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Blank 1

ভ্রমণ নিয়ে একটা প্ররনিত উনতি আয়ে, 
ভ্রমণ োড়া মমধা নিকাশ সম্ভি িে। 
সনতযি রার মেওোয়ির মেরায়টায়ে মেয়ক 
আমরা মে ম্রেয়সর ময়ধযি নেয়ে োই, 
মসখায়ি োঁনড়য়ে মিড়ায়িা একটা ওষুয়ধর 
কাজই কয়র িয়ট। ম্রেস নরনিভায়রর 
কাজ। এই প্রসয়গে মাক্চ মটায়েয়ির 
একটা মন্তিযি ময়ি েড়য়ে। মাক্চ মটায়েি 
িয়িনেয়িি, কুসংস্ার, ম�াঁড়ানম এিং 
সংকীণ্চতার জিযি ভ্রমণ হি মহা ঔষধ। 
মেখুি, মিড়ায়ত সিাই ভািিায়স। আনমও 
িানস। মসই সয়গে মিড়ায়িা নিয়ে মিখা, 
ভ্রমণ সানহতযিও েড়য়ত ভািিানস। 
মিড়ায়ত োওোর সমে সুয়ো� িা োই, 
মািস ভ্রমণ মতা করয়ত োনর! আমার 
ময়ি হে িাঙানি মাত্রই এমিটা েেন্দ 
কয়রি। 

তাইয়তা এই আয়োজি। �রম েরয়ত েরয়ত োহাড় ভ্রমণ, এ এক অিিযি আইনিো। সিাই 
ভায়িি, সিাই কয়রি, নকন্তু হায়ত েে্চাপ্ত ইিফরয়মশি োকয়ি মিড়ায়িার মষাি আিাই সাে্চক 
হে। এই সংখযিার মিখাগুয়িা শুধু তয়েযিই ভারাক্ান্ত িে। আয়ে সানহয়তযির রসেও। 
িিয়ত নবিধা মিই, ভ্রমণ সানহতযি িাংিা ভাষা ও সানহতযি ভাণ্ারয়ক মিশ েূণ্চতা োি কয়রয়ে। 
এই মহৎ কয়ম্চর োেভা� মতা অনধকাংশ িগেীে মিখকয়রেনণ মাো মেয়ত নিয়েনেয়িি। মেমি 
ধরুি িা, জিধর মসয়ির ‘নহমািে’, অন্নোশংকর রায়ের ‘েয়ে প্রিায়স’, ময়িাজ িসুর-‘রীি 
মেয়খ এিাম’ ইতযিানে। সসেে মুজতিা আনির কো মতা মেয়ড়ই নেিাম। অিধূয়তর ‘মরুতীে্চ 
নহংিাজ’ও আমার ভাি িায়�। আশ্চে্চ সুন্দর ভ্রমণ ও সরস �ল্প নেয়েই এই িইগুয়িার অিেি 
মসৌন্দে্চ ভনরয়ে তুয়িয়ে। 
আেিারা নিশ্চে েয়ড়য়েি অন্নোশংকর রায়ের ‘েয়ে প্রিায়স’। িাংিা ভ্রমণ-সানহয়তযির একটা 
অসাধারণ নিেশ্চি। এই িইয়ের ররিা স্থি ইউয়রাে। গ্রয়থের ভূনমকাে প্রমে মরৌধুরী জািায়েি, 
“এ ভ্রমণ িৃত্ান্ত মে একখানি েোে্চ সানহতযি গ্রথে এ নিষয়ে আমার ময়ি মকািও সয়ন্দহ মিই, 
এিং আমার নিশ্াস সানহতযিরয়সর রনসক মায়ত্রই আমার সয়গে এ নিষয়ে একমত।” আর 
এর ররিা মকৌশি সম্পয়ক্চ মিখক িিয়েি, “সকয়ি সি নজনিস মেয়খ িা। সকয়ির মরায়খ 
সি নজনিস েয়ড় িা। নিয়শষ একজয়ির মরায়খ নিয়শষ নিয়শষ একটা েৃশযি মোমটা খুয়ি মুখ 
মেখাে। মসইজিযি একই নজনিস একয়শাজি মেয়খ োকয়িও এয়কর মেখা অেয়রর মেখা িে। 
এই মে েশ্চি এোড়া আর মকায়িা মকৌশি আনম মতা জানিয়ি।”
প্রেম মহা েুয়্াত্র ইউয়রােই তাঁর িণ্চিার নিষেই েে্চয়িক্ষয়ণর নিষে। ভারতিষ্চীে প্রসগেও 
তুিিামূিক প্রনক্োে ফুয়ট উয়েয়ে। মেমি ‘েূি্চকো’ েয়ি্চ মিখয়কর েনক্ষণভারত ভ্রমণ নকেু 
তীক্ষ্ণ মন্তয়িযি মশষ হয়েয়ে। আিার জাহায়জ উেিার মুহূত্চনটয়ক নতনি সুন্দরভায়ি উেস্থােি 
কয়রয়েি—“ভারতিয়ষ্চর মানটর ওের মেয়ক মশষিায়রর ময়তা ো তুয়ি নিিুম আর সয়েযিাজাত 
নশশুর ময়তা মায়ের সয়গে আমার মো�সূত্র এক মুহূয়ত্চ নেন্ন হয়ে ম�ি।”
ইউয়রাে মেঁেুয়ত, অন্নোশংকরয়ক জাহায়জ মেয়ত হয়েয়ে আরি সা�র, মিানহত সা�র এিং 
সুয়েজ মকিাি হয়ে মোট্চ সসেে, তারের ফ্ায়সের নবিতীে শহর মায়স্চিস-এ। মায়স্চিস মেয়ক 
মরিেয়ে েযিানরস হয়ে কযিায়ি হয়ে মরিেয়েই মিাভার। মিাভার মেয়ক িন্ডি। েড়য়ত েড়য়ত 
মরাখ িন্ধ কয়র মেখয়ত োি োেকরা। 
মরাজকার অিিযিা তাই োেয়কর জিযিই নকেু মরিা োহাড়য়ক মেমি িতুি কয়র মরিায়ছে, 
মতমনি িা জািার োহায়ড়রও নকেু সন্ধাি নেয়ছে। আেিায়ের ভায়িা িা�য়ি আমায়ের এই 
আয়োজি স্বেং সমূ্পণ্চ হয়ে উেয়ি। 
অিিযিার িানড় েয়র এিার োকয়ে িাটাগুনড়য়ত সতনর হওো অসাধারণ অযিাোট্চয়ময়টের সুিুক 
সন্ধাি। আর অিশযিই োকয়ে একগুছে োহাড় মপেশাি খািায়রর মরনসনে। োহাড় মিড়ায়িা 
তার সয়গে োহানড় খািার! েুইয়ে নময়ি জয়ম্পশ। 
সিাইয়ক িাসনন্তক শুয়ভছো জািািাম। ভায়িা োকয়িি। 
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সচূিপত্র

�রয়মোহায়ড়

নরড়নিয়ড় �রয়ম হাঁসফাঁস অিস্থা। 

নেি কয়েয়কর জিযি আরাম েনে 

মময়ি, অিশযিই ভাি িা�য়ি। তাই 

এিার �রয়ম োহায়ড় নিখয়েি 

কময়িনু্দ সরকার 

োহায়ড়র রান্নািান্না
োহায়ড়র স্বায়ে মি 

ভরায়িি  সুনমিতা নমত্র

৪৪

মেি 
মেনরয়ে 
এয়িম 
সাত 
সা�য়রর 
োর

সমীর রয়্াোধযিাে
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 ক ভা র   ম্া নর

�রয়মোহায়ড়
নরড়নিয়ড় �রয়ম হাঁসফাঁস অিস্থা। নেি কয়েয়কর জিযি আরাম 

েনে মময়ি, অিশযিই ভাি িা�য়ি। তাই এিার �রয়ম োহায়ড় 

নিখয়েি কময়িনু্দ সরকার 

�রয়ম োহায়ড় োয়িি নেক কয়রয়েি। তা উয়ড় িানক কু-নিকনিক? আকাশেয়ে উয়ড় ম�য়ি িা-জিাি। মরেি ম�য়ি অিশযিই এনস-মত 
নটনকট কাটুি। িইয়ি রায়তর মরেয়ি রওিা নেি এিং নফরুি। মরেি োত্রাে আরাম োয়িি। 
এিার নেক করুি েূর োহায়ড়, িা হায়তর কায়েই োনজ্চনিং অেিা নসনকম। মেখায়িই োি তার হািহনেশ োকি। এিার েনরিায়রর 

সকিয়ক একয়জাট কয়র টস করুি। মহি েড়য়ি েূয়র, মটি েড়য়ি কায়ে। তয়ি কত্চা-ন�নন্নর ইয়ছে েূয়রর োহাড়, তাহয়ি েু’নেয়কই মহি 
রাখুি। আর কায়ের োহাড় হয়ি মহি, েূয়রর হয়ি মটি। ‘মশায়ি’র জে-িীরুর টয়সর  েৃশযিটার কো ময়ি আয়ে মতা? জে অে্চাৎ অনমতাভ 
কােো কয়র একই মুদ্ার েু’নেয়েই ‘মহি’ কয়র মরয়খনেয়িি।



11 n মার্চ ২০২৩ I 



12 n মার্চ ২০২৩  I 

কাশ্ীর তাহয়ি আয়� েূয়রর োহায়ড়র কোই মহাক। �রয়ম নকন্তু কাশ্ীর ভাি োন্ডার সয়গে নটউনিে 
উৎসি িাড়নত োওিা। �রয়মর মিািাস। তাহয়ি টুক কয়র েুয়র আসুি কাশ্ীর টুনরজম সংক্ান্ত 

খিরাখির অনফয়স। কায়েই মরৌরনগে িা এসপ্যিায়িি।এসপ্যিায়িিয়ির মমায়ড়ই নিিাসিহুি মহায়টয়ির িীয়র 
কাশ্ীর টুনরজম। মসখায়ি ম�য়িই সিরকম মখাঁজখির োয়িি কাশ্ীর সংক্ান্ত। 
নটউনিে উৎসয়ির নেিনট মিাট করয়ত ভুিয়িি িা নকন্তু। ওটায়কই িক্ষযি মরয়খ নটনকট কাটুি। কাশ্ীর 
েনে োক্া কয়র মিি এিং ফ্াইয়ট োয়িি নেক কয়রি তাহয়ি এখি মেয়ক নটনকট মকয়ট রাখুি, 
অয়িকটাই সস্া হয়ি। ইনন্দরা �ান্ধী মময়মানরোি নটউনিে �ায়ি্চয়ি এিায়র নটউনিে উৎসি ৩ এনপ্রি 
মেয়ক ২০ এনপ্রি। িা�াি ভয়র নটউনিে েখি মফায়ট তখি ভূস্বয়�্চ স্ব�্চীে মসৌন্দে্চ িা�াি ভয়র েৃনটিসুখ 
মেয়ি আ�ত অনতনেয়ের। নটউনিে ফুয়ট োকা িা�ায়ির মসৌন্দে্চ আেিারা সকয়িই হেয়তা মেয়খয়েি 
‘নেিওোয়ি েুিহানিো মি জায়েয়গে’ েনিয়ত। নকন্তু মস মতা েে্চাে, েুয়ধর স্বাে মোয়ি মমটায়িা। নকন্তু 
েুয়ধর স্বাে েুধ িা মখয়ি নমটয়ি! জি িা মমশায়িা খাঁনট েুয়ধর স্বাে মিওো োক এিার। তাহয়ি শ্রীি�য়র 
িাি মিয়কর ধায়র নটউনিে �ায়ি্চি নেয়েই শুরু মহাক কাশ্ীর োত্রা।
মসই কয়ি নেশু জন্ায়িার আয়� নরি্েূি্চ নতয়ির  শতয়ক শ্রীি�র এয়সনেয়িি সম্াট অয়শাক, সয়গে কিযিা 
রারুমতী। কাশ্ীয়রর প্রাণয়কন্দ্র। োহানড় এই শহয়রর মসৌন্দে্চ িৃন্ কয়রয়ে িাি আর িান�ি মিক। আর 
নরিার �াে। প্রনতনট মকািাে মকািাে টুকয়রা টুকয়রা স্ব�্চ! সম্াট অয়শাক কিযিা রারুমতী রূয়ে মুগ্ধ হয়ে 
িয়িনেয়িি, শ্রীি�র। অয়িয়কই তাই িয়িি। কত নকংিেনন্ত মতা েনড়য়ে োয়ক। আসয়ি িানক িাম নেি 
সূে্চি�র, অেভ্রংশ হয়ে মিাকমুয়খ হয়ে ওয়ে শ্রীি�র। জাহাগেীর শ্রীি�র এয়স কাশ্ীয়রর রূেয়সৌন্দয়ে্চ 
মুগ্ধ হয়ে েৃনেিীর স্ব�্চ, ভূস্ব�্চ। জাহাগেীর তাঁর মি�মজাি িুরজাহায়ির জিযি িািায়িি শানিমার িা�। 
মুেিয়ের সতনর সিক’নট িা�ায়ির মেয়ক সিয়রয়ে িড়। োরসযি মেয়ক নরিার �ায়ের রারা এয়ি মরােণ 
কয়রি। মসই �াে েরিত্চী সময়ে কাশ্ীয়রর সি্চত্রই েনড়য়ে েয়ড়। কতরকয়মর ফুি মফায়ট িা�ায়ি। ফুি, 
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�াে আর কাশ্ীয়রর অেরূে প্রকৃনত নিয়ে শানিমার 
�ায়ি্চি অসাধারণ। 
শানিমার �ায়ি্চি মেয়ক নকেুটা েূরয়বে আরও একনট 
িা�াি রশয়মশানহ সতনর শুরু কয়রনেয়িি জাহাগেীর। 
িা, মশষ উনি করয়ত োয়রিনি, কয়রনেয়িি 
শাহজাহাি। অয়িয়কই িয়ি োয়কি, শ্রীি�য়র মুেিয়ের 
সতনর িা�ািগুনির নভতর রশয়মশানহ সিয়রয়ে সুন্দর। 
আসয়ি সিগুয়িারই এত মসৌন্দে্চ, এত রূে, রূেকোর 
ময়তা, তাই আমায়ের ময়তা সাধারণ মািুয়ষর েয়ক্ষ 
রুিয়ররা নিরার িা-করাই ভাি। সিগুয়িাই সুন্দর, 
রূয়ের িানি, মকিিই মেয়খ োওো আর উেয়ভা� 
করা! এখাি নমনিট কয়েক েূয়র  োহায়ড়র ঢায়ি েনর 
মহি। শাহজাহাি েুত্র োরা শুয়কা সতনর কয়রনেয়িি 
এই মজযিানতনি্চজ্াি মকন্দ্র।
শ্রীি�য়র মুেিয়ের িা�াি মেখয়ত মেখয়ত ময়ি 
হয়ত োয়র, এই িুনি স্বয়�্চ হাঁটারিা করনে! তা মতা 
করয়েিই িা করয়িিই, মকিিা মেখায়ি ম�য়েি মসটা 
মতা স্ব�্চই-- ভূস্ব�্চ! শ্রীি�য়র িহুনকেু আয়ে-- শঙ্করারাে্চ 
মনন্দর। শঙ্করারাে্চ ভারতভ্রময়ণ মিনরয়ে এখায়িই 
তেসযিা কয়রি। এখাি মেয়ক মেখা োে রূেসী 
শ্রীি�য়রর মিভুিায়িা রূেয়সৌন্দে্চ! িয়ে রয়ি নিিম 
িেী। কী সুন্দর িাম নিিম। মেখায়ি সিনকেুই সুন্দর, 
মসখায়ি িামধাম সিই অেূি্চ! হনর োহায়ড় হনর েি্চত 
মকল্া। সম্াট আকির-এর সতনর। কাশ্ীয়র আকিয়রর 
সতনর অয়িকনকেুই আয়ে। তয়ি এখায়ি েনিত্র সানরকা 
মনন্দরও। িাি মিয়কর েনশ্চয়ম েনিত্র হজরতিাি 
মসনজে। তয়ি সিনকেুর উয়ধ্্চ নশকারাে িাি মিক 
মোরা আর হাউসয়িায়ট নিনশোেি! এসি হি জীিয়ির 
েরমপ্রানপ্ত! এসিই মতা িাঁনরয়ে রায়খ!
শ্রীি�য়রই মশষ িে, আরও আয়ে। কাশ্ীয়রর িাঁনেয়ত 
অয়িকনকেুই অয়েক্ষাে।
শ্রীি�র মেয়ক গুিমা�্চ েণ্া মেড়-েুই। নের-োঞ্াি 
োহায়ড়র ঢাি মিয়ে উেতযিকার মায়ি রড়াই-উতরাই 
অনিন্দযিসুন্দর েে ম�য়ে গুিমা�্চ! গুিমা�্চয়ক িিা 

হে TAJ OF KASHMIR. মেখয়ি ময়ি হে গুিমা�্চ 
মেি সুইজারিযিায়ন্ডর মকািও তুষারািৃত োহানড় 
শহর! নিয়শ্র অিযিতম মসরা সশিািায়স সারািেরই 
ভ্রমণনেোসুয়ের নভড় মিয়� োয়ক। �রয়ম মেমি 
োন্ডাে মািুষ েুনট কাটায়ত আয়সি, মতমিই শীয়ত 
আয়সি িরফ মেখয়ত িেয়তা নস্ করয়ত। মসকায়ির 
িহু নহনন্দ েনিয়ত মেয়খনে মসসি েৃশযি। মসসি েনির 
অিযিতম মসরা রায়জন্দ্রকুমার-সাধিা’র ‘আরজু’। 
মেয়শর মতা িয়টই এনশোর অিযিতম মসরা নস্নেং 
করার জাে�া  গুিমা�্চ। ইংয়রজ শাসিকায়ি নিশ 
শতয়ক নস্নেং ক্াি হে এখায়ি। নস্ োড়াও িািারকম 
মখিাধুয়িা হে শীতকায়ি। এখায়ি রয়েয়ে মেয়শর 
অিযিতম েুরয়িা �ল্ফয়কাস্চ। শীয়ত সারা গুিমা�্চই 
মঢয়ক োে িরয়ফ। তার মসৌন্দে্চ নিমিেরকম! গুিমায়�্চ 
ফুয়ির মমিা, মমিা ফুি!
গুিমা�্চ উেতযিকাে আয়ে মমানহিীশ্র নশিমনন্দর। 
মনন্দর এিাকা রমৎকার িায়� েুয়রা উেতযিকানট! 
এনট সতনর কয়রনেয়িি মিা�রা রাজিংয়শর মহারাজা 
হনর নসংয়ের স্তী মমানহিী িাই নসয়সানেো। সত্র 
েশয়কর নহট েনি রায়জশ খান্না-মুমতাজ অনভিীত 
‘আে নক কসম’-এর ‘জে জে নশি শঙ্কর’ �ািনটর 
নেকরারাইয়জশি হয়েনেি এই মনন্দর রবেয়রই।
গুিমা�্চ মেয়ক হাত িাড়ায়িই, িা িা, ো িাড়ায়িই 
নখয়িিমা�্চ। মহঁয়ট, মোড়াে িা মরােওয়েয়ত আসা োে 
নখয়িিমা�্চ। এর রানরোয়শ অেূি্চ এক ধযিাি�ম্ভীর 
নিস্ব্ধতা! এখািকার সিসন�্চকতা এককোে অতুিিীে! 
িীি আকায়শর মায়ি োঁনড়য়ে োয়ক সার মেওো 
তুষারািৃত সি শৃগে! ো রািায়ি মেঁয়ে োওো োে 
আিোোর মিয়ক। তয়ি রাস্া খুিই েু�্চম। িুঁনক নিয়ে 
োওো মিই এয়কিায়রই। তয়ি আিোোর মিক-এ 
এয়ি প্রকৃনতর নররন্তি মসৌন্দে্চর সয়গে একাত্ম হয়ে 
মেয়তই হয়ি! আিোোর মিক হি গুিমায়�্চর অিযিতম 
মসরা আকষ্চণ। োহাড় আর সিুজ তৃণভূনমর নমরেয়ণ 
প্রকৃনত এখায়ি সৃনটি কয়র রমৎকার েৃয়শযির! এই 

অয়িয়কই িয়ি 
োয়কি, শ্রীি�য়র 
মুেিয়ের সতনর 

িা�ািগুনির 
নভতর রশয়মশানহ 

সিয়রয়ে 
সুন্দর। আসয়ি 

সিগুয়িারই এত 
মসৌন্দে্চ, এত 

রূে, রূেকোর 
ময়তা, তাই 

আমায়ের ময়তা 
সাধারণ মািুয়ষর 

েয়ক্ষ রুিয়ররা 
নিরার িা-করাই 
ভাি। সিগুয়িাই 

সুন্দর, রূয়ের 
িানি, মকিিই 
মেয়খ োওো 

আর উেয়ভা� 
করা!  

এখাি নমনিট 
কয়েক েূয়র 

োহায়ড়র ঢায়ি 
েনর মহি। 



15 n মার্চ ২০২৩ I 

ADVT_4



16 n মার্চ ২০২৩  I 

রমৎকার ময়িারম মিকনট শীতকায়ি োয়ক নহমানেত! 
আিোোর মিয়ক োওোর েুয়রা েেনটয়ত োওো োে 
এক স্ব�্চীে অিুভূনত! 
গুিমা�্চ িায়োনফিোর নরজাভ্চ অেূি্চ এক মিড়ায়িা 
জাে�া। িিযিপ্রাণ মপ্রমীরা রাকু্ষষ করয়িি িািারকয়মর 
�াে�াোনি, নিেন্ন কস্তুরী হনরণ, ব্াউি আর কায়িা 
ভািুক, িাি নশোি-সহ আরও অয়িক িিযিপ্রাণী!
গুিমায়�্চর মসরা আকষ্চণ গুিমা�্চ �য়ন্ডািা। এনশোর 
সিয়রয়ে িড় এিং সয়ি্চাচ্চ আর নিয়শ্র নবিতীে িড় 
এিং নবিতীে সয়ি্চাচ্চ অোয়রনটং মকিি কার প্রয়জক্ট। 
এই মকিি কায়র রড়া এক নিশাি অনভজ্তা। মকিি 
কার মেয়ক কাশ্ীয়রর প্রকৃনত রাকু্ষষ করা, উেিনব্ধ 
করা সারা জীিয়ির এক েরম োওো! তুষারািৃত  
োহাড় এিং আিোইি িয়ির অতযিাশ্চে্চ েৃশযি মুগ্ধ 
করয়িই। অসাধারণ সি েৃশযি উেয়ভা� করা আর তার 
রূেয়সৌন্দে্চ মৃিনতর মনণয়কাোে নররকায়ির জিযি মেয়ক 
োয়ি! প্রকৃনতর এমি মসৌন্দে্চ িুনি কযিায়মরািনন্দ করা 
োে িা!
শ্রীি�র মেয়ক  ৮০-৮২ নকনম মসািমা�্চ, মেয়ত 

সমে িায়� েণ্া আড়াই-নতি কাশ্ীয়রর আর এক 
স্ব�্চ আিার মকউিা িয়িি রানি মসািমা�্চ। গ্রীয়মে  
ভ্রমণনেোসীয়ের কায়ে মসািমা�্চ তার রূয়ের িানি 
উজাড় কয়র মেে, প্রকৃনত মঢয়ি মেে মসািারং! 
শ্রীি�র মেয়ক মসািমা�্চ োওোর েয়ে েয়ড় মোট 
মোট কয়েকনট োহানড় জিেে। সগেী মেয়ি ম�াটা 
েয়ে োমাি নসনু্ধ। মি হানরয়ে োয়ি োইি, ফার, িার্চ 
ইতযিানে �াে�াোনির মায়ি আর েূয়রর  োহাড়মািার 
মসৌন্দে্চ মমানহত কয়র মেয়ি! োহাড় মেরা  আর 
মসািানি োয়স ঢাকা রানির ময়তা োঁনড়য়ে আয়ে 
মসািমা�্চ িা মসািানি উেতযিকা! 
মসািমায়�্চ মোরােুনরর মসরা জাে�া োনজিাস িা 
োনজওোস মলেনসোর। মকউ োি মোড়ার নেয়ে, 
অয়িয়কই োি নতি নকনম মহঁয়ট। এোড়াও আয়ে 
Great Lakes Trekk. এই হাঁটােয়ে সাত-সাতনট 
High Altitude Lake মেখা োে। মেয়রায়ত হয়ি 
োঁরনট উেতযিকা। এই েয়ে উেিনব্ধ হে নহমািয়ের 
রূে!  োওো োে এক অিণ্চিীে মসৌন্দে্চ! এর েৃনটিসুখ 
নররন্তি! সিয়রয়ে িড় িযিাোর হি, মসািমা�্চ নেি 

িিযিপ্রাণ মপ্রমীরা 
রাকু্ষষ করয়িি 

িািারকয়মর 
�াে�াোনি, 

নিেন্ন কস্তুরী 
হনরণ, ব্াউি আর 

কায়িা ভািুক, 
িাি নশোি-সহ 
আরও অয়িক 

িিযিপ্রাণী! িমা�্চ 
িায়োনফিোর 

নরজাভ্চ অেূি্চ এক 
মিড়ায়িা জাে�া।
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নসল্করুয়টর প্রয়িশেে।
শ্রীি�র মেয়ক কময়িনশ ৯১ নকনম েূয়র নিিার আর 
মশষিা� িেীর সগেয়ম রমৎকার েনির ময়তা োহানড় 
শহর েয়হি�াঁও িা েয়হি�াম। অমরিাে োত্রার 
িা েশ্চয়ির আয়� প্রেম গ্রাম, তাই েয়হি�াঁও িা 
েয়হি�াম। কাশ্ীয়রর আর একনট জিনপ্রে এিং িহুি 
েনরনরত জাে�া। এখািকার আিহাওো রমৎকার। 
রানরোয়শ ফার োইয়ির সানর।
স্বপ্ন-সুন্দর উেতযিকা! প্রকৃনত তার রূেয়সৌন্দে্চর িাঁনে 
উেুড় কয়র ম�য়ে! তাই িুনি এত সুন্দর! স্বপ্ন-সুয়খর 
েয়ে মেয়ত মরায়খ েড়য়ি েূর িীি আকায়শর মকায়ি 
তুষায়রর মশ্তশুভ্রনকরীট েনরনহত েীরোঞ্াি শৃগে! 
মি-প্রাণ জুনড়য়ে মেয়ি। েূর কয়র মেয়ি ক্ানন্ত। নভতর 
মেয়ক মকউ মেি িয়ি উেয়ি, েু’মরাখ ভয়র মেখ, এই 
মসই ভূস্ব�্চ!
মে-েয়েই োয়িি �ানড়র ধারানিিরণী নেয়ে োয়িি, 
এখায়ি মসই নসয়িমার, ওখায়ি ওই নসয়িমার শুনটং 
হয়েয়ে, সিই একায়ির৷ মসকায়ির নহনন্দ নসয়িমাে 
এমিভায়ি কাশ্ীর মেখাত মে মিড়ায়ত ম�য়ি কাউয়ক 
িিয়ত হত িা। সি জাে�াে মেি মরিা।
েয়হি�ায়মর আশোয়শ মোরােুনর িহু জাে�া। মিড়ায়ত 
মিনরয়ে েূরবে িা-জািাই ভাি। তাই আর েূরবে উয়ল্খ 
করনে িা। এখি ‘মিতাি ভযিানি’ খুি জিনপ্রে। সানি 
মেওি-অমৃতা নসং অনভিীত ‘মিতাি’ েনির শুনটং 
হয়েনেি নিিার িেীর ধায়র। মসইসমে জাে�ানট 
সানজয়েগুনেয়ে মতািা হে েনির প্রয়োজয়ি। এখি 
েে্চটকয়ের কায়ে আকষ্চক কয়র মতািার জিযি োক্চ 
করা হয়েয়ে। তয়ি মন্দ িা�য়ি িা।
আরু ভযিানি মোট একনট গ্রাম। আরু ভযিানি োওোর 

রাস্া ভেংকর সুন্দর! গ্রীয়মে মেখা োে প্রকৃনতর 
সিুজ রূে। শীয়ত আিার এর নিেরীত। িরয়ফ 
িরয়ফ মাখামানখ আরুর মরাখধাঁধায়িা মসৌন্দে্চ! শীয়ত 
তুষারোয়তর ের িহু েে্চটক আয়সি মস্নটং করার 
উয়দেয়শ। আরু ভযিানির মসৌন্দয়ে্চর খযিানত মূিত হ্রে 
এিং োহায়ড়র সুিায়ে। এই োহানড় গ্রামনট হি 
নিিায়রর শাখা িেী আরুর তীয়র। এখায়ি মেয়ক 
মোড়ার নেয়ে মরয়ে িা মরেক কয়র োওো মেয়তই োয়র 
নিিার িেীর উত্ স মকািাহাই নহমিাহ। রমৎকার 
জাে�া।
তারসার মিক-এর রানরনেয়ক োহাড়। অেূি্চ জাে�া! 
শীয়ত তারসার িরয়ফ মঢয়ক োে। গ্রীয়মে িরফ �িয়ি 
মিয়কর আরও সুন্দরী হয়ে ওয়ে। তখি েৃনটি মফরায়িা 
োে িা তার মসৌন্দে্চ মেয়খ! গ্রীয়মে িহুরকম েনরোেী 
োনখ আয়স এই মিয়ক। নিয়শষ কয়র, আনধকযি মিনশ 
কায়িা িুিিুি-এর। োনখর কিকাকনিয়ত মুখর হয়ে 
োয়ক তারসার!
জাহাগেীর িি, আছোিি িানিয়েনেয়িি তাঁর মি�ম 
িুরজাহাি। অিযিািযি মুেি �ায়ি্চয়ির ময়তা িড় িে, 
আকায়র নকেুটা মোট। নকন্তু ভীষণ সুন্দর। সমেটা 
১৬২০। তখিও মিঁয়র আয়েি মুেি সম্াট। এর 
িের মরায়দো-কুনড়র ের িতুি কয়র সতনর কয়রনেয়িি 
তাঁয়েরই কিযিা িুরজাহাি। জাে�ানট অেূি্চ! োইি, 
মেিোরু আর  নরিায়র মেরা। 
তুনিোি মিকনটও ভারী ময়িারম। শান্ত প্রকৃনত। 
নিস্ব্ধতা নিরাজমাি। আর কী! এিার অমরিাে 
েশ্চয়ির জিযি মেখাি মেয়ক েশ্চিাে্চীরা হাঁটা শুরু 
কয়রি মসই রন্দিিানড় িা রন্দিওোনড়ত একোক েুয়র 
মহায়টি নফরুি। 

মে-েয়েই 
োয়িি �ানড়র 
ধারানিিরণী 
নেয়ে োয়িি, 
এখায়ি মসই 

নসয়িমার, ওখায়ি 
ওই নসয়িমার 
শুনটং হয়েয়ে, 

সিই একায়ির৷ 
মসকায়ির 

নহনন্দ নসয়িমাে 
এমিভায়ি 

কাশ্ীর মেখাত 
মে মিড়ায়ত ম�য়ি 

কাউয়ক িিয়ত 
হত িা। সি 
জাে�াে মেি 

মরিা।
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 নহমারি 
প্রয়েশ

গ্রীমমের রাজধািী হয়তই োয়র। �রয়মর তাে মেয়ক রক্ষা করার সি গুণই আয়ে নহমারয়ির। তয়ি 
আেনি মতা রাজা িি, প্রজা। তাই গ্রীমোিকাশ কাটয়ি মহায়টয়িই। তা মন্দ কী! তয়ি শুরু মহাক 

নহমারি োত্রা। প্রেয়মই নসমিা োয়িি? মরিা জাে�া। তয়ি তাই মহাক। নসমিাে োকয়িি িা। নফয়র 
এয়স েু’রার নেি োকুি। মসটা অয়িক ভাি। মরেি জানি্চর আয়� �ায়ের িযিো মরয়ি। টািা ক’নেি োহানড় 
রাস্াে োত্রা, মস মতা কম কো িে।
তাহয়ি একটা �ানড় নিয়ে মিনরয়ে েড়ুি। িক্ষযি মহাক নকন্নর। িয়ি রানখ, নকন্নর নকন্তু নভন্ন মকািও জাে�া 
িে, একনট মজিা। মসই মজিার ময়ধযিই রয়েয়ে একানধক রূেকোর রাজযি। োময়ত োময়ত োি। আনম 
মতমিই ম�নেিাম। একিায়র হেনি, েু’িার োই। �ানড় নিয়েনেিাম অনিি ভরবিাজ িায়ম এক ভদ্য়িায়কর 
কাে মেয়ক। ওঁর ‘িযিান্ড িক্স’ িায়ম একনট শে আয়ে নসমিা মযিায়ির স্যিান্ডাি েয়েয়টে অে্চাৎ রায়র্চর 
কায়ে৷ অনিি ভরবিাজ নকন্তু মজিুইি ভদ্য়িাক। মসসি অয়িক নেয়ির কো। 
োইয়হাক, �ানড় েুটি। প্রেয়মই োঁড়ািাম কুফনর। অসাধারণ একটা জাে�া। শীয়ত িরয়ফর সাো রােয়র 
োয়ক ঢাকা। তারই মায়ি েুয়র মিড়াে ইোয়কর েি। �রয়ম ওয়ের নেয়ে মরয়ে েুয়র নিয়ত োয়রি 
একরক্র। মস হয়ি এক নিমিেকর অনভজ্তা! কুফনর মেয়ক রামেুয়রর নেয়ক ে’নকনম ময়তা ফাগু। নমনিট 
কুনড়র জানি্চ। অোর শানন্তর জাে�া। নিনরনিনি নিরািাে আরেে নিয়ত হয়ি ফাগুর মকািও নিকল্প মিই। 
োহায়ড়র মকায়ি সিুজ এক উেতযিকা ফাগু অেূি্চ!  হাত মোঁো েূরয়বে তুষারিৃত নহমািে। েনরষ্ার-
েনরছেন্ন এক শান্ত োহানড় গ্রাম ফাগু। িা-োকয়িও েুয়র নিি মি ভয়র। এমিটা েয়র হেয়তা িা োয়িি 
িা, আেয়সাস মেয়ক োয়ি। কুফনর মেয়ক মময়রয়কয়ট েঞ্াশ নকনম হয়ি িারকান্ডা। এখাি মেয়কই শুরু 
মরাখধাঁধায়িা প্রাকৃনতক মসৌন্দয়ে্চর! শীয়তর িারকান্ডা আরও মিনশ মমাহমে। প্রকৃনতর মময়ি মেওো মাোিী 
আঁরয়ি িরয়ফর মশ্তশুভ্র আিেিা েনড়য়ে োে। তারই ওের নস্-র আিয়ন্দ মময়ত ওয়ে ভ্রমণনপ্রে িহু 
মািুষ! মস এক অিযি িারকান্ডা!
২৭০৮ নমটার অে্চাৎ ৮৮৫৬ ফুট উচ্চতাে িারকান্ডা মেি একনট নেকরার মো্কাি্চ! নিনরনিনি সনে্চি 
মমানহিী োহানড় েে উধাও রয়ি ম�য়ে! িারকান্ডা  মেয়ক সায়ড় সাত নকনম েূয়র ১০৭৯১ ফুট ওেয়র 
অেরূো সুন্দরী হাটু িা হাতু নেক। আয়েি িা�াি আর ওক, োইয়ির অরণযিমে োহায়ড়র মাোে জাগ্রত 
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হাতুমাতার মনন্দর। নসমিা মেয়ক িারকান্ডার েূরবে 
৬২ নকনম ময়তা। িারাকান্ডা মেয়ক জাতীে সড়ক ধয়র 
সাত নকনম ম�য়িই কায়েনর। এখায়ি আয়ে িহু েুরয়িা 
মহামাো মনন্দর। 
িারকান্ডা মশয়ষ আোতত রামেুর োত্রা। িারকান্ডা 
মেয়ক রামেুর ৬০ নকনম, েণ্া েুইয়ের জানি্চ। 
রামেুর একো নেি িুশাহার রাজায়ের রাজধািী। 
নহমারয়ির ময়তা এত সিুজ আর িরফ োহাড় খুি 
কমই আয়ে মকািও োহানড় রায়জযি। ময়ি েয়ড় মকিি 
উত্রাখয়ণ্রই কো। �ায়ড়াোি প্রসগে েয়র। োইয়হাক,   
সিুয়জর সমায়রায়হর সয়গে নময়িনময়শ োকা প্রকৃনতর 
রয়ঙর মহানি মখিা মেখয়ত মেখয়ত একসমে �ানড় 
মেঁয়ে োে একো িুশাহার রাজায়ের রাজধািী 
রামেুয়র। েয়ের একধার নেয়ে িয়ে রয়ি উত্াি 
শতদ্রু! আহা কী রূে! নেক করিাম সরাসনর নসমিা 
িা-নফয়র একনট িা েু’নট রাত কানটয়ে োি শতদ্রুর 
ধায়র এক মহায়টয়ি। মফরার েয়ের আরেে মিয়ে মরয়খ 
রওিা নেিাম সারহায়ির নেয়ক। রামেুর মেয়ক খুি েূর 
িে, ৩৫-৩৬ নকনম হয়ি, েণ্া মেড় িা�য়ি।
সারাহাি মেঁয়ে �ানড় মেয়ক িাময়তই নিনমিত করি 
এখািকার প্রকৃনত! রারোয়শ েি োইয়ির অরণযি 
তারই ফাঁয়ক তুষারনকরীট মশানভত শ্রীখণ্! রানরনেয়ক 
আয়েি িা�াি। সিনকেু োনেয়ে মরাখ েয়ড় ভীমাকািী 
মনন্দর রূড়াে। সারাহায়ির প্রাকৃনতক মসৌন্দে্চর সয়গে 
জনড়য়ে আয়ে তীে্চোত্রার েুণযি। এনট নহমারয়ির একনট 
তীে্চ োহানড় শহর। ভীমাকািী িুশাহর রাজিংয়শর 
প্রধাি মেিতা অে্চাৎ কুিয়েিতা। ভীমাকািী মনন্দয়র 
নহনু্দ এিং িজ্ােণ মিৌ্মূনত্চ উভেই আয়ে। এনট 
একনট শনতিেীেও।
মশািা োে, আটয়শা িেয়রর েুরয়িা ভীমাকািী 
মনন্দয়রর ময়তা এমি স্থােতযি আর মকািও মনন্দয়র 
োওো োে িা। নহনু্দ এিং মিৌ্ স্থােতযিশশিীর অেূি্চ 
এক নমরেণ! নকংিেনন্ত, অসুররা েখি নহমািে আক্মণ 
এিং অতযিারার শুরু কয়র সাধু-সন্নযিাসীয়ের ওের তখি 
ভ�িাি নিষু্ সমস্ সাধু-সন্নযিাসীয়ের শনতি এক আগুয়ি 
মমশায়িি ো মেয়ক জন্ হি আনেশনতি িা মেিী 
িক্ষীর। নেনি অসুরয়ের হাত মেয়ক সিাইয়ক  রক্ষা 
কয়রি। মসই আনেশনতি িা মেিী িক্ষীয়ক এই মনন্দয়র 

প্রনতনঠিত করা হে। 
সারাহাি হি নকন্নর মজিার প্রয়িশবিার। ভীমাকািী 
মনন্দয়রর মর্হাউজনট রমৎকার। কায়ের। তুিিামূিক 
সস্া। শুয়িনেিাম, নকন্নয়র মখািািাজায়র মসািার 
�েিা নিনক্ হে। তা রাকু্ষষ করিাম েরনেি সকায়ি। 
মনন্দয়রর উয়্ানেয়কর মখািা জাে�াে িাজার িয়সয়ে। 
মসখায়ি িহুনকেুর সয়গে মসািার �েিাও নিনক্ হয়ছে। 
মকািও মকািও েে্চটকয়ক নকিয়তও মেখিাম। 
িত্চমায়ি এই িাজারনট রািু আয়ে নকিা জািা মিই।
মশািা োে, এখািকার স্থািীে মেি-মেিীরা রানরোয়শ 
েুয়র মিড়াি! সারাহায়ির অনিশ্াসযি রূেমাধুরী! এমি 
জাে�াে মতা মেিতারাই েুয়র মিড়ায়িি! সয়ি্চােনর 
োন্ডার রাজযি। গ্রীয়মেও অতযিন্ত আরামোেক! তাই শুধু 
মেিতারা মকি আেিারাও মিনরয়ে েড়ুি এই গ্রীয়মে। 
সায়ড় সাতহাজার ফুয়টরও মিনশ উচ্চতাে সারাহাি 
একনট মো্ োহানড় গ্রাম। গ্রামনট নহমারি প্রয়েয়শর 
েুরয়িা ইয়ন্দা-নতব্বত মরায়ির কায়েই। েুরায়ণ 
উনল্নখত মশানিতেুরই িানক সারাহাি। সারাহাি 
নেয়র রয়েয়ে িহু মেৌরানণক কানহনি এিং ইনতহাস। 
সিনকেু োনড়য়ে এখািকার প্রাকৃনতক মমাহিীে মসৌন্দে্চ 
অয়িকয়িনশ মুগ্ধ কয়র এিং আত্মার আরাম মেে!
নকন্নর এয়ি প্রকৃনতর মাোিী িন্ধয়ি জনড়য়ে েড়য়ত 
হয়িই। সারাহায়ির প্রাকৃনতক মাো তযিা� কয়র এিার 
কল্পা। েুয়রা জাে�াটাই রূেমহি! অেরূে রূেমাধুে্চ 
কল্পার! মেখায়িই োঁড়ায়িি মসখাি মেয়কই মরায়খ িরফ 
োহাড় আর োইি অরণযি, সয়গে আয়েি িা�াি।
প্রেমিার ন�য়ে নেিাম ভানিনজর অকটং 
মর্হাউজ-এ। নিশাি এক আয়েি িা�ায়ির ময়ধযি 
িানড়নট। ভানিনজ সেনরিায়র োয়কি একতিাে। 
মোতিানট িরাদে হি আমায়ের জিযি। েয়রর 
একনেয়কর জিিা খুিয়িই িরফাছোনেত োহাড়, 
অিযিনেয়কর জািিা খুিয়িই আয়েি সয়মত �ায়ে েয়র 
ঢুয়ক েয়ড়৷ িায়ি িায়ি িুিয়ে িাতানিয়িিু মায়ের 
সিুজ আয়েি। কামড় নেয়িই হাত ভনত্চ রস �নড়য়ে 
েয়ড়। োড়য়ত অিুমনত নেয়িই োড়া োে, িইয়ি িে। 
অিুমনত ম�াটা েুয়েক োড়ার। তয়ি মানটয়ত েয়ড় 
োকা আয়েি নিয়ি নকেু িয়িি িা। েুরয়ত এয়স শুধু 
আয়েি িে, েুরয়ত হে।

িারকান্ডা মশয়ষ 
আোতত রামেুর 
োত্রা। িারকান্ডা 
মেয়ক রামেুর 

৬০ নকনম, েণ্া 
েুইয়ের জানি্চ। 
রামেুর একো 
নেি িুশাহার 

রাজায়ের 
রাজধািী। 

নহমারয়ির ময়তা 
এত সিুজ আর 

িরফ োহাড় 
খুি কমই আয়ে 
মকািও োহানড় 

রায়জযি। ময়ি 
েয়ড় মকিি 

উত্রাখয়ণ্রই 
কো।
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কল্পাে িহু েয়র শাি মিায়ি িানড়র মনহিারা। অেূি্চ 
মসসি শাি। কাশ্ীয়রর ময়তাই কল্পার শাি নিখযিাত। 
কল্পার ময়তা আরও েুই গ্রাম আয়ে এখায়ি নরনি আর 
মরা�ী। মরা�ী গ্রায়মর প্রাে মশষপ্রায়ন্ত োঁড়ায়ি অেূি্চ 
প্রাকৃনতক মসৌন্দে্চ মরায়খ েয়ড়। ময়ি হে, অয়িকটা 
মেি আয়মনরকার গ্র ্োন্ড কযিানিোি! 
কল্পার মে-মকািও জাে�া মেয়কই মেখা োে নকন্নর 
সকিাস শৃগে। স্থািীেরা িয়িি, ওই শৃগে হি নশয়ির 
শীয়তর আিাস। েূর মেয়ক মরায়খ  েয়ড় একনট 
িম্া কায়িা োের োঁনড়য়ে আয়ে। রানরনেক িরয়ফ 
ঢাকা োকয়িও ওর ওের কখিও িরফ েয়ড় িা, 
ঢাকাও েয়ড় িা! সূয়ে্চর আয়িাে নেয়ির নিনভন্ন 
সমে িািারকম রয়ঙর িেি হে। অেূি্চ িায়�! এর 
আশোয়শ আর মকািও োের মিই। একনশিানটয়ক 
িিা হে িাণাসুয়রর নশিনিগে। মশািা োে, কল্পার 
স্থািীেরা মরেক কয়র ওখায়ি োি। একনট রাত কানটয়ে 
েরনেি েুয়জাোে কয়র মিয়ম আয়সি িীয়র। ওঁরা নিয়ে 
নিশাি এক িাি েতাকা। কল্পার মসৌন্দয়ে্চর অেরূে 
মাধুয়ে্চর জিযি িিা হে স্বয়�্চর মেশ! স্বয়�্চর িত্চকী 
নকন্নরীয়ের িাসভূনম! তাই কল্পায়ক নেয়র প্ররনিত আয়ে 
িহু মিাককো। 
কল্পা মেয়ক ৩০-৩১ নকনম েূয়র সাংিা। নকন্নয়রর আর 
একনট সুন্দর জাে�া। িসো িেীর ধায়র নিশাি এক 

মখািায়মিা উেতযিকা। রানরনেয়ক আয়েি, িযিাসোনত, 
আখয়রাট �াে। েনড়য়ে-নেনটয়ে মোট মোট গ্রাম। 
োহায়ড়র ঢায়ি োইয়ির অরয়ণযি আয়িাোোর মখিা! 
সাংিা ভযিানি জুয়ড় অেরূে মাধুে্চ মখিা কয়র। মি 
ভাি কয়র মেে এখািকার মখািায়মিা েনরয়িশ। রাঁেনি 
রায়ত েখি োহায়ড়র আড়াি মেয়ক মিনরয়ে আয়স রাঁে 
তার মসৌন্দে্চ অিণ্চিীে!
নকেুটা েূয়র কামরু মফাট্চ। এই েু�্চ িুশাহার 
রাজায়ের। এর নভতর রয়েয়ে রাজায়ের িহু নকেু! 
েুয়�্চর নভতর কামাখযিা মায়ের মনন্দর। সাংিা মেয়ক 
নেতকুি ২৪ নকনম। ভারয়তর মশষ গ্রাম। এককায়ি 
নতব্বয়তর সয়গে নেি িানণজযি েে। নেতকুয়ি মেনেয়ক 
তাকায়িা োে, মসইনেয়কই শুধুই িরফ। িরফািৃত 
োহাড় সি। প্ররণ্ োন্ডা। আমরা একিার উয়দেশযিহীি 
মোরােুনর করনেিাম হোৎই শুরু হি তুষারোত। মস 
মিশ মজা হয়েনেি মসিার! এখায়ি রয়েয়ে োঁর-
সাতয়শা িেয়রর েুরয়িা মনন্দর। স্থািীেয়ের কাে 
শুয়িনেিাম, েু�্চা মনন্দর। েয়শরার নেি েুয়জা হে, 
উৎসি হে। স্থািীে েুিতীরা �াি �াে, িায়র। সাংিা 
মেয়ক নেতকুি েুয়র মফরা োে৷ িইয়ি োকাও োে 
নেতকুয়ি। এক-েু’রাত কাটায়ি উেিনব্ধ করা োে 
নেতকুয়ির মসৌন্দে্চ আর োন্ডা!

নকেুটা েূয়র 
কামরু মফাট্চ। 

এই েু�্চ িুশাহার 
রাজায়ের। এর 
নভতর রয়েয়ে 
রাজায়ের িহু 
নকেু! েুয়�্চর 

নভতর কামাখযিা 
মায়ের মনন্দর। 

সাংিা মেয়ক 
নেতকুি ২৪ 

নকনম। ভারয়তর 
মশষ গ্রাম। 
এককায়ি 

নতব্বয়তর সয়গে 
নেি িানণজযি েে।
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�ায়ড়াোি �ামড়াোয়ির স্বল্প েনরনরত জাে�া েউনর, িযিাসেিাউি, নখরসু। অেূি্চ জাে�া! নভড় কম। �রয়ম 
মিশ আরামোেক। �ায়ড়াোয়ির মেনেয়কই োই িা মকি, হনরবিার মেয়তই হয়ি। তয়ি �রয়ম 

হনরবিায়র মিশ �রম। নিয়কয়ির ের আরামোেক। তিুও হনরবিার মেয়ড় রওিা মেওোই ভাি। 
হনরবিার মেয়ক সরাসনর েউনর িে, মাি একরাত শ্রীি�য়র কানটয়ে েরনেি সকায়ি প্রাতঃরাশ 
মসয়র রওিা মেওো �ন্তয়িযি। শ্রীি�য়রর উচ্চতা খুি মিনশ িে। তাই �রম হে এখায়ি। তয়ি 
োহানড় জাে�া তাই সন্ধযিা িাময়ি আরাম। এই োহানড় শহয়র মোকািোট, িাজার োকয়িও 
োহানড় মসৌন্দে্চ আয়ে। অিকািন্দার ধায়র রমৎকার জাে�া শ্রীি�র। একটা রায়তর িযিাোর। 
সকায়ি রা-টা শ্রীি�র মেয়ক মসাজা োউনর। খুি মিনশক্ষয়ণর জানি্চ িে। ৩৫ নকনম েে োনড় নেয়ত 
েণ্াখায়িক িায়�। 
োউনরর �ায়ড়াোি নিকাশ নি�য়মর টুনর্ িজনট ভারী সুন্দর জাে�াে। একটু উঁরুয়ত তয়ি 
�ানড় োয়ি। মরাখ মমিয়িই েৃনটি েনড়য়ে োে েূয়র, িহুেূয়র! মকািও িাঁধি মিই। েউনরর সকায়ি 
একরকম মসৌন্দে্চ আর রায়তর োউনরর এক অিযি মােকতা! েু’মরাখ ভরা োহানড় মসৌন্দে্চ আর 
েূয়র িীর নেয়ে িয়ে োওো নতরনতয়র োহানড় িেী মেে আত্মার আরাম! এখায়ি মভারয়িিা েুম 
ভায়ঙ োহানড় োনখর িায়ক। েুম ভাঙয়িই জািিার মখািা োল্াে মরাখ মমিয়িই মেখয়িি সূে্চয়েি 
তাঁর িাি রােরনট নিনেয়ে রাখয়েি আকাশ জুয়ড়! এিার নিনু্দমাত্র সমে িটি িা-কয়র রােরনট 
জনড়য়ে িাইয়র মিনরয়ে েড়ুি। মকাোও মেয়ত হয়ি িা। টুনর্ িয়জর সাময়ি অয়িকটা মখািায়মিা 
জাে�া। মরনিয়ঙর ধায়র োঁড়ায়িই মেখয়িি মমে তখিও তার মোমটা মখায়িনি। েূয়রর োহাড়গুয়িা 
তখিও আিোো। হায়ত কযিায়মরা মিয়িি। নিয়েিেয়ক্ষ মমািাইি মতা োকয়ি হায়ত। অল্পক্ষণ েরই 
মেখয়িি,  িাি জামা �াে হামা নেয়ছেি সূে্চয়েি! তাঁর িরম রনতিম আয়িা েনড়য়ে োয়ছে োহায়ড় 
মেয়ক োহায়ড়! নিজো েশমীর ময়তা নসঁেুর মখিাে মময়ত উয়েয়ে োহাড়গুয়িা! 
ক্ষণ ক্ষয়ণ েট েনরিত্চি হয়ত মেখয়িি আকায়শ। সূয়ে্চর রনতিম নকরয়ণ িরফমাখা োহাড়গুয়িা 
ক্মশ তার িানিমা হানরয়ে অিযি আর এক রূেমাধুরী েনড়য়েয়ে! সূয়ে্চর আয়িাে রুয়োনি ইনিয়শর 
ময়তা িকমক করয়ে রানরনেক। নেকরক্িায়ি প্রকট হয়ত োকয়ি এক এক কয়র নত্রশূি, িীিকণ্ঠ, 
মকোরয়িাম, মকোরিাে, মরৌখাম্া, িন্দায়েিী, হানত োহাড়, ভা�ীরেী- এক, েুই, নতি, �য়গোত্রী, 
ভৃগুেথে, রযিাংিযিাং, কৃত্চীস্ম্ভ, ম�ৌরী েি্চত, িান্দরেুে, স্ব�্চায়রানহণী, খররাকুণ্, সুয়মরু, োিাইো 
সা�র ইতযিানে। নিয়জর মরাখয়ক অনিশ্াসযি ময়ি হয়ি। ভািয়িি এতসি েি্চতশৃগে একইসয়গে 
েৃশযিমাি! এমি িণ্চমে েৃশযি সারা জীিয়ির এক অনভজ্তা হয়ি েউনরর সকায়ি! 
মমানহত হয়িি প্রকৃনতর িীিাে! েউনরর �ায়ড়াোি নিকাশ নি�য়মর টুনর্ িয়জর িি মেয়ক 
নতিয়শা নকনম নিসৃ্ত অেরূে িণ্চমে েৃশযি ধরা মেে। মস এক অিণ্চিীে েৃনটিসুখ! এক অয়িৌনকক 
মাো! মভায়রর আকাশ সাফসুতয়রা োকয়িই মেখা োে প্রকৃনতর এমি েৃশযিকািযি! েউনরর 
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আশোয়শও মোরােুনর করার জিযি কয়েকনট জাে�া 
আয়ে। োঁর নকনম েূয়র আট শতয়কর েুরয়িা 
কঙ্কায়িশ্র মহায়েিমনন্দর। মনন্দয়রর অিস্থাি েি 
মেিোরু অরয়ণযি। এখাি মেয়কও োওো োে রারোয়শ 
অেূি্চ প্রাকৃনতক মসৌন্দে্চ! েু’এক নকনম হাঁটােয়ে �ভীর 
জগেয়ি স্থািীে ভূনম-মেিতা কায়ন্দানিোর মনন্দর। 
মরেকারয়ের কায়ে েেয়ন্দর হয়ি ওক, োইয়ির 
অরয়ণযির নভতর নেয়ে কায়ন্দানিো-িুোখাি েেনট। 
মো্ অের রমৎকার োঁর নকনম’র এই মরেকনট। এই 
েয়েই িা�মনন্দর।
েউনর মেয়ক মাত্র উনিশ নকনম নখরসু। এখায়ি এয়িই 
মি ভাি হয়ে োয়ি। মখািায়মিা জাে�া। নখরসু 
মেয়ক  মেখা োে মধযি নহমািয়ের িহু িণ্চমে েৃশযি! 
একানধক  মরিা-অয়রিা োহাড়শৃগে েৃশযিমাি নখরসু 
মেয়ক। প্রকৃনতর েৃশযিেয়ট রং িেি হে ক্ষয়ণ ক্ষয়ণ! 
গ্রীয়মের আকায়শও সাো মময়ের মভিা উয়ড় োে এক 
োহাড় মেয়ক অিযি আর এক োহায়ড়। ওক, মেিোরু, 
িার্চ, োইি, নখরসু, তুর �ায়ে োওো নখরসু এক 
অোর শানন্তর জাে�া। নখরসু একনট �ায়ের িাম। 
আয়েি িা�ািও আয়ে। িহুরকম নহমািয়ের োনখ 
িািা মময়ি উয়ড় োে আকাশেয়ে। কখিও �ায়ে 
এয়স িয়স। রমক িা�য়ি োনখর িায়ক! নখরসু জুয়ড় 
িািারকম োনখ! মো্ এক োহানড় জাে�া। েূষণমুতি 
িাতায়স নিশ্াস নিয়ত ভাি িায়�। �ায়ড়াোি নিকাশ 

নি�য়মর টুনর্ মর্ হাউসনট িড় ময়িারম। রানরনেক 
এতই ফাঁকা মে েৃনটি রয়ি োে েূয়র িহুেূয়র! নখরসুর 
রাতনটও ভীষণই মমাহমে! মকমি এক জােু আয়ে 
নখরসুর রায়ত্র। মস জােু প্রকাশ করা োে িা মকািও 
িণ্চমািাে। মকিিমাত্র উেিনব্ধ আর অিুভি করা োে!
কায়েই েণ্াকণ্চ মনন্দর। আরণযিক হাঁটােয়ে উিখা 
�নড় মনন্দর। মিনশ িে, মাত্র েু’নকনম হািকা মরেক। 
এখাি মেয়ক নে�ন্তনিসৃ্ত নশখররানজ-- মরৌখাম্া, 
িীিকণ্ঠ, মকোর, ভা�ীরেী ইতযিানে এিং োহানড় 
উেতযিকা মিশ িায়� রাকু্ষষ করয়ত। েযিারালোইনিংয়ের 
জিযি রমৎকার েনরয়িশ নখরসু। 
গ্রীয়মের মিড়ায়িার মশষ নেকািা িযিাসেিাউি। িহু  
ভ্রমণনপ্রে মািুয়ষর কায়ে িযিাসেিাউি ততটা েনরনরত 
িে। তয়ি িযিাসেিাউি এক রমৎকার জাে�া। 
ইংয়রজ আময়ি নব্নটশয়ের কায়ে িযিাসেিাউি নেি 
একনট জিনপ্রে সশিশহর। োর একো িাম নেি 
কািুিান্ডা। মকউ িয়িি কািােণ্। কািা িা কািু 
শয়দের �ায়ড়াোনি অে্চ োহাড়। িযিাসেিাউি অরণযি আর  
োহায়ড় মেরা এক সশিািাস। িযিাসেিাউয়ির রড়াই-
উতরাই েয়ে �ানড় �ড়ায়িই প্রকানশত হে এখািকার 
রূেমাধুরী!
িযিাসেিাউয়ি আমায়ের োকা �ায়ড়াোি নিকাশ 
নি�য়মর টুনর্ িজনট ভীষণ সুন্দর। েয়রর েরজা 
খুিয়িই নিশাি মখািা জাে�া। রানরনেয়ক �াে�াোনি 
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ভরা। �ায়ে �ায়ে োখোখানি। খািার নেয়ি োহানড় 
োনখর েি টুক টুক কয়র মখয়ে োে। ওরা মািুষ ভে 
োে িা। টুনর্য়ের সয়গে মিশ িনু্ধবেেূণ্চ িযিিহারই 
কয়র। েূয়র সানরিাঁধা োহাড়শৃগে। সূে্চয়েি োয়ট সারা 
আকায়শ রং েনড়য়ে। সূে্চয়েি অয়স্ মেয়তই োন্ডা 
িাড়য়তও শুরু হে। োহানড় িাতাস িে। োহায়ড় িুে 
কয়র সন্ধযিা িায়ম। সূে্চ অস্ োওোর অয়েক্ষাে োয়ক 
অন্ধকার। মিয়ম আয়স। িযিাসেিাউয়ির সন্ধযিাে মেি েনর 
িায়ম। �ায়ড়াোি মণ্ি নিকাশ নি�য়মর টুনর্ িয়জর 
মায়ে! আয়িার নিনু্দয়ত উজ্জ্বি হয়ে ওয়ে োহায়ড়র �াে 
সন্ধযিািানত। িকিয়ক আকায়শ মমে মিই। অন্ধকায়রর 
তারার আয়িাে নকংিা মজযিাৎস্াে আিোোে মরায়খ 
েয়ড় েূয়রর োহাড়। িরফ োহায়ড়র মাো নরকনরক 
কয়র রাঁয়ের িাঁধভাঙা মজযিাৎস্াে। িযিাসেিাউয়ির রাত 
িড়ই মমাহমে, জােুমে!
নব্নটশয়ের নপ্রে সশিশহয়র এখিও েনড়য়ে রয়েয়ে 
একানধক নব্নটশ স্থােতযি। ওয়ক, োইি অরয়ণযির ফাঁয়ক 
উঁনক মেে েুরয়িা িানড়ের। এখিও রয়ে ম�য়ে ইংয়রজ 
মানিয়কর িাম।
নব্নটশয়ের সতনর েু’নট ন�জ্চাও  আয়ে এই সশিশহয়র। 
উনিশ শতয়কর মসটে মমনরর ন�জ্চা। এখি এনট রািু 
মিই। সম্ভিত এনট হয়েয়ে একনট সংগ্রহশািা। মসটে 
জি ন�জ্চা স্থািীেরা প্রাে্চিা কয়রি প্রভু নেশুর। এনটর 
নিম্চাণকাি ১৯৩৬। েু’নট ন�জ্চারই স্থােতযি রমৎকার। 
িযিাসেিাউয়ির অেরূে প্রাকৃনতক েনরয়িয়শ মসৌন্দে্চ 
আরও মিনশ ময়ি হে। নকেুটা েূয়র োয়রাোি নসং 

েু্-মিারক 
নমউনজোম। 
�ায়ড়াোি 
মরনজয়ময়টের 
প্রেম 
নভয়ক্টানরো 

ক্সপ্রােক োয়রাোি নসং মিন�র িায়ম এই 
সংগ্রহশািা। নিশাি নমউনজোম। নব্নটশ আমি মতা 
িয়টই, প্রেম ও নবিতীে নিশ্েুয়্ িযিিহৃত অস্ত মেয়ক 
শুরু কয়র �ায়ড়াোি মরনজয়ময়টের িািা মিারক রয়েয়ে 
এই সংগ্রহশািাে। সারা নমউনজোমনট েুয়র মেখয়ত 
মিশ খানিকটা সমে িা�য়ি। তয়ি এখায়ি প্রয়িয়শর 
আয়� নটনকট সংগ্রহ করয়ত হয়ি। মেখয়ত োওোর 
আয়� নমউনজোয়মর মখািা-িয়ন্ধর সমেটা মজয়ি োওো 
ভাি।
শহয়রর নভতয়রই রয়েয়ে রমৎকার এক মিক-- ভুল্া 
তাি। অেূি্চ জাে�া। ভুল্া তায়ি মিানটংও করা োে 
সামািযি অয়ে্চর নিনিময়ে। মিৌকা কয়র মোরার সমে 
হাঁয়সর েিও মিৌকার সয়গে সমাি তায়ি সাঁতার কায়ট। 
মস এক অেূি্চ েৃশযি! মিয়কর একধায়র সুয়ভনির 
সংগ্রয়হর কাউটোরও আয়ে। মসখায়ি কনফ মায়� 
নিয়জর েনি আর িাম মিখায়িা োে। নিজ্চি প্রকৃনতর 
মায়ি ভুল্া তাি এক িাড়নত োওিা!
িযিাসেিাউয়ির আয়িা-আঁধানর অরণযিেয়ে �াে�াোনির 
িিজ �ন্ধ, োনখর �াি, নিজ্চিতাে োতার খসার শয়দে 
রমক িা�া এক িাড়নত আিন্দ-সুখ! �ায়ড়াোয়ির 
মসৌন্দয়ে্চর খনি িযিাসেিাউি! এক একসমে ময়ি হয়ি, 
মহঁয়ট মহঁয়টই েুয়র মিড়াই অরয়ণযির োঁরানি শুিয়ত 
শুিয়ত। িযিাসেিাউয়ির িিজেয়ে হাঁটয়ত হাঁটয়ত ময়ি 
েয়ড় োয়ি নিভূনতভূষণ িয়ন্দযিাোধযিায়ের ‘আরণযিক’-
এর নিখযিাত কয়েকনট িাইি-- ময়ির ময়ধযি এই 
উনু্তি, িিযি জীিি আনিো নেোয়ে একটা মুনতি ও 
আিয়ন্দর অিুভূনত োহা মকাোও কখিও আয়স িা। 
এইরকম নিরাট নিজ্চি প্রান্তর ও জিহীি অঞ্ি োড়া। 
অনভজ্তা িা-োনকয়ি িনিো মিািায়িা িয়ড়াই কনেি 
মস মুতি জীিয়ির উল্াস।
এিার গ্রীয়মে োওো োক 
�ায়ড়াোয়ির অিযি এক নেকািাে। 

েউনর মেয়ক 
মাত্র উনিশ 

নকনম নখরসু। 
এখায়ি এয়িই 
মি ভাি হয়ে 

োয়ি। মখািায়মিা 
জাে�া। নখরসু 

মেয়ক  মেখা োে 
মধযি নহমািয়ের 

িহু িণ্চমে েৃশযি! 
একানধক  মরিা-
অয়রিা োহাড়শৃগে 

েৃশযিমাি নখরসু 
মেয়ক।
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েয়ে মেয়ত মেয়ত েনে মরায়খ েয়ড় একটুকয়রা স্ব�্চ! 
মকমি হয়ি! এ আর িিয়ত, োরুণ হয়ি। একটা 
জয়ম্পশ আড্া মেওো োয়ি স্বয়�্চর িীয়র িয়স িা 
োঁনড়য়ে। মতমিই মতা মেিাম একটুকয়রা স্ব�্চ মেঁড়া 
সুখ, ময়ির আরাম, আিন্দ! ঋনষয়কশ মেয়ক খাওোর 
মখাঁয়জ রয়িনেিাম। ড্াইভার সায়হি অমর িিয়িি, 
“রিুি, োরুণ একজাে�াে খাওোি।”
খাওোিাটা নেি ম�ৌণ, জাে�ানটর রস আস্বােি 
করায়িাটাই নেি অময়রর মুখযি কাজ। �াে�াোনির 
আড়ায়ি অিগুনণ্ঠতা �গো িয়ে রয়িয়ে নিয়জর ময়তা। 
�গোর িয়ে রিাটাই িক্ষ কয়রনেিাম, ওোশরুয়ম 
োওোর েয়ে আনিষ্ার করা ম�ি এখািকার স্থাি-
মসৌন্দে্চ। োয়ক িয়ি প্রেম েশ্চয়িই মপ্রম। নেক তাই। 
�াে�াোনি, �গো আর োহায়ড়র সংনমরেয়ণ জাে�ানটর 
মসৌন্দে্চ স্বয়�্চর অপ্সরা মেি৷ স্বয়�্চর অপ্সরায়ের রাকু্ষষ 
কনরনি কখিও, েয়ড়নে তাঁয়ের রূয়ের কো, তাঁয়ের 
রূে-মেৌিয়ির কো। এই জাে�ানটও এক প্রফুিনটত 
সুন্দরী েুিতীর ময়তা! 
এতক্ষণ িয়ক ম�িাম, জাে�ানটর িামই এখিও িিা 
হি িা! ঋনষয়কশ মেয়ক ৩৫ নকনম আর হনরবিার মেয়ক 
৭০ নকনম েূয়র মকৌনিোিা। নরভার র ্োফনটংয়ের জিযি 
তার িাম আয়ে। আমায়ের ড্াইভার সায়হি অমর 
জািায়িি, “এখিই মেয়খ অিাক হয়ছেি গ্রীয়মের মুয়খ  
এয়ি ো�ি হয়ে োয়িি! এখািকার রূেয়সৌন্দয়ে্চ 
মায়তাোরা হয়ে োয়িি!”

রাস্া মেয়ক একটা মিাহার নসঁনড় মিয়ম ম�য়ে িীয়র। 
�গোর ধায়র। �ায়ড়াোি মণ্ি নিকাশ নি�য়মর োকিার 
জাে�াগুয়িা এয়কিায়র িেীমুয়খা। রানরনেয়কই নিশাি 
নিশাি োহাড় �াে�াোনি �ায়ে জনড়য়ে, োঁনড়য়ে। মরাখ 
মমিয়িই িেীর েুরন্ত �নত, সিুয়জর জিসা, োহায়ড়র 
নিশািতা। রতুনে্চক উনু্তি। েৃনটির মকািও িাঁধি 
মিই। িা-োকারই কো। মকািও িাধাই এখায়ি মায়ি 
িা। এমি রমৎকার জাে�াে িহুকাি আসা হেনি। 
ড্াইভার সায়হি অময়রর সুিায়ে আসা আর আমায়ের 
রা নেোসা, েুইয়ের জিযি মকৌনিোিার মসৌন্দয়ে্চর 
সয়গে েনররে। মভয়িনেিাম একটা নেি মেয়ক 
োওোর। আোতত েয়কট সাে নেি িা। মসইমুহূয়ত্চ 
োকার োমটা নকেুটা মিনশ িা�ি। রার শেযিার ভাড়া 
৭৪০০টাকা আর েুই শেযিার ৪৫০০টাকা। আেিারা 
োঁরা ওই েয়ে ওের নেয়ক োয়িি নেক কয়রয়েি, 
তাঁরা সতনর হয়ে োি।
োঁরা অযিািয়ভঞ্ার ভািিায়সি তাঁয়ের জিযি মকৌনিোিা 
আেশ্চ। রমৎকার এই মরামযিানটেক জাে�াে নির 
কযিানম্পং করা মেয়ত োয়র। ভীষণ ভাি িা�য়ি। 
এোড়াও োঁরা মহঁয়ট েুরয়ত েেন্দ কয়রি, তাঁয়ের 
কায়ে মরেনকংয়ের জিযি োরুণ জাে�া মকৌনিোিা। 
েুরয়ত মিনরয়ে র ্োেনিং, রক ক্াইনম্ং, নির 
ভনিিি মখিয়ত োরয়ি মতা উেনর োওিা। এমি 
ভ্রমণয়প্রমীয়ের মকৌনিোিা সগে মেয়ি।

খাওোিাটা নেি 
ম�ৌণ, জাে�ানটর 

রস আস্বােি 
করায়িাটাই 

নেি অময়রর 
মুখযি কাজ। 

�াে�াোনির 
আড়ায়ি 

অিগুনণ্ঠতা �গো 
িয়ে রয়িয়ে 

নিয়জর ময়তা। 
�গোর িয়ে 

রিাটাই িক্ষ 
কয়রনেিাম, 
ওোশরুয়ম 

োওোর েয়ে 
আনিষ্ার করা 

ম�ি এখািকার 
স্থাি-মসৌন্দে্চ।
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কুমােুিউত্রাখয়ণ্র �ায়ড়াোি মেমি সুন্দর, মতমিই মসৌন্দে্চ েনড়য়ে আয়ে কুমােুয়ির েয়ে 
েয়ে। কুমােুি নহমািয়ে মাোিতীর রূেয়সৌন্দে্চ অতুিিীে! মাোিতী োকার জিযি 

রামকৃষ্ নমশয়ির অিুমনত িায়�। িইয়ি  মিাহাোট মেয়ক মাোিতী েুয়র আসা োে। 
মিাহাোট মেয়ক েূরবে মাত্র আট নকনম। ১৮৯৯-এর ১৯ মার্চ স্বামী নিয়িকািন্দ এখায়ি 
নিম্চাণ কয়রনেয়িি অশবিত আরেম। রারনেয়ক োহায়ড় োহায়ড় মেরা। আিহাওো ভাি োকয়ি 
িহু তুষরািৃত োহাড়মািা মরায়খ েয়ড়। আর জগেি? ভেংকর অরণযি। মসই অরণযিমায়ি 
নিয়িকািন্দ ধযিাি করয়তি ধযিািকুনটয়র। জাে�ানটর িাম ধরম�ড়। মসখায়ি ম�য়িই �া-েমেম 
কয়র! নকন্তু আরেয়মর সাময়ি োঁড়ায়িই মি ভয়র োয়ি প্রশানন্তয়ত, আিয়ন্দ! ফুয়ির িা�াি। 
রংয়িরয়ঙর ফুি মশাভািধ্চি করয়ে আরেয়মর। েূয়র িহুেূয়র নিস্ানরত োহাড় মরেনণ। তার 
ময়ধযি আয়ে িরফমাখা সাো োহাড়।
অতীয়ত এর িাম নেি মাইেীে। এই স্থািনটয়ক নেয়র আয়ে োহাড় আর অরণযি। এক অেূি্চ 
মাোমে েনরয়িশ। আধযিানত্মক েনরমণ্ি! হেয়তা মসই কারয়ণ স্বামীনজ িামকরণ কয়রনেয়িি 
মাোিতী। রানরোয়শ ফুয়ির মমিা, রয়ঙর হাট, মাোিতী িা এয়ি এর মসৌন্দে্চ উেয়ভা� করা 
োে িা। আরেয়মর িীয়র িয়ে রয়িয়ে সারো িেী। সিনমনিয়ে মাোিতী ময়ির শানন্ত, আত্মার 
আরাম!
মিাহাোট মিয়ম সামািযি মখয়েয়েয়ে ি’নকনম েূয়র অযিািট মাউটে। রারোয়শ মেওোর িা 
মেিোরুর অরণযি। এখাি িরফয়মাড়া োহায়ড়র শৃনগেগুনি রমৎকার িায়�। তার ময়ধযি রয়েয়ে-
-- িন্দােুনণ্, িন্দায়েিী, নত্রশূি ইতযিানে। েুয়রনফয়র এিার �ন্তিযি নেয়োরা�ড়। মিাহাোট 
মেয়ক নেয়োরা�য়ড়র েূরবে মাত্র ৬০ নকনম, েণ্া মেয়ড়ক িায়� �ানড়য়ত। োওোর েে খুি 
সুন্দর। নেয়োরা�ড় হি কুমােুয়ির কাশ্ীর। ভীষণই মখািায়মিা জাে�া। রানরনেয়ক নহমািে। 
আর ফার, োইি আর মেিোরু �ায়ের অরণযি। মায়ি মায়িই িাতায়স কাি োতয়িই মশািা 
িাতায়সর সয়গে নময়শ আয়ে িরিার শদে। হযিাঁ, নেয়োরা�য়ড় একানধক িেী আর িরিা। সি 
িাময়ে নহমািে মেয়ক। মো্ শহর নেয়োরা�ড়। কায়েই আয়ে কয়েকনট মনন্দর। 
নেয়োরা�য়ড় একনট রাত কানটয়েই রওিা মেওো  মুনসেোনর। তয়ি, মুনসেোনর োওোর 
আয়� একরায়ত্রর জিযি নিরনে োকয়ত মিশ িায়�। মেয়ক োয়িি। ৯৫ নকনম নেয়ত হয়ি। 
সমে িায়� েণ্া সায়ড় নতি। কুমােুি নিকাশ নি�ম মণ্য়ির োকার জাে�ানট মিশ সুন্দর। 
নেেয়ির িযিািকনিয়ত এয়িই মেখা োে নিরনে জিপ্রোত। জািা ম�ি, ১২৫ ফুট ওের 
মেয়ক েড়য়ে নিরনে। ময়ি হে, হাত িাড়ায়িই মোঁো োয়ি!
এয়িায়ময়িা িাতায়স িরিার জি উয়ড় োে। িরিার কায়ে োওো োে। তাই িাইয়র 
মোটখাট োহাড় নিনঙয়ে িরিা কায়ে ম�য়ি ভাি িা�য়ি। তয়ি খুি কায়ে িে। 
নিরনের একরায়তর ের রওিা মেওো মেয়ত োয়র  মুনসেোনর। নিরনে মেয়ক মুনসেোনরর েূরবে 
মিনশ িে,  মাত্র ৩৪ নকনম। নিরনে মেয়ক মুনসেোনরর েয়ে ১১ নকনম েূয়র কািামুনি টে। 
প্ররণ্ োন্ডা এখায়ি। এখাি মেয়ক েঞ্রুনল্র েৃশযি োরেরিাই রমৎকার! একিার হয়েয়ে কী 
আমরা েখি কািামুনি টয়ে তখি হোৎই িরফ েয়ড় �ানড়র উইন্ড ন্রিি সাো কয়র নেি! 
নকেুক্ষণের  িরফ েড়া োময়ত সি সাফসুতয়রা কয়র মুনসেোনর নেয়ক এয়�ায়িা ম�ি। �ানড় 
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খুি সািধায়ি োয়ছে। এখায়ি আয়ে িহু েুরয়িা এক 
কািীমনন্দর। সমস্ �ানড় এখাি োয়ম।
কািামুনি টে মেয়ক মুনসেোনরর েূরবে মাত্র ২৩ নকনম। 
মুনসেোনরর রূেমাধুরী িণ্চমািাে িণ্চিা করা োে িা। 
মভায়রর সূয়ে্চর িাি আভা েখি েনড়য়ে েয়ড় েঞ্রুনল্র 
ওের তখি অোনে্চি এক আিন্দ মখিা কয়র ময়ির 
�ভীয়র! ক্ষয়ণ ক্ষয়ণ রং িেি হে  তুষারািৃত েঞ্রুনল্র 
শৃয়গে! মুনসেোনরর উচ্চতা সাতহাজায়রর সামািযি মিনশ। 
মিশ োন্ডা। ময়ি হে, প্রকৃনতর কযিািভায়স রং-তুনি 
িুনিয়ে মকউ মেি রমৎকার িযিান্ডয়স্েনট এঁয়ক 
িুনিয়ে নেয়েয়ে ভ্রামনণকয়ের জিযি! নভন্ন নভন্ন ঋতুয়ত 
মুনসেোনরর মসৌন্দয়ে্চর মুিনশোিা মেখাে মুনসেোনর! 
স্থািীে ভাষাে, মুনসেোনরর অে্চ িরয়ফর মখত। শীয়ত 
মিািা োে মুনসেোনর অয়ে্চর েোে্চতা। একহাঁটু িরয়ফ 
ঢাকা োয়ক। মুনসেোনর নিয়জর রূেয়সৌন্দয়ে্চর অনমিতাে 
অহংকারী৷ োেুয়ট মসৌন্দয়ে্চর অহংকারীয়ের মেমি ভাি 
িায়�, নেক মতমিই মরাখ মফরায়িা োে িা মুনসেোনর 
নেক মেয়ক।
মুনসেোর মেয়ড় এিার রওিা নেিাম মরৌকনরর নেয়ক। 
আয়� মরৌকনর মেমি মখািায়মিা নেি এখি আর 
ততটা মিই। তার কারণ, কুমােুি নিকাশ নি�য়মর 
টুনর্ িয়জর সাময়িটা েতটা উনু্তি নেি ততটা 
আর োইনি। িারিার ময়ি হনছেি েৃনটি মকাোও িাধা 
েড়য়ে। তয়ি মরৌকনরর প্রাকৃনতক মসৌন্দে্চ একইরকম। 
েূয়র মখািা আকাশ। মখািা আকায়শর িারান্দাে 
েৃশযিমাি েঞ্রুনল্, িন্দায়েিী, িন্দায়কাট, মরৌখাম্া, 
নত্রশূি ইতযিানে ইতযিানে োহায়ড়র শৃগে! 
মরৌকনরর মসৌন্দে্চ িানড়য়েয়ে োহায়ড়র ঢায়ি রা-িা�াি। 
নকনঞ্ৎ েূরয়বে কস্তুনরমৃ�শািা। েুি্চভ কস্তুনরমৃয়�র 
আিাস নহমািয়ের অরণযি। ক্মশ কময়ে  কস্তুনরমৃয়�র 
সংখযিা। এখায়ি মেয়ত হয়ি �ানড় মেয়ক মিয়ম নকেুটা 
হাঁটয়ত হয়ি। স্থািীে এক েুিয়কর কায়ে জািা ম�ি, 
এই েয়েই িাে রিারি কয়র। তাই সািধায়ি োওোে 

ভাি।
মরৌকনরর ের �ন্তিযি �ায়গোনিহাট। রমৎকার জাে�া। 
�ায়ের োো িকশার আিেিা মেে োহানড় েয়ে! মিশ 
িায়�! এখায়ি আয়েি মেিী মহাকািী। জাগ্রত মেিী। 
মশািা োে, অতীয়ত িানক মেিীয়ক খুনশ রাখয়ত িরিনি 
মেওো হত। আট শতয়ক এখায়ি এয়সনেয়িি আনে 
শঙ্করারাে্চ। েু’নকনম েূরয়বে মািয়কশ্র মনন্দর আর 
মািয়কানট রাজায়ের েুয়�্চর ধ্ংসািয়শষ। �ায়গোনিহাট 
মেয়ক মিনরিা� েণ্াখায়িয়কর েে। এখািকার 
মিনরিা� মনন্দরনট অসাধারণ। এখাি মেয়ক েৃশযিমাি 
েঞ্রুনল্।
�য়গোনিহাট মেয়ক োতাি ভুিয়িশ্র ১৮ নকনম। 
োইি, মেিোরুর অরণযি আত োহাড় মেরা, নশহরি 
জা�ায়িা �া-েমেয়ম েনরয়িয়শ োতাি ভুিয়িশ্র 
রুিাোেয়রর গুহা ৷ োতাি ভুিয়িশ্র েশ্চয়ির অে্চ 
অমরিাে, মকোরিাে, িদ্ীিাে,-- এই নতি তীয়ে্চর 
েুণযিিাভ।োতাি ভুিয়িশ্র নেয়র প্ররনিত আয়ে 
একানধক  নকংিেনন্ত। মসসি নকংিেনন্ত ওখায়ি ন�য়ে 
শুিয়ি অয়িক মিনশ নশহরি জা�য়ি।

�ায়গোনিহাট মেয়ক রিিাম মকৌসানি। রাস্া কময়িনশ 
১২০ নকনম। েণ্া রায়রর জানি্চ। মায়ি েুয়টা েে-
নিরনত। একনট িায়�শ্র, অিযিনট সিজিাে। �ায়গোনিহাট 
মেয়ক িায়�শ্র প্রাে ৮৪ নকনম। িায়� েণ্া নতয়িক। 
িায়�শ্য়রর প্রাকৃনতক মসৌন্দে্চ অসাধারণ! িায়�শ্য়র 
নশয়ির িাস। সরেূ আর ম�ামতীর সগেয়ম েুণযি 
সশিতীে্চ। কাশী েশ্চয়ি মেমি েুণযিিাভ নেক মতমিই 
িায়�শ্র েশ্চয়ি। 
িায়�শ্র মোরােুনর মশয়ষ োওো এিার ২২ নকনম েূয়র 
সিজিায়ে। মাত্র েণ্াখায়িক িা�য়ি। একো এখায়ি 
নেি কাতুযিরী রাজায়ের রাজধািী। মসইসমে সিজিাে 
নেি কানত্চকেুরা। েয়র এখায়ি সতনর হে সিেিাে 
নশিমনন্দর। মিাকমুয়খ সিেিাে হয়িি সিজিাে। 

ময়ি হে, প্রকৃনতর 
কযিািভায়স রং-

তুনি িুনিয়ে মকউ 
মেি রমৎকার 

িযিান্ডয়স্েনট এঁয়ক 
িুনিয়ে নেয়েয়ে 

ভ্রামনণকয়ের 
জিযি! নভন্ন নভন্ন 

ঋতুয়ত মুনসেোনরর 
মসৌন্দয়ে্চর 
মুিনশোিা 

মেখাে মুনসেোনর! 
স্থািীে ভাষাে, 
মুনসেোনরর অে্চ 
িরয়ফর মখত। 

শীয়ত মিািা োে 
মুনসেোনর অয়ে্চর 

েোে্চতা। একহাঁটু 
িরয়ফ ঢাকা 

োয়ক।
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জিশ্রুনত, মকািও এক ব্াহ্মণী নিম্চাণ কয়রি এই 
মনন্দর। েরিত্চী সময়ে �য়ড় ওয়ে িহু মনন্দর। 
এখায়ি আয়ে আমায়ের মেয়শর একমাত্র োি্চতী 
মনন্দর। অিাক এিং মুগ্ধ কয়র এখািকার মনন্দর 
স্থােতযি!  নকংিেনন্ত, ম�ামতীর তীয়র অরণযি আর 
োহায়ড়র  মায়ি নিয়ে হয়েনেি নশি-োি্চতীর। 
এমি অেরূে প্রাকৃনতক রূেমাধুয়ে্চর মায়ি 
নশি-োি্চতীর নিিায়হর উেেুতি স্থাি! িািণযিমে 
প্রকৃনতর মায়ি নিনরনিনি সিজিাে নিনমিত কয়র, 
মুগ্ধ কয়র!
সিজিায়ের রূেমাধুরী আজও মিয়� আয়ে 
মরায়খ! োইয়হাক, সিজিাে মেয়ক েণ্াখায়িয়কর 
ময়ধযিই মেঁয়ে ম�িাম ১৭ নকনম েূয়র মকৌসানি। 
সিজিায়ের  মে-রূেয়সৌন্দে্চ মরায়খ মিয়�নেি 
তা আরও �ভীর হি  মকৌসানিয়ত। মেিভূনম 
উত্রাখয়ণ্র প্রকৃনতর মিভুিায়িা মসৌন্দে্চ অিাক 
কয়র, রময়ক মেে। মুগ্ধ হই এখািকার মািুষয়ের 
আনতয়েেতাে। উত্রাখয়ণ্র রূেকোর এক 
োহানড় শহর মকৌশানি! নহমািয়ের মকায়ি মো্ 
এই োহানড় শহয়রর তুিিাহীি টিটয়ি প্রাকৃনতক 
রূেিািণযি!
কুমােুি মণ্ি নিকাশ নি�য়মর টুনর্ িয়জর 
িারান্দাে োঁনড়য়ে নহমািয়ের নেয়ক েৃনটি নেয়তই 
িজয়র এয়িা নত্রশূি, িন্দায়েিী, েঞ্রুনল্র ময়তা 
েি্চতশৃগে। িরফয়োঁো োহাড়-শরীয়র মমে রুম্ি 
নেয়ে োে অনিরত। রং িেি কয়র আকাশ, 
োহাড়, প্রকৃনত মসসি মেখয়ত মেখয়ত ময়জ োই 
প্রকৃনতর মায়ি! 
সিয়রয়ে ভাি িায়� মকৌশানির অিাসনতি িা 
�ান্ধী আরেয়মর রবের মেয়ক প্রকৃনতর োয়ি 
েৃনটি মমিয়ত৷ এখািকার মসৌন্দয়ে্চ মুগ্ধ �ান্ধীনজ 
িয়িনেয়িি, “ভারয়তর সুইজারিযিান্ড।” িায়�শ্র, 
সিজিাে, মকৌসানি-- েুয়রা এিাকানটয়ত মরিা-
অয়রিা প্ররুর োহানড় োনখ।
এিার োওো নিিাোনি। নিিসয়রর ১৫-১৬ 
নকনম আয়�। সকসানি মেয়ক নিিাোনি িা�ি 
েণ্া মেয়ড়ক। কময়িনশ ৪৪ নকনম। রমৎকার 

জাে�া নিিাোনি। কুমােুি মণ্ি নিকাশ নি�য়মর 
টুনর্ িয়জর মোতিার িযিািকনিয়ত োঁড়ায়িই 
মখািা আকাশ, মখািা প্রকৃনত, মখািা েৃনেিী। 
এককোে অসাধারণ সুন্দর! েয়ে হাঁটয়ি মি 
ভাি হয়ে োে! রানত্রয়িিা ময়ি হে, আকাশ 
তার িকশা করা শািনট মময়ি ধয়রয়ে! স্থািীেরা 
িিয়িি, সয়ন্ধর ের মহঁয়ট েূয়র িা-োওোই ভাি। 
মুয়খামুনখ হওোর সম্ভািিা আয়ে িাে, ভািুয়কর! 
নিিাোনি মেয়ক একরক্র মেওো নিসসর। 
ভোিক জগেি। িহু িিযিপ্রাণ রয়েয়ে নিিসয়র।

এিার নিিাোনি মেয়ড় �ানড় েুটি আিয়মাড়ার 
নেয়ক। খুি েূর িে, ১৮ নকনম ময়তা৷ েণ্াখায়িক 
িা�য়ি। স্বামী নিয়িকািয়ন্দর মৃিনতনিজনড়ত 
আিয়মাড়া। আিয়মাড়াে কাসরয়েিীর মসৌন্দয়ে্চ 
মুগ্ধ হয়েনেয়িি নিয়িকািন্দ। কাসারয়েিী হয়িি 
েু�্চা। োহায়ড়র ওের িহু েুরয়িা মনন্দর। নতনি 
এয়সনেয়িি ১৮৯০-এ। খঁুয়জ মেয়েনেয়িি একনট 
নিজ্চি গুহা। মসখায়ি িয়সই ধযিাি করয়তি। 
নেিরাত মগ্ন োকয়তি তেসযিাে। নিয়িকািন্দ 
একানধকিার এয়সনেয়িি আিয়মাড়াে। 
নিয়িকািন্দ োড়াও িহু রামকৃষ্ ভতি নশষযিয়ের 
অয়িয়কই এয়সনেয়িি আিয়মাড়া। একনট মোট 
মেও নিম্চাণ কয়রনেয়িি স্বামী তুরীোিন্দ, 
‘রামকৃষ্ কুনটর’। নিয়িনেতায়ক এখায়িই 
ব্হ্মরয়ে্চর েীক্ষা নেয়েনেয়িি স্বামী নিয়িকািন্দ। 
িাস্যিায়ন্ডর কায়ে ব্াইট এন্ড কি্চায়র ‘রামকৃষ্ 
কুনটর’। ব্াইট এন্ড কি্চার মেয়ক মেখা োে 
আিয়মাড়ার িেিানভরাম েৃশযি! উনু্তি আকায়শর 
িীয়র �ায়ের োোমে েয়ে োনখর িাক শুিয়ত 
শুিয়ত হাঁটয়ত োরুণ িায়�!
আিয়মাড়াে প্রকৃনতর সয়গে নময়িনময়শ আয়ে িহু 
মনন্দর। মসসি মেখয়তই হয়ি। নিয়শষ কয়র, 
কাসার মেিীর মনন্দর। মেিী অিস্থাি কয়রি 
অরণযিমে োহায়ড়। োইি, ফার, মেিোরুয়ত 
মেরা নসনময়তািা অেূি্চ! এমি নিজ্চি নিনরনিনিয়ত 
উেেশংকর �য়ড় তুয়িনেয়িি তাঁর িায়রর সু্ি 
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‘অি ইনন্ডো কািরারাি মসটোর’। ধযিািমগ্ন  নহমািে 
উদ্ানসত হয়ে ওয়ে আিয়মাড়াে।
আিয়মাড়া মশয়ষ �ন্তিযি এিার সিনিতাি। এই োহানড় 
শহয়রই মিড়ায়িার ইনত। আিয়মাড়া মেয়ক সিনিতাি 
কময়িনশ ৬৫ নকনম। �ানড়য়ত আড়াই-নতি েণ্া। 
কুমােুি নহমািয়ের প্রাণয়কন্দ্র সিনিতাি হি ‘City of 
Lake’ িা ‘হ্রয়ের শহর’। অয়িয়কই কুমােুি নহমািয়ের 
োত্রােয়ের শুরু নহয়সয়ি মিয়ে মিি এই সিনিতাি। 
উত্রাখণ্ মায়িই মেিভূনম, কুমােুি মহাক িা 
�ায়ড়াোি। আর সিনিতাি মতা ৫১ শনতিেীয়ের 
একনট। সতীর মেহতযিায়�র ের সতীর মরাখ অে্চাৎ  
িেি েয়ড়নেি এখায়ি। তাই মেিীর িাম িেিা।  
সিনি তাি িা মিয়কর েনক্ষণ োয়ড় মেিীর মনন্দর। 
স্থািীে মািুয়ষর কায়ে োর েনরনরনত সিনি মাতার 
মনন্দর। সিনিতাি মাোিী প্রকৃনতর রূেয়সৌন্দে্চ 
অসাধারণ! আয়ে মমানহিীশনতির আকষ্চণ এই 
সশিশহর জুয়ড়। সিনিতািয়ক নেয়র আয়ে সাতনট 
েি্চতশৃগে। অরয়ণযির সিুয়জর রুঁইয়ে সূে্চনকরয়ণরর েটা 
এয়স েয়ড় মিয়কর জয়ি। তায়ির জি িিনমনিয়ে 
ওয়ে! অেূি্চ িায়�। হ্রয়ের িুয়ক মিানটং করা োে 
অয়ে্চর নিনিময়ে। 

সিনিতায়ির ময়িারম আিহাওো গ্রীয়মের নেয়ি অিসয়র 
নেিোেয়ির আেশ্চ। নিয়কি �নড়য়ে সন্ধযিাে োন্ডা এয়স 
হোৎই জােয়ট ধয়র। সিনিতায়ি রয়েয়ে একানধক তাি 
তার নভতর ভীমতাি, সাততাি খুিই জিনপ্রে।
 
কীভায়ি োয়িি:
নিমায়ি- কিকাতা নিমািিন্দর অে্চাৎ েমেম মেয়ক 
ভাো নিউ নেনল্ মেঁয়ে োি োথেি�র নিমািিন্দর । 
এখাি মেয়ক �ানড়য়ত ৭০নকনম সিনিতাি। েণ্া েুই 
িায়�।
মরেয়ি- হাওড়া মেয়ক মরেয়ি কােয়�াোম ম্শি। 
ম্শি মেয়ক �ানড়য়ত সিনিতাি। ৩৫ নকনম মেয়ত 
িা�য়ি মসাো েণ্া। নেনল্ হয়েও োওো োে। প্রাে 
নতিয়শা নকনম মেয়ত েণ্া েয়েক িায়�। 

মকাোে োকয়িি: 
সিয়রয়ে ভায়িা কুমােুি মণ্ি নিকাশ নি�য়মর টুনর্ 
িজ িুক কয়র মিওো। নেকািা- Uttarakhand 
Tourism, 7/2C, Chakraberia Road, Bhawan-
ipore, Kolkata- 700 025, Mob: 98311 10999, 
(Near Bank of Baroda).

এই োহানড় 
শহয়রই মিড়ায়িার 
ইনত। আিয়মাড়া 
মেয়ক সিনিতাি 

কময়িনশ ৬৫ 
নকনম। �ানড়য়ত 

আড়াই-নতি 
েণ্া। কুমােুি 

নহমািয়ের 
প্রাণয়কন্দ্র 

সিনিতাি হি 
‘City of Lake’ 
িা ‘হ্রয়ের শহর’
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োহায়ড়র রানি োনজ্চনিং 
রেি-এর মেয়ক নখনল্ িিয়তই আমার মিশ িায়�। িাঙানিয়ক নেেুো িয়ি 

েতই নখনল্ করুক, ‘নেেুো’র ো-মে নকন্তু সারা নিশ্ভুিি মাত। হনিউি, 
িনিউি, টনিউয়ির সকয়িরই েেন্দ ো-এ োনজ্চনিং। কত েনিরই িা শুনটং 
হয়েয়ে মসকাি মেয়ক একায়ি। েুরয়িা কাসুনন্দ মেঁয়ট নক িাভ, সিাই সিনকেু 
জায়িি।  তয়ি একনট েনির একনট �ায়ির উয়ল্খ করয়তই হে। ‘মময়র সেয়িা 
নক রানি’। মখিিা মরেয়ি জািিার ধায়র শনম্চিা োকুর িয়স আর োহানড় েয়ে 
নজয়ে �াি �াইয়ত �াইয়ত রয়িয়েি রায়জশ খান্না। অসাধারণ েৃশযি। এই েৃয়শযি 
মেমি েনির মুহূত্চ আয়ে, মতমিই আয়ে োনজ্চনিয়ঙর প্রকৃনত। মিািা োে, 
োনজ্চনিংয়ক শুধুমুধু োহায়ড়র রানি িিা হে িা! রানি িিার েয়েটি কারণ 
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আয়ে। আমায়ের মেয়শ োহাড়-েি্চত কম মিই, 
অয়িকই আয়ে। তাহয়ি োনজ্চনিং আর মুয়সৌনরয়ক 
মকি োহায়ড়র রানি িিা হে? তার কারণ, এই 
েুই োহায়ড় োতাোয়তর েয়ে এত ময়িারম 
েৃশযি-েশ্চি হে ো নেক রানির ময়তা সুন্দর! আর 
োনজ্চনিয়ঙর িাড়নত মসৌন্দে্চ হি টে মরেি োর 
িাংিা করয়ি মখিিা মরেি।
অয়িক েূয়রর োহাড় মতা হি, এিার কাোকানে। 
আয়ে মতা সয়িধি িীিমনণ। োনজ্চনিং কম নকয়স! 
একাই একয়শা। োহায়ড়র রানি িয়ি কো।
োনজ্চনিয়ঙর উচ্চতা ৬৭০৯ ফুট। মময়ের রাজযি 
োনজ্চনিয়ঙর এত িামিাক তার প্রাকৃনতক মসৌন্দে্চ, 
রা আর টে মরেি-এর জিযি। এখািকার মখিিা 
মরি সারা  নিয়শ্ জিনপ্রে। আয়ে োনজ্চনিং মেয়ক 
কাঞ্িজঙ্ার রূে-মাধুে্চ েশ্চি আর টাই�ার 
নহয়ির সূয়ে্চােে মেখা। টাই�ার নহি মেয়ক 

সূয়ে্চােে মেখা সারা জীিয়ির এক অনভজ্তা! 
অেূি্চ এই রমৎকার েৃশযি মরায়খ মিয়� োকয়ি 
নররকাি।
টাই�ার নহয়ি সূয়ে্চােে মেখয়ত হয়ি মিে-
কম্য়ির মাো তযিা� কয়র অন্ধকার োকয়ত 
োকয়ত মিনরয়ে েড়য়ত হয়ি টাই�ার নহয়ির 
উয়দেয়শ | মভায়রর োন্ডা হাওোয়ক সগেী কয়র 
অয়েক্ষামাি োকয়ত হয়ি  কাঞ্িজঙ্ার ওের 
রমৎকার একটা সকাি ময়ির মনণয়কাোে ধয়র 
রাখার জিযি। কখি সূে্চয়েি েোেরিশ হয়ে মেখা 
মেয়িি তার মকািও নিশ্চেতা মিই। টাই�ার 
নহয়ি তায়ক মেখার জিযি মািুষ মে অয়েক্ষমাি, 
মস-খির মতা আর সূে্চয়েয়ির কায়ে মিই! তয়ি 
নতনি মেখা নেয়ি মরায়খর সাময়ি মভয়স উেয়ি 
মসািানি আভাে মাখামানখ কাঞ্িজঙ্া। মেখা 
োয়ি কাঞ্িজঙ্ার ময়িায়মানহিী রূে| আরও 

অয়িক েূয়রর 
োহাড় মতা হি, 

এিার কাোকানে। 
আয়ে মতা সয়িধি 
িীিমনণ। োনজ্চনিং 

কম নকয়স! 
একাই একয়শা। 
োহায়ড়র রানি 

িয়ি কো।
োনজ্চনিয়ঙর 

উচ্চতা ৬৭০৯ 
ফুট।



37 n মার্চ ২০২৩ I 

একিার ময়ি করায়ি সানহতযি সম্াটয়ক, 
‘োহা মেনখিাম তাহা জন্জন্ান্তয়রও ভুনিি 
িা’! েোে্চই, এমি েৃশযি মেখার জিযি মতা 
আমরা অয়েক্ষা কয়র োনক, োহায়ড় আনস।
োনজ্চনিয়ঙর টে মরেয়ির মোশানক িাম 
োনজ্চনিং নহমািোি মরিওয়ে। নিউ 
জিোইগুনড় মেয়ক োনজ্চনিয়ঙর োহানড় 
আঁকািাঁকা েে আর িাঁক মেনরয়ে োতাোত 
কয়র মো্ কেিার ইনঞ্ি। তয়ি এখি 
নিয়জি ইনঞ্ি। শুধু ‘জে রাইি’নট কেিার 
ইনঞ্য়ির। োে েুম েে্চন্ত। এই মখিিা 
মরেিনটই হি েে্চটকয়ের কায়ে িড় আকষ্চণ, 
িড় ভািিাসার! িাতানসো িুে  োনজ্চনিং 
শহর মেয়ক কময়িনশ োঁর নকনম। িাতানসো 
িুয়ের প্রাকৃনতক মসৌন্দয়ে্চও মুগ্ধ হয়ত 
হয়িই।

োনজ্চনিং নরনড়োখািার মোশানক িাম েদ্মজা 
িাইিু নহমািোি োক্চ। ৬৭.৫৬ একয়রর 
এই োক্চ নহমািাোি োক্চ িায়মও েনরনরত। 
এখায়ি আয়ে মরি োন্ডা, মস্া মিোি্চ,  
ক্াউয়িি নিওোি্চ, কায়িা ভািুক-সহ 
আরও অয়িক িিযিপ্রাণ। োনজ্চনিং োয়িি 
আর রা-িা�াি মেখয়িি িা, এ হে িানক! 
েুয়র আসুি নবিতীে েুরয়িা রা-িা�াি হযিানে 
ভযিানি নট এয়্ট। প্রাে ১৭০ িেয়রর 
েুরয়িা এই রা-িা�াি। এখাি মেয়ক মেখা 
োে োনজ্চনিয়ঙর েযিায়িায়রানমক নভউ। মেয়খ 
মিওো মেয়ত োয়র রা-োতা মেয়ক রা-
সতনরর প্রনক্ো। রা-োতা মকিারও সুয়ো� 
আয়ে।
মেয়খ মিয়িি মিগেি িযিারারাি নহন্রে 
নমউনজোম সেনরিায়র মোরার রমৎকার 
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জাে�া। সিাইয়ক নিয়ে েুয়র আসার জিযি সুন্দর 
একনট জাে�া। আয়ে নহমািোি মাউয়টেিনিোনরং 
ইিন্নটউট মেয়শর অিযিতম েি্চতায়রাহণ মকন্দ্র। 
এখায়ি েি্চতায়রাহয়ণর নশক্ষা মেওো হে। নিয়জ 
নকংিা িানড়র মকউ  েি্চতায়রাহয়ণ উৎসাহী হি 
তাহয়ি মখাঁজখির করয়ত োয়রি। এখাি মেয়ক 
কাঞ্িজঙ্া েশ্চি ভীষণই িেিানভরাম!
েুম মিায়্নর মেয়কও কাঞ্িজঙ্াে সূয়ে্চােে 
অেূি্চ!  েুম মিায়্নর হি মিৌ্মনন্দর িা মে। 
এর মোশানক িাম ই�া মরওনিং মিায়্নর। 
উচ্চতা ৭৪০৭ ফুট। এই মিায়্নর নতব্বনত 
মিৌ্ধয়ম্চর ম�িু� শাখার িয়ি জািা োে। 
মিায়্নরয়ত রয়েয়ে েয়িয়রা ফুট িম্া সময়ত্রে 

িুয়্র মুনত্চ। আয়ে িুয়্র নশষযি মরিয়রনজ ও 
মরাগোোর েনি। েুয়মর নতিনট মিায়্নরর নভতর 
সিয়রয়ে িড় এনট। ১৮৭৫-এ নিম্চাণ কয়রনেয়িি 
িামা মশরাি �যিাতয়সা। এোড়াও আরও অয়িক 
নকেু আয়ে োনজ্চনিয়ঙ। োনজ্চনিংয়ের অিযিতম 
মসরা আকষ্চণ হি  োনজ্চনিং মরােওয়ে িা মকিি 
কার। োর মোশানক িাম রংন�ত ভযিানি মকিি 
কার। িহু েুরয়িা। োনজ্চনিয়ঙর আকাশেয়ে 
রিা শুরু  ১৯৬৮-মত। িের ৫৫ িেস হি। 
তিুও েুিক এই রংন�ত ভযিানি মকিি কার িা 
মরােওয়ে। নসংহমানর িে্চ েয়েয়টে মসটে মজায়সফ 
কয়িজ। কয়িয়জর নিেরীয়ত ওের নেয়ক উয়ে 
ম�য়ে খাড়া নসঁনড়, কয়েক ধাে উয়েই িাঁ-নেয়ক  

�ায়ড়াোয়ি 
অউনির মকিি 

কায়র রড়ার 
অনভজ্তা েনে 
োয়ক তাহয়ি 

রড়ার মজা মতা 
জায়িিই। নকন্তু 

োনজ্চনিয়ঙর 
প্রকৃনতর 

রূেয়সৌন্দে্চ, 
রূেমাধুরী মি 
ভনরয়ে মেয়ি 

কািাে কািাে! 
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মরােওয়ে িা মকিি কায়রর ম�ট, োয়শই 
নটনকট কাউটোর।
�ায়ড়াোয়ি অউনির মকিি কায়র রড়ার 
অনভজ্তা েনে োয়ক তাহয়ি রড়ার মজা 
মতা জায়িিই। নকন্তু োনজ্চনিয়ঙর প্রকৃনতর 
রূেয়সৌন্দে্চ, রূেমাধুরী মি ভনরয়ে মেয়ি 
কািাে কািাে! ৩৬০ নিনগ্রয়ত মেখয়ত 
োয়িি োহায়ড়র ঢায়ি রা িা�ায়ি সিুয়জর 
সমাহার! তার রূে-মাধুয়ে্চ মমানহত হয়তই 
হয়ি। আর েনে আকাশ তার িীি মুতি কয়র 
মেে তাহয়ি মতা মজার মশষ মিই! েৃনটিয়ত 
ধরা মেয়ি িরফাছেন্ন কাঞ্িজঙ্া আর তার 
রারোয়শ ভেংকর সুন্দর সি েৃশযি! ভাি কয়র 

িজর নেয়ি মেখয়িি রা-িা�ায়ি েু’নট োতা 
একনট কুনড় তুিয়ত িযিস্ রা-রেনময়করা। তয়ি 
ময়ি রাখয়িি, মকিি কায়র িয়স োোোনে 
করয়িি িা। রুেরাে িয়স রূেকোর প্রকৃনতর 
রূেয়সৌন্দে্চ উেয়ভা� করয়িি। মিয়ম উচ্ছাস 
মেখািার প্ররুর সমে সুয়ো� োওো োয়ি।
এোড়াও আয়ে নতস্াে নরভার রাফনটং আর 
মরেনকং। োঁরা মরেনকং িা মহঁয়ট েুয়র মজা নিয়ত 
আর প্রকৃনতর মসৌন্দে্চ উেয়ভা� করয়ত রাি 
তাঁয়ের জিযি একানধক মরেনকং রুট আয়ে। 
তার ওের আয়ে কযিানম্পংয়ের িাড়নত মজা! 
প্রাকৃনতক রূে-মাধুয়ে্চর রাজযি োনজ্চনিং। 
এখায়ি মািুষ আর প্রকৃনত নময়িনময়শ 
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একাকার। োহায়ড়র �ায়ে মোট মোট জিেে 
আরও মসৌন্দে্চ িৃন্ কয়রয়ে। োনজ্চনিং প্রাকৃনতক 
মসৌন্দয়ে্চর ভাণ্ার! নহমািয়ের মকায়ি রূেকোর 
মমেমুিুক োহায়ড়র রানি োনজ্চনিং। মকউিা িয়ি 
অেরূো োহানড়কিযিা। োনজ্চনিং হি একটুকয়রা 
স্ব�্চ। নহমািয়ের মকায়ি মমে-রােয়র আিৃত স্বপ্নািু 
এক োহানড় শহর! নেি েে-সাত িা-োকয়ি 
মাোিী শহর োনজ্চনিয়ঙর মমাহমেী রূয়ে মুগ্ধ 
হওো োে িা!
তাহয়ি নেক হি আট-েশনেয়ির �রয়মর েুনট 
কাটায়ত োনজ্চনিংই ফাইিাি। তাই েু’রারয়ট 
জাে�ার কো জানিয়ে রানখ োনজ্চনিয়ঙর 
আশোয়শর। ো প্রকৃনতয়প্রমীয়ের ভাি িা�য়ি। 
সি জাে�াগুয়িাই ২৫-২৭ নকনম’র নভতর। শুধু 
িাটাগুনড় োড়া। অয়িয়কই িােিা ধয়রয়েি, 
ধয়রয়ে িাটাগুনড় হয়ে �রুমারা অরণযি েুরয়ি। 
মফরার েয়ে িাটাগুনড়র নিখযিাত কযিািয়িনর রমরম 
খায়ি। নিয়ে আসয়ি িানড়।
োনজ্চনিং মেয়ক ২১ নকনম িামাহা্া। মরামযিানটেক 
জাে�া।  প্রাে সাতহাজার ফুট উচ্চতাে রমৎকার  
শান্ত গ্রামনট োইি অরয়ণযি মেরা। অেূি্চ অনক্চি 
আর কাঞ্িজঙ্ার অেরূে েৃশযি মসৌন্দে্চ 

িানড়য়েয়ে িামাহা্ার!
একুশ নকনম েূয়রর রটকেুরয়ক তানিকাে িা-
রাখয়ি ভ্রমণ অেরাধ িয়ি �ণযি হয়ি। প্রাে 
আটহাজার (৭৮৮৭) ফুট উচ্চতাে রটকেুর 
রূেকোর ময়তা এক োহানড় গ্রাম! রানির ময়তা 
অেরূো। এখািকার রাজকীে মসৌন্দে্চ মরায়খর 
আরাম! প্রনতনট েেয়ক্ষয়ে মুগ্ধ িা-হয়ে উোে 
মিই। রটকেুয়র �ভীর অরয়ণযির সয়গে নময়শ আয়ে 
িরফািৃত োহায়ড়র মরামাঞ্কর েৃশযি! এখািকার 
োহানড় েয়ে োয়ে োয়ে মরামাঞ্! প্রকৃনত এিং 
েক্ষীয়প্রমীয়ের কায়ে আেশ্চ জাে�া রটকেুর।
মািভঞ্ি-এর েূরবে ২৫ নকনম। উচ্চতা সাত 
হাজায়ররও মিনশ। আমায়ের রায়জযির সয়ি্চাচ্চ 
জাতীে উেযিাি। অে্চাৎ িযিাশিাি নরজাভ্চ ফয়র্ 
নসগোনিিা িযিাশিাি োয়ক্চর প্রয়িশেে। িড়ই 
ময়িামুগ্ধকর েনরয়িশ। রমৎকার জাে�া। 
এখায়িই মেখা োে েুষ্পােযি িিযিপ্রাণ মরি োন্ডা। 
এখাি মেয়কই হাঁটােে রয়ি ম�য়ে সান্দাকফু।
মিেরাজ�ৎ মরায়দো নকনম। উচ্চতা প্রাে 
সাতহাজার ফুট। অিযিািযি জাে�ার মেয়ক 
তুিিামূিকভায়ি নভড় কম এখায়ি। 
মিেরাজ�য়তর সি্চত্রই েনড়য়ে আয়ে রূে-মাধুয়ে্চর 

টাই�ার নহয়ি 
সূয়ে্চােে মেখয়ত 

হয়ি মিে-
কম্য়ির মাো 

তযিা� কয়র 
অন্ধকার োকয়ত 
োকয়ত মিনরয়ে 

েড়য়ত হয়ি 
টাই�ার নহয়ির 

উয়দেয়শ
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িানি! এখাি মেয়ক মেখা োে কাঞ্িজঙ্ার 
অেরূে মাধুে্চ! এক এক সমে ময়ি হে, 
মিেরাজ�য়তর মকাোও েনে একনট নঢিও 
েয়ড় তাহয়ি �ম�ম শয়দে মকঁয়ে উেয়ি েুয়রা 
জ�তটাই! এতটাই ময়িারম শান্ত, নিনরনিনি 
মিেরাজ�ৎ!  
নমনরয়কর েূরবে সামািযি মিনশ। কময়িনশ ৪০ 
নকনম, েণ্া েুইয়ের জানি্চ। নমনরক হি মরাখ 
আর ময়ির আরাম। রানরোয়শ োহাড়, মায়ি 
মিক! মিয়কর ধায়র িয়স, নকংিা মিানটং করয়ত 
োরুণ িায়�! সমে মকয়ট োয়ি তরতর কয়র। 
একসয়গে অয়িকনকেু মেে নমনরক। তাই নমনরক 
ভ্রমণনেোসুয়ের কায়ে স্ব�্চরাজযি! তয়ি নমনরয়ক 
নভড় ময়ি হয়ি রয়ি োি ১৮ নকনম েূয়র 
িুিকুিুং। িুিকুিুংয়ের নে�ন্তনিসৃ্ত সিুয়জর 
সমায়রাহ মি আর  মরাখয়ক নস্গ্ধ কয়র, আরাম 
মেে। এখায়ি রা-িা�াি এিং রায়ষর জনমর 
শানন্তেূণ্চ সহািস্থাি। শীয়তর িাতায়স েনড়য়ে 
োে কমিায়িিুর সু�ন্ধ। �রয়ম শীয়তর নেয়ির 
কো মভয়ি িাভ মিই। তয়ি িুিকুিুংয়ের 
িাতায়স োহানড় সু�নন্ধ েনড়য়ে োয়ক!  নেি 
�নড়য়ে রাত িাময়ি েনরিত্চি হে রূয়ের। 

িুিকুিুংয়ের রানত্রর রীনতময়তা মমানহিী রূে। 
রানত্রর নিস্ব্ধতাে েূয়র কানস্চোং োহায়ড়র 
ের-িানড়য়ত জ্বয়ি ওয়ে নটে-োে আয়িা, 
তখি অেরূো সুন্দরী হয়ে ওয়ে িুিকুিুং! 
হৃেে �ভীয়র িড় ওয়ে, জন্ হে অজািা এক 
মরামায়ঞ্র!
আর িে োহাড়। এিার অরয়ণযি। িাটাগুনড়য়ত 
েু’একনট রাত কাটায়ত ভািই িা�য়ি। 
রমৎকার জাে�া। এখািকার আিহাওোও 
মিশ ভাি। েু’এক েশিা হয়ে ম�য়ি আরও 
ভাি। িাটাগুনড় এয়স িা-মখয়ে োওোটা ররম 
মিাকানম। নকন্তু খােযিটা নক? এখািকার মপেশাি 
রমরম। নমনটিরনসকয়ের কায়ে খুিই মপেশাি। 
রমরয়মর নভতর মেওো োয়ক কযিািয়িনর। 
রমরম মিশ িড়। এক একনটর ওজি আধা 
মেয়ক এক মকনজ। নমনটি মখয়েই রওিা মেওো 
োক �রুমারা জাতীে উেযিি। নমনিট নিয়শয়কর 
জানি্চ। মাত্র ে’নকনম। নশমুি, নশনরষ, কাটুস, 
িয়হরা ইতযিানে �াে�াোনির অরয়ণযি �ন্ডার, 
িাইসি আর হানতর জিযি �রুমারা অভোরয়ণযির 
মিশ িামিাক। ১৯৭৬-এ োে অভোরয়ণযির 
স্বীকৃনত আর ১৯৯৪-এ মেি জাতীে উেযিায়ির 
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নশয়রাো।
িিিাংয়িার োয়শই রাইয়িা েয়েটে িজরনমিার। 
িেীর োয়ড় োসজনম। সিুজএ সিুজ হয়ে 
আয়ে। শুধু িিযিপ্রাণ িে, োনখ মেখারও স্ব�্চরাজযি 
�রুমারা। সিনমনিয়ে িা�নরক জীিয়ির অরয়ণযির 
নেিরানত্র।
িুি রাটয়ত স্নিয়ক আয়স �ন্ডার, িাইসি, 
হানত।  িিিাংয়িা মেয়ক ো নকেুটা িম্া করয়িই 
োত্রাপ্রসাে ওোরটাওোর। ওের মেয়ক মরায়খ 
েয়ড় িীয়র মূনত্চ িেী আর নিসৃ্ত রারণভূনম। 
হনরণ, হানত, �ন্ডার, িাইসি-সহ িিযিপ্রাণ েুয়র 
মিড়াে। কম োে িা মেূয়রর েি, তারাও 

মোয়র মেূরী সয়গে। অরণযি আর োহায়ড় এয়ি 
সয়গে অিশযিই রাখয়ত হে িাইয়িাকুিার। িইয়ি 
অয়িকনকেু েৃনটির িাইয়র মেয়ক োে। �রুমারা 
নকংিা িাটাগুনড় মেয়ক নমনিট ৪০-৫০-এর রাস্া 
রুকরুনক নিয়ির ধায়র রুকরুনক ওোরটাওোর। 
এখি নিি সংস্ার হয়েয়ে। প্ররুর োনখ। শীয়ত 
আরও মিনশ োনখ। োয়ক িয়ি োনখর স্ব�্চরাজযি! 
োনখয়ের রাজপ্রাসাে হি নে�ন্ত নিসৃ্ত নিি, 
মিৌকা কয়র োনখ মেখার সুয়ো�ও আয়ে। 
োনজ্চনিং-সহ উত্রিয়গের সি্চত্র মিড়ায়িার জিযি 
মো�ায়ো�: মহল্প টুনরজম, েীেঙ্কর রক্িত্চী, 
মো�ায়ো�: মমািাইি:  09733000447

এিার অরয়ণযি। 
িাটাগুনড়য়ত 

েু’একনট 
রাত কাটায়ত 

ভািই িা�য়ি। 
রমৎকার জাে�া। 

এখািকার 
আিহাওোও মিশ 

ভাি।
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‘আনম রঞ্ি মহ, আনম সুেূয়ররও নেোসী...।’ রয়তি িায়জ রনি 
োকুয়রর �াি। �ৃয়হর সীমা তাঁয়ক ি্ কয়র রাখয়ত োয়র িা। 
েূয়রর আকাশ হাতোনি নেয়ে িায়ক। আে, মখিনি আে। োহাড়, 

িেী-সমুদ্, জগেি, সমতি— সিই মে তাঁর িনু্ধয়বের উষ্ আনিগেয়ি ঋ্। মরায়খ 
মেখা োনরোনশ্্চক েনরয়িশ, প্রকৃনতর একয়েয়েনমভাি েখি িুভুকু্ষ তৃষ্াে্চ মিয়ক 
ক্ান্ত অিসন্ন কয়র মতায়ি, তখি মি তাঁর িয়ি ওয়ে, ‘মহো িে, মহো িে 
অিযি মকাো অিযি মকািখায়ি।’ আর তখিই মস মিনরয়ে েয়ড় অজািার সন্ধায়ি। 
সাধারয়ণর মেখার সয়গে তাঁর মেখার োে্চকযি মে অয়িক। নতনি মে নশল্পী, নতনি মে 
কনি, নতনি মে সাংিানেক। সাধারণ মিড়ায়িার ময়ধযিও অসাধারণয়বের সৃনটি োয়ক 
তাঁর েৃনটিয়ত। নতনি? নতনি কময়িনু্দ সরকার। মিায়ক কী িয়ি জানি িা। আমার 
মতা ময়ি হে, তাঁর োয়ের তিাে সয়ষ্চ িা�ায়িা োয়ক। িা, নতনি োন্ডা েয়র িয়স 
ভ্রমণকািযি সতনরয়ত নিশ্াসী িি। রীনতময়তা সরজনময়ি প্রতযিক্ষ করা। তাই তাঁর 
মিখার প্রনত োেককুয়ির এত নিশ্াস। েড়য়ত এত ভাি িায়�। প্রনতনট মািুষ 
মি িাউি। সারানেয়ির কখিও িা কখিও মস জ�ৎ সংসার মেয়ড় হানরয়ে মেয়ত 
রাে। োনিয়ে মেয়ত রাে। নকন্তু োনেবে ও কত্চয়িযির মেরায়টাে মেয়ক মস মিয়রায়ত 
োয়র িা। তখি অন্তয়র ইয়ছে োনখর িািা িােটায়িা। নেক মসই মুহূয়ত্চ েরকার 
েয়ড় এমি একটা িইয়ের, োয়ক নিয়ে একটু সমে কাটায়িা োে, েু’েণ্ কো 
িিা োে, েে রিা োে, মািস ভ্রময়ণ মিনরয়ে েড়া োে। এই মসই িই। এই 
িইয়ের মিখাগুয়িা েড়য়ত েড়য়ত মি-নিহগে সকি িাঁধি নেন্ন কয়র োখা মময়ি 
উয়ড় রয়ি মেয়ত রাে মকািও এক অজািা অয়রিা েূর মেয়শ, মেখায়ি অন্তত 
প্রাতযিনহক জীিয়ির অিসন্নতা েূরীভূত কয়র নকেুটা স্বনস্ এয়ি মেে। এখায়িই 
তাঁর এই সঙ্কিয়ির সাে্চকতা। নসনমকা োিনিশাস্চ মেয়ক প্রকানশত কময়িনু্দ 
সরকায়রর ‘মিড়ায়িা’ েড়য়ত েড়য়তই োেক স্বাে োে মিড়ায়িার আিয়ন্দর। 
মিখক মে অনভজ্তা োেয়কর সয়গে ভা� কয়র নিয়েয়েি, তা োেকয়ক তাঁর 
কম্চমে জীিয়ির মায়িই হোৎ কয়র মেশ ভ্রময়ণ মিনরয়ে েড়ার সাহস মজা�াে। 
মমাট ৪২টা মিখা আয়ে। মিখাগুয়িা নতিনট ভায়� ভা� করা। েুরয়িা িতুি 
নময়ি। মিখক কময়িনু্দর োেক মাত্রই জায়িি, ওঁর িরিয়র 
মিখাে োেকময়ি মসই জাে�ার একটা সুন্দর েনি ফুয়ট ওয়ে। 
এই িইও স্বভািত তার িযিনতক্ম িে। অনভজ্তা সঞ্য়ের 
সয়গে সয়গে মেশ, রাজযি  রাজধািী, ি�র মািুয়ষর কীনত্চ, কত 
িে-িেী নসনু্ধ েি্চত মরুভূনম, কত �ােোিাে মেরা প্রকৃনত, 
মমে-োহায়ড়র অিুভূনত েরয়ত েরয়ত উেয়ভা� করার সুয়ো� 
আয়ে ‘মিড়ায়িা’র েয়ত্র েয়ত্র। োেকয়ক আিয়ন্দ উয়বিি 
করায়িাই েনে মিখক প্রকাশয়কর মুখযি উয়দেশযি হয়ে োয়ক, 
এ মক্ষয়ত্র তা একয়শা শতাংশ সফি। হযিাঁ, এটা মতা আনম 
নিনশ্চত িিয়তই োনর। শুধুমাত্র ভ্রমণ নেোসী মিয়ক 
তৃনপ্ত নেয়ে মিখক ক্ষান্ত োয়কিনি, তার ময়ধযি ভ্রময়ণর 
মিশায়ক রান�য়ে তুয়িয়েি। মিড়ায়িার দ্টিিযি জাে�ার 
সয়গে সয়গে আয়ে েটিার েিেটা। ো োেযিসুয়খ সমৃ্। 
মেমি ধরুি িা, মহাপ্রভু সরতিযিয়েি রাময়কনিয়ত এয়স 
মে �ায়ের োোে িয়স নিরোম নিয়তি, তায়ক একিার 
মেখয়ত ইয়ছে করয়ি িা আেিার? নকংিা �ায়ড়াোয়ির 
জগেয়ি েে হানরয়ে মফিয়ি কী অিুভূনত হয়ত োয়র, তা 
মরয়খ মেখিার সাধ হে িা? মজযিাৎস্াে মভয়স োওো 
োহানড় গ্রাম মণ্য়ি োঁনড়য়ে �াইয়ত মি রাে িা, ‘আজ 
মজযিাৎস্ারায়ত সিাই ম�য়ে িয়ি...!’ নিশ্াস করুি আনম 
েড়য়ত েড়য়তই হাঁটয়ত শুরু কনর। কতটা েে হাঁটয়ি 

মেি 
মেনরয়ে 
এয়িম 
সাত 
সা�য়রর 
োর

মিড়ায়িা

কময়িনু্দ সরকার

নসনমকা োিনিশাস্চ

৪০০ টাকা

সমীর রয়্াোধযিাে
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তয়ি িেীর কিকি শদে শুিয়ত োি! মসই ইয়ছে 
তানড়য়ে মিড়াে। মেখায়ি িয়ে োয়ছে িািনখিযি িেী। 
মেখায়ি আকাশ, �ায়ের োতা, োনখর িািা এক হয়ে 
নময়শ োে! সুরারু িণ্চিা, নিস্ানরত অনভজ্তার কো, 
মিড়ায়ত োওোর নটেস— সিই মতা মেিাম এই 
েুই মিায়টর অন্দয়র। মেয়শর মভৌয়�ানিক নিিরণ ও 
মািুয়ষর জীিিোত্রা েনে এই মিখার মুখযি উেকরণ 

হত তাহয়ি তা সাধারণ মািুষয়ক এই গ্রথেোয়ে 
আগ্রহী করত িা। আসয়ি এই িইয়ত ভ্রময়ণর সয়গে 
সানহতযিও জনড়য়ে আয়ে। ভ্রমণ সানহনতযিক মতা মরায়খ 
মেখা মেশকাি োয়ত্র অিুেুঙ্খ িণ্চিা নেয়েই ক্ষান্ত 
োয়ক িা। তায়ত সনন্ননিটি হে সাধারণ মািুয়ষর 
ভািিা�া ও মন্দিা�ার নিয়শষ অিুভূনত। তার জয়িযিই 
ভ্রমণমূিক গ্রথে তা সানহয়তযি উত্ীণ্চ হে। এই িইনট 
েড়য়ত েড়য়ত আমার মতমিটাই ময়ি হয়েয়ে। 
আমার কায়ে মেি িস্তু�ত নিিরণয়ক অনতক্ম কয়র 
অিুভূনতর জ�ৎয়কই নিনরত্রভায়ি মময়ি ধয়রয়ে। ো 
মিশ  উেয়ভা�যি হয়েয়ে। আমার মিড়ায়িার নিয়ে 
মিখা েড়য়ত ভাি িায়�, তা েনে সািিীি ভনগেমাে, 
সানহতযি েেিায়রযি উত্ীণ্চ হে। মেমি েড়য়ত েড়য়ত 
খুি ময়ি েড়নেি মেয়িন্দ্রিাে োকুয়রর ‘নহমািে 
েশ্চি’ িইনটর কো। মসখায়ি মেমি আয়ে নিনভন্ন 
তেযি, মতমি আয়ে নিনশটি আধযিাত্ম অিুভূনতর মোঁো। 
সঞ্ীিরন্দ্র রয়্াোধযিায়ের ‘োিায়মৌ’— ো মিখয়কর 
ররিার গুয়ণ হয়ে উয়েয়ে প্রাণিন্ত ও নরত্াকষ্চক। এ 
সম্পয়ক্চ নিমুগ্ধ নরয়ত্ রিীন্দ্রিাে ো িয়িনেয়িি, তা 
নিনশ্চত আেিায়ের মিরয়ণ োকয়ি। নতনি িয়িনেয়িি, 
“সঞ্ীি িািয়কর িযিাে সকি নজনিস মকৌতূহয়ির 
সনহত মেনখয়তি এিং প্রিীণ নরত্রকয়রর িযিাে তাহার 
প্রধাি অংশগুনি নিি্চারি কনরো িইো তাঁহার 
নরত্রয়ক েনরফুিট কনরো তুনিয়তি এিং ভািুয়কর 
িযিাে সকয়ির ময়ধযিই তাঁহার নিয়জর একনট হৃেোংশ 
মো� কনরো নেয়তি।” কময়িনু্দর িই নিয়ে নিখয়ত 
নিখয়ত রনি োকুয়রর এই কোগুয়িা ময়ি এি। 
িইনট সুন্দর সংকিি। প্রেম নবিতীে ভায়�র সয়গে 
সয়গে তৃতীে ভায়�র মিখাগুয়িা আমায়ক মিশ 
আকৃটি কয়রয়ে। ‘হানতর সয়গে নরিাোতাে িাস’, 
‘অনত্র মুনির গ্রাম’, ‘মসািার মকল্া’, ‘অরয়ণযি িারীর 
পেশ্চ’, ‘মমে োহায়ড়র িতুি মুিুক’, ‘শীয়তর 
মখাঁয়জ আয়েি মখয়ত’, ‘এক সফয়র োহাড় মেয়ক 
সমুয়দ্’, ‘মেনরোয়রর জগেি’, ভীময়িটকার গুহানরত্র 
েড়য়ত মেমি ভািিায়�, মতমিই খুি ভায়িা িায়� 
‘সুিীি �য়গোোধযিায়ের অরয়ণযির নেিরানত্র’, ‘ঋনবেক 
েটয়কর সয়গে মহুোর মেয়ক’, েত কাণ্ মিিারয়স’, 
‘িািয়হৌনসর োোহীি-কাোহীি িারী’। অতযিন্ত ভাি 
মপ্রািাকশি। িকিয়ক োো। িড় হরফ। তার 
উের মতা মিখার প্রসাে গুণ। মকিি আমার মি 
আয়রকটু তৃপ্ত হত, েনে নকেু েনি িযিিহার করা 
মেত। অন্তত মে জাে�ার কো মিখক িয়িয়েি, 
মসই মসই জাে�ার একটা কয়র েনি নিয়ি িযিিহৃত 
হত। োয়হাক, অিশযিই সংগ্রহয়ো�যি। ‘ঈশ্য়রর স্বর’ 
মশািার ইয়ছে রান�য়ে ওোর সয়গে সয়গে জািার 
আগ্রহটা নকন্তু অনধক মাত্রাে মিয়ড় ম�ি, রাত ১২টাে 
নতনি সনতযিই মক নেয়িি?
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প্রকৃতির ককোলে তির্জ ি মুহূি্জ  কেি 
অন্তম্জলির উপর ঝেমলে করোদ

মমেিা নেয়ি মশষ নিয়কয়ির িাতাস একটু 
মভজা মভজা। িৃনটি হয়েয়ে। কখিও নটেনটে, 
কখিও িমিম। নতরনতর কয়র িইয়ে মৃেু 
মন্দ িাতাস। িৃনটি মধাো জয়ি জগেয়ির �াে, 
�াোনি মেি আরও সিুজ। অিুি মি এখায়ি 
িাসা িাঁধয়ত রাে। একটা স্থােী নেকািাে। েনে 
োওো মেত, তয়ি মি হেত িয়ি উেত, এমি 
মেশনট মকাোও খুঁয়জ োয়ি িায়কা তুনম..! নকন্তু 
তা নক হওোর?
এই নরর সিুজ িয়ির েে ধয়র িয়ে রয়িয়ে 
মিারা। এখিও অিস। এখিও মথের। েূয়র 
জগেয়ির নভতয়র এয়ক এয়ক সন্ধযিা েীয়ের 
ময়তা জ্বয়ি উেয়ে মজািানক। নিনির কিতাি। 
কায়ে েূয়র,  কায়ে কায়ে মককা। একনট িে, 
েুনট িে, অন্তত িজি খায়িক মতা হয়িই। 
মেূয়রর সয়গে মেুরীও রয়েয়ে নিনশ্চত। আসয়ত 
আসয়ত সন্ধযিা িায়ম। োয়ক অন্ধকার, মুয়খামুনখ 
িনসিার...!
িুোস্চ নিয়ে োঁরা একটু মখাঁজখির রায়খি, 

তাঁরা জায়িি, �ত কিেয়র িাটাগুনড়য়ক মকন্দ্র 
কয়র িতুিভায়ি সাজায়িা হয়েয়ে িুোস্চয়ক। 
ভািুি েনে মসই  িুোস্চ-এ আেিার আয়রক 
স্থােী নেকািা হত?
আহাঃ ভািয়িই মেি মি রয়ি োে, মকাি 
সুেূর! িানড়র িযিািকনিয়ত িয়স োহাড়য়ক 
জােয়ট ধয়র োকা শান্ত সিুজ েি জগেি 
মেখয়ত মেখয়তই আেিার সমেটা মে মকাো 
নেয়ে রয়ি োয়ি, আেনি িুিয়তই োরয়িি 
িা। রানরনেয়ক েি সিুজ জগেি, উেয়র 
িীি আকাশ, জয়ি মিয়ে রিা মােরাঙা ও 
োিয়কৌনড়র িাঁক এিং েূয়রর জগেি মেয়ক 
মভয়স আসা সান্ধযিকািীি োনখর কিরয়ি 
জাে�াটা এক মরামাঞ্কর েনরয়িয়শর সৃনটি 
কয়র, ো এককোে অিিেযি। এর একটা 
নিজ্চিতা আয়ে। শুধু িণ্চার নমনটি শদে মভয়ঙ 
মেে প্রকৃনতর মসই নিস্ব্ধতা। মসই িাটাগুনড় 
হয়ে ওয়ে আরও মমাহমে। 
িাটাগুনড় মেি সি মেয়েনের আসর। নক মিই 

িুোয়স্চর জগেি আর রা িা�ায়ি মেরা িাটাগুনড়। তাই এর নশয়রািায়ম অযিাথেনি ি�িাসয়কই 
ময়ি েয়ড় োে। তাঁর উনতির িগেীকরিই এই মিখার নশয়রািাম। 
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মসখায়ি? োহাড়, জগেি, রা িা�াি, মেি মেিীর মনন্দর। 
প্রনতয়িশী রাষ্ট্র মিোি, ভুটাি, িাংিায়েশ প্রাে নঢি মোড়া 
েূরয়বে। েু�্চও হানজর। এখাি মেয়ক মাত্র মেড় েটোর েে 
এই ‘িানিম মফাট্চ’। এক সমে এই মফাট্চ নব্নটশয়ের ভয়ের 
কারণ নেি। ময়ি েয়ড় ম�ি, মিখক মিনভি নফল্ড মরনণর 
মসই নিখযিাত িই, ‘Bhotan and the Story of the 
Doar War’-এর কো। এখায়ি এই েু�্চ েখয়ির ইনতহাস 
আয়ে। 
এমনিয়তই িাটাগুনড়য়ত প্রকৃনত মেি তার সমস্ সিুজ 
উজাড় কয়র নেয়েয়ে। �রুমারার িিযি প্রায়ণর সংনমরেণ 
িানড়য়ে নেয়েয়ে িাটাগুনড়র মরামাঞ্। 
িাটাগুনড়র মভৌ�নিক সীমািা মেয়খ মিওো োক। িাটাগুনড়র 
েূি্চ ও উত্র নেয়ক নিস্ীণ্চ �ভীর িিাঞ্ি, উত্র েনশ্চম 
নেয়কও তা মিনটিত। এই জগেয়ির িুক নরয়র রয়ি ম�য়ে 
৩১ িম্র জাতীে 
সড়ক। হযিাঁ, এর 
িািনেয়ক �রুমারা 
জাতীে উেযিাি, 
আর িাঁ নেকটায়ত 
িাটাগুনড় সংরনক্ষত 
িিাঞ্ি। েনশ্চমনেয়ক 
আেি ময়ি িয়ে 
রয়িয়ে মিওড়া িেী। 
কুোশাছেন্ন শীয়ত এ 
িেীর রূে ঈষ্চা করার 
ময়তা। মিিা িাড়য়তই 
রারনেক কুোশা ধীয়র 
ধীয়র েনরষ্ার হয়ে 
মিওড়া িেীর ওের 
নেয়ে কাঞ্িজংোর 
েুধ সাো িরফ রূড়া 
মিওড়া রা িা�ায়ির োো �ােগুয়িার মাোর উের নেয়ে 
িাটাগুনড়র িুয়ক উঁনক মেে, তখি োহায়ড় িা ন�য়েও 
িাটাগুনড় মেয়ক কাঞ্িজঙ্া মেখার স্বাে উেিব্ধ করা োে। 
এমিই িেিয়িাভা মি হরণকারী জাে�া আেিার নিয়জর 
জাে�া হয়ত োয়র। স্বপ্ন এিার সাে্চক হওোর েয়ে। সমস্ 
িযিিস্থা কয়র নেয়েয়ে অমু্জা মিওনটো গ্রুে। আমায়ের 
কায়ে এক অভািিীে উেহার। জগেয়ির একটা স্বাভানিক 

েন্দ আয়ে। তার সয়গে সামঞ্সযি মরয়খ এই প্রয়জক্ট ২০ 
একর েনরনধর িযিনপ্তয়ত। আসয়ে অয়িক নভিা, অয়িক 
অযিাোট্চয়মটে। সুয়খর খির, ো আেিার কায়ে খানিক 
মটিশয়িরও িয়ট, এই প্রয়জয়ক্টর ফা্্চ মফস সিাই িুক 
কয়র মফয়িয়ে। িা, মতমি ভািার কারণ মিই। আেিার 
জিযি োকয়ে অযিাোট্চয়ময়টের এক িতুি কায়িকশি। 
অভািিীে প্যিাি। ফা্্চ মফস-এর অভািিীে সাফিযিই এই 
েনরকল্পিার সূয়ত্র। নশনিগুনড় মেয়ক মাত্র মেড়েটোর েে। 
মসখায়ি আেনি হানরয়ে োয়িি প্রকৃনতর মকায়ি। প্রকৃনত 
মপ্রনময়কর কায়ে এ অিিযি আনিষ্ার। অমু্জা মিওনটো 
গ্রুয়ের এ উেহার আেিার অহংকায়রর অিংকার-ই িয়ট। 
একসয়গে ভায়িািা�ার ও ভায়িািাসার সি নকেুই মেি েয়র 
েয়র সাজায়িা। এই প্রেম িুোয়স্চ অমু্জা এয়তা সুন্দর 
একনট প্রয়জক্ট উেহার নেি আমায়ের, োর জিযি আমরা 

কৃতজ্ অমু্জা মিওনটো 
ম�াঠিীর প্রনত। মেনর 
করার সুয়ো� কম। এমি 
মিাভিীে অফার মতা! 
একটু মেনরই আেিায়ক 
হারায়ত হয়ত োয়র অয়িক 
নকেু। আেিার স্বপ্ন, 
আেিার ইয়ছে। আেিার 
ভায়িািাসা। 
নিয়জর একান্ত নভিা িা 
অযিাোট্চয়মটেনট নিয়জর 
কয়র রাখিার সুয়ো� 
হাত োড়া করয়িি িা। 
তাড়াতানড় িুক কয়র 
মফিুি। তাই মেনর িে। 
এখুনি মো�ায়ো� করুি। 
প্রয়জক্টনটর নিজাইি 

কয়রয়েি প্রনতভািাি আনক্চয়টক্ট আনিি মরৌধুরী। 
কী আয়ে, আর কী মিই। আধুনিক জীিিধারার সি 
উেকরণ েয়র েয়র সাজায়িা। মকিি একিার মেখয়ত 
আসুি। মি ও মরাখ মকািটাই মফরায়ত োরয়িি িা। 
এমিই সুন্দর প্রয়জক্ট।
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োহায়ড়র রান্নািান্না
জািািার িাইয়র কুোশার েে্চাে ঢাকা োহাড় আর হায়ত মধাঁো ওো 
একয়প্ট িাি িাি রাটনি সহ মমায়মা নকম্া েুকো.. োহানড় আিহাওোে, 
শীয়তর আয়ময়জ খািায়রর স্বাে হয়ে ওয়ে নবিগুণ। িানড়য়ত িয়সই েনে 
মসই োহানড় রান্নার স্বাে মেয়ত রাি, মরাখ রাখুি এিায়রর সংখযিাে। রইয়িা 
োনজ্চনিং, নসনকম এিং নহমারি প্রয়েয়শর ১০ নট রান্নার োকপ্রিািী।

োহায়ড়র স্বায়ে মি 
ভরায়িি  সুনমিতা নমত্র

েনি: মসৌরভ মোষ



49 n মার্চ ২০২৩ I 



50 n মার্চ ২০২৩  I 

েুকো একনট িুিিস্ সুযিে, োর 

উৎস নতব্বয়তর েূি্চাংয়শ এিং 

মিোয়ির উত্রাংয়শ। মাংস, সিনজ 

এিং িুিিস নেয়ে িািায়িা এই 

নিয়শষ েেনট সাধারণত সিশয়ভায়জ 

খাওো হে।

কী কী িা�য়ি
মস্ িুিিস ১ কাে, নরয়কি নকমা ১ কাে, কুয়রায়িা সিনজ (�াজর, নপ্ং অনিেি) ১/২ কাে, মেঁোজ কুনর ১ মটনিি রামর, আো কুনর  

১/২ রা রামর, রসুি কুনর ১ রা রামর, সো সস ১ রা রামর, িুি ম�ািমনরর গুঁয়ড়া স্বাে ময়তা, অনিভ অয়েি ২ রা রামর, কাঁরািঙ্কা কুনর  

১/২ রা রামর, মিিুর রস ১ রা রামর।

কীভায়ি িািায়িি
নরয়কি নকমা, িুি, ম�ািমনরর গুঁয়ড়া নমনশয়ে ভায়িা কয়র মময়খ মোট মোট িি িানিয়ে রাখুি। মতয়ি এয়ক এয়ক রসুি কুনর, আো কুনর, 
�াজর, মেঁোজ কুনর, কাঁরািঙ্কা কুনর, িুি, ম�ািমনরর গুঁয়ড়া নেয়ে সয়ত করুি। েনরমাণ মত জি নেয়ে ফুটয়ত নেি। নরয়কি িিগুয়িা 
নেয়ে মঢয়ক মস্ হয়ি সোসস, মিিুর রস, মস্ িুিিস নেয়ে ২-৩ নমনিট ফুনটয়ে িানময়ে নিি। ওেয়র নপ্ং অনিেি কুনর েনড়য়ে 
েনরয়িশি করুি।

নরয়কি নমটিি েুকো
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কািুনি মোিা, েই এিং অিযিািযি 

মশিার সায়ে িািায়িা এই নিয়শষ 

েেনট নহমারি প্রয়েয়শর নিখযিাত 

অিুঠিাি ‘ধাম’ এর সমে িািায়িা 

হে। 

কী কী িা�য়ি
মস্ কািুনি মোিা ২৫০ গ্রাম, নে ২ মটনিি রামর, িড় এিার গুঁয়ড়া ১/৪ রা রামর, িিগে গুঁয়ড়া ১/৪ রা রামর, ম�াটা মোট এিার ৪ নট, 
ম�াটা িিগে ৪ নট, োরনরনি ২ টুকয়রা, সরয়ষর মতি ৪ মটনিি রামর, টকেই ২৫০ গ্রাম, িুি নরনি স্বােময়তা, হিুে গুঁয়ড়া ১ রা রামর, 
নজরা গুঁয়ড়া ১ রা রামর, নহং ১/৪ রা রামর, িঙ্কা গুঁয়ড়া  ১/২ রা রামর, রায়ির গুঁয়ড়া ১ রা রামর, একমুয়ো নকশনমশ।

কীভায়ি িািায়িি
মতি �রম কয়র এয়ক এয়ক নহং, োরনরনি, ম�াটা মোট এিার, িিগে, িড় এিার গুঁয়ড়া, িিগে গুঁয়ড়া, হিুে গুঁয়ড়া, নজরা গুঁয়ড়া, িঙ্কা 
গুঁয়ড়া, িুি, নরনি, মস্ কািুনি মোিা নেয়ে ২-৩ নমনিট িাড়ারাড়া করুি। মফটায়িা টকেই নেয়ে নমনশয়ে মঢয়ক অল্প আঁয়র রান্না করুি 
১৫-২০ নমনিট। রায়ির গুঁয়ড়া জয়ি নভনজয়ে ওর ময়ধযি নেয়ে সমায়ি িাড়য়ত োকুি। নকশনমশ আর নে নমনশয়ে িানময়ে রুনট, েয়রাটা 
অেিা ভায়তর সয়গে েনরয়িশি করুি।

রািা মাদ্া রািা মাদ্া 
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শা ফায়ি

শা মায়ি মাংস আর ফায়ি মায়ি 

মেোর আস্রি। এনট নতব্বনত 

খািার হয়িও োনজ্চনিং এিং নসনকয়ম 

ভীষিভায়ি জিনপ্রে। মেোর মুরমুয়র 

েুরু আস্রয়ির ময়ধযি মাংস এিং 

িাঁধাকনের েুর ভয়র ম�াি অেিা 

অধ্চরন্দ্রাকৃনত আকায়র �য়ড় িুয়িা 

মতয়ি ভাজা হে িা েযিাি ফ্াই করা 

হে।

কী কী িা�য়ি
মেো ২০০ গ্রাম, মাংয়সর নকমা ২০০ গ্রাম, আো কুনর  ১/২ রা রামর, িাঁধাকনে কুনর ১ কাে, রসুি কুনর ১ রা রামর, 
মেঁোজ কুনর ২ মটনিি রামর, িুি, ম�ািমনরর গুঁয়ড়া স্বােময়তা, সোসস ১ রা রামর, সাো মতি েনরমাণময়তা, মিনকং 
োউিার  ১/২ রা রামর।

কীভায়ি িািায়িি
মেো, িুি, মিনকং োউিার আর েনরমাণ ময়তা জি নেয়ে মিা িানিয়ে নিি। মতি �রম কয়র এয়ক এয়ক সি উেকরণ 
নেয়ে মিয়ড়য়রয়ড় েুর োণ্া কয়র নিি। মেো মিনর মকয়ট মিয়ি মায়ি েুর ভয়র ইয়ছে ময়তা মশয়ে �য়ড় নিি। িুয়িা মতয়ি 
মুরমুয়র কয়র মভয়জ েনরয়িশি করুি।
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নহমারয়ির উত্রাংয়শ মাষকিাইয়ের 

েুর ভরা, িাি আর িুনরর মািামানি 

একরকম খািার। এনট সাধারণত 

রািা মাদ্া ও িুনন্দ রােতার সয়গে 

েনরয়িশি করা হে।

িািরু
কী কী িা�য়ি
মেো ২৫০ গ্রাম, মিনকং োউিার  ১/২ রা রামর, িুি স্বাে ময়তা, ভাজার জিযি সাো মতি, মাষকিাই িাি ১ কাে।

কীভায়ি িািায়িি
মাষকিাই িাি সারারাত নভনজয়ে মরয়খ জি িনরয়ে েরনেি মিয়ট নিি। মেো, িুি, মিনকং োউিার আর েনরমাণ ময়তা জি নেয়ে 
মময়খ মিনর মকয়ট মায়ি িায়ির েুর ভয়র মিয়ি নিি। িুয়িা মতয়ি মভয়জ তুয়ি নিয়িই সতনর।
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নহমারয়ির নসরমুর মজিায়ত সাধারিত 

প্রাতরায়শর সমে এই নিয়শষ 

েযিািয়কক খাওো হে। নে, মধু এিং 

আয়েয়ি ্ু এর সায়ে েনরয়িশি করা 

হে।

কী কী িা�য়ি
আটা ১ কাে, েুধ মেড় কাে, মিনকং 
োউিার ১/৪ রা রামর, মিনকং মসািা ১/৪ 
রা রামর, োরনরনি গুঁয়ড়া ১/৪ রা রামর, 
নরনি  ১/২ কাে, এিার গুঁয়ড়া ১/৪ রা 
রামর, সাো মতি িা নে।

কীভায়ি িািায়িি
মতি অেিা নে োড়া িানক সি উেকরণ 
নমনশয়ে মঢয়ক রাখুি নকেুক্ষণ। তাওোয়ত 
মতি িা নে ব্াশ কয়র একহাতা কয়র 
এই নমরেি নেয়ে মভয়জ তুয়ি নিি। 

োতায়ন্ড
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মাংয়সর নকমা নিনভন্ন রকয়মর 

মশিার সায়ে অল্প আঁয়র অয়িক 

সমে নিয়ে রান্না করা হে। 

সাধারণত িানড়য়ত মকায়িা উৎসয়ির 

সমে িািায়িা হে। 

নকমা মশািা
কী কী িা�য়ি
মাটি নকমা ২৫০ গ্রাম, মেঁোজ কুনর ১ কাে, আো রসুি িাটা ১ মটনিি রামর, িুি স্বাে ময়তা, হিুে গুঁয়ড়া ১ রা রামর, িঙ্কা 
গুঁয়ড়া ১ রা রামর, নজরা গুঁয়ড়া ১ রা রামর, টয়ময়টা কুনর ১/২ কাে, ম�াটা �রম মশিা মফাড়য়ির জিযি, �রমমশিা গুঁয়ড়া ১ রা 
রামর, নে ২ মটনিি রামর, মতজোতা ২ নট, সাো মতি ৪ মটনিি রামর, ধয়িোতা কুনর, কড়াইশুঁনট এক মুয়ো, আিু (ঐনছেক)।

কীভায়ি িািায়িি
মতি �রম কয়র ম�াটা �রম মশিা, মতজোতা নেয়ে এয়ক এয়ক মেঁোজ কুনর, আো রসুি িাটা, িুি, হিুে গুঁয়ড়া, িঙ্কা গুঁয়ড়া, 
নজয়র গুঁয়ড়া নেয়ে কষুি। মাংয়সর নকমা নেয়ে কয়ষ মঢয়ক অল্প আঁয়র রান্না করুি। মস্ হয়ি কড়াইশুঁনট,  টয়ময়টা কুনর, নে, 
�রমমশিা গুঁয়ড়া, ধয়িোতা কুনর নমনশয়ে িানময়ে নিি। আিু নেয়ত রাইয়ি মাংয়সর নকমার সয়গে কষয়িি। 
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কী কী িা�য়ি
মিািয়িস নরয়কি ৫০০ গ্রাম, ধয়িোতা এক আঁনট, েুনেিাোতা ১ আঁনট, আো  ১/২ ইনঞ্, রসুি ৫-৬ মকাো, কাঁরািঙ্কা 
৪-৫ টা, �রমমশিা গুঁয়ড়া ১ রা রামর, িুি স্বাে ময়তা, মিিুর রস ১ রা রামর, জি িরায়িা টকেই ২ মটনিি রামর, 
কয়সৌনর মমনে ১ রা রামর, নে ২ মটনিি রামর।

কীভায়ি িািায়িি
ধয়িোতা, েুনেিাোতা, আো, রসুি, কাঁরািঙ্কা একসায়ে মিয়ট নিি। মাংস টুকয়রা কয়র মকয়ট নিি। একনট োয়ত্র মাংস, 
টকেই, িাটা মশিা, িুি, কয়সৌনর মমনে, �রমমশিা গুঁয়ড়া একসায়ে মময়খ রাখুি অন্ততঃ ১ েটো অেিা সারারাত। 
তাওোয়ত নে ব্াশ কয়র উয়্ োয়্ মসঁয়ক নিি। মিিুর রস েনড়য়ে েনরয়িশি করুি।।

োহানড় কািাি

উত্রাঞ্য়ির োহানড়ো মািুষ এই 

কািাি িািায়িা শুরু কয়রনেয়িি 

িয়ি এয়হি িামকরণ।   �াঢ় সিুজ 

রং আিার জিযি অয়িক সমে এয়ত 

মস্ োিং শাক িাটাও িযিিহার 

করা হে। 
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১৯৬০ সায়ি নতব্বয়তর মিশ নকেু সংখযিক 

মািুষ স্থােীভায়ি ভারয়ত এয়স িসিাস করয়ত 

শুরু কয়রি। তায়ের সয়গে মমায়মা ও এয়েয়শ 

আয়স। োনজ্চনিং, অরুিারি প্রয়েশ, নসনকম, 

িাোয়খর মিশ নকেু জাে�াে তারা িসনত 

�য়ড় মতায়িি, মসইকারয়ি এইসি জাে�া 

গুয়িায়ত মমায়মা সিয়েয়ক মিনশ জিনপ্রে।

কী কী িা�য়ি
নরয়কি নকমা ১ কাে, মেঁোজ কুনর ১ মটনিি রামর, কাঁরািংকা কুনর ১ রা রামর, রসুি কুনর ১ রা রামর, িুি স্বাে ময়তা, সো সস ১ 
রা রামর, ম�ািমনরর গুঁয়ড়া ১/২ রা রামর, মজাোি ১/২ রা রামর, সাো মতি ২ রা রামর, মেো ২ কাে

কীভায়ি িািায়িি
মেো, এক নরমনট িুি আর েনরমাণ ময়তা জি নেয়ে শতি কয়র মময়খ রাখুি। একনট োয়ত্র এয়ক এয়ক িানক সি উেকরণ 
একসায়ে নমনশয়ে নিি। মেো মেয়ক মিনর মকয়ট িুনরর ময়তা মিয়ি নিি। োশাোনশ নতিনট িুনর মরয়খ মায়ি অল্প অল্প কয়র েুর 
মরয়খ ভাজ কয়র মরায়ির ময়তা মুয়ড় নিি। ন্মায়র ভানেয়ে �রম �রম েনরয়িশি করুি টয়ময়টা সস আর সুযিয়ের সায়ে।

নরয়কি মমায়মা

েনি: মসৌরভ মোষ
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সনজি, মাংস এিং মিোিী মশিার 

সংনমরেয়ণ িািায়িা এই ্ার ফ্ায়েি 

রাইস ো এখািকার উৎসি- অিুঠিায়ি  

খাওো হে।

রাইস ভুয়টয়কা 
কী কী িা�য়ি
ভাত ২ কাে, মরেয়িি নরয়কি ১/২ কাে, ২ মটনিি রামর, নপ্ং অনিেি কুনর ১/২ কাে, িুি ম�ািমনরর গুঁয়ড়া স্বােময়তা, 
১/২ ইনঞ্ আো মগ্রট করা, কুয়রায়িা সিনজ(�াজর, নিিস, কযিােনসকাম), মমনে োিা ১/৪ রা রামর, সোসস ১/২ রা রামর 
(ঐনছেক)

কীভায়ি িািায়িি
নে �রম কয়র মমনে োিা নেয়ে ভায়িা �ন্ধ মিয়রায়ি মগ্রট করা আো নেয়ে িাড়ুি। এিার এয়ক এয়ক কুয়রায়িা সিনজ, 
মরেয়িি নরয়কি, িুি, ম�ািমনরর গুঁয়ড়া, সোসস নেয়ে সয়ত কয়র ভাত আর নপ্ং অনিেি কুনর ভায়িা কয়র নমনশয়ে 
িানময়ে নিি।
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নমক্সি রাউনমি
কী কী িা�য়ি
মস্ রাউনমি ২০০ গ্রাম, মস্ মরেয়িি নরয়কি ১ কাে, 
ভাজা নরংনড় মাে ১/২ কাে, নিম ২ মটা, (�াজর, নিিস, 
কযিােনসকাম) কুনর ১/২ কাে,  মেঁোজ কুনর ১/২ কাে, রসুি 
কুনর ১/২ কাে, িুি, ম�ািমনরর গুঁয়ড়া স্বােময়তা, সোসস ১ 
রা রামর, টয়ময়টা সস ১ রা রামর, নরনি নভনি�ার ১ রা রামর, 
কাঁরািঙ্কা কুনর ১/২ রা রামর, সাো মতি ২ মটনিি রামর।

কীভায়ি িািায়িি
মতি �রম কয়র রসুি কুনর, মেঁোজ কুনর, কাঁরািঙ্কা কুনর 
নেয়ে অল্প ভাজুি। এরময়ধযি নরয়কি, নরংনড় মাে, িুি, 
ম�ািমনরর গুঁয়ড়া, সোসস, টয়ময়টা সস, নরনি নভনি�ার নেয়ে 
কষুি। মস্ িুিিস নেয়ে রট কয়র নমনশয়েই িানময়ে নিি। 
অল্প মতয়ি নিয়মর িুনর কয়র ওেয়র েনড়য়ে নেি।

আোয়রা শতয়কর মশয়ষর নেয়ক এক নরিা 

ভদ্য়িাক িৃক্ষয়রােয়ণর জিযি ওোয়রি 

মহন্ংস-এর কাে মেয়ক একনট জনম োি 

এিং মসই কারয়ি প্ররুর নরিা নরনফউনজ 

মকািকাতার মটনরনট িাজার অঞ্য়ি এয়স 

োকয়ত শুরু কয়রি। তায়ের সায়েই এয়েয়শ 

আয়স রাউনমি।


