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আমাচ্ াহাত্রিদাচ্ে – “স্বচ্গজর সসেু” 
 
ক’ত্রদ  সেচ্ক সময়টা িাল যাত্রিল  া,  সকা  কাচ্র্ ম  বসাচ্ে পারত্রিলাম  া। িাবলাম সকাোও একটু ঘুচ্র আত্রস। হঠাে কচ্রই 
ত্রসদ্ধান্ত;  স া  ত্রদলাম ত্রমচ্সস সক,  ঘুরাঘতু্ররর র্ন্য সস সবসময় এক পাচ্য় খাড়া োচ্ক,  আর আমার সপালা সো এক ত্রিত্রি 
উপচ্র... প্রত্রে রাচ্ে ঘুমাচ্ ার সময় ত্রর্জ্ঞাসা কচ্র ‘সকাচ্ল ঘুম সেচ্ক উচ্ঠ আমরা সকাোয় সবড়াচ্ে যাব?? র্ায়গাটার  াম 
আচ্গই শুচ্  ত্রিলাম,  “আমাচ্ াহাত্রিদাচ্ে” – বাাংলা করচ্ল দাাঁড়ায় “স্বচ্গজর সসেু”। এটা “ত্র চ্হা  সাচ্েই” র্াপাচ্ র সুন্দরেম 
ত্রে ত্রট র্ায়গার একত্রট । ত্রকচ্য়াচ্ো ত্রপ্রচ্ কযাচ্রর টাাংচ্গা এলাকার ত্রময়ারু্ সব ধচ্র ৩.৬ ত্রক ত্রম র্ুচ্ড় একটা প্রাকৃত্রেক বাত্রলর বাাঁধ 
এত্রট। যা সহাক,  স ট সঘাঁচ্ট স্পট গুচ্লা সদচ্খ ত্র লাম – এখাচ্  এই একটা সুত্রবধা,  স চ্ট টুত্ররস্ট স্পট গচূ্লার এে সুন্দর বর্জ া 
পাওয়া যায় সয স্বিরীচ্র যাওয়ার আচ্গই র্ায়গাটা অচ্ধজক সয া হচ্য় যায়। আমাচ্দর কক্সবার্ার পতৃ্রেবীর দীঘজেম সুমুদ্র সসকে – 
এই েেে আমরা িাড়া ত্রবচ্ের আর সকও খুব একটা র্াচ্  বচ্ল মচ্  হয়  া। যা সহাক সদচ্ির বদ াম  া কত্রর।  
 
পর ত্রদ  সাে সকাচ্ল সপত্ররবাচ্র রও া হলাম। ওসাকা সেচ্ক যাওয়ার দুই ধরচ্ র সে  আচ্ি,  সলাকাল আর এক্সচ্প্রস। একটার 
িাড়া আচ্রকটার ত্রিগুর্,  সময়ও সেমত্র  অচ্ধজক;  সাংগে কারচ্ ই সলাকাল সে  ধরলাম। ত্রকচ্য়াচ্ো সেচ্ক ৩ বার সে  সযঞ্জ,  
সযচ্ঞ্জর সময় ১ সেচ্ক ৪ ত্রমত্র ট,  ত্রযন্তার ত্রকিু স ই – সযখাচ্  যখ  সয সেচ্ র োকার কো োর একটু ও  ড়যড় হচ্ব  া -  এ 
আস্থা আচ্গই সেত্রর হচ্য়চ্ি। প্রেম সে টা িালই ত্রিল,  পচ্রর গচূ্লার বত্রগ কমচ্ে কমচ্ে ১ এ এচ্স দাড়াল। ত্রবিাল ত্রবিাল 
পাহাচ্ড়র মধে ত্রদচ্য় সরু সে  লাই ,  পাহাড়  চূ্টা কচ্র লম্বা লম্বা টাচ্ ল,  সকা  সকা  টা ৪- ৫ ত্রকত্রম লম্বা,  দুই পাহাচ্ড় ত্র য 
ত্রদচ্য় ঝ জা োর উপর ত্রদচ্য় পরুা  আমচ্লর ত্রির্,  সে  লাইচ্ র পাচ্ি মাচ্ঝ মাচ্ঝ পাহাড়ী িাম,  ধা  সেচ্ে পাকা ধা  কাটায় 
বেস্ত কৃষক - - -  - - -  এই সসৌন্দযজ ত্রলচ্খ বুঝাচ্ া আমার সাচ্ধের অেীে। সদচ্ির রাস্তা ঘাচ্টর কো মচ্  পচ্ড় সগল! পাহাড় পবজচ্ে 
িরা একটা সদচ্ির প্রেেন্ত এলাকাচ্েও এরা কে সুন্দর যাোয়াে বেবস্থা কচ্রচ্ি আর আমাচ্দর সমেল িুত্রমর একটা সদচ্ি 
মহাসড়ক গচূ্লার ত্রক অবস্থা! সদচ্ির কো িাবচ্ে িাবচ্ে হঠাে সদত্রখ আমার ত্র র্ সর্লা মাগুরাচ্ে সপৌচ্ি সগত্রি – ত্রবোস হয়  া? 
সদচ্খ  োহচ্ল - - -   

 
সেি ,  সে  লাই ,  সে গুচ্লা সদচ্খ বঝুা যাচ্ি এগুচ্লা অচ্ ক পরুার্ আমচ্লর। আবার সদচ্ির কো মচ্  পচ্ড় যায়;  
দু’সদচ্িই সম্ভবে সে  যালু হচ্য়ত্রিল কািাকাত্রি সমচ্য়,  এরা সসই পরুার্ সে  সেচ্ক এখ  ত্রসাংকাচ্ে  বাত্র চ্য় স চ্লচ্ি আর 
আমরা সযগুচ্লা ত্রিল সসগুচ্লার সলাহা- লেড় খুচ্ল সকত্রর্ দচ্র ত্রবত্রি কচ্র লব  ত্রকচ্  সখচ্য়ত্রি! সত্রর,  আবার সদচ্ির বদ াম কচ্র 
স ললাম!    
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যাচ্হাক,  পরুা র্াত্র জ আমার সিচ্ল খুব এঞ্জয় করল। পরুা সেচ্ র বড়ুা- বতু্রড় গচূ্লা  া ঘুত্রমচ্য় ওর বাাঁদরাত্রম সদখচ্ে লাগল। আর 
সসও উৎসাহ সপচ্য় পারচ্ল সে  সেচ্ক লা  সদয়! ১ টার ত্রদচ্ক সপৌাঁিলুাম আমাচ্ াহাত্রিদাচ্ে সেিচ্ ,  আমাচ্দর সহাচ্টচ্লর সযক-
ই  ত্রিল ৩ টা সেচ্ক,  িাবলাম দু’ঘণ্টা একটু আচ্ি পাচ্ি ঘুচ্র ত্র ই। ৫/৭ ত্রমত্র ট হাটচ্েই একটা িীর্ এর মুচ্খ সদখলাম ত্রকিু 
মানুচ্ষর র্টলা,  কাচ্ি ত্রগচ্য় বঝুলাম,  আসচ্ল ওটা ত্ররিত্রবাং িীর্,  র্াহার্ যলাযচ্লর র্ন্য ত্রকিু সমচ্য়র র্ন্য খুচ্ল রাখা 
হচ্য়চ্ি।  

 
 
বীচ্য সগািল করার র্ন্য সপালা আর আত্রম ত্রবিাল ত্রপ্রপাচ্রি  ত্র চ্য় ত্রগচ্য়ত্রিলাম। ত্রকন্তু সদত্রখ ত্রবিাল বীয পচ্ড় আচ্ি অেয 
একর্ চ্কও সসখাচ্   ামচ্ে সদখলাম  া। ত্রমচ্সস ত্রবচ্িষচ্জ্ঞর মে র্া াচ্লা,  এখাচ্  র্ুলাই- আগে ত্রিল সামার,  এখ  
সসচ্েম্বচ্রর ৯ োত্ররখ,  সামার সিষ,  সুোরাাং পাত্র  ঠান্িা সহাক আর  া সহাক এখ  পাত্র চ্ে  ামা দাচ্ম (ত্র চ্ষধ)! র্াপা ীর্চ্দর 
এই সরাবচ্টর মে ত্র য়ম মা া মাচ্ঝ মাচ্ঝ খুব ত্রবরক্ত লাচ্গ!! ত্রক আর করা অগেো পাত্র চ্ে পা িুত্রবচ্য়ই বাপ- সবটাচ্ক সন্তে োকচ্ে 
হচ্লা।   
 
সগািলটা সহাচ্টচ্ল ত্রগচ্য়ই ত্রদচ্ে হচ্লা। সহাচ্টল সেচ্ক আবার বীচ্য ত্র চ্র আসচ্ে সাচ্ড় পাাঁযটা মে বার্ল। ইিা ত্রিল রাচ্ে বীচ্যর 
পাচ্ি সকা  এক র্াপা ী সরস্টুচ্রচ্ন্ট সখচ্য় অচ্ ক রাে পযজন্ত বীচ্য কাত্রটচ্য় সহাচ্টচ্ল শুধু ঘুমাচ্ ার র্ন্য ত্র রব। হায় কপাল! সদত্রখ 
সব সরস্টুচ্রন্ট বন্ধ,  বীচ্য মানুষর্   াই বলচ্লই যচ্ল। ত্রবচ্িষজ্ঞ ত্রমচ্সস র্া াচ্ল ,  সবত্রকিু ৫ টা পযজন্ত সখালা,  এখ  সাচ্ড় 
পাাঁযটা বাচ্র্ োই সব বন্ধ। ত্রখদায় সপট সযাাঁ সযাাঁ করচ্ি। আত্রম গর্ গর্ করচ্ে োকলাম – র্াপাত্র র্রা ত্রক মানুষ  া সরাবট! ৫ টার 
সময়  াত্রক ঘুরার র্ায়গা বন্ধ হচ্য় যায়! আচ্র আমাচ্দর সদচ্ি সো ৫ টার সময় ঘরুা ঘুত্রর শুরু হয়!! ত্রদ টাই মাত্রট হচ্লা!  
 
আবার সহাচ্টচ্ল ত্র রলাম। ত্ররত্রসপ্সত্র ে দু’ত্রট ত্রি ত্রটচ্কট ধত্ররচ্য় ত্রদল – র্াপা ী ওচ্ে । অচ্ ক ত্রদচ্ র িখ ত্রিল,  আর্ সুচ্যাগ 
সপচ্য় আর ত্রমস করচ্ে যাইলাম  া। সহাচ্টচ্ল ত্রি ার সসচ্র বাপ- সবটা রও া হলাম এিচ্িোচ্র। ওখাচ্  ঢূকচ্েই সো যেু 
যড়কগাি। আমার সপালাচ্ো সলাকগুচ্লার ত্রদচ্ক আঙ্গুল ত্রদচ্য় সদত্রখচ্য় হাচ্স আর কয় স াংটু... স াংটু ... সদখ বাবা,  ওত্রর্যা টা 
(দাদু)  া স াংটূ!!আত্রম ওত্রদচ্ক আর ত্রক সদখব,  সপালার কাচ্ি ত্র চ্র্র ইজ্জে বাযাচ্ে বেস্ত েখ !পাত্র টা এে গরম সয প্রেচ্ম 
সিচ্বত্রিলাম এখাচ্   ামা অসম্ভব,  ত্রকিুে  পচ্র অবশ্য ত্রঠক হচ্য় সগল! উত্র  অন্য মানুচ্ষর স াংটূ সদচ্খ সবড়াচ্ি ,  উ ার 
ত্র চ্র্র টার খবর  াই!!   
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পরত্রদ  খুব সকাচ্ল সবর হচ্য় আবার বীচ্য সগলাম। স্বচ্গজর সসে ুধচ্র হার্ার হার্ার পাই  গাচ্ির মধে ত্রদচ্য় ৩.৬ ত্রকত্রম পে সহচ্ট 
অন্য প্রাচ্ন্ত সগলাম। স্বগজ আসচ্ল সকম  হচ্ব ো সো শুধু কল্প া! েচ্ব বাস্তচ্ব র্ায়গাটাচ্ক স্বচ্গজর সাচ্ে েুল া করা যোেজ মচ্  
হল। ঘন্টার পর ঘন্টা বচ্স োকচ্লও মচ্  হয় সবার লাগচ্ব  া। আমা হাত্রিদাচ্ের দু’প্রাচ্ন্ত পাহাচ্ড়র উপর পাকজ,  অব্জারচ্বি  
টাওয়ার,  পাহাচ্ড় উঠার সরাপ- ওচ্য় এখাোর সসৌন্দযজ আচ্রা বাড়ীচ্য় ত্রদচ্য়চ্ি। এে সসৌন্দযজ আমার সিাট্ট সস্তা কোচ্মরায় ধারর্ 
করা বেেজ সযো। োরপরও ত্রকিু িত্রব  া ত্রদচ্লই  য়ঃ  
 

সমুদ্র- পাহাড়- আকাি 
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প্রায় ৮০০০ পাই  গাচ্ি ঢাকা পুরা পেটা 

 
 
একটা সটম্পচ্ল ত্রগচ্য় সদত্রখ সদে ত্রবচ্য় হওয়া র্াপা ী বর- বধ ু (চ্মচ্য়টাচ্ক খুব হাত্রস খুত্রি সদখাত্রিল,  ত্রকন্তু সিচ্লটা সক  র্াত্র  
খুবই ত্রবরক্ত -  ত্রবপদ আসন্ন বুঝচ্ে সপচ্রচ্ি মচ্  হয় !!) 
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 া,  এখাচ্  সপালা বাাঁদরাত্রম করচ্ি  া;  এটাই এখা কার দৃশ্য সদখার সেত্রিি াল উপায় 

 
উল্টা হচ্য় সদখচ্ল এম  সদখায় 

 
র্াপাচ্  যারা আচ্ি  োরা সো অবশ্যই অন্যরাও সুচ্যাগ োকচ্ল এখাচ্  সবড়াচ্ে আিার র্ন্য ত্ররকমান্ি করব। সবাই িাল 
োকু  !!  
 
মূলঃ সোমদাত্রয ব্লগার, র্াপাচ্ র ওসাকা ইউত্র িাত্রসজত্রট সে স িাল আত্রকজচ্টকযার এন্ি ওসা  ইত্রঞ্জত্র য়াত্ররাং এ ত্রিপ ত্রির্াইচ্ র 
উচ্চত্রিোেজী। 


