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সবুজ আকােশর নীেচ 

.মেtয়ী kমার 

িডেসmেরর 6শষ সpাহ। 6দড় বছর যাবৎ 6ডনমাক@বাসী হেলও ঠাNা সহE করার ধাত .তির হয়িন। তবু চেলিছ উtর নরওেয়র Tমেসােত 
6মrেজEািত বা অেরারা 6বািরয়ািলেসর সnােন। 

কেয়ক শতািb ধের Tমেসার খEািত ‘দE 6গটওেয় অফ আক@িটক’ িহেসেব। যিদও উtর 6মrর দূরt এখান 6থেক d’হাজার িকেলািমটার, তবু 
6মr অিভযাtীরা সকেলই তাঁেদর অিভযান [r কেরেছন উtর  নরওেয়র এই Tমেসা 6থেক। এখান 6থেকই সাহাযEকারী 6লাকলsর, 
pেয়াজনীয় সর^াম, জাহাজ 6যাগাড় কের তাঁরা হািজর হেতন 6সায়ালবাড@-এ। 6সায়ালবাড@ হল উtর 6মrর সব@েশষ জনবসিত। Tমেসা 
রেয়েছ নদ@ান@ লাইট 6জান অথ@াৎ 6মrেজEািত অ_েলর এেকবাের মাঝামািঝ, তাই অেরারা ভােলা ভােব 6দখার জনE এ জায়গাটা অনবদE। 
  
6বাঁচকাবুঁচিক ভােলাই বাঁধেত হল। যা শীত ওখােন। রােtর তাপমাtা কখনও কখনও মাইনাস ১৮ িডিg 6সিNেgেড 6নেম যায়। কমপেk 
িতনেট উেলর 6পাষােকর sর পরা pেয়াজন। সmূণ@ উেলর পুেরা গা ঢাকা ইনার, িবেশষ ফার বসােনা কান-ঢাকা 6লদােরর টুিপ, িs gাভ্স্, হাঁটু 
পয@n লmা উেলন 6মাজা, িজনস্ জাতীয় 6মাটা পEােNর উপের পরার মেতা উইNিচটার পEাN, 6sা বুট্স্, 6মাটা উেলর মাফলার। অসmব 
6ঝােড়া ঠাNা বাতাস, pstত না থাকেল qs বাইট হেয় অsখ বাধােনা অসmব নয়। 

আমােদর মেতা গরম 6দেশর 6লােকেদর অবশE এরকম মারাtক ঠাNা জায়গায় যাওয়ার আেগ মানিসক pstিতরও দরকার আেছ, িবেশষ কের 
এমন ঋতুেত যখন িদন বেল িকছু 6নই। 6গাটা শীতকাল সূয@ এখােন িদগেnর ওপের ওেঠ না। পাঁচিদেনই আমােদর অবsা কািহল হেয় 
িগেয়িছল িদেনর আেলা না 6দেখ। 

6কােপনেহেগন 6থেক wাইেট 6ভার সােড় ছটায় রওনা িদেয় নরওেয়র রাজধানী অসেলা 6পৗঁছলাম। 6সখান 6থেক ঘNাখােনেকর উড়ােন 
Tমেসা। Tমেসাগামী 6pেনর জানলা িদেয় উঁিক 6মের 6দিখ [ধু ধূ-ধূ বরফ ঢাকা পাহাড় উপতEকা। নীল কালেচ ধূসর রং চরাচের। 

Tমেসােত ভরdপুের সnEা 

সবুজ আকােশর নীেচ      © 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com



�2

  
নরওেয়িজয়ান সী শাn পেড় রেয়েছ নীেচ। সমুেdর জল মােঝ মােঝ খাঁিড়র মেতা ঢুেক এেসেছ। এgেলােক বেল িফয়ড@। 6গাটা নরওেয় 
িফয়ড@-এ 6ঘরা। 6কাথাও 6কাথাও িতনধার 6ঘরা পাহািড় উপতEকার ঢােল িফয়েড@র জল ঠাNায় জেম নানা আকৃিতর বরেফর নালার মেতা হেয় 
রেয়েছ। এgিলেক 6ব�ন কের আেছ 6য উঁচু উঁচু ভূখN — িঠক পাহাড় নয়, আবার িটলার মেতা 6ছাটও নয় — 6সgিল পাথর মিট জেম জেম 
.তির, 6দখায় 6যন খাঁজ কাটা কােঠর মেতা। এgিলর চূড়া 6থেক নরওেয়িজয়ান সী-এর গাঢ় নীল জেল 6ঘরা নরওেয়র উjjল শEামল অসাধারণ 
rপ 6দখেত pচুর টুEিরs আেসন gী�কােল। 

শীেতও বরফঢাকা নরওেয়র rেপর তুলনা 6নই। পু^ পু^ 6মেঘর ফাঁেক মাথা তুেল আেছ সমুd 6থেক খাড়া উেঠ যাওয়া dধসাদা পাহাড়। 6সই 
পাহােড়র চূড়ায় এক-মাথা বরেফর চাঙড় সেমত 6ছাট 6ছাট বািড়ঘর। িটমিটেম হলুদ আেলা jলেছ তােত। সময় 6বলা এগােরাটা, িকnt বাইের 
6যন সnEার অnকার। 

6ছাT এয়ারেপাট@ Tমেসা। লEােগজ িkয়ার কের বাইের 6বেরােতই 6য অnভূিত হল তা একসেŋ আহ্ এবং উঃ। এয়ারেপােট@র সামেনই 
নরওেয়িজয়ান সাগেরর গাঢ় নীল জল। dরn হাওয়ায় পােড় 6ভেঙ পড়েছ 6ঢউ, সাদা 6ফনারািশ ছিড়েয়। িদকচkবাল জুেড় কালেচ ঘন নীল 
6পাশােক পু^ পু^ 6মঘবািলকার দল। কী রং, কী বাহার! সমুেdর বাঁ িদেকর পাড় 6ঘঁেষ পব@তpাচীেরর মndগভীর rপ। িকnt বাপের, কী 
6ঝােড়া বিফ@িল বাতাস! সেŋ kেচা kেচা বরফ পড়েছ। এক লােফ টEািkর 6কাটের 6সঁেধােত পারেল বাঁিচ। 

6ছাট 6দশ, তায় আবার পাহাড়, িফয়ড@স-এ 6ঘরা। সমতল কই! kছ পেরায়া 6নই। পাহােড়র কnের আেলাময় মসৃণ sড়ŋপেথ কেয়ক 
িমিনেটই িসিট 6সNাের 6পৗঁেছ 6গলাম। পেথ 6লাকজন িবেশষ 6চােখ পড়ল না। 6বিশরভাগই ি�sমােসর ছুিটেত 6বড়ােত 6বেরায়, যারা পেড় 
থােক তারাও পিরবার িনেয় উ� গৃহেকােণ 6sশাল খানািপনায় মt। আমােদর িতনজেনর মেতা বীর বŋসnান ক’জন, যারা হাড়-কাঁপােনা 
জাnয়ািরর 6দারেগাড়ায় আক@িটক 6পাল 6থেক d’হাজার িক.িম. দূের দাঁিড়েয় আhাদ কের! 

ি�sমােসর আেলাকমালায় সিjত [নশান Tমেসার রাsা 

Tমেসােত 6হােটেলর অভাব 6নই। সারা বছর অgনিত টুEিরs আেস এখােন। এমন 6হােটলও আেছ যার সেŋ রেয়েছ বাসনপেt সাজােনা 
িকেচন। িনেজ রাঁধা যায়, সা�য়ও হয়। আমরাও তাই কেরিছ। dপুর একটা বােজ, 6বশ আঁধার ঘিনেয়েছ। অথচ একবার 6দাকােন না 6গেল 
নয়, কাল বছরেশেষর জনE 6দাকানপাট বn থাকেব, তার পরিদন পেড়েছ রিববার। এিদেক আকােশ একটানা 6মঘ-বরেফর যুগলবিn 
চেলেছ। gসাির শপ 6থেক 6ফরার পেথ িরেসপশেন ধরলাম আমােদর 6হােটল-কত@ােক। িমনিমন কের [েধালাম, “আেলা-ফােলা 6দখার আর 
চাn আেছ িক! যা ওেয়দার!” 
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িতিন বলেলন, “ডেরা মত্। কালই আমার 6লােকরা টুEিরsেদর 6দিখেয়েছ।” hঁঃ, অেরারা 6যন ওঁর 6পাষা সারেময়শাবক, তু তু করেলই চেল 
আসেব! মেন মেন গজগজ করেত করেত আলু-েপঁয়ােজর পিলিথন সাবধােন আঁকেড় বরফঢাকা িসিড় ভািঙ। এই বয়েস অধঃপতন ঘটেল আর 
6দখেত হেব না। 

নদ@ান লাইট বা 6মrেজEািত pকৃিতর এক অতEা�য@ ঘটনা। বEাপারটা সmূণ@ pাকৃিতক বেলই অধরা। মাnষ এই আেলােক 6কnd কের বEবসা 
খাটাে� িঠকই িকnt নতজাn হেয় sীকারও কের িনেয়েছ একিট সারসতE — তুিম এক কািড় টাকা 6ঢেলছ বেলই 6য sানীয় TEােভল এেজNরা 
6তামােক আকাশভরা আেলা 6দিখেয় 6দেব তার 6কানও গEারািN 6নই। ফEাচাং কম নয়, pাকৃিতক অেনক িকছুর তাল 6মলা চাই। 

সূয@ 6থেক pচN গিতেত ছুেট আসা কণার ঝড়ই 6মrেজEািত সৃি�র মূল কারণ। ওই ঝড় সরাসির পৃিথবীেত এেস পড়েল সাŋািতক কাN হত। 
িকnt আমােদর বাঁিচেয়েছ পৃিথবীেক িঘের থাকা 6চৗmকেkt বা মEাগেনেটািsয়ার, যা একটা বেম@র মেতা সূয@ 6থেক ছুেট আসা .বdEিতক 
চাজ@যুk কণাgেলােক আটেক 6দয়। িকnt 6মr অ_েল এই কণাgেলা চুmেকর বলেরখা অnসরণ কের 6নেম আেস নীেচ। 6পৗঁেছ যায় 
বায়ুমNেলর ওপেরর িদেক। 6সখােন তােদর সেŋ সংঘষ@ হয় অিkেজন এবং নাইেTােজন অণুর। তারই পিরণিতেত জn 6নয় এই pায়-
অেলৗিকক অেরারা। ঘটনাটা ঘের সচরাচর ভূপৃ� 6থেক ১০০-১৪০ িকেলািমটার, বা কখনও তারও 6বিশ উ¢তায়। 

অতএব, শিkশালী অেরারার আেলা 6দখেত হেল সূয@ 6থেক ছুেট আসা কণার ঝড়ঝাপটা 6তিজ হওয়া চাই। আবার িতিথটাও অমাবাসEা চাই, 
িনেদনপেk কৃ�পk, রােতর আকাশ চাই পির£ার। ‘চাই’-এর 6শষ 6নই। গত ছিtশ ঘNায় সূেয@র এক কণা আেলা 6দিখিন। সকাল দশটা 
6থেক বােরাটা পয@n 6ভার-েভার লােগ, তারপেরই 6গাটা এলাকা ডুেব যায় অnকাের। 6বশ দমচাপা অিsর ভাব লাগেছ। রাsার ধাের ১০ 
6সNিমটােররও 6বিশ পুr বরফ জেম আেছ। 6কানও 6কানও বািড়র বn জানলার অেধ@ক অবিধ বরেফ ঢাকা। বরফ পির£ােরর গািড় সকােল 
পির£ার কের িদেয় 6গেলও এখনই এই হাল। জানলার bাইN তুেল 6দিখ একিট-d’িট কােলা ভালুেকর মেতা 6পাশাক পরা 6লাক ইিতউিত। 
আর অিব�াn সাদা তুেলার 6ছাট-বড় 6গালা ঝের পড়েছ আকাশ 6থেক।  

কাল আেলা 6দখার 6pাgাম। আমােদর 6হােটেলর জানলা 6থেক 6দখা যায় একিট িবশাল িফয়ড@-pাচীর, তার মাথায় িভউ পেয়N। গরেম 
6কবল কার িনেয় ওখােন 6পৗঁছেল 6গাটা Tমেসার চমৎকার িভউ পাওয়া যায় বেল [েনিছ। ঘিড়েত বােরাটা বাজার সেŋ সেŋ সমুেdর বnর 
এলাকা আর ওই িভউ পেয়N 6থেক অপূব@ সব আেলার বািজ হেত থাকল। 

ইিতমেধE বরফ পড়া িকছু কেমেছ। রােতর আকােশ লাল নীল হলুদ 6বgিন 6সানািল-rেপািল হেরক আেলার হেরক আলপনার বািজ 6দখেত 
6দখেত pাথ@না করেত থাকলাম এমনই আেলার জাd 6যন কালও d’6চাখ ভের 6দখেত পাই, মnষEকৃত নয়, pাকৃিতক। 

পয়লা জাnয়ািরর নতুন  সকাল। ঘুম ভাঙেতই 6দিখ দশটা বােজ। যথারীিত তড়াক কের লািফেয় উেঠ pথম কাজ bাইN হিটেয় আকাশ 6দখা। 
6সখােন ছাই রেঙর চাইেত নীলেচ ভাব 6বিশ। বরফ পড়েছ না। মেন বল 6পলাম। সময় ন� না কের 6bকফােsর আেয়াজন সারেত লাগলাম। 
শীেতর 6পাষাক মাথা 6থেক পা পয@n যা যা লাগেব সব gিছেয় রাখেত হেব হােতর কােছ, যােত 6শষ মুহূেত@ িকছু না ভুিল। 6খালা আকােশর 
নীেচ pায় সাত-আট ঘNা বাইের থাকেত হেব। আবহাওয়া পির£ার থাকেল রােত তাপমাtা মাইনাস 6চােdা-পেনেরা িডিgেত 6নেম যাওয়া 
আ�েয@র নয়। বEাকপEােক gিছেয় িনেত হেব জেলর 6বাতল, িকছু Dাই qুট, kিকজ, চেকােলট। 

আজ আমরা চেলিছ িলংসিফয়ড@ অEাডেভ_ার নামক একিট দেলর সেŋ। আমােদর গnবE িফয়ড@-এ 6ঘরা একিট dীপ। 6মrেজEািত ছাড়াও 
আরও অেনক িকছুর টােন মাnষ এখােন আেস। 6sা 6sিজং (kkর িকংবা 6রনিডয়ার-এ টানা গািড়), 6sা 6মািবল (বরেফর পেথ pাnের িনঝুম 
রােত 6মাটরবাইক চালােনা), আইস-িফিশং ইতEািদর বেnাবs কের 6দবার বh সংsা আেছ। গড়পড়তা এেদর সকেলই রােt হট িমল 6দয় 
এবং ইনsেলটর 6দওয়া িবেশষ শীেতর 6পাশাক ও জুেতা 6যাগায়। 

সেnE পাঁচটা আর রাত বােরাটায় তফাত কী! সােড় পাঁচটায় িমিটং পেয়েN 6পৗঁছেত হেব। সােড় িতনেট 6থেক শরীের এেকর পর এক 6পাশাক 
চািপেয় আয়নায় 6বশ অিভযাtী-অিভযাtী হেয় উঠলাম। িপছেন তািকেয় 6দিখ আমার বািক d’জন সŋীর মুখ চাপা হািসেত লাল। 

িঠক সােড় পাঁচটায় বাস ছাড়ল। সমুd পেড় রইল ডান িদেক। আেলার মালায় 6ঘরা 6পাট@ এলাকা 6পিরেয় পাহািড় পেথ h h কের ছুটেত লাগল 
বাস। িকছু দূর এেগােতই [r হল িঝরিঝের বরফkিচ বৃি�। িকnt কী আ�য@, মেন 6কানও উেdগ এল না। বরং আgহ িনেয় 6দখেত লাগলাম 
ডানিদেক বােসর কােচর জানলার ওপাের বড় বড় 6ঝাপঝাড় সেমত জŋুেল ভূিম। পtহীন নাম না জানা গাছgিলর িসলুEট কােচর গােয় বােসর 
মাnষজেনর pিতফলেনর সেŋ িমেল িমেশ একাকার। বাঁ িদেক 6চাখ 6ফরাই। পুr বরেফর sের 6ঢেক আেছ পথ। মােঝ মােঝ 6লাকালয়। কী 
অপূব@ আেলার মালায় সাজােনা বািড়gেলা। জানলার 6qেম আেলার বািত, sার, মালা ঝুলেছ। 6কানও 6কানও জানলার 6কােণ ঝলমেল 
সিjত ি�sমাস িT-এর উঁিকঝুঁিক। চমৎকার 6মামবািতর sEােN সাজােনা বাহাির 6মােমর আেলা। কারও কারও বাগােন সাদা বরেফর 
মাঝখােন থিল হােত লাল টুকটুেক সEাNা দাঁিড়েয় আেছ। 6কাথাও বা তােদর 6কউ বেয়সটা কত হল ভুেল অিতিরk অEাডেভ_ারিpয় হেয় থিল 
কাঁেধ 6কানও বািড়র জানলায় দিড় 6বেয় উঠেছ। 6দখেত 6দখেত জনপদ হািরেয় 6গল। যাtীেদর pাথিমক g^ন এখন অেনকটাই 6থেম 
6গেছ। পৃিথবীর নানা pােnর টুEিরs আেছন এখােন। জাম@ান, sEািনশ, ইংিলশরা 6তা আেছনই, আেছন অেTিলয়ান, আেমিরকান এবং sদূর 
দিkণ আেমিরকার 6লাকও। সকেলরই আশা d’6চাখ ভের নদ@ান লাইট িনেয় িফরেবন, এবং সকেলরই িচnা, 6শষ অবিধ 6দখা যােব 6তা! 
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সাতটা নাগাদ এক ঘুরঘুিT আঁধােরর 6কােল এেস বাস থামল। এ 6কাথায় এলাম 6র বাবা! িমশকােলা অnকাের আকাশ ফুঁেড় হালকা নীলাভ 
আেলা। এেকই িক তারার আেলা বেল? সামেন 6ছাট একটা কােঠর বািড়। এটাই এেদর 6বস কEাm। সবাই ঢুকলাম। সামেনর ঘের সাির সাির 
শীেতর 6পাশাক। ডান িদেকর ঘের নাম 6রিজেTশন সহ পয়সা জমা 6নওয়া হে�। বাঁ িদেকর ঘের সাির সাির 6sা বুট রাখা। আমােদর পের 
থাকা 6পাশাক 6দেখ এরা একবােকE ও-েক বেল িদল বেট, তেব আমার sামীর জুেতা 6দেখ গাইড সnt� হল না। তােক জুেতা বদলােত হল। 
আমােদর [ধু নদ@ান@ লাইট 6দখার 6pাgাম। মাথািপছু ১২০০ নরওেয়িজয়ান 6kানার জমা কের িদলাম। 

যার যার অিভrিচ অnযায়ী দল ভাগ হেয় 6গল। অেধ@েকর 6বিশ 6গল ডগেsিজং-এ। বািক 6গল 6রনিডয়ার 6sিজং-এ বা 6sা 6মািবেলর মেতা 
অEাডেভ_ােরর সেŋ সেŋ নদ@ান@ লাইট 6দখার অিভjতা kেড়ােত। হারাধেনর gিটকয় 6বঁেচ যাওয়া 6ছেলর মেতা আমরা ক’জনা আমােদর 
তালঢEাঙা গাইড িkিsেয়নেসেনর সেŋ হEাNেশক এবং পারsিরক নাম িবিনময় কের হাঁটা লাগালাম আরও অnকার 6খালা জায়গার 
উেdেশE। 

6স এক 6রামা_কর হাঁটাপথ বেট! মেন হে� আঠােরা শতেকর 6কান অজ পাড়াগাঁেয়র অnকার বরফ-pাnের এেস পেড়িছ। জনমিনিষEর 
িচhমাt 6নই। বরফ-ঢাকা পেথর d’ধাের জŋল। একমাথা তারার আেলা। আওয়াজ বলেত িনেজেদর মৃd বাকEিবিনময় আর দূর 6থেক 6ভেস 
আসা 6sা ডগেদর অিব�াn 6ঘউ 6ঘউ ডাক। রাsার d’ধাের ডাঁই করা বরেফর sূপ। 

বরফ ও অnকাের 6ঘরা রাsায় Tাইপড-ই পেথর সাহারা । 

গাইড চেলেছন আেগ আেগ। 6বশ 6জাের হাঁেটন 6দখিছ। হঠাৎ ঘুের দাঁিড়েয় বলেলন, “অেরারার আেলা সmেn িকছু জানা আেছ িক?” সবাই 
6য যার সাধEমেতা jান িবতরণ করলাম। উিন বলেলন সবুজ আর লাল আেলাটা সবেচেয় 6বিশ 6দখা যায় Tমেসা 6থেক। সবুজটাই 6বিশ, তার 
মূেল আেছ বাতােসর অিkেজন। িkিsেয়নেসন ওঁর দীঘ@ গাইড জীবেন মাt ক’বার নীল এবং 6বgিন-হলুদ আেলা 6দেখেছন। অেরারা pথেম 
খুব হালকা হেয় পুব 6থেক পি�ম 6ছেয় 6ফেল। তারপর চলেত থােক আেলার নানা 6খলা, যা অেরারা িডসেp নােম পিরিচত। 

আমরা 6বশ মেনােযাগ িদেয় 6গাল হেয় দাঁিড়েয় ওঁর কথা [নিছ, হঠাৎ উিন সামেন 6সাজা তািকেয় বলেলন, “সের দাঁড়াও রাsা 6থেক। 6sজ 
ডগgেলা আসেছ।” উিন 6তা বেলই খালাস, এখন সরব 6কাথায় বাপু! 6য বরেফর sূপ! মুhত@মেধE িনsb চরাচর খানখান কের ছুেট এল 
পাহািড় জংিল অথচ 6TN kkেরর পাল। গােয় অসmব 6বাঁটকা গn। 6sজিপছু dেটা কের kkর। মাnষও d’জন। একজন বেস আেছ, আর 
একজন kkেরর গলার রিশ ধের িপছেন দাঁড়ােনা। 6sেজর িপছেন ঝুলেছ একটা কের িটমিটেম বািত। সিmিলত kkেরর লাগাতার িচৎকাের 
কােন তালা ধের 6গল। অবশE kিণেকর 6শারেগাল। 6sজসহ kkরgেলা গােয়ব হেতই আবার িনsbতায় ভের 6গল চরাচর। এতkণ 
6sজগািড়র মৃd আেলােক উdািসত িছল পথ, আবার গাঢ় অnকাের 6ঢেক 6গল। 

[r হল হাঁটা। আবছা তারার আেলায় 6চাখ সেয় এেসেছ। 6য জায়গায় এেস 6পৗঁছলাম 6সটা একটা পাহাড়-েঘরা উপতEকা। গাইড একমেন 
আকাশ 6দখেছন। আমরাও। আকােশর উtর 6কাণ বরাবর আঙুল তুেল বলেলন, িকছু একটা ফুেট উঠেছ 6সখােন। আমার sামীেক Tাইপেড 
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কEােমরা লাগােত বলেলন। আিম িকnt 6স জায়গায় 6চাখ চািলেয় িকছু সাদা-সবেজেট 6ছাপ ছাড়া িকছুই 6দখেত 6পলাম না। আর অমিন — 
এই না হেল মােহndkণ! — িঝিরিঝির বরফ বৃি� [r হল। এইমাt আকাশ পির£ার িছল, আবার এই তারা ঢাকা 6মঘ! 

উ±@মুেখা উট 6দেখছ, উ±@মুেখা উট?/ আকাশপােন ঠায় তািকেয় 6মজাজটা kটkট। এরকম অবsায় এক সময় [িন িkিsেয়নেসন বলেছন, 
“.ধয@টাই বড় কথা। অেরারা এখন খুব dব@ল। সাধারণত িতন রকেমর অেরারা হয়। শাn (calm), নৃতEপর (active) আর কmমান 
(pulsating)। সবেথেক 6বিশ 6দখা যায় শাn অেরারা। 6যন অেনকটা আকাশ 6বEেপ এক রিঙন পদ@া 6ঝালােনা। খুব লmা এই অেরারার 
আেলা ধীের ধীের িদগn অবিধ িবsৃত হেয় পেড়। পালেসিটং অেরারা অতEn drতগিতসmn। দপদিপেয় jেল আর 6নেভ। আর কখনও 
অেরারা হয় অEাকিটভ। এই আেলা আকাশ জুেড় নৃতE কের। কখনও বাঁক 6নয়, কখনও 6কাঁকড়ােনা, কখনও ভাঁজ হেয় dলেত থােক।” 

গাইেডর কথা [নিছ আর 6ছাপধরা আকােশর িদেক তাকাি�। িতনেটর একটাও নয়। গাইড বেল চেলেছন, “কখনও কখনও অেরারা এত Tং 
হয় 6য, আেশপােশর বstর ছায়া পেড় মািটেত। ইেলকিTক যntপািতও kিতgs হেত পাের।” 

গাইেডর কথার িপেঠ একজন বলল, “িকnt আজ 6তা খুব উইক!” 

গাইড তার িদেক 6চেয় 6হেস বলেলন, “তুিম ভুল বলছ। এখন, এই মুহূেত@ উইক। দশ 6সেকN পের কী হেব তা তুিম জােনা না। 6কউ জােন 
না।” 

উ±@মুেখ সাধনায় িসিdলাভ হল না। গাইড কােছ এেস বলেলন, “আেলা এখন ভীষণ উইক। চেলা সব। আমরা আমােদর কEােm 6পৗঁছই।” 

একটা 6খালা বড় চtেরর িঠক মাঝখােন একটা 6বশ বড় 6গােছর 6গালাকৃিত তাঁবু। আেশপােশ আরও gিটকতক তাঁবুর মেতা আsানা। 
মােঝরটাই সবেচেয় বড়। তাঁবুর 6দওয়াল .তির হেয়েছ িবেশষ ধরেণর 6মাটা কাপেড়। মােঝ মােঝ কােঠর সr পাটাতন আর চূড়ায় খানকতক 
কােঠর ঝুিট বাঁধা। তীb হাওয়া সামলাবার জনEই কাঠ িদেয় শkেপাk কের 6দওয়াল বাঁধা হেয়েছ। 6ভতের মৃd আেলা jলেছ 6বাঝা যাে�। 
গাইড কােঠর দরজা 6ঠেল 6ভতের ঢুকেলন। 6পছেন হারাধেনর 6ফৗজ। ওমা, ঢুেকই মনটা ভাল লাগায় ভের 6গল। কী িমি� গn আর 6কমন 
ওম! কােঠর পাটাতন পাতা 6মেঝ। বড় বড় লmা-লmা কােঠর 6বি_-েটিবল পাতা। তােত snর কের নEাপিকন sুন সাজােনা। মােঝ 
6মামবািত। তাঁবুর মিধEখােন ফায়ারেpেস 6বঁেট 6বঁেট 6মাটা 6মাটা কােঠর লগ jলেছ। হালকা 6ধাঁয়া। ওই 6ধাঁয়ারই িমি� গn নািক! এক 
6কােণ 6বশ বড়সড় মািটর িঢিবর উনান জাতীয় বানােনা। কেয়কজন বেস চা-কিফ বা অনE িকছু পান করেছ। সাড়াশb 6নই। গাইড আমােদর 
বুিঝেয় বলেলন, “সEািমরা ছল এ অ_েলর আিদম উপজািত। এেদর জীবনযাtা িছল অতEn সরল ও pকৃিতিনভ@র। মাছ আর 6রনিডয়ােরর 
মাংস িছল এেদর pধান খাদE। pকৃিতর মােঝ পাহােড়র 6কােল 6বেড় উঠত এরা। ঝরনার জেল তৃ�া 6মটাত আর জŋেলর নানা জিড়বুিট িছল 
এেদর িবপদআপেদর ভরসা।”  

হাড়কাঁপােনা বরেফর pাnের উ� তাঁবুর আমntণ 

সবুজ আকােশর নীেচ      © 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com



�6

গাইেডর গl বলার ঢেঙ 6যন িদিবE 6দখেত পাি�লাম মাথার লmা লmা চুেল নানা রেঙর পালক gঁেজ সEািমরা 6মrভlুেকর 6লাম 6থেক .তির 
লmা ভারী 6পাশাক চিড়েয় অst হােত ছুেট 6বড়াে� জŋেল পাহােড় উপতEকায়। হঠাৎ অnকার ফুঁেড় সবুজ-লাল-নীল আেলায় 6ভেস 6গল 
আকাশ, বরফ-উপতEকা, িদগnিবsৃত িনজ@ন pাnর। তখন কী pিতিkয়া হত ওই সরল অিশিkত মাnষgেলার! তখনই [িন গাইড বলেছন, 
“সEািমরা িকnt এই অেরারার আেলােক ভয় 6পত। এরা িব¹াস করত এ 6নহাতই 6কানও অ[ভ শিkর রােগর pকাশ। এিড়েয় চলত। এরা মেন 
করত 6কানও রকম pিতিkয়া 6দখােল মৃতুE অিনবায@।” 

গl [নেত [নেত আবার কখন বাইের এেসিছ। গাইড সবাইেক sট জিগং করেত বলেলন। বরেফ ঢাকা 6খালা pাnের একসেŋ এতgেলা 
ঘNা কাটােনা 6সাজা নয়। বরেফর কামড় একবার ধরেল রkা 6নই। পা জমিছল একটু একটু কের। অেরারা 6য-েক 6সই। অnকাের আমরা 
ক’জন িতিড়ং িতিড়ং লাফাি�। তখন গাইড psাব িদেলন, “আিম ঝরনা 6থেক জল আনেত যাি�। বরফ 6ভেঙ হাটেত হেব এক িকেলািমটার। 
এই ঝরনার জল [ধু ssাdই নয়, অতEn পুি�কর। মাইনাস ৪০ িডিg 6সিNেgড তাপমাtােতও কখনও জেম না। 6তামরা আমার সেŋ 
আসেত পােরা।” দেলর সবাই, এমনিক আমার 6মেয় এবং sামীও 6দখলাম একবােকE রািজ। অগতEা dব@ল অেরারার sাsEকামনা 6ছেড়, 
তুড়ুক নাচ িশেকয় তুেল 6বিরেয় পড়া হল। 

কী িমশকােলা অnকার 6র বাবা! লাইন িদেয় চেলিছ। বািত বলেত একজেনর হােত একটা িটমিটেম টাচ@ আর আমার sামীর মাথায় একটা 
বািত বসােনা 6ফিT। িনঃসীম শূনEতা চািরধাের। তারার আেলায় 6চাখ সইেছ kমশ। সাদা sূপীকৃত বরেফর চাদের ঢাকা উপতEকা 6বশ 
6দখাে�। কােছ দূের যা মালুম হয় 6কবল পাহােড়র যুথবd 6�িণ আর নEাড়া গােছর িসলুEট। িকছুদূর 6বশ চললাম। হঠাৎ 6দিখ পা pায় হাঁটু 
পয@n বরেফ ঢুেক যাে�। pমাদ gনলাম। গাইড ওই বরেফ 6দৗেড় 6দৗেড়, 6বশ িকছুটা এিগেয় রাsা বানােলন। বলেলন, “আমার পােয় চলা 
রাsা ধের এেসা।” বলা সহজ। িকnt অnকাের কী কের 6য ওঁর পােয় চলা রাsা ঠাহর হেব 6সটা পির£ার হল না। সmল বলেত d’িট মাt 
আেলা। তাও আবার সার 6বঁেধ চেলিছ বেল লmা ছায়া পড়েছ সামেন। িtনয়ন হেয়ও sামী 6বচারা sিবেধ করেত পারেছ না িকছুই। হােত 
আবার Tাইপড! বEাপার 6দেখ গাইড মশাই আবার বরফ 6ভেঙ থপ থপ কের িপছেন এেলন এবং একহােত কEােনsারা অনE হােত আমােক 
বগলদাবা কের সামেন িনেয় 6গেলন। বাঙািলকনEার পেk নরওেয়িজয়ােনর পদিচেh পা রাখা 6য কী dিব@ষহ, তা 6য না 6চ�া কেরেছ বুঝেত 
পারেব না। 6শেষ চলিত পেথ যত গাছপালা আসেত লাগল তােদরই 6পট 6কামর জাপেট ধের ধের টাল সামেল চলেত লাগলাম। ওই িবষম 
ঠাNােত 6খালা pাnেরও বুঝলাম 6ঘেম উঠিছ। মেন বড় dঃখ হেত লাগল। 6সই িবেকল পাঁচটা 6থেক কী না করিছ। 6কাথায় আকাশভরা আেলা 
6দেখ নয়ন জুেড়াব, তা না ঝরনাতলার জল আনেত কালঘাম 6ছাটাি�। িকছুkেণর মেধEই অবশE মেনর gািন দূর হল আবছা kলু kলু 
±িনেত। 

কEােm িফের 6দিখ 6বশ জমজমাট বEাপার। 

(kমশ) 

ছিব: কািn kমার ও 6সািহনী kমার 

pথম pকািশত: ‘6দশ’ পিtকা, ১৭ 6ম ২০১১ 
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