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নীলগিগি 

ভ্রমণ গিষয়ে আজ পর্ যন্ত অয়নক ললখাই পয়েগি। সঞ্জীি চট্রপাধ্যায়েি ‘পালায়মৌ‘ (িয়েিা িয়ন সুন্দি- 

লর্ িইয়েি গিখ্যাত উগি) লেয়ক শুরু কয়ি হাল আময়লি সুনীল িয়গাপাধ্যায়েি ‘পায়েি তলাে সয়ষ য‘ 

পর্ যন্ত। তাাঁিা অিশ্য জ্ঞানী-গুণী মানুষ, পৃগেিীি গিগিন্ন প্রান্ত লেয়ক ডাক পান গিগিন্ন গিষয়ে িিৃতা 

লেোি জে। আমাি মত ক্ষুদ্র মানুয়ষিা ঘয়িি লকায়ণি গিগিি গিন্দু লেয়খই পৃগেিীি রুপ-িস লখাাঁজাি 

লচষ্টা কগি। সুনীল নাগক লিাট লিলাে জাহায়জি লস্কি হয়ত লচয়েগিয়লন পৃগেিীটায়ক চয়ষ লিোয়নাি 

জে। আগম অিশ্য লস্কি হয়ত চাইগন গকন্তু পৃগেিীটায়ক জানাি ইচ্ছাে িটফট কগি। জােিা ভ্রময়নি 

মত সমে ভ্রমণও আমায়ক িীষণ আয়লাগেত কয়ি। র্খন লকান লেয়িি ইগতহাস পগে তখন ময়ন হে, 

সময়েি ব্যাক গিোয়ি লচয়প লপিয়নি লকান এক সময়ে চয়ল গিয়েগি আগম। আি লস সমেটায়ত চয়ষ 

লিোগচ্ছ ইয়চ্ছমত। 

প্রেম সমুদ্র লেখাি সমে ময়নি গিতি লর্ লিামাঞ্চ অনুভূত হে তা লর্ন প্রেম লপ্রয়ম পোি লচয়ে লকান 

অংয়ি কম নে। সমুদ্র েি যয়নি আয়ি দূি লেয়ক সমুদ্র িজযন শ্রিয়ণি স্মৃগত আজও ভুলিাি নে। তখন 

আমিা সয়িমাত্র গিতীে িয়ষ য উয়েগি। অগনিার্ য কািয়ণ কয়লজ ২ সপ্তায়হি জে িন্ধ হয়ে লিয়ল আমিা 

৩ িন্ধু গময়ল কুোকাটা সমুদ্র সসকত লেখয়ত চয়ল র্াই। লসখায়ন লপৌাঁিয়ত লপৌাঁিয়ত িায়তি অন্ধকাি 

লনয়ম আয়স। সমুদ্রয়ক লচায়খ লেখাি আয়ি দূি লেয়ক এি িজযন ময়নি গিতি লর্ লেউ তুয়লগিল তা 

লর্ন আজও বুয়কি গিতি কান পাতয়লই শুনয়ত পাই। সসকয়তি ধায়ি িালুকায়িলাে এক অন্ধ িাউল 

আি তাি লিাট্ট লময়ে লালন ফগকয়িি িান শুগনয়েগিয়লন একতািা িাগজয়ে। সবুজ নািয়কল িায়িি 

পাতাি ফাাঁয়ক তাগকয়ে লেগখ গিং-এি মত িাাঁকা রুপালী চাাঁে উয়েয়ি আকায়ি, চািপায়ি কাকয়জািনা। 

িাউয়লি লসই উোস কিা একতািাি সুি আজও লর্ন ময়নি লকায়ণ গুনগুগনয়ে সুি তুয়ল র্াে। 

 

এিপি আিও অয়নকিাি সমুদ্র লেখয়ত গিয়েগি। কখয়না কক্সিাজাি,কখয়না লসন্টমার্ট
য
ন,আিাি 

কুোকাটা অেিা সুন্দিিয়নি কটকা। কখয়না িাস্তয়ি ,কখয়না কল্পনাে। বৃগষ্টয়িজা লিষ গিয়কয়ল 

লপ্রগমকাি হাত ধয়ি গিকিাে ঘুিয়ত ঘুিয়ত স্বয়েি জাল বুয়নগি- িতয়চনা আিপায়িি পগিিাষটায়ক 

ছাঁয়ে লফয়ল লসন্টমার্ট
য
ন িীয়প িাসা িাাঁধি দু‘জয়ন। লিয়ি গনি সহজ-সিল,সাধািন জীিন। সািাগেন 

জাল গেয়ে মাি ধিি আগম, আি তুগম ঘিকন্না কিয়ি। সুয়খ-িাগন্তয়ত দু‘জয়ন সািাজীিন পাি কয়ি 

গেি লসখায়ন। কল্পনাি জিয়তও সমুদ্র িাস! গকন্তু িাস্তিতাি জীিনয়তা িীষণ কয়োি। লসখায়ন সমুদ্র 

অয়নকটা চাাঁয়েি মত, “ হাত ইিািাে ডায়ক গকন্তু মুয়খ িয়লনা, আমাি কায়ি আইয়ল িন্ধু আমায়ি 

পাইিানা “। িাস্তিতাি জীিয়ন চাাঁে,সমুদ্র গকংিা লপ্রগমকা সিই গময়লগময়ি একাকাি হয়ে র্াে- হাত 

ইিািাে ডায়ক গকন্তু কায়ি লিয়লই হাগিয়ে র্াে। োক,লসসি গনয়ে নাহে অে লকাোও িলা র্ায়ি। 
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এিাি পুিয়না গেন লেয়ক চয়ল আগস তিতাজা িতযমায়ন। োকা লেয়ক আমায়েি র্াত্রা শুরু কুোিাচ্ছন্ন 

িীয়তি এক িায়ত। চট্টগ্রাম হয়ে িান্দিিায়ন আমিা লপৌাঁিাই লিৌদ্র ঝলমল এক দুপুয়ি। লহায়টয়ল লেি 

হয়ে নীলগিগিি উয়েয়শ্য িওনা হই চায়ন্দি িাগেয়ত চয়ে। আমায়েি র্াত্রা শুরু গতনর্ট িাগেয়ত। 

সীমায়ন্তি কায়ি োাঁগেয়ে আয়ি শুধু আফয়সাস কিতাম- সুন্দি সুন্দি সি পাহাে আি িন লকন সি 

ওপায়ি? লেি িায়িি সমে একর্ট দু‘র্ট পাহােও র্গে আমায়েি লেয়ি পেত! গকন্তু িান্দিিয়নি 

পি যতিাগজ লেয়খ আমাি ময়নি লস আয়েপ গমগলয়ে লিল অজায়ন্তই। 

িান্দিিয়নি পে লর্ন গিগিপে নে- লস লর্ন আকাি পে। সমতল লেয়ক হোৎ কয়ি ভূগম উগিত হয়ে 

নীল আকািয়ক ছাঁয়ত চাইয়ি। পাহাগে োয়লি উপি গেয়ে চায়ন্দি িাগে ওয়ে আি ময়ন হে, এইত আগম 

আকাি ছাঁয়ত র্াগচ্ছ। গিগিপে লর্ন নাটয়কি এগপয়সাড। এই উিান আিাি েয়ণই চিম পতন। পাহাগে 

পয়েি দু‘পায়ি নানা িয়েি বুয়না িায়িি সাগিি ফাাঁক গেয়ে িগেয়ে পো সূর্ যিগিি প্রগতর্টয়ক লর্ন 

আলাো কয়ি লচনা র্াে। চািপায়িি উজ্জ্বল নীলাকাি, িায়িি আোল লিে কয়ি িগেয়ে পো সূর্ যিগি, 

আি পাহায়েি উঁচু-গনচু োলু পে লেয়খ আমিা ময়নি লিয়ে উঠি, “এই পে র্গে না লিষ হে তয়ি 

লকমন হত তুগম িলত? র্গে পৃগেিীটা স্বয়েি লেি হে তয়ি লকমন হত তুগম িলয়তা? “ সগতিই লসগেন 

লর্ন আমিা লকান এক স্বয়েি লেয়ি হাগিয়ে গিয়েগিলাম। 

পৃগেিীি সমস্ত লকালাহল লর্ন িান্দিিয়নি পাহায়ে এয়স লেয়ম লিয়ি। প্রকৃগত তাি সমস্ত লসৌন্দর্ য  

এখানকাি পি যতশৃয়গ এয়স লেয়ল গেয়েয়ি। আি লস লসৌন্দর্ য লর্ন ঝণ যা হয়ে পাহায়েি িা লিয়ে পেয়ি। 

অয়নকেণ পি পি পি যয়তি িায়ে একটা দুয়টা িাগে লচায়খ পয়ে। চলগত পয়ে খাগনক চাহগনয়তই বুঝা 

র্াে আগেিাসী মগহলািা পুরুষয়েি লচয়ে লিিী কম যে। চলয়ত চলয়ত  িিদুপুয়ি আমিা ‘নীলগিগি‘ 

নায়মি সুন্দিী পর্ যটন স্পয়ট লপৌাঁিাই। নীলগিগিি লসৌন্দয়র্ য আমিা সিাই মুগ্ধ হয়ে র্াই। সুউচ্চ পি যয়তি 

উপি ময়নািম এক গিশ্রামািাি ‘নীলগিগি‘। নীলগিগিি উপি লেয়ক গনয়চ তাকায়ল লচাখ লসৌন্দয়র্ যি 

অতল িিীয়ি হাগিয়ে র্াে। 

নীলাকাি, সবুজ অিে নীলগিগিয়ক লর্ন চােয়িি মত জগেয়ে আয়ি। এখায়ন িায়তি আকািও লর্ন 

তািাি চােয়ি ঘুমাে। পি যয়তি িায়ে লময়ঘি িাো স্থায়ন স্থায়ন িগেন আঁচয়লি মত গিগিয়ে আয়ি। 

কখয়না পাহায়েি গকনায়ি, কখয়না পাহাগে োয়ল োাঁগেয়ে আমিা িগি তুগল। লকউ লকউ ময়নি কিায়মিাে 

গচিগেয়নি জে িন্দী কয়ি লনই সুন্দিী নীলগিগিি লচাখ ধাাঁধাাঁয়না লসৌন্দর্ যয়ক। 

নীলগিগিয়ত দুপুয়িি খাওো োওো লিষ কয়ি আমিা আিাি িান্দিিন িহয়িি গেয়ক িওনা হই। উয়ে 

িগস চাাঁয়েি িাগেয়ত। পাহাে ছাঁইয়ে আমিা ছয়ট চগল িহয়িি গেয়ক। গপগিয়ন পয়ে োয়ক লসৌন্দয়র্ যি 

লীলাভুগম নীলগিগি। গিিপে,নীলাকাি আি সবুজ বৃেিাগজ গময়লগময়ি লর্খায়ন একাকাি।আকায়িি 
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বুয়ক সূর্ য তখন অস্তিামী। ছয়ট চলা িাগে লেয়ক গিমুগ্ধ নেয়ন তাগকয়ে লেগখ পেন্ত আয়লাে সবুজ 

পি যতমালায়ক। কয়ন লেখা আয়লাে নাম না জানা তৃণিাগজি িীষগুগল আমায়েি গেয়ক তাগকয়ে োয়ক 

মুখ উঁচু কয়ি। 

লফিাি পয়ে নাগম ‘গমলনিগে সিল্প্প্রপায়ত‘। িিি কয়েক আয়ি গিশ্বগিদ্যালয়েি গকছ িাত্র গচিগেয়নি 

জে হাগিয়ে র্াে সিল্প্প্রপায়ত।তায়েি স্মিয়ণ লসখায়ন গনগম যত হয়েয়ি স্মৃগতয়সৌধ।সিল্প্প্রপায়তি 

পােয়েয়ি চায়েি লোকায়ন গকছেণ গজগেয়ে লনই আমিা। লসখায়ন আগেিাসীয়েি হায়তি সতিী গিগিন্ন 

গজগনস গকয়ন আিাি িওনা হই িান্দিিান িহয়িি গেয়ক। লহায়টয়ল লপৌাঁিায়ত িাত হয়ে র্াে।চািপায়ি 

তখন ঘন অন্ধকাি।ঘন্টাখায়নক গিশ্রায়মি পি আমিা লহায়টয়লি কায়িই িান্দিিান সাগকযট হাউয়জ 

র্াই,লসখায়ন আমায়েি জে আয়োগজত সাংস্কৃগতক অনুষ্ঠায়ন লর্াি লেোি জে। গজয়প চয়ে পাহাগে 

োল লিয়ে উয়ে আগস সাগকযট হাউয়জি সাময়ন।পুয়িা স্থাপনার্টই লসখায়ন োলু পাহায়েি চূোে 

অিগস্থত।পাহায়েি োয়ল অিগস্থত গিগিন্ন িাগেি সিদুিগতক িাগত অন্ধকায়ি অদ্ভুত এক আয়লাআঁধাগিি 

লখলা সতিী কয়ি। চািপায়ি গনঝুম িাত। পাহাগে গনজযনতায়ক জাগিয়ে গেয়ত শুরু হে আমায়েি 

সাংস্কৃগতক অনুষ্ঠান।পাহাগে-িাোগলি নানা িান আি নাচ আমায়েি সিাি হৃেয়ে সুয়িি লেউ তুয়ল। 

নাচয়ত লনয়ম র্াই লধই লধই কয়ি।িাইয়ি অিন্ধকাি,িীয়তি কুোিা লঘিা পাহাগে িাত। আমিা লর্ন 

লকান এক স্বেজিয়ত এয়স লপৌাঁয়িগি। ‘হাজাি িিি ধয়ি‘ি টুগনি িািাি িাগে লেয়ক নাইওি লিয়ষ 

িাগে লফিাি সমে পয়েি মায়ঝ লনৌকা োগময়ে পূগণ যমা িায়ত লিলুো সুন্দিীি পালািান লেখয়ত লনয়ম 

র্াে। আমিাও লর্ন  লসিকম লকান এক লিামাঞ্চকি উপোয়সি িায়ত অয়চনা লকান িাাঁইয়ে এয়স 

লপৌাঁয়িগি। 

িায়তি খািাি লখয়ে লফিাি পয়ে ময়নি গিতি গুিগুগনয়ে সুি িায়স “ ময়নি িয়ে িাোয়িা,িয়নি ঘুম 

িাোয়িা/পাহাে,সািি সিাই লর্ কইয়ি কো “। গপিয়ন পয়ে োয়ক আয়লা আঁধাগিি পি যতচূো।পিগেন 

সকায়ল ঘুম লেয়ক উয়ে স্বন যমগন্দি হয়ে আমিা কক্সিাজায়িি উেয়শ্য লিগেয়ে পগে। দূি লেয়ক শুনয়ত 

পাই সমুয়দ্রি িজযন,লর্ন হাতিাগন গেয়ে ডাকয়ি আমায়েি। লসসি িল্প না হে লকাোও হয়ি। 

  


