
- ুভন্ত যায় 

এক বফকককর অবপ থথকক বপকয চাকয় চুভুক বদকত বদকত থপফুকক থচাখ থযকখবছ, ঠাৎ এক 
ছবফকত থচাখ আটকক মায়। ছবফবট বফবরঙ ফবকতয। অাধাযন ছবফ, তুকরকছ অনুভ ভন্ডর। ২০১৫ 
থকেম্বকয কাবরবি খার অববমাকনয ভয় নিনফন থথকক থনওয়া একবট ট। তখনই ভকন ’র 
অনুকভয কে আরা কযকত কফ। ফযাস , থ-যাকতই থমাগাকমাগ, কযয যবফফাকয থদখা ও আরা। 

অকনক কথায য বঠক ’র আগাভী ফছয আভযা থেকক মাকফা একাকথ। যাস্তাটা রম্বা। গকোত্রী-
ভবিয থথকক াকয় থেঁকট ‘অকডন্স-কর’ অবতক্রভ ককয থকদাযনাকথয ভবিকয থৌঁকছ মাওয়া। এযয 
আভযা ফায ফায বভবটিংকয় ফরাভ, খুেঁবটনাবট বযকল্পনা ’র। অববকলক-এয প্রস্তাফ অনুমায়ী আভযা 
বফববন্ন একজবন্সয াকথ কথা শুরু কযরাভ। থফবয বাগই উত্তযকাবয। থকল ভকনাজ যাওয়াত 
(বভারায়ান থেক) এয াকথ কথা াকাাবক ’র। থ অববকলক-এয ূফব বযবচত ওয়ায় 
অকক্ষাকৃত কভ খযকচ যাবজ ’র। 

দপায় দপায় কথা র। আভাকদয তব অনুমায়ী অববজ্ঞ থপ্রভ বিং-থক বনকয়াগ কযা ’র এ 
মাত্রায গাইড বককফ। অনযানয ফযফস্থাও আভাকদয ছি ভতই ’র। ফ বঠকঠাক কয় থমকত দুন 
এক্সকপ্রক থচক ফব, করকাতা থছকে মাই। তাবযখটা, ০৩ থকেম্বয। করকাতা থথকক আভযা 
বতনজন, প্রণফদা, অববকলক ও আবভ। আানকার থথকক উঠকরা যাজুদা। বযদ্বায থথকক থমাগ থদকফ 
অনুভ। যবদন কাকর ফাই একাকথ। কার থথককই শুরু কয়কছ গল্প, থক থকাথায় বগকয়বছ এয 
আকগ থই ফ অববজ্ঞতায বফবনভয়, ইতযাবদ। ফায কে ফায থফাঝাো, বাফ-বাকরাফাা গকে 
ওকঠ দ্রুত। দর বককফ আভযা প্রস্তুত।  

ােঁচ তাবযখ কাকর ফাই বভকর চকে ফরাভ ‘বফশ্বনাথ োকবল ’য ফাক। দুুয দুকটায 
ভকধযই উত্তযকাব। তাযয  থাকটকর বথতু কয় আফবযক কাজকভব থকয একক একক বফঠক শুরু 
কবয ভকনাজ-বজ ও থপ্রভবজ’য াকথ। শুনরাভ, থপ্রভবজ দুবদন আকগ ‘অকডন্স-কর’ থেক থল 
ককয  বপকযকছন। তায ভাকন, এককফাকয টাটকা অববজ্ঞতা। আভাকদযও প্রশ্ন অকনক। চরায থ 
থকভন, কত বদন রাগকত াকয, বদন-প্রবত কত ঘণ্টা াটকত কফ, ওকয়দায থকভন থাককফ, ইতযাবদ 
বনকয় বফস্তাবযত আকরাচনা র। তাযয রুবটনভাবপক থাটবায বনকয়াগ, দবেদো, আনুলবেক যঞ্জাভ 
থজাগাে কযা, জ্বারানীয ফযফস্থা, াযবভট-এয কাগজ িংগ্র – ফ বকছুযই থদখবার কযকত ’র।  

যবদন, অথবাৎ ছ’তাবযকখই আভযা যওনা বদরাভ গকোত্রীয উকেক। তখনও কাগজত্র াকত 



াইবন। বঠক কয়কছ, থপ্রভবজ থই কাগজত্র িংগ্র ককয, ফাবক থাটবায, দযকাবয যঞ্জাভ, ইতযাবদ 
বনকয় আকফ আভাকদয বছকন, ফ বঠক থাককর কযয বদনই। এবদন গকোত্রী থৌঁছকত আভাকদয 
বফককর কয় থগর। তখন থফ ঠাণ্ডা। ভবিকযয া বদকয় ফকয় চকরকছ গো, তায কাকছই এক থছাট 
থাকটকর আভাকদয যাকতয আস্তানা। আভযা একটু আকগই বডনায থকয বফছানায় আশ্রয় বনই, গোয 
বফযাভীন করতান শুনকত শুনকত ঘুবভকয় বে।  

াত তাবযখ কাকর থযবক’য উকেকয নদী থবযকয় ূযজ কুণ্ড’য া বদকয় ােঁটকত শুরু 
কবয। থফরা ১১-টা নাগাদ রুদ্রগয়যা নারা ায কয় একটা থছাকটা ুকরয ধাকয ফক রাঞ্চ কবয, 
বকছুক্ষণ বফশ্রাভ বনই। একটানা নদীয গজবন ও তায াকথ গাকছয াতায বঝবযবঝবয আওয়াজ। থফ 
ভয় কাকট। চাযকটয ভকধয আফায গকোত্রীয থাকটর। থপ্রভবজ আকফ থম। যােঁ, একটু কযই বতবন 
একরন দরফর আয রটফয বনকয়। থফ যাত মবন্ত ফক গল্প য় ভবিয চাতাকর ফক। থচনা 
থকারার থথকক কত দূকয এখাকন এই ভবিকযয প্রাথবনাগীত ও ঘণ্টাধ্ববন শুনকত শুনকত থকভন ান্ত 
কয় মায় ভন।   

‘অকডন্স-কর’ অবতক্রভ ককয থকদাযনাথ মাওয়ায থ আবফস্কায ককযন জন বফকাবনর অকডন 
১৯৩৬-এ। বতবনই প্রথভ এই থ াপকরযয াকথ অবতক্রভ ককযন, ১৯৩৯-এ। অকনক কয, 
১৯৮০’য থল বদকক বফখযাত বয কাাবডয়া এফিং  যকভ বটাচামব এই কর অবতক্রভ ককযন। 

যফতবীকত এই কথ অকনক পর অববমান কয়কছ। অকডন্স কর-এয উচ্চতা ১৮,১১৭ পুট। গকোত্রী 
থথকক রুদ্রগয়যা (ফা রুদগয়যা) গজব ধকয উকঠ থগকর থমাগীন ও গকোত্রী ফবকতয ভাঝখাকন থম 
বগবযথ থদখা মায় থবটই ‘অকডন্স কর’ নাকভ বযবচত। এই কর ায কয় খাটবরিং বভফাকয বেঁবে 
বদকয় থনকভ মাওয়া মায় ববরাোনা নদীয উৎক। রুদগয়যা বভফা থথকক আা রুদ্রগো নদী বভককছ 
বাগীযথীয াকথ, গকোত্রীয কাকছ। আয খাটবরিং বভফা থথকক থফবযকয়কছ ববরােনা। ববরােনা’য ডান 
তীকয খাযবর’য জের অবতক্রভ ককয একক একক থৌঁছকনা মায় এই কথয গাবে, যী, এফিং ঘুটু 
গ্রাকভ। ঘুটু থথকক থভাটযকথ ঘনাবর কয় থনকভ আা মায় বটহ বয। আফায গোয াকথ থদখা য়।  

আট তাবযখ কার। চাবযবদক থযাদ ঝরভর। গো ভবিকয ফাই বভকর ুকজা বদকয় থম মায 
যাক বকঠ তুকর বনই। বয জগতকক বছকন থপকর মাত্রা শুরু কবয রুদগয়যা গকজবয বদকক। াাকে 
প্রথভ বদকনয কষ্ট একটু থফব। ূযজকুণ্ড আবতক্রভ ককয জেকরয থ ধকয এবগকয় চকরবছ ফাই। 

অদু্ভত বনস্তব্ধতায ভাকঝ াকয়য ব্দ, বঝেঁবঝেঁ থাকায ডাক, আয নদীয করতান – ফ থমন একই 
ুকয থফকজ চকরকছ। রুদ্রগো নদীকক ডানবদকক থযকখ এবগকয়কছ আভাকদয যাস্তা। ভাকঝ ভাকঝ াথকযয 
উৎাত আকছ। তকফ াইন, থদওদায ও অনযানয গাছগাছাবর াযা কথ ছায়া থদয়। থযাকদয কে 
রুককাচুবয থখরকত থখরকত থ চবর। ঘণ্টাখাকনক চরায য বফযবত। অকক্ষা কযকছ চোই। াইনফন 
থবদ ককয থ উকঠ গাকছ অকনক ওকয। চোই থবকঙ বকছুটা উকঠ থগকর আফায থঢউকখরাকনা যাস্তা। 



আযও বকছুটা থঝাজের ায কয় গতকাকরয জায়গাটা ছাবেকয় উবঠ। াভকন াাে পুেঁকে 
রুদ্রাগো’য আত্মপ্রকা। ব্দ প্রাকত থ ঝােঁবকয় কেকছ বগবযখাকত। এক নেফকে গাকছয ুর 
ায কয় শুরু র আফায চোই। এফায রুদ্রগো-থক ফােঁবদকক থযকখ চোই বাঙকত থাবক। ভাকঝ 
একটু থথকভ জু বফসু্কট থখকয় নতুন ককয চরা। এখাকন জের অকনক গবীয, গাকছযা আকা 
ছুেঁকয়কছ। একভয় জের থছকে ফুক-উেঁচু থঝাকয ববতয বদকয় প্রায় বফকককরয বদকক থৌঁছরাভ নারা 
কাম্প (৩৭৬০-বভ)। তােঁফু খাটাকনা কতই াকত াকত চকর একরা গযভ ু আয কর ন। যীয 
চাো ’র। গযভ জাভা চাবকয় খুকভজাকজ আাকয ছবফ তুরকত থাবক। 

আজ তােঁফুকত প্রথভ যাবত্রফা। এবদক ওবদক থথকক বকছু আধকাো কাঠ জকো ককয আবন। 

কে নাভকতই তােঁফুয াক আগুন জ্বারাকনা ’র যান্না ও আগুণ থাাকনায জনয। থরবরান বখা 
থথকক আগুকনয পুবি উেকছ, থবজাকাঠ জ্বরকছ ট ট কব্দ, চরকছ আগুন থাাকনা, যাকতয 
যান্নাও। আজ তাোতাবে বডনায থল ককয গযভ কভপ্লান থখকয় শুকয় বে। াযাবদকনয ক্লাবন্ত, ঘুভ 
আকত থদবয য় না। 

০৯ থকেম্বয। কার াকে-ছটায ভকধয থেকপাস্ট থকয থফবযকয় েরাভ। তােঁফুয বঠক 
বছকন খাো চোই ধকয উঠকত কফ। থবাকযয অােতা কাটকত ভয় রাকগ, চরকত চরকত গবত 
আক। প্রায় থদে-ঘণ্টা চোই বাঙায য একটা প্রায় ভতর জায়গায় এক থৌঁছরাভ। গাছারা 
থনই, ঘাজবভ আয থছাট থছাট রারকচ যকঙয থঝা। দুকয দূকয ফুকজয থছােঁয়া। আযও বকছুটা এবগকয় 



জুটকরা একটা থবোওয়ারাকদয ছাউবন। থবতকয নযভ থরাকভয চাদয বফছাকনা, ওযাই ফাইকয ফক 
থবোয থরাভ ছাোকে। ছাবযবদকক অজস্র থবো ঘুকয থফোকে। এই থবোওয়ারাযা ঘয গ্রাভ থছকে 
দূকযয াাবে চাযণবূবভকত থডযা ফােঁকধ ককয়ক ভাকয জনয। বফবচত্র ওকদয জীফনমাত্রা। আভযা ওকদয 
কাকছই বফশ্রাভ বনই, ওকদয থদওয়া দুধ ান কবয। 

বফশ্রাকভয য আফায 
চরা। বফার ভতর 
এরাকাটা থবযকয় থনকভ 
এরাভ এক নারায কাকছ, 
াত ধযাধবয ককয থবট 
ায কযকতই শুরু য় 
চোই। ঘাকয ঢাকর প্রায় 
৬০ বডবগ্র থকাকণ উকঠকছ 
থ। আজককয থল চোই। 

ঘণ্টা দুই উকঠ থথকভ, আফায 
উকঠ একভয় থদখকত থরাভ কযাম্পাইট। একটা ভতর জায়গা, াক াথকযয সূ্ত। ফুঝরাভ, 
াভকন রুদগয়যা থফকযাম্প।                                   

এখাকন যান্নায জায়গা কযা আকছ। আকগয থকানও দর ককযবছর। ওখাকনই যান্না শুরু র। 

কুক এক ভুবে-চানাচুয বদকয় থগর। থযাদ ঝরভকর আকাকয নীকচ ভযাকে থকত ভুবেভাখা থখকত 
থখকত আভাকদয গল্প শুরু য়। বকন্তু গল্প দ্রুত থথকভ মায়। দৃয থচাখ থটকন থনয়। াভকন ঝকঝক 
কযকছ ফবকতয চূোগুকরা। চা াকনয য ফাই জযাককট চাবকয় বনরাভ। থকননা থজায াওয়া 
ফইকছ। থযাদ কে আায াকথ ঠাণ্ডা ফাকে াল্লা বদকয়। একভয় থম মায তােঁফুকত আশ্রয় বনই। 

বফকককর আকা থভঘরা থাককরও যাকতয বদকক আকা বযষ্কায। এক বদকক থমাগীন গ্রু, আয এক 
বদকক রুদগয়যা বক, একটু দূকয গকোত্রী গ্রু অপ বক  ায বদকয় দােঁবেকয়। 

১০ থকেম্বয। থবাকযয আকরা পুটকতই ফাইকয থফবযকয় আব। ূকফয আকা আকরায় বাকছ। 
অাধাযন ভায়াফী বযকফ। আনভনা কয় দােঁবেকয় আবছ, ঠাৎ বছকন ধভবা-বজ’য গরা, ‘গুডভবনবিং 
যাযবজ।’ আভাকদয ওঠায আকগই শুরু কয় থগকছ ওকদয প্রস্তুবত। গকোত্রী গ্রুকয ভাথায় তখন 
থানায ভুকুট থরকগকছ। অনুভ, অববকলক থফবযকয় কেকছ কযাকভযা বনকয়। ছবফ থতারায ফব চরকছ। 
ফবকতয থঘযা ায ককয কযাম্পাইকট থযাদ আকত থফ থদবয য়। এয ভকধয আভাকদয প্রস্তুবত 
াযা কয়কছ। শুরু র বদকনয থ চরা। প্রায় ভতর থথকক বকছুটা বনকচ থনকভ দােঁোই। আভাকদয 

রুদ্র গয়যা বক     



চরায অববভুখ বিভ বদকক। াভকন গকোত্রী-১ (২১,৮৯০), গকোত্রী-২ (২১,৬২৬) গকোত্রী-৩ ফটা 
থদখা মাকছ না। বিভ 
বদকক গকোত্রী-১ থথকক 
একবট বগবযবযা এক 
বভককছ রুদ্গয়যা’য 
কােঁকধ। াভকন অকনকটা 
জুকে আকছ এই 
রুদগয়যা (১৯,৯০১)। 
ওবদকক থমাগীন-১ 
থথকক একবট বগবযবযা 
এক বভরকছ গকোত্রী-৩ 
এয কােঁকধ। এই 
িংকমাজক বযায 

ভাঝখাকনই আকছ অকডন্স কর। থমাগীন গ্রু থথকক থনকভ এককছ একবট রম্বা বভফা। থই 
বভফাকক আোআবে অবতক্রভ ককয আভাকদয চরকত কফ যফতবী কযাকম্পয বদকক। 

াথযকফাঝাই থ, মকথষ্ট বফদঙু্কর। থফ বকছুক্ষণ চরায য বভফাকয উয থনকভ থচাকখ 
েকছ ান্না ফুজ থছাট থছাট জরায়। ছাইযঙা বভফাক অিংখয বক্রবা। তায ভধয বদকয় চরকছ 
থতবজ চোই আয উৎযাই। খুফ াফধানী াকয় ঝুকযা ও ফে াথকযয াম্রাজয ায কয় মাই। এখাকন 
াভানয বুরও ভাজবনীয়। থফ বকছুক্ষণ চরায য উকঠ এরাভ বফযাট এক ভতর থক্ষকত্র। এবট 
আকর শুবককয় মাওয়া হ্রদ। জায়গায নাভ ুখা তার। জর থনই, শুধু ভাকঝ এক জায়গা বদকয় রু 
এক ধাযা থনকভ এককছ। ফুঝরাভ, আজককয যাবত্রফা এখাকনই কফ।         

থৌঁকছবছ দুুকয। তখনই আকা থভঘরা। কয শুরু কয়কছ ারকা তুলাযাত। ফাই বগকয় 
বককচন থটকে ঢুককবছ। বচককন-ু কমাকগ শুরু ’র যফতবী কথয আকরাচনা। আজ কাযও কাযও 
অরবটচুযড বক কন (উচ্চতা-জবনত ভযা) শুরু কয়কছ। আকরাচনা ককয বঠক র আগাভীকার 
আভযা এখাকনই বফশ্রাভ কযফ। আকস্ত আকস্ত আকা বযষ্কায র, থপ্রভবজ, অববকলক ও আবভ াভকন 
বকছুটা থেঁকট এরাভ। বফকককরয বদকক থফ াওয়া বদকত শুরু কযর, ফাইকয থাকা মাকছ না। তােঁফুয 
ববতকয জকো ই। গকল্প গকল্প যাত ফাকে। ওবদকক ধভবা যাকতয খাওয়ায জনয ােঁকডাক শুরু ককযকছ। 

গযভ গযভ বখছুবে, ােবাজা আয য়াবফকনয তযকাবয। থরাব াভরাকনা মায় না।  
কাকর থপ্রভবজ’য ডাকক ঘুভ বাকঙ। তােঁফুয থচন খুরকতই ধুভাবয়ত চাকয়য কা। আজ ফ 

বযস্কায। থেকপাস্ট ককয দকর থফবযকয় বে অকডন্স-কর থফ-কযাকম্পয বদকক। উকেয থযবক। কে 

ুখা তার এ কযাবম্পিং গ্রউন্ড    



জকরয থফাতর, বফসু্কট, কাকভযা। থফ বকছুটা থ বযজ ধকয থেঁকট থফকাম্প। আভাকদয াভকন 
অকডন্স কর।ূকফকমাবগন গ্রু, বিকভ গকোত্রী গ্রু। থফরা ফাোয াকথ ফাকে াওয়ায দাট। 

বকছুক্ষকণয ভকধয থভকঘ চাবযবদক থঢকক মায়। থদবয না ককয থপযায থ ধবয আভযা। প্রনফদা ুস্থ 
নয়, কার থথকক বুগকছ। ফবদক থবকফ বস্থয য়, আগাভীকার থ নীকচ থনকভ মাকফ। 

 
১২ থকেম্বয। আজ একটু তাোতাবে উকঠকছ ফাই। আকগ প্রনফদায কে থরাক ও যদ 

বদকয় নীকচ াঠান ’র। থই বযদ্বাকয বগকয় প্রনফদায কে থদখা কফ আফায। প্রনফদাকক বফদায় 
জাবনকয় আভযাও থফবযকয় বে। থচনা যাস্তা ধকয আফায থফকযাম্প-এয বদকক এবগকয় মাই। যাস্তা 
থফব নয়, তাই বঠক র থফকযাম্প-এ না থথকভ আভযা অযাডবান্স থফকযাম্প মবন্ত চকর মাকফা 
আজ। থইভকতা থফকযাম্প থবযকয় আভযা উকঠ আব ভূর বভফাকয উয। চাবযবদকক শুধু ফযপ 
আয াথয। বফস্তীণব বভফা অবতক্রভ ককয চকরবছ। ভাকঝ ভাকঝ থছাট থছাট জরধাযা াত ধযাধবয 
ককয ায কয় আফায ফযপ এয উয বদকয় এবগকয় মাই ধীকয, াফধাকন। গাইড ও থাটবাযকদয 
ক’জন আকগ যাস্তা ককয মাকে, ওকদয াকয়য ছা থদকখ এবগকয় মাবে আভযা। 

দুুকযয বদকক একটা াথকযয অভ চাটাকন এক দােঁোরাভ। থপ্রভবজ জাবনকয় বদর, এই 
আভাকদয অযাডবান্স থফ-কযাম্প। প্রচন্ড াওয়ায ভকধয তােঁফু খাটাকনা ’র। অকডন্স-কর অবতক্রকভয 
আকগ রুদ্রগয়যা বযাবরকত এবট আভাকদয থল ববফয। বফকককরয বদকক াওয়া কভকর ফাই ফাইকয 
এরাভ। কার কাকর আভাকদয মাত্রা শুরু ফহু প্রতীবক্ষত অকডন্স-ককরয উকেক। যাকত খাওয়ায য 
আফায ফাইকয এক দােঁোই। চােঁকদয আকরায় বাকছ চাবযবদক। ধভবা এক কবপয ভগ তুকর থদয় 
াকত। এবদকক ঠান্ডা 
ফােকছ ক্রভ। কবপ 
থখকয়ই ঢুকক বে 
বিবিং-ফাকগ।   

থবায ১৩ 
থকেম্বয, অকডন্স-
কর এয কথ। থবায 
াকে ােঁচটায় থফবযকয় 
কেবছ। ফায আকগ 
থপ্রভ, বছকন ফাবক 
ফাই ায বদকয়। 

ফযকপয ঢাকর ােঁটুবাঙা চোই। খুফ ধীকয উঠবছ, তফু থফ থফদভ রাগকছ। খাবনকটা উঠবছ আয 



থাভবছ। অকনকটা উকঠ মাওয়ায য বক্রবাকয থদখা বভরকত থাকক, এককয য এক। আভযা 
াাকেয ডানবদককয ঢাকর চকর একবছ। নীচ থথকক মতটা কাকছ ভকন বেকরা কর, ভকয়য াকথ 
াকথ থ থমন ততটাই দূকয কয মাকে। এইভাত্র থমাবগকনয ভাথায় আকরা থরকগকছ। একটু আকরা 
কেকছ কর-এয ওয। এক’া দু’া ককয আযও খাবনক একগাকতই থ আগকর দােঁোর দানফীয় 
এক বক্রবা। থপ্রভবজ ফযকপয ঢাকর থযা বপক্স ককয। একঘণ্টায থচষ্টায় থগাটা দর জায়গাটা 
থবযকয় উবঠ। আকাক ারকা থভকঘয আনাকগানা শুরু কয়কছ, াাকেয ঢার ক্রভ থফকে চকরকছ। 

আভযা অবত ন্তবকন ােঁ ককয বগরকত আা বক্রবাগুকরাকক থনকগাবকয়ট ককয উঠকত থাবক। ফযপ 
থছকে এফায চরা শুরু র াথয-ফযকপ থভাকনা ঢার ধকয। খুফ ধীযগবতয মুদ্ধ চরকছ থমন, বকন্তু 
উকত্তজনায় ঘাটবত থনই এতটুকু।        

রম্বা মুকদ্ধয য 
আভযা এক থৌঁছরাভ 
অকডন্স-কর এয বকয। 
ফাই আনকি আত্মাযা। 
ওকয নীর আকাকয 
গযারাবযকত তুকরাকট থভকঘযা 
দবক, তাযাই থমন 
াততাবর বদকে। আয 
বাভান থযবভ থভঘগুকরা 
বফজয় তাকায ভকতা 
অববনিন জানাকে। প্রনফদায কথা খুফ ভকন েকছ। একটা কাডকফবয বদকয় থযকখবছর আভাকদয 
কাকছ, তাই বদকয় ুকজা থদওয়া ’র। কাকভযাফবি ককয যাবখ থই ভাকন্দ্রক্ষণ। থফ বকছুটা ভয় 
অকডন্স ীকলব কাবটকয় এফায নীকচ নাভায ারা। ওঠায থথকক নাভায ঝবি অকনক থফী। া েকক 
মায় মখন তখন। এক থাটবায বছকর কে মাবের, থকানওভকত াভকর বনকরও বকঠয ফ বজবনল 
কে থগর একটা বক্রবাক। অকনক কযকতয কয উদ্ধায য় থস্টাব, থককযাবকনয কযান, এটা 
ওটা। আযও বকছু থচাযা বক্রবা টকক এক দােঁোই পাবতিং বভফাকয উয। অকডন্স কর অবতক্রভ 
র অফককল। এফায এবগকয় চরা পাবতিং বভফাকয ফােঁবদক ধকয। থগাটা কথ বক্রবাকয  থভরা 
ফককছ। ভাকোয জাকরয ভকতা পােঁদ াতা যকয়কছ থমন। পকর যাস্তা যরকযখায় মায় না বকছুকতই।  

দুুয দুকটা নাগাদ তােঁফু াতা র বভফাকয ফােঁবদককয থভাকযন থরকপ। ফে অবযয 
জায়গা। তােঁফু দােঁবেকয় থগকর াকত আক গযভ ু, ক্লাবন্ত কাকট। আফাওয়া আফায খাযা কত শুরু 



ককযকছ। তােঁফুয ববতকয ফক খাওয়া থকয শুকয় েরাভ তাোতাবে। যাকতয বদকক শুরু র 
ফযপতন, ফাই যাত থজকগ থটে ঝােকত থাবক। এভবন ককযই কার য়। তখনও ফযপাত 
চরকছ। ফযপ ো না থাভকর থফকযাকনাও মাকফ না। ফাই থেকপাস্ট ককয অকক্ষা কবয। দুবিন্তা বছু 
ছাকে না।          

 আটটা নাগাদ আকা 
বযষ্কায কত শুরু ককয। 
আধঘণ্টায ভকধয ফ 
এককফাকয ঝকঝকক, বযষ্কায। 

নতুন ফযকপ চাবযবদকক 
ধফধকফ াদা, তায ভকধয 
আভাকদয যঙকফযকঙয 
তােঁফুগুকরা থদকখ ভকন কে 
কযানবাক আেঁকা ছবফ। থদবয 
না ককয থফবযকয় েরাভ। 

এত ফযকপয ভধয বদকয় চরায় অগ্রগবত কভ য়। আজককয গন্তফয খাটবরিং থেবয়াকযয স্নাউট, ফা 
বজকযা কয়ে। নতুন ফযকপ থছাটখাট বক্রবাগুকরা থঢকক থগকছ, প্রবত া থদকখশুকন থপরকত কে। 

থ চরকছ াকয ভত এেঁকক থফেঁকক, বফার ফযকপয চােঁইগুকরাকক া কাবটকয়। তাকতও থম তন 
আটকাকনা থগর এভন নয়। থচাযা বক্রবাক দুকয়কজন এক ফুক ঢুকক থগর, আফায ধযাধবয ককয 
তাকদয থতারাও ’র। 

তাযয একভয় 
ফযকপয যাজত্ব থল 
য়, াথকযয যাজত্ব 
শুরু য়।  

এখন বযবস্থবত 
আযও বফদজনক। 

উকয থফাল্ডায, নীকচ 
থেবয়াকযয ক্ত জভাট 
ফযপ। ফাযফায া 
বছকর মায়। প্রাকৃবতক 
কাযকন রযাটাযার থভাকযকনয যাস্তাটা থনই, তাই থেবয়াকযয ভাঝখান বদকয় নাভবছ আভযা। আযও  

া ক্র ককয খাতবরিং থেবয এ  



ককয়ক ঘণ্টা এবাকফ চরায য আভযা খাটবরিং স্নাউকট এক থৌঁছরাভ। ভতর জায়গা, 
অকনকবদন য আফায ফুকজয থদখা। থছাট একটা নদী চকর থগকছ কযাবম্পিং গ্রাউকন্ডয া বদকয়। 

বফকককরয থানারী থযাকদ নদীয জর বচক বচক কযকছ। আভযা আকর ববরােনা নদীয চকয তােঁফু 
থকতবছ। থদখকত থদখকত ূমব ডুফর, বদন থল কয় যাবত্র এর।  থ এক ভায়াভয় যাবত্র। কারকচ নীর 
যাকতয আকাক অগুনবত তাযায নীকচ আভযা কজন ভানুল াক্ষী যইরাভ। থজাৎস্নায চাদয 
ভুকে ঘুবভকয় আকছ াাে, দূকযয ফযপচুো মত। চাবযবদক ান্ত, বনস্তব্ধ। ফাইকয আগুন জ্বাবরকয় 
যাকতয রুবট, ফবজ বতবয কে। আভযা তােঁফুয ভকধয ফক নদীয গাকন কান থকত থযকখবছ। 

১৫ থকেম্বয। কাকরই আবভ দরছাো কয় মাই। বস্থয ককযবছ, আবভ একজন থাটবায বনকয় 
ববরােনায কে গাবে গ্রাকভয বদকক থনকভ মাকফা। ফাবকযা উরকটাবদককয ফবতপ্রাচীকয অফবস্থত 
ভাওয়াবর া থবযকয় মাকফ থকদাযনাকথয উকেক। বযকল্পনা এযকভই বছর, তফু ফাযই একটু 
ভন খাযা। থপ্রভবজ আভায ফবকছু গুবছকয় বদর। একাকথ থেকপস্ট থকয ফাইকক শুকবো 
জাবনকয় নাভকত থাবক নদীয াকথ। কযাবম্পিং গ্রাউন্ড বছকন কে যইকরা। 

থফ ককয়কঘণ্টা থেঁকট থপকরবছ। াভকন একভানুল ভান থঝা জের, তাযই ভকধয াকয় 
চরায যাস্তাটা খুেঁকজ াই। াযা বদন ভকনয আনকি থেঁকটবছ, একভয় জেকরয কথ আকরা ককভ 
একরা। বঝেঁবঝেঁ’য টানা আওয়াজ ছাো বকছুই থানা মাকে না। ফায ফায ভকন কে, এই ফােঁকটা ায 
করই গ্রাকভয থদখা াকফা। ফ ভকন ওয়া নযাৎ ককয থদখা মায় আয একটা ফােঁক। থমকত থমকত 
ঝু ককয কে নাকভ াাকেয গাকয়। নদীয ধাকয একটা ভতর জায়গা থদকখ যাকতয তােঁফু থপরা 
’র। এবদকক ফৃবষ্ট  শুরু কয়কছ। কাঠকুকটা থজাগাে ককয আগুণ জ্বারাকনা য়। নদীয জর গযভ ককয 
ভযাবগয ফযফস্থাও য়। তাযয বনবিকন্ত বিবিং-ফযাকগয আশ্রকয়।  

১৬ থকেম্বয। কাকর একটু বাবয থেকপাস্ট থকয আফায থফবযকয় বে। আজও াযবদন 
ােঁটায ভতরফ যকয়কছ। নদীয অনুকূকর থভাটাভুবট উৎযাই থ। ঘণ্টা ােঁকচক চরায য নজকয একরা 
চাকলয থখত, আযও এবগকয় থদখকত াই ঘযফাবে। থফব নয়, কনকযা বফটা ফাবে। এখাকন থৌঁকছ 
ত ােঁকডাক ককযও কাকযা াো াই না। অগতযা চরকত থাবক। দুুয দুকটা নাগাদ থৌঁছরাভ গাবে 
গ্রাকভ। এ যাস্তায় আকগও একবছ, তাই বচনকত অুবফকধ ’র না। থদাকানাট থখারা থনই থদকখ এক 
ফাবেকত বগকয় অবতবথ ই। ফাবেয ভবরাযা ডার-রুবট থখকত বদকরা। এখাকনই একটু বফশ্রাভ বনকয় 
ওকদয ধনযফাদ জাবনকয় আফায ােঁটা বদই। নদীয কে ুকখয থ চরা। চরকত চরকত বফককর য়। 

বকন্তু ূমব থডাফায আকগই থৌঁকছ মাই যী গ্রাকভ। তখন ফৃবষ্ট শুরু কয়কছ।  
অকনক এবদকওবদক ককয গ্রাকভয থচৌবকদাকযয থদখা াই। দযফায ককয ওনায ফাবেকতই 

যাকতয আশ্রয় জুবটকয় বনই। আকর যী গ্রাকভয থরাকজন আজ দকর চকর থগকছ গাবেকত। ওখাকন 



ফে এক ুকজা আকছ। ফাইকয ফৃবষ্ট, ঠাণ্ডাও কেকছ জােঁবককয়। থিট াথকযয চাকর বাবয ফলবকণয 
আওয়াজ। উনুকনয াক ফক থজায গল্প চরকছ থচৌবকদায ও তায বতন ফউকয়য াকথ। াকত গযভ 
চাকয়য ভগ। থকাথা বদকয় দুবট ঘণ্টা থককট মায়। এয ভকধয যান্না কয়কছ ুখা ভািংকয থঝার আয 
বাত। অকনকবদন য প্রানবকয খাওয়া ’র। তাযয ভাবটয ফাবেয থছাট ঘকয থবোয থরাকভয নযভ 
বফছানায় শুকয় বে যভ বনবিকন্ত। ভাঝযাকত ঘুভ থবকে থদবখ, ঘকয আকরায ফান থডকককছ। থচাখ 
তুকর চাই। ভাথায উকয থছাট জানারাকথ এককছ চােঁদ! জানারায় বগকয় দােঁোই। গ্রাভ, নদী, াাে 
এক জরছবফকত বাকছ! 

১৭ থকেম্বয। কার কার থচৌবকদাকযয কাছ থথকক বফদায় বনকয় যওনা বদই ঘুটুয বদকক। 

দটায ভকধয থৌঁকছ মাই গন্তকফয। এক কা ককয চা থখকয় দুজকন থচক ফব থয়ায বজক। বজ 
ছুটর ববরােনায াকথ থভাটযথ ধকয। দুুকযয আকগই থৌঁকছ মাই ঘনাবর ফাস্টযাকন্ড। এক 
জায়গায় রাঞ্চ থকয এ কবদকনয েী জগ গা-থক বফদায় জানাই। আবভ বনকজ উকঠ ফব বযদ্বাকযয 
ফাক। 

১৯ থকেম্বয। গতকার ওযাও থনকভ এককছ বযদ্বাকয। অনুভ, অববকলক, যাজুদা ভাওয়াবর 
অবতক্রভ ককয থকদাযনাথ দবন থকয বপকযকছ। প্রণফদা থতা আকগ থথককই অকক্ষা কযকছ এখাকন, 
ুযকনা বভশ্রবফকন। বদন ক্ষণ থভকন ফই াযা কয়কছ। আজ ফাই বভকর গোয ধাকয েযাযবত 
থদবখ। তাযয বভশ্রবফকনয ঘয থছকে তবল্পতল্পা বনকয় থফবযকয় বে। দুন এক্সকপ্র অকক্ষা কযকছ। 

অকক্ষা কযকছ ঘকযয থরাকজন, আভাকদয বদণবিন জীফন।  


