
রযন্দভ ভন্ডর 

 ন্ধকারয চারযরদরক রঝিঁরঝিঁয ডারক কারন তারা রাগায জজাগাড়। ার-াআরনয জঙ্গর অয 

জঝাঝারড়য ভরধে রদরে এফরড়া জেফরড়া চড়াআ উৎযাআ থ জকাথা দুআ, জকাথা রতন পুট চড়া। 

একরদরক োড়া াারড়য জদোর, নেরদরক োদ। নীরচ গজজরন ফআরছ শ্রীরোরা নদী। একটু 

াফধান ররআ ...। বযা এক, চািঁরদয অফছা অররা। কাযণ টচজ জ্বারররআ জচাে ধািঁরধরে মারে; 

াথয এফং গরতজয ছাোগুররা অররারত দু্ভতুরড় জদোে, া জপররত ভো ে। জকাভয জথরক া 

ফরধ াড় জনআ প্রাে। এক এক ভে ভরন রে যীয জছরড় জদরফ এফায। ঘরড় ফররছ ন্ধো ছ’টা। 

কার দটা জথরক ািঁটরছ ান্দাকপু জথরক শ্রীরোরায রথ। এেরনা চায রকররারভটায ফারক। ঠাৎ 

জদরে াভরন যাস্তা ধর জকাথাে ারযরে জগরছ। গাআডরক ফররাভ,‘অব্ রকস্ তযপ চরর জন্? অরগ 

কুছ োে জনর!’ জন অভারক আাযাে ফািঁরদরক তাকারত ফরর। জদেরাভ, করেকটা রিঁরড় ন্ধকারযয 

ভরধে এিঁরক জফিঁরক জকাথাে জনরভ জগরছ! গতো াারড়য গা জফরে ঘন জঙ্গর রদরে জনরভ মাো 

জজায দুপুট চড়া াজায োরনক রজর রিঁরড় জবরঙ নাভরত থারক। রিঁরড় অরছ, জযররং জনআ। 



অর-এ থাকায ভরে জেোর করয রছরাভ ডান ফুরক কািঁরধয কারছ একটা পুকুরড় ভরতা 
রেরছ। চাযাটা রার, ফেথা রে। অয তেন জথরকআ দু্ভত জ্বরয ধরযরছ। জ্বয অরছ ঠাৎ, 
াযা যীরয ে ফেথা শুরু ে, োযারটাভর জেরর ছারড়। গুযদুভ জৌঁছারনায ঘন্টা োরনক অরগ 
জথরক এত জ্বয এর জগর জম ভরন ’র, অয াযরফা না নাভরত। 
 ুরজায ছুরটরত জতভন জকান প্ল্োন রছরনা। একরদন ফনু্ধ নেরনয ারথ কথাে কথাে ভতরফ 

’র, ান্দাকপু জমরত 
রফ। তরফ জফরয বাগ 
টুরযস্ট মা করয, থজাৎ 
ান্দাকপু গারড় করয 
মাো, অভযা তা 
কযরফানা। অভযা জেরকং 
করযআ াারড়য ভাথাে 
উঠরফা। দরর রতনজন, 
নেন, রপ্রোঙ্কা এফং অরভ। 
 জছাটরফরাে মেন 
বূরগার ফআরত ড়তাভ 
রিভফরঙ্গয রফজাচ্চ 

াাড় র ান্দাকপু। তেনআ ভন ছুট রদরতা এক স্বরেয জদর; জমোরন রঙ্গারররায জঙ্গর জঠরর 
রম্বা অিঁকাফািঁকা থ চরর জগরছ ান্দাকপুয ভাথাে। জমোরন জভরঘযা কথা ফরর াারড়য অনারচ 
কানারচ। জমোরন নাভীন কত ঝণজা রফশ্রান্ত করকর যরফ ফরে চরররছ জানা জকান রথ! এত 
ফছরযয ুপ্ত ফানা ফররল ফাস্তরফ রূ জরত চরররছ। শুরু রে জগর জোিঁজ েফয, রুট ভো 
জজাগাড় কযা, আতোরদ জজাযকদরভ। ারত ভে ল্প। জমাগারমাগ কযা জগর এক গাআরডয রঙ্গ। তায 
নাভ জন বুরটো। অদেন্ত বাররা ভানুল ফররত মা জফাঝাে, জ তাআ। অভযা রঠক কযরাভ, জেরকং 
জমোন জথরক শুরু ে, থজাৎ ভারনবঞ্জন ফরধ ফাআরক মারফা। তাযয োরন ফাআক জভা জযরে 
শুরু রফ অভারদয াারড় চড়া। 
 অরভ রউরড় জথরক যাভুযাট, নরারট রে ফাআক রনরে জভাড়গ্রাভ জৌঁছারাভ এফং নেনযা 
একটু রযআ ফধজভান ভঙ্গররকারটয যাস্তা ধরয এর জোরন। তড়কা রুরট অয ররে রমারগ রটরপন 
জরয ফাআ এফায একারথ জফরযরে রড়। এক এক করয ভযুয, অরযন, জরঙ্গুয জরযরে 
এরাভ পাযাক্কা। জোরন াংঘারতক জোভ। রিরজয য একটা রদক ফন্ধ করয কাজ চররছ। তারত 
অভারদয ুরফধাআ ’র। ুরর ফরর, পুটারথয য রদরে মা। এত বাররাবারফ এফং কভ ভরে 



অরগ কেরনা পাযাক্কা রিজ জরযাআরন। এোরন একফায চা-ারনয রফযরত রনরে কাররোচক ভারদা 
জরযরে নাযােণুরয ‘রথযাথী’-জত দািঁরড়রে রাঞ্চ জরয রনরাভ। রযয গন্তফে যােগঞ্জ। জোন 
জথরক াআরে জছরড় জফঙ্গর টু জফঙ্গর জফাতরফারড় জযাড ধরয মেন আরাভুয জৌঁছারাভ, তেন 
ন্ধো জনরভরছ। এোরনআ নেরনয ফাআক প্রথভফায স্টাটজ রনরত স্বীকায করয ফর। রকছুরতআ মেন 
রকছু ’রনা, তেন ‘চর আোয ধাক্কা ভায’ জলাগান স্মযণ করয জঠরর ফাআক স্টাটজ কযা র। তেরনা 
ফুরঝরন এটা শুধু জেরায রছর, অর ররনভা ুরযাটাআ ফারক এফং এআ ভজা রধাাধা আকুরভাস্টায 
জথরক ঠোরাভাস্টায রে উঠরফ। আরাভুয জথরক অরযা প্রাে চরি রকররারভটায উরজরে দারজজররং 
জজরায রফধান নগরয ফনু্ধ তরড়রতয ফারড়রত জরদরনয ভত যারি মারনয জনভন্তন্ন অদাে করযরছ। 
প্রাে দ ঘণ্টা ফাআরকং করয মরদ রতউষ্ণ বেথজনা, ারত গযভ গযভ চা-স্ন্োক, এফং তঃয 
োরয ভাংরয জঝার বাত াো মাে, জটা শুধু ভৃত নে, স্বগজ ুে! এোরন ফরর যারে, তরড়ৎ 
অভায আকুররয ফনু্ধ। কভজূরি জ এেন এোনকায ফারন্দা। অয তাযারথ অভায জদো রে 
প্রাে ফাআ ফছয য। রনছক অত্মীেতা রর এত ফছয রটকরতা না রনরিত, তায ভরতা ফনু্ধ ফররআ 
রটরক যরেরছ। এযয রদরনয ক্লারন্ত বুরর কথাে কথাে গরল্প অড্ডাে যাত মেন ারড় রতনরট, তেন 
ভরন ড়র, এফায ঘুরভরে ড়া উরচত।  
 কার জথরক শুরু ’র ধাক্কাধারক্কয ারা। একফায অরভ অয একফায তরড়ৎ রভরর নেরনয 
ফাআক জঠরর স্টাটজ কযরত রজব জফরযরে মাে। রররগুরড়রত রগরে ফাআরক নতুন ফোটারয রারগরে 
তাযয রঠক ’র ফাআক। এযয রযর জযাড ধরয ভারটগাড়ায উয রদরে ুকভা জথরক বাগ র 
রভরযক-কারজোং এফং দারজজররং-এয যাস্তা। তাযয চা-ফাগান অয জঙ্গররয ভাঝ রদরে চরা। এোন 
জথরক রভরযক ৪৮ রকররারভটায।  
 অফায গণ্ডরগার। রররগুরড় ছাড়ায ভরে অরভ ফাআরক GPS চারু করয ভো জদরে এরগারে। 
নেন েুফ কনরপরডন্স রনরে GPS ছাড়াআ হু করয া রদরে জফরযরে জগর। অরভ অভায ভরতা 
চররত চররত রভরযক জৌঁরছ মাআ। রদয অয জদো াআ না! বাফরাভ কত্তা রগরন্নরত ভরন ে 
জররকয ধারয ঘুযরত জফরযরেরছ। অরভরতা একা, কারজআ রদয যর বঙ্গ জদফায আো রছরনা। 
রনরজয জল রপরস্টক জফয করয জররকয াভরন ফাআক দািঁড় করযরে ছরফ তুররছ, এভন ভে নেরনয 
জপান, ‘রযন্দভদা, অরভ যাস্তা বুর করয কারজোং চরর এররছ। শুনরছ, রভরযক এোন জথরক রতরয 
রকররারভটায ...’ অরভ কনরপউজড্, তেন ন্ধো নাভরছ, জভরঘয উরিরত জটয ারে। ভারনবঞ্জন 
অয জদড় ঘন্টায থ। ফররাভ, ‘অরভ মারফা, না তুরভ অরফ?’ জ ফরর, ‘রক্ষা কয।’ এরদরক 
ঠাণ্ডা ফাড়রছ, একটা জদাকারন রগরে ফররাভ, ‘জফ ঝার রদরে ভোরগ ফারনরে রদন।’ 
 এযয শুরু কযরত কযরত ন্ধো জনরভ জগর। ঙ্গী ঘনরভঘ অয কাভড়ারনা ঠাণ্ডা। ফ 



উরক্ষা করয তেন গন্তফে ভারনবঞ্জরনয রদরক এরগরে চরররছ। ঠাৎ, নেভাআর জরযারনায ভে 
নেন ফরর, ‘জদেরতা অভায রছরনয চাকাে াো অরছ রকনা।’ অভায ফাআরকয অররা জপরর 
জদেরাভ, চাকা াংচায! একরদরক ঘন জভঘ, ঘুটঘুরট ন্ধকায, অভযা তফুরি রে দািঁরড়রে। 
মাআরাক িানীে একজন বদ্রররাক উরটারদক জথরক অরছররন। তািঁরক রঙ্গ করয অরভ জনরভ 
এরাভ রভরযরক। রকন্তু জকান জভকারনক জরাভ না। গতো জআ যাতটা রভরযরক কাটারনাআ রঠক 
’র। আ কনকরন ঠাণ্ডা অয হুহু ফাতা জঠরর জভরঘয চাদয জবদ করয াারড় রথ াংচাযড্  
ফাআক নাভারনা জম কী করঠন কাজ, জ অয কী ফররফা! যরদন ফাআক ারযরে যনা রদরাভ 
তাফারকার রে ভারনবঞ্জরনয রদরক।  
 ান্দাকপু ’র রিভফরঙ্গয রফজাচ্চ ৃঙ্গ (১১,৯৩১পুট)। িানীে বালাে ান্দাকপু ভারন 

রফলাক্ত গারছয াাড়। ান্দাকপু 
জেক্ শুরু ে দারজজররং জজরায 
ভারনবঞ্জন জথরক। জোরন জরুরয 
াযরভট করযরে গাআড জন বুরটোয 
তদাযরকরত শুরু র অভারদয 
জেরকং। শুরুরত যাস্তা ুন্দয উঠরত 
থাকরফ ছরফয ভত রচরি, জভরঘয 
জদ জভঘভা রে টুংরু মজন্ত। 
টংরু’য গারেআ টুভররং। এোরন 
োো দাো করয অভযা ধযরাভ 
জজৌফারড়য যাস্তা। জছাট ফড় াথয 

রফছারনা াারড়য যাস্তাে োরনকক্ষণ চরায য ভরন রত রাগর াথয গুররা জমন ারেয তরাে 
জরযরকয ভত পুিঁটরছ। তরফ ান্ত ফুরজ ছাো, যঙ-জফযরঙয পুরর বযা াারড়য ঢারর জভরঘরদয 
ফাধ অনারগানা, থ রবরজরে চরা জছাট জছাট ঝণজা, ারেরদয কাকরর রথয ফ কষ্ট দূয করয 
জদে। চররত চররত ভারঝ ভারঝআ কারন অরফ টুংটাং রভরষ্ট ঘন্টায ব্দ। এোনকায াারড় গরু 
অয জঘাড়া ফারধ চরয জফড়াে। ঘন জঙ্গররয কাযরণ প্রােআ তারদয জদো মাে না; ঘন্টা শুরনআ 
তারদয েুিঁরজ জফয কযরত ে। জজৌগ্রাভ করেকরট ভাি ফারড় রনরে জনাররয একরট জছাট্ট জনদ। 
এোরন জমাগারমারগয ভাধেভ ারে ািঁটা যাস্তা। জঘাড়া অরছ রকছু, তরফ জটা ভার ফোয জরনে। 
শুারন অয ল্প চালআ ম্বর। রযয গন্তফে গগরযফা, তাযয কারর জােরয। এগুররা ফআ 
ফাংরা অয জনাররয ফডজারযয কাছাকারছ। এোরন যারি মান জেকাজ াট্-এ। কারর জােরযরত 



কাররা জররয একরট ুকুয অরছ। িানীে রফশ্বা জোরন কারনারগয ফা। ম্ভফ ুন্দয একরট 
গ্রাভ। চাযার াাড় অয ফুরজয গাররচা রফছারনা। 
 কারররােরয জথরক ান্দাকপুয ভারঝ রড় রফরকবঞ্জন। ‘রফরক’ থজ রফল, অয ‘বঞ্জন’ ’র 
উতেকা। রথ একরট জফগুরন পুর জদরে ছুিঁরে জদেরত জমরতআ গাআড ািঁ-ািঁ করয উঠর, ‘ভত ছুিঁআরে, 
েজন প্ল্ান্ট োে ..., অদরভ ভযরব কতা োে।’ ফররছ, এরদয জযণু জথরক ািঁারনয ভো রত 
ারয। অয একটু এরগারতআ গাআড অয এক জঝা জদরেরে ফরর, ‘গয জকাআ েজন ো জরতা 
োে জতা আকা পুর োরনর উ ফিঁচ কতা োে।’ জীফন ভৃতুেয এভন াফিান! দারুণ! 
রফরকবঞ্জরনয য যাস্তা েুফআ োযা এফং োড়া, ািঁ ধরযরে জদে। যাস্তাে জছারটা ফড় াথয, জেোর 
না কযরর প্রাত ধযণী চ। একদভ ধায ফযাফয ািঁটরর একটু রযররপ াো মারে ফরট, তরফ 
জোরন অফায ঝুরযা ভারট, া ড়কারর জাজা োরদয তরর! জফার যাস্তায কথা রকফা করযফ 
ফণজন / রফন্ন রথক কর শুরন ুণেফান! জেকরুট ভারঝভরধে গারড়য যাস্তায ারথ জভর। জআ যাস্তা 
রকছুটা ঢারাআ, রকছুটা ররচয অয জফরয বাগটাআ জফাল্ডারয গতরয। জমফ গারড় চররছ ঐ জফাল্ডারযয 
যাস্তাে তারদয রাপারন জদোয ভত! এরথ চরর ত্তয ফছরযয ুযরনা ফ রোণ্ডরযাবায, রকছু 
গারড়রতা শুনরাভ আংরযজযা এরনরছর। অয তারত মাযা জচর মারে, দুরুরন অয রাপারনয জচারট 
তারদয িাৎরদ ফা াড়রগারড়য কী ফিা তাযাআ জারন! অভাযরতা রদয জদরে ভরন রের, 
একটা জফাতরর জকউ যরঙন জর বরয েুফ জজারয জজারয ঝািঁকারে!  
 দুুয দুরটা নাগাদ ান্দাকপু জৌঁছারাভ। রকন্তু জোরন শুধুআ ঘযফারড় অয ভানুরলয ট্টরভরা। 
অভযা অরযা এরগরে ান্ত জকারার ফরজজত অর-এ চরর এরাভ। জোরন একটাআ জেকাজ-াট, 

কাররবাআ-এয। এোরন ংেে 
কািঁটাগারছয ভাারয জগাটা 
াারড়য যঙ অগুরন রার। দূরয 
াআন গারছয ারয। একটা 
ভতর ভরতা জােগাে জটন্ট ্
রাগারনা ’র। এোরন ন্ধো 
নাভায অরগ চাযা জভরঘয 
দেরর চরর মাে। দুআ াত দূরয 
রকছু ঠায কযা মাে না। অয 

যারতয তাভািা চরর মাে ূনে রডরগ্রয নীরচ। জবারয উরঠ জদরে ফযপ জরভ জটন্ট াদা রে জগরছ। 
চায ারয গারছ ফযপ। জটন্ট’য রবতয ফে ত ঠাণ্ডা রারগ না। তরফ জবারয ঘুভ জথরক উরঠআ 



 অভযা অর-এ দু’যাত রছরাভ। তৃতীে রদন কারর চররাভ শ্রীরোরায রথ। ংেে ারে, 

রঝিঁরঝিঁয ডাক, কাররয অররা অিঁধারযরক ঙ্গী করয রংগারররা বোযরণেয ভরধে রদরে। জগাটা 

মািারথ একরট রজরনআ জফভানান, অভারদয ভরফত জুরতায অোজ। রতনরদরনয থ একরদরন 

নাভা। পরর াংঘারতক োড়াআ। নাভায ভরে রনজজন াারড়য জকারর গাছারায অড়ারর জচারে 

ড়র রকছু জচাযরতন, জফৌি ভারধ। রতে, রচযরনদ্রা ফুরঝ এভনআ ে...ান্ত, ফাহুরেফরজজত, রযক্ত!  

 এযয জৌঁরছারাভ গুযদুভ। ততক্ষরণ অভায যীয জ্বরয ুরড় মারে অয ডান ফুরক জমোরন 
পুকুরড়রট রছর, জটাে রঠ-ফোরগয স্ট্র্োটা জঠরক রছর, জোরন ে মন্ত্রণা রে। গুযদুরভ এর 
রাঞ্চ কযরাভ অয লুধ জেরে ধাতি রাভ। গুযদুরভয ারথ ফাআরযয জগরতয জমাগারমারগয ভাধেভ 
রকন্তু জআ ারে ািঁটা থ। জমটা রদরে অভযা চররছ, এফং জটা মরথষ্ট রফজ্জনক। থচ এযা 
জআ াারড়য টরঙ ফারনরেরছ অস্ত এক পুটফর ভাঠ। ভানুলগুররায জমন জকান রবরমাগ জনআ। 

নাআ ফা থাক অধুরনক ুরমাগ ুরফধা, ারতয কারছ মা অরছ তাআ রদরে কী করয বাররা থাকা মাে, 
জটা যা জারন। থচ অভযা 
ভস্ত অযারভয ভরধে জথরক 
এটা জনআ, টা জকন নে করয 
জফড়াআ। চাো াোয 
বোর অভযা জীফরন জফিঁরচ 
থাকাটারক মতটা জরটর করয 
জদরে, তা জম অরদৌ নে, জটা 
এআ দা-ারেুর ভানুলগুররায 
কারছ এরআ রেরত ে। 
অরযকটা রজরন অভায ভন 
ছুিঁরে জগর এআ াারড়য গ্রাভগুররা ঘুরয..., এযা ভৃতুেয রয তারদয রপ্রেজনরক জবারায নুেনতভ 
জচষ্টা করয না। এযা ধভজীেবারফ জফরযবাগআ জফৌি। এরদয ফারড়য মরদ েুফ ফেস্ক জকউ ভাযা মান, 
তারক ফারড়য উরঠারন ভারত করয ভরন্দরযয ভত একটা আভাযত ফানারনা ে, মারক ফরর 
জচাযরতন। তাযা ভরন করয এভরন বারফ ভৃতুেয রয জআ ফেরক্ত তারদয ারথ ফফা করযন এফং 
অরগয ভরতাআ তারদয ভস্ত বারভন্দ জদরেন, রফদ জথরক যক্ষা করযন। ভরন রড় মাে োডজ 
োরথজয জরো করফতা ‘উআ অয জরবন’; জমোরন একরট ফাচ্চা জভরে তায অরযা ািঁচ বাআরেয 
ারথ থারক, এক ভৃত বাআরেয কফরযয ারআ একরট ঘরয। তারক মেন রজরে কযা ে, ‘-
জভরে, জতাযা ক’জন বাআরফান?’ জ ফরর, ‘উআ অর্ জরবন...অভযা াত বাআরফান।’ জ ফরর না, 



তাযা ছে বাআরফান। কাযণ জ ভরন করয তায এক বাআ কফরযয জবতয ঘুরভরে অরছ, ভৃতুে তায 
কাছ জথরক তায বাআরক জকরড় রনরত ারযরন। এআ ভানুলগুররা এআ বারফআ জফাধে ভৃতুেরক 
যারজত করয। প্রকৃরতয জকারর না-থাকরর, এভন জীফনদজন গতরয েনা। গুযদুভ জথরক রকছুটা 
জনরভআ াো মাে ররয নদী। এআ নদীয নারভআ শ্রীরোরায নাভ। এযযআ শুরু র জআ যাস্তা মায 
কথা শুরুরতআ ফরররছ। 
* 
শ্রীরোরাে একযাত জথরক ভারনবঞ্জন রে জপযা। ফারড় জপযত এর জেোর কযরাভ ফুরকয কারছ 

জমটারক পুকুরড় ফরর বাফরছরাভ তা অরর একরট জাকায অক্রভণ। জাকারট রধজকটা ঢুরক 

অরছ। যীয জথরক োফায ংগ্র করয জরট ফড় রেরছ। এফায ফুঝরত াযরাভ অভায জআ 

দু্ভত জ্বয অয ফুরক মন্ত্রণায কাযণ। রফল াারড় রগরে রফলাক্ত এক জাকায টারগজট রে জগরছরাভ। 

অয এতরদন জরটরক রদরফে যীরয রনরে জফরড়রেরছ!! 


