
- ভৃদুর কুভায বফশ্বা  

 টুলরা ধা (২২৮০ বভটায)-এয ভাঝ ফযাফয একটা ফাাঁক বনলে রু নারায ভলতা ফলে মালে টুলরা 
খ ারা। স্থানীে নাভ, ভযাল ফা গুগ লর এগুলরায খ াাঁজ াওো ভুবকর। গতযালত ঘুবভলে মাফায াঅলগয ভুহুতত 
মতন্ত াঅভযা তায করধ্ববন শুলনবছ।  
 াঅভযা ‘খানাযুয াঅলযাী’-য কলেকজন দর খফাঁলধ মাবে বফলাক্ত নীর পুলরয খদল। ওক লয 
(২৩০০ বভটায) খথলক াঅভালদয ঙ্গী গাাআড কভতা খরালড ও তায লমাগী খাটতায ুনচুক খযা ও াাাং 

খযা। াঅভযা ছ’জন াঅয ওযা 
বতনজন বভলর ন’জলনয একান্নফততী 
বযফায। গত যশু ওক লয  খথলক 
খেক শুরু কলয দু'বদলন ফালত াট 
(৩০৪১ বভটায), খদউবরঙ্গা ধা 
(৩১৩৯ বভটায) খবযলে গত কার 
জবযফুবট (২৯৮৭ বভটায) াযাবচলর’য 
(২৯৮৮ বভটায) জঙ্গলরয শুাঁবিথ 
খবযলে খটন্ট জুলিবছরাভ টুলরা-
ধাল এল। 

 জানুোবয ভা। যালত খফ ঠান্ডা লিবছলরা। কালর খদ বছ, টুলরা খ ারায উয ফযপ ফাা 
খফাঁলধলছ। তাছািা মতদুয নজয মাে ফতত্রাআ ারকা ফযপ শুভ্র এক চাদলযয ভলতা জবিলে যলেলছ খমন। খফ 
একটা ভাোফী বযলফ। তলফ গাাআড 
কভতাবজ’য তািাে ুন্দযী টুলরা-ধালয 
ভাো তযাগ কযলত ’র। একটু াঅলগ 
তায বনলদতলাআ খাটতায 
দু'জন ভারত্র বনলে এবগলে খগলছ। 
াঅভযাও খম মায যাক বনলে খফবযলে 
িরাভ। াআো কাবরঝি (৩৫৩৬ 
বভটায) লে খপাক লট-ধাযা'ে (৩৭৩৩ 
বভটায) বগলে াঅজলকয খেক খল 
কযফ। ান্দাকপু মাফায বযবচত 
রুটগুবরয ফাাআলয এাআ জােগাবট াঅন ভবভাে উজ্জ্বর। 
 ধা াবতক্রভ কযায াফযফবত লযাআ  ুফাআ চিা খেলরয শুরু। যাস্তাে উিবছর রম্বা কলয ফাাঁধা 



খেোয ফ্ল্যাগ, খমন নতুন খকানও াম্রালজয েলফ কযলত চলরবছ াঅভযা। ফাতাল খফ বলভর খছাাঁো। যাস্তাে 
উৎযাাআ খনাআ, ুলযাটাাআ চিাাআ ফলর ভলন লে। উলটা বদক খথলক াঅবছর কলেকজন। াঅভালদয খদল  
থাভর। াওিা খজরায দর। ওলদয লঙ্গ গাাআড খদ রাভ না, েলতা খছলন াঅলছ। জানা খগর, গতকার 
ওবদকটাে  ুফ খনা পর লেলছ। তাাআ ওযা াঅয উলযয বদলক না বগলে বফকল্প থ ধলযলছ। াঅভযা ওলদয 
টুলরা ধালয কথা ফররাভ। 
 এবগলে চরবছ ন’জন বভলর, 'কদভ কদভ ফািালে মা' ছলন্দ। াঅজ খম খতাআল জানুোবয... 
 এবদকটাে জঙ্গর একটু কভ ভলন লে। গ্রাভ ফাাংরাে কাতা তুলরা ম ন গুবট খপলট খফবযলে াঅন 
ভলন ফাতাল উলি খফিাে খযকভাআ বকছু খদ বছ উিলছ াঅাল। বঘবগযাআ বুর বাঙলরা। তুলরা না, তুলায 
ঝযলছ। খনা-পর! বযভ বঝভ বঝভ ফৃবি খদল বছ ালনক। বকন্তু খকউাআ াঅকা খথলক ফৃবিয ভলতা ফযপ িলত 
খদব বন। াঅজ বক তলফ খাআ াঅা ূযণ লফ! 
 যাাঁ, বঝবযবঝবয ফৃবিয ভলতাাআ খনা পর শুরু ’র। যাস্তাে এফাং াঅালয রতা গুল্ম উবিলদয গালে 
াফু-দানায ভলতা াঅরগা ফযপকনা এরাকায রূ দারুণ ফদলর বদর। ক্রভাঃ চাযাটা াদা লে উলঠলছ। 
যাক খথলক খফবযলে এললছ ঞু্চ, খযাআনলকাট, প্লাবিলকয গা-ঢাকা, াআতযাবদ। াঅভযা ফাাআ উৎপুল্ল। াঞ্জবর 
বলয তুলর বনাআ ঝযলত থাকা ফযপ। এলক ালনযয বদলক ছুলি বদবে খ রােলর। এাআ জাতীে দৃয াঅলগ বটবব
-বলনভাে খদল বছ। শুলনবছ ফি ফি াববমাত্রীলদয ভুল । াঅজ স্বচলে খদ বছ। কযালভযাে ফন্দী কবয ফ দৃয। 
 তলফ খকন জাবন না ভলন ’র দা-াযভে কভতাবজ খকভন বচবন্তত। খাটতায দু'জন এবগলে খগলছ 
াভলন। বতবন াঅভালদয খথলভ না খথলক তকত ালে এবগলে চরায কথা ফরলরন। াভলন কভতাবজ, লঙ্গ ভান 
তালর এলগালনায খচিাে বনযঞ্জন াঅয বফযাজ। াববক, রাফবন ভযাডাভ, তাবনো াঅয াঅবভ ওলদযলক পলরা 
কযবছ। খনা-পলরয খতাি ফািলছ ক্রভ। লঙ্গ বলভর াওো। 
 ট বযফততন লে েবতেলণ। বঝবযবঝবয ফৃবিয ভলতা খনা-পর এ ন ভুলরধায তুলায তলনয 
ভলতা। লঙ্গ খাাঁ খাাঁ লে েফর ীতর খঝালিা াওো। যীবতভলতা দুলমতালগয বযলফ। খগািাবর ডুলফ মালে 
ফযলপ। দৃযভানতা কভলছ। খক খকাথাে খদ া মালে না। ফযলপয উয ালেয ছা খদল  এলগালত লে। 
াঅভযা বফবেন্ন লে লিবছ।  াবনক াঅলগও ফাাআ  ুফ উৎপুল্ল বছরাভ, এ ন যীবতভলতা ন্ত্রস্ত।  
 এফায যীবতভলতা ঝি শুরু ’র। তায ালথ াঅযও বাবয তুলাযাত। টার  াবে াঅভযা যীবতভলতা। 
ঝলিয দালট উলি মালে গালেয প্লাবিলকয ঢাকা। েবতটা া াবত াফধালন খপরলত লে। ববছলে 
িরাভ দুাআ ভযাডাভ- াঅবভ। ফাবকযা ম্ভফত াভলন। াযস্পবযক খমাগালমাগ মূ্পণত বফবেন্ন। খগািাবরয 
উয মতন্ত ডুলফ মালে ফযলপ। াবযলে মালফা না খতা এাআ তুলাযবূলভ? দুলমতাগ থাভায খকানও রেন খনাআ, 
ফযাং ফািলছ। কী কবয, কী লফ, াআতযাবদ বাফবছ। এভন ভে খদফদূলতয ভলতা াঅবফতবাফ ুনচুক খযায। 
খমন ধলি োণ এলরা। রাফনী ভযাডালভয যাক বতবন বনলরন। গবত ফািলরা াঅভালদয। 
 কাবরঝলি ম ন খৌঁছরাভ খ ানকায াফস্থা যীবতভলতা বঙ্গন। ঘবিলত ত ন খদিটা। বকন্তু একটা 
াঅাঁধায াঅাঁধায বযলফ। াদূলয দুলটা চভবয গাাআ বনশ্চর লে দাাঁবিলে।  খঝালিা াওোয বফযাভ খনাআ। খপাক লট
-ধাযা মাওো ফাবতর কলয এ ালন থাকাাআ বস্থয লেলছ। ফহু খচিা কলয  াটালনা লেলছ বতনলট খটন্ট। 
াঅভালদয াঅায একটু াঅলগ াববক খৌঁলছলছ। খ, বনযঞ্জন াঅয বফযাজ একটা খটলন্ট জলিালিা লে ফল 
াঅলছ। াঅভযা বতনজনও ঢুকরাভ খ ালন। একটু  বনবশ্চন্ত ওো খগর। 



 খফলিাআ চরলছ তুলাযাত। 
াল্লা বদলে ফািলছ তীব্র দভকা 
াওো। ভলন লে খটন্টলভত 
উলি মালফা াঅভযা। ফযলপয বালয 
খটলন্টয এক একটা বদক ঝুাঁলক 
িলছ। খবলঙ্গ িলফ না খতা? 
াঅভযা ববতয খথলক ঘা বদলে ফযপ 
খঝলি খপবর, মতটা াবয। ভে 
গিালে, দুলমতাগ ফািলছ। া 
কলয বফযাজ একফায খফলযালরা 
ফাাআলযয াফস্থা কী তা খদ ায জনয। ভাযাত্মক ঠান্ডা াঅয খঝালিা াওোয ালথ মুলঝ উঠলত না খলয বভবনট 
াাঁলচলকয ভলধযাআ কাাঁলত কাাঁলত খটলন্ট খপযত াঅল। ফাাআলযয াফস্থা বফবীবলকাভে। ানয খম খটন্ট  াটালনা 
লেবছলরা তায াফস্থাও বঙ্গন। জভা ফযলপয চাল খ খলর খগলছ একবদলক। ববতলযয াফস্থাও তথথফচ। 
ফযপ িা খদল   ুফ াঅনন্দ লেবছর, বকন্তু খাআ াঅনলন্দয তুলাযাত খম এাআ বোর রূ বনলত ালয, 
কল্পনালতও াঅলবন।  
 াতটা নাগাদ ব চুবি কলয াঠালরন কভতাবজ। ব লদ-তৃষ্ণা োে বুরলত ফলবছরাভ। ভলন িলরা াঅজ 
াঅভযা রাঞ্চ কবযবন খকউ। খ লত খ লতাআ বদ্ধান্ত বনরাভ াঅজ ছ’জন একালথাআ থাকলফা। বতয কথা ফরলত 
বক এছািা াঅয উােও বছর না। ানয খটন্টবটয াফস্থা াআবতভলধয এতটাাআ  াযা লে খগলছ খম ও ালন 
থাকায উাে খনাআ। াঅয একবটলত খকানওক্রলভ ভারত্র বনলে াঅলছন গাাআড কভতাবজ- খাটতায দু'জন। 
 কলেক জলনয যাক খটলন্টয াভলন খযল  ববতলযয জােগাটা মতটা ম্ভফ ফাবিলে বনাআ। ভযালটয 
উয দু'খটা বিবাং ফযাগ খচন  ুলর রম্বা কলয খভলঝলত খলত খনওো ’র। এলত ান্তত বনলচয ঠান্ডাটা াভার 
খদওো মালফ। ফাাআ াঅিাাঅবি খাফায খচিা কবয। ফাবক বিবাং ফযাগগুলরাও রম্বারবম্ব  ুলর একটায য 
একটা বদলে খরলয ভলতা কলয গালে খদওো ’র। াববক াঅভালদয ভলধয খফ রম্বা। ওয া াঅটলক 
মাবেলরা। া বঠক কযলত মাে খতা ভাথা াঅটলক মাে! কি বের ফাযাআ, বফলল কলয ধালযয দু'জলনয। 
ঠান্ডা াওোয বালরাফাাটা তালদয গালোআ এল িবছর খতা! ফাাআ একালথ াঅবছ এটাাআ াঅনলন্দয। খক 
খমন বরল বছলরা, ‘মবদ থালক ু-ভন, খততুর াতাে নে জন।’ াঅভযা াফয ন’জন নে, এক খটলন্ট ছ’জন।  
 যাত ফািলছ, নেটা-দটা-এগালযাটা... খনা-পর, খঝালিা াওো ত নও থালভবন। তফু, যাতটা 
একভে খল ’র। খকান েলয খম েকৃবত ঠান্ডা লেলছ, জাবন না।  
 কালরয রূ খদল  ফাাআ খভাবত। গতকালরয কু্রদ্ধ েকৃবত এ ন ান্ত। কভনীেতায ওিনা জবিলে 
াঅলছ ফ- ালন। ূবমতভাভা লফ উলঠলছ। ালয খপাক লট-ধাযা’য উলয ত নও চাাঁলদয াস্পি উবস্থবত। 
দূলয কাঞ্চনজঙ্ঘায লমানী দৃবি, বযফালয খ াতছাবন বদলে বিবাং ফুলদ্ধয বঙ্গীভাে। খকউ খকউ এলক 
কুম্ভকণতয'য লঙ্গও তুরনা কলয। ফতত, ফততাআ। খম নালভ খম খডলক ন্তুি। 
 বনফতাক দৃবিলত াঅভযা তাবকলে েকৃবতয এাআ ারূ ৃবি খম মায ভবনলকাঠাে খফাঁলধ যা লত চাাআবছ। 
েবাত-যবফয নযভ াঅলরাে ক্রভ স্পি লে েলতযকবট ৃলঙ্গয তুলায বকবযট, াঅযও ভাোভে ভলন লে 



ফবকছু। ভুগ্ধতাে বালা াবযলে মালে। ফাাআ খজলগ াঅলছ ালতদ – কুম্ভকণত (৭৭১০ বভটায) খথলক শুরু 
বশ্চভ খথলক ূলফত এলক এলক খকাকথাাং (৬৬৪৮ বভটায), যালথাাং (৬৬৭৯ বভটায), কাফরু দবেণ (৭১৩১ 
বভটায), কাফরু উত্তয (৭৩৩৮ বভটায)  কাফরু খডাভ (৬৬০০ বভটায) পক তড বক (৬১০৮), খগাচা বক(৫১২৭ 
বভটায), বলম্বা (৬৮১১ বভটায) াবন্ডভ (৬৬১৯ বভটায)। ফায উলয ম্রাট কাঞ্চনজঙ্ঘা (৮৫৮৬ বভটায)। 
 তায ব লয খম কুোা, খবক খভলঘয াঅোদন? নাবক াজানা খকানও কুলবরকা!  

 কাবরঝি খথলকাআ এতগুলরা ব য খদ লত ালফা বাবফবন ক নও। কাঞ্চনজঙ্ঘায খভজয াবভট 
(Main, Central, South) ফা ালয াআোরুাং-কাাং (৮৫০৫ বভটায) বযষ্কায খদ া মালে। খদ লত খদ লত 
ভলন ’র, বতয, েকৃবতয ন্তান বালফ ফতলতয ভলতা ভান-কবঠন-বেঙ্কয ুন্দয াঅয বকছু খনাআ। ভানুল 
াবত াভানয। খ ফততলক জে কযলত ালয না। শুধু তায াবন্নলধয বনলজলক ভতন কযলত ালয।  
 খফরা ফািলছ। এবগলে চবর াভলন, ভতলনয উলযযয বনলে। এ নও ালনক থ ফাবক াঅলছ খম...।  
 

 


