
চন্দন বফশ্বা  

আরযাী’য তুবকি বিরগরেয অনযতভ চন্দন বফশ্বা অরনকবদন ধরয দু-ারে ও দু-চাকাে 

ছুরে বফড়ারে মখন তখন, মত্রতত্র। াইরকর ওোবয বররফ ওয ট্রান্স-বভারোন 

বযক্রভায গল্প ফায জানা। চন্দন একই রে দারুণ আড্ডাফাজ, বরখায াতবেও বফ। 

ক’ফছয আরগ আরযাী’য ফাৎবযক বত্রকাে ফতিভান বরখাবে বফবযরেবছর। বভরজাযারভ 

বফযর দমাত্রায গল্প। এফারয তায ুনঃপ্রকা ঘের। 

Picture 

 বাযরতয দবিণ-ূরফিয যাজযগুবরয ভরধয বভরজাযারভয ফযাারয মিেন ম্পবকিত তথয খুফ বফব 
াওো মাে না। বভরজাযারভ বট্রবকিং বকিংফা অনযানয অযােরবঞ্চারযয কথা বতা বানাই মাে না। বকৌতূর বছর 
খুফ। ২০১৪ ারর ঠাৎ করযই ুরমাগ আর বভরজাযারভ বট্রবকিং কযায। অগ্রশ্চাৎ না ববরফ যাবজ রে মাই। 
জর, জের, ফনু্দকফাজ, বজাোঁক বভবররে াযা জীফন ভরন যাখায ভরতা অববজ্ঞতা রেবছর বফায। 
 ৫ নরবম্বয ২০১৪,  করকাতা বথরক বফভারন বভরজাযারভয যাজধানী আইজর মাফ। ঘেনাচরক্র ৫ 
নরবম্বয আভায জন্মবদন এফিং ফাবড়রত জারন না আবভ ববদনই বভরজাযারভ মাওোয বযকল্পনা বনরেবছ। কার 
কার একপ্রস্থ খানুোয মুদ্ধ রে বগর ফাবড়রত। অফররল াজায যকরভয ববফলযৎ প্রবতশ্রুবত বদরে অনুভবত 
বভরর; বগাছারনা রুকযাকোরক কাোঁরধ তুরর যওনা বদরাভ বফভানফন্দরযয উরেরয। ২০১৪ াররও করকাতা 
বথরক দবিণ-ূরফিয যাজযগুবররত মাওোয জনয বছাে বছাে এবেআয বফভান চরত। বাড়া খুফ বফব বছর 
না,  বমরতও বম খুফ বফব ভে রাগত, তা নে। বভাোভুবেবারফ আধঘন্টা বথরক ৪৫ বভবনরেয ভরধয দবিণ 
ূরফি বকান যারজয বৌঁরছ মাওো বমত।  বফভানমাত্রীযা অরনরকই বনেবভত মাতাোত  কযরতন, তায পরর ভুখ 



বচনা রে মাে। এখন শুরনবছ এই বফভানগুবর আয চরর না। ভাত্র আধ ঘন্টাে বৌরছ বগরেবছরাভ বরিংুই 
বফভানফন্দয। াারড় বঘযা বছাট্ট একো য। বরিংুই বফভানফন্দযবে বাযতফরলিয অনযতভ বছাে এফিং 
বফজ্জনক বফভানফন্দযগুবরয ভরধয একবে। তখনও বভরজাযারভ ঢুকরত ইনায রাইন াযবভে রাগত। এই 
প্রথভ বাযতফরলিয বকান যারজয ঢুকরত এযকভ অববজ্ঞতা। বফভানফন্দরযই একো পভি বপর-আ করয বদন 
রনরযায াযবভে বরাভ। 
 যাজধানী আইজর বথরক ৩২ বকররাবভোয দূরয এই বরিংুই, এখান বথরক আইজর বমরত গাবড়রত 
ঘন্টা বদরড়ক ভে বররগবছর। আইজর রযয একপ্রারে রুোিংভুোর ফরর এক জােগাে আভারদয 
আইজররয কযাম্প। একবে ফিবাযতীে অযােরবঞ্চায অযারাবরেন এই বট্ররকয আরোজন করযরছ। াযা 
বাযত বথরকই অযােরবঞ্চাযরপ্রভীযা এররছন বমাগদান কযরত।  ফায রে আরা বযচে র - বিতা, 
জাপয, কুভায, প্রাে, গবযভা, অবফনা আযও অরনরক। রযয নাভায ভুরখ বাফরাভ আইজর যোরক 
একেু ঘুরয বদরখ আব। বফরকর তখনও বল েবন, ুমিারেয বকছু ফাবক আরছ, বকন্তু বদাকানাে ফ ফয। 
স্থানীে ভানুরলযা ফরররন ওখারন বফরকররয ভরধযই ফ ফয রে মাে। আভযা পাোঁকা যাোে খাবনক াোঁোাোঁবে 
করয বপযত চরর এরাভ কযারম্প। 
 যবদন কার কার বফরযারাভ য ঘুযরত। আইজর বছােখারো বছভছাভ াাড়ী য। বভরজাযাভ 
ভাতৃতাবিক যাজয। বভরেযাই ফ কাজ করযন। ুরুলরদয বকানও কাজ বনই। াভানয করেকজন েত 
ুবর ফা ড্রাইবায। ফাবকযা অকম্মায বঢোঁবক। েুযবযস্ট প্রাে বনই ফরররই চরর। আভযা করেকজন বফঘুরযই 
মা ফাইরযয। ফযফাবেক কাযরণই শুধু ববনযারজযয বকছু বরাকজন আরন। বভরজাযারভ ৯৬ তািং বরাক 
বিষ্টান ধভিাফরম্বী। এখারন প্রকারয ধূভান এফিং ভদযান আইনত বনবলদ্ধ। শুধু াওো মাে ‘বজরাইবদ’ নারভ 
এক অদু্ভত ওোইন।  এবদক ওবদক এররারভররা ঘুরয বখরত ঢুকরাভ এক বযরোযাোঁে। খাদযফযফস্থা ফররত 
াধাযণ ভারাীন বভরজা খাফায। বকন্তু খাদযযবক বারফ বভরজা বোর ‘েগ বভে’-এয স্বাদ বনওো আভায 
অফয কতিফয। আরাদা করয আবভ বচরখ বদখরাভ বই খাফায। অাধাযণ বকছু রারগবন। আভায দররয 
অরনযযা তখন াোঁ করয আভাে বদখরছ। বিতা বজরজ্ঞ কযর, ‘বকভন রাগরছ?’ আবভ ওরক একফায বখরে 
বদখায কথা ফররতই ‘যারভা, যারভা’ ফরর বদৌড় বদর।  বফরকররয আরগই বপযত এরাভ বফকযারম্প। আজ 
তাযাতাবড় ঘুরভারত রফ। কার বথরক বট্রক শুরু। কযাম্প বকাঅবেিরনেয বভস্টায েুেু আভারদয মাত্রাথ 
ফুবঝরে বদররন। বফব নে ভাত্র ৫ বদরনয বট্রক। 
 ৭ নরবম্বযঃ আইজর বথরকই আভারদয বট্রক শুরু। প্রথভবদন বমরত রফ বাইুোনরপা, প্রাে ১৫বকবভ 
যাো। বভরজাযারভ আায আরগ দবিণ-ূরফিয এক ফযুয কারছ বজরজ্ঞ করযবছরাভ বভরজাযাভ ম্পরকি।  ব 
উত্তয বদরেবছর,  
- ‘বগরে শুধু ফুজ বদখরফ।’ 
- ‘ফুজ বতা বদবখই, বভরজাযারভয ফুরজয ভরধয অবতবযক্ত বক আরছ?’ 
- ‘বভরজাযারভয ফুজ বদরখ ভরন রফ গারছয গারে াত বদরর ারত ফুজ বররগ মারফ বমন!’ 
যাোে াোঁেরত াোঁেরত তায বই কথাোই ভরন ড়বছর। ফুজ এযকভও রত ারয। প্রথরভ বকছুো যাো 
আভযা বভোর বযারে বোঁরেবছরাভ। তাযয শুরু রেবছর জের। াোঁেরত াোঁেরতই বৌঁছরাভ একো জােগাে 
বমখারন বকছুো জােগা ক্লাইম্ব করয উঠরত রফ, তাযরয আফায জেররয বট্রর। বকন্তু আভারদয দর তায জনয 



বযবে নে। অরনরকই ববরফরছন শুধুই াোঁো থাকরফ, বকন্তু কল্পনায যাো ফােরফ বভররবন। অরনরকই চাইরছন 
বপযত বমরত। আবভ যাবজ রাভ না, বফবযরেবছ মখন একরে প্রথভ বদরনয াোঁোেুকু অেত একরে বল 
কবয। আরগয অববজ্ঞতা কারজ রাবগরে ফাইরক বেরনেুরন তুররাভ বতন চায জন বভরর। তাযয আফায শুরু 
’র াোঁো। বদরনয বরল ফাইরক বনরেই বৌঁছরত াযরাভ বাইুোনরপা কযাম্প। গবীয জেরর অাধাযণ 
একবে কযাম্পাইে। ফযুয ফণিনায রে বভর যরেরছ। বচযকার বথরক বমরত ইরে করয। বকন্তু এইফায শুরু 
র আয এক উদ্রফ। কযাম্প-াইরেই যরেরছ বজাোঁক। বক ফিনা! বজাোঁরকয কথা বতা বকউ ফরর বদেবন। 
আয নরবম্বয ভার বম বজাোঁক থাকরত ারয বো বকউ আাও করযবন। বরে বরে ঘুরভারাভ যারত। 
 ৮ নরবম্বযঃ বিতীেবদন মাফ আইরাওোিং, বফী দূয নে। ১০ বকররাবভোয। বকন্তু যাো খুফ দুগিভ। 
একো অদু্ভত ফযাায বচারখ ড়র এই যাোে। অরনকো বেবোরযয ভত বফার এক চাোন-াথয। প্রাে ১ 
বকররাবভোয। এফিং তায ভাঝখারন অজস্র বছাে বছাে গতি। বই গতি বথরক ক্রভাগত জর বফরযারে। অম্ভফ 
বছর। তায উয বদরে াফধারন ধীরয ধীরয আভযা চররবছ (এযকভ বফার প্রেযখন্ডরক কী নারভ োকা ে 
বো রয অরনকরক প্রশ্ন করযবছ, বকউ ফররত ারযনবন)। বকউ বকউ আছাড় বখররন এক-দুফায। যাোও 
াযাররা একফায। বকন্তু দুুরযই বৌরছ বগরাভ আইরাওোিং। এখারন যরেরছ বফ করেকবে দুগিভ গুা। 
াভানয বকছু বখরে শুরু র আভারদয গুা অববমান। রযয মিে গুাে থাকরাভ আভযা। চরর েুকোক 
ক্লাইবম্বিং। গুাে অযকায থাকাে আভযা বকউ বখোর কবযবন বম অজানা এক খবনজ দারথি আভারদয ফিাে 
তখন রার। বেেরচিয অল্প আররাে গুায ভরধয এো বচারখ রড়বন। এফিং দররয কররই তখন অল্পবফেয 
বজাোঁরক আক্রাে। মাই বাক আশ্রে বনরাভ ববদরনয কযারম্প। বফ ুন্দয বগাছারনা জােগা। দররয দুজন 
বঘালণা কযররন বম তাযা আয এরগারফন না। তারদয অববমারনয বখারনই ইবত। তারদয বফদাে জানারাভ। 
বকন্তু আভযা ফাবকযা তখন বফ উৎপুল্ল। আভারদয বফবয বাগই জীফরন প্রথভফায বকববিং অযােরবঞ্চায 
কযর। 
 ৯ নরবম্বযঃ তৃতীেবদরনয গেফয াওোরা। এইবদরনয দুযত্ব অরনকো, প্রাে ২০ বকররাবভোয। এফিং 
আজরকয রুরে যরেরছ বভরজাযারভয রফিাচ্চ জােগা ‘বযরেক’। একেু কার কার শুরু কযরাভ াোঁো। 
ফাতার আদ্রিতা বফী। গবীয জেররয ভরধয বদরে খুফ আরে গান গাইরত গাইরত াোঁেবছ। বভরজাযারভয 
জেররয গাছগুবরয রে আভারদয ফািংরায গারছয াদৃয আরছ। গারছয পাোঁরক াবখয োরকয াদৃযও 
আরছ। ফনয জন্তু খুফ বফী বনই, অথফা তাযা াভরন আরছ না। বকছুিণ ফারদ ফড় গারছয জের বল র। 
শুরু র ভানুলভান ঘারয জের। এফিং বই রে ভাযাত্মক বছর াথুরয যাো। ভুরঠা করয বই ঘা ধরয 
ধরয াফধারন এরগাবে। গুরেয বাকাভাকড় গারে ফরছ, বকন্তু এখন তারদযরক াত্তা বদরর চররফ না। 
ঘন্টাখারনক চরায য বৌছারাভ ‘বযরেক বরক’। চড়া বযাদ বছর, বকন্তু আভযা বৌঁছারনায অল্প ভরেয 
ভরধযই বভরঘ বঢরক বগর জােগাো। বমন আভারদয স্বাগত জানারে। বফ খাবনকিণ ওখারন কাবেরে 
াারড়য বফযীত বদক বদরে নাভা শুরু কযরাভ বনরচয বদরক। একই যকভ বছর াথুরয যাো। ওঠায 
বথরক নাভা আরযা কবঠন। 

ঠাৎ াভরন ড়র বছাট্ট এক াাড়ী গ্রাভ। বফশ্রাভ বনরে দুুরযয খাফায বখরাভ বখারন। গ্রারভয 
এক হৃদে ফযবক্ত আভারদয চা করয খাওোররন। বই চা তখন অভৃতভান। ওনারক অরল ধনযফাদ 
জাবনরে আভযা এরগাবে। বকছুিণ য গ্রারভয অনয এক ফযবক্ত আভারদয জানাররন বম বমবন আভারদয চা 



খাওোররন তায বছরর একপ্তা আরগ বভােযফাইক অযাবিরেরন্ট ভাযা বগরছন, আজ বছর তায িযণবা। 
আভযা ভূহুরতি বফলন্ন। তায অবতবথযােণতা তুরনাীন। এগুররা বফাধে এখন একভাত্র াাড়ী ভানুরলয 
ভরধযই যরেরছ। বই ভানুলবেয কথা েত াযাজীফরনও বুররত াযফ না। 

মাই বাক আভযা এরগাবে। াওোরা এখনও অরনকদূয। আফায জের। বঝোঁবঝোঁরাকায োক কারন 
তারা রাগাে। এখন আয বছর যাো বনই। শুকরনা ভাবে। জাপয, প্রাে আয আবভ ফায আরগ, অনযরদয 
ারথ দুযত্ব ততযী রেরছ অরনকো। একজােগাে থাভরাভ। ঠাৎ জেররয ভধয বথরক কাযা বমন বফযররা। 
প্রথরভ বাফরাভ আভারদয দররয ফাকীযা। বকন্তু না! াোঁচ ছেজন বরাক ফনু্দক, যাভদা জাতীে অস্ত্র বনরে 
াভরন াবজয। আভারদয তখন আত্মাযাভ খাোঁচাছাড়া অফস্থা। ওরদয ভুখগুররা বকন্তু খুফ াবাব, বমন 
আভারদয বদরখ খুফ ভজা বরেরছ। দুরফিাধয বভরজা বালাে বকছু বজরজ্ঞ কযর আভারদয। বকছুই ফুঝরাভ না। 
জাপয আয প্রাে যক্তূনয ভুরখ দাোঁবড়রে আরছ। ভাথা ঠান্ডা করয বাফরাভ বম ফুবদ্ধ বদরেই ফযাায াভরারত 
রফ। ওযা ারছ মখন তারর বফাধে এই বযবস্থবত বথরক বফযরনা মারফ। া করয আকারয ইবেরত 
বজরজ্ঞ কযরাভ, ‘াওোরা বকান বদরক? আভযা ওইবদরক মাফ।’ আভারদয মু্পণি অফাক করয ওযা 
আভারদয বফাঝার বম, ওযাও ওইবদরকই মারফ এফিং চাইরর ওরদয রে বমরত াবয। ইো না থাকররও ওরদয 
রেই াোঁেরত র। ওযা বকন্তু বনরজরদয ভরধয খুফ াাাব করয মাবের, এফিং ওরদয াবয কাযণ বম 
আভযা বো ফুঝরত াযবছরাভ। বমন ওযা আভারদয বদরখ খুফ ভজা বরেরছ। একভে ওযা আভারদয 
াওোরায যাো বদবখরে বদরে আফায জেররয ভরধয ঢুরক ড়র। তরফ মাওোয আরগ আভারদয রে াত 
বভবররে একো করয কভরাররফু বদরে বগর। ওযা চরর বগরর আভযা এ ওয ভুখ চাওোচাওবে কযবছ আয 
কভরাররফু খাবে। আজ মিে ফুরঝ উঠরত াবযবন, ওযা কাযা বছর। মাযাই বাক আভারদয িবত বতা 
করযইবন উরে অরনক উকায করযরছ, রে আফায কভরাররফু বদরেরছ। 
 অল্প ভরেই বৌরছ বগরাভ াওোরা কযাম্প। াাড়ী নদীয ার কযাম্পবে। নদী বদরখ খুফ আনন্দ 
’র। স্নান াযরাভ আজরক। বভরজা গাইে যারত ফরর বম ভাছ ধযরত মারফ। বমাগ বদরাভ তায ারথ। 
াাড়ী নদীরত ভাছ ধযায অববজ্ঞতাও প্রথভফায। াথরযয পাোঁরক পাোঁরক রুবকরে থারক ভাছ। গবীযযাত মিে 
চরর ভাছ ধযা। 
 ১০ নরবম্বযঃ চতুথিবদন, মাফ ঘারছাওোভ, প্রাে ১৪ বকররাবভোয। আজরকয যাো ুরযা বজাোঁরকয 
স্বগিযাজয। মাত্রা শুরুয য বথরকই বমন যাোে বজাোঁরকয গাবরচা াতা। বজাোঁরকয প্রবতরলধক মা বকছু আরছ 
রফয আরোজন যরেরছ (বমভন বেের, তাভাকাতা, নুন ইতযাবদ), বকন্তু বকেুরত কাজ রে না। অথফা 
আভারদয বুর রে প্ররোরগ। এই যাোে াোঁো মারফ না, বদৌড়ারত রফ। বরঠ বাযী যাক বনরে প্রাণ ফাোঁচারত 
আভযা বদৌড়াবে। থাভাথাবভয বকানও গল্পই বনই। বকন্তু গারছয উয বথরকও বজাোঁক ঝরয ড়রছ েুো। 
মতখাবন াবয াত বদরে বঝরড় বপরবছ। জুরতা যারন্টয চাযার বগার রে বজাোঁক বররগ। বগুররা ঝাড়ায 
উাে বনই, তারর থাভরত রফ, আয থাভররই আরযা বফী বজাোঁরকয আক্রভণ। এইবারফ দুই বকররাবভোয 
চরায য নদীয জররয কুরকুর ব্দ বরাভ। জানতাভ বম জরর বস্রাত থাকরর বজাোঁক রফ না। একেু বযা 
বরাভ। নদী আয দুরা-আড়াইরা বভোয। বদ ছুে, এক ছুরে নদীয ায। যাক নাবভরে প্রথরভ জুরতা 
যারন্টয বজাোঁক ঝাড়রাভ। তাযয ফাই জাভাকাড় খুরর নাোফাফা। জাভায ভরধযও বজাোঁক ঢুরকরছ। এছাড়া 
আয উাে বনই। জাপয বদবখ এই কেবদরনই বজাোঁক বফরলজ্ঞ রে উরঠরছ। বজাোঁক ধযরত আয ভাযরত ভা 



উৎা। মাই বাক নদীয ারয ঘন্টাখারনক বযস্ট, তাযয আফায চরা শুরু। 
 নদী ায রে শুরু র চড়াই। নদীয এারয বতভন বজাোঁক বনই। বজাোঁক থারক ওারয। বফ বযাদ 
উরঠরছ। চায াোঁচ বকররাবভোয চরায য একবে াাড়ী গ্রাভ ড়র। আভারদয চরায রথ এই বিতীে গ্রাভ। 
এই গ্রাভবে একেু ফবধিষু্ণ। একবে বছাে বযরোযাোঁও আরছ। এতবদন শুধু ভযাগী আয বখচুবড় বখরে ভুরখয স্বাদ 
প্রাে নষ্ট রত চররবছর। বযরোযা বদরখ ঝাোঁবরে ড়রাভ করর। বেভ ছাড়া অনয বকানও আবভল বনই। 
রনরযা বভবনরে বযরোযায ফ বেভ বল করয বপররাভ। বযরোযায ভারবকন এক ুরফা তরুণী, বফযাে 
বকৌতূরর আভারদয খাওো বদখরছন আয ারছন। ববনরদী বদরখ দারভয উয বফরল ছাড়ও বদররন। 
একেু বফশ্রাভ, তাযয আফায চরা। 
 ঘারছাওোভ বৌঁছরাভ বফরকররফরা। ুন্দয জােগাে কযাম্প। চাবযবদরক ফড় ফড় গাছ। াখীযা ঘরয 
বপযরছ। চাযা বকবচযবভবচয রব্দ ভুখবযত। বযরফ ভরনাযভ, বকন্তু ফাই বজাোঁকাতরে বুগরছ। যারত 
বেরন্টয গারে একো াতা ড়ররও ভরন রে বজাোঁক। বকউই বঠক করয ঘুরভারত াবযবন। 
  ১১ নরবম্বযঃ আজ বট্ররকয বলবদন। আজ মাফ বভুই। খুফ বফী দূয নে। ৮ বকররাবভোয। 
বখান বথরক বট্রকারয আজই আইজর বপযফ। তাড়াহুরড়া কযরাভ না, ধীরযুরস্থ বফরযারাভ আজ। যাোে 
ড়র এক অবত নড়ফরড় াোঁরকা। বকারনা কারর ততবয রেবছর, আজ অবত বগ্নদা। াোঁরকায ফহু নীরচ নদী। 
ড়ররই বফরীরা াে। বে বনরে ায রাভ। এযরয াধাযণ যাো। খুফ তাড়াতাবড় বৌরছ বগরাভ 
বভুই, বখান বথরক বফরকররয ভরধয বট্রকারয আইজর বফকযাম্প। এফারযয ভত াাড় অযণয অববমান 
বল। 
  বাযরতয উত্তযূরফিয যাজযগুবররক বরবন বস্টাি নারভ োকা ে। এই াত যাজয ফহুবদক বদরে 
বাযতরক গবফিত করযরছ। জাবন না বভরজাযাভ আয বকানওবদন বমরত াযফ বকনা। বকন্তু বভরজাযারভয 
ভানুলজন, প্রকৃবত, গুা, বজাোঁক, জের, ফনু্দক এরদয িৃবত বচযস্থােী রফ। 
 
 


