
ততয়া ভুখ াাধযায় 

২০১২ াখর তিভফঙ্গ মুফকরযাণ দতখযয ঈখদযাখে ভতরা তবমাত্রীখদয তনখয় যম ফবতাতবমান ংেতিত য় 

যআ দখর নযতভ দয তিখরন ততয়া ভুখ াাধযায়। ওআ তবমাখনয যনতৃখে তিখরন তফ যাত অখযাী িন্দা 

োখয়ন তমতন ২০১৪-য় কাঞ্চনজঙ্ঘা অখযাখণয ফযফতত খয আয়ারুং-কাং ত খযয ঈখেখয যওনা তদখয় 

তত-বয়ঙ্কয তুলাযঝখেয কফখর খে তিযতদখনয ভখতা াতযখয় মান। ততয়াখয াােখেভ ২০১০ যথখক, 

যফতবী ভখয় তবমাখনয যনায় যভখত ওিা। তততন যায় াংফাতদক। ংায, াাে ও যর াখরত  িাোও 

ভাজকরযাখণয কাখজ জতেখয় যাখ ন তনখজখক। অজখকয যর াতি ফিয অি অখে অখযাী’য ফাৎতযক 

তত্রকায় িাা খয়তির; এফাখয তা ুনঃেকাতত ’র। 

 যিাি তাাঁফুিায ভখধয দু'জখনয জায়ো য় যকানও যকখভ। য াখনআ ঢুখক ফখ যখয়তি িায জন। 
িন্দাতদ, ুনীতাতদ, নফতভতাতদ অয অতভ। কখরযআ ফস্থা গুিতর াকাখনা কুকুযিানায ভখতা। যিা মত না 
স্থানাবাখফ, তায যিখয় যফত িান্ডায় অয বখয়। জাতন, তাাঁফুয ডান তদকিা  াখদয ো যফখয় যাজা যনখভ 
তেখয়খি। খে যেখর এখকফাখয কযাম্প িু-যত তেখয় থাভখত খফ। অয ফাাঁ তদকিা য াঁখল অখি ফযপ 
যদওয়াখরয খঙ্গ। যআ িান্ডািাআ কাাঁতখয় তদখে তিতং ফযাখেয যবতখয অভাখদয িায ভূততবখক। অযও াাঁি 
ভূততব অখি নয তাাঁফুখত। ঈন্নতত, রুভা, নূুয, ভহুয়াতদ, ুজাতাতদ। ভাখঝ ভাখঝ তরডায, ভাখন িন্দাতদ াাঁক 
ােখি, ‘কী যয ফ তিক অতি যতা যতাযা!’ অয ভাখঝ ভাখঝ ভখন েখি ীভাতদয কথা, অভাখদয তিভ 
ভযাখনজায। তনখি কযাম্প িু-যত অখিন।  
 এ খফয ভখধযআ তৃতীয় তাাঁফুিা যথখক াাং দাজুয েরায অওয়াজ এর, তডনায যযতড! খে ি'িায় 
তডনায যখয যপরায আখে কাযও না থাকখরও, নয ঈায় যনআ। ভাঝ যাখত াতভি ভািব শুরু কযখত খফ। 
তডনাখয কী অখি তজখে কযখতআ েম্ভীয ভুখ  দাজু জানাখরন, ভিয-যারাও অয ফািায-তনয। আয়াতকবিা 
জভ কখয তনখয়আ যভতিনিা ফাোরাভ। ও ভা ততয যতা যারাও অয তনয! িন্দাতদ অয যকায়ািবায তভখে 



ুজাতাতদয ভুখ  তভতি তভতি াত যদখ  ফুঝরাভ, যফ তযকল্পনা কখযআ কযা খয়খি তফলয়িা। 'যযতড িু কুক' 
তিখনয যকৌখিায যাজকীয়  াওয়া দাওয়া যখয তাাঁফুখত যঢাকায ভয় দাজু আ আ কখয ফখর তদখরন, 
‘যাতখকা িয়খরি-যক তরখয় জাদা দূয মাখনকা যকাত ভত কখযা। আধায যভাখন তক ফাত নাত যায়।’ 
 যভাখন তক 
ফাত না থাক, িভকাখন 
তক ফাত যায় যতা ফখি! 
দ দিা ফাঙাতর যভখয় 
তভখর ফবত তবমাখন 
এখতি। য তক জ 
কথা! ম্ভফত এআ েথভ, 
ফাংরা যথখক দজখনয 
ভতরা ফবতাখযাীয 
একতি দর থবাৎ 
অভযা, তভািখরয 
ভতনযাং ৃঙ্গ (৬৫৯৩ 
তভিায) তবমাখন 
এখতি। যৌজখনয তিভফখঙ্গয মুফকরযাণ দপতয। দপতখযয ফবতাখযাণ া ায তৎকারীন ঈখদষ্টা ভাননীয় 
ফন্ত তংযাখয়য ঈখদযাখে ২০১২ াখরয জুরাআ ভাখ এআ তবমানতিয অখয়াজন কযা য়। াাাত দ 
দ ফবতাখযাীয অযও দু'তি দর তনখয় অখয়াতজত খয়তির াুযা ও কুরুভাকারু ৃঙ্গ তবমান (এআ দু'তি 
দখরয দযযা ফয ফাআ ুরুল)। অয ওখদয াাাত া কখয অভাখদয এআ নাযী-ফাতনী। 
 য মাআ যাক, াতভি ভাখিব যফখযাখনায ঈখেজনায় যম য যাখত  ুভ খফ না, তা যফ ফুঝখত 
াযতিরাভ। তায ওয িান্ডা, াযীতযক কষ্ট এফ যতা অখিআ। বাফতিরাভ যআ তদনিায কথা, যম তদন 
শুখনতিরাভ এ যকভ একিা তবমাখনয অখয়াজন কখযখি যাজয যকায।  ুফ তকিু না যবখফআ অখফদন কখয 
ফখতিরাভ। তায য আন্টাযতবঈ যফাখডব দুরুদুরু ফুখক াতজযা। ফাংরায তাফে ফবতাখযাীখদয াভখন 
ভুখ াভুত  েখনােয। যমতদন  ফয যখয়তিরাভ দখরয দয তখখফ ভখনানীত খয়তি, ততযআ  ুফ অনন্দ 
খয়তির। যআ অনন্দিা এত ফে একিা ৃখঙ্গ অখযাখণয ুখমাে যখয়তি ফখর মতিা তির, তায যিখয়ও 
যফত তির ফবতাখযাখণয আততাখ ফাঙাতর যভখয়যা এযকভ অরাদা জায়ো কখয তনখে ফখর, অয যআ 
জায়োয় াভানয খরও অতভ থাকখত াযতি ফখর। 
 েথখভ তফশ্বা য়তন যম, ফযাাযিা ততযআ ম্ভফ কযখত াযফ। তকন্তু াতভি কযাখম্পয যআ যাতিা 
যকন জাতন না  ুফ অত্মতফশ্বাী রােতির। ভখন তের এত ুন্দয কখয এত দূয অখত যখযতি ম ন, ত ন 
রক্ষ্য িুাঁখয়আ যপরফ। ভখন েতির ভাখন গ্রাখভয কথা। াওো যথখক কারকা যভখর যিখ িণ্ডীেে যৌঁখিতিরাভ 
অভযা। য ান যথখক ফাখ ভানাতর, ভানাতর যথখক োতেখত কাজা যতযখয় ভাখন গ্রাভ। ও ান যথখকআ াাঁিা 
শুরু কখযতিরাভ। যআ ভাখন গ্রাখভ যৌঁখি শুখনতিরাভ, অভাখদয াাখেয তদখক এখোখত যদওয়া খফ না! 
যকন? জুরাআ ভািা ওখদয িালফাখয ভয়। রু াশু া াথুখয াাখেয ভাঝ াখনয গ্রাভিা খনক তযশ্রখভ 
ফুজ কখয যতাখরন গ্রাখভয ভানুলযা। কতিন িান্ডায তদনগুখরাখত যফাঁখি থাকায যদ যজাোখনায জনয এআ 



িাখলয ভয়িা  ুফ গুরুেূণব। ভূরত ভিযশুাঁতি িাল য় ও াখন। অয স্থানীয় ভানুলখদয তফশ্বা, াাখেয 
তুলায যাখজয ভানুখলয া েখর েকৃতত-যদফী রুষ্ট ন। ফৃতষ্ট নাখভ ভখয়, ফ ভিয ঝখয নষ্ট খয় মায়। 
তাআ মত তদন না ওখদয ভিয াকা যল খে, তত তদন নাতক অভযা যমখত াযফ না। ভাখন যাজা কথায় 
তদন কুতে ততিখয় তদখত খফ তবমান। অয তায ভাখন তবমান ফাততর কখয তপখয অা। কাকুতত তভনতত 
অয মুতি তদখয় যফাঝাখনায খথ কাজ না ওয়ায় ুতরখয াামযও তনখত খয়তির। য ফস্থা কাতিখয় যম 
কী কখয অভযা গ্রাভ যথখক যফখযাখত যখযতিরাভ, য অয এক রম্বা েল্প।  
 েথভ তদন  ণ্টা াাঁখিক যাঁখি আয়ুভ যরক যতযখয় যৌঁিরাভ োনতজি কযাম্প। া তদখয় কুরকুর 
কখয ফআখি ভতনযাং নারা। ুখযা জায়োিা যফ ফুজ, যিাি যিাি  া-যঝাখ বযা।  াে যথখক যাক নাতভখয় 
ধ কখয ফখতআ যিয যরাভ, এ ফুজ যদ খত মত ুন্দয, ফখত তত নয়। কাযণ ফিাআ কাাঁিাখঝা। 
খযয তদনআ যৌঁখি যেরাভ যফকযাম্প। ফে যভ যিন্টিা রাতেখয় যপরখতআ  াো খয় যের াাখেয 
াাযায় অভাখদয কতভঈতনতি র। এক াখ যান্না অয ফাতক জায়োিা জুখে অভাখদয োন-অড্ডা- াওয়া 
দাওয়া।  
 দু'তদন ধখয ফায ভখধয বাে র ফ মন্ত্রাতত, জুখতা,  াফায। ুখজা ’র। েকৃতত যদফীয ুখজা। 
ইশ্বখয তফশ্বা কতয না যকানওতদন। তকন্তু মত ফাযআ যফকযাখম্পয কতগুখরা াথখযয াভখন ভাথা নীিু কখয 
দাাঁোআ, ভখন য় ভাখয়য কাখি ভাথা যঝাাঁকাখনায জনয অরাদা কখয ইশ্বখয তফশ্বা কযখত য় না। এ যতা 
অখর েকৃতত ভাখয়য ুখজা। তাাঁয অীফবাদ িাো অভাখদয াধয তক ওআ তফাখরয কাখি যৌঁিখনায? এআ 
নুবূততিা যকানওফায ফদরায় না।  
 িরর যরাড-যপতযও। অয িরর অভাখদয কুক ফলু্লবাআখয়য াখত জখম্প যান্না  াওয়া। দু'তদন যপতয 
কযায য অভাখদয েখয়াজনীয় তজতনত্র কযাম্প ওয়াখন যৌঁির। দখরয ফ দয ুস্থ তিরাভ ফখর, ফাআ 

তেখয় যৌঁিরাভ 
কযাম্প ওয়ান। য 
এক অিমব 
জায়ো। দু'া 
তদখয় ফখয় িরা রু 
নদীয ভাখঝ 
অভাখদয যতঙন 
তাাঁফুগুখরা। জায়োিা 
ফে যফত াথুখয। 
তখফ য াথযগুখরা 
ফে াধাযণ াথয 
নয়। যফতয বাে 

াথখযয োখয়আ নানা যকভ োণীয িা য াদাআ কযা। থবাৎ াথযগুখরা রক্ষ্ ফিখযয ুযখনা জীফাশ্ম। মত 
যদত , ততআ তফতিত আ। ােযতীখয তঝনুক কুখোখনায ভখতা াাখে াথয কুখোখনায় ভাতরাভ অভযা। যম 
মত বার ও স্পষ্ট জীফাখশ্ময িা  ুাঁখজ াআ, ততআ অনন্দ। 



 এক তদন তফশ্রাখভয যখল অফাযও দু'তদখনয যরাড যপতয কযায য কযাম্প িু যৌঁখি যেরাভ অভযা। 
থ একিু কতিন তির এ তদখনয। তফখল কখয একদভ যখলয নযভ ধুখরায তি ঞ্চরিা। এক পুি ঈিখর 
ততন পুি যনখভ মাআ, যআ যতর ভা াখনা ফাাঁখয োখয় ওিা-নাভা কযা ফাাঁদযিায ভখতা। ফহু কযৎ কখয 
যৌঁিরাভ ভতনযাং কর। ভতনযাং কখরয তিক ভাথায় অভাখদয কযাম্প। কখরয এক াখ তস্পতত ঈতযকা, যম 
তদক তদখয় অভযা ঈখি এখতি, অয নয তদক যনখভ তেখয়খি তকন্নয ঈতযকায়। শুখনতি, যভলারকযা নাতক 
ওআ খথ িাের-যবো তনখয় এ-ায ও-ায কখযন। অাখয  াো াােগুখরায় দূ্ভত বাস্কমব তততয 
কখযখি েকৃতত। যিািখফরায় বূখোর ফআখয় ো 'অফতফকায' ধযায়িা যম এবাখফ জীফন্ত যদ খত াফ, তা 
বাতফতন। যকানও ৃঙ্গ যমন তুতরয িাখন অাঁকা, কাযও অফায ভাথায কািিা বাাঁজ খয় তেখয়খি যভারাখয়ভ 
বাখফ। যকাথাও অফায এভনআ  াো ঢার, যিা  েখর ো তঈখয ওখি। 
 রক্ষ্য ক্রখভআ কাখি অখি। ঈখেজনায় পুিতি ফাআ। েখতযখক ুস্থ। দুুয দুুয  াওয়া দাওয়া 
যখয অড্ডা যন শুরু। এ াখন একিু তফস্তাখয মাআ। যকঈ মতদ ভখন কখযন দিা যভখয়য অড্ডা ভাখন তা 
ফে ান্ত, যকাভর অখরািনা, তায ভখতা ফে বুর অয য় না তকন্তু। িুখরািুতর যথখক াতাাতত, তকিুআ ফাদ 

থাখক না যআ অড্ডায়। অয ফ তকিুয ভখধয 
কভন পযাক্টয থাখক েততিা কথায় ত ত ত ত 
ততযজ। মাআ যাক, যফত েবীখয না মাওয়ায় 
বার। যতা অভযা য তদন অআ 
যাক্সগুখরাখক ফনু্দখকয ভখতা ধখয কাতেবর 
কাতেবর য রতিরাভ। এ তদখক এক দর যনা, 
ও তদখক অয এক দর। ফাআ ঈুে খয় 
শুখয়। কাল্পতনক গুতর িারািাতরয বয়ঙ্কয খে 
যীততভখতা যেযভ কযাম্প িু। িাৎ এক 
ফকুতন িন্দাতদ’য। ‘অাখয াােগুখরা 
যদখ তি? এ যকভ ে কযখর যাবারাঞ্চ 
নাভখফ যতা!’ একিু তাকাখত ততযআ ফুক যকাঁখ 
ঈির। নব্বআ তডতগ্রযও যফত  াো াাখেয ো 

তদখয় যথখক যথখকআ যবখঙ েখি াথয। তরডাখযয ফকুতন য খয়, মুদ্ধতফযতত য ালণা কখয, ভন  াযা কখয 
এক োভরা ভুতে যভখ  োয়তিে কখয যপররাভ। 
 কযাম্প িু-যত অভাখদয দখরয ভযাখনজায ীভাতদ অয কুক ফলু্লবাআখক যযখ  াতভি কযাখম্পয তদখক 
যওনা যদফ অভযা। াতভি কযাখম্প যৌঁিখনায থ তকন্তু খনকিা রম্বা, অয যফ কতিন। অখেআ ফখর 
তদখয়তিখরন দাজুযা। অয ফ যিখয় ফে বয়, যক পখরয। াাখেয ো যথখক  ুখর অখত থাখক যিাি-ফে 
াাখেয িুকখযা। থ যম কতিা কতিন, তা যিয যখয়তি েথভ তদন যরাড যপতয কযায ভখয়আ। যথখক 
যথখকআ ওয যথখক যনখভ অখ তকবফাতবা--- ‘যক যক!’ ফাযফায ওখয াথয যদ খত যদ খত  াে ফযথা 
খয় যের। তকন্তু জুভায িানতি যতা িানতিআ। িোআ অয যল য় না। ফ যিখয়  াযা খে, একিা া 
ঈিখরআ াখয়য তরা যথখক তকিু াথয  খি। অয যগুখরা নীখিয জখনয োখয় তেখয় েখি ভাখঝ ভাখঝআ। 



াযা যাস্তা যক যক জখত জখত ফখখল াতভি কযাখম্প যৌঁিরাভ অভযা। 
  ুফ ল্প জায়োয় কী কখয তিরাভ য যাতিা, তায ফণবনা যতা েথখভআ তদখয়তি। ুখযা যাত নয়। 
ভধযযাত যখযাখনায খযআ শুরু র অভাখদয াতভি ভািব। অখেয তদন খেয় তকিুিা দূয মবন্ত যযা 
রাতেখয় এখতিখরন দাজুযা। যআ খথআ এখোরাভ অভযা। েথখভআ একিা রম্বা যনা-তপল্ড। থ যমন অয 
পুখযায় না। ুন্দয ফযপ ভেভে কখয বাঙখত বাঙখত এখোখে অভাখদয ন'যজাো যিাি যিাি া। ভাখঝ 
ভাখঝআ অাখ যিখয় যদ তি, কী তফাখরয ভাখঝ এখ খেতি। এআ ভখয় ফাযফাযআ ভখন য়, এআ 
অত্মফবস্ব অতভিা অখর কী বীলণ তুে.. কী বীলণ ভূরযীন। ৃতথফীয ফযতিয তফিাখয ধযাও খে না 
অভাখদয দুঃ -ু -ফযথা-াাকাখযয জীফনগুখরা। থি এআ একিা জীফনখক তনখয় কত না ফযততফযস্ত অভযা, 
কত না তিন্তা এআ অতভিাখক তনখয়।  
 থ যমন পুখযায় না। ভাখঝ ভখধযআ েখি তক্রবা। াফধাখন অভাখদয ায কখয তদখেন দাজুযা। 
অয কত ফাকী তজখে কযখরআ ফরখিন, ‘ফা যথাো ত যখ েযয়া।’ মাাঁযা াাখে মান, তাাঁযা কভ যফত 
কখরআ জাখনন, 
যযা-োআডখদয এআ 
'যথাো' েিা কতিা 
বয়ঙ্কয। এক ফায এআ 
ঈেয াওয়ায য 
অযও  ণ্টা ততখনক 
যাঁখি অফায তজখে 
কখযা, দূযে যআ 
'যথাো'-আ। যতা যআ 
যথাো যথাো কখয 
এখোখত এখোখত এক 
ভয় যিাখ  ের 
ৃঙ্গ। অভাখদয রক্ষ্য, 
অভাখদয স্বপ্ন। তকন্তু ৃঙ্গ যদ া যেখরও, থ ত নও খনক ফাতক। ভাখঝ ভখধযআ যিাি যিাি ংখ ফযপ যনআ, 
শুধু াথয। যক ক্লাআতম্বং কযখত খে। অয যআ খঙ্গআ িরখি ভাথায ওয াথয-ফৃতষ্ট। ফয ুষ্পফৃতষ্ট 
অা কখয যতা অয তবমাখন অততন, তাআ তফযতি যদ াখনাও নথবক। তখফ একিা ভখয়য য অয াযা 
মাতের না। ফাআ ক্লান্ত, া অয িরখি না। যীখযয ফব যল তি তদখয় জুভায যিখন িখরতি অভযা। রুভা 
ফরর, ও অয মাখফ না। একিা াথখযয খঙ্গ ওখক যফাঁখধ যযখ , অভযা এতেখয় যেরাভ। ক্লাতন্তখত যিা  ফুখজ 
এতরখয় খে যমখত াখয, তাআ এআ ফাাঁধায ফযফস্থা। 
 ঈিতি যতা ঈিতি। এ ফায যফতয বােআ যক ক্লাআতম্বং কযখত খে। যনা-ফুি অয ক্রযাম্পন খয যফ 
ুতফধা কখয এখোতে। যীযিাখক এক এক আতঞ্চ তুরখতও ভখন খে এক ফায কখয যপখি মাখে 
পুপুিা। াখে ি’াজায তভিাখযযও যফত ঈচ্চতা, তক্সখজন যম যফ কখভ এখখি তা বারআ ফুঝখত 
াযতিরাভ। ততয কথা ফরখত, অয াযতিরাভ না। একিা কখয া যপরতিরাভ, অয যাখে-দুঃখ -কখষ্ট 
েততো কযাতিরাভ জীফখন অয অফ না াাখে। তকন্তু এত দূয এখ যম তপযফ না, যআ যযা িাও যিখ 



তেখয়তির। িাৎআ যদ রাভ নীখিয তদখক যনখভ অখি িন্দাতদ, ভহুয়াতদ, নফতভতাতদ। তখফ তক......... "এআ যতা 
যৌঁখি তেখয়তি ফাআ..."---িন্দাতদয তিৎকাখয ফুঝরাভ, অভযা যখযতি। অয তভিায দখক ঈিখতআ, ওিা 
পুতযখয়খি। এআ যযখেয খফবাচ্চ তফনু্দিা িুাঁখয় যপখরতি অভযা। াতভি। িন্দা োখয়খনয যনতৃখে অিজন ফাঙাতর 
যভখয় া যা র ৬৫৯৩ তভিায ঈচ্চতায ভতনযাং ৃখঙ্গ। াতভখি দাাঁতেখয় যদখয তাকািা াখত তনখয় ভখন 
তের, ফড্ড যফত যৌবােযফান অভযা। তাআ যতা এভন কখয ভান যা খত াযরাভ তাকায। ততক্ষ্খণ 
াতভখিয অনন্দ ধুআখয় তদখয়খি ভস্ত ক্লাতন্ত, ভস্ত কষ্ট। াতভখি যিাট্ট কখয ুখজা াযরাভ অভযা।  তেখত 
ত ন দিা ফাখজ। অফাওয়া  াযা খত শুরু কখযখি। 
 নাভায ভয় দাজুযা ফাযফায ভখন কযাখরন, যফতয বাে যাতক্সখডন্ট তকন্তু নাভায ভখয়আ য়। 
অভযাও ফুঝখত াযতিরাভ, যীখযয ভস্ত তি তনংখে তদখয়তি াতভি যিাাঁয়ায জনয। যপযায জনয অয তকিু 

ফতষ্ট নাআ। মাক, 
োয় তফখকর নাোদ 
কযাখম্প যৌঁিরাভ 
অভযা। াযা যীয 
তফধ্বস্ত। তকন্তু তায 
ভখধযও তভখ যখয়খি 
একযা অনন্দ। 
াপখরযয অনন্দ। 
যকানও কষ্টআ এখক ম্লান 
কযখত াখয না। য 
যাতিাও তাাঁফুয যবতখয 
 ুখভাআতন অভযা। স্বপ্ন 
ততয ওয়ায 
ভুূতবগুখরা ঈখবাে 

কখযতি াযা যাত ধখয। মতফাযআ নীখিয ফাধাগুখরায কথা ভখন খেখি, ততফাযআ যিাখ  যবখখি ৃখঙ্গ 
ওোখনা তাকািা। 
 খযয তদন যবায যথখকআ নাভা শুরু। রম্বা রম্বা দতেখথ েতেখয় য যাতরং। দাজুযা অখেবাখে 

কযাম্প িু যৌঁখিআ াতভখিয  ফয জাতনখয়খিন ীভাতদখক। েতফবত ভযাখনজায েযভ িা খমাখে ঈষ্ণ বযথবনা 
জানাখরন অভাখদয। তজতন গুতিখয়, তাাঁফু গুতিখয় কযাম্প ওয়ান, য ান যথখক যাজা যফকযাম্প। ওখযয 
কযাম্প যথখক যফকযাখম্প নাভায য েতত ফাখযয ভখতাআ  খয যপযায নুবূতত র অভাখদয। একিা তদন 
যফকযাখম্প ফ যোিোি যখয, ভাখন গ্রাখভ যপযা। য ান যথখক ভানাতর। ভানাতর যথখক িণ্ডীেে, কারকা 
যভর ধখয াওো। অয এআ ুখযা যপযায থিা বখয থাকর াত-অনন্দ-োখন। অয তায পাাঁখক পাাঁখকআ 

িরর খযয ফিখযয তযকল্পনা। 


