
অভীক মণ্ড  

অভীক মণ্ড ‘আররোী’র শলোররোণ শলশবরর পোোড় চড়োর রকমকম জোনরে শগরে পোোরড়র 

প্রেরম পরড়। প্রই প্রেরমই মরজরছ এপযযন্ত। পরর প্র পবযেোররোরণর পোঠও শনরেরছ। োইরকর 

ওেোর রেরছ বোর বোর। পোলোপোশল প্রখোরশখর োেশিও পোশকরেরছ প্রবল। এবোররর ংখযোে েোর 

োইরকর পোোড় ঘুরর আোর গল্প  

Picture 

 পোোড় মোরন আর পোাঁচিো বোঙোশর মরেো দোশজযশংরের িোইগোর শ বো োন্দোকফু প্রেরক কোঞ্চনজঙ্ঘো 
প্রদখো বুঝেোম। করেকিো পোোরড় ঘুরর প্রবড়োরনোর পর প্রোনোরপুর আররোীর োরে পশরচে, নোনোন দুুঃোশক 
অশভযোরনর গল্প প্রলোনো। েখন প্রেরক মরন মরন স্বপ্ন প্রদশখ, আলোে বুক বোাঁশি। প্রই স্বপ্ন শনরেই পুরুশেোর এই 
পোোরড়, ওই পোোরড় ঘুরর পোোড় প্রচনোর েশলক্ষণ শনরে শুরু কশর। েোরপর, মোনোশ প্রেরক প্রবশক 
মোউরেশনেোশরং। 

শঠক েোর পররর বছর োরো প্রদল ও শবশ্ব জুরড় কররোনো মোমোরী শুরু ’। অশফ কোছোশর বরের 
োরে োরে ঘরবন্দী আমরো েরেযরক। প্র এক দম বে রে আো পশরশিশে। েখন প্রকোনওমরে বোইরর 
প্রবররোরনোর উপোে খুাঁজশছ। েোরপর ক্লোরবর করেকজন শমর আমরো োইরক শনরে প্রবশড়রে পড়োম। ক্ষয 
শছ লোরীশরক নলীেোরক বোশড়রে প্রেোো আর এশদক ওশদক ছুরি প্রবড়োরনো। প্রকোনিোরক োইশক্লং বর 
প্রিো জোনেোম নো, েখন এেিুকুই বুঝেোম দুরিো চোকো, দুরিো পযোরে, আর দুই পো মোনেোর চরে রব। 
কোর প্রবশররে রোরে শফরর আরে রব, েোর মরিযই প্রদরখ প্রনওেো - ১৩০, ১৫০, ১৭০, ২১০ এক এক 



শদরন কে শকরোশমিোর ছুিরে পোরোম। প্রইরে আররকিো শজশনও ভোবোম, পরপর ৪/৫ শদন প্রদড়ল 
প্রেরক দু’প্রলো 
শকরোশমিোর চোোরনো 
যোে শকনো প্রদখরে 
রব। েোরপররই 
রোস্তোঘোি এবং অনয 
শচন্তোভোবনোর শুরু। 
     'প্রকোশভে-প্রকেোর 
প্রনিওেোকয’-এর োরে 
কররোনো রচেনেোর 
বোেযো শনরে ঝোড়গ্রোম 
পুরুশেোর উরেরল প্রবশররে পড়োম। ওখোনকোর মোনুজন শঠকঠোক পশররবোিুকুও পোে নো। েোই, এই 
মোমোরীর কোর রকোর ও েলোরনর োরে আমরোও এিুকু োমোশজক দোেবদ্ধেো এশড়রে প্রযরে পোরোম নো। 

েেম শদন প্রভোররোরে ঝোড়গ্রোরমর উরেরল রওনো শদোম আমরো চোরজন। প্রকোোঘোরির কোরছ 
অশভরক-দো (েুে) 
আমোরদর োরে জুরড় প্রগ। 
এরকম অশভযোরন চরে 
প্রগর িুকিোক শবপশি ে 
জোনেোম, শকন্তু আমোর 
োরেই প্রয ঘিরব েো প্রভরব 
উঠরে পোশরশন। এরকম 
একিো বড় োইরক 
প্রেোগ্রোরম েেম প্রবররনো। 
ঠোৎ প্রদখোম, োইরকরর 
শপছরনর চোকোে একিো এক 

ইশঞ্চ প্রপররক এরফোাঁড়-ওরফোাঁড় করর শদরেরছ। অশভরক-দো ও রুদ্র-দোর রযোশগেোে অরনক প্রচষ্টো কররও ব 
োরোরনো প্রগ নো, একিো োইরক প্রদোকোরন প্রযরেই ’। প্রেো যোই প্রোক, েোে একঘেো মে নষ্ট ওেোর 
পরর আমরো আবোর চরে শুরু কশর। মোরঝ মোরঝ দু'িোরর ফোাঁকো জোেগোে কোলফুরর স্বগয রোজয, প্রযখোরন 
লোরীশরক ক্লোশন্ত দূর রে যোে। এইভোরব শবকোর প্রোিোশুশ জে প্রফর আমরো ঝোড়গ্রোরম প্রপৌঁছোম। 
প্রখোরনই আমোরদর েেম শদরনর মরেো েোমো।  

েোরপররর শদন প্রেউ প্রখোরনো উাঁচু-শনচু রোস্তো, দু'িোরর জে। শবখযোে প্রবপোোশড় বোরন্দোেোন রে 
আমরো প্রশদন রোরে বোগমুশি প্রপৌঁছোম। এরইমরিয ককোেোর শকছু বেু বোইক শনরে আমোরদর রে এখোরন 
প্রযোগ শদরো। প্রশদরনর সৃ্মশে োরোজীবন মরন েোকরব। শকছু একিো শি, শকন্তু শঠকঠোক বুঝরে পোরশছোম 
নো। ঠোৎই প্রদশখ প্রোরিরর বযোকশন প্রবুন শদরে োজোরনো এবং োমরন একিো প্রকক রোখো। What a sur-
prise! বুঝোম এিো আমোর Birthday celebration...! অরনক রোে পযযন্ত প্রজরগ আমোরদর আড্ডো চ। 



জোশন পররর শদন প্রবশল রোস্তো নো েোকরও উঠরে রব প্রই অরযোিযো পোোরড়র মোেোে, এবং েোরপর পুরুশেো 
লরর প্রফরো। কোর প্রবররোরনোর মে ভরে ভরে গুডু্ড-প্রক (প্রৌমযদীপ মি) শজরে করোম, উপররর 
শদরক উঠরে নো পোরর কী করব? জবোব আর, MTB (মোউরেন বোইক) শকরনছ কী কররে? শুিুই শক 
বোশড়র পোরলর মের চোোরব? বোগমুশির শকছু িোনীে প্রছরপুর োইরক শনরে আমোরদর োরে ে প্রদে 
বোমশন ফ পযযন্ত। প্রবল ভোরোই োগশছ পোোরড় েেম োইরক চোোরে। প্রবল অরনকিো চড়োই আর খুব 
েোড়োেোশড় রোস্তো এশদক-ওশদক প্রবাঁরক যোরি। অরযোিযো িপ প্রেরক নোমোর মে একিো নেুন রোস্তো িরর আরো 
যোওেোর কেো শছ। আমোরদর মরিয প্রকউ ওই রোস্তোে যোে শন। প্রবল শকছুিো যোওেোর পরর একিো জোেগোে 
দোাঁশড়রে একিু শবশ্রোম শনরে আবোর নোমরে শুরু করোম। ওুঃ, কী অম্ভব েোরর রোস্তো! নোমশছ ে নোমশছ। 
োইরকরর গশে আমোর শনেন্ত্ররণর বোইরর চর প্রগরছ। একপোরল খোদ্। একিু এশদক প্রেরক ওশদক রই 
োইরক প্রেরক ঝোাঁপ মোরো ছোড়ো আর প্রকোনও গশে প্রনই। প্রবল শকছুক্ষণ পরর যখন মে এর প্রপৌছোোম, 

োইরক প্রফর শদরে রোস্তোর একপোরল প্রচোখ বে করর শুরে ভোবরে েোশক, এিো শক রোস্তো শছ! বুরকর প্রভেরর 
শেপ্-শেপ্ আওেোজ প্রোজো কোরন বোজশছ। েোরপর গ্রোরমর প্রমরঠো পে িরর কংোবেী নদীর কোরছ এোম। 
চোশরশদরক কোলফুরর প্রমো। প্রবল শকছুক্ষণ দোাঁশড়রে আবোর োইরক ছুি শুরু করোম। শবকোরর মরিয 
পুরুশেো। পুরুশেোর "মোনভূম প্রপোশিযং অযোরোশরেলন" প্রেরক আমোরদর কমযকোণ্ডরক মেযন জোনোরনোর জনয 
একিো ংবিযনো অনুষ্ঠোন প্রররখশছ ওই শবকোরই। পূবয পশরশচে ওখোনকোর শবশেও োরব, শবজে শগশর 
আমোরদর োরে প্রদখো কররে আরন এবং জশমরে প্রবল আড্ডো ে। প্রশদন রোরে অশভরক-দো পুরুশেো 
প্রেরক একশদরন ককোেোে শফররব বর শঠক কররো ও আমরো চোরজন আমোরদর রোস্তোে এরগোরে েোকোম। 
  েোরপররর শদন প্রভোররবো প্রবশররে রোেগঞ্জ প্রপৌঁছোরে প্রপৌঁছোরে েোে দুপুর রে যোে। ওখোনকোর 
েলোন ঠোিো পোনীে ও ফু্রি জু প্রদে করক এবং একিয করর দুগযোপুর প্রপৌঁরছ প্রদে। প্রখোরন আরগ 
প্রেরকই দুগযোপুর মোউরেশনেোশরং অযোরোশরেলরনর অরনরক অরপক্ষো করশছ। একোরে বোই শমর ইই 
করর দুপুররর খোওেো; েোরপরর প্রদশখ একিো প্রে কনফোররন্স প্রযখোরন আমোরদর পশররবল রচেনেো, প্রকোশভে 
মোমোরী, আমোরদর এই োইরক যোত্রো, ইেযোশদ আরোচনোর শবে। ব শমশরে প্রবল একিো মে কোিরো। 



ওখোন প্রেরক প্রবল করেকজন োইরক বো বোইক শনরে আমোরদর ে প্রদে। শকছুিো দূররই বুদবুদ, আমোরদর 
প্রশদরনর গন্তবয। 

 শঠক রের মুরখ প্রয যোর গশেরে চশছ। আশম আর রুদ্রেোদ োদোর প্রমোিোমুশি বোর শপছরন। 
েযরূপ শদ্ধোন্ত আর বোশক করর োরে এশগরে যোে। এরক রে রেরছ েোরপর শঠকঠোক োইরকরর 
োইি জ্বরছ নো, এই ব শমশরে এরক অরনযর প্রেরক শবশিন্ন রে প্রগোম। প্রপৌঁরছ এরক এরক েরেযকরকর 
োরে প্রদখো রে েোে ঘেোখোরনক মে নষ্ট । েোরপর গল্প-গুজব ও খোওেো-দোওেো। ব প্রল কররে 
প্রবল রোে। 
  পররর শদন কোিোে প্রবল আনরন্দ শছোম। আজ আমরো বোশড় শফরশছ প্রয। েোরপর প্রদশখ আমোর 
োমরনর চোকো শক, আনরন্দ প্রবল খোশনকিো জ প্রের শদ। যোক, করর রযোশগেোে শক োশররে চরে 
শুরু করোম। িোনো চোরশদন চোোরনোর ফর লরীরর প্রবল খোশনকিো ক্লোশন্ত শছ বরি, শকন্তু েোর বশুঃেকোল প্রয 
এইভোরব ঘিরব েো বুঝরে পোশরশন। বিযমোন প্রছরড় এরগোরনোর পরর প্রদখশছ প্রয প্রচোখ বে রে আরছ। 
োইওরে, শকিু করোর প্রনই েখন, প্রকোনরকরম একিো ভোরো ফোাঁকো জোেগো প্রদরখ আিঘেো একিু শজশররে 
শনোম করই। প্রবোে েখর প্ররোরদ যোুশরনলন রে োগরো। মোরঝ মোরঝ দোাঁশড়রে শবশ্রোম প্রনওেো, েোরবর 
জ, আরখর জ ও নোনো িররনর প্রেোশিন বোর শনরে েোকোম। খোওেো-দোওেোর আশছোে প্রবল শকছুক্ষণ 
শবশ্রোমও প্রপরে যোশিোম। েোরপরর েোনকুশন রে শিেীে হুগশ প্রেু ওপর শদরে নোমোর মে েযো প্রনরম 
আর। ওই মে ওখোন প্রেরক ঝমর আরোরে প্রেরক েোকো 'শভরটোশরেো' কী অপূবযই নো প্রদখোশি। 
েোরপরর আবোর প্রই বযস্ত প্রকোোমুখর লর, এবং অবরলর আমোরদর শেে ক্লোবঘর। এবোররর যোত্রো প্রল।  
 

অবলয েোরপররও অরনক অরনক মোই িরর গশড়রেরছ আমোর দু-চোকো। প্র-প্রেো চরেই েোকরব!  


