
ডাাঃ বীন্দ্র কুমার ববদ্য 

ত্তররর দ্লরকর শুরুরেই আমারদ্র বেতমান লখক (েখন বু ডাক্তারবাবু) এবং 

োাঁর দু্ই বনু্ধ পারে লাঁরে দদ্দি অদিযান কররদিরন ুন্দরবন উন্নেরনর দ্াবী দনরে। 
আজরকর লখাে লদদ্রনর পদ্যাত্রার অদিজ্ঞো ংরেরপ দববৃে ’ ডাক্তারবাবুর 

করম।    

 দদ্দি অদিযারনর কথা বরে লগর এক ইদো রে যারব, োই ংদেপ্ত কররে বাধ্য াম। েখন 
আদম বাইল লেইরলর েগবরগ যুবক, ‘লবঙ্গ লিোরনারী’ লরকন্ড ইোর। োর অরনক আরগ সু্ক জীবরনর 
ললরর দদ্রক বাবার (স্বগতে পুদনদবারী দ্ত্ত) আদ্রলত অনুপ্রাদিে রে আমার অগ্রজ ব্ররজন্দ্র কুমার ববরদ্যর 
পরামরলত কালীনগর-এ ‘অরলাক ংঘ’ গর়ে েুদ যা আজ ুপ্ত। নানা রকম লখাধু্া, াংসৃ্কদেক অনুষ্ঠান, 
জােীে দদ্ব পান ইেযাদদ্র ারথ দবদিন্ন রকম ামাদজক কাজকমত – এই কাজ। মা-বাবা এবং দ্াদ্ারদ্র 
উৎা থারক বদকিুর দপিরন।  
 এই মরে একদদ্ন আমার দনকে আত্মীে েৎকাীন দবখযাে 'যুগান্তর' পদত্রকার প্রখযাে াংবাদদ্ক 
ডােমন্ড ারবার দনবাী শ্রীযুক্ত অদন কুমার মণ্ড পরামলত দদ্রন, লোমারা এে লালযা ওোকত কররা, ো 
লোমরা যদদ্ ুন্দরবন উন্নেরনর দ্াদব দনরে পারে লাঁরে দদ্দিরে দগরে প্রধ্ানমন্ত্রীর কারি দ্রবার কররা েরব 
লো দেযকাররর মৎ কমত রব। এরে লোমারদ্র নাম যল বা়েরব। কথাো মরন ধ্রর লগ। অোঃপর বাবা 
দ্াদ্ারদ্র এবং অনযানয দবদলষ্টরদ্র  ারথ পরামলত করর দদ্ধান্ত চূ়োন্ত ’। প্রস্তুদে শুরু রে লগ। অনদ্া 
এবং ম্পাদ্ক মালরের লযৌথ উরদ্যারগ লখা ’ ‘দ্াদব নদ্’।  
 েখনকার ুন্দরবরনর কী াংঘাদেক দু্রবস্থা বাই লমাোমুদে জারনন, োই দ্াদবগুরা দনরে দবলরদ্ 
লগাম না। ‘দদ্দি চরা’ অদিযারন ঙ্গী লপাম পা়োর শ্রী অরদবন্দ রকার ও কররজর পাঠী শ্রী স্বপন 
দ্াগুপ্ত-লক। অদিযান শুরুর প্রাে দু্মা আরগ লথরক প্রস্তুদে চরে থাক লারীদরক-মানদক করে, অথত 
ংগ্র, দ্ীঘত াাঁো পরথ রাদত্রবারর জনয দবদিন্ন জােগাে লযাগারযাগ ইেযাদদ্। 
 বহু দ্রদ্ী মানু, এমনদক দবদবাে বযবােী বৃন্দ, দলেক, চাকদররে মানু, কৃক ও অনযানয 
জীদবকার মানুরর কাি লথরক অথত ও উৎা লপরে দিাম। োরদ্র কারি ঋিী আমরা। আর রুে মযাপ-এর 
জনয াাযয কররদিরন ককাোর ইস্টানত ইদন্ডো অরোরমাবাই এরাদরেলন। 
 অবরলর এর লগ লই প্রেীেীে দদ্ন ১৭ ই লরেম্বর ১৯৭০। কালীনগর ববদ্যপা়ো খামার (মধ্য) 
লথরক আমারদ্র দেনজনরক উষ্ণ দবদ্াে-ম্ভাি জানারন পদরবার পদরজন ও পা়োেুরো প্রদেরবলীরা। লীদ্ 
লবদ্ীরে মাযদ্ান করর ধ্ীর অথচ দৃ্ঢ় পদ্রেরপ এদগরে চাম ামরন। একোই েয যে কষ্ট লাক না 
লকন, যে বাধ্া-দবপদত্ত আুক না লকন, ‘দদ্দি জে’ আমারদ্র কররেই রব। আমরা লয ুন্দরবরনর মানুরর 
আলা-আকাঙ্ক্ষার দ্াদব নদ্ যরের ধ্রনর মেন আগর দনরে চরদি দদ্দির দ্রবারর। 
 মরন আরি লদদ্ন অরনক দ্য দ্যা কা়োনাকা়ো বাদজরে, মাইররার ারন ললাগান দদ্রে দদ্রে 



আমারদ্র ারথ লাঁরে দবষু্ণপুর পযতন্ত এদগরে দদ্রে এরদি। োরপর লো শুধু্ চরররবদে চরররবদে। 
দবরামীন কষ্টকর াাঁো, লরারদ্-বৃদষ্টরে। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট রও পরর গা-ওো রে দগরেদি। 
রাদত্রকাীন দবশ্রাম রো কখরনা কখরনা আত্মীে বা দূ্ররর বনু্ধরদ্র বাদ়েরে, কখনও বা িাত্রাবা, ক্লাব ঘর, 
ধ্মতলাা বা আশ্রম এ। েখনই রারত্র যা িা-মন্দ খাবার লপোম। দু্পুরর লিারব খাওো রো না, লারের 
বা ধ্াবারে খাওোর মেন োকা লকাথাে? অরনক চ়োই-উেরাই পথ লরেদি; কখরনা রন্ধয রেই গা-িমিরম 
অন্ধকার জঙ্গরর মরধ্য দদ্রে। অল্পস্বল্প দবপরদ্ও প়েরে রেরি। একবার লো দবাররর (ম্ভবে াারাম) 
এক লারের  একদ্ আমারদ্ররক নকলা বর দঘরর ধ্ররদি। আমারদ্র রঙ্গ থাকা পুদল ও দবদডও'র 
লদ্ওো লংাপত্র লদ্দখরে েরব দনষৃ্কদে পাই। েখন লকান ল ান দি না। দদ্রনর-পর-দদ্ন বাদ়ের ারথ 
লযাগারযাগ দবদিন্ন। চরে চরে যখনই অবাদ্ বা োলা আে, েখনই মারের আলীবতাদ্ আর 
ুন্দরবরনর অগদিে েিাগয মানুরর মুখ মরন করোম। ইিালদক্ত উদ্যম জাগ্রে ে। 
 যাইরাক এমদন করর চরে চরে ৩৪ দদ্রনর মাথাে গাদজোবারদ্ যমুনা নদ্ীর দব্রজ লপদররে দদ্দি 
প্ররবল কদর। আরও দেন দদ্ন দদ্দির কাদবাদ়ে আর আত্মীের বাদ়েরে লথরক প্রধ্ানমন্ত্রী শ্রীমদে ইদন্দরা 
গান্ধীর ারে ুন্দরবন উন্নেরনর দ্াদব নদ্ পত্র দদ্রে যাই। দকন্তু আমারদ্র দু্িতাগয, ল মে পাদকস্তারনর 
রঙ্গ যুদ্ধ চদি; োর জনয মথতন ও াাযয চাইরে শ্রীমদে গান্ধী দবরদ্ল  র করদিরন। োই বাধ্য রে 
াউথ ব্লরক উনার দপ-এ’র (ম্ভবে দপ এ লগারে) কারি ওই নদ্-পত্র জমা দদ্রে আমরা রওনা দদ্ই 
বাদ়ের উরেরলয। লদদ্রনর লপল করা দ্াদবর কেো পূরি রেদি জাদন না, েরব আমরা একো দেযকাররর 
ব়ে কারজ াদম রে েৃদপ্ত অনুিব কররদিাম।   


