
িরুণাব াাঁুিআ  

[তরুণ িরুণাব ফছয াাঁচ/ছয় িঅগগ িঅকস্মিক াাড়গেগভ গড় িঅগযাী স্মযফাগয যমাগ যদয়। গয াাগড় 

যমগত যমগত যেভটা স্থায়ী গয় যগগছ। এয ভগধে তায দুস্মট ফবতাস্মবমাগনয িস্মবজ্ঞতা গয়গছ। িঅযও যফস্ম 

িস্মবজ্ঞতা গয়গছ ফািআক াপাস্মযগত; ুগমাগ যগরিআ উচ্চতয স্মভারগয় ছুগট মায় ফািআক স্মনগয়। িঅয স্মপগয এগ 

জস্মভগয় গল্প কযায িবোস্মটও যপ্ত কগযগছ যফ। িরুণাব এখন িঅগযাী'য িনেতভ স্মিয় দে। িআদাস্মনিং 
যরখাস্মরস্মখগতও স্মিয় গয়গছ। িঅা কযফ, িঅনাগদয শুগবচ্ছা থাকগফ ওয উগেগ।] 

 াযাস্মদগনয কাগজয যগল চাগয়য কাগ চুভুক স্মদগয়স্মছ িঅয রোটগ িঅগগকায ঘুযগত মাফায 
ছস্মফগুগরা যদখস্মছ। ফািআগয স্মঝযস্মঝয ফৃস্মি। রোম্পগাগেয িঅগরা ভায়াফী ভুগতায ভগতা ঝগয ড়গছ। ছস্মফ 
যদখগত যদখগত বাফস্মছ, াাগড়য একটা িঅরাদা ভায়া িঅগছ, না চািআগতও যকভন চুম্বগকয ভতন কাগছ টাগন। 
ভাগঝ ভাগঝ ভগন য়, ফ ফাদ স্মদগয় গাস্মড় স্মনগয় যফস্মযগয় ড়ািআ যফটায। িঅফায কখগনা ভগন য়, তাগর 
াাগড়য ওিআ িঅনাচকানাচগুগরা যতা িঅয যদখা গফ না। না যানা যথগক মাগফ াাগড়য গবীগয ফাজগত 
থাকা িজানা মত গান, গাছগাছাস্মরয  কথা, ফযগপয ঝুঝা, ফাতাগয স্মপপা। মািআগাক, িঅকা-াতার 
বাফগত বাফগত শুগত যগরাভ। 
 যাহুর-যা যগগছ কাশ্মীগয, উিআন্টায ািআগকর এক্সস্মস্মডন-এ, চন্দনদা’য যনতৃগে। গে িঅগছ যাহুরদা 
িস্মবক। যযাভাঞ্চকয ািআগকর ছুট চরগছ ওগদয, এগকফাগয বূস্বগগবয (কাশ্মীয) ফুগক। যভাটাভুস্মট এক ভাগয 
যোগ্রাভ। ওগদয াগথিআ একটা যেক যোগ্রাভ স্মনগয়ও কথা চরস্মছর। যযাজ যাগত িগক্ষা কস্ময ওগদয েস্মতস্মট 
নতুন স্মদগনয নতুন এস্মগাড যানায, িঅজও কগযস্মছ। স্মকন্তু িঅজ িঅয যপান িঅগস্মন। বাফগত বাফগত কখন 
যম ঘুস্মভগয় ড়রাভ যখয়ার যনিআ। ঘুগভয ভগধেও ভন যকভন উখু কগয যগর। কাগর যাহুল্দা’য যপান, 
‘কীগয, যেক কযস্মফ? কযগর কারগকয ফ্লািআট ধগয চগর িঅয়’। স্মকছুক্ষগণয কথা, তাৎক্ষস্মণক স্মদ্ধান্ত। যকগটিআ 
যপররাভ স্মটস্মকট।  
  যগরগাওাঁ ফ্লািআগটয দুগটা স্মটস্মকট িঅভায িঅয ভরগয়য। রুদ্রদা’য াগথ কথা ফগর স্মফগকরয ভগধে 
ক্লাফ যথগক িআকুিআগভন্ট স্মনগয় যওনা স্মদরাভ দভদভ। যবতগয যবতগয উগেজনায় টগফগ কগয পুটস্মছ দুজগনিআ। 
গযেয ফ্লািআগট েথগভ স্মদস্মি, যাগত এয়াযগাগটব িগক্ষা, গযয ফ্লািআগট গরগাাঁও যৌছারাভ কার াগড় 
াতটা নাগাদ। এয়াযগাটব যথগক যফস্মযগয় স্মকছু খাওয়া-দাওয়া যগয চন্দনদা িঅয িস্মবগকয াগথ যপাগন কথা 
যগয স্মনরাভ। মা যফাঝা যগর, স্মফগকগর যদখা গফ যগাটা স্মটগভয াগথ। যাস্তায় এক স্মনস্মযস্মফস্মর জায়গায় ফগ 
িঅস্মভ িঅয ভরয় স্মকছুক্ষণ ভো স্মনগয় কথাফাতবা াযরাভ। গাস্মড়য ফেফস্থাও ’র। যওনা স্মদরাভ গন্তগফেয 
উগেগে। একভয় কিংস্মিগটয স্মযগফ ছাস্মড়গয় দুাগ গাছগাছাস্মরয যছাাঁয়া স্মনগয় এগগাগত থাস্মক। গথ যচাগখ 
ডগছ যনাদগরয িতন্দ্র েযা। স্মচনায গাগছয াতায় াক ধগযগছ, যদগখ ভগন গচ্ছ যাস্তায চাযা রুদ 
িঅগরায় ভাখাভাস্মখ। োয় জনভানফীন যাস্তায় াগফস্মক াগজয যভলারগকযা চরগছ যবড়ায ার স্মনগয়। 
িঅভযাও মাস্মচ্ছ। ওযা মাগচ্ছ যবড়া চযাগত, িঅভযা মাস্মচ্ছ যরক যদখগত। তুস্মরয়ান যরক।  



 তুস্মরয়ান যরক যবৌগগাস্মরকবাগফ স্মযাঞ্জার এফিং জাাঁস্কায যযঞ্জ-এয ভাগঝ িফস্মস্থত। এস্মট এখানকায 
যফ স্মযস্মচত একস্মট যেক, তগফ মতদূয জাস্মন, ীতকাগর যকউ যচিা কগয যদগখস্মন। উচ্চতা ৩৬৮৪ স্মভটায। 
াাস্মড় িোস্মম্পস্মথগয়টাগয যঘযা এক স্মদস্মঘ এিআ তুস্মরয়ন যরক। িঅয এিআ যরগকয িঅগগিআ ড়গফ ফুজ গাস্মরচায় 
যভাড়া িূফব ুন্দয তুস্মরয়ান বোস্মর। যখাগন মাফ ফগরিআ হুট কগয যফস্মযগয় ড়া। স্মকন্তু মাফায িঅগগ স্মকছু 
োা িঅগছ। যগুগরা িঅগগ াভার স্মদগত য়। 
 এখন িঅভাগদয ফগথগক ফড় চোগরঞ্জ ’র গািআড িঅয যাটবাগযয যজাগাড় কযা। এভয় যকউিআ 
ওস্মদগক  যমগত চায় না, কাযণ ‘স্মচরািআ কারান’! কাশ্মীগযয ীতগক এযা ফগর, ‘স্মচরািআ কারান’।  ২১ স্মডগম্বয 
যথগক োয় চস্মি স্মদন, িথবাৎ য়রা যপব্রুয়াস্ময মবন্ত এখাগন ািংঘাস্মতক াড়ভা জভাগনা ঠান্ডা গড়, মা 
স্থানীয়গদয কাগছ চযভ িঅতিংগকয। ওিআফ স্মদনগুগরাগত এখানকায ফাস্মন্দাযা নাস্মক স্মদগনয য স্মদন ীতঘুগভ 
কাটায়। ফরা যমগত াগয একযকগভয ািআফাযগনন! 

 িঅয এিআ ভয়িআ স্মকনা িঅভাগদয িস্মবমান গফ তুস্মরয়ান যরক, ২২ স্মডগম্বয যথগক। তাভাভ 
গরগাাঁওগয় খফয গয় যগস্মছর এটা। বীলণ যফগ যগত গয়স্মছর গািআড ফা স্মভউর যজাগাড় কযগত। যলগভল 
গািআড াওয়া যগর, স্মঠক ’র গািআড িআব্রাস্মভ-বািআ একটা যঘাড়ায় ভারত্র স্মনগয় মাগফন। যভাটাভুস্মট স্মনস্মিন্ত 
গয় যাগটগর স্মপগয শুরু গরা োস্মকিংগয়য ারা। ঠাৎিআ চন্দনদায কাগছ োিআগবট যপান এগরা এফিং স্মকছুক্ষণ 
য জানা যগর যকানও যঘাড়াওয়ারািআ এিআ ভগয় ওিআ তুস্মরয়ান িঞ্চগরয জনে যঘাড়া স্মদগত যাস্মজ নয়। ফায 
ভাথায় াত। তগফ স্মক ীগতয তুস্মরয়ান ফাস্মতর গফ? ফ দুস্মিন্তায িফান কগয িআব্রাস্মভ বািআ এগ ফরগরন, 
যাটবায াওয়া যগগছ, যঘাড়ায দযকায যনিআ। িঅফায একিআ াগথ িঅভাগদয মাফতীয় উৎাগ জর যঢগর স্মদগয় 
ফগর, ‘ফগাত ঠান্ডা ায় াফ-স্মজ। একফায স্মপয যাচ স্মরস্মজগয়।’ িঅভযাও এত গজ ার ছাড়ায াত্র নিআ। 
াপ ফগর স্মদিআ, ‘াভগরাগ মাগয়গে জরুয।’ 
 এখাগন কার ন’টায িঅগগ িঅগরায যদখা াওয়া মায় না, তািআ িযকায থাকগতিআ যওনা (৭-০০) 
স্মদরাভ। ঘগয যফ িঅযাভদায়ী গযভ স্মছর, ফািআগয যফগযাগতিআ ীগতয কাভড়। মতিআ জোগকট গ্লাব স্ময, যিআ 
ভুূগতব ভগন ’র, ঠাণ্ডা িঅগিৃগে জস্মড়গয় িঅছাড় ভাযগফ! ারকা ফাতা, তািআ যমন নাগক ভুগখ স্মগনয ভগতা 



পুগট মায়। তফু শুরু ’র থ চরা। েথভ যথগকিআ যতস্মজ চড়ািআ। ফযপ যগয়গছ, স্মকন্তু খুফ স্মফযত কযগছ না। 
যনা স্মডগাস্মজট িতটা য়স্মন। 
 এবাগফ খাস্মনক চড়ায য ভগন ’র, এক িননে ৃস্মথফীগত এগ গড়স্মছ। চাস্মযস্মদক ান্ত স্মনস্তব্ধ, 
িঅগাগয যছাট যছাট নারাগুগরায় জগরয কর কর ব্দ যনিআ, ফ কাাঁগচয ভগতা স্মস্থয। স্মযষ্কায নীর 
িঅকাগয স্মনগচ ফবত্র ফযপ জগভ িঅগছ, িঅগরা স্মঠকগয রাগগছ যচাগখ। ভাথায ওগয স্মকছু রুদ কাক 
িআস্মতউস্মত ঘুগয যফড়াগচ্ছ। িঅগযা যফ স্মকছুটা চড়ািআ যবগঙ ফরাভ োক-রাঞ্চ স্মনগয়। স্মকছুক্ষগণয স্মফশ্রাভ। 
একটু কোগভযায যকযাভস্মত, িঅফায শুরু য় াাঁটা। ঝঝ ব্দ তুগর নযভ ফযগপ া যপগর যপগর এগগাগত 
থাস্মক। যফ স্মকছুক্ষণ য িঅফায াডব-িঅিআগয যভাকাস্মফরা কযগত য়। যফ যফগ যগত গচ্ছ। দুুয একটা, 

তাও ূগমবয তা যটয 
াওয়া মায় না। 
যভাটাভুস্মট ৭০০ স্মভটায 
এস্মরগবন যগয় যগস্মছ 
িআস্মতভগধে। িঅযও ৫০০ 
স্মভটায উাঁচুগত ওঠায 
কথা িঅজ। ফযগপয 
যাজেটা িভ ফাড়গছ। 
এত যফরায় িঅয 
এগগাগনা নাস্মক স্মঠক 

নয়। গািআড ফাযণ কযর। চন্দনদা-ও ফরর, ‘িঅজ কেম্প এখাগনিআ যাক।’ একটু উগযিআ গস্মেওরাগদয 
াথগযয ঘয, যখাগনিআ থাকায স্মদ্ধান্ত স্মনরাভ। ওস্মদগক যাহুরদা িঅয ভরয় যফাঁগক ফর। ওযা িঅযও 
এগগাগত চায়। স্মকন্তু কী কযা, স্মদ্ধান্ত গয় যগগছ। 
 িন্তত ৪-৫ পুট ফযপ জগভগছ, ঘগযয াভগনটা খড় স্মদগয় ঢাকা, দুধাগয যফড়া। স্মফার জায়গা জুগড় 
িগনক ুরু ফযগপয িঅস্তযণ। ঘগযয স্মবতগয 
ঢুকগতিআ যদস্মখ, দূগয যগার ভতন যরাভ যচাযায 
স্মকছু যমন িঅগছ। কাগছ স্মগগয় ফুঝরাভ, ‘যনা পক্স’। 
যফচাযা িস্মতস্মযত ঠান্ডায় যল স্মনিঃশ্বা যযগখগছ। 
যাটবায বািআযা ফরর, ‘এখাগন যাখা মাগফ না, এটায 
গগয বািু চগর িঅগত াগয।’। িগতো ওযািআ 
ওগক দূগয যপগর স্মদগয় এগরা। 

 কোম্প যটিঅ গয় যগগছ যভাটাভুস্মট। 
িআব্রাস্মভ বািআ, যাহুরদা িঅয ভরয় যফস্মযগয় 
গড়গছ। ফািআগয যান্নায ফেফস্থা শুরু গয়গছ। যভনু 
- স্মডগভয যঝার িঅয বাত। িঅজ াযাস্মদগন ফযপ 
িঅয ঠান্ডায াগথ যভাটাভুস্মট একটা যফাঝাড়া গয় 
যগগছ। পগর ফািআগয ফগ যান্না কযগত যফ ভজািআ 



রাগস্মছর। 
 যাহুর দা িঅয ভরয় াভগনয স্মদগক িগনকটা এস্মগগয় স্মফগকর াগড় চাযগট নাগাদ স্মপযর। 
কোম্পািআট যথগক িঅযও ৩০০ স্মভটায ওযা উঠগত যগযস্মছর। িআগচ্ছ থাকগরও যনা স্মডগাস্মজট  খুফ যফস্ম ফগর 
িঅয এগগনা মায়স্মন। োয় যকাভযভান ফযগপ নাস্মক ঢুগক স্মগগয়স্মছর! শুনরাভ, িঅয স্মকছুটা ফযপ বাঙগত 
াযগরিআ নাস্মক ওযা যৌঁগছ যমগতা তুস্মরয়ান বোস্মর। এফিং যৌছগনায জনে দুজগন যফ যফগযায়াও স্মছর। তফু 
যফগস্মতক ফুগঝ স্মপগযগছ কোম্পািআগট। িঅফায এও শুনরাভ, যমমবন্ত উগঠস্মছর দুজগন, যপযায িঅগগ যখাগনিআ 

িঅভাগদয জাতীয় তাকা এফিং িঅগযাী ক্লাগফয তাকা উস্মড়গয় এগগছ! িঅজিআ এত ঘটা কগয এফ কযায 
কী দযকায তখনও ফুস্মঝস্মন। ফুঝরাভ গয। 
 িঅগর ািআগকর স্মটগভয টািআভ ফড্ড স্মরস্মভগটড। বাফরাভ, চন্দনদা-যক একফায স্মযগকাগয়ে কস্ময। 
একটা স্মদন এক্সো যগরিআ তুস্মরয়ান যরক যদখা মায়। স্মকন্তু ািআগকস্মরিং ওগদয কাগছ িগনক স্মস্মযয়া 
যোগ্রাভ। যটায এস্মদক-ওস্মদক গর ভুস্মকর। তািআ িঅয ভুখ পুগট স্মকছু ......। 
 যাটবায বািআযা ঠান্ডায াত যথগক ফাাঁচায জনে গাগছয যছাট যছাট ডারারা যজাগাড় কগয িঅগুন 
ধযায়। ওটািআ িঅভাগদয কোম্পপায়ায। যাগত খাওয়া-দাওয়া যগয যাজা স্মিস্মিং ফোগগয স্মবতয। ভাযাত্মক 



ঠান্ডা। ঘুভ যযকভ ’র না। দুগয়কফায ফািআগয যফগযাগত গয়গছ। এখাগন িঅায গথ ফযগপ যফস্মকছু 
াগয়য ছা যদগখস্মছ। ওিআ জিংস্মর জন্তুয া। যাগত যটগন্টয স্মবতয শুগয়ও ভাগঝভগধেিআ নানাযকভ িঅওয়াজ 
কাগন িঅগছ। এখন যতা িঅয িঅগুন জ্বরগছ না, যটন্ট-রোম্পও যনবাগনা। ম্ভাফে াভরায াত যথগক ফাাঁচগত 
যাতাাযা স্মদগত য়! 
 চযাচয স্মফসৃ্তত ফযগপয াম্রাগজে িঅভযা কগয়কজন। চাাঁগদয িঅগরায় চাস্মযস্মদক যমন যবগ মাগচ্ছ। কী 
িূফব ভায়াফী স্মযগফ। রক্ষগকাস্মট তাযা জ্বরগছ িঅকাগ। েকৃস্মতয এিআ যভাভয় রূ বালায় েকা কযা 
ম্ভফ নয়। য়গতা িন্তযাত্মা জাগন এিআ স্মচত্ররূগয কথা, ুয, ছন্দ! 
 একটু যচাখ যরগগ যগস্মছর ভাগঝ, স্মকন্তু কীগয িঅওয়াগজ যমন ঘুভ বাঙর। ফািআগয তুলাযাত শুরু 
গয়গছ। এস্মদগক িঅজিআ যপযায কথা। যদস্ময কযগর ািআস্মক্লিং স্মস্মডউর ভায খাগফ। িগতো স্মদ্ধান্ত ’র এয 
ভগধেিআ নাভা শুরু গফ। যক জাগন – এখন না যফগযাগর এখাগনিআ িঅটগক থাকগত গফ। 
 ফািআ যনা ফুট, যগটায, িোম্পন গয ততস্ময। গাগয় ওয়াটাযপ্রুপ চাস্মগয় নাভগত শুরু কযরাভ। ভন 
খাযা গচ্ছ। াগত একটু ভয় থাকগর িঅভযা তুস্মরয়ান বোস্মরগত যৌঁছগত াযতাভ। য়গতা িঅগযকটু ভয় 
থাকগর িঅযও কত কী ...। ফযগপ াাঁটু মবন্ত ঢুগক মাগচ্ছ, কখনও যকাভয মবন্তও। ারগাাঁও মখন 
যৌছরাভ, ঘস্মড়গত দুুয স্মতনগট। যখাগনও স্মঝস্মযস্মঝস্ময ফযপ ড়া শুরু গয়গছ। 


