
ম্পাদকের েকম  

ামার ট্রেে কে পাকর দুদদান্ত শুরুয়াে!  

 ামকে ামার ট্রেে। আকরাী পররবাকরর ঘকর ঘকর খবরটা রেশ্চয়ই ট্রপৌঁক ট্রেক ইরেমকযে। অকেকেই 
যাত্রী-খাোয় োম ররখকয় রদে গুেকে শুরু েকরক। বাাঁযাাাঁদা শুরু কে এখেও ট্রদরর আক বকট, েকব মকে 
মকে বুরো অকেকে ট্রবররকয় পকেক। ো, এমে এে মকয় ামার ট্রেকের েল্প ট্রলাোক মন্দ য় ো।   
 েখে কব এেুল লেে একক। পাাকের কে আত্মীয়ো এেরেম পাোকপাক্ত কয়ক। বকর 
অন্তে দু’বার পাাকের টাকে ট্রবররকয় পোর অভোও ট্রমাটামুরট পাো কয়ক। ট্রবার চৈকত্রর বকন্ত ট্রৈারা 
গ্রীকের উত্তাপ। োই ট্রবাকলখ আকে ো আকেই ট্রবররকয় পকের। ট্রবাকর েন্তবে বদকক। বরাবর উত্তরবে 
বা ররিকমর মােরৈকত্র যকর যায় েরকমর ফর। পররবাকর কখর াাঁটা ট্রো, এেটু যাকর োকর পাাে ো 
ক মোকে েরা েরিে য়। রিংোরা ও ডুয়াকদর োরিীে ায়োকেই ামার ট্রেকের ে াাই। ঘকরর 
ট্রাকেরা ট্রোোয় ফাাঁরেটা যরকে পারকো ো, রেন্তু রদকে রদকে োরাও বোপার বুকোক রিে। এেরদে োরাও 
মোমে ট্রদয়, মুরুরিয়াো ারর েকর। বক, ‘ট্রেে, োকোয়া েুমায়ুে রে ট্রোমাকদর এোর? আমরাও 
যাব।’ যাব ট্রো যাবই। ভাকা। অেেো, ওকদর দারব ট্রমকেই ফরূরৈ চেরর ’। ট্রবররকয় পোও ট্রে।   
 ো রেররকলর দক য় ট্রেকে াট বাই আক। টাো াাঁটার েুমেব ট্রেই, ট্রেে ও াফারর রমরকয় 
পূবদ ও মযে োকোয়া ট্রমাটামুরট ৈির রদকয় আার ইকেয় ঋরকেকলর েোয় ট্রেৌরবার ট্রকর েকোত্রীোমী 
বাক ট্রৈকপ বকর। রবকেকর রদকে এে ায়োয় ট্রেকম ট্রোম। েখেও েকোত্রী ২৫ রেরম দূকর। এেদম হুট 
েকর ট্রয ট্রেকমর ো রেন্তু েয়। বাচ্চাোচ্চা রেকয় এেবাকর াকে-দলাার ফুট উাঁৈুকে ৈকে যাওয়া লাকে 
রেকয আক। োই ট্রভকবর, এেটু রেকৈ দুকটা রাে োরটকয় ট্রেক লরীকরর কে উচ্চোর ভাকা ট্রবাোাপো 
কয় যাকব। এেটু রকয় কয় যাওয়া আররে। যাে, ায়োটার োম ররল। অকেকের োক এখে ট্রৈো 
ায়ো। এখাকে ১০৮েিং ােীয় েে ট্রেকে ট্রদখা যায়, রেকৈ েদীর ওপাকর ডাইকে ীমান্তরক্ষীকদর বে 
াউরে, োকো আকপ-বাোে; বাকম টূেররস্টকদর েে েকে ওিা মাইের ট্রট কমন্ট; ট্ররট ারেকয় বাাঁকয় ট্রমাে 
রেক ট্রভারটয়াকদর (রেিকের ট্রাে) গ্রাম, বকেরর। ঘরবারে, গুম্ফা, ফকর ট্রক্ষে। আরও এরেকয় ট্রেক পাইে 
ট্রদওদাকর াওয়া রেরাায় ভােীরেী ও াকরি’র দুরন্ত েম। াকরি োকমর খরকরাো েদীরট োমক 
ডাইকের এে ম্বা পাবদেে েররডর রদকয়। ওই েররডকর টাো উরকয় ট্রেক পকে ামখাো রেররবত্মদ, ওযাকর 
বাপা উপেেো, রেন্নকরর ট্রদল। ট্রটা বড্ড দূকরর েল্প।  
 আপােে আমরা ভােীরেী েীকর, এখাকে েদী রবরৈত্ররেম রূপী। প্রবাপকে মাত্র এে রেরম াাঁটক 
োাঁর লরীর ও াকর এে দ্রুে বদ ঘকট, রবশ্বা কে ৈায় ো ট্রয এেটু আকে এই েদীটাকেই ট্রদকখর! 
প্রোন্তকর যাওয়ার আকে বর, যাাঁকদর অরে-উচ্চোয় অরভযাে োকে োাঁকদর পকক্ষ এই ররল রেন্তু প্রাইমারর 
অোকেকমটাইকলকের পকক্ষ দারুণ ায়ো। োাো এ ট্রযে পকে পাওয়া রবর মকো ট্রদল। এেবার ট্রপৌঁক 

ট্রেক বাচ্চাোচ্চারা ট্রভকব পায় ো, োরা েী েরকব। এে খুরল রাখকব ট্রোোয়?   



এব আকের েল্প েয়। ট্ররদে বেকদর ান্ধ্ে আড্ডায় মকে পকে যায়, এই ররলক রম োকম এেরট 
গ্রাম আক। ট্রই গ্রাকম োেদত্ত োকম এে দরা মকের মােু আকে রযরে এই রেুো আকেও ট্রোমুখ, 
েকপাবে, েন্দেবকের রদকে োইডরেরর  েরকেে। আমাকদর ‘ৈ যাই’ পরত্রোয় প্রবীণা ট্ররখো মৃদুা ট্রঘা 
বকরকে এই ট্রােরটর েো। ে’বর আকেও ওাঁর কে দুেদম রমাকয় রেকয়কে। মৃদুার অকেে মযুর 
েভীর সৃ্মরে আক এই ট্রােরটর াকে, রমাকয়র পকে।  ভদ্রমরার অেুকরায র, আমরা ট্রযে পারক 
ট্রােরটর ট্রখাাঁ েরর। এটা মকে পকে ট্রযকে আমাকদর, অেদাৎ বেকদর, পররদকের েেদবেেমদ রির কয় যায়। 
োক উকি বার আকে রম গ্রাকমর ট্রখাাঁ েরকে কব।  
 ট্রখাাঁ রেকয় াোম, এরদকে এে ট্রভারটয়াকদর গ্রাম াো রিেীয় ট্রোেও েপদ ট্রেই। বকেররই 
এখােোর প্রেম ও ট্রল গ্রাম। িােীয়রা বক, ‘ায়দ াইওকয় রে উ-েরফ ট্রা োক কে োয়।’  
 েদী ট্রপররকয় আবার ােীয় েকে উকি আর। োকা েকের রিে যার ট্রঘাঁক উকিক ট্রয পাাে 
োর এরদে ওরদে ররপ েকর োোারর ফাাঁকে এেটা পাোকবাোাই পােুকর পে ট্রদখকে পাই। আলপাকল 
এমে ট্রেউ ট্রেই ট্রয বকব, রাস্তাটা ট্রোোয় ট্রেক। দরোর ট্রেই। য় ট্রেকে াকট রমক আমরা ট্রই োরাপাো 
াওয়া পকে াো পাকয়র মৈমৈ লব্দ েুক উিকে োরে। দকর বকৈকয় খুকদ অরভযাত্রীরট রকে েকর, 
‘আঙ্ক , োক ট্রেে শুরু ’?’ ট্রবল মা েকর ওর উত্তর ট্রদব ভাবর, এমে ময় উকটারদে ট্রেকে 
মাোবয়ী দুই ট্রদকলায়ার দুেদাে েকর ট্রেকম আক। এরেম আব এে দ ট্রদকখ অবাে য়, রকে 
েকর, ‘োাাঁ ৈ পকে োয় আপকাে?’ যাে, অবকলক ট্রাে পাওয়া ট্রেক। রবস্তর পুো েকর রম 
োাঁকয়র রাস্তাটা বুকো রেই। মাকো এেটা গ্রাম ারেকয় আর এে পাাকের টকে খুাঁকও পাই রম োকমর 

গ্রাম। েকয়েটা মাত্র বারে, োর মকযে বে বারের বে েেদারটকে রৈকে রেকে ভু য়রে। এই বেেেদাই 
োেদত্তক , োেদত্তক  াি। এেেকে িাৎ ট্রদকখ এেটুেু রবৈরে েে। দরা োয় স্বােে াাঁে পাকেে, 

‘আকর ব্রহ্মা-রবষু্ণ-মকশ্বর াকর ারর, উইে ফু ফোরমর!’  
 ওইরদে োের’র ওখাে ট্রেকে াো ট্রপকে রবকে কয়র আমাকদর। উরেই আমাকদর ররলকর 
আস্তাোয় ট্রপৌঁক রদকয় ট্রেরকে। েকব োর আকে এই রেররলকের েে এে লার ‘ট্রদাপকর ো খাো’ 
খাইকয়রকে োাঁর রেকর বারেকে। ওই এেরদকে ট্রয েী অদু্ভে আত্মীয়ো কয় ট্রে! ম্পেদ এেদূর 

েরেকয়র ট্রয আমরা ররলক রম রেকে ঘরকদার বারেকয় আকপ ট্রক্ষে েকর অবর ীবে োটাকোর 
যাবেীয় পররেল্পো কে ট্রফকরাম। রমর মাপকাখ, বায়ো েরা, 
ইেোরদও কয় ট্রের। এেবাকর অন্তঃপকবদ আৈমো বোপারটা ট্রভকস্ত 
ো ট্রেক এেরদকে বুরো আমরা োকোয়ারই কয় ট্রযোম। এটা প্রায় 
দল বকরর ট্রমো রররয়া! পকর এেরদে বা যাকব। আপােে এই 
বক ইরে টারে ট্রয, ামার ট্রেে মাকে এেটা দুদদান্ত শুরুয়াে!   
 *এবাকরও যোরীরে খুরলর খবর আক। আপোরা াকেে রে, 
এমকয় যুবভারেী’র যাকর অোডকভঞ্চার ট্রপাটদ- ৈোরম্পয়েরলপ 
ৈর? ট্রখাকে দেেরুণী ৃরি দা এে েীরেদ েকর ট্রফকক। ট্র 

ট্রবাল্ডাররিং (ুরেয়র) ও রড োইম্ব ইকভকন্ট রিেীয় িাে অদে 



েকরক। াবা ৃরি! ট্রোমাকে অরভেন্দে।  
 এবার এেে খুকদ ট্রেোকরর ট্রখাাঁ রমকক। 
বয় মাত্র রেে। ট্র মাকয়র াকে র-রে-দুে ট্রেকে 
রেকয়র রেুো আকে। োুো ট্রেকে ট্রার েদকম 

ৈোই ট্রভকে োকোর, ীমা, ওা গ্রাম ারেকয় োোরত্ত 
যাকরর বাাঁে পযদন্ত ট্রপৌক ট্রেক ক। ো, এেবাকরর 

েেও ট্র োরও ট্রোক ওিার বায়ো েকররে। অেৈ এর 
মকযে ট্র রবল রেরম পাারে পে অবীায় ট্রপররকয় 
একক। োোরত্ত যার ট্রেকে র-রে-দুে আরও াে/
আট রেরম। ওর মা ইরেমকযে ট্রবদম কয় পকেকে, রাস্তার 
া-ও বুরো খারাপ র। রেরে ট্রেকম ট্রেকে। মা ট্রে ো 
বক ট্রমকয়র-ও যাওয়া ’ ো। অেেো এেই পকে 
োুোয় ট্রফরা, বাবাহুে, পাকয় ট্রাঁকট। ট্রাট্ট ট্রমকয় 

অযুরা মুমদার ট্রমাট ৈরিল রেরম ৈোই-উৎরাই েকর োে ারেকয় রদকয়ক। এই ট্রো কব শুরু! ট্রদখা 

যাে, আোমীকে েী...? 
 ওরদকে রপয়ার’র এভাকরস্ট অরভযাে ৈক। আপোরা ট্রকে ট্রেকে, ও যাকে অরিকে াো। 
রপয়ার এখে ট্রবেোম্প ট্রপৌঁক অোকেকমটাইকলে পবদ পার েরক। রেককে বরেকম প্রস্তুে েরক। 
এভাকরস্ট ওর োক এেমাত্র পারখর ট্রৈাখ। অেএব, াফে আকবই। বার শুকভো োকর পেুে ওর দুেদম 
যাত্রায়।          
 
ভাকা োেকবে। কে োেকবে।  


