
নৎ কুণু্ড  

[প্রফীণ দমাত্রী নৎফাফু অফযপ্রাপ্ত যকারয কভমী। ইরন বালরা ছরফ ততালরন, 

বালরা ফলরন, এফং করভ ালত তফ স্বচ্ছন্দ …। ম্প্ররত আভালদয ভলযয ঙ্গী 

লে ঘুলয এললছন ূফম কুভােুলনয রিররং এক তেক-রুলে।]  

াযদীোয তয কােলত না কােলত আভযা ঘয তছল়ে তফর়েলে ়েরাভ। জ  করিন এয ীভানা তরযলে 
এক ভরভাভে তৌন্দলমমেয ন্ধালন। ব্দ তমখালন রনিঃলব্দয ভুলখাভুরখ। করিন প্ররতলযাধ তক প্ররতত কলয 
আত্মরফশ্বাী ভলনয াার়ে থচরা। উলেলে থর ে, রচপু্প ে, নারভক রভফা ইতোরদ। 
 
অলনক রদন আলগ তথলকই প্রস্তুরত চররছর। অন্তজমালর এই অরবমান ম্পলকম রফস্তারযত তথে াো তগর না। 
তাই অলচনায আনন্দ ফুলক কলয রনলত এরগলে তমলত রাগরাভ। মরদ একেু বে রছর না ফরলর বুর লফ। 
 
৭ই অলটাফয ২০২২, শুক্রফায, কার ৮ো ১৫ রভরনে া়ো তথলক রারকুুঁো এক্সলপ্র দুররক চালর ুলজায 
তানারী তযাদ তভলখ এরগলে চরলরা। প্রাে াল়ে নেো নাগাদ তেন তৌঁছার ফধমভান। রদা, তভৌ, অতনু, আয 
আরভ অলক্ষা কযরছরাভ দলরয অনে দেলদয জনে। আলগয কথা ভলতা ভয, অরচন্ত, পুরচ, ধনাকাকা, 
বুফন বাক্তাযফাফুলদয রনলে ুরজত আভালদয ালথ তমাগ রদলরা।  
 
যলতয াদা তভঘ আয কাপুলরয মুগরফন্দীয ালথ তার রভররলে আভালদয গার়ে এরগলে চলরলছ। লঙ্গ 
লঙ্গ চরলছ আভালদয েুকোক খাো দাো। গতরদলনয াার়ে থচরায ুখ সৃ্মরত আল়ে ভে 
কাোরচ্ছরাভ। যালত ঘুভ কখন এলরছর জারন না।  
 
৮ অলটাফয ২০২২, কার াতোে ভে 
আভযা তৌঁলছ তগরাভ রারকুুঁো। আভালদয 
আয এক ঙ্গী যাজু তবালযই ালেদ্রাফাদ 
তথলক এল রগলেরছর। আলগয কথাভলতা 
আভালদয ড্রাইবায জগৎ গার়ে রনলে অলক্ষা 
কযরছর। আভালদয ভার এ গার়েয ভাথাে 
তুলর রত্রর রদলে ফাুঁধা র। রঝযরঝলয 
ফৃরিলক ভাথাে রনলে এরগলে চররাভ। একেু 
য তথলকই াাল়েয আুঁকা ফাুঁকা থ, ারৃা 
রলভর াো, কুভােুলনয ফুজ াা়ে ভলন 



তনা ধরযলে রদলত থালক। ফালগশ্বয তৌঁছালত রফলকর গর়েলে  তগর। খালন আভালদয জনে আভালদয গাইড 
রূ রং আয তায লমাগী াভু  যলভ অলক্ষা কযরছলরন। লদয রনলে ফানত্র আয তযন- আয 
একো গা়েী কলয আভালদয ালথ এরগলে চলর।  
 
আভালদয গাইড খানকায ফন দপ্তয তথলক ররফয কযায অগ্রীভ অনুভরত ত্র ংগ্র কলয তযলখরছলরন। 
প্রলফভূরে জনপ্ররত ১৮০ োকা আয দরপ্ররত তপযৎলমাগে জাভানত ২০০০ োকা ফোঙ্ক ড্রালেয ভাধেলভ জভা 
রদলত ে। দলরয ক্ষ তথলক একো পযভ ূযণ কযলত র। তখালন প্লারিক জাতীে কী কী রনলে মারচ্ছ 
তায একরে তাররকা রদলত র, কাযণ াা়ে তথলক গুলরা তপযৎ আনলত লফ। তায রাফ রভররলে রদলরই 
ঐ ২০০০ োকা জাভানত তপযত াো মালফ।  
 
এয য আভালদয গার়ে চরলত রাগর ংকীণম আুঁকাফাুঁকা াার়ে থ ধলয। ইলরকরেররে তনই। রিে রাইে 
তনই। ফাুঁলকয ভুলখ তডরাইলেয আলরা ারযলে মালচ্ছ। এলক ফৃরি তায উয উুঁচু রনচু লথয ঝাকুরন, াভলন 
ড্রাইবালযয থভথলভ ভুখ! ভাঝ লথ তকউ মরদ আভালক নারভলে তদে তলফ তফাধে বালরা লতা। িান্ডা াোয 
িকিকারন আয রফদ ঙূ্কর অন্ধকালয লথ গার়ে এরদক রদক দুরলত দুরলত এরগলে চলর,,,,, তমন যালযয 
াতছারন তদখলত ারচ্ছ। কত রকছু ভলন লত রাগলরা, ফ রপ্রেজনলদয ভুখ তবল উিলত রাগলরা বাচুমোর 
স্ক্রীলন। ফাই চু, তকউ তকান কথা ফরলছ না। ফায ভলনই রক আভায ভলতা নাভতা চরলছ! একো 
যফীন্দ্রনালথয গান ধযলত চাইরাভ, রকন্তু না, বারগে আোজ তফয ’র না, তালর আভায াী ভলনয 
রদ ফাই তজলন তমত। িাৎ গা়েী তেক কযর। ফীযদলম আরভ রনলচ নাভরাভ। ক্ষীন আলরাে একরে গ্রাভ 
তদখা তগর। জানরা রদলে ফলমারত তচলে ল়ে রনরাভ। তকাথাে বে!! ---- খালন থাকায তকান ফোফস্থা তনই। 
আয একেু এলগালত লফ। ফৃরিলক ঙ্গী কলয অফললল তগারগনা তাুঁছালত যাত দোয তফর লে তগর। 
রনলজলদয তাুঁফু থাকা লে আভযা আশ্রে রনরাভ একো তাভলি-তত। িান্ডা কাোলত চালেয অডমায তদো 
র। চা তখলে ধীলয ধীলয ঘলযয ভলধে ঢুলক ়েরাভ। যালতয খাফালযয ফেফস্থা খালনই লরা। ফাইলয ফৃরি 
আয িান্ডা াো, উযন্তু লথয ক্লারন্ত। যালতয খাো তলয ভোে তলত রিরং ফোলগয ভলধে াযা যীয 
চারান কলয আভালদয তচাখ ফন্ধ কযলত ফাধে রাভ। গবীয ঘুলভ যাত কাের। 
 
৯ অলটাফয কার --  াভলনয াাল়েয ঝযণা, েুো অলঝায ফৃরি, কুভােুলন ফুজ াা়ে, রলভর াোে 
স্পম। তগারগনায  াফরীর াার়ে জীফলন ফ রভলররভল একাকায। াাল়েয ধাল ধাল চাল লচ্ছ - 
যাজভা, রভলি কযরা, তচারাই (একধযলনয লে দানা), তভৌরি, আয কলতা কী। গ্রালভ গুরেকলেক তদাকান - 
ভুরদখানা, াডমোয, জুলেরারয, ফরজ, আয েুকোক রকছু। তলফ লুলধয তদাকান তনই। ভানুলগুলরা খুফ 
আরার, ুন্দয ফেফায।  াাল়েয ভাথাে তভঘ যলছ না। ইরতউরত ফৃরি লেই মালচ্ছ। কলরয খাো ততযী 
কলয আভযা াার়ে গ্রালভয লথ লথ ঘুযরছরাভ। ফ রভররলে ভনো পুযপুলয রাগরছর। অন্তত, কার লন্ধে-
যালতয বোফতা তথলক ভুক্ত। তফু খেকা মালচ্ছ না। ভারফনকারয তঘা়োয তমাগা়ে কযলতই তফরা গর়েলে 
তগর। তাযয ফৃরিররচ্ছর াাল়েয াথুল়ে থ তফলে মাো আভযা ভীচীন ভলন কযরাভ না। তাই 
অলক্ষা, মাত্রা শুরু লযয রদলন। 



 
১০ অলটাফয কার ৯ো। ফরকছু তমাগা়ে কলয, রজরন ত্র তঘা়োয রলি চর়েলে, রলি রুকোক রনলে 
রঝযরঝয ফৃরিলত ভাথাে ফলমারত চারলে াাল়েয লথ যনা রদরাভ। ফৃরি ফাল়ে, ফৃরি কলভ, আভালদয চ়োই 
উতযাই চরলত থালক। যাভগঙ্গালক একফায ডাইলন, একফায ফালভ রনলে চররাভ। প্রধানত, নারভক রভফালয 
গরা জলর ুি এই যাভগঙ্গা নদী। চ়োই লথয কি বুলর তমলত ে ারযারশ্বমক তৌন্দমম উলবালগয জনে। 
ফৃরিলত কোলভযায তরন্স খুরলতই াযরাভ না। ধলয যাখলতই াযরাভ না লথয অফেক্ত তৌন্দলমমেয ছরফগুলরা। 
ফৃরিলত াার়ে ফুলজয অফণমনীে তৌন্দমম ভন প্রাণ রদলে উলবাগ কযলত কযলত এরগলে চররাভ। াুঁপ 

ছা়োয জনে ভালঝভালঝ একেু 
দাুঁ়োলরই া়ে কাুঁালনা িান্ডা। 
জুলতায ভলধে জর ঢুলক 
 কযরছর। ফৃরি তবজা 
ররচ্ছর থ উতযালত প্ররত 
ভুূলতমই ফুক দুরুদুরু…। 
গুরেকলেক স্থানীে গ্রাভফাী 
ছা়ো ঐ লথ আয তকান 
দমাত্রীয তদখা তনই। শুনান 
াার়ে লথ চরলত ত এক 
অূফম অনুবূরত। ফৃরিয তফগ 

ফা়েলছ, কভলছ, তফু কভলছ না আভালদয উদেভ। ালে ালে তৌঁছরাভ নারভক গ্রালভ, চায ঘন্টা চরায য। 
মরদ আভালদয কোম্প কযায কথা রছর আয উুঁচুলত একরে ফুরগোলর। ফৃরিয কাযলণ আশ্রে রনলত ’র ই 
গ্রালভযই এক ফার়েলত।  োলকয রবতলয ফরকছুই প্রাে রবলজ তগলছ। গাইডযা আায য দুুলয ফাই ভুর়ে 
ভাখা তখলে, তবজা কা়ে জাভা ফাইলয তভলর রদলে শুকালনায ফেথম প্রলচিা চারারাভ। ন্ধো নাভলত শুরু 
কযলরা। আভালদয গাইড কাি তমাগা়ে কলয আগুন ধরযলে রদর। ফাই রভলর াত-া তুঁকলত তুঁকলত 
জাভাকা়ে শুরকলে রনলত রাগরাভ। তা়োতার়ে তখলে রনলে শুলে ়েলতই রনদ্রালদফী তায আদলযয স্পম 
ফুররলে রদলরন ফায জনে। 
 
১১ অলটাফয ২০২২, তা়োতার়ে উলি ততযী লে রনরাভ। ূরমেভাভা ভালঝভালঝ উুঁরক রদলচ্ছন। তভঘ আকাল 
আলছই। কালর গ্রাভফাীয ফেস্ততা, তছাট্ট তছাট্ট তছলর তভলেলদয তদৌ়োলদৌর়ে রযলফলক প্রাণফন্ত কলয 
তুররছর। রলি রুেোক আয লথয খাফায রনলে এলগালনা শুরু ’র। আজ আয করিন থ। াাল়েয গা 
জর়েলে তবজা াথলযয থ। তকালনা জােগাে দুই পুে, তকালনা জােগাে রতন পুে চ়ো যাস্তাে চররছরাভ 
আভযা। অরত ন্তমলন া তপরলত রচ্ছর। তদলয বাযাভে তযলখ তবজা াথলযয উয রদলে মাো 
একভাত্র উাে। তমলত তমলত অত ুন্দয প্রকৃরতলক উলবাগ কযা খুফ করিন কাজ। ফুক কাুঁালনা আুঁকা 
ফাুঁকা াকদন্ডী। উলেলে থারা ফুরগোর লে থর ে। ভালঝভালঝ অলনকগুলরা তছাে ফ়ে ফুরগোলরয ফুজ 
গাররচা রফছালনা প্রান্তয। চারযরদলক ফুলজয ভালযাল াজালনা াাল়েয ারয। এরদলক রদলক গরু-তব়ো 



চল়ে তফ়োলচ্ছ। তকান যাখার ফা তভলারলকয তদখা তরাভ না। অনে তকান তেরকং দর তনই। লথ 
আভযাই। তমন আভযাই এই অঞ্চলরয একভাত্র অরধকাযী। তকান তকান ফুরগোলর জলভ আলছ একেু আধেু 
জর, তমন প্রকৃরতয ভালঝ তুরর রদলে আুঁকা তছাট্ট তছাট্ট ুকুয। গফারদ শুলদয থাকায জনে াথয তঘযা 
আস্তানা। ভনুলেীন াা়ে তঘযা োভরীভা তমন প্রকৃরত তদফী আভালদযই জনে ারজলে তযলখলছন। তাুঁয অায 
কৃাে ধনে আভযা।  প্ররতলদই ত নতুনবালফ উদ্ভারত। 
 
এইবালফ এরগলে তমলত তমলত াুঁপ ছা়েলত দাুঁ়োলতই ে। 
এক তছাে ফুরগোলরয প্রালন্ত িাৎ তদখা তরাভ াথলযয 
থালভয উয ভাথালগাুঁজায একেুকলযা ছাদ তদো রফশ্রালভয 
জােগা, চারযরদলক উনু্মক্ত একেুকলযা চারা। তলে োন 
ধলযরছর ফায। ফাই রলিয তফাঝা নারভলে ালথ তনো 
শুকলনা খাফায তখলত শুরু কযরাভ। তগারগনা তথলক ঙ্গী 
ো দুরে াযলভে আভালদয ালথই বাগাবারগ কলয 
উদযূরতম কযরছর। ক্লারন্ত রকছুো দূয লতই আফায চরা 
শুরু। 
 
 রফবুরতবুললনয কথাে "রদন যারত্র ায লে, জন্ম ভযণ ায লে, ভা, ফলম, ভন্বস্তয, ভামুগ ায লে চলর 
মাে… " -- তফু আভযা খুুঁলজ খুুঁলজ রপরয ঐ ভাযত্ন বান্ডায। হৃদে আয নেলনয তভরফন্ধলন থরচূ়োয রদলক 
এরগলে মাোয লথ কখলনা নীর আকা, কখলনা তভলঘয ভ্রূকুরে, একেু আধেু ফৃরি, কখন ফুরগোলরয 
ফুজ আুঁচর, কখলনা ন়েফল়ে াথলযয ংকীণম রফজ্জনক লথ ফুক কাুঁালনা চরা, রকন্তু আভালদয ততা 
এরগলে তমলতই ে। ভলন ে আয ুন্দয ুন্দয প্রকৃরতয ভরণভারনকে লথ ছর়েলে যলেলছ আভালদয জনে, 
কুর়েলে তনোয অবীপ্সাে এরগলে চরা ফন্ধ 
ে না। প্ররত ভুূলতমই নতুন কলয প্ররতজ্ঞা 
- এরগলে তমলত লফ আভালদয। অনে 
তকান রথলকয তদখা তনই এই লথ। 
ভলন ে আভযাই তমন এই লথয 
রররবংলিান! অংকাযী ভন যীলযয ফর 
ফার়েলে তদে। তভঘ যলর তদখা মালচ্ছ 
ূমমলদফ রিলভ ঢরলছন। ফুলকয ফ 
দভলক উজা়ে কলয ঐ লথই এরগলে তমলত 
লফ। অফললল তৌঁলছ তগরাভ তই থর 
ে। উচ্চতা প্রাে ১২০০০ পুে। নারভক গ্রালভয তথলক দূযত্ব প্রাে ১১ রকলরারভোয।   
তখালন তদখা রভরলরা এক জনভানফীন আশ্রে। আভালদয গাইড জানালরন এরে একরে রনিঃশুরৃ তেকাম াে। 
আফায শুরু লরা ফৃরি। ফযলপয তছাে তছাে েুকলযা ফৃরিয তপাুঁোয ালথ ়েলত রাগলরা। ফুজ ঘালয 
উয াদা ফযলপয আস্তযণ, এক ভাোফী রযলফ। এ এক নতুন াো। কতযকভ বালফ াজলফ প্রকৃরতয 



আুঁচর! ফায ফায ভলন লত রাগলরা, আভালদয মরদ একেু তদরয লতা, তালর লথই তফাধে আভালদয েু 
কলয খল তমলত লতা অরত খা়োই-থ তথলক অতর খালদ। থাক, লথয ফীবৎতা নাই ফা ফনমনা কযরাভ।  
 
এক েুকলযা ছালদয তরাে যান্নাফান্নায এক রচরলত চারা আয তায ালথ আভালদয কলেকজলনয ভাথালগাুঁজায 
ছাদ। অগতো ফারকলদয িাুঁই রনলত লফ ফাইলযয তাুঁফূলত। ঝেে তাুঁফু খাোলনা ’র। ন্ধো তনলভ এলরা। 
একরদলক যালতয খাোয ততরয লচ্ছ, আয আভযা তচলে তদখরছরাভ উনু্মক্ত আকালয রদলক। ভলন রচ্ছর 
আভযা, শুধু আভযাই ঐ জগলতয একভাত্র ফারন্দা। তকউ তকাত্থা তনই, তকউ আলফ না আভালদয তথলক 
আনলন্দয বাগ রনলত।  
 
যান্না তল লতই ফাই তেুলজা শুরু কলয রদর। রতেই তলে ছুুঁলচায ডনবফিক চররছর। োুঁ, এফায 
ারন্ত। রদলক আকাল কলরা তভলঘয আনালগানা --- প্রচন্ড রলভর াো, জোলকে ল়ে িকিক্ কলয 
কাুঁরছরাভ আভযা। তকউ ছালদয রনলচ, তকউ তাুঁফুলত শুলে ়ের। ভাঝযালত প্রচন্ড ঝ়ে আয ফৃরি। তাুঁফুলত 
মাযা রছর অজানা বলেই ছুলে এলরা ছাদ তদো আস্তানায রনলচ। িাৎ পৎফ্ৎ কলয আোজ কলয অন্ধকালয 
রভররলে তগর আভালদয তাুঁফু। বলে কাুঁরছ আভযা। কী ে, কী ে -- প্রলতেলকয ভলনই অজানা আংকা। 
রকছু লয ঝ়ে থাভলর ফৃরি থাভরছর না। তই লঙ্গ ফযপ ়েরছর একেু আধেু। অল্প জােগালতই 
িাািার কলয শুলে র়ে ফাই।   
 
১২ তারযখ কার। তবায ফায আলগই আভালদয কলেকজন উলি ়ের। যরক্তভ আবাে উত্তলযয রভারলেয 
ঘুভ বাঙলছ। এলক এলক নন্দালকাে, নন্দালদফী, নন্দালদফী ূফম, ুনন্দালদফী, ালনাোররদুোয, থাযলকাে ইতোরদ। 
আভালদয ভলধে ফমতালযাী ভয ঐ াা়েগুলরায রযচে রদরচ্ছর। এযলয তফলযারাভ আভালদয উল়ে মাো 
তাুঁফু খুুঁজলত। রকছু দুলয াাল়েয ঢালর খুুঁলজ াো তগর আভালদয ফহু রদলনয ফহু াা়েী লথয ঙ্গী ঐ 
তাুঁফু। আনলন্দয ীভা তনই। ত ত কযলত কযলত রপযরাভ আভযা। 
 
কালরয চা আয প্রাতযা তলয আভযা চররাভ রচপু্প েলয উলেলে। ঙ্গী তই তগারগনায তজা়ো াযলভে। 
প্রচুয উতযাই তবলঙ আভযা উিলত রাগরাভ। যাস্তা দুই রকলরারভোলযয ভলতা। উচ্চতা প্রাে ১২,৫০০ পুে। 
উলয উলি তচালখয াভলন খুলর তগর য য অলনকগুলরা ৃঙ্গ। আফায আভযা বয কযরাভ ভলযয উয। 
 রচরনলে রদলত রাগর ৃঙ্গ গুলরা। এলক এলক তলজ আলছ নন্দাখাত, কালভে, ভাইকলতারর, রত্রূরর, 
ূনন্দালদফী, নন্দালদফী, ালনাোররদুোয, নন্দালকাে ইতোরদ। এয লয তদখা তগর রতব্বতীে ফমত ভারায 
অলনকগুলরা ৃঙ্গ। তচালখয াভলন তুলায আচ্ছারদত রভারে ফমতভারায ৃঙ্গগুলরা কালছ, আয কালছ চলর 
আলছ। ভলন ে এক ছুলে চলর মাো মালফ। রনলজয ভলধে তম রশু ভন রছর িাৎই তজলগ উির। এই 
স্বলেয স্বগমবূরভ তছল়ে তমলত ভন চাে না। তফু নাভলতই ’র।  [আগাভী ংখোে ভাে] 


