
অরুণকান্তি ঘ াষ  

[পুরনো কাসুন্তি মানে পুরনো হাাঁটাপনের গল্প। মূল গল্প েয়, ন্তহমালনয়র ঘকােও খাসমুলুনক ঘেনে 
ন্তগনয় আনগ ন্তপনে ন্তকেু মেনকমে করা  টো  নট োয়, কে অনেো ঘলানকর সানে ঘেো জাো হয় – 
ঘসখানে কে কো মূল গনল্পর অেুসারী হনয় জুনে োয়। পুরনো কাসুন্তি আসনল প্রায় ভুনল োওয়া 
ন্তকস সাগুনলার ঘরাো বা পাঠক ঘখাাঁনজ। জান্তে, আর ঘকউ ো শুেুক, আপোরা ঘো আনেে...]  

 প্রেম ঘেখা োাঁর সানেই হনয়ন্তেল, ঘেষ ঘেখাটাও বুন্তি োাঁর সানেই হনব। ঘসই কনব োন্তজিন্তলিংনয়র 
এক ঘভানর কম্বল-োপা আরাম ঘেনে ঘেেে-লানগায়া বযালকন্তে ঘেনক ঘেনখন্তেলাম, উত্তর আকানে ভাসনে 
ন্তবোল এক ঘসাো-রূনপার ইমারে! কাঞ্চেজঙ্ঘা সপাষিে। এক ঘেখানেই কী ঘে কাণ্ড  নট ঘগল, কী বন্তল? 
ঘসই ঘেনক ‘অন্তিনের পানর পানর এ ঘেখার বারোনর বন্তহয়ান্তে রনের প্রবানহ...।’ ঘসই ঘেনক োো অন্তেলায় 
লাগাোর ঘেষ্টা োন্তলনয় ঘগন্তে কী উপানয় স্বণিেূনোর কে কােন্তটনে ঘপৌঁেনো োয়। And that was a long 
journey – ঘবে বে এন্তপনসাড, েনব ঘসটা ঘো আজনকর গল্প েয়। গল্পটা কাঞ্চেজঙ্ঘানক সামনে ঘরনখ 
শুরু হনলও সমনয় ন্তভন্ন খানে েনল ন্তগনয়ন্তেল। এখে আসল কোয় আন্তস।  
 ৯৫-এর েীনে অনেকটা ঘেন্তর কনরই রওো ন্তেনয়ন্তেলাম ঘগাো-লা’র লক্ষ্য ন্তেনয়। উনেেয ঘগাো 
Mountain Pass-এ োাঁন্তেনয় এক ন্তেিঃশ্বাস েূরনে ঘেখব োাঁনক। োাঁরা েুনয়কবার পাহানে ঘহাঁনটনেে, োাঁরা 
রািাটার ঘখাাঁজখবর জানেে, অনেনক  ুনরও এনসনেে। খুব ন্তকেু েয়, ঘগনলই োওয়া োয়। পন্তিম ন্তসন্তিনমর 
ইয়াকসম ঘেনক ন্তেে োর-পাাঁে ঘহাঁনট ঘগাো ন্তগন্তরপনের ন্তেনর ওনঠ পো খুব ন্তকেু িন্তির েয়। অবেয আমার 
ন্তেনজর ঘক্ষ্নে একটা িন্তি ন্তেল, ঘসটা রওো ঘেওয়ার আনগ। েখে সনব মযানলন্তরয়া ঘেনক ঘবাঁনেন্তে, 
ডাোরবাবু-ঘক ফুসনল ন্তফট সান্তটিন্তফনকট আোয় কনর অন্তফনস জনয়ে কনরন্তে এবিং একন্তেে সবার সব ন্তেনষধ 
উনপক্ষ্া কনর ঘবন্তরনয়ও পনেন্তে। েখেকার ন্তেনে বযাপারটা ঘবমাোে ন্তেল ো, বান্তকটুকু বনু্ধরা মযানেজ 
কনরন্তেল। আর ঘবন্তরনয় পোর পর সব হই হই কনর এন্তগনয় েনল ঘগইন্তজিং ঘপন্তলিং েুাঁনয় ইয়াকসম পেিি। 



ইয়াকসম আবার ন্তসন্তিনমর প্রেম রাজধােী। এখানে এনল দ্রষ্টবয অনেক। োক ঘসসব। ঘোট্ট েহনরর 
োনেোর সানহনবর খাোয় আমানের োমধাম ন্তলন্তখনয়, োাঁরই সুপান্তরে করা েরুণ ও আপাে-ন্তেরীহ ন্তেলীপ 
প্রধাে-ঘক গাইড ন্তেনয়াগ কনর হাাঁটা ন্তেলাম সেনল, োরপনরর ন্তেে। মানির গল্পগুনলা করন্তে ো; এটুকু বন্তল, 
ঘজািংন্তর পেিি অসম্ভব ঘরােিলমনল ন্তেে ঘপনয়ন্তে - োরুণ উপনভাগ কনরন্তে লম্বা রািা, োর েোই উৎরাই, 
মধয ন্তহমালনয়র মে ঘকমে করা ভূেৃেয। ঘজািংন্তর ন্তমনডায় ঘপৌঁেনোর আনগ, মানি ঘেওরান্তল োনমর একটা 
জায়গা ন্তেনয় ন্তগন্তরন্তেরা-ন্তট টপনক ঘেনে হয়। ঘসই ঘেওরান্তল ন্তেনর উনঠই েৃন্তষ্ট বাাঁধা পনে ঘগল সামনে, 
সরলনরখার মানপ ৮--১০ ন্তকন্তম েূনর। ঘোনখ পলক পনে ো, মুনখ কো সনর ো! েুপুর-গোনো ঘেরো 
আনলায় কাঞ্চেজঙ্ঘার েুগিনেে ঘেনখ ন্তবস্ময়ন্তবমূঢ় েো আমার। ন্তেখাে রূনপার ঘেওয়ানল অজস্র ঘেন্তে হােুন্তে 
েুন্তল কন্তেিনকর আাঁন্তকবুন্তক। এমে স্থাপেয ন্তক ন্তেেক ঘখয়ানল তেন্তর হনয় োয়? হনবও বা।  
 ঘজািংন্তর ঘলায়ার ন্তমনডায় ফনরে বািংনলার পানে োাঁবু ঘফনলন্তেলাম। ে’জনের জেয েুনটা বে োাঁবু, 
ঘবে আনয়ে কনর ন্তেলাম। সনন্ধর ন্তেনক এক অসমীয়া জুন্তট এনস ঘগল ‘একটু জায়গা োও’ বনল। বযাপার 
ঘেটুকু ঘবািা ঘগল ো হ’ল এই – এই জুন্তট আজ বান্তখম বািংনলা ঘেনক ঘবন্তরনয় প্রায় পুনরা েোই পেটা 
োন্তরনয় োন্তরনয় ঘভনে ন্তবনকনলর ন্তেনক উপায়াির ো ঘেনখ পন্তেমন্তর গন্তেনে ঘজািংন্তর এনস ঘপৌঁনেনে। ঘকাোও 
আিাো ঘজানটন্তে, সনে রসে সরঞ্জাম ন্তকেুই ঘেই, োই বাোন্তলবাবুনের কানে েরবার। ো বলার অবকাে 
ঘেই। োোো আমরা স্বভাব উোর। ঘবে খান্তের কনর ওাঁনের জায়গা কনর ন্তেলাম, বলাবাহুলয, রানে আহানরর 
বযবস্থাও। ন্তবন্তেমনয় হঠাৎ জনম ওঠা বনু্ধো, মধযরাে পেিি অজস্র গল্পগুজব। আমানের েনল করুণা’র 
(করুণান্তসনু্ধ েক্রবেিী) অনেককাল অসনম ঘকনটনে, ভাষাটায় ঘবে ঘোি। আমানের হনয় ঘস-ই আসর জন্তমনয় 
ন্তেনল আরন্তক!  
 ন্তখেুন্তে পাপর আোর ওমনলট ন্তেনয় েুেিাি একটা তেেনভাজ ঘসনর সবাই ন্তমনল রানের ন্তরন্তলন্তজয়াস 
পায়োন্তর করনে ঘবনরালাম। আকানে অেুেন্তেেুে ঘকান্তট আনলাকন্তবিুর মানি আমানের ঘেো োরাগুনলা 
ঘখাাঁজার ঘেষ্টা কনর ঘগলাম। এে ন্তেষ্কলঙ্ক আকাে ঘেষ কনব ঘেনখন্তে মনে করনে পারলাম ো। হােকাাঁপানো 
ঠাণ্ডায় ঘবন্তেক্ষ্ণ বাইনর োকা ঘগল ো, দ্রুে োাঁবুনে ঢুকনে হ’ল। এর মনধয ন্তবির কো হনয় ঘগনে েেুে েুই 
বনু্ধর সানে। ওাঁনের ন্তবনয় হনয়নে বের-খানেক আনগ। শুেলাম, এটা একরকনমর হান্তেমুে ঘেক! ঘহে 
ঘরামান্তিক জুন্তট ঘেখাই োয় ো। খুবই ইন সপায়ান্তরিং লাগল বযাপারটা। আর ঘেটা লক্ষ্যেীয় ঘসটা হ’ল েুজনের 
মনধয কেিান্তটর েরীর-স্বাস্থয ঘবে ভানলা, েুলোয় েরুণীন্তট একটু েুবলা-পােলা। ন্তকন্তু ঘবৌ কেিার ঘেনয় সাহসী, 
and seemed to be more adventurous! ন্তহনেে (কেিা) বার বার আমানের ন্তজনেস করন্তেল, ‘পারব 
ঘো ঘগাো পেিি ঘেনে?’ আর ‘ন্তবহু’ (ও োমটাই শুনেন্তে) ো বলন্তেল, োর সারমমি হ’ল ‘রািা ঘেমেই ঘহাক 
ন্তঠক েনল োব। শুধু আপোরা সনে োকনবে।’ আমরা কী বন্তল? ঘগাো-লা’র লাে পাটি সম্পনকি ো ো শুনেন্তে 
োনে আমানেরই বুনক েুরুেুরু েো। এখে ওনের কেন্তফনডনের ঘোগাে ঘেওয়া আমানের পনক্ষ্ একটু 
বাোবান্তে হনয় োয়। ন্তকন্তু এসময় ঘেনগন্তটভ ন্তকেু বলনে ঘেই, ভীরু মােুষনেরও োয় পনে – অেযনের ভরসা 
ঘেওয়া। আমরাও ঘসই োয় পালে কন্তর। বন্তল, ‘ঘেখনেে ঘো কী ফযািান্তেক ওনয়োর, শুধু হাাঁটনে োকুে 
আর ঘেখনে ঘেখনে ঘপৌঁনে োে।’  
 অমে আন্তবশ্বাসয োরা-ভরা আকাে ঘেখার পনর মনের মনধয আগামী ন্তেেগুনলা আরও িলমন্তলনয় 
আনস; শুভরান্তে বনল ঘে োর ন্তিন্তপিং-বযানগ ঢুনক পন্তে।  ুম আর স্বপ্ন প্রায় একই সানে োনম ঘোনখ।  



 কো ন্তেল ন্তেলীপ (গাইড) ন্তেনজ এনস ঘভানরর ো ন্তেনয় োনব। ঘস এল ো। আমরা অবেয ঘটর 
পাইন্তে কখে ঘভার হনয় ঘগনে।  ুম ভােল ন্তবহুর ডানক, ‘কী বযাপার, আপোরা ন্তভউ পনয়ি োনবে ো?’ 
োইনো,  ন্তেনে ঘেন্তখ সােটা! ন্তেলীপ এল ো ঘকে? োাঁবুর ন্তজপার ঘটনে বাইনর ঘেখলাম। সব সাো। আর 
ন্তকেু ঘেখা োনে ো। বুিলাম, গাইড ঘকে এখেও আনসন্তে।  
 বাইনর এনস পন্তরন্তস্থন্তে োোই কনর ন্তসদ্ধাি ন্তেলাম, আপােে অনপক্ষ্া। আসনল আজনকর বযাপারটা 
ঘখলার ভাষায় ‘against the run of play’ – এনকবানর অযান্তিক্লাইমযাক্স! কলকাো ঘেনক এ-পেিি ঘে 
আকাে সে ন্তেল োর সানে এই সকানলর ঘকােও ন্তমল ঘেই। আজ েৃেযে ন্তভন নেে। েেফুট েূনরর 
ঘলাকটানকও ঘেো োয় ো, োয়ামূন্তেি মনে হয়।  
 ঘবলার ন্তেনক আকানে একটু আনলা ঘেখা ঘগল, সাো কুয়াোও অনেকটা হালকা। ন্তকন্তু ঘকাোও 
এেটুকু েীল খুাঁনজ পাওয়া োয় ো। োই ঘহাক, গাইনডর সনে েলাপরামেি কনর মনে হ’ল, অনপক্ষ্া ো কনর 
োেন্তসিংনয়র ন্তেনক এন্তগনয় োওয়া ভানলা, আকাে একসময় ন্তঠক হনয় োনব। একবার োেন্তসিং ঘপৌঁনে ঘগনল 
ঘগাো-লা অনেকটাই হানের কানে। এমে সরল ন্তসদ্ধানি আসা কন্তঠে ন্তকেু েয়। সবাই বুিল। অসমীয়া 
েম্পন্তেও বুিল, দ্রুে তেন্তর হনয়ও ন্তেল। েনলর প্রবীণ সহায়ক অমর-ন্তজ ইন্তেমনধয ন্তকেু িটপট ঘেকফাে 
বান্তেনয় ঘফনলনে এবিং হানে হানে ঘপৌঁনেও ন্তেনয়নে।  
 সানে েেটা োগাে সব ঘবে অেুকূল মনে হ’ল। এবার ঘবন্তরনয় পেনলই হয়। কযাম্পসাইট ঘেনে 
সনব ঘবন্তরনয় পা ঘরনখন্তে েোইপনের প্রেম পানক। োমনে হ’ল। ঘেখলাম ন্তকেু ঘলাক ঘেনম আসনে উলনটা 
ন্তেক ঘেনক। কো বনল জাো ঘগল, ওরা এন্তগনয় ন্তগনয়ন্তেল বনট, রািায় ঘনা-ফল ঘপনয় ঘফরার পে ধনরনে। 
ঘনা-ফল! ঘকাোয় ঘনা-ফল? ওরা বলনল, ‘শুরু হনয় ঘগনে।’ েখেই আমার ঘোনখ পনে, আকানে পালনকর 
মনো ন্তকেু উেনে এবিং জযানকনট এনসও লাগনে। হযাাঁ, োইনো। এর োম ‘ঘনা-ঘেক স’! এই েুষার োোর 
মনো েয়, পালনকর মনো িনর। আহা! কী ভানলা ঘে লাগনে। আমরা ন্তঠক বুনি ঘপলাম ো, ঘকে সামােয 
পালক িরা ঘেনখ ঘলানক িনের আেঙ্কা করনে? বরিং, এর মনধয ন্তেনয় হাাঁটার ঘে মজা আনে ঘসটাই ঘো ন্তমস 
করনে। এখে অবেয েনকির অবকাে ঘেই। কার সানেই বা েনকি োব? োরা ন্তপেনে আসন্তেল োনেরও 
অনেনক আর এনগাল ো। আমরা োো শুরুনেই রািায় োাঁন্তেনয় েলীয় কেফানরে ঘসনর ঘফন্তল, এন্তগনয় 
োওয়ার ন্তসদ্ধাি বহাল রান্তখ।  
 গানয় মাোয় েুষারপালক জন্তেনয় ন্তেন্তবয োন্তেলাম, ঘেে স্বনপ্ন পাওয়া রািা ধনর হাাঁটন্তে। হঠাৎ ন্তপেে 
ঘেনক ঘকউ ঘেে ঘহাঁনক ন্তকেু বলনে োইল। োমলাম। ন্তপেনে ন্তহনেে হাে েুনলনে। ঘকােও সমসযা? ঘস 
এন্তগনয় আনস, আমরা অনপক্ষ্া কন্তর। কী হনয়নে? ন্তহনেে বলনল, ‘We are quitting’ – ঘসকী! ঘকে? ন্তবহু 
বলনল, ‘He’s panicking without reason!’  
 গম্ভীর পন্তরন্তস্থন্তে। ন্তগন্নী ঘেনে োইনে, কেিা োইনে ো। আসনল ন্তহনেে পালনকর মনধয িনের ভূে 

ঘেখনে। লন্তজক োক, ো োক, ঘেখনে ঘো। ঘবািাবার মৃেু ঘেষ্টা োলাই, কাজ ঘেয় ো। ন্তবহুর জেয মে 
খারাপ হয় বনট, ন্তকন্তু ন্তকেু করার োনক ো। একসময় বলনেই হয়, ‘ন্তফরনে হনল এখেই ঘফনরা। ঘটক 
ঘকয়ার।’ েুজনে হাে েুনল টা-টা কনর, োরপর িরা পালনকর মনধয েলনে েলনে েুজনে হান্তরনয় োয়।                 
[আগামী সিংখযায়]      


