
 

 

 এখনও ফখানন কনযানায বুত অতত-তিয়। এখনও ককউ কবনফ ানে না, ঘনয ফাইনয ফা অজ্ঞাতফান 
ককাথায় তগনয় ক তনযানদ থাকনত ানয। একতদন ক মখন তখন কমখানন কখানন চনর মানফ ফনর খাড়া তির, আজ 
তায ফ াধ ভনয বুত নয়নি। কম াাড়চূনড়ায় কমনতা ক কানিয কুটুভফাতড় কমনতও বয় ায়। এ এক তকুতেৎ 
ভয়, ুযননা াতা খুনরও এয নভুনা কভনর না। আফায এই ভনয়ই নাতক ককউ ফা কাযা দুগগনভয কখায়াফ কদনখ। 
এযা Madly Brigade -এয করাক। ্াাঁ, আভানদয কচনা কচৌতিয ভনধ্ই আনি অননক তুতকগতরুণ মাযা াগরাতভয 
অতীত কীততগ তিনি কনয তদনয় নয়া াগরাতভয িক কলনত থানক। এনদয আয ধনয যাখা কগর না। ঘনযয কিনর 
াতরনয় মানফ তভারনয়য কাাঁা কাাঁা ভুরুনক, এই কনযানাকানরও! কক ফনর? াগর কভ তড়য়ানি!!  
  
        একটু খুনরই ফতর। ত্রূ তদ্ধান্ত-কক আনাযা কচননন। ্াাঁ, কম ত্রূ াত ভানদনয াত ফগতচূড়া 
আয াত আনেয়তগতযয তয িুাঁনয়, দতিণ ও উত্তযনভরু অতবমান কনয তগনন ফইনয় নতুনাতা জুনড় তদনয়নিন, 
তততনই নরন নানটয গুরু! ককাতবড ্াননডতভনকয তদনন ত্রূ দারুণ অ্াতিতবস্ট-এয বূতভকা তননয়নিন। বয় 
ফ্াতধনত আিান্ত ভানুলনদয ান থাকায কচষ্টা কনযনিন, আয চুতানড় চভকপ্রদ একতট লড়মন্ত্র াতননয়নিন। তাাঁয 
তকায তাতরকায় এক ঝাাঁক নাভ। রুদ্র (ারদায), যনভ (যায়), ভরয় (ভুখাতজগ), কৌযবতঞ্চন (ভণ্ডর), তকযণাত্র-
কদয ভনতা এবানযস্টায াগ্রন ফা ঠ্্ারায় নড় ‘্াাঁ’ ফনর তদনয়নিন। ত্রূ তাাঁয ভধুযতভ ভগজনধারাইনয়য কাজতট 
তঠ্কঠ্াক কনযনিন। শুনরাভ, তফখ্াত কদফাত তফশ্বাও জুনটনিন নে। আয কী? এফায কফতযনয় ড়নরই ’র। 
ত্’য প্রনযাচনায় ফাই এখন ভতনরয গরা-জনর কননভ নড়নিন। এই জনর-ড়া দা কাতটনয় উঠ্নরই তভরনফ 
তভারনয় মাওয়ায িাড়ত্র !  
 
         ককাথায় মানে রুদ্র, ত্, যনভ, ভরয়-যা? উত্তয ’র, আভা-ডাফরাভ ীনলগ। ভাউন্ট আভা-ডাফরাভ– the 
most aesthetically towering majesty in the Everest Empire! এত ুন্দয ফগত ৃতথফীনত কভ আনি। 
আতভ কখনও এবানযস্ট এরাকায় মাইতন। তাই কদখাও য়তন। তনফ একটা িতফয কথা খুফ ভনন আনি। নব্বই 
দনকয প্রথভ তদনক এক ীনতয তদনন কার কথনক নে মগন্ত াাতড়য়ানদয ভানফন তভারয়-তথক যতনরার 
তফশ্বা িতফতট কদতখনয়তিনরন। ্াাংনফানচ তকম্বা তডাংনফানচ কথনক কতারা, অাধাযণ একতট কেভ। কপাযগ্রাউনে ুন্দয 
াাতড় ফাতড়, ফাাঁতদনক রম্বা একতট ভই তায গানয় করান তদনয় আনি, কতট কফনয় উনঠ্ কগনরই ফাতড়য িাদ। 
ফ্াকড্রন ডানা কভরা তফার এক শুভ্র িীযাজ, কমন এইভাত্র উনড় এন িানদ ফননি। আা! ভই কফনয় িানদ 
কগনরই িীযানজয ডানায় কচন ফা মায়! কই প্রথভ কদখা, অনুভ আভা-ডাফরাভ। তাযয আযও কতফায 
কতবানফ কদনখতি, তকন্তু প্রথভনদখা িতফতট যনয় কগনি ভনন ফযাফনযয ভনতা। অফ্ ত্রূনয অতবজ্ঞতা অননক 
প্রত্ি। কতদন গনে গনে শুনতিরাভ ওয িতফয কথা। ২০১০ এ এবানযস্ট কফক্াম্প তির ওয প্রথভ াই-
অরতটচূ্ড কেক। প্রচতরত যাস্তায় কাঠ্ভাণু্ড কথনক রুকরা উনড় তগনয় াাঁটানথ পাকতডাং, নাভনচফাজায, থাাংনফানচ নয় 
তডাংনফানচয তদনক কমনত কমনত কদখা য় উড়ন্ত কই িীযানজয ানথ। কফাযই ক প্রথভ একতট DSLR ক্ানভযা 
তননয় কগনি নে, তকন্তু তখনও মগন্ত একফাযও তিক কনযতন কতট।  দযকায নড়তন আযতক। তা, কমনত কমনত ক 
এক জায়গায় দাাঁতড়নয় মায়। কদখর, থান াথয-গড়া করাকার এক গুম্ফায ভাথায় ইয়ানকয তাং-নভত খুতর 
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চড়াননা আনি। তাং-এয গানয় ফাাতয 
কারুকাজ। তিনন আকা জুনড় 
তফুর ফগত আভা-ডাফরাভ। 
ত্রূনয ভনন ’র, প্রথভ ট 
কনওয়ায ভয় এননি। DSLR 
ানত তননয় কেভ কনয ক, ফ্াকড্রন 
াদা িীযাজ, াভনন কেনভয ফানভ 
ফাাঁকাননা তাং আভা-ডাফরানভয কাাঁধ 
িুাঁনয় কগনি। কেভ তঠ্ক নতই াটায 
নড়। That became the shot 
of a lifetime…!  
 
 কী ফরনি ত্রূ? ‚একফানয কত কী কদখরাভ, শুধু কদখনতই তগনয়তিরাভ কম। তখন কতা বাতফতন, 
ভাউনন্টতনয়ায নফা। ভাউনন্টতনয়াতযাং ফ্াাযটাই ভাথায় আনতন। একফাযও বাতফতন, এই কম তউজ ভ্ানজতস্টক 
তকগুনরা কদখতি, এনদয ভাথায় ওঠ্া মায়! না, বাতফতন। তখন কক জাননতা, াাঁচ ফিয ফানদ আফায এখানন আনফা, 
তাও এবানযস্ট িাইম্ব কযনত! ২০১৫’য এক্সততডন কফক্াম্প কৌঁনিও ফাততর য়, কাযণ বূতভকম্প। ২০১৬’য় 
আফায কগরাভ, এফাং একটা পুর তিনগড একানথ াতভট কযরাভ। আভযা অনননক ফেু তিরাভ, অনননক নতুন কনয 
ফেু রাভ। এবানযস্ট আভানদয ভনধ্ ফতোংটা গনড় তদনয়তির। That has been a huge factor and that still 
works…” ত্রূ এবানযস্ট নফগয গে ফরতির। তজনজ্ঞ কতয, ‚এফানয কীবানফ কভাতটনবট কযনর ফাইনক?‛  
 ‚কই এবানযস্ট গ্রুটা আফায একানথ মানফ, এটাই কতা big motivator! Team that climbs to-
gether stays together…” 
 ‚এনতই ফ তভনট কগর? তা তনশ্চয়ই নয়?‛  
 ‚তা নয়। আতভ রুদ্রদানক ফররাভ, টাকায়া িাড়া কী কী প্রফনরভ আনি ফনরা।  ও অতপ ফাতড় িুতটিাটা 
ইত্াতদ তভতরনয় অননকগুনরা ঝানভরায কথা ফরনরা। ফকটায ফ্াানয আভায তকিু তনতদগষ্ট উত্তযও তির। কতা, 
আতিনভটতর ্াাঁ ফরনত ’র। কভাটাভুতট এটাই কভন কস্টাতয।‛ ত্রূ এযকভ তিপ কনয।   
 ‚তায ভানন ফাই মানে?‛ আফায তজনজ্ঞ কতয।  
 ‚আতভ কাপুর। ভরয়, রুদ্র-দা, কদফাত-দা কনপাভগ কনযনি। কৌযব-দা, তকযণ-দা একটু ভয় কচনয়নি। 
ধনয তনতে, মানফ‛।   
 িতফয গনে তপতয। তায আনগ কফাধয় একটা ধযতাই রানগ। ২০১০এ মায প্রথভ কভজয কেক, ক ভাত্র 
একদনক স্বনেয কচনয়ও কযাভাঞ্চকয এক তযিভায ভাকাফ্ যচনা কনয কপরর, বাফনত কগনর তননজয 
তফস্ময়নফানধয অতীত অতবজ্ঞতাগুনরা তপনক নয় মায়। এবানযস্ট াতভট কথনক ধযনর ফিয াাঁচ ভাত্র। এযভনধ্ াত 
ভানদনয ফকতট ীলগতফনু্দ িুাঁনয় কম তফশ্বরূ দগন কনযনি ক, কই আশ্চমগনদখায অরূকথা আভযা ককভন কনয 
ফুঝফ? এখানন কম আভানদয কেনায কচাখ ভন ায কভনন মায়। আা কযনফা, একতদন ত্রূ তননজ কই 
ভাকাফ্ভয় অতবমাত্রা–য অনুুঙ্খ তফফযণ তরখনফ। ওয ক িভতা আনি। কতদন তায Adventure Epic নফমুনগয 
তরুণ-তকনাযনদয ানত ানত ঘুযনফ। কনফ ও তরখনফ, জাতন না। The sooner, the better…! কমকথা ফরতিরাভ, 
ককানও নন্দ কনই, এক দনক ত্রূনয তনজস্ব াডগ তডনে এফাং ভাথায় কভভতয কর’এ অজস্র স্র িতফয কেভ 



 

 

জভা নয় আনি। অনুভান কযনত াতয, ককাথাও দুদণ্ড তথতু নয় ফনর কই িতফগুনরা স্লাইড-কানয়য ভনতা এনকয 
য এক কচানখয াভনন আন। তনফ একতট তফনল িতফ ফায ফায আন। ভননয তবতনয চরা ফ্াখ্াতীত তকিু 
িরাকরায কাযনণ কই তফনল িতফতট এন তকিুিনণয জন্ কথনভ থানক, তকিু ফরনত চায়। িতফতট হ্’র, কই ইয়ানকয 
তাং িুাঁনয় থাকা আভা-ডাফরাভ।  
 
 আভা-ডাফরাভ নেয অথগ ‘ভানয়য ায’! আনর এয দুই কাাঁধ কথনক দুতট আইপর কননভ ফুনকয কানি এন 
জুনড় কগনি। তঠ্ক কযা যভণীয গরায ানযয ভনতা। আভানদয কচানখ কম ডানানভরা িীযাজ ক-ই খুমু্ব ও 
আানয এরাকায করাকনদয কানি ‘Mother’s Necklace’, ‘ভানয়য ায’। ভাতৃরূ জতড়নয় কগনি ফনরই ফুতঝ 
আভাডাফরাভ অতততযক্ত ুন্দয! ওই কম কথায় আনি, ুন্দয মায কচানখ কমভন কনয ধযা কদয়।  
 
 ্াাঁ, DSLR কেনভ আটকাননা কই আভা-ডাফরাভ অতবমানন মানে ত্রূ এফাং ওয ফেুযা। ২০১০, ২০১৫, 
২০১৬ ননয য এই ২০২০-কত আফায এবানযস্ট ভানদন া যাখনত চরনি ক। আনাযা জাননন, তফার খুমু্ব 
ভল্লায গ্ারাতিক অ্াতম্পতথনয়টানয ুনভাতয, চ্াাংন, এবানযস্ট, করাথন, নূ্প ৎনয ভনতা ুদগন প্রবুযা ঝরভতরনয় 
থানক।  ওযা কখানন মানে না, কম ুন্দযতভ তায কানি মানে। এখন প্রশ্ন, কীবানফ ককাননথ মাওয়া? উত্তযটা 
অনননকই জাননন, মাাঁযা জাননন না তাাঁযাও এতিনণ ফুনঝ কগনিন কম যাস্তাটা এবানযস্ট রুনটয নে তভনর মায়। ওই, 
রুকরা কথনক পাকতডাং, নাভনচফাজায, থ্াাংনফানচ, নয় কম যাস্তাটা এবানযস্ট কফক্াম্প কগাযখন মগন্ত মায় কটা 
তদনয়ই কমনত নফ। তনফ এনিনত্র ্াাংনফানচয নয যাস্তা ডানতদনক কফাঁনক মানফ। তাযয আভাডাফরাভ কফ-ক্াম্প 
নয় দতিণতশ্চভ তগতযতযা ধনয, ভানন – climbing goes along the south-west ridge …। এক দুই কনয ততন 
নম্বয ক্াম্প ভাননই াতভট ক্াম্প। তাযয, গ্রানাইট আয ফযনপ কভাড়া কদওয়ার ধনয বাতটগক্ার িাইম্ব, তাযয শুধু 
ভনয়য অনিা। অতএফ, একফায করকাতা কাঠ্ভাণু্ড নয় রুক রা উনড় কমনত াযনরই ’র।  
 
 জট কনকনি এখাননই। কাযণ কনযানা। এখন মগন্ত ত্রূনয কাি কথনক কমটুকু কজননতি তা ’র, কনানর 
কেক ফা িাইম্ব াযতভট কদওয়া নে। তফনদতনদয তভারনয়য অন্দনয মাওয়ায জন্ িাড়ত্র কদওয়া শুরু নফ ১৭ 
অনিাফয কথনক। আন্তনদগীয় উড়ানও চারু নয় মানে। তাও চা কভনি না রুদ্র, ত্নদয। বাযত অততাংিতভত 
কদ ফনর কনার যকায বাযতীয় তফভাননয মাওয়া আা তননয় কফ কদারাচনর আনি। তািাড়া ইদানীাং বাযত-কনার 
ম্পকগ অননক ীতর। মতদও মগটন-তনবগয কনার তায াম্প্রততক অথগননততক তফমগয় কথনক ঘুনয দাাঁড়ানত কচনয় 
অননকটা বযা কযনি বাযতীয় মগটকনদয ওয। তনজ স্বানথগই দযজা খুরনত নফ তানক। উড়ান ফে থাকনরও 
ড়ক নথ, অন্তত করকাতায করানকয কনানর মাওয়া কপযা চরনফ এটুকু প্রায় তনতশ্চত। তাই করকাতায িাইম্বাযনদয 
কাঠ্ভাণ্ড কৌঁনি মাওয়াও ভান তনতশ্চত।  
 
 এ ভুূনতগ ওযা আভযা ফাই খুফ আাফাদী। ২৫ অনিাফয তিয নয়নি তদন, তভন আভা-ডাফরানভয ফ্ল্্াগঅপ 

নফ, ওযা কফতযনয় ড়নফ। ত্রূ ফরনি, ‚ানত কদড়ভা ভয়, অননক তজতটব কডবরানভন্ট নফ এয ভনধ্। 

কদখা মাক, let’s stay hopeful ” আভযা অফ্ অননক কফত উনত্ততজত। ককননা মাযা মানে তাযা মতই 

তফশ্বনাগতযক কাক না ককন, ফায নে কানাযুনযয কমাগ আনি। রুদ্রপ্রাদ ও ত্রূ ‚আনযাী‛-য ঘনযয কিনর। 

ফাতকনদয  নেও আনযাী তযফানযয প্রত্ি কমাগ যনয়নি। তাই আভানদয কিনত্র আততম্ একটু কফতই নফ! 

ত্রূনয কথায়, ‚The excitement is contagious!”   


