
যাজশখয ঘঘাল  

াাশে অজস্র কীর্তিয স্থর্ত-ংস্থা ‘র্ভারয়াজ ঘফকন’-এয অনযতভ ংগঠক যাজশখয 
র্নশজ এক অর্বমাত্রী। আজ াাশে তাাঁয দচাযণা চরশছ। শুধু াােই ফা ফর্র 
ঘকন, াগয ঘথশক াাে ফখাশনই তাাঁয মায়া ক্লার্ি  র্ফযর্তীন। আজশকয র্দশন 
ঘদখর্ছ, গঙ্গাাগয ঘথশক র্ংগার্ররা াম্রাশজয র্তর্ন ছুশে চশরশছন, রাগাতায। এশফয 
পাাঁশক আফায করভ ধশযশছন আভাশদয জনয, শুর্নশয়শছন অশনক ফছয আশগয এক 
ঘযাভাঞ্চকয অর্বমাশনয গল্প।  

         ারো ১৯৮৫। আভাশদয অথিাৎ ‘র্ভারয়া ঘফকন’-এয একো ঘর্ভনায শয়র্ছর গঙ্গাাগশয, নাভ 
র্ছর - National Seminar on Mountaineering, ঘমর্ে আজ ুযশনা অশনশকয সৃ্মর্তশত ভর্রন শয় 
মায়র্ন। শুরুো ঐখাশনই শয়র্ছর। তায আশগ ক্লাশফয এক্সর্র্িন অশনকগুশরাই শয়শছ; র্নশজযা কশযর্ছ, 
ঘমৌথবাশফ র্ির্েশদয াশথ শয়শছ। র্কন্তু এফায একেু জাতীয় স্তশয অথিাৎ ঘম ফ যাজযগুশরা ঘথশক তখন 
াাশে মায়ায চর র্ছর ঘযকভ কশয়কো যাশজযয ঘছশরশদয মুক্ত কযশর ঘকভন য়? ঘই বাফনায় র্স্থয 
’র এযকভ একর্ে জাতীয় দর মাশফ গশঙ্গাত্রী-৩ অর্বমাশন। এশফয ভাস্টাযভাইন্ড র্ছশরন একজন, খুফ 
র্যর্চত নাভ ভৃনার চযাোজিী। ১১ জশনয দর। র্নফিার্চত ’র চন্দন (র্রিায) ঘগাকুর, অর্বর্জৎ, ুবার্ল 
(ঘফাাঁচা), অরুভ (প্রথভ এক্সর্র্িন), আনন্দ বফদয (গুজযাে) শুবভয় ঘঘাল (ুনা), ঘকদায র্িং ভাযতরী 
(কুভায়ুন), ধযভ কু্ত(রখশনৌ), অর্জত ঘিকা (অভ),  িাক্তায কৃষ্ণকুভায দা এফং যাজশখয ঘঘাল (আর্ভ)।   
তখন ঘতা এখনকায ভশতা এন্ড্রশয়ি ঘপান ঘনই, চযাে কযায ুর্ফধা ঘনই। ঘকান একজশনয ঘযপাশযন্স ঘরোয 
আয ফাশয়ািাো, াশথ াশােি াইশজয পশো, এই র্ছর র্েভ ঘভম্বাযশদয র্যচয়ত্র। এো র্ছর তখনকায 
র্দশন র্ফগ ফাশজশেয এক্সর্র্িন, মর্দ ঘকান ঘযা র্ছরনা, যাপ যাই (HAP) র্ছর বযা। রক্ষ্য এক 



ঘেকর্নকযার র্ক, তায জনয একো কশভার্রেন র্েভ! ুতযাং একো উশেজনা র্ছর। তাছাো অরুশভয 
এো প্রথভ এক্সর্র্িন। দুজশন একাশথ প্রযাকর্ে 
কযতাভ, কখন ুশযা দরোই ভয়দাশন একাশথ র্ভর্রত 
শয় চরশতা াযীর্যক প্রস্তুর্ত । কাযণ আভাশদয অর্বমান 
র্ছর ঘভ ভাশ, ভাশন মখন অর্তর্যক্ত ফযশপয আঙ্কা। 
মাক, আভযা র্নউর্দর্ি শয় ঘৌঁছরাভ উেযকাী। 
াার্েশদয ঘই র্ফখযাত ঘঠক, ‘ঘাশের বান্ডাযী’। 
আভাশদয গাইি ঘখযভ র্ংশয়য দার্য়ত্ব র্ছর স্থানীয় 
ভারফাক ছাো HAP  Cook-এয ফযফস্থা কযা। ঘফ 
ঘভাোভুর্ে চুকর। যনা র্দরাভ উেযকাী ঘছশে গশঙ্গাত্রীয 
শথ।  
  
 গশঙ্গাত্রীশত আভাশদয আস্তানা র্ছর GMVN-এয 
ঘশয। যর্দন অশনকো শয উশঠ র্নশজশদয উচ্চতায 
াশথ খা খায়াশনায ঘচষ্টা, র্নশজশদয ভশধয একেু ঙ্ঘফদ্ধ য়া। উর্য ানা, ুণযবুর্ভ গশঙ্গাত্রীশত 
ন্ধ্যাযর্ত দিন। তায শযয র্দন যনা র্দরাভ গশঙ্গাত্রী ঘছশে। এখাশন প্রশফশথ িানর্দশক দুশো নারা 
আশছ, দুর্েই এশ গঙ্গায াশথ র্ভশশছ। একো ’র ‘ঘকদায গঙ্গা’ (ঘকদাযতার ঘথশক আগত) অযর্ে 
‘রুদগয়যা নারা’। আভাশদয প্ল্যান শে,  রুদুগয়যা নারা ধশয উরশোর্দশক এর্গশয় চরা। ভাশঝ একো 
ট্রানর্জে কযাম্প, শযয র্দন রুদুগয়যা ঘরশকয কাশছ ঘফকযাম্প। র্েশভয কশম্পার্জন খুফ বাশরা, দুজন 
ঘমভন রম্বা, দুজন ঘযকভই ঘফাঁশে, এফং দুজন ঘফ গাাঁট্টাশগাট্টা। ঘফকযাম্প মিি র্েভ একদভ েগফগ কযশছ, 
ঘছশে র্দশরই ঘমন ীলি আশযাণ! না, ফযাাযো অত জ নয়। গশঙ্গাত্রীয শয প্রথভ কযাম্প শয়র্ছর 
রুদুগয়যা নারায ধাশয, শযয কযাম্প রুদুগয়যা ঘরশক। ঘফ কযাম্প। তাযয কযাম্প-১ গশঙ্গাত্রী-৩ এয 
কাশনর্টং র্যশজ, কযাম্প-২ রুদুগয়যা কশরয শয।   
  
 গল্প শুরু এখান ঘথশকই। র্দন তার্যখ র্ঠক ভশন ঘনই। রুদুগয়যা কশর একর্দন ফাই র্ভশর ঘরাি-
ঘপর্য কশযর্ছ। শযয র্দন কযাম্প-২ েশফ। চন্দন, ধভিকু্ত  আর্ভ র্ভশর থাকফ কযাম্প-২ এ। একজন 
HAP- ফার্ক ফাই র্পশয ঘগর কযাম্প-১। শযয র্দন আনন্দ, শুবভয়, ঘকদায এফং একজন HAP শয 
উশঠ আশফ। ইকুইশভন্ট ঘভাোভুর্ে ফ ঘৌঁশছ ঘগশছ, র্কছু ড্রাইপুি যা র্নশয় আশফ। ঘভাোভুর্ে ফাশযাোয 
ভশধয শদয ঘৌঁশছ মাফায কথা। আজ আভাশদয ঘকান ভুবশভন্ট ফায কথা নয়। কার ঘথশক আভযা 
গশঙ্গাত্রী র্তশনয ার্ভে র্যজো ঘদখশত ার্ে। ঘদখর্ছ, াাঁচো িে ার্ভশেয র্দশক চশরশছ। র্শকয যো 
দূয ঘথশক ঘদখশর ভশন শফ ভৃণ তুলায ঢার ধশয চশরশছ ার্ভশেয যাস্তা। আভযা স্ববাফতই খুফ উৎপুি। 
একো দশরয র্খশয অগ্রগভন রক্ষ্ কযর্ছ। ভাশঝ ভাশঝই ঘভশঘয আনাশগানায় ই চরভান িেগুশরা আভাশদয 
দৃর্ষ্টয ফাইশয চশর মাশে। একভয় ঘদর্খ, র্তনশে িে এশগাশে অশনক ঘচষ্টা কশয আয দুশোশক ঘদখশত 
ার্ে না। শুরু ’র একো উৎকণ্ঠা। একভয় ভশন ’র, শদয ভশধয য়শতা আভাশদয ভশতা দুজন ঘফাঁশে 



ঘরাক আশছ। য়শতা ঘফাঁশে দুজনশকই আভযা ঘদখশত ার্ে না। এর্দশক ঠাৎ আকা খাযা শয় এশরা 
এফং ভস্ত ফযাাযোই আভাশদয দৃর্ষ্টয অশগাচশয চশর ঘগর।  
  

 এফায শুরু র র্নশজশদয র্েভ র্নশয় র্চিা। 
ফাশযাো ঘর্যশয় একো, আভাশদয র্েভ-ঘভম্বাযশদয কায 
ঘদখা ঘনই। দশর HAP ফরশত এখন একজন। একজন 
কুক ঘফকযাশম্পয শঙ্গ ঘমাগাশমাগ যাখশছ, অয একজন 
অুস্থ শয় নীশচ ঘনশভ ঘগশছ, তায াশথ আয একজন। 
এর্দশক র্ফশকর গর্েশয় ন্ধ্যা শয় ঘগর, নীচ ঘথশক ঘকউ 
উশঠ এশরা না। যাাঁ, আফায়া খাযা। র্কন্তু তাই ফশর 
ঘকউই আশফ না, এভন ঘতা র্কছু ফায কথা নয়। যাশত 
ফযপ ো শুরু ’র। র্নদ্রা ঘভাোভুর্ে অস্তাচশর। একভয় 
র্তনজশন র্ঠক কযরাভ, শযয র্দন ঘেন্ট, ইকুইশভন্ট, 
ঘছাে ফুশেন ফানিায এফং র্কছু ঘযন র্নশয় আভযা ভুব 
কযশফা কযাম্প র্তশনয রশক্ষ্য। কাযণ এযশযই আভাশদয 
ঘেকর্নকযার ক্লাইম্ব আশছ, ঘমখাশন ঘযা র্পক্স কযশত শফ। 

ুতযাং র্দন নষ্ট কযশর চরশফ না। শযয র্দন আভযা ঘপশর যাখা তাাঁফুশত আভাশদয র্যকল্পনায কথা র্রশখ 
ঘযশখ যনা র্দরাভ কযাম্প-৩’য শথ। যাস্তা অর্ত ংকীণি, রুদুগয়যা কর র্ছশন ঘপশর এর্গশয় মাই ফুর্েয়া 
ঘের্য়াশযয শথ। রুদুগয়যায চূশোশক আভযা ফর্র য়ার্কং র্ক, র্কন্তু এই র্শকয র্ছন র্দশক মর্দ ঘদখা 
মায় র্শর চভশক উঠশফ। দু-র্তন াজাশযয একো খাো যকয়ার দাাঁর্েশয় আশছ। মাক, আভযা এফায ফুর্েয়া 
ঘের্য়াশয প্রশফ কযফ। এই র্ভফাশয র্শয শফ আভাশদয কযাম্প। এই কযাম্প মত এর্গশয় কযা মায় 
ততোই আভাশদয রাব। আশগয র্দশনয ঘনা-পশরয য র্দশয় র্শঠ বার্য ঘফাঝা র্নশয় ঘযা র্পক্স কযশত 
কযশত মায়া। র্ফার এক যাা। এখন আভায আয র্ঠক ভশন ঘনই, তখনকায র্যশােি কাশছ ঘনই। চন্দন 
য়শতা এখন র্কছুো ফরশত াযশফ। খুফ ম্ভফ ১৫০০ পুে ফা তায ঘফর্ ঘযা র্পক্স কশযর্ছরাভ।  এফং 
খুফ বুর মর্দ না কর্য, একো ফে যক-য়ার ঘক ফাইা কশয আভাশদয উঠশত শয়র্ছর। গশঙ্গাত্রী র্যর্জয়শন 
ফাশযাো ফাজশরই শয়দায যাজািি শুরু শত থাশক, এোই এখনাকায চর। একভয় শুরু ’র প্রফর 
তুলাযাত। ফুর্েয়া ঘের্য়াশযয ভাথায় চশর এশর্ছ প্রায়, র্কন্তু এয শয চরা অম্ভফ শয় দাাঁোর। র্ঠক ’র, 
র্িচ ঘকশে ঘকানযকশভ ঘেন্ট রাগাশনা শফ। এবাশফ ‘র্ব ঘোশয়র্ন্ট ঘপাশযয’ ভশতা ফে ঘেন্ট রাগাশত ঘফ ঘফগ 
ঘশত ’র। তাযশয ঘ ঘমন র্কছুো য়ায় বাশছ। আই-অযাক্স, ঘনা-ঘস্টক এফং দর্ে র্দশয় ঘফ জুত 
কশয ফাাঁধা ’র ঘেন্ট মাশত যার্ত্রমান র্নযাদ য়। র্কি ভযা একোই, যাশত েয়শরে ঘশরই র্ফদ। 
চার্যর্দশক শুধু ফযশপয ভয়দান। এয ঘথশক কর্ঠন কাজ র্কছু য় না, র্ফশলত যকভ র্যর্স্থর্তশত। মাই 
ঘাক, যাশত প্রকৃর্ত ায় ’র। র্যকল্পনা কযরাভ, র্তনশে নাগাদ যনা ঘদফ ার্ভশেয উশেশয।  
  
 আভাশদয জানা র্ছর, যাস্তা র্ফার রম্বা, এফং অশনক াম্প েকাশত শফ ঘমগুশরা র্িবাশ বযা। 



চন্দন এফং আর্ভ এয আশগ এক্সর্র্িশন একাশথ কার্েশয়র্ছ, র্কন্তু ধভিকু্ত দশর এশকফাশয নতুন। এফাযই 
প্রথভ ঘকান ীলি আশযাণ শফ য। অফয আভায তাই। আভযা তাই চাতশকয ভত ভুর্খশয় আর্ছ। 
একোই প্রাথিনা, প্রকৃর্ত ঘমন ায় য়। এখাশন আভাশদয 
একো বুর র্ছর। াাশে ই উচ্চতায় শুধু প্রকৃর্ত ায় 
শরই তুর্ভ ঝান্ডা উর্েশয় ঘদশফ, তা য়না। আয াজাশযা 
প্রর্তফন্ধ্কতা থাশক। ফ ফাধা অর্তিভ কশয এর্গশয় চরায 
ভশধযই অর্বমাশনয  আনন্দ। গতকার ঘম ঘনা পর শয়র্ছর 
তায উয র্দশয় চরায ভয় িযাম্পশনয কাঁচকাঁচ আয়াজ। 
ঘকাথা আশছ ঘখারা র্িবা, ঘকাথা ঘচাযা র্িবা। 
ুতযাং, অন্ধ্কাশয অর্ত িিশন ঘিেশচিয আশরায় নজয 
কশয ইর্িত রশক্ষ্যয শথ এর্গশয় চশরর্ছ। তাযয 
ূশমিাদশয়য ভয়। প্রকৃর্তয চর্যত্র ফদর য়, ভন আয 
অর্স্থয শয় শে। আশয, ই ঘতা, ই াম্পোই ার্ভে! 
র্কন্তু না, এ এক ভযীর্চকা। এই ঘমখাশন জর ঘদর্খ, এই 
ঘখাশন ফার্র। একো াশম্প চেশর ঘদর্খ আয একো 
অশক্ষ্া কযশছ। নতুন ভযা ’র, ধভিকু্ত ইর্তভশধয তায জশরয স্টক ঘল কশয ঘপশরশছ। চন্দন মর্দ 
অশনক ফাযণ কশযশছ, ফায ফায ফশরশছ, "র্দর্ি আর্ব ফহুৎ দূয যায়, ার্ন কভ র্শয়া।" র্কন্তু তৃষ্ণা র্ক আয 
ঘচশ যাখা মায়? কশয়ক কদভ ঘমশতই র্জব ঘফর্যশয় আশছ একভয় শক আভাশদয জর ঘয়ায কযশত 
র্দরাভ। পশর ার্ভশে ঘৌঁছফায আশগই ফ ার্ন খতভ। ফযপ ঘখশয় ঘখশয় চন্দশনয গরায অফস্থা খাযা, 
আভায দা তথথফচ। াশথ বযা াইনাশরয দু র্েন জু, ঘো র্যভাশণ খুফই কভ। তফু ক্লাইম্ব চারু 
যাখশত য়, আয ঘতা ঘকান অান ঘনই।  
  
 উঠশত উঠশত একভয় র্তনজশন একই দর্েশত ঘৌঁশছ মাই এক ঘছাট্ট ভয়দাশন, এখান ঘথশক আয 
ঘকাথা ঠায জায়গা ঘনই! তাশর র্তযই ঘৌঁশছ ঘগর্ছ! আনশন্দ আত্মাযা আভযা এশক অযশক ফুশক 
জর্েশয় র্নই। এই কযশত র্গশয় আভায চভায িাাঁর্ে ঘগর ঘবশঙ। তখন এফ ঘছােখাশো ফযাায, কুছ 
শযায়া ঘনই। কত আকার্িত র্খয, ফহু প্রতীক্ষ্ায য প্রায় ২২০০০ পুে উাঁচুশত ঘকান এক ছাশদয শয 
এশ তাকা তুরশত ঘশযর্ছ। বাফা মায়! মত দুয ঘচাখ মায়, অংখয ঘছাে-ফে র্গর্যৃঙ্গ। ঘদখশত ঘদখশত 
স্বশেয ভশধয ার্যশয় মাই। মতক্ষ্ণ না ঘভঘ এশ ফ ঘঢশক র্দশয় ঘগর, আভাশদয ঘঘায কাশে না। অবূতূফি 
আনশন্দ ঘচাশখ এক ঘপাাঁো জর গোয়, ঝশে োয আশগ র্জশব ঘই জশরয স্বাদ ঘেয াই। প্রথাভত 
ফির্ক্তভান ঘকান অজানা অদৃয শুবাকাঙ্ক্ষীশক স্মযণ কশয ধু জ্বারাই, নাযশকর পার্েশয় অর্বমাশনয 
াপরয উদমান কর্য। ফায ুস্থ র্নযাদ প্রতযাফতিশনয উশেশয প্রাথিনা জানাই। তাযয আভযা ফযস্ত ই 
ছর্ফ ঘতারায়। এফং তাযয ঘই ফহু মশে জর্ভশয় যাখা াইনাশর জু ান কশয যনা র্দরাভ নীশচ, 
াপশরযয ফাতিা কশরয কাশছ ঘৌঁশছ ঘদয়ায ফানা র্নশয়।  
  



 রম্বা যাস্তায় া আয চরশত চায় না। তৃষ্ণায় ছার্ত ঘপশে মায়। ফযপ ঘখশয় ঘখশয় গরায এভন অফস্থা 
ঘকউ আয কাশযায কথা ফুঝশত ার্য না একভয় ঘতা ধভিকু্তশক র্নশয় ার ঘছশে ঘদয়ায ভশতা অফস্থা, 
অথচ নীশচ কায াশথ ঘমাগাশমাগ কযা মাশে না। আজ ই র্দনোয কথা বাফশর ঘকভন ঘমন রাশগ। 
ঘকানভশত কযাম্প-৩ এ র্পর্য ফশে, র্কন্তু এক কা চা ঘজাশে না। ঘক ঘদশফ?  একেু জর ঘরাভ ঘেশন্টয 
ফাইশয কাশরা প্ল্ার্স্টশক যাখা ফযপ ঘথশক। যাত এখাশনই কাের। একই কযাশম্প র্িতীয় যাত, ফরাফাহুরয 
ুখকয র্ছর না। তফু, নীশচয কযাশম্প র্নশ্চয়ই ঘকউ অশক্ষ্া কযশছ, এো ভশন কশয র্নশজশদয ান্ত্বনা র্দই। 
শযয র্দন কযাম্প দুইশয় ঘনশভ HAP- দুজশনয শঙ্গ ঘদখা। প্রথশভ র্ফগর্রত অশ্রু, শঙ্গ াশত গযভ চাশয়য 
ভগ, তাযয কুর র্ফর্নভয়।   
  
 এযয গশল্পয র্িতীয় ফি। মা শুশনর্ছরাভ, ঘকান এক্সর্র্িশন ঘগশর আজ স্মযণ কর্য। শুরু 
কর্য ই গশঙ্গাত্রী র্গর্যর্যায় চরভান াাঁচজশনয কথা। ভশন আশছ, ঘলর্দশক াাঁশচয ভশধয আভযা দুজনশক 
ঘদখশত াইর্ন। ঘর্দন ঘম র্েভ গশঙ্গাত্রী-৩ এ ক্লাইম্ব কযর্ছর তাশদয ঘফর্যবাগ ঘফাশম্ব আইআইর্েয সু্টশিন্ট। 
দুজন HAP  র্তনজন মার্ের ার্ভশেয র্দশক। ার্ভে তখন আয ঘফর্ দুশয নয় ঘন অফস্থায় শদয ভশধয 
দুজন অুস্থ ঘফাধ কশয এফং িভ তাশদয গর্ত ভন্থয শত থাশক। যা র্ঠক কশয, দুজন অশক্ষ্া কযশফ 
এফং (দুজন HAP-) অনযযা ার্ভে ঘশয একাশথ নাভশফ। কাযণ ার্ভে খুফ দুশয র্ছর না। যা 
দুজনশক একো আই-অযাশক্সয াশথ অযাঙ্কয কশয ার্ভশেয র্দশক এর্গশয় মায়। ফ ঘভাোভুর্ে র্ঠক র্ছর, 
র্কন্তু অদৃশষ্টয র্যাশ ঠাৎ আফায়া খাযা শয় মায় এফং দৃযভানতা িভ কভশত থাশক। তখন দূয 
ঘতা দূশযয কথা, খুফ কাশছয ঘরাকশক ঘদখা মায় না। ঘম ফা মাযা এযকভ াদা কুয়াায (White-Out) 
র্ফশদ না শেশছন তাশদয উরর্িশত ধযা েশফ না ঘম ঘায়াইে আউে কী আতশঙ্কয কাযণ শত াশয। 
মাই ঘাক, ঘন র্যর্স্থর্তশত 
একভয় ই দুজন অর্স্থয 
শয় শে এফং অযাঙ্কয খুশর 
কাশরয য বযা কশয 
নীশচ নাভশত থাশক। ঘই 
র্ফদজনক অফশযাণ শফি 
দুজশনয ভশধয একজশনয া 
পকায় এফং ঘ পর কশয। 
ঘকাথায়, কতো নীশচ তা 
অনযজন ফুঝশত াশয না। 
ঘ শুধু ঘাশন একর্ে করুণ 
আতিনাদ! ঘর্ে তায ফুশকয 
র্বতয তীি ঘভাচে র্দশয় 
াদা কুয়াায় র্ভর্রশয় মায়। 
দৃর্ষ্টশত র্কছু ধযা শে না। ফহু িাকািার্কশত াো না ায়াশত ঘ স্বাবার্ফকবাশফই উদভ্রাশিয ভশতা নীশচ 

নাভশত থাশক এফং এক ভয় ার্ভে ঘথশক ঘনশভ আা কজশনয শঙ্গ তায াক্ষ্াত য়। দুঘিেনায র্ফফযণ  



শুশন ঘনশভ এশ যা যফতিী দশক্ষ্শয জনয প্রস্তুর্ত ঘনয়। ভশন আশছ র্নশ্চয়ই, র্দনই আভযা রুদগয়যা 
কশর ফশ শদয ই ার্ভে ভাচি রক্ষ্ কশযর্ছ। র্দনো র্ছর ১৯ ঘভ, ১৯৮৮। ঘেনািশভ আভাশদয একদশরয 
াশথ শদয ঘদখা য় এফং ই র্েভ শদয একজন HAP-ঘক র্নশয় যনা ঘদয় ঘযর্কউয জনয। শদয 
ফির্ফধ ঘচষ্টা র্ফপশর মায়। এশক শয়দায খাযা, তায য র্ঠক জায়গা র্চর্িত না থাকা। এশরাাথার্ে 
ঘখাাঁজ কাজ ঘদয় না। পশর যা একভয় র্পশয আশ। আভাশদয র্েশভয ভশধয আনন্দ র্ছর ুনা’য ঘছশর, 
আয ঘকদাশযয ফাফা তখন উেযকাীশত ুর্রশয এক ফে শদ র্নমুক্ত। ঘদখরাভ, যা দুজন নতুন কশয 
ঘযর্কউ প্ল্যান কযশছ। শদয প্ল্যান ঘভাতাশফক একো র্েভ শযয র্দন কযাম্প-২ এ মাশফ। আফায ঐ র্দনই 
ঘফাশম্ব আইআইর্ে’য র্েভ ঘফ কযাশম্প ঘনশভ মায়। শযয র্দন খফয আশ, ঘফাশম্বয র্েভ ঘবায যাশত দুশো 
তাাঁফু জ্বার্রশয় র্দশয় ঘপযায শথ যনা র্দশয়শছ। উশেয আভাশদয কাশছ অজানা। ঘকদায  আনন্দ আভাশদয 
জনয অশক্ষ্া কশয, কাযণ যা জাশন, র্রিাশযয অনুভর্ত ছাো র্ফশল এশগাশনা চশর না। অগতযা ফাই 

কযাম্প-১ ঘথশক ঘফকযাশম্প র্পশয আর্।  

 একো দরগত াপশরযয শয অনয একর্ে দশরয ই বয়াফ দুঘিেনা আভাশদয তবম্ব কশয ঘদয়। 
একো আনন্দ ঘকভন ঘমন র্ফলাশদ র্যণত য়। আভাশদয ফায ভশধয ঘই র্ফলাশদয ছায়া। ঘকদায  আনন্দ 
উেযকাীয শথ যনা ঘদয়, আভযা প্রস্তুর্ত র্নই দ্রুত ঘপযায।  
 
 এই একো অর্বমান অশনক র্কছু র্র্খশয়শছ আভাশদয। অরুভ, শুব, ঘকদায র্কংফা আনন্দ কী র্দর 
আয কী ঘর জার্ন না, র্কন্তু ফাই র্ভশর অশনক র্কছু ঘশয়র্ছ। ঘশয়র্ছ দশরগত াপরয, অর্তউচ্চতায় 
র্নশজশদয স্বেূযশণয আনন্দশক র্ফজিন র্দশয় অশনযয র্ফশদ জর্েশয় মায়ায াঠ। আনন্দ অথিাৎ ুনা’য 
আনন্দ বফদযয াশথ আজ কথা শর ঐ অর্বমাশনয কথা উঠশফই। আজ ঘ এক গর্ফিত র্তা। য দুই 
ঘভশয় অনুজা  অর্দর্ত এই র্কছুকার আশগ (24 May 2019) একাশথ এবাশযশস্টয চুোয় জাতীয় তাকা 
উর্েশয়শছ। শুধু তাই নয় একু ফছশযয অনুজা আজ াত ভাশদশয াত চূোয (Seven Summit in 
Seven Continents) রশক্ষ্য ধাযাফার্ক অর্বমান কযশছ। এতর্দন আভযা অর্বমান কশযর্ছ, আজ যা 

কযশছ। শদয ভশতা কশযই কযশছ। অর্বমান পুশযাফায নয়।   

 

  

‚অযািশবঞ্চায শুধু ঘতাভাশক াী কযশফ না, ংগ্রাভী কযশফ। ঘতাভায 
দুর্নয়াো অশনক ফে শয় মাশফ। আদিশফাধ জাগশফ, কর্ঠন কাজ জ 

কশয কযশত ঘখাশফ।”  

         অভূরয ঘন  


