
বফশ্ববিৎ (যাণা) নাথ 

[সানাযুয আরযাী’য অনযতভ প্রবতষ্ঠাতা দয প্রান্ত ভণ্ডর সের িুরাইরেয ২৬ 

তাবযরে আচভকা চরর সেররন না-সপযায সদর। আরযাী বযফায এই আকবিক 

ধাক্কা কাবিরে তাাঁয সপরর মাো রথ এবেরে মাফায অঙ্গীকায গ্রণ করযরে। এ-

ংেযাে প্রান্ত’য িৃবতচাযণ করযরেন তাাঁয অববন্নহৃদে াথী, আরযাী’য ফততভান 

বাবত যাণা (বফশ্ববিৎ) নাথ।]  

যাত ৩:৩০। উত্তযকাী। 
 একিানা এরারভতয আোি! ভরন ’র, কারনয ববতরয সাকায দঙ্গর। বচৎকায করয উবি, 'আরয, 
আোিিা ফন্ধ কয!' এভন ভে ঘরযয রাইি জ্বরর রি। বরডায াররফয েরা সানা সের, 'সববয গুড 
ভবনতং।' আভারদয বরডায অভূরযদা (সন)। ফরররন, 'প্রান্ত, যানা, সতাভারদয অরনক আরেই িা উবচত 
বের।' রজ্জাে বকেু ফররত াবয না। উবন আফায ফরররন, 'সদরো ফায ’র বকনা। সেরররদয ফর, ফাই 
ফাথরুভ সরয ভারত্র গুবেরে বনক। ০৫-৩০ এ ফা।' 
 চা সেরে, কাররয বনতযকভত সরয করয বিক াাঁচিাে সারিররয াভরনয যাস্তাে সনরভ ড়রাভ। 
অভূরযদা ফরররন, ‘প্রান্ত ফ বিকিাক আরে সতা!’  ভুূরতত আভারদয াাঁচ-াত িরনয সচারে সচারে কথা রে 
মাে। েফয সরেবে ফা কযারের। উত্তযকাীয গুপ্তা সারিরয বযরন রফভাত্র েুরর বদরেরে। ববতরয 
বেরে ৭ িরনয বিভ বভবিং সরয বনরাভ চিি। আভযা সভাি ১৪ িরনয দর। াই অরবিবচউড সেন্ড, কুক 
 সািতায বভবররে আরযা ১২ িন। েফয এর, রযয েরঙ্গাত্রী মাফায ফা ৭-িাে।  
 সোট্ট বকন্তু গুরুত্বূণত বভবিং। সবরফবেরাভ অভূরযদা সযরে মারফন বকন্তু প্রান্ত িান্ডা েরাে ফুবিরে 
ফররত ফ বিক। আরর NIM-এ (Nehru Institute of Mountaineering)   Dias Memorial fund-
এয সটারযয দাবেরত্ব থাকা বদ্রররাক েতকার অবপর আরত ারযনবন। এভবনরত চাযবদন রদয বপ 
ফন্ধ বের। তরফ আি কারর সটায েুরররই যঞ্জাভ সরে মারফা । তাযয বফর িভা কযরত সমিুকু ভে 
রারে। ‘আনাযা সফবযরে মান। বচন্তা কযরফন না, আভযা আিই েরঙ্গাত্রী সৌঁরে মারফা।’ প্রান্ত ফক্তফয সল 
করয আভায বদরক তাকাে, আবভ বনিঃরে ভাথা নাবড়।  NIM-এয ফযাাযিা আভযা ক’িন িানতাভ বকন্তু 
যাভরদা (সবারাভাভা) ফা অভূরযদারক ফবরবন।  
 অভূরযদা প্রান্ত’য উরেরয ফরররন 'প্রান্ত, সকান ফাধা-বফবত্ত, থরযাধ না রর আযডরবঞ্চায 
েনা; ফ ফাধা অবতক্রভ করয একিন অববমাত্রীরক এরোরত ে। মাক, সতাভায ারথ যানা থাক। কাি 
বভবিরে তাড়াতাবড় চরর আরফ।' মথাযীবত রযয ফা আধ ঘন্টা সদবযরত এররা, অভূরযদা-সদয বনরে সবি 
চরর সের। 
 এেন শুধু আবভ আয প্রান্ত। উত্তযকাীরত বদন শুরু রে সেরে। যাস্তাে সরাকিন। প্রান্তরক ফবর, 
‘যায, এেন আবন আভায ভাবরক মবদ একিু চা-ারভাা ে বাররা। আয বাররা ারথ বিরাইব রর। 



যায ফরররন, ‘যাাঁ’ - আরফদন ভঞু্জয। গুপ্তা সারিররয সথরক িেরররিয এয চাবফ বনরে আরযক দপা ফড় 
কাি সরয ারভাা-বিরাব আয চা সেরে, রদয বিম্মাে যাক সযরে চররাভ NIM-এয বদরক। প্রান্ত 
োবড় বনরত চাইরর ফবর, ‘আরে ভার-ত্র সদবে, তাযয।’ ফযা, আভযা এোরযা-নম্বরয মাত্রা শুরু কবয। 
বােীযথীয বদরক নাভায ভে সফ েল্প চরর। বকন্তু বিি সবযরেই চড়াই, ফ কথা ফন্ধ। াাঁ ধরয সের না 
সথরভ। NIM সেরিয ফাইরয দাাঁবড়রে শ্বা স্বাবাবফক রর প্রান্ত ফরর, এই াাঁ ধযা অফস্থাে সদেরর 
ইকুরভন্ট সদরফনা। ফরর াব... 
 অবপ সোরা বের। সটারযয বদ্রররাক তেন আরনবন। তরফ েফয বদরত বতবন এররন এফং দুিঃে 
প্রকা করয কারিয কথাে এররন। ফরররন, ‘চরুন আনারদয বিবনগুবর সনরফন।’ সটায েুরর ভারত্র 
বদররন, বকন্তু বিবং ফযাে ২ োনা কভ ড়রে, উবন প্রান্ত-সক ফররন, ‘িু-ব ডফর বিবং ফযাে বদবি মবদ 
অুবফধা ে একিু ভাবনরে সনরফন।’ কী আয কযা, বফর বভবিরে ফ ভার যাক করয বনরাভ। চায ফস্তা ভার। 
াঁযাই োবড়য কথা ফরররন, এফং প্রান্ত ‘যাাঁ’ ফররত উবন সপান করয একিা বি আবনরে বদররন। ভারত্তয 
তুরর বভবনি রনরযায ভরধয গুপ্তা সারির। ারভাা-বিরাব িভ। সি পাাঁকা পাাঁকা রােরে। এফায চাযরি 
করয ুবয, ারথ চানা ভিয। রযয ফা এোরযািাে। এরিন্টরক ফরা আরে, যাই ফ ফরদাফস্ত কযরফ।  
 ফড্ড সযারদয সতি, েরদঘভত রে ফর আবে। এোরযািায ফা এররা সাো-ফারযািাে। সোরন শুধু 
ভানুরলয ভাথা, অফয অরনক সরাক সনরভ সের। উরয সকানবারফ ভার তুররর ফুিরত াযবে না 
কীবারফ যাো ’র। ফারয দযিাে অরনক করে া যােরত াযরাভ। ফনু্ধ উরি সের ফারয ভাথাে। য 
বচন্তা যাক  ফস্তা বনরে। নযা দুরিা য কাাঁরধ। এই ফািা ঋবলরক সথরক আরে, এিাই আিরকয 
েরঙ্গাত্রী মাোয সল ফা।  
 বভবনি কুবড় চরায রয বফকি আোি। কী ফযাায? চাকা সপরিরে। অরনক সরাক সনরভ দাাঁড়াররা, 
িুিা ফৃবে ড়রে। প্রান্তরক ফবর, ‘আয উরয উরি রাব সনই।’ সফ বকেু সরাক বকন্তু ইবতভরধয সনরভ 
সেরে, সেরনয চাকা াবযরে আফায চররত শুরু করযরে ফা। ারথ চররে তীথতমাত্রীরদয োবড়, ুরমাে সরর 
চরর মারি া কাবিরে। িাৎ ফািা িার সেরে দুররত দুররত সথরভ সের। ফায ভুে শুকরনা। ববতরয 
সকান এক ভবরা ফাংরাে ফরর উিররন, ‘ভারো।’ সনরভ সদেরাভ, িুররত থাকা াথরয ফারয উরযয োডত 
ধাক্কা সেরে সবরে সেরে। মাত্রাোড়ী-সক াইড বদরত বেরে যক-োররয বদরক সফব রয মাোয বযণবত। 
রয অরনরকয ারথ প্রান্ত উরি সদেরত সের আভারদয ভাররয অফস্থা। সচাঁবচরে ফররর, ‘যানা ফ বিক 
আরে।’ ফররাভ, ‘বনরচ সনরভ আে, কী এক তযর উয সথরক েবড়রে াভরনয বদরক উইন্ড বিন এফং 
ারয িানারা িাা করয বদরেরে। শুরন প্রান্ত’য াব আয থারভ না। ারত ারতই ফরর, ‘েরারনা 
সানা! একিা ১৬-সকবি যরলয সতর ীদ রেরে।’ সবি নাভারনা ররা, বকন্তু বকেু ফাাঁচারনা সের না। 
বভবনি করেক রয আফায দুরর উরি ফা চরা শুরু রেরে, এয ভরধয বাররা ফৃবে শুরু রেরে। ফ িানারা 
ফন্ধ। ববতরয ফীবৎ বযাা অফস্থা। কেন সম সৌঁেফ সক িারন। প্রান্ত ফরর, ‘যাত আিিায ভরধয 
সৌঁোরর বিক আরে।’  
 এয ভরধয সকান এক িনরদ ফা থাভর বতন-চাযিন নাভর উয সথরক বকেু ভারত্র োবর 
’র। তরফ চারেয সদাকান সরাভ না। ির বরয নযাযারক চারান কযা ’র। আফায সরিয ববতয বচনবচন 
কযরে। এবদরক আফায ফা সেরড়রে। ববতরয করেকিন ফাোবর ভবরা ুরুল আরা শুরু করযরে; সকাথা 



সথরক আবে, সকাথাে মাফ, ইতযাবদ। রদয ফাবড় ফারুইুয। একিন ফরররন, ‘আনারদয ভরধয যানা, 
প্রান্ত আরেন?’  চভরক উিরাভ, ফাফা েনকিাকুয নাবক! ফনু্ধ ফরর, ‘আবভ প্রান্ত,  যানা।’ উবন ফররন, 
ফভতন আভায বযবচত, ফারুইুয সরাকাররয ফনু্ধ।  
 আফায বফকি আোি, আফায সেরনয চাকা সেরে। বদরনয আররা সল। নযাযাক সথরক সোি 
িচত ফায করয যাস্তাে াাঁবি। একিা মাত্রী ফা থাবভরে দুিন স্থানীে চরর সের। এেন সেরনয চাকাে একিা 
করয িাোয। ফা চায চাকাে চররফ। ঘবড়রত সৌরন-আিিা। যবর সেরড় এরবে, ভবযফঘাাঁবি কতদূয সক 
িারন। কার েরঙ্গাত্রী থাকরত রর আফায সফ বকেু িাকায ধাক্কা। প্রান্তরক ফবর, ‘মত যাতই সাক, 
আোভীকার বিভ ভুব কযরফ।’ 
 ফা আফায চররে। ারকা িান্ডা রােরে ববতরয। ফা অরনকিা পাাঁকা রর আভযা ফর আবে পুি
-সফারডত। আফায আোি! এফায ফাই বে সরে সেরে। বরে বরেই নাভরাভ। ধারয ঘন িঙ্গর। এবেরে 
ববেরে সকান গ্রাভ ফা ঘয নিরয ড়র না। ড্রাইবায কন্ডাকিরযয ভরধয সকান সররদার সনই। শুধু 
ফররর, ‘ববতরয বেরে ফুন, এোরন বালু্লক আরে।’ এই শুরন ফাই বেিরক ফার ঢুরক রড়। প্রান্ত আয 
আবভ ফারয ফাইরয উইন্ডবচিায রয ফর আবে। প্রান্ত ড্রাইবাযরক তাড়া সদে। সরাকবি বফযক্ত ে। কার 
ারড় বতনরিে য বদন শুরু রেরে, িানা সদৌড় চররে, এেন বফশ্রাভ ােবন। চা-রকাড়া োড়া বকেু 
সিারিবন। েরঙ্গাত্রী সৌঁরে োো ঘুভ ফই রফ সবরফবের, বকন্তু সকাথাে কী। এয য স আর কথািা 
ফরর - ফার আয সকান সটবন সনই, িাোয াবযরে না আা অবে ফা নড়রফ না।  
 ড্রাইবায বদ্রররাকরক ান্ত্বনা বদরে প্রান্ত যাস্তায একিা ফাাঁক মতন্ত এবেরে মাে। ডাইবায সাঁরক 
ফরর, দূরয মারফন না। বনযাত্তায কাযরণ ফাযই ববতরয থাকা উবচত। প্রান্ত সপরয, ড্রাইবাযরক বোরযি 
সদে। সফ িান্ডা রােরে। এেন যাত ারড়-এোরযা। একিা ারকা নীর আররা েবড়রে চযাচয িুরড়। আভযা 
ফারয াদাবনরত। ফারুইুরযয দাদাযা ফযাে সথরক কত কী ফায করয োরি। যাবত্র একিাে প্রান্ত নযা 
েুরর ফায কযরে সোট্ট বফসু্করিয যারকি, ফাদাভ।  আভায কারে দুরিা যারকি বের। বাে করয সেরাভ, 
বকন্তু বেরদ সফরড় সের। প্রান্ত এবেরে সদে িররয সফাতর।  
 

যাত ০২-৩০।  
 একিু সচাে সররে সেবের, িাৎ তরররি েুফ চা। প্রান্তয একই অফস্থা। ফাধয রে ফাইরয সমরত 
ে। বকন্তু াভানয উইন্ডবচিারয যারতয িাণ্ডা াভার সদো মারি না। বোরযি ধবযরে বচুরেন ভযারনি 
কযায সচো কবয। মাই সাক, ফড় কাি সরয ফার বপবয। এফায সফ ঘুভ ারি। দুিরনই পুিরফারডত ফরই 
ো এবররে বদই। একভে সদেরাভ, প্রান্ত’য ভাথা আভায ফুরকয উয।  
 
সবায ০৪-৩০।  
 আভারদয োরন সভ ভারয এভে সবারযয আররা পুরি মাে। ারকা সিরাে ঘুভ সবরে মাে, সচাে 
েুরর ফুরি উিরত ভে রারে। দযিা েুরর দুিরনই নাবভ। ে শুরন ড্রাইবায সনরভ আর, বেরন 
কন্ডাকিয। ফাবক ফ অরঘারয ঘুবভরে। ফাইরয িান্ডা সফ। তরফ াারড় এিা স্বাবাবফক। এিা উরবাে 
কযরতই আা। তাোড়া, অযাডরবঞ্চাযা যাত। এেন আফায বোরযি চাই। প্রান্ত ফরর, ‘এত িানরর টক 



পুবযরে মারফ।’ যাস্তাে সনরভ দুিরন বোরযরিয টক বাফ কবয। বদক সথরক দুিন সদোবর সরাক 
ারত রাবি বনরে আরে। এবেরে রদয থ আিকাই। বিরে কযরত ফরর, াাঁচ বভবনি াভরন সেরর চা 
াো মারফ। ড্রাইবায-কন্ডাক্টযরক ফররাভ। যা মারফ না। ফরররন, ‘আনাযা মান, বনবিরন্ত মান।’ 
সবরফবেরাভ, াাঁচ বভবনি ভারন কুবড় বভবনি রফ। বকন্তু না, াত আি বভবনরিয ভরধয ফাাঁ বদরক সদেরাভ 
বত্রররয তাাঁফু। ববতরয যীবতভরতা সারির। আি-দ িন সরাক কারিয তক্তাে ফর। আভযা ঢুকরতই 
ম্মারন ফায িােো করয বদররা। বকেু ফরায আরেই ফড় গ্লার েযভ চা। এক চুভুক বদরে প্রান্ত ফরর, 
স্বেত এোরনই। চারেয রয ফুিরাভ, এফায সেরত রফ। রুবি, আরু ফবি আয ভররি অডতায বদরাভ। 
বভবনি াাঁরচয ভরধয াবিয বতনরি করয রুবি ফবি। রদয ফররাভ যা সমন এই োফাযিা ফারয ড্রাইবায 
কন্ডাক্টরযয কারে বদরে আর। এয য আভারদয ারা। এফায বদরনয আররা পুিরে। এই সদাকান যাস্তাে 
কভতযত সরফাযরদয িনয ভতবয। এভে যাস্তাে কাি চরর, তাই াযাবদন সোরা। রদয ারথ এ-কথা স-
কথা ফররত একিা চভকপ্রদ প্রস্তাফ শুবন। যাস্তায উরটাবদরক বনরচ নাবক একিা কযান্টনরভন্ট আরে। 
োনকায করনতর-ারফরক ফররর উবন আভারদয াাময কযরত ারযন। েুফ বাররা সরাক। বকন্তু এই সবারয 
সকান ারফরক াফ? যা ফররর, কার েিাে বফ ি শুরু ে। াররফয অবপ ারড়-াাঁচিায ভরধয েুরর 
মাে। শুরন আাে ফুক ফাাঁবধ দুিরন। গুবি গুবি ারে যনা বদই কযান্টনরভরন্টয বদরক।  
 সেি ায রে করেক দপায সচবকং সবযরে করনতর াররফয অবপর সৌঁোই। বকেুক্ষণ অরক্ষা 
কবয। অফররল উবন এররন। সফ যাবাবয সচাযা। প্রান্ত অফয ুদযবারফই উস্থান কযরর আভারদয 
অফস্থা। য য ঘিনা শুরন উবন ফরররন, ‘আরে কবপ ো।’ কবপ এররা, রঙ্গ কািুফাদাভ। কবপ সেরত 
সেরত করনতর ফরররন, ‘আবভ সতাভারদয ভবযফঘাাঁবি মতন্ত সৌঁরে বদরত াবয। োন সথরক েরঙ্গাত্রীয োবড়রত 
উবিরে সদফ, সতাভযা যাবি?’ ফাফা! এরতা আরাবদরনয ফাবত। আভযা ঘাড় ভাথা সনরড় ‘যাাঁ’ ফবর। উবন 
িানাররন, োবড় ২০ বভবনি রয সফরযারফ এফং রঙ্গ করেকিন সরফায ই োবড়রত মারফ। ারফরক ধনযফাদ 
িাবনরে চরর আায ভে উবন আভারদয াপরয কাভনা কযররন। োবড় ফররত একবি ভযািারডায। আভযা 
দুিন াভরন ফরাভ। করনতর একিা বচবি বররে বদরেরেন ড্রাইবারযয ারত। ভযািারডায বকেুিা েুরি থাভর 
আভারদয ফারয কারে। ড্রাইবাযরক বিরে কযরাভ, যা নাস্তা করযরে বকনা। যা দুিন আপু্লত রে 
আভারদয ধনযফাদ সদে, যক্ষরণই বিরে করয, ‘যায আররাে মা যর যাে?’ রক সভািাভুবি ফুবিরে 
ফবর। কন্ডাক্টয ভার নাভারত তৎয ে। প্রান্ত ফরর, দযকায সনই, নাভাফায সরাক আরে। করনতর ারফ 
াবিরেরেন। ফাোবর দাদাযা ফররেন, ‘আভারদয সপরর চরর মারিন, এভন কথা সতা বের না বাই। প্রান্ত 
েম্ভীয রে ফরর, ‘সকান চুবক্তত্র আরে?’  
 োবনক রয ভযািারডায েুিরত শুরু কযর। সফব নে, ভাত্র াাঁচ-েে বকররাবভিায েুরিই ভবযফঘাাঁবি। 
োরন ইনচািত-এয ারত করনতর াররফয বচবি তুরর বদরাভ। বতবন মত্ন করয ভারগুররা াবিরে যােররন 
রদয কযারেয ভুরে। আফায েুফ োবতয করয ফায িােো করয বদররন। ফরররন, ‘কার ন’িায আরে 
সকান ফা ারফন ফরর ভরন ে না। এোন সথরক েরঙ্গাত্রী াভানয যাস্তা, বকন্তু োন রে। অরক্ষা করুন, 
সকান বচন্তা সনই।’ 
 ফর না সথরক একিু ঘুরয আব। চাযবদরক তাাঁফুয সভরা। আরর সতা সভরা-ই, মাত্রা উররক্ষ। 
একিা করয োবড় আরে, চরর মারি াবকতংরে। একভে আভারদয োবড় বিক ’র। ভারত্তয তুরর বরি 



ফর ভরন ’র োবড়য সরাকিন েুফ অেুব। আভযা সমন ববররন। মাক, ফা োড়ররা কার দিাে। মেন 
েরঙ্গাত্রী সৌঁেরাভ ঘবড়রত এোরযািা কুবড়। প্রেয সযারদ সচাে িুড়ারনা দৃয। আভযা ভারত্র নাবভরে এবদক 
বদক সদেবে। দররয ফ সক সকাথাে যরেরে সক িারন। ধারয কারে সকউ সনই। কী কবয, কী কবয বাফবে, 
এভন ভে বযষ্কায ফাংরা শুবন, ‘কী েফয বাই, ফ বাররা সতা?’ সচরে সদবে মু্ভদা। মু্ভদা-ই বনরে সের 
িােোভরতা। অভূরযদা, যারিনদা দাাঁবড়রে আরেন। ‘রেরকাভ ফরেি’ - বরডায ারফ স্বােত িানান। 
ফররন, ‘েল্প রয শুনফ। আরে ফর, আি বক যনা রত াযরফ?’ প্রান্ত ভুূরতত িফাফ সদে, ‘ইরে যায, 
এেনই।’ উবন ফরররন, ‘সে রে না, তাযয োো-দাো ারযা।’  
 ফ সরয কত কাি থারক। যনা সদোয আরে চাযিন HAP সিাোড় কযরাভ। ফ বভবিরে 
শুরু ররা থ চরা। েন্তফয ১৪ বকররাবভিায দূরযয বুিফা। রথ াাঁিরত াাঁিরত েতকাররয ফ ঘিনা 
অভূরযদা-সক ারা করয সানাই প্রান্ত আয আবভ। ন্ধযা াতিাে বচযফার আরু-রযািা-চা বদরে যীয চাঙ্গা 
করয আফায াাঁবি। বনকল কাররা অন্ধকারযই সবযরে মাই কুেযাত ROCK FALL এরাকা। তাযযই সদেরত 
াই আররা। রারফাফায আশ্রভ। সৌঁরে সেবে বুিফা। ারে ারে াবিয ই রারফাফায আশ্ররভ। আভারদয 
সদরে চভরক উিররন আশ্ররভয সরাক। অভূরযদা-সক সদরে েফয বদররন ফাফারক। বতবন এররন। রঙ্গ এররা 
েযভ রুবি, ফবি  যাভদায ারতয চা। দুই ফনু্ধ আফায একিু আড়ারর মাই, বোরযি ধযাই। আয সকান 
কে সনই, ক্লাবন্ত সনই। এই সতা সদফতাত্মা বভারে! 
 
 
*াদিীকািঃ ১৯৮৮ ারর ‘সথরু’ ফতত অববমারন বেরেবের আরযাী, অভূরয সন-এয সনতৃরত্ব। -দরর 
অনযানযরদয রঙ্গ াবভর রেবেররন প্রান্ত ভণ্ডর এফং যাণা নাথ, দুই অববন্ন-হৃদে ফনু্ধ। েত ংেযাে ঐ 
অববমারনয অববেতা প্রোত অভূরযদা’য কররভ আনাযা রড়রেন। এফারযয সরোে আররাচয অববমারন 
শুরুোরতয দুবি বফরল বদরন যাণা  প্রান্ত’য একরত্র নানা িবক্ক-িঞ্ঝাি বনরুরেরে াভরারনায ফৃত্তান্ত ধযা 
যরেরে।   


