
ফুফাই ভুখার্জভ  

[ফুফাই ভুখার্জভ ভুর্ভদাফাদদয এক াাড়দেভী তরুণ। এযই ভদধে ফড্ড বাদরাদফদ 
ফপদরদছন াাড়দক। কদযানায যক্তদচাখ উদক্ষা কদয ঘুদয এদদছন চনর্নয়াদকাট 
ফভদতয র্দয, মায ফকাদর যেভয় রূকুদেয র্িকানা। আফায চনর্নয়াদকাদটয 
র্দযই র্ফখোত র্জওনাযগর্র কর, ফমর্ট ফর্যদয় যর্ি োড র অর্বমাদনয যাস্তা। 
ফুফাই আদরাচে কর ছুুঁদয় র্পদযদছন ম্প্রর্ত, এফং করভ ধদযদছন আভাদদয জনে]  

টানা োয় দুফছয ফকার্বড ও রকডাউদনয চাদ োয় াুঁর্দয় উদির্ছ, ফকাথাও মাওয়ায ফনই, খুফ র্কছু কযায 
ফনই। তদফ ফকার্বড আায আদগ ফছদয দুদয়কফায াাড় মাওয়ায অবো দয়দছ। ফটা ফকদাযনাথ 
ভর্িদযই ফাক ফা অনে ফকাথাও। ফই মাওয়ায ুফাদদ ওখানকায থঘাট একটু ফচনা দয়র্ছর। এর্দদক 
দু’ফডাজ বোক র্ন ফনওয়াও দয় ফগদছ। তাই বাফরাভ, ফফর্যদয়ই র্ড়।  
 েথদভ র্িক ’র ফদও-র্টব্বা ফফকোম্প। কাদজয চাদ ফটা ফার্তর দত র্িতীয় ছি ’র র্ফখোত 
র্জওনাযগর্র কর (গুগ র ভদত ৫১৫০ র্ভটায)। আভায জীফদনয েথভ High Altitude Trek… ফাগ 
এক্সদেদ করকাতা ফছদড়  ১০ অদটাফয তার্যখ ফাজা কািগুদাভ ঢুকরাভ। আভাদদয াত-জদনয র্টভ, 
আভাদদয র্রডায ূফভ-নিাদদফীয পর অর্বমাত্রী েদী ফয।  
 কািদগাদাভ ফথদক গার্ড় ফচদ ২১৩ র্কর্ভ দীঘভ মাত্রা। আরদভাড়া মভন্ত যাস্তা ফফ বাদরা, তাযয 
খাযা দত শুরু কদয। একভয় খুফ খাযা। মাই ফাক, আভযা ফরাাজং ফর্যদয় ফৌঁছরাভ ওয়ান গ্রাদভ। 
ফখাদন অদক্ষা কযর্ছর আভাদদয ফরাকার গাইড দভর্ং দানুয ফছদর রক্ষন আয যাুঁধুর্ন ভাফীয। আভযা 



উিরাভ দভর্জ’য ফাভ-ফে ফত। যাদতয খাওয়া ফদল গাইদডয দে বফিক ’র। দভর্জ ফরদর, ‘ত যা 
তার্যখ ফক ফাদ ওদয়দায খাযা ফাগা। ায়দ াভদরাগ ওয়া আ মাদয়ংদগ।’ এযকভ র্কছুক্ষণ কাদজয 

কথাফাতভা ফদল দভর্জ 
আভাদদয র্নদয় 
নিাদদফীয ভর্িদয 
র্নদয় মায়। কী ফোায? 
‘আদয া-ফ াভাদয 
ইুঁা নিাদদফী র্ক 
ফডার্র আর্য় োয়। 
াদয যাত নাচা গানা 
চর যা োয়।’ না, 
এভন ুদমাগ ছাড়া মায় 
না। গ্রাভ ফথদক ফফ 
র্কছু উদয নিদদফীয 
ভর্িদয র্গদয় ফদর্খ, 

োয় ফগাটা গ্রাভ ফখাদন ার্জয। ফ দারুণ এক অর্বজ্ঞতা।  
 যর্দন ওয়ান গ্রাদভ ুিয এক কার। ডান র্দদক ভাথায় ফদখা মাদে র্ফযাট অর্র ফুর্গয়ার। অফে 
আজ মাদফা ফগদযার্র-াতার। আভযা ফেকপাষ্ট কদয ন’টা নাগাদ ফফর্যদয় র্ড়। ডানর্দক ফযাফয র্কছুটা উদি 
পদযষ্ট অর্পদয াযর্ভদনয কাগজ স্তগত কদয ফেক শুরু ’র। দু’র্তনদট াার্ড় াড়া ফর্যদয়  যাভদানা 
ফক্ষদতয া র্দদয় একটা ফছাট াাদড়য ভাথায় উদি আফায নাভদত থার্ক। র্নদচয ভতর ভদতা জায়গায় 
একটু ফদ আফায াুঁটা শুরু। এফায ঘন োুঁতোুঁদত জেদরয ফবতয র্দদয় চড়াই, যাস্তা ফনই ফরদরই চদর। 
খচ্চদযয াদয়য ছা ফদদখ াুঁটর্ছ। এইবাদফ ফমদত ফমদত িাৎ এক টুকদযা ভতর। ফদখরাভ ফখাদন 
কোম্প রাগাদনা দয়দছ। এই তাদর ফগদযার্র-াতার। তখন ঘর্ড়দত াদড়-চাযদট।  
 কোদম্প োক ফযদখ 
ফাইদয আদতই ফাুঁর্দদক ফচাদখ 
দড় র্ত্রূর ফভদতয র্যা। 
ফটা ফদখা মাদে না, ফভঘ 
ফঢদক আদছ। ফাইদয অদনকটা 
ভয় কাদট। যাদত ফর্ব 
র্ডনাদযয ফিরায় ফকউ ফকউ 
আফায ফাইদয ফফর্যদয়দছ দু-
নম্বদযয চাদ! তখন আর্ভ 
ফটদিয র্বতদয ফদ েদীদায 
কাদছ নানা গল্প শুনর্ছ, 
নিাদদফী ইষ্ট-এয গল্প। গল্প শুনদত শুনদতই ঘুর্ভদয় দড়র্ছ। দযয র্দদনয গন্তফে অর্র ফুর্গয়ার। 



 কাদর ফ ফদয মথাযীর্ত ফফর্যদয় দড়র্ছ। আজদকয াুঁটা অদনক কভ। ফম াাড় ধদয মার্েরাভ, 
াুঁটদত াুঁটদত োয় তায ভাথায় উদি দড়র্ছ। ফুর্গয়াদরয ফুজ ফদখা মাদে। র্কছুটা উদি এর্দক ওর্দক 
ঘুযদতই দূদয ফদখা মাদে 
গদোত্রী ফযদেয চূদড়া-
গুর্র। ফক ফনই ফখাদন? 
আয ফমখাদন দাুঁর্ড়দয় 
আর্ছ ৃর্থফীয ফ ফুজ 
ফমন জভা দয়দছ ... অর্র 
এক র্ফার ফুর্গয়ার 
(াার্ড় চাযণবূর্ভ)। 
ফুর্গয়াদরয া র্দদয় 
ফনদভ র্গদয় আভাদদয 
কোম্প। র্কছুটা র্নদচই 
রাগাদনা দয়দছ। জদরয ুর্ফধায জনে। ফমখাদন কোম্প রাগাদনা দয়দছ তায র্িক ভদন ভৃগথুনী, াদ 
র্ত্রূদরয র্যজ ঢাকা যদয়দছ ফুর্গয়াদরয াাদড়।  
 ঝটট দুুদযয খানা ফখদয় যীযদক ফদ যাখায জনে অর্র ফুর্গয়ার টদ োয় র্তন ঘিা কার্টদয় 
র্দই। এইবাদফ উচ্চতায দে র্নদজদক ভার্নদয় র্নদত য়। আদস্ত আদস্ত আদরা কদভ রার দয় উিদছ 
আাদয াাড়গুদরা। িান্ডা ফাড়দছ। আয ফাইদয থাকা চদর না। ফাই কোদম্প এদ একটা ফটদি জদড়া 
ই। চাদয়য াদথ ভকন ফখদত ফখদত েদীদায র্ফর্বন্ন Expedition এয গল্প শুর্ন। আগাভী ফছয আভায 
ফফর্ক ভাউদির্নয়ার্যং ফকাভ, তাই আভায আগ্র একটু ফফর্। র্কন্তু গল্প জদভ ওিায আদগই র্ডনাদযয ডাক। 
াাদড় এযকভই য়। কী আয কযা? র্ডনায ফদয ফম মায র্ির্ং-ফোদগ ঢুদক র্ড়। তখন ফাইদযয 
তাভাত্রা ভাইনাদ ফনদভদছ। 
 অর্র ফুর্গয়াদরয কার বার্য ুিয। ফটদি খুরদরই াভদন ভৃগথুনী। তদফ আজ দৃদে ভদজ থাকায 
উায় ফনই, আদগবাদগ ফফদযাদত দফ। ফকননা, ফমদত দফ অদনকটা। তাড়াতার্ড় ফ গুর্ছদয় াুঁটা শুরু দয় 
মায়। েথভ গন্তফে বফর্দনী ফুর্গয়ার, তাযয ফঘাডা-ফরাটার্ন দয় াথয-নাচুর্ন। 
 আজ দথয েী নিাঘুর্ি। বফর্দনী ফুর্গয়াদরয ধায র্দদয় াাদড়য গা ফফদয় উদি ফগদছ ফঘাড়া-
ফরাটার্নয যাস্তা। এফাদয একটা াদয ভদতা জায়গায় উদি আফায াাদড়য অনে র্ি ফযাফয ফনদভ মাওয়া 
য াথয নাচুর্নয পদযষ্ট কোদম্পয র্নদচ আজ আভাদদয তাুঁফু ড়দফ। ফ র্াফ ভদতা চরর। কোম্পাইদট 
ফৌঁদছও ফগরাভ র্িক ভদয়। তদফ াভদন যাস্তাটায র্দদক তার্কদয় দদভ ফগরাভ। কী র্ফার চড়াই অদক্ষা 
কযদছ আগাভীকার! 
 যর্দন কাদর াতটায ভদধে ভুব। আজদকয যাস্তা আযও রম্বা, আযও কষ্টকয। াথয-নাচুর্ন 
ফথদক অদনকগুদরা র্জগজোগ ফবদঙ উিদত য়। এদকফাদয ওদয উদি ফগদর বকরুর্বনায়ক ভর্িয। খুদদ 
ভর্িয। ফখান ফথদক জ দথ াভদন এর্গদয় ফগদর ফগুয়াফাা, ফমখাদন রূকুেগাভী ফেকাযযা যাত 
কাটায়। আভযা ফমদতু রূকুে ফথদক একটু উুঁচুদত মাদফা, তাই আভাদদয যার্ত্রফাও একটু এর্গদয়। আদর 
এই যাস্তা এত ফফর্ র্যর্চত এফং জনর্েয় ফম, আরাদা কদয এয বূদগার ফফাঝাদনায দযকায দড় না।  



 াথুদয যাস্তা, গাছারা ফদর র্কছু ফনই। তায ভদধে কর্িন চড়াই। আভযা খুফ আদস্ত আদস্ত উর্ি। 
তায দযও োয় ফফদভ দয় একভয় উদি এরাভ বকরুর্বনায়ক ভর্িদয। ফছাট্ট ভর্িদয র্ফার বার্য ফদফতা 
(গদণ) ফদ আদছন।  ফখাদন একটু ফদ মখন বকরুর্বনায়ক টদ উিরাভ। আয এক ফেদভ ফদয় ফগরাভ 
নিাঘুিী ও র্ত্রূর ফভদতয ভাদঝ যর্ি োড র, তায র্ছদন ফফথাযদতার্র। তুরনায় ফচাদখয একটু কাদছ 
াভদনয োচীদয চনর্নয়াদকাট র্খয,  ওযই ভাথায় ফদখা মাদে র্জওনাযগর্রয যাস্তা। ওটাই ফতা কারদকয 
গন্তফে। মাক, এখান ফথদক আযও ফুঁদট ফগদর ফগুয়াফাা। ফৌঁদছ ফদখরাভ, চার্যর্দদক ছর্ড়দয় আদছ 
েহ্মকভর। তদফ ফফর্য বাগ শুর্কদয় ফগদছ। ফগুয়াফাায ওদযও ফভাটাভুর্ট একই দৃে।  
 ফগুয়াফাায আদগ দয র্কছু যক-পর ফজান আদছ। ফতভনই আয এক এরাকা ফর্যদয় ফভাটাভুর্ট 
একটা ভতর জায়গায় আভাদদয কোম্প দড়দছ। আজ ফাই অদনকটা আদগই শুদয় দড়র্ছ। কার 
ভাঝযাদত অর্বমান শুরু দফ।  
 যাত দুদটায় র্কদচন ফটদি ফথদক আওয়াজ এদরা ‘ফদরাক বতয়ায ফা মাও’। তায আদগ চা-ভোর্গ 
ফার্নদয় ফযদখদছ ওযা। ওগুদরায িেফায কদয বার্য ফাাক চার্দয় ভাথায় ফডটচভ র্নদয় ফফর্যদয় দড়র্ছ 
অন্ধকাদয। চড়াই বাঙা  শুরু দয় ফগদছ। ২০ া াুঁটা, ২০ ফদকন্ড থাভা। এইবাদফ চরদছ আদযাণ। ফদদখ 
ভদন য়, ফড-টদচভয র্ভর্ছর চরদছ। চরদছ ফতা চরদছই। একভয় ফড-টদচভয আদরাগুদরা র্পদক দয় এদরা। 
আদর ফবাদযয আদরা পুদটদছ। আভযা তখন একটা াথদযয চাট্টাদন দাুঁর্ড়দয়। দুদচাখ বদয ফদর্খ, নতুন 
ূদমভয আদরায় স্নান কযদছ র্ত্রূর নিাঘুিীয চূড়া। আফায চরা শুরু য়। যাস্তাটা ফড্ড র্ছর দয় ফগদছ। 
ওদযয ফযপগরা জর গর্ড়দয় নাভদছ ফম। খুফ াফধাদন া ফপরদত দে। এখন চড়াই ফমন আযও 
োণান্তকয। তা ফাক, ফমদত ফতা দফ।  
 ফমদত ফমদত এদর্ছ যেভয় রূকুদেয ধাদয। ফছাট জরায়। অদনকটা ফযদপ ঢাকা। াদড় 
ভানুদলয ফদাফদল। অদনক ভানুদলয। ফানা মায়, ওযা াুঁচ’ ফছয আদগয একদর তীথভমাত্রী; এখাদন এদ 
এক দুঘভটনায় মাদদয োণ ার্যদয়র্ছর। এখাদন র্কছুক্ষণ র্নিঃদে দাুঁর্ড়দয় থার্ক। তাযয কুন্ডদক ফাদভ ফযদখ 
ফযদপয ঢার ধদয চনর্নয়াদকাট াাদড়য র্দয ওিায োণণ ফচষ্টা। একভয় ফৌঁদছ ফগরাভও। তখন োয় 
াতটা ফাদজ। াভদন ফাভ র্দদক ফাুঁক র্নদয় খার্নক চড়াই ফবদঙই ফদর্খ, একটা াাদড়য ভাথায় দাুঁর্ড়দয় 

আর্ছ। 
   াুঁ এটাই র্জওনাযগর্র কর। াভদন 
একটু দূদয যর্ি োড র। তায উদয 
ফফথাযদতার্র াউথ ও ফভন র্ক, যর্িয 
র্নদচ র্ফখোত ফাভকুে। োড দরয র্িক 
ডানর্দক র্দদয় উদি ফগদছ অরূ 
নিাঘুর্ি, ফাদভ উদিদছ গুরুগম্ভীয র্ত্রূর 
ফভদতয র্যা। য য দাুঁর্ড়দয় আদছ 
র্ত্রূদরয এক দুই র্তন। আয এই 
র্জওনাযগর্র কর ফথদক ওধাদয একটানা 
ফনদভ ফগদরই র্রাভুদ্র, ফমখান ফথদক 



যর্ি োড র অর্বমাদনয কোম্প কযা য়। এমাত্রায় মাওয়া ’র না। র্নশ্চয়ই দয একর্দন ...  
 াাড় আভায় ফকফরই ফখায়। এফাদযও র্র্খদয়দছ। র্ফদদ র্ফমভদয় তায ভদতা অর্ফচর ঋজু 
দাুঁর্ড়দয় থাকা, তায ভদতা উদায ও ফভৌণভান দত াযা – এফই ফতা আভাদক া ফজাগায়, র্ক্ত ফদয়। 
আগাভী কী র্নদয় অদক্ষা কদয জার্ন না। তদফ আভায র্নদজয স্বপ্নটা এযকভ – মতর্দন আর্ছ াাড়দক 
র্নদয়ই ফাুঁচদফা। ফটা শুশুর্নয়া ফা গজাফুরু াাড়ই ফাক, ফকানও আকাদছাুঁয়া ৃে ফাক, ফা দূদযয 
একপার্র ফুর্গয়ার ফাক। এটুকু জার্ন ফম, াাড় ফপযাদফ না। তায কাদছ র্গদয় মর্দ কাুঁর্দও, ফই কান্নায় 
ুখ আদছ ...    


