
  অবীক ভণ্ডর  

অভবজ্ঞ াথথাযভথ রায়েক-এয ননতৃয়ে ভনকুন ফথয়তয ভিভ ভখয অভবমায়ন 
ভগয়েভছর নানাযুয আয়যাী’য নফয অভবমাত্রী দর। যা ভনভদথষ্ট ভেীভা নভয়ন 
ভখয়য তাকা উভিয়ে ঘয়য ভপয়যয়ছ। ই অভবমায়নয অভবজ্ঞতা ভনয়ে ভরয়খয়ছন 
আয়যাী’য অনযতভ ফ্রন্টরাইনায অবীক।   

 অটর টায়নর নথয়ক নফভযয়ে আভযা এখন চন্দ্র-নদীয ডান াি ধয়য ভানাভর-নরহ  যাস্তাে। আয়গয 
ফছয নযাটাাং া য়ে আয়ত য়তা এই যাস্তাে। যাস্তায ধায়য ধায়য ভযায়র গায়ছয াভজযা। নময়ত নময়ত 
একভে তাভি। এখায়ন চন্দ্র আয বাগা নদী ভভয়র য়েয়ছ চন্দ্রবাগা। চন্দ্রবাগা উদেুয ভকয়স্তাোয য়ে জমু্ম-
কাশ্মীয়যয ভদয়ক ফয়ে চয়রয়ছ। আভযা চভর বাগা-নদীয য়ে, নকরাং। গাভিয ভছয়নয চাকাটা গিফি কযয়ছ। 
একটা নদাকায়ন গাভিটা দাাঁিাে, আভযা ুয়মাগ নয়ে ছভফ তুরয়ত থাভক। গাভি াযায়ত আধঘণ্টা। তাযয 
গাভি নছায়ট দাযচায ভদয়ক। ায়ি-ফায়যাটাে নৌঁয়ছ মাই গন্তয়ফয (৩৩৬০ভভ)। নভদন খায়নই থাকা। ভদয়নয 
অয়নকটা ভে ায়ত, তাই জােগাটা ঘুয়য নদখরাভ মতটা াভয। ভাথাে যয়েয়ছ acclimatization-এয 
বাফনা।  
 ইভতভয়ধযই দুুয়যয খাফায এয়য়ছ, যাজভা-চাোর-ভয়রট। ভিয়দয ভুয়খ ফই তৃভিকয। তাযয 
গল্পগুজফ আয ভফশ্রাভ একায়থ। ভকন্তু নফভিণ নে। দরয়নতা াথথ-দা ফরয়ছ, ‘চয়রা একটু য নথয়ক ঘুয়য 
আভ।’ আভযা প্রাে ৪০০ পুট উয়ে এক গ্রায়ভ নৌঁছই, খায়ন এক ফৃদ্ধ নফৌদ্ধ বদ্রয়রায়কয য়ে নদখা। 
চালফা য়দয জীভফকা, এছািা ভফভবন্ন ফথত অভবমাত্রী দয়রয ায়থ ভারত্র ফয়ে নদে। নপযায ভে 
ফাাঁভদয়কয নকাণ ভদয়ে ভাউন্ট ভূরভকরা (৬৫১৭ভভ) নদখা মাভির। ভয়ন য়ি, ২০১৮-ে আয়যাী ই ফথয়ত 
অভবমান কযয়ত এয়ভছর। 
 আভায়দয ভয়ধয দু-ভতনজন ায়য দাচথা গ্রায়ভ নগর, আয ফাভকযা চয়র এরাভ যায়তয আস্তানাে। 
থাকায জােগা ফরয়ত ফাাঁয়য কাোয়ভাে প্লাভিক-ভত্রর ভদয়ে নঘযা, ভটয়নয ছাউভন নদো একটা নদাকান। 
ভবতয়য ভকছু কায়েয তক্তয়াল  নভাটা কম্বর যাখা আয়ছ। ন্ধ্যায য়য ফাই খায়ন চায়েয নটভফয়র আড্ডাে 
জয়িা ই; নছাট কয়য একটা ভটভ ভভভটাং য়ে মাে। য়যয ভদন খুফ কায়র মাত্রা। কায়র কজন ভারফাক 
াো নগয়র নময়ত ায়য। অতএফ, আভযা তািাতাভি খাো-দাো নয়য যাত ন’টায ভয়ধয শুয়ে ভি। 
 যভদন কার ায়ি ছ’টাে নফভযয়ে িরাভ। মাোয য়থ ভকছু ফভজ আয াাঁোয ভাাং ভকয়ন 
ননো ’র। যাস্তা আয়গয তুরনাে অয়নক বায়রা য়েয়ছ। ২০১৯-এ এ-যাস্তাে এয়য়ছ আভায়দয দর। নই 
দয়রয াথথ-দা  পারুক-দা (ভয) নময়ত নময়ত ফাযফায ফরভছর, ‘কী বার যাস্তা য়েয়ছ এখন!’ নভাটাভুভট 
ঘন্টা দুয়েক মাোয য়যই ভনকুন-রা’য একটু আয়গ একটা নারা ায য়ে আভায়দয গাভি থায়ভ। তখন 
ঘভিয়ত ন’টা। এভদয়ক অয়নক নখাাঁজাখুাঁভজ কয়য আভায়দয াাময কযায ভয়তা কাউয়ক াো মােভন। রম্বা 
অভবমায়নয অয়নক ভারত্তয। আভায়দয দয়র াথথাযভথ রায়েক, নখ ভয পারুক, ভফশ্বনাথ ফাগ, অভবভজৎ 

ছুাঁয়ে এরাভ ‘ভনকুন য়েি’  



নঘাল, ভরে ুযকাইত, কৃয়েনু্দ, আভভ  দুই নযা ফনু্ধ্ (পুযয়ম্বা-ভজ, ননাফুথ-ভজ)।  
 যাস্তায একদভ গায়েই ূফথভদয়ক দাাঁভিয়ে যয়েয়ছ ভনকুন ইি (৬০৮৬ভভ)। গাভি নথয়ক ভারত্র গুয়ন 
নাভভয়ে অভত উৎায়য ায়থ নগুভর ফইয়ত শুরু কযরাভ। একদপা ভার নাভায়ত এয় নদখরাভ যাস্তা নথয়ক 
প্রাে ৫০০ ভভটায দূযয়ে আভায়দয নফকযাম্প াজায়না চরয়ছ। নফকযায়ম্পয কায়ছ দুই নযা  াথথ-দা 

ভভয়র ভকয়চন-ঘয ততভয 
কযয়ছ। ভিতীেফায ভার 
ভনয়ে ভগয়ে নদখরাভ নফ 
াকায়াক্ত ভকয়চন ততভয 
য়ে নগয়ছ। আভযা ফাই 
নফ ভকছুটা ভজভযয়ে ভনয়ে 
আয ক’দপাে নফকযায়ম্প 
ভার-নপভযয কাজ চরর। নম 
নারায ায় গাভি নথয়ভভছর 
নভটয ডান-াি ধয়য 
ভফস্তীণথ নভায়যন অঞ্চর। 

জয়রয উৎয়ক ফাভ ভদয়ক নযয়খ আভযা ভিয়ভ এভগয়ে মাই। নফকযাম্প ইভতভয়ধযই াজায়না। 
 আভযা এয় ফাভক দুয়টা নটন্ট খাভটয়ে নপররাভ। এয য়যই ফয় নগর দুুয়যয যান্না, ভডয়ভয নঝার 
আয বাত। রাঞ্চ নয়য নভাটাভুভট ফ গুভছয়ে ভফয়কর ায়ি ভতনয়টয ভদয়ক ফাই ভভয়র জভভয়ে আড্ডা ভদয়ত 
ফরাভ। তখন াথথদা একযকয়ভয নভভডয়কর নচকআ শুরু কয়য ভদর। কায কী য়েয়ছ না য়েয়ছ, ইতযাভদ। 
ভকন্তু না, কায ভয়ধয ারকা ভাথা ফযথায রিণ ননই। আভায়দয নফকযাম্প ৫০২৬ভভ উচ্চতাে। আভভ আয 
কৃয়েনু্দ  Garmin GPS Device-এ উচ্চতা নদখয়ত নদখয়ত ফয়রই নপভর, ‘এই উচ্চতাে এই প্রথভ।’ আয়র 
আভায, কৃয়েনু্দয  ভরয়েয প্রথভ এত ফি অভবমায়ন আা। ভফশ্বনাথ-দা ছভফ নতারায পাাঁয়ক াথথদায়ক 
ভজয়জ্ঞ কয়য, ‘কারয়কয ভক নপ্রাগ্রাভ ভরডায যায?’ 
 াথথ দা ফায উয়েয়য ফয়র, ‘কার আভযা অল্প ভারত্তয ভনয়ে কযাম্প-োয়ন নযয়খ আফ।’ নযা 
ফনু্ধ্যা জানার, যা কযাম্প-োয়ন নটন্ট রাভগয়ে আয য়যয ভদয়ক োয নচষ্টা কযয়ফ। নফ। াযাভদয়ন 
অয়নক ধকর নগয়ছ। এযয়য চরয়ছ খাফায জর াংযিয়ণয কাজ। খায়ন াযাভদন ভাভটভভভশ্রত নঘারা জর 
আভছর, নটা খাোয উমুক্ত নে। ভদয়ক যান্না ফয় নগয়ছ। য়ন্ধ্য াতটায আয়গই ভটন-বাত ততভয। 
প্রচি োিা াো চরয়ছ ভায়ন। আজ নখারা আকায় প্রথভ ভদন। তাই নফভিণ ফাইয়য না নথয়ক নম মায 
নটয়ন্ট ঢুয়ক নগরাভ। তখন ভফশ্বনাথদা ছভফ তুয়র মায়ি আয ফরয়ছ, ‘নভঘ ঝায়ভরা কযয়ছ, চাাঁদয়ক ভেক 
াো মায়ি না।’ তায চায ভদন আয়গ যাখী ূভণথভা ভছর এফাং আভযা ভদনটা নেয়নই ারন কয়যভছরাভ। 
পারুক-দা আভায়ক যাখী নফাঁয়ধ ভদয়েভছর। 
 োৎ যায়ত একটা আোয়জ আভায ঘুভ নবয়ঙ মাে। প্রাে দটা ফায়জ। ই ভফস্তীণথ এরাকাে আভযা 
ছািা নতা নকউ ননই। তয়ফ বালু্লক ফা ভাযয়ভট থাকয়র থাকয়ত ায়য। অফয াোয নাাঁ নাাঁ নটন্টয 
নবতয নথয়কই াভিরাভ। নটন্ট নথয়ক নফভযয়ে চাভযভদকটা একফায ঘুয়য ভনরাভ। কী অূফথ! চাাঁয়দয আয়রা 



ছভিয়ে যয়েয়ছ। ভাউন্ট ভনকুন ইি  য়েয অনাভা ভখয নই আয়রাে জ্বরজ্বর কযয়ছ।  

‘ভফশ্বনাথ দা’ ফয়র ডাক ভদরাভ। য়ে য়ে ািা এর, ‘অবীক?’ 

‘যাাঁ - কযায়ভযাটা ভনয়ে নফয়যায়ত াযয়ফ?’ 

‘আভছ। একটু দাাঁিা....’ 

নফভযয়েই ভফশ্বনাথদা ফয়র উের, ‘ভেক ভে নডয়কভছ, নভি ছভফ য়ফ!’ আয তখনই াথথদা ভবতয নথয়ক 
াাঁক্ ভদর, ‘প্রথভ ভদন, যায়ত নফভিণ ফাইয়য নথয়কা না।’ 
 য়যয ভদন াত কায়র নফড-ভট নয়ে নগরাভ। পাাঁকা রুকযক ভনয়ে ভরে আয আভভ যান্নায কায়ছ 
চয়র নগরাভ। ভেক ’র নম, আজ আভযা কযাম্প োয়নয ভদয়ক মাফ। ভনয়জয়দয ননা-ফুট, ক্র্যাম্পন  ভনয়জয 
ভকছু ইকুয়ভন্ট আরাদা কয়য গুভছয়ে ভনরাভ। যনা ভদরাভ নেকপায়িয য। আরগা নুভি াথয়যয  নঢউ 
নখরায়না ভাে। চিাই শুরু য়ত ঝায়ভরা শুরু ’র। দু-া উেয়র এক া ভনয়চ চয়র আভছ। চরায গভতয 
তাযতয়ভয আভযা একটু আয়গ য়য 
য়ে নগরাভ। রুয়কাচুভয নখরায 
উক্র্ভ ’র। নফ ভকছুটা এভগয়ে 
ভফশ্বনাথদা  কৃয়েনু্দয জনয 
দাাঁিাই। ততিয়ণ নযাযা 
অয়নকদূয এভগয়ে নগয়ছ। তাযা 
ভদ্ধান্তভয়তা কযাম্প-োন ছাভিয়ে 
আয উয ভদয়ক যাস্তা নদয়খ 
আয়ফ। অনাভা ফথয়তয 
নেভোয়যয ডানভদয়ক ধয়য প্রাে 
ঘন্টা দুয়েক মাোয য াভয়ন ফি 
একটা াম্প। য়য উেয়তই নদখরাভ তায ভেক ভনয়চই কযাম্প-১। 
 খায়ন আয়গ নথয়কই একটা াথয ভদয়ে নঘযা যান্নায জােগা ফানায়না ভছর। ায় ভকছু ভটয়নয 
নকৌয়টা  নটো-যাক য়িভছর। নদখরাভ, ২০০৪-এয নপ্রাডাক্ট। আভায়দয ফুঝয়ত ফাভক থাকর না নম, ই 
ফছয়য এখায়ন মাযা এয়ভছর তাযাই নপয়র নগয়ছ। প্রাে ১৭ ফছয আয়গয গাযয়ফজ। দৃয নদয়খ খুফ ভনখাযা 
’র। ভানুল কীবায়ফ প্রকৃভতয়ক ধ্বাং কযয়ছ! অথচ ভনেভ য়ি, Non-biodegradable মা-ভকছু থায়ক ফ 
ফযাগবভতথ কয়য ভনয়চ ভানাভরয গায়ফথজ য়েয়ন্ট জভা নদো। ন মাই নাক, একটু ভফশ্রাভ ভনয়ে আভযা 
নফকযায়ম্পয ভদয়ক নাভয়ত থাভক। যায়টরাইট ময়ে খানকায উচ্চতা ৫৩৭০ভভ নদখায়ি। প্রাে ঘণ্টাখায়নক 
নরয়গ নগর নফ-কযায়ম্প নাভয়ত। নযাযা এয় নগর ই ভয়ে।  
 চা-ভফসু্কট ভনয়ে নগার য়ে ফরাভ। ুয তখন ততভয য়ি। পুযয়ম্বা নযা অনাভা ফথয়তয উত্তয- 
ূফথ ঢায়রয ফণথনা ভদয়ত থাকয়রা। ফরর নম য গা ভদয়েই উয়টাভদয়ক আয একটা ফথত নদখা মায়ি। াথথদা 
ফয়র য়ে, টা ভনকুন য়েি। য়যয ফণথনা ভদয়ে চরর যা। নভদন ভফয়কয়রয নগারবফেয়ক ভেক ’র, 



আভযা য়যয ভদন খাফায-দাফায ভনয়ে মাফ আয নযাযা ইকুয়ভন্ট-নযা  ভনয়জয়দয ভকছু খাফায ভনয়ে 
দুভদয়নয জনয মায়ফ। নই ভয়তা তািাতাভি কয়য ফভকছু একটা ডযায়পর ফায়গ গুভছয়ে ননো য়রা। 
অভবভজৎদা আভায়দয নকাোটথায ভািায; ন পুড ভরি নফয কয়য ফভকছু তদাযভক কয়য নগর। ভফকায়রয 
আয়রা িয়তই োিা ফািয়ত রাগর। য়ন্ধ্যয আয়গ যায়তয খাফায নখয়ে ফ্লাক্স-এ গযভ চা ভনয়ে নটয়ন্ট ঢুয়ক 
িরাভ ফাই। অত তািাতাভি ভক আয ঘুভ আয়! খায়নই চরর গান আড্ডা। নানান অভবমায়নয কথা 
শুনরাভ াথথদায কায়ছ। নফ ভকছুিণ য আভযা শুয়ে িরাভ। নভদন ভফশ্বনাথদা যায়ত্র ছভফ নতারায 
জনয িযাি আয়গ নথয়কই রাভগয়ে নযয়খভছর। 
 আজ আভায়দয নফকযায়ম্প তৃতীে ভদন। কার কার চা জরখাফায নখয়ে কযাম্প-১  কযাম্প-২ 
এয জনয খাফায-দাফায নকয়যাভন ফয়ে ভনয়ে নময়ত য়ফ। নযাযা নফয়যার আভায়দয আয়গ। যা মায়ি 
দুভদয়নয জনয। আভযা নই আয়গয ভদয়নয নঢউ নখরায়না নভায়যয়নয য ভদয়ে চরয়ত শুরু কভয। তয়ফ আজ 
একটু কভ ভে রাগর। াথথদা  ভরে আভায়দয আয়গই নৌঁয়ছ নগভছর। যা য়দয ননা-ফুট গুয়রা 
আয়যকটু য়য কযাম্প-২ মাোয য়থ নযয়খ এয়রা। ততিয়ন আভভ আয ভয-দা কযাম্প-১ নৌঁয়ছ নগভছ। 
ভয-দা য়য মাোয প্রস্তুভত ভনভির, ভকন্তু াথথদা চয়র এয়য়ছ। ফাযণ কযর তায়ক। আভযা চাযজন 
কযাম্প-১ এ ফয় অনাভা ফথয়তয চূিায  ভদয়ক তাভকয়ে আভছ। Gendarme নদখার ভয-দা। অল্প ভকছুিণ 
ভে কাভটয়ে আভযা নফ কযায়ম্পয ভদয়ক াাঁটা রাগারাভ। নখায়ন নৌঁয়ছ নদভখ আভায়দয জনয খাফায ততভয। 
একভে আভযা নফ ভজা কয়য ছভফ তুরয়ত রাগরাভ এয়ক অয়যয। তখনই এক ভফদ। কৃয়েনু্দ একটা 
াথয়যয উয দাাঁভিয়ে ছভফ নতারায জনয উয়েভছর, োৎ াথযটা নফাভার য়ে নময়ত ন য়ি মাে, রায়গ 
য ফুয়কয াাঁজয়য। নফ নজায়যই নরয়গভছর। আভযা নদৌয়ি ভগয়ে নদভখ তখন ন ফয়। দভ নচয় আয়ছ, 
ভুয়খ একটা টুাঁ-ব্দ কযর না। নফ য়য ফযথা না কভাে একটা নইনভকরায নদে াথথদা; ায়থ নে। 
দরয়নতায াাাভ াথথদা আভায়দয ডাক্তায। প্রাে ২৮ ফছয়যয অভবজ্ঞতা াায়ি।  
 নই যায়ত ছাোয়থয (Milkyway) ছভফ নতারায জনয প্রাে ঘন্টা দুই ফাইয়য ভছর ভফশ্বনাথদা আয 
অভবভজৎদা। 
 য়যয ভদন কারয়ফরা চা ফাভনয়ে আভভ আয ভযদা করয়ক ডাকাডাভক কভয। আজ আভায়দয 
ভফশ্রায়ভয ভদন। কার নথয়ক াযাভদয়নয খাোয নতািয়জাি শুরু য়ে নগর। ফানায়না র য়যাটা আয ভডভ
-আরু কলা। কার নথয়ক ভফশ্বনাথদা-য যীযটা বায়রা মায়ি না। ারকা ভকছু নখয়ে ভফশ্রাভ ভনর। দুুয়যয 
য়যই নদখরাভ ভতভন ভপট। 
 আজ দুুয়যয য াোয নফগ আয ফািয়ছ নটা নটয়ন্টয দথাটা িায আোয়জই নফাঝা 
মাভির।আভযা এক নটয়ন্ট ফাই ভভয়র ভে কাটাভিরাভ। ‘এইযকভ আফাো চরয়র কী য়ফ াথথ দা?’ 
‘কী আয য়ফ? োিা ফািয়ফ।’ এফায নযায়দয কথা উের। আয়রাচনায পাাঁয়কই নটয়ন্টয নবতয নথয়ক 
ভযদা ভুখ ফাভিয়ে ফরর, ‘ঐ-নতা যা আয়ছ!’ 
 ায়থ ায়থ নফভযয়েই চা ভফসু্কট ুয ভনয়ে দাাঁভিয়ে নগরাভ। তাযয য়দযয়ক ভঘয়য ফাই ফয় 
য়িভছ। পুযয়ম্বা চা নখয়ত নখয়ত ফরর, ‘উায কা য়েদায নথািা খাযা যাে।  দুস যা peak-নক ভরয়ে 
জাদা নযা চাভয়ে। আউয দুয়য peak নতা না মায়েগা। জাদা নটকভনকযার ননভ ন। নরভকন ন-দ ঘন্টা 
রাগ মায়েগা। আফ যাস্তা নতা য়ন না ভগো।’ এই ফয়র যা ভফশ্রাভ ভনয়ত চয়র নগর। আয আভযা 



আয়রাচনা কভয নম, নযা-এয অবায়ফ আভায়দয অনাভা ফথয়ত অভবমান কযা মায়ফ না। তখনই ভদ্ধান্ত ’র, 
আভযা ভনকুন য়েি attempt কযফ। 
 য়যয ভদন কার কার উয়েই আভায়দয ভনয়জয়দয ভজভনত্র গুভছয়ে ভনরাভ।  নভদন আভায়দয 
নফ কযাম্প নছয়ি কযাম্প-োয়ন মাোয ভদন। নফ-কযাম্প ুয়জা কযায ভভন্দযটা ততভয য়ে নগর। 
ভদয়ক অভবভজৎদা ুভজ ফাভনয়েয়ছ নফ ুন্দয কয়য। নটন্ট গুভছয়ে ননো য়ি। ফাই একায়থ য়তই 
ুয়জা শুরু ’র। ছভফ নতারা ’র। নই ভদনই ভরে ভুখাভজথয (এবায়যিায) ননতৃয়ে ািা 
ভাউভন্টভনোযীাং ক্লায়ফয একভট দর আভায়দয নফ-কযায়ম্পয ভেক ভনয়চ তাফু নপয়রয়ছ। ভরেদা আভায়দয ায়থ 
নদখা কযয়ত এর। ুভজ আয গযভ চায়েয ায়থ াঁয়ক অবযথথনা জানারাভ। ভতভন আভায়দয শুবকাভনা 
জানায়রন। নলয়ভল একটু নফরা কয়যই আভযা ছ’জন কযাম্প-১ এয উয়েয়য যনা ভদরাভ। প্রয়োজনীে 
য়মাভগতা কযায জনয ভফশ্বনাথদা অভবভজৎদা  কৃয়েনু্দ নফ কযায়ম্প নথয়ক নগর। ভনয়চ একটা  য়যয 
জনয দুয়টা োভক-টভক আয GPS মে ভনয়ে মাো ’র। প্রাে ঘণ্টা দুই-আিাইয়েয ভয়ধয আভযা কয়র 
কযাম্প-োয়ন নৌঁয়ছ মাই। য়ে য়ে পুযয়ম্বা   ননাফুথভজয নৌজয়নয ায়ত  নয়ে মাই গযভ ুয, নুড ল , 
তাযয গযভ কভপ। নখয়ত নখয়তই ঘন্টাখায়নক ভে চয়র নগর। আজ আকা ঝকঝয়ক। অফয নেভোয 
াভয়ন থাকাে োিা নফ কনকয়ন তখন। তাই ফাইয়যয কাজকভথ নয়য ফাই তাাঁফুয়ত ঢুয়ক ভি। যায়ত 
একফাযই উেরাভ শুধুভাত্র খাোয জনয। 
 ৩০ আগি, ভায়ন তাযয়যয ভদন কায়র উয়ে কভপ-ভগ ায়ত ূয়মথয প্রথভ নযাদ ছাো অনাভা 
ফথয়তয চুিাটা নদখয়ত থাভক। নফ উয়বাগ কযায ভুূতথ। এখান নথয়ক কযাম্প-২ নফভ দূয নে। খুফ নফভ 
য়র ঘন্টা নদি-দুই রাগয়ফ। নেকপাি কয়য দটা নাগাদ কযাম্প-২ এয ভদয়ক মাই। ভকছুটা মাফায য 

নদখরাভ, প্রাে ৫০ ভডভগ্র ঢায়র নছাটখায়টা নফাল্ডায াথয াভজয়ে যাখা। আফায নকাথা াথয ধয়য ধয়য 
উেয়ত ভির। তাযয ফযয়পয চাদয়য নভািা ফভকছু। অনাভা ফথয়তয গায়ে উত্তয-ূফথ ঢায়র ভতন-চাযয়ট 
তাাঁফু খাটায়না মায়ফ এযকভ াথুয়য জােগাে আভায়দয দুয়টা নটন্ট াতা র। আভভ আয ভরে ভনয়জয়দয 
ইকুইয়ভন্টগুয়রা যীয়য জভিয়ে য়য ো নাভায ফযাাযটা আয একফায কয়য ঝাভরয়ে ভনভিরাভ। 
দুজয়নযই প্রথভ অভবমান ভকনা। এফায়যয শুরু ’র প্রকৃভতয নখরা। এখন ারকা ফযপ িয়ছ আয ভায়ঝ 



ভায়ধযই নভঘ এয় ফ নঢয়ক ভদয়ি। এখান নথয়কই প্রথভ নদখরাভ ভাউন্ট ভনকুন-য়েি, আভায়দয ভেক 
উয়টাভদয়ক। আভায ফাাঁ 
ভদয়ক অনাভা ফথত। 
ভায়ঝ একটা নফ ফি 
অঞ্চর জুয়ি ফযয়পয 
ভেদান। এখন আভযা 
৫৫৭৮ ভভটায উচ্চতাে। 
ভিয য়েয়ছ আজ যাত 
ফায়যাটাে পাইনার ভাচথ। 
ভায়ন আজই াভভয়টয 
উয়েয়য নফয়যায়না।  
 য়ন্ধ্যয য 
নফ বাভয ভডনায কয়য ভনরাভ। য়ে ফ্লাস্ক-এ গযভ চা, কভপ, ভকছু-না-ভকছু থাকয়ছই। যায়ত একভে ঘুভ 
ভায়ঝ নবয়ঙ মাে। ায় াথথদা নজয়গ শুয়ে আয়ছ। ফাইয়য নভব ননা-পর য়ি। ঘভিয়ত এগায়যাটা। 
ায়য নটন্ট নথয়ক পুযয়ম্বায গরা নানা নগর, ‘ােদ নদা-ভতন ঘন্টা ফাদ্ ফ কুছ ভেক না মায়েগা।’ মাক, 
আফায শুয়ে িরাভ। ভকন্তু নখোর ফভে ফাইয়য। আয়র আোজ শুয়ন নফাঝা মাে নকভন ননা-পর 
য়ি, ারকা না বাভয। যাত আিাইটাে াথথ দা ফরর, ‘নদখয়তা ফাইয়যয ভক অফিা।’ ফাইয়য নদখরাভ, 
অয়নক ান্ত। মাো নময়ত ায়য। ফাই খুফ তািাতাভি াজয়গাজ নয়য ভনরাভ। ভতনয়টে নফভযয়ে 
িরাভ।  
 আভযা এয়ক অয়যয ায়থ একটু দূযে নযয়খ, ভনয়জয়দযয়ক নযা-আ কয়য (একদভিয়ত ফাাঁধা 

য়ি) ভাভচথাং শুরু কযরাভ। 
প্রাে আিাই ঘন্টা য়য 
ফযয়প ঢাকা ভফস্তীণথ 
অঞ্চয়রয ভধয ভদয়ে ভাউন্ট 
ভনকুন য়েি-এয 
াদয়দয় ভগয়ে দাাঁিাই। 
একটু ভজভযয়ে আফায চরয়ত 
থাভক, এফায়য যাাঁতযাাঁয়ত 
াথয়যয উয ভদয়ে ধীয়য 
ধীয়য। মত য়য উেভছ 
তয়তাই আরগা াথযগুয়রা 

নফগ ভদয়ি নফভ। এবায়ফ প্রাে ঘণ্টাখায়নক, তাযয অল্প ফযয়পয নদখা। ভকন্তু এখন প্রাে ৭০ ভডগ্রী ঢায়র 
যীভতভয়তা একটা মুদ্ধ। নই মুদ্ধ নল য়ত একটা ফি াথয়যয উয এয় ফরাভ। তখন য়ফভাত্র কার 
য়েয়ছ। চাভযভদয়ক ফথত-নকল্লায ভাথাে নানারী যঙ নরয়গয়ছ। এভদয়ক আভায়দয াভয়ন শুধু ফযয়পযই 
নদোর। আয এই প্রথভ নদখরাভ নম একটা নযা রাভগয়ে যাখা আয়ছ।  



 ক্লাইভম্বাংয়েয ভফশ্বস্ত ইকুইয়ভন্ট জুভায়যয াাময ভনয়ে 
উেয়ত রাগরাভ। প্রাে ভতনঘন্টা চরায য একটা ফযয়পয ভঢভ 
ভয়তা জােগা নরাভ। এখায়ন একটু বায়রাবায়ফ দাাঁভিয়ে কথা 
ফরা মাে। তায য নথয়ক শুরু য়ি যভক যাচ, এফাং ারকা 
ননা। এযয আয এক ভফভত্ত। একই অযাঙ্কায়য ভযদা আয 
ভরে চয়র আায জনয নযা আটয়ক মাে একটা াথয়যয 
খাাঁয়জ। নই কথাফাতথা আভভ ভনয়চয াথয়যয য়য দাাঁভিয়ে 
শুনয়ত াভিরাভ ভকন্তু নদখয়ত াভিরাভ না। তয়ফ খান 
নথয়কই নদখয়ত াভি াথথদা াভভয়টয কাছাকাভছ চয়র নগয়ছ। 
আফায নভঘ এয় ঢাকা য়ি মায়ি নই দৃয। তাযযই 
আফাো ভতযই খাযা য়ত শুরু কয়যয়ছ। ততিয়ণ আভযা 
নল ঢায়রয কায়ছ নৌঁয়ছ নগভছ। 
 োয নতাি ফািয়ছ, ফািয়ছ ননা-পর। ভকন্তু প্রকৃভতয এই ফাধা আভায়দযয়ক ধয়য যাখয়ত াযর না। 

আভায়দয নদভয নদয়খ পুযয়ম্বাভজ 
আভায়দয ভতনজয়নয নখাাঁজ ভনয়ত 
ভকছুটা ননয়ভ এয়য়ছ। ফরয়ছ, 
‘ভযভিভত বায়রা নেকয়ছ না, 
তািাতাভি য়য চয়রা। এযয়য 
আয নাভা মায়ফ না।’ GPS মে  
ক্লায়ফয ফ্লযাগ পুযয়ম্বাভজ ভাযপত 
াথথদা-য কায়ছ াোই। তখন আভযা 
৬০৩৫ ভভটায উাঁচুয়ত দাভিয়ে। এখান 
নথয়ক নদখা মায়ি াভভট। ভদয়ক 
রিয কয়যই আভযা চরয়ত শুরু কভয। 

ভযভিভত এতটাই খাযা ভায়ঝ ভায়ঝ ১০ পুট দূয়য ফ আফছা। আয আধ-ঘন্টা য GPS ভযভডাং ৬১০০ 
ভভটায উচ্চতাে। াথথদা তায য়যয 
াথযটায়ত উয়ে মাে, তখন ৬১২৮ ভভটায। 
আয োয জােগা ননই। ঘভিয কাাঁটা 
ফরয়ছ, ১০-৫৮। খুফ তািাতাভি কয়য একটা 
দুয়টা ছভফ তুয়রই ভনয়চ নাভায প্রস্তুভত। 
আকায়য মা ার, তায়ত আা বায়রা 
কয়য নদখা মায়ি না। 
 নাভা শুরু ’র। খুফ ন্তথয়ন 
নাভভছ। অয়নকটা নাভায য আভায ফুট 



নথয়ক ক্র্যাম্পন নগর খুয়র। আয ঝুাঁভক নে, এফায আভযা নযা-আ কয়য নাভয়ত থাভক। নাভায ভে রিয 
কযরাভ ভক্র্বা। যায়ত নড টয়চথয আয়রাে মা নদভখভন এখন নদখভছ। মাক, অফয়য়ল ভফয়কর চাযয়ট নাগাদ 
আভযা দয়র নৌঁছরাভ কযাম্প-২। াকুয়রয নতয়যা ঘন্টায অভবজ্ঞতা - আভায জীফয়নয নযা। 
 আজ যায়ত এখায়নই থাকা। গযভ এনাভজথ ভরাংক্  নখয়ে নভয়ত উভে গয়ল্প। প্রয়তযয়ক উৎপুল্ল, 
প্রয়তযয়ক উচ্ছ্বভত। ভযদা আনয়ন্দ গান ধয়যয়ছ। ইভতভয়ধয নুডুর-ুয ভনয়ে নযা ফনু্ধ্যা ঢুয়কয়ছ 
আভায়দয তাাঁফুয়ত। নফ ভকছুিণ গল্পগুজফ চয়র। তাযয নম মায ভয়তা কয়য ভে কাটাে। নকউ গান শুয়ন, 
নকউ গান নগয়ে, নকউ ঘুভভয়ে। ভরে নতা টানা ঘুভ ভদর। যায়তয ভদয়ক নকানযকয়ভ ভফউয়টন ফানথায 
জ্বাভরয়ে ভকছু ready-to-eat নখয়ে ভনরাভ কয়র। তখন একফায ফাইয়য নফভযয়ে নদখরাভ প্রকৃভত 
নকানবায়ফই আয নঘাভটা নখায়রভন।  
 য়য রাই-পুড ছািা আয নকান খাফায ভছর না। তাছািা প্রকৃভতয এই নগাভিা অফিাে য়য 
থাকায নকান ভায়নই েনা। নবয়ফভচয়ন্ত আভযা ভনয়চয ভদয়কই যনা ভদরাভ। ঘন্টা-দুই য কযাম্প-োয়ন 
নৌঁয়ছ ফ গুভছয়ে নফ-কযায়ম্পয উয়েয়য নফভযয়ে িরাভ। 
 নফ-কযাম্প নৌঁছয়তই দুদথান্ত 
খুভয ভর। ভফশ্বনাথদা ছভফ তুরয়ছ, 
কৃয়েনু্দ গযভ চা ায়ত দাাঁভিয়ে আয়ছ। 
ভদয়ক অভবভজৎদা ভকছু একটা কযয়ত 
ভকয়চয়ন ঢুয়কয়ছ। আভায়দয আায খফয 
নয়ে নদখা কযয়ত এয়য়ছ ভরেদা 
(ভুখাভজথ)। ফাই এয়ক অয়নযয ায়থ 
নকারাকুভর কয়য অভবনন্দন জানায়ি। 
একটা বায়রা খফয শুনরাভ – এয ভয়ধয 
ভফশ্বনাথদা আয কৃয়েনু্দ ভভয়র ভনকুন-রা 
নেক কয়য এয়য়ছ। দারুণ খফয। আয কী? একায়থ খাোদাো। তাযয ফ গায়ফথজ গুভছয়ে যাক কয়য 
ভনরাভ য়ে। ভারত্র আয়গই নগাছায়না ভছর। আয ভে নষ্ট নে। এফায যনা ভদয়ত য়ফ নপযায য়থ। 
 ভায়ঝয অয়নক ভজায গল্প। আজ ফরায পুযত ননই, য়য কখন ফরা মায়ফ। আভযা ভানাভর 
নৌঁয়ছ নফ জভভয়ে খাোদাো  নভরয়েট কয়যভছ। তাযয ২ নয়েম্বয কার ১১-টাে দয়র নচয় 
ফরাভ চণ্ডীগিভুভখ গাভিয়ত। য়থ ভফখযাত আয়র নকনা ’র। তাযয নাজা চণ্ডীগি।  
 আভযা মাত্রা শুরু কয়যভছরাভ ২১ আগি যায়ত। কারকা নভয়র এয়ভছরাভ চণ্ডীগি। নই চণ্ডীগি 
নথয়কই ধযফ নপযায নেন। এখন ায়ত অয়নকটা ভে। বাফভছ, আফায কয়ফ? একটা অভবমান নল ’র। 
য়যয অভবমান ভনয়ে এখনই নতা নবয়ফ নপরা মাে। নটা ভক খুফ ফািাফাভি য়ফ? 
 ইভত টানায আয়গ ফভর, এই অভবমায়ন শুধু আভযা ন’জনই ভছরাভ না। ভছয়রন আভায়দয অজস্র ফনু্ধ্ 
 শুবানুধযােী ভানুয়লযা। তাাঁয়দয ভথথন শুয়বিা আভায়দয য়ে ভছর। আয ফায য়য ভছর আভায়দয ভপ্রে 
ক্লাফ ‘নানাযুয আয়যাী’ – এভন ঐভতযফাী াংগেয়ন মায়দয অভবমান ফথ শুরু ে, তায়দয রুখয়ফ নক? 
আয়যাী ভায়নই অভবমান, রাগাতায অভবমান। অভবমান চরয়ছ, চরয়ফই..... 


