
দদফাশ ভজুভদায  

[দছলরলফরা দথলক ভাভাফাশিয দচৌশিলত দফলি ওঠা দদফাশ ফি জ, াদাভাটা। াালিয দেলভ 
লিলছ দছলরলফরালতই। তলফ ধীলয ধীলয দটা তীব্র লেলছ, লে অজানালক জানা আয অলদখালক 
দদখায তািনা। তাযয শফজ্ঞানম্মত উালে াালিয আযও কালছ মাওো। আলযালণয দফশক ও 
অযাডবান্স দকাস কলয দুগসলভয দদল া ফাশিলেলছ ফাযফায। াালি মাওো, লে াাশি ভানুললদয 
কালছ একটু থাকা – এইফ তালক শফশষ্টতা শদলেলছ।] 

 ারটা ২০১৮। আভযা প্ল্যান 
কযরাভ, ফাশশ ওলেস্ট কর (৫৯৫০ 
শভটায) মাফ। দই ভলতা াওিা দথলক 
যওনা শদরাভ ৭ জুন ২০১৮ - আভালদয 
এফায ১৩ জলনয শটভ, ালথ আভালদয 
দই শফখযাত গাইড জোর শিং আয 
তায াোে (ভালন আভালদয দাটসায-
বাই) মালদয ছািা আভযা াালি অচর। 
মাই দাক, এফায আভালদয রুট-টা শনলে 
শকছু কথা ফশর, েথলভই ফলর যাশখ, এটা 
লরা গলোত্রী দথলক ফশিনাথ মাওোয 
একটা অনযতভ যযভে থ - দম লথ 

আভযাই েথভ ফাঙাশরদর অশবমান কযলত চলরশছ। এয আলগ এই লথ েথভ দগশছলরন যায আশুলতাল 
শভশ্রা... আভালদয েথভ কযাম্প িলফ শনরাশন দত মায উচ্চতা োে ৩৬০০ শভটায, তাযয শত্রভুখী দফ 
উচ্চতা োে ৪২০০ শভটায। তাযয ওখান দথলক আভালদয কযাম্প িলফ দপাডস কযাম্প, তাযয ফাশশ 
দফন্ড, ওখান দথলক যফতসী কযাম্প ফাশশ কুন্ড, তাযয ফাশশ কর (৫৯৫০শভটায) লে ফযারকশন কযাম্প, 
তাযয ক্রভ শনউ জাগযণ কযাম্প, যাতাকানা কযাম্প লে দল কযাম্প কযফ ঘাতরী। ওখান দথলক আভযা 
দাজা দৌঁলছ 
মালফা ফশিনাথ। 
এই ’র 
দভাটাভুশট 
আভালদয 
অশবমান ফস। 

শটভ দভম্বায 

রুট ভযা  



 ৮ই জুন শফলকলর আভালদয দেন দৌঁছালরা দদফবূশভ শযদ্বায, তখন শফলকর ালি চাযলট। 
দকানওভলত শঠ দথলক যাক নাশভলেই ছুটরাভ দাজা য-শক-দৌযী ঘালট, আভায আফায শযদ্বালয এল 
আযশত দদখলর চলর না, শঠক জলভ না আয শক। আযশত দদলখ ান্ত ’র ভন, দেলনয ক্লাশন্ত দূয ’র। আভযা 
এফালযও উলঠশছ কাশরকভরী আশ্রলভ। যশদন দবায ৫-টাে আশ্রলভয াভলন দুলটা গাশিলত ভার দরাড কলয 
গাশি ছুটর উত্তযকাশ’য উলিল। মখন দৌঁছরাভ দুুয গশিলে শফলকর। উত্তযকাশ জােগাটাও বীলণ শেে। 
দশদন শফলকলরই আভযা দগরাভ দালটলরয শঠক কালছই উত্তযকাশয কাশ-শফশ্বনাথ ভশিলয, দখালন শটলভয 
পর অশবমান আয কলরয ভেরকাভনা কলয ুলজা শদরাভ। লযয শদন কালর উত্তযকাশ দথলক মখন 
দনরিং এয উলিলয যওনা শদরাভ তখন ঘশিলত কার ৭টা।  
 আভালদয দুলটা গাশি াাশি আঁকাফাঁকা থ ধলয এশগলে চরর দনরিং এয শদলক। যাস্তায এক 
জােগাে গাশি থাভর োতযালয জনয। খাওো দলয আফায চরা শুরু। এফায গন্তফয ুশখ ট। ওখালন 
আভালদয একটা গ্রালভ শকছু শজশনত্র শফতযলণয কাজ আলছ। অিংখয ভানুল এই কালজ আভালদয াাময 
কলযলছন। দকউ ঔলুধত্র শদলেলছন, দকউ কম্বর শদলেলছন, দকউ ফাচ্চালদয জনয এটা-দটা। 
 তালদয কলরয কালছ আভযা শচয কৃতজ্ঞ।। শুশখ গ্রালভ দৌঁছলত ১২ টা দফলজ দগর। গ্রালভ আলগ 
দথলকই  ফরা শছর এই অনুষ্ঠালনয কথা। আভযা দৌঁছালতই গ্রালভয অিংখয কশচকাচঁা াশভুখ এল াশযফদ্ধ 
বালফ দাঁশিলে দগর। খুফই আনিদামক এক ভূহুলতসয াশি রাভ আভযা ফাই। এলক এলক ফাইলক 
শজশনত্র দদওো  র। শুধু াালি মাওো না, ওখানকায ভানুললদয জনয কলরয লমাশগতাে শকছু 
কযলত দলযশছ এটাই ফলথলক আনলিয। কাজ দলয ুশখ গ্রালভয ফাইলক শফদাে জাশনলে আফায চরায 
শুরু।  অশত ভলনাযভ এক থ। াভলনই যশর। যশলরয অনফদয দৌিমস আভালদয আলফগতাশিত 
কলয। যাস্তায াল াইলনয ফলন দযািুলযয রুলকাচুশয দখরা চরলছ আয শনচ শদলে ফলে চলরলছ গোয ধাযা। 
ুউচ্চ াাি দশ্রণী ধাল ধাল উলঠ দগলছ উলয। গাশি এফায আলযা উলয উঠলত রাগর। উচ্চতা এফায 
দটয াশি। ভাথা শঝভ শঝভ শুরু লেলছ, কখন দম দচাখ ফুলজ এর ফুঝলত াশযশন। দচাখ মখন খুরলরা তখন 
ভবযফঘাশটলত গাশি দথলভলছ। এখালন দুুলযয আায াযফ আভযা। গাশি দথলক নাভলতই শলভর য 

রাগর গালে। দভলঘয 
ঘনঘটা াালিয 
ভাথাে। চালেয দোরা 
দত চুভুক শদলত শদলত 
অনুবফ কযশছ াালিয 
দৌিমস। দুুলযয 
খাওো দলয এশদক 
ওশদক একটু ঘুলয 
দফলযারাভ। ছশফ 
তুররাভ শকছু। 
আভালদয এখন অলিা 
কযলত লফ মতিণ না 

ুশখ গ্রালভয কশচকাঁচাযা 



ভারফাকলদয দুলটা গাশি এল দৌঁছে। কাযণ এয য ফ গাশি একালথ চরলফ। ঘন্টাখালনলকয ভলধয 
ওলদয গাশি এল দগর। ওযা ফাই খাওোদাওো দলয ভারত্র গুশছলে শনর। এফায দনরিং-এ দঢাকায ারা।  
ফাই দম মায গাশিলত উলঠ দফশযলে িরাভ দনরিং এয উলিলয। এখান দথলক যাস্তা দুলটা বাগ লেলছ, 
ডানশদলক উলঠ দগলছ গলোত্রীয শদলক আয আভালদয থ ফাভশদলক। গাশি থাভর ভবযফঘাশটয দগলট, এখালন 
দযকাযী ফ কাগজত্র দচক কযায য দগট খুলর দগর আভালদয জনয। ভলনয ভলধয একটা অজানা শযণ 
দখলর দগর। এ লথ খুফ কভ ভানুলই মাে। আশভস ছািা াধাযণ ভানুললয মাতাোত দনই ফরলর চলর। দনরিং 
বযাশর ভালন, াযশভন ছািা অম্ভফ। মাই দাক দগট লফ ভাত্র খুলরলছ, ঠাৎ একটা আওোজ। আভালদয 
শছলনয গাশিয চাকা দপলট দগলছ।  শুরুলতই শফদ। আফায অলিা কযলত ’র আভালদয মতিণ না চাকা 
শঠক লি। আধ ঘণ্টা লয আফায গাশি দত উলঠ চরা শুরু র। আভালদয চাযলট গাশি একালথ চলরলছ।  
চাযালয শযলফ শনলভলল ফদলর দগর।  দকানও ফুলজয শচহ্ন দনই। শুধু রুি াািলশ্রশণ ভদতযয ভত 
দাঁশিলে আলছ। বেিংকয থ। যাস্তায অফস্থাও খাযা। অলনক আশভস োক মাতাোত কযলছ। এই এরাকা 
ুলযাটাই আশভস কলরার কলয।  ালই শতব্বলতয ীভান্ত। ঠাৎ দগৌতভ-দা দচঁশচলে ফরর, গাশি থাভাও। 
আভযা ফাই অফাক। শক র দগা? দগৌতভ-দা ালয ফরর ওশদলক দদলখা! দই শফখযাত কালঠয দতু। 
আভযা লে লে কযালভযা শনলে দযশড। দনলভ িরাভ গাশি দথলক। নাভলতই ুলযা থয থয কলয দকলঁ 
উঠরাভ। াওোয দতলজ দাঁশিলে থাকা ভুশকর। অলনক শনচ শদলে ফলে চলরলছ জাঢ গো। গবীয শগশযখাত, 
ািশভ কযা দৃয। এই ছশফ দতা তুরলতই লফ। এই দই দতু দম লথ এক ভে বাযলতয ালথ 
শতব্বলতয ফাশনজয চরত। শকন্তু কীবালফ এটা ফানালনা ’র দটা খুফ যযভে। আলর দনরিং ুলযাটাই 
যযলঘযা একটা জােগা। আয দফশ না দথলক গাশিলত উঠরাভ। ডানশদলক দদখা মালি কলেকশট শখয চূিা 
শচযফা, দদওফসত, ইতযাশদ।     

 এফায শলচয যাস্তা ধলয গাশি ছুটর েফর দফলগ। অাধাযণ লথয দাবা দদখলত দদখলত কখন দম 
এল িরাভ দনরিং দক জালন। াভলনই  দনরিং এয দচক দাস্ট। এখালন আফায ভস্ত শকছু দচক লফ। 
দই াওোয দাট ভালন চরলছ। ঘশিলত দুুয দুলটা। ফ কাগজত্র শনলে দগর আশভস অশপায। এলক 
এলক ডাক ির ফায। আফায এক শফদ, দুই গাশিয চারলকয াযশভন দনই। তাই ওযা আটলক শদর 

বাযত শতব্বত ফাশণজয দতু, ফতসভান নাভ (গাযতািং গাশর) এখন টুশযস্ট দদয জনয খুলর দাওো লেলছ 



আভালদয, যশর দথলক ওলদয াযশভন শনলে আলত লফ তলফই ছািা লফ। ভাথাে ফাজ ির। এখালন 
থাকায জােগাও দনই। গাশি চরর আফায শছলন। রশম্বশন গাড নালভ একটা জােগাে আভযা আজ যাত 
কাটাফ। াযশভন এয জনয দমলত লফ যশর, তাই দদশয না কলয দগৌতভদা, শুবশজত-দা আয দৌভারয-দা 
দুই চারকলক শনলে চলর দগর যশর। আভযা ফাশকযা দথলক দগরাভ রশম্বশন গালড। ওযা শপযলফ কার 
কালর। এলকয য এক ফাধা। এশদলক তাঁফু খাটালনা শুরু লেলছ, যালতয আালযয জনয যান্নায দতািলজায 
চরলছ। ন্ধা নাভলছ তািাতাশি। দই লে তীব্র াওো। দফশ দদশয না কলয তািাতাশি খাওো দাওো কলয 
শনরাভ। কার ওযা দমন একট ুিংফাদ শনলে দপলয দই আা শনলে ঘুভালত দগরাভ। 
 আশভ শতরক আয াাই একটা তাঁফুলত। দকান যকলভ একটা অশযষ্কায জােগাে তাফু খাটালনা 
লেশছর। যাতটা দকান যকলভ কাশটলে শদরাভ। লযয শদন দবায দফরা শুবশজত-দায গরায আওোলজ ঘুভ 
বাঙর। শতরকলক ডাক শদরাভ, ওযা এল দগলছ। তাফুয দচনটা খুলর ফাইলয দফলযালতই ওলদয াশবযা ভুখ 
দদলখই ফুঝলত াশয ফ শঠক আলছ। শুবশজতদা ফরর ফ শঠক, আভযা মাশি। আনলি বলয উঠর ভন। 
কালরয কাজ তািাতাশি দলয শনরাভ, মত তািাতাশি এখান দথলক দফশযলে মাওো মাে ততই বার।  
আায দলয ভস্ত শজশনত্র গুশছলে দফশযলে িরাভ নীরাাশন কাম্প-এয উলিলয। আফায দই আলগয 
শদলনয শচ কালরা যাস্তায উয শদলে গাশি ছুলট চরর দনরিং দচক দালস্টয শদলক। ঘশিলত কার ৯ টা। 
ঘন্টা খালনলকয ভলধয দনরিং দচক দাস্ট। আফায দচক। গাশি থাভর দগলট। ফাই দনলভ িরাভ এলক এলক। 
অশপায ফ কাগজত্র শনলে দগর। নাভ ধলয ডাক শুরু র, আভযা াত তুরলত রাগরাভ। ফায নাভ ডাকা 
দল। শশনেয অশপায শনলদস শদর দগট খুলর দদওোয জনয। বীলণ আনলিয এক ভূহুতস ফায দচালখ ভুলখ 
ধযা িলছ। আশভস অশপায আভালদয অশবমালনয াপরয কাভনা কযলরন। আভযা কযভদসন কলয ফাইলক 
শফদাে জাশনলে দনরিং তযাগ কযরাভ।  
 দুধালযই দনিা াালিয াশয, ভালঝ শচ কালরা যাস্তা। ফাভ াল জাঢ গোয শফার গজস। গাশি 
এশগলে চরর শনজস্ব ছলি। ুিয ওলেদায। গাশিয ভলধয দথলক চরর পলটা দতারায ারা। কলেকশট াাশি 
দঝাযা ির লথ। এলথ ফৃশষ্ট ে না ফরলরই চলর। াাশি আঁকাফাঁকা থ দশযলে গাশি এল দৌছর 
নাগা দচক দাস্ট। গাশি আটকালরা আফায। কাগজত্র শনলে শশনেয অশপালযয কালছ দগর কলেকজন। 
ফাশকযা ওলেট কযরাভ। াওোয দালট দাঁশিলে থাকা মাে না। আধ ঘন্টা অশতক্রভ কলয দগর ওযা এখনও 
শপযর না। আফায দুশিন্তা, দকানও ভযা র নালতা আফায? এক ঘন্টা দকলট দগর। অলিা ছািা উাে 
দনই। আলযা আধঘন্টা লি ওযা এল ফরর ফ শঠক আলছ, চর দফশযলে শি। ঘশিলত তখন দুুয ১২ টা। 
নাগা দথলক নীরাাশন ৮ শকশভ। শচ যাস্তা আয দনই। এখালন যাস্তা দুবাগ লেলছ। ফাভ শদলক দগলছ জাডুিং 
গ্রাভ লে ুরাভ ুভদা। আভালদয যাস্তা ডান শদলক। ধূলরায ঝি তুলর গাশি চরর নীরাাশন ক যাম্প। 
একঘন্টায ভলধয নীরাাশন দৌঁলছ দগরাভ। এখালন আফায দচক লফ। গাশি দথলক দনলভ আশভ শুবশজতদা 
আয আভালদয দভইন গাইড জে ার শিংলক লে শনলে চররাভ আশভস অশপল। ফাশকযা ভারত্র নাশভলে 
কযালম্পয শদলক এশগলে দগর। এখালনই ৪ দট গাশি দছলি শদলত লফ। ফায ুলযা শডলটর দখালন দরখালত 
র। অলনক ভে  চলর দগর তালত। ফ কাজ দলয শপযলত শপযলত ৩-দট দফলজ দগর। ালই আভালদয 
আজলকয ক যাম্প। একটা দছাট কালঠয দতু দশযলে শকছুদূয মাওোয য ক যাম্প নজলয ির। জাঢ গোয 
ধালয আভালদয তাঁফু লিলছ। 



 ক যালম্প দৌলছ দদশখ শতরক ফ দযশড কলয দপলরলছ। এ এক স্বপ্নভে জােগা। ভাথায উয নীর 
আকা, ডাইলন েফর দফলগ ফলে চলরলছ জাঢগো। এই ফ দদখলত দদখলত াশযলে দগরাভ একটা অনয 
জগলত। ওশদলক খাওোয ডাক লিলছ। খাওো দাওো দলয আফায এল ফরাভ জাঢ গোয ধালয। 
শনলভললই জাঢ গো পুলর দপল বোনক রূ ধাযণ কলযলছ। আয ফল থাকা দগর না। আভালদয কযাম্প 
এশযো দত জর ঢুকলত আযম্ভ কলযলছ। একটা নারা দকলট জর দফয কযায ফযফস্থা কযা র। আভালদয 
কযাম্প এয ফাভ ালয াালিয ওালযই শতব্বলতয ীভানা। াালিয খাঁলজ আশভস-ফািংকায দচালখ ির। 
ওইশদলকয ছশফ দতারা শনললধ। এখালন ূমস অস্ত মাে অলনক দদশযলত। ন্ধযা ৭ টা-দতও বযুয আলরা। এক 
আশভস অশপায এর আভালদয ালথ কথা ফরলত। লে আনা শকছু জু আভালদয শদলরন। দখাগলে দভলত 
দগরাভ আশভস অশপাযলদয লে। ওনাযা এলথয শকছু তথয শদশিলরন। ফলথলক ফি বে অশিলজন শনলে। 
অশিলজলনয অবাফ দটয াওো মাে েশত দলিল। আফায ছুটরাভ আশভস কযাম্প। ওখালন আশভসয 
যালটরাইট ভাযপৎ দপান কযা র এলজশন্সয কালছ অশিলজন শশরন্ডালযয জনয। কার কালরয ভলধয 
অশিলজন শশরন্ডায দৌঁলছ দদলফ এই কথা র। এই ুলমালগ ফাশিলতও দপান কলয খফয দৌঁলছ শদরাভ 
আভযা ফাই ুস্থ এফিং শনযালদ আশছ।  
 এশদলক আঁধায ঘনালি। আশভস অশপ দথলক দফলযালতই দটয দরাভ ঠান্ডা। অন্ধকায দঠলর ভাথায 
দড রযাম্প দজলর থ াঁটশছ।  যাতলচাযায দর ফ দজলগ উলঠলছ। শফবৎ াওোয দাট। আকালয 
শদলক তাকালতই দদখলত দরাভ াজায াজায নিত্র শভট শভট কলয জ্বরলছ। দ দৃয ফলর দফাঝালত াযফ 

শনরাাশন কযাম্প াইট। 



না। াভলনই জাঢ গোয উলয একটা দছাট কালঠয াঁলকা। অন্ধকালয দকানও যকলভ দশযলে দগরাভ, এল 
দৌঁছরাভ কযালম্প। কারলক আভযা নীরাাশন ক যালম্প থাকফ শযলফলয ালথ শনলজলদয খা খাওোলনায 
জনয। আয কার েলতা অশিলজন শশরন্ডাযও এল মালফ। যশু আভযা দফলযাফ যফতসী কযালম্পয উলিলয। 
এশদলক খাফায দযশড লে দগলছ। ঘশিলত ৯-টা। াওোে দালট ফাইলয দাঁশিলে থাকা মাে না। তািাতাশি 
খাওো দাওো দলয তাঁফুলত ঢুকরাভ। একটা দছাট শটভশভশটিং দলয শনরাভ। এফায ঘুভালনায ারা। যাত ১০ 
টা, শিশিং ফ যালগ ঢুলক একটু গে। াযাশদলনয ক্লাশন্ত -দত কখন দম দচালখয াতা দরলগ এর ফুঝলতই াশযশন। 
তাযয.... 

 কার ৬টা ফাইলয তাঁফুয আউটালয দক দমন ধাক্কা ভাযলছ, কালন দবল এর ‘াফ শজ চালে’। শিশিং 
ফ যাগ দথলক দকানওযকলভ দফলযারাভ। ালত গযভ চালেয দোরা, দমন অভৃত।। চা দখলে ফাইলয দফশযলেশছ 
দদশখ আশভসয একজন এল াশজয। শফনা দভলঘ ফজ্রাত। ফ দমন দকভন তারলগার াশকলে দগর। উশন 
এল ফলর দগলরন, রখনউ এয আই-শট-শফ-শ দডঅশপ দথলক শনলদস, আনালদয উলয মাওো শনললধ। 
মশদও আজ আভযা এখালন থাকফ, তফুও ভলনয ভলধয একটা আিংকা দথলকই দগর। ছুটরাভ নীরাাশন আশভস 
কযালম্প। কী জনয ওখান দথলক ঠাৎ আটলক শদর দফাঝা দগর না। আশভস কযালম্প শজলজ্ঞ কযালত ওযা 
ফরলর, মতিণ ওখান দথলক শনলদস না আলছ আভযা শকছু কযলত াযফ না। এশদলক অশিলজন শশরন্ডালযয 
জনয দপান কযরাভ এলজশন্সলক। উশন ফলর শদলরন আজ ওখালন স্ট্রাইক চরলছ, আগাভী কার কালর যশর 
দথলক আশভস োক দফলযালফ নীরাাশনয উলিলয, তালদয কালছ শদলে দদওো লফ ৪ দট অশিলজন শশরন্ডায। 

গাইড জোর-শিং আয তায াে াে 



শকন্তু অশিলজন শশরন্ডায দনলফ দক? কার কালর দতা আভযা দফশযলে মাফ। শঠক ’র একজন ভারফাক 
এখালন দথলক মালফ দ অশিলজন শশরন্ডায শনলে দলল আলফ। এশদলক ভারফাকযা আজ শকছু কাজ 
এশগলে যাখলছ। তাযা ভার দপশয কলয যফতসী কযালম্প শকছু দযকাশয শজশন আজ দযলখ আলছ, মালত 
কারলক অুশফধা না ে। ওলদয চাও কলভ। নীরাাশন কযালম্প দদখা র এক ফাঙাশর অশপালযয ালথ। 
শতশন দতা খুফই খুশ। কযালম্প শনলে দগলরন। দখালন দারুণ আশতলথেতা। শনলজয ালত ফায জনয চা আয 
আরু লযাটা কলয খাওোলরন। দারুণ অনুবূশত। শকন্তু আভালদয ভন বার দনই। কী লফ অশবমালনয? 
মতিণ না দডঅশপ দথলক াযশভন আলছ আভযা এক া ও এলগালত াযফ না। শকছুিণ ফাঙাশর 
অশপালযয ঘলয কাশটলে ওনালক শফদাে জানারাভ। উশন শকছু জুলয যালকট আভালদয শদলরন আয ফরলরন, 
শফলকলর দতাভালদয কযালম্প মাশি। খুফই আনশিত ই শুলন। ওখান দথলক দফশযলে দাজা কযালম্প। ফাইলয 
থাকলত আয ইলি ’র না। তাঁফুলত ঢুলক আলরাচনা কযলত রাগরাভ। ওখান দথলক মশদ াযশভন না দদে 
তালর এখালনই আভালদয অশবমালনয ইশত! তাযভলধয আফায এক খাযা খফয, এক ভারফাক তায নাশক 
শনশ্বা শনলত কষ্ট লি। দ এখান দথলকই শপলয দমলত চাে। ফশভশরলে ঘটনায ঘনঘটাে আভযা কী কযফ 
শকছুই ফুঝলত াশয না। ভকত দদশখ ফাইলয ােচাশয কযলছ। আশভও তাঁফুয দচন খুলর ফাইলয দফলযারাভ, 
ভকত দক ফররাভ চর াভলনয থটা একটু দদলখ আশ। ও যাশজ লে দগর। ফল থাকলর আলযা দফশ 
খাযা রাগলছ। আশভ আয ভকত আলরাচনা কযরাভ এটা মশদ আটলক মাে তালর আভযা কাশরিী রুলট 
দফশযলে মাফ। এইফ আলরাচনা কযলত কযলত থ চলরশছ। জাঢ গোয ফাভ া শদলে আভালদয থ, ডান 
শদলক উলঠ দগলছ বগ্ন াািলশ্রশণ। অনফযত াথয গশিলে িলছ উয দথলক।  ডান শদলকয দম াাি 
ওটায ওইশদলক দগাভুখ কাশরিী খালরয রুট। শকন্তু এই শদলকয ালথ ওই শদলকয রূ মূ্পণস আরাদা। 
শকছুদূয চরায য আয লথয শনানা দরাভ না। ভকতলক ফররাভ আয এলগান শঠক লফ না। শকছুিণ 
োকৃশতক দৌিমস উলবাগ কলয দখান দথলক দপযায থ ধযরাভ। ওশদলক শনাকী-দাযও যীয খাযা। 
শনাকীদা এখান দথলকই শপলয মালফ। আভালদয একজন দয কলভ মালফ আজ। কযালম্প শপলয দদশখ 
শনাকীদা দযশড। ভনটা বাযাক্রান্ত লে দগর। দুুলযয খাওো দলয এক ভারফাক আয আভালদয এক 
লথয াথীলক এখান দথলক শফদাে জানারাভ। ওযা অশপালযয গাশি কলয যশর লে উত্তযকাী চলর মালফ 
আজই। বাযাক্রান্ত ভলনই জাঢগোয ধালয ফল নানা যকভ শচন্তা কযশছ। ভলন িশছর দনশযক যাযালযয 
দই দুুঃাশক কাশনী। তখন ১৯৪৩-৪৪ ার। মুদ্ধ দঘালণা লেলছ। দনশযক যাযায যশর দথলক এ 
লথই শতব্বলত াশরলে শগলেশছলরন। বাফলরই গালে কাটঁা শদলে ওলঠ। এই কাশনী শনলে লয একশট 
শচত্রনাটয ে, যানশযক যাযালযয চশযলত্র ব্রযাড শট অশবনে কলযশছলরন। দখালন এই রােন ফস দদখা মাে। 
মাই দাক অতীত দথলক ফতসভালন শপলয এরাভ। আয ফল থাকলত াযরাভ না। াওোে দালট চাশযশদলক 
ধূলরাে বলয দগর। শগলে ঢুকরাভ তাঁফুলত। তাঁফু উশিলে শনলে মাওোয দজাগাি। শতরক দগৌতভ আয 
শুবশজতদা ফল আলছ। ওশদলক চালেয জনয ফরা লেলছ। শকছুিন য চা এল দগর আয ালথ ফািশত 
াওনা রার নীর াি বাজা। ানাশতো অশবমালনয শদনগুলরা ভলন লি মালি। চা দখলে আফায 
দফলযারাভ। দফশযলে দদশখ আশভসয এক ফি অশপায, দই ফাঙাশর অশপাা্  ালথ আলযা কলেকজন আভালদয 
ালথ দদখা কযলত এললছন। আভযা আাফাদী দকান ুিংফাদ েলতা এলনলছন ওনাযা। শজলজ্ঞ কযরাভ 
াযশভলনয দকান খফয আলছ শকনা। ওযা ফরলরন, আজ যালতয  ভলধযই ফ খফয দলে মালফন। ওনাযা 



আভালদয নানান যকভ েশ্ন কযলত আযম্ভ কযলরন --- দকন এখালন এললছন এত দেশকিং রুট থাকলত? এ 
ইরাকা ফত খতযনাক যাে। াভলরাগ ভাশলন-দভ শতন ফায মালত যাে দযশক-দক শরলে। এ দমা নদী যাে 
না ইকা াশন কফ ফাি মাতা কুছ াতা দনশ। ই শরলে আলরালগালকা কার একদভ ুলব নদী ক্র কর না 
লিগা, দনশলতা পাঁ মাওলগ। উশন আযও ফরলরন, আশভ এখালন মতশদন কাজ কযশছ এত ফি শটভলক 
কখনও আলত দদশখশন। আনাযা এখালন আায া দদশখলেলছন এটাই ফ দথলক ফি ফযাায। 

আনাযা পর ন 
এফিং আনাযা 
াযলফনও মশদ ফ 
শঠক থালক। ওনায 
কথাে আভযা খুফই 
আনশিত। উশন ফলর 
দগলরন যালত আভালদয 
অশপায এল 
াযশভলনয ফযাালয 
জাশনলে দদলফ। 
আলরাগ শচন্তা ভত 
কলযা, ফ শঠক 
যালগা। এই ফলর উশন 
চলর দগলরন। ঘশিলত ৭ 

টা ফালজ। যান্নাঘলয যান্নায দতািলজায চরলছ।  আভযা দম মায তাফুঁলত দগরাভ। দারায রাইট জ্বাশরলে আশভ 
শতরক আয শুবশজতদা গলে ভত্ত। ঘন্টাখালনক লয দগৌতভদায গরায আওোজ।  দচন খুলর দগৌতভদা 
ঢুকর। ঠাৎ েশ্ন কযর, দতাভযা শক কার যালত শকছু দটয দলেছ? আশভ ফররাভ, না দতা। দগৌতভদা ফরর, 
যাত তখন ২দটা লফ, আশভ ফাইলয দফশযলেশছরাভ - ঠাৎ দদখরাভ ালয াালি একটা আগুলনয শখা দ 
কলয জ্বলর উলঠ শনলব দগর। বাফরাভ দচালখয বুর লফ ে দতা। শকন্তু না, আফায শকছু ভে য একই 
শজশন নজলয এর। শুবশজতদা ফলর উঠর, এক শজশন আশভও দদলখশছ। শকন্তু আশভ কাউলক ফশরশন। 
দগৌতভদা ফরর, ওই গবীয যালত আগুন জ্বলর ওঠা াালিয উলয এটা শক কলয ম্ভফ। শতয একটা 
যযভে জােগা। কত দম যয রুশকলে আলছ এখালন দচালখ না দদখলর দকউ শফশ্বা কযলফ না। শডনালযয 
জন য ডাক ির। যাত নটা, এই ঠান্ডাে দফশ দদশয কলয রাব দনই। খাওো দাওো দলয শনরাভ তািাতাশি। 
তাফুলত ঢুকলত মাফ, এভন ভে অশপায এল াশজয। ফরলরন, আলরাগকা াযশভন শভর গাো, একদভ 
ুলব শনকার মাও ইঁাল। ভলন তখন আনিধাযা ফলে মালি ফায। এতশদলনয যাত দজলগ এত শযশ্রভ 
কযা ফ পর লত চলরলছ। কার আভযা যওনা দদফ অজানায উলিলয। ঘুভ আলছ না উলত্তজনাে। তাফুয 
দচন খুলর ফাইলয দফলযারাভ। তফাক লে দগরাভ, যালতয আকাল জ্বর জ্বর কযলছ অিংখয নিত্র, দমন 
শত য শকছু ফরলত চাে।  ঠাৎ একটা শনাচয াশখয আওোজ ফুলকয বীতযটা খান খান কলয শদলে চলর 
দগর। জাশন না কী ফরলত চাইর াশখটা। দুলযয াালিয ভালঝ ওই ভাঝযালত আগুন জ্বলর ওঠা, শত য শক 
শকছু ফরলত চাে? আগাভীয অলিাে যইরাভ। 

ুবশজত, দগৌতভ ও শতরক 



 খুফ তািাতাশি ঘুভ দবলঙ দগর। ফাইলয দফশযলেশছ, ঘশিয কাঁটাে দবায ালি-াচঁ। শকলচন-দটলন্টয 
শদলক এশগলে দগরাভ। দদখরাভ চা দযশড লি, আয কলেকজন শভলর ভারত্র গুশছলে শনলি। আজলকই দম 
আভালদয এই ক যাম্প ছািলত লফ। এশগলে মালফা এক অলচনা অজানা লথয উলিল য।। এখন াওোয 
দাট অতটা দনই। মত দফরা ফািলফ াওোয দতজ তত ফািলফ। ফাই তাঁফু দছলি ধীলয ধীলয ফাইলয 
দফলযার।। কার ৬ টা নাগাদ চা দখলে েলোজনীে কাজ দলয শনরাভ। তাযয কালরয আায দলয 
ফ যাগত্র গুশছলে শনলে দফশযলে িরাভ আভালদয রলি যয শদলক। মত দদশয লফ জাঢগোয জর তত ফািলত 
থাকলফ। ডান াল জাঢ গোলক দযলখ আভযা ফাভা শদলে াঁটলত রাগরাভ। চাশযশদলক শুধু দফাল্ডায আয 
দফাল্ডায। াওোয দাট ধীলয ধীলয ফািলছ। াঁটলত াঁটলত এল িরাভ একটা র যান্ডিাইড দজালন। 
একজন একজন কলয খুফ তকস বালফ দশযলে দগরাভ জােগাটা। একফায া শি কযলর কলেক’দা পুট 
শনলচ দাজা জাঢগোে। এফায একটু জরালনয শফযশত। আফায চরা শুরু, মত এশগলে চলরশছ লথয শচত্র 
ারলট মালি। াথলযয নানা যকলভয চরশচত্র এশদক ওশদক। শকছুিন চরায য থভলক দািঁারাভ, শছন 
শদক দথলক কলেকজলনয শচৎকালযয ব্দ। কী লেলছ ফুলঝ ওঠায আলগই আভালদয াভলন থাকা কলেকজন 
ভারফাক ভারত্র দপলর দদৌি রাগার। আভালদয ালথ থাকা গাইড জোর শিং-ও চলর দগর আভালদয 
এখালনই ফল থাকলত ফলর। শকছুিন য গাইড শপলয আায য জানলত াযরাভ একজন ভারফাক লি 
শগলে থযথয কলয কাঁলছ।। তায অফস্থা খুফ খাযা। ওলক নীলচ াঠালত লফ আয ওয ালথ আলযা 
শতনজনলক দমলত লফ। ওলক শনলে শতন জন চলর দগর নীরাাশন ক যালম্প । ভারত্র ফ ওযকভবালফই লি 
থাকর। আভযা ফাই শভলর আলরাচনা কলয শঠক কযরাভ শকছুটা এশগলে নদীয এালযই আভালদয ক যাম্প 
লফ। কাযণ ভারফালকয িংখ যা অলনক কলভ দগলছ।। এত ভারত্র শকবালফ শনলে মাওো লফ!! ওযা শতনজন 
শপলয আা না অফশধ দকান শকছু কযা মালফনা। দফাল্ডালয দঘযা থ দশযলে একশট খাশর ভত জােগাে 
আভালদয ক যাম্প র। শকছু ভারফাক চলর দগর শনলচ লি থাকা শজশনত্র আনলত, আভযা কলেকজন তাফুঁ 
খাটালত আযম্ভ কযরাভ। ১১ জন ভারফাক দথলক কলভ দাঁশিলেলছ ৭ জন। শফলকলর ওই শতনজন মশদ না 
দপলয তালর কী লফ বাফলতই াযশছনা।   
 ূমস শিভ আকাল ঢরলছ ধীলয ধীলয। মতদূয দচাখ মাে শুধু ধূয াালিয দর। এ দমন এক 
টুকলযা রাদাখ।। ফুলজয দর ভাত্র দনই দকাথাও।। এই ফ দদখলত দদখলত এক ভারফাক চলর এর । দম 
অুস্থ লেশছর তায খফয জানলত চাইরাভ ওয কালছ, ও জানার ওলক যশর শনলে মাওো লেলছ শচশকৎায 
জনয। আয জানার, আলগয দথলক অলনকটা বালরা আলছ দ। শকন্তু ফাশক ভারফাকযা দগর দকাথাে? জানার, 
ফাশক দুজন ওয ালথ শনলচ দনলভ দগলছ। ওযা এখালন আলত চাইলছ না। ফ দকভন দমন তারলগার াশকলে 
দগর! ততিলন অন্ধকায ঘশনবূত লেলছ। একটা শটভশভশটিং ডাকা র। শটভশভশটিং এ শঠক র কলেকজনলক 
নাভলত লফ শনলচ। দক দক শনলচ মালফ দটা কার কালর শঠক লফ। শকলচলন যান্না চরলছ। শভশটিং দলল 
খাওো দাওো দলয দম মায তাঁফুলত শপশয।   
 লযয শদন কার। আজও আভালদয এই ক যালম্প কাটালত লফ, অশিলজন শশরন্ডায এখনও 
আলশন। একজন ভারফাক চলর দগর শশরন্ডায আনলত। কালযায ভন বালরা দনই। আজ আভালদয লথয 
াথী ৪ জনলক শফদাে জানালত লফ, তা না লর এত কভ িংখ যক ভারফাক শনলে আলগ এশগলে মাওো ম্ভফ 
নে। কালরয আায দলয বাযাক্রান্ত হৃদলে শফদাে জানারাভ ওলদয চাযজনলক (শঙু্কদা, দৌভার যদা আয 



দকযারা দথলক আা আলযা ২ জন)। আভযা ফল থাকরাভ াথলযয উয, মতিন না ওযা শভশরলে দগর। 
যলে দগরাভ আভযা ৭ জন, ৭ জন ভারফাক আয ২ জন গাইড। এই কজন শভলর আগাভীকার দফশযলে িফ 
রলি যয উলিল য। রাঞ্চ দলয দফশযলে িরাভ একটু এশদক ওশদক ঘুযলত। অলনক নীচ শদলে ফলে চরা 
জাঢগোয ধালয শগলে ফরাভ। দকলট দগর দফ অলনকটা ভে। শফলকলরয শদলক ক যালম্প শপলয াথয শদলে 
ফানালনা র ভশিয। ূজা দলয ক যালম্পয শদলক শপযশছ, দদশখ আভালদয ভারফাক অশিলজন শশরন্ডায শনলে 
আলছ, শকন্তু তায ভুখ-দচালখ দকভন একটা বলেয ছা। দ এল জানার, ‘এক আশভস অশপায দভলয শলছ 
শলছ আ গাো, ভুঝলকা দফারা, উন দরালগালকা উায জালন দক শরলে ভানা কয-দদা। নীরাাশন ক যাম্প দ 
ওযডায  যা...’। আভালদয ভাথাে ফাজ!! খফয শুলন গাইডও দফঁলক ফর। ওযা ফলর শদর, াভলরাগ আযশভ 
কা ঝালভলর দভ দনশ িনা চাহ লত। না, ওযা আয দকানও ভলতই ওলয মালফ না। জাশন না, দকান কাযলণ 
শনচ দথলক এভন অদু্ভত অডসায াঠালনা ’র। আয শকছু কযায দনই। এখালনই আভালদয অশবমালনয ইশত 
লি দগর। ফ অলিা, ফ উৎকন্ঠায অফান।  যাতটা এখালন কাশটলে লযয শদন কালর চলর মাফ দম 
লথ এলশছরাভ দই লথ।  
 
 অধযাই দথলক দগর ফাশশ ওলেষ্ট। অলনক ফাধায লযও অলনক আাে ফুক দফঁলধ ভতশয শছরাভ। 
তফু আচভকা ফ দল, এফালযয ভলতা। অতএফ, এখন দথলক লযয ফালযয অলিা শুরু। ুলমাগ আলফই, 
কার, নাে যশু ...  
 
 

 
Mountains know secrets we need to learn  

That might take time  
It might be hard  

But if you just hold on long enough …..! 


