
দদফাশ শফশ্বা 

[এদদদয প্রথভ াশযয ফবতাদযাীদদয ভদধে অনেতভ দদফাশ শফশ্বাদয শদয নয় নয় 

কদয াত/আটশট আট-াজাশয ৃঙ্গ জদয়য ারক। দতনশজিং দনাযদগ জাতীয় ুযস্কায 

আদছ তাাঁয ঝুশরদত। এখন শতশন আাদভস্তক অশবমাত্রী, আদযাদণ তাাঁয শনজস্ব দবন 

গদে উদেদছ। শনদজয অশবমান শনদয় ফই শরদখদছন শনয়শভত। আজদকয ফৃত্তান্ত ইশতূদফব  

আদযাীয শত্রকায় প্রকাশত দয়দছ। এই িংখোয় তায প্রথভ ফবশট ুনঃপ্রকাশত ’র]    

 ২০১০ াদরয ১৭ দভ। কাদরই একটা দছাট্ট খফয ছশেদয় ের দাফানদরয ভতন।  প্রথভ 
অাভশযক ফাঙারী শাদফ এবাদযস্ট জয় কদযদছন দুই ফবতাদযাী - ফন্ত শিং যায়  দদফাশ শফশ্বা। 
ভাউদেশনয়াব এদাশদয়ন অপ কৃষ্ণনগদযয দুই দে। দায় ফন্ত াঞ্জাফ নোানার ফোদেয কভবী  
দদফাশ ইনকাভ টোক্স অশপায। দযয ফছযই ২০দ দভ তাযা প্রথভ অাভশযক বাযতীয় শাদফ জয় কদয 
দপরদরন ৃশথফীয তৃতীয় উাঁচ্চতভ তথা অনেতভ দুরূ ৃঙ্গ – Mountaineers’ Mountain ফদর খোত, 
কাঞ্চনজঙ্ঘা। যয ই দুই আকাদছাাঁয়া জদয়য খুশদত াশভর দরন আাভয ফবতদপ্রভী। শকন্তু াধ 
শভটর না তাদদয। ফাই দম আয দফী কদয শুনদত চান আয দুগবভ, আয অগভে ৃঙ্গ-জদয়য গল্প। 
 দই টাদনই ফুদকয ভাদঝ শফশ্বদরাদকয াো! দযয ফছযই আফায তাাঁযা দফশযদয় েদরন নতুন 
অশবমাদনয আকলবদন, নতুন জদয়য আায়। এফায রক্ষ্ে অন্নূণবা-১। 
 অন্নূণবা-১ (৮,০৯১ শভ/২৬,৫৪৫ পুট) উচ্চতায শনশযদখ ৃশথফীয দভ উাঁচ্চতভ দর, ৃশথফীয দম 
দচাদ্দশট আট াজায শভটাদযয অশধক উচ্চতায ৃঙ্গ আদছ, তাদদয ভদধে দুগবভতা  জীফনাশনয শফচাদয প্রথভ। 
অথচ এই দচাদ্দশট ৃদঙ্গয ভদধে ফ দচদয় কভ আদযাণ দয়দছ এই ৃদঙ্গই। 
 অন্নূণবায অথব - দেয, খাদদেয, ম্পদদয দদফী। প্রথভ এবাদযস্ট আদযাদণয শতন ফৎয আদগ 
১৯৫০ াদরয ৩যা জুন প্রথভ অন্নুনবা-১ আদযান কদযন ফ্রাদেয দুই অশবমাত্রী ভশয দযজগ (Maurice 



Herzog)  রুই রোদচনার (Louis Lachenal) । আটাজাশয ৃদঙ্গয ভদধে এশটই প্রথভ শফশজত য়। অথচ 
আজ মবন্ত ফ দচদয় কভ অশবমাত্রী স্পব কযদত দদযদছ এয ৃঙ্গ। Killer Mountain ফদর খোত অন্নুনবা
-১ অশবমাদনয দুঃাশক এই মাত্রায় এফায াশভর দদফাশ  ফন্ত।  
 ২ এশপ্রর, ২০১২, দাভফায। করকাতা শফভানফন্দয দথদক মাত্রা শুরু। গন্তফে কােভানু্ড। শফভানফন্দদয 
দদয শফদায় জানাদত াশজয অিংখে ফবতদপ্রভী, ক্লাফ দে  শুবানুধোয়ী। ক্লাফ বাশত ডাঃ প্রভদথ 
দা ভাাত্র দদয াদত তুদর শদদরন জাতীয় তাকা  ক্লাফ তাকা। উশিত ফায তযদপ শতশন 
দদফাশ  ফন্তদক শুদবচ্ছা জানাদরন। 
 দুজদনয দছাট্ট দর। দদে ঘণ্টায ভদধেই কােভানু্ড। দযা ফনু্ধ দম্বা  ‘দরাদফন এক্সশশডন’-এয 
কণবধায দরাদফন শফভানফন্দদয দদয অবেথবনা জানাদরন। ই শদনই শফকাদর দাদটদর দদয দঙ্গ দদখা 
কযদত এদরন জীফন দেষ্ঠ। শনউশজরোন্ড শনফাী শভদ এশরজাদফথ াউশরয দঙ্গ ইশন কাজ কদযন। 
ফবতাদযাদণয ভস্ত খুাঁশটনাশট তথে িংগ্র কযাই এাঁদদয কাজ। 
 মাত্রায ভঙ্গরকাভনায় যশদন যা ুদজা শদদত দগদরন দফৌদ্ধ গুম্ফায়। দখাদন প্রাজ্ঞ রাভায আীফবাদ 
গ্রদণয য যা দগদরন দফৌদ্ধনাথ স্তুদ। স্তুদ ১০৮ শট ফাশত জ্বারাদরন যা।  
 অন্নূণবা ভধে দনাদর অফশিত। জনশপ্রয় য দাখযায শেক উত্তযশদদক, কারী গন্ডশক নদীয ূফব 
শদদক এয অফিান। ভধে দনাদরয আয এক শফখোত ৃঙ্গ দধৌরাশগশয (৮,১৬৭ শভ.) আয অন্নুনবায ভাদঝ শদদয় 
কারী গন্ডশক নদী উত্তয দথদক দাশক্ষ্দণ ফদয় চদরদছ ৃশথফীয গবীযতভ শগশযখাত ৃশি কদয। অন্নূণবা একাশধক 
ৃদঙ্গয ভশি। এই অঞ্চদর অন্নুনবা-১ ছাো আয ১৩শট ৭০০০ শভটাদযয  ১৬ শট ৬০০০ শভটাদযয অশধক 
উচ্চতায ৃঙ্গ আদছ। এই ফকশট ৃঙ্গ শনদয় দম Annapurna Conservation Area তায আয়তন ৭,৬২৯ 
ফগব শকশভ – দনাদরয ফৃত্তভ। 
 ভূরত দুশট Route শদদয়  অন্নুনবা-১ আদযাণ য়। একশট দাখযা দথদক দম যাস্তা জভভ 
(Jomsom) দয় শফখোত তীথবিান ভুশিনাথ দগদছ, দ দথ দপশদদত দনদভ, দভাদী দখারা ফযাফয শগদয় 
অন্নুনবা-১ এয দশক্ষ্ন গাত্র দফদয়, আয অনেশট ই একই দথ আয এশগদয় দরদত গ্রাদভ দনদভ হুভ দখারা, 
শভশযশি দখারা দয় অন্নুনবা-১ এয উত্তয গাত্র দফদয়। দদফাশ ফন্তয অন্নূণবা অশবমান উত্তদযয এই থ 
ধদযই। 
 ৪ এশপ্রর, যা দফশযদয় েদরন দবাযযাদত। দদফাশ–ফন্ত’য ঙ্গী দুই দযা দম্বা  দায়া, 
কুক শনভা  দনাযফু। যাস্তাদতই প্রাতযা দদয শনদরন। দুুদয দৌঁছদরন দফশন। দফশনদত গাশে াদে 
দশদনই দৌঁছদরন ঘাা। যশদন কাদর ফাদ ঘণ্টাখাদনদকয ভদধেই দৌঁদছ দগদরন দরদত। উচ্চতা ২,৪৮০ 
শভ.।  এখান দথদকই শুরু দফ াাঁটা। দেশকিং। 
 দধৌরাশগশযয ূফব ঢাদর ছশফয ভতন াজাদনা গ্রাভ দরদত। দশদন খাদনই থাকা। দখাদনই দজাগাে 
’র প্রদয়াজনীয় দাটবায। চরর ুদযাদদভ দগাছগাদছয কাজ। যশদন কার াদে আটটায় শুরু র াাঁটা। 
একটাই রক্ষ্ে, অন্নূণবা জয়। 
 শুরুদতই দশেয শিজ ধদয ায দত র কারীগন্ডশক নদী। থ ূফব  দশক্ষ্ন-ূফব ফযাফয। প্রথদভই 
ের দচাদয়া গ্রাভ। ারকা ারকা ঢার দফদয় এফায একটু একটু কদয উদে মায়া। এযয দম গ্রাভ ের 
তায নাভ শজপ্রা। এফায থ চাদলয জশভয ভধে শদদয়। গভ, আরু, বুট্টা – প্রধানত এদফযই চাল। এক 



জায়গায় কাদেয পরদক অন্নুনবা দফ কোম্প ফা ABC মাফায থশনদদব। দভঘরা আফায়ায ভদধেই ধীদয 
ধীদয উদে মায়া। এযয দনদভ মায়া দছাট্ট একটা নদীয ফুদক। একটা দর উয দথদক দনদভ এদদছ, 
তাদদয যান্না চরদছ। একদভ আভাদদয চেুইবাশতয ভতন। উদো শদদকয ঢার শদদয় তাদদয কদয়কজন দনদভ 
আদছ। এই দথই উদে দমদত দফ।   
 নদীয য শুরু র খাো চোই, জঙ্গদরয শবতয শদদয় থ। দই দথ একটানা চদর শফকার নাগাদ 
যা দৌঁছদরন শকছুটা ভতর ভতন এক জায়গায়। দাডব খেকা। যাতটা এখাদনই কাটদফ। রাগান ’র 
তাাঁফু। উচ্চতা প্রায় ৩,২৬০ শভ.। াভদনই দধৌরাশগশয তায শফারত্ব শনদয় দাাঁশেদয়।  
 যশদন কাদর দপয দফশযদয় ো।  াাদেয ঢার দফদয় একটানা চোই। শছন শপযদরই দচাদখ 
েদছ শফার দধৌরাশগশয ফবতভারা। খাো ঘাদয ঢাদর ফযপ দে মায়ায় থ দফ শফদজনক। প্রশত 
দদক্ষ্দই া শছদর মাফায আিংকা। তাই া শটদ শটদ এশগদয় চরা। একভয় ফযপ দকদট দকদট া 
যাখায জায়গা ফাশনদয় এদগাদনা। এই থ ধদযই ফাদযাটা নাগাদ শগশযশযায ভাথায়। জায়গায নাভ থুদরাফুশগন 
া। াদয ভাথায় াথদযয উয াথয াশজদয় দচাযদতন ফানাদনা। 
 দপয এশগদয় চরা। থ দই ূফব শদক ফযাফয। এফায অদক্ষ্াকৃত ারকা ঢার। দে ো ফযপ 
জদভ আদছ ঘাদয ঢাদর। শফকাদরয ভদধেই দশদদনয গন্তফে হুভ দখারা। উচ্চতা ৪,২৯০ শভ.। 
 ৮ এশপ্রর। কাদর ফাই ততযী দয় দফশযদয় েদরন। খাো াাশে ঢার শদদয় আোআশে থ। 
াথয আয ঘাদয ঢাদর প্রচুয ফযপ দে যদয়দছ, তাই অতেন্ত দছর  শফদজনক। দযাযা এশগদয় দগর 
যাস্তা ততযী কযদত। দশেয াাদমে চরদছ যাস্তা ততযীয কাজ। দই দথই এক এক কদয এশগদয় চরদরন 
যা।  
 এযয দফ খাশনকটা দনদভ আা। এক দছাট্ট দঝাযা ায দয় দপয খাো চোই। এফায দম 
শগশযশযায উয উদে এদরন, তায ভাথায় ছশেদয় শছশটদয় তাাঁফু রাগাফায শচহ্ন। নীরশগশয আশবমাদন এখাদনই 
দফ-কোম্প রাগান য়। ূফব শদক ফযাফয চরা। দচাখ তুরদরই দদখা মাদচ্ছ াভদন ভাথা তুদর দাশেদয় 
অন্নূণবা।  
 যয কদয়কশট শগশযশযা। চোই-উতযাই কদয ধীদয ধীদয যা উদে এদরন প্রায় ৫,০০০ শভ 

উচ্চতায়। এফায টানা শনদচয শদদক 
নাভা। একটানা অদনকটা দনদভ যা 
দৌঁছদরন শভশযশস্ট দখারা ফা নীরশগশয 
দখারায ফুদক। দফাল্ডাদযয উয শদদয় 
রাশপদয় ায দরন শভশযশস্ট দখারা। 
াদযই ের তাাঁফু। এখাদনই 
যাশত্রফা। 
 দপয দফশযদয় ো যশদন 
কাদর।  ঝকঝদক আফায়া। 
াভদন তাকাদরই দচাদখ েদছ শতশরদচা 

ৃঙ্গ। দথই াথদযয উয ফদ অল্প শফোভ। দঙ্গয ফ্লাদক্স কদয শনদয় আা চাদয় গরা শবশজদয় দনয়া। 



আয এশগদয় যা এদ েদরন 
অন্নূণবায উত্তয শভফাদয ডানাদ। 
এযয ুদযাটাই দভাদযন এরাকা। 
ভাদঝ দেশয়ার ুর। ান্না ফুজ 
তায জর।  
 ধীদয ধীদয ঢুদক েদছন দম 
জায়গায় তায শতনশদকই শফার 
শফার তুলাযৃঙ্গ শদদয় দঘযা। দাশক্ষ্ন
-ূফব শদদক তাকাদরই দচাদখ েদছ 
অবীি অন্নূণবা-১, মায টাদন এই 
শফজন দুগবদভ আা। আয শকছুটা উদেই ের রম্বা এক ভতর ভয়দান। দূয দথদকই দচাদখ েদছ দফ শকছু 
তাাঁফু। ছোদনা, শছটাদনা। এটাই অন্নূণবা দফ-কোম্প।  
 দাটবাযযা দৌঁদছ দগর শকছুক্ষ্দনয ভদধেই। প্রথদভই রাগান ’র শকদচন দটে। ভারত্র গুশছদয় 
যাখায াাাশ দয় দগর যান্না। দাটবাযযা খায়া দদয মত তাোতাশে ম্ভফ শফদায় দনদফ। যা দরদতয 
দথ যনা শদদয় মতটা ম্ভফ দনদভ মাদফ, তাই এত ফেস্ততা। খায়ায য দদয ানাগণ্ডা ফুশঝদয় শদর 
দম্বা। এযয দাটবাযযা শফদায় শনদয় শপদয চরর।  
 অদনকটা জায়গা জুদে অন্নূণবা দফ কোম্প। উচ্চতা ৪,২০০ শভ, ফা প্রায় ১৪,০০০ পুট। রাগান ’র 
দুই দদেয জনে দুদটা তাাঁফু, দযা আয কুদকয জনে দুদটা তাাঁফু, টয়দরট দটে। আয ততযী র ভশন্দয। 
এই অশবমাদনয দফশযবাগ ভারত্র আদগই দশরকপ্টাদয চদর এদদছ। অনে এক দর – কােভানু্ডয ‘দদবন 
াশভট দেক’ দদরয াদথ। দফ দদয াদথ ২৬ দ ভাচব দৌঁদছ দগদছ দফ-কোদম্প। এতশদন দদয 
শজম্মায় শছর এইফ ভারত্র। 
 দফ-কোদম্পয ুদযা উত্তয আয উত্তযূফব শদক খাো কাদরা াথুদয দদয়ার শদদয় দঘযা। এয 
দছদনই শতশরদচা ৃঙ্গ। দদয়াদরয আোর থাকায় এখান দথদক দদখা মায় না। উত্তযূফব দথদক ূফব দয় 
দাশক্ষ্ণ-ূদফব অন্নূণবা মবন্ত ুউচ্চ তুলায শগশযশযা, মা অন্নূণবা দথদক শতশরদচা মবন্ত শফসৃ্তত। এটাই শফখোত 
Great Barrier Wall । শিভশদদক নীরশগশযয শফশবন্ন ৃঙ্গ। একটু দশক্ষ্ণ দঘাঁদল শিভশদদকয দম পাাঁক, 

দখান শদদয়ই যা দফ কোম্প এ 
উদে এদদছন। 
 দে-তাাঁফুয াদই দম 
শঢশয ভতন অিং, তায উদযই 
ফানাদনা দয়দছ ভশন্দয। ১১ এশপ্রর 
শদনটা শুরু ’র ঐ ভশন্দদয ুদজা-
অচবনায ভধে শদদয়। রাভায 
বুশভকায় অনে দদরয এক দযা। 
অনোনে দদরয দভম্বায দযাযা 
দভদত উেদরন ুদজায়। টাঙান র 



দপ্রয়ায ফ্লোগ। শফতযণ কযা র প্রাদ। ুদজা দদল Breakfast  দদয কোম্প য়ান-এয দথ দফশযদয় 
ো। 
 প্রথদভই ারকা চোইদয়য ঢার। এই ঢার অন্নূণবায উত্তয শভফাদয ডানশদদকয Right Lateral 
Moraine ফা দশক্ষ্ন প্রান্তীয় গ্রাফদযখা, ভাশট-াথয-ফাশরয ঢার। চরায দথয ডানশদদক এই ঢার একদভ 
খাো দনদভ শগদয় দেদছ শভফাদয উয। দভঘরা আফায়ায় ঘণ্টাখাদনক দই থ ধদযই চরা। এযয 
দশে ধদয খাো দনদভ দমদত ’র শভফাদয ফুদক।  শভফাদ দনদভ শভফাদয ডানশদক ফযাফয চরা। ভাদঝ 
ভদধেই াথদযয উয াথয ফশদয় দকয়ানব ফানাদনা, এগুদরাই দথয শনানা।  

 শভফাদয উয শদদয়ই শফশবন্ন জরধাযা ফদয় চদরদছ, ফযদপয 
ভদধে নারায ভতন ততযী কদয। ভাদঝ ভাদঝ শভফাদয ভদধে দই জর 
জদভ দেশয়ার ুর। আয চাযাদ ফযদপয নানান বাস্কমব। ুদযা 
শভফা জুদে অিংখে শিবা ফা পাটর। দকানটা দছাট, দকানটা ফা 
শফার, দকানটায় উাঁশক শদদর ঘন অন্ধকায।  
 যা দয শনদরন ভাউদেশনয়াশযিং ফুট  তায তরায় রাশগদয় 
শনদরন িোম্পন, কাাঁটায ভতন, মা ি ফযদপ চরায ভয় শছদর 
ো আটকায়। খাো উদে মায়া, কখন াথুদয ঢার ফযাফয, 
কখন ফযদপয ঢার, চাশযশদদক ফ অম্ভফ ুন্দয, একইদঙ্গ 
বয়েয। শফদদয ঝুাঁশক প্রশতদদই, তাই চূোন্ত তকবতা। কখন Ice 
Axe এ বয শদদয়, কখন দশেয াামে শনদয় এদগাদনা। খাশনক দয 
াাদেয ঢার ফযাফয আোআশে বাদফ ডানশদদক চরা, এদক ফদর 

েোবাব। দফ ায দয়, আয কদয়কটা শঢশ 
ায দয় াঁযা দৌঁছদরন কোম্প য়ান। ঘশেদত 
তখন দুদটা কুশে। াথয আয ফযদপয ঢাদরয 
ভাদঝ অল্প ভতর ভতন জায়গা। ছশেদয় শছশটদয় 
কদয়কটা তাাঁফু আদগই রাগাদনা। 
 দফ কোম্প দথদক শনদয় আা োক 
রাঞ্চ শদদয় াযা র দুুদযয খায়া। অল্প ভয় 
শফোভ শনদয়, খাদন একটা তাাঁফু রাশগদয় তায 
ভদধে ফদয় আনা ভারত্র দযদখ, যা দনদভ এদরন 
দফ-কোদম্প। 
 শফদদীদদয দম দুদটা দর আদছ, তাযা ২৭ ভাদচবই দৌঁদছ দগদছ দফ কোদম্প। ইশতভদধেই দু-দুফায 
কোম্প-টু দথদক ঘুদয এদদছ তাযা। এখন অদক্ষ্া কযদছ চূোন্ত অশবমাদনয। ৃঙ্গ জদয়য। অনুকূর 
আফায়ায খফয এদরই দফশযদয় োয অদক্ষ্া। তাই দদফাশ-ফন্ত’য ভদয়য ফেই অবাফ। পদর দপয 
দফশযদয় ো যশদন। 
 কার াদে আটটায় যনা শদদরন যা। দচনা থ দর গতকার শফকার দথদক প্রচুয 



তুলাযাদতয জনে দচনা থটা অদচনা দয় দগদছ। থ চরায কি দফদে দগদছ অদনক। কখন দগাোশর 
মবন্ত ডুফদছ ফযদপ, কখন াাঁটু। দফ ফাধা অশতিভ কদয কোম্প য়ান দৌঁছদনা দগর দফরা দুদটায়। 
দদয দৌঁদছ শদদয় নযফু দফ কোম্প শপদয দগর। এখন যা চাযজন, দদফাশ ফন্তয াদথ দম্বা আয 
দায়া। চাযজদনয জনে একটাই তাাঁফু। [দযয দফব দল]  
 


