
ুভন্ত যায়  

[ুভন্ত আরযাী রযফারযয একজন। ননায় াাড়, আয নায় নভরিকযার রযরেররেরিব এই 

মুফক বাযরতয োয় ফ দুগগরভয যাস্তায় রযক্রভা নরয নপরররছন। অরতক্রভ করযরছন অরিন 

কর, কাররন্দী খার, ফাররজৌরয কর, ফা নেল  ারয ভরতা অরতভাত্রায চযারররজিং নেকগুররা। তরফ 

এফারযয কররভ নেক নয়, এরদরয এক রকম্বদন্তী ক্লাইম্বারযয জীফনফৃত্তান্ত রররফদ্ধ করযরছন।]  

 ২০,৭২০ পুি ফান্দযুরেয চুরড়া তখন 
রদরনয আররায় জ্বরজ্বর কযরছ। আয নই 
আররায িারনই উরে মারের নছরররি। চুরড়া 
এফায নাগাররয ভরধয। িানিান উরত্তজনা। 
১৯,৪০০  পুি এয কারছ দুগগভ চড়াই। ফযপ 
াথরযয নথরকও ক্ত। আয ওই ফাধা কািারত 
রগরয় ন া রছরর রড় নগরছ, ঝরড়য গরতরত 

ঢার নফরয় রনরচ গড়ারে নছরররি, ররেয নফাঝা রনরয় উরোরে তাররগার ারকরয় রড়রছ, রকন্তু জ্ঞান 
াযায়রন । ারত আই-অযাক্স ফযরপয ভরধয নগেঁরথ রদরত োনন নচষ্টা কযরছ রকন্তু  রকছুরতই নরি ফারনা 
মারে না। আয রনরুায় রয় নই অায় ভৃতুয মাত্রা নদখরত রফ, নাল্ডওয়াথগ, রগফন এয ভত দক্ষ 
ফগতারযাী ও েফীণ েরক্ষকরদয। নচারখ াত চাা রদরয় নই বয়ঙ্কয ভুূতগিারক আড়ার কযরত চাওয়া। 
রকন্তু ভৃতুযরক বয় ায়রন নছরররি। তায নাভ নম নরযন্দ্রধয জয়ার, ফায রেয় নানু্দ জয়ার।  
         জীফরনয েথভ অরবমান। অথচ নই অরবমারন ওয নমাগ নদওয়ায কথা রছর না।  নাল্ডওয়াথগ-ই 
নিরক রনরয়রছররন নছরররিরক। েচন্ড দুরমগারগ মখন নািগাযযা আয উরয উেরত নাযাজ, তখন রগফন রিয 
কযররন, রকছু খুফ দযকারয রজরনত্র ও অল্প রকছু খাফায রনরয় তাযা এরগরয় মারফন রনরজযাই। আকা 
নভঘােন্ন, যারতয োন্ডা ূনয’য অরনক রনরচ, এযকভ অফিায় িান ’র দু'নম্বয ররফয। এয়াযভযারে ছাড়া 
শুরয় াযাযাত না ঘুরভরয় ফায যীয ক্লান্ত। রক্ত াভথগয নল। যরদন কার নফরা আফায শুরু ’র থ 
চরা অরত ন্তগরন, রগরযরযায ওয রদরয়। অফররল আয না নরয ননরভ আায রদ্ধান্ত। রকন্তু নফেঁরক ফর 
নছরররি, ন রকছুরতই রপযরত চায় না। তায জীফরনয েথভ অরবমান। এই ুরমাগ ন রকছুরতই াতছাড়া 
কযরত চায় না। নাল্ডওয়াথগ, রগফন অরনক নফাঝারনায নচষ্টা কযর। অদূয বরফলযরত আযও ফড় 
রযকল্পনায কথা ফরররা। রকন্তু নছরররি দরভ মাওয়ায াত্র নয়। াাড়চূড়া তখন আয করয়ক’ পুি ভাত্র। 
অরনক দক্ষ ফগতারযাী ও এই আকলগণ উরক্ষা কযরত ারযন না। অনরবজ্ঞ নছরররি জারনও না, এই 
করয়ক’ পুরিয দূযত্ব অরনক ভয় করয়করা নমাজন দূয রয় মায়। মাক, অফররল অনুভরত রভরর, 
আরযারণ াোরনা ’র নতনরজিংরকও। আনন্দ আয নদরখ নক! ধীয রিয রয় দৃঢ় দরক্ষর এরগারত রাগররা 
দুজরন অরত জ াফরীর গরতরত। নাল্ডওয়াথগ ভরন ভরন নফ খুরই রয়রছন। 



        সু্কররয নই ছন্নছাড়া ফােঁধনাযা রকরাযরি রয় উরেরছ াারড়য েরত একরনষ্ঠ। নই জনয 
নাল্ডওয়াথগ-এয  নচষ্টায অন্ত রছর না। চড়াই খুফ, রকন্তু রফদজনক নয়। মতই উেরছ চুরড়া তরতাই কারছ 
আরছ। উরত্তজনা উদ্দাভতায রূ রনরে। চূড়ায় ন ওড়ারফ রফজয় তাকা। রচৎকায করয রফজরয়াল্লার 
ভারতরয় তুররফ চারযরদক। এই আনরন্দ আত্মাযা রয় আরছ নছরররি। োৎ ঘরি নগর দুঘগিনা া া 
রছরর রড় নগর নছরররি াারড়য ঢার নফরয়। রনচ নথরক ওই দৃয নদরখই রচৎকায করয উের করর। 
দুজগয় া, রফরদও অচঞ্চর নথরক ন রনরিত ভৃতুযয ভুখ নথরক আিমগজনকবারফ রপরয এররা। 
নাল্ডওয়াথগ, রগফন, নতনরজিং রনফগাক রফস্মরয় তারকরয় তারকরয় শুধু নদখররন। 
      নফায নদযাদুরনয সু্করর নাল্ডওয়াথগ একজন রক্ষক রররফ নমাগ রদরয়রছন। ইরতভরধয নছররযা 
নজরনও রগরয়রছ নম তারদয যায একজন রফখযাত ফগত আরযাী। ১৯৩১ ারর োয় ারড় চরি াজায পুি 
উেঁচু কারভি ীরলগ েথভ আরযাণ করয নফ ইচই নপরর রদরয়রছররন। ছাত্ররদয ারথ নই অরবমারনয গল্প 
কযরত কযরত যায রক্ষয করযরছররন একরি নছররয নকৌতুর। নানান েরে রফব্রত করয নপররছ তােঁরক। 
নছরররিয নাভ নরযন্দ্রধয জয়ার। ফাফা চক্রধয জয়ার, ূফগতন নতরয গারড়ায়াররয োক্তন ভন্ত্রী, অরত জ্জন 
ফযরক্ত। নদফেয়ারগয উরয নৌযী গ্রারভ নরযন্দ্র’য জন্ম (১৯২৬)। আি ফছয ফয়র দুন  সু্করর বরতগ। 
ড়ারানায নযকভ ভন না থাকররও াারড়য েরত আকলগণ রছর বীলণ। ফ যকভ নখরাধুরায় উৎা। 
অতযন্ত অরিয েকৃরতয, েচররত  রথ চরায় তায চযভ রফতৃষ্ণা। সু্কররয গৎফােঁধা রনয়রভয ভরধয নমন নছররিা 
ােঁররয় ওরে। ন ফারয ফারয রনয়ভ বাঙ্গায কাযরণ নানান ঝারভরায় জরড়রয় রড়। 
      নছরররিয কথা ভাথায় নযরখ  নাল্ডওয়াথগ শুরু কযররন "অযািরবঞ্চায েরজক্ট"। মারত ওয অরিয 
ভন আয দুুঃারক নঝােঁকরি কারজ রারগ। জন্মূরত্র াারড় অফিান কযায জনয খুফ নছরররফরারতই ন 
নকদায ও ফরিনাথ ারয় নেঁরি ঘুরয এররছ। াাড় নমন ওয অরিভজ্জায় রভর আরছ। 
          অযািরবঞ্চায েরজক্ট বীলণবারফ ভথগন কযররন ভারিগন, রগফন ও গুরুদয়ার রিং এয ভত 
ফগতারযাী- অনযানয রক্ষকযা। ১০ ছাত্ররক রনরয় শুরু ররা াাড় রযক্রভা। রপরয এর ফ ছাত্রযা 
নফজায় খুর। নই নথরক অযািরবঞ্চায েরজক্ট চররত রাগররা দূয নথরক দূযান্তরয; রঙ্গ াারড়য রক্ষা। 
াারড় ওোয নানান করারকৌর ফারড়রয় নতারর ওরদয নীরতা। রভাররয়য নৌন্দরমগয েরত বাররাফাা 
ও ম্মভ নজরগ ওরে নরযন্দ্র’য ভরন। নাল্ডওয়াথগ নরযন্দ্র নক ১৩ ফছয ফয় নথরকই ১৪/১৫ াজায পুি 
উেঁচুরত রনরয় মারেন। ওয উন্নরতরত রতরন উৎপুল্ল। এযয নরযন্দ্র ও ফাছাই কযা রকছু ছাত্ররদয রনরয় 
আযওয়া রভাফারয কারছ ১৯০০০ পুি উেঁচুরত থাকায রচন্তা বাফনা। রঙ্গ আরার কুরড় াজায পুরিয দু-
একিা ারভি রযকল্পনা। শুরু ’র ফযরপ ওোয রক্ষা। 
 জীফরনয েথভ ফড় অরবমান, আনরন্দ উরের রয় উের নরযন্দ্র। রকন্তু েফর দুরমগারগয ভুরখাভুরখ রয় 
ননরভ আায রদ্ধান্ত রনরত ’র। েফর তুলায ঝরড় এক ছাত্র অুি রয় ড়র। নরযন্দ্র’য তখনও আকাঙ্ক্ষা 
ূযণ য়রন। এক রযকল্পনা ফযথগ রয় মাওয়ায় নফ ভুলরড় রড় ন। এফায ওরক রনরয় নাল্ডওয়াথগ 
নীরকরেয দরক্ষণ-ূফগ রভফারয আরযান কযরত নগররন। এখারনও দুরমগাগ রকছু ছাড়ররা না। রপরয এর 
আফায িংকিঙু্কর রথ কুয়াযী া অরতক্রভ। ফগতারযারণয ননা নমভন উত্তয উত্তয নফরড়রছ নতভরন শুরু 
রয়রছ রফরবন্ন অরবমাত্রীরদয নরখা ফগতারযারণয উয নানান ফই ড়ায ননা। নাল্ডওয়াথগ-এয রেয় ছাত্র 
নরযন্দ্র ককরারযই রয় উের ননু্দ জয়ার। ড়ারানা নল করয ন োৎ উধাও। ফাই রচরন্তত ওরক রনরয়। 



নকাথায় নগর ননু্দ? োৎই করনরকয নাারক নৌভযকারন্ত এক মুফক ‘যায’ ফরর রম্বাধন করয াভরন এর 
দােঁড়ায়। যায নচরয় নদরখন। রকছুক্ষরণয রনস্তব্ধতা, তাযয 'নানু্দ' ফরর রচৎকায করয জরড়রয় ধরযন নই 
মুফকরক। তখন ২য় রফশ্বমুদ্ধ শুরু রয় নগরছ । াাড়রেভী নানু্দ এখন করনক এন রি জয়ার। তাযয দ্রুত 
নকরি মায় রদন। আরভগরত তায রদান্নরত য় ঝিি; নরকন্ড নরপরিনযাে নথরক নরপরিনযাে, কযারেন, 
নভজয। এযয নাল্ডওয়াথগ-এয অনুরেযণায় রস্ক নখা। রযয ফছয নানু্দ রনরজই রস্ক রক্ষক। নগররন 
ুদূয অরিয়ায় রস্ক েরতরমারগতায় নমাগ রদরত। নখারনও রভরর নযায ম্যান। এযয নগররন 
ুইজাযরযারন্ড গাইিরগরয ও ফগতারযারণয েরক্ষণ রনরত। রছরনরয় রনরয় এররন "পার্স্গ ুই গাইি" 
ারিগরপরকি। জয়ার-ই েথভ রমরন ুই নাগরযক না রয়ও এভন দুরগব নখতাফ নররন। রব্ররি অযারাইন 
ক্লাফ নভজয জয়াররক তারদয ক্লারফয ‘অনাযারয নভম্বায’ কযররন।  
 ককরারয কুয়ারয া নথরক নদখা নন্দারদফীয রূ নদরখ নভারত রয়রছররন রতরন। োৎ একরদন 
খফয নররন (১৯৫১) এক পযার দর মারে নন্দারদফী অরবমারন। নানু্দয মাওয়ায খুফ ইরে। অরবমাত্রী 
রররফ নমাগ নদওয়ায ুরমাগ ননই, তারত কী, যকারয েরতরনরধ রররফ রনমুক্ত ররন নানু্দ জয়ার। তখনও 
ফগতারযারণ একরচরিয়া আরধতয রফরদররদয। এফায ফুরঝ তায অফান ঘিরফ।  
 নানু্দ নন্দারদফী নফকযারে নৌঁরছ নদখররন, ভূর অরবমাত্রীদর ীলগ আরযারণয নচষ্টা শুরু করয 
রদরয়রছ। অরত  দুুঃাী একদর অযারক্লরভিাইরজন না করযই উরে নগরছ ওরযয কযারে। শুনররন, ফাই 
াজায পুি ওরয  রফযাি এক রফমগয়। দররয ননতা এফিং অনয এক দয ীলগ আরযাণ কযরত রগরয় আয 
রপযরছ না। তারদয অনুন্ধারন নফরযরয় এক বাযতীয় নযা নরদন যারয নন্দারদফী ূফগ ীলগ মগন্ত 
আরযাণ করয নপররন। রতরন আয নকউ নন, নতনরজিং ননাযরগ স্বয়িং। 
 এই ঘিনায় নানু্দ’য ভরন দৃঢ় রফশ্বা ’র, বাযতীয়যাও চাইরর ফগত অরবমান িংগরেত কযরত 
ারয। ফছয ঘুযরত না ঘুযরতই ১৯৫২ ারর রতরন কারভি অরবমান িংগরেত কযররন। দুরমগারগ ফযথগ ’র 
অরবমান। তাযয ১৯৫৩,  রুযরক নফঙ্গর ইরজরনয়ারযিং ইউরনরিয উরদযারগ নভজয জয়ারএয ননতৃরত্ব আফায 
কারভি অরবমান। 
 ১৯৫৩ ার ফগত অরবমারনয ইরতারয স্বরণগাজ্জ্বর অধযায়। রব্ররিরদয এবারযর্স্ ( ২৯০০২পুি), 
আরভরযকানরদয নক িু (২৮২৫০ পুি), ুই দররয ধওরারগরয (২৬৭৯৫ পুি), জাভগানরদয নাঙ্গা ফগত, 
জাারনরদয ভানারু (২৬৫৫৮ পুি)। ১৯৫৩ ারর এবারযর্স্ ও নাঙ্গা ফগরতয েথভ াপরয। 
 অরবমারনয আরয বাযতরকও এক আরন ফারত দৃঢ় েরতজ্ঞ জয়ার। এফারযয কারভি অরবমারন 
শুরুরতই ২৭ রদন ধরয আফাওয়া ভারন নযাদ ঝরভরর। তাযরযই আফাওয়া াোরত শুরু কযররা। 
ফাইরক ুি অক্ষত নযরখ ুন্দযবারফ াভার রদরয় নল ররফয নথরক দরর ররছরয় এররা; এবং  
রনযাত্তায কথা ভাথায় নযরখ দুরমগারগয ঝুেঁরক না রনরয় নল মগন্ত ২৪১৩০ পুি উেঁচু আরফগারভন ীরলগ উরড়রয় 
রদর দয-স্বাধীন বাযরতয তাকা। নই েথভ বাযরতয রনজস্ব অরবমারনয াপরয। 
 ১৯৫৫ ার। নাল্ডওয়াথগ এয আরযান কযা করভি এ রনরজয আরযারণয ফানা নভিারত জয়ার 
এয আফায কারভি অরবমান। অফররল বাযরতয রেতীয় উচ্চতভ ফগরত, এই রনরয় রেতীয়ফায, স্বাধীন 
বাযরতয তাকা উড়র নানু্দ জয়ার-এয াত ধরয। 
 ১৯৫৬ ার। নানু্দ নগররন কাযারকাযাভ রভাররয়য ‘ারয কািংরয’ (২৫১৭০ পুি) অরবমারন। ১৯৫৭ 



ারর জয়ার এয আফায অরবমান নন্দারদফী (২৫৬৪৫ পুি)। ১৯৫১’য অরবমারনয অতৃরি নথরক নগরছ।  
েকৃরত রনবগয াারড় নন্দারদফী’য ভত জীফন্ত বয়ঙ্করযয নভাকারফরা কযরত কযরত ীলগ নথরক ভাত্র ৬০০ পুি 
দূযরত্ব এর দােঁরড়রয়রছন। এভন ভয় ফযপঝড় ঝােঁররয় ড়র ওরদয উয। জয়ার ফণগনা রদরয়রছ— " 
B l i z a r d  r o a r e d  l i k e  a  w h i t e  i n f e r n o  ......" 
নযা অুি রয় ড়র। ৯০ ভাইর গরতয ঝরড়য তাণ্ডফরীরায ভরধয দােঁরড়রয়ও জয়ার রকন্তু অদভয রক্তরত 
নন্দারদফী উয নথরক কররক অক্ষত নদর রনরচ নারভরয় নদন।  
 ১৯৫৩-এয এবারযর্স্ আরযাণ বাযরতয ফগতারযারণয রদগন্ত উরন্মারচত করয। এবারযর্স্ রফজরয়য  
অনযতভ নায়ক নতনরজিং ননাযরগ রছররন দারজগররিংরয়য ফারন্দা। তােঁরক রপল্ড রিরযক্টরযয দারয়ত্ব রদরয় ফাঙরায 
তৎকারীন ভুখযভন্ত্রী রফধান চন্দ্র যায় েরতষ্ঠা কযররন রভারয়ান ভাউরেরনয়ারযিং ইনরর্স্রিউি ফা HMI—  
নদরয েথভ ফগতারযাণ রক্ষারয়। কররযই ইো রছর এই রক্ষারয় নমন য় রভাররয়য ভরতা রফার ও 
উন্নত তাই রক্ষারয় রযচারনায বায ড়ররা নভজয নানু্দ জয়ার এয কােঁরধ। রতরনই েথভ রেরিার।  
 HMI েরতরষ্ঠত ওয়ায য রতরন িানা চায ফছয অধযক্ষরদয দারয়ত্ব াভরররছন। অরনক রদকার 
ফগতারযাী কতরয করযরছন নই স্বল্প ভরয়য ভরধয। ১৯৫৮-য়   রতরন এই দ নথরক াভরয়ক অফযারত 
রনররন এক আিাজারয  ফগরত অরবমান কযরফন ফরর।  
উত্তয-ূফগ ননারর অফরিত এই নচৌ-ইউ (২৬৭৫০) ফগত।  ননতা নকরক ফুনা। রফকল্প ননতৃরত্ব রছররন নানু্দ 

জয়ার। রকন্তু নানু্দ শুরু নথরক 
দররয রঙ্গ ননই। রতরন নতুন 
অধযক্ষরক দারয়ত্ব ফুরঝরয় রদরত 
রগরয় খারনক ভয় রনরেন। তাই 
ভূর অরবমাত্রী দররক এরগরয় রদরয় 
রতরন যওনা রদররন রয। নই 
ভয়  নাল্ডওয়াথগ-নক নকৌতুক 
করয একরি রচরেরত রতরন 
রররখরছন, "I am dying of 
heat hear now and soon I 
would be dying of cold..." 
নদরযরত নমাগ রদরেন জয়ার। 
অরত দ্রুত ভূর অরবমাত্রীদররয 

রঙ্গ রভররত রফ তােঁরক। একযকভ ভরযয়া রয়, রখরদ-নতষ্টা উরক্ষা করয, রফযাভ-রফশ্রাভীনবারফ করয়করদন 
একিানা নেঁরি নফ-কযাে এফিং নখান নথরক াইয়ায কযারে নৌঁরছ মান রতরন। রনরচয গযভ নথরক অত 
দ্রুত ফযরপয ীতরতায় নৌঁছরনায পরর আফাওয়ায ারথ যীযরক খা খাইরয় ননওয়া ম্ভফ য়রন। 
আক্রান্ত ররন রনউরভারনয়ায়। াারড় রনউরভারনয়া অরত বয়ঙ্কয।    রচরকৎা ফযফিা মা রছর রফরল কারজ 
এররা না। জয়ার ফুঝরত  াযররন,  রতরন ,তায ারত য়রতা ভয় ফড় কভ। তাই উরিত কররক নিরক 
ফরররন, অরবমান নমন ফন্ধ না য়। রতরন এও ফরররন, তােঁয ভৃতরদ রনরয় নমন নকানও ধভগীয় ফা াভারজক 



আচায অনুষ্ঠান ইতযারদ না 
কযা য়।  মাত্রীযা 
নমন তােঁরক রভাররয়য 
নকাররই ভারত যারখ।  
 দুন সু্কররয 
একভরয়য নই অান্ত, 
অদভয নরযন্দ্রধয জয়ার, 

াারড়য নেরভ আয গুরুয েরক্ষরণয গুরণ একরদন রয় ওরে ান্ত রনবগীক এক 
অরবমাত্রী। একজন রদগদগী আরযাী, ুদূয-রয়াী রথক,  আদগ রক্ষক রয় দীঘগ রযক্রভায় োৎ রফযরত 
রনরয় চরর নগররন ভাত্র ৩২ ফছয ফয়র। নই মাওয়ায রঙ্গ নল ’র এরদরয ফগতারযারণ এক উজ্জ্বর 
ফণগভয় অধযারয়য। রতরন চরর নগররন ভযাররয, আযরবিং, াযভান (ফুর)-নদয নদর। 
 জয়াররয নদ ফযরপ গতগ করয শুইরয় নদওয়া ’র নচৌ-ইউ ফগরতয নকারর। করর নাকস্তব্ধ 
রফহ্বর। ঘিনায আকরস্মকতায় কররই ভূরতগয ভরতা রিয। নতভনই রিয অচঞ্চর তােঁয আরযাীয বাস্কমগরি, 
তােঁয ফনু্ধ মাত্রী এফিং আগাভী অরবমাত্রীরদয ভরন। রতরন ফভয় ফররতন তােঁয ছাত্ররদয:- "Boys, be ac-
climatized with all hazards in life"  আজও নিাই অরবমারনয অনযতভ নফদফাকয।   
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Pandit Jawaharlal Nehru (The Prime Minister of India),  

গবীয নাক েকা করয ফরররছন  
 
"The Major has set an example of courage and 
adventure which should inspire our young people. 
The news of his death came to me as a shock and 
I feel that the country has suffered the loss of 
her finest mountaineer..." 

শ্ররদ্ধয় রফশ্বরদফ রফশ্বা এয ভূর নরখা নথরক অনুোরণত ও িংগৃীত 
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