
দদফাশ শফশ্বা 

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

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

আদে তাাঁয শনু্দদক। এখনও শতশন আাদভস্তক অশবমাত্রী, অশবমান শনদয় ফইও শরদখদেন 

শনয়শভত; আদযাদণ তাাঁয শনজস্ব দবনও গদে উদেদে। এফাদযয দরখাশট ইশতূদফব একশট 
জনশপ্রয় শত্রকায় প্রকাশত। গত িংখোয় এয ১ভ ফবশট দেদেন। এফাদয েুন 

দল ফব 

 দফ খাশনকটা জায়গা জুদে কোম্প ওয়ান। এয শেক দশিদণ অন্নূণবা আয উত্তযশদদক তাকাদরই 
দ াদখ েদে শতশরদ া ৃঙ্গ। যশদন ওযা দুজন এখাদন, অথবাৎ কোম্প ওয়াদনই শফশ্রাভ শনদরন। াযাশদন তা 
দখদর, ডাইশয শরদখ, আড্ডা শদদয় ভয় কাটর। কাদর দযাযা এশগদয় শগদয়দে দু’নম্বয কোম্প রাগাদত। 
কোম্প-টু রাশগদয় ওযা শপদয এদরা দুুয দুদটা নাগাদ। প্রশতশদনই কাদরয শদকটা দফ শযষ্কায আফাওয়া 
থাকদে, আয একটা-দদেটায য দথদকই শুরু দে একটানা তুলাযাত। দই শনয়দভ একটা দথদক শুরু 
’র টানা শফযাভীন তুলাদযয ঝুঝা। 
 ১৪ই এশপ্রর, কার দায়া আটটা। গন্তফে কোম্প টু। প্রথদভই ারকা ঢাদরয ফযদপয ভয়দান। 
শভফাদয উয শদদয়  রা। অিংখে শিবা। আোআশে অন্নূণবা নথব দেশয়ায ায ওয়া। শভফাদয 
ডানা দথদক ওযা  দর দগদরন একদভ ফাাঁ-াদ। এযয াথুদয দদওয়াদরয ভাঝ শদদয় খাো শনদযট 
ফযদপয ঢার। প্রাণান্তকয  োই। দভফন্ধ কযা আদযাণ। শপক্সড দযাদ জুভায রাশগদয় আয শনদযট ফযদপ 
জুদতায িোম্পন দভদয দভদয খাো দদওয়াদর যীযটাদক দটদন দটদন দতারা।  
 শনদযট ফযদপয দদওয়াদরয য নযভ ফযদপয ঢার, তায ভদধে ঘন ঘন শিবা। দফ ায দয় 
প্রায় াদে ফাদযাটা নাগাদ ওাঁযা দৌঁেদরন কোম্প টু। গতকারই দযাযা এখাদন তাাঁফু রাশগদয় দগদে। 



একটাই তাাঁফু। দখাদনই আশ্রয়। 
 যশদন ১৫ এশপ্রর, ওযা দনদভ এদরন দফকোম্প। ফবতাদযাদণ এই ওো নাভা দরদগই থাদক। এই 
 যভ শযদফদয দঙ্গ খা খাইদয় দনওয়ায জনে। এদকই ফদর অোদেভাটাইজড্ ওয়া। দশদনই খফয শভরর 
১৯ আয ২০ তাশযদখ ওদযয আফাওয়া ুশফধাজনক থাকদফ। অন্নূণবায  ূোয শদকটায় াওয়া থাকদফ কভ। 
১৯ তাশযদখই আদযাণ শযকল্পনা শনদয়, যশদন ‘দদবন াশভট দেক’ দদরয শতন দে আয াাঁ  দযা 
দফশযদয় েদরন। শেক আদগয শদনই দনদভ আা দয়দে কোম্প টু দথদক, তাই ফন্ত দদফাশযা দশদন 
শফশ্রাভ শনদরন দফকোদম্প। 
 ১৭ এশপ্রর, ভঙ্গরফায। কার াদে ে’টা। এশগদয়  রদরন ওাঁযা, থ দই একই। দু-দুফায ওো 
নাভায জনে দথয াদথ বাদরাই শয য় দয়দে। দ না থ, শকন্তু অদ না শফদ দম দকানও ভয় এদ 
েদতই াদয। মাক, আফাওয়া শকন্তু দফ শযষ্কায। অফে ওাঁযা জাদনন প্রশতশদনকায ভতন দফরা ফাোয 
াদথ াদথ আফাওয়াও শফগদে মাদফ। এখন ভাথা তুরদরই দ াদখ েদে অন্নূণবায ভাথায় ঝদেয ভাতন। 
তাই তকব দদিদ এশগদয়  রা। একটানা  দর ওাঁযা কোম্প-ওয়ান দৌঁেদরন দৌদন এগাদযাটায়। অল্প 
শকেুটা শফশ্রাভ শনদয় এশগদয়  রদরন কোম্প-টু এয শদদক। একভয় দথই দঙ্গ আনা োক-রাঞ্চ শদদয় 
ভধোহ্নদবাজন দদয ওযা কোম্প-টু দৌঁেদরন দুুয আোইটায়। 
 যশদন কার াতটায় দফশযদয় েদরন। রিে শতন-নম্বয কোম্প। প্রথদভই ারকা ঢাদরয ফযদপয 

ভয়দান, থ দশিণ শদক 
ফযাফয। আফাওয়া দফ 
শযষ্কায। ূফব শদক দথদক উত্তয 
শদক ফযাফয যয দদখা মাদে 
নীরশগশয আয শতশরদ া’য 
 ূদোগুদরা। 
 দফ ুন্দয ফযদপয 
ভয়দান। দই ভয়দাদনই তাাঁফু 
রাশগদয়দেন এক আদযাী। 
ভয়দাদনয দদল থ খাো 
উদযয শদদক। াভদনই খাো 

ঢাদরয ভাদঝ দম খাাঁদজয ভতন দদখা মাদে, তাদক ভাউদেশনয়াশযিং শযবালায় ফদর কুদরায়ায। ফবতগাদত্রয 
ভাদঝ অদনকটা গবীয নারায ভতন খাাঁজ। ভাযাত্মক শফদজনক অিং। উয দথদক ফযপ ফা াথযজাতীয় 
শকেু গশেদয় েদর তা এই খাাঁজ শদদয়ই াঙ্ঘাশতক গশতদত দনদভ আদফ। তাই এরাকাটা প্র ণ্ড ধ্বপ্রফণ। 
এয ভাঝ শদদয়ই এশগদয় দমদত দফ। অন্নূণবা আদযাদণয ফদ দয় শফদিংকুর এরাকা। অন্নূণবায় এত দম 
দুঘবটনা, তায অনেতভ কাযন এই কুদরায়ায। আয এই জনেই অন্নূণবায় অোদেভাটাইদজন দফব ফাই কোম্প
-টু উদেই দনদভ মায়। কুদরায়াদযয ভাঝ শদদয়  রায ঝুাঁশক মতটা ম্ভফ কভ দনওয়া। ভয়দাদনয দদলয শদদক 
তুলাযধ্ব আেদে োয শ হ্ন। আদর এদথ প্রায় প্রশতশদনই ধ্ব নাদভ, ভাযাত্মক তুলাযধ্ব। 
 এক এক কদয দই থ ধদযই এশগদয়  রা। দশেদত জুভায রাশগদয় মতটা ম্ভফ তাোতাশে ায 



ওয়া। দম দকানও ভয় শভীতর ভৃতুে দনদভ আদত াদয। তাই, ফাই একদঙ্গ একটুও না দথদভ, অদভে 
দজদদ এশগদয়  রা। দথদভ থাকা ভাদনই ভৃতুেদক াতোশন শদদয় কাদে ডাকা। 
 দই দথ মখন ওাঁযা দফ শকেুটা উদেদেন, তখন দনদভ এর এক শফার তুলাযধ্ব, শফুর তায 
আকায। দমন মুদেয দাভাভা ফাশজদয়, দগাটা ফবতুযী কাাঁশদয় দ দনদভ এর দথয ফ শকেু গ্রা কদয 
শনদত। ভূর ধ্ব তায প্ররয় না ন দনদ  ডানশদক শদদয় দনদভ দগর, ওাঁদদয গাদয় তুলাদযয আরদতা ঝাটা 
শদদয়। অদল্পয জনে ভৃতুেদক পাাঁশক শদদরন ওাঁযা। 
 দপয  রা। ফুজ শনদযট খাো ফযদপয দদওয়ার। তাদত িোম্পন দভদয দভদয উদে মাওয়া। এযয 
দদওয়ারটা াথদযয, তায উয াতরা ফযদপয আস্তযণ। বয়ঙ্কয দের। া যাখাই দায়। অম্ভফ কশেন এ 
দথ  রা, দমন েশদজয দখরা। দফ ায দয় ের শতন শতনদট দযাক – ফাইদযয শদদক দফশযদয় থাকা 
ঝুরন্ত ফযদপয দদওয়ার, মাদদয ঢার ৯০ শডশগ্রযও দফশ। বয়ঙ্কয ফ ফাধা! দকানওভদত ায দয় দল 
দযাদকয উদয দে ওদদয কোম্প-শি। উচ্চতা প্রায় ৬,৬০০ শভ। ফযদপয ঢার দকদট দযাযা তাাঁফু 
রাগার। তখন শফকার  াযদট। াদই আই টাওয়ায, ফযদপয খাো দদওয়ার। শনতান্ত বঙু্গয। আয তাাঁফুয 
াদই গবীয এক শিবা। আদাদই দেদে অনোনে দদরয কদয়কটা তাাঁফু। 
 ন্ধোয় াদয আই টাওয়ায 
দবদঙ্গ ওাঁদদয াদয দুদটা তাাঁফু গুাঁশেদয় 
শদদয় দগর। কাযও দকানও াযীশযক িশত 
’র না, শকন্তু অনোনে আদযাীদদয 
ভদনাফদর ধ্ব নাভর।   
 যশদন ১৯ এশপ্রর। কাদরই 
জানা দগর এখানকায ফ আদযাীই দনদভ 
মাদে দফকোদম্প। ওযা দকউই আয 
উদযয শদদক দমদত  াইদে না। ফন্ত 
দদফাশ শিধাগ্রস্ত দয় েদরন। এযয 
কী কতবফে? দফ-কোদম্প দনদভ বার 
আফাওয়ায জনে অদিা কদয দপয উদে আদফন? নাশক আজই উদয  ায নম্বয কোদম্পয উদেদ উদে 
মাদফন? 
 অদনক শ ন্তা বাফনা কদয শেক র, উদযয শদদকই মাওয়া দফ। শেক আদগই ‘দদবন াশভট দেক’ 
দদরয শতন দে আয াাঁ  দযা আদে, াাঁ  দযাই খুফ দি, ভূরত ওযাই এফাদযয অন্নূণবায রুট 
ওদন কদযদে। তাোো ওদদয শতন দদেয একজন ’র ভাশকবন ভশরা শেও। ওাঁয কাদে ওদয়দায শযদাটব 
আদ প্রায় শনখুাঁত। ২০১১-এয কাঞ্চনজঙ্ঘা আদযাদণয ভয়ও শেও শের এফিং ওয শযদাদটবয  শবত্তদতই 
দফাদয আদযাণ দয়শের। অতএফ এশগদয়  রাই শিয র। তখন কার আটটা। প্রায় ফাই যওনা শদদয়দে 
শনদ য শদদক, ওাঁযা  াযজন  রদরন উদয। এখান দথদকই রাশগদয় শনদরন অশক্সদজন ভাস্ক।  
 প্রথদভই শনদযট ফযদপয খাো দদওয়ার। এযয শফার এক পাটর, এশেদয় ফা া কাশটদয় মাফায 
দকানও উায় দনই। পাটদর দনদভ ায দত র। এযয একটানা  োই। আজ ঝকঝদক দযাদ। তাই 



 রায কষ্টও দফশ। ওশদদক খাো ফযদপয ঢাদর দকাথাও দকাথাও াাঁটু মবন্ত ডুদফ মাদে ফযদপ, দকাথাও 
আফায াথদযয ভতন ক্ত ফযদপয দদওয়াদর া যাখাই দায়!  
 দফরা একটা নাগাদ ওাঁযা ূফবফতবী আদযাীদদয তাাঁফু রাগাফায শ হ্ন দদখদত দদরন। তাযা ফযদপয 
ঢার দকদট তাাঁফু রাশগদয়শের। এযয াওয়া দগর তাদদয উদযয শদদক  রায শনানা। দই শনানা ফযাফয 
এশগদয়  রা। াদে শতনদট নাগাদ ওাঁযা শেক কযদরন, দম মবন্ত দৌঁদেদেন দখাদনই তাাঁফু েদফ। দফ খাো 
ফযদপয ঢার দকদট তাাঁফু রাগাফায জায়গা কযদত ’র। অফদদল কোম্প-দপায। উচ্চতা প্রায় ৭,২০০ শভ। শেক 
’র কদয়কঘণ্টা শফশ্রাভ শনদয় দটা নাগাদ ওযা যওনা দদদফন  ূোন্ত রদিেয শদদক। োাঁ, ওই যাদতই। 

 দইভদতা তাাঁফুদত শফশ্রাভ 
শনদয় ওই যাদতই দফশযদয় েদরন 
ফন্ত ও দদফাশ। দঙ্গ দম্বা। 
দাওয়া অুি দয় োয় ওদক 
তাাঁফুদতই দযদখ মাওয়া ’র। দড 
টদ বয আদরায় থ দদদখ এশগদয় 
 রদরন ওাঁযা। ঘণ্টাখাদনদকয 
ভদধেই দথয াথী দদয় দগদরন 
আদগয আশবমাত্রীদদয। াযা যাত 
ধদয  রর একটানা আদযাণ। 
কখনও নযভ ফযদপয ঢার, 

কখনও ফা কশেন ফযদপয দদওয়ার। দশে রাগান দনই, তাই আই আক্স আয িোম্পদনয উয বয কদয 
 রদে আদযাণ। অন্ধকাদয বয়ঙ্কয ঢাদর আদগ ও দযয অশবমাত্রীদদয দডটদ বয আদরাকভারা দথয শদা 
দদখাদে। 
 দবায  াযদট নাগাদ িভ শযষ্কায দত থাদক আকা। ূফব শদদকয শদগদন্ত দানারী ফরয়। উত্তয 
আয ূফব শদদকয ভস্ত ৃঙ্গই তখন াদয়য শনদ । আয কাদরয ূমবাদরাদক অন্নূণবায ীলব দমন দানায 
ভুকুট! ভদন দে এই দতা, আয শকেুিণ ........ 

 শকন্তু রম্বা যাস্তা। দ দমন দলই য় 
না, অন্তীন। এদকফাদয দদলয অিংশট এক 
খাো াথুদয দদওয়ার।  ায াত-াদয়য 
াাদমে জায়গাটা ায কযা মায়। তায দদল 
াভানে শফ ফা ফাই পুদটয খাো ঢার। 
অফদদল দই খাো ঢার ধদয উদে এদরন 
ওাঁযা। এয একদভ উদযয অিংদক াাশে 
শযবালায় ফদর কশনব, াদয়য  াদ দম 
দকান ভয় দবদঙ্গ েদত াদয। তাই ঢাদরয 
শেক দল ভাথায় ওো মাদফ না। একদভ 
খাো ঢার। শেকোক দাাঁোফায ভতন াভানে 



ভতর জায়গাও দনই। অথ  এশটই আর জায়গা। এই ’র অন্নূণবায ীলব। ঘশে ফরদে --- ১০-৩০, 
কার, ২০ এশপ্রর, শুিফায। দপয একটা ইশতা য না কদয দপরদরন দদফাশ শফশ্বা ও ফন্ত শিং 
যায়। প্রথভ অাভশযক বাযতীয় শাদফ অন্নূণবা-১ ীদলব উশেদয় শদদরন বাযদতয জাতীয় তাকা! শিদভ 
দধৌরাশগশয, উত্তদয নীরশগশযয শফশবন্ন ৃঙ্গ ও শতশরদ া। শেক ূফবশদদক অন্নূণবায অয এক ৃঙ্গ (৮,০১৩ শভ.), 
তায শেদন ওই একই ফবদতয অনোনে  ূদোগুদরা।  
 শভশনট দনদযা দখাদন কাশটদয় ওাঁযা নাভদত শুরু কযদরন। শফকার  াযদট নাগাদ দৌঁদে দগদরন 
কোম্প-দপায। কোম্প-দপায দথদকই ওয়াশকটশকয ভাধেদভ দফকোদম্প শনভাদক জাশনদয় দদওয়া র অন্নূণবা 

জদয়য িংফাদ। তাযয? শদদক শদদক এই ফাতবা যশট দগর িদভ..........! 


