
তনুশ্রী বট্টাচাম্য  

[তরুণী তনুশ্রী’য াাড়প্রেভ মভাটাভুটট ুযপ্রনা প্রেপ্রছ। এয ভপ্রধয াপ্রতয কাপ্রছ ান্দাকপু ছাড়াও 

গাপ্রড়াোর, টভারচর, কাশ্মীপ্রয চযটকাক টদপ্রে মপ্রযপ্রছন। ওঁয খুফ ইপ্রে, মফটক ভাউপ্রেটনোটযিং 

মকা্ মপ্রয যাখপ্রফন। ভে মভপ্ররটন ফপ্রর েটন। তপ্রফ অল্পটদপ্রন মফটক যক-ক্লাইটবিংটা মপ্রয 

মপপ্ররপ্রছন গতভাপ্রয মপ্রল ‘আপ্রযাী’য কযাপ্রে মমাগ টদপ্রে। এখাপ্রন ওঁয মই গজাফুরু াাপ্রড় টগপ্রে 

াপ্রত াপ্রে আয কাগপ্রজ করপ্রভ াাড় চড়া মখায অটবজ্ঞতা মোয কপ্রযপ্রছন। তনুশ্রী’য ফাঙরাে 

ভুনটোনা আপ্রছ মফ। প্রফ নাইফা মকন? াটপ্রতয অধযানা কপ্রযন মম—]  

 একটা অটত টযটচত েফাদ যপ্রেপ্রছ, ফাঙাটরয াপ্রেয তরাে প্রল।্ আভায একটু অনযযকভ ভপ্রন ে, 
ুপ্রমাগ মপ্রর ফাই-ই অনয ৃটথফী মখাপঁ্রজ, তায গন্ধ টনপ্রত চাে। আয মই গন্ধ মটদ াাপ্রড়য ে,  তাপ্রর মতা 
কথাই মনই। ভস্ত াভটেক েটতকূরতায প্রে রড়প্রত যাটজ। তপ্রফ এখনকায ভে আরাদা। টফগতোে 

দু’ফছয ধপ্রয মম টযটিটতয ভপ্রধয আভযা দাটঁড়প্রে আটছ, াযাৃটথফী মায টকায, তাপ্রত রড়াই অত জ নে। 
অটবমাত্রী ফা াাড়প্রেভীপ্রদয কাপ্রছ মটা আযও ক্ত। মকননা তাপ্রদয ঝুটঁক একটু মফট। আর কথা ’র 
ভাচ্ ২০২০ মথপ্রক কভ মফট ফাই ঘযফন্দী। তপ্রফ তায ভপ্রধযও মখন খুফ খুফ াঁটপ্রে উপ্রেটছ কাঁপ্রধ যাক আয 
াপ্রত মেটকিং মারটা টনপ্রে মফটযপ্রে প্রড়টছ। ওই ভে ভপ্রন ে মমন এই ৃটথফীপ্রত মকাথাও মকাপ্রনা মযাগ 
মনই, জীফাণু মনই, আপ্রছ শুধু রূপ্রারী াাপ্রড়য ঝরকাটন। তাই কপ্রযানায রারপ্রচাখ উপ্রক্ষা কপ্রযই (অফয 
মকাটবডটফটধ মভপ্রন) ছুপ্রটটছ কখনও ান্দাকপু, কখনও কাশ্মীপ্রয মেট মরপ্রকয মদপ্র, আফায কখনও  য-টক-দুন 
ফা রুইাযা তাপ্ররয প্রথ। কী কযফ? মাযা াাড় বাপ্ররাফাপ্র তাপ্রদয মতা াাপ্রড় মমপ্রতই ে।  
 
 এফাপ্রযয গপ্রল্প আট। গত ফছয অপ্রটাফপ্রয রুইাযা মেক মথপ্রক মপযায প্রথ দুুঃিংফাদ াই মম, 
টভাচপ্ররয টকন্নয মজরায ‘রাভখাগা া’ ায প্রত টগপ্রে মফ কজন ফাঙাটর মেকাপ্রযয ভৃতুয প্রেপ্রছ, মকউ 

মকউ টনপ্রখাজঁ। তাযয মফ টকছুটদন এক হুরুিুর কাণ্ড। অপ্রনক কথা উপ্রে আপ্র। ফ মদপ্রখ শুপ্রন ভপ্রন ‘র, 

াাপ্রড় মটদ ফাযফায আপ্রত ে এফিং মটদ ফাইপ্রক ুষু্ঠবাপ্রফ ঘপ্রয টপযপ্রত ে, তাপ্রর আভাপ্রদয াাড় 
েপ্রক্ আযও জানপ্রত প্রফ। যা,ঁ এখাপ্রন ঝুটঁক যপ্রেপ্রছ েটত দপ্রক্ষপ্র, োকৃটতক েটতকূরতা অপ্রনক মফট। 

দুপ্রম্াপ্রগ মুঝপ্রত প্রর ফা েটতকূর টযটিটতয মভাকাটফরা কযপ্রত প্রর অটবজ্ঞতা, েটক্ষণ দুইপ্রেযই েপ্রোজন 
আপ্রছ। তখনই ভপ্রনয ভপ্রধয ঝাা ইপ্রে উটঁক মদে—টফএভট (মফটক ভাউপ্রেটনোটযিং মকা)্ কযপ্রর ে! 
মখাঁজখফয শুরু কপ্রয মদটখ, ও ফাফা, এপ্রতা রবা েতীক্ষায টফলে। মকাথাও একফছয, মকাথাও দু‘ফছয! তাপ্রর 
কী কযা মাে! তখনই োৎ ভাথাে এপ্ররা, যক ক্লাইটবিং মকাপ্রয্ অান মতা আপ্রছ! ভাত্র ক’টদপ্রনয এই মকাট্া 
কপ্রয টনপ্রত াযপ্রর ভন্দ ে না। অতএফ আফায মখাজঁখফয মনওো শুরু কযরাভ। তাযয একযকভ প্রজই 

মমাগাপ্রমাগ কযা মগর ’মানাযুয আপ্রযাী’ ক্লাপ্রফয প্রে। রুদ্রোদ ারদায- আযও কজন টফখযাত 
ফ্তাপ্রযাীয অটবমাপ্রনয গল্প ইউটটউপ্রফ ফা অনযানয ভাধযপ্রভ মানায ূপ্রত্রই এই ‘আপ্রযাী’ নাভটায প্রে 
টযচে। এভন একটট েটতষ্ঠাপ্রনয প্রে মথপ্রক াাপ্রড়য োথটভক াে টভরপ্রফ - মবপ্রফই ভনটা পুযপুপ্রয প্রে 
মগর। চভক তখনও ফাটক টছর। 



ফৃটিভুখয েথভ টদন 
 
আভাপ্রদয মকাপ্র্য ভোযটণ টছর ২৩ জানুোটয মথপ্রক ২৬ জানুোটয। মইভপ্রতা ২২ জানুোটয যাত দটাে 
াওড়া মেপ্রন মৌঁপ্রছ মাওোয টনপ্রদ্ মপ্রেটছরাভ। মাোটঅযাপ্র আভাপ্রদয ফাইপ্রক (মেটনপ্রদয) টনপ্রে 
একটা গ্রু মখারা প্রেটছর। মখাপ্রন ফ খঁুটটনাটট টফলে ফরা টছর, মাফতীে েপ্রেয মথামথ উত্তযও টছর। 
কপ্রর ইই কযপ্রত কযপ্রত যাত দটাে াওড়া মেনয ফড় ঘটড়য টনপ্রচ জপ্রড়া রাভ। মখাপ্রনই মদখা  ‘র 
ফাটক দযপ্রদয প্রে। যাত ১২-০৫ এ আভাপ্রদয মেন। একপ্রে এতগুপ্ররা যাক মদপ্রখ ভপ্রন মযাভাঞ্চ 
জাগটছর। মেপ্রন মম মায আপ্রন টগপ্রে ফরাভ ফপ্রট, টকন্তু ঘুভ টক আয আপ্র ওই কপ্রেকঘণ্টায জাটনপ্্রত! দয 
টযটচত ফনু্ধপ্রদয প্রে গল্প কযপ্রত কযপ্রতই মবায প্রে মগর। প্রে কাপ্ররয টটটপনও। কার ৬টা নাগাদ 

ুরুটরোয কাোটড মেপ্রন মনপ্রভ তা ই। আকাপ্রয ভুখ বায, টঝযটঝয ফৃটিও ড়প্রছ। ওয  ভপ্রধযই  যওনা 
টদপ্রত ’র গন্তফয গজফুরুয উপ্রেপ্রয। মত এপ্রগাটে, ফৃটিয মজায মমন ততই ফাড়প্রছ। বাফটছ, মম উপ্রেপ্রয এরাভ, 

মটা পর প্রফ মতা আপ্রদৌ! আফাওো মম খাযা থাকপ্রফ, তায ূফ্াবা টছর টকছুটা। মাই মাক, টকছুক্ষণ 
প্রযই মৌঁপ্রছ মগরাভ কযাোইপ্রট। মটে- ভস্ত টকছুই েস্তুত টছর, টটপ্রভয কপ্রেকজন আপ্রগবাপ্রগ এখাপ্রন 
এপ্র ভস্ত ফযফিা মপ্রয মযপ্রখপ্রছন। থভথপ্রভ আফাওোপ্রতও কযাোইটটা মদখপ্রতই ভন বাপ্ররা প্রে মগর। 

এযয এপ্রক এপ্রক মটে- নতুন মটেপ্রভট াওোয ারা। আভযা মফটক ও অযাডবান্স- মভাট ৪৮ জন 
টছরাভ। প্রে ইনস্ট্রাটয আয অটপটোর- আযও ২১ জন। মফ ফড় জভজভাট ফযাায। এযয মটপ্রে 
টজটনত্র মযপ্রখ আফায একদপা খাওো-দাওো। একটা ফড় মটপ্রে আভাপ্রদয ক্লারুপ্রভয ফযফিা কযা প্রেটছর। 

কপ্রর একপ্রে জপ্রড়া প্রে টটপ্রভয ইন্সোটয- ফাটক কপ্ররয প্রে টযচেফ।্ আভাপ্রদয উপ্রদক এফিং 



েটক্ষপ্রকয বূটভকাে টছপ্ররন রুদ্রোদ ারদায, াথ্াযথী রাপ্রেকপ্রদয ভপ্রতা টফটি ভানুপ্রলযা। এবাপ্রযে, 
কাঞ্চনজঙ্ঘা- টফটবন্ন ফ্তচূড়া ছুপঁ্রে আা অটবমান্ত্রীযা মম এতটা ভাটটয ভানুল প্রত াপ্রযন,  কাপ্রছ না এপ্রর 

টফশ্বা কযা কটেন প্রতা। 
 
এপ্রক েথভটদন, তাে আফায ফৃটিভুখয। ভেূটচ অনুমােী মা টকছু টছর তা একটু গুটরপ্রে মগর। ফৃটিয গটত 
টকছুটা কপ্রভ এপ্রর যাযযা আভাপ্রদয করপ্রক ভাথাটছু ৭-৮ জন কপ্রয এক-একটা মযাপ্র বাগ কপ্রয টদপ্ররন, 
েপ্রতযক মযাপ্র দু-জন কপ্রয ইনস্ট্রাটয। এযয আভাপ্রদয ৃঙ্খরাফদ্ধবাপ্রফ টনপ্রে মগপ্ররন যকাইপ্রট। মখাপ্রন 
যপ্রকয প্রে টকছু োথটভক টযচে ফ্ শুরু, যাযপ্রদয কথাে ও কযপ্রত ফ ফুটঝপ্রে মদওোয মচিা চরপ্রছ। 
তায ভপ্রধযই আফায মঝঁপ্র ফৃটি। যকাইপ্রটয টক্ষণীে টফলপ্রেয ওখাপ্রনই ইটত। যাযযা জানাপ্ররন, তাযয 

ক্লারুপ্রভ ফপ্রই মাফতীে কাজ প্রফ। আভযা ফাই ক্লারুপ্রভ াটজয প্রে মযা অনুমােী ফপ্র ড়রাভ। যাযযা 
াাপ্রড় নানা টযটিটতপ্রত ফযফাম্ টফটবন্ন ইকুইপ্রভপ্রেয প্রে এপ্রক এপ্রক টযচে কযাপ্ররন। প্রে মফাঝাপ্ররন 
কীবাপ্রফ ফযফাপ্রযয ভে এফিং যফতী্কাপ্রর মগুটরয মত্ন টনপ্রত ে। এপ্রফয ভাপ্রঝই জরাপ্রনয (জু) ডাক 
এপ্ররা। টনযন্তয ফৃটি, অপুযন্ত ভে। তাই ওঁযা অটতযক্ত ভে টনপ্রে মযাপ্রয ফযফাযও টকছুটা টটখপ্রে টদপ্ররন। 

দুুয দুপ্রটাে রাঞ্চফ ্ মপ্রয আভযা ঢুপ্রক ড়রাভ ক্লারুপ্রভ। আভাপ্রদয অল্পস্বল্প ক্লাটন্ত মদপ্রখ যাযযাও ফুপ্রঝটছপ্ররন 
একটু ফুে-আ দযকায। তাই আাতত আয ক্লা নে।  শুরু র আভাপ্রদয আত্মটযচে-দান ফ,্ প্রে 
একটু আড্ডা-গল্পও। এপ্রফয পাঁপ্রক কখন মম প্রন্ধ মনপ্রভ এপ্রপ্রছ ফুঝপ্রতই াটযটন।  
 
ন্ধযাে চা-ভুটড়-চ প্রমাপ্রগ টটটপন, প্রে েপ্রজটপ্রযয ভাধযপ্রভ আভাপ্রদয  ‘ টি মাপ্ররা (Free Solo) নাপ্রভ একটা 
ডকুপ্রভেটয মদখা। টফখযাত যক-ক্লাইবায অযাপ্ররক্স মানপ্রেয দুুঃাটক অটবমাপ্রনয শ্বাপ্রযাধ কযা দৃয আয 
ধ্বটন ফাইপ্রযয ফৃটি ফাতা বুটরপ্রে মদে। ‘টি মাপ্ররা‘ মল প্রত শুরু ’র ‘আপ্রযাী‘য উপ্রদযাপ্রগ িংগটেত ২০২১ 

াপ্ররয আগপ্রে টনকুন ওপ্রেে অটবমাপ্রনয ছটফ। জপ্রেয কাটটন। শুধু পরতা নে, ভস্ত  েটতকূরতাপ্রক জে 
কপ্রয াভপ্রনয টদপ্রক এটগপ্রে মাওোয গল্প। এযয ঘটড়য কাটঁা ০৯-১৫ ছুপঁ্রতই ননপ্রবাপ্রজয ডাক।  ভাছ-বাত 
প্রমাপ্রগ াযা ’র টডনায। যাযযা টনপ্রদ্ টদপ্রেটছপ্ররন, ০৯-৪৫ এ মটপ্রে েপ্রফ, আয ১০-টায ভপ্রধয ভস্ত 

আপ্ররা টনটবপ্রে টদপ্রত প্রফ। কাযণ যাত মবায প্রতই আভাপ্রদয টদপ্রনয শুরু। াচঁটাে চা আপ্রফ। তাযয 
মাফতীে জরুটয কভ্ মপ্রয ছ‘টাে পর ইন (Fall In)-এ দাঁড়াপ্রত প্রফ।  
 
মথাটফটধ দটা ফাজপ্রত না ফাজপ্রত আপ্ররা টনপ্রব মগপ্রছ। তখন শুপ্রে শুপ্রে বাফটছ, াযাটদপ্রন একফাযও গজাফুরু 
াাড়টায টেকোক মদখা মরাভ না। কার াফ মতা?   
 
টিতীে টদন: অল্প আপ্ররায উটঁকঝুটঁক 
 
াচঁটা ফাজায টকছু আপ্রগই তাফুঁয ফাইপ্রয উটঁক টদরাভ। তখনও ফ অন্ধকায, আকাপ্র তাযাও  মনই মতভন। 
টদপ্রনয আফাওোয খুফ অনুভান মরাভ না। ভপ্রন ভপ্রন োথ্না কযরাভ, আফায মমন ফৃটি না ে। 

াযাটদপ্রনয ভপ্রতা েস্তুত প্রে ছ’টায একটু আপ্রগই পর-ইপ্রন দাটঁড়প্রে মগরাভ। েটতটদপ্রনয কামক্্রভ (টটডউর) 



আভযা কাপ্ররই মপ্রে মমতাভ। আাতত ৬-৪০ মন্্ত অল্পটফস্তয জটগিং, মমাগফযাোভ ,ইতযাটদ। াযাটদপ্রন কী 
অপ্রক্ষা কযপ্রছ তায একটা আবা মপ্রে মগর যীয। তাযয মেকপাে। টেক ৭-৩০ এ যকাইপ্রটয টদপ্রক 
ভাচ্। েপ্রতযক মযা-এয চাটদাভপ্রতা ইকুইপ্রভে বাগ কযা প্রেটছর আপ্রগই। আভযা ওইফ প্রে টনপ্রেই ভাচ ্
কটয। দাটেত্ব ফপ্রত্প্রছ। এইফ মপ্রত্ন যাখপ্রত প্রফ, আফায কাজ মপ্রল মপ্রত্ন টপটযপ্রেও টদপ্রত প্রফ। এটাও 
যীক্ষা। কযাোইট মথপ্রক কপ্রেকপ্রা টভটাপ্রযয দূযপ্রত্ব আভাপ্রদয যকাইট। েথপ্রভ টকছুক্ষপ্রনয জনয মফাোটযিং 
(Bouldering) কযাপ্রনা ‘র, মাপ্রত যক ক্লাইটবিংপ্রেয আপ্রগ আভাপ্রদয োথটভক অস্বটস্তটা মকপ্রট মাে।  মফ 
বাপ্ররাবাপ্রফই উতপ্রয মগর। এযয ঘণ্টাখাপ্রনপ্রকয ক্লা ওই উনু্মক্ত েকৃটতয ভাপ্রঝ। যক-ক্লাইটবিংপ্রেয টকছু 
মভৌটখক টফলে, টফপ্রল কপ্রয নরাপ্রযাপ্রণয োথটভক নেটট মগাপ্রেন রুর (Golden Rules) যাযযা  চভৎকায 
ফুটঝপ্রে টদপ্ররন। এছাড়াও আপ্রযাণ ফা অফতযপ্রণয ভে ক্লাইবায ও টফপ্ররোপ্রযয ভপ্রধয মমাগাপ্রমাপ্রগয টকছু 

টফপ্রল ব্দাফরী ও ইাযাগুে থাপ্রক, মা িান বালা টনটফপ্্রপ্রল কপ্ররযই এক। মগুটর আভাপ্রদয মত্নকাপ্রয 
ফাযফায কপ্রয ফুটঝপ্রে টদপ্ররন। এগুপ্ররাই আভাপ্রদয ুযক্ষায চাটফকাটে। আভযা মাযা মফটক যক-ক্লাইটবিং কযপ্রত 
টগপ্রেটছরাভ, তাপ্রদয জনয ইন্সোটযযা 
ইটতভপ্রধযই ৫-৬টট যক মফপ্রছ টনপ্রে 
দটড়দড়া- ফটকছু েস্তুত কপ্রয 

মযপ্রখটছপ্ররন। এফায এপ্রক এপ্রক শুরু 
‘র এতটদপ্রনয েতীটক্ষত ক্লাইটবিং 
ফ।্ শুরুয টদপ্রক একটু বে থাকপ্ররও 
েথভ ভড়ায প্রযই বেটা মকপ্রট 
মগর। এক একটা যপ্রকয এক-

একযকভ ধযন। মকানটাে আভযা 
প্রজই উেপ্রত াযটছ, মতা মকানটাে 



মটপ্রন-টঁচপ্রড়, ইন্সোটযপ্রদয াাময টনপ্রে। তায ভপ্রধযই আভযা উপ্রত্তজনাে বপ্রে নতুন মখা ব্দগুপ্ররা বুপ্রর 
টনপ্রজপ্রদয ভপ্রতা টকছু একটা ফাটনপ্রে ফপ্রর 
টদটেরাভ। ফায মা-মা াটয ভপ্রধয টদপ্রে 
আভযা জও টে আপ্রস্ত আপ্রস্ত। একটা 
টফলে েথভ মথপ্রকই রক্ষ কযটছরাভ, আভাপ্রদয 
মখায ইপ্রে মতটা, তায মচপ্রে অপ্রনক মফট 

যাযপ্রদয মখাপ্রনায ইপ্রে। ওঁযা ফাযফায 
আভাপ্রদয টদপ্রক াপ্রমযয াত ফাটড়প্রে 
টদপ্রেপ্রছন। টফখযাত বেিংকয ুন্দয ফ ফত্ 
আপ্রযাণ কপ্রয আা ভানুলগুপ্ররা আভাপ্রদয 
রপ্রক্ষয মৌঁছাপ্রনায তাটগপ্রদ টনপ্রজপ্রদয কাধঁ মন্্ত 
মপ্রত টদপ্রত টিধা কপ্রযনটন। এই ঘটনাগুপ্ররা 
আভাপ্রদয আপ্রযা মফট অনুোটণত কপ্রযটছর। 

এযকভ ঘণ্টা দুপ্রেক চরায য জু-মেক। 

ভাপ্রঝ টুক কপ্রয ঘণ্টাখাপ্রনপ্রকয একটা মযা-
নট(Rope-Knot)-এয ক্লাও প্রে মগর। এযয আপ্রযা টকছুক্ষণ যপ্রকয প্রে আভাপ্রদয মফাঝাড়া চরর। 

দুুয দুপ্রটা নাগাদ রাপ্রঞ্চয ডাক ড়র। আজ এই াথয মঘযা েকৃটতয ভাপ্রঝই আভাপ্রদয খাফাযদাফায টনপ্রে 
াটজয মকাোট্ায ভাোয। ফটকছু টভটরপ্রে মফ অনযযকভ রাগটছর। আজ আকাপ্রয অফিা টকছুটা বাপ্ররা 
থাকাে গজাফুরু াাপ্রড়য চূড়া অফটধ মদখা মাটের। রাপ্রঞ্চয য আভাপ্রদয আযও টকছুক্ষণ ক্লাইটবিং কযায কথা 
টছর, টকন্তু আফায টঝযটঝয ফৃটিয প্রে টপ্রভর াওোয ঝাটা শুরু র। আভযা তাড়াহুপ্রড়া কপ্রয টজটনত্র 
গুটছপ্রে কযাোইপ্রটয টদপ্রক টপযপ্রত শুরু কযরাভ। টপযটত প্রথও আভাপ্রদয মকোন ্ (Cairn)-এয ফযফাটযক 
টদক মখাপ্রনা র। মকোন ্ অথ্াৎ মছাট মছাট েস্তযখণ্ড টদপ্রে নতটয  সূ্ত, মা াাটড় প্রথ থটনপ্রদপ্্রয জনয 
ফযফহৃত ে। কযাপ্রে টপপ্রয আভযা েপ্রতযকটা ইকুইপ্রভে মথামথ ফুটঝপ্রে টদপ্রে টকছুক্ষণ টফশ্রাভ টনপ্রে টনরাভ। 

এযয প্রন্ধপ্রফরাে অল্পটফস্তয টথপ্রোটয ক্লাপ্রয য আফায আভযা ফপ্র ড়রাভ েপ্রজটপ্রযয াভপ্রন। আজ 
আভযা মদপ্রখ মনফ ২০২১ াপ্ররয মপব্রুোটয ভাপ্র ‘মানাযুয আপ্রযাী’ আপ্রোটজত ীপ্রতয মদও-টটব্বা 
অটবমাপ্রনয গল্প। ম মম কী মযাভাঞ্চকয অনুবূটত !অটবমাত্রীপ্রদয প্রে ফপ্র ফপ্র তাপ্রদয অটবমাপ্রনয ছটফ মদখা, 
প্রে টুকপ্রযা টুকপ্রযা গল্প। কখপ্রনা াপপ্ররযয, কখপ্রনা ফযথ্তায সৃ্মটত। তুলাযভুপ্রদ্র ফযপ্রপয ভপ্রধয দুই রুদ্র 
যাপ্রযয অটবমান মদখপ্রত মদখপ্রত অদু্ভত এক বাপ্ররাফাাে মচাপ্রখয াতা টবপ্রজ মাে। তা এবাপ্রফ আভযা আযও 
একটা দুুঃাটক অটবমাপ্রনয াক্ষী রাভ। মটটও আপ্রযাী ক্লাপ্রফযই কপ্রেকজন দপ্রযয ীপ্রতয কাশ্মীপ্রয ২৬ 
টদনফযাী োে ১৫০০ টকটভ াইপ্রকর াপাটযয চরেটফ। অদভয ইোটক্ত ভানুলপ্রক মকাথা মথপ্রক মকাথাে টনপ্রে 
মমপ্রত াপ্রয এ তাযই েকৃি উদাযণ। এযয আভাপ্রদয আফদাপ্রয ফড় রুদ্র-যায (রুদ্রোদ ারদায)  
মানাপ্ররন তাঁপ্রদয বেিংকয কাঞ্চনজঙ্ঘা অটবমাপ্রনয ঘটনা। আপ্রগ ফাযফায টফটবন্ন টবটডপ্রোপ্রত মদখা প্রেও 

অটবমাত্রীয াভপ্রন ফপ্র মানায অনুবূটত টকছু আরাদা। টভকাভড় (Frost bite)-এ াপ্রতয আঙুরগুপ্ররা খুইপ্রে 
আায প্রযও াাপ্রড়য কথাে যাপ্রযয মচাপ্রখ মম আপ্ররা মদখপ্রত মরাভ, তায মখাপঁ্রজই মফাধে আভযা ফাই 



ফাযফায াাপ্রড় ছুপ্রট মাই। 

টেক আপ্রগয টদপ্রনয ভপ্রতাই আভযা যাপ্রতয খাফায ফ্ মল কপ্রয দটায ভধয ঢুপ্রক ড়রাভ টিটিং ফযাপ্রগ। 
 
আপ্ররাে আপ্ররা আকা: তৃতীে টদন 
 
আজ ঝকঝপ্রক আকা, কার মথপ্রকই। রুপ্রাটর মযাদ ফা্প্রে জটড়প্রেদৃপ্ত বটেপ্রত ভাথা উচুঁ কপ্রযপ্রছগজাফুরু ও 

তায েীাটথযা। আজও আপ্রগয টদপ্রনয ভপ্রতা 
যীযচচ্া, মেকপাে ইতযাটদ মপ্রযাপ্রড় াতটায 
ভপ্রধয আভযা মৌঁপ্রছ মগরাভ যকাইপ্রট। আজ মখায 
টফলে টফস্তয। আপ্রস্ত আপ্রস্ত কাটেপ্রনযয ভাত্রাও ফাড়প্রছ, 
প্রে আেও। টচভটন ক্লাইব টদপ্রে শুরু র।  এযয 
এপ্রক এপ্রক য যাপ্রটরিং (Rappeling); টডপ্রন্ডায
(Descender), জুভায (Jumar)  েবৃটতয 
ফযফাপ্রযয ভপ্রধয টদপ্রে কখপ্রনা আপ্রযাণ, কখপ্রনা 
অফতযণ। তায পাঁপ্রক পাঁপ্রক ইন্সোটযপ্রদয মখাপ্রনা 
নট (Knot)-গুটর আভযা আযও বাপ্ররাবাপ্রফ মখায 
েো াটেরাভ। আজপ্রকয টক্ষণীে টফলেগুপ্ররা 
তুরনাভূরক কটেন প্ররও আভাপ্রদয কাযও মচিা ফা 
উৎাপ্রয খাভটত  মনই। রাপ্রঞ্চয য ক্লাপ্রয মপ্রল 
আভযা কযাোইপ্রটয প্রথ যওনা টদরাভ। আজ 

ফাড়টত দাটেত্ব টছর মপযায প্রথ কযােপাোপ্রযয জনয শুকপ্রনা কাে ও াজাপ্রনায জনয টকছু াথয িংে 
কযায। কযাপ্রে টপপ্রয মফটক ও অযাডবাপ্রন্সয কপ্রর টভপ্রর কযাপ্রেয ভাঝখাপ্রন একটা পাকঁা জােগাে ভস্ত 
যঞ্জাভ টনপ্রে শুরু কযরাভ আজপ্রকয টফগ 
ইপ্রবে‘কযােপাোয ‘- এয েস্তুটত। উৎাপ্রয ভাত্রা এতটাই 
মফট মম, মকানও ক্লাটন্তই আভাপ্রদয স্প্ কযপ্রত াযটছর না 
মতভন। ইটতভপ্রধযই কপ্রেকজন টভপ্রর টগপ্রে যাযপ্রদয  টনভন্ত্রণ 
ফ্ মপ্রয এপ্ররা। টেক ন্ধযা াপ্রড় ছ‘টাে ’আগুপ্রনয 
যভটণ’য ুপ্রযয ভূছ্নাে শুরু প্রে মগর আভাপ্রদয উৎফ। 

কখপ্রনা গান, কখনও আফৃটত্ত, কখনও নাপ্রচয তাপ্রর তাপ্রর, 
আফায কখপ্রনা তাৎক্ষটণক নাটপ্রক কীবাপ্রফ মম মকপ্রট মগর 

একটা ন্ধযা, ফুঝপ্রতই াযরাভ না। মকফর মম আভযাই 

অিংেণ কপ্রযটছ তা নে, প্রে যাযপ্রদয গান, তাৎক্ষটণক 

অটবনপ্রে মমন আযটা জভজভাট প্রে উপ্রেটছর। টকছু 
অটতটযক্ত ভে খযচ কপ্রযই আভাপ্রদয আয বাঙর। এযয টডনাপ্রযয মভনুযটাও মপরনা নে।  মারাও-ভটন 



প্রমাপ্রগ মবাজনফ্টা মফ বাযী। মটপ্রে মঢাকায প্রযও আজ ঘুভ আটছর না। কার টেক মবায চাযপ্রটই 

আভযা যওনা মদফ গজাফুরু আপ্রযাপ্রণয উপ্রেপ্রয।  
 
মযাভাঞ্চকয মল টদন 
 
যাত-মবাপ্রয (টতনপ্রট ফাজপ্রত না ফাজপ্রতই) মফটযপ্রে ড়রাভ মটে মথপ্রক। আপ্রর াযাযাত উপ্রত্তজনাে ঘুভই 
আপ্রটন। কখন মবায প্রফ আয কখন যওনা মদফ গজাফুরুয উপ্রেপ্রয। েস্তুত প্রে টেক মবায চাযপ্রটই আভযা 
যওনা টদরাভ। এপ্রকয য এক মডরযাপ্রেয আপ্ররা অন্ধকায টচপ্রয এটগপ্রে চপ্ররপ্রছ। আজ আফাযও আকাপ্রয 
ভুখ বায। আফাওো মমন টেক ে টদপ্রে না।  মফ টকছুটা চড়াই ায কযায য আভযা মৌঁছরাভ 
গন্তফযিপ্রর, মমখান মথপ্রক গজাফুরু আপ্রযাণ শুরু প্রফ। তখনও আপ্ররা মপাপ্রটটন। মমপ্রতু অযাডবান্স গ্রুপ্রয 
আপ্রযাণ শুরু প্রেটছর ভধযযাত মথপ্রক, ভস্ত ফযফিানা আপ্রগ মথপ্রকই কযা টছর। াপ্রন্ প্রয জুভায রাটগপ্রে 
আভযাও েস্তুত অপ্রমাধযায টিতীে উচ্চতভ টখয ৬৭৭ টভটায উচ্চতায গজাফুরু আপ্রযাণ কযপ্রত। দটড়য প্রে 
জুভায রাটগপ্রে আপ্রস্ত আপ্রস্ত এফায ওোয ারা। জুভায ’র দটড়য গাঁপ্রে এঁপ্রট ফা স্বেিংটক্রে াঁড়াট, ওটা 
টদপ্রেই মযাপ্রয টাপ্রন টনপ্রজপ্রক ওপ্রয তুরপ্রত ে। একেি ওো প্রর জুভাযপ্রক মযাপ্রয গাপ্রে িাইড কপ্রয 
আযও ওপ্রয আটপ্রক মদওো এফিং আফায টনপ্রজপ্রক মটপ্রন মতারা। মফ চরটছর। টকন্তু আফাওো খাযা 
প্রে, দুপ্রেক মপাটঁা ফৃটিও মচাপ্রখ ভুপ্রখ এপ্র ড়র, াওোয দাটও ফাড়প্রছ। আযও টকছুক্ষণ কযপ্রতয য 
মৌঁপ্রছ মগরাভ গজাফুরু টখপ্রয। চাটযটদক মভপ্রঘ মঢপ্রক মগপ্রছ, প্রে তীে ওো, আাপ্র  টকছুই মতভন মদখা 
মাপ্রে না। তফুও ভপ্রনয ভপ্রধয জীফপ্রন েথভ এবাপ্রফ টখপ্রয আপ্রযাপ্রণয পরতায অদু্ভত োটন্ত ছটড়প্রে মগর। 

থাকায ইপ্রে থাকপ্ররও উাে মনই। ফৃটি শুরু প্রত াপ্রয মম মকাপ্রনা ভুূপ্রত।্ এফায দটড় ধপ্রয াাড় মফপ্রে 
টনপ্রচ নাভায ারা। টকছুটা নাভায য টনপ্রচয টদপ্রক তাটকপ্রে চকু্ষ ছানাফড়া, কতদূয উপ্রে এপ্রটছ! টনপ্রচ মনপ্রভ 
জানপ্রত াযরাভ আফাওো খাযা ওোয কাযপ্রণ আভাপ্রদয ভপ্রধয ফাই আপ্রযাপ্রণ মমপ্রত াযপ্রফ না, আভযা 
কপ্রেকজনই মা মমপ্রত মপ্রযটছরাভ। তপ্রফ এ টনপ্রে ভনখাযাপ্রয টকছু মনই, এখাপ্রন এপ্র আভায এটাও  টপ্রখটছ 
একটা টটপ্রভ একজপ্রনয আরাদা কপ্রয টকছু ে না। একজনও মটদ পর ে, মই পরতা ফায।  আভযা 
টফগত কপ্রেকটদপ্রন টফটবন্ন অটবমাপ্রনয কাটটন মথপ্রক এটা ফুপ্রঝটছ মম, াভপ্রন থাকা দযপ্রদয াাাট 
মছপ্রন থাকা ফাটক দযপ্রদযও কতটা অফদান থাপ্রক, আত্মতযাগ থাপ্রক। এযয কযাপ্রে টপপ্রয একেি 
খাওোদাওোয য আভযা চপ্রর মগরাভ টযবায ক্রটিং টখপ্রত। এইভস্ত ফ ্টভটপ্রর আজ টতনপ্রট ধাপ্র মছাট 
মছাট যীক্ষা মনওো ’র।  নইপ্রর এতটদন মা টখরাভ তায ভূরযােন প্রফ কী কপ্রয।  তপ্রফ ফ টকছুয প্রয 

আজই মলটদন, এই বাফনাই ভাপ্রঝভপ্রধয ভনখাযা কপ্রয টদটের।   

আপ্রস্ত আপ্রস্ত আভযা ভস্ত টজটনত্র মগাছাপ্রনা শুরু কযরাভ, মটে- ফাটকফ মগাছাপ্রনা, কযাোইট 
টযষ্কায কযা, ফায প্রে গ্রুপ্রপাপ্রটা ইতযাটদয ফটকছুয য ন্ধযানাগাদ মফটযপ্রে ড়রাভ ুরুটরো মেপ্রনয 
উপ্রেপ্রয। আপ্রস্ত আপ্রস্ত ভাটটয কারুকাজ কযা ফাটড়ঘযগুপ্ররা মচাপ্রখয আড়ার প্রত প্রত মৌঁপ্রছ মগরাভ মেপ্রন। 

আজও াযাযাত বাপ্ররা ঘুভ র না। কাপ্রনয ভপ্রধয টযনটযন কপ্রয ফাজপ্রছ ওই ক-টদপ্রন মখা টকছু ব্দ ‘Take 
the slack‘, ’Climbing‘, ’Ok Climb On‘ ইতযাটদ।   
 



 মবাযপ্রফরাে াওড়া মৌঁছপ্রনায প্রযও ক্লাপ্রফয দযযা দাটেত্ব কাপ্রয েপ্রতযকপ্রক ফাটড়য প্রথ যওনা 
কটযপ্রে টদপ্রেপ্রছন। টফটবন্ন জন টফটবন্ন োন্ত মথপ্রক এপ্রপ্রছ।  আভাপ্রক আযও টকছুটা থ মমপ্রত প্রফ।  এই 
েথভফায ফাটড় মপযায আনপ্রন্দয মচপ্রে মল কপ্রেকটদপ্রনয ভুূত্গুপ্ররা মথপ্রক দূপ্রয প্রয আায এক ভনখাযা 
কারটাপ্রক বাটয কপ্রয তুপ্ররপ্রছ। এই কপ্রেকটদপ্রন প্রে ওো টকছু ফনু্ধপ্রত্বয েক্, াাপ্রড়য েপ্রক ্

বাফনাটচন্তাপ্রক অপ্রনক ুটিয কপ্রয টদর মমন। টতযই াাড় ভানুলপ্রক মম কতটা নধম্ীর, উদায আয িংমভী 
কপ্রয মতাপ্রর তা আফাযও েতযক্ষ কযরাভ। এই কপ্রেকটদন আপ্রগও মাপঁ্রদয টচনতাভ না, তাযঁাও আন প্রে 
উেপ্ররন। এপ্রটছরাভ টকছু বে, টকছু উেীনা টনপ্রে। মা টখপ্রত এপ্রটছরাভ তায কতটা টপ্রখটছ জাটন না। 
টকন্তু টপযটছ তায মচপ্রে অপ্রনক মফট োটপ্ত টনপ্রে। এইকপ্রেকটা টদন জীফপ্রনয মশ্রষ্ঠ একটা অধযাে প্রে মথপ্রক 
মাপ্রফ। আয মথপ্রক মাপ্রফ টকছু াাড়-াগর ভানুল—মাপঁ্রদয িংস্পপ্র ্আফাযও আফ,   আযও মফট কপ্রয ভানুল  

প্রে উেফ। আয থাকপ্রফ আফাযও এভন টদনগুপ্ররাপ্রত টপপ্রয আায অপ্রক্ষা। 


