
ুভন্ত যায়।  

[ুভন্ত যায়। পায় লুধ বফণী ংস্থায কভমী। াাড়েয প্রবি অকৃবিভ বাড়রাফাা, 

আয অববমান ফা অববমািীড়েয গল্প খুুঁড়জ পফোড়না – এফই ুঁয পরখায বফলয় ড়য় 

উড়েড়ছ। বনড়জয করড়ভ পগান ইবিাড়ক ফায াভড়ন বনড়য় আা, িাুঁড়ক ফাবচড়য় 

যাখায  পচষ্টা। এই বনড়য় পফ আড়ছ ুভন্ত।] 

(৭ জুরাই ১৯৭০ -- ২২ পভ ২০০৭)  

 পছাট্ট পভড়য়টা প্রায় পাড়ন ফে ফে পটড়ভাটা ইয়াক গুড়রা গরায ঘন্টা টুংটাং টুংটাং ফাবজড়য় বে-ববিম পফাঝা 
বনড়য় নাভড়চ ফাজাড়যয রু গবরয ভড়ধে বেড়য় পকাথায় একটা মায়। পটা ত্তড়যয েক। িখন আভাড়েয 
করকািায বযবস্থবি বয়ংকয।  বকন্তু আভাড়েয গড়ল্পয জায়গাটা ান্ত। আবেগন্ত পফবষ্টি ফমিড়কাড়রয এক 
গ্রাভ নাভড়চফাজায। িায পকান এক ঘড়যয এক জানারা বেড়য় পছাট্ট েুড়টা পচাখ পেখড়ি থাড়ক যঙড়ফযড়ঙয 
জোড়কট যা প্রচুয ভানুড়লয পুঁড়ট মায়া ঐ েূয াাড়েয বেড়ক। অফাক বফস্মড়য় িাবকড়য় থাড়ক। পকাথায় 

মায় যা! 

  পই ভয় এবাড়যস্ট এক্সববিন এয পঝাুঁক পফ পফড়ে পগবছড়রা বফববন্ন পেড়য ফমিাড়যাীড়েয 
ভড়ধে। ই পম, এিভন্ড বরাবয আয পিনবজং পনাযড়গয তিবয ৃবথফীয ইবিা। ১৯৫৩, ২৯ পভ এবাড়যড়স্টয 
ভাথায় ড়েড়ছ ভানুড়লয াড়য়য ছা। িাযয পকড়ট পগড়ছ অড়নক ফছয। ভানুড়লয প্রবি বাড়রাফাা, াাড়েয 
প্রবি বাড়রাফাায প্রবিপরন, কুনজভ এ তিবয বরাবযয সু্কর। পখাড়নই োশুড়না পল কড়য ১৯৮৭ াড়র। 
ৃবথফীয ফুড়ক িানা পভরড়ি প্রস্তুি এফায পই পছাট্ট পভড়য়টা। প্রকৃবিয িাক িাড়ক কড়য িুড়রড়ছ অফাধে। 
াােচূো িাড়ক প্রড়িেকবেন ািছাবন বেড়য় িাড়ক। প বনড়জড়ক প্রস্তুি কড়য াাড়েয জনে, ফযকড়ভ।   
     োড়ানা পল কড়য ুড়মাগ ’র বফড়ে মায়ায। াবে বেড়রন ইউড়যা। পখাড়ন বগড়য় চরর আয 
উচ্চিয বক্ষা। েক্ষিা অজমন কযড়রন ন’বট বালায়। এয াড়থ াড়থ বফজ্ঞান  প্রমুবিয অনেিভ াবিয়ায 
কবিউটায বফজ্ঞান বনড়য় ড়রন াযেমী । বকন্তু পকানবেনই পবাড়রনবন িায পই াাড়েয ফুড়ক পছাট্টগ্রাভ 

নাভড়চফাজায-পক।  
 বিবন ফুঝড়ি পড়যবছড়রন বক্ষাই িে। িাই পনাড়রয পছড়রড়ভড়য়ড়েয বক্ষায বেক ফেফস্থানায 
জনে চাই অথম। উড়ে ড়ে রাগড়রন অথম ংগ্রড়য জনে। অক্লান্ত বযশ্রভ কড়য তিবয কযড়রন "SAVE THE 
HIMALAYAN CHARITY…"  বফড়েড় থাকাকারীন বনড়জয ফমিাড়যাড়ণয বক্ষাড়ক আয এবগড়য় বনড়য় 
পগড়ছন, আড়যাণ কড়যড়ছন অোরাইন ফমড়িয নানা চূোয়। 
       পেড় বপড়য ফাচ্চাড়েয োড়ানা পেখায াড়থ াড়থ বনড়জয ফমিাড়যাণ পযড়খড়ছন অফোি। জয় 
কড়যড়ছন পভরু বক, পরাফুড়চ ইস্ট এফং আইরোন্ড বক। ভড়য়য াড়থ াড়থ ফুড়কয ববিড়য োনা পফুঁড়ধড়ছ 

আড়যা ফে স্বপ্ন। ৮০০০ বভটায উচ্চিায় শুধুভাি ুরুলযাই পকন, পভড়য়যা বক াড়য না? 

        "CLIMB HIGH HIMALAYAN COMPANY"-পি প্রধান অবধকিমা বড়ড়ফ বনড়য়াগ য়ায াড়থ 



াড়থ াাড়ে চোয স্বপ্ন ক্রভ পফড়ে চড়রড়ছ, বকন্তু অড়থময পমাগান পনই। জীফড়নয নূেনিভ প্রড়য়াজনটুকু ছাো 
অক্লান্ত বযশ্রভ শুরু কযড়রন অথম উাজমড়নয। উড়েে একটাই, উচ্চিয ফমড়ি আড়যাণ। বকন্তু বফড়ফচনায় 

পকান বনবেমষ্ট ফমি পনই। 
     পই পছাট্ট পভড়য়টা নাফাবরকা পথড়ক ড়য় উড়েড়ছন পম্বা পোরভা। ১৯৯৯ ার, ুই এবাড়যস্ট 
এক্সববিন বটভ থাকড়ি এড়রন নাযই ফাবেড়ি। বিব্বি-এয বেক পথড়ক িাুঁযা চেড়ফন াগযভািায 
ভাথায়। েীঘম আড়রাচনায় জানড়ি াযড়রন বিনজন ভবরা েে যড়য়ড়ছন। বস্থয কযড়রন বিবন মাড়ফন 
এবাড়যষ্ট অববমাড়ন।  অংগ্রণ কযায অনুভবি পড়রন। বকন্তু বছর না আবথমক ড়মাবগিা, িাই বিি অথম 

খযচ কড়যই পজাগাে কযড়রন বনড়জয ফমিাড়যাড়ণয যঞ্জাভ। 

         
        ২০০২ এ ই ুই বটড়ভয াড়থই শুরু ’র অববমান। পফকোি পথড়ক পযাযা অববমািী 
েেড়েয বনড়য় এবগড়য় পগড়রন, পথড়ক পগড়রন একা পম্বা। বদ্ধান্ত বনড়রন একাই মাড়ফন। যংফুক বভফাড়য 
ধাুঁধাজট পবযড়য় বিবন এবগড়য় মাড়েন। রক্ষে, যফিমী কোি। যাড়ি বনড়জয খাফায বনড়জ তিবয কড়যন, একা 
একা বনড়জড়ক প্রস্তুি কড়যন ড়যয বেড়নয জনে। এবাড়ফই চড়র। ঈশ্বড়যয প্রবি বনবমযিা অথফা াাড়েয 
প্রবি অকৃবিভ বাড়রাফাা ুঁড়ক কড়য িুড়রবছর আয বিারী। ভড়ন-ভড়ন শ্রদ্ধাফনি বচড়ত্ত বিবন বনড়জড়ক 

ভমন কড়যবছড়রন াগযভািায কাড়ছ। 
       ঝকঝড়ক বযষ্কায আকা। আয বপক্স-পযা এয াাড়মে এবগড়য় চড়রড়ছন পম্বা পোরভা পযা। 
কোি বি অবিক্রভ কড়য পপড়রড়ছন ইবিভড়ধে। চীড়নয ভয় অনুমায়ী কার ন’টায় তিবয র বফড়শ্বয নিুন 
ইবিা। ১৯ পভ, ২০০০। প্রথভ  ভবরা পযা বিব্বড়িয বেক পথড়ক া যাখড়রন াগযভািায ভাথায়। 
নূেনিভ াভগ্রী বনড়য় বিবন তিবয কড়যবছড়রন এই অাভানে ইবিা। 
 ২০০১ াড়র বিবন এই ভড়ভম আড়ফেন জানাড়রন, বিবন একাই এবাড়যস্ট এক্সববিড়ন মাড়ফন 
পনাড়রয বেক পথড়ক। পইভয় ুঁয বাই বনভা নুরু বনড়জয একবট পেবকং পকািাবন চারান। একবট 



ইটাবরয়ান এবাড়যস্ট বটভড়ক াাড়মেয জনে পফকোি পভম্বায 
বড়ড়ফ াবেড়য়বছড়রন অড়ক্ষাকৃি কভ অববজ্ঞ এক পযাড়ক। 
এবাড়যস্ট এক্সববিন পম পকান পযায কাড়ছই শুধু পরাবনীয় 
নয়, পমাগেিা প্রভাড়নয াকাড়াি নবথ ফড়ট। মাক, পাইনার 
বটভ পথড়ক ফাে পগর পই পযা। িাড়ক বনড়য়ই পম্বা চরড়রন 
এবাড়যস্ট অববমাড়ন। ১৪ পভ েুজড়নই পৌঁড়ছ পগড়ছন এবাড়যড়স্টয 
াউথ কড়র, বকন্তু অম্ভফ খাযা আফায়া। পবড়ফবছড়রন ১৫ 
পভ াবভট কযড়ফন, ’র না। যাড়িয বেড়ক ফ ান্ত ভড়ন ড়ি 
পই যাড়িই পফবযড়য় েড়রন। ১৬ পভ ২০০২, কার ০৮-৪৫ 
(পনাবর ভয়)-এ ুঁযা পৌঁড়ছ পগড়রন চূড়োয়। পম্বা পোরভায 
একক অববমান িূণম ’র। বিবন বিিীয় পনাবর ভবরা বমবন 

এবাড়যস্ট নথম  াউথ কর েুবেক পথড়কই জয় কড়যড়ছন। 
 ক’ফছয য িাুঁয পকার আড়রা কড়য এড়ড়ছ পভড়য় পরবভ। ারটা ২০০৫। ২৮ প পড়েম্বয। 
ক্লাড়য়ন্ট বনড়য় প  িখন পচা-ইউ ফমড়ি। এড়কয য এক অববমাড়ন বগড়য়ড়ছন, এখন উবন আয পফব 
আত্মবফশ্বাী। যাড়জন থাা ুঁয স্বাভী। উবন আয যাড়জন বভড়রই পিা তিবয কড়যড়ছন CLIMB HIGH EX-

PIDITION COMANY – েুেমান্ত ফোায!  

 একবেড়ক কনোপ্রাণ ভা, োবয়ত্বফান স্ত্রী, অনেবেড়ক বিবন াী অববমািী। আফায বিবনই ন’বট বালায় 

াযেমী। পনাবর ভবরাড়েয আইকন। অম্ভফ িাুঁয াাে-পপ্রভ। 
      ২২ পভ ২০০৭ 
- প্রথভ এবয়ায 
ভবরা বড়ড়ফ ছুুঁড়য় 
পপরড়রন পরাৎড়য 
চুো। বফখোি পড়িমম্বা 

িখন এবাড়যস্ট 
পফকোি ভোড়নজায। 
পড়িমম্বা’য াড়থ 
পম্বায পেখা ড়য়ড়ছ 
ফহুফায পফকোি 
অিড়র। পম্বা 

ফভয়ই পযাড়েয 
পথড়ক েুবেন আড়গ পফয ড়িন ক্লাড়য়ন্টড়েয জনে পযা বপক্স কযড়ি। পযাযা পম পযা বপক্স কযড়িন পটা 
পরায়ায পরাৎড় মমন্ত। বকন্তু বকন্তু উবন আড়যা ৬০০ বভটায ড়য প্রায় ৫০ পথড়ক ৬০ বিবগ্র পকাড়ণয েুরূ 
খাোই ধড়য উড়ে বগড়য় পযা বপক্স কড়য পপড়রড়ছন প্রায় াবভড়টয কাছাকাবছ। বপক্স পযা পল ড়য়ড়ছ, িায 



ড়য পম্বা উড়ে মাড়েন। থাভড়রন ীড়লম পৌঁড়ছ। পনাবর িাকা উবেড়য় বেড়রন পরাৎড়য ভাথায়। এফায 
পপযায ারা। াবভট কোি ছুুঁড়য় নাভড়ছন বিন নম্বয কোি-এয বেড়ক। োৎ কী ড়য় পগর। আচভকা ড়ে 

পগড়রন প্রায় াজায বভটায বনড়চ!  

         পযড়িম্বা-যা িখন কোি বিড়ন অড়ক্ষায়। ুঁয ক্লাড়য়ন্ট ের পবেন একটু পেবযড়ি প্রস্তুি বেড়রন 
কোি চায-এয বেড়ক যনা পেড়ফন ফড়র। আকা ঝকঝড়ক বযষ্কায। ক্লাড়য়ন্ট ের পফবযড়য় ের। োৎ 
পড়িমম্বা’য কাড়ছ খফয আড়, পম্বা বভবং। ুঁয ক্লাড়য়ন্ট বযড়াটম কড়য, েূড়য চূড়োয অড়নক বনড়চ একজড়নয 
ভানুলড়ক ড়ে থাকড়ি পেখা পগড়ছ। পে বচড়ন িাুঁড়ক নাবভড়য় বনড়য় মায়া র বথয়াংড়ফাড়চ। িখন ফ পল। 
বথয়াংড়ফাড়চ ভনাস্টাবযড়ি িাুঁড়ক ভাবি কযা ’র, ম্মাড়ন। 

Go where you feel most alive... And let there be a 

mountain !  


