
অভরয ফু।  

[জানুয়ারযয শল প্তার আরযাী’য ৩৩ নম্বয যক ক্লাইরম্বিং শকাস রয় শের। শপব্রুয়ারয িংখ্যায় তনুশ্রী শফরক 

শেরনিংরয়য অরবজ্ঞতা রনরয় রররখ্রছররন। এফারয ররখ্রছন শফরক শকারসয আয একজন, অভরয ফু। ইরন 

শভভারয’য (ূফস ফধসভান) ফারন্দা, শায় রক্ষক। শছরররফরায় শরখ্াড়া, শখ্রাধুররা, কারয়ক কযত রনরয় 

শকরেরছ। ফড়রফরায খ্ ফাইরক রিং যাইরে শফরযরয় ড়া। আফায রে জুরড় শের াাড়-চড়া। প্রথাভারপক 

াাড়চড়া ররখ্ ঠায উায় খু্ুঁজরছররন। শতা একরদন শপফুরকয াতায় ভুরকর আাভ ’র। শমাোরমাে রয় 

শের ‘শানাযুয আরযাী’য রে। তাযয োুঁেছড়া ফাুঁধা রয় শের।]  

 ীতকারর েজাফুরু, শফরযা, জয়চন্ডী, শুশুরনয়া ইতযারদ াারড় যক ক্লাইরম্বিং কযাম্পগুররা য়। এ 
খ্ফযো আভায জানা রছর। রকন্তু ই কযাম্পগুররা কাযা করয, ফা কীবারফই ফা কযাম্প গুররারত মায়া মায় শ 
খ্ফযো শরতই শররে শের চায ফছয! াাড় বাররাফার শছাে শথরকই। রকন্তু াারড় চড়ায ইরেো শজরেরছ 
একেু ফড় রয়। রকন্তু কীবারফ চড়ফ? উত্তয জানা রছর না। অফররল এখ্নকায শপফুক-ূরে একো 
ভাধান ’র। রফখ্যাত ক্লাফ 'শানাযুয আরযাী'য facebook page শথরকই শরাভ নানা প্ররেয উত্তয। 
ফড় রকছু কযরত রর ফড় োরছয ছেছায়ায় থাকরত য়। বাফনা ভাথায় আরতই শানাযুয আরযাী’য 
শপফুক াতায় নজয যাখ্রত থারক।  েতফছয শথরক এো চররছ। একরদন আরযাী’য শাস্ট শথরক জানরত 
াযরাভ, এফছরযয শকাস-এয তারযখ্। অরিভ োকা এফিং পভস ারঠরয় রে রনরিত করয রনরাভ। ফুরকয 
রবতয উরত্তজনা। শুরু ’র রদন শোনা। 
  ২২ জানুয়ারয শরজগুরজ ারজয রাভ াড়া শস্টন। রে এরাকাযই আয রতনজন। শেৌতভ দা, 
আরভরুর, আয ভয পারুক। ভয অফয আরযাী’য Instructor। মাইরাক, আরযাী নাভক ভীরুরয 
প্রথভ দসন এফিং তায রফাররেয অনুবফ াড়া শস্টরনই খ্ারনকো রয় শের। উদিীফ রয় রছরাভ শই 
ভানুলোরক াভরন শথরক শদখ্ায। মায ভস্ত াক্ষাৎকায আরভ ভন্ত্রভুরেয ভরতা শুরন। একফায নয় ফায ফায। 



ভয মখ্ন ভানুলোয ারথ রযচয় করযরয় রদরে োরয় শমন কাুঁো রদরয় উঠররা। এবারযস্ট-কাঞ্চনজঙ্ঘা’য 
ভাথা ছুুঁরয় আা রুদ্রপ্রাদ ারদায, ফায বাররাফাায রুদ্র-দা আভায ারথ াত শভরাররন। আভায াত 
শতা ই া দুরোরক ছুুঁরত চায়। ভরযয কারছ আয এক একরে নাভ শুরনরছ। তাুঁরক শদখ্ায জনয ভন শকভন 
করয।  রক ফযরিে! ঞ্চারাধস ভানুলো এখ্ন কী ক্ষভ। ভধু ঝযারনা কথা। এযাই শতা আর ররোয। 
রতরন শমন শানাযুয আরযাীয রতৃভ। ভয তাুঁয ারথ রযচয় কযারর, রতরন ররন াথস-দা। আয 
একজন আভায ভন শকরড় রনররন। জীফনরার দা।  আা! কী রভরি ফযফায। কী অদু্ভত ান্ত, যর রকন্তু 
করঠন ভরনাফর-এয চুড়ান্ত দৃিান্ত। করয়ক ঘন্টায ভরধযই শমন কত আন করয রনররন। আরভ, শুধু আরভ 

শকন য়রতা প্ররতযরকই, কত রজ এই ফসতরপ্রভী ভানুলগুররায ফসতপ্রভান উরিরতয ভরধয রনরজরদয 
জায়ো খু্ুঁরজ শরয়রছ।  
        ২৩ জানুয়ারয'য শবারয মখ্ন ঘুভ বাঙর, শেরনয জানরা রদরয় ফাইরয তারকরয় ভনো একেু খ্াযা রয় 
শের। আকারয ভুখ্ বায। চাযা ঘন কুয়াায চাদরয ভুরড়, রঝরযরঝরয ফৃরিয ারথ রবরজ চু-চুর। 
কান্টারে শস্টন শথরক শছাে োরড়রত শাজা েজাফুরুয ারয়য রনরচ। চাযরদক যাুঁত যাুঁত কযরছ। রফার 
ভাঠোয রঠক ভাঝখ্ারন ক্লারুভ। তায রবতরয ফযােে শযরখ্ রাইরন দাুঁড়ারাভ। শনতারজ’য জন্মরদন এফিং 

রচযাচরযত যীরত অনুমায়ী জাতীয় 
তাকা  ক্লাফ তাকা উরত্তারন  
জাতীয় িংেীরতয ভাধযরভ শানাযুয 
আরযাীয ৩৩-তভ শরারযাণ 
ররফরযয (Rock Climbing Camp) 
ূচনা ’র। শেন্ট বাে ররা, শযা 
বাে ররা। আভারদয শযার ছ’জন 
দয। শযা Instructor রনফসারচত 
ররন রনযঞ্জন-দা আয শদফাীল-দা। 
রয রনযঞ্জনদা’য কারছ শুরনরছ 
আভারদয ছ’জনরক শদরখ্ নাযা খু্ফ 
তা রয় রড়রছররন। কাযণ ছরয়য 
ভরধয রতন জরনয ফয় ৩৯, ৪২ এফিং ৪৩। শুধু তাই না। তায ভরধয আফায একজন (ধূজসরে দা) ১১০ 
শকরজ’য যীয! মাইরাক, আভারদয performance নারদয অফাক এফিং আশ্বস্ত করযরছর। শো 
রনযঞ্জনদা'য কারছই শানা।  ফৃরি ভারঝ ভারঝই আরছ, মারে। রম্বাধরন কার যারত মাুঁযা দাদা রছররন, আজ 
শথরক চাযরদরনয জনয তাুঁযাই যায। CI-যায রুদ্র দা, CC-যায াথস দা। রদরনয ভয়ূরচ শদয়ার-ফদ্ধ 
য়া রে াযারদন ক্লারুরভ-ই চরররা শকাস। কাযণ শই ফৃরি। ভারঝ ভাে আধ ঘন্টায জনয rock-site
-এ মায়া রর রপরয আরত ’র। শকাথা রদরয় শম শকরে শের ুরযা রদনো শফাঝাই শের না। ফরচরয় 
ভজাদায, রযচয় ফস। রুদ্র দা-এয কথায়  দুুঃরখ্ত, CI যারযয কথায় 'শক কায ভাথা শখ্রয়রছ, এইফায 
তায রযচয় ায়া মারফ।' শম রঠ শ-ই ফরর teacher। মাুঃ ফাফা, ভাস্টাযরদয শোর কযাম্প নারক? 
রনরজ মখ্ন ফররত উঠরাভ, শুধু ফররাভ আরভ প্রায় ফায ভরতাই একো চাকরয করয। ফাই ফুরঝ রনররা 



এ ফযাো ভাস্টায। ন্ধ্যায় শফগুরন আয রকাড়া রমারে ভুরড়, আয েযভ েযভ করপ'য ারথ ভুরব শা। এ 
শমন এক আরাদা প্রারপ্ত। যারতয খ্াফায শখ্রয় শেন্ট-এ রেরয় প্রায় কান্না শরয় শের। শেরন্টয রবতয জরর শথ 
শথ কযরছ। শই জর রযষ্কায করয শুরত মায়া। এো এক যীক্ষা। াারড় রেরক থাকায ক্লাো প্রথভ 
রদনই রয় শের ারত কররভ, োরয় েতরয।  
 
        'চারয় েযভ, েযভ চায়' - শবায াুঁচোয় শফে-রে এয োক রদরয় রিতীয় রদরনয শুরু। আজ শথরক শুরু 
’র আর শেরনিং। শমন রভররোরয ান। মরদ তায ভারঝ রদরফয ার ভজা চররছ। এক অদু্ভত অনুবূরত। 
শবারযয ররে শথরক রফরকর মসন্ত শকারসয োনা শপ্রািাভ। একো রভরনে- পুযৎ শনই। যক াইরেই রাঞ্চ, 
খ্ারনই ফ রকছু। ছাড় শই রফরকরর। এই বারফই কােররা আয একো রদন। তৃতীয় রদরনয কারর ররে
-শত রফরল আকলসণ ভয-এয আনন্দ দায়ক ররে। শমভন ভজায শতভনই কারজয। ৩৩-তভ এই শকাস-এ 
আভযা মাযা শফরক-এয রক্ষানরফ, তাযা বােযফান। কাযণ এই প্রথভ শফরক-এ জুভারযিং শখ্ারনা ’র। 
শমো এেবান্স-এ শখ্ারনা রতা। শুধু তাই না শো শখ্াররন স্বয়িং CI-যায। এ শৌবােয ক'জরনয কারর 
শজারে? এ রক্ষা াযাজীফরনয েী রয় যইররা, এফিং থাকরফ।  
           চাযরদরনয এই শকাস-ো রঠক শমন দুেসা ুরজা। তৃতীয় রদন নফভী। নফভীয শাভ রয় মায়া ভারনই 
ুরজা শল। এখ্ারন তৃতীয় রদরনয ন্ধ্যায় শাভ য়। শোো শকারসয আকলসণ, কযাম্প পায়ায। শম মা খু্র 
কযরত ারয। রতন রদরনয ফাুঁধা েরুগুররা শমন ছাড়া শরয়রছ। শকউ োন কযরছ, শকউ নাচরছ, শকউ শকউ 
আফায এযই ভরধয ফযান্ড শতরয করয শপরররছ। মভ-যারজয 
শচরাযা আয স্বয়িং মভ যারজয performance অনফদয। CI-
যারযয অযাধ আয তায প্রাপ্ত াজা "াল্লা চরররছ মুরদ্ধ"-
কযাম্প পায়ারযয রফসাত্তভ রযরফন। শারা আয খ্ারয 

ভািং রমারে যারতয খ্াফায শখ্রয় মখ্ন শেন্ট-এ ঢুকরাভ 
তখ্ন যাত প্রায় এোরযাো। কার কারর আয একো স্বপ্ন 
ূযরণয ররক্ষয প্রায় রফরনদ্র যাত কােররা। কার নারক আভারদয 
েজাফুরু-য ভাথায় চড়ারনা রফ।  
           শবায রতনরেয় উরঠরছ, চাযরে শথরক শেক শুরু। 
আভারদয আরে চরর শেরছ Advance Team – অন্ধ্কারযয 
ভধয রদরয়। শদখ্রত শদখ্রত েজাফুরু'য ঘারড়য কারছ শৌঁরছরছ, 
তায অরনক রয আররা পুের। ািংঘারতক কুয়াা আয 
শভঘ। তায ারথ াল্লা রদরয় চররছ ায়া। প্রচন্ড ঠান্ডা। তায 
ভরধযই চররছ ভাথায় ঠা-নাভা। আভায মখ্ন ারা এররা, শই 
ভয়ই ফৃরি। CI যারযয রনরদস এররা আয কাউরক উঠারনা 
রফ না। মাযা রয আরছ নাভারনা রফ। আফায়া খ্াযা রে। াথয ররের রয় শেরর আভারদয 
ভরতা আনারড়রদয রনরয় নারদয ভযায শল থাকরফ না। প্রথরভ ভনো একেু দরভ শেরর াারড় 
দররনতায আরদ শভরন শনয়ায যীক্ষাো এখ্ারন রয় শের। রনরজরক আশ্বস্ত কযরাভ। CI যারযয 



শনতৃরে আভযা শনরভ এরাভ। প্রাতযা-এয য আরযা রকছু আনন্দদায়ক কামসকরা ররা। শমভন River 
Crossing, দরড়য জার রদরয় ঠা নাভা। ’র শছাট্ট করয যীক্ষা। শভৌরখ্ক CC যারযয কারছ। ারতকররভ

-এয যীক্ষা CI যারযয কারছ। তাযয 

আফায Written Exam! ভন খ্াযারয শুরু 
এখ্ান শথরকই।  
        দভীয ফাজনায ুয ফড় করুণ। 
শেন্ট শোছারনা, যাক শোছারনায য আফায 
রাইরন দাুঁড়ারনা ’র শল ফারযয ভতন। CC 
যায ফাজাররন ছুরেয ঘন্টা। তায ারথই 

শঘালণা কযররন আফায আভযা ফাই 
ুরযারনা ম্পরকস রপরয শেরাভ। অথসাৎ আয 
শকউ যায নন। ফাই দাদা। আরভ এখ্ারন 

এফায ফাইরক দাদা ফররই রম্বাধন কযরফা। াথসদা শকারসয ভারপ্ত শঘালণা কযররন রঠকই, রকন্তু তায ারথ 
ারথই শানাযুয আরযাীয ারথ প্ররতযক রক্ষানরফরক এক রফরন ুরতায ভারায় শেুঁরথ রনররন অফযই। 
তাুঁরদয অকৃরেভ বাররাফাায় আভযা ফাই শমন শকভন করয শানাযুয আরযাী নাভক এই ফৃত্তয 
রযফারযয দয রয় শেরাভ। াথসদা আয রুদ্রদা-শদয কথায় ২০২২ এয শেরনরদয ুরযা রেভ নারক শযকেস 
কযর। নারদয আভযা শফর জ্বারাই রন। কৃরেয ফাুঁর ফাজারতই য় রন। তায আরেই শোীরনয দর এর 
ারজয। েরফস ফুক শমন ারড় ৫৫ ইরঞ্চ রয় শের ...।   
 এই চাযরে রদন শথরক ক্লাইরম্বিং ছাড়া অরনক, অরনক রকছু শখ্ায রফলয় খু্ুঁরজ শরাভ। শমভন, 
‘শতাভায আভায ভারঝ শক শো?’ উত্তয – ‘ইরো!’  এই ভানুল গুররায ারথ শথরক তায রেরক খু্ুঁরজ শরাভ 
না। আভযা প্ররতযরকই রনরজয রনরজয ফযরিেত জেরত কতো রনয়ভানুফতসী শো রনরজযাই জারন। রকন্তু এই 
ক'োরদন অন্তত আরভ শজাড় েরায় ফররত ারয নতুন করয রনয়ভানুফরতসতা রখ্রাভ। ফুঝরাভ, শচিা কযররই 
াযা মায়। আরভ শায় একজন রক্ষক, রকন্তু এই চাযরদরন রতযই রনরজয শা বুরর রেরয় একজন ছাে 
রয় রেরয়রছরাভ। এ অনুবূরত অদু্ভত। তা বালায় প্রকা কযায ক্ষভতা আভায শনই। শুধু ফররত ারয 
ফহুফছয য একজন ছাে রত াযরাভ। ফ শরল ফযরিেত এফিং ভি রক্ষানরফরয ক্ষ শথরক ভরিেত 
বারফ আরাদা করয ধনযফাদ জানারাভ আভারদয 'শকায়ােসায ভাস্টায'-শক। এইযকভ স্বািযম্মত, ভুখ্রযাচক 
এফিং ভরয়ারমােী খ্াফায শমাোরনায জনয। তায ারথ যান্নায ঠাকুযরদয-। এত ফড় একো কভসমজ্ঞ কী 

ভুরখ্য কথায় রয় মায়? এযকভ ফযফিানা কযা অফযই ঐরেক; রকন্তু একফায শনরভ ড়রর ুম্পন্ন কযাো 
ফাধযতাভূরক। রঠক শমন রফখ্যাত ফসতারযাী Edmund Viesturs শই রফখ্যাত কথাোয ভরতা ‘Getting to 

the top is optional. Getting down is mandatory…’  
 এভুূরতস েরা শছরড় াুঁকরত ইরে কযরছ, ‘রি রচয়াস পয শানাযুয আরযাী …’ কী, েরা শভরারফন 
নারক? আয আরছ ফছয আফায রফ শতা? রত শতা রফই। েজাফুরুরত আভায াাড় চড়া শুরু, এখ্ান 
শথরকই দূয াারড়য রঠকানা রভররফ। তাছাড়া, আভারদয Advance Course – শো শতা এখ্ান শথরকই 

রফ, তাই না!    


