
অরুণকান্তি ঘঘাল  

আরযাী‖য ইন্দ্রান অন্তবমাত্রী দর এখন াাঁটরছ ঘফকযারেয ন্তদরক। আয কন্তদন য শুরু 

রফ ওরদয ধুনু্ধভায ক্লাইন্তবিং ঘান। আরযাীয ন্তনজস্ব াতায় (ঘপফুক) তায যান্তনিং করভন্তি 

থাকরফ য়রতা। আাতত, এই শুরুয়ারতয ভয়, রুদ্র‖য ঘনতৃরে ভাচচ কযা দররক শুরবচ্ছা 

জানারত করভ ধরযরছন ন্তত্রকা োদক ন্তনরজ।    

যাজায ঘখয়ার ফরর কথা, তাযওয ইন্তন ঘদফযাজ, ঘদফতারদয ভাথা। তা ইন্তন তাাঁয ন্তিংানন্তটরক খুফ খুফই 
ন্তিন্তপকাল্ট জায়গায় ফান্তনরয়রছন। ভতরফ খুফ ঘাজা নয়। রত ারয, ঘদফতারদয ন্তবতরয দরাদন্তর, ন্তিংান 
ঘফদখর ফায ম্ভাফনা ঘথরকই মায়। তাই ভনদ মত ন্তিন্তপকাল্ট জায়গায় থারক ততটাই ঘপ থারকন ন্ততন্তন। 
আভযা াভানয ইনান, ঘকান ভুরখ ঘদওযাজরক ন্তিন্তটাইজ কন্তয। ঘদওতা ফরর ন্তক তাাঁয ঘপ থাকায যাইট 
ঘনই? এমচি ফযাাযটা ন্তিক আরছ। ন্তকন্তু ভুন্তকর ফান্তধরয়রছ রুদ্রপ্রাদ, াথচাযন্তথ, ওভয-পারুক, তযরূ 
প্রভুরখযা। নারভয ভরধয ঘদখুন, ঘকভন ঘদফতা ঘদফতা গন্ধ! এখন রয়রছ কী, ওযা গত ছ‖ভা ধরয ছক 
করলরছ ঘদওযারজয ভনদন্তটয দখর ঘনফায। না না, ফযাফরযয জনয নয়, এই একটা ঘটরোযান্তয রজন 
আয কী! গল্পকথা নয়, ওযা াচভুচ ঘফন্তযরয়ই রেরছ। এগারযাজরনয দর, রে াাঁচ ঘযা ন্তিং। এ-মাত্রায 
একটা গারবযা নাভ ন্তদরয়রছ ওযা, ‗ভাউন্ট ইন্দ্রান অন্তবমান।‘ যাাঁ, ন্তিক ধরযরছন। ইন্দ্রান এক ফচতচূোয 
নাভ।  
 ইন্দ্র আয এক জায়গায় ঘফ ন্তদভারগয যাহ চান ন্তদরয়রছ। ঘমফ জায়গায় জায়ান্ট ফা ঘররজন্ডযা যাজ 

কযরছ, ঘমভন ন্তফন্তরঙ, রতান্থ , শ্রীককরা; অনযন্তদরক কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নূণচা, ঘগৌযীঙ্কয – এফ প্রাইভ 
ন্তযন্তজয়রন ইন্তন কুন্তচ এস্টাফন্তর করযনন্তন। তুরনায় ঘর-ুরায ন্তযাঞ্জাররয ভাঝাভান্তঝ এক জায়গা ঘফরছ 



ঘরতরছন তাাঁয যত্নন্তিংান। আফায ঘদখুন, ন্তযাঞ্জাররও খাভর একটা ন্তছর – ওই ঘমখারন ুযা, 
ধযভুযা, ফা ঘদফারচচন ফচরতযা ন্তভরর ভান্তল্টরেক্স ফান্তনরয়রছ। ইন্তন ঘই ন্তবরেয ভরধযও ঘনই। ফহুরিা দূরয 
আরছন। ওাঁয একভাত্র েী ঘদওন্তটব্বা।  
 এতক্ষরণ ন্তনশ্চয়ই ভরন রেরছ, এই ঘদওন্তটব্বা এক্সন্তন্তিরন ন্তগরয়ন্তছর দুই রুদ্র (ারদায ও 
চিফতচী) গত ীরত এরকফারয ধুভাধায ঘনা-পর ভাথায় করয। ওই তুরকারাভ কারেয াতকান আভারদয 
ন্তত্রকায় ঘরখা রয়রছ ন্তন্তযয়ার ন্তিরারযয ভরতা। রেরছন আা কন্তয। ভরন না েরর ুযরনা িংখযায় ঘচাখ 
ফুন্তররয় ন্তনরত ারযন। এজনয ফরা ঘম, এফারযয যাস্তাটাও এক। ভারন করকাতা ঘথরক চেীগে, ওখান ঘথরক 
ভানান্তর রয় জগতুক। ওখান ঘথরক কন্তদরনয াাঁটারথ ন্তযাঞ্জাররয ভূর প্রাচীরয ধূয়ােন খাাঁরজয কাছাকান্তছ 
ঘফকযাে। ঘফকযারে রুন্তটন প্রস্তুন্তত ও কযত ঘরয চররফ ক্লাইন্তবিং ফচ। আরগ ন্তযাাঞ্জার ঘদওয়াররয 
ভাথায় চো। তাযয ঘদওন্তটব্বা ও ইন্দ্রারনয কারনক্টয ন্তযজ  ধরয পাইনার ভাচচ। দুরাইরন ফরা ঘগর ফরট, 
ফাস্তরফ ফযাায াজারযা যকরভয মন্তদ-ন্তকন্তু ইতযান্তদয ওয ন্তনবচয কযরফ। মাক, এফায ইন্দ্রারনয ঘফন্তক 
ন্তপচাযগুররা ন্তনরয় দুকথা ঘরয যাখা দযকায।     
 ঘবৌগন্তরকবারফ ইন্দ্রান ভানান্তরয ঘফ কারছ, পরর এখারন ফহু অন্তবমান রয়রছ অতীরত, আজও 
রচ্ছ। তফুও ান্তভট রয়রছ ারত ঘগানা দুরয়কফায। এন্তট আগারগাো ফড্ড ঘটকন্তনকযার, এফিং ততটাই কন্তিন। 
ক্লাইবাযরদয কারছ ন্তযয়যার চযাররঞ্জ। তাই ইন্দ্রানরক ফরা য় ভাউরন্টন্তনয়ায' ন্তক। আরগই ফররন্তছ, ধূয়ােন 

কররয ন্তনরচ  ঘফকযাে ঘথরক ক্লাইব শুরু য়, তাযয কর ঘন্তযরয় দন্তক্ষণ-ন্তশ্চভ প্রাচীয ধরয উরি ান্তভট 
ু চরর দন্তক্ষণ ন্তগন্তযন্তযা ধরয। ান্তভট রুরট ন্তচভন্তন (পাটরধযা ঘদওয়ার), ওবাযযািং, আই ওয়ার, ন্তিবা 
(ফযরপয পাটর) ইতযান্তদ ন্তিন্তরিং এনকাউন্টায। এরফয রে যক-পর আয অযারবরারঞ্চয ঘচতাফন্তন ঘতা 
আরছই। ফ ন্তভন্তররয় একটা এক্সন্তিভন্তর এক্সাইন্তটিং এক্সন্তন্তিন অরক্ষা করয আরছ।        
 এগারযাজরনয একটা ইনন্তবন্তিব র ন্তটভ। দরর আরছ রুদ্রপ্রাদ ারদায (ন্তরিায), াথচাযন্তথ রারয়ক 

(ঘিুন্তট ন্তরিায), রুদ্র জুন্তনয়য (ঘকায়াটচায ভাস্টায), তযরূ ন্তদ্ধাি (ভযারনজায), জীফনরার ভন্তিক 
(অযাকাউন্টযান্ট), ননন্ততক নস্কয (ইকুইরভন্ট ভযারনজায), ঘদফান্ত ভজুভদায, ঘখ ওভয পারুক, করযাণান্ত 
ঘচৌধুযী, নফীন ঘচৌধুযী এফিং ন্তপয়ায যভান। অন্তবমারনয ফে ায়ক াাঁচ ঘযা ফনু্ধ—পুযরবা, নযফু, 
ন্তফরয তাভািং, ঘানভ তাভািং ও ুরন্তদভ ঘযা। যথী ভাযথী ন্তভরর দুদচাি একটা ন্তিরগি। এরদয রুখরফ ঘক? 

ইরন্দ্রয আন াতছাো ‖র ফরর!  
 এফারযয ফারজটও ন্তফার, ন‖রক্ষ টাকা। অন্তবমাত্রীযা ন্তদরয়রছ াাঁচ রক্ষ। ফান্তক চাযররক্ষয অরনকটা 
এররছ দুই িংস্থা DVC এফিং WBSEDCL-এয ক্ষ ঘথরক। এছাো ক্লাফ দয, গত ফছরযয ক্লাইন্তবিং 
ঘকারচয ঘিন্তন, অজস্র ফনু্ধ তথা াােরপ্রভীরদয ফাোরনা াত ঘতা ন্তছর, আরছ।   
         আরযাী‖য অন্তবমাত্রীযা ২৮ ঘভ কারকা এক্সরপ্রর যওনা ন্তদরয়ন্তছর। ওযা এখন ভানান্তররত পাইনার 
ভারকচন্তটিং ঘরয ন্তনরয়রছ। রুদ্র‖য রে কথা ‖র। ফররছ, ―১৯৬২ অরক্টাফরয (১৩) প্রথভ ইন্দ্রান ান্তভট 
রয়ন্তছর, একটা জাান্তন দর (Kyoto University Alpine Club) এই াকর ঘরয়ন্তছর। তাযয ওই 
ারতরগানা দুই ন্তক ন্ততনজন’ তরফ আভযা আখন্তয-দভ-তক ররে মাফ। কার ভাচচ শুরু রচ্ছ।’  
 গুিরাক কযারেন। আভযা জান্তন, ঘতাভযা াযরফ। আয এও জান্তন ঘম, ফযাায ফুরঝ এফায ইন্দ্র 

ন্তনরজই আরারয জনয নতন্তয রয় আরছ!  


