
একঝলকক ইন্দ্রাসন ও দেওটিব্বা অভিযাকনর গল্প 
      রুদ্রপ্রসাে হালোর 

 

[আকরাহী’র বর্তমান কর্ তধার, এিাকরস্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা-সহ এক ঝাাঁক পব তর্ভিখর ছ াঁ কে আসা 

রুদ্র এবার এগাকরা জকনর েল ভনকে ভগকেভছল ভহমাচকলর ভপরপাঞ্জাকল, ইদ্রাসন ও দেওটিব্বা 

ভিখকর দপ ৌঁছকনার উকেকিে। ওকের অভিযান সফল। আর েলকনর্া এবাকর ভনকজই কলম 

ধকরকছন দজাড়া িীর্ ত যাত্রার গল্প বলকব বকল।]  

   

 

 

গর্ েুই ভর্ন বছর ইন্দ্রাসন আমাকের মাথাে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ঘুরপাক খাচ্ছিল, আকরা 

অকনকগুকলা ভহমালোন িৃকের নাম। ভকন্তু দির্কমর্ ইকন্দ্রর জে হ’ল। বা হয়ত া পরাজে 

হ’ল! 



 

েু'চারকি ভরকপািত দঘাঁকি, ভপ্র-মনসুন, নাভক দপাস্ট মনসুন ? ছত্রুর ভেকক নথ ত দফস ভেকে, না-ভক 

ধূোেন ককলর ভেককর সাউথ দফস ভেকে ক্লাইম্ব হকব? কর্ ভমিার দরাপ ভনকর্ হকব? কর্ িাকার 

ইকুেইপকমন্ট দফকল আসকর্ হকব? এর্ভকছ  মাথাে দরকখ ১১ জকনর েল তর্রী হল। ভসদ্ধান্ত 

হ’ল বর্ তার আকগ সাউথকফস ভেকে ক্লাইম্ব হকব। 

 

২৮ দি দম কলকার্া ছাড়ার আকগ আমাকের পাাঁচ/ছেবার ভমটিিং ও ওভরকেকন্টিন হকেকছ। 

একসাকথ প্রাকটিস ও অভিযাকনর কাজ ককর টিমবচ্ছডিংও োরুর্ হ’ল। পাি দথকক ক্লাকবর 

অনানে দছকলকমকেরা নানা কাজ ককর অভিযানকক এভগকে ভেকেকছ। প্রচ র পাহাড়কপ্রমী অথ ত 

সাহাযে ককর ভবিাল খরকচর িার বহন ককরকছ। দির্ মুহকূর্ত DVC ও WBSEDCL মর্ সরকাভর 

সিংস্থা সাহাকযের হার্ বাভড়কেকছ।  

 

 
    হাওড়া দস্টিকন টিম আকরাহী 

 

মানাভল দপ ৌঁছলাম ৩০ দম। ফুরকসম্বা’র দনরৃ্কে পাাঁচজকনর দিরপােল দসই কাঠমান্ড  দথকক 

মানাভল একসকছ, ওভেনই।  বাজার, পোভকিং, ভমউল, গাভড় ইর্োভের বেবস্থা ককর ১ জনু 

একঘন্টার গাভড়কর্ খাকনাল (হাইকরা ইকলকটিক দপ্রাকজক্ট) দপ ৌঁকছ দিক শুরু। ৩ র্াভরকখ দছাি 

চন্দ্রর্াকলর পাকি দবস-কোম্প দফললাম। পরভেন োরুর্ ককর গুভছকে ভনলাম। এই হ’ল 

আমাকের আগামী ১৫/১৬ ভেকনর টঠকানা। পরপর ভর্নভেন ধূোের্ কল দপভরকে কোম্প-১ এ 

মালপত্র ডাম্প ককর এলাম। ৬ দথকক আবহাওো খারাপ চলকছ। ছে র্াভরকখই দিরপারা রুি 

ওকপন করকর্ কোম্প-১ এ দথকক দগল। ৭ র্াভরকখ কোম্প-২। র্ারপর দথকক দিরপাকের সাকথ 

আমাকের ওোভক-িভককর্ দযাগাকযাগ ভবভছন্ন হ’ল। 



 
   দবসকোকম্প ইন্দ্রাসন ও দেওটিব্বা েল 

 

 
বাম ভেক দথকক ভবকর র্ামািং, সুলভডম দিরপা, দনারবু দিরপা, দসানম দিরপা ও দিরপা সরদার 

ফুরকসম্বা।  

   

খারাপ আবহাওোর মকধে ইন্দ্রাসকনর প্রাে মাঝামাচ্ছঝ পয তন্ত রুট ওকপন ককর ওরা ভফরকর্ বাধে 

হল। ১১ র্াভরখ দিরপা িাকেরা দরষ্ট ভনল। প্ল্যান হ’ল প্রথম েল ১৪ রাকর্ সাভমি কোম্প দথকক 

দবররদে ১৫-ই ইন্দ্রাসন ক্লাইম্ব ককর ববলা ১২-টার মকধে ইন্দ্রাসকনর সাভমি কোকম্প ( কোম্প-৩) 

চকল আসকব। আর ঐ ভেন েু’জন দিরপা িাই সরাসভর দবস কোকম্প ভফরকব ও দথকক যাকব।  

র্ারপর ভির্ীে েকলর চার সেসে প্রথকম ১৬ র্াভরকখ কোম্প-১ ও পকরর ভেন( ১৭ জনু) কোম্প-



২ (দেওটিব্বার সাভমি কোম্প) চকল আসকব। আর ১৮ র্াভরখ সবাই একসাকথ দেওটিব্বা ক্লাইম্ব 

ককর সরাসভর দবসকোম্প ভফরকবা।  

 

 
    ধূোের্ কল দপভরকে দলাড দফরী চলকছ  

 

প্ল্যান-মকর্া ১২  াররতে ১২ জন ( ৭ সেসে, ৫ দিরপা ) কোম্প-১ দপ ৌঁকছ দগলাম। দর্করা-য় 

কোম্প-২ না ককর সরাসভর কোম্প-৩ চতল যাই ও লম্বা দরস্ট ভনকে ১৪ র্াভরখ রার্ এগাকরািাে 

সাভমি কোম্প ছারি। ভবকর বেরপা 

 

 

ইন্দ্রাসকনর দেোকলর দকাল 

দঘাঁকস আমাকের কোম্প-৩ 
 



রুি ওকপন করকর্ ভগকে ১৪ জনু ভববেদল ভিখকর দপ কছ যাে। বড্ড পো াঁচাকনা পথ। এই ওঠা দর্া 

পরমুহকূর্ত-ই নামা। প্রভর্ বা াঁকক চমক। দকান অিংি কারুর দথকক কম নে। দকাথাও বসার 

দকানও জােগা দনই। প্রথম বসার জােগা দপকেভছ পরভেন সকাল ছ'িার পর।  

 

 

ইন্দ্রাসকনর সাভমকির পকথ 



  
 

দিাকরর ভেকিা প্রাে আড়াই ঘন্টা পভড়মভড় ককর একিা ঝুকল থাকা আইসফল ক্রস করলাম। 

জােগািা এর্িাই িেঙ্কর দয, একিা ভবিাল বড় আইস সোকল রুি ওকপন েরার সমে ভবকর 

দিরপার দহলকমি গুভড়কে ভেকেকছ। র্ারপর ভচমভনর মকর্া পরপর েুকিা দছাি দছাি দেোল 

দপভরকে ভর্ভরি ভমিাকরর উপর একিা খাড়াই পাথুকর দেোকলর মাথাে উঠকর্ই ইস্ট ভরজ 

ধরলাম। দবলা ১০:২০ দর্ ১০ জন একসাকথ ইন্দ্রাসকনর মাথাে। সাভমি দথকক নামার পকথ দসই 

দয দনা ফল শুরু হল, র্া আর ককেক ভেকনর মকধে থামকলা না।  

 

দনা মাখামাভখ ককর কোকম্প ঢ কলাম সন্ধ্ো ছেিাে। কথা মকর্া েু'জন দিরপা দক দবস কোকম্প 

পাঠাকনা দগল না। ওরা দবসকোম্প দগল পকররভেন। ১৬ র্াভরখ দবাঝা দগল দককরাভসন আর 

খাবার কম পড়কব। আমরা প্লান দচঞ্জ করলাম। ১৭ র্াভরখ দিার চারকি দবভরকে আড়াই ঘন্টার 

মকধে কোম্প-২ দপ ৌঁছলাম। ওখাকন একিা গর্ত খুকল সমস্ত মালপত্র ডাম্প ককরই দেওটিব্বা 

সাভমকির ভেকক একগালাম। 

 

রচমরন ক্লাইরবিং 



  
 

দিার দথককই হালকা দনা ফল ও দহাোইি আউি ভছল। দযকহর্  জানা ভছল কোম্প-২ দথকক 

সাভমি ককর ভফরকর্ ৩ ঘন্টার দবিী সমে লাগকবনা, র্াই দিরপার সাহাযে ছাড়াই ভনকজরা দরাপ 

আকপ ক্লাইম্বিং করভছলাম। সমে দে ড়াকি। আবহাওো-ও উকতাকরাতর খারাপ হকি। র্াই ৯ 

িার ভেকক দবগভর্ক দেকখ ভবকর দিরপা দক হাল ধরকর্ বললাম। উকেিে র্াড়ার্াভড় দেওটিব্বা 

ক্লাইম্ব ককর আভম ও ফুরকসম্বা ছাড়া সবাইকক ভনকচ চকল দযকর্ হকব। সবাই ভমকল উপকর আকরা 

একভেন বকস থাকা মাকন ভির্ীে েকলর খাবার ধ্বিংস করা। 

সরাসরর আোেপাতন ! 



 
   ইন্দ্রাসকনর সাভমি রূি 

 

  

ইন্দ্রাসন সারমতট 



 
ইন্দ্রাসকনর সাভমি কোকম্প ভফকর 



 
কোম্প-২ দর্ মালপত্র ডাম্প করা হকি 

 
   দরাপ আকপ সেসেরা ভনকজরাই রূি ওকপন ককর চলকছ দেও টিব্বার দেোকল 



ভবকরর ভপছন ভপছন বাকজ আবহাওোর মকধে একিা ২০০ ভমিাকরর দেোল ক্লাইম্ব ককর সহজ 

একিা ঢাকল উকঠ পড়লাম। ভকছ ই দেখা যাচ্ছিল না। আবহাওো একেম ভবগকড় দগকছ। ৩/৪ 

ভমভনকিই উবব হকে যাকি আমাকের ফুি মাকত। 

 

র্ র্ার ঝকড় দনা সুাঁকচর মকর্া মুকখ একস হুল দফািাকি। হাওোর োপকি িরীর িলমল করকছ। 

উবু হকে বকস ঠাহর ককর পথ খুাঁজকর্ হচ্ছিল। ইভর্মকধে দনারবু দিরপাও একস দযাগ ভেল েকলর 

সাকথ। ফুরকসম্বা কোম্প-২ এ র্খন  একা।  দির্কমর্ দবলা ২:২০-দর্ চ্ছজভপএস দেকখ দবাঝা 

দগল আমরা ৯ জন দেওটিব্বা সাভমকিই ো াঁভড়কে আভছ।  

 

 
 

নামার পালা। ৪০/৪৫ ভমভনকির মকধে আমাকের দডকলাকম ত-দর্ ( চ্ছজভপএস দবস্্ড সোকিলাইি 

কমূেভনককির) খবর এবলা আমরা পুকরাপুভর উকটা ভেকক নামভছ। দকান পকথ দকাথাে আর 

যাকবা! ভকছ ই দেখা যাকি না। বনা-ফল থামারও দকাকনা লক্ষর্ দনই। ভেপাঞ্জন-ো ও রাহুল 

যাবার সমকের দডকলাকম তর দরকডত দেকখ ভেক ভনকেতি ভেকি; তনভর্ক সবার সামকন সাো 

অন্ধ্কার দিে ককর এভগকে চলকছ। একিা জােগাে একস বুঝভছ এবার একিা রেোর ফল। 

সাহস পাচ্ছিনা নামকর্। ধকর ভনকেভছ রার্িা গর্ত খুাঁকড় র্ার মকধে বকস কািাকর্ হকব। টঠক র্খন 

'খুল যা ভসম ভসম' ককর হালকা আকলা দেখা দগল। নানা গকবর্র্া ককর বুঝলাম দডকলাকম ত টঠক 

বলকছ। ঐ োিা ঢাল ভেকেই আমরা উকঠভছ। দসই মকর্া একি  নামা শুরু করকল কোম্প-২ 

দথকক ফুরকসম্বা ওোভককর্ বলল, 'সোর ভেখাই দে-রহা-হোে; ওভহকস উর্ারনা দহাগা।' কোকম্প 

ভফরলাম সন্ধ্ো ৮:১৫ দর্। দেও টিব্বা আমাকের বড্ড নাকাভনকচাবাভন োইতয় ছাড়ল!  
ওভেকক ভির্ীে েকলর চার সেসে ১৭ র্াভরখ জঘনে আবহাওোর মকধে জল ছাড়া কািাকর্ বাধে 

হকেকছ কোম্প -১ এ। কথা থাককলও দিরপা িাইকেরা কোম্প-১ এ দকাকনা দস্টাি দরকখ 

আকসভন। আবহাওো উকতাকরাতর আরও খারাপ হবয়তে। র্ারমকধে দনারবু দিরপা কোম্প-১ এ 

বদওটটব্বা েীতষ ে 



ভির্ীে েকল দযাগ ভেল একিা দস্টাি ভনকে। আমরা েু'ভর্ন বার পালাকনার দচষ্টা ককরও ভনকচর 

কোকম্প নামার সুকযাগ দপলাম না। টঠক হ’ল ১৯-এর সকাকল দয দকানও িাকব দবকরাকর্ই হকব। 

অবকিকর্ ১৮ র্াভরখ েুপুকর ওই র্াণ্ডদবর মকধে ভির্ীে েল দবসকোম্প দপ ৌঁছাে দকানওরককম। 

১৯ র্াভরখ সকাকল প্রথম সূয ত উঠল। দবসকোকম্পর উকেকিে দবকরাকনার পর আবার দহাোইি 

আউি হকে যাে। কোম্প-১ ও কোম্প-২ এর মাকঝর দেওোকল পথ খুাঁজকর্ আমাকের এক্সিা 

ভর্ন ঘন্টা দলকগ যাে। মকন হচ্ছিল আবার সারািা ভেন পথ খুাঁজকর্ দককি যাকব। পাগকলর মকর্া 

খাড়াই দেোকল আইস একক্সর দা াঁ  ভেকে গিীর আাঁক কািকর্ কািকর্ই একসমে দঢকক যাওো 

েভড় উদ্ধার কভর। ১৯-এ সন্ধ্োর আকগ সব কোম্প গুটিকে সেলবকল দবসকোকম্প ভফভর।  

 
দিরপা িাইকেরা অসম্ভব লড়াই ককরকছ, আমাকের েকলর দছকলরাও সমাকন ওকের সঙ্গ 

রদতয়তে, সাহাযে ককরকছ এবিং এর্ েকূয তাকগর মকধেও সবাই সুস্থ িরীকর ভনরাপবদ দবসকোকম্প 

ভফকর এতসতে।  তব এর পতরও দতলর চার-জতনর েথা রবতেষভাতব বলত  হতব। ওরা হ’ল—

জীবনলাল মরিে, েলযাণারেস দচ ধুরী, নবীন বচৌধুরী ও েরফয়ার রহমান, যারা ববসেযাতে 

মাটটোমতি পতি রেল। পররেল্পনা রেল, আমরা ইন্দ্রাসন সারমট বসতর েযাে-২ এ বনতম এতল 

ওরাও ববসেযাে বেতি বযাগ বদতব বসোতন এবিং  ারপর ১১ জন এেসাতথ বদওটটব্বা সারমট 

েরব। ইন্দ্রাসন সারমতটর পর আোে বরাবর রবগতি রেল,  াই বসটা সম্ভব হয়রন। রেন্তু 

আতরাহী’র এই সামরিে সাফতলয এই চারজতনর ভূরমো রেল অতেষ গুরুত্বপূণ ে।   

 

 
 বদওটটব্বা – আমাতদর ন ুন সারমট রুট।  


