
ুভন্ত যায়  

“হায়াইট আউট এয ভধ্ধে দদধ্াযা আভযা নজন দাদ়িধ্য় আদছ স্থানুফত । াদা কুয়াায় আকা আয ফযপ 
এয ধফধধ্ফ াদা যঙ চাদযদদধ্ক  দভধ্রদভ  একাকায ধ্য় হগধ্ছ। াভধ্ন ভাত্র দফ দত্র দপট অফদধ 
দবদদফদরদট। হকাথাও দকছু হদখা মাধ্ে না । তায ভধ্ধে শুরু ধ্য় হগধ্ছ হনা পর ।অগতো ুনীর আয 

হদধ্ফনদ্র জী দদ্ধান্ত দনর আয এক াও এধ্গাধ্না নয়। এখাধ্নই হটন্ট ়িধ্ফ ।ভয় তখন দফধ্কর ৪ হট, 
দকন্তু তখনও াধ্াটট দটভ হভম্বাযযা এধ্ হৌঁছায়দন। হফাঝা মাধ্ে না কখন আধ্ফ।"........... 

ফদ্রী হথধ্ক হকদায প্রফাদ-ধ্থয দুদট অং। প্রথভ ধ্ফট (ফদ্রী - ভদভধ্শ্বয) হল ধ্ফট (ভদভধ্শ্বয – হকদায) 
প্রফাদধ্থয হল অং ভদভধ্শ্বয হথধ্ক হকদায (ইয়াংফুক, ভান্থ ও বফারী কর) প্রচদরত হেক থ। 

এই প্রফাদ ধ্থ (ফদ্রী হথধ্ক ভদভধ্শ্বয) মাওয়ায জতয থ হখাোঁজাখুোঁদজয হচষ্টা চধ্রদছর 
হই ১৯৩৪ হথধ্ক... 

1934 াধ্র দফর দটরভান ফধ্রদছধ্রন- At our backs was another col which would probably 
have taken us over the watershed again and down to the valley which lies to the 

south of Nilkantha. If the ice fall defeated us we could retreat by this route. 
ভাদটটন হভাধ্যন এয বাফনায় "ানাদতয়া দভফা " - We could look across the ice-plateau of the 

upper PANPATIA Glacier.With it's surrounding peaks looking like Arctic nunataks । 
1989 ডানকান োন্সস্টর মা অনুধাফন কধ্যদছধ্রন -.Reach the far rim of the plateau and look 

into Shipton's legendary “Bamboo forest "...Shortage of time/Bivouac Equipment pre-
vented an attempt on any of the surrounding peaks............... 

১৯৮৪ াধ্র দভারয়ান ক্লাধ্ফয দে অরুণ হঘাল ও যদিত রাদ়িী এদযক দটধ্নয যাস্তায উধ্টা ধ্থ 
অথটাৎ হগান্ধাযদি হথধ্ক দটন কর অদতক্রভ কধ্য ফদ্রীনাথ মাফায দযকল্পনা কধ্যন। তাোঁযা দভারধ্য়য 

হকাধ্রই াদযধ্য় হগধ্ছন। 
 দয কাদডয়ায ভত অদবজ্ঞ ফটত আধ্যাী ১৯৯৭ াধ্র ফরধ্ত ফাধে ন- to reach the PANPATIA 

Col it was essential to traverse almost 7 km through highly crevasse-ridden 
ground.Reluctantly the idea was given up” 

১৯৯৮ আযও একফায ভাদটটন হভাযান অদবমাধ্ন এধ্ দনযা ধ্য় দপধ্য মান। 
২০০০ াধ্রই প্রথভ ানাদতয়া দভফা অদতক্রভ য়, হমটা কধ্যন ভাদটটন হভাযান এয দর। তাোঁয ভধ্ত -It 
can involve some steep section of ice climbing and may be dangerous in place. Full 

দূয অতীধ্ত হকানও একভয় হকদাযনাথ ও ফদদযনাথ ভদিধ্য ুধ্জা কযধ্তন একই 
ুধ্যাদত। দতদন কাধ্র দধ্ফয ুধ্জা হধ্য অদফশ্বাে দীঘটদুগটভ থ াদ়ি দদধ্য় ওই ধ্ন্ধয় 
ফদদযনাধ্থ নাযায়ধ্ণয ুধ্জা কযধ্তন। জনশ্রুদত তাই ফধ্র। ফাস্তধ্ফ অম্ভফ এই যাস্তায হখাোঁজ 
কধ্যধ্ছন দুদনয়ায হযা অদবমাত্রীযা। হ এক ইদতা। ম্প্রদত এই প্রফাদ ধ্থ হোঁধ্টধ্ছন 
আভাধ্দয ফনু্ধ আদবমাত্রী ুভন্ত। গল্পটা দতদনই ফরধ্ছন ...     এফাধ্য প্রথভ ফট ...  



mountaineering kit, ropes and some ice-screws will be needed." 
 
ফধ্চধ্য় কদিন অংটুকু মা ৃদথফীয হকউই াধ্যন দন, তা জ বাধ্ফ অদতক্রভ কযাই আর গধ্ফটয ফোায 

দছর। ভস্ত অদবমান এয ভূর উধ্েে দছর জ ধ্থ ানাদতয়া অদতক্রধ্ভয থ । 
তন দিধ্তয হনতৃধ্ে ২০০৭ এয এক দর এই অম্ভফ হক ম্ভফ কধ্যধ্ছন। হম থ দদধ্য় আজকার 

অধ্নধ্কই অদবমান কধ্য থাধ্কন। 
 

আভাধ্দয কাদনীীঃ  
অনুভ, অদবধ্লক, ংকযদা, তেদজৎ, তনদা, যাহুর ও আদভ ূযাণ অনুপ্রাদণত ধ্থই দগধ্য়দছরাভ 

দরফধ্র। হফাধ্যয ানাদতয়া অদবমান আভায দুঘটটনাজদনত কাযধ্ণ অমূ্পণট হযধ্খই দপধ্য আধ্ত য়। 
া হবধ্ঙ ফাদ়িধ্ত দপধ্য প্রায় চাযভা ধধ্য ডাক্তাধ্যয তত্ত্বাফধাধ্ন দফছানায় াযাদদন কাদটধ্য় তধ্ফ উধ্ি 
দাোঁ়িাধ্ত দধ্খদছ। এতদদধ্নয এত প্রধ্চষ্টা, এত দযকল্পনা ফ এক রভায় ফোথট। এয হম কী মন্ত্রনা...! তখন 
হথধ্কই ভধ্ন ভধ্ন হজদ হচধ্ হগদছর, আফায হমধ্ত ধ্ফ। 
    শুরু ধ্রা প্রস্তুদত। হই একই থ, একই অদবমান। শুধু ভানুলগুধ্রা দবন্ন। দধ্র হমাগ দদধ্রা হৌভে, 
াপু্প, দী, দফপ্লফ, িী, ুফীযদা, োভর দা ও অবয়। প্রায় ঞ্চা এয কাছাকাদছ আনধ্বারা োভরদা 
অফে যাদয গাইড-এয াধ্থ হমাগাধ্মাগ কধ্য আভাধ্দয দধ্র হমাগ দদধ্য়ধ্ছন। আয োভরদাযই ভফয়ী 
ুফীযদা আভাধ্দয াধ্থ দভধ্ ভজা িাট্টায় জধ্ভ দগধ্য় আভাধ্দয ফয়ী ধ্য় হগদছর। হফ কধ্য়ক জন গাইড 
এয াধ্থ কথাফাতটা ধ্রও হল মটন্ত যধ্দওজী-য হছধ্র অদবজ্ঞ ুনীর-হক ধ্ি দনধ্য়ই মাওয়াই াফেস্ত 
’র। হই অনুমায়ী াথটদা-য াধ্থ কথা ফধ্র ুনীধ্রয াধ্থ হমাগাধ্মাগ শুরু কধ্য দদরাভ অদবমান শুরুয 
াত আট ভা আধ্গ হথধ্কই। দপায় দপায় আধ্রাচনা চধ্র। হৌভে আয াপু্প হই অনুমায়ী ফ ডকুধ্ভন্ট 
বতদয কযধ্ত থাধ্ক। যাত হজধ্গ হৌভে ফায ুদফধ্ধ ভত দটদকট কাটা হথধ্ক শুরু কধ্য দনয়ভ ভাদপক ভস্ত 
দফলয় দনধ্য় আধ্রাচনা কযধ্তা। 
        এত ফ়ি অদবমান, তায প্রস্তুদতও ফ়ি। হযাজ হবাধ্য উধ্ি ভাধ্ি হদৌ়ি, াধ্থ অনোনে াযীদযক কযত। 
এ-ফোাধ্য ভুখে উৎাদাতা াপু্পয অফদান অনস্বীকামটে। ফায াধ্থ হমাগাধ্মাগ যাখত, ফায ওধ্য নজযও 
যাখত মাধ্ত হকউ নূেনতভ গাদপরদত না কদয। 
      কধ্য়কজন হেনধ্থ আয ফাদকযা দফভাধ্ন যওনা দদর। গন্তফে এক ফদদ্রনাথ। ৫ হধ্েম্বয হৌঁধ্ছ 
হগরাভ। ঘুধ্য এরাভ ভদিয। ৬ তাদযখ কার কার ুনীধ্রয াধ্থ আধ্রাচনা হধ্য দনধ্য় 
আধ্ক্লভটাইধ্জধ্নয জনে ফদদ্রনাথ (১০,১৭০ পুট) এয উয দদধ্ক চযণাদুকা মটন্ত হগরাভ, তাযয দনধ্চ 
হনধ্ভ খাওয়া দাওয়া হধ্য ঘুধ্য এরাভ ভানা গ্রাভ।  

ধ্যয দদন কার কার হফদযধ্য় আভাধ্দয গাইড ুনীর আয ওয াধ্াটট দটভ এয াধ্থ হদখা 
কযরাভ ক্ষীযগিায কাধ্ছ। এখান হথধ্কই আভাধ্দয াোঁটা শুরু। প্রথভ দদন ঊনয়নী ভাতায ভদিধ্যয কাধ্ছ 
থাকা। ারকা চ়িাই ধধ্য চরধ্ত চরধ্ত হৌঁধ্ছ হগরাভ ক্ষীযাও গ্রাধ্ভ (৭,৯২০ পুট)। ান্ত দনদযদফদর দযধ্ফ, 
হুধ্য হকারার, মানজট হনই। একটানা নদীয আওয়াজ আয গাধ্ছয াতায় ভৃদু ওয়ায দযদয। 
আাধ্ হখধ্ত কাজ কযধ্ছ গ্রাধ্ভয হরাকজন। গরুয গরায় ঘণ্টা ফাধ্জ টুং টাং। হখাধ্নই ধ্থয ধাধ্য 
গ্রাধ্ভয এক দযফাধ্যয আদতধ্থয়তায় চা-ান। হরাকজন খুফ কভ। িািা ফা়িধ্ফ আধ্স্ত আধ্স্ত, তাই গ্রাধ্ভয 



অদধকাং দনধ্চ  অনে হকানও গ্রাধ্ভ হনধ্ভ হগধ্ছ। ীতকারটা ওখাধ্ন কাদটধ্য় আফায দপধ্য আধ্ফ এখাধ্ন। 
এফায গ্রাভ হছধ়্ি জিধ্রয ধ্থ হফ দকছুটা উধ্ি এধ্ ঊনয়নী ভাতায ভদিয (৮,৫৩৪ পুট), া দদধ্য় 
আযও একটু এদগধ্য় একটা ফখদযওয়ারাধ্দয ঘধ্য আভাধ্দয যাদত্রফাধ্য ফোফস্থা। এগাধ্যাটায় াোঁটা শুরু কধ্য 
দুুয দুধ্টা নাগাদ হৌঁধ্ছদছ। ারকা হভঘ থাকধ্রও ফৃদষ্ট য়দন। আভযাও প্রথভ দদধ্নয াোঁটা হল কধ্য নযভ 
ঘাধ্য ওয শুধ্য় ফধ্ আড্ডায় হভধ্ত উিরাভ। ফ দকছু গুদছধ্য় আধ্ত ুনীরধ্দয একটু হদদয ধ্রও 
দফধ্কধ্রয ভধ্ধেই ওযা চধ্র এধ্রা। ়িন্ত দফধ্কধ্রয হানারী আধ্রায় মখন চাদযদদক খুফ ভায়াফী ধ্য় উধ্িধ্ছ, 
তখনই াদ ভুধ্খ ভণীজী হধাোঁয়া ওিা গযভ চাধ্য়য কা দনধ্য় াদজয।  

ধ্ন্ধয় গাধ্য় উইিদচটায ধ্য ঢুকরাভ ছাউদন হদওয়া ঘধ্য। কোম্পরাইধ্টয আধ্রায় হফ বাধ্রা 
রাগধ্ছ আভাধ্দয অস্থায়ী আস্তানা। আগুধ্নয রুদ উত্তা দনধ্য় চরর হখাগল্প, ধ্ি যাধ্তয খাওয়াদাওয়া। 
আজ ফাই তা়িাতাদ়ি শুধ্য় ়িরাভ।  

ঝুদ়ি ঘধ্যয খুদ়ি জানারা দদধ্য় এক দচরধ্ত রম্বা হযাদ এধ্ হডধ্ক দদর আভাধ্দয। গযভ চাধ্য়য 
হভৌতাধ্ত ীধ্তয আধ্ভজ কাদটধ্য় শুরু য় হগাছগাছ। প্রথভ যাধ্ত অনে দযধ্ফ, কাধ্যাযই ঘুভ খুফ বাধ্রা 
য়দন। তা হাক, এখন হফদযধ্য় ়িায অধ্ক্ষা। আজ আভযা আধ্গ াোঁটা শুরু কযফ, ুনীরযা ধ্য ফ 
গুদছধ্য় আধ্ফ। আভযা হেকপাস্ট হধ্যই যওনা দদরাভ। 

  প্রথধ্ভই শুরু ধ্রা প্রাণান্তকয চ়িাই। দ দভদনট াোঁদট হতা াোঁচ দভদনট দাোঁ়িাই। প্রায় ঘন্টাখাধ্নক এবাধ্ফ 

চরায য যাস্তা ভতর য়। আজধ্কয গন্তফে হপাডট কোম্প। চাদযদদধ্ক হমন ফুধ্জয ঢর হনধ্ভধ্ছ। ফ়ি ফ়ি 
ঘাজদভয ভাধ্ঝ াাধ়্িয ঢার জদ়িধ্য় আভাধ্দয হের। চরধ্ত চরধ্ত থাদভ, ছদফ তুদর, কখনও দনছক আড্ডা 
দদই। ভাধ্ঝ হদখা ’র ফখদযওয়ারাধ্দয াধ্থ। াাধ়্িয ওধ্য দছর এতদদন, হব়িাধ্দয ঘা খাইধ্য় ুষ্ট 
কধ্য  দপযধ্ছ। রম্বা হব়িায ার নাভধ্ছ। হৌজনে দফদনভয় কধ্য আভযা এদগধ্য় মাই। দফধ্কধ্রয দদধ্ক 
হপাডট কোম্প হৌঁছরাভ ফাই। আজ হথধ্ক তাোঁফু াতা ধ্ফ ফায জনে। তায হতা়িধ্জা়ি শুরু ধ্য় হগধ্ছ। 
কাোঁধভান হঝা জির দযষ্কায কধ্য হভাটাভুদট ভতর জায়গায় ছদ়িধ্য় দছদটধ্য় তাোঁফু ়ির। কোম্পাইট-এয 
া দদধ্য়ই দতয দতয কধ্য ফধ্য় মাধ্ে হছাট্ট একটা জধ্রয ধাযা। আধ্গ হথধ্কই াথয াজাধ্না দছর দকধ্চন 
এয জনে, বতদযও ধ্য় হগর ঝটট। আধ্রা ধ্য হমধ্তই িািা নাধ্ভ।  

গযভ ু আয কনট হখধ্য় হফ দকছু ভয় ফাইধ্য গল্প কধ্য চধ্র হগরাভ তাোঁফুয দবতধ্য। দডনাধ্যয 
য গাইধ্ডয াধ্থ একপ্রস্ত আধ্রাচনা হধ্য দনরাভ আগাভীদদধ্নয থ দনধ্য়। তাযয হদদয না কধ্য হাজা 
দিদং ফোধ্গ...। গল্প কযধ্ত কযধ্ত কখন হম ঘুদভধ্য় ধ়্িদছ হখয়ার হনই। 

   ৮ ই হধ্টম্বয একটু হদদয কধ্যই ফাই উিরাভ। আজ মাধ্ফা নাউট কোম্প এ। যাস্তা খুফ হফদ নয়। 
হেকপাস্ট হধ্য হরধ্ত দুরধ্ত হফধ্যারাভ ফাই। হফ দকছুটা াাধ়্িয ঢার ধধ্য চরায য হদখা দভরর দুধ 
াদা এক দচরধ্ত নীরকন্ঠ ফটধ্তয দয। চরধ্ত চরধ্ত হভাটাভুদট একটা দযায উয হনধ্ভ এরাভ। হটা 
ধধ্য এদগধ্য় দগধ্য় একটা ফ়ি াথধ্যয াধ্ আভাধ্দয তাোঁফু ধ়্ি। আভযা হৌঁধ্ছ হগদছ নাউট  কোম্প-এ 
(১১,৬৩৬) আকা দযষ্কায। ছদ়িধ্য় দছদটধ্য় তাোঁফু ধ়্িধ্ছ। কার কার কোম্পাইট হৌঁধ্ছ নযভ হযাধ্দ গা 
এদরধ্য় গল্প চধ্র। ছদফ হতারাও য়। ভাধ্ঝ ভাধ্ঝ আধ্ছ চা, ধ্কাযা, ু। এখান হথধ্ক ানাদতয়া 
দভফাধ্য াভধ্নয অং দকছুটা হদখা মাধ্ে। ক্ষীযাও নারা ধধ্য উত্তয দিভ দদধ্ক দুদদন হোঁধ্ট হফ দকছুটা 



উত্তয দদধ্ক এদগধ্য় আভাধ্দয দিভ দদধ্ক ়িধ্ছ ানাদতয়া দভফা। উত্তধ্য নীরকন্ঠ ফটত। দফধ্কর 
াোঁচটায য হভঘ আধ্ত শুরু কযধ্রা, চাদযদদক হঢধ্কও হগর দ্রুত। আভযা তাোঁফুঘধ্য ঢুধ্ক ়িরাভ। 
তা়িাতাদ়ি দডনায হধ্য আফায ফাইধ্য আদ। মদদ আকা দযষ্কায য়, চাোঁধ্দয আধ্রায় য়ধ্তা দকছু ছদফ 
হতারা মাধ্ফ। দকন্তু হফদযধ্য় দনযা রাভ। আকা তধ্তাদধক হভধ্ঘ হঢধ্ক যধ্য়ধ্ছ। অগতো আফায হই হটন্ট 
হাভ!  

     ৯  হধ্টম্বয, আধ্জকয থ হফ রম্বা আয কষ্টাধে। তা়িাতাদ়ি হফধ্যাধ্নায হচষ্টা কধ্যও াধ়্ি 

আটটায আধ্গ হফধ্যাধ্না ম্ভফ ’র না। প্রথধ্ভ ারকা হফাল্ডাধ্য বযা চ়িাই ধধ্য ানাদতয়া দভফাধ্য 
হরপট রোটাযার হভাধ্যন ধধ্য উিধ্ত থাকরাভ। তাযয শুরু একটায য একটা হফাল্ডায টকাধ্না। কখনও 
কখনও ফ়ি ফ়ি াোঁ কযা দক্রবাগুধ্রা াভার দদধ্য় ায ধ্ত আভযা দভফাধ্য ভাঝখাধ্ন চধ্র আদছ। 
দফস্তীণট অঞ্চর জুধ়্ি শুধু হফাল্ডায। হাস্টভনুন-এ ফযপ হনই ফরধ্রই চধ্র। তাযওয হফাল্ডাযগুধ্রা বীলণ 
ন়িফধ়্ি। াফধাধ্ন এক া এক া হপধ্র এধ্গাদে ফাই। হকাথাও হফদক্ষণ দাোঁ়িাধ্না মাধ্ে না । হফ 
কধ্য়ক ঘন্টা এবাধ্ফ চরায য একটা াভানে ভতর াওয়া হগর হমখাধ্ন দকছুক্ষণ দফশ্রাভ কযরাভ। 
োক  রধ্ঞ্চয ুদয-ফদজ মখন খাদে তখন দুুয দুধ্টা। আফায শুরু র হফাল্ডাধ্যয ভুধ্দ্র াোঁতায কাটা। 
ভাধ্ঝ দদক্ষণ দদক হথধ্ক একটা অনাভা দক হথধ্ক আইপর হনধ্ভ এধ্ধ্ছ ফাোঁদদধ্ক। াফধাধ্ন হটাধ্ক 
হদযধ্য় আযও ঘন্টা দুই াোঁদট। দূধ্য একটা ধ্য়ন্ট হদখা হগর। হখান হথধ্ক দভফাটা আ়িাআদ়ি ক্র কধ্য 
দকছুটা এধ্গাধ্র হভাধ্যন কোম্প। দফধ্কর ০৪-৩০/০৫-০০ নাগাদ াাধ়্িয ঝুধ়্িা াথধ্যয হদওয়ার ায কধ্য 
আভযা এধ্ হৌঁছরাভ হভাধ্যন কোম্প (১২,৮৬০ পুট)।  

ফাই ক্লান্ত দফধ্বস্ত। এদদধ্ক গাইড াাধ়্িয অধ্নকটা ওধ্য াথধ্যয হদওয়ার হফধ্য় ওধ্ি জধ্রয 
উৎ খুোঁজধ্ত হগর। জর দভরর না। অগতো দূধ্য হেদয়াধ্যয দনচ হথধ্ক জর আনা য় যান্নাফান্না খাওয়া 
দাওয়ায জনে। এদদধ্ক ওধ্য়দায খাযা ধ্ত শুরু কধ্যধ্ছ, তাই আজ হফ তা়িাতাদ়ি ফ হধ্য হনওয়া 
ধ্ে। চা-ফট চুকধ্তই আভযা হটধ্ন্ট ঢুধ্ক হগরাভ। গাইড ুনীধ্রয অনুধ্যাধ্ধ যাধ্তয খাওয়ায দাদয়েটা 
আদভই দনরাভ।  ন’টা নাগাদ মখন আভযা দডনায কযধ্ত হফদযধ্য়দছ হদখরাভ আকা দকছুটা দযষ্কায। দূধ্য 
হদখা হগর ানাদতয়া আইপর, ওই একঝরক। আফায ফ হভধ্ঘ হঢধ্ক হগর। তা়িাতাদ়ি শুধ্য় ়িরাভ 
ফাই। 

       কাধ্রও আকাধ্য ভুখ বায। ফৃদষ্ট হনই এই ফাোঁধ্চায়া। হফাল্ডায, াথুধ্য হদওয়ার, হেদয়ায (দভফা) 

আয উয হথধ্ক হনধ্ভ আা হছাট হছাট নারা, এই আভাধ্দয এখনকায িী। শুরু ধ্রা আফায হেদয়াধ্যয 
ওয দদধ্য় াোঁটা। এখন অফে হেদয়ায অধ্নকটা হস্টফর। হভাটাভুদট াথধ্যয উয া হপধ্র আযাভ কধ্য 
াোঁটা মাধ্ে। এফায হভাধ্যন অঞ্চর হথধ্ক হনধ্ভ আদ একটা হেদয়ার গাদরধ্ত, এদট ানাদতয়া আই দপল্ড 
হথধ্ক হনধ্ভধ্ছ। এদটধ্ক াভার দদধ্য় আভযা উত্তধ্যয াফটতী কধ্রয দদধ্ক উদি। তাযয আফায দিধ্ভয 
আইদপল্ড-এয দদধ্ক। হেদয়াধ্যয উয দদধ্য় দিভ দদধ্ক দকছুটা এধ্গাধ্নায যই ডানাধ্ত াফটতী গদরয 
থ। ভাদট াথয হভাধ্না চ়িাই, দকছুটা চ়িাই হবধ্ঙ একটা ফ়ি়ি নারায াভধ্ন। াত ধযাধদয কধ্য নারা 
ায কধ্য আফায চ়িাই। না, এদট চ়িাই নয়, এধ্কফাধ্য খা়িাই - প্রায় আদ দডদগ্র হকাধ্ণ উধ্িধ্ছ। াথয 
আয ঘাধ্ নাক ঘলধ্ত ঘলধ্ত দযধ্জয ভাথায় উিরাভ। এখাধ্ন শুধু দুাধ্য় দাোঁদ়িধ্য় থাকায জায়গাটুকু আধ্ছ। 



এই দযজ ধধ্য এক ঘন্টা চরায য দনধ্চয ঢাধ্র আজধ্কয আস্তানা াফটতী গাদর হফ (১৪,৫৩৯ পুট)। 
অধ্নকটা  উধ্ি এধ্দছ আজ। িািাও ধ়্িধ্ছ জাোঁদকধ্য়। হপদায জোধ্কট গাধ্য় দদধ্য় হটন্ট-এয ফাইধ্য দাোঁদ়িধ্ম 
কদপ হখধ্ত হখধ্ত হচাখ চধ্র হগধ্ছ াফটতী কর-এয দদধ্ক। চাোঁধ্দয আধ্রায় আযফে যজনীয ভধ্তা ভায়াফী 
রাগধ্ছ চাদযদদক। আকা তাযায় দঝকদভক কযধ্ছ। দুধ্টা যদক টাওয়াধ্যয ভাঝখান দদধ্য় যাস্তা, ভধ্ন ধ্ে 
হমধ্না এখুদন হঘা়িায কু্ষধ্য ধুধ্রা উদ়িধ্য়, হভঘ দযধ্য় আধ্ফ দুেযা রুটাট কযধ্ত। াধ্য দকধ্চন হথধ্ক 
ুনীরধ্দয কথা হানা মাধ্ে। ভভযাজ আয ভণীজী দনধ্জধ্দয তাোঁফুয দদধ্ক মাদের, দাোঁদ়িধ্য় দকছুক্ষন গল্প 
কধ্য হগর। যীয ক্লান্ত। গধ্ল্প হতভন ভজা াই না। কার আফায অধ্নক ধকর – মাফ হই াফটতী কর 
হদযধ্য় ানাদতয়া আই-দপধ্ল্ড। দকছুক্ষন ফাইধ্য ঘুধ্য হটন্ট-এ ঢুধ্ক হগরাভ।  

দডনাধ্য ডার, বাত, রুদট, ফদজ। হকানওভধ্ত হখধ্য় দিদং-ফোধ্গ ঢুধ্ক দ়ি। দফপ্লফ, দী আয আদভ 

এক তাোঁফুধ্ত। ফাই ক্লান্ত। ঘুভ আধ্ত ভয় রাধ্গ না।              

১১ হধ্েম্বয কার ৮টা - হেকপাস্ট হধ্য হফদযধ্য় ়িরাভ। প্রথধ্ভই চ়িাই। হফ দকছুটা উধ্ি 

এক দফযাট যক-ওয়ার। হযা-এয াামে দনধ্য় হদওয়াধ্রয ভাথায় উদি ফাই। ভাধ্ঝ ভাধ্ঝই াথধ্যয গাধ্য় 
নানান যধ্ঙয পুর। এখাধ্ন ক্ষদণধ্কয দফযদত। তাযয আফায চরা। এফায এধ্ দাোঁ়িাই আই-দপধ্ল্ডয 
াভধ্ন। াধ্য় ক্রোম্পন রাদগধ্য় দনধ্য় আভযা ফযধ্পয ভয়দাধ্ন াোঁটধ্ত থাদক। এই আভাধ্দয ফহু কাদিত 
ানদতয়া তুলায-হক্ষত্র। এোঁধ্ক হফোঁধ্ক দক্রবাগুধ্রা এদ়িধ্য় চরধ্ত য়। ফাই হযা-আ কধ্য  চধ্রদছ। 
প্রায় একটায ভয় উধ্ি এরাভ াফটতী কর-এয ওয। চাদযদদধ্ক শুধু ফযপ, এ হমন ফযধ্পয ভরুবূদভ। ফাই 

আই দপল্ড 



আনধ্ি আপু্লত। ুধ্জা ফট হধ্য দকছু ছদফ তুধ্র আভযা আফায এধ্গাধ্ত থাদক। চাযাধ্ নাভী ফটধ্তযা 
হদখা হদয় এধ্ক এধ্ক। উত্তধ্য াফটতী, তায দছধ্ন উোঁদক হদয় নীরকন্ঠ (২১,৩০০ পুট), তায দিক াধ্ই 
জাহু্নকুট (২২,৩২৬ পুট), এফং ফারাকুন(২১,২৩০ পুট)।           

 
এয-ই ভাধ্ঝ হদখা মাধ্ে দটন দটরভান হফি। আকাধ্ হভধ্ঘয আনাধ্গানা চরধ্ছই। এখনও হচৌখাম্বায হদখা 
হনই। দফধ্কধ্রয দদধ্ক আভাধ্দয তাোঁফু ়ির ফযধ্পয ওয (১৫,৫৯০)। এখাধ্ন জধ্রয খুফ অবাফ। ফযপ 
গদরধ্য় জর কযধ্ত অধ্নক ভয় হরধ্গ মাধ্ে। ধ্ন্ধে নাভায াধ্থ ফা়িধ্ত থাধ্ক িািা। ফাইধ্য দাোঁদ়িধ্য় থাকা 
মাধ্ে না। তায ভধ্ধেই শুরু ’র হনা-পর। হটধ্ন্ট ঢুকরাভ দুদিন্তা দনধ্য়। যাধ্তয খাওয়া দাওয়া হল, দকন্তু 
ঘুভ আধ্ছ না। হনা-পর চরধ্রা অধ্নক যাত অফদধ। ভাধ্ঝ ভাধ্ঝ উধ্ি হটন্ট দযষ্কায কযধ্ত দের 
ফাইধ্ক। ফযপ-চাা ়িায বয় আধ্ছ হতা! [আগাভী ধ্ফট ভাদি]         

াফটতী’য দছধ্ন নীরকণ্ঠ ফটত 


