
ুভন্ত যায়  

ফদ্রী থথকক থকদায প্রফাদ-কথয দুটি অং। প্রথভ কফে (ফদ্রী - ভদভকশ্বয), থল কফে (ভদভকশ্বয 
– থকদায)। প্রফাদকথয থল অং ভদভকশ্বয থথকক থকদায (ইয়াংফুক, ভান্থ ও বফারী কর) 
প্রচটরত থেক থ। এই প্রফাদ কথ (ফদ্রী থথকক ভদভকশ্বয) মাওয়ায জতয থ থখাোঁজাখুোঁটজয থচষ্টা 
চকরটছর থই ১৯৩৪ থথকক... 

কাকরয টদকক ডাটরয়া থখকয় থফটযকয় ড়রাভ ককর। আকগয টদন াপু্পয একিু যীয খাযা কয়টছর, 

টকন্তু আজ একদভ টিক আকছ। আজ (১২ থকেম্বয) টকফ ভত া ক্র কযা কফ। টকন্তু ওকয়দায াথ 
না টদকর কী কফ টকছু জানা থনই। টকছুক্ষন চরায কযই একরা একিা টফার ভুখ াোঁ কযা টক্রবা, থফ থফগ 
থকত ’র। ক্রভ ফাড়কত থাককরা টক্রবাকয ংখযা। আভযা একিা থযা-এ। ওটদকক ুনীর, থদকফন্দায 
আয ভনী আকযকিা থযা-এ। আভাকদযকক একিা জায়গায় দাোঁড় কটযকয় ওযা থগর থ খুোঁজকত। এত 
টক্রবাকয ভকধয টফকদয ম্ভাফনা থফট। তথাকটথত থ অকনকিাই উত্তয-টিভ টদকক থচৌখাম্বায গা ধকয 
ানাটতয়া ককরয টদকক মাওয়া য়। আভযা অকনকিাই দটক্ষণটদকক যকয়টছ। থফ টকছুক্ষণ দাোঁটড়কয় থাকায 
য ুনীর একরা। একিু কটিন কথ টক্রবা এটড়কয় আভযা থনকভ আট থনা-টপকেয টকছুিা টনকচয টদকক 
থমখান থথকক উকি থগকর থফ থপ থজান। অকক্ষাকৃত কভ ঢার ধকয আভযা চরটছ। থ থফাঝা মাকে না। 
থায়াইি আউি-এয ভকধয টদকাযা আভযা ন’জন দাোঁটড়কয় আটছ স্থানুফৎ। আকা আয ফযকপয াদা যকঙ 
চাযটদক একাকায।  াভকন ভাত্র টফ-টতটয পুি টবটটফটরটি। এয য থকাথাও টকছু থদখা মাকে না। তায 
ভকধয শুরু কয় থগকছ থনা-পর। অগতযা ুনীর আয থদকফনদ্রটজ টভকর টদ্ধান্ত থনয়, আজ আয এক া-ও 
একগাকনা নয়। এখাকনই থিন্ট ড়কফ।  
 
ভয় টফককর ৪ থি, টকন্তু তখনও াকািে থভম্বাযযা এক থৌঁছায়টন। থফাঝা মাকে না কখন আকফ। একিা 
তাোঁফু-থত ফাই টভকর ঢুকরাভ থকানওযককভ। থকাথায় আটছ, কর থথকক কত দূকয টকছুই থফাঝা মাকে না। 
মাক, াকািে থভম্বাযযা আায য ফ তাোঁফু াতা ’র। কযয ৬িা নাগাদ আকা টযষ্কায কত শুরু ককয। 
গযভ চা, ুয থখকয় যীয টকছুিা চাঙ্গা ককয ফাইকয থফকযাই। চাযটদক চাোঁকদয আকরায় থবক মাকে। থৌভযয 
কথাকত থচাখ তুকর তাটককয় থদটখ আকাক আকাগঙ্গা! থ থমন আভাকদয থ থদখাকে। ানাটতয়া কর 
াভকনই। ককয়ক ঘন্টায থ। আভাকদয াভকন স্বদকে দাোঁটড়কয় থচৌখাম্বা। টফারতায অথে কী জানা টছর না, 
এত কাকছ থথকক থচৌখাম্বা ফেত না থদখকর য়কতা জানাও কতা না। থচাখ ধাোঁটধকয় মায় আযটক। টনিু 
দাোঁটড়কয় থদটখ প্রকৃটতয অায ৃটষ্ট। তায রূ, য, গয থমন যকে টভক মাকে। কযাকভযা আকছ কঙ্গ, টকন্তু এ 
ৃটষ্ট ফ ধযা থছাোঁয়ায উকবে। ভকনয কযাকভযায় স্বল্প টকছু ফন্দী কয় থাকক।  
 
থৌভয আয াপু্প অকনক্ষন ফাইকয টছর। ওযা দারুণ টকছু ছটফও তুকরকছ। মাই থাক, আা কযা মায় আগাভী 
কার ওকয়দায বাকরা থাককফ। যাকত থখকয় শুকয় ড়রাভ ফাই পুযপুকয ভন টনকয়। 



১৩ তাটযখ কার থযাদ ঝরভকর। থযাদ ফযকপ টিককয থচাখ ধাোঁটধকয় টদকে। ফখাকন থমন ভকন কে ভটণ 

ভুকো ছড়াকনা। াভকনই দুধ াদা থচৌখাম্বা। থচৌখাম্বায চায টখয ২৩,০০০ থথকক ২৩,৫০০ পুকিয উচ্চতা 
টনকয় দাোঁটড়কয় আকছ। আভযা তাড়াতাটড় থযটড কয় থফটযকয় ড়রাভ। কার ন’িায় থফটযকয় টিক দিায় 
আভযা ানাটতয়ায ভাথায় (১৭,৩৫৮ পুি)! ফাই আনকন্দ আত্নাযা। এই থতা, আভযা থকযটছ। অকনক 
ফাধা-টফটত্ত, প্রটতকূরতা, ফ একমাত্রায় থটযকয় কচতন বাকফ, অতযন্ত াফধাকন আভযা এক থৌঁকছটছ 
আভাকদয অবীষ্ট রকক্ষয। আটভ টনকজ গতফছকযয দুঘেিনায য থথকক অকনক রড়াই ককযটছ দাোঁকত দাোঁত থচক। 
আজককয এই টদনিায জনয। মখন থই ভাকন্দ্রক্ষকণ এক থৌঁছরাভ, থচাকখয জর ফাোঁধ ভানকরা না। জটড়কয় 
ধকয ুনীর আয থদকফন্দ্রটজ।  
                      

 
                                                          টিভ ানাটতয়া ২০২২ 
ুনীর অতযন্ত বাকরা ভানুল, থতভটন আভাকদয থকা-গাইড থদকফন্দ্রটজ। ফাটড়য ফড়কদয ভত ককয াভকর চকরকছ 
ুকযা দরিা-থক । ফ আফদায াটভুকখ থাকন, কখনও থকানও টকছুকত না থনই, ফেক্ষণ অভটরন, ক্লাটন্তীন। 
ওোঁকক থদখকর থকভন ভন বাকরা কয় মায়। মাক, এফায আভাকদয নাভায ারা।  
 
থযা াকািে টনকয় ধীকয ধীকয খাড়া উৎযাই ধকয নাভটছ ফাই। আরগা াথয ভাকঝ ভাকঝই াকয়য টনচ 
থথকক কয মাকে। থফ রম্বা কযকতয থকল একিা আই যাচ-এয কাকছ থনকভ তায ফযকপ া থপকর 
াফধাকন নাভটছ ফাই। এয য থেটয়ায ধকয থফ টকছুিা থনকভ চকর এরাভ অটত তার (১৪,৪০০ পুি) 
এয কাকছ। এটি ভাককেকেয় গঙ্গায উৎস্থর। আভযা ানাটতয়া কর থথকক থনকভ দটক্ষণ টদক ফযাফয চকরটছ। 
অটত তার থথকক কফ নাভকত শুরু ককযটছ, তখনই টঝটয টঝটয ফৃটষ্ট। অকনকিা টনকচ থনকভ আফায চড়াই। 



এখন থফাোকযয এয াম্রাজয, ফ বীলন নড়ফকড়। খুফ াফধাকন া থপকর উিটছ। কাকযায যীকয আয টে 
থনই, ফৃটষ্টযও থমন টফযাভ থনই। তায ভকধয একিায য একিা টযজ থটযকয় চকরটছ। আভাকদয অকনকক 
টছকন, আটভ আয াপু্প একিু এটগকয়। াপু্প অনফযত া মুটগকয় চকরকছ আভাকক। ওয জনযই একগাকত 
াযটছরাভ। অফককল দূকয থদখকত থরাভ ুনীরকক। ফাই ক্লান্ত টফবস্ত অফস্থায় মখন ুজর কযাফয 
(১৫,৬৭৫ পুি) এয কযাম্পাইি-এ টগকয় থৌঁছরাভ, শুনরাভ াকািে থভম্বাযকদয আকত থদটয কফ। ওকদয 
একজকনয যীয থফ খাযা।             
          

 
                                                                    ুজর যফয 
একিা গুায কাকছ ফাই ফক যইরাভ ফৃটষ্ট ফাোঁটচকয়। ুফীয-দায থদওয়া টফটিি থখকয় ভকন ’র যীকয প্রাণ 
টপকযকছ। একিু কয ুফীযদা আয ন্দী থগর টনকচ কযাফয থথকক জর আনকত। কযয নাগাদ ফাই 
একরা। 
আভাকদয কযাম্প থথকক একিু টনকচ ওই অুস্থ ফযুকক াাময কযায জনয আকযা চায জন যকয় থগর। আজ 
যাত থদড়িায় টডনায! থখকয়ই শুকয় ড়রাভ। আকাকয অফস্থা তথথফচ। 

       ১৪ তাটযখ কাকর াপু্পয ডাকক ঘুভ বাঙকরা। একিু কয াকত চাকয়য কা। টককচকন দপায় দপায় 

খাফায ফাটনকয় টনকচয াকািে থভম্বাযকদয ািাকনা কয়কছ। কখন থফযকনা কফ জানা থনই। ুনীর টফবস্ত এই 
অফস্থায়। াপু্প আয আটভ ুনীর ও থদকফন্দ্রটজ’য াকথ আকরাচনা ককয টিক কটয, থফযকনা কফ ১২িা নাগাদ। 
তখনও ফৃটষ্ট কয়ই চকরকছ।  
 
টদ্ধান্তভকতা ১২িা নাগাদই আভযা ুজর কযাফয থথকক থফটযকয় ড়রাভ। আফায থই থফাোকযয াম্রাজয। 
াোঁচয াোঁচয কযকত কযকত মখন নন্দাফাটয ধাকয (১৬,০০০ পুি ) এক দাোঁড়ারাভ তখন থফরা একিা। তখন 
ফৃটষ্ট থথকভকছ। এফায নাভায ারা। থফ টকছুক্ষন নাভায য আফায ফৃটষ্ট। একিা াথকযয টনকচ দাোঁড়াই। এয 
ভকধয আভাকদয াকািে টিভও থনকভ এককছ। থম অুস্থ টছর তাককও নাভাকনা কয়কছ। এখন থ অকনকিাই 
বাকরা। খাটনক কয আকা একিু টযষ্কায কত আভযা আফায াোঁিা শুরু কটয। আজ থফট দূকয নয়। 



কচটন খার-এয অকনক আকগ একিা কযাটম্পং গ্রাউে (১৩,০২০ পুি )। এখাকনই তাোঁফু থপররাভ। যাকত 

আকরাচনায় টস্থয ’র, কার ফৃটষ্ট করও আভযা টনকচয টদকক নাভকফা।  

          
     কাচটন খাকরয আকগ কযাম্প                                                   ব্রহ্মকভর 

       ১৫ তাটযখ কার কার ুটয-ফটজ থখকয় আভযা থফটযকয় ড়রাভ ফৃটষ্ট ভাথায় টনকয়। টকছুক্ষন য 

থথকক শুরু করা থায়াইি আউি, তায াকথ চরকছ অনফযত ফৃটষ্ট। যাস্তা থভািা ভুটি বারই, ভাকঝ ভাকঝ টকছু 
থফাোয যাচ ছাড়া থযকভ অুটফকধ থনই। িাৎ আকা একিু টযষ্কায কর দুয থথকক থদখকত থরাভ 
থেইর থমিা কাচটন খার এ টগকয় টভককছ। আভযা অকনকিা উয টদকয় িেকাি এ থৌঁছরাভ কাচটন খার 
(১৪,৫২০ পুি)। এখাকন আভাকদয থপাকন একঝরক টগনার াওয়া থগর। প্রায় টদন দকক ফাকদ ফাই 

ফাটড়কত থমাগাকমাগ কযর। এফায ফাই থদকফন্দ্রটজ’য কাকছ জানকত চায়, ‘কতিা থ ফাটক?’ থদকফন্দ্রটজ ফকর,  
‘ঔয থথাড়াা।’ টকন্তু তায য চরকত য় ঘন্টা টতকনক। মাই থাক, তাও আফায টজকে কযরাভ, ‘আয 
কতিা ফাটক ভদভকস্বয থৌছকত?’  তাোঁয থই এক উত্তয ‘থথাড়াই ফাটক যায়।’  
 
এতটদন শুধু থফাোয িকক িকক যাস্তা ফকর থম টকছু য় বুকরই থগটছরাভ। এখন যাস্তা থকয় ভকনয 
আনকন্দ থোঁকি চকরটছ। কুয়াায় দূকযয টকছু থদখা না থগকরও অুটফকধ কে না। একিানা উৎযাই কথ 
নাভকত নাভকত ভাকঝ টকছক্ষণ দাোঁটড়কয় টছন টদকক থদখরাভ, ুনীর দূকয অুস্থ থভম্বাযকক াকািে টদকয় উয 
থথকক নাভাকছ। আকা একিু টযষ্কায কর দূকয াাকড়য গাকয় থদখা থগকরা ভদভকস্বয ভটন্দয। থও অল্প 
ভকয়য জনয। আফায ফ থঢকক থগকরা কুয়াায়। এখন প্রায় দুুয টতনকি, আভযা ঘাজটভ থছকড় 



গাছারা ,জঙ্গকরয কথ চরটছ। থফ টকছুক্ষন চকর টফকককরয টদকক থৌঁছরাভ ভদভকস্বয (১১,৫১৭ পুি) 
ভটন্দকযয কাকছ। ১৮০০/- িাকায টফটনভকয় ভটন্দয োটি টিক ককয টদকরা থাকা ও খাওয়ায জায়গা। এতটদন 
কয টফছানা কম্বর থদকখ ভন বাকরা কয় থগকরা। ফাই তাড়াতাটড় থে কয় ফক মাই বাকতয থারা টনকয়। 
কঙ্গ ডার ফটজ থখরাভ প্রাণ বকয। কযয ৭-িায় ভটন্দয থখারা কফ। একিু টফশ্রাভ টনকয় থাজা চকর আট 
ভটন্দকয। ুকযাটকতয উচ্চ ককে ভকরাচ্চাযণ, ঘন্টায বটন, ধু চন্দকনয গয, ফ টভটরকয় এক অননয 
টযকফ। ঘন্টা থদকড়ক থাকরাভ ভটন্দকয। থরাকজন প্রায় থনই ফরকরই চকর। আভযা কজন ছাড়া টকছু স্থানীয় 
থরাকজন টছর। াকড় আিিায ভয় চা থখকয় কম্বকরয টনকচ ফাই ফক টনটিন্ত ভকন গল্প কটয অকনক্ষণ। 
আগাভীটদকনয থ টনকয় দুটিন্তা থনই। ফায ভন ারকা। ফাই ুস্থ বাকফ টপকয আটছ । ফ টভটরকয় 
আভযা থফ টনটিন্ত। তাই প্রাণ খুকর আড্ডা আয থপকর আা টদকনয গকল্প ভগুর কয় থগরাভ। যাত াকড় 
দিায টদকক খাওয়ায ডাক ড়করা। যাকত বাত, রুটি, ফটজ, ডার। থি ুকয থখকয় থাজা কম্বকরয থবতয। 
ওটদকক ফৃটষ্টয টফযাভ থনই। টিকনয চাকর ফৃটষ্টয গান শুনকত শুনকত ঘুটভকয় টড়। 
 
          জাভা কাড়, জুকতা থভাজা ফ টবকজ। তাই কয থব্রকপাি ককয যওনা রাভ যাট গ্রাভ (৬,৪৪০ 
পুি) এয উকেক। আভাকদয থই ায়ক ফযুটি আজ অকনক ুস্থ। এখন আভাকদয াকথ গল্প কযকত কযকত 
চকরছ। গ্রাভ এ থনকভ গাটড় ধকয আভযা মাকফা শ্রীনগয। কার ৯িায় থফটযকয় টফককর ৪-থিয ভয় থৌঁছরাভ। 
থল টতন টককরাটভিায এত চড়াই থমকনা ভকন কে া চরকছ না আয। এখাকনই রাঞ্চ কযরাভ ফাই। এফায 
আয ায় াোঁিা নয়, গাটড়কত থচক গান শুনকত শুনকত চকরটছ শ্রীনগকযয টদকক।  
 
একটদকক ভকন আনন্দ; আয াোঁিা থনই থতা। আফায একই কঙ্গ ভনখাযা। এই াাড় ফেত অযণয ফ 
থছকড় টপকয থমকত কফ য বযতায়। টপযকত থতা কফই, তকফ খাটর াকত নয়...!  


