
প্রভাত কুমার গাঙু্গলী  

ককিংবদন্তীপ্রতীম প্রভাতকুমার গাঙু্গকল তাাঁর দীর্ঘ পদযাত্রা পর্বঘ কিমালর্ের কত অজানা পর্ের সন্ধান কদর্ের্েন, কত অকলগকল খুাঁর্জ ববকরর্ের্েন 
জীবনভর তার সকিক কির্সব িার্তর কার্ে বনই। তর্ব এটুকু বলা যাে, তাাঁর অবদান অসামানয। আজর্কর পদযাত্রীর্দর কার্ে কতকন প্রণময। 
বসই আকির দির্কর শুরুর্ত কতকন ককন্নর্রর কদক বের্ক ককন্নর ও তমসা উপতযকাদ্বর্ের কবভাকজকা প্রাচীর বপকরর্ে ির-কক-দুন বপৌঁের্নার 
উর্দযাগ কনর্েকের্লন। কতকনই কচকিত কর্রকের্লন বরাসু কগকরপেকটর্ক এবিং বসকট প্রাে অকতক্রম কর্র কগর্েওকের্লন। বসই অকভযান বৃত্তান্ত 
আর্রািী’র বেরকার মুখপর্ত্র ববকরর্েকেল ইকতপূর্বঘ; এবার্র বসকট কককিৎ সম্পাদনা কর্র পুনঃপ্রকাকিত ি’ল।  

১৯৮১ সার্লর অগস্ট মার্স 'ককন্নর ককলাস' পকরক্রমা-পর্ের বিষ বাধা চরিং পাস (১৭,২০০), অকতক্রম কর্র, 
প্রাকৃকতক দুর্যঘার্গর র্নর্টাে বাধয ির্ে সর্তর্রা িাজার কিট উচ্চতাে একটা বর্ া পাের্রর গার্ে বিস কদর্ে 
বর্স বগাটা রাতটা কাটার্ত ির্েকেল আমার্দর। আকম আর আমার কতন সঙ্গী বরুণ, বদবু ও কবভাকরর্ক। 
 পরকদন ৯ অগস্ট সকার্ল বৃকির্ত কপেল ববাল্ডার্রর ঢার্ল পা বরর্খ প্রাে ৬,০০০ কিট বনর্ম এর্স 
অবর্ির্ষ বপৌঁর্ে কগর্েকেলাম বসপা উপতযকার বিষ গ্রাম কেৎকুর্ল (১১,৩২০)। আর্গর রার্তর মালবািকর্দর 
মুর্খ আমার্দর দূরবস্থার কো আন্দাজ কর্র PWD বািংর্লার অকভজ্ঞ বচৌককদার গঙ্গালাল বনগী দরজার কার্ে 
অর্পক্ষা করকের্লন। আমরা বপৌঁর্ে বযর্তই মুর্খ একগাল িাকস কনর্ে কতকন আমার্দর অভযেঘনা করর্লন। 
কসাঁক  কদর্ে উর্ি এলাম বদাতলাে । বদখলাম, আমার্দর সব ‘সামান’ মালবািকরা এখার্নই জমা কর্র বরর্খ 
বগর্ে। 
 গ্রার্মর শুরুর্তই এই পাের্রর কতকর বািংর্লাকটর অবস্থান এককোে অনবদয। র্র্রর জানালা খুলর্তই 
বচার্খ প ল সুন্দরী বসপার্ক। কতরকতর কর্র বর্ে চর্লর্ে। তার কপের্নই সাকর পাইর্নর ঝা । সবুর্জর 
িযামকলমা আর নদীর কর্লাল কমর্লকমর্ি হৃদর্ে বয কির্লাল তুলর্বই—একো বলার অর্পক্ষা রার্খ না। মুিূর্তঘ 
মনটা ভাল ির্ে বগল। বয মনটার্ক কেন্নকভন্ন কর্র কদর্েকেল সদয বপকরর্ে আসা এক কালরাকত্র। মর্নর সব 



উৎকণ্ঠা আর অবসাদ, তার সর্ঙ্গ িরীর্রর অপকরর্মে ক্লাকন্ত বকাোে বগল িাকরর্ে! এরই মর্ধয কার্ন এল, 
'সাব চাে’। িব্দ দুকট বযন সঙ্গীর্তর মুেঘনার মত কার্ন ববর্জ উিল। কির্র বদকখ বচৌককদার। িার্ত ধুমাকেত 
চার্ের বপোলা । বসই চা – কবগত চকিি র্ণ্টাে যা জুর্টকেল মাত্র দুবার । শুধুই দু-মগ চা। আর তাই 
কনর্েই ল াইটা অবর্ির্ষ বিষ করর্ত বপর্রকেলাম। নরম কবোনাে বর্স আরাম কর্র চুমুক কদর্তই বচাখটা 
আপনা বের্কই বুর্জ এল। বচৌককদারর্ক ধনযবাদ কদর্তও ভুর্ল বগলাম। 
 রুকসযার্কর কভতর্র োকা কনর্জর্দর মালপত্র সবই কভর্জ কগর্েকেল। তাাঁবু সর্মত মালবািকর্দর 
বস্তাগুকলও বৃকির প্রর্কাপ বের্ক বাাঁর্চকন। তাই মূলযবান বরাদু্দরর্ক কার্জ লাগার্ত সবগুকলর্ক নাকমর্ে কনর্ে 
এর্স েক র্ে কদলাম বািংর্লার সামর্নর লনকটর্ত। অর্নককদন স্নান করা িেকন । বস সুর্যাগও বকউ ো র্ত 
চাইল না। দুপুর্র তৃকি কর্র খাওো দাওোর পর ককেুক্ষণ কবশ্রাম। কবকার্ল চা বখর্ে সঙ্গীরা বগল বসপার 
তীর্র বব ার্ত। আকম চর্ল এলাম গ্রার্ম, মালবািক বজাগা  করর্ত। এখান বের্ক এবার্র আমরা যাব ববারাসু 
কগকরবর্তঘর বখাাঁর্জ। কতনদিক আর্গ বসই ১৯৪৮ সার্ল দুনসু্কর্লর কিক্ষক J T M Gibbson গার্ াোর্লর 
িরকিল গ্রাম বের্ক জার্লকি গাড (নদী) ধর্র আর্রািণ কর্র বপৌঁর্ে কগর্েকের্লন লামখাগা কগকরবর্মঘ। বসখান 
বের্ক বনর্ম এর্সকের্লন বসপা উপতযকাে । তারপর বসপার তীর ধর্র ববি খাকনকটা বিাঁর্ট চর্ল এর্সকের্লন 
দকক্ষর্ণর জুপককো কিমবার্ি। বসখান বের্কই কগবসন কচকিত কর্রকের্লন ববারাসু কগকরবমঘর্ক। অপরকদর্ক 
গার্ াোর্লর টনস্ (তমসা) উপতযকা। ববারাসু বের্ক বনর্ম কতকন বপৌঁর্ে কগর্েকের্লন ির-কক-দুন এ। তাাঁর এই 
প্রর্চিার ির্ল বহুকাল বার্দ আবার খুাঁর্জ পাওো কগর্েকেল িতাব্দী প্রাচীন অেচ কবখযাত বসই বেড রুটকট। 
ঊনকবিংি িতাব্দীর বযবসােীরা এমনকক স্থানীে মানুষজনও যাত্রাপে সিংকক্ষি করর্ত ভাগীরেী উপতযকা বের্ক 
ধুমধার কাকন্দ কগকরপে অকতক্রম কর্র বপৌঁর্ে বযর্তন উচ্চতমসা উপতযকার রাওোই অির্ল। বসখান বের্ক 
এই ববারাসু কগকরপে বপকরর্েই সরাসকর বনর্ম আসর্তন উবঘরা িসযিযামলা বসপা উপতযকাকটর্ত। বলাই 
বাহুলয, প ন্ত ববলাে এই অপকরকচত স্থার্ন বর্ারারু্কর কর্র মালবািক খুাঁর্জ বগলাম না। তর্ব আলাপ ি’ল 
স্থানীে বযবসােী ধমঘচান্দকজর (ধমঘা) সর্ঙ্গ। তাাঁর ওপর্রই মালবািক বখাাঁজার দাকেত্ব নযস্ত কর্র কির্র এলাম 
বািংর্লাে। 
 পরকদন সকার্ল জলখাবার বখর্ে চর্ল এলাম ধমঘাকজর মুদীখানার বদাকার্ন। ওাঁর বদাতলা কার্ির 
বাক র কনচটা কার্জ লাকগর্ের্েন বদাকানর্র কতকর কর্র। খাকতর কর্র কনর্ে বগর্লন বদাতলাে। বদাকানর্র্রর 
চালার ওপর্র একিাকল বারান্দা। বচোর বটর্ন কনর্ে বসলাম বসখার্ন। অল্পক্ষর্ণর মর্ধযই গ্লাসভকতঘ চা কনর্ে 
িাকসমুর্খ িাকজর ির্লন ওনার স্ত্রী। একঝলক মুর্খর কদর্ক তাকার্তই বুঝর্ত পারলাম কক অসাধারণ রূপসী 
এই নারী। এখার্ন আসার আর্গ কলকাতাে ককন্নরর্দর্ির ককন্নরীর্দর বদর্খকেলাম স্বর্ে। এখন এর্কবার্র 
সামনাসামকন। না। গার্ াোলীর্দর মত সলজ্জ, অবগুণ্ঠনবতী নন। খুবই সপ্রকতভ। তাই আমারও জ তা 
কাটর্ত সমে লাগল না। অবাক ির্ে শুনর্লন, আকম কতদূর ের্ক এর্সকে। কসমলা এবিং কদকলর নাম শুর্নর্েন 
বর্ট, ককন্তু িির দুকট কতদূর্র - তা ধারণার বাইর্র। ধমঘাকজর দুই ভাই এর্ক এর্ক বদখা কর্র বগর্লন। তর্ব 
দুকট দুিুকমকি বের্লর্মর্ে দূর বের্কই আমার্ক কনরীক্ষণ কর্র যাকিল। ডাকর্লও তারা কার্ে এল না। স্ত্রী’র 
কার্ে বমিমানর্ক জমা কর্র কদর্ে ধমঘাকজ চর্ল কগর্েকের্লন বদাকান সামলার্ত। এবার্র উর্ি এর্স আর একটা 
বচোর বটর্ন কনর্ে পার্ি বসর্লন । প্রের্মই জাকনর্ে কদর্লন মালবািকর্দর বখাাঁজ করর্ত কতকন বলাক লাকগর্ে 
কদর্ের্েন। অর্নকটা কনকিন্ত িলাম। শুরু িল গল্প। আমার বকৌতুির্লর বিষ বনই। ককন্তু প্রশ্ন শুরু করার 



আর্গই ‘বাবুজী’ যার্ত ভুল না কর্রন, তাই জাকনর্ে কদর্লন ওই বজনানা (ককন্নরী সুন্দরী) তাাঁর একার স্ত্রী নন। 
ধমঘাকজরা চারভাই। দুজর্ন বযবসার্ে তাাঁর্ক সািাযয কর্রন। আর ককনষ্ঠকট ববি বোট। বস সুকুর্ল (সু্কর্ল) 
বগর্ে প র্ত। এই রমণী চারভার্েরই স্ত্রী। িাাঁ বাবুজী, ইধর বতা এযাইসাকি আদত িযাে!  
 একই রমণীর বহুপকতর কো (Polygamy) ভাসাভাসা বিানা কেল। ককন্তু একজন নাবালকও বয এক 
যুবতীর স্বামী ির্ত পার্র, এটা বকানমর্তই ভাবর্ত পাকরকন। সব বের্ক আির্যঘযর কো, এই প্রোকট যুগ যুগ 
ধর্র এ অির্লর সবাই খুিী মর্ন বমর্ন কনর্ের্েন। কনের্মর ককিন কনগ  বের্ক বমর্ের্দর মুকি কদর্ত তাই 
বকার্না কবদযাসাগর বা রামর্মাির্নর দরকার পর্ কন। ধমঘাকজ বুকঝর্ে বলকের্লন বসই কোই যার সারমমঘ িে 
সম্পকত্ত (কবর্িষ কর্র কৃকষজকম) যার্ত ভাগ না ির্ত পার্র। একটাই বতা পকরবার। জকম ভার্গর প্রর্োজনই 
বনই (বকিরাগতর্দর এখার্ন জকম বকনার অকধকার বনই)। এই বারান্দাকট গ্রার্মর প্রধান রাস্তার ধার্রই। তাই 
এখার্ন বর্স স্থানীে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবিং বোট বোট বের্লর্মর্েরা কীভার্ব কদন কাটার্ি তা বজর্নবুর্ঝ 
বনওোটা আমার কার্ে সিজ ির্ে কগর্েকেল। 
 ১১ আগস্ট। সকার্ল ককেুটা সমে বগল মালবািক খুাঁজর্ত। তারপর আমরাও চারবনু্ধ ববকরর্ে প লাম 
কেৎকুল পকরক্রমাে। ওকদর্ক মালবাির্কর অভার্ব আমার্দর পরবতঘী অকভযান বানচাল ির্ত বর্সর্ে। এখনও 
অর্নক পে পাক  কদর্ত ির্ব। অকতক্রম করর্ত ির্ব কিমাচল-উত্তরপ্রর্দি (বতঘমান উত্তরাখণ্ড) সীমার্ন্তর ওপর 
বসই ববারাসু কগকরবমঘ (১৬ ৯০০)। তারপর্রও পকরকল্পনা আর্ে। তর্ব বস কো ভাবা যার্ব পর্র। 
 বসপার ধার্র রাস্তা কতকরর কার্জ কনযুি ববি কর্েকজর্নর সর্ঙ্গ কো বললাম। এরা কদকনক 
মজুরীর্ত কাজ কর্র। র্র্রর কার্ে কাজ বের্  র্ার্  ববাঝা চাকপর্ে অজানা পর্ে পাক  বদবার মত ববাকামী 
করর্ত প্রস্তুত নে। বাধয ির্ে কবকার্ল েুটলাম ৩ কককম দূর্র নাগাকস্থ বচক বপার্স্ট। নদীর ধার্র বচক বপাস্টকট 
এমনভার্ব করা ির্ের্ে বয বসটার্ক এক র্ে বকউ একগর্ে বযর্ত পারর্ব না। বগট বির্ল কভতর্র ঢুকর্তই 
অর্নর্কর দৃকি আমার্ক অনুসরণ করর্ত লাগল। ভাকগযস পারকমট-খানা সর্ঙ্গ কর্র কনর্ে কগর্েকেলাম। বসটা 
ভার্লা কর্র বচক করার পর আমার্ক বপৌঁর্ে বদওো িল এককট র্র্র। বসখার্ন কের্লন একজন বমকডকযাল 
অকিসার। সদালাপী ভদ্রর্লাক। মর্ন িল, অর্নককদন বার্দ একজন খাাঁকট কসকভকলোনর্ক িার্তর কার্ে বপর্ে 
িাাঁি বের্  বাাঁচর্লন। জকমর্ে গল্প িল চা-কবসু্কট সির্যার্গ। কতকন জানার্লন এক বরকক পাকটঘর আসার কো। 
সামকরক বাকিনীর এই দলকট যার্ব লামখাগা কগকরবর্মঘ। সর্ঙ্গ োকর্ব কবস্তর মালবািক। তর্ব তারা আসর্ব 
আর্রা ৪/৫ কদন বার্দ। এতগুর্লা কদন কেৎকুর্ল বর্স োকা আমার্দর পর্ক্ষ সম্ভব নে। পর্কর্টর বরস্ত আর 
অকির্সর েুকট দুর্টার্তই টান পর্  যার্ব। আবার বদখা ির্ব বর্ল বজার কদর্ম িাাঁটা কদলাম গ্রার্মর কদর্ক। 
ধমঘাকজর কার্ে এর্স িাইনাল বনাকটি কদর্ত ি’ল। পরকদন সকার্লই রওনা ির্ত ির্ব। তাই মালবািক 
বজাগা  কর্র কদর্ত ির্ব রার্তর মর্ধযই। বািংর্লাে কির্র বনু্ধর্দর সব কো জানালাম। রাত ৮টা নাগাদ টচঘ 
িার্ত ববকরর্ে প লাম। বদবু সর্ঙ্গ এল। ভাকবকন, আমার্দর জনয শুভ সিংবাদ অর্পক্ষা কর্র আর্ে। ধমঘাকজ 
একজনর্ক বডর্ক আনর্লন। মাঝ বেসী। নাম রামগুরু। তার্ক প্রের্ম ববাঝার্ত িল আমরা বকান কদর্ক, 
বকাোে বযর্ত চর্লকে। আিযঘ! এই প্রেম গ্রার্ম একজনর্ক বপলাম বয ববারাসু-পার্সর নাম শুর্নর্ে। 
অর্নককদন আর্গ তার চাচা এক সার্ির্বর সর্ঙ্গ বসকদর্ক কগর্েকের্লন। তর্ব পার্সর কিক কনর্চ রর্ের্ে 
সকতযকার্রর (আকল) কবপদ। বসখার্ন রর্ের্ে অর্নকগুকল 'দারার' (কক্রভাস)। তার কোর্ক উক র্ে কদর্ত 
পারলাম না। কারণ চাচা কনর্জর মুর্খ ভাকতজার্ক একো বর্লকের্লন। মিা মুিককল িল। কগবসর্নর বলখা বয 



বইকট বের্ক আকম ববারসুপার্সর কো বজর্নকেলাম ( AS I SAW IT—JACK GIBSON) তার্ত এসব বকার্না 
ককেুরই উর্লখ বনই। এরা চাষবাস করা গ্রার্মর বলাক। বকানওকদন মালবাির্কর দাকেত্ব কনর্ে দুগমঘ পর্ে 
পাক  বদেকন। তাই ভে ভাঙার্নার বচিা করলাম আর বর্ল কদলাম কদকনক মজুরী বদব পাঁকচি টাকা কর্র। 
খাবার্রর টাকাও আলাদা বদব। রাকজ ির্ে বগল। ককন্তু বাকক দুজন? বস বযাপার্র আমার্ক আস্বস্ত কর্র চর্ল 
এল বািংর্লাে ‘সামান’ বদখর্ত। কতনর্ট বলাক বরকড করাই কেল। বনর্  বচর্  বলল, বহুৎ ভাকর িযাে সাব। 
রাত ববর্  যার্ি। আরও দুজনর্ক বজাগা  করর্ত ির্ব। তাই কো না বাক র্ে ওর্দর বরিন বকনার জনয 
ককেু টাকা িার্ত গুাঁর্জ কদলাম। কো কদর্ে বগল কতনজর্ন িাকজর ির্ে যার্ব সকাল ৮টার মর্ধয। 
 ১২ অগস্ট সকাল ৮টা নাগাদ কতনমূকতঘ এর্স সকতযই িাকজর িল। বাকক দুজন এর্সই ববাঝাগুকল 
না াচা া কর্র বদর্খ কনল। তারপর চর্ল বগল কতকর ির্ে আসর্ত। দিটা নাগাদ কির্র এল কনর্জর্দর কম্বল 
আর খাবার্রর পুাঁটুকল সর্ঙ্গ কনর্ে। বািংর্লার বচৌককদারর্ক কিসাব কমকটর্ে বককিস কদর্ে রওনা কদর্ত সার্  
দিটা ববর্জ বগল। আমার্দর চারজর্নর দর্ল এবার বযাগ িল আর্রা কতনজন। রামগুরু (৫২), িযামানন্দ 
(৪৯) এবিং কিশুরাম (২৬)। 
 মালবািক বজাগা  ির্ে যাওোে খুকি খুকি মর্ন িাাঁটা শুরু কর্র কদলাম। বসপার তীর ধর্র পূবঘমুর্খ 
। ধমঘচান্দকজর্ক মর্ন মর্ন আবারও ধনযবাদ । ববাঝা বইর্ত অনভযস্ত মালবািকরা ককন্তু ক্রর্মই কপকের্ে 
প র্ত লাগল। তর্ব র্ণ্টা খার্নর্কর মর্ধয আমরা বপৌঁর্ে বগলাম নাগাকস্থ বচকর্পার্স্ট। প্রর্োজন ির্ব বর্ল 
চারকট পারকমট িার্তর কার্ে বরকড করা কেল। বসগুকল ভার্লা কর্র পরীক্ষা করার পর ও-বক ির্ে বগল । 
আর্গর কদর্নর আলাপটাও কার্জ বলর্গ বগল। তাই বচকর্পার্স্ট ববকিক্ষণ আটর্ক োকর্ত ি’ল না। মর্ন 
প ল, কবধ পারকমর্টর অভার্ব কবদুযৎর্ক (সরকার) এখার্ন আটর্ক বদওো ির্েকেল। ১৯৭৬-৭৭ সার্ল তার 
ঐকতিাকসক ‘বসার্লা োন্স-কিমালোন এক্সকপকডিন' এখার্ন একটা ধাক্কা বখর্েকেল। 
 আর্গর কদন ডািারবাবুও বর্লকের্লন, দুন সু্কর্লর এককট োত্র দলর্কও অকভযান অসমাি বরর্খ এখান 
বের্ক কির্র বযর্ত ির্েকেল। সীমার্ন্তর অগ্রবতঘী র্াাঁকটগুকল এ বযাপার্র বকার্না সমর্ঝাতা কর্র না। অপরকদর্ক 
কবধ পারকমট োকর্ল তার্দর কাে বের্ক বয কতরকর্মর সািাযয পাওো যাে বসটা ববি বুর্ঝকেলাম ১৯৭২ 
সার্ল। কচনা আক্রমর্ণর পর প্রেম অসামকরক দল কিসার্ব আমরা পবতঘাকভযার্ন কগর্েকেলাম বদ্রীনাে বের্ক 
মানাগ্রাম বপকরর্ে মানা পার্সর কদর্ক। প্রচণ্ড তুষারপাত ির্েকেল। ওই পর্ের প্রধান র্াাঁকট র্াসর্তাকলর 
অকিসাররা সািার্যযর িাত বাক র্ে না কদর্ল আমার্দর অকভযান িের্তা মাঝপর্েই পকরতযি িত। 
 নাগাকস্থর পর্রর বচকর্পাস্ট দুকি (Dunthi) োক র্ে বসপার দকক্ষণ তীর্রর (true right bank) 
পেকট চর্ল বগর্ে আরও পূর্বঘ কনোল-এ। এখার্ন উত্তর-পূবঘ কদক বের্ক প্রবলর্বর্গ বনর্ম এর্সর্ে আরর্সামািং 
নালা। এই নালা পে ধর্র উর্ি বগর্ল পাওো যার্ব এককট কগকরবমঘ— ইোমরািং-লা (১৭,৭১৭)। বপরর্লই 
কতিত। এ পর্ে আর্গ কনেকমত পনয চলাচল করত। কনোর্লর দকক্ষণ-পূবঘ কদর্ক রর্ের্ে বসপা কিমবাি। 
আমার্দর সুন্দরী বসপার উৎস বসখার্নই। কিমবার্ির দকক্ষর্ণ রর্ের্ে এক বজা া কগকরবমঘ লামখাগা 
(১৭,৩০০কিট) এবিং বোটখাগা বা বনলা পাস (১৬,৯০০কিট)। দুর্টা পাসই অকভযাত্রীর্ক বপৌঁর্ে বদর্ব 
গার্ াোর্লর একই গ্রাম িরকির্ল। 
 পর্ে বযর্ত বযর্ত লক্ষয করলাম গােপালা, জঙ্গল। বিষ ির্ে বগর্ে। আমার্দর বাাঁ কদর্ক পািার্ র 
সাকর। ককেুটা দূর্র উাঁচু উাঁচু পবঘতচূ াগুকলর্ত বরর্ির প্রর্লপ। পার্ে চলা বসাজা সরল রাস্তা ধর্র ককেুটা 



বযর্তই বদখলাম পািার্ র বুক কচর্র বনর্ম আসর্ে একটা ঝরণাধারা। ববাঝাই বগল চরিং গ্রাম বের্ক মিংসু 
পাস বপকরর্ে এটাই বনর্ম আসার পে। বপৌঁর্ে বগলাম একটা বোর্টা অেচ সুন্দর কযাকম্পিং গ্রাউর্ে। আর 
এর্গান কিক ির্ব না। অর্পক্ষা করর্ত ির্ব মালবািকর্দর জনয। ববি ককেুক্ষণ পর দূর্র তার্দর বদখা 
বপলাম। পািার্ র ওপর বের্ক মার্ঝ মার্ঝ বনর্ম এর্সর্ে বোর্টা বোর্টা ঝরণা। ৯ কককম আসার পর নদীর 
অপর পার্  বদখা বগল এক জলধারা বনর্ম এর্স বসপার্ত কমির্ে। বুঝলাম এই বসই জুপককো নালা। এরই 
ধার কদর্ে উর্ি বযর্ত ির্ব কিমবার্ির কদর্ক। ককন্তু নদী এখার্ন ববি চও া। পারাপার্রর জনয বনই বকার্না 
বসতু। আরও খাকনকটা একগর্ে বপর্ে বগলাম বসতুকটর্ক। জােগাটার নাম রানীকাো (১২কককম)। নদী বপকরর্ে 
একটু উর্ি আসর্তই আিযঘ ির্ে বদখলাম বসখার্ন কর্েকজন বলাক বর্ারারু্কর করর্ে। এরা কারা? অদূর্রই 
একটা বমসর্টন্ট খাটার্না রর্ের্ে। তার কভতর বের্ক ববকরর্ে এর্লন এক ভদ্রর্লাক। আলাপ িল। নাম 
চাাঁদলাল মারওো। বাসস্থান লুকধোনাে। চাককর কর্রন পালামপুর্রর নামকরা এক বডোকর িার্মঘ। বের্র 
কর্েকটা মাস এখার্ন আর্সন একপাল ইোক (চমকর) আর জাকসঘ (িঙ্কর জাতীে বগারু) সর্ঙ্গ কনর্ে। 
কর্েককটর্ক বদখাও বগল। কক স্বাস্থয! গা কদর্ে বযন বতল কপের্ল প র্ে। চমকর গাইগুকলরও স্বাস্থয খুব ভার্লা। 
এর্দরই দুধ বের্ক কর্, মাখন, কচজ, পকনর- না জাকন আর্রা কত কী কতকর ির্ি। ববাঝা বগল বযবসা ববি 
বর্ া ধরর্ণর। িিাৎ বচার্খ প ল ববি কর্েককট বিৌকজ বাঙ্কার। কর্েককদন আর্গই আমরা সুরকটিং-কটিং 
বচকর্পার্স্টর বাঙ্কার্র রাত কাকটর্েকে। কিক করলাম এখার্নও তাই করব। মারওোকজ ককন্তু আমার্দর বসাজা 
ঢুককর্ে কনর্লন কনর্জর প্রিস্ত তাাঁবুর্ত। 
 এখার্ন বপৌঁর্েকেলাম ববলা সার্  কতনটাে। ককন্তু কবকাল সার্  পাাঁচটার্তও আমার্দর কতনমূকতঘর বদখা 
বনই। আমার্দর অবিয অসুকবধা িকিল না। মার্রাোকজর কনর্দঘর্ি মার্ঝ মার্ঝই আসকেল চা, দুধ, এমনকক 
চাপাকট আর রাজমার সবজীও। সর্ঙ্কাচ করার মার্ন িে না । খুব কক্ষর্ধও বপর্েকেল। বপট ভরর্লও মনটা 
ককন্তু অকস্থর করকেল মালবািকর্দর জনয। সমে চর্ল যার্ি দ্রুত। ক্রর্মই কনকিত িকিলাম ববাঝা বইর্ত না 
বপর্র তারা কির্র বগর্ে গ্রার্ম। আাঁধার র্কনর্ে আসার পর আর বর্স োকর্ত পারলাম না। টচঘ িার্ত এপার্র 
এর্স একগর্ে চললাম নাগাকস্থর কদর্ক। সূযঘ বডাবার পর িাণ্ডাটা ববি জাাঁককর্ে পর্ র্ে। ভাবকেলাম মালপত্রগুকল 
রাস্তাে বির্ল বরর্খ যকদ ওরা গ্রার্ম কির্র কগর্ে োর্ক তাির্লই কবপদ। অন্ধকার্র ককেুই বদখা যাকিল না। 
ককেুক্ষণ পর বপলাম গলার আওোজ। আসর্ে কতনজর্নই, মালগুকল কপর্িই আর্ে। বকাঝকা করা দূর্রর কো 
টর্চঘর আর্লাে পে বদকখর্ে বসতু বপকরর্ে সবাইর্ক কনর্ে এলাম এপার্র। আমার দীর্ঘকার্লর অকভজ্ঞ সঙ্গী 
বরুণ পকরকস্থকতটা বুর্ঝ কনর্ে েুর্ট এল বকটকল ভকতঘ চা কনর্ে। দু গ্লাস কর্র চা আর খান কর্েক কবসু্কট বপর্ট 
চালান কর্র বদবার পর ওর্দর মুর্খ কো িুটল। মারওোকজর কনর্দঘর্ি চাপাকট-রাজমা এর্দরর্কও ভাগ কর্র 
বদওো িল। অবাক ির্ে বদখলাম, স্থান, কাল, পকরর্বি বভর্দ একজন পাকা বযবসােীও কীরকম 
অকতকেবৎসল ির্ত পার্রন। এতটা সকতযই ভাবর্ত পাকরকন । 
 ১৩ অগস্ট বভার্র রু্ম বের্ক উর্ি বরুণর্ক বদখর্ত বপলাম না। ককেুক্ষর্ণর মর্ধযই বস কিশুরামর্ক 
সর্ঙ্গ কনর্ে তাাঁবুর্ত ঢুর্ক প ল। বকটকলর্ত গরম চা। মারওোকজ এবিং তাাঁর সঙ্গীর্ক রু্ম বের্ক তুর্ল বরুণ 
চার্ের গ্লাস ধকরর্ে কদল। এটাও আবার তাাঁরা আিা কর্রনকন। দুজর্নরই মুর্খ িাকস িুর্ট উিল। বভার্রর 
কনকর্ন িাণ্ডাে গরম চার্ের আর্মজ, দুপক্ষর্কই বযন একটা আমীেতার সুর্তাে ববাঁর্ধ কদল। 
  



 বদবু আর কবভাকর ধর্রই কনর্েকেল এর্দরর্ক কনর্ে আর এর্গান সম্ভব ির্ব না। চা বখর্ে বরুণ ককন্তু 
বসাজা চর্ল বগল বপাটঘারর্দর কার্ে। কার কী অসুকবধা, বকাোে দরদ, কী ওষুধ লাগর্ব—সব বযবস্থা কর্র 
কদল। আর্গর কদন ওর্দর ভার্লা কর্র খাওো বজার্টকন। তাই কতনজনর্কই লাকগর্ে কদল চাপাকট কতকর করর্ত। 
চাপাকট, চা খাওো ি’ল। আমরাও বেকিাস্ট বসর্র কনলাম। মালপত্রও আবার বাাঁধাোাঁদা ির্ে বগল। এবার্র 
ওর্দর পাো রামগুরুর্ক কার্ে বডর্ক কনর্ে সরাসকর কজজ্ঞাসা করলাম, কী করর্ব? ওপর্র কদর্ক উির্ব নাকক 
কির্র যার্ব গ্রার্ম ? অর্নক টালবািানার পর অবর্ির্ষ বযর্ত রাকজ িল ওপর কদর্কই। তর্ব একটা ির্তঘ। 
ববাঝা িাল্কা করর্ত ির্ব। রামগুরু তার ককটবযাগ বের্ক কর্েকটা কজকনস বার কর্র কদল। িযামানন্দ বটর্ন 
বার করল ব  বপ্রসার কুকারটা। কিশুরাম চুপ কর্রই রইর্লা। কজজ্ঞাসা করলাম, ‘বযাস, ইতনাই?’ উত্তর এল, 
‘িাাঁ সাব।’ মালগুকলর ককেুটা আকম সযার্ক ভর্র কনলাম। বাককটা বরুণ। আমার রুকসযার্ক আর জােগা কেল 
না। বাকক পেটা একটা ভাকর বপ্রসার কুকার িার্ত কর্র কনর্ে চলা সম্ভব নে। কী মর্ন িল, কিশুরার্মর কাাঁর্ধ 
িাত রাখলাম । জওোন বের্ল। আমার মুর্খর কদর্ক তাককর্ে বপ্রিার কুকারটা ধীর্র ধীর্র কনর্জর বঝালাে 
ঢুককর্ে কনল। কাজ বিষ। এবার কবদাে বনবার পালা গত রাতটা পার কর্র বদওোর জনয মারওোকজর িাত 
দুর্টা জক র্ে ধরলাম। কতকনও তাাঁর সঙ্গীর্দর কনর্ে িাকসমুর্খ কবদাে জানার্লন। আমার্দর যাত্রা শুরু। র্ক র্ত 
তখন আটটাও বার্জকন।  
 নদীর বাম তীর ধর্র উর্টা পর্ে চর্ল এলাম বসই জােগাে বযখার্ন জুপককো নালা প্রবল ববর্গ বধর্ে 
এর্স ঝাাঁপ কদর্ের্ে বসপার বুর্ক। ককেুটা উর্ি আসর্তই বচার্খ প ল বর্ াসর্ া এক উপতযকা। পূবঘ পকিম 
দুকদকই পািা  কদর্ে বর্রা। নালার্ক সঙ্গী কর্র ধীর্র ধীর্র একগর্ে চললাম দকক্ষণ কদর্ক। শুরু িল ভুজ 
গার্ের জঙ্গল। জঙ্গল বপকরর্ে আবার ককেুটা িাাঁকা জােগা। বর্ া বর্ া গােপালার পর এবার বঝাপঝা । 
আমরা জুপককোর দকক্ষণ পা  ধর্র (true right bank) একগর্ে চর্লকে। দূর্র বদখা যার্ি বগালাকৃকত এক 
পবতঘকিখর বযখান বের্ক কগকরকিরা চর্ল বগর্ে দকক্ষণ-পূর্বঘ। মর্ন প ল কিমালোন জানঘার্লর ১৮নিং ভলুযর্ম 
কগবসন বয বস্কচ মযাপকট এাঁর্ককের্লন বসখার্ন এই কিখরকটর উচ্চতা বদখার্না ির্ের্ে ১৯,৬৬৪ কিট। তাির্ল 
কিখর বের্ক দকক্ষণ-পূবঘগাকম ওই কগকরকিরার ওপর্রই রর্ের্ে ববারাসু কগকরবমঘ। নালার দকক্ষণ পা  ক্রমিই 
উাঁচু ির্ত োকল এবিং ককেুটা পর্রই বদখা বগল এক বজা া কগকরবমঘ। কগকরকিরার ওপর্র পরপর দুকট 
কডর্প্রিান্। ককন্তু কগবসর্নর ওই মযাপকটর্ত উর্লখ করা ির্ের্ে মাত্র এককটর্কই। একটু ধর্ন্দ পর্  বগলাম । 
আমার্দর ডানকদর্ক কনর্চ জুপককো নালা বর্ে আসর্ে কিমবাি বের্ক। তার ওপার্র ককেুটা দূর্র বদখা যার্ি 
কগকরবমঘ দুকটর্ক। কদ্বতীে কগকরপেকট বপকরর্ে দকক্ষণ-পূবঘ কগকরকিরা রু্র্র বগর্ে দকক্ষণ কদর্ক। ককেুক্ষণ বার্দ 
িিাৎই বদখর্ত বপলাম অর্নকগুকল োগল-বভ া ইতস্তত চর্র ববরার্ি। যোরীকত তার্দর পািারা কদর্ি কতনকট 
কতিকত বলামি কুকুর। এবার বমষপালর্কর তাাঁবুকট বদখা বগল। কুকুর্রর কচৎকার্র কতকন তাাঁবু বের্ক ববকরর্ে 
এর্লন। এরকম একটা কনভৃত, পাণ্ডববকজঘত জােগাে বকিরাগতর্দর আসর্ত বদর্খ খুবই বয আিযঘ ির্ে 
বগর্লন তা বলার অর্পক্ষা রার্খ না। মার্সর পর মাস এই কনঝুম পুরীর্ত বপাষযর্দর সর্ঙ্গ কদন কাটার্ত অভযস্ত 
বলাককট মানুর্ষর বদখা বপর্ে ককন্তু খুকিই ির্লন। ককেু বলার আর্গই আমার্দর িার্ত চার্ের গ্লাস একগর্ে 
কদর্লন। গল্প করার জনয অন্তরাে িকিল ভাষা । তর্ব আমার্দর মালবাির্করা এর্স প াে িইিই কর্র শুরু 
ির্ে বগল গল্প। আমরা বকাোে বযর্ত চাইকে বস কো বজর্ন বচাখ বর্ াবর্ া কর্র কী সব বুকঝর্ে বলর্ত 
লাগর্লন। রামগুরু একটু ববকি র্কনষ্ঠ িল। মর্ন ি’ল পর্ের িকদি বজর্ন বনওোর পািাপাকি বকাোে কতটা 



খত রা (কবপদ) আর্ে তা বজর্ন কনর্তও ভুল করল না। একটা বর্ া পাের্রর ওপর বর্স মযাপ কবকের্ে কম্পাস 
বার কর্র চলল মযার্পর সর্ঙ্গ মাউর্ন্টনর্ক কমকলর্ে বনবার প্রর্চিা। কনু্টযর মযাপকট বপর্েকেলাম বনু্ধবর জেদীপ 
সরকার্রর কাে বের্ক। এবার্র বুঝলাম প্রেম কডর্প্রিনকট বকার্না পাসই নে। কারণ বসখান বের্ক পাের্রর 
ঢাল খা া বনর্ম এর্সর্ে কিমবার্ির কদর্ক প্রাে িাজার কিট। এ পর্ে যাতাোত করা চর্ল না। সুতরািং 
কদ্বতীেটার্কই টার্গঘট কর্র আবার একগর্ে চললাম। 
 এরপর্রর পে একটু ককিন। জুপককো কিমাবার্ির প্রাকন্তক গ্রাবর্রখার (Terminal Moraine) ঢাল 
চর্ল এর্সর্ে দুককর্লাকমটার্ররও ববকি। গ্রাবর্রখার বসই পাের টপর্ক বপৌঁের্ত ির্ব নালার উৎস মুর্খ 
(Snout)। তারপর বঢাকা যার্ব মূল কিমবার্ি। ইকতপূর্বঘ বমার্রর্নর পাের টপকার্নার সব বের্ক কতি 
অকভজ্ঞতা ির্েকেল সারা উমগা কিমবার্ি, ১৯৭৭ সার্ল। তাই কসদ্ধান্ত কনলাম আমার্দর বাাঁকদর্কর পািার্ র 
ঢার্ল পে কর্র কনর্ে একগর্ে বযর্ত ির্ব। বসখার্ন রর্ের্ে নুক পাের (Scree)। বর্ া পাের্রর সিংখযা কম। 
তর্ব নুক  পাের্রর ঢার্ল পে কতকর কর্র একগর্ে যাওো কম কিকর নে। তোকপ কনর্চর ববাল্ডার্রর জঙ্গর্ল 
কনিানা কিক কর্র লািার্ত লািার্ত একগর্ে চলা আরও ববকি শ্রমসার্পক্ষ। 
 সঙ্গীর্দর কনর্ে একগর্ে চললাম। রামগুরু আমার্দর সর্ঙ্গ রইল ককন্তু িযামানন্দ এবিং কিশুরাম চলল 
গ্রাবর্রখার পাের টপকার্ত। তার্ত দূরত্ব কম ির্ব। পািার্ র ঢালকট ববি খা া। চলর্ত ির্ব িাল্কা পার্ে 
নাির্ল নুক  পাের্রর ওপর কতকর পার্ের োপ বভর্ঙ্গ প র্ব। কনর্চ ওর্দর দুজর্নর ওপর নজর রাখর্ত 
িকিল। এবার বদখা বগল জুপককো নালার স্নাউট পর্েন্টর্ক। লক্ষ করলাম অন্তত কতন জােগা বের্ক জল 
ববকরর্ে আসর্ে। তাই কনকদঘি এককটর্ক উৎস মুখ বলা, কিক ির্ব না। স্নাউর্টর আর্গ প্রাে ২/৩ 
ককর্লাকমটার্রর টারকমনাল বমার্রন বদর্খ মর্ন ির্েকেল জুপককো কিমবািকট ববি কপকের্ে এর্সর্ে। তর্ব এসব 
জােগাে ভূ-কবিারদরা যকদ বকানওকদন আর্সন তর্বই প্রকৃত তেয পাওো যার্ব। 
 স্নাউর্টর পর বের্ক আমার্দর দুই মালবাির্কর আর িকদি বপলাম না। যকদও রামগুরু আশ্বস্ত করল, 
উর্ো বলাগ কিক পহুচ জার্ের্ঙ্গ। ককেুটা চলার পর বদখলাম অর্নক উাঁচুর্ত বাাঁকদর্কর পািার্ র মাো বের্ক 
প্রবল ববর্গ বনর্ম আসর্ে এককট নালা। কনর্চই রর্ের্ে এক অপ্রিস্ত উপতযকা। নালাকট এই সাইড ভযালী ধর্র 
েুর্ট চর্লর্ে জুপককোর স্নাউর্টর কদর্ক। আমার্দরও এবার বনর্ম আসর্ত িল ওই সাইড ভযালীর্তই। বারবার 
জল বপর্রার্ত ির্ব, তাই জুর্তা বমাজা খুর্ল বিললাম । খাকনকক্ষণ পর মর্ন িল এবার োমার সমে ির্ে 
বগর্ে। কারণ র্ক র্ত বার্জ সার্  পাাঁচটা। কঝরকঝর কর্র বৃকিও শুরু ির্ে বগর্ে। ককন্তু নালার জল এ 
জােগাটাে এতই কদঘমাি বয একগর্ে বযর্তই িল। বিষ পযঘন্ত বপর্ে বগলাম একটা মর্নামত আস্তানা। রাত 
কাটার্নার জনয বমষপালকর্দর পাের সাকজর্ে কতকর বদওোর্লর ওপর বরুণ তাাঁবুর Outer fly টা চাপা কদর্ে 
কদল। এখার্ন রান্না করাও যার্ব আবার মালবািকরা রাত কাটার্তও পারর্ব। ককন্তু বাকক দুজর্নর বদখা বনই। 
অেচ তার্দর কার্েই রর্ের্ে চা কতকরর সরঞ্জাম। ককেু শুকর্না খাবারও। অর্পক্ষাে না বের্ক কনর্জর্দর তাাঁবুটা 
খাকটর্ে বিললাম। তারপর বনর্ম এল আাঁধার। এবার রামগুরু টচঘ িার্ত ববকরর্ে প ল সঙ্গীর্দর খুাঁজর্ত। 
তার্দর পাওো বগল ককেুটা দূর্র নালার অপর পার্  এ ধরর্নরই একটা আস্তানাে। র্ক র্ত বার্জ রাত ৮টা। 
এরপর অর্নক রার্ত আধকাাঁচা কখচুক  কতকর ির্ল বসটা বখর্ে ঢুর্ক প লাম কিকপিং বযার্গর কভতর্র। শুনলাম 
এই জােগাটার নাম বুর্ঙ্গ। উচ্চতা সার্  বচার্দ্দা িাজার (১৪, ৫০০) কির্টর মর্তা। বৃকি পর্  চলল সারা রাত 
ধর্রই। 



 ১৪ অগস্ট, ১৯৮১। এক গুরুত্বপূণঘ কদন। ববারাসু অকতক্রম কর্র বপৌঁোর্ত ির্ব ির-কক-দুর্ন। 
সকার্লর আকাি বমর্ািন্ন বর্ট তর্ব বৃকি িকিল না। সব ককেু পযাক কর্র রওনা কদর্ত সার্  নটা ববর্জ 
বগল। ককেুটা ডান কদর্ক সর্র আসার পরই বদখলাম কিমবার্ির দকক্ষণ পাশ্বঘ গ্রাবর্রখার উাঁচু করজ বসাজা চর্ল 
বগর্ে পূবঘকদর্ক । তার ওপর কদর্ে একগর্ে োমলাম কদ্বতীে অেঘাৎ আসল কগকরপেকটর কিক উর্টা কদর্ক। 
বাইর্নাকুলার বচার্খ লাকগর্ে খুাঁজর্ত লাগলাম, বপৌঁোর্নার জনয বকান্ রুটকট অর্পক্ষাকৃত সিজ ির্ব। 
 কিমবার্ির অপর কদর্ক বরর্ির উাঁচু মেদান। তার প্রার্ন্ত বদখা যার্ি ববারাসু কগকরপেকটর্ক। বসখান 
বের্ক দকক্ষণাকভমুখী কগকরকিরাকট অধঘচিাকৃকত আকার্র রু্র্র বগর্ে উত্তর-পূবঘ কদর্ক। এর্কবার্র বির্ষ 
আমার্দর বাাঁ কদর্ক রর্ের্ে এক সুউচ্চ কিখর। আনুমাকনক কুক িাজার িুর্টর বসই কিখরকট গমু্বজাকৃকত। তার 
কনচ বের্কই জুপককো কিমবািকট বনর্ম এর্সর্ে। পূবঘ-পকির্ম কবসৃ্তত প্রাে ১২ কককম দীর্ঘ কিমবাি আমার্দর 
পার্ের কনর্চ দু ককর্লাকমটার প্রিস্ত । তার্ক আ াআক  ভার্ব অকতক্রম কর্র চর্ল এলাম অপরকদর্ক। এখান 
বের্ক ধার্প ধার্প উর্ি বযর্ত ির্ব অন্তত দু িাজার কিট। প্রের্মই বপলাম এক নুক পাের্রর প্রাচীর। ওিার 
শুরুর্তই বৃকি। তার মার্ঝই পাাঁচর্িা কিট উর্ি আসর্ত িল। তারপর দুকদর্ক দুর্টা রক বার্ের্সর (rock 
buttress) মাঝখান কদর্ে পে কর্র কনর্ে বপৌঁর্ে বগলাম িি বরর্ির এক কবিাল মেদার্ন। পূবঘ-পকিম 
দুকদর্কই পািা  কদর্ে বর্রা। দকক্ষণ প্রার্ন্তর কগকরকিরাকট একজােগাে ককেুটা বনর্ম এর্স কতকর কর্রর্ে একটা 
কডর্প্রিন। বুঝলাম ওটাই ববারাসু কগকরবমঘ (১৬,৯০০)। ওইখান কদর্ে বপকরর্েই বপৌঁের্ত ির্ব ির-কক-দুন 
উপতযকাে। 
 বরর্ির মেদানকটর মাঝামাকঝ এর্স মর্ন পর্  বগল রামগুরুর চাচার সতকঘবাণী। বদখর্ত বপলাম 
এধার্র ওধার্র ববি কর্েকটা িাাঁ করা (open) কক্রভাস। বসগুকলর্ক এক র্ে বা লাকির্ে পার ির্ে আসর্ত 
ি’ল। এর্ক এত্তা-এত্তা কিউ (বরি) তারওপর এই দারার (কক্রভাস)। অনভযস্ত গ্রার্মর মানুষগুকল 
স্বাভাকবকভার্বই ভে বপর্ত লাগল। রামগুরু বতা কনর্জর্ক এর্কবার্র গুকটর্ে কনর্ের্ে। িের্তা আির্িাষ ির্ি 
চাচার সতকঘবাণী বিার্নকন বর্ল। যাই িাক এবার একটা বর্ া কক্রভার্সর মুর্খামুকখ িলাম। আমার্দর কার্ে 
ক্লাইকমিং ইকুইপর্মন্ট বলর্ত কেল এক কর্েল নাইলন দক  ও একটা আইস এযাক্স। িযামানর্ন্দর বচিারাটা 
লম্বা চও া। তাই দক র একটা প্রান্ত কদর্ে বললাম বকামর্র ববাঁর্ধ কনর্ত। বভর্বকেলাম আমার স্ট্রিং-কবর্লর (be
-lay) ওপর ওর্ক প্রের্ম কক্রভাসকট পার ককরর্ে কদর্ল সুকবধা ির্ব। ককন্তু অবাক ির্ে বদখলাম, দক র্ত 
একটা লুপ কতকর কর্র ও বসটা মাো কদর্ে গকলর্ে কনল। িাটল ভকতঘ কিমবার্ি চলর্ত বগর্ল দক র্ত কবর্িষ 
বরাপনর্টর (Rope Knot) প্রর্োজন িে, বসটা িযামানর্ন্দর জানার কো নে। ককন্তু ও বয কাণ্ডটা করল তার্ত 
বতা সমূি কবপদ। আমার কবর্ল বরার্প টান প র্ল দক টা ওর মাোর ওপর কদর্ে ববকরর্ে আসর্ব আর ও ঢুর্ক 
যার্ব কক্রভার্সর কভতর। আিা কর্রকেলাম কপর্ির ববাঝার তলাে বকামর্র দক টা ও ভার্লা কর্র ববাঁর্ধ বনর্ব। 
তর্ব এই আিা করাটা আমারই ভুল ির্ের্ে। দক টা এবার কনর্জর িার্ত ওর বকামর্র ববাঁর্ধ কদলাম। অপর 
প্রান্তটা কনর্জর বকামর্র ববাঁর্ধ ককেুটা বরাপ কর্েল কর্র িার্ত ধর্র োকলাম। কক্রভাসকটর মাঝ বরাবর রর্ের্ে 
বরর্ির একটা িাল্কা বসতু। বসটার্ক ভরসা করা যাে না। এবার আমার স্ট্রিং কবর্লর ওপর িযামানন্দ বসতুকট 
ধীর্র ধীর্র বপকরর্ে বগল। বকামর বের্ক দক টা খুর্ল েুাঁর্  কদল আমার কার্ে। এভার্বই বাকক সবাই বপকরর্ে 
যাবার পর বরুণর্ক পািালাম বির্ষ। ও বকামর বের্ক দক  না খুর্ল ওকদক বের্ক আমার্ক কবর্ল করার জনয 
প্রস্তুত িল। আকম চর্ল এলাম এপার্র। 



 মেদানকটর ওপর্রর কদক ববি কনরাপদ। বকার্না কক্রভাস বদখর্ত বপলাম না। ককন্তু দকক্ষর প্রার্ন্ত 
বযখার্ন বরর্ির বদওোল উর্ি বগর্ে পাসকটর কদর্ক বসখার্ন কতকর ির্ের্ে একটা টানা বাগঘশ্রে 
(bergschrund)। বসটা না বপরর্ল বদওোল ববর্ে ওিা যার্ব না । তাই িযামানর্ন্দর আবার ডাক প র্লা । 
দুজর্ন বরাপ-আপ কর্র কনলাম। িযামানর্ন্দর িার্ত এবার বদবুর আইস-এযাক্সকট। অর্পক্ষাকৃত সুকবধাজনক 
স্থান কদর্ে টানা িাটলটা বপকরর্ে এলাম। বরর্ির বদোর্লর ঢাল ৫০/৬০ কডগ্রীর মর্তা। তার সাদা রঙ 
কর্বই কালর্চ ির্ে বগর্ে। তার ওপর বোর্টা বোর্টা পাের আটর্ক আর্ে। আইস-এযাক্স কদর্ে বদওোর্ল ধাপ 
বকর্ট প্রাে ১০০ কিট উর্ি বযর্ত পারর্ল বপৌঁর্ে যাওো যার্ব পাসকটর্ত। বরর্ির বদওোর্ল step cutting 
িযামানর্ন্দর জীবর্ন নতুন অকভজ্ঞতা। কােদাটা কিকখর্ে কদর্েকেলাম। িার্তর ককির বজার আমার বের্ক ওর 
অর্নক ববকি। তাই কাজটা দ্রুত এর্গার্ব। আনাক  ির্লও কাজ চালার্নার মত ধাপ বকর্ট ধীর্র ধীর্র ওপর্র 
উির্ত লাগল। দক  ধর্র কবর্ল করর্ত করর্ত ওর্ক প্রর্োজনীে কনর্দঘি কদর্ে যাকিলাম। িিাৎ শুরু ির্ে বগল 
বজার্র তুষারপাত। আমরা দুজর্ন বাগঘশ্রুর্ণ্ডর এপার্র। বাকক ৫ জন ওপার্রর মেদার্ন চুপ কর্র দাাঁক র্ে 
িাণ্ডাে কাাঁপকেল। কিসাব কর্র বদখলাম আর্রা অন্তত ৬/৭ ধাপ কাটর্ত পারর্ল মাল কনর্ে ওরা ওপর্র উর্ি 
আসর্ত পারর্ব। ককন্তু তার্ত ককেু সমে লাগর্ব। তার মর্ধযই বরি-বৃকি মাোে কর্র চুপ কর্র দাাঁক র্ে োকা 
দলকট িাণ্ডাে জর্ম যার্ব না বতা? তাই কসদ্ধান্ত কনলাম, আজ এই পযঘন্তই। নামার সমে বরিপাত প্রবলতর 
িল। আজ আর্রাির্ণর প্রর্লাভন উর্পক্ষা করর্ত না পারর্ল কক কবপর্দই প র্ত িত। বনর্ম এর্স বদকখ 
কার্রা মুর্খই বকানও কো বনই। ভাবর্লিিীন মুর্খ বনই বকার্না কজজ্ঞাসা। যখন জানালাম আজ এই পযঘন্তই, 
তখন মর্ন ি’ল, বদবু আর কবভাকর বদর্ি সা  কির্র বপর্ের্ে। ওরা খুকি ির্লও রামগুরুরা ককন্তু এই বরর্ির 
ওপর রাত কাটার্ত ির্ব শুর্ন আাঁতর্ক উিল। বরুর্ণর সর্ঙ্গ পরামিঘ কর্র কিক কর্রকেলাম রাতটা এখার্ন 
বকানওমর্ত কাকটর্ে কদর্ত পারর্ল সকার্ল কদর্নর আর্লাে ওপার্র বপৌঁর্ে বযর্ত বকানই অসুকবধা ির্ব না আর 
বস্টপ বতা কাটাই আর্ে। আমরা দুজর্ন আর্গ ববকরর্ে কগর্ে রাস্তা কতকর কর্র রাখব। বরুণ এর্দরর্ক সর্ঙ্গ 
কনর্ে বপৌঁর্ে যার্ব পার্সর ওপার্র। বসই বয পুরার্না একটা কো আর্ে, Man proposes (but) God dis-
poses। র্টনাটা তাই র্টল। 
 রামগুরুর্দর অভে কদর্ে ওর্দর তাাঁবুটা আর্গই খাকটর্ে বিললাম । গ্রাউে সীর্টর ওপর কবকের্ে 
কদলাম খাকল বস্তাগুকল, এমনকক দক র কর্েলকটও। িাণ্ডাে ‘মর জার্েগা, মর জার্েগা’ কর্র ওরা তাাঁবুর কভতর 
ঢুর্ক বগর্ল দুজর্ন কমর্ল আমার্দর তাাঁবুটাও খাকটর্ে বিললাম। রুকসযাকগুর্লা প্লাকস্টক চাপা কদর্ে শুধু কিকপিং 
বযাগগুকল কনর্ে ঢুর্ক বগলাম। কতনজর্নর (3-Man ) তাাঁবুর্ত আমরা চারজন। দুর্টা তাাঁবুর্ত আমরা চারজন। 
দুর্টা তাাঁবু মুর্খামুকখ। কিশুরার্মর একান্ত বচিাে বস্টাভ জ্বলল। কতকর িল চা, ককেুটা পর্র মর্গ মর্গ গরম 
সুযপ। এই পকরকস্থকতর্ত এতটাও আিা করা যাে না। ঈশ্বরর্ক ধনযবাদ জানালাম। রু্কমর্ে পর্ কেলাম। 
মাঝরার্ত রু্ম ভাঙর্লা বিাাঁ বিাাঁ আওোর্জ। আওোজটা আসর্ে ওর্দর তাাঁবু বের্ক। তাাঁবুর ফ্ল্যাপ তুর্ল বদকখ, 
সবঘনাি! দুর্টা বস্টাভই হু হু কর্র জ্বলর্ে। যাত্রার বিষভার্গ বকর্রাকসর্নর স্টক কর্ম এর্সকেল। কিসাব মর্তা 
ওকদর্ক বপৌঁর্ে বগর্ল কাি পাওো বযর্তা। রামগুরু বগাম া মুর্খ জানাল, বনিাৎ আমার কোে বস একদর্ক 
আসর্ত রাকজ ির্ে কগর্েকেল। এরকম বরর্ির ওপর রাত কাটার্ত ির্ব জানর্ল কখর্নাই আসত না। সাি 
বর্ল কদল, বস্টাভ না জ্বলর্ল ওরা িাণ্ডাে মর্র যার্ব । 
  



 বভার ির্ত তাাঁবু বের্ক ববকরর্ে বদখলাম তখন কঝরকঝর কর্র বরি পর্  চর্লর্ে। দিকিট দূর্রও 
ককেু বদখা যার্ি না। এ অবস্থাে মালবািক সর্মত পাস অকতক্রম করা যাে না। অর্পক্ষা করলাম সকাল ৯টা 
পযঘন্ত। বরি প া োমল না। আকািটা বসরকমই বর্ালার্ট। ভে িল, িাাঁ-করা কক্রভাসগুকল যকদ বরর্ি বঢর্ক 
বযর্ত শুরু কর্র তাির্ল সবাইর্ক কনর্ে কিরর্ত পারব না। সব বের্ক কবপর্দর কো বকর্রাকসর্নর স্টক বিষ। 
তাই অর্পক্ষা করারও সুর্যাগ বনই । ববারাসুর্ত আবার িের্তা বকানওকদন আসর্ত পারব, ককন্তু এখন 
প্রর্োজন সবকটা প্রাণ বিরৎ কনর্ে যাওো । বরুর্ণরও তাই মত। শুরু ির্ে বগল তাাঁবু বগাটার্নার 
বতা র্জা । মালবািকর্দর মুর্খ কির্ক িাকসর কঝকলক । একবুক িতািা কনর্ে কির্র চললাম। বস কদনটা 
বমষপালর্কর আস্তানাে কাকটর্ে ১৬ তাকরর্খর কবকার্ল বপৌঁর্ে বগলাম কেৎকুর্ল। আবিাওো খারাপ ির্ি বদর্খ 
গঙ্গালাল আিঙ্কাে কদন কাটাকির্লন। আমার্দর কিরর্ত বদর্খ আনর্ন্দ লাকির্ে উির্লন। বযন কতকার্লর 
আপনজন। রার্ত বািংর্লার্ত ব াখানাে মালবািক সর্মত গ্রার্মর কর্েকজনর্কও কনমন্ত্রণ করা িল। 
ধমঘচান্দকজ এর্লন একদককার ককেু ‘শুখা’ িল কনর্ে ককসকমস, আখর্রাট আর বখাবাকন। কর্েকটা আর্পল ও 
সর্ঙ্গ কেল। এগুকল আমার্দর র্রওোকলর্দর জনয পরর্দকি ভাইর্ের উপিার। 
 
 কলকাতাে বর্স মার্ঝ মার্ঝ ভাকব, বসই কিমালে কক এখনও বতমকন আর্ে? বকমন আর্ে বসখানকার 
বলাকগুর্লা? েুর্ট চর্ল কগর্ে বর্ া বদখর্ত ইর্ি কর্র।  
 


