দবীকুে র পেথ
সি ত সরকার, অধ াপক
১৬ ই সে

র আমরা সম লটবহর িনেয় হাওড়া

সখান থেক বােগ র হেয় আমােদর হাই অলটীিচউড

সদস ।ঝােমলার সু পাত যাদবপুর ৮িব বাস

া

শন থেক রওনা হলাম। াথিমক গ ব কাঠগদাম,

ক

। আমরা মােন কৃ নগর পবতােরাহী

থেকই। আমােদর চুর মালপ

ােবর পাঁচ

দেখ ক া র জািনেয় িদল য

এিস বাস এ কের মাল িনেয় যাওয়া যােব না। যাইেহাক অেনক অনুেরাধ কের তােক রািজ করােনা গল। সম
ঝােমলা িমিটেয় অবেশেষ হাওড়া

শন ছাড়লাম।১৮ ই সে

র সকাল ১০ টা ৩০ এ নামলাম হলদয়ািন

শন।আমােদর িবশাল লােগজ দেখ গািড়ওয়ালারা এমন ভােব ধরল য পাশ কািটেয় বরেনা দায়।
কম খরেচ

ক কের আসেত হেব, তাই বাস ধরলাম। রা া খারাপ িক

চারপােশর সু র

াি ভুিলেয় িদি ল। পুর ১ তা নাগাদ পৗছালাম আলেমাড়া, সখােন লা
নাগাদ পৗছালাম কৗশািন। এখােন আমরা
চলেছ, বােগ র পৗঁছােত সে

ােবর িনেদশ

াকৃিতক দৃশ সম

কের আবার চেড় বসলাম। ৩ ত ৩০

থম দখেত পলাম িহমালেয়র শৃ রািশ প চুি । হেল

েল বাস

হেয় গল। আমােদর গাইড মাহন িসং আেগই সখােন িছল। আমরা মাহনজীর

িঠক করা হােটেল উঠলাম।

আলেমাড়া থেক কৗশািনর পেথ

কৗশািন থেক বােগ র যাওয়ার পেথ………
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যেহতু আিম িলডার তাই কান রকেম
িফের মাহনজী রা া

করল আর আিম িটম ম ার দর সােথ আেলাচনা কের িঠক করলাম কাল ৫ টায় বরেবা
। আমােদর সম

াথিমক গ ব সয়াং সখান থেক হাঁটা
করলাম।

শ হেয় বিরেয় পরলাম রশন জাগাড় করেত। ৭ টা ৩০ নাগাদ
রশন িমউল এ চািপেয় ৮ টা ৩০ নাগাদ হাঁটা

থম ১৫ িমিনট চড়াই ভে ই আমােদর ফু সফু স বিরেয় আসার অব া। শরীর টােক কানমেত টানেত

টানেত ১১ টা নাগাদ পৗছালাম আপার লাহারে ত উ তা ৬৫০০ ফু ট। এখােন িটিফন করলাম ও মাহনজী
েয়াজনীয় অনু মিত জাগাড় কের রওনা িদলাম। মাথার অপর নীল আকাশ চারপােশ সবুজ সবুেজর সমােরাহ
কমন ে র মত লাগিছেলা। ঝরনার জল তু েল খাি
ভরপুর এক অসাধারন ভােলালাগায়, চাখ আ

আর হাঁপােত হাঁপােত চড়াই ভাঙিছ।

ে । বলা ২ ট নাগাদ লা

া

শরীর িক

মন

করলাম তি ধাকুির বেল একটা

জায়গায়।

তি ধাকুির………।

ধাকুির িট আর এইচ

এখান থেক ধাকুির পাস মা

৪৫ িমিনট এর পথ, িক

আমােদর লাগল

ই ঘ া। িবেকল ৪ ট আমরা

ধাকুির পাস এ উঠলাম, উ তা ৯০০০ ফু ট। স য় দা আর তাপস দা পৗঁছল আেরা পের। পােসর ওপের একটা
মি র, সখােন পূজা িদেয় নামেত লাগলাম। িকছু ন নামার পর উ র আকােশ চাখ পরেতই সামেন ভেস উঠল
এেক এেক পি েম ভােনািট, তারপােশ মাইকাতিল, তার ডানিদেক পানয়ািল য়ার আর একদম ডানিদেক এখেনা

মেঘ ঢাকা প চুি । িবেকেলর সানালী রােদ রা া হেয় উেঠেছ পানয়ািল য়ার। আরও আক ঘ া নেম পৗছালাম

ধাকুির িট আর এইচ, উ তা ৭৫০০ ফু ট। ছা
েয় পরলাম। দখেত লাগলাম

ছা কুঁেড়ঘর এর মােঝ সবুজ গািলচা িবছােনা একফািল মাঠ, সটান

েচাখ জুিড়েয় িদেয় সে

নামেছ আর রঙ পিরবতন করেছ পানয়ািল য়ার ও

মাইকাতিল। মাহনজী এেস তাড়া িদল ঘের যাওয়ার জন নাহেল ঠা া লেগ

র হেত পাের। পরিদন ভার ৪.৪০ এ

উেঠ বাইের বরলাম াশ করার জন । তখনও কউ ওেঠিন। অ কার চারপাশ আর

ধু ঝরনার কুলকুল আওয়াজ।

একটু ভয় ভয় লাগেলা।

পেথ কাথাও ………।
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সকেল িমেল প ােকট লা

িনেয় ৭.২০ নাগাদ রওনা িদলাম, গ ব জাতু িল াম। টানা দর ঘ া নামার পর

পৗছালাম খারিকয়া। রা া ভাল থাকেল এই পয
খােনক নেম পৗছালাম সু র

গািড় আেস। এখােন একটা দকােন ম ািগ খেয় আরও ঘ া

া ও িপ াির নদীর িমলন েল। একিদক থেক হা া সবুজ সু র

ার জল এেস

িমশেছ সাদা িপ ািরর জেল। উপর থেক অপূব লাগিছেলা। খাড়া ঢাল বেয় নামেত হল িরভারেবড এ। এখােন
একটা অ ুত নদী পার হওয়ার প িত দখলাম। রাপওেয় র মত। একটা বাে
িনেয় যেত হয়। যাইেহাক সবাই পার হেয় চলেত
পাথুের দওয়াল বািদেক সু র

হার মুেখ বেস লা

কেরিছ আর আর হল বৃ ি । একপােয় চলা পথ, ডানিদেক

া নদী,। পা িপছেল পরেলই আর কানও খাঁজ থাকেব না। বৃ ি হেয় পথ এতটাই

িপি ল য পা ফলেলই হড়েক যাে ।
নাগাদ একটা

বেস িনেজেক টেন টেন অপর াে

মাহনজী খুব সাবধােন আমােদর পা ফলেত িনেদশ িদেলন।

সারলাম। এরপর টানা চড়াই, ৩ ট নাগাদ মুষলধাের বৃ ি

জাঁক। িভজেত িভজেত হাঁটিছ আর এেককজন জাঁেকর কামর খাওয়ার িচৎকার
লায়ার ও তার ওপর মাজা তু েল দওয়ায় এযা া রে

পলাম।

পুর ১ তা

হল সে

চুর

নিছ। আমার প ারাসুট কাপেড়র

ায় ৪.২০ নাগাদ জাতু িল গাও পৗছালাম, উ তা

১১,০০০ ফু ট। মাহনজী আমােদর আেগই এেস গিছল। আমরা পৗঁছােনার সে সে ই গরম গরম পঁয়ািজ ও কিফ
পলাম। আমােদর

ক পেথ এটাই শষ বসিত এর পর আর মানু েষর দখা পাব না তাই যািকছু লাগেব এখান

থেকই িনেয় িনেত হেব। কাল থেক আমােদর রশন আর িমউল বইেব না। িমউল যাওয়ার রা া আর নই আমােদর
এবার মাল বাহক িনেত হেব। ওজন আনুপােত ৫ জন মাল বাহক িঠক হল। কাল খুব কিঠন রা া। গতবছর বন ায়
রা া বেল িকছু নই। ধস নেমেছ তার গা বেয় বেয় আমােদর যেত হেব।

সু র

ার bolder Zone ………

২১ শ সে

র সকাল ৭.৩০ এ প ােকট লা

িনএ বিরএ পরলাম আমরা ১১ জন আমারা ৫ জন, মাল

বাহক ৫ জন অ গাইড। এখান থেক আমােদর গাইড করেবন অিভ

শরপা মাহনজীর বাবা ব ুিজ। জাতু িল গাও

থেক টানা ৪০ িম চড়াই তারপর ঘন জ ল এর মেধ িদেয় চলিছ। আিম িলডার বেল সবার শেষ। হটাত

নেত

পলাম তাপস দা খুব িচৎকার কের ডাকেছ, সি ত, স য় তামরা কাথায়? পা চািলেয় িগেয় দিখ তাপস দা পুেরা
াচু হেয় দাঁিড়েয়। বললাম িক হেয়েছ ত বলল আমার বা িদেকর জ ল এ আমার সােথ সােথ ক যন হঁেট চেলেছ
িক

আিম তাকােলই সের যাে । বুঝলাম চারিদেক ব পুরেনা শ াওলা জড়ােনা গােছর জ ল দেখ ভয় পেয়েছ।
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তাপস দা ক আমার সে িনেয় আেরা ঘ া েয়ক চড়াই উৎরাই পিরেয় এলাম সই bolder zone। এখােন চড়ুই
পািখর মতন লািফেয় লািফেয় চলেত হে । আরও ২ ঘ া এভােব চলার পর এলাম সবেচেয় কিঠন জায়গায়। ধস
নেম পাথর অ মািটর খাড়া দওয়াল বেয় যেত হেব, পা িদেলই িকছু টা আলগা মািট ঝু রঝু র কের পের জাছেছ। ভেয়

সবাই চুপ। ি প করেলই ৫০ ফু ট িনেচ বরফ গলা জেল যখােন

ােতর একটােন মাথা

ঁেড়া হেয় যােব। সবাইেক

ধের ধের পার করােনা হল। আবার আিম িলডার বেল সবার শেষ এবং মাহন িচৎকার কের বলল িলডার সাব
আজাইেয়, আপেক িলেয় সােপাট নিহ আেয়গা। খুব সাবধােন পার হি

হটাত জল িচপিচেপ জায়গায় পা ি প

করল। আমার চখ ব । গিছ আিম। িক হােতর লািঠ তা একটা পা িহেসেব সােপাট িদল। ভেয় কাঁপিছ পা ফলেত
সাহস হে

না। আজই আিম

থম লািঠ ব াবহার করলাম। এেকই মেনহয় বেল ভাগ । মাহন আবার িচৎকার কের

বলল িলডার সাব লাল পা র ম প ার মত ডািলেয় সেফদ ম দািলএ। দখলাম কাজ িদল, আসেল লাল পাথর এ
আয়রন জেম িপছল হেয় গেছ আর সাদা েলা নতু ন পাতা। এরকম আরও কেয়কটা পার হলাম। তার মেধ িব দা
ি প কেরিছল মারা ক ভােব। পােশ আকজন মাল বাহক হাত ধের ফেলিছল তাই নাহেল ওেক ওখােনই হারােত

হত। অবেশেষ িবেকল ৫ টায় পৗছালাম কাঠিলয়া। শষ ২ ঘ া টানা চড়াই উেঠ তাপস ও স য় দা ায় অসু । এত
া িছলাম য সবাই

েয় পড়লাম। রােত িডেমর ঝাল ভাত খেয় আবার ঘুম। পরিদন আমােদর রা া কম মা

িকিম িক টানা ৫ ঘ া চরাই।
পানয়ািল য়ার, কাঠিলয়া থেক………।
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৪

সূেযাদেয়র সে সে মাউ

রে

।

মাইকাতিলর প …………।

সকােল আিম খুব ভাের উেঠিছ ফেটা তু লেবা বেল। সামেন দ ায়মান িবশাল মাইকাতিল শৃ , যন হােতর
চুর ফেটা তু ললাম সবাই। ৮ টা নাগাদ আবার রওনা িদলাম। আজ একটু চড়াই ভাঙেতই হাঁিপেয় জাছিছ।

অি েজন এর অভাব

বুঝেত পারিছ। আধঘ া উঠিছ আর িব াম িনেত হে । অবেশেষ বলা একটা নাগাদ

পৗঁছলাম বালুিন বুিগয়াল উ তা ১৪,০০০ ফু ট। এখােন বুিগয়াল মােন
লা

শ

তৃ ণভূিমর ঢাল যখােন ভড়া চের।

কের বািকরা িব াম নেব িঠক করল আর আিম ও িব দা চললাম বালুিন টপ এ। একঘ া উেঠ বালুিন টপ এ

পৗঁছলাম। মেন হে

গ বুিঝ এরকম ই হয়। ভাষায় এরকম দৃশ বণনা অস ব তাই চ াও করব না।

ভের দেখ িনলাম। একদম বা িদেক ভােনািত, তারপােশ থারেকাট, তার ডানিদেক
আর িঠক সামেন িঢল ছাড়া

রে

মাইকাতিল,

ধু েচাখ

গােকাট, তারপর ট

িপক

তারপর ডানিদক জুেড় মাইকাতিল িরজ তার ডানিদেক

পানওািল য়ার ও প চুি । দখেত দখেত কখন সূযা হেয় গেছ খয়াল কির িন। তাড়াতািড় কের নেম এলাম।

মাউ

মাইকাতিল………

আজ ২৩ শ সে

বালুিন বুিগয়ােল সূযা ……

র আমােদর গ ব দবীকু , উ তা ১৬০০০ ফু ত। কিথত আেছ ন ােদবী রাজ এই কুে

ান করেত আসেতন, তাই নাম দবীকু । িগেয় আবার িফের এেস সম ক া

িটেয় চেল যাব কাঠিলয়া তাই খুব

ভাের বরেনার তাড়েজাড় চলেছ। কাল রাে ভােলা ঘুম হয়িন। কারন মাহন আমােদর আেগই বেলিছল য িলডার
সাব আজ ৭ বাজেন ক সাথ শা যাইেয় গা, ইহােপ তাপমান িজেরা ক িনেচ চলা জাইেয় গা ত িন
আিম ও স য় দা গ করেত করেত ১০ টা বািজেয় িদেয়িছ তাই সারারাত আর ঘুম এেলা না।

কমল ………।।

ফনকমল ………।
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নিহ আইেয় গা।

দবীকু ও মাউ

মাইকাতিল……।

পেথ কাথাও আিম ও গাইড মাহন িসং ………।

যাইেহাক রিড হেয় ৭.১০ নাগাদ বিরেয় পড়লাম। ৪০ িমিনট ওঠার পর তাপস দা বলল স ব াটাির আেনিন
আর আিমও দখলাম য এ

া মমির কাড টা আনেত ভুেল

6

গিছ। আজই আসল ফেটা তালার িদন। সবাইেক

এেগােত বেল আিম আর ব ুিজ নেম এলাম ছু টেত ছু টেত, আবার তরতিরেয় উঠেত লা াম। ওেদরেক ধরেত হেব।
ায় ১ ঘ া ২০ িমিনট পর ওেদর সে
চা খেয় আবার চলা

দখা হল। আিম সে সে লুিটেয় পরলাম। এতটাই

। ১০.৩০ নাগাদ সবাই আেরকবার িব াম িনেত চাইল িক ব ুিজ বলল এখন থামেল দির

হেয় যােব হায়াইট আউট হেয় যেত পাের। তাই শরীর না পারেলও
চুর

া হেয়িছলাম। ওখােন

কমল দখেত পলাম। এটা একিট

ধু মেনর জাের চলেত লা াম। এখান থেক

াপ প । ব ুিজ বলল লাক খুব ভাল থাকেল ফন কমল ও দখেত

পােরা। এটাই ফন কমল ফাটার সময়। কেয়ক বছর বােদ বােদ

দবীকুে

পাওয়া যায়। ফন কমল আরও

াপ ।
অবেশেষ ১১.৩০ এ দবীকুে

পৗঁছলাম। সবাই সবাইেক আিল ন কের অিভবাদন

হন করলাম। পূজা িদেয়

ব ানার িনেয়

চুর ফেটা তু ললাম। একটু এিদক ওিদক ঘারাঘুির করেতই চােখ পড়ল ব আকাি

সব সাকুেল

িট। ১২ টা নাগাদ হায়াইট আউট হেয় গল। এবার বুঝলাম পাহােড় হায়াইট আউট িক িজিনশ।

পােশ দাঁড়ােনা কাউেক দখেত পাি

না। এর মেধ ব ুিজর

ত ফন কমল।

কুম এেলা সাবধােন পােয়র আওয়াজ ফেলা কের

িফরেত হেব। সবসময় কথা বলেত বলেত নামেব পছেন বা সামেন কাউেক না দখেত পেল ওখােনই দািড়েয় থেক
িচৎকার করেব। এভােব ২.৩০ নাগাদ ক া

এ িফরলাম। সম

িনেয় এেলও মন টােক ফেল এলাম দবীকুে র জেল…।
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পুরন কের এবার ফরার পালা। শরীর টােক

