
 ‚প্রিয়তভা রুথ, এআভাত্র অভায স্বপ্নেয দদৌড় দল প্নয়প্নছ। দমখাপ্নন অভায দৌঁছপ্ননায কথা প্রছর, 
দখাপ্ননআ এপ্নপ্রছ। প্রফশ্বা কপ্নযা, ৃপ্রথফীটা দম এত ুন্দয জানা প্রছর না। অজ এআখাপ্নন দাাঁপ্রড়প্নয় অশ্চময এক 
গান শুনপ্নত াপ্রি, ীভ প্রফপ্নশ্বয ঙ্গীত। জাপ্ননা, খুফ আপ্নি কযপ্নছ এআ গান দতাভাপ্নক দানাআ। কী কপ্নয 
দানাআ? অপ্রভ দতা জাপ্রন না, কপ্নফ এআ প্রচপ্রি দতাভায কাপ্নছ দৌঁছপ্নফ। না, ভনখাযা দকাপ্নযা না, এফায ঘপ্নয 
প্রপযপ্রছ। তায অপ্নগ ফয ফহুদূয নাভপ্নত প্নফ অভাপ্নক। আ দম যাপ্রি দছপ্নরটা, প্রনপ্নচ ঈত্তযূপ্নফ প্রগপ্রযপ্রযায় 
একটা ঝুাঁপ্রটয গাপ্নয় প্নক্ষা কযপ্নছ প্রিপ্নজন প্রপ্ররিায প্রনপ্নয়, অভায জনয। প্রকন্তু অকাপ্নয এক দকাপ্নে 
প্ননকটা কাপ্নরা দভঘ জপ্নভপ্নছ, দপযায প্নথ অপ্নরা থাকপ্নফ দতা? অিা, মপ্রদ প্রপযপ্নত না াপ্রয...! কষ্ট দপ্নয়া 
না, রুথ। তুপ্রভ দজপ্ননা, এআ একজীফপ্নন অভায মা দদখায প্রছর, দদপ্নখপ্রছ। মা ায়ায প্রছর, দপ্নয়প্রছ। এ 
ভুূপ্নতয খুফ ভপ্নন ড়প্নছ দতাভায ভুখ। ভপ্নন ড়প্নছ ক্ল্যাপ্রয, দফপ্রয  জপ্ননয প্রিয় ভুখগুপ্নরা। দতাভযা ফাআ 
অভায় প্রঘপ্নয যপ্নয়প্নছা, িপ্রত ভুূপ্নতয। মপ্রদ ঘপ্নয প্রপযপ্নত না াপ্রয, াপ্রিপ্রনদ্রায় ফযাঘাত প্নফ না। এবাপ্নযস্ট 
অভাপ্নক অশ্রয় দদপ্নফ।‛  
 এটা একপ্রট প্রচপ্রিয ং। এবাপ্নযস্ট চূপ্নড়ায় ফপ্ন প্ররপ্নখপ্রছপ্নরন অভাপ্নদয িথভ নায়ক। এয দকান 
কপ্র দনআ, নপ্রথ-প্নত্র ঈপ্নেখ দনআ। ফাস্তপ্নফ এভন প্রচপ্রি খুাঁপ্নজ ায়া মায়প্রন। তফু কপ্রফয কল্পনা এআ, প্রতপ্রন 
প্ররপ্নখপ্রছপ্নরন দনাটফআপ্নত তাাঁয প্রিয় পাঈপ্নেন দন প্রদপ্নয়, দম দপ্ননয কাপ্রর ূপ্ননযয প্ননক প্রনপ্নচয তাাপ্নে 
চর প্রছর! অভাপ্নদয প্রফশ্বা তাাঁপ্নক এআ প্রচপ্রি প্ররখপ্নতআ প্নতা। কাযে চূপ্নড়ায় দাাঁপ্রড়প্নয় প্রতপ্রন ফুপ্নঝপ্রছপ্নরন, ঘপ্নয 
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দপযা প্রনপ্রশ্চত। এটা ১৯২৪-এয কাপ্রনী, অভাপ্নদয নায়প্নকয গল্প শুরু প্নয়প্নছ তায প্রতন ফছয অপ্নগ।  
 ১৯২২ এ প্রিপ্নগপ্রিয়ায চারয ব্রু-এয দনতৃপ্নে িথভ প্রপ্রযয়া ভড়া চপ্নর এবাপ্নযস্ট াপ্রভপ্নটয 
ঈপ্নেপ্ন। প্রপপ্রয়াপ্রর দটাআ প্রছর িথভ এবাপ্নযস্ট প্রবমান। তায অপ্নগ ১৯২১-এ একপ্রট প্রবমান য়, তায 
ঈপ্নেয প্রছর ভূরত াপ্রভপ্নটয যাস্তা খুাঁপ্নজ দদখা, এরাকায প্রিকিাক ভানপ্রচত্র ততপ্রয কযা। ২১-এ এবাপ্নযপ্নস্টয 
প্রফার দচৌপ্রে জুপ্নড় দম দীঘয শ্রভাধয যাস্তা দখাাঁজায ারা চপ্নরপ্রছর তায ভপ্নধয প্রছপ্নরন দচায়াপ্নযয এক তরুে 
যারাআন ক্ল্াআম্বায। এআ তরুে ২২-এয প্রবমাপ্নন প্রছপ্নরন। প্রতপ্রন ায়ািয দাভাযপ্রবর এফং এিয়ািয 
নটযপ্ননয প্নঙ্গ জুপ্রট দফাঁপ্নধ িথভ প্রখয-মাত্রা কপ্নযন ঈত্তপ্নযয প্রগপ্রযপ্রযা প্রদপ্নয়। প্রতনজন প্রিপ্নজপ্ননয বাপ্নফ 
দফদভ প্নয় ২৬,৯৮০ পুপ্নটয দযকিয ঈচ্চতায় দৌঁপ্নছ মান, প্রকন্তু দলপ্রদপ্নক প্রফগপ্নড় মায়া অকা াঁপ্নদয 
প্রপপ্নয অপ্নত ফাধয কপ্নয। এযপ্নয জজয প্রপঞ্চ’য দনতৃপ্নে প্রিতীয় মাত্রা (দপ্নকি াপ্রভট ু) শুরু য়, াঁযা 
২৭,৩০০ পুট ঈচ্চতায় ঈপ্নি নতুন দযকিয ৃপ্রষ্ট কপ্নযন প্রপপ্নয অপ্নন। অপ্নরাচয মুফক প্রিতীয় দপ্নর প্রছপ্নরন না। 
ততপ্রদপ্নন ঋতু ফদপ্নর মাপ্নি, ফলযা নাভপ্নছ। দনতা প্রনপ্নদয প্রদপ্নয়প্নছ, াকাাপ্রক তাাঁফু গুপ্রটপ্নয় দদপ্ন প্রপযপ্নত প্নফ। 
প্রকন্তু মুফক নাযাজ। দদখপ্নত প্রতপ্রন যাজুতু্তয, প্রকন্তু দভজাপ্নজ একপ্নযাখা। প্রতপ্রন ফায়না ধপ্নযন, ফলযায ভুপ্নখ 
একফায দল দচষ্টা কপ্নয দদখপ্নফন। দপ্নর তাাঁয গুরুে মপ্নথষ্ট, দনতা না ফরপ্নত াপ্নযন না।  
 অভাপ্নদয নায়ক থািয াপ্রভট ুপ্ন দফপ্রযপ্নয় ড়প্নরন একদর দযাপ্নক প্রনপ্নয়। নথযকপ্নরয প্রনপ্নচয ঢাপ্নর 
তখন দকাভয-ভান নতুন ফযপ জপ্নভপ্নছ। তায ভপ্নধয ভানুপ্রলক রড়াআ চরপ্নছ নায়ক  দযাপ্নদয, দম কপ্নযআ 
দাক নথয কপ্নর দৌঁছপ্নত প্নফ। াভপ্নন প্রদপ্ননয প্ননকখাপ্রন প্নড় অপ্নছ। প্রিক দআ ভয় প্নযয কপ্রনয দবপ্নঙ 
দনপ্নভ এপ্নরা দানপ্নফয ভপ্নতা এক যাবারযাঞ্চ। রকাপ্নত ভাযা দগর াতজন দযা। ফাকরুদ্ধ দনতা মাত্রা 
ফাপ্রতর কযপ্নরন। প্রবমান দল প্নয় দগর। তাযয ভাপ্নরাচনা প্রফতপ্নকযয ঝড় ফপ্নয় দগর তাাঁয প্রফরুপ্নদ্ধ, 
দদপ্ন এফং প্রফপ্নদপ্ন। প্রফখযাত িঃ রংস্টাপ কািগড়ায় দাাঁড় কযাপ্নরন নায়কপ্নক, ‘থািয াপ্রভট-ুপ্নয প্রদ্ধাি 
প্রছর টকাপ্রয। দ রম্বা এক গল্প। প্রফতপ্নকযয ফযাক ঝাটায ভপ্নধয অপ্নরাচয নায়কপ্নক নানা িপ্নেয জফাফ 
প্রদপ্নত য়। একটা ফড় িে প্রছর, ‘অপ্রন দকন এত এবাপ্নযস্ট দমপ্নত চান? াপ্রভপ্নটয জনয দকন এত 
ফাড়াফাপ্রড়?’ প্রতপ্রন দছাট্ট ঈত্তয প্রদপ্নয়প্রছপ্নরন, ‘Because it’s there!’ - ‘কাযে টা অপ্নছ, খাপ্ননআ অপ্নছ।’ 
প্রতন প্নেয একপ্রট কথা – Because it’s there! – ফযতাপ্নযাপ্নেয প্রফপ্নশ্ব ফায প্রিয় ভন্ত্র প্নয় যপ্নয় দগর 
অজ। প্রতপ্রন ফপ্নরপ্রছপ্নরন একথা। প্রতপ্রন অয দকঈ নন, জজয াযফাটয দর ভযারপ্রয। অপ্নযাপ্নেয রূকথায় 
িথভ নায়ক। দম নায়ক ১৯২৪ এয প্রবমাপ্নন ঈত্তযূফয প্রগপ্রযপ্রযা প্নথ এবাপ্নযস্ট ীপ্নলয া দযপ্নখপ্রছপ্নরন! যাাঁ, 
ভযারপ্রয এফং য়প্নতা ঙ্গী যাপ্রিঈ অযপ্রবন- ১৯২৪-এয ৮/৯ জুন ৃপ্রথফীয ঈচ্চতভ প্রফনু্দপ্নত া দযপ্নখপ্রছপ্নরন 
িথভ! কী ফরপ্নরন? আপ্রতা তা ফরপ্নছ না? যাাঁ, আপ্রতা ৃপ্রষ্ট প্নয়প্রছর ২৯ দভ ১৯৫৩-য়, প্ররাপ্রয  
দতনপ্রজংপ্নয়য াপ্নয়য দযখা ধপ্নয। তা প্রিক। দপ্ররর দস্তাপ্নফজ ফা িাভােয ছপ্রফ দকথাআ ফপ্নর। প্রকন্তু দম তয 
অজ নাপ্রফসৃ্কত, দম তয দবপ্ন দফড়ায় জনশ্রুপ্রতপ্নত, দম তয দরখা অপ্নছ দরাকভপ্নন, রূকথায়, দম তয 
নুন্ধানী প্রবমাত্রীপ্নদয াপ্নত ধযা দদপ্নফ ফপ্নর প্নক্ষা কপ্নয অপ্নছ িায় এক তােীকার – দআ তয ভপ্নত, 
ভযারপ্রয এবাপ্নযস্ট প্রপ্নয া যাখপ্নরন, প্নফযাচ্চ প্রফনু্দপ্নত দাাঁপ্রড়প্নয় ৃপ্রথফীটাপ্নক দদখপ্নরন, ভপ্নন কযপ্নরন ভতপ্নরয 
প্রিয় ভুখগুপ্ররপ্নক, প্রিয়তভা স্ত্রী-দক, মাত্রী ফনু্ধপ্নদয। অয একফায চাযাপ্ন তাপ্রকপ্নয় খুাঁপ্নজ দদখপ্নরন, ইশ্বয 
প্রক তাাঁপ্নক দদখপ্নছ? না, দকঈআ দদখপ্নছ না। প্রতপ্রন জানু দপ্নত ফপ্নরন, দূয ঈধযপ্নরাপ্নক তাপ্রকপ্নয় দুাত ফাপ্রড়প্নয় 
অকা ছুাঁপ্নয় রপ্নক্ষ রপ্নক্ষ থাকা ফায কাপ্নছ িপ্নযয গবীযতভ কৃতজ্ঞতা জানাপ্নরন। এফায প্রতন ফগযপ্রভটায 



 

 তুলাপ্নয দভাড়া চূপ্নড়ায দটপ্রফপ্নরয একধাপ্নয প্রতপ্রন াপ্নতয দনা-প্রস্টক ুাঁপ্নত ঈপ্রড়প্নয় প্রদপ্নরন তাকা। কযাপ্নভযায় 
ধপ্নয যাপ্নখন মাফতীয় প্রনগযপ্রচত্র, ৃপ্রথফীটা দম এত ুন্দয জানা প্রছর না। ছপ্রফগুপ্নরা ফয খুফ জরুপ্রয, কাযে 
ছপ্রফআ িভাে কযপ্নফ দম, প্রতপ্রন া দযপ্নখপ্নছন এবাপ্নযস্ট প্রখপ্নয। তাযয? প্নকপ্নট যাখা স্ত্রী’য ছপ্রফপ্রট তাকায 
নীপ্নচ অন দপ্নত ফাপ্নরন। প্রিয়তভা রুথ ভপ্নন ভপ্নন তাাঁয প্রবমান-ঙ্গী, এখাপ্নন একপাপ্রর জপ্রভপ্নত তাাঁয জনয 
একটা অন দতা ানা অপ্নছআ। প্রনপ্নজ ফপ্নরন াপ্ন। দীঘয দুগযপ্নভয মাত্রায় প্রতপ্রন বগ্নজানু, ভপ্নন ীভাীন 
দযাভাঞ্চ। প্নকট দথপ্নক দনাটফআ দফয কপ্নয প্ররখপ্নত থাপ্নকন, প্রিয়তভা রুথ ...।  

 রূকথায গল্প দছপ্নড় দদখা মাক, নপ্রথত্র কী ফরপ্নছ। ১৯২১-এয এিপ্নলাপ্নযন দপ্নর প্রপ্নবাট বূপ্রভকা 
প্রনপ্নয়প্রছপ্নরন ভযারপ্রয, গাআ ফুরক এফং আ  হুআরায। াঁযা এবাপ্নযপ্নস্টয গাপ্নয় দফ কপ্নয়কটা দছাট  ভাঝাপ্রয 
চূড়ায় ঈপ্নি দগাটা এরাকা নজয কপ্নয দদপ্নখন। ভযারপ্রয িথভ দপ্রক্ষপ্নে দরাথ প্ন ফযপ্নতয বূপ্রভপ্নদপ্ন প্নয়স্টানয 
কূযভ দদখপ্নত ান, এফং ঈত্তপ্নয প্রতব্বপ্নতয প্রদপ্নক যংফুক কপ্রযিয প্রদপ্নয় ঢুপ্নক আস্ট যংফুক দেপ্রয়ায অপ্রফস্কায 
কপ্নয প্রযষ্কায ফুঝপ্নত াপ্নযন, এপ্রটআ প্নি এবাপ্নযস্ট াপ্রভপ্নটয াআপ্নয়। ভযারপ্রয আ াআপ্নয় ধপ্নয চযাংপ্ন  
এবাপ্নযপ্নস্টয ভাঝখাপ্ননয যাড প্নর (নথয কর ২৩,০৩০ পুট) দৌঁপ্নছ মান, দখাপ্নন দথপ্নক এবাপ্নযস্ট ীপ্নলয 
(াপ্রভট) দৌঁছপ্ননায ম্ভাফয একাপ্রধক যাস্তা  প্রচপ্রিত কপ্নযন। যাস্তাগুপ্রর প্রছর নথয ফা নথয-আস্ট প্রযজ (প্রগপ্রযপ্রযা), 
ঈত্তযভুপ্নখয যক-য়াপ্নরয প্নয রম্বা গাপ্ররথ (যফতযীকাপ্নর প্রফখযাত দেট করূযয়ায রুট)। দআ দথপ্নক অজ 
মযি প্রতব্বপ্নতয প্রদক দথপ্নক মত প্রবমান ংগপ্রিত প্নয়প্নছ, আস্ট-যংফুক াআপ্নয় ধপ্নযআ প্নয়প্নছ। নথয কপ্নর 
দৌঁপ্নছ ভযারপ্রযয ভপ্নন ’র, এবাপ্নযস্ট তাাঁয জনযআ প্নক্ষা কযপ্নছ। দআ দথপ্নক য়প্নন স্বপ্নন জাগযপ্নে 
ভযারপ্রযয ভাথায় শুধু এবাপ্নযস্ট, এফং এবাপ্নযস্ট াপ্রভট। Because it is there!     



 

   ২২-এয গল্প অপ্নগ ফপ্নরপ্রছ। এফায ২৪-এয গপ্নল্প অপ্র। দটাআ ভাকাপ্রফযক মাত্রায িকৃত শুরুয়াত। 
২৯ দপব্রুয়াপ্রয  ১৯২৪, প্ররবাযুর ফন্দয দথপ্নক ছাড়র জাাজ ‘এ এ কযাপ্ররপ্নপাপ্রনযয়া’। মাত্রীপ্নদয ভপ্নধয 
অপ্নছন জজয ভযারপ্রয, এফং এবাপ্নযস্ট দপ্নরয অয প্রতনজন। ফাপ্রক প্রতনজপ্ননয একজন প্রছপ্নরন যাপ্রি 
অযপ্রবন, প্রমপ্রন তখন িপ্নপাপ্নিযয এক অিাযোজুপ্নয়ট (আপ্রিপ্রনয়ায) ছাত্র। জাাপ্নজ ফপ্নআ ভযারপ্রয  
অযপ্রবপ্ননয ভপ্নধয বাফাফ জপ্নভ প্নি, একু ফছপ্নযয তরুেপ্নক ভযারপ্রযয এতটাআ ছন্দ প্নয় মায় দম প্রতপ্রন রুথ
-দক তপ্রড়ঘপ্রড় একটা প্রচপ্রি প্ররপ্নখ ফপ্নরন, ‘দছপ্নরপ্রট দারুে দচৌখ, ফ ফযাপ্নযআ ফুপ্রঝ বযা কযা মায়।’ থচ 
দছপ্নরপ্রটয দকানযকভ অপ্নযাপ্নেয প্রবজ্ঞতা প্রছর না। দফাপ্নয প্রবমান চরাকারীন এবাপ্নযপ্নস্টয ন্দপ্নয 
দথপ্নক াাড় চড়ায াপ্নয়-াপ্নতখপ্রড় য়। িে ’র, দকন এআ দছপ্নরপ্রটপ্নক দপ্নর দনয়া ’র? অপ্নর প্রকছুপ্রদন 
অপ্নগ দ কপ্নরজ-দপ্নরয প্নঙ্গ ঈত্তযপ্নভরু প্রবমাপ্নন প্রগপ্নয়প্রছর। তখন দ প্রফখযাত প্রজপ্নরাপ্রজস্ট ভাঈপ্নেপ্রনয়ায 
দনাপ্নয়র প্নিপ্নরয নজপ্নয প্নড় মায়। ঘটনাচপ্নে প্নির ঐ প্রবমাপ্নন দনতৃে প্রদপ্নয়প্নছন, প্রতপ্রন অফায অগাভী 
এবাপ্নযস্ট দপ্নর গুরুেূেয একজন। বয়েয ীতর দভরুপ্নদপ্ন অযপ্রবপ্ননয যক্ষভতা তাাঁপ্নক চভপ্নক প্রদপ্নয়প্নছ, 
এফং প্রতপ্রন ভপ্নন কপ্নযন দম এআ দছপ্নরপ্রট প্রভারপ্নয় মুঝপ্নত াযপ্নফ। ভয় এপ্রগপ্নয় অপ্নতআ প্নির দরপ্ননতা 
দজনাপ্নযর ব্রুপ্নয কাপ্নছ যাপ্রিয নাভ ুাপ্রয কপ্নযন, এফং দজনাপ্নযপ্নরয প্নঙ্গ াক্ষাপ্নতয ফযফস্থা কপ্নযন। 
ব্রু খুফ একটা ভাথা ঘাভাপ্নরন না, ‘অিা, একটা এিপ্নপ্রযপ্নভে দাক’ ফপ্নর দছাকযা আপ্রনজপ্রনয়াযপ্নক দপ্নর 
প্রনপ্নয় প্রনপ্নরন। দ দপ্নর ঢুকপ্নরা এফং ফায ভন জয় কপ্নয প্রনপ্নরা।  
 অযপ্রবপ্ননয ফড় ম্পদ প্রছর দুদযাি ঈদ্ভাফনী ক্ষভতা, দ দম দকান মন্ত্রাপ্রতয দখারনরপ্নচ ফদপ্নর 
প্রদপ্নত াযত। দফ-কযাপ্নম্প ফপ্ন দস্টাব, কযাপ্নভযা, নযানয যিাপ্নভয প্রনয়প্রভত াপ্রবযপ্রং কযায াাাপ্র 
নজয প্রদপ্নয়প্রছর কী কপ্নয প্রিপ্নজন ফযফাপ্নযয জুতআ ফযফস্থা কযা মায়। কযাপ্নম্প প্রিপ্নজন প্রপ্ররিাপ্নযয 
ভজুত প্রছর প্রিকআ, প্রকন্তু দগুপ্নরায কাজ প্রছর অৎকারীন ফস্থা াভার দদয়া। প্রপ্নি প্রপ্ররিায দফাঁপ্নধ ক্ল্াআম্ব 
কযায দযয়াজ প্রছর না, অপ্রিপ্নজন াপ্নাটয প্রনপ্নয় ক্ল্াআম্ব কযা নাপ্রক যািপ্নবঞ্চায প্রিপ্রযপ্নটয ম্মান! তাছাড়া 
প্রপ্ররিাযগুপ্রর দফজায় বাপ্রয, তায দকান ফনপ্নমাগয ালাআ-প্রপ্নস্টভ দনআ। ভযারপ্রয কথািপ্নর তাাঁপ্নক 
ফপ্নরপ্রছপ্নরন, ‘দদখ, ক্ল্াআপ্রম্বংপ্নয় এগুপ্নরা কাপ্নজ রাগাপ্ননা মায় প্রকনা।’ অযপ্রবন াত াাঁচ না দবপ্নফআ কাজ শুরু 
কপ্নয প্রদপ্নয়প্রছর। দ জানত না, ভযারপ্রয প্রিক কী প্রযকল্পনা কপ্নযপ্নছন। মাআ দাক, যংফুক দেপ্রয়াপ্নযয ভুপ্নখ 
প্রফার দফ-কযাম্প দরপ্নগপ্নছ। প্রবমান চরপ্নফ অপ্নগয ভপ্নতা আস্ট-যংফুক াআপ্নয়, নথয-কপ্নরয যাস্তা ধপ্নয। নথয
-কপ্নরয যাস্তাটাআ দতা একভাত্র যাস্তা। াঈথ-কর অপ্রফস্কায প্নয়প্নছ প্ননক প্নয, মপ্রদ াঈথ-কর ফচাআপ্নত 
ছপ্নন্দয, এফং ফযাপ্রধক প্রবমাপ্নন নুৃত থ।  
 অযপ্রবন দপ্নর ফায প্রিয়। কাযে শুধু তায ুন্দয ভুখ নয়; দ াপ্রখুপ্র, প্রভশুপ্নক, এফং প্রফশ্বায 
প্রযশ্রভী। কপ্রদন দমপ্নতআ দ ারকা প্রপ্ররিায ফাপ্রনপ্নয় দপরর, প্নঙ্গ দাপ্নটযব র ভাস্ক। ফাআ ঈচ্ছ্বপ্রত। ভযারপ্রয 
খুফ দম াফাী প্রদপ্নরন তা নয়, প্রি চাপ্নড় যাভয প্রদপ্নরন, ফানাপ্ননা ফযফস্থাগুপ্নরা মাপ্নত প্রিকিাক থাপ্নক তায 
নজয যাখপ্নত। দযকিয ফরপ্নছ, এপ্রিপ্নরয দলপ্রদপ্নক দফকযাম্প প্রভপ্রটংপ্নয় ভযারপ্রয িথভ প্রিপ্নজন াপ্নাটয 
ক্ল্াআপ্নম্বয িস্তাফ যাপ্নখন। তাাঁয মুপ্রি প্রছর, প্রিপ্নজন ছাড়া াআ রপ্রটচুযপ্নি মপ্নথষ্ট রড়াআ দদয়া মাপ্নফ না। 
প্ননক মপ্রদ প্রকন্তুয য িস্তাফপ্রট া ’র ফপ্নট, প্রকন্তু প্রধকাংপ্নয ভপ্নতা প্রপ্ররিায প্রনপ্নয় ক্ল্াআম্ব কযা প্ননক 
ঝঞ্ঝাপ্নটয, এফং দটা াযকয, তাআ টাপ্নক ভযারপ্রযয ান ফপ্নর একাপ্ন প্রযপ্নয় যাখা ’র। িস্তাফ া 
’র, প্নয দবপ্নফ দদখা প্নফ। মাআ দাক, দফকযাপ্নম্প দর অটপ্নক দগর দফ প্রকছু প্তাপ্নয জনয। কাযে 



 

 খাযা অফায়া। প্নযয দযকিয ফরপ্নছ, ২৭ দভ অয একপ্রট গুরুেূনয বা য়, বাপ্রত নটযন। বায় 
প্রদ্ধাি য়, খুফ প্রঘপ্রগয অপ্নযাীযা দফপ্রযপ্নয় ড়প্নফ, ছ’নম্বয কযাম্প মযি ঈপ্নি য য দুফায প্রখপ্নযয রপ্নক্ষয 
প্রবমান কযপ্নফ, প্রিপ্নজন ছাড়াআ। দফাঝা দগর, ভযারপ্রযয প্রযকল্পনা ফাপ্রতর প্নয়প্নছ।  
 দযকিয অয ফরপ্নছ, দভ ভাপ্নয দপ্নল এফং জুপ্ননয প্রিক শুরুপ্নত িথভ াপ্রভট প্রবমাপ্নন জুপ্রট ফাাঁপ্নধন 
ভযারপ্রয এফং দরপ্ননতা ব্রু। দফকযাম্প দথপ্নক দফপ্রযপ্নয় য়ান, টু, প্রি কপ্নয াাঁচ নম্বয কযাম্প মযি দৌঁপ্নছ মান 
খুফ ঝপ্রিঝাপ্নভরা ছাড়াআ। এয প্নযআ াপ্রভট কযাম্প। ভপ্নন যাখপ্নত প্নফ তখন াপ্রভটকযাম্প ভাপ্নন ছ-নম্বয 
কযাম্প। ব্রু ভযারপ্রয জুপ্রট কযাম্প-পাআব দথপ্নক প্রপ্নি মাপ্নফন, দআভপ্নতা িস্তুপ্রত াযা। প্রকন্তু কী জ্ঞাত 
কাযপ্নে ভযারপ্রয প্রনপ্নজপ্নক প্রযপ্নয় প্রনপ্নরন িথভ াপ্রভট যাপ্নটম্পপ ট দথপ্নক, এফং দনপ্নভ এপ্নরন কযাম্প দপাপ্নয – 
এয দনপ্নথয প্রিক কী প্নয়প্রছর অজ জানা মায়প্রন। কযাম্প দপাপ্নয তাাঁপ্নক দদখা দগর খুফ প্রতপ্রতপ্রফযি দভজাজ, 
কায প্নঙ্গ কথা ফরপ্নছন না, াযাক্ষে শুধু দবপ্নফ মাপ্নিন। প্রদপ্নক নটযন দাভাযপ্রবর প্রিতীয় জুপ্রট দফাঁপ্নধ 
দৌঁপ্নছ দগপ্নছন কযাম্প ছপ্নয়, এফং ২ জুপ্ননয এক ুন্দয কাপ্নর যা দপ্নকি যাি প্রপপ্রয়াপ্রর পাআনার 
াপ্রভট ুপ্ন দফপ্রযপ্নয় ড়প্নরন। অফায়া খুফ বাপ্নরা প্রছর, নটযন প্রফনা প্রিপ্নজপ্নন ২৮,১২০ পুট ঈচ্চতায় 
নপ্রজয ততপ্রয কপ্নয প্রপপ্নয এপ্নরন। কাযে খুফ িষ্ট না প্নর মুপ্রিোয নুভান ’র, াঁপ্নদয াপ্নত ভয় প্রফপ্নল 
প্রছর না, দুজপ্ননয দকঈআ প্রিক ুস্থ প্রছপ্নরন না। ফাআ ধপ্নয প্রনপ্নরা, প্রবমান এফাপ্নযয ভপ্নতা দল। ব্রু ফা 
নটযন দকঈআ তখন বাপ্নফনপ্রন, কী চভক প্নক্ষা কযপ্নছ।  
 প্রদপ্নক ভযারপ্রয দনপ্নভ দগপ্নছন প্রতননম্বয কযাপ্নম্প। দখাপ্নন যাপ্রি অযপ্রবন প্রপ্ররিায- নানা মন্ত্রাপ্রত 

প্রনপ্নয় টাআভ-া কযপ্নছন। ভযারপ্রয তাাঁপ্নক েপ্নজয ভপ্নতা প্রনপ্নদযপ্ন প্রদপ্নরন মযাপ্ত প্রপ্ররিায, ালাআ-প্রপ্নস্টভ 

প্রনপ্নয় ততপ্রয প্নত। দ দছপ্নরভানুপ্নলয ভপ্নতা প্রজপ্নজ্ঞ কপ্নয, ‘অপ্রভ মাপ্নফা দকাথায়?’ ঈত্তয অপ্ন ‘এবাপ্নযপ্নস্টয 

চূপ্নড়ায়!’ (ফয ২-এ দল) 

 
Climb the Mountain … so that you 

can see the World, not that the 
World can see you  …. !  


