
দদফচিত্রা িক্রফততী  

[ফযফায়ী দদফচিত্রা ভাঝে ভাঝে ফাচণজ্যকভত দপঝর দফচযঝয় ঝেন াাঝেয ডাঝক। াঝয় 
দেঁঝে াাে দথঝক াাঝে দ াযায দনা দভাোভুচে স্থায়ী ঝয় দেঝে। এয ভঝধয  ুঝয 
এঝঝেন চিংোচররা তল্লাঝেয ান্দাকপু, চঝর, বাযঝ, দোযঝে, শ্রীঝোরা। ম্প্রচত একো 

চিচরিং দেক কঝয ‘দকদাযকন্ঠ’ াচভেও েুেঁঝয় এঝঝেন। এ’িংেযায় দই াচভে ফৃত্তান্ত ...]   

 ফহুপ্রচতচিত দকদাযকন্ঠ দেঝকয প্রস্তুচত ফত প্রায় দল। এফায একেু ফযচতক্রভ। এ-প্রথভ মাচি 

কততাঝক োো। আয দও প্রথভ মাঝি আভাঝক োো, ফাইক চেঝ নথত চচকভ। মচদও আভাঝদয উবঝয়য 
যওনা একই চদঝন। 
 ১১ দপব্রুয়াচয, যাঝত দুন এক্সঝপ্র। াওো দেঝন আভাঝক দৌঁঝে চদঝয় কততা যওনা চদর 
চচরগুচেয চদঝক।  
 ১২ ই দপব্রুয়াচয াযাচদন দেঝনই কাঝে। দেঝন এতিণ দফ চফযচিকয। আফায দুন প্রায় ফ 
দেঝন থাঝভ, তাই ভয়ো অঝনক দফচ দনয়। মাইঝাক আড্ডা, েঝে বাঝরাই কাের। োফায ফাচে দথঝকই 
আনা ঝয়চের, কচপেুকুও আভযা চকচনচন, ফাচনঝয় দেঝয়চে। কার যাঝত ফায বাঝরা  ুভ না ঝরও আজ্ 
যাঝত দফ বাঝরাই ’র। 

 ১৩ ই দপব্রুয়াচয, দিৌচত্র  ন্টা য অফঝঝল 
চযদ্বায দৌঁোরাভ। দদফবূচভঝত া দযঝে ভন আযও 
বার ঝয় দের। ওচদঝক আভায কততাও চচকভ দৌঁঝে 
দেঝে। আভযা চযদ্বায দথঝক ফাঝ এরাভ দদযাদুন। 
দোঝন আভযা োো আঝযা চতনজ্ন দমাে চদর। 
দতঝযাজ্ন চভঝর ইই কঝয েুঝে িররাভ ােঁকচয। 
দদযাদুন দথঝক ২০০ চকচভ’য দফচ েুেঝত য়। 
চকেুিণ িরায য এর াাঝেয যানী ভুঝৌযী। োচে 
দােঁোঝত দেকপাে দঝয চনরাভ। এযয োচে মত 
এঝোঝি াাঝেয রূ তত ফদরাঝি। প্রথভফায 
উত্তযােন্ড এঝই দপ্রঝভ ঝে দেরাভ। এযয নওোেঁ। 
এোন দথঝক মভুনা নদী দেঝে উচ্ছ্বরা কভর নদীয 
াঝথ মাই। তাযয দভাচয এঝর দদো য় েন  ফা 
তভা নদীয াঝথ। এয ভাঝে দুফায আভযা দথঝভচে, 
দুুঝযয োওয়াও দঝয চনঝয়চে।  



ােঁকচয দৌঁোঝনায চকেু আঝে দপাঝনয োওয়ায চফদায় চনর। েুফ দেয়ার দনই দচদঝক। কাযন 
দোন দথঝকই ওক, াইন, ভযার োঝেয পােঁক চদঝয় তুলাযাফৃত ফততৃঙঝেয দদো চভরর। ঝে যাস্তায ধাঝয 
ধাঝয েচেঝয় থাকা ফযঝপয িাদয। এয জ্নযই দতা এোঝন আা। আে  ন্টা য দাভঝেঝত ঢুঝক রাঝেজ্ 
 ঝয দযঝে দফচযঝয় েরাভ আা দদেঝত। দোট্ট ফযস্ত জ্নদ। দেকাযযা আঝে মাঝি। এোন দথঝক 
অজ্স্র দেক শুরু য়। য-চক-দুন, ফযাু া, চেভঝরাো া, মভুনাকােঁো, ধুভধাযকাচন্দ, দকদাযকন্ঠ- 
আযও অঝনক চদঝক যাস্তা মায় এই ােঁকচয দথঝক। দদেঝত দদেঝত দুধাদা চকগুঝরায ওধাঝয ূমত অস্ত 
দের। িা দেঝয় দেক চরডাঝযয দথঝক চেচপিং চনঝয়, চনঝজ্য চনঝজ্য ফযাে গুচেঝয় তাোতাচে চডনায দঝয আজ্ 
 ুভ।  
 ১৪ দপব্রুয়াচয, বযাঝরন্টাইন দড। আভায কাঝে এই চদনোয আরাদা দকানও গুরুত্ব না থাকঝরও 
বাঝরাফাা কথাো আঝে দতা, এই চদঝন বাঝরাফাায াাঝে আঝত দঝয দফ রােঝে। আজ্ দথঝক  চনয়ভ 
দভঝন িরঝত ঝফ। কার কার  ুভ বাঙর। ফযপাফৃত ফততৃঙঝেয উয ূমত চকযঝনয েো দারুণ 
রােচের। কার াতোয ভঝধয দেকপােও ঝয় দের। এফায মায মা দযকায, দমভন জু্ঝতা, জ্যাঝকে, 
দেচকিংঝার বাো কঝয চনঝয় আা র। দফচযবাে চজ্চনত্র দাঝেঝর দযঝে েুফ জ্রুচয দাাক যঞ্জাভ 
চনঝয় মাত্রা শুরু ’র। ভাঝন দেক শুরু ’র। আজ্ দথঝক আভযা ঝনয জ্ন, করকাতায দ, ভুম্বইঝয়য দুজ্ন, 
দচিণ বাযত দথঝক আা চতনজ্ন। চকেুদুয চেঝয় এচি দেে। দোন দথঝক জ্েঝর প্রঝফঝয অনুভচত চনঝয় 

দকদাযকন্ঠ এরাকায় প্রঝফ। প্রথঝভই দফ িোই। 
আয ফযপ েঝর যাস্তা ুঝযা কাদা কাদা। আঝস্ত 
আঝস্ত উঠঝত থাকরাভ। োইড ুচযন্দযচজ্’য "চ 

চ কযঝত াচন চঝত দযঝনা" আয "িঝরা িঝরা 
াফা াফা" এেনও কাঝন ফাঝজ্। অে অে কঝয 
জ্র দেঝত থাকরাভ আয দফচ না দােঁচেঝয় িরঝত 
থাকরাভ। এোঝন েচ্চঝযয াাঝময ভারত্র উঠঝে, 
নাভঝে। তাঝদয ওঠা-নাভা দেয়ার না কযঝরই 
চফদ। এযা এঝরই াাঝেয চদঝক ঝয দমঝত 
ঝফ, নাঝর ভা েচ্চঝযয ধাক্কায় দাজ্া োঝদ। 
াাঝেয চদঝক থাকা ঝেও দুফায ধাক্কা দেরাভ। 
োইড দো দদঝে ভয়ভত আভাঝক আোর 
কযচের। দফ ভজ্াই রােচের। আভাঝদয দুজ্ন 
োইড ুচযন্দযচজ্ আয ুঝয। অতযন্ত বাঝরা ভানুল। 
এক চকচভ মাওয়ায য এক িািাচজ্য ধাফায় প্রথভ 
দেক দনওয়া র। মচদও ফঝ চফশ্রাভ চনরাভ না। 

ফযাে কােঁধ দথঝক নাচভঝয় ঝে আনা ড্রাই ফু্রে, িঝকাঝরে দেঝয় এনাচজ্ত িংগ্র কঝয আফায িোই বাঙঝত 
থাচক। যাস্তায অফস্থা েুফই োযা। কাঝরা ফযপ, কাদা দচযঝয় এফায াদা ফযঝপয উয চদঝয় ােঁেঝত ঝফ। 
দুফায েকাঝত েকাঝত ফােঁিরাভ। জু্ঝতায় micro-spike েচরঝয় চনরাভ। এফায চি কাোয ম্ভাফনা দফ 



কঝভ দের। দুঝিাে দমচদঝক মায় শুধুই ফযপ। আয দূঝযয ফযপিূোগুঝরা এেন দমন াঝতয কাঝে। এক চকচভ 
িরায য আফায একচে ভযাচে ঝয়ঝন্ট োচনক চফশ্রাভ। এফাযও না ফঝ শুধুভাত্র ফযাে কােঁধ দথঝক নাচভঝয় 
ড্রাই ফু্রে, িঝকাঝরে দেঝয় এনাচজ্ত িংগ্রঝয ারা। মত উঝয উঠচে, ফযঝপয চযভাণ ফােঝে। াইন, ওক, 
ভযাঝরয জ্েঝর ফযঝপয উয ােঁেঝত অদু্ভত বার রােচের। আযও এক চকচভ ঝয মুদা-কা-তারাও এয চকেু 
আঝে আভাঝদয কযাম্প। দভাে চতন চকচভ থ আঝত ােঁি ন্টা রাের। দৌঁঝেই দুুঝযয ুস্বাদু োফায। 
িাযচদঝক ফযপ, াভঝন ফযঝপ ঢাকা অিংেয িূেঁো, াত ফাোঝরই দোেঁয়া মাঝফ। এত  ুঝযচে, চকন্তু এযকভ দৃয 
এই প্রথভ। দেক না কযঝর এভন অঝনক দৌন্দমতযই অধযা দথঝক মাঝফ। োওয়ায য চকেুো িোই দচযঝয় 
মুদা-কা-তারাও এরাভ, মচদও কার এই ঝথই দফ কযাম্প মাফ।  

তারাও-এয জ্র জ্ঝভ ফযপ ঝয় যঝয়ঝে। অঝনকিণ দোঝন কাচেঝয় চফঝকর ফায ভুঝে কযাঝম্প 
চপঝয এরাভ। কাঝযন্ট দনই, দনেওয়াকত দনই, ফযঝপয উয দেঝন্ট দাওয়া। চকন্তু আঝে আচদ অকৃচত্রভ 
প্রকৃচতয রূ। চফঝকঝরয োফায দেঝত দেঝত আড্ডা শুরু র। িােঁঝদয আঝরায় িাচযচদক দবঝ মাঝি। 
ফযঝপয উয দই আঝরায প্রচতপরন এক ভায়াফী জ্েত ততচয কঝযঝে। ঝে পচল ঝয োন। চক অূফত 
ভাায।  ন্টা-োঝনঝকয ভঝধয ুয চদঝয় দের, তাযও এক ন্টায ভঝধয চডনায। আেোয ভঝধয োওয়া ঝয় 
দেঝরও আড্ডা িরঝত থাকর। দেন্ট আয চিচিং ফযাঝে দাফায অচবজ্ঞতা থাকঝরও ফযঝপয উয এই প্রথভ। 
আচভ জ্াচন চিচিং ফযাঝে দফ েযভ য়, দইভত েযভ জ্াভাকাে েুঝর শুঝত দেরাভ। চকেুিণ ঝযই দেয 
দরাভ চক বুর কঝযচে! 

১৫ দপব্রুয়াচয। যাঝত ঠান্ডায়  ুভাঝত দফ কষ্ট ঝয়চের। দেকপাে দেঝয় ততযী ঝয় দদেরাভ আভায 
ানগ্লাো াচযঝয়চে। ফযঝপ ানগ্লা োো ােঁো দফ কষ্টকয। আজ্ঝকয ঝথয িোই কারঝকয দথঝক 
অঝনক দফচই ঝফ। উচ্চতাও দফ ফােঝফ ৬৪০০ পুে দথঝক ৯১০০ পুে। ােঁো ুঝযাোই ফযঝপয উয 
চদঝয়। আফায ভাইঝক্রাস্পাইক জু্ঝতায় েচরঝয় চনরাভ আয ফযপ দথঝক ফােঁিায জ্নয াঝয় gaitors ঝয 
চনরাভ। ধীঝয ধীঝয থ িরা শুরু ’র। োো ঝথ চকেুো চেঝয় আফায মুদা-কা-তারাও এরাভ। আজ্ আয 
এোঝন না দােঁচেঝয় এঝোঝত থাকরাভ। েুফ আঝস্ত আঝস্ত ােঁেঝত ঝি। ফযঝপয চযভাণ দফঝেই িঝরঝে, ঝে 
ঝথয দৌন্দমতয। চঝঠ দফাো চনঝয় উঠঝত কষ্ট ঝি দফ। োইড ওো চঠক কঝয চদর। আঝর দেঝক ফযাে 
দনওয়ায চনয়ভ ’র, ফযাঝেয দফ দকাভঝযয নীঝি নাভঝফ না। চঠক কঝয চদঝত আয অুচফধা ঝি না। দফচ 
না দােঁচেঝয় চ চ কঝয াচন দেঝত দেঝত ভাত্র দু  ন্টায় দফ কযাম্প দৌঁঝে দেরাভ। 
 আফাওয়া েুফ োযা, তাই োইড চঠক কযর আজ্ই াচভে চনঝয় মাঝফ। চকন্তু আভযা নাঝোেফান্দা। 
ূঝমতাদয় দদেঝতই াচভে মাফ, নয়ঝতা নয়। দদেরাভ, ফাই দফ চিন্তায়, াচভে আঝদৌ দমঝত াযঝফ দতা? 
আচভ চিন্তা দথঝক একদভ দূঝয, াচভে না ঝর আফায আফ। প্রকৃচতয োঝন ফাযফায আা মায়। দুুঝযয 
োফায দেঝত দেঝত আকা  ন কাঝরা ঝয় এর। িাচযচদঝক অন্ধকায, দূঝযয ফতত চেয দভঝ য আোঝর 
িঝর দের। দমেুকু আা চের দোও চফদায় চনর দমন। ভন োযাঝয ভাঝেই ঠাৎ দনাপর শুরু র। াচভে 
দমঝত াযঝফ চক াযঝফ না বুঝর ফাই আনঝন্দ আত্মাযা ঝয় দের।  ন্টাোঝনঝকয উয িরা ধাযাফাচক 
দনাপর উঝবাে কযঝত কযঝতই দদেরাভ আকা চযস্কায। াভঝনয ফতঝতযা দৃযভান। োইড ফরঝর, 
দনাপঝরয কাযঝণ আকা চযস্কায, তাই কার াচভে ঝফ। ফায ভন এক চনঝভঝল বার ঝয় দের। 



োইঝডয কথাভত চফশ্রাভ দনওয়া মাঝফ না। িোই দবঝঙ চকেুদুয দেঁঝেই আা র। ফযঝপ েোেচে, 
দনাভযান ফানাঝনা এফ কযঝত কযঝতই ূমত ফততৃঝেয আোঝর িঝর দের। দোধূচরয দোেঁয়ায়  ফততৃঝেয 
রূ অদু্ভত ুন্দয রােচের। আজ্ ূচণতভা। িােঁঝদয াচয ফােঁধ দবঝঙ িাচযচদক আঝরাচকত কঝয দযঝেঝে। 
ফযঝপয উয এয প্রচতপরন দম ভায়াভয় চযঝফ ততচয কঝযচের তা দবারায নয়। চফঝকঝরয োফায এক ন্টা 
য ুয, তায এক ন্টা য চডনায কঝয চনঝত র। চডনায াতোয ভঝধয ঝয় দেচের। প্রিন্ড ঠান্ডা, 
তাভাত্রা ভাইনা ১০ চডচগ্র। একেু ায়িাচয কঝয  ুঝভাঝত এরাভ। আজ্ আয বুর কযরাভ না। জ্যাঝকে 
ঝেই চিচিং ফযাঝে শুরাভ। দফচিণ  ুভাঝনাও মাঝফ না, কাযন ভােযাঝতই াচভঝেয উঝেঝয যওনা চদঝত 
ঝফ। এচদঝক ফযঝপয উয চি দকঝে ফাযফায চনঝিয চদঝক দনঝভ মাচি। 

১৬ই দপব্রুয়াচয - আজ্ঝকয চদনো ফায জ্নযই স্মযণীয়, আভায জ্নয দতা ফঝেই। মচদও আজ্ঝকয 
থোই ফঝিঝয় কষ্টকয। শুধুভাত্র াচভে মাওয়ায থ অম্ভফ িোই তা নয়, াচভে দথঝক চপঝয এঝ 
ােঁকচয মতন্ত নাভাও ভান কঝষ্টয। অথতাৎ এতচদঝন মতো থ এঝচে দো একচদঝন নাভা। আয াাঝে 
ওঠায দথঝক নাভা দফী কচঠন কাযণ ওঠা অঝনকো চনঝজ্য আয়ঝত্ত, নাভা তা নয়। আজ্ প্রায় ১৬  ন্টা ভত 
ােঁো। ভােযাঝত ২:৩০ ো নাোদ যওনা ঝয় কার ৭:৩০ োয় াচভে দৌঁোঝনা, ১১:৩০ ো নাোদ 
দফকযাঝম্প চপঝয  ন্টাোঝনক ফাঝদ চনঝি নাভা শুরু, ােঁকচয দৌঁোঝত দৌঁোঝত দই ন্ধযা। মুদা-কা-তারাও 
এ অঝনঝক দথঝক মায় চকন্তু এঝকফাঝয ােঁকচয দৌঁেঝত িাই চফশ্রাঝভয দরাঝব!  

ভােযাঝত দড েঝিতয আঝরায় াচভঝেয 
ঝথ ােঁো শুরু ঝরও ঝয ূচণতভায আঝরায় থ 
িরা অঝনক ুেভ ঝয়চের। তায াঝথ দম 
চযঝফ ততচয ঝয়চের তা দকানও রূকথায 
জ্েত দথঝক কভ চকেু নয়। াচভে মত আঝফ 
ফযপ আয ঠান্ডায চযভাণ ফােঝত থাকঝফ। াল্লা 
চদঝয় িোই ও উচ্চতা ফাোয জ্নয দফ কষ্ট য 
কযঝত ঝফ, দপযায উায়ও থাকঝফ না কাযণ 
এই থ অতযন্ত োো। আয নাভায থো 
আরাদা।  ািং াচতক কো িোই দচযঝয় াচভে। 
ূঝমতাদঝয়য ূঝফত াচভে দৌঁোঝর প্রিন্ড াওয়া ও 
ঠান্ডা, তাই ধীঝয ধীঝয প্রায় ােঁি  ন্টা য ফাই 
আঝে ঝয দৌঁের। িাচযচদক দথঝক ফযপাফৃত 
ফততৃঝেয আচরেন, তায ভাঝেই পুঝে ওঠা 
কভরা যঝঙয চস্মত াচ। এই াচ এক ৃে 
দথঝক আঝযক ৃে ঝয় আঝস্ত আঝস্ত িাচযচদঝক 
েচেঝয় েঝে। এয জ্নযই দতা এত কষ্ট কঝয 
আা। প্রায় না ওয়া াচভে েুেঁঝত াযায আনঝন্দ ফাই উচ্ছ্বচত, প্রকৃচতয রূঝ চফঝভাচত। এচক আভাঝদয 

ৃচথফী? নাচক ৃচথফীয ফাইঝয দকানও ভায়াঝরাক!   



 ন্টাোঝনক কাঝে াচভঝে। তাযয নাভায ারা। ভাভূরযফান ফচকেুই দম িচণঝকয। ‚িচণক 
আঝরাঝক আেঁচেয রঝক দতাভায় মঝফ াই দদচেঝত/াযাই-াযাই দা য় বয়, াযাইয়া দপচর িচকঝত...‛ 

 এই দৌন্দমতয কযাঝভযাফচন্দ কযঝরও আ চভেঝফ না। তায জ্নয য়ঝতা আফায আঝত ঝফ। নাভাো 
দফ ভজ্ায ঝরও চফজ্জনক। দকউ েচেঝয়, দকউ দেঁঝে, দকউ চডেফাচজ্ দেঝত দেঝত েঝত েঝত আঝে 
ঝয দফকযাম্প দৌঁোর। তাযয দেঝয় দদঝয় আফায নাভা শুরু ’র। আভায নাভায ভয় বীলণ বয় য়। 

ভঝন য় এই ফুচে উঝে ঝে মাফ। েুফ াফধাঝন াঝয়য ো দদঝে াইড ফাই াইড দে দপঝর রাচঠঝত 
বয চদঝয় নাভঝত ঝি। ৪৫ চভচনঝে এর মুদা-কা-তারাও। আজ্ চফশ্রাভ দনফায ফযাায দনই। আয নাভায 
ভয় চফশ্রাভ না চনঝয় োনা দনঝভ িরা উচিত। কাঝযায াঝয়, কাঝযায নঝে, কাঝযায দকাভঝয ফযাথা শুরু ’র। 
েচত কঝভ দেঝরও িরা দেদীন যইর। আয এইফাঝযয ভত এই ঝথয দল দৌন্দমতয আযণ কঝয িরায 
দকানও োভচত দনই। ফাযই াযীচযক কষ্ট কভ দফচ ফােঝত থাকর আয দদচযও ঝত থাকর। ফযঝপয উয 
চদঝয় িরা দল ঝর ভাইঝক্রাস্পাইক, দেইোয েুঝর দনওয়া র। এফায থ আযও দুেতভ, ফযপ েরা জ্ঝর 
আয ব্ল্যাক আইঝ চফজ্জনক বাঝফ েকাঝত েকাঝত নাভা। দু একজ্ন আোেও দের। তঝফ োইড ুঝয 
বাই তধমতয ধঝয আভাঝদয এক একজ্নঝক ওই থ দঝযাঝত াাময কঝয িঝরঝে। আচভ দতা ভাঝে ভাঝেই 
আোঝেয বঝয় ওয াত ধঝয নাভচে। ফায া দমন অফ ঝয় আঝে, িরঝে না আয। একচদঝন ােঁকচয 
নাভায চদ্ধান্ত ভঝন ’র বুর। মাইঝাক, চকেু কযায দনই। েুফ আঝস্ত আঝস্ত নাভা ঝি। চফঝকর ঝয় 
এঝঝে। আয চকেুদূয দেঝর েন্তফয। চকন্তু দকাথায় কী? ঠাৎ কাদা আয জ্ঝর বযা বয়ঙ্কয চফজ্জনক যাস্তা 
শুরু ’র। ঝয শুঝনচেরাভ ধ্ব নাভায কাযঝণ এই চযচস্থচত। ধ্বপ্রফন উত্তযােঝন্ড শুধু ধ্বঝয কাযঝন কত 
মাত্রী াাঝেয ফুঝক াচযঝয় মায়। মাইঝাক, তেন ুঝয বাই আভাঝদয চকেু জ্ানায়চন। কেনও াত ধঝয 
ধঝয কেনও অনয ঝথ ফহু কঝষ্ট ফাইঝক দাচয়ত্ব কাঝয দৌঁঝে চদর েন্তঝফয। ফাই দমন প্রান চপঝয দর। 

অন্ধকায ঝয় এঝঝে। িােঁঝদয আঝরা আজ্ একেু ম্লান, যীয ভন দফ অফন্ন। দকানযকঝভ দেঝন দেঝন 
দাভঝে দৌঁোঝনা দের।  

এযভঝধযই স্থানীয় ফাজ্ায দথঝক ভুযচেয ভািং এঝন যান্না কযঝত দদওয়া ’র। অঝনকচদন চনযাচভল 
োওয়া ঝয়ঝে, আজ্ আয নয়। স্বে দনেওয়াকত দঝয় কততায দোেঁজ্ দরাভ। দও নথত চচকভ  ুঝয ফাচেয 
ঝথ। যাঝতয োফায দেঝয়, ফযাথা উঝভয আায় যাযাচেযাভর দেঝয় ক্লান্ত যীয চফোনায় এচরঝয় দদওয়া 

দের। ফায স্বঝেই য়ত এেন াচভে জ্ঝয়য ভুূঝততয সৃ্মচত। 
 দকদাযকন্ঠ নাভকযণ চনঝয় অঝনক েে আঝে। দদফাচদঝদফ চঝফয কন্ঠ দথঝকই এই নাভ অঝনঝকযই 
জ্ানা। এই েে তাই আয কযরাভ না। এই দেক ম্পচকতত চকেু তথয একদভ প্রথভ মাযা দেঝক মাঝফ তাঝদয 
জ্নয দয়ায কযায প্রঝয়াজ্ন ভঝন ’র। 
 প্রথভত এই দেক নতুনঝদয জ্নয ফরা ঝরও অতো ারৃাবাঝফ দনওয়া এঝকফাঝযই উচিত নয়। 
বাঝরাযকভ প্রস্তুচত না চনঝয় মাওয়া চঠক নয়। আচভ দতা ফরফ আঝে দেচকিং এয অচবজ্ঞতা থাকঝর বীলণ 
বার। আয চনয়চভত যীয িিতায ভঝধয না থাকঝর দফ কষ্ট। আয মতো াযঝফ ততোই মাওয়া উচিত, কাযণ 
উচ্চতাজ্চনত ভযায ম্ভাফনা দফ প্রফর। তাোহুঝো ফা প্রচতঝমাচেতায দকান প্রঝয়াজ্ন দনই। ধীয েচতঝত 



মাওয়াই দশ্রয়। আঝেই ফঝরচে যাচকিং বীলণ গুরুত্বূণত। দযইনঝকাে আয ফযাঝেয জ্নয দযইনকবায অফযই 
দমন ঝে থাঝক। অচতচযি চজ্চন ফঝয় চনঝয় মাওয়ায দকানও দযকায দনই। দেক কযায ভয় েযভ ঝফ, 
আয কযাঝম্প চিচিং ফযাে থাকঝফ দই দবঝফ ীঝতয জ্াভাকাে চনঝরই ঝফ। জু্ঝতা, জ্যাঝকে অফযই বার 
ঝত ঝফ। জু্ঝতা ওয়াোয প্রুপ ওয়া প্রঝয়াজ্ন আয এই জু্ঝতা ঝে ােঁোয অবযা দমন থাঝক। দেইোয 
আয ভাইঝক্রাস্পাইক দদওয়া ঝফ। ঝে ড্রাই ফু্রে, িঝকাঝরে যােঝর েুফ বার। চডঝম্বয দথঝক ভািত এই 
দেঝকয ভয়। দফচ ফযপ আয দফচ অযাডবযাঞ্চাঝযয দরাঝব আভযা অফয দপব্রুয়াচযঝকই দফঝে চনঝয়চেরাভ।  

োচে চফঝকঝরয ভঝধযই দদযাদুন দৌঁঝে চদর। এযয এরাভ হৃচলঝক। আজ্ থাকফ Ganesh 
Gotham Chari বাইঝয়য (জ্ােঁকায ভ্রভঝণ াদুঝভ দাঝেঝর চেরাভ, দোঝনই চযিয়) কযাঝম্প Alpine 18 
Camps and Cafe। োচে ুঝযা কযাম্প মতন্ত মায় চকন্তু আভাঝদয োচে দের না। আভাঝদয এনাচজ্ত চকন্তু 
এেনও এত ধকঝরয য কঝভচন। আফায িোই থ, রাঝেজ্ চনঝয় ােঁো শুরু র। িাচযচদঝক  ন জ্ের আয 
েণতায আওয়াজ্। অম্ভফ াচন্ত আয নীযফতায ভাঝে ুই দেঝন্ট থাকায ফযফস্থা। এোঝন আভযা দজ্ন নয়, 
ভুম্বই দথঝক চপ্রয়াঙ্কাও এঝে আভাঝদয াঝথ। একেু ফাঝদ াউথ ইচন্ডয়া দথঝক আা Manu Maani, Abin, 
Shijin Paul ও দৌঁঝে দের। চডঝজ্ চভউচজ্ক আয কযাম্পপায়াঝযয ফযফস্থাও যঝয়ঝে। িা, ঝকাো ঝমাঝে 
আড্ডা শুরু র, তাযয শুরু র নাি। দক ফরঝফ দেক দথঝক চপঝয আভযা ক্লান্ত! 

 
 ২০দ দপব্রুয়াচয-দবায দবায দেন দৌঁঝে দের াওো। কততা দেন দথঝক এঝ চনঝয় দের। দবাঝযয 
কুয়াা আয অঝনকচদন ফাঝদ তায াঝথ দদো ওয়ায জ্নয ভনোযা আফায উধাও ঝত থাকর। 
 
 
 


