
ুভন্ত যায়  

ুভন্ত আরযাী রযফারযয একজন। তরফ ওঁয মভজয এক্সররিরনয অরধকাাং াউথ কযারকযাটা 

মেকার  অযারারয়রনয ফযানারয াংগরিত। মনায় াাড়, আয মায় মভরিকযার 

রযরেররেরটব এই মুফক বাযরতয োয় ফ দুগগরভয যাস্তায় রযক্রভা মরয মপরররেন। অরতক্রভ 

করযরেন অরিন কর, কাররন্দী খার, ফাররজৌরয কর, ফা মেল  ারয ভরতা অরতভাত্রায 

চ্যারররজাং মেকগুররা। তরফ এফারযয কররভ উরন আরযাীয দয-ভাপ্ত াভায মেরকয একরট 

রযরাটগাজ রররখ মপরররেন, আনারদয জনয। েরফগুররা মৌরবক নন্দীয মৌজরনয াওয়া।    

 আরগকায ফেযগুররায ভরতা এ ফেযও ‘মানাযুয আরযাী’ াভায মেক-এয আরয়াজন করয, াঁটায 
রদনগুররা ’র ২১ মথরক ২৫ মভ। গত দুফেয মকারবিজরনত ফাড়াফারড়য কাযরে এই াভায মেক আরয়াজন 
করয উিরত ারযরন আরযাী। এ’ফেয মরযরে। এরট ‘মানাযুয আরযাী’য ২৮তভ াভাযরেক। মেকূরচ্ 
রের উত্তযফরেয শ্রীরখারা’য কারে রটমু্বরয মথরক ররকভ এয বারযাং অফরধ। থটা আভযা মদরখ মযরখরেরাভ 
মই ২০১৯ ারর। 
         
 মেন মথরক মনরভ গারড় ধরয আভযা মখন শ্রীরখারা  মৌঁেরাভ তখন আকারয ভুখ বায, আভারদয ও 
ভন খাযা, কী রফ মক জারন। মভাটাভুরট চ্াযরট গারড়রত ুরযা রটভ মখন  রটমু্বরয মৌঁোর তখন রফরকর ৬টা। 
ফাই রভরর আরা রযচ্য় মরয রনরাভ ভুরড় চ্ানাচু্য কনগ ইতযারদ রমারগ। আগাভী রদরনয থ মকভন 
রফ তাই রনরয় গল্প কযরত কযরত চ্রর এররা যারতয রিনায। 



কার ৭টায় মেকপাস্ট মযরি। 
মানাযুয আরযাীয ফযানায রনরয় 
মগাটা দররয েরফ মতারায ফগ মল 
রর শুরু য় আভারদয থ চ্রা। 
েথরভই মফ চ্ড়াই, ফাই ধীরয ধীরয 
এরগরয় চ্রররে। ভারে ভারে একটু 
ফর রফশ্রাভ, আফায চ্রা। গাোরায 
রবরড় গল্প কযরত কযরত চ্রররে ফাই 
যাভাভ এয রদরক। রটমু্বরয মথরক যম্মাভ 

মৌঁেরত োয় দুুয, ঘরড়রত ৩মট। েথভ রদরনয াঁটা, তাই ক্লারন্তও একটু মফর।  রকন্তু কার মথরক এতক্ষন 
াঁটায রযও কাযও’য উৎার মকান খাভরত মনই। রফুর উৎার কার নটা মথরক াঁটা শুরু করয ৬৭ 
জরনয দর মমখারন ৭ ফেরযয আরদতয মথরক ৬৮ ফেরযয ভযফাফু ফাই চ্রররে ারয় া রভরররয় াইন 
ফরনয মবতয রদরয়। দুুরয মখরয় মদরয় রকেুক্ষন রফশ্রাভ রনরয় ফাই রভরর ফর মদখরাভ শ্বারযাধ কযা রুদ্র-
দা’য  কাঞ্চনজঙ্ঘা অরবমারনয ভুরব। দূরয াারড়য গারয় আররায মভরা। যারতয তাযারদয াতোরন। মফ 
আকা রনরয় মভরত রেরাভ। াই এর মগর যারতয খাফায। রচ্রকন-কারয আয বাত মখরয় কম্বররয 
উষ্ণতায় িুরফ মগরাভ ঘুরভয মদর।  

 
 রযয রদন কার, ভাথায উয নীর আকা। যাম্মাভ মথরক াভারন্দাং রয় আভযা 

মারি  মগারখগ’য রদরক। ভনাস্টারযয া রদরয় চ্রা, যাম্মাভ সু্করর তখন করচ্কাচঁ্ারদয রবড়। আভারদয মদরখ 
উঁরক েুঁরক শুরু মোট্ট ুতুরগুররায। সু্কররয ভাি মেরড় আফায জেরর। করয়কঘো চ্ড়াই উৎযাই মিরর মৌঁরে 
মগরাভ াভারন্দাং। বাররাফাায টারন ফহুফায াারড়য রফরবন্ন জায়গায় রগরয় থাকররও াভারন্দাং মৌঁরে 
রতযই অফাক রয় মগরাভ, একটা জনদ এত অূফগ রত ারয ! এরকফারয স্বরেয ভরতা। এরকফারয 
রফরবায রয় ফর যইরাভ একটা রফযাট াইন গারেয রনরচ্। চ্য়নদা’য িারক রম্বত রপযর, াথুরয যাস্তা 

রদরয় মোট মোট ারয় মঁরট রগরয় 
একটা মদাকান মথরক চ্া মখরাভ, যাহুর 
আয রদফয  ততক্ষরন এর মগরে। মগাটা 
বযারর জুরড় েরড়রয় রেরটরয় আরে 
ফাই। মোটরদয আয ায় মক। ত 
িাকািারকরতও তাযা মখরা ফন্ধ কযরত 
নাযাজ। এত্ত ফড় রফার ভারি মম মায 
ভরনয আনরন্দ েুরট মফড়ারি। মগারখগ 

মৌঁরে রকেুক্ষন রফশ্রাভ রফরকর ৪-মট 
নাগাদ দুুরযয খাওয়া াযা য়। তাযয কযাম্পপায়ায এয েস্তুরত। উরিন তাভাাং আয মেভরদ’য আরয়াজরন 
কযাম্প পায়ায-এ ভগুর রয় রেরাভ ফাই াযা রন্ধয। মখরত মগরাভ োয় ১০টা নাগাদ।  



 
ওরয়দায রযরাটগ রের ফৃরি রফ এই করদন, রকন্তু আভারদয মেরক ওই েথভ রদরন মা একটু ভুখবায 

রের আকারয, ফারক ভয় ফরকেুই েরভরর। রযয রদন কার ারড়-াতটা নাগাদ যওনা রাভ। েথরভই 
নদী মরযরয় জেররথ ারকা চ্ড়াই। োয় আড়াই ঘণ্টা থ মঁরট ররিভ-এয রদক রদরয় রগরয় ১০-৩০ টা 
নাগাদ মৌেরাভ বারযে। শুরু ররা রচ্ যাস্তা। ইরতউরত গারড়য আনারগানা। আফায মই ইট-কাি-
কাংরক্ররটয জেরর মপযা।  

 
মেরড় আরত ভন চ্ায় না ,ওই াারড় গ্রাভ, নদী আয াারড়য রুরকাচু্রয মখরা ।  ওযই ভারে মভঘ 

রয়রনয ফযারগয মবতয মথরক এক রা ফৃরি এর ভন রবরজরয় মায়। এযয শুধুই সৃ্মরত মযাভন্থরনয ারা। 
 

 

 

 


