
দময়ন্তী গিগি  

[দময়ন্তীি অনেক গুণ। মনেগ িং, োগসিং, গেজাইগেিং আিও কত কী যে গতগে কনিে… সনে 
আনে পাহাড়-যেম আি য খান গখ। এবানিি আনিাহী’ি ৩৪ েিং গিগবনি যোি গদনয়গেন ে 
এবিং তাাঁি েগিক্ষণ পনবেি টাটকা অগিজ্ঞতা যিয়াি কনিনেে আমানদি পাঠক বনু্ধনদি 
জেয।]  

 কল্পোয় েগবটা গে  অেযিকম। যকানো বড় পাথনিি, থুগড় যবাল্ডানিি িানয় দগড়, থুগড় 
যিাপ য া ানো আনে। যসই যিাপ যকামনি হািনেনসি সনে িক্ত কনি আাঁটা। এবাি যকউ 
হয়নতা উপি যথনক টাে মািনব আি আগম দগড় ধনি দুনটা পা আি যবাল্ডানিি সনে তা গম  
যিনখ সুড়সুড় কনি উপনি উনঠ োব। বাস্তনব যসই গুনড় বাগ । শি ানিাহণ েগিক্ষণ যে 
যমানটই আমাি কল্পোি যেন নখ া েয় যসটা ১৯ তাগিখ কযানে পদাপেণ কিাি সনে সনে 
যবাধিময হনয়গে । সামগয়ক দুুঃখ 
হন ও েতুে গকেু জাোি উৎসানহ 
মনেি মনধয তখে যবি উচ্ছ্বাস। 
কযাে গ্রাউনেি অেগতদুনিই 
িজবুরুি জ্ব জ্বন  উপগিগত আি 
তাি িীনষে যপৌঁোনোি আিা, সকা  
সন্ধযা িানয় কাাঁটা যদওয়াি জেয 
েনথষ্ট। 
 যোটনব া যথনকই আগমেনদি েগত আমাি একটা গবনিষ আকষেণ আনে। এই যকানসে 



এনস তানদি গেতয গদনেি জীবেোত্রাি একটা হা কা উদাহিণ যতা যপ ামই, সানথ সানথ মনে 
যপ াম এক অদময গবশ্বাস, ‘আগম পািব!’ 

 এই মনোিাব অজেনেি জেয 
অবিয যবি অনেকটা কৃগতত্ব যসাোিপুি 
আনিাহীি ইসট্রাক্টিনদি পাওো। আমিা 
সবাই তানদি য ানখ সমাে িানব 
েতযয়ী। যকউ হাি যমনে গেন ও তািা 
হাি মােনত োিাজ। মাত্র  াি গদনেি 
যবগসক যকানসে যে এত গকেু গিনখ 
যে ব িাবনত পাগিগে। কী ো গিনখগে - 
Free hand climbing, climbing 
with rope, belay commands, as-
cending-descending process, 
types of knot practice - এসনবি 

সনে গথওগি ক্লাসও   ত পািাপাগি। সানথ গবনকন ি পনকাড়া, যপাঁয়াগজ গদনয় মুগড়। 
 মজাি বযাপাি হ’  যটন্ট িাি কনি গেতাম োনদি সানথ তানদি সানথ আবাি একই 
যিানপ েযাকগটস কিতাম ো। েন  যকানসে আসা সবাি সনেই িান ািকম আ াপ এবিং বগেিং 
শতগি হনয়গে । এটাি জেয যসাোিপুি আনিাহী-যক আমাি যোট্ট যস াম। যকােও দ বদ্ধ 
অগিোনে েনতযনকি সানথ সুসেকে 
বজায় িাখা কতটা জরুিী যসটা এই 
বযবিাি মাধযনম বুগ নয় যদওয়া োয়। 
আি একগট গবনিষ পেনেি গবষয় 
গে  সগঠক সময় সগঠক খাবানিি 
আনয়াজে। খাবানিি গুণিত মাে 
এবিং স্বাদ গেনয় যকােও কথা হনব 
ো। গেনমি কাগিি স্বাদটা যেে 
এখেও মুনখ য নি আনে।  
 বহু েগতকূ  পগিগিগতনতও যসাোিপুি আনিাহী আমানদিনক শুধু তানদি যসিাটাই 
গদনয়নে বন  আগম মনে-োনণ গবশ্বাস কগি। েখে িজাবুরুি িীনষে দাাঁগড়নয় সূনেেি উত্তাপ িানয় 
স্পিে কনিগে , তখে িত গতে গদনেি  িম যপিীেন্ত্রণাি গেবোসে হনয়গে  মুহূনতেি মনধযই। 



যেে মুগক্ত যপ াম অবনিনষ তু োহীে যসই আেে। 
যসাোিপুি আনিাহীনক অনেক ধেযবাদ। িজাি িীনষে 
োিা যেনত পানিগে আি োিা যেনত যপনিনে এই যকানসে 
তািা েনতযনকই গবজয়ী, কািণ  ড়াইটা এনক অপনিি 
সানথ গে  ো, গে  গেনজি সানথ। েগতমুহূনতে গেনজনক 
 যান ঞ্জ কনি এগিনয় োওয়াটাই গে  একমাত্র উপায়। 
তাই গেনজি সনে যবা াপড়া কনি েতদূি োওয়া োনব 
যসটাই হনব গেজস্ব সােন যি মাপকাগঠ। 
 কযাে োয়ানিি সময় সযাি ও মযাোমনদি যে 
গিন্ন রূপ যদনখগে াম তাি হাগস এখনো যঠাাঁনটি েিায়। 

কী অোয়ানস যকাসে কোক্টট  কিা িািী িািী মােুষগুন া গেমে  হাগসি যোিাে গদনত পানি - 
িাবাই োয় ো সগতয! হাসনত হাসনত যপনট গখ  যদওয়াি যজািাড়। সবগমগ নয় যসও এক 
অযােনিঞ্চাি বনট!  
 যিষ গবনকন ি পড়ন্ত আন ায় 
যস মু গক যহনসগে  আ নিানে, 
হয়নতা বা খাগেক কনষ্ট মুখ িাি 
কনিগে  পিক্ষনণই। হয়নতা োাঁকা 
হনয় োওয়া মানঠি গদনক যস 
যহনেগে  এক করুণ দৃগষ্ট। েইন  
েখে যপেে গেনিগে াম, বুনকি মনধয 
অমে কনি যমা ড় গদনয় উনঠগে  
যকে?  
  
 কাি কথা ব গে বু নত যপনিনেে গেশ্চই! 


