
 

 

 নানা কাণ্ড ঘটবফ জানা ছছর, তাই ফবর এত ছকছু?  ফযাাযটা খুবরই ফছর। ককন কী কাযবণ চবর কগরাভ 
গজাফুরু াাবে, অবনবকয ছববে। নববম্বয ভা, ২০১৯। একছদন কপফুক স্ক্রর কযবত ছগবে এক কজযঠুয কযা 
একটা কাবে কচাখ আটবক কগর। ‘কানাযুয আবযাী’ নাবভ একছট ক্লাফ ২৭-৩০ ছডবম্বয ুরুছরো কজরায 
গজাফুরু াাবে যক ক্লাইছম্বিং ককাস কযাবফ। কজযঠুয াবথ ফহুছদবনয ছযচে। ফাফায কাবছ শুবনছছরাভ, উছন একজন 
াাে-াগর ভানুল। ভাবঝ-ভাবঝই কফছযবে বেন নাগছযক ককারার কথবক দূবয ককাথাও। ককাসটায ফযাাবয ছফবদ 
জানবত কভবজ কযরাভ ওনাবক। তখনও যক ক্লাইছম্বিং ফযাাযটা কী, কী কখাবন ে ..., ছকছুই জাছননা। এছদবক 
কযারকাটা ইউছনবাছসছট কঘালণা কবয ছদবেবছ, ছডবম্ববয যীক্ষা। ছবফ কবয কদখরাভ,আয মাই কাক, ফেছদবনয 
কটা ছদন যীক্ষা ছনশ্চেই ফন্ধ থাকবফ। রুছটন াবত াওোয য কদছখ ভূর ছফলবেয যীক্ষাগুবরা কফ কবেকছদন 
আবগই কল বে মাবফ। ুতযািং মাওো ছনবে ককানও অছনশ্চেতা আয যইর না। 
 নববম্ববযই এক বন্ধবফরা কানাযুবযয কই কজযঠুয াবথ চবর কগরাভ ‘আবযাী’য ক্লাফঘবয, পভস-ছট জভা 
ছদবত। ওখাবন ছগবে কদছখ,াযা ঘয জুবে কভাটা দছে,আবযা কীফ মন্ত্রাছত কভবঝয উয এখাবন-কখাবন ছোবনা। 
ক্লাফঘবযয কবতবযই একছদবকয কদওোবর কদখরাভ উয কথবক ছনবচ অবনকগুবরা খাাঁজ কাটা। একদর কছবর-কভবে 
ওইফ দছে,মন্ত্রাছত ছনবে খাাঁজগুবরা কফবে কফবে কী অফরীরাে ওঠা-নাভা কযবছ! কজযঠু ফরবরন, ‚যক ক্লাইছম্বিং’য 
প্র্যাকছট চরবছ।‛ ভবন ভবন বাছফ, ‚এয নাভ যক ক্লাইছম্বিং! এ কতা কফ কাজা এফিং ভজায ফযাায।‛ কজযঠু কমন 
ভবনয কথাটা ফুবঝ কপরবরন। ফরবরন, ‚এখাবন কৃছিভবাবফ এই খাাঁজগুবরা ফানাবনা বেবছ প্র্যাকছট কযায জনয। 
আর যক ক্লাইছম্বিংবেয ভবে াাে ফা াথবযয গাবে খাাঁজগুবরা ছনবজবক খুাঁবজ ছনবে উঠবত বফ।‛ কছদন 
‘আবযাী’য ক্লাফঘবয কজযঠু আরা কছযবে ছদবেছছবরন রুদ্রদায বে। শুবনছছরাভ,কাঞ্চনজঙ্ঘা অছবমাবন ছগবে ফ্রে 
ফাইবটয কাযবণ রুদ্রদাবক াবতয ছকছু আঙুর াযাবত বেছছর। তাযবযও শুধুভাি াােবক বাবরাবফব একটা 
ভানুল কম কী কী কযবত াবযবটা কযাবে ছগবে রুদ্রদাবক কদবখ খাছনকটা বরও ফুঝবত কবযছছরাভ। 
 তাযবযয ছদনগুবরা খুফ দ্রুত ককবট কগর। ফেছদবনয ঝরভবর যবক ছছবন কপবর ২৬ ছডবম্বয যাত 
ন’টা নাগাদ ফৃছি ভাথাে ছনবে আভযা াছজয রাভ াওো কেবনয ফে ঘছেয তরাে। ফ ছভছরবে প্র্াে ১০০জবনয 
ছটভ। আছভ কাউবকই ছচছন না। ছকন্তু খুফ অল্প ভবেয ভবধযই ইভনদা,স্বছিরদা,তীথসদা,ভনছজ-এয ভবতা ছকছু দাদা 
আয বাইবেয াবথ আরা জবভ কগর। চাযছদবনয এই ককাস কম প্র্চুয নতুন ভানুবলয াবথ ছযচে কযাবফ,কটা 
কফ ফুঝবত াযরাভ। এক এক কবয আভাবদয াবত ককাচ আয ছট নম্বয করখা কাগজ ছদবে কদওো র। কাভযাে 
উবঠ ফাবথস ফায য ফৃছিয ব্দ আয কেবনয দুরুছনবত কখন কম দু-কচাবখয াতা এক বে কগছছরবখোর কযবত 
াছযছন। যছদন ুরুছরোয একটু আবগ মখন ঘুভ বাঙর,ফৃছি তখবনা থাবভছন। আভাবদয নাভবত বফ 
টাভনাে,ুরুছরোয ছঠক বযয কেন। কখান কথবক গাছে কবয কৌঁছবনা বফ কযাবে। টাভনাে নাভায য ফৃছিয 
কতজ আযও ফাের। আভযা ফাই একটা কবডয তরাে দাাঁছেবে আছছ। আভাবদয ককাোটসায ভাোয রুদ্রদা(জুছনেয) 
আয আযও কবেকজন দাদা ছভবর গাছেয কখাাঁজ কযবত কগবছ। খফয এর, টানা বাছয ফৃছিবত যাস্তায ার এবকফাবয 
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কফার। তাই আভাবদয একটু ঘুযবথ কমবত বফ। ফযাগি- আভাবদয ১০-১২জনবক এক-একটােতুবর ছনবে 
ভযাছজক বযানগুবরা এছগবে চরর গন্তবফযয ছদবক। কযাবেয একটু আবগ গাছে কথবক কনবভ ফাছক থটুকু আভাবদয 
কাঁবট কমবত ’র। ফৃছিটাও তখন প্র্াে ফন্ধ বেবছ। কযাবে কৌঁবছই ভনটা দারুণ খুছবত কনবচ উঠর। অবনকখাছন 
কঘযা জােগা জুবে ায ছদবে তাাঁফু বেবছ,ভাঝখাবন একটা ফবো তাাঁফু,আয একাব যান্নায জােগা এফিং 
ইন্সোকটযবদয কটন্ট। আয এই ফছকছুয ফযাকড্রব দাাঁছেবে যবেবছ গজাফুরু াাে। এবককফায ক কদখা 
ছদবে,আফায যক্ষবণই ঘন কুোােব আোর বে মাবে। ভবন ছের,াােটা কমন কুোায চাদবয ককানও 
যযবক আগবর কযবখবছ তায ফুবক। 

 
 কযাোইবট কঢাকায য আভযা ফ কেছনযা রাইন কবয দাাঁোরাভ। বাযবতয জাতীে তাকা এফিং 
‘আবযাী’ ক্লাবফয তাকা উবতারবনয য ক্লাবফয তযপ কথবক আভাবদয প্র্বতযকবক একটা কবয ছট-াটস,খাতা আয 
কন কদওো র। ককাস কভযান্ডায বরন অছবজ্ঞ ফসতাবযাী াথসাযছথ রাবেক। ককাবসয ছনেভাফরী শুবন ফুঝরাভ 
এই কছদন কবঠায অনুাবনয ভবধয কাটাবত বফ। কভাফাইর নাভক মন্ত্রছটয াবথ ত-াত দূযত্ব ফজাে যাখাও ছছর 
ওই চাযছদবনয অনযতভ ছফধান। এযয এবক এবক ফাই ছনধসাছযত কটবন্ট ছগবে াছজয রাভ। প্র্ছত কটবন্ট চাযজন 
কবয থাকায ফযফস্থা। আভায কটন্টবভট ছছর ফািংরাবদবয াান দা আয কানাযুবযযই আযও দুই দাদা। কটবন্ট ঢুবক 
ফযাগ যাখায াবথ াবথই পর-ইবনয হুইবর কফবজ উঠর। কদৌবে ছগবে আফায ফাই রাইন কবয দাাঁছেবে েরাভ। 
এফায আভাবদযবক Rope-1, Rope-2…এভন কবয কভাট ন’ছট Rope-এ বাগ কবয কদওো র। প্র্ছত Rope-এয 
দয িংখযা ছে। এটা শুধু কফছক ককাবসয বাগ। ফাচ্চাবদয ‘অযাডববঞ্চায’,আয ফেবদয ‘অযাডবান্স’ এফিং ‘গাইড 
অযান্ড াযবাইবার’ ককাবসয জনয আরাদা বাগ ছছর।  
 এযয যক াযবপবয াবথ ছযচে কযাবত এফিং যক ক্লাইছম্বিং েবকস একটা াধাযণ ধাযণা ততছযয 
জনয ভস্ত কফছক কেছনবদয ছনবে মাওো র কযাোইট কথবক খাছনকটা দূবয। কখাবন আভাবদয কখাবনা র 
কীবাবফ াথুবয কদওোবরয ছফছবন্ন ‘কাল্ড’কক ফযফায কবয,দুই াত ও দুই াবেয াাবময ‘ছি-বেন্ট ক্লাইছম্বিং’কেয 
ভাধযবভ াাে কফবে ওঠানাভা কযবত ে। কীবাবফ াভানয একটা নখ ফা আঙুবরয উয ভস্ত যীবযয বয ছদবে 



 

 

ছনবজবক উবয তুরবত ে ছকিংফা াথবযয খাাঁবজ ফ ছনযাতা-ছফছধ কভবন দাাঁছেবে কথবক আবযা উবয ওঠায থ 
ছনবজবকই কবয ছনবত ে - ছখরাভ এযকভই আযও ছকছু দ্ধছত। ওোছকফার রাভ যক ক্লাইছম্বিংবেয কফছক 
ছনেভগুবরা ম্ববন্ধও। 
 ছকছুক্ষবণয ভবধযই ফৃছি 
শুরু ওোবত আফায ছপবয আবত 
র কযাোইবট। প্র্কৃছতয 
ভুক্তােন কছবে আফায ফছি বত 
র তাাঁফুয কঘযাবটাব। ভাবঝয 
ফবো তাাঁফুটায ভবধয আভাবদয ক্লা 
চরবত রাগর। ফসতাবযাবণয 
ছফছফধ মন্ত্রাছত প্র্দসন, ‘আবযাী’য 
নানান অছবমাবনয ছফছবন্ন কযাভলসক 
কাছছন শুনবত শুনবত ভে কাবট। 
ফাইবয তখন অবঝাবয ফৃছি েবছ। আভাবদয দুুবযয খাফাযও ওখাবনই ছদবে কদওো র। একভে ছদবনয আবরা 
কবভ এর। আভযা তখনও তাাঁফুয ছবতবযই ফব যবেছছ। ছফবকবর ফৃছিয কতজ কভর। ছকন্তু আকা তখবনা ঘন কভবঘ 
আেন্ন। ভবন ভবন বাফছছ,আগাভীকারও এযকভ চরবর ককাসটা ুবযাই ভাছট বে মাবফ। এয ভবধযই বন্ধবফরা 
আভাবদয ইবরাডাকন চরর। ইবরাডাকন বফসয য ফুঝরাভ,কত জােগায ভানুল একছিত বেছছ এই ককাসবক 
ছঘবয। ককউ এবছন াগযদ্বী কথবক কতা ককউ ছযণঘাটা,ককউফা ফযানগয কতা ককউ প্র্ছতবফছ যাষ্ট্র ফািংরাবদ 
কথবক। আক্ষছযক অবথসই ওই চাযছদবনয কযাে বে উবঠছছর ফহু ভানুবলয ছভরনবভরা। প্র্থভ ছদবনয কবল প্র্াছিয 
খাতা ববয উঠর অপুযান আনবি এফিং এক অননয অছবজ্ঞতাে। যাবতয খাফায কখবে ক্লান্ত যীযটা মখন ছিছিং 
ফযাবগয আশ্রে কবেবছ,ভবনয ভবধয তখন আগাভী ছদনবক ছনবে আা-ছনযাায এক অদু্ভত কদারাচর চরছছর। 
ওবেদায ছযবাটস জানান ছদবে, ফাইবযয তাভান াাঁচ ছডছি করছো। 
 যছদন কবায চাযবট নাগাদ মখন হুইবর ফাজর,ঘুভ কচাবখ কটবন্টয ফাইবয এব কদছখ াযা আকা জুবে 
কমন আবরায কভরা ফববছ। গতছদবনয ঙ্কায কভঘ ছগবেবছ ককবট। আয কই কভঘভুক্ত আকাব এত তাযায ভাায 
আছভ জীফবন প্র্থভ ওইছদন কবাবয কদখবত কবেছছরাভ। স্বাবাছফকবাবফই ফাই খুফ উচ্ছ্বছত বে ছছর একটা বাবরা 
ছদবনয আাে। ককাবনাভবত কাবরয প্র্াতযছক কাজকভস কবয পর-ইবনয হুইবর ফাজায আবগই ফাই ছগবে 
আফায াছজয রাভ ককাস কভযান্ডাবযয াভবন। জাতীে তাকা এফিং ক্লাবফয তাকা উবতারবনয ভধয ছদবে 
আভাবদয ছদ্বতীে ছদবনয ককাস শুরু র। কযা বাগ কবয ইন্সোকটবযয কনতৃবত্ব কযা-ছছু দুবটা কবয ক্লাইছম্বিং 
কযা,াযবন,কযাযাছফনায,করবভট আয ছপগায-অপ-এইট (এফই ক্লাইছম্বিংবেয াধাযণ যঞ্জাভ) ছনবে আভযা 
ছছেবে েরাভ ছফস্তীণস প্র্ান্তবয। কযাোইট কথবক কফবযাবনায আবগ আভাবদয াবত-াবত ছটছপন ছদবে কদওো 
র,কাযণ ছফবকবরয আবগ খুফ জরুছয প্র্বোজন ছাো কযাবে কপযা মাবফ না। প্র্থবভই আভাবদয একটা কছাবটা 
াথবযয গাবে ‘ক্লাইছম্বিং ওবে’ খুাঁবজ ছনবে ক্লাইম্ব কযা কখাবনা র। ক্লাইছম্বিং চরাকারীন ক্লাইম্বাবযয কপছটয জনয 
শুরুবতই ‘ক্লাইম্বায’ (কম উঠবছ) আয ‘ছফবরোয’ (কম দছেয কমাগান ছদবে) এয ভবধয কম কবথাকথন দযকায 
বে,কটাও ছবখ ছনরাভ। তাযয াযাছদন ধবয ছফছবন্ন যক-াযবপব আভাবদয যক ক্লাইছম্বিংবেয প্র্যাকছট চরবত 
রাগর। ভাবঝ দুুযবফরা আভাবদয খাফাযও চবর এর যক-াইবটই। রাঞ্চ কবয আফায ছকছুক্ষবণয প্র্যাকছট। 
তাযয ছপবয আা কযাোইবট। ক্লারুবভ আভাবদয কখাবনা র ফসতাবযাবণয জনযজরুছয ক্লাইছম্বিং কযাবয 
নানাযকভ নট । বন্ধবফরায ক্লাব ‘আবযাী’য ‘ভুরছকরা ৃে অছবমান’ কদখায বয ফাই একাবথ ছডনায কবয 



 

 

আফায ঢুবক েরাভ ছিছিং 
ফযাবগয আযাবভ।  
 তৃতীে ছদবনয শুরুটাও 
ছছর আবগয ছদবনয ভবতাই। 
কবাযবফরা ছিছিং ফযাবগয ওভ 
কছবে ঠাণ্ডাে কাাঁবত কাাঁবত 
মখন ছগবে দাাঁোরাভ পর ইবনয 
রাইবন,ুছমযভাভায ঘুভ তখবনা 
বাবঙছন। কছদন অফয 
আভাবদয অবনবকয কাবরই 
াভানয াছস্তববাগ ছছর। ককানও 
কাযবণ হুইবর ফাজায কবকন্ড 
ছতছযবক বয আভযা রাইবন 

কৌঁবছছছরাভ। মাযা কদছয কবযছছরাভ,প্র্বতযকবক আরাদা কবয ছদবে তাবদয কদৌবে ুবযা ভাঠটা দুফায াক ছদবে 
আায ছনবদস ছদবেছছবরন ককাস কভযান্ডায। কমবতু অবনবকযই কছদন করট বেছছর,ককাযবণ বয কই াছস্ত 
ভকুফ কবয কদওো ে। ওইছদন ফুঝবত কবযছছরাভ জীফবনয ফ কক্ষবি ভোনুফতসী ওো কতটা দযকাছয! আয 
ফসতাবযাবণয প্র্ধান তসই কমখাবন ঘছেয কাাঁটায আবগ-আবগ চরা,আভাবদয ভবতা কেছনবদয কক্ষবি কখাবন 
াভানযতভ কদছযটাও এবকফাবযই কাভয নে। পর আউবটয য এক্সাযাইবজয জনয আভাবদয ছনবে মাওো র 
কযাোইবটয ছঠক াবই একটা ভাবঠ। দীঘসছদবনয অনবযাবয য এক্সাযাইজ কযবত ছগবে আভাবদয কম দুযফস্থা 
বেছছর, তা ছনবে মত কভ ফরা মাে ততই বাবরা। কফছক ছকছু এক্সাযাইবজয য কযাোইবট ছপবয এব 
আবগয ছদবনয ভবতাই আফায ফাই ছগবে াছজয রাভ যকাইবট। কছদন আভাবদযবক ‘ছচভছন ক্লাইছম্বিং’ আয ‘মসা 
কছরিং’ কখাবনা র। ছচভছনয ভবতা রু একটা পাটবরয ভধয ছদবে,দুাবয াথুবয কদওোবর ভূরত াত,া,ছঠ ও 
ককাভয এফিং প্র্বোজবন ফসাে ছদবে যীবযয বাযাভয ফজাে কযবখ উযছদবক ওঠাবক ফরা ে ‘ছচভছন ক্লাইছম্বিং’। 
আয দছে ধবয াথবযয ঢার কফবে দ্রুততায বে ছছনছদবক কাঁবট-কাঁবট নাভায নাভ ‘মসা কছরিং’। দ্রুত অফবযাণ 
কযায জনয অবনক ভবেই ফসতাবযাীযা ‘মসা কছরিং’-এয াাময ছনবে থাবকন। ‘ছচভছন ক্লাইছম্বিং’ এফিং ‘মসা কছরিং’-
এয প্র্যাকছট বে কগবর যকাইবটই রাঞ্চ কবয ফাই ছপবয এরাভ কযাবে। কপযায বথ যাবতয কযােপাোবযয 
জনয কম মত াবয গাবছয বাঙা ডার,শুকবনা কাছঠ,শুকবনা াতা কজাগাে কবয ছনবে ছপযরাভ। 
 বন্ধে ‘আবযাী’য ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা ৃে অছবমান’-এয ছবছডও কদখায য শুরু র কযােপাোবযয প্র্স্তুছত। 
ছযষ্কায,কভঘীন আকাবয ছনবচ ‚পাোয,পাোয...কযােপাোয‛ কলাগাবন চাযছদক ভাছতবে কযােপাোবযয আগুনটা 
মখন প্র্থভ জ্ববর উঠর,আছভ ছনছশ্চত কই ভুূতসটা কখাবন উছস্থত প্র্বতযবকয ভবন অবনক অবনকছদন কথবক মাবফ। 
কযােপাোয কবল ছছর কবরবেন ছডনায। কভনুবত আভাবদয জনয ফযাদ্দ ছছর ছফছযোছন। 
 বযয ছদনটা প্র্বতযক কেছনয কাবছ এক অছফস্মযণীে সৃ্মছত বেবথবক মাবফ। কযােপাোবযয য যাবতয 
অন্ধকাবয ‘গাইড অযান্ড াযবাইবার’ ককাবসয কেছনবদয দ্বাযাূফস-ছনফসাছচত থ ছদবে গজাফুরুয ভাথাে চোয 
অছবমান। চতুথস ছদন কাবর আভাবদযবক ওবদয ছনবদসছত বথই চেবত বফ গজাফুরু াাবে। অন্ধকায থাকবতই 
আবযাণ শুরু র। টবচসয আবরাে এফবো-কখফবো থ ছদবে আভযা এছগবে চবরছছ। ছকছুদূয মাওোয বযই 
াাবেয ঢার শুরু র। ককানও ছঠক থ কনই। ‘গাইড অযান্ড াযবাইবার’-এয করাবকযা কঝা-ঝাে ছযবে কম 



 

 

থ ততছয কবয কগবছ গতযাবত,কই থ কফবেই আভযা চবরছছ। ককাথাও ঝুযঝুয কবয ভাছট ঝবয েবছ,ককাথাও 
আফায আরগা াথয 
গছেবে নাভবছ। অবনক 
জােগাে আবগয 
ভানুবলয িংবকবতয 
উয ছনবসয কবয উঠবত 
বে। ছকছু কক্ষবি গত 
কছদবনয াঠবকও 
কাবজ রাগাবত ছের। 
ক এক অবূতূফস 
অছবজ্ঞতা। উঠবত 
উঠবত ভবন 
ছের,যাবতয অন্ধকাবয 
মাযা উবয 
এববছতাবদযবক 
তাবর কত ফাধা 

কছযবে আবত বেবছ! কফ অবনকখাছন ওঠায য চূো কথবক খাছনক ছনবচ রুদ্রদায ছনবদসব আভাবদয ফাইবক 
থাভবত র। রুদ্রদা জানাবরা,ভে খুফ কভ। ফাই ৃবে উঠবর নাভবত অবনক কদছয বে মাবফ। নাভায বয 
আভাবদয আবযা ছকছু ককাস-ওোকস ফাছক আবছ। অগতযা প্র্বতযক কযা কথবক একজন কবয ডাকা র চূোে ওঠায 
জনয। কল মসন্ত কফছক ককাস কথবক জনা াাঁবচক কেছন ৃে-জবেয স্বাদ কবেছছর। কছদন ওইখাবন দাাঁছেবে 

একছদবক কমভন ৃে-
জবেয আনবি কাউবক 
আত্মাযা বত কদবখছছ, 
অনযছদবক ুবমাগ না 
াওোয মন্ত্রণাে ককাবনা 
আবযাীবক কান্নাে 
কববঙ েবতও 
কদবখছছ। রুদ্রদা এফিং 
অনযানয ইন্সোকটযযা 
আভাবদয যভ মবে 
ফুছঝবেছছর,াাবে 
কজতাটা কমভন 
আনবিয;দবরয স্বাবথস 
ায স্বীকায কযাটা 
কখবনা কখবনা তায 

কচবেও অবনক কফছ গবফসয। ককাবসয কলছদন গজাফুরুয উয দাাঁছেবে আভায ভবন বেছছর,আভযা প্র্বতযবকই 



 

 

ককানও না ককানওবাবফ ছজবত কগছছ। একই থ ধবয কযাোইবট কনবভ এব আভযা তাযয ‘ছযবায ক্রছিং’ 
ছবখছছরাভ। ফববল এই কছদন আভযা মা মা ছবখছছ,তায উয খুফ জ একটা যীক্ষা ছদবত বেছছর। 
যীক্ষায ভবেও াযাক্ষণ আভাবদয ব্বায কচাবখয াভবন শুধুভাি গজাফুরুই ছছর। ভবন ভবন তাবক ককাবনাছদনও 
বুরফ না ফবর কথা ছদবে এবছছ। 
 রাবঞ্চয আবগই আভাবদয ফযাগ গুছছবে যাখবত বেছছর। রাঞ্চ বর বয কটন্টগুবরাও গুছটবে কপরা র। 
চাযছদবন ফছকছু কম ছনবুসরবাবফ কযবত কবযছছরাভতা এবকফাবযই নে। তফু আভাবদয ফ বুরভ্রাছন্ত ভুখ ফুবজ য 
কবয ইন্সোকটযযা ক্রভাগত আভাবদয ছছখবে কগবছন,উৎা জুছগবেবছন। কখবনা কখবনা আভাবদয কখাবত ফকাও 
ছদবেবছন। কলবফরাে কযাোইবটয ভবধয দাাঁছেবে ছফগতছদবনয ঘটনাগুবরা মত ভবন েছছর, তত গরায কাছটাে 
কী একটা কি দরা াছকবে উঠছছর। ফাযফায ভবন ছের,চাযবট ছদন কমন খুফ তাোতাছে পুছযবে কগর। আয 
কবেকছদন মছদ ফাই একাবথ থাকবত াযতাভ,তাবর ফবো বাবরা বতা! ফছবযয কল ভবেয ওই চাযছদন 
আভাবদয অবনক ছকছু ছছখবেছছর। াত ভাবদবয াত বফসাচ্চ ৃে এফিং বফসাচ্চ আবেেছগছয জবেয কযকডসধাযী 
তযরূ ছদ্ধান্ত,রুদ্রপ্র্াদ ারদায ছকিংফা াথসাযছথ রাবেবকয ভবতা ফসতাবযাী,ম্রাট কভৌছরবকয ভবতা অছবজ্ঞ 
াইছক্লে ও াযবাইবাছরে কমভন তাাঁবদয অছবজ্ঞতাে আভাবদয ঋদ্ধ কবযবছন, কতভনই ফায ভবধয াাবেয প্র্ছত 
বাবরাফাা ও প্র্কৃছতয প্র্ছত বচতনতায ছক্ষাটাও তাাঁযা ছছেবে ছদবত কবযছছবরন। আভাবদয প্র্বতযবকয ছযছচছতয 
গছণ্ডটাও অবনকটা কফবে ছগবেছছর ওই কছদবন। যছদন কবাযবফরা াওো কেবন নাভায য ফাছে ছপবয কমবত 
ছতযই ভন চাইছছর না। আফায কদখা বফ, এই কথা এবক অনযবক ছদবে কম মায ফাছেয বথ া ফাছেবেছছরাভ।  
 

 আজবকয ভবে 
দাাঁছেবে কখবনা কখবনা 
কমন ভবন ে,এখনকায 
এই চযভ অছনশ্চেতায 
বে রোই কযায ভবনয 
কজায, আত্মছফশ্বা ছকছুটা 
বরও গত ফছবয 
‘আবযাী’য ‘যক ক্লাইছম্বিং 
ককাস’-এয ওই কটা ছদন 
কথবক আভযা ছনবে 
আবত কবযছছ। এই 
ফছয ককাস আবদৌ বফ 

ছকনা জানা কনই। তফু ভবনয ভবধয একটা আা ফসক্ষণ যবেবছ কম আফায আভযা একাবথ ফ,আফায কটা ছদন 
ছনেবভয ভবধয কথবক অনযবাবফ জীফনবক ছচনফ,একাবথ নতুন নতুন অবনক ছকছু ছখফ ফাই; এফিং ককাবসয 
কলছদবন ভবনয ভবধয একগুে উজ্জ্বর সৃ্মছত আয বযয ফছবযয জনয অধীয অবক্ষা ছনবে ফাছে ছপযফ। আছভ কমন 
এখনই পর ইবনয কই হুইববরয আওোজ শুনবত াযছছ। 


