
এই গে লীতে আতরোীর েরতে গেতেগি রুদ্র এবং রুদ্র (জুগিের) 
গমোচত গিরিোঞ্জো িবব েপ্রোচীতর, গেওটিব্বো অগিযোতি। গেওটিব্বোে 
িোগি গেবেোতের োগমট গমটিং ে! গি জোতি, লীেিোত েতেো 
েোাঁতের গবতল অগিতবলি চগি। ম্ভবে েোই ওখোতি প্রতবলোগিিোর 
গিতে গেতে রুদ্রতের যোতে-েোই রিতমর িোিো তে তেতি। এতেতল  
উইন্টোর এক্সগিগিলতির চ গিই গেমি। আতরোী এিটো শুরুেোে 
িতরতি। গখোতিই ক্লোইম্যোক্স অযোগন্টক্লোইম্যোতক্স িরপুর িোটিীে িোণ্ড 
যে। গেওটিব্বো অগিযোতির িোরোবোগি আতরোী E-ম্যোতের িোেোে 
আতি এগপ্র ংখ্যো গেতি। েোর আতে িটভুগমর োমোন্য আিো এই 
গ্যোোগর মোরেৎ গেওেোর গচষ্টো িরো গে। মোতি, দুতচোখ িতর গেতখ 
মতি মতি প্রস্তুে ওেো, বড় েতের জন্য িোি খোড়ো িরো।  



প্রেমগেতিই তুোরতবোঝোই 
রোস্তোে োাঁটো। এখি 
গবিযোম্প গি াঁিতিো বড় 
বোিো। দু-চোরগেতির রোস্তোটো 

গবতড় িেগেতি গেতে গয 
েোাঁড়োতব গি জোতি ... 

গচিোতে 
আমোতের প্রেম 
িযোম্প। োমতি 
েতজব র বোাঁগেতি 
উতে গেত 
গবিযোম্প। 
গিন্তু এখোি 
গেতি ওটুকু 
গযতে প্রোে 
ি’গেি ... 

চতে চতে 
যখি েখি 
গিোমর েো 
িযব ন্ত ঢুতি 
যোও্েো!  
 
আমোতের 
মোবোিতের 
ো তেো 
আরও িরুণ। 



িযোম্পোইতট েোাঁবু খোটিতেগি, তুোরিোে শুরু তেতি। েোর মতেই রোন্নোর গেোড়তজোড়  চতি। 
এই আমোতের গবিযম্প  ...    

গবিযোতম্পর ির অন্তে চোর গিগম গেত গরজ-িযোম্প। েতব গখোতি আতি গেেোঙ্গি িতর 
খেরিখ েোগ। আমরো ওটো এগড়তে িবরু গেওেোতর খোড়োই রোস্তো িতর যোবোর গদ্ধোন্ত গিই।   



৫০০ গমটোর গেওেোতর অতিিটো গি-ক্লোইম্ব িতর গেক্সি গরোি োেোতিো ে।  গটো ঠিি 
এখোি গেতি।  

গেওেোতর মুতখ িোতির মতেো ঝুত েোিো এই িোইে গরতজর ওির ি’ঘন্টো িতর অম্ভব 
উৎিন্ঠোর প্রেীক্ষো গলত রোে দুতটো িোেোে আমরো িযোম্প ওেোতি গি াঁিতে িোগর ...    



এই গই িযোম্প ওেোি ! 

এই িযোম্প ওেতির খুব িোতিই িবরু োগমট    



 িযোম্প ওেোতির গিিতির আইগেতে গিতম বোাঁতে গেেোঙ্গি ি গিগরতে গেত 
গেখো যোে োমতি গেওটিব্বোর প্রোচীর ...  

সামনের ওই দেওয়ানের মাথায় উনে দেনেই সামমট ...  

বোিব োর গবট তর িরোে োগমট িযোতম্প জ গমতগি। 
ওখোতি মোিত্র িোম্প িতর গেরোর িতে িযোম্প 
ওেোতি িোিো িোেেো িতর জ বোগিতে গিতজতের 
প্রোণ বোাঁচোই ... 



গিেীে বোর োগমট িযোতম্প এত বুঝতে িোগর, আমোতের যোবেীে খোবোর জম িতর গেততি 
এিে গনো-েক্স! বোে তে গেরোর গদ্ধোন্ত গিতে গবিতের গচন্তো িগর  ...।   

গেওটিব্বো োগমতটর প্রচগে রুট ’ এই  গেেোঙ্গি ি। আমরো গেরোর মে এই রোস্তোটোই 
গবতি গিই। গরোি গেক্স িতর র যোতি িোউি িরতে িরতে রোস্তোটো িোতো গচিো তে যোে ...  



গিতম এত গেখোম, গচিোতে বরে েো শুরু তে গেতি। এবোতর েতেো লীে গবেোে গিতব। 
েতব েোর আতে আরও তুোরিোে তব, েোর পূবব োিো স্পষ্ট  ...   

িতর গিিতি অনুিম ভূদৃশ্য...  



আমরো যোরো গেতেগিোম 

ওির গেতি যেোক্রতম গলরিো ফুরতম্বো, রুদ্রপ্রোে োেোর এবং রুদ্র জুগিের...  


