
[দীঙ্কয ননই – এই তয নভনন ননয়া এতটাই কঠিন নম, দীঙ্কয নকান এক বানফ যনয় নগনছ ফাাংরায আনযাী ভনর এই ঠফযীত নতয 

আভানদয ান্ত্বনা খ ুঁজনত য়। য নপনর মায়া কীঠতি, দ গিনভয ঠনয মায়ায অঙ্গীকায, ায না ভানা ভননয কথকতা, ফই ন নযনখ নগর 
াত যাজত্ব জয় কনয নেচ্ছাঠনফিান নমনচ ননয়া এক ম্রানটয ভনতা। ঠখয নথনক ঠখনয ছ নট মায়া–নক নম নফুঁনচ থাকায আফঠযক তি 

ফনর নভননঠছর, নকান ফাধা তায থ আগনর দাুঁড়ায়ঠন, ফযাং ম্মনভ ক ঠনি জাঠননয় নয দাুঁঠড়নয়নছ ফায ফায। নক জানন, য়নতা ঠনয়ঠত 
অরনে অন যণ কনয নগনছ। নম ভাকার  াভানয ঠনচ নথনক তানক নপযত াঠিনয়ঠছর, নই ভাকার ই তানক ঘটা কনয ভাথায় ত নর ঠনর, 
ঠকন্তু ঠপযনত ঠদর না! দীঙ্কয ২০১৭-য় নধৌরাঠগঠয ঠখনয অঠবমান কনযঠছর; ঠখয ছ ুঁনয় নপযায নথ এক অঠফশ্বায ভানঠফক অঠবমান 

কনযঠছর একজন মাত্রীয জীফন ফাুঁচাননায তাঠগনদ। এখানন তাুঁয ঠননজয করনভ নই অঠবজ্ঞতায কথা ...।]         

২০১৬-য ননেম্বনয ৃঠথফীয অষ্টভ উচ্চতভ ৃঙ্গ ভানার  পর অঠবমান কযায য নধৌরাঠগঠয অঠবমাননয 
কথা ভাথায় এনঠছনরা। নমনত  এই ধযনণয অঠবমান মনথষ্ট ফযায়ফহুর তাই ঠযকল্পনা  প্রস্তুঠত শুরু কযনত 
আয অননক ভয় নরনগ ঠগনয়ঠছর। 
      নধৌরাঠগঠয ৃঠথফীয প্তভ উচ্চতভ (৮১৬৭ ঠভটায)। ননানর অফঠিত এই ৃঙ্গ একট  নফ দ গিভ ফনরই 
ফিত আনযাীনদয কানছ ঠযঠচত। ফছনযয নফঠযবাগ ভয় আফায়া প্রঠতকূর থানক। নঝানড়া ায়া 
এখানন খ ফ ফড় অন্তযায়। ফছনযয নানা ভনয় অনননক এই অঠবমানন াঠভর ন। আফায়ায কথা ঠফচায 
কনয অঠবমাননয নেনত্র এঠপ্রর  নভ ভা ত রনাভূরক বানফ আদি ভয়। এয আনগ ২০১৩ ানর ফাাংরায 
ঠতন অঠবজ্ঞ ফিতানযাী ফন্ত ঠাং যায়, নদফাঠ ঠফশ্বা  ভরয় ভ খাজিী নধৌরাঠগঠয অঠবমানন ঠগনয়ঠছনরন 
এফাং নই অঠবমানন ফন্ত ঠাং যায় গুরুতয দ ঘিটনায কফনর নড়ন। গত ফছয নধৌরাঠগঠয অঠবমানন মান 

দীঙ্কয নঘাল  



আভায মাত্রী   হৃদ যাজীফ বট্টাচামি। ই অঠবমাননয ভয় দ ঘিটনায কাযনণ অকানর চনর নমনত নয়নছ 
যাজীফনক। যাজীনফয অকার প্রয়াণ আভানদয কনরয কানছ অূযণীয় েঠত। এনকয য এক দ ঘিটনায 
কাযনণ আভানক ঠযফায, ফন্ধ ফান্ধফ এফাং আত্মীয়-েজননয কানছ ফাধায ভ নখ ড়নত নয়নছ। মঠদ 
যফতিীকানর তাযা অনননক অন নপ্রযণা ম ঠগনয়নছন। 
      এয ভনধয চরঠছর প্রস্তুঠতফি। নল মিন্ত ফহু ভান নলয শুনবচ্ছা ঠননয় ০৪ এঠপ্রর যনা ঠদরাভ কািভাণ্ড য 
উনেনয। যনসৌর, ফীযগঞ্জ নয় ০৫ এঠপ্রর যানত কািভান্ড  নৌঁছারাভ। নঙ্গ এননছ দ ই ফন্ধ  যাজীফ ার  
গনণ চন্দ্র জানা। যা আভানক াাময কযায জনয কািভান্ড  মিন্ত এননছ। নযয ঠদন আভায এই 
অঠবমাননয নযা ফন্ধ  ফীয কাঠজ তাভাাং আভানদয ানথ নমাগ ঠদর। আয াুঁচটা অঠবমানন আভযা নমভন 
ভস্ত ঠজঠনত্র নকনাকাটা কনয ঠননজযাই যাঠকাং কঠয, এখানন তাই। কািভান্ড নত দ ঠদন নথনক নফ ভয় 
ঠননয় ঠজঠনত্র নকনাকাটা  যাঠকাং াযরাভ ফাই ঠভনর। ০৮ এঠপ্রর নছাট নেনন যনা ঠদরাভ নাখযা 
আয ই ঠদনই যাজীফ-যা যনা ঠদনরা করকাতায উনেনয। নখান নথনক নছাট গাঠড়নত নচন নফঠন নয় 
নৌছারাভ টাকাভ ফনর এক জায়গায়। টাকাভ নথনক নঠরকোনয নচন ইতাঠরয়ান নফকযাম্প। এখান নথনক 
নেক কনয জাাঠন নফকযাম্প নয় নধৌরাঠগঠয নফকযানম্প নৌছারাভ ১৪ এঠপ্রর।  
      ইতাঠরয়ান ভানকিা, ভাঠয এফাং ইক নয়দনযয াঠন্তয়ানগা আয আঠভ ঠভনর চাযজননয এক দারুন জ ঠট 
ততঠয ’র। একানথ প্রযাঠি কযা নথনক আযম্ভ কনয খায়া-দায়া, আনন্দ-ভজা এই ভস্ত ঠকছ  ঠননজনদয 
াযস্পঠযক ম্পকিনক আনযা  ন্দয কনয ত নরনছ। ফ ঠভঠরনয় নকাথা ঠদনয় নকনট ঠগনয়নছ নফ ঠকছ  ঠদন। 
এযা শুধ  বানরা ভান ল নয়, এযা প্রনতযনকই বানরা ফিতানযাী। নফকযানম্পয য নথনক ঠখয মিন্ত নভাট 
৩ ঠট কযাম্প ঠছর। এনেনভটাইনজননয জনয কনয়কফায কযাম্প ২ মিন্ত িানাভা কনয অঠবমাননয প্রাথঠভক 
প্রস্তুঠত াঙ্গ র। ৮ নভ াঠভট কযায নেনত্র বানরা আফায়া থাকনত ানয এইযকভ ূফিাবা ায়ায য 
৫ তাঠযনখ াঠভনটয উনেনয অনননক মাত্রা শুরু কযরাভ। ইঠদন কযাম্প য়ানন নথনক নযয ঠদন ৬ নভ 
কযাম্প ২ নৌঁছাননায য নদখা নগর, ই কযাম্প নথনক াঠভট কযানম্প মায়ায নম ঠপসড নযা, তা ফযনপ 
ঢাকা নড় যনয়নছ। ফাধয নয় ৭ তাঠযখ নপয নফকযাম্প ঠপযনত নরা আভানদয। 
        অফননল আয অননক অনোয য ১৯ তাঠযখ আফায়া বানরা থাকায খফয ায়া নগর। 
নইভনতা ঠাফ কনয ১৬ তাঠযনখ কযাম্প য়ানন উনি এরাভ। খানন নৌঁছাফায য জানা নগর ১৯ 
তাঠযনখয নথনক ২০ তাঠযনখয আফায়া অনোকৃত অন কূর থাকনফ। কভ থাকনফ ায়ায গঠত। এই 
কাযনণ কযাম্প য়ানন আয একঠদন অঠতঠযক্ত থাকরাভ। নযয ঠদন অথিাৎ ১৮ তাঠযনখ উনি আরাভ 
কযাম্প ২-এ। ১৯ নভ নৌঁনছ নগরাভ কযাম্প ৩ অথিাৎ াঠভট কযানম্প। 
        ১৯ তাঠযনখ যাত ১০-টা নাগাদ শুরু কযরাভ াঠভট অযানপ্রাচ। াযাযাত ধনয নজানয ায়া চরঠছর। 
ঠকছ টা িায য আইঠটঠফঠ দনরয ানথ নদখা। ফাুঁক ড়ায নছনর ঠফভান ঠফশ্বা ই দনরয দয। প্রায় এক 
ভানয য নফকযানম্প ঠফভাননয ানথ গল্প কনয একটা  ম্পকি ততঠয নয়নছ। ঠকছ টা নয ঠছর ভানকিা, 
ভাঠয  াঠন্তয়ানগানদয তাুঁফ । নদয তাুঁফ য াভনন ঠগনয় নদয ডাকরাভ। াঠন্তয়ানগা ফরর খ ফ ায়া 
নটনে চনর এনা। ভানকিা  ভাঠয ফরনরা, 'ঠড ঠ, ঠড ঠ নবঠয উইঠন্ড, নয়ট নয়ট নয়ট।' ভানকিাযা 
আভানক ঠড ঠ ফনরই ডাকনতা। ইঠতভনধয চনর এননছ কাঠজ। কাঠজ ফরর দীঙ্কযদা চনরা নয়ট কনয রাব 
ননই। ফন থাকনর আয িান্ডা নভনয মানফ। ইঠতভনধয ঠফভান এন ঢ নকনছ াঠন্তয়ানগায তাুঁফ নত। য ানথ 



াঠন্তয়ানগায আনগই ফন্ধ ত্ব নয় ঠগনয়ঠছর। ঠফভান ফরর, নঘাল-দা চনর এনা তাুঁফ নত। আঠভ আয তাুঁফ নত 
ঢ করাভ না। একফায তাুঁফ নত ঢ কনর নতা জ ফ থ ফ  নয় মাফ। আভযা নফঠযনয়ই ড়রাভ। কাঠজ াভনন এঠগনয় 
চনরনছ, আঠভ ঠছনন ঠছনন। 
       ২০ নভ ঠফনকর ঠিক ০৪-১২। কাঠজ  আঠভ ঠফনশ্বয প্তভ ৃঙ্গ, নধৌরাঠগঠযয ীনলি। আভানদয আনগ  
নয নফ কনয়কজন উনিনছ ীনলি। ছঠফ ত নর এফায ঠননচ নাভায ারা। ঠকছ টা নননভ এন অঠসনজন 
ঠঠরন্ডায নচঞ্জ কযরাভ। ঠদন নল নয় এননছ। কাঠজ ফরর, 'ঠছনটা চনরা। ঠছনটা চনরা। ঠচনা রাগনছ।' 
য িান্ডা রাগনছ তাই তাড়াতাঠড় ঠননচ নাভনত ফরনছ। ফরনছ, ‘আয দাুঁঠড় না।’ ঠিক নই ভয় নদঠখ নক 
একজন ফরনছ, 'নঘাল-দা নটে দা আয এক নফাতর জর দা। এখাননই নটে ঠচ কনয নপঠর। 
'অন্ধকানযয ভনধয আনগ তানক নখয়ারই কঠযঠন। ফাই া ঠদনয় নননভ নগনছ। াভনন ঠগনয় নদঠখ, ঠফভান। 
ইঠদন এই ঠযনফন নক নদনখ অফাক নয় ঠজনজ্ঞ কঠয, 'ঠফভান, ত ই এখানন ফন আঠছ নকন?' ঠফভান 
ফরর, 'আঠভ ঠকছ  জাঠননা ত ঠভ আভানক জর দা আয নটে দা।' ান ঠগনয় নদঠখ য নল প অযাাংকয 
রাগাননা ননই। একটা যনকয উনয এভঠন ফন আনছ। নখান নথনক ঠছটনক ড়নর ফহু ঠননচ নড় মানফ। 
ফররাভ নতায অযাাংকয নকাথায়? ফরনরা, ‘অযাাংকয আফায কী নফ।’ আফায ঠজনজ্ঞ কঠয, ‘অঠসনজন?’  
ফরর, ‘অঠসনজন রানগ নাঠক এখানন, নননভ মাফ নতা।’ ফ ঝরাভ, য অঠসনজন আনগই নল নয় নগনছ। এ 
ফ ঝরাভ, য আয ভাথায ঠিক ননই। অঠত উচ্চতাজঠনত নযানগ ব গনছ। আঠভ য কানছ ঠগনয় নক অযাাংকয 
কযরাভ। 
       এইফায কাঠজ আভায় ডাকনত শুরু কনযনছ। দীঙ্কযদা তাড়াতাঠড় চনরা। জায়গাটায উচ্চতা প্রায় আট 
াজায ঠভটায, াঠভট নথনক প্রায় নদড়না ঠভটায ঠননচ। এখান নথনকই নধৌরাঠগঠয’য ঠফখযাত োবাি শুরু য়। 
ঠফভান নখানন একা। আঠভ এফায ড়রাভ দ্বনে। ফ ঝনত াযঠছ নছনরটায ভাথা আয কাজ কযনছ না। এভন 
একটা জায়গায় ফন যনয়নছ নমটা নযস্ট ননয়ায জায়গাই নয়। আট াজায ঠভটায াইনট াযাযাত ফন 
থাকনর মা য়ায তাই নফ। য়  ঘ ঠভনয় ড়নফ, য়নতা বাফনফ নদঠখ নকাথা মায়া মায় ঠকনা। ফা 
কাউনক খ ুঁজনফ। নটা নফ আয ঠফজ্জনক। ফররাভ, ‘নযা টা ধয।’  ফরর। ‘তানর নযা টা দা।’ 
‘ঐনতা নতায ানই নযা যনয়নছ।’ ফরর, ‘আঠভ কী কনয নযা নদখফ, আঠভ ঠক নচানখ নদখনত াঠচ্ছ নাঠক?’ 
‘একদভ নদখনত াঠচ্ছ না?’ ফরর, ‘না একদভ নদখনত াঠচ্ছ না।’ ফ ঝরাভ,  ননা ব্লাইন্ডনন-এ ব গনছ। 
       এইফায আঠভ ড়রাভ চযভ দ্বনে। কী কযনফা? কাঠজয ঠতয য়নতা িান্ডা রাগনছ। আঠভ  কাঠজ 
দ জননই োন্ত, শ্রান্ত। দাুঁঠড়নয় বাফঠছ কী কযা উঠচত আভায?  ঠননচ নননভ মানফা এইবানফ ঠফভাননক একা 
নপনর? এয আনগ মখন াঠভনট উনিঠছ তখন টট কনয ফৃঠষ্ট নয়নছ। ননা পর নয় এনকফানয নভাটা দানায 
ফৃঠষ্ট। অননক উনয ফৃঠষ্ট ভাথায় ড়নর একট  আধট  কানযনেয ভত রানগ। ঠকন্তু এই ফৃঠষ্ট যীনযয নমখানন 
নড়নছ নখাননই কানযে ভাযনছ। জীফনন এই অন বূঠত প্রথভ। তায ানথ ফীবৎ য়া। পনর নফ 
ঠফমিস্ত। ঠকন্তু এই অফিায় ঠফভাননক নপনর নযনখ চনর নগনর য অফিা খ ফই খাযা নফ। গতফছয এয 
আয ঠকছ  ঠননচ যাজীফ ফন নড়ঠছর। তায নযয ঘটনা নতা কনরযই জানা। অনননকই এই জায়গাটায় 
ঠগনয় থভনক মায়। ভযাননজ কযনত ানয না।  
       এই অফিায় কাঠজ জাস্ট নেট কযনছ। 'আয অনো নয়, দীঙ্কয দা এে ঠন নাভনত শুরু কনযা।' 
এঠদনক ঠফভান ফরনছ, 'নঘাল-দা জনরয নফাতরটা দা।' কী কঠয এফায? কী কঠিন যীোয ভনধয ড়রাভ 



আঠভ! একটা জরজযান্ত নছনরনক নপনর নযনখ চনর মাফ? আঠভ ঠফভাননক নযাটা ধঠযনয় ঠদরাভ।  নতা 
নদখনত ানচ্ছ না। ‘নাভনত াযঠফ নতা?’  ফরনরা, ‘যাুঁ।’ য ঠডনন্ডায-টা রাঠগনয় নযাটা ধঠযনয় ঠদরাভ। 
নযভ ফযনপয ভনধয  অন্তত ২৫ প ট ঠননচ ধা কনয নননভ নগনরা। য যীনযয বাযাভয ফনর ঠকছ  
ননই। এক বয়ঙ্কয ঠফনদয ভ নখ ড়রাভ আঠভ। ঠননচ নাভনত নফ ভয় রাগনফ। আঠভ চযভ োন্ত। নচাখ 
ঠদনয় জর নাভনছ। এ কী যীোয ভনধয ড়রাভ! 
       ঠফভান-নক ঠননয় একট  একট  কনয নাভনত থাঠক। যক োইঠম্বাং নকানি ফাচ্চানদয ঠিক নমভন কনয 
নাভানত য় ঠিক নতভন কনযই নাভানত নচ্ছ নক। আভায া, ঠফনল কনয ফাভ াটা ঢ নক মানচ্ছ নযভ 
ফযনপয গবীনয প্রায় াুঁট  মিন্ত। এই নলাটা  নযাটাই াউডায ননা এ বযা, ঠফার রম্বা। ঠকছ েণ য 
ফ ঝনত াযঠছ ফাভ ানয়য আঙ্গ র িান্ডা নচ্ছ। আঠভ ঠতননট গ্লাব ঠয। একটা ইনায, ভনধয আয একটা 
ননল নপদায গ্লাব। গুঠর নয ছঠফ ত রনত, জ ভায ফা ঠডনন্ডায নচঞ্জ কযনত আভায নকান অ ঠফধা য় 
না। এতঠদনন প্রযাকঠট কনয অবযা নয় নগনছ। টানক এখন আয আভায ভযা ফনর ভনন য় না। আনগ 
একটা ভয় ভনন নতা। ঠকন্তু অযনক াাময কযনত ঠগনয় নদখঠছ ভযা নচ্ছ। ঠফভাননয অযাাংকয, 
ঠডনন্ডায নচঞ্জ কযনত ঠগনয় নদখঠছ, আঠভ াযঠছনা। োবাঠফকবানফই গ্লাব খ রনত নচ্ছ। ভাইনা চঠি 
ঠডঠি নরঠয়া তাভাত্রায়, ই ায়ায ভনধয আঠভ নজনন ফ নঝই খ রঠছ নম, আঙ রগুনরা আঠভ খাঠচ্ছ! ই 
ভ ূনতি য়নতা নতভন ঠকছ  ফ ঝনত াযঠছ না। আঠভ ঠকন্তু জাঠন, কী নত মানচ্ছ। এই অফিায় ঠফভাননক নছনড় 
ঠদনরই  এঠদক-ঠদক চনর মানচ্ছ।  ঠকছ  নদখনত ানচ্ছ না। ফরনছ, ‘নঘাল-দা এঠদনক যাস্তা।’ নফ 
কনয়ক ঘণ্টা ধনয এই বানফই ঠননচ নাভঠছ। 
      এই অফিায় একটা যক নকনন এন থভনক দাুঁঠড়নয় ড়রাভ। ঠননচ নাভায যাস্তা খ ুঁনজ াঠচ্ছ না। 
িায ভয় এইখাননই ভযায় নড়ঠছরাভ। ভাইনকর অননক নচষ্টায য রুট নন কনযঠছর। নাভায 
ভয় এইখানন নযানয এভন একটা জট াকাননা অফিা নম আভযা জট াঠকনয় নগরাভ। একটা নযা 
নর নটা ধনয ঠননচ মায়া নমত। ঠকন্তু নফ কনয়কটা নযা। ঠননচ কযাম্প নদখনত াঠচ্ছ। ঠকন্তু থ খ ুঁনজ 
াঠচ্ছ না। আয ঠফভাননক ফঠনয় নযনখ একট  ঠননচ নননভ ঠগনয় মখন রুট নখাুঁজায নচষ্টা কযঠছ  াথনয 
োইম্ব কযনত শুরু কনয ঠদনচ্ছ।  বাফনছ নযয ঠদনকই নফাধয় রুট। অথচ খান নথনক পর কযনর 
আয নদখনত নফ না। এক ভা ভযায় ড়রাভ। আঠভ ঠননচ ঠগনযার ঠদঠচ্ছ। ঠনচ নথনক ঠগনার-এয 
উত্তয ঠদনচ্ছ। ফ ঝনত াযঠছ এই অফিায় নদয উনয িা ম্ভফ নয়। উয নথনক আয নকউ নাভনছ 
না। এই অফিায় আঠভ নকাথা নগনর ঠফভান আয ঠফনদ ড়নফ। কী কযনফা? একট  ফন ড়রাভ আনরা 
নপাটায অনোয়। আয ফায নয কখন নচাখ ফ নজ এনরা ফ ঝনত াযরাভ না। ঠিক জাঠন না কখন ঘ ঠভনয় 
নড়ঠছরাভ। নচাখ মখন খ রর নদঠখ আকা ক্রনভ ঠযষ্কায নয় আনছ। ঠফভাননক ফররাভ, ‘চর নাঠভ।’ 
এফায ঠফভান ফরর, ‘না আঠভ আয নাভনত াযঠছ না। যীয ঠদনচ্ছ না। আভানক একট  জর দা। আভানক 
একটা নটে দা।’ ই একটাই কথা য ভাথায় ঢ নক নগনছ। ঠকছ নতই নক আয ভ ব কযানত াযঠছনা। 
       নপয নই বাফনা, এখন কী কযনফা?  নম এনকফানয ঠনজিীফ নয় নগনছ তা নয়। যীনয নরাংথ আনছ 
ঠকন্তু ভাথা কাজ কযনছ না। এতদ য নটনন এনন নছনড় ঠদনয় চনর মাফ? খানন নছনড় ঠদনর য় আফায ঘ ঠভনয় 
ড়নফ, না নর য়নতা উনয িায নচষ্টা কযনফ। আভযা অননকটাই নননভ এনঠছ। উচ্চতা প্রায় াত 
াজায ছ' ঠভটায নফ। একটা নপ জায়গায় চনর এনঠছ। নমখানন একটা াথনযয গঠর, নমখান ঠদনয় 



আভযা উনিঠছরাভ। নই জায়গাটাই যানত ঠচননত াঠযঠন। াযনর নবানযয ভনধযই কযাম্প ঠে নত নননভ 
নমতাভ। আভায ভনন ঠছর ফ নথনক উনয াঠন্তয়ানগানদয নটে আনছ। ই অঠি নাভনত াযনর যা 
ঠনশ্চয়ই আশ্রয় নদনফ। ঠকন্তু যানত ই নম নপুঁন নগরাভ নই পাুঁ নথনক ঠকছ নতই নফনযানত াযঠছ না। 
       ঠফভান শুনয় আনছ। ডাকঠছ। ডাকনর উিনছ, ফরনছ 'না, আঠভ ঠকছ  নদখনত াঠচ্ছ না। ঝাা নদখঠছ। 
আভানক ঠকছ  ফনরা না।' ফ্লানে ফযপ নযনখ আঠভ একট  নখরাভ নক  একট  ঠদরাভ। ননল নফরা ফানযাটা 
নাগাদ আঠভ ফররাভ, ‘ত ই কী কযঠফ? মাঠফ ঠক মাঠফনা? ইনয় অয ননা?’ নই গঠরয ঠিক উনযই আভযা 
ফন আঠছ। ঠফভান ফরর, ‘চনরা মাফ।’ ফররাভ, ‘নদখনত াঠচ্ছ?’  ফরর, ‘যাুঁ, াঠচ্ছ।’ মাক,  ঠবন 
ঠপনয ননয়নছ। এতেনণয ঠফশ্রানভ য যীনয ফর ঠপনয এননছ। এখন  ঠননজ ঠননজই নাভনছ। ঠফভান 
আনগ আনগ, আঠভ ঠছনন। ঠকছ টা নননভই নদখনত াঠচ্ছ াঠন্তয়ানগানদয নটনেয জায়গাটা। আঠভ অনো 
কযঠছ। মঠদ কার যানত ই গঠরটা ঠিক ঠচঠিত কযনত াযতাভ তানর এই দ নবিাগ নাানত নতা না। 
এইফ বাফঠছ। িাৎ নদঠখ, কাঠজ নয উনি আনছ। আভানদয তাুঁফ নত মখন নৌঁছরাভ তখন দ  য গঠড়নয় 
ঠফনকর। নটনে ঠপনয আনযক ঠফঠত্ত। াঠন্তয়ানগা তখন আভানদয তাুঁফ নত। য আচযণ াগনরয ভত। 
াঠন্তয়ানগা অঠসনজন ছাড়াই উনিনছ। উিনত ঠগনয় যীয খাযা নয়ঠছর। মত ফঠর ‘অঠসনজন না’ - 
ঠকছ নতই নননফ না। নই একগুুঁনয়ঠভয পর ব গনছ। তাফ নত ঠফভান, কাঠজ, আঠভ আয াঠন্তয়ানগা। এযই ভনধয 
নটনে াঠন্তয়ানগায ধ ভধাযাক্কা রাঠথ। আনগয দ ঠদন ঘ ভ য়ঠন। এই যাতটা কাটনরা ঠনদ্রাীন বানফই। 
ঠফভান এখন অননক  ি। যানত তাুঁফ য ভনধয একটা অঠসনজন ঠঠরন্ডায চাঠরনয় নদয়া নয়ঠছর মানত 
কনরই তা ায়। নযযঠদন অননকটা নফরা নয় মায়ায য নানা কাক ঠত-ঠভনঠত, স্ত্রী কথা ফরায য 
াঠন্তয়ানগা যাঠজ র অঠসনজন ঠননত। নাভনত শুরু কযরাভ। ঠফভান একট  আনগই নাভনত শুরু কনযনছ। 
নদয তাুঁফ য কানছ মখন এরাভ, নদখরাভ রাভা নানভ এক নযা যনয়নছ। আয কাউনক নদখনত নরাভ না। 
য ানতই ত নর ঠদরাভ ঠফভান-নক। মঠদ আভায ঠকছ  আনগই ঠফভান ঢ নক নড়ঠছর নদয নটনে। 
ঠফভাননক ঠফদায় জাঠননয় নননভ চররাভ কযাম্প ২ এয ঠদনক। 
       নযযঠদন াঠন্তয়ানগা নক প্রায় নজায কনযই নঠরকোয কনয নাভাননায ফযফিা কযা নরা। এফায 
অনো নফকযানম্প নননভ মায়ায। কাঠজ তাুঁফ  নগাটানচ্ছ। আঠভ প্রস্তুত নাভায জনয। নই ভয় নদঠখ 
নঠরকোয নযঠেউ চরনছ। িাৎই নদঠখ কোনযয দঠড়নত ঝ রনত ঝ রনত ভানকিা আভায় ডাকনছ। আঠভ জাঠন 
কযাম্প ঠে’নত একজন অ ি নয় যনয়নছ। াত নদখাঠচ্ছ খানন নমনত। িাৎ রাপ ঠদনয় নননভ ভানকিা ফরর, 
'ঠড ঠ কাভ, কাভ।' প্রায় জফযদঠস্তই কনযই আভায় ত নর ঠনর। য ফক্তফয 'ত ঠভ মা কযছ তানত যীয ঠিক 
থাকনর নতাভায কোনয মায়াই বানরা। রাইপ পাস্টি।' ঘ ঠড় ড়ায ভত কনয নঠরকোনয ঠপযরাভ নফ 
কযানম্প। না চাইনতই ভানকিা ত্রাতা নয় নদখা ঠদনয়ঠছর। নখান নথনক নাখযা নয় নাজা এরাভ কািভান্ড । 
বঠতি রাভ াাতানর। 
       নধৌরাঠগঠয ীলি নছাুঁয়ায েপ্ন ঠছর অননক ঠদননয। তা ূযণ য়ায় খ ফই বানরা রাগনছ। ঠকন্তু ঠখয 
নথনক নাভায ভয় নম অঠবজ্ঞতা র তা স্মযণীয় নয় থাকনফ ঠচযঠদন। নম নকান অঠবমান পর নরই 
বানরা রানগ। এফায নাভায ভয় ঠছর অনয অঠবমান। নই অঠবমান ঠছর আনযা অননক অননক কঠিন। 
একজননয জীফন যোয অঠবমান। নই অঠবমানন পর নয়নছ ফনর আয বানরা রাগনছ। 
       মঠদ এই নযঠেউ কযনত ঠগনয় আভানক মনথষ্ট াযীঠযক ভূরয ঠদনত নয়নছ। আভায ঠফশ্বা আগাভী 



ঠদনন এত ভান নলয শুনবচ্ছা  আীফিানদ  ি নয় আফায ফিতানযানণ ঠপযনত াযনফা। 
       মাযা অকৃতজ্ঞ, কূট, তাযা তানদয কাজ কযনফ; এ-নতা জানাই আনছ। তা ঠদনয় নকান ৎ প্রনচষ্টানক 
থাঠভনয় যাখা মায় না। 
 

       ভন চাইনছ আফায নৌঁনছ নমনত, নই ঠচযত লানযয আঠঙনায়। 


