
রুদ্র এফং রুদ্র মাচ্ছে! ভাচ্ছন অচ্ছযাী’য দুআ রুদ্র 
(রুদ্রপ্রাদ  রুদ্র জুননয়য) এআ ীচ্ছে মাচ্ছে নযাঞ্জার 
াম্রাচ্ছজে দদনিব্বা নখয নবমাচ্ছন। অভাচ্ছদয দদচ্ছ 
ীেকারীন ফবোনবমান কদাচ চ্ছয়চ্ছছ ফচ্ছর জানা দনআ। 
ন্তে দযকর্ব ো ফরচ্ছছ না। দনদক দেচ্ছক দুআ-রুদ্র েো 
অচ্ছযাী’য এআ নবমান নননিেবাচ্ছফ নবনফ। দুজন 

দফনযচ্ছয় চ্ছেচ্ছছ। মখন যা দযরচ্ছে ছুিনছর ননউনদল্লী’য নদচ্ছক, অজচ্ছকয াক্ষাৎকাযনি দনয়া চ্ছয়নছর। 
এচ্ছকফাচ্ছয নবমাচ্ছনয প্রাক-ভুূচ্ছেব। দনি নবনফ। অচ্ছযাী E-ভোগ-এয েযচ্ছপ এআ াক্ষাৎকায 
নযকল্পনা ...।  

E-ভোগঃ  দছাি ফে ভাঝানয ানভি কচ্ছযছ মচ্ছেষ্ট। ভাোয় এবাচ্ছযস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘায ারক রাগায চ্ছয 
  দরাচ্ছকয প্রেোা দফচ্ছে দগচ্ছছ। োযা চায় েোকনেে ব্র োচ্ছপয নক এপিডননর্চ্ছনআ মা  
  েুনভ। নকন্তু দচ্ছো ফায ফায য় না। দোভাচ্ছক নজচ্ছে কনয, এভয়  দদনিব্বা ছন্দ  
  কযচ্ছর দকন?  
 
রুদ্রঃ   অভায দীঘব নদচ্ছনয াধ ীেকাচ্ছর এপিডননর্ন কযফ। অভযা ২০১৩ নর্চ্ছম্বচ্ছয 'দফয়প 
  দগাচা-রা' নচ্ছযানাভ নদচ্ছয় একিা নবমান কচ্ছযনছরাভ দানাযুয অচ্ছযাী দেচ্ছক। ভূরে 
  এপিডচ্ছলাচ্ছযন দেনকং চ্ছর দফাচ্ছয োননং এয অচ্ছগ ফচ্ছনন গ্রুচ্ছয  নিচ্ছদ ফবে  
  (৫১০০ নভিায) ক্লাআম্ব কচ্ছযনছরাভ দযা ফা গাআর্ ছাোআ। এভননচ্ছে ননকচ্ছভ দনা-পর 
  একিু দদযীচ্ছে শুরু য়, াংঘানেক দনা নকছু াআনন। োআ নফার েুলায যাজচ্ছে দঘাযায 
  ফানা ভচ্ছনয ভচ্ছধে যচ্ছয় দগনছর। মখন ২০২০ াচ্ছরয ক্লাচ্ছফয নবমান ( অগষ্ট ভাচ্ছ) 
  রক র্াউচ্ছনয কাযচ্ছে ফন্ধ চ্ছয় দগর, েখন দেচ্ছকআ এআ ীেকারীন নবমাচ্ছনয  
  বাফনা শুরু য়। েচ্ছফ ননিচ্ছভ াযনভন দচ্ছে ফহু োা, েবফেয় মচ্ছেষ্ট। নদচ্ছক  
  উত্তযাখচ্ছেয নবমাচ্ছন খযচ দফী। কাশ্মীচ্ছয, রাদাচ্ছখ নযফন খযচ দফী। ুেযাং  
  নভাচর ফেবভাচ্ছন ফাঙানর নবমািীচ্ছদয কাচ্ছছ কভ ঝঞ্ঝাচ্ছিয নিকানা। এক ভানানর ঞ্চচ্ছরআ 
  প্রচুয দনা-পর য়, দদ-নিব্বা মাফায চ্ছে জগৎুখ, কাচ্ছনার জনদগুচ্ছরা েুলাচ্ছযয চাদচ্ছয 
  দেচ্ছক মায়। োচ্ছর দদ-নিব্বা ফবচ্ছে দকভন চ্ছফ ফুঝচ্ছেআ াযচ্ছছন। যকভ েুলায  
  াম্রাচ্ছজে মাফায আো অভায ফহুনদচ্ছনয। োছাো বাযচ্ছে ীেকারীন নবমান য়না।  
  অআএভএপ-এয কাচ্ছছ দকান নযচ্ছািব দনআ। শুরু য়ািা বীলে দযকায। একফায শুরু 
  চ্ছর, অভাচ্ছদয অা, অভাচ্ছদয বাযচ্ছে উআন্টায এপিডননর্ন ননয়নভে চ্ছে োকচ্ছফ। 



E-ভোগঃ  দদনিব্বায় েুনভ  রুদ্র জুননয়য মাচ্ছে জানন, অয দকউ নক মুক্ত চ্ছয়চ্ছছ?   
 
রুদ্রঃ   না অয দকউ মাচ্ছেনা। ভানানর দেচ্ছক দচ্ছর দমাগ দদচ্ছফ অভাচ্ছদয ক্লাচ্ছফয নবমািীচ্ছদয নপ্রয় 
  পুচ্ছেবম্বা দযা। ক্লাচ্ছফয এআ নবমাচ্ছন মাফায জচ্ছনে চ্ছনচ্ছকআ নছর, নকন্তু নানা কাযচ্ছে  
  োচ্ছদয চ্ছক্ষ ংগ্রে কযা ম্ভফ চ্ছে না। প্রনে ফছচ্ছযয নবমান  নোনে কাজকচ্ছভবয 
  উয নবনত্ত কচ্ছয ক্লাফগে-বাচ্ছফ ভচ্ছন চ্ছয়চ্ছছ অভাচ্ছদয ক্লাচ্ছফ ৫/৬ জন এভন নবমািী  
  যচ্ছয়চ্ছছ। ফানকচ্ছদয ুচ্ছমাগ য়নন। অভায অয জুননয়চ্ছযয চ্ছয়চ্ছছ। ফানকযা দারুে বাচ্ছফ  
  অভাচ্ছদয াচ্ছ দাাঁনেচ্ছয়চ্ছছ। 
 
E-ভোগঃ  ায়ক নচ্ছচ্ছফ কাযা মাচ্ছে? বানয যঞ্জাভ ফআফায জনে নক নভাচচ্ছরয স্থানীয়চ্ছদয ননচ্ছয়াগ 
  কযা চ্ছফ?  
 
রুদ্রঃ   ভানানর নদচ্ছয় আদাননং মে নবমান অভযা কচ্ছযনছ, ফভয় দনানর ভারফাচ্ছকয য  
  বযা কনয। যা ৪৫ দকনজ কচ্ছয ভারি ননচ্ছে াচ্ছযন। এভয় রুজ দনা’য ভচ্ছধে যা 
  ৩০ দকনজয দফন াযচ্ছফন না। েচ্ছফ ঐ ভারফাকচ্ছদয জনে  ক্লাআনম্বং ূে, দগআিায,  
  ক্রাম্পন আেোনদ দযকায চ্ছফ। দগুচ্ছরা অভযাআ ফোফস্থা কচ্ছয ননচ্ছয় মানে। 
 
E-ভোগঃ  দকান ফোনক্ত ফা ংস্থা নক এআ নবমাচ্ছন ায়ো নদচ্ছে?  
 
রুদ্রঃ   না দা-করর্ স্পনযায াআনন এআ নবমাচ্ছন। েচ্ছফ ক্লাফ  ক্লাচ্ছফয দছচ্ছরচ্ছদয দচষ্টায় দ 
  বাফ ূযে চ্ছয় দগচ্ছছ। ফনু্ধচ্ছদয দকউ দকউ েব নদচ্ছয়, দকউফা আকুআচ্ছভন্ট নদচ্ছয় াচ্ছ 
  দেচ্ছকচ্ছছ। 
 
E-ভোগঃ  াানে ফনু্ধযা য়চ্ছো জাচ্ছন, েফু দদ-নিব্বা ফবচ্ছেয ফস্থান, োয ানভি রুি ম্পচ্ছকব 
  দুকোয় ফচ্ছরা - 
 
রুদ্রঃ   নযাঞ্জার শরনযায নেেভ ফবে ’র দদ-নিব্বা (৬০০১ নভিায)। দদ-নিব্বা’য েব, 
  দদফোয অন। এনায াচ্ছআ অচ্ছছন আন্দ্রান ফবে। ভানানর দেচ্ছক ২৮ নকনভ দভািযচ্ছে 
  জগৎুখ গ্রাভ। জগৎুখ নারা দনযচ্ছয় জগৎুখ র্োভ-এ নগচ্ছয় গানেয যাস্তা দল য়।  
  খান দেচ্ছক নচকা, ােুরূা, দনয, দিন্টা, আেোনদ গ্রাভ ায কচ্ছয দৌঁছচ্ছে য় দছািা  
  চন্দ্রোর, মা দদ-নিব্বা দফকোম্প ফচ্ছর নযনচে। দফকোচ্ছম্পয চ্ছয অচ্ছ ৬০/৭০ নর্নগ্র 
  োচ্ছরয দদয়ার ক্লাআম্ব কচ্ছয ৫০৫০ নভিায উাঁচুচ্ছে দগচ্ছর ধয়াঙ্গন কর। আ কর দেচ্ছকআ 
  দদখা মায়, ফযচ্ছপয িুন ভাোয় চ্ছয দাাঁনেচ্ছয় অচ্ছছন অভাচ্ছদয বীষ্ট নখয। এখন  
  ীেকার। দম গ্রাভগুচ্ছরায কো ফররাভ, এখন ফআ পাাঁকা। ফাআ নীচ্ছচ দনচ্ছভ  এচ্ছচ্ছছ। 
  মাআ দাক, গানেয যাস্তা দমখাচ্ছন দল দখান দেচ্ছকআ ভযশুনভ েুলাচ্ছযয শুরু। নে ভচ্ছয়



  দফকোম্প দমচ্ছে নদন নেচ্ছনক রাচ্ছগ, নকন্তু এআ ীচ্ছে দিা ন্তে াাঁচ নদচ্ছনয রোআ চ্ছফ। 
 
E-ভোগঃ  দোভাচ্ছদয এফাচ্ছযয নবমাচ্ছনয ভয়ীভা নক? নযজাবব নদন ননিয়আ োকচ্ছছ?  
 
রুদ্রঃ  নযজাবব নদন দো ফভয় যাখচ্ছে য়। চ্ছয়দায দমখাচ্ছন ভূর নায়ক, দখাচ্ছন চ্ছনক দফী 
  নদন নযজাবব যাখচ্ছে চ্ছফ। অভযা াচ্ছে ভয় ননচ্ছয় মানে। এফাচ্ছযয নবমান ১ দপব্রুয়ানয 
  দেচ্ছক ২৮ দপব্রুয়ানয মবন্ত চরচ্ছে াচ্ছয। 
 
E-ভোগঃ  অচ্ছযাী এআ ধযচ্ছনয ানভি নযকল্পনা কচ্ছয ভূরে নফীন নবমািীচ্ছদয মুক্ত কযায রচ্ছক্ষে, 
  এফাচ্ছয নক োআ? কীবাচ্ছফ নফীনযা ং ননচ্ছে াযচ্ছছ? নানফর অনন্দ ছাো এআ  
  নবমাচ্ছনয অরাদা দকান উচ্ছেে?  
 
রুদ্রঃ   প্রনেনি নবমান নেুন নেুন নবেো। ীচ্ছেয নবমাচ্ছনয দক্ষচ্ছি অভযা ফাআ নেুন। 
  েচ্ছফ নানা ধযচ্ছনয দকাব  দীঘব নদচ্ছনয নবেোয নবনত্তচ্ছে জানন এভয় অেবারোঞ্চ ফায 
  ম্ভাফনা দফী। োছাো নেুন েুলাচ্ছয  দকাভয ভান রু্চ্ছফ মায়ায নফদ োচ্ছক। োআ এআ 
  নবমাচ্ছন দফ নকছু নেুন ধযচ্ছনয মন্ত্রানে ননচ্ছয় মানে। দমভন োবারোঞ্চ নবকনিভ  
  নর্চ্ছিক্টয, দনা-শুে, দর্র্ ভোন, দর্র্ ফয় আেোনদ। 
 
E-ভোগঃ  এফাচ্ছযয ফাচ্ছজি?  
 
রুদ্রঃ   ফাচ্ছজি প্রায় অোআ রাখ িাকা। 
 
E-ভোগঃ  নবমাচ্ছনয াপরে ননচ্ছয় অভযা চ্ছনকিা নননিে - োআ চ্ছযয প্রশ্ন, ানভি দল কচ্ছয নক 
  নফাা উেেকা চ্ছয়আ নপযচ্ছফ? না, চন্দ্র নদী উেেকায় দনচ্ছভ একিু নেবাচ্ছফ দপযায  
  আচ্ছে?  
 
রুদ্রঃ   না না, েিা জ চ্ছফ না। অভযা দচষ্টা কযচ্ছফা। এফায না চ্ছর চ্ছয দচষ্টা কযা মাচ্ছফ। 
  অয ক্লাআম্ব চ্ছর অভযা ঐ একআ চ্ছে নপযচ্ছফা। 
 
E-ভোগঃ  েুনভ ননচ্ছজ াআচ্ছকচ্ছর, াচ্ছয় দাঁচ্ছি, এভননক জচ্ছর দবচ্ছ এর্চ্ছবঞ্চায কভব ফজায় দযচ্ছখছ। 
  অজচ্ছকয ধাযাফানক দুঃভচ্ছয় এআ নবমানগুচ্ছরা নক দকান াী ফােবা নদচ্ছে  
  াযচ্ছছ? 
 
রুদ্রঃ   য়চ্ছো এগুচ্ছরা দদচ্ছখ ফা শুচ্ছন দকউ দকউ া াচ্ছেন। এআ নবমাচ্ছনয াচ্ছে াচ্ছে  
  একিা কো অচ্ছযাী ভচ্ছর ছনেচ্ছয় েচ্ছফ দম ফচ্ছচ্ছল এচ্ছদচ্ছ ীেকারীন নবমান   



  ংগনিে ’র। অয অনভ ফুঝচ্ছে াযনছ, াভচ্ছন ২/৩ ফছচ্ছযয ভচ্ছধে বাযেীয়যা  
  ীেকাচ্ছর ধাযাফানক পর নবমান কচ্ছয দপরচ্ছফ। 
 
E-ভোগঃ  অভা-র্াফরাভ কী দখাচ্ছরা?  
 
রুদ্রঃ   চ্ছনক নকছু। শুধু অভা-র্াফরাভ নবমান নয়, প্রনেিা নবমান চ্ছনক নকছু দখায়। ঐ 
  নক্ষা ভচ্ছন দযচ্ছখ বনফলেচ্ছেয নযকল্পনা কযচ্ছে য়। াাচ্ছে দমচ্ছে দগচ্ছর াাচ্ছেয ভয় 
  দভচ্ছনআ দমচ্ছে য়। 
 
E-ভোগঃ  দদ-নিব্বায চ্ছয কী?  
 
রুদ্রঃ   এখন দদ-নিব্বা ছাো ভাোয় অয নকছু দনআ । চ্ছয কী, নবমান দেচ্ছক দপযায ভয় নিক 
  চ্ছফ। 
 
E-ভোগঃ  দল প্রশ্ন, ফোনক্ত রুদ্র দকন ফায ফায ানভচ্ছি দমচ্ছে চায়? 
 
রুদ্রঃ   কী ফনর ফরুন দো? অােে দভদ ঝযাচ্ছে, অয ননচ্ছজয ভাকানি ফুঝচ্ছে। 
 


