
রুদ্র চক্রফততী (জুননয়য) 

রুদ্র জুননয়য আরযোী’য ফ্রন্টরোইনোযরদয একজন। অ্যোডরবঞ্চোরযয ফরেরেই ওয ঝঝোোঁক, 
নফরলত োোড়রকনিক মো নকছু আরছ। ওয একটো অ্নতনযক্ত এররভ আরছ, দোরুণ ভযো 
নযনডিং কযরত োরয। ঝ ফযোোরয অ্নযরদয তোনরভ নদরতও োরয। জুননয়য োতজরনয দর 
ননরয় একটো ুযরনো, অ্ধুনো নযতযক্ত যোস্তোয় ঘুরয এররো। এখোরন ঝই গল্পটো ফরো রয়রছ। 
তরফ এ-ভুূরতত ও আয এক রুদ্র’য (ফড়) রে ঝদওনটব্বো ফতরত োনভরটয ভড়ো নদরে। 
ফোই ওরদয োপরয কোভনো কযরছ। 

 ঘয ঝছরড় ো করয ফোইরয ক’নদন অ্বযস্ত রত আভোরদয ভরন ’র করযোনো-ঝক োনযরয় 
নদরয়নছ। এফোয বোফরোভ, একটু দূরয মোওয়ো ঝমরতই োরয। ফোই ফররছ, করযোনো নোনক এত রজ োযরফ 
নো। আভযো ফনর, তোরত কী? ফযিং আভযোই োনযরয় মোই। ঝইভরতো একটো যোস্তোয ঝখোোঁজ শুরু য়। নফস্তয 
ফই ঘোোঁটোঘোোঁনট ’র, রথয ঝখোোঁজ জোরন এভন ঝরোরকরদয রে কথো ’র, ভযো খুরর ননরজযোও ঝদখরোভ। 
এত করয ঝমটো ফুঝরোভ ঝটো রে, ননিরভ ঝনরিংরয়য উত্তরয ঝভনর-আনছিং নোরভয এক প্রোনিক জনদ 
ঝথরক জেররয ভধয নদরয় একটো ুন্দয োোঁটো থ নছর। এই থ একনদন ফজ রযদোোঁযো নোরভ একনট 
োোড়নয ছুোঁরয় চরর ঝমত নিংগোনররো এরোকোয নোনো দ্রষ্টফয স্থোরন। ভযো স্টোনড করয আযও ফুঝরোভ, 
আভযো ঝভনর-আনছিং গ্রোভ ঝথরক োোনড় স্পোয ধরয ঝোজো নিংগোনররো নগনযনযোয় চরর ঝমরত োনয। ওখোন 
ঝথরক একোনধক ছরন্দয যোস্তো ধরয ইয়োকরোভ রয় আফোয ঝনরিং নপযরতও োনয। ননিরভ আভোরদয 
নযনচত দুরয়কজরনয রে কথো ফরর জোনো ঝগর ঝম ঝভনর-আনছিং গ্রোভ ঝথরক এই যোস্তোটো খুফ চোরু নছর। 
শুধু স্থোনীয়যোই নয়, ফোইরযয ঝরোরকযো এই যোস্তো ধরয নিংগোনররো অ্ঞ্চরর ঝমরতো, একভয় নোনক রখয 
দমোেীযো এই একই যোস্তোয় HMI Base Camp মতি মোতোয়োত কযত। স্থোনীয়রদয কোরছ ফড় আকলতন 
নছর দূরযয এক ঝদফী ভনন্দয। এয ভোরন যোস্তোটো তীথতথ নররফ অ্নধক ফযফহৃত নছর। মোক, রয ঝকোনও 



কোযরণ ঝই ভনন্দরযয অ্নস্তত্ব োনযরয় মোয়, ঝইরে যোস্তোয টোনও োনযরয় মোয়। ঝকন জোনননো, এই যোস্তোটোই 
আভোরদয ঝফন করয টোরন। অ্তএফ, ঝইভরতো নযকল্পনো করয ঝপনর। ঝইভরতোই দর নিক য়। এফিং 
‘োযোরনো রথয ঝখোোঁরজ’ এই নরযোনোরভ মোেোথ নস্থয রয় মোয়।  
 
 ঝগোড়োরতই ফোধো, এই রুরটয নিকিোক গোইড োওয়ো ঝগর নো। নফস্তয ঝখোোঁজোখুোঁনজ করয জনো চোরযক 
ঝোটতোয োওয়ো ঝগর, মোরদয ভরধয একজন ওই নদরক নকছুটো নগরয়নছর নকছুনদন আরগ। ওযোই বযো নদর। 
আভযোও দুগ গো দুগ গো ফরর ঝফনযরয় ড়রোভ।  
 
 ২৮ ঝ নরবম্বয নতস্তো-ঝতোতোয় ঝচর ২৯-এ ঝবোযরফরোয় ঝৌঁছরোভ এননজন ঝস্টন। ঝেন এক ঘন্টো 
ঝরট কযররও আভযো ঝভোটোভুনট নিক ভরয় দযকোনয ফোজোয-োট ঝরয যওনো রয় ঝগরোভ ঝনরিং-এয নদরক। 
দুুরযয ভরধয নযনম্ব নদীয নিজ ঝনযরয় আযও নকছু ছুরট গোনড় দোড়োররো ঝভনর-আনছিং গ্রোরভ, ঝছোট্ট সু্করভোরিয 
োভরন। নকছুেণ নফশ্রোভ। তোযয আযও দু-আড়োই নকনভ গোনড় ঝচর ওরয কোোঁচো যোস্তো ধরয মোই ঝভনর গুম্ফো 
মতি। এখোন ঝথরক োোঁটো শুরু য়। একটোনো ো চোনররয় একঘন্টোয আরগই ঝৌঁরছ মোই ‘ঝতরযিং’ জনরদ। 
যোস্তোয় একোনধক কযোনপিং গ্রোউন্ড আরছ, তরফ জররয জোয়গো ঝনই ফরর অ্ুনফধো। ঝতরযিং খুফ ঝছোট গ্রোভ, চোয 
োোঁচখোনো ভোে ফোনড়। এখোরন োোঁটোরথয োর একটো োকো ঝড কযো আরছ। ওটোরক নঘরয আভযো ঝটন্ট 
খোটোই। এখোরন ১২ ঝথরক ১৫ জরনয দরও আযোভ করয কযোপ কযরত োরয। োরই বোররো জররয ফযফস্থো।  
ঝভনর-আনছিং গ্রোভ ঝথরক ঝতরযিং অ্নি োযো যোস্তোয় ডোননদরক ঝদখো মোয় কোঞ্চনজঙ্ঘো ও তোয দুধোরযয েীরদয। 
গ্রোভ ঝথরক আভোরদয গিফয ফজ রযদোোঁযো ট ঝদখো মোয়। ঝতরযিং গ্রোভ মতি যোস্তো ঝভোটোভুনট চড়োই।  
 
 প্রথভ নদরনয োোঁটো শুরু রত নো রতই ঝল রয় ঝগনছর। নিতীয় নদরন অ্ফয ফযোোয এত ঝোজো 
নয়। থ ঝতভন রম্বো নো ররও চড়োই ঝফ কনিন। এনদরনয গিফয বোন জুিং। নকছুটো চরোয য যোস্তো চরর 
স্পোয ফো োোরড়য নয ধরয। ঝোজো রথ ঘন্টোখোরনক চরোয য ৪ নকনভ’য চড়োই। চড়োই ঝবরঙ ঝছোট্ট কযোপ 
োইট র বোন জুিং। ঝকোনও ঝরোক ফনত ঝনই, তরফ নকছুটো োর ঝছোট্ট জররয ধযো আরছ।  
 
 আজ থ রম্বো নো ররও চড়োই নকন্তু ঝফ ঝতনজ। োোরড়য স্পোয ধরয প্রোয় োত নকনভ োোঁটো। 
আরগই ফররনছ ঘয-ফোনড় ফররত নকছু ঝনই, শুধু জর আরছ আয তোোঁফু রোগোরনোয জোয়গো আরছ। োযোনদরন 
যোস্তোয় জর ঝভরর নো। ভোরঝ একজোয়গোয় যোস্তোটো বোগ য়। একটো যোস্তো মোয় নীরচ টুন গ্রোরভয নদরক, আয 
একটো ওয নদরয় এনগরয় এই কযোপোইরট (২৫৮০ নভ)। স্পোরযয দুধোরযই জের, ঝকোথোও নরযয ওরযও 
ছনড়রয় আরছ জের। ভোরঝ ভোরঝ ঝই জের ঝফ ঘন। োইন যরডোরডন্ড্ররনয নবড় ঝফন। ভযশুভ এরর পুরর 
পুরর ঝছরয় মোয় ঝগোটো এরোকো। কযোপ োইট ঝছোট ররও আোরয দৃয চভৎকোয। এখোন ঝথরক 
ফজ রযদোোঁযো ট নযষ্কোয ঝদখো মোয়। তরফ ফজ রযদোোঁযো প্রোচীরযয নফোর োপ কোঞ্চনজঙ্ঘো নযফোযরক ঝচোরখয 
আড়োর করয যোরখ। এখোন ঝথরক ওনদরকয ঝকোনও চূরড়োই ঝদখো মোয় নো। তরফ উররটোনদরক ঝভনর-আনচিং ও 
ঝখনচরনয গুম্ফো ঝদখো মোয়, ঝখনচরনয ঝরকও ুন্দয ঝদখো মোয়।  
 



 োভরনও যোস্তোটো ঝফ খোড়ো। ঝকউ চোইরর ফজ রযদোোঁযো মতি খচ্চয ননরয় ঝমরত োরয। বোড়ো খচ্চয 
প্রনত ৬০০ টোকো। তোছোড়ো ঝভনর-আনছিং গ্রোভ ঝথরক রে মোওয়োয ঝরোক োওয়ো মোয়।  

  তৃতীয় নদন। োতকোরর বোনজুিং কযোপ গুনটরয় ঝফনযরয় নড়। শুরু ঝথরক একটোনো চড়োই। ঝতভন 
ঝফদভ কযো নকছু নয়, ধীরয ঝোঁরটও নিক ভরয় ঝৌঁছরনো মোয়। ফজ রযদোোঁযোয অ্রনটচুযড এগোরযোোজোয পুরটয 
একটু ঝফন। এ আরর একটো নরট। ওরয তোোঁফু ঝপরোয জোয়গো আরছ। জরও আরছ, নকন্তু ঝফ 
খোননকটো দূয ঝথরক আনরত য়। এটো ফোদ নদরর বীলণ ুন্দয একরো জোয়গো। আকো নযষ্কোয থোকরর ঝচোখ 
ঝভরর ঝদখো মোয় যোরথোিং, ঝকোকথোিং, কোব্রু-গ্রু, জোরনো ও োনিভ গ্রু অ্প নক । তরফ ফোয ভোরঝ ম্রোরটয 
ভরতো োনজয থোরক কোঞ্চনজঙ্ঘো স্বয়িং। আরগই ফররনছ, জোয়গোটো একরোই রড় থোরক। চযোচয ঝকউ আর 
নো এখোরন। গত দুফছরয োরত ঝগোনো স্থোনীয় দু-চোযজন য়রতো এররছ।  
 
 যোস্তোয় প্রচুয োনখ ঝদখো মোয়, ঝকোথোও দুরয়কটো, ঝকোথোও ঝোোঁরক ঝোোঁরক। আয আরছ বোলু্লক। যোস্তো 
মনদও স্পোয ধরয মোয়, নকন্তু এখোরনও দুনদরকয ঢোর ঘন জেরর ছোওয়ো। ফুরনোজন্তুয আদত জোয়গো, ঝকননো 
ঝরোরকয োোঁটোচরো খুফ কভ। ওযো আরছ ঝটো ঝমরত ঝমরত ঝটয ঝরয়নছ, মনদও ঝচোরখ ঝদনখনন। ফজ রযদোোঁযো 
ঝথরক নগনযনযো (স্পোয) আযও োভরন নগরয় নেোনররো নযরজয রে জুরড় মোয়। এনদরক নকছুটো এনগরয় ঝগরর 
একজোয়গোয় যোস্তোটো ঝফ অ্রনকটোই ঝনরভ একটো ঝণতোতরোয় ননরয় মোয়। জোয়গোটোয নোভ কসূ্তযী। ঝনটরক 
ঝফড় নদরয় যোস্তো আফোয ওরযয স্পোরয নপরয আর। ওই জোয়গোয নোভ ‘ঝছোটো ঝদওযোনর’। ঝদওযোনর ফররত 
োধোযণত োোড়নয ঝফোঝোয়, চড়োইথ ঝমরত ঝমরত ঝমখোরন ফরচরয় উোঁচু জোয়গোটোয় ঝৌঁরছ মোয় ঝনটই ’র 
ঝদওযোনর। ননিরভয োোনড় রথ এযকভ কত ঝদওযোনর ঝম আরছ তোয নরফ ঝনই। আভযো ঝম ঝছোটো 
ঝদওযোনরয কথো ফরনছ তোরক স্থোনীয়যো ঝছোটো ঝদফীস্থোনও ফরর। এনট ঝকোন ঝদফীয আফোস্থর তো জোনো য়নন। 



একই যোস্তো ধরয আযও অ্িত ঘন্টো োোঁচ নিংগোনররোয নদরক ঝোঁরট ঝগরর আর ফড়ো ঝদফীস্থোন। আভোরদয 
ভযোর ঝনট অ্ফয শুধু ঝদফীস্থোন ফরর নচনিত। আভোয ধোযণো এখোনকোয এই ঝদফী খুফ ুরোয ঝকউ নন, 
ঝরোকোর গরডস রদয একজন ঝকউ রফন। ফজ রযদোোঁযো ননরয় একটো গল্প চোরু আরছ। মোযো ফরর, তোযো অ্ফয 
তয ঝবরফই ফরর। এভননরত ফজ রযদোোঁযো রিয ভোরন ’র, ফজ্রোরতয োোড়-চূড়ো। নোরভই ফযোোয অ্রনক 
নযষ্কোয। অ্রনকনদন আরগ এই োোরড়য নরয নোনক োিংঘোনতক ফজ্রোত রয়নছর। ঝনট এতটোই ফযোক ও 
বয়ঙ্কয নছর ঝম ঝগোটো জেরভর ুরড় ছোই রয় মোয়। ঘটনোয রয নোনক এই নোভটো আরস্ত আরস্ত রোগু রয় 
ঝগরছ। তরফ যোোঁ, এখনও এখোরন দোোঁনড়রয় থোকো কিংকোরোয গোছোরোগুররো এই গল্পটোরক ভথতন করয।    
 
 উরয কনথত ঝদওযোনরয রযই যোস্তোটো নিংগোনররো নযরজয রে নভরর মোয়। এফিং ঝকউ চোইরর 
নিংগোনররো স্পোয ধরযই ফহুদূয মতি চরর ঝমরত োরযন। ফজ রযদোোঁযো ঝথরক োোঁটো শুরু করয ভোরঝ দুনট কযোপ
-ঝস্ট করয ঝৌঁরছ ঝমরত োরযন দোরপনবয ো। দোরপনফয ঝথরক আফোয ঝফ নকছু অ্োন থোরক। প্রথভ 
ছন্দ উত্তযূরফ কোঞ্চনজঙ্ঘোয নদরক, আয নিতীয় ছন্দ উররটোনদরক কোঞ্চনজঙ্ঘো ঝথরক রয নগরয়। 
দোরপনফরযয কোরছই রোভরোখ নয কযোপোইট, মোয নিক নীরচ ঝদখো মোয় ন রোখ নয, গোরয়য ধোরয 
রোভরোখ নয। ঝোখ নয ’র হ্রদ ফো ঝররকয ঝনোনর প্রনতি। নিংগোনররোয ঝদর এযকভ অ্জস্র ঝছোটফড় ঝরক 
আরছ। ঝই ুফোরদ এই এরোকোয় ঝেক-ঝক অ্রনরক ঝরক-ঝেক ফররও জোরন। মোই ঝোক, রোভরোখ নয ঝথরক 
একরফরোয় ঝদরখ আো মোয় নটভফিং ফো নফষু্ণ ঝোখ নয ঝরক। এনট ুণযোথতীরদয খুফ ছরন্দয যোস্তো। এখোন ঝথরক 
এই নিংগোনররো নয ধরয দনেণনিভ নদরক ঝোঁরট ঝপোকরটডোযো পোরুট োন্দোকপু রয় ঝনরভ মোওয়ো মোয় 
ভোরনবঞ্জিং, ুনখয়োরোখ নয ফো নভনযক। আফোয ভোরঝ চুয়োবঞ্জিং ঝথরক ফোোঁোনত উৎযোইরথ নচরে রয় নোভো মোয় 
উত রয ফো ঝনরিং-এ। কোঞ্চনজঙ্ঘোয নদরক দোরপনফয ঝথরক ঝগোভোথোিং, ইয়োিংর, ঝকোকনরিং রয় যোরথোিং-ছু 
ঝনযরয় ঝৌঁরছ মোওয়ো মোয় ঝজোিংনয, থোননিং ফো ঝগোচো-রো। উত্তযূরফ আয একটো যোস্তো ঝতগো-রো ঝনযরয় 
চরর মোয় এইচ-এভ-আই ঝফকযোপ ঝচৌনযনখয়োিং। অ্নত অ্যোডরবঞ্চোয-ঝপ্রভীযো এই যোস্তোয় ো করয কোিং-রো 
ফো যোরথোিং-রো ঝনযরয় কোঞ্চনজঙ্ঘোয ঘননষ্ঠ রত ঝচষ্টো করয। ঝভোটকথো একফোয এখোরন এররই অ্যোডরবঞ্চোরযয 
নফোর োতকোন...!  
 
 আভযো োতজনোয় নভরর োনযরয় মোওয়ো যোস্তোট খুোঁজরত নগরয়নছরোভ। খুোঁরজ ঝরয়নছ ফরোই ফোহুরয। 
প্রেত দুরয়কটো কথো ফরর যোখো বোররো। একদো প্রচনরত যোস্তোটো মনদও প্রোয় নযতযক্ত, ঝকউ চোইরর নকন্তু 
চরর আরত োরযন, খুফ রজই োরযন। ঝোরভরো নফরল ঝনই। তোোঁফু ও নকছু োধোযণ যঞ্জোভ থোকররই 
রফ। এখনকোয ঝছরররভরয়রদয অ্রনরকই নিংগোনররো এরোকোয় ঝেক কযরত মোয়। এনট তোরদয খুফ ছরন্দয 
জোয়গো। নিংগোনররোয প্ররফথও অ্রনক। ভযশুভ এরর ফকনট যোস্তোরতই ঝেকোযরদয নবড় ঝদখো মোয়। 
ননজতন নননযনফনর ফযোোযটো আয থোরক নো। ঝরেরে এই োনযরয় মোওয়ো যোস্তোটো অ্নধক ছরন্দয রফ। নফশ্বো 
করুন - বোন জুিং, ফজ রযদোোঁযো, ঝদফীস্থোন রয় নিংগোনররোয ঝদর মোওয়ো অ্রনক ঝফন ঝযোভোঞ্চকয। একফোয 
ঝফনযরয় ড়ররই ’র!    


