
রুদ্রপ্রাদ ারদায  

[আরযাী’য কণণধায রুদ্ররক ননরে আরাদা খুফ নকছু ফরায ননই। নফগত দুই দরক তায কীনতণ খযানত অনবমাত্রী 

 অনবমানরপ্রভীরদয নগাচরয যরেরছ। রুদ্র’য নরয এবারযস্ট  কাঞ্চনজঙ্ঘায নজাড়া ারক নররগরছ ক’ফছয 

আরগই। নকন্তু াাড়-চড়ায নই আনদ-অকৃনত্রভ ক্ষ্যাানভ রক নছরড় মাে না, ফযং আয নফন করয জড়াে। 

গত ীরত রুদ্র জুননেরযয রে জুনি নফেঁরধ ন নগরেনছর নদ-নিব্বা অনবমারন। নপরয এর আফায নানা 

অনবমারনয ভতরফ বােঁজা চররছ ভাথাে, একই রে ন ধরযরছ করভ। নই কররভ শুরু রেরছ নদ-নিব্বা 

মাত্রায ধাযাফানক।] 

গত এক ফছয খুফ কভ নরাক এররছ এনদকিারত। এভননরত ভযুরভ নফ বাররা ংখযাে নেকায, 
ক্লাইম্বাযযা আর। রকডাউরনয ফছরয এত কভ ভানুরলয আনারগানা নভারোন খযােঁকরোররদয নভজাজ 
নফগরড় নদরেনছর। ‘এিা খুফ খাযা রে!’ এফং, এ ফযাারয ফ নোররয এক যা। এরকফারয দরফদ্ধ 
নফরক্ষ্াব  নগনযরা ানা। ীরতয ভে আয কাউরক না নরে আভারদযরকই ফাননরেরছ প্রনতক্ষ্। নেক 
শুরুয য নথরক এই নলনদন মণন্ত নচাযারগাপ্তা আক্রভণ চানররেরছ ফারয ফারয। ননানা করযরছ আভারদয 
নেঁরর, বােঁড়ায তােঁফু  খাফারযয অফরল নপরায গতণ। নতনখানা াই-অনিনিউড নিরেয পদণাপােঁই দা 
করযরছ। আভারদয নযা ফনু্ধ পুযরম্বায রুকযাক কযানম্ব ফর গরর মাফায ভত খুফরর ননরেরছ। নদৌযারযযয 
আয নল ননই! রদয জ্বারাে ানভি কযারে নতনপুি ফযরপয ননরচ যাখা খাফায নযাই ােনন। পুযরম্বা 
তখন নফজাে খাপ্পা রে উরেরছ। নমন ফযািারদয াভরন নরর আস্ত নচনফরে খারফ। জুননেরযয জ্বারা জুড়ােনন 
আজ! ননরজরদয আড্ডাে রদয জানতগত নাভ উচ্চাযণ না করয একিা চায-অক্ষ্য ফযফায কযরছ। নচরকন, 
ভািন নথরক শুরু করয কযাডরফনয, নফসু্কি, নখজুয, কাজু, পর-াকড় এভননক ররজন্স মণন্ত ান করযরছ। 
খযােঁকরোর ফণবুক এিা জানতাভ। তাই ফরর ফনজ আযাৎ কযরফ! বাফরত ানযনন। 

২০০১ ারর আভায প্রথভ অনবমান, নমানগন ফণরত। নই নথরক রদয জ্বারাতন য কযরত রেরছ 
আজ মণন্ত নফ করেকফায। নকন্তু এফায ীরত নদ-নিব্বা ফণত অনবমারন নমবারফ আভারদয ননানা রত 
রেরছ নতভন ভযাে এয আরগ কখরনা নড়নন। নদরনয য নদন রদয ফ অতযাচায য করযনছ ভুখ 



ফুরজ। শুধু ভরন ভরন একিাই ফানা নছর, এফায রদয ছনফ তুররফা নম নকারনা ভূররয। ন গুরড় ফানর। 
একিুয জরনয াত পরস্করছ! নফকযারে রাগাতায দু'নতন নদন কযত করয আনভ আয জুননেয যরণ বে 
নদরেনছ। পুযরম্বা তখন ার ছারড়নন। 

ানভি কযাে নথরক একনদন কারর নফনযরে িান নফকযাে ঢুকরত আভারদয যাত দিা নফরজ 
মাে। অফন্ন যীরয এক ঘো আরগ নৌঁরছ পুযরম্বা নকানযকরভ একিা থারভণাফ্লারস্ক দুধ  অনয একিারত 
চা ফাননরে, কনণরফ্লক নখরে বােঁড়ায তােঁফুরত ঘুনভরে রড় আভযা নৌঁছারনায আরগই। তাযরয আরগয নদন 
দুুয নথরক বীলণ জরকষ্ট ননরে ফাই নননতরে রড়নছরাভ। যীয জরূনয (dehydrated) রে নগনছর। 
গত নতন নদন নেক ভরতা খাো েনন। ভনিা বাত বাত কযরছ। তাই এত ধকররয রয ঐ খাফায নখরত 
যানজ রাভ না। রযয নদন নফশ্রাভ। অতএফ, আরগ যীরযয অবাফ দুয কযরত রফ। অরনক জর নখরত 
রফ ভে ননরে। কার নফরা করয উেরর রফ। তােঁফুয ভরধয নফউরিন চুল্লীরত ডার, ভররি, আরুবারত বাত 
ফাননরে নঘ রমারগ খাো নল কযরত রম্বা ভে নররগ মাে। তাযই ভরধয দু'নতন িুকরযা ভাং নিা 
নারফ ছনড়রে নযরখ জুননেয াযাক্ষ্ণ ৎ নরত ফর নছর কযারভযা ারত। ফাইরয নিা, আয নবতরয তখন 
রদযরক উরেয করয গারাগানরয ধাযাবালয চররছ। তারতই নফাধে রনিত রে নোররয ফাোযা 
নিাভুরখা েনন। ননযা রে ুযুয করয মখন নিনং ফযারগ ঢুকনছ তখন যাত নতনরি। মনদ নাফায আরগ 
নিাগুররা তুরর নননদণষ্ট জােগাে নযরখ তরফই ঘুভারত মাই। গুররা (ফ নভরর ৩০০ গ্রাভ ) নখয স্পণ করয 
নপরয খারফা ফরর পুযরম্বা আগরর নযরখনছর। এয আরগ একফায দুই নকনজ নচরকন  আরযকফায নদড় 
নকনজয ভত ভািন চুনয নগরছ । নল ম্বরিুকুয রদয নরি চরর নগরর পুযরম্বা আভারদয দু'জনরক ক্ষ্ভা 
কযরত াযরফ না নকাননদন। যনদন কারর নফড-নি নদরত এর  আরগয যারতয নলপ্ররযয গল্প ফরর। 
য যীয এতিাই ক্লান্ত নছর নম োৎ নজরগ উরে নভাফাইর নপারন নবনড কযরত নগরে, নবনড ফািনিা 
স্টািণ কযরত বুরর মাে। িানা ৫/৬  নভননি ুরমাগ নদরে মখন নোরিা ানররে মাে তখন পুযরম্বা নফারঝ, 



নকান ছনফই রেনন! শুরন আনভ আয জুননেয আপরা কযনছ নদরখ পুযরম্বায নচাোর ক্ত রে উের। 
নঢউ নখরারনা ফযপ প্রান্তরযয ভরধয নযরখ মাো রদয দনচরেয নদরক নচাখ ঘুনযরে ফররই নপরর, 'যায 
আরন ভানা নকো, নননরতা াররারকা ......।’ 

আভযা ফরড়া াধ করয ংায নরতনছ এই ধূ ধূ ফযপ প্রান্তরয। এরনছ ীরতয াারড়য রূ 
নদখরত আয নদ-নিব্বা ফণত চড়রত। ছে াজায এক নভিারযয নদ নিব্বা নযাঞ্জার নযরঞ্জয ূফণ প্রারন্ত 
নফখযাত ইন্দ্রান ফণরতয (৬২২২ নভ) ড়ী। দারুণ নদখরত আয নতভনই নিকননকযার তায খােঁজ খাড়াই। 
নদফযাজ ইন্দ্র নংারন ফরফন আয ফাদফানক নদফতাযা তায াভরন থাকরফন; এিাই স্বাবানফক। তাই 
রারগাো ফণতনি নদ-নিব্বা। নদফতারদয ফায জােগা। ভানানর নথরক জগৎুখ রে ফারযা াজায পুি 
উচ্চতাে ‘ফারযাাজানয’ নথরক নেক শুরু। নতন নদরন নছািা চন্দ্রতাররয ারড় নফকযাে (৪৫০০ নভ) করয 
নফীযবাগ দর। তাযয একিা নদোর ক্লাইম্ব করয তায নছরন একিা আই নপরে ননরভ ফাভ নদরক 
আরযকিা নদোররয ভাথাে ানভি কযাে করয। খান নথরক ূফণ (ফাভ) নদরক নদ-নিব্বা আয নিভ 
(ডান) নদরক আরযা একিা কযাে কযরর ইন্দ্রারনয ানভি কযাে কযা মারফ। ইন্দ্রান আয দুরূ 
আরযাণ কভণ। ন নতা রফই; যাজায নয নক রজ নছােঁো মাে! 

এখানকায ফযাায যাায একিু আরাদা। নদফ-নদফীরদয জােগা। ভরন ে প্ররতযরকয আরাদা 
আরাদা থাকায জনয এক একিা ফণত ফযাে নছর। যাজায ারথ নদখা কযায দযকায রর অনুগাভী নদফতাযা 
নদ-নিব্বা নথরক ঘুরয নমত। তাযা াভানজক নভরারভা কযরত জরড়া রতা দনক্ষ্রণ অদূরয চন্দ্রখনন ারয 
উয। নদ-নিব্বায উত্তয  ূরফণ অংখয ফণতভারা জিরা ানকরে আরছ। ূরফণ াভরনই ইন্দ্রান, 
ধযভুযা, াুযা, নদফারচণন ফণত। ৃনথফীরত ধরভণয ান রর ধযভুযা আয অধরভণয নফরাে াুযায 
উচ্চতা নফরড় মাে। তাই স্বাবানফকবারফ ফযাফরযয জনয াুযায উচ্চতা নফন। নিরভ ভানানর  নুভান 
নিব্বা ফণত। উত্তরয রাহুর নস্পনতরত নরকয নকল্লা। ভূরত ফণতারযারনয জনয দরগুররা ইন্দ্রান  নদ-



নিব্বা একারথ অনবমান করয।    
  আভারদয নদর ীরত ক্লাইম্ব কযরত মাফায চর এরকফারযই ননই। নভািাভুনি নডরম্বরযয শুরু নথরক 
ভারচণয ২১ মণন্ত (উত্তয) বাযরত ীতকার ধযা ে। ননেভ রে এই ভেকাররয ভরধয নফকযাে নথরক 
নক ক্লাইম্ব করয আফায নফকযারে নপযরত াযরর তরফই উইোয ক্লাইম্ব ফরা মারফ। নফনেন্নবারফ নকছু 
অনবমান রর ইনিোন ভাউরেননোনযং পাউরিন (IMF) স্বীকৃত নকান ফণতানবমারনয ীতকারীন নযকডণ 
ননই বাযতফরলণ। ইনিোন আনভণয নফনবন্ন ইউননি নফ করেকফায ৫৩০০ নভিারযয কাছাকানছ করেকিা ফণত 
চরড়রছ। আভায ননরজয নক্ষ্রত্র ২০১৩ ারর ননকরভয নগাচা-রা মাফায রথ থাননংরেয ূফণ নদরক ফরনী 
গ্রু অপ নরকয ভরধয ৫১০০ নভিারযয ভাউে নত্ররদ ক্লাইম্ব কযায নৌবাগয ে উরল্লনখত ীতকারর। IMF 
ংগনেত নস্কনেং অনবমান নগরে আয নকছুিা অনবজ্ঞতা ে। এছাড়া নফনবন্ন ভরে ীরত ভাউরেননোনযং 
নকারণ নগরে নম অনবজ্ঞতা রেরছ তায উয নবনত্ত করয এফারযয অনবমান-নক্ষ্ত্র ননফণাচন।     

বাযতফরলণ ফণতারযাণ শুরু ে আরগয তাব্দীয চনল্লরয দরক। ১৯৪৮ াররয ন অনবমারন দুন 

সু্কররয ফযাফস্থানাে গুরুদোর নং-এয ননতৃরে নফখযাত নানু্দ জোর ভাউে কারানাগ ীলণ স্পণ করযন। 
গাইড নারফ নছররন যায নতননজং ননাযরগ। এত নদরন এত কভ নচষ্টা রেরছ নম এখরনা মণন্ত ীরত নক 

ক্লাইম্ব ননই। এিাই আভারক খুফ অফাক করয। নেক এখান নথরক আভারদয ইরেিায শুরু। নচষ্টা করয নদখাই 

মাক না। অন্তত শুরুিা নাক। নফশ্বা, অদূয বনফলযরত ীতকারীন ফণতারযাণ জননপ্রেতা ারফ। তখন 

ীরতয াাড় তায মাফতীে বফনচত্রয ননরে ধযা নদরফ আরযাী-ভররয কারছ, াধাযণ ফণতরপ্রভীরদয কারছ। 
[চররফ]  


