
রুদ্রপ্রাদ ারদায  

অরযাী’য কণণধায রুদ্ররক ননরে অরাদা খুফ নকছু ফরায ননআ। নফগত দুআ দরক তায কীনতণ খযানত নবমাত্রী 

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

অরগআ। নকন্তু াাড়-চড়ায নআ অনদ-কৃনত্রভ ক্ষ্যাানভ রক নছরড় মাে না, ফযং অয নফন করয জড়াে। 

গত ীরত রুদ্র জুননেরযয রে জুনি নফেঁরধ ন নগরেনছর নদ-নিব্বা নবমারন। নপরয এর অফায নবমারনয 

ভতরফ, ভতররয াধাযণ  অৎকারীন কভণমজ্ঞ, আতযানদরত জনড়রে অরছ মথাযীনত। একআ রে ন 

ধরযরছ করভ। নআ কররভ শুরু রেরছ নদ-নিব্বা মাত্রায ধাযাফানক। 

 তৃতীে ফণ 

ঘুভ বাঙরতআ দণা নযরে ফুরঝ নগরাভ, কুরুরত ঢুকনছ। নফার কুরু বযানরয ফুরকয উয নদরে ননরভ 
মারে 'নফো'। অভারদয বররবা ছুিরছ নদীয ডাননদক নদরে। ারয ীরত জফুথফু কুরু তখন অড়রভাড়া 
বারঙনন। একদভ যােঁতযােঁরত, নবরজ াানড় াতকার। ুরযা জােগািাে ারকা াদা তুলারযয চাদয। না, 
অজ এগারযািা, ফারযািায অরগ ূরমণয নদখা নভররফ না। যাস্তাে গানড় চরায জােগা ছাড়া রফরতআ আ 
াদাে ভাখাভানখ। ফাধাীন ভৃণ যাস্তা নরে উতযকায নদাকানাি, ফানড়ঘয ছানড়রে অভারদয ফা নদৌড়রে 
ভানারীয নদরক। ফযরপয নিারয নরজ উরেরছ দূরযয মত নযজ (নগনযনযা)। অকার নবারযয নিগ্ধতা। 
ননরচ নঘনি যজুরড় জভাি কুোায যযভেতা। 
 জুননেরযয ডারক কুরু প্রকৃনত নথরক ভন চরর এর ফারয নবতরয ূফণ-যারতয অফর। 'রুদ্রদা 
পুযরম্বারক নপারন ধরযা' -- ফররআ ন যারজ নদরে ফারয াভরনয নদরক নন করয এনগরে নগর।  
খুফ ফযস্ত। াযাযাত ঘুভ ননআ। এআ ফার অভযা দুআ রক্ষ্ীছাড়া ফারদ ফানক ফাআ 'য-াফণতী'। রকডাউরনয 
য োৎ ুরমারগ ভানানরয গানড়রত উরে রড়রছ নজাড়াে নজাড়াে। ফাআ নদনিয অারয। দু-নতননি 
কাপ ররয অফায ারথ ফাচ্চা অরছ। ২৮ নথরক ৪০-এয ভরধয রদয ফে। াযাযাত রদয উচ্ছ্বর 



করকরাননয ারথ ফনভ উরচ রড়রছ, কাগরজয নোঙা বরয উরেরছ নাগারড়। এভন রেরছ একারথ 
৪/৫ জন ফনভ করযরছ, নম মায জােগাে ফর। 'ফনভ করযা, নোঙা বরযা'-য প্রনতরমানগতা চরররছ! জুননেয 
কখন কন্ডাক্টরযয নথরক ফনভ কযায কাগজ এরনরছ। কখরনা জর নদরে াাময করযরছ। স্বতঃপ্ররণানদত 
নযলফা! নমভন এখন একনি নছরররক নছরনয পােঁকা নরি নাোরত মারে। 

পুযরম্বা মথাভরে ফাস্টযারন্ড চরর এররছ জুননেরযয জনয একিা নপদায জযারকি ননরে। ভানানর 
নথরক ২ নকররানভিায অরগ নফোরয ারড় এআ নতুন ফা অড্ডা চারু রেরছ নফ করেক ফছয অরগ। 
ফৃনিয কাযরণ চানযনদরক যাচযারচ কাদা অয জর। োন্ডা নভারেয ননরচ। উমুক্ত নাাক অভারদয কারযা 
যীরয ননআ। তায উরয  ফরা ননআ কো ননআ, ঝভঝনভরে ফৃনি শুরু র। ঝিি একিা নিরপা-য ারথ 
কথা ফরর ভারত্র রভত চরড় ফরাভ তায ডারাে। োন্ডাে অয ফৃনিরত েকেক কযরত কযরত ভানানরয 
নীরকভর নারিররয নদাতরাে ভস্ত ভারত্র তুররনছ নকানভরত। তখন াতিা ননযরে নগরছ।  

প্রচুয কাজ। ভরে াযরত না াযরর নযকল্পনা ভানপক ৬ তানযখ কারর পাআনানর ভানানর ছাড়রত 
াযরফা না। অজ ৪ তানযখ। তাআ নদনয কযরত চাআনছনা। শুননছ, ১৬ নপব্রুোনয য অফায অফাো 
নফগরড়ারফ। ন্তত ূফণাবা নিাআ ফররছ। নফ-কযাপ ঢুকরত কতনদন রাগরফ নকানবারফ অন্দাজ কযরত 
াযনছ না। তরফ একিা ফযাায ফুরঝ নগনছ অয চায-ােঁচ নদন অরগ করকাতা ছাড়রর বাররা রতা। 
ফৃনি একিু ধযরতআ নরজ-গুরজ (ফযাগ গুনছরে) নফনযরে ড়রাভ। কখন নপযরফা নক জারন! অজ অয কাররয 
ভরধয ফ কাজ গুনছরে ননরত রফ। অজ নেক করযনছ দূরযয কাজগুররা করয ননরফা। ফাজারয একিা নদাকারন 
নেকপাস্ট করয অফায নভাচর নযফরনয ফার উরে ড়রাভ কুরুয উরেরয। নাভরত রফ ঢারুয 
ফাস্টযারন্ড। ননেভ নুমােী নডনিক্ট ুনর ুায  কুরু িাউরনয নডুনি কনভনারযয নপর জাননরে নমরত 
রফ। এফ নপনোর 
কাজগুররা নরাআরন শুরু েনন 
অজ! এছাড়া ভানানর 
ভাউরেননোনযং আননস্টনিউরিয 
প্রাক্তন আনিাক্টয জগত োকুরযয 
ারথ নদখা কযরত রফ। তযন্ত 
ভানেক বদ্রররাক। ফতণভারন শ্রী 
োকুয অআএভএপ ননমুক্ত নরাকার 
নপায। নপরয এর নায রে 
নদখা কযরফা ফরর নভাফাআরর কথা 
ফরর নযরখনছ। নঝযনঝরয ফৃনি ভরধয কুরুরত নপনোর কাজ দুরিা নরয অফায নয রথ ভানানর ফা 
ধযরাভ। এরথ িুনযস্ট কভ অর। রুরিয ফা, প্রচন্ড ফৃনিয ভরধয নঢনকয নঢনকয করয এনগরে চরর। 
ভাঝরথ 'কাআ'-এ ননরভ ড়রাভ। ভানারীরত ফযাফযআ নকরযানরনয অকার। খারন নস্টাব জ্বরর 
নডরজরর। ভযা একিাআ, নডরজর ফযাফায কযরর নস্টারব প্রচুয ভেরা রড়। তাআ প্রনতফারযআ কাআ-এয 
কযভানজয ঘারড় দানেত্ব চানরে ায নরে মাআ। এখন রকডাউরনয কাযরণ ফাজায ভন্দ, তাআ ভাত্র ৩৫ 
নরিায নকরযানরনয জনয কযভানজ ভানানররত অরত যানজ ননন। 



    কভণানজয নথরক নকরযানন  অনতরথেতা গ্রণ করয অফায ভানানরগাভী ফা ধযরাভ। ফা মারফ 
নাগ্গায, জগৎুখ রে। 
জুননেয স্থানীে রুধায নং 
ননগীনজ’য ারথ নখাগরল্প 
নভরত উরেরছ। ফৃদ্ধ বদ্রররাক 
নাগ্গারযয সু্কর নক্ষ্ক 
নছররন। অভারদয ারথআ 
কাআ নথরক ফার 
নচররছন। গনফণত বনেরত 
নাগ্গারযয আনতা ফরর চরররছন। কুরু নকংডরভয নচৌে ফছরযয যাজধানী নছর নাগ্গায। নফার তায 
আনতা। তায অরগ ার যাজাযা তারদয যাজরত্বয ূচনারত জগৎুরখ প্রথভ যাজধানী স্থান করযন। কুরু 
নকংডরভয আনতা দুআ াজায ফছরযয ুযারনা। নউরেন াং কুরু পরকণ ফররনছররন, ‘এনড্ প দয 
যানফরিফর োর্ল্ণ...।’  নননগনজ মখন নাগ্গারয ফা নথরক নাভররন তখন জানরা নথরক ভুখ ফানড়রে রাস্ট 
প্রশ্নিা করযআ নপনর। তারর ুরতানুয-িা নকাথাে? 'That was the third capital of Kulu king-
dom. Now that is the administrative headquarter of Kulu District (Dhalpur near Sul-
tanpur)...' ফা ততক্ষ্রণ একিু এনগরে নগরছ। জুননেয া নথরক অনি কযর। 'না নগা রুদ্রদা, খারন 
কখন যাজযাি ননরে মােনন যা; িা নছর রদয কারজয যাজধানী। অভারদয ধভণতরা।' নচাখ ভাথাে 
তুরর অনভ ফরর নপররাভ, 'ফাফা নয! অভযা অজ এক নস্টনযক জাননণ কযনছ।' নতযআ তাআ। একিা ভে 
এআ নফোরয ফাভ তীরয যভযভা ফযাায নছর। আনতা  ুযাণ এখারন নভররনভর একাকায। এরাকায 
ভানুলজন ফরর, োহ্মণরদয নফধানকতণা ভনু তােঁয ননৌকা নথরক ভানানররত ননরভনছররন ভানুলরক নফজীফন নদরত। 
যফতণীরত তােঁয নাভানুারযআ ভানানরয নাভ। ‘ভানানর’ রেয অক্ষ্নযক থণ ‘ভনুয ফাবূনভ’। প্রফর ফনযাে 
ৃনথফী অক্রান্ত ফায রয, ভানানর ‘নদফ উতযকা’ নারভ নযনচত। ুযরনা ভানানররত ঋনল ভনুয নারভ এক 
প্রাচীন ভনন্দয অরছ। 
      ভানানর ঢুকরত ঢুকরত যাত অিিা নফরজ নগর। শুনরাভ, জীফন যায রযয াতিা মণন্ত রক্ষ্া করয 
ফানড় নপরয নগরছন। অভযা নপরযআ দুনদরক বাগ রে নগরাভ। জুননেয অভারদয যারিরাআি নডবাআ 
(গাযনভন এক্সরলাযায) নযচাজণ করয াআফায কযারপরত ঐ ঞ্চররয ভযা অররাড কযরত নগর। গাযনভন 
নদরে ৃনথফীয নমরকান জােগা নথরক ১৬০ ক্ষ্রযয 'নিক্সি' কযা মাে আ-নভরর  নপান নভররজ। নাস্ট 
কযা মাে নপফুরক  িুআিায যারন্ডরর। অনভ পুযরম্বারক ননরে ভুনদখানা  ফনজ নদাকানীরক ফাজারযয 
পদণ ধনযরে এরাভ। নকরন ননরে এরাভ ভারফাকরদয জনয নভাি ফােঁধায দনড়। ফররল প্রাে চাযনদন য 
প্রথভফায বাত নখরে খুফ তৃনি ননরে নারিরর নপযরাভ যাত দিাে। 

যনদন কারর এরজনিয ভানরক, প্রতানজয নডাযরফরর অভারদয ঘুভ বাঙররা। ারথ এররছ নতন 
জন ননানর ভারফাক। চা নখরত নখরত কথা রে নগর। প্ররতযকরক নদরন াজায িাকা নদরত রফ। যা 
নভাি ছ'জন মারফ। রদয জনয ক্লাআনম্বং শুয, নিনংফযাগ, ভযারেরয ফযফস্থা কযরত রফ অভারদয। বার করয 
ফরর নদরাভ, নযাদ চভা  ীরতয নাাকঅাক নমন নেকোক করয ননে ননরজরদয জনয। ভারত্র ফুনঝরে 



নদরে রদযরক নফদাে জাননরে অফায কারজ ননরভ নড়। নকউ নদৌড়ররা ফনজফাজারয, নকউ ভুনদরদাকারন, 
নিা-শুয অনরত নমরত ররা র্ল্ ভানানররত। ফারযফারয ফাজায অয নারির ভরধয মাতাোত করয ফ 
নকনাকািা নরয নফরকর চাযরিে যানকং শুরু কনয। রযয নদন কার ছ'িাে নফরযারফা ফরর দুরিা নজন 
ফরর নযরখনছ। নজন ছাড়া নয 
নকান গানড় রতািা ফযরপয যাস্তাে 
চররফ না।  
    াযানদন কখরনা ফৃনি অয কখরনা 
তুলাযাত রেরছ। রযয নথরক 
নফযাভীন নিা-পর শুরু র। 
ফােঁধাছােঁদায কাজ নল করয, নরপি 
রারগজ গুনছরে নারিররয নননদণি ঘরয 
যাখরাভ। খুেঁনিরে খুেঁনিরে ভারত্র 
নভনররে ননরাভ ফারযফারয। একফায 
ভানানর ছাড়রর রয াত কাভড়ারনা ছাড়া নকছু কযায থাকরফ না। কার নথরক যাত দু'নিা মণন্ত একবারফ 
কাজ কযায য ভাথা অয নচন্তা কযরত চাআররা না। শুরেআ ঘুনভরে ড়রাভ। 

মথাভরে যণারজ নিত (ক্লাআনম্বং নের) রে গানড়রত ফরর গানড় ছাড়রত নত্র নভননি নকরি 
নগর। নলভুূরতণ ভরন র নকছুিা কােঁচাভাং রর বাররা রতা। জুননেয নম নজনরত উরেরছ তায োআবায 
নদাযরজনজয ফযফস্থানাে ভািন অয নচরকরনয নজাগাড় কযরত নগরে নদনয ’র। অভযা অজ নথরক ৯ জরনয 
দর। ভানানররত নফো িরক ডাননদরকয থ ধযরাভ। ভাউরেননোনযং আননস্টনিউি ননযরে নপ্রনন-নত থ 
দুবারগ বাগ রেরছ। বুর করয াভতা া  যরাআন নদীয নদরকয রথ এনগরে মাে জুননেরযয গানড়। 
নপান করয নপযত অনরত নগরে ফুঝরাভ নদাযরজনজ নতনফায নদনিব্বায াথুরয ূফ-নদোর নদরে নবমান 

করযরছ নফরদন দররয ারথ। 
ফে ৪৭/৪৮ ফছয রফ। িানিান 
নচাযায নদাযরজনজ দারুণ 
নভশুরক। ফযুযা নভরর একিা 
নেনকং এরজনি চারান। রকডাউরন 
ননরজয নজন ননরে বাড়া 
খািরছন। জগৎুখ ছানড়রে ধূোেন 
নারারক ডানারত নযরখ নকছুিা 
এরগারনায য একিা নচকরারস্ট 
গানড় অিরক নগর। জানরাভ এআ 
যাস্তািা যরাআন-ধূোেন াআরো-

আররকনেক নপ্রারজরক্টয ননজস্ব। স্থানীে নরাকজরনযা ফরর এনড-য (যরাআন-ধূোেন) যাস্তা। রদয 
াযনভরনয কাগজ না নরর গাডণ অভারদয আ যাস্তাে ঢুকরত নদরফন না। অআএভএপ-এয জানারনা উনচত 
নছর। ভযা ভাধারন এনগরে এররন নদাযরজ। নপানারপানন করয নলরভল নবনড করর অভারদয কাগজ 



রত্রয বফধতা নফচায পূণণ রত নপ্রারজক্ট ভযারনজারযয তযপ নথরক নুভনত নভরর। তাযয গানড় উরয 
উেরছ, যাস্তা অয াআরনয 
ডারর ফাড়রছ ফযরপয 
অস্তযণ। চরন্ত গানড়য 
উআন্ডস্ক্রীন নথরক নফরবায 
রে ীরতয াাড় 
নদখরত নদখরত এনগরে 
চররাভ। ফররল ৩৬ নং 
ফােঁরক চায-চাকা নথরভ 
নগর। এখারন প্রনতনি 
ফােঁরকআ াদা-কাররারত 
নাম্বায নদো অরছ 
াথরযয গারে। যাস্তায 

উয কভ করয দুআ পুি ফযপ জরভ অরছ।  
এফায ফযপ াম্রারজয া ড়র অভারদয ফায। ঘনড়রত তখন নেক অি।  


