
রুদ্রপ্রাদ ারদায  

[আরযাীয 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। তফু াারড় চড়ায আনদ অকৃনত্রভ ক্ষ্যাানভ রক নছরড় মাে না, ফযং আয নফন 
করয জড়াে। গত ীরত রুদ্র জুননেরযয রে জুনি নফেঁরধ ন নগরেনছর নদনিব্বা অনবমারন। নপরয এর নানা 
াংগঠননক  করযাণভূরক কাজকভণ ননরে ফযস্ত রে রড়রছ। নকন্তু এরফয পােঁরকই আগাভী মাত্রায ভতরফ 
ঘুযরছ ভাথাে। আফায একই রে ধরযরছ করভ। নই কররভ চররছ ‘নদনিব্বা’ অনবমারনয ধাযাফানক। 
এফারয ঞ্চভ ফণ।]  

 ঞ্চভ ফণ 

 বারু কা নগড়া নথরক িানা নে ঘন্টা প্রাণান্তকয চড়াই উৎযাই ননযরে ‘ননয’-য আরগ একিা ফরড়া 
নফাল্ডারযয ার কযাম্প নপররত ফাধয রাভ। ারই ধূোেন নারায অনয নদরক খাড়াই নদোরর জর জরভ 
দােঁনড়রে আরছ। জুননেয তাই এই কযাম্পিায নাভ নদর নরারজন পল  কযাম্প। ফাই বীলণ ক্লান্ত রে রড়রছ 
আজ। প্রনতনদন ৮/৯ ঘন্টা করয ঐ ফযরপ কুরস্তাকুনস্ত করয থ চররত রে। অথচ দুই নতন নকররানভিারযয 
নফন এরগারত াযনছ না। নফকযাম্প নৌঁছরত এখন ক’নদন রাগরফ নক জারন! ভারফারকযা আফায নথরভ 
নমরত চাইর। পুযরম্বায নচষ্টাে ফযপ গরর। এয য ননয কযাম্প াইরিয াভরন নফার ভেদান। ঐ 
ভেদান ননযরে ফাভনদরক ঘুরয মাো ধূোেন নারায রয একিা দু’ নভিারযয নদোর। যা ১৫ নকনজয 
নফন ভার ননরে ঐ নদোর চড়রত াযরফ না। যানজ রে নগরাভ। আনভ আয জুননেয ুরমাগিা কারজ 
রানগরে রযয নদন নফশ্রাভ ননরাভ।  

 রযযনদন পুযরম্বা রদযরক ননরে নরাড নপনযরত নগরর ভারত্র নগাছারত নগরে আভযা আনফষ্কায 
কযরাভ আভারদয নদড় নকনজয একিা ভুযনগয ভাংরয যারকি াো মারেনা। অরনক গরফলণা করয 

কখরনা নযরজয নকার নঘেঁর, আফায কখরনা নদীয ার আভারদয থ  



ফুঝরাভ ননা-পক্স ছাড়া আয নকছু নে। আভারদয ডারপর ফযারগয ভুখ নখারা নছর। রক ডাউরনয ফাজারয 
রদয ফাজায ডাউন মারে। ভরন ে প্রফর খাদয ঙ্কি চররছ রদয। গত এক ফছয খুফ কভ নেক রেরছ 
ফরর আভদানন করভ নগরছ। 
 মাক, রড় াো নচাদ্দআনা নফশ্রারভ আভযা দু’জন চাো রে উঠরাভ। যা ঐ নদোররয ভারঝ 
এক নচররত কভ ঢারু জােগাে একিা তােঁফুরত ফ ভার নযরখ নপরযরছ। খান নথরক নদোররয ভাথাে উরঠ 
ফাভ নদরক নগররই নিন্টা। এই অঞ্চরিা নরযারর আভারদয নক নদখা মারফ। নজ রন অরনক দর নিন্টা’য 
এই জােগাে নফ কযাম্প করয। আফায অরনক দর আরযা এনগরে াভরন ডান নদরক নফ নকছুিা উরঠ নছাি 
চন্দ্র তাররয ার নফকযাম্প করয।  
 যনদন ‘নরারজন পল ’ কযাম্প গুনিরে াভানয নকছুিা চড়াই উরঠ ননয’য ভেদারন প্ররফ কযরাভ। 
নফার নচৌরকানা প্রান্তয। াভরনয ফাভ (উত্তয) নকাণ নথরক ধূোেন নারা নফনযরে দনক্ষ্রণয নকাণ মণন্ত নগরে 
তরফই একিা ফােঁক নখরে নিরভ ‘নরারজন পল ’ কযারম্পয নদরক এররছ। আভযা আভারদয কযাম্প নছরড় 
নকাণাকুনণ থ ধযরাভ। ফাভ ারত াথুরয নদোরর দু চাযরি ঝযনা জরভ ঝুরর আরছ। তারদয ননরচ একিা 
গুাভুরখ  াথয ানজরে একিা স্থােী নল্টায ফানারনা আরছ।  দনক্ষ্ণ-নিভ নকাণ নথরক একিা নারা এর 
নভররছ। ঐ নারায া নদরে উরয নদরক উঠরর প্রথরভ অযাননভযার া  রয চন্দ্রকানন া ননযরে 
নফখযাত ভারানা গ্রারভ মাফায থ আরছ। ভারানা ননযরে কুরুয ুযারনা যাজধানী নাগ গায মাফায থ। 

 ধূোেন নারা ননযরে এফায াভরনয নদোর ধযরাভ। ৬৫ নথরক ৭০ নডনগ্রয নদোরিাে ফযপ 
জরভ এখন ক্লাইনম্বং োররয নচাযা ননরেরছ। নকাথা অল্প নকছুিা জােগা প্রাে ৯০ নডনগ্র রে উরঠরছ। নফ 
ন্তণরণ ক্লাইম্ব করয ফাভ নদরক এনগরে, নদীিা নমখান নথরক ননরভরছ, নখারন নদীয ার কযাম্প কযরত 
’র। নদী এখন নারায ভরতা। জররয উরয নকাথা নকাথা ক্ত স্বে ফযরপয আস্তযণ। নকাথা ফযরপয 

াভরন ননয’য ভেদান 



াড় জররয উয ঝুেঁরক রড় আই-নক র ফাননরে অূফণ দৃয যচনা করযরছ। চানযনদক ফড় ভাোফী রে 
উরঠরছ। প্রনতিা জােগা নানা কারুকারমণ বরয উরঠরছ। ফুরঝ নগনছ আয একনদন নগরর নিন্টা নফকযাম্প। 

ফাই চনভরন রে উরঠরছ। ননারী ফররই যা এতিা কষ্টনষু্ণ। এযা নমভন ভার ফইরত ারয নতভন ঠান্ডা 
য কযরত ারয। ননাররয নাররাখুমু্ব নজরায ভানুরলযা নতা এক’ নকনজ ভার ফরে এবারযষ্ট নফকযারম্প 
নৌঁরছ নদে। আনভ আয জুননেয কযাম্প নরত খাফায ফানারত নগরর পুযরম্বাযা ফাই নভরর নছরনয নদোর 
নথরক ‘ফযাক নপনয’ কযরত নগর। 

নদী নছাি নছাি নরক ততযী করযরছ 

নদোরর নদোরর অস্থােী নরারজন পল  



 রযয নদন ৩৫ নকনজয একিা নরাড ঐ কযারম্প নযরখ নফকযারম্পয রথ া ফাড়ারাভ। এতনদন 
নকাভয মণন্ত ফযরপ ঢুকনছরাভ। এনদন ফুক মণন্ত ডুরফ নগরাভ দু-এক ফায। নফকযাম্প নঢাকায ঘন্টাখারনক 

আরগ আনফষ্কায কযরাভ আভায ডান 
ারেয ােঁিু অনি ঢাকা নদো 
ক্লাইনম্বং ফুরিয নার খুরর নগরেরছ। 
নকারকাতায গযভ জুরতািা য 
কযরত ারযনন। ারেয নিারেয 
কারছ নকছুিা নররগ ঝুরর যরেরছ। 
নছরনয নদরক দনড় নদরে করল নফেঁরধ 
কাজ চানররে ননই। নার নখারা 
জুরতায ননরচ কােঁিা (ক্রাম্পণ) 
রাগারনা মারফ না। এত কষ্ট করয 

নফকযারম্প এর জুরতায অবারফ ফর থাকরত রর নকান ক্লাইম্বারযয বার রারগ! প্রথরভ একিু ভুরড় 
ড়রর রয এক ভারফারকয নথরক ডান ারেয াধাযণ ক্লাইনম্বং ফুি ারথ যাখায ফযফস্থা াকা কনয। দু 
ারে দু’যকভ জুরতা রানগরে ক্লাইম্ব কযায প্ল্যান এেঁরি ফানক থ ননযরে নফকযাম্প নৌঁছরাভ। কযারম্প এর 
নরউরকাপ্ল্াস্ট  নপনফ-কুইক নদরে ানযরে ননরাভ। তরফ ঢারু যাস্তাে আভায জুরতা কাজ কযরর নদোর 
ফাইফায ভে নািণারযয জুরতািা ডান ারে ড়রতই রফ। ভানানর নথরক ছে তানযখ নফনযরে ছ’নদরনয নদন 
এগারযাই নপব্রুোযী নফকযাম্প ঢুকরত নরযনছ। আভযা নক ক্লাইম্ব কযায একিা ুরমাগ অন্তত ারফা। 
নিাই ফ চাইরত আনরেয কাযণ। জরভ উঠর ীরতয নফকযাম্প।  
 যনদন কারর নেকপাস্ট 
কাভ রাঞ্চ করয নািণাযযা নপযায 
থ ধযর। ারথ পুযরম্বা নগর ৩৫ 

নকনজয নফাঝািা আনরত। আনভ আয 
জুননেয চায নকররানভিায দূরযয 
ধূোেন কররয নদোরিা নফ কাছ 
নথরক নদরখ নপযরাভ। ধূোেন কর 
নদরে নগরর অযারবরারঞ্চয ম্ভাফনা 
আরছ। নফকারর কযারম্প নপরয 
আররাচনা করয নদ্ধান্ত ননরাভ, 
ভাউন্ট ননাযফু নরকয নদরক অরক্ষ্াকৃত খাড়াই নদোর নদরে ক্লাইম্ব কযায। নতরযা তানযখ কার নথরক 
আফাো নফগরড় মাে। একিু নফরা রর নদখা নগর, নস্টারযয নিন্ট পানিরে এক নকনজ ভািন, নানা ধযরনয 
নফনষ্কি, ড্রাই রুি, এভননক ফনজ ননরে ানররেরছ ননা-পরক্সয ফাোযা। অফয ধাড়ীযা থাকরত ারয। 
তুলায-ারতয ভরধয নভািা নভািা দু’খানা করয ডারপর ফযাগ, একিায নবতরয আরযকিা নযরখ নফেঁরচ মাো 
খাফায ংযক্ষ্ণ করয অনয একিারক নিরন্ট নযরখ নদরাভ। নফযাভীন তুলাযাত থাভর ১৪ নপব্রুোনযয নফরকর 
নথরক। ঐনদন নফরকরর ভস্ত নিকননকযার যঞ্জাভ আনভ আয জুননেয বাগ করয দু’জরনয যারক বরয 

নফ কযারম্পয নকছুিা আরগ 

নফকযাম্প 



যাখরাভ। পুযরম্বা ুরযা খাফায একাই য যারক বরয নস্টায নিরন্টয ভরধয ঢুনকরে যাখররা।  
 রযয নদন কার ৮ িায য ননা-পর থাভরর নরঠ যাক তুররত নগরে নদনখ, পুযরম্বায নথণ-
নপরয খুফ দানভ যাকিা একিা কযানম্ব ফর ঢুরক মাফায ভরতা ছযােঁদা করযরছ। জন্তুগুররায নদৌযারযয াগর 
রে মাফায নজাগাড়। পুযরম্বা নক্ষ্র আগুন রে আরছ। নাগারর নরর আস্ত নচনফরে খারফ। ননরজরদয ভরধয 
আররাচনাে জুননেয রদয ফং ননরে িানািানন কযরছ!  

 দু’নদন আরগয দু’পুি গবীয থরযখা ুরযাুনয ফযরপয ননরচ। আফায নতুন করয থ ততনয কযরত 
রে। নতুন ড়া ফযপ নঠরর নদোরিায গারে নমরত নফরা চাযরি নফরজ নগর। খাফায করভ নগরছ। 
আফাো াথ নদরে না। নজরন ননরাভ ফায ারথ নড িচণ আরছ। তাই নদ্ধান্ত ননরাভ অন্তত দু’ 
নভিায নদোরর নযা নপক্স করয তরফই নফকযারম্প নপযরফা। তারত মত যাত ে নাক। ঐ নদোররয 
নগাড়াে ভারত্র নযরখ আরযা দু’ নভিায উয মণন্ত থ ততনয করয নফকযারম্প নপযরত যাত ন’িা ননযরে 
নগর। রযয নদন ১৬ তানযরখ কারর আফায ননা-পর নদরখ নথরক নগরাভ। একিু নফরাে ননা-পর থাভরর 
পুযরম্বা একা নগরে আয নদড়’ নভিায উরয নযা নপক্স করয নপরযরছ। আভারদয কারছ ফ নভনররে 
১৮০ নভিায নযা যরেরছ। তাই নপক্সড নযািা ধূোেন কররয ৫০০ নভিায নদোররয ভাঝাভানঝ ঝুররছ।  
 প্রনতনদন কারর ননা-পর রে নফরা ফাড়রর আফাো ঝকঝরক রে উঠরছ। আভযা আফাোয 
যািানণ নভরন নফরা ১০/১১ িায আরগ কযাম্প ছাড়রত াযনছ না। নদরক খাফারযয ভজুত কভরছ। অফয আয 
খাফায চুনয েনন। আভযা নফনয বাগ খাফায আভারদয নাফায নিরন্টয ভরধয ভজুত যাখনছ। কােঁচা ভাং 
নমিুকু যরেরছ পুযরম্বা আগরর নযরখরছ। ক্লাইম্ব নল করয নপরয এর খাো রফ ফরর। ১৭ তানযরখ নফরা 

ধূোেন কররয নদোরর  



১১-িায নদরক কার ঠুরক নফনযরে ড়রাভ। নদোররয নগাড়াে নৌঁরছ প্রথভ ২০০ নভিায নর-ক্লাইম্ব করয 
নপক্সড নযারয ভাথাে চরর এরাভ নফরকর ারড়-ােঁচিাে। ফ নঠকঠাক চররর আরযা ঘন্টা দুরেরকয ভরধয 
নদোররয ভাথাে নৌঁরছ মাফ। মনদ ফাস্তরফ ফ প্ল্যান নঠকঠাক নভরর না।     

 নপক্সড নযারয নল অংিা নদোররয গারে নিকাররা একিা নারকয ভরতা নফনযরে থাকা াথরযয 
ননরচ নল রেরছ। এযয ঐ নারকয ডাননদক নদরে ৫০ নভিারযয একিা ক্ত ফযরপয গানর ক্লাইম্ব করয 
নারকয ডগাে চরর এরাভ। দুই নদরক ১০০০ পুরিয নফন খাড়া (sheer) পর। খুফ ংকীণণ স্থারন 
নকানভরত ফর আনছ আনভ আয জুননেয। নিরভয আকার যরঙয নখরা নল রর এখন অরূ এক  
নয যরে নগরছ। অন্ধকায ননরভ এররছ। ফর ফর নফরর (দনড় নদরে াাময কযা) কযনছ। প্রথরভ ঐ 
নারকয ডান নদক নদরে উঠরত নগরে ৩০ নভিায য নথরক খুফ ফারজ ফযরপয াল্লাে রড় পুযরম্বা। ােঁচ 
নভিায রঠ নতা দ নভিায ড়নড়রে ননরভ আর। এক ঘন্টায উয ধ্বস্তাধ্বনস্ত করয যরণ বে নদরে নপরয 
আর পুযরম্বা। আফায ফাভ নদক নদরে নচষ্টা করয আরযা এক ঘণ্টা ভে ননযরে মাে। নচন্তাে উরত্তজনাে 
গারেয নরাভ খাড়া রে উঠরছ। কনঠন অফস্থা। অন্ধকারয নকছুই ঠায কযা মারেনা। াত ঘনড়রত 
নিম্পারযচায নদখারে ভাইনা ২৪। ফাতা াড় কােঁনরে নদরে। ননরজরদয গযভ যাখরত াযনছ না। না 
াযনছ ননরচ নমরত, না াযনছ উরয উঠরত! তারর নক াযাযাত নখারা আকারয ননরচ এই অনযয 
নদোরর ফর যাত কািারত রফ? নকছুই ফুঝরত াযনছনা। াযাক্ষ্ণ াত নাড়ানে। ফারযফারয চাড় ভাযনছ 
ননরজয নকাভরয। আঙুররয ডগাগুররা ননররে উঠরছ ঠাণ্ডায কাভরড়। ২০১৯-এ রস্ট-ফাইরি ঘারের 
আঙুরগুররা নকরি ফাদ নদফায য এিাই আভায প্রথভ অনবমান। কী আয কনয? জুননোযরক ফারযফারয 

রচতন কযনছ। থাকরত মখন রফই, থাকফ। নকন্তু ুরযাভাত্রাে জাগ থাকরত রফ। (ক্রভ....) 
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