
রুদ্রপ্রাদ ারদায  

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

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

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

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

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

মাত্রায ধাযাফানক। এফারয চতুথণ ফণ 

 চতুথণ ফণ 

দু'নদন আরগও ফযপ নেরর গানড় ওোনাভা করযনছর এ যাস্তা নদরে। এভননরত ীতকারর প্রনত দ 
ফারযা নদন অন্তয আযরাইন-ধূোেন াইররা-ইররনিক প্ররজরেয (এনি-য) ফযফস্থানাে যাস্তায জরভ থাকা ফযপ 
যারনা ে। গত দু'নদরনয প্রফর তুলাযারত যাস্তা রে উরেরছ ফযরপয নদী। প্রনত া ঢুরক মারে এক নদড় 
পুি, নযভ তুলারয। ৩৬ নম্বয ফােঁক নথরক ােঁিা শুরু রেরছ। নছরন ধূোেন উতযকায ভরধয নদরে ধূোেন 
নারা নফোরয নদরক নধরে নগরছ। ভানানর ও তায আািা নদখা মারে। তায শ্চাৎরি আররা করয 
দােঁনড়রে আরছ ীযঞ্জার ও নধৌরাধায নযরঞ্জয ভানানর, ননতধয, রাদানখ, নেন্ডন, নুভান নিব্বায ভরতা 

নচনা ও অরচনা ফণরতযা। আভারদয রথ ঘাড় উেঁচু করয তাকারর প্রাে এক াজায পুি উরয নছরন একিা 
ফােঁরক একিা ঝুনড় ফানড় নদখা মারে। নািণায দণায জগৎ ফরর, 'উস রক ফাদ এনি নপ্রারজে; ফাযাাজাযী।' 
চানযনদরক শুধু ফযপ আয ফযপ । গারছ গারছ নথাকা নথাকা ফযপ ঝুরর আরছ। ঝরভরর নযাদু্দয আয নীর 

ীযঞ্জার ও নধৌরাধায নযঞ্জ  



আকা। প্রাকৃনতক নৌন্দরমণ নচাখ জুনড়রে মাে, যীয ভন ভুগ্ধ ে। নকন্তু ুরমাগ ননই ওই ভুগ্ধতা তানযরে 
তানযরে উরবাগ কযায। শুরুয আনরন্দ নভরত আনছ নম। আজ নৌঁছরত রফ নছক্কা-নত। াধাযর্ নজরন 
ঘন্টা দুরেরকয থ।   

নম নকানও নেক শুরুয নদরন কনেন রারগ। রাগাতায চড়াই নেরর ৪০ নম্বয ফােঁরকয নরল াইররা-
ইররকনেক প্ররজরেয নতাযর্দ্বারয চরর এরাভ। এখারন এর একিা ফযাারয প্রথরভই খিকা রাগররা; 
ফাযাাজাযীয উচ্চতা নকন্তু ফারযা াজায পুি নে। নজায দ াজায পুি। তফুও নকন জানন না নরাকভুরখ 
জােগািায নাভ রেরছ ফাযাাজাযী। ওক, নচয, াইন, নচস্টনাি গারছ ছাওো ননযারা ননজণন প্রান্তয। ধূোেন 
নারায উরয ফােঁধ নদরে ততযী রেরছ জরনফদুযৎ প্রকল্পনি। আয একনি ততযী রেরছ আযরাইন নদীয উরয। 
এই দুনি জরনফদুযৎ নকন্দ্র একারথ আযরাইন-ধূোেন প্রকল্প নারভ নযনচত। ােঁচ/ছনি নছাট্ট নছাট্ট ফানড়য  
ভাথা ুরু ফযপ চাদরয ঢাকা। ছারদয নকনাযা নথরক ঝুররছ ফযরপয পরা (ice sickle)। প্রযী ছাড়া আয 

কাউরক নদখরাভ না। আভারদয ভারফারকযা ওখারন একিু নজনযরে ননওোয জনয ফর নগর। ছনফ তুররত 
নগরে ফাধা নরে, আভযা আয না ফর কংনিরিয নিজ ননযরে জেররয নদরক চরর নগরাভ। একিা দুরিা 
করিজ ছানড়রে াইরনয জেররয ঢুরক রড়নছ। াভরন পুযরম্বা, তাযয আনভ ও নছরন জুননেয। একিা 
কুকুযরক খুফ আদয করযও আভারদয াথী ফানারত াযরাভ না। কুকুযিায তফাক চাননরতই ফুনঝ, ও নমন 
ফররত চাইরছ 'নতারদয নকান কুত্তা কাভরড়রছ, নতাযা আরগ ফাড়নছ?' নভননি ােঁরচয ভরধয আভারদয ভস্ত 
আঙ্কা নতয প্রভার্ করয পুযরম্বা এক নকাভয ফযরপ ধস্তাধনস্ত শুরু করয নদর। কযারভযায নবউ পাইন্ডারয 
নচাখ যাখরত নগরে শুনরত নরাভ, নছরন জুননেয আওোজ নদরে, 'নখরা রফ।' পুযরম্বারক কযারভযা ফন্দী 
কযায আরগই নকাভয ফযরপ এক া ঢুরক নগরে ফরড়া নফকােদাে আিরক রড়রছ জুননেয। নতয কনেন 
নখরা রফ াভরনয নদনগুররারত! জুননেযরক াাময কযরত মাফায আরগ নদরখ ননরাভ আভারদয 
ভারফাকরদয নচারখ ড়রছ নকনা ঘিনাগুররা! াইরনয ননচ নদরে ১৫০ নভিায এরগারতই এক ঘন্টা কাফায 
রে নগর।  

ফাযাাজাযী 



কষ্ট রে াযীনযকবারফ, তায জনয আভযা প্রস্তুত নছরাভ। নকন্তু ফাদফানক নযনস্থনত বে াইরে 
নদরেরছ আভারদয নতনজন-নকই। আভারদয নািণাযযা তখনও মণন্ত একইবারফ ফর যরেরছ নই একই 
জােগাে। নচৎকায করয, ফােঁন ফানজরে ওরদযরক তুররত াযররও নচন্তা নজেঁরক ফররছ ভাথাে। ১৫০ নভিারয 
মনদ এই ার ে আভারদয, তারর প্রাে েঁেনত্র নকনজ করয নফাঝা ননরে ওরদয ার কী রফ! াভরনই 
আফায একিা নরাায নছাি িীজ। নকান রথ নম এই নেক ে তায নকারনা ননানা ননই। আভারদয ভরধয 
পুযরম্বা ফছয দরক আরগ একফায এ-অঞ্চরর ঢুরকনছর। এখন ফই ফযরপ ঢাকা। নদীয িান নদরকয রথ 

নরাায িীজ ননযরে ফাভ নদরকয নদোরর উেরত রফ  

নেরকয শুরু 



ুনফধা রফ না ধরয ননরে িীজ িরক নদীয ফাভ তীরয নগরে খাড়াই ঢারর নকানযকরভ ফায জােগা ফাননরে 
ফর ড়রাভ। নদ্ধান্ত ননরাভ কখরনা ওরদয আরগ চরফ না। আভযাও ওখারন িানা এক ঘন্টা ফর ফর 
ওরদয অাে অফস্থা নদরখনছ। ফযরপ নতা যীয ঢুকরছ ফায, ফরথরক খাযা অফস্থা রে মখন নকানও 
গারছয নকরড় ফা নকানও নফাল্ডারয  একনি া আিরক মারে। আরযা একিা ফযাায ওযা প্ররতযরকই জীফরন 
প্রথভফায আজ ক্লাইনম্বং ফুি রড়রছ। ওরদয নচারখভুরখ স্পষ্ট অস্বনস্তয ছা। অথচ ক্লাইনম্বং ফুি ছাড়া এই 
তুলায যাজরে া ফােঁচারনা মারফ না। তাই ফর ফর প্রভাদ গুননছ, ওযা কারছ এর না ফরর নদে, 'যায ারভ 
ননন নাগা'।  

এমাত্রাে নতভন নকছু ’র না। আভযা নেরাে রড় ওরদযরক প্রচুয খানতয কযনছ। এিা নিা 
খাওোনে। আরর এিা কযরতই ে। ওরদয ছাড়া আভারদয অনবমান কযায দভ ননই। ওযা ছাড়া নকান 
ভারফাক যানজও েনন আভারদয রে আরত। োন্ডায কষ্ট ওযা নফারঝ। োন্ডারক ওযা বীলর্ বে াে। 
তফুও ুযারনা ম্পরকণয খানতরয ওযা আভারদয ারথ এররছ, আয এররছ ফররই আভযা এই ীতকারীন 
অনবমান কযরত াযনছ। নফ কযাম্প নৌঁছরত না াযরর আভারদয ভূর অনবমারন রড়াই কযায ুরমাগও াফ 
না। তাছাড়া এই ান্ডফফনজণত ফযপ প্রান্তরয একারথ থাকরত থাকরত একিা আত্মীেতা ততযী রে মাে। 
নদীয নফছানা নথরক নফ নকছুিা চড়াই নবরঙ উরয উরে এরাভ আভযা। আরস্ত আরস্ত এনি-য অঞ্চর নছরড় 
আভযা এনগরে চররনছ। ফাভনদরকয ঢার নদরে আড়াআনড়বারফ থ িভ উরয উরেরছ। আফায কখরনা 
নাভরত নাভরত নদীয নকনাযারত চরর আনছ। কখরনা দরফরর নফশ্রাভ নননে। আফায চরনছ। চরনছ 
নদকূনযুরয, আভারদয ননজস্ব ৃনথফীরত। 

থ আয নল ে না। দু-নতন ঘন্টায থ, ােঁচ ঘন্টারতও নল ’র না। ধীরয ধীরয উতযকা প্রস্ত 
রে। তুলাযাফৃত উতযকারত াইন, যরিারিনরন, বূজ গারছ নথাকা নথাকা পুররয ভরতা ফযপ ঝুররছ। তায 
ভাঝখান নদরে এেঁরকরফেঁরক ফরে চরররছ ফযরপ ঢাকা নদী। অদু্ভত ুন্দয কারুকামণ যনচত রেরছ নদীয উয 
নছাি নছাি নফাল্ডারযয ভাথাে ফযপ জরভ। তায পােঁক-নপােঁকয নদরে কুর কুর করয ফরে চরররছ জগৎুখ 
নারায জর। ফহুদূরয উতযকা িভ ংকীর্ণ রে 'V' আকৃনত ননরেরছ। তায উরয ঘন নীর আকা। 

এনি-য অঞ্চর নছরড় আভযা এনগরে চররনছ 



প্রকৃনত এখারন রূরয যা ানজরে ফর যরেরছ থকষ্ট বুনররে নদফায জনয। োৎ নদখা নভরর তুলায 
প্রান্তরয ননিঃে দুনি নেকায াি। াভরন ফযরপ ফােঁধারনা উরোন। উরোরনয ফাভনদরক উনু্মক্ত চাতারর 
নাগভাতা (প্রাকৃনতক নফগ্র) তখন ফযরপয নীরচ ীতঘুভ নদরেন। ননু্দরদয কারছ জােগানি নফত্র। এখারন 
আনভল নননলদ্ধ। জােগািা নছক্কা (১০,৪১৬ পুি )। আভারদয অনবমারনয প্রথভ োননজি কযাম্প। দুনি স্বেংনিে 
নারায রযাম্প ন্ধ্যা ররই জ্বরর ওরে। ফাভনদরকয ািনিয দুরিা ঘযই নখারা। একিা যান্নায ও অনযিা 
নাফায ঘয। যান্নাঘরয প্রচুয ফানত্র ও জ্বারানন কারেয ফযফস্থা এফং নাফায ঘরয প্রচুয কম্বর, ভযারে ও 
একনি পাোয নে আরছ। ফানকফ ঘয তারাফন্ধ্। পুযরম্বা ুয ফানারত নগরে আনফষ্কায করযরছ যান্নাঘরয 
ভাংরয উনেষ্ট রড় যরেরছ।   

ম্ভফত ীরতয শুরুরত নকান নচাযা নকানয দররয কাযফায। ুতযাং ভারফাকরদয আয াভরারনা 

নগর না। প্রথভ যারত গযভ গযভ বাত আয ভাংরয নঝার নখরে শুরত নগরাভ।  
যনদন কারর নেক শুরু কযরত আিিা নফরজ নগর। নজরন নদীয দুারই যঙরফযরঙয তােঁফুরত 

বরয ওরে। নদীয িাননদরকয কযানম্পং গ্রাউরন্ড মাফায জনয একিা ােঁরকা যরেরছ। আভারদয থ নদীয 
ফাভা নদরে। ফরড়া গাছ িভ কভরত আযম্ভ করযরছ। দু' এক জােগা ছাড়া নের নফাঝা মারে না। তাই 
নের ধরয নমরত নগরে থ ানযরে ভারঝারঝ নদীয নকনাযাে নগরে ড়নছ। মখন তখন এক নকাভয ফযরপ 
ঢুরক মানে আভযা। নম বেিা ানেরাভ, নিাই ’র। ভার ফারকযা নপরয নমরত চাইর।  

নাগভাতা ( নপযায ভে 
ফযপ রয নগরে উনু্মক্ত 
রেরছ ) 



একিা জােগাে ফর অরনক ফুনঝরে নেক কনয মতিা ম্ভফ ফাভ নদরকয নগনযনযায কাছাকানছ নদরে 
এরগারফা। থ ফরর নকছু ননই। নফাল্ডাযভে জােগা নদরে করষ্টৃরষ্ট অরনকিা ওরয চরর এরাভ। াথরযয 

পােঁক-নপাকরড় া আিরক নগরে নারজার করয তুররছ। কখরনা ফর, কখরনা াভাগুনড় নদরে নকানযকরভ থ 
চরনছ। জানননা নল মণন্ত ভারফারকযা নফকযাম্প মণন্ত আভারদয াথ নদরফ নকনা! তফুও আা ননরে 
এনগরে চরা। এখন নফকযাম্প নৌঁছারনািাই আভারদয কারছ ফচাইরত ফরড়া চযাররঞ্জ। একিা নজনন আভযা 

ফুরঝ নগনছ; নম নকানওনদন নম নকানও ভুূরতণ ওযা নপরয নমরত ারয। নকন্তু আভযা ওরদয াাময ননরেই 
মতিা ম্ভফ এনগরে নমরত চাই। মনদ নকানওবারফ স্বাবানফক ভরেয নদ্বতীে কযাম্প, ননয মণন্ত নৌঁছরত ানয 
তারর ওখারনই নফকযাম্প করয আভযা অনবমান চানররে মাফ। 

নছক্কা  

ঘলিারত ঘলিারত নাভা  



কভ ফযপ াফায আাে ফাভ নদরকয নদোর ধরয আড়াআনড় চররত রে। নফনত্ত আভারদয নছু 
ছাড়রছ না। একিা জােগা নদরে ননযরে আায ােঁচ নভননরিয ভরধয হুড়ভুনড়রে ননরভ এর একারথ 
অরনকগুররা াথয। এছাড়া নদোর নঘেঁর ভারঝ ভারঝ নদখা মারে িািকা নছাি নছাি অযাবারারঞ্চয ননানা। 
বে নরে নদী ও নদওোররয ভাঝাভানঝ জােগা নদরে ােঁিরত ফাধয রাভ। নযনস্থনত এভন র একিা 
ভুখঢাকা ফারনত নযভ তুলারয ফনরে ননরে প্রনতিা নস্ট ফানারত রে। নই কনেন দানেে একনাগারড় 
াভরারে পুযরম্বা। নছরন আনভ আয জুননেয পুযরম্বায ারেয নস্টর ভারন নফি কযরত কযরত থ 
ততযী কযনছ। তরফই ভারফারকযা 
নকানযকরভ চররত াযরছ। আভারদয 
াভনগ্রক নযশ্ররভ উতযকায ফযরপয 
উরয ততযী রে ননযফনেন্ন নারাথ। 
নফকার চাযরিয ভে নৌঁছারাভ বারুরগযা 
নারভ এক জােগাে। এখারন নকাথাও 
বালু্লরকয গুা যরেরছ। নকাযরর্ 
জােগািায নাভ ‘বারু কা নগড়া’। দু’নি 
তােঁফু রাগাফায জােগা ফাননরে ননরাভ নযভ 
ফযরপ দাাদান করয। প্রচন্ড াওো 
াভার নদরত ফযরপ গতণ খুেঁরড় ততযী কযা 
র একযারতয যান্নাঘয। [চররফ]  

একিু নফশ্রাভ, ারথ কাকুনত-নভননত করয নফাঝারনা 
চররছ 

বারুরগযায নেঁরর 


