
রুদ্রপ্রাদ ারদায  

আরযাীয কণণধায রুদ্ররক ননর আরাদা খুফ নকছু ফরায ননই। নফগত দুই দরক তায কীনতণ  খযানত 
অনবমাত্রী  অনবমানরপ্রভীরদয নগাচরয যররছ। রুদ্র’য নরয এবারযস্ট  কাঞ্চনজঙ্ঘায নজাড়া ারক 
নররগরছ ক’ফছয আরগই। তফু াারড় চড়ায আনদ অকৃনত্রভ ক্ষ্যাানভ রক নছরড় মা না, ফযং আয নফন 
করয জড়া। গত ীরত রুদ্র জুননরযয রে জুনি নফেঁরধ ন নগরনছর নদনিব্বা অনবমারন। নপরয এর নানা 
াংগঠননক  করযাণভূরক কাজকভণ ননর ফযস্ত র রড়রছ। নকন্তু এরফয পােঁরকই আগাভী মাত্রায ভতরফ 
ঘুযরছ ভাথা। আফায একই রে ধরযরছ করভ। নই কররভ চররছ ‘নদনিব্বা’ অনবমারনয ধাযাফানক। 
এফারয লষ্ঠ ফণ। 

 লষ্ঠ ফণ  

নল ঘন্টাখারনক পুযরম্বায ারথ নকান কথা ননই। ন কখন নদাররয ভাথা উঠরত াযরফ, 
ন ফযাারয আভযা নননিত নই। ভাননক প্রস্তুনত ননর নপররনছ যাতিা নদ নিব্বা  ননাযফু নরকয ভারঝয 
নদারিা নখারা আকারয ননরচই কানির নদফ। প্রথভ প্রথভ প্রনত আধঘন্টা অন্তয ানক িনকরত কথা 
নির। নদখরত নদখরত ছ’ঘন্টা ননযর নগর। পুযরম্বায রে একারথ ক্লাইম্ব কযরত নচরনছরাভ। 
ফারযফারয আশ্বস্ত করযরছ, ‘যায মাদা নদয ননন নাগা’। রয শুরুয নদরক য ঐ ধ্বস্তাধনস্ত নদরখ আভারদয 
ইরিিা উরফ মা। নকন্তু নকছুরতই বাফরত ানযনন এযকভ খাড়াই নদারর এত আরগা তুলায জরভ আরছ!  

আনভ আয জুননায নড-িরচণয ফযািানয ফােঁচারত আররা নননবর ফর আনছ। চাযার ঘুিঘুরি 
অন্ধকায। এই ননকল গাঢ় অন্ধকাযরক তযর তযর ভরন রি। গবীয অন্ধকারয ডুরফ আনছ। অন্ধকায মত 
গবীয, আকা ততই উরমানচত। ভাথায রয তখন াজারযা তাযায নভরা। এয নাভ, ঝকঝরক অন্ধকায 
আকা। াায দাি নফরড়রছ। ছিি কযনছ ূেঁচাররা নগনযনযায উয এক নচররত জাগা একিানা 
ফর। ঠান্ডায তীক্ষ্ণ কাভড়রক নভরন ননর ফর আনছ পুযরম্বায খফরযয প্রতীক্ষ্া। ননরজযা ননরজরদযরক গযভ 
যাখরত অনফযত ননরজয যীরয আঘাত কযনছ। নচন্তা রি পুযরম্বায জনয।  

১৮০ নভিায দনড়য ভরধয ভাত্র ৩০ নভিায দনড় আভারদয ারয কারছ রড় আরছ। ফানকিা য ারথ 
উরঠ নগরছ। এয ভারঝ একনি নপনি অযাঙ্কায রাগারত ারযনন। আয এই ফানক ৩০ নভিায দনড়রত মনদ 
নযরজয ভাথা নৌঁছরত না ারয! ভযা রফ নখারনই। তরফ ভরন বযা আরছ, মনদ নতভন  যাতিা 
আভযা ফাই নভরর কানির নদরত াযরফা।   

অফয আতঙ্ক প্রশ্র নদর নকান রাব না। জাগ থাকরত । ঐ অনযয জাগা 
নকানভরতই নফরখার রর চররফ না। নতা, আভযা নানা গরে নভরত উরঠনছ। ন ভ ানক িনক নফরজ 
উঠর।     

েঁহুছ গযাা। ফহুত থক  গযাা হুেঁ যায। অযাঙ্কায নকা, আররাগ চরর আইর। বায। 
কনগ্রাচুররন! কাভার কয নদা। নিন্ট কা জাগা নভরা? বায। 
ঢুেঁরন্ডরে। আ আ-মাইর। বায। 
আকা নিনং ফযাগ, নস্টাব, গযা কানরণজ, ভযানগ নর নরা। অউয কুছ চানর নতা ফাতা। বায। 
ননন যায। জরনদ আ-মাইর। নভযা ানন খতভ নাগাা। বায। 
রক। বায অযান্ড আউি। 



এখান নথরক শুরু কযায আরগ পুযরম্বা য যাক নথরক নফীযবাগ নজননলত্র নযরখ নগরছ। তােঁফু ছাড়া নফন 
নকছু রে ননরত ারযনন। নগুররা নথরক প্ররাজনী নজননল আভারদয যারক ঢুনকর মখন কযারেয নদরক 
ঠা শুরু কযরাভ ঘনড়রত তখন যাত ারড়-ফারযািা। 
 ঘন্টা নদরড়রকয ভরধয নৌঁরছ নগরাভ নযরজয ভাথা। একিা ঝুেঁরক ড়া াথরযয ননরচ নকানযকরভ 

একিা তােঁফু খািারনা ররছ। ঘন্টাখারনরকয ভরধয নননিরন্ত ঘুনভর ড়রাভ। পুযরম্বায ডারক ঘুভ বাঙর। 
ফাইরয নফনযর নদনখ  আভারদয  তােঁফুয ার ফর নদারর আভারদয নপরর আা খাফায  যঞ্জাভগুররা 
নখােঁজায নচষ্টা কযরছ। নদাররয ভাথায কারছ একিা তারক (নল প) তােঁফু রাগারনা ররছ। নদাররয গার 
নররগ থাকা নদড় পুি ফযপ আয ফানকিা াথরযয উয আভারদয তােঁফু। নকারনা কাযরণ নদার নথরক ফযপ 
খর ড়রর আভারদয ারয 
নদক ঝুরর ড়রফ। তাই 
আভযা যারত অযাঙ্কায করয 
ঘুনভরনছরাভ। তােঁফুিারক 
নদাররয ারথ নফেঁরধ 
যাখরত ররছ। তরফ 
জাগািা আভারদয খুফ ভরন 
ধরযরছ। ুরযা ধূােন 
উতযকা ফযপ চাদরয 
নভাড়া। নম নদরক তাকাই 
নেরভ ফােঁধারনা ছনফয ভরতা 

কযাে-১ নথরক ননরচয দৃয  

নযরজয উয দীঘণ প্রনতক্ষ্ায নই জাগা  



ভরন রি। নচারখ ননা 
ধরয। ফ কাজ নপরর 
অরক তানকর থাকরত 
ইরি । এই-ই নমন 
আভারদয নন্দনকানন।  

তােঁফুয ভরধয চা 
ফানারত ফানারত জুননায 
গুনগুননর গান ধরযরছ। 
আজ আভারদয ংারয 
ছুনিয আরভজ। ঝকঝরক 
নদন। আকা নথরক 
আররায খুন ঝরয ড়রছ। 
আভযা উরঠ এরনছ ৫১০০ 
নভিারয। আভারদয কযাে 
নথরক নযজিা াভানয দূযত্ব 
এনগর প্রথরভ ননাযফু  
রয জগৎুখ ফণরত 
নৌঁরছ নল ররছ। ননাযফু এখান নথরক নজায দু’ঘন্টায থ।  াভরন ননাযফু  জগৎুখ ফণরতয ননরচ 
একিা ফযপ ঢাকা অফতর জাগা নদরখ জুননয আনফষ্কায করয িাই নছাি চন্দ্রতার। গত চায ােঁচ নদন 

আভযা নছাি চন্দ্রতাররয নদ 
কযরত ানযনন। খান নথরকই 
জগৎুখ নারায জম। াভরন 
নাজাুনজ তাকারর আভারদয 
নফকযাে নদখা মারি। আয 
ডাননদরক এই নযজনিই ক্রভ 
ঢারু র ধূােন কররয নদরক 
াভানয ননরভ নদনিব্বায ভাথা 
নগর নল ররছ। নভািকথা 
উত্তয-নিভ নদরকয নদনিব্বা 
নথরক দনক্ষ্ণ-ূরফণ জগৎুরখ 
নগর নল ররছ নগনযনযানি। 

নদ-নিব্বায ভাথা নথরক একিা নভফা বাঙারচাযা অফস্থা আই পর আকারয ননরভ এররছ ধূােন কররয 
নদাররয প্রা বূনভ মণন্ত।  

আরগয নদরনয ভারত্র ইনতভরধয পুযরম্বা ননর চরর এররছ। নেকপাস্ট করযই জুননয আয 
পুযরম্বা ানভি কযারেয নদরক নযনক  নপনয কযরত চরর নগর। আনভ নেঁরর াভরারত ফর নগরাভ। 

নদনিব্বায ভাথা নথরক িান ননরভরছ নদনিব্বা নভফা  

াভরন ননাযফু  নরল জগৎুখ ফণত  



কযাে-১ এয নছরন প্রথরভ এক নভিায নাভররই নফার একিা আই নপল্ড। প্রা ােঁচ-ছ’নি নস্টনডারভয 
ভান। জুননযযা নছরনয নদার ফযাফয নকছুিা এনগর ধুােন কর ননযর ভারত্র নযরখ ঘন্টা দুররকয 
ভরধয চরর এর। এই আইনপরল্ডয চাযার ানয ানয নফখযাত ফ ফণত। নফরল করয কযাে-১ এয ূফণ 
নদরক নগ নয, াুযা, ধযভুযা, নদফারচণন, ররনায দর নয উেঁনচর দােঁনড়র আরছ। উত্তরয নন্ট্রার রাহুররয 

চন্দ্রবাগা গ্রুরয ফণরতযা এরক অরনযয গার জনড়র নচর আরছ। 
যনদন ১৮ নপব্রুাযীয কার কার কযাে ছাড়রাভ। ঘন্টাখারনরকয ভরধয ধূােন কর-নক ফােঁ-

ারত নযরখ আরযা নকছুিা এনগর াভরন ২০০ নভিারযয একিা নদার। খুফ খাড়াই ন। নকৌনণক ঢার, ৫০
-৫৫ নডগ্রী। ঐ নদাররয য আভযা ানভি কযাে 
নপরফ, এফং আজ যারতই ানভি ভাচণ কযফ। আভারদয 
নরফ অনুমাী ১৪/১৫ ঘন্টায ানভি ভাচণ। ুরযািা 
থ বাগাবানগ করয নরড কযরাভ ফাই নভরর। ভ 
ফােঁচারত নযা-আর ক্লাইম্ব কযনছ। নদারর ভারঝ 
ভারঝ নফ নকছু নক্রবা (ফযপ পাির) াফধারন 
অনতক্রভ করয উরঠ এরাভ নক্রবার বযা আাত 
ভতর একপানর ভারঠ। এখারনই ানভি কযাে 
রাগারাভ। ভ রাগর চায ঘন্টা। এখন অখণ্ড 
অফয। াভরনয নল ফাধািুকু নদরখফুরঝ তােঁফুরত 
ঢুকরাভ।  

২০০ নভিায উঠররই ানভি কযাে  

ানভি কযারে ঠায আরগ 



খুনয নযানাই পুৎকারয উরফ নগর। গযা নস্টাব জ্বররছ না! না, ত নচষ্টারত নকান বারফই আগুন 
জ্বারারনা নগর না। দুনি 
নস্টাব আয নতনরি কানরণজ 
ঘুনযর নপনযর নচষ্টা 
কযরাভ। আভারদয 
নতনজরনয নতনরি 
নফাতররয জর নভনরর-
জুনরর এক নরিায ’র। 
কী কযফ ফুরঝ ঠায 
আরগই শুরু ’র 
তুলাযাত। ানভি কযারে 
নঢাকায আরগ ইন্দ্রারনয 
নদরক এক নচররত নভঘ 

নদরখনছরাভ। তখন ঘুনাক্ষ্রয এই আঙ্কা ভাথা আরনন। এিাই নভার। ফরড়া অনননিত তায ভনতগনত। 
ঝরড়য নতাড় নফরড়ই চরররছ। নিুয নায জ্বানরর গযা কানরণজ গযভ কযরত নগর আনভ আয জুননায প্রা 
ফ নিুয নযার নল করয নপনর। এভননক  মৎাভানয গযভ জররয নকছুিা কানরণরজয উয নঢরর নচষ্টা 
চারারাভ। দুরিা নস্টাবই খুরর ভরা নযষ্কায করয আফায নজাড়া রানগর নদরখ ননরাভ। ফুরঝ নগরাভ নস্টারব 
ন, ভযায আর কাযণ গযা নযনপর। কভ দাভী গযা নযনপর কযা ররছ, তাই এই দুরবণাগ। কাঠভানু্ডয 
থারভর ভারকণি নথরক নকরন এরনরছ পুযরম্বা। ঐ অাধু ফযাফাীিায নারভ অনবরমাগ জানারনা উনচত। খুফ 
যাগ নির ননরজরদয উয। াভরর ননরাভ। যাগ করয কাজ নকছু রফ না।  নদরক প্রকৃনত নমন নক্ষ্র 
উরঠরছ। াায দারি আভারদয তােঁফু থযথয করয নকেঁর মারি। এযকভ নফ খাননকক্ষ্ণ চরায য 
একভ ান্ত র প্রকৃনত। আকা তাযা তাযা বরয উঠর। আভযা চাতরকয ভরতা জররয নচন্তা ঘানি 
নভরয রড় যইরাভ।  
 নদরনয আররা নপািায আরগই উরঠ ড়রাভ। নদ্ধান্ত ননরাভ আফায নপরয আায। এফায নকরযানন 

নস্টাব ননর আফ। এখন মত 

তাড়াতানড় ম্ভফ নফকযারে নৌঁছরত 

রফ। যীয জররয অবারফ নফরদ্রা 

কযরছ। নভভনয কাডণ খুরর কযারভযা, 
ফানত্র, নিনং ফযাগ নযরখ নগরাভ। 
ফ খাফাযগুররা চায পুি গতণ খুেঁরড় 

ঢুনকর নদর নপযায থ ধযরাভ। 
[চররফ]  

নল ফাধা 

আাতত নপযায রথ 


