
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 ‘নদনিব্বা’ অনবমারনয নম ধাযাফানক আনাযা ড়নছররন, 
এফারয তায ভানি ফণ। 

ভানি ফণ 

 অনধক উরেজনা  ক্লানি ভানুলরক বুর নদ্ধাি ননরত প্ররযানচত করয। আভযা নতভন একিা বুর 
করয নপররাভ। আয একফায নখরয নৌঁছরনায নচষ্টা কযফ, এই নদ্ধারিই অস্বাবানফক উরেনজত রে 
রড়নছরাভ। নদরক কার দুুয নথরক জরকরষ্ট আভারদয প্রাণ ষ্ঠাগত। নল নলার-ঘন্টা ভাত্র এক-নরিায 
জররয বযাে নফেঁরচ আনছ আভযা নতনজন ভানুল। যীয ভন অফন্ন। নমরত রফ ফহুদূয। কখন নফকযারে 
নৌঁছরফা জানন না। কখন জর ারফা তা জানন না। ফযপ চুরল নতষ্টা নভিারনা ছাড়া আয নকান উাে 
ননই। রেয নফনযবাগ নজননলই নখয ননফরয জভা করয নযরখনছ। খাফাযদাফায তােঁফুয ফাইরয অিত 
চাযপুি ফযরপয ননরচ চাা নদরে তরফই নফকযারেয থ ধরযনছ। উরয ঠায ভে কযাে-১ এ নম 
আভারদয গযা নষ্টাব জ্বররনছর, নিা ভাথাে নছরনা আভারদয। নপযনত রথ গযা নষ্টাব  কানিজণ ারথ 
ননরর একনি জর 
নপািারনায ফান ারথ না 
ননরে আভযা কযাে-১ এ 
নৌঁরছ নগরাভ। ভাত্র 
নদড় নভিায ননরচ ঐ 
গযারই নস্টাব জ্বরর। 
নকন্তু ারথ নকারনা াত্র 
ননই। একিা গযা 
কানিরজণ নফ কভ গযা 
নছর। নিায ভুরখয 
নদকিা নকরি াত্র ফাননরে 
ননর পুযরম্বা। ফহুকার 
রয মণাি জর নরে 
প্রাণ এর নদর। নছাি জােগারত ফারযফারয জর ফাননরে বযা ’র আভারদয থারভণাফ্লাস্কগুররারত।  
 আকা ঝকঝরক। অথচ আফাো নযষ্কায নদরখই ভন খাযা কযনছর ভারঝ ভারঝ। জর ততনযয 
ঝকভানয ননরত ননরত পুযরম্বা কাঠভানু্ডয নই অাধু ফযফােীয ভুণু্ডাত কযনছর। রয কযাে-১ এ ফর 
নদনিব্বায নদরক উদা নেরন তানকরে স্বগরতানি করয উঠর, ‘াভররাগ আফতক ানভি-নভ যররতরথ!’ য 

গযা ননরন্ডায নকরি জর ততযী 



খাযা রাগরছ নফন।  ননরজ কাঠভানু্ড নথরক নকরনরছ ঐ গযা কানিজণগুররা। একজন নাদায নযা 
রে এই বুর কীবারফ করয নপরর এই ননরে য অনুতারয নল ননই। আভারদয অতত দুুঃখ ননই। 
নভরন ননরেনছ। াভরন নমিুকু আরছ তাই ননরে খুন থাকায নচষ্টাে। কযাে-১ এয ফযারকননরত নযাদু্দয 
নাারত নাারত ফযপরভাড়া জগৎুখ উতযকায াজরগাজ নদরখ ভন বাররা রে মাে। আরে করয জর 
নখরে জুননেরযয ভাথা খুরর নগর। জােগািা তায এতিাই বাররা নররগরছ নম, একিা াই-অরনিনিউড িুযনযজভ 
নফজরন প্ল্যান এেঁরি নপরররছ ইনতভরধয। নতন-ভারয ীতকারীন ফাননজয। ভানানরয আরগ বুিায এোয-নি 
নথরক ননরকপ্টারয চনড়রে এই নগনযনযায উরয রযান্ড কযারফ। ফযারকননয আযাভদােক নরি ফর কনপয 
কার চুভুক নদরত নদরত ননচায এনজে কযরফ জুননেরযয ক্লারেন্টযা। াজরাাক, অনিরজন,  খানাননায 
ফযফস্থা থাকরফ। ঘন্টা নারফ নভািা অংরকয িাকা নযাজগায করয াযা ফছয াারড় দানরে নফড়ারফ ন। 
এরকফারয খাা ভতরফ!  
 ঘন্টা দুই আযাভ করয খুফ িণরণ ধূোেন কররয নদোরিাে ক্লাইম্ব ডাউন করয ধুেঁকরত ধুেঁকরত মখন 
নফকযাে ঢুকরাভ, তখন যাত 
দিা। পুযরম্বা দুধ কণণরফ্লি 
নখরে ননরজয ভরতা অনয একিা 
তােঁফুরত ঘুনভরে ড়রর আভযা 
গুনছরে যান্না  খাোদাো 
করয অরনক যারত শুরত 
নগরাভ। যনদন কারর ঘুভ 
বাঙরতই পুযরম্বায াভানয 
বুরর ননা-পরিয ছনফ তুররত না 
াযায ঘিনািা জানরত 
াযরাভ। মাক, ননা-পরিয 
নজয নথরক নফেঁরচ মাো 
আইরিভগুররা নদরে রযকযকভ 

দ ফাননরে যনা তৃনি র। নখারা 
আকারয নীরচ যান্নায ারথ চরর 
ভযাযাথন আড্ডা। াজ যঞ্জাভ, 
নিনং ফযাগ বাররা করয শুনকরে 
ননরাভ। নারারয চাজণ নদরে ননরাভ 
মাফতীে নডবাই গুররা। রযয নদন 
নফরযারত রফ। নফশ্রারভয ভারঝ 
প্রস্তুনত চরর ভান তারর। ুরমাগ 
নরে পুযরম্বা চুরর যােু করয 
ফযরপয উয ভযারি নরত ান-
ফাথ ননর। ভারঝ ভারঝ দু’নতন ফায 

যান্না-খাো করযই নদনিা কানিরে নদরাভ 

ভারঝ ভারঝই এই রথ তুলায ধ্ব নাভত 



নদ-নিব্বায ভাথায ননরচ অযাবারাঞ্চ নাভায ছনফ তুররাভ। আরু, নেঁোজ, নফগুন, গাজয, কােঁচা রঙ্কা—ফই 
ফযপ রে নগরছ। ছুনয নদরে কািা মারে না। তা ফরর নপরায নকারনা ফযাায ননই, গুররারক ফারগ এরন 
কাজ চানররে ননরাভ। ২১ তানযখ দুুয মণি ােঁচ নভানর তযকানয, আরু নফগুন বাজা, শুিনক ভারছয ঝার, 
ভররি, ারে, বাত, নখচুনড়, রুনচ, ুনজয ারুো নকছুই আয ফাদ যানখনন। নদদায আরোজন। প্রথভ নচষ্টা 
নফপরর মাফায ফ দুুঃখ খাো দাো করয ঘুনচরে ননরাভ।    
 এখন প্রনতনদন দারুণ ুন্দয ঝরভরর আকা। ২১ তানযরখ আরেন কারর নফ নফরা করয নিনং-
ফযাগ ছাড়রাভ। কার এগারযািায নদক নথরক াতরা আস্তযরণয নভঘ, াযা আকার ছনড়রে ড়র। আাত 
দৃনষ্টরত নকান ভযা ননই। ূরমণয উজ্বরতা খুফ কভ রড় না এই নভরঘ। নকন্তু ন দুরমণারগয ফাতণা ফরে ননরে 
আর। এযা জভাি ফােঁরধ ২৩০০০ পুি রয। ফৃনষ্টয ফা তুলাযঝরড়য আরগ াধাযণত ১২ নথরক ২৪ ঘন্টা 

আরগ এই নরযািযািা নভঘ আর। 
দুুরয নখরত নখরত ফযাাযিা জানারত, 
পুযরম্বা ননদান নদে, ‘এো কুছ নাগা 
নতা, তপিাপি ো চরা আরেরে।’ 
পুযরম্বা নকছুরতই ‘পিাপি’ ফররত ারয 
না। য ানভাখা নকােঁচকারনা ভুরখ কথািা 
শুনরত নফ ভজা রারগ। তফু একফায 
াত ঘনড়রত নদরখ ননরাভ ফযারযারভনিক 
নায করভনন। খাননকিা স্বনস্ত াো 
নগর। দুুরয খাো নল করয নকছুিা 
নখচুনড়  রুনচ-ারুো রে ননরে নিতীে 
ানভি ুর নফনযরে নড়।  
 এফারযয প্ল্ান, নফকযাে নথরক 
চায নকররানভিায দূরয কযাে-১ এয 
নদোররয ননরচ একিা ইন্টাযনভনডরেি 

কযাে করয রযয নদন যানয ানভি কযারে ঢুরক মারফা। মথাযীনত যনদন কার কার ইন্টাযনভনডরেি 
কযাে নছরড় কার ৯ িায ভরধয কযাে-
১ এ উরঠ এরাভ। কযাে-১ এয 
ফযারকননরত ঝকঝরক আকারয ননরচ 
ফর নফ জনভরে নিনপন করয মখন 
নছরনয আইনপরে া নযরখনছ তখন 
অরুকু্ষ্রন নভরঘয দর তুলাযঝড় রে 
গনতরযাধ কযর। ঝরড়য দারি নদরাযা 
রে নকানযকরভ ানভি কযারে 
নৌঁছরাভ নফরা নতনরিয ভরধয। তােঁফুয 
একিা নার নবরঙরছ। নভািাভুনি নভযাভত 

নীনয নরযািযািা নভঘ, দুরমণারগয ফাতণা ফরে 
ননরে আর - 

ইন্টাযনভনডরেি কযাে 



করয তােঁফুরত ঢুরক ফুঝরাভ, তােঁফু পানিরে নোররয দর নবতরয ঢুরক রড়নছর।  নবতরয অফয খাফায নছর 
না। নোরনন্ডত তারতই নফযি রে আভারদযরক নক্ষ্া নদরত জুননোরযয নযরখ মাো নিনং ফযারগয উয 
শুশু করয নদরে নগরছ। কী বালাে 
রদয গানর নদরে ানি ারফা 
নকথাই বাফনছরাভ। ঠাৎ খফয 
নদে পুযরম্বা, দু’নি ুড়ে নকরি 
চাযপুি ফযরপয ননচ নথরক আভারদয 
ভস্ত খাফায চুনয করয ননরে নগরছ 
জারনাোরযয দর। নযনস্থনতয 
আকনস্ভকতাে জুননেয এতক্ষ্ণ চু 
করয নছর। নকন্তু নল খফযনি 
নানায য আয াভার নদরত ারয 
না। নচাোর ি করয ন অসু্ফরি 
ফরর উঠর, ‘শুোরযয ফাো’। আনভ 
ার ফর নকফর বুর ধনযরে নদরাভ, ‘উেঁহু, নোররয ফাো’।   
 একিু ড্রাই-পুড নযরখ মােনন। এভননক আভযা নম একিা নগারযি যারকি নযরখ নগরেনছরাভ, 
নিা ানপ করযরছ। ই বেঙ্কয দুরমণারগয ভরধয নযভ তুলারয াতরড় াতরড় দুনি ডার-ভাখানন  একিা 
বারতয ‘নযনড িু ইি’ যারকি াো নগর। তা নদরে আভারদয একফারযয খাফায রফ না। নখচুনড় নমিুকু 
নফী নছর, তা ইন্টাযনভনডরেি কযারে িরাি ারত্র নযরখ এরনছ। তাই শুধুভাত্র এইিুকু খাফারযয বযাে 
রযযনদন নফকযাে ানড় নদরত রফ। ননদন ন্ধ্যাে আভারদয ক্লারফয নকউ জানরত নচরেনছর, আভারদয 
নভনু কী? জুননেয নযপ্ল্াই নভরজ নদরেরছ, ‘জর আয জর এফং জর’। 

  এনদরক ঝরড়য দাি 
নাগারড় ফাড়রত থাকর। ভরন 
’র, তােঁফুরভত উনড়রে ননরে 
নপররফ। মনদ নল মণি 
ঝড় আভারদয উনড়রে নপরর 
না। একভে নথরভ নগর। 
াি ’র প্রকৃনত। আকার 
দভীয চােঁদ উঠর। আররায 
প্ল্াফরন নবর নগর চযাচয। 
আয নদ-নিব্বা? ন এফারযয 
ভরতা আভারদয কারছ ‘চােঁরদয 
াাড়’ রেই যরে নগর। 

ভাঝ নদোরর দনড় গুনিরে 
উরয ঠায প্রস্তুনত 

নযনস্থনত, নতুন স্বপ্ন নদখাে 


