
ম্পাদকেয েরকভ  

মত েীর্তি ফিকত!  

 এেু আায এে-ক্ষোকরয ভকধে ুদূয োযাকোযাভ থথকে থম খফয একরা তা আভাকদয 
ীতোতুকয ফাঙার্রকদয যীকয ভকন উকেজনায াযদ চর্িকে র্দর। ভা, ফছয, দে থর্যকে চরর্ছর এে 
অভ রিাই – রু, আইর্য, থার্র, ভার্েিন, ইটার্রোন ক্লাইম্বাযকদয। থকল ফার্জভাত েযর এেদর 
থনার্র থযা! এই আয এেফায ফিকত ভানুকলয েীর্তি একন র্দর অভযকেয স্বাদ। এই প্রথভ র্ফকেয 
বেঙ্কযতভ থে-২ ফিকত উইন্টায ার্ভট ’র, েুখোত ফট রকনে থর্যকে ার্ভকট থৌঁছকরন দুুঃাী দ 
থযা র্নভ ূজিা ও র্ভিংভা গ্োোরকজ’য থনতৃকে, ১৬ জানুোর্য র্ফকের াাঁচটাে। এফিং খুফ ম্ভফ এই প্রথভ 
এতফি ার্ভট েযা র্িকগ্ড থোনওযেভ দুর্িটনা ছািা র্নযাকদ র্পকয একরন থফেোকম্প, র্খয আকযাণ 
থকল। স্বাবার্ফে ভকেও থে-২ ার্ভকট থৌঁছকনা প্রর্ত র্তকনয ভকধে এেজন র্পকয আকন না, ফিকতই 
ভার্ত ন র্তর্ন। এভনই রক্ষ্মীভন্ত তায চর্যত্র থম াার্িযা বাকরাকফক নাভ র্দকেকছ ‘োকবজ ভাউকন্টন’! 
মর্দও থনারী থযাকদয র্যের্িত দুুঃাকয ভাকন কি ফফিয ফিত থে-২ র্েন্তু মকথষ্ট বফে আচযণ 
েকযকছ এই ীকত। আজ র্ভিংভা থডর্বড, র্ভিংভা থতনর্জ, দাওো থতম্বা, দাওো থতনর্জিংকদয একন 
ফিতার্তক্রান্ত াপরে থদ দুর্নোয অর্বমাত্রীকদয অকনের্দন ধকয উকের্জত যাখকফ, এফিং এই অর্ফোে 
ার্ভট-োকেয অনুুঙ্খ র্ফফযণ থানায জনে ভুর্খকে থােকফ। কে থনই, এয এেটা িংক্রভণ ফিও 
থােকফ। র্তে ফরকত র্ে, দুুঃা এখনই িংক্রর্ভত কেকছ অর্বমাত্রী-ভকর। মাযা র্য থথকে এো 
ফার্িকে র্ছর তাযা থমন এখন চাযাকে খািা ! ওযা ফরকছ, মকথষ্ট কেকছ আয নে। র্য থছকি থফযকনায ভে 
এক থগ্কছ। দু-া থপকরই থাে, ফা াজায থক্রা ার্ি র্দকেই থাে, থোনওভকত মানথ থল েকয 
ছকেয াাকি প্রান্তকয নদীতীকয ফা জঙ্গকর র্নজ র্নজ র্িোনা খুাঁকজ র্নকত কফ। তাযয োাঁকধ াকধয 
ফস্তার্টকত জাভাোি আয দযোর্য টুর্েটার্ে বকয র্নকে যওনা র্দকত কফ ার্যকে মাওোয রকক্ষে। তকফ না 
জাগ্রত কফ থফাধ, আজ থছকরভানুর্ল ছািা ভান থোনও োজ থনই ভানুকলয াকত! থমটুেু থখাাঁজখফয আকছ 
তাকত ফুঝকত াযর্ছ থম, এফায উইন্টায থেকেয থযেডি কফ। থেননা মাযা এতর্দন র্কয আটো কি 
াাঁপাাঁ েযর্ছর, র্নকলধ র্র্থর কতই তাযা থফর্যকে কিকছ। অর্ধোিংকয রক্ষে ডুোি, দার্জির্রিং ফা 
র্র্িভ। তকফ ফাঙরায র্ফখোত বফরু্কযকদয র্িংবাগ্ থফাধে এফায জকিা কে র্িংগ্ার্ররা র্গ্র্যর্যাে।  
  
 অফে আকযাীয দেযা থফর্যকে কিকছ অকনে আকগ্ থথকেই, তাযা নানা অর্ছরা র্নকে রু্কযকছ 
ধাযাফার্েবাকফ। এেুক া র্দকে ওযা আফায র্যছািা। অকনকে ফেস্ত থথকেকছ অফযপ্রাপ্ত এেদর াভর্যে 
আর্ধোর্যকেয উকদোকগ্ িংগ্র্িত গ্ঙ্গাতীকয ‘অতুরেগ্ঙ্গা’ নাকভ দমাত্রা অর্বমাকনয প্রথভবাকগ্য ভার্প্তকফি। 
ওাঁযা এরাাফাদ থথকে গ্ঙ্গায ফাভ তীয ধকয থাঁকট এককছন গ্ঙ্গাাগ্য মিন্ত। এযয উরকটাকথ নদীয 
ডানতীয ধকয থাঁকট মাকফন থই গ্কঙ্গাত্রী মিন্ত। আকযাীয দেফনু্ধযা আকরাচে দমাত্রায দুই ২৪-যগ্না 
অিংক ওাঁকদয থদখবাকরয দার্েে থকেকছন। আয এে দকর আকছ ভাত্র দুজন, রুদ্র এফিং রুদ্র। এটাই 



ফকচকে ফি খফয। শুধু আকযাীয নে, এই যাজে তথা থদকয োকছও এটা অর্ত চভেপ্রদ এে িংফাদ। 
রুদ্র এফিং রুদ্র জুর্নেয এভুূকতি ভানার্রয অনর্তদূকয জগ্ৎুকখ দুকটার্দন োর্টকে া ফার্িকেকছ জগ্ৎুখ 
থের্োকযয র্দকে। এখান থথকে খার্নে দূকয থছাটা চন্দ্রতার, থভগ্া এক্সর্র্ডকনয  থফেোম্প ততর্য কফ 
ওখাকন। ওকদয রক্ষে র্যাঞ্জাকরয দীর্ি তরপ্রাচীকযয অনেতভ ফিতচূিা থদও-র্টব্বা। একদক এই ভাকয 
উইনটায এক্সর্র্ডন ম্ভফত প্রথভ। স্ববাফতই, থদও-র্টব্বা আভাকদয োকছ থে-২ অর্বমাকনয চাইকত েভ 
থেৌতূকরয র্ফলে নে। থেননা, থদও-র্টব্বাে র্গ্কেকছ আভাকদয র্কযয থছকরযা। ওকদয প্রর্ত াকেয উৎেণ্ঠায 
কঙ্গ জর্িকে থাো আভাকদয আাতত বর্ফতফে। ওই থম, াপরে র্নর্িত করও আা আঙ্কায তদর্নে 
থদারাচর এে অর্নফামি ােি-প্রর্তর্ক্রোয ভকতা! ুতযািং, ভধুয থভদুয অকক্ষা আয ভকফত শুবোভনাই থাে 
আজকেয ভূরধন।  
  
 আভাকদয থপব্রুোর্য িংখো প্রোর্ত ’র।  র্ত্রোয র্বতয-ফার্য মথাম্ভফ জ ুেয েকয 
থতারায থচষ্টা েকয মার্ে আভযা। ভুর্ের কে, আনাকদয ভতাভত র্ফকল ার্ে না। এটা র্ের্িৎ 
ভনখাযাকয োযণ। এেটু থবকফ থদখকফন। মাে, ভকন কে, র্ফকয ভকতা এেু আয েকযানাফলি ফকর 
র্চর্িত কফ না। ফযিং আা েযফ, এই ফছয েকযানাভুর্িয ফছয ফকর অর্ধে র্চর্িত কফ।  
 
 বাকরা থােকফন।  
      

 

 

 

 

 “I was conscious of  something greater than silence, 

a power, the presence of  an absolute and immutable 

force, so that I seemed to stand on the boundary of  

things knowable and things unknowable...”  

         

        Frank Smythe                  


