
ম্পাদকেয েরকভ  
ভারায় পুকর দুয়ায াজাকনায েথা ফরছছ  

 নতুন ফছয াঅায াঅকোআ বফাকেয রুদ্ররূ দদকেছছ! এছে ঋতুধকভে ছযফতেন, না ফকে ছনফোচনী 
যকে ক্রকভাছিত তাভান তায াঅন্দাজ েযা ভুছের। তকফ ায েথা এাআ, ফছযোয যফ চাা ড়কছ দবাট-
যকফয ধুনু্ধভাকয। নতুন ফছকয দোন শুবভকয়য ূচনা ’র তায চাাআকত নতুন যোকয দোন দোন নতুন 
ভুকেয ভােভ ঘটকফ তাাআ ছনকয় দরাকেয বাফনা দফছ। াথচ ভাকঝ এেটা ফছয ঘুকয দের। াঅভযা ফাঙরা 
নতুন ফছকযয েথা ফরছছ। ফছযককলয ছদকন াঅদ-ফারাাআ ছফকদয় েকয ভারায় পুকর দুয়ায াজাকনায েথা 
ফরছছ। ভা-ঠােুম্মাকদয যাত দজকে ছকঠ-ুছর ফানাকনায ছদনগুকরায েথা ফরছছ। নফফকলেয প্রথভকযাকদ 
ন্তানন্তছতয ভুকে ুকেয াঅেভনী দানায েথা ফরছছ। াঅভযা াঅত্মছযচকয়য প্রথা াফেকনয েথা ফরছছ। 
এছাড়া েী? াঅজকেয াাঁপাাঁ দায় ফড় দফছ ভকন কড় াাড়, াাছড় গ্রাভ, দূকযয তৃণবূছভ, 
াফেতযকদকয েীকন দফকড় ঠা ছেম্বদন্তী, াঅয দাআ দছকরছটয েথা...   
 দছকরছট দফকড় উঠছছর দচাকভারাাংভায (এবাকযস্ট) োকয়য োকছ ছনবৃত দাকরােমু্ব ভল্লায এে গ্রাকভ। 
ভাকঝ যাংফুে দোম্ফায ধভেীয় াঠারায় দ বছতে কয়ছছর ফকট, ছেন্তু ে’ছদন দমকত না দমকতাআ ছপকয াঅক 
ছনজগ্রাকভয ছনযারায়। এবাকযকস্টয ছকভর াছিকধয দেকট মায় তায বফ, বেকায। ১৯৫০ এ ঠাৎ কয 
া যাো। জননে ফনু্ধয াত ধকয দ চকর াঅক দাছজেছরাং। ফহুোর য দদো কয় মায় ভাভায কে। ভাভা 
দোকন দভাটাভুছট এে দেউকেটা। াকফকদয কে তায ঠাফা। এেছদন দ দজকন মায়, দরােছট াঅকর 
নাছে দযা। ‘দযা ভাকন ূকফয দরাে। মাযা দচাকভারাাংভায ূফছদকে ছছর, এছদকে এক ছথতু কয়কছ। 
দাআ ছককফ তুছভ দযা। চাাআকর তুছভ দযাছেছয েযকত াকযা’ – ভাভা তাকে দফাঝায়। দযা ভাকন 
ফুঝকর, দযাছেছয ফুঝকত দছকরছটয ভয় রাকে। ছেন্তু মেন দ ফুঝর - দম াকফযা ছপ’ফছয এবাকযকস্টয 
চূকড়ায় উঠকফ ফকর জীফনণ েকয, ভাভা তাকদয ভারত্তয ফকয় ছনকয় মায়ায দাছয়কে থাকে - তায চভে 
রাকে। দম দচাকভারাাংভায ীতর শ্বা ফুকে ছনকয় ফড় কয়কছ দ, দম দচাকভারাাংভা দদফাছদকদকফয ভকতা 
াঅোকয বায ছকয ছনকয় দাাঁছড়কয় াঅকছ াঅছদ ানন্তোর, তায ভাথায় ভানুকলয া ড়কফ! এছে ম্ভফ? দে 
জাকন। োজটা াতীফ দুাঃাকয! ‘াঅভাকে দমকত কফ’ - ভকন ভকন ছিয েকয দপকর দছকরছট। ভাভা মেন 
দযা-দকরয দোয তায দমকত ফাধাাআ ফা দোথায়? াফয ফযাায তত জ ’র না। ফহু োঠেড় ুছড়কয় 
ুচকে দছকরছটকে দকর জায়ো দদয়া দের না। াকক্ষা েযকত ’র ছতনছট ফছয। াকক্ষায ভকধযাআ শুরু 
’র এে ছেম্বদন্তীয দফকড় ঠা। তাযয ১৯৫৩। েকনের ান্ট’য এবাকযস্ট াছবমাত্রীদকর েছনষ্ঠতভ দযা 
ছককফ দোকযয বাকেয জায়ো াো ’র। দফাকয দতা দোয শুধু দযা নয়, দ এেজন াঅকযাী 
(Climber) ফকট। দফাকযাআ (২৯ দভ) এবাকযস্ট চূকড়ায় দরো ’র াআছতা। এডভন্ড ছরাছয’য কে জুছট 
দফাঁকধ দম ছিতীয় দরােছট ছফকশ্বয কফোচ্চ ছেকয প্রথভ া দযকেছছর দ ’র দছকরছটয দযা-দোয ভাভা। 
যাাঁ, াঅভযা দুজন ছেম্বদন্তীয েথা ফরছছ। াঅভযা দতনছজাং দনাযকে  নয়াাং েমু্ব’য েথা ফরছছ। ১৯৫৩-য 
ঐছতাছে াছবমাকন েমু্ব ভারত্র দপছয েকযছছর ২৬০০০ পুকটয ছছফয মেন্ত। েফছকয ভকধযাআ দ দতনছজাং
-এয দাঙ্ক ানুযণ েকয দযা দথকে াঅকযাী ক্লাকফ জায়ো দকয় দের। দ-াআ প্রথভ দু’দুফায (১৯৬৩  



১৯৬৫) এবাকযকস্টয ছয ছুাঁকয় ছপকয একরা। তাযয ছভারকয় এফাং ছফকশ্বয ছফছবি ফেতভারায় তায ছনতয 
মায়া াঅা চরকত থাকে। একেয য এে নছজযৃজনী াছবমান াংেছঠত েকয দ াঅল্প ক, াঅোস্কায়, 
নন্দাকদফীকত ছেকয, ফা োঞ্চনজঙ্ঘায়। তায েীছতে  দেতাকফয তাছরো ছফার, স্বল্ ছযকয ফযাোন েযা 
ম্ভফ নয়। দতনছজাং-এয ভকতা তায ঘয-দেযিাছর ছছর দাছজেছরাংকয়, এাআ ফাঙরায়। দদক াঅকযাকণয প্রথভ 
ভাছফদযারকয়য (HMI, Darjeeling) ছতছন ছছকরন ছিতীয় প্রধান ছনকদেে, দতনছজাং-এয দমােয উত্তযূছয। ২৪ 
এছপ্রর ২০১১, দাছজেছরাংকয়য ফাবূছভকতাআ তাাঁয াছন্তভ শ্বা কড়। দ ফছয য াঅয এে এছপ্রকর এক 
ভান নয়াাং-দে স্মযকণয াফো একরা।  
 দতনছজাং-ুত্র জাভছরাং দনাযকেয জন্ম এ’ভাকাআ (২৩ এছপ্রর)। াঅছবমাত্রী ভকরয য়কতা স্মযকণ 
াঅকছ, এবাকযস্ট ছফজকয়য স্বণে-জয়ন্তী ফকলে এাআ জাভছরাং দনাযকে  ছটায ছরাছয (এডভন্ড ছরাছয ুত্র) 
তাাঁকদয ছেম্বদন্তী ছতৃিকয়য েীছতে স্পে েযায উকেকয এবাকযস্ট মাত্রা েকযন। জাভছরাং াআছতূকফে (১৯৯৬) 
াঅয এেফায এবাকযস্ট াছবমান েকযছছকরন, ছতছন ছেয স্পে েকয ছপকয একর দফাকযয বয়ঙ্কয াফেতয 
ছফমেয় ছনজকচাকে প্রতযক্ষ েকযন। কয াছবমাকনয মাফতীয় ফৃত্তান্ত ছরছফদ্ধ েকযন তাাঁয ছফেযাত 
‚Touching My Father’s Soul” ফাআছটকত। দযা  াঅকযাীকদয াযস্পছযে ম্পেে ছনকয় এযেভ 
ােট  ছফস্তাছযত াঅকরাচনা াঅয দেউ দোথা েকযকছন ফকর জানা দনাআ। াঅভাকদয ‘াঅকযাী’য ঘকয 
ফাআকয়য াংগ্র ভন্দ নয়, াঅকরাচয ফাআছট জায়ো দকর াঅয বাকরা রােকফ।  
 মেন েরভ ধকযছছ, রক্ষয েযছছ, দোছবকডয ছিতীয় তযে াঅছকড় কড়কছ াযা দদক। ভাকঝ জ 
ভকয়য াঅবাল ছভকরছছর, ছেন্তু াঅভাকদযাআ াছফভৃলযোযী াঅচযণ এফাং বাাআযা ছফফতেনজছনত োযকণ 
াংক্রভণ ছফদীভা াছতক্রভ েকয মাকে প্রছতছদন। এেন স্বাবাছফে জনজীফন নতুন েকয প্রশ্নছচকেয ভুকে। 
াঅভাকদয েী েযনীয়? এেটু ভকঝ চর বাাআ। াছবমান দথকভ থােকফ না তয, ছেন্তু দফকযায়া া চাছরকয় 
বাাআযাকয াতা পাাঁকদ ধযা দদয়ায দোন ভাকন দনাআ। ফযাং এেটু ছফযছত ছনকর ভন্দ েী? এেটু ছফযছত 
ভাকন াকনে ছনযাদ ছযেল্নায াফো। বাফুন না  - ছবড় না ফাছড়কয়, ফযাং ছবড় এছড়কয় েী েকয দোন 
দূকযয ভুরুকে াছড় দদয়া মায়!  
 েত াংেযায় দদ-ছটব্বা’য েকপা দপাঁকদছছরাভ। দ দম ছনছে েকপা নয় ছনশ্চয়াআ ফুকঝকছন। এফাকয 
াঅয বুর দনাআ। দোদ রুদ্র শুরু েকযকছ দদ-ছটব্বা াছবমাকনয ধাযাফাছে। েরভ ধকযকছন এাআ ছযফাকযয 
প্রফীণ াঅকযাী প্রান্ত ভণ্ডর-। ম্প্রছত তাাঁয এেছট উকল্লেকমােয ফাআ ‘ছেছরভাঞ্জাকযা দথকে েকোক’ 
প্রোছত কয়কছ। াঅভাকদয াঅা, ফৃত্তয াঠে-ছযফাকয ফাআছট মকথষ্ট াঅদৃত কফ। দকল ফছর ‘াঅকযাী E-
ভযাে’ াঅয াকনেটা জর-ায়া-াঅকরা চায়। াঅনাযা মত্ন না ছনকর দ ডারারা দভরকত াযকফ না। 
দবকফ দদেকফন। বাকরা থােকফন।  
 

 

 

দেন মায়া? াঅকযাকণয শুরু দথকে ছেয মেন্ত দম থ তায ভকধযাআ 
দোথা যযটা রুছেকয় াঅকছ!  


