
ম্পাদকেয েরকভ  

যালরউট লয়ারী !  

 ছিাট্টখাকট্টা ছভকয়লটকে ছমলদন প্রথভ ছদকখলিরাভ, আকযাীয ঘকয, ছফ লেিুোর আকে, বাফকে 
ালযলন ওইটুেু যীকয এে দুুঃা রুলেকয় আকি। োযয মখন ছ স্লাইড-ছাকয় োয ভানারু অলবমাকনয 
অলফশ্বায োলনী শুলনকয় ছের, ফুঝরাভ এই ভানুললটকে ছেলেকয় যাখা মাকফ না। লেযই োই, ইলেভকধয ফবকে 
ফবকে ছ দালকয় ছফলিকয়কি। যাাঁ, ছই ছভকয়লট। লয়ারী ফাে। লয়ারী আফায চভকে লদর এই ছলদন। 
খফয ছরাভ ছ লফকশ্বয ােনম্বয ফবে ধওরালেলযয (৮১৬৭) ীকলব ছৌঁকি ছেকি (০১ অকটাফয) ছোনও 
অলিকেন াকাটব িািাই। লয়ারীই প্রথভ ললবলরয়ান অযাডকবঞ্চাযায ছম এই দারুণ েীলেব েকয একরা এে 
আট-াোলয চূকিায়। লফকদ কয ফরা মাকফ। আােে ফলর, যালরউট লয়ারী! ছোভায অলবমাত্রী েীফন 
দীঘবেীফী ছাে।     
 েে ফিয ফাই যকয় কয় লির। পয-াপালয ছভৌে-ভলি ছভাটাভুলট ফাদ লদকয় ছযকখলির। এফিয 
োকদযই আয ধকয যাখা ছের না। আকেয মালেিু ফকেয়া লির এফাকয ুফ ুকদ-আকর আদায় েযকে 
ছফলযকয় কিলির যািায়, দকর াভকর কিলির ভকর ছযকিাযাাঁয়, ফা ফুেব-খলরপায়। অকনকে অফয াপাই 
োইকিন এই ফকর ছম, রাোোয লফলফধ ান-ফাযকণয চাক এে অস্বাবালফে াভালেে ছভরাকভাীন 
েীফনমান েে আয ইকে াকয ছরাকে? োই াফলরে অযাডকবঞ্চাকয ছফলযকয় কিকি। এটা খালনে লেে। 
এফং এও লেে ছম াফলরে ভাকঝ ভাকঝ অযাডকবঞ্চাযায ফকন মায়। োকে েী? াফলরে ও অযাডকবঞ্চাযকদয 
ভকধয অকনে পাযাে। অযাডকবঞ্চাযায দুুঃা োলয েযায ংলফধানটা োকন, এফং ভাকন। াফলরে ছটা 
োকন না। ছোরভার ছখাকনই। ােোন ফকে রাব ছনই। এযেভ দুকফবাধয ােরালভয দায় শুধু াফলরকেয 
ছো নয়, যোয ফা োয েেবাফযালিযাও দায় এিাকে াকযন না। মলদও ফলেিুয ছকল ছখাযৎ ছদয় 
াফলরে। বাইযাকয োযকণ ছদয়, ফলবায ফািাফালি কর ছদয়, এখন লবকি ছফকযায়া কয়ও লদকে। ওই, 
ছখাযৎ লদকে লদকে মলদ চচেনয োকে!  
 ফলবায েথা লের; এফিকয লনম্বা ছভকঘয ছফরাোভ ানাদালয অেীকেয মাফেীয় সৃ্মলে ঝাা েকয 
লদকয়কি। ফলবা ফিকযয লংবাে দখর েকয লনকয়কি। এফায ফুলঝ নেুন েকয ঋেুিে ফানাকে কফ। এেোর 
ফলবা েলফ লল্পীকদয ভকন ছম ৃলিুকখয উল্লাী প্রফা ফইকয় লদে ছ আয ছনই। ছ ছেভন আেঙ্ক িিায় 
এখন। ফাইকযয ান্ত ঝভঝভ িালকয় মখন ছভঘ ছবকে কি ভাথায াক, েখনই ফজ্রাে য় েলফয েরভ, 
লল্পীয েুলর। ফুঝকে াযকিন? ছন ফলবায় আয ছযাভযালিে এলে ছরখা কফ না; েকফ যয ললযয়ার লদফয 
চরকে াকয।  
 ফি াফবন ছের। এফায ছিাট ভাঝালয াফবনগুকরা আকফ একে একে। এ-লনকয় ফৃত্তয ফঙ্গভাে। 
আকে লির ফাকযা ভাক ছেকযা, এখন ফুলঝ ফাই াফবকন দাাঁলিকয়কি। অফয াালিয়াকদয ফি াফবন শুরু কয় 
ছেকি ছেয আকে; ওই ছম ভাকঝ েকযানায গ্রাপটা ছভাটাভুলট লথেু ’র, েখন ছথকে। ম্ভফ কর এটা চরকফ 
ফিযবয। ছকেম্বকযয ংখযায় ফকরলিরাভ, ‘লদকে লদকে াাি াাি বাফ, এই বাফটাই ছো াালিয়াকদয 



দুগ োুকো।’ এেভয় ভকন লের, ছোটা েলভউলনলটই ছমন যওনা লদকয়কি াাকি। োয লেিু খফযও লদকয় 
ছযকখলিরাভ। ছেভন খফয লযকফন ছথকে এফাকয লফযে যইরাভ। এে েন এে লদকে ছফলযকয় কিকি ছম 
োকদয েথা ফলর, আয োকদয েথা িালি – ছবকফ লেনাযা াই না। েকফ েন্তকফযয োলরোয় ললিভ দালেবলরং 
ছথকে োশ্মীয রাদাখ মবন্ত ছোনও ভুরুে ফালে ছনই। ফ লভলরকয় দুদবান্ত এে ভযশুভ মালের াাকি, 
অলবমাত্রী দমাত্রীকদয। লেন্তু এখাকনও ছঘাাঁট ালেকয়কি অভকয়য আচভো ছভঘবাো ফৃলি। উত্তযফঙ্গ ছথকে 
উত্তযলিকভ েুভায়ুন, োকিায়ার, লেন্নকযয লফার ভুরুেেুকি ছেেথ ও িেকথয দপাযপা েকয ছকযকি। 
শুধু অলবমাত্রী দমাত্রী নয়, াধাযণ মবটেযাও আটো কিকি নানা লযলচে অলযলচে োয়োয়। এখন 
াাি এফং ঘকযয ভকধয অকনে দূযত্ব। এফায আটকে িা মবটে ফা দমাত্রীকদয ঘকয ছপযাটাও কফ 
এেযেকভয অযাডকবঞ্চায...। এটুেু ছফ আকয় েকযই ফরা ছের। ফালেটা অেযন্ত ভভবন্তুদ। কেননা, ছফ 
ে’েন াািকপ্রভী ফনু্ধয েীফকনয অযাডকবঞ্চাযটাই ছথকভ ছের ফযাফকযয ভকো। এমবন্ত াওয়া খফয 
অনুাকয োকিায়ার, েুভায়ূন, লেন্নয এরাোয় ভাযা ছেকিন দেন ফা োযও ছফল। েেেন ছম লনকখাাঁে োয 
এখনও লেেোে লদ ছনই। এাঁকদয ভকধয ছদল লফকদল স্থানীয় েকরই যকয়কিন। উদ্ধায প্রলিয়া চরকি। এ 
ফি উৎেণ্ঠাীলিে ভয়। না োলন, আফায েী খফয আক! েফু আায় ফুে ছফাঁকধ থাো। মাযা লফমবকয় 
ফযেকভ লফলেন্ন কয়ও ছপযায রিাই োলয ছযকখকিন, োাঁযা লনিয়ই লনযাকদ ঘকয লপযকফন। আে, নয় 
োর।       
 েরভ থাভাকনায আকে এেটা যািায েল্প। না, েল্পটা আভায নয়; েরোোয লেন েরুণ, প্রকনলেৎ, 
ছদফাল ও শুবব্রে ূফব-োকিায়াকর নেুন এে যািায় ফদ্রীনাথ ছৌঁকি ছেকরন। ওযা লেনেন েকল্পশ্বয েঙ্গায 
লফযীকে চাযলদন ছাঁকট ঘন েঙ্গরভর িালিকয় ছৌঁকি মান লফষু্ণেিধায রাকোয়া লেলভ ছেলয়াকয; এফং 
ছখান ছথকে উত্তকযয প্রাচীয ক্লাইম্ব েকয ছলযকয় মান ৫০৮১ লভটায উাঁচু এেলট অনাভা ের। ের অলেিভ 
েকয ছদফালযা উরকটালদকে ছনকভ আফায এে রম্বা েঙ্গরযােয ছলযকয় ছৌঁিন লখযাও-েঙ্গা উেযোয়। 
ফালে েল্প ংলিপ্ত। লখযাওেঙ্গা ও অরোনন্দা নদীয ঙ্গকভ ছৌঁকি ওাঁকদয াাঁটা ছল। ছেননা, ওখান ছথকে 
োেীয় িে কথ ফদ্রীনাথ ভাত্র ১৫লেলভ দূকয। ছফ উকত্তেে এে যািা উায লদকরন এই লেন েরুণ। 
আকযাী লযফাকযয েযপ ছথকে ওাঁকদয অলবনন্দন...।  
 ছেউ প্রশ্ন েুকরকিন, এই যািা ানালেয়া ের-এয লফেল্প লেনা। এয উত্তয কে, না। এটা লেে 
ছম, দুই যািাযই শুরু ফা ছল ফদ্রীনাকথ; লেন্তু অনয প্রাকন্তয এেলট যালয মায় ভদভকশ্বকয, অনযলট ঘুযকথ 
েকল্পশ্বকয। োিািা লফষু্ণেিধায ও ানালেয়ায ভকধয ছবৌকোলরে ফযফধান ছনাে েভ নয়। ানালেয়া 
অকনেটা উত্তযূকফ নীরেন্ঠ াফবেী ছচৌখাম্বায ভকো ভাযথীকদয কঙ্গ েলিকয় আকি। লফষু্ণেিধাকযয ছই 
আলবোেয ছনই। েকফ দুেবভো েভ ছফল দুলদকেই আকি। দুলদকেই অল্পলফিয দলিদিা েুভায িযাম্পন 
েযাযালফনায ইেযালদ রাকে। ছকল ফলর, মাাঁযা নয়া যািায় ফদ্রীনাথ ঘুকয একরন োাঁযা লনলিেবাকফ রম্বা ছযকয 
ছঘািা!  
 আনাকদয ফাইকে াযদীয়ায শুকবো। ফাই খুফ বাকরা থােকফন।  


