
ম্পাদকেয েরকভ  

ৃথথফীটা ফুথঝ আযও ফড় কফ!  
 এে এেটা ফছকয এভন এেটা ফব আক যম ে’থদকনই ৃথথফীটা যফ ফড় ক মা। থফকল েকয 
ফছযটা মথদ ইকবন্টপুর , ভাকন তায ভকধে মথদ ঘটনায ঘনঘটা থাকে, তাকর েথাই যনই। আনায আভায 
ফায যফরা এটা তে। ফায যেকেই ঘকট। অথবমােীকদয যেকে এেটু যফথ ঘকট। যতনথজিং যনাযকে, 
াযভান ফুহ্র যথকে এমুকেয দীঙ্কয-যদফাথ ফা ছন্দা-থাথরকদয এেই অথবজ্ঞতা। থফশ্বা না , রুদ্রকদয 
থজকজ্ঞ েকয যদখকত াকযন। থাে, ফযিং এই তুচ্ছ দমােীয এে যছাট্ট অথবজ্ঞতায েথা ফথর। েত তকেয 
যল ফছকয (২০০০) াাঁচথদকনয এে রুদ্ধশ্বা াাঁটাকথ ইযাফতী উতেো যথকে থযাঞ্জার যথযক যফদভ 
থফদ্ধস্ত ক রাহুকরয বাো নদীতীযস্থ দয য যেরকে এক থফশ্রাকভয জাো খুাঁকজ থনকথছ। যবকফ যযকখথছ, 
দুকটা থদন এখাকনই কড় থােফ। থেন্তু ওই, যেকে এক এত ুখ ! যাতটা না োটকতই বূত চার ভাথা। 

দকরয ফাই উক্ত বূকতয ফও ক যের। থফশ্রাভ আয ’র না, োযণ যমকত কচ্ছ চন্দ্র নদীয উৎ, 
চন্দ্রতাকর। তায জনে ছুটকত কফ অকনেটা, রাহুর যছকড় যওনা থদরাভ থিথতয উকেক। োযণ ান্না-জকরয 
হ্রদটা আকছ থিথতয আেদুাকয, েুনজুভ-রা’য াক।  

  
 অধকভয থেছু যাভওােব েযাই থছর। জানতাভ, যাস্তাটা যোথা থদক যেভন েকয োকে োকে া 
োথটক মাকফ। থেন্তু ঘন্টা ছকয নযেনাচন নাচাকনা মাোকথ যকফয থেছুই আয ভকন ড়র না। কফ না! 
একে এেটা ভধেস্বাকস্থেয ‘আযভাডা’য থবতকয আটজকনয থচকড়চোটা দা, আফায ওথদকে াড়কোড় ফায েযা 
যাস্তা াথকযয ফীবৎ ননযাজে। এটা নাথে জাতী ড়ে! মাে, বুকর যেরাভ েী েী যদখায থছর। যদকখথছ 
এে চন্দ্র নদীকে। প্রা াযােণ ডাইকনয জানারায চরভান যেকভ যদকখথছ, থফথচে থফুর থরাখণ্ড যথকে 
েুদ্রতয নুথড় মবন্ত ফায াকথ নৃতে-েীত ও যঙ্গতাভাা েযকত েযকত ছুটকছ যমৌফকনাচ্ছ্বরা চন্দ্রা। তাকে 
যচাকখয আড়ার েযকত াথয না। তা, এইবাকফ তাথণ্ড, যখাোয, ছত্রু, ফাতার ক যোনওভকত অেতকদক 
চন্দ্রতাকরয থেনাকয যৌঁকছ যেরাভ। তাযয অথফশ্বাে এে থভযাত থফথচে-থেমু্ভতযেকভ োথটক কযয থদন 
এেই কথ যওনা থদরাভ যযাটািংকয থদকে। এফাকয েন্তফে ভানাথর। ওই থপযথত কথ অনুরূ ঝাাঁেুথন উকবাে 
েযকত েযকত বাফথছরাভ, ‘এতদূয ছুকট এরাভ, েত েী যদখরাভ ফুঝরাভ, থেন্তু মাকে ফকর ‘অপ্রতোথকতয 
চভে’ যটা যোথা? থবতকযয আপকাটা ফুথঝ প্রেৃথত যটয যকথছর। চভে যদখা যের এয কযই। ওই 
যমভন – ‘আথভ যচাখ যভররুভ আোক, জ্বকর উঠর আকরা…’ – থঠে যযেভ।  

  
 ফাতার যথযক আকতই দূকয যপকর আা াাকড়য মথতস্থকর যদখকত াই েুনজুভ-রা’য গুম্ফা 
উড়কত থাো প্রাথবনা তাোয াথয। তাযয অম্ভফ োঢ় নীকরয াথভানা যথকে যনকভ আা দুথট উড়ারথ 
যদখকত াই য য। আভায যাভওােব ফরকছ, ফড়া থেথয আয যছাটা থেথয যেথায (থভফা)। তখন 



জানতাভ না, এেথদন ওইথদে থদকও থযাঞ্জার যথযক আফ চন্দ্রনদীয োকছ। তখন যটা দূয-বথফলেকতয 
েল্প। যথদন থেথয ছাড়াও যদফাকচবন, ুযা প্রভুখকদয এে ঝরেও যদখরাভ। এেভ োথড় যমই 
যছাকটধাযা নাকভ তুচ্ছ জাোটা া োথটক ছত্রুয থদকে ছুটকছ, উরকটাথদকে থযাঞ্জার প্রাচীকযয থি্কযাকদক 
েকেথট শুভ্রথখকযয ভাকফ যদখকত াই। তায ভকধে থনখাদ রূকা ও চেকরট াথকযয থভককর েড়া এে 
যাজথিংান আকছ ভধেভথণ ক, আোকয োক যরান থদক। ভকন ভকন আভায যনাটফইকয কঙ্গ থভথরক 
তাাঁকে থচকন থনই। যোনও বুর যনই, ইথনই ‘ইন্দ্রান’। োাঁ, মাকদয াকথ যদখা ওায েথা থছর তায অকনেটা 
ককছ। থযাঞ্জারকে অকনে োছ যথকে যদখরাভ। ইযাফতী, থফাা, চন্দ্রা, ফা চন্দ্রবাোকদয কঙ্গ থনক 
ফহুদূয ছথড়ক থাো থযাঞ্জার াম্রাজে যমভন ভানথচকে থছর থঠে যতভনই আকছ। এই এত ফ থেিংফদন্তীকদয 
াকথ যদখা ওায কযও। থেন্তু ওই যম ফরথছরাভ, ৃথথফীটা ঠাৎ ফড় ক মা। আকর ভাথায ভকধে যম 
ভানথচেটা থছর যটা ভাথায থবতকযই আযও অকনেটা থফসৃ্তত ’র, অকনে যফথ থফনেস্তও ভকন ’র। তায 
ভকধে অকনে দৃে জুকড় যের যম! এই যমভন জুকড় যের ‘ইন্দ্রান’ ফবত, এইভাে মাাঁয াকথ যদখা ’র। এ 
যদখা যমন জকেয ভকতা!  
  
 ফাই ফছয আকে থভাচকরয ভূর থফবাথজো থেথযুকঞ্জ বাভান ইন্দ্রান ফবতকে যদকখথছরাভ। এই 
ে’ফছয আকেও যদকখথছ। তকফ প্রথভকদখায ছথফটাই যক যেকছ ভকন। প্রশ্ন ’র, এখন আফায তাাঁয েথা উঠকছ 
যেন? উঠকছ রুদ্রকদয োযকণ। ওযা যম এফাকয, ফলবা-ূফব ভক মাকচ্ছ ‘ইন্দ্রান’ অথবমাকন। চুথ চুথ ফথর, 
যফ ফড় দর। যজায যতাড়কজাড় চরকছ। ফ থঠেঠাে চরকর যফথযক ড়কফ যভ ভাকয যকল। এইকফরা ওকদয 
আোভ শুকবচ্ছা জাথনক যাখকতই াকযন। েতফায ীকতয যদও-থটব্বা ওকদয থফকল খাথতয েকযথন ফকট, থেন্তু 
এফায ফযলা আকেয ইন্দ্রান থনশ্চই অকো েযকফ, স্বােতভুদ্রা। আকর তাাঁযও যতা নযফু ও যদও-থটব্বা 
ছাড়া ঙ্গী-াথী যনই যতভন। তাই রুদ্রকদয োকর ভাদয ম্ভাফনা মকথষ্ট। তায থফস্তয যতুও যককছ। ধকয 
থনকত াথয, এফছয আকযাী’য ৃথথফী আযও এেটু ফড় কচ্ছ।     

  
 অফে থফে ইকবন্ট-এয আকে আকযাী’য ফছযোয াভায যেে আকছ। থেকায তরুণকদয থফকল 
েকয ডাো ককছ াাকড় এই ‘ভজায ছুট’-এ যমাে যদওায জনে। এফাকযয ভজায ছুট কচ্ছ থিংোথররায 
াাকড়। এই াকতয োকছ দাথজবথরিংকয ান্দােপু অঞ্চর যথকে শুরু, থথিকভয োক থেক যল। ভাকঝ থদন 
ছকয অন্তীন ভজা। এথটও যভ ভাকয ইকবন্ট। ভাকন াকত খাথনে ভ আকছ। তফুও ফরথছ, থনকজয নাভ 
আজই থনথশ্চত েযা বাকরা!  
  
 আকযাী’য যপব্রুাথয িংখো এেযেভ ‘ওইকভন যিার’-এয ভকতা! যেন? ড়করই ফুঝকত 
াযকফন। থফশ্বা েরুন, এটা থেন্তু আকদৌ থযেথল্পত েভবোণ্ড ন। যরখাগুকরা একে একে এককছ, 
যোনওবাকফ থভকরও যেকছ। ইন্টাকযথটিং! তাই না?    
  
 ফাই েরকে থনক বাকরা থােকফন।  


