
ম্পাদকেয েরকভ  

মাযা অকনে খুশয খফয শনকে আক !  

  
 ইদাশনিং ভে প্রােই বে ধশযকে দদে, ভনখাযাক স্নােু-ভন অফ ে, ভাজ বযতায ‘কয বযা 
উকফ দমকত চাে। ফ দমন ফড় দুকফবাধয, দ ারাকে। তখনই রাকে অপ্রতযাশকতয চভে। দেউ দেউ াভকন 
আক শুবক্ষকেয শতরেকযখা কয, ফকর, ‘আকে আকে, অকনে খুশয খফয আকে!’ দোনও জ্ঞানফান ভাজন 
নন, দদার্দ্বণ্ড-প্রতা দনতা-অশবকনতা নন; খুশয খফয শনকে আক দোনও তরুে ফা তরুেী। মাকদয ফবাকে 
জড়াকনা থাকে োকরয দযাদ। মাযা দদনশিকনয শনযাদ াশভোনাে েীশতব-পানু না উশড়কে দুেবভ ঝুুঁশেূেব 
দচৌশর্দ্কত শেকে আন াভথবযকে অশতক্রভ েকয মাে অফরীরাে, আভযা তাকদয েথা ফরশে। অযাডকবঞ্চায ও 
অযাডকবঞ্চাযাযকদয েথা ফরশে। দম-জনয আজকেয এই দেৌযচশিো, দই েকে দুজন আকেন। যাজা দা ও 
শোশর ফাে।  
 
 যাজা দা এখন ৩৬। মাদফুকযয দেকর, েরোতা ুযবায েভবী। যাজায অকনেশদকনয াাড়-
চড়ায দনা, এখাকন ওখাকন েুকে মাে। যে-ক্লাইশবিংকেয াঠারাে নতুন শকরফা জুকড় শদকত চাে। ফযাায 
এেেু আজফ দঠেকরও শফশ্বা েরুন, এতশদন যে-ক্লাইশবিংকে দম দফশক গুকরা অফযভানয শের - দমভন 
াকনব-শেন-আিংো শনকে শেকন দশড় দমাোন দদওোয দরাে দযকখ াথকযয দদওোর দফকে চূকড়াে ওঠায দম 
াধাযে চর - দোয ফদকর খাশর াতাকে দশড়দড়া োড়া এো এো যেকপ ধকয ওঠায নো-শনেভ দ চারু 
েকয শদর ুরুশরোয েজাফুরু াাকড়। মাযা এে-আধফায এই াাকড় দেকেন, ক্লাইশবিংকেয শেশঞ্চৎ 
েযতও েকযকেন, তাুঁযা জানকফন েজাফুরুয যেকপক শতন-ধাকয আকযাে ে। অথবাৎ দোো ক্লাইশবিং 
এেো দযখাকথ ে না। প্রথভ রবকযখাে খাশনে উকঠ শেেুদূয শেকে জােো ফদর েকয শিতীে রবকযখা, 
তাযয তৃতীে...এইবাকফ চকর। জােো ফদর ’র াাশড় শযবালাে ট্র্যাবাব েযা, াাড় দফড় শদকে ডাইকন 
ফা ফাুঁকে কয নতুন েকয ক্লাইব েযা। দদওোকরয চশযত্র অনুমােী এো েযকতই ে। অশবজ্ঞ ক্লাইবাযকদয 
কক্ষও এই ফযাাযো খাশর াকত াভার দদওো অশতদুরূ এেশে োজ। োজো যাজা দৃযত দফ জ 
েকযই দকযকে। এো শঠে দম, ও এয আকে জানুোশয ভাক ওই াাকড়ই েনকবনানার ক্লাইব েকয 
অশবজ্ঞতা ও া ঞ্চে েকয দেকে। শেন্তু এফাকয দদাকরয শদন (১৮ ভাচব) োকর েজাফুরুয বূশভ দথকে 
চূকড়া মবন্ত ৩০০ শভোয াথয-প্রাচীকয ও তায যীৃ েুে দল েকয দপরর ভাত্র ৪৭ শভশনকে। বাফা মাে? 
৪৭ শভশনকেয রুদ্ধশ্বা প্রযককল প্রতযক্ষদবীযা তফাে। এেজন ভানুকলয াযীশযে ও ভানশে শিয 
কফবাত্তভ প্রো  কেকে অকমাধযায দশক্ষেূকফয এই াাকড়। অযাডকবঞ্চায ক্লাইকব নতুন াঠারা চারু েকয 
শদর এেজন যাজা দা। আজকেয নােে। যাশরউে যাজা!  



 আজকেয আয এে নােে শোশর ফাে। নােে ব্দো ইকে েকযই প্রকোে েযরাভ। এখাকন নাযী
-শযচে না দদওোো অকনে েত ও স্বশিদােে ভকন ’র। শোশর এখন ৩১। াভানয-তনু, অাভানয 
াী দভকেশে েতফেয ০১ অকটাফকয শফকশ্বয াত নবয ফবত দধৌরাশেশযয শখয েুুঁকেকে, অশিকজন ােতা 
োড়াই। জাশন না, এয আকে একদকয ে’জন দন অশবনফ েীশতবয বাশেদায। শুকনশে, ও-ই এশোয প্রথভ 
শশবশরোন। মাই দাে, এভুূকতব অনযতভ আইেন। ে’শদন য (০৩ এশপ্রর) শোশর ওোয কফ যকিৌর-
শভশথরা এিকপ্রক, চিননেয দথকে, এবাকযস্ট-দরাথ কয মুের ৃকেয রক্ষয শনকে। শোশরয আা দভ ভাকয 
শিতীে ফা তৃতীে প্তাক দ া যাখকফ একে একে শফকশ্বয এে ও চায নবয শখকয। এফিং, ও দম এই দজাড়া 
চূড়া অশবমান েযকফ, দো অশিকজন ােতা োড়া। আকযাী শযফায এফিং ভগ্র অশবমাত্রীভর শফশ্বা 
েকয, শোশর পর কফ। কফই। অতএফ, আোভ অশবনিন, শোশর!  

 
 এই খফযগুকরা আভাকদয োকে নতুন শদকনয প্রথভ আকরায ভকতা, ের ভনখাযাকয আেশিে 
অফাকনয ভকতা। ুিয স্বপ্ন দদখায ভকতা। দুববােয এই দম, একদক ফাজাকয দন উর্দ্ীে খফযগুকরা শফকল 
জােো াে না। েকতা বাকরা শফকোে না, তাই। খফয ফাজাকযয ধভব দভকন চকর শেনা! শকনভা ফা শক্রকেকেয 
তাযোযা একে অকনযয শফরুকদ্ধ গুশেকে দুকো েুেথা ফকরকে, ফা যাজনীশতয দোনও দেউকেো ারো এেশে 
শডেফাশজ দখর – ওভশন োেকজ োেকজ, শেশব’য প্রাইভোইকভ যাকম্পশনে উচ্ছ্বাকয দপনা উঠকত শুরু েযকর। 
দেননা, এফই ফড় প্রতযক্ষ, দৃযকোচয। ওশদকে, দবেকচাকখয ফাইকয বেিংেয দুেবকভয ক্রীড়াকক্ষকত্র মায মত 
েীশতবোণ্ডই  েুে, েেভাধযকভ তায শযয াভানয। াহুতা েকয রাব দনই। এো বুকর দেকর চরকফ না দম 
অযাডকবঞ্চায আজও এে ভাইনশযশে োরচায। মতশদন দ ভাইনশযশে ততশদন তাকে ব্রাতয কে থােকত কফ। 
ততশদন অযাডকবঞ্চায এশযনায মত খফযাখফয দরাকেয োকে দৌঁকে দদফায দাে দই ভাইনশযশে 
দরােগুকরাকেই শনকত কফ। দূকয দুেবকভ না শেকেও মাুঁযা এই োজেুেু েকয দমকত াযকফন, জানকফন তাুঁযাও 
ফৃত্তয অশবমাকন াশভর যকেকেন।  
 
  ইশতভকধয শোশর’য াকথ েথা কেকে। এফাকযয িংখাে দশে াক্ষাৎোয-রূক প্রোশত। াভকন 
আকযাী’য শনজস্ব অশবমানূশচ আকে। েত িংখযাে তায আবাল শদকেশে। ২১ দথকে ২৬ দভ মবন্ত আকে 
াভায দট্র্ে, শিংোশররা তল্লাকে। তাযয ২৮ দভ ইিান এিশশডকনয শুরুোত। দর যওনা দদকফ 
ভানাশরয উকর্দ্ক। ভাকঝ অকনে োজ। বাকরা থােকফন। কে থােকফন।      
                                      

যাজা দা  শোশর ফাে 


