
ম্পাদকেয েরকভ  
আত্ম-ফবকে মাকে (চচয) ফকেয দর!   

 কেন মা? এপ্রকেয উত্তকয ভযারচয’য চফখ্যাে উচি – Bacuase it’s there! - আজ ুযকনা 
য়চন। ুযকনা য়চন প্রেটা। দদনচিকনয দুচনয়ায মাাঁকদয কে আভাকদয ফফা চরাকপযা, োাঁকদয গচযষ্ঠ 
অংই কো চিে াাচিয়া নন। আা েচয আনাযা ধযকে াযকছন কম, এখ্াকন াাচিয়া ফরকে াাকিয 
ফাচিাকদয েথা ফরা কে না, ফরা কে োাঁকদয েথা মাাঁযা কম কোন ছুকোয় াাকি চকর মান, দুগবকভয 
কদক ভানানই কয় িায কখ্রায় ভাকেন। এযেভ এেজকনয ভকন কম আকফগ োজ েকয ো ফবজকনয 
অনুবকফ ধযা িায নয়। কই কম এে চফখ্যাে রাইন – ‘অথব নয়, েীচেব নয়, স্বেরো নয়/ আয এে 
চফন্ন চফস্ময় কখ্রা েকয/ আভাকদয অেগবে যকিয চবেকয...’ এই চফন্ন চফস্মকয়য কখ্রাটা কেভন েকয ধযা 
মাকফ? খু্ফ বুকর কফ না মচদ ফচর, এই কখ্রাটা কটয ায় াাচিয়া ভন! োই ক মায়, চফন্নোয ুখ্ ককে 
মায়! োাঁকদয োকছই প্রেটা কপকয ফাযফায, ‘কেন মা?’  
 এেটা াম্প্রচেে অচবজ্ঞোয েথা কানাই। েকযানাোকর াাকি মায়া য়চন আভায। এফাকযই মা 
এেটু কোিকজাি েযচছরাভ। চযফায চযজন বাফকর, ফুকিাফয়ক এটা ফড্ড ফািাফাচি কে। এেজন 
ফকরই ফকর, ‘এে এক্সকন চব, এে টাইভ-েনচজউচভং ফযাায – োছািা এই ফয়ক এে চযস্ক! কেন মান 
ফরুন কো?’ ফুঝকেই াযকছন প্রেেেবা াাচিয়া নন। কবকফ াই না, েী ফকর কফাঝাই োাঁকে কম, আভাকে 
াাি ডােকছ। ঘাি ভাথা চুরকে ফচর, ‘আকর এটা এেটা কখ্রা...’ চেচন ফকরন, ‘এ আফায কেভন কখ্রা!!’ 
চিে ই ভকয় োাঁয করকপানচট যফ য়। চযংকটাকন ফাকজ ‘কোভায কন প্রাকেয কখ্রা...।’ ফাাঃ, যচে 
রুচচীর ভানুল ফকট। গান শুকন আচভ এেটা রাইপরাইন ককয় মাই। কপাকন াঁয েথা কল কেই ফররাভ, 
‘ফাাঃ কোভায চযংকটানচট দারুে। আো, কোভায কে চে োয প্রাকেয কখ্রা য়?’ চেচন চেচিৎ অস্বচিকে 
কি মান, ফকরন, ‘প্রাকেয কখ্রাটা েী ফযাায?’  
--- ককো েুচভ জাকনা, কোভায কপাকনই কো শুনরাভ। 
--- না, এই গানটা আভায খু্ফ চপ্রয়। যফীন্দ্রেীে।  
--- চপ্রয় গান, অথচ ‘প্রাকেয কখ্রা’ কম েী ো জান না?   
--- না কো!  
--- োকর আভায কখ্রাটা কম কফাঝাকনা মাকফ না বাই।   
 গল্প আয ফি েযচছ না। ফরায েথা ফরা কয় কগকছ। আর েথা ’র, মেই প্রে থােুে, কখ্রাটা 
চরকছই। ফ প্রকেয উত্তয এই চরভান অচবমাত্রা। নেুনকদয চভচছর চরকছ, এে াাি কথকে াে াাি, 
াোাি কথকে াে ে াাকিয চদকে। এফং এয জনয জফযদি প্রস্তুচে চরকছ। আকযাী চযফাকয 
আফায প্রস্তুচে  প্রকয়াগ এোকথ চকর। এই এেদর প্রচক্ষে চনকে কগর, ই আযএে দর যনা চদর 
আকযাকে। ফ চকর উৎকফয কভজাকজ। দুকয়েটা খ্ফয চদকয় যাচখ্ এই পাাঁকে। দনচেেচনরয় কফাধেচয 
েকরয কচনা। কই কচনা কছকরচট ঘয কছকি কফচযকয় কিকছ ইচিয়ান আচভবয ইস্টানব েভযাি আকয়াচজে 

অাভানয ফেবভয় এে অচবমাকন কমাগ কদকফ ফকর। এ অচবমাকন কনা-অচবমাত্রী ছািা এে ঝাাঁে চচবচরয়ান 



আকছন। োাঁকদয ভকধয উকেখ্য প্ত-ভাকদকয প্ত-ীলব  প্ত-আকেয় ীলব জয়ী েযরূ, আকছন আকযাী-
াংফাচদে চেয়া ভুকখ্াাধযায়, আকযাী যাজীফ ভণ্ডর, চচচেৎে অচবমাত্রী ডাাঃ ফরুো যায়না। এদকর 
আভাকদয কচনা কছকর দনচেে আকছ। েযরূ এফং দনচেেচনরয় কানাযুয আকযাী’য ফ্রন্টরাইনায। 
বাযেীয় কনাকদয কে কম দীঘবমাত্রায় াঁযা মাকে কখ্াকন প্রেৃোকথব ফ যেকভয চযে জাগাকনা োকণ্ডয 
ভন্বয়ী ফকিাফি থােকছ। স্ববাফেই, াঁকদয কে আভযা কযাভাচিে। আয এেটা খু্চয খ্ফয ’র, 
আকযাী ক্লাকফয দুই েরুে ঋে  চয়ন (দুই বাই) এভুূকেব াচজযা চদকে ভানাচর ভাউকন্টচনয়াচযং 
ইনচস্টচটউট-এ কফচে ভাউকন্টচনয়াচযং ক্লাক। যা াাচিয়া কখ্ল -এয প্রস্তুচে চনকে। দু’বাইকয়য জনয 
আগাভ অচবনিন যইর। কদখ্া মাে, েী কখ্ল -ভাচায চনকয় যা কপকয।  
 এফাকয খ্ফকযয চকযানাকভ আকছ ভযাে (MAK) – ভাউকন্টচনয়াচযং অযাকাচকয়ন অপ েৃষ্ণনগয। 
ফাঙরা েথা বাযেীয় চভারয় অচবমাত্রায় অজস্র েীচেবয স্থচে ংস্থা এই ভযাে। াঁকদয ভাইরপরে 
োচরোয় োিনজঙ্ঘা এবাকযস্ট অন্নূেবা কধৌরাচগচযয ভকো আট-াজাচয (চভটায) ফবকেযা আকছ। াঁকদযই 
উকদযাকগ এই ফাংরা কথকে আয এেচট দরগে অচবমাকনয দয শুরুয়াে ঘকটকছ। এই কচদন (৩১ আগস্ট) 
শ্রী ফে চং-যাকয়য কনেৃকে চফকেয আট নম্বয াচভট ভানারু’য রকক্ষয োিভাণূ্ড যনা চদকয়কছ ভযাে-এয 
ছ’জন। ফাচে াাঁচ দয - অীভ েুভায ভণ্ডর, রূম্পা দা, প্রাে চং, ুব্রে কঘাল এফং ুচভত্রা কদফনাথ। 
মখ্ন েকবাকযট এজচিগুচর দখ্র চনকয়কছ চফকেয মাফেীয় াই-কপ্রাপাইর এক্সচচডন, েখ্ন এে ফি ভাকয 
এেটা দরগে ফবোচবমান কে ফাঙরা কথকে। কন েীচেব ভযাকেয কক্ষই ম্ভফ। াঁযা আভাকদয ফাযংফায 
গচফবে েকযন। না, িাৎ চেছু েকয কদখ্াকনায োচগদ নয়, প্রায় এেফছকযয প্রস্তুচে চনকয়কছন াঁযা ভানারু 
মায়ায আকগ। MAK men are exceptionally serious! শুকনচছ ‘ভানারু’ কেয আক্ষচযে অথব, 
‘আত্মায ফবে’! কে জাকন, য়কো ফা আত্ম-ফবকেই মাকেন াঁযা। আফায ভকন কি কগর রাইনটা – ‘আা, 
কোভায কন প্রাকেয কখ্রা...!’  
 খ্ফকয এফং খ্ফকযয ফাইকয অগেন ভানুকলয চভচছর, ঐ াাচিয়া কথ। আজ মাযা কগর, 
চভারকয়য অেযে ফচাঃযে চযক্রভা ককল চপকয আকফ এেচদন, োকদয াপরয িকয়য গল্প চনকয়। 
আফায োর এেদর মাকফ, দুগবকভয কদক ীকযভাচেে খু্াঁজকে চগকয় য়কো াঞ্জা রিকফ ভৃেুযয াকথ, য়কো 
ফযথবো চনকয় চপযকফ। চপযকফ ফযথবোয আচফষ্কায চনকয়। ফায োকছ ুযকনা প্রেটা চপযকফ আফায, ‘কেন 
মা?’ আভযা চনচিে, এফায যা প্রেটায অকনে ফি উত্তয চদকে াযকফ!   
 াভকন আকযাী’য ফছযোয উদমান। অচবমাত্রী ক্লাকফয উৎফ ভাকন াে াাকিয ােে 
জভাচট চেস া। আয ফ চপ্রয় াাচিয়া ভকনয চভরন। আকছন কো ফাই? দকর...? বাকরা থােকফন, কে 
থােকফন।     
 
 

Your faith can move mountains and your doubt can create them!  


