
জুই ফযানাজজী 

 াখিযারয়েয জজখিযত দাাঁখ়িয়ে জদিখছরাভ, ুফ আকায জফ বাখয জভঘ জযভযছ। একখদযক আভযা খতনজন, 
ভাযন আখভ, শফার ( ড: শফার ফযানাখজজ) আয তযরূ দা, আয একিু দূযয অখবক, চ়েন-দা, রুদ্রদা, জুখন়েয আয 
যাহুর খভযর দুুযযয বুখযযবাযজয গল্প কযযছ। 
 জদিযত জদিযত ওই কাযরা জভঘ যীখতভযতা গজজন কযয আভাযদয খদযক ছুযি এযরা, শুরু ’র ফৃখি 
ভুলরধাযয। যে আফায প্রচণ্ড ঝয়িা াও়ো আয ঘন ঘন ফজ্রাত। মাইযাক, আভযা খতনজন আশ্র়ে খনরাভ বাযতয 
জাযিযর জযডয খনযচ আয ফাখকযা একিা জভািয বযাযন রাগাযনা প্লাখিযকয আ়িাযর। 
 ফৃখি চরযতই থাকর। আভযা খতনজন ফৃখি আয াও়ো়ে ুযযা কাকযবজা, তফু গল্প-গুজযফ বািা য়িখন। 
প্রকৃখতয জই রুদ্ররূ জদিযত জদিযত আখভ বাফরাভ, এই প্রকৃখতয ফুযক আভযা কতইনা কু্ষদ্র, কতিুকুই ফা 
আভাযদয ক্ষভতা। তফুও আভযা অংকায কখয। আফায এিাও জতা খিক, আভযা প্রকৃখতযক বাযরাফাখ, তায রূযয 
িাযন নানা জা়েগা়ে ছুযি জমযত চাই। আভাযদয কাযছ এযকভ একিা খদন ভাযন, দারুণ জযাভাঞ্চকয এক অখবজ্ঞতা। 
 ঘিনায ূত্রাত গতযাযত মিন আযযাীয একিা াইখলং অখবমাযনয ফযাাযয চূ়িান্ত ়ে। প্রথভ আখভ এ 
ফযাাযয জানযত াখয জুখন়েয-এয কাছ জথযক। এভখনযতই কযযানাজখনত রকডাউযন জীফন দুখফজল, তাই মিনই এই 
অখবমাযনয কথা শুনরাভ তিনই জুখন়েযযক ফররাভ, আভযা াইখলং খিযভয াযথ মাফ। জুখন়েয প্রথযভ যাখজই 
খির না। যয আভায নাযছা়িফান্দা জরযগ থাকা়ে যাখজ য়েখছর। 
 প্লাখনং খছর জম রুদ্রদা তযরূ-দা অখবক যাহুর এই চাযজন াইযকযর জানাযুয জথযক কািািার কযাখনং 
জখযয়ে গদিাখর জজখি এয নদী জখযয়ে জগাাফা য়ে জৌঁযছ মাযফ াখিযার়ে। এখদযক শফার, চ়েন-দা, জুখন়েয 
ও আখভ মাযফা গাখ়িযত ওযদয াামযকাযী দর খাযফ। 
 আভাযদয কাজ যফ জবাযয জফখযয়ে আযগ াখিযার়ে জৌঁযছ দুুযযয িাও়োয ফযফস্থা কযা। খকন্তু কাযর 
জফযযাযত আভাযদয জদযী ়ে। ওযা চাযজন াইযকযর জানাযুয জথযক যওনা ়ে জবায চাযযি নাগাদ এফং খনখদজি 
জযাড ধযয কযাখনং জৌঁযছ জেকপাি জযয াখিযার়ে জৌঁযছ মা়ে জৌযন ফাযযািা নাগাদ। যাাঁ, আভাযদয অযনক 
আযগই। এখদযক আভযা মিন জফযযারাভ তিনই জৌযন নিা। তায ওয যাস্তা অস্বাবাখফক িাযা, জা়েগা়ে জা়েগা়ে 
জফ জযাভ। তাই আভাযদয ুবালগ্রাভ জথযক কযাখনং য়ে গদিাখর জজখিঘাি জৌছযতই প্রা়ে ফাযযািা জফযজ মা়ে। আয 
এইিান জথযকই আভায প্রচণ্ড ব়ে কযযত থাযক। কাযণ, জছযরযফরা জথযকই আভায জনৌকায ফযাাযিা িুফ ব়ে রাযগ, 
আযও জফখ ব়ে জনৌকা দুরুখনযত। জদিরাভ, চ়েনদা-ও ব়ে া়ে। অফয, জখদন চ়েনদা আভাযক প্রথভ জথযকই 
া মুখগয়ে মাখির, জকানও ব়ে জনই। 
 জজখিযত জৌঁযছ ফুঝরাভ, আভাযদয জভািযযফাযি প্রা়ে যনযযা-কুখ়ি খভখনি নদীয ফুযক থাকযত যফ। তা আয 
কী কযা মাযফ, বয়ে বয়েই জনৌকা়ে উিরাভ। চ়েনদা-য বযায ফাণী শুধু কাযন ফাজখছর, জদখি খকছু যফ না 
জকানও ব়ে জনই। মাই জাক এ-মাত্রা়ে জনৌকা়ে জচয দুরু দুরু ফুযক ওাযয জগাাফা জৌঁছরাভ। এযয আয এক 
খফখি। জনযভ জদখি জগাাফা ফাজায ফন্ধ, কাযন ফাজায এরাকা়ে জফ কয়েকজন কযযানা জযাগী াও়ো জগযছ। 



অগতযা াাঁিযত াাঁিযত জগাাফা ফাজাযযয ফাইযয অযিা-িযাযে জৌঁযছাই। জিান জথযক প্রা়ে ছ়ে াত খকখভ দূযয 
িাইগায জভায়ি জমযত ভ়ে জরযগ জগর আযযা যনযযা-কুখ়ি খভখনি। 
 জদিরাভ, াইযকর-আযযাী চাযজন ততক্ষযণ দুুযযয িাও়োয ফযফস্থা কযয জপযরযছ এক স্থানী়ে জাযিযর। 
অথজাৎ আভাযদয দাখ়েত্ব-কতজফয মা খছর, ফ ওযদয ঘায়ি খগয়ে য়িযছ। আভযা মাও়োয য জদিরাভ জম রুদ্রদা 
তযরূ-দা অখবক ও যাহুর াখিযার়ে ঘাযি একিা জনৌকায উয ফয খফশ্রাভ জনও়োয ছযর খনিাদ আড্ডা ভাযযছ 
আয াইযকরগুযরা ঘাযিয ায দাাঁ়ি কযাযনা আযছ। জদিযত জয়ে ওযা আভাযদয জনৌকা়ে উযি আযত ফযর। 
জনৌকা ঘাযি ফাাঁধা। তফু আখভ আফায ওই দুরুখনয ব়ে াখিরাভ। খতনজযনয জমৌথ প্রযচিা়ে আখভ বয়ে বয়ে উযি 
মাই। খকছুক্ষণ আড্ডা চরযতই ওখদক জথযক িফয এযরা, দুুযযয িাফায শতখয য়ে জগযছ। রুদ্রদা হুজুগ তুরযরা, 
জনৌকা খনয়ে আভযা একিু ভাঝনদীযত ফা ওাযযয িাাঁখ়ি আয আযায ঘুযয আফ। 
 শুরু যরা আভাযদয জনৌকা-খফরা ফজ। জফ খকছুিা জমযতই আভায ব়ে রাগখছর মখদ দখক্ষণ যায়েয াযথ 
জদিা য়ে মা়ে! মখদও িাাঁখ়িয া খদয়ে জমযত জমযত জদিরাভ, জেযরয জকায এখয়ো জার খদয়ে জঘযা। প্রা়ে 
৪৫/৫০ খভখনি আভযা জনৌকা জচয ঘুযরাভ। খতয ফরযত কী, তিন দুরুখনয ব়ে অযনক কযভ জগযছ, এফং ভযন 
যি আযযা মখদ ঘন্টািাযনক জঘাযা জমযতা জফ বারই যতা। আভযা গা়িীযত খপযযফা, খকন্তু ওযদয চাযজনযক জতা 
জই াইযকযরই খপযযত যফ। জই তাখগযদ জপখযঘাযিই খপযযতই যরা। এয জদখ ভুযখগয জঝার, বাত আয 
যারাড যমাযগ শুরু যরা ভধযাহ্নযবাযজয ারা। অম্ভফ তৃখি কযয ফাই খভযর একাযথ িাও়ো-দাও়ো াযরাভ 
খতয ফরযত আভায জতা ভযন খির অযনকখদন যয একিা খভখন খকখনক কযরাভ। 
 তাযয ফাই খভযর খদ্ধান্ত খনরাভ খভখনি যনযযা যয জফযযাযফা। ওযা চাযজন মথাযীখত াইযকযর আয 
আভযা চাযজন অযিা়ে জগাাফা জজখি ঘাযি জৌঁযছ জনৌকা জখযয়ে ওাযয খগয়ে গাখ়ি জনযফা। জ আয যরা না। 
খভখনি যনযযা জযি-এয কথা খছর, খকন্তু জকযি জগর জদ়ি-দুই ঘন্টা। প্রফর ফৃখি আয ঝয়িা াও়ো, তাযই ভযধয 
চরখছর তযরূদা-য গুনগুন কযয গাও়ো গান আয খফখবন্ন াায়িয জযাভাঞ্চকয অখবজ্ঞতায গল্প। অফয একই 
যে চরখছর ফাজ ়িায গুরুগুরু ব্দ। জ এক অদু্ভত ুন্দয খযযফ। 
 ফৃখি একিু কভযতই ওযা জম মায ভযতা াইখলং কযায উমুক্ত ফলজাখত য়ি শতখয য়ে খনর। আভযাও 
বাগযচযে একিা অযিা জয়ে ওযদয যেই যওনা খদরাভ জগাাফা জজখিঘাযি মাও়োয জনয। ওযা াইযকযর আয 
আভযা অযিাযত। জদিযত জদিযত জগরাভ। খফখবন্ন যযঙয াইযকর, তায যে খফখবন্ন যযঙয ফলজাখত যা আযযাী 
ফনু্ধযদয ফুযজয ভাঝিাযন উজ্জ্বর নক্ষযত্রয ভযতা রাগখছর। ভাযঝ ফৃখি খকছুক্ষযণয জনয থাভযরও যয খিগুণ ফৃখি 
ভাথা়ে কযয আভযা চাযজন, যয ওযাও এযক এযক এয জৌঁছযরা জগাাফা জপখযঘাযি। এয শুখন জনৌকা জফখযয়ে 
জগযছ। খভখনি যনযযা কুখ়ি য আয একখি আায কথা। খকন্তু এযরা প্রা়ে আধ ঘন্টা য। এখদযক ফৃখিও তায 
জজায ফাখ়িয়েযছ আন গখতযত। চাযখি াইযকর আভযা আিজন যে আযযা খকছু মাত্রী এযক এযক উযি ়িরাভ 
জনৌকাযত। অযনকখদন য এই যকভ কাকযবজা খবজরাভ। ীত কযযরও জফ বারই রাগখছর। আভাযদয কাযছ 
নূযনতভ একিা ছাতাও খছরনা, ুযযািাই দাখ়েত্ব খনয়ে জুখন়েয গাখ়িযত জযযি এযখছর, খনযজ ভুযিয ভাস্কিা িুযর 
ভাথা়ে যযখছর। জনৌকায ফাখক ফাই অদু্ভতবাযফ আভাযদয জদিখছর, কাযণ দৃয খফখচত্র। অখবযকয ঞু্চয (ফলজাখত) 
াভযনয খদযক জুখন়েয ঢুযকযছ, ভাঝিাযন অখবক খছযন এক্সট্রা অংিা়ে চ়েন-দা। যাহুর দাাঁখ়িয়ে, ওয ঞু্চয খনযচ 
আখভ। শফার তযরূ-দায ঞু্চয খনযচ, ওয ভাথা়ে তযরূ-দায নযাযাক-এয কবায। দরযনতা রুদ্রদা দাাঁখ়িয়ে 
াভযন ভাযঝ ভাযঝ াইযকরগুযরা খিক কযযছ আয আভাযদয াযথ গল্প কযয মাযি। ঞু্চয খনযচ ভুি রুকাযনায 
প্রধান কাযণ খছর প্রফর াও়ো। যে ফৃখি জমন জচাযিভুযি গায়ে ভাথা়ে তীযযয ভযতা খফাঁধযছ। ভাযঝভাযঝ অন্ধ 



কানাইয়েয ভযতা চ়েন-দায াযযকৌতুকূণজ গরা, ‘আয কত ফাখক ডুযফ মাও়োয আযগ জানা।’ আভায জীফযন 
নদীযত ফৃখি একফাযই জদযিখছরাভ, তাও দূয জথযক। খকন্তু এযকভ প্রফর ঝ়ি ফৃখিয ভযধয নদীযত জনৌকা়ে াখ়ি 
জদও়োয অখবজ্ঞতা জকানখদনই ়েখন। তযফ প্রকৃখতয অকৃণ জৌন্দমজ জদিযত জদিযত ব়ে ছাখয়ে আনন্দিাই জফখ 
জয়েখছ। 
 ফুক খঢ খঢ কযা এক অধযা়ে জল কযয গদিাখর জপখযঘাযি একিা চায়েয জদাকাযন িা-যমাযগ চা 
জিরাভ। ওযা জফখযয়ে ়ির াইযকযর। আভাযদয গাখ়ি যািা খছর গদিাখর ফাজাযযয গযাযযযজ। জুখন়োয গাখ়ি ফায 
কযয িািজ খদযতই আভযা জচয ফরাভ। জপযায ভ়ে চ়েন-দা ওযদয াইখলং এয জফ কয়েকিা খবখডও ি খনর 
আয কথা ’র আভযা কযাখনংয়ে খগয়ে ওযদয জনয অযক্ষা কযযফা। মখদও আভাযদয কযাখনং জৌঁছযনায আধঘন্টা 
ভযধযই ওযা জৌঁযছ খগয়েখছর। কযাখনংয়েয ভাতরা নদীয খেযজয ওয দাাঁ়িাযনা ম্ভফ ন়ে জদযি আভযা খেজ জখযয়ে 
ফাাঁখদযক জবখযয যাস্তা়ে ঢুযক ়িরাভ। নতুন শতখয ও়ো কযাখনং শ্মাযনয াভযন জা়েগািা খনতান্তই খনখযখফখর ও 
ভযনাযভ। এিনও শফদুযখতক চুখি চারু ়েখন, জদিরাভ অযনযকই আযাযয ুন্দয ফাাঁধাযনা খিগুযরাযত ফয আড্ডা 
খদযি। একভ়ে ফৃখি কযভ ইরযগুখ়ি দা়ে, তযফ জঝায়িা াও়ো জবতয মজন্ত কাাঁখয়ে খদখির। কযাখনং জভায়ি 
এয ফাই খোযা খভখি খদয়ে ারকা জিুযজা জযয, একিা জছাট্ট জেক খনয়ে আফায চরা শুরু। কথা ’র, এফায 
দাাঁ়িাযনা যফ যখিযতয ফাখ়িয াভযনয চায়েয জদাকাযন। রকডাউযনয কাযযণ জট্রন ফন্ধ। আভাযদয িুফ কাযছয জভম্বায 
যখিযতয যে জদিা ়ে না ইদানীং, তাই ওয যে একিু জদিা আয আড্ডা ভাযািা দযকায। খকন্তু রুদ্রদায যে 
কথা ফযর খিক যরা এিন আয জকাথাও জেক ন়ে, জাজা জানাযুয। এফায ফাখ়ি জপযায ারা।  
 আভাযদয একিু আযগই ওযা জপযায জনয যওনা খদয়েখছর, খকন্তু আভযা মিন ওযদয ে কযরাভ তিন 
জদিখছ এযক অযযয জথযক জফ দূযযত্ব চরযছ। ফায প্রথযভ আযছ অখবক তাযয যাহুর তযরূ-দা এফং ফ 
জযল অযনকিা খছযন রুদ্রদা। খকছুিা এযগাযতই জফতযফখয়ো জভায়িয কাযছ জপাযন িফয এর, রুদ্রদায জডিচজ কাজ 
কযযছ না, ফযািাখয ভযা কযযছ। অগতযা দাাঁখ়িয়ে ফাইযক এক জা়েগা়ে কযা ’র, জুখন়েয আয চ়েন-দা জগর 
ফযািাখয খকনযত। িাখনক য ফাই আফায জপযায যথ। গাখ়ি খপযর উিযবাগ, কািািার, চাম্পাাখি, াউথ গখ়ি়ো, 
কাখরকাুয জিন, নািাগাখছ য়ে জানাযুয জভা়ি। চ়েন-দাযক ফাখ়িয াভযন নাখভয়ে আভযাও যাজুয য়ে 
ুবালগ্রাভ জৌঁছরাভ ৮ িা নাগাদ, আয ওযা জানাযুয ঢুকযরা ায়ি নিা়ে। ফৃখিিাও তিন জথযভ জগযছ। শুধু 
াযাখদযনয প্রকৃখতযক নানা রূয জদিা, আয দযর মযথি জবজায সৃ্মখতিা তিনও িািকা যয়েযছ। 
 


