
 

 

 ‘ৃথিবীর গভীর গভীরতর অুখ এখন’ – আত্মপ্রকাশলর মশে এই কশম থপ্রে কথবর ংথি ধার কশর 
আমাশের লঙ্কা বযি কশরথিাম। বশথিাম, ৃথিবীর জ জঙ্গ নেী াগর ববত জনে ববাত্মক েূশে আক্রান্ত। 
েুভবাগয, সথেশনর লঙ্কার সমঘ এতটুকু শরথন, বরং আজ আরও ঘনীভূত, ভযতা আরও বড় চ্যাশশের মুশখ। আমরা 
সতা সেথখইথন, আমাশের আশগ যাাঁরা থিশন, তাাঁরাও সেশখনথন সয মনুযমাজ এত বড় থবশে শড়শি। বহু আশগ, 
থিতীে থবশ্বযুশের মাথিশবব এক ভাইরা (সাোইন ফু্ল) ানা থেশেথি ৃথিবীশত, প্রাে চ্ারশকাথট মানু মারা 
থগশেথি। তবু সই ভাইরাশর ানাোথর এত বববযাী ববগ্রাী থি না, জীবন তখনও সিশম িাশকথন। আজশকর 
ভাইরা বার স্বাভাথবক জীবন সকশড় থনশেশি, ারা ৃথিবীশক অদু্ভত এক ভশের জটাজাশ বন্দী কশরশি। অিচ্ 
১৯১৮-এর মে সিশক স্র সযাজন এথগশেশি থবজ্ঞান, থচ্থকৎা বযবস্থা, তবু এক কু্ষদ্রতর অেৃলয লত্রু কশরানার 
সমাকাথবা কশর উঠা যাশে না। কারে, এই লত্রু স্বাভাথবক নে, ৃথিবী সয বযাথধশত েীঘবকা ধশর ভুগশি তার সিশক 
জন্ম থনশেশি এই ভাইরা। তাশক ামা থেশত থগশে সেল েুথনোর মুরুথিরা যশিে ভুভা কশর বশশিন এশকর 
র এক। কী করা? ভযতা বরাবর প্রকৃথতর থবরুশে যুে সঘাো কশর ৃথিবীশক নানাভাশব থনিঃস্ব কশর থেশত থেশত 
এতেূর এশ আজ ামানয এক কশরানার থনরামে খুাঁশজ াশে না! তবু, এবং তবুও, এটা সল তয নে। আমরা 
এখনও থবশ্বা রাথখ, ‘েুিঃমে সিশক ুমশে মানু সৌঁশি সেশব মানুশক।’ াধারে শুভশবাধ ম্পন্ন মানু, থচ্র 
অথভযাত্রী মানু!  
  
 যাাঁ, যারা অথভযাত্রী তাশের োে অশনক সবথল। কারে তাাঁরা থচ্রথেন প্রকৃথতর াশি থমতাীই াথতশেশি, 
প্রকৃথতর ‘শর খবরোথর কশরথন কখনও। যারা অযাডশভঞ্চার করশত করশত থতযকাশরর অযাডশভঞ্চারার শে উশঠশি 
বা শত চ্াইশি, তারাই জাশন সকমন কশর বাধার াাড় যত সথরশে ুন্দশরর লীশব ওঠা যাে, ববশতর ওধাশর বা 
মুশদ্রর গভীশর থবশশ্বর ুন্দরতম সেশল সৌঁিশনা যাে। আজশকর এই প্রথতকারীন থেশনও ড়াই থেশে থকন্তু সই 
অথভযাত্রী মানুশরা। আক্রান্তশের াশল োাঁড়াশে, েুশযবাশগ ত্রান থনশে িুটশি, ভশে ভশে কুাঁকশড় িাকা াধারে জশনর 
মশন াগাতার া থেশে যাশে। েুশযবাগ েুথববাক অথতক্রম কশর সবাঁশচ্ িাকার অভযা ও অথভজ্ঞতা সয তাশের 
আশি। তারাই িাকশব াশল। বাবাহুয, আশরাী এখাশন বযথতক্রম নে। এই থরবাশরর অযাডশভঞ্চারার ে সবথরশে 
ড়শি প্রােলই, েুচ্াকাে সচ্শ চ্শ যাশে কাাঁা কাাঁা মুুশক। খুব থকিু নে, একটু া সজাগাশনা, একটু াশত 
াত রাখা।  
 
 একটা কাশজর কিা। এবার সিশক আশরাী e-মযাগ প্রথতমাশ াথজরা সেশব আনাশের েরবাশর। একটু 
সেখশবন আমাশের াতাগুশা। কাজ সতা চ্শবই, কিাও চ্ুক। আনাশের কিা, আমাশের কিা ...।  
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