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[প্রফীণ দমাত্রী নৎফাফু অফযপ্রাপ্ত যকারয কভমী। ইরন বালরা ছরফ ততালরন, 
বালরা ফলরন, এফং করভ ালত তফ স্বচ্ছন্দ …। ম্প্ররত আভালদয ভলযয ঙ্গী 
লে ঘুলয এললছন ূফম কুভােুলনয রিররং এক তেক-রুলে।]    

 দুুয তদড়োে আফায থর ে তফকযালে তৌঁলছ তগরাভ। খাো দাোয য আভযা ফাই 
একালথ ফরাভ যফতমী দলে রনলে কথা ফরায জনয। কাযণ ইরতভলধয একো রদন ফৃরিয জনয আভালদয 
নষ্ঠ লেলছ, তায উয অলঝায ফৃরি আভালদয গরতলক করভলে রদলেলছ। খান তথলক নারভক তেরোয 
মাোয প্রধান অন্তযাে র জলরয স্বল্পতা। তই যকভ ফযাফস্থনা না থাকাে আভালদয  বুগলতই লফ। দুগমভ 
লথ অলতা জর ফন কযা এক দুুঃাধয ফযাায। তমখালন তাাঁফু তপরা মালফ তখান তথলক জলরয উৎ অন্তত 
এক রকলরারভোয রনলচ। তা এলগালত াযতাভ। রকন্তু প্রকৃরতয ফাযলণয বালা, তভঘ ফৃরিয ভলধয াাড়ী 
ররচ্ছর লথ এলগালনা আয ভলেয অপ্রতুরতা ফ রভররলে আভযা ফাই রদ্ধান্ত রনরাভ - আয এলগালনা নে, 
এফায তপযায ারা। ভন বাযাক্রান্ত ফায। কালযায ভুলখ কথা তনই। প্রকৃরতয ভালঝ তভঘ, ফৃরি, তযাদু্দয, 
রলভর াো, অজানা ারখলদয আনালগানা। এলফয ভালঝ দাাঁরড়লে আলছ তেত শুভ্র ফযলপয ভুকুে যা 
রভারলেয ারয। তই রদলক তারকলে তারকলে ভন বযলছ না আভালদয। রফকালরয ূমম ঢলর ড়লছ - শুরু 
লরা তভলঘয ালথ ড়ন্ত তফরায যরিভ আলরায তখরা। াোে লয লয মালচ্ছ তছাঁড়া তভলঘয দর। রিভ 
আকাল নােকীে কযানবা রযফতমন লচ্ছ প্ররত ভুূলতমই। ধীলয ধীলয অন্ধকালয ডুলফ মালচ্ছ চারযরদক। ভন 
বায কলরয। চালেয কাল চুভুক রদলত রদলত রঝরকরভরক তাযাে বলয তগর আকা। বাঙা চাাঁদ আলে আলে 
আলরা রদলত শুরু কযর তুলায ৃলঙ্গয উলয। রূারী আলরায তছাাঁো ড়লরা ানোররদ্বালযয চূড়াে। ধীলয 
ধীলয আলরারকত লরা অনয তুলায চূড়াগুলরা। তচাখ যালত ারয না।   
 যালতয খাফায ততরয - ডাক ড়র ফায। থারাে খাফায রনলে তখলত তখলত তারকলে যইরাভ রূারী 
রভারলেয রদলক। রপলয তমলত লফ - এ অলভাঘ তযলক তভলন রনলতই লফ। আংরক তগাছগাছ কলয শুলে 
ড়লরা ফাই। চুরালড় ভাঝযালত উলে একাকী চাাঁলদয আলরাে রভারলেয তৌন্দমম উলবাগ কযায তরাব 
াভরালত াযরাভ না। আফায শুলে ড়রাভ।   
 ১৩ অলটাফয ২০২২। তবালযয ূমমরকযণ ফ করে ৃলঙ্গয উয তানারী রার েীকা রযলে রদলত 
রাগর। কযালভযা  তভাফাইলর াোয ড়লছ ঘন ঘন। মতো ধযা মাে। আজ নাভলত লফ। উলদ্দলয নারভক 
গ্রালভয রকছু উলয তকান এক ফুরগোলর তাাঁফু তপরা। তখন আভালদয লঙ্গ তগারগনা তথলক আা দুই 
াযলভে। 
 তরাোকম্বর গুরেলে আফায থচরা। নতুন কলয ফুঝলত াযরাভ াালড়য উৎযাই থ কতখারন 
রফদজনক। তকান তকান জােগা এক-তদড় পুে চড়া, তায উয রবলজ মাো নড়ফলড় াথয। রলে 



বাযী রুকযালকয তফাঝা রনলে তকালনাযকলভ নাভলত শুরু কযরাভ। একেু অাফধানতা অলনক রফদ তডলক 
আনলতই ালয। ঘরড়য কাাঁোয কথা ভলন কলয উতযাই লথ নাভলত রাগরাভ। ভালঝ আফায ফুজ তৃণবূরভ। 
ূলমময আলরাে ঝরভর কযলছ। ঘন ফুজ াালড়য গাছ। একেু রফশ্রাভ - একেু পলো ুে - একেু াত া 
ছরড়লে রফশ্রাভ। এফায আয তদযী নে। এলগালতই লফ। আফায উৎযাই থ। এফায যলডালডনড্রলনয ঘন 
জঙ্গর। ভালঝভালঝ অলনকগুলরা রু রু জরধাযা তরযলে আভযা তৌঁলছ তগরাভ ঐ যলডালডন্ড্রন তঘযা একো 
তছাট্ট ফুরগোলর। দুুয গরড়লে তগলছ, তাই তড-যাক রদলে রাঞ্চ াড়া। ঝণমায জলর াত ভুখ ধুলে  াাঁোয 
শুরুয প্রস্তুরত রনলতই আফায ফযপ ফৃরি, ফুজ আফায াদা লে তগর। ভলন রচ্ছর মরদ যলডালডনড্রলন পুলরয 
ভে লতা! কল্পনা কযলত কযলত গালছয তরাে আশ্রে রনরাভ।  ফলমারত লয ফলনয ছাতা তবদ কলয ফৃরি আয 
ফযপ কুরচ ঝলয ড়ায দৃয আয ব্দ ভন প্রাণ রদলে অনুবফ কযলত রাগরাভ। তকালনারদন বুরলত াযলফা না 
এই রযলফ।  রকছুেণ য ধাযাাত কভর। শুরু লরা চরা। অফললল নারভক গ্রালভয একেু উলযয 
একো ফুরগোলর আভযা থাভরাভ। ফৃরি ফন্ধ। তযালদ ঝরভর কযলছ চারযরদক। তাাঁফু খাোলনা ’র। ফাই ফযাে 
’র তবজা জাভাকাড় শুকালত। চালেয জনয ফাই তৃষ্ণাতম। েুকোক তখলত তখলত চারযরদলকয রূযগন্ধ 
অনুবফ কযলত যলত ন্ধযা নালভ।   
 কালছয গ্রাভ তথলক কাে তজাগাড় কলয আগুন ধযালনা লরা। ফাই রঘলয ফরাভ। উত্তা অনুবফ 
কযলত কযলত গল্প গুজলফ তভলত উেরাভ। তকউ গান, তকউ করফতা, তকউ ফযারিগত ভজায অরবজ্ঞতা, তকউ 
তকউ নােলক ভারতলে রদর। বাযাক্রান্ত ভনলক চাঙ্গা কযলতই এই প্রো জারয থাকর। ডাক ড়র যালতয 
খাফালযয। ক্লান্ত যীয না চাইলর ফল ফল অনুবফ কযলত রাগরাভ তাযা বযা যালতয আকা, দুলয চাাঁলদয 
আফছা আলরাে তুলায আচ্ছারদত রগরযযারজ। একেু য ঢুলক ড়রাভ তাাঁফুলত। তচাখ ফন্ধ কযলর স্বলেয 
ভলতা তবল তফড়ালত রাগলরা -- ফুজ ফুরগোর, াাড়ী থ, তছাে ফড় ঝণমা, দুলয ুউচ্চ াালড়য ারয 
তকানো ফুজ, তকানো ফযপ ভাথাে, তকানো  ারকা তভলঘ ঢাকা…  ফনয রঝাঁ রঝাঁ তাকায ডাক…  
 ১৪ অলটাফয ২০২২। তবালয উলে চালেয লযই তাাঁফু তগাোলনায ারা, ফ তফাাঁচকাফুাঁচরক তগাছালনায 
ারা। প্রাতযা তলয আফায রনলচ নাভলত শুরু কযরাভ। নারভক গ্রালভয লথ লথ ছড়ালনা অায তৌন্দমম। 
চরলত চরলত তদখা তগর গ্রালভয যকারয প্রাথরভক রফদযারে। তছাে তছাে ফাচ্চালদয ড়ালচ্ছন এক রেক 
আয এক ররেকা। আভযা নালদয অনুভরত রনলে রশুলদয ভলধয রলজন্স রফররলে রদলত থারক। অনারফর 
আনলন্দয তঢউ আছলড় লড় রফদযারলেয আরঙনাে।  
 রকন্তু ঘরড়য কাাঁো আভালদয এরগলে তমলত ফরর। লথ তমলত তমলত আভযা কুরড়লে রনরচ্ছরাভ 
প্লারিলকয তছাঁড়া যালকে। রভারেলক রযস্কায যাখায দারেত্ব ততা আভালদযই। রযলফলক ুন্দয যাখা, 
ুন্দয কযায প্রোল ব্রতী আভযা। ালে ালে যাভগঙ্গায তৌন্দমম উলবাগ কযলত কযলত আভযা ারজয 
রাভ একো তছাে ততুয উয। আফায আভালদয া আেলক রদলরা যাভগঙ্গায লপন জরধাযা। ঝুরন্ত 
ততুয উয রশুলদয ভতন তছাোছুরে কযলত রাগরাভ। তকউ তকউ াথয রডরঙলে খযলরাতা নদীয কাছাকারছ 
লত চাইর; লয বে তলে ত তচিা তথলক রফযত ে তাযা। অফললল দররতয রনলদমল আফায াাড়ী 
লথ তগারগনায রদলক।   
 তগারগনাে তৌঁলছ নতুন একো তাভলিলত ভাথা তগাাঁজা। অরত তাড়াতারড় বাত আয আরুলদ্ধ রঘ 
লমালগ তে ুলজা। কলরই প্রাে রদ্বগুণ খাে। রফকালরয ড়ন্ত তফরাে চালে চুভুক। একেু য গযভ গযভ 



ুয - একদভ ভালখা ভালখা!! াভলনয ফাযান্দাে আগুন জ্বাররলে ফাই রভলর রঘলয ফরাভ। চরলরা ভজায 
গল্প। এ য রছলন রেপু্পরন কাো। যালত খারয ভাং রদলে বাত। ভলন ’র তমন এতরদলনয অবুি অফস্থা 
তথলক ভুরি। রকন্তু আভালদয এতরদলনয াাঁোয ঙ্গী াযলভেলদয তদখরছ নালতা! অলনক রদন য যা রনলজয 
জােগাে রপলয তফাধে আযালভয ঘুভ রদলচ্ছ!  
 লযয রদলনয জনয গারড় রনলে ড্রাইবায জগৎ এল তগলছ। রফলদ রফবুাঁইলে এো একো স্বরে। 
আভযা তগাছগাছ তলয শুলে ড়রাভ। ফাইলয গবীয খালতয ভলধয রদলে যলে চলরলছ যাভগঙ্গা, ফন্ধ ঘলযয ভলধয 
তথলক তানা মালচ্ছ তায ভৃদু গজমন। ফন্ধ তচালখয ভলধয আফায াাড়ী স্বরের তৌন্দলমময আনালগানা।  
 ১৫ অলটাফয ২০২২। তগারগনায আকা - ফাতা - ফুজ াাড় তমন ভন বায কলয রফদাে 
জানালনায প্রস্তুরত রনলচ্ছ। রফদােলফরাে আভযা তকভন তমন লে মারচ্ছ। ১১ো নাগাদ আভালদয গারড় ছাড়র। 
তাাঁছারাভ বাযারযয ফনদপ্তলযয অরপল। খালন রনরদমি কাগজলত্রয কাজ তলয আফায গারড় ছাড়র। রেয 
রফনয ফনাঞ্চর। এক াল াাড় তায াল যাো রদলে চরলছ আভালদয গারড়, অয া রদলে ফলে 
চলরলছ রন্ডারয নদী, াালড়য লথ তভা বঙ্গ লচ্ছ না রকছুলতই। রডনায পলযি তৌঁছালত তৌঁছালত প্রাে 
লন্ধয লে তগর। ূলমময রার আবা রিভ আকা জুলড়। তম তাভলিলত থাকায ফযাফস্থা ’র তায উত্তযরদক 
এক প্রকায উনু্মি। তবালযয রভারেলক তদখা তদোয জনয আন্তরযক প্রাথমনা জারনলে তর ভুরড় রদরাভ।  
 ১৬ অলটাফয ২০২২। াাঁচোে এভরনই ঘুভ তবলঙ উলে ড়রাভ। আকাল তাযাযা তখন রছর। 
ধযানভগ্ন প্রকৃরতয ভালঝ একা শুধু আরভ। জগলতয ফ আনন্দ তমন ভুখয রনেব্ধতাে। োৎই তভা বঙ্গ ে। 
ফাইলক রনলেই ততা ফ আনন্দ বাগাবারগ কলয রনলত লফ। ঘলয ঢুলক ডাক রদরাভ ফাইলক। োন্ডায আলফ 
তঝলড় তপলর উলে লড় প্রলতযলক। প্রকৃরতয রূ আত্মায অঙ্গীবূত কযায জনয ফাইলয ারজয ’র দলরয 
ফাই। 
 উত্তয আকাল রভারলেয চূড়াে চূড়াে রাঁদুয রে আাঁকা লত রাগলরা। আফায ভলযয আনন্দ 
উচ্ছ্বা। ঐ ততা ভাইকলতারর, ঐ তম তদখা মালচ্ছ তচৌখাম্বা --- এই যকভ আয কলতা কী। উচ্ছ্বা আয 
আলফলগয ফনযাে তবল মারচ্ছরাভ ফাই।  
 রনভমভ ঘরড়য কাাঁো। ততযী লে আফায গাড়ীলত ো। রকছু লয আভযা তৌঁলছ তগরাভ তনরনতার। 
খানকায রফেৃত হ্রলদয াভলন একেু ভে কারেলে গাড়ী আভালদয তৌঁলছ রদর কােলগাদাভ তযরলিলন। 
এতরদলনয রুকযাক গুলরা োৎ তফর বারয ভলন লত রাগলরা। তেলন উলে ফালেয উয শুলে ড়রাভ। 
আফায তই প্রাতযরক জীফলনয অলভাঘ াতছারন। লঙ্গ কলয রনলে মাো এক ফুক ভধুয ূখ সৃ্মরত।  
 তেলন রপযলত রপযলত কাাঁচা ালত তরখা াাড়ী লথ াাঁোয অলগাছালরা এই ফণমনা। --- আফায কলফ 
রনতয রদলনয ফাাঁধন রছাঁলড় ----   


