
- গগোকুরচন্দ্র দো   

 একদো দূয অতীতত ননম্নফতেয ভুদ্রতটফততী নফস্তীনত অঞ্চর জুতে ুন্দযফন উত্তযূতফত চট্টগ্রোভ গথতক 
দনিতণ ুযী মতন্ত প্রোনযত নছর। ভুঘরতদয োনকোতর এই অঞ্চরতক যোজস্বতোনরকো গথতক ফোদ গদওয়ো 
তয়নছর। তো গথতক এভন একটো ধোযণো োধোযণভতন প্রনতনিত নছর গম এত ফে এরোকোয় আদত গকোনও 
ভনুলযফনত ফো কলতনতমোগয জনভ নছর নো। ওই ভতয়ও ুন্দযফন নছর গছোট-ফে নদী খোাঁনে দ্বোযো নফবোনজত 
ুন্দযী, গযোন, গগাঁউয়ো, ফোইন প্রবৃনত রফণোমু্ব ফৃতিয ঘনজেতর ঢোকো অংখয দ্বীতয ভনি। জেরগুনর নছর 
ফোঘ- নোনো নংস্র শ্বোতদ ূনত। ফোঘ তোয ম্মভ আদোয়কোযী গচোযোয জনয ইংতযজতদয কোতছ তকভো 
গতয়নছর ‘যতয়র গফের টোইগোয’। ভধয আঠোতযো ততক মখন নিনটযো ফোঙরোয োনিভতোয় আত তখন 
অফয ুন্দযফতনয নযয অতনক গছোট তয়তছ। উনন ততক যকোনযবোতফ ুন্দযফতনয ীভো ননধতোনযত য় 
নিতভ হুগনর নদী গথতক ূতফত গভঘনো নদী মতন্ত। নিনট োতনয ূচনোতফত ুন্দযফন ম্পতকত গমভন 

জনূনয বোফো তয়নছর তো নকন্তু নচযকোর নছর নো। ইংতযজ যকোয অনতনযক্ত কৃনলজনভ উদ্ধোতযয জনয 
করকোতোয নদক গথতক জের গকতট জনভ ফতন্দোফস্ত নদতত শুরু কতয। এই জের োনতরয মুগ চতরনছর গগোটো 
উনন তক জুতে। গই ভতয় ফোদোফতনয গবীতয কতয়কমুগ ধতয গঢতক থোকো ভনুলযফনতয,  এফং একনট 
ভৃদ্ধ ংসৃ্কনতয ননদতন গরোকভতি আতত থোতক। এইফ ননদতনগুনরয ভতধয ফতফোনে, ভনন্দয-ভনজদ, 
গোেোভোনটয োত্র, আনদভ অরঙ্কোয, গদফতদফীয ভূনতত, গুপ্ত-োর-গন মুতগয ভুদ্রো ও তোম্রতরখ, ইতযোনদও নছর। 
উনন ততকই গদন নফতদন নিতজতনয ভতধয এই নফশ্বো ক্রভ দৃঢভূর তয় গম, এই গোতেয় ফোদোফতন 
একদো একনট উন্নত বযতোয নফকো ঘতটনছর।  



 এযোতজযয দুই ২৪-যগনো গজরোয নফোর বূখি জুতে ুন্দযফতনয নফস্তোয নছর একনদন। এই 
জেরভতরয নোনো প্রোতন্ত নফনবন্ন ভতয় নোনো প্রত্নোভগ্রীয আনফস্কোয তয়তছ। উক্ত প্রত্নোভগ্রী ফস্তুত প্রোক-
নিনটমুতগয ননদতন ফতর গতফলকযো ভত প্রকো কতযতছন। ইনতোতয ছোত্র ও নিক ওয়োয ুফোতদ 
এতদঞ্চতরয প্রনত আভোয এক স্বোবোনফক টোন নছর। নফনবন্ন কোযতণ আভোযও নফশ্বো জতেতছ গম ুন্দযফতন 
প্রোগ্রয জীফনমোত্রো ও ংসৃ্কনতয নফকো ঘতটনছর।  
 মোক, এই গম শুরুতত অতনকটো ইনতো-কথো ফরো ’র তোয কোযণ োম্প্রনতক এক ভ্রভতণয 
অনবজ্ঞতো। গফেোতনোয অনছরোয় এভন একনট দ্বীত চতর নগতয়নছরোভ, আভোয নফশ্বো, গমখোতন মথমথ খনন ও 
অনুন্ধোন তর দনিনফতেয রুপ্ত ইনতোতয অতনকটো ুনরুদ্ধোয ম্ভফ তফ। অফয আজতকয গল্পটোয শুরু 

নকছুনদন আতগ। অবযোফত ইন্টোযতনট তল্লোন 
চোনরতয় ুন্দযফতনয দ্বীভূতয নচত্র ও চনযত্র 
গফোঝফোয গচিো কযনছরোভ। তখনই নফনিপ্ত এক 
প্রনততফদতন গদতখনছরোভ, জর-জেতরয ভতধয 
কোনরতফযো জের এরোকোয উগ্র-নচত্র। গফ 
অদু্ভত ছনফ। ওখোতন নদীতট ফযোফয দীঘত প্রোনযত 
রোরযতঙয গছো গদখো নগতয়তছ। আভোয তোৎিনণক 
ধোযণো ’র, নীর ফুতজয ভোঝখোতন গদখো ওই রম্বো 
রোর গছো খুফই তোৎমতূণত একটো ইোযো। ওই 
দ্বীত একফোয গমতত গতর গফ য়। বফোনোটো 
ভতন ভতন দোনো ফোাঁতধ। মোওয়ো তয় ওতঠ নো ো। 
োধোযণ ভ্রভতণয জ ুতমোগ গমখোতন গনই 

গখোতন নক আয ইতে তরই মোওয়ো মোয়? নকন্তু এতিতত্র ঘটনোচতক্র ুতমোগ এত গগর নকছুনদতনয ভতধযই। 
এক ননকটোত্মীতয়য গৌজতনয যকোনয ফযফস্থোনোয় ফননফবোতগয রতঞ্চ ওয়োয তয় ুন্দযফন গদখোয আভন্ত্রণ। 
ফরোফোহুরয, গন ুতমোগ োতছোেো কনয নো। নননদতি নদতন কযোননংতয়য গদখোনর গথতক রঞ্চ ছোতে। চরনত 
নদীতথ ভোতরো নফদযোধযী তয় জতনখোনর ুধনযখোনরয আো ঘুতয প্রথভযোতত ফনন-কযোম্প দ্বীত 
যোনত্রমোতনয ফযফস্থো য়। যনদতনয পযূনচতত ূফনদতকয জননপ্রয় নকছু জোয়গো ঘুতয গদখোয কথো। নকন্তু 
ইনতভতধয আনভ আত্মীয় ভোযপৎ ভতনোফোনো ফযক্ত কতযনছ রতঞ্চয োতযঙ-এয কোতছ। োতযঙ বদ্রতরোক জর-
জেতরয যোস্তোয় গফ অনবজ্ঞ, এখোনকোয নদী খোাঁনেয নফনচত্র জটোজোর বোতরো গচতনন। আনভ তোাঁতক ইন্টোযতনতট 
গদখো কোনরতফযো জেরভতর দুনরবোোনন দ্বীতয কথো ফররোভ। নোতভ নচতন উঠতত োযতরন নো নতনন। তয 
ছনফয ফনতনো নদতত ভতন ’র জোয়গোটো নতনন ধযতত গতযতছন। ভুতখ ফরতরন, ‘োাঁ, এযকভ রোরতছো ভোকতো 
দ্বী আনভ গদতখনছ।’ গদতখতছন, নকন্তু নঠক গকোথোয় গদতখতছন তো ো ভতন কযতত োযতরন নো। আনভতন 
দীঘত নচন্তোয তয নননিত তরন জোয়গোনট ফোঙরোতদ ীভোনোয ননকটফততী গকোনও অঞ্চতর তফ।  
 যনদন কোতর রঞ্চ ূফতননধতোনযত ূনচ গভতন ূফনদতক নো নগতয় নিভনদতক যওনো নদর। 
ননয়ভভোনপক জনয-কোতজ ুন্দযফতনয ফখোতনই োতযতঙয মোতোয়োত আতছ। তফু গই রোরতছো ভোকতো দ্বী 
নক আয তজ খুাঁতজ োওয়ো মোয়? অংখয গছোট ফে জোনো অজোনো দ্বী প্রদনিণ কতয নতনন দ্রুত ফে নদীতত 



গৌঁছতত চোইতছন। ফোঙরোতদ ীভোনো নো গদখতত গতর ফুনঝ দুনরবোোনন দ্বীতয গখোাঁজ নভরতফ নো। যোস্তো 
ংতি কযোয উতেতয রঞ্চ নদীথ তযোগ কতয প্রতফ কতযতছ খোাঁনেতথ। গই খোাঁনে ক্রভ খুফ ঙ্কীনত য়। 
দুই ধোতয জের আযও দুতবতদয ঘন তয় আত। গোনো গগর, দুই নদকই নোনক অনতভোত্রোয় ফযোঘ্র অধুযনলত। 
আয গোল নো ভোনো গোছগোছোনরযো গমবোতফ দুই ধোয গথতক ঝুাঁতক তে আতছ চরভোন জরমোতনয ছোউননয উতয 
তোতত ভতন ’র আভযো গমন দীঘত ুেতেয ভধয নদতয় মোনে। দোরুণ গযোভোঞ্চকয মোত্রো। গমতত গমতত ভধয 
দুুতয রঞ্চ প্রতফ কতয অকূর দনযয়োয়। নদীয নোভ যোয়ভের। আভযো এতনছ তোয গভোোনোয়, মতদূয গচোখ 
মোয় কূরনকনোযো গভতর নো। এভন ভুদ্রদৃ জরবোতগ এত মোফতীয় বূতগোর গুনরতয় মোয়, ফুতঝ উঠতত োনয 
নো আদত গকোথোও আনছ নকনো। োতযঙ নঠক কী নযকল্পনো কতয রতঞ্চয গনতথ নস্থয কযতছন তোও ফুঝতত 
োনয নো, শুধু এটুকু গফোধগভয য় গম আভযো ক্রভ নিতভই চতরনছ। তোযয একভয় আভোতদয রঞ্চ 
নতযই অগোধ জতর সৃ্মনত োততে কূরীন গভোোনো গথতক দুকূর ফোাঁধো নদীতত এত গৌঁছর। তখন দূতয দুই 
ধোতয স্থরবোগ গদখো মোতে। োতযঙ জোনোতরন, ডোননদতক নবেতর আভোতদয উনেি দ্বী। ফরতরন, ‘ওই ’র 
আনোয রোরতছো ভোকতো দ্বী।’                       
 নদীতত তখন বোটোয টোন। নকন্তু ভুতদ্রয কোছোকোনছ ফতর খযখতয উতু্ততয োওয়োয় জতর ফেে গঢউ 
উতঠতছ। পয-ূনচ অনুমোয়ী এই দ্বীতয কোছোকোনছ আোয কথো নয়, তফু এতনছ। গকন, কী কোযতণ, কোয 
আফদোতয মোত্রোথ এতটো তয 
এততছ তো আতগই ফতরনছ। ফে 
ফে গঢউতয়য ভতধয একটো গছোট্ট 
গজতর নডনেয োোময ননতয় আভযো 
কতয়কজন দ্বীত নোনভ। গমখোনটোয় 
নোভরোভ গখোতন নফতল গোছোরো 
গনই, অতনকটো পোাঁকো জোয়গো। ভোনঝ 
ফোয ফোয তকত কতয নদতয়নছর, 
ভোনুতলয গন্ধ ফোতঘয নোতক মোওয়োয 
আতগই আভোতদয গনৌকোয় নপযতত 
তফ। গকথো ভোথোয় নছর। নকন্তু 
এই দ্বীত গম দূয অতীততও ফোতঘয 
ফনত নছর নো তো অনচতযই গফোঝো গগর। বোটোয টোতন তটবূনভ অতনকটোই উেুক্ত। জরংরগ্ন ততটয অতনকটো 
জুতে োদো নভন ফোনর দুুয গযোতদ ঝরভর কযতছ। তোয উতয নযোনট নফছোতনো রোর যতঙয ইট, ইতটয 
টুকতযো, এফং রোর ধূয যতঙয নোনো আকোতযয োত্র ও োত্রোং। এই ইট-োত্রোনদয রোর নফছোনো কুনে পুট 
চওেো, ডোইতন ফোাঁতয় তটতযখো ফযোফয চিুীভো মতন্ত প্রোনযত, আয ুতযো জনভটো স্বোবোনফক বোতফ নদীয নদতক 
োনয়ত। উযনদতকয বূনভ উচ্চ এফং ভতর। ভোতঝ ভতধয এক আধটো অুি গছোটখোট গোছ থোকতরও 
অনধকংই খোনর জনভন। স্পিই গফোঝো মোয়, ইট-োত্রোনদ নফছোতনো গম নফসৃ্তত খোনরজনভ চিুতগোচয তয়তছ গনট 
বোটোয ীভোনোয় েোয় বূনভতর গথতক উেুক্ত তয়তছ। আয গবীতয নফস্তীনত অঞ্চর জুতে অগবীয ফোনরভোনটয 
ননতচ শুতয় আতছ য়ততো গকোনও অতীত নগযবযতোয ধ্বংোফতল। এখোন গথতক খুফ দ্রুত, নফতল ফোছনফচোয 
নো কতযই, নকছু োভগ্রী নভুনো নততফ তুতর ননই। এয ভতধয আতছ আস্ত ও আধরো ইট, বোঙো ভৃৎোত্র, প্রদী, 



ইতযোনদ। আধরো ইতটয গোতয় ধোতনয গখোো ও তুতলয ছো গদখো মোয়। ভতন য়, নযভ ভোনট নদতয় ততনয নফোর 
োতরো ইটগুনর ধোতনয তুল নদতয়ই গোেোতনো তয়নছর। ভৃৎোতত্রয ভতধয আতছ ফে করনয ভুখ, দীঘতগরো 
োনোত্র, নোনো আকোতযয প্রদী, গনৌতফতদযয থোরো, ইতযোনদ। একনট গছোট ভোতৃকো ভূনততও ংগ্রত নছর।  
 খুফ বতয় বতয় ননক-ঘন্টো নছরোভ ওই দ্বীত। োততয কোতছ মো গতয়নছ তোই ননতয়নছ। নযভ কোদোভোনট 
নদতয় ততনয রোর ও ধূয োত্রোংগুনর খুফই ভৃণ ও চকচতক। এগুনরয প্রোচীনত্ব ননধতোযণ কযোয ভততো 
নফদযোফুনদ্ধ আভোয গনই। নকন্তু আনভ নস্থয নননিত, মো গদতখনছ তো আতর প্রোচীন ফোঙরোয োনযতয় মোওয়ো 
গকোনও নগযবযতোয ধ্বংোফতল। আফোয ফনর, মো গদখো গগর তো প্রোচীন জনদ ফো নগতযয োভোনয তটফততী 
অং। আয মো আতছ, ভতন য়, ভোনটয ননতচ যতয় গগতছ। কোযণ জতরয আঘোত দ্বীতয উচ্চবোতগ গৌঁছয় নো। 
আতগই ফতরনছ, গই উচ্চবূনভততও ইতস্তত দুতয়কনট ীণতকোয় গোতছ ছোেো নকছু গনই, জের এখোতন গযোনজয। 
ুন্দযফতনয অনযোনয দ্বীগুনরতত গমভন, ফোদোফতনয তফনিই ’র বোটোয ভয় জর মতটো ননতচ গনতভ মোয় 
গখোন গথতকই রফণোমু্ব জেতরয শুরু য়। নকন্তু আতরোচয দ্বীতয গিতত্র তো য়নন। নদীতট গথতক দনিতণ 
ফহুদূয মতন্ত এরোকো ফৃিূনয। ম্ভফত এখোতন ফোনরভোনটয ননতচ ইট-োথতযয কনঠন নফছোনো থোকোয় তোয 
উতয গোছোরো জেোতত োতয নো। যোজয ফো গকতন্দ্রয প্রত্নতত্ত্ব নফবোগ ও নফশ্বনফদযোরযগুনর এই দ্বীনট ম্পতকত 
আগ্রী নো তর এনট য়ততো একনদন গনোনোজতরয গবীতয তনরতয় মোতফ, োনযতয় মোতফ প্রোচীন ফোঙরোয 
গগৌযফভয় গকোনও এক তফতয ইনতো। গ অফয োধোযতণয নযীেোয নফলয় নয়। গল্পটো তে গকউ 
উৎো গফোধ কযতর গফনযতয় েততই োতযন। গৌবোগযক্রতভ আভোতদয োততয কোতছ ুন্দযফন। একফোয 
দ্বীটো খুাঁতজ গদখতর িনত কী?     
 
       


