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 বাযতফকলিয দশিণ শিভ ীভানায প্রায় দল প্রাকে আযফ াগকযয দকাকর এক দছাট যাজয 
দকযারা। াগয দফরায দানারী ফারুকা, ভাকড়ায জাকরয ভত ছড়ান শছটাকনা ফযাকয়াটায, ফুজ ফনানীয 
জটরা, ফিতভারায দঢউকয়য ভাকঝ শফনযস্ত উতযকা এই বূখকেয অভূরয ম্পদ। একন ম্পকদয রূটাকন অননয 
াকজ দকজকছ এই বূবাগ। খানকায ভানুকলয কথায় এ ’র ‚ঈশ্বকযয আন দদ‛। রূী দই দদকয প্রথভ 
ঝরক দদখায  ুকমাগ কয়শছর আজ দথকক প্রায় দলার ফছয আকগ। শতয ফরকত, প্রথভ দিকন দপ্রভ। এতশদন মা 
যাখা শছর শনকজয শবতকয। বার রাগা দই ভ্রভণ কথা ফযক্ত কযাই আজককয াভানয প্রয়া।  
 দভকেয এক শফকাকর কযভের এক্সকপ্র একন াশজয কযর দচন্নাই দেকন। ককয়কঘণ্টা কযই 
যনা ’র ভযাঙ্গাকরায দভর। তাশভরনাড়ু দথকক মাত্রা শুরু ককয দৌঁছকফ কণিাটক। ভাকঝ দফ শকছু ভয় উকবাগ 
কযকফ দকযরায দৌন্দমি। শযষ্কায শযচ্ছন্ন কাভযা। শবকড়য চা মকথে কভ। দগাছগাছ ককয দম মায ভত এশরকয় 
ড়র শনকজয শফছানায়। যাত গশড়কয় দবায। খাশনক দফরা। ইশতভকধয দকর দুকর দেন অশতক্রভ ককযকছ তাশভরনাড়ু
-দকযর ীভানা। দযরকথয ফাভ াকত একযকভ গাকয় গা রাশগকয় শনচু শদকয় ফকয় চকরকছ এক নদী। নাভ জাশন 
না। জানায প্রকয়াজন য়শন। শুধু দদকখশছ রূকয ফাায শনকয় ফইকছ দ। াকড় নাযককার াশয। দফ ছাশড়কয় 
অযকণযয াজ। ারকা কুয়াায নীরকচ আফযণ দবদ ককয শতমিক যশফযশি প্রকাশত কত চাইকছ ফাকযফায। 
দকাথা ফা ফাশরয কনায় শকিংফা জর-আয়নায় শঝশকশভশক ককয তায প্রশতপরন। এযই ভাকঝ শনজ শনজ কথ 
চকরকছ দুই খী। চরভান দুই খীয ফনু্ধত্ব শনতযশদকনয। একজন কু-শঝক-শঝক ছকন্দ, অযজন নৃকতযয তাকর। 
এককয ইাযায় অকনযয রক কড় না। জানরায় জানরায় আটকক থাকা নানান ফয়কয ভুখ। ভন বযাকনা দৃযট 



একভয় াশযকয় মায়। এশদকনয ভত শফকচ্ছদ ঘকট দুই খীয। ক্রভ কয কয মায় দুজনায়। দফরা ফাকড়। 
গড়াকত গড়াকত দেন এক থাকভ ‘ায়ানুয’ দেকন। আভাকদয মাত্রা দল। দযরগাশড়কক টা-টা ককয এশগকয় চশর 
াভকন। দমখাকন দাাঁশড়কয় যকয়কছন দীঘিকদী প্রফীণ ভানুল ভাননীয় দগাশফন্দভ কুশি। আভায শনকট আত্মীয়। 
াযভুকখ দুাত ফাশড়কয় স্বাগত জানান দকযরবূকভ।   
 দকযারায উত্তয অিংক দছাট য  ুযবা র ায়ানুয। দরুভফা নদীয তীকয কানু্নয দজরায় 
অফস্থান। ভয়াবাকফ  নদীয কাকছ মায়া য়শন। তায দিন দভকরশন। ফা য়শন নদীয তটবূকভ। শকন্তু াাঁকঝয 
দফরায় দৌঁকছশছরাভ ুব্রাভানয স্বাভীয ভশন্দকয। দকযারায অনযতভ প্রাচীন  ফড় ভশন্দকযয একশট। ভশন্দকযয শযশধ 
শফযাট। ুউচ্চ প্রাচীয শদকয় দঘযা। ফিত্র মায়ায অশধকায ককরয দনই। আকরা আাঁধাশযকত খাশনকটা অনুবফ 
কযা মায় ভাত্র। গঠনশরী প্রাচীনকত্বয কথা ফকর।  ফতিভাকন আেজিার ফরকছ এই ভশন্দয কশরমুকগয আকগ ততশয। 
জাশন না কশরমুকগয শুরু ককফ? তকফ প্রাচীনতভ বযতায শনদিন ায়া শগকয়কছ এই অঞ্চকর। নানান ফাকদযয 
ঐকযতাকন আযম্ভ কয়কছ ন্ধযাযশত। শফদুযকতয আকরায শযফকতি অিংখয প্রদী। দতরশচকট দধাাঁয়ায় ভশন্দকযয াথয 
গাকত্র কারকচ দছা। ভশরাযা াশড় এফিং আভযা ধুশত কয খাশর গাকয়, খাশর াকয় চকরশছ ভশন্দকযয গহ্বকয। 
শনকল কাকরা থাকভয শছকন, দদয়ারজুকড় ঝু ঝু অন্ধকায। দছাটকফরায় ঠাকুভা গল্প ফরকতন, এভন অন্ধকাকয 
তভাফৃত কয় প্রযায় থাকক মিযা। অনাহুত বাফকরই ভুলর াকত থ আগরায়। এক আদু্ভত দযাভাঞ্চ। দতর 
দাড়া গন্ধ, আকরা ছায়ায যয, তার ফাকদযয ধ্বশন প্রশতধফশন ফ শনকয় দাাঁড়ারাভ শফগ্রকয াভকন। অফযই 
অকনকটা দূযকত্ব। পুর াতায আফডাকর, প্রদীকয আকরায় দদফভূশতি দচনায উায় দনই। জানরাভ ইশনই ুব্রাভানয 
স্বাভী ফা শশু কাশতিক। মাাঁকক স্মযণ ককযই এই স্থাকনয নাভ ায়ানুয। ‘াইয়ান’ কেয অথি দছাট দছকর এফিং 
‘উয’ কেয অথি দদ। দুকয় শভকর দছাট দছকরয দদ অথিাৎ শশু কাশতিককয দদ।  
 ায়ানুয দথকক ২০ শকশভ দশিকণ চকর একশছ। এটা কানু্নয দজরা। জায়গায নাভ 
াযাশশনকাডাবু। াভকন শদকয় ফকয় চকরকছ ুণযকতায়া বারাািানাভ। শিভঘাট ফিত দুশতা শফরীন কয়কছ 
আযফ াগকয। নদীয াকড়ই াযাশশন ভুত্থাান ভশন্দয। জনফহুর অঞ্চর। দুাক কযক দদাকাকনয ভাকঝ থ। 
ফহু ভানুকলয াকয় াকয় দই থ দথকভকছ ভশন্দকযয দ্বাকয। ভশন্দকয দদফতা ভুত্থাান। আদক শকাশয শফ। 
আশদফাীকদয উায। দরৌশকক উাখযাকনয কথকতায় – শফবক্ত অুত্রক যানী াশড়কুশি আম্মায উানায় 
ন্তুে কয় স্বয়িং শফ পুকরয 
ঝুশড়কত শশু ুত্র রূক দবক 
আকন নদীয জকর। আম্মা 
শনকয় আকন ঘকয। ফড় কত 
থাকক শশু আনচাযাভানা যাজায 
শযফাকয। শকন্তু তায ঙ্গী াথী 
মকতক আশদফাী ফারক, মুফক। 
দ ফকন জঙ্গকর দঘাকয, শকায 
ককয, ভাছ ধকয, ভাছ খায়, 
তারয ান ককয। ফিদা তায 
কঙ্গ থাকক কুকুয অনুচয। 
ঘটনায যম্পযায় কারক্রকভ 
দই ুত্র দদফত্ব রাব ককয। 



শফগ্রকয দুাক যকয়কছ াযকভয় ভূশতি। তাযা ূশজত য়। ম্ভফত বাযতফকলি এটাই একভাত্র ভশন্দয দমখাকন 
শফনাফাধায় কুকুকযয শফচযণ ফিত্র। ব্রাহ্মণযভকত নয়, আশদফাীযা ভাছ, ভািং, তারযক উাচায াশজকয় ভুত্থাাকনয 
ূজা াকয। ভুত্থাাকনয দিকন শনু্দ, ভুশরভ, শিোন কর ধকভিয ভানুল প্রশতশদন আক এফিং প্রাদ গ্রণ ককয 
শফন কড়াইকয়য দানা দদ্ধ  চা।               
 এক কড়শছ নাযককার াম্রাকজয। স্ববাফতই ফৃিুভাশযকত নাযককার গাছ অশধকায কযকফ প্রথভ 
স্থান। শুধু ুভাশয নয়, গৃকস্তয অবযেকয তায শনযশফশচ্ছন্ন মাতায়াত। চাকয়য াকথ করা বাজায়, প্রাতযাক দধাা-
ইডশর শকিংফা রুশচ-ুশযকত ঙ্গী কয়, দুুয  যাকত কর তশযতযকাশযয ভাকঝ ভাখাভাশখ ককয, ন্ধযায জরখাফাকয 
ভুচভুকচ বাজায় ফিত্র নাযককার দতকরয অরূ ুফা। দভাকটয উয খাযা না রাগকর ভাকঝ ভাকঝ উশদগযণ 
ফঙ্গফাীয অস্বশস্তয কাযন য়। মশদ তা প্রকা ায় না গৃশণীয শনুন আশতকথয়তায়। গ্রাভফািংরায কঙ্গ দকযরায 
গ্রাভগকেয এখাকনই াদৃয। অশতশথকক এযা আন বাকফ। আদকয আযায়কন উবকয়ই ভান আেশযক। দম কথা 
ফরশছরাভ নাযককার প্রীশত একদয ঘকয ঘকয। শযলায এখাকন স্থান দনই। নাযককাকরয দছাফড়া ছাশড়কয় উনু্মক্ত 
কযায মন্ত্র অকনক উঠাকনই দদখা মায়। াাঁড়াশয ভত ছুাঁচকরা দুপরা একশত্রত থাকক। নাযককার দগাঁকথ দদয়া য় 
দই পরায়। তাযয াকয়য চা শদকতই পরা দুকটা ক্রভ দূযত্ব ফাড়াকত থাকক। এশদক শদক দুফায। ফযা 
দখাায আফযণ শযকয় গড়াগশড় খায় শনকটার নাযককার।  
 দশদন তাড়াতাশড় ভধযাহ্ন দবাজন দকল কুশি ভায় শনকয় একরন ায়ানুয দেকনয কাকছ 
তাাঁকদয আশদ ফাশড়কত। ভারায়রাভ ঘযানায একতরা টাশরয চার। শযাশট ককয াজাকনা। গাছারায় দঘযা 
াভকনয আশঙনায় যশঙন করকায আাঁক।  শকছুশদন আকগ দকান এক উৎকফয ভধুয সৃ্মশত। াগয দথকক ঢুকক 
ড়া  জরকরাত ফকয় চকরকছ ফত ফাশড়য া শদকয়। ফযাকয়াটাকযয এই প্রফা কাববশয় (Kavvyi) নদী নাকভ 
খযাত। বারই চড়া। আাঁকা ফাাঁকা কথ এশগকয় চকরকছ শিভ কত ুকফ, উত্তকয, দশিকণ। আরা শযচয়, 
নভস্কায প্রশতনভস্কায কফিয য গুশট গুশট াকয় ফাই একশছ জকরয ধাকয। নদীয াড় াথয শদকয় ফাাঁধাকনা। 
ধক মায়ায বয় দনই। এখন বাটায টান।  দজায়াকযয জর শচহ্ন দযকখ শগকয়কছ াথকযয গাকয়। অনযানয গাকছয 
াকথ য য নাযককার গাকছয াশয। কাাঁশদ কাাঁশদ পর। ঘাক দভাড়া ফুজ জশভ। প্রকৃশতয ভাকঝ গাকছয ছায়ায় 
দখাকনই আন াতরাভ আভযা।  ভকনাযভ শযকফ। াকয গাকছয প্রাচীকযয আয দশিকণ দূকয নজকয আক 
শিভঘাট ফিতভারায অিং।  দখা গকল্পয পাাঁককই, দয়াযা াড়ায ভত, াত ফাশড়কয় ডাফ াড়করন কুশি 
শযফাকযয ভানুল। কাটাশযয ফযফস্থা আকগই শছর। াকত াকত ঘুযকত রাগর ভাথা কাটা রুদ যঙা ডাফ। শদকক 
দছাট এক ফাাঁকয ঝাড়। দভাটা নয় রু ফাাঁ। তায কশঞ্চয দুই গাাঁকটয ভাকঝয অিং শদকয় র প্রাকৃশতক স্ট্র।  
 ভয় গড়ায় দরাকতয ভত। দুুয গড়ায় শফকাকরয কথ। কুশি ভায়কক অনুযণ ককয াশজয 
রাভ দকাশি ঘাকট। দপশয ঘাট। অকিাযত দনৌকা। ুন্দয ফযফস্থা। ভাথা ঢাকা, দুাক দকাভয ভান দযশরিং। 
াটাতকন দচয়াকযয ভত কাকঠয ততশয ফায জায়গা। জনা চশি দরাক ফন কযকত ভথি।  শটশকট দককট একক 
একক উঠকছ ভানুলজন। দফশয বাগ ুরুকলয যকন ধুশত রুশঙ্গয ভতন যা, উকয ায়াই াটি। ভশরাকদয 
যকন াশড় অথফা াকরায়ায কাশভজ। তাকদয একযা কৃষ্ণ কাকরা দক। তাকত দকাথা দকাথা পুকরয াজ। 
ককরয াকথ আভযা উঠরাভ। মাত্রীযা আন গ্রণ কযায য কমাগীয ইশঙ্গকত, চারককয দিতায় দকর দুকর 
একগার ফান।  ফযাকয়াটাকয যকয়কছ দছাট দছাট দ্বী। মন্ত্রচাশরত জরমান এইফ স্থরবূশভয একভাত্র শযফন। 
কযয কাজকভি, সু্কর ককরকজয ড়াশুনা দকয মাত্রীযা ঘকযয াকন। আয আভযা জরভ্রভকণ। যা ফযস্ত 
শনকজকদয ভকধয আরাচাশযতায়।  আভাকদয ফযস্ততা যীয জুকড়, ভন জুকড় ফযাকয়াটায দথকক মতখাশন ম্ভফ 
আনন্দ াশতকয় দনয়ায। এ নদীকত অকনক ভাছ। দনৌকায াক াক দপনাশয়ত জকর তাকদয রম্ফ ঝম্ফ। ভাছ 



শকাকযয দরাকব াশখয দপউ রাকগ দনৌকায শকছ। গাকছ গাকছ ফক  ফক জাতীয় াশখকদয ফত। জাগ দৃশে 
নদীয জকর। শকায দদখকরই রম্বা ঝাাঁ। ঘুযাক দখকত দখকত যাকযয ঘাকট থাভর দনৌকা। ঝুাঁকক কড় 
জরককশরকত ভত্ত থাকা ডারারা দছকড় শুকনয াশড় শদর শফকঙ্গযা। ধীকয ধীকয দনকভ দগর শকছু মাত্রী। ঠায 
দতভন দকউ দনই। ঘাট দশযকয় গাছারায শবকড় াকয় চরায থ। দ কথই একভয় াশযকয় মায় মাত্রীদর।  
ড়ে শফককর। ূমিকদফ শিকভ ঢরকছন। দযাকদয তা কভকছ। আয দুকটা ঘাকট মাত্রী নাকভ। একই বাকফ 
অদৃয য় ঘকয দপযা ভানুল। দকাথায় ঘয? দকভন ঘয? কী আকছ দ্বীকয য? শকছুই জানা য়না। এইবাকফ এক 
ঘণ্টায দনৌমাত্রায দকল তযণী শবড়র দােঅশপ দ্বীক।  আভাকদয নাশভকয় গুশট ককয়ক মাত্রী শনকয় জরমান বার 
কযয গেকফয।  
 দবক থাকা দ্বীভূকয দােঅশপ এই স্থরবূকভ।  দখয়াঘাকট নাভরাভ শুধু আভযা কয়জন। 
ঘাট দথকক নাভকতই নাযককার ফন। তায গা দঘাঁক রম্বা থ। কথয উয চরকছ শক্রককট। নাযককার ডাকরয ফযাট 
আয স্তা ফর। অল্প ফকয়, াধাযণ দচাযা, তকতাশধক াধাযণ দাাক। আভাকদয দদকখ দকান ভ্রুকি দনই।  
তাকদয া কাশটকয় আড়াআশড় নাযককার ফাগান দশযকয় আয একটু শিকভ াাঁটকর শুরু য় াগয দফরা। 
দানারী নয়, তকফ রকদ বাফ আকছ। স্নাকনয জনয এককফাকযই অনুমুক্ত। ফায ফায ককয াফধান কযা আকছ, 
ভুকেয াকড় দমন না মাই। ুযীয ভত দঢউকয়য উচ্চতা ফা তীব্রতা দনই। দঢউকয়য ধাক্কায় ফাশর কয, াড় বাকঙ্গ। 
াগয এখাকন ঢারু নয় খাড়াই। দকান বাকফ কড় দগকর জীফন িংয় কত াকয। দঢউকয়য কে শভককছ দজায 
ফাতাকয আয়াজ।  একদয শনকয়ই ফারুকা দফরায় দশিণ দথকক উত্তয, উত্তয দথকক দশিকণ ায়চাশযয য একটু 
শফশ্রাভ। এ দ্বীক ঘয ফাশড় কভ। দরাকজন দফী নজকয কড় না। তফু দদশখ একটা প্রাথশভক শফদযারয়। 
কিংশক্রকটয দদয়ার, টাশরয ছাদ। শদকক শদকনয অশেভ দঘালণা ককয ুশমযভাভা অফগাকন নাভকছন আযফ াগকয। 
শফার যশক্তভ ফরয় একটু একটু ককয ডুফ ভাযকছ তযঙ্গাশয়ত জরযাশকত। দরানা জকর ছশড়কয় কড়কছ ভুকঠা ভুকঠা 
শাঁদুয। শদগকেয আকা, দবক থাকা দভকঘয দর যকঙয ছটায় রাকর রার। একভয় ফ ভুকছ ুশমযঠাকুয চরকরন 
অনয দগারাকধি। আভযা এক দৌঁছারাভ দখয়াঘাকট।  শকন্তু ফাকনয দদখা দনই। আাঁধাকয দঢকককছ চযাচয। আকা 
বযা তাযায দভরা। াভকন ঘন কাকরা জরকরাত। ফাতাক বয ককয শছন দথকক তাড়া কযকছ তযঙ্গধ্বশন। 
শুনান দ্বীক ককয়কটা তফদুযশতক ফাশতয দঘারাকট আকরা। মা শযকফকক ককয তুকরকছ আয ছভছকভ। তাযই 
ভাকঝ আভাকদয অকিা আয অকিা। দকাথায় ফান? ফান মশদ শতয না আক?  তাকর? একভয় কুশি 
ভাই দনকভ মান নাযককার ফকন। একটু ফাকদ শপকয আকন এক আাঁশট শুককনা নাযককার াতা শনকয়। আগুন 
জ্বাশরকয় ভাকরয ভত তুকর ধকযন উকচ্চ। প্রায় আট পুট উকয ভাকরয আকরা। জকর কাাঁক প্রশতশফম্ব। এক 
অাধাযন অনুবূশত। াযা যীয জুকড় শযন। প্রশতটা ভুূতি ক্রভ বাশয কয় উঠকছ।  শক কফ এফায? ঠাৎ 
দূকয দদখা মায় আকরায শফনু্দ। খাশনক কয ধাতফ ইশেকনয আয়াজ। ককর আনকন্দ শচৎকায ককয কঠ ঐ দতা 
আকছ দনৌকা। অকিায অফান। দুশিোয ভুশক্ত। ফযাকয়াটাকয জরশফায দকল এফায দপযায ারা।  


