
কুনা চট্টাপাধ্যায়  

[পাাট্ে, জঙ্গট্ যত্রতত্র ঘুট্র বেোট্নার বনলা েরােট্রর। বযট্ত বযট্ত বেখট্ত বেখট্ত প্রেীট্ের েট্ নাম 
ললখট্য়ট্ছন। বখার াতলিও বেল পলরচ্ছন্ন। এ গল্পলি ২০১৬’র াঅট্রাী োৎলরক পলত্রকায় াঅত্মপ্রকাল 
কট্রলছ। এোট্র বলি পুনাঃপ্রকাললত ’ ।]  

‘লজওলজ াঅর াযানট্রাপলজ বেয় বয াজাট্রা তথ্য 
জাট্রায়া বক লনট্য় এত লচৎকার, বগান্ডা ট্য়ট্ছ ব্রাতয…’ 
 
 ন্ধান িা লেট্য়লছ এক লজওলজস্ট েনু্ধ। বেকান ভকালনক বেট্ি বরে যান্ড-বস্টান লেট্য় তার 
গট্েো। ছলে বেলখট্য় েট্লছ গ্র্যান্ড কযালনয়ন। লেশ্বাও কট্র বেট্লছাম গ্র্স্ত উপতযকার পাতাট্কাি বক 
গ্র্যান্ড কযালনয়ন বভট্ে। প্রায় ককাতার মান এক ভূভাগ কট্ে বকান যুট্গ ভূলমকট্ে পশুপালখ মানুজন 
ট্মত (৩৫০০ েুি বথ্ট্ক ১৫০০ েুি গভীট্র) পাতা প্রট্েল কট্র। পরেততীকাট্ তা ঢাকা পট্ে যায় ঘন 
জঙ্গট্। জলরেুলি, মধু্, মহুয়া, লচরলি ও াজার েট্র ােুরন্ত ভান্ডার লনট্য় ভয জগট্ত বথ্ট্ক লেলচ্ছন্ন ট্য় 
ােস্থান করট্ছ এাআ রযময় উপতযকা। েৃলিলনভতর চা য় মকাাআ, বজায়ার ও ধ্ান। মাট্ঝ েট্য় বগট্ছ েুলধ্ 
নেী 'ােন ঠাকুট্রর বখা' ছলের মতন। 
 তারপর বকট্ি বগট্ছ াট্নকগুট্া েছর। োরোর ুট্যাগ াতছাো ট্য়ট্ছ। পাাঁচমালর বগট্ছ এমন 
কট্য়কজট্নর কাট্ছ পাতাট্কাট্ির ন্ধান বচট্য়ও লনরাল ট্য়লছ। াগতযা গুগ। জানা বগ লকছু। তাাআ যা 
থ্াট্ক কপাট্ েট্ মুম্বাাআ বথ্ট্ক ককাতা বেরার পট্থ্ বনট্ম পলে নাগপুট্র, ২০১৪-য়, শ্রােট্ে। 
 বস্টলট্নর পাট্লাআ ো স্টযান্ড। কন্ডাক্টর বাক োকট্ছ। নাগপুর বথ্ট্ক লছন্দওয়ারা ঘন্টা লতট্নট্কর 

পাতাট্কাি ভযাী      



পথ্। ুমৃে ছয় বট্নর াাআওট্য়। েক পলরেট্নর এাআ ছলে বেখট্ বোঝা যায় বযাগাট্যাগ েযেস্থাাআ 
প্রগলতট্ত গলত াঅট্ন। াট্নকিা ঘাি পট্থ্ এমলপ-র ারেয বভে কট্র াঅা বগ লছন্দওয়ারা। বোঝা বগ 
াট্নক উচ্চতায় এট্ বগলছ। েট্রট্স্টর মট্ধ্য মট্ধ্য বছাি বছাি গ্র্াম। বছট্ট্মট্য়রা সু্ক াআউলনেমত পট্র োআ 
লনট্য় ঘরমুট্খা। বচাখ জুোট্না েৃলয। 
 পাললতয়া ট্য় তালময়া যখন এাম বমঘ াঅর ঘন কুয়ালায় চালরলেক ান্ধকার। ট্ঙ্গ েৃলি শুরু ট্য়ট্ছ। 
যাক বথ্ট্ক উাআন্ড লচিার বের কট্র চট্লছ একাকী। বখাাঁজ লনট্য় বজট্নলছাম এখাট্ন েুট্িা মাত্র মাথ্া বগাাঁজার 
ঠাাঁাআ। াে লকট্ালমিার েূট্র। োাঁলেট্কর াজাট্না জঙ্গ, ানযলেট্ক বঢউট্খাট্না েুজ েুলগয়া বযন াঅলেগন্ত 
গফ্ গ্র্াউন্ড। প্রকৃলত বযন তালময়াট্ক াতপুরার গুমাগত োলনট্য়ট্ছ।  
 ময় লট্ট্ে েতা বমাট্িাআ ভ্রমট্ের ঋতু নয়। লকন্তু এট্ মট্ন ট্চ্ছ েুজ াতপুরা বক বপট্ত ট্ 

েতাাআ বরা ময়। কলেন াঅট্গাআ খান্ডাা ঝেতায় াজাট্না দ্রী বেট্খ এাম। তালময়ার াতপুরা েট্ছ, 
এোর াঅমাট্ক বেট্খা। াাআওট্য় বছট্ে উত্তর লেট্ক োাঁ-াট্ত লকছু রকালর েপ্তর। তার লেপরীট্ত রাধ্াকৃষ্ণ 
জ। জনীন ট্জর কমতী কাট্ন কেত গুাঁট্জ গান শুনট্ছ। 
 জুাাআ মা াথ্চ বেল ঠান্ডা। াআলতমট্ধ্য েৃলি বথ্ট্মট্ছ। বাট্িট্র বছট্লির কথ্া মত উত্তট্র লগট্য় 
লেস্মট্য়  স্তব্ধ ট্য় যাাআ। এ কী েৃলয বলর মু্মট্খ াঅমার! লপ-েলিউ-লে োাংট্ার ট্নর প্রান্ত ছুাঁট্য় খাো বনট্ম 
বগট্ছ াত লেসৃ্ততঘন েুট্জর াম্রাজয, পাতাট্কাি। তাট্ক পরম বেট্ াঅগট্ াঅট্ছ াশ্বখুরাকৃলত 
াতপুরা। পযতিক েট্ত াঅলম একা। বমট্ঘর চােট্র বঢট্ক াঅট্ছ লনট্চর লেক। েুট্জর মাট্রাট্ একঝাাঁক 
ুগ্র্ীে-পুট্ত্রর ম্ফঝে।  ারালেট্নর পথ্শ্রম এর  ক্লালন্তট্ত ঘট্র লেলর। রাট্ত াঅাট্রর ােট্র লঠক ট্া 
পাপু্প পরলেন েতক্ষে াঅমার ঙ্গী ট্ে। 
 বোতাায় কাট্ো জানাা খুট্তাআ বযন াআাআ কট্র ঢুট্ক পট্ে াতপুরার েুজ। বব্রকোট্স্টর 
পর রওনা াম বছাি মাট্েে েলতট্ন। জ বথ্ট্ক মাত্র েু লকট্ালমিার, লকন্তু পুট্রা পথ্িাাআ ঘন জঙ্গট্ 

াতপুরার গুল্মাগত  (তালময়া) 



নামট্ত ট্ে। প্রায় েু াজার ধ্াপ বভট্ঙ নামা। লেলা াঅকার পাথ্ট্রর গা বেট্য় বনট্মট্ছ জট্র ধ্ারা। তাট্ক 
বঢট্ক বরট্খট্ছ ঘন েুজ শলো। এক ময় এট্ যাাআ এক মট্নারম গুামুট্খ। চালরলেট্ক ুউচ্চ পাাট্ে 
বঘরা এক রযময় াঅট্া-াঅাঁধ্ালর পলরট্েল। লনজতন পলরপাট্শ্বত একমাত্র ঝেতার লব্দ। বেল খালনকিা উাঁচু বথ্ট্ক 
ম্বভাট্ে পেট্ছ জধ্ারা। পাট্ল ললেলঙ্গ। লাঁেুর মাখা লত্রলূ। বছাট গুামুট্খ এক াধু্ োোর ছলে। তায় 
বখা নাঙ্গা োো শ্রী শকাললগলর ব্রহ্মচারী। ১০০ েছট্ররও বেলল েয়ট্  ১৯৯৫ াট্ লতলন বে রাট্খন। এাআ 
মালত ঝরনাতার লনজতট্ন েুলিমাত্র প্রােী, পাপু্প াঅর াঅলম। োন করার বাভ ামাট্ত পালরনা। তারপর 
াঅোর  লাঁলে বভট্ঙ উট্ঠ বেরায় বেরা। 
 মধ্যাহ্নট্ভাজন বট্রাআ  শুরু ট্া পাতাট্কাট্ির উট্েট্লয যাত্রা। পাপু্প-াআ গালের েযেস্থা কট্রট্ছ। ২২ 

লকট্ালমিার েূট্র পাতা প্রট্েল এর ানযতম প্রধ্ান দ্বার। রকার যাত্রী লেশ্রাট্মর পাকা ঘর োলনট্য়ট্ছ। 
যাোর ময় গালে বখাট্ন বরট্খ শুরু  াঅমাট্ের েুজট্নর পাতা প্রট্েল। পাতা বকাট্ি নামার াঅরও 
কট্য়কিা পথ্ াঅট্ছ। তার মট্ধ্য কট্য়কলি জীপ-বযাগয। 
 প্রায় বেে েুি উচ্চতার োাঁধ্াট্না এক একিা লাঁলে বেট্য় নামা। াঅলেোী রমেীরা কাঠ পাতা লনট্য় 
উঠট্ছ। তীর লচহ্ন লেট্য় বখা এক গুো-র লেল। াঅমরা বনট্ম চল পাতাট্কাি াঅলেষ্কাট্রর উট্েট্লয। এ 
এক নতুন ালভজ্ঞতা। লমাট্য়র েহু যাত্রায় নামট্ত ট্য়ট্ছ। লকন্তু তা লছ উত্তরাাআ চোাআ এর াাংললেট্ল। 
এখাট্ন বকোআ নামা। প্রায় ঘন্টাখাট্নক ট্য় বগ বনট্মাআ চট্লছ। একময় ভামান বমট্ঘর োাঁট্ক 
েৃলিট্গাচর ট্া গ্র্াম। নাম রাট্তর। পাপু্প জানায় এ গ্র্াট্ম াঙ্গনওয়ালে সু্ক াঅট্ছ। েছট্র একোর াট্ক্টাের 
মাট্ রকালর উট্েযাট্গ বখা ও বমার াঅট্য়াজন য়। 
 এক মট্য় বপৌঁট্ছ যাাআ গ্র্াট্ম। গ্র্ামপ্রধ্ান এলগট্য় াঅট্, ট্ঙ্গ জনাকট্য়ক োক োলকা। পরট্নর 
বপালাক খারাপ না। নাম জানট্ত বগট্ ভট্য় ট্র যায়। তাট্ের জনয াঅনা ট্জন্স বাকলিট্ক বোআ। গ্র্াট্ম ৫
-৬ ঘর পলরোর। বেল লকছু েট্র গাছ। াঅম ঝুট্ছ গাট্ছ। জলমট্ত মকাাআ চা। 
 রাট্তর েলতট্নর পর পাপু্প জানাট্া কাট্ছাআ াঅট্রকিা গ্র্াম াঅট্ছ নাম কাট্রয়াম, তট্ে াঅট্রা লনট্চ। 
পাতা প্রট্েল বনলা াঅমাট্ক বপট্য় েট্ট্ছ। াআলতমট্ধ্য বেে লকট্ালমিার বনট্ম এট্লছ। োাঁধ্াট্না লাঁলেও বল 
ট্য় বগট্ছ। োলক পথ্ াতযন্ত লপলচ্ছ মালির। ালত কট্ি ােতরে। পট্থ্ েৃলি শুরু ট্য়ট্ছ। উাআন্ডলচিার 

বছাি মাট্েে মলন্দর  গুা  ও মলন্দর  



ট্েও এক াট্ত ছাতা ানয াট্ত পাপু্পট্ক ধ্ট্র নালম। এট্ বগাম কাট্রয়াম। এলি াঅট্গর তুনায় াঅট্রা 
প্রতযন্ত। একলি মাত্র পেতকুলিট্র এক েীঘতট্েী প্রাপ্তেয়স্ক পুরু। এরা কট্াআ লনট্জট্ের ভালরয়া জাট্তর 
েট্ পলরচয় বেয়। বেললরভাগ বাকাআ কাট্া এোং বেল ম্বা। াআলতমট্ধ্যাআ লপলচ্ছ ঢাু পট্থ্ একোর বেজায় 
াঅছাে বখট্য়লছ। ালত কট্ি কযাট্মরা রক্ষা বপট্ও াত ছট্েট্ছ। তাাআ ভালরয়া বাকলির াত ছালেলন। েৃলিও 

বেট্েট্ছ। বাকলি াঅমাট্ের াট্থ্ রাট্তট্রর োাঁধ্াট্না বাআ ললে পযতন্ত ঙ্গ লে। লকছু াযালচত েকললল 
বপট্য় খুে খুলল।  
 জীেট্ন উত্তরে বয কত কলঠন াট্ে াট্ে বির পাাআ লাঁলে ভাঙট্ত লগট্য়। ে ললি বযন লনাঃট্ললত। 
মট্ন ট্চ্ছ েুক বেট্ি হৃেলপণ্ড বেলরট্য় াঅট্ে। ঢাকুলর, োিলমর প্রভৃলত কুখযাত চোাআ ভাঙ্গা মানুিা বযন 
ললনয়র ললিট্জন ট্য়ট্ছ বোঝা যায়। াঅমাট্ের ট্ঙ্গ লাঁলে বভট্ঙ চট্ট্ছ একলি নধ্র কাাঁকো লেছা। এট্ন 
জঙ্গ যাত্রায় বরামাঞ্চ াট্পক্ষা ঠকালরতাাআ বেলল েট্ মট্ন ট্চ্ছ। পাাঁচমালর-বত নাগ পঞ্চমীর বমা চট্ছ 
াথ্চ বকান াট্পর েলতন বপাম না। এক ময় বচাট্খ পে াট্নক উপট্র লেনু্দর মট্তা গালের ামট্ন 
ড্রাাআভার োাঁলেট্য়। ালঠর উপর ভর কট্র েুাআ ধ্াপ লাঁলে বভট্ঙ লেশ্রাম। ােট্লট্ উট্ঠ এট্ মট্ন ট্া 
লেঘাট্ির যুদ্ধ জয় করাম । 
 চাট্য়র বোকাট্ন লেশ্রাম করার ময় বেখা  রাট্তর গ্র্াট্মর ভালরয়া পুরুলির াট্থ্। েছর েট্লক 
েয়ট্র কনযাট্ক লনট্য় চট্ট্ছ তালময়া স্বাস্থযট্কট্ে। বচাখ ছ ছ করট্ছ বমট্য়লির। ক'লেন ধ্ট্র জ্বট্র 
ভুগট্ছ। পাতা-বকাট্ি রট্য়ট্ছ ১৭-লি 
গ্র্াম। তার মট্ধ্য পাাঁচলি গ্র্াট্ম 
উন্নয়ট্নর বছাাঁয়া বট্গট্ছ। মূত 
বগান্ডা ও ভালরয়া জনজালতর মানুজন 
তারা েনজ েে উপট্র এট্ন লেলি 
কট্র। েতট্ল জনগেনায় জানা যায় 
োট্রািা গ্র্াট্ম ১৪৪ লি পলরোট্রর 
বমাি জনাংখযা ৭০০। 
 ভালরয়া-রা এখাট্ন প্রায় 
পাাঁচট্লা েছর ধ্ট্র েো করট্ছ। 

ভালরয়া উপজালত       বগাণ্ডা উপজালত 

জলেেুলি লেলি করট্ত াঅা ভালরয়া ও বগাণ্ডা জনজালত র বাক 



লেশ্বা, রামায়ট্ের বমঘনাে ললট্ের তপযা বলট্ এাআ পাতাট্কাট্িাআ পাতা প্রট্েল কট্র। এখান বথ্ট্ক 
একিা গুা পথ্ নালক পাাঁচমালর পযতন্ত বগট্ছ। জলরেুলি, াাংখয ে ও ানযানয গাছগাছাল মৃদ্ধ এাআ লেস্তীেত 
ভূখণ্ড ােস্থান করট্ছ াজুক েন-োলকার মতন। পাাঁচমালরর মতন াঅলভজাতয না থ্াকায় াঅজও ামলন তার 
বকৌমাযত। বেললকছু গ্র্াম প্রতযন্ত। াঅজও াঅলেষ্কাট্রর াট্পক্ষায়। জারমন্ড এমনাআ একিা াঞ্চ। 
পাতাট্কাট্ির েুগতম গভীট্র তার ােস্থান। ূট্যতর াঅট্া বপৌঁছায় লকনা বক জাট্ন। রাধ্াকৃষ্ণ ট্জর মালক 
লমস্টার রাট্ঠার জানাট্া, বেল ক'েছর াঅট্গ েুজন বামল াঅলেম পুরু মানু াট্পক্ষাকৃত াঅট্াকপ্রাপ্ত এক 
োকট্ক াঅিমে করট্ গেপ্রাট্র মারা যায়।  
 একথ্া ো য়ট্তা াতুযলি ট্ে না বয পাতাট্কাি াঅজও, এাআ একলোংল লতট্কও বাকচকু্ষর 
াঅোট্। বকে লনট্জট্ের াআলতাাআ নয়, ভূট্গা েট্কতও এাআ ভারতোীর তথ্া ভারতেট্তর কী ুগভীর 
ানীা। াঅমাট্ের যত লেখযাত স্থাপতয (াজন্তা, াাঁলচ, খাজুরাট্া এমনলক া াঅমট্র তাজম) যত ে   
াঅলেষ্কার কট্রট্ছ লেট্েলীরা। পাতাট্কাি এর বক্ষট্ত্রও উট্ঠ াঅট্ একাআ তয। কযাট্প্তন েরলট্থ্র 
পাাঁচমালরর মতন পাতাট্কাি াঅলেষ্কাট্র রট্য়ট্ছ িুক্সাংক াট্ট্ের ােোন। াঅজও ১৯৩৬-এ তার করা 
মীক্ষাব্ধ মানলচত্র বক প্রামালনক লভলত্ত েট্ মট্ন কট্র ভারতীয় ভু-লেজ্ঞানীরা। 
 এখাট্ন তালময়ার চারপাট্ল াঅট্রা াট্নক েলতনীয় স্থান রট্য়ট্ছ। ি লরাং, েে মাট্েে প্রভৃলত 
জায়গাগুট্া এট্ককিা িুলরস্ট িস্পি ো যায়। লকন্তু াআাংট্রজ কলে র  মট্তা েট্ত য় "উে াঅর াভল 
োরক ান্ড লেপ, োি াঅাআ যাভ প্রলম িু লকপ"।  
 নাগপুর বথ্ট্ক বেট্নর লিলকি কািা াঅট্ছ। পরলেন খুে বভাট্র রওনা াম। োাআট্র বমঘ াঅর 
কুয়ালায় কাট্ছর েস্তুও ট্জ েৃলিট্গাচর য় না। ঠাৎ কাট্ছ াঅট্ত বোঝা বগ একিা লেলা োপাা 
ছোট্না গাছ ভূট্তর মতন মাঝখাট্ন োাঁলেট্য় পথ্ বক েু ভাগ কট্রট্ছ। াট্নকিা াট্লাকলেজয় রাার কলেতার 
গাছিার মতন। মট্ন  বযন াআলারায় েট্ছ, ‘উট্ঠ চট্ াঅয় েুজট্ন লমট্ াঅগুন বপাাাআ’। াআট্চ্ছ  েল, 
ঘন বমট্ঘ কােু লট্রর োেু এট্লছ তালময়া বেখট্ত। এর পট্রাআ বযন েৃক্ষনাথ্-লি ে --- 
              বট্তা জালন াঅর জালন এট্লছ  ভ্রমেকালনী লখট্ত 
             তালময়া বতা ছুট্তা লনট্চ চট্ যালে ক্ষয পাতাট্কাি 
             রট্য়ট্ছ াজার জলরেুলি াঅর েনমানুট্র বজাি 
             পাতাট্র বখাাঁট্জ মাতা ট্য়ট্ছ কট্তা গট্েক ললল্পী 
             তাট্ের ট্ঙ্গ বতার াঅগমট্ন াঅট্ছ বকান কাট্জ লম লক? 
             এখাট্ন এমন জায়গা রট্য়ট্ছ ূযত যায়না বযখাট্ন 
             যুগ যুগ ধ্ট্র বেললকছু ঘর েো কট্র বখাট্ন 
             জীেট্নও তারা উপট্র াঅট্ না ট্য় থ্াট্ক একট্জাি 
                   বপালও r লিকা লনট্ত লক ো লেট্ত কমনাথ্ বক 
বভাি। 
 োট্র লট্ি েট্ মট্ন , পাতা বকাি লকছু নাাআ লেক াঅমার মত মানুট্ক, কলে োলনট্য় 
বছট্েট্ছ। 
 


