
জীফন ঘঘোল  

ভ্রভণ  লরখন তোাঁয োোোল চলর ঘই দয-তোরুলণযয লদনগুলর ঘথলে। এখন দটো োাঁচটো’য জীফন 

ঘথলে অফয লনলর ুযলনো অবযো ফজোয় ঘযলখলছন। ুলমোগ ঘলরই চলর মোন োোলে, জঙ্গলর, 

এলদল ছলেলয় থোেো ঘছোট-ফে ঐলতোলে জনদগুলরলত। েলদন আলগ ঠোৎ েলয ঘুলয এলরন 

েোলভফোজোয। এফোলযয ংখযোয় ঘই অলবজ্ঞতোয লফফযণ...।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
এলথ লগলয়লছ অলনেফোয। প্লোটপভম ছোলেলয় ঘযরগোলে মখনই গলেলয়লছ উত্তলয, ঘরলবর-ক্রলংলয়য গোলয় 
নজলয লেলছ প্রোচীন ভোলধ ঘেত্র। প্রলতফোযই ভলন লয়লছ এফোয ’র নো, োভলনয ফোয লঠে ঘনলভ েফ। 
লেন্তু য় আয নো। েখন োথীলদয অনোগ্রল, েখন ফো অভলয় োলে ঘদয়োয়। আয মত নো য়, ততই 
ফোলে আগ্র। অজোনোলে জোনোয, অলচনোলে ঘচনোয, অলদখোলে ঘদখোয ফযেুরতো ক্রভ বোলয য়। এফোয তোই 
ভলনয লঙ্গ লয়লছ এেটো দোরুন লি। ো ঘজোেো লঠে েলযলছ ঘনলভই েলফ রোলপলয়। ঘইভত ঘগোছগোছ 
েলয এে েোলর লয়োরদ ঘথলে চলেলছ রোরলগোরো এক্সলপ্রল। 
 ঘগোটো েলয়ে নদী - চূণমী, জরঙ্গী, োগরোচণ্ডী ঘলযলয় রোী। নদীয়ো ঘল। শুরু র ঘজরো 
ভুলমদোফোদ। আয খোলনে এলগলয় েোাঁচোরঙ্কোয যোজলে লফখযোত নোভ ঘফরডোঙ্গোয ঝোাঁঝ োভলর গোলে থোভর 
ফযভুয। ঘজরোয দয য। ঠোৎ েলয োরেো লয় ঘগর েোভযো। গোদোগোলদ, ঘঠোলঠল মোত্রীদর, নোনো 
লেললভয েোয। পর-ভূর, চো-লফসু্কট, ঘুগলন–ভুলে, ছুলয–েোাঁলচ, ফোদোভ-েটেলট, ইতযোলদ েত েী। েীলম ঘনই 
ফরো ভুলের। তোলদয অয মোতোয়োত। এযই োলথ লনজস্ব গোন। ফ লভলরলয় হহ-হযহয েোণ্ড। বোলরো 
েলয োলয জলনয েথো ঘোনোই দোয়। ঝু েলয ঘেভন জোলন ফ চুচো। এতেণ দোললয় ঘফেোলির ঘম 
োততোলর োলটম, তোযো ঘনলভ ঘগর। ভোঘম ফোয জোয়গো অফলরোয় গেোগলে খোলি। যীয এলরলয় লদলয়লছ 
লে থোেো মোত্রীযো। এেটু ঘফল ভয় দভ লনলয় আফোয দুলর উঠর গোলে।  
 ঘছোট নযোযোেটো েোাঁলধ চোললয় উলঠ দোাঁেোই। লগন্নী ফলরন ‘চরলর ঘেোথো? আভযো ঘতো নোভফ 



এয লযয ঘেন।’ েনযো ফলর ‘ফুলঝলছ, ভোলধ ঘদখলফ। আভযো মোফ।’ উত্তলযয অলেো নো েলয ভো, ঘভলয় 
দুজলন ঘৌঁলছ মোয় েোভযোয দযজোয়। মথোভলয় ভৃদু ঝোাঁেুলন লদলয় থভলে দোাঁেোয় ঘযরগোলে। অলনলেয োলথ 
ঘনলভ লে প্লযোটপলভম। অলেোেৃত োন্ত চেয। ঘরোেজলনয লবে ততটো নয়। োভলনই ুযোলনো আভলরয 
ঘেন ভোস্টোলযয ঘয, লটলেট েোউন্টোয। োলই প্লযোটপভম ছোেোয থ তোয ভোথোয় এফং োলয ঘগোর লটলনয 
পরলে ঘগোটো ঘগোটো েলয ঘরখো ‘েোলভফোজোয’। 
 ধুভোলয়ত চো লমোলগ োরৃো জরখোফোয ঘল লতই ঘদোরো রোগর ফরযোলভয ঘটোলটোয়। ভোঝ 
ফয়ী ফরযোভ নোভো ইস্তে ঘজোাঁলেয ভত ঘরলগ যলয়লছ। অনগমর ফুলর। বোফখোনো এভন েোলভফোজোয তোয 
োলতয ভুলঠোয়। এেফোয উঠলরই োযো অঞ্চর োে খোইলয় োলজয েযলফ এখোলন। আভযো মত ফলর অত 
ঘঘোযোয দযেোয ঘনই, শুধু ভোলধ মোফ। তোলত তোয োয় ঘনই। আফোয য়োলয ঘছলে মোলফ নো। ঘললভ 
েট যোগ ঘদখোলত যোলজ য়। মোত্রো র শুরু। ঘছোট য। অলযয থঘোট, ুযোলনো ফোলেগুলরোয ঘফলয 
বোলগয অফস্থো জযোজীণম। এখোলন ঘখোলন অলযেলিত বোলফ গলজলয় উলঠলছ নয়ো ইভোযত। ঘটোলটোয এেটোনো 
ঘবাঁু, অলটোয েোলরো ঘধোাঁয়ো, লযক্সোয যোাঁে যোাঁে, ধুলরোয আস্তযণ ফ লভলরলয় ঘভোলটই ুলফলধয নয় নগলযয 
লছলযছোাঁট। তলফ এয ইলতো ফে ভজফুত। ঘই ইলতোলয টোলনই েরেোতো ঘথলে ১৮৫ লেলভ দুলযয এই 
প্রোলন্ত ছুলট আল লেছু ভোনুল।   
 অেোদ তোব্দীয ঘগোেোয় ভুলমদেুলর খোাঁ, ঢোেোয োততোলে গুলটলয়, বোগীযথীয তীলয 
ভুখুোফোলদ স্থোন েলযন ফোংরোয নতুন যোজধোনী। তোাঁয নোভোনুোলয যোজধোনীয নোভ য় ভুলমদোফোদ। এয 
অলনে আলগ ঘথলেই যোজধোনীয গোলয়য গঞ্জ েোলভফোজোলয ইউলযোীয় ফলনেলদয মোতোয়োত। েোলভফোজোলযয 
নোভ লনলয় নোনোন ভত প্রচলরত আলছ। ঘেোথো ফরো লয়লছ নোলভয উৎল আলছ হয়দ েোলভ নোলভ জহনে 
পলেয। আফোয অলনলে ফরলছন েোলভ নোলভ এে ীয োললফয দযগো আলছ এই অঞ্চলর, তোয ঘথলেই এই 
নোভ। অনযলদলে ফে যোজফোলেয উত্তয ুরুল ঘোলভন্দ্রচন্দ্র নন্দীয েথোয় তুমগীজ দভনেোলয ঘভোঘর ঘনোলত 
েোললভয নোভোনুোলয এই প্রোচীন জনলদয নোভ যোখো য় েোলভফোজোয। প্তদ তোব্দীয ভোঝোভোলঝ ভলয় 

রন্দোজ ফলনেলদয েুলঠ গলে লঠ েোলভফোজোলয। এযয 
এলে এলে তুমগীজ, পযোী, ইংলযজ এফং ইস্ট ইলণ্ডয়ো 
ঘেোম্পোলনয ফোলনজযস্বোলথম এখোলন েুলঠ হতলয য়। ঘইভয় 
ঘযভ, োলতয দোাঁলতয লি, ফোরুচলয ললরৃয েোে, েোাঁো 
লতর লি, ডোচ টোইর এফং লফমোলয আলপলভয ফযফোয় 
যভযভো লছর েোলভফোজোলযয ফোলনজয ঘেলন্দ্র। যফতমী ভলয় 
চতুয ইংলযজলদয চক্রোলন্ত অনয েলর তলিতিো ঘগোটোলত 
ফোধয য় এফং চরলত থোলে ইস্ট ইলণ্ডয়ো ঘেোম্পোলনয 
এেোলধতয। আয লয ঊনলফং তোব্দীয প্রথভোলদ 
বোগীযথী নদী গলতথ লযফতমন েলয। নগয ঘথলে প্রোয় 
লতন ভোইর দূলয চলর মোয় নতুন প্রফোথ। প্রোচীন 
জোোজঘোটোয চোযো ফদ্ধ জরোয় লযণত য়। এয আলগ 
ঘথলে ভযোলরলযয়ো ঘযোলগয আক্রভণ এফং চোলফোলয অফনলত 



প্রবৃলত েোযলণ জনফলত েভলত থোলে, ধীলয ধীলয ঘঝো জঙ্গর গ্রো েলয নগয বযতো। েোলভফোজোলযয 
ঘগৌযফ ক্রভ অস্তলভত লত থোলে।  
 উচুাঁ ঘযররোইন টলে ঘটোলটো এল থোলভ ভোলধলেলত্রয ঘগলট। োলই বোযতীয় ুযোতে 
লফমেণ দপ্তলযয লফঞ্জলপ্ত ‘অেোলফং তোব্দীলত মোাঁোযো েোলরেোুলয রন্দোজ ফযফোয়ী রূল ফো েলযলতন 
তোোলদয ৪৭ জলনয ভযলদ এই স্থলর ভোলত আলছ।’ এই 
ভোলধলেলত্রয উত্তয লদলে েোলরেোুয গ্রোলভ লছর ডোচলদয 
েোযখোনো। জোনো মোয় এেভয় প্রোয় ৭০০ / ৮০০ জন 
শ্রলভে েোজ েযত এই েোযখোনোয়। ঘই েোযখোনোয আজ 
আয ঘেোন অলস্তে ঘনই। য়োলযন ঘলস্টংলয এে পযোী 
ফিু জজম রুই বোযলনট ১৭৫৬ োলর লছলরন এই েোযখোনোয 
ফমভয় েতমো। ইংলযজলদয েোছ ঘথলে লযত্রোণ োয়োয জনয 
ভীযজোপয রন্দোজলদয লঙ্গ োত ঘভরোয়। ১৭৫৯ োলর 
লফদোযোয মুলদ্ধ ইংলযজলদয েোলছ ডোলচযো চূেোন্ত বোলফ 
যোলজত য়। এয পলর ডোলচযো উভোলদীয় ফোলনলজয লছু 
টলত থোলে। তোয প্রোয় ঞ্চো ফছয য উনলফং 
তোব্দীয এলেফোলয ঘগোেোয় রন্দোজযো এলদ ঘছলে চলর 
মোয়। আয লয ১৮২৪ োলর ইংলযজ  ঘনদোযরযোন্ড 
যেোলযয চুলিয য ভস্ত ডোচ েুলঠয বোয ইংলযজযো লনলয় 
ঘনয়।  
 ফতমভোলন োাঁলচর লদলয় ঘঘযো আয়তেোয এই ভোলধ ঘেলত্রয ূলফম ঘযরলয় রোইন, দলেলণ 
োেো েে, উত্তলয  লিলভ োধোযণ নোগলযেলদয ঘযফোলে। ঘেোন োোযোয ফযফস্থো ঘনই। ঘম ঘেোন ভয় 
প্রলফ েযো মোয় এফং লনলজয ভত েলয ভয় েোটোন মোয়। ভোলধ গুলরোয উয পরে ঘনই। দু চোযলট 
থোেলর োলঠোদ্ধোয ম্ভফ নয়। যেোযী বোলফ ঘেোন ঘরখো জোলনলয় ফুলঝলয় ঘদয়োয ভত লযদমলেয ঘদখো 
ঘভলর নো। সৃ্মলতলৌধগুলরয গেন বোযী ুন্দয। ঘেোনলট চতুবুমজ, ঘেোনলট গমু্বজ আেোলযয, ঘেোনলট ঙু্কয 
আেৃলত, ফলচলয় ুন্দয ভোলধলট উোনো ভলন্দলযয ভলতো। ইন্টোযলনলটয তথয ঘঘাঁলট জোনো মোয় ন’লভটোয উাঁচু 
োদো যলঙয ভোলধলট ঘটভয েযোন্টন লপোলযয, হতলয লয়লছ ১৭৭৮ লন। ভোলধ ঘেত্রলট েোমমেযী লছর ১৭২১ 
ঘথলে ১৭৯২ োর অফলধ। প্রথভ ভোলধ দযোলনলয়র বযোন দোয ভূলরয এফং ফমলল ভোলধ জন েোন্ট হুলটয। 
ললভলন্ট ফোাঁধোলনোথ ফোোলয গোছোরোয় ঘঘযো ঘছোট এই ভোলধ ঘেত্র। মলদ লঠে ঘদখবোলরয অবোলফ ক্রভ 
েয় লত শুরু েলযলছ ঐলতযফোী সৃ্মলতলৌধগুলর। অলনে জোয়গোয় প্লোস্টোয খল মোলি, গেন আরগো লয় 
েলছ। এেইোলথ অফোে রোলগ, ঘই ফ অলফলফচে ভোনুললয েথো ঘবলফ মোযো সৃ্মলতলৌলধয ঘদয়োর জুলে 
লনলজলদয নোভ-ধোভ ইতযোলদ লরলখ যোলখ! েলফ ঘম আভযো প্রেৃত অলথম বয ফ? লদলে ঘটোলটোয ঘবাঁু ভোলন 
ফোজলছ। ডোে লদলয়লছ ফরযোভ। এফোয ঘপযোয োরো। লফদোয় ডোচ ফযফোয়ী। ঘতোভযো োলন্তলত ঘুভো।  


