
�কৃিত কন�া রাঙামা�

�ক বষ�ার ��েত কলকাতা �থেক �াইেট ঢাকা হযরত শাহজালাল আ�জ� ািতক িবমানব�ের �নেমই বেুঝিছলাম নদী মাতৃক �দশ�রআসল �সৗ�য� এর

�কৃিতেত লিুকেয় । এই জন� ই কিব জীবনান� দাশ িলেখিছেলন , " বাংলার মখু আিম �দিখয়ািছ, তাই আিম পৃিথবীর �প খুিঁজেত যাই না আর " ।

এই িনেয় বাংলােদেশ পা �রেখিছ অসংখ� বার । ঘুেরিছ বহৃ�ম সম�ু �সকত ক�বাজার , িনজ� ন �ীপ �স�মা�� ন , ইিলেশর রাজ� চাঁদপুর , চােয়র �দশ

িসেলট , রসমালাইেয়র শহর �িম�া সহ িবিভ� জায়গা । িক� বষ�ার ��েত বাংলােদশ �মণ এই �থম ।আর এবােরর গ�ব� বাংলােদেশর সব�বহৃৎ

�জলা রাঙামা� । রাঙামা�র উ�ের ভারেতর ি�পুরা, িমেজারাম, দি�েণ বা�রবান, পূেব� িমেজারাম ও পি�েম চ��াম ও খাগড়াছিড় �জলা । এ

�জলায় চাকমা, মারমা, লসুাই, রাখাইন সেব�াপির বা�ালীসহ ১৪� জনেগাি� বসবাস কের ।

রােতর রাজধানী ঢাকা �থেক ব�রনগরী চ��াম হেয় আমােদর গািড় ছুেট চেলেছ �মেঘর রাজ� সােজক ভ ◌�ািলর উে�েশ� । সােজক ভ�ািল রা�ামা�

�জলার বাঘাইছিড় উপেজলার এক� িবখ�াত পয�টন �ল। রাঙামা�র ছাদ বা সােজক ভ�ািল রাঙামা� �জলায় অবি�ত হেলও যাতায়ােতর সুিবধার

জন� খাগড়াছিড় হেয়ই সােজেক �যেত হয় ।

সােজক ভ�ািল -

�ভােরর আেলা ফুটেতই আমােদর গািড়র �ভতের আনােগানা �� কের িদল �মেঘর দল । পাহািড় আঁকাবাঁকা রা�ায় �যন বরফ সাদা �মেঘর গািলচা

িবিছেয় �রেখেছ আমােদর �াগত জানােত ।আমােদর গািড় থামেলা কেটেজর সামেন । কেটেজর নাম� খুব সু�র " �মঘ মাচাং " । �মেঘর রাজ� সােজক

ভ�ালীর সবেছেয় বড়আকষ�ণ এই �মঘ মাচাং �িল । এখান �থেক আপিন উপেভাগ করেত পারেবন �মঘ �ক �ভদ কের সূয� উদয়েনর পুেড়া দশৃ�টা,

উপেভাগ করেত পারেবন পাহােরর উপর অবি�ত সােজক ভ�ালীর সবটু� �াকৃিতক �সৗ�য� ।

ঝুল� �সতু -

�মেঘর রাজ� সােজক �ছেড় আমােদর পরবত� গ�ব� কা�াই উপেজলা । এখােনই আেছ িবখ�াত " িস�ল অফ রাঙামা� - ঝুল� �সতু " । কা�াই �লেকর

দইু িবি�� পাহােড়র সােথ �যাগােযাগ কের িদেয়েছ ৩৩৫ ফুেটর রিঙন এই �সতু� । �সতুর উপর �থেক কা�াই �লেকর চািরিদেকর মেনারম �সৗ�য�

�দখেত �দখেত সময় কখন চেল যােব বঝুেত পারেবন না ।

কা�াই �লক -

রা�ামা�েত বাঙািল ছাড়া ি�তীয় বহৃ�ম জনেগা�ী ‘মারমা’ । �সই মারমােদর �দাকােনই ভিত� রা�ামা�র বাজার । �হােটল �থেক �নেমই বড় রা�ার

অন� পােশই বাজােরর রা�া । বাজােরর িভতর িদেয়ই ঢালু হেয় �নেম �গেছ কা�াই ঘােটর পথ । মারমােদর �দাকান �েলা �বশ নজরকারা । থািমর

�দাকানই �বিশ । থািম হল মারমােদর হােত �বানা রিঙন কাপর । বাজার �দখেত �দখেত �পৗঁছলাম �লক ঘােট ।আেগ �থেকই �ক করা িছল কা�াই

�লেক পুেরা একটা িদন কাটােবা । বিৃ��াত কা�াই �লক একিদেক পাহাড় , অন�িদেক নীল জলরািশ এবং সবেুজর অপ�প �নসিগ�ক �সৗ�য� িনেয় মাথা

উঁচু কের দাঁিড়েয় আেছ । পুেরা িদেনর চুি�েত এক� সু�র �নৗকা ভাড়া কের �ভেস পড়লাম কা�াইেয়র বেুক ।আমােদর �নৗকার মািঝ মারমা

জনেগা�ীর মানষু ।আমরা ভারতীয় �জেন আমােদর �শানােলা রা�ামা�র ইিতহাস ।

১৯৬০ দশেকর ��েত রা�ামা�র কা�াই অ�েল কণ�ফুলী নদীেত বাঁধ িদেয় বাংলােদেশর একমা� জলিবদ�ুৎ �ক� িনম�াণ করা হয় । �স সময়

রা�ামা� শহর িছল কণ�ফুলী নদীর তীের । এই বাঁধ �তিরর ফেল কণ�ফুলী অববািহকায় রা�ামা�র িবশাল এলাকা জেল ডুেব িগেয় সৃি� হয় বাংলােদেশর

বহৃৎ �দ ‘কা�াই’ । এই �লেকর জেলর নীেচই আেছ িবপুল পিরমােণ আবািদজিম , বািড়-ঘর ও রা�ামা� শহর । িতনশত প�াশ বগ�মাইল রা�ামা�র

অংশ ডুেব রেয়েছ এই নীল জলরািশর গেভ� ।

সুভলং ঝণ�া -



নয়নািভরাম �সৗ�য� �দখেত �দখেত �পৗঁেছ �গলাম এক পাহািড় ঝন�ায় । সুভলং ঝরনা । পাহােড়র গাঁ �বেঁয় উেঠ �গেছ ঝরনা �দখেত যাওয়ার পথ ।

বষ�ার ��েত জীব� হেয় উেঠেছ ঝরনা । ঝরনার গজ� ন পাহােড় পাহােড় ধা�া �খেয় ভয়�র �প ধারন কেরেছ । ১৪০ ফুট উপর �থেক পাথেরর ধােপ

ধােপ �নেম এেসেছ ঝরনার পথ ।

�পদা �ং �ং -

অন� রকম নাম �পদা �ং �ং যার অথ� হে� �পট টান টান।অথ�াৎ সারািদন কা�াই �লেকর �নসিগ�ক �সৗ�য� �দেখ দপুুের �পেট টান পরেবই ।আিদবাসী

পিরচািলত এক� সু�র �র�ুের�আেছ �যখােন আিদবাসীেদর ঐিতহ�বাহী খাবারসহ নানা পেদর খাবার পাওয়া যায়। খাবার �শেষ পাহােড়র উপর

দািড়েয় অপ�প সু�র সূয�া� �দখেত িগেয় �চাখ পড়েলা সু�র এক� ফুেলর িদেক । �নৗকার মািঝ ক�াজাই মারমা জানােলন এ� বাঁশ ফুল আেরা

জানােলন বাঁশ ফুল িনেয় তােদর ভয়াবহ ইিতহাস ।

রা�ামা�র এইসব পাহািড় বনা�েল উৎপ� হয় �চুর বাঁশ । �ায় �চৗ� রকেমর বাঁশ পাওয়া যায় এখােন । এই বাঁশই কাগজ �তিরর অন�তম উপাদান।

পাব�ত� অ�েলর বাঁেশর ওপর িনভ� র কেরই চ�েঘানায় গেড় উেঠেছ দি�ণ এিশয়ার সব�বহৃৎ কাগজ কল কণ�ফুলী �পপার িমলস । বাঁশ ফুেলর �দখা

পাওয়া খুব ক�ন । প�াশ বছের একবার বাঁশ গােছ ফুল ধের । একটা মানেুষর জীবন দশায় বাঁশ ফুল ফুটেতও পাের আবার নাও পাের । ১৯৫৯ সােল

ক�াজাই মারমােদর পিরবার বািড় ঘর �ফেল �রেখ �িম�ায় চেল যায় । কারন ১৯৫৮-১৯৫৯ সাল ভারত সহ বাংলােদেশর আিদবাসী ও উপজািতেদর

জন� িছল চরম দঃুেখর বছর । �সই সময় ভারেতর িমেজারাম , মিণপুর , বাংলােদেশর বা�রবান , রা�ামা� , খাগড়াছিড়েত বাঁেশর গনপু�ায়ন

হেয়িছল । ১৯৫৮ সােল রাঙামা�েত বাঁশ ফুল জ�ায়। �সই ফুল �থেক ফল হয় । �বশ বড়সড় ফল, জলপাইেয়র �চেয়ও বড়। আরআেশপােশর সাত

�ােমর ইঁদরু আেস এই ফল �খেত । মা� �থেক খায়, �গেছা ইঁদরু গােছ চেড়ও খায়। এই ফেলর পুি��ণ অেনক থাকায় ইঁদেুরর �জনন �মতা বিৃ� পায় ।

তাই ইঁদেুরর সংখ�া বাড়েতই থােক, হাজাের হাজাের লে� লে�। বাঁশতলা �থেক এবার ইঁদেুরর দল জেুম �নেম আেস, ফসেলর িদেক মেনােযাগী হয়। ফসল

�শষ কের চেল আেস শেস�র �ডােল। ক�াজাই মারমারা সারারাত �জেগ ইঁদরু তািড়েয় মা� দশ ভাগ শস� যা তারা উ�েয়িছল শস�াধাের তাও �শষ হেয়

যায়। এরপর ক�াজাই মারমারা িশকড়বাকড় ,কচুেঘচুঁ আর �মেট আলু খাওয়া �� কের । �স�েলা �শষ হেল �ােণ বাঁচার জেন� িভেট ছাড়েত বাধ� হয় ।

ওই সময় উপজািতেদর মেধ� নানারকম �রাগ �দখা �দয় । টাইফেয়ড, টাইফাস, ��গ। �রাগ আর পুি�র অভােব দবু�ল শরীর িনেয় তারা আর গােছর

�গাড়া খুেঁড় ক� জাতীয় খাবার সং�হ করেত পাের না। যথিকি�ৎ সরকাির িরিলেফর খাদ� আর ওষুধ আসার আেগই �াণহািন ঘেট অজ� মানেুষর ।

ক�াজাই মারমার কথা �নেত �নেত সূয�টা �চােখর সামেন ডুেব �গল কা�াই �লেকর গভীর জেল ।


