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চ ীর সােথ ভারত মণ : এক অনবদ  অিভ তা 

এক আ য  বই িভিজট ইি য়া উইথ চ ী’।   ধু মা  কাটু ন িদেয়  গাটা ভারেতর 
সে  পিরচয় কিরেয়িছেলন চ ী লািহড়ী ১৯৭৩-এ।  বত মােন আর মুি ত আকাের 
পাওয়া যায় না এই বই।   সই বইিটর সে  পিরচয় করাে ন  কাশ দাস িব াস। 
 
 দশ মণ িশ ার অ ।  তেব সবসমেয়ই  য  দশ মণ িশ া হেয় উঠেব তা বলা যােবনা।  
 মেণ িগেয় অেনক সমেয়ই অেনকেক িবিতিকি ির অিভ তা িনেয় িফরেত হয়।  বািড়র 
বাইের, বাস- াম-  ন- হােটল-ধম শালার 
পিরি িত  য সবসমেয়ই অনুকূল হেব তা িনি ত 
কের বলা যায়না।  িত  অিভ তা িন য় িশ ার 
সমাথ ক নয় অ ত  য অেথ  আমরা  দশ মণেক 
িশ ার অ  বেল থািক  সই অেথ   তা নয়ই।  
অবশ  যাঁরা নগদ কা নমূেল  সেব া ম পিরেষবা 
িকনেত পােরন তাঁেদর কথা আলাদা।  এেদর 
বাইের  য আমজনতা তাঁেদর কােছ  মণটা সব সময় অিবিম  আনে র হয়না।  এেদর 
 কউ  কউ আবার ব ুবা ব সহকম ী মহেল ওটা  তা আমার  ঘারা বলার আ তৃি  লােভর 
জন ই  মেণ যান, না থােক তােদর  দখার  চাখ বা  বাঝার মন।  খুব 
 াভািবকভােবই  মণ হয় বেট তেব িশ াটা হয়না।  এর বাইের আেরা 
একদল আেছন যাঁরা সীিমত আিথ ক সামেথ  ও বাইের  বেরান, িকছু 
 দখেবন, জানেবন, বুঝেবন বেল।   দশ মণটা এেদর কােছ িশ ারই 
অ ।  এই িশ াটা সিত কােররই িশ া হেয় ওেঠ যিদ একজন 
সুিশি ত  দশ  ক পাওয়া যায়।  আর  সই  দশ  ক যিদ হন চ ী 
লািহড়ীর মেতা সুরিসক  া জন, তেব  তা  সানায়  সাহাগা।   াি র 
ঝুিল ভের ওেঠ কানায় কানায়।  আেলাচ  বই ‘িভিজট ইি য়া উইথ 
চ ী’- ত চ ী হে ন পয  টেকর ভারত- মেণর  দশ  ক, চলিত কথায় 
গাইড। 
 চ ী লািহড়ী  ক তা বাঙািল পাঠকেক আলাদা কের বেল  দবার 
দরকার  নই।  কমেবিশ চার পাঁচ দশক জুেড় তাঁর কাটু  ন মািতেয়  রেখিছল বাঙািলেক।  
খবেরর কাগজ আর সামিয়কপে র পাতায় তাঁর কাটু  ন বাঙািলর সংবাদ-পােঠর আনে   যাগ 
কেরিছল অন  মা া।  যােদর সে  বই বা খবেরর কাগেজর িবেশষ স ক   নই, যারা গ  
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পেড়ন িটিভর  মগা  সাপ িসিরয়ােল, তারাও চ ীেক  চেনন ‘চ ীপাঠ’-এর অনবদ    া 
িহসােব। 
 ১৯৫২ সােল সাংবািদক িহসােব কম  জীবন    কেরন চ ী লািহড়ী।  ১৯৬১ সােল 
   হয় তাঁর কাটু  িন  জীবন।  কাটু  ন আঁকার পাশাপািশ িতিন  বশ িকছু র -রসা ক 
রচনাও িলেখেছন সামিয়কপে র পাতায়।  িবপুল  ম ও অধ াবসায় িনেয় িলেখেছন 
‘কাটু  েনর ইিতবৃ ’ শীষ ক গেবষণা  ।  ‘বাঙািলর র ব  চচ া’, ‘গগেন নােথর কাটু  ন ও 
  চ’, ‘িসন  ি ডম : এ িহি  ইন কাটু  নস ১৯৪৭-১১৯৩’  ভিৃত    তাঁর িনিবড় িন ার 
পিরচায়ক। 
 সাংবািদক জীবেন আন বাজার  গা ীর ইংরাজী  দিনক িহ ু ান   া ােড   আঁকেতন 
থাড   আই িভউ, Seen Askew িশেরানােম।  আন বাজাের তাঁর কাটু  ন ছাপা হত ‘িতয  ক’ 
শীষ নােম।  বাংলায় পেকট কাটু  েনর   া চ ী লািহড়ীর িহ ু ান   া ােড   আঁকা Seen 
Askew-এর কাটু  েনর সে  আেরা িকছু কাটু  ন িনেয়ই  তির হেয়েছ অনবদ  বই ‘িভিজট 
ইি য়া উইথ চ ী’।  বইেয়র উি   পাঠক (নািক দশ  ক?) অবশ  িবেদিশ পয টেকরা।  তেব 
 দিশ পয টেকরাও এ বইেয়র রসা াদন করেত পারেবন তািরেয় তািরেয়।  িনত িদেনর  চনা 
ছিবও  য িচে   কমন বা য় হেয় উঠেত পাের তার িবরল িনদশ  ন বইিট। 
 বইেয়র    িবেদিশ পয টক ধরার ফাঁদ িদেয়।   ব মযােন  মণকারী িবেদিশ 
পয টকেক দিড়র ফাঁস ছুেড় ভারেত নামােনার  চ া।  ল ন, িনউইয়ক , প ািরস, কায়েরা, 
বন,  টািকেয়া  মণ  শেষ পয  টক অবেশেষ ভারেত।   হন ার    কা ম   চিকং িদেয়।  
সু েটড, বুেটড, ক ােমরা, বাইেনাকুলার  শািভত পয  টকেক কা ম -এর ি য়াের  সং হ 
করেত হয় অেনক িকছুর িবিনমেয়।  এরপর শহের  েবশ।  খানাখে  ভরা রা া িদেয় 
পাবিলক  া েপােট    মণ মােন আেরাহীর ‘িজম’যা া 
স ূণ ।  ট াি -চালেকরা  কউ লাে  বা গ ােরজ 
অিভমুখী, কােরার বা   কডাউন — চ ীর িতয  ক ম ব  
‘ট াি  অর ট া ’।  বা ড়েঝালা িভেড় বােস ওঠা যত 
কিঠন  বেরােনা তার  চেয়  ঢর কিঠন।  এর বাইের আেছ 
মানুেষ টানা ির া, তার কািহনীও কম চমক দ নয়। 
 ফুটপােত জমজমাট খাটাল ব বসা, জুেতা পািলশ 
আর খািটয়া  পেত জমািট ঘ ুম — বাংলা বই হেল িনঘ াত 
ক াপশন হত ‘এমন  দশটা  কাথাও খু ঁেজ পােব নােকা 
তুিম ...’। 
  গািড়  ঘাড়ার িভেড়  ািফক ল ভ ।  িচে    িসং-এ ধুিতর  কাঁচা ধের বয় েদর পার 
কিরেয়  দয় বালক আর পথচারীেদর রা া পারাপােরর জন  ‘ পেডি য়ান  িসং’ আঁকা হয় 
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সােপর মেতা আঁকাবাঁকা কের  যভােব এেদেশর  লাক গািড়  ঘাড়ার মাঝ িদেয় রা া 
 পেরােত অভ ।  রা ায় গািড় আটেক যায় ছাগল- ভড়ার পােল,  মষপািলকা  ে প না 
কের এিগেয় যায় িনজ  ছে  আর চ ী ফু  কােটন ‘িদ  লিড উইথ 
দ া ল া ’।  শহেরর রা ায়  তগামী গািড়র মােঝ   ে  ঢুেক 
পেড় ধীরগিতর গ র গািড়, িসগন ােল গািড় দাঁড়ায়  পেডি য়ান 
 িসং-এর উপর।   ািফক জ ােম আটেক পড়া গািড়র উপর পাশা 
 খেলন  ই আেরাহী, িনি ে  িন া যান অন   কউ।  ঝােমলা 
এড়ােত  কউ যান মুেটর মাথায় ঝুিড়েত  চেপ,  কউ আবার 
রণপায়।  চ ীর  চাখ িদেয় না  দখেল এই  বিচ   নজের পড়ত? 
  হােটল িনেয়ও চ ীর কাটু  ন অববদ ।  পব ত মাণ িবল  দেখ 
ভেয়  টিবেলর িনেচ লুেকায়   তা।  িনরািমষাশী  হােটেলর চােলর 
খড়  টেন খায় গ েত।  কুটেনা কাটার বঁিট, আটা চািক বা 
িশলেনাড়ার কম  কাে র সে  চ ী সাদ ৃশ  খু ঁেজ পান অন িকছুর।  
তাঁর কাটু  েন আধুিনকা রা া কেরন কমিপউটােরর বাটন িটেপ।  পান আর তার িপক িনেয়ও 
চ ীর ‘পান’ অসাধারণ।  বয়  বৃ  বািড়র পাশ িদেয়  হঁেট যান ‘ডু নট ি ট’   াগান িপেঠ 
িলেখ, পােছ ছাদ  থেক  কউ কুকম  িট কের বেসন।  আজেকর    ভারত অিভযােনর 
মেতাই চ ী  দেখন  য সে  েবলায় বািড়র  নাংরা  ঝঁিটেয় বাইের  ফলা হয় আর 
সকালেবলায় ঝাড়ুদার এেস  সই  নাংরাই আবার  ঝঁিটেয় বািড়েত ঢুিকেয়  দয়।  আর 
ধূমপান িনেয় চ ীর উপলি  ধূমপােনর য িট যত  ছাট আন  তত  বিশ।  গড়গড়া  থেক 
কলেকর মাহা    ঢর  বিশ। 
 হাউিজং-এর সমস াও চ ীর  চাখ িদেয়  দখেত িগেয় পাঠক দশ  ক 
চমৎকৃত হন।  পড়ােশানা, খানািপনা, ঘ ুেমােনা সব এক  টিবেল।  এও 
বাহ , ব তেলর বাইের ঝুল  শয ায় িনি   িন া, ব তল খােট ‘ভাড়ােট 
চাই’ (To Let) এর লটকােনা  নািটশ বা ফুটপােত ঘ ুম  অজ  মানুেষর 
মেধ  ল া েপাে  ‘সির  না  ম’-এর  পা ার লাগােনা ভারতবষ  ছাড়া 
এ িজিনস  ক, কেব,  কাথায়  দেখেছ! 
   ােনেটিরয়ােমর সামেন বেস ফুটপােতর  জ ািতিষর অেন র 
  ােনটাির পিজশন ইম ভ করার দািবেত বা ি িরচুয়াল ভ ালু িবি র 
অসার দািবেত হাস  স রণ করা কিঠন হেলও এও  তা ভারেতরই এক 
 প।  ম ানেহােলর উপের কাজ চলার িব াপন লটকােনা থাকেলও তার িনেচ চেল মদ পান 
বা িনি ে  িব াম।  কিবতা বা িশ েমলার  জুেগ হ েমলাও  রহাই পায়না চ ীর িনম  ম 
  ষ  থেক। 
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 ভারত  দখেবন আর  যাগী  দখেবন না তা আবার হয় নািক?  তাই  েঘািষত 
 যাগীেদর নানা িবিচ  কম  কা  ফুেট ওেঠ চ ীর তুিলকলেম।   যাগীর অেটা ােফর জন  
হামেল পড়া িবেদিশ পয টক বা  হঁটমু  উ  পদ  যাগীর ছিব তুলেত ব   পয  টকও ধরা পেড় 
যান চ ীর িনেম  াহ দ ৃি েত।  ফুচকাি য় পৃথুলা রমনীরাও অ ুত থােকন না চ ীর কােছ।  
তােদরেকও িবিচ ভােব িচি ত কেরন চ ী। 
 অড  ারমািফক িভখারী  তির বা  ােভলাস    চক  নওয়ার সরব িব াপনী িভ া 
আমােদর গােল  যন ঠাস কের চড় কিষেয়  দয়।  পেকট কাটার মা াির এেদেশ  দখার 
মেতা।  লােগজ িলফটারেদর হাত  থেক বাঁচেত কুিলর  কামের দিড়  বঁেধ সােথ চলেত হয় 
বা পাস   বাঁচােত  কামের বাঁধেত হয় জ া  সাপ — ধন  পয  েব ণ! 
 এেদেশর পুিলশ!   সও এক আজব জীব।  শীত,  ী , বষ া, বস েত  স এক এক 
 েপ অবতীণ ।  শাড়ী  কন জনি য়?  চ ীর ব াখ া শাড়ী পড়েল অেন র  ীেক সে  িনেয় 
অবােধ  ঘারা যায়,  েয়াজেন শাড়ীেক পাল িহসােব ব বহার করা যায়, গলায় জিড়েয় 
সুইসাইড বা জানালা  থেক শাড়ী ঝুিলেয় পালােনা যায়।  শাড়ীর এত উপেযািগতা িবেদশীরা 
জােন? 
 এেদেশর অিফেসর িডেপািজট  সকশান থােক একতলায় আর 
 প- সকশান থােক অেনক বড়  ঘারােনা িসঁিড়র উপের আর অিফসটা 
যিদ ইনকাম ট াে র হয় তেব  ঢাকার পথ থাকেলও  বেরােনার পথ 
থাকেবই না।  এেদেশ ম ীরা  কমন?  চ ী িমল খু ঁেজ পান ব  কান 
বু মূিত র সে , হাজার  চঁচােমিচও যার কােন  ঢােক না।   খলা  দখার 
জন  কাঁধ ভাড়া  দওয়া বা গােছ চেড়  খলা  দখা অন  মা া পায় 
চ ীর তুিলেত। 
 ফ াসান মােন িক?  িবিচ   কশিবন াস, নােক নথ, পােয় মল?  চ ী তার সে  িমল 
খু ঁেজ পান খু ঁেটায় বাঁধা হািত বা গ র।   ঝালােনা  বণী  যন সাপুেড়র নািগেনর তােল তােল 
ফণা  দালােনা সাপ, অসাধারণ এ পয  েব ণ!   দশ  ক যখন চ ী তখন িহ ু ানী স ীেতর 
সে  পয  টেকর পিরচয় কিরেয়  দেবন না তাই কখেনা হয়!  তাই ও ােদর কােলায়ািতর সে  
ক ক, কথাকিল, ভারতনাট ম বা পপ ভাংরাও উেঠ আেস চ ীর তুিলকলেম।  কৃিষদ েরর 
 রন িরসাচ   স াের সাধনা চেল গান  গেয় বৃি  নামােনার।   দশটা  তা ভারতবষ , না িক? 
  দশীয় নাগিরক জীবনযাপেনর  ায়  িতিট    ই ধরা পেড়েছ চ ীর  চােখ আর 
িতয  ক ভি েত তাই িতিন তুেল ধেরেছন সহযা ীর সুিবধােথ ।  চ ীর এ বই  কািশত 
হেয়িছল ১৯৭৩-এ, কলকাতার ইি য়ান পাবিলেকশনস  থেক।  দাম িছল ১৫ টাকা।   স 
যুেগর িহসােব ১৫২ পাতা বইেয়র দাম িহসােব একটু  বিশই।  তেব একথা হলফ কেরই বলা 
যায়  য মুি ত দাম যাই-ই  হাক না  কন এ বই আসেল অমূল ।  সমােজর দপ ন বলা  যেত 
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পাের এ বইেক।  এই ‘দদ ভরা  িনয়ায়’ হািসর এমন অনািবল খিনর অভাব বড়  কট।  
 কাশনী জগেতর  ভ  াগ ,  সই সে  রিসক পাঠেকরও,  য এমন একটা বই দীঘ িদন 
‘আউট অফ ি  ’ থােক! 
 

িচ  পিরিচিত :  ফােটা াফিট িশ ী চ ী লািহড়ীর।  সে র কাটু ন িল সবই আেলািচত বইিট  থেক। 
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