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নো হিক্ানীহের সপ্রহক্তে সাক্রোর কাজ            
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বচুির গল্প শান্নু বণদি্যাপাধ্যায় ২৪৪

আগমনী শাশ্তী দাশগুপ্ত ২৪৭

বেল েরা বমণয় চবনীতা দত্ত ২৪৯
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জন্মচদণনর বই সাধন িণট্াপাধ্যায় ২৯৬

বেঁিা দুই িণটর গল্প সুচনম্যল িক্রবত্যী ৩০০

অন্যরেম দুগ্যাপুণজা অয়ন িণট্াপাধ্যায় ৩০৪

গল্প

বি গল্প

বভাণজর হাণটর মচলিে পুকুর স্বপ্নময় িক্রবত্যী ২০৪

গুহা মচদিণরর রহস্য েষ্ীপদ িণট্াপাধ্যায় ২২২

বসণভন সামুরাই রহস্য অনন্যা দাশ ২৪০

রাজবাচি তপন বণদি্যাপাধ্যায় ২৮৩
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সঞ্য় কযাপমল্যা

অয়ন চভ্যাপযাধ্যায়
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প্রচ্ছদ

প্রেীপ ছ�যাস্যামী
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পযাথ্থ রযাহযা

অরূপ েযাস
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সম্পাদক

েদবপািশস চক্রবর্তী

সহকপারতী সম্পাদক
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দপাম ১৫০ টপাকপা গণশিতি ট্পাস্টের পস্ষে েদবপািশস চক্রবর্তী কর্্ক
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েেস্ক প্রকপািশর এবং 
গণশিতি িপ্রন্পাস্ প্রপাইস্েট িলিমস্টড, ৩৩, আিলমুিদিন ি্রিট,
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আমােদর পািটর্র ২৩তম কংে�েসর রাজৈনিতক ��ােব 

েয মূল �বণতাগুিল উে�খ করা হেয়েছ পরবতর্ী �ায় পাঁচ মাস ধের 

আমরা েসগুিল আরও ঘনীভূত হেত েদখেত পাি�। ফয্ািসবাদী 

আরএসএস’র িহ��ু অয্ােজ�ার আ�াসী �বণতা ভয়�রভােব 

�কাশ পাে�। উ� নয়া-উদারনীিতর সং�ােরর বহুমুখী আ�মণ, 

সা�দািয়ক-কেপর্ােরট আঁতাতেক শি�শালী করা, জাতীয় স�দ 

লুট করা, ধা�ার পঁুিজবাদেক শি�শালী করা, রাজৈনিতক দুনর্ীিতেক 

ৈবধ করা সবই তী�তর হে�, ভারেতর অথর্ৈনিতক িভি� �ংস 

কের জনগেণর উপর আরও েবিশ েবাঝা চািপেয় েদওয়া হে�।

পুেরাপুির ৈ�রত� কােয়ম করার জনয্ রাজৈনিতক �িতপে�র 

িবরুে� ইিড-িসিবআই’র মেতা েক�ীয় সং�াগুিলর চরম 

অপবয্বহার, কেঠার �িতেরাধমূলক আটক আইন বয্বহার কের 

জনগেণর গণতাি�ক অিধকার এবং নাগিরক �াধীনতার উপর 

িনদর্য় আ�মণ তী�তর হে�। ভারতীয় সংিবধােনর সাধারণতে�র 

চির�েক িহ��ুবাদী রাে� পিরবতর্ন করার অপেচ�া হে�। এই 

সমেয় েমাদী সরকােরর নীিতর িবরুে� জনগেণর আে�ালন 

সং�াম ও �িতেরাধ বৃি�র �বণতাও েদখা যাে� যা পািটর্ কংে�েস 

উে�িখত হেয়িছল। পুেজার উৎসব এিগেয় আসার সে� সে� 

ভারেতর সাংিবধািনক কাঠােমা ও সাংিবধািনক িনেদর্েশর ওপর এই 

বহুমুখী, বহুমাি�ক আ�মেণর েথেক দুিট িবষয় �� হেয় যাে�। 

এক, সা�দািয়ক-কেপর্ােরট চে�র সংযু� হওয়া— নয়া 

উদারনীিতবােদর লাগামহীন আ�াসেনর সােথ ঘৃণা ও স�ােসর 

িবষা� �চােরর ওপর িভি� কের উসকািনমূলক সা�দািয়ক 

েমরুকরেণর িবষা� িম�ণ যা ভারেতর জাতীয় স�দ লু�ন 

এবং রা�ায়� ে�� এবং পিরেষবাগুিলর পাইকাির হাের 

েবসরকািরকরেণর িদেক িনেয় যাে�। দুই, �মতাসীন দল, িবেজিপ 

রা�ীয় �মতার লাগাম িনয়�ণ করেছ এবং েমাদী সরকার ফয্ািসবাদী 

আরএসএস’র িহ��ু অয্ােজ�ােক েজারােলাভােব এিগেয় িনেয় 

যাে�। ভারেতর সংিবধােনর িভি�েত আমােদর ধমর্িনরেপ� 

গণতাি�ক সাধারণত�েক তারা একিট তী� অসিহ� ফয্ািসবাদী 

'িহ��ু রা�' িদেয় �িত�াপন করেত চাইেছ। এই অপেচ�ার 

িবিভ� েকৗশেলর মেধয্ গুরু�পূণর্ একিট হেলা ভারেতর ইিতহােসর 

পুনিলর্খন যা ধমর্ীয় সংখয্াগির� এবং ধমর্ীয় সংখয্ালঘুেদর মেধয্ 

িবেভেদর সা�দািয়ক আখয্ানেক �িত�া কের।

যিদও এই িদকগুিলর মেধয্ �থমিট েমাটামুিটভােব নিথভু�, 

ভারেতর ইিতহােসর পুনিলর্খেনর ি�তীয় িদকিট সা�দািয়ক 

আখয্ানেক গেড় েতােল এবং িহ�েু�র পিরচয়স�ার মানিসকতা 

ৈতির কের। এটা এমন একিট ‘িমথয্া েচতনা’ ৈতির করা যা জীবন-

জীিবকা এবং জীবনযাপেনর �মবধর্মান ৈদনি�ন দুদর্শা েথেক 

মানুেষর মেনােযাগ সরােত এবং একই সে� িহ�েু�র �ক�েক 

সফল করার জনয্ একিট ফয্ািসবাদী সা�দািয়ক মানিসকতা গেড় 

তুলেত আরএসএস-িবেজিপ’র জনয্ খুবই �েয়াজনীয়। 

বষর্বয্াপী িবশাল ঐিতহািসক কৃষক সং�ােম সাতেশার েবিশ 

আে�ালনকারী শহীেদর মৃতুয্বরণ কেরেছন, িক� েশষপযর্� 

একজন অনড় �ধানম�ী নের� েমাদীেক বাধয্ কেরেছ কৃিষ-আইন 

বািতল েঘাষণা করেত। এই জয় সে�ও, উ�র ভারেতর রাজয্গুিলর 

িবধানসভার িনবর্াচেন িবেজিপ উ�র �েদশ এবং উ�রাখে� 

সরকার গঠন কের িফের এেসেছ (পা�ােব তােদর এমন েকানও 

সুেযাগই িছল না)। লিখমপুর েখিরেত কৃষকেদর িনমর্ম নৃশংস 

� ব �

‘িহ�ু�’র

আ�মণ

পরা� করেত হেব
সীতারাম ইেয়চুিরসীতারাম ইেয়চুিরঅ�ন

মনীষ েদব

শা গ ১



 2

হতয্াকা� ঘটােনা এবং এমএসিপ ও িবদুয্ৎ সংেশাধনী আইেনর 

সংেশাধনী িনেয় আইিন অিধকােরর আ�ােসর সে� েমাদী সরকােরর 

িব�াসঘাতকতার পেরও এই ফলাফল ঘেটেছ।

এর আেগ, আমােদর েদশ ল� ল� পিরযায়ী �িমকেদর 

অমানিবক দুদর্শা েদেখিছল যখন তাঁরা মহামারী চলাকালীন গরেমর 

মেধয্ �ধাতর্ অব�ায় �বল সাহস িনেয় বািড় িফরিছেলন। আরও 

আেগ, েনাটবি�র নােম আমােদর েদেশর ইনফমর্াল অথর্নীিতর 

�ংেসর য�ণা, িজএসিট রূপায়েণর ফেল �� ও মাঝাির িশ�গুিলর 

দলব�ভােব ব� হেয় যাওয়া এবং তার ফেল ল� ল� কমর্ীর 

কমর্চুয্িতর ঘটনা েদখা িগেয়েছ। তবুও, জনগেণর এইসব দুদর্শার 

মেধয্ও, অতয্িধক িহ��ু পিরচয় এবং সংি�� ‘িমথয্া েচতনা’ 

িবেজিপেক িনবর্াচনী সমথর্ন েজাগাড় করার সুেযাগ কের িদেয় 

চেলেছ। 

িনি�তভােব বলা যায়, িবেজিপ’র এই ধরেনর িনবর্াচনী সমথর্ন 

েজাগােড়র িপছেন তার অথর্শি�র বয্াপক অপবয্বহার হেয়েছ, ঘৃণা 

িবে�ষ ও স�ােসর �চােরর মাধয্েমও অিজর্ত হেয়েছ।

তা সে�ও, এটা ল�য্ করা দরকার েয অথর্ৈনিতক এবং 

জীিবকার িবষেয় �মবধর্মান সং�াম খুবই �েয়াজন, এগুিল 

শি�শালী করাও �েয়াজন, িক� শুধুমা� এই সং�ামগুেলাই 

িবেজিপেক িনবর্াচেন পরাজেয়র পিরেবশ ৈতির করেত যেথ� নয়। 

��তই, অথর্ৈনিতক ও জীিবকার ইসুয্েত সং�ামগুিলেক অবশয্ই 

িহ��ুবাদী আ�মেণর িবরুে� লড়াইেয়র সে� একি�ত করেত 

হেব। িবেজিপ’র িহ��ুবাদী আ�মেণর িবরুে� লড়াই করেত হেব 

রাজৈনিতক, মতাদশর্িভি�ক, সামািজক, সাং�িতক, বুি�বৃি�ক 

ইতয্ািদ বহু�ের।

যুি�েবােধর ওপের আ�মণ

অথর্ৈনিতক আ�মণ ও সা�দািয়ক আ�মেণর িবরুে� এই 

শি�শালী ঐকয্ব� গণসং�ামেক েঠকােনার জনয্ই আরএসএস-

িবেজিপ যুি� ও যুি�বােদর ওপর আ�মণ শুরু কেরেছ।

যুি� এবং েযৗি�কতার ওপর আ�মণেক সফল করার জনয্ 

তারা নানািবধ প�িতর সে� ভারেতর ইিতহােসর পুনিলর্খন এবং 

�েলর পাঠয্পু�ক ও তরুণ �জ�েক েশখােনা পাঠয্�েম িবকৃত 

করার েচ�া কের চেলেছ। পাঠয্ িবষেয় এমন ধরেনর পিরবতর্ন করা 

হে� যােত তরুণেদর িচ�াভাবনােক িহ��ুবাদী মতাদেশর্র �কে�র 

পে� েঠেল েদওয়া যায়। 

েকািভড মহামারীর মেধয্ নতুন িশ�া নীিত ২০২০’র ধা�া 

এেনেছ েমাদী সরকার, জনসাধারণেক িবতকর্ িবেবচনার েকানও 

সুেযাগ না িদেয়ই েমাদী সরকার এবং িবেজিপ পিরচািলত রাজয্ 

সরকারগুিল এনিসইআরিট’র পাঠয্পু�েকর পাঠয্�েম আ�াসী 

পিরবতর্ন িনেয় এেসেছ। িহ�েু�র অয্ােজ�ার মতাদশর্েক আরও 

এিগেয় িনেয় েযেত িশ�ায় ই�াকৃতভােব িবিভ� িবষয়েক বাদ 

েদওয়া হেয়েছ এবং যু� করা হেয়েছ।

বাজেপয়ী সরকােরর আমেলও এমন েচ�া কেরিছল িবেজিপ। 

�ল ও উ�িশ�ার পাঠয্সূিচেত বয্াপক পিরবতর্ন আনা হেয়িছল। 

অেযৗি�ক এবং ভুল তথয্েক ঐিতহািসক তথয্ িহসােব উপ�াপন 

করা হেয়িছল। কেলজ এবং িব�িবদয্ালয়গুিলেক ৈবিদক গিণত, 

েজয্ািতষশা�, বা�শা� ইতয্ািদর মেতা ছ�িব�ান িবভাগগুিল শুরু 

করেত বাধয্ করা হেয়িছল। িশ�ার এই ধরেনর ৈগিরকীকরেণর 

বয্াপক িবেরািধতা হেয়িছল যা এই �ি�য়ািটেক ব� করেত না 

পারেলও গিতেক ি�িমত করেত েপেরিছল। িক� ২০১৪ সােল 

িবেজিপ সরকােরর �তয্াবতর্েনর সে� সে�, িবেশষ কের ২০১৯ 

সােলর পর েথেক এই আ�মণ তী�তর হেয়েছ। এই িবকৃিতর 

মাধয্েম সাভারকর এবং অনয্ানয্ আরএসএস েনতােদর �াধীনতা 

সং�ােমর সে� িব�াসঘাতকতার ইিতহাস েগাপন কের তাঁেদর 

�াধীনতা সং�ামী িহসােব েগৗরবাি�ত করা হেয়েছ এবং িদি�র 

সুলতািন পবর্ এবং েমাগলেদর �শাসিনক শাসনগুিলর িবষয়েক 

মুেছ েদওয়া হেয়েছ। 

ঔপিনেবিশক এবং সা�দািয়ক ইিতহােসর িমলন

ভারতীয় ইিতহােস ঔপিনেবিশক ও সা�দািয়ক দিৃ�ভি�র 

িমল রেয়েছ। েজমস িমল ভারতীয় ইিতহােসর �াচীন মধয্যুগীয় 

এবং আধুিনক সময়কালেক িহ�,ু মুসিলম এবং ি�িটশ শাসন 

পেবর্ িচি�ত কেরিছেলন। এই ধরেনর পযর্ায়�ম অেনক িবিশ� 

ইিতহাসিবদেদর �িতি�ত �া� ধারণার ওপর িনিমর্ত। ি�িটশ 

শাসনেক ভারেতর একিট সু�র আধুিনক পযর্ায় িহসােব উপ�ািপত 

করেত ঔপিনেবিশক মানিসকতায় এই ধরেনর ঐিতহািসক 

পযর্ায়�ম এেকবাের জুতসই িছল। সা�দািয়ক শি�গুিলেক 

�ধানত িহ� ু যুেগর ‘েগৗরব’ িফের পাওয়ার সাফাই গাওয়ােনার 

উপযু� িছল যা �ধানম�ী েমাদী েসা�াের �কাশ কেরিছেলন 

যখন িতিন ১২০০ বছেরর দাস� েথেক ভারতেক মু� করার ল�য্ 

েঘাষণা কেরিছেলন। ১২০০ বছেরর সময়কাল মােন িতিন িদি�র 

সুলতািন আমেলর সমেয়র কথা বেলেছন।

ইিতহােসর এমন পযর্ায়�ম িহ��ু �কে�র উে�শয্গুিলর 

পে� মানানসই হয়। েগালওয়ালকর ঐিতহািসক এবং অৈব�ািনক 

িবে�ষেণর িভি�েত দািব কেরেছন েয, ‘‘েকানও িবেদিশ জািতর 

আ�মেণর আেগ ৮ বা ১০ হাজার বছেররও েবিশ সময় ধের এই 

ভূখে�র অিবসংবািদত এবং অিবকৃত অিধকার িছল আমােদর, 

িহ�েুদর।’’ এবং তাই এই ভূিম ‘‘িহ��ুান, িহ�েুদর েদশ িহসােব 

পিরিচিত লাভ কের’’ (েগালওয়ালকর, উই অর আওয়ার েনশনহুড 

িডফাইনড, ১৯৩৯পৃ. ৬)।

আটেশা বছেররও েবিশ সময়কােলর ভারতীয় ইিতহাসেক 

আ�মণকারী মুসলমানেদর িবরুে� 'সামি�কভােব িহ� ু জািতর 

দীঘর্ যুে�র একিট ঘটনা িহসােব িচি�ত করা হেয়েছ। েগালওয়ালকর 

অবশয্ বেলেছন েয িহ� ুজািত অবেশেষ িবজয়ী হেয় উঠেলও, নতুন 

শ� - ি�িটশেদর �ারা পরাধীন হেয়িছল। ১৮৫৭ সােল ি�িটশেদর 

িবরুে� �াধীনতার �থম যু�েক িহ� ুজািতর ‘‘দীঘর্ যুে�র েশষ 

মহান েদশবয্াপী �েচ�া’’ (েগালওয়ালকর, ১৯৩৯, পৃ. ১১) িহসােব 

িচি�ত করা হেয়েছ। ‘‘�েচ�া বয্থর্ হেয়িছল িক� পরাজেয়র 

মধয্ েথেকও মহান িহ� ু েদশে�িমকেদর নতুন তারকােদর উদয় 
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ঘেট যারা জািতর পূজনীয়’’ (েগালওয়ালকর, ১৯৩৯, পৃ. ১১)। 

েগালওয়ালকর সুিবধাজনকভােব ভুেল যান েয, এমনিক বীর ও 

ধমর্�াণ িহ� ুঝাঁিসর রািন ল�ীবাঈ’র কােছও ি�িটশেদর িবরুে� 

এই িবে�ােহর �তীক িছেলন েমাগল স�াট বাহাদুর শাহ জাফর! 

এটা িক মুসিলম হানাদারেদর িবরুে� ‘িহ�েুদর’ যু� িছল নািক 

ভারতীয়েদর �াধীনতার জনয্ সং�াম িছল? ইিতহােসর এই সব 

তথয্গুিল অবশয্ েগালওয়ালকেরর কােছ অ�াসি�ক।

শুধু তাই নয়, েগালওয়ালকর িশ�ার পাঠয্সূিচেত পিরবতর্েনর 

জনয্ অনুে�রণা িদেয়িছেলন এই বেল: “দুভর্াগয্বশত ইিতহােসর 

ভুল ধারণাগুিল েদেশর িবিভ� িব�িবদয্ালয় �ারা িনযু� পাঠয্ 

বইেয়র মাধয্েম আমােদর তরুণেদর মি�ে� ঠাসা। এখনই সময় 

এেসেছ েয আমরা িনেজরাই আমােদর ইিতহাস অধয্ায়ন করব, 

বঝুব এবং িলখব এবং এই ধরেনর পিরকি�ত বা অপিরকি�ত 

িবকৃিত বজর্ন করব।" (েগালওয়ালকার, ১৯৩৯, পৃ. ৫-৬)।

সমাজিব�ান এবং রা�িব�ােনর পাঠয্পু�েকর বতর্মান 

পিরবতর্নগুিল েথেক েদখা যাে� েয ২০০২ সােলর গুজরাত 

সা�দািয়ক গণহতয্ার সম� উে�খ মুেছ েফলা হেয়েছ। এমনিক 

জরুির অব�া িবেরাধী সং�ামগুেলাও েছেঁট েফলা হেয়েছ। 

িনপীড়েনর িবরুে� �িতবাদ, নয্ায়িবচার ও �মতায়েনর জনয্ 

আে�ালন এবং আে�ালনেক উৎসািহত কের এমন েকানও তথয্ 

ছা�েদর জানােনা িহ��ুবাদী শি�র পে� একিট অ�ি�কর িদক। 

সমসামিয়ক ভারেত সামািজক আে�ালেনর স�েকর্ িতনিট অধয্ায় 

বাদ েদওয়া হেয়েছ। জািত এবং সংখয্ালঘুেদর কথা মুেছ েফলা 

হেয়েছ। একইভােব, ৈবষময্, ৈবিচ�, অ�ৃশয্তার ধারাগুিলেক 

িহ�েু�র অয্ােজ�ার সে� মানানসই কের উপযু�ভােব সাজােনা 

হেয়েছ।

অেযৗি�কতার পুনরু�ান

যিদও পাঠয্পু�ক এবং পাঠয্�েমর পিরবতর্নগুিল যুি� ও 

েযৗি�কতার ওপর এই সামি�ক আ�মেণর একিট িদক, িক� 

দাশর্িনক �ের অেযৗি�কতােক পুনরুি�ত করার �েচ�া ফয্ািসবাদী 

‘িহ�েু�র রা�’র মূল িভি�। দাশর্িনকতায় অেযৗি�কতার 

সমােলাচনায় জজর্ লুকােচর গুরু�পূণর্ অবদান ‘েড�াকশন অব 

িরজন’েক আজ আমােদর ভারতীয় ে��াপেট �রণ করা দরকার। 

লুকাচ অনয্ানয্ ে�ে�র সে� জামর্ািনেত (১৯ শতেক �গিতশীল 

যুি�বাদী দশর্েনর �সার�ল) দশর্েনর ে�ে� িহটলােরর এবং নাৎিস 

ফয্ািসবােদর উ�ােনর কারণগুিল খঁুেজ িনিদর্� কেরেছন। তার 

মুখয্ ব�বয্, সা�াজয্বাদী িবে� অেযৗি�কতা একিট আ�জর্ািতক 

ঘটনা। িসিপআই(এম)’র ২৩ তম কংে�েসর িবে�ষণ অনুসাের 

িব�বয্াপী রাজনীিতর দি�ণপ�ী পিরবতর্ন েসই ব�েবয্র আেরকিট 

সা�য্�মাণ। বণর্বাদ, েজেনােফািবয়া, অসিহ�তা ইতয্ািদর বয্বহার 

এবং �চার কের মানুষেক িবভ� করার মাধয্েম নয়া উদারবাদী 

িব�ায়েনর চািপেয় েদওয়া দুদর্শার িবরুে� মানুেষর �মবধর্মান 

ঐকয্ব� সং�ামেক দুবর্ল করার হািতয়ার িহসােব দি�ণপ�ী 

পিরবতর্নেক বয্বহার করা হে�। 

অেযৗি�কতা তার সং�া অনুসােরই একিট যুি�র িবরুে� 

একিট মতাদশর্গত �ি�য়া। ইউেরাপীয় �ানাজর্েনর িদন েথেক 

শুরু কের আজেকর সা�াজয্বাদী িব�ায়ন পযর্� সব ে�ে� এর 

মূল উে�শয্ হেলা মানিবক িবষেয় যুি�র শি� এবং বা�বতা 

স�েকর্ �ান �দােনর �মতােক চয্ােল� করা। �ান েকানও 

একিট িনিদর্� সমেয় সম� বা�বতা বয্াখয্া করেত পাের না। িক� 

অেযৗি�কতাবাদ বা�বতা এবং �ােনর মেধয্ �াি�ক স�কর্েক 

অ�ীকার কের। লুকাচ বেলেছন, ব�িন� বা�বতা আমােদর 

�ােনর েচেয় অেনক েবিশ সমৃ� এবং জিটল। যুি�স�ত 

ৈব�ািনক অনুস�ােনর িভি�েত এই বয্বধান পূরণ করার পিরবেতর্, 

অেযৗি�কতা এই উপসংহাের েপৗেঁছ েদয় েয একজন বয্ি� সম� 

বা�বতার েযৗি�ক �ান অজর্ন করেত পাের না। স�ণূর্ বা�বতােক 

েকবলমা� ‘িব�াস’ বা ‘অ��র্ান’ িদেয় উপলি� করা যায়, যা নািক 

�ােনর একিট উ�তর রূপ। ‘িহ��ু’ মানুষেক এইরকম ‘িব�াস’ 

এর িদেক েঠেল িনেয় যায়। 

এই ধরেনর ‘িব�ােসর’ িভি�েতই �ধানম�ী েমাদী গেণেশর 

হািতর মাথা েদিখেয় দািব কেরেছন েয এটাই �াচীনকােলর উ�তর 

�ান এবং �াি�ক সাজর্াির �যুি�র �মাণ! এমন অেনক অেযৗি�ক 

দািব করা হে�। েযমন, মহাভারেত গা�ারীর একশত পুরুষ স�ান 

তথা েকৗরবেদর জ� িদেয়েছন— এটােক ‘েট� িটউব েবিব’ �যুি� 

ও �ােনর সা�য্ বেল দািব করা হেয়েছ! এই ধরেনর ‘িব�ােসর’ 

�চার জনগেণর মেধয্ অ��তা, কুসং�ার এবং প�াৎপদতােক 

েজারদার কের, ৈব�ািনক মেনাভাবেক অ�ীকার কের এবং নয়া-

উদারবাদী অয্ােজ�ােক এিগেয় িনেয় যাওয়ার ও ভারতেক একিট 

ফয্ািসবাদী রাে� রূপা�িরত করার দুিট উে�শয্েকই সাহাযয্ কের।

বতর্মান েমাদী সরকার ফয্ািসবাদী আরএসএস’এর িহ��ুবাদী 

সা�দািয়ক অয্ােজ�ােক আ�াসী অনুসরণ কের দি�ণপ�ী 

আ�াসনেক সংহতকরেণর কাজ করেছ। এরমেধয্ বহুমুখী আ�মণ 

রেয়েছ: উ� নয়া-উদারবাদী সং�ার, �মবধর্মান সা�দািয়ক 

কেপর্ােরট আঁতাত, জাতীয় স�দ লুট, ধা�ার ধনত� এবং 

রাজৈনিতক দুনর্ীিতর ৈবধকরণ। ভারতীয় সংিবধােনর মূল �� - 

ধমর্িনরেপ� গণত�, যু�রা�ীয় বয্ব�া, সামািজক নয্ায়িবচার এবং 

অথর্ৈনিতক সাবর্েভৗম�েক আ�মণ কের ভারতীয় সাধারণতে�র 

চির� পিরবতর্েনর একিট ধারাবািহক �েচ�া চলেছ। সংিবধান �ারা 

�িতি�ত সম� �াধীন কতৃর্প�-সংসদ, িবচার িবভাগ, িনবর্াচন 

কিমশন, িসিবআই, ইিড ইতয্ািদেক িহ�েু�র অয্ােজ�ােক এিগেয় 

েনওয়ার জনয্ বয্বহার করার েচ�া হে�। নাগিরক �াধীনতা এবং 

গণতাি�ক অিধকােরর উপর ভয়�র কতৃর্�বাদী আ�মণ জেড়া করা 

হেয়েছ।

তাই, আজেকর মুখয্ দািয়� হেলা, িবেজিপ’েক রা�ীয় �মতা 

ও সরকােরর িনয়�ণ েথেক সরােত হেব। সম� েদশে�িমক 

ধমর্িনরেপ� শি�েক আজ ভারতেক বাঁচােত একি�ত হেত হেব, 

যােত আগামীিদনেক উ�ত কের েতালার লে�য্ ভারেতর পিরবতর্ন 

সাধন করা যায়। 
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েঘাষণা করা হেয়িছল ইিতহােসর পিরসমাি� 

ঘেটেছ। �� েদখােনা হেয়িছল— পৃিথবী বদেল যাে�। 

নতুন িব� গেড় উঠেছ। এই সবই �চার করা হেয়িছল 

গত শতা�ীর েশষিদেক, সমাজতাি�ক িশিবেরর সামিয়ক 

িবপযর্েয়র সমেয়। 

িক� েসািভেয়ত িবপযর্েয়র এতগুিল বছর পের পৃিথবীর 

কী বদল ঘটল? তাি�কভােব এবং বা�িবকভােব রা� তার 

অব�ান েথেক দূের সের েগেছ। মানুেষর �িত, িবেশষত 

আিথর্ক-সামািজকভােব িপিছেয় থাকা মানুেষর �িত তার 

যাবতীয় দািয়�, যা িছল সংিবধানস�ত অিধকার, েসই 

সবিকছু খবর্ করা হে� লাগাতার। বহুজািতক সং�া, �া� 

নয্াশনাল কেপর্ােরশেনর মুনাফার উে�শয্ই হেয় দাঁিড়েয়েছ 

সব িকছুর িনয়�ক। ফেল েশাষণ আরও তী� হেয়েছ। 

ধনী-গিরেবর ৈবষময্ আরও েবেড়েছ। �াকৃিতক স�দও 

েবপেরায়া লুট করেছ বহুজািতক সং�াগুিল। রা� হেয় 

দাঁিড়েয়েছ তার র�ক, পাহারাদার। 

এই হেলা েসই ‘নতুন িব� বয্ব�া।’ 

আমােদর েদশ �ভাবতই এই ‘বদল’-র নােম 

বহুজািতকেদর েবপেরায়া লুেটর বয্ব�ার বাইের থােকিন। 

ভারত সা�াজয্বাদী মািকর্ন যু�রাে�র ‘�য্ােটিজক পাটর্নার’ 

হেয় উঠিছল এই শতা�ীর শুরু েথেকই। আরও দি�ণপ�ী 

অিভমুেখ চলা েসই পথেক উ�ল �িতপ� করেত নানা 

েকৗশল েনওয়া হেয়েছ। েযমন �চার করা হেয়েছ— ‘েমরা 

েদশ বদল রাহা হয্ায়।’ আমােদর রােজয্ তার �িতফলন 

হেলা— ‘পিরবতর্ন।’ ২০১১-র েসে��ের মহাকরেণ পা 

রাখেলন মািকর্ন িবেদশ সিচব িহলাির ি��ন। েকানও 

সবর্�াসী
আ�াসন

 রুখেত চাই 
বহুমাি�ক 
�িতেরাধ

মহ�দ েসিলমমহ�দ েসিলমমহ�দ েসিলম
অ�ন

মনীষ েদব

� ব �
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িকছুই িবি�� নয়। 

‘বদেল যাওয়া দুিনয়া’য় লি�পঁুিজর দাপট বাড়েত 

লাগল। তারই সে� বাড়েত লাগল �মজীবী মানুেষর স�ট। 

সামািজক সুর�া, যা এতিদন িছল তাঁেদর অিধকার, হেয় 

দাঁড়ােলা ‘বােজ খরচ’। বাড়েত লাগল েবকার�। অথর্াৎ 

স�ট আরও বাড়ল। েশাষেণর জাল সবর্�াসী হেলা। মানুেষর 

�িতবােদর �ৃহা, ে�াভ �কােশর �বণতােক নানাভােব 

েসই সমেয়ই দমন করার েচ�া হেলা। রাজৈনিতকভােব 

হেলা। মনেনর জগেতও হেলা। মানুেষর মেধয্ হতাশা 

বাড়েত শুরু করল। তখন শুরু হেলা নতুন �চার— েকানও 

বদলই স�ব নয়। দুিনয়ােক বদলােনা অস�ব। এিটই 

িনয়ম, অবধািরত। েশািষত হও, িবপযর্� হও, তবু েমেন 

নাও বয্ব�ােক— কারণ এিটই ‘ভিবতবয্।’ সমােজ এই 

ধারণা সুেকৗশেল ছিড়েয় েদওয়া হেলা।

ফল কী হেয়েছ? 

পৃিথবীর িবিভ� অংেশর মেতা আজ আমােদর েদশ এবং 

রােজয্ রাজৈনিতক, সামািজক, অথর্ৈনিতক, সাং�িতক স�ট 

জিটল েথেক জিটলতর হেয়েছ। গত দশ বছের জিটলতার 

মা�া আরও েবেড়েছ। একিট সমসয্া আর একিটেক ছািড়েয় 

েগেছ। আমােদর েদেশ িকংবা রােজয্ গত কেয়ক বছের 

সমসয্া সমাধােনর েচ�ার বদেল তার মা�া আরও বাড়ােনা 

হেয়েছ। েয সমসয্াগুিলর িনরামেয়র �িত�িত েদওয়া 

হেয়িছল, তা জিটলতর করা হেয়েছ। স�ট এখন বহুমুখী, 

বহু মা�ার। 

েযমন িশ�া। আে�ালন হেয়েছ িশ�ার অিধকােরর 

দািবেত। েদশজুেড়। িশ�ার আরও �সার ঘটােত হেব, 

সবার কােছ তােক েপৗঁেছ িদেত হেব। উ�িশ�ার আরও 

পিরকাঠােমা গড়েত হেব। কািরগির িশ�ার �সার ঘটােত 

হেব। এই সবই িছল আমােদর েদশ ও রােজয্র িশ�া সং�া� 

ভাবনা, পিরক�নার িবষয়। িমড েড িমল চালু হেয়িছল 

বাম�� সরকােরর সময়কােল। ল�য্ িছল সমােজর গিরব, 

িপিছেয় থাকা পিরবােরর স�ানেদর িশ�ার আিঙনায় েটেন 

আনা। এখন িশ�ার সমসয্ার মা�া েবেড় েগেছ। নতুন 

িশ�া �িত�ান চাই, গেবষণাগার চাই, কািরগির িশ�ার 

�িত�ান চাই— এসেবর সমসয্ার সমাধােনর বদেল এেস 

পেড়েছ িশ�ক িনেয়ােগর নােম েদদার লুট করা টাকার 

কািহিন। িশ�ক িনেয়ােগ দুনর্ীিত, িশ�া �িত�ােন 

দুবৃর্�েদর েদৗরা�য্, কেলেজর আসন পাইেয় েদওয়ার নাম 

কের টাকা েনওয়া, িশ�া �িত�ােন উৎসেবর নােম েতালা 

টাকায় েনশা করা— স�ট এখােন েপৗঁেছেছ। গত দশ বছের 

�প আউট েবেড়েছ। িশ�ার আিঙনা েথেক আরও দূের 

িছটেক েগেছ গিরব পিরবােরর স�ান। িমড েড িমেলর চাল 

চুির করেছ শাসক দেলর েনতা, কমর্ীরা। িশ�া �িত�ােন 

িশ�ক, িশ�াকমর্ী সহ শূনয্পদ পূরেণর েকানও উেদয্াগ 

েনই েক� িকংবা রাজয্ সরকােরর। িশ�া ে�ে�র সমসয্া 

এখন জিটলতর হেয়েছ, েযৗিগক হেয় পেড়েছ।

েছাট েথেক আমােদর েশানােনা, েবাঝােনা হেয়েছ িশ�া 

�িত�ােন আে�ালন হেব না, ছা�েদর রাজনীিত করা 

িঠক না। শাসকরা এই �চার কেরেছ। রাজনীিত েথেক 

েদেশর ভিবষয্ৎেদর দূের রাখার চ�া� িছল েস সব। গত 

দশ বছের কেলজ, িব�িবদয্ালেয় ছা� সংসেদর িনবর্াচন 

ব� হেলা। িশ�া�িত�ােন বামপ�ী রাজনীিত করা যােব 

না, করেল আ�া�, র�া� হেত হেব, ে��ার-েজলবি� 

করা হেব। উলেটা িদেক কেলেজ অধয্�েক মারেছ উঠিত 

ম�ান, অধয্ািপকার মুেখ জেলর জগ ছুঁেড় মারেছন শাসক 

দেলর েনতা — আমরা েদখলাম। েসগুিল সরকােরর সেবর্া� 

�র েথেক বলা হেলা, ‘েছাট ঘটনা।’ অনু�ািণত হেলা 

দুবৃর্�ায়ন। আমরা েদখলাম, েয িশ�া �িত�ান একসময় 

িছল �গিতশীল িশ�-সং�িতর �কাশ�ল, তা হেয় দাঁড়ােলা 

রুিচহীন নাচ গােনর ম�।  

একিট কলয্াণকর রাে� মানুেষর যা যা পাওয়ার কথা, 

েযসেবর জনয্ মানুষ লড়াই কেরেছ, সংিবধান, আইন 

েসগুিলেক িনি�ত কেরেছ, েসই সব স�েটর সমাধান 

হয়িন। বরং েসগুিলেক বািড়েয় েদওয়া হেয়েছ। উদাহরণ 

হেত পাের েরশন বয্ব�া। ১৪িট িনতয্�েয়াজনীয় িজিনেসর 

দাম েবঁেধ িদেয় সারা ভারেত ভরতুিক িদেয় সবার কােছ 

েপৗঁেছ েদওয়ার দািবেত লড়াই কেরেছন বামপ�ীরা। খােদয্র 

িনরাপ�া েরশেনর মাধয্েম — এই িছল আমােদর দািব। 

খােদয্র অিধকােরর দািবেত তী� আে�ালন হেয়েছ। েসই 

পেথই েদেশর, রােজয্র এগেনার কথা। এখন েদখা েগল 

খাদয্পেণয্ও িজএসিট। েরশেন বরা� কেমই চেলেছ। 

েরশেনর চাল েতা বেটই, �ােণর চালও চুির করেছ শাসক। 

মানুেষর মেধয্ যখন অপুি� বাড়েছ, �ধানম�ী নের� 

েমাদীর মুেখ ভজন গাওয়ার দাওয়াই। ২০২০ সােলর 

‘ে�াবাল হা�ার ইনেড�’-এ ১০৭িট েদেশর �মতািলকায় 

ভারত িছল ৯৪তম �ােন। ২০২১-এ সবর্েশষ িরেপাটর্ 

�কািশত হেয়েছ। ভারত আরও েনেম েপৗঁেছেছ ১০১তম 

�ােন। �িতেবশী বাংলােদেশর �ান ভারেতর েথেক ভােলা। 

তার �ান ৭৬-এ। পািক�ান ৯২তম �ােন। অথর্াৎ তারাও 

এিগেয় আমােদর েদেশর েথেক। ভারেতর িবপুল অংেশর 

মানুষ পুি�র অভােব ভুগেছন। 

েকেরািসন িছল অেনক গিরব মানুেষর সহায়। তা 

ভরতুিকেত েদওয়া হেতা। েসই জনয্ও বামপ�ীরা আে�ালন 

কেরেছন। এখন আমরা েদখলাম েকেরািসেনর দাম �চুর 

বািড়েয় িদেয়েছ সরকার। েরশেন েকেরািসন �ায় েমেলই 

না। নের� েমাদী বেলিছেলন, স�ায় গয্াস েদেবন ঘের 

ঘের। কারণ তাঁর মােয়র কে�র কথা তাঁর �রেণ আেছ। 

আমরা কী েদখলাম? েসই গয্ােসর দাম এক হাজার টাকা 
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েপিরেয় েগেছ। েদেশর মানুেষর ঘের ঘের েচােখর জল। 

অথর্াৎ একিদেক মানুেষর অিধকারগুিলেক অ�ীকার করা 

হেয়েছ। স�ট দূরীভূত হেলা না। আরও ঘনীভূত, জিটলতর 

হেলা। মূল িবষয়িট েথেক নজর সিরেয় েদওয়ার জনয্ 

েনওয়া হেলা এই পথ। 

গুরু�পূণর্ ে�� প�ােয়ত ও �ােমা�য়ন। পি�মবে�র 

প�ােয়ত বয্ব�া েদেশর মেডল িছল। েদশ, িবেদেশর 

�িতিনিধরা আসেতন আমােদর রােজয্র প�ােয়েতর কাজ, 

গঠন, পিরচালন প�িত েদখেত। ভূিমসং�ার মানুষেক 

জিমর অিধকার িদেয়িছল। �ােম আিথর্ক পিরি�িতর 

ইিতবাচক পিরবতর্ন ঘেটিছল। একইসে� আমােদর 

ল�য্ িছল �মতার িবেক�ীকরণ। প�ােয়েতর মাধয্েম 

�ােমা�য়েনর কােজ মানুেষর অংশ�হণ িনি�ত করা, 

মানুেষর মতামেতর িভি�েত �ােমা�য়েনর কােজ িস�া� 

�হণ, মানুেষর হােত আরও �মতা, আিথর্ক-সামািজকভােব 

িপিছেয় থাকা মানুেষর অিধকার �িত�া, আ�স�ান গেড় 

েতালা, �িনভর্রতা গেড় েতালা, একেশা িদেনর কােজ 

স�দ সৃি�, িবেশষত শুখা মরশুেম বা অভাবী সমেয় 

মানুেষর জনয্ িকছু কােজর সুেযাগ সুিনি�ত করা ইতয্ািদ। 

এখন েদখা যাে� মানুেষর প�ােয়ত লুেটর প�ােয়েত 

পিরণত হেয়েছ। ভুেয়া মা�ার েরাল, মজুির েথেক কিমশন, 

গিরেবর বািড় ৈতিরর �াপয্ টাকা েথেক কাটমািন— েকািট 

েকািট টাকার দুনর্ীিত েদখলাম আমরা। েযখােন চয্ােল� িছল 

প�ােয়েতর কােজ ��তা— তৃণমূল �ের গণত� শি�শালী 

করা, েসখােন ‘তৃণমূল’ �ারা গণত� ধূিলসয্াৎ হেয় েগল। 

�াম সংসেদর সভা হয় না। হেলও নামকাওয়া�া। �াি�ক 

মানুেষর অংশীদািরে�র পিরবেতর্ এখন প�ােয়ত পযর্বিসত 

হেয়েছ লুট-দুনর্ীিত এবং কাটমািনর অংশ িনেয় দুবৃর্�েদর 

আকচাআকিচর আখড়ায়। 

সারা েদেশ এমনই অধঃপাত। যা িছল আমােদর 

অহ�ার, স�দ, েসই রা�ায়� সং�াগুিলেক দুবর্ল করা 

হেয়েছ। তার অেনকিদন আেগ েথেক বহুজািতকেদর �ােথর্ 

রা�ায়� সং�াগুিলর িবরুে� সমােজ েনিতবাচক মেনাভাব 

গেড় তুলেত লাগাতার অপ�চার করা হেয়েছ। এখন বয্াি�ং 

ে��, রা�ায়� সং�া, িবমা সং�া বহুজািতকেদর হােত 

তুেল েদওয়ার েচ�া হে�। তুেল েদওয়া হেয়েছ েযাজনা 

কিমশন। পিরক�নার েকানও বালাই েনই। কমর্সং�ান 

সৃি�র েকানও েচ�া েনই। বরং কােজর সুেযাগ স�িচত 

হে�। দাির� বাড়েছ। 

এই সমেয়ই ধনী-দিরে�র ৈবষময্ েবেড় েগল। স�দ 

এক ে�িণর মানুেষর কুি�গত হেলা। �াকৃিতক স�দও 

লুট হেত লাগল িনিবর্চাের। পিরেবশ �ংেসর িদেক যাে�। 

িবপ� জলবায়ু— মুনাফার জনয্। 

কীভােব ৈবষময্ েবেড়েছ, তার উদাহরণ আমােদর 

েদেশই আেছ। মহামারী ও লকডাউেন েকািট েকািট মানুষ 

কাজ হািরেয়েছন, দাির�সীমার িনেচ চেল েগেছন আরও 

অেনক মানুষ। েদেশর অথর্ৈনিতক িবকােশর হার বৃি�র 

বদেল �ায় ২৪ শতাংশ স�িচত হেয়েছ। িক� ম�া, 

মহামারীর সমেয়ই স�দ বাড়ােনার গিতেত িবে�র তাবড় 

িশ�পিতেক িপছেন েফেল িদেয়েছন নের� েমাদী ঘিন� 

েগৗতম আদািন। �মবাগর্ িবিলেয়ািনয়ার ইনেড�’র মেত, 

২০২১ সােল িবে�র সবেচেয় ধনী বয্ি�, অয্ামাজেনর 

�িত�াতা েজফ েবেজাসেকও স�ি� বাড়ােনার গিতেত 

েট�া িদেয়েছন আদািন। িরলােয়� ই�াি�জ’র েচয়ারময্ান 

মুেকশ আ�ািনও িবে�র �থম দশ ধনী বয্ি�র একজন হেয় 

উেঠেছন, এই সমেয়ই। 

সবেচেয় িব�শালী ১ শতাংেশর হােত েদেশর স�েদর 

৫১.৫৩ শতাংেশর মািলকানা। উপেরর ১০ শতাংেশর 

হােত ৭৭.৪ শতাংশ স�দ। অনয্িদেক, জনসংখয্ার িনেচর 

৬০ শতাংেশর হােত জাতীয় স�েদর মা� ৪.৮ শতাংশ 

রেয়েছ। এই ৬০ শতাংেশর মেধয্ই রেয়েছন েদেশর কৃষক, 

�িমক, অনয্ানয্ �মজীবী মানুষ। উৎপাদন কেরন যাঁরা, 

তাঁেদর হােত জাতীয় স�েদর সামানয্ অংশই। েসই িরেপাটর্ 

িছল অ�ফয্ােমর।

�িতবাদ হে�। মানুষ রা�ায় নামেছন। �িতবাদীেদর 

বলা হে� ‘টুকের টুকের গয্াং।’ মূলত তা �িতবাদীেদর 

তাি�লয্ করার উে�েশয্। মানুেষর িবে�াভ, য�ণােক খােটা 

করার লে�য্। ঘনীভূত স�টেক আড়াল করেত তুেল ধরার 

েচ�া হে� বয্ি�েক— কখনও তা ‘েমাদী হয্ায় েতা মুমিকন 

হয্ায়’ আবার কখনও ‘িদিদেক বেলা।’ 

রাজনীিতর জগেত এই পঁুিজবােদর �ভাব আমরা কী 

েদখিছ? ধা�ার ধনতে�র পেথ ধা�ার রাজনীিত। লুেটর 

সুেযাগ বুেঝ দলবদল। েয েযিদেক পােরা ধা�ার জনয্ 

চেল যাও। লুট হে� মানুেষর কেরর টাকা, গিরেবর �াপয্ 

স�দ। আর তাঁেদর দুদর্শাই লাগাতার বাড়েছ। 

েদেশর �াধীনতার ৭৫ বছর পূিতর্ হেয়েছ। রািশয়ার 

সমাজতাি�ক িব�েবর �ভাব পৃিথবীর েদেশ েদেশ পেড়িছল। 

েসই �ভােব মুি�কামী মানুেষর লড়াই েযমন উি�� 

হেয়েছ, েতমনই উ�ত েচতনার মূলয্েবাধ গেড় উেঠিছল। 

এখন আমরা েদখিছ পঁুিজবােদর দাপট সারা িবে�। সবর্�াসী 

সা�াজয্ তার। অথচ উপিনেবশবােদর িবরুে� মুি�কামী 

মানুেষর লড়াই এবং সমাজতাি�ক বয্ব�ার মধয্ িদেয় েয 

মূলয্েবাধ গেড় উেঠিছল, গণতাি�ক, সমাজতাি�ক েচতনা 

গেড় উেঠিছল তােক এই নতুন িব� বয্ব�ায় �ংস করার 

েচ�া হেয়েছ। 

কী হেয়েছ?

খুব পিরকি�তভােব েখালা বাজার অথর্নীিতর সা�াজয্ 

িব�ােরর সময় েথেক যা িকছু সংগিঠত, রাজৈনিতক, 
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যুি��াহয্ েসগুিল স�েকর্ েনিতবাচক ধারণা, ভীিত ৈতির 

কের েদওয়া হেয়েছ। যা িকছু ৈব�িবক, �গিতশীল তােক 

মা�াতা, অচল বেল �িতি�ত করার েচ�া চলেত লাগল। 

উদারবােদর িব�ােরর সময় মাকর্সবাদেক বলার েচ�া হেলা 

পুরােনা। িবপরীেত �তঃ�তর্তা, অসংগিঠত উেদয্াগ যা 

আপাত দৃি�েত রাজৈনিতক নয় এমন উেদয্াগেক উৎসািহত 

করা হেলা। অনয্িদেক ে�িণগুিলর রাজৈনিতক সংগঠন, 

সংগিঠত আে�ালেনর িবরুে� �চার চালােনা হেলা।

এই সমেয়ই �মজীবী মানুষেক েবাঝােনা হেলা যাঁরা 

সংগঠন, রাজৈনিতক দলগুিলর েনতৃে� তারা েতামােদর 

নয়। তাঁরা উ�মােগর্র— এিলট। েতামােদর �িতিনিধ নয়। 

েমহনিত মানুেষর �িতিনিধ িহসােব যােদর এই সমেয় 

‘েতামােদরই েলাক’ বেল, িব�াপেন, েফ�েন তুেল ধেরেছ 

বহুজািতকরা, তারা আসেল শাসকেদরই অংশ। এইভােব 

সংগিঠত, মতাদশর্ সংবিলত আে�ালন, সংগঠেনর 

েনতৃে�র �িত একিট অনা�া, অিব�াস গেড় েতালা 

হেয়েছ। ‘বামপ�ী’ বলেত তাঁেদর েবাঝােনা শুরু হেলা যাঁরা 

িশি�ত, মািজর্ত, পড়ােশানা জানা মানুষ। তাঁেদর স�েকর্ 

িচি�ত করার েচ�া হেলা তাঁেদর সে� মানুষ েনই। তাঁরা 

অেনকদূেরর— �ানী, িক� মানুষ েথেক িবি��। 

উদারবাদী অথর্নীিত, উদারবাদ-েবসরকািরকরণ-

িব�ায়েনর নীিতর িবরুে� েয আে�ালন হয়িন, তা নয়। 

িক� েসখােন তথাকিথত অরাজনীিতর মুেখাশ পের 

দি�ণপ�ীেদর নতুন চ�া� হেয়েছ। এটা তখন হেলা, 

যখন রা� দুনর্ীিত��, দািয়�হীনতা, মানুেষর সমসয্ার 

�িত ভাবেলশহীন, দািয়��ানহীন �িত�ােন পিরণত হেত 

বেসেছ। েমা�া েযটা দাঁড়ােলা, দুনর্ীিতপরায়ণ, দুবৃর্�মূলক 

বয্ি�েদর মেধয্ �মতা দখেলর জনয্ �িতেযািগতা শুরু 

হেলা। তােক বদেলর জনয্ সংগিঠত, মতাদেশর্ পিরচািলত 

রাজৈনিতক শি� এবং তৃণমূল�ের থাকা রণনীিত এবং 

রণেকৗশল স�� রাজৈনিতক দেলর �েয়াজন। েসই 

রাজৈনিতক দলেক অথর্ৈনিতক, সামািজক, রাজৈনিতক 

পিরি�িতর সিঠক মূলয্ায়েনর িভি�েত গেড় তুলেত হেব। 

�তঃ�তর্ আে�ালেন তা থােক না। এই শতা�ীর েগাড়ায় 

মানুেষর েয অসহায়তা, েবকািরর য�ণা, জীবনযাপেনর 

য�ণা, �বয্মূলয্বৃি�, মু�া�ীিত েসগুিল মানুষেক 

�িতবােদ মুখর কেরেছ। িক� তা েযন িকছুেতই সংগিঠত 

আে�ালেনর েচহারা না েনয়, তা েযন েকানও মতাদশর্ �ারা 

পিরচািলত না হয়, েসিদেক নানাভােব দৃি� রাখা হেয়েছ। 

ফেল এই আে�ালনগুিল েকানও দীঘর্�ায়ী �ভাব করেত 

পােরিন। েকানও সুিনিদর্� িদশা েদখােত পােরিন। িবক� 

িদেত পােরিন। পাশাপািশ এই আে�ালনগুিল আ�মেণর 

মুেখ দৃঢ়তার সে� রুেখ দাঁড়ােত পােরিন। তার জনয্ দরকার 

হয় মতাদশর্।

চ�া� কেরই সুিনিদর্� রাজনীিত, মতাদশর্, সংগঠন— 

এসেবর িবেরাধী একটা মতামত সমােজ গেড় েতালার 

েচ�া হেলা। িকছু �িতবাদ হেয়েছ। অরাজৈনিতক দািব 

কের। মতাদশর্, সংগঠন, সুিনিদর্� রাজনীিত েনই, এমন 

সংগঠেনর কমর্সূিচেক সামেন এেন েবাঝােনার েচ�া 

হেয়েছ— এিটই পথ। নীিত, মতাদশর্র েকানও িবষয় েনই। 

বামপ�ীেদর বলা হেলা ‘ডাইেনাসর এজ’র েলাক। যাঁরা 

সবেচেয় �গিতশীল তাঁেদর মা�াতা আমেলর, অচল বেল 

িচি�ত করার েচ�া হেয়েছ। সংগিঠত রাজৈনিতক দেলর 

েয �েয়াজনীয়তা, তার স�েকর্ ��ােবাধ, েনতৃে�র �িত 

আশা, ভরসা, িব�াস স�েকর্ েনিতবাচক ধারণা ৈতিরর 

েচ�া হেলা সুেকৗশেল। তার জায়গায় আনার েচ�া হেলা 

এনিজও, সামািজক আে�ালনেক। অরাজনীিতেক �িত�া 

করার েচ�া হেলা। িব�ান, �যুি�র অভূতপূবর্ সাফলয্েক 

বয্বহার করার েচ�া হেয়েছ মতাদেশর্র িভি�েত পিরচািলত 

সংগিঠত আে�ালনেক দুবর্ল করার কােজ। সা�িতককােল 

সামািজক মাধয্েমর িব�ার ঘেটেছ। তােকও কবজা করার 

েচ�া কেরেছ পঁুিজবাদ, একই লে�য্। িবিভ� বয্বসািয়ক 

�িত�ান, িঠকাদার সং�া িকংবা েকা�ািনর িবপুল অথর্ও 

বয্বহৃত হেয়েছ অরাজনীিতর ধারণা ছিড়েয় েদওয়ার 

উে�েশয্।

েকন? কারণ মতাদশর্, সুিনিদর্� রাজনীিত এবং সুসংহত 

সাংগঠিনক কাঠােমায় বলীয়ান বামপ�ীরা সং�ােরর নােম 

আরও মারা�ক েশাষেণর িবরুে� রুেখ দাঁড়ােত পারত। 

তাই একিদেক তােদর দমন, তু�তাি�লয্ করার েকৗশল 

েনওয়া হেয়েছ, আর েসই সমেয়ই �বলভােব েবাঝােনা 

হেয়িছল, েয সং�ার হে� তার েকানও প�াদপসরণ েনই। 

িপছু হটেত পাের না েস। অ�িতেরাধয্। কারণ সং�ার 

অবশয্�াবী। 

পৃিথবীর অনয্ানয্ েদেশর মেতাই, আমােদর েদেশও 

�চার চলল শাসক এবং িবেরাধী প�— েকানও অংেশই 

এই পেথর েকানও িবেরািধতা েনই। যারা েসই নীিতর 

িবরুে� আে�ালন করিছেলন, তােদর িচি�ত করা হি�ল 

‘িবি��, িবি�� অংশ’ িহসােব। সারা পৃিথবীেত তখন 

সংগিঠত বামপ�ী শি�েক, মতাদেশর্র িভি�েত পিরচািলত 

রাজৈনিতক সংগঠনেক তাি�লয্ করার েচ�া হেয়েছ। 

বলা হেয়েছ— েকাথায়? েদখা যাে� না েতা? আমােদর 

পি�মবে�র িবধানসভায় তাই এখন েদখেত পাি� আমরা। 

আজ লািতন আেমিরকা িকংবা পৃিথবীর েদেশ েদেশ েয 

বামপ�ী শি�র পুনরু�ান েদখা যাে�, তােদর স�েকর্ও 

েসই সময় এমনই বলা হেয়েছ। 

আর কী চ�া� হেয়েছ? উৎসািহত করা হেয়েছ বহুিবধ, 

বহুমাি�ক পিরিচিত স�ােক। আমােদর রােজয্ তা উ�রবে� 

েদখা েগেছ। কখনও তা েগাখর্ালয্াে�র নােম। কখনও পৃথক 
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কামতাপুর রােজয্র নােম। আবার এখন িবেজিপ �চার শুরু 

কেরেছ উ�রব�েক পৃথক রাজয্ করেত হেব। দি�ণবে�রও 

িকছু জায়গায় আিদবাসী-তফিসিলেদর একাংেশর পৃথক 

পিরিচিতস�ােক উসেক িদেয় িবভাজেনর েচ�া আমরা 

েদেখিছ। িবিভ� ধমর্ীয় পিরচয়েকও িবভাজেনর চ�াে� 

বয্বহার করা হেয়েছ। এেত স�েটর েকানও সমাধান হেব 

না। দরকার স�েটর মুেখামুিখ �িমক ে�িণর েনতৃে�, বহু 

ধমর্, বণর্, ভাষার মানুেষর ঐকয্ব� আে�ালন। এখােন 

খি�ত স�ার আড়ােল বহুধা িবভ� করা হে� েসই 

�িতবাদেক। েয েকানও ইিতবাচক পিরবতর্েনর লে�য্ 

সংগিঠত উেদয্াগেক তা দুবর্ল করেছ। পিরিচিতস�ার মেধয্ 

িদেয় যা সংগিঠত হেলা, তােদর �িতবাদ আেছ। িক� 

তা আরও মানুেষর সে� েমলব�ন ঘটােত পারল না তার 

খি�তস�ার ধারণার জনয্। ফেল এই ধরেনর আে�ালনগুিল 

শাসক ে�িণর হািতয়ার হেয় উঠল। 

বতর্মােন েদেশ, পি�মবে� �মতা হেলা টাকা 

কামােনার মাধয্ম। েবিহসাবী টাকা লুট করার জনয্ই 

�মতার েকে� েপৗঁছােনার েচ�া। এই রাজৈনিতক বয্ি�রা 

দুবৃর্�েদর িনয়�ণ কের। সংিবধান, গণতাি�ক বয্ব�া, 

যু�রা�ীয় কাঠােমা, সব েরেখও তার িভতের ‘মাসল 

পাওয়ার’ এবং ‘িমিডয়া পাওয়ার’ বয্বহার কের িনবর্াচনেক 

�হসেন পিরণত করেছ। আইন, আইিন বয্ব�া, �শাসন, 

পুিলশ, আধা সামিরকবািহনী, সামিরক ে��েক েযন েতন 

�কােরন কবজা করা। েসখােন নীিত, ৈনিতকতা, মূলয্েবাধ, 

গণতাি�ক েবাধ, সাংিবধািনক বয্ব�া েকানও িকছুেক না 

েমেন, ফুৎকাের উিড়েয় এক, একক বা একিট েছাট েগা�ী 

�মতা কুি�গত কের। 

অথর্াৎ জাতীয় মুি� আে�ালন, �াধীনতার সং�াম, 

গণতাি�ক, সমাজতাি�ক মূলয্েবােধর িঠক িবপরীত 

হেলা। অনয্িদেক স�দ কুি�গত হেলা। �মতার েকে� 

েপৗঁছােনার ল�য্ দাঁিড়েয়েছ েবিহসাবী, েবপেরায়া টাকা, 

স�ি�র মািলক হওয়া। এিট একিট সামািজক স�ট। তা 

মেনাজগৎেকও দখল করেছ, কলুিষত করেছ। 

িক� এত েকৗশেলর পেরও পঁুিজবাদ তার স�ট েথেক 

েবেরােত পারেছ না। মু�া�ীিত, মূলয্বৃি� বাড়েছ। িবে� 

দা�া হা�ামা, যু� থােমিন। অথর্ৈনিতক স�ট সমাধান 

করেত পারেছ না পঁুিজবাদ। েস সমাধােনর েচ�া না কের 

রাজৈনিতক স�টেক বািড়েয় িদে�। েসটা সামািজক, 

সাং�িতক সবর্ে�ে� আ�াসী ভূিমকা িনে�। পিরবার, 

সমাজ আ�া� হে�। সংবাদমাধয্ম খুলেলই সামািজক 

অব�েয়র খবর েদখা যাে�। েপজ ি� হেয় উেঠেছ েপজ 

ওয়ান। এই পিরি�িতেত িবপযর্� মানুষ পিরবতর্েনর তািগেদ 

েসা�ার হেবই। িক� পঁুিজবাদী শাসন এবং েশাষণ, মুি� 

েপেত হেল শুধু �তঃ�তর্তা, উ�ীপনা িকংবা জি�পনাই 

যেথ� নয়। সমসয্া রাজৈনিতক িছল এবং তাই আেছ। 

স�ট সৃি�, তা আরও জিটল কের েতালার িপছেন আেছ 

পঁুিজবােদর মতাদশর্। ফেল তার েমাকািবলা হেব রাজনীিত 

িভি� কেরই। এই বহুমাি�ক স�েটর সমাধান করেত পাের 

শুধু সিঠক মতাদেশর্ পিরচািলত রাজনীিত। 

�াি�ক মানুষ, �মজীবী ে�িণ তারা সবসময় এই 

িবষয়গুিলেক উপলি� করেত পােরন না। কারণ তাঁরা 

সরল। তেব যারা আিধপতয্কারী ে�িণ, তারা খুব ভােলা 

কের স�েটর কারণ, েচহারা, �িতি�য়া— সব জােন। তাই 

�িতবাদ আে�ালনেক তারা রাজনীিত, মতাদশর্ িববিজর্ত 

রাখেত চায়। লাগাতার �চার কের— িব�বী মতাদশর্ অচল। 

রাজনীিত খারাপ— শয়তােনর েশষ আ�য় ইতয্ািদ। িব�� 

মানুেষর মনেন সিঠক মতাদেশর্ পিরচািলত রাজনীিত 

স�েকর্ অনীহা, অ��া, অিব�াস গেড় তুলেত চায়। 

তার বদেল উৎসাহ েদয় একাংেশর এনিজও-েক। এমনিক 

েঘািষত ও অেঘািষত িকছু ধমর্ীয় সংগঠেনর িব�ােরও 

সহায়তা কের। 

তথাকিথত অরাজৈনিতক আে�ালন, গণিবে�ােভর 

িকছু ঐিতহািসক ভূিমকা িছল এবং আেছ। তােদর সুিবধা 

হেলা, এই আে�ালনগুিল, তােদর সংগঠকরা সুিবধা মেতা 

অব�ান পালেট েফেলন। �েয়াজেন িশিথল অব�ান েনন। 

‘�াসােদর িবরুে� রা�ার আে�ালন’র চির� েনওয়া 

�তঃ�তর্ েমজােজর িবে�াভ অেনক জায়গােত তারা 

দুনর্ীিতপরায়ন শাসকেক উলেট িদেত স�ম হেয়েছ। 

আজেকর িদেন সামািজক মাধয্ম, �যুি�েক বয্বহার কের 

তাৎ�িণক, �তঃ�তর্ জমােয়েতর সুিবধাও আেছ। িক� 

অতঃিকম? যতই দুনর্ীিত��, ঘৃিণত এবং অপদাথর্ শাসনয� 

েহাক না েকন, তা একিট সংগিঠত রা�য�, যা েশাষেণর 

হািতয়ারেক �িতিনিধ� কের। মানুষেক েযমন �তািরত 

কের, েতমনই রা�যে�র িবিভ� অংশেক �েলািভত কের 

দুনর্ীিতর পাঁেক েটেন নামায়। 

এেক েমাকািবলা করেত েকবলমা� মানুেষর সহজাত 

�বৃি�, ‘মে�র িবরুে� ভােলা’, ‘অসেতয্র িবরুে� সতয্’র 

এই সুলিলত বাণীর �ারা আকৃ� হেয় যতই জি�পনা 

েদখােনা েহাক না েকন, িক� পঁুিজত�েক সমূেল উৎপািটত 

করেত হেল, িনিদর্� রাজৈনিতক ল�য্, কমর্সূিচ, সুসংগিঠত 

রাজনীিত এবং গণসংগঠন, সি�য়, সেতজ, সব ধরেনর 

তয্াগ �ীকার করেত ��ত দ�, শৃ�লাপরায়ণ কমর্ীবািহনী 

ছাড়া কািঙ্�ত সাফলয্ আশা করেলও, দীঘর্েময়ািদ সমাধান 

পাওয়া কিঠন। 

‘‘মুহূতর্ তুিলয়া িশর এক� দাঁড়াও েদিখ সেব,/ যার ভেয় 

তুিম ভীত েস অনয্ায় ভীরু েতামা েচেয়,/ যখিন জািগেব 

তুিম তখিন েস পলাইেব েধেয়;/ যখিন দাঁড়ােব তুিম স�ুেখ 

তাহার, তখিন েস/ পথকু�েরর মেতা সে�ােচ স�ােস যােব 

শা গ ২
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িমেশ;’’— �ায় ১২৭ বছর আেগ রাজশাহীেত রবী�নাথ 

ঠাকুর িলেখিছেলন ‘এবার িফরাও েমাের।’ েসখােনই আেছ 

এই পঙ্ ি� কিট। সমেয়র দািব কী— তার িবে�ষেণ কিবর 

এই কিট পঙ্ ি�ই িদকিনেদর্শ। 

তাই আজেকর িদেনর চয্ােল� হে�, গণিবে�াভেক 

আরও �সািরত করা। তােত আরও মানুেষর অংশ�হণ 

িনি�ত করা। সমােজর িবিভ� অংশেক সং�ােমর ময়দােন 

েটেন আনা। মানুেষর কােছ �হণেযাগয্ এবং সহেজ েবাধগময্ 

তাঁর জীবনয�ণার িবষয়গুিলেক িনেয় ে�াগান হািজর 

করা। তাঁেদর জীবনজীিবকা, তাঁেদর আকাঙ্�া, সমসয্ােক 

অ�ািধকােরর িভি�েত আে�ালেনর ইসুয্ িহসােব তুেল ধরা। 

সরকােরর সম� অনয্ায়, অিবচােরর িবরুে� সবরকেমর 

আ�মণ �িতহত করার লাগাতার �য়াস জাির রাখা। 

আঘােতর পর আঘাত সংগিঠত করা। পাশাপািশ জনগেণর 

েয অংশ েমৗন, িবরাজনীিত বা অপ�চাের �ভািবত, িকংবা 

নানারকেমর �েলাভেন আকৃ�, িবপেথ পিরচািলত তাঁেদর 

কােছও ৈধযর্ ধের �চার িনেয় েযেত হেব। �িত�িতর নােম 

শাসেকর �তারণার �রূপ তুেল ধরা দরকার। গিরব �াি�ক 

েমহনিত মানুেষর মেধয্ এখনও যাঁরা এই নানাভােব িব�া� 

তাঁেদর সংগিঠত করেত হেব। তাঁেদর েয সহজাত িবেরািধতার 

�বৃি� তাঁেক আদেশর্র েচতনায় শািণত করাই আজেকর দািব। 

তাঁেদর অিভ�তা আে�ালেন �িতফিলত কের রাজৈনিতক 

সং�ােমর সামেনর সািরেত তাঁেদর উ�ীত করার �য়ােস 

আমােদর য�শীল হেত হেব। 

পাশাপািশ আপাত-িবি�� েসই অংেশর কােছ রাজৈনিতক 

কমর্কাে�র পাশাপািশ তাঁেদর �েয়াজনেক মাথায় েরেখ 

গঠনমূলক কমর্সূিচ ৈধযর্ ধের িনর�র চািলেয় িনেয় েযেত হেব। 

এই �সে� উে�খয্, এই কাজ আমােদর েদেশর কিমউিন� 

আে�ালন আেগও কেরেছ। িবিভ� স�টকােল কিমউিন� 

কমর্ীেদর গঠনমূলক কমর্সূিচেত গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন 

কেরেছ। িশ�া, �া�য্, সং�িত �ীড়া, িশ� সািহতয্— যা 

িকছু সাধারেণর শারীিরক, মানিসক, সাং�িতক, িশ�ামূলক, 

সামি�ক িবকােশ সহায়ক, েস িদেক নজর েদওয়া আমােদর 

কাজ। কারণ, পঁুিজবােদর সা�াজয্ যত েবেড়েছ, তত মানুেষর 

সুকুমার বৃি�েক েস �ংস কেরেছ। আমােদর কাজ হেব েসই 

�বৃি�গুিলেক য� করা, িবকিশত করেত অনুঘটেকর ভূিমকা 

পালন করা।

আর যা অতয্� গুরু�পূণর্, তা হেলা— সংঘব� উেদয্ােগ 

েজার েদওয়া। েযৗথ উেদয্ােগর শি�র উপলি� গেড় তুলেত 

হেব। কারণ— পঁুিজবাদ একা হেত িশিখেয়েছ। সমােজ 

মানুষেক �মাগত েছাট গি�েত আব� রাখার দশর্ন েস 

অনু�িব� কেরেছ। সা�াজয্বাদী শাসেন িবে�াহী, িব�বীেদর 

পাঠােনা হেতা িবি�� �ীেপ, িনমর্ম কারাগাের। এখন নানা 

মাধয্েম, িবিভ� েকৗশেল মনেন আঘাত হানা হে�, �িতিট 

মানুষেক িবি��, একাকী করাই পঁুিজবােদর চ�া�। মানিসক 

এক কারাগাের বি� রাখার েচ�া হে� মানুষেক। আমােদর 

কাজ— স�ব� জীবন, ঐকয্ব� জীবনযাপন, সামািজক 

দািয়�, সংগিঠত আে�ালেনর �িত মানুেষর, সমােজর 

িব�াস েজারদার করা।

এটা করেত েগেল কিমউিন� পািটর্, বামপ�ী 

গণসংগঠনগুিলেক রাজৈনিতক সং�াম এবং সামািজক 

কমর্কা� গেড় েতালার জনয্ সব ধরেনর স�দেক বয্বহার 

করেত হেব। আমােদর রাজৈনিতক, সামািজক, সাং�িতক 

ঐিতেহয্ যা িকছু �গিতশীল, গণতাি�ক েচতনার উে�েষ 

সহায়ক উপাদান আেছ, েসগুিলেক আমােদর আে�ালেন, 

কমর্ধারায় সংহত করেত হেব। েদেশর, সমােজর যা িকছু 

মহৎ, উৎকৃ� তার সবিকছুর উ�রািধকারী আমরাই— 

সং�ােমর পেথ তা আমােদর �মাণ করেত হেব। এমনিক 

কখনও কখনও আে�ালেনর দীঘর্�ায়ী ছাপ রাখেত মেন 

�রণীয় দৃ�া� �াপন করেত হেব— যা হেয় উঠেব িস�িলক, 

�তীেকর মেতা। 

আমরা কী করেত চাই? পি�মবে� িনবর্াচেন লড়াই 

করার মেতা শি�শালী বামপ�ী িবক� গেড় েতালাই কী 

আমােদর উে�শয্? না। এিট অনয্তম উে�শয্। িক� একমা� 

নয়। �াধীনতা পূবর্ েথেক �াধীেনা�র বাংলায় নানা বাঁক 

েমােড় কিমউিন� পািটর্ তার রাজৈনিতক এবং সাংগঠিনক 

কমর্কাে�র পাশাপািশ সামািজক এবং সাং�িতক জগেত 

বামপ�ী, �গিতশীল মনেনর সৃি� কেরিছল। নাগিরক সমাজ 

গেড় উেঠিছল। ইিতহাস বলেছ �নামধনয্ অেনক গুণীজন 

আমােদর সংগঠনগুিলর সে� েযমন ঘিন� িছেলন, েতমনই 

তাঁেদর সৃজনশীলতা বামপ�ী আে�ালেনর ধারায় সমৃ� 

কেরেছ সমাজ, রাজনীিতেক। গত এক দশেক দি�ণপ�ার 

উ�ােনর সে� সে� মানুেষর মেধয্ স�ীিত, সমােজর িবিভ� 

অংেশর মেধয্ েযাগসূ�গুিল েভেঙ েফলা হেয়েছ, েতমনই 

সাং�িতক ৈনিতক েয পিরম�ল িছল তােকও �ংস করা 

হেয়েছ।

জিটলতর পিরি�িত। জিটলতা বহুমা�ায় েপৗঁেছেছ। তা 

েমাকািবলা করেত হেল এখন সময় বহুিবধ, বহুধারায়, বহুপেথ 

তৎপর হওয়ার। সৃজনশীলতার সে� স�ব� হেত হেব, সংগিঠত 

করেত হেব। কাজিট কিঠন। িক� অস�ব নয়। 

রবী�নাথ ঠাকুেরর ‘�াথর্না’ কিবতার েথেক ধার কের 

বলেত হয়—‘‘...েযথা িনবর্ািরত ে�ােত/ েদেশ েদেশ িদেশ 

িদেশ কমর্ধারা ধায়/ অজ� সহ�িবধ চিরতাথর্তায়–’’

বহুমাি�ক জিটলতায় িবপ� সমেয় সমসয্ার সমাধান 

জিটল এবং বহুমাি�ক সি�য়তার পেথই হেব। সবর্দা 

েখয়ােল রাখেত হেব েয, আমােদর ল�য্— ‘অজ� সহ�িবধ 

চিরতাথর্তা’। এর েকানও শটর্কাট েনই। তাই দীঘর্ লড়াইেয়র 

জনয্ ��ত হেত হেব আমােদর।
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� ব �

নয়া
িশ�ানীিতর

ে�ি�েত
সা�রতার

কাজ

অ�ন

মনীষ েদব

�াধীন ভারেতর িশ�ানীিত ও িশ�ার িবষয়ব� 

িনবর্াচেনর ে�ে� নানা ধরেনর পরী�া-িনরী�া করেত 

হেয়েছ। একােজ �থম ১৯৪৮ সােলর িব�িবদয্ালয় 

�ের িশ�ার িবষয়ব�র পঠনপাঠেনর বয্ব�া, সামি�ক 

মূলয্ায়েনর িভি�েত ড. সবর্প�ী রাধাকৃ�ন ১৯৪৮ সােল 

একিট সু�র �িতেবদন সরকােরর কােছ েপশ কেরিছেলন। 

যা রাধাকৃ�ন কিমশন নােম পিরিচত। এরপর ১৯৫২ সােল 

ড. মুদািলয়র’র েনতৃে� �ল এডুেকশন সং�া� কিমশন 

ৈতির হেয়িছল। ১৯৬৪ সােল িডএস েকাঠািরর েনতৃে� 

�াথিমক েথেক িব�িবদয্ালয় এবং গেবষণার কাযর্কলাপ 

িনেয় সামি�ক কিমশন ৈতির হেয়িছল। এই কিমশেনর 

িরেপাটর্ ১৯৬৬ সােল েলাকসভায় েপশ করা হেয়িছল 

এবং সাংসদরা আেলাচনায় অংশ�হণ কের তাঁেদর মতামত 

েপশ কেরিছেলন। এই িরেপাটর্ েকাঠাির কিমশন িরেপাটর্ 

িহসােবই বহুল �চািরত। িরেপােটর্ �াথিমক, মাধয্িমক, 

উ�মাধয্িমক, কেলজ, িব�িবদয্ালয়, গেবষণা, কািরগির 

ও ইি�িনয়ািরং এবং বয়� িশ�া সং�া� ব�বয্ িলিপব� 

িছল। এককথায় বলা যায় �াধীন েদেশর এই কিমশন 

িরেপাটর্ একিট বহুমাি�ক �িতেবদন। এই িরেপাটর্ ৈতির 

করার আেগ িড এস েকাঠািরর েনতৃে� উে�খেযাগয্ সংখয্ায় 

েসিমনার আেয়ািজত হেয়েছ এবং িবিভ� সবর্ভারতীয় িশ�ক 

সংগঠনেক খসড়া িরেপােটর্র ওপের েসিমনােরর আেয়াজন 

কের সুপািরশ েপশ করেত আ�ান জািনেয়িছেলন। 

সবিদক িবচার কের বলা চেল েকাঠাির কিমশন িরেপাটর্ 

সবর্ােথর্ গণতাি�ক �ি�য়ায় গিঠত িরেপাটর্।

িবমান বসুিবমান বসু
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�াধীনতার একবছর পের েয রাধাকৃ�ন কিমশন গেড় 

উেঠিছল তােত উ�িশ�া এবং গেবষণার ে�ে� িব�িবদয্ালয় 

কিমশেনর েয সব বা�বস�ত সুপািরশ েপশ কেরিছেলন �াধীন 

েদেশর উ�িশ�ার ল�য্ ও উে�শয্ িনেয় তার িকছ ু সুপািরশ 

কাযর্কর করা হেয়িছল। েবিশরভাগ সুপািরশ এমনিক িকছু 

মূলয্বান সুপািরশ অকাযর্কর িছল। এখােন �স�া�ের উে�খ 

করেত চাই ১৯৬৬ সােল রা�পিত সবর্প�ী রাধাকৃ�ান সমীেপ 

এক �ারকিলিপ েপশ করেত িগেয় আিম িজ�াসা কেরিছলাম; 

‘Sir, some of your valuable recommendations 
are not being implemented. Why you remain si-
lent?’ উ�ের িতিন বেলিছেলন, ‘My dear boys, there 
are many things in this world that are not good.’ 
�াধীন েদেশর উ�িশ�ার ে�ে� অত সু�র িরেপাটর্ও েদেশর 

িশ�া ও গেবষণার �ােথর্ সািবর্কভােব সরকাির উেদয্ােগ কাযর্কর 

করা হয়িন। �ল িশ�ার ে�ে� মুদািলয়র কিমশেনর িরেপােটর্র 

েবিশরভাগটাই কাযর্কর করা হেয়িছল। িক� একথা বলেতই হেব 

েকাঠাির কিমশেনর সুসংহত িরেপাটর্ যা গণতাি�ক �ি�য়ায় 

িবিভ� িশ�া মহেলর মতামেতর মূল িনযর্াস যু� কের ১৯৬৬ 

সােল গৃহীত হেয়িছল তা কাযর্করী হেল ভারেতর িশ�া বয্ব�ায় 

এক নবিদগ� উে�ািচত হেত পারেতা। কারণ ঐ িরেপােটর্ �থম 

বলা হেয়িছল েদেশর েমাট অভয্�রীণ উৎপাদেনর শতকরা 

৬ ভাগ টাকা িশ�াখােত বরা� করেত হেব। ভারত সরকার 

েকােনািদন সুপািরশ অনুযায়ী ৬ ভাগ বরা� কেরিন।

২০২০ সােল আনা নের� েমাদী সরকােরর নয়া িশ�ানীিত 

যা কাযর্কর করার জনয্ উেঠপেড় েলেগেছ তার মূল িবষেয় না 

ঢুেকও একথা বলা চেল তা স�বত অটলিবহারী বাজেপয়ী 

সরকােরর আমেল িবড়লা, আ�ািনেদর েনতৃে� েয কিমিট 

হেয়িছল তা িব�বয্াে�র চােপ অভয্�রীণ মূলধন ও ৈবেদিশক 

মূলধেনর �ােথর্ করা হেয়িছল। যােক েকােনাভােব িশ�ািবদেদর 

কিমশন বলা যায় না। নতুন িশ�ানীিতেত িশ�ার �ােথর্ পুরােনা 

িদেন গিঠত হওয়া ইউিনভািসর্িট �য্া� কিমশন (ইউিজিস) বা 

িব�িবদয্ালয় ম�ুির কিমশন অনাবশয্ক সং�া িহসােব িবেবচনা 

কের বািতল করা হেয়েছ। অথচ এই ইউিজিস িশ�া �িত�ােনর 

িশ�াগত মান িনধর্ারণ করেতা এবং উ�িশ�ার মােনা�য়েনর 

সুপািরশ করেতা। এই ধরেনর একিট সং�ােক বািতল কের এখন 

নতুন িশ�ানীিতেত েবাডর্ অব গভনর্সর্ ইউিজিস’র িবক� িহসােব 

গেড় েতালা হেয়েছ। �িতিট উ�িশ�া �িত�ােন এইরকম েবাডর্ 

অব গভনর্র থাকেব, অথর্াৎ েক�ীয়ভােব িব�িবদয্ালয় ম�িুর 

কিমশেনর সবিদক িবচার কের েয ধরেনর সুপািরেশর অিধকার 

িছল তা িবেক�ীকৃতভােব করার িনয়ম চালু করেছ। এেদর 

েযাগয্তা কী থাকেব েসই �� অনুে�িখত।

নতুন িশ�ানীিতর ��াবনায় সাংিবধািনক মূলয্েবাধ 

িবকােশর কথা থাকেলও েসই তািলকায় ‘ধমর্িনরেপ�তা’ 

ও ‘সমাজতে�র’ উে�খ েনই। একইসে� ‘ি�লয্ানে�ািপক 

�াইেভট ইনেভ�েম�’ চালু করার কথা বলা হেয়েছ, যার মুখয্ 

ল�য্ িশ�ায় বািণিজয্কীকরণ �সািরত করা। ইিতমেধয্ সবর্� 

েবসরকাির িশ�া �িত�ান বয্বসািয়ক িভি�েত গেড় উেঠেছ। 

আমরা সকেলই জািন িশ�া অতীেত রাজয্ তািলকাভু� িছল 

যা জরুির অব�ার সমেয় ১৯৭৫ সােল যু� তািলকাভু� হয়। 

�াভািবকভােব রা�ীয় �য়ংেসবক সে�র িনেদর্শ অনুযায়ী 

িবেজিপ সরকার রােজয্ রােজয্ পাঠয্সূিচ িনধর্ারণ করার ে�ে� 

হ�ে�প করার অিধকারী হেবন। িবেজিপ সরকােরর ইিতহাস 

িবকৃিতর পির�মায় এখন িশ�াে�ে� েপৗরািণক ইিতহােসর 

ওপর অতয্িধক গুরু� আেরাপ করা হেয়েছ। একিবংশ শতা�ীর 

ি�তীয় দশেক দাঁিড়েয় যখন দূর িনয়ি�ত �যুি� ও েযাগােযাগ 

বয্ব�ার উৎকষর্তা েবেড়েছ অভাবনীয় েচহারায়, তখন িপিছেয় 

পড়া িচ�ার িভেতর ওপর দাঁিড়েয় ভিবষয্ৎ �জ�েক গেড় েতালা 

ভয়�র িবপ�নক। এমিনেতই বতর্মান নতুন িশ�ানীিতর 

ফল�িতেত আপামর জনগেণর ঘেরর েছেলেমেয়েদর িশ�ার 

সুেযাগ থাকার স�াবনা কম। েসখােন েযসব পিরবােরর নুন 

আনেত পা�া ফুেরায় তােদর ঘেরর েছেলেমেয়েদর িশ�ার সুেযাগ 

কীভােব হেব ? একিদেক িশ�ায় বািণিজয্কীকরণ, অনয্িদেক 

সব িশশু িকেশােরর িশ�ার সুেযাগ— এই দুিট েতা একসে� 

িবরাজ করেত পাের না ! বতর্মান ভারেতর সাধারণ িশ�ার হাল 

হিককত একটু েদেখ েনওয়া যাক। সারা েদেশ এখনও পযর্� 

যােদর সা�র বলা হয় তােদর সংখয্া েমাট জনসংখয্ার ৭৪ ভাগ। 

এর মেধয্ পুরুষ শতকরা ৮২ ভাগ এবং নারী শতকরা ৬৫ ভাগ। 

আমােদর রােজয্র েচহারা েমাট জনসংখয্ার শতকরা ৮০ ভাগ। 

পুরুষ শতকরা ৮৪.৮ ভাগ নারী শতকরা ৭৬ ভাগ।

সামি�ক িশ�ার কথা আেলাচনায় মুলতুিব েরেখও একথা 

বলা চেল েয এখনও িনর�রতার নাগপাশ েথেক আমরা মু� 

হেত পািরিন। নয়া িশ�ানীিতর ঢ�া-িননােদ যু� না হেয়ও 

আমরা একথা বলেত পাির ভারতীয় নাগিরক িহসােব আমােদর 

সকেলর নূয্নতম সা�র হওয়া, গুনেত পারা ও পড়েত পারার 

সাংিবধািনক অিধকার থাকা সে�ও বি�েতর দেল থাকেবা েকন 

? আমােদর েদেশর িশশু এবং বয়� িনর�রেদর িশ�ার অ�েন 

যু� করার দায় ও দািয়� অবশয্ই সরকােরর। িক� দুভর্ােগয্র 

িবষয়, িক েক�ীয় সরকার িক রাজয্ সরকার সকেলর িশ�ার 

সুেযাগ উ�ু� করার ে�ে� অনীহা �কাশ কের চেলেছ। অথচ 

েনােবল পুর�ার �া� ড. গুনার িমদর্ল তাঁর ‘এিশয়ান �ামা’ 

বইেয়র তৃতীয় পির�েদ এিশয়ার জনগেণর গুণমানগত সমসয্া 

অধয্ােয় উে�খ কেরিছেলন িশশু ও বয়�েদর মেধয্ সা�রতা 

এবং সাধারণ �ান িনিদর্� িবেশষ দ�তা অজর্েনর সহায়ক হয় 

এবং তােদর যুি�শীল মেনাভাব গেড় তুলেত সাহাযয্ কের। 

সবর্িশ�া �কে� ন�ইেয়র দশেক েক�ীয় সরকার ও এ রােজয্র 

সরকােরর প� েথেক িবেশষ কমর্সূিচ �হণ করা হেয়িছল। েসই 

সমেয় রােজয্র সব েজলা পিরষদ সািবর্ক সা�রতা অজর্েনর 

লে�য্ িনিদর্�ভােব কমর্সূিচ রূপায়ণ কেরিছল। েক� ও রাজয্ 

সরকােররও ইিতবাচক ভূিমকা িছল। অবশয্ই তৎকােল রাজয্ 

িভি�েত গেড় ওঠা ‘িরেসাসর্ েস�ার’র প� েথেক �িশ�ণ 

েদওয়ার কাজও সাহাযয্ কেরিছল। �থেম েব�ল েসাশাল সািভর্স 

িলগ এবং তারপের ব�ীয় সা�রতা �সার সিমিত এই ‘ে�ট 

িরেসাসর্ েস�ার’ পিরচালনা কেরেছ।

একথা অন�ীকাযর্ ব�ীয় সা�রতা �সার সিমিত সরকাির 

�েচ�ার সে� সাহাযয্কারী ভূিমকা পালন কেরেছ। এখন �� 

সরকাির নীিতর ফল�িতেত দির� ঘেরর েছেলেমেয়রা, বয়� 
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মানুষ বা �া� এলাকার বসবাসকারী আিদবাসী মানুেষর ঘেরর 

েছাট েছাট েছেলেমেয়রা বা বয়� মানুষ যারা এখনও িটপসই 

িদেয় কাজ কেরন তারা িক আজীবন এভােবই চলেবন ? এই 

অব�ার অবসান ঘটােত যথাথর্ অেথর্ ে��ােসবী েসই ধরেনর 

সংগঠেনর গুরু�পূণর্ সামািজক দািয়� পালন করেতই হেব। 

একসময় এিশয়ার জনগণেক িনর�রতার নাগপাশ েথেক মু� 

করার ে�ে� িব� সং�া ইউেনে�া উে�খ কেরিছল েয �িত বছর 

দশ শতাংশ হাের যিদ বয়�েদর সা�র করােনার কােজ সাফলয্ 

অজর্ন করা যায় তাহেল িনিদর্� সমেয়র মেধয্ সমাজেক িনর�রতা 

মু� করা স�ব।

বয্ি�গতভােব আিম মেন কির সা�রতার কমর্সূিচেত যু� 

থাকা ে��ােসবীরা িশ�া আে�ালেনর অনুসারীর কাজ কের। 

েযমন ছা� আে�ালেনর িকছু িকছু িবষয় িশ�া আে�ালেনর 

সে� স�ণূর্ভােব স�কর্যু�, িঠক েসরকম সা�রতা 

আে�ালনেক িশ�া আে�ালেনর যু� িবষয় িহসােব িবেবচনা 

করা েযেত পাের। আমােদর রােজয্ অথর্ৈনিতক বা সামািজক 

কারেণ েয িশশুরা ই�েল েযেত পাের না তােদর এবং যারা বয়� 

িক� ই�েল ভিতর্ হেয় িশ�ালাভ করেত পােরিন, অথবা �লছটু 

হেয় সব ভুেল েগেছ তােদর জনয্ যথা�েম িশশুিশ�া েক� এবং 

বয়� সা�রতা েক� গেড় তুলেত হেব। িলখেত পারা, পড়েত 

পারা এবং গুনেত পারার দ�তা অজর্ন করেত সাহাযয্ করেতই 

হেব। এখন �� েদখা িদেত পাের সরকার না করেল একাজ হেব 

কী কের? সরকার না করেলও একােজ �িত এলাকায় িবিভ� 

�েরর অবসর�া� িশ�ক, কমর্চারী রেয়েছন। সে� কমর্রতরা 

েতা আেছনই। তাই, এলাকায় এলাকায় পিরক�না কের  েকান 

বািড়েত উেঠােন বা ঘের বসার সুেযাগ আেছ েসখােন িশশু 

িশ�ার পাঠশালা বা বয়� সা�রতা েক� চালু করার বয্ব�া 

িনেত হেব। আ�িব�ােস ভর কের আলাপচািরতার মধয্ িদেয় 

তােদর েশখােত পারেল যারা িশ�ার সুেযাগ েথেক বি�ত তােদর 

কােছ িশ�ার আেলা েপৗঁেছ েদওয়া স�বপর হেত পাের। আর এ 

কােজ যারা যু� থাকেবন তারা আ�তৃি� লাভ করেত পারেবন 

েয সমােজর �ােথর্ েদেশর �ােথর্ িকছ ুভােলা কাজ কেরেছন।

তেব যারা এই িশ�াদােনর �ি�য়ায় যু� থাকেবন তাঁেদর 

আমােদর েদেশ শাসক ে�িণর প� েথেক ভাষা, ধমর্, বণর্ ও 

স�দায় িভি�েত মানুেষর মেধয্ িবভাজেনর েয �ি�য়া চালু 

কের বা অবয্াহত রােখ তােদর স�ে� সজাগ সেচতন েথেকই 

আলাপচািরতা চালােত হেব। যুি�পূণর্ মানিসক পিরম�ল গেড় 

তুলেত �কৃিত ও পিরেবশ স�েকর্ সেচতনতা বৃি� করার 

কােজও যু� থাকেত হেব। একইসে� যােত সাধারণ �া�য্ 

সেচতনতা বিৃ� করা যায় এবং �িতেষধক বয্ব�া েরাগমুি�র 

েথেক কম মূলয্বান নয়— এই মেনাভাবও গেড় তুলেত হেব। 

সাধারণভােব িব�ানমন� বলেত যা েবাঝায় আলাপচািরতার 

মধয্ িদেয় েস কাজও স�� করেত হেব। েদেশ িবরাট িবরাট 

ধনী পিরবার আেছ, ��ল পিরবারও আেছ, আবার শাকপাতা, 

িপঁপেড়র িডেমর চাটিন মুেখ িদেয় ভাত খাওয়ার মধয্ িদেয় যােদর 

জীবনযাপন করেত হয় অথর্াৎ ধনী ও দিরে�র এত ফারাক েকন, 

েসটাও সাধারণ কথায় েবাঝােনার �েয়াজন েদখা িদেত পাের।

আমরা সকেলই অবিহত আিছ, গত শতা�ীর ন�ইেয়র 

দশেকর অনুকূল পিরি�িত বতর্মােন েনই। এখন সা�রতার 

অিভযান চালােত �িতকূল পিরেবেশ দাঁিড়েয়ই যু� হেত হেব। 

যা অথর্ বয্য় হেব তা এলাকাগত উেদয্ােগই গণসং�হ অিভযান 

করেত হেব। এ কাজ করেত হেল এবং সাফলয্ অজর্েনর পেথ 

হাঁটেত হেল সামািজক ঋণ পিরেশাধ করার জনয্ই করিছ— এই 

মেনাভােবর �ারা চলেত হেব। একথা েতা সতয্ যারা িশ�ার 

আেলায় আেলািকত তারা েতা িশ�ার আেলা েথেক বহু দূের 

থাকা মানুেষর েথেক সুিবধােভাগী। তাই, িনর�রতা মু� সমাজ 

গড়েত দঢ়ৃতার সে� অ�সর হওয়াই হেব �াধীনতার ৭৫ বছর 

পের সামািজক ঋণ পিরেশাধ করার মহান দািয়�।
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নয়া উদারবােদর সমেয় ভারেতর অথর্নীিতর ভিবষয্ৎ 

স�েকর্ বলেত হেল িব� পিরি�িতর অিভমুখ িবে�ষণ করা 

জরুির।

নয়া উদারবাদ শুরু হওয়ার আেগ, সরকাির িনয়�ণ চালু 

থাকার সময়, বৃি� িনধর্ািরত হেতা মুখয্ত েদেশর বাজােরর 

অব�ার িভি�েত। তখন েদেশর অথর্নীিতেত স�াবনা িবচার 

কের, েযমন খাদয্ উৎপাদন কত হেব, এই �ে�র উ�র েদওয়া 

েযত।

িক� নয়া উদারবােদর সময় অথর্নীিতর িবিভ� ে�� আর 

এেক অেনয্র ওপর িনভর্র কের না। েসগুিল একিট অনয্িটর 

সে� সংেযাগ রােখ না আর। বরং �িতিট িব� অথর্নীিতর সে� 

যু�। িবে�র অথর্ৈনিতক �বণতাই এখন ভারেতর অথর্নীিতর 

গিত�কৃিত িঠক কের িদে�।

িব� অথর্নীিতর সবেচেয় গুরু�পূণর্ িদক এখন মূলয্বৃি�র 

হাের ঊ�র্গিত। ইউে�ন যুে�র অজুহাত েদওয়া হেলও 

দাম বাড়েছ আসেল মুনাফার মা�া বািড়েয় েদওয়ার কারেণ। 

মহামারী এবং যুে�র সুিবধা িনেয় দাম সবেচেয় েবিশ বািড়েয়েছ 

েতল ও গয্াস সং�াগুিল। পুঁিজবাদী িবিভ�  েদশ মূলয্বৃি� 

সামলােত বরাবর সুেদর হার বাড়ােনার নীিত েনয়। মূলয্বৃি�র 

কারেণ মজুিরর ভাগ আেগই কেম িগেয়েছ। তার ওপর সুেদর 

হার বাড়েল �মজীবীর মজুিরর ভাগ আরও কেম যায়। 

উ�ত পঁুিজবাদী েদশগুিলেত আগামীিদেন �িমকে�িণর 

আে�ালন তী�তর হেব, ি�েটেন তা েদখাও যাে�। েসই 

সে� ম�া এবং কমর্হীনতা বাড়েব সুেদর হার বাড়ার কারেণ। 

উ�ত অথর্নীিতেত ম�া ভারেতর মেতা িবে�র েয েকানও 

জায়গায় অেধাগিতর কারণ হেব। েসই সে� ভারেতর মেতা 

েদশগুিলেত আেরকিট িবষয়ও তার কারণ হেব। তা হেলা 

তৃতীয় িব� েথেক লি� শুেষ িনেয় ধনতে�র েকে� চালান 

করা। েসখােন সুেদর হার বাড়েছ বেল লি� চেল যােব। 

ভারেত িরজাভর্ বয্া� িবেদিশ মু�ার ভা�ার বািড়েয় টাকার 

দাম বাড়ােনার েচ�া করেলও ৫.৬% অবমূলয্ায়ন হেয়েছ 

টাকার। এ বছেরর ৫ এি�ল েথেক ১৭ আগে�র মেধয্ এই 

�ভাত প�নােয়ক�ভাত প�নােয়ক

ফয্ািসবােদর 

িবরুে�

লড়াই 

নয়া

উদারবাদ

িবেরাধী 

সং�ােমর অ�

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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চড়া হাের অবমূলয্ায়েনর কারণ লি� চেল যাওয়া। িরজাভর্ 

বয্া� সুেদর হার বাড়ােনার েঘাষণা কেরও টাকার দাম কেম 

যাওয়া আটকােত পােরিন। 

আ�জর্ািতক বাজাের টাকার দােম এই পতন চলেত থাকেব 

বেল অনুমান করা যায়। েবসরকাির অনুমান, আগে� ডলার 

িপছু ৭৯.৮৮ েথেক েনেম িডেস�ের ৮৩.১ হেব টাকার দাম। 

টাকার দােম পতন ভারতীয় অথর্নীিতেত মূলয্বৃি�র স�ট 

বাড়ােব। �ালািন েতেলর মেতা আমদািন �েবয্র দাম টাকার 

অে� বাড়েব। েতেলর দাম উৎপাদন খরচ বািড়েয় ভারতীয় 

অথর্নীিতেত উে�খেযাগয্ �ভাব েফেল।

েসই কারেণ ভারতীয় অথর্নীিতেতও মূলয্বৃি� সামলােনার 

দু'িট প�িত, যা পঁুিজবাদী অথর্নীিতেত েনওয়া হয়, সুেদর হার 

বাড়ােনা এবং �মজীবীর ভাগ আরও কিমেয় েদওয়া, অনুসরণ 

করা হেব। 

েমাদীর 'ি�িব' বা 'খয়রািত কমােনার পে� সওয়াল, 

যা আসেল েক�ীয় এবং রােজয্র বােজট েথেক �মজীবীেক 

হ�া�র, অথর্াৎ তাঁেদর সামািজক আয় কিমেয় েদওয়া, এই 

পিরি�িত অনুমান কেরই। অপরিট, সুেদর হার বৃি� কমর্হীনতা 

এবং অথর্ৈনিতক অেধাগিত পিরি�িতেক আরও জিটল করেব।  

সংে�েপ, িব� পঁুিজবাদ এবং ভারতীয় পঁুিজবাদ কিঠন 

স�েটর পেবর্ েযেত চেলেছ যা িবেশষভােব �মজীবী অংশেক 

আঘাত করেব কমর্হীনতা বািড়েয় এবং �কৃত আয় আরও 

কিমেয়। নয়া উদারবােদর পবর্ �িমকে�িণেক েকাণঠাসা কের 

েরেখেছ আেগ েথেকই, এমনিক �ত হাের বৃি�র সমেয়ও।

তার কারণ অভয্�রীণ উৎপাদেনর হার েবিশ হেলও �েমর 

উৎপাদনশীলতার হার এত েবিশ েথেকেছ েয কাজ বৃি�র হার 

(যা এই দু’েয়র ফারাক) �মশি� বৃি�র �াভািবক হােরর 

তুলনায় কম েথেকেছ। তার মােন হেলা, নয়া উদারবােদর 

কারেণ শহের েযেত বাধয্ হওয়া কৃিষজীবীেদর কাজ েদওয়া েতা 

দূর, নয়া উদারবাদ এমনিক �মজীবীর �াভািবক হাের বৃি�ও 

�হণ করেত পাের না। 

এই উে�দও নয়া উদারবােদর অবদান (১৯৯১ েথেক 

২০১১-র মেধয্ জনগণনায় কৃষেকর সংখয্া েদেশ ১ েকািট ৫০ 

ল� কেমেছ) কৃিষ পিরবার িভি�ক চাষেক অতীেত সংসার 

চালােনার মেতা কের েতালা হেয়িছল রা�ীয় সহায়তা িদেয়। 

নয়া উদারবাদ এই সহায়তা �তয্াহার কের িনে�। 

িনট ফল হেলা �মশি�র মেধয্ কমর্হীন �িমেকর বািহনী 

েবেড় িগেয়েছ। কাজ েমােটর ওপর একই রেয়েছ। ফেল একই 

মজুির আয় েবিশ সংখয্ায় �মজীবীর মেধয্ ভাগ হেয় যাে�। 

অবশয্ই তার মােন হেলা জনসংখয্ায় �কৃত দািরে�র মান 

েবেড় যাওয়া। তার সূচক এই রকম েদখা িগেয়িছল: �ামা�েল 

২২০০ কয্ালির পাওয়ার মেতা খাদয্�হণ করেত পােরন 

না (েযাজনা কিমশন েগাড়ায় এই মাপকািঠ বয্বহার করত) 

জনসংখয্ার এই অংশ ১৯৯৩-৯৪ অথর্বেষর্ িছল ৫৮ শতাংশ। 

২০১১-১২’েত তা েবেড় হেয়েছ ৬৮ শতাংশ (দু’িট বছেরই 

বৃহৎ নমুনা সমী�ার ফল জািনেয়িছল জাতীয় নমুনা সমী�া 

সংগঠন)। 

শহরা�েল �িতিদন মাথািপছু ২১০০ কয্ালির পান না 

(শহের �কৃত দাির� মাপেত েযাজনা কিমশেনর মাপকািঠ) 

এই অংশ একই পেবর্ ৫৭ শতাংশ েথেক েবেড় হেয়েছ ৬৫ 

শতাংশ। (অধয্াপক উৎসা প�নােয়ক ইি�য়ান কাউি�ল অব 

েসাশাল সােয়� িরসােচর্ ২০১৯-এ ‘এ�ে�ািরং িদ পভািটর্ 

েকােয়ে�ন’) 

২০১৭-১৮’র বৃহৎ সমী�ার ফলাফল এমনই েবহাল েয 

েমাদী সরকার তা �কাশ পযর্� কেরিন। তারপর েথেক জাতীয় 

নমুনা সমী�া প�িত বদেল েদওয়ার িস�া� েনয় এই সরকার, 

েয প�িত অধয্াপক �শা� চ� মহালনিবশ ৈতির কেরিছেলন।

তবু ‘ফাঁস’ হওয়া তথয্ জানাে� �ামা�েল মাথািপছু �কৃত 

বয্য় ২০১১-১২েথেক ২০১৭-১৮’র মেধয্ ৯% কেমেছ।

েবাঝা যাে� েয অথর্নীিত যখন েসই অেথর্ িজিডিপ 

বৃি�েত তাক লাগােনা সাফলয্ অজর্ন করেছ, তখনও েদেশ 

দিরে�র অনুপাত জনসংখয্ায় েবেড়েছ। িক� এখন �িবরতা 

এবং ম�ার েঘের থাকা অব�ায় দািরে�র বয্াি� আরও েবিশ 

হেব। সামেনর িদেন �মজীবী অংেশর য�ণা আেগর তুলনায় 

বাড়েব।  েয মধয্িব� নয়া উদারবােদর িকছুটা অ�ত বৃি�র 

সুফল েপেয়েছ, প�িত দুবর্ল হেয় পড়ায়, তােকও এখন য�ণা 

সইেত হেব। তার ফেল অবশয্ই ভারতীয় অথর্নীিতেত ম�া 

হেব। ধনতে�র েক� েথেক কাজ আসা কমেব ভারেতর 

পিরেষবা ে�ে� (েযমন কল েস�ােরর কাজ)। কারণ 

ধনতাি�ক েকে� কমর্হীনতার দরুন র�ণশীলতা বাড়েব 

আউটেসািসর্ং িবেরািধতার মাধয্েম। মধয্িবে�র িবিভ� অংশ 

এখনও নয়া উদারবােদর কড়া সমথর্ক, েমহনিত অংশ তােত 

িপেষ েগেলও। ফেল মধয্িবে�র এই অংেশর সমথর্নও কেম 

েগেল সরকাের আসীন শাসেকর পে� রাজৈনিতক যুি� 

অেনকটাই �েয় যােব। 

তা হেব িবেশষ কের এই কারেণ েয িব� অথর্নীিতর স�ট 

এবং তার সে� ভারতীয় অথর্নীিতর স�ট েকবল একিট পেবর্ 

সীমািয়ত থাকার নয়, বরং নয়া উদারনীিতর কাঠােমার মেধয্ই 

তার উৎস।

এখনও পযর্� যা বলা হে� তােত মেন হেত পাের েয 

েকবল মূলয্বৃি� শুরু হওয়ায় এই স�ট। তেব তা সিতয্ নয়। 

২০০৮ েথেকই িব� পঁুিজবাদ দীঘর্েময়ািদ স�েটর মেধয্ 

রেয়েছ। বৃি�র হার অতয্� কম, কমর্হীনতার হার খুব েবিশ, যা 

অেনক সময় আড়াল করা হে� (েযমন মািকর্ন যু�রাে� হয়) 

�েমর বাজাের অংশ�হেণর হার কম কের েদিখেয়। কােজর 

সুেযাগ যখন কেম �িমকেদর কােজর জনয্ নাম েলখােনােত 

উৎসাহ েদওয়া হয় না। মূলয্বৃি� এবং তার ফলাফলেক ঢাল 

কের িব� এবং ভারতীয় অথর্নীিতর দীঘর্েময়ািদ স�ট আড়াল 
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করা হে�। 

এই কাঠােমাগত স�ট ভারতীয় অথর্নীিতর ওপরও �ভাব 

েফলেছ। �ামা�েল মাথািপছু আয় কেম যাওয়া তার একিট 

নমুনা। অ�ায়ী �িমকেদর আয়ও কমর্রত অব�ায় ২০১১-

১২ েথেক '১৭-১৮'েত কেমেছ (িস িপ চ�েশখর, ‘আ�ার 

এি�েমিটং দয্ আনএম�য়েম� �াইিসস’, www,macro-
scan.com)।

কমর্হীনতার সরকাির পিরসংখয্ান েযেহতু ভরসাজনক 

নয় ভারেত, কমর্হীনতার হােরর েচেয়ও এই �ােসর তথয্ 

গুরু�পূণর্।

কাঠােমাগত স�ট নয়া উদারবােদর িনিহত �বণতােক 

�� করেছ। নয়া উদারবােদর সমেয় তৃতীয় িবে� েযেহতু 

�মশি�র তুলনায় কমর্হীন �িমেকর বািহনী বড়, কখনই তাই 

�কৃত মজুির এই অথর্নীিতগুিলেত বােড় না। এরই সে� পঁুিজ 

চলাচল এক েদশ েথেক অনয্ েদেশ অবাধ হওয়ায় ধনতে�র 

েকে� �িমকেদর দর কষাকিষর সুেযাগ কেম যায়। তার ফেল 

িবে�র িবিভ� েদেশ �কৃত মজুির িনেজর িনেজর �ের ি�র 

হেয় যায় যিদও �েমর উৎপাদনশীলতা বাড়েত থােক। তার 

ফেল িবে� উৎপাদেনর অংশ িহসােব উ�� বােড়, এেককিট 

েদেশর েভতেরও তা-ই হয়। 

�িত টাকায় েযেহতু �মজীবী অংেশর আয় েথেক েভাগয্বয্য় 

উ��েভাগীেদর আেয়র তুলনায় েবিশ, মজুির েথেক মুনাফার 

অিভমুেখ এই পুনবর্�ন অিত উৎপাদেনর �বণতা ৈতির কের, 

তার ফেল �িবরতা ৈতির হয়। িব� অথর্নীিত এবং �েতয্কিট 

েদেশর অথর্নীিতেতই তা হয়।

পাশাপািশ, সরকােরর িনজ� বয্য় বািড়েয় অিত উৎপাদন 

সামাল েদওয়ার �মতা সরকােরর থােক না। দু’ভােব 

�েয়াজনীয় আিথর্ক বরা� আটেক িদেয় এই েমাট চািহদা 

বৃি�র �মতা আটেক েদওয়া হয়। না েতা েকাষাগারীয় ঘাটিত 

বািড়েয় বরা� করার উপায় থােক, না থােক উ��েভাগীেদর 

ওপর কর বসােনার রা�া। কারণ িব�ািয়ত লি�র শাসন 

এই দুেয়রই িবপে� থােক। নয়া উদারবােদ �িতিট েদেশর 

সরকারেক এই শাসন েমেন চলেত হয়। বািক থােক একিটই 

পথ, �মজীবীেক বাড়িত কর িদেত বাধয্ করা। তেব তােত 

সামি�ক েভাগবয্য় বােড় না। কারণ �মজীবীেকই েতা আেয়র 

েবিশরভাগ অংশ খরচ কের িদেত হয়।

আেগ ‘স�েদর দােমর বুদবুদ’ বািনেয় অিত উৎপাদন 

সামাল েদওয়া েযত িব� অথর্নীিতেত, সবেচেয় বড় কথা 

মািকর্ন অথর্নীিতেত তা করা েযত। এই প�িতেত স�েদর 

আসল দাম কৃি�ম উপােয় বািড়েয় বুদবুদ ৈতির করা হেতা 

ফাটকার মাধয্েম। সামিয়ক হেলও স�েদর দাম স�েকর্ 

েমাহ ৈতির হেতা। চািহদা িকছুটা বাড়ােনা েযত।

ন�ইেয়র দশেক ডটকম বুদবুদ ৈতির কের ডটকম 

সং�াগুিলর অংশীদাির� েশয়ােরর দাম বাড়ােনা হেয়েছ। 

চলিত শতা�ীর েগাড়ায় এভােব বাড়ােনা হেয়েছ বািড়র 

দাম। আবাসন বুদবুদ েফেট যাওয়ার পর আর উে�খেযাগয্ 

মা�ায় িবে�র েকাথাও বুদবুদ ৈতির হয়িন। তার জনয্ই িব� 

অথর্নীিত দীঘর্ �িবরতার জােল আটেক পেড় রেয়েছ। মািকর্ন 

এবং ইউেরাপীয় ইউিনয়েন সুেদর হার দীঘর্ সময় শূেনয্র কােছ 

নািমেয়ও তা েথেক িন�ার েমেলিন।

েমে�াপিলেস িবপুল আয়তেন নগদ ঢুিকেয় েদওয়ায় 

ভারেতর মেতা েদেশ েযমন েপাটর্েফািলও িবিনেয়াগ েবেড়েছ, 

েতমন আেরকিদেক েতল ও গয্ােসর বাজাের ফাটকায় মদত 

েদওয়া হেয়েছ। তার জনয্ই মুনাফার মা�া েবেড়েছ। িব�জুেড় 

মূলয্বৃি�র কারণ এই �ি�য়া। সংে�েপ এই মূলয্বৃি� 

দীঘর্স�েটর ফল যা আবার স�টেকই তী�তর কেরেছ। 

এই �লি�ত স�টই িব�ময় ফয্ািসবাদী �বণতা ৈতিরর 

জনয্ দায়ী। নয়া উদারবাদ েজাট েবঁেধেছ ফয্ািসবােদর সে�, 

আরও িঠক কের বলেল, নয়া ফয্ািসবােদর সে�। এভােবই 

েস স�ট সামলােনার পথ খঁুজেছ। ভারেত তা েচহারা িনেয়েছ 

কেপর্ােরট-িহ�ু� েজােটর, েস েজাট এখন রাজৈনিতক 

�মতায় আসীন। ফয্ািস�রা সব পঁুিজবাদী সমােজই থােক, 

এখােন ওখােন ছিড়েয়। তারা �াধানয্ ৈতির করেত পাের 

েকবল একেচিটয়া পঁুিজর মদত েপেল। ম�ার সময় একেচিটয়া 

পঁুিজ অি�ে�র স�ট রেয়েছ বেল মেন কের। মেন কের তার 

িপছেন সমথর্েনর অভাব রেয়েছ। এই সমেয়ই �াথিমকভােব 

েস ফয্ািস�েদর মদত েদয়। 

বৃি�র িবচাের সুসমেয়, �কৃত দাির� বাড়েলও, আশায় 

রােখ েয স�দ িন�য় চঁুইেয় নামেব, এই েমােহর ফয়দা তুেল 

নয়া উদারবাদী শাসন সমথর্ন জুিটেয় েফেল। িক� স�েটর 

সময় এই েমাহ েভেঙ পেড়। �মজীবীর অব�া আরও খারাপ 

হয়। এই সময় একেচিটয়া পঁুিজ সমথর্ন েজাটােনার জনয্ নয়া-

ফয্ািসবােদর সে� েজাট কের।

নয়া ফয্ািসবাদ যিদও, ১৯৩০’র ফয্ািসবােদর মেতা 

েকানও একিট েদেশ িবি��ভােব স�ট কািটেয় েবেরােনার 

উপায় খঁুজেত পারেব না। েকাষাগারীয় ঘাটিতও বাড়ােত 

পারেব না। পঁুিজবাদী (সাধারণভােব উ��েভাগীেদর) ওপর 

করও চাপােত পারেব না িব�লি� পঁুিজেক চিটেয় েদওয়ার 

ভেয়। িক� জনপিরসের আেলােচয্র িবষয় বদেল িদেয় মূল 

সমসয্ার েথেক েচাখ সিরেয় িদেত পাের। তার জনয্ তােক 

েকানও সংখয্ালঘু অংশেক (আমােদর েদেশ মুসিলম) ‘ওরা’ 

বেল েবেছ িনেয় ঘৃণা ছড়ােত পাের, ভাঙেত পাের �মজীবীর 

একতা। তােদর ওপর ববর্র দমন চালােত পাের যার িশকার হয় 

নয়া উদারবােদর িবেরাধীরাও। েসই সে� িনেজেদর পছ�সই 

কেয়কিট কেপর্ােরট েগা�ীেক অেঢল স�দ মুেঠাবি� করার 

বে�াব� কের িদেত পাের েছাট উৎপাদক এবং কৃষকেদর 

সবর্�া� কের। নয়া ফয্ািসবােদর িবরুে� সং�াম েসই জনয্ 

নয়া উদারবাদ িবেরাধী সং�ােমর সে� পুেরাপুিরই যু�।
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ভারতবেষর্র �াধীনতা সং�ােমর গুরু�পূণর্ ফসল 

হে� েদেশর সংিবধান। েদশ শাসেনর জনয্ রা� পিরচালনার 

�ে� রাজৈনিতক কাঠােমার িভত ৈতির কের িদেয়েছ 

সংিবধান। সংিবধান ৈতিরর ��িত পবর্ েথেক শুরু কের �হণ, 

রূপায়ণ �ায় সবর্ে�ে� িবতকর্ েলেগই িছল, আেছ, থাকেব। 

কারণ সমাজ বয্ব�া যখন �ধানত েশাষক-েশািষেত িবভ� 

এবং �মতা েযখােন বড় পুঁিজপিতেদর েনতৃে� পুঁিজপিত 

ও ভূ�ামীেদর হােত হ�া�িরত হেয়েছ েসখােন এই িবতকর্ 

অ�াভািবক নয়। িক� সম� সীমাব�তা সে�ও �াধীনতা 

সং�ােম �তয্� িকংবা পেরা�ভােব অংশ�হণ কেরেছন, মদত 

জুিগেয়েছন এমন জনগণ সাধারণভােব এই সংিবধান �হণ 

কেরেছন। সংিবধানেক মানয্তা িদেয়েছন। �াধীনতা সং�ােম 

যােদর ভূিমকা িছল না বরং ি�িটশ সা�াজয্বােদর সহায়ক ও 

তাঁেবদার িহসােব �কৃত অেথর্ �াধীনতা সং�ােমর িবেরািধতা 

কেরেছ, েপছন েথেক ছুির েমেরেছ এবং িহটলার-মুেসািলিনর 

ফয্ািস� মতাদেশর্র অনুসারী িহেসেব মনুসংিহতার অ�িনর্িহত 

িবষয়ব�েক সমাজ ও রা� পিরচালনার বাহক বেল মেন কের 

েসই রা�ীয় �য়ং েসবক স� ও তােদর সহেযািগেদর কথা 

স�ূণর্ আলাদা। 

েদেশর সংিবধােনর �থম অনুে�েদ বলা হেয়েছ— ভারত 

হেব রাজয্ সমূেহর ইউিনয়ন। এটা অতয্� তাৎপযর্মি�ত। এর 

মেধয্ অ�িনর্িহত রেয়েছ েক� ও রাজয্ সমূেহর মেধয্ �ত� 

অি��  ও স�েকর্র িবষয়িট। এর মধয্ িদেয়ই জািরত হেয়েছ ও 

গেড় উেঠেছ যু�রা�ীয় বয্ব�ার ভাবনা এবং তার �িতফলন। 

সংিবধােন িতনিট তািলকা রেয়েছ যার অ�গর্ত হে�— েক� 

তািলকা, রাজয্ তািলকা ও যু� তািলকা। েক� তািলকার 

অ�ভুর্� িবষয় সমূেহর উপর পূণর্ িনয়�ণ েকে�র। রাজয্ 

তািলকায় অ�ভুর্� িবষয়সমূেহর উপর িনয়�ণ রােজয্র। যু� 

তািলকার িবষয়সমূেহর উপর েক� ও রাজয্ উভেয়র অিধকার 

রেয়েছ। িক� এই যু� তািলকার েকানও িবষেয়র উপর িভি� 

কের েক� যিদ আইন �ণয়ন কের তাহেল েস িবষেয়র উপর 

রােজয্র আইন েক�ীয় আইেনর পিরপ�ী হেত পারেব  না। 

অথর্াৎ শুরুেতই তািলকাভু� িবষেয়র �ে� েকে�র হােত 

অিতির� �মতা েভােগর সুেযাগ কের েদওয়া হেয়েছ। 

রাজয্েক বাদ িদেয় েক�, েক�েক বাদ িদেয় রােজয্র ভাবনা 

অবা�ব। সংিবধােনর কাঠােমা, িনেদর্শ ও ভাষয্ অনুযায়ী এেক 

অপেরর পিরপূরক। িবেশষভােব সংিবধান অনুযায়ী �মতার 

িসংহভাগ �থম েথেকই েযখােন েকে�র হােত কুি�গত করার 

বয্ব�া কের েদওয়া হেয়েছ েসখােন েক�েক অবশয্ই িবেশষ 

ও অিধক দািয়� পালন করেত হেব। রাজয্সমূেহর উ�য়ন 

অ�গিত বয্িতেরেক েদেশর সমৃি� ক�নার ভােষয্ ও কথার 

ফুলঝুিরেত পিরণত হেত বাধয্। তাই বাগাড়�র বাদ িদেয় 

রােজয্র অ�গিতর �ে� েক�েক অবশয্ই আ�হী ও সদথর্ক 

সি�য় ভূিমকা �হণ করেত হেব। তা যিদ না হয় তাহেল 

যু�রা�ীয় বয্ব�া কাযর্ত অথর্হীন হেয় পড়েব।

মািনক সরকারমািনক সরকার

েকরালার

বাম-গণতাি�ক

�� সরকােরর

িবরুে� আ�মণ

িবি�� নয়

� ব �

শা গ ৩
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এরই ে��াপেট েকে�র শাসন �মতায় যাঁরা থাকেবন 

তাঁরা েযমন তােদর েঘািষত একিট কমর্সূিচ হােত িনেয় 

িনবর্াচকম�লীর সমথর্ন �াথর্না কেরেছন, জয়ী হেয়েছন, 

সরকার চালােত িগেয় েসই কমর্সূিচ �াভািবকভােবই তাঁরা 

রূপায়ণ করেবন। িঠক েতমিন রােজয্ যাঁরা থাকেবন তাঁরাও 

রােজয্র সািবর্ক পিরি�িতর ে��াপেট জনগণ সহ রােজয্র 

সািবর্ক উ�য়েন সামেথর্য্র িবষয়িটেক িবেবচনায় েরেখ িন�য়ই 

বা�বধমর্ী �ত� কমর্সূিচ হােত িনেয়ই জনগেণর সমথর্েনর 

িভি�েত িনবর্াচেন জয় হািসল কের সরকােরর দািয়ে� 

রেয়েছন। এে�ে� হ�ে�েপর পিরবেতর্ রাজয্েক গঠনমূলক 

ইিতবাচক দৃি� ও উদারতা িনেয় যথাযথ সাহােযয্র �ে� 

েক�েক ভূিমকা িনেত হেব। এর মধয্ িদেয় রাজয্সমূেহর 

মেধয্ �া�য্কর গঠনমূলক �িতেযািগতার ে�� �সািরত 

হেব। েদেশর জনগেণর আথর্-সামািজক অব�ার উ�িত ঘটেত 

সাহাযয্ করেব, েদেশর সামি�ক উ�য়ন �রাি�ত হেব। তা েতা 

হে� না। রাজৈনিতক দৃি� েথেকই েকে�র �মতাধররা রাজয্ 

সমূেহর সােথ েয ভূিমকা �হণ করা দরকার িবিভ� রােজয্র 

ে�ে� তা করেছন না। �াধীনতার বয়স যত বাড়েছ েকে�র 

�মতাসীনেদর রাজৈনিতক ে�িণ দৃি�ভি� েথেক ঈষর্া কাতরতা 

ও দলীয় স�ীণর্তা বয্াপকভােব েবেড় চেলেছ। 

েদখা যাে�, েকরালার বতর্মান বাম-গণতাি�ক �� 

সরকােরর িবরুে� গভীর ষড়য� চলেছ। রাখ-ঢাক না েরেখই 

েকে�র িবেজিপ সরকার েসই রােজয্র উ�য়েনর �ে� স�ূণর্ 

েনিতবাচক ভূিমকা িনে�। সামািজক অি�রতা ৈতিরেত, আইন 

শৃ�লা পিরি�িতেক িবি�ত করেত, রাজয্ সরকােরর গঠনমূলক 

ধারাবািহক কমর্ধারায় িব� সৃি� করেত এবং জনগেণর মেধয্ 

িব�াি� ৈতির করেত েকরালার কংে�স সহ বাম িবেরাধী 

রাজৈনিতক দল-শি� ও েগা�ী সমূেহর সােথ েকে�র শাসক 

িবেজিপ �কােশয্-অ�কােশয্ িমেলিমেশ এেগাবার েচ�া করেছ। 

কারণ বহু বছেরর বয্বধােন েকরালার বাম-গণতাি�ক �� 

সরকারেক রােজয্র জনগেণর বড় অংশ এক নাগােড় ি�তীয়বার 

সরকাের বিসেয়েছ। এর মূেল রেয়েছ বাম-গণতাি�ক �� 

সরকােরর জন�াথর্বাহী অসাধারণ সফল কাযর্�ম। একািধক 

িব�ংসী �াকৃিতক িবপযর্য় েমাকািবলায়, িবিভ� মারা�ক 

েরােগর আ�মণ ও আঘাত রােজয্র জন�া�য্ বয্ব�ােক 

িবপযর্� কেরিছল  িক� অতয্� ৈধেযর্র সে� বাম গণতাি�ক 

�� সরকার েযভােব তা েমাকািবলা কেরেছ তা েদশবাসীেক 

িবি�ত কেরেছ। আ�জর্ািতক পিরসের সুখয্ািত অজর্ন কেরেছ। 

এতসব বড় বড় ঝড়-ঝাপটার মুেখামুিখ দাঁিড়েয়ও জনগণেক 

ভাবনা ও পিরক�নার েক�িব�ুেত েরেখ ধারাবািহকতার সােথ 

েকরালার সামি�ক উ�য়েন েয সাহসী উদয্ম সরকার অবয্াহত 

েরেখেছ তােক অ�ীকার করার সুেযাগ েনই। এরই পাশাপািশ 

গণত� ও ধমর্িনরেপ�তার আদশর্েক অতয্� সুঠাম ও সুসংহত 

করেত সজাগ সেচতনভােব দৃ�া� �াপনকারী ভূিমকা পালন 

কের চেলেছ। এককথায় বলা যায় েকে�র িবেজিপ সরকােরর 

জনিবেরাধী ও েদেশর �াথর্িবেরাধী ভূিমকার িবরুে� দাঁিড়েয় 

ভারেতর সামেন িবকে�র িদশা িদে�।

েদেশর বতর্মান �ধানম�ী �থম িদেক এবং ইদানীং আবার 

নতুন কের তার ভাষায় ‘েকা-অপােরিটভ েফডােরিলজম’র 

ভাবনােক গুরু� েদওয়ার কথা বলেছন েক�-রােজয্র 

স�কর্েক শি�শালী করার জনয্। অিভ�তায় েদখা যাে� 

কথায় এবং কােজ এেকবাের িবপরীতমুখী।  কারণ এই আ�মণ 

েকরালার বাম-গণতাি�ক �� সরকােরর িবরুে� �থম েযমন 

নয় েতমিন িবি��ভােব এেক েকবল েকরালা সরকােরর িবরুে� 

ভাববারও সুেযাগ েনই। কারণ েদেশর সামেন কিমউিন� 

তথা বামপ�ীেদর অংশীদািরে� ও েনতৃে� পিরচািলত অনয্ 

একািধক রােজয্র সরকােরর িবরুে� েশাষকেদর �ােথর্র 

�হরীেদর েনতৃে� পিরচািলত িবিভ� সমেয় েকে�র সরকােরর 

অগণতাি�ক, ৈ�রাচারী ও যু�রা�ীয় ভাবনা িবেরাধী ভূিমকা 

�হেণর ইিতহাস মানুষ ভুেল যােবন বেল েতা মেন হয় না। 

�াধীন ভারেত েকরালােতই িবক� কমর্সূিচ হােত িনেয় 

জনসমথর্েনর িভি�েত কিমউিন�েদর েনতৃে� ১৯৫৭ সােল 

িভ� �ােদর সরকার �িতি�ত হেয়িছল। �াধীনতা সং�ামী তথা 

েদশবেরণয্ কিমউিন� েনতা ই এম এস না�িদিরপাদ িছেলন 

মুখয্ম�ী। হাত িদেয়িছেলন িশ�া সং�ার, ভূিম সং�ােরর 

মেতা গুরু�পূণর্ ে�ে�। েক�-রােজয্র �ে� রােজয্র �াত�য্ 

ও অিধকােরর �ে� মুখর ভূিমকা �হণ কেরিছেলন। কােয়মী 

�াথর্বাদী শি� এই সরকারেক েমেন িনেত পারিছল না। 

কংে�স সহ িবিভ� অকিমউিন� শি� ‘িলবােরশন েকরালা’ 

ে�াগানেক সামেন েরেখ রােজয্র পিরি�িতেক িবষা� ও 

অি�র কের তুেলিছল। জওহরলাল েনহরু তখন �ধানম�ী। 

দুই বছেরর বয্বধােন ১৯৫৯ সােল কিমউিন�েদর পিরচািলত 

�াধীন ভারত রাে�র �থম গেড় উঠা িভ� দৃি�ভি� স�াত এই 

সরকারেক েভেঙ িদেয় রা�পিত শাসন জাির করা হেয়িছল।

 পি�মবাংলায় মাকর্সবাদী কিমউিন� পািটর্ সহ িবিভ� 

বামপ�ী রাজৈনিতক দল, অকংে�সী অবাম রাজৈনিতক দেলর 

সম�েয় ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সােল গেড় ওঠা দু’দুেটা যু��� 

সরকারেক েভেঙ েদওয়া হেয়িছল। রা�পিত শাসন জাির করা 

হেয়িছল। ১৯৭১ সােল পি�মবাংলায় িবধানসভা িনবর্াচেন 

এককভােব বৃহ�ম দল হওয়া সে�ও মাকর্সবাদী কিমউিন� 

পািটর্েক না েডেক কংে�স দলেক সরকার গঠন করেত সুেযাগ 

কের েদওয়া হেয়িছল। এই সরকার িটেক থাকেলা না। ১৯৭২ 

সােল িবধানসভা িনবর্াচেন মাকর্সবাদী কিমউিন� পািটর্ সহ 

বামপ�ীেদর েঠিকেয় রাখেত েগাটা িনবর্াচনেক িরিগং কের 

�হসেন পিরণত করা হেয়িছল।  মাকর্সবাদী কিমউিন� পািটর্ 

এই �হসনা�ক িনবর্াচনেক েমেন েনয়িন। কংে�স সরকার 

গঠন কেরিছল। মাকর্সবাদী কিমউিন� পািটর্ িবধানসভােক 

বয়কট কেরিছল। পি�মবাংলার বুেক কােয়ম করা হেয়িছল 
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আধা-ফয্ািস� স�াস। পরবতর্ীেত সারা েদেশ  জাির করা 

হেয়িছল জরুির অব�া। পি�মবাংলার বুেক িহং� আ�মণ 

আরও তী� ও বয্াপক করা হেয়িছল। মূল আ�মেণর েক� 

করা হেয়িছল �ধানত কিমউিন� সহ বামপ�ীেদর।

জরুির  অব�া �তয্াহার করার পর অনুি�ত েলাকসভার 

িনবর্াচেন কংে�স পরা� হেলা। েদেশর েকে� �থম অকংে�সী 

সরকার গিঠত হেলা। তৎকালীন রাজৈনিতক পিরি�িতেত 

গুণগত পিরবতর্ন ঘটেলা। পি�মবাংলায় িবধানসভা িনবর্াচন 

অনুি�ত হেলা। িবরাট সংখয্াগির�তা িনেয় পি�মবাংলায় 

জনেনতা েজয্ািত বসুর মুখয্মি�ে� �থম বাম�� সরকার 

গিঠত হেলা। শুরু হেয়িছল নতুন অিভযা�া। পি�মবাংলার 

বাম�� সরকার  ইিতহাস রচনা করল। সারা েদেশর সামেন 

িবকে�র িদশা িদল। েদেশর েশাষক-শাসকেদর কােছ এ 

সরকার িছল চ�শূল। সুদীঘর্ েচৗি�শ বছর ধের এই সরকােরর 

চলার পথ মসৃণ িছল না। �িতিনয়ত এই সরকারেক বয্িতবয্� 

করেত, সরকার েথেক সিরেয় িদেত চ�া� িছল �াি�হীন। 

যার েশষিদেকর অনয্তম িনদশর্ন হেয় থাকেলা ন�ী�াম এবং 

িস�ুর।

ি�পুরায় ১৯৭৮ সােল গেড় উেঠিছল বাম�� সরকার। 

িক� বাম িবেরাধীরা এই সরকারেক েমেন িনেত পােরিন। 

যা�ার� েথেকই শুরু হেয়িছল এর িবরুে� ষড়য�।  ৈতির  

হেয়িছল সশ� স�াসবাদী সংগঠন। ‘�াধীন ি�পুরা’, ‘িবেদিশ 

িবতাড়ন’-এর ে�াগান সামেন েরেখ বাঁধােনা হেয়িছল দা�া। 

েশষ পযর্� েকে�র সহচেযর্ স�াসবাদীেদর কাঁেধ েচেপই 

১৯৮৮-েত বাম�� সরকারেক উে�দ করা হেলা। গেড় 

উঠেলা কংে�স ও উপজািত যুব সিমিত দেলর েনতৃে�  

েকায়ািলশন সরকার। শুরু হেলা আধা-ফয্ািস� ৈ�রস�াস। 

আ�মেণর ল�য্ মাকর্সবাদী কিমউিন� পািটর্ এবং বামপ�ীরা।  

১৯৯৩-এ িবধানসভা িনবর্াচন। সরকাের িটেক থাকেত এবং 

বামপ�ীেদর েঠিকেয় রাখেত ও পযুর্দ� করেত েভাটেক 

�হসেন পিরণত করার ছক  সািজেয় িনেয়ই  অ�সর হি�ল 

কংে�স-উপজািত যুব সিমিতর েকায়ািলশন সরকার। িক� 

এেকর পর এক ষড়য� ফাঁস হেয় যাি�ল। িনবর্াচন কিমশন 

বুঝেত েপেরিছল েভােটর পিরেবশ েনই। �হসন হেব। েস 

সময় িনবর্াচন কিমশন অভাবনীয় সাহস েদিখেয় িনবর্াচন �িগত 

কের িদেয়িছল। সংসেদর েভতের বাইের আে�ালেনর চােপ 

কংে�স পিরচািলত েকয়ারেটকার সরকার েভেঙ িদেত েক� 

বাধয্ হেয়িছল। রা�পিত শাসেন িনবর্াচন হেলা। বাম��েক 

ি�পুরার মানুষ সরকাের িফিরেয় আনেলন। চলেলা একটানা 

পঁিচশ বছর। িক� চলার পেথ ফুেলর পাপিড় ছড়ােনা িছল 

না। বাম�� সরকারেক িব�ত করেত জন�াথর্বাহী কােজ 

�িতিনয়ত িব� সৃি� করেত ষড়য� চলেত থাকেলা িদবা-

রাি�। েকে�র সরকােরর িদক েথেক সহেযািগতার পিরবেতর্ 

নানা ফি� িফিকেরর মাধয্েম সরকারেক অসুিবধায় েফলেত, 

সরকােরর িবরুে� জনমেন িব�াি� সৃি� করেত অপেচ�া িছল 

িবরামহীন। 

২০১৮-এর ি�পুরা িবধানসভা িনবর্াচনেক সামেন েরেখ, 

বাম�� সরকারেক হটােত েকে�র িবেজিপ সরকার িছল 
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অিতমা�ায় তৎপর। উ�য়ন কমর্ধারা অবয্াহত রাখার �ে� 

আিথর্কভােব সরকারেক অসুিবধায় েফলেত, েরগার কাজ 

চালােনায় অসুিবধা সৃি� করেত, ি�পুরােক েভেঙ আলাদা 

উপজািত রাজয্ গঠেনর ে�াগান সামেন েরেখ উসকািনমূলক 

জাতীয় সড়ক অবেরাধ আে�ালেনর নােম রােজয্র পিরি�িতেক 

অশা� কের েতালার, স�ীিতর পিরেবশ িবনে�র সকল 

পিরকি�ত চ�া�েক েকৗশেল েকে�র িবেজিপ সরকার মদত 

িদেয় িগেয়েছ। সকল অবাম রাজৈনিতক শি�র সহায়তায় 

বাম�� সরকার হিটেয় িবেজিপ-আইিপএফিট েজাট সরকার 

গিঠত হেলা। শুরু হেলা ি�পুরার বুেক ফয্ািস�সুলভ স�াস। 

আ�মেণর েকে�  মাকর্সবাদী কিমউিন� পািটর্, পযর্ায়�েম 

বামপ�ী শি� এবং অিবেজিপ অনয্ রাজৈনিতক দল ও শি� 

সমূহ।  

অিভ�তা েথেক েদখা যাে�, সাংিবধািনক সমসয্া 

বয্িতেরেক স�ূণর্ রাজৈনিতক দৃি�ভি� েথেক যু�রা�ীয় 

বয্ব�ার িবরুে� বারবার আঘাত-আ�মণ নািমেয় আনেছ 

েকে�র শাসক ে�িণ। িবেশষ কের ল�য্ করা যাে� 

মাকর্সবাদী কিমউিন� পািটর্ সহ িবিভ� বামপ�ী রাজৈনিতক 

দেলর সম�েয় েদেশর েয কেয়কিট রােজয্ অকংে�সী অথবা 

অ-িবেজিপ সরকার গেড় উেঠেছ েসই সরকার সমূহেক 

েকে�র সরকার সহয্ করেত পােরিন, পারেছ না। এই সরকার 

সমূহেক উে�দ করেত �াধীনতার এক দশেকর বয্বধােনই 

েকরালার বুেক েকে�র শাসক দেলর অগণতাি�ক ৈ�রাচারী 

সংিবধান িবেরাধী ভূিমকা েবআ� হেত শুরু কেরিছল। 

সমেয়র বয্বধােন এখন তা ঘৃণয্ েচহারা িনে�। এ েকবল 

যু�রা�ীয় বয্ব�ার িবরুে� আ�মণ বলেল সবটা বলা হেব 

না। এর মেধয্ রেয়েছ কিমউিন�েদর িবরুে�, বামপ�ীেদর 

িবরুে� রাজৈনিতক ও মতাদশর্গত �ে� েমৗিলক িবেরােধর 

�স�। িক� যুি�স�ত ৈব�ািনক িভি�েত কিমউিন�েদর-

বামপ�ীেদর েমাকািবলা করার সামথর্য্ েনই েশাষক-

শাসকেদর। পাশাপািশ শাসক ে�িণর জনিবেরাধী ও েদেশর 

�াথর্িবেরাধী ভূিমকার িবরুে� সমেয়র সােথ সাযুজয্ র�া 

কের জনগণ ও েদেশর �াথর্ র�ার �ে� বা�স�ত িবক� 

উপি�ত কের ে�িণ ও গণসং�ামেক �সািরত করার ে�ে� 

েয ভূিমকা সকল সীমাব�তা সে�ও কিমউিন�-বামপ�ীরা 

�হণ করার েচ�া করেছ তা শাসক-েশাষকেদর ভীত ও উি�� 

করেছ। সবিমিলেয় তাই কিমউিন� তথা বামপ�ীেদর উ�ান, 

িবকাশ, িব�ার এবং জনসমথর্েনর িভি�র �সার �িতহত 

করেত রােজয্ রােজয্ বামপ�ী ও বাম-গণতাি�ক �� 

সরকারগুিলেক বারবার আঘােত আঘােত পযুর্দ� করার েচ�া 

অবয্াহত রাখেছ। এটা েশাষক ও শাসকেদর মতাদশর্গত, 

কমর্সূিচগত ৈদনয্ ও দুবর্লতার ল�ণ এবং িনদশর্ন।

কিমউিন�েদর স�েকর্ ভীিত েথেক ি�িটশ শািসত 

ভারতবেষর্ই কিমউিন�েদর িবরুে� আ�মণ নািমেয় আনা 

হেয়িছল। ১৯২০ সােল কিমউিন� পািট গিঠত হেয়িছল। 

১৯২১ সােল কিমউিন�রাই �থম দৃঢ় ও বিল�ভােব 

ভারতবেষর্র পূণর্ �াধীনতার দািব উ�াপন কেরিছল। 

ি�িটশ শাসক-েশাষকেদর মািট ছাড়া করেত সংগিঠত ও 

ধারাবািহকভােব উ�াল জনসং�াম গেড় েতালার স�ত 

অিভ�ায় িনেয়ই এেক এেক কৃষক, ছা�, �িমক, িশ�ী-

সািহিতয্কেদর সংগিঠত করেত কাযর্করী উেদয্াগ �হণ 

কেরিছল। শুধুমা� ি�িটশেদর তাড়ােনার মেধয্ �াধীনতার 

��েক সীমাব� না েরেখ �কৃতই েশাষণমু� একিট বয্ব�া 

গেড় েতালার যথাথর্ ভাবনােক �সািরত করেত সেচ� িছল। 

তাই সবিমিলেয় িবেশষ কের েসািভেয়েত সমাজতাি�ক 

বয্ব�া প�েনর অিভ�তা ভাবনায় েরেখ ি�িটশ সা�াজয্বাদী 

শি� ভারতবেষর্র বুেক অ�েরই ধবংস করার দুঃ�� িনেয় 

আঘােত আঘােত কিমউিন�েদর জজর্িরত করার েকৗশল 

�হণ কেরিছল। নানা ষড়যে�র জাল িব�ার কেরিছল। যার 

মেধয্ অনয্তম িছল েপেশায়ার ষড়য� মামলা, মীরাট ষড়য� 

মামলা, কানপুর ষড়য� মামলা সহ িবিভ� রােজয্ অসংখয্ 

িমথয্া সাজােনা মামলায় জিড়েয় িদেয় েনতৃ�েক কারারু� 

কের েরেখ কিমউিন�েদর কাযর্�মেক প�ু কের েদওয়া। 

যিদও কিমউিন�েদর েঠিকেয় রাখা যায়িন। 

েদশ �াধীন হেয়েছ। িক� কিমউিন�েদর িবরুে� 

আ�মেণর ধারা অবয্াহত রেয়েছ। এটাই পৃিথবীর েদেশ 

েদেশ কিমউিন� আে�ালেনর অিভ�তা। কিমউিন�েদর 

িবি�ত বা িবচিলত হওয়ার িকছু েনই। হারাবার িকছু েনই। 

বরং েশাষক-শাসকরাই কিমউিন� তথা বামপ�ীেদর িবরুে� 

িনকৃ� চ�া�মূলক প�ার আ�য় িনেয় বারবার িনেজেদর 

মুেখই িনেজরা কািল েলেপ িদে� এবং কিমউিন� িবে�ষী 

ষড়যে�র েয কৃ�গ�র ৈতির করেত বারবার েচ�া করেছ 

েসই গ�ের িনেজরাই আটকা পেড় যাে�।

েশাষক-শাসকেদর পিরকি�ত ষড়যে� যু�রা�ীয় 

বয্ব�ার িবরুে� আঘােতর সােথ যু� রেয়েছ একেকি�ক ও 

একদলীয় ৈ�রশাসন কােয়েমর লু�ািয়ত আকাঙ্�া। এর হাত 

ধেরই চলেব ফয্ািস�সুলভ বয্ব�ার সলেত পাকােনা। তাই 

সময় হারাবার অবকাশ েনই। েকরালার বাম-গণতাি�ক �� 

সরকােরর িবরুে� ষড়য� ও আ�মণেক িবি��ভােব েদখার 

সুেযাগ েনই। �েয়াজন েকরালার িবরুে� এই আ�মণ �িতহত 

করেত সারা েদেশ ধারাবািহক বয্াপক �িতবাদ ও �চার যা 

েশাষক-শাসকেদর মুেখাশ উে�ািচত করেত ও তােদর 

জনিবি�� করেত সাহাযয্ করেব। অপরিদেক যু�রা�ীয় 

বয্ব�ার িবরুে� আ�মণ েতা সংিবধােনর িবরুে�ই আ�মণ, 

গণত� ও নাগিরক অিধকােরর িবরুে� আ�মণ, সংসদীয় 

বয্ব�ার িবরুে� আ�মণ। তাই এই আ�মেণর িবরুে� সরব 

ও মুখর হেত হেব। িবেজিপ-েক জনগণ েথেক েকাণঠাসা ও 

িবি�� করার �েচ�ােক যথাথর্ কারেণই গুরু� িদেত হেব।
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is a leading producer & exporter of Pig Iron Castings
and Portland Slag Cement having manufacturing facilities

at Durgapur in West Bengal

KIC METALIKS LTD.
Regd. Off. : 25A Shakespeare Sarani, Kolkata 700017 (INDIA)

Phone : #91-33-22836354/55/56/57/58, Fax : #91-33-22836360
Email : info@kicmetaliks.com Website : www.kicmetaliks.com

Factory : Raturia, Angadpur, Durgapur 713215
Phone : 3432590723/20 Fax : 03432590720

Govt. Recognised golden Export House
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সা�িতককােল ভাষয্কাররা ভারেতর শাসন 

িনেয় একিট শ�গু� বয্বহার করা শুরু কেরেছন। েদেশ, 

িবেদেশও িনবর্ািচত ৈ�রত�। ইেলকেটারাল অেটাে�িস। এ  ই 

মুহূেতর্ েদেশ �াধীনতার হীরক জয়�ী িনেয় �চুর চচর্া। িবতকর্, 

িক� েকােনারকম িবতেকর্র অবকাশ না েরেখই একটা কথা 

�� কের বেল েদওয়া যায়, গত ৭৫ বছের এ ধরেনর েকানও 

শ�গু� ভারতীয় শাসনবয্ব�া স�েকর্ উ�ািরত হয়িন। জরুির 

অব�ার িবকৃিত িব�ৃত না হেয়ও এই কথা বলা যায়।

আসেল গত ৮ বছের েদেশর শাসেন েয পিরবতর্ন ঘেটেছ, 

ঘেট চেলেছ েস স�েকর্ একটা আশ�া েমাদী সরকার �মতায় 

আসার আেগ েথেকই িছল। �াধীনতার �ায় উষালে� গা�ী হতয্া 

েদেশর রাজনীিতেত উথাল-পাথাল সৃি� কের। সংবাদমাধয্েম 

এবং অনুসি�ৎসু সাংবািদকরাও অেনেক গা�ী হতয্ার সে� 

আরএসএস’র স�কর্ িনেয় যেথ� তথয্ হািজর কেরন। েয 

আেলাড়ন ৈতির হয় তার পিরে�ি�েত ভারত সরকার এবং 

�রা� ম�ী সদর্ার ব�ভভাই পয্ােটল আরএসএস-েক িনিষ� 

কেরন।

েগালওয়ালকার এবং আরএসএস’র অনয্ শীষর্�ানীয় 

েনতােদর দীঘর্ আেবদন িনেবদেনর পর �রা� ম�ী এই িনেষধা�া 

�তয্াহার করেত িগেয় সদর্ার পয্ােটল ��ভােবই বেলিছেলন 

েয গা�ী হতয্ায় আরএসএস’র স�কর্ তেথয্র িভি�েত 

��াতীতভােব �মািণত নয়। িক� একথা িনি�র্য়ায় বলা যায় েয 

েদশভােগর পেরই আরএসএস েয ঘৃণার বাতাবরণ সৃি� কেরিছল 

মহা�া গা�ীর হতয্া েসই বাতাবরেণর পিরণিত।

িক� িনেষধা�া উেঠ যাওয়া শতর্হীন িছল না। সরকাির 

িনেদর্েশ �� কের েদওয়া হয় েয আরএসএস েদেশর রাজনীিতেত 

�তয্�ভােব অংশ�হণ করেত পারেব না। আনু�ািনকভােব 

আরএসএস িনেজেদর একিট সামািজক সাং�িতক স� 

িহসােব উপি�ত কের। যিদও আরএসএস’র একািধক শাখা 

সংগঠন সরাসির েদেশর িবিভ� রাজৈনিতক কাযর্কলােপ যু� 

থােক। আর একািধক �য়ংেসবক সি�য় রাজনীিতেত অংশ�হণ 

কেরন। �ধানম�ী নের� েমাদী সহ একািধক িবেজিপ েনতা 

ি�ধাহীনভােব িনেজেদর �য়ংেসবক পিরচয় েগাপন কেরন না।

২০১৩ সাল। িবেজিপ’র অভয্�ের �বল িবতকর্। িবেজিপ 

আনু�ািনকভােব তােদর স�াবয্ �ধানম�ীর নাম েভােটর আেগই 

েঘাষণা করেব িক না। দুিট চমক�দ ঘটনা ঘেট। েদেশর সবেচেয় 

শি�শালী কেপর্ােরটগুিল �কােশয্ই নের� েমাদীর �ধানমি�ে�র 

সপে� েসা�ার হয়। পাশাপািশ িবেজিপ’র শীষর্ ৈবঠেকর আেগ 

নীেলাৎপল বসুনীেলাৎপল বসু

� ব �

 রাে�র 

নখ-দাঁত: 

গণ�িতেরােধর

রাজনীিত

অ�ন

মনীষ েদব
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আরএসএস’র প� েথেক �কাশয্ ে�স িববিৃত িদেয় িবেজিপ’র 

শীষর্ েনতৃ�েক আনু�ািনকভােব েমাদীেক স�াবয্ �ধানম�ীর 

িহসােব েঘাষণা করেত বেল। েসই ে�স িববৃিতর ভাষায় েকানও 

েধাঁয়াশা িছল না। �ায় িনেদর্েশর ভি�েত।

েসটাই সূ�পাত। গত ৮ বছের েয সা�দািয়ক-কেপর্ােরট 

আঁতাত নের� েমাদীর শাসনকােল সংহত হেয়েছ তার সূচনা 

২০১৩ সােলর েলাকসভা িনবর্াচেনর আেগ। আসেল অেনেকর 

কােছই �� িছল না েয িবেজিপ এই েদেশর অনয্ েয েকানও 

রাজৈনিতক দেলর তুলনায় স�ণূর্ভােব িভ�। তার কারণ 

িবেজিপ’র রাজৈনিতক দায়ব�তা তার িনজ� সদসয্েদর �িত 

নয়। আরএসএস’র �িত। আরএসএস’র গঠন কাঠােমা েয 

পুেরাপুির ফয্ািস� এবং তার িবকােশর ইিতহাস ও িবিভ� 

ফয্ািস� রাজ  ৈনিতক আে�ালেনর ফল�িত তার ঐিতহািসক 

তথয্�মাণ যেথ� পিরমােণই মজুত রেয়েছ।

�াভািবকভােব এই �ে� েকানও সে�েহর অবকাশ 

থাকার কথা নয় েয আরএসএস’র মতাদশর্ িহ��ুবাদী স�ীণর্ 

ফয্ািস� রা� গঠন। এই ল�য্ েদেশর গণতাি�ক ধমর্িনরেপ� 

সাধারণতে�র সে� স�িতপূণর্ নয়। সুতরাং, আরএসএস’র 

পিরচালনায় েকানও রাজৈনিতক শি� যিদ রা�ীয় �মতা 

অজর্ন কের তেব গণতাি�ক, ধমর্িনরেপ� রাে�র িনযর্াস এবং 

কমর্প�িত েয অ�ঘর্ােতর িশকার হেব— তা িনেয়ও সে�েহর 

অবকাশ েনই। গত ৮ বছের ঘটনা�ম সে�হাতীতভােবই একিট 

িনবর্ািচত ৈ�রতে�র জ� িদেয়েছ। এই রাজৈনিতক বয্ব�াপনার 

ল�য্ িহ��ুবাদী রাে�র ধারণািটর গণ�হণেযাগয্তা সৃি� করা।

সংসদ ঠঁুে�া জগ�াথ

সংসেদর বাদল অিধেবশেন েলাকসভা এবং রাজয্সভার 

েথেক একািধক িবেরাধী সাংসদ সাসেপ� হেয় যান। েয ��েক 

উপল� কের সরকার এবং িবেরাধীেদর মেধয্ সংঘােতর েজের 

এই ঘটনা ঘেটেছ তাও িনতা�ই জন�াথর্ সং�া�। িবেরাধী 

সদসয্রা একািধক েনািটস িদেয়িছেলন েদেশর ভয়�র মূলয্বিৃ� 

িনেয় আেলাচনার জনয্।

মূলয্বিৃ�র ে�ে� েক�ীয় সরকােরর �তয্� ভূিমকা 

��। েপে�াল, িডেজল, রা�ার গয্াস আকাশেছাঁয়া মূলয্বিৃ� 

�ায় �িতিট অতয্াবশয্কীয় পেণয্র দাম বাড়ার �ধান কারণ। 

েক�ীয় কর এে�ে� �ধান অনুঘটক। অথর্নীিতর বয্ব�াপনা 

অনয্ানয্ আ�জর্ািতক মু�ার তুলনায় ভারতীয় টাকারও অভূতপূবর্ 

অবমূলয্ায়ন ঘিটেয়েছ। এই উপাদানিটও মূলয্বৃি�র িবেশষ কের 

আমদািন ে�ে� িবপুল েনিতবাচক �ভাব ৈতির করেছ। আর 

েযভােব িবিভ� িনতয্�েয়াজনীয় পেণয্র িজএসিট’র হার বাড়ােনা 

হেয়েছ তারও সীমাহীন �ভাব পেড়েছ। িবেশষ কের উে�খ করা 

দরকার ি�িটশ শাসন ছাড়া কখেনাই খাদয্পেণয্র উপর েকানও 

ধরেনর কর আেরাপ হয়িন।

েদেশর অিধকাংশ মানুেষর ৈদনি�ন জীবনেক তছনছ কের 

িদে� েয মূলয্বিৃ� তা িনেয় আেলাচনা এবং িবতেকর্র সুেযাগ 

যিদ সংসেদ না থােক তা হেল আইনসভার �াধীন অিধকার 

আর কী বা অবিশ� থােক! গত ৮ বছের আর িবেশষ কের 

২০১৯ সােল ি�তীয়বার েমাদী সরকার ৈতির হওয়ার পর আইন 

�ণয়েনর ে�ে� সংসেদর েকানও ভূিমকাই থাকেছ না। আইন 

ৈতির করার ে�ে� েয �চিলত রীিত খসড়া, সংসেদর �ায়ী 

সিমিতর মাধয্েম পিরি�ত হেয় চূড়া� রূপ পায় তাও কাযর্ত 

িবসজর্ন েদওয়া হেয়েছ। এে�ে� িবেশষভােব উে�খেযাগয্ 

েদেশর পুেরা কৃিষ বয্ব�ার িনয়�ণ কেপর্ােরট হােত হ�া�িরত 

করার জনয্ িতনিট কৃিষ িবল আনু�ািনকভােব পাশ করােলা। এর 

িবরুে� অিনবাযর্ভােবই সংসেদর বাইের ঐিতহািসক ঐকয্ব� 

কৃষক আে�ালন সরকারেক বাধয্ কেরেছ পাশ করা আইনগু  েলা 

�তয্াহার করেত।

িবচার বয্ব�ার �ত� ভূিমকা: ভ�াবেশেষর উপর দাঁিড়েয়

আমােদর সংিবধান আর পাঁচটা আধুিনক গণতে�র মেতাই 

আইনসভা, িবচার বয্ব�া এবং �শাসন— এই িতনিট েমৗিলক 

�ে�র উপের �িতি�ত। এই পৃথক ��গুিলর �মতা এবং 

তােদর পার�িরক িবনয্াসও ��ভােব সং�ািয়ত।

িবচারবয্ব�ার �াত�য্ এই রা� �মতার গুরু�পূণর্ উপাদান। 

সংিবধােনর �াধীন নজরদািরর �মতা নয্� িবচার বয্ব�ার 

উপর। িবেশষ কের সুি�ম েকাটর্ হে� সাংিবধািনক আদালত। 

সাংিবধািনক অিধকার �েয়াগ কের েয �মতা আইনসভা ও 

�শাসনেক েদওয়া হেয়েছ তাও সুি�ম েকােটর্র নজরদািরর মেধয্ 

রেয়েছ।

সংিবধান িনমর্ােণর সময় (১৯৪৮ সােলর িডেস�র মােস) 

ড. আে�দকরেক যখন �� করা হয় এই সংিবধােনর সব  েচেয় 

গুরু�পূণর্ ধারািট কী— ড. আে�দকর িনি�র্ধায় জবাব িদেয়িছেলন 

েয ৩২ ন�র ধারািট সবেচেয় গুরু�পূণর্। এই ধারািট নাগিরকেদর 

তােদর েমৗিলক অিধকারগুিলেক র�া করার জনয্ সুি�ম েকােটর্ 

আেবদন করার অিধকার েদয়। আে�দকেরর ম�বয্ িছল এই 

ধারািট সংিবধােনর ‘আ�া এবং হৃদয়’। এই ধারা িনি�ত করেছ 

েয নাগিরকরা তােদর সম� অিধকােরর সুর�ার জনয্ আেবদন 

করেত পারেব। একমা� বয্িত�ম রা�পিতর েঘাষণায় জরুির 

অব�ায় এই ধারািট �িগত না হেল।

সা�িতককােল েকরালার সাংবািদক িসি�ক কা�ান িনেখাঁজ 

হওয়ার পিরে�ি�েত েহিবয়াস কাপর্াস আেবদেনর �সে� সদয্ 

�া�ন �ধান িবচারপিত েবাবেদ সরাসির েঘাষণা কেরন আমরা 

৩২ ন�র ধারার িভি�েত আেবদনগুিলেক িনরুৎসািহত করার 

েচ�া করিছ।

আসেল সা�িতককােল েযভােব িবিভ� মামলায় িবচারবয্ব�া 

এবং �শাসেনর অব�ান �ায় অিভ� হেয় িগেয়েছ তা েদেশর 

সাংিবধািনক শাসেনর জনয্ চূড়া� িবপদ। অেযাধয্া মামলার রায় 

একিট �ল� উদাহরণ। ইউএিপএ, রা�ে�াহ আইন, জাতীয় 

িনরাপ�া আইন েযভােব অিভযু�েদর জামানত পাওয়ার 

�াভািবক অিধকারেক �� করেছ তা কাযর্ত শাি� ছাড়াই 
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িবচারাধীন বি� িহসােব কারাবাস-ই একটা ভয়�র শাি� িহসােব 

েদখা িদে�। স�িত রাজয্সভায় একিট �ে�র উ�ের সরকার 

জািনেয়েছ ২০১৬-২০২০ সাল অবিধ ইউএিপএ আইেন 

৫০২৭টা মামলা হয়। ২৪১৩৪ জন অিভযু�। িক� িবচাের মা� 

২১২ জেনর শাি� হেয়েছ। �ায় একইরকম অিকি�ৎকর সংখয্ায় 

অিভযু�েদর শাি� হেয়েছ অনয্ানয্ দানবীয় আইনগুিলেত।

কেয়কিদন আেগ দুিট ভয়�র রায় েদয় সুি�ম েকাটর্। 

অবসর�া� িবচারপিত সানউহলকার-এর েবে� ওই রায় হয়। 

মানবািধকার কমর্ী িত�া শীতলাবােদর িবরুে� গুজরাট পুিলেশর 

অিভ  েযােগর �িত�িন কের বলা হেয়েছ এহসান জাফির হতয্া 

মামলায় িত�া ষড়য� কেরেছন গুজরােটর সরকােরর িবরুে�।

আর ি�তীয় মামলািট এনেফাসর্েম� িডের�েরট (ইিড)-

েক �ায় িনর�শ �মতা নয্� করার ৈবধতা। িপএমএলএ—

ি�েভনশন অব মািন ল�ািরং অয্া�-েক কাযর্কর কের ইিড। 

২০১৯ সােল এই আইনেক সং  েশাধন কের ইিড-েক অিধকার 

েদওয়া হেয়েছ তারা যােক খুিশ ে��ার করেত পাের এবং যােক 

ে��ার করা হেলা তােক ে��ার করার কারণ জানােনার েকানও 

দায় েনই। সা�িতক অিভ�তা ইিড এই আইেনর �েয়াগ িনেয় 

যেথ�াচার চালাে�। রাজৈনিতক িবেরাধীেদর েকাণঠাসা করার 

জনয্ যেথ� তথয্�মাণ ছাড়াই েহন�া করা হে�। মহারাে� 

িশবেসনা-কংে�স-এনিসিপ সরকােরর পতেনর ে�ে� ইিড-েক 

বয্বহার করার অিভ  েযাগ যেথ� েসা�ারভােবই উেঠ আসেছ। 

তথয্ বলেছ ২০০০-২০১৪ সােলর মেধয্ ইিড’র অিভযান িছল 

১১২িট ে�ে�। আর ২০১৪-২০২২ সময়কােল এই সংখয্া 

৩০১০িট ে�ে�। িক� অপরাধী সাবয্� হেয়েছ মা� ২৩ জন। 

অথর্াৎ অিভেযােগর মা� ০.৫ শতাংশ। সুি�ম েকােটর্র সা�িতক 

রােয়র পের এই �বণতা েয আকাশ েছাঁেব এ িবষেয় েকানও 

সে�হ েনই।

ফেল িবচার বয্ব�ার সে� �শাসেনর এই চূড়া� সাদশৃয্ 

সবিমিলেয় ৈ�রতাি�ক �বণতােকই ৈবধতা েদেব।

�যুি�র িহমশীতল �েয়াগ

েমাদী শাসেন িবেশষ কের তার ৈ�রতাি�ক আ�াসেনর 

একিট �ধান বিহঃ�কাশ হে� �যুি�র দানবীয় �েয়াগ। 

অেনক ে�ে�ই এই �যুি� �েয়ােগর যথাযথ আইিন কাঠােমা 

অনুপি�ত।

সবার নজর েকেড়েছ ভীমা েকােরগাঁও মামলায়। �ায় ৪ 

বছর একািধক বিু�জীবী মানবািধকার কমর্ী, আইনজীবী, েলখক, 

অধয্াপক তাঁরা সবাই িবচারাধীন। িক� পুিলশ, পুেনর পুিলশ, 

এখনও পযর্� চাজর্িশট জমা িদেত পােরিন। েয মূল অিভেযােগ 

এেদর সবাইেক ে��ার করা হেয়েছ তার িভি� হে� েরানা 

উইলসন নােম একজন মানবািধকার কমর্ীর লয্াপটপ েথেক একিট 

েমল উ�ার কেরেছ বেল দািব করা হয়। এই েমলিট উইলসেনর 

সে� মাওবাদীেদর এবং অনয্ানয্ অিভযু�েদর েযাগােযােগর 

মূল �মাণ বেল দািব করেছ পুিলশ। ভীমা েকােরগাঁও মামলা 

েদেশর মেধয্ েতা বেটই আ�জর্ািতক সংবাদমাধয্েমও যেথ� 

েকৗতূহল এবং উৎসাহ স�ার কেরেছ।‘ওয়ািশংটন েপা�’ 

তােদর অনুস�ানমূলক একািধক �িতেবদেন �িতি�ত কেরেছ 

েয উইলসেনর লয্াপটপ েথেক উ�ার হওয়া এই তথাকিথত 

েমলিট আিব�ত হওয়ার দু’বছর আেগ েকৗশেল �েবশ কিরেয় 

েদওয়া হয়। এই ‘ওয়ািশংটন েপা�’র �িতেবদেনর িভি� মািকর্ন 

যু�রাে�র একিট �নামধনয্ ফেরনিসক লয্াবেরটিরর পরী�ার 

ফল�িত। অনুমান করেত অসুিবধা হে� না েয এই ধরেনর 

চূড়া� িবকৃিত েকানও অিভেযােগর িভি� হেত পাের না। ফেল 

এই বুি�জীবীরা শহুের নকশালেদর অিছলায় সরকাির ৈ�রাচােরর 

িশকার িহ  সােব েজল বি�। এ ধরেনর আরও উদাহরণ রেয়েছ। 

আইন বয্ব�া িবেশষ কের সুি�ম েকােটর্র পে� এই িবনািবচাের 

বি�েদর সাংিবধািনক অিধকােরর সুর�া সুিনি�ত করা স�ব। 

িদি�েত সা�দািয়ক িহংসায় ৫০ জেনর েবিশ মানুষ, যারা 

েবিশরভাগ সংখয্ালঘু স�দােয়র খুন হন। �রা�ম�ী অিমত 

শােহর িবেশষ উেদয্ােগ একিট ভাষয্ ৈতির করার েচ�া হেয়েছ েয 

এই িহংসা নাগিরক� আইেনর সংেশাধেনর িবরুে� �িতবােদর 

পিরণিত। যাঁরা িহংসার িশকার তাঁেদরই অপরাধী িহসােব �িতপ� 

করার েচ�া হে�।

�যুি�র িবকৃত �েয়াগ েকানও পযর্ােয় েযেত পাের তার 

উদাহরণ েলাকসভায় দাঁ  িড়েয় অিমত শাহ দািব কেরন েয, 

মুখাবয়ব িচনবার �যুি�র �েয়াগ কেরই অিভযু�েদর ে��ার 

করা হেয়েছ। যিদও সরকার অনয্� আদালেতর সামেনই 

�ীকার কেরিছল েয এই �যুি�র (েফস েরকগিনশন) 

ৈব�ািনক �ামািণকতা মা� ২ শতাংশ। �াভািবকভােবই এর 

েকানও আইিন ৈবধতাও েনই, অথচ অিমত শাহ অবলীলা�েম 

েলাকসভার ম�েক বয্বহার করল এই িভি�হীন এবং েবআইিন 

মতামত �কাশ করেত।

িডিজটাল ইকনিমর নাম কের এ ধরেনর অজ� অপরাধ 

�যুি�র বয্বহােরর অিছলা সরকার কের যাে�। বষর্াকালীন 

অিধেবশেনই তথয্ সংর�েণর আইেনর খসড়া �তয্াহার করেত 

বাধয্ হেয়েছ সরকার। ৬ ল� আধারকাডর্ বািতল করেত বাধয্ 

হেয়েছ। অথচ এখন বলা হে� �াথিমক �লগুেলার বা�ােদর 

িমড েড িমল ও আধারকাডর্ না থাকেল সরবরাহ করা হেব না। 

সবিমিলেয় িনভর্রতা �মািণত হয়িন এরকম �যুি�র বয্বহারেক 

মানুেষর অিধকার স�িচত করার জনয্ বয্বহৃত হে�। েগাটা 

েদেশ একটা আতে�র পিরেবশ সৃি� করা েদেশর নয্ায়স�ত 

�িতবাদগুিলেত �� করার জনয্ এই অিভযান।

ঘৃণা সৃি� রাজনীিতর মূল রণহু�ার

আসেল আরএসএস’র েয সামি�ক মতাদশর্গত �ক� 

তার িভি� িবভাজন। ধমর্ীয় পিরিচিতর িভি�েতই িবভাজন। 

জামাকাপড়, খাদয্াভয্াস, সংখয্ালঘুেদর ধমর্াচরণ সবিকছ ুিনেয়ই 

িবতকর্ ৈতির করা হে�। এই িবতেকর্র মূল ল�য্ সংখয্ালঘু 

মানুেষর �াধীন জীবনৈশলী এবং আচারগুিলেক �ে�র মুেখ 
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েফেল েদওয়া। সংখয্াগিরে�র অভয্াসগুিলেক অনুসরেণ বাধয্ 

করা। এেককিট িনিদর্� িবষয় িনেয় অিভযান সংগিঠত হে�। 

আ�ঃস�দায় ব�ু�, ে�ম— এই সম� িকছুর ৈবধতা নাকচ কের 

েদওয়ার জনয্ বলা হে� এটা ‘লাভ িজহাদ’। যার চূড়া� ল�য্ 

ধমর্া�রকরণ।

একইভােব িতন তালাক িনেয় যেথ� সশে�ই মুসিলম 

েমেয়েদর অিধকার র�ার দািব করা হেলও েয সম� মুসিলম 

েমেয়রা সেচতনভােব েবারখা বয্বহার করেত চায় তােদর িশ�ার 

অিধকার েকেড় েনওয়ার জনয্ �চার চলেছ।

িঠক একইভােব মাংসভ�ণ এবং সাধারণভােব আিমষ 

খাওয়ার িবরুে�ই �চার েজারদার করা হে�। এটা পির�ার েয 

এই ধরেনর সামািজক িবিধ স�ণূর্ই �া�ণয্বাদী জীবনৈশলীেক 

মুখরভােব উৎসািহত করার লে�য্ই পিরচািলত হে�। 

পিরক�নাটা ��। সংখয্াগির� মানুষ যােত েদশ এবং সমাজেক 

শুধুমা� তােদর ধমর্ীয় পিরিচিতর িভি�েত েদেখ এবং �হণ 

কের। সরকার এবং কেপর্ােরটগুিলর সবর্�াসী আ�াসন মানুেষর 

জীবন-জীিবকার ে�ে� েয অিনবাযর্ স�ট ৈতির করেব েসই 

স�ট েথেক নজর েঘারােতও এই পিরিচিত েচতনার �াবলয্ 

আরএসএস-িবেজিপ’র রাজৈনিতক �াথর্েক সুরি�ত করা যােব।

এই অিভযােনর অনয্ একিট িদক, েয সম� চচর্ার পিরবেতর্ 

যিদ িব�াসেক �িত�ািপত করা যায় তাহেল সরকােরর 

দায়ব�তােকও েকানও �ে�র স�ুখীন হেত হয় না। যুি�শালী 

িচ�া এবং তেকর্র আবহাওয়ােকও স�ণূর্ িনি�� কের েদওয়া 

যায়। জামর্ািন, ইতািলেত ফয্ািসবাদী শাসেনর েয রূপ আমরা 

েদেখিছ েসখােনও এিট িছল একিট �াভািবক বা�বতা। ফেল 

ঘৃণাই এই পিরিচিত িনমর্ােণর �ধান অ�।

ভয়�র িমিডয়া

িচ�াহীনতার েয আবহাওয়া ৈ�রতে�র �ধান ল�ণ তাও এই 

সময় ভয়�র েচহারা িনেয়েছ গণমাধয্েমর হাত ধের। গণমাধয্ম 

েযেহতু এখন িনিবড় পঁুিজ িনভর্র এবং িমিডয়া িশে�র উপর 

েকােনারকম সরকাির অংশ েনই সুতরাং িমিডয়া পুেরাপুির 

কেপর্ােরট মািলকানায় এবং িনয়�েণ সরকােরর �াথর্বাহী ভূিমকা 

পালন করেছ। বামপ�ীরা েতা দরূ অ�। িবেরািধতার ক��রই 

কেপর্ােরট িনয়ি�ত মূলধারার গণমাধয্েম কাযর্ত অ�িহর্ত হেয়েছ। 

ৈ�রশাসেনর সপে� ধারাবািহকভােব ভাষয্ সৃি� হে�।

২০১৯ সােলর েলাকসভা িনবর্াচেনর আেগ েবকাির এবং 

কৃিষ স�েটর িবরুে� �মবধর্মান �িতবােদর পটভূিম রিচত 

হি�ল এবং িকছু িকছু িবধানসভা উপিনবর্াচেন তার �িতফলনও 

ঘটিছল। িঠক তখনই পুলওয়ামার জি� হামলা এবং তারপর 

বালােকােট িবমান হানা। রা�ীয় িনরাপ�ােকি�ক একিট 

জাতীয়তাবাদী ভাষয্ রচনা করা হেলা।

�াসি�ক ��— পুলওয়ামায় িনরাপ�া বয্ব�ার বয্থর্তা 

সরকার এবং সুর�া বািহনীর ভূিমকা। যা একিট গণতে�র 

আবিশয্ক �েয়াজনীয়তা। তা সামেন আসার সুেযাগই েপল না। 

িঠক একইভােব বালােকােট ভারেতর িবমানবািহনীর েয অিভযান 

তার তথয্�মাণ ইতয্ািদ িনেয়ও েকানও �� েতালার সুেযাগ 

েদওয়া হেলা না। সবটাই সরকাির জাতীয়তাবাদী ভােষয্র িনমর্ােণ 

িমিডয়া িনয়ি�ত করল।

উলেটািদেক, মূলধারার গণমাধয্েমর বাইের সামািজক 

মাধয্েমও �িতিদন িমথয্া এবং িভি�হীন তথয্ �চািরত হে�। 

এই কাযর্কলাপও ভীষণভােবই পঁুিজিনিবড়। অিমত শাহরা 

েখালাখুিল দািব করেছ েয একঘ�ার মেধয্ িবেজিপ েয েকানও 

খবর— সিতয্ বা েফক, ৩২ ল� েহায়াটসঅয্াপ �েপর মাধয্েম 

েদেশর েয েকানও �াে� ভাইরাল কের   িদেত পাের।

ফেল এটা অনয্ জগৎ। মতাদশর্গতভােব সংিবধােনর মূল 

নীিতগুেলােক অবদিমত করাই নয়, িচ�া এবং তকর্হীনতা এবং 

সরকারেক ��হীন আনুগেতয্র উপর আিধপতয্ িব�ার করবার 

সুেযাগ ৈতির করেছ আরএসএস-িবেজিপ পিরচািলত এ  ই 

সরকার। আিথর্ক �মতাও ইেলকেটারাল বে�র মাধয্েম এতটাই 

েবিশ অনয্ানয্ দেলর তুলনায় েয সংসদীয় গণতে�র সবার জনয্ 

সমান জিম স�ণূর্ অ�াসি�ক হেয় েগেছ। কেপর্ােরট চাঁদাও 

সীমাহীন এবং েগাপন। শুধু �িতিদনকার ঘটনাই নয় েভােটর 

সময় ও ভাষয্েক িনয়ি�ত করবার অপিরসীম �মতা অজর্ন 

কেরেছ িবেজিপ। এমনিক িনবর্ািচত িবেরাধীেদর িবপুল পিরমােণ 

টাকাপয়সা িদেয় িকেন েফেল িনবর্াচনী গণত�ই হাসয্কর হেয় 

উঠেছ।

এটাই সংসদীয় ৈ�রতে�র মূল িনযর্াস।

�িতেরােধর রাজনীিত

�াথিমকভােব অেনক রাজৈনিতক দলই উপলি� করেত 

পােরিন েয ভারতীয় রাজনীিতেত আরএসএস-িবেজিপ’র এ  ই 

িনর�শ আিধপেতয্র তাৎপযর্ কী। এতিদন ধের চেল আসা 

িচরাচিরত িনবর্াচনী �ি�য়া — জয় পরাজয় েয এই পিরি�িতেত 

অেনকটাই অ�াসি�ক েসটাও ভাবনািচ�ার বাইের িছল। িক� 

ধমর্ীয় পিরিচিতর িভি�েত েমরুকরণ কেপর্ােরট এবং মুনাফার 

আ�াসন ও ঠা�ামাথায় িনবর্াচনী গণতে�র দৃশয্ত ৈবিশ�য্গুিলেক 

বজায় েরেখ িনর�শ ৈ�রত�। গণ�িতেরাধ ছাড়া এেক �িতহত 

করার আর েকানও রা�াই েনই। িক� এই গণ�িতেরাধ ৈতির 

করার জনয্ চাই একিট িবক� ভাষয্। েয ভাষয্ একমাি�ক হেব 

না। আিথর্ক, সামািজক, সাং�িতক এবং সেবর্াপির মতাদশর্গত 

উপাদানগুিলেক সমি�ত কেরই েসই িবক� ভাষয্ িনমর্াণ করেত 

হেব। এ িবষেয়ও েকানও সে�হ েনই েয এই গণ�িতবাদ 

এবং �িতেরােধর �াথিমক সূ�পাত হেব মানুেষর ৈদনি�ন 

জীবনজীিবকার ��েক িঘেরই। েযখােন সংসেদর ভূিমকা 

আনু�ািনক। িবচার বয্ব�া সংিবধােন েদওয়া অিধকারগুিল 

র�ায় সজাগ থাকেত পারেছ না। আর সরকার �ায় �াতয্িহক 

িভি�েতই সংিবধান এবং আইন ল�ন কের কাজ করেছ। এই 

গণঅংশ�হণ এবং গণআে�ালেনর একমা� পথই েদশ এবং 

মানুেষর সামেন েখালা রেয়েছ।

শা গ ৪
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গত পঁচা�র বছের নারীমুি�র েযসব িব�াস ও ধারণা িনেয় 

আে�ালন হেয়েছ সে�হ েনই তার �ধান উৎস আমােদর �াধীনতা 

সং�াম। সাময্, গণত�, নয্ায়িবচার, অিধকারেবাধ— এই েয সব 

িবষয়গুিল জাতীয় জীবেন উপিনেবশিবেরাধী ঐেকয্র িভি� রচনা 

কেরেছ তা নারীমুি�রও আবিশয্ক শতর্। �াধীন ভারেতর সংিবধােনও 

এর এক �ধান পাঠ�ম আমরা পাই। আবার সাময্ বা গণত� 

েকােনািটই েয পূণর্তা পায় না নারীমিু�র িদশা বয্তীত একথাও সদয্ 

�াধীন ভারেতর রা�কাঠােমােত �ীকৃিত েপেয়িছল। �াধীনতা সং�াম 

েথেক েমেয়েদর এই �াি� ঘেটেছ হাজার হাজার েমেয়র এই সং�ােম 

ঘাম ও র� ঝরােনার িবিনমেয়। সবার নামও হয়েতা আমােদর জানা 

েনই। এই সং�ােমর িবিভ� ধারাগুিল �াধীনতার আেগর িতন চার 

দশেক যখন িবপুল গণসং�ােম পিরণত হেলা, �িমক কৃষক দিলত 

আিদবাসী মধয্িবে�র সে� সবর্� পণ কের েমেয়রাও িছেলন। 

�াধীনতার পের নারী আে�ালেনর িদশাও তাঁেদরই অবদান। 

উিনশ শতেকর ভারেত েযসব সমাজ সং�ােরর আে�ালন 

হেয়িছল, তােত পুরােনা সমাজবয্ব�ায় েমেয়েদর দুগর্িত এবং তার 

অবসােনর �ক� একিট বড় জায়গা িনেয়িছল। রামেমাহন এবং 

িবদয্াসাগেরর সমাজ সং�ােরর কােজ সতীদাহেরাধ এবং িবধবািববাহ 

�বতর্েনর সে� েমেয়েদর িশ�ার িবষয়িট িছল ওতে�াতভােব জিড়ত। 

রামেমাহনই �থম ��াব কেরন েমেয়েদর �ামীর িচতায় তুেল না 

িদেয় তাঁেদর সেবর্া� িশ�ার সুেযাগ েদওয়া উিচত, কারণ বিু�শুি�েত 

তাঁরা কম নন। িবদয্াসাগেরর সমকােল মহারাে� েজয্ািতরাও ফুেল ও 

সািব�ী ফুেল বা আরও পের েরােকয়া সাখাওয়াত েহােসনরা েমেয়েদর 

দুদর্শােমাচেন িশ�ার ভূিমকােক িবেশষ �াধানয্ িদেয়িছেলন। 

িবদয্াসাগেরর �িতি�ত �লগুিলর মেতা ফুেলেদর পুেনর �েলও 

িশ�ার মেধয্ জায়গা েপেয়িছল ভাষািশ�া, অ�, ইিতহাস ও �াথিমক 

িব�ানিবষয়ক পাঠ। ফুেলেদর �লিট িশ�ায় �া�ণয্ �াধােনয্র 

িবরুে�ও িছল �ল� �িতবাদ। সািব�ীর ছা�ী দিলত কনয্া মু�াবাঈ 

এখােন িশ�া েপেয় তী� ভাষায় আ�মণ করার সাহস েদখান মহারাে� 

‘মা�’ ও ‘মাহার’ জািতেদর ওপর উ�বেণর্র অতয্াচােরর িবরুে�। 

ব�ত এই সমেয় জািতেভদ�থার িবরুে� েয আে�ালনগুিল শুরু 

হেয়িছল তার মেধয্ও তথাকিথত িন�বেণর্র েমেয়েদর উপর অতয্াচােরর 

বা�বিট িছল অনয্তম �ধান িবষয়। দি�ণ ভারেত উিনশ শতেকর 

েগাড়ায় এই আে�ালেন �তীেকর মযর্াদা েপেয়িছল িন�বেণর্র নারী 

নাংেগি�র িনেজর �ন েকেট ি�বা�র মহারােজর আেদেশর িবরুে� 

�িতবাদ। বলা হেয়িছল, ‘িনচুজােত’র নারীেদর উ�র্া� আবতৃ রাখেত 

হেল একিট িবেশষ খাজনা িদেত হেব। আরও অেনক পের ১৯৩০-

এর দশেক েকরালার না�ি� �া�ণ পিরবােরর েমেয়েদর মেধয্ �া�ণয্ 

সং�ারগুিলেক েভেঙ বাইের েবেরােনার িবে�াহ সমােজর অনয্িদক 

েথেক আমােদর পুনরায় এই বাতর্া েদয় েয জাতপােতর অসাময্ এবং 

িল�-অসাময্ পর�েরর সে� একসূে� বাঁধা।  

� ব �

�াধীনতা

সং�াম ও

নারীমুি�র

আে�ালন

মািলনী ভ�াচাযর্মািলনী ভ�াচাযর্অ�ন

মনীষ েদব
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বলা বাহুলয্, এসব নারী-উ�য়েনর আে�ালনগুিল সমােজর 

িভতের িপতৃত� ও �া�ণয্বােদর কােছ কখেনা অনুেমাদন পায়িন। 

এমনকী িসপািহ-অভুয্�ােনর সমেয় কলকাতায় এই গ� চালু 

হেয়িছল েয িবধবািববাহ চালু করার ফেলই িসপািহরা েখেপ উেঠেছ। 

সাভারকর, িযিন পরবতর্ী সমেয় এই অভুয্�ানেক ‘�থম �াধীনতা 

সং�াম’ বেলন, িতিনও িক� িসপািহেদর ধমর্ীয় সং�াের আঘাত 

লাগার ফেল েখেপ ওঠার গ�গুিলেকই গুরু� েদন; িহ�-ুমুসিলম 

জনসাধারণ কী কের এই অভুয্�ােন ি�িটেশর িবরুে� ঐকয্ব� 

হেলা েসই িবষয়িটেক আড়ােলই রােখন। এিদক েথেক িতিন এই 

অভুয্�ােনর একিট র�ণশীল বয়ানই িনমর্াণ কেরেছন। 

আর েমেয়েদর অব�ার উ�িতর িবরুে� এবং নারীিশ�ার িবরুে� 

এই র�ণশীলতার ধারা ধেরই  িবশ শতেকর আিশর দশেক রূপ 

কােনায়ারেক জীব� পুিড়েয় মারার েয �িতবাদ নারী-আে�ালন েথেক 

হি�ল সাভারকেরর েচলারা তােক মাকর্া েমের েদন পা�াতয্ িশ�ায় 

িশি�ত উ�াগর্গামী েমেয়েদর বয্াপার বেল। েসই �ািডশন সমােনই 

চলেছ। মজার বয্াপার, েসসমেয় আিশস ন�ীর মেতা িকছ ুউদারবাদী 

পি�তও তার সে� গলা িমিলেয় এমন কথা বলিছেলন েয পা�াতয্-

�ভািবত এই েমেয়রা ভাবেতই পাের না সতী�থায় েমেয়েদর েয সাহস 

ও সংক� �কাশ পায় তার কথা। 

এমন একিট ত� �চিলত আেছ েয উিনশ শতেকর সং�ারেকরা 

ি�িটশেদর সে� সুস�েকর্র সুবােদ পা�াতয্ রীিতর অনুকরেণ 

সমােজর ওপরতলা েথেক েমেয়েদর আধুিনকতার একিট বয়ান ৈতির 

করিছেলন যা েদশীয় স�ার সে� স�িতপূণর্ িছল না। ি�িটশ �শাসন 

িক� েদশীয়েদর ধমর্ীয় আচার-আচরেণ হাত িদেত েমােটই রািজ িছল 

না। িকছ ুআইিন পিরবতর্েন তারা যিদ অনুেমাদন িদেয় থােক বা 

নারীিশ�ার জনয্ িকছ ুবরা� কের থােক তা সং�ারকেদর চােপর 

ফেলই হেয়িছল। সরকােরর অনুেমাদন আদায় না হেল েতা আইিন 

সং�ার হেতও পারত না। 

েয নবয্িহ�রুা েদশীয় স�ার েদাহাই িদেয় েমেয়েদর র�ণশীলতার 

সমথর্েন েনেমিছেলন, তাঁরাও িক িবেদিশ �াচয্বাদীেদর অনুসরণ 

কের ‘�াচীন িহ� ুেগৗরেব’র আখয্ান িনমর্াণ করিছেলন না? এবং তা 

করেত িগেয় ি�িটেশর �চািরত ি�জািততে� স�ণূর্ মেজ যাি�েলন 

না? িবেদিশ রাজৈনিতক শাসন িনেয় এই নবয্িহ�রুা ভািবত িছেলন 

না। পােছ পা�ােতয্র �ভােব ‘জািত’র মন�াণ এবং আচার-আচরণ 

‘কলুিষত’ হেয় পেড় তাই িছল তাঁেদর একমা� দুি��া। 

স� পিরবােরর িহ�েু�র �াথিমক আদল এখােনই আমরা 

পাি�, তােদরও ি�িটেশর রাজৈনিতক আিধপতয্ েমেন িনেত অসুিবধা 

হয়িন, ‘িহ�-ুঅি�তা’েক খাঁিট রাখাই িছল আসল ল�য্। অনয্িদেক 

ি�িটশরা যিদ েভেবও থােক েমেয়েদর অব�ার একটু আধটু সং�ার 

হেল �ামীেদর ‘েযাগয্ সহধিমর্ণী’ (companionate wife) িহসােব 

তারাও সা�ােজয্র বশংবদ �জায় পিরণত হেব, কাযর্ে�ে� তা হয়িন। 

বরং িশ�া েমেয়েদর বিহমুর্িখতােক বািড়েয় অেনক সমেয় সামািজক 

অব�ার উ�য়েনর �স� অিত�ম কের �কীয় অিধকারেবােধর 

েচতনারও জ� ঘটাি�ল। রাজৈনিতক �ািধকােরর দািব িনেয় 

�াধীনতা সং�ােম েমেয়েদর বয্াপক �েবেশরও েসটা ��িত হেয় 

ওেঠ।  

ি�িটশিবেরাধী জাতীয় আে�ালেনর িবিভ� ধারায় েনতৃে�র মেধয্ 

র�ণশীল িপতৃতাি�ক মেনাভাব যেথ�ই িছল। তােক েমেয়রা যত 

আঘাত করেত েপেরেছন তাঁেদর রাজৈনিতক লড়াইেয় অংশ�হণ 

তত উ�ল হেয়েছ। �মাণ হেয়েছ, সামািজক র�ণশীলতার সে� 

আপস কের রাজৈনিতক মুি� আসেত পাের না। ১৮৮৭ সােলই 

জাতীয় কংে�েসর মেধয্ েমেয়েদর সদসয্পদ িদেত ৈতির হয় জাতীয় 

মিহলা পিরষদ; িক� তাঁেদর আেলাচনা নারী উ�য়েনর �ে�ই সীিমত 

িছল। বৃহ�র রাজৈনিতক সং�ােমর �স� েথেক িগেয়িছল তাঁেদর 

এি�য়ােরর বাইের। পুরুষ েনতৃে�র এই মেনাভােবর সমােলাচনা 

কের সরলা েদবী েচৗধুরািন বেলিছেলন, এঁরা মনুর ছায়ায় বাস কেরন 

এবং েমেয়রা জাতীয় রাজনীিতর ে�ে� িনজ� ভূিমকা িনক এটা চান 

না। েমেয়রা িনজ� সংগঠন গেড় তুলেত শুরু কেরন আেরা পের। 

১৯১৭ েথেক ১৯২৭ সােলর মেধয্ Women’s Indian Asso-
ciation, National Council of Women in India, All 
India Women’s Conference— এই িতনিট সংগঠন গিঠত 

হয়, কংে�েসর কমর্সূিচগুিলেত তােদর পূণর্ সমথর্নও িছল। িক� 

েরণু চ�বতর্ী বেলেছন (Communists in Indian Women’s 
Movement, 1980) তাঁেদর মেধয্ উ�ে�িণর মিহলােদরই �াধানয্ 

থাকায় সমাজ সং�ােরর কােজই সীিমত থাকার চাপ িছল �বল। 

েবগম আিমরুে�সা এবং েরােকয়া সাখাওয়াত েহােসনেদর েনতৃে� 

একই পেবর্ গেড় ওেঠ আ�ুমান-খাওয়াতীন-ই-ইসলাম, মুসিলম 

েমেয়েদর িশ�া ও তাঁেদর সামািজক অব�ার উ�য়েনর ল�য্ িনেয়।  

এতৎসে�ও িক� �াধীনতা সং�ােমর িবকােশর সে� সে� 

েমেয়েদর �তয্� অংশ�হণেক েঠিকেয় রাখা যায়িন। গা�ীজী 

েথেক শুরু কের কংে�েসর েবিশর ভাগ েনতারই �াথিমক দিৃ�ভি� 

িছল, রাজৈনিতক লড়াইেয় েমেয়রা আড়াল েথেক পুরুেষর সহকারী 

ভূিমকায় থাকেবন, িনেজরা পেথ নামেবন না। গা�ীজী �েদিশ 

আে�ালেনর পেবর্ �াচীন ভারতীয় েমেয়েদর নিজর েদিখেয় বেলন, 

সুেতা েকেট এবং িবেদিশ �বয্ বজর্ন কের েসই তয্াগ�ীকােরর 

পর�রােক তাঁেদর বজায় রাখেত হেব। িক� অসহেযাগ এবং আরও 

পের সতয্া�হ আে�ালেন কংে�স েনতৃবৃ� বাধয্ হেলন �তয্� 

রাজনীিতেত েমেয়েদর অংশ�হেণ অনুমিত িদেত। 

�য়ং িচ�র�ন দােশর �ী বাস�ী েদবী এবং েবান অমলা েদবী 

যখন রা�ায় েবিরেয় িনিষ� খ�র িবি� কের ে��ার হেলন তারপের 

েসই �তয্� আে�ালেন আেরা অেনক েমেয়েদর েদখা েগল। লবণ 

সতয্া�েহর পেবর্ও গা�ীজী েমেয়েদর তফােত রাখেত েচেয়িছেলন; 

িক� দাি�র পেথ সবর্� েমেয়েদর বয্াপক জমােয়ত েদেখ এবং 

সেরািজনী নাইডু �মুেখর িনবর্�ািতশেযয্ েশষ পযর্� িতিন তাঁর িস�া� 

বদলােত বাধয্ হন। দাি�র সমু�তেট েয সাতজন �থম আইন েভেঙ 

লবণ ৈতিরেত অংশ িনেলন তাঁেদর মেধয্ দু’জন িছেলন নারী। এই 

পযর্ােয় সমােজর ওপরতলা েথেকই শুধু নয়, সবর্�ের েমেয়েদর 

বয্াপক অংশ�হণ, ঘেরর িনরাপ�া েছেড় পুিলেশর ববর্রতার মুেখামুিখ 
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হওয়া, ে��ার হওয়া, েজেল যাওয়া আে�ালনেকই নতুন মা�া 

েদয়িন, এই েমেয়েদর িনেজেদর জীবেনর ধারণােকও পালেট িদেত 

সাহাযয্ কেরিছল। 

জাতীয় আে�ালেনর বহৃ�র তািগেদ সাড়া িদেত িগেয় েমেয়েদর 

িনজ� দািবগুিল েগৗণ হেয় যাি�ল এই জনি�য় তে�র মেধয্ িনিহত 

আেছ এমন একিট ব�বয্ েযন রাজৈনিতক মুি�র চািহদা নারী 

আে�ালেনর ওপর বাইের েথেক চািপেয় েদওয়া। িক� িনেজর 

অব�ার উ�য়েনর আকুলতা েথেক �ািধকােরর েচতনায় অ�সর 

হওয়া রাজৈনিতক পরাধীনতার �ািনেকও িক �� কের না? তা 

েথেক রাজৈনিতক �ািধকােরর েচতনার উে�ষ িক �াভািবক নয়? 

বরং েদখা যাে�, নারী-অিধকােরর �ে�ও এইসমেয় িববােহর নূয্নতম 

বয়স িনেয় সারদা িবেলর আেলাচনায় এবং পের চি�েশর দশেক রাও 

কিমিটর জনয্ েমেয়েদর িববাহ ও স�ি� সং�া� অিধকার িনেয় 

সা�য্ সং�েহর কােজ েমেয়েদর �তয্� অংশ�হণ িছল অেনক েবিশ। 

অবশয্ই এবয্াপাের অ�ণী নারী সংগঠনগুিলর মেধয্ উ�ে�িণর 

মিহলারাই িছেলন �ধান। ব�ত এগুেলা েথেক যতটা আশা করা 

িগেয়িছল ততটা আদায় করা যায়িন। িক� �িত পেদ রাজৈনিতক 

েনতৃে�র মেধয্ গভীর র�ণশীলতার েমাকািবলা কেরই তাঁেদর এেগােত 

হি�ল। পেথ েনেম রাজৈনিতক আে�ালন েমেয়েদর আ��তয্য় 

বাড়াি�ল বেলই ১৯৩০ সােল নারী সংগঠনগুিল একেযােগ সবর্জনীন 

পূণর্বয়� েভাটািধকােরর মেতা �গিতশীল দািব তুলেত েপেরিছল। 

জাতীয় েনতৃ� ি�িটশ সরকােরর ��ািবত ‘কমুয্নাল এওয়াডর্’ িকছু 

বদলসােপে� েমেন েনওয়ায় এই ঐকয্ বয্াহত হেলা। পুরুষ-নারীর 

৫:১ অনুপােত শহুের িশি�তা মিহলােদর একাংেশর েভাটািধকার 

িনেয়ই তাঁেদর স�� হেত হেলা। িক� েমেয়েদর প� েথেক সবর্জনীন 

েভাটািধকােরর দািব তাঁরা েসইসমেয় েতােলন েনতৃে�র একাংেশর 

িবরুে� িগেয়ই (Geraldine Forbes, Women in Modern 
India, 1996)। 

েদেশর �থম মিহলা িবধায়ক (মেনানীত) মুথুল�ী েরি�র 

এিবষেয় ভিবষয্ৎবাণী; আমােদর দািব নয্ায়স�ত, েশষ পযর্� তার 

জয় হেব— সতয্ হেয়িছল �াধীনতার পের। মুথুল�ীর ইিতহাসও 

কম েকৗতূহলজনক নয়। েদবদাসী মােয়র কনয্া িতিন, েলখাপড়ার 

সুেযাগ েপেয় অবেশেষ মা�ােজর িবধানসভায় �েবশ কেরন এবং 

েমেয়েদর রাজৈনিতক অিধকােরর জনয্ েসা�ার হন। দি�ণ ভারেতর 

েদবদাসী স�দােয়র েমেয়রা েযমন, বাংলায় েযৗনবয্বসায় িনযু� 

েমেয়েদরও একাংশ েতমন অসহেযাগ ও সতয্া�হ আে�ালেন েযাগ 

েদন গা�ীজীর আ�ােন, িনেজেদর গয়না িবি� কের কংে�স ফাে� 

টাকা েদন। এেত র�ণশীলেদর মেধয্ েতালপাড় পেড় িগেয়িছল। 

আবার এেদর সে� সংেযােগর ফেল তথাকিথত ‘ভ�ঘের’র েমেয়রাও 

িন�য়ই নারীজীবেনর সামািজক বা�বতার অনু�াযর্ িদকগুিল স�ে� 

সেচতনতা লাভ করিছেলন। তবু এইসব রাজৈনিতক অিভ�তার 

মধয্ িদেয় সমাজ ও পিরবােরর িচরাচিরত থাকবি� কাঠােমােক েভেঙ 

েফলা যায়িন, সুিমত সরকােরর এই পযর্েব�ণও গুরু�পূণর্।(‘The 
Women’s Question’, A Critique of Colonial India, 

1985)           
সশ� িব�েবর অেনক েনতার মেধয্ও েমেয়েদর অংশ�হণ 

িনেয় অনুরূপ ি�ধা িছল, গু�ভােব িব�বীেদর আ�য় েদেবন, 

তাঁেদর অ�শ� লুিকেয় রাখেত সাহাযয্ করেবন, খবর েপৗেঁছ েদেবন 

েমেয়েদর এটুকু ভূিমকাই ভাবা হেয়িছল। এই কােজ যু� েথেক েজল 

হেয়িছল ননীবালা েদবী ও েদাকিড়বালা েদবীর, িক� গু�সিমিতর 

কাজকমর্ েথেক বয্াপক জনসাধারেণর সে� েযাগােযাগ েযখােন 

সশ� িব�বীেদর পে� অিনবাযর্ হেয় উেঠেছ েসখােন তাঁরাও ধমর্ীয় 

সং�ার এবং িপতৃতাি�ক মেনাভাব ছাড়েত বাধয্ হেয়েছন। বীণা দাশ, 

কমলা দাশগুে�রা গু�সিমিতগুিলর সশ� কাজকেমর্ �তয্�ভােব 

যু� হন এভােব। িক� চ��ােমর যুব অভুয্�ান এর েসরা নিজর। 

ক�না, �ীিতলতা, সুহািসনী, সািব�ীেদর তােত �তয্� অংশ�হণ 

েয এই েমেয়েদর কােছও একিট পরী�া িছল তার সা�য্ �ীিতলতার 

েশষ পে�। েসখােন িতিন  বলেছন, েদেশর জনয্ চরম আ�তয্াগ 

পুরুষেদর সে� েমেয়রাও সমানভােব করেত পাের তা �মাণ করেতই 

তাঁর আ�বিলদান। 

১৯৪২-এর ‘ভারত ছােড়া’ আে�ালন যখন কংে�স 

েনতৃে�র িনেষধ অমানয্ কেরই রােজয্ রােজয্ ছিড়েয় পড়ল তখন 

�তয্�ভােব তােত েনতৃ� েদন অরুণা আসফ আিল, �াণ িবসজর্ন 

কেরন মাতি�নী হাজরা, কনকলতা বড়ুয়ার মেতা েমেয়রা। এঁরা 

অ�বািহনীমা�। সমােজর সম� অংশ েথেকই বহু নারী ি�িটেশর েসনা 

ও পুিলশবািহনীর মুেখামুিখ হেত ভয় পানিন এই সং�ােম। ১৯৪৩-এ 

যখন িস�াপুের আজাদ িহ� েফৗজ গিঠত হেলা �থম েথেকই তার 

মেধয্ ৈতির হেয়িছল রািন ঝাঁিস ি�েগড। েয ১০০০ জন েমেয় এই 

ি�েগেড ল�ী �ামীনাথেনর েনতৃে� েযাগ েদন তাঁেদর মেধয্ জানকী 

েথবেরর মেতা কেয়কজন ছাড়া সবার নামও হয়েতা আমরা জািন 

না, িক� �াধীনতার ইিতহােস ভারতীয় েমেয়েদর অবদােনর নতুন 

ইিতহাস তাঁরা ৈতির কেরিছেলন।  

১৯২০-র দশক েথেক জাতীয় আে�ালেন যু� হল কিমউিন� 

আে�ালেনর ধারা। ি�িটশিবেরাধী নানা গণআে�ালেন �মজীবী 

েমেয়রা আেগও িপিছেয় থােকনিন তার নিজর আেছ সাঁওতালিবে�াহ, 

িসপািহ-অভুয্�ান এবং কৃষকিবে�ােহর নানা পেবর্। �াধীনতাসং�ােমর 

রাজৈনিতক ম�ন যখন �মজীবী মানুেষর েযাগদােন তী�তর 

হেয় উঠল তখন ে�িণ জাতপাত ও িল�গত ৈবষেময্র সামািজক 

েদওয়ােল আরও েবিশ আঘাত লাগল। কিমউিন�রাই েসসমেয় 

�থম ‘পূণর্ �াধীনতা’র দািব েতােলন; তার মেধয্ �মজীবী মানুেষর 

েশাষণমুি�র আকাঙ্�াই �িত�িনত হয়। নারীমুি�র িবষয়িটেতও 

নতুন মতাদশর্গত মা�া যু� হয়। আজািদর কিমউিন� �� 

১৯৪৭-এ অধরা েথেক েগেলও �াধীন ভারেতর সংিবধােন এবং 

তার রা�কাঠােমােত যা িকছ ু�গিতশীল উপাদান আেছ তার মেধয্ 

কিমউিন�েদর এই মতাদশর্গত �ভােবর ভূিমকা কম নয়। 

করািচ কংে�স েথেক (১৯৩১) গৃহীত ‘েমৗিলক অিধকার’-সং�া� 

��াবিট িনেয় েনহরু তাঁর আ��িৃতেত বেলন, এই ��াবিটেত 

কংে�েসর সমাজতে�র িদেক একিট েমাড় েনবার ল�ণ রেয়েছ, 
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সমঅিধকােরর �সে�র পাশাপািশ অথর্ৈনিতক ে�ে� বৃহৎিশে�র 

অিধ�হণ এবং গিরেবর ভারলাঘব কের ধনীর ওপর কর বসােনার 

সংকে� যা ��। অনয্িদেক একথাও েনহরু বেলন েয, এজনয্ 

সমাজতাি�ক কাঠােমার �েয়াজন েনই। পঁুিজবাদী রা�-কাঠােমার মেধয্ 

েথেকও এসব পদে�প স�ব। ��ই েমৗিলক অিধকােরর কিমউিন� 

ধারণার সে� েনহরুর ৈতির ��ােবর বিুনয়ািদ তফাৎ রেয়েছ। এ��াব 

আেরা সংেশািধত হয়, পের ভারতীয় সংিবধােন তারই অনুরণন েশানা 

যায়, অবশয্ই বুেজর্ায়া গণতাি�ক রা�ভাবনার অ� িহসােবই। �িমক-

কৃষেকর সমান অিধকার তার �িতপাদয্ হেলও ে�িণসং�ােমর �স� 

থােক উহয্। িক�  সমঅিধকার, ধমর্িনরেপ�তা, যু�রা�ীয় িচ�া ও 

অথর্ৈনিতক ৈবষময্েক েরাখার ধারণা সবটাই এেদেশ পা�াতয্ গণত� 

েথেক আহৃত তা নয়, আর পুরােনা থাকবি� সমাজ েথেক েতা নয়ই। 

কিমউিন�েদর চাপ না থাকেল এই ��াবিট কংে�েস গৃহীত হেতা 

িকনা তােত সে�হ আেছ। 

ি�িটশিবেরাধী সং�ােম �িমক-কৃষেকর আিবভর্ােবর ঘটনার পােশ 

�াধীনতাকামী উপিনেবশগুিলর �িত কিমউিন� ই�ারনয্াশনােলর 

সহমিমর্তা, েসািভেয়ত রািশয়ায় নতুন সমাজ গড়ার উেদয্াগ এবং 

িব�যুে� বহু ভাষা বহু ধমর্ এবং বহু জািতেগা�ীেক ঐকয্ব� 

েরেখ ফয্ািসবােদর িবরুে� তােদর েগৗরবময় লড়াই জাতীয়তাবাদী 

েনতােদর মেধয্ও কিমউিন� িবক� িনেয় ভাবনািচ�ার নতুন বীজ 

বুেনেছ। জাতীয়তাবাদীেদর মেধয্ ফয্ািসবােদর �ভাব কম িছল না, 

িহ�মুহাসভা-আরএসএসও সরাসির ফয্ািসবাদী �চাের অ�ণী 

ভূিমকা িনেয়িছল। িহ��ুবাদীেদর িপতৃতাি�ক রাজনীিতর সে�  

ফয্ািসবােদর উ� নারীমুি�িবেরাধী মানিসকতারও িমল ঘেটিছল। 

অনয্ েমরুেত ফয্ািসিবেরাধী েচতনা জাগােনার কােজ কিমউিন�েদর 

মতাদশর্গত দৃঢ়তা ভারেতর রাজনীিতেক িবপেথ েযেত েদয়িন। এই 

�চাের কিমউিন� েমেয়েদর অংশ�হণ নারী আে�ালেন সামািজক 

র�ণশীলতার িবরুে� লড়াইেক েজারদার কেরিছল। 

এেদেশ সা�দািয়কতা ও পিরিচিতস�ার রাজনীিতর সে� িল�-

অসােময্র গভীর েযাগ রেয়েছ।  কিমউিন�রা েয এইসব সামািজক 

র�ণশীলতার পার�িরক নািড়র েযাগেক িচি�ত করেত কখেনা 

ভয় পানিন পািটর্র �িত�াতা মুজফ্ ফর আহ্ মেদর ‘নারীিনযর্াতন’ ও 

‘আসল কথাটা িক?’ েলখা দুিটেত তার নিজর আেছ। সা�দািয়ক 

িহংসা যখন নারীিনযর্াতেনর সমসয্ােক তী�তর কের েতােল তখন 

িহ� ুভ�েলাকেদর পিরচািলত সংবাদমাধয্েম তা আ�া� িহ�নুারী 

ও আ�মণকারী মুসলমান পুরুেষর সমসয্া িহসােবই পিরেবিশত হয়। 

তার ফেল েযেকানও স�দােয়র মেধয্ নারীেক েভাগ অথবা িনযর্াতেনর 

ব� মেন করার মূল �বণতা সা�দািয়ক �চােরর আড়ােল চেল যায়। 

েমেয়রা �াধীনতা আে�ালেন েযাগ িদেয় এইসব র�ণশীল �বণতােক 

িনেজেদর জীবেন চয্ােল� করা শুরু কেরেছন। কিমউিন� মতাদশর্ 

তাঁেদর এই লড়াইেক �ীকৃিত েদয়। েতভাগা আে�ালন চলার সমেয় 

তাই এক কৃষকনারী কিমউিন�েদর সংগিঠত সভায় উেঠ দাঁিড়েয় 

বলেত পােরন, কমেরড, ‘আমার �ামীও যিদ একজন কমেরড 

তাহেল েস আমােক মাের েকন?’ 

�থম �জে�র কিমউিন� নারীরা অেনেক জাতীয়তাবাদী 

আে�ালেনর েকানও ধারার সে� যু� হেয়ই লড়াইেয়র মােঠ 

েনেমিছেলন, �েম কিমউিন� ভাবধারায় দীি�ত হন। তারপেরও 

তাঁরা ঐ আে�ালেনর সে� যু� নারীসংগঠনগুিলর মেধয্ েথেক 

অথবা তােদর সে� একে� কাজ করিছেলন বহৃ�র নারীসমােজর 

সে� সংেযাগ �াপেনর তািগেদ। জানিক আ�ল, পাপা উমানাথ, মা�ু 

�রাজয্ম, যাঁরা পের বামপ�ী নারী সংগঠেন েনতৃ� িদেয়েছন, �াধীনতা 

আে�ালেন সংগিঠত �িমক বা কৃষকেদর অংশ�হেণর ধারািট েথেকই 

কিমউিন� আে�ালেন আেসন। আবার িশি�ত  মধয্িব� সমাজ 

েথেক মিণকু�লা েসন, কনক মুেখাপাধয্ায়, আিহলয্া র�েনকর, িবমল 

রণিদেভরা জাতীয় নারী সংগঠেনর মেধয্ েথেক বা তার পাশাপািশ 

দুিভর্� ও দা�াপীিড়ত মানুেষর �ােণ যু� হেয়, েকউ বা গণনােটয্র 

�া�ণ েথেক ে�িণ-রাজনীিতর �থম পাঠ িনেয়েছন। কিমউিন�েদর 

�থম ছা�ীসংগঠন ৈতির হেয়িছল ১৯৪০ সােল। এঁেদর অেনেক পের 

নারী-আে�ালেন েনতৃ� েদন।  

েসই ে�িণ-রাজনীিতর দৃি�ভি�ই জ� িদেয়েছ কিমউিন� 

েমেয়েদর িনজ� সংগঠেনরও: অ� মিহলা স�ম (১৯৪৩) মিহলা 

আ�র�া সিমিত (১৯৪৩) বা পােরল মিহলা স� (১৯৪৩)। 

চি�েশর দশেক শুরু হেয় �িমক-কৃষেকর েযসব আে�ালন েদশ 

�াধীন হবার পের কংে�স সরকােরর িবেরািধতার মুেখামুিখ হেলা 

তার মেধয্ েতেল�ানার েগিরলাযুে� েমেয়েদর �তয্� অংশ�হেণর 

কথা আমরা সবাই জািন। েতভাগার রাসমিণ, অহলয্া, বাতািসরা 

আমােদর ইিতহােসর অংশ হেয় আেছন। েবা�াইেয়র রা�ায় ১৯৪৬-

এর েনৗিবে�ােহর সমথর্েন নারী�িমকরাও শািমল হেয়িছেলন। েসই 

উ�াল সমেয় পুিলেশর গুিলেত শিহদ হন কমল েধাে�, েযমন ১৯৪৯ 

সােল কলকাতার রাজপেথ বি�মুি�র িমিছল েথেক অিময়া-লিতকা-

�িতভা-গীতা। ি�পুরায় গণমুি� পিরষেদর েনতৃে� সাম�তাি�ক 

অতয্াচােরর িবরুে� লড়াইেত ১৯৪৯-এ �াণ েদন কৃষকনারী কুমারী, 

মধুতী, রূপ�ী।  

েমেয়রা িনেজেদর তািগেদ �াধীনতা আে�ালেন অংশ�হণ 

কেরন, তার িভতেরর র�ণশীলতা িকছটুা নাড়া খায় তােত, তার 

বয়ােন আেস িল�সমতার �স�, িকছু সমাজসং�ারমূলক আইন পাশ 

করােনা স�ব হয়। িক� �বল রাজৈনিতক ম�ন থাকেলই অসােময্র 

থাকবি� সামািজক কাঠােমা এত সহেজ েভেঙ পড়েব এমন মেন 

করা ভুল। �াধীনতার পের মনুবাদী দাপট েতা উেব যায়িন, িছল 

ে�িণসমােজর মেধয্ িশকড়-গাড়া ‘�রতার সং�িত’, জাতপাত ও 

িল�গত ৈবষময্েক যা ৈবধতা েদয়। িক� িবক� িদশাও িছল। �াধীনতা 

সং�াম েথেক উ�ত েয �িত�িত সংিবধােন উি�িখত হেয়িছল তা 

অপূণর্ থাকার অিভেযাগ িনেয়ই �াধীনতার পরবতর্ী নারী আে�ালন 

গেড় উেঠেছ, �িত�ত সাময্ আেসিন, সােময্র িদেক যাওয়াটাই িছল 

িদশা। আজেকর ফয্ািসবাদী হুকুমত েস ইিতহাস মুেছ েফেল স�ণূর্ 

বশয্তার িভি�েত সমাজেক েঢেল সাজােত চায়। েমেয়রাও চায় 

থাকবি� বশয্তার বয়ােন েফরােত। �াধীনতা আে�ালেনর িশ�া এর 

িবরুে� আমােদর হািতয়ার।
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চিবর্ত চবর্ণ কথািট একসমেয় এেদেশর গৃহ�পিরবাের �ায়ই 

েশানা েযেতা, তার অথর্ বঝুবার জেনয্ অিভধােনর শরণাপ� হেয় 

আজ সকােল িনি�� হলাম—দ� �ারা চূণর্ন, আ�াদন, ভ�ণ, 

রসা�াদন, যার িব  েশষ সং�রণ চবর্ চুষয্ েলহয্ েপয় ভ�য্। এক 

সময় যার অথর্ িছল বয্থর্ পুনরুি�।

�ামী িবেবকানে�র েছাটভাই ভূেপ�নাথ ও েমজভাই 

মেহ�নােথর িবষয় নতুন কের িলখেত বেস এই পুনরি�র আশ�া 

কলেমর ডগায় উঁিক মারেছ। তার কারণ, এর আেগও �ামীজীর 

জীবনকথা বলেত িগেয় মেহ�নাথ ও ভূেপ�নােথর িব�য়কর 

�স� কেয়কবার এেস িগেয়েছ এই পুনরুি�েক, ব�ুেদব বসু 

এক িব�াপেন বেলিছেলন, ‘েছেঁদা কথার পুনরাবিৃ� বু�েদব বসুর 

�ভাব নয়।’’ েকানও েলখকই পেরর েলখক েথেক টুেক েবেঁচ 

থাকেত চান না, িক� নের�নাথ, মেহ�নাথ ও ভূেপ�নােথর 

ে�ে� একথা অ�ীকার কের লাভ েনই। আিম িনলর্�ভােব �ীকার 

করিছ, �ামী িবেবকানে�র নানা জীবনকথা পাঠ কেরিছ, িক� 

চি�েশ অপঘাত মৃতুয্ হওয়ায় তাঁেক �চে� েদখার েসৗভাগয্ হয়িন, 

অথচ িতিন আমার জ�কােল েবেঁচ থাকেল, ১৯৩৩ সােল তাঁর 

বয়স আর কতই বা হত।

নের�নাথেক �চে� েসই অদশর্ন বা অ�াি�র দুঃখ িমেটেছ দুই 

কিন�ভাইেক িবেবকান� িভেটয় �চে� েদেখ, যিদও তখনও আিম 

নাবালক। তাঁর িভেটবািড়র িঠকানায় ৩নং েগৗরেমাহন মুখািজর্ ি�ট 

ডাকিবভােগর নাম যু� থাকায় যতটা �চ� উৎসািহত হেয়িছলাম, 

িঠক ততটাই িনরুৎসাহী হেয়িছলাম, মেহ�নােথর িবর� ম�বয্ 

কােন েযেত। এই �াতা পছ� করেতন না, নের�নােথর বাণী ও 

রচনা না পাঠ কের তাঁর জ��ােন একবার েপ�াম কের আসাটা 

হুজুেগ মানুষেদর নতুন অভয্াস হেয় দাঁড়াে�, সুতরাং তােদর 

ভৎর্সনাটা পরবতর্ী সমেয়র গৃহ�ামীেদর অিধকাের এেস যাে�।

িনগৃহীত হেয় আিম মেহ�নােথর আর মুেখামুিখ হইিন, িক� 

এেকর পর এক তাঁর িব�য়কর বইগুিল পেড়িছ এবং বেুঝিছ, 

এই সব রচনাগুিল না থাকেল নের�নাথেক জানা অস�ণূর্ 

েথেক েযেতা। আর েছাটভাই ভূেপ�নাথেক �থেম েদিখ হাওড়া 

খুরুট েরােডর িবেবকান� ই�েল এবং আমােদর �ধান িশ�েকর 

মুেখ শুেনিছ, �ামীিজর ভাই এইমা� পিরচয় তাঁর সবিকছ ুনয়, 

িতিন িনেজও অেনক িকছু করেত েচেয়িছেলন এবং ৪ জুলাই 

১৯০৩ সােল িতিন গভর্ধািরনী ভুবেন�রী েদবী ও তাঁর জামাইেক 

িনেয় েবলুড় মেঠ পেরর িদন েভাের উপি�ত হেয়িছেলন এবং 

শংকরশংকর

 েযমন দাদা

েতমন ভাই

� ব �
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িনেবিদতার ে�হধনয্ হেয়িছেলন। েসিদন �য়াত িবেবকানে�র 

আেলাকিচ� �হেণর ��াব এেসিছল, িক� কােদর ই�ায় েস 

ছিব েতালা হয়িন েসই মতৈ�েধ িতিন অংশ�হণ কেরনিন, ফেল 

কাশীপুের �য়াত �ীরামকৃে�র মেতা দু’িট ঐিতহািসক িবেবকান� 

িচ� থাকা আমরা বি�ত হেয়িছ।

ঠাকুর �ীরামকৃ�, তাঁর সহধিমর্নী সারদামিণ ও তয্াগীস�ানেদর 

ঈ�র স�ান স�ে� তারপর কত েয রচনা সংখয্াহীন ভাষায় 

িলিখত, অনুিদত, �চািরত ও পিঠত হেয়েছ তার িহেসব রাখা 

কিঠন হেয় পেড়েছ। িক� ভূেপ�নাথ রিচত তাঁর েজয্��াতার 

জীবনকথা েকন েতমন, েব� েসলার হয়িন তা এখনও িনধর্ািরত 

হয়িন। িক� যাঁরা নের�নাথেক পিরপূণর্ জানেত আ�হী তাঁরা 

আজও বেল চেলেছন, ইংিরিজ �ামী িবেবকান�—‘পয্াি�য়ট 

�েফট’ এবং বাংলা �ামী িবেবকান� ‘না পড়েল িবেবকান�েক 

পিরপূণর্ েবাঝা আজও স�ব নয়।’ ভূেপ�নােথর জ� িশমুিলয়ার 

িভেটবািড় েগৗরেমাহন মুখািজর্ ি�েট ৪ েসে��র ১৮৮৯, চার বছর 

বয়েস িপতৃিবেয়াগ এবং েদহাবসান ২৫ িডেস�র ১৯৬১। তাঁর 

জীবনকথা স�াদকরা লুিকেয় রােখনিন, ‘He died in chill 
penury…He died a Lonely man looked after by 
only a handful of friends and admirers.’

এই ভূেপ�নাথেক আিম কেলজ ে�ায়ার জলাধার ও কেলজি�ট 

কিফ হাউেস কেয়কবার েদেখিছ, এই কিফ ে�িমকেক েকউ েকউ 

তাঁেদর েটিবেল ডাকেতন তার ি�য় িক� কমদািম ‘ইনিফউশন’ 

পান করেত। িক� পের একসময় শুেনিছ তাঁর ‘পয্াি�য়ট �েফট’ 

বইিটর গুরু�, েদেশর �ধানম�ী এই বই তাঁর েশাওয়ার ঘের 

েরেখিছেলন, িতিন েক তা অবশয্ আিম িব�ািরতভােব জািন না।

তেব তাঁর ইংিরিজ ও বাংলা দু’িট বইেয়র �কাশক �ী রি�ত 

সাহার সে� েযাগােযাগ কিরেয় িদেয়িছেলন অধয্াপক শ�রী�সাদ 

বসু। বেলিছেলন, ইিন িশমুিলয়া দ� পিরবােরর ম� ভ�। এঁেদর 

অেনক কথা জােনন, েতামার কােজ েলেগ যােব। রি�ত সাহা 

সিতয্ই দ�পিরবার সূে� অেনক অ�চািরত সংবাদ জানেতন, 

েযমন মাদাম কালেডর সে� �মেণ েবিরেয় িতিন িমশর েথেক 

েকন আচমকা জ�ভূিমেত িফের আসবার িস�া� িনেলন এবং 

িবনা েনািটেস একাকী েবাে�র জাহােজ উেঠ পড়েলন। িমশের তাঁর 

িক ি�তীয়বার হাটর্ অয্াটাক কেরিছল? ইংলয্াে� �থমবােরর হাটর্ 

অয্াটােকর কথা মেহ�নাথ েতা েবশ ভােলাভােবই বণর্না কেরেছন। 

রি�তবাবুর পািরবািরক সূে� খবর, কায়েরার েকানও হাসপাতােল 

�ামীজীর সাজর্াির হেয়িছল। তার খবর ভ� রি�ত সাহার আয়ে� 

িছল, আমােক িতিন বেলিছেলন, েস সব িববরণ আমােক িনি�র্ধায় 

বলেবন, িক� তাঁর িনেজর অসু�তার ফেল েসসব িব�ািরতভােব 

শুনবার েসৗভাগয্ েশষপযর্� হয়িন। এক এক সময় আশ�া হয় 

দ�েদর অেনক খবর আমােদর অজানা রেয় েগল। দ�িভেটর 

বংশধররা কী েখেতন, কতটা েখেতন, েকন েতমন না েখেলও 

েকমনভােব অেনক খাদয্ সাজােনা অব�ায় েদখেল খুব আনি�ত 

হেতন তা রি�ত সাহা েকানও েনাট বইেয় সং�হ কের িগেয়েছন 

তা েখাঁজ করার মেতা। িবেবকান�র সব খবর �ীম, সারদান�, 

তাঁর গুণ�াহী গুরুভাই ও গুণমু� িশষয্রা ও েমির লুইস বাকর্ িলেখ 

িগেয়েছন, তা আজও আমার িব�াস হয় না। অ�কািশত আরও 

িকছ ুসংবাদ আমােদর হােত এেল ম� কী?

কী পাইিন তার িহেসব �াবেণর েশষ িদেন না েপেয় হাহুতাশ 

করেত রািজ নই আিম। আমরা তাই েখাঁজ করেত চাই, 

ভূেপ�নােথর ‘পয্াি�য়ট �েফট’ ও বাংলা ‘�ামী িবেবকান�, বই 

দু’িটর সম� সংবাদ িক স�ণূর্ভােব একােলর পাঠকেদর জানা 

হেয় িগেয়েছ?

আমার িনেজর অিভ�তা। যত বারই এই বই দু’িট খুিল 

ততবারই আমার িব�েয়র পিরমাণ েবেড় যায়। সাগরপােরর 

ে�তা� অনুরাগীরা েকােনািদন হয়েতা তাঁেদর আতসকাচ িনেয় 

বসেবন, আমােদর িকছ ুঅ�তা দরূ করেবন।

ভূেপ�নােথর এই বইেয়র �থম �কাশ ১৯৫৪, এবং �থম 

সং�রণ সে� সে� িনঃেশিষত হেয় যায়। ি�তীয় সংেশািধত 

সং�রেণর �কাশ অেনক বছর পের। স�াদকীয় বয্াখয্া, 

িবেবকান�েক েকউ েকউ ‘পয্াি�য়ট েস�’ (Patriot saint) 
আখয্া িদেয়েছন, িক� �াতা ভূেপ�নাথই তাঁেক �থম ‘Patriot 
Prophet’ আখয্া িদেয়েছন।

ভ� রি�তবাবরু কাজ েথেক জানা যায়, বহুযুগ আেগ 

ভূেপ�নােথর পরামেশর্ই িতিন �কাশন বয্বসায় নােমন এবং 

সুিবশাল ও সুিবখয্াত পুরাণ িসিরেজর সূচনা কেরন।

ভূেপ�নাথ রিচত এই ি�তীয় সং�রণেক িতিন বেলেছন, ‘a 
great book…his humble tribute to the cherishes 
memory of a great  son of India’.

ইংিরিজ ও বাংলা বই েয পর�েরর অনুবাদ নয় তা বুঝেত 

আমার িনেজরও িকছ ুসময় েলেগ িগেয়িছল। এখন দুঃখ হয় তাঁেক 

যখন কিফ হাউেস সামনাসামিন েপেয়িছ েকন তাঁেক িজেগয্স 

কিরিন।

এখন বিুঝ, মেহ�নাথ ও ভূেপ�নাথেক না জানেল, আমােদর 

িবেবকান�েক স�ণূর্ বুেঝ ওঠা স�ব নয়। একসময় আমােদর 

বলা হত, �ীরামকৃ� ও নের�নাথেক েবাঝার পে� কথামৃত ও 

লীলা�স�ই যেথ�। পের মেন হেলা, ভূবেন�রী দ� তাঁর কিন� 

পু�েক মােঝ মােঝ েযসব তথয্ িদেয়েছন এবং যা ভূেপ�নাথ মােঝ 

মােঝ তাঁর দু’িট বইেত িদেয়েছন তা না জানেল িবেবকান�েক 

পুেরা জানা স�ব নয়। েযমন তাঁর মােয়র ে�ট �য্া� ফাদার, 

একসময় আ�ায় কাজ করেতন এবং েসখান েথেক এক �ীতদাস 

ও �ীতদাসী কলকাতায় এেন তােদর িববাহ িদেয়িছেলন। এই 

দ�িত মুি� েপেয় বলরাম েদ ি�েট একটা েদাকান েখােল এবং 

এেদর নতুন পিরচয় ‘দ� ও কায়�’।

বহু বছর পের (১৯১১) িনউ ইয়েকর্ িস�ার িনেবিদতার সে� 

ভূেপ�নােথর েদখা হেল িস�ার বেলন, তুিম েদেশর জেনয্ 

উৎসিগর্ত, িবেয় েকােরা না।

িনেজর পিরবােরর অেনক িববরণ ভূেপ�নাথ িদেয়েছন। 
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‘আমার বাবার চার পু� ও ছ’কনয্া। তাঁেদর �থম পু� নের�নাথ 

নন, িশশুকােলই �থম পুে�র েদহাবসান, �থম কনয্ার নাম 

হারামিণ। পেরর েবােনর নাম �ণর্ময়ী, তারপের নের�নাথ। 

তারপর িতন েবান, সবার েশেষ মেহ�নাথ। কলকাতায় 

ভূেপ�নােথর জ� ৪ েসে��র ১৮৮০।

ভূেপ�নাথ তাঁর ইংিরিজ ও বাংলা বইেত নানা িব�য়কর 

িবেবকান� উ�িৃত িদেয়েছন। েযমন: ‘রাজয্ র�া ও িনেজর 

সুেখর জনয্... রাজা �ায়ই তাঁর �জােদর স�দ িনেয় িনেতন, 

তাঁর অনয্তম নজর ৈবশয্র িদেক।’ তারপর রেয়েছ েসই িবখয্াত 

উ�িৃত: ‘রাজা অবশয্ই ৈবশয্েক লুট করেত পােরন, এবং শু�েক 

অবশয্ই হতয্া করেত পােরন।’

�াচীন কািহিন েথেক ভূেপ�নােথর উ�িৃত: পুরােণ অেনক 

উদাহরণ রেয়েছ েযখােন �া�ণরা �ি�য় হেয় িগেয়েছন।

�ামীজী েথেক �াতা ভূেপ�নােথর আর একিট গুরু�পূণর্ 

উ�িৃত: আমরা এমন ধমর্ চাই যা আমােদর েদেব ‘faith in our-
selves, a national self respect and the power to 
feed and educate the poor and relieve the misery 
around us.’     

আর একিট �রণীয় িস�া�, দ�রা িনেজেদর কায়� না বেল 

�ি�য় বলুক। ভূেপ�নাথ তাঁর দাদার �ি�য় িচ�ার বণর্না: ‘You 
speak of the meat eating kshatriyas, Meat or no 
meat, it is they who are the father of all that is 
noble and beautiful in Hinduism. Who wrote 
the Upanishads? Who was Rama? Who was 
Krishna? Who was Buddha? েদখা যাে� এেদেশর 

পিরবতর্েনর মূেল �ি�য়।

কলকাতার তৎকালীন িবিভ� দল স�েকর্ সমাজতাি�ক 

ভূেপ�নাথ নানা খবর িদেয়েছন তাঁর বাংলা বইেত। তখন 

নািক ছাতুবাবরু েনতৃে� ৬০০ েগা�ী িছল। ‘�া�ণ েভাজন মােন 

ফলাহার। ...ছানা অখাদয্ িছল কারণ মনুর িবধান অনুসাের ফাটা 

দুেধর সাম�ী �হণীয় নয় ... এখানকার ‘ছানা’ আর জামর্ান 

‘পট-িচজ’ একই িজিনস। বয্াে�েলর ডাচ কিরগেররা বাঙািল 

কািরগরেদর জামর্ান ছানা এবং িচজ ��ত করেত িশিখেয়িছল। 

...েসই রূপ ‘কিপ’ বজর্নীয়, কারণ িবেদশ েথেক আমদািনকৃত। 

আমােদর মাতৃেদবীর েছাটেবলায় ইহা িহ�েুদর খাদয্�েবয্র 

অ�ভুর্� িছল না। ঊনিবংশ শতেকর েকােনাসমেয় বরাহনগের 

�থেম এক গৃহ� বািড়েত িনম�েণ সবর্�থম লুিচ ও ছ�া খাওয়ার 

বয্বহার আর� হয়।

ভূেপ�নাথ তাঁর মাতামহীর কােছ সতীদােহর নােম দুই 

িবধবােক েবেঁধ পুিড়েয় মারার িববরণ শুেনেছন।

ভূেপ�নােথর িবিভ� রচনা েথেক আমারও যেথ� কৃত�তার 

কারণ রেয়েছ। িতিনই জািনেয়েছন িপতৃেদব িব�নাথ একসময় 

অেনয্র নােম ‘সুেলাচনা’ উপনয্াস রচনা কেরন ১৮৮০ সােল। 

এখানকার েকােনা লাইে�িরেত েগাপালচ� দে�র নােম �কািশত 

এই বইেয়র স�ান না েপেয় আিম একসময় ল�েনর ি�িটশ 

লাইে�িরর �রণাপ� হই এবং এই বইেয়র ফেটাকিপ এেন 

কলকাতায় পুনঃ�কাশ কির। িহি� ও বাংলায় িব�নােথর আরও 

একিট বই ‘িশ�াচার প�িত’ কলকাতায় �কািশত কেরন হীরালাল 

েঢাল। েসই বই িক� আিম আজও েচােখ েদিখিন।

ভূেপ�নােথর বাংলা বইেত িকছ ুমমর্�শর্ী ম�বয্ আেছ—‘েদশ 

েছেড় চেল যাবার আেগ ভিগনী িনেবিদতার কােছ িবদায় েনবার 

সময় আিম অনুেরাধ কেরিছলাম, আমার অনুপি�িতেত িতিন েযন 

আমার মা-েক েদখােশানা কেরন। িতিন আমার এ-অনুেরাধ র�া 

কেরিছেলন। িতিন মা-েক বলেতন: ‘ভূেপন আপনােক েদখবার 

জনয্ আমােক বেল েগেছন’।

বাংলা ‘�ামী িবেবকান�েক’ ভূেপ�নাথ দ� েয মূলয্বান 

উ�িৃতর �ণর্খিনেত রূপা�িরত কেরিছেলন তা আজও আমরা 

স�ণূর্ বঝুেত পা  িরিন। তাঁর িবখয্াত উি�: বিণেকর িব�-ৈবভেবর 

জগেত িভ�াপাে�র েকানও �ান েনই।

িফের আসার সময় ভূেপ�নােথ। এবােরর শারদসংখয্ায় 

পুনরাবিৃ�র আশ�া থাকেলও আর একবার বলা েযেত পাের 

ভূেপ�নাথ তাঁর েজয্� �াতার জগৎ-িচ�া স�ে� যা বেল িগেয়েছন 

তার েকানও তুলনা েনই, অতুলনীয় এই দু’িট বই এেদেশর 

মানুষেদর বারবার পড়া �েয়াজন, �েয়াজন এবং �েয়াজন।

সংি�� জীবন কথার জনয্ সংসদ বাংলা চিরতািভধােনর উপর 

এেদেশর সবাইেক িনভর্র করেত হয়। েসখানকার উ�িৃতর সামানয্ 

অংশ এেসেছ ভূেপ�নােথর বাংলা ও ইংিরিজ বই েথেক। জ� 

৪ েসে��র ১৮৮০, েদহাবসান ২৫ িডেস�র ১৯৬১। কলকাতা 

েমে�াপিলটন ইনি�িটউশন েথেক এ�াস পাশ কের একসময় 

�া�সমােজর িশবনাথ শা�ীর সে� পিরিচত হন। ১৯০২ সােল 

বয্াির�ার িপ িমে�র িলখিন ব� ৈব�িবক সিমিতেত েযাগ েদন। 

...মাডিলর্ন ও গয্ািরব  ি�র আদশর্ তাঁর �াথিমক ৈব�িবক জীবেন 

গভীর েরখাপাত কের। অরিবে�র সহায়তায় সা�ািহক যুগা�েরর 

স�াদক হন। ...েবআইিন ই�াহার �কাশ কের ১৯০৭ সা  েল তাঁর 

১ বছেরর স�ম কারাদ� হয় এবং একসময় ছ�েবেশ আেমিরকা 

যা�া কেরন। ১৯১২ সােল িনউইয়কর্ িব�িবদয্ালয় েথেক �াতক 

হন। এবং ২ বছর পর �াউন িব�িবদয্ালেয়র এম এ িডি� লাভ 

কেরও �থম িব�যু� শুরু হেল িতিন বািলর্েন আেসন এবং 

বািলর্ন কিমিটর স�াদক হন। এসব িতিন িনেজর বইেত বণর্না 

কেরেছন। ১৯২৩ সােল হামবগুর্ িব�িবদয্ালয় েথেক সমাজত� ও 

নৃতে� ড�েরট উপািধ পান। এর আেগ ১৯২১ িতিন মে�ােত 

আেসন এবং েলিনেনর কােছ ভারেতর পিরি�িত িনেয় একিট 

গেবষণাপ� �দান কেরন। ভারতবেষর্ িফের ব�ীয় �ােদিশক 

কিমিট এবং িনিখল ভারত কিমিটর সদসয্ হন। পরবতর্ী একসময় 

িতিন ে�ড ইউিনয়ন কংে�েসর সভাপিত হন। তাঁর উে�খেযাগয্ 

বই: ‘অ�কািশত রাজৈনিতক ইিতহাস’, ‘তরুেণর অিভযান’, 

‘েযৗবেনর সাধনা’, ‘ভারতীয় সমাজ প�িত’, ‘আমার আেমিরকার 

অিভ�তা’, ‘বাংলার ইিতহাস’ ইতয্ািদ। ইংিরিজেত তাঁর িবখয্াত 

বই ‘Vivekananda the Socialist’.
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প�াশ বছেরর গান-জীবন িনেয় কািহনী িচ� ৈতির হেলা। 

েকমন এই অনুভূিত? 

আমার স�ীত জীবন িনভর্র কািহিন িচ� করার জনয্ 

‘েরা�ুর’ যখন উেদয্াগ িনল, খুব অবাক হেয়িছলাম। আমার 

মেন হি�ল, আিম েতা েকানও মহাপুরুষ নই। আমার েথেকও 

বহু গুণী মানুষ আেছন। িবেশষ কের েযটা মেন হেলা, বহু গুণী 

মানুেষর েবঁেচ থাকেত েকানও মূলয্ায়ন হয় না। আিম একজন 

সাধারণ মানুষ হেয় েসই সুেযাগ পাি�। এ এক পরম পাওয়া। 

আ�ত হেয় যাই। কেয়কজন িমেল এক অস�ব উেদয্াগেক 

কীভােব স�ব কের তুলেলন তা েদখলাম। আিদনাথ দাস, 

ৈসকত— কােক েছেড় কার কথা বলব? ি�েয়িটভ িটেম 

যাঁরা কাজ কেরেছন, তাঁরা এসআরএফিটআই’র অধয্াপক। 

�যুি� বািহনীও খুব েখেটেছ। এই কাজিট যাঁরা করেলন, 

তাঁেদর হােত িক� পযর্া� অথর্ িছল না। িছল ইে�শি�। 

তারই জয় হেয়েছ। এক ঘ�া দশ িমিনেটর একিট কািহিন 

িচ� েদখেত েদখেত েকানও একিট মুহূতর্ও মেন হয়িন উেঠ 

যাই। কাজিট অতয্� �েফশনািল করা হেয়েছ। ভীষণ সু� 

িকছু বয্াপার িছল। তা দারুণভােব তুেল ধরা হেয়েছ। আমার 

মেতা একজন স�ীত িশ�ীর গণস�ীত িশ�ী হেয় ওঠার জািনর্ 

তুেল ধেরেছ এই কািহিন িচ�। আশা রািখ, আগামী �জ�েক 

তা উ�� করেব।

দীঘর্ এই গান-জীবন িনেয় িপছেনর িদেক তাকােল কােদর 

কথা েবিশ মেন পেড়?

মানুেষর কাজ করেত করেত আে�ালেনর মেধয্ থাকেত 

থাকেত মানুেষর িশ�ী হেয় উেঠিছ। তার িপছেন অবশয্ই িকছু 

অণুস� কাজ কেরেছ। অেনক মানুেষর অবদান আেছ। অবশয্ই 

তাঁেদর সাহচেযর্ এই জায়গা পযর্� আসা। আিম েয িবরাট িকছু 

জািন তা নয়। বরং মেন কির, আিম েসই অেথর্ িকছুই জািন না 

এখনও। আরও অেনক জানার অবকাশ রেয় িগেয়েছ। 

আিম েকানও রাজৈনিতক দেলর সভয্ নই। িক� মেন �ােণ 

বামপ�ী সং�িতেত ১০০ শতাংশ িব�াসী একজন মানুষ। চুয়া� 

বছর ধের গানবাজনা করিছ, ভােলােবেস। মানুেষর জনয্ গান 

ৈতির করার এই িশ�া িক� একিট �ি�য়া। আর এই েবাধ 

আমার মেধয্ গেড় উেঠেছ েহমা� িব�াস, সিলল েচৗধুির, 

িদলীপ েসনগু�, নেরন মুখািজর্েদর সাহচেযর্। ওঁেদর সে� 

থাকেত থাকেতই িনেজেক িনেজর মেতা কের ৈতির কের 

িনেয়িছ। আমার েয স�ীতেবাধ তার রূপা�র করেত েপেরিছ 

মানুেষর জনয্ গােনর মেধয্ িদেয়। 

কয়য্ার এবং বয্া�, আপনার েচােখ এই দুই ধারার 

পাথর্কয্ কী? 

এখন েতা বয্া� কালচারও �ায় উেঠ যাওয়ার মুেখ। তেব 

েদশেক

 সব েথেক েবিশ 

ভােলাবােসন 

বামপ�ীরাই

স�ীত জীবেনর প�াশ বছর পার। আজেকর গানবাজনা ভাবায় তাঁেক? 

েদশা�েবাধক গান আর গণস�ীত, একই িবষয়? কী মেন কেরন েহমা� 

িব�াস, সিলল েচৗধুিরর ে�হধনয্ কলয্াণ েসন বরাট? েশানা যাক তাঁর মুেখই। 

সা �া ৎ কা র
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কয়য্ার এবং বয্াে�র মেধয্ একটা েমৗিলক পাথর্কয্ আেছ। 

কয়য্ার পা�াতয্ �পদী গায়কীর মেধয্ পেড়। কয়য্াের গােনর 

অ�স�া, অল�রণ সব িকছুর মেধয্ই �ািসকাল একটা বয্াপার 

আেছ। আর বয্া� মূলত রেকর উপর িনভর্র কের ৈতির হেয়েছ। 

অনয্ ধরেনর গানও বয্াে� অবশয্ই হয় বা হেয়েছ। কয়য্ােরর 

ে�ে� একটা আদশর্গত বয্াপার কাজ কের, িবেশষত আমােদর 

এখােন। কয়য্ার মানুেষর জনয্ গান বাঁেধ। গণনাটয্ েথেক 

আজ পযর্� যত কয়য্ার ৈতির হেয়েছ এখনও পযর্�, �েতয্েক 

মানুেষর জনয্ গান ৈতির কেরেছ। বয্াে�র েসই দায়ব�তার 

জায়গা েনই। মানুেষর কােছ েকানও ব�বয্ তুেল ধরার বয্াপার 

েনই তােদর। িনছক িবেনাদেনর জনয্ই গানবাজনা কেরন 

বয্াে�র িশ�ীরা। এর মেধয্ও কী বয্িত�ম েনই? িকছু িকছু 

বয্াে�র দু’-একটা গান মানুেষর কাছাকািছ যাওয়ার মেতা। 

একসে� থাকার েয একটা মানিসকতা, েসটাও বয্াে�র ে�ে� 

কম। আমার দেলর বয়স ৪৩ বছর। আমরা �ায় ১০০ জন 

এত বছর ধের একসে� েথেকিছ। আর একটা পাঁচ জেনর বয্া� 

একসে� থাকেত পাের না। জনি�য় বয্া�গুিলর অিধকাংশই 

এখন আ� েনই। যাঁেদর িনেয় শুরু হেয়িছল, তাঁরা একসে� 

কাজ করেত পােরনিন। তার কারণ হেলা, এেদর িপছেন একটা 

কমন ই�াের� কাজ কেরিন। েসটা হেলা আদশর্গত জায়গা। 

এইটা থাকার ফেল এতগুেলা মানুষ আমরা একসে� থাকেত 

েপেরিছ। এর মেধয্ও বয্িত�ম আেছ। বয্াে�ও ভােলা গায়ক 

আেছন, ভােলা কে�াজার আেছন, সেবর্াপির ভােলা মানুষ 

আেছন। সবই আেছ। িক� পাঁচ জন ভােলা মানুষেকও একসে� 

জেড়া করা যায়িন েবিশিদেনর জনয্। কয়য্ােরর ে�ে� এতগুেলা 

েছেলেমেয়েক দাঁড় কিরেয় রাখা িগেয়েছ।

বয্া� েকন হািরেয় যাে�? কী মেন হয় আপনার?

ভীষণ িরিপেটশন। একই সুর, একই কথা ঘুিরেয় িফিরেয়। 

শুধুই নাচলাম। ৈবিচ�হীনতার বয্াপার আেছ। আমােদর 

কয়য্াের দৃশয্ায়ন রািখ। ওেদর দৃশয্ক� থােক না। শুধুই গান। 

গানগুেলার মেধয্ও একই ধরন। তাৎ�িণক চটক েদওয়া শুধু। 

িচরকালীন গােন যা যা রসদ থােক, তা েনই। েসটা েগৗতেমর 

গােন পাওয়া িগেয়িছল। েভেব েদেখেছা... ওই গান েসই সময় 

েগৗতম েলেখন। যা িচরকালীন। েসই গান আর ৈতির হয়িন। 

বাংলা আধুিনক গান বা এখন েয ধরেনর গান হে� তা 

িনেয় আপনার মতামত কী?

একটু নয় েবশ নতুন হাওয়া এেসেছ। অেনক নতুন 

েছেলেমেয় গান করেছ। স�ীেতর সিঠক �ান িনেয় কাজ 

করেছ। েযটা হেয়েছ, েসটার জনয্ শুধু গান দায়ী নয়। এখন 

একটা গান েথেক যাওয়া খুব শ�। এখন এই মুহূেতর্ একটা 

ইংেরিজ গােনর কথা ভাবেলও ৫০ বছর আেগর সাউ� অব 

িমউিজকই মেন আেস। গত পাঁচ বছেরর েকানও গান। এটা 

একটা ে�াবাল সমসয্া। চািহদার তুলনায় েযাগান েবিশ হেয় 

যাে�। ভােলা গান মানুেষর কােছ েপৗঁছাে� না। িক� এখন 

নানারকম পরী�া-িনরী�া হে�। ভােলা কাজ হে�। এঁেদর 

পােশ আমােদর সকেলর থাকা উিচত। আমােদর সময় সব ভােলা 

িছল, আর এখন সব খারাপ, একথা যাঁরা বেলন, আিম তাঁেদর 

দেল নই। আিমও এঁেদর কাজ উপেভাগ কির, েশখার েচ�া কির 

ভােলা িদক। হতাশ হওয়ার মেতা অব�ায় আমরা েনই। 

এখন কী গােন জীবনেবােধর অভাব আেছ বেল মেন হয় 

আপনার?

সিললদা একজন মাতােলর মুখ িদেয় দুিনয়ার লা� গান 

গাইেয়েছন। িসেনমােত। তাঁেদর মেধয্ আসেল একটা সামািজক 

দায়ব�তা িছল। অব�য় সবর্�েরর। রাজৈনিতক, সামািজক 

অব�য় েদিখ। আসেল আমােদর েয সাং�িতক পিরম�ল, 

এটা েতা একটা আধার আমােদর। সমাজেক ধের রােখ িক� 

সং�িত। এই আধারই ডয্ােমজ হেয় যাে�। ফেল সবিকছুেতই 

অব�েয়র �িতফলন েদখা যাে�। সারা পৃিথবীেতই যখন 

েকানও আ�মণ নািমেয় আনা হেয়েছ, �থেমই শাসক েচ�া 

কেরেছ সং�িতর েমরুদ� েভেঙ েদওয়ার। এটা ভাঙেলই সব 

ন� হেয় যায়। আর তা িক� সফলও হেয়েছ। সময় লাগেব। 

িক� এই লড়াই আমােদর চািলেয় েযেত হেব। এটা যিদ েছেড় 

িদই আমরা তাহেল মানুষ বেল িকছু আর পৃিথবীেত থাকেব না। 

যার মান আর হুঁশ থাকেব। 

েদশা�েবাধক গান ও গণস�ীেতর েকানও িমল আেছ 

িক?

িমল আেছ অবশয্ই। েহমা� িব�াস একটা দারুণ কথা 

বেলিছেলন, েদশে�েমর ধারা যখন জনেচতনার মেধয্ িদেয় 

আ�জর্ািতক েমাহনায় িগেয় েমেশ তখন গণস�ীেতর জ� হয়। 

অথর্াৎ েদশা�েবাধ থাকেব, তার সে� যখন আ�জর্ািতকতােবাধ 

িমশেব, তখন গণস�ীত জ� েনেব। এরকম অসংখয্ গান আেছ। 

সিতয্ বলেত কী, আিম েবশ িকছু সমাজতাি�ক েদেশ িগেয়িছ। 

েসখােন তারা িক� তােদর �য্াগ, অস�ব েরসেপ� কের। 

জাতীয়তাবাদী জায়গাটা তােদর খুব �ং। চীন, িভেয়তনাম, রািশয়া, 

িকউবা সবর্� েদেখিছ। সারা পৃিথবীটাই যিদ একটা েদশ হেতা, 

তাহেল আর েকানও কথা উঠেতা না। েসই আশােতই আমরা পথ 

চিল। বাধাগুেলা আর থাকেব না। সবাই মানুষ িহসােব থাকেব। 

েসটা হওয়ার আশা আর েদখেত পাি� না। তেব �েদশ ে�েমর 

গান আর জীবনেবােধর গান গণস�ীত এেত েকানও িবেরাধ েনই। 

এেক অপেরর পিরপূরক। আমরা সবরকম গাই। বাইেবল একটা, 

একটাই গীতা, েকারান 

আমােদর একটাই েদশ যখন গাইিছ, তখন আমার যা ব�বয্ তা 

েতা বেলই িদি�। েদশেক েতা ভােলাবাসেতই হেব। আমার িনেজর 

িব�াস বামপ�ীরাই সবেথেক েবিশ িনেজর েদশেক ভােলাবােসন। 

একথা েখালাখুিল বিল, েকানও অসুিবধা েনই আমার বলেত।

সা�াৎকার : স�ারী চে�াপাধয্ায়
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িবেজিপ এবং আরএসএস ি�চািরতা ছাড়া িটেক থাকেত পাের 

না। এই ি�চািরতার মেধয্ েকানও রাখঢাক েনই। এটা তােদর �তীক 

এবং েপেট�। আজ েথেক নয়। শুরু েথেক, জ� ল� েথেক। এখন 

রা�ীয় �মতায় থাকার সুবােদ এই ি�চািরতার আবরণ শতি��, হাজার 

েচ�ায়ও তারা তা েঢেক রাখেত অ�ম। িক� এখনও  অেনকেক তারা 

তােদর ষড়য�ী ভূিমকার আড়ােল আিব� করেত পারেছ। অেনক  

আ�িলক দলও তােদর ি�মুখী ভূিমকা আড়াল করেত পারেছ না। 

তােদর  িব�াসেযাগয্তা স�েটর মেধয্ থাকেলও এই চরম সুিবধাবাদী 

ভূিমকা পিরতয্াগ করেত পারেছ না। কংে�স দেলর মেধয্ �াধীনতার 

সং�ােমর মূলয্েবাধগুিল কাযর্ত িনঃেশষ হেয় েগেছ। তখনও 

এবং �াধীনতা পরবতর্ী সমেয় এই িবপেদর কথা বারবার উ�ািরত 

হেয়েছ। েসই িবপদ তােদর আজেকর ৈদনয্দশায় েটেন নািমেয়েছ। 

আরএসএস-িবেজিপ এই সুেযাগ পূেণর্াদয্েম বয্বহার কের বাজেপয়ী 

আমেলর ছ’বছর এবং েমাদী আমেলর আট বছর ভারেতর শাসন 

�মতায়। এখনও  িবপুল সংখয্াগির�। 

�াধীন ভারেতর ল�য্ িছল গণত�, ধমর্িনরেপ�তা এবং সামািজক 

সুিবচােরর অ�য় �িত�া। এগুিলর সুিনি�তকরেণর �েচ�া অপযর্া� 

এবং একটা দায়সারা মেনাভাব পরবতর্ী কংে�স শাসেন কাজ কেরেছ, 

ই�া, অিভ�ায় যাই থাকুক। �কােশয্ তা নসয্াৎ করার কথা বেলিন। 

জরুির অব�ায় সব অিধকার খবর্ করার সমেয়ও  েসরকম উে�শয্ 

বয্� কেরিন। আরএসএস-িবেজিপ শাসেন এসব মূলয্েবােধর ওপর 

েনেম এেসেছ �ংসা�ক আঘাত। এখন িবপ� ভারতীয় সাধারণত�ই। 

েশষ সীমায় েপৗঁেছ স� পিরবার েজার গলায় এখন বলেত শুরু 

কেরেছ, ‘িহ��ু’ই ধমর্িনরেপ�তা।

রা�পিতর পদ েথেক অবসর �হেণর পর �ণব মুখািজর্ আরএসএস 

স�েকর্ িকছু না জানার ভান কের নাগপুের আরএসএস’র সংবধর্না 

িনেত িগেয়িছেলন। তৃণমূল কংে�স ২০১১ সােল পি�মবে� �মতায় 

আসার আেগ িবেজিপ-আরএসএস’র �িতবাদ করেতা। েমাদী সরকার 

েকে�র �মতায় আসার পর েকৗশেলর পিরবতর্ন হয়। ‘িবেজিপ 

খারাপ িবেজিপ দা�াবাজ’ সহ বহু কথা িতিন বেল আসেছন িবেজিপ 

স�েকর্। িক� তৃণমূল েন�ী ‘আরএসএস েদশে�িমক, আরএসএস 

ভােলা এবং তােত ভােলা েলােকর সমােবশ’ ইতয্ািদও বেল আসেছন। 

আরএসএস-ও তৃণমূল েন�ীর �শংসনীয়তায় সবসময় প�মুখ। 

এটা নয় েয, তৃণমূল েনতা-েন�ীরা আরএসএস-িবেজিপ’র ফয্ািস� 

উে�শয্, অপকীিতর্র ইিতহাস িকছইু জােন না। েজেনও না জানার 

ভান করেত হে� আরএসএস’র িনেদর্শ েমেন স� পিরবােরর মেতাই 

ি�মুখীনতার েকৗশল েমেন চলার জনয্। ২০১৭ সােল িবেজিপ’র 

ওেয়বসাইেট িছল  িনে�া� েঘাষণা: “স� পিরবার নােম পিরিচত 

সংগঠনগুিলর পিরবােরর সবেচেয়  গুরু�পূণর্ সদসয্ আজ ভারতীয় 

জনতা পািটর্ এবং ভারতীয় জনতা পািটর্ রা�ীয় �য়ংেসবক স� 

(আরএসএস) �ারা লািলত। আরএসএস’র মেতাই িবেজিপ ভারেতর 

ঐকয্ ও সংহিত, তার সহজাত পিরিচিত ও সামািজক শি�, বয্ি� 

চির� এবং সাং�িতক অননয্তা যা এই মহান েদেশর ও তার জনগেণর 

হাজার হাজার বছেরর েয ৈবিশ�য্ তার �িত সহজাত।” 

আরএসএস-িবেজিপ’র সে� তৃণমূল দেলর হাত েমলােনা কেব 

েথেক এবং এই িমলেনর উে�শয্ ও িভি� কী এখন িতন দশেক তা 

পির�ার যা আেগ এতটা ��  কখনও িছল না।  

১৯২৫ সােল �িত�ার সমেয়ই আরএসএস’র েঘাষণা: তােদর 

িতন শ�—  মুসিলম,  ি��ান, কিমউিন�রা। তারা ভারেতর 

জাতীয় �াধীনতা আে�ালেনর িবেরািধতা কেরিছল অিবচিলতভােব। 

সহায়তা কেরিছল ি�িটশ শাসকেদর। তখেনা হয়েতা  ভাবেত পােরিন 

েয ফয্ািস� সংগঠেনর সামিরক কায়দা ছাড়াই সা�দািয়কতার িবেষ 

মৃদুল েদমৃদুল েদ

কারা েদশে�িমক 

কারা েদশিবেরাধী 

পিরচয় িমলেব

কিঠন লড়াইেয়    

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব

শা গ ৫
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একিদন েভােটও তারা সরকাের আসেত পাের। �মতায় এেস 

�াধীনতা সং�ামেক অ�ীকার করেত পারেছ না,  কারণ এত িবরাট 

আ�তয্ােগ অিজর্ত �াধীনতা সং�ােমর িবরু�াচরণ করেল েকাণঠাসা 

হেত হেব। আবার �াধীনতা সং�ামী ও গা�ীজীর অবদানেকও মুেছ 

িদেত পারেছ না, মুেখ অ�ত উ�ারণ করেত হে�। �কট ি�চািরতার 

আেরকিট দ�ৃা� এভােবই তারা �াপন কেরেছ।

আরএসএস-িবেজিপ স� পিরবােরর েয েকানও েঘাষণা, 

উি� এবং কাযর্ে�ে� তােদর ি�য়াকলােপ বয্তয্য়হীনভােব �িতিট 

পদে�েপ এই �িবেরািধতা ও ি�চারী ভূিমকা ফুেট ওেঠ। িবেজিপ’র 

েসই ওেয়বসাইেটই েঘাষণা: িবেজিপ একটা শি�শালী সমৃ�, 

আধুিনক, �গিতশীল ও উ�ত দিৃ�ভি�র ভারত গড়েব; �াচীন 

সং�িত ও মূলয্েবাধ তােদর গবর্, ল�য্ গণতাি�ক রা��িত�া, িবেজিপ 

িব�াস কের শাসন পিরচালনার ে�� প�িত গণত�ই; নাগিরেকর 

জনয্ সামািজক-আিথর্ক-রাজৈনিতক  সুিবচার িনি�ত করেব, সকেলর 

থাকেব সমান সুেযাগ, মত�কােশর �াধীনতা িনি�ত করেব িবেজিপ; 

সংিবধােনর �িত পূণর্ আনুগতয্ ও সিতয্কােরর িব�াস রােখ; িবেজিপ’র 

আদশর্ িহ��ু বা সাং�িতক জাতীয়তাবাদ। এই েঘাষণায় িবেজিপ 

উে�খ কেরেছ েয, িহ��ু হেলা জাতীয়তাবাদী ধারণা, ধমর্ীয় ধারণা 

বা ধমর্ শািসত রা� নয়। িবেজিপ’র িলিখত েঘাষণা: ধমর্িনরেপ�তা 

পি�মী মতবাদ, িগজর্ার সে� রাজনীিতর সংঘােতর �িতি�য়ায় 

ধমর্িনরেপ�তার উৎপি�; তােত ধমর্েক রা� েথেক পৃথক করা হয়; 

িক� ভারেত কখেনাই পুেরািহততে�র বা ধমর্ীয় শাসন িছল না, 

ভিবষয্েতও হেব না। ভারতীয় সং�িত হেলা সব ধেমর্র �িত সমান 

মযর্াদার সং�িত, িবেজিপ যখন ‘রামরাজয্’ বা ‘ধমর্রাজয্’র কথা বেল তা 

অথর্ৈনিতক শাসন, যার িভি� সংিবধান �দ� আইেনর শাসন, েকানও 

িব�াস, তার �করণ এবং তার ভজনার সে� এর েকানও স�কর্ েনই।

এরকম কপটচািরতার তুলনা েকাথাও িমলেব না। িবেজিপ’র এই 

মুেখাশ কারও অেচনা নয়। এভােবই আরএসএস লািলত িবেজিপ’র 

কাজ চেল। �মাগত বেল েযেত হেব  একরকম, কের েযেত হেব 

িবপরীত— �চার চলেব স� পিরবােরর ে��� তুেল ধরার জনয্। 

তৃণমূল কংে�স েগাপন কােজ িল� আরএসএস’র েখালা ইিতহােসর 

েকানটা জােন না? ১৯৯৩ সােল কিমউিন�েদর পিরচািলত বাম�� 

সরকারেক েয েকানওভােব উৎখাত করার জনয্ এরােজয্র কংে�েসর 

অভয্�ের বতর্মান তৃণমূল েন�ী িবেজিপ’র সে� েজাট বাঁধার জনয্ 

চাপাচািপ কের। েশষ পযর্� তা রূপ পায় ১৯৯৮ সােলর েলাকসভা 

িনবর্াচেনর সময় তৃণমূল দল ৈতির কের এবং িবেজিপ’র িব�� ব�ু 

বেল েঘাষণা কের। রােজয্ িবেজিপ এবং স� পিরবার শি�হীন 

বেলই তৃণমূলেক সামেন েরেখ তােদর যা�া। েদিশ-িবেদিশ সব 

�িতি�য়ার শি� এবং িমিডয়া তৃণমূলেক সামেন িনেয় আেস। 

গা�ীজী খুেন আরএসএস-েক িমথয্া অিভেযােগ অিভযু� কের 

কংে�স আরএসএস-েক িনিষ� কের বেল িবেজিপ তার েঘাষণাপে� 

বেল। �াধীনতা আে�ালেন িবেজিপ’র িব�াসঘাতী ভূিমকা, েসই 

েথেক �াধীন ভারেত েমৗলবাদী ও সা�দািয়কতার ভূিমকা, বাবির 

মসিজদ ভাঙা, সংখয্ালঘু ও ি��ান হতয্াকা�, জাতৈবষময্,  মিহলা 

িবে�ষ— সবিকছেুত তৃণমূল সায় েদয় আরএসএস’র সে� িটিক বাঁধা 

পেড় আেছ বেল। তৃণমূল শাসেন আরএসএস-িবেজিপ’র শি�বিৃ�র 

মূল শতর্ও পািলত। কিমউিন� ও বামপ�ী িবেরািধতাই এই 

আরএসএস-তৃণমূল স�েকর্র িভি�। মুসিলম েমৗলবাদীেদর উসেক 

িদেয় অথর্, পদ, সুেযাগ-সুিবধা ইতয্ািদ িদেয় তােদর মদত িদেল িহ� ু

েমৗলবাদীেদর �ভূত উপকার হয়। তৃণমূল আরএসএস’র এই �ক� 

িন�ার সে� কাযর্কর করেছ। মুসিলম েমৗলবাদীেদর সে� তৃণমূেলর 

ঘিন�তার অেনকগুিল ঘটনা �কােশয্ আেস, এই েমৗলবাদীেদর 

সরকাির আপয্ায়েন তােদর সংবাদপ� ও �চারপ� �কােশ সাহাযয্ 

করা েথেক যাবতীয় কাজ তৃণমূল কংে�স কের। অনয্িদেক ‘িহ�েু�’র 

�িতেযািগতাও করেত থােক। সা�দািয়ক িবভাজন ও িবে�ষ  সৃি�েত 

তৃণমূল কংে�স অেনকখািন আরএসএস-িবেজিপ-েক স�� করেত 

েপেরেছ। বাইের িবেজিপ-র িবরুে� নাটকীয় তজর্ন-গজর্েন িবিভ� 

িবেরাধীদল িবেজিপ-িবেরাধী ঠাউের তৃণমূলেক সমীহ করেত থােক, 

এ রােজয্ লুটপাট, গণত� �ংস, িবেরাধীেদর ওপর ফয্ািস� কায়দায় 

হামলা তােদর কােছ বড় হেয় েদখা েদয়িন, িমিডয়ার তৃণমূলমুখী 

�চােরও তারা �ভািবত। 

আরএসএস-িবেজিপ’র েকানও েঘাষণাপে�ই, সাভারকর 

েহডেগওয়ার েথেক আরএসএস’র ‘িহ��ু’ ফয্ািস�ধমর্ী েকানও 

গুরুবােকয্র মুেখ ভুেলও উ�ািরত হয়িন েযমন ি�িটশ িবেরািধতা, 

েতমনই ভারেতর বৃহৎ ধনী, েজাতদার, কােলাবাজাির, মজুতদার, 

পঁুিজপিত িশ�পিতেদর িবেরািধতা। বিুঝেয় েদয় বরং তারা তার 

একিন� পৃ�েপাষক।  �ায় ১০০ বছর আেগ েথেক আজ পযর্� েসই 

নীিত অনুসরেণ তারা অটল। 

�াধীনতা আে�ালেনর শুরুর পবর্ বা তার আেগ েথেক ি�িটশ 

ঐিতহািসকেদর �া�  ইিতহাস-িনভর্র হেয় িহ� ুপুনরু�ীবন ও িহ�ু 

জাতীয়তাবােদর �াবলয্ েদখা যায়।  কংে�স �িত�ার পর শীষর্ েনতারা 

তার েমাকািবলায় যানিন। �কৃত অেথর্ই �াধীনতা সং�ােম িবরাট 

অবদান েরেখও অেনেক িহ� ুজাতীয়তাবােদ �ভািবত হয়। ি�িটশেদর 

��েয় মুসিলম িলগ গেড় ওঠার পরপরই ১৯১৫ সােল সারা ভারত 

িহ� ুমহাসভা গিঠত হয় যার েনতৃে� িছেলন মদনেমাহন মালবয্, লালা 

রাজপত রায় এবং িবিশ� কংে�স েনতারা। িহ� ুমহাসভার েনতােদর 

উেদয্ােগই গিঠত হয় আরএসএস। তার �িত�াতা েহডেগওয়ােরর 

গুরু িব এস মুে� ফয্ািস� নীিত ও কাযর্কলাপ আরএসএস’র মাধয্েম 

ভারেত �িত�া করার জনয্ মুেসািলিনর সে� সা�াৎ কের মুেসািলিনর 

�শংসায় েলেখনও অেনেক। আরএসএস’র এই তাি�ক গুরুরাই  

িহটলার-মুেসািলিনর কাযর্�েমর ভ� হেয় ওেঠ ভারেত িহ�রুাজ 

বা িহ�রুা� �িত�ার ল�য্ েঘাষণা কের। েসই ল�য্ েথেক একচুলও 

সেরিন আরএসএস-িবেজিপ, েমাদী সরকার ও স� পিরবার। তা-ই 

কাযর্কর করেছ।  

ইিতহােসর এই ঘটনা�ম, তথয্ ও বয্াখয্া িবে�ষণ িনেয় অসংখয্ 

বই দিলল �কািশত হেয়েছ। েমাদী সরকার ও স� পিরবােরর বতর্মান 

কাজকমর্ িনেয়ও এখন বহু গুরু�পূণর্ ��ািদ �কািশত হে�। �াধীনতা 

সং�ােমর সময় ও পের িবেদেশও ভারতীয় �াধীনতা সং�ােমর অেনক 

ব�বয্ �কািশত হেয়েছ। িক� তখন িবেদেশ এবং েদেশর সবর্� িহ�ু 

সা�দািয়কতা, দি�ণপ�া ও স� পিরবােরর �চার েপৗছঁায়িন। এই 
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কাজ শুরু কের আরএসএস, তারপের ১৯৬৪ সােল গিঠত িব� িহ�ু 

পিরষদ ও অনয্ানয্ অসংখয্ সংগঠন। িমিডয়া ও কেপর্ােরটেদর একােজ 

পুেরাপুির কােজ লাগায়। পি�মী েদেশর �ভূত স�দ বয্বহার কেরও 

িবেদেশ সংগঠন গেড় েতােল। আেমিরকার িনউইয়েকর্ ১৯৭০ সােল 

�বাসীেদর জনয্ িহ� ুইিতহাস ও ধমর্ িশ�া িদেত গঠন কের ‘িহ� ু�য়ং 

েসবক স�’। ধেমর্র বাইের ভারতীয় �বাসীেদর মেধয্ ধমর্িনরেপ�তা, 

সমানািধকার ও সামািজক সুিবচােরর সপে� েসরকম িবরাট েকানও 

সংগঠনই েনই। এই িবেদিশ সে�র মাধয্েম েকািট েকািট টাকা েয স� 

পিরবােরর িবিভ� সংগঠেনর কােছ েসবামূলক কােজর নােম আসেছ, 

�তয্� এলাকায় দিলত আিদবাসী ও িপিছেয় পড়া অংেশর মেধয্ এই 

িবপুল অথর্ িশ�া িচিকৎসা ও ভজন-কীতর্েনর জনয্ েয বয্বহৃত হে� 

তার �ামাণয্ সব সরকাির তথয্ও �কািশত হেয়েছ।

অনয্িদেক িমিডয়ােকও কােজ লাগােনার জনয্ ১৯৮০-৯০ দশক 

েথেক স� পিরবার ধা�াবািজর অথর্নীিতর িবপুল আিথর্ক স�দও 

নানা �কে� িহ��ু �চাের বয্বহার কের। কারণ শুধু উ�বণর্ীয় 

অংেশর এবং মধয্িব� বয্বসায়ী অংেশর �িতিনিধ� করা যেথ� নয়, 

িপিছেয় পড়া অংেশর সমথর্ন ছাড়া আরএসএস’র ল�য্ পূরণ হেব 

না। আে�দকেরর িহ�ধুেমর্র জাত-ৈবষময্, স�দ-ৈবষেময্র কথাও 

দিলতেদর �িৃত েথেক এটা ছাড়া মুেছ েদওয়া যােব না, আবার 

আে�দকেরর �িত তােদর ভি� েদখােনাও চলেত থােক। দিলতেদর 

িবিভ� অংেশর ��ার েছাটখােটা চির�েকও সে�র �চাের তুেল 

ধরা হে�। েযমন, মহাভারেতর একলেবয্র চির�েক তুেল ধরা হে� 

ধমর্পরায়ণ ‘দিলত’ িহেসেব, েয একলবয্ গুরুর �িত স�ান জািনেয় 

তার বেুড়া আ�ুল হাত েথেক িছ� কেরিছল। ে�াণাচােযর্র অিবচার ও 

নৃশংসতার কথা দিলতরা �চার কের আসেছন যুগ যুগ ধের, তােকও 

ভুিলেয় েদওয়ার েচ�া হে� এইভােব। এরকম নিজর অসংখয্, হয়েতা 

হাজার হাজার যা স� পিরবার বয্বহার করেছ। এই �ক� অনুসােরই 

অিমত শাহ এবং িবেজিপ-র শীষর্ েনতারা িমিডয়ার �দশর্নীেত 

আিদবাসীেদর ভ� বািড়েত িগেয় খানািপনা করেছ আিদবাসী েরওয়াজ 

অনুসাের, যা কখেনা েদখা যায়িন। 

পি�মবে� আরএসএস-র এই িবরাট কাযর্�েম িব�� সহায়েকর 

ভূিমকা পালন কের আসেছ তৃণমূল সরকার ও তােদর বািহনী। 

ই�ারেনট ও েসাশাল িমিডয়ার সূ�পাত েথেকই আরএসএস-

িবেজিপ তার বয্বহাের ঝাঁিপেয় পেড়। তােদর িবেদিশ সংগঠনগুিলেকও 

বয্বহার কের। আেমিরকা, ি�েটন ও পি�েমর এই সংগঠনগুিলেত 

আধুিনক কি�উটার �যুি�েত কমর্রত অেনেক আেছ, গুজরািট 

বয্বসায়ী ও �বাসী যারা িহ� ুদি�ণপ�ার সে� যু�, তােদর কােজ 

লাগােনা হয়। মুসিলম ও অনয্ানয্ ধমর্ীয় েগা�ীরও িকছ ুিকছু িবি�� 

িবেদিশ সংগঠন থাকেলও স� পিরবােরর মেতা এত িবরাট েনটওয়াকর্ 

তােদর েনই। েদেশও িবেশষত ২০১০ সাল েথেক ই�ারেনট েসাশাল 

িমিডয়ায় িবরাট অথর্ ও সাংগঠিনক শি� িবিনেয়াগ কের স� 

পিরবার। ২০১৩-১৪ সােল েলাকসভা িনবর্াচেনর ��িতেত তার 

বহুল বয্বহার শুরু হয়। এেদর িদেয় িবকৃত ও ভুেয়া খবর �চার, িহ�ু 

জাতীয়তাবােদর উদ� �চার, �িতপ�েদর বয্ি�� ও ধমর্িনরেপ� 

শি�গুিলর িবরুে� িবে�ষ �চার, ে�াল ি�েগডও ৈতির হয়। গত ৮ 

বছের েমাদী শাসেন েগাটা েসাশাল িমিডয়া স� পিরবােরর কুি�গত, 

যা িদেয় তােদর কুমতলব হািসল করা হে�। গুজব,  কুৎসা-িবে�ষ 

এবং স� পিরবােরর িনিমর্ত ভারতীয় ইিতহাস (যা সবর্াংেশ িবকৃত 

কের িহ�েু�র �চােরর উপেযাগী করা হেয়েছ) এবং েমাদী সরকােরর 

সাফলয্ �চােরর জনয্ েযমন েগাটা িমিডয়ােক কব্ জা কের িনেয়ািজত 

করা হেয়েছ। �ায় সম� িটিভ চয্ােনল ও অনয্ানয্ িডিজটাল মাধয্মেক 

রা�ীয় �মতার বয্বহাের স� পিরবােরর কােজ লাগােনা হয়। েসাশাল 

িমিডয়ায় িবেদিশ েকা�ািনগুিলেক েমাদী সরকােরর এই িনয়ম-িবরু� 

কমর্সূিচ েমেন িনেত বাধয্ করা হয়, তারাও বয্বসার খািতের ভারেত এত 

বড় বাজারেক হাতছাড়া করেত চায় না।

স� পিরবার তােদর �চার অিভযান ৈতির কের ‘জাতীয়তাবাদ বনাম 

েদশে�ািহতার’ িথমেক েক� কের। এই জাতীয়তােবাধ হেলা িহ�ু 

জাতীয়তাবাদই। যার  সমােলাচকেদর আখয্া েদওয়া হেব েদশে�াহী 

বা রা�ে�াহী। ২০১৮ সােলর িডেস�র মােস �রা� দ�র েথেক 

িনেদর্িশকা �কাশ করা হয় েয, দশিট সরকাির তদ�  এেজি� েদেশ 

বয্বহৃত েয েকানও কি�উটাের তেথয্র উপর ‘নজরদাির, আটকােনা, 

ধের েফলা ও বােজয়া�’ ইতয্ািদ করেত পারেব। ২০১৫ সােল 

রাঁিচেত অনুি�ত আরএসএস’র জাতীয় কাযর্করী কিমিটর সভায় এই 

‘জাতীয়তাবাদ বনাম েদশে�ািহতা’ �চার ধারা �হণ করা হয়। িবেজিপ 

সহ স� পিরবােরর ৩৫িট   সংগঠন এই সভায় অংশ েনয়। েদড় 

বছের েমাদী সরকােরর বয্থর্তা ও �িত�িত ভে�র জনয্ জনমানেসর 

িবরূপতা অনয্িদেক ঘুিরেয় েদওয়ার জনয্ এই ে�াগান েতালা হয়। 

স� পিরবােরর জি� বািহনী েসই েথেক এখন পযর্� এই �চার সবর্� 

কাযর্করী করেছ, অসংখয্ আ�মণ এজনয্ সংগিঠত করা হেয়েছ। 

বয্ি�গত আেলাচনা, মতিবিনময়, মত �কােশর অিধকার এবং 

বয্ি�গত পিরসর সুর�ার েমৗিলক অিধকার ল�েনর িবরুে� সুি�ম 

েকােটর্র রায় সে�ও েমাদী সরকার তার কমর্সূিচ কাযর্কর করেছ, তী� 

সা�দািয়ক েমরুকরেণর পাশাপািশ এ ধরেনর নানা �ক� কাযর্কর 

করা হে�। আরএসএস-িবেজিপ’র মত ও পেথ যারা সায় েদেব না 

তােদর েহন�া ও শােয়�া করার জনয্ েমাদী সরকার িনিদর্� পিরক�না 

িনেয়ই চলেছ। সরকার, নের� েমাদী, স� পিরবােরর ভাবমূিতর্র 

পে� �িতকর েসাশাল িমিডয়ায় েপা�-করা সাধারণ মানুষ ও যুবক-

যুবতীেদর নানা অিভেযােগ আটক করার ঘটনা ঘেটই চেলেছ।

েমাদী সরকােরর �মতায় আসার আেগ েথেকই ২০১০-২০১১ 

সাল েথেক এই   আধুিনকতর েসাশাল িমিডয়া, মূল ধারার িমিডয়া 

এবং ইেল�িনক িমিডয়ােক স� পিরবার বয্বহার কের। েগাটা 

কেপর্ােরট শি� �কােশয্ িববিৃত িদেয় েমাদীেক �ধানম�ী পেদর 

জনয্ জয়ী করেত েনেম পেড়। মুখয্ম�ী থাকার সময় ২০১৩  সােল 

নের� েমাদী িনেজেক িহ� ুজাতীয়তাবাদী বেল েঘাষণা কেরন। �াধীন 

ভারেত েকানও সাংিবধািনক পদািধকারী কখনও েকউ িনেজেক 

িহ� ুজাতীয়তাবাদী বেল জািহর কেরনিন। িদি�েত ১৯৪৮ সােলর 

৩০ জানুয়াির যারা গা�ীজীেক হতয্া কের তারা িনেজেদর িহ�ু 

জাতীয়তাবাদী বেল েঘাষণা কেরিছল, মূল অিভযু� নাথুরাম গডেসর 

পিরবার পরবতর্ী সমেয় িনেজেদর আরএসএস পিরবােরর সি�য় সদসয্ 

বেল দািব কেরন। েমাদী জয়ী হওয়ার পর িহ��ু-বািহনী নগর �া�েরর 



 38

দখল িনেয় েনেম পেড়। আরএসএস েনতারা েঘাষণা করেত থােকন, 

‘িহ� ুশাসক পৃথব্ীরাজ েচৗহােনর ১০০০ বছর পর ভারত আবার িহ�ু 

শাসেনর হােত এল’।

১৯৯৯ সােল ই�ারেনট শুরু হওয়ার সময় েথেক িবেজিপ 

এই িমিডয়ার বয্বহার শুরু কের। ২০১১ সােল আ�া হাজােরর 

দুনর্ীিতিবেরাধী আে�ালেন এই িমিডয়ার  সাহােযয্ আরএসএস-িবেজিপ 

�ধান ভূিমকা েনয় অ�রাল েথেক। �ত সারা ভারেত কংে�স 

সরকােরর িবরুে� এই ে�াধ ছিড়েয় পেড়। েযমন আরএসএস’র 

েদশবয্াপী ছিড়েয় থাকা সংগঠন অিতসি�য় হেয় ওেঠ েতমিন েসাশাল 

িমিডয়ার মাধয্েম সব রােজয্ তারা সংেযাগ সাধন কের। েমাবাইেল 

িমস্ ডকল িদেয় সমথর্ন জানােনার নােম কেয়ক ল� েমাবাইল ন�র ও 

তথয্ সংগৃহীত হয়। অরিব� েকজিরওয়াল পের ে�াভ �কাশ কেরন, 

এই তথয্ বা েডটা িবেজিপ’র হােত চেল েগেছ। িবেজিপ’র সদসয্ বিৃ�র 

জনয্ এই চালািক-েকৗশল পের বয্বহৃত হয়। েগাটা িমিডয়া ও �চার 

িদেয় গেড় েতালা হয় েমাদীর ভাবমূিতর্। গুজরাট মেডলেক রূপকথায় 

পিরণত করা সহ বহু িকছ।ু পের িবিভ� ওেয়বসাইট, েহায়াটসঅয্াপ, 

েফসবকু, টুইটার িদেয় েদেশ ও িবেদেশ এই �চার চলেত থােক। 

তােতও সরকােরর বয্থর্তার কারেণ �ি� না থাকায় ২০১৯ েলাকসভা 

িনবর্াচেন পুলওয়ামা, বালােকাট বয্বহৃত হয় উ�াদনা ৈতির করেত, 

অনয্ সব  জরুির িবষয়গুিলেক এভােব েপছেন েঠেল েদওয়া হয়।

২০১৯ েথেক শুরু হেয়েছ কেপর্ােরট-আরএসএস চে�র 

পিরচািলত েক�ীয় �মতার যেথ� ৈ�রতাি�ক বয্বহার। ২০২৪ 

সােল েলাকসভা িনবর্াচেনর ��িতেত এর েচেয়ও ভয়�র েকৗশেলর 

আ�য় েনেব স� পিরবার— সে�হ েনই। হাজার হাজার েকািট টাকা বা 

সীমাহীন অেঢল অেথর্র পাশাপািশ চরম স�দািয়ক েমরুকরণ, িমিডয়া, 

েক�ীয় �মতার পুেরাপুির এ-কােজ িনেয়াগ ইিতমেধয্ই শুরু হেয়েছ। 

িবেরাধীেদর তছনছ করার িনতয্নতুন অিভযােনর তী�তাও বাড়ােনা 

হে�। েক�ীয় তদ� এেজি�, িনবর্াচন কিমশন আেছই, সুি�ম েকাটর্ 

ও হাইেকােটর্র বহু িবতিকর্ত আেদেশও িবচার বয্ব�ার নড়বেড় অব�ান 

�মশ েশাচনীয়তর হে�। িবেজিপ-র কােছ গণতে�র একমা� অথর্ 

সংখয্াগির�তা এবং সংখয্াগির�তার েজাের েয েকানও অনয্ায় অপরাধ 

ও সংিবধান ল�েন ৈবধতা। এই সংখয্াগির�তােক িবপুলতর কের 

িহ�েু�র রা� �াপেনর কাজেক তরাি�ত করেত েয েকানও ফয্ািস� 

প�িতর আ�য় েনওয়া, ধমর্ীয় উ��তা িদেয় জনজীবেনর গভীর েথেক 

গভীরতর দুদর্শােক উিড়েয় েদওয়া, েজার জবরদি� িবকৃত ইিতহাস 

িশ�ার পাঠ�েম চালু করা, েযেকানও সমােলাচনােক, আিথর্ক ও 

অিধকােরর দািবেক িনেমেষর মেধয্ �ংস করার কাজ আরও বয্াপকতা 

লাভ করেব।

ি�চািরতা, বহুচািরতােক বহুগুণ বাড়ােনা হেয়েছ— আরও বাড়েব। 

গা�ীজীর �িত একিদেক আনুগতয্ �কাশ, অনয্িদেক নানা মুখ 

িদেয় গা�ীজীর হতয্াকাে�র েযৗি�কতা �চার কের হতয্াকারীেদর 

শহীদ বীেরর স�ান েদওয়ারর কাজ অেনকিদন েথেক শুরু হেয়েছ। 

একিদেক সংিবধােনর �িত আনুগতয্, অনয্িদেক সংিবধান উপেড় 

েফেল েগাঁড়ািমর মনু�ৃিতর িবধান চালু করার আ�ািলত েঘাষণাও 

চলেছ। 

কিথত আেছ, ি��জে�র েদড় হাজার বছর আেগ মনু�িৃত রিচত। 

আরএসএস’র দাশর্িনক ও তাি�ক েনতা সাভারকর িলেখিছেলন, 

“আমােদর িহ� ু েনশেন েবেদর পর সবেচেয় েবিশ পূজয্ ধমর্শা� 

মনু�ৃিত। �াচীনকাল েথেকই এটা আমােদর সং�িত-রীিতনীিত, িচ�া 

ও অনুশীলেনর িভি�। ...আজ মনু�িৃত-ই িহ� ুআইন।” 

ভারেতর সংিবধান চূড়া� হেল আরএসএস তােত অসে�াষ �কাশ 

কের এই সংিবধান েমেন িনেত চায়িন। ১৯৪৯ সােলর ৩০ নেভ�র 

এক স�াদকীয়েত  আরএসএস মুখপ� অগর্ানাইজার-এ েলখা 

হয়: “আমােদর সংিবধােন �াচীন ভারেতর অতুলনীয় সাংিবধািনক 

িবকােশর �ান হয়িন।...আমােদর সাংিবধািনক পি�তেদর কােছ 

মনু�ৃিতর েকানও মূলয্ েনই।” শূ� বা দিলতেদর িবরুে� জাত 

ৈবষময্েক েগৗরবাি�ত কের এবং মিহলােদর মানুষ িহেসেব �াধীনতা 

েদওয়ারর িবরুে� মনুর  আইেন বলা হেয়েছ। একিদেক ‘েবিট বাঁচাও’, 

দিলতেদর টানার েচ�া— অনয্িদেক স� পিরবােরর শীষর্েনতা এমনিক 

সংসদ ম�ীরাও মনু�িৃতেক চালু করার জনয্ েজার  কদেম �চার 

চালায়। 

অতীেতর কল�জনক ভূিমকা এবং বতর্মােন গণতাি�ক ধমর্িনরেপ� 

সাধারণতে�র  চরম শ�তা করার জনয্ আরএসএস’র িবরুে� তৃণমলূ 

কংে�স একিট শ�ও উ�ারণ কের না, বাধয্বাধকতার জনয্ উলেট 

�শি� করেতই হয়। এ কারেণ এত দুনর্ীিত েকেল�াির অরাজকতা 

িনেয় তারা পার েপেয় যায়। েযমন িবেজিপ েনতা এবং িবেজিপ শািসত 

রাজয্গুিলও অনুরূপ সমাদর পায়। কারণ েমাদী সরকােরর হােতই 

সবর্ময় ৈ�র �মতা এবং শাসন ও তার িবচােরর দ�। 

সরকার ও �শাসেনর এই বাড়াবািড় ও যেথ�াচার �িতহত করাই 

িবচারবয্ব�ার �াথিমক কতর্বয্, যা গত কেয়ক বছেরর েবশ িকছু 

মামলায় শুধু লি�ত হে� তা ,নয় সংিবধােনর ৩২ ধারায় আদালেত 

আেবদন করার েমৗিলক অিধকার খবর্ হে�, আেবদনকারীর �িতও 

শাি�মূলক আচরণ করা হে�। ধমর্ীয় ঘৃণা িবে�ষ ও সা�দািয়ক 

রাজনীিতর িবরুে�ও আদালত সংিবধান অনুযায়ী সুিনিদর্� অিভমত 

বা রায়�কােশ িতন দশক ধের েদালাচেল ভুগেছ।

আজেকর পিরি�িতর পটভূিম অতীেতই েদখা িগেয়েছ, যখন তার 

যথাথর্ েমাকািবলা  হয়িন। ১৯২৬ সােলর েশেষ মিতলাল েনহরু তাঁর 

পু� জওহরলাল েনহরুেক িলেখিছেলন েয, সা�দািয়ক িবে�ষ সৃি� 

ও েভাটারেদর বয্াপকভােব ঘুষ েদওয়া চালু প�িত হেয় দাঁিড়েয়েছ।...

মালবয্ লালাচ� িবড়লার অেথর্ পু� হেয় কংে�স দখল করার �চ� 

েচ�া করেছ।

তখন িবড়লা একা নয় ধনীমহল, মালবয্ লালা শুধু নয়, তােদর 

েপছেন িছল আরএসএস। �ায় ১০০ বছর পর একই দশা। বরং 

আরও ভয়�র অব�া। েদশ  দখেল নতুন িহ�রুাে�র জনয্ সা�দািয়ক 

িবে�ষ ও িবপুল টাকার ে�াত সুনািমেত রূপ িনেয়েছ। মজুত 

আদািন-আ�ািনেদর অেথর্র পবর্ত। এই িবে�ষেণর েচেয়ও জরুির 

আরএসএস-িবেজিপ এবং তার এই িবশাল কমর্কাে�র হাত েথেক 

ভারতীয় সাধারণত� ও জনগণেক র�া করা। েকান শি� েদশে�িমক 

ও গণতাি�ক, এবং েকান শি� েদশিবেরাধী ও ফয্ািস� ৈ�রতে�র 

পূজারী— তার �কৃত পিরচয় িমলেব আজেকর কিঠন লড়াইেত।
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‘‘নািগনীরা চািরিদেক েফিলেতেছ িবষা� িনঃ�াস,

শাি�র লিলত বাণী েশানাইেব বয্থর্ পিরহাস-

িবদায় েনবার আেগ তাই

ডাক িদেয় যাই

দানেবর সােথ যারা সং�ােমর তের

��ত হেতেছ ঘের ঘের।’’

রবী�নাথ ঠাকুর

শাি�িনেকতন

২৫ িডেস�র, ১৯৩৭

সমাজতাি�ক েসািভেয়ত ইউিনয়েনর পতেনর পের পুঁিজবাদ 

সারা িবে� এক�� আিধপতয্ িব�ােরর লে�য্ উপ�াপন 

কেরিছল নতুন ে�াগান উদারীকরণ-েবসরকািরকরণ-িব�ায়ন। 

েসই ে�াগানেক বা�বায়েনর ধাপ েথেক পুঁিজবাদ এখন নয়া 

উদারনীিত �েয়ােগর ধােপ পা েরেখেছ। এই নয়া উদার 

িব�ায়েনর ধােপ পুঁিজবাদ ইিতমেধয্ই তার িনয়�ণেক �সািরত 

কেরেছ নতুন নতুন রূেপর অথর্ৈনিতক এলাকায়। েসগুিলর 

মেধয্ সবর্ািধক গুরু�পূণর্ েবাধ হয় পিরেবেশর েসই সব স�দ, 

েযগুিলর সে� মানবজীবন ওতে�াতভােব জিড়ত। েসই িনয়�ণ 

�সােরর সে� সে�ই পিরেবেশর ওই স�দগুিলেক েক� কের 

পুঁিজবােদর অভয্�ের সংঘাত ও যুে�র উপাদানও িবকিশত 

হেয়েছ �াভািবক িনয়েমই। 

পুঁিজবােদর িচর�ন অভয্�রীণ �ে�র পিরণিতেতই 

পৃিথবীেক �তয্� করেত হেয়েছ দু’-দু’িট িব�যু�। তেব শুধু 

দু’িট িব�যু�র মেধয্ই পৃিথবীেত সংঘষর্ সীমাব� থােকিন। 

উনিবংশ শতা�ীেত পৃিথবী এমন সংঘষর্ েদেখেছ অনয্ েদেশর 

জিমর উপর ঔপিনেবিশক িনয়�ণ �সােরর �েচ�ায়। িবংশ 

শতা�ীেত সংঘাত মূলত হেয়েছ �ালািন েতেলর মেতা শি�র 

উৎসেক দখল করার লে�য্। একিবংশ শতা�ীেত পৃিথবী 

জয়তী েঘাষজয়তী েঘাষ

অসুেখর

পৃিথবী

� ব �
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হয়েতা েদখেত চেলেছ জেলর উপর �মবধর্মান িনয়�ণ 

কােয়েমর উে�েশয্ পিরচািলত যু�েক। ব�ত, আজেকর 

পুঁিজবােদর আিধপতয্মূলক সা�াজয্বাদী তৎপরতার অনয্তম 

�ধান ৈবিশ�য্ হেয় উেঠেছ পৃিথবীর �াকৃিতক স�দ িনেয় 

যেথ�াচার এবং পিরেবেশর উপর তার েনিতবাচক �ভােবর 

দায় এড়ােনার অপেচ�া। তার �িতফলন েদখা যাে� উ�ত ও 

অিভজাত েদশগুিলেত জীবনযা�ার ধরেন, যা বাতােস কাবর্ন 

িনঃসরণ বািড়েয় চলার সে� সে� পৃিথবীর বা�তে� ফাটলেক 

�মশ চওড়া করেছ। তার �িতফলন ঘটেছ আবহাওয়া 

পিরবতর্েনর েনিতবাচক �বণতাগুিল িনেয় আ�জর্ািতক 

�েরর আেলাচনাগুিলেত, েযখােন উ�ত পুঁিজবাদী েদশগুিল 

সমসয্া সমাধােনর জনয্ িব�াি�কর ��াব িদে�। আমরা তার 

�িতফলন েদখেত পাি� িব� লি� পুঁিজর ভূিমকায়, যা কাবর্ন 

িনঃসরণ কমােনার জনয্ কাযর্করী েকৗশল রূপায়েন �েয়াজনীয় 

অেথর্র সং�ান করেত বয্থর্।

ঐিতহািসক তথয্ বলেছ, ১৮৫০ েথেক ২০১১ সােলর 

মেধয্ িবে� কাবর্ন িনঃসরেণর েয �মবৃি� ঘেটেছ, তার ৮০ 

শতাংেশর জনয্ দায়ী আজেকর তথাকিথত উ�ত েদশগুিল। 

এই �মবধর্মান কাবর্ন িনঃসরণই পৃিথবীর বায়ুম�েল 

ি�নহাউস গয্ােসর ঘনীভবন বািড়েয়েছ, যা আবহাওয়া বা 

জলবায়ুর পিরবতর্েন তাৎপযর্পূণর্ মা�ায় েনিতবাচক ভূিমকা 

পালন কেরেছ। ��তই পৃিথবী নামক এই �হেক কেয়কিট 

মা� ধনী েদশ েযভােব অিত মা�ায় েশাষণ কেরেছ ও তার 

�াকৃিতক স�েদর অপবয্বহার কেরেছ, আবহাওয়ার 

আজেকর পিরবতর্ন তারই পিরণিত। ল�ণীয় িবষয় হেলা, এই 

েদশগুিলেত বাস কেরন িবে�র জনসংখয্ার মা� ১৪ শতাংশ। 

এই মুি�েময় সংখয্ক েদশগুিলর অিবমৃষয্কািরতার ফল ভুগেছন 

েগাটা িবে�র মানুষ। উ�য়নশীল েদশগুিলেত আবহাওয়ার এই 

িবপ�নক পিরবতর্েনর মারা�ক �ভাব পড়েছ। মাথািপছু 

আয় ও সরকাির েকাষাগােরর স�মতা কম হওয়ার কারেণ 

এই পিরণিতর েমাকািবলায় েজারােলা বয্ব�া েনওয়ার �মতাও 

তােদর কম।

উ�ত েদশগুিল ভােলাই জােন েয, কাবর্ন িনঃসরেণর েজের 

আবহাওয়ার পিরবতর্ন পৃিথবী নামক �হিটর অি��েক কতটা 

িবপ� কের তুেলেছ। পৃিথবীর ভিবষয্ৎেক িচি�ত করার উ�ত 

�যুি� হােত থাকায় তারা এই িবপদেক অেনক গভীের িগেয় 

অনুধাবনও করেত পারেছ। িক� এই িবপ� অব�ার িপছেন 

িনেজেদর অবদান েথেক দৃি� ঘুিরেয় িদেত তারা সি�য়। 

আবহাওয়ার পিরবতর্ন িনেয় আ�জর্ািতক ৈবঠকগুিলেত 

আেলাচনােক বাতােস কাবর্ন িনঃসরেণর বতর্মান মা�ার মেধয্ 

সীমাব� রাখেত ইিতমেধয্ই অেনকটা সফল উ�ত েদশগুিল। 

সেচতনভােবই তারা এিড়েয় যাে� বাতােস ি�নহাউস গয্ােসর 

পিরমাণ বৃি�েত িনেজেদর ঐিতহািসক দায়েক। উ�ত 

েদশগুিলর এত িদেনর অিভজাত জীবনযা�া পিরেবেশ েয 

িবপুল পিরমাণ কাবর্ন িনঃসরণ কেরেছ, তার পিরণিতেতই 

বাড়েছ সমুে�র জেলর উ�তা, কমেছ বৃি�পােতর পিরমাণ এবং 

অবনিত ঘটেছ কৃিষকােজর। েসই কারেণ িবেশষ কের িন� ও 

মাঝাির আেয়র েদশগুিল ইিতমেধয্ই বয্াপক �িতকর পিরণিতর 

মুেখ পেড়েছ। তার জনয্ ওই েদশগুিলেক েকানও �িতপূরণ 

েদওয়ার �েয়াজনীয়তা �ীকার করেতই রািজ নয় উ�ত িব�। 

এিট শুধু ৈনিতকতার িবষয় নয়। যখন পৃিথবীেক সু� করা 

দরকার, তখন এমন মেনাভাব এই �েহর অসু�তােকই বািড়েয় 

েদেব। আবহাওয়ার স�ট পৃিথবীর অি��েক েয গভীর িবপেদর 

সামেন দাঁড় কিরেয় িদেয়েছ, তার যথাযথ েমাকািবলার জনয্ 

�েয়াজন আ�জর্ািতক সংহিত ও সহেযা িগতা। এমন মেনাভাব 

তােক সুিনি�ত করার বদেল কাযর্ত �ংস কের েদেব। 

উ�য়নশীল িবে�র এই নয্াযয্ দািবেক িবেবচনা না করা হেল 

পৃিথবীেক না �া�য্কর েচহারায় িফিরেয় িনেয় যাওয়া যােব, না 

তার অথর্নীিতেক ি�িতশীল রূপ েদওয়া যােব।  

ধনী েদশগুিল যা-ই বলুক, আবহাওয়া ও পিরেবেশর 

বতর্মান স�ট সৃি�র জনয্ �াথিমকভােব তারাই দায়ী। িক� 

তার ফল েবিশ ভুগেত হে� গিরব েদশগুিলেক। আবার 

সবুজায়েনর নীিত রূপায়েণ তােদর আিথর্ক সামথর্য্ও কম। এই 

ভারসাময্হীনতা দূর করার জনয্ ২০০৯ সােল েকােপনেহেগেন 

অনুি�ত রা�সে�র জলবায়ু পিরবতর্ন িবষয়ক সে�লেন উ�ত 

েদশগুিল েঘাষণা কেরিছল, পিরেবশ র�ার কমর্সূিচ রূপায়েণর 

জনয্ উ�য়নশীল েদশগুিলেক তারা বছের দশ হাজার েকািট 

ডলার েদেব। �কৃত �েয়াজেনর তুলনায় তা িছল অেনক কম। 

রা�সে�র ই�ারগভনর্েম�াল পয্ােনল অন �াইেমট েচ� বা 

আইিপিসিস’র (আবহাওয়ার পিরবতর্ন িবষয়ক আ�ঃসরকাির 

েগা�ী) সা�িতক এক িরেপােটর্ বলা হেয়েছ, ২০৩০ সাল 

পযর্� এেকক বছের বাতােস কাবর্ন িনঃসরণেক িনিদর্� মা�ায় 

ধের রাখার জনয্ই েদড় হাজার েকািট েথেক ৪১ হাজার একেশা 

েকািট ডলার পযর্� খরচ হেব। েবিশরভাগ বছেরর আনুমািনক 

বয্য়ই দশ হাজার েকািট ডলােরর েবিশ। এই স�াবয্ িহসােব 

কাবর্ন িনঃসরেণর মা�া কমােনার বয্য়েক ধরা হয়িন। এমনকী 

এই িহসােব আবহাওয়ার পিরবতর্েনর কারেণ ইিতমেধয্ েয 

�িত হেয়েছ, তার আিথর্ক পিরমাণেকও িবেবচনা করা হয়িন। 

তারপেরও উ�ত েদশগুিল কথা রােখিন, ওই �িত�ত অথর্ও 

সবটা েদয়িন। ২০১৩ েথেক তারা গেড় বছের ৬ হাজার েকািট 

ডলােরর ম  েতা িদেয়েছ।

আেগই বেলিছ, আবহাওয়া ও পিরেবেশর েনিতবাচক 

পিরণিতর িপছেন িনেজেদর ঐিতহািসক দায় এড়ােত উ�ত 

েদশগুিল বাতােস কাবর্ন িনঃসরেণ আজেকর মা�ােক সামেন 

িনেয় আসেছ। উ�ত েদশগুিলেত উ�ত জীবনযা�ায় বহুল 

বয্বহৃত আধুিনক ৈবদুয্িতক ও ৈবদুয্িতন সাম�ী বছেরর পর 

বছর পিরেবশেক �মাগত িবষা� কেরেছ। সে� নানা ধরেনর 

িবলাসবহুল পিরবহেণ জীবা� �ালািনর সীমাহীন বয্বহার 
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এবং �কৃিতেক বয্বসািয়ক মুনাফার েলােভ িনিবর্চাের �ংস 

করা েতা আেছই। সমসয্া হেলা, বাতাসই বলুন আর সমু�ই 

বলুন, সীমা� েপরেত তার েতা েকানও পাসেপাটর্-িভসা লা েগ 

না। ফেল আবহাওয়ার পিরবতর্ন ও �কৃিতর অবনমন েদশ-

েদশা�ের �ত ছিড়েয়েছ। তা সে�ও আবহাওয়ার পিরবতর্েনর 

েমাকািবলায় গৃহীত যাবতীয় েকৗশেলর েমৗিলক চির� এখনও 

জাতীয়, এমনকী আ�জর্ািতক মে� আেলাচনার ে�ে�ও। 

ি�নহাউস গয্াস িনঃসরণেক কীভােব িনয়�ণ করা যােব, 

আবহাওয়া বা জলবায়ুর ে�ে� েদশিভি�ক দায়ই েসই সং�া� 

আেলাচনার িভি� হেয় থাকেছ। অিত স�িত তার �মাণ 

আবার পাওয়া েগল ২০২১ সােলর নেভ�ের, �টলয্াে�র 

�াসেগােত অনুি�ত রা�সে�র িব� জলবায়ু সে�লেন। 

এেককিট েদেশর জাতীয় সীমানার মেধয্ িবিভ� উৎপাদনশীল 

কাযর্কলাপ েথেক কী পিরমাণ কাবর্ন ডাই অ�াইেডর সমতুলয্ 

িনঃসরণ ঘটেছ, তার িভি�েত পিরমাপ করা হে� জলবায়ুর 

�িত করার ে�ে� েক কতটা দায়ী। এ  ই প�িতেত বতর্মােন 

বাতােস সবর্ািধক পিরমােণ কাবর্ন ডাই অ�াইড উদ্ িগরেণর 

েদেশ পিরণত হেয়েছ চীন, আেমিরকা ও ভারত। সারা পৃিথবীর 

সম� েদশ িমেল বাতােস যা কাবর্ন ডাই অ�াইড ছােড়, তার 

অেধর্েকরও েবিশর অংশীদাির এই িতন েদেশর। চলিত শতা�ীর 

শুরু েথেক চীন ও ভারেত কাবর্ন ডাই অ�াইেডর উদিগরণ 

নাটকীয় মা�ায় েবেড়েছ। তুলনায় সবেথেক উ�ত অথর্নীিতর 

েদশগুিলেত এই উদ্ িগরণ বৃি� েপেয়েছ কম মা�ায়। এমনকী 

েকানও েকানও উ�ত েদেশ তা সামানয্ কেমেছও। পিরণিতেত 

�াসেগা সে�লেন জলবায়ু ও পিরেবেশর �িত করার জনয্ 

আঙুল েবিশ উেঠেছ চীন ও ভারেতর িদেকই।

সাধারণভােব ২০০০ সাল েথেক সম� উ�য়নশীল েদেশই 

কাবর্ন িনঃসরণ েবেড়েছ েবশ �ত হাের। ২০১৯’র তথয্ 

বলেছ, উিনশ বছের চীেন তা েবেড়েছ িতন গুেণরও েবিশ, 

ভারেত ২.৭ গুণ, ইে�ােনিশয়ায় ৪.৭ গুণ এবং েসৗিদ আরেব 

তা েবেড় হেয়েছ �ায় ি�গুণ। আবার এই দুই দশেক আেমিরকা 

ও জাপান িমিলেয় উৎপাদন-িভি�ক কাবর্ন িনঃসরেণর জাতীয় 

পিরমাণ �ায় ১২ শতাংশ কেমেছ, জামর্ািনেত কেমেছ ২২ 

শতাংেশর মেতা। �� হেলা, কমল কীভােব। একািধক কারণ 

কাজ কেরেছ। �থমত, উ�ত েদশগুিল তােদর বািণেজয্র 

ধরন বদেলেছ। েযসব উৎপাদন েবিশ মা�ায় কাবর্ন-িনিবড়, 

েসগুিলেক তারা সাফেলয্র সে� পািঠেয় িদেত েপেরেছ অনয্ানয্ 

েদেশ, েযগুিলর েবিশরভাগই উ�য়নশীল েদশ। এইভােব 

তারা িনেজেদর কাবর্ন িনঃসরণেক িবিভ� উ�য়নশীল েদেশ 

‘র�ািন’ কের িদেয়েছ। ি�তীয়ত, উ�ত েদশগুিল িনেজেদর 

অথর্ৈনিতক কাঠােমােক এমন পিরেষবার উপর েবিশ মা�ায় 

িনভর্রশীল কের তুেলেছ, েযগুিল �ালািন বয্বহােরর উপর 

কম িনভর্রশীল। তৃতীয়ত, উ�ত েদশগুিল কয়লার মেতা 

অতয্িধক মা�ায় দূষণ সৃি�কারী �ালািন বয্বহােরর বদেল 

�াকৃিতক গয্াস, পরামাণিবক শি� ও েসৗরশি�র মেতা 

পুননর্বীকরণেযাগয্ শি�র বয্বহার বািড়েয়েছ, েযগুিল েথেক 

কম মা�ায় কাবর্ন িনঃসরণ হয়। িক� উ�ত েদশগুিল েথেক 

বাতােস কাবর্ন িনঃসরণ কেমেছ বেল এই যা বলা হেলা, 

তার িপছেনও উ�ত িবে�র িনেজেক আড়াল করার েকৗশল 

আেছ। এই অ� েতা েমাট কাবর্ন উৎপাদন বা তা িনঃসরেণর 

িনিরেখ,   মাথািপছু িহসােব নয়। উ�ত েদশগুিলর েমাট কাবর্ন 

িনঃসরণ সা�িতক সমেয় কমেলও মাথািপছু কাবর্ন িনঃসরেণ 

তারা এখনও িবে� সবার আেগ। এই মাথািপছু িহসােব ভারত, 

ইে�ােনিশয়া ও �ািজেলর মেতা উ�য়নশীল েদশগুিল যা কাবর্ন 

িনঃসরণ কের, তার আট গুণ েবিশ কাবর্ন উদ্ িগরণ কের শুধু 

আেমিরকা ও অে�িলয়াই। তা সে�ও কাবর্ন িনঃসরণ বাড়েত 

েদওয়ার কারেণ আ�জর্ািতক মে� কাঠগড়ায় দাঁড় করােনা 

হে� উ�য়নশীল েদশগুিলেক। এমনকী সা�িতক সমেয় 

চীেন েমাট কাবর্ন িনঃসরণ বাড়েলও তার মাথািপছু পিরমাণ 

আেমিরকার মাথািপছু কাবর্ন িনঃসরেণর অেধর্েকরও কম। 

আেরকিট িবষয়ও উে�খেযাগয্। উদারীকরণ ও নয়া 

উদারীকরেণর পেবর্ সারা িবে�ই অসাময্ েবেড়েছ। তথয্ বলেছ, 

তা সামি�কভােব কাবর্ন িনঃসরণেকও তরাি�ত করেছ। 

আেমিরকা ও ইউেরােপ আেয়র িনেচর িদেক থাকা মানুেষর 

৫০ শতাংেশর তরেফ ১৯৯০ েথেক ২০১৯-এর মেধয্ মাথািপছু 

কাবর্ন িনঃসরণ কেমেছ ১৫-২০ শতাংশ। িবপরীেত ধনীতম ১ 

শতাংশ সবর্�ই িনেজেদর কাবর্ন িনঃসরণ বািড়েয়েছ। বতর্মােন 

িবে� েমাট কাবর্ন িনঃসরেণর �ায় অেধর্েকর জনয্ দায়ী পৃিথবীর 

ধনীতম ১০ শতাংশ। বা�েব গত কেয়ক দশেক িবিভ� েদেশ 

ধনীরা আরও ধনী তথা িব�বান (েসই স  ে� রাজৈনিতক িদক 

েথেক �মতাবানও) হেয় উেঠেছন, ১৯৯০’র দশক েথেক তা 

�কট হেয়েছ। যত তাঁরা িব�শালী হেয় উেঠেছন, তত তাঁরা হয় 

পিরেবেশর উপর িনেজেদর জীবনযা�ার �ভাব স�েকর্ েবিশ 

েবিশ কের উদাসীন হেয় পেড়েছন, অথবা পিরেবেশর �ােথর্ 

িনেজেদর জীবনযা�ায় তাৎপযর্পূণর্ পিরবতর্ন আনার বদেল অিত 

সামানয্ ভূিমকা পালনেক যেথ� বেল মেন কেরেছন। ধনী ও 

গিরব উভয় ধরেনর েদেশই এই অিভজাতরা �মবধর্মান অসাময্ 

েথেক উপকৃত হেয়েছন। অসােময্র অথর্ৈনিতক বয্ব�ায় �কৃিতেক 

িনংেড় েনওয়া ও পৃিথবীেক েশাষণ করা সহ সম� রকেমর 

স�দেক কুি�গত করার �মতা �মশ েবেড়েছ তাঁেদর। সুতরাং 

এই বা�বতা দািব করেছ, আবহাওয়ার পিরবতর্নেক েমাকািবলার 

নীিতর অিভমুখ স�দশালী দূষণকারীেদর িদেকই থাকা দরকার। 

�িতিট েদেশ এবং সামি�কভােব েগাটা িবে� ধনীেদর েভাগেক 

কীভােব িনয়�ণ করা যায়, কাবর্ন িনঃসরণেক কিমেয় আনার 

েকৗশেল েজার িদেত হেব তার উপেরই। তার জনয্ জলবায়ুর 

বয্ািধ সারােনার ও অসুখ েথেক পৃিথবীেক সু� কের েতালার 

নীিত �ণয়ন ও রূপায়েণর দৃি�ভি�েতই বড় পিরবতর্ন আনা 

�েয়াজন।
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‘তরুেণর ��’ িলেখিছেলন সুভাষচ�। েদশ যখন �াধীন 

হেব, তখনকার ��। আ�ামােনর েজেল বেস �� েদেখিছেলন 

�াধীনতার েযা�ারা। েদশ �াধীন হেল কীভােব নতুন িনমর্াণ হেব। 

কিমউিন�রা েতা বেটই, ভগৎ িসং েদখিছেলন এমন এক েদেশর 

�� েযখােন সমতা, সমানািধকার থাকেব। 

েদশ পরাধীনতামু� হেয়েছ বহু আ�তয্ােগর িবিনমেয়। েসই 

লড়াই িবে�র ইিতহােস েলখা থাকেব। িক� সব �� পূরণ হয়িন। 

েদেশর স�দ েদেশর মানুেষর �ম েমধার �ারা েদেশর সমৃি�র 

পথ সুগম করুক, এই �� দেূর চেল েগেছ। িদন যত েগেছ, 

তত সমতার সমােজর বদেল অসম এক সমাজ গেড় উেঠেছ। 

�াধীনতার ৭৫ বছর পর কিঠন জীবন যুে� সাধারণ মানুেষর 

নূয্নতম েখেয় পের েবেঁচ থাকাটাই একটা চয্ােল�।

�াধীনতা লােভর িকছিুদেনর মেধয্ই যুবেদর কােছ এটা পির�ার 

হেত থাকেলা েয িশ�া ও কমর্সং�ােনর সমসয্া সমাধােন সরকােরর 

েমৗিলক সীমাব�তা চরম। রা�ায়� ে�ে� িশ�-পিরকাঠােমা ৈতির 

হেয়েছ এ েযমন সতয্ েতমনই ভূিমসং�ােরর অভােব েদেশর কৃিষ 

বয্ব�া ধঁুেকেছ। �মজীবী মানুেষর বদেল ধনীেদর �াথর্ েদখার 

ফলাফেল ৈবষেময্র �ােস পড়ল সংখয্াগির� মানুষ। ভারত রাে�র 

চির� দাঁড়ােলা বহৃৎ বেুজর্ায়ােদর েনতৃে� বেুজর্ায়া-জিমদার রা�। 

১৯৯০-র দশেকর �থম েথেকই নয়া উদারবাদী নীিত রূপায়েণর 

পালা শুরু হেয়েছ। েসই নীিতর মুখয্ কথা িছল অথর্নীিতর ওপর 

েথেক রাে�র িনয়�ণ হটােনা। সওয়াল শুরু হেলা রা� েকন 

অথর্নীিতেত হ�ে�প করেব? তথাকিথত বাজােরর শি�র ওপের 

সব িকছেুকই েছেড় েদবার নীিত কাযর্কর হেত থাকল। �কৃতপে� 

যা হেয়েছ, এবং আজ আমরা যা েদখিছ তা রাে�র �তয্াহার নয়, 

মীনা�ী মুখািজর্ মীনা�ী মুখািজর্ মীনা�ী মুখািজর্ 

��,

��ভ�,

পেথর লড়াই 

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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রাে�র ভূিমকা বদল। জনগেণর �াথর্ েদখার বদেল রা� েদেখেছ 

ধনীেদর, িবেশষ কের কেপর্ােরটেদর �াথর্। নয়া উদারনীিত চালুর 

পের েদেশর েমাট অভয্�রীণ উৎপাদন বিৃ�র হার েবেড়েছ। িক� 

আ�যর্ েসই বৃি�! েকননা তােত কমর্সং�ান �মশ কেম েগেছ। 

�থম িদেক িছল কমর্সং�ানহীন বিৃ�— জবেলস ে�াথ, পের হেলা 

কাজ ছাঁটাইেয়র বিৃ�— জবলস ে�াথ। েবসরকািরকরেণর ফেল 

সরকার কৃিষ, সামািজক ে�ে� বয্য় কমােত শুরু করল। িশ�া, 

�া�য্ পিরেষবার েবসরকািরকরেণ �মশ অথর্ৈনিতক সামািজক 

ৈবষময্ বাড়েত থােক।

এখন েমাদী সরকােরর আট বছের েসই উদারনীিতর আরও 

আ�াসী, আরও �কট েচহারা েদখিছ আমরা। স�েদর েক�ীভবন 

অিব�াসয্ মা�ায় েপৗঁেছেছ। ব�র েথেক িবমানব�র, বয্া� েথেক 

িবমা, েটিলেযাগােযাগ েথেক কৃিষ— সবই তুেল েদওয়া হে� 

দু’িতনিট িশ�েগা�ীর হােত। িবে�র সবেচেয় ধনীেদর তািলকায় 

দশজেনর মেধয্ রেয়েছন ভারেতর আদািন, আ�ািনরা। েগৗতম 

আদািনর কথাই ধরা যাক। িতিন এখন িবে�র িতন ন�র ধনী 

বয্ি�। আড়াই বছের তাঁর স�দ েবেড়েছ ১৩ গুণ। িতিন এখন 

১১ ল� েকািট টাকার মািলক। এমনিক মহামারীর সমেয় ঘ�ায় 

ঘ�ায় েবেড়েছ আদািন-আ�ািনর স�দ। এই ঘটনা স�ব হেতা 

না যিদ সরকােরর �তয্� মদত না থাকত। জেলর দের েদেশর 

স�দ হয় েবেচ িদে� নয় ব� কের িদে� েকে�র সরকার। েরল, 

েপা� অিফস, �িতর�া, বয্া�, িবমা, নদী-নালা, িবদুয্ৎ িকছইু 

বাদ িদে� না। জাতীয় স�েদর এই ভয়াবহ লুট ি�িটশ শাসেনর 

পের কখনও েদেখিন ভারত। 

অনয্িদেক, �ধার �ালা তী� হে�। শুধু মহামারীর সমেয়ই রূঢ় 

সতয্ েয নতুন কের চার েথেক পাঁচ েকািট মানুষ গিরেবর তািলকােত 

নাম িলিখেয়েছন। রা�সে�র সদয্ �কািশত মানেবা�য়ন িরেপােটর্ 

েদখা যাে� িবে�র ১৯১িট েদেশর মেধয্ ভারেতর �ান েনেম চেল 

েগেছ ১৩২তম �ােন। যা ২০২০ সােল িছল ১৮৯ েদেশ ১৩১তম 

�ােন। েদেশ ২২ শতাংশ মানুষ বাস কেরন দাির�সীমার িনেচ। 

যােদর ৈদিনক আয় ১৬০ টাকা। ২০১৯-এ ভারেত গড় আয়ু িছল 

৬৯.৭ বছর, ২০২১-এ কেম হেয়েছ ৬৭.২ বছর।

সবেচেয় খারাপ পিরি�িত তরুণ বয়িসেদর। ভারেতর 

জনসংখয্ার সংখয্াগির� তরুণ, জনসংখয্ায় তােদর হার বাড়েছ। 

এক সমেয় গলা ফুিলেয় বলা হেয়িছল ‘েডেমা�ািফক িডিভেড�’, 

তরুণেদর সংখয্া েবিশ হবার লাভ ঘের তুলেব েদশ। অথচ এই 

সমেয় েবকািরই েদেশর এক ন�র সমসয্া। সরকাির মাপকািঠেত 

েদখােনা হয় গেড় ১০ শতাংেশর কাছাকািছ েবকার। বা�েব এর 

বহুগুণ। �মশি�র সামানয্ অংশই কাজ পাে�ন। যাঁরা পাে�ন 

তাঁেদর মজুিরর হার কেম যাে�। িবপুল সংখয্ক েবকার বািহনীেক 

বয্বহার করা হে� মজুিরর হার কমােনার জনয্। �ায়ী িনেয়াগ �ায় 

ব�ই। িঠকা, অ�ায়ী, চুি� িনয়ম হেয় দাঁিড়েয়েছ। তেব আজেকর 

িদেন সবেচেয় বড় সমসয্া হেলা েবেঁচ থাকার লড়াই করার ইে�টা 

মের যাে�। কােজর বাজাের কাজ খঁুজেত যাে� না যুবরা।

নের� েমাদী �মতায় আসার আেগ বছের ২ েকািট চাকির 

েদবার কথা েঘাষণা কেরিছেলন। এখন সংসদ অিধেবশেন 

শা গ ৬
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সরকারই জািনেয়েছ েমাদী জমানার আট বছের েকে� সরকাির 

চাকিরর আেবদন ২২ েকািট, চাকির িমেলেছ ৭ লে�র। �হসন 

হেলা ২০১৪ সােলর পর  েথেকই েকে� সরকাির অিফেস িনেয়াগ 

কেমই চেলেছ। অথচ েদখা যাে� েকে� শূনয্পেদর সংখয্া েবেড়ই 

চেলেছ। যা ২০১৭ সােল ৪.৭ ল� েথেক েবেড় ২০১৯ সােল ১০ 

লে� েপৗেঁছেছ।

পি�মবে�র িচ� আরও ভয়�র। এরােজয্ কােজর আকাল 

এতই তী� েয ল� ল� মানুষ কােজর েখাঁেজ িভনরােজয্ চেল 

যাে�ন। এমনিক �ােমর মিহলারাও। �ােম েরগার কাজ ছাড়া 

কাজ েনই। যিদও েরগা িক� আকােলরই �ক�। েসখােনও দুনর্ীিত 

এমন জায়গায় েপৗেঁছেছ েয টাকা আসা ব� হেয় েগেছ। এরােজয্ 

িশে�র িবকাশ কাযর্ত ��। এমনই অব�া েয েকানও �তারেকর 

বািড়র খােটর তলা েথেক েকািট েকািট টাকা উ�ার করা হেল 

রােজয্র ম�ী েগাঁসা কের বেলন, িবিনেয়াগ ব� হেয় যােব। এই 

হেলা িবিনেয়ােগর চির�!  

েকে�র মেতা রােজয্র সরকারও শূনয্পদ পূরণ করেছ না। 

রাজয্ সরকার শুধুমা� িশ�াে�ে� িতন ল� আটষি� হাজার 

পেদ িনেয়াগ করেছ না। গত ১০ বছের রােজয্র সরকাির দ�ের 

২ ল�ািধক িঠকা কমর্ী েনওয়া হেয়েছ। তার অথর্  ২ল� �ায়ী 

পদ তুেল েদওয়া। এখন সরকার পিরকি�তভােব বছের ছয় 

হাজার ইনটানর্ েনেব। পদলুি�র নয়া পদে�প। রােজয্র সরকার 

তরুণেদর সে� �তারণা করেছন। মুখয্ম�ী হঠাৎ েঘাষণা করেলন 

িতিরশ হাজার ‘চাকির’ ৈতির। ঘটা কের অনু�ান কের ‘চাকির’ 

েদবার কাজও শুরু করেলন। কী চাকির? েডিলভাির বয়, �াইভার, 

েবসরকাির বয্াে�র ঋণ আদায়কারী বা বাউ�ােরর কাজ। অ�ায়ী 

েতা বেটই, েকােনাটাই সরকাির উেদয্ােগ নয়। 

রােজয্র অথর্নীিতর, িবেশষ কের কমর্সং�ােনর এই স�েটর 

সে� জিড়েয় েগেছ দুনর্ীিত। িশ�ক-িশ�াকমর্ী িনেয়ােগ িবপুল 

দুনর্ীিত এখন উে�ািচত। ল� ল� টাকা িনেয় চাকির িবি� করা 

হেয়েছ। েযাগয্ই হন আর অেযাগয্, শাসক দলেক টাকা িদেয় 

চাকির েপেত হেয়েছ। টাকা িদেয় চাকির পানিন এমন সংখয্াও 

অগণন। এেককিট পিরবার েভেস েগেছ। আর, িবিনমেয় ম�ী ও 

তাঁর বা�বীর ঘর েথেক িমেলেছ টাকার পাহাড়, স�ি�র িবপুল 

তািলকা। শুধু িশ�াে�ে�ই নয় এমনিক িঠকা চাকিরেতও টাকা 

িদেত হেয়েছ। তৃণমূেলর কমর্ীেকও িদেত হেয়েছ। জনগেণর 

স�দ, �কে�র টাকা চুির হেয়েছ েদদার আর অথর্নীিত তত 

দুবর্ল হেয়েছ। শহের এক উে�খেযাগয্ অংেশর তরুণেক ই�ায় 

বা অিন�ায় যু� থাকেত হে� জিম-বািড়র িসি�েকেটর বয্বসায়। 

েরাজগােরর িবক� পথ েনই। আরও বড় অংশেক খঁুজেত হে� 

অতয্� �� মজুিরর কাজ। অ�ায়ী, ঝঁুিকপূণর্, সুর�াহীন কাজ। 

এরােজয্র একটা েগাটা �জে�র ভিবষয্েতর সবর্নাশ কের িদেয়েছ 

তৃণমূেলর সরকার। 

েদশ বা রােজয্ এইরকম পিরি�িতেতই দানা বাঁেধ দি�ণপ�ার 

শি�। হতাশােক বয্বহার কের িবভাজেনর পেথ িনেয় যাওয়া হয়। 

আমােদর েদেশ সা�দািয়ক শি� শাসেকর �ের উ�ীত হেয়েছ। 

শুধু েভােটর জনয্ নয়, েদেশর সাধারণতে�র কাঠােমা েভেঙ 

েফলার জনয্ তারা সি�য়। িহ�েু�র রা� গঠেনর কমর্সূিচ িনেয় 

এগে� আরএসএস-িবেজিপ। স� পিরবােরর অসংখয্ শাখা 

সমােজর নানা অংেশর মেধয্ সি�য়। মগেজ আিধপতয্ করার েচ�া 

চলেছ। একথা অ�ীকার করার উপায় েনই এই িবভাজেনর ভােষয্ 

�ভািবত হে�ন উে�খেযাগয্ অংেশর তরুণ। যুি�েবাধ, িব�ান 

মন�তার ওপের লাগাতার আ�মণ নািমেয় আনা হে�। 

আমােদর রােজয্ তথাকিথত ধমর্িনরেপ� শাসক দেলর আচরণ 

ও অব�ান এই সা�দািয়ক শি�েকই �ালািন িদে�। দুনর্ীিতেত 

আপাদম�ক ডুেব থাকা েকানও দল কখনও আরএসএস’র মেতা 

দি�ণপ�ী শি�র েমাকািবলা করেত পাের না। এখন েতা মুখয্ম�ী 

�কােশয্ই বেল িদেয়েছন, আরএসএস খারাপ বেল িতিন িব�াস 

কেরন না। এ রােজয্র সরকার ৈ�রাচারী, �িতিদেনর অিভ�তায় 

বঝুেছন যুবরা। �েতয্ক িদন লি�ত হে� আইেনর শাসন। পুিলশ 

েথেক �শাসনেক দলীয় দাস� করেত বাধয্ করা হেয়েছ। স� 

পিরবােরর িবরুে�, েদশেজাড়া ৈ�রতাি�ক শি�র িবরুে� এরা 

কী লড়াই করেব? বরং যখন তখন স�ী হেব। 

তেব বা�ব কারেণই হতাশা যিদ যুবেদর মেধয্ একিট িচ� হয়, 

অনয্ িচ� হে� েজদী লড়াই। েদেশ যখন কৃষকেদর লড়াই হেয়েছ 

তােত সামেনর সািরেত িছেলন তরুণ কৃিষজীবী অংশ। অি�পথ 

�কে�র িবরুে� রা�ায় েনেম �িতবাদ কেরেছন তরুণরা। 

আমােদর রােজয্ অপশাসনেক আমরা মাথা িনচু কের েমেন িনি� 

না। কােজর দািবেত এেকর পর এক লড়াই হেয়েছ রাজপেথ। 

পুিলেশর লািঠ-িটয়ার গয্াস-আ�মণ-েজল সহয্ কেরই এই লড়াই 

হেয়েছ। �িতবাদী যুবক আিনস খানেক যখন পুিলশ বািড় িগেয় 

খুন করল তখন রােজয্র তরুণরা তী� �িতবােদ শািমল হেয়েছন। 

একিদন নয়, িদেনর পর িদন। েদাষীেদর শাি�র দািবেত লাগাতার 

লড়াই হেয়েছ। এই েলখা যখন িলখিছ তখনও এই লড়াইেয়র 

আরও একিট ধােপর ��িত চলেছ। েজলায় েজলায় দুনর্ীিতর 

িবরুে�, কােজর দািবেত যুবেদর আে�ালন চলেছ। কলকাতার 

রা�ায় িদেনর পর িদন েমধাবী চাকির�াথর্ীেদর চাকিরর দািবেত 

আে�ালন চলেছ। এই সমেয়র যুব-ছা�েদর লড়াইেয় নতুন নতুন 

মা�া যু� হেয়েছ। েরড ভলাি�য়ারেদর কােজর ধারা মহামারী 

েশষ হেলও অনয্ পেথ চলেছ। িবক� িশ�া, িবক� �াে�য্র 

বয্ব�া, েকাথাও স�ব হেল িবক� কমর্সং�ােনর রা�া েদখােনা এই 

লড়াইেয়র নতুন েচহারা হেয় দাঁিড়েয়েছ। 

িবেশষ কের আমােদর রােজয্ পিরি�িতর পিরবতর্ন হে�। 

রা�ায় মানুেষর ে�াভ য�ণার �কাশ ঘটেছ। আমরা কমর্সূিচ 

করেত িগেয় েদখিছ আেগর েথেক অেনক েবিশ তরুণ, মানুষ 

অংশ িনে�ন। তাঁরাই আমােদর বলেছন আরও তৎপরতার সে� 

লড়াই করেত। এই ে�াভ য�ণােক সংগিঠত করাই এখন আসল 

কাজ। এই কােজ গণতাি�ক সং�ােমর অংশ িহসােবই যুবসমােজর 

আে�ালনেক অনয্তম গুরু�পূণর্ ভূিমকা িনেত হেব।
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কিদন আেগ েজার হুলু�ুল। ছা�রা িদেক িদেক দািব 

করেত শুরু কেরেছ, তারা েকউ �ােস এেস পরী�া েদেব না। 

অেনেক আশ�া �কাশ করেলন, েছেলেম েয়েদর িক েলখাপড়া 

েথেক মন উেঠ েগল। েসই সমেয়ই একিদন ঘেরায়া আ�ায় 

এক �লিশ�েকর কােছ শুনলাম— িশ�াম�ী েজেল, আর িশ�া 

�িতম�ী তার �তারক কনয্ােক িনেয় মাঝরােত ে�ন েথেক েনেম 

ভয্ািনস। কী হেব এ রােজয্র। ছা�েদর আর িবেশষ েদাষ কী, েগাটা 

িশ�াবয্ব�াটাই েতা অব�েয়র মুেখ। 

হালকা চােল বলা হেলও কথাটা েতা ভুল নয় েনহাত। 

পি�মবে�র িশ�াবয্ব�ার হালত সততই সিঙন। যােদর ছা� হেয় 

�ােস বসার কথা তােদর বড় অংশ িভনরােজয্ �িমক। যােদর 

িশ�ক হেয় ছা�েদর পড়ােনার কথা তােদর �ান ধমর্তলায় েখালা 

আকােশর িনেচ �িতবাদ মে�। আর আদেত যারা িশ�ক িহেসেব 

িনযু� হে�ন, তাঁেদর মেধয্ চােলর কাঁকেড়র পিরমাণ েনতাতই 

েবিশ, মােঝমেধয্ই অনু�ত-কনয্ার মেতা েটট-েফলরা েবিরেয় েগ  েল 

অবাক হওয়ার িকছ ুথাকেছ না। েখাদ িশ�ার� পাওয়া �লিশ�ক 

েয রােজয্ েপনশন না েপেয় আ�হতয্া কেরন, েস রােজয্র িশ�ার 

হালহিককৎ িনেয় দুভর্াবনার অবকাশ রেয়েছ ৈবিক।

অথচ বাংলার িশ�াে�ে�র এমন করুণ পিরণিত হবার েতা 

কথা িছল না। বাম�� সরকােরর সময় িতল িতল কের গেড় 

েতালা িবেক�ীকৃত িশ�াবয্ব�ার এমন করুণ পিরণিত েতা হয়িন 

কখনই। বাংলা িছল �গিতশীল ধয্ানধারণার �ে� সারা েদেশর 

অ�পিথক। িক� েস সকল আধুিনক ধয্ানধারণার অিধকাংশটাই 

সীমাব� িছল শহুের উ�িব� ও মধয্িব� উ�বণর্ িহ�সুমােজর 

িভতর। �াধীেনা�র ভারেত বাম�� সরকারই �থম িশ�ােক 

েপৗেঁছ িদেত সেচ� হেলা দির�তম �াি�কতম পিরবারিটর 

ঘেরও। গিরব মানুেষর িশরদাঁড়াটা শ� হওয়ার িপছেন শুধু 

ভূিমহীেনর জিম পাওয়া বা িনেজর কথা িনেজ বলা প�ােয়ত-

েপৗরসভা নয়, িবেক�ীভূত িশ�াবয্ব�ার ভূিমকা িছল খািনক। 

েয �ামীণ অথর্নীিত ৈতির হেলা, তা এিগেয় িনেয় েযেত গুরু�পূণর্ 

ভূিমকা পালন করল নতুন কের �থম �জ� িশ�ার আওতায় 

আসা িবপুল পিরমাণ জনগণ। পরবতর্ী �জে� কৃষক পিরবােরর 

স�ান হেলা �লমা�ার। িবিবধ েপশায় ছিড়েয় পড়েলন বাংলার 

িবেক�ীভূত অৈবতিনক িশ�াবয্ব�ার েসৗজেনয্ েলখাপড়া কের 

�াবল�ী হওয়া কেয়ক েকািট মানুষ।

এই িশ�ার গণত�ীকরণ স�ব হেতা না, যিদ না রা� বা 

সরকাির নজরদাির থাকত িশ�াবয্ব�ােক গেড় েতালার �ে�। 

বাম�� সরকােরর েশেষর িদেক এমনিক রাজয্ বােজেটর ১৮% 

অবিধ বরা� করা হেয়েছ িশ�ার খােত। বাম সরকার য�শীল 

িছল, দায়ব� িছল িশ�ােক জনতার ঘের ঘের েপৗেঁছ েদওয়ার 

মেতা উপযু� পিরকাঠােমা ৈতিরর বােজট বরা�। অগুি� �ল-

কেলজ-িব�িবদয্ালয়, এসএসেক-এমএসেক, িরসাচর্ ও ে�িনং 

ই�িটিটউট �ভৃিত গেড় উেঠেছ বামপ�ীেদর আমেল। ‘ি�ল’েক 

সৃজন ভ�াচাযর্সৃজন ভ�াচাযর্

র�া করেত হেব 

সাধারেণর িশ�ার 

অিধকার

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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নেলেজর সােথ যু� কের লােখা মানুেষর কমর্সং�ান ৈতিররও 

েচ�া কেরেছ বাম��। ২০১১ সােলর পর সরকাির অ�ািধকার 

তািলকায় িশ�া আর রইল কই?

�াতয্ বসু �থম দফায় িশ�াম�ী হেয়ই বলেলন, ভাল িজিনস 

িকনেত েগেল েযমন েবিশ টাকা খরচ করেত হয়। ভাল মােনর 

িশ�ক েপেত েগেলও গয্াঁেটর কিড় খসােত হেব েবিশ। ে�িসেডি�র 

িফ বিৃ� করার পর িতিন বেলিছেলন একথা। েসিদনই �� হেয়িছল 

রাজয্ সরকার িশ�াে�� েথেক হাত গুিটেয় িনেত ই�ুক। শুরু 

হেলা লাগামহীন েবসরকািরকরণ। সরকাির নজর িঢেল হেল যা 

হয়, অিনয়িমত হেয় েগল িশ�ক িনেয়ােগর পরী�া েথেক সু� 

ছা�সংসদ িনবর্াচন, সবই। কেলজ ছা� ইউিনয়ন েথেক মধয্িশ�া 

পষর্দ সবই হেয় উঠল দুনর্ীিতর আখড়া। রােজয্র শাসকদেলর 

সেবর্া� মাথােদর �তয্� �েরাচনায় দুনর্ীিতর বহর বাড়ল বহুগুণ। 

জিড়েয় েফলা হেলা অেনক মানুষেক। অিপর্তােদবীরা এমিন এমিন 

সাজা পানিন। একটা সু� সবল িসে�মেক ঘুণেপাকার মেতা িভতর 

েথেক কুের কুের েখেয় পিচেয় েফেলেছ তৃণমূল। িশ�ায় সরকাির 

বয্য়বরা� যা আেছ, তােত গজর্ন, অথর্াৎ িব�াপন যত, বষর্ণ 

তেতা নয়। িশ�ার� পাওয়া িশ�ক েপনশন না েপেয় আ�হতয্া 

করেছন।   িশ�ক িহেসেব িনেয়ােগর উপযু� চাকির�াথর্ী বছেরর 

পর বছর ির�টেম� েলটার হােত না েপেয় হতাশায় আ�হতয্া 

করেছ। কেলজ অয্াডিমশেন ভিতর্র সমেয় কাটমািনেখার দাদােদর 

েথেক কু��াব েপেয় অপমােন আ�হতয্া করেছ �থম বষর্। 

�েড� ে�িডট কােডর্ েলান না েপেয় অিন�য়তায় আ�হতয্া 

করেছ �াস টুেয়লভ। সরকার দায় এড়ােত পাের? পাের বলেত, 

এগুেলা �ল ময্াটার েপিট ময্াটার? বা, যা েগেছ তা যাক?

এসএসিস, েটট িনেয় দুনর্ীিত আসেল এক বহৃ�র সামি�ক 

স�েটর খ�াংশ মা�। েগাটা িশ�াকাঠােমািটেক দুবর্ল কের েদওয়া, 

আদেত পাবিলক এডুেকশন েস�ারিটর �িতসাধন করা—এ কাজ 

স�� হেয়েছ তৃণমেূলর ে�িণ দিৃ�ভি� অনুসােরই। আরএসএস-

িবেজিপ’র িশ�ানীিত িঠক েযভােব সরকাির বয্য়বরা� কিমেয় 

এেন সরকাির িশ�াবয্ব�ার কাঠােমািটেক িভতর েথেক �ংস 

করেছ। েস পথ ধেরই তৃণমেূলর েবাঝাপড়া হেলা, সরকাির 

দায়দািয়� নূয্নতমেত এেন েঠকাও— ভ�ুর িশ�াকাঠােমার পরেত 

পরেত দুনর্ীিত ও অসেতয্র বীজ বপণ কেরা। মানুষেক বাধয্ কেরা 

সরকাির িশ�াবয্ব�ার উপর ভরসা হারােত। এর পেরর ধাপ হেলা, 

সুেকৗশেল িশ�া-বয্বসায়ীেদর হািজর কেরা র�মে� এবং এমন 

পিরি�িত ৈতির কেরা যােত তােদর করাল �ােসর িশকার হওয়া 

ছাড়া আর কােরা েকানও রা�া থাকেব না।

িমড-েড িমেলর চাল বা িডেম দুনর্ীিত। িব�িবদয্ালেয় অয্াডিমট 

কাডর্ বা মাকর্িশট িবিল করায় দুনর্ীিত। িশ�ক িনেয়ােগর দুনর্ীিত 

েতা সবর্জনিবিদত। তার পােশই িশ�াকমর্ী িনেয়ােগর �ে�ও 

ভুিরভুির অিভেযাগ। এমন এক নতুন �ক� হেয়েছ, অপিরকি�ত 

েবাঝাপড়ার ফেল �ামা�েল েরাজ কেম আসেছ িশ�েকর সংখয্া। 

মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমেকর মেতা গুরু�পূণর্ পরী�ােক েকািভড-

পরবতর্ী সমেয় েসাশয্াল িমিডয়ায় হািসঠা�ার উপকরণ বািনেয় 

েছেড়েছ সরকার। েলখাপড়ার হালত তলািনেত েঠেকেছ েয, তা 

েবাঝা যাে�— কেলেজ হাজার হাজার ফাঁকা িসট েদেখ— পাশ 

কেরও উ�িশ�া �হণ করেত আসেছ না েকউ। িদি�র ছা�া� 

ও কলকাতার নবা� িমেল বুিঝেয় িদেয়েছন, �থাগত েলখাপড়ার 

িবেশষ গুরু� েনই তাঁেদর রাজে�। এমিনও কাজকারবার জুটেব 

না, তার েচ’ �ানীয় িবধায়কেক ধের অৈবধ িসি�েকেটর কারবাের 

ঢুকেল উপির পাওনা েঢর েবিশ।

দুি��ার জায়গাটা এখােনই। তী� স�েটর মুেখ িশ�ালােভ 

আর িবেশষ আয় েদেব বেল মেন করেছন না জনগেণর একাংশ। 

সরকার এটা মানুষেক উপলি� করােত  অপারগ ও অিন�ুক েয 

িশ�া জীবেনর একিট গুরু�পূণর্ উপাদান। েকািভড-পযর্ােয়র 

আিথর্ক স�ট বহুলসংখয্ক দির� পিরবারেক এই িস�াে�র মুেখ 

এেন দাঁড় কিরেয়েছ েয, তােদর স�ানেদর আর েলখাপড়া করােনার 

দরকার েনই। েযনেতন �কােরণ আেয়র রা�া েখাঁজাটাই ে�য়। 

এই মেনাভােবরই ফল�রূপ, নাবািলকা িববাহ েগাটা েদেশ �ায় 

শীেষর্ েপৗেঁছেছ বাংলা, এই েকািভডপেবর্ই। এই সমেয় ভীষণভােব 

�েয়াজন িছল সরকাির হ�ে�প। িব�ােনর আেড়বহের নয় 

ঘের ঘের িশ�ার সামি�ক কাঠােমািটর উ�িতকে� বাড়ােত হেতা 

বয্য়বরা� সুিনি�ত করেত হেতা �� �শাসন। সরকার এগুেলা 

েকােনাটাই করেব না। সরকার উলেট �থম চাে�ই নের� েমাদীর 

িশ�ানীিতর পাঁচন িগেল �ল-কেলজেক িপিপিপ মেডেলর নােম 

আদািনেদর হােত েবেচ েদেব।

লড়েত হেব আমােদরই। লড়েত হেব বামপ�ীেদর। 

পাবিলক এডুেকশন েস�রেক র�া করার দায়ব�তা রেয়েছ 

বামপ�ীেদরই। এরােজয্র কেয়ক েকািট দির� অন�সর �াি�ক 

মানুেষর িশ�াে�ে� �েবশ করার অবল�ন হেলা সরকাির �ল-

কেলজগুিল। েসগুেলােক েসলফ-িফনাি�ং েকােসর্র আখড়া হেয় 

উঠেত েদওয়া যােব না। এই সবর্নাশা বড়েলাক ও দা�াবাজেদর 

�াথর্বাহী জাতীয় িশ�ানীিতর িবেরািধতা কের েজলাজুেড় জাঠা 

করল এসএফআই। �াধীনতার ৭৫ বছের ে�াগান িছল— িশ�া 

বাঁচাও, সংিবধান বাঁচাও, েদশ বাঁচাও। আমােদর রােজয্ জাঠা ১৫ 

িদন ধের ২২িট েজলায় �ায় ৩২০০ িকেলািমটােরর উপর পথ 

অিত�ম কেরেছ। ছা�েদর মুেখ মুেখ ে�াগান িছল— েচার ধেরা, 

েজেল ভেরা, �� িনেয়াগ চালু কেরা। েরড ভলাি�য়ার িহেসেব 

সামািজক কাজ, �ল-কেলজ েখালােনার লড়াই বা ছা�েনতা 

আিনস খােনর খুিনেদর শাি�র দািবেত আে�ালন— ছা�রা এিগেয় 

আসেছ �তঃ�তর্ভােব। আড় ভাঙেছ। ৈ�রাচােরর িবরুে� তরুণ 

�জে�র গলার েজার বাড়েছ। শুধু ছা� েকন, িশ�ক-অিভভাবক-

িশ�াকমর্ী-িবিশ�জন—েভেঙ পড়া িশ�ার দুরব�া েদেখ মুখ 

খুলেছন সকেলই।

সামেন েজার লড়াই। কয্া�ােস গণত� েফরােত হেব। কম 

খরেচ ভাল মােনর িশ�া পাক দির� মধয্িব� পিরবােরর স�ানরা। 

তা সুিনি�ত করেত সদাজাগরুক থাকেত হেব। আমরা পারব। 

পারবই। রাি�র গভীর ব�ৃ েথেক ফুট� সকাল িছেঁড় আনেত 

আমােদর হেবই।
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ভারেত েমাট মুসলমান জনসংখয্ার ৩৬% শহরবাসী। 

প  ি�মবে� ১৭%। ভারেত িক� শহরবাসীর জাতীয় গড় ২৮%। 

এ রােজয্র সংখয্াগির� মুসলমান েয �ােম বাস কের তার কতগুেলা 

ঐিতহািসক কারণ অবশয্ই আেছ। ঐিতহািসক কারেণই শহর 

কলকাতা কাযর্ত উদুর্ভাষীেদর দখেল। েদশভাগ হেতই বাংলার 

পি�মাংেশর মুসলমান এক গভীর স�েটর মেধয্ পেড়। প  ি�মবে�র 

মুসলমান হঠাৎ �ায় েকানও ��িত ছাড়াই সংখয্ালঘু হেয় প  েড়ন। 

এপােরর মুসলমানেদর িসংহভাগই েশষ সময় পযর্� জানত না েয 

েদশভােগর েকান পিরণােমর মুেখামুিখ তারা হেত চেলেছ। �ামীণ 

বাংলায় সা�দািয়ক িবে�ষ বা হানাহািনর িচ� েতমন কের না থাকায় 

েদশভােগর পিরণিত বা ভিবষয্ৎ ফলাফল তার পে� েবাঝা স�ব 

িছল না। অথচ েদশভাগ তার পিরিচিতই েকবল বদেল েদয়িন, তার 

�মতা িনভর্রতার েক�িটও নড়বেড় কের িদেয়িছল। কারণ িশি�ত 

স�� অিভজাত মুসলমানেদর েবিশরভাগই পূবর্ পািক�ােন চেল 

িগেয় ি�ত হয়। �াধীনতার আেগ কলকাতায় েয বাঙািল মুসলমান 

বাস করেতন তাঁেদর বড় একটা অংশ িছল স�� অিভজাত 

িশি�ত। েদশভাগ এবং তারপেরর কেয়কিট দা�ার েজের তাঁরা 

তদানী�ন পূবর্ পািক�ােন চেল যান। পি�মবে� পেড় থােকন 

অ�রহীন, স�দহীন, �মতাহীন কৃষক মুসলমানরা। িদশাহীন 

েনতৃ�হীন পি�মবে�র এই মুসলমান েসিদন েয িবপ�তার মেধয্ 

পেড়িছল তা তার �িতেবশী িহ� ুসমাজ েবােঝিন বা বুঝেত চায়িন। 

আজও িক েবােঝ? আজ মুসলমান েসই িবপ�তা অেনকটাই কািটেয় 

উেঠেছ। িক� তার আথর্-সামািজক প�াৎপদতার কারেণই হয়েতা 

পি�মবে�র মুসলমােনর েযৗথ �িৃতর মেধয্ েদশভাগ এবং েসই 

কারেণ সংখয্ালঘু হেয় পড়ার য�ণা েকাথাও েথেক যায়। েস ভুলেত 

পাের না, েয শাসেকর ধমর্ িছল তার পর�রা এবং �েম তােক 

িভনেদিশ  ি��ান শাসন এবং ‘নিসেবর েফের’ আজ তােক িহ�ু 

আিধপতয্ �ীকার কের িনেত হে�।

�ােম বাস করার ফেল মুসলমােনর কৃিষর উপর িনভর্রতা, দুবর্ল 

�া�য্ পিরেষবা আর বয্াপক িনর�রতার কারেণ তােদর অ�মতা 

আর ব�নার িশকার হেত হয়। শহের বাস করেল িশ�া, �া�য্ 

এবং অনয্ানয্ পিরেষবা ছাড়াও চাকির এবং উপাজর্েনর ে�ে� িকছু 

বাড়িত সুিবধা েপেয় স�ল হেয় ওঠার স�াবনা থােক। তা েথেক 

তারা বি�ত। ফেল রােজয্র সামািজক রাজৈনিতক এবং অথর্ৈনিতক 

ে�ে� তােদর েয আনুপািতক অংশ�হণ থাকার কথা তা থােক না। 

কারণ সমাজ-রাজনীিত উপরতলায় এই �ামীণ বি�ত মানুষেদর 

�িতিনিধে�র সুেযাগ �ায় েনই, তাই সরকাির নীিতেক িনেজেদর 

অনুকূেল �ভািবত করার �মতাও তােদর কম। গত কেয়ক দশেক 

েলখাপড়া এবং চাকিরর টােন �াম েথেক েয বাঙািল মুসলমান 

শহরমুখী হেয়েছ তার সংখয্া এখনও পযর্� উে�খেযাগয্ নয়।

িমলন দ�িমলন দ�

পি�মবে�র 

মুসলমােনর

�াি� অ�াি�র 

অস�ূণর্ 

খিতয়ান

� ব �
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সরকাির চাকিরেত পি�মবে� মুসলমােনর অব�া িনতা�ই 

খারাপ। সাচার কিমিটর িরেপাটর্ েথেক েজেনিছলাম এ রােজয্ সরকাির 

চাকিরেত মুসলমান েমাটামুিট ২ শতাংশ। গত কেয়ক বছের সামানয্ 

উ�িত হেয়েছ। �ায় ি�শ শতাংশ মুসলমােনর বাস েয রােজয্ েসখােন 

সরকাির চাকিরেত তাঁেদর উপি�িতর হার রােজয্র ভয়�র এক 

সা�দািয়ক অব�ার কথাই মেন কিরেয় েদয়। দুঃেখর হেলও সিতয্ 

েয, েস বয্াপাের তার সংখয্াগির� �িতেবশী উদাসীন। একিট রােজয্র 

জনগেণর সািবর্ক িনরাপ�া িবধােনর দািয়� যােদর, েসই পুিলশ 

বািহনীেত সংখয্ালঘু স�দােয়র কমর্ী সিঠক অনুপােত থাকা জরুির। 

েয েকানও সা�দািয়ক দা�া বা সংখয্ালঘু �ধান অ�েল রাজৈনিতক 

উে�জনা �শমেন তােদরই অ�ণী ভূিমকা িনেত হয়। অথচ েয 

রােজয্র �ায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মুসলমান, েসই পি�মবে�র 

পুিলশ-িবভােগ মুসিলম কমর্ী রেয়েছন মা� ৯ শতাংশ। এই 

‘�ািত�ািনক সা�দািয়কতা’ এ রােজয্র সম� সরকাির-েবসরকাির 

চাকিরর ে�ে�ই �কট। (রােজয্র সােড় িতন ল� সরকাির কমর্চারীর 

৫.৪৭ শতাংশ মুসলমান।) কলকাতা পুিলশও তার বয্িত�ম নয়।

িবিভ� সমী�া এবং �িতেবদন েথেক রােজয্র মুসলমানেদর 

েয অ�াি� আর অসাময্ আমরা েদখেত পাই তা দরূ করেত পাের 

সরকার। একা�ভােবই তা সরকােরর কাজ। তাছাড়া মুসলমান 

সমােজর িভতর েথেক একটা েজারােলা উেদয্াগ �েয়াজন। তার 

অভাবও ��। মুসলমােনর জনয্ সরকার েকান কােজ অ�ািধকার 

েদেব তা িঠক করার জনয্ মুসলমান সমােজর একিট অংশ িনেয়ািজত 

আেছ। এঁরা রােজয্র শাসক দেলর কােছর েলাক। তাঁেদর কােছ 

আধুিনক িশ�ার েচেয় দশ হাজার খািরিজ মা�াসা সরকাির অনুেমাদন 

বা আধুিনক িশ�ায় অথর্বরা� করার েচেয় ইমাম-মুয়াি�নেদর ভাতা 

িনি�ত করা অেনক েবিশ জরুির। তসিলমা নাসিরেনর বই যােত 

�কাশ না হেত পাের িকংবা কলকাতা বইেমলায় যােত সলমন রুশিদ 

ঢুকেত না পােরন তার জনয্ সরকার এবং �শাসনেক �ভািবত করা 

তাঁেদর অ�ািধকার।

তেব পি�মবে�র মুসলমান সমােজ গত দুই দশেক পিরি�িত 

িকছটুা বদেলেছ। সুরে�র েশেষ আেলার একটা রূেপািল েরখা েদখেত 

পাওয়া যাে�। েসটা অবশয্ই িশ�ার আেলা। সমােজর িশ�ার 

আেলা ছিড়েয় েদওয়ার জনয্ একটা আে�ালন শুরু হেয়েছ। তােক 

বলা েযেত পাের ‘িমশন আে�ালন’। এই িশ�া আে�ালন শুরু 

১৯৮৬ সােল হাওড়ার খলতপুের ‘আল-আিমন িমশন’ নােম একিট 

েবসরকাির িবদয্ালেয়র �িত�ার মেধয্ িদেয়। ওই িমশেনর �িত�াতা 

এম নুরুল ইসলাম দীঘর্িদন কলকাতায় েগালপােকর্ রামকৃ� িমশন 

ইনি�িটউেট যাতায়ােতর সুবােদ ল�য্ কেরিছেলন আধুিনক িশ�ার 

সে� ধমর্, নীিত, শৃ�লা ইতয্ািদর েমলব�েন ঘিটেয় একটা িনি�ত 

সুফল পাওয়া স�ব। েদেখিছেলন কীভােব রামকৃ� িমশেনর িশ�া 

�িত�ানগুেলা িশ�ার বয্াপাের বাঙািল িহ� ুমধয্িবে�র িনভর্রতার 

ঠাঁই হেয় উেঠেছ। আবািসক িশ�ার ওপর েজর িদেয় িতিন শুরু 

কেরন এই ‘িমশন মেডল’। সাফলয্ েপেত তাঁর সময় লােগিন।

মাধয্িমক, উ�মাধয্িমক এবং সেবর্াপির ইি�িনয়ািরং এবং 

েমিডকয্াল কেলজগুেলার �েবিশকা পরী�ায় িমশেনর ছা�রা 

সাড়া েফেল িদেয়েছ। দির� পিরবােরর মুসলমান েছেলেমেয়েদর 

সাফলয্ বৃহ�র সমাজেক চমেক িদে�। দির� পিরবােরর মুসলমান 

েছেলেমেয়েদর সাফলয্ সবার দৃি� আকষর্ণ করেছ। িশি�ত িহ�ু 

ভ�েলােকরা েদখেছন ‘চাষা’ মুসলমােনর েছেলেমেয়রাও আকাশ 

ছুেঁত পাের। পি�মবে� মুসলমােনর আধুিনক িশ�ায় ল�ণীয় 

আ�হ ৈতির হেয়েছ গত শতেকর আেটর দশক েথেক। িশ�া�তী 

এবং িশশু িবকাশ আকােদিমর কণর্ধার মুি� আবুল কােশম েসটা 

েদেখেছন ঐিতহািসক ে��াপেট। তাঁর ব�বয্, ‘সােতর দশক পযর্� 

পি�মব� েথেক পূবর্ পািক�ােন চেল যাওয়া েঝাঁক িছল রােজয্র 

মুসলমানেদর। ১৯৭১ সােল পূবর্ পািক�ােনর অবলুি�র পর পূবর্ 

পািক�ােন যাওয়ার ে�াতটা ি�িমত হেয় পেড়। পি�মবে�র 

মুসলমানরা এই িস�াে� আেস েয, বৃহ�র সমােজর সে� 

সমঅিধকার লাভ করেত েগেল সমেযাগয্তা অজর্ন করেত হেব। েয 

িশ�ায় িশি�ত হেল �িতেযািগতামূলক পরী�ায় উ�ীণর্ হওয়া যায়, 

েসই িশ�ায় সমাজেক উ�ীিবত করেত হেব। এই ে��াপেটই এই 

বাংলার মুসলমান আধুিনক িশ�া �হেণ সেচ� হয় আেটর দশক 

েথেক।’

তারপেরও মুসলমান সমাজ এিগেয়েছ অতয্� ধীর গিতেত। 

তােক এখনও সা�রতার িহসােবর মেধয্ ঘুরপাক েখেত হয়। েসটা 

েমােটই কাময্ নয়। সা�রতার হার িদেয় সমােজর প�াৎপদতা েথ  েক 

মুি�র েকানও ছিব পাওয়া যায় িক? মুি� বলেত চরম দাির�, 

িনর�রতা, অ� কুসং�ার, ধেমর্র েমৗল িবিধিনেষেধর েথেক মুি�। 

সা�রতা যিদ েকানও িনিরখ হয়, তাহেল পি�মবে� মুসলমান 

অবশয্ই মুি�র পেথ অেনকটাই এিগেয়েছ। ৩০ শতাংেশর অিধক 

মুসিলম জনসংখয্ার পাঁচিট েজলায়; মুিশর্দাবাদ (৬৬.৩%), মালদহ 

(৫১.৩%), উ�র িদনাজপুর (৪৯.৯%), বীরভূম (৩৭.১%), দি�ণ 

২৪ পরগনা (৩৫.৬%) মুসলমানেদর আনুপািতক সা�রতার হার 

অেনকটাই েবেড়েছ।

গত কেয়ক দশেক নারী পুরুেষর সা�রতার হােরর ফারাক 

উে�খ করার মেতা কেমেছ— এর জাতীয় গড় হ  েলা ১৬.২% 

আর পি�মবে�র হার ১১.১%। ২০১১ সােলর জনগণনার িরেপাটর্ 

অনুযায়ী রােজয্ মুসলমানেদর ে�ে� ওই হারটা দাঁিড়েয়েছ ৭.৮ 

শতাংেশ। মুসলমান সমােজ নারী পুরুেষর সা�রতা হার কাছাকািছ 

চেল আসা েকবল সাফেলয্র েদয্াতক নয় বরং তা মুসলমান পিরবাের 

ধমর্ীয় েগাঁড়ািমর ধারণাটােকও নসয্াৎ কের। আবার সা�রতার হােরর 

ফারাক সং�া� এই তেথয্র মেধয্ িদেয় পি�মবে�র মুসলমান 

সমােজ েমেয়েদর �ল কেলেজ যাওয়ার বয্াপাের নব অিজর্ত 

�তয্েয়র স�ান পাওয়া যাে�।

মুসলমান সমােজর িশ�া িনেয় এই আেলাচনার েগাড়ােতই 

একটা তথয্ �রেণ রাখেত হেব েয, পি�মবে�র মুসলমানেদর 

মা� ১৭% শহের বাস কের। ৮০ শতাংেশরও েবিশ মুসলমান �ােম 

বাস কেরন। তাছাড়া এ রােজয্ শহুের মুসলমানেদর িসংহভাগই 

অবাংলাভাষী। িহসাবটা অেনকটা এইরকম, এ রােজয্ �িত ৫ জন 
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মুসলমােনর ৪ জনই �ােম বাস কেরন। অথর্াৎ অিধকাংশ বাঙািল 

মুসলমান িশ�া পিরকাঠােমার অেনকটাই হােতর নাগােল পান না। 

নানা সমী�ায় েদখা িগেয়েছ, রাজয্ এমন অেনক মুসলমান �ধান 

এক হাজার জনসংখয্ার �াম আেছ েযখােন একিট �াইমাির �ল 

পযর্� েনই। পিরকাঠােমাগত এই অসুিবধার িদকিট িবেবচনার মেধয্ 

েরেখই পি�মবে�র মসুলমােনর িশ�া�েনর অব�াটা আেলাচনা 

করেত হেব।

এই মুহূেতর্ পি�মবে�র ১৫িট েজলায় আল-আমীন িমশেনর 

৬৩িট আবািসক িবদয্ালেয় ১৭ হাজােরর িকছু েবিশ ছা�-ছা�ী 

েলখাপড়া কের। এই মেডল অনুসরণ কের রােজয্ বহু িমশন �ল 

ৈতির হেয়েছ। কেয়কিট ভাল করেলও েবিশরভাগই সফল নয়। 

দুঃখজনক িবষয় হেলা, েছেলেমেয়েদর �িত এেদর অেনেকরই 

দায়ব�তা েনই। ২০১১ সােল নেভ�র মােস পিরসংখয্ান অনুযায়ী 

রােজয্ এই ধরেনর িমশন িবদয্ালেয়র সংখয্া ৯১। গত এক দশেক 

সংখয্াটা আনুমািনক ি�গুণ হেয়েছ। সরকাির িশ�া বয্ব�ার ৈদনয্ 

এবং মা�াসা িশ�ার মধয্যুগীয় বয্ব�া েথেক মুসলমান সমাজেক 

মুি� িদেত িমশন �লগুেলা বড় ভূিমকা িনেয়েছ। সরকােরর 

অনুদান বা েপাষেণর বাইের থাকা স�ণূর্ েবসরকাির এই �লগুেলা 

তাহেল চেল কীভােব?

মেন রাখেত হেব আল-আমীন িমশেনর ছা�-ছা�ীেদর মেধয্ 

২৫% দুঃ� এবং িন�িব� পিরবােরর। তারা স�ণূর্ িনঃখরচায় 

েলখাপড়া কের। িন�মধয্িব� পিরবােরর আরও ৩৪% অেধর্ক খরেচ 

পড়ােশানা কের। এই িবরাট সংখয্ক ছা�-ছা�ীেদর খরেচর বড় 

একটা অংশ আেস দােনর টাকা েথেক। তার িসংহভাগই জাকােতর 

মেতা ধমর্ীয় দান। আল-আমীন িমশেনর মেতা আরও বহু িশ�া 

�িত�ান ৈতির হেয়েছ তারাও কমেবিশ একইভােব অেথর্াপাজর্ন 

কের। তেব এখন এইসব িমশন �লগুেলা সরকাির এবং েদশ-

িবেদশ েথেক েবসরকাির অথর্ সাহাযয্ েপেয় থােক। তা হেলও তারা 

মূলত িনভর্র কের জাকােতর মেতা ধমর্ীয় দােনর ওপর। মা�াসাগুেলা 

েযমন তােদর ছা�েদর েঝালা হােত �ােম পািঠেয় েদয় জাকােতর 

অথর্ সং�েহর জনয্, আল-আমীন িমশন অ�ত তা কের না। শুরুর 

িদেক রােজয্র িবিভ� জায়গায় ঘুের জাকােতর অথর্সং�হ করেত 

হেয়েছ আল-আমীন িমশেনর কণর্ধার �য়ং নুরুল ইসলামেক। এখন 

অবশয্ ধনী বা মধয্িব� মসুলমােনরা জাকােতর অেথর্র একটা অংশ 

িমশন �লগুেলােক েদন। তেব মুসলমােনরা এখনও জাকােতর টাকা 

মসিজদ, এিতমখানা বা খিরিজ মা�াসায় েদওয়াটােক অিধক পুেণয্র 

মেন কেরন।

এখনও পযর্� সামি�কভােব সরকাির চাকিরেত পি�মবে� 

মুসলমানেদর �িতিনিধে� ল�য্ণীয় েকানও পিরবতর্ন হে� না, 

িক� নতুন িনেয়ােগর ে�ে�   িকি�ৎ পিরবতর্ন েদখা যাে�। সংগিঠত 

ে�ে�, িবেশষ কের সরকাির চাকিরেত মুসলমানেদর অিকি�ৎকর 

উপি�িতর অনয্তম কারণ উ�িশ�া চ�ের মুসলমানেদর ল�য্ণীয় 

অনুপি�িত। িশ�ালােভর বয্াপাের আ�হ বাড়েলও, সরকাির চাকির 

পাওয়ার জনয্ �েয়াজনীয় িশ�াগত েযাগয্তা ও দ�তা মুসলমান 

অ�বয়িস চাকির-�াথর্ীেদর মেধয্ এখনও সুলভ নয়। পি�মবে�র 

িব�িবদয্ালয়গুিলেত ছা�-ছা�ীেদর পিরসংখয্ান েথেক েদখা যাে�, 

মা� ৩-৪% মুসলমান। সরকাির চাকিরেত মুসলমান চাকির-

�াথর্ীেদর েযাগয্ করার জনয্ নাম কা ওয়াে� িকছ ুশহর-েকি�ক 

সরকাির েচ�া েদখা যাে�।

উ�িশ�া এবং চাকিরর সুেযাগ বাড়ােত পি�মব� সরকার 

মুসলমানেদর জনয্ সংর�েণর বয্ব�া কের ঘুরপেথ। ধেমর্র িভি�েত 

সংর�েণর সুেযাগ না থাকায় আিথর্ক মানদে� মুসিলমেদর ওিবিস 

(আদার বয্াকওয়াডর্ �াস) তািলকাভু� করার িস�া� িনেয়িছল 

বাম�� সরকার। পি�মবে�র মুসিলমেদর ১১৩িট স�দায় ওিবিস 

তািলকাভু�। রাজয্ সরকার ও কেলজ সািভর্স কিমশেনর িহসাব 

অনুযায়ী, পি�মবে�র ২ েকা  িট ৪৭ লাখ (২০১১ সােলর িহসাব 

অনুযায়ী) মসুলমানেদর �ায় ৯৫ শতাংশই এর ফেল সংর�েণর 

আওতায় চেল এেসেছ। পি�মবে� সরকাির চাকির এবং িশ�ায় 

ওিবিসেদর জনয্ ১৭% আসন বা পদ সংরি�ত। তথয্ পিরসংখয্ান 

বলেছ, এই সংর�েণর সুিবধা েপেত শুরু কেরেছ রােজয্র মুসিলম 

সমাজ। এ রােজয্ সরকাির �ল িশ�া�িত�ান ও চাকিরেত ওিবিসেদর 

জনয্ ১৭% সংর�ণ চালু কেরিছেলন মুখয্ম�ী বু�েদব ভ�াচাযর্। 

মমতা বে�য্াপাধয্ায় �মতায় আসার পর ডা�াির, ইি�িনয়ািরং, 

ময্ােনজেম� সহ উ�িশ�ােতও ওিবিস সংর�ণ চালু কেরন। 

তারপর েথেক িফ বছর ডা�াির, ইি�িনয়ািরংেয়র েকাসর্গুিলেত 

ওিবিস সংর�েণর সুবােদ মুসিলম েছেলেমেয়রা অেনক েবিশ সংখয্ায় 

সুেযাগ পাে�ন। েসই সে� পা�া িদেয় বাড়েছ এই সংর�ণ িনেয় 

অসে�াষ। িবেরাধী মহেলর ব�বয্, ‘এ’ কয্ািটগিরর (দুিট কয্াটাগির 

ওিবিস-এ এবং ওিবিস-িব) জনয্ বরা� ১০ শতাংেশর সুিবধা 

পাে� মূলত মুসিলমরাই। কারণ ওই কয্ািটগিরর অ�ভুর্� ৮০িট 

ওিবিস স�দােয়র মেধয্ ৭২িট স�দায়ই হেলা মুসিলম। কিমশন 

ফর বয্াকওয়াডর্ �ােসস-এর মত, ভিবষয্েত �ায় একেশা শতাংশ 

মুসিলমই সংর�েণর আওতায় চেল আসেব। িহ�েুদর মেধয্ মািহষয্ 

এবং মুসিলমেদর ৈসয়দ, পাঠান ও িমজর্া এই িতন স�দায় বােদ 

বািক সব স�দােয়র আেবদনই ওিবিস িহসােব �াহয্ হেয়েছ। সাচার 

কিমিটর িরেপােটর্ বাংলায় মুসিলমেদর অন�সরতার ছিব সামেন 

আসার পর সংর�ণ িনেয় েতাড়েজাড় শুরু কের রাজয্ সরকার।

এ ছাড়া, মুসলমানেদর আিথর্ক সহায়তা েদওয়ার জনয্ ওেয়� 

েব�ল মাইনিরিট েডেভলপেম� অয্া� িফনা� কেপর্ােরশন অয্া� 

১৯৯৫ অনুসাের ১৯৯৬ সােল গিঠত হেয়িছল পি�মব� সংখয্ালঘু 

উ�য়ন িব� িনগম। এই কেপর্ােরশেনর কাজ হেলা িশ�, বািণজয্ 

এবং সাং�িতক কাযর্কলােপর মাধয্েম সংখয্ালঘু স�দােয়র আিথর্ক 

উ�য়ন ঘটােনা। ভারত সরকােরর িব�ি� অনুযায়ী মুসিলম, ি��ান, 

েবৗ�, পারিস এবং িশখরা সংখয্ালঘু স�দায় িহসােব িচি�ত। তেব 

সংখয্ালঘুেদর মেধয্ মুসলমােনর সংখয্া অেনক েবিশ হওয়ায় এবং 

শাসকদেলর কােছ তারা বড় েভাটবয্া� িহসােব িবেবিচত হওয়ায় 

সুেযােগর �ায় পুেরাটাই তােদর িদেক যায়। অথর্ৈনিতক উ�য়ন, 

�লারিশপ �দান, বৃি�মূলক িশ�া, জনসেচতনতা বৃি�, েকিরয়ার 
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কাউে�িলংেয়র েবশ কেয়কিট �ক� হােত িনেয়েছ িনগম এবং 

েসগুিল সাফেলয্র সে� চলেছ। েক�ীয় সরকােরর জাতীয় অন�সর 

ে�িণ িব� ও উ�য়ন িনগম এবং জাতীয় সংখয্ালঘু উ�য়ন ও অথর্ 

িনগেমর রাজয্ এেজি� পি�মব� সংখয্ালঘু উ�য়ন িব� িনগম। ওই 

দুই েক�ীয় সং�ার আিথর্ক �ক�গুিলেক এ রােজয্ কাযর্কর করার 

দািয়� রাজয্ িনগেমর। এই িনগম িবিভ� ধরেনর িশ�া স�িকর্ত 

ঋেণরও বয্ব�া কের। হািজ মহ�দ মহিসন িফ�ড এনডাওেম� 

ে�া�াম েথেক �লারিশেপর বয্ব�া কের থােক িনগম। এখন ৫০ 

শতাং  েশর েবিশ ন�র পাওয়া ছা�-ছা�ীেদর সংখয্ালঘু উ�য়ন িনগম 

েথেক মাইনিরিট �লারিশপ েদওয়া হয়। অেনেক মেন কেরন, বিৃ� 

নয়, দরকার অনুদান। েমধার িবচার না কের সকলেকই তা েদওয়া 

উিচত। কারণ, মুসলমান স�দােয়র মেধয্ দাির� তুলনায় েবিশ 

এবং দাির�ই েমধার িবকােশর পেথ �ধান অ�রায়। একই সে� 

েমধাবী ছা�-ছা�ীেদর জনয্ উ� িশ�ায় অিধক সংর�ণ ও আিথর্ক 

অনুদােনর বয্ব�া করা দরকার।

েগাটা সমােজর এেহন দুদর্শার মেধয্ প  ি�মবে� মুসলমানেদর 

একটা অংশ িক� একটু একটু কের গুিছেয় িনেত শুরু কেরেছ। 

গত কেয়ক দশেক িভন রােজয্ �িমক চালােনর দালািলর বয্বসা 

জেম উেঠেছ �ােম �ােম। এই আদম বািণজয্ পি�মবে� মূলত 

মুসলমানরাই িনয়�ণ কের। মালদহ, মুিশর্দাবাদ এবং উ�র 

িদনাজপুের অেনক িদন আেগ েথেকই এই বয্বসার রমরমা। 

রমরমা এতটাই েয, মালদহ েজলায় আদম চালািন বয্বসায়ীেদর 

কেয়কটা িসি�েকটও গেড় উেঠেছ। িবিভ� �ােম এই বয্বসা কের 

রাতারািত ধনী হেয় যাওয়ার ঘটনা িবরল নয়। রােজয্র বাইের মজুর 

বা রাজিমি�র কাজ করেত েগেল এই দালালেদর মাধয্েমই েসই 

কাজ পাওয়া স�ব। তাছাড়া মুসলমান তরুণেদর মেধয্ মাধয্িমক 

পাশ করেত না করেতই পুিলশ বা িসআরিপএফ এবং িবএসএফ’র 

মেতা আধােসনা বািহনী আর েসনাবািহনীেত চাকিরর েচ�া শুরু কের 

েদয়। নদীয়ার �ােম এমন অেনক পিরবার েদেখিছ যােদর একািধক 

সদসয্ েসনা বা আধা েসনাবািহনীেত চাকির কেরন। পি�মবে� 

�ােমর মুসলমানেদর েদখা েযত না এমন অেনক বয্বসায় তাঁেদর 

এখন েদখা যাে�। কৃষক বাঙািল মুসলমান বয্বসায়ী হেয় উঠেছন। 

েযমন পি�মবে� িবিড়র উৎপাদন এবং বািণেজয্র পুেরাটাই িনয়�ণ 

কেরন বাঙািল মুসলমান। তাঁরা অেনেকই রােজয্র িবিশ� ধনী বয্ি� 

িহসােব মানয্তা পান। �ামীণ মুসলমােনর হােত বাড়িত পয়সা আসায় 

েয �ােম একটা মসিজদ িছল, েসখােন পাঁচটা হেয়েছ— ৈদেঘর্য্ �ে�ও 

বাড়েছ। পা�া িদেয় বাড়েছ মা�াসা। এ সবই �ামীণ মুসলমানেদর 

একটা ে�িণর �ীবৃি�র ল�ণ।

সংখয্ালঘু মানুষেক েয কিঠন সমসয্াগুেলা েপাহােত হয় তার 

একটা হেলা সা�দািয়ক সংঘাত। আর এই উপমহােদেশ িহ�-ু

মুসলমান দা�ার ইিতব�ৃ েযমন দীঘর্, েতমন র�া�, েতমনই ভয়াবহ। 

িক� ১৯৭৭ সােল বাম�� �মতায় আসার পর েথেক পি�মবে� 

সা�দািয়ক দা�া হয়িন বলেলই চেল। এমনকী ১৯৯২ সােল বাবির 

মসিজদ �ংেসর পের েদশজুেড় েয ভয়াবহ দা�া হেয়িছল তার আঁচ 

সামানয্ই েলেগিছল এ রােজয্। তাছাড়া পি�মবে� মুসলমােনর 

স�ি�র েয িনরাপ�া রেয়েছ তা সংখয্ালঘু িহসােব তােদর ভরসা ও 

িনি��তা েদয়। িক� ২০১১ সােল তৃণমূল কংে�স �মতায় আসার 

পের িফ বছর একািধক সা�দািয়ক িহংসা সংগিঠত হেয় চেলেছ। 

তার কারণ হেত পাের রাজয্ রাজনীিতেত বামপ�ীেদর শি��য় 

এবং ধেমর্র মেতা একটা নাজুক িবষেয় পি�মবে�র মুখয্ম�ী 

মমতা বে�য্াপাধয্ােয়র বাড়াবািড় রকেমর নাক গলােনা। বাম�ে�র 

িবেশষত িসিপআই (এম)’র েকানও েনতা-ম�ী েযমন কখনও ঈেদর 

নমােজ বা ইফতার পািটর্েত যানিন, েতমনই তাঁরা কখনও েকানও 

পুেজা উে�াধনও কেরনিন। িক� মমতা বে�য্াপাধয্ায় েযমন মাথায় 

কাপড় িদেয় ঈেদর নামােজ হািজর েতমনই িবেজিপ-েক ট�র িদেত 

পি�ম ভারেতর গেণশ পুেজা বা উ�র ভারেতর রামনবমী উৎসেব 

মদত িদেত শুরু কেরেছন পি�মবে�। তার ফেল দুই স�দােয়র 

মেধয্ েছাটখাট েগালমাল বা �� হােমশা বড় হেয় েদখা িদে�। দুই 

স�দােয়ই এই সব িবেরােধ যারা এিগেয় থাকেত চায় তােদর একটা 

�া� �মতায়ন ঘিটেয়েছ বতর্মান শাসক দল।

েক�ীয় সরকােরর মদেত িবেজিপ শািসত রাজয্গুিলেত নানা 

িহংসা�ক ঘটনার মধয্ িদেয় চূড়া� েমরুকরণ চলিছলই, যার 

�ভাব বাড়িছল পি�মবে�ও। ২০১৭ সােল রাজয্সভায় �রা� 

ম�ক েগাটা েদেশর সা�দািয়ক সংঘেষর্র এক খিতয়ান তুেল ধের। 

েসই িরেপাটর্ অনুযায়ী, ২০১৫ ও ২০১৬ সােল এ রােজয্ যথা�েম 

৩২িট ও ২৭িট সংঘেষর্র ঘটনা ঘেটেছ। ২০১৭ সােল তা েবেড় 

৫৮ হয়। মৃতুয্ হয় ৯ জেনর। আহত ২৩০ জন। জলপাইগুিড়, 

উ�র িদনাজপুর, নিদয়ার েগা-র�কেদর তা�েব �াণ হারান ৬ 

জন। মালদেহর কািলয়াচক (২০১৬) েথেক বিসরহাট-বাদুিড়য়া 

(২০১৭), আসানেসাল-রািনগ� (২০১৮) েথেক ৈনহািটর 

হািজনগর (২০১৮) এবং স�িত হুগিল নদীর দু’পাের দুই 

জুটিমল িনভর্র জনপদ ভাটপাড়া (২০১৯) ও েতেলিনপাড়া 

(২০২০)— দা�ার খিতয়ান েবেড়ই চেলেছ। রামনবমীেক েক� 

কের অভূতপূবর্ অ� িমিছল �তয্� করেত শুরু কের রাজয্বাসী। 

অনয্িদেক, শুবধুমা� আর অনু�েবশ িকংবা সীমাে� েগারু 

পাচােরর িবেরািধতা িবেজিপ িকংবা স� পিরবােরর �চােরর মুখয্ 

ে�াগান হেয় থােক না। ইদানীং যতগুেলা দা�া হেয়েছ, েসখােন 

েফসবকু বা েহায়াটসঅয্ােপ ইসলাম িবেরাধী েকানও ছিব বা ে�াগান 

ছিড়েয় ই�ন ৈতির করা হয়। তােত মুসলমানেদর এক ে�িণর 

মানুষ (মূলত শাসক দেলর আি�ত) �িতবাদ িমিছল করেল বা 

িহ� ুস�ি� আ�মণ করার েচ�া করেল সে� সে� িহ� ুবািহনী 

ঝাঁিপেয় পেড়েছ। েযন তােদর জানাই িছল এইরকমই ঘটেব। 

কেরানা পিরি�িতেতও হুগলীর �িমক এলাকায় েতিলিনপাড়া 

দা�াও িছল িহ��ুবাদীেদর উসকািনর পিরণিত। েকানও িটিভ 

চয্ােনেল বেল িবেজিপ মুখপা� নূপুর শমর্ার মুহা�দেক িনেয় 

ম�েবয্র েজের গত জুন মােস কলকাতা হাওড়া এবং অনয্ 

কেয়কিট এলাকায় �ায় পাঁচ িদন ধের েয পুিলেশর েচােখর সামেন 

অবাধ সা�দািয়ক তা�ব চেল তা নিজরহীন—  ভেয়রও।
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েচাখ খুলেতই চারপােশ গাঢ় অ�কার। মেন হি�ল, ধেস 

চাপা পেড় িগেয়িছ। গােয়র উপর ভারী ভারী কী সব েযন পেড় 

আেছ! েকােনারকেম উেঠ বসেতই েঘার কাটেলা িমঠুর (আমার 

�ী) িচৎকাের— অয্াই কী হেয়েছ? উেঠ বসেল েকন? 

বঝুলাম, মিরিন। েবেঁচ আিছ। ধাত� হেত খািনক�ণ সময় 

লাগল। মেন পড়ল, পয্াংগংেয়র তীের আিছ। �চ� ঠা�ায় 

কাঁপেত কাঁপেত েটে� ঢুেক শুেয় পেড়িছলাম। েসােয়টার, 

জয্ােকট, টুিপ, েমাজা পেরই সটান ঘুম। আর মাঝরােত ঘুম 

েভেঙ েযেতই িনেজর েজা�ার চােপ ভয় েপেয় েঘেমেনেয় 

একসার অব�া। �চ� অ�কাের �ে�ােফািবক লাগিছল। তাই 

েশষ রাতটুকু টচর্ �ািলেয় ঘুিমেয়িছলাম। সকােল উেঠ বরফ 

েদখেত েদখেত এক কাপ গরম চা েখেয় িফট হেয় েগলাম। 

আমােদর লাদাখ ি�েপ নানারকেমর ঘটনাই ঘেটেছ। 

পয্াংগংেয় কাটােনা রােতর ঘটনা িদেয় েলখা শুরু করলাম। 

কারণ এই অিভ�তা আমার কােছ েবশ েরামা�করই। আিম 

আেদয্াপা� একজন �মণিবলাসী মানুষ। লাদাখ ঘুরেত যাওয়ার 

পিরক�না আমরা উ�রবে�র এক েছা� �াম চারেখােল বেস 

কির। আমােদর ১২-১৩ জেনর একটা বািহনী আেছ। হই হই 

কের েবড়াই আমরা। আসেল বািহনীর সদসয্ সংখয্া বলা ভােলা 

সােড় বােরা জেনর। সবচাইেত বৃ� আিম, আর দেলর সবেচেয় 

খুেদ সদসয্ আট বছেরর। এই দেল িক� চ�নও (অিভেনতা 

চ�ন েসন) আেছ। 

ঘুরেত ভােলাবািস িঠকই। িক� খরেচর িদকটাও মাথায় 

রাখেত হয়। িবলািসতা কের অিতির� টাকা খরচ কের েবড়ােত 

আিম পছ� কির না। তাই লাদােখ যাওয়ার সময় িনেয় আমরা 

অেনক ভাবনা-িচ�া কির। েকান সমেয় েগেল খরচ কম হেত 

পাের ইতয্ািদ। তা-ও যা বােজট হেলা, আমােদর ে�ে� তা 

একটু েবিশই। জানলাম, েম-জুন মােসই িসজন। আমরা েম 

সবয্সাচী চ�বতর্ীসবয্সাচী চ�বতর্ী

লাদাখ,

�কৃিতর

অপরূপ মাধুযর্

� ম ণ
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মােস যাওয়া ি�র কির। তেব, িবিধব� সতকর্তা িহসােব আিম 

আেগই বেল িদই, পাহােড় চড়ার েকানও �য্ােন আিম েনই। 

গািড় কেরই ঘুরব। খবর েপেয়িছলাম, েল’েত েপৗেঁছই একদল 

েসিদন পয্াংগয্াং-এ চেল যায়। তারপর পাঁচ-ছ’জন মারা যান 

একই দেলর। ফেল শুরু েথেকই আিম িনয়ম েমেন েঘারার 

পে� িছলাম। েকানও তাড়াহুেড়া নয়। েসই অনুযায়ীই আমােদর 

আইেটেনির ৈতিরও হয়। েল’েত আমরা ২৪ ঘ�ার েবিশই িব�াম 

িনই।

আমােদর যা�া শুরু হয় এই বছর ১৯ েম। কলকাতা 

েথেক িবমােন িদি�, েসখান েথেক েল। েভার ৫টা ২০’েত 

িছল আমােদর িদি�র িবমান। ফেল িরেপািটর্ং টাইম ৩েট ২০। 

আড়াইেটয় েবরেনার কথা। চ�ন বেলিছল, ও আমােদর তুেল 

েনেব। মােন আমােক আর িমঠুেক। েযই না আড়াইেটর বদেল ২ 

েটা ২০’েত চেল এল, বয্াস আমার েমজাজ েগল চেড়। আসেল 

কাউেক আমার জনয্ অেপ�া কিরেয় রাখেত ভােলা লােগ না। 

তাই েরেগ েগিছলাম। যাইেহাক দশ িমিনট আেগ আসা িনেয় 

চ�েনর সে� হেয় েগল এক��, আর এভােবই শুরু হেলা 

আমােদর লাদাখ সফর। 

ে�েন উেঠ েয স�েল িন�া যােবন, েস আিম আেগই আ�াজ 

কেরিছলাম। হেলাও িঠক তাই। ঘুিমেয় ঘুিমেয়ই েপৗেঁছ েগলাম 

রাজধানী শহের। িদি� েথেক িবমােন েল ওই িমিনট ৫৫ মেতা 

লােগ। িক� আমােদর কােনি�ং �াইট িছল অেনক েদিরেত, 

েসই ১১টায়। খরচ কমােনার জনয্ই কােনি�ং �াইেট যাওয়ার 

িস�া� িনই আমরা। ফেল অেনক�ণই আমরা িবমানব�ের ঘুের 

েবিড়েয় কাটাই। আর িবমােন ওঠার পর সবাই এবার েচাখ �ায় 

িপন িদেয় আটেক খুেল েরেখিছল। েল নামার পেথ আকাশপেথ 

েয নয়নািভরাম দৃশয্ েদিখ, তা েদেখ সিতয্ই বলেত ই�া কের, 

আহা, কী েদিখলাম জ� জ�া�েরও ভুিলব না। ‘লােহার’-এর 

শুিটং করেত আিম আেগও লাদাখ িগেয়িছ। িক� তখন এমন 

দশৃয্ েদখেত পাইিন। এবাের আে�প িমটেলা। 

েল’েত েহােটেল েপৗঁছােনার পর অবশয্ কােরারই িবেশষ 

েকানও অসুিবধা হি�ল না। ওইিদন আিম আর েহােটল েথেক 

েবেরাইিন। িমঠু আর অনয্ানয্ কেয়কজন েবিরেয়িছল িবকােলর 

িদেক। েল মােকর্ট, আশপােশর জায়গাগুিল ঘুের কাওয়া, েমােমা 

এসব েখেয় িফরল ওরা। আিম তত�েণ েহােটেলর কমর্চারীেদর 

সে� খািনক ভাব জিমেয় িনেয়িছ। েহােটেলর ময্ােনজার কড়া 

েচােখ বেল িদেলন, েকানও রকম পানীয়ই খাওয়া যােব না। আিম 

েতা অবাক। মােন কী, জলও খাওয়া যােব না? তখন অবশয্ ওঁরা 

আ�� করেলন, একমা� জলই খাওয়া যােব। েনা অয্ালেকাহল। 

ধূমপানও করা যােব না। এিদেক আমােদর দেলরই একজন— 

েসৗময্, ও েহােটেল ঢুেকই দুপুেরর িদেক হাঁটেত েবিরেয় পেড়। 

আর েফরার পর েথেকই মাথা ধের েগল। সে� সিদর্-কািশ এবং 

অি�েজন েলেভলও কমেত থােক। �থেম ভয় েপেলও পের 

আর িবেশষ েকানও বাড়াবািড় হয়িন। পেরর িদন ে�কফা� কের 

সকেল চা�া হেয় েগল। 

েল’েত নামার পর েথেকই বুেঝিছলাম িরেভ� টুিরজম আসেল 

কী। পেরর িদন শহর েথেক েবরেত িগেয় তা আরও ভােলাভােব 

েটর েপলাম। দু’বছর ঘের আটেক েথেক েযই না মুি�র �াদ 

পাওয়া িগেয়েছ, অমিন মানুষ েবিরেয় পেড়েছন। এবং অবশয্ই 

�চুর বাঙািলও রেয়েছন েসই তািলকায়। ‘আের েফলুদা েয’, 

বেল খপাৎ কের ধরা পড়ার হাত েথেক বাঁিচিন। আর চ�েনর 
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ঘটনায় আসিছ পের। আপাতত বিল েকাথায় েকাথায় ঘুরলাম 

এই িদেন। চারচাকা, দু’চাকা, হাজার হাজার মানুেষর িভড় েঠেল 

শহেরর বাইের েবিরেয় ঘুরলাম েল পয্ােলস, েল মনাি�, র য্াে�া 

�ল। আিম শারীিরক কারেণই মনাি�র উপের উিঠিন। চ�ন 

আর আিম দুই বুেড়া দাঁিড়েয় েথেকিছ। িথকেস মনাি� েথেক 

অপূবর্ �াকৃিতক দেৃশয্র সা�ী থাকলাম আবারও। বাঙািল ঘুরেত 

েগেছ, আর জে�শ খাওয়া দাওয়া হেব না, তা েতা হয় না। 

ফেল যাওয়া হেলা, নাম�ক েরে�ারাঁয়। �চুর খাওয়াদাওয়া 

কের েহিমস মনাি�, শাি��প, েশেষ েল পয্ােলস েদেখ িফরলাম 

আমােদর েহােটল আন� লাদােখ।

�ায় ৩০ ঘ�া পর আমরা েল েথেক েবেরাই। আন� 

লাদাখ েথেক পেরর িদন সকাল সােড় ন’টায় েবিরেয় পড়লাম। 

�ািফক জয্াম কািটেয় পাহাড়েক স�ী কের চললাম মসৃণ রা�া 

ধের। গ�বয্ খারদুং লা। এখােন আিম আেগও িগেয়িছলাম, 

ওই লােহােরর শুিটং করেত। েসবার এটাই িছল সেবর্া� গািড় 

চলাচেলর রা�া। এখন ি�তীয় সেবর্া�। এখােন ১৮ হাজার 

৩৮০ ফুট উঁচুেত টয়েলট েখাঁজা আমার কােছ এক েরামা�কর 

অিভ�তা। এত উঁচুেত অেনেকই হাঁফাে�। আমরা অবশয্ 

িনয়িমত েকাকা ৩০ েখেয়িছ। যাইেহাক, েকােনা�েম টয়েলট 

খঁুেজ েপলাম। খুপির খুপির জায়গা। িক� েকানও র�ণােব�ণ 

েনই। অেনক েলাকই ঢুেকেছ। আর েলােকর ভাের েস খুপির 

দুলেছ। মেন মেন ভাবিছ, এখান েথেক পড়েল আর রে� েনই 

এই বুেড়া হােড়র। খুপির েথেক েবিরেয় আমােদর দলবেলর 

কােছ আসেত িগেয় বরেফ পা িপছেল পড়লাম দুম কের। বাঁ 

িদক, ডান িদক ধের আে� আে� িফরলাম। খারদুং লা তখন 

�ায় বাঘাযতীেনর েমাড়। েরে�ারাঁগুেলা কিফ িদেয় েশষ করেত 

পারেছ না। িমিলটাির িভড় সামলােত িহমিশম খাে�। চতুিদর্েক 

বাঙািল। এখােনই কেয়কজন েফলুদা েফলুদা বেল িচৎকার শুরু 

করেলন। আমার একটু অ�ি�ই হি�ল। এখােন ৮০ শতাংশ 

েরে�ারাঁ িনরািমষ। েহােটেল আেগ েথেক বেল রাখেল িডম, 

িচেকন পাওয়া যায়। 

খারদুং লা েথেক েবিরেয় দুপুর দু’েটা নাগাদ খালসার 

েপৗছঁালাম। এখােন ১০১ মাইল পা�ািব ধাবায় েগলাম েখেত। 

পা�ািব ধাবা মােন মুরিগর ঠয্াং িমলেবই িমলেব। বয্াস বাঙািলর 

আন� আর েদেখ েক। ওখােন রুিট, িচেকন, পিনর খাওয়া 

হেলা। তারপর এেগালাম নু�া ভয্ািলর িদেক। এই রাি�ের 

থাকার কথা হু�াের। নু�ােত এিটিভ রাইড করা যায়। মােন চার 

চাকার �টার। বািলর ঝেড়র মেধয্ িদেয় আধঘ�া েসই �টার 

চালালাম। চুলটা ভলকয্ািনক রক হেয় েগল িঠকই, িক� দারুণ 

এক অিভ�তা ভরলাম জীবেনর ঝুিলেত। 

আমােদর এই েঘারার দেল এক ব�ু আেছ, তােক লালেমাহন 

বিল আমরা। িডসিকট মনাি� েদখার পর তাঁর উেট চড়ার বায়না 

শুরু হেলা। অনয্ানয্রাও তাল িদল। িক� অেনকটা পথ েহঁেট 

েযেত হেব শুেন সকেল িস�া� িনল পেরর িদন সকােল উেট 

চড়া হেব। হু�াের একটা সাইন েবােডর্ সম� িরসটর্গুেলার 

িডেরকশন েদওয়া রেয়েছ। িতনিট িতর িচ� িমিলেয় �ায় ৭৫টা 

িরসটর্। সাইনেবােডর্ আর েলখার জায়গা েনই। তাহেল ভাবনু, কী 

পিরমাণ পযর্টেকর িভড় হয়। আমােদর থাকার কথা হু�ার েথেক 

িসয়ােচেনর িদেকর রা�ায় ওে�র নু�া সামার কয্াে�র েটে�। 

সবাই এেক এেক ঢুেক পড়লাম তাঁবুেত। একটু ে�শ হেয় সবাই 

একসে� একটা েটে� আ�া মারেত বসেলা। আিম িছলাম পােশর 

েটে�। হঠাৎ একটা ধুপ কের আওয়াজ। ছটুলাম েসখােন। িগেয় 

েদখলাম আমার �ী’েক ধের েতালা হে�। আসল কথা হেলা, উিন 

খােট বেস েদওয়ােল েহলান িদে�ন েভেব েটে�র কাপেড় েহলান 

িদেয় উলেট িগেয়েছন। খািনক�ণ হািস-মজা-আ�া চলল। 

আমােদর সে�ই কয্াে� এক িবশাল বড় গুজরািট দল 

এেসেছ। রােত খাওয়ার আেগ বলা হেলা, ওই গুজরািট দল 

না েখেল আমােদর েখেত ডাকা হেব না। কারণ, তাঁরা িনরািমষ 
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আর আমরা আিমষ। খািনক�ণ ঝােমলা কের পােশর একটা 

ঘের িচেকেনর বয্ব�া হেলা। িনরািমষ খাবারগুেলা আমরা বেুফ 

েথেক িনেয় এলাম। 

আিম েদেশ-িবেদেশ বহু জায়গায় ঘুেরিছ। িক� পাহােড়র 

িতন ধােপ িতন রকেমর রং েকাথাও েদিখিন। আবার একপােশ 

বরফাবৃত পাহাড় চুেড়া অনয্পােশ মরুভূিম আর মাঝখান িদেয় 

বুক িচের চেল যাওয়া কােলা িপেচর রা�া— িলখেত বেস েচাখ 

ব� করেল মেন হে� েসই ��পুরীেতই আিছ এখনও। এই 

েসৗ�েযর্ এক অ�ত মাদকতা আেছ। �কৃিত তার সবর্� েযন 

উজাড় কের িদেয়েছ লাদাখেক। গািড়েত এক জায়গা েথেক 

আেরক জায়গায় েযেত েলেগ েযত �ায় আট েথেক দশ ঘ�া। 

রা�ার েসৗ�যর্ েদখেত েদখেত কখনও েয আমােদর দু’েচাখ 

বুেজ আেসিন তা নয়, িক� েসৗ�েযর্র মায়া ব�েন েবঁেধ েফেল 

অনায়ােস। পথ চলেত চলেত েছাট েছাট �াম, েসখানকার 

মানুষজন েদখেত েদখেত সময় কাটিছল গািড়েত। েকাথাও 

সবুজ, েকাথাও মরুভূিম আবার েকাথাও পাথুের এলাকা। 

েযখােন েরাদ আেছ েসই জায়গায় দাঁড়ােল ৩৫ িডি�, আর তার 

পােশই ছায়ায় চেল েগেল ১৫ িডি�। রােত তাপমা�া েনেমেছ 

পাঁচ েথেক সাত িডি�েতও। েকাথাও বা শূেনয্।

নু�া েথেক আমরা যাই তুরতুক। পািক�ান সীমাে�র েশষ 

ভারতীয় �াম থােঙও েগলাম। কাঁটাতােরর েবড়া েনই। রেয়েছ 

দু’পােশ দুই েসনাবািহনীর বা�ার। মাঝখান িদেয় বেয় িগেয়েছ 

িশয়ক নদী। দেূর েদখলাম পািক�ােনর েশষ �াম ফানুর্। তুরতুেক 

আমােদর েয েহামে�’েত থাকার কথা িছল, েসটা িশয়েকর উপর 

িদেয় ি�জ েপিরেয় ওপােশ িগেয় �ায় এক িকেলািমটার মেতা 

েহঁেট পাহােড় উেঠ তেব। আিম শুেনই বেল িদলাম, যাব না। 

গািড় ভাড়া কের কলকাতা চেল যাব তা-ও ভােলা। পাহােড় 

উঠেত িগেয় অসু� হেল কী হেব, এই ভেয়ই েযেত রািজ হইিন। 

ওখােনই আবার আমােদর লা� বলা িছল। তাহেল কী হেব? 

চ�নও বলল েযেত পারব না। অগতয্া আমরা একটা েরে�ারাঁয় 

বসলাম। েকাথায় থাকব েস িনেয় িচ�া শুরু হেলা। আিম েতা 

গািড়েত েথেক যাব বেলিছলাম। এরইমেধয্ েফান করা হেলা নু�া 

সামার কয্াে�। ওরা জানােলা, ছ’টা েট� কয্ানেসল হেয়েছ। 

ফেল আমরা চাইেলই চেল েযেত পাির। আর আমােদরও ছ’টা 

েট�ই লাগত। সে� সে� িনি�তভােব জািনেয় েদওয়া হেলা, 

আমরা ওখােনই থাকব। এিদেক েহাম ে�’েত েযেহতু দুপুেরর 

খাবার বলা িছল, ওরা ওখান েথেক খাবারগুেলা পাঠােলা। আমরা 

এিদেক আেগই নুডলস অডর্ার িদেয়িছলাম। েহামে� েথেক 

পাঠােনা খাবারগুেলা আসেল িছল পািক�ােনর কুইিজেনর। 

সুয্েপর মেধয্ কী কী িছল িকছইু বুঝেত পারিছলাম না। �াদ 

ভােলা নািক খারাপ বুিঝিন, কারণ আমােদর খাদয্াভােসর সে� 

েকানও অংেশই তা িমলিছল না। যাই েহাক ওখােন েখেয়েদেয় 

আবার িফরলাম নু�া সামার কয্াে�। 

এখােন এেস চ�েনর শুরু হেলা �াসক�। অি�েজন 

েদওয়া হেলা। ঘেরর েকাণায় ক�েলর �েপর মেধয্ েথেক 

ওর মুখ েদখেত পাই। শুেত পারিছল না, এতটাই �াসক� 

হি�ল। আসেল ও সারা�ণ েচ’র ছিব েদওয়া একখানা লাল 

িটশাটর্ পের ঘুের েবড়াি�ল। েকানও জয্ােকট, েসােয়টার �ায় 

িদি�লই না গােয়। তারপর েথেক েগাটা ি�েপ চ�ন আর শুেত 

পােরিন। বেস বেস ঘুিমেয়েছ।

একটা িবষয় বিল, আিম বনয্�াণীর ছিব তুলেত েয অস�ব 

ভােলাবািস, তা �ায় সবর্জন িবিদত। লাদােখও িক� আমরা 

�চুর বনয্�াণী েদেখিছ এবং ছিবও তুেলিছ। ‘ে�ট িহমালয়ান 

েডজাটর্’ও চা�ষ কেরিছ। রু�তার মেধয্ পাহাড়— েস েসৗ�যর্ 

ভাষায় �কাশ করা যায় না।   

এবার নু�া েথেক িসয়ােচন েবস কয্াে� েগলাম। েসখােন 

িহমবােহর ছিব তুলেত িগেয় আিমর্র বকা েখেয়িছ। তারপর 

তাঁেদর েদখালাম েয শুধু িহমবােহর ছিবই তুেলিছ, তেব ছাড় 

িমলল। জওয়ানেদর কয্ােফেত চা, েভজ পেকাড়া েখলাম। 

সে� েথেক িরসেটর্ বেস হেলা দারুণ আ�া। ওেসখার িরসেটর্ 

িছলাম আমরা। মেন হি�ল এখােন দু’িদন থাকেল ভােলা 

হেতা। সবেথেক েবিশ ভােলা েলেগেছ এই িরসটর্ই। 

এখান েথেক যাই পয্াংগং। লাদাখ েবড়ােনার অনয্তম 

আকষর্ণ এই �দ। পয্াংগংেয় িগেয় বুঝেত পারলাম ঠা�া কােক 

বেল। এর মেধয্ আবার আিম �াভস িনইিন। টুিপখানা েকাথায় 

হািরেয় েফেলিছলাম। িমঠু একটা টুিপ িকেন িদল। হটবয্াগও 

েকনা হেলা। নইেল আমরা জেম েযতাম। �চ� েকঁেপিছ 

পয্াংগংেয়। আমরা িছলাম েসা কয্াে�। েয ঘটনা িদেয় শুরু 

করলাম েসটা এখােনই। েভার চারেটর িদেক ঠা�াটা মেন হেলা 

একটু কেমেছ। সকােল উেঠ েদিখ বাইের বরফ জেম েগেছ। 

বরফ েচঁেচ পির�ার হেলা গািড়ও। সূেযর্র আেলায় পয্াংগংেক 

তখন আরও েমাহময়ী লাগেছ। সকাল ন’টা দশ নাগাদ আমরা 

েবেরালাম েসা কয্া� েথেক। যাব হানেল, চীেনর সীমা�। 

কয্া� েথেক েবরেনার পর বহু�ণ রা�ার ধার িদেয় আমােদর 

স�ী িছল পয্াংগং। রেঙর েখলা েদখলাম �েদর জেল। 

কখনও গাঢ় নীল, কখনও আবার ইি�েগা। আবার হালকা 

নীেলর িম�ণও। সূযর্ রি�র �িতফলেন হলুদ, কমলা, লােলর 

আভাও রেয়েছ জেল। েস এক অ�ত দৃশয্ায়ন। �কৃিতর কী 

অপরূপ সৃি�। অেনকটা রা�া পয্াংগং আমােদর সাথ েদয়। 

আমরা পয্াংগংেয়র তীেরও েগিছলাম। তেব িগজিগজ করেছ 

েলাক। এই িদন আমােদর �থম হ� িছল চুশূেল। পাহািড় 

ঠা�া হাওয়ার মেধয্ দাঁিড়েয় চা েখলাম। তারপর গািড়েত উেঠ 

আবার সফর। দুপুের ময্ািগ েখেত ধারিকটিলঙ সাগােত দাঁিড়েয় 

এক দারুণ মজার কা� হেলা। আমরা ময্ািগ েখেয় রা�ার ধাের 

দাঁিড়েয়িছলাম। চারপােশ অেনক বাঙািল। েকউ িব�েটর েখাঁজ 

করেছন, েকউ বা িচপেসর। এরই মােঝ আমােক আবার িচেন 

েফলেলন কেয়কজন। সটান ��, এিক আপিন এখােন? আিম 

েতা কী উ�র েদব ভাবিছ। আর ওিদেক এক মিহলােক েকউ 
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আঙুল িদেয় েদিখেয়েছন ওিদেক চ�ন েসন আেছ। আঙুলটা 

ওঠা মা� চ�ন দরজা খুেল গািড়েত উেঠ বেস পেড়েছ। আর 

েসই মিহলা চ�েনর পােশ দাঁড়ােনা আমােদরই ব�ু তীথর্র 

সে� িগেয় হািসমুেখ ছিব তুেল িনেলন। তীথর্ অবাক। মিহলার 

�ামী যারপরনাই েখেপ উঠেলন। হানেলেত আমরা িছলাম 

রুথপা েহাম ে�’েত। আমােদর দেলর আরও কেয়কজন 

অনয্ েহাম ে�’েত িছেলন। হানেল েবশ েখালা জায়গা। দূের 

পাহাড় েদখা যায়। এখান েথেক আমােদর েসােমািরির যাওয়ার 

কথা িছল। িক� দেলর সবাই-ই তখন �ায় কািহল। চ�েনর 

অব�াও েসই একইরকম। তাই ওখানকার েলাকজনই বারণ 

করেলা েযেত। আমরা িঠক করলাম েসাজা েল’েতই িফরব। 

েসই মেতা পেরর িদন সকাল েসায়া ন’টায় েবিড়েয় পড়লাম 

েল’র উে�েশ। দীঘর্ পথ। ধস নামায় িবিভ� জায়গায় রা�ার 

কাজ হি�ল। ফেল আমােদরও বহুবার দাঁড়ােত হেয়েছ। 

মােঝ আবার একজায়গায় ইলেশগুিড়র মেতা বরফও পড়েলা। 

দুপুর ১২টা ৪০ নাগাদ মােহ আর চুমাথােঙর মােঝ দাঁড়ালাম, 

মূলত চা খাওয়ার জনয্। এখােন আবার উ� ��বণ আেছ। 

অেনেকই েগল েদখেত। আিম বাপু বে��েরই খুিশ। চা েখেয় 

বাঁিদেক পাহাড়েক স�ী কের দারুণ সু�র রা�া ধের আমরা 

আবার চললাম। নাম�ক েরে�ারাঁর কােছ িগেয় থামলাম 

দুপুর িতনেটয়। দুপুেরর খাবার েখেয় েসখান েথেক িগেয় 

থামলাম একদম েল’েত। আমরা েযেহতু একিদন আেগই েল 

েপৗঁেছ েগলাম তাই এই িদেনর জনয্ েহােটল বুক করা িছল 

না। একটা েহােটল বুক করেত হেলা। পেরর িদেনর জনয্ 

আন� লাদাখ িঠক করাই িছল। অনয্ েহােটেল থাকলাম। 

এটা বুক করা িছল না আেগ। পেরর িদনটা আমরা আন� 

লাদােখই েথেকিছ। ওইিদন িগেয়িছলাম উেলেটাকেপা। 

এইিদেনই আমরা ময্াগেনিটক িহল কােক বেল েসই অনুভেবর 

সা�ী হলাম। েসাজা রা�া ধের খািনকটা িগেয় একটু চড়াই 

উেঠ �াইভার সােহব �াটর্ ব� কের িদেলন। তারপর 

গািড়টা আপিহল চলেত শুরু করেলা। চু�েকর মেতা েযন 

টানেছ। না েদখেল িব�াস করা যায় না। ময্াগেনিটক িহল 

েপিরেয় জান�ার-ই�াস নদীর সংগম েদখলাম। এখােন েবশ 

িকছু বনয্�াণী েদখা িদেলন। ছিবও তুললাম। লামায়ুরুেত 

মুনলয্াে�র েসৗ�যর্ েদখলাম। সে�য় বয্াক টু েহােটল। এর 

মেধয্ দু’জন আবার হালকা অসু� হেলা। পেরর িদনটা েল’েত 

পুেরা িব�াম িনেয়ই কাটালাম আমরা। তারপেরর িদন িদি� 

হেয় কলকাতা। 

লাদােখর িবশালতা খুব েছাট আকােরই তুেল ধরলাম। 

আমার গ�িট এখােন ফুরােলা িঠকই। িক� সকলেক বলব, 

যিদ স�ব হয় জীবেন একবার লাদাখ ঘুের আসেবন।
অনুিলখন: স�ারী চে�াপাধয্ায়

কয্ালকাটা কয়য্ােরর
নবতম �েযাজনা - অবন ঠাকুেরর

‘‘আট েথেক আিশ সবার মুেখ হািস’’

এছাড়া বৃ�গান ও নৃতয্ায়ণ, গুপী বাঘার কা�, েগাপী বাঘা কা তামাসা (িহি�), 

অ�তুেড় ভুেতর গে�া, আিলবাবা - এই �েযাজনা গুিল চলেছ চলেব

স�ীত/স�াদনা/িনেদর্শনা : কলয্াণ েসন বরাট

েযাগােযাগ : ৯৮৩১১২৫২৮৭, ৯৮৩০০২৯২৮৬

কয্ালকাটা কয়য্ােরর পরবিতর্ �েযাজনা ��িতর পেথ
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Stage Decor
ে�েজর ডানিদেক, অথর্াৎ দশর্ক েদখেব বাঁিদেক, floor to 

ceiling cut out-এ কাশীর মি�র, তার মাথায় ৈগিরক �জা। 

ে�েজর বাঁিদেক, অথর্াৎ দশর্ক েদখেব ডানিদেক, floor to 
ceiling cut out-এ পয্ািরেসর আইেফল টাওয়ার। কাশীর cut 
out েথেক আইেফল টাওয়ােরর cut out পযর্� িতন ধােপর িসঁিড় 

িদেয় চ�র বানােনা। সম� অিভেনতা, অিভেন�ী, নাচ, গান ও 

য�িশ�ীরা এই িতন ধাপ িসঁিড় জুেড় বেস থাকেবন সারা�ণ।

ে�েজর ডানিদেক একটা েচয়াের বেস পাঠ করেছন 

ভাষয্পাঠক, যাঁর পােঠর ব�ও রিবশ�েরর �িৃতকথা।

েপছেন range to range পদর্ায় �থেম ফুেট উঠেব 

অনু�ােনর িশেরানাম ‘‘েবণীমাধেবর �জা েথেক আইেফল 

টাওয়ার’’। এই দশৃয্িট সের েযেত আসেব ‘‘রিবশ�েরর �িৃত’’। 

এই দশৃয্িট সের েযেত �থেম আসেব পুরােনা কাশীর সচল দশৃয্, 

black & white-এ. েসটা সের যাওয়ােত আসেব পুরােনা 

পয্ািরেসর সচল দশৃয্ রঙীন ছিবেত।

এরপর পদর্ায় আসেব শুধু এই কথাটা ‘রিবশ�র িলখেছন ... 

না, রিবশ�র বলেছন ...’। তারপের ে�েম আসেব দুপুরেবলা, 

েবণীমাধেবর

�জা েথেক

আইেফল

টাওয়ার

িচ � না টয্

িব�িবখয্াত পি�ত রিবশ�েরর জীবনকথা েদশ-দুিনয়ার কার না 

জানা! তেব তার সবটাই �ায় তাঁর িবখয্াত জীবেনর। যার আড়ােল 

ঢাকা পেড় থােক তাঁর ৈশশব, বােলয্র েসই কে�র িদনগুেলা। যা 

তাঁর মুেখ শুেন শুেনই এক অনুপম �ৃিতকথা িলেখেছন শ�রলাল 

ভ�াচাযর্। েসই সব �ৃিত েগঁেথই েলখক িচ�নাটয্ িলেখিছেলন 

মে� িনেবদেনর জনয্ িশ�ীর শতবেষর্ ২০২০-েত। বাদ েসেধিছল 

অিতমারী, লকডাউন। েসই িচ�নাটয্ �কািশত হে� এবােরর শারদ 

গণশি�েত।
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১৯৬৬-র একিদন, �ান েকিনলওয়াথর্ েহােটল।

পাঠ: এখন েতা আমার বয়স েছষি� হেলা। �ায় ষাট বছর 

আেগকার কথা িদেয় শুরু করেত পাির। আমার �ান হওয়া 

েথেক পয্ািরেস যাওয়া পযর্� আিম কাশীেতই িছলাম। জ�ও 

আমার কাশীেতই। আমার বাবা কাজ করেতন ঝােরায়ার ে�েট, 

রাজ�ােন। তারপর উিন কাজ েছেড় িদেয় চেল যান িবেলেত। 

আিম তখন মাতৃগেভর্। মা আমার িতন ভাইেক এবং অবশয্ই 

আমােক িনেয় কাশীেত চেল আেসন। আমার জ� হয় সাতই 

এি�ল।

[Direction Note: পদর্ায় আসেব ৭ এি�ল ১৯২০। 

রিবশ�েরর জ� হেলা কাশীেত। এই ে�মটা আসেব যখন পড়া 

হে� ‘‘জ� আমার কাশীেত’’ তারপেরই আসেব রিবশ�েরর 

বাবা শয্ামশ�র েচৗধুরীর ছিব। যখন পড়া হে� ‘‘আিম তখন 

মাতৃগেভর্’’ তখন ছিব আসেব রিবশ�েরর মা েহমাি�নী েদবীর।]

পাঠ: আমার জ� হয় সাতই এি�ল। িতেলাভাে��েরর 

িঠক মুেখ। একটা েছা� বািড়েত। শুেনিছ, আমার জ� নািক 

েভারেবলায়। তারপের যা আমার খ� খ� মেন আেছ — আলাদা 

আলাদা বািড়। িব�াস জিমদার িছেলন আমার বাবার খুব ব�ু। 

বাবা তাঁেক আমােদর গােজর্ন কের িগেয়িছেলন, ফয্ািমিল 

েদখােশানা করবার জেনয্। �থেম তাঁর বািড়।

[Direction Note: এইখােন ি�েন আসেব একটা 

পুরােনা বািড়, কাশীর েকান গিলর ওপর দাঁিড়েয় আেছ, 

background-এ একটা ভুতুেড় আওয়াজ শুরু হেব আর েদখা 

যােব েঘার অ�কােরর মেধয্ একটা আগুেনর েগালা ছুেট যাে� 

এধার েথেক ওধার আর িফের আসেছ।]

পাঠ: বািড়টা ভুতুেড় বািড় িছল। েস বািড়র একটা ে�শািলিট 

িছল। উেঠােন রাি�র েবলায় আগুেনর েগালা এখােন ওখােন 

ছেুটাছিুট করেত েদখা েযত। আিম শুনতাম, েদখেত েযেত 

চাইতাম, িক� বড়রা েদখেত িদত না, বলত, শুেয় পড়। ও বািড়র 

আর একটা িবেশষ� িছল — ওখােন একটা আ�া িছল, েস িবিভ� 

রূপ ধের আসত। মা হয়েতা েকােনািদন অেনক রাে� েগেছন 

কলঘেরর িদেক, েদখেলন, আমার এক মামা কলঘের আেছন। 

ঘের এেস েদখেলন, মামা শুেয় আেছন। এইরকম হত। তা আিম 

কখনও েচােখ েদিখিন। িক� সারা�ণ শুনতাম বেল মেন আেছ।

তারপের আমরা এলাম আর এক-বািড়েত। েসখােন 

িছল—দুঃখী েতিল। তার বংেশর েদাকান এখনও আেছ। িঠক 

েমন রা�ার ওপের িতেলাভাে��েরর গিল েযখােন িমেলেছ, 

বাঙািলেটালা �েলর সামেন। তােদর বািড়েতই আমরা িছলাম। 

তােদর দুেটা বািড় িছল পর-পর, একটা বড় বািড়, একটা েছােটা 

বািড়। দুেটাই িতেলাভাে��েরর গিলেত। আমার েছাটেবলাটা খুব 

িনঃস� েকেটেছ। কারণ আমার বয়িস েকউ িছল না — একা 

একাই থাকতাম। আমার দাদা উদয়শ�র েতা তখন িবেলেত। 

উিন েপইি�ং ইতয্ািদ িশখিছেলন।

[Direction Note: এই সময় ি�েন এেকবাের তরুণ 

বয়েসর উদয়শ�েরর ছিব আসেব, যার একিটেত উদয়শ�র 

ছিব আঁকেছন। ছিব আসেব তাঁর িচ�কলা িশ�ক উইিলয়াম 

রেটন�াইেনর আর েবহালায় বাজােনা হেব িভভালিদর ি�ং 

কে�ািজশন েথেক। আর ছিব আসেব রােজ�শ�র, বাজনায় 

আসেব হারেমািনয়ােমর দু’একটা িরড চালােনা, েসতার, 

এসরােজর টুংটাং আর বাঁিশর ফঁু। তারপর ছিব আসেব আেরক 

ভাই েদেব�শ�েরর, তারপর ভাই ভূেপ�শ�েরর।]

পাঠ: আমার েমজদা — রােজ�শ�র িছেলন আমােদর মেধয্ 

সবেচেয় িশি�ত। এবং ওঁর নানারকম শখ িছল। বয্াডিম�েন 

উিন চয্াি�য়ন িছেলন। ি�েকট েখলেতন ভােলা। তারপর একটা 

সংগীত সিমিত বেল �াব িছল — তােত �য্ািরেয়ােনট বাজােতন। 

হারেমািনয়াম, েসতার, এসরাজ টুংটাং করেতন, বাঁিশ বাজােতন। 

আমােদর একটা ঘের এইসব নানারকম য� রাখা থাকত। এঁরা 

সবাই �েল কেলেজ চেল েযেতন। পেরর ভাই েদেব�শ�র — 

উিনই একমা� এখন েবেঁচ আেছন। বািক সবাই গত। েছাড়দা 

— আমার িঠক ওপের — িহ ওয়াজ মাই েফভািরট �াদার — 

ভূেপ�শ�র। আমােদর ভাইেয়েদর মেধয্ সব েথেক ল�া। আমার 

মেন হয় — He should have been almost five eight 
or five eight & half. এবং খুব ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া েকাঁকড়া 

েকাঁকড়া চুল িছল। কিবতা িলখেতন, গাইেতন খুব ভােলা। বড় 

poetic style. ভীষণ সফ্ ট টাইেপর। এবং যখনই েকউ বকত 

টকত আমার মেন আেছ, ছােদ বেস —একা একা কাঁদেতন। 

আিমই েখাঁচাতুম — তুিম এরকম কাঁেদা েকন? েমেয় নািক।

[Direction Note: এবার ি�েন উদয়শ�েরর ছিব, িনেচ 

েলখা জ� ১৯০০। তারপর রােজ�শ�েরর ছিব, িনেচ েলখা জ� 

১৯০৫। তারপর েদেব�শ�েরর ছিব, িনেচ েলখা জ� ১৯০৮। 

তারপর েছাড়দা ভূেপ�শ�র, শুধু নাম েলখা, ছিব েনই, িনেচ 

েলখা জ� ১৯১০।]

পাঠ: পাঁচ ভাই আমরা েশষ পযর্� িছলাম। আরও দু-ভাই 

অেনক েছাটেবলােতই মারা যায়।

আমােদর একটা গািড় িছল — েসটা ভাড়া খাটােনা হেতা। 

গািড়র সে� থাকার ভারটা িছল েছাড়দার ওপর। গািড়র সম� 

রকম েদখােশানা উিনই করেতন। ১৯২৮ সােল ে�েগর মড়ক 

লাগল। আমার মেন আেছ — that was one of the saddest 
things. আমার তখন আট বছর বয়স — েছাড়দার মৃতেদহ এল। 

েসই �থম মৃতুয্ েদখলাম। I couldn’t believe it. শুেয় 

আেছ, মেন হে� েযন ঘুেমাে�। েদখেত খুব সু�র িছল আমার 

েছাড়দা — ফরসা, টানা টানা েচাখ। মা-র পে� েস েয কতখািন 

দুঃেখর বয্াপার!

[Direction Note: Necessary musical 
background score for the scene.]

পাঠ: এবাের আিম একটু িপিছেয় যাই — আেগর কথা বিল। 

বেলিছ না — দুঃখী েতিলর কথা? েসই দুঃখী েতিলর বািড়েতই 

আমার হােতখিড় হয়। তখন আমার পাঁচ বছর বয়স। হােতখিড় 

হবার আেগই েকমন কের েযন, আিম পড়েত পারতাম। হােতখিড় 

হবার পেরই কেয়ক মােসর মেধয্ আিম েযখােন যত বই েপতাম 

ভাষয্পাঠক, যাঁর পােঠর ব�ও রিবশ�েরর �িৃতকথা।

েপছেন range to range পদর্ায় �থেম ফুেট উঠেব 

অনু�ােনর িশেরানাম ‘‘েবণীমাধেবর �জা েথেক আইেফল 

টাওয়ার’’। এই দৃশয্িট সের েযেত আসেব ‘‘রিবশ�েরর �ৃিত’’। 

এই দৃশয্িট সের েযেত �থেম আসেব পুরােনা কাশীর সচল দশৃয্, 

black & white-এ. েসটা সের যাওয়ােত আসেব পুরােনা 

পয্ািরেসর সচল দৃশয্ রঙীন ছিবেত।

এরপর পদর্ায় আসেব শুধু এই কথাটা ‘রিবশ�র িলখেছন ... 

না, রিবশ�র বলেছন ...’। তারপের ে�েম আসেব দুপুরেবলা, 
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পেড় েফলতাম। আিম েতা খুব একলা িছলাম।

[Direction Note: ‘‘আিম েতা খুব একলা িছলাম’’ 

কথাটার সে� সে� একটা িশশু রিবশ�েরর ছিব আসেব ি�েন। 

তখন ে�েজ একিট েছা� েছেল — েয আসেল রিবশ�েরর 

েছাটেবলা করেছ — অেনকগুেলা বইপ�র িনেয় এেস পড়েত 

শুরু করেব ে�েজর মাঝখােন। তারপর েদখা যােব েছেলিট 

উেঠ একিট আয়নার সামেন দাঁিড়েয় মূকািভনয় করেছ। 

তারপর েস কখনও েসতার, কখনও এসরাজ, বাঁিশ, তবলা এই 

সব িনেয় বাজাবার ভি� করেছ। Mime. Voice over-এ 

তখন একটা কথা আসেছ ‘‘এই খবরদার ওসব ছুঁিবেন’’ আর 

তারমেধয্ই একটু একটু েবেজ যাে� েসতার, এসরাজ, বাঁিশ, 

তবলা।]

পাঠ: দাদারা সব কেলেজ �েল চেল েযত। মা রা�াবা�া 

করেতন। তা আিম আর কী করব। ঠাকুমার ঝুিল, ঠানিদিদর 

থেল, কপালকু�লা, রবাটর্ ে�েকর বই — েযগুেলা মেন আেছ 

বলিছ — সব গড়গিড়েয় পেড় েফলতাম। তারপর দুগর্াপুেজার 

সমেয় মােঝ মােঝ ে� েদখেত েযতাম। ওই সব ে� েদেখ, 

দুেগর্শনি�নী, কপালকু�লা পেড়, আয়নার সামেন দাঁিড়েয় 

ঘ�ার পর ঘ�া কখনও েমেয়র পাটর্ করিছ, কখনও িহেরার 

পাটর্ করিছ — এইসব করতাম। এছাড়াও, একটা ঘের েসতার, 

এসরাজ, বাঁিশ, বাঁয়া-তবলা এসব িছল — েসগুেলা িনেয়ও টুংটাং 

করতাম। বকুিনও েখতাম — অয্াই, খবরদার ওইসব ছঁুিবেন। 

িক� ভােলা লাগত, একলা থাকতাম েতা, তাই ওইসব করতাম।

এরপর এলাম িতন ন�র বািড়েত। িতন ন�র বািড়টার 

বারা�া িছল গিলর মুেখ — রা�ার ধাের। এই বারা�া েথেক 

যত িমিছল েয েত েদখতাম। িতেলাভাে��েরর মি�েরর 

পুরুতরা সব ‘হর হর মহােদও’ করেত করেত েযত। কখনও 

িব�নােথর মি�র েথেক আসত িমিছল। নানারকম। আমার 

পে� তখন ওটা িছল একটা অ�ত বয্াপার।

আর তৃিষত নয়েন েদখতাম আমােদর বািড়র সামেন 

একটা বািড়র িবরাট েগট, তখনকার েচােখ আমার কােছ 

েসটা িছল একটা �াসাদ। েসই বািড়টা িছল — �ীশ েদ-র। 

খুব বড় জিমদার িছেলন। এবং উিন েবনারেসর মহারাজার খুব 

েকউেকটা একজন িছেলন। বািড়েত পয্াকাডর্ গািড় িছল, দু-

িতনেট েমাটর িছল, জুিড়-গািড় িছল। আর আিম ফয্ালফয্াল 

কের তািকেয় েদখতাম ওেদর ওই বড়মানুিষ বয্াপার। আর 

আমােদর তখন খুব দুরব�া। দুরব�া, কারণ, ঝােরায়ার ে�ট 

েথেক বাবা একটা েপনশেনর বয্ব�া কের িগেয়িছেলন, দুেশা 

টাকা কের মােস আসেব। এবং েস যুেগ দুেশা টাকা was 
an astronomical figure. িক� যা হয়, রাজা-রাজড়ার 

বয্াপার, টাকা মারেত মারেত, েশেষ ষাট টাকা আসত খািল। 

ষাট টাকায় মা খুব ক� কেরই সংসার চালােতন। বাবােক 

জানােনা হেয়েছ, িক� বাবাও খুব উদাসীন িছেলন। আমরা 

অেনক অয্ািপল কেরিছলাম ঝােরায়ার ে�েট, িক� িকছু হয়িন।

মা কী করেতন, এখন বলেল অেনেকই আ�যর্ হেব।

[Direction Note: রিবশ�েরর মা-এর েবেশ অিভেন�ী 

ে�েজর মাঝখােন এেস বসেলন। তার পােশ বসেলন আেরক 

মিহলা, মহারািনর েবেশ। Background-এ বাজেছ আেগর 

িদেন ঠুংির, দাদরা, েখয়াল — মিহলা কে�। বাজেছ নােচর 

েবাল, ি�েন ক�েকর নােচর clip। একটা বাহারী বা� েথেক 

এেকর পর এক হার, কােনর দুল, নাকছািব মহারািন িদে�ন 

েহমাি�নীেক। ওেদর ওপর আেলাটা কেম যােব, আর েসই 

অ�কাের মহারািন েবিরেয় যােবন ে�জ েথেক এবং ে�েজ 

ঢুেক আস  েব েছা� রিবশ�র। এরপর আেলাটা আবার বড় হেব 

মা ও েছেলর ওপর। েদখা যােব িসে�র চাদর িদেয় মা মাথা 

েঢেক েছেলর হাত ধের একপাক ঘুের আসেছন ে�েজ। পদর্ায় 

েদখা যােব �তগিতেত কাশীর নানান সরু সরু গিলর দৃশয্, 

এেকর পর এক।

রিবশ�র (একটু অিভমােনর সুের) : েকাথায় যা� মা?

মা : তুিম চেলা না আমার সে�, েদখেতই পােব।

রিবশ�র : বলেব না?

মা : েদখেত পােব।

[Direction Note: ওরা িগেয় বসেব ে�েজর আেরক 

েকােণ, েসখােন সামেন একটা ভারী বা� িনেয় বেস আেছন 

একজন বৃ� মানুষ। েহমাি�নীেক েদেখ ...]

দুঃখী েতিল : আেসন মা আেসন, বেসন। বলুন, খবর বলুন।

মা : তুিম আমায় মা মা বলছ — িক� তুিম আমার ভাইেয়র 

মতন।

[Direction Note: এই কথায় দুঃখী েতিল হাত তুেল 

নম�ার করেছন]

মা: খবর জানেত চাইিছেল (কান েথেক দুল খুেল তার 

সামেন েরেখ) খবর আর কী? এইেট রােখা আর আমায় িকছু 

হাওলাত দাও।

[Direction Note: এই সময় েদখা যােব িশশু রিবশ�র 

অিভমােন এবং কা�ায় মাথা িনচু কের বেস]

মা: বারবার এইেতা িনেয় আিস, িকছইু আর েফরত িনেয় যাই 

না। তুব েছেলেদর মানুষ েতা করেত হেব। তুিম ওসব েভেবা না, 

ওপের ঠাকুর আেছন।

[Direction Note: এই বেল িকছ ুটাকা হােত িনেয় উেঠ 

দাঁড়ােলন েহমাি�নী এবং রিবশ�েরর হাত ধের ে�েজর বাইের 

চেল েগেলন। বৃ� দুঃখী েতিল অবাক হেয় তািকেয় রইেলন েসই 

িদেক। ে�েজর আেলা িনেভ েগল।]

পাঠ: আমার মা এত ভােলা রাঁধেতন েয ওঁর হােতর রা�া শাক—

পালং শাকই উিন এমন রাঁধেতন েয, মানুষ েচেয় েচেয় েখত—কাঁিড় 

কাঁিড়। েমজদা, েসজদা’র ব�ুবা�বরা আসত— আবদার করত—

মািসমা আজ খাব। মা সবাইেক খাওয়ােতন। ব�ুরা, আমরা সবাই 

েচেটপুেট েখতাম। তারপর এক সমেয় েদখতাম কী, মােয়র একটা 

েপতেলর ঘিট িছল—েসই ঘিটর এক ঘিট জল আর গুড়, ঢকঢক 

কের েখেয় েফলেতন, ভাত েখেলন না।

আমার মােয়র গড়ন, মােন হাড় খুব চওড়া িছল। এটা 
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উিন আমার দাদামশােয়র কাছ েথেক েপেয়িছেলন। দাদামশায় 

�ায় ছ-ফুট ল�া িছেলন, পােলায়ান েগােছর। মােয়র bone 
structure এমন িছল েয, েকউ বঝুেত পারত না। আিম িক� 

শুধু কেয়কটা হাড়ই েদখেত েপতাম। উিন এত কে� িনেজেক 

রাখেতন। আিম খুব feel করতাম, আমার ভীষণ ক� হত। 

েসই েথেক আমার মেধয্ একটা anti-father feeling এেস 

িগেয়িছল। উিন েতা দেূর দেূরই থাকেতন, এক েমম িবেয় 

কেরিছেলন, িতিনও ১৯২৫ সােল মারা যান। তারপর বাবা 

কলকাতায় বহুিদন law �য্াকিটস কেরেছন। পের ি�িভ 

কাউি�েল চেল েগেলন, ওখােন িগেয় এমএ এবং বার অয্াট ল 

করেলন। মােঝ মােঝ বাবার িচিঠ আসত।

[Direction Note: ি�েন েফর শয্ামশ�র েচৗধুিরর ছিব। 

এই ে�মটা সের েযেত আসেব পুরােনা কাশীর একটা শহরিচ�।]

পাঠ: বাবােক আিম খুব কমই েদেখিছ। �থম বাবােক েদিখ 

১৯২৮ সােল। উিন তখন এেস উেঠিছেলন Hotel de Paris-
েত। কাশীেত তখন Hotel de Paris-এর খুব নাম। এখনও 

আেছ। তেব পড়� অব�া। সে� তখন তাঁর শািল িছল — Miss 
Jones, েয েমম বউ মারা িগেয়িছেলন — Miss Moral, 
তাঁর েবান। আর িছেলন এক হলয্াে�র ভ�মিহলা — বাবার 

current girlfriend – Madame Heny. িবরাট বড়েলাক। 

েসই �থম আিম বাবােক েদখলাম। েস সােহব মানুষ, টকটেক 

েচহারা, সুয্ট পের। েস যুেগর তুলনায় েমা� এ�েপনিসভ েস 

সুয্ট। গােয় ভুরভুর করেছ ওিডেকােলােনর গ�। আিম েতা েদেখ 

এেকবাের awe-struck হেয় িগেয়িছলাম। আর উিন এেস 

�থেমই আমােক আদব-কায়দা েশখােত শুরু করেলন।

[V:O: এই রকম কের বসিব]

[Direction Note: বা�া রিব েযন একটা েহােটেলর 

েচয়াের বসেছ এরকম কের বসেব। েকউ একটা েযন তার 

েচয়ার সিরেয় িদে� েপছেন]

[V:O: এরকেম েসাজা বসিব, এরকম কের নয়]

পাঠ : তারপের আমােক িনেয় েগেলন একিদন েহােটেল। 

েহােটেলর ঘর-ফর েদেখ তাক েলেগ েগল আমার।

[Direction Note: েছাট রিব অবাক হেয় চারিদেক ঘুের 

ঘুের েদখেছ। সবটাই িকরকম অ�ত েঠকেছ ওর। ভাবখানা 

েযন এ আবার েকাথায় এলাম]

[ওপের sound-এ েবয়ারার ে�কফা� আনার আওয়াজ]

পাঠ: েবকন, এগ সম� সােহিব খানা।

[Sound: Here is the knife, hold it, fork on 
the left hand.]

[Direction Note: বালক রিব েযন হােত knife 

তুলল, তারপর বাঁহােত fork তুলল আর তাই িদেয় েকানমেত 

খাবার েচ�া করেছ।]

পাঠ: েমম েবাঝাে�, আিম কী বুঝব! বাবা আমােক 

translate কের িদেলন।

[V:O: হয্াঁ, এরকম কের ধেরা।]

পাঠ: আমার েতা তখন ইে� করেছ েগা�ােস েখেয়িন, 

হােত কের। কাঁটাচামচ ধরেত আমার �াণ েবিরেয় েগল।

[Direction Note: রিব বহুতর েচ�া করেছ কাঁটাচামচ 

আয়ে� আনার, িক� পারেছ না এবং খাওয়াটা েয েগা�ায় েগল 

তা ওর ভাবভি�েত েবাঝা যাে�।]

পাঠ: তারপর উিন িছেলন hardly দশিদন—তারপর চেল 

েগেলন। আবার েদখা হেলা বছর দুেয়ক পের—েজিনভােত, 

পয্ািরেস—কখনও দু’িদন, কখনও চারিদন, কখনও িতনিদন। 

েশেষ িনউ ইয়েকর্ আমরা একসে� দু-স�াহ িছলাম। Last I 
saw him in the year 1934.

বাবার স�ে� িকছু বলা আিম �েয়াজন মেন কির। েকন? 

বাবা �ানমাগর্ী েলাক িছেলন, খািল �ান অজর্ন কের েগেলন 

সারাজীবন। একবার েযাগসাধনা করেবন বেল আবু পাহােড় 

চেল েগেলন দু-বছেরর জনয্, এক েযাগীর সে� িছেলন। 

সামগান েশখবার জনয্ িতিন সাউথ ইি�য়া, পুনা, েবনারস 

সম� ঘুেরেছন। আলাদা আলাদা �েল কীভােব আলাদা 

আলাদা ঘরানার সামগান েশখােনা হয়, িশখেলন। বুেড়া বয়েস 

ে�� িশেখ ড�র অফ পিলিটকাল সােয়� হেলন। এছাড়া 

ল-ইয়ার েতা িছেলনই। েজিনভায় িছেলন— িলগ অফ েনশন্ েস 

একজন পুরােনা �িতিনিধ। মালবয্িজর সে� িছেলন েবনারস 

ইউিনভািসর্িটর প�ন হয় যখন। বাবার সে� খুব ব�ু� িছল 

WB Yeats-এর। তখন উিন েযেতন মহারাজা ঝােরায়ােরর 

সে�। ১৯১২-১৩ সােলর কথা বলিছ। িক� বাবার একটা 

অ�ত বয্াপার িছল— েকাথাও নাম িদেত চাইেতন না। আর 

ি�তীয়ত, কখনও পয়সা েরাজগােরর িদেক েযেতন না। কত 

চাকির েপেয়েছন, িক� কখনও interest েননিন। আর একটা 

বয্াপার, আমােদর �িত ভীষণ িন�ৃহ িছেলন। ওঁর ধারণা 

িছল— আমােদর েতা টাকা আসেছ। অথচ উিন কত েলাকেক 

সাহাযয্ কেরেছন তখনকার িদেন মােস মােস এক পাউ�, দু-

পাউ� কের তােদর কােছ চেল আসত। এসব উিন েশষ অবিধ 

কের েগেছন। অথচ আমােদর েবলায় উদাসীন। এটা একটা 

িপিকউিলয়ার বয্াপার িছল।

বাবার বয্াপারটা খািনকটা আিম বুঝেত পাির— 

সাইেকালিজকাল। বাবা িছেলন �চ� �ানী— ইে�েলকচুয়াল। 

আর মা িছেলন সাদািসেধ, পাড়াগাঁেয়র েমেয়।

[Direction Note: এই সময় মােয়র কেয়কটা ছিব 

ি�েন আসেব আর মােয়র অিভনয় করেছন েয মিহলা িতিন 

িসঁিড় েথ  েক উেঠ এেস ে�েজর মাঝখােন বসেবন।]

পাঠ: পাড়াগাঁেয়র েমেয়। তাও বাংলার নয়। ইউিপ-েত, 

গাজীপুেররও বােরা-েতেরা মাইল দূের িছল আমার দাদামশােয়র 

জিমদাির। কােজই ওঁর পুেরা কালচারটাই অনয্রকম িছল। 

বাংলা িলখেত পারেতন, তেব েছেলমানুেষর মেতা।

[Direction Note: এই সময় ি�েন অনভয্� হােতর 

েলখায় কতগুেলা লাইন ফুেট উঠেব েযন ওঁর মােয়রই হােতর 

েলখা।]
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পাঠ: এইজনয্ ওঁেদর িকছুেতই িমল হত না। এবং 

they were very little together from the very 
beginning— সাতটা বা�া অবশয্ হেয়িছল। বাবা যখন 

এেসিছেলন আমােদর জনয্ েছা� একটা বাস িকেন িদেয়িছেলন 

যােত ২০-২৫ জন আঁটত। েসটা েথেক আমােদর িকছু 

েরাজগার হত। েতা যাই েহাক, মা-র এই ক�টা আিম বুঝতাম। 

উিন কাঁদেতন, অেনক সময় না-েখেয়, শুধু জল েখেয় �ধা 

িনবৃি� ক  েরেছন— তাও েদখতাম। মা-র সে� আমার একটা 

অ�ত ে��িশপ িছল। তেব মা কখনও িনেজর দুঃখটা �কাশ 

করেতন না।

[Direction Note: এই সময় েদখা যােব েস�ার ে�েজ 

বসা মিহলা েচােখর জল মুেছেছন। তারপর েযন ঘিট েথেক 

জল েঢেল েপট ভরাে�ন। েসই সময় sound-এ আসেব খঘ-

ঘঘ কের জল খাওয়ার আওয়াজ।]

পাঠ: আমার মা-র অ�ত সুেরলা গলা িছল, কখনও 

কখনও যখন মার েকােল মাথা িদেয় শুতাম, মা আমায় চাপেড় 

চাপেড় পুরােনা খ� খ� ঠুংির েকাথাও হয়েতা শুেনেছন— 

গাইেতন, অথবা েকােনা িথেয়টােরর গান, েযমন ‘‘কাঁহা জীবন 

ধন, বৃ�াবন মন �াণ, কাঁহা েমির হৃদয়িক রাজা’’।

[Direction Note: এই সময় মােয়র ভূিমকায় 

অিভেন�ী গানটা গাইেবন।]

পাঠ: বা েছােটাখােটা ৈচিত, কাজির এসব ওঁর জানা িছল। 

গাইেতন, বড় সুেরলা আওয়াজ িছল, এটা আমার �� মেন 

আেছ। িমউিজকয্াল িছেলন, িক� েকােনা তািলম িছল না।

[Direction Note: এই সময় মােয়র ভূিমকায় অিভেন�ী 

েছা� একটু ৈচিত বা েছাে�া একটু কাজিরও গাইেবন। গান 

fade out হেয় েযেত েসখােন আেলা িনেভ যােব, অিভেন�ী 

িফের যােবন িসঁিড়েত আর পাঠ শুরু হেব।]

পাঠ: ও, একটা কথা বলেত ভুেল েগিছ। বাবা খািল 

�ান অে�ষণই কের েগেলন, িপিকউিলয়ার— েসরকম েকােনা 

একটা িকছু কের যানিন। িমঠাইলােলর নাম শুেনছ? কাশীেত 

িমঠাইলালিজ খুব নামকরা বীণা বািজেয় ও �পিদয়া িছেলন। 

তাঁর কােছ বাবা দু-বছর �পদ িশেখিছেলন। বাবার মেন অ�ত 

একটা েখাঁজ িছল। িক� েকাথাও েয িথতু হেয় বেস একটা িকছু 

করেছন — উপাজর্ন করেবন, েসসব িদেক নজর িছল না। এ 

�সে� বিল কাশীেত বাজেপয়ীিজ, িমঠাইলাল, েসবা পশুপিত, 

এঁরা সব েশষ িপিরয়েডর গুণী িছেলন।

[Direction Note: ে�েজর েথেক এইসময় একজন 

েনেম এেস ে�েজর মাঝখােন বীণা বাজােবন এবং েছা� একটু 

�পদ গাইেবন।]

পাঠ: েসই িবরাট লাল বািড়টার কথা বেলিছলাম না— েসই 

�ীশ েদ-র বািড়। েসখােন েটিনেসর সুবােদ েমজদার যাতায়াত 

শুরু হেলা। ওঁেদর িবরাট েটিনস েকাটর্ িছল, তেব সামেন েথেক 

েবাঝা েযত না, পাঁিচল, তারপর বািড়, শুরু হেলা ৈবঠকখানা, 

rest was on the other side. েমজদা েরাজ স�য্ােবলা 

েসখােন েটিনস েখলেত েযত। কী কের জািন না আিমও 

একিদন েগলাম। েযই েগলাম সে� সে� আমােক েভতরবািড়েত 

িনেয় িগেয় েস কী খাওয়ােনা। েসই �থম েদখলাম ে�তপাথেরর 
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থালা, েগলাস, বািট। তােত আসেছ গরম গরম পুির, রসেগা�া, 

সে�শ, নানারকম জলখাবার। আিম েতা েদেখ এেকবাের 

অিভভূত, আর ওরাও আমােক েদেখ এেকবাের— কী িমি� 

েছেল, তুিম েরাজ আসেব, েখলেব। আমােক একবােরই েকন 

জািন না, ভােলােবেস েফলেল। ওখােন আমারই বয়িস একটা 

েছেল িছল ভুলু বেল— ভােলা নাম সমীর-সমীর েদ। িকছুিদন 

আেগও েদখা হেয়িছল। তার সে� ভাব হেয় েগল। আর যায় 

েকাথায়! আিমও েরাজ যাওয়া শুরু করলাম। আরও েছেল 

আসত। ওেদর িবরাট িকেচন গােডর্ন িছল, মাঠ িছল। েভতের 

কত েয জায়গা িছল। আর বািড়টা েতা েসই পুরােনা বেনিদ 

জিমদারেদর েযরকম হয়— িবরাট িবরাট মােবর্ল �য্াচু, িখলান 

করা বারা�া, সম� মােবর্েলর ে�ািরং। আমার কােছ একটা 

�ে�র মেতা িছল। তারপর। became like part of the 
household. একিদন না েগেল েস কী মান অিভমান! তা যাই 

েহাক, that was my first awareness of richness.
�েল ভরিত হলাম— বাঙািলেটালা �ল। তখন আমার 

সাত বছর বয়স। েফাথর্ �ােস ভরিত হলাম। দু-বছর আিম 

পেড়িছলাম। তারপর কী হেলা— আমার শরীরটরীর খারাপ 

হেলা— আিম পড়া  েশানা েছেড় িদলাম। দাদা এেলন, দাদার সে� 

পয্ািরেস চেল েগলাম।

[Direction Note: �থেম ি�েন অ� বয়িস উদয়শ�েরর 

নােচর ছিব েদখা যােব, তারপেরই cut to পুরােনা পয্ািরেসর 

ছিব। এইখােন েশাপয্াঁ-র নকতন্র্  কে�ািজশন েথেক খািনকটা 

বাজােনা হেব।]

পাঠ: ওই দুই বছর কাল আমার মেন আেছ— �েলেত 

there was another excitement। কারণ, ভীষণ ভয় 

লাগত। অত েছেল। েযরকম র ্যািগং কের। আর আিম বয়েসর 

তুলনায় খুব েছা�খাে�া িছলাম। মেন আেছ, সবাই আমােক িনেয় 

খুব rag করবার েচ�া করত। �থম �থম আিম খুব না�ানাবুদ 

হেয়িছলাম। পের, learnt all the tricks, you know. 
আর আিম ভীষণ েদৗড়েত পারতাম, েকউ আমােক ধরেত পারত 

না। But I really enjoyed that time. েকােনা ে�শাল 

অেকশেন গানটান হেল আিম গান করতাম। কী গান েগেয়িছলাম 

মেন েনই। তেব রবী�নােথর একটা গান েগেয়িছলাম মেন 

আেছ। সবাই খুব �শংসা কেরিছেলন।

েসই সমেয় আমােদর বািড়েত েমজদার এক ব�ু আসেতন— 

খুব গানবাজনা ভােলাবাসেতন, আমরা েবচুদা বলতাম, 

অ�দাশ�র ভ�াচাযর্— পের দাদার �ুেপ এেসিছেলন। তবলা 

বাজােতন, গানটান করেতন। েকােনাটাই ভােলা না, তেব 

সবিকছইু অ��� পারেতন। েবচুদার কাছ েথেকই আিম িকছু 

রবী�সংগীত, অতুল�সাদী, রজনীকা�র গান িশেখিছলাম। 

‘েহ �িণেকর অিতিথ’, ‘ওেলা বাদলম�রী’, ‘গােনর সুেরর 

আসনখািন’ এরকম �ায় িতিরশটা গান আিম িশেখিছলাম। ওই 

আমার েদৗড়। তার আেগ পযর্� েকােনা তািলম আিম পাইিন।

[Direction Note: িসঁিড়েত বেস থাকা িশ�ীেদর 

মেধয্ েথেক এক লাইন দু’লাইন কের গাওয়া হেব যথা�েম 

‘েহ, �িণেকর অিতিথ’, ‘ওেলা বাদল ম�রী’, ‘গােনর সুেরর 

আসনখািন’, রজনীকাে�র গান ‘পাতকী বিলয়া িকেগা পােয় 

েঠলা ভােলা হয়’, এবং অতুল�সােদর গান ‘আিম বাঁিধনু 

েতামাির তীের তরণী আমার’।]

পাঠ: আমার সবেচেয় েবিশ এ�াইটেম� িছল দুগর্াপুেজা। 

দুগর্াপুেজার সমেয় েসই েভারেবলা চারেটর সমেয় উেঠ সবাই 

িমিছল কের দুগর্াবািড়র িদেক েযত। আিমও হইচই কের েযতাম। 

দাদারা বলত, না, হাঁটেত পারিব না। দাদার ব�ুরা বলত, না, না, 

ও চলুক। আিমও িজদ কের চলতুম। িক� খািনক�ণ িগেয় আর 

পারতুম না, কাঁদেত শুরু করতুম। তখন েকউ না েকউ আমােক 

েকােল তুেল িনত। ওই েয িমিছলটা েযত, আমার মেন আেছ, 

উ�র দি�ণ সব েদেশর েলাক— েস মা�ািজ, িবহাির, বাঙািল, 

সবরকম েলাক একসে� েকউ কীতর্ন গাইেছ, েকউ ভজন 

গাইেছ, েকউ সং�ত ে�াক আওড়াে�। তারপর সারা রা�ার 

দু-িদেক জঁুই চােমিলর গ� েবেরাে�। ওগুেলা আমার এত মেন 

আেছ— ধূপধুেনার গ�। আে� আে� েভার হে�, আেলা ফুটেছ, 

মি�ের েপৗঁেছাি�। By then I used to be so tired. িক� 

যখন েপৗছঁাতাম, আবার েজেগ উঠতাম।

[Direction Note: এই দুগর্াপুেজার িমিছেলর কথা যখন 

বলা হেব তখন ে�েজ বসা সম� িশ�ীরা িমিছল কের ে�েজর 

এক পাশ েথেক আেরক পােশ েহঁেট িগেয় আবার েয যার িনেজর 

জায়গায় িগেয় বেস পড়েবন।]

পাঠ: এর েচেয়ও excitement িছল আমার কােছ, 

বােরায়াির দুগর্াপুেজার েয-play, েসই play আমােক এেকবাের 

পাগল কের িদত। সবাই খুব বারণ করত, িক� আিম েকঁেদেটেদ 

এমন িসন করতাম েয, আমােক িনেয় েযেত বাধয্ হত। আিম 

েদখতাম অনয্ সব েছেলরা ঘুিমেয় পেড়েছ, িক� আিম েদখিছ 

এেকবাের হাঁ কের, েসই েরািহনী, কু�, বি�মচে�র সম� play 

িড এল রােয়র paly—িড এল রায় আমার খুব ভােলা লাগত। 

�ীেরা�সাদ িবদয্ািবেনােদর paly! আহাহা — েসসব কী িদন 

েগেছ। কী ভােলা লাগত আর েভার অবিধ েদখতাম। একটা 

incident আমার মেন আেছ। একটা কী play হেয়িছল, 

েমজদােদর �াব কেরিছল। মেন হয় রাজিসংহ— না, না, েবাধহয় 

িব�ম�ল। তখন আমােদর মানাদা িছেলন খুব ভােলা actor 
ওখােন। কমুদীশ ভটচাজ্ , জগদীশ ভটচাজ্ , দুই ভাই িছেলন। 

অয্ােমচার, িক� সিতয্ ভােলা standard-এর। আর মানাদা 

িছেলন। মানাদা was the father of … ওই েয ‘জয় সে�াষী 

মা’ করল, েভাজপুরী film-এর িহেরা হত অসীম-অসীম, 

অসীমকুমার— অসীমকুমােরর বাবা। সিতয্, চমৎকার actor। 
উিন নায়েকর পাটর্ কেরিছেলন। আিম পাগল হেয় িগেয়িছলাম। 

েসই দিড় েবেয় উঠেছ, সপর্েত র�ু�ম। তারপর কী নাম েযন, 

েসই prostitute যার ওখােন উিন েযেতন? যাইেহাক, তােক 

অপরূপ েদখাি�ল। েসই কােলা কের ডাগর েচাখ। আিম েতা 

পাগল হেয় েগলাম। েছােটােবলা েথেকই আমার সু�রী মিহলা 

শা গ ৮
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েদখেলই ে�েম পড়া অেভয্স িছল। েস েছাট েহাক, বড় েহাক। 

মােন আিম ভীষণ romantically involved হেয় েযতাম। 
And I used to fantasise. কী fantasise করতাম জািন 

না। িক� I used to fall in love from that stage.
[Direction Note: এইসময় V:O:-েত িবিভ� নাটেকর 

পুরােনা েরকিডর্ং েথেক অ� অ� বাজােনা হেব।]

পাঠ: আমােক েমজদার এক ব�ু বলল, চল, েভতের চল, 

েতার সে� আলাপ কিরেয় আিস— কী নামটা ... আহা মেন 

আসেছ না ...। যাক, আমার েতা তখন বকু ধড়ধড় করেছ 

— My god ওর সে� েদখা হেব! েভতের যখন েগলাম কী 

েদখলাম? েস শািড়টা হাঁটুর ওপর তুেল বেস আেছ। আ�ারওয়ার 

েদখা যাে�। এক পা কােলা কােলা চুল। বেস িবিড় খাে�। মাথার 

পেরর চুলটা পােশ রাখা। আমার েস কী েয shock। মেন হেলা, 

আিম েকঁেদ েফলব। আমার ��টা েভেঙ েগল। এইসব নানান 

মজার ঘটনা ঘটত। িসেনমায় েযতাম মেন আেছ, েছাড়দার কাঁেধ 

চেড়। েসই সমেয় টারজান, এলেমা িল�ন, িপয়ারেলস পিলন, 

সম� নানারকম নামকরা film আসত। েমির িপক্ ফেডর্র বই, 

িলিলয়ান িগশ এইসব েদখতাম। একবার মেন আেছ, েকান 

একটা িসেনমােত েদেখিছলাম বাঘ েদৗেড় আসেছ। তাই েদেখ 

ভেয় েচঁিচেয় েতা বািড় চেল এলাম। তারপেরই ১০৪ িডি� �র। 

িক� ভীষণ ভােলা লাগত। িসেনমা েদখা, িথেয়টার েদখা আমার 

ভীষণ শখ িছল। এই কের েতা মানুষ হলাম। িক� there was 
still a lot of loneliness in me.

[Direction Note: অিভেনতােদর একজন সামেনর 

ে�েজ এেস বসেবন, তার পরেন িক� শািড়, িতিন মাথা েথেক 

একটা পরচুলা খিসেয় পােশ রাখেবন তারপর একটা িবিড় 

ধরােবন আর শািড়টা হাঁটুর ওপর তুেল পা নাচােত থাকেবন। 

েছা� রিব কাছ েথেক েসই দশৃয্ েদেখ দু’গােল হাত েরেখ থ হেয় 

দাঁিড়েয় যােব। েসই সময় একটা crash sound হেব আর সে� 

সে� িপছেন ি�েন ফুেট উঠেব টারজেনর ছিব, েমির িপক্ ফেডর্র 

ছিব, িলিলয়ান িগশ-র ছিব। পদর্ার ছিব freeze কের েগেল 

আেলা পড়েব আবার ে�েজর মাঝখােন েযখােন করুণ মু  েখ 

গােল হাত িদেয় বেস আেছ েছা� রিব।

পাঠ: এইরকম অেনক িকছু খ� খ� মেন আেছ। কাশীর 

ঘাট It was always charming. এখনও it charms.
ওই একটা ঘােট, দশা�েমধ ঘােট — You see the whole 
life like a panorama from birth to death, from 
the sublime to the ridiculous. এ কথাটা আিম কাশী 

স�ে� বলেত ভােলাবািস। একধাের এখােন েযমন চাঁই চাঁই 

পি�ত িছেলন, বড় বড় মনীষী, বড় বড় intellectual 
মহামেহাপাধয্ায়, তকর্চূড়ামিণ— একগাদা। এছাড়া বড় বড় 

�পিদয়া রাজ� কেরেছন। আবার অনয্িদেক কীসব গু�ািম, 

েলা�ািম, িবধবােদর েক�া। ওই কাশীেতই ৈতল��ামী, 

ভা�রান�, িবশু�ান� হেয় েগেছন। আবার ওই ঘােট বেসই 

কত সাধু স�য্াসী ভড়ং েদিখেয়ও েগেছ। এই েয extreme— 

এটা কাশীর মেতা আর েকাথাও েদিখিন। িহি�েত একটা কথা 

আেছ— রাঁড়, ষাঁড়, স�য্াসী/চােরা েস বাঁেচ েতা েসেব কাশী। এ 

খুব সিতয্ কথা।

এখন অত েদখা যায় না, তেব আমরা েদেখিছ, �চুর ষাঁড় 

চারিদেক ঘু  ের েবড়াে�— েদাকােনর সামেন দাঁড়াে�-খাে�। 

আর এক-এক সময় যখন েখেপ েযত েস এক ভেয়র বয্াপার।

কাশীর আন� বেলা, দুঃখ বেলা, বয্থা বেলা, সবরকম িনেয় 

কাটিছল। খািনকটা বাবা আসার পর হেলা, তারপর েছাড়দা মারা 

যাবার পর হেলা sad incident. এমন সমেয় ১৯২৯-এ দাদা 

এেলন (উদয়শ�র), নয় বছর পর উিন এেলন। উিনও ওঁর 

জীবেনর অেনক experience-এর পর, অেনক খারাপ সমেয়র 

পর িফরেলন, েস সমেয় অয্ািলস েবানার বেল এক ভ�মিহলা— 

দাদার েচেয় বড়, খুব ভােলাবাসা িছল দাদার সে�, ভারতবষর্ 

স�ে� অেনক িকছ ুজানেতন, study িছল। সম� খরচা িদেয় 

দাদােক িনেয় আেসন। ওঁেদর একটা plan িছল েয, একটা 

troupe কের ওঁরা িফরেবন — dancer and musician. 
পয্ািরেস িগ  েয় েহডেকায়াটর্ার হেব, িরহাসর্াল হেব— এইসব; েসই 

সমেয় হেরন েঘােষর সে� ওঁর পিরচয় হয়। হেরন েঘাষ একজন 

অ�ত মানুষ িছেলন। কলকাতায় পুরােনা েলােকরা অেনেকই 

ওঁেক েচেনন। দাদা তখন দি�ণ ভারেত িগেয় �া য় মাসখােনক 

ধের কথাকিল study কেরন। ভরতনাটয্ম েদেখন। এরপর দাদা 

�থম New Empire-এ একটা একক েশা কেরন, music 
director িছেলন — িতিমরবরণ। এই েশা’টা তখন কলকাতায় 

খুব আ  েলাড়ন সৃি� কেরিছল। েস একটা ইিতহাস।

[Direction Note: উদয়শ�র েবেশ একজন িশ�ী এবার 

উদয়শ�েরর িকছু ি�য়, পিরিচত নৃতয্ভি� সৃি� কের ে�েজর 

মাঝখােন কেয়কিট movement করেবন।]

পাঠ: দাদােক �থম যখন আিম েদিখ ১৯২৪-২৫ সােল 

ছিবেত — He was very dark. কীরকম একটা েচায়ােড়— 

েকমন েযন, িক� ১৯২৯-৩০-এ কী েযন হেলা, এেক 

miracle বলব, না— ভগবােনর আশীবর্াদ কী বলব জািন 

না — He started looking different— তাছাড়া ছুেঁলই 

েসানা বেল না? — যা করেছন — ভােলা। এই period-টা �ায় 

ওঁর পেনেরা-েষােলা বছর continuously িছল। এটা ওঁর 
golden period। আমার মেন হয় ভারতবেষর্র পে�ও ওটা 

একটা অ�ত period িছল। এত অ� েজেন —কারণ উিন েতা 

েবিশ েশেখনিন, �ান িছল না। িক� ওঁর এমন দূরদৃি� িছল েয, 

painting েদেখ, অজ�া, ইেলারা, মহাবলীপুরেমর sculpture 

েদেখ, কথাকিল েদেখ, folk dances েদেখ, tribal dances 
েদেখ, মিণপুির েদেখ he assimilated everything and 
created a style of his own. তা যাইেহাক, তখন েমজদা, 

েসজদা, েবচুদা, িতিমরদা, মা— মা’েক িনেলন এইজনয্ েয, মা 

আমােদর েদখােশানা করেবন, আমােদর এক আপন খুেড়া— 

েকদারশ�র। তাঁর েম  েয়— মীনা চমৎকার েদখেত িছল— এই 

কয়জনেক িনেয় দাদা পািড় িদেলন। বাবােক েদেখও আিম 
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impressed হেয়িছলাম। দাদােক েদেখও অিভভূত। ওঁর 

চালচলন িছল রাজারাজড়ােদর মেতা। best dress, best 
food. আর-একটা িজিনস আিম দাদার মেধয্ েদেখিছলাম। িঠক 

anti-British বলব না— তেব খািল সােহব েপটােনার ওপর 

েঝাঁক। েস গাডর্ েহাক, পুিলশ েহাক— যাইেহাক। তারপর এই 

Grand Hotel-এ বা ‘এ’ �াস েহােটেল —   উিন ধুিত পা�ািব 

পেরই যােবন— িক� েযেত িদে� না। িকছ ুবলার আেগই তােক 

এক ঘঁুিস। এই একটা িজদ ভীষণ িছল ওেদর মেধয্। আর উিন 

িবেলেত অতিদন িছেলন বেলই এত েবিশ ভারতীয় হেয় েগেলন। 

�য্ািরেয়ােনট নয়, হারেমািনয়াম নয় — উিন ৩৫০ রকেমর 

ভারতীয় instrument েজাগাড় কেরিছেলন including 
folk, classical drums, তােরর instrument — সব 

িনেয় যাওয়া হেলা। িমস্  েবানারও আিটর্� িছেলন, �ালপ্ ে�স 

েপইন্ টার িছেলন। এঁরা দু’জন িমেল নতুন ধরেনর costume 

ৈতির করা শুরু করেলন। তার আেগ সব যা�াদেলর ে�েসর মেতা 

costume িছল। এর আেগ এসব েকউ ভাবেতও পােরিন। এটা 

একটা ইিতহাস, এ স�ে� েকউ েলেখিন, েকউ বেল না। আমার 

এত দুঃখ—They were pioneers —দাদা এবং অয্ািলস 

েবানার। যতখািন স�ব অজ�া, ইেলারার sculpture-েক 

মেন েরেখ এইসব costume ৈতির করা হত। বকু েখালাটা েতা 

েদখােনা যায় না — তাই কাঁচুিল িব  েশষভােব ৈতির করা হত।

আমরা েতা পয্ািরেস েপৗছঁালাম। েবনারস টু পয্ািরস। আমার 

পে� েস েয কী exciting! More of a nightmare than 
being able to enjoy it.

সঁ ভয্া�-এ আঁ রু দয্ পাির, েসিজেয়ম— েসখােন একটা 

িবরাট বািড়। িবরাট বাগান। আেগ েথেকই িঠক করা িছল। 

েসখােনই আমােদর ঘাঁিট হেলা। আিম মােয়র সে� একটা ঘের 

থাকতাম, ওপের। আর অনয্ানয্ ঘের বািকরা সব থাকত। িনেচ 

একটা িবরাট হলঘর িছল— েসখােন িরহাসর্াল হত। ওেয়দার 

ভােলা থাকেল বাইেরও িরহাসর্াল হত। িক� আমরা েয সময় 

েপৗেঁছিছলাম— ঠা�া িছল।

[Direction Note: এই সময় ে�েজর মাঝখােন অেনক 

িশ�ী চেল আসেবন, যাঁরা বাদয্য�ী, তাঁেদর একজেনর হােত 

েসতার, একজেনর হােত সেরাদ আর উদয়শ�র দাঁিড়েয় নােচর 

কে�ািজশন করেছন। তালবােদয্র সে� েসতার সেরাদ বাজেত 

শুরু করেব। sound system েথেক েভেস আসেব ঘুঙুেরর 

আওয়াজ, নােচর েবাল। তারপের একসমেয় েদখা যােব ে�েজর 

মাঝখান জুেড় েছা� রিব ছেুট ছেুট নানারকেমর য� বাজাবার 

ভি� করেছ। sound system-এ েশানা যাে� তবলার ওপর 

সামানয্ চাঁিট, েসতােরর টুংটাং, সেরােদর ডংডং। একসময়  েদখা 

যােব রিবর মা রা�ার ভি� করেছন আর sound system -এ 

েভেস উঠেছ কড়াইেয় ভাজাভািজর আওয়াজ।]

পাঠ: আমার ি�তীয় েনশা িছল বই। ভারতবষর্, �বাসী আর 

Modern Review এসব আমােদর বািড়েত আসত। আিম 

েগা�ােস পড়তাম ওগুেলা। হঠাৎ ‘কথা ও কািহনী’ বইটা আমার 

হােত কী কের পেড়। That was my real entry to my 
love for Rabindranath—স�িয়তা, চয়িনকা এগুেলা বছর 

দুেয়ক পের আেস। কথা ও কািহনীর �েতয্কটা কিবতা আমােক 

পাগল কের িদত। তারপের গীতা�িল পেড় িঠক তার উলেটা 

হেলা। আিম েশেষ চুপ েমের েগলাম।

এরপর আিম পয্ািরেসর একটা ে�� �েল ভরিত হলাম। 

ওেতাই েথেক দু েটা ে�শন পের। েহঁেটই আসতাম—চি�শ িমিনট 

লাগত, িফেরও েযতাম েহঁেট। েয েহতু আিম েদখেত েছােটাখােটা 

িছলাম এবং লয্াে�ােয়জ �ে�ম িছল, েসইজনয্ একটু িনচু 

�ােসই ভিতর্ হলাম। েস সকােল বেস— েরামান কয্াথিলক্  �ল 

িছল েতা—আমােক ে�য়ার করেত হত ে�ে�। এখন ভুেল েগিছ। 

ওখােনও, আমার মেন আেছ, আমােক খুব bully করবার েচ�া 

কেরিছল। িক� it took hardly a few weeks. তারপর 

ওেদর সদর্ার হেয় িগেয়িছলাম। েকউ আমার সে� েদৗেড় পারত 

না। I was the only non French—সারা �  েল, কােজই 

সবাই আমােক খুব ভােলাও বাসত। েবিশিদন ওখােন আিম 

পড়েত পািরিন। দু’বছেররও কম। তার মােঝ এঁরা েছােটাখােটা 

টুয্র কের ঘুের আসেতন।

[Direction Note: ি�েন ফুেট উঠেব পুরােনা ভারতবষর্, 

�বাসী আর Modern Review-র ��েদর ছিব। তারপর 

‘কথা ও কািহনী’ ও ‘স�িয়তা’র cover, েশেষ রবী�নােথর 

একটা ছিব।

পাঠ: এরপর আমার শুরু হেলা টুয্ের েবরেনা। ১৯৩২-এর 

েশেষর িদেক �থেম আমরা আ  েমিরকা যাই। েভারেবলা আমরা 

�থম আেমিরকা েপৗঁছালাম—কুয়াশা, তার মেধয্ �াইে�পার 

েদখা যা ে�—েসই েয �থম impression েসটা েভালার নয়। 

তারপর কতবার িনউইয়েকর্ িগেয়িছ—জাহােজ িগেয়িছ, এখন েতা 

হােমশাই ে�েন যাি�। িক� েস উে�জনা কই। তখন নতুন 

নতুন Empire State িবি�ং ৈতির শুরু হেয়েছ। �াইস্ লার 

িবি�ং, েযগুেলা landmark, েস েযন একটা ��পুরী। আমরা 

সব েশেরায়ািন পের নামলাম, ে�েসর েলাকজন এেস ফেটা 

তুলল। আমােদর impressario িছেলন সেলামন িহউরক। 

Solomon Hurok was a super star himself. মােন 

Solomon Hurok’s presence, that was enough, 
and he presented only the best groups আেজর্ি�না, 

েটেরিসনা, বয্ােল রুস্  দয্ মে�কােলর্া। তারপর দাদার �প 

Uday Shankar Troupe of Hindu Dancers and 
Musicians. এই groupটা became one of the top 
groups.। আমােদর সাত সাতিদেনর booking হত। সব 

িটিকট িবি� হেয় েযত। আর দাদার তখন কী বলব, he was 
like a God incarnate on stage, I am repeating the 
words God incarnate on stage – Uday Shankar 
– that was the headline–

[Direction Note: পুরােনা িনউ ইয়েকর্র ছিব, এ�ায়ার 

ে�ট িবি�ং-এর ছিব, েস�ার ে�েজ িশব বা কৃে�র েবেশ 
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উদয়শ�েরর নাচ হে�।]

পাঠ: িশব বা কৃ�—যা েসেজই আসেছন, দুদর্া�। আর কী 

personality িছল! কী আিটর্ি�ক। আর েসই �থম বাইেরর 

েলােকরা ভারতবেষর্র authentic costumes, authentic 
instruments স�ে� জানেত পারল। চারিদেক সবাই বলেত 

লাগল Tagore, Tagore-এর নাচ দয্ােখা। এখন পা�ােতয্ 

Tagore-এর নাম েকাথা য় তিলেয় েগেছ। Tagore গা�ী—

গা�ীর তখন নামটা হে�, মােন He was very much 
coming into the picture. Tagore গা�ী এবং তারপর 

শ�র, মােন উদয়শ�র। তখন ইি�য়ান বলেত এই িতনজনেকই 

জানত—সারা ইউেরাপ এবং আেমিরকা, কানাডা।

এই করেত করেত আমরা টুয্ের কের ১৯৩২-১৯৩৩-

এ �থম কলকাতা এলাম। �থেম কলকাতায়! িচ�র�ন 

অয্ািভিনউেত কী একটা েহােটল িছল, তােত আমরা িছলাম— 

মেন আেছ। সামেন একটা যা পাকর্ িছল। েস একটা িটিপকয্াল 

বাংলা খাবার, থালায় কের ভাত আসেছ—মাছ, মােছর েঝাল। 

পাগেলর মেতা েখতাম। কী েয ভােলা লাগত। মােন such 
a change from all those posh hotels in Europe 
and America. দাদা তখন Continental-এ উঠেতন। 

Continental খুব ভােলা িছল তখন। আর দাদার ওই েয েজার 

কের ধুিত-পা�ািব পের dining room-এ যাে�ন এই চলত 

খািল। এই সমেয় আলাপ হেলা হেরনদার সে�। হেরন েঘাষ। 

হেরনদার অিফস িছল Tiger িসেনমার সামেন Corporation 
Street-এ। চােয়র েদাকােনর পােশ একটা েছা� অিফস তখন, 

ভাবেতও অবাক লােগ েয ওই েছা� অিফেসই কলকাতার েসরা 

েলাকেদর আ�া িছল। ওখােনই আিম িবখয্াত সব েলখকেদর 

েদিখ। All the best writers.
তারপের climax-এ েপৗছঁেল যখন হেরনদা আমােদর 

িনেয় েবালপুের েপৗেঁছােলন। ওই একটা িজিনস আমার জীবেন 

েকােনািদন আর ঘটেব না। আইন�াইনেক েদেখিছ, কথা বেলিছ, 

রমাঁ রলাওঁ। পৃিথবীর ে�� সব personality musicians 
েতা বেটই, সবাইেকই �ায় meet কেরিছ। িক� ওই আমার 

একটা experience �থম রবী�নাথেক যখন েদখলাম। 

ভাবেত পািরিন েয এরকম একটা personality হেত পাের। 

�থেম ওঁেক েদিখ stage-এ। কী একটা নাটক হি�ল— আর 

উিন বেসিছেলন stage-এর এক েকােণ। আিম নাটকফাটক 

িক�ু   েদিখিন—খািল ওঁেকই েদখিছলাম—ধবধেব সাদা দািড়। 

Piercing কা  েলা েচাখ। পেরর িদন ওঁর সে� েদখা করেত 

েগলাম। �ণাম করলাম। দাদা আেগই একবার এেসিছেলন েবাধ 

হয়। আিম যখন �ণাম কেরিছলাম, মেন আেছ, মাথায় হাত 

িদেয় এই ক-টা কথা বেলিছেলন—বাবার মেতা বড় হও, দাদার 

মেতা নাম কেরা।—ওঁর আওয়াজটা ভীষণ সরু িছল। তারপর ওই 

আবিৃ�টা শুনলাম ... ময়ূেররও মেতা নােচের, ময়ূেররও মেতা 

নােচের—েসই এক িবিচ� accent-এ েযটা শাি�িনেকতেন পের 

সবাই নকল করত। আিম েতা ওঁর আবৃি� শুেন পাগল! খািল 

েদিখ েলাকটােক। তখন েতা অত বুঝতাম না। কথা ও কািহনী, 

চয়িনকা, এসব পেড়িছ। স�িয়তা পেড়িছ। েগারা — তারপের 

েছাট েছাট সব গ� পেড়িছলাম। So that was something 
fantastic.

[Direction Note: এই সময় ি�েন 30’s-এর কলকাতার 

িকছ ু ছিব েদখােনা হেব। তারপের পুরােনা শাি�িনেকতন, 

তারপের রবী�নােথর বৃ� বয়েসর ি�নেজাড়া ছিব।]

পাঠ: এই কলকাতােতই আমার টাইফেয়ড হ  েলা। েসই সমেয় 

উ�াদ এনােয়ৎ খাঁ সােহেবর ম� খয্ািত ও �িতপি�। বাজাে�ন 

দুধর্ষর্। তখন ম�থবাবু, লালাবাবু বড় বড় জলসা বসাে�ন। সব 

চাঁই চাঁই েলাক। িক� �থম যখন কনসােটর্ বাবােক আিম েদখলাম 

একটা খােটা ধুিত পের, খুবই সাদািসেধ। খুব impressed 

হলাম, খুব short কলপ করা দািড়, একটা টুিপ — িক� 

উিন যা বাজােলন — বােঘর মেতা। তারপর েবহালা িনেলন। 

তারপর মাইহার বয্া� বা�ােদর িনেয় conduct কর  েলন। 

েসসব আমােক দারুণ impress কেরিছল। এিদেক এনােয়ৎ 

খাঁ সােহেবর কােছ আমার গা�া বাঁধার কথা িছল, েভেবিছলাম 

েসতার িশখব। িক� হল না। তারপর টাইফেয়ড েথেক আিম 

যখন েসের উঠলাম — এই দু-িতন মােসর মেধয্ েযন আমার 

মেধয্ এল নতুন েযৗবন। নতুন জাগরণ সারা শরীের। সারা মােন। 

I all on a sudden become an adult and I had my 
first real experience in my life— ওই বয়েস and 
that was fantastic এলিগন েরােড আমরা থাকতাম — দুেটা 

বািড় িছল। বড় বািড়টায় দাদা িরহাসর্াল করেতন— থাকেতন, 

েছােটা বািড়টায় আিম থাকতাম— েসজদা েমজদার সে�, েসই 

তখন stage-এ বালাসর�তীেক �থম েদখলাম— হেরনদা আর 

দাদা িনেয় এল। গুরু শ�রণ না�ি�েক �থম িনেয় এল। আিম 

তখন ক�ক িশখলাম— েসাহনলাল বেল একজন িছেলন তাঁর 

কােছ। কথাকিল িশখলাম শ�রন না�ি�র কােছ। এক বছর �ায় 

আমরা িছলাম। আর বালার সে� ছেুটাছিুট কেরিছ। Bala was 
about four years elder. আঠােরা বছর বয়স তখন ওঁর। 

সু�রী বলব না — inner beauty িছল ওঁর। ওঁর অনু�ান 

হল senate House-এ, রবী�নাথ বেস আেছন, ি�পুরার 

মহারাজার সে�। বালা নাচেছ। গুরু শ�রনিজ নাচেলন। One 
of the greatest.

[Direction Note: ি�েন আলাউ�ীন খাঁ সােহেবর 

একটা বাজনার অংশ। েসটা েশষ হেল উ�াদ এনােয়ৎ খাঁ 

সােহেবর একটা still ছিব পদর্ায় এবং তাঁর বাজনার একটা 

snatch, sound system-এ। এরপর যখন বালাসর�তীর 

�স� আসেব তখন বালাসর�তীর অ� বয়েসর ছিব ি�েন 

েদখােনা হেব। েসই সময় ভরতনা�েমর গান ও নৃতয্�িন েশানা 

যােব sound system -এ।]

পাঠ: এরপর নতুন troupe িনেয় আমরা রওনা হলাম। বমর্া 

হেয় িস�াপুর হেয়, চীন, জাপান হেয় কয্ািলেফািনর্য়া যাবার কথা 

িছল। িস�াপুের যখন েপৗঁছালাম, তখন আিম উড়িছ খুব, িবয়ার-
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িটয়ার খাি� আর সব নানারকম ঘটনা ঘটেছ। full-fledged 
youngman. িস�াপুের একটা েটিল�াম এল হেরন েঘােষর 

কাছ েথেক। বাবা মারা েগেছন।

আমরা যখন খবর েপলাম দাদার কী জািন কী reaction 

হল—he cancelled the whole trip িস�াপুর েথেক 

আমরা িফের এলাম। এরপর আবার যখন সব িঠকঠাক হেয় 

েগল— আমরা িঠক করলাম—েয, আমরা সবাই বে�েত িতন 

স�াহ থাকব, তারপর পািড় েদব। এই সময় দাদা েমজদােক 

িনেয় মাইহাের চেল েগেলন—বাবােক রািজ করেত—would 
he join us for one year? Just as a soloist. মাইহােরর 

মহারাজােক মািনেয় উিন রািজ করােলন, তখন আমরা বে�েত 

একটা েহােটেল িছলাম, েসই সমেয় বাবা এেলন—সে� আিল 

আকবর। মা-ও এেসিছেলন। আর েসই �থম েদখলাম বাবার 

মূিতর্, রােগর মূিতর্— আিল আকবরেক েশখাবার সমেয়। ওই 

েদেখ না আমার চ� চড়কগাছ। আমায় েতা—আইেসা বেসা—

বেল খুব আদর করেছন। তারপেরই আিল আকবরেক এক 

ধমক। পরপর দুেটা মূিতর্ েদেখ আিম েতা ঘাবেড় েগলাম। যাই 

েহাক, আিল আকবর হঠাৎ বায়না ধরল—ওর মােক ও miss 
করেছ। আসেল তা না, ও ভাবিছল বাবা চেল েগেল িকছুিদন 

শাি�েত থাকা যােব। তা বাবা, এইসব েদেখশুেন ওেক েছেড়ই 

িদেলন। আিল আকবর মাইহাের চেল েগল। তার দুিদন পেরই 

আমােদর েবাট।

[Direction Note: এই সময় ি�েন আলাউ�ীন খাঁ 

সােহেবর মুখ আর তারপেরই খুব েছা� আিল আকবেরর মুখ। 

তারপেরই ি�ন জুেড় বড় কের েলখা হেব ‘‘বে� জাহাজ ডক’’।]

পাঠ: েবােট যখন উঠেব সবাই—মা, আিম আর বাবা এক 

জায়গায় দাঁিড়েয় িছলাম। বাবা েতা মােক মা মা করেতন। 

র�গভর্া, আপনার গেভর্ িশবশ�র আইেস। দাদার কথা আর 

কী। মা-র হঠাৎ কী েয হল—premonition, perhaps she 
knew. আমার হাতটা বাবার হােত িদেয় বলেলন, উিনও বাবাই 

বলেতন ...

[Direction Note: েস�ার ে�েজ েছা� রিবেক িনেয় 

বাবা আলাউ�ীন খাঁ সােহেবর সামেন েহমাি�নী। েপছেন sound 
system -এ জাহােজর েভাঁ �িন আসেছ এেকর পর এক।]

মা: বাবা আপনােক একটা কথা বলব?

আলাউ�ীন খাঁ (খুব উে�িজতভােব): বেলন মা বেলন 

আর আপিন বলেবন িক, আপিন েতা আেদশ করেবন। আেদশ 

কেরন।

মা: না, আপিন েতা জােনন— এর বাবা মারা েগেছন—বড় 

দুর� েছেল, এখন েতা েকউ েনই। আপিন একটু েদখেবন এেক। 

ভুলটুল মাপ কের েদেবন...

[Direction Note: এই বলার সে� সে�ই ভাঙা গলায় 

�ায় কাঁদেত কাঁদেত আলাউ�ীন খাঁ....

আলাউ�ীন খাঁ: মা আপেন বলেসন কী, আপেন র�গভর্া — 

আজ িথকয্া আিল আকবর আমার েছােটা েছেল—রবু আমার বড় 

েছেল। আপনাের কথা দয্ালাম।

[Direction Note: সে� সে� িতনজেনর গলা েছেড় 

কা�া। তারপর েস�ার ে�েজ দাঁিড়েয় মা হাত নাড়েছন, েপছেনর 

ি�েন মা-এর েসই ছিব আর on stage আেলা �মশ আে� 

আে� কেম আসেছ মা-এর ওপর।

পাঠ: মা আর বাবার সে� সে� আিমও েকন জািন না, েভউ 

েভউ কের কাঁদিছ— বড় িবি� পিরি�িত। কা�ার মেধয্ মা’েক 

আিম েশষ েদখিছ। হাত নাড়িছ। মা দাঁিড়েয় আেছন চশমা পের। 

পরেন ঢাকাই শািড়, েসই েশষ েদখা।

[Direction Note: এই সময় sound system-এ 

েবেজ উঠেব আমীর খাঁ সােহেবর হংস�িন েখয়াল ‘জয় মােত 

িবলা� তাজ েদ’।

পাঠ: কেয়ক মাস পেরই পয্ািরেস খবর েপলাম—মা মারা 

েগেছন। বাবাও েকমন েযন বদেল েগেলন— মােন আমার 

স�েকর্ তাঁর মেনাভাব। তবু উিন মােঝ মােঝ খুব েরেগ 

েযেতন। িক� আমােক িঠক বকেতন না। তখন আমরা 

পয্ােল�াইেন িছলাম (ইজরােয়ল হয়িন তখন)। তখন একটু 

একটু েশখােত শুরু কেরেছন আমােক। গান েশখাে�ন। গৎ 

েশখাে�ন, আমােক আর দুলালেক। আমরা ভাবলাম, বাবােক 

একটা িকছু েদওয়া যাক। কী েদওয়া যায়? বাবা হুঁেকাটা খুব 

miss করেতন। কড়া িসগােরট েখেতন। আিম আর দুলাল খুব 

েভেব িচে�, খুব ভােলা পাইপ, এেকবাের best available 

আর ভােলা েটাবােকার পাউচ িনেয় িগেয় ওঁর পােয়র কােছ 

রাখলাম। েসিদন ওঁর মুডটা কী কারেণ েযন খারাপ িছল। আর 

যায় েকাথায়, দুবর্াসা এেকবাের— ‘আমার মুেয় আগুন িদেত 

আইেস, কী ভাবস আমাের ঘুস িদয়া িশখবা? আিম ওসব িনই 

না। আিম কারও পয়সা িনই না, আিম কারও পান খাই না।’ 

আমরা বুঝলাম এঁেক এসেবেত ফাঁসােনা যােব না। আর তার 

�েয়াজনও িছল না। উিন েয েভতের েভতের আমােক এেকবাের 

আপন কের িনেয়িছেলন। বলেত েগেল he depended on 
me. আমার এক নতুন জীবন শুরু হল।

[Direction Note: আলাউ�ীন খাঁ-েবশী অিভেনতা 

েস�ার ে�েজ বেস আেছন, সেরাদ বাজােনার ভ�ী করেছন। 

রিব এেস ওঁর পােয়র কােছ একটা িকছু রাখার ভ�ী করল, যা 

আসেল একটা পাইপ আর িকছু তামাক, অমিন আলাউ�ীন 

খাঁ েরেগেমেগ বেল উঠেলন... আলাউ�ীন খাঁ: ‘আমার মুেয় 

আগুন িদেত আইেস, কী ভাবস আমাের ঘুস িদয়া িশখবা? 

আিম ওসব িনই না। আিম কারও পয়সা িনই না, আিম কারও 

পান খাই না।]

[Direction Note: পাঠ েশষ হেত ি�েন এক তরুণ 

রিবশ�েরর বাজনা েশানােনা হেব live, স�বত েহম-েবহাগ 

রাগ। বাজনার সে� সে� ে�েজর ওপর ফুল বৃি� হেব। িসঁিড় 

েথেক অিভেনতা অিভেন�ীরা উেঠ এেস সামেন দাঁড়ােবন, 

ভাষয্পাঠকও এেস দাঁড়ােবন, আে� আে� curtain েনেম 

আসেব।]
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দাস� কথাটার চযর্ায় এবং দাসে�র কােছ সমপর্ণ 

করাটায় েয িচরকালীনতা আেছ তার সূ� ধেরই �ায় হাজার 

বছর আেগ পারেসয্র েসরা কিব�িতভা েশখ সাদীর �সে� 

আসা যােব। তার আেগ বলা দরকার, যা িচরকালীন তা 

সমকালীনও েতা! এখন যাঁরা বুি�র জগেত; ভাবনার জগেত 

সািহতয্ ও সং�িত সৃজেনর জগেত ইিতহােসর সামিয়ক 

সমািধ খঁুেড় সমপর্ণী আেবেগ আর েসা�ার ি�ধাহীনতায় দাস 

�থার পুনরু�ীবন ঘটাে�ন, তাঁরা �ায় �েতয্েকই েকানও 

না েকানও সমেয়, িব�াস করেত ইে� হয়, আয়নার সামেন 

িনঃস� �� েতােলন — আিম বা আমরাই িক একমা�? তাঁরা 

�ায় �েতয্েকই চান, আেশপােশ েযন সৃজেনর মানিসকতায় 

আর যাপেনর সুিবধাবােদ তাঁেদর মেতাই আরও অেনেকই 

জেড়া হন! একটা েগাপন কু�া তাঁেদর মেধয্ �ায়ই েখলা 

কের, — িনর�শ �মতািবলাসী শাসেকর েচােখর হািস আর 

মুেখর রং বদলােনার বদেল েসই হািস আর রং চওড়া ও 

উ�ল করার জনয্ অতীেতর সব ধরেনর �াবকতােক ল�া 

িদেয় তাঁেদর ��হীন আনুগতয্ েদখােনার েরকডর্ ৈতিরর 

লড়াইেয় বািকরা কেব নামেবন! 

এই �স�িটর উৎেস কিদন আেগ একিট িথেয়টার 

েদখেত যাওয়ার উ�ল �ৃিত। মানুষিট খুবই িবিশ�, তাঁর 

সে� দীঘর্কালীন সখয্ নাটয্রিসক-সািহতয্জন িহসােব। 

হয়েতা েকানও ‘ঈষর্াদ�’ কটুকথািবলাসী নাটয্জন িপছন 

চ�ন েসনচ�ন েসন

সমকালীন

দাস�থা ও

পারেসয্র

কিব

েশখ সাদী

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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েথেক তাঁেক িকছু বেল েফেলেছন, সামেন আমায় েপেয় 

বলেলন, আের ‘�ীতদাস’, ‘�ীতদাস’ বেল িহংসায় �েল 

পুেড় স�া গাল যারা িদে�, তারা িক জােন ইতািলর েসরা 

নাটয্কার িপরানেদে�া ফয্ািস� মুেসািলিনর দাসানুদাস 

িছেলন? তুিম েতা তাঁেক িনেয় নাটক িলেখছ, বেল দাও 

অিশি�তেদর! — আর এবার পারেল জগৎজয়ী েগািল�াঁর 

কিব েশখ সাদীেক িনেয় একটা নাটক েলখ েদিখ। িতিনও 

�ীতদাস িছেলন। এই িব��েনর যথাসাধয্ উ�র েদওয়ার 

এবং পরবতর্ী সংলােপর আেগই িথেয়টােরর থাডর্ েবল েবেজ 

েগল।

পরিদন বািড়েত পুরােনা বইেয়র তাক খঁুেজ খঁুেজ বার 

করলাম েসই �ায় দু�াপয্ মিলন হেয় যাওয়া ১৯৪২-এ 

�কািশত বই ‘পারসয্-�িতভা’। েলখক একজন েমৗলিব, 

িক� পুেরা নাম বয্বহার কেরনিন। �ায় জীণর্ েবরং হেয় পড়া 

বইিটর িপছেন অেনক �া�জেনর �িতি�য়ার মেধয্ ড. 

দীেনশচ� েসন, রায়বাহাদুর বাগবাজার েথেক ইংেরিজেত যা 

িলেখেছন তার আংিশক তজর্মা করেল দাঁড়ায়, ‘‘উপনয্ােসর 

মেতাই একবাের পড়েত হেয়েছ এই আ�যর্ বই, েযখােন 

সুদূর পারেসয্র কিব �িতভার এমন অনবদয্ মূলয্ায়ন এমন 

কািবয্ক ভাষাঋ� বাংলায়!...’’ বয্াস, বহুিদন আেগ েকনা 

ও পড়া এই বই েথেক �ায় ৪৮ বছর পর েশখ সািদর 

িবষয়টােক িনেয় আেরকবার বসা েগল। এেকবাের নবীন 

তাৎপযর্ িনেয় এল েসই পাঠ। িথেয়টার হেল সা�াৎ পাওয়া 

েসই �ে�য় মানুষিটেক েফান কের এই নতুন অিভ�তার 

কথা বলেত িগেয় জানা েগল, িতিন সরকাির েসৗজেনয্ দু-

িতন মােসর জনয্ িবেদিশ িব�িবদয্ালয় িগেয়েছন েকানও 

ক�ািজর্ত আকােদিমক কােজই। অগতয্া বাধয্ হেয়ই এই 

কাগজ-কলেম েশখ সাদী সং�া� দাস-চচর্া।

িবখয্াত ি�িটশ ভাষািব�ানী সয্ার ইউিলয়াম েজানস 

(১৭৪৮-১৭৯৬)  েশখ সাদী �সে� িলেখ েগেছন ‘‘তার 

�ায় পুেরা জীবনটাই পির�াজেকর জীবন; িক� সীমাব� 

জীবেন েয ক�ািজর্ত ঘুের েবড়ােনার অবকাশ িমেলেছ তা 

তাঁেক এমন মহ�, �িতভার এমন দীি�, েলখার এমন 

রসদ িদেয়েছ যা িবে� অতুলনীয়। জ�সূে� দাস িছেলন না 

েশখ সাদী। যাপন সূে� সামিয়ক দাস�বৃি�! পিরণত বয়েস 

জনি�য় কিব িহসােব খয্ািত ছিড়েয় পড়ার পর িকছুিদেনর 

জনয্ েশখ সাদীও ‘‘বৃি�েভাগী রাজকিব’’। বয্াস, এ পযর্� 

বলার পর আমােদর আধুিনক খয্ািতমানেদর সফল ও 

কু�াহীন দাসে�র সে� খািনকটা ঐিতহািসক িমলও েতা 

পাওয়া েগল। িক� এ ধরেনর তুলনামূলক অয্ানােলািজেত 

েবশ খািনকটা ফাঁিকও েতা রেয় েগল। চরম দাির� আর 

অিনি�ত ভিবষয্েতর সামেন দাঁিড়েয়ও েকােনািদন েশখ 

সাদী ই�াকৃত দাস� �হণ কেরনিন। �মেণর েনশা, সব 

রকম স�ীণর্ েলাভেক, িনরাপদ জীবনযাপনেক �াথর্া� 

�াতয্িহকতােক ছঁুেড় েফেল আমােদর েচনা বা জানা 

পির�াজক স�য্াসীর মেতাই ছুেট েবিড়েয়েছন েশখ সাদী। 

এমন আ�যর্ অিনি�ত ও িবপদপূণর্ যাপেনর আসল ল�য্ 

িছল উদার দশর্েন আর তার কািবয্ক �কােশ। িবপুলা এ 

পৃিথবীর চরাচরেক মানুষেদর, িবেশষ কের িবপ� মানুষেদর 

�শর্ করার অিভ�তােক যতটা স�ব বািড়েয় যাওয়া।

১১৭৫ মতা�ের ১১৯৫-এ পারর্েসয্ অনয্তম ে�� কিব 

েশখ সাদীর জ�। ইবন বতুতার মেতাই সারা �াচয্ ঘুের 

েবড়ােনা পির�াজেকর জীবন তাঁর। আেগই বেলিছ েশখ 

সাদীর পৃিথবী িবখয্াত �� েগােল�াঁ। তাঁর একিট কিবতার 

অংশ এই �িতেবদেকর অ�ম অনুবাদ সে�ও েকৗতুহল-

উ�ীপক হেত পাের।

অেনক ঘুেরিছ আিম িবিভ� েস েদশ

অেনক িমেলিছ, কত রঙা িক িবিচ� েবশ!

অেনক বুেঝিছ আিম,

কত িবিচ� �ান কের আহরণ

অেনক ভেরিছ েগালা,

�িতিট েমৗসুমী শসয্ কেরিছ েছদন।।

৭০০ বছর পর িবখয্াত ি�িটশ কিব েটিনসন তাঁর 

বহুপিঠত ‘ইউিলিসস’ কিবতায় �ায় একই কথা িলখেলন —

“… always roaming with a hungry heart
Much have I seen and known; cities of 

men
And manners, climates, councils, govern-

ments,
Myself not least, but honour’d of them all:
And drunk delight of battle with my peers,
Far on the singing planes of windy Troy.
I am a part of all that I have met:”
পেরর শতা�ীেত এক অেলৗিকক বা�বতার সংেবেদ 

আমােদর জীবনান� িলখেলন এমনই সুেরর এক 

মাদকতাময় কিবতা যা এখন িকংবদি� — 

‘‘হাজার হাজার বছর ধের পথ হাঁিটেতিছ পৃিথবীর পেথ,

িসংহল-সমু� েথেক িনশীেথর অ�কাের মালয় সাগের

অেনক ঘুেরিছ আিম; িবি�সার-অেশােকর ধূসর জগেত 

...’’

এখন �ায় ি�েশ হেয় পড়া েশষ দু’িট কিবতাংশ বয্বহার 

করার কারণ একটাই; এই িতন কিবর সৃি�ই সংলােপর 

অংশ হেয় েগেছ িনজ িনজ েদেশর একািধক নাটেক। হয়েতা 

শ� বা ভাষার একা�তার বাইের দশর্েনর একা�তােকই 

এে�ে� িবেবচনা করেত হেব আমােদর। েশখ সাদীর ে�ে� 

একটা আ�যর্ তথয্ সা�িতক একিট ��সূে� পাওয়া েগল। 

ওখানকার অেনক �েলই েশখ সাদীর খুব সহজ সরল একিট 

কাবয্াংশ নািক �ায় েদড় দু’দশক আেগ পাঠয্ িছল যার 
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অনুবাদ করেল খািনকটা এরকম দাঁড়ায় —

একদা বােঘর থাবার মুেখ কি�ত ছাগেলর

ভয়াতর্ কাঁদন

শুনেত েপেয়ই তােক বাঁচােলন ঘের এেন দয়ার

সাগর

এক সাধু মহাজন।

স�য্ার আঁধাের েঢেক িদল িহং� িদেনর

েসই বয্া�-হানা,

ছুির হােত সাধু বেল, ওের ছাগ! আিভ তু েহা যা

েমরা খানা!

মৃতুয্ ভেয় বেল ছাগ, অ� ভরা েচােখ —

হতয্া েথেক র�া কের েকন হতয্াকারী হেয় যায়

েলােক?

সংলােপর একিট অদল বদল কের এই কিবতােক 

িনেয় বহুবার নাটক কেরেছ েসখানকার �েলর বা�ারা। 

িক� বছর িবশ আেগ একিট নাটয্কমর্ী এ কিবতার উৎেস 

েয জীবনী নাটক মে� ও কলেম তােকই তুেল ধ  েরেছন 

চমৎকার ভােব। ওই জীবনী নাটকিটর মূেল আেছ েশখ 

সাদীর জীবনী। নাটেকর সংলাপ �ায় হুবহু েশখ সাদীর 

জীবনীেতই ধরা আেছ। পির�াজক েশখ সাদী দামা�াস 

েথেক   েজরুজােলেমর পেথ দসুয্েদর �ারা আ�া� হেলন 

এবং ি�েলািলেত তােক িনেয় আসা হেলা দাস িহসােব। 

বি� দাস। অনয্ানয্ বি�েদর সে� মািট কাটার কাজ করেত 

হেতা তােক। আিলেপা শহেরর এক স�া� বিণক, িযিন 

আেগ েথেকই এই দী� অসাধারণ মানুষটােক িচনেতন, 

একিদন সাদীেক েদেখ েফেলন এবং দসুয্েদর ১০ িদনার 

�িতপূরণ িদেয় আিলেপােত তাঁেক িনেজর বািড়েত িনেয় 

আেসন। িতিন তাঁেক দাসবৃি� েথেক মু� কেরন। িক� 

েশখ সাদী এর আসল কারণ জানেতন না। দয়ালু বিণেকর 

এক কলহ মুখরা বয়�া বাচাল কনয্া িছল, যােক ভেয় েকউ 

িবেয় করেত রািজ হয়িন। এরপর েশখ সাদীর ভাষায়, 

‘‘বিণক �বর ১০০ িদনার েযৗতুক িদেয় তাঁর ওই অমূলয্ 

র�িটেক আমার গলায় ঝুিলেয় িদেলন। নতুন �ণেয়র 

অিভনবে� িকছুটা সময় কাটল বেট, তেব েবিশিদন 

নয়। আমার নতুন বউ অিচেরই তার �রূপ ধরেলন এবং 

জীবন দুিবর্ষহ কের তুলেলন। ওই বািঘনীর সে� িদনরাত 

ঝগড়ার ফাঁেক বুঝলাম এখােন থাকা অস�ব। শুেনই 

গিবর্তা েমেয়িট েচঁিচেয় পাড়া মাথায় তুলেলা — তুিম, 

তুিমই েসই হতভাগা �ীতদাস যােক আমার বাবা দয়া 

কের দশ দশটা িদনার নগেদ িদেয় উ�ার কের এেনিছল। 

এখন বড় বড় কথা! ‘‘সাদী খুব আে� ন� গলায় উ�র 

িদেলন, ‘‘হয্া দয়াবতী, আিম েসই হতভাগা যােক ১০ 

িদনার িদেয় দসুয্েদর �ীতদাস� েথেক মু� কের এখন 

১০০ িদনার িদেয় েতামার �ীতদােস পিরণত করা হেয়েছ। 

আমার দাস� এখনও ঘুচল না েগা!’’ িনেজর মেতা কেরই 

�িতবাদ কের িনরাপদ আড়�রপূণর্ ‘সুখী’ দা�েতয্র 

েশকল েভেঙ অিনরাপদ সাধক ও দাশর্িনেকর জীবন েবেছ 

িনেয়িছেলন েশখ সাদী।

�তয্� িবেরািধতা বা লড়াই করেত অেনেকই চান না 

বা পােরন না। িক� তার জনয্ যাঁরা শাসেকর দাস�েক 

অিনবাযর্ ভাবেছন এবং েশখ সাদীর মেতা উদারমনােদর 

দৃ�া� রাখেছন, ভাবেছন ‘‘উইে�াজ েসেভন েযমন 

উইে�াজ ইেলেভন হেয় েগেছ, টুিজ েথেক েফারিজ েপিরেয় 

ফাইভিজর বৃে� চেল এেসিছ আমরা, েতমন ল�াও এক 

জায়গায় বেস েনই। এখন সৎ হেত না পারাটা েকানও 

ল�ার িবষয় নয়’’ (িবনায়ক বে�য্াপাধয্ায়, েদশ পি�কা, 

১৭ এি�ল ২০২২) িবনায়েকর কথার সে� সিবনয় 

সংেযাজন—দাস হেত পারাটাও েকানও ল�ার িবষয় 

নয় এখন! তেব দাস িহেসেব েশখ সাদীর দৃ�া� টানেল 

েযখােনই থাকুন সমকালীন দাসেদর ঢাল িহেসেব িনেজেক 

েদেখ েশখ সাদী ভীষণ ল�া পােবন।

েযমন দাস� সুলভ েতাষােমােদর অসংখয্ অভাবনীয় 

দৃ�াে�র মেধয্ একিট দল বা সরকােরর মুখয্ মুখিটেক �ায় 

সবর্জনমানয্ ধমর্ীয় বা সামািজক মহা�াণার সে� তুলনা এবং 

তার জনয্ ঐিতহািসক হাসয্কর যুি�র উপ�াপনা। রামকৃ� 

িমশন েথেক হয়েতা বাধয্ হেয়ই একিট সিবনয় �বাদ 

এেসেছ এ ধরেনর চাটুকার বৃি�র বা দাসবৃি�র িবরুে�, 

িক� েরাগটা েতা শুধু এক ‘‘বহু কীিতর্ময়’’ ডা�ােরর নয়, 

�ায় সব িনরাপ�া ও সুেযাগ সুিবধা — স�ানী মানুেষর 

মেধয্ই এই েরাগ। মা-বাবা স�ান-স�িত েচনা অেচনা সবার 

সামেন েখালােমলা দাস� �কােশ এখন ল�া বা কু�া �ায় 

িনবর্াসেন। �াবকতাদী� দাসে�র �িতেযািগতা চলেছ। 

�ায় ৯০০ বছর আেগ জে�ও েশখ সাদী িক� এ ধরেনর 

অিতকথন বা িমথয্ার িবরুে� যথাসাধয্ �িতবাদ কেরেছন। 

দাসে�র জীবন েশেষ কিবখয্ািত ছিড়েয় পড়ার পর এক ধনী 

আম�ণকারীর �ানঘের তার জনয্ রাখা একখ� সুগি� মাখা 

মৃি�কােক েদেখ েশখ সাদীর �� —

‘‘েহ সুগি� মািট মা-েগা বেলােতা িব�ারী

তুিম িক আ�ার মিন অথবা ক�রী?’’

েশখ সাদীর ভাষােতই তার উ�র িছল,

মািট মা সিবনয় বেল উঠল

‘‘নািহেকা অ�ার আিম নবিহ ক�িরকা

েগালাপ গােছর তেল পেড় থািক আিম, মামুিল মৃি�কা’’।

যাঁর বা যাঁেদর উে�েশয্ সমকােল এমন হাসয্কর �িত 

বা দাস�-সুলভ �শংসার বাড়াবািড়, িতিন বা তাঁরা িক� 

সব শুেন িন�প! েবিনেতা মুেসািলিন নািক িপরানেদে�ােক 

বেলিছেলন, ‘‘�িত শুনেল আিম �িতি�য়া েদই না, না 

শুনেলই টােগর্ট কির’’।
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আলাদা-আলাদা ভাষায় চি�শিটরও েবিশ ছিবেত অিভনয় 

কেরেছন। িজগয্ােটার আেগ আরও দু’েটা িফচার িফে�র 

পিরচালনাও কেরেছন। অিভনয় েছেড় িদেয় পুেরাপুির 

পিরচালক হেয় েযেত ই�া হয়? 

আিম সব সময়ই িবিভ� ধরেনর কাজ করেত পছ� কির এবং 

আশা রািখ, এভােবই চািলেয় যাব। যখন একজন একইসে� দু’েটা 

কাজই করেত পােরন, তখন েকন েয েকানও একটা েবেছ িনেত 

হেব? েকন েকউ েবেছ েনন এভােব, েসটাই বুিঝ না। সিতয্ বলেত, 

আিম কখেনাই িনেজর জীবন িনেয় িবেশষ িকছু পিরক�না কিরিন। 

আিম িব�াস কির, আজেকর একিট িস�া� কাল আপনােক 

পরবতর্ী �সেরােডর সামেন িনেয় িগেয় দাঁড় করােব। েদেখিছ, 

আিম েয িভ� িভ� কােজর সে� যু� হই, তা আমােক েশেষ একই 

িদেক িনেয় যায়। এবং এেক অপেরর পিরপূরক হেয় ওেঠ। এই 

েয সংেযােগর মাধয্ম, এর �িতিটেত আলাদা আলাদা চয্ােল�, 

আলাদা সুিবধা। �েতয্েকর রা�া আলাদা হেলও েশষপযর্� একই 

লে�য্ েপৗছঁায় তারা। কােরার সে� কােরার তুলনা চেল না। যিদও 

আিম মেন কির, পিরচালনার কাজ েবিশ চয্ােলি�ং এবং পিরপূণর্, 

একইসে� অেনক েবিশ চােপর। আবার অিভনয় জীবেনরও নানা 

‘‘বয্ি�ই

রাজনীিত এবং 

রাজনীিতই

বয্ি�’’

সা �া ৎ কা র

সফদার হাসিমর কাছ েথেক িশেখিছেলন 

সমােজর কথা কীভােব নাটেকর মাধয্েম বলা 

যায়। আজও িনরলসভােব সমােজর কাজই 

কের চেলেছন। িতিন কখনও অিভেন�ী, 

কখনও পিরচালক কখনও সমাজকমর্ী 

িহসােব ধরা িদেয়েছন। �� পিরসের নি�তা 

দােসর জীবনকথা এবােরর শারেদ।
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গ� আেছ। অিভনেয়র সুবােদ েদেশর িবিভ� �াে� যাওয়া এবং 

তার অিভ�তা একে� খুবই েরামা�কর। তাই আমার মেন হয়, 

আিম কখনওই এই দু’েটার মেধয্ একটােক েবেছ েনব না। 

টেরে�া ই�ারনয্াশনাল িফ� েফি�ভয্াল (িটআইএফএফ)-এ 

আপনার পিরচািলত ছিব িনবর্াচেন েকমন অনুভূিত?

এ আমার কােছ এক িবশাল পাওনা। ‘ফায়ার’ এবং ‘িফরাক’— 

এই দুই ছিবর মাধয্েম িটআইএফএেফ আমার আ��কাশ 

আেগই ঘেটেছ। একবার অিভেনতা িহসােব, আেরকবার 

পিরচালক হেয়। তারপেরও দীঘর্ কেয়ক বছের বহু ছিবই আমােক 

িটআইএফএফ’র ম� পযর্� িনেয় িগেয়েছ, ২০১৮’েত মাে�াও। 

এরপর িটআইএফএেফ িজগয্ােটা জািনর্ শুরু হওয়ায় আিম েবশ 

উে�িজত। ছিবর �ধান িবষয়ব� ভারত িনভর্র হেলও আিম 

আশাবাদী এই ছিবর অিভ�তা িবচ�ণ এবং েদশ-িবেদেশর ৈবিচে� 

ভরা দশর্েকর মেধয্ অনুরিণত হেব। �থম সািরর চলি�� উৎসেব 

একিট ছিব েয মযর্াদা পায়, তা েদেশ আেলাড়ন ৈতির কের।  

আিম ছিব ৈতির কির, কারণ িকছ ুবলার জনয্ আমার মন-মাথা 

সবসময় িনশিপশ কের। যত েবিশ সংখয্ক মানুেষর কােছ আমার 

কথা েপৗছঁায়, আিম তত েবিশ খুিশ হই।

িজগয্ােটার ভাবনা এল কীভােব?

আমার �কাশক ব�ু সমীর পািতেলর সে� একিদন আেলাচনা 

হি�ল, �মবধর্মান েবকার� এবং িগগ ওয়ােকর্র সমসয্া িনেয়। 

সমীর আমার ে�াডাকশন েকা�ািনর পাটর্নারও। ধীের ধীের 

েসই আেলাচনা একিট ��ৈদেঘর্য্র ছিবর ভাবনার জ� েদয়। 

তারপর কাজ শুরু হয়। একজন েডিলভাির বেয়র এক িদেনর 

জািনর্ িনেয় এই ছিব। তারপর েথেকই সমীর (নায়ার), েয এই 

ছিবর �েযাজক, আমােক তাড়া িদেত থােক আর ফল�রূপ 

ৈতির হয় এই িফচার িফ�। 

মানুষ এবং েমিশেনর েয লড়াই একসময় চয্াপিলন তাঁর ‘মডানর্ 

টাইমস’-এ েদিখেয়িছেলন, িগগ অথর্নীিতর বাড়বাড়ে� তা-ই এখন 

মানুষ এবং অয্ালগিরদেমর মেধয্কার লড়াইেয় েপৗেঁছ িগেয়েছ। 

আমােদর সমােজর সাধারণ ে�িণ, জাতপাত এবং িল� িনেয় েয 

প�পাত সবই সূ�ভােব ধরা পেড়েছ িজগয্ােটােত। তার মেধয্ 

িকছ ুদশৃয্মান, িকছ ুঅদশৃয্। িজগয্ােটা এক নতুন শহুের ভারেতর 

কথা তুেল ধেরেছ। জীবন েযখােন সদা গিতশীল। তেব তার 

েনিতবাচক ৈবিশ�য্গুিলর মেধয্ও েযসব ইিতবাচক �বণতা আেছ, 

েসগুিলেক বাদ িদেয় নয়।  

িফরাক এবং মাে�া, দুই ছিবেতই রাজৈনিতক উপাদান রেয়েছ। 

আেগ একিট সা�াৎকাের আপিন বেলেছন, অরাজৈনিতক 

বলেত কী েবাঝায় আপিন জােনন না। এই িব�াসই কী 

আপনােক িফরাক বা মাে�ার মেতা ছিব বানােত অনুে�রণা 

জুিগেয়েছ?

আিম সহজাতভােবই েসই গ�গুিলর �িত আকৃ� হই, যা 

আমােদর সমেয়র আয়না। আিম মা� দু’েটা ছিব বািনেয়িছ। দুেটা 

ছিবই ওই গ�গুেলা বলার তািগদ েথেক বানােনা। আিম মেন কির 

মুখ েখালাটা গুরু�পূণর্। িনেজর একিট অব�ান েনওয়া উিচত, 

যা আমােদর জীবেন �ভাব েফলেব। সবিকছইু আমােদর জীবেন 

িবিভ�ভােব �ভাব িব�ার কের। আিম আমার বয্ি�গত মতামত 

আর কােজর মাধয্েম তা �কােশর মেধয্ েকানও �� েদখেত পাই 

না। উলেট তারা এেক অপেরর পিরপূরক। তা মাে�াই েহাক বা 

িফরাক, এগুিল মানুেষর গ� এবং একই সে� রাজৈনিতকও। 

আমার কােছ, বয্ি�ই রাজনীিত এবং রাজনীিতই বয্ি�। 

মাে�া িনেয় ছিবও বািনেয়েছন আবার তাঁেক িনেয় একিট 

বইও িলেখেছন। েকন মাে�াই আপনােক সবসময় অনুে�রণা 

েজাগায়?

মাে�ার জীবন এবং কাজ আমার সে� অেনক �ের গভীরভােব 

অনুরিণত হয়। আিম ইিতহােসর আ�য় িনেয়িছলাম কারণ ইিতহাস 

আমােক কেথাপকথেনর েমরুকরণ এবং িশ�ামূলক হওয়ার িবষেয় 

েকােনা িচ�া না কের, আজেকর িদেনর অেনক উে�েগর সে� 

যুঝেত পারার শি� েজাগায়। মু� েচতনার পে� এবং েগাঁড়ািম 

ও ধমর্া�তার িবরুে� মাে�ার রুেখ দাঁড়ােনার সাহস আমােক 

�বলভােব আকৃ� কের। �ায়শই েদখা িগেয়েছ তাঁর নায়করা 

িছেলন সমােজর �াি�ক অংেশর েকউ এবং িতিন মিহলােদর �িত 

সবর্া�ক সহানুভূিতশীল দিৃ�ভি� �কাশ কেরিছেলন। িবেশষ কের 

েযৗনকমর্ীেদর �িত, যাঁেদর স�েকর্ েকউ েলেখন না। মাে�ার 

আথর্-সামািজক-রাজৈনিতক উে�গ তাঁর বয্ি�গত এবং অ�র� 

গে� গভীরভােব িনিহত রেয়েছ। তা-ও আমার মেধয্ গভীর 

অনুরণন ৈতির কেরেছ। তাঁেক আমার খুব েচনা, খুব পিরিচত মেন 

হেয়িছল। কারণ আিম আমার বাবার সে� তাঁর েবশ িমল পাই। 

অেনকটা মাে�ার মেতা, িতিন সহজাতভােব �থািবরু�, যােক 

বেল অকুেতাভয় েগাঁয়ার এবং অেনকসময় অেনেক তাঁেক ভুল 

বেুঝেছন। 

আিম বয্ি�গতভােব সবসময় একজন িশ�ীর যা�া, তাঁেদর 

পথ চলা িনেয় েগাপনীয়তা উপেভাগ কেরিছ। ৈশশব েথেক আিম 

আমার বাবােক আকঁেত েদখতাম এবং আমার কােছ আকষর্েণর 

িবষয়ব� িছল েয কীভােব লাইনগুিল একিট আকার পােব। তাই 

েভেবিছলাম অনয্রা আমার মাে�া িনমর্ােণর যা�া পড়েত আ�হী 

হেত পােরন। এছাড়াও, আিম ছিবিট ৈতির করেত সাত বছেররও 
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েবিশ সময় বয্য় কেরিছ। ফেল আমার মেন হেয়েছ, েসই যা�ার 

িববরণ একিট বইেয়র আকাের েদওয়াই ভােলা হেব। মাে�া— 

একজন মানুষ, একজন েলখক এবং তাঁেক িনেয় ছিব বানােত 

িগেয় সাত বছর সময় কাটােনা আমার জীবেন এত রকেমর 

আকষর্ণীয় গ� ৈতির কেরেছ েয আিম বই িলখেত বাধয্ হই। িবিভ� 

িদক েথেক েদখেল এটা যতটা আমার স�েকর্ ততটাই এই ছিব 

স�েকর্ও। তাই বইেয়র �থম শ� েলখার আেগই ‘মাে�া অয্া� 

আই’ — িশেরানামিট েভেব িনেয়িছলাম আিম।

িসএএ এবং এনআরিস’র িবরুে� আওয়াজ তুেলেছন। গত 

কেয়ক বছর ধের আমরা েদেখিছ, আপিন বারংবার ধমর্া�তা, 

অসিহ�তার িবরুে� কথা বেলেছন। আপিন িক মেন কেরন 

এই ধরেনর সামািজক-রাজৈনিতক িবষয়গুিলর �িতফলন 

ভারতীয় ছিবেত হওয়া উিচত? ওিটিট �য্াটফেমর্ তবু 

িকছুে�ে� সামািজক-রাজৈনিতক িবষয় উেঠ আসেছ। এই 

িবষেয় আপনার মতামত িক? 

মূলধারার িহি� িসেনমা েবিশরভাগ েলাকেক খুিশ করার 

�য়ােস িনরাপদ ভূিমকা েনয়। যিদও �িতিট যুেগই আমরা িকছু 

সাহসী ছিব েদেখিছ, িনেজেদর কমেফাটর্ েজােনর বাইের েবিরেয় 

িবিভ� ধরেনর গ� বেলেছ, ব� অিফেস পারফরেম� েযমনই 

েহাক না েকন। েকােনারকম সীমাব�তা এবং েস�রিশপ ছাড়া ছিব 

ৈতিরর �াধীনতা ও দশর্কেদর কােছ েপৗছঁােনার সুেযাগ চলি�� 

িনমর্াতােদর জনয্ িবরাট এক �ি�র বয্াপার। িক� েসই �াধীনতা 

িনেয় আমরা কী করব তা িনভর্র করেব আমােদর চলি��গুেলার 

সামািজক ভূিমকা িনেয় আমরা কতটা সেচতন, তার উপর। 

সাং�িতক হািতয়ার িহসােব িসেনমা আেবগ, অিভেযাগ এবং 

ভয়েক মানিবক ও বয্ি�গত কের তুলেত সাহাযয্ করেত পাের। 

একিট গে�র মাধয্েম মানুষেক নািড়েয় েদওয়ার �মতা আমােদর 

হােত থােক। আবার েকউ েকউ চা�লয্ ছড়ােত এবং ‘হায়ার েরিটং’ 

েপেত েসই গ�েক বয্বহার কের। আিম মেন কির, এই দু’ধরেনর 

ঘটনাই ঘটেত পাের, তােত েকানও ভুল েনই। �াধীনতা আমােদর 

আরও িবচ�ণ কের তুলেত পাের। 

আিম ওিটিট’র কাজ খুব কমই েদেখিছ। িক� এটুকু বেুঝিছ, 

এই �য্াটফেমর্ অেনক েবিশ েখালােমলাভােব কাজ হয় এবং একটা 

গণতাি�ক ভাবনািচ�া কাজ কের। একটা বড় বােজেটর িসেনমা 

েথেক েয আয় হয়, তা েভেঙ েদওয়ার �মতা িডিজটাল �য্াটফেমর্র 

আেছ। এই রূপা�র অবশয্ই �াগত। 

লকডাউেনর সময় আপিন একিট শটর্ িফ� ৈতির কেরিছেলন— 

Listen to Her, এটা িক একজন সমাজ কমর্ী িহসােব 

আপনার বা�ব অিভ�তা েথেক ৈতির?

িফ�িট একিট ক�কািহিন, তেব অেনক বা�ব এবং েশানা 

অিভ�তার উপর িভি� কের ৈতির। নারীেদর দুদর্শা এবং তাঁরা 

েয িনযর্াতেনর স�ুখীন হে�ন, তা জানার জনয্ সতয্তা িবচার 

করার �েয়াজন েনই। লকডাউন চলাকালীন চারিদক েথেক গাহর্�য্ 

িহংসার ঘটনা শুেনিছ, অেনেক এিটেক মহামারীর ছায়া বা ‘শয্ােডা 

পয্াে�িমক’ও বেলেছন। মিহলারা েয িনরলসভােব লড়াই কের 

চেলেছন, তা-ও েযন অিত সাধারণ িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ। আিম 

যখন ‘িনউ ইয়কর্ টাইমস’-এ ‘When Mom's Zoom Meet-
ing is the One that has to Wait’ শীষর্ক �ব�িট পিড়, 

তখন তার িবষয়ব�র সে� ‘ে� েহাম, ে� েসফ’-এর িবড়�নােক 

একসুেতায় েবেঁধ েফিল। লকডাউেনর সময় অেনক মিহলাই তাঁেদর 

িনযর্াতনকারীর সে� এক ঘের আটেক থাকেত বাধয্ হেয়েছন। এই 

ছিবিট ৈতির কির মূলত চারপােশর এমন িবষয়গুিলেক তুেল ধরেত। 

একই সে�, মিহলােদর মুখ খুলেত এবং আমােদর �েতয্কেক 

তাঁেদর কথা েশানার জনয্ উৎসািহত করেতও।

অিভেনতা, পিরচালক এবং সমাজ কমর্ী িহসােব আপনার 

যা�াপথ িঠক েকমন? শুরু কীভােব?

সফদার হাসিম এবং তাঁর পথ নািটকার দল ‘জন নাটয্ 

ম�’-এর সে� একজন অিভেনতা িহসােব অিভনয় জীবন শুরু 

কির। আমরা ঘুরতাম, িবিভ� জায়গায় পারফমর্ করতাম, িবিভ� 

সামািজক সমসয্া িনেয় নাটক ৈতির করতাম। জন নাটয্ ম� 

িছল আসেল িথেয়টােরর মাধয্েম সমােজর জনয্ কাজ, কীভােব 

সামািজক সমসয্াগুিল িথেয়টােরর মাধয্েম তুেল ধরা যায়। অথর্াৎ 

আিম পথ নািটকা কেরিছ এবং সামািজক কাজও কেরিছ। িক� 

আিম সবসময়ই ‘পারফিমর্ং আটর্’ উপেভাগ কেরিছ। আসেল, বহু 

বছর ধের নৃতয্িশ�ী হওয়ার ��ও েদেখিছ। িক� আিম েকানও 

িকছইু অপচয় বেল মেন কির না। আপিন এখন এমন িকছু 

করেছন, যা ভিবষয্েত না-ও করেত পােরন। িক� েসই কাজটা 

আপনার অনয্ানয্ কােজ খুব েছাট হেলও একটা �ভাব েরেখ যােব। 

অেনক বছর ধের আিম বহু িবিশ� অিভেনতােদর ছিব েদেখিছ। 

িক� আিম যখন ছিব েদিখ, তা একজন সাধারণ মানুেষর মেতা 

কেরই েদিখ। একটা ভােলা িফ� আমােক এমনভােব আকষর্ণ 

কের, েযটা অনয্ েয কাউেক আকৃ� করেত পাের। আিম কখেনাই 

বিল না, ‘ওহ, আিম একজন অিভেনতা, তাহেল আমার কী এটা 

েশখা উিচত? আমার িক এটা করা উিচত?’ সবাই আমােক একজন 

অিভেনতা িহসােবই েদেখন, িক� স�বত আিম আরও যা কাজ 

কির, অিভনয় তার এক-চতুথর্াংশ মা�। অিভনয় আমার জীবেনর 

একটা অংশ, একটা আ�েহর জায়গা। িক� এটাই আমার একমা� 

কােজর জায়গা নয়। 

আমার ে�ে� অিভনয় েথেক পিরচালনায় আসা একটা 

�াভািবক যা�া। ছিবর একিট দশৃয্েক সু�র কের িনমর্ােণ বািক 

কমর্ীেদর কাজগুিল েদখেত আিম সবসময়ই ভােলাবাসতাম, 

উে�জনা কাজ করত। মােঝমেধয্ িকছু পরামশর্ িদতাম। আবার 

কখনও শুধু �� করতাম। এভােবই আে� আে� আিম েয গ�টা 

বলেত চাইিছ, েসটা িনেজর মেতা কের বলার ই�া বাড়েত থােক। 

অিভেনতােদর িনেয় একটু বািড়েয়ই ভাবা হয়। িক� সাধারণ মানুষ 

এটা উপলি� করেত পােরন না েয আমরা (অিভেনতারা) একিট 

ছিব িনমর্ােণর একেশা িবষেয়র মেধয্ একিট মা�। আর তাই আমার 

মেন হয়, অিভনেয়র েথেক ছিব ৈতির অেনক েবিশ পিরপূণর্তা েদয়, 

অেনক েবিশ �মতায়ন স��। 

সা�াৎকার: স�ারী চে�াপাধয্ায়

শা গ ৯
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আপাতদৃি�েত এ দৃেশয্ উ�ােসর উপাদান �চুর। 

আবার ঈষৎ গভীের দৃি�পাত করেল �তাপশালীেদর ে��ার 

হবার, েজেল যাবার এবং খািনক েহন�া হবার দৃেশয্ ল�া 

ছাড়া অনয্ েকানও ভােবর উে�ক হবার কথা নয়। কুকমর্ করেত 

িগেয় যারা লি�ত হয় না, বরং বুক ফুিলেয় ঘুের েবড়ায়, 

তােদর এই িনলর্�র দাপটেতা আসেল  �মজীবী মানুেষর 

অ�মতার ল�া। এরা কত িশি�ত যুবক-যুবতীেক চাকির 

েদেব বেল ঠিকেয়েছ, কতজেনর কাছ েথেক কত টাকা েতালা 

তুেলেছ, কত েবআইিন কারবািরর কাছ েথেক ঘুষ িনেয়েছ, 

কত পণয্�েবয্র অৈবধ পাচাের যু� আেছ– এ এগুেলা আসেল 

সমসয্া নয়, সমসয্ার বিহঃ�কাশ মা�। আসল বয্াপারটা 

হেলা, এই সব কুকেমর্র মূেলই আেছ �মজীবী মানুেষর িবরুে� 

অপরােধর শৃ�লা। আপাতদৃেশয্ যা দুনর্ীিত, কাযর্ত েসটা হেলা 

�মজীবী মানুষ বহু সং�ােমর মধয্ িদেয় িনেজেক মানুষ িহসােব 

তুেল ধরার মেতা েযটুকু স�মতা অজর্ন কেরিছল, তােক িবন� 

করা এবং এই �ি�য়ােত বাঙািল সমােজর গঠেন িশি�ত 

মধয্িব� ও �মজীবীেদর মেধয্ েয একটা ৈনিতক েসতু িছল 

েসটােক েভেঙ েদওয়া।  

অমতর্য্ েসন আমােদর �রণ কিরেয় িদেয়েছন, বাঙািলর 

ঐিতেহয্র একটা বড় বয্াপার হেলা ধেনর �িত িবতৃ�া। 

চযর্াপেদর কিব ভুসুকুপােদর রিচত একিট কিবতা উ�ৃত কের 

িতিন েদখাে�ন, কীভােব কিবর বাঙািল হওয়ার িপছেন তাঁর 

িনধর্ন হেয় ওঠা একটা গুরু�পূণর্ ভূিমকা েরেখিছল:  

�ায় এক হাজার বছর আেগ এক বাঙািল কিবর কিবতায় 

আমরা বাঙািল পিরিচিতর একটা বয্াখয্া পাই। ইিন িছেলন 

একজন সহিজয়া েবৗ�, নাম িছল িস�াচাযর্ ভুসুকু, বা 

ভুসুকুপাদ। ভুসুকু প�ানদীর ওপর িদেয় পুবমুেখ যা�া 

করিছেলন। তাঁর একিট অতয্� সুচারু চযর্াপদ কিবতায়  িতিন 

িলখেছন কীভােব িতিন বাঙািল হেয় উঠেলন। �থেম নদীপেথ 

যা�ার সময় ডাকােতর খ�ের পেড় িতিন সব হারােলন 

(“িন�ার েপেলন”), এবং তারপর এক িন�বণর্ চ�াল রমণীেক 

িবেয় করেলন, যার মেধয্ িদেয় সমতার  িদেক এগেনা হেলা। 

(“বাঙািলর �রূপ”, বলা যায়, কলকাতা: আন�, ২০১৯) 

কুমার রানাকুমার রানা

মূেল

েফরা

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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একটু িচ�া কের েদখেল েবাঝা েযেত পাের েয, বাংলায় 

�মজীবী মানুেষর েয-আে�ালন ১৯৪৭ সােল ি�িটশ শাসেনর 

অবসান ও েদশভােগর আেগ েথেকই গেড় উেঠিছল, তার 

িপছেন অবয্বিহত সামািজক-অথর্ৈনিতক কারণ েযমন িছল 

েতমনই িছল বাংলার ঐিতহািসক েলাকৈবিশ�য্, সামািজক 

ৈনিতকতার একটা মােনর �াপন। এই মান একিদেক েযমন 

িনধর্নতােক মানব অি�ে�র একটা উ�ত ৈবিশ�য্ বেল �ীকার 

কের, েতমনই এবং েস-কারেণই েশাষণ ও ব�নােকও ঘৃণার 

েচােখ েদেখ। এ-রােজয্ ভূিম সং�ার সহ  �মজীবী মানুেষর 

স�মতা অজর্েনর লে�য্ িবিভ� �ক� েয েমাটামুিট সফলভােব 

রূপািয়ত করা িগেয়িছল, তার িপছেন এই দৃি�ভি�র গুরু�পূণর্  

অবদান েথেকেছ।  ে�িণ িবভাজেনর অবশয্�ািবতা সে�ও 

সমােজর িশি�ত মধয্িব� ও �মজীবী ে�িণগুেলার মেধয্ একটা 

ঘিন�তা েয �ািপত হেত েপেরিছল, তার িপছেন দুই ে�িণর 

মেধয্ই ৈনিতক িবষেয় একটা সমমােনর ধারণা ি�য়াশীল িছল। 

 এর অথর্ এ নয় েয, সমােজ েকানও �ে�র অি�� িছল 

না। বরং উলেটাটাই িঠক— সমােজ িবিভ� ে�িণগুেলার 

মেধয্ নানা �কার �ে�র অি�� িছল, যার মেধয্ একটা িছল 

িশি�ত মধয্িব� ে�িণর অভয্�রীণ ��। এই ে�িণিট একিদেক 

সাময্েক তার মতাদশর্গত িভি� িহসােব েমেন িনেয়িছল এবং 

েসই িদক িদেয় কৃষেকর হােত জিম, �িমেকর মজুির বৃি�, 

ইতয্ািদ আিথর্ক �ক�গুেলােক খুব গুরুে�র সে� �ীকার কের 

িনেয়িছল। অনয্িদেক, সােময্র ধারণায় িব� বা িব�হীনতােকই 

একমা� বা অ�তপে� �ধান, বয্াপার বেল েমেন েনবার 

ফেল মানুেষ মানুেষ সামািজক দূর� অবেলাপেনর জনয্ েয 

িবেশষ �য়ােসর �েয়াজন িছল, দুভর্াগয্জনক হেলও সতয্, 

েসই �য়াস আশানুরূপভােব েদখা যায়িন। বতর্মােন যারা 

পি�মবে�র শাসন�মতায় আসীন তারা এই সুেযাগটােক খুবই 

চাতুেযর্র সে� কােজ লািগেয়েছ।  একিদেক েযমন �মজীবীেদর 

সে� িশি�ত মধয্িবে�র মননগত সাযুজয্িটেক েভেঙ িদেত 

েপেরেছ– িশি�ত মধয্িব�েক েস �মজীবীেদর শ�পে� 

পিরণত কেরেছ, বাংলার বুি�চচর্াগত অ�গিতেক ‘আঁতলািম’ 

বেল িব�প কেরেছ এবং িবপরীেত িশি�ত সমাজেক েঠেল 

িদেয়েছ এমন এক দুভর্ােগয্র িদেক েযখােন েস �মজীবীর 

ভাষা-সং�িত-আচরণেক এবং তার িনমর্াণিটেক, বুঝবার েচ�া 

না কের তােক েদখেছ তথাকিথত ‘অপসং�িত’ িহসােব। এবং 

এই ফাঁক িদেয় ঢুিকেয় িদেয়েছ ‘টাকা’ নামক িবেষর �বাহ। 

২

একসময় এই বাংলায়, তার ইিতহাসেক আ�য় কের, 

সাধারণ জীবনযা�ায় ৈবষময্ কমােনার েয  উ�ারণ �িনত 

হেয়িছল, তার মেধয্ িশ�া ও �াে�য্ সুেযাগসাময্ �িত�ার 

অ�ীকার িছল একটা �ধান রাজৈনিতক েঘাষণা। দুভর্াগয্, 

�েম তার জায়গা িনল এক ধরেনর িন�ৃহতা। রাজৈনিতক 

বুি�চচর্ায় �ােমর গিরবেক িনেয় িচ�া করবার েয �াধানয্ িছল, 

তা �েম অপসৃত হেত লাগল, তার জায়গা িনল শহুের-আধা 

শহুের িশি�ত েবকার। েয রাজনীিতর দািয়� িছল সমাজ ও 

তার মানসেক বদলােনার, েসই রাজনীিতই সমােজর কােছ 

আ�সমপর্ণ করল। রাজনীিত েমেন িনল, “েদয়ার ইজ েনা  

অ�ারেনিটভ– আর েকানও িবক� েনই”। সমাজ েযিদেক 

েটেন িনেয় যাে� েসই পেথই চলেত হেব। অথচ, সমােজ 

সমত – অ�তপে� সুেযাগসাময্ – �িত�ার খুবই �েয়াজন 

এবং বৃহ�র পিরসর িবদয্মান। 

িশ�ার অব�া ভয়াবহ বলেল কম বলা হেব। িশ�া 

দ�রেক কমর্-িনেয়াগ েক� বািনেয় েতালার িবষফল েকবল েয 

বয্াপক দুনর্ীিতর জ� িদেয়েছ তাই নয়, িশ�ােকই কের তুেলেছ 

সাধারণ মানুেষর অধরা।  যােদর স�িত আেছ, তারা িশ�েকর 

অভাব পূরণ কের িশ�াবাজার েথেক ‘পিরেষবা’ িকেন িনেয়। 

েয েহতু বহু েলােকরই েসই স�িত েনই, তােদর ভাগয্ তােদর 

জুেত েদয় ব�নার ঐিতেহয্র েজায়ােল। একটু েখাঁজ িনেলই 

েদখেত পাওয়া যায়, ছা�-ছা�ীেদর িশ�াগত ভিবষয্ৎ তােদর 

আ�হ বা আকাঙ্�ার েচেয় অেনক েবিশ িনভর্রশীল তারা েকান 

অ�েলর বািস�া, তার উপর। রােজয্র িবিভ� অ�েল এমন 

অেনক ছা�-ছা�ীর সে� আমােদর েদখা হয়, যারা িব�ােন 

যারপরনাই আ�হী, িক� পড়েত পাের না, কারণ তােদর �েল 

িব�ান পড়ার সুেযাগ েনই। িকছু েজলার তথয্ েথেক েদখা 

যায় েয ছিবটা উেঠ আসেছ, েসটােক ভয়াবহ বলেল কম বলা 

হয়: েকাচিবহার, মালদহ, পুরুিলয়ার মেতা েজলায় �িত পাঁচিট 

�েলর একিটেতও িব�ান শাখায় পড়ার সুেযাগ েনই। �া�য্ 

পিরেষবােতও এক বয্াপার:  শতেকািট টাকা বয্েয় িন�লা 

সুপার ে�শািলিট হাসপাতাল ৈতির হে�, েসগুেলােক সুফলা 

কের েতালার মেতা মানব সংসাধন েনই; অথচ, �াথিমক 

�া�য্-বয্ব�ািট �ায় অচল– �াম�ের ৭০ শতাংশ বা তার েবিশ 

েলাকেক িনভর্র করেত হে� হাতুেড়েদর উপর। এিদেক গত 

িতন দশেকরও েবিশ সমেয়র পর, িশশুমৃতুয্র হার পুনরায় 

উ�র্মুখী।  

সুেযাগসাময্ �িত�ার এই ৈদনি�ন উপাদানগুেলার িদেক 

যতটা নজর েদওয়া দরকার িছল, তা না েদওয়ার ফেল, 

একিদেক সমােজর অভয্�ের বইেত থাকা পূবর্-শতা�ীগুেলার 

ৈবষময্ ও িবভাজেনর ধারা অবয্াহত থাকল, যার একিট বড় 

�মাণ, আজও পি�মবে� আঠােরা বছেরর কম বয়েস িবেয় 

হওয়া েমেয়েদর অনুপাত (৪২%) েদেশর মেধয্ সবর্ািধক। 

বছেরর পর বছর ধের বাংলার সমােজ জািতর সে� িশ�া, 

�া�য্, কমর্িনেয়াজন, ইতয্ািদর িনিবড় স�কর্ েদেখ আসা 

সে�ও নাগিরক বাঙািল এই িব�েম েবঁেচ েথেকেছ েয, 

বাংলার সমােজ জািতেভদ েনই। েস হঠাৎ েদখল, হািড়-

বাগিদ-মুসলমােনর রা�া করা খাবার �া�ণ-েতিল-সদেগাপ 

বািড়গুেলা েথেক আসা  বা�ােদর েখেত মানা কের েদওয়া 

হেয়েছ। জািতেভেদর গরেলর িবষময় ফল েকবল িনচুজােতর 
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েলােকেদরই েভাগ করেত হে� না, করেত হে� েগাটা 

সমাজেক– িশ�ায়, সািহেতয্, িশে�, বাংলার েয ৈদনয্দশা 

িদেন িদেন েবেড় চেলেছ, তার একটা �ধান কারণইেতা 

এই েয, এগুেলােত বৃহ�র জনসমি�র েযাগদান ঘটল না, 

আেলাকায়েনর �ি�য়ায় আহিরত েমধা-মনেনর ে�াত 

শুেকােত শুেকােত পেড় আেছ েকবল মরু-বািল রািশ। 

এবার অনয্ এক িব�ম বাংলার সমাজেক অ� কের 

েরেখেছ; উ�য়েনর িব�ম। এ কথা িঠক েয সমােজর সব 

অংেশর েলােকেদর মেধয্ িকছু না িকছু সামথর্য্ েবেড়েছ। 

আেগ যাঁেদর অনাহাের থাকেত হেতা তাঁেদর এখন খািল 

েপেট থাকেত হয় না। �ােম গে� েমাটরবাইক, চারচাকা 

গািড়, েটিলিভশন, েমাবাইল েফােনর মেতা সমৃি�র নানা 

সূচক খুবই েচােখ পেড়। িক�, এইগুেলােক উ�য়েনর �মাণ 

বেল েমেন েনওয়াটা আসেল একটা �ব�না– িনেজেক এবং 

অনয্েদর।  এই চাকিচেকয্র আড়ােল েযটা ঘেট চেলেছ তা 

হেলা জাগিতক এবং মানিসক দুই িদেক িদেয়ই মানুেষ মানুেষ 

দূর�-বৃি�। িকছু েলাক হেয় উেঠেছ িবেশষ িবেশষ এলাকার 

মনসবদার, তােদর হােত এেসেছ �চুর �মতা, েসই �মতা 

তারা কােজ লািগেয়েছ টাকা কামােনার কােজ, আবার েসই 

টাকােক কােজ লািগেয় আরও �মতা েক�ীভূত কেরেছ। 

অথর্ই েযেহতু একমা� উপাসয্, েসই অথর্ উপাজর্েনর পথ 

িনেয় িবচার-িবেবচনা বাহুলয্ বেল গণয্ হেত লাগল। 

েসই ১৮৪৪ সােল �েদশ েথেক িনবর্ািসত কালর্ মাকর্স 

পয্ািরস শহের বেস িনেজর দাশর্িনক-রাজৈনিতক ও 

অথর্ৈনিতক িচ�াগুেলােক সংহত করবার সময় েদেখিছেলন: 

টাকার গুণাবলীই আমার– মােন টাকার মািলেকর– 

গুণাবলী আর �মতা। … আিম যা আর আিম যা করেত 

পাির, তা েকােনাভােবই আমার বয্ি�স�া িঠক কের েদয় 

না। আিম কু�ী, িক� আমার জনয্ আিম সবেচেয় রূপবতী 

কাউেক িকনেত পাির।  অতএব আিম আর কু�ী নই।…
েবড়ােত যাওয়ার জনয্ আমার টাকা েনই, তাহেল আমার 

েবড়ােত যাওয়ার দরকার েনই।… েলখাপড়ায়  আমার 

খুব আ�হ, িক� এর জনয্ টাকা েনই,  তাহেল আমার 

েলখাপড়ায় েঝাঁকও েনই।…আর, টাকা আিবভূর্ত হয় বয্ি�র 

এবং সমােজর বাঁধুিনর িবরুে� এক িবপযর্য়কারী �মতা 

িহসােব। টাকা রূপা�িরত কের  িব��তােক অিব��তায়, 

ভােলাবাসােক ঘৃণায়, ঘৃণােক ভােলাবাসায়, গুণেক েদােষ, 

েদাষেক গুেণ, ভৃতয্েক �ভুেত, �ভুেক ভৃেতয্, মূঢ়তােক 

বুি�ম�ায় আর বুি�ম�ােক মূঢ়তায়। (কালর্ মাকর্স, ইকনিমক 

অয্া� িফলজিফক ময্ানুি��স অব ১৮৪৪, মািটর্ন িমিলগান 

স�ািদত, নুয্ ইয়কর্: েডাভার পাি�েকশনস, ২০০৭)  

মাকর্েসর এই িচ�া, টাকার �িত অিবিম� ঘৃণা, খুব সহেজ 

জায়গা েপেয় িগেয়িছল বাঙািল মনেন। েসটােক অেনেক 

বাংলার নবজাগরেণর হাত ধের ইউেরাপীয় আেলাকায়েনর 

দুয্িতেত উ�ল বাঙািল মানেসর িবকাশ িহসােব েদেখ 

থােকন। এেত ভুল েনই, িক� পাশাপািশ, বাঙািলর  ইিতহােস 

িনধর্নতােক মানিবক িবকােশর একটা অিবে�দয্ অ� িহসােব 

�ীকার কের েনবার েয ধারা �বািহত িছল তার ভূিমকািটেকও 

খােটা কের েদখা ভুল হেব। এই ৈনিতক ভূিমিট থাকার কারেণ 

বাংলার বুি�চচর্া ও বা�ব রাজনীিতেত কালর্ মাকর্স একটা 

পিরসর িহসােব গেড় উেঠেছন।  

৩

বাংলার সমােজর জনয্ একটা বড় অেগৗরেবর বয্াপার 

ঘটল এই েয, আদশর্ সমাজ �িত�ার জনয্ েকবল িবে�র 

পুনবর্�নেকই একমা� রাজৈনিতক পথ বেল ধের েনওয়া 

হেলা। এবার সমসয্া হেলা এই, িবে�র পুনবর্�েনর 

ধারণাটােত িব�েক েতা বাদ েদওয়া যায় না– েসখােন িব� 

পুেরামা�ায় উপি�ত থােক, মািলকী স�ি�র রূেপ। অথচ, 

আদশর্ সমােজর জনয্ েতা মািলকী স�ি�র ধারণাটার 

িবরুে�ই লড়াই চািলেয় যাওয়া দরকার। মািলকী স�ি�র 

িবেলােপর অথর্, টাকার িবেলাপ, আর “বয্ি�মানুষ েযভােব 

�মিবভাজেনর দাসসুলভ বশয্তা �ীকার করেত বাধয্ হেয়েছ, 

েযভােব মানিসক �ম ও ৈদিহক �েমর মেধয্ েঘার ৈবপরীতয্ 

সৃি� করা হেয়েছ, েসগুেলােক অবলু� কের… সভয্তার 

উ�ততর ধােপ” ওঠা। িক�, আমােদর সমসয্া হেলা, 

ৈদিহক ও মানিসক �েমর পাথর্কয্ কমা েতা দূর, এগুেলােক 

এমনভােব  েমেন েনওয়া হেলা, েযন, এটাই ভিবতবয্, এেক 

বদলােনা অস�ব, এবং এেক বদলােনার কথা বলা একটা 

“সুখ-�� – ইউেটািপয়া”।    

মািলকী স�ি�ও থাকেব, আবার ব�নগত সমতাও 

�িতি�ত হেব– এটা এক�কার িচ�ার অসহায়তা। একিদেক 

সমােজর অভয্�ের বাসা েবঁেধ থাকা িবিভ� ��, আর 

অনয্িদেক িব�েজাড়া মািলকী স�ি�র জয়গােনর �াবলয্ 

বাঙািলর রাজৈনিতক বুি�চচর্ােক িব�া� কেরিন বলেল 

সতয্ বলা হেব না।  যু�টা সহজ নয়, এ-যুে� অবয্বিহত 

জয়লাভও স�ব নয়। িক�, যু�টা চািলেয় িনেয় যাবার 

মানিসক ��িতর েয িনর�র অনুশীলন চািলেয় যাওয়া 

দরকার িছল, েস অনুশীলন আমরা সিতয্ই জাির রাখেত 

েপেরিছ িক না েস �ে�র উ�রটা আমােদরেকই খঁুজেত হেব। 

খঁুজেল হয়েতা েদখেত পাব, সমােজর অভয্�র েথেক পূবর্বতর্ী 

শতা�ীগুেলার কলুষ দূর করার জনয্ েয ৈনিতক রাজনীিত 

ও সামািজক ি�য়ার �েয়াজন িছল, েসই দািয়�টা বহন 

করােতা দূর, তােক �ীকার পযর্� করা হয়িন। ফল, েসই 

পি�ল ভূিমেক েঘার অমানিবক, অথর্গৃ�ু ও �মতািল�ু, এক 

রাজনীিতর  উবর্র ে�ে� পিরণত করা। অেনেক িবি�ত, েয 

রাজনীিত িবদয্াসাগরেক আ�মণ কের, রবী�নাথেক মুেছ 

েফলেত চায়, রামেমাহনেক শ� িহসােব িচি�ত কের, েলােক 

তার �িতবােদ সংগিঠত না হেয় েকন েসই িবেজিপ দেলর 
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িমিছেল েযাগ িদে�! এর অ�ত একটা কারণ এই েয এঁেদর 

কােছ িবদয্াসাগর-রবী�নাথ-রামেমাহনেদর েপৗঁেছ েদবার 

কাজটা করাই হয়িন। 

বাংলার �মজীবী মানুষ একিদেক েযমন িবরাট এক 

সামািজক গিতশীলতার িনমর্াতা িহসােব উেঠ এেসেছ, অনয্িদেক 

েতমিন আবার েস, একিদেক শতা�ী-�াচীন নানা কূপম�কতা 

ও অনয্িদেক পুঁিজবাদী উৎপাদন �ি�য়ার জাঁতাকেল এমন 

এক অব�ার িশকার েযখােন েস িনেজর স�া েথেকই িবি��।  

তার �ম, এমন এক অব�ায়, মাকর্েসর বণর্নায়:   

ধনীর জনয্ সৃি� কের পরমা�যর্, িক�  �িমেকর জনয্ 

এেন েদয় চরম দাির�। ধনীর জনয্ িনমর্াণ কের �াসাদ, িক� 

�িমেকর জনয্ দমব� করা খুপির। �ম ৈতির কের েসৗ�যর্, 

িক� �িমকেক েদয় অ�িবকৃিত। �েমর জায়গা েনয় য�, 

িক� এক অংেশর �িমেকর জনয্ িফিরেয় আেন ববর্র যুেগর 

কােজর পিরি�িত, আর অনয্ এক অংশেক পিরণত কের 

যে�। �ম সৃি� কের বুি�, িক� �িমেকর জনয্ ৈতির কের 

মূঢ়তা ও মানিসক জড়�। (কালর্ মাকর্স, পূেবর্া�)

েস েদখেত পায়, তারই �েম গেড় উঠেছ �াসাদ। েসই 

�াসাদ িনিমর্ত হে� চুিরর টাকায়, েসটাও েস েদখেত পায়। 

িক� েযভােব তার মেনাজগেত এক বুি�গত কুয়াশার সৃি� 

করা হেয়েছ তার দরুণ েস এটা েদখেত পায় না েয, আসেল 

এই টাকাটা হে� তারই �েমর ঘনীভূত একটা রূপ। যােক 

আমরা দুনর্ীিত বেল িচি�ত করিছ, আসেল এটাই হে� 

রাজৈনিতক অথর্নীিতর �াণেভামরা। ঘুষ েহাক বা সরকাির 

েকাষাগার েথেক টাকা সরােনা– এসবই একিট �ি�য়ার 

অংশ, েযিট হে� পঁুিজবাদী উৎপাদন �ি�য়া। েস-�ি�য়ােত 

মানুেষর সে� মানুেষর স�কর্টা মানিবক নয়, যাি�ক। 

েসখােন ভালবাসা বা িব�াস, দয়া বা েসৗজনয্ – েকানও 

িকছুর �ান েনই, সব িকছুই মাপা হয় টাকায়। এখােন মানুষ 

েয �ম কের েসই �েম েস; 

িনেজেকই িনেজর িবজাতীয়, ৈবির কের েফেল, েসই 

বািহয্ক �ম হে� �িমেকর একধরেণর আে�াৎসগর্, �েমর 

�ািন। সবেশেষ, �িমেকর কােছ �েমর এই বািহয্ক চির� েয 

রূেপ হািজর হয় তােত েসটা আর তার িনেজর থােক না নয়, 

অনয্ কােরার হেয় যায় । এ �ম তার মেধয্ থােক না, েস এই 

�েমর মেধয্ থােক– িনেজর জনয্ নয়, অনয্ কােরার জনয্। 

ধেমর্ েযমন মানব ক�না, মানব মি�� এবং মানব হৃদেয়র 

�তঃ�তর্ ি�য়াকলাপ আসেল মানুেষর িনেজর নয়, তার 

িনেজর স�া েথেক আলাদাভােব, েদবতা বা শয়তােনর মেতা 

েকানও িবজাতীয় স�া িহসােব, চািলত হয়, েতমিন ভােবই 

�িমেকর কাযর্কলাপ ও তার �তঃ�তর্ কাযর্কলাপ নয়। 

এসবই অনয্ কােরার িজিনস, তার িনেজর স�ােক হারােনা। 

(কালর্ মাকর্স, পূেবর্া�)

সরকােরর পিরচালকরা  এই বয্ব�ার লাভাথর্ী। তাই 

সরকার হে� মানুেষর অবমানবায়ন িনি�ত করার িঠকাদার। 

যতই মানুেষর কাছ েথেক তার মন, বুি�, সু-�বৃি�গুেলােক 

েকেড় েনওয়া যােব ততই শাসেনর ও লু�েনর কাজ শুধু সহজ 

হেয় ওেঠ তাই নয়, শাসন ও লু�নেকই মানুেষর অল�য্ 

ভিবতবয্ বেল মানুেষর মেন েগঁেথ েদওয়া যায়। দুনর্ীিত, এমন 

এক অব�ায় হেয় ওেঠ মানুেষ মানুেষ িবভাজেনর একটা ম� 

হািতয়ার। 

এরই �িতফলন েদিখ যখন, নাগিরক মানুষ, িশি�ত 

মধয্িব�, েবকার যুবক-যুবতীেদর দুনর্ীিতর িবরুে� ে�াভ 

�মবধর্মান, তখন বয্াপক �মজীবী মানুেষর মেধয্ এ িনেয় 

এক আ�যর্ িন�ৃহতা। এই বাক্ েরাধ আপাতদৃেশয্ শাসকেদর 

প� েথেক দুনর্ীিত, েশাষণ, লু�নেক �াভািবক কের েতালা, 

এবং �কাশয্ হুমিক (“েতামােদর জনয্ কলিস ভের জল 

আনিছ, রা�ায় েত�া েপেল কেয়ক েঢাক েখেয় িনেল খুব 

েদাষ হেয় েগল? এ িনেয় এত কথা েকন?”) েথেক জ� েনয়। 

এবং একথা িঠকও বেট। িক�, এই সে� েবাধ হয় মেন রাখা 

দরকার, শাসকরা দুনর্ীিতেক যতটা সাফেলয্র সে� �াভািবক 

রাজৈনিতক �ি�য়া িহসােব �িতি�ত করেত েপেরেছ, তার 

েচেয় েবিশ সফল হেয়েছ মতাদশর্গতভােব �মজীবী ও িশি�ত 

মধয্িব� ে�িণর মেধয্ ঐিতহািসকভােব িনিমর্ত সহমননিটেত 

িচড় ধরােত। এই ফাটল েমরামত করা সহজ নয়, দীঘর্ ও 

কিঠন।  িক� তা অস�বও নয়। সবেচেয় বড় কথা কাজিট 

এিড়েয় যাওয়ার েকানও উপায় েনই।   

দু’-একজন েনতা-ম�ী চুিরর দােয় ধরা পড়ল বলেল, 

উ�ােসর িকছু েনই, সাধারণভােবই �মজীবী মানুষেক েশাষণ 

করার ও তােদর এক অবমানবািয়ত জীবেন েঠেল েদবার 

অনয্তম হািতয়ার িবিভ� েক�ীয় সং�া বা  িবচারবয্ব�ার 

সি�য়তােক উদ্ যাপেনরও িকছু  েনই। আসল কাজটা মূেল 

েফরা। মািলকী স�ি�  বয্ব�ার উৎপাটন, টাকার অবলুি�-র 

মেতা দীঘর্েময়ািদ িক� েমৗিলক কমর্সূিচিটেক িনরবি��ভােব 

সামেন তুেল ধরার কাজিটর সে� সে�, �মজীবী মানুেষর 

সে� িশি�ত মধয্িবে�র েয ফাটল ৈতির হেয়েছ তা দূর 

করার কাজিট সবর্শি�েত চািলেয় েযেত হেব। তার প�া 

অেনক; িশ�া ও �া�য্ে�ে� েয েঘার দুিদর্ন, েযখােন িশ�ার 

অিধকােরর খি�ত অজর্নিটও িবপ�, কা�নমূলয্ ছাড়া 

িশ�া পাওয়ার উপায় েনই, �া�য্ ব�ত েকনােবচার ব�, 

এবং েসই েকনােবচায় দুনর্ীিতর পাহাড়, মানুেষর হােত কাজ 

েনই, �মজীবীর েদহ ও মন— উভয় জগেত েঘার অ�কার– 

এসেবর িবরুে� েলাকসংহিতর িভি�েত গেড় েতালা �িতবাদ 

অবশয্ই একটা পথ। আবার, মূেল েফরার ডাকটােক, নীিতর 

িভি�েত রাজনীিত, মানব-�জািতর জনয্ রাজনীিতর পথ 

িহেসেব �মজীবীর �াথর্েক �াধানয্ েদওয়ার েয কতর্বয্, তােক 

মানুেষর কােছ েপৗঁেছ েদওয়ার কাজিটও অপিরহাযর্। 

মূেল েফরাটাই েহাক আমােদর উ�ােসর অনু�ান।
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ওরহান পামুক তাঁর ই�ানবুল নােমর �ৃিতেলখায় 

িলেখেছন ই�ানবুল শহের পা�াতয্ �ভাবাি�ত পামুক 

পিরবােরর চারতলা বািড়র �িত তলায় একিট কের না বাজােনা 

পুরােনা িপয়ােনার উপি�িতর কথা। পাশাপািশ িলেখেছন 

কােচর বড় আলমািরর কথা, েয আলমািরর মেধয্ অজ� সূ� 

িডজাইেনর কােচর বাসন, �চুর টুিকটািক, মূিতর্, ঘিড়, েশৗিখন 

িজিনেসর অব�ান। েয আলমাির েকােনািদন েখালা হয় না। 

েযসব িজিনস েকােনািদন বয্বহার হয় না। পড়ার সে� সে� 

আমার মন লাফ িদেয় চেল যায় ভবানীপুের আমােদর বসবার 

ঘরিটেত, েযখােন ঘেরর সবেচেয় দীঘর্�ায়ী আর সবেচেয় অনড় 

ব�িট িছল একিট িবশাল কােচর েশা েকেসর েভতের ঢাকা েথেক 

আসা কােলা কােঠর সরু বাহাির লতাপাতা েখাদাই করা থাক। 

েসই সব কােঠর বাহাির টুকেরা একটা আেরকটার সে� েজাড়া 

হেয়েছ িজগ স পাজেলর মেতা কের। েকানও আঠা অথবা 

েপরেকর বয্বহার েনই। সূ� খাঁজ েখাঁেজর বয্বহাের েগাটা 

বয্াপারটা অ�ত হালকা অথচ সুষমভােব দাঁিড়েয় থাকত। আর 

মােয়র ভয়ানক খবরদািরেত েভতেরর িজিনসগুেলা আমােদর, 

মােন আমার বা িদিদর এবং আমােদর বািড়েত েবড়ােত আসা 

অজ� ভাইেবােনর কােছ এেকবােরই অধরা িছল। েকউ কােছ 

যােব না, যিদ কাচ েভেঙ যায়, ওঘের েকউ বল েখলেব না, 

িকছু েছাঁড়াছুঁিড় করেব না। কােচর পা�া েকউ খুলেব না, শুধু 

বাইের েথেক েদখেব। েভতের িজিনসগুেলা সামানয্ এক পরত 

ধুেলার আ�রেণর তলায় অনড় অিবন�র অি�� িনেয় দাঁিড়েয় 

েথেক আমােদর ��া স�ম িব�য় েকৗতূহল সবটুকু দািব 

করত। িবেশষত েসই আলমািরর সব িজিনেস নািক বাবার �শর্ 

আেছ, তাই তােদর ধরা যােব না। এই িমিথকাল, অেপৗরুেষয়, 

অেলৗিকক অি�� িনেয় েসই �ৃিত-আলমাির, আমােদর িবষ� 

েছাটেবলার একটা মূিতর্মান অবয়ব হেয় িছল িচরিদন। েস 

আলমাির বা েশা েকেসর েভতর িছল অজ� েছা� েছা� পুতুেলর 

সাির, ভারেতর নানা জায়গা েথেক বাবা মােয়র �মেণর �ৃিত। 

েস পুেলর মেধয্ িছল তালগােছ দিড় েবঁেধ ওঠা রেসর হাঁিড় 

বাঁধার েলাক, ঝুিড়েত মাছ িনেয় বসা েমছুিন পুতুল। অেনক 

টুিকটািক িছল যা নানা সমেয় িবেদশ েথেক বাবার আনা। 

তারপর েসখােন েযাগ হেত থােক অনয্েদর পরবতর্ীকােল আনা 

নানা সু�র শ�, ধূপদািন, কােঠর িজিনস, পুেজার িজিনস, 

যেশাধরা রায়েচৗধুিরযেশাধরা রায়েচৗধুিরযেশাধরা রায়েচৗধুির

গেল যাওয়া

�ৃিত

ভ�ছাই জীবন

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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েদবতার মূিতর্, সাদা পাথেরর, কােলা পাথেরর েছাট বড় থালা 

বািট িশবিল�। তুিহনার েবাতেল কাপড় জিড়েয় িদিদর বানােনা 

সু�রী মিহলা, আমার বানােনা অিরগািমর পািখ, কাগজ েশালা 

েকেট েকেট ৈতির নানা িজিনস... এই সম�ই েসখােন জেম 

উঠেত থােক �মশ। মােয়র েছাট েছাট েপা� কােডর্ আঁকা ে�চ 

ও জলরেঙর কাজ ও েসখােনই গুঁেজ গুঁেজ রাখা। েছাটর মেধয্ 

েস এক মহাভারতীয় িবশাল�েক ধের িছল, পয্ািলওিলিথক যুগ 

েথেক িব�ৃিতর অতল েথেক �ের �ের জেম ওঠা িজিনেসর 

ভার িছল তার। �িত িজিনেসর ‘এিজং’ করেল আমার ইিতহাস 

ও তার আেগর �জে�র ইিতহাসও আটেক েযত েসখােন। 

পেথর পাঁচািলেত ও অপরািজত উপনয্ােস অপুর এক 

নািয়কা িছল লীলা। লীলা সতয্িজৎ রােয়র িনমর্ােণ রুেপািল 

পদর্ায় আেসিন তাই পাঠেকর �ৃিত েথেকও মুেছ যােব তা েতা 

নয়। লীলারা ধনী গৃহ�, তােদর ঘেরর েয বণর্না িবভূিতভূষণ 

িদেয়েছন তা িনখুঁতভােব েস সমেয়র মধয্িবে�র অ�রমহলেক 

তুেল ধের। েসখােন িছল লীলােদর ঘেরর কােচর আলমািরর 

িনপুণ িববরণ। কিড়র পুতুল, কােচর বাসন, েসলুলেয়েডর 

েখলনা। 

আবার যখন ল�কণর্ কািহিনেত বংশেলাচন বাবুর 

ৈবঠকখানার েয পু�ানুপু� িববরণ রেচেছন পরশুরাম, 

েসখােনও ঠাঁই েপেয়েছ এইসব আলমাির আসবাব েদওয়ােলর 

ছিব ইতয্ািদর কথা। েসই েয, িবিলিত ছিবেত গঁেদর আঠা িদেয় 

নকল চুল, জিরর িফেত, চুমিক, কাপড় এঁেট তােক ি�মাি�ক 

কের েতালার ও সােয়ব েমমেক রাধাকৃ� বািনেয় েফলার 

অসামানয্ আেয়াজনিটর কথা িলেখেছন পরশুরাম, ব�সািহেতয্ 

একটা বসবার ঘেরর ি�তীয় িডেটইল েদখান েদিখ সুধী পাঠক?

ওরহান পামুেকর েলখায় ধরা পেড় এক �িয়� সমােজর 

কথা। েস েলখার িবশাল� আসেল িকছুই না হারােনা, িনেজর 

েলখনীেত �িত পেদ তু�ািততু� িডেটল তুেল আনার 

অসামানয্তা।  আমােক েযভােব অবাক কের, পরশুরােমর 

�রধার েলখনী আর িবভূিতভূষেণর িডেটিলং িকছু কম কের 

না। আমার েছাটেবলােকও আিম এখন েসই সব ফুেটাে�ােপর 

েভতর িদেয় অবলীলায় েদেখ িনেত পাির অসীম দূরে� �ািপত 

িক� আ�যর্ মায়া আেলায় �ল�েল কের। সবেচেয় �ীণকায় 

�ৃিতও আমার কােছ িমথ এখন। 

সয্াম কুেকর গান ‘ইউ েস� িম’ শুনেল, বা িজম িরভস 

এর ‘িহ উইল হয্াভ টু েগা’ শুনেল আমার মেন পেড় লালেচ 

��েদর একটা এলিপ েরকেডর্র কথা। ওই িবশাল েহাঁতকা 

আমােদর িনি�� পিব� ঐিতহািসকতার বলেয় েঘরা েশা েকেসর 

ওপেরই েযিটর �ান িছল অিবন�রভােব, েসটা হেলা আমােদর 

পুরােনা েরকডর্ ে�য়ার যা েকনা হেয়িছল ষােটর দশেক। আিশ 

দশেক েসিট েদহর�া করায় আবার নতুন এইচএমিভ’র েরকডর্ 

ে�য়ার েকনা হেয়িছল। তেব েরকডর্ েশানা িছল আমােদর 

�িত রিববার বা ছুিটর িদেনর কমর্কা�। রািশ রািশ িভনাইল 

েরকডর্ (শুনেত পাই, আমােদর পেরর �জ�িট আবার নতুন 

কের িভনাইল েরকডর্ শুনেছ) আমােদর �িতিট শূনয্ �হর 

ভিরেয় তুেলেছ অনায়ােস। েসই সব েরকেডর্র েভতের িছল 

‘েব� অব িস�িটজ’ নােম একিট েরকডর্। তার েভতেরই িছল 

এই িজম িরভেসর িবখয্াত গানিট এবং সয্াম কুেকর গানও। 

তখন আিম জানতাম না এঁরা েদখেত েকমন, এখন েজেনিছ। 

েস সমেয় তাঁেদর ক�ই এক অিনবর্চনীয় েপৗরুষ িনেয় আমার 

কােছ আসত। সয্াম কুক েয আে�া-আেমিরকান, তাঁর অবদান 

কত িবশাল ও ভা�র আেমিরকার গানবাজনার ইিতহােস, এমন 

িক গান েগেয় �থম বািণজয্সফল, ধনী কােলা মানুেষর এক 

�িতভূ িহসােব িতিন েয নমসয্, এসব সদয্ েজেনিছ। তেব 

অনয্ এক এলিপ েরকেডর্র ��েদ হয্াির েবলাফে�েক তখনই 

িচনতাম আর তাঁর গানগুিল িছল আমােদর �ােণর। নে� 

ফে�র পেরই আমােদর পািরবািরক ি�য় মানুষ বা চির�, �ায় 

রূপকথার চির�ই িছেলন েবলাফে�। অেনক বাঙািলরই। তাই 

ত ‘ডাউন দয্ ওেয় ...’ েথেক ওই সুদূর েসই ��পুর আমােদর 

কেলজ জীবেনর ি�য় বাংলা গান। এই েবলাফে�েকই পের 

েদেখিছলাম একিট মািকর্িন ছিবেত অিভনয় করেত আর চমেক 

উেঠিছলাম তাঁর অসামানয্ অিভনয় দ�তা ও কেমিড েসে�। 

িবশাল িবশাল ইউেরাপীয় �াইেলর জানালা আমােদর 

ভবানীপুেরর বািড়েত। েদওয়ােলর এেকবাের িনেচ েথেক শুরু 

হওয়া েসই  দরজার মেতা বড় বড় জানালা, যা একমা� পুরােনা 

বািড়গুিলেতই েদখা েযত, তা িদেয় সে�েবলা আসত রা�ার 

কেপর্ােরশেনর বািতর আেলা। েস আেলার চািরপােশ েপাকােদর 

িভড়। পােশর গােছর ডাল আেলার সামেন এেস ঝাঁপাে�, 

তাই সবুজ পাতার েভতর িদেয় চুঁইেয় ঢুকত  আেলাটা... আর 

েসই আধা আেলা আঁধািরর েভতের বেস বেস শুনতাম এই সব 

গান। এখন গানগুিল আিম আমার �াটর্ েফােন শুিন, আর 

আমার কােছ িফের আেস েসই ঘরটা। েসই সময়টা। আমােদর 

বসার ঘেরর িতনেট জানালা, িতনেট দরজা। ঘরটা অ�ত, পাঁচ 

েকাণা। গিলর ওপর জানালাওয়ালা ঘরটা সমুে�র ওপের বড় 

জাহােজর মেতা উ�ু� ও উ�ুখ। দরজা জানালা সব েখালা 

থাকেল হাওয়ার েয তর� এেস েঢােক এ ঘের তা এতটাই 

অপরূপ ি�� েয বলার নয়। 

ঘরিট এখেনা আেছ। ২০১৪ সাল নাগাদ তার নড়বেড় 

জল েচাঁয়ােনা ছাদ েভেঙ েফলা হেয়িছল, নতুন কের ঢালাই 

করা হেয়িছল... েসই নব �াণ পাওয়া ঘর এখেনা হাওয়ায় 

উেড় যায় সে�েবলা। িক� েসই সময়টা িফের আেস না। 

েসই েশা েকেসর একটা কাচ েভেঙ যাবার পর ঘর েথেক েসিট 

অপসািরত হেয়েছ। আিম ঢাকাই আবলুিস �ৃিতিচ�িটেক 

িনেজর হােত সারাব বেল েরেখিছ। িজগ স পাজলটা আবার 

কের কষব বেল। ওই পাজেলর �িতিট টুকেরা েঘঁেটিছ আিম 

একদা। আমার িদদার বাবা যাঁেক আিম কখেনা েদিখিন, েসই 
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ডা�ারবাবুর সং�েহর ঢাকাই কােঠর তাক। অমূলয্ অয্াি�ক। 

িক� আজ তার েচহারা খুব দুদর্শার। 

েসইসব েখলনারাও এিদেক ওিদেক চেল িগেয়েছ। বাবার 

হােত েবঁেধ েদওয়া একটা িফেত, েসটাও �েয় িগেয় িছঁেড় 

এেসেছ। এখন আিম যতখুিশ ধরেত পাির, েকউ বাধা েদেব 

না আমােক। 

এই বসবার ঘেরই এেস বসেতন আমােদর অসংখয্ আ�ীয়। 

েস সমেয়র েয েকানও পিরবাের বছের দু’বার েলখা হেতা 

েপা� কােডর্র �ণামী িচিঠ যাঁেদর। নববেষর্ ও িবজয়ােত। যাঁরা 

উ�ের আশীবর্াদ জানােত, ইিত আং েতামার কািকমা, ইিত আং 

ফুল িপিসমা িলেখ �া�র করেতন। আং মােন আশীবর্ািদকা বা 

আশীবর্াদক শ�িটেক েছাট কের েলখা। 

এইসব মানুেষরা েকউ বা সকােল, গ�া�ান কের েফরার 

পেথ িনেজর গােছর েবল, বা নারেকল উপহার িদেতন, েকউ 

েকউ বাথরুম েপেয়েছ বেল এ পথ িদেয় েযেত েযেত হঠাৎ 

আমােদর বািড়েত ঢুঁ মারেতন... একজন দাদু এেলই মােয়র 

েঠাঁট একটু েচেপ েযত... েকননা উিন েছেল বউমার সংসাের 

েথেকও, ওেদর েথেক টাকা চাইেত পারেতন না, মােয়র কাছ 

েথেক িকছু িকছু টাকা ‘ধার’ করেতন...। েস ধার েকানও িদন 

েশাধ হেতা না। 

তবু আ�ীয় কুটুে�র জনয্ অবািরত �ার থাকাই েস যুেগ 

িনয়ম িছল। এঁেদর েকউ এেলই, মা আমােদর বলেতন, �ণাম 

কর। তারপর বলেতন জল দাও, িমি� েদেব, অ� চানাচুর 

িদও। জল েদওয়া হেব কােচর �ােস, েসটা বসােনা থাকেব 

একটা েপােসর্িলেনর চােয়র কােপর আনুষি�ক িডেশ। এই 

চলটা বাঙািল বািড়েত কেব েথেক, জানা েনই। সব বািড়েতই 

িছল। চানাচুর হাজরা েমােড়র রাধাকৃ� মি�েরর পােশর েছাট 

ফরশােনর েদাকােন েকনা হেতা। েসটা অবশয্ িবেকেলর িদেকই 

েবিশ েদওয়া হেতা। সকােল হয়ত সরবত বানাতাম, েলবু ও 

িচিন নুন িদেয়। েসই সােবক কােলর সরবত েকাথায় েযন 

হািরেয় েগল। চা েখেতন তাঁরা সে�েত এেল। সাদা েকডস, 

সাদা থান পরা মােয়র এক িপিসশাশুিড় আসেতন, িনেজ খুব 

েছা�খা�, এবং ‘বালিবধবা’ বেল বিণর্ত... এই কথাটা তখন 

ঘের ঘের েশানা েযত। উিন এেসই আিম কতটা ল�া হইিন, 

কতটা িলিলপুট েথেক েগিছ তাই িনেয় িট�িন কাটেতন। 

সে�েবলা েবিশর ভাগ মানুষই তখন দুধ িচিন েদওয়া চা 

েখেতন। ফেল সব বািড়েত দু’েবলা দুধ ফুিটেয় মজুত রাখেত 

হেতা। এখনকার মেতা সহজসাধয্ িলকার চােয়র চল হয়িন। 

এসব ে�ে� আমার মােয়র সূ� েভদবুি� কাজ করত। েবিশর 

ভাগ সমেয়ই জল বা সরবত িদেয় আমরা কাজ সারতাম। খুব 

ঘিন� ও িনকট বয্ি�রাই চা েখেত েপেতন। 

এই সব িপিস বা মামা বা �শুরেক বিসেয় মা অেনক�ণ 

ধের কথা বলেতন যার েবিশটাই নানা আ�ীেয়র সুখ দুঃেখর 

সংবাদ েনওয়া। তারও েবিশটাই শরীর সং�া� হেতা। 

সরবেতর েভতের েবশ িকছু পের, আমরা তখন ইশকুেলর 

বড় �ােস উেঠ েগিছ, িকসােনর অের� ে�ায়াশ ঢুেকিছল। 

তারও পের এল রসনা নােমর স�া েকা�ািন। একটা 

পয্ােকেটর েভতের আবার দুেটা েছাট পয্ােক দু’রকম িজিনস, 

িচিন আর ে�ভার। িমিশেয় জেল গুেল  েছঁেক ৈতির করেত 

হেতা সরবত। তার মেধয্ কটকেট লালেচ অের� ে�ভার বা 

টকটেক হলুদ পাইন অয্াপল ে�ভােরর পাশাপািশ কালেচ 

েকালা ে�ভারও উেঠিছল। েবশ িকছুিদন আমরা েসসব 

বানােনার েখলায় েমেতিছলাম, �ায় হয্াি��াফেটর একটা 

আেয়াজন েযন। ইশকুেল কমর্িশ�ার �ােস িশেখিছলাম 

সিতয্কােরর ফেলর ে�ায়াশ বানােনা। কাঁচা আেমর আমেপাড়া 

সরবত যােক এখন উ�র ভারতীয় �ভােব আমরা আম পা�া 

বেল ডািক, তাও বানাতাম আিম িনেজ। এসেবর েভতর িদেয় 

েকেট েযত আমােদর �ী�কাল, েসিবত হেতন আমােদর 

অিতিথরা।

 আর আ�া গে� গমগিমেয় উঠত আমােদর বসবার 

ঘর...। যখন বড় হইিন, হয়ত েসটা েতেরা েচা� পেনেরা 

অি�ই... েছাটরা এেল আমােদর সে� অনয্ ঘের চেল েযত, 

আর আমরা সািজেয় বসতাম পুতুেলর সংসার। েসলুলেয়েডর 

েয পুতুলগুেলা তােদর েসানািল চুল হেতা, সােয়েবর মেতা 

েদখেত েসই পুতুলেদর মাথা শুঁকেত খুব ভালবাসতাম আিম। 

এসব পুতুল আমার কােছই থাকত। বসবার ঘেরর ওই িনিষ� 

আলমািরেত না। 

তেব গুিছেয় সািজেয় বেস, আসল েখলা শুরু হেত হেতই 

েসই সব িশশুেদর বািড় যাবার ডাক এেস েযত। আর চূড়া� 

হতাশ হেয় তারা িবদায় িনত। এইসব িবে�দেবদনা সামেল 

আমরাও পুতুল গুিটেয় আবার িদনগত পাপ�েয় চেল 

েযতাম... অথর্াৎ িকনা েসই েথাড় বিড় খাড়া েলখাপড়া। 

২)

এই বুক েথেক আিম কলেজটা িছঁেড় যিদ রািখ এই 

মািনবয্ােগেতই 

আর মািনবয্াগ েথেক এই টাকাটােক িনেয় যিদ রািখ আিম 

পাঁজরার ফাঁেকেত (বুঝেল না)

এই টাকাটােতা চলেবই

ধক্ ধক্ ধক্  ধক্  চলেবই

শুধু কলেজটা চাও যিদ ভাঙােত

িকছু িমলেবনা এক রি�

সব সিতয্.............

(ছিবর নাম একিদন রাে�, ক�— মা�া েদ)

কয্াি�ন দাপােনা এই গান। আমােদর ে�িসেডি� 

কয্াি�েনর েটিবল বািজেয় গানিট গাওয়া হেতা, আর �িতবার 

গাওয়ার সমেয় আমােদর এক বা�বী েগাল েগাল েচাখ কের 

বলত, যদু মারা েগেল মধুর বউ সদয্ িবধবা কী কের হয় ের?

পুেরা আ�া েফেট পড়ত হই হই হািসেত।
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তেব কলেজ আর মািনবয্াগ অদলবদল করার বয্াপারটা 

এই গােনর সবেচেয় তাৎপযর্পূণর্ বয্াপার অবশয্ই। টাকার 

�েয়াজনীয়তা আর েযন েতন �কােরণ বাতাস েছেন েস টাকা 

েরাজগার করার িবেশষ একিট বাধয্বাধকতা েয আেছ, েক না 

জােন। িবেশষত স�টকােল। 

যুে�র বাজাের স�ায় িকছু েলাহা িকেন আবার কাের� 

টাইেম িফের এেস কাের� �াইেস েবেচ েদেব, এভােব বড়েলাক 

হেত েচেয়িছেলন িনতাইদা। পরশুরােমর িবিরি�বাবার 

িনতাইদা চির�িট, িযিন আিপেস এক বয্াটা নতুন সােয়ব আর 

বািড়েত দ�াল িগি�...দুইেয়র সাঁড়ািশ চােপ িচঁেড়চয্া�া। 

িগেয় পড়েলন জাল সাধুবাবা িবিরি�বাবার পােয়র কােছ। তা, 

কাশীর প�েনর সময় েথেক িবিরি�বাবা অবয্াহতভােব সূযর্েক 

েতালা আর েডাবােনার দািয়ে�। কােজই তাঁর ষৈড়�েযর্র এরকম 

িবভূিত থাকেতই পাের!  টাইম েমিশেন চািপেয় েসাজা যুে�র 

আেগ িগেয় স�ায় েলাহা িকেন িনরীহ কলম েপষা েকরািন 

ভ�েলাক আবার যু�পরবতর্ী বাজাের েবচেত েচেয়িছেলন মা�। 

আর িকছু না। 

িবশ-েশা উিনশ-িবশ সােলর েকািভড অিতমারী আিবভর্ােবর 

সময় েথেকই, েদেশর যা অব�া তােত বয্ােঙর ছাতার মেতা 

গিজেয় উঠেছ এমন অেনক চির�, যারা দুঃসমেয়র খািনকটা 

পুঁিট অথবা রাঘব েবায়াল ধের ফায়দা তুলেত মহা সমােরােহ 

েনেম পেড়েছন েঘালা জেল। স�টকােলই মানুেষর অথর্ৈনিতক 

অব�ার সবেচেয় অবনমন ঘেট আর েসইসে�ই অবনিত 

ঘেট যায় ৈনিতকতার। তাই দুই িব�যুে�র পের আমােদর 

সমােজর ৈনিতক অধঃপােতর েযসব ভয়াবহ গ� আমরা শুেন 

এেসিছ, নেভল নাটেক পেড় এেসিছ, তারই েযন পুনরু�ান 

ঘটেছ এখন, আর আমােদরও েযন েসসব কািহিন শুেন শুেন 

আশ িমটেছ না। িটিভ খুলেতই ঝাঁিপেয় পড়েছ �তারণার 

ছেকর গ�। বলা চেল েক �তারক নয় এই সমেয়? �তারক 

ে�িমকা, �তারক �ামী, �তারক সরকাির আিধকািরক! ঠগ 

পুিলশ, নকল করিণক, জাল েপৗরকমর্ীর ঘটনায় ছয়লাপ 

হেয় িগেয়েছ খবরকাগজ। এমন নয় েয এসব আেগ িছল না। 

েবশ ভালমেতাই িছল। েসই সব কািহিনর িপেঠ আেরকিট 

কািহিন জিমেয় বেস বলেত বলেত এক একটা মেনারম বা 

ঘামপয্াচপয্ােচ েলাডেশিডং-এর সে�র জলেচৗিকর আ�া, 

মুিড় কাঁচাল�া সহেযােগ, িদিবয্ েকেট েযত। 

কীভােব জািন আমােদর বািড়টা িছল ঠেগেদর চু�ক। 

েকউ খািল হােত িফরত না। ঠগ েজেনও তােদর হাত ভের 

টাকাকিড় েদওয়া হেতা। কীভােব েযন আমােদর ৈশশেব, 

বািড় বেয় ঠকােত আসত রািশ রািশ ভবঘুের, িভিখির, 

িসেসহীন-কাঠেপি�ল িবে�তা, গ�হীন-ধূপকািঠ িবে�তা, 

নকল সহায়স�লহীন িবধবা, নকল ‘ে�গনয্া� �ী’র �ামীরা 

(�িত ছ’মােস িযিন এেস িতন টাকার ব�িলিপ খাতা আমার 

মােক ছ’টাকায় গিছেয় েযেতন আর সবসমেয়ই তাঁর �ী নািক 

ে�গনয্া� থাকেতন!)। �াধীনতা িদবেসর সকােল ধমর্তলার 

েমােড় েখাঁড়া, নুেলা েলাকিটেক কােঠর েছাট টুকেরােত ভর 

িদেয় টাকা চাইেত েদেখিছ, মিহলা িসেটর সবার শািড় ঢাকা 

পােয় হাত িদেয়...। করুণার অবতার হেয় েগাটা একটা টাকা 

েদবার পর (েয টাকায় তখন দশটা ফুচকা পাওয়া েযত, পেরর 

িদেক েসটা টাকায় পাঁচটায় নামল অিবিশয্) বাস েগাঁ কের 

�াটর্ েদবামা� েসই িভিখির ধাঁ হেলন, িনেজর হাত ও পােয়র 

সবলতার সাথর্ক সুপিরচয় িদেয়ই বাস েথেক েদৗেড় েনেম অনয্ 

বােস িগেয় চড়েলন। েচােখর সামেন তাঁর �াধীনতার এই 

বয্বহাের, আমার খুব তাৎপযর্ েবাধ হেয়িছল ১৫ আগ�। 

েবিশর ভাগ ঠেগেদর মূলধন িছল তােদর কনিভি�ং েচহারা 

আর অস�ব �ত মেনামু�কারী কথা বলার �মতা। এসেবর 

সমাহাের, পথ েথেক এেকবাের েদাতলায় উেঠ এেস েকানও 

েকানও িবে�তা বািড়র সব দািম িজিনস হািতেয় িনেয় েযেত 

পারেতন। খবেরর কাগজওয়ালারা চালু েটিবল ফয্ানও েলাহা 

ল�েড়র সে� এক লে� বয্াগ� করেত পারেতন। 

আমােদর েছাটেবলায় সবেচেয় শ� ঘাঁিট আমার মােক টেল 

েযেত েদেখিছলাম এক রাজ�ািন বধূর কােছ। ি�েলর বািট 

গামলা িনেয় েস শািড়র বদেল ‘িদেত’ আসত পাড়ায় পাড়ায় । 

একিদন ভুল�েম তােক ওপের ডাকা হেলা। েস েবশ ঘাঘরা 

ছিড়েয়, মাথার ডালা নািমেয় গুিছেয় বসল। এেকবাের েযন 

রাজপুত েপি�ং েথেক উেঠ আসা রািধকা! মা পুরােনা শািড় 

দু’-একটা বার করেলন। বউিট কথার ফুলঝুিরেত মােক বশ 

করল। আপনারা বাঙািল আমরা রাজ�ািন আমােদর কত িমল, 

আমরাও কালী-মার ভ�, আমরাও েছ েছ কের কথা বিল— 

এইসব হালাং তালাং বকেত লাগল বধূিট। কী চমৎকার িটকেলা 

নাক, দীঘর্া�ীর শরীের জড়ােনা লাল কােলা হলুেদর কাজ করা 

ঘাঘরা েচািল উড়িন। রং বরেস টাইপ েচহারা, কথাও বিরষণ 

হেত লাগল আর মা-ও এেক এেক আলমািরর িজিনস বার 

করেত লাগেলন। কথার পয্াঁেচ েফেল েস অবলীলা�েম মােক 

িদেয় আলমাির হাঁটেক িনেজর িবেয়েত পাওয়া অ�ত পুরােনা 

একটা হলেদ েবনারিস বার করােলা, এবং পােয়র তেল েরেখ 

িনঘর্াৎ চাপ িদেয় িদেয়ই তার রুেপািল জিরর কাজ করা আঁচলিট 

িছঁেড় কুিটকুিট কের �মাণ কের িদল, েয ঐিট এেকবােরই 

জরাজীণর্, আর পিরধানেযাগয্ েনই। ফেল এটা এখুিন তােক দুেটা  

ইি�েলর বািটর বদেল েদওয়া উিচত। অথচ ওই শািড় মােয়র 

কােছ েচেয় তার আেগর স�ােহই আিম পেরিছলাম। একিটও 

িপঁেজ যাওয়া ফাটাফুটা িছল না তখন। এই েতা, েসিদন ব�ুর 

দাদার েবৗভাত েখেত পের েগিছ। কেলেজর �থম িদক তখন, 

িবেয় বািড়েত পরার শািড় আমার আর কই। মােয়র শািড়র 

মেধয্ ঐিট েবশ আ� িছল। তা েসিট েতা েগল। তারপর মা 

আবার আলমাির হাঁটেক রুেপার থালা েবর করেলন, েসটােকও 

দ�া বেল েস ‘�মাণ’ কের িদল কীসব ফালতু েকিমকয্াল বার 

কের তার ওপের েঢেল। মা-ও ঘাড় েনেড় একটা বড় ি�েলর 

শা গ ১০
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থালার বদেল েসিট তােক িদেত উদয্ত। তখন আমরা, মােন 

আিম আর িদিদ রণরি�ণী মূিতর্েত অবতীণর্ হলাম। মােয়র মেতা 

শ� যুি�বাদী মিহলাও েয সে�াহেনর জােল েভেস েযেত 

পােরন, এই �থম েদখলাম। 

 ইেলেভন-টুেয়লেভ পিড় তখন। �থম �থম মা টুকটাক 

কােজর দািয়� িদেয় পাঠান। তখন েতা অনলাইন েপেমে�র 

িচ� িছল না। আমােক েপা�ািপেস েবাকা েপেয় এক েছেল 

েটিলেফান িবেলর টাকা গােয়ব কের িদেয়িছল। েসবারই 

জীবেন �থম েগিছ লাইন িদেয় িবল জমা িদেত। িবশাল 

লাইেন দাঁিড়েয় ঘামিছ। মুেখ েচােখ আলুথালু নাভর্াস ভাব 

িনি�ত। চতুরিশেরামিণ এেস েশানাল, সামেন চেল আসুন, 

আমার েচনা েলাক আেছ তাড়াতািড় জমা েদওয়াব। বেলই 

আমার হাত েথেক েছাঁ েমের টাকা িনেয় সামেনর িদেক চেল 

েগল, আিমও তার িপেছ িপেছ েগলাম, আর জনসমুে�র 

মাথায় মাথায় েফনার মেতা েছেলটা েকাথায় েযন িবলকুল 

উেব েগল!! পােশর েলােকরা চুকচুক কের বলল, ঠিকেয় িনেয় 

েগল েগা, েতামােক েবাকা েপেয়, েতামােক েবাকা েপেয়... েস 

কথা তারপর অনুরণন তুেল বহুিদন ধের আমার কােন বাজেত 

থাকেব। 

এইভােব, আমােদর জীবেনর �িতিট ধােপই িচিটংবাজ 

আর নানা রকম ঠগ েজাে�ােরর ি�য়াকলাপ ভরভরাট কের 

েরেখেছ। তােদর গে� গে� এ ভব-কারাগাের আমােদর বসবাস 

িকি�ত সুখকর হেয়েছ বইিক। 

আমার শাশুিড়র িদিদমার গ�টা জ�র। েস গে�র মূল 

ঘটনা এক সাধুবাবােক িদেয়। েসানার গয়নার বা�িট তালামারা 

অব�ােতই, তাঁর কােছ এেন িদেল েসিটর েসানা ডবল কের 

িদেত পােরন একবার গ�ার জেল ডুিবেয়ই— এরকম একটা 

কথা িতিন বেলিছেলন। লাল কাপড় পরা মাথায় িবশাল 

িসঁদুেরর েফাঁটাকাটা েসই সাধু, তাঁর বাক্ চাতুেযর্র সে�াহনী 

শি�েত, িদিদমােক বেলন, ডবল করা হেব, েস কথা েগাপন 

রাখেব েগা মা! এ রহসয্ কারুেক বলা চলেব না। বলেলই 

ম�গুি� েভেঙ চুর। কাজ করেব না তাঁর িবভাব। আর হয্াঁ , 

ি�গুণ হেয় যাওয়ার পরও, সে� সে� বা� খুেল েদখা বারণ। 

েদখেত পারেব পেরর অমাবসয্ায়। তার আেগ নয়। মােন, সব 

িদক েথেকই আটঘাট েবঁেধ সাধুবাবা চমৎকার বয্ব�া কের 

েফলেলন। 

 ফেল েকানও এক �ােত, িদিদমা, বাগবাজারি�ত বাটী 

েথেক েসানার গয়নার বা� আঁচেলর তলায় লুিকেয় িনেয় 

শু�িচে� শু� বে�  গ�া ঘােট যান। তাঁর েচােখর সুমুেখ 

সিশষয্ সাধু অং বং চং পেড়, েলাহার জািলকাটা কােলা িবশাল 

বা�, যােত িদিদমার সারাজীবেনর স�য় সম� গয়না, মােন 

�ায় িকেলা দুই েসানা িছল, এক িমিনেটর জনয্ জেলর তলায় 

েডাবান আবার তুেল তাঁর হােত েফরত েদন। িদিদমা েদেখন 

চার িকেলা ভাির হেয় িগেয়েছ বা�। 

বািড় িফের এেস লুিকেয় েরেখ েদন। পেরর অমাবসয্ায় 

তালা খুেল েদখা যায় বা�ভিতর্ শুধু েলাহালককড়, কয়লার 

টুকেরা আর পাথর। বাে� েকানও ফাঁক েফাকর েনই, তালা 

েযমন েক েতমন িছল, চািবও বািড়েতই েরেখ িগেয়িছেলন 

িদদা। অথচ েভতেরর েসানা গােয়ব কের েলাহা-কয়লা-পাথর 

ভের এক িমিনেটর মেধয্ জেলর তলায় সব কাজ সারা হেয়েছ 

ও েযমন েক েতমন বা� েফরত েদওয়া হেয়েছ িদিদমােক। 

কতবড় হাতসাফাই!

এর পর গয়না চুিরর েশােক িদিদমা নািক বািক জীবন 

েকমন েযন ভুেলাভয্াবলা হেয় িগেয়িছেলন। আর �াভািবক 

হেত পােরনিন। েবাকা বানােনার এই �মতা েদখেল আপনা 

েথেক ওই েজাে�ার সাধুর িবষেয় িব�য় জােগ। েকাথায় লােগ 

আজেকর িমিডয়া ধনয্ সব ভুেয়া অিফসাররা, যারা জেল নুন 

গুেল ভয্াকিসন বেল িশরায় ঠুেশ েদয়!

আমােদর েছাটেবলায়, মােন যখন ইশকুেল পিড়, ১৯৮০ 

নাগাদ স�িয়তা িচট ফা� দুনর্ীিত হেয়িছল, �ায় েদড় লাখ 

েলােকর টাকা মার যায়। েস দুনর্ীিতর অনয্তম উেদয্া�া 

শ� মুখািজর্ বহুতেলর ওপর েথেক লািফেয় পেড় আ�হতয্া 

করেলন অথবা তাঁেক েকউ খুন করল। তখনও পি� ি�ম-এর 

নাম শুিনিন, িপয়ারেলস-সারদা-েরাজভয্ািল-আই েকার— বহু 

বহু পরবতর্ী ঘটনা। িক� েস সমেয় কাগজ খুলেলই একিদেক 

সুরূপা গুহ হতয্া মামলার ঘনেঘার খবর আর অনয্িদেক 

স�িয়তার কািহিন। 

েছাট েছাট �েরর নানা ঠকােনার কািহিনর পাশাপািশ 

বড় বড় ঠগ েজা�র �ায় িফ� �ােরর মেতা িবখয্াত হেয় 

উঠেতন। েযমন চালর্স েশাভরাজ। সােতর দশেকর িহিপেদর 

উ�ােনর সে� সে� এিশয়ায় �মণরত এইসব িবেদিশেদর 

ঠিকেয় টাকা েনওয়া ও এেকর পর এক খুেনর কািহিন তাঁর। 

১৯৭৬-এ েজেল যাওয়া েশাভরােজর কািহিন িছল েরামাে�র 

আ�া, ‘িবিকিন িকলার’ নািক  নািক েগাটা কুিড় েমম ও 

সােহবেক খুন কেরিছেলন আর সিপর্ল ছেক পুিলেশর হাত 

এিড়েয়িছেলন।  

কথায় বেল ঠগ বাছেত গাঁ উজাড়। িদেন দুপুের পুকুর চুির 

করার েকানও তুলনা বাঙািলর েকােনাকােলই িছল না। বাঙািল 

ভ�েলােকর অেনেকই, যাঁরা আমােদর েচনার বৃে�, তাঁেদর 

িনেয় নানা রসােলা কািহিন ঘুের েবড়ােতা। ব�ুবা�বেদর মেধয্ 

েকউ েকউ িছল যারা েচােখর পাতা না কাঁিপেয় িমেথয্ বলেত 

পাের। এরাই সব কেলজ জীবেন েকউ েকউ �াস েনাট, েকউ 

েকউ কিবতা েলখা খাতা গাপ কের িদত। েকউ েকউ ব�ুেদর 

সে� নানা বয্বসা েফঁেদ হাওয়া হেয় েযত। তেব েবিশর ভাগ 

েলাক িছল আমার মেতা। েসই েপা�ািফেসর েববাক েবাকা 

হওয়া আমার মেতা... । একবার ঠেক যাবার পর যােদর 

বািড়েত পুনঃপুনঃ বলা হেতা, ‘েতামােক েবাকা েপেয়... 

েতামােক েবাকা েপেয়’!
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সংিবধান িক? সংিবধান বলেত আমরা িক বিুঝ? এ �ে� 

ডাঃ সবর্প�ী রাধাকৃ�েনর ব�বয্ উে�খেযাগয্: ‘‘A constitu-
tion is the fundamental law of the nation. It should 
embody and express the dreams and passions, the 
ideals and aspirations of the people. It must be 
based on the consent of all, and respect the rights 
of all people who belong to this great land.’’ অথর্াৎ 

সংিবধান হল ভারতবাসীর জনয্ রিচত েমৗিলক আইন যা মানুেষর 

আদশর্, আেবগ, �� ও আকাঙ্�ােক �কাশ কের। �েতয্ক 

েদশবাসীর মতামত িনেয় এই সংিবধান ৈতির হওয়া উিচৎ যা এেদেশ 

বসবাসকারী সকল মানুেষর অিধকারেক স�ান জানােব।

জনগেণর আকাঙ্�া এবং ই�া িকভােব �িতফিলত হেব েসটা 

আমরা ল�য্ করলাম যখন সংিবধান সভায় মূল ��াবনা উ�াপন 

করেত িগেয় �াধীনতা আে�ালেনর অনয্তম েনতা জওহরলাল 

েনহরু বলেলন, ‘‘ওেয়ল, আই �য্া� ফর েসাসয্ািলজম অয্া� আই 

েহাপ, ইি�য়া উইল �য্া� ফর েসাসয্ািলজম অয্া� দয্াট ইি�য়া 

উইল েগা টুওয়াডর্স দয্ কনি�িটউশন অব এ েসাসয্ািল� ে�ট 

অয্া� আই ডু িবিলভ দয্াট দয্ েহাল ওয়ালর্ড উইল হয্াভ টু েগা দয্াট 

ওেয়...’’। 

জনগেণর এই �� এবং ই�া আকাঙ্�া �িতফিলত হেয়িছল 

সংিবধােনর মুখবে� যার মূল �িতপাদয্ িবষয় হে� সামািজক, 

অথর্ৈনিতক এবং রাজৈনিতক নয্ায় �িত�া, িচ�া ও মত �কােশর 

�াধীনতা, িনজ� িব�াস এবং ধমর্াচরেণর �াধীনতা, সুেযােগর সমান 

কাযর্কািরতা এবং েদশবাসীর মেধয্ পার�িরক েসৗহাদর্য্ ও ব�ু� ৈতির 

করার উে�েশয্ বয্ি� মযর্াদা ও বয্ি� পছ�েক গুরু� েদওয়া। বলা 

হেয়িছল উপেরা� কাজগুিল কাযর্করী করেব ভারতবষর্ (১৯৪৭ 

সােলর ১৫ আগে�র যা�া শুরুর ভারতবেষর্র), গণতাি�ক �জাত� 

�িত�ার মেধয্ িদেয়। 

রাজৈনিতক নয্ায় েতা �িত�া হল, �েতয্ক মানুেষর একিট কের 

েভাট এবং ওই একিট েভােটর সমান মূলয্ িহেসেব। েসই মােহ��েণ 

দাঁিড়েয় সংিবধান রচিয়তা বাবাসােহব ভীমরাও আে�দকর একিট 

সাবধানবাণী উ�ারণ কেরিছেলন। িতিন বেলিছেলন, ‘‘১৯৫০ 

সােলর ২৬ জানুয়াির আমরা �জাত� কাযর্করী করার পেথ যা�া 

শুরু করলাম। এবং েসই যা�াপেথ ভারতবষর্ এক নতুন �� 

(কন�ািডকশন)-এর মুেখামুিখ হল। েভাট দােনর ে�ে� সকেল 

সমান েতা হল িক� সামািজক অথর্ৈনিতক ে�ে� েতা আমরা সকেল 

সমান হলাম না। ভারতবেষর্ সামািজক ও অথর্ৈনিতক কাঠােমার 

পিরে�ি�েত সব মানুষ �কৃতপে� সমান অিধকার েপেলন না। 

এবং একজন মানুেষর একটা েভাট েয একই মূলয্- েসটা যথাযথভােব 

কাযর্করী হেত পারেব না যিদ না আমরা �ততার সে� সামািজক ও 

অথর্ৈনিতক ৈবষময্েক দূর করেত পাির। িতিন আরও বেলিছেলন, 

এই সামািজক ও অথর্ৈনিতক অসাময্ দূর করেত না পারেল গণতে�র 

ভিবষয্ৎ অ�কার।’’ 

সংিবধােনর এই মূল ল�য্ রূপায়ণ করার ে�ে� আমরা েকান 

জায়গায় দাঁিড়েয় আিছ তা মূলয্ায়ন করার সময় এেস িগেয়েছ। 

িবেশষ কের যখন ঢ�ািননাদ কের আমরা �াধীনতার ৭৫তম বািষর্কী 

পালন করিছ। �াধীনতার পরপরই েয পেথ যা�া শুরু কেরিছলাম, 

তােত প�বািষর্কী পিরক�না �ণয়েনর মেধয্ িদেয় একটা সামি�ক 

সামািজক ও অথর্ৈনিতক নয্ায় �িত�ার লে�য্ িকছু পদে�প 

েনওয়া হেয়িছল। ধীের ধীের তা অবলু� হেত চেলেছ। এই সমেয় 

জাতীয় স�দ িবি� কের বয্ি� পঁুিজর বৃি�ই একমা� ল�য্ হেয় 

দাঁিড়েয়েছ। সা�িতককােল ভুবনেজাড়া িবপযর্েয়র পিরি�িত ৈতির 

হল েকািভড-১৯ অিতমারীর ফেল। আজেক ২ বছর পর েদখা 

যাে� মানুেষর কমর্হীনতা েবেড়েছ। মধয্িবে�র অবনায়ন হেয়েছ 

দাির�সীমার িনেচ। পাশাপািশ ধনকুেবরেদর ধনস�ি� বৃি� িব� 

তািলকায় �ান েপেয়েছ। এমন কী কেয়ক বছর আেগও অপিরিচত 

িছেলন েয বয্বসায়ী আদািন, িতিন েক�ীয় সরকােরর আনুকূেলয্ তাঁর 

স�দ বিৃ� কের িব� ধনকুেবর িহেসেব �ীকৃিত েপেয়েছন। 

সংিবধান ল�য্মা�া ি�র কেরিছল- ‘েসাশাল অয্া� ইকনিমক 

আজ

আ�া�

সংিবধান

িবকাশ র�ন ভ�াচাযর্িবকাশ র�ন ভ�াচাযর্

� ব �
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জাি�স’। আর আমরা বা�ব জীবেন ল�য্ করিছ চারিদেক 

ইনজাি�স এবং ইনজাি�স। গিরব মানুেষর আয় বাড়ল না। দাির� 

সীমার িনেচ থাকা মানুষ ওপের উঠেত পারেলন না। েবকার� েগল 

েবেড়। েবেঁচ থাকার ৈদনি�ন �েয়াজনীয় িজিনসপ� চেল েগল 

ধরােছাঁয়ার বাইের। এই অসাময্েক িটঁিকেয় রাখার িনিদর্� পিরক�না 

িনেয়ই সাধারণত� বয্ব�ায় মানুেষর েভােট সংখয্াগির�তার আসন 

�াি�র মেধয্ িদেয় যাঁরা �মতায় আেছন তাঁরা �মতায় িটেক 

রাখার লে�য্ সংিবধােনর িনিদর্� ল�য্মা�ােক িব�� কের িদে�ন। 

সংিবধােনর ল�য্মা�া অনুযায়ী বয্ি� মানুেষর �াধীন িচ�া, �াধীন 

মত�কাশ, �াধীন ধমর্াচরণ ও বয্ি� মযর্াদােক র�া করার পিরবেতর্ 

এগুিল �ংস করার েচ�া চলেছ �িতিনয়ত। 

এ �সে� উে�খেযাগয্, ১৫ আগ� লাল েক�ার ম� েথেক �ধানম�ী 

যখন উৎসেবর বাজনা বাজাে�ন, তখন আমরা েদেখিছ একিট িকেশার 

উ�বণর্ (তথাকিথত) এক িশ�েকর জলপা� েথেক জলপান করায় 

তােক িপিটেয় মারা হে�। সামািজক অনয্ায় বিৃ�র ে�ে� এিট 

একিট �ল� উদাহরণ। অথচ �ধানম�ী আেদৗ িবচিলত নন। িঠক 

েযমন িবলিকস বােনার ে�ে� তাঁেক ধষর্ণ করার পর আদালত �ারা 

সাজা�া�েদর মু� কের িদল গুজরােটরই িবেজিপ সরকার। শুধু মু� 

কেরই িবেজিপ সরকার �া� হল না, ওই সাজা�া�েদর মু� করার 

েপছেন �া�ণয্বােদর ত�েক হািজর করা হল।

�ধানম�ী বা েক�ীয় সরকার তাঁেদর নীরবতার মেধয্ িদেয়ই 

ধমর্ীয় িবভাজন এবং জাতপােতর িভি�েত অপরাধ িনণর্েয়র 

মানিসকতােক ��য় িদে�ন। েদেশর মানুষেক ঐকয্ব� কের 

সামািজক নয্ায় �িত�া, অথর্ৈনিতক নয্ায় �িত�ার কমর্সূিচ �হণ না 

কের সুিনিদর্�ভােব িবভাজেনর �ি�য়ােক ��য় িদে�ন। এবং তা 

করেছন অথর্ৈনিতক অসাময্ এবং সামািজক অসাময্েক লালন করার 

জনয্। গিরব হেয় পড়েছন আরও গিরব। জাতপােতর িবচাের সমাজ 

েথেক িছটেক যাে�ন মানুষ। চতুিদর্েক আমরা এখন তাইই েদখেত 

পাি�। 

আে�দকেরর আশ�া �ায় বা�বািয়ত হেত চেলেছ। ভারতবেষর্র 

�াধীনতা সং�াম উ�রকােল েকউ েকউ েচেয়িছেলন, এটা িহ�ু 

রা� েহাক। িক� সংিবধান িবেশষ�রা বেলেছন, ‘উই দয্ িপপল 

অব ইি�য়া’। আমরা এই সংিবধানই �হণ কেরিছ েয সংিবধান 

িনিদর্�ভােবই সাধারণত�েক ধমর্ীয় �ভাব মু� করার কথা বেলেছ। 

বয্ি�র ধমর্ আচরেণর সুর�া রা�ীয় দায়। িক� রা� এবং তার 

পিরচালক শি� িহেসেব সরকার ও �শাসন েকােনাভােবই েকােনা 

িনিদর্� ধমর্ বা ধমর্ আচরেণর �িত সহানুভূিতশীল হেত পাের না। 

িনবর্ািচত হওয়ার পর জন�িতিনিধেদর সংিবধান র�া ও তার 

কাযর্করী করার শপথ �হণ করেত হয়। �ধানম�ী, মুখয্ম�ী, 

ম�ী, িবধায়ক, সাংসদ, রা�পিত, িবচারক-সকলেকই সংিবধান 

স�ত কমর্কাে�র অ�ীকার করেত হয়। এই অ�ীকােরর মূল ল�য্ 

ও �েয়াজনীয়তা হে� সাধারণ েভাটারেদর আ�� করা। তা হল 

িনবর্ািচত �িতিনিধ েহান বা িবচারক— তাঁরা েকউই েকােনা িনিদর্� 

ধমর্ বা জাতপাত ইতয্ািদ কমর্কাে�র সে� জিড়ত েথেক িভ� 

মতাবল�ীেদর �িত অনা�া ৈতির করেবন না। 

সংিবধান স�তভােব সরকার �শাসন সহ অনয্ানয্ কমর্কা� 

যথাযথ পািলত হে� িকনা েসটা েদখভাল করা ও িনণর্য় করার 

লে�য্ ৈতির হেয়িছল সাংিবধািনক আদালত। সংিবধােনর ৩২ 

ধারা েমাতােবক সুি�ম েকাটর্ মানুেষর েমৗিলক অিধকার র�ার জনয্ 

দায়�া�। একইসে� হাইেকাটর্গুিলও একই উে�েশয্ ৈতির হেয়িছল 

রােজয্ রােজয্। সাধারণত�েক সংিবধানমুখীভােব কাযর্করী করার 

ে�ে� এই সাংিবধািনক আদালতগুিলর ভূিমকা অতয্� গুরু�পূণর্। 

সাংিবধািনক মূলয্েবাধ ৈতির করার ে�ে� এই সাংিবধািনক 

আদালতগুিলর খুবই উে�খেযাগয্ ভূিমকা আেছ। 

�াধীনতা উ�রকােল ভারতবেষর্র সুি�ম েকাটর্ এবং িবিভ� 

রােজয্র হাইেকাটর্ খুবই গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন কেরেছ। তারা 

মানুেষর েমৗিলক অিধকােরর ে�� স�সািরত কেরেছ যা গণত�েক 

সুরি�ত করার ে�ে� এক উে�খেযাগয্ পদে�প। �াে�য্র 

অিধকার, সু� পিরেবেশ বসবােসর অিধকার, মানুষ িহেসেব সু�ভােব 

েবেঁচ থাকার অিধকার, িশ�ার অিধকার র�ায় সুি�ম েকােটর্র িবিভ� 

সমেয়র ভূিমকা অতয্� গুরু�পূণর্।

 িক� সা�িতককােল রাজৈনিতক বাতাবরেণ ধমর্ীয় �ভাব বৃি�র 

�িতফলনও আমরা েদেখিছ িবিভ� িবচারপিতেদর রােয়। বলা যায় 

েসইসব রায় সাংিবধািনক মূলয্েবাধেক িব�� কেরেছ। রামমি�র 

সং�া� রায় ধমর্ীয় উ�বাদেক ��য় িদেয়েছ এবং েসই রােয়ই 

অনু�ািণত হেয়, হয়েতা বা েদেশর �ধানম�ী ভূিম পূজার অনু�ান 

েথেক ধমর্ীয় িবভাজন, কুসং�ার ও অৈব�ািনক িচ�ােক ��য় 

িদেয়েছন— যা মূলত সাংিবধািনক মূলয্েবাধ িবেরাধী। ভারতবেষর্র 

একিট অ�রাজয্ কা�ীর, তার �ািধকার এবং ভারত যু�রাে�র সে� 

অ�ীভূত হওয়ার েয চুি�, তা ল�ন কের সাংিবধািনক র�াকবচ 

েকেড় েনওয়া হল। েসখােন রাজৈনিতক েনতােদর িবনা িবচাের আটক 

কের গণতে�র ক�েরাধ করা হল। এে�ে� সুি�ম েকােটর্র ভূিমকা 

িন�নীয়। গণতে�র মূল চির�ই হে� ‘িভ� �র— িবেরাধী ক�’। 

িবচার বয্ব�ার �াথিমক দায় হে� গণতাি�ক মূলয্েবাধেক িটিকেয় 

রাখা। দুভর্াগয্জনকভােব সুি�ম েকাটর্ এবং িবিভ� হাইেকাটর্  তােদর 

িনিদর্� দািয়� পালেন বয্থর্ হে�। ছা� েনতা ওমর খািলদ, সাংবািদক 

কা�ান, গুজরােতর �িতবাদী আইিপএস আিধকািরকরা কারাগাের 

রু�। তাঁেদর অিধকার র�ায় েকােটর্র ভূিমকা  দুঃখজনক। 

আে�দকেরর আশ�াই িক তেব আজেক সিতয্ হেত চেলেছ? 

গণত� আজেক িক �ংেসর মুেখ? এরােজয্ আমরা ল�য্ কেরিছ, 

হাইেকাটর্ যখন তােদর সাংিবধািনক দািয়�পালেনর মধয্ িদেয় 

সরকাির �শাসেনর দুনর্ীিত উে�াচন করেছ, তখন িবচারপিতরা 

আ�া� হে�ন। িবচারপিতেদর �াধীন আইনস�ত িস�াে�র 

িবরুে� আইনগত সমাধােনর িদেক না িগেয় শি� �দশর্েনর েয 

েঝাঁক, িবচারপিতেদর ভয় পাইেয় েদওয়ার েয �য়াস, তা গণতাি�ক 

এবং সাংিবধািনক মূলয্েবাধেক আঘাত করেছ। এবং তােক আড়াল 

করার জেনয্ই সরকাির �েণাদনায় ধমর্ীয় উৎসব পালেনর �বণতাও 

বাড়েছ। যতই সামািজক অসাময্ ও অথর্ৈনিতক অসাময্ দূর করেত 

সরকার বয্থর্ হে� ততই ধমর্ীয় উ�াদনা বৃি�েত িল� হেয় পড়ার 

ঘটনা বাড়েছ। তাই আ�া� সংিবধানেক যিদ বাঁচােত হয় তেব 

সামািজক নয্ায় ও অথর্ৈনিতক নয্ায় �িত�ার লড়াইেক আরও 

েজারদার করেত হেব।
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আমােদর �াধীনতা সং�ােমর কেয়কিট ধারা 

িছল। েযমন ভারেতর জাতীয় কংে�েসর েনতৃে� একিট 

ধারা িছল যােক অেনেকই �াধীনতা সং�ােমর মূল ধারা 

িহসােব �হণ কেরেছন। এছাড়া িব�বীগণ সশ� সং�ােমর 

মাধয্েম ইংেরজ ঔপিনেবিশক শি�েক পরাভূত কের 

ভারতবেষর্র �াধীনতার কথা েভেবেছন। আমরা এই ি�তীয় 

ধারা, অথর্াৎ জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালেনর কেয়কিট 

িদক িনেয় আেলাচনা করেবা। আেলাচনা �সে� কেয়কিট 

গুরু�পূণর্ �� উেঠ আসেব েযমন আে�ালেনর সূ�পাত 

িকভােব হয়, অনয্ানয্ �েদেশর সে� িক বে�র িব�বীেদর 

েযাগ িছল, বা এই ধরেনর সং�ােমর িহ�ু-মুসলমান 

সম�েয়র েকানও িদক িছল? ইতয্ািদ। মেন রাখা দরকার 

েয ইংেরজ ঔপিনেবিশক সরকার জনিবি�� স�াসবাদী 

কাযর্কলাপ বেল এই ধারািটেক েছাট কের েদখােত 

েচেয়েছ বা পিরক�নাহীন েযৗবেনর উ�াদনা িহসােব 

েদখােত েচেয়েছ। স�াসবাদ ইতয্িদ েনিতবাচক শ�। 

িব�বী অরিব� েঘাষ এঁেদর ‘জাতীয়তাবাদী’ বেলেছন 

এঁেদর েদশে�ম ও আ�তয্ােগর কথা মেন েরেখ। �খয্াত 

ঐিতহািসক রেমশচ� মজুমদার ‘Militant Nation-
alism’ কথািট বয্বহার কেরেছন। আবার ঐিতহািসক 

অমেল�ু েদ �মুখ ’জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালন’ 

কথািট বয্বহার কেরেছন। বলাই বাহুলয্, ভারেতর জাতীয় 

কংে�েসর মেতা জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালন �কােশয্ 

সংগিঠত হেত পারত না। এই ি�তীয় ধারােক কাযর্কলােপর 

জনয্ �েয়াজন িছল গু� সিমিতর। েকানও েকানও িব�বী, 

িবেশষত অরিব� িবেলেত পঠনপাঠেনর সময় ইতািল, 

রািশয়া ও আয়ারলয্াে�র গু� সিমিতগুিল স�ে� অবিহত 

হন। ১৮৯০-এর দশেক েদেশ িফের অরিব� েতা আর 

ঔপিনেবিশক সরকােরর অধীেন চাকির করেবন না তাই 

িতিন বেরাদার রাজপিরবােরর অধীেন কমর্রত হেলন। তার 

অেনক আেগ ১৮৬১ ি��াে� ওঁর দাদু রাজনারায়ণ বসু 

একিট গু� সিমিত �াপন কেরন েযটা জাতীয় কংে�স 

�িত�ারও ২৪ বছর আেগর ঘটনা। �াধীনতা সং�ােম 

জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালেনর গুরু� এ েথেক েবাঝা 

যায়। রাজনারায়ণ �ািপত এই গু� সিমিতর নাম িছল 

স�ীবনী সভা। এর সদেসয্র মেধয্ িছেলন েজয্ািতির�নাথ 

ঠাকুর, রবী�নাথ ঠাকুর (পেরর িদেক) �মুখ। এরপেরও 

িক জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালনেক িনছক স�াসবাদ 

আখয্া েদওয়া যােব? অরিব� ও গ�াধর িতলেকর মেধয্ 

ব�ু� গেড় উেঠিছল। তাঁরা বুেঝিছেলন েয েকবল আেবদন 

িনেবদন কের �াধীনতা অজর্ন করা যায় না। িতলেকর িব�বী 

ভাবাদেশর্ অনু�ািণত চােপকর �াতৃ�য় ১৮৯৭ ি��াে� 

মহারাে�র ে�গ পেবর্র িনপীড়নকারী র ্যা� ও আয়া�র্েক 

হতয্া কেরন। িতলকেক িবপ�নক রাজনীিতিবদ িহসােব 

িচি�ত কের ঔপিনেবিশক সরকার যখন ে��ার কের 

তখন িতলেকর পে� মামলার খরচ চালােত অথর্সং�েহ 

নােমন �য়ং রবী�নাথ। সুতরাং জাতীয়তাবাদী িব�বী 

ড. অিমত েদড. অিমত েদ

�াধীনতার

পেথ ভারত

িকছু ভাবনা

� ব �
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আে�ালন জনিবি�� েযৗবেনর আেবেগা�াস িছল 

না। ঔপিনেবিশকতা িবেরাধী আে�ালেনর ধারায় তার 

গুরু�পূণর্ সংেযাজন িছল। ১৮৯৩ সাল েথেক ‘‘New 
Lamps For Old’’ �ব�াবলীর মাধয্েম জাতীয়তাবাদী 

িব�বী আে�ালেনর তাি�ক   িভি� �াপেন বয্� িছেলন। 

িতিন ইংলয্াে�র সাংিবধািনক প�ায় িব�াসী িছেলন 

না। িতিন অি� ও রে�র মাধয্েম িবশুি�করেণ িব�াস 

করেতন। িতিন বলেতন েয মা� পাঁচিট র�া� বছের 

�া� েতর শতেকর িনপীড়ন েথেক মুি� পায়। নাম েগাপন 

েরেখ ভবানী মি�র পুি�কায় অরিব� িব�েবর পটভূিম 

রচনা করেত থােকন। তাঁর �য়াসেক েছাট করেত েকউ 

েকউ তাঁেক িহ�ু জাতীয়তাবােদর �ব�া বেলেছন যা িঠক 

নয়। সা�ািহক যুগা�েরর পাতায় �তীকীভােব িতিন এক 

সম�য়ী জাতীয়তাবােদর �� েদেখন তাই আমরা ি�শূল, 

চ�, তরবাির ও উদীয়মান চে�র মেতা �তীেকর উপি�িত 

েদখেত পাই যা িবিভ� ধমর্ স�দােয়র �িতিনিধ� কের। 

১৯০৭ ি��াে� েমিদনীপুেরর েজলা সে�লেন িতিন 

আ�ুল হেকর ভিমকার �শংসা কেরন। এছাড়া িলয়াকৎ 

েহােসন েকারান বয্াখয্ার মধয্ িদেয় যখন িহ�ু-মুসিলম 

ঐকয্েক সুদৃঢ় করেত চান তখন ঔপিনেবিশক সরকার 

তাঁেক বি� কের। যুগা�েরর পাতায় িলয়াকত েহােসেনর 

সম�য়ী উেদয্াগেক সমথর্ন কের অরিব� রচনা করেলন 

‘ব�ী ফিকর’। জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালেন িহ�ু-

মুসলমান ঐকয্ অরিব�র কােছ কতটা গুরু�পূণর্ িছল, এই 

ঘটনাগুিল েথেক তা �মািণত হয়। ১৯০২ ি��াে� েদাল 

পূিণর্মার িদেন কলকাতায় বয্াির�ার িপ িমে�র েনতৃে� 

�ািপত হেলা িবখয্াত অনুশীলন সিমিত যার সদসয্েদর 

�িশি�ত করেত অরিব� মহারা� েথেক দ� িব�বীেদর 

পাঠােতন তেব তাঁেদর সে� �ায়ই অরিব�র �াতা 

িব�বী বারীন েঘােষর মতপাথর্কয্ েদখা িদত যা অনুশীলন 

সিমিতর ঐকয্ র�ার অনুকূল িছল না। অপর িদেক ঢাকার 

অনুশীলন সিমিত পুিলনিবহারী দােসর েনতৃে� খুবই সি�য় 

হেয় উেঠিছল এবং ঘন ঘন ডাকািতর মাধয্েম িব�েবর 

জনয্ �েয়াজনীয় অথর্সং�হ করেতা। িব�বী আে�ালেনর 

একিট গুরু�পূণর্ ৈবিশ�য্ িছল অ� সং�হ। ঔপিনেবিশক 

সরকােরর িনরাপ�ার েবড়াজাল   িডিঙেয় যা করা েমােটও 

সহজসাধয্ িছল না। েচতলার এক মুসলমান অ� বয্বসায়ীর 

কাছ েথেক েগাপেন িব�বীরা অ� সং�হ করেতন। 

এছাড়া মুরতজা নামক এক তুকর্ী বংেশা�ত অ� বয্বহাের 

পটু বয্ি�র কােছ অনুশীলন সিমিতর িব�বীরা তরবাির 

েখলা ইতয্ািদ রণেকৗশল অভয্াস করেতন। এইভােব 

জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালেন ধীের ধীের একটা িহ�ু-

মুসলমান ঐেকয্র জায়গা ৈতির হি�ল যা বড় একটা 

আেলািচত হয় না। 

অ� সং�েহর �স� উে�খ কেরিছ। িবংশ শতেকর 

েগাড়ায় এে�ে� িব�বীেদর সবেচেয় েরামা�কর অিভ�তা 

হেলা সরকাির িনরাপ�া বয্ব�ােক ফাঁিক িদেয় �চুর 

পিরমােণ মাউজার িপ�ল লুট করা। এই মাউজার িপ�েলর 

ের� যা নাগাল সাধারণ িপ�েলর েচেয় অেনক অেনক 

েবিশ িছল যা িনঃসে�েহ িব�বীেদর শি� অেনক বািড়েয় 

িদেয়িছল এবং ঔপিনেবিশক সরকােরর মাথা বয্থার কারণ 

হেয়িছল। আমরা জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালেন িহ�ু-

মুসিলম �সে�র গুরুে�র কথা বেলিছ। এর আবার একিট 

আ�জর্ািতক ে�ি�ত িছল। এসব িনেয় আজকাল েকউ 

েসভােব খবর রাখেত চান না। ঊনিবংশ শতেকর অপরা� 

েবলায় Pan Islamist েনতা জামালউ�ীন আফগািন 

কলকাতায় আেসন। িক� তাঁর ব�তা দােনর ে�ে� 

�িতব�কতা সৃি� কেরন ি�িটশ ব�ু িশ�ািবদ নওয়াব আ�ুল 

লিতফ। সুের�নাথ বয্ানািজর্র উেদয্ােগ জামালউ�ীন েশষ 

পযর্� কলকাতায় ব�তা িদেত েপেরিছেলন। আসেল Pan 
Islam-এর একািধক �র িছল। সয্ার ৈসয়দ আহমদ, 

েমৗলানা আজাদ, আফগািন ইতয্ািদ অেনেকই Pan Is-
lam-এর সমথর্ক িছেলন িক� Pan Islam একমাি�ক 

নয়। ইসলামও একমাি�ক নয় আবার েমৗলানা আজােদর 

মেতা বয্ি��ও অেনক িববতর্েনর মধয্ িদেয় যান। যিদও 

িহ�ু বা মুসলমান র�ণশীলগণ এই বহুমাি�ক বা িববতর্েনর 

মধয্ িদেয় যান। যিদও িহ�ু বা মুসলমান র�ণশীলরা এই 

বহুমাি�কতা বা িববতর্েন আ�াশীল নন।

সয্ার ৈসয়দ আহমদ Pan Islam বা অখ� ইসলােম 

িব�াস করেলও িবে�র অনয্ানয্ েদেশর মুসলমানেদর িনেয় 

িতিন তত ভািবত িছেলন না যতটা িতিন ভািবত িছেলন 

ি�িটশ ঔপিনেবিশক সরকােরর সাহাযয্ িনেয় ভারতবষর্ীয় 

মুসলমানেদর উ�িতকে�। িব�বী আে�ালন েতা দূের থাক 

এমনিক সাংিবধািনক পেথও িতিন ঔপিনেবিশক সরকােরর 

িবেরািধতা করার কথা ভাবেত পারেতন না। অপরিদেক 

তরুণ েমৗলানা আজাদ িযিন একদা সয্ার ৈসয়েদর বয্ি�ে� 

মু� িছেলন িতিন ধীের ধীের েমািহত হি�েলন Pan Isla-
mist েনতা জামালউ�ীন আফগািনর বয্ি�� ও মতাদশর্ 

�ারা। আফগািন ইরান বা আফগািন�ােন জে�িছেলন তা 

িনেয় িবতকর্ আেছ। িতিন সম� মুসিলম দুিনয়া পির�মণ 

কেরন এবং ি�িটশ ঔপিনেবিশকতার অবসানক  ে� 

িহ�ু-মুসলমান েযৗথ সশ� সং�ােমর কথা ভােবন যা 

তরুণ আজাদেক উ�� কেরিছল। পরবতর্ীকােল আজাদ 

অবশয্ িব�েবর পিরবেতর্ গা�ী �দিশর্ত ঔপিনেবিশকতা 

িবেরািধতার পথই েবেছ েনন। আফগািনর েথেক বছর 

দেশেকর েছাট িমশেরর যুি�বাদী মুসলমান েলখক ও 

িচ�ািবদ মহ�দ আবদুলহও আফগািনর মেতা সা�াজয্বাদ 

িবেরািধতা করেতন। আরিব ভাষা িছল েমৗলানা আজােদর 
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মাতৃভাষা কারণ তাঁর মা িছেলন আরব েদেশর মিহলা। 

আফগািন ও আবদুলহ্ র মেতা আ�জর্ািতক েবশ িকছু 

মুসিলম িচ�ািবদ ঐ সময় িব�ব, সা�াজয্বাদ িবেরািধতা 

ইতয্ািদ িবষেয় আরিব ভাষায় েলখােলিখ করেতন। আরিব 

ভাষায় সুপি�ত েমৗলানা আজাদ এ সম� েলখােলিখর 

সে� পিরিচত িছেলন। কলকাতার গু� সিমিতর সে�ও 

তাঁর তরুণ বয়েস েযাগ িছল। এইভােব আজােদর িব�ব 

িচ�ার মেধয্ একটা আ�জর্ািতকতা এেসিছল যিদও েসটা 

ইংেরিজর মাধয্েম নয়, আরিব ভাষার মাধয্েম। ঐ সম� 

েমৗিলক তথয্ ঘাঁটাঘাঁিট করার েলাক েনই বলেলই চেল। 

যিদ থাকেতা তেব আজাদ, আফগািন ও আবদু্লহ্  �মুেখর 

পার�িরক িবেরাধী িব�ব িচ�া িনেয় অেনক নতুন ও 

চা�লয্কর তথয্ উদ্ ঘািটত হেত পারেতা। িহ�ু-মুসলমান 

সম�েয়র িভি�েত হয়েতা পুনিনর্িমর্ত হেতা জাতীয়তাবাদী 

িব�বী আে�ালেনর ইিতবৃ�।

জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালেনর শি�র িদকিট 

আমরা সংে�েপ আেলাচনা কেরিছ। েযমন আমরা গু� 

সিমিতর কথা বেলিছ, আে�য়া� সং�হ ও আ�ঃরাজয্ 

সংেযােগর কথা বেলিছ। বাংলার বাইের িব�বীেদর সে� 

সংেযাগ রাখার দািয়� িছল যতীন বয্ানািজর্ ও রা সিবহারী 

বসুর উপর। এই ধারার অপর দুিট শি�র উৎস িছল 

েনতৃ� ও আ�জর্ািতক ে��াপট। আেলাচনার েশষ পেবর্ 

আমরা আ�জর্ািতক ে��াপট ও েনতৃে�র িবষয় িনেয় 

আেলাকপাত করেবা।

১৮৬০ এর দশেক েদওবে� িবখয্াত মা�াসা দার-

উল-উলুম �ািপত হয়। এখানকার সদসয্েদর েকউ েকউ 

১৮৫৭ সােলর মহািবে�ােহ অংশ িনেয়িছেলন। অথর্াৎ 

আিলগড় আে�ালন েযমন ি�িটেশর মদেতর উপর 

অেনকটাই িনভর্রশীল িছল েদওবে�র চির� েতমনটা িছল 

না। সরকাির সাহাযয্ ছাড়াই তারা এিগেয় েযেত েচেয়িছল। 

েদশ ভােগও েদওবে�র সায় িছল না। েদওবে�র এই 

মানিসকতােক তািরফ কের ইি�রা গা�ী �মতাসীন 

থাকাকালীন েদওব� মা�াসার ছিব সংবিলত ডাক 

িটিকট ছাপা হয়। যাই েহাক েসই সব আমােদর আেলাচয্ 

নয়। আমােদর দৃি� �ায় এিড়েয় িগেয়েছ �থম িব�যু� 

চলাকালীন একিট গুরু�পূণর্ ঘটনা যার সে� েদওবে�র 

েযাগ িছল, ১৯১৫ ি��াে� কাবুেল েয অ�ায়ী ভারতীয় 

সরকার �াপত হেয়িছল তার সে� েযাগ িছল েদওবে�র 

ওেবদু�া িসি�র। ভারত বিহভূর্ত ভূখ�ও েয িব�বীরা 

বয্বহার করেতন এটা তারই একটা উদাহরণ। েকবলমা� 

কাবুল নয়, ইউেরাপ, আেমিরকা, কানাডা বা জাপােনর 

ভূখ�ও বয্বহার কেরিছেলন �াধীনতা সং�ামীরা। 

ইউেরাপ ও আেমিরকার কেয়কিট িবখয্াত শহের ভারতীয় 

িব�বীেদর িবিভ� কাযর্কলাপ আমরা ল�য্ কির। এই 

শহরগুিল হল িনউ ইয়কর্, সান�াি�সেকা, ল�ন, পয্ািরস, 

বািলর্ন ইতয্ািদ। এই েভৗেগািলক িব�িত িব�বী কমর্কাে�র 

বয্াপকতার সা�য্ েদয়। িবংশ শতেকর �া�েবলায় িনউ 

ইয়কর্ ি�িটশ সা�াজয্বাদ িবেরাধী ষড়যে�র একিট েকে� 

পিরণত হেয়িছল। এখােন ১৯০৬ ি��াে� এম এল 

েযাশী নােম এক মারাঠী ি��ান এবং েভাপােলর মহ�দ 

বরকতু�া পয্ান এিরয়ান অয্ােসািসেয়শন’র মাধয্েম ি�িটশ 

িবেরাধী কাযর্কলাপ চালু রােখন। আসেল জাতীয়তাবাদী 

িব�বী আে�ালেন িহ�ু, মুসলমান, ি��ান, িশখ 

সকেলরই অংশ�হণ িছল। তাই েথেক িহ�ু জাতীয়তাবাদ 

বেল খােটা করা উিচত নয়। েনতাজীর আজাদ িহ� 

েফৗেজও এই সতয্ �িতফিলত হেয়েছ েযখােন সম�য়ী 

জাতীয়তাবাদেক (Composite nationalism) পু� 

করেত কাওয়ািল পযর্� রিচত হেয়িছল। যাই েহাক ১৯০৯ 

ি��াে� বরকতু�া জাপান যান এবং েযাশী, েফ�স �মুখ 

ভারতযা�া কেরন। যার ফেল রাজৈনিতক কাযর্কলাপ িনউ 

ইয়কর্ েথেক সান�াি�সেকােত ও তার পা�র্বতর্ী এলাকায় 

�ানা�িরত হয়। সান�াি�সেকােত হরদয়াল গদর দল 

�াপন কেরন। গদর কথার অথর্ িব�ব। তারকনাথ দাস, 

আেমিরকায় অব�ানকারী ভারতীয় ছা�েদর জাতীয়তাবাদ 

স�ে� উ�� করেত থােকন। গদর দেলর সদসয্েদর মেধয্ 

িহ�ু, মুসলমান, িশখ সবাই িছেলন। এই িব�বীরা একটা 

‘Hindi Association of the Pacific Coast’ 
�াপন কেরন। এেদর �কাশনা েকে�র নাম িছল ‘যুগা�র 

আ�ম’ যা বাংলার িব�বী আে�ালেনর �ভােবর কথা মেন 

কিরেয় েদয়। আসেল যতী�নাথ বয্ানািজর্ ১৯০৬ ি��াে� 

পা�ােব িব�বী আদশর্ �চার কেরিছেলন। এই েযাগসূ�গুিল 

গুরু�পূণর্। ১৯১৩ ি��াে� নেভ�ের গদর পি�কার 

�থম সংখয্ািট �কািশত হয় এবং এরা িনেজেদর ইংেরজ 

শাসেনর শ� িহসােব বণর্না কের। আরও েঘাষণা কের েয 

�িত স�ােহ উদুর্ ও গুরমুখী ভাষায় পি�কা �কািশত হেব। 

এইভােব ভাষাগত ও সাং�িতক ৈবিচ�েক �ীকার কের 

গদর আে�ালেনর আ�জর্ািতক ে��াপেট Composite 
Nationalism বা  সম�য়ী জাতীয়তাবােদর িভি� �াপন 

কের। �থম িব�যু� আর� হওয়ার কেয়ক বছর আেগ 

যা পারেদ, লালা লাজপৎ রায়, হরদয়াল, রামভুজ দ�, 

িবিপনচ� পাল �মুখ েনতৃবৃ� ল�েন পদাপর্ণ করেল ‘In-
dia House’ এর কাযর্কলােপ নতুন এক মা�া সংেযা  িজত 

হয়। সাভারকরও এক সমেয় এই ‘India House’ এর 

দািয়ে� িছেলন। মেন রাখা দরকার েয অেনক েনতা 

�তয্�ভােব িব�বী আে�ালেনর ে�রণা হেয় উেঠিছেলন। 

এঁেদর মেধয্ উে�খেযাগয্ িছেলন লাজপৎ রায়, িবিপন 

পাল, অি�নীকুমার দ� �মুখ। �থম িব�যু� আর� হেল 

ইউেরােপ ভারেতর জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালেনর 
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ভরেক� পয্ািরস েথেক বািলর্েন �ানা�িরত হয়। ১৯১৪ 

ি��াে� জামর্ািনেত ভারতীয়রা জামর্ান সরকােরর মদেত 

Berlin-India Committee কেরন।

জামর্ান সরকার েভেবিছল জাতীয়তাবাদী িব�বী 

আে�ালন তােদর মদেত শি�শালী হেল জামর্ািনর 

পে� ইংেরজেদর সে� লড়াই করা সহজ হেব। এইভােব 

�থম িব�যু� ভারতীয় িব�বীেদর জনয্ একটা সুেযাগ 

ৈতির কেরিছল। আমরা জািন েয, বলেশিভক িব�েবর 

িপছেনও �থম িব�যুে�র একটা ভূিমকা িছল। অথর্াৎ 

িব�ব বা িব�বী আে�ালনেক �রাি�ত করেত েকবলমা� 

অভয্�রীণ ঘটনাবলীই নয়, বািহয্ক কারণগুিলও অেনক 

ে�ে� গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন কের যােব, েযটা পের 

ি�তীয় িব�যুে�র সময় েনতাজী বা রাসিবহারী বসুও 

উপলি� কেরন। ১৯০৮ ি��াে� চ�করমণ িপ�াই, 

সয্ার ওয়ালটার �ইফলয্াে�র সে� ভারতবষর্ েথেক 

সুইজারলয্াে� আেসন। �ইফলয্াে�র মেধয্ গভীর ি�িটশ-

িবেরাধী মানিসকতা ল�য্ করা যায়। এ েথেক �মািণত হয় 

েয সকল ইংেরজ ি�িটশ সা�াজয্বােদর সমথর্ক িছেলন না। 

এ �সে� রবী�-ঘিন� িস এফ অয্া�েজর নাম উে�খ করা 

যায়। এই �ইফলয্া� কৃ� বমর্ার সে� েযাগােযাগ রাখেতন 

ও তাঁর ‘Indian Sociologist’-এ �ব� িলখেতন। 

১৯১২ ি��াে� জুিরেখ “International pro India 
Committee” গিঠত হয়, যার সভাপিত হন িপ�াই। 

এই কিমিটেত কৃ� বমর্া এবং �ইফলয্া�ও সি�য় ভূিমকা 

িনেয়িছেলন। এই কিমিটর �ধান কাজ িছল জামর্ািন ও 

সুইজারলয্াে�র ে�েস ি�িটশ-িবেরাধী �ব� �কাশ করা। 

এটা তাৎপযর্পূণর্, কারণ ভারতবেষর্র ে�েস ি�িটশ-িবেরাধী 

িকছু ছাপা হেল িক পিরণিত হেত পারেতা, তা নজরুেলর 

‘ধূমেকতু’ ে�েস ঔপিনেবিশক পুিলেশর হানাই �মাণ 

কেরিছল। েকবলমা� ইউেরাপ ও আেমিরকার ভূখ� নয়, 

িব�বীরা সি�য়তা বৃি� কেরিছেলন মধয্ �ােচয্ও। ‘In-
dian Independence Committee (IIC) বাগদাদ, 

সুেয়জ �ণালী, পারসয্ ও আফগািন�ােনও সি�য় হেত 

�য়াসী হেয়িছল। ভূেপ�নাথ দে�র মেত IIC বরকতু�া, 

তারকনাথ দাস �মুেখর েনতৃে� ই�ানবুেল একিট  িমশন 

গিঠত হয়, যােত পি�ম এিশয়ায় সি�য়তা বাড়ােনা যায়। 

তুরে�র ‘War Office’ এঁেদর পিরক�নােক ইিতবাচক 

দৃি�েত েদেখ সাহােযয্র আ�াস িদেয়িছল। িসিরয়া, 

েমেসাপেটিময়া �ভৃিত অ�েল ভারতীয় ৈসনয্েদর মেধয্ 

ি�িটশ-িবেরাধী িলফেলট ও পুি�কা েগাপেন িবিল করারও 

বয্ব�া হেয়িছল। বাগদাদ িমশেনর েনতৃ� িদেয়িছেলন 

ড. মনসুর, িযিন একশতজন িসপাহীেক িনেয় গঠন 

কেরিছেলন ‘National Volunteer Corps।’ ড. 

মনসুর জানেতন েয, েকবলমা� গুিটকয় ভলাি�য়ার িদেয় 

অিত-শি�শালী ি�িটশবািহনীর েমাকািবলা করা যায় না, 

িক� ঐ �তীকী িক� আ�িরক �য়ােসর মধয্ িদেয় তাঁরা 

ভারতীয় জনমানেস ঔপিনেবিশকতা-িবেরাধী েচতনা 

জা�ত করেত েচেয়িছেলন। িবিভ� �সে� আমরা িলফেলট 

িবিল, পুি�কা িবিল বা েদশে�মমূলক �ব� �কােশর কথা 

বেলিছ। যা জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালেন মু�ণ যে�র 

গুরুে�র কথা মেন কিরেয় েদয়। িব�বী ভাবাদশর্ �চাের 

মু�ণ যে�র ভূিমকা অপিরসীম। ইিতহােস বাের বাের তা 

�মািণত হেয়েছ।

জাতীয়তাবাদী িব�বী আে�ালেনর ইিতবৃ� অস�ূণর্ 

েথেক যায়, যিদ েনতৃে�র �কৃিত  অনােলািচত থােক। আমরা 

িবেশষ বা �ত� একজন িব�বী নায়েকর কথা বেল আেলাচনার 

যবিনকাপাত ঘটেব। ইিন �ত�, কারণ েদাদর্��তাপ ি�িটশ 

পুিলশ তার েকশা� েকােনািদন �শর্ করেত পােরিন। যিদও 

িতিন দীঘর্িদন ধের  েমা� ওয়াে�টড-েদর একজন িছেলন। 

েসই িব�বী হেলন রাসিবহারী বসু। ি�িটশ েরকডর্স বা িরেপাটর্ 

ঘাঁটেল জানা যায় েয, তােদর েচােখ ধুেলা িদেয় রাসিবহারী 

েদশ তয্াগ কের েশেষ জাপােন নাগিরক� (১৯২৩) িনেয় 

ওখােন বসবাস করার সমেয়ও জাপােন ি�ত ি�িটশ হাই 

কিমশেনর মাধয্েম তাঁর গিতিবিধর উপর নজর রাখা হেতা। 

রাসিবহারীর �ী জাপানী হেলও জাপােনর নাগিরক� পাওয়া 

েমােটও সহজ বয্াপার নয়। রাসিবহারী েচা� জাপািন 

ভাষায় কথা বলেত পারেতন এবং জাপানী আদব কায়দা 

ও সং�িত এমনভােব র� কেরিছেলন েয, েখাদ অিভজাত 

জাপানীরাও তার তািরফ করেতন। শাি�িনেকতেনর িবখয্াত 

িশ�ী (১৯৩৭ ি�ঃ) িবেনাদিবহারী মুেখাপাধয্ায় জাপােন 

েগেল তাঁেক বলা হয় েয, িতিন যিদ জাপানী রীিতনীিত র� 

করেত চান, তেব রাসিবহারী বসুর কাছ েথেকই তা েশখা 

যুি�যু� হেব। কারণ খুব কম সংখয্ক জাপানী এ বয্াপাের 

তাঁর সমক�। ভারতবেষর্ থাকাকালীন ি�িটশ পুিলশ এবং 

েগােয়�ােদর েচােখ ধুেলা িদেত রাসিবহারী কখনও কখনও   

েমৗলবীর েবশ বা মিহলার েবশও ধারণ কেরিছেলন। পা�াবী 

ভাষা এত ভােলা বলেতন েয, েগােয়�ারা তাঁেক বাঙািল 

িহসােব ভাবেতই পারেতা না। রাসিবহারীর এই িবেশষ 

�মতাগুিল আমােদর আয়ারলয্াে�র েসই িবখয্াত একা� 

নাটক “The Rising of the Moon”-এর কথা মেন 

কিরেয় েদয়, েযখােন িব�বী েনতা ছ�েবশ ধারেণ অনুরূপ 

দ�তা েদিখেয়িছেলন।

আমােদর আেলাচনায় আমরা জাতীয়তাবাদী িব�ব 

কথািটর তাৎপযর্ েবাঝার েচ�া  করা ছাড়াও গু� সিমিতর 

ভূিমকা, আ�ঃরাজয্ তথা আ�জর্ািতক েযাগসূে�র �কৃিত, 

সম�য়ী জাতীয়তাবাদ  বা িহ�ু-মুসিলম ঐেকয্র স�াবনা, 

িব�বী েনতৃে�র কয্ািরশমা এবং ে�স বা মু�ণ যে�র 

ভূিমকার উপর িবেশষ নজর িদেয়িছ।
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েসৗগত চে�াপাধয্ায়েসৗগত চে�াপাধয্ায়

ম�ািকনী

তার নাম ম�ািকনী। েগৗিরশৃে�র চূড়ায় তার উৎস েখাদাই করা 

আেছ জেলা�ােসর মি�ত উ�লতায়।

১

তােক আিম �থম েদেখিছলাম েকাজাগরী েজয্াৎ�ায় আমার 

েদাতলা বািড়র ফটেকর সংল� অিল� আেলা কের বেস আেছ। কােছ 

েগলাম তার কৃ�বণর্ দুয্িত আমােক জািনেয় িদল এই নারী কতদরূ 

মাঠ�া�র েপিরেয় এখােন এেসেছ। কাজ চাইেত, আমার ভাইেপার 

জনয্ আয়ার কাজ। তার মুেখ দি�ণ ভারতবেষর্র ভাষার অ�ত বয্া�না 

িছল। তার মুেখর দীি�েত েজয্াৎ�া েলেগ িছল।

তার নাম ম�ািকনী। েস ইটভাটায় কাজ কের। তােক েদেখিছ 

মাথায় ইেটর েবাঝা িনেয় দুলেত দুলেত েরা�ুেরর মেতা িমিলেয় েযেত 

স�য্া যখন আস��ায়, শহের যখন েগাধূিলর ছায়াময় ��ময়তা ছিড়েয় 

পেড়েছ।

তােক েদেখিছ পাে�েতর বাঁেধর কা  েছ তার সহকমর্ী কুিল মজুর 

িমি�িরেদর সে� গলা িম  িলেয় গান গাইেত। ধানবাদ আসানেসােলর 

কয়লা খাদােনর িনজর্ন িববের তােক েদেখিছ ধনবাদী দুিনয়ার অসীম 

শূনয্তার িভতর �িলে�র মেতা ��িলত।

২

িমতালীর সে� েদখা হেয়িছল কেলজ ি�েট কিফ হাউেস েঢাকার 

মুেখ, তখন আিম দশ বছর েবকার। কেলজ জীবেনর বা�বীেক েদেখ 

উথেল উেঠিছলাম তবু েস-ও ম�ািকনী। মাধুযর্য্ িমি�ত �ের বেলিছল 

‘‘িক খবর? চাকির েপেয়ছ? িকছ ুখােব? চেলা কিফ হাউেসর েভতের 

িগেয় বসা যাক।’’

েযখােন উৎি�� �বািহনী ম�ািকনী, েযখােন তার উৎস েথেক 

মুখিরত হেয় েস পৃিথবীেক িব�েব �ািবত কেরেছ, েসই উৎেসর 

িদেক েযেত েযেত অসংখয্ �মজীবী নারীর ে�দিব� ুএবং অ�িব�ু 

ে�াতি�নী ম�ািকনীর �বাহেক পিরপূণর্ কের ধািবত কেরেছ মানবতার 

অমীমাংিসত িবশাল িনতয্গজর্মান য�ণার সমু�পেথর িদেক।

উ�র কলকাতার রাি�েত একিট িবেয়বািড় েথ  েক েফরবার সময় 

আিম যীশুি��বৎ েসই েছড়ঁা পাতলুন আর রং চেট যাওয়া কািমজ 

পরা িভখারীেক েদেখিছলাম, তার অ�হীন �ী, পু�, কনয্ার জনয্ 

িভ�ার হাত বািড়েয় িদেয়েছ। েযন এই দািরে� এই জীবন য�ণায় 

আমােদর, কলকাতার নাগিরকেদর ব�ত, জ�গত অিধকার রেয়েছ, 

েযন েসই লয্া�েপাে�র বািতর িনেচ িভখািরর অবয়েব সভয্তার 

আস� মৃতুয্ তার কুিটল করেরখা এঁেক িদেয়েছ।

৩

পির�াণহীন িনরবি�� এই ঐিতহািসক কাল জুেড় শুধু যু� 

িব�� েদশগুিলর েগাঙািন আর কা�ার শ� েভেস আেস। বসে�র 

বাতাস দীঘর্িনঃ�ােসর মেতা শ� কের ঝের পেড়। িনহত িশশুেদর 

বেুকর রে�, েবামারু িবমােনর আ�মেণ �তিব�ত মানবতার 

বেুকর �তগুেলায় বসে�র বাতাস গভীরতর ে�দ েঢেল েদয় যা 

একিদন কালজয়ী মহীরুহ হেয় অিভযু� কর  েব পাষাণহৃদয় শাসক 

ে�িণেক আর তার পদেলহী েনকেড় রাজনীিতক, কূটনীিতক আর 

বিু�জীবীেদর। জে�র �থম মুহূেতর্ েয িশশুর কণর্েগাচর হয় যু�িবমান 

েথেক িনি�� েবামার িবে�ারেণর �চ� শ� েস বড় হবার আেগই 

বিধর হেয় যায়। গুিলেত ঝাঁঝরা হেয় যাওয়া যু�বােজর গুিলেত িব�ত 

জননীর জঠের আরও কত িবকলা� িশশু জ� িনে� এই অপরােধর 

বদলা েনেব বেল।

নীল সমুে� পালেতালা যু�জাহাজ ব�েরর েকাটের েকাটের 

িবিবধ িবষা� বীজাণু ছিড়েয় েদয় তব ুযুে�র ভয়াবহতায় যখন পৃিথবী 

সং�িমত হে� তখন ম��র মহামারী কবিলত ভারতবষর্ েচ  েয় থােক 

ম�ািকনীর ে�াতপথ ল�য্ কের েযন অি�ে�র অিত �� িগিরশৃে�র 

উৎস েথেক বেয় আসা নদীমাতৃক �মজীবী নারীশি�। েযন ম�ািকনী 

ভাগীরথী গ�ার ��পুে�র বনয্ায় �ািবত হেয় কুিটল শাসেকর 

�ীতদাস সভয্তা ডুব� আটলাি�েসর মেতাই েসই �চ� শি�র চােপ 

সমুে�র গেভর্ শী�ই ত  িলেয় িগেয় অবলু�, �ংস হেয় যােব।

হাঁসখািলর মৃত িক    েশারী আমার �� িচের েফেল

িন�ার পেল পেল য�ণার ঝংকার বােজ

রাি�র আকােশেত ন�ে�রা েচাখ েমেল

য�ণায় �েল ওেঠ, েফেট পেড় যুে�র সােজ।

সীমাে� করাল মৃতুয্ ধূমেকতুর মেতা েতেড় আেস

রািশ রািশ ঝরাফুল ধিষর্ত মৃি�কা-েক েঢেক েদয়

েকাজাগরী পূিণর্মার রে�র েছাপ েলেগ থােক

শহীদ েবদীর উপর কাে�র ছিব এঁেক েদয়।

আবহমানকাল ধের পুরুষ-নারীর জনয্ ে�েম

বয্াকুল হেয়েছ তব ুসভয্তার িভি���ের

আঘাত কেরিন েকবল অধুনা গভীর অে�েম

শাসেকর অমাতয্ তার লালসার, কামনার তের

খুন কেরেছ হাঁসখািলেত, ধষর্ণ কেরেছ নাবািলকা

ে�েলেছ বাংলার �ােম �ংেসর, মৃতুয্র িশখা।

মধয্রাি�র কাবয্

অ�ন

মনীষ েদব
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সিনেমা পাড়ায় ‘আেনপইড 

অ্ানরেসটিি’ সিিানে জীেে 

শুরু। সিই সিসেই িনয় উঠনেে 

োঙােীর মে-কাড়া িে সিনেমা 

তিসরর আইডে। এমেসক অিুস্থ 

অেস্থায় িািপািানের শয্ায় 

শুনয়ও সিসে দৃপ্তভানে জাোনি 

পানরে, ‘ছসে সকন্তু িনে’। িরুণ 

মজুমদার, জুোইনয়র ৪ িাসরখ 

িাঁর মৃত্্ িনেও রনয় সিনয়নছ 

িাঁর িৃসটি, িাঁর কীসিতি। আজন্ম 

োমপন্ী আদশতি আর রেীন্দ্রোথনক 

আঁকনড় থাকা মােুষসির সশষ 

যাত্ায় েুনক সছে োে পিাকা, 

িীিাঞ্জসে।

িাঁর সেসমতিি স্বল্প তদন্তির চেসচিত্ 

‘রাঙামাসির পথ’র পণূতিাঙ্গ সচত্োি্ 

রেকাশ করা িনছে। এভানেই 

ওই মিাে সচত্ পসরচােকনক 

শ্রদ্া জাোনছে িণশসতি। এই 

ছসের রেনযাজক সছে ভারনির 

কসমউসেস্ট পাসিতি (মাকতিিোদী), 

পসচিমেঙ্গ রাজ্ কসমসি। 

পসরচােোয় িাঁনক িিায়িা 

কনরসছনেে সিৌিম িােদার।

 িরুণ মজুমদার

স্মরনণ
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বইটা বছর িতেনক পেড়ই িছল, েকনার পর পড়া হেয় 

ওেঠিন; সেব পড়েত শুরু কেরিছ, এমন সময় ভয়�র খবরটা 

আছেড় পড়ল— সালমান রুশিদর উপর ইসলািম েমৗলবাদী বেল 

অনুিমত তরুেণর মারা�ক আ�মেণর খবর। ইিতমেধয্ ওই খবেরর 

আবেহর মেধয্ই— নািক অিত�ত খবেরর অ�হীন �বাহ েথেক তার 

িব�রণ-িবলুি�র মেধয্ই— পেড় েফেলিছ রুশিদ-র এখনও পযর্� 

সা�িতকতম  �কািশত উপনয্াস ‘কীশট্ ’ (২০১৯)। ে�নীয় 

েলখক েসরভানেতস-এর  স�দশ শতেকর  �পিদ কথাসািহতয্কীিতর্ 

‘ডন কুইক্ েসাট’ তথা ’দন িকেহােত’-র অনুষে� রুশিদ েয উপনয্াস 

িলেখেছন, তার রচনাৈশলী বতর্মােন ‘ময্ািজক িরয়য্ািলজম’ বেল 

িচি�ত। েয িতনিট েদেশর মেধয্ রুশিদর জীবনাশন ও ভাবনািচ�া 

আবিতর্ত হেয়েছ, িতনিট েদশেকই জিড়েয়— অেনকােথর্ই জিড়েয়ই— 

এই উপনয্ােসর বহুমাি�ক আখয্ান। ভারত, মািকর্ন যু�রা� ও 

ি�েটন, িতনিট েদেশই েযমন এই উপনয্ােসর ঘটনাভূিম, েতমনই 

িবিচ� স�কর্জােল জিড়ত তার কুশীলেবরাও এই িতন েদেশর 

ভুেগাল, ইিতহাস ও রাজনীিতর মেধয্  ই জািরত।

রুশিদ তাঁর উপনয্াস শুরু কেরন েক�চির� কীশট্  (এই 

উ�ারণিট রুশিদ তাঁর কথারে�র আেগই একিট টীকায় িনেদর্শ কের 

েদন)-এর েয �াথিমক চির�ায়েণ, তােত :

একদা মািকর্ন যু�রা� জুেড় বহু অ�ায়ী িঠকানায় পযর্ায়�েম 

বাস করেতন ভারতীয় বংেশা�ত এক �মাগত সফরবয্�  

েসল্ স্ ময্ান। �মবধর্মানবয়িস ও �মপ�াদ্ ধাবী অনুধাবন 

�মতায় আ�� এই মানুষিট মেনাহীন েটিলিভশেনর েঘার 

মায়ায় পেড় িগেয় জীবেনর এতবড় একটা অংশ ি�� েহােটল 

ঘের িটিভ’র পদর্ায় বেস েথেক কািটেয় িদেয়েছন েয তার ফেল 

এখন িতিন এক অ�ত ধরেনর মি�� িবকাের িব�ল। 

কীশট্ -এর আসল নাম ইসমাইল ইসমাইল, জ� তৎকালীন 

েবা�াইেত, ৈশশব-ৈকেশারও েকেটেছ েসখােনই। মািকর্ন েদেশ এেস 

গা�বণর্ পালটােত না পারেলও নাম পালেট িনেয়েছন— ইসমাইল, 

ইসমাইল েথেক �াইল �াইল। ভাগয্�েম মািকর্ন যু�রাে� �িতি�ত 

এক ‘তুেতা’ �াতা ডাঃ আর েক �াইল-এর ওষুধ বয্বসার সং�ায় 

েসলসময্ান-এর জীিবকায় কমর্জীবন কািটেয়েছন কীশট্ -ইসমাইল-

�াইল। কািহিনর শুরুেতই মি��িবকাের েমাহািব� কীশট্  ভারতীয় 

বংেশা�ত মািকর্ন েটিলিভশেন িবপুল জনি�য়তায় েমািহনী তারকা 

িমস সালমা আর-এর ে�েম পেড় েগেছন, সালমােক   ে�মপ� 

পাঠাে�ন, তাঁর ে�ম জয় কের িনেত কৃতসংক�, েস েরামা�কর 

ে�মািভযােন েবিরেয় পড়েত আ�হী। ওষুধ বয্বসায়ী (আসেল 

সুচতুর মাদক বয্বসায়ী) ডাঃ �াইল �ভাবতই আ�ীয়েক ছািড়েয় 

িদেত বাধয্ হন, তেব েমাটারকম অবসরভাতা িদেয়ই!

ভারেত, ি�েটেন এক একটা পবর্ িচি�ত হেলও ভারতীয় 

বংেশা�ত কুশীলবরাও মুখয্ ভূিমকায় থাকেলও, কীশট্ -এর 

ে�মািভযান ঘেট মািকর্ন যু�রাে�র এক �া� েথেক আেরক �া� 

েবয্েপ, িনেজর েছা� গািড় চািলেয় েছাট েছাট মফঃ�ল শহের 

েমােটেল দু-এক রাি�র আ�য় িনেয়। যা�া একলা শুরু করেলও, 

তার শখ-সাধ-ই�ার �বল শি�র বেলই ‘িনিমর্ত’ হয় তার ই�াসূ� 

এক তরুণ, �থেম কেয়কিদন েকবল কীশট্ -এর েচােখই দৃশয্মান, 

তারপর পূণর্শরীরী, জীব� সহযা�ী।

আজেকর মািকর্ন যু�রাে�র এই পির�মার— বা�ব ��কে�র 

িমেশেলর সূচনায় রুশিদ এক ঐিতহািসক পটিচ� �িথত কের েদন :

দি�ণ এশীয় নৃকুলস�ত িপ�লবণর্ীয় জনজািতর মািকর্ন েদেশ 

অব�ােনর ইিতহাস েবশ িব�াি�কর। িবংশ শতা�ীর আিদ পেবর্ কীশট্  

ও ডাঃ আর েক �াইল-এর একই অনুিমত পূবর্পুরুষ (উপনয্ােসর 

কি�ত পূবর্পুরুষ নন),  এই বংেশর েয �থম �িতভূ মািকর্ন যু�রাে�  

জীিবকাজর্ন করেত এেসিছেলন, তাঁেক ১৭৯০ সােল িবিধব� মািকর্ন 

জািতর �থম অিভবাসন আইেনর িবিধবেল মািকর্ন নাগিরকে�র 

মযর্াদা দান করা হয়িন। ওই আইনানুসাের ‘েকবলমা� �াধীন ে�তা� 

বয্ি�ই’ নাগিরক� দািব করেত পােরন। ১৯১৭ সােলর অিভবাসন 

সালমান
রুশিদ’র 

সা�িতক 
উপনয্াস
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আইন যখন বলবৎ হেলা, তখন ‘িহ�’ু বেল বিণর্ত দি�ণ এশীয়েদর 

মািকর্ন যু�রাে� অিভবাসনই পুেরাপুির িনিষ� হেলা। ১৯২৩ 

সােলর মািকর্ন যু�রা� বনাম ভগৎ িসং িথ� মামলায় সুি�ম েকাটর্ 

িবধান িদেলা েয ভারতীয়েদর সে� ে�তা�েদর জািতগত �েভদ 

এমনই �কট েয, ‘আমােদর জনগেণর িবপুল সমাজ ভারতীয়েদর 

সে� �া�ীকরণ �তয্াখয্ান করেবন।’ তার েতইশ বছর পর লুয্স-

েসলার আইন �িত বছর একেশাজন ভারতীয়েক আেমিরকায় এেস 

নাগিরক� �াি�র অিধকার েদয় (�ভূত ধনয্বাদ!)। তারপর ১৯৬১ 

সােল নতুন অিভবাসন ও জািতস�া আইন দরজা খুেল িদেলা। 

তারপর আেরক অ�তয্ািশত। এবার েদখা েগল িহ�রুা অতঃপর  আর 

মািকর্ন জািতিবে�েষর অনয্তম মুখয্ ল�য্�ল থাকেব না। েসই মযর্াদা 

এবার েথেক আে�া-মািকর্িন স�দােয়র জনয্ সংরি�ত হেলা। এবার 

ভারতীয় অিভবাসীেদর ছাড় েপেয়ই অ�ি�কর ল�ায় পড়ার পালা—

তাঁরা অেনেকই দি�ণ ও পূবর্ আি�কায় ি�িটশ ে�তা� জািতে�েষর 

ভু�েভাগী, এমনিক ভারত ও ি�েটেনও। মািকর্ন যু�রাে�র অেনক 

অ�েলই জািতে�ষী আ�মণ ও অপমান েথেক ছাড় েপেয় তাঁরা 

আদশর্ মািকর্ন নাগিরক হেয় উঠবার �য়ােস �তী হেলন।

পুেরাপুির ছাড় অবশয্ তারা পানিন। ১৯৮৭ সােল জািসর্ 

িসিটেত ডট্ বা�ার গু�াদল ভারতীয় মািকর্ন পিরবারসমূেহর 

�ােসর কারণ হেয় ওেঠ। ‘জািসর্ জানর্াল’ পি�কায় �কািশত 

এক েখালা িচিঠেত এই গু�াদল িহংসা�ক আ�মেণর শাসািন 

েদয়। ‘জািসর্ শহর েথেক ভারতীয়েদর দরূ করেত যতদরূ েযেত 

হয়, আমরা েযেত ��ত। রা�ায় হাঁটেত হাঁটেত আিম যিদ 

েকােনা িহ�েুক েদখেত পাই, আর পিরি�িত যিদ উপযু� হয়, 

েস পুরুষ েহাক বা নারী, আিম তােক আঘাত করেবা। আরও 

চরম েয আ�মণগুেলা আমরা পিরক�না কেরিছ, তার মেধয্ 

রেয়েছ বািড়র জানালা ভাঙা, গািড়র জানালা ভাঙা, পািরবািরক 

সমােবশ ল�ভ� করা।’ এই সম� শাসািনই কাযর্কর হয়। এক 

ভারতীয় পুরুষেক আ�মণ করা হয়। চারিদন পর তার মৃতুয্ 

হয়। একজনেক েকামায় পািঠেয় েদওয়া হেলা। তারপর এল ১১ 

েসে��র, ২০০১। এবার রা�ায় েবেরােত হেল ভারতীয় পুরুেষরা 

িট-শাটর্ পরেত থাকল, যােত েলখা : আমায় েদাষী  েকােরা না, 

আিম িহ�।ু িশেখরা আ�া� হেলন, তাঁেদর পাগিড় েদেখ তাঁেদর 

ইসলািম বেল সে�হ করা হেত লাগল। টয্াি� চালেকরা তাঁেদর 

উই�িশ�-এর উপর, কখনও বা যা�ীেদরও তাঁেদর মেধয্ কােচর 

পািটর্সেনর গােয় ি�কার লািগেয় িদেলন, তােত েলখা: ‘ঈ�র 

আেমিরকােক আশীবর্াদ করুন।’

রূপেক- বা�েব-ক�নায় বািহত এই দীঘর্ আেমিরকা যা�ায় 

কীশট্  ও তার সেদয্াজাত পূণর্শরীরী পু� (ডন কুইকেজাট-এর 

স�ীরূেপ তার নাম হেয় যায় সান্ েচা) এক  মফঃ�ল  শহের  ধাবায় 

েখেত িগেয় দুই িপ�লবণর্ ভারতীয়েক েদেখ অতুয্ৎসােহ �াগত 

িবিনময় করার িকছ�ুেণর মেধয্ই এক জািতে�ষী মদয্প খির�ােরর 

অতিকর্েত গুিলবষর্েণ ওই দুই িনরীহ ভারতীয় িনহত হন। আেরকিট 

মফঃসল শহের কীশট্  সান্ েচা আিব�ার কের, শহের এক ভয়�র 

অিতমারীর �েকােপ মানুেষরা এেক এেক রূপা�িরত হেয় যাে� 

�াৈগিতহািসক িহং� অিতকায় শু�ধর জীেব, দুরমুশ কের িদে� 

ঘরদুয়ার, েদাকান পশরা। আেরক শহের জািতে�ষীেদর হােত �চ� 

িপটুিন খায় সান্ েচা, আঘােত �তিব�ত হয়।  অধর্-অবয্বি�তিচ� 

কীশট্  তারই মেধয্ িটিভেত  অহরহ ভাষণবািজ, জািল মােলর 

বয্াপািরেদর �চার, েখেলা ক�িব�ান, আত�চারী ছায়ািচে�র 

েনশায় বঁুদ হেয় সালমা আর— এর মুেখামুিখ হেয় ে�ম িনেবদন 

কের তাঁেক জয় কের �গর্সুেখর অিভ�তায় পৃিথবীর িবলেয়র সা�ী 

হবার ��সা    েধ িবেভার। কীশট্ -এর মেতাই সালমা আর— এরও 

জ� ও বালয্-ৈক েশার-�থম েযৗবন েকেটেছ েবা�াইেত। প�ােশর 

দশেকর েবা�াইেয়র নগরদপর্েণ রুশিদ পাড়া, রা�াঘাট, েদাকানপাট 

িচি�ত কেরই �া� হননা; তাঁর কুশীলবেদর সে� িবিচ� �তয্� 

স�েকর্ জিড়েয় েনন সুপিরিচত তৎকালীন িচ�তারকা, িশ�ী, 

ি�েকট েখেলায়াড়েদর (কখনও �নােম, � পিরচেয়, েযমন —প�জ 

রায়, মািরও িমরা�া, আশা েভাঁসেল, লতা মে�শকর; কখনও ঈষৎ 

আবডােল ইি�েত, িববরেণ ই�াকৃত িবকৃিত-পিরতর্ন ঘিটেয়, েযমন 

হুেসন বা পেটৗিডর ে�ে�)। পািরবািরক ইিতহােসর তাড়নায় ও 

রাজৈনিতক ইিতহােসর ভয়াবহ িবপযর্য়, দুই-ই িমেল কীশট্ , সালমা 

আর, এমনিক তাঁেদর কািহিনকার (িতিনও এই উপনয্ােসর অনয্তম 

চির�) সকলেকই সপিরবাের অিভবাসী কের। কািহিনকােরর 

ভিগিনর �সে� রুশিদ (নািক কািহিনকার?)— ভিগিন বসিত 

কেরেছন ল�েন— েসই ইিতহাসেক আরও একবার িচি�ত কেরন, 

যু� কেরন মািকর্ন যু�রাে�র সে�, ভারেতর সে�ও।

েবশ, �ীকার করাই যাক, আমােদর কািহিনর অনয্ দুই েদশও 

ভয়ংকরভােব েভেঙেছ, সমান ��িববাদপিরকীণর্ আরও �বল 

িহংসা�ক হেয় উেঠেছ। ওই অনয্ দুই েদেশ কৃ�া� নাগিরেকরা 

িনয়িমত ে�তা� পুিলেশর হােত খুন হয়; নয়েতা আিদ েদ  েশ 

মা-েক েফান করার অপরােধ েহােটল লিবেত বি� হয়; নয়েতা 

এক সাংিবধািনক  সংেশাধনীর দাি�েণয্ ইশকুেল িশশু হতয্া 

সহজতর হেয় যাওয়ায় ইশকুেল িনিবর্চাের িশশুহতয্া হয়। আবার 

অনয্ েদেশ রা�াঘের েগামাংস আেছ, এই সে�হমাে� েগারুর 

পিব�তায় িব�াসী গু�ারা েকােনা মানুষেক িপিটেয় হতয্া কের; 

মুসলমান জনসাধারণেক িশ�া েদওয়ার জনয্ এক মুসলমান 

পিরবােরর আট বছর বয়িস িশশুকনয্ােক ধষর্ণ করা হয়। তারপর 

েবাধহয় আর ইংলয্া�েক জঘনয্তম েদশ বেল িচি�ত করা যায় 

না, ছিুরকাঘােত হতয্ার অপরােধর �মবৃি� সে�ও ল�ন েবাধহয় 

পৃিথবীর  জঘনয্তম শহর নয়। পি�ম ল�েনর এই পাড়ািট 

এখনও েবশ, কােল হয়েতা এখানকার হাওয়াটা পালটােব। 

�া�-এর মািকর্ন যু�রা�, বিরস জনসন-এর ইংলয্া�, 

নের� েমাদীর ভারতবেষর্ জািতৈবিরতা, িহংসা, স�াস, িমথয্ার 

রমরমা, দুনর্ীিতর তা�ব, ওষুধ বয্বসােয়র েলাভলালসার 

এই মহা�লেয় েয েঘার স�েট পীিড়ত সালমান রুশিদ তাঁর 

সা�িতক উপনয্ােস এক ক�কািহিনর রূপক রচনা করেত 

িগেয় কািহিনকথক ও তার কুশীলবেদর একইসে� তাঁর 

কািহিনে�ে� অবাধ ছাড় িদেয় পরেত পরেত সতয্-িমথয্ার 

জটাজােল  সমাকীণর্ এক মহা পৃিথবী রচনা কের বা�ব জীবেন 

িনেজও েযন তার অ�গর্ত হেয় েগেলন েচারা আ�মেণ ও 

িমিডয়ােলােক তাঁর �ত অ�ধর্ােন।
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ভূিমকা

মােঝ মােঝ ভািব, মানুষ িক সব েদেখন, েশােনন, িবচার 

কেরন? অনয্ায় েদখেল �িতবাদ কেরন? তা হেল পি�মবাংলায় 

এমন একটা সরকার িতন বার িনবর্াচেন েজেত কী কের ? শুধুই 

েভাট লুটেক কৃিত� েদব ?  মানুষ িক েবােঝ না েয এই বাংলার 

িশ�া, সং�িত, অথর্নীিত, সমাজনীিত, মানবনীিত— সব �ংস 

করার সুপিরকি�ত ই�া িনেয় এই সরকার কােজ েনেমিছল? 

েক জােন এেদর েপছেন িবেদিশ-�েদিশ কত টাকা েখেটিছল 

পি�মব� েথেক বামপ�ী তথা ‘কিমউিন�’ শাসন উৎখাত করার 

জেনয্? িক� বামপ�ী শাসন েশষ করার েচেয়ও আরও েবিশ িকছু 

েচেয়িছল এরা, একটা েগা�ীর ৈনিতক েমরুদ� আর মূলয্েবাধেক 

স�ণূর্ �ংস করা, িশ�া যার িভি�। নইেল তােদর অপশাসন 

দীঘর্�ায়ী হেব না। এ �বে� েসই �কে�র মানিচ�টা ধরবার 

েচ�া আেছ। তথয্গুিল অেনেকর জানা, আিম শুধু উে�শয্ আর 

�বণতাগুিলেক েদখােনার েচ�া করব। এটাও মেন রাখেবন েয, 

এেদর পিরক�না শুধু িশ�াে�ে�র সীমানােত আটেক থােকিন, 

�াভািবকভােবই তার বাইেরও নানা ে�ে� �সািরত হেয়েছ।  

েদশ আর রাজয্— দুই সরকারই েদেশর নাগিরকেদর েমৗিলক 

অি�ে�র পে� অবা�র নানা উেদয্ােগ বয্�। ভয়াবহ েবকাির 

সমসয্ার সমাধােনর েচেয় নতুন সংসদ ভবন, অেশােকর িহং� 

িসংেহর ��, রামমি�র, আর রােজয্ নানা অনুদান িদেয় েশৗিখন 

িভ�েকর সংখয্াবৃি� করার িবপুল আেয়াজন চলেছ। নারীধষর্ণ 

ও দুবর্লতর েগা�ীর �িত িনযর্াতন থামেছ না, সা�দািয়কতা আর 

ধমর্া�তার িবষবাে� বাতাস ভারী করা হে�। তেব এ েলখায় িশ�া 

িনেয়ই আমােদর মূল উৎসাহ। এই অিতমারীর সমেয় আর ‘সুেযােগ’ 

িশ�ােক েকান পাতােল েপৗঁেছ িদেত চাইেছ রা� তাই িনেয়ই আমােদর 

আেলাচনা। এ আেলাচনায় তথয্ আর সংবােদর েচেয় মূল ��গুিল 

িনেয় আমরা কথা বলব, তথয্ ইতয্ািদ অনয্� লভয্ বা বহু�াত এবং 

�িতিদনকার সংবাদপে� �চািরত হে� বেলই।

িশ�ার মূল কথা হেলা একদল িবেশষ� বা �ানী আর 

িবেশষ িবেশষ কােজ সুদ� মানুষ তাঁেদর অিজর্ত �ান ও দ�তা 

পেরর �জে�র কােছ েপৗেঁছ েদেবন। এই ‘�ান’-এর মেধয্ 

থাকেব িবষেয়র �ান, েসই সে� মানবসভয্তার সে� স�িতপূণর্ 

মূলয্েবােধর �ান। েসই সে� েকানও একটা কােজ কুশলতা। এই 

আদান�দােনর কাজ িনর�র না চলেল মানুেষর সবর্নাশ এবং সব 

মানবস�ােনর কােছ না েপৗছঁােলও জািতর িবপুল �িত। েয রা� 

তার �জার উ�িতসাধেনর জনয্ সংিবধােনর �ারা আব�, তােক 

এই িশ�ার বয্ব�া করেত হয়, এটা তার দািয়�।  ভারেতর মেতা 

েদেশ এ দািয়� রাে�র আরও েবিশ, কারণ এখােন �চুর মানুষ 

দাির�সীমার িনেচ বাস কের, �চুর মানুষ (�ায় এক চতুথর্াংশ) 

এখনও িনর�র এবং এখােন িশ�ােক েমৗিলক অিধকার বেল 

সরকারই �ীকার কেরেছ। ফেল একটা িশ�া�শাসন (ম�ক, 

নানা েবাডর্, কাউি�ল ইতয্ািদ—জাতীয় ও রাজয্ উভয় �ের) ৈতির 

করেত হয় এবং তারা একবাের অ�নওয়ািড় েথেক িব�িবদয্ালেয়র 

উ�তম িডি� পযর্� সম� পযর্ােয়র (�াথিমক, মাধয্িমক, 

উ�মাধয্িমক, �াতক, উ�র�াতক, গেবষণা এবং তার মেধয্ 

নানা �র) ও সম� িবেশষ�তার (ইি�িনয়ািরং, ডা�াির, আইন, 

বয্বসায় পিরচালনা—এবং তার নানা �র ও িব�ার) িশ�া আর 

�িশ�েণর বয্ব�া কের। অ�নওয়ািড় জাতীয় �াক-�াথিমক 

িশ�ােক� েথেক িবশাল �ল- কেলজ-িব�িবদয্ালয় বয্ব�া িনিমর্ত 

ও পিরচািলত হয়, মূলত রাে�র উেদয্ােগ।

পিব� সরকারপিব� সরকার

িশ�া

�ংেসর

ষড়য�

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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রাে�র পাশাপািশ েবসরকাির উেদয্াগও থােক িশ�াদােনর।  

গণতে� এর অনয্থা হওয়ার উপায় েনই, সমাজতাি�ক রা� হেল 

িশ�া শুধু রাে�র দায় হেতা। তােত িশ�ায় েকানও ৈবষময্ ৈতির 

হেতা না, সকেলই এক ধরেনর িশ�া েপত। এই েবসরকাির 

িশ�াবয্ব�ার েবিশরভাগ েদেশই এর দুিট ধারা— েকানও ধেমর্র 

সে� সংি�� েকানও িমশেনর �ল এবং স�ণূর্ত েবসরকাির 

উেদয্াগ। ভারেত নানা শাখার ি��ান িমশনািরেদর �ল ও কেলজ 

িশ�া বয্ব�া বহুিদন েথেকই �চিলত— েসগুিলর সুনাম ও মযর্াদা 

দুইই কমেবিশ ৈতির হেয়িছল। ভারেত অনয্ ধেমর্র িনয়�েণ 

রামকৃ� িমশন, কৃ�মূিতর্ ফাউে�শন, �ী অরিব� আ�ম বা 

খালসা �লগুিল স�ে�ও একই কথা বলা যায়। তেব অনয্ানয্ 

েবসরকাির উেদয্াগগুিল মূলত বয্াবসািয়ক, অনয্ েয েকানও 

বািণেজয্র মেতাই।  িক� তাও কখনও কখনও সরকাির বয্ব�ার 

েচেয় আকষর্ক হেয় ওেঠ, কারণ েসখােন িশ�ার উৎকেষর্র সে� 

সমােজর এিলটসুলভ, িবেশষত ইংেরিজ ভাষার বচনকুশলতার 

সে� পি�িম ধরেনর েকতারও িশ�া েদওয়া হয়, যা এই �া�ন 

উপিনেবশগুিলেত অিভভাবকেদর কােছ খুবই আকািঙ্�ত। আেছ 

এক িবশাল সহায়ক বয্ব�া, যার কথা িনেচ বেলিছ আমরা।   

দুেযর্ােগর শুরু, অিতমারীর িবক� িশ�াবয্ব�া

এমন কথা বলা উিচত হেব না েয, অিতমারীর আেগ িশ�ার 

সুবণর্যুগ চলিছল, কী েদেশ, কী রােজয্। গুগেল নয্াশনাল 

�য্ািটি�কাল কিমশেনর একিট নমুনা সমী�া �কািশত 

হেয়িছল েক�ীয় সরকােরর, তােত েদেখিছলাম েয ২০১৭-১৮েত 

৭৭.৭%-এর মেতা সা�রতা হেয়েছ েদেশ।  ২০১১েত তা িছল 

৭৪.৪ শতাংেশর মেতা।  তার মােন তার আেগর সাত বছের মা� 

িতন শতাংশ সা�র হেয়েছ।  তার আেগর দশ বছেরর সা�রতা 

িছল ৭৪.৪ শতাংশ।  তার আেগর দশ বছেরর তুলনায় তা ৯.২ 

শতাংেশর মেতা েবেড়িছল, িক� তার আেগর দশ বছেরর তুলনায় 

কম িছল েসই বিৃ�। 

অিতমারীর কারেণ যা হেলা, িশ�ার ৈদনি�ন কাজ েযখােন 

চেল, েসই িশ�ালয়গুিল ব� হেয় েগল অিনিদর্�কােলর জনয্। 

েছেলেমেয়রা ঘের বি� হেয় পড়ল। �াসঘেরর িবক� যা ৈতির 

হেলা, অনলাইন িশ�া, যা িনেয় িকছ ু েলাক অনুিচতভােব 

উ�িসত হেয় উেঠিছল, তার বয্থর্তা খুব স�র �কট হেয় উঠল। 

অিচেরই েবাঝা েগল েয, তা একািধক িদক েথেক �াসঘেরর 

িশ�ার িবক� নয়। �থমত, তা সবর্া�ীণ িছল না। ভারত নােম 

েদশটার উ�য়ন সমানভােব সকেলর কােছ েপৗছঁায়িন, তাই 

যােক ‘িডিজটাল িডভাইড’ বেল তা এখােন বহাল তিবয়েত 

বতর্মান। ভারেত ২০২০েত ১৫% �ােম ই�ারেনেটর সুিবধা 

িছল, দশ শতাংশ বািড়েতও কি�উটার ইতয্ািদর অি�� িছল 

না। ই�ারনয্াশনাল েটিলকিমউিনেকশন’র িহসাব এই সব। 

পি�মবাংলার সরকাির �েলর মা� ৪০% ছা� অনলাইন �াস 

করেত েপেরেছ, েবসরকাির �েল েপেরেছ নািক ৬৫ শতাংশ। তার 

ফেল ৈতির হেয়েছ এক ‘িডিজটাল লািনর্ং েডিফিসট’ বা ‘আকািশ 

িশ�ার ঘাটিত’। অথর্াৎ িশ�া েপৗেঁছায়ই-িন বহুলাংশ ছাে�র 

কােছ। েয িশ�ােক নাগিরেকর একটা েমৗিলক অিধকার িহসােব 

�ীকার কেরিছ আমরা ২০০৯ সােল আইন কের, েসই িশ�া েথেক 

িবপুলসংখয্ক েছেলেমেয় বি�ত হেয়েছ। েয সংখয্ালঘুর কােছ ওই 

তরলীকৃত িশ�া েপৗেঁছেছ তােদর কােছ কী পিরমােণ আর আকাের 

েপৗেঁছেছ তার েকানও িহসাব েকউ িনেয়েছন িক না জািন না। 

কারণ তুলনায় উপেরর �ােসর েছেলেমেয়েদর কথা বাদ িদেল, 

িশশুবয়িসেদর মেনােযাগ, মানিবক সং�শর্হীন চলি��মূিতর্র 

সে� েযাগােযাগ �াপন কের িশ�ার অনভয্াস,অিভভাবকেদর 

সহায়ক ভূিমকা— ইতয্ািদর মধয্ িদেয় তােদর িশ�া কতদরূ 

এিগেয়েছ তা বলা মুশিকল। 

অনয্িদেক �তয্� িশ�ার সুেযাগ হঠাৎ �তয্াহৃত হওয়ায় �চুর 

েছেলেমেয় �ল-ছটু হেয়েছ।  েমেয়েদর অকােল িবেয় হেয়েছ, 

েছেলরা বাবার সে� চােষর, ইটভাটার বা বাজাের িজিনস িব�েয়র 

কােজ েলেগ পেড়েছ তার খবর কাগেজ বহুল �চািরত হেয়েছ। 

মানবস�েদর এই িবপুল অপচয় েদেশর একটা �জ�েক �ায় প�ু 

কের িদেয়েছ বলা যায়। তবু এখন ইউিনফমর্ পরা েছেলেমেয়েদর 

�েল যাতায়াত শুরু হেয়েছ, েসটা একটা আশার ল�ণ।  

পরী�াবয্ব�ায় রাে�র েভজাল িম�ণ

অনলাইেন িশ�ার েতা এই গিত, তার উপর অনলাইেন 

পরী�াবয্ব�া �ায় একটা �হসেনর পিরণত হেয়িছল রাে�র 

েসৗজেনয্। এ কথা আজ নতুন কের বলার িকছ ুেনই েয, িশ�া 

শুধু একটা িডি� বা িডে�ামার জনয্ নয়, আমরা উপের েস কথা 

বেলওিছ।  যিদও ভারেতর নানা জায়গায় েবসরকাির বয্ব�ায় 

িডি�র েদাকানদাির শুরু হয়িন তা নয়, তব ুবয্াপকতর িশ�াবয্ব�া 

এখনও পরী�ােত িব�াস কের এবং তার নানািবধ বয্ব�া—�াস 

ঘর েথেক িবশাল ‘গণপরী�া’ বা public examination পযর্� 

িনমর্াণ কেরেছ।  রােজয্ আর েকে�র েবাডর্, কাউি�ল, এবং 

িব�িবদয্ালেয়র পরী�ািবভাগ িনয়িমত তার আেয়াজন কের থােক। 

সাধারণভােব এই িশ�া ভারেত িলিখতভােব েনওয়া হয় (হয়েতা 

েকাথাও তার েমৗিখক অংশ থােক)। িবেদেশ, িবেশষত মািকর্ন 

যু�রাে� টামর্ বা েসেম�ােরর েশেষ েপপার িলেখ জমা েদওয়া, 

‘েখালা-বই’ পরী�া (open-book examination) ইতয্ািদ এ 

েদেশর িব�িবদয্ালয় �র পযর্� িশ�া বয্ব�ায় বয্াপকভােব গৃহীত 

হয়িন। এ েদেশ আইআইিট িকংবা আইএসআই ইতয্ািদ �িত�ােন 

হয়েতা এর েকানও েকানও প�িত কখনও চালােনা হয়। সাধারণ 

িব�িবদয্ালেয় উপেরর িদেক েকাথাও েকাথাও িথিসস-েপপার 

পরী�ার অ� িহসােব যু� হয়। �েলও েছেলেমেয়েদর নানা 

রকেমর ে�ােজ�-ওয়াকর্ করােনা হয়। এই েশেষর বয্াপারটা 

অেনক সময় অিভভাবকেদর মাথাবয্থা হেয় দাঁড়ায় আমরা জািন। 

এইসব সে�ও ছাে�র �ান বা দ�তা কতদরূ অিজর্ত হেলা েসটাই 

যাচাই করার উপায় হেলা পরী�াবয্ব�া।  

সমা�রাল িশ�া আর পরী�ার বয্ব�া

আিম যখন এই কথাগুিল িলখিছ তখন আিম েয এর একটা 

িবক� আর সহায়ক বয্ব�া গেড় উেঠেছ, েস স�ে� অনবিহত নই। 

তা হেলা �াইেভট িটউশন বয্ব�া। পি�মবাংলায় তার রমরমা খুব 
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েবিশ, িক� অনয্ �েদশগুিল তা েথেক খুব মু� তা বলা যােব 

না। ভুবেন�ের ‘�ােসজ’ বেল একটা বয্াপার আেছ, মধয্ �েদশ, 

মহারা� এই সব রােজয্ও েরল ে�শেনর ধাের ধাের ‘�ােসজ’ গেড় 

উেঠেছ, েযগুিল আসেল িটউেটািরয়াল। এেতও নানা দুনর্ীিতর 

েচারাগিল ৈতির হেয়েছ, �� ফাঁস এবং নানা ‘�য্াম’-এর বীজতলা 

এগুিল। অনয্�ও �েলর িশ�ক যিদ ওই �েলরই ছা�-ছা�ীেদর 

পড়ান তা হেল অ�ত �েলর িনজ� পরী�ায় দুনর্ীিতর একটা 

সুেযাগ গেড় ওেঠ, েয জনয্ �ায়ই িশ�কেদর িটউশন ব� করার 

একটা ��াব ওেঠ।  িদি�েত আইএএস এবং এরকম নানা 

পরী�ার িটউেটািরয়ালগুিলও এইভাব �� ফাঁস করার চে� 

জিড়ত বেল শুেনিছ, ফেল িশ�ার নানা �েরই এই শটর্কাট বয্ব�া 

চালু হেয়েছ আমােদর েদেশ।

এমনটা গেড় ওঠার কারণ সবাই জােনন। িশ�করা েয সব 

বই পেড়েছন, এমনিক ছা�েদর েয সম� পাঠয্ বই েলখা হেতা 

তার ভাষােতও একটা আিধপেতয্র েচহারা িছল— ছা�রা িনেজরা 

পেড় তা খুব কম বঝুেত পারত। রবী�নাথ এই বয্াপারটা বহুিদন 

আেগ বেুঝিছেলন। এখনও সব �েরর পাঠয্ বইেয়ই েকাথাও 

না েকাথাও ওই আিধপেতয্র ছায়া আেছ। আেছ িশ�কেদর 

দিৃ�ভি�েতও। নইেল, একটা দ�ৃা� িদেয় বিল, �াস ি� েথেক 

বাংলা বয্াকরণ পড়ােনা শুরু হেতা না। তােত যা সমসয্া হেয়েছ তা 

একািধক। �থমত আমােদর েদেশ িশ�া আর সা�রতার অসম 

িবকােশ অিধকাংশ অিভভাবক িনেজর স�ানেদর েলখাপড়ায় 

যেথ� সহায়তা করেত পােরন না, ফেল িটউশন বা িটউেটািরয়ােল 

পাঠান, আর দুই, পুেরা পরী�াবয্ব�ায় েগাদা-েগাদা ছাঁকা �� আর 

ছাঁকা উ�েরর অভয্াস ৈতির হেয়েছ, িনেজ বেুঝ িনেজর ভাষায় 

উ�র েলখার অভয্াস ৈতির হয়িন। আর বাংলা/মাতৃভাষা আর 

ইংেরিজ েবিশর ভাগ বইেয়র ভাষা েশখােনার জনয্ ছা�-ছা�ীেদর 

ভাষাদ�তাও দুবর্ল েথেক যায়। এখন একিদেক এমিসিপ ধরেনর 

�ে� টানা েলখার অভয্াস কেম আসেছ, অনয্িদেক �াস ি�েতই 

বয্াকরেণর কচকিচ ধিরেয় েদওয়া হে� ইংেরিজ মাধয্ম নানা �েল, 

ওই বইেয়র ভাষা েশখােনার জেনয্, তােত ভাষা�ান নড়বেড়ই 

েথেক যাে�। ফেল মুখ�িবদয্ার উপর েজার পড়েছ। তার েথেক 

কেব আমােদর �লিশ�া েবেরােত পারেব জািন না। কারণ 

পরী�াপ�িত িনেয় েকানও গুরু�পূণর্ ভাবনািচ�া শুরু হেয়েছ 

বেল মেন হয় না। 

তাই প�াশ-ষাট বছর আেগ েযখােন একেশােত ষাট পাওয়া 

এক অিতশয় ক�কর বয্াপার িছল এখন েসখােন ষাট েপেল ঘের 

কা�াকািট পেড় যায় এবং শতকরা ন�ই েথেক একেশা পাওয়া 

েকানও সমসয্াই নয়। এেত েদেশ েমধা এবং ভাষাদ�তা বাড়েছ 

তার েকানও পিরসংখয্ান আমরা পাইিন। তার ফেল িবেশষ কের 

কেলজ িব�িবদয্ালয় �ের �ােস ছা�-ছা�ীেদর উপি�িত �মশ 

কমেছ। 

অিতমারীকালীন পরী�া আর তার লঘুকরণ 

অিতমারীর সমেয় �ােসর পড়ােশানা িবি�ত হেলা এবং �েলর 

ছিুট বািড়েয় িদেয় তােক আরও অনাবশয্ক করার েচ�া করা হেলা। 

এর মেধয্ ২০২১-এর মাধয্িমক আর উ�মাধয্িমক বা িদি�র 

নানা েবােডর্র তার সমেগা�ীয় নানা পরী�া এল, িব�িবদয্ালেয়র 

পরী�গুিলও িনেত হেলা।  �ায় সবই হেলা অনলাইন উপােয়।

অনয্ েকানও িবক� িছল না, এই েদাহাই এখন সবাই েদেব, 

উপায় থাকেলও, িবেশষত ২০২১-এর উ�মাধয্িমক অফলাইেন 

েদওয়া েযত, েসই ইিতহােসর মেধয্ যাি� না। িক� অনলাইন 

পরী�া, তা েস �াস েট�ই েহাক, আর গণ-পরী�াই েহাক, 

তােত েয একটা ঢালাও ফাঁিকবািজর সুেযাগ ৈতির হেলা, আশা 

কির েসটা েকউ িনেজেদর কােছ অ�ীকার করেবন না।  পরী�ার 

ফলও হেয়েছ েসইরকম, ছা�-ছা�ীেদর �লবয্ােগ ন�র েঢেল 

ভিতর্ করা হেয়েছ। ২০২১ সােলর মাধয্িমেক শতকরা একেশাজন 

পাশ কেরেছ, আর উ� মাধয্িমেক একেশারই কান েঘঁেষ িগেয়েছ 

ফলাফল।  

িক� �ে�র মুেখ পেড়েছ এই ফলাফেলর িব�াসেযাগয্তা। 

আমােদর মেন আেছ ১৯৭০-এর বছরগুিলর কথা যখন ইি�রা 

কংে�েসর তরুণ তুিকর্ আর তােদর দলবল হাই েবে� েছারা েগঁেথ 

েরেখ পরী�া িদত, নজরদারেদর দরজার বাইের বার কের দরজা 

ব� কের বই খুেল টুকত। তা সে�ও পরী�া িপিছেয় িগেয়িছল 

কেয়ক বছর, ফল েবেরােত দু’-িতন বছর লাগত।  উ�রব� 

িব�িবদয্ালেয় িতন বছর এমএ পরী�া ব� িছল, তখন কলকাতার 

এক রবী�িবেশষ� অধয্াপকেক িনেয় িগেয় ছা�-ছা�ীেদর 

পাঁচিমিনট মুেখ �� কের মুেখ উ�র িনেয় এমএ বেল েঘাষণা 

করার বয্ব�া কেরিছেলন দাশগু� পদিবর এক উপাচাযর্, িক� 

িশ�ক সিমিত আদালেতর হ�ে�েপর বয্ব�া কের তা ব� কের। 

আসেল দু’ে�ে�ই েছেলেমেয়েদর েযন ফাঁিকবািজেত দী�া 

েদওয়ার একটা চমৎকার আেয়াজন চলেছ, রা�— তা েস েক�ই 

েহাক, আর রাজয্ই েহাক— িশ�া বয্াপারটােকই আর গুরু� িদেয় 

ভাবেত রািজ নয় বেল মেন হে�। পরী�ার অবমূলয্ায়ন তারই 

িচ�। তােদর ��েয় িকছ ুছা�-ছা�ীও িবপেথ চািলত হেয়েছ। 

তারা অনলাইন পরী�ার দািব করেছ, বা েফল করেল পাশ কিরেয় 

েদওয়ার জনয্ পেথ িমিছল করেছ। আিম এই ছা�-ছা�ীেদর 

েদাষ িদই না। সরকাির দলই তােদর খয্াপায়, কারণ এই দেলর 

েলােকরাই যাদবপুেরর �েল েটে� পাশ কের েদওয়ার জনয্ �ধান 

িশি�কার কােছ দরবার কেরিছল, উ�রবে�র েমঘনাদ সাহা 

কেলেজ ও অনয্� �কাশয্ েটাকাটুিকর অিধকার েচেয়িছল, এেদর 

ডা�ার েনতাই িনেজর েছেলর ডা�াির পরী�ার ঘের িসিসিটিভ 

ব� রাখার দািব জািনেয়িছল। বাম�ে�র সময় স�েরর বছরগুিলর 

েয গণেটাকাটুিক বহুলাংেশ ব� করা িগেয়িছল তা তৃণমূেলর সমেয় 

আবার চমৎকার িফের আেস, এটা গুজব বা রটনা নয়। েদশ আর 

রাজয্েক নীিত�� না করেল দেল দেল অপরাধী ৈতির হেব না, আর 

দেল দেল অপরাধী না ৈতির কের লুেটর শাসন �ায়ী করা স�ব 

নয়— িহসাবটা স�বত এইরকম।    

ভিতর্ আর েতালাবািজ

এর আেগ ভিতর্র ে�ে� িবপুল েতালাবািজ হেয়েছ, েস েকানও 

েগাপন খবর নয়। েতালাবািজর শুরু ফরম েতালা েথেক। ফরম 
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েতালা েতা েশষ কথা নয়। ফরম ভিতর্ করেতও শাসকদেলর 

এেজ�রা িন�য় �াি�র বয্ব�া কেরিছল, কারণ ভারেতর ছা� 

েফডােরশেনর সদসয্রা িবেন পয়সায় ফরম ভিতর্ করেত িগেয় 

আ�মেণর িশকার হেয়েছ। তার পর ভিতর্। িবষয় অনুসাের েষােলা 

েথেক িবশ হাজার দর উেঠেছ। কেলেজর ভিতর্র তািলকায় সািন 

েদওেলর নামও েদখা িগেয়েছ। তার মােন, তৃণমূল ছা�পিরষেদর 

েনতারা (কেলেজ ইউিনয়ন না থাকেলও তারা ি�ি�পালেক 

পিরচালনা কের) বা তৃণমূলপ�ী িশ�াকমর্ীরা তািলকায় েমধাস�� 

েযাগয্েদর বি�ত কের িকছ ুভুেয়া নাম ঢুিকেয় রােখ তািলকায়, 

পের ওই ভুেয়া নামধারীরা �াভািবকভােবই ভিতর্ হেত আেস না, 

তখন িনলােমর মেতা দর েহঁেক েসই িসটগুিল িবি� হয়। তাই 

হেয় আসেছ। এর আেগ অনলাইেন ভিতর্র �য়াস ভ�ল করা 

হেয়েছ। এবাের (২০২২) সরকােরর সাড়�র েঘাষণা সে�ও েশষ 

মুহূেতর্ অনলাইন বয্ব�া করা স�ব হেব না বেল েঘাষণার েয যুি� 

েদওয়া হেয়েছ তা সতয্ না �তারণা— েস িবষেয় �� েদখা িদেয়েছ।  

কেলজ ফা� েথেক অেঢল টাকা তারা েয েকানও অজুহােত পাে�, 

স�িত গুরুদাস কেলেজর জলসায় গায়ক েক েক’র মৃতুয্েত 

েসই কদযর্ সতয্টা েবিরেয় পেড়েছ। ছা�েদর ইউিনয়ন েযখােন 

অি��হীন, অথচ তথাকিথত ইউিনয়ন টাকা পায় কী কের, েসই 

�ে�র উ�র েনই।    

িনেয়াগ ও তার দুনর্ীিত

আদালেতর নানা িস�াে� এবং িসিবআই আর ইিডর উ�াটেন 

কুৎিসত ছিবটা েবিরেয় পড়ার পর দুনর্ীিত িনেয় সংবাদমাধয্মগুিল 

মুখর, নীল রেঙর সরকাির িব�াপেনও তার কদযর্ দুগর্� চাপা 

েদওয়া যাে� না। েদখা িগেয়েছ, �প িড েথেক শুরু কের 

�াইমািরর েটট পরী�া আর তার িভি�েত �াইমাির আর আপার 

�াইমািরেত িনেয়াগ, এসএসিস’র পরী�ার িভি�েত মাধয্িমক 

আর উ�মাধয্িমেকর নানা �ের িনেয়াগ—সব ে�ে�ই ল� ল� 

টাকা হাতবদল হেয়েছ, বাংলার সম� েজলায় শাসকদেলর েনতারা 

টাকা তুেলেছ ভাবী িশ�কেদর কাছ েথেক, তা কেয়কেশা েকািট 

টাকা হেব। কেলজ িব�িবদয্ালয় �েরও িনলর্� দুনর্ীিত হেয়েছ, 

ম�ীর ড�েরট িনেয়ও হেয়েছ, আরও তথয্ িন�য়ই �কােশয্ 

আসেব। দুনর্ীিত শুধু িনেয়ােগ নয়, দুনর্ীিত নানা বদিল, দুনর্ীিত 

পেদা�িতেতও।  আমার িহসাব ভীরুর িহসাব, ঘুেষর টাকার 

পিরমাণ কেয়ক হাজার েকািটও হেত পাের। েসই টাকা একজন 

ম�ীর পেকেট আর িবলােস বয্য় হেয়েছ তা িব�াস করা শ�, 

উপরমহল েথেক হাজার হাজার মানুষ এই লুেটর মধু েখেয়েছ বা 

েখেয় চেলেছ। এই েগল দুনর্ীিতর একটা িদক।

আর একটা িদক হেলা, টাকা িনেয় বা �ভাবশালীর �ভােব, 

অেযােগয্র িনবর্াচন, েযােগয্র ব�না। েযাগয্, পয্ােনেল নাম-

েতালা েছেলেমেয়েদর বি�ত কের অৈবধ কিমিটর সুপািরেশ 

হাজার হাজার অেযােগয্র চাকির হেয়েছ, শুধু দেলর েলাক বেল 

নয়, টাকার িবিনমেয়, �ভাবশালীেদর �ভােব। আদালত এর 

�িতিবধান কেরেছ বেল আদালেতর �িত আমরা কৃত�, িক� 

এরকম আরও হাজার হাজার �াথর্ীর দািবর েকানও সুরাহা হয়িন। 

ভাবী িশ�েকর এক দল কলকাতার রা�ায় বা গা�ী মূিতর্র 

পাদেদেশ পাঁচেশা িদেনর েবিশ ধের ধরনায় বেস আেছ, তােদর 

মুেখর িদেক তাকােনা যায় না।  এখনকার িশ�াম�ী বেলেছন, দল 

করেল চাকির পােব না, এমন হয় না িক ?  মুখয্ম�ীও বেলেছন, 

শত শত চাকির িদেল দু’-একজন কােছর েলাকেক চাকির েদওয়া 

েযেতই পাের।  ইি�তটা এই েয, তারা েযাগয্ েহাক, না েহাক, 

েসটা ধতর্বয্ই নয়।  না, শুধু দল করেলই সকেল সুেযাগ পায়িন।  

তার সে� জিমটিম িবি� কের টাকাও িদেত হেয়েছ।  এ ে�ে� 

অেযাগয্তা েযন একটা সািটর্িফেকট।  বলা হেয়েছ খাতায় িকছ ুনা 

িলখেত, সাদা খাতাই েয়াগয্তার �মাণ।  �াস ফাইভ পাশ কেরিন, 

�য্াকেবােডর্ একটা সাধারণ িবেয়াগ অ�ও করেত পারেছ না, এমন 

িশ�েকর ছিব েহায়াট্সঅয্ােপ সং�ািমত হেয়েছ। মানুষ আর কত 

েদখেব, কত শুনেব ?

আিধকািরেকরা আর পুিলেশরা ওই টাকার সং�হ আর চালােন 

সাহাযয্ কেরেছ।  এবং আমরা েদখব েয দুনর্ীিত শুধু িশ�াে�ে�র 

চাকিরেত সীমাব� নয়।   

�ল-কেলেজ শনূয্পদ

িনেয়ােগর িপছেন েয ভয়াবহ সতয্টা আেছ তা হল �ল-

কেলজ-িব�িবদয্ালেয় অজ� িশ�েকর শূনয্ পদ। এই দুনর্ীিতর 

ডামােডােলর মেধয্ও যা েলােক খুব জানেত পারেছ না তা হেলা, 

�ল-কেলেজ বহু পদ শূনয্। �িতিদন খবেরর কাগেজ েবেরাে� 

খবর। শুধু বামপ�ী কাগেজ নয়, কলকাতার জনি�য়তম 

ৈদিনেকও। পদ শূনয্ লাইে�িরয়ােনরও, কারণ এই সরকার 

বাম�� সরকােরর আমেলর সুগিঠত লাইে�ির-বয্ব�ােক �ংস 

করেত ব�পিরকর। লাইে�িরেত মুখয্ম�ীর বইগুিল সরকাির 

িনেদর্শ িদেয় হাজার হাজার কিপ েকনােনা হেয়েছ, িক� একজন 

েজলা-লাইে�িরয়ান হয়েতা িতনিট েজলা েদখেছ। িশ�েকর পদ 

শূনয্, একজন �প িড কমর্ী পুেরা একটা �ল চালাে�ন িকছু 

আংিশক সমেয়র িশ�কেদর িদেয়। েদড় হাজােরর েবিশ �াথিমক 

�ল ব� হেয় িগেয়েছ— িশ�ক েনই, তাই ছা�ও আেস না।  �েলর 

এই ৈদনয্দশা, আর কেলজগুিলেত চুি�িভি�ক িশ�ক, ে�ট 

এইেডড িশ�ক িনেয়ােগর নােমও িন�য় অজ� দুনর্ীিত হেয়েছ, 

তাও �কােশয্ আসেত পাের অদরূ ভিবষয্েত, আমরা এমন আশ�া 

করিছ।  কারণ েসখােনও, িবনামূেলয্ নয়, হয়েতা টাকা িনেয়ই, 

দেলর তুলনায় অেযাগয্ েলােকেদর চাকির েদওয়া হেয়েছ, এমন 

হওয়াই স�ব। পাবিলক সািভর্স কিমশেন ডি�উিবিসএস �াথর্ীর 

ন�র শূনয্ েথেক কেয়ক গুণ েবেড় েযেত পাের! 

দািব করা হে� িতিরশটা িব�িবদয্ালয় করা হেয়েছ, যা িমেথয্। 

েগাটা পেনেরা িব�িবদয্ালয় আেগই িছল। িক� এই �ে�র উ�র 

েকউ িদেত উৎসাহী নয় েয, েসগুিল চলেছ কীভােব ?  ক’টা িবভাগ 

আেছ েসগুিলেত, িবভাগিপছ ু কতজন �ায়ী িশ�ক, কত জন 

অ�ায়ী? পুরােনা িব�িবদয্ালয় বা কেলজগুিলর �ায়ী পদগুিলেত 

কত জন েলাক আেছ এখন, কতজন অ�ায়ী ঢুেকেছন। যাঁরা 

ঢুেকেছন তাঁরা কীভােব ঢুেকেছন? এই �� িশ�ক স�ে� েযমন 

করা েযেত পাের েতমনই �প িড েথেক শুরু কের িশ�াকমর্ীেদর 



 120

স�ে�ও করা েযেত পাের, এমনিক েরিজ�ার উপাচাযর্ সহ 

উপাচাযর্েদর স�ে�ও করা েযেত পাের। িশ�া িবভাগীর বাইেরও 

েয সব িনেয়াগ হেয়েছ, দমকেল বা খাদয্ সরবরাহ িবভােগ, পুিলেশ 

এবং অনয্�— েসগুিলও সে�েহর ঊে�র্ নয়। 

ভুল িশ�া

িশ�ার কনেট� বা িবষয়ব� িনেয় বহুিদন েথেক েক�ীয় 

সরকার দুভর্াবনা করেছ, েসটা সকেলর েচােখ পড়েছ না এমন নয়। 

তা িনেয় অেনক েলখা হেয়েছ, ফেল আমরা এখােন আর িব�ািরত 

বলেত চাই না। আরএসএস িহ��ুবাদীরা পুরাণেক ইিতহাস বেল 

চািলেয় নানা আধুিনক ৈব�ািনক আিব�ারেক �াচীন ভারতীয় 

আিব�ার বেল দািব করেছ, েযমন গা�ারীর শত স�ান ে�ম েসল 

�যুি�র দান, রাবেণর ল�ার এয়ারেপােটর্ ৩৪ না কত রকেমর 

িবমান িছল, মহাভারেত স�েয়র েচােখর সামেন েটিলিভশন িছল 

তাই েদেখ েস কুরুে�� যুে�র আপেডট িদত ধৃতরা�েক— এই সব 

গাঁজাখুির পুরাণ েযমন। তার পর িব�ানেবাধেক �ংস করার জনয্ 

নানা উ�ট িনদান— ময়ূেরর েচােখর জল পান কের ময়ূরী গভর্বতী 

হয় আর িডম পােড়, েগাবর েলপেল য�া েরাগ হয় না, েগারুর 

দুধ েথেক েসানা পাওয়া যায়, েগামূ� সবর্েরাগহর মেহৗষধ ইতয্ািদ 

ইতয্ািদ। শুধু এই অ�তার িব�ার নয়, তারা গৃহীত ইিতহােসর 

অদলবদল করেত চায়। বেল েয, িস�ুসভয্তা আর আযর্সভয্তা 

ধারাবািহকতায় ব�, িহ�যুুগব� �াচীন ভারেতর েমৗযর্ আর 

গু�যুগ যেথ� গুরু� পায়িন তাই ইিতহােসর পুনিলর্খন করেত 

হেব, েসই লে�য্ ভারেত ইসলােমর অবদান, ইসলািম আমলেক 

গুরু�হীন করেত হেব। তাই তারা সম� িকছুর নাম বদলাবার 

জনয্ বয্াপক উেদয্াগ িনেয় উেঠ পেড় েলেগেছ।  েমাগলসরাই 

জংশেনর নাম কেরেছ দীনদয়াল উপাধয্ায় জংশন, এলাহাবােদর 

নাম িদেয়েছ �য়াগরাজ। গা�ীজীর ঘাতক নাথুরাম গডেসেক 

জাতীয় বীর বানােনা হে�, তার নােম মি�রও হেয়েছ।  

পি�মবাংলায় িশ�িব�ংসী িস�রু আে�ালনেক অ�ম ে�িণর 

পাঠয্তািলকায় আনা হেয়েছ।  তােত কলি�ত পাথর্ চে�াপাধয্ায়েক 

বীর িহসােব েদখােনা হেয়েছ।    

মতলবটা কী?

বয্ি�গত আর দেলর হেয় টাকা েরাজগার েতা একটা বেটই।  

এই েকািট েকািট টাকা েরাজগার ছাড়াও, একটা রাজৈনিতক-

সামািজক মতলেবর কথা আমরা আেগ বেলিছ— তা হেলা 

লুে�রাজ, যােত েভাটলুেটর গণত� কােয়ম হেত পাের— তােত 

েকে�র শাসকদল আর রােজয্র শাসকদল— দুেয়রই আন�ময় 

সহেযািগতা আেছ বেল মেন হে�। কারণ িবধায়ক-সাংসদ 

েকনােবচার েয হিরর লুট আমরা েদখলাম, দলবদলুেদর েয 

আ�ালন, তােত নীিতর সম� বালাই রাজনীিত েথেক েঝেড় 

েফলার ইে�টাই এেদর মেধয্ �বল। ম�ীর বা�বীর ঘের টাকা শুধু 

একজেনর বয্াপার নয়, প�ােয়ত েথেক শুরু কের েদেশর উ�তম 

�র পযর্� এই টাকার ভা�ার ছড়ােনা, ইিড বা িসিবআই তা হয়েতা 

জােন, িক� সব তারা ছুেঁত পারেব না। েমঘালয় না েকাথায় এক 

ম�ী েদহ বয্বসােয়র কারবার বিসেয়েছ, েস খবরও অজানা থাকেছ 

না।  মানুেষর িক এই কুৎিসত অপরাধগুেলা গা-সওয়া হেয় যাে� 

? হয়েতা েসটাই এেদর পিরক�নার অ�— অপরােধ অপরােধ 

ছয়লাপ কের দাও, তখন মানুেষর কােছ নীিতহীনতা আর যাবতীয় 

জঘনয্ অপরাধই �াভািবক বেল মেন হেব। েসজেনয্ পি�মবাংলার 

শাসকেন�ী ভুেলও অপরাধ কথাটা েকােনািদন বয্বহার করেছন 

না। বলেছন, ‘েছাট ঘটনা’, ‘তু� ঘটনা’, বা বড় েজার ‘ভুল’। 

যা �কাশয্ত, আইনত অপরাধ, তােক এই িনরপরাধ বণর্না িদেয় 

লঘু করার েচ�াও এক ধরেনর অপরাধ। ফয্ািস� শাসেকরা এটা 

আেগ কেরেছ, িনর�শ শাসেকরা এটা েজনশুেনই কের, িশ�ার 

েগাড়া কাটবার জনয্। তাই বতর্মান িশ�াম�ী মুখয্ম�ীেক আজেকর 

রামেমাহন বা িবদয্াসাগর বেল �িত কেরন, আর-এক অনুগামী 

তাঁেক মা সারদামিণর অবতার বেল রায় েদন। িশ�ার েয একটা 

ল�য্ মূলয্েবােধর স�ার— ভােলা ম�, মহৎ িন�, সু�র-কুৎিসেতর 

িবচার করেত েশখােনা, তাই ঘুিলেয় েদওয়ার নানা উ�ারণ এরা 

কেরই চেলেছ। িশ� আসেছ না েতা কী হেয়েছ, চাকির েনই েতা 

কী হেয়েছ, চপ েতেলভাজা ভােজা, আর কাটমািন-েতালাবািজ 

কের জীবেনর আেখর েগাছাও। 

আরও একটা মতলব আেছ। সব িকছ ু েদেখ মেন হয়, 

অ�নওয়ািড় েথেক শুরু কের িব�িবদয্ালয় �র পযর্� েয িব�ািরত 

সরকাির িশ�াবয্ব�া, তার িভতরবািহর, �ান আর ৈনিতক িভি� 

েথেক শুরু কের সম� পিরকাঠােমা �ংস করার একটা িবপুল 

ষড়য� চলেছ েক� আর রাজয্ দু’িদক েথেকই। দু’প�ই চাইেছ 

িশ�ায় সরকাির ভূিমকা কিমেয় আনেত, েবসরকাির ভূিমকােক 

আরও েবিশ জায়গা কের েদওয়ার জনয্। আমােদর েদেশ গিরব 

েছেলেমেয়রা এখনও সরকাির �ল-কেলেজর উপর িনভর্র কের 

সমােজর িসঁিড় েবেয় ওপের ওঠবার জনয্।  আিম আেগ বেলিছ, এ 

েদেশ  েলখাপড়া করা শুধু অথর্ৈনিতকভােব �িতি�ত হওয়ার জনয্ 

নয়। আমােদর েদশটা জাতপাত, নাগিরক-�ামীণ, আিদবাসী-

অনািদবাসীর নানা সামািজক ৈবষেময্ জজর্িরত, �া�ণয্বােদর 

�ভুে� মানুেষর মনুষয্� হাজার বছর ধের পদদিলত হেয়েছ। এর 

ফেল তলায় আেছ, িপিছেয় আেছ বহু ধরেনর মানুষ—দাির�য্ আর 

িশ�াগত প�াৎপদতা এ েদেশ হাত ধরাধির কের চেল। তারাই 

আবার সুিবধােভাগী মানুেষর সামািজক অব�ারও িশকার হয়।

একটা িব�িবদয্ালেয়র িডি� সমােজর িপিছেয় পড়া, ছা�-

ছা�ীেদর কােছ একটা আ�স�ােনর উঁচু ধাপ। সমােজর কােছ 

মযর্াদা েপেল তাঁেদর আ�িব�াস বােড়, চারপােশর সামািজক 

অব�া তাঁরা খািনকটা অ�ীকার করেত ভরসা পান। অথর্ৈনিতক 

সাফলয্— যা এক িবপুল েবকািরর েদেশ �মশ দুলর্ভ হেয় উঠেছ— 

তার েচেয় এই আ�মযর্াদার মূলয্ কম নয়।  

তাই দু’িদক েথেকই িশ�ার েবসরকািরকরণ তাঁেদর িনবর্ািসত 

করেত চায়। িশ�ার অিধকার স�িচত কের। েক�ীয় আর রাজয্— 

দুই সরকারই এই ষড়যে� হাত ধরাধির কের এেগাে�।  

িশ�ােক সব িদক েথেক �ংেসর পিরক�নার িপছেন আেছ, 

আবার বিল, আমােদর ৈনিতক েমরুদ� আর িবচারবিু�েক �ংস 

করার েচ�া। এখন ঘৃণয্ উেদয্ােগর েশষ আমােদর েদখেত হেব।
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এই বছরটা মৃণাল েসেনর জ�শতবািষর্কী। এ বছর তাঁেক 

ধূেপর েধাঁয়ায় দীেপর আেলা িদেয় পুেজা করা হেব, তাঁেক ‘��ায়’ 

�রণ করেবন। এইত’ েসিদন িতরান�ই বছেরর তরুণ মৃণাল েসন 

প�ােশর যুবক মৃণাল েসেনর মতই দঢ়ৃ�ের তাঁর িব�ােসর কথা 

তাঁর �তয্েয়র কথা েঘাষণা কেরেছন। েযমনিট করেতন তখন। 

এ িবসম পৃিথবীর সামেন মুেখামুিখ সং�ােমর মধয্ িদেয় ময্ািটিন 

েশা’র গৃহবধূ আকুল ছিবর দীঘর্ লাইেনর বাইের দাঁিড়েয় অনয্ ছিব 

ৈতিরর আে�ালেন শািমল হওয়ার কথা ভাবেতন। আর একিট 

কথা বারবার উ�ারণ কেরেছন জীবনভর। েস কথা হেলা শহর 

কলকাতার সে� তাঁর িনিবড় আ�ীয়তার কথা। কলকাতা শুধু েয 

তাঁেক আন�ই িদেয়েছ তাই নয়, দুঃখও িদেয়েছ। হতাশ কেরেছ। 

িক� হতাশায় েভেঙ পড়েত েদয়িন। এই িকছিুদন আেগ জামর্ান 

চলি��কার েবনাডর্ হফ মৃণাল েসনেক িনেয় একিট তথয্িচ� 

ৈতির কেরন। এখােন আিশ বছেরর মৃণাল েসন বেলেছন, ‘আিম 

কলকাতা ছাড়া েতামােক ভাব  েত পাির না। কলকাতা আমার এল 

েডােরেডা। আমার �িতবাদ, আমার সাফলয্, আমার বয্থর্তা, 

আমার আেবগ, আমার উে�জনা সবই জিড়েয় আেছ এই শহরেক 

িনেয়। আমার ি�য় কলকাতােক িনেয়।’ কলকাতােক িনেয় ছিব 

করেলন, ‘কয্ালকাটা মাই এল েডােরেডা’।

মৃণাল েসেনর কলকাতার সে� আ�ীকরণ আজেকর নয়, 

সামিয়ক নয়। তাঁর আ�ীয়তা বহুিদেনর, বহু যুেগর। িনেজর 

সৃি�কেমর্র, কথা বলার ভি�মায়, জীবনেক চারপােশর জগৎেক 

কাটােছঁড়া করার প�িতেত িতিন হয়ত নানা ভাঙােচারার িভতর 

িদেয় িগেয়েছন। িক� কলকাতা স�েকর্ তাঁর ধারণা িতরান�ই 

বছেরও েযখােন িছল, তার েথেক প�াশ বছর আেগ েসখােনই 

িছল। নানা ঝড়-ঝাপটায় েদেশর চারপােশ কত না েচহারা পালেট 

েগল, তব ুমৃণাল েসেনর কলকাতার সে� একা�ীকরেনর িদন েশষ 

হয়িন।

চি�েশর দশক ইিতহােসর গতানুগিতক ধারায় একটা �বল 

ধা�া িদেয়িছল। এল ম��র, মানুেষর ৈতির আকাল, এক ভাইেয়র 

বেুক েবধঁা ভাইেয়র র�া� ছিুরর িভতর িদেয় দু’টুকেরা �াধীনতা। 

‘বাংলা িবহােরর গড় মুে��ের/িবকলা� লাশ কাঁেধ/েলাক চেল 

েগার�ােন/িকংবা েপাড়াবার ঘােট’ — (সমর েসন)। েসিদেনর 

কলকাতা আর ‘বাগবাজাির েমৗতাত’ আর ‘বািলগে�র লেপটা 

চাল’-এর কলকাতা নয়। িনমর্ম, বা�ব কলকাতা।

পাশাপািশ েততাি�েশর গণনাটয্ আে�ালন বাংলা ছায়াছিবর না 

হওয়া কাজটাই কেরেছ। বাংলা ছায়াছিব ‘মধুবংশীর গিল’েত �েবশ 

করল। নতুন �াৈণ�েযর্ ভরা যুবকরা ‘নবা�’ বা ‘নবজীবেনর গান’ 

েথেক এই িশ�া েপেয়িছেলন েয আর �থািস� ‘�িডও’ বা �ার 

িসে�েমর তারকাখিচত কা�িনক মেনার�ক কািহিন দশর্কেদর  

মন েভালােত পারেব না। চাই জীবন, জীবন েথেক েনওয়া ছিব।

মৃণাল েসেনর েযৗবনও শুরু এই উ�াল, অি�র এবং অিনি�ত 

নাগিরক জীবন েথেক। দরূ ফিরদপুর েথেক এেসেছন কলকাতায়। 

িঠক এই সমেয়ই েনৗিবে�াহ, দুিভর্�, েদশভাগ। একিদেক িব�ােনর 

ছা�, অনয্িদেক অ�েজর মাকর্সীয় দশর্নেক িব�াস তাঁেক অেবাধয্ 

আকষর্েণ েটেন িনেয় এল ধমর্তলা ি�েটর গণনাটয্ সে�র আ�ায়। 

এিদেক দািরে�র ভয়াবহতা, িদন কােট �ধায় অপমােন, কখেনা 

গৃহিশ�কতা, কখেনা বা েমিডক ্যাল িরে�েজে�িটেভর চাকির। 

েযমন কেরই েহাক িটেক থাকার, অি�� র�ার সং�াম। এরই 

মােঝ িড-িসকা, েরােসিলিনর নতুন ধারা— নবয্ ব�বােদর �িত 

অল�য্ টান। অনিত�েম আকষর্ণ। একথা েসিদনই অনুভব করেত 

েপেরিছেলন েয তাঁর নাগিরক মনন, রাজৈনিতক িচ�া-েচতনার 

সাথর্কতম বাহক হেব নবয্ ব�বাদ। েকানও ধার করা ‘আদশর্’ নয়। 

পাথর্ রাহাপাথর্ রাহা

শতবেষর্

��া�িল—

নাগিরক

মৃণাল েসন

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব

শা গ ১৫
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উিনশেশা প�া�য় িতিন �থম ছিব কেরন ‘রাতেভার’। নায়েকর 

ভূিমকায় আর নতুন যুবক উ�মকুমার। মৃণাল েসেনর সে� আমার 

বা আমার ব�ুেদর েসঅেথর্ �থম পিরচয় ‘নীল আকােশর নীেচ’ 

েথেক। েসিদেনর সমােলাচকেদর অেনেকই নািক ‘কাবিুলওয়ালা’র 

�িত�িব েদখেত পান ছিবিটেত। িক� কািহিনর আকাের সামানয্ 

িমল থাকা ছাড়া ছিবিটর সে� কাবিুলওয়ালার েকানও সাদশৃয্ েনই। 

এই ছিবর মূল িবষয় হেলা েদেশর �াধীনতা সং�ােমর িভতর িদেয় 

দুই েদেশর দুই িভ� সং�িতর মানুেষর একা�তা। এই ছিবেতই 

আমরা এক তরুণ চলি��কােরর নাগিরক মেনর স�ান পাই। 

েকন না, আ�জর্ািতকতার িচ�া স�ণূর্ই নাগিরক মনেনর ফসল, 

�ামীণ সং�িতর কূপম�কতােক খান খান কের িদেয়।

‘বাইেশ �াবণ’র পটভূিমকা শহর নয়। তব ু‘বাইেশ �াবণ’ও 

নাগিরক িচ�ার ফসল। মৃণাল েসেনর ৈকেশার আর েযৗবন �তয্� 

কেরিছল দুিভর্�। ছিবিট ৈতিরর মা� কেয়ক মাস আেগ �াধীন 

ভারেতর ‘জািলয়ানাওয়ালাবাগ’ ঘেট িগেয়েছ কলকাতার রা�ায়। 

দু’মুেঠা ভােতর দািবেত আসা িনর� িনঃসহায় কৃষেকর উপর 

�েরাচনাহীন সরকাির িহংসায় শহীদ হেয়েছন আিশ জেনরও 

েবিশ মানুষ। তারই িবরুে� �িতবাদ ‘বাইেশ �াবণ’। ে�ম আর 

পিব�তা, ভােলাবাসা �ংস হে� িনদারুণ ভয়�র এক অথর্ৈনিতক 

দুঃসমেয়। নায়ক আলতা িবি� কের ে�েন ে�েন আর �ীর পােয় 

রাঙােনা আলতা তােক অনয্ জগেত িনেয় যায়। িবিকিকিনর জগৎ 

েথেক কিবতার জগেত। বা�বতা নবয্ বা�বতােক েছাঁয়। ‘বাইেশ 

�াবণ’ আর একিট কারেণ উে�খেযাগয্। িদনিট বাঙািল জীবেন 

এক দুঃখময় িদন। রবী�নােথর মৃতুয্িদন। িক� সবর্জনীন দুঃখ 

বয্ি�জীবেনর আনে�র িদন। গে�র নায়ক-নািয়কার, দুই মানুষ-

মানুষীর িমলেনর িদন, িবেয়র িদন। আবার হয়ত আগামী িদেনর 

পূবর্াভাষ। িক  েশার উ�ীণর্ মৃণাল ছেুটেছন বাইেশ �াবেণর িদেন 

ব�ু পীযূষ দাশগু�েক িনেয়। শবযা�া নয়, েস এক জনসমু�। 

িনমতলা �শানঘাট, শুধু মানুষ আর মানুষ আর মানুেষর মুখ। 

মহান জীবেনর েশষযা�া। মােঝ এক িবি�� ঘটনা। এক িশশু 

স�ানহারা িপতা, �শােন �েবশ করেত চাইেছন। েকােল মৃত 

িশশু। িনেজর স�ান। িক� �েবশ করেত পারেলন না। জনসমুে� 

হািরেয় েগল এক অনামা িশশু। এক অখয্াত েশাকাকুল িপতা। এই 

ঘটনা মৃণাল েসন দুই দশক পেরও ভুলেত পােরনিন। জনজীবেনর 

সবর্জনীন ঘটনা বয্ি�গত িবি�� ঘটনারও সা�ী হেত পাের। 

বাইেশ �াবণ নামিট এই ৈনবর্য্ি�ক বয্ি�জীবনেক িনেদর্শ করেছ। 

‘নাগিরক’ িচ�াদশর্ এই ৈনবর্য্ি�কতােকই েঘাষণা কের। সুতরাং 

আপাত শহর িবি�� পটভূিমকায় নাগিরক �িতবাদী মননেক খঁুেজ 

পাই।

মৃণাল েসেনর পরবতর্ী ছিব ‘পুন�’। �ােমর পিরেবশ েথেক 

চেল এেলন িনেজর শহের। িনেজর ে�িণর বেৃ�। পরবতর্ী িতিরশ 

বছর ধের যাঁেদর িতিন িবে�ষণ কেরেছন, কাটােছড়ঁা কেরেছন। 

িনেজেকও সমােলাচনা করেত িপিছেয় আেসনিন। বেুজর্ায়া 

জীবেনর েক�িব� ু নাগিরক জীবন। এই নগেররই সৃি� এক 

নতুন ে�িণ— মধয্িব� ে�িণ। উৎপাদেনর সে� �তয্� জিড়ত 

নয়। িক� সমানভােবই েশািষত। তবু আ�িব�তৃ। �িত মুহূেতর্র 

�� পঁুিজবাদী হওয়ার অস�ব ক�না। এই কথাই শুিন ‘আকাশ 

কুসুম’-এ। তার জনয্ কত না �ব�না, কত না ত�কতা— 

মধয্িবে�র এই পঁুিজবাদী সমােজ রাতারািত বড়েলাক হওয়ার 

জনয্ েয েকানও ৈনিতকতােক দেূর ছুেঁড় েফেল িদেত মন কাঁেপ 

না। িক� এই সমােজ এমনভােব বড়েলাক হওয়া যায় না। গ� 

বলার ভি�মায় মৃণাল েসন এখােন নতুন পথ ধরেলন। আমা  েদর 

অেপ�া করেত হেলা আরও িকছিুদন। কলকাতােক িনেয় তাঁর 

ি�লিজ শুরুর িদন পযর্�।

‘ই�ারিভউ’ আমােদর �বল ধা�া িদেয়িছল। েযৗবেনর �াবন 

আর �াবেনর েঢউ আমােদর তিড়ৎতািড়ত কেরিছল। িকছটুা 

িব�লও। এক অিত সাধারণ কািহিন। িক� ভি�মার েসিদন পযর্� 

এেকবােরই নতুন। �স�ত �ায় একই সমেয় একই পিরেবেশর 

যুবকেদর িনেয় ৈতির কেরন ছিব সতয্িজৎ ‘�িত��ী’। ছিবর নায়ক 

িস�াথর্র সামািজক দায়ব�তা শুধু ভাইেক েচ গুেয়ভারা উপহার 

েদওয়া। ‘ই�ারিভউয়’র নায়ক সা�াজয্বােদর ভু�াবেশেষর 

িবরুে� িবে�াহ েঘাষণা করেছ। েহাক েস িবে�াহ বয্ি�গত। তবু 

�িতবােদ েনই েকানও খাদ। এ েযন আবার আমরা েনৗিবে�ােহর 

আর রিশদ আিল িদবেসর শহর কলকাতার িদনগুিলেত িফের 

যাই। িবব� ময্ানকুইিন েযন আমােদর এই নাগিরক ভ� তামাশার 

িবরুে� �িতবাদ। আর তখনই সারা দুিনয়া মুি�কামী মানুেষর 

সে�, মুি�কামী িভেয়তনােমর জনগেণর সে� এক আ�ীয় হেয় 

েগল। এ  ই আ�জর্ািতক েবাধ, সং�ামী মানুেষর সীমানার েবড়াভাঙা 

সং�ামই মৃণাল েসনেক নাগিরক কের তুেলেছ। ‘ই�ারিভউ’ িছল 

পরী�ামূলক। সামেনর িদনগুিলেত চলি��কার েয ছিব ৈতির 

করেবন, েয ভি�মায় ছিব ৈতির করেবন, তার রূপেরখা েপেয়িছ। 

তাঁর নাগিরক মন আ�ীয়তা খঁুেজ েপেয়িছল গদােরর সে�। েকন 

না গদােরর ছিবর পটভূিমকা পয্ািরস বা �াে�র শহর। পা�পা�ীরা 

েসই শহেররই �ায় িছ�মূল চির�। েকন েয মৃণাল েসন গদারীয় 

ভি�মা িনেয় িনেজর এতিদেনর লািলত ভি�মা তয্াগ করেলন তার 

সদু�র খঁুেজ পাই না। অথচ কলকাতা ’৭১-এর মেতা �ািসক 

অথচ সময় অনুসারী ছিব আজ পযর্� বাংলা িসেনমায় এেসেছ 

িকনা জানা েনই। মািনক বে�য্াপাধয্ায়, �েবাধ সানয্াল, সমেরশ 

বসুর কািহিন িনেয় �ায় কিমউিন� ময্ািনেফে�ার মতই েঘাষণা 

করেলন ‘‘আমােদর ইিতহাস দািরে�র ইিতহাস’’। সারারাি�বয্াপী 

অেঝার বষর্ণ। তব ুবি�বাসীরা বাঁচার লড়াই কের চেলেছ। জয়নাল 

আেবিদেনর দুিভর্ে�র ছিব েশািভত উ�িব� েদওয়ােলর পােশই 

জানালা আর জানালা িদেয় েভেস আেস ‘ফয্ান দাও, ফয্ান দাও।’ 

আজও েসই দশৃয্গুিল আমােদর তািড়েয় িনেয় েবড়ায়। ১৯৭২-

এর েস সময়টা সুেখর সময় নয়, আনে�র েতা নয়ই। িবেশষত 

আমােদর মেতা যারা িনেজেদর বািড় েথেক, এলাকা েথেক পাড়া 

েথেক িনবর্ািসত, েদওয়ােল িপঠ েঠিকেয়, িটেক থাকার লড়াই 

কের চেলেছ। আমােদর কােছ ‘কলকাতা ’৭১’ িছল চতুিদর্কময় 

দুঃসময় ভরা ভারী কা  েলা েধাঁয়ার মেতা বাতােসর মাঝখােন এক 

বকু সুবাতাস। 

পেরর ছিব ‘পদািতক’। সমেয়র উপর দাঁিড়েয় এক দুঃসািহক 

কাজ করেলন পদািতক-এ। অিত বামপ�ী নায়কেক সামেন েরেখ 
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েসই সব মৃতুয্�য়ী �ােণর �িত ��া জািনেয়ও অিত বামপ�ার 

সমােলাচনা করেলন। বাবা েছেলর আে�ালেনর সমােলাচনা 

করেলন। িক� ‘যুি� তে�া গ�র’ ঋি�েকর মেতা উঁচু আসেন 

বেস নয়। িনেজও আে�ালেনর সে� েথেক আশীবর্াদ করেলন 

— Be brave, সাহসী হও’ এইখােনই মৃণাল েসেনর রাজৈনিতক 

সেচতনতা। নগরজীবনেক �শর্ কের মূল আে�ালেনর মুেখামুিখ 

হবার �েচ�া। �কৃতপে� বাংলা চলি�ে�র ে�� রাজৈনিতক ছিব 

‘পদািতক’। ওপার বাংলার জািহর রায়হােনর ‘এক গু� চািব’-েক 

মেন েরেখই বলিছ। অথচ রাজৈনিতক কমর্কাে�র দশৃয্াবলী �ায় 

অনুপি�ত। ি�লিজর েশষ ছিব ‘েকারাস’ ক�েলাক আর বা�বতা— 

এই �াি�কতা বয্বহার করেলন মৃণাল েসন। ছিবিট রা�ীয় পুর�ার 

অজর্ন করেলও দশর্ক �হণ করল না। মৃণাল েসন িক� এই চরম 

�িতকূলতার মেধয্ও সাহস হারানিন। েকন না নাগিরক যুি�বাদী 

মেন িতিন জানেতন তাঁর পথ ফুেল সমা�� নয়। জনি�য়তার 

িশেরাপা তাঁর জনয্ নয়।

মৃণাল েসন, আমােদর �বাদ�িতম িতন চলি��কােরর মেধয্ 

একমা� িযিন সারা ভারেত ছিড়েয় িদেয়েছন তাঁর কমর্কা�। 

কখেনা েভাজপুরীেত, কখেনা ওিড়য়া, কখেনা বা েতেলগুেত। 

আর েবা�াই িসেনমায় নতুন যুগ আনেলন মৃণাল। েকািট েকািট 

টাকার বােজেটর বাজাের অতয্� অ� বােজেট সফল ছিব করা 

যায় তার িনদশর্ন রাখেলন িতিন। অথচ ‘মৃগয়া’ বা ‘ভুবন েসাম’-এ 

েকােনারকম সমেঝাতা করেলন না েবা�াই ঘরানার সে�। িনেজর 

ব�েবয্ অিবচল। ভুবন েসাম-এ ভারতীয় আমলাত�েক তী� 

বয্ে�র কষাঘাত। অতয্� বািণজয্ সফল ছিব। আজেকর সম� 

সমােলাচকরাই �ীকার কেরন ‘ভুবন েসাম’ ভারতীয় িসেনমার 

‘িনউ ওেয়ভ’ — ‘নব তর�’।শয্াম েবেনগাল �য্থর্হীন ভাষায় 

�ীকার কেরেছন ‘ভুবন েসাম’ সৃি� না হেল িতিন ‘অ�র’ বা 

‘িনশা�’ বা ‘ম�ন’ করার কথা ভাবেতই পারেতন না। েবেনগাল, 

েগািব� িনহালিন, জ�র পয্ােটল এরা স�� ভাবনায় নতজানু 

হন মৃণাল েসেনর কােছ। আজেকর বিলউেডর মহা তারকা িমঠুন 

চ�বতর্ী, অিমতাভ ব�েনর চলি�ে� �েবশ মৃণাল েসেনর হাত 

ধেরই। উৎপল দে�র িহি� ছিবেত �েবশ ‘ভুবন েসাম’ েথেকই।

ঊিনশেশা ঊনআিশেত ৈতির হেলা ‘একিদন �িতিদন’। 

আপাতদৃি�েত এেকবােরই অনয্ ভি�েত। স�েরর দশেকর েসই 

উ�াল জীবেনর কথা েনই। মৃগয়ার মেতা িব�েবর ডাকও নয়, 

গদারীয় ভি�মার চমকও েনই। পটভূিম কলকাতা। শুধু কলকাতা 

নয়, কলকাতার নগরজীবন এখােন চির�। িন� মধয্িব� পিরবার, 

েমেয়র চাকির িনভর্র। একিদন েস েমেয় অিফস েথেক বািড় এল 

না। শুরু হেলা অনুস�ান। পাশাপা  িশ িন�িব� চির�গুিলর 

সীমাব�তা, নীচতা, �াথর্পরতা আবার উে�  িলত আেবগ কয্ােমরার 

নানা েকাণ েথেক েবিরেয় এেসেছ। দশর্ক িনেজেদর েযন িচনেত 

পারল। ছিবর আয়নায় িনেজেদর েদখল। অবেশেষ েমেয়িট অেনক 

রােত িফরেলা। পিরচালক আমােদর জানােলন না েকাথায় িছল 

েমেয়িট। দুঃ�ে�র রাত েশষ হেলা। মা েভাের উনুন ধরােলন। িদন 

আবার গিড়েয় চলল। আেগর িদেনর মতই। ‘একিদন �িতিদন’ 

নাগিরক মৃণাল েসেনর নগর পির�মার এক বী�ণ। আবার 

িফের আিস সমাজিব�ানীেদর িবে�ষেণ। সমাজিব�ানী েলিডন 

বেলেছন, আমােদর িচ�ার সামািজকীকরণ হয় অ�র� েগা�ীর 

�ভােব। কখেনা েস থােক সু�। �েয়াজেন জীবেনর িবিভ� �ের 

েসিট �কািশত হয়। িনেজর দািরে�র সে� সং�াম। িপতা একিদেক 

�াধীনতা সং�ামীেদর হেয় েকােটর্ ‘ি�ফ’ ধরেছন। আবার বড় েছেল 

সাময্বাদী আে�ালেনর কমর্ী িহসােব েজেল যাে�ন। তখন েদখা 

পযর্� করেছন না। িনেজই স�ান মৃণালেক �িডও পাড়ায় িনেয় 

যাে�ন, আবার পু� েকানও অথর্করী কাজ না কের িসেনমা করেছ 

বেল �� হে�ন। মধয্িবে�র এই অসম পর�িবেরাধী আচরণ 

বার বার মৃণাল েসেনর ছিবেত ধরা পেড়েছ। একিদন �িতিদন 

বয্িত�ম নয়। অেনক সমােলাচক মৃণাল েসন রাজৈনিতক ছিব 

েথেক সের এেসেছন বেল সমােলাচনা কেরেছন। অেনেক আবার 

বয্� কেরেছন ‘িরটানর্ অব  িদ �িডগানসন’।

আিম গদােরর ভি�মােক পিরহার করা ছাড়া মৃণাল েসেনর 

এই পযর্ােয়র ছিবগুিলেক িবি�� একিট ধারা বেল মেন কির না। 

‘বাইেশ �াবণ’ ‘আকাশ কুসুম’ েথেক ‘ভুবন েসাম’, ‘েকারাস’ পযর্� 

েয িচ�া �বািহত েসই একই ধারা, একই �বাহমানতা ল�য্ কির 

পরবতর্ী পযর্ােয়ও। িবষয়ব� নগরজীবন, নাগিরক মনন, আর তার 

ফসল মধয্িব� ে�িণ। েয ে�িণর অংশীদার পিরচালক িনেজও। 

এই পযর্ােয় একমা� ‘পরশুরাম’ আর তার চারপােশর চির�রা তাঁর 

িনেজর ে�িণভু� নয়— ছিবিটও েযন কৃি�মতার আে�পৃে� বাঁধা। 

হয়ত নাগিরক মৃণাল েসেনর ‘েদখা হয় নাই চু� েমিলয়া’ েসই 

িন�বেগর্র মানুষেদর— এক ধরেনর অপরাধেবাধ কাজ করিছল। 

ছিবিটেত আ�িরকতার অভাব েনই। িক� েসই আ�িরকতার �শর্ 

িতিন দশর্কেদর কােছ েপৗেঁছ িদেত পােরনিন। কলকাতা ’৭১ েথেক 

েশষ ছিব পযর্� তাঁর িচ�ার ধারা একই ধারায় �বািহত। মৃণাল েসন 

েয অরাজৈনিতক হেয় যানিন। বেুজর্ায়া মাধয্েমর িশকেল িনেজেক 

জিড়েয় েফেলনিন। তার �মাণ ‘মহাপৃিথবী’। সমাজতে�র িবপযর্য় 

আমােদর িব�ােসর িভতেক নািড়েয় িদেয়িছল। সমাজত� একিদন 

যাঁেদর জীবেনর মূলম� িছল, তাঁরা েযন আর েবেঁচ থাকার অথর্ 

খঁুেজ পাে�ন না— ‘আট বছর আেগর একিট িদেনর নায়েকর 

মেতাই। আদশর্ িনেয় েবেঁচ থাকার িভত েভেঙ িগেয়েছ। তাই 

মা আ�হতয্ার আ�য় িনেয়েছন। রাজৈনিতক আদশর্ আমােদর 

জীব�ৃতুয্সম। েকানও রাজৈনিতক বয্ি�� িক এই দুঃসমেয় ‘আিম 
confused’ বেল আক� তরল সুরায় িনম�মান হেত পােরন? 

সাময্বােদর িব�ায়ন বুেজর্ায়াসৃ� নগরজীবন েথেকই জ� িনেয়েছ। 

মৃণাল েসন েসই নগরজীবেনরই অংশীদার। এরই মােঝ এক সমেয় 

ৈতির ‘খািরজ’ করেত েদেখিছ। এখােন মৃণাল েসন ‘কলকাতা ’৭১’ 

বা ‘ওকা উির কথা’-র মৃণাল েসন নন, এখােন েযন িনেজেকও 

কাঠগড়ায় দাঁড় কিরেয়েছন। এই আ��িরতা তাঁেক েকােনািদনই 

�াস কেরিন েয িতিন িনেজর ে�িণ েথেক উ�ীণর্। িতিনও মধয্িব� 

ে�িণর অ�ভুর্�। তার সম� সীমাব�তা িনেয়ই। ‘খািরজ’ েদখার 

পর মাঘ মােসর রােতর ঘুম েভেঙ যায় দুঃ�ে�। আমরা আমােদর 

কােজর েলােকর খবর িনি� েতা?

এই নাগিরক জীবেনর অিভশাপ আমরা বহন কের চেলিছ। 

কলকাতা ’৭১ িক খুবই িবি�� ‘খািরজ’ েথেক? ‘খািরজ’ িক 
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খুবই অরাজৈনিতক? আসেল আমরাও িক এতিদন স�েরর 

েসই অিনি�ত দুভর্াবনা স�ল িদনগুিলর মেতা আচরণ কেরিছ? 

িন�য় নয়। মৃণাল েসনও নয়। নাগিরক জীবেনর সমেয়র সে� পা 

িমিলেয় চেলেছন মৃণাল েসন।

‘একিদন অচানক’-এর কািহিনকােরর িভতর ‘একিদন 

�িতিদন’-এর েপৗনঃপুিনকতা খঁুেজ পান অেনেকই। একদা 

বাগর্ময্ান তাঁর ‘েশম’ ছিবর কািহিনর পুনরাবিৃ� কেরিছেলন ‘দয্ 

পয্াসন অব অয্ানায়’। েকন না তাঁর মেন হেয়িছল ‘েশম’-এ 

েযকথা িতিন বলেত েচেয়িছেলন তা িতিন বলেত পােরনিন। 

বয্থর্ হেয়েছন। একিদন অচানক-এ িক� েস কথা ঘেটিন। 

েকন না ‘একিদন �িতিদন’ অতয্� উৎকৃ� মােনর ছিব। তবু 

কািহিনর েপৗনঃপুিনকতা েকন? পিরচালক একই ঘটনােক িবিভ� 

দিৃ�েকাণ েথেক েদখেত চান। ‘‘েকন না বেুজর্ায়া ে�িণ এক উল�, 

পাশিবক েশাষণ বয্ব�ার সে� আমােদর পিরচয় কিরেয় িদেয়েছ। 

(কিমউিন� ইশ্ েতহার)। তােক নানাভােব িনংেড় েদখাই আমােদর 

কাজ। মণৃাল েসন িঠক েসই কাজটাই কেরেছন।

‘অ�রীণ’-এর সৃি�র �ায় নয় বছেরও েবিশ সময় অিত�া�। 

িফের এেলন ‘আমার ভুবন’ িনেয়। মৃণাল েসেনর �ায় প�াশ 

বছেরর িশ� সৃি�র জীবন কািহিনিচ� িনমর্াণ কেরেছন এর আেগ। 

চার দশকবয্াপী এই দীঘর্ সমেয় কখেনাই িতিন মুসিলম সমাজ, 

তােদর জীবনেক উপজীবয্ কের ছিব কেরনিন। অথচ ছিবেত 

মুসিলম সমােজর পু�ানুপু� পিরেবশ উপি�ত। বাইেশ �াবেণর 

পর নগরজীবনই িছল মৃণাল েসেনর জগৎ। অ�ত বাংলা ছিবেত। 

নতুন কের িতিন আধুিনক বাংলার �ামেক িনেয় ছিব করেতন। এক 

�বীণ পিরচািলক তাঁর অতীত িনমর্ােণর গি� েথেক েবিরেয় নতুন 

জায়গায় পা িদেলন। ি�িফথ েথেক বাগর্ময্ান, চয্াপিলন েথেক গদার 

েকউই এই সাহস েদখােত পােরনিন। এমনিক ‘নট ইেয়েট’র �বীণ 

কুেরাসাওয়াও নয়। আজেকর বাংলার �ােমর মুসিলম সমােজর 

জীবন েকানও দেৃশয্ই প�ব�াহী হয়িন। যতদরূ গভীের িতিন ছুেঁত 

েচেয়িছেলন, িঠক তত দরূ পযর্�ই িতিন েপৗেঁছেছন। ভি�মা িনেয় 

িচরকালই িতিন পরী�া-িনরী�া কেরেছন। আবার অ�রীেণ িতিন 

কািহিন িবিনমর্ােণর পেথ েহঁেটেছন। চলি�� কািহিন িনভর্র নয়। 

চলি�� তার িনজ� ভাষায় কথা বলেব— এমনই ধারণা আজ 

‘িসেনমা ে�িরত’-এর যুেগ। অ�রীণ েযন েসই ভাবনারই ফসল। 

িক� ‘আমার ভুবন’-এ মৃণাল েসন আবার িনেজেক িছ� কেরেছন 

তাঁর অতীত সৃি� েথেক। এেকবােরই সােবিক নয্ােরিটভ ভি�েত। 

�থাগত গ� বলার ভি�েত ঘটনার পর ঘটনা সািজেয় আমােদর 

ব�ু আফসােরর অনু উপনয্ােসর চির�েক অটুট েরেখ আমােদর 

িতিন গ� েদিখেয়েছন। কািহিন কাঠােমার মেধয্ও েয েকানও 

জিটলতা েনই। চিরে�র মেধয্ সিখনা ছাড়া অনয্ কারও মেন েযন 

েকানও �� েনই। এক সরল কািহিন। েকাথায় ‘েকারাস’-এর েসই 

আপাতত দুেবর্াধয্তা, েকাথায় েগল অ�রীণ-এর উ�র আধুিনক 

িবিনমর্াণ? এত সরল বণর্ েতা এর আেগ মৃণাল েসেনর সৃি�েত 

পাইিন।

েসই বাইেশ �াবণ-এর কাল েথেক কলকাতা ’৭১। পদািতক 

েপিরেয় মহাপৃিথবী পযর্� আমরা েদেখিছ মৃণাল েসন সমকালীন 

সমেয়র সারিথ। আমার ভুবন যখন িনিমর্ত হে� তখন সারা 

ভারেতর বড় দুঃসময়। রথযা�া, বাবির মসিজদ �ংস েথেক 

গুজরাট িনধন য� আধুিনক ভারেতর ইিতহাসেক কলি�ত 

কেরেছ। ‘এ বড় সুেখর িদন নয়। এ বড় আনে�র সময় নয়’ 

(শি� চে�াপাধয্ায়)। আশ�া িছল গুজরােটর গভর্বতী মােয়র 

জঠের ি�শূল আঘােতর জঘনয্ নারকীয় িহংসার ছায়া বুিঝ েদখেত 

পােবা ছিবর পদর্ায়। িক� না মৃণাল েসন িহংসার েকানও পদ�িনই 

েশানােত েদনিন। আর এখােনই এই আপাত সরল কািহিন বণর্েনর 

গভীরতা। এখােন ভারেতর সংখয্ালঘু জীবেনর পু�ানুপু� পিরেবশ 

উপি�ত। িক� ধেমর্র িচ�মা� েনই। চির�গুিলর অভয্�রীণ 

সমসয্া। িচরকালীন িব�বান আর িব�হীনেদর মাঝখােনর েদওয়াল 

েদখা িদেয়েছ। যা িচরকােলর, যা জািত-বণর্-ধমর্িনরেপ�। মানুেষর 

পিরচয় তার ধেমর্ নয়, জািতেত নয়, বেণর্ নয়, পিরচয় মনুষয্ে�। 

দ�েয়ভি� সাইেবিরয়ার েজলখানা েথেক িচিঠেত জািনেয়িছেলন, 

‘মানুেষর একমা� পিরচয় তার মনুষয্ে�’। েসই কথাই অনুরিণত 

হেয়েছ আমার ভুবন-এ। আমার ভুবন আধুিনককােলর অনয্তম 

ধমর্িনরেপ� চলি��। 

আেগই জািনেয়  িছ �ােমর পটভূিমকা হেলও মৃণাল েসন 

মূলত নাগিরক িচ�ায় ঋ�। আজেকর �াম বাংলােতও িকভােব 

সবর্�াসী ভুবনায়েনর ছায়া পেড়েছ, িকভােব েপে�া ডলােরর েমাহ 

েথেক েসকথা জানােত ভুল কেরনিন। তারা েযন ‘েস  েভ� িসেনর’ 

�াউন দ�িতর মতই িন�াপ। সিখনা-েমেহর দ�িত েযন �াম 

বাংলার ভুবনায়েনর �িত  েরােধর �তীক হেয় এেসেছ। অেনেকই 

বেলেছন নূর আিলর বািড়র অনু�ােন চাটুে�য্ মশাইেয়র হঠাৎ 

আগমন একটা অ-িসেনমািচত িবি�� ঘটনা। সা�দািয়ক 

স�ীিতর একিট িব�াপন মা�। যিদ তাঁরা ি�তীয়বার ছিবিট 

েদখেতন। তাহেল েবাধকির একথা বলেতন না। চাটুে�য্ মশাইরা 

এমিনভােবই আেসন। এমিনভােবই চেল যান। েযমন ‘ডাকঘর’-

এর ঠাকুদর্া েকাথা েথেক আেসন আবার েকাথায় চেল যান আমরা 

জািন না। 

তাই বিল, এত সহজ ভি�মায় িনিমর্ত ‘নয্ােরিটভ’ ছিব 

মূলত এক জিটল, এক অননয্ িচ�ার ফসল। আর এই �কৃত 

ধমর্িনরেপ�তা, ধেমর্র েখালস ছািড়েয় মানিবক স�কর্েক 

আেলাকবিতর্কার মতই ধের রাখাটাই আজেকর এই মুহূেতর্র 

ভারতীয় বা�বতা। হয়ত বা�বতা নয়, আদশর্ বা�বতা। এই 

পেথই আমােদর ধমর্া� নরিপশাচেদর �ংস করার পেথ এেগােত 

হেব।

কািহিন এক �াময্জীবেনর িকছ ু মানুেষর স�েকর্র কথা 

বেলেছ। পিরচালক অনুপি�ত। িতিন শুধু কািহিন শুিনেয়েছন, 

েদিখেয়েছন। িক� ছিবর নাম ‘আমার ভুবন’। পিরচালেকর 

পৃিথবী। এই আপাত সরল কািহিন শুধু গ� নয়। পিরচালেকর 

িনেজর দশর্ন। েস দশর্ন সমােজর িভি�মূলেক িনেয়— ধমর্ জািত 

বণর্র ঊে�র্ পৃিথবী।

এতিদেনর রাগী, �িতবাদী মৃণাল েসন আমােদর িশ�ক 

হেয়েছন। আমােদরও পিরচািলত কেরেছন তাঁর ঈি�ত ভুবেন 

এিগেয় েযেত।
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�াধীনতার পঁচা�র বছর পূিতর্র ধুমধােমর সময় 

েদশজুেড় দািপেয় েবড়াি�ল েড�ু, ময্ােলিরয়া, কালা�র, 

এনেকফালাইিটস। িবে�র সবেচেয় েবিশ অপু� িশশু িনেয়, 

জীবনদায়ী ওষুধ ও িচিকৎসা সর�ােম িজএসিট বিসেয়, য�ায় 

বছের ৮০ হাজার, ডােয়িরয়া, িনউেমািনয়ায় বছের ২ লাখ িশশুর 

মৃতুয্র পাথর বেুক চািপেয়, ১৫ শতাংশ েদশবাসীেক েখালা মােঠ 

েশৗেচ বাধয্ কের, রা� বয্� �াধীনতার অমৃত মেহাৎসেবর মহা 

উদ্ যাপেন। ‘ে�াবাল েহলথ িসিকউিরিট ইনেড�’ বলেছ, �া�য্ 

িনরাপ�ায় ১৯৫িট েদেশর মেধয্ আমরা ৫৬। �ধা সূচেক িবে� 

আমােদর �ান ১১৭তম। িশশু মৃতুয্েত আমােদর �ান বাংলােদশ, 

ভুটান, �ীল�ার েথেকও িনেচ। ৫০ শতাংশ নাগিরেকর ঘের 

পির�ত জল েপৗছঁােত না পারেলও আমরা এিগেয় চেলিছ 

িডিজটাল �াে�য্র িদেক।

সবার জেনয্ �া�য্, সবর্জনীন �া�য্, সংিবধােন েদওয়া অিধকােরর 

পিরবেতর্ ৫০ েকািট �াি�ক ভারতবাসীর �াে�য্র বতর্মান িঠকানা 

আয়ু�ান ভব কাডর্। হােত েগরুয়া কাডর্ ধিরেয় েছেড় েদওয়া হেয়েছ 

�াে�য্র বাজাের। অবশয্ েগেলই আপিন িকনেত পারেবন তার 

িন�য়তা েনই। েদাের েদাের ঘুের নাও িমলেত পাের। পয্ােকেজ 

েপাষােল তেবই পােবন। িবমা েকা�ািনর মুনাফার জেনয্ খুেল 

েদওয়া হেয়েছ সরকাির েকাষাগার। েদেশর ৪০ শতাংশ মানুেষর 

�া�য্ পিরকাঠােমায় েপৗছঁােনার সুেযাগ না থাকেলও বয্ােঙর ছাতার 

মেতা গিজেয় উঠেছ কেপর্ােরট হাসপাতাল। েমিডকয্াল িশ�ায় 

ইট-চুন-বািল বয্বসায়ীেদর দাপাদািপ। ৬০ শতাংশ ডা�াির পড়ার 

িসট ওেদর কবজায়। এমনিক সরকাির হাসপাতাল ভাড়া িনেয়ও 

এখন েখালা যাে� েবসরকাির েমিডকয্াল কেলজ। িনলাম হে� 

ডা�াির পড়ার িসট। অিতমারীেত অি�েজন, েবড, অয্া�েল�, 

ি�িটকাল েকয়ােরর পিরবেতর্ আমােদর জুেটেছ ভািবিজ পাঁপড়, 

হাততািল, থালা বাজােনার িনদান, েদেশর রাজধানীেত ২০ লে�র 

কেরানা পয্ােকজ আর গ�ায় েভেস চলা শত শত ভারতবাসীর 

লাশ। আইিবইএফ সং�ার িরেপাটর্ অনুযায়ী ভারেতর �া�য্ বাজার 

২০২২ সােলর েশেষ িগেয় দাঁড়ােত পাের ৩৭২ িবিলয়ন ইউএস 

ডলাের। এই বাজাের দািপেয় েবড়াে� কেপর্ােরট হাসপাতাল, 

ফামর্ািসউিটকয্ালস, েবসরকাির েমিডকয্াল কেলজ এবং কেপর্ােরট 

িবমা। অনয্িদেক �িতিদন এই বাজাের �া�য্ িকনেত িগেয় িনঃ� 

হে�, দাির�সীমার িনেচ চেল যাে� ল� ল� সহ নাগিরক।

রােজয্র �া�য্ বাজার...

বাজার অথর্নীিতেত মানুেষর েকনাকাটার অিভমুখ �ত বদেল 

যাে�। ঝাঁ চকচেক ফাইভ �ার িবশাল শিপং মল বা অনলাইন 

েকনাকাটা দখল িনেয়েছ বাজােরর। যা চাইেবন তাই পােবন এই 

বাজাের। হয় এক ছাতার তলায় অথবা এক েফােন, ঘের বেস। 

এমনিক পছে�র েরে�ারাঁ েথেকও আিনেয় িনেত পারেবন রসনা 

তৃি�র েমনু। 

পালেট যাওয়া এই বাজােরর �য্া� ভয্ালু ‘ছাড়’...েক কতটা 

িদেত পাের তারই িনর�র �িতেযািগতা। আেগ বাঙািল সারা বছর 

অেপ�া করেতা ‘ৈচ� েসল’র জেনয্। এখন বছেরর সব িদনই েসল। 

মােঝ মেধয্ আবার মহাধামাকা। িবেশষ এই ধামকার িদনগুিলেত 

েনটওয়াকর্ েভেঙ পেড়, পছে�র িজিনস িকনেত না পারার হা-

হুতাশ �ায় েশানা  যায়। েসই মহাধামাকায় আলু পটল িকনেলও 

পাওয়া যােব িবপুল ছাড়। তেব ঘর েগর�ািল, িনতয্�েয়াজেনর 

�েবয্, সেবর্া� ছাড় এখনও পযর্� যা পাওয়া িগেয়েছ তা হেলা 

‘একটা িকনেল দুেটা ি�’, মােন েমাটামুিট ৬০ শতাংশ। 

তেব আমােদর রােজয্, সরকাির হাসপাতালগুিলেত িচিকৎসা 

সর�াম বা জীবনদায়ী ওষুেধর েদাকােন ছােড়র বয্াপাের সবাইেকই 

েট�া িদে�। এ এক িবপুল েসেলর বাজার। বছরভর, রােজয্র 

সবর্�, েদাকানগুিলর অফার েমাটামুিট ৮০ শতাংেশর আেশপােশ। 

�িতেযািগতার বাজাের আরও বাড়েত পাের। ছােড়র আলু 

পটল আপিন েবেছ িনেত পারেলও, এই সব েদাকােনর ওষুধ 

ডাঃ মানস গুমটাডাঃ মানস গুমটা

এভােব

েপৗঁছােনা যােব

সবর্জনীন �াে�য্?

� ব �
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েবেছ েনওয়ার সুেযাগ আপনার েনই। যা েদেব তাই িনেত হেব। 

িচিকৎসকরা েজেনিরক িলখেলও, আিম আপিন পােবন নাম না 

জানা, খুিশ মেতা দাম ি�� করা নানা �াে�র ওষুধ। পাঁচ টাকার 

ওষুেধ প�াশ টাকাও ি�� থাকেত পাের। িন�কু আিম, ঘাসপাতা 

বলিছ না তেব কতটা ওষুধ আর কতটা চেকর গঁুেড়া েবাঝা েতা 

স�ব নয়। সরকারও চায় না অনুে�রণায় চলা ওই েদাকানগুিল 

েথেক িবি� করা ওষুেধর কাযর্কািরতা �মাণ করেত। স�িত �াগ 

কে�াল ে�তা েসেজ িকছ ুওষুধ পরী�া কের জািনেয়িছল, ওই 

ওষুেধ েরাগ সারা স�ব নয়। মািলক চাইেব না এটা �াভািবক, তেব 

সরকারও চায় বেল মেন হয় না। এখনও পযর্�  ওই েদাকানগুিল 

েথেক িবি� করা ওষুেধর গুণমােনর সরকাির পরী�ার খবর আমরা 

পাইিন। িবনামূেলয্র সরকাির �াে�য্র িনয়�ক এখন সরকাির 

‘েফয়ার �াইস শপ’। হাসপাতােল ওষুেধর সংখয্া পাহােড়র ধেস 

গিড়েয় পড়া পাথেরর মেতা নামেত নামেত অেধর্ক হেয় িগেয়েছ। 

তািলকায় থাকেলও শুনেত হেব এখন সা�াই েনই। এক েরাগ 

সারােত স�ােহ দু’িতন িদন আসাই িনয়ম হেয় উঠেছ। কয্ানসার, 

িকডিন, িলভােরর েরাগ েছেড় িদন, ডায়ােবিটস, উ� র�চােপর 

বয়� রুগীেকও হ�ায় দু’বার দাঁড়ােত হেব লাইেন। কােরা সবর্নাশ 

হেল কােরা েপৗষ মাস হেবই। সরকাির হাসপাতােল ওষুেধর সা�াই 

যত কমেব ‘েফয়ার �াইস শপ’র তত েপৗষ মাস।

েগােদর উপর িবষ েফাঁড়ার মেতা আেরক হেয়েছ নীল-সাদা 

কাডর্। গালভরা নাম �া�য্সাথী। এিটএম কােডর্র মেতা। পাঁচ 

লাখ নািক রাখা আেছ ওই কােডর্। েগাটা পিরবার ভাগ কের িনেত 

পারেব বেলই �চার। আমার আপনার �াে�য্র িঠকানা এখন ওই 

কাডর্। সরকাির হাসপাতােল ভিতর্ হেত েগেলও কাডর্ লাগেবই। হাটর্ 

অয্াটাক হেলও লাগেব, ে�ন ে�াক হেলও লাগেব। পেথ েবিরেয় 

অয্াি�েড� হেলও িচিকৎসা েপেত পেকট েথেক বার করেত হেব 

ওই কাডর্। পিরি�িত যা, তােত পিরবােরর মানুষ বাইের েবেরােল 

চ�েনর িটেপর পিরবেতর্ পেকেট কাডর্ গঁুেজ েদওয়াই ভােলা। 

ভাবেছন ফাঁিক িদেয় ভিতর্ হেয় যােবন! পারেবন না। েরেলর িটিট’র 

মেতা েলাক লাগােনা আেছ। তােদর কাজই হেলা ওয়ােডর্ ওয়ােডর্ 

িগেয় েখাঁজ েনওয়া েক কাডর্ লুিকেয় ভিতর্ হেয়েছ। কড়া িনেদর্শ 

আেছ সুপারেদর। �িত মােস জানােত হেব তার িনেজর হাসপাতাল 

ওই কােডর্ কত বয্বসা িদল। তেব ওই কােডর্ জামাই আদর পাওয়া 

যায় এমন নয়। একই েবড, একই ডা�ার। আেগভােগ অপােরশন 

বা িসিট, এমআরআই’র েডট েপেয় যােবন এমনও নয়। বর� 

অপােরশন েদির হেয় েযেত পাের। কারণ আপনার কােডর্র টাকায় 

আপনার নােম যত�ণ না ইম�য্া�, ে��, েপসেমকার েকনা হে� 

ততিদন আপনােক হাসপাতােল গােল হাত িদেয় বেস থাকেত হেত 

পাের। এখন িচিকৎসা না েপেল সরকারেক আর মুখ ঝামটা িদেত 

পারেবন না। েগাটা রােজয্ িবনামূেলয্ িচিকৎসার েহািডর্ং, ে�ে� 

েছেয় েগেলও আনে� আ�হারা হেবন না। কারণ �া�য্ আপনােক 

িকেন িনেত হেব। এমনিক সরকাির হাসপাতােলও। �াইেভট 

নািসর্ংেহাম বা কেপর্ােরট হাসপাতােল ওই কােডর্ �া�য্ িকনেত 

েগেল আেরক িবপদ। অয্া�েল� না ছাড়াই ভােলা। ভুিরভুির 

অিভেযাগ েশানা যাে�। ওই কাডর্ আেছ শুনেলই েকমন মুখ েবঁেক 

যাে� িরেসপশেন বেস থাকা েছেলেমেয়গুিলর। েবড েনই বেল 

জািনেয় িদে�। ওেদর আর েদাষ িক! টাকা না েপেল েকই বা 

আর ধাের িদেনর পর িদন মাল েদেব। মািলকরা নানা ছলচাতুির 

করেলও, িকছ ুদািব নয্াযয্। সব েরাগ, সব অপােরশেনর পয্ােকজ 

েযমন স�ব নয় েতমিন কতিদেন একজন েরাগমু� হেব েসটা 

িনভর্র কের নানা িবষেয়র উপর। অয্ােপি�� েফেট েপেট পঁুজ 

জেম েগেল একই পয়সায় িচিকৎসা করা যায় না। পয্ােকেজর টাকা 

েশষ হেয় েগেল মানুষিট েকাথায় যােব? হয় িচিকৎসা েশষ হওয়ার 

আেগই ছিুট কিরেয় িনেয় আসেত হেব, অথবা ঘিট বািট েবচেত 

হেব। পাড়ার েচনা মুিদ েদাকানই ধার েশাধ না করেল মাল েদয় 

না। �া�য্ বয্বসায়ীরা িদেনর পর িদন ধাের �া�য্ েবচেব েকন? 

খবর আসেছ সরকাির হাসপাতােল ওষুধ, িচিকৎসা সর�াম 

সরবরাহকারী নিথব� িঠকাদাররাও নািক িবে�াহ কের বেসেছ 

ধাের সা�াই করেব না বেল! 

একিট বয্ি�গত অিভ�তা....

িকছিুদন আেগ িশয়ালদহ ে�শেনর পােশ, রােজয্র অনয্তম 

নামী এবং পুরােনা েমিডকয্াল কেলেজ আমােক েযেত হেয়িছল 

পিরবােরর িচিকৎসার জেনয্। বলা বাহুলয্, �িতিট ইট কাঠ পাথর 

েচনা একটা েমিডকয্াল কেলজ, আমার ি�তীয় বািড়। ডা�াির 

েলখাপড়া ওখােনই। চাকির জীবেনরও একটা বড় অংশ েকেটেছ 

এই কেলেজই। সুদীঘর্ সমেয়র অসংখয্ মন ভােলা করা �িৃতর 

িভড় েথেক দু’এক টুকেরা বাছাই করা মুশিকল। ছা�াব�ার 

দুর�পনার �র েপিরেয়, চাকির জীবেন, মাদার ইনি�িটউশনেক 

মেনর মেতা কের গেড় েতালার আেবগ তািড়েয় েবড়ােতা। ঘেরর 

েখেয় বেনর েমাষ তাড়াি� বেল ঘরওয়ালী গািল িদেলও েকােনািদন 

িবরিত িছল না িকছ ুকরার তািগেদ। িশয়ালদেহর উ�র দি�েণর 

ে�নগুিল েথেক উগের েদওয়া রুগীেদর কী কের একটু ভােলা 

িচিকৎসা েদওয়া যায় তার িচ�ায় নানা পিরক�না মাথায় ঘুরঘুর 

করেতা। িকছ ু করেত েপেরিছলাম আবার বািক রেয় িগেয়িছল 

অেনক িকছইু। পিরবতর্েনর সরকােরর বদানয্তায়, চাকিরর 

িনয়েমই চেল েযেত হেয়িছল মফঃ�েলর অনয্ একিট সদয্ জ� 

েনওয়া েমিডকয্াল কেলেজ। তখন েসটা িছল একটা েছাট িতনতলা 

িবি�ং। েসখােনই সব িবভাগ। ইে�ার, আউটেডার। অপােরশন 

িথেয়টাের, েলবার রুম। ছােদর উপর অয্াসেব�স’র ছাউিন িদেয় 

ছা�-ছা�ীেদর �াস করার বয্ব�া। েসখােন আমােদর মেতা িশ�ক 

িচিকৎসকেদর জেনয্ বরা� িছল, একটা হলঘের দুিট বড় েব�। 

িমউিজকয্াল েচয়ার েখলায় পারদশর্ী হেয় উেঠিছলাম আমরা। েকউ 

উঠেল, দাঁিড়েয় থাকারা শব যা�ার পয়সা কুেড়ােনার মেতা ঝাঁিপেয় 

পড়েতা জায়গা দখেল। েসই কেলজ ৈকেশার েপিরেয়েছ, উঁচু উঁচু 

িবি�ং হেয়েছ, িক� এখেনা হাঁটেছ বগেল �য্াচ িনেয়। চকচেক 

িবি�ং ৈতির হেলও, বহু িবভাগ েনই। েযগুেলা আেছ েসগুেলাও 

খঁুিড়েয় খঁুিড়েয় চলেছ। েবশ িকছ ুিবভােগ স�ােহ দু’িতন িদেনর 

েবিশ আউটেডার বেস না। দরকার িচিকৎসক, �া�য্কমর্ী, িচিকৎসা 

সর�াম। েবশ িকছ ুিবভােগর ইে�ার েবড েনই। অনয্ িবভােগর 



 127

েবড ধার কের রুগী ভিতর্ করেত হয়। িচিকৎসক �া�য্কমর্ীেদর 

বড় কাজ, �চােরর ধা�ায় এবং বাইেরর জলুেস িব�া� মানুষেক 

কল েদওয়া পুতুেলর মেতা অিবরত বেল যাওয়া এখােন হেব না, 

অনয্ হাসপাতােল যান। যার অিনবাযর্ পিরণিত, রুগী পিরজেনর 

আছেড় পড়া ে�ােভর িশকার হওয়া। সম� অবয্ব�ার দায় 

চাপােনা চলেছ িচিকৎসক �া�য্কমর্ীেদর ঘােড়। রাজৈনিতক েনতা, 

দু�তীেদর দাপাদািপর মৃগায়ে�� এখন হাসপাতােলর চ�রগুিল। 

িচিকৎসক �া�য্কমর্ী িনগৃহীত হনিন এমন িদন খঁুেজ পাওয়া 

মুশিকল। সা�িতক সমেয় অ�ত সােড় িতনেশা িন�েহর ঘটনা 

ঘেটেছ। পদিব েদেখ িচিকৎসা করার অিভেযাগও করা হেয়েছ 

িচিকৎসকেদর িবরুে�। েকািভড যুে� �া�, অবস� ৈসিনকরাও 

িন�ার পানিন। 

শুধু আমার হাসপাতাল নয়, েজলা মফ�েলর েমিডকয্াল 

কেলজ সহ, সুপার ে�শািলিট হাসপাতালগুিলর হাল একই। 

�সাধনী উ�য়েন িব�া� মানুষ েদৗড়াে�, ধা�া েখেয় চ�র কাটেছ, 

িচিকৎসা না েপেয় উপেচ পড়েছ কলকাতায়। অথবা গলা বািড়েয় 

িদে� কেপর্ােরট হাসপাতােল।

যাইেহাক আেবেগর েমিডকয্াল কেলেজ েঢাকার মুেখ সুদশৃয্ 

েগট, পাড় সাজােনা িবরাট দীিঘ, রঙ েবরেঙর িবনামূেলয্ উ�ত 

িচিকৎসার ে��, েহািডর্ং েদেখ মেন হেয়িছল িন�েুকরা অেহতুক 

কয্া কয্া কের। ভুল ভাঙেত সময় লােগিন। িদনটা িছল স�ােহর 

�থম িদন। একটা েসামবার। েচনা আউটেডার িবি�ং। েকানিদেক 

িসঁিড়, েকানিদেক িলফট জানা আেছ। �েয়াজেনর িবভােগ েপৗছঁােত 

েবগ েপেত হেব না েভেব, দীিঘর পােড় একচ�র েদওয়ার ই�ায় 

হাঁটেত শুরু করেতই িবষম লাগেলা। সাতসকােলই দীিঘর পােড়র 

কংি�েটর েব�গুিলেত ঠাসাঠািস িভড়। ভিতর্ রুগীর পিরজন 

েযমন রােতর অিন�ায় িঝেমাে�ন, েতমনই েভার রােত চেল আসা 

রুগী-পিরজন �েয়াজনীয় ��িত েসের িনে�ন আস� লড়াইেয়র। 

তাঁেদর অিভ�তাই েটেন এেনেছ গভীর রােত। িটিকেটর লাইেন 

দাঁড়ােত হেব, িটিকট েপেল ডা�ার েদখােনার লাইন। েদখােনা 

হেল পরী�া িনরী�ার তািরখ িনেত লাইন, ওষুেধর লাইন, সে� 

সমেয় িফরিত ে�ন ধরার তাড়া। তেব লড়াইেয়র পেরও িদেনর 

িদন পরী�া হেব, ভিতর্ হেল েবড পােব, জীবনদায়ী ওষুধ পােব, 

বছর ঘুের যাওয়ার আেগ অপােরশেনর েডট পােব বা দালাল চে�র 

খ�ের পড়েব না— এইসব আকাশ কুসুম ক�না। হাসপাতােলর 

ওষুেধর সংখয্া ৬৪১ েথেক কেম অেধর্ক হেয় িগেয়েছ। উপির 

পাওনা িলিখত/অিলিখত িনেদর্শ। িতন চার িদেনর েবিশ ওষুধ 

েদওয়া যােব না। িকডিন, হাটর্, ডায়েবিটস, উ� র�চাপ ও 

মানিসক েরাগ সহ, যাঁেদর ওষুধ ছাড়া এই দুিনয়ায় একিদনও 

িটেক থাকা দু�র, তাঁেদর সুদশৃয্ েগট আর চকচেক িবি�ং েদেখই 

খুিশ থাকেত হেব। এমনিক কয্ানসার রুগীরাও আরও িকছিুদন 

িটেক থাকেত চাইেল েবচেত হেব ঘেরর েগারু ছাগল অথবা বাপ 

ঠাকুরদার েরেখ যাওয়া জায়গা জিম। 

যাইেহাক িনেজ িচিকৎসক, উপির পিরিচত িচিকৎসেকর কােছ 

িচিকৎসা। অিত েচনা হাসপাতাল। িচিকৎসেকর কােছ েপৗেঁছ 

েগেলই আদর য� পাওয়ার িন�য়তা। তাই অত েটনশন িছল না। 

িক� একটা িটিকট েতা করেত হেব! িটিকট কাউ�ােরর িদেক 

এেগােত িগেয় শুরু হেয় েগল বুক িঢপিঢপািন। েয হাসপাতাল 

আমার ি�তীয় বািড়, আমার নািড়র েযাগ যার সে�, েসখােন 

যােবা, িটিকট কাটেবা, েদখােবা, িচিকৎসা িনেয় িফের আসেবা— 

এই রকম একটা �তয্য় িদেয় পিরবারেক িনেয় যাওয়া। িক� 

হােত েগানা কাউ�ারগুিল মানুেষর কােলা মাথায় েদখাই যাে� 

না। এই সময়কােল কাউ�ােরর সংখয্া েবেড়েছ বেল মেন হেলা 

না। েকানটা �াফ কাউ�ার, েকানটা েছেলেদর, েকানটা েমেয়েদর 

বঝুেত েগেল দরূিবন লাগেব। ওই সকােলই পুকুেরর দু’ধাের, েবড়া 

েঘঁেষ সােপর মেতা এঁেকেবেঁক িটিকেটর লাইন একদম উলেটা 

িদেকর রা�ায় চেল িগেয়েছ। েঘার বষর্ার মরশুম। কাউ�ারগুিল 

িবি�ংেয়র িভতের হেলও মানুষ েখালা আকােশর িনেচ। সবার 

েচােখ মুেখই আত� বৃি� এেস যাওয়ার আেগই পরশ পাথর সং�হ 

কের ঢুেক পড়েত হেব অ�র মহেল। সবাই জােনন, আবার একটা 

বড় লাইেন দাঁড়ােত হেব, পছে�র, �েয়াজেনর ডা�ার েদখােনার 

জেনয্। ইমােজর্ি� আর আউটেডার িবি�ংেয়র মােঝর জায়গাটায় 

েমলার মেতা িকলিবল করেছ অসংখয্ মানুষ। কােরা চাই �িল, 

কােরা দরকার েরাগীর জেনয্ হুইল েচয়ার। েকউবা পরী�া িনরী�া 

ি� করার যুে� শািমল। শুধু আউটেডার, ইমােজর্ি� নয়, েগাটা 

হাসপাতাল চ�েরর সম� ফাঁকা জায়গােতই একইরকম িথকিথেক 

িভড়। এই িবপুল িভেড় �াফ কাউ�ােরর অব�ান খঁুেজ বার 

কের তার সামেন যাওয়া এবং িটিকট কাটা অস�ব মেন হেলা। 

খঁুেজ েপেলও িচনেব েক আমােক? অেনক বছর হেয় েগল এই 

হাসপাতাল েথেক চেল যাওয়া। কেপর্ােরট হাসপাতােল েগেল 

িচিকৎসক হেয়ও একটু অ�ি� লােগ। কাউ�ারগুিলেত যাঁরা বেস 

থােকন তাঁেদর েথেক �েয়াজেনর েবিশ একটা কথা েশানাও খুব 

মুশিকল। িচিকৎসক হেলও িবেশষ সুিবধা পােবন এমন নয়। ভিতর্ 

রুগী েদখেত েগেলও িভিজিটং আওয়ােরর জেনয্ অেপ�া করেত 

হয়। একটা িনয়ম নীিত থাকেল কাজটা সু�ভােব করা যায়। িক� 

আমরা সরকাির িচিকৎসকরা কােজর ে�ে� কড়া িনয়েম চলেত 

অভয্� নয়, স�বও নয়। একজন িচিকৎসেকর েপছেন যিদ 

কেয়কেশা রুগী দাঁিড়েয় থােক তাহেল েকই বা িনয়ম মানেব আর 

েকই বা মানােব না! মােঝ মেধয্ মাথা গরম হেলও আমরা অভয্� 

হেয় েগিছ। তেব �া�য্কমর্ীেদর ব�ুর মেতা সব সময় পােশ পাওয়াটা 

সবেচেয় বড় ভরসা। চাকির জীবেনর শুরুেত, হাই েরােডর ধাের 

েজলা হাসপাতােল কাজ করার সময় েদেখিছ, একসে� পেনেরা 

কুিড়টা অয্াকিসেড� রুগী এেল, কল বকু েখেয় েপৗছঁােনার আেগই 

সয্ালাইন টয্ালাইন চািলেয়, অি�েজন িদেয়, েসলাই ে�িসং কের 

�ায় সব ময্ােনজ কের িদত। েবিশরভাগ সময় আমােদর কাজ 

িছল িটিকেট অয্াডভাইস েলখা। অ� ে�ে�ই দু’-একজেনর 

েসলাই ে�িসংেয় হাত লাগােত হেতা। �ামীণ হাসপাতােল িবষ 

খাওয়া রুগীর �ময্াক ওয়াস শুরু কের ডা�ারেক খবর েদওয়াই 

েরওয়াজ। শুধু িক তাই! আউটেডাের ভয়�র রুগীর চাপ সামাল 

িদেত িনিদর্� সময় অ�র গলা েভজােনার চা, গরেম ঠা�া পানীয়, 
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মােঝ মেধয্ েতেলভাজা ে�েকর বয্ব�া করায় ওরা �াি�হীন। কাজ 

েশেষ েকায়াটর্ার বা বাস�য্া�, েরল ে�শেন েপৗছঁােত বাইক িনেয় 

ওেদর আ�িরক অেপ�ায় কােজর চাপটা সহজ হেয় যায়। িভড় 

েঠেল আউটেডাের েঢাকার সময় �া�য্কমর্ীরাই এেলােমেলা লাইেন 

দাঁিড়েয় গজগজ করেত থাকা রুগীেদর সর সর বেল রা�া ফাঁকা 

কের েদয়। িনেজেক একজন েকউেকটা মেন হয় তখন। একটা 

আ��সাদ েয হয় না এমন নয়। িক� �েয়াজেন পিরিচত মানুেষর 

সব িচিকৎসা িনেজর হাসপাতােল করােত পারেবা এমনেতা নয়। 

সব েরােগর িচিকৎসা করা যােব এমন হাসপাতােলর সংখয্া রােজয্ 

গুিটকয়। িনেজর পুরােনা কমর্ে�� হেলও এই িভেড়, সাতসকােল 

িচনেব েক আমায়? ফেল িনেজর কমর্ে�ে�র আিধপতয্ উধাও। 

আম জনতার একজন হেয়, ভয়�র লাইেন দাঁিড়েয় িটিকট কাটেত 

হেব েভেব কপােল িব� ুিব� ুঘাম। িচিকৎসক ব�ু হওয়ায় সুিবধা 

িনেত িটিকট না েকেটই যােবা িঠক করলাম। আবার কনিফউশন 

েকানটায় দাঁড়ােবা।  িলফেটর লাইন, নািক লাইন িদেয় িসঁিড় 

ভাঙা— েকানটায় িবরি� কম হেব পিরবােরর। েপৗঁছােত হেব 

িতন তলায়। িলফেটর লাইেন দাঁড়ােনার পিরবেতর্ িসঁিড় ভাঙাই 

ে�য় মেন হেলা। তােতও িন�ার েনই। অপিরসর কিরেডাের 

কেয়কেশা মানুষ দাঁিড়েয়। তােদর মাঝখান িদেয় ডাইেন বাঁেয় ডজ 

েমের একদম অনয্ �াে� িচিকৎসক ব�ুর কােছ েপৗেঁছ ভাবলাম 

মানুষগুেলার িক অপিরসীম ৈধযর্। এরকম বয্ব�াপনাই তােদর 

জেনয্ সরকােরর বরা�। িটিকট কাটেত এক ঘ�া, ডা�ার েদখােত 

েদড় ঘ�া, রুগীর চােপর বাধয্বাধকতায় রুগী �িত িচিকৎসেকর 

কেয়ক েসেক�— তারপর আবার লাইন, র� পরী�ার েডট 

েনওয়া। েসটাও সাত দশিদেনর মেধয্ পাওয়া েগেল িবরাট বয্াপার। 

িরেপাটর্ িনেত আবারও দীঘর্ লাইন। ইউএসিজ’র েডট িতন 

মােসর আেগ পাওয়া যায় এরকম হাসপাতাল কমই আেছ। �য্াগ 

েফ�ন,েহািডর্ং-গুিল সিতয্ হেল,মানুষেক এভােব গভীর রাত 

েথেক লাইেন দাঁড়ােত হেব েকন?  

িচিকৎসক ব�ুর চা আপয্ায়েন মাথা িঝমিঝমািন একটু 

কমেলও ��গুিল িকলিবল করেত লাগেলা। এিশয়ার অনয্তম 

বহৃৎ ও �াচীন েমিডকয্াল কেলেজর উ�য়েনর খবর িনেত ব�ুেক 

কেয়কটা েবয়াড়া �� কেরও েফললাম। িসিরয়াস রুগীর জেনয্ 

�িল পাওয়া যায়? সহজ উ�র ওটা লটাির পাওয়া। তেব টাকা 

েফলেল জুেট েযত পাের। �িলেত েপেশ� ভিতর্ হয়? �ত উ�র 

�িল েতা ভােলা, বাথরুেমর কােছ েমেঝেতও জায়গা পাওয়া 

মুশিকল। দালাল আেছ? িনিবর্কার উ�র, ডাইেন বাঁেয় সামেন 

েপছেন তাকাও। তেব েমাটামুিট একটা েরট বাঁধা আেছ। �িল 

েথেক েবড, মািট েথেক �িল, িসিট �য্ােন িনেয় যাওয়া, েলবার 

রুেম মা বা�ার খবর, ইউএসিজ, িসিট, এমআরআই, র� 

পরী�ার জেনয্ রুগীেক িনেয় যাওয়া—সব আলাদা আলাদা েরট 

আেছ। তেব ভিতর্র েরট ডাইনািমক। সময় ও িবভাগ অনুযায়ী �িত 

মুহূেতর্ ওঠা নামা কের। মারা েগেলও মৃতেদহ িনেচ নামােত গুনেত 

হেব কড়কেড় েনাট। েগাটা হাসপাতাল �াইেভট অয্া�েল�, ৪০৭ 

গািড়র পািকর্ং লট। ছিুট হওয়া রুগী বা লাশ হেয় যাওয়া মানুষেক 

�ােম মফ�েল েপৗছঁােনার েকানও েরট অবশয্ েনই। আপিন গিরব 

বা বড়েলাক েযই েহান, দামদ�র করার সুেযাগ খুব একটা েনই। যা 

চাইেব েমাটামুিট তাই িদেত হেব। গুরুতর অসু� রুগীর পিরজনেক 

বলেত শুেনিছ, েরাগীর যখন বাঁচার আশা েনই, তখন েছেড়ই িদন 

ডা�ারবাব।ু মরেব যখন �ােম িগেয়ই মরুক। লাশ িনেয় যাওয়ার 

খরচ অেনক। দশৃয্গুিল সবারই েচনা। শুধু কলকাতার েমিডকয্াল 

কেলজ নয়, েজলার েমিডকয্াল কেলজ বা গালভরা সুপার 

ে�শািলিট হাসপাতালগুিলেত েদখেত পাওয়া যােব একই িচ�। 

েয পেথ চেলেছ আমােদর রাজয্...

১৯৭৮ সােল ‘সবার জেনয্ �া�য্’ আলমা আটায় েঘাষণার 

শিরক হেয় এবং ২০১৮ সােল আ�ানায় আ�জর্ািতক �া�য্ 

সে�লেন ‘সবর্জনীন �াে�য্র’ অ�ীকারপে� �া�র করেলও, 

আমােদর েদশ হাঁটেছ উলেটািদেক। ‘জাতীয় �া�য্ নীিত ২০১৭’র 

সুপািরশ তািলকা েদখেলই েবাঝা যায়, �া�য্েক বাজােরর হােত 

তুেল িদেত েবপেরায়া �েচ�া চালাে� রা�। এই িবষেয় আমােদর 

রাজয্ এককািঠ এিগেয়। সবার আেগ লাফ িদেয় সরকাির হাসপাতাল 

ভাড়া িদেয় েমিডকয্াল কেলজ েখালার বয্ব�া কের িদেয়েছ চুন 

সুরিক বয্বসায়ীেদর। �াে�য্র েমৗিলক শতর্ পুি�, সয্ািনেটশন, 

পির�ত জল রােজয্র �া�য্ তািলকায় আেছ বেল মেন হয় না। 

�াথিমক �া�য্, জন�া�য্ েপছেনর সািরেত। আইিসিডএস, িমড 

েড িমল, জাতীয় �া�য্ িমশন সহ নানা �কে�র টাকা লুট হেয় 

যাওয়ার খবর আসেছ। �কে�র নাম বদেল েদওয়া হে�। �া�য্ 

বয্ব�ার �� ল� ল� �ক� কমর্ীরা িনয়িমত সা�ািনক পাে�ন 

না । উপেভা�ারা সময়মত পাে�ন না তাঁেদর �াপয্ টাকা। 

সরকােরর অ�ািধকার, ‘পাবিলক �াইেভট পাটর্নারিশপ’। গালভরা 

নােমর আড়ােল হাত বদল হেয় যাে� সরকাির হাসপাতােলর এ�-

ের, ইউএসিজ, িসিট �য্ান, এমআরআই এমনিক সাধারণ র� 

পরী�ার লয্াবেরটিরগুিল। �া�য্ েবিনয়ারা কাযর্ত েকানও লি� না 

কেরই েকািট েকািট টাকা মুনাফা লুটেছ সরকাির হাসপাতােলর 

পিরকাঠােমা েথেক। িচিকৎসার নূয্নতম �েয়াজেন ফা� পাওয়া না 

েগেলও, িবরাম েনই দািম য�পািত েকনায়। সবেচেয় খারাপ অব�া 

�াম, েজলার হাসপাতালগুিলর। সাধারণ �র,সিদর্, কািশর ওষুধও 

সব সময় পাওয়া যায় না। কেরানা অিতমািরেত আমােদর েদখেত 

হেয়েছ একটা অি�েজেনর নল েথেক পালা কের অি�েজন িনেয় 

েবেঁচ থাকার �াণপণ �েচ�া, কােলাবাজারীর খ�ের পেড়, কেপর্ােরট 

হাসপাতােলর িনয়�ণহীন লুেট হাজার হাজার মানুেষর িনঃ� হেয় 

যাওয়া। চুি�র িচিকৎসক, চুি�র �া�য্কমর্ী িদেয়ই চালােনা হে� 

�াম েথেক শহেরর হাসপাতাল। েকায়াকেদর সাত িদেনর ে�িনং 

িদেয় বাজাের েছেড় েদওয়া হে� আধুিনক েমিডিসেনর িচিকৎসক 

ঘাটিত েমটােত। েবেডর পিরবেতর্ িচিকৎসা েপেত �াি�ক মানুেষর 

জেনয্ মািট বা �িল বরা� থাকেলও, �াইেভট ওয়াডর্/িভআইিপ 

েকিবন েখালা হেব িব�বানেদর জেনয্। নতুন চমক �া�য্ ইি�ত 

নােম িডিজটাল িচিকৎসা। �ােমর মানুষ নািক �ােম বেসই শহেরর 

ডা�ােরর িচিকৎসা পােব। এত অ�া�য্ িনেয়, বাজাের �া�য্ 

িকনেত বাধয্ কের, েপৗছঁােনা যােব সবর্জনীন �াে�য্?
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এ বছর েদশভােগরও ৭৫তম বািষর্কী। এই বািষর্কীেক অ�ত আশা 

করা যায় েকউ ‘অমৃত মেহাৎসব’ বেল অিভিহত করেব না। তেব 

েদশভােগর রাজনীিতর িবকৃত ও খি�ত চচর্ার মাধয্েম দলগত 

অমৃত�াি�র অপেচ�া েয করেছ তা েচােখর সামেনই েদখা যাে�। 

আমােদর �াধীনতার একিট ি�মাি�কতা রেয়েছ যা আমােদর সেচতন 

চচর্ায় সবসময় থােক না। কখেনা েদশভােগর কথা যিদ বিলও, 

েদশভােগর রাজনীিত িনেয় চচর্া সাধারণত কির না। ফেল আমােদর 

�াধীনতা িবষয়ক চচর্াও েশষ পযর্� অস�ণূর্ েথেক যায়। েদশভােগর 

রাজনীিতর উ�ব, �সার, িববতর্ন এবং �াধীনতার পরবতর্ী সমেয়র 

রাজনীিতেত েদশভােগর রাজনীিতর পুনরু�ান, এগুিলর চচর্া ততটা 

হয়িন িবগত ৭৫ বছের। সা�িতক সমেয় িবদয্াচচর্ার �ের িকছটুা চচর্া 

হেলও রাজনীিতর হােটমােঠ এ িবষেয়র চচর্া এখনও খুবই কম। 

অথচ েযিদন েদেশর মানুষ িবেদিশ শাসন েথেক মু� হেয় জ�ভূিমর 

উপর িনেজর অিধকার িফের েপেয়িছল, েসিদনই তােদর সেহাদর 

এক িবরাট অংেশর মানুষ িনেজর জ�ভূিমর ওপর হািরেয়িছল 

িনেজেদর অিধকার। ওই েদশহারা মানুষেদর একজন, ই�কুমার 

গুজরাল পের যখন �ধানমি�ে�র আসেন বেসন েসটা িছল 

�াধীনতার সুবণর্জয়�ী। লালেক�ায় পতাকা উে�ালন কের ভাষণ 

েদওয়ার সময় গুজরাল বেলিছেলন, আজ েথেক ৫০ বছর আেগ 

আমরা যখন �াধীনতা অজর্ন কেরিছলাম েসিদন আমােদর এক 

েচােখ িছল আনে�র উ�াস, আেরক েচােখ িছল িবষােদর অ�জল। 

এই একিট েছা� বােকয্ই আমােদর �াধীনতার ি�মাি�কতার 

�য্ােজিডেক যথাথর্ ভাষায় বণর্ন কেরিছেলন িতিন। এমন কথা 

লালেক�ায় আর েকানও �ধানম�ী বেলনিন স�বত। এমনকী 

আমােদর �াধীনতার মুহূেতর্ �থম �ধানম�ী জওহরলাল েনহরু 

মধয্রােত সংিবধান সভায় েয ঐিতহািসক ভাষণ িদেয়িছেলন তােতও 

েদশভােগর েকানও উে�খ িছল না। িছল না িবভ� �েদেশর উ�র 

ও পূবর্ অংেশ িকংবা নবগিঠত পািক�ােনর পি�ম ও পূেবর্ েসই 

মুহূেতর্ ঘেট চলা সা�দািয়ক উে�জনা, হতয্া, অপহরণ, র�া� 

সিহংসতা িনেয় একিটও শ�। �াধীনতা অজর্েনর ওই উদ্ যাপন 

েথেক েসিদন অেনক দূের িনেজেক সিরেয় েরেখিছেলন �াধীনতা 

আে�ালেনর অিবসংবাদী েনতা মহা�া গা�ী। েসিদন তাঁর �াণ মন 

িবচিলত হেয়িছল েদেশর িহংসা�ক পিরেবশ ও িহ�-ুমুসলমােনর 

পার�িরক হতয্ালীলা  ও হানাহািনর ঘটনায়। সম� উদ্ যাপন ও 

উ�ীপনা েথেক বহু দূের কলকাতায়, েবেলঘাটার মুসিলম ঘন 

বসিতর এক পিরতয্�, ভ�, পািলেয় যাওয়া মুসিলম পিরবােরর 

বািড়, হায়দর মি�েল িছেলন েস রােত। তার আেগ একটা বছর ধের 

েদেশর পি�েম, উ�ের, পূেবর্ �াতৃঘাতী দা�ায় র�া� হেয় উেঠেছ 

মানুেষর সমাজ। িনরীহ নারী পুরুেষর িনিবর্চার হতয্া, স�ি� দখল, 

েজারপূবর্ক নারীেদর অপহরণ ও ধষর্েণর ঘটনা ঘটেছ। জাতীয় 

েনতৃবৃে�র নজর তখন ওিদেক েনই। তাঁরা বয্� �মতা হ�া�েরর 

দরকষাকিষ িনেয়। েকান অতল গ�েরর িদেক পা বাড়াে� েদশ েস 

িনেয় সাধারণ মানুেষর অিধকাংশও তখন সেচতন নয়। এক অ� 

আে�াশ ও িবে�েষ এেক পর�রেক েদখেছ েদেশর �ধান দু’িট ধমর্ 

স�দােয়র মানুষ। েগাটা েদেশ এক অভূতপূবর্ েমরুকরণ ঘেট 

িগেয়েছ েসই মুহূেতর্। একমা� মহা�া গা�ী পাগেলর মেতা ছেুট 

েবড়াে�ন েদেশর এক�া� েথেক অপর �াে�, স�ীহীন একা। িহ�ু 

ও মুসলমানেক পার�িরক আ�া ও ভােলাবাসায় আবার বাঁধেত। 

কখেনা অনশন করেছন, কখেনা দির� পি�র দুয়াের দুয়াের িগেয় 

আেবদন জানাে�ন। তাঁর প�িত �করণ িনেয় তখন অেনক 

সমােলাচনা কেরেছ �গিতশীল মানুেষরাও। িক� মহা�া গা�ীর এই 

অদময্, �ায় একক অিভযােনর িন�া ও সততা িনেয় েকউ �� 

শুভ�সাদ ন�ী মজুমদারশুভ�সাদ ন�ী মজুমদার

েদশভাগ,

মহা�া গা�ী ও 

মািনক বে�য্াপাধয্ােয়র

একিট অনােলািচত গ�
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েতােলিন। সা�দািয়ক ভাবােবেগ তখন িব�ল হেয় পড়েলও িহ�ু 

মুসিলম িনিবর্েশেষ সকেলই তাঁেক বিসেয়িছল পরম ��ার আসেন। 

েসই িনকষ কােলা অ�কাের তখন িতিন হেয় উেঠেছন �িতিট 

আ�াে�র িনভর্রতার �দীেপর মেতা। মানুষ আ�া� হেলই ডাক 

পাঠােতা গা�ীজীেক। সা�দািয়ক িহংসায় আ�া� েনায়াখািলর 

িহ�েুদর কােছ িতিন ছেুট িগেয়িছেলন। মােসর পর মাস েথেকেছন 

তাঁেদর মেধয্। পণ কেরিছেলন যত�ণ না মানুষ িহংসা পিরহার কের 

শাি� স�ীিত িফিরেয় আনেছ, িতিন চেল যােবন না েনায়াখািল 

েথেক। েসখােন একিদেক সংখয্াগুরু মুসিলম সমােজর কােছ 

আেবদন েরেখেছন উ��তা িবসজর্েনর, অনয্িদেক সংখয্ালঘু 

িহ�েুদর বেলেছন সাহেসর সােথ পিরি�িতর মুেখামুিখ হেত। 

মানুেষর হৃদেয়র কােছ ডাক পাঠােনার তার এই অিভযােন 

েনায়াখািলেত যখন শাি� িফরেছ, তখনই খবর এল িবহাের বীভৎস 

সা�দািয়ক িহংসার। েসখােন আ�মেণর িশকার মুসিলম স�দায়। 

মহা�া গা�ী ছেুট েগেলন িবহাের। েনায়াখািলর মেতাই একিদেক 

সংখয্ালঘু মুসিলমেদর মেন সাহস ও ভরসা এবং অনয্িদেক 

সংখয্াগুরু িহ�েুদর উ��তা িবসজর্ন কের �াতৃ�, শাি� ও 

স�ীিতেবােধ িফিরেয় আনার আেবদন রাখেলন। েনায়াখািল তয্ােগর 

সময় আত��� িহ�েুদর এই বেল আ�� কেরিছেলন মহা�া গা�ী 

েয, ১৫ আগ� �াধীনতা েঘাষণার িদেন িতিন তাঁেদর সে�ই থাকেবন 

েনায়াখািলেত। এই উে�শয্ িনেয়ই ১৯৪৭ সােলর ৯ আগ� �মতা 

হ�া�েরর �া�ােল লােহার েথেক কলকাতা েমেল িবহার হেয় 

েনায়াখািলর পেথ কলকাতা এেস েপৗঁছান মহা�া গা�ী। গা�ীজী 

এেসেছন শুেনই বারাকপুের িগেয় তাঁর সােথ সা�াৎ কের মুসিলম 

িলগ েনতা মহ�দ উসমােনর েনতৃে� কলকাতার মুসিলম 

নাগিরকেদর এক �িতিনিধদল। কলকাতায় মুসিলমেদর ওপর েসই 

সমেয় চলেত থাকা িহংসা�ক ঘটনার অবসান ঘিটেয় সা�দািয়ক 

স�ীিত িফিরেয় আনেত তাঁেক উেদয্াগ �হণ করার কাতর অনুেরাধ 

কেরন তাঁরা। মহা�া গা�ী বেলন, িতিন েনায়াখািলর িহ�েুদর কােছ 

বাক্ �দ�। ১৫ আগ� �মতা হ�া�েরর িদন সংখয্ালঘু িহ�েুদর 

ভরসা িদেত িতিন তাঁেদর সে�ই থাকেবন। মুসিলম িলগ েনতারা 

তখন বেলন, কলকাতায় সা�দািয়ক স�ীিত িফরেল সারা 

বাংলােতই িফরেব। মহা�া গা�ী বেলন, িতিন েনায়াখািল যাওয়া 

িপেছােত পােরন শুধুমা� এই শেতর্, যিদ মুসিলম িলগ েনতৃবৃ� কথা 

েদন েয েনায়াখািলেত িহ�েুদর উপর েকানও আ�মেণর ঘটনা ঘটেব 

না। তাঁেদর িনরাপ�ার ভার যিদ মুসিলম েনতৃ� �হণ কের তেবই 

কলকাতায় যা�ািবরিত করেবন। তেব তারপরও েনায়াখািলেত 

েকানও িহংসার ঘটনা ঘটেল িতিন সরাসির আমরণ অনশেন 

বসেবন। নাগিরক �িতিনিধদল তাঁেক আ�� কের। ১১ আগ� 

মহা�া গা�ী েদখা কেরন সুরাবদর্ীর সােথ। িতিনও অনুেরাধ কেরন 

গা�ীজীেক কলকাতায় েথেক েযেত। মহা�া গা�ী সুরাবদর্ীেক বেলন 

েনায়াখািলর িহ�েুদর িনরাপ�া সুিনি�ত করুন আেগ। মহা�া গা�ী 

বেলন, ‘আিম থাকব যিদ আপিনও আমার সে� একসােথ থাকেত 

স�ত হন। যত�ণ না কলকাতার �িতিট িহ�-ুমুসলমান িনেজেদর 

েফেল আসা বাস�ােন িফের েযেত পারেছন তত�ণ আমােদর কাজ 

কের েযেত হেব। আমােদর আমৃতুয্ই এই কাজ করেত হেব।’ 

েবেলঘাটার দির� মুসিলমেদর বসত এলাকার েসই পিরতয্� বািড়েত 

মহা�া গা�ীর সােথই েথেক েগেলন সুরাবদর্ী। উ�� িহ� ুজনতা 

মহা�া গা�ীর েসই আবাস�েল চড়াও হেলা। েকন িতিন মুসিলমেদর 

বাঁচােত এেসেছন, এই িছল তােদর অিভেযাগ। েসিদন তারপর িফের 

েগেলও উ�� জনতা আবার জেড়া হেলা পেরর িদন। মহা�া গা�ী 

উ�� জনতার সামেন দাঁিড়েয় ধীের ধীের অনু� �ের বলেলন, 

‘‘আিম এখােন আপনােদর েহপাজেতই িনেজেক রাখলাম। আপনারা 

যিদ আমার সােথ অনয্থা করেত চান তােকও �াগত জানাি�। আিম 

আমার জীবেনর �ায় অি�ম পযর্ােয় এেস েপৗঁেছিছ। খুব েবিশ িদন 

আর থাকবও না। িক� একিট কথা আিম �� কের বিল, যিদ 

আবার উ�� িহংসার ঘটনা ঘেট এই শহের, আিম েসটা িনেজেক 

জীিবত েরেখ �তয্� করব না। আিম এই চূড়া� কথা েনায়াখািলর 

মুসিলমেদরও বেলিছ। েনায়াখািলেত আবার েকানও ঘটনা ঘটেল 

ওরা আমােক মৃত েদখেত পােব।’’ উ�� মানুষ তাঁর শা� ও অথচ 

দঢ়ৃ কথার জাদুেত সে�ািহত হেয় িফের যায়। ১৪ আগ� স�য্ায় 

�াথর্নার শুরুেত মহা�া গা�ী সকেলর কােছ আেবদন রােখন 

ভারতবাসীর শাি� ও কলয্াণ কামনায় পেরর িদন উপবাস পালন 

করার জেনয্। উপবাসী হেয় সারািদন চরকা চালােতও অনুেরাধ 

কেরন িতিন। �াথর্না েশষ হেতই আবার উ�� জনতার আ�মেণর 

ঘটনা ঘেট হায়দর মি�েল। পাথর ও ইটবৃি�র েজের ভাঙা কােচর 

টুকেরা বিষর্ত হেলা মহা�া গা�ী ও ওই সমেয় তাঁর সােথ থাকা 

স�ীেদর ওপর। মহা�া গা�ী িগেয় দাঁড়ােলন জানালায়। আবার শা� 

�ের জনতােক উে�শয্ কের কথা বলেত শুরু কেরন। জনতা শা� 

হেয় এেল পােশ েডেক িনেলন সুরাবদর্ীেক। তাঁর ঘােড় রাখেলন 

একিট হাত। জনতার মধয্ েথেক একিট ক� জানেত চাইেলা 

কলকাতায় িহ�েুদর হতয্া ও তােদর উপর হওয়া িনযর্াতেনর দািয়� 

সুরাবদর্ী িক েনেবন? মাথা িনচু কের সুরাবদর্ী িহ�েুদর উপর হওয়া সব 

আ�মণ ও হতয্ার দায় �ীকার কের িনেলন। এক অিব�রণীয় 

পিরি�িতর সৃি� হেলা। কী এক জাদুমে�র েছাঁয়ায় েযন মহা�া গা�ী 

উ�� জনতােক বশ কের িনেলন। মহা�া গা�ী পের বেলেছন, 

‘‘সুরাবদর্ীর আচরণ সম� িকছ ু িবেধৗত কের িদেয়িছল।’’ ঘেরর 

েভতেরর কােচর টুকেরা ও অনয্ জ�াল পির�ার করার পর িনি�� 

হেয় মাদুেরর ওপর ঘুিমেয় পড়েলন জািতর িপতা। জওহরলাল 

েনহরু যখন সংিবধান সভায় ব�তা করেছন তখন এক উ�� 

জনতােক শা� করেত পারার �শাি� িনেয় গভীর ঘুেম আ�� 

�াধীনতা আে�ালেনর অিধনায়ক মহা�া গা�ী। পরিদন এক অনয্ 

কলকাতা েদখল মানুষ। েয দু’িট স�দােয়র মানুষ এর আেগ মােসর 

পর মাস ধের পর�েরর বুেক েছারা েমেরেছ, তারাই িমিলতভােব 

নবল� �াধীনতা উদ্ যাপন করেছ শহেরর নানা�াে�। েনায়াখািলেতও 

এর পর আর েকানও ঘটনা ঘেটিন েস সময়। জুন মােসর কংে�েসর 

সবর্ভারতীয় কিমিটর সভায় স�ীেদর অিধকাংেশর মেনাভােবর কােছ 

এক অেথর্ হার েমেন এবং েদেশর সমােজর িবদয্মান েমরুকরেণ 

িবষাদ�� হেয় মহা�া গা�ী েদশভােগর ��ােব স�িত �দান করেত 

কাযর্ত বাধয্ই হন। কংে�স েনতৃবৃে�র অেনেকরই ধারণা িছল, এই 

িবভাজন সামিয়ক। উ��তার িদন েশষ হেল মানুষই আবার দু’িট 

েদশেক এক কের েনেব। অনয্িদেক, এটাও ঘটনা, চােরর দশক 

েথেকই কংে�েসর অভয্�ের িহ��ুবাদীরা �েমই শি� স�য় 

করিছল। মুসিলম িলেগর সােথ েকানও ধরেনর রাজৈনিতক আলাপ 
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আেলাচনা চলেব না, এমন একিট েজারােলা আওয়াজ ৈতির 

করিছেলন তাঁরা কংে�েসর েভতের। হয়ত েকানও প�ই তখন 

েবােঝনিন এই িবভাজেনর রাজনীিতর মারণ�মতা কতদরূ অবিধ 

�সািরত হেত পাের। মহা�া গা�ী িকছটুা হেলও অনুভব 

কেরিছেলন। িতিন তাই বেলিছেলন, ‘‘আিম ১৫ আগ� আন� 

উদ্ যাপন করেত পারব না। আিম আপনােদর সােথ �তারণা করেত 

পাির না। আবার আপনােদরেক আন� উদ্ যাপন েথেক িবরত 

থাকেতও বলিছ না। দুভর্াগয্বশত, েয ধরেনর �াধীনতা আমরা েপেত 

চেলিছ, তার গভীেরই িনিহত রেয়েছ ভারত ও পািক�ােনর ভিবষয্ৎ 

সংঘােতর বীজ। সুতরাং েকন আমরা �দীপ ��লন করেত যােবা 

আজ? আমার কােছ �াধীনতার েচেয় িহ� ুও মুসলমােনর মেধয্কার 

শাি� অেনকেবিশ গুরু�পূণর্ িবষয়।’’

এই েচহারায় �াধীনতা এেল েয িবভািজত দু’িট �াধীন ভূখে� 

সংখয্ালঘুেদর জীবেন অপিরসীম দুগর্িত েনেম আসেব এই মমর্াি�ক 

সতয্িট েবাধহয় তখন মহা�া গা�ী ছাড়া জাতীয় েনতৃবৃে�র আর 

েকউই বঝুেত পােরনিন। এই দুগর্িত েয �ণকােলর বা�বতা হেয় 

থাকেব না েসটাও বেুঝিছেলন গা�ীজী। অথচ কংে�স ও িলগ, 

দু’দেলরই েনতারা বুদঁ হেয় িছেলন সংখয্াগুরুবািদতার �েম। িজ�া 

তখন ভাবেছন মুসিলম সংখয্াগির� অ�ল িনেয় পৃথক েদশ গড়েলই 

মুসিলমরা আপন ভাগয্িনয়�া হেব। কংে�স েনতৃব�ৃও ভাবেছন 

েদশভাগ হেলই িজ�ার ভূত ঘাড় েথেক নামেব। দু’পে�রই ধারণা 

িছল, েদশভাগ হেলই সা�দািয়ক হানাহািন েশষ হেয় যােব। েকউই 

ভােবনিন িবভািজত ভূখে�র দু’পাের েয িহ� ুও মুসিলম জনেগা�ী 

সংখয্ালঘু হেয় েথেক যােব, তােদর ভিবষয্ৎ কী হেব? িজ�ার ভাবনা 

িছল িবিচ�। িতিন ভাবেতন একিট খে�র সংখয্াগুরুরা তার েদেশর 

সংখয্ালঘুেদর িনরাপ�া সুিনি�ত করেব এজেনয্ই কারণ অনয্থায় 

অপর অংেশ সংখয্ালঘু িহসােব েথেক যাওয়া তার সমধমর্ী মানুষরা 

িবপ� হেব এই ভেয়। এর িতিন নাম িদেয়িছেলন ‘েহাে�জ িথেয়াির’ 

বা ‘িজি� ত�’। িহংসা আর র�ে�ােতর ওপর ি�খি�ত ভারেতর 

�াধীনতার অবয্বিহত পেরই পািক�ােনর সংিবধান গণপিরষেদর 

সভায় িজ�া ডাক িদেয়িছেলন জািত ধমর্ ভাষার িভ�তা িনিবর্েশেষ 

আধুিনক ধমর্িনরেপ� রা� গঠেনর। এিট একিট অবা�ব ��াবনা 

িছল েসই মুহূেতর্। �থমত সংখয্ালঘু পিরচয় ধমর্, জািত, ভাষা 

বা আর অনয্ েয মাপকািঠেতই েহাক না েকন, সংখয্ালঘুে�র 

িবষয়িট সবসময়ই একিট রাজৈনিতক িবষয়। ধমর্, ভাষা বা জািত 

পিরিচিতর িভি�েত এেক িনয়�ণ করা যায় না। েসজেনয্ই ভারেত 

মুসিলমেদর উপর আ�মণ নািমেয় আনার সময় ভারেতর িহ�ু 

সা�দািয়কতাবাদীরা কখেনাই বাংলােদশ বা পািক�ােনর িহ�েুদর 

উপর এর স�াবয্ ফলাফল িনেয় ভািবত থােক না। একইভােব 

বাংলােদেশ বা পািক�ােন িহ�েুদর উপর আ�মণ করার সময় 

ওখানকার মুসিলম সা�দািয়কতাবাদীরা ঘূণা�েরও ভােব না 

ভারেতর মুসিলমেদর উপর এর স�াবয্ ফলাফেলর কথা। কারণ 

দুেটা েদেশই সংখয্ালঘুেদর উপর আ�মণটা িহ� ুবা মুসিলম ধেমর্র 

িবষয় নয়, ওটা ধমর্ীয় সংখয্াগুরুবােদর সা�দািয়ক রাজনীিতর 

আ�ালন। ি�তীয়ত, সা�দািয়ক ভাবােবগ ও উ��তা দাবানেলর 

মেতা। ি�গাের চাপ িদেলই লািগেয় েদওয়া যায়। িক� চাইেলই 

থামােনা যায় না। ১৯৪৭-এর আগে� মানুষ তখন হতয্া, লু�ন ও 

নারী অপহরণ িনেয় মাতাল হেয় আেছ, তখন সুনীিত আর সুধেমর্র 

কথা বলেলই শুনেব েকন? �কৃতপে� েগাটা উপমহােদশ জুেড়ই 

গত ৭৫ বছর ধের এই িবভাজেনর িবষ মােঝমােঝ একটু ি�িমত 

হেয়েছ মা�। কখেনা দূর হয়িন। একটু সার জল েপেলই বােরবাের 

মাথা তুেলেছ। জনক িজ�ার মৃতুয্ ও �থম �ধানম�ী িলয়াকত 

আিল খােনর হতয্ার পর িকছিুদেনর মেধয্ পািক�ান ধমর্া� অংশ ও 

সামিরক শাসকেদর হােত েবহাত হেয়েছ। ৭৫ বছর েপিরেয় আজ এই 

রাজনীিত মুসিলম সমােজর অ�েরও আরও নতুন নতুন িবভাজেনর 

সূ� ধের র�পাত ঘটাে� নানা অিছলায়। ভারত একিট গণতাি�ক 

সাধারণতে�র সংিবধান �হণ কের সংসদীয় গণতে�র পেথ ওই 

িবভাজেনর িবষ েথেক েবিরেয় যােব েভেবিছল। রা�ীয়ভােব সরাসির 

েকানও মতাদেশর্র লড়াই কখেনা কেরিন। ফলাফেলর িহসােব 

অিত দি�ণপ�ার রমরমা আজ িবে�র েয েকানও েদেশর তুলনায় 

ভারেত এখন অেনক েবিশ। বাংলােদশ একা�েরর মুি�যুে�র মধয্ 

িদেয় েদশভােগর রাজনীিতর েনিতকরেণর একিট সেচতন সং�াম 

কেরিছল। যিদও পািক�ান েথেক পৃথক হেয় �াধীন রা� গঠেনর 

িবষেয় ঐকয্ব� হেলও ি�জািত তে�র �তয্াখােনর �ে� সম� 

রাজৈনিতক প� অিভ� অব�ােন িছল না। অেনেকর কােছই ��ে� 

মুি�যু� িছল ১৯৪০-এর লােহার ��ােবর একািধক পািক�ান 

িনমর্ােণর বা�বায়ন। অথর্াৎ পািক�ােনর অধীনতা েথেক মুি� হেলও 

পািক�ানী আদশর্ েথেক মুি� নয়। �াধীনতার মা� চার বছেরর 

মেধয্ পািক�ানপ�ী েমৗলবাদী শি�র অভুয্�ােন ব�ব�ুর হতয্ার মধয্ 

িদেয় একা�েরর অজর্ন রা�ীয়ভােব অেনকটাই অপসািরত হেয়েছ। 

পরবতর্ীেত মুি�যুে�র আদেশর্র �পে�র সরকার িফের এেলও 

সামািজক �ের ক�র েমৗলবােদর বাড়বাড়� মুি�যুে�র আদশর্মালার 

রা�ীয় পুনবর্হােলর �ে� বারবার বয্াহত হেয়েছ। েমৗলবােদর 

অনু�েবশ সরকাির �েরও উে�গজনকভােব বাড়েছ। এই অব�ায় 

সংখয্ালঘুর িনরাপ�া ও শাি�র ��িট শুধুমা� ধেমর্র ে�ে�ই নয়, 

�� জািতেগা�ী ভাষা, এমনকী মুসিলম ধমর্াবল�ীেদর মেধয্ নানা 

েগৗণধারার মানুেষর সামািজক জীবনেকও বারবার িবপদ�� করেছ। 

৭৫ বছর েপিরেয় যাওয়ার পরও েদশভােগর রাজনীিতর দাবানল 

এখনও দাউদাউ কের �লেছ।

এই পিরে�ি�েতই মেন পেড় মািনক বে�য্াপাধয্ােয়র একিট �� 

আেলািচত গে�র কথা। েদশভাগ ও মািনক বে�য্াপাধয্ােয়র রচনা 

িনেয় আেলাচনা হেল সাধারণত তাঁর ‘খিতয়ান’ গ� বা ‘�াধীনতার 

�াদ’ উপনয্াসিটর কথাই েবিশ উি�িখত হয়। তুলনায় ‘�ােন ও 

�ােন’ খুবই �� আেলািচত। আেগ উে�খ করা দু’িট রচনার িবষয় 

মুখয্ত �তয্� দা�া পিরি�িত। িক� ‘�ােন ও �ােন’ গে� রেয়েছ 

বিহরে�র �াভািবকতা িনেয় কীভােব ১৯৪৭-এর আগে� একিট 

দা�ার িবষা� পিরেবশ িবরাজ করিছল তার কথা। দা�ার েচেয়ও েবিশ 

কের রেয়েছ েদশভােগর রাজনীিতর সবর্নাশা পিরণােমর িদেকর কথা। 

�থেমই চমক েদয় গে�র নাম। ‘�ােন ও �ােন’। েবাঝাই যায় এটা  

িহ��ুান ও পািক�ােনর ইি�ত। ল�ণীয় িবষয়, আদেত ‘�ান’ শ�িট 

অখ� ভারেতর নােম বয্বহৃত হেলও েদশ িবভাজেনর পটভূিমেত 

ধমর্ীয় েমরুকরেণর িব�ােরর স�ী হেয় উদুর্ বা ফািসর্র অপরে�র 

গ�মাখা পািক�ােনর ‘�ান’-বজর্ন কের ‘িহ��ুান’ সং�তায়েন 

‘িহ��ুান’ হেয়েছ। এই গে� চিরে�র আখয্ােনর েচেয়ও অেনক েবিশ 
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গুরু�পূণর্ রাজনীিতর আখয্ান। গে�র পরেত পরেত আখয্ািয়ত হেয় 

আেছ িবভাজেনর রাজনীিতর নানা েচহারা। ১৯৪৭-র ১৫ আগে�র 

�াধীনতা যখন আস� হেয় উেঠেছ তখন গে�র নায়ক নরহির ঢাকা 

েথেক কলকাতা যাে� �ীেক �শুরবািড় কলকাতা েথেক ঢাকায় তার 

কােছ িফিরেয় আনেত। অথচ তখন পূবর্ব� েথেক িহ� ুপিরবারগুিল 

পি�মবে� পািড় িদেত শুরু কেরেছ বা পািড় েদওয়ার ��িত 

িনে�। আশপােশর মানুষরা অবাক হয় নরহিরর এই িবপরীতমুখী 

যা�ার কথা শুেন। ঢাকার েছেল নরহির এবং তার �ী কলকাতার 

েমেয় সুিম�া দু’জেনই বাঙািল িহ�।ু তেব একজন তার বাস�ােনর 

অ�েল সংখয্াগুরু, অনয্জন সংখয্ালঘু। গ� শুরু হে� েয বােকয্ 

েসখােন নরহিরর কলকাতা যা�ার কথা শুেন েচনা েলােকর �� কের, 

‘পালাে�ন?’ এই ‘পালাে�ন’ ��িট �কৃতপে� গত ৭৫ বছর 

ধেরই িবভািজত �েদেশর সংখয্ালঘুর জীবেন বারবার িফের আেস। 

ঘন ঘন এপার েথেক ওপাের েগেলই সংখয্ালঘুেক �িতেবশীর মুেখ 

শুনেত হেয়েছ, ‘পালাে�ন?’ বা ‘চেল যাে�ন’? পািলেয় েযেত বাধয্ 

হওয়ার এই বা�বতার িনমর্াণই েদশভােগর রাজনীিত। মািনেকর গ� 

এই অেমাঘ সতয্েকই তুেল ধেরেছ যা েদশভােগর সময়পেবর্ উেপি�ত 

িছল। সংখয্ালঘুে�র এই অনুভূিতর েকানও মূলয্ িছল না আমােদর 

�াধীনতার অজর্েনর �াি�লে�। সা�দািয়ক উ��তায় একিট শহেরর 

িবিষেয় যাওয়া মন আর েদশভােগর স�াবয্ িবপযর্েয়র কথা আেছ গে�। 

�াধীনতার কথা েনই। নরহিরর পড়াশুনা কলকাতায়। এই মহানগরীর 

সােথ তার ভােলাবাসার আেবগ জিড়েয়িছল ক’িদন আেগও, যখন 

রিশদ আিল িদবেসর ছা� আে�ালন, ‘লাখ লাখ নাগিরেকর িমলন-

অিভযােনর জয়’, ‘ধমর্ঘেটর জয়’-এর মেতা ঘটনা ঘেটেছ এখােন। 

িক� তারপর এক বছর ধের েয সা�দািয়ক দা�া, হতয্ালীলা, 

লুঠতরাজ, আ�মণ �িত-আ�মেণর অ�কার পবর্ কলকাতােক 

�াস কেরেছ, ঢাকায় বেস েসই খবর েজেন নরহির হতাশ হেয়েছ। এই 

কলকাতােক েস এখন ঘৃণা কের। আপাত �াভািবক কলকাতা শহেরর 

েশয়ালদা ে�শেন েনেমই তার উপলি� হয়, এই শহের িহ�-ুমুসলমান 

েকউই েনই। আসেল ‘িবষা� সেপর্র বাস’ এই শহের। তার মেন হয়, 

েগাটা কলকাতাই ‘সাপেভাজী সােপর আ�ানা’। �শুরবািড়র পেথ 

েযেত েযেত বাস েথেক নরহির েদেখেছ আচমকা গিল েথেক একদল 

দুবৃর্� েবিরেয় এেস একিট িনরীহ মানুষেক অবলীলায় হতয্া করেত। 

েচােখর সামেন এমন ঘটনা েদেখ ভেয় নয়, গভীর �তয্াখােন মনি�র 

কের, েসিদনই �ীেক িনেয় িফের যােব ঢাকায়। �শুরবািড়র েলােকরা 

�াভািবকভােবই এই সমেয় তােদর েমেয়েক পূবর্বে� েযেত িদেত চায় 

না। তারা বেল তারই বরং ক’টা িদন এখােনই েথেক যাওয়া উিচত। 

পিরি�িত িঠক থাকেল তখন যােব। নয়ত নরহিরই বরং েথেক যােব 

এখােন �ায়ীভােব। কলকাতার �ানীয় েলােকরই চাকির েনই, এখােন 

তােক েক চাকির েদেব, উ�ের বেল নরহির। তাছাড়া নরহিরর মেতা 

আরও ল� ল� মানুষ তােদর সুিম�ােদর িনেয় পূবর্বে�ই েথেক যােব 

এত িকছরু পরও। ওরা যিদ থাকেত পাের তেব নরহির ও সুিম�া 

পারেব না েকন? নরহিরর �শুর বািড়র পিরেবশ তখনকার কলকাতার 

বাঙািল িহ� ুমধয্িব� গৃহেকােণর মেতাই সা�দািয়ক অ� আে�ােশর 

িবেষ আ��। সুিম�ার িনরাপ�া িনেয় উে�েগর সামেন নরহিরর এই 

কথাগুিলর েকানও অথর্ই েদখেত পায় না �শুর বািড়র েকউ। তাছাড়া 

ওই বািড়র সকেলর মন তখন আ�� হেয় আেছ �িতেশােধর েনশায়। 

হামলার আতে�র েচেয় �িতিহংসার আে�ােশর �কাশ অেনক েবিশ। 

শুধু িহ� ুমুসিলম নয়, ওিডশার েকানও ঘটনার খবর েপেয় পিরিচত 

বাঙািল বািড়র ওিড়য়া পিরচারক ও তার ব�ুেক মারধর করার কথাও 

সগেবর্ বেল নরহিরর এক শয্ালক। তারা নািক একবার েভেবিছল ওই 

ওিড়য়া পিরবােরর দুই রমণীেকও ‘আ�া কের িশ�া েদওয়ার’ও। 

পােশর ঘের দুপুের বািড়র বা�ােক ঘুম পাড়ােত ওর মা শা� কের 

এই বেল, চুপ চুপ, মুসলমান ধের িনেয় যােব। নরহিরর মেন পেড় 

পালটা ছড়ার কথা, চুপ চুপ, িশখ আসেছ। গে� নরহির েয কথাগুিল 

বেল তা �কৃতপে� িবভািজত �েদেশর দুই অংেশ েথেক েযেত বাধয্ 

হওয়া সংখয্ালঘু মানুেষর অসহায়তার �কাশ। ওই বািড়র েকানও 

নারী পুরুষই েসটা েবােঝ না, েযমন েবােঝিন সংখয্াগুরুবােদর আ�-

অহংেবােধ েভেস যাওয়া দু’পােরর সংখয্াগুরুরা েসিদন। একমা� 

তার েছাট শয্ালেকর কথাবাতর্ায় িকছটুা মানিবক উ�ারণ। নরহিরর 

যুি� �িতযুি�েত েরেগ িগেয় এক শয্ালক বেল, পূবর্বে�র িহ�রুা 

েতা ডুমড, এ েতা জানা কথাই। নরহির বেল, ‘আমরা যিদ ডুমড হই 

আপনােদর জেনয্ই হেবা। আপনারাই আমােদর সবেচেয় বড় শ�’। 

এটা েয ধমর্িনিবর্েশেষ সকল সংখয্ালঘুরই কথা তা েবাঝা যায় নরহিরর 

েছাট শয্ালেকর কথায়। েস বেল পাকর্ সাকর্ােসর তার এক সংখয্ালঘু 

ব�ুর ম�বয্, ‘অয্া ি�ন িহ�েুদর শ� ভাবতাম, এবার েদখিছ আমােদর 

�াধীন রাে�র জাতভাইরাই আমােদর দফা সারেব’। এই বা�বতার 

�িত উদাসীন িছল েসিদেনর কলকাতা এবং ঢাকা। সংখয্াগুরু পিরচেয় 

�াধানয্ �িত�া করেত ঢাকায় বেস েকউ চাইেছ ভারত ভাগ, আেরক 

দল কলকাতায় সভাসিমিত কের চাইেছ বাংলা ভাগ। েদশভােগর 

সমেয় এমন সা�দািয়ক আবতর্ই ৈতির হেয়িছল। কলকাতা েথেক 

েনায়াখািল, েনায়াখািল েথেক িবহার, িবহার েথেক লােহার, লােহার 

েথেক গড়মুে��র �িতেযািগতামূলক সা�দািয়ক িহং�তায় অকাতের 

�াণ হািরেয়েছ ধমর্ িনিবর্েশেষ সংখয্ালঘুরা। তােদর হাহাকারই েযন 

ঢাকার নরহির আর তার শয্ালেকর পাকর্ সাকর্ােসর মুসিলম ব�ুর 

কথায়। িবভািজত ভূখে�র দু’পােরর সংখয্ালঘুর এই অসহায় 

আতর্নাদেকই শুনেত েপেয়িছেলন েসিদন গা�ীজী। অি�র হেয় ছেুট 

েবিড়েয়েছন এক �া� েথেক আেরক �া�। অনমনীয় নরহির িফের 

েযেত চায় বউ স�ানেক িনেয় ঢাকায় আর �শুরবািড়র েলােকরা অনড় 

িনেজেদর আপি�েত। দরজা এঁেট িদেয় একা ঘের নরহিরেক েবাঝােত 

চায় সুিম�া। কখেনা েচােখর জেল অিভমােন, কখেনা ভােলাবাসায় 

অনুরােগ। রাগ অিভমান গিড়েয় যায় �ামী �ীর ঝগড়াঝাঁিটেত। েকানও 

মীমাংসা হয় না এই িবেরােধর। কা�ায় েফেট পেড় সুিম�া। অসহায় 

েবাধ কের নরহির। গ� েশষ হয় এই পঙ্ ি�গুিল িদেয়, ‘�া� �া� 

েচােখ েচেয় থােক নরহির। িবপ�ভােব। েকাথায় েযন েছাট একটা েছেল 

কাঁদেছ। এ বািড়েতই েবাধহয়, তার েছেলটার মেতা গলা। অেনয্র 

কােছ থাকেত না েচেয় মার জনয্ই েবাধহয় কাঁদেছ।’

মােয়র কােছ থাকেত চাওয়ার আকুল কা�ার েকানও দাম 

িছল না েসিদেনর রাজনীিতেত। দু’িট রাে�র েকউই তার দাম 

েদয়িন। এই কা�া বুেঝিছেলন মহা�া গা�ী। তাই সংখয্াগুরু 

সা�দািয়কতার হােত তাঁেক শহীদ হেত হেয়েছ। বহুে�র এই 

ভারতেক র�া কের �মজীবী মানুেষর সুিনি�ত ভিবষয্ৎ 

গড়েত হেল �গিতশীল রাজনীিতেক এই কা�ার সমবয্থীই হেয় 

উঠেত হেব।
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১৮৪৮ এবং ১৮৭১— উবর্র আগুেন ভরা ইউেরােপর এই দুই 

বছর-ফলেকর �ায় মাঝখােন আমােদর আঠােরা সাতা�। ভারেতর 

�থম জাতীয় সং�ােমর বছর।

ইউেরােপর দুই িব�ববেষর্র সে� আঠােরােশা সাতা�-আটা�র 

আ�ীয়তা েখাঁজার এই ধরনটা িশিখেয়েছন েখাদ কালর্ মাকর্স। 

১৮৫৭ িনেয় চচর্ায় িতিনই �থম পিথক। 

১৮৫৭ সােলর েম মােসর ৮ েথেক ১০ তািরেখর মীরাট এবং 

১১ তািরেখর িদি�— উপিনেবশবােদর �ায় িশকড় অবিধ েপৗেঁছ 

যাওয়া ঝাঁকুিনটােনর খবর ৈবদুয্িতন েটিল�াফ মারফত ল�েন 

�থম েপৗছঁায় জুন মােসর ২৬ তািরেখ। ৪ িদেনর মাথােতই জুন 

মােসর ি�শ তািরেখ ভারতীয় েসনাবািহনীেত িবে�াহ িবষেয় তাঁর 

�থম েলখািট ��ত কের েফলেলন মাকর্স। �কািশত হেলা ‘িনউ 

ইয়কর্ েডইিল ি�িবউন’-এ জুলাই মােসর ১৫ তািরেখ।

ইংেরিজ ভাষায় েলখা এই িনব�গুিলর িশেরানােম বয্ৱহৃত 

হেয়েছ মূলত ‘িরেভা�’ শ�িট। ১৮৫৭ সােলর িবে�াহ ভারেতর 

�থম মুি� সং�াম িহসােব মানয্ িকনা, তা িনেয় িবতকর্ দীঘর্ায়ত। 

মাকর্স িনেজও িবষয়িট তাঁর িবেবচনায় �হণ কেরেছন এবং 

িবে�ােহর জাতীয় চির�ই তাঁেক �ি�ত কেরেছ। একথা েতা 

�� ঔপিনেবিশক সা�াজয্বােদর িবরুে� সং�ােমর এমন িব�ার 

ও �াবলয্ ১৮৫৭-র েম-জুন মােসর আেগ ভারেতর েভৗেগািলক 

পিরসের েদখা যায়িন কখনও ।

ঔপিনেবিশক সা�াজয্বােদর িবরুে� সহসা উি�ত বয্া� 

সং�াম— িবষয়িটেক শুধু ভারতীয় �� িহসােব েদখেত চানিন কালর্ 

মাকর্স। তাঁর কােছ ওটা িছল সম� পুেবর ��। মাকর্স িনঃসি�হান 

িছেলন, েব�ল আিমর্র িবে�াহ ইংরােজর িবরুে� চীন ও পারসয্ 

যুে�র সে� গভীরভােব জিড়ত। 

পুেবর �ে�র গহেনও আপাতত আমরা �েবশ করিছ না। 

আমরা বরং ইউেরােপর দুই ৈব�িবক বছর ১৮৪৮ ও ১৮৭১-

এর সে� ১৮৫৭-এর িরে�দাির স�ােনই েথেক যাব। অ�ত 

এেলােমেলাভােব। 

১

১৮৫৭ সােলর েসে��র মােসর ৪ তািরেখ ল�েন বেসই 

মাকর্স িসপািহেদর তৎপরতা তা যত নৃশংসই েহাক, তার 

�িতি�য়ায় ি�িটশ ববর্তার িববরণী ��ত কের েফলেছন �ায় 

িনউইয়েকর্র িদেক পাঠােনা তাঁর িনবে�। না তার েথেক একটু 

েবিশই করেছন। ইিতমেধয্ই িতিন ১৮৫৭ িনেয় অ�ত ১০িট 

�িতেবদন িলেখ েফেলেছন। েকন িসপািহরা িজঘাংসার রা�ায় 

েহঁেটিছল, তার জেনয্ ৈকিফয়ত ৈতয়ার কের রাখেছন। তার 

আেগই অবশয্ ‘ ইলাে�েটড ল�ন িনউজ’ েকন িসপািহ নােমর 

‘শয়তানরা’ (‘ল�ন িনউজ’ বয্বহৃত শ�িট ‘িফ�স’) �মার 

অেযাগয্, তা িস� করেত ভারতীয়েদর নৃশংসতার একিট িববরণী 

ৈতয়ার কের হািজর করেছ। েস �িতেবদন কালর্ পেড়িছেলন িকনা 

জানা যায় না, তেব মীরাট িদি� েবিরিল কানপুর ৈফজাবাদ— 

তামাম িহ��ুােনর িসপািহেদর িহ�তদািরর অিতির�তার 

িবষেয় ৈকিফয়ত রচনা কের রাখেছন: ‘িসপািহেদর আচরণ যত 

কুখয্াতই েহাক, এটা েকবলমা� �িতফলন, ঘনীভূত আকাের, 

ভারেত ইংেরেজর িনেজর আচরেণরই �িতফলন, েকবলমা� 

পূেবর্র সা�াজয্ �িত�াকােলর নয়, দীঘর্ �িতি�ত সা�ােজয্র 

েশষ ১০ বছেরও ইংেরেজর আচরেণর �িতফলন।’ েসও এক 

বহৃ�র �স�, সা�াজয্বাদ িবেরাধী �থম জাতীয় সং�ােমর �ায় 

িদনপি�কা িলেখ চলা কালর্ মাকর্স েথেক িবংশ-একিবংশ শতেকর 

রু�াংশু মুেখাপাধয্ায় অবিধ েস িবতেকর্ িনেজেদর কৃতী সংেযাজন 

শুভময়শুভময়

ভারেতর

�থম জাতীয়

মুি�সং�াম

পয্ািরস েথেক

সীতাপুর

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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কেরেছন। আমরা বরং িঠক এইখােন মেন কের িনেত চাইব, 

ভারতীয় এবং িসপািহেদর উপর ইংেরেজর ববর্রতার িবষয়িট 

িনণর্য় করেত বেস, কােলর্র েফর মেন পড়ল ১৮৪৮ সােলর 

�া�। মেন পড়ল, জুন মােসর েসই িদনগুিলেত �াে�র সবর্হারার 

স�ানেদর উপর সীমাহীন নৃশংসতা নািমেয়-আনা কয্াভাইনােকর 

ে�ড েমাবাইল িকংবা েবানাপােটর্র িডেসি�র্�েদর কথা। কালর্ 

িকংবা ে�ডিরখ বেুকর পাঁজেরর কাছ েথেক জানেতন ফরািস 

সমরম�ী লুই ইউিজন কয্াভাইনাক (১৮০২-৫৭) কী নৃশংসতায় 

পূবর্ পয্ািরর িব�বী �িমকেদর অভুয্�ান দমন কেরিছেলন �াে�র 

রা�ীয় সামিরক বািহনী পুেরা দ�র বয্বহার কের। ফরািস বুেজর্ায়ারা 

এবং তােদর জাতীয় সংসদ একনায়কতে�র পূণর্ �মতা তুেল েদয় 

কয্াভাইনােকর হােত। ২৩ জুন ১৮৪৮, নয্াশনাল গাডর্েদর 

সহায়তা িনেয় ে�েনড, কনি�ভ রেকট, কামান সহ যাবতীয় 

সমরস�া জেড়া কের �াে�র রা�ীয় েফৗজ কয্াভাইনােকর িনেদর্েশ 

এেগাি�ল ড়াকু �িমকেদর বয্ািরেকড ভাঙেত। বারংবার থমেক 

দাঁড়ােত হেয়েছ, বারংবার হারেতও হেয়েছ এই সামিরক বািহনীেক 

মৃতুয্�য়ী িব�বী �িমকেদর দুঃসাহেসর কােছ, আর কতৃর্ে� উ�াদ 

কয্াভাইনাক আরও আরও সামিরক বািহনী জেড়া কের েশষ অবিধ 

গঁুিড়েয় িদেলন ে�স েদ লা বাি�ল— িব�বী �িমকেদর সদর ঘাঁিট। 

সবর্হারার েশািণতে�ােত �িল� হেলা পয্ািরর �শ� রাজপথ। 

আমােদর মােন পড়েব ি�েগিডয়ার েজনােরল িনল, 

কেনর্ল েহনির লের�, িবে�িডয়ার েজনােরল জনিনকলসন, 

কয্াে�ন হডসন �মুখ ি�িটশ সমর-আিধকািরকরা ১৮৫৭-

৫৮ সােল কুখয্ািত অজর্ন করেত েপেরেছন ওই একই ধরেনর 

িনর�শ নৃশংসতার ছাড়প� বেল। �ানীয়ভােব এইসব সমর-

আিধকািরকরা ১৮৫৭-১৮৫৮ সােলর ভারেত েভাগ কেরিছেলন 

কতৃর্� ও পদািধকার-অিতির� �মতা। িবিধর �াভািবকতােক 

তখন অেচতন কের রাখা হয়, এবং এঁরা তখনই িনর� সাধারণ 

জনতা এবং সশ� িসপািহদল— উভেয়র উপেরই রা�ীয় আইেনর 

অনুেমাদেনই নািমেয় আনেত েপেরিছেলন নৃশংসতার গণিব�ার। 

আসেল ভারেতর �থম জাতীয় িবে�াহ িনেয় িতিন ৯ বছর 

আেগর পয্ািরেক িকছেুতই েযন ভুলেত পারেছন না মাকর্স। 

িতিন উে�খ করেছন ‘টাইমস’-এর �িতেবদেনর কথা, ি�ি�শ 

কয্ািবেনেটর সবর্া�সর মুখপ� ‘ টাইমস’-এর তখনও আশ�া 

েয-েকানও সমেয় �াে� িব�ব িফের আসেতই পাের। তাছাড়া 

ইংলয্াে�র সে� �াে�র তৎকােল বহাল েয শাি�চুি� তার সে� 

ফরািস জনগেণর েতা েকানও স�কর্ েনই, চুি� হেয়েছ �াে�র 

�মতা দখল করা একিট অংেশর সে�। উপিনেবেশ, �িতেবেশ 

এত আশ�া এত অি�রতা িনেয় মু� বািণেজয্র আ�াসনতরী, 

যার দিৃ� বাজােরর �ম�সােরর িদকচ�বােল, এগেব েকান পেথ, 

পােল বাতাস পােব কী কের ! 

২

১৮৪৮ সােলর িব�বী পয্ািরেসর অসামানয্ বণর্না পাওয়া যায় 

ে�ডিরখ এে�লেসর িলখেন ‘নুেভ রাইিনে� েজইতুঙ’-এর এেকর 

পর এক �িতেবদেন। েযন লড়াকু �িমেকর গড়া বয্ািরেকেডর 

পােশই দাঁিড়েয় আেছন িতিন, েযন তাঁর কােনর পাশ িদেয় িশস 

িদেয় েবিরেয় যাে� বেুলট। লড়াই করা, লড়েত লড়েত তার কাঁেধর 

পােশই সহসা শহীদ হওয়া একজন �িমেকর েয পিব� ে�াধ, 

ে�ােধর েসই আগুন বুেক িনেয় শাহাদােতর িদেকই েবপেরায়া 

ছেুট যাওয়া একজন েমহনিতর েয গিত— এসব অনুভেবর আেবশ 

ে�ডিরেখর ১৮৫৭- িবষয়ক েলখাগুিলেত িকভােব চািরেয় যাে�’ 

েস-সব িকছমুা� বলবার সুেযাগ িনেয়িছ অনয্ একিট িলখেন।

কথা হেলা এই ১৮৪৮ আর ১৮৭১ সােলর পয্ািরর মাঝখােন 

েরেখ যখন ১৮৫৭-৫৮ সােলর মীরাট িদি� আিলগড় এটাওয়া 

মঈনপুরী কানপুর ঝাঁিসেক পিড় তখন সামীেপয্র একটা েরামাি�ত 

সরিণ ৈতির হেয় যায় েতা বেটই। নয্াশনাল গােডর্র েপাশাক পরা 

লুইিজ িমেশল িকংবা আঁে� িলও-র িব�বী অবয়েবর আেলায় 

েদখেত সাধ হয় েবগম হজরত মহল িকংবা মিণকিণর্কােক; 

েপে�ালুইেজেদর পােশ েরেখ িমজ ডিল িকংবা আিজজুনেদর। 

১৮৫৭ সােলর েম েথেক েসে��েরর েশষ স�ােহর িদি� শহেরর 

িমজর্া আসাদু�াহ খান গািলেবর জীবন ও ‘দ�া�’-র কথায় যিদ 

মেন পেড় আতুর্র র ্যােবাঁ ও তাঁর ‘মাতাল তরণী’ েক। ১৮৪৮ 

এবং ১৮৭১ সােলর পয্ািরর �জাত�ী নগর-�শাসনকাঠােমা ও 

েঘাষণাপ�গুিলর ইিতবৃ� মেন কিরেয় েদেব, েদেবই ১৮৫৭-৫৮ 

সােলর িদি� কানপুর লে�ৗেয়র মেতা িবে�াহী নগরেক�গুিলর 

�শাসন পষর্দ ও তােদর েঘাষণাপ�গুিলর কথা। অথবা পাশাপািশ 

েরেখ পেড় েফল পূরণচাঁদ েযাশীর সং�হ করা িসপািহ ও জনতার 

সি�িলত লড়াইেয়র গান-কিবতা এবং পয্াির কিমউেনর গীত ও 

গাথা।

এবং সমীপকথার এইসব যাওয়া-আসা এই তু�ািততু� গেদয্ই 

েয এই পেহলাবার ঘটল, এমনটা নয়। ভারেতর �থম জাতীয় 

িবে�াহ িনেয় একােলর ইিতহাসচচর্ায় �ায়শই এমন যাতায়ােতর 

ফুলিক েদখা েগেছ, তেব এ-িবষেয় পূণর্া� আেলাচনা এেকবােরই 

িবরল।

৩

ফরািস েদেশ �মজীবী মানুেষর ৈব�িবক সং�ােম নারী-

অংশ�হেণর িবষেয় একিট িল� েকি�ক িবতকর্ বহাল িছল। 

উিনশ শতেকর ি�তীয়ােধর্ও �বলভােব িছল। মুেখামুিখ লড়াইেয়র 

িদনগুিলেত �কাশয্ রা�ায় অথবা রণা�েন, ি�েগেড অথবা 

বয্ািরেকেড নারী-অংশ�হণ কতদরূ সমীচীন, তা িনেয় িবতকর্ 

সমৃ� কেরেছন সাঁ িসেমাঁ, কয্ােবট, ফুিরেয়র এবং কালর্ মাকর্স। 

সবর্হারার অংশ িহসােব নারী তার �াধীন ও মু� অি�ে�র িনশানই 

বহন করেব, এমন আকাঙ্�াও মত�কাশ সাঁ িসেমাঁ িকংবা কালর্ 

মাকর্েসর। উলেটা িদেক �েধাঁর মেতা িচ�ক তুলনামূলকভােব 

নারীর বহুিবধ ঘাটিতর কথা বেল সং�ােম তার সি�য় অংশ�হেণর 

িবপে� যুি�িব�ার কেরেছন।

িবিবধ িবতকর্ পার হেয়ও একটা কথা উেঠিছল ১৮৭১ সােলর 

পয্ািরর নারী কিমউনাডর্েদর িনেয়। এঁরা অেনেকই নািক েদহ-

জীিবকার সে� যু� িছেলন। এই অিভেযাগ অ�ীকার কেরনিন 

কিমউেনর নারী লড়াইদারেদর িনেয় বহুজন �ীকৃত কাজ িযিন 
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কেরেছন েসই এিডথ টমাস। বরং উলেটা িদেক যুি�িব�ার করেত 

এিডথ েদিখেয়েছন দািরে�র েকান অতেল বাস কের িদন পার 

করেত হেতা েসই সমেয়র �াে�র নারী �িমকেদর। স�ােহর 

েশেষ, এমনিক ব�ক রাখেত হেতা িনেজর সামানয্ েপাশাক মন-

েদ-িপেয়েত জাতীয় কারবারী েদাকােন শুধুমা� তার মখু েচেয়-

থাকা স�ান িকংবা পিরজনেদর েপেটর দােয়। দািরে�র এই বয্া� 

এবং িনেরট পিরি�িতর মেধয্ মজুিরর ঘাটিত পূরেণর জেনয্ েদহ-

িব�য় আেদৗ অ�াভািবক িকছ ুিছল না। 

১৮৫৭ সােলর েসই েম মােসর ি�তীয় স�ােহর শুরুেত 

িমরােট িসপািহেদর ে�ােধর বারুেদ েয বা যারা অবাধয্তার �িল� 

ছিড়েয়িছেলন তাঁরা নািক িছেলন েদহজীিবকার েপশায় পুেরা দ�র 

িনেয়ািজত। েসই িহসােব সমােজর �চিলত ভূেগােল �া�বাসী। 

এখােনই উেঠ আেস িমজ ডিলর গ�। জ�সূে� ইউেরিশয়ান 

িছেলন িমজ ডিল ? না, পুেরাদ�র ইউেরািপয়ান। একজন 

�য়াত ি�িটশ সােজর্ে�র �ী। ওই সােজর্ে�র মৃতুয্র পর আর িবেয় 

কেরনিন িমজ ডিল। বদেল মীরােটর সদর বাজাের েকািঠ ভাড়া 

কেরন এবং ইউেরিশয়ান ও ভারতীয় েমেয়েদর িনেয় শুরু কেরন 

েদহ বয্বসা। বাঁধা খির�ার িছল েফৗিজরাই। 

তাঁর সে� ১৮৫৭-র স�কর্ িনেয় েয গ�তা অিত-সংে�েপ 

এইভােব বেয় যায়: গয্ািরসন শহর িমরােট েঘাড়সওয়ার 

বািহনীর৮৫ জন েফৗিজ কেনর্ল কারমাইেকল ি�থ-এর আেদশ 

অমানয্ কের চিবর্মুখ কাতুর্জ বয্বহার করেব না জািনেয় েদয়। ৯ েম 

তািরেখ এেদর সবাইেক পয্ােরেড দাঁড় করােনা হয়, খুেল-েনওয়া 

হয় েফৗিজউিদর্, েগাঁড়ািলেত পিরেয় েদওয়া হয় েবিড়, জািনেয় 

েদওয়া হয় ১০ বছেরর স�ম কারাদে�র হুকুমত, পুের েদওয়া 

হয় গারেদ।

সবল জওয়ানগুিল অেনেকই হাউ হাউ কের কাঁদিছল, 

অিভশাপ িদি�ল উপরওয়ালােদর। 

আপাতত সব পূণর্ শা�। সে� অবিধ। 

েসিদনই সে�েবলা েঘাড়সওয়ার বািহনীর বািক েবশ িকছু 

েফৗিজ মীরােটর সদর বাজােরর িদেক িগেয়িছল। েযমন তারা �ায় 

িনয়িমতই যায় সাঁঝেবলা তােদর বয্ারাক েথেক িগেয়িছল তােদর 

বাঁধা েমেয়মানুষেদর কােছ। েযমন তারা যায়। 

আ�যর্ ! েসিদন িক� েমেয়মানুষেদর েকািঠ েথেক �চিলত 

আ�াদ আ�ান অভয্থর্না িছল না। েযমন িনয়িমতই থােক। 

তা�ব বেনিছল েফৗিজরা। তার বদেল শীতল নীরবতা েভেঙ 

েবিরেয় এল ঝাঁক ঝাঁক িব�প ! 

‘আমরা ডরপুকেদর সে� মহ�ত কির না। আমরা আমােদর 

চুমায়েভড়ুয়ােদর ডািক না।’

েকািঠর বাইের ব� দেরায়াজার সামেন থমেক দাঁিড়েয়িছল 

েফৗিজরা। 

 অ�র েথেক পিরিচত নারীেদর গলা েথেক িব�প আসিছল 

টানা:’েতামরা কী মানুেষর জাত ? িক েগা মরেদরা েতামরা িক 

মানুষ! েতামােদর জওয়ান ভাইেদর উিদর্ খুেল েনওয়া হেলা, পােয় 

েলাহার েবিড় পিরেয় পুের েদওয়া হেলা গারেদ, আর েতামরা 

দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় েদখেল ! িনেয় েযেত িদেল! কী কসুর িছল ওেদর 

? ওরা িনেজেদর জাত ধমর্ না েখায়াবার শপথ িনেয়িছল বেল!’ 

নারীেদর িদক েথেক আসা সব িব�প চুপ কের হজম করিছল 

েফৗিজরা। এবার েযন �� হুকুম : ‘যাও ! আেগ ওেদর খালাস 

কের িনেয় এেসা ! তারপর আমােদর কােছ আসেব।’

মুহূেতর্ িবদুয্ৎ তর� বেয় যায় েদহজীবীেদর ব� দরজার সামেন 

দাঁিড়েয় থাকা েঘাড়সওয়ার েফৗিজেদর মেধয্। েক একজন সহসা 

বেল ওেঠ, ‘েঘাড়া দাবাও! েঘাড়া দাবাও! চেলা েজলখানা! ভােঙা 

েজলখানা!’

েব�ল লাইট কয্াভালিরর থাডর্ েরিজেমে�রেক পেহলা 

অবাধয্তার হাঁক েপেড়িছল জানা যায় না, শুধু এটুকু আজ সবার 

কােছ জানা, এর পেরই েঘাড়সওয়াররা ছেুট যায় েজলখানার 

িদেক, েজল েভেঙ মু� কের সািথেদর, আগুন ধিরেয় েদয় 

ি�িটশ বাংেলাগুিলেত, যতজনেক পাের খুন কের উপরওয়ালা 

সােহবেদর। ১৮৫৭ সােলর ভারেত �ায় সবর্� িবে�াহসূচনার 

একটা ধাঁচা িছল। েসই ধাঁচার আেলাচনায় আমরা যাি� না। 

আমরা শুধু এইটুকু বেল িনেত পাির মাচর্-এি�েলর থমেক যাওয়া 

বারাকপুেরর পর ৯ েম তািরেখর মীরাটই শুরু কের িদেয়িছল �থম 

জাতীয় মহািবে�াহ। 

নারীেদর িদক েথেক েক পেহলা েফৗিজেদর িদেক িব�প েহেন 

িদেয়িছল জানা যায় না, তবু এটুকু আজ জানাই যায়, েম মােসর 

েশষ িদেক মীরােট আবার ি�িটশ কতৃর্� িফের আসেতই শহরতিলর 

হাপুর অ�ল েথেক ে��ার করা হেয়িছল একজন ি�িটশ মিহলােক, 

ে��ােরর পর ফাঁিসেত ঝুিলেয় েদওয়া হেয়িছল তাঁেক।

মীরােটর িমজ ডিলর তুলনায় কানপুেরর আিজজুন িকংবা 

েহােসইিনর সং�ামকথা আরও েরামা�কর আরও �তয্� এবং 

বীর�দ�ৃ। এবং অ�ত আিজজুনেক িনেয় �া� তেথয্র পঁুিজও 

আরও খািনকটা েবিশ। তাঁর জ� স�বত ১৮৩২ সােল শহর 

লখনউেয়। বাবা মােয়র নামও পাওয়া যায়। বড় হেয়েছন লে�ৗেয়র 

সতরি�মহেল, নােচ-গােন যাঁর নাম রওশন হেয় আজ�বােদর 

মি�েল উ�ল েসই উমরাও জান আদা-র েকািঠেত। সমকালীন 

কানপুেরর মূলত দু’জেনর জবািন েথেক আিজজুেনর িবে�াহকােল 

সি�য়তার হিদশ পাওয়া যায়। আইন বয্বসায়ী নানকচাঁদ এবং 

নাগিরক কানহাইয়া �সাদ। িবে�ােহর পর একিট কিমিট গিঠত 

হয় কেনর্ল উইিলয়ামেসর সভাপিতে�, ল�য্ িবিভ� জেনর 

সা�য্ সং�হ কের েক িকভােব িবে�ােহর সূচনা কেরিছল, তারই 

অনুস�ান। েসই সা�য্-সংকলন েথেকও জুন মােসর ৪ তািরখ 

েথেক কানপুের আিজজুেনর িবে�াহী সি�য়তার খবরাখবর েমেল। 

এবং এই িবষয়িট সবর্াে� �িতি�ত হয় েয নানা সােহব, আিজমু�া 

খানেদর সে� কানপুর ‘ষড়যে�র’ অনয্তম কািরগর িছেলন 

আিজজুন েবগম। 

কেনর্ল উইিলয়ামস কিমিটর সামেন সা�য্ েথেক অিতসংে�প 

আখয্ােন আিজজুেনর এমন একিট পট িনিমর্ত হেত পাের : 

কানপুের িবে�ােহর সুচনাপেবর্ই লখনউ েছেড় চেল আেসন 

আিজজুন। েঘাড়ার িপেঠ দ�ৃ সওয়ার িতিন পুরুেষর েপাশােক, 
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না সামিরক েপাশােক, েসই উিদর্েত ঝুলেছ পদকগুিল, েকামের 

িপ�ল। তাঁর ি�য় বািহনী িছল েসেক� লাইট কয্াভালির। এই 

সওয়ারবািহনীেত তাঁর ি�য় পা�েদর িনেয়ই আিজজুন মূল ঘাঁিট 

গেড় েতােলন হুইলারস এে��েমে�র উ�র িদকটায় গান 

বয্াটািরেত। টানা েগালা েফেল িনেকশ করেত থােকন ইংেরজেদর। 

আিজজুন-বণর্নায় অসামানয্ েরামা� িযিন ৈতির কেরন, িতিন 

অবশয্ নানকচাঁদ িকংবা কানাইহা �সােদর মেতা ভারতীয় নন, 

পুেরাদ�র ইংেরজ— টমাস ি�থ। তাঁর বণর্েন : আিজজুন এবং 

তাঁর সুদশর্ন সহেযা�ারা ছেুট েবড়াে� লড়াইেয়র মানুষেদর মেধয্। 

উৎসািহত করেছন তাঁর সশ� সহেযা�ােদর, আগেল রাখেছন 

আহতেদর,পিরচযর্া করেছন তােদর �ত, আবার ছেুট িগেয় িবতরণ 

করেছন হািতয়ার েগালা বারুদ। ১৮৭১ সােলর েম মােসর পয্ািরর 

নারী-কিমউনাডর্েদর ভূিমকা িনেয় এিডথ থমােসর েসই অসামানয্ 

বইিটেত এক-একজন নারী-েযা�ার মেধয্দুিট অননয্ গুেণর 

ম�ন ৈব�িবক েরামাে� েমািহত কের আমােদর—আহতপুরুষ 

সহেযা�ােদর �িত তার মমতাময় েসবা এবং পুরুেষর তুলনায় 

িতলমা� িপিছেয় না েথেক তার দুঃসাহসীও দুধর্ষর্ লড়াই করার 

িহ�ত। 

আিজজুন টানা েগালাবষর্ণ কের যাে�ন, আিজজুন 

সহেযা�ােদর জেনয্ খাবার েজাগাড় করেছন, আিজজুন নানা 

সােহব, তািতয়া েটািপ, আিজমু�া খানেদর আ�া অজর্ন কের িনেয় 

তাঁেদর েযাগয্ সহেনতা হেয় উঠেছন। 

অসামানয্ রূপ এবং সাহস ও আদশর্েবাধ িনেয় আিজজুন 

টমাস ি�েথর বণর্েন আরও সুদূর এিগেয় যান। িবে�াহ বয্থর্ 

হওয়ার পর আিজজুনেক নািক বি� কের হািজর করা হেয়িছল 

েহনির হয্াভলেকর সামেন। আিজজুেনর অমন িবকীণর্ রূেপ নািক 

িবি�ত হেয়িছেলন সয্ার হয্াভলক। অনুতােপর বা বশয্তার সামানয্ 

কণামা� েদখেলই িতিন হয়েতা �মার জনয্ উদ�ীব িছেলন। বি� 

আিজজুন হয্াভলক সােহেবর েচােখ েচাখ েরেখ বেল উঠেলন, 

‘আিমেয েকােনাভােব িফিরি�েদর �ংস করার জনয্ শপথব�।’ 

ফায়ািরং ে�ায়ােডর সামেন দাঁড়ােনা আিজজুেনর িদেক ছুেট েগল 

বেুলট। েশষবােরর মেতা িতিন বেল উঠেলন, ‘নানা সােহব িক 

জয়!’

হেতই পাের এই েশেষর অংশিট েনহাতই েলাক�বাদ। টমাস 

ি�েথর বণর্নার একিট বাকয্ আমরা ইে� কেরই েফেল েগিছ। 

েসিট হেলা : ‘আিজজান ওয়াজ অয্ানঅয্াি�ভ েম�ার অব দয্ 

েরভিলউশনাির হাই .কমা�।’

৪

েরভিলউশন !

িব�ব !

১৮৫৭ সােলর চির� িনণর্েয় পািরভািষক শ� িহসােব 

‘েরভিলউশন’ বা ‘িব�ব িক� খুব একটা বয্বহৃত হয়িন। কালর্ 

মাকর্েসর �িতেবদেন বহুবার বয্বহৃত ‘িরেভা�’ শ�িটর কথা 

আমরা বেলিছ। মাকর্স বয্বহৃত অনয্ শ�িট হেলা ‘ইনসােরকশন’ 

(৪ আগ� এবং ৬ আগ�), এিট হয়েতা সেচতন বয্বহার 

‘টাইমস’-এর িবপ� অব�ান �হেণর লে�য্। ‘টাইমস’ জুলাই মাস 

েথেকই বারংবার বেলেছ,’ইট ইস নট অয্ান ইনসােরকশান; ইট ইস 

আ িমউিটিন। ইট ইস আ রাইিজং নট অব দয্ িপপল, বাট অব দয্ 

েসালজাসর্।’ হয়েতা মাকর্স পেড় থাকেবন ৬ আগ� ‘টাইমস’-এ 

�কািশত এই িচিঠ। অ�ত ‘টাইমস’-এর ‘িমউিটিন’বাদী অব�ান 

িতিন িবল�ণ জানেতন।

ভারত েথেকই েলখা এক ফরািস নাগিরেকর েলখা িচিঠ 

�কািশত হেয়িছল ১২ েসে��র ‘েল কনি�িতউশেন’ কাগেজ। 

প�েলখক েবাঝােত চাইেছন িকভােব ি�িটশ সরকার �থম েথেকই 

িনেজেদর েবাঝােত চাইেছ এটা ‘িমউিতেনয়ার’ ছাড়া অনয্ িকছু 

নয়, িক� যা সারাভারতেক ঝাঁিকেয় িদে� তা আসেল ‘িব�ব’। 

‘েরভিলউিশয়ঁ’ শ�িট ১৮৫৭ িনেয় ফরািস িলখেন আবার িফের 

আসেছ ১৮৫৭ সােলই। ওই বছেরই �কািশত হে� ে�েদির 

িবেলা-র বই ‘লাঁদ, আ�েলেতের এ লা �াঁেস’, এখােনই বেল 

রাখা হল ভারেতর ১৮৫৭ শুধু িব�ব নয়’ জাতীয় িব�ব, 

‘িরেভািলউিশয়ঁ নয্ািশওেনল’। শুধুমা� ি�িটশ সংবাদমাধয্ম ও 

সরকাির ভােষয্র �িত-আখয্ান ?

একটা উ�র অবশয্ই হয্াঁ।

আরও একটা উ�র অবশয্ই আেছ : ভারেতর ১৮৫৭-র 

আেগ �াে�র অিভ�তায় রেয়েছ ওই উিনশ শতেকই আরও দুিট 

িব�েবর বছর— ১৮৩০ এবং ১৮৪৮।

১৮৫৭-র সমকােলই ভারেতর �থম জাতীয় সং�াম িনেয় 

মাকর্স ও এে�লেসর েলখাগুিল পড়ার সময় আমরা েবাধহয় 

আর এক গুরু�পূণর্ সমাজবাদীর েলখা আনমেন েফেলই যাই—

িভলেহ� িলেয়বেনখত (১৮২৬-১৯০০)। জামর্ান সমাজবাদী 

গণত�ী পািটর্র অনয্তম �িত�াতা িলেয়বেনখত মাকর্স ও 

এে�লেসর মেতাই ধারাবািহক িলেখেছন জামর্ান ও ইংেরিজ 

ভাষায়। িলেয়বেনখেতর মেন হেয়েছ ১৮৫৭-র জাতীয় সং�ােমর 

সবেথেক গুরু�পূণর্ ল�ণ হেলা, িবে�াহীেদর খুব কাছাকািছ 

�ামীণ জনতার চেল আসা। 

 �ামীণ িদি�র কৃষক জনতা িকভােব িবে�াহীেদর সহায়তা 

কেরিছল েস �সে� আপাতত আমরা যাি� না। আমরা শুধু মেন 

কের েনব শহর লে�ৗ েহনির লেরে�র কবজায় চেল যাওয়ার পর 

িসপািহরা লে�ৗ কয্া�নেম� েছেড় চেল িগেয়িছল সীতাপুেরর 

িদেক। েসখান েথেকই শুরু কেরিছল ভারেতর �থম মুি�সং�ােম 

তােদর অধয্ায়। 

মেন কের েনব লে�ৗ পুেরা দখেল েনওয়ার পেরই েহনির 

মে�ােগামাির লের� িচিঠ িলেখ লডর্ কয্ািনংেক জািনেয়িছেলন 

�ামীণ আওধ িনেয় তাঁর েঘারতর আশ�ার কথা। 

এবং কের েনব িসপািহ ও জনতার হােত থাকা আজাদ 

লে�ৗেয়র পতেনর পরও জাির েথেকিছল আওেধর আজািদ 

লড়াই। িপ েজ ও েটলর িলেখেছন, ‘লে�ৗ পয্ািরস িছল না : 

রাজধানীর পতেনর মােনই �িতেরাধ সং�ােমর েশষ িছল না। 

আওেধ িছল যথাযথ জনতার যু�।’

সমীপকথা, অসমীপকথায় েসই পয্াির।
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িক েয অেলৗিকক সমাপতন! ১৯২৫-র েয েহমে�র িদেন 

ঋি�ক কুমার ঘটক জ� িনে�ন ঢাকা শহের, িঠক তখনই 

েসেগর্ই আইেজন�াইন, রুশ চলি�ে�র িপতা এবং আ�জর্ািতক 

চলি�ে�র এক পরা�মী অিভভাবক, তাঁর কারুবাসনা ছ    িড়েয় 

িদে�ন মে�া শহেরর যু�জাহাজ পেটমিকেনর স�াদনায়। 

ঋি�ক তাহেল যু�জাহাজ পেটমিকেনর সমবয়�! তাই হয়েতা 

ওেডসা িসঁিড়র বৃ�াে�র মেতাই তাঁরও জীবন বৃ�াে� র� আর 

�� িমেলিমেশ মৃতুয্েক ছলনা কের যায়।

আজ আমােদর রে� িহম পেড় যায় িব�াপেনর অিবন�র 

েহািডর্ং েদেখ। আমােদর জনয্ অেপ�া কের আেছ মেডল 

অ�রা ও কুয্ইজ সফল িক�র। কলকাতা জুেড় কুয়াশার 

কািনর্ভাল। পুতুেলর কুচকাওয়াজ। মাংেসর �াপতয্, এ এক 

আ�যর্ শহর েযখােন মািট খুঁড়েল টাকার ক�াল েবিরেয় আেস। 

এ শহর ম��র েদেখিন। েদশভাগ েদেখিন। যু� েদেখিন। এ 

শহের আজ ঋি�ক ঘটকেক িচিনেয় েদওয়া সিতয্ই দুরূহ 

কাজ। আমােদর �ান, নািড়, অিভ�তা, েহমে�র হলুদ ফসল 

ইত�ত েয জাহাজ �েগর্র স�ােন চেল েগেল আমরা ঋি�কেক 

খুঁজব েকাথায়? চােয়র িনেদর্াষ কয্াি�নও আজ �েমই অদৃশয্ 

হেয় েগল দািম কিফ েরে�ারাঁর আড়ােল।

অথচ ঋি�ক কুমার ঘটক আমােদর স�ী িছেলন। তখন 

’৭০ দশক। রূপসী বাংলা মােরর সাগর পািড় িদেত চাইেছ— 

আিজ ঝেড়র রােত েতামার অিভসার। ঋি�ক আমােদর 

কােছ এেসিছেলন রাজািধরােজর মেতা। যুি� আর তেকর্র 

িক লাবণয্! আমরা বুঝেত পারলাম ঋি�ক ঘটক কািহিনর 

মতর্য্ভূিম অিত�ম কের �েগর্র িদেক অিভযান করেছন। আর 

েস পথ জুেড় আেছ মনীষার চূড়ার পের চূড়া। িতিন আমােদর 

পে� হেয় উেঠিছেলন �তয্াখয্ােনর মাতৃভাষা। আমরা সহেষর্ 

স�য় মুেখাপাধয্ায়স�য় মুেখাপাধয্ায়

ঋি�ক কুমার ঘটক

আগুেনর বািস�া

� ব �

শা গ ১৭
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আিব�ার কেরিছলাম েয এই একজন িশ�ী িযিন গ�েক 

পরচুলার মেতা ছুঁেড় েফেল িচ�ার ও� সংল� হেত পােরন। 

িব�ব মােন েতা শুধু পতাকার রং বদল নয়, বাতানুকূল 

ে��াগৃেহ লাল সূেযর্াদয় নয়। মনন ধেমর্র রূপা�র। িপকােসা 

যখন তাঁর সুিবখয্াত িকউিবজম �বতর্ন কেরন তখন িতিন 

িচ�ধেমর্র �কৃিতও বদেল েদন, েযমনভােব ে�শেটর নাটক 

তুমুলভােব ঠা�া কের যায় বা�েবর বা�বতােক, ঋি�ক ঘটক 

েতমন কেরই পরী�া কেরিছেলন চলি�ে�র �কাশ ধমর্েক। 

আিম একটু সাহস কের বলব িক? আমােদর েদেশ ঋি�কই েসই 

অসমসাহসী বয্ি�� িযিন চলি��েক �িতিচ�েণর আকাঙ্�া 

েথেক মুি� েদন। তাঁর ে�ম-সমূহ �কৃতই দশর্েনর অনুগামী। 

তারা বণর্না কের না, তারা ভাবায়। এমনিক রাজৈনিতকভােবও 

এর তাৎপযর্ েমােটই উেপ�ণীয় নয়। উপনয্ােসর বদেল গত 

শতা�ীর ি�তীয় দশক েথেকই বুেজর্ায়া ে�িণ চলি��েক 

সুিবধাজনক হািতয়ার িহসােব বয্বহার করেত শুরু কের। কারণ 

চলি�� একধরেনর নকল ‘বা�ব’-েক �ামাণয্ বেল �মাণ 

করার সুেযাগ পায় ও কািহিনিচে�র সুেগাল সমাি� বা�বেক 

একিট ি�তাব�া বা �য্াটাস-েকা গি�র মেধয্ আটেক রােখ।

হিলউেডর এই ষড়য�েক যারা অ�ীকার কেরেছন তাঁরা 

নমসয্। তাঁেদর জনয্ই চলি�� েনহাত কথকতার দায় উ�ীণর্ 

হেয় িশে�র আিভজাতয্ েপেয়েছ। আমরা �ায়ই বুনুেয়ল ও 

েগাদার �সে� উ�িসত হই, আমােদর মেনােযাগ িনব� থােক 

বাগর্ময্ান, েফিলিন ও আে�িনওিন স�েকর্, আমােদর আ�া 

জুেড় থােকন তারােকাভি� বা িকয়ােরা�ািম। িক� আমরা 

েখয়াল কিরনা েয আমােদরই ঋি�ক ঘটক িনেজর সকল 

িনেয় এমন আকুলভােব বেসিছেলন সবর্না েশর আশায়। িতিন 

জানেতন সফলতা তাঁেক পিরতয্াগ করেব, িতিন বুঝেতন দূের 

সের যােব পুর�ার ও িব�াপন সমােরাহ, তবু �ণর্মৃগ তাঁেক 

লু� করেত পােরিন। তাঁর জীব�শােতই তরুণতর �জে�র 

কা  েছ িতিন হেয় উেঠিছেলন �িতবাদ ও িবকে�র �র। ‘না’— 

এই উ�ারেণর স�ম িতিন আমৃতুয্ বজায় েরেখিছেলন। েমেঘ 

ঢাকা তারা-েত যখন রবী�নােথর গােনও েবেজ ওেঠ চাবুেকর 

শ� তখন মেন হয় ঋি�ক িক জানেতন িক অঘর্য্ িনেয় তাঁেক 

অেপ�া করেত হেব মহাকােলর জনয্।

যিদ েলাককথােক বা�বতায় অনুবাদ করা যায় তেব 

ইিতহােসর পুনজর্� হেত পাের। একজন মাকর্সবাদী িহ  সােব 

ঋি�ক বুেঝিছেলন উপিনেবেশর �ভুরা ভারেতর েয ইিতহাস 

�চার কেরিছেলন তা খি�ত, িবকৃত ও অনাচারী। িতিন 

েচােখর সামেন েদেখিছেলন আকাশ েথেক িবদুয্েতর মতন 

েনেম এেসেছ অিভশাপ: েদশিবভাগ। তাই অিধকাংশ সমেয়ই 

ঋি�ক কুমার ঘটেকর িচ�াবলী দশর্ন ও ইিতহােসর অনুগামী। 

িসেনমায় কারুকােজর েতায়া�াই িতিন কেরনিন। েবশয্ালেয় 

সীতার মৃত চ� েবঁেচিছল ঈ�রেক অভয্থর্না করার জনয্। 

পেড় িছল ৈনশ িব�ি� ও েশািণত েরখা। েক তেব দীঘর্�াস 

েফেলিছল— েহ রাম! দৃেশয্র অ�রালবতর্ী হাহাকারেক মিথত 

করা এই ৈদববাণী আসেল অ�ঘর্াত। িতিন েয মুহূেতর্ রামায়ণ 

মহাকােবয্র নায়কেক অ�য্জ বাগদী পু� িহসােব েদখান তখনই 

আমরা বুঝেত পাির চলমান িচ�মালার েসৗজেনয্ িতিন একিট 

পালটা ইশ্ েতহার িলখেত বয্�!

ঋি�ক কুমার ঘটেকর িসেনমা এরকমই। আমরা েদিখ 

িতিন দৃেশয্র সীমােরখা ও দৃেশয্র অতয্াচার পার হেয় যাে�ন। 

এমনিক িনেজর জীবন, েশষ পযর্� ‘েকামলগা�ার’ ও ‘যুি� 

তকর্ গে�া’ েদখেল মেন হয় তাঁর কােছ ইিতহােসর উপাদান 

ও পুনিবর্নয্াস। িসেনমার িচ�নাটয্ সাধারণত জীবনেক িনেয় 

পরী�ার পিরসর নয়। ঋি�ক এরকম অেনকিকছুরই মেতা 

একা এই পদযা�ায় �তী হেয়িছেলন। তাঁর ছিব েশষ পযর্� 

��ার আ�অবেলাকন।

দ�ভি� বেলিছেলন েয পুশিকন তাঁর কবের িকছু 

েগাপনীয়তাও িনেয় েগেছন। আমােদর তা খুঁেড় �কাশ কের 

িদেত হেব। ঋি�ক িবষেয় আমােদর করণীয় কী? আমরা িক 

আজও তাঁেক শুধুই উ�া� জীবেনর ধারাভাষয্কার িহসােব 

িচি�ত করব? আমরা িক আজও ল�য্ করব না েয তাঁর ৮িট 

ছিবর মধয্ িদেয় িতিন িনমর্াণ কের চেলেছন আধুিনক ৈচতেনয্র 

এক পা�িলিপ।

আমরা বরং তাঁর অিতখয্াত েমেঘ ঢাকা তারা ছিবিটেক 

পুনিবর্েবচনা কির।

‘প�ীভােব আর তুিম েভবনা আমাের’ —একিদন এরকম 

বাকয্ মধুসুদন দে�র কলম েথেক েবিরেয় এেসিছল। আমরা 

েসই িদনাবসােনর ম�তা ভুেল যাইিন। ইিতহােসর েসই 

ঘনেঘার িদন আবার মেন হয় িফের এল েমেঘ ঢাকা তারায়। 

নীতা িক তার সীমা পার হেয় েগিছল? এই �� আমােক 

িনেয় যায় স�ূণর্ নতুন �েদেশ। আজ মেন হয় আমােদর 

েচতনায় েসিদন অেনক ন��ই ফুেট ওেঠিন েমেঘ, কুশায়ায়, 

অপিরচেয়। িদন তােক �কাশয্ আেলােত িনেবদন কেরেছ।   

েরৗে�র চরাচর এই যুবতীেক িদবেসর শশীেলখা মেন কেরিন, 

সমেয়র মুখপা�ী িহসােবই েমেন িনেয়েছ। বা�হারা জীবেনর 

বণর্না ও েদশিবভােগর সমাজ বা�বতােক একসমেয় চূড়া� 

মেন হেয়িছল। আজ মেন হয় নীতা েয শািড় পেরিছল তা 

যথাথর্ ে�ৗপদীর।

ঋি�েকর েমেলা�ামা িনভর্র গঠনরীিত ৈদনি�ন 

আখয্ািয়কারেক �েরািচত কের ইিতহাসাি�ত হেত। িসেনমায় 

বা�ব রচনার সং�া �ীকৃত রীিত তার আখয্ােন এতই 

উপহািসত হয় েয েশষ পযর্� ঋি�েকর রচনা�ণালীর সমথর্ন 

আেস িসেনমার �ে�ে�র বাইের েথেক। িব� েদ, চলি�� 

সমােলাচক নন, একজন কিব, জয়মােলয্ ভূিষত কেরন েমেঘ 

ঢাকা তারা-েক। আিম বলেত চাই ঋি�ক ঘটেকর সম� 

চলি�� কেমর্র সাধারণ সমীকরণ বয়ােনর অ�গর্ত নয় বরং 

বয়ান বিহভূর্ত। েমেঘ ঢাকা তারা তার অনয্তম দৃ�া�। এই 
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চলি��, ঋি�েকর গঠনরীিত ল�য্ করেলই েবাঝা যায়, েকন 

অদয্াবিধ িসেনমার �থাসমিথর্ত রুিচেত িবরূপ �িতি�য়া 

জাগায়। জনসাধারেণর এক বড় অংশ মেন কেরন এখােন 

আেবেগর অিত িবে�ারণ ঘেটেছ। অথচ ঋি�ক ঘটেকর ে�ে� 

েমেলা�ামা একিট সুিচি�ত নাশকতার ছক। আর এখােনও 

আমরা সতয্িজৎ রােয়র সে� ঋি�ক ঘটেকর েদখার রকমেফর 

আিব�ার করব।

সতয্িজৎ েযমন মেন কেরন ভারতীয় স�ীত চলি�ে�র 

আখয্ান রচনায় েতমন সাহাযয্ কের না। কারণ আমােদর 

রাগস�ীত �ভাবত িবমূতর্ এবং তােত নাটয্রস ও স�াত 

কম। অপরিদেক পা�াতয্ স�ীেত মানিবকীকরেণর িদকিট 

িচ�নােটয্র পে� খুবই উপেযাগী। কারণ তার পুরুষ �র ও 

নারী �িত�র একিট ��ঘন পিরি�িতর জ� েদয়। েমাৎসাটর্ 

এিবষেয় েয কতখািন কাযর্করী সহায়তা িদেত পােরন েস িবষেয় 

চারুলতার আখয্ান পথ একিট চমৎকার িনেদর্িশকা। অপরিদেক 

ঋি�ক ভারতীয় রাগস�ীতেক িনতা� মূতর্ �ের বয্বহার কেরন 

এই ছিবেত। রাগ হংস�িনর িব�ার এে�ে� এক অদৃ�পূবর্ 

িব�েবরও িব�ার। নীতার তয্ােগর মা�ার সমানুপােত �মশই 

রাগিট পিরণত হয় �ত মধয্লয় বি�েশ। ছিবর �ায় অি�ম 

লে� এই হংস�িন আবার িফের আেস িতনতােলর বি�শ 

িহ  সােব— ‘লািগ লগন পিত সিখসং’— অথর্াৎ আখয্ািয়কার বৃ� 

স�ূণর্ হয়। ঋি�ক েমেল ধরেত পারেছন হরেগৗরীর িমলেনর 

আধুিনক িবপযর্য়। ভারতীয় �পদী স�ীেতর �ম�গিতর সে� 

চলি�ে�র গিতেক যু� করার েমৗিলকতা তাঁর �িতভার এমন 

একিট িদক যা �থািস� সমােলাচনা আজও আয়� কের উঠেত 

পােরিন।

এিবষেয় েকানও সে�হ েনই েয এই ছিবর নািয়কা নীতা 

চ�বতর্ী র� মাংেসর মানবী, ‘তার চূণর্কু�ল মুখ ও মাথার 

চারপাশ িঘের েজয্ািতর্ম�ল’, অথচ েস এই বােয়ািপকিটেক 

স�ল কেরই বা�েবর নারীেক ছলনা কের েগেছ েযন আজ 

বুঝেত পাির। তার আিবভর্াব ছিবেত বয্াকরণ স�ত নয়, 

িবশাল মহীরুেহর ডানপাশ েথেক আকি�ক, েযন েস সীতার 

মেতাই অেযািনস�তা। তার ��ান পাহাড়, বনভূিম, ঝরনা 

ও আকােশ— ‘দাদা আিম বাঁচেত েচেয়িছলাম’ েযন �কৃিতর 

বুেক িফের যাওয়াই তাঁর িনয়িত। �ায়ই বয্বহৃত েলা অয্াে�ল 

কয্ােমরা বা েযখােন তা চুমিকখিচত ঊ�র্মুখ ল�য্ করেত 

থােকন ঋি�ক েসখােন আমরাও েখয়াল কির েয তার �কৃত 

উে�শয্ দুঃ�� মি�ত এই েদশিবভােগর রাি�েক একিট বৃহ�র 

ঐিতহািসক পিরে�ি�েত �াপন করা। এই জগ�া�ী �িতমার 

আিকর্টাইপাল িব�ুরেণর সে� আমরা িকছুটা পিরিচত। িক� 

এখন আবারও মেন হয় নীতার য�া েরাগও িক একিট রূপক? 

তাঁর এই শরীরী অসু�তা তেব িক এক শাি� �াি�র সাংেকিতক 

�কাশ?

আমরা েদেখিছ ছিবর েশেষ নীতার েভেঙ পড়া। িঠক 

আেগর মুহূেতর্ তার হােত িছল বহু যে� আগেল রাখা সনেতর 

পাঠােনা �থম ও একমা� ভােলাবাসার িচিঠ। আমােদর কােন 

েলেগ থােক েসই আকুল কা�া— দাদা আিম িক� বাঁচেত 

েচেয়িছলাম। এতিদন পযর্� আমার ধারণা িছল নীতার �াথর্না 

মৃতুয্ পথযাি�ণীর অি�ম েরাদন। িক� আজ মেন হে� েয তা 

�াথর্না নয় আতর্নাদ।

এরকম ভাবা েযেতই পাের অ�ত নীতার চির�ায়েন েসই 

ইি�ত আেছ েয নীতা জগ�া�ী, জগ�াতা। সনাতন ভারতীয় 

নারীর নীরব আ�তয্ােগর �তীক? পুরুষতাি�ক সমাজ 

েয নারীেক িনেজর �েয়াজেন েদবীে� উ�ীণর্ কের আবার 

একইসে� েশাষেণর য� বানায়। এই ছিবর অি�ম পযর্ােয় 

�য্ািজিডর এক মমর্াি�ক মুহূতর্ খুঁেজ পাই, িক� েকন েযন 

মেন হয় নীতার এই আকুল কা�া শুধু আতর্নাদ নয়, একিট 

আতে�র অিভবয্ি�। এদভাদর্ মুে�র অিতখয্াত ‘আতর্নাদ’ 

িচ�িটর মেতাই নীতার েচােখ এক অদৃশয্ ভেয়র অিভবয্ি� 

রেয়েছ। পলেকর জনয্ হেলও েস মৃতুয্র আেগই েজেন েগেছ 

জগ�া�ী �িতমার অ�রালবতর্ী শূনয্তা। ে�িমক সনেতর িচিঠ 

েফেল েদওয়ার পর েস েভেঙ পেড়েছ। েকননা নীতা তত�েণ 

উপলি� কেরেছ পুরুষতে�র সবর্�াসী ষড়য� তােক ির�তার 

েসৗ�যর্ ও েদেব না।

আধুিনক মনঃসমী�া খুব সহেজই েদখেত পাের নীতার 

িচৎকার তার সহসা উে�ািচত �ৃিতর �তয্� পিরণাম। মেনর 

এক গভীর উে�গ েথেক জাত তার ‘আ�’ িনমর্াণ েমােটই 

িনরাপদ ও ি�র নয়। য�া েরােগর �ের �ের নীতার শরীের 

লাবণয্হািনর েয �ি�য়া েদখেত পাই তা অবয্থর্ িনেদর্শ কের 

েদয় শরীেরর পিরসের অবদমেনর িচ�ায়ন। ঐ িচৎকার আসেল 

এক ধরেনর িহি�িরয়া। েদবী েথেক মানবীেত পদাপর্েণর 

মুহূতর্ই েম  েঘ ঢাকা তারার নািয়কার একমা� জয়বাতর্া। েস 

বয্ব�ার মায়াবরণ িছ� কের �রূপ েদখেত েপেয়েছ।

িক� নীতার �কৃত ‘পাপ’ কী? �য়ং নীতা একিট 

আেবগমিথত পযর্ােয় জানায়, ‘কখেনা েকানও অনয্ােয়র 

�িতবাদ কিরিন। েসটাই েতা আমার পাপ।’ তবু নীতার �কৃত 

পাপ এই পুরুষ িনয়ি�ত সমােজ েস এমন এক অব�ান িনেয়েছ, 

এমন এক ‘দৃি�’র অিধকারী হেত েচেয়েছ যা অনুেমািদত নয়। 

িপতৃত� পুরুষেক েসই সি�য়তা েদয়, নারীর জনয্ িনি�য়তার 

�েদশ। নীতা এই দুই শতর্ই অমানয্ কেরেছ। েস টাকা 

েরাজগার ও সংসার পিরচালনার দািয়� েনওয়ায় একধরেনর 

ৈলি�ক অস�িত ৈতির হয়। এই অব�ান নারীর পে� িনিষ�। 

আমরা েদখব েম  েঘ ঢাকা তারার গঠনরীিতেত নীতার ঘরিট 

এমন একিট ‘অ�রমহল’ যা নীতােক এক ধরেনর ‘দৃি�’-র 

িনমর্ােণ সাহাযয্ কের। এই ঘর তার অ�রা�ম। এখান েথেক 

েস বাবা, শ�র, বা সনৎ িবষয়ক �ে�র জ� িদেত েপেরেছ। 

আর এই অব�ােনর িভি�েতই িডসেকােসর্র মেধয্ েস সি�য়। 

যখন শ�র বা সনৎ তােক েছেড় েগেছ তখন েথেকই তার 
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অসু�তার সূচনা। ছিবর েশষ পেবর্ সনেতর পিরচয় মুেছ েফেল 

শ�েরর সামেন ঐ ভয়�র কা�া তা সম� নারীস�ােক শনা� 

ও উ�ীিলত কের।

সাম�তাি�ক িহ�ু সমােজ িব�েহর িনমর্াণ ও �ংস 

েযমন জুেড় থােক, েতমনভােবই নারী শরীর পুরুেষর 

েচােখর আ�াদ, আবার কাে�শেনর আত�। অথর্াৎ নারীেদহ 

আকািঙ্�ত ও ভীিতজনক। এ�সে� �থম েথেকই সনেতর 

অ�ি�টুকু কয্ােমরা েখয়াল ও গঠন কেরেছ। েলা অয্াে�ল 

কয্ােমরা েযভােব ঋি�ক বয্বহার কেরেছন তােত নীতার 

িবশাল উপি�িত ও সনেতর অিক   ি�ৎকরতা �কাশ হেয় 

েগেছ। নীতার এই সি�য় উপি�িতর জনয্ �েয়াজন হেয় 

পেড় তার নারীে�র চূড়া� িবনি�। নীতা অতঃপর েমৗন�ায় 

হেয় যায় ও েযৗথ পািরবািরক জীবন েথেক তার িনবর্াসেনর 

আেয়াজন স�� হেত শুরু কের। এই পযর্ােয় অস�ব 

তাৎপযর্ময় হেয় ওেঠ ম�র দুঘর্টনার পের সকােল িঝেলর 

ধাের গােছর িনেচ যখন সনৎ ও নীতা মুেখামুিখ হয়। েসই 

�ায়  ি�েতর মুহূতর্। আপাতভােব সনৎ ভুল �ীকার কের 

পির�ােণর পথ হাতড়ায় নীতার কােছ। িক� ছিবর আখয্ােনই 

বেল েদয় এই ‘অসময়’ �সূত আ�দহন নীতার অবমাননার 

মা�া বািড়েয়ই েদয়। নীতার নাম শুধু েদিরেত �ীকৃত হে� 

এটুকু বলাই যেথ� নয় এখােন নীতার আ�আিব�ার আরও 

গুরু�পূণর্ — ‘‘এখন ভাবেত িগেয় েদখিছ ওসব ছািড়েয় আিম 

অেনকদূর চেল েগিছ। এখন েতা শুধু কাজ।’’

এই কাজ েতা আসেল িল� ৈবষময্ পার হেয় পুরুেষর 

পৃিথবীেত চলাচেলর অিধকার যা নারীর আসল পাপ। 

ঋি�ক ঘটক সনেতর িবেয়র পের নীতার সে� তার বয্থর্ 

অিভসারিটেক একিট অিত নাটকীয় েকৗশল িহসােব বয্বহার 

কেরন যােত আমরা মেমর্ মেমর্ েটর পাই নীতার পাপ ও শাি� 

েমােটই আনুপািতক নয়। এরপের নীতােক আমরা েদিখ 

ঘের একা িনবর্ািসত, িদবা�ে� সনেতর িচিঠ ও ৈশশেবর 

ফ  েটা�ােফ েস খঁুেজ েফের �ৃিত ও পাহােড় চড়ার কথামালা। 

এই চলি�ে� ঋি�ক অেনক সময়ই, িবেশষত শুরুেত ও 

েশেষ, কয্ােমরা ও িবষেয় র মেধয্ দূর� বািড়েয় িদেয়েছন। 

এ  ই দূর� নীতার পিরে�ি�েত, একরকম সমােলাচনামূলক 

�তয্াঘাত যা ঐিতহয্ধমর্ী �পদী আখয্ােনর ��তা হরণ 

কের। গ�িটেক িকছুটা রহসয্ময় মেন হয়। ব�ত ছিবর েশষ 

অংেশ শ�র ও নীতার কেথাপকথন অংেশ ঋি�ক আলাদা 

আলাদা শেট নীতার শরীরেক ভাগ কেরিন িক� ে�েমর মেধয্ 

তার অব�ান হেয় আেছ েযন েস এমন এক পটভূিমর অংশ 

যা তাৎ�িণককতােক উ�ীণর্ কের েদেব আধুিনক মহাকােবয্র 

অসমসাহসী ও বয্থর্ উ�ারেণ। েটিলফেটা েলে� ধের রাখা 

পাহাড়, ঝরনা ও বনভূিমর আকাশ সবই েযন— অিতির�। 

িক� গভীর আ�েহ ম�বয্ কের যাে�, েনােয়ল বাচর্ সমীেপ 

ঋণ �ীকার কের বিল—‘‘সার�াস অব সাইেকােনা�ািফক 

সাইন’’— নীতার ঐ বয্াকুল বেস থাকার িবষেয়। মনঃ�� 

েমেয়েদর িহি�িরয়ার েয বয্াখয্া েদয় েসই অিনিদর্� অিনয়ি�ত 

িদবা�� �কৃত পে� নীতােকও পীিড়ত কের। েমেঘ ঢাকা 

তারা স�েকর্ নীতার অব�ান �মশই ে�কটাকুলার েথেক 

িসমেটােমিটক হেয় েযেত থােক। নারী িহেসেব নীতার 

সংগঠন ও শাি�র জনয্ তােক একাকীে� সমপর্ণ উভয়ই 

িনেদর্শ কের �ািধকার �ম� এই নারীেক শাি� েপেতই হেব। 

ঋি�ক এে�ে� অিতনাটকীয়তার রণেকৗশল বয্বহার কেরন 

েযেহতু নীতার �থম পাপ (িল� ৈবষময্ পার হেয় পুরুষ 

ভূিমকা েনওয়া)। আনুষি�ক শাি� েমােটই সমানুপািতক 

নয়। আধুিনক মনঃসমী�ার আেলাচনা েথেক �� নীতার 

অপমানই হয়ত েডেক এেনেছ এই িহি�িরয়া, �গর্ েথেক 

পতন। �ৃিত এে�ে� মূল িনয়ামক, নীতার �াথর্পরতা ব�ত 

মায়াবগু�ন; পুরুষতে�র এ  ই জাল িছ� হেয় েগেল নীতা 

েদেখ পির�ােণর পথ েনই। েস েয েদবী নয়, মানুষই এই 

মুহূতর্টুকুর উপলি� তার হােতর জয়পতাকা। �িমিথউসেক 

দি�ত হেত হয় েকন না েস আগুন �ালােনার কলােকৗশল 

েজেন েফেলিছল, সয্ািনেটািরয়ােমর �ৃিত নীতােক জািনেয় 

েদয় েস নারী িহসােব পার হেয় েযেত েচেয়িছল নারীে�র 

কারাগার। শাি� তােক েপেত হেবই। �িত�ানেক আঘাত 

করেল েস �তয্াঘাত হানেবই। ঋি�ক ঘটক ও তার নািয়কা 

ইিতহাসেক এই দৃ�া�টুকু উপহার িদেলন।

অবেশেষ শ�র আেস। তার মুখিনঃসৃত িববরণ েথেক 

ৈতির হয় িহং�তার ন�নত�। একটু আেগই নীতা সনেতর 

�ণয়প� েফেল িদেয়েছ েকননা েস বুেঝেছ তার আ�দান 

কত অথর্হীন, তা েকানও সমাজ সং�ােরর গাথা ৈতির করেব 

না। অথবা গেড় েদেব না শহীদ েবদী। শ�েরর উ�াস নীতার 

েশষ �িতেরাধ েভেঙ েদয়। মনঃ�� জানােব শ�েরর গে�র 

মেধয্ই হয়েতা �লেয়র ইশারা িছল যা অবদিমত েসই ঝরনার 

মুখ খুেল যায়। নীতা তখন উ�ািদনী। েয রােত যাবতীয় 

দুয়ারগুিল ঝেড় েভেঙ যায়, িবসজর্েনর সময় চাবুেকর শ� 

ছাড়া নিথভু� করার মেতা েকানও িকছুই থােক না, তখন 

নীতার মৃতুয্ জীবনািধক জীবন।

সমসয্া হে� এই েয ঋি�ক ঘটেকর েকানও ছিবেকই 

েতমনভােব িবে�ষণ করা হয় না। িতিন শুধু একজন সমাজদরিদ 

চলি��কার িহসােবই িচি�ত হন। িযিন উ�া� জীবেনর 

সতয্েক �কাশ করেত েপেরিছেলন। িক� েদশিবভােগর �ায় 

৭৫ বছর পের আজ �� েয তাঁর ছিবর পরেত পরেত আসেল 

েসই দাশর্িনক সমসয্া মাকর্স যােক এিলেয়েনশন িহসােব িচি�ত 

কের েগেছন। েকামল গা�ার ও সুবণর্েরখা এমনিক যুি� তকর্ 

গে�া আমােদর ইিতহাসেক পাঠ করার এক অনয্রকম প�িত। 

আশা করা যায় অনিতকােলর মেধয্ই তার েচনা রূেপর বাইের 

েয অেচনা উপতয্কাগুিল রেয়েছ তা আিব�ত হেব েরম�য্াে�র 

রােতর পাহারা ছিবটােকও েতা েসই যুেগ েচনা যায়িন।
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ভূিমকা

এক �জে�রও েবিশ সমেয়র ভারতবষর্ হেলা নয়া 

অথর্ৈনিতক নীিতর ভারতবষর্। নয়া অথর্ৈনিতক নীিতর সারব� 

হ’েলা নয়া উদারবাদী অথর্ৈনিতক নীিত। এই নীিত রিচত হয় 

বাজার অথর্নীিতর সাধারণ িনয়েমর সূ� ধের, েয কারেণ এর 

�ািত�ািনক রূপিট আ��কাশ কের বাজারমুখী সং�ােরর 

মধয্ িদেয়। এমন িকছু সামািজক �িত�ান এই বয্ব�ায় 

�াধােনয্ আেস েযগুিল চলার কথা বাজার অথর্নীিতর িনয়েম। 

বলা হয়, এই �ািত�ািনক সং�ােরর মধয্ িদেয় অথর্নীিত 

উৎপাদন কুশলতা অজর্ন করেব। উৎপাদন কুশল এই নয়া 

অথর্নীিতেত রাে�র ভূিমকা হেলা সহায়তাকারীর ভূিমকা। 

অথর্নীিত চলেব বাজার অথর্নীিতর িনয়েম। রা� েচ�া করেব 

েসইসব �িত�ানগুিলেক সহায়তা করেত েযগুিল এই বাজার 

অথর্নীিতেক ৈতির এবং সংহত করেত ইিতবাচক ভূিমকা পালন 

কের।

রাতারািত ভারেতর অথর্নীিতেক এই ছেক দাঁড় করােনা 

স�ব হয়িন। িক� গত িতিরশ বছেরর অিধক সময় জুেড় 

ভারতীয় অথর্নীিতেক এই িদশােতই পিরচািলত করার েচ�া 

চলেছ। এই নীিতর সমসয্া েকাথায়, তাি�ক �ের তা িনেয় বহু 

আেলাচনা হেয়েছ। বাজারমুখী সং�ার চীেন এেসেছ রাে�র 

ভূিমকােক দুবর্ল না কেরই। এেদেশ েসটা েকন অথর্নীিতেত 

রা�র ভূিমকােক দুবর্ল না ক’ের লাগু হেত পাের না—এ 

�� উেঠেছ। �� উেঠেছ উৎপাদন কুশলতার সে� পুঁিজর 

েবসরকািরকরেণর স�কর্ িনেয়ও— সরকাির িবিনেয়াগ ে��েক 

েকন অবধািরতভােব উৎপাদন অকুশল হেতই হেব, �� আেছ 

এই িবষয়িট িনেয়ও।

উৎপাদন কুশল বাজার অথর্নীিত সৃ� মূেলয্ মজুির এবং 

মুনাফার িহসয্া কীভােব িনধর্ািরত হয়, েসিটরও একটা তাি�ক 

রূপেরখা িদেয় থােক। এই রূপেরখা অনুসাের বাজারমুখী 

সং�াের �িমেকরও লাভ হওয়ার কথা। যত েদেশ অথর্নীিতেত 

ওই বাজারমুখী সং�ার চালােনা হেয়েছ সবর্� পুঁিজর সবর্া�ক 

আ�মেণ �িমক েকাণঠাসা হেয়েছ। িতন দশেকর নয়া 

উদারবাদ ভারতেকও েস িদেকই েঠলেছ। উৎপাদনকুশল 

অথর্নীিতর নােম এখােন গেড় উেঠেছ এমন এক অথর্নীিত 

েযখােন আেছ িবপুল আয়ৈবষময্; এেদেশ এমন এক অথর্নীিত 

গেড় উেঠেছ েযখােন �িমেকর েকানও সুর�া-বলয় েনই। 

সে� আেছ েবকারী যার চােপ মজুিরর হার িন�মুখী হয়। নয়া 

উদারবাদী ভারেত �মজীবী মানুেষর অব�া েকাথায় দাঁিড়েয়েছ, 

এই �বে� েসটাই আমােদর আেলাচয্ িবষয়।

িনেয়াগ িচ�

েস�ার ফর মিনটািরং ইি�য়ান ইকনিম বা িসএমআইই’র 

তথয্ অনুসাের এেদেশ তরুণ �জে�র (১৬ েথেক ২৯) 

মেধয্ েবকারে�র হার ২৫ শতাংশ— অথর্াৎ কাজ খুঁজেছন 

এমন �িত চারজন অ�বয়িসর মেধয্ একজন েবকার। 

ভারেত েয ‘েডেমা�ািফক িডিভেড�’ অথর্াৎ তরুণ �জে�র 

সংখয্ািধেকয্র সুিবধা িছল েসটা েমােটর ওপর হাতছাড়া হেয় 

েগেছ। েকািভড-এর জনয্ই এটা ঘেটেছ, একথা বলা যােব 

না। নয়া উদারবােদর হাত ধেরই এেদেশ এেসেছ ‘জবেলস 

ে�াথ’। সংগিঠত ে�ে� িনেয়াগ সে�াচেনর সূচনা হয় েসই 

েথেক। জব অথর্াৎ কাজ িকছুটা চা�া িছল অসংগিঠত িশ� 

এবং েসবাপণয্ উৎপাদন ে�ে�। েনাটবি� এবং অপিরকি�ত 

রতন খাসনিবশরতন খাসনিবশ

নয়া উদারবাদ

ও �মজীবী

মানুেষর ভারতবষর্

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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িজএসিট আঘাত হানেলা এই দুই উৎপাদন ে�ে�ও। িনেয়াগ 

সংেকাচেনর তী�তা বাড়ােলা। েকািভড-এর আেগই অথর্নীিতর 

বৃি�র হাের সংেকাচন েদখা িদেয়িছেলা। ২০২০-২১ অথর্বেষর্র 

েশেষ েদখা েগল েমাট িনেয়ােগই �াস�াি� ঘেটেছ এেদেশ। 

২০১৬-১৭ সােল এেদেশ কাজ করেতন ৪০.৭০ েকািট 

ভারতবাসী। ২০২০-২১ সােল সংখয্ািট েনেম দাঁড়ায় ৩৭.৪০ 

েকািটেত। িতন   েকািটর েবিশ কাজ উধাও হ’েয় েগল এই 

িতন বছেরর মেধয্। বয্াপক ধস নামেলা কারখানা ে�ে�র 

িনেয়ােগ। িসএমআইই’র তথয্ অনুসাের ২০১৬-১৭ সােল 

এ েদেশ কারখানা উৎপাদেন কমর্রত �মজীবীর সংখয্া িছল 

৫ েকািট ১০ ল�। ২০২০-২১ সােল সংখয্ািট কেম দাঁড়ায় 

২ েকািট ৭৩ ল�। �ায় ১ েকািট ৩০ ল� কাজ কেমেছ 

িনমর্াণ এবং বা� িশে� (Real Estate)। ২০১৬-১৭ সােল 

সরকাির কােজ িনযু� কমর্ীর সংখয্া িছল ৯৮ ল�। ২০২০-

২১ সােল সংখয্ািট েনেম দাঁড়ায় ৭৯ লে�। ইদানীং িনেয়াগ 

িকছুটা েবেড়েছ কৃিষ উৎপাদেন। েসটা িক� শুভ ল�ণ নয়। 

কৃিষ েথেক েয সব �মজীবী উ�ততর জীিবকার স�ােন অনয্ 

কমর্ে�ে� চেল এেসিছ  ল তােদর একটা বড় অংশ কৃিষেত 

েফরত েগেছ। ২০১৬-১৭ সােল িসএমআইই’র তথয্ অনুসাের 

এেদেশ কৃিষেত িনযু� �মজীিবর সংখয্া িছল ১৪ েকািট 

৫৬ল�। ২০২০-২১ সােল সংখয্ািট েবেড় দাঁিড়েয়েছ ১৫ 

েকািট ১৮ল�। উ�ততর জীিবকা েনই। �মজীিব মানুষ তাই 

কৃিষেকই আবার আঁকেড় ধরেত চাইেছন। এটা বয্াপকভােব 

ঘেটেছ েকািভড কােল, যখন শহরগুিলেত কাজ ব� হেয়েছ 

িবপুল মা�ায়।

েক�ীয় সরকােরর তথয্ ও �চার িবভােগর িরসাচর্ ইউিনট-

এর নােম ইদানীং একিট �ব� �কািশত হেয়েছ। �ব�িটর 

নাম ‘নয়া ভারেত কমর্ পিরি�িত’। (েফ�য়াির, ২০২২)। 

�বে� দািব করা হেয়েছ েকািভড পিরি�িত েয স�েটর জ� 

িদেয়িছল েসটা কািটেয় উেঠ ‘নয়া ভারত’ অথর্াৎ েমাদীর ভারত 

আবার �ত আয়বৃি�র পেথ এিগেয় চেলেছ। িনেয়াগও বাড়েছ 

তার সে� পা�া িদেয়। তথয্ িহসােব েদওয়া হেয়েছ নতুন ১৩ 

ল� ইিপএফ অয্াকাউ� েখালার িহসাব আর ৪.৫৯ েকািট 

�মজীবীর ‘েরগা’-েত কাজ পাওয়ার তথয্। নতুন ইিপএফ 

অয্াকাউে�র অথর্ নূতন কাজ এ রকম না হেতও পাের— 

পুরােনা কমর্ী যার ইিপএফ িছল না তার ইিপএফ হেয়েছ— 

এমনিটও হওয়া স�ব। নতুন ইিপএফ অয্াকাউে�র সংখয্া 

িদেয় তাই নতুন কােজর সংখয্া িবচার করা স�ত নয়। ‘িরসাচর্ 

ইউিনট’ ঐ কথাটা জােন না মেন হয় না। স�বত বলার সাহস 

েসখােন কারও েনই।

একই ভােব বলা যায় ‘েরগা’য় েরকডর্ িনেয়াগ হেয়েছ, এটা 

শুভ ল�ণ নয়। িবপুল কমর্হীনতার চাপ িগেয় পড়েছ একটা 

সরকাির �কে�, েয �কে� কাজ চাইেল সরকার বাধয্ কাজ 

িদেত। �ক�িটেত িবপুল িনেয়াগ তাই অনয্ িনেয়াগ ে�ে� 

িবপুল কমর্হীনতার সূচক।

ময্ানুফয্াকচািরং বা কারখানা ে�ে� িনেয়ােগ �রণ না এেল 

এেদেশর িনেয়াগ িচে� েকানও ল�ণীয় পিরবতর্ন আসেব 

না। কথাটা সিতয্। তেব এটাও মেন রাখেত হেব েয কারখানা 

উৎপাদেনর েচহারাটাই বদেল িগেয়েছ গত কেয়ক দশেক। এর 

সে� েকািভড-এর েকানও স�কর্ েনই। নতুন �যুি� আসেছ। 

কারখানায় �ায়ী িনেয়াগ �মশ কমেছ, যারা অবসর িনে�ন 

তােদর কাজ অেনকটাই েমিশন েখেয় িনে�। উ� দ�তা 

িনভর্র িকছু নতুন কাজ আসেছ। তেব েয হাের পুরােনা কাজ 

কমেছ তার তুলনায় এই নতুন িনেয়াগ িস�ুেত িব�ুর মেতা।

িন� দ�তার কাজ িকংবা েয কােজ েকােনা কমর্িভি�ক 

দ�তা �েয়াজন হয় না, পিরকি�তভােব েস সব কাজ সিরেয় 

েদওয়া হে� অসংগিঠত ে�ে� েযখােন িবপুল কমর্হীন মানুেষর 

চােপ �কৃত মজুির কমেছ। কাজ বাড়েছ েসবাপণয্ উৎপাদন 

ে�ে�ও। েযগুিলেক বলা হয় ‘নন িফনাি�য়াল সািভর্েসস’, 

িসএমআইই’র িহসাব অনুসাের ২০১৬-১৭ সােল েসই িনেয়াগ 

ে�ে� কাজ করেতন ১১ েকািট ৯৭ ল� �মজীবী। ২০২০-

২১-এ এঁেদর সংখয্া েবেড় দাঁিড়েয়েছ ১২ েকািট ৭৭ ল�।

এই িনেয়াগ ে�ে� নতুন এক ধরেনর কাজ আসেছ 

েযগুিলর নাম ‘িগগ ওয়াকর্’। ওলা উেবর চালক, েজামােটার 

বা িবগ বাে�ট-এর কয্াির বয় িকংবা ‘অয্াপ’ িনয়ি�ত অনয্ 

েয েকানও ধরেনর কমর্ী, যারা িনেয়াগ কতর্ােক কখনও েচােখ 

েদেখ না, যােদর ে�ে� েলনেদন হয় েমাবাইল অয্ােপ, মােস 

কুিড় হাজার টাকা উপাজর্ন করার জনয্ যােদর িদেন কুিড় ঘ�া 

কাজ করেত হেত পাের, তােদর িনেয় গেড় উেঠেছ নতুন এক 

কােজর জগৎ। ‘িরসাচর্ ইউিনট’-এর পূেবর্ উি�িখত �ব�িটেক 

এেদর িনেয় েবশ িকছুটা েলখা হেয়েছ। িক� এেদর এতেবিশ 

েশাষণ েকন করেত েদওয়া হে� এ িনেয় একিট শ�ও উ�ারণ 

কেরিন ‘িরসাচর্ ইউিনট’-এর �ব�িট। ভয়াবহ েবকািরর মেধয্ 

এভােবই মানুষ কাজ খুঁজেব, েকানও পির�� জীিবকা থাকেব 

না— ‘নয়া ভারেত কমর্ পিরি�িত’ শীষর্ক সরকাির �চার পুি�কা 

মেন হয় েস কথাটাই বলেত চাইেছ।

গত এি�ল মােস এেদেশ কমর্হীনতার হার (usual sta-
tus unemployment) িছল ৭.৮৩ শতাংশ। শহর এলাকায় 

এই হারিট িছল ৯.২২ শতাংশ, �ামা�েল তুলনীয় হারিট িছল 

৭.৭৮ শতাংশ। েকািভড-এর েদাহাই িদেয় লাভ েনই। এই ছিব 

েকািভেডা�র ভারেতর ছিব। েসনাবািহনীেত �ায়ী িনেয়ােগর 

সুেযাগ কমায় েরেল আগুন লাগােনা হেয়িছল এই ভারেতই।

ইংেরিজেত যােক বেল ‘mass unemployment’ 
ভারতবষর্ এখন আেছ েসই পযর্ােয়। অদূর ভিবষয্েত পিরি�িত 

বদল হেব, এমন েকানও ল�ণ েনই। িবপুল িনেয়াগহীনতা 

আনেছ আয়হীনতা, ৈতির হে� �কৃত মজুির সে�াচেনর 

পিরি�িত। এই অব�ায় আবার বাড়েছ মূলয্বৃি�র চাপ।

মূলয্বৃি�র ফেল �কৃত মজুিরেত আরও সে�াচন ঘটেছ। 
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�মজীিবর সংগিঠত �িতেরাধ এই মজুির-সে�াচন েরাধ করেত 

পারেতা। ে�ড ইউিনয়ন আে�ালন �মশ দুবর্ল হেয় পড়ায় 

েসটাও ঘটেছ না।

নয়া উদারবাদ ও িনেয়াগ চির�

এক �জে�রও অিধক সমেয়র ভারতবষর্ হেলা নয়া 

উদারবাদী ভারতবষর্। েয িনেয়াগিচ� আমরা একিবংশ শতেকর 

তৃতীয় দশেকর �থম িদেক ল�য্ করিছ, তার সবটার দায় 

এখনকার েয অথর্ৈনিতক নীিত তার ওপের বতর্ায়। েনেহরু-

ইি�রা যুেগর অথর্নীিতর েয অবেশষটুকু পেড় আেছ, েসটার 

অবসান ঘটেল অথর্াৎ অথর্নীিতর সবর্�ের নয়া উদারবাদী 

শাসন কােয়ম হেল পিরি�িতর গুণগত পিরবতর্ন ঘটেব—এটা 

ভাবার কারণ েনই। িনেয়াগ বৃি�, মজুির বৃি�, জীবনযাপেনর 

মােনর ল�ণীয় উ�িত— এসেবর েকােনাটাই েয ঘটেব না, �ায়ী 

কােজর অনুপাত েয আরও কমেব, িগগ ওয়াকর্ােরর সংখয্া েয 

আরও বাড়েব, মজুির �ের ৈবষময্ েয আরও তী� হেব, আয় 

ৈবষময্ এবং স�দ   ৈবষময্ েয আরও েবেড় যােব এসব এখন 

�� হেয় উেঠেছ। েকািভড-এর িবপযর্য় কাটেলই �িমেকর 

আিথর্ক উ�িত ঘটেব, এটাও িঠক নয়।এসেবর সে� েকািভড-

এর েকানও স�কর্ েনই।

সমসয্ার উৎস নয়া উদারবাদ েপািষত বাজার অথর্নীিত। 

বলা হয় েয বাজার অথর্নীিতেত উৎপািদত পেণয্র মূেলয্র 

কত অংশ মজুেরর ভােগ আসেব, েসটা িনধর্ািরত হয় মজুেরর 

�াি�ক উৎপাদন�মতা কত েসই িহসােব। বা�েব িবষয়টা 

েসরকম নয়। উৎপািদত পেণয্ থােক কাঁচামােলর ওপর উ��, 

েযটা পুঁিজর মািলক এবং �েমর মািলক ভাগ কের েনয়। �েমর 

মািলেকর সবর্িন� দািব হেলা তার �ম উৎপাদেনর খরচ। তার 

ওপের িকছু বাড়িত েস আদায় কের তার সংগিঠত শি�র 

েজাের, রা�ীয় আইেনর সুেযাগ িনেয়। উ��র এই অংশটাই 

বাড়ায় �িমেকর জীবনযা�ার মান। যিদ রা�ীয় আইন �িমেকর 

িবরুে� যায়, যিদ �িমেকর স� শি� দুবর্ল হেয় পেড় তাহেল 

উৎপািদত মূেলয্ �িমেকর েশয়ার কমেত থােক। বাড়েত থােক 

পুঁিজর েশয়ার। নয়া উদারবাদী বাজারমুখী অথর্নীিত এেদেশর 

�েমর বাজাের এই কাজটাই ঘিটেয়েছ। রা�ীয় আইেন �িমেকর 

সুর�া কেমেছ, ে�ড ইউিনয়ন কমেজার হেয়েছ, বহু কমর্ে�ে� 

ে�ড ইউিনয়ন েলাপ েপেয়েছ, বহু নতুন কমর্ে�� গেড় উেঠেছ 

েযখােন পুঁিজ অদৃশয্ েয কারেণ তার িবরুে� লড়াই করাই স�ব 

নয়। আ�মণ এককথায় সবর্া�ক।

ভারতবেষর্ সংগিঠত �েমর বাজাের রা�ীয় িনেয়ােগর গুরু� 

িছল িবপুল। নয়া উদারবাদী সং�ার এই রা�ীয় িনেয়ােগর 

গুরু� কিমেয় এেনেছ ধারাবািহকভােব। রা�ীয় সুর�াও �াস 

েপেয়েছ তার সে� পা�া িদেয়। েবসরকাির িনেয়াগে�ে�ও 

রা�ীয় সুর�ার গুরু� কমােনা হেয়েছ ধারাবািহকভােব। 

সবর্েশষ েমাদীর েলবার েকাড যােত রা�ীয় সুর�ার কিফেন 

েশষ েপেরকিট পুঁেত েদওয়া হেয়েছ।

এেদেশর ৭০ শতাংশ অকৃিষ িনেয়াগে�ে�র �িত ইউিনেট 

কমর্ীর সংখয্া ৩০০-র কম। নতুন েলবার েকােড এই ধরেনর 

সং�ায় েযমন ই�া েতমন ছাঁটাই করা আইনস�ত। ে�ড 

ইউিনয়েনর ভয় েদিখেয়ও লাভ েনই। ৫০ শতাংেশর অিধক 

কমর্ীর সমথর্ন ছাড়া ে�ড ইউিনয়ন সরকাির �ীকৃিত পােব না। 

আর েস রকম ে�ড ইউিনয়নও ছাঁটাই রুখেত পারেব না যিদ 

সংি�� িনেয়াগ ে�ে� ৩০০’র কম কমর্ী কাজ কেরন। আট 

ঘ�া �েমর িদন েশষ। আট ঘ�ায় েয মজুির পাওয়া েযত েসটা 

েপেত হেল এখন িদেন ১২ ঘ�া কাজ করেত হেব।

রা�ীয় উেদয্াগ যত িপছু হটেছ তার সে� পা�া িদেয় 

বাড়েছ এমন �িমেকর সংখয্া কমর্ে�ে� যােদর েকানও 

িলিখত চুি� েনই। এেদেশ এখন ৭৯ শতাংশ িশ� ও েসবা 

�মে�ে� িনযু� �িমক কাজ কেরন েকানও িলিখত চুি� 

ছাড়াই। নিথভু� সং�ার �িমক সংখয্া ইউিনট �িত ১০-এর 

েবিশ হ’েল ইিপএফ’র সুেযাগ পাওয়া যায়। এেদেশ, এই নয়া 

উদারবাদী জমানায় ৭৭ শতাংশ নিথভু� সং�ায় ইউিনট �িত 

কমর্ী সংখয্ার গড় মা� ৬ জন।

যেথ� ছাঁটাইেয়র সুেযাগ েদওয়া, চাকিরর শতর্ অ  িলিখত 

রাখা, ে�ড ইউিনয়েনর অিধকার খবর্ করা—এসেবর উে�শয্ 

নািক আরও েবিশ িনেয়াগ সৃি� করা, দ� �িমকেক আরও 

েবিশ মজুির িদেয় �মজীিবর জীবন যা�ার মান উ�য়ন করা। 

কাযর্ত এর ফেল িনেয়াগ বৃি�র হার কেমেছ, দ� �িমেকর 

�কৃত মজুির কেম এেসেছ। কৃিষ েথেক িবযু� এক িবপুল 

�ম শি� িশ� এবং েসবা�েমর বাজাের কােজর আশায় িভড় 

বাড়াে�। এরা আসেল বাড়াে� �িমেকর মজুত বািহনীর 

আয়তন। এই মজুত বািহনীর সদসয্ সংখয্া যত বাড়েব এবং 

তার সে� স�িত েরেখ নূতন �ম েকােডর সুেযাগ িনেয় যখন 

ই�া তখন েযেহতু মজুর ছাঁটাই করা যােব, �কৃত মজুিরর হার 

�মশ িন�গামী হেব। সবর্িন� মজুির েযটা �মশি�র উৎপাদন 

মূলয্, মজুিরর সাধারণ �বণতা হেব েসিটেক �শর্ করা। নয়া 

উদারবােদর ি�শ বছের ভারেতর �েমর বাজার ধীের ধীের েসই 

িদেকই এিগেয় চেলেছ।

এর অবশয্�াবী ফল আয় ৈবষময্ বৃি�। ধনী এবং অিত 

ধনী ভারতীয়রা যারা েকানও না েকােনাভােব পেণয্ কাঁচামােলর 

ওপর উ�� অংশ �িমেকর কাজ েথেক িছনতাই করার সুেযাগ 

পাে�, নয়া উদারবাদী অথর্নীিতর েদৗলেত তােদর অথর্ৈনিতক 

�া��য্ বাড়েছ চমক�দ গিতেত। ১৯৮০ সাল েথেক ২০১৫ 

সােলর সময়সীমায়, ভারত যখন তার রা�মুখী উ�য়ন নীিত 

পিরবতর্ন কের, সরকাির ে�ে�র গুরু� কিমেয়, পুঁিজেক 

যেথ� িবচরেণর সুেযাগ িদেয়েছ, �মশি�র মািলকেদর ওপর 

িবপুল আ�মণ নামােনার বয্ব�া িনেয়েছ, েসই সময়সীমায় 

এেদেশ অিতধনী ০.০১ শতাংশ পিরবােরর আয় েবেড়েছ ১৬৯৯ 

শতাংশ। ধনী ১০ শতাংেশর আয় েবেড়েছ ৪৩৫ শতাংশ। 

মধয্বগর্ীয় ৪০ শতাংেশর আয় েবেড়েছ মা� ৯৪ শতাংশ। দির� 
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৫০ শতাংেশর আয় বৃি� ঘ  েটেছ মা� ৯০ শতাংশ। এই পযর্ােয় 

ভারেত অভয্�রীণ উৎপাদন হাের চমক�দ বৃি� ঘেটেছ েযটা 

নয়া উদারবাদীরা বার বার মেন কিরেয় েদন। েযটা বলা হয় না 

তা হল এই উ�য়ন যখন আয় বৃি�র পিরমাণ িদেয় বণর্না করা 

হয়, তখন েদখা যায় ওই সময়সীমায় এেদেশ যা পািরবািরক 

আয় েবেড়েছ তার ৬৮.৩ শতাংশ েগেছ সবেচেয় েবিশ স�ল 

১০ শতাংশ পিরবােরর হােত। মধয্বগর্ীয় ৪০ শতাংশ েপেয়েছন 

২১.২ শতাংশ আর সবর্িন� আেয়র অিধকারী ৫০ শতাংশ 

ভারতীয় পিরবার বিধর্ত আেয়র মা� ১০.৪ শতাংেশর অিধকারী 

হেয়েছন। এেদেশ আয় ৈবষেময্র িজিন সূচেকর মান ১৯৫১ 

সােল িছল ৪৬.৩ শতাংশ। যখন উ�য়ন িছল রা� িনয়ি�ত 

েসই সময় অথর্াৎই ১৯৫১ েথেক ১৯৮০ সােলর মেধয্ এেদেশ 

আয় ৈবষেময্র সূচেকর মান কেম দাঁড়ায় ৩৯.৬ শতাংশ—

েদশটা �মশ কিমেয় আনিছল আয় ৈবষেময্র অিভশাপ। েসটাই 

বানচাল কের িদেয় নয়া উদারবাদ। টমাস িপেকিট এবং লুকাস 

চয্াে�ল িহসাব কের েদিখেয়েছন, ১৯৮০ েথেক ২০১৫ সােলর 

মেধয্ আয় ৈবষেময্র মান েবেড় দাঁড়ায় ৬০.৩ শতাংশ। এ েদেশ 

পািরবািরক আয় ৈবষময্ �াক �াধীনতা যুেগও এত �বল িছল 

না। নয়া উদারবাদ ভারতেক িদেয়েছ িনেয়াগ সে�াচন ও তী� 

আয় ৈবষময্—ইিতপূেবর্ কখনও যা ঘেটিন এেদেশ।

বাজার স�ট

অিনয়ি�ত বাজার অথর্নীিতেত এ রকমই হবার কথা। 

�েমর বাজার গেড় ওঠার আিদযুগ েথেকই এটা ঘেট আসেছ। 

নয়া উদারবাদ এই অেথর্ নতুন িকছু িনেয় আেসিন। েযটা 

নতুন, েযটা ল�ণীয় তা হেলা, এই অিনয়ি�ত �েমর বাজার 

গেড় ওঠার পিরণিত েয অথর্নীিতর জনয্ িবপ�নক, েশষ 

পযর্� ওটা েয অনয্ সব বাজারেকও স�েটর মুেখ েঠেল িদেয় 

সম� অথর্নীিতেক িবপযর্� কের তুলেত পাের, নয়া উদারবাদী 

তাি�কেদর ধারণােত তা েনই।

১৪০ েকািট মানুেষর েদেশ কােজর বাজাের হািজর থাকা 

মানুেষর সংখয্া েমাটামুিট ৪৪ েকািট। এর মেধয্ সচরাচর কাজ 

পায় না (usual status) ৭.৮৩ শতাংশ। পেণয্র বাজাের 

�েবশ করেত েয িটিকট লােগ, এেদর েসটা েনই। কােজর 

বাজাের হািজর থাকা ভারতীয়েদর েমাটামুিট ২১ শতাংশ অথর্াৎ 

১১.৩৪ েকািট ভারতীয়র আেছ িনয়িমত কাজ। িনয়িমত কাজ 

কেরন, এখন পুরুষ কমর্ী (নারী কমর্ী নয়, নারী কমর্ীর গড় 

মজুির পুরুেষর েচেয় কম) গেড় মােস (ি�শ িদেন) উপাজর্ন 

কেরন (২০২০—২১ অথর্বেষর্র িহসাব) ১৮২৩৮ টাকা েথেক 

১৯১০২ টাকা। অথর্াৎ িদেন গেড় ৬০৮ টাকা েথেক ৬৩৭ 

টাকা। কােজর বাজাের হািজর থাকা ভারতীয়েদর ২৩ শতাংশ 

কয্াজুয়াল কমর্ীর গড় মজুির (যখন কাজ পান) হেলা ৈদিনক 

৩১১ টাকা েথেক ৩২৭ টাকা। যাঁরা কােজর বাজাের হািজর 

থােকন তাঁেদর মেধয্ ৫৪ শতাংশ �িনযু�। এেদর মািসক 

গড় আয় ১১১৫৪ টাকা েথেক ১১৯৭৬ টাকা (২০২০—২১ 

অথর্বেষর্র িহসাব)। অনুমান করা যায়, এই �মজীবীেদরও �য় 

�মতা সীিমত।

�মজীবীেদর �য় �মতা সীিমত। পণয্, িবেশষত 

েভাগয্পেণয্র বাজাের তাই চা�া নয়। এ েদেশ ধনী ১০ শতাংশ 

পিরবার, ১৯৮০—২০১৫ সােলর সময়সীমায় বিধর্ত আেয়র 

৬৮.৩ শতাংশ যােদর দখেল েগেছ, েভাগয্পেণয্র বাজাের তাঁরা 

অবশয্ই বিধর্ত চািহদা সৃি� করেছন। পিরমােণর িদক েথেক 

েসটা কমও নয়। িক� ১৪০ েকািট মানুেষর েদেশ এটা আসেল 

যৎসামানয্। মধয্ আয়েভাগীেদর একটা �র আেছ, েভাগয্পেণয্র 

বাজাের ে�তা িহসােব যােদর ভূিমকাও কম নয়। িক� আেগই 

ল�য্ কেরিছ, ১৯৮০—২০১৫ সময়সীমায় বিধর্ত আেছ এেদর 

েশয়ার কেমেছ। তথয্ েনই, তবু আেগর �বণতা যিদ বলবৎ 

েথেক থােক েমাদী জমানায়, তাহেল বলা যায়, এেদর েকনার 

�মতাও �মশ কমেছ। বাজার, িবেশষত েভাগয্পেণয্র বাজার 

তী� স�েটর স�ুখীন হেয়েছ। স�েটর উৎেস আেছ �মজীবীর 

েকনার �মতা কেম যাওয়া— যার কারণ খুঁজেত হেব অিনয়ি�ত 

�েমর বাজাের। িবপুল েবকারবািহনী অধুয্িষত েদেশ িনয়িমত 

যাঁরা কাজ পান তাঁেদর েথেক শুরু কের িবপুল ‘�িনযু�’ 

�মজীবী— সবাই আয় কেরন যৎসামানয্। েভাগয্পেণয্র বাজাের 

স�ট েদখা িদেয়েছ, কারণ নয়া উদারবােদর অিনয়ি�ত �েমর 

বাজাের এমন েকানও েরগুেলশন েনই যা িদেয় মজুির কমােনা 

আটকােনা যায় এবং তার মধয্ িদেয় েভাগয্পেণয্র বাজার চা�া 

রাখা যায়।

েভাগয্পেণয্র চািহদায় ম�গিত মূলধনী পেণয্র বাজাের 

েয সংেকত পাঠায়, িবিনেয়াগ বৃি�র পে� তা অনুকূল নয়। 

েভাগয্পেণয্র বাজার যখন সীিমত, মূলধনী পেণয্র বাজারও 

তখন সীিমত হেয় পেড়। এই অব�ায় িবিনেয়ােগ �রণ আসা 

অস�ব। সুেদর হার কিমেয় এেনও িবিনেয়ােগ নতুন চািহদা 

সৃি� করা অস�ব হেয় পেড়। ভারেত এখন এটাই ঘটেছ। 

সুেদর হার কিমেয় এেনও �কৃত উেদয্াগপিতর েদখা িমলেছ 

না িবিনেয়ােগর বাজাের। বাজারেক তার িনেজর ইে�র ওপর 

েছেড় রাখেল এটা েশষ পযর্� উৎপাদন বৃি�র গিত ভ� করেব। 

েসট আবার আরও েবিশ �িমক ছাঁটাই করার, আরও কম নতুন 

িনেয়াগ সৃি� করার পিরি�িত ৈতির করেব। অিনয়ি�ত �েমর 

বাজার েশষ পযর্� আেন mass unemployment— ভারেত 

এখন েযটা েদখা যাে�।

এ অব�া েথেক পির�াণ পাবার উপায় হেলা বাজার 

বয্ব�ায় হ�ে�প করা, নয়া উদারবাদীেদর কােছ েযটা েঘার 

অপছে�র িবষয়। দু’ভােব এই হ�ে�প ঘটােনা স�ব। 

এক, রা�র তরফ েথেক িবপুল িবিনেয়াগ ঘটােনা যার মধয্ 

িদেয় নতুন িনেয়াগ সৃি� হেব, িকংবা িবদয্মান �েমর বাজাের 

মজুিরর �সারণ ঘটােব। দু’ ে�ে�ই েভাগয্পেণয্র বাজাের �রণ 

আসেব, েযটা আবার েবসরকাির উেদয্ােগও ইিতবাচক সে�ত 

পাঠােব — পুঁিজর বাজাের চািহদা বাড়েব, নতুন েবসরকাির 
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�কে�র জনয্ বয্াে� ��াব আসেত থাকেব। অনয্ েয উপােয় 

এই হ�ে�প ঘটােনা স�ব তা হেলা কড়া �ম আইন জাির 

কের মজুিরর সবর্িন� �রেক ওপের তুেল আনা এবং কােজর 

বাজাের পির�� কাজ— েয কােজ িনয়িমত মজুির আেছ, 

েসগুিলর গুরু� বাড়ােনা। েভাগয্পেণয্র চািহদায় �রণ আসেব 

এর ফেল। মূলধনী পেণয্র বাজােরও ইিতবাচক সে�ত যােব। 

িবিনেয়াগ বৃি� মারফত আয় বৃি� ও িনেয়াগ বৃি� ঘটেব এর 

ফেল।

নয়া উদারবাদী তাি�করা এভােব ভাবেত রািজ নন কারণ 

�মশি�র িনেয়াগ বৃি� িকংবা মজুির বৃি�র িবষয়িটেক তারা 

েবােঝন েখালা বাজার অথর্নী  িতর িনয়েম। েখালা বাজার 

অথর্নীিতর মূল কথা efficiency বা উৎপাদন কুশলতা। 

বাজার গেড় উৎপাদন কুশল অথর্নীিত, েযখােন েবকাির 

থাকেতই পাের। বাজার অথর্নীিতর িনয়েম এই েবকাির েরাধ 

করার উপায় হেলা মজুির ছাঁটাই করা। মজুির ছাঁটাই িকংবা 

কােজর বাজাের কােজর অভাব থাকার উলেটা িদকটা েয 

চািহদা সে�াচন যার পিরণােম েশষ পযর্� উৎপাদন সে�াচনও 

ঘটেত পাের— উৎপাদন কুশলতার বাজার অথর্নীিতর িহসােব 

েসটা থােক না।

বাজার অথর্নীিতর রাজনীিত

েয সব েদেশ �তঃ�তর্ভােব বাজার অথর্নীিত গেড় 

উেঠিছল েস সব েদশ অিভ�তার মধয্ িদেয় িকছু িশ�া 

পায়; েখালা বাজার অথর্নীিতর তাি�কেদর উেপ�া 

কেরই েয িশ�া তারা েনয় ে�ফ সমাজিট িটিকেয় রাখার 

�ােথর্। অিনয়ি�ত বাজার আয় ৈবষময্ কমােনার উপায় 

জােন না, তার ই�ায় েছেড় রাখেল এই বাজার অথর্নীিত 

দাঁড়ােব এক িবপুল আয় ৈবষেময্র অথর্নীিত। এটা ঘেট 

এই জনয্ েয বাজাের সবাই সমান েজার খাটােত পাের 

না। পুরুষানু�েম আিথর্ক স�েদর  েজার এবং বাজাের 

সুেযােগর অসাময্ েথেক েখালা বাজার বয্ব�ায় গেড় 

ওেঠ এক চূড়া� আয় ৈবষেময্র সমাজ। এটাই ‘িঠক’, 

এটাই ‘নয্ায়স�ত’ েজার গলায় এটা বলার সাহস পি�ম 

ইউেরাপ হািরেয়েছ পঁুিজবােদর েসই আিদ যুেগই। 

‘নয্ায়স�ত’ সমােজর একটা ধারণা েস সব েদেশ এেসেছ 

বহু র��য়ী অিভ�তার মধয্ িদেয়। েসটা এইরকম েয— 

বাজার অবশয্ই থাকেব, �িত�ান িহসােব এটা বাদ েদওয়া 

যায় না। বাদ িদেল একটা উৎপাদন-অকুশল অথর্নীিত 

গেড় উঠেব, েযটা কাময্ নয়। বাজার থাকেব, তেব তার 

ওপর সমােজর �িতভূ িহসােব রাে�র একটা মা�ায় 

িনয়�ণও রাখেত হেব, যােত এই বাজার বয্ব�ায় আয় 

ব�েনর অসাময্ মা�াছাড়া না হেয় পেড়, যােত �েমর 

েখালা বাজার �িমকেক িবদয্মান সমাজ বয্ব�ার িবরুে� 

িবে�াহী কের না েতােল।

ইউেরাপ বহু অিভ�তায় সমৃ� হেয় েয িশ�া তার রা� 

জীবেনর অ� কের িনেয়েছ, এ েদেশর নয়া উদারবাদ শুরু 

করেছ েসই িশ�ােক �মাগত নাকচ কের। এই েজার েস 

েপেয়েছ েকাথা   েথেক?

বলা যায়  েয এ েদেশ নয়া উদারবাদ যখন তার যা�া 

শুরু কেরিছল, গত শতেকর আিশর দশেকর মধয্ভােগর েসই 

সময়, তখন অিনয়ি�ত বাজার বয্ব�া িনেয় এ েদেশর রা� 

েনতােদর ি�ধা   িছল। এ েদেশ নয়া উদারবােদর িবজয় পেথ 

বাের বাের েয গিত ভ� হেয়েছ, তার কারণ েসটাই।

েশষ পযর্� নয়া উদারবাদ এই িশ�া িনেয়েছ েয তার 

গমন পথ বাধাহীন কের েতালার উপায় হেলা রা� এবং 

আমজনতার মেধয্কার স�কর্িট নতুনভােব সং�ািয়ত করা। 

রা� আমজনতার কােছ তার নয্াযয্তা র�ার জনয্ অনয্ ইসুয্ 

সামেন িনেয় আসেব, এমন ইসুয্ যার সে� িনেয়াগ সৃি� িকংবা 

জীবনযা�ার মান উ�য়েনর েকানও স�েকর্ থাকেব না। েকন 

�মজীবীর পির�� জীিবকা থাকেব না, েকন থাকেব এই 

িবপুল আয় ৈবষময্—এসব িনেয় রা�েক �� করা যােব না। 

রা�র কাজ নয় এসব েদখার, এসব েদখেব বাজার অথর্নীিত। 

শাসকদল িহসােব কংে�স রা�নীিতর এইরকম এক আখয্ান 

েযখােন অথর্নীিত ছাড়া থাকেব বাজােরর মরিজর ওপর আর 

রা� আমজনতােক অনয্ ইসুয্েক বয্� রাখেব, েসিট ৈতির 

করেত চূড়া� বয্থর্ হেয়েছ।

কাজটা করেত পারেতা একটা উ� দি�ণপ�ী রাজৈনিতক 

দল যা রাজনীিতর অয্ােজ�ায় আনেত পাের রামমি�র, 

িকংবা কাশী মথুরা, নয়া উদারবাদ তািড়ত মানুষেক অসিহ� 

কের তুলেত পাের সা�দািয়ক ইসুয্েত। কত মানুষ কাজ 

পাে� না, কত মানুষ ছাঁটাই হেয় যাে�, কত মানুেষর মজুির 

কমেছ— এসব তখন আর ইসুয্ থােক না। নয়া উদারবাদ 

��ে� গড়েত পাের এক িহং� উৎপাদন কুশল অথর্নীিত যিদ 

এই দি�ণপ�া রাে�র আখয্ানিটেকই বদেল িদেয় ধনৈবষময্ 

এবং সুেযােগর অসাময্েক নয্ায়স�ত কের তুলেত স�ম হয়।

ভারত এখন আেছ এই ধরেনর এক পিরি�িতর মেধয্। 

িতন দশক বয্থর্ েচ�ার পর নয়া উদারবাদ এ েদেশ অিত 

দি�ণপ�ার রাজনীিতেক আ�য় কের চা�া হবার েচ�া 

করেছ। বলা দরকার েয এটা তার শি�র ল�ণ নয়, এটা 

তার দুবর্লতার ল�ণ।

বাজােরর হাত ধের পঁুিজ যিদ এক স�টমু� পৃিথবীর 

স�ান েপেত পারেতা, তেব হয়েতা এই কিঠন রাজৈনিতক 

মূলয্ও েদওয়া েযত এ েদ  েশ নয়া উদারবাদী অথর্নীিত গেড় 

েতালার জনয্। ইিতহাস বলেছ েসটা হবার নয়। ইিতহাস 

বলেছ, েস পথ েশষ পযর্� স�টেকই �ায়ী কের েতােল এবং 

মানব সমােজর জনয্ িনেয় আেস এমন এক িবপ�তা, রাে�র 

আখয্ানেক তার পুরােনা জায়গায় িফিরেয় না আনেল যা 

েথেক মুি� েনই।

শা গ ১৮
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িবংশ শতা�ীর েশেষর িদক পযর্� মানুেষর কােছ কাজ 

ও িনযুি� স�েকর্ একিট সাধারণ ধারণা  �কট  িছল। কাজ 

মােন িনিদর্� িনেয়াগ প�িত, কােজর �কৃিত িনিদর্�, মজুির 

িনধর্ারেণরও িনিদর্� িনয়ম  থাকেব, মানুেষর পিরবতর্নশীল 

জীবনমােনর সে� আেয়র একিট স�ত েযাগােযাগ থাকেব 

এবং তা শুধু  �িমেকর উৎপাদনশীলতা নয় একিট নয্াযয্তার 

ধারণার �ারা িবেবিচত হেব, িকছু সামািজক সুর�া সুিনি�ত 

থাকেব ইতয্ািদ। এই িনেয়াগ ও কােজর �চিলত  মানদ�িট 

েয সব েদেশ এবং সব ে�ে� একইভােব কাযর্করী িছল তা 

এেকবােরই নয়। িক� েযখােন কাযর্করী িছল না েসখােনও এই 

মানদ�গুিলেক �ামাণয্ মানা হেতা এবং এই সামািজকভােব 

�ীকৃত মানদ�েক সামেন েরেখ ওই সম� ে�ে�ও �মজীবী 

মানুষ তােদর অিধকার �িত�ার লড়াই  চািলেয় েযেত েপেরিছল। 

এই সম� মানদ�গুিল একিট বহৃ�র জনকলয্াণকর রাে�র 

আধাের গেড় ওেঠ যা উ�ত ধনতাি�ক েদশগুিলেত যুে�া�র 

কােল কাযর্কর হেয়িছল। এর অনয্তম ল�য্ িছল েসািভেয়ত 

বয্ব�ার �িত ইউেরােপর �িমকেদর েয �মবধর্মান আকষর্ণ  

ৈতির হে� তােক �িতহত করা এবং েগাটা আিথর্ক বয্ব�ায় 

উৎপাদন ও েভাগবয্েয়র একিট ি�িতশীল সাম�সয্ �িত�া করা 

যা পঁুিজবােদর সতত িবদয্মান চািহদার  স�টেক সামাল িদেত 

পারেব। এই সামািজক েবাঝাপড়ায় �িমক কমর্চারীেদর কােজর 

ও আেয়র �ািয়�েক �াভািবক ও নয্াযয্ বেলই  মেন করা হেতা। 

এগুিলেক িবেশষ সুিবধা  িহসােব েদখা হেতা  না।

গত শতা�ীর সােতর দশেকর েশষ ও আেটর দশেকর 

সূচনায় পঁুিজবাদী েদেশ মুনাফা হার কেম যাওয়া উৎপাদন 

�ি�য়া, �ম ও পঁুিজর স�কর্িটেক েবশ িকছুটা বদেল িদল। 

এই �ি�য়া স�বপর হেয়িছল তথয্ �যুি�র জগেত িবপুল 

ৈব�ািনক অ�গিতর কারেণ। উৎপাদেনর জগেত �ান ও সমেয়র 

গুরু� ও পিরমােপর পুরােনা কাঠােমাটা বদলােত শুরু করল। 

েকানও একিট িনিদ� �ােন উৎপাদন সংগিঠত করার অেনক 

কারণ থাকেত পাের। সাধারণ ভােব উৎপাদন একিট অ�েল 

হওয়ার অনয্তম কারণ হেত পাের কাঁচামাল বা �েয়াজনীয় 

�িমক সং�েহর সুিবধা, েযাগােযাগ বয্ব�া ও বাজােরর সে� 

সংেযাগ �াপেনর সুিবধা ইতয্ািদ। িক� এই সব িকছুর মেধয্ েযটা 

সবেচেয় গুরু�পূণর্ তা হেলা উৎপাদেকর কােছ েগাটা উৎপাদন  

�ি�য়ার উপর নজরদাির বা িনয়�ণ। একিদেক উদারীকরণ এবং 

অনয্িদেক তথয্ �যুি�র বয্বহার এই �ােনর পিরে�ি�তটােক 

গভীরভােব বদেল িদল। পৃিথবীর েয েকানও েদেশ িবিনেয়ােগর 

এবং েস েদেশর �াকৃিতক স�দ ও �িমকেক কােজ লাগােনার 

সুেযাগ েপল আ�জর্ািতক পঁুিজ। এর ফল�রূপ উৎপাদেনর 

�ি�য়া �ানা�িরত করার সুেযাগ ৈতির হেলা েসই সম� েদেশ 

েযখােন মজুির কম ও �াকৃিতক স�দ বয্বহােরর িবিধিনেষধ 

তুলনামূলকভােব িশিথল। িবেশষত এই শতা�ীর সূচনােত 

ই�ারেনেটর বয্বহার চালু হওয়ার পর দূর েথেক উৎপাদেনর 

উপর িনয়�ণ রাখার বা�বতা ৈতির হেলা। ফেল উৎপাদন ও 

িবিনেয়াগ িব�ত হেলা পৃিথবী জুেড়। 

এই দূর েথেক পৃিথবীর  িবিভ� ভুখে� উৎপাদেনর জনয্ 

সাতয্িক রায়সাতয্িক রায়

পুঁিজবােদর

পিরবিতর্ত উৎপাদন 

সংগঠন ও 

িডিজটাল �িমক 

� ব �
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েযটা অবশয্ক পূবর্ শতর্ তা হেলা, েগাটা উৎপাদন �ি�য়ােক 

িবিভ� খে� িবভ� করা এবং তার পিরসর ও মান সুিনিদর্� 

করা। এই সময়কােল েদখা যােব েয পৃিথবীেত অজ� নতুন পণয্ 

ও পিরেষবা এবং �ম দ�তার মান িনধর্ারেণর ৈব�ািনকভােব 

�ীকৃত ও �হণেযাগয্ প�িতর উ�ব ঘেটেছ। এর ফেল পৃিথবীর 

িবিভ� েকানায় অবি�ত িবিভ� দ�তার �িমকেক কােজ 

লাগােনার সুেযাগ ৈতির হেলা এবং ই�ারেনট �াটফমর্েক বয্বহার 

কের পৃিথবীর িবপুল �মস�ার কােজ লাগােনার সুেযাগ েপল 

আ�জর্ািতক পঁুিজ।

এর সে� েয পিরবতর্ন ল�ণীয় তা হেলা লি�পঁুিজর 

আিধপতয্ �িত�ার ফেল কেপর্ােরট কাঠােমায় সাফলয্ 

বয্থর্তার মাপকািঠিটও বদেল েগল গভীরভােব। দীঘর্েময়ািদ 

িবিনেয়াগ ও সং�ার উৎপাদন বয্ব�ার সােথ যু� মানুষেদর 

�ােথর্র েচেয় েশয়ারেহা�ােদর িরটানর্ বাড়ােনা �ধান ল�য্ 

হেয় উঠেলা। এর ফেল পৃিথবীবয্াপী �িতেযািগতায় �াধানয্ 

েপেত থাকেলা ��েময়ািদ মুনাফা ও েস স�িকর্ত স�াবনা 

খঁুেজ েদখা। উৎপাদন খরচ কমােনার সহজ রা�া হেয় উঠেলা 

�েমর মজুির কমােনা। এে�ে� িডিজটাল �াটফমর্গুিল অতয্� 

গুরু�পূণর্ হেয়  উঠেলা। এই �াটফমর্গুিলর কাজ েকানও পণয্ বা 

পিরেষবা উৎপাদন করা নয় বরং ে�তা ও িবে�তার েযাগােযাগ 

ঘিটেয় িদেয় এক িব�ািয়ত বাজার ৈতির করা। বাজাের এেদর 

�মতার �ধান উৎস হেলা িবপুল তথয্র উপর একেচিটয়া 

অিধকার। এই তথয্ তারা িবনামূেলয্ সং�হ কের থােক ে�তা 

ও িবে�তার কাছ েথেকই। আিম আপিন গুগল বা েফসবেুক 

যখন আমােদর েকানও পছে�র স�ান কির বা আমাজন বা 

ি�পকাটর্ বয্বহার কের েকানও িজিনস িকনিছ তখন আমােদর 

পছে�র ধরন স�িকর্ত তথয্ আমরা িবনামূেলয্ সরবরাহ করিছ 

এই �াটফমর্গুিলেত। অগিণত মানুেষর পছ� স�িকর্ত এই তথয্ 

িবে�ষণ কের ে�তা ও িবে�তার কােছ পরবতর্ী সমেয় আরও 

সুিনিদর্�ভােব পণয্ ও পিরেষবার স�ার উপি�ত করা যায়। 

এই সব িডিজটাল �াটফমর্গুিল তেথয্র একেচিটয়া অিধকােরর 

কারেণ এতটাই শি�শালী হেয়  ওেঠ েয তারা শুধু ে�তা ও 

িবে�তার পছ� অনুযায়ী বাজারেক হািজর করেত পাের তাই নয় 

তা �মাগত আমােদর ভিবষয্ৎ পছ�গুিলেকও গঠন ও িনয়�ণ 

করার �মতা অজর্ন করেত  থােক।

এই িডিজটাল �াটফমর্ �মবাজােরও গভীর পিরবতর্ন ঘিটেয় 

িদল। আপনােক িনিদর্� সমেয়র  মাধয্েম একিট কাজ বা টা� 

কের িদেত হেব। এই টাে�র জনয্ একিট িনিদর্� মজুির আেগ 

েথেকই বলা আেছ। আপিন জােনন েয ওই একই কাজিট করার 

জনয্ হয়েতা পৃিথবী জুেড় কেয়ক ল� মানুষ রািজ আেছ। 

িবিভ� কনেট� ৈতির করা, �িশ�েণর িভিডও বানােনা, অথবা 

সফটওয়য্ার েডেভলপ করা এ সব কােজর িনেয়াগ িডিজটাল 

�াটফেমর্র মাধয্েম হেত পাের। যিদ খুব ি�েয়িটভ কাজ হয় 

হয়েতা েমাট দশজন রািজ আেছ। িক� আসেল বাজােরর পিরসর 

কতটা, �কৃতপে� কতজন একই কাজ করেত রািজ, এর 

েকােনাটাই �িমেকর সুিনিদর্�ভােব জানা েনই। িক� তার অনুমান 

েয তার মেতা অেনেকই ওই মজুিরেত কাজটা করেত রািজ। 

ফেল েস সবর্দা ভাবেব েয কােজর শতর্ অপিরবতর্নীয় ফেল তা 

েমেন কাজ করা অথবা না করা েকবলমা� এই দুিট পছ�ই তার 

কােছ  উপি�ত। একেচিটয়া বহুজািতক পঁুিজর সামেন �িমকিট 

কাযর্ত একা হেয় পেড়ন। পঁুিজর িবরুে� �িমেকর অিধকার 

�িত�ার একমা� হািতয়ার তাঁর সংহিত। ে�ড ইউিনয়ন এই 

সংহিত �িত�ার �ীকৃত মাধয্ম। িক� এই সংহিতও  গেড় ওেঠ 

েশািষত হওয়ার সাধারণ অিভ�তার আদান�দােনর মাধয্েম। 

িডিজটাল �াটফেমর্ পৃিথবীর িবিভ� �াে� ছিড়েয় থাকা অগিণত 

�িমেকর মেধয্ অিভ�তার আদান �দান কাযর্ত কিঠন ও 

‘অনিভে�ত’ হেয় পেড়।

এই িডিজটাল �িমকেদর সবেচেয় িনেচর অংশিট হেলা 

িগগ ওয়াকর্ার। মূলত আমােদর েদেশ উবর, ওলা, েজামােটা, 

সুইিগ, আরবান েকা�ািন এই সম� �াটফেমর্র মাধয্েম িনযু� 

�িমকরাই এর �ধান অংশ। গািড় চালােনা েথেক িজিনস 

েপৗছঁােনা, ঘেরর নানা কােজ এই ধরেনর �িমকেদর বয্বহার 

হেয় থােক। �েমর অনয্ানয্ িডিজটাল বাজােরর মেতা এেদর 

ে�ে�ও েকানও একটা কাজ সুিনিদর্� কের েদওয়া হয়। কাজিট 

যথাযথভােব স�� হে�  িকনা তা সবর্দা নজের রাখা হয়। 

এে�ে� পিরেষবার ে�তার িফডবয্াক একিট গুরু�পূণর্ মানদ� 

হেয় ওেঠ। েখয়াল করেল েদখা যােব এই ধরেনর �িমেকর 

কােজর পিরসেরর একিট িনিদর্� ভূেগাল আেছ। েসই অ�েলর 

ভাষা, সং�িত ইতয্ািদ �িমক িনেয়ােগর গুরু�পূণর্ মানদ� হেয় 

ওেঠ। অথর্াৎ এই �ম বাজােরর পিরসেরর একটা আ�িলক চির� 

আেছ। এই �িমকেদর েবিশর ভাগই অ�বয়িস এবং েকয়ার ও 

িবউিট ই�াি� বাদ িদেল েবিশর ভাগ  ে�ে�ই পুরুষ আিধপতয্ 

�বল। এই �িমকেদর অিত অ� সমেয়র কােজ িনেয়াগ করা 

হয়। তােদর েবিশর ভাগ সমেয় িনিদর্� �াটফেমর্ হুকড থাকেত 

হেব তা না হেল শুধু েসই সমেয়র  কাজ হারােনা নয়, ভিবষয্েত 

কাজ পাওয়ার স�াবনাও কেম আসেব।

�েমর সে� পঁুিজর চুি� িগগ ওয়ােকর্র ে�ে� এেকবােরই 

তাৎ�িণক ফেল দীঘর্েময়ািদ চুি�র সম� আনুষি�ক দায় এই 

বয্ব�ায় এিড়েয় যাওয়া যায়। সেবর্াপির �চিলত �ম ও পঁুিজর 

েয গৃহীত আধার যার িভি�েত �মস�কর্গুিল িনধর্ািরত হয় 

এবং আইনকানুন ইতয্ািদ ৈতির হয়, এর েকােনাটার মেধয্ এই 

�িমকেদর অিধকার কাযর্কর করার েকানও অ�ীকার েনই। 

অেনেক বেলন েয, এই ধরেনর কােজ �িমেকর কােছ 

সময় অনুযায়ী সুিবধামেতা কাজ পছ�  করার অেনক সুেযাগ 

ৈতির হয়। একথা িঠক েয িকছ ুপিরপূরক আেয়র জনয্ যাঁরা 

পাটর্টাইম িহসােব এই কাজ কেরন, তাঁেদর ে�ে� এই কথাটা 

আংিশকভােব সিতয্। িবেশষত এই বয্ব�াপনায় মিহলােদর 

কােজ যু� হওয়ার সুেযাগ েদেশ েদেশ েবেড়েছ তার কারণ, 
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পািরবািরক কাজ সামিলেয় িকছুটা সময় েরাজগােরর জনয্ বয্য় 

করার সুেযাগ ৈতির কেরেছ এই �াটফমর্। বািড়েত েথেকই 

িকছ ুকাজ কের েরাজগােরর উপায় ৈতির হেয়েছ। এই বয্ব�া 

পঁুিজবাদ ও িপতৃত� উভেয়র গভীর স�কর্েক পিরপূ� কের। 

এর কারণ এই েয তা এক িদেক মিহলােদর িবনা মজুিরর গৃহ�ালী 

�েমর েজাগানেক অ�� েরেখই পিরবােরর আয় িকছটুা বািড়েয় 

িদেত পাের। ফেল এই বয্ব�া �িমেকর সামািজক উৎপাদেনর 

�ি�য়ােতও মািলেকর েবাঝা কিমেয় আেন।

িক� েমােটর উপর যাঁরা শুধুমা� িগগ ওয়ােকর্র উপর 

পুেরাপুির িনভর্রশীল তাঁরা আসেল িনমর্ম েশাষেণর িশকার 

হন। িবিভ� সমী�ায় এ তথয্ জানা িগেয়েছ, নানা েদেশই 

এই �িমকরা �েয়াজেনর তুলনােয় কাজ পান কম। তাই কাজ 

পাওয়ার জনয্ েষােলা বা আেঠেরা ঘ�া পির�ম করার জনয্ও 

��ত থাকেত হয়। বড়  অংেশর ে�ে�ই এঁেদর মািসক 

আয় জাতীয়  নূয্নতম মজুিরর েথেক কম হেয় থােক। আয় 

বাড়ােনার জনয্ �মাগত আরও েবিশ সময় বা আরও কিঠন 

শেতর্ কাজ করেত রািজ হেত হয়। এর সােথ পাটর্টাইম-এ 

যাঁরা অিতির� আেয়র জনয্ এই ধরেনর কাজ কের থােকন 

তাঁরা েযেহতু কাজ িপছু কম মজুির হাের কাজ করেতও  

রািজ থাকেবন ফেল সামি�ক মজুিরর হার কমােনার এই 

�িতেযািগতা িবেশষ ভূিমকা পালন  কের। এই কােজর আর 

একিট ৈবিশ�য্ হেলা কাজ স�� করার বাড়িত সময় অথবা 

যানবাহেনর খরচ �িমকেদরই বহন করেত হয়। ফেল কাজিট 

করার জনয্ সম� ধরেনর বাধা ও িবপি�র ঝঁুিক পুেরাপুির 

�িমকেদর উপর চালান করা স�ব হয়।

িগগ ওয়াকর্ িবষেয় �িমেকর �াধীনতা �সে� েয পছে�র 

যুি� েদওয়া হেয় থােক েসই একই যুি� িপসেরট মজুিরর 

ে�ে�ও েদওয়া হেতা। যুি�টা এরকম; �িমক কাজ েবিশ করেল 

েবিশ  আয় করেত পারেবন আর কম কাজ করেল তাঁর আয় 

কেম  যােব। ফেল কত�ণ িতিন কাজ করেবন এবং কত আয় 

করেবন তা আসেল তাঁর পছে�র উপরই িনভর্র করেব। িক� 

বা�বটা এটাই েয, কম আয় করাটা তার কােছ েকানও কাযর্করী 

পছ�ই নয়। কম আয় করেল তার এই সমােজ েবঁেচ থাকার 

অনয্  েকানও রা�া েখালা েনই। িঠক েসরকমই আসেল উবর’র 

চালক অথবা সুইিগর েডিলভাির বয়, েয একমা� এই কােজর 

উপর িনভর্রশীল, তার কােছ দু’ঘ�া কাজ কের েবেঁচ থাকার 

আেদৗ েকানও সুেযাগই েনই। বরং উলেট �িতেযািগতার কারেণ 

�মাগত েবিশ সময় কাজ কের একই জীবনমান ধের রাখাটাই 

তার কােছ কিঠন হেয় পেড়।

একথাও সে� সে� উে�খ করেত চাই েয, িগগ ওয়ােকর্র 

ে�ে� ে�তার িফডবয্াক আসেল �িমেকর কােজর মূলয্ায়েনর 

একিট মাপকািঠ িহসােব ধরা হয়। অিধকাংশ ে�ে�ই এই 

েরিটং অতয্� সাবেজি�ভ হেয় থােক এবং অেনক ে�ে� তা 

যুি� িনভর্র নয়। সবেচেয় বড় কথা হেলা এ �সে� িবিভ� 

িগগ ওয়াকর্াররা তাঁেদর অিভ�তার কথা বলেত িগেয় বেলেছন, 

িকভােব েকা�ািন এই িফডবয্াক ও অনয্ানয্ পিরমােপর িভি�েত 

তাঁেদর কােজর মূলয্ায়ন ও �াপয্ িনধর্ারণ কের থােকন তা তাঁেদর 

কােরারই জানা েনই। অেনক ে�ে� িফডবয্াক ভােলা হেলও 

তাঁেদর �াপয্ অথর্ কিমেয় েদওয়া হয় যার েকানও বয্াখয্া েমেল 

না। এই অস�তাই �িমকেদর িবভ� করার ও িনয়�ণ করার 

সবেচেয় বড় হািতয়ার হেয় ওেঠ। আপাতদৃি�েত মেন হয়  এখােন 

মািলেকর েকানও হাত েনই সব িকছইু আসেল �যুি� িনধর্ািরত, 

অয্াপ অনুযায়ী হে�। এই অয্াপ’র আলেগািরিথেমর মাধয্েম 

আসেল মািলেকর েশাষেণর �ি�য়া ও �িমেকর ওপর িনয়�ণ 

কাযর্কর হয়। অথর্াৎ �েমর উপর পঁুিজর কতৃর্� �যুি�র আড়ােল 

েকানও ৈনবিতর্ক িনয়ম অনুযায়ী হে� বেল মেন হয়। এর উপের 

েরিটং ভােলা রাখার দায় �িমেকর ফেল িনেজর কােজর দ�তা 

ধের রাখার েচ�া �িমকরা িনেজ েথেকই করেবন। ফেল এে�ে�ও 

মািলেকর িদক েথেক �িমেকর উপর নজরদািরর খরচ কেম যায়।

পিরেশেষ বিল েয, উৎপাদেন �ম ও পুঁিজর স�কর্ এবং 

�যুি�র বয্বহার বৃহ�র ে�িণ সং�ােমর পযর্ায় েথেক কখেনাই 

িবি�� নয়। �যুি�র বয্বহার পুঁিজবােদ শুধু  িব�ােনর 

অ�গিতর উপর িনভর্র কের না। পৃিথবীেত বহু গেবষণা 

ও �যুি�র আিব�ার যেথ� গুরু�পূণর্ হেলও েকােনািদন 

�েয়ােগর মুখ েদখেত পায়িন। অিধকাংশ ে�ে� িবেশষত 

উৎপাদেনর  সােপে� েকানও �যুি� বয্বহৃত হেব িক হেব 

না তা মূলত িনভর্র কের িকভােব তা �িমেকর উপর িনয়�ণ 

বািড়েয় মুনাফার হার বাড়ােত সাহাযয্ করেব তার উপর। িবংশ 

শতা�ীেত েফািডর্জেমর উৎপাদন কাঠােমা বা অয্ােস�িল 

লাইন মূলত আনা হেয়িছল �িমেকর কাজেক �� খে� ভাগ 

কের েদওয়ার জনয্। যােত �িমকেদর পুেরা উৎপাদন �ি�য়া 

স�েকর্ েকানও সময্ক ধারণাই না গেড় উঠেত পাের এবং 

খি�ত �িমকরা উৎপাদন বয্ব�ায় কাযর্ত েমিশেনর অধীেন চেল 

আেস। িক� েশষ অবিধ তা সফল হয়িন। বরং পার�িরক 

িনভর্রশীলতার  কারেণ �িমকেদর মেধয্ বৃহ�র সংহিত গেড় 

ওেঠ। অতএব একইভােব পিরবিতর্ত উৎপাদন  কাঠােমােতও 

�মীজীবী মানুষ তােদর অিধকার �িত�া করার লড়াই করেব। 

েস ে�ে� �চিলত আইেনর কাঠােমা যিদ তা সুিনি�ত করেত 

না পাের তেব তার েথেক েবিরেয় িগেয়ই মানুষ  জীবেনর লড়াই 

অতীেতও কেরেছ, ভিবষয্েতও করেব। েসই পিরসীমা অিত�ম 

করার মেধয্  িদেয়ই নতুন আইিন কাঠােমার সামািজক �ীকৃিত 

ৈতির হেয়েছ। এই �িতেরােধর নতুন অিভমুখ ইিতমেধয্ই 

েদেশ েদেশ েচােখ পড়েছ। আমােদর েদেশ উবর চালকেদর 

ধমর্ঘট, আরবান েকা�ািনর কমর্চারীেদর �িতেরাধ অথবা 

আেমিরকায় স�িত আমাজন ওয়াকর্ারেদর ইউিনয়ন গঠন এই 

নতুন লড়াইেয়র ইি�ত িদে�। মেন রাখা দরকার েয, পুঁিজ 

ইিতহােসর একতরফা েলখক কখেনাই নয়, আসেল ে�িণ 

সং�ামই ইিতহাস ৈতির কের।
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জােগা
েহ উৎপীিড়েতর সমবয্থী জােগা

আর

তািকেয় েদেখা েতামার আপন

প�ােবর িদেক

আজ েখতগু  েলা েঢেক েগেছ লােশ

আর চ�ভাগায় বইেছ রে�র বান

আিম ডাকিছ ওয়ািরস শাহেক১ আজ

কথা বেলা েতামার কবর েথেক ওয়ািরস শাহ

আর খঁুেজ নাও ভালবাসার �� েথেক

পরবতর্ী পৃ�াখািন।

অমৃতা �ীতম

লােহার কয্া�নেম� ে�শন। িনঝুম, শুনশান। েকান এক 

আতে�র �হর গুনেছ িনজর্ন েকিবন ঘর, েরেলর সািরব� 

ইমারত, ঈষৎ দেূর িনেজেদর মেধয্ কাটাকািট কের িন�ল পেড় 

থাকা েরললাইনগুিল।

ধীর ম�র পেদ এেস দাঁড়াল এক মালগািড়। তার কয়লার 

ইি�  েনর সামেনর ত� অংেশ, েপছেনর খািল কে�নাের, েমেট 

রেঙর ওয়াগেন ঠাসাঠািস মাল।

মাল নয় মানুষ।

‘মানুষ নয় িজিনস। নতুন িজিনেসর নতুন নাম উ�া�।’২

এ েযন— ‘অপরাধী জািনল না কী তাহার অপরাধ, িক� িবচার 

হইয়া েগল।’

র�মসীেত আঁকা র য্াডি�ফ লাইেন িনেমেষ িনধর্ািরত হেয় 

েগল কেয়ক ল� মানুেষর জীবন। একিট পিরসংখয্ান বলেছ, 

পঁয়তাি�শ ল� িহ� ুএবং িশখ ১৯৪৭-এর আগ� েথেক ’৪৮-

এর মাচর্ মােসর মেধয্ পািক�ান েথেক ভারতবেষর্ চেল আসেত 

বাধয্ হেয়িছল। ষাট ল� মুসলমান িবতািড়ত হেয়িছল এিদক 

েথেক।

মৃেতর তািলকায় দশ ল� মানুষ। বা�চুয্ত মানুেষর সংখয্া 

এক েকািটর ওপের।

েস সমেয়র েলখক, এ েদেশ অপমািনত সািহিতয্ক সাদাত 

হাসান মাে�া িলেখিছেলন, ‘এত মানুষ েয মারা েগেছ েসটাও 

আসল �য্ােজিড নয়। আসল �য্ােজিড হেলা মৃতুয্গুেলা খুব 

েবিহেসিব হেয়েছ।’

মাে�া এখােন হুমিক িচিঠ েপেয়িছেলন, তাঁর ি�য়তম ব�ুও 

তাঁেক খুন করবার কথা েভেবিছেলন এতটাই িবেষ পিরপূণর্ িছল েস 

সময়। অিভমােনর একরাশ য�ণা বুেক িনেয় ওপাের িগেয়ও িক 

িনেজর উপযু� �ান খঁুেজ েপেয়িছেলন মাে�া? িতিন েতা েসখােন 

মুহািজর, রবাহুত, সাদের আম�ণ েতা জানােনা হয়িন তাঁেকও। 

তথাকিথত পিব� ইসলামভূিমেত মুসলমান ভাইেয়রা িক বকু 

েপেত �হণ কেরিছেলন এিদেকর বা�চুয্ত মুসলমানেদর?

উ�া�! দুই বাংলার, দুই প�ােবর মানুষ। পােয় েহঁেট, েগারুর 

গািড় েবাঝাই হেয়, �ােক, েরেলর িথকিথেক িভেড়, শরণাথর্ী িশিবের 

িনঃসহায়, আতর্, িনর�, মৃত মানুষ! কী অপরাধ িছল তাঁেদর?

তাহেল ইিতহােস খঁুেজ েনওয়া যাক অকলয্াণকর শি�গুিলেক। 

মানিবক ভারতবেষর্র বেুক যােদর তী� নেখর আঁচড় জ� িদেয়িছল 

দগদেগ �েতর। যা েথেক আজও র��রণ হেয় চেলেছ।

ধমর্ীয় জাতীয়তাবােদর ভূত

িপিছেয় যাওয়া যাক েবশ কেয়কেশা বছর। েতেরা শতেকর 

ভারতবেষর্র এক কিব ও িশ�ীর েলখা একিট েলাকগােনর মুখড়া 

এমন—

আজ র�্  হয্ায় মা র�্  হয্ায় ির—

আের আ�া তু হয্ায় হর

েমের েমহ্ বুব েক ঘর

র�্  হয্ায় ির—

(ওেগা মা আজ েয রেঙর উৎসব। আ�া েতা সবর্� িবরাজমান, 

িক� আমার ি�য়র আবাস আজ রেঙর পরেব মােতায়ারা।)

কিবর নাম আিমর খসরু। সুিফ সাধক। স�ীত�।   িশ�ািবদ। 

�া� উপািধগুিল রীিতমেতা িচ�াকষর্ক— ভারতিবহ� (তুতী 

স�ারী েসনস�ারী েসন

ইিতহােসর

পরবতর্ী

পৃ�া

� ব �
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এ িহ�), উদুর্ ভাষার জনক, কাওয়ািল গােনর জনক, ভারেত 

গজেলর পিথকৃৎ, উ�া� স�ীেত তরানার উ�াবক। এছাড়াও 

ভারতীয় বীণার সামানয্ পিরবতর্ন ঘিটেয়, ি�ত�ী বীণােক িতিন 

েসতাের (ফারিসেত অথর্ িতন তার) পিরণত কেরিছেলন।

ভারেত েস সময় সুলতািন শাসন। উে�খেযাগয্ িবষয় হেলা, 

খসরু এ গান েলখার ফেল তাঁর ওপর েকানও রাজেরাষ েনেম 

আেসিন। আসার কথাও নয়, কারণ এ েদেশ িহ�ু মুসলমান 

বহুকাল ধের পাশাপািশ িনিবর্বােদ বাস কেরেছ। এ কথাটা যতই 

ভুিলেয় েদবার েচ�া েহাক, েযিদক েথেকই েহাক, তােক রুেখ 

েদবার মেতা যেথ� তথয্�মাণ ইিতহােসর পাতােতই রেয়েছ।

আকবর, জাহা�ীর ও শাহজাহােনর আমেল মুগল 

রাজসভােত েহািল জনি�য় উৎসব িহেসেব পািলত হেতা একথা 

অেনেকরই জানা। তখন তার নাম িছল ‘ঈদ এ গুলািব।’ আর 

েদওয়ািলেক বলা হেতা, ‘জ� এ চরা�া’ (আেলার উৎসব)। 

ভ� তুলসীদাস তাঁর ‘রামচিরতমানস’ িলেখিছেলন স�াট 

আকবেরর আমেলই। লে�ৗ এর নওয়াব ওয়ািজদ আিল 

শােহর কথা স�ূণর্তঃ েলখবার পিরসর এখােন েনই, িক� 

এই কিব রাধাকৃে�র ে�মিভি�ক নৃতয্কলা ক�ক িশেখিছেলন 

পরম যে�, তার বহুিবধ রূপা�র ঘিটেয়িছেলন, তাঁর নৃতয্সমৃ� 

‘কৃ�লীলা’ িশে�র এক চরম উৎকেষর্ েপৗঁেছিছল। তাঁর আমেল 

একবার েহািল আর মহরম একইিদেন পেড়িছল। মহরম 

েযেহতু িশয়া মুসলমানেদর কােছ েশােকর িদন, তাই িহ�ুরা 

ি�র কেরিছেলন, েসইিদন তাঁরা েহািল েখলেবন না। একথা 

জানেত েপের, িনেজ িশয়া মুসলমান হেয়ও রাজপেথ েনেম 

রেঙর উৎসেব েমেতিছেলন ওয়ািজদ আিল শাহ।

১৮৫৭ সােলর মহািবে�াহও এমনই এক িমলেনর উ�ল 

দৃ�া�। নানাসােহব, ল�ীবাঈ, েবগম হজরত মহল, তাঁিতয়া 

েটাপী, কুনওয়ার িসং, বখত খান— ধমর্িনিবর্েশেষ সকল 

েনতৃ�ই মুগল বাদশাহ বাহাদুর শাহেক তাঁেদর সবর্ািধনায়ক 

েমেন িনেয়িছেলন। এ সমেয় িহ�ু মুসলমান ঐকয্ িছল সেবর্া� 

পযর্ােয়। এ সমেয় িহ�ু ধেমর্র অৈ�তবাদী ধারণা ‘অহং ��াি�’ 

(আিমই ��) এবং সুিফ িচ�া ‘অন অল হক’ (আিমই ঈ�র) 

পাশাপািশ অব�ান করিছল, ফেল ধমর্ীয় মনেনর উৎকষর্ ও 

সােময্র ধারণা এক িবেশষ উ�তায় েপৗঁেছিছল। কবীর, নানক, 

মরিময়া এবং ভি�বাদী কিবেদর অবদান েতা িছলই।

যা েহাক, এর ফেল ইংেরজ শাসক সময্কভােব বুঝেত 

পারেলা েয এমনতর ঐকয্ব� সং�াম �মা�েয় ঘটেত 

থাকেল তােদর রাজে�র সমূহ সবর্নাশ। তখন �েয়াজন হেলা 

সা�দািয়ক িবভাজেনর।

এর মেধয্ ১৮৮৫ সােল প�ন হেলা ভারেতর জাতীয় 

কংে�েসর। এর মূেল িছেলন ভারত  িহৈতষী ইংেরজ অয্ালান 

অ�ািভয়ান িহউম, একথা সকেলরই জানা। িতিন ি�িটেশর 

অতয্াচার িবষেয় সরাসির ভাইসরেয়র সমােলাচনা কেরন, ফেল 

তাঁর পদাবনিত ঘেট, েশষ পযর্� ই�ফাও েদন িতিন। তাঁর েস 

সমেয় েলখা একিট কিবতা, ‘Old Man’s Hope’ (এক বৃে�র 

আশা) এর কেয়কিট পংি� এখােন উে�খ করা েযেতই পাের—

Are ye serfs or are ye Freemen
Ye that grovel in the shade
In your own hands rest the issues!
By themselves are nations made!

(েতামরা িক দাস না মু� মানব? েতামরা যারা শাসেকর ছায়ার 

কােছ মাথা কুটছ? েতামােদর হােতই রেয়েছ েতামােদর দািবগুিল, 

েদেশর মানুষই ৈতির কের েদশ।)

�থেম লডর্ ডাফিরন কংে�সেক অনুেমাদন িদেলও 

পরবতর্ীকােল কংে�েসর অসা�দািয়ক সরকার িবেরািধতা 

েদেখ ি�িটশ সরকার �মাদ গেণ। �থেম ধনী অংশেক ��াব 

েদওয়া হয় কংে�সেক অথর্ানুকূলয্ না েদবার জনয্, তারপর 

সরকাির কমর্ীেদর কংে�েস েযাগদান িনিষ� করা হয় এবং 

েশষেমশ সাহাযয্ েনওয়া হয় দুই ধেমর্র দুই বুি�জীবীর, যাঁরা 

তাঁেদর েলখােলিখ এবং ব�তার মাধয্েম দুই স�দােয়র 

মানুেষর মেন কংে�স িবেরািধতা ৈতির করেবন।

এঁরা হেলন িশ�ািবদ সয্ার ৈসয়দ আহেমদ খান এবং 

ভাষািবদ িশব�সাদ। �থমজন মুসলমান জাগরেণর কথা বেলন, 

িশ�ােক�ও ৈতির কেরন � স�দােয়র জনয্ (বতর্মােনর আিলগড় 

িব�িবদয্ালয়), িক� েসই সে� কংে�স িবেরািধতার নােম ি�-জািত 

তে�রও উ�াবন কেরন। তাঁর মূল ব�বয্ িছল ি�িটশরা চেল েগেল 

অনয্ ইউেরাপীয় শি� এ েদশ দখল করেব, আর তার েচেয়ও বড় 

কথা িহ�রুা েদেশ কতৃর্� কােয়ম কের অনয্ স�দােয়র মানুেষর 

ওপর অতয্াচার করেব। কােজই ি�িটশই হেলা মুসলমােনর পরম 

ব�ু। অথচ �থম জীবেন ৈসয়দ আহেমদ দুই স�দােয়র ঐেকয্র 

েঘারতর সমথর্ক িছেলন।

অনয্িদেক িশব�সাদও তাঁর কংে�স িবেরাধী �চার চালােত 

থােকন। ভারেতর জাতীয় কংে�েসর সরকার িবেরািধতােক 

আটকােত এই েয শাসক ও বিু�জীবী চ� ৈতির হেলা, েসই 

িবষব�ৃ আজ মহীরূহ হেয় তার িশকড় িব�ার কেরেছ। 

মুসলমানী আমেল শাসক ও িশ�ীরা িমেল িমলেনাৎসেবর বাতর্া 

িদেতন,ভারতবেষর্র ইিতহােসর এই পবর্ েথেক শুরু হল তার 

িবপরীত �ি�য়া। জনমানেস অপ�চােরর �ভাব স�েকর্ আমরা 

একােলর মানুেষরাও সময্কভােব অবিহত, িমথয্ােক সেতয্ পিরণত 

করবার এর েচেয় ভাল প�িত আর কীই বা আেছ!

যা েহাক, এর ফেল িবশ শতেকর শুরুর িদেক অিভজাত 

মুসলমানেদর একটা অংশ এই িবভািজত তে� িব�াস করেত 

শুরু কেরিছল, কারণ ইসলািম রা� ৈতির হেল তােদর 

অথর্ৈনিতক সুিবধা হেব। ফলতঃ ১৯০৬ সােল সারা ভারত 

মুসিলম িলেগর �াপনা হেলা।

এর িকছু পেরই বড়লাট িমে�ার কােছ Separate Elec-
torate বা পৃথক িনবর্াচন ে�ে�র দািব করা হেলা। কংে�স 

এর িবেরািধতা েতা কেরিছলই, এবং িকমা�যর্ম, মহ�দ আিল 

িজ�াও এই ��ােবর েঘার সমােলাচনা কেরিছেলন। িতিন 

তখন কংে�েস এবং সেরািজনী নাইডুর মেতা েনতৃে�র েচােখ, 

িহ�ু মুসলমান ঐেকয্র �িতমূিতর্।

পৃথক িনবর্াচনে�ে�র অথর্ হেলা মুসলমান সংখয্াগির� অ�েল 
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শুধু মুসলমান �াথর্ী হেবন এবং েভাটদাতারাও হেবন শুধুই 

মুসলমান। ১৯০৯ সােল এই মেমর্ ৈতির হেলা Indian Coun-
cil Act-এর দশ বছর পর, ১৯১৯-এ ৈতির হেলা আর একিট 

সমতুলয্ আইন, িশখ ও অয্াংেলা ইি�য়ান স�দােয়র জনয্। 

যতরকমভােব স�ব, িবভাজন স�ণূর্ হেলা। আর এরই মেধয্, 

এক অংেশর ইিতহাসিবদেদর মেত, জ� হেলা আশ�া�বণ (par-
anoid) একদল িহ� ুস�দায়ভু� মানুেষর। তারা ‘িহ� ুস�দায় 

র�ােথর্’ ৈতির করল ‘অিখল ভারতীয় িহ� ুমহাসভা’, মদনেমাহন 

মালবয্র েনতৃে�। ১৯২৫-এ েকশব বিলরােমর উেদয্ােগ ৈতির হেলা 

‘রা�ীয় �য়ংেসবক স�’ বা আরএসএস।

ইিতমেধয্ ভারতবেষর্র রাজৈনিতক মে� আিবভর্াব হেয়িছল 

এক িবেশষ বয্ি�র। িতিন েযৗবেনর উ�াদনায় নানা ৈব�িবক 

কমর্কাে� অংশ িনেয়, েশষ পযর্� দুিট মামলায় অিভযু� 

হেয় �ীপা�ের যান কারাবােস। এখােনই ঘেট এক িবেশষ 

ঘটনা। েযখােন অনয্ানয্ তরুণ িব�বীরা হািসমুেখ বরণ কের 

িনেয়িছেলন কারায�ণা, েসখােন মা� কেয়ক মাস পেরই ইিন 

ি�িটশ সরকােরর কােছ Mercy Petition বা মাজর্নাসূচক িচিঠ 

েলেখন। িলখেতই থােকন, দশ বছের ছ’ িট িচিঠ, আরও দুিট 

পিরবােরর তরেফ। একিট িচিঠর একিট পংি� এরকম,

‘The mighty alone can afford to be merciful and 
therefore where else can the prodigal son return but 
to the parental doors of the governments?’

অপবয্য়ী অনুত� পু� িপতৃতুলয্ সরকার বাহাদুেরর দরজায় না 

িগেয় আর েকাথায়ই বা দাঁড়ােব?’

ইিন, িবনায়ক দােমাদর সাভারকর, ১৯২৪ নাগাদ ছাড়া পান। 

কালাপািন েথেক মুি� েপেয়িছেলন অেনক আেগই। ১৯২৩ সােল 

�কাশ কেরন একিট বই, যার নাম, ‘Essentials of Hinduism’,  
যার মূল উপজীবয্, নাৎিসবােদর অনুসরেণ এবং অনুকরেণ, ‘পিব� 

িহ� ুর�’। স�বত এিটই ি�িটশ শাসেকর কােছ তাঁর কাযর্কািরতা 

�মাণ কের। �াথিমকভােব পৃথক িনবর্াচন ে�ে�র িবেরািধতা 

করেলও এই সাভারকারই পরবতর্ীকােল েদশভােগর পে� অনয্তম 

ি�য়া�ক শি� হেয় ওেঠন।

ওিদেক ১৯১৩ সােল মুসিলম িলেগ েযাগ েদওয়া িজ�াও, 

’৩০ সাল নাগাদ হেয় ওেঠন ক�র িবেভদপ�ী। েস সময় 

ভারতবেষর্র রাজৈনিতক ে�� িতনিট ধারার সংঘােত িবদীণর্ 

হি�ল। িহ� ুজাতীয়তাবাদ, মুসলমান জাতীয়তাবাদ এবং ভারতীয় 

জাতীয়তাবাদ। কিমউিন�রা এবং অনয্ানয্ সশ� িব�বীরা িছেলন 

এ  ই েশষতম অংেশই, যাঁরা অ�লর্�তায় িব�াস করেতন, িব�াস 

করেতন ধমর্ীয় সহনশীলতা, ঐকয্ এবং �াতৃ�েবােধ।

ধমর্ীয় েমৗলবােদর উপ�ব (রবী�নাথ ইওেরােপর 

েভৗেগািলক জাতীয়তাবাদেক অপেদবতা ঠাউেরিছেলন) 

এতটাই েবেড় িগেয়িছল েয সুভাষচ� কংে�স ে�িসেড� 

হেয়ই েঘাষণা কেরিছেলন েয িহ�ু মহাসভা বা মুসিলম িলেগর 

েকানও সদসয্ কংে�েস েযাগ িদেত পারেব না। একই মত 

�কািশত হেয়িছল ভগৎ িসং এর ‘নওেজায়ান ভারতসভা’র 

ময্ািনেফে�ায়, েকানও সা�দািয়ক সংগঠেনর কমর্ীরই 

�েবশািধকার িছল না এই িব�বী দেল।

১৯১৫ সােল মহা�া গা�ীর ভারেত �তয্াবতর্েনর আেগ পযর্� 

বালগ�াধর িতলক িছেলন ভারতীয় জাতীয়তাবােদর মুখ। তারপর 

েথেক মহা�া গা�ী সহ জওহরলাল েনহরু, পয্ােটল, েমৗলানা 

আজাদ, সুভাষ বসু, রাজােগাপালচারী, লালবাহাদুর শা�ী এবং 

জয়�কাশ নারায়ণ এই ধারােক সমৃ� কেরন। এঁেদর অেনেকই 

ধমর্িন� হেলও, ধমর্েক েদশে�েমর ওপের জায়গা কখনই েদনিন। 

এঁেদর অেনেক জাতীয়তাবাদী িহ� ুআখয্া িদেয়েছন।

উলেটা িদেক জাতীয়তাবাদী মুসলমানেদর অ�গণয্ িছেলন খান 

আবদুল গফ্ ফর খান ও েমৗলানা আজাদ। All India Azad 
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দলগুিলর সম�য় িছল, যারা বলেতা— আমরা ভারতবাসী, 

ভারতবষর্ই আমােদর �েদশ।

এরপর �ত পটপিরবতর্ন হেত লাগেলা। ১৯৩৩-এ রহমত 

আিলর �ব� �কািশত হেলা—Now or never- are we to 
live or perish-  প�াব, আফগািন�ান, কা�ীর ও িস� িনেয় 

আলাদা রা� গঠেনর ডাক েদওয়া হেলা েসখােন। প�া�ের ১৯৩৭-

এ আেমদাবােদ িহ� ুমহাসভাও ি�জািত ত�েক অনুেমাদন িদল। 

এর আেগ (১৯২৩-এ) সাভারকার িলেখিছেলন —ভারতবেষর্ দুিট 

পর�র িবেরাধী (antagonistic) রা� পাশাপািশ বাস করেছ। 

তােতই িসলেমাহর পড়ল এই িস�াে�।

ি�তীয় িব�যুে�র ে��াপেট কংে�েসর অসহেযােগর সে� 

স�ণূর্ অসহেযািগতা কের চলল িহ� ুএবং মুসলমান েমৗলবাদী 

শি�গুিল। সাভারকার বড়লাট িলনিলথেগার সে� েদখা কের 

জানােলন— এ মুহূেতর্ িহ� ুস�দায় এবং ি�িটেশর ব�ু� জরুির 

হেয় পেড়েছ। আরও বলেলন, পূণর্ �রােজর েকানও �েয়াজনই 

েনই, ভারতেক dominion status বা অিধরােজয্র মযর্াদা িদেলই 

চলেব, ইংেরজ শাসেনর অধীেন েথেকই িছেঁটেফাঁটা �াধীনতা, এই 

আর কী!

মহ�দ আিল িজ�াও িলনিলথেগার সে� সা�াৎ কের সমথর্েনর 

কথা জানােলন। তাঁর মেনাগত বাসনা েদশভাগ আদায় করা।

দুজেনর এই সমধমর্ী আচরণ িনতা�ই সমাপতন নয়। দুবছর 

আেগ ১৯৩৭-এ সারা েদেশর িনবর্াচেন কংে�স সংখয্াগির�তা 

েপেয়িছল, আর িতনিট �েদশ, বাংলা, িস�ু এবং উ�র পি�ম 

সীমা� �েদেশ সাভারকার এবং িজ�ার দল িমেলিমেশ সরকার 

গঠন কেরিছল। এ তথয্ খুব আ�যর্জনক েশানাে� িক? আপাত 

পর�রিবি�� দুিট েমৗলবাদী দল েস সময় েথেকই পর�রেক 

এবং ইংেরজ সরকারেক সাহাযয্ কের চেলিছল।

১৯৪০-এ লােহার কনফাের� এ পািক�ােনর দািব েসা�ার 

হল। All India Azad Muslim Conference সবর্শি� 

িদেয় এর িবেরািধতায় নামল। ে�াগান িদল, পািক�ান মুদর্াবাদ’।

এ সমেয়ই সুভাষচ� বসু সাভারকার এবং িজ�া দুজেনর সে�ই 

সা�াৎ কের সিনবর্� অনুেরাধ জানােলন সা�দািয়ক সংঘেষর্র পথ 

েথেক সের এেস ঐকয্ব�ভােব ি�িটেশর িবরুে� রুেখ দাঁড়াবার 

জনয্। দুপ� েথেকই সপােট উ�র এেলা, ‘না’।

েবয়াি�েশ ‘ভারত ছােড়া’ আে�ালেন এই দুিট শি�ই 
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আে�ালনেক বয়কট করার এবং ি�িটশেক পূণর্ সহেযািগতা দােনর 

কথা েঘাষণা কেরিছল। েততাি�শ সােল সাভারকার সেগৗরেব 

জািনেয়িছেলন,— ‘I have no quarrel with Jinnah’s Two 
Nation theory’ িজ�ার ি�জািত তে�র সে� আমার েকানও 

ঝগড়া েনই। বাংলার তৎকালীন উপমুখয্ম�ী শয্ামা�সাদ এমনিক 

এই আে�ালনেক দমন করবার সবর্ািধক �য়ােসর আ�াস েদন।

ইিতমেধয্ ভারতিব  ে�ষী ি�িটশ �ধানম�ী চািচর্েলর সে� িজ�ার 

�ীিতপূণর্ প�ালাপ চেলিছল (Jinnah Cherchill Letters 
নােম পিরিচত)। চািচর্ল সবর্া�করেণ পািক�ােনর উ�ব চাইেতন, 

কারণ েসিট েসািভেয়ত ইউিনয়ন এবং ভিবষয্েতর সমাজতাি�ক 

েঝাঁকস�� ভারেতর মেধয্ একিট অ�বর্তর্ী রা� হেয় দাঁড়ােত 

পারেব। িতিন পািক�ানেক ‘A faithful friend to the 
West’  িহেসেব �ীকৃিত িদেলন।

১৯৩৭-এর িনবর্াচেন মুসিলম িলগ মা� ১০৬িট আসন 

েপেয়িছল (পৃথক িনবর্াচন ে�� িনেয়ও), িসক�র খান ও দীনব�ু 

রােমর ‘ইউিনয়িন� পািটর্’ েপেয়িছল ১০১িট আসন, কংে�েসও 

অেনক মুসলমান েনতা িছেলন, তা সে�ও ইংেরজরা িজ�ােকই 

মুসলমানেদর েনতা িহেসেব েঘাষণা কেরিছল কারণ তাঁর মাধয্েমই 

তােদর িবভাজেনর নীিত কাযর্কর হওয়া স�ব িছল।

পরবতর্ীকােল মুি�েময় িকছ ুঐিতহািসক িজ�ার এই ভূিমকােক 

িনছক মুসলমােনর হেয় দরকষাকিষর জনয্ বেল অিভমত �কাশ 

করেলও েশষ পযর্� তা েধােপ েটেকিন। েকানও �মতার �ে�র 

কারেণও এত বড় সবর্নাশা িস�া� েনওয়া যায় না।  সুভাষচে�র 

আজাদ িহ� েফৗেজর িবরুে�ও িজ�া ও সাভারকার সমান িবি�� 

নীিত িনেয়িছেলন। ধমর্ীয় উ��তা িকছু মানুেষর মেধয্ চািরেয় 

িদেয় মুসিলম িলগ ১৯৪৬ এর িনবর্াচেন �ভূত সাফলয্ অজর্ন 

কের। িহ� ুমহাসভার আসন শূনয্েত িগেয় েঠকেলও মুসিলম িলগ 

একলােফ ১০৬ েথেক ৪২৫-এ িগেয় দাঁড়াল। তার অথর্ এই নয় েয 

এ েদেশর সংখয্াগির� মুসলমান েদশভাগেক সমথর্ন করেত শুরু 

কেরিছেলন। তেথয্ �কাশ েয পূণর্বয়� মুসলমান জনেগা�ীর মা� 

েচৗ� শতাংশ মানুষ এই িনবর্াচেন অংশ িনেত েপেরিছেলন, বািক 

িছয়ািশ শতাংশ পােরনিন।

এর পরবতর্ী ইিতহাস আরও কলি�ত ও র�া�। ’৪৬-এর ১৬ 

আগ� িজ�া ‘Direct Action Day’-এর ডাক েদন। কলকাতায় 

দা�া শুরু হয়। এর মেধয্ ি�েটেন শি� বদল হেয়িছল। বামপ�ী 

েলবার পািটর্র ে�েম� অয্াট  িল চািচর্লেক সিরেয় েস েদেশর �ধানম�ী 

হেয়িছেলন। িতিন এবং তাঁর এ েদশীয় �িতিনিধ ওয়ােভল েদশভাগ 

চানিন, িক� ততিদেন অেনক েদির হেয় িগেয়িছল। ওিদেক 

কয্ািবেনট িমশনও ১৯৪৬ সােল েদশেক চারিট ে�ে� ভাগ করবার 

��াব এেনিছল যা এেকবােরই �হণেযাগয্তা পায়িন।

এমন সমেয়, গা�ীজী, সদর্ার গফ্ ফর খােনর (েমৗলানা 

আজােদরও) সি�য় িবেরািধতা সে�ও মাউ�বয্ােটন �য্ান গৃহীত 

হেলা।

েচৗ�ই আগ�, ১৯৪৭-এ ধেমর্র িভি�েত েদশ দু’টুকেরা হেয় 

েগল।

�� উঠেত পাের, স�ত ��, এই েগাটা সময়টায় ভারেতর 

কিমউিন� পািটর্র ভূিমকা কী িছল। ইিতহাস বলেছ �াথিমকভােব 

েস সমেয়র কিমউিন� েনতারা কংে�েসর ি�িটশ িবেরাধী মে�র 

অংশীদার িছেলন। এমনিক ১৯৩৬-এ �গিত েলখক সে�র 

সে�লন হেয়িছল কংে�েসর বািষর্ক অিধেবশেনর পাশাপািশ 

লখ্ েনৗেতই। েসই সে�লেন ে�মচ� এবং ফেয়েজর পােশ 

সমথর্নসূচক উপি�িত িছল সেরািজনী নাইডু এবং জওহরলাল 

েনহরুরও। �কৃতপে� ভারেতর কিমউিন� পািটর্ তখন সারা 

েদেশ সমা�রালভােব গেড় তুলিছল কৃষক ও �িমক আে�ালন। 

‘ভারত ছােড়া আে�ালন’ চেলিছল ি�তীয় িব�যুে�র সমকােল, 

তখন েসািভেয়ত ইউিনয়ন আ�া�, তাই েকানও কিমউিন� 

পািটর্র পে� েস সময় স�ব িছল না ফয্ািসিবেরাধী শি�র 

(এে�ে� ি�িটশ) িবরু�তা করবার। িক� যু� েশষ হওয়া 

মা�ই কিমউিন� পািটর্র অব�ান বদেল যায়, েদেশর কৃষক 

ও �িমকেদর িমিলত শি� পুনরায় দািব কের পূণর্ �াধীনতার। 

সাভারকার ও িজ�ার েদশে�াহী নীিতর েথেক যার অব�ান িছল 

শত েযাজন দূের।

গরম হাওয়া এবং

তক্ িসম হুয়া মুল্ ক েতা িদল েহা গেয় টুকের

হর িসেন েম তুফান ওয়াহাঁ িভ থা ইয়াহাঁ িভ

হর ঘর েম িচতা জল্ িত িথ লহ্ রােত েথ েশােল

হর শহর েম শম্ শান ওয়াহাঁ িভ থা ইয়াহাঁ িভ

গীতা কী েকাই সুনতা না কুরানেক সুনতা

হয়রান থা ইমান ওয়াহাঁ িভ থা ইয়াহাঁ িভ —

                               কয্ায়িফ আজমী

েদশ দু’ভাগ হেলা, হৃদয়ও হেলা দু’টুকেরা। সব হৃদেয় ঝড়, 

সব ঘের �লেছ িচতা, না েশােন গীতার বচন েকউ, না েকারােণর 

বাণী। ধমর্ িব�া�, ওখােন, এখােনও।

ঋি�ক ঘটেকর র�া� হৃদয়িচ� একা নয়; েদশভাগ িনেয় 

ৈতির হেলা অেনক ছিব। তার একিটর েশষ দেৃশয্র ছিব এমন—

েদশভােগর �ায় পাঁচ ছ’বছর পের, িনতা� িনরূপায় হেয় সিলম 

িমজর্া সপিরবাের চেলেছন পািক�ােন। অথচ এক সময় িতিন 

দঢ়ৃ�িত� িছেলন �েদশ ছাড়েবন না বেল। তাঁর তরুণ স�ান, 

কমর্�াথর্ী িসক�র একবার বেলিছল বেট, ‘এখন সময় সাধারণ 

মানুেষর সে� কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় দািব আদায়’ করবার, িক� ....! 

ে�শেনর পেথ টা�া আটেক েগল। জীবেনর বুিনয়ািদ দািবেত িমিছল 

েবিরেয়েছ, কিমউিন� পািটর্র। িমিছল েথেক েক েচঁিচেয় বলেলা, 

‘িসক�র, েকাথায় যাি�স?’ িসক�র নামেলা টা�া েথেক। আকােশ 

তার মুি�ব� হাত, কে� ‘ইনিকলাব িজ�াবাদ’। সিলম তাঁর �ীেক 

বলেলন, ‘একা আর বাঁচেত পারিছ না।’ িমেশ েগেলন িমিছেল। 

মূলে�ােত। টা�া িফের েগল। ভারেতর কিমউিন� পািটর্র সামেন 

আজ আবার সময় এেসেছ �কৃত িদশা েদখাবার।
সূ�:

১. ওয়ািরস শাহ পা�ােবর িবখয্াত ে�েমর কিব।

২. ‘উ�া�’ কিবতা— অিচ�য্কুমার েসনগু�।

৩. তথয্সূ�— িবিবধ।

৪. কৃত�তা— ইসমত চুগতাই এবং ি�িটশ িফ� ইনি�িটউট।
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ডাঃ েগৗতম বে�য্াপাধয্ায় ডাঃ েগৗতম বে�য্াপাধয্ায় 

চাপ-কাহন 

� ব �

—আবার একজন! 

খবেরর কাগজটা চ�েনর িদেক েঠেল িদেয় েখাকনদা একটা 

�াস েফলেলন। 

—িকই েয চলেছ! ভােলা লাগেছ না ের! েরাজ েরাজ ‘�য্ােট 

যুবেকর মৃতেদহ’, ‘বহুতেলর ছাদ েথেক ঝাঁপ িদেয় মৃতুয্’, আজ 

েতা েদখিছ একজন অধয্াপক! ক’িদন েথেকই নািক িতিন কেলেজ 

যাি�েলন না! 

একাই থাকেতন িলেখেছ কাগেজ! 

—বড় চাপ েহ, ব� চাপ আজকাল— মাথা েতালবার েজা-িট  

েনই! 

শশা� সরকার ম�বয্ কেরন। 

—িডে�সন-ও খুব! 

যার কথাই শুিন, তারই িডে�সন— েছেল, বেুড়া সবারই েদিখ 

অবসাদ। ঘের ঘের অয্ােকবাের মহামারী েযন! 

অিভ� �পনবাব ুবেলন।

েরাববার না হেলও আজ একটা ছিুটর িদন। েকািভেডর 

সময়টােত আমােদর �াবঘর বলেত আর িকছ ুিছল না। মােঝমেধয্ 

সতুদার বািড় অথবা পীযূষেদর আিদয্কােলর দালানটুকুই িছল 

আমােদর আ�ার েশষ আ�য়। ক’মাস হেলা েবলতলার পুরােনা 

�াবঘরটা আবার েফরত পাওয়া েগেছ। েদওয়ােল চুনকািলও 

িফেরেছ,দরজায় সবুজ রেঙর আ�রণ। সতুদার বেয়স হেয়েছ, 

আজও আসেবন িকনা জািন না, তব ুেসই আশােতই িকছ�ুণ হেলা 

এেস বেসিছ। তেব এই মুহূেতর্ বাইেরর আকােশর সােথ িমেল িমেশ 

আ�া-ঘরটাও েযমন গুম েমের আেছ েয িকছ ু বলেতই সাহস 

হে� না। সাধারণ মানুষ ভয় পায়, আবার ভুলেতও েবিশ সময় 

েনয় না। এই িডে�সন-িটে�সেনর িকই বা বুিঝ আমরা? 

বাইের একটা িরকশা থামার আওয়াজ পাই। 

তারপরই েসই পিরিচত হাঁক, কইের মে�লরা, সব এত চুপচাপ 

েকন? েশাকসভা হে� নািক? 

সতুদা। অেমাঘ সেতয্ন চাটুেজয্। িতয়া�ের-ও কমিত েনই 

উৎসােহর। 

আমােদর এই আ�াটার সােথ যােদর পিরচয় আেছ, তাঁরা েতা 

অবশয্ই জােনন েয সতুদার কথা েশানার আকষর্ণই এ আসেরর 

�াইন। অগাধ েকৗতূহল এবং পড়াশুনা, এর সােথ অনগর্ল কথা 

বেল মু� করার শি�ই আসল স�দ সতুদার। 

আমােদর চুপচাপ েদেখ আবার িজে�স কেরন, িক হেয়েছ ের? 

খবরটা শুেন একটু চুপ কের থােকন। তারপর মাথা নােড়ন 

দু’-একবার। 

—অৈ�ত এমন করেল? ভাবেতই পািরিন। 

—তুিম িচনেত ভ�েলাকেক? মেনারম অবাক হয়। 

—ইেয়স, শুধু িচনতাম না, একসােথ কাজও কেরিছ িকছিুদন। 

বয়েস আমার েচেয় অেনক েছাট, িক� ওর পড়ােশানার বহের 

ওেক ��াও করতাম। িবেদশ েথেক ও েফরার পর অবশয্ আর 

বহুকাল েযাগােযাগ িছল না। 

অস�ব ি�িলয়া�, অস�ব! খবরটা মানেতই খািনকটা ক� 

হে� তাই! 

চুপ কের বেস থােকন সতুদা। 

চা এেসেছ। ষ�ীদার েদাকানটা েনই এখন, রা�ার ওপােরর 

একটা নতুন েদাকান েথেক চা এেনেছ গেণশ। 

খাপছাড়া িদনটােত আর েকানও কথাই েনই েযন। পরেমশ তবু 

েজার কেরই শুরু কের— এই সুইসাইড বয্াপারটা িক েকািভেডর 

সময় েথেকই েবেড় েগল? কখনও িফ� �ার, কখনও েচনা জানা 

েকউ। েরাজই েতা একটা না একটা এমন খবর শুিন! 

িবতান মা�ার সবসময় আপেডেটড। �ায় সােথসােথই বেল 

ওেঠ— 

েকািভড শুরুর বছেরর �য্ািটসিট� েতা তাইই বলেছ! 

— কত েলােকর কাজ েনই, কত ফয্ািমিলর একমা� আিনর্ং 

েম�ারটাই চেল েগেছ কেরানায়। 

— আর িডে�সন হেব না? সুইসাইডও েবেড়েছ তাই! 

অ�ন

মনীষ েদব

শা গ ১৯
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ভবানী উিকল একটু েথেম েথেম বেলন। 

েবলা এগােরাটা। এ ঘের আপাতত আমরা দশ-বােরাজন। 

হাই �েলর কমলা িদিদমিণ একপােশ এেস বেসেছন, িতিনই বেল 

ওেঠন— 

আজকাল সকেলরই চাপ বড় েবিশ। েছাট েছাট েছেল েমেয়রাও 

এর বাইের নয়। েলখাপড়ার েতা সে�ানাশ হেয়ই েগেছ, এখন 

এেদর ভিবষয্ৎ েয িক তাইই েতা বুঝেত পারিছ না। 

—অনলাইন আর অফলাইেনর চে�ার েথেকই েতা েবরুেত 

পারেল না আে�েক, তার সােথ আবার েমাবাইেলর েনশা! 

গণশা ওর িনজ� প�িতেত বেলেছ। 

—কথাটা িমেথয্ নয়! এেকক বেয়েস এেকক রকম চাপ! 

এবার শশা�বাব।ু 

মেনাজ এত�ণ চুপচাপ বেস িছল। এবার সরাসির সতুদােকই 

িজে�স কের— 

আ�া সতুদা, একটা কথা পির�ার কের জানেত চাই। দশ 

িবশ বছর ধেরই েতা এই িডে�সন, সুইসাইড, এসব শুনিছ, িক� 

আজও িঠকঠাক বঝুেতই পারলাম না বাইের েথেক এসব বঝুব িক 

কের? আর বেুঝই বা িক করব? েয সুইসাইড করেব, েস িক আমায় 

বেল কেয় করেব? 

এই েয এত চােপর কথা শুিন, তার সােথই বা িডে�সেনর 

স�কর্টা কী? 

েতামার হয়েতা কথা বলেত ভােলা লাগেছ না এখন, তব ুতুিমই 

েতা এগুেলা বলেত পােরা— আমরা েযন েকমন ভাসাভাসা বিুঝ 

সব! 

—সিতয্ই তাই, �ায়ই মেন হয় েনহাৎই দশর্েকর ভূিমকা ছাড়া 

েবাধহয় আর িকছইু করার েনই আমােদর! 

মেনারম বেল। 

—দয্াখ, আিম েতা আর িবেশষ� নই— তব ুকমনেস� আর 

মেনর তািগদ, এই দুইেয়র েযাগসাজেশ েযমন েপেরিছ, েযখােন 

েপেরিছ, িকছ ুনা িকছু েবাঝার েচ�া কের েগিছ। তবু মেন হয়, 

িকছইু িক পারলাম? 

মাথা নােড়ন সতুদা। আবার বেলন— 

অবসাদ িচরকাল িছল— মানুেষর িববতর্েনর ধারায় রাগ, 

ভয়,অবসাদ সবিকছরুই �েয়াজন িছল। আর েসজনয্ই তার 

মি�ে�র �িতর�া বয্ব�ার মেধয্ই েথেক েগেছ এর বীজ! সবটাই 

সারভাইভােলর ��, িটেক থাকার লড়াই! 

—সতুদা, তুিম িঠক িক বলেল বঝুলাম না ভােলা কের। 

িডে�সন, েটনশন, �েয়াজনীয় িছল বলছ? িব�ল পিব� বেল 

েফেল। 

—ইেয়স সয্ার, চােপর মুেখ িনেজই িনেজেক গুিটেয় েফলেত 

পারাটাও িববতর্েনর িশ�া বলেত পােরা। েটনশন মােন েযমন 

িবপদ-ঘি� েবেজ ওঠা! এই মুহূেতর্ আমার সীমানার মেধয্ িকছু 

একটা িবপেদর গ� পাি�, অতএব সতকর্ হও। অথর্াৎ হয় পালােত 

হেব, নয় অয্াটাক করেত হেব। শরীেরর সংেকতও অমনই, পালাও 

অথবা আ�মণ কেরা, দুেটা ে�ে�ই মাংস েপিশেত অি�েজন 

লাগেব— হাটর্-েক তাই েবিশ কের পা� করেত হেব, লাঙস 

দুেটােক হাপর টানেত হেব, পারেল িজত নইেল হার! আজও তাই 

েটনশেনর সময় হাটর্ িকংবা লাঙ একই কাজ কের। তাই না ভেয়র 

েচােট বুক িঢপিঢপ কের আমােদর! 

সতুদা একটু বলেত েপের হা�া হে�ন এখন। 

—তার মােন িডে�সনও একটা �ােটিজ সেতয্ন? মানুেষর 

জীবেন েতা এখন সুখ-ই সুখ! সবই েতা আেছ তার? দুঃেখ েশােক 

এমন হওয়ার কারণটা বিুঝ, িক� িদিবয্ চাকির বাকির করেছ, 

সংসার আেছ, মাথা েগাঁজার একটা েছেড় একািধক বাস�ান 

কারও, তার েতা আর ল� বছর আেগর চাপ েনই, তেব? 

বয়� েখাকনদা বেলেছন। 

আেরকবার চা এেসেছ। সতুদাও একটু দম েপেয় আবার শুরু 

কেরন— 

মানুেষর ে�ইন যতটা িনেত পাের তারেচ েবিশ চাপ এখন। সব 

িক আর বাইের েথেক েদখা যায় েখাকনদা? 

—তার মােন েতা অবসাদ এেসি�য়ািল একটা বােয়ালিজকয্াল 

অয্ােফয়ার! 

জীবিব�ােনর মা�ারমশাই চ�ন বেল এটা। 

—না, বােয়ালিজর ভুিমকা েতা থাকেবই, িক� আজেকর 

যুেগ এেক বেল, বােয়া-সাইেকা-েসাশাল অয্াে�াচ! আজ েথেক 

দু’হাজার বছর বা তারও আেগ িপিছেয় েগেল েদখিব িহেপাে�িতস 

অবসাদেক িকভােব েদখেছন! শরীেরর মেধয্ নানা িহউমর বা 

রেসর েখলা েসখােন। এেদর মেধয্ কারও শরীের কােলা িপি� 

েবিশ জেম েগেল েস মানুষ িঝিমেয় পড়েব, এনািজর্ েনই, উদয্ম 

েনই, চুপচাপ! ‘েমলান’ মােন কােলা, আর ‘েকািলয়া’ হেলা িপ�, 

তাই িডে�সেনর আিদ নাম হেলা, েমলানেকািলয়া! 

আনুমািনক স�দশ শতেক ‘েডি�েময়র’ ,যার অথর্ েডেব 

যাওয়া, শ�টা েথেক এল েতার ঐ িডে�সন! 

িহেপাে�িতস বলেতন, খাওয়া, ঘুম, িব�াম, মেনর শাি� এসব 

েপেল েমলানেকািলয়া কেম যােব। দয্াখ্, এই ভাবনায় েকাথায় 

ভূত, ভগবান, পাপ-পুণয্, অিভশাপ, পূবর্ জে�র ফল এসব িকসুয্ 

েনই! আজেকর যুেগও এই েয বােয়া-সাইেকা-েসাশাল ভাবনা, 

েসখােনও িক� মেনর গঠন,বয্ি�ে�র ধরন, চাপ কািটেয় ওঠার 

প�িত, পিরেবশ পিরি�িত এই সবিকছেুকই ৈজিবক কারেণর 

সােথ জুেড় েদওয়া হেয়েছ। তার মােন একটা ে�সেহাে�র বয্াপার 

আেছ, কতটা চাপ িনেত পারেব একজন মানুষ। েভতের েভতের 

চাপ সইেত সইেত হয়েতা একটা েছা� ঘটনায় েভেঙ পড়ল েস। 

বাইের েথেক মেন হেব, এিক, এই চাপটুকুও িনেত পারেল না? 

এর সােথ জুড়ল আমরা একটা ঘটনা েক িকভােব েদখিছ! 

কত িক ঘটেত পাের জীবেন, িক� আসল েখলাটা লুিকেয় আেছ 

ঘটনাটা আমরা িকভােব িনলাম। ঐ আধ �াস জল ভিতর্ আর েসই 

�াসেকই আধ �াস জল খািল েদখার মেধয্! একটু থােমন এবার 

সতুদা। 

— দাঁড়াও, দাঁড়াও, চাপটা তার মােন েকবলমা� বাইের েথেকই 

আসেছ না, আমােদর েভতেরও েক িকভােব িনি� েসই িভি�েত 

আরও একরকম চাপ ৈতির হয়? 

ে�ৗঢ় ভবানী উিকল বেলন। 

—দয্ােখা, েমা�া কথাটা হেলা চাপ িচরকাল িছল। আমােদর 

সময় চােপর েদৗড় অেনকটাই েবিশ তার কারণ আমােদর েবেছ 
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েনওয়ার মেতা বহু িকছ ুআেছ। মানুষ আেগ যতটুকুেত স�� হেতা 

সহেজই এখন তা আর হয় িক? হয়না, তার কারণ সবর্দাই েস 

তুলনা �িত-তুলনার মেধয্ ঢুেক িনেজর চাপ আরও বাড়াে�। 

কমেফাটর্ েজােন ঢুকেব এই আশায় িনেজেক আরও আন-

কমেফােটর্বল করেছ, কিপ-েপ� সমােজ এই �িতেযািগতায় েকউ 

কখনও েজেতিন, িজতেবও না, তব ুেস লেড় যায়। সভয্ সমাজ 

অয্ািচভেম� ওিরেয়ে�ড, হারেল িক হেব জােনই না! েস েকানও 

হার মানেতই েশেখিন, িডে�সন আসেল এই হার মানার িশ�া— 

যা েমেন েনওয়া আধুিনক মানুেষর জনয্ দু�র! 

এই েয আমােদর মি��, এ নািক সবার েসরা! েকন ের বাপু? 

এ মি�� েকবলই েনেগিটিভিট খঁুেজ েবড়ায়! কারণ, িবপদ খঁুেজ 

েপেল তেবই না িবপদ এড়ােত পারেব েস! বয্াপারটা দাঁড়ােলা িক? 

না, েনেগিটভ েকানও িকছ ুছাড়া তার মি�ে�র ে�স হরেমানগুেলা 

কাজই কের না! তাই তার িডফ� েমাড-ই হেলা যা িকছ ুতার 

িবরুে� যায় অথবা েযেত পাের, েকবলমা� েসগুিলেকই গুরু� 

েদওয়া। একটা সমােলাচনা, খারাপ বয্বহার, বয্থর্তা, এসব েস 

যতটা গুরু� িদেয় মেন রােখ, ভােলা ঘটনা, জীবেনর সদথর্ক িকছু 

ততটা মেন রােখ িক? আর ে�েসর সময় পুরােনা পুরােনা েসই সব 

িবষয়ই ঘুের ঘুের আেস! দশটা কথার সাত-আটটাও যিদ ভােলা 

হয়, েস একটা িক দুেটা সামানয্ েনেগিটভ কথাই খািল মেন রােখ!

সতুদা-েক এত�েণ কথায় েপেয়েছ, কথার শি�েত েভেস 

যাে� বয্ি�গত েশাক, চলেতই থােক কথা— 

বহু েলােক এত েবিশ আ�সমােলাচনা কের েয তােদর একটা 

ধারণাই হেয় যায় েয, তােদর জেনয্ ভােলা িকছ ু েনই, তারা 

অসহায়— যাই করুক না েকন সবাই তােদর ভুল েবােঝ, সবাই 

সমােলাচনা করেছ, আড়ােল হাসেছ! িনেজেদর �িটিবচুয্িতেক 

এরা এত গুরু� িদেয় ফয্ােল েয �ায়ই তােদর িনেজেদর ব�ৃ েথেক 

েবর কের আনাটাই অস�ব হেয় পেড়।

এেদর ে�স-টা �িনক। চাপ বা ে�েসর সময় আমােদর শরীের 

আপৎকালীন হরেমান েবেরায়, যার নাম কিটর্সল! এ হরেমান 

আমােদর �িৃত আর মেনাসংেযাগ কমায়, েসইসােথ যাবতীয় 

েনেগিটভ িবষেয় আমােদর েফাকাসটা বািড়েয় েদয়। চাপ কািটেয় 

উঠেল এ হরেমােনরও সের যাওয়ার কথা, িক� চাপ িনেত িনেত 

একটা সময় েদখা যায় শরীের �ায়ীভােবই কিটর্সল েবেড় রেয়েছ। 

চােপর সে� অবসাদ, সুগার, ে�সার, এইসেবর সংেযােগর একটা 

সূ� এখােনই পািব। 

—মানিসক চাপ িনেয় হা� েসিল-ই েতা �থম কাজ কেরিছেলন 

না? 

িবতােনর ��। 

—�থম উে�খেযাগয্ কাজ েতা বেটই। কানাডার ময্াকিগল 

িব�িবদয্ালেয় বেস ইঁদুেরর ওপর পরী�া চািলেয় িতিন 

েদিখেয়িছেলন, চাপ েনওয়ারও �র েভদ আেছ। েয েকােনা জ� 

জােনায়ােরর শরীরই চােপর মুেখ েয েচ�াটা কের তা হেলা মািনেয় 

েনওয়ার েচ�া! না পারেল শরীর িসগনয্াল েদয়, তারপরও না 

হেল েভেঙ পেড়! একটা পাঁচ অয্ামিপয়ােরর পেয়ে� যিদ পেনেরা 

অয্ামিপয়ােরর �াগ গঁুেজ িদস তাহেল �থেম িচিরক্ িচিরক্, 

তারপর েধাঁয়া, তারপর? 

—আর উিঠল না, সূযর্ েগল অ�াচেল! মেনারম কিব� ফলায়। 

—জ� জােনায়ার েছেড় এরপর মানুেষর ওপর পরী�া-

িনরী�া শুরু হেলা। দু’জন গেবষক একবছের একজন মানুেষর 

জীবেন চাপ ৈতির করেত পাের এমন ঘটনা, েযমন, চাকিরেত 

বদিল, ি�য়জেনর মৃতুয্, স�েকর্ েছদ, অসুখ িবসুখ, আইনগত 

ঝােমলা, এসেবর একটা িল� বানােলন। কেয়ক হাজার মানুেষর 

মেধয্ সােভর্ কের েদখেলন িঠক কতটা চাপ এেককটা ঘটনা ৈতির 

করেছ। এেত একটা ই�ােরি�ং পযর্েব�ণ হেলা, শুধু েনেগিটভ 

ঘটনা নয়, অেনক আপাতভােব পিজিটভ ঘটনারও চাপ ৈতির 

করার �মতা যেথ�। চাকিরেত ে�ােমাশন, বািড়েত নতুন বা�ার 

জ�, িবেয়-সািদ এইসব ঘটনাও অেনক েবিশ চাপ আনেছ। এই 

চােপর সি�িলত মা�াই িঠক কের েক কতটা অসু� হেব। আর এর 

বােয়ালিজ েতা আেগই বেলিছ েতােদর খািনকটা। 

সতুদা একবার হােতর ঘিড়টার িদেক তাকান। েসই ফাঁেকই 

িশবু অথর্াৎ আমােদর িশবশ�র একটু অ�ি� মুেখ �� কের— 

দাদা, এই েয তুিম বলেল না, েয চাকিরেত ে�ােমাশন িক 

অনয্ানয্ বাইের েথেক ভােলা ঘটনা বেল যােদর মেন হয় েসখােনও 

অেনক চাপ— এটা শুেন আমার মেন হেলা দািয়� বাড়া মােনই 

চাপ েবেড় যায়! বািড় গািড় টাকাপয়সা, চকচেক জীবেনর 

আড়ােলই একটা ভেয়র পাঁিচল আেছ, সবাই েসটা েদখেত পায় না! 

এইটা একটু বেলানা দাদা! 

সতুদার ওঠা হয় না। অতএব আজ েথেক কেয়ক দশক 

আেগ বানর িনেয় একটা মজার পরী�া হেয়িছল, এি�িকউিটভ 

মাি� এ�েপিরেম�! েসটা বরং বিল েতােদর! পরী�াগাের দুেটা 

বানরেক পাশাপািশ দুেটা ক�াটর্েমে� এমনভােব রাখা হেলা যােত 

তারা কমেফােটর্বিল বসেত পারেলও লাফালািফ না করেত পাের। 

দু’জেনর সামেনই হােতর নাগােলর মেধয্ দুিট সুইচ। একটােত 

িকছ ুসময় পর পর আেলা �েল ওেঠ অথবা েবল-এর শ� হয়। 

এই েবল বাজার পেরই দুিট বানরেকই মৃদু শক েদওয়া হয়। এখােন 

একটা ি�ক আেছ, েসটা হেলা দুই বানেরর একজেনর হােতর 

কােছ থাকা অনয্ সুইচটা ঘ�া বাজার সােথ সােথই িটেপ িদেত 

পারেল আর শক লােগ না। অনয্ বানেরর সুইচটা একরকম েদখেত 

হেলও কাজ কের না। বানেররা ক’িদেনর মেধয্ িশেখ েগল এটা, 

ফেল একজন বানেরর কাজ বাড়েলও অপরজন িক� অলস সময় 

কাটােত লাগল। েকননা তার হােতর কােছর সুইচটা বাজােনা আর 

না বাজােনা সমান! ক’িদন পর েদখা েগল, েয বানেরর হােত 

কাযর্করী সুইচ, তার �াড ে�সার েবেড় েগেছ, েপেট আলসার। 

অথচ অনয্ বানেরর িকসুয্ হয়িন! দািয়ে�র চাপ কতটা বুঝিল িকছ?ু 

তার মােন, যত েবিশ বুঝেব, ভাবেব, মাথা ঘামােব, ততই চাপ 

বাড়েব? এইেতা?

গেণেশর েসাজাসুিজ ই�ারি�েটশন। এত�েণ হােসন সতুদা— 

গেণশ, েতার মাথাটা পির�ার! িক� ভাবেত না চাইেলও েতা িকছু 

ভাবনা এেসই যায়, না ভাবেল েতা আর উপায় থােক না ের! 

আর, েয মানুেষর সমেয়র েচেয় এিগেয় েদখার �মতা আেছ 

চারপােশর ঘটনার ইমপয্া� তার ওপর না পেড় যায় না! জগেত 

এঁরাই আসেল সংখয্ালঘু, যিদও যা িকছ ুেদওয়ার এঁরাই িদেয় যান! 

একটু সমেয়র জনয্ সতুদা আবার চুপ। 
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— কিঠন সিতয্! পৃিথবীর েবিশরভাগ মানুষই যখন ধের েনয়, 

খাও দাও, ফুিতর্ কেরা, েবিশ েভেব লাভ েনই, তখন চ��ান িযিন 

িবপদ েতা তাঁরই! শশা�বাব ুএবার। 

একটা অবঝু সমেয়র মেধয্ িদেয় চেলিছ আমরা। কিবর কথায়, 

েয অ� েসই েবিশ েচােখ েদেখ আজ! অথবা বীেরন চাটুেজয্র মেতা 

বলেত পািরস, ‘ভাষণ িদে� েবাবা, আরও অবাক শুনেছ যারা, 

জ� েথেক বিধর তারা, েয মুহূেতর্ মুখ েফরােলন হা হেতাি� বেল, 

ল� েখাঁড়ার িমিছল েগল, তাঁেকই পােয় দেল!’ আজ অৈ�তেদর 

মেতা মানুেষর িনঃস�তার কারণটাও হয়েতা এটাই— েক তােক 

বঝুেব? 

— েগাটা দুিনয়ায় এই চেলেছ, েকাথাও েবিশ, েকাথাও একটু 

কম। পৃিথবীর গিত টােক উলেটা িদেক েফরােত পারেলই েযন 

অেনেকর লাভ! আমরা েসসব িনেয় মজা করিছ েকউ েকউ, 

একইসােথ েসফ িডসটয্া� বজায় রাখেত চাইিছ েযন! এইসেবর 

মেধয্ থাকাটাই েতা একটা িমিনঙেলসেনস’র জ� েদয়, মেন 

হয়,এই বাঁচাটা েতা আিম বাঁচেত চাইিন! 

সতুদা এখন অনগর্ল। 

পিব� বেল ওেঠ— 

তার মােন িডে�সন? 

—িডে�সেনর মােন িক যিদ ভািবস েতা েদখিব েসখােন একটা 

হাল েছেড় েদওয়া ভাব আেছই। ভােলা কের ভােলা িকছ ুকরব, 

েসই েমািটেভশন টাই উধাও! আমরা তখন বেুঝ েগিছ,যাইই 

কির না েকন েকানও লাভ েনই! পি�েতরা এেকই ‘লানর্ড েহ� 

েলসেনস’ বলেছন। িডে�সেনর িচ�গুেলােত এটা ��! উৎসাহ, 

এনািজর্, ইে�, সব হািরেয় েফলা িক চাি�খািন কথা? অথচ লাখ 

লাখ মানুেষর তাইই হে�— েকউ বঝুেছ, েকউ বুঝেত চাইেছ না 

অথবা বেুঝও িকছ ুকরেত পারেছ না! 

—চাপ আর অবসাদ, এই িক ভিবতবয্? এর েথেক েবেরােনার 

উপায় িক েনই? 

সতুদা থামেতই িবতান �� কেরেছ, এ �� অবশয্ সকেলর। 

—না, চাপ এবং অবসাদ, দুেটার েকানটাই �তঃিস� অথবা 

েশষকথা নয়। 

সতুদা নেড়চেড় বেসেছন। 

বাই-িডফ� আমরা চাপ এবং িডে�সন ে�ান, অথর্াৎ, 

বােয়ালিজকয্ািল আমােদর ওপােশ ঝঁুেক পড়ার �বণতাটা অ�ীকার 

করার উপায় েনই। আবার একই সােথ এখান েথেক েবেরােনার 

উপায়টাও আমােদর েভতেরই রেয়েছ। জান থাকেলই জােনায়ার, 

আর সব জােনায়ােররই েবিসক �বণতা িটেক থাকা! তাই তােদর 

মি�ে�র মূল কাজই হেলা চারপােশর যা িকছ ুতার িটেক থাকার 

িবরুে� েযেত পাের, েসগুেলা খঁুেজ েবর করা। ধর, জ�েলর ধাের 

ঘােসর বেন একটা দলছটু হিরণ ঘাস খাে�, এমন সময় ঘাসবেনর 

একটা অংশ একটু নেড় উঠেলা। হাওয়া হেত পাের, আবার অনয্ 

েকানও জ� যা ঐ হিরণটার মৃতুয্র কারণও হেত পাের তা-ও হেত 

পাের। হিরণটা িক� পালােব, ও িকছ ুনা, বেল ঘােসর েলােভ 

ির� েনেব না িকছেুতই। মানুেষর মি�� আেরকটু উ�ত, তাই েস 

সবর্দাই ির� খঁুজেব। এই �বণতাই তােক এত ল� বছর িটিকেয় 

েরেখেছ। তাই েতা েস সবর্দাই েনেগিটিভিটর সাধক। শুধু তাইই 

নয়, এইসব অজানা, অেচনা িবষেয়র েমাকািবলায় হাজাররকম 

অবা�ব �িতেষধক, �িতেরাধক ক�না কেরেছ, েযগুেলা তােক 

সামিয়ক �ি� িদেলও কখনও কখনও গিতেরাধেকর ভূিমকা 

িনেয়েছ। ভূত ভগবান আ�া পরেলাক এইসব ক�না তােক 

বা�েবর মুেখামুিখ হওয়ার স�ণূর্ শি� না েজাগােত পারেলও 

খািনকটা �ি� িদেয়েছ, রােতর ঘুম িদেয়েছ। তেব এরও িব�র 

ফাঁকেফাকর, তাই মােঝমেধয্ই মানুষ বা�েবর কােছ িফরেত বাধয্ 

হয়। চােপর উৎস, অবসােদর উৎস েসখােনই। �ীকার কেরা আর 

নাই কেরা! 

আিদ মানুেষর িক েদবেদবী িছল? অনয্ জ� জােনায়ােরর িক 

�গর্ নরক আেছ, েনই!

�মশ ভেয়র ভয্াকিসন িহসােব এরা এেসেছ। অথচ, 

আসল �িতেষধক অনয্� রেয়েছ। েয কারেণ আমরা, এই 

েহােমােসিপয়া�রা আজও িটেক আিছ। সতুদা একবার থােমন। 

িক� তাঁেক থামেত িদে� েক? গণশা, পিব�, মেনারম, একসােথ 

বেল ওেঠ— 

েসটা িক তেব? 

সতুদা সামানয্ হােসন—

িনয়ানডাথর্াল রা যা পােরিন সয্ািপেয়�রা েসটা েপেরিছল। 

গােয়র েজাের না, এেক অপেরর সাথী হেয়। কােনে�ডেনস-টাই 

আসল শি�, েযটা হািরেয়িছ আমরা। েকািভড একটা সুেযাগ 

িদেলও আমরা িক েসই সুেযাগ িনেত েপেরিছ? আমােদর েলাভ, 

অিধকারেবাধ, কি�িটশন আমােদর িবি�� কেরেছ। এ সমেয়র 

ল�য্ হেলা ফুটবল মােঠ বাইশিট ফুটবল িনেয় েখলা, একটা 

ফুটবেলর েলনেদেনর এমপয্ািথ অথবা সমমিমর্তা, যাইই বিলস না 

েকন, তা এখােন ৈতির হয় না। 

েজতাটা মূল ল�য্ হওয়ায় হারটােক েকউ েমেন িনেত েশেখিন। 

বাঁধনটা বড় আলগা হেয় েগেছ ের! 

ঘর িন�� এখন। অবেশেষ সতুদাই ভােঙন েসটা— 

এিড়েয় েগেল হেব না। পালােনা চলেব না। িচনেত হেব 

অবসাদ, িচনেত হেব চােপর �কৃিত। তেবই েবাঝা যােব, আমরা 

েকউ একা বাঁচব না। আকােশর িদেক তািকেয় �াথর্না করেল 

সাহাযয্ আসেব না। মািট িচনেত হেব, দু’-চারবার েহাঁচট েখেলও 

চলেব। হাত বাড়ােতই হেব, তেব েসটা েলােভর না, আমার িপিছেয় 

পড়া ভাই, ব�ু, িশশুিটর িদেক সাহােযয্র হাত। সবাই িঠক না 

থাকেল েকউ িঠক থাকেব না! 

বলেত পািরস, েবেঁচ িক লাভ? 

আসেল বাঁচাটাই লাভ। জীবেনর েকানও মােন েনই ভাবার 

আেগ তাই জীবনটার মােন ৈতির করেত হয়। িনঃস� চূড়ায় ওঠার 

ি�িলয়া� না, সবার রেঙ িমেশ েযেত হেব। তেবই থাকব, নেচৎ 

নয়। অেনয্র জনয্ দাঁড়ােবা, িনেজর িবপেদও েযন মন খুেল বলেত 

পাির অনয্েক! 

আজ িদনটা েযন েকমন! 

আর আ�যর্ এই আ�া! গুজেব েনই, েক�ায় েনই, কারও 

ঘেরর লুিকেয় রাখা েকািট টাকা ধরা পড়ার িববিমষা েনই। 

িবষাদ েনই। কথাও েনই এখন। পেথ নািম। পেথর সাথীেক 

খঁুজেত হেব েতা!
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ঝঁুিক-১

এলিটিজ’র জনয্ েযিদন িনেজর বািড় ব�ক েরেখ টাকা তুেল 

এেনিছেলন, েসিদন সিতয্ই সিতয্ই সামেন-েপছেন েকানও িদেক 

তাকানিন েশাভা েসন, একটাই কথা জানেতন, েয েকােনাভােব 

দলটােক দাঁড় করােত হেব। শ� পােয়, উৎপেলর �ে�র িথেয়টার 

করার জনয্ একটা বাঁধা হল চাই। তার জনয্ টাকার েজাগাড় কের 

িদেত হেব েয েকােনাভােব। তার জনয্ যিদ িনেজর একমা� স�ল 

বািড়, তা ব�ক রাখেত হয়, েতা তােতও কুছ পেরায়া েনই!

বয্াপারটা হেলা ১৯৫৯-র ৩ জুলাই এলিটিজ িমনাভর্া িথেয়টার 

িলজ েনওয়ার আেগ দেলর খরচ-প�েরর অেনকটাই সামলােতন 

সতীকা� গুহ। িক� িমনাভর্া েনওয়ায় এক লে� খরচ বাড়ল, 

আবার ঐ সময়ই �ীগুহ সাউথ পেয়� �েলর ‘আিথর্ক’ বয্য়ভার 

িনেয় িহমিশম খাে�ন। ফেল তাঁর আনুকূেলয্ িথেয়টার করা আর 

যােব না, িবেশষত িমনাভর্ায়, এটা পির�ার, তাহেল উপায়?

মুশিকল আসান হেলন েশাভা েসন। টািলগে� েয েছা� বািড়টা 

িতিন কেরেছন িকছিুদন আেগ িনেজর চলি�ে� অিভনয়ল� 

অেথর্ তার দিললটাই সটান এেন িদেলন উৎপল দে�র হােত! 

তাঁর তৎকালীন �ামী েদব�সাদ েসন’েক লুিকেয়, তাঁর অশাি�ি�� 

দা�তয্ তখন তাঁেক খােদর ধাের িনেয় িগেয়েছ। েসই সময় তাঁর 

একমা� িনরাপ�া ঐ বািড়টা িতিন তুেল িদেত ি�ধা কেরনিন এই 

অব�ােতও!

মেন রাখেত হেব, ১৯৫৯ সােল এই হল েনওয়ার পর-

পরই িক� সফল হয়িন এলিটিজ। ‘ছায়ানট’, ‘ওেথেলা’, ‘বেুড়া 

শািলেকর ঘােড় েরাঁ’, এমন কী আেগ সফল হওয়া ‘িনেচর মহল’ 

পযর্� বয্থর্ হেলা বয্বসা আনেত এেকর পর এক। িমনাভর্া িথেয়টার 

িনেয় তখন বাজাের এেকর পর এক গুজব। েকউ বেল ঐ বা  িড় 

‘অপয়া’ িথেয়টােরর পে�, েকউ বেল ঐ বা  িড় ‘বােজ পাড়ায়’— 

আবার েকউ বেল ঐ বািড়েত রােত ভূত ঘুের েবড়ায়! িগিরশচে�র 

ভূত! েশাভা-উৎপল জুিট িক� েকানও �চােরই টেলনিন, তাঁরা 

বেুঝিছেলন, ‘‘আমােদর তখন বয্বসািয়ক বিু�র বড়ই অভাব, 

বয্বসািয়ক িথেয়টােরর দশর্ক েয এেকবােরই আলাদা এবং তােদর 

সংখয্াই েবিশ েস ধারণা আমােদর িছল না। হািতবাগােনর বাজাের 

আলু, পটল িবে�তা সে�েবলা বাজার গুিটেয় িথেয়টার েদখেত 

আেস, তােদর ভােলা লাগােত হেব।’’ (‘�রেণ িব�রেণ নবা� 

েথেক লাল দুগর্’, েশাভা েসন)

অেপ�া করেত হেয়িছল ‘অ�ার’ পযর্�। িদন বদেলর জনয্।

ঝঁুিক-২

েসই �য্ািডশন সমােন চেলেছ...। উৎপল দে�র নাটক 

মােনই আ�মণ। বাইের েথেক হামলা। দুই পেথ। এক, আইেনর 

েচাখ রাঙািন, েজরা, ে��ার, কারাবাস। দুই, েব-আইেনর েপিশ 

আ�ালন! হেলর বাইের দশর্কেদর ভয় েদখােনা, ইট-পাটেকল 

েছাঁড়া, িশ�ী-কলাকুশলীরা হেল ঢুকেত-েবেরােত েগেল তােদর 

শারীিরক আ�মণ। অনয্ আর একিট ‘সুশীল’ পথও অবশয্ 

আেছ, তা হেলা নাটক স�েকর্ কুৎসা। ‘অ�ীল’ বা ‘েদশে�াহী’ 

েয েকানও একটা ভূষণ লটেক েদওয়া। সে� ‘িব�াপন বয়কট’ 

ইতয্ািদ েতা আেছই। আজ উৎপল-নােটয্র েকানও েকানওিটর 

সুবণর্জয়�ী বেষর্ েয সব প�-পি�কায় িবেশষ িবেশষ িদেন 

��দ-কািহিন েবেরায়, তােদরই কারও কারও কী নয্�ারজনক 

ভূিমকা িছল এইসব কুৎসা রচনায় বা বয়কেট, তার �মাণ েতা 

মহােফজখানায় রি�তই আেছ। েস এক ধারাবািহক ইিতহাস। 

‘অ�ার’ িদেয় যার শুরু ‘কে�াল’, ‘তীর’, ‘মানুেষর অিধকার’, 

‘িটেনর তেলায়ার’, ‘দুঃ�ে�র নগরী’... এেকর পর এক, �িতিট 

অধয্ােয় এক গ�! যতিদন না ব�ু বাম�� সরকার �িতি�ত হে�, 

ততিদন উৎপল দে�র নাটক মােনই একদল েপিশসবর্� দুবৃর্� ও 

একদল সাং�িতক েভকধারী মানুেষর আ�মেণর ‘নরম ল�য্’ 

এলিটিজ-িপএলিট’র িশ�ী কলাকুশলীরা।

ভয় েপেতন না েশাভা েসন, িব�বী নাটেকর দুগর্ তখন িমনাভর্া, 

স�াট মুেখাপাধয্ায়স�াট মুেখাপাধয্ায়

িহ�ৎবাঈ

� ব �
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�েয়াজেন েসই দুেগর্র েঘরােটাপ েছেড় েনেম আসেতন বীরা�নার 

মেতা িবডন ি�েটর সা�য্ রা�ায়! অকুেতাভেয় মুেখামুিখ হেতন 

মারমুিখ ‘লুে�ন’েদর। শারীিরক িন�হ বা লা�নার িশকার হেত 

পােরন েস ভয় তু� কের! �য়ং উৎপল দ� িলখেছন, ‘‘গু�ার 

দল েবামা-ইট ছুড়ঁেত ছুড়ঁেত আ�মণ কেরেছ িথেয়টার, অিভেনতা 

ও অিভেন�ীেদর লাি�ত কেরেছ। �ীমতী েসন েথেকেছন সামেনর 

সািরেত। অিবচল �িত�ায় কেঠার হেয়, �ার িথেয়টােরর সামেন 

‘দুঃ�ে�র নগরী’র ওপর আ�মেণর সময় সশ� গু�ারাও �ীমতী 

েসেনর সামেনর এেস অ� নািমেয় থমেক দাঁিড়েয়েছ। এ আমার 

�চে� েদখা। মেন পেড় ‘িটেনর তেলায়ার’ এর েসই দশৃয্, েযখােন 

উ�র কলকাতাইয়া গু�াদেলর সামেন িনভর্েয় রুেখ দাঁিড়েয়েছন 

বসু�রা, আর িকছ ুপেরই েসই দী� িববৃিত,‘‘িথেয়টার ওেঠ না, 

িথেয়টার ব� হয় না।’’ এখন মেন হয় ‘িটেনর তেলায়ার’ িক িছল 

আসেল উৎপেলর ‘ওড টু েশাভা’ নােটয্? কিবতায় েতা িলেখই 

িছ   েলন,

আমােদর ভােলাবাসা বারুেদ গড়া,

েরললাইন উিড়েয় িদেত পাের,

ভাঙেত পাের িসআরিপ’র কডর্ন,

আবার িনহত অ�াত িকেশার কিমউিনে�র জনয্

েফলেত পাের েচােখর জল।

আমােদর ভােলাবাসা গুিলভরা িপ�ল,

কেঠার লে�য্ উদয্ত।

তাই অনাগেতর কুয়াশা-ঢাকা এক েভাের

আিম েচাখ েমেল িদেয় েদিখ

বয্ািরেকেড দাঁিড়েয় তুিম আর আিম

লেড় যাি� দুই কমেরড।

(‘েশাভােক ��িবলাসীর কিবতা’ উৎপল দ�)

১৯৬৫, েসবার মহালয়ার িদন উৎপল দ�েক ে��ার করল 

পুিলশ, আঁচ পাওয়া িগেয়িছল আেগই ‘কে�াল’ নাটকেক 

‘েদশে�াহী’ সািজেয় কাগজপে� কুৎসা, তার ওপর ‘েদশিহৈতষী’ 

পি�কায় �কািশত উৎপল দে�র এক �ব� ‘সং�ােমর আেরক 

িদক’েক িনিষ� েঘাষণা কের পি�কার েগাটা সংখয্া বােজয়া� 

করা। তখন পাক-ভারত যু� চলেছ, অতএব ‘েদশে�াহ’ েঘাষণার 

পে� অনুকূল পিরি�িত। সকাল-সকাল কােলা অয্ামেবেসডার-

আেরাহী পুিলশ এেস তুেল িনেয় েগল উৎপলেক, ২৩ েসে��র, 

১৯৬৫।

এর আেগ ‘অ�ার’েক বলা হেয়েছ ‘অ�ীল’। েস নাটেক 

�িমকেদর মেুখর সংলাপ নািক ভ�েলাকেদর কােন েতালার মেতা 

নয়!

‘েফরারী েফৗজ’ িনেয় িবতকর্ েতালা হেয়েছ, কখনও এ’কথা 

বেল েয এ’নাটক শুধুই আেলা আর মে�র চমক, আবার কখনও 

এ’কথা বেল েয, এ নাটেক েদেশর �াধীনতা সং�ােমর ইিতহাস 

িবকৃত।

‘িততাস একিট নদীর নাম’-এ আবার অনয্ েখলা। েস নাটেক 

সরাসির রাজনীিত েনই, অতএব আ�মেণর েচহারা িভ�। এই 

নাটেক সরাসির দশর্কেদর আসেনর মাঝখােনর পেথ মােলাপাড়ার 

বাজার বসােতন উৎপল দ�। ২০০ বছেরর চালু ‘�েসিনয়ম’ 

ে�ম’-এর �িত েসই তাঁর উ�িরত িবে�াহ, যা অিভনেয় ‘ে�স’ 

বয্বহাের তখনও পযর্� অিভনব! অথচ কেপর্ােরশেনর এক কতর্া 

রি�ৎ িসন্ হা বেলিছেলন েয দশর্ক-আসেনর মােঝ এরজনয্ 

�েয়াজনীয় ‘র ্যা�’িট িতিন বসােত েদেবন না! বাঁচােলন েশষ 

পযর্� সতয্িজৎ রায়। িতিনই ঐ কতর্া রি�ৎ িসন্ হােক বলেলন, 

এ নাটেক েয েকানওভােব ঐ ‘র ্যা�’ বয্বহােরর অনুমিত িদেত 

হেব। এই চাপ সৃি�েত কাজ হেলা।

�স�ত, গত শতা�ীর এই দুই বাঙািল যুগ�র �িতভার 

জীবেনর ও সৃি�র ঘটনা�মেক যিদ পাশাপািশ আনা যায়, তেব 

উৎপল দ� ও সতয্িজৎ রােয়র ভাবনা ও সেখয্র ৈনকটয্েক 

ভােলাভােব খঁুেজ পাওয়া যােব। বারবার দু’জেন কাছাকািছ 

এেসেছন। এেক অপেরর কােজ েলেগেছন। উৎপেলর ে��ািরর 

পের তাঁেক মুি�র দািব িনেয় পেথ েনেমেছন সতয্িজৎ। ‘িটেনর 

ত  েলায়ার’েক বেলেছন ‘হাইট অব ইি�য়ান িথেয়টার’। আবার 

িনেজর ‘হীরক রাজার েদেশ’েত সংলােপ বয্বহার কেরেছন উৎপল 

দে�র ‘দুঃ�ে�র নগরী’র আি�ক, তাঁর ছিবেত এলিটিজ’র এেকর 

পর এক অিভেনতার উপি�িত রিব েঘাষ, সতয্ বে�য্াপাধয্ায়, 

হারাধন বে�য্াপাধয্ায়, অপণর্া েসন, েশখর চে�াপাধয্ায়, তরুণ 

িম�...। এবং েশষ পযর্� িনেজর চুড়া�তম ছিব ‘আগ�ক’এ 

িনেজর ‘অলটার ইেগা’ মেনােমাহন িম� চিরে� েসৗিম� 

চে�াপাধয্ায় বা অনয্ েকানও পছে�র অিভেনতােক না েবেছ, 

উৎপল দ�’েক িনবর্াচন করা। এই দীঘর্ েযৗথতার পথ অনয্ এক 

িব�ত আেলাচনার িবষয়। এখােন েশাভা েসনেক উপল� কের 

তার মুখপাতটুকু ঘটােনা হেয় রইল।

‘কে�াল’এর কাল ৈ�রাচােরর মুেখাশ িছ� করেলা সরাসির 

নাটেকর েভতের েগাপন চ�াে� বি� হে� বীর িসংহ শাদুর্ল, 

বাইের বি� হে�ন আেরক িসংহ উৎপল। েকমন েকেটিছল 

িদনটা।   েশাভা েসন িলখেছন, ‘‘েসই িদনটার কথা ভুলব না। 

আমার জীবেন এই অিভ�তা �থম। তাই �থেম খুবই মুষেড় 

পেড়িছলাম। এিদেক েসিদন িছল শুিটং। েকােনারকেম েসখােন 

কাজ েসের িবেকেল ে�িসেডি� েজলেগেট �েয়াজনীয় িজিনসপ�র 

েপৗেঁছ িদেয় এলাম। তারপর েগলাম িথেয়টাের। েসখােন িগেয় 

আরও ঘাবেড় েগলাম। েকাথায় আমােক সকেল সাহস েজাগােব, 

তা নয়; েদিখ কম-েব  িশ �েপর েনতৃবগর্ অেনেকই ভয় েপেয়েছন। 

সকেলই ভাবেছন, তাঁেদরও নািক ধের িনেয় যােব। এসব েগাপন 

খবর েকানও েগাপন জায়গা েথেক তাঁরা েপেয়েছন। েশখর, 

তাপস, সব ভেয় কী অব�া। সকেলই ভাবেছ, আমােকও বুিঝ 

েজেল পুরেব। অিত দুঃেখও তখন হািস েপেয়িছল। েদেখশুেন 

চ�ি�র। িক� েশা েতা চালােতই হেব। পরাজয় �ীকার িকছুেতই 

করব না। তােত শ�প� অলে�য্ হাসেব, বলেব, ‘েকমন শ�! 

এই েতামােদর িব�ব।’ তাই িনেজেক ৈতির করেত লাগলাম, সাহস 

স�য় আমােক করেতই হেব।’’ (�রেণ িব�রেণ নবা� েথেক 
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লালদুগর্, েশাভা েসন)

এই অংশটা শুধু েযন একটা কিঠন িদনিলিপর অংশ নয়। এটা 

েযন ‘েশাভা-সম�’, এখােন ধরা পেড়েছন েসই নারী, িযিন অতীব 

কিঠন িদেনও মাথা ঠা�া রােখন, অনয্সব িনিদর্� কাজ সােরন 

(যথা ‘শুিটং’), নতুন কতর্েবয্ এেগান (েজল েগেট যাওয়া) এবং 

সেবর্াপির অনয্েদর উ�ীিবত রােখন। এই েতা সিতয্কােরর ‘মাদার 

কােরজ’, িহ�ৎবাঈ! িটেনর নয়, সশরীর ই�ােতর তেলায়ার!

ঝঁুিক-৩

আ�মণ শুধু বাইের েথেক আেসিন, েভতর েথেকও এেসিছল, 

সংগঠেনর েভতর েথেকই। �াণি�য় েসই সংগঠন, নাটয্দল, যা 

গেড় তুলেত েশাভা অেনক কৃ�সাধন কেরেছন। পাঁেচর দশেকর 

�থমােধর্ িতিন বাংলা িসেনমার িনয়িমত ও জনি�য় অিভেন�ী। 

উ�ম-সুিচ�া জুিটর একছ� যুগ েসটা, এঁেদর জুিটর ছিব মােনই 

েসখােন েশাভা েসেনর অিনবাযর্ উপি�িত েযন। ‘অ�পূণর্ার মি�র’, 

‘সবার উপের’, ‘ি�যামা’, ‘িশ�ী’, ‘পেথ হল েদরী’, ‘সূযর্েতারণ’,... 

ছিবর গুরু�পূণর্ ি�তীয় নারী চির�িট �াণে�ে�ই েশাভা েসন। 

১৯৪৯’এ �থম মুি� পাওয়া ছিব ‘পিরবতর্ন ’এই সাড়া েফেল 

িদেয়িছেলন। এরপর িতন ধরেনর ছিবেত িতিন টানা সফল। এক, 

বা�ব ধমর্ী ‘আভা গাঁদর্’ ছিবর �ভাববাদী চির�, েযমন ‘নাগিরক’ 

‘িছ�মূল’ ‘রাতেভার’ ‘ডাকহরকরা’। দুই, শরৎ-কািহিনর 

জনি�য় িচ�ায়েন আেবগবহুল চির�। েযমন— ‘বামুেনর েমেয়’, 

‘েমজিদিদ’, ‘পেরশ’, ‘অভাগীর �গর্’। িতন, এই সময় বাংলা 

ছিবর মলূধারা জীবনীমূলক ছিবেত নাটকীয় মােপ করা চির�, 

‘িবদয্াসাগর’, ‘মহাকিব িগিরশচ�’, ‘ভগবান �ী �ী রামকৃ�’, 

‘নেদর িনমাই’, ‘ভিগনী িনেবিদতা’। বয্ি�গত জীবেন েশাভা েসন 

নাি�ক, অথচ রামকৃ�েদেবর জীবনিভি�ক ছিবেত তার করা মা 

সারদার চির�ায়ন েদেখ অিভেন�ী ভারতী েদবী মু� হেয় িগেয় 

বেলিছেলন, এ অিভনয় এেকবাের অনয্ ধারায়। আর রামকৃ� 

িমশেনর এক �ামীজী িচিঠ িলেখ জািনেয়িছেলন, ‘েশাভা েদবী, 

এত মা েদেখিছ, আপিনই আমােদর কােছ সবর্ে��, ‘‘সব িমিলেয় 

পাঁেচর দশেকর মাঝামািঝ এতটাই জনি�য় ও �থম সািরেত 

েশাভা েসন েয িতিন তখন এই হােতেগানা অিভেন�ীেদর একজন, 

িযিন হেয় ওেঠন লা� সাবােনর �য্ামার খিচত িব�াপেনর মুখ। 

�থম সািরর সব প�-পি�কা খুলেলই তখন েদখা েযত বাংলা-

ইংেরিজেত েসই িব�াপন। েশাভা েসেনর মুখ ও �া�র।

এইখান েথেক ‘িড-�য্ামারাইজড’ কেরিছেলন িতিন িনেজেক। 

ব�-অিফেসর তারকাদুয্িতেক িনিভেয় হেয় উেঠিছেলন জনগেণর 

িশ�ী। উৎপল দে�র মেতাই আর এক ‘অয্ািজেটটর’, আর এক 

‘ে�াপাগাি��’, এত তয্াগ, এত কৃ�সাধন েভালার নয়।

িক� ভুেল িগেয়িছেলন েকউ েকউ! আর তাই েসই রাতটা 

এেসিছল, েযিদন অিবচল মুেখ বেস েথেক দেলর অভয্�রীণ 

িমিটেঙ এেকর পর এক আ�মেণর েমাকািবলা করেত হেয়িছল 

েশাভা েসনেক। ঐ িমনাভর্ারই একিট ঘের। েসিদন তাঁর পােশ 

িচরসাথী উৎপল েনই। িতিন কারাগাের। িতিনও দেলর একাংেশর 

আ�মেণর িশকার। আর িতিন অনুপি�ত বেল তাঁর ভােগর 

আ�া� হওয়াটাও বকু েপেত িনেত হে� েশাভা েসনেক! জীবেনর 

সবেচেয় বড় িবপযর্েয়র িদেন।

ঘটনাটা ঘেটিছল উৎপেলর ি�তীয় ে��াির ও জািমেনর মুি�র 

কােল। সালটা ১৯৬৮। তার িঠক আেগর বছর ১৯৬৭’র নেভ�র 

�থম যু��� সরকার বািতল হেলা। আর ইসমাইল মােচর্ে�র 

‘গুরু’ ছিবর ‘শুিটং’-এ েবাে� িগেয় তাজ েহােটল েথেক ২৪ 

িডেস�র রােত ে��ার হেলন উৎপল দ�। তাঁেক ২৬ িডেস�র 

িনেয় আসা হেলা দমদম েস�াল েজেল। আেগর ে�িসেডি� েজল, 

এবার েস�াল েজল। ইসমাইল মােচর্� নামী �েযাজক-পিরচালক। 

িদি�র সেবর্া� �ের তাঁর খঁুিটর েজার সুিবিদত। ‘গুরু’র মূল চির� 

উৎপলই করেছন। তাঁর ে��ািরেত ছিব েভে� যায়, এই ভেয় িতিন 

সেচ� হেলন ও �ভাব খািটেয় উৎপেলর মুি�র বয্ব�া করেলন। 

উৎপলেক িলেখ িদেত হেলা, এই ছিবর শুিটং চলাকালীন িতিন 

আর কলকাতায় আসেত পারেবন না এবং েকানও রাজৈনিতক 

কমর্কাে� িনেজেক জিড়ত করেবন না।

স�বত উৎপল এিটেক আপিতক বয্ব�া িহসােবই 

িনেয়িছেলন। একটা ‘পয্ােসজ টাইম’ পােবন িনেজেক ও িনেজর 

কাজেক গুিছেয় িনেত, এমনটা েভেব, তাঁর নাটেকর পর নাটক 

িব�বীেদর আেবগ�বণ বা ‘একব�া’ না হেয় েকৗশলী ও ‘েগিরলা’ 

প�িতেত ভিবষয্েত ‘দু-পা-এেগােত এখন এক-পা িপেছাও’ র 

নীিতেত বারবার িব�াসী হেত বলা, এই কিঠন পিরি�িতেত রা�ীয় 

শি�র েমাকািবলা করেত িগেয় িনেজও তাই হেত েচেয়িছেলন 

হয়েতা। একথা িন�য়ই েকউ িব�াস করেবন না, উৎপল দ� 

‘বদেল’ িগেয়িছেলন। তা েগেল ঐ কারাবােসর কােল বেসই 

�বল ঝঁুিক িনেয় িতিন িলখেতন না ‘যু�ং েদিহ’র মেতা নাটক, 

েযখােন এেদেশর যু�-রাজনীিতর ভ�ািমেক �বল সাহিসকতার 

সে� ফালাফালা কের েদওয়া হেয়েছ। উৎপল দ�েক তৃতীয়বার 

ে��ার করার উেদয্াগ শুরু করা হেয়িছল সােতর দশেকর েগাড়ায় 

‘দুঃ�ে�র নগরী’ করার পের। নানা কারেণ তা সফল হয়িন। এই 

ে��ার-উেদয্াগ তৃতীয়বার তার আেগ সংগিঠত িছল েস নাটক। 

অথচ উৎপল দ� ‘পালেট েগেছন’, এমনতর অিভেযাগ তুেল এই 

সমেয়ই আসের নামেলন তাঁরই িকছ ুসাথী। তাঁেদর পাতা ফাঁেদ পা 

িদেলন অ�প�াৎ না-ভাবা আরও কেয়কজন। পরবতর্ীেত উৎপল 

দে�র সে�ই এলিটিজ েছেড়েছন বা পের নানা উপলে� উৎপল 

দে�র সে� িনেজর সাহচেযর্র কথা িনেয় �ৃিতচারণ কেরন, এমন 

দু’িতনজেনর ভূিমকাও েসই রােত ও তার আেগ-পের িছল অতীব 

দুঃখজনক।

ইিতহাস অেনক দাগ মুেছ েদয়। ইিতহাস সব দাগ মেুছ েদয় 

না। �য়ং উৎপল দ� িলেখেছন, ‘‘েনতৃ� �মতার সবেচেয় বড় 

পরী�া আসত যখন দেলর িকছ ুযশকামী বা অসৎ বয্ি� েজাট 

েবেঁধ রােতর পর রাত িমিটেঙর নােম কুৎসার বনয্া বওয়াত বা 

সাধারণ সভায় ��াব তুলত, আমােক এবং �ীমতী েসনেক দল 

েথেক বিহ�ার করা েহাক, কারণ এরা কাউেক েকানও পয়সা 

েদয় না। রিববার দুেটা েশা করার পর রাত দশটায় বসতাম এসব 

গালাগাল শুনেত, েভােরর আেলা না েফাটা পযর্� চলত এেকর 
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পর এক ব�ার হু�ার। তখন েদেখিছ �ীমিত েসেনর অসীম 

ৈধযর্ কখনও চটেতন না িতিন। বা আেবগািতশেযয্ েকানও 

করুণ িমনিতও কখেনা কেরনিন। ঠা�া মাথায় িহসাব তুেল 

�িতিট তেকর্র মীমাংসা করেতন। যুি�র সাহােযয্ খ�ন করেতন 

িভি�হীন অিভেযাগগুিল... ‘কে�াল’ নাটক ব� করার উে�েশয্ই 

এইসব অভয্�রীণ েগালেযাগ চরেম ওেঠ।’’

ওপর-ওপর পড়েল এর েভতর েকউ েক�ার স�ান েপেত 

পােরন, েকউ েকউ হােত েপেয় েযেত পােরন িবপ� িশিবরেক 

রাজৈনিতক আ�মেণর কাঁচা ‘েবামা’র রসদ। িক� এখােনই 

উৎপল-েশাভার রাজৈনিতক দী�ণ। এরপর পিরি�িত িবে�ষেণ 

উৎপল দে�র কলম কী িলখেছ েদখুন— ‘‘একটা নাটয্দল এই 

সমােজর �ভােবর বাইের েতা নয়, ে�িণগত নানা েদাষ িনেয়ই 

িশ�ীরা আেসন নাটক করেত’’। চুড়া� বয্ি�গত িবেরােধর 

গ�েকও িতিন পিরণত করেছন ে�িণগত �� ও ৈম�ীর িশ�ার 

এবং এরপর আর একিট লাইন েযাগ করেছন। ‘‘তােদর সিঠকভােব 

পিরচালনা কের �ীমতী েসন বহুবার �মাণ কেরেছন েনতৃে�র 

গুণাবলী তাঁর রেয়েছ েষােলা আনার �ােন আঠােরা আনা।’’

আসেল েশাভা েসেনর আ�কথা ‘�রেণ িব�রেণ নবা� েথেক 

লালদুগর্’র ভূিমকা িলখেত বেস উৎপল কলেম সবর্াে� েয েশাভা 

েসেনর কথা উেঠ এেসেছ, েস েশাভা েসন অিভেন�ী নন, েস 

েশাভা েসন সহধিমর্ণী নন। েস েশাভা েসন �থমত সংগঠক, এখােন 

‘সংগঠক’ কথাটা শুধু একটা ‘সাইনেবাডর্’ গড়া নয়। ‘সংগঠক’ 

অেথর্ িনেজর কােজ একটা সমবায় আনা আর েসখােন শৃ�লা’েক 

�াপন করা। িযিন িশ�ী, তার েযন িহেসিব হেত েনই, পাঁচজনেক 

সে� িনেয় চলার বাধয্বাধকতা েনই, এমনকী শৃ�লা েমেন চলারও 

�েয়াজন েনই— এই কুসং�াের পীিড়ত হেয়েছ বাংলার নাটয্শালা, 

এই সমােলাচনাপ�িট েয শুরুেতই েপশ কেরন উৎপল দ�, তার 

কারণ েশাভা েসেনর িবরুে� মূতর্ �িতবাদ। একটু মজার েশানােলও 

হয়ত অ�াসি�ক হেব না এটা েলখা, খাওয়া দাওয়ার বয্াপাের খুবই 

অিমতচাির িছেলন উৎপল। অথচ তাঁর পােশ কািটেয়ও সারা জীবন 

খাওয়া-দাওয়ার বয্াপাের, েযাগবয্ায়াম শরীরচচর্ার বয্াপাের অতয্� 

শৃ�লাব� িছেলন েশাভা েসন। তাঁর দীঘর্ জীবেনর রহসয্ও হয়ত 

েসইখােনই। িতনিট বই েশাভা েসন িলেখেছন বা বেলেছন। ‘�রেণ 

িব�রেণ...’, ‘ওঁরা, আমরা, এরা’ (িনেজর সমেয় েদখা অনয্ 

অিভেন�ীেদর �িৃতচারণ), ‘আমার উৎপল’ (অরূপ মুেখাপাধয্ায় 

অনুিলিখত সংি�� আ�জীবনী)। �িতিটেতই এেকর পর এক 

বাধা িডিঙেয় চলার ধারাবািহক কা  িহিন। শৃ�লা আর সাহিসকতােক 

হািতয়ার কের। ব�ত বলা যায়, শৃ�লা ছাড়া আর িকছুই েযন তাঁর 

হারাবার িছল না জীবেন। হারানওিন।

আর িতনিট বইেতই িনেজর কথা বেলেছন। িক� তা বলেত 

িগেয় বারবার সাথর্কভােব েদিখেয়েছন, িনেজর েথেকও বড় কের 

েদিখেয়েছন িনেজর সময়েক। আর েসই সময়— রেথর েসনাপিত 

উৎপলেক, েযন িতিন িনেজ িকছু না, তার সময়, তাঁর উৎপলই 

তাঁেক গেড় িনেয়েছন, গভীর রাজৈনিতক বী�ণ ও মাকর্সীয় 

ব�বাদী অিভ�তা ছাড়া িনেজর জীবনেক এমনভােব পযর্ােলাচনা 

করা স�ব নয়। জানেতন আ��িত�ার িনরাপদ পথ েছেড় বহু 

মানুেষর সমবােয় িগেয় েমলাটা ঝঁুিকর। তব ুিতিন েসটা কেরেছন, 

তাই তাঁর জীবনীর নােমও থােক ‘নবা� েথেক লাল দুগর্’-এ যা�ার 

িব�ার। 

গণনােটয্র ঐিতহািসক ভূিমকার �িত ��াশীল হেয়ও, 

তােকই িনেজর জীবেনর িভি���র বেল েঘাষণা কেরও একটা 

সমােলাচনা েরেখ িগেয়েছন। তাঁর েচােখ ধরা পেড়িছল গণনােটয্র 

েভতর সাংগঠিনক শৃ�লার দঢ়ৃতার অভাব িছল। কাজকমর্ িছল 

িকছটুা ছাড়া-ছাড়া। তাই হয়েতা ‘নবা�’র পের েয উ�তায় যাবার 

কথা িছল এই �বাদ�িতম সংগঠেনর, তা হয়িন। এে�ে� অবশয্ 

সাং�িতক ��েক এিগেয় িনেয় যাওয়ার পািটর্ েনতৃে�র এলিটিজ’র 

হেয় ‘ময্াকেবথ’ করেত ডাক েপেয় (১৯৫৪) িতিন খঁুেজ েপেলন 

েসই কািঙ্�ত শৃ�লা, অেনক পের যখন এলিটিজ’েত ‘িততাস 

একিট নদীর নাম’ হে�, তার একিট চির� করেত এেসেছন 

িবজন ভ�াচাযর্, আর েসই নাটেকর একটা অনবদয্ সফল েচহারা 

উপ�ািপত হে�, েশাভা েসেনর ধারাবণর্না পড়েত পড়েত ‘িবটুইন 

দয্ লাইন’ বঝুেত পাির িতিন এই নাটকেক েদখােত চাইেছন 

গণনােটয্র উ�রপেবর্ চূড়া� পিরণিত িহসােব। িবজন ভ�াচাযর্, 

েকৗম জনজীবন, আ�িলকতা, �েসিনয়াম েভেঙ েবিরেয় আসা। 

েলাকগান, একদল শি�শালী িশ�ী, তার সে� যিদ েযাগ হেতা 

শৃ�লার েলৗহদঢ়ৃতা, গণনােটয্র ‘নয্ােরিটভ’ চুড়া� িশখর �শর্ 

করত। �� গলায় সংলাপ বলেতন েশাভা। �� বাচেন কথাও 

বলেতন িতিন।

ঝঁুিক-৪

জ� ১৯২৩-এর ১৭ েসে��র । পূবর্বে�র ফিরদপুর আর 

ঢাকায় েকেটেছ েছেলেবলা েশাভা েসেনর। যথা�েম িনেজর বািড় 

আর মামার বািড়েত তারপর বছর চােরক পার হেত  কলকাতার 

িচৎপুের ভাড়া বািড়েত চেল আসা। পের আবার যুে�র সমেয় 

একবার িফের যান পূবর্বে�। কািটেয় আেসন িকছিুদন।

িচৎপুের ভাড়া বািড়র এলাকাটা ভােলা নয় বুেঝ বাবা 

পিরবার সেমত চেল েগেলন টালায়। েয বািড়েত েগেলন, তার 

েপছনিদেকই িছল িব�বী যুবকেদর এক আ�ানা। এক সকােল 

পুিলিশ ত�ািশ হেলা েসখােন। এই েছেলেদর জনয্ মেন-মেন এক 

অবুঝ ভােলাবাসা েবাধ কেরিছেলন েশাভা। এই েমেয়ই অিভেন�ী 

জীবেন একিদন েয করেব ‘েফরারী েফৗজ’, তা েবাধহয় েসই িদনই 

িঠক হেয় িগেয়িছল।

এরপর পিরবার চেল এেলা নতুন ভাড়াবািড়েত। কেলজ 

ি�ট আর হয্ািরসন েরােডর সংেযাগ�েল। েশাভা ভিতর্ হেলা তার 

�থম �ল হির েঘাষ ি�েটর বীণাপািণ পদর্া হাই�েল। েসখােনই 

�থম নাটেক হােতখিড়। তারপর কেলজ। এ পাড়ােতই েবথুন 

কেলজ। ইেকানিম� পড়েত েঢাকা। কেলেজ অিভনয় ‘সীতা’ বা 

‘েশষর�া’র মেতা নাটেক। গলা ভারী িছল বেল েপেতন েছেলেদর 

চির�। উ�র কলকাতায় থাকেলও বািড়র শাসেনর জনয্ িথেয়টার 

পাড়ার নাটক িক� েসভােব েদেখনিন। তােত অবশয্ পের সুিবধা 

হেয়িছল। তাঁর অিভনেয় েসভােব কারও ছাপ পেড়িন।
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আর এই সময়ই হঠাৎ িঠক হেয় েগল িবেয়। পা� েদব�সাদ 

েসন। এক সময় িব�বী িছেলন। বছর ছেয়ক েসই সুবােদ েজলও 

েখেটেছন। তখন চাকির করেছন এক িসেম� ফয্া�িরেত। 

পড়াশুনা েছেড় এমন পাে�র সে� িবেয়েত েশাভার মত িছল না। 

িনেজর আ�কথায় এ �স� অকপেট িলেখেছন িতিন। িলেখেছন 

এই সময় িতিন ‘আ�ান’ জািনেয়িছেলন পিরিচত এক দাদা�ানীয় 

ব�ুেক। যিদ েস এিগেয় আেস, ঘেটিন তা, তাই ১৯ বছর বয়েস 

এক বষর্ামুখর স�য্ায় িবেয় হেয় েগল েশাভার বাবার িনধর্ািরত 

পাে�র সে�।

এই িববািহত জীবেনই িব এ পড়া। এই সমেয়ই পিরিচত 

এক কুটুে�র গণনাটয্ নাটক  করেত যাওয়া। ‘নবা�’ �েযাজনার 

��িত চলেছ তখন। সবই চলিছল িঠকঠাক, িক� িববািহত 

জীবন ধীের ধীের দুিবর্ষহ হেয় উঠল েশাভার জনয্ �ামী িছেলন 

সে�হবািকত��। তা েপৗেঁছ েযত শারীিরক িনযর্াতন অবিধ, 

পরী�ায় বসা বা নাটক করা সেবেতই আপি�। আর এই সময় 

সে�েহর উপল� হেয় উঠল গণনােটয্র সাথী ঋি�ক ঘটক। েয 

ঋি�কেক বরাবরই িনেজর ভাইেয়র মেতা ে�হ করেতন েশাভা। 

�ামীর এই আচরণ এবং বারবার েছেড়-চেল যাওয়ার হুমিক 

েশাভােক তখন েঠেল িদি�ল চরম এক আিথর্ক অিন�য়তার 

মুেখামুিখ। ততিদেন তাঁর একিট পু�স�ানও হেয়েছ। আর এই 

সমেয়ই দুিট ঘটনা ঘটল।

এক, েশাভা িসেনমায় কাজ েপেলন। গণনােটয্র িশ�ীেদর 

িনেয় ‘িছ�মূল’ ছিব করিছেলন িনমাই েঘাষ। েসই ছিব করেত 

করেতই ডাক েপেলন সেতয্ন বসুর কাছ েথেক। িতিন ‘পিরবতর্ন’ 

করেবন। ‘বরযা�ী’ িহট হওয়ায় তাঁর তখন খুব নামডাক। এই 

ছিবর পর আর েশাভা েসনেক িফের তাকােত হয়িন। িপছ ুিপছইু 

এল অজয় কেরর ছিবর ডাক।

আর এই সময়ই ডাক এল উৎপল দে�র এলিটিজ েথেক, 

গণনােটয্ েলিড ময্াকেবথ কেরেছন েশাভা। েসই সূে� ডাক। 

এলিটিজ’েত এবার উৎপল ‘ময্াকেবথ’ করেছন। সারা জীবেন 

েমাট িতনবার এই চির� কেরেছন েশাভা েসন। েশষবার ১৯৭৫’এ 

ইি�রা গা�ীর জরুির অব�া জািরর ে��াপেট �মশ বয়েস �ায় 

ছ’বছেরর েছাট উৎপলই বয্ি�� গুেণ হেয় দাঁড়ােলা েশাভার 

অশা�-জীবেনর �বতারা, গুরুও। এই সময় িকছিুদন উৎপল 

েপইং েগ� িহসােব িছেলন েশাভার বািড়েত। িক� েদব�সাদ 

েসেনর সে� েশাভার অশাি� যখন চরেম উৎপল চেল যান 

িটেভািল েকােটর্। েসখােন থাকা েবশ বয্য়বহুল হে� বেল উেঠ 

চেল আেসন িমনাভর্া িথেয়টাের িতন তলায় এক ঘের। ১৯৬১ 

সােলর ২৯ মাচর্ উৎপল দে�র জ�িদেন েশাভা েসন আর উৎপল 

দে�র কাগেজর িবেয় হয়। তার আেগ েদব�সােদর সে� আইনত 

িবে�দ হেয়েছ েশাভার। দু’জেনর বাঁধা আয় বলেত তখন েশাভা 

েসেনর টািলগে�র বািড়িটর ভাড়া বাবদ পাওয়া মািসক মা� ২০০ 

টাকা। আর িসেনমা েথেক েযটুকু আেস। নাটক ‘িহট’ হেলও 

লাভ েনই। কারণ েসখান েথেক কদািচৎ গািড়ভাড়া ছাড়া িকছইু 

েমেল না। লােভর টাকা যায় িলেজর টাকা েমটােত। দল নাটক 

করেলও হল িলজ দেলর নােম হয়িন। কারণ দেলর নােম িলজ 

হেল পরবতর্ীেত টাকাকিড় আদােয় জিটলতা হেত পাের। এই 

ভেয় মািলক ক�রচাঁদ ৈজন রািজ হনিন। ফেল িনেজর নােম 

৯৯ বছেরর জনয্ িলজ িনেয়িছেলন উৎপল দ�। আর এই টাকা 

পিরেশাধ করেতই বয্ি�গত জীবেন অমানুিষক পির�ম করেত 

হেয়েছ তাঁেক, কখনও িহি� িসেনমায় অিকি�ৎকর ছিবেত কাজ 

করা, যা�াদল েখালা, পালা েলখা ইতয্ািদ। সমানতােল সং�াম 

চালােত হেয়েছ েশাভােকও। েমেয় িব�ি�য়া তখন বড় হে�।

আজীবন দু’জন অিভেন�ী তাঁেক মু� কের েরেখেছ। এক 

�ভা েদবী। িশিশর কুমােরর অিভনয় সি�নী। একবার িশিশরবাবুর 

‘আলমিগর’এ ‘অিভনেয় সুেযাগ েপেয়িছেলন েশাভা’। এক রাি�েরর 

উিদপুির। তােতই মু� িশিশরবাবু বেলিছেলন, ‘‘এ েমেয় অেনক 

দরূ যােব।’’ তেব গণনাটয্ ঘিন� দল নাটয্ চে�র যখন �ভা েদবী 

িনেজ েথেক এেলন কাজ করেত ‘কল�’ নাটেক, তাঁেক পাশ েথেক 

েদেখ অেনক িশেখেছন েশাভা, িব  েশষত েকমনভােব কাঁদেত হয়, 

েকাথা েথেক েজাের কথা বলেত হয়। িশেখেছন ‘বামুেনর েমেয়’ বা 

‘নাগিরক’ ছিবর েসেটও। এই েজার িদেয় সংলাপটা উ�ািরতভােব 

বলার একটা িনজ�তা এেনিছেলন েশাভা েসন। িনজ� অিভনয় 

‘িসগেনচার’। সে� িছল গলার েমৗিলক� আর উৎপল-কলেম 

েতজীয়ান সব চির�। আটিট চির� িবেশষত ি�য় িছল তাঁর। 

কৃ�াবাঈ (‘কে�াল’), ক�রী (‘মহািবে�াহ’), উিমর্লা (‘সূযর্িশকার’), 

�ািলন (‘�ািলন ১৯৩৪’), মাদার কুরাজ (‘মাদার কুরাজ), েযাগমায়া 

(‘একলা চেলা ের’), মািরনা (‘লালদুগর্) আর এর সে� অবশয্ই যু� 

হেব েলিড ময্াকেবথ। েশষিদেক ‘নীল-সাদা-লাল’ নাটেক মাদাম 

বযু্েনার চিরে� তাঁর অিভনয় বহু দশর্েকর মেন কালজয়ী উপনয্াস 

‘এ েটল অব টু িসিটজ’-এর মাদাম িডফােজর্র িবখয্াত চির�েক 

�রেণ আনেতা, একইরকম দৃঢ়সংক� চির� িছল ‘বয্ািরেকড’ 

এর মাদাম ইে�বর ৎসাউিরৎস চির�িটও। আর ‘িততুিমর’ নাটেক 

জ�ালী কামারনীর চিরে� �িতেশাধ�ৃহা, ে�হ আর মেনািবকেলর 

েয অভািবত িম�ণ িতিন ঘটােতন চির�ায়েন, সংলাপ বলার ঢেঙ 

এেনিছেলন এক আচি�েতর ৈশলী, তা েদখেল গােয় কাঁটা িদত।

েশাভা েসেনর ি�তীয় ি�য়তম অিভেন�ীর নাম িছল েহেলনা 

ভাইেগল, ে�খট-প�ী, জামর্ািনেত িগেয় তাঁর সা�াৎও েপেয়েছন। 

আলাপ হেয়েছ। চমিকত হেয়েছন েজেন েয েহেলনার জীবেনর 

�রণীয়তম িদন ে�খেটর সে� আলাপ হওয়ার িদনটা নয়, বরং তা 

হেলা ১৯৩২-এর েম িদবেস �থম �িমক িমিছেল হাঁটার িদনটা। 

অিভনয়   ৈশলীর আ�জর্ািতকতার জনয্ তাঁেক অেনেক বলেতন 

ভারেতর ভাইেগল। েজেন মজা েপেয়িছেলন, কতরকম রা�া 

েরঁেধ ে�খটেক খাওয়ােতন েহেলনা। জীবেনর এই সরসতার িদকটা 

ছাড়েত পােরনিন েশাভাও। তাঁর আ�কথাও িলখেত েভােলনিন 

িমনাভর্ার পিরতয্� সাজঘের রা�ার খাতা খঁুেজ পাওয়ার গ�। নানা 

অবসের েদেশ িবেদেশ নানারকম িকছ ুখাওয়ার গ�। েদখার গ�।

‘েটাটা’য় ক�রীবাঈ চিরে�  অিভনেয় িতিন এেনিছেলন 

েহেলনা �শর্। পের েতা ‘মাদার কুরাজ’ েথেক হেলা ‘িহ�তবাঈ’। 

আজীবন িতিন ‘িহ�তবাঈ’।

শা গ ২০



 162

এক

 

গণমাধয্ম বা িমিডয়া েয েকন েসাশাল নয় েসই �ে�র উ�র এিড়েয় 

িগেয়ই েসাশাল িমিডয়ার জনি�য়তা েবেড়েছ। ৮০’র দশেকর পরবতর্ী 

পৃিথবী যখন নতুন কের ‘ওয়ান ডায়েমনশয্নাল ময্ান’-র মন�� �চাের 

মােত তখনই েবাঝা যাি�ল মুনাফার সং�িত আেরকবার মানুেষর মাথা 

দখল করেত চাইেব। েসই দখল সহেজ হেব না কারণ িহটলাির কায়দায় 

েমৗতাত আর জমেব না। তাই পঁুিজবােদর �েয়াজন িছল এমন িকছরু 

যােত মানুেষর নয্াযয্ অিধকােরর লড়াইেক েভাঁতা করেত একক বয্ি�র 

‘�াধীনতা’র ধারণােক বয্বহার করা যায়। তাই েমৗিলক িব�ান গেবষণার 

চাইেত �যুি�র গেবষণায় অেনক েবিশ িবিনেয়াগ করা শুরু হেলা। 

ই�ারেনট �যুি�েক ১.০-র অব�া েথেক ২.০-েত উ�ীত করা হয়, 

উে�শয্ িছল �যুি�র িবপণন- বািণিজয্কীকরণ। এর আেগই বয্বহার 

হেত শুরু হয় ইন�য্া� েমেস�ার, �াইপ ইতয্ািদ। ওেয়ব ২.০-র 

েজাের ই�ারেনট �যুি� বয্বহারকারীর সংখয্া অেনকগুণ বািড়েয় 

েনওয়ার সুেযাগ ৈতির হয়, েসাশাল িমিডয়ার �যুি�গত পরী�া-

িনরী�া চেল মূলত িব�িবদয্ালেয়র �া�ন (অয্ালামিন) িশ�াথর্ীেদর 

‘আ�া’ েদওয়ার জায়গা এবং িকছ ুেকা�ািনেত কমর্চারীেদর মেধয্ 

িনজ� (এনি�পেটড) েযাগােযােগর মাধয্ম িহসােব। ২০০৪ সােল 

বাজাের এল েফসবকু, ‘০৫-এ ইউিটউব’, ‘০৬-এ টুয্ইটার’ এবং 

‘০৯ নাগাদ েহায়াটসয্াপ’। এছাড়া আরও িকছ ুওেয়বসাইট থাকেলও 

এই িতনিট েসাশাল িমিডয়া হয্াে�েলর নাম িবেশষভােব উে�খ করা 

হেলা কারণ আমােদর েদেশ এগুিলর জনি�য়তাই সবর্ািধক। বতর্মােন 

ই�টা�ামও েসই জনি�য়তা েপেয়েছ।

দুই

 গণমাধয্েমর তুলনায় েসাশাল িমিডয়ার জনি�য়তা বিৃ�র মূল 

কারণ— এখােন মতামত িবিনময় সহজ এবং তাৎ�িণক (ইন�য্া�)। 

সহজ এই কারেণ েয �খয্াত েকানও সংবাদমাধয্েম �চািরত খবর 

িকংবা স�াদকীয় অব�ােনর িবরুে� েকানও মতামত িলেখ 

পাঠােনার সুেযাগ থাকেলও েসইসব কথা �চািরত হওয়ার সুেযাগ 

অেনকটাই কম। নয়া উদারবাদী জমানায় অনয্ সম� �ািত�ািনক 

আিভজােতয্র মেতাই যাবতীয় গণমাধয্েমর েকৗলীনয্ও ভয়াবহভােব 

আ�া� হয়। একিদেক েমধা ও কলেমর বাজারেক েসাজাসুিজ দখল 

কের মুনাফার সং�িত, আেরকিদেক মু�বাজার বে�াবে�র িবরুে� 

সম� মতামতেকই েকাণঠাসা করার রাজনীিত চেল তলায় তলায়। এর 

িবরুে� েয েকানও িকছইু ‘ওেপন িসে�ট’-র কায়দায় েসনসডর্ হেত 

েশৗিভক েঘাষেশৗিভক েঘাষ

েসাশাল িমিডয়া, 

বয্ি��াধীনতা

আর 

কিমউিন� পািটর্

‘ি�ডম �ম বনাম ি�ডম টু’

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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শুরু কের। ে�ােতর িবরুে� েমধাসমৃ� িচ�াভাবনােক দেূর সিরেয় 

রাখার জাঁতাকেল �াভািবকভােবই সাধারণ মানুেষর সহজ মতামত 

আরও েবিশ রু� হয়। েসাশাল িমিডয়া িঠক এই জায়গােতই কাজ 

কের। েবৗি�ক চচর্ার জগেত দশর্ন, অথর্নীিত েথেক শুরু কের যাবতীয় 

�পদী �ানভা�ারেকই বািতেলর খাতায় েঠেল েদওয়া শুরু হেয়িছল, 

বয্ি��াধীনতার অিছলায় ঘুরপেথ িনকৃ�তম মতামতও িনেজর 

সমানািধকার �িত�ার সুেযাগ েপল েসাশাল িমিডয়ায়। জনি�য়তার 

নােম েমধার বাজাের আসেল অ�ঃসারশূনয্ অল�ােরর পশরা সাজােনা 

েগল। তাই েকানও টুয্ইট বা েপাে� আসেল িক রেয়েছ েসকথা িপছেন 

পেড় রইল, রাইিজং �ারেদর খাতায় নাম ওঠার একমা� মাপকািঠ 

হেলা  লাইক’র সংখয্া, েশয়ার’র পিরমাণ। নয়া-উদারবােদর িনজ� 

সং�িত আেছ। একিদেক সহজ কথার জনি�য় েমাড়েক গভীর 

ভাবনােক �মাগত দূের েঠেল েদওয়া, আেরকিদেক মানুষ পেড় না, 

পড়েতও চায় না— জােন না, জানেতও চায় না জাতীয় নয্ােরিটেভর 

িনমর্াণ। একটা সহজ কথােতই এমন জীবনদশর্েনর উে�শয্ পির�ার 

হেয় যায়— এেত কার লাভ? কােদর লাভ? সহজ কথার চােপ জরুির 

িচ�াভাবনা, অগভীর, দািয়��ানহীন, সরল মতামেতর �াধীনতার 

চােপ ঐিতহািসক সতয্ এবং ‘স�া ও সু�র’ নামক বীভৎস অস�েবর 

দাপেট েমধা এবং িশ�সািহেতয্র হতয্ার চাইেত েবিশ িকছ ু েসাশাল 

িমিডয়া এখনও আমােদর িদেত পােরিন।   

 িতন

 তবু এই িমিডয়া িনেয় আেলাচনা েকন? কারণ এই িমিডয়া 

বয্বহার কেরই সংকট�� অব�ায় েকান েরাগীর জনয্ একা� জরুির 

রে�র েডানার েজাগাড় করা স�ব, অি�েজন িসিল�ােরর েখাঁজ 

পাওয়া স�ব। এই িমিডয়ার েজােরই দু�াপয্ পা�িলিপ অখয্াত 

েকানও এলাকার ভাঙা ঘেরর েকান েথেক মুি� েপেয় ছাপাখানার 

আেলা েদেখ। এরই বয্বহাের লকডাউেনর সময় েপেট িখেদ েচেপ 

রাখা পিরবার জানেত পাের তােদর জনয্ অনয্রা খাবার পািঠেয় িদেত 

পাের। অসামানয্ েকানও ব�তা যা যত েবিশ মানুষ েশােনন ততই 

ম�ল— �ািনক সমসয্ার বাধয্বাধকতার বাধা কািটেয় হাজার হাজার 

জেনর কােছ েপৗঁেছ েদওয়া যায়। আসেল �যুি� স�েকর্ দিৃ�ভি�, 

অব�ান এগুেলাই িনধর্ারণ কের েসই আিব�ার কােদর হািতয়ার হেব, 

িকভােব েসই হািতয়ার কাজ করেব। ভারতীয় ভাষাসমুেহর ভা�াের 

সূ�তার অনুভব িকি�ত েবিশ, তাই অেনয্র িবরুে� যা �েয়াগ করা 

যায় তােকও দুই ভাগ করা হয়। একিট হেলা অ�— যা �েয়ােগর আেগ 

এবং পেরও েযা�ার হােতই রেয় যােব, আেরকিট শ�— যা �ি�� হেব 

অথর্াৎ ছুেঁড় মারা হেব। িচরায়ত িকছু িবষয় মেন রাখা জরুির, �ান 

আসেল অ�— �ােনর বিহঃ�কাশ হেলা শ�। তাই িশ�, সািহতয্, 

রাজনীিত বরাবর মানুেষর মােঝ (সামািজক জীবেন) পরীি�ত হেয়েছ, 

েসই �ি�য়া সবর্দাই দীঘর্েময়ািদ। আজেকর দুিনয়ায় মুল চািলকাশি�র 

নাম লি�পঁুিজ। অিত-�ত মুনাফাই তার মূল �বণতা, তাই েয েকানও 

দীঘর্েময়ািদ পিরক�নাই েসই বয্ব�ার অপছ�। এমন বে�াব� 

িটিকেয় রাখেত জনসাধারণেক েযনেতন �কােরণ �তঃ�তর্ কের 

েতালা পঁুিজবােদর বাধয্বাধকতা আর তাই েসাশাল িমিডয়া। আবার 

িঠক একই কারেণ আমােদর, কিমউিন�েদর এই �সে� সেচতন 

থাকার �েয়াজনীয়তা। কিমউিন� পািটর্র িলফেলট, কাগজ, বইপ� 

িবষয়টা েকন গুরু�পূণর্ েসই িনেয় েলিননেক মাথা ঘামােত হেয়িছল, 

আমরা িশেখিছলাম ওরা কাগেজর েজাের জনগণেক ভুল েবাঝােব, 

আমােদর কাগজ িঠক তার িবপরীেত েহঁেট জনগণেক সংগিঠত করার 

ভূিমকা পালন করেব। কিমউিন� পািটর্র কাগজ শুধু িব�বী সািহেতয্র 

�চার কের না, সংগঠেকর ভূিমকাও পালন কের। েলিনেনর িশ�া 

মাথায় িনেয়ই আজেকর দুিনয়ায় জনগণেক যা িকছ ু�ভািবত করেত 

পাের, �ভািবত কের েসইসব িকছেুত আমােদর ভূিমকা পালন করেত 

হয়, হেব।

চার

 আমােদর মূল কােজর অনুসারী হেয়ই েসাশাল িমিডয়ােত কাজ 

করেত হয়। মাথায় রাখেত হেব এই িমিডয়া, তার িপছেনর �যুি� 

সবটাই পঁুিজ বা আরও িনিদর্� কের বলেল লি�পঁুিজ িনয়ি�ত। েসাশাল 

িমিডয়ার ওেয়বসাইট েকা�ািনগুিলর মুনাফা যত�ণ সুিনি�ত 

থাকেব, তারা েকান কােজই বাধা েদেব না। েসই মুনাফা আেস 

িব�াপন েথেক, অথবা সরাসির অেথর্র িবিনমেয় (�নসডর্ েপা�)। 

সুতরাং একটা িবষয় ভুলেল চলেব না, সং�ােমর অনয্ ময়দােনর 

মেতাই েসাশাল িমিডয়ােতও মূল লড়াই েসই পঁুিজর িবরুে�ই। তার 

সােথই লড়েত হয় পঁুিজর সহেযাগী হািতয়ারগুিলর িবরুে�। ভুল/

িমথয্া তেথয্র �চার, ঘৃণার সং�িত, বয্াি��াধীনতার নােম যেথ�াচার 

এমনিক অেহতুক ন�তাও েসই তািলকায় রেয়েছ। হােত ধরা েমাবাইল 

বা টয্াব নােমর য�িট েকন ‘�াটর্ িডভাইস’ েসকথা বুঝেত হয়। ইউজার 

িবেহিভয়ার (ই�ারেনট বয্বহার কের যা যা সাচর্ করা হে� েসই তথয্) 

পযর্ােলাচনা কের ওেয়বসাইেটর মািলকেক সিঠক খবর িদেত পাের 

বেলই েমাবাইলিট �াটর্। েকান েকান িব�াপন আমােদর ইেমইল, 

েফসবকু বা েহায়াটসয্ােপ পাঠােত হেব তারই উে�েশয্ কাযর্ত আিড় 

পােত পঁুিজবাদ। অথচ এরাই দুিনয়াজুেড় বয্ি��াধীনতার �চার 

চালায়। আসেল মুনাফার দশর্ন সবাইেকই ‘েপােটনিশয়াল কা�মার’ 

ছাড়া আর েকানও ভুিমকায় েদখেত চায় না। েজাগান বািড়েয় চািহদার 

স�ট েমাকািবলার মেতা আজগুিব মতামেতর পে� সমথর্ন আদায় 

করেতই কখেনা স�ােহর িবেশষ িদেন েকনাকাটায় অ�াভািবক ছাড়, 

মােসর েশেষ যখন পেকেট ের� কম িঠক তখনই ধামাকা বা ওইরকম 

যােহাক একটা িকছ ুবেল নূয্নতম জরুির স�য়টুকুও িনঙেড় েবর কের 

েনওয়া। এইসব কথাবাতর্া অথর্নীিত বেল মেন হেত পাের, আসেল 

বাজার অথর্নীিতর সবচাইেত কাযর্করী �চার হয় েসাশাল িমিডয়ােতই।

 পাঁচ

েসাশাল িমিডয়া স�েকর্ কিমউিন�েদর অব�ান এবং দিৃ�ভি� 

পঁুিজবাদী সমাজবয্ব�ায় �যুি� ও তার বয্বহার স�েকর্ অব�ােনর 

চাইেত আলাদা িকছু নয়। বয্াপক জনসাধারেণর অংশ�হেণর সুেযাগ 

রেয়েছ বেল বরং গুরু� িকছটুা েবিশই। এই মাধয্েম বয্ি�র িনেজেক 

তুেল ধরার, িনেজর সহজাত এবং অিজর্ত িবেশষ গুণাবলী �কাশ করার 

বহু সুেযাগ রেয়েছ। এই সুেযাগেকই পঁুিজবাদ বয্বহার কের জনমানেস 

িবি��তার �চাের। বয্ি��াধীনতােক সামািজকতার িবরুে� �েয়াগ 

কের। আমােদর কাজ এর িঠক িবপরীত। আমরা বয্ি��াধীনতার 

উপলি�েক সামািজক জীবন চচর্ায় গণেচতনার উ�িতসাধেনর কমর্সূিচ 

িহসােব িবেবচনা কির। েয বয্ি��াধীনতা আ�াদেনর নূয্নতম সুেযাগ 
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সমােজর েবিশরভােগরই েনই তােকই সবার অনুভেব �িত�ার জনয্ 

লড়াই কির আমরা। সামািজক মানুেষর ইিতহােস বয্ি�র একক 

অি�ে�র অেনক অেনক আেগ েগা�ী বা সামািজক অি�ে�র উ�ব 

হেয়েছ। আজেকর সমােজ একক স�ার যতটুকু িবকাশ তার েগাড়ায় 

অসােময্র বীজ িনিহত রেয়েছ। েসই বীজই ে�িণেশাষেণর �ণ। তাই 

বহুর মুি� না হেলও একেকর জনয্ চূড়া� �াধীনতা চাই এমন 

জীবনদশর্ন আসেল �াথর্পরতা। এই �ে� সামািজক সং�ােমর ময়দােন 

িবিভ� মতামত আেছ। েমােটর ওপর দুিট মেত তােদর ভাগ করা যায়— 

একিদেক ‘অেনয্র যাই েহাক আিম েতা ভােলা আিছ’ আেরকিদেক 

‘অসােময্র েগাটা বয্ব�াটােকই েগাড়া েথেক উপেড় েফলা না অবিধ 

থামা েনই’। এই পৃিথবীেত অসােময্র বয্ব�া এখনও অবিধ দুেটা 

িব�যু� ঘিটেয়েছ। �থমিটর েশেষ জ� িনেয়েছ েসািভেয়ত ইউিনয়ন— 

পৃিথবীর �থম �িমকরা�, েলিনেনর েদশ। পেররবার সা�াজয্বাদ 

ফয্ালফয্াল কের েচেয় েদেখেছ তার শৃ�ল িছ� কের এেকর পের এক 

উপিনেবশ েভেঙেছ, �াধীন হেয়েছ েশািষত েদশগুিল, জ� িনেয়েছ 

সমাজতাি�ক িশিবর। অেনক কাঠখড় পুিড়েয় েসই িশিবের �থেম 

ফাটল ধরােত এবং পের তােক েভেঙ িদেত েপেরেছ মুনাফােখার 

বয্ব�া। তবু পৃিথবীর বেুক একটাই পৃিথবী গেড় েতালার �� েদখা 

ব� করা যায়িন। সমাজত� বয্থর্ বেল একুশ শতা�ীর পঁুিজবাদ িনেজর 

যা�া শুরু কেরিছল, কুিড় বছেরর মেধয্ই তারা অভূতপূবর্ স�েট 

পেড়েছ, স�েট েটেন নািমেয়েছ েগাটা সমাজেকই। এমন পিরি�িতেত 

মানুষ যােত মুি�র পেথ িবে�ােহর আল ধের আেরকবার চলেত 

শুরু না কের— ‘সবাই আসেল একা’ েগােছর জীবনদশর্ন �চােরর 

তািগদ রেয়েছ মািলকেগা�ীর। েসাশাল িমিডয়ার পদর্ায় েয �াধীনতা 

েদওয়া হে� তা আসেল সবাইেক একা কের রাখারই িফিকর। 

অসােময্র লড়াইেত এিগেয় চলেত ইিতহােসর িশ�ার সারকথা হল 

ে�িণেশাষণ �ংসসাধন বা ‘ি�ডম �ম এ��য়েটশন’, ‘�ম িবং 

ইনিহউময্ান’। সমাজবদেলর সং�ােম একসময় �কৃত সমাজত� 

িনিমর্ত হেব, েসই সমােজর মানুষ ইিতহােসর িশ�ার পরবতর্ী ধােপ 

উ�ীণর্ হেবন— ি�ডম �ম রূপা�িরত হেব ি�ডম টু িলভ, টু চুয্জ এবং 

টু, নট টু ডু সামিথং-এ। সমােজর �গিতই একিদন সুিনি�ত করেব 

বয্ি��াধীনতার উ�ত পযর্ায়, এটুকু বুঝেত সমাজিব�ানী হেত হয় না, 

েডিভড কপারিফ� িকংবা �ীকা� পড়েলই চেল। সমােজর মাথায় 

বেস েথেক অেনয্র �মশি�জাত ফসল চুির কের স�ি�র মািলক 

হেয়েছ যারা, তারা জােন এমন মািলকানার সারসতয্টুকু সবর্জনীন 

হেল তােদর লুেট খাওয়ার বয্ব�া দশ িমিনটও িটকেব না। েসবার দশ 

িদেনই দুিনয়া েকঁেপ উেঠিছল। েসরকম িকছুেত ভয় পায় বেলই �িত 

িমিনেট ওেদর নতুন হুজুগ চাই, �িত েসেকে� ওেদর নতুন িশহরেণর 

উে�জনা চাই। ি�ডম �ম-র �েয়াজনেক ভুিলেয় িদেত ি�ডম 

টু-র �চার চাই। মাও েজ দং এেকই বেলিছেলন ওরা পিরমাণ িদেয় 

মাথার দখল িনেত চায়। এর েমাকািবলায় আমােদর গুেণর রা�া ধের 

এেগােত হয়। পিরমােণর পালটা পিরমাণ নয়, পিরমােণর িবরুে� গুণ। 

এই কারেণই কিমউিন�রা ভাইরাল হেত চাওয়ার সং�িত স�েকর্ 

উদাসীন থােকন। আমরা জািন ওরা েমিক চমক (ে��য্াকল) িনমর্াণ 

কের েধাঁকা েদয়। ল� লাইক, আরও কেয়ক ল� েবিশ েশয়ার েদিখেয় 

েকানও মৃতুয্ েবেল হাঁেসর পালেকর চাইেতও হালকা আর েকানও 

মৃতুয্ পাহােড়র চাইেতও ভারী েসই ফারাক গুিলেয় িদেত চাইেব। এই 

দিৃ�ভি�েতই  ফাদার �য্ান �ামীর মৃতুয্ আর জনি�য় িবিলয়েনয়ােরর 

জীবন সমাপেণর তফাত বঝুেত হয়। আর তাই েসাশাল িমিডয়ােতও 

কিমউিন�রা মানুষেক একেজাট হেত বেল, তােদর একেজাট করেত 

সি�য় হয়। ওই একেজােটর আ�ান আসেল ‘দুিনয়ার মজদুর এক 

হও’রই সমেয়াপেযাগী �সারণ (এ�েটনশন)।

ছয়

আমােদর েদেশ েসাশাল িমিডয়া বয্বহার কের দা�া লািগেয় 

েদওয়া যায়, হয়ও। সা�দািয়ক ঘৃণার িনরবি�� �চার চেল। িবিভ� 

ঐিতহািসক সতয্ স�েকর্ অেনেকর কম জানা, না জানার সুেযােগ 

মনগড়া আষােঢ় গে�ােকই ইিতহাস বেল চািলেয় েদওয়া হয়। ঘেরর 

িভতের থাকা ি�েজ েকানও িনিদর্� �াণীর মাংস রাখা আেছ এমন 

সে�েহর েজাের খুন করার উে�েশয্ বািড় েঘরাও কের েফলা যায়। 

িনিদর্� স�দােয়র �িত অমানিবক, নৃশংস ঘৃণা �চােরর লাইভ 

িভিডও বুেঝ অথবা না বুেঝই লাইক, েশয়ার করা চেল। িনজর্নতার 

সুেযােগ হাইওেয়র ধাের অসহায় যুবকেক �থেম িপিটেয় পের জীব� 

�ািলেয় ধমর্-স�ম-ই�ত র�ার ঘটনার িভিডও কের �কােশয্ হতয্া 

পিরক�নার নাবালক সহেযাগী। পের েসই খুেন বয্ি�িট েজল েথেক 

ছাড়া েপেল তােক েজল েগেটর বাইের গলায় মালা পিরেয় �কােশয্ 

িবজয়িমিছল েবর করা হয় এবং এই ঘটনারও সরাসির স�চার চেল 

ওই িমিডয়ােতই। নাথুরােমর উ�রািধকারেক গেবর্র িবষয় বেল হু�ার 

ওেঠ। েফসবকু ইি�য়ার �া�ন িসইও তাই �কােশয্ই বলেত পােরন 

এেদেশ আরএসএস-িবেজিপ’র আইিট েসল িনিমর্ত চরম সা�দািয়ক 

এবং ভুেয়া তেথয্ ভরপুর কে��-েক আটকােনা হেল ভারেত তােদর 

বয্বসা মার খােব। অথচ েসামািলয়ার দুিভর্ে� হাড়িজরিজের শরীের েবেঁচ 

থাকা মােয়র শুকেনা �ন কামেড় থাকা মুমূষুর্ স�ােনর ছিব ‘কিমউিনিট 

�য্া�াডর্ ভােয়ােলট’ করার অপরােধ েদাষী সাবয্� হয়। এমনসব 

েপা� উিড়েয় েদওয়া হয় গণতাি�ক মূলয্েবােধর কারবাির ‘কতৃর্পে�র’ 

িনেদর্েশ। েসাশাল িমিডয়া আজ িনবর্াচন েজতার অনয্তম হািতয়ার। 

আরএসএস িনেজর হাজােরা সংগঠনেক কােজ লািগেয় জনসাধারণেক 

েছাট েছাট েগা�ীেত েভেঙ েফলেছ— �িতিট েগা�ীেক আলাদা আলাদা 

কারণ েদিখেয় েবাঝাে� তােদর সামািজক মযর্াদার যতটুকু পাওয়া 

বািক তার জনয্ দায়ী অনয্ানয্ েগা�ীরাই। িকষান-মজদুরেদর অিভ� 

�িমক পিরচয় েভেঙ যাে� ��তর অিকি�ৎকর িবিবধ পিরিচিতর 

আড়ােল। কখনও েসই ভাঙন ভাষার অজুহােত, কখনও েপাশাক-

খাদয্াভয্াস-অচর্নার রীিতনীিত এমনিক চাকিরেত িবেশষ সংর�েণর 

সুেযােগর অজুহােতও। এমন এেলােমেলা কের েদওয়ার সুেযাগ কােজ 

লািগেয়ই কেয়ক শতাংশ েভােটর ফারােক �মতায় বসার সুেযাগ পাে� 

ধমর্ীয় ফয্ািসবাদ, চরম সা�দািয়ক রাজনীিত— কেপর্ােরট পঁুিজ যার 

খরেচর েজাগানদার। �েতয্কেক �থেম এেক অেনয্র েথেক আলাদা 

কের পের সবাইেকই এক এক কের েকেট খাওয়ার এেহন েকৗশলেকই 

সমাজিব�ানীরা মাইে�া-েসাশাল ইি�িনয়ািরং বলেছন। ল�-েকািট 

টাকা িবিনেয়ােগ এনিজও, িবিবধ সামািজক গেবষণার কােজ কমর্রত 

সােভর্ �প এবং েপশাদার িমিডয়া ময্ােনিজং িটমেক কােজ লািগেয় এই 

কাজ করা হে�। না বেুঝই িবিভ� সমী�া েগা�ীর সদসয্ করার মাধয্েম 

িনছক মজা িকংবা অ� িকছ ুেরাজগােরর অিছলায় কমবয়িস েবকারেদর 
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খািটেয় েনওয়া হে� তেথয্র ভা�ার (ইউজার িবেহিভয়ার েডটােবস) 

গেড় তুলেত। েযেকােনা েছাট বড় িনবর্াচেনর িঠক আেগ এমন কােজর 

চকচেক িব�াপন আমরা অেনেকই েখয়াল কেরিছ, েকউ হয়ত েবিশ 

না েভেব এিড়েয় েগিছ। েসইসম� তথয্েক িনিদর্� প�িতেত পযর্ােলাচনা 

(অয্ানালাইজ) কের েভােটর বাজাের জল মাপেছ শাসকদলগুিল, 

েসইমেতা িনধর্ািরত হে� মাইেকর সামেন দাঁিড়েয় কী কী এবং কতদরূ 

িমথয্া �িত�িতর েঘাষণা করা হেব। িনতয্�েয়াজনীয় সাম�ীর দাম 

মানুষেক ‘কাল কী খাব’, ‘পরশু কী পরব’ এবং ‘সামেনর মােস 

ক’টা ওষুধ িকনব আর ক’টা বাদ েদব’ ভাবেত বাধয্ করেছ আর 

েসই মানিসক চােপর সুেযাগ িনেয় পড়িশ মরেত পাের েজেনও িনেজ 

েবঁেচ থাকার আশায় ধুেনা িদেত স�ম এমনসব অেহতুক, অস�ব 

�িত�িতও েভােট িজিতেয় িদে�। েসই সুবােদই শাসেকর িবরুে� 

বয্াপক জনেরাষ আেছ এমন এলাকাগুিলেতও িবেজিপ-তৃণমূল েভােট 

িজেতেছ, িজতেছ। উ�র �েদেশর হাথরাস এলাকার সবর্েশষ িনবর্াচনী 

ফলাফলই েসই েকৗশেলর উৎকৃ� উদাহরণ। তাই এত িকছরু পেরও 

ওরা িকভােব বেল বেল িজেত যাে� েসই িনেয় অবাক হওয়ার িকছু 

েনই। আজেকর ভারেত িডিজটাল �যুি�র এেহন �েয়ােগর িবরুে�ই 

আমােদর লড়াই করেত হে�। েসই লড়াই আমরা িজতব িবভাজেনর 

রাজনীিতর িবরুে� ঐেকয্র রাজনীিত িদেয়, ঘৃণার রাজনীিতর িবরুে� 

মানিবক সংহিতর েজাের।

সাত

েসাশাল িমিডয়ােত কিমউিন� পািটর্ ে�িণরাজনীিতর িনিদর্� লে�য্ই 

কাজ কের। িনেজেদর ইশ্ েতহাের েখালাখুিল, �� কথায় েযমন বলা 

হয় আমরা িনরেপ� নই, আমরা সবর্হারা ে�িণর পে� েতমনই েসাশাল 

িমিডয়ােতও আমােদর অব�ান ��, দঢ়ৃ। �যুি� একটা হািতয়ার। 

হািতয়ােরর েচাখ েনই, নয্ায়-অনয্ায় িবচার করার মেতা িবেবচনােবাধ 

েনই। আর তাই, েয �যুি�র বয্বহাের সবাই িমেল ে�াল কের েকানও 

একজনেক আ�হতয্ায় �েরািচত অবিধ করা যায়— েসই মাধয্েমই 

হাসপাতােল শুেয় থাকা িপতা-মাতা, �ামী-�ী িকংবা স�ানেক বাঁচােত 

গিরব পিরবােরর কােরার কমদামী েমাবাইেল েতালা আবছা, আউট 

অফ েফাকাস ছিব সহ েপা� েদেখ বহু দরূ েথেকও সিঠক সমেয় 

উপযু� সহায়তা পাঠােনা যায়। আসল কথা হািতয়ার কার হােত 

রেয়েছ, কার িবরুে� বয্বহার হে�। এটুকু মাথায় রাখেলই েকানও 

েপা� বা টুয্ইট েশয়ার করা উিচত আর েকানটা উিচত নয় েসই স�েকর্ 

বিুনয়ািদ ধারণাটা মজবতু হেয় যায়। সংগিঠত কায়দায় মানুেষর পােশ 

থাকেত, গণআে�ালেন উপযু� ভূিমকা পালেনর রাজৈনিতক কতর্বয্ 

সাধেন সং�ােমর অনয্ানয্ ময়দােন কিমউিন� পািটর্র সামেন েয েয 

বাধা রেয়েছ, এই িমিডয়ােতও কােজর ে�ে� সমসয্া একই। দ�, 

সেচতন, একিন� এবং উপযু� কমর্ীর অভাব। ওেদর েজাগান েদওয়া 

িবশাল পিরমােণর িবরুে� লড়েত উপযু� গুণসমৃ� �চারকাজ 

চালােত হয় আমােদর। এই কাজ একইসােথ রণেকৗশেলর িবষয়, 

আবার মতাদশর্গত অব�ােনরও িবষয়। েসই কারেণই েভাট িজতেত 

ওরা যা ই�া তাই করেত পাের িক� কিমউিন� কমর্ীেদর গবর্ এখােনই 

েয তারা েসইসেবর অেনক িকছইু করেত পাের না, কের না। ওরা 

িমথয্া�চার কের, িবপুল অেথর্র যেথ� অপবয্বহার কের। এসেবর 

েকােনাটাই আমরা কির না, করেত পাির না। তাহেল কিমউিন� 

পািটর্র সােথ অনয্ানয্ রাজৈনিতক দেলর েকানও ফারাক থােক না। ওই 

ফারাকটাই ওেদর বেুক আমােদর �িত ভেয়র কারণ। েভাট িজতেত 

যা ই�া তাই না করা যােব না মাথায় েরেখই আমরা িনবর্াচনী লড়াইেত 

অংশ�হণ কির, েসই কারেণই �িতিট িনবর্াচন আমােদর জনয্ কিঠন 

লড়াই। এতটা িহ�ৎ অনয্ েকানও রাজৈনিতক দেলর েনই। িবেজিপ-

তৃণমূেলর সােথ িনবর্াচনী সং�ােমর সােথই আমােদর লড়েত হয় িবপুল 

আিথর্ক সামেথর্য্র িবরুে�, িনলর্� অৈনিতক মেনাভােবর িবরুে�, 

ধমর্ীয় িবভাজন, সা�দািয়ক িবে�ষ এবং সাং�িতক অবনমেনর 

িবরুে�ও। বঝুেত অসুিবধা হওয়ার কথা না কিমউিন� পািটর্ িনেজেদর 

সদসয্, কমর্ী, সি�য় সমথর্কেদর েথেক কতটা আশা কের। এই অব�ায় 

েকউ েকউ উৎসােহর চােপ, উে�জনার তােপ িকংবা সামিয়ক েকানও 

অগভীর ভাবনা েথেক (যার স�াবয্ �িতি�য়া স�েকর্ উপযু� 

িচ�াভাবনা করা হয়িন) করা উিচত নয় এমন িকছ ুকের েফেলন। 

েসাশাল িমিডয়ােত আমােদর হেয় �চােরর কাজ কেরন (িনয়িমত 

িকংবা অিনয়িমত) এমন সকেলই পািটর্র সদসয্ না। িবিভ� সামািজক 

অব�ােনর কারেণ তােদর সকেলরই শ�-িম� স�েকর্ মানিসক 

গঠন, সংগঠন স�েকর্ িচ�াভাবনা, পিরি�িত অনুযায়ী বা�বেবাধ 

এমনিক িচরায়ত আদশর্গত �ে� দৃঢ়তা, ঋজুতা একইরকেমর না। 

েসই কারেণই ‘িকছ ুযিদ ভুল হেয় যায়- থাক’ িকংবা ‘েয যা বেল 

বলুক, আিম িনেজ যা ভাবিছ েসটাই সিঠক’ এমনসব �া� ধারণা নানা 

�ের কমর্ী, সমথর্কেদর মেধয্ কমেবিশ রেয় িগেয়েছ। এরা সকেলই 

ই�া কের এসব কেরন এমনও না। সামািজক জীবেনর িবিভ�তাই 

‘িচ�ার ঐকয্’ িনমর্ােণ �ধান বাধা, ‘কােজর ঐকয্’ �িত�া করেত 

িগেয় তারই �িতফলন ঘেট। তাহেল করণীয় িক? কিমউিন� পািটর্র 

কােজ েকােনািদন েকানও শটর্কাট িছল না, এখনও েনই। কাজ করেত 

েনেমই কাজ িশখেত হেব। িনভুর্ল কােজর েকানও সহজপাঠও েনই। 

মতাদশর্গত অব�ােন দঢ়ৃ েথেক বা�ব পিরি�িত বেুঝ িনেজেদর মাথা 

খািটেয়ই কাজ করেত হয়— কলকারখানায় ে�ড ইউিনয়েনর লড়াই 

েহাক, সরকাির দ�েরর সামেন েখতমজুর-কৃষকেদর িবে�াভ অব�ান 

েহাক িকংবা েসাশাল িমিডয়ায় জােয়� িহসােব �খয্াত আইিট েসেলর 

ে�াল বািহনীর েমাকািবলাই েহাক। রণেকৗশল একই— ওরা জনগেণর 

ঐকয্ ভাঙেত চাইেব, আমােদর েসই ঐকয্ গড়ার কাজ চািলেয় েযেত 

হেব। ওরা িমথয্া�চার করেব, আমােদর িব�ান-ইিতহাস িনভর্র সতয্ 

তুেল ধরেত হেব। ওরা মুেখ না বেল িশ�, সািহেতয্র অজুহােত 

মািলেকর দশর্েনর �চার করেব, আমরা বকু ঠুেক �িমেকর দশর্ন ও 

তার সহজ উপলি� তুেল ধরব। এই লড়াইেত ওেদর ভরসা িবপুল 

টাকার েজাগান, আমােদর ভরসা েশািষত, িনপীিড়ত, সেচতন মানুষ। 

ওরা সারািদেন অজ� েলখা, ছিব, িভিডও েপা�/ টুয্ইট কের কােজ 

বয্� মানুেষর মাথার দখল িনেত চাইেব, আমরা সহজ কথায় আসল 

কথািট বেল যাব। কমর্ীেদর শুধু মেন রাখেত হেব এই কাজ করেত 

িগেয় ভুল যিদ িকছ ুহয়ও- শুধের েনওয়ার িব�ান, উ�রেণর ইিতহাস 

আর িব�েবর ঐিতহয্ সবটাই কিমউিন� পািটর্র অভয্ােস রেয়েছ। 

এগুিলর একটাও ওেদর েনই। তাই ওরা অতীেতর কথা বেল, আমরা 

বিল ভিবষয্েতর কথা। মানুষ ভিবষয্েতর িদেক েচেয়ই এেগায়, বাঁেচ— 

তাই মানুেষর পৃিথবীেত, মানুেষর সমােজ ভিবষয্ৎ আমােদরই।
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তুরে� বতর্মােন �ায় দু’েকািট কুিদর্ বসবাস কেরন। তাঁরা 

�াধীন কুিদর্�ান গঠেনর জনয্ স  িহংস আে�ালন শুরু করেল তুরে�র 

সরকার তাঁেদর ভাষা সং�িত িনিষ� কের েদয় এবং েসনাবািহনী িদেয় 

তাঁেদর িনিবর্চাের হতয্া করেত থােক। আমােদর অবশয্ই মেন পড়েব 

আেমর্নীয় গণহতয্ার কথা। একেশা বছর আেগ তুিকর্ সরকােরর চালােনা 

হতয্াযে� �াণ যায় দশ লে�রও েবিশ আেমিনর্য়ান জনেগা�ীর, 

যাঁেদর �ােণ মারা হয়িন তাঁেদর েদশ েথেক েবর কের েদওয়া হয়। গত 

শতেকরই ইউেরাপ জুেড় ইহুিদ িনধনয� সংঘিটত হয়, ঘেট ভারত-

পািক�ান-বাংলােদেশর িহ�-ুমুসিলম দা�া, আর অিত স�িত বামর্ার 

আং সান সূ িচ সরকােরর েরািহ�া িবতাড়েনর মেতা িনদারুণ ঘটনা। 

এই ঘটনাগুিলর মেধয্ আমরা বঝুেত পাির একটা েযাগসূ� আেছ। 

ল�য্ করুন �িতিট দা�া, গণহতয্ায় রা� �তয্�ভােব তার নৃশংস 

ভূিমকা পালন কেরেছ। রা� কখেনা ইহুিদেদর, কখেনা মুসলমােনর, 

িহ�রু আবার কখেনা েবৗ�েদর অথর্াৎ একটা িবেশষ ধেমর্র আিধপতয্ 

িব�ােরর জনয্ রা� যতদরূ পারা যায় নৃশংস অব�ান িনেয়েছ।

এই নয় েয ঘটনাগুিল ঘেটেছ মধয্যুেগ। আধুিনেকা�র েয রা� 

সমাজ সং�িতর মেধয্ আমরা বসবাস করিছ, েসখােনই ওঁৎ েপেত 

আেছ মানুেষর এমনই ববর্রতা, নৃশংসতা। এর বীজ েকাথায় লুিকেয় 

আেছ। মানুষ যখন িনেজেক একটা িনিদর্� জনেগা�ীর েভতের েদখেত 

চায়, ভাবেত থােক িনেজর ধমর্ীয় পিরচেয়র বৃে�র েভতের েথেক এবং 

�েমই তার দিৃ� িনজ� বেৃ�র েকে�র িদেক সের আেস, তখনই এই 

িবপি�র জ� হয়। িনেজর ধমর্ িনেজর জািতেগা�ীর িদেক িফের থাকা 

তখন অনয্ ধমর্, অনয্ েগা�ীর �িত িব  ে�েষর রূপ েনয়। অমতর্য্ েসন 

তাঁর ‘পিরিচিত ও িহংসা’ �ে� এমনই ইি�ত িদেয়েছন,— ‘এই িনজ� 

পিরচয়েবাধ েথেকই ল� ল� হতয্াকা� সংঘিটত হেত পাের। েকানও 

েগা�ীেত দঢ়ৃভােব অ�ভুর্� হবার েচতনা এবং তৎসং�া� অননয্তার 

েবাধ অেনক ে�ে� অনয্ানয্ েগা�ীর সে� দরূ� ও পাথর্েকয্র অনুভূিত 

বহন কের আেন।’ (িব�ম েথেক িহংসা)। িক� এখােন একিট �� 

জােগ, িহংসার সে� জিড়ত সকেলর মেধয্ই িক িনেজর েগা�ীেত 

দঢ়ৃভােব অ�ভুর্� হওয়ার েবাধ কাজ কের, অননয্তার েবােধ আ�া� 

হয় তারা? নািক একটা ৈতির করা উে�জনার েভতের �েম �েম 

জিড়েয় পড়েত থােক সকেল। মেন পেড় যায় বাংলা ভাষােতই েলখা 

‘কােফর’ গ�িটর কথা। হািসম ও পরােণর মেধয্ িক েকােনাভােব 

িনেজর িনেজর েগা�ীেচতনা কাজ কেরিছল? এটা ঘিটেয় েতালা 

অরাজকতা েতা েশেষ হািসমেকই িনেজর েগা�ীর কােছ কােফর কের 

তুেলিছল! েস তার �ােণর ব�ু পরাণেক বাঁচােত িগেয় বয্থর্ হেয়িছল 

এবং িনেজর ধেমর্র দুবৃর্�েদর আ�মণ েথেক বাঁচেত িনেজেকই �ােণর 

ভেয় ছুটেত হেয়িছল। অতীন বে�য্াপাধয্ােয়র এই গ� েযন সময়েক 

জীব� আিব�ার কের। েকান সময়?— ‘মানুেষর ভয়ানক দুিদর্ন, ধেমর্র 

কথা েকউ শুনেছ না, ধমর্েবাধ ন� হেয় যাি�ল, উ� িবে�ষ �মশ এক 

ভুজে�র মেতা েগাটা অ�লেক �াস কের েফলেছ।’ (কােফর)

এই �সে� আমরা ওরহান পামুেকর ‘ে�া’ উপনয্ােসর একিট 

কেথাপকথনও মেন করেত পাির। িনেজর েগা�ী বা ধেমর্র �িত 

অ�তা কীভােব মানুষেক িহং� কের েতােল এখােন তার এক িনদারুণ 

িচ� এঁেকেছন ঔপনয্ািসক পামুক। ধমর্িনরেপ� ব�বাদী রা� েযসব 

িবিধিনেষধ চািপেয় িদেত চায়, তা েদেশর েমৗলবাদী অংশ কীভােব �হণ 

কের। িহজাব পের কেলেজ আসা যােব না, এই িনেদর্শ পালন করেত 

ব�পিরকর ধমর্িনরেপ� রাে�র �িতিনিধ অধয্াপক নুির ইলমাজ। 

িহজাব পের আসায় যােদর ঢুকেত েদওয়া হয় না, তােদর মেধয্ 

েকউ েকউ আ�হতয্া কের। ফেল শহের একটা অি�রতা ৈতির হয়। 

তুরে�র সীমা�বতর্ী এক �তয্� অ�েল বাস করা ধমর্া� যুবক, দািব 

কের েয ইসলাম-ধমর্া�য়ীেদর ওপর েস কখেনা অনয্ায় কের না, আবার 

‘পতাকা’ েরিডওেত ইসলাম ধেমর্র ওপর অনয্ােয়র খবর শুনেল েস 

িনেজেক ি�র রাখেতও পাের না। �ায় দু’িদেনর বরফঢাকা দুগর্ম পথ 

েপিরেয় েস এর েহ�েন� করেত শহের এেসেছ। িপছ ুিনেত িনেত 

একিট েরে�ারাঁয় অবেশেষ অধয্াপকেক েপেয় যায় েস।

‘— জািন আপিন আমার পেকেটর িপ�েলর ভয় পাে�ন। িক� 

রণিজৎ অিধকারীরণিজৎ অিধকারী

িবে�েষর

রাজনীিত,

রা� এবং

আমরা-ওরা

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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সয্ার, িমেথয্ বলেবন না। েযিদন আপিন পুিলশ েডেক েমেয়গুেলােক 

ধিরেয় িদেলন, েসিদন রােত আপনার িবেবক আপনােক ঘুেমােত 

িদেয়িছল? এটাই আমার ��।

—মূল �� হেলা, আমরা িহজাবেক একটা তেকর্র িবষয় বািনেয় 

আমােদর মিহলােদর কতটা ক� িদি�? রাজনীিতর েখলায় েমেয়েদর 

বয্বহার করিছ।

—এটােক েখলা বলেছন? যখন একটা েমেয়েক তার িশ�া অথবা 

তার মযর্াদার মেধয্ বাছাই করেত হয়, যখন তােক হতাশায় ডুেব িগেয় 

আ�হতয্া করেত হয়, আপিন েসটােক েখলা বলেবন?

—তুিম খুবই েরেগ আছ ভাই! িক� এটা িক একবারও মাথায় 

এেসেছ েয এর েপছেন িবেদিশ শি� থাকেত পাের? েদখেত পা� 

না, কীভােব িহজােবর সােথ রাজনীিত জিড়েয় েদওয়া হে�, যােত 

তুর�েক দুবর্ল আর িবভ� কের েফলা যায়।...

—েদখুন, আিম খুব ভােলা কেরই িনেজেক সামলােত জািন! িক� 

একবার মাথা গরম হেয় েগেলই েগল। েজেল থাকার সময় একবার মুখ 

না েঢেক হাই েতালার জনয্ একটা েলাকেক িপিটেয়িছলাম।’ (‘তুষার’/

গুরহান পামুক/অনুবাদ-�বীর চয্াটািজর্)

এই কেথাপকথেনর পিরণিত আমরা আ�াজ করেত পাির। 

ইসলােমর নয্ােয়র �াধীনতার এক েযা�া িহসােব িনেজেক েঘাষণা 

কের েসই ধমর্া� যুবক ধমর্িনরেপ� অধয্াপকেক �কােশয্ গুিল কের 

হতয্া কের। িক� এখােন ল�ণীয় িবষয় দুেটা। িহজাব পরার অপরােধ 

িচি�ত হওয়া ছা�ীরা এবং িহজাব িনিষ� করার অপরােধ একজন 

িশ�কেক হতয্ার জনয্ িচি�ত করা। সমােজর তথাকিথত সুিশি�ত 

অংশ িক েগাঁড়া ধািমর্ক অংেশর িবেরাধী প� িহসােব িনেজেদর দাঁড় 

করাে�? িকংবা ধমর্া� একটা েগা�ী ধেমর্র িবশু�তার েদাহাই িদেয় 

তথাকিথত উদার পি�িম িশ�ায় িশি�তেদর সমােজর শ� িহসােব 

িচি�ত করেছ? এই েয  িচি�তকরণ, িনেজেক অনয্ একটা েগা�ীর 

িবপরীেত দাঁড় করােনার �বণতা, এটাই িক সা�িতক িবে�র সবেচেয় 

মারা�ক দষূণ? েকননা আধুিনকতার নােম মানুষ যতই সামেন 

এিগেয়েছ, ততই তার েভতরকার স�ীণর্ স�দায়ে�ম তােক আরও 

েব  িশ নৃশংসতার িদেক েঠেল িদে�।

এই �সে� আমােদর েদ  েশর ১৯৮৯ সােলর ভাগলপুর দা�ার 

উে�খ করা যায়, েকননা েনায়াখািলর কথা জনমানেস যতখািন �চািরত, 

ভাগলপুর েস পিরিচিত পায়িন। তার কারণ িন�য়ই সরকােরর তরফ 

েথেক সা�য্�মাণ ন� কের েফলার সফল েচ�া। এই দা�ায় অ�ত 

এক হাজার মুসলমানেক হতয্া করা হেয়িছল, এমনিক ে�ন থািমেয় 

মুসলমান যা�ীেদর নািমেয় মারা হয়। এই েয এতবড় িনধনয�, তার 

কারণ খঁুজেত িগেয় আ�যর্ হেত হয় আমােদর। েস সময় চলিছল 

িহ�েুদর রামিশলা পূজন। মুসলমান পাড়ার েভতর িদেয় েসই িশলা 

িনেয় যাওয়ার সময় হয় িকছ ুবাদানুবাদ এবং তারপর দা�া। আমরা 

যখনই এইসব দা�া িনেয় আেলাচনা কির তখনই সা�দািয়কতার 

�স� আেস। সা�দািয়ক িবষ ছড়ােনার জনয্ রাজৈনিতক দলগুিলর 

নানা অিভসি�র কথাও ওেঠ।

েযমন অধয্াপক নুির ইলমাজ ও ধমর্া� যুবকিটর কেথাপকথেনও 

এেসেছ। আবার পরাণ হািসমেদর মেতা �তয্� �ােমর মানুেষরা এই 

রাজনীিতর িব�িুবসগর্ও েবােঝিন। িক� আমােদর আেলাচনা �ায়ই 

ততদরূ েপৗছঁায় না, কীভােব সাধারণ মানুেষর কােছ অিভসি�গুিল 

িব�াসেযাগয্ হেয় ওেঠ। আসেল সারা পৃিথবীর েয েকানও দা�া 

হতয্াকা�গু  িলেত যােদর �াণ যায় এবং �াণ িদেত যারা ঝাঁিপেয় পেড় 

তারা সাধারণ মানুষই। সাধারণত তােদর অ�তা এবং িনেজর ধেমর্র 

�িত অ� আনুগতয্েক কােজ লাগােনা হয় এে�ে�।

েযমন সা�িতক ভারেত িহ��ুবাদেক কােজ লাগােনা হে� 

একে�িণর মানুষেক েবাকা বানােনার জনয্। �ায় একেশা বছর আেগ 

১৯২৫-এ �িতি�ত হয় আরএসএস, ১৯৬৪-েত িব� িহ� ুপিরষদ, 

১৯৫১-য় শয্ামা�সাদ মুখািজর্ �িতি�ত জনস� এবং তার িবলুি�র পের 

১৯৮০-েত �িতি�ত িবেজিপ— এরা �ায় একই লে�য্ কাজ চািলেয় 

িগেয়েছ নানা �ের। েকবল রাজনীিত নয়, �ােম �ােম িহ��ুবােদর 

�চার ও �সােরর ে�ে� এরা নানা কমর্সূিচ িনেয়েছ ধারাবািহকভােব। 

ফেল আজ �ােমর একজন সাধারণ অিশি�ত মানুেষর মেধয্ও েয িকছু 

সা�দািয়ক ধারণা গেড় উেঠেছ তার েপছেন এেদর বয্াপক ভূিমকা 

আেছ। েযমন, আজ অিধকাংশ সাধারণ িহ� ুিব�াস কেরন েয, মুসলমান 

যিদ ভারেতর �মতা দখল কের তেব এখােন আেরকটা পািক�ান গেড় 

উঠেব িকংবা মসুিলমরা েযভােব সংগিঠত িহ�রুা েসভােব সংগিঠত নয়। 

আ�েযর্র বয্াপার হেলা, এই ধরেনর অেনক িকছ ুতাঁরা িব�াস কেরন 

িক� তিলেয় এর সতয্ অসতয্ িবচােরর মেতা তথয্ ই�া বা েমধা তাঁেদর 

�ায় েনই বলেল চেল। তাঁেদর জীব�শােতই ভাগলপুের িহ�েুদর �ারা 

েয দা�া পিরচািলত হেত পারল েস িবষেয় তাঁেদর কােছ েকানও খবর 

েনই। আসেল ধূতর্ রাজনীিতেকরা েসসব ইিতহাস ন� করা বা েগাপন 

করার �াণপণ েচ�া কেরন।

ধমর্া�তােক অবল�ন কেরই ধমর্ীয় েমৗলবাদ ছিড়েয় পড়েত চায়। 

আমরা ল�য্ করব েয, েমৗলবাদী সংগঠন তােদর িনেজেদর �ােথর্ই 

সমােজ অ�িব�াস কু�থা িন�রতা ধমর্বয্বসােক চালু রাখ  েত েচেয়েছ 

নানা ফি�িফিকের। িক� তার মােন এই নয় েয, আরএসএস বা 

জামােত ইসলািম ইতয্ািদ �িত�ানগুিল েকবলই ধমর্া� বা ধমর্িনভর্র। 

ধমর্ ছাড়াও তােদর আরও গভীর ষড়য�মূলক কাযর্কলাপ থােক যা 

সাধারণ মানুেষর পে� সবসময় বেুঝ ওঠা স�ব নয়। ফেল একটা 

দা�ার উে�শয্ েকবল এই নয় েয, অনয্ ধেমর্র মানুষেক িনেকশ কের 

িনেজর ধমর্েক র�া করা বা তােদর িনরাপ�া সুদঢ়ৃ করা বরং এটােক 

তােদর �ভাব বা সাংগঠিনক �মতা িব�ােরর উপায় িহসােব েদখা 

উিচত। িহ�-ুমুসলমান এই দুই ধমর্ীয় স�দায়েক িহং� কের তুেল 

দুই ধেমর্র েমৗলবাদীরাই শি�শালী হেয় ওেঠ। স�িত বাংলােদেশর 

কেয়কজন ব�ুর সে� আেলাচনায় এমন খবরও েপেয়িছ েয ভারেতর 

িহ��ুবাদী কাযর্কলােপ বাংলােদেশর জামােতর সুিবধাই হেয়েছ। 

এমনিক এরকম তথয্ও আমরা পাই; ১৯৯২ সােল বাবির মসিজদ 

�ংেসর আেগ ভারতীয় জনতা পািটর্ ও জামােতর �িতিনিধেদর মেধয্ 

ৈবঠক হেয়িছল। এইসব রহসয্জনক আচরণ িবষেয় দু’েদেশর সাধারণ 

মানুষই হয়েতা িকছইু জােন না, িক� ‘পতাকা’ েরিডওর খবর শুেন 

শুেন সি�য় েমৗলবাদী হেয় ওঠা েসই তুিকর্ যুবেকর মেতাই ভারত 

বাংলােদশ পািক�ােনর বহু যুবক েমৗলবাদী সংগঠনগুিলর হািতয়ার 

হেয় উেঠেছ। েকউ সেচতনভােব, অেনেকই তােদর অ�ােন। িকছুিদন 

আেগই আমরা েদখলাম, নূপুর শমর্ার একিট ম�বয্েক েক� কের 

অি�গভর্ হেয় উঠল েদশ, এই রাজয্ও। মুসিলম সমােজর একটা অংশ 

রা�ায় েনেম ভাঙচুর অবেরাধ অি�সংেযাগ ইতয্ািদর মেধয্ িদেয় তােদর 

ধেমর্র �িত িন�ার পিরচয় িদেত চাইল। েশষপযর্� এেত লাভবান হেলা 

িহ��ুবােদর ধারক বাহক িবেজিপ দলটাই। েকন না মুসলমােনর 

একেজাট হওয়ার দশৃয্ েদিখেয় তারা তথাকিথত িহ�েুদর কােছ 
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পেরা�ভােব এটা েপৗেঁছ িদেত সফল হেলা েয, এই একটা ব�েবয্র 

জনয্ ‘ওরা’ একেজাট হেত পাের, সি�য় িহং� হেয় উঠেত পাের। 

েসাশাল িমিডয়ায় এমন অেনক ম�বয্ও েচােখ পড়ল েয, ‘এেদর আর 

সহয্ করা যায় না।’ িঠক এটাই েতা ধেমর্র �জাধারী শাসক দলিট 

েচেয়িছল। নানা েছাট বড় ঘটনা ঘিটেয় বা পেরা� মদত িদেয় তারা 

এই অি�রতাই বজায় রাখেত চায়। তারা চায় অি�রতা, এটা না বঝুেল 

আেরা বহুিদন দুিট স�দােয়র মেধয্ েকবল িবেভদ সৃি� কের নূয্নতম 

েকানও উ�য়ন পিরক�না না কেরই তারা এেদেশর শাসক�মতা 

দখেল রাখেত পারেব।

িক� এই িবি�� করবার রাজনীিত বহুিদন ধের চলেছ। ধেমর্র 

কারেণ দুই স�দােয়র মেধয্ দা�ার নিজর উিনশ শতেকও আেছ। শত 

শত বছর ধের এেদেশ িহ� ুমুসলমান পাশাপািশ সহাব�ান কেরেছ। 

কখেনা কখেনা েযমন উে�জনা ৈতির হেয়েছ েতমনই সাং�িতক 

ঘিন�াও গেড় উেঠেছ। িবে�ষ েতা আেগও িছল িক� তা এত বয্াপক 

আকার ধারণ কেরিন। িহ� ু মুসলমান কাছাকািছ েথেকেছ, চাষবাস 

কেরেছ, না-েখেত েপেয় মেরেছ। অথচ িহ�রু িহ� ুহেয় ওঠা এবং 

মুসলমােনর েকবল মুসলমান হেয় ওঠার �ি�য়াটা েবিশ িদেনর নয়। 

‘শিনবােরর িচিঠ’-র ১৩৪৩ আি�ন সংখয্ায় নীরদচ�  েচৗধুির একিট 

�বে� িলেখিছেলন— ‘ভারতবেষর্ িহ�-ুমুসলমান িবেরােধর মূেলও 

আেছ এই �াত�য্-েভােগর ই�া। অবশয্ মেন রাখা �েয়াজন এই 

�াত�য্ েকান বয্ি�িবেশেষর নয়, দুইিট িবরাট স�দােয়র। আজ 

জাতীয় জীবেনর েযেকানও ে��ই ধির না েকন, তাহােত সব েচেয় বড় 

েয িজিনসটা পাই তাহা িহ�রু িহ��ু ও মুসলমােনর মুসলমান� বজায় 

রািখবার ই�া।’ (িহ�-ুমুসলমান িবেরােধর েগাড়ার কথা)

গত শতেকর িতেনর দশক েথেকই পার�িরক স�কর্ আরও 

িবিষেয় েযেত থােক। �ায় একেশা বছর আেগ ‘ে�ম েনই’ উপনয্ােসর 

সিফকুলরা েযমন েচােখর সামেন েদখিছল— কীভােব একটা ধারণা 

ছিড়েয় েদওয়া হি�ল ধীের ধীের েয, মুসলমানেক বাঁচেত হেল তার 

�িত হওয়া দীঘর্িদেনর অিবচার অতয্াচােরর �িতকার করেত হেল 

তার হক আদায় করেত হেল তােক মুসলমান হেয়ই তা করেত হেব। 

ি�ধা��রাও ধীের ধীের মুসলমান হওয়ার সািরেত িগেয় দাঁিড়েয়িছল। 

আর এতিদন পের আজ আমােদর মেতা হাজার হাজার সিফকুল 

এখন ভারেত বাংলােদেশ দীঘর্�াস েফলেছ। েচােখর সামেন েদখিছ, 

দুেটা েদেশর মানুষেকই িহ� ুআর মুসিলম এই দুেটা িশিবের ভাগ 

কের িববদমান কের েতালার �ি�য়া �ায় েশেষর পেথ। দির� েবকার 

িশি�ত অিশি�ত িহসােব নয়, েকবল িহ�-ুমুসলমােনর। িহ�রু িব�াস 

িহ�রু ভাবােবগ ইতয্ািদ শ�গুেলা আমােদর েদেশ ইদানীং চালােনা 

হে� খুব। মানুষেক সনাতনী িচ�াভাবনায় িফিরেয় আনার েচ�া করেছ 

শাসকদল এবং এেত তারা সফলও হে�। েকবল িনেজর ঐিতহয্ 

িনেজেদর অতীত েগৗরেবর িদেক িফের তািকেয় অনয্ স�দােয়র �িত 

অব�া অস�ান ছড়ােনা হে� সাথর্কভােব।

আমরা এেকবাের শুরুর আেলাচনােত িফের যাই। িনেজর 

েগা�ীর �িত স�ীণর্ �ীিত েসই সে� অনয্ েগা�ীর �িত িবে�ষ— িঠক 

এই জায়গা েথেকই েতা যুি� সাজােনা শুরু হয়? আমরা েদখিছ 

কুষুি�েকও কীভােব যুি� িহসােব �হণেযাগয্ কের েতালা হে� 

সাধারণ মানুেষর কােছ। মসিজদ েভেঙ েফলা, েগামাংস রাখার 

অপরােধ কাউেক েমের েফলাটা আসেল এর চূড়ামা�। িক� তার 

অেনক আেগই এই িবে�ষ জনমানেস ছড়ােনা ও িব�াস করােনার 

েখলা শুরু হয় এবং রা� �তয্� বা পেরা�ভােব এেত ��য় িদেত 

থােক। আমরা েকানও একটা িহংসার ঘটনা ঘটেত েদেখ নেড়চেড় 

বিস, ভািব ভারেতর মেতা ‘সিহ�’ ‘শাি�ি�য়’ েদেশ এমন ঘটেত 

পাের? আসেল ঘেটই চেলেছ, তার সলেত পাকােনা চলেছ, ধীের 

ধীের মানুষেক িশিবের ভাগ করার ি�য়া চলেছ, তারপর ছড়ােনা হে� 

ঘৃণা। ইিতহাসেক িবকৃত কের, িমথয্া ছিড়েয়, �কৃত সতয্েক েগাপন 

কের (েযভােব িবহােরর দা�ার কথা গা�ীজীর কােছ েগাপন করা 

হেয়িছল) মানুষেক েকবল িহ� ুমুসলমান কের েতালা হেয়েছ। তারপর 

শুধু একটা �িলে�র অেপ�া। গুজরাট গণহতয্ার মেতা একটা 

ভয়াবহ ঘটনা ঘেট যাওয়ার পেরও েয িবেজিপ’র েভাট বিৃ� হেয়েছ 

এবং তারাই ভারেতর শাসন �মতা দখল কেরেছ এেতই �মাণ হয়, 

েভতের েভতের মানুষ কতখািন িহ��ুবােদর সমথর্ক হেয় উেঠেছ। 

এই নীরব সমথর্নই দা�াবাজেদর পঁুিজ। এই আ�ােসই তারা আগুন 

লাগােত পাের, ভীত স�� কের তুলেত পাের েকানও িবেশষ েগা�ী বা 

স�দায়েক। ‘পতাকা’ িটিভর মেতা কত কত মাধয্ম আজ েদেশ েদেশ 

ছিড়েয় আেছ যারা স�াসেক িহং�াতােক েযৗি�ক রূপ েদওয়ার জনয্ 

ধারাবািহকভােব �য়াস চািলেয় যাে�। আর এই সা�দািয়ক েচতনা 

জািগেয় েতালার রা�ীয় �েচ�া িদেয় আড়াল করা হে� মানুেষর দাির� 

েবকারে�র মেতা ৈদনি�ন সমসয্াগুিলেক। আজ এ সতয্ �িতি�ত 

েয, সাধারণ জনগেণর নজর েঘারােত িদন িদন আরও েবিশ ধমর্ীয় 

েমরুকরেণর মেতা অ�েক �েয়াগ করা হে�।

আমরা আজ এমন একটা স�েটর মুেখামুিখ, যার েথেক েবিরেয় 

আসা িদনিদন কিঠন হেয় পড়েছ। িবেশষ কের অথর্ৈনিতকভােব 

িপিছেয় পড়া েদশগুেলাই আরও েবিশ েবিশ সবর্নােশর মুেখামুিখ। 

মানুষেক মানুষ িহসােব নয় তােক েকানও একটা ধমর্, জািত বা 

স�দােয়র অংশ িহসােব েদখা হে�। রা� বা রাজৈনিতক দলগুেলাও 

েদখােত চাইেছ, দাির� েবকার� �বয্মূলয্বিৃ� এগুেলা েদেশর েকানও 

সমসয্া নয়। তাই মি�র মসিজদ িহজাব েগার�া ইতয্ািদ িনেয়ই 

সাধারণ মানুষেক বয্িতবয্� রাখার েকৗশল েনওয়া হে�। আর এসবেক 

িব�াসেযাগয্ কের েতালার জনয্ কা�িনক ইিতহাস অসতয্ অতীতেক 

ধেমর্র েমাড়েক ছিড়েয় েদওয়ার আেয়াজন চলেছ চতুরতার সে�।

যাঁরা িনেজেদর ধমর্িনরেপ� িহসােব দািব কেরন, এই দুঃসমেয় 

তাঁেদর অেনকখািন দািয়� িনেত হেব। েকবল িনেজেক ধমর্া�তা ও 

সা�দািয়ক েচতনার বাইের রাখা নয় বরং সা�দািয়ক শি�গুেলার 

সে� লড়াই করার মেতা শি� স�য় করেত হেব। �েয়াজেন পেথ 

নামেত হেব। েস পেথ-নামার গুরু� েকানও িহংসা�ক ঘটনা ঘেট 

যাওয়ার পেরর পেথ-নামার েচেয় অেনক েবিশ। ধমর্া�তা সমাজ 

েথেক দরূ করা অস�ব হয়েতা িক� রাজৈনিতকভােব ধমর্েক বয্বহার 

করােক রুেখ েদওয়া অস�ব নয় বেলই মেন হয়। েসটা স�ব হেব 

ধমর্িনরেপ� শি� যিদ িনেজেদর আেরকটা িভ� শি� িহসােব না 

েদেখ, ধমর্িব�াসীেদর �িত িবে�ষমূলক মেনাভাব না েদিখেয় আরও 

মানিবক হেয় উঠেত পাের, আেরা দািয়�শীলতার পিরচয় িদেত পাের।

অধয্াপক নুির ইলমাজ ধমর্িনরেপ� হেলও িতিন িহজাব পিরিহতা 

ছা�ীেদর ওপর েয আচরণ কেরিছেলন, েসখােন ভােলাবাসা িছল না 

বরং িছল রা�েপািষত েসনা-সমিথর্ত উ�িশ�ায় িশি�ত এক বয্ি�র 

দ�, যা সহেজই তাঁেক শ�েত পিরণত কের তুেলিছল ধমর্ভীরুেদর 

কােছ। এখান েথেক িশ�া েনওয়া েযেত পাের েয, আিধপতয্ িব�ােরর 

েচ�া িদেয় বড় েকানও স�েটর সমাধান স�ব নয়।
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েলখািটর নােমর উৎস, েদশ �াধীন ও ভােগর সময়। 

এমন এক �াধীনতা যা ভাগ না হেল �াধীন হয় না। পরাধীন 

ভারেতও তারপর েবশ িকছ ু িশ�ীেক েপলাম। যাঁেদর সে� 

পািরপাে�র্র গভীর স�কর্ িছল। তা তাঁেদর িশ�কেমর্ বার বার 

ছায়া েফেলেছ।

ন�লাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬):  

বয্ি�গতভােব অবনী�নােথর ছা� বা িশষয্। �থাগত িশ�া, 

সরকাির চারুকারু িবদয্ালেয়। েযখােন, অবনঠাকুর অ� িকছিুদন 

িশ�কতাও কেরন। চারু িবদয্ালেয় তখন েথেকই দুেটা িবভাগ 

পাশাপািশ চলেত শুরু কের। একিট ভারতীয় ও অনয্িট পা�াতয্। 

এই �লিট ি�িটশরা ১৮৬৪ সােল �াপন কের। উে�শয্ েতমন 

মহৎ িকছু িছল না। ১৯০৮ সােলর েছা� এই উি�িট ইিব হয্ােভল 

সােহেবর যা জুলাই মােস �িডও পি�কায় �কাশ পায়। - We 
have been civilizing India in the same way for 
more than 50 years and have succeeded in pur-
suing educated Indian that they have no art of 
their own, though the evidence of its existence 
are many and great.

এই রকম দিৃ�ভি�র জনয্ হয্ােভল সােহবেক েবশ ভুগেত হয়। 

ভারত তয্াগও করেত হয়। উিন, অবনঠাকুরেক েবাঝান, েতামােদর 

িশ�া ও সভয্তা এত সু�াচীন এবং তা িশ�া�েম আনা দরকার। েয 

সময় উিন �েল অবনঠাকুরেক িশ�ক িহেসেব জায়গা কের েদন। 

ছা� িহেসেব ন�লাল বসু, অিমত হালদারেদর েপেলন। িক� মূল 

দৃি�ভি� িছল ি�িটশেদর স�ণূর্ িভ�। ি�িটশরা বেলিছল— ‘েতামরা 

অ�কাের আেছা, আমরা েতামােদর আেলা েদখােবা। সাং�িতক 

উ�িত ঘটােবা এবং এই েদেশর যিদ েকােনা ঐিতহয্ েথেকও থােক 

তােক শুধু অব�া করা নয়, তােক সুপিরকি�তভােব �ংস করব। 

এবং এই কাজ করার জনয্ এই েদেশর েবশ িকছ ুসুিবধাবাদী েগা�ী 

ৈতির করব। যা এই অিভমুখ, বা এই ভাবনােক কাযর্কর করেত 

সাহাযয্ করেব। েদশীয় েলােকেদর িনেয় সুিবধা হে�। যারা েদশীয় 

িশ�ী, তােদর এই েগাপন অিভসি�েক েকােনা সে�হ করেব না। 

সহেজই তােক কাযর্কর করা যােব।’ এই েগাপন ত�িটই আমােদর 

েদেশ ইংরাজ শাসকরা তােদর আি�েন লুিকেয় েরেখিছল। 

তাই অবনঠাকুেরর �েচ�ার িবেরািধতা শুরু হয়। বহু ছা� �ল 

েছেড় িভ� �িত�ান গেড় েতােল। জুিবিল আটর্ �ল েতমিন। েস 

ইিতহাস দীঘর্। আজও এই চারু িবদয্ালয় যা কেলজ িহসােব চালু 

আেছ, তার এই িবেশষ সমসয্ার সমাধান হয়িন। এই �� আজও 

েমেটিন। িশ� িশ�ায় �চুর গলদ। ন�লােলর েয কাজ এখােন 

গুরু� পােব তা হেলা হিরপুরা কংে�েসর পয্ােনল। গা�ীজীর 

অনুেরােধ ন�লাল িতিরশ দশেকর েকােনা এক সময় হিরপুরা 

কংে�স ম�পেক সি�ত করেত স�ত হন। গা�ীর সাধারণ হেয় 

থাকা, সাধারণেক গুরু� েদওয়া, সাধারেণর ভজনা করা— তারই 

�িতফলন েযন ফুেট ওেঠ। ন�লাল তাঁর িনজ� ভাবনায় চচর্ায় 

সাধারণ �ামীণ ও েলাকায়ত িশ�ী, মানুষেদর িচ�ািয়ত করেলন। 

�ত তুিলর টােন ফুিটেয় তুলেলন এক একিট রিঙন পয্ােনল। 

চারেচৗেকা, অজ�া গুহা দেৃশয্র একটা �ভাব থাকেলও বাংলার 

পটই মুখয্। গুরু অবনঠাকুেরর আেদেশ একবার পেথর ধাের, 

�ামীণ েমলায়, িনেজর আঁকা ছিব িনেয় িবি� করেত বেসন, 

দু’পয়সা চার পয়সা দাম েরেখ। অথর্াৎ পািরপাে�র্র জীবেনর 

সােথ িমিলেয় েদখা। কতটা সফল হেয়িছেলন বলা কিঠন, িক� 

ভারতবেষর্ কখেনাই েকােনা সরকার িশ� বা সং�িতেক গুরু� 

িদেয় পাঠ�েমর অ�ভুর্� কেরিন। আজ আমরা তার �িতফলন 

চািরিদেক েদখেত পাি�। নানা রাজৈনিতক ছাতার তলায় িশ�ীরা 

ঢুেক, নানা সুেযাগ-সুিবধা েভাগ করেছন এবং �েয়াজেন ছাতা 

পা�াে�ন। তােদর আলমািরেত নানা রেঙর জামা রি�ত আেছ, 

��িত িহেসেব পরাধীন ভারেত এই রকম িবভাজন থাকেলও তা 

�কােশয্ই িছল। ন�লাল কংে�স ভ� িছেলন, গা�ী অনুগামী। 

এ আজািদ

ঝুটা

হয্ায়
িহরণ িম�িহরণ িম�

� ব �

শা গ ২১



 170

িক� জাতীয় কংে�েসর রাজৈনিতক কদযর্তা তােক �শর্ কেরিন 

কখনও। েসভােব রাজনীিত সেচতনও িছেলন না। মানবদরিদ বলা 

যায়, উিন গা�ীেক এঁেকেছন, বয্াস ওই পযর্�। 

রামিক�র েবইজ (১৯০৬-১৯৮০): 

যাঁেক বলা হয়, ে�ৗরকার স�দায় েথেক উেঠ আসা এক 

জীবন দরিদ িশ�ী, তা িনেয় িবতকর্ আেছ। উিন িনেজ অবশয্ 

েকানিদন এই স�দােয়র কথা বেলনিন। েছাটেবলা েথেকই মািট 

িনেয় থাকেত ভালবাসেতন। বাঁকুড়ার �াম েথেক উেঠ আেসন 

শাি�িনেকতেন। িমনিত েঘােষর একিট জীবনীমূলক বই েথেক 

সামানয্অংশ তুেল িদি�।

‘এক মেন ঘেরর েকােণ বেস েছাট কােঠর টুকেরা, কি� িদেয় 

েস ইি�েনর কাঠােমািট তেয়র করিছল। সামেন তয্ানা িদেয় ঢাকা 

মািট জল িদেয় িভিজেয় রাখা, মেনর মেধয্ খুিশর বান। এ সমেয় 

েতা মািট পাবার কথা নয়। তবু েপেয়িছল। অন� জয্াঠার বািড়র 

িপছেন রাখা থােক মািট। অন� জয্াঠাই িনেজর হােত িদেলন। 

অন� সূ�ধর। এ অ�েলর নামকরা �িতমািশ�ী। দশ বছেরর 

েছেলিট অবাক হেয় জয্াঠার কাজ েদেখ।’

‘দির� পিরবােরর স�ান। রং েকনার সামথর্য্ সুেযাগ েকাথায়। 

.... তেব �কৃিত তার আগােন বাগােন, নদীর পােড়, উঁচু ভঁুেয় 

সািজেয় েরেখেছ তার ডািল। আম, কদম, শাল গােছর পাতা, 

িসেমর সবজু রস, হলুদ বাটা, কাপেড় েদওয়া নীল, আলতা পাতা 

আর ক�াজ পাথর ঘেস—েছেন েবর কের েনওয়া রং বালেকর 

পঁুিজ। পঁুই িমজুির, আশসয্াওড়ার ফলও লাগােত চায় কােজ। 

কােজ লাগায় মুিড় ভাজার হাঁিড়র তলার ভুেসা কািল।...

েস শুধু েদেখ, েদেখ আর েদেখ।’

রামিক�র বলেছন— ‘আিম চাি�ক, রূপকার মা�। শাি�ক 

নই’। আিম যা েদেখিছ, েযমন িশবিল� মেহে�াদােরা-হর�া েথেক 

পাওয়া মূিতর্ িশে� আমরা ��ভােব যা পাই। তার উপর আর 

পাি� না— েচাখই তার একমা� উপায়।

ওঁেক �� করা হেয়িছল— আজেকর সমেয় িশ�ীেদর মূল 

সমসয্া কী?

উ�র— ি�ডম .. ি�ডম টু ওয়াকর্। ি�ডম। কাজ করার ই�া।

আর জনগেণর সে� স�কর্। আিম মানুষ েদেখিছ— বামন 

িনেয় কী হেব?

�� — আপনার অিধকাংশ কাজ বীরভূেমর সাঁওতাল 

আিদবাসীেদর সে� স�িকর্ত।

—না, তা নয়, অেনক রকমই েতা আেছ। হয্াঁ হেত পাের। ওরা 

�িমেকর দল— ওরা কাজ কের ওেদর হাত আেছ— সূযর্— েরৗ�— 

েখালা চুল— ঘাম। ওেদর িখেদ পায়। ক� হয়— দুঃখ— দির� ওরা। 

  (খািনক�ণ চুপ কের েথেক) ওরা অেনক সি�য়। কমর্সি�য়তা 

ভােলা লােগ আমার। লিলত সি�য় জীবন। (হাত উিঠেয় দেূরর 

বসত বািড়, অিফস বািড়র িদেক ইি�ত কের) dull life — ওরা 

যারা বেস থােক- কী সব েলেখ— কী আেছ ওেদর? — থাকুক 

বেস। ঐ যারা বয্বসা কের (দেূর বাজােরর িদেক ইি�ত কের), 

ওেদর সি�য়তা কীেসর? —েযখােনই েগিছ যােদর �কৃত সি�য়তা 

েদেখিছ— তােদর এঁেকিছ। তােদর মেধয্ রূেপর �াচুযর্ আেছ।’’ 

এইখােন িশ�ী িদলেখালা, �াণেখালা, �াধীন। ে�িণ সেচতন, 

মানুেষর কমর্ সেচতন। কমর্ই মানুষেক রূপ েদয়। িশ�ী তা 

েদখেত পান, উপলি� কেরন, িচ�ািয়ত কেরন। মূিতর্ গেড়ন, েয 

পািরপাে�র্র কথা বেলিছ, এমনই তার পািরপা�র্। িশ�েক আঁকেড় 

থাকেবন বেল সংসার পােতনিন। তা িনেয় অেনক জিটলতা, 

ভুল েবাঝাবিুঝ। িবেশষ কের শাি�িনেকতেনর মেতা র�ণশীল 

আবহাওয়ায়। আবার ন�লাল বলেছন— ‘িগেয় েদেখা, রামিক�র 

কাজ করেছ, তার হােতর dexterity েদেখ বকু েকঁেপ যায়?

জয়নুল আেবিদন (১৯১৪-১৯৭৬)

‘জয়নুল আেবিদন বলেতই সকেলর মেন পেড় যায় ১৩৫০-

এর েসই মহা ম��েরর কথা, যখন বাংলার �াম-শহর উেঠ 

এেসিছল, আর িবি�ত নাগিরক কিব দীঘর্�াস েফেল বণর্না 

কেরিছেলন েসই দশৃয্’।

নগেরর পেথ পেথ েদেখছ অ�ত এক জীব, িঠক মানুেষর 

মেতা, িক� িঠক নয়।

— েযন তার বয্�িচ� িব�প িবকৃত।

তব ুতারা নেড় চেড়, কথা বেল, আর 

জ�ােলর মেতা জেম রা�ায় রা�ায় 

উি�ে�র আঁ�াকুেড়, বেস বেস েধােক 

আর ফয্ান চায়।

—ফয্ান, ে�েম� িম�। 

 এই দশৃয্; এই িচ�-যা িকনা মানুেষর �িত মানুেষর িন�রতম 

আচরেণর সব েথেক মমর্�দ উদাহরণ— আেলািড়ত কেরিছল এক 

�াম েথেক শহের আসা নবীন শি�ধর িশ�ীেক, তাঁেক েটেন িনেয় 

িগেয়িছল েসইসব অসহায় মানুষেদর কােছ —

এই দুিভর্� িছল কৃি�ম। খােদয্র অভাব েথেক নয় । কৃি�ম 

অভাব ৈতির করা হেয়িছল, যা শাসকরা কের থােক। েসটাই িছল 

বা�ব। িক� একজন সেচতন িশ�ী এর েথেক মুখ ঘুিরেয় থাকেত 

পােরন না। জয়নুেলর আযর্ কেলেজর িশ�া এেক িচ�ািয়ত করেত 

সাহাযয্ কেরেছ। ‘‘েছাটেবলা েথেকই জয়নুেলর িছল ছিব আঁকার 

েঝাঁক। আর েস েঝাঁক এমনই িছল েয মা� েষােলা বছর বয়েস 

বািড় েথেক পািলেয় ব�ুর সে� কলকাতায় এেসিছেলন গভনর্েম� 

আটর্ �ল েদখেত।’’— েসখােন ছা� িছেলন ১৯৩৩-১৯৩৮। 

এখান েথেকই িতিন িশখেলন �ইং জলরং, েতলরং আর ছাপাই 

ছিবর কাজ। আ�যর্— কৃতী ছা� িহেসেবই এখােনই িশ�কতার 

কাজ জুেট িগেয়িছল। নতুন অধয্ে�র িচ�াভাবনা অেনক মু� 

মেনর িছল। িতিনই সুেযাগ কের িদেলন।

িক� ইিতমেধয্ রবী�নােথর সােথ আেমিরকা �মণ, জাপান 

�মণ, নানা সুেযাগ এেন িদল িব� িচ�কলা স�েকর্ জানার। 

একসময় ল�েনর ে�ড �েল ভিতর্ হেলন �ািফ� িশ�ার জনয্। 

এসেবর জনয্ জয়নুল বুঝেত পারেলন �াচয্ ও পা�ােতয্র মেধয্ 

েকােনা অদশৃয্ েদওয়াল েনই। আমার মেন পেড় েগল িবেনাদ 

িবহারীর েসই উি�, ‘িশে�র েকােনা ভূেগাল েনই’। জয়নুেলর িশ� 

চচর্ায়, িবষয়, তার আি�ক, দশর্ন এসবই �াধানয্ েপেয়েছ িঠকই 

িক�, সাধারণেক িবষয় কের েতালা, তােক িচ�ািয়ত করা তার 

িদেক েঝাঁকই েবিশ ল�য্ করা িগেয়েছ। িনর�, �ধাতর্, অসহায়  
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মানুেষর, শরীরী ভাষা েকােনা অলংকার নয়, বা�ব, ককর্শ। 

েসখােন জয়নুল েকােনা ি�ধা কেরনিন। 

১৯৪৭-এ েদশ িবভাগ হেল জয়নুল চেল যান, পূবর্-পািক�ান 

যা আজেকর বাংলােদশ। েসখােন একসময় গেড় েতােলন িশ� 

�িত�ান, যা আজেকর ঢাকা আটর্ কেলজ, েসখানকার িচ� �দশর্ন 

হেলর নাম েদওয়া হেয়েছ জয়নুেলর নােম।

িচ��সাদ ভ�াচাযর্ (১৯১৫-১৯৭৮):

িচ��সােদর জ� ৈনহািটেত, এক মধয্িব� পিরবাের। বাবা 

চারুচ� ভ�াচাযর্ �ামীণ সমবায় বয্াে�র কমর্ী িছেলন। এই কােজর 

জনয্ তাঁেক অিবভ� বাংলার েজলায় েজলা য় ঘুরেত হেয়েছ। 

িচ��সাদও সুেযাগ েপেলন মানুষ, �কৃিত েদখার। �ল গি� পার 

হেয় ভিতর্ হন চ��াম গভনর্েম� কেলেজ। ওঁর পরবতর্ী জীবেন 

িশ�ী হেয় ওঠার িপছেন মূল ে�রণা িছেলন মা ই�মুতী েদবী। 

িতিন বয্ি�গতভােব িছেলন বাংলার েলাককলা, তােক িফিরেয় 

আনার মিহলা সংগঠেনর সদসয্া। এইরকম সেচতন এক মা, 

িচ��সােদর ভাবনা, অভয্াস, �েয়াগ �মশই িব�ত হেলা। এর 

মেধয্ ি�তীয় মহাযু� শুরু হ  েলা, তার ফেল এক কৃি�ম দুিভর্� 

েদখা িদল ১৩৫০ সা েল। এই কিঠন পিরি�িতেত িচ��সাদ ঝঁুেক 

পড়েলন কিমউিন� পািটর্র িদেক। গুরু িব�বী েনতা পূেণর্�ু 

দি�দার। তখন েথেকই িছেলন পািটর্র সি�য় কমর্ী। সদসয্ 

হেলন ১৯৪১ সােল। এই কােজ ঘুরেত লাগেলন �ােম গে�। এই 

সমেয়ই চ��ােম তাঁর স�ী হেয়িছেলন আেরক িশ�ী েসামনাথ 

েহার। চ��াম েথেক তাঁেক কলকাতায় িনেয় আেসন কিমউিন� 

ছা� েনতারা। িচ��সাদ উঠেলন কলাবাগােনর একটা েদাতলা 

বািড়েত। ছা� েফডােরশেনর আ�ানায়। এখােনই তাঁর কাজ 

ছাপা হেত লাগল পািটর্র মুখপ�, জনযু� ও িপপলস ওয়ার-এ। 

এই সমেয়ই সেতয্�নাথ মজুমদার স�ািদত অবিণর্ পি�কায় 

 িলখেলন— ‘‘এ যুেগ জনতার জীবেনর সবিদেক সকল ে�ে�ই 

বিণক রিচত যত স�ট, তার িবরুে� িবে�ােহর েতজ জাগােতই 

�েয়াজন মনুষ দ�ৃ িশ�কলার। েতমন বীযর্বান কােজ না লাগেল 

েয িশ� যত মধুর ও রেসর আধার েহাক, সবই আধুিনক জীবেন 

িন�েয়াজনীয় বেল আপাত বয্থর্— অথর্াৎ আধুিনকতার দািব েস 

িশ� করেত পাের না।’’ এই দিৃ�ভি�র জনয্, কলকাতায় িশ�ী 

কিব মহেল একটা িবেভদ েদখা েদয়। কয্ালকাটা �েপর িশ�ীরা 

েয ভাবনা বা অভয্ােস �তী িছেলন তার সােথ িবেরাধ। িচ��সাদ 

তখন তাঁর পােশ পান, েজয্ািতির� ৈম�, সুভাষ মুেখাপাধয্ায়, 

সুকা� ভ�াচাযর্, িবজন ভ�াচাযর্, শ� িম�, খােলদ েচৗধুিরেদর। 

কিব, সা িহিতয্ক, নাটয্কার, িশ�ীেদর। এই সময় একটা ঘটনা 

ঘেট ১৯৪৩ সােল। িচ��সাদ েমিদনীপুর েজলার দুিভর্� পীিড়ত 

�ােম ঘুের ঘুের েয ছিব আঁেকন তার উপর বই ৈতির হয়— ‘হাংির 

েব�ল’। ি�িটশ সরকার তার সম� কিপ িকেন পুিড়েয় েদ য়। এর 

দু’একটা কিপ েবঁেচ িগেয়িছল যা পের আবার বই হেয় েবেরায়। 

েদব�ত মুেখাপাধয্ায় (১৯১৮-১৯৯১):

জ� কলকাতার বাদুড় বাগােন, ১৯১৮ সােল। বাবা 

অিচ�য্কৃ� িছেলন েপশায় বয্বহারজীবী, িক� মেন মেন িব�বী। 

�থম যাঁরা এেদেশ মাকর্সবােদর �িত আকৃ� হন অিচ�য্ তাঁেদর 

মেধয্ অনয্তম। িবেলত েথেক কালর্ মাকর্স ও েলিনেনর রচনাবিল 

এেন পেড়েছন িতিন। চটকল �িমক সংগঠেনর সহ সভাপিত 

িছেলন। তাঁরই ভাবনা ও কােজর ধারায় েদব�ত েবেড় উঠেত 

থােকন। েদব�তর ঠাকুরদা েগালক মুখুে� িছেলন েমিদনীপুর 

েকােটর্র কমর্চারী। এই শহের বহু মানুষ আ�য় েপেতন তাঁর 

বািড়েত। এই সময়ই য�ােরােগ আ�া� এক ব�ুেক েসবা করেত 

িগেয় েদব�তও আ�া� হেয় েগেলন, তাঁেক সারােত বাবা সবর্�া�। 

বাধয্ হেয় েমিদনীপুের ওঁেদর চেল আসেত হেলা। েমিদনীপুর শহর 

তখন িব�বীেদর �ায় েক��ল। এেকর পর এক ময্ািজে�ট খুন 

হে�ন। এখােন ওঁর বাবা জিড়েয় পড়েলন িব�বীেদর সােথ, 

যােক ডাকা হেতা ‘েছাড়দা’ বেল। েসই বাবাই েদব�তেক দী�া 

িদেলন আনু�ািনক ভােব, মহা�মীর রােত। তাই বাবাই িছেলন 

তাঁর অনুে�রণা।

েদব�ত �থেম ইি�য়ান েসাসাইিট অব ওিরেয়�াল আটর্, 

গভনর্েম� আটর্ �েল পাঠ িনেলন। িক� েকাথাও েশষপযর্� 

পাঠ েশষ কেরনিন। এতটাই �াধীনেচতা, �চিলত ধয্ান ধারণার 

িবেরাধী, এক েরাখা। বাবার মৃতুয্র পের িফের এেলন কলকাতায় 

অসু� মােক িনেয়। সে� েছাট ভাই। েবেলঘাটার েছাট দুই কুঠরীর 

এক ইেটর বািড়। রা�ার সে� �ায় িমেশ। এখােন গিরব অসহায় 

দুদর্শা�� মানুষেদর কাছ েথেক েদখেলন। সং�াম শুরু হেলা। 

েদব�ত মুেখাপাধয্ােয়র জয্াঠতুেতা েবান মৃণািলনী দাশগু�র 

�িৃতকথায় —

‘‘বািড়েত খাবার িকছ ু েনই। টাকাও ফুিরেয় েগেছ। কেলজ 

ি�েটর এক �কাশেকর কাছ েথেক কভার আঁকার পাওনা দশ টাকা 

িনেয় িফরেছন। বািড়র কােছই মা�ারমশাই বলেলন, েদববুাবু 

েছেলটা ভুগেছ, ওষুধ েকনার জনয্ দশ টাকা িদেত পারেবন। 

পেরর মােস িদেয় েদব। টাকাটা িদেয় বািড় িফের �তয্াশী 

েবানেক বলেলন— িকছু হেব না। সামেনর ঐ েত  েলভাজা িবি� 

কের উেড়টা ওেক মা  েঝ মােঝ টাকা িদই। ওর কাছ হেত িকছু 

েতেলভাজা েচেয় িনেয় আিস। আর েখাকা তুই যা সামেনর েদাকান 

েথেক আমার নাম কের মুিড় িনেয় আয়। এেতই আমােদর হেয় 

যােব এখন। তারপর িবেকেল েদখা যােব।’’

জীবনেক এমন সহজ কের েনওয়া, চািহদা েনই, েলাভ েনই, 

অিভেযাগ েনই। একটা সময় সমাজটা সিতয্ই বাসেযাগয্ িছল। 

মানুষ, মানুেষর পােশ দাঁড়াত। আজেকর মেতা এত দুনর্ীিত, এত 

েলাভ, এত আ�সবর্�তা। িনেজেক ছাড়া েকউ আর িকছ ুভাবেত 

পাের না। েযমন শাসক, েতমিন �জা বা তার অনুগামী। ধমর্ আর 

রাজনীিত িপেঠািপিঠ চেলেছ। তাই েযসব িশ�ী এই েলখায় উেঠ 

আসেছন, তােদর আর েকােনা অনুগামী েনই। তােদর দশর্ন, সুদশৃয্ 

বই-এর পাতায় আটেকই থাকেব। জীবেন �িতফিলত হেব না। েসই 

যাপন আর েনই। উপেরর ঘটনাটা ওনার েতইশ-চি�শ বছেরর। 

িক� বািক জীবনটাই   িশ�ীর �াধীনতার জনয্ই লেড়েছন। বারবার 

ঠেকেছন। তাই েলখার নাম— ‘এ আজািদ ঝুটা হয্ায়’। ৈদনি�ন 

জীবনেক েবেঁধ েরেখেছন সামানয্ চািহদায়। জীবেন বহুরকম 

কাজ কেরেছন। িসেনমা িথেয়টােরর েসট, িব�াপেনর কাজ, গ� 

উপনয্ােসর ছিব, এমন সব। এর মােঝই �ায় েবিরেয় পড়েতন 
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রং তুিল কাগজ িনেয় �ােম গে�। সরাসির �কৃিত েথেক এঁেক 

যাওয়া। �মজীবী মানুষ, চা বাগােনর েমেয় �িমক, খিনর পুরুষ 

�িমক, েখেতর কৃষক, সমুে� মাছ ধরেত বয্� েজ  েল, মাঝ দিরয়ার 

মািঝ। কখনও চেল েগেছন আসােমর েলপচােদর �ােম, সাঁওতাল 

পরগনার আিদবাসী �ােম সু�রবেনর গভীের। কখেনা কিমউিন� 

পািটর্র গণসংগঠেনর জনয্ এঁেকেছন েপা�ার। েদব�ত ঋি�ক ঘটক 

ও বাদল সরকােরর নাটেকর ম�স�া কেরেছন। এ বয্াপাের েশষ 

কাজ িবজন ভ�াচােযর্র ‘হাঁসখািলর হাঁস’। যা েশষ পযর্� ম�� 

হয়িন। েহমা� িব�াস একবার িলেখেছন— ‘‘মাকর্সবাদ েলিননবােদ 

উ�� হেয় �মজীবী মানুেষর �পে� েদব�ত দাঁিড়েয়েছ। িক� েস 

েকােনা রাজৈনিতক দেলর সভয্ নয়।’’ েদব�তর আেরকিট িব  েশষ 

িদক িছল। কলকাতার েদওয়াল িচে�র �থম যাঁরা কাজ   কেরন 

তার মেধয্ িছেলন — িভ িস, িশ�ী েভালা চে�াপাধয্ায়। েদব�ত 

এঁেক গুরু মানেতন। েদব�ত মারা যান ১৯৯১ সােল। তার আেগ 

এক দশক মি�ে� �রণজিনত কারেণ প�ু হেয় পেড়িছেলন। তার 

মেধয্ও সাধয্মত ছিব এঁেকেছন, আ�যর্।

েসামনাথ েহার (১৯২১-২০০৬):

‘‘১৯২১ সােলর ১৩ এি�ল তািরেখ আমার জ�, চ��াম 

েজলায় বরমা �ােম। আমার �থম িশ�াকমর্—একিট িস-ে�ন, 

বলা চেল জলভািস বায়ুেসনার মেডল ৈতির করা। পড়ােশানা 

িবেশষ করতাম না। এসব করেত ভােলা লাগেতা। িকছিুদেনর 

মেধয্ বাবা আমােক �ােমর বািড়েত পািঠেয় িদেলন। একা�বতর্ী 

িবরাট পিরবার। সবাইেয়র সে� মানুষ (!) েহাক—এই িছল েবাধহয় 

কামনা। েদেব� মজুমদার আমােদর �িয়ং এবং ি�ল েশখােতন। 

তাঁর �িয়ং �ােস আিম খুব মন িদেয় কাজ করতাম। কাজ মােন 

বাজাির কিপবকু েথেক েচয়ার-েটিবল, বািড়র েগট, েগালাপ ফুল 

�ভৃিত। এগুিল করেত িগেয় েসাজা কের লাইন টানা, েবিঁকেয় 

টানা, েগাল ব�ৃ আঁকা ইতয্ািদেত আিম মজা েপতাম। ১৯৪০-

৪১ সােল কলকাতায় েবৗবাজােরর েমােড় কলকাতা িব�িবদয্ালেয়র 

েবৗ� ছা� িনবােস েথেক িসিট কেলেজ পড়তাম। এ  ইসমেয় িশবু 

নােম এক স�ীর �ভােব কিমউিন� পািটর্র সং�েশর্ আিস। পািটর্ 

েবআইিন িছল। তাই আকষর্ণও সহজ িছল। েসই সময় িকছুিদন 

হােত িলেখ, েপা�ার কির। হােতর অ�র পির�� িছল বেল 

েপা�ারগুিলর কদর হেতা।’’

‘‘১৯৪৩-৪৪-এর চ��ােমর অিভ�তা মমর্�দ! একিদেক 

জাপািন েবামারু িবমােনর ঘন ঘন আ�মণ, অনয্িদেক দুিভর্ে�র 

কবেল পেড় �ােমর গিরব কৃষক পিরবারগুিলর িছ�মূল ি��, 

িমিছল এবং পেথ পেথ মৃতুয্। েসামনােথর জীবন দশর্নেক 

িচরকােলর মেতা িনধর্ািরত কের িদেয়িছল। বাইশ বছর বয়েসর 

এই অিভ�তা, মানিবকতার বেুক েয �ত িতিন েদখেলন, তার 

কথা ভুলেত পােরনিন েকােনািদনই।’’ এরপর আেরকটা পিরবতর্ন 

এল। িচ��সােদর সােথ েযাগােযাগ, িশ�াগুরু। িচ��সাদ অেনক 

আেগ েথেকই কিমউিন� হেয়েছন, তাঁর কাজ �ভািবত করেলা 

েসামনাথেক। যখন মেন �� জাগেছ, কী সৃি� করেবা, আর েকমন 

কের সৃি� করেবা। এসেবরই সুরাহা হেত লাগেলা। েসামনাথ 

িচ��সাদেক িনেয় িলখেছন— ‘‘িতিনই আমার �থম দী�াগুরু, 

�ায় হােত ধের �িধত পীিড়ত মুমুষুর্েদর অবয়ব আঁকায় উৎসাহ 

জুিগেয়েছন। যখনই চ��ােম েযেতন, আিম তাঁর অিবরাম স� 

েপতাম। সকাল েথেক স�য্া অবিধ ওঁর সে� েঘারাঘুির করতাম।’’

কিমউিন� পািটর্র স�াদক িপিস   েযাশীর আ�েহ সরকাির 

আটর্ �েল ভিতর্ হেলন েসামনাথ। েসখােন েপেলন জয়নুল 

আেবিদেনর মেতা িশ�ীেক িশ�ক িহসােব। আটর্ �েল 

েসামনাথ যান ১৯৪৫-এ। েস সময়টা কলকাতা শহর িছল নানা 

সা�াজয্বাদ-িবেরাধী আে�ালেন উ�াল—েসামনাথ রং-তুিল 

িনেয় েনেম পড়েলন েসই আে�ালেন। এই সময়ই েতভাগা 

আে�ালনও শুরু হেয়েছ। েসামনাথ, মুজফ্ ফর আহমেদর সে� 

পািটর্ কিমউেন থাকেছন আর মােঝ মােঝ ছিব আঁকেছন। ছাপা 

হে� �াধীনতা পি�কায়।

১৯৪৮—কিমউিন� পািটর্র েনতৃে� একটা রাজৈনিতক 

পিরবতর্ন শুরু হয়— এ আজািদ ঝুটা হয্ায়, আে�ালন। আটর্ 

�েলর িশ�া েশষ  না কেরই েসামনাথ    িভ  েড় পড়েলন েসই 

আে�ালেন। িচ��দাস ততিদেন পািটর্ েছেড়েছন। এই সময়ই 

েসামনাথও পািটর্ ছাড়েলন। িশ�ীর �াধীনতার �� িচরকালই 

জিটলতা সৃি� কের। তার ভাবনার �াধীনতা, �েয়ােগর �াধীনতা, 

আি�েকর �াধীনতা। সাময্বাদী সমাজ একভােব েদেখেছ, 

পঁুিজবাদী সমাজ অনয্ভােব েদেখেছ। িশ�ীরা এখােন িব�া�। িশ�  

িশ�াও এখােন অসমা� ও িবপেথ চেল। িশ�ীর ৈদনি�ন জীবেন 

িটেক থাকা, েবঁেচ থাকা, সমােজর ওপর িনভর্র করা বা না করা— 

তাঁেক িব�া� কের েতােল। �াধীনভােব িটেক থাকেত পােরনিন 

সরকাির আনুকূেলয্, অধয্াপনায় েকউ েকউ বাঁেচন। বািকরা 

বয্বহািরক, বািণিজয্ক জীবেন পথ হারায়। িদেশহারা হেয় যায়। 

েযমন হেয়িছল িচ��সােদর, েদব�ত মুেখাপাধয্ােয়র। ন�লাল, 

রামিক�র, জয়নুল, েসামনাথ এঁরা অধয্াপনা কেরেছন। েপনশেন 

েবেঁচেছন। �াধীনভােব িশ�চচর্ায় থাকেত েপেরেছন।

বতর্মান ছা�রা ভুেল   েগেছ ন�লাল, অিসত হালদারেকই। 

আবার রামিক�েরর অসমা� একিট ভা�যর্ কলাভবেন ভা�যর্ 

িবভােগই অবেহলায় রাখা। জয়নুল সােহব  চেল েগেলন 

বাংলােদেশ। জাতীয় িশ�ীর স�ান েপেলন। িচ��সােদর মৃতুয্র 

পর দুই েবােন িববাদ লােগ, মামলা হয়। দশ বছর ব� থােক ঘর। 

�ায় বহু কাজ, কাগেজর উপের েপাকায় কােট। যখন মামলা 

েমেট, ছিবগুিল েশষ। কার কােছ থাকেব এই কাজ। িববােদর 

মেধয্ই েশষ হেয় েগেলা অমূলয্ িচ�কমর্। কার লাভ হেলা? েদব�ত 

বে�াপাধয্ায় তখন শযয্াশায়ী। অেথর্র �েয়াজন িচিকৎসার জনয্। 

অবনী� পুর�ার মৃতুয্র পর েঘাষণা করা হেলা। েসামনাথ েহােরর 

শতবািষর্কী এবছর। িবশাল একিট �� �কাশ েপল। তার সােথ 

একটা �দশর্নী। শাি�িনেকতেন ও কলকাতায়। খুবই সহেজ 

তা ঘটােনা হেলা। িডিজটাল েসামনাথ ন�ইভাগ কাজ �যুি�র 

সাহােযয্ এক মােপ �দশর্নক� সািজেয়ও েতালা হেলা। খুবই 

হতাশাজনক। 

আজেকর িশ�জগৎ িব�জুেড় মািফয়ােদর হােত। আটর্ 

মািফয়া। িশ�ীর �াধীনতা েকেড় েনওয়া হেয়েছ। তাই িশেরানাম 

‘এ আজাদী ঝুটা হয্ায়।’ রাজৈনিতক নয় ৈশি�ক।
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১৭৫৭ সােল পলািশর আর ১৭৬৪ সােল ব�ােরর যুে�র 

পর ১৭৬৫ সােল ি�িটশ ই� ইি�য়া েকা�ািন সুেব বাংলার 

েদওয়ািন লাভ কের। চালু হয় ৈ�ত শাসন বয্ব�া। অতঃপর 

১৭৭২ সােল সরাসির বাংলার শাসনভার িনেজেদর হােত 

তুেল েনয় এই িবেদিশ েকা�ািনিট। তখন েথেকই ই� ইি�য়া 

েকা�ািন েলাকমুেখ শুধুই ‘েকা�ািন’ িহসােব পিরিচিত লাভ 

করেত থােক। বিণেকর মানদ� েদখা েদয় রাজদ� রূেপ। শুরু 

হয় েকা�ািনর বকলেম সা�াজয্বাদী ি�িটশরােজর ঔপিনেবিশক 

শাসন ও েশাষণ বয্ব�া। ১৮৫৭ সােল িসপািহ িবে�ােহর পর এই 

ঔপিনেবিশক শাসন বয্ব�া ি�িটশরাজ সরাসির িনেজর হােত তুেল 

েনয়। সাধারণভােব এই সময়কালিটেকই িচি�ত করা হেয় থােক 

‘েকা�ািনর আমল’ বেল।

একিদেক েযমন এই েকা�ািনর আমেলর কলকাতায় বিণেকর 

মানদ� রাজদ� রূেপ পিরণত হওয়ার ফেল ঔপিনেবিশক শাসন 

ও েশাষেণর কমর্কা�িট �মা�েয় ৈদতয্াকাের েদখা িদেত থােক। 

অনয্িদেক, �চিলত সাম�তাি�ক ধয্ানধারণার পাশাপািশ গণতাি�ক 

মতাদশর্ িবকােশর অনুকূল নানা �িত�ানও গেড় ওেঠ েসকােলর 

কলকাতায়। নানান িবতেকর্র েক� টাউন হল, সরকাির কাজকেমর্র 

সমােলাচনা কের সংবাদপ�, িবচারালয় ও আইেনর শাসন, সাধারণ 

��াগার, আধুিনক িশ�ার জনয্ �ল-কেলজ ইতয্ািদ ইতয্ািদ। 

নগরায়েনর ফেল কলকাতার জনিবনয্াসিট ে�িণিবভ� হেয় পেড় 

অিচেরই। েদখা েদয়— বেুজর্ায়া, পািতবেুজর্ায়া, �মজীবী জনগেণর। 

নানারকম ৈবপরীেতয্-ভরা েশাষক ও েশািষেতর মেধয্ �িতবােদর, 

�িতেরােধর বীজিট �মশ মহীরুেহ পিরণত হেত থােক ধমর্, বণর্, 

জাতপাত, আ�িলকতােক উেপ�া কের। েসই �িতবাদ েকবল 

েশাষেকর িবরুে� েশািষেতরই নয়, পাশাপািশ কুসং�ার, কু�থার 

িবরুে�ও সময় িবেশেষ গেজর্ উেঠেছ।

ঔপিনেবিশক শাসেনর শুরু েথেকই ইংেরজেদর আিদবাসী, 

িন�বেগর্র মানুষ, কৃষককুেলর �িতেরােধর স�ুখীন হেত হেয়েছ 

— যারা িছল মূলত �ামীণ জীবেনর অংশ। ঔপিনেবিশক েশাষেণর 

চােপ িপ� কলকাতার �মজীবী জনগণেকও একসময় বাঁচার 

তািগেদ �িতবােদ, �িতেরােধও শািমল হেত বাধয্ কেরেছ। ১৮৫৭ 

সােলর মহািবে�ােহর আেগ কলকাতা শহের অ�ত িতন িতনবার 

কলকাতার �মজীবী মানুেষর �িতবাদ সংগিঠত হেয়েছ ধমর্ঘট 

অথর্াৎ কাজ ব� করার মাধয্েম।

�থমিট হয় ১৮২৭ সােল পালিক-েবহারােদর ধমর্ঘট। 

েসকােলর কলকাতার যানবাহন বলেত �থেমই েযগুিলর কথা 

বলেত হয়, েসগুিল হেলা— পালিক আর েঘাড়ার গািড়। �থম 

িদেক বাংলার দুেল আর বাগিদ জােতর েলােকরা পালিক বইেতন। 

পের আেস জিম হারােনা ওিডশাবাসী �মজীবী মানুষ। এরপর 

আেস তখনকার িবহার েথেক পালিক-েবহারার দল। ১৮২৭ সােল 

কলকাতার তখনকার সুি�ম েকােটর্র রােয়র িভি�েত েকা�ািন 

বাহাদুর পালিক-েবহারােদর জীবন-জীিবকায় হ�ে�প কের 

তাঁেদর িনয়�েণ রাখার জনয্। তখন কলকাতার সােহবসুেবারা 

আর েকা�ািনর অনু�হ �াপক এেদশীয় বাবরুা পালিকেত 

যাতায়াত করেতন। এঁেদর সুিবধােথর্ েকা�ািন বাহাদুর ফেতায়া 

জাির করল— পালিক-েবহারােদর িনেজর পয়সায় তকমা িকনেত 

হেব, কােজর সময় হােত েসটা পরেত হেব, লাইেস� িকনেত হেব, 

পালিকর ভাড়া েবঁেধ েদওয়া হেব ইতয্ািদ। ওই বছেরর েম মােস 

পালিক-েবহারারা কাজ ব� কের েদন। এই ধমর্ঘট েশষ অবিধ 

েটেকিন। পের আবারও ধমর্ঘট করেলও সমসয্ার সমাধান হয়িন। 

জলধর মি�কজলধর মি�ক

েকা�ািনর

আমেল কলকাতায় 

�িতবাদ: নানা

রেঙ, নানা ঢেঙ

� ব �
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পুিলেশর জুলুমও কেমিন। েকবল তকমার মূলয্ কমােনা হেয়িছল।

যানবাহেনর বয্ব�া বয্িতেরেক নগরায়ন বা �মিব�ার স�ব 

নয়। েসকােলর কলকাতাও এর বয্িত�ম নয়। পালিকর পাশাপা  িশ 

িছল েঘাড়ার গািড়, েগারুর গািড়, এমনিক— দু’চারেট উেট-

টানা গািড়ও। হুগিল বা ভাগীরথী নদী, যােক কলকাতার েলাক 

আিদয্কাল েথেকই গ�া বেল থােক, েসখােন চলত নানা নােমর, 

নানা রকেমর েছােটাবড় েনৗেকা— যা�ী আর মালপ� বহেনর 

জেনয্। েগারুর গািড় যারা চালােতন— তাঁেদর বলা হেতা গােড়ায়াল 

আর েঘাড়ার গািড়র চালকেদর বলা হেতা েকােচায়ান। ১৮৪৯ 

সােল কলকাতা েপৗরসভার পিরচালকরা েগারুর গািড়, েঘাড়ার 

গািড়র চাকার ওপর কর বসায়। এই কেরর নাম িছল — Wheel 
Tax বা চ� কর। �িতবােদ ওই বছেরর ৪ জুন গােড়ায়ানরা 

আর েকােচায়ানরা ধমর্ঘট কেরন। এই ধমর্ঘট কলকাতার বয্বসায়ী 

আর অিফসযা�ীেদর যাতায়ােত েবশ অসুিবেধর সৃি� কের। এই 

অসুিবধার কথা েবশ ফলাও কের েসই সময়কার ‘সংবাদ ভা�র’ 

পি�কায় ২৬ জুন �কািশত হয়। এই �সে� ‘সংবাদ ভা�র’ 

আরও একিট িবষয় জানায়— ‘‘.... মুেটরাও গােড়ায়াি�েগর সিহত 

েযাগ িদয়ােছ, গােড়ায়ান ও মুেট পাঁচ ছয় সহ� েলাক এক� হইয়া 

েডপুিট গভনর্র বাহাদুেরর িনকট �াথর্না কিরয়ােছ তাহািদেগর �িত 

এই টয্া� �মা করা হয়।’’ সরকার কণর্পাত করল না। উপর� 

পুিলশ জুলুম চলেত লাগল হরবকত। আবারও ধমর্ঘট হেলা 

১৮৫১ সােল। সরকার েশষ অবিধ চাকার ওপর কর আদায় করার 

কাজ ব� কের িদেত বাধয্ হয়। েকােনা েকােনা গেবষক �মজীবী 

মানুেষর এই একতাব� �িতবাদ, �িতেরাধ আে�ালনেক িচি�ত 

করাে�ন ‘ঐকয্বাহ’ বেল।

গােড়ায়ান, েকােচায়ান, মুেট-মজুরেদর মেতা েধাপা-

নািপেতরাও তাঁেদর মজুির বাড়াবার জেনয্ আে�ালন কেরন। 

১৮৫৬ সােলর ৮ নেভ�র �কা  িশত ঐ সংবাদ ভা�রই ম� এক 

স�াদকীয়েত িলখেছ— ‘‘কিলকাতার কৃ�বাগােন অেনক েধাপা 

বসিত কের, তাহারা েদিখয়ােছ মুেট মজুর পযর্� সকেল � � কেমর্ 

ি�গুণ ি�গুণ েবতন লইেতেছ এই কারণ �ািত ব�ুগণেক আবাহন 

পূবর্ক এক সভা কিরয়ািছল ..... পূেবর্ টাকায় ছয় েমান কাঠ িব�য় 

হইত এখন িতন েমােনর অিধক েদয় না এরূপ সকল িবষেয় ি�গুণ 

লাভ হইেতেছ তেব আমরাই বা িক কারণ িচরকাল এক মূেলয্ 

থািকব? অতএব সকেল িমিলয়া �িত�া কর এক পয়সায় েয 

কাপড় কািচয়া থািক দুই পয়সা না পাইেল তাহা কািচেত পািরব 

না।’’

একিদেক যখন েসকােলর কলকাতার �মজীবী অং  েশর মেধয্ 

এসব ঘটেছ, অনয্িদেক মধয্িব� ও উ�িব� বাঙািলেদর একিট 

অংেশর ম  েধয্ পা�ােতয্র �ান-িব�ান,   িশ�াধারা, রাজৈনিতক 

মতাদেশর্র সােথ পিরচেয়র ফেল �াধীন িচ�া, যুি�বাদ, 

কুসং�ার ও কু�থা িবেরাধী িচে�র, িব  েশষ কের রাজৈনিতক 

িচ�া-েচতনারও িবকাশ ঘটেত শুরু কের। আসেল েকা�ািনর 

আমেলর কলকাতার িছল দুেটা িভ� পৃিথবী। একিদেক েকা�ািনর 

করা িচর�ায়ী বে�াবে�র সুফলেভাগী জিমদারকুল, েকা�ািনর 

সােথ বয্বসা-বািণেজয্ যু� েদশীয় বিণক সমাজ, েকা�ািনর 

ঔপিনেবিশক শাসন ও েশাষেণর সহেযাগীরা। েকা�ািন আর এরা 

িছল পর�েরর ওপর িনভর্রশীল। চতুথর্ ই�-মহীশূর যুে� িটপু 

সুলতান পরািজত ও িনহত হওয়ার পর এরাই লডর্ কনর্ওয়ািলসেক 

সংবধর্না জানায়, িসপািহ িবে�ােহর সময় সরকােরর িদেক হাত 

বািড়েয় েদয়।

এরই িবপরীত িদেক িছল— গিরবগুরেবা েখেট খাওয়া 

�মজীবীেদর কলকাতা। পালিক-েবহারারা ধমর্ঘট কেরেছন। 

তাঁেদর সমথর্ন কেরেছন— গােড়ায়ানরা, েকােচায়ানরা, এমনিক 

গ�ার ঘােটর মািঝরা। মািঝেদর েনতা িতনকিড় বেলন— আমরা 

গিরব, জাত এক, দুঃখ এক, লড়াই এক। পাশাপািশ ��সংখয্ক 

হেলও, �গিতশীল িচ�াভাবনার ধারক, মানবতাবাদী, িশি�ত 

এেদশীয়, এমনিক িবেদশ েথেক আসা মানুষজন ঔপিনেব  িশক 

ি�িটশ সরকােরর অপশাসন, েশাষেণর িবরুে�, সামািজক কু�থা 

ও কুসং�ােরর িবরুে� নানা ঢেঙ �িতবােদ শািমল হয়। উইেহলম 

েবা�স নােমর এক জামর্ানভাষী ওল�াজ ১৭৫৬ সােল েকা�ািনর 

আমেল এই শহের �থম একিট ছাপাখানা খুলেত েচেয়িছেলন 

েযখােন �াধীনভােব ছাপার কাজ করা যােব। েযখােন বােঘর ভয় 

েসখােনই সে� হয়। �াধীনভােব ছাপেত চায় এমন ছাপাখানােকই 

েতা েকা�ািনর ভয়। সুতরাং েকা�ািনর হতর্াকতর্ােদর হুকুেম 

তােক জাহােজ তুেল েসাজা ল�েন পািঠেয় েদওয়া হেলা। 

সংবাদপ� েয �িতবােদর একটা েজারাল মাধয্ম হেত পাের েসটা 

েকা�ািনর আমেল েকবল কলকাতােতই নয়, স�বত ভারেতই 

�থম এই কাজিট শুরু কেরন েজমস অগা�াস িহিক Bengal 
Gazatte or Calcutta General Advertiser নােমর 

সা�ািহক ইংেরিজ সংবাদপ�িট ১৭৮০ সােলর ২৯ জানুয়াির। 

িহিক িনেজই িছেলন একাধাের �কাশক, স�াদক ও মািলক। 

সরকাির কমর্চারীেদর দুনর্ীিত, বদচির� ইতয্ািদ তার সংবাদপে� 

�কাশ করায় িহিকেক �ভূত লা�নার ও অথর্দে�র িশকার হেত 

হয়, এমন িক কারাবােসরও। েশষ অবিধ পি�কািট বােজয়া� 

কের েকা�ািন। ফরািস সাংবািদক উইিলয়াম ডুয়ান ১৭৯৪ সােল 

কলকাতায় �কাশ করেলন ইংেরিজ পি�কা ‘The Indian 
World’। এরপর একটার পর একটা পি�কা �কািশত হেলও 

েসগুিলেত সরকার বা সরকাির কমর্চারীেদর অতয্াচার, দুনর্ীিতর 

কথা �কািশত হওয়ায় সরকার িব�ত েবাধ কর  েত থােক। নানা 

উপােয় ওই সকল পি�কােক ব� করার জেনয্ নানারকম অসাধু 

উপায় �হণ করেত িপছপুা হয় না সরকার। সফলও হয়। েসই 

�ািডশন আজও চলেছ। ১৭৯৯ সােল বড়লাট লডর্ ওেয়েলসিল 

ইে�া-মহীশূর যুে� জয়লােভর পর েফরার সময় মা�াজ েথেক 

কলকাতায় তার েসে�টাির মশায়েক বলেলন — ‘‘আিম একটা 

সুেযাগ খঁুজিছ যােত এই স�াদক জািতর জীবগুিলেক আচরণিবিধ 

েশখােনা যায়। ..... �কাশনাগুিলেক খতম করেত না পার তেব 

গােয়র েজাের �কাশনাগুিলেক ব� কের েদেব আর েলাকগুিলেক 
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েসাজা ইউেরােপ চালান করেব।’’

অতএব সে� সে� একিট আেদশ জাির করা হেলা এবং 

যথারীিত আেদশিট পািলত হেত থাকল। এরপর েতা ১৮২৩ 

সােলর মাচর্ মােস অ�ায়ী বড়লাট জন এডামস েশার জাির কের 

বসেলন কুখয্াত— Press Ordinance। ক�েরােধর বদেল 

কলম ধের সংবাদপে�র �াধীনতা হরেণর �িতবাদ জানােলন 

তখনকার এক সুপিরিচত ব�স�ান— রাজা রামেমাহন রায়। বাংলা 

তথা ভারেতর রাজৈনিতক িচ�ার �থম পুরুষ িহেসেব িচি�ত 

হেয় েগেলন। এটাও সতয্, কলকাতার িশি�ত সমােজর পে�, 

ঐিতহািসক কারেণই, জাতীয়তাবাদী আে�ালন বা ঔপিনেবিশক 

শাসেনর িশকল েছড়ঁার �� েদখা স�ব িছল না। ১৮৫৭ সােলর 

িসপািহ িবে�াহ, যােক ভারেতর �াধীনতার ইিতহােস মহািবে�াহ 

িহসােব স�তভােবই িচি�ত করা হেয়েছ, তার বছর দেশক 

পের জাতীয়তাবাদী িচ�ার �কাশ ঘেটেছ। কলকাতাবাসী তখন 

মহািবে�াহেক েনিতবাচক েচােখ েদেখেছ। কালী�স� িসংহ তাঁর 

েলখা ‘হুতুম পয্াঁচার নকশা’-য় ‘িমউিটিন’ নােমর রময্রচনায় এই 

িবষয়িট েকৗতুেকর েমাড়েক চমৎকারভােব পিরেবশন কেরেছন। 

�স�ত উে�খয্, �য়ং কালর্ মাকর্স ১৮৫৩ সােল িনউইয়কর্ েডিল 

ি�িবউন পি�কায় এক িনবে� ভারেত ইংেরেজর ঔপিনেবিশক 

শাসেনর দুিট িদক — একিট �ংেসর, অপরিট পুনগর্ঠেনর— 

�ি�য়ািট ল�য্ কেরিছেলন।

রাজৈনিতক �াধীনতা তখন ��। ১৭৯৩ সােল ভারেতর 

বড়লাট লডর্ কনর্ওয়ািলেসর ‘িচর�ায়ী বে�াব�’ বা কনর্ওয়ািলস 

েকাড চালু হওয়ার ফেল ইংেরজেদর বশংবদ একদল জিমদার 

েগা�ীর আিবভর্াব হেলা বাংলার জনসমােজ। এেদরই একদল 

কৃষককুলেক েশাষণ কের কলকাতায় �াসাদেপাম বাসভবন ৈতির 

কের েভাগিবলােস িনমি�ত হেলা। পাশাপািশ, এঁেদর একাংেশর 

পরবতর্ী �জ� আধুিনক িশ�ায় িশি�ত হেয় ‘নবজাগরণ’ 

নােমর একটা েসানার পাথরবািটর আমদািন করেলন কলকাতা 

তথা তৎকালীন অিবভ� বাংলার িশ�া-সং�িতর আকােশ। 

এই পিরেবশ ও পিরি�িতর-ই ফসল ‘িহ� ু কেলজ’। িহ�ু 

কেলেজর ছা�েদর মেধয্ িবে�ােহর বীজ বপন কেরিছেলন িবে�াহী 

েচতনায় পিরপু� এক তরুণ িশ�ক। নাম— েহনির লুই িভিভয়ান 

িডেরািজও। িডেরািজও িছেলন একাধাের যুি�বাদী িচ�া, 

সামািজক-সাং�িতক-িশ�াগত �াধীনতার �ব�া, অনয্িদেক 

�েদশে�িমক এক কিব। তারই �ভাবপু� একদল ছা�ম�লীর 

কে� কলকাতায় �িতবাদী ভাষা �িনত হেয়িছল বহুবার। 

১৮৩৬ সােল কলকাতা েথেক �কািশত অ�গণয্ ইংেরিজ পি�কা 

‘ইংিলশময্ান’ সরাসির িলেখেছ— ‘রাজনীিত িবষেয় তারা সবাই 

র য্ািডকাল’। বলাই বাহুলয্, পা�াতয্ িচ�াধারায় িহ� ুকেলেজর 

ছা�রা িছল গভীরভােব �ভািবত। �াথিমক িশ�ােক আবিশয্ক 

করার �থম �ব�া েরভাের� লালিবহারী েদ িলখেছন’ — They 
began to reason, to question, to doubt.’। ১৮৩৫ 

সােল িহ� ুকেলেজ একিট �ব� �িতেযািগতা হয়। িবষয় — ‘১১০ 

বছর পের েতামার �ে�র ভারতবষর্’। হাটেখালার দ�বািড়র েষাল 

বছেরর ছা� ৈকলাসচ� িলখেলন ১৯৪৫ সােল কলকাতােক েক� 

কের এক কা�িনক গণিবে�ােহর কথা। িলখেলন — কা�িনক 

চিরে�র এক বড়লাটেক হতয্া কের �াধীন ভারেতর সরকার গেড় 

তুলল িবে�াহীরা। (তথয্সূ� : Calcutta Literary Gazette, 
6th June, 1835)।

ধমর্ আর সমাজনীিতর ে�ে� েযমন অেযৗি�ক মেনাভাব 

বজর্েনর ডাক িদেয়িছেলন রাজা রামেমাহন রায়, েতমিন ঝেড়র 

পািখ িডেরািজও-র িশষয্ম�লী ‘ইয়ং েব�ল’-রা পা�ােতয্র 

�ােনর আেলায় আেলািকত হেয় �চার করেত লাগেলন যুি�বাদ, 

িবচারেবাধ, �� েতালার অিধকার। কাযর্কারণ স��, যুি�বােদর 

�িত এই ইয়ং েব�লেদর আকষর্ণ কতটা িছল তার �মাণ ল�ন 

েথেক আসা টমাস েপইেনর েলখা AGE OF REASON 
নােমর এক টাকা দােমর বইিট পাঁচ টাকা িদেয় িকনেত িপছু-পা না 

হওয়া। ১৮২৮ সােল �িতি�ত ‘Academic Association’ 
েথেক শুরু কের ১৮৩৮ সােল �িতি�ত ‘সাধারণ �ােনাপািজর্কা’ 

পযর্� অসংখয্ �াব, িডেবিটং েসাসাইিট, ব�তা ও িবতকর্সভা, 

আেলাচনা সভা ইতয্ািদর মাধয্েম েসকােলর কলকাতার ক��রেক 

তুেল ধরেত েচেয়িছল ইয়ং েব�ল। ইিতমেধয্ ৈতির হেয় িগেয়েছ 

টাউন হল েযখােন িডেরািজও ব�তা িদেত শুরু কেরেছন। 

�িতি�ত হেয়েছ The Calcutta Library, যােক িভি� 

কের পরবতর্ীকােল গেড় উেঠেছ The Imperial Library। 

�াধীনতার পর যার নাম হেয়েছ — National Library। ১৮১৮ 

সােল লডর্ আমহা�র্ Press Regulation Act ও Censor-
ship বয্ব�ার িবেলাপ ঘটােল পি�কা �কাশনার ে�ে� এক 

নতুন উদয্ম েদখা েদয়। পরবতর্ী দশ বছের ২৬িট নতুন পি�কা 

�কািশত হয়। ১৮১৯ সােল ২৯ এি�ল �কািশত হেলা �থম 

ৈদিনক সংবাদপ� Bengal Hircarrah, পরবতর্ী সমেয় েযিট 

Harkaru নাম �হণ কের। পেরর ৈদিনকিট হেলা — Calcut-
ta Journal। �কািশত হেলা ১৮১৯ সােল ১ জুলাই। এছাড়াও 

পাশাপািশ �কািশত হেয়েছ অগুনিত নানান ধরেনর প�-পি�কা, 

েযমন — The Parthenon, The Hindu Pioneer, The 
Bengal Spectator, �ানাে�ষণ �ভৃিত। The Hindu Pi-
oneer পি�কায় ‘India under Foreigners’ িশেরানােমর 

একিট �ব� �কািশত হয়। The Parthenon েতা রাজ  ৈনিতক 

িবষয় িনেয় েলখার দরুন িনিষ�ই হেয় যায়। ১৮৪৯ সােল ইয়ং 

েব�ল েগা�ী কলকাতায় �িত�া কের একিট েদশা�েবাধক সংগঠন 

— ‘েদশিহৈতষণী সভা’। এই সংগঠেনর সভাপিত সারদা�সাদ 

েঘাষ তাঁর এক ভাষেণ বেলন—‘ এেদেশ ইংেরজ রাজে�র সূচনা 

েথেকই ইংেরজরা ভারতীয়েদর সবরকম রাজৈনিতক �াধীনতা 

েকেড় িনেয়েছ। এই �াধীনতা হরণই আমােদর সম� দুগর্িত ও 

অধঃপতেনর কারণ।’

অনয্িদেক ১৮২৮ সােল রাজা রামেমাহন রায় �া�সমাজ 

�িত�া আর তার পেরর বছেরই আে�ালেনর ফেল সতীদাহ 
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�থা িনবারেণর জনয্ আইন �ণয়েনর দরুন িহ� ু সমােজর 

উ�বেণর্র অংেশ অচলায়তন ভাঙার কাজ শুরু হেয়েছ। 

পাশাপািশ, িনজ িনজ ে�িণ�াথর্ র�ার লে�য্ শুরু হেলা নানা 

ধরেনর অয্ােসািস  েয়শন গড়ার কাজও, েযমন— ১৮৩৭ সােল ১২ 

নেভ�র ‘জিমনদাির অয্ােসািসেয়শন’, পেরর বছর নাম পাল  েট 

হয়— ‘লয্া� েহা�াসর্ েসাসাইিট’। ১৮৪৩ সােল িবেলেতর ি�িটশ 

ইি�য়া েসাসাইিটর আদেল ‘েব�ল ি�িটশ ইি�য়া েসাসাইিট। 

জিমনদারী অয্ােসািসেয়শেনর সে� যু� িছেলন রাধাকা� েদব, 

�স�কুমার ঠাকুর, �ারকানাথ ঠাকুর, রামকমল েসন �মুখ আর 

ি�তীয়িটর সােথ জিড়ত িছেলন রামেগাপাল েঘাষ, পয্ারীচাঁদ িম�, 

দি�ণার�ন মুেখাপাধয্ায়, কৃ�েমাহন বে�য্াপাধয্ােয়রা। এই দুই 

সং�ার মেধয্ যেথ�ই িবেরাধ ও পাথর্কয্ িছল। �থমিটর মেধয্ িছল 

ধনস�েদর আিভজাতয্ আর ি�তীয়িটর িছল িশ�া ও বিু�ম�ার 

গিরমা। েকা�ািন এেদর কাউেকই েতমন �াহয্ করত না।

েকা�ািনর আমেল কলকাতার জনসমােজ আেরক ধরেনর 

ৈবষময্ িছল আর েসটার িবরুে� �িতবাদও হেয়িছল। এটা িছল— 

আইন-আদালেত বণর্ৈবষময্মূলক আচরেণর জেনয্। ভারতীয়েদর 

জেনয্ একরকম িবচার, ইউেরাপীয়েদর জেনয্ আেরক রকম। 

�থমেদর জেনয্ লঘুপােপ গুরুদ�, ি�তীয়েদর জেনয্ গুরুপােপ 

লঘুদ�। এই জািতগত ৈবষেময্র েবদনা ও �দােহর কারেণ 

কলকাতার িশি�ত মানুষেদর একাংেশর মেন জাতীয়তাবাদী 

েচতনার িবকাশ ঘটেত থােক। বাংলা ভাষা, ব�সং�িতর অপর েয 

আকষর্ণ জে�িছল তার পটপিরবতর্ন হেত থােক আঠােরা শতেকর 

েশষ িদক েথেকই। কলকাতা তখন পুেরাপুির দুিট এলাকায় িবভ� 

হেয় িগেয়েছ— ইউেরাপীয় বা সােহব আর তােদরই সৃ� বণর্শংকর 

অয্াংেলা-ইি�য়ানেদর জেনয্ ‘ে�ত-নগর’, এেদশীয়েদর জেনয্ 

কৃ�নগর। এই কৃ�নগরবাসীেদর ে�তনগরবাসীরা ‘কালা আদিম’ 

বা েনিটভ বেল সে�াধন করেত শুরু কের েদয়। বলাই বাহুলয্, 

এই সে�াধেনর িপছেন কাজ করত অ��া, িন�রুিচর �কাশ। 

েকবল সে�াধেনই নয়, এেদর যাবতীয় আচরেণর মেধয্ �কাশ 

েপত ে���মানয্তা। কলকাতা সহ ভারতীয়েদর এক বৃহৎ অংশ 

হীনমনয্তার িশকার হওয়ায় ঔপিনেবিশক শাসন ও েশাষণ বজায় 

রাখা, তার িব�ার ও িবকাশ ঘটােনা অেনক সহজ হেয় পেড়। 

েকা�ািনর আদালেত েনিটভরা সােহবেদর িবচার করেব, েসটা 

িছল তােদর ক�নাতীত। সকেলর জেনয্ এক আইন তােদর পে� 

মানা স�ব িছল না ঔপিনেবিশক �ােথর্ই। সমতা আনেত েগেলই 

সােহবরা নানা রকম চাপ, আে�ালন শুরু কের িদত, েযমনিট 

হেয়িছল ১৮৩৬ সােল, পের বয্াপক আকাের ১৮৪৯ সােল। 

এই সময় েবাঝা যায়— জিমদারেদর �ভািবত ‘ভূময্ািধকারী সভা’ 

বা ইয়ং েব�ল েসাসাইিটর ‘েব�ল ি�িটশ ইি�য়া েসাসাইিট’ কত 

অ�ঃসারশূনয্। দুই েগা�ী এরপর ে�িণ�ােথর্ িমিলত হেয় ১৮৫১ 

সােল গঠন কের ‘ি�িটশ ইি�য়ান অয্ােসািসেয়শন’। উ�বণর্ 

�ভািবত এই সং�ার কাজ েকবল আেবদন-িনেবদেনর মেধয্ই 

সীমাব� থাকল। ি�িটশ শাসকরা েয এেত িবেশষ কণর্পাত করত 

এমন �মাণ পাওয়া যায়িন আজও। িন�বেণর্র �মজীবী মানুষেদর 

�িতেরাধ িছল বাঁচার লড়াই, অি�� র�ার সং�াম। উ�বেণর্র 

উ�িবে�র িকংবা িশি�ত মধয্িবে�র �িতবাদ েসই �েরর বা 

েসই রকম েজারােলা িছল না, হওয়া স�বও িছল না ঐিতহািসক 

কারেণই। যাই েহাক-না েকন, েকােনা ধারাই সাফলয্ লাভ করেত 

পােরিন মহািবে�াহ সংগিঠত হওয়ার আেগ। ইিতপূেবর্ই উে�খ 

করা হেয়েছ, মহািবে�ােহর সময় কলকাতা এই িবষেয় িছল 

হয় উদাসীন, নয়েতা-বা িবরু�বাদী। এেকবােরই �িতবাদী ক� 

িছল না, তা িক� নয়। িহ� ু পয্াি�য়েট হিরশচ� মুেখাপাধয্ায় 

িলখেলন—‘ এটা িমউিটিন নয়, এটা জাতীয় িবে�াহ..... এমন 

একজন ভারতীয় েনই িযিন ভারেত ি�িটশ শাসেনর অনাচাের 

িব�� নন।’ ১৮৫৮ সােল র�লাল বে�য্াপাধয্ায় ‘পি�নী 

উপাখয্ান’-এ িলখেলন —’ �াধীনতা হীনতায় েক বাঁিচেত চায় 

েহ, েক বাঁিচেত চায়।’ এটাও উে�খ করা �েয়াজন, কলকাতার 

ফািসর্ সংবাদপ� ‘দরূবীন’ িসপািহ িবে�াহেক অকু� সমথর্ন 

জানায়। এটা �ীকার করেত অসুিবেধ েনই ঐিতহািসক কারেণই 

িসপািহ িবে�ােহর আেগ কলকাতার �িতবাদ েতমন েজারাল িছল 

না, �িতেরােধর আগুনও িছল কম। েসটা না থাকেলও, েযটুকু 

�িতবাদ, �িতেরাধ হেয়েছ— েসটাই পরবতর্ীকােল জাতীয়তাবােদর 

উে�েষর, �াধীনতার জনয্ আে�ালেনর িভি�টা ��ত কের েদয়। 

১৮২৬ সােল জুির আইেনর িবরুে� রাজা রামেমাহেনর �িতবাদ, 

১৮৪৯ সােল রামেগাপাল েঘােষর কালা আইেনর িবরুে� তী� 

সমােলাচনা ও বািতেলর দািব জানান িদে� কলকাতায় জ� 

িনে� এক নবযুেগর েচতনা। ঔপিনেবিশক �াথর্র�ার খািতেরই 

সৃি� হে� পািতবেুজর্ায়া মধয্িবে�র। �মশ ছিড়েয় পড়েছ িশ�া। 

ঔপিনেবিশক িশ�াধারা হেলও তারমেধয্ িদেয়ই জ� িনে� 

সকেলর জেনয্ একই আইেনর শাসন, �াধীনতা, গণতাি�ক 

অিধকারেবােধর েচতনা। িডেরািজও-র িশষয্রা �চার করেছ 

যুি�বাদ। রাজা রামেমাহন রােয়র ‘আ�ীয়সভা’, পরবতর্ীকােল 

‘�া�সমাজ’ রুেখ িদে� িমশনারীেদর ধমর্া�র ও সাং�িতক 

অনু�েবশেক। �গিতশীল পািতবুেজর্ায়ােদর আিবভর্াব ঘটেছ উিনশ 

শতেকর ি�তীয়ােধর্। আিবভর্াব ঘটেছ �ামবাংলায় কলকাতার 

�মজীবীেদর সমেগা�ীয় কৃষকেদর নানা ধরেনর আে�ালন। তখন 

তাঁরা িছেলন অসংগিঠত। তাই সামিয়কভােব িবফলতার স�ুখীন 

হেলও  রচনা কের যায় পরবতর্ীকােল সাফেলয্র িভি�ভূিম।

তথয্সূ� :

১. েগৗতম িনেয়াগী : �িতবােদর ভাষা— েকা�ািনর আমল, িবষয় 

কলকাতা, জাতীয় ��াগার কমর্ী সিমিত, েবলেভিডয়র, কলকাতা, 

১৯৯৩, পৃঃ ৬০৬-৬২৪।

২. রামারমণ িম�: কিলকাতা দপর্ণ, �থম পবর্, সুবণর্েরখা, কলকাতা, ৪থর্ 

সং�রণ, ১৯৯৭, পৃঃ ১৬৯-১৭৮।

৩. িচে�াহন েসহানবীশ ও আেরা ২২ জন (রচিয়তাম�লী) : মুি� 

সং�ােম ভারত, তথয্ ও সং�িত িবভাগ, পি�মব� সরকার, কলকাতা, 

১৯৮৬, পৃঃ ১-১১।
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�াবেণর কয্ানভােস েভেস ওেঠ ছিব

মৃতুয্-মুি�-�িৃতিবেষ েদেশর ভাঙন

িবষ� আকাশ েযন বাইেশ �াবণ

েবদনা গভীর তব ুেজয্ািতমর্য় রিব!

েশষ রাে� েবেজিছল �াধীনতা েভরী

য�ণার অবসােন মুি�র আ�াদ

তবওু কাঁটার মেতা েবঁেধ আমােদরই 

�মতার রাজনীিত জাতীয় িববাদ।

তারপর েকেট েগেছ কত শত িদন

�াধীন হেয়িছ তব ুপরাধীন মন

উপিনেবেশর মায়া এখন রিঙন

েমাড়েক সাজােনা েদিখ নতুন ধরন;

অলীক েমােহর েঘাের আজও আ��য়

আমরা ধেরিছ ছায়া, �াধীনতা নয়! 

আমরা ধেরিছ ছায়া, �াধীনতা পািরিন ধিরেত! — জীবনানে�র 

কিবতার পঙ্ ি�েক ঈষৎ বদেল িনেয় এই উ�ারণ একােল েবশ 

�াসি�ক বেল মেন হয় আমার। �-অধীন হওয়াই েয �াধীনতা, 

অ� অনুকরণ ও ে��াচািরতা নয়; তা এখেনা বুঝেত পািরিন আমরা 

অেনেকই। তাই ভারেতর �াধীনতা লােভর আন� এবং অিভশ� 

েদশভােগর পঁচা�র বছেরর সীমায় এেস মুি� ও িবে�েদর �িৃতেক 

পুনিবর্চার করেত বিস। কী পাইিন তার তািলকা যিদও অেনক েবিশ। 

েদেশর কুকুর ধির, িবেদেশর ঠাকুর েফিলয়া— একথা বলার মেতা েলাক 

এখন কম। ভুবন�ােমর বািস�া হেয় মানুষ এখন ে�াবাল িসিটেজন 

হেয় বাঁচেত ভােলাবােস। যিদও ঔপিনেবিশকতা েথেক আমরা মু� 

নই আজও। স�ীণর্ জাতীয়তাবাদী কূপ�েকর সংখয্াও কম নয়। তাঁরা 

িব�সািহতয্-সমাজ-সং�িত সং�া� জানালা ব� কের িদেয় বাঁেচ। 

েদশভাগ এবং �াধীনতার এক� পঁচা�র বষর্ উদ্ যাপেন এসব কথা 

আমােদর ভাবেত ইে� কের বারবার।    

�েদশ একদা িছল, আজ পরেদশ

‘১৯৪৬-৪৭’ – জীবনান� দাশ তাঁর এই কিবতার িশেরানােম দুিট 

সালেক হাইেফন িদেয় জুেড় হয়েতা িভ� বাতর্া িদেত চান আমােদর। 

যিদও েস-বাতর্া আসেল পর�র স��ৃ। েছচি�েশর �াণঘাতী আর 

িহংসা�ক দা�া এবং সাতচি�েশর খি�ত �াধীনতার আন�-েবদনা 

ওই কিবতায় উৎকীণর্ হেয় আেছ। ঐিতহািসেকর েচােখ, েয-�াধীনতা 

একিদেক আমােদর জয় আর অনয্িদেক েদশভােগর মমর্াি�ক িবেয়াগা� 

নাটক– তার �তয্� রূপ সািহতয্-সং�িতর দপর্েণ �িতফিলত হেব, 

এটাই �াভািবক। সমােলাচেকরা যােক েদশভােগর সািহতয্ বা ভাঙা 

বাংলার সািহতয্ বেলন, তার মেধয্ গ�-উপনয্াস-নাটক-গান এবং 

ঋতম মুেখাপাধয্ায়ঋতম মুেখাপাধয্ায়

আমরা

ধেরিছ

ছায়া

 �াধীনতা

নয়...

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব

শা গ ২২
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চলি��ও পেড় যায়। তেব েদশভােগর সািহেতয্র সীমানাটা অেনক 

েবিশ, সাদাত হাসান মাে�া-র ‘েটাবা েটক িসং’ বা ‘েখাল েদা’র মেতা 

িবখয্াত উদুর্ গে� পা�াব িবভাজেনর েবদনা, দা�ার কুফল, খােলদ 

হুেসিনর ‘ে�ন টু পািক�ান’ িকংবা ি�পুরা-আসাম অ�েলর সািহেতয্ও 

েদশভােগর ছায়া িনিবড়ভােব পেড়েছ। এবং ল�ণীয় আন� নয়, 

য�ণাকীণর্ এইসব রচনা। েয-িবষাদ িতিরেশর কিব অিচ�য্কুমার 

েসনগু�-েক িদেয় িলিখেয় েনয় একটা ‘পুব-পি�ম’ আর একুশ 

শতেক স�েরর কিব জয় েগা�ামী েলেখন ‘ন�র মা’। প�ােশর কিব 

সুনীল গে�াপাধয্ায় হাহাকার কেরন :

এই েদশিবভাগ, বাংলা িবভাগ এখনও 

    েশল হেয় িবেঁধ আেছ আমার বেুক

এটা ইিতহাস, েমেন েনওয়াও েতা উিচত

িক� যখনই ভািব, রবী�নাথ েবেঁচ থাকেল িক করেতন

বাংলা িছল যার �াণ, িতিন িক আর একিদনও বাঁচেতন

মােঝ মােঝ এইসব ইিতহােসর মুেখ

              জুেতা মারেত ইে� হয় না? 

(পািখর েচােখ েদখা : ৮ / শারদীয়া েদশ ১৪১৮)

ি�িটশ ভারত ছাড়ল, যিদও েরেখ েগল অনপেনয় িবে�েদর 

ভার। এপার েথেক ওপােরর দরূ� িনেয় অ�দাশ�র রায় বেড়া েবদনায় 

িলখেলন, ‘�েদশ একদা িছল, আজ পরেদশ / পাসেপাটর্ িভসা িবেন 

নাইেকা �েবশ’। ‘উ�া�’ িকংবা ‘শরণাথর্ী’ — জ� িনেয়িছল এই 

নতুন শ�। িশকড়েছড়ঁার েবদনা িনেয় অসংখয্ মানুষ পুববাংলা েথেক 

পি�মবাংলায় এেলন, তােদর �েদশ হেয় েগল পািক�ান নােমর 

িবেদশ। এপার বাংলায় নামেলা িছ�মূল বাঙািলর ঢল। ধেমর্র িনিরেখ 

ভারত তথা বাংলা েভেঙ ভাগ করার অপেচ�া ফল�সূ হেলা। ভারতীয় 

েনতারাও রাজৈনিতক �মতার েমােহ তা’ েমেন িনেলন। বলা হেলা, 

েদশ ভাগ হেলও মানুেষর মন ভাগ হেব না। অথচ উ�র-পূবর্া�েলর 

িবিশ� বাঙািল কিব িবিজৎকুমার ভ�াচাযর্ েলেখন :

অথচ আমরা েদখলাম

�থেম মানুষ ভাগ হেলা

ভাগ হেলা তােদর মন

তারপর েদশ ভাগ হেলা।  (ভােগর মা)

ভাগ হেয় যায় পুেজা ও মহরম 

ইিতহােসর এই র�া� সমেয়র িদেক তািকেয় তথয্ানুস�ানী হেল, 

�বল �ধা,দাির�, অভােব �ভাব ন�, নীিত িবসজর্ন, অকাল মৃতুয্ 

আর হতয্ার ছিব আমােদর পীিড়ত করেব। �েবাধকুমার সানয্ােলর 

‘হাসুবানু’, ‘অ�ার’ িকংবা অিময়ভূষণ মজুমদােরর ‘িনবর্াস’ েসই উ�া� 

জীবন ও পুনবর্াসেনর িব�� ছিব তুেল ধের। রেয়েছ সিলল েসেনর 

‘নতুন ইহুদী’, িদিগ�চ� বে�য্াপাধয্ােয়র ‘বা�িভটা’ নাটক এবং 

ঋি�ক ঘটেকর ‘সুবণর্েরখা’, সতয্িজৎ রােয়র ‘মহানগর’, িনমাই েঘােষর 

‘িছ�মূল’ ইতয্ািদ একািধক উে�খেযাগয্ িসেনমা। সা�িতককােল 

েলখা একািধক আ�জীবনীমূলক �িৃতকথা ‘িবষাদবৃ�, ‘দয়াময়ীর 

কথা’-র িভতেরও বাংলা ভাগ আর েদশ েছেড় আসার অসহনীয় 

েবদনার বণর্রাগ। িক� ব�ভাষা েতা বদলায় না, হয়েতা রাঢ় বাংলার 

ভাষার সে� তফাত েথেক যায় ব�ালীর িকংবা িসেলিটর, সমেয়র সে� 

সে� পূবর্ পািক�ান েথেক জ� েনয় বাংলােদশ। মুসলমান �ধান েদশ 

হওয়ায় ওেদেশর বাংলায় ইসলামী শে�র �াভািবক অনু�েবশ ঘেট, 

সা�দািয়ক মেনাভাবও যু� হয়। তব ু পাতা ঝরা আর েদশ ভাঙার 

শ� একাকার হেয় বােজ অেলাকর�েনর কােন :

পাতা ঝরেল 

পুেবর সে� পি�েমর

আওয়ােজ িমল েনই;

ভাগ হেয় যায় পুেজা ও মহরম

এ ভাষা কী কের কির র�?                          (পাতা ঝরেছ)

মণী� রােয়র ‘িচিঠ’ কিবতায় িহ� ু ব�ৃার মেন েফেল আসা 

মুসলমান েছেল-েমেয়েদর জনয্ ে�হ ঝের পেড়। িদেনশ দাশ, সুভাষ 

মুেখাপাধয্ায়, িকরণশ�র েসনগু�, মািনক বে�য্াপাধয্ায়, ম�লাচরণ 

চে�াপাধয্ায় িকংবা রেম�কুমার আচাযর্েচৗধুির, নীের�নাথ চ�বতর্ী 

�মুখ কিবেদর মেন গ�া-প�ার েজার কের গেড় েতালা িবেভদ আর 

ভাষা ভাঙার অি�রতা েখলা কের। প�ােশর তরুণ সানয্াল িকংবা 

শ� েঘাষ, সমের� েসনগু�, তারাপদ রায়, অেধর্� ুচ�বতর্ী �মুখ 

অ�হীন আ�লা�নার �ত আর ‘পালােনার েদশেজাড়া �ৃিত’ বেুক 

িনেয় েদশহীনতার অনুভেব বয্থাতুর হন। তবু ‘বাংলা ভাষাই তখন 

আমার একমা� েদশ’ – এই উ�ারণ িচরকালীন হেয় আ�াস েজাগায়। 

নতুন িজিনেসর নতুন নাম– উ�া�

ভাঙা বাংলার �িৃতর িভতের িনিহত রেয়েছ িছ�মূল কা�া— যিদ 

এইভােব ভািব, ভুল হেব েকানও? আমরা যারা েদশভাগ েদিখিন, 

এপার আর ওপার বাংলার িবভ�রূপ েদেখই বড় হেয়িছ তােদর কােছ 

এই িছ�মূল বাঙািলর ধারণািট েবগানা মেন হেত পাের। ইদানীং বাংলা 

ভাষার তািগেদ দুই বাংলার িভতের একটা আ�িরক েযাগ থাকেলও 

সং�িতগত �েভদ ৈতির হেয়েছ যেথ�। রেয়েছ ধমর্ীয় অনুশাসনও। 

তাই েচােখর দুিট তারা িহসােব েদখার ভাবালুতা কতটা সমথর্ন করা 

যায়, এ-িনেয় �� জােগ। িক� যাঁরা অখ� বাংলােক েদেখেছন, 

পূবর্বে� বাস কেরেছন তাঁরাই জােনন েদশভােগর েবদনা িক �বল। 

শুধু েতা জ��ান েছেড় আসা নয়, িভেটমািট, মান-স�ান, ঐিতহয্ সব 

েছেড় আেরক বাংলায় আ�য় েখাঁজার আ�াণ �েচ�া। জীবনযাপেনর 

আমূল পিরবতর্ন আর িশকেড়র টানেক ভুলেত না পারা– এই 

�াি�কতায় ভাঙা বাংলার সািহতয্ হেয় উেঠিছল িকছু �িৃত আর িকছু 

অ�র িশি�ত বয়ান। আমরা আেগই বেলিছ, েসই বয়ানগুিলর মধয্ 

েথেক আিম েকবল কিবতােকই েবেছ িনেয়িছ। কারণ, আমার িব�াস 

কিবতাই েসই দপর্ণ যার িভতের ধরা পেড় �িতিট সংেবদী মানুেষর 

আ��িতকৃিত। এ-�সে� আমােদর মেন পড়া �াভািবক তরুণ 

সানয্ােলর েসই চমৎকার সং�া: ‘�িৃতলা�ন শ� িদেয় গেড় েতালা হয় 

কিবতা।’ তাই েদশভােগর েবদনার �িৃত েয-কিবেক তাড়া কের েফের 

তার কিবতায় জীব� হেয় ওেঠ েসই সময়। পাশাপািশ দীঘর্ কােলর 
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দরূ� েয �িৃতর কুয়াশা ৈতির কের েসখােনও ৈতির হয় আেরকটা ধরন। 

আমরা েদশভােগর অবয্বিহত পেরই একজন অবাঙািল কিবর কিবতা 

ব�ানুবােদ পিড়,

শুেনিছ েতা আেলার ছটায় িমিলেয় েগেছ অ�কার

শুেনিছ েতা িমলেনর ভােলাবাসায় িমেট েগেছ িবষাদ,

েভেব যারা বয্থা পায়, অেনক নািক পালেট েগেছ তারা,

পুণয্ শুধু িমলেনর আন�, পাপ নািক িবে�েদর িবষাদ। (ৈফয়জ 

আহমদ ৈফয়দ : ১৯১১-১৯৮৪)

িক� সময় সবিকছেুক সহনীয় কের েতােল। এই িবে�দ-েবদনা 

�মশ �ীণ হেয় আসেত থােক, েকবল রেয় যায় চাপা য�ণা। �ায় 

িমিলেয় যাওয়া িছঁেড় যাওয়ার দাগ কখেনা েকানও ঘটনার ে�ি�েত 

�িৃতেক জাগায়। তখন েযসব কিবতা েলখা হয় তার িভতের েবদনার 

�শর্ থাকেলও তা অেনকটা সহনীয়। আ�াদেযাগয্ হেয় পাঠেকর 

কােছ ধরা েদয়। তার মােন এই নয় েদশভাগ িকংবা ব�িবভাজন 

একােলর িথমেকি�ক সং�িতেত েকবল একটা িথেম পযর্বিসত 

হেয় যায় তখন। েতমন হেল েস-কিবতা িনছক সুসি�ত বাক্ ছল 

মা� বলা যায়। েবদনােক েসখােন পণয্ করা হয়। তেব আশার কথা 

এই, বাঙািল কিবরা এই �শর্কাতর িবষয়েক িনজ� অনুভব িদেয়ই 

কিবতায় এেনেছন। রবী�-সমকােল জাত এবং রবীে�া�র পেবর্ও 

সি�য় কুমুদর�ন মি�ক তাই িলখেত পােরন :

গৃেহ েযই চাল নাই

দীনু িতনু দুই ভাই

িভনু হেতা তারা জিমেত হইেল ধান।

এও েয ধরন েসই

�াধীনতা এল েযই

ভাগাভািগ হেব িহ� ুমুসলমান।

গণমন অিধরাজ

েকন এ বদল আজ?

িমলােব েকাথায় ভাঙার পা�া হেল?

(িজ�ািজর �িত / িবেষর বাঁিশ)

তব ুেতা ভাঙন এল। েয-ভাঙার জনয্ একা িজ�া িকংবা েনহরুেক 

দায়ী করা েবাধহয় উিচত নয়। মূল কারণ অেনক গভীের িনিহত এবং 

ঐিতহািসেকর অনুস�ােন তার িবিভ� সূ� ইদানীং ধরা পড়েছ। বাংলা 

এবং পা�াব-িবভাজন েতা ঘেট েগল, িক� তারপর েয কেয়ক েকািট 

মানুেষর �ানা�র ঘটল এবং যারা মািট কামেড় িনেজর ভূিমেতই রেয় 

েগল, এ-দু’েয়র পিরসংখয্ান িনেয়ও ঐিতহািসক আর সমাজতাি�করা 

িনয়ত চচর্া করেছন। িক� কিব েতা ত�কথা েশানান না। িতিন েলেখন 

একা� অনুভব, যা কখনও সামূিহক �র হেয় যায় :

আমার মুেখ অ�হীন আ�লা�নার �ত

আমার বেুক পালােনার পালােনার আেরা  পালােনার েদশেজাড়া 

�িৃত।  (েদশহীন / শ� েঘাষ)

�তারক হেলও েসই �িৃতই িবেশষ মূলয্বান। তাই ‘ব�িবভাজেনর 

�িৃত’ কিবেক তাড়া কের েফের। েকবল ঘটনা নয়, েসই র�া� 

�িৃতর িভতের হতয্া আর কা�ার পাপ:

আরও ঘূিণর্ েশািণেত কা�ায় মানুেষর

মা আমার, আমােদর হতয্া 

পােপ

পর�র িব�ােসর িচেড়

জীবেনর হৃদেয়র অ�িল অেঢল, েহ েযৗবন

এপার ওপার বাঙলা দুঃখময়তায়

অ�মতী ...

(অমৃত আ�ােদ মৃতুয্ বাংলােদশ / গেণশ বসু) 

েদশছাড়া হেয় যাঁরা এ-বাংলায় এেলন, তাঁেদর বলা হেলা ‘উ�া�’। 

অিচ�য্কুমার েসনগুে�র কিবতায় এই উ�া�েদর ছিব আঁকা হেয়েছ  :

আসল িজিনস েদখিব েতা চল ওপাের,

আমােদর িনেজর েদেশ, নতুন েদেশ,

নতুন েদেশর নতুন নতুন িজিনস– মানুষ নয়, িজিনস –

েস িজিনেসর নাম কী?

নতুন িজিনেসর নতুন নাম– উ�া�।      (উ�া�)

‘িজিনস’- এই অিভধাই বুিঝেয় েদয় উ�া�েদর েকমন 

তাি�েলয্র েচােখ েদখা হেতা। সিলল েসন যাঁেদর ‘নতুন ইহুদী’ 

বলেছন তারা এই উ�া�ই। ‘ডায়াে�ারা’ এই ি�ক শে�র 

আ�িরক অথর্ ছিড়েয় যাওয়া বা ছ�ভ� করা। যিদও মধয্�ােচয্র 

ইহুদী িবতাড়েনর ইিতহাস শ�িটেক গুরু�ময় কের তুেলেছ, 

েসখােন েদশছাড়া হেয় যাওয়া জনেগা�ীেকই ‘ডায়াে�ারা’ বলা 

হয়। যার বাংলা �িতশ� িছ�মূল যথাযথ না হেলও কাছাকািছ। 

ভারত ভােগর ফেল সৃি� হওয়া �ায় কেয়ক েকািট উ�া�-েক 

উপিনেবশ-উ�র ডায়াে�ারা বলা চেল। সা�দািয়ক দা�ায় �াণ 

হািরেয়িছল তােদর মেধয্ বহু মানুষ। কুমুদর�ন মি�ক িলেখেছন:

উ�া�র সংখয্া বািড়েছ, অ� ব� চাকির চািহ,

েহ কিব, েতামার কিবতা পড়ার ই�া এবং সময় নািহ।

দুঘর্টনার নািহেকা অবিধ, িদন েয কািটেছ িচ�া ভের,

সকল �বয্ অি�মূলয্, - মানুেষর �াণ এত িক সেহ? 

(কিব-কথা / কুমুদ কাবয্ম�ষুা)

আর এসব িনেয় স�ীণর্-রাজনীিতও কম িছল না।  উ�া� 

মানুেষরাও িটেক থাকার তািগেদ রাজনীিতেক আ�য় করেলন। 

আর এভােবই �াধীনতা-উ�র ভারেত তথা পি�মবে� শুরু হেলা 

পূবর্ব�বাসী তথা ‘বাঙাল’েদর বাঁচার লড়াই। ‘নতুন ইহুদী’ নাটেকর 

েশষ দেৃশয্ বাবা, ভাই, েবান-েক হারােনা উ�া� েমাহন-েক তাই 

রাজৈনিতক কমর্ী মেহে�র সে� হাত েমলােত হয়। েস মৃতুয্র আেগ 

�িতেশাধ িনেত চায়। মেহ� তােক উৎসাহ িদেয় বেল : 

‘মেন মেন সম� �পীিড়তেদর সে� একা� হেয় শপথ নাও 

েয �াথর্েলাভী, অথর্েলালুপ যারা েতামােদর ভাগয্েক িনেয় িছিনিমিন 

েখলেছ, তােদর শাি� েদেব। হৃদয়হীন েশাষকেদর অতয্াচার তুিম খতম 

করেবই, ভােগয্র েগালািম তুিম আর বরদা� করেব না িকছুেতই।’ 

তার এই ব�েবয্র িভতর কিমউিন� মতাদেশর্ িব�ােসর সুর ধরা 

পেড়েছ, যা নাটয্কার সিলল েসেনরও মেনর কথা।  
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মেন পড়ার দুঃখ আমার িছ�মূেলর �িৃত 

েদশভাগ আসেল �িৃতবািহত এক র�া� অধয্ায়। �ৃিত খঁুড়েলই 

উেঠ আেস েসসব ভেয়র চল�িব। সুেধ� ুমি�েকর কিবতা মূলত 

ঈ�রীয় আেবশ রচনা কের শা� ও সাি�ক, তবু িতিনও েলেখন: 

িনি�ে� ভুেল যাই আমােদর িপছেন ছুির েবঁধা

গুিলেত ফুেটা হেয় ঝাঁঝরা িপিটেয় চুরমার

য�ণাগুেলা েগাঙােত থােক আেজা

সীমা� কালভােটর্র িনেচ বছেরর পর বছর।

(কালভাটর্ / ধনয্বাদ অেশষ ধনয্বাদ) 

আসেল �ৃিত আর সময় েয �তারক, তা’ আমরা আেগই বেলিছ। 

রণিজৎ গুহ তাঁর ‘�ৃিত এমিনেতই িমেথয্বাদী’ (আন�বাজার পি�কা 

/ ১৫.০৮.২০০৭) সা�াৎকাের স�ত কারেণই বেলন : ‘�ৃিত েতা 

একটা আকর্াইভ। সরকাির েবসরকাির সব নিথখানার মেতাই �িৃতর 

আকর্াইভও িবেশষ িবেশষ দিৃ�ভি� ও �বণতা অনুযায়ী বাছাই করা 

দিলেল ভিতর্ থােক। তাই তার েথেক েকানও সতয্িন� িনরেপ�তা 

আশা করা যায় না।’ যায় না িঠকই, তবুও েতা �িৃতর উপেরই 

আমােদর িনভর্র করেত হয়। যিদও বয্থার �িৃতেক আমরা ভুলেত চাই 

বারবার। েদশভােগর িভতের েযমন িনিহত থােক েফেল আসা �াম-

েদশ, েতমনই নতুন পিরেবেশ মািনেয় েনওয়ার েচ�া তথা পুনবর্াসন। 

আর এই িশেরানােমই একিট কিবতায় শ� েঘাষ েলেখন:

ধস

িতরব�ম

িভেটমািট

সম� একসে� েকঁেপ ওেঠ পি�মমুেখ

�িৃত েযন দীঘর্যা�ী দলদ�ল

ভাঙা বা� পেড় থােক আমগােছর ছায়ায়

এক পা েছেড় অনয্ পােয় হঠাৎ সব বা�হীন। ...

এেকক িদন

হাজার িদন 

জ�িদন

সম� একসে� ঘুের আেস �িৃতর হােত

অ� আেলায় বেস-থাকা পথিভখাির

যা িছল আর যা আেছ দুই পাথর ঠুেক

�ািলেয় েনয় �িতিদেনর পুনবর্াসন। 

(পুনবর্াসন / তুিম েতা েতমন েগৗরী নও)

এই পুনবর্াসন িনছক নতুন বাস�ান পাওয়া হেয় থােক না েকবল। 

িশকড়েছড়ঁা পুববাংলার মানুেষরা নতুন কের িশকড় ৈতির করেত শুরু 

কের যখন নতুন �জে�র জ� িদেত থােক। েসই ি�তীয় বা তৃতীয় 

�জে�র বাঙািলেদর �িৃতেত থােক না েকানও েদশভােগর েবদনা বা 

বাংলােদেশর জনয্ আলাদা একটা টান। তরুণ সানয্ােলর কিবতায় 

বাংলার ভাঁটফুেলর জনয্ কা�া শুিন। পিব� মুেখাপাধয্ােয়র �িৃত 

েথেক উেঠ আেস ‘বাংলা আেলখয্’ আর ‘েছেলেবলার িব�েলাক’। তবু 

ভ�াসন েবচেত আসার িনমর্ম বা�বটাই সতয্, কারণ আধুিনক মানুষ 

নাগিরক এবং �ায়শই �য্াট বা িনজ� েছা� ঘেরর বািস�া : 

ে�ােমাটােরর েচাখ চকচক করেছ অদশৃয্ চািবর েগাছায় 

েযমনিট েবতফেলর েথাকা ঝঁুেক নামিছল বাবার আপন মািটেত। 

(দশকাঠা ছয় ছটাক)

পূবর্পুরুষেদর মুেখ েশানা েদশভােগর গ�ই আজ আমােদর কােছ 

স�ল। শুধুই ইিতহাস। হয়েতা েস মূক নয়, তবু তার েগাপন কথা িক 

শুনেত পাই আমরা? েদশভাগ না-েদেখও এই �জে�র কােছ েসই 

অনুভূিতর �া�র তাই জয় েগা�ামী তুেল ধেরন ‘ন�র মা’ কিবতায় :

আজ চািরিদেক �য্াট বািড়, �য্াট বািড়

আজ চািরিদেক বি� বি� েলাক

লাইেনর পােশ বাঁশ-দরমার ঘর

ঘর েথেক আেস কাজ করা েমেয়েলাক।

িঠেক িঝ িছলাম, এখন রাতিদেনর

খাওয়া পরা পাই এখােন, ফাইভ িস-েত

েছেল িবেয় কের আলাদা হেয়েছ, আিম

এখােনই থািক �ী�, বষর্া, শীেত ...

এইখােন বেস, আিম ন�র মা

েছেলেক ভািব না, ভািব না �ামীরও নাম

শুধু মেন পেড় আমরা যাি�লাম

েসই েকান েদেশ পািলেয় যাি�লাম।   

এসব চির� িক িনছকই কা�িনক? কিবতার িভতের েদশভােগর 

এমন ছিব িক� উেঠ আেস অেনকটা পেরা� অিভ�তা েথেকও। 

স�েরর আেরক কিব তরুণ মুেখাপাধয্ায়ও েসই একইভােব বইপড়া 

অিভ�তােক স�ল কের িলখেত পােরন ‘অথ েদশভাগ কথা’। পাঁচ 

�বেকর এ-কিবতায় ভয়, য�ণােক জয় কের িব�ােসর ছিব আমােদর 

আ�� কের :

েসিদন িপছেন তাড়া কেরিছল ভয়

েসিদন িপছেন িছল মৃতুয্ও �াস,

তব ুকী িব�ােস িনভর্ীক তারা

বাঁধা তার েভেঙ চেলিছল অনয্েদেশ।

আবার নতুন কের শুরু হেলা বাঁচা

আবার নতুন কের হেলা ঘর বাঁধা,

েভেঙ েগল দুিট েদশ, মানুষ ভােঙিন –

বাঙািলর েকানও ভাগ আিম েতা মািন না। 

আজেকর ভুবন�াম যিদও অদশৃয্ ইথার-তরে� েজাড়া, তব ুএমন 

এক �তিচি�ত ইিতহােসর জনয্ এপার বাংলার আমরা কাতর হই :

মেন পড়ার দুঃখ আমার িছ�মূেলর �িৃত 

আবার িফের তুলেত থািক অজ� উ�িৃত। (ম�ষু দাশগু�)

ভাঙা বাংলার িচ�ময় কিবতার িভতর িদেয় এই িবষাদযাপন 

েযন মেন করায় আমােদর পি�ম আেছ পুব েনই, এককােল িছল। 

এইসব বাংলা কিবতা েসই না-থাকার েবদনাময় অ�কার �িৃতেক 

আজও বহন কের চেলেছ।
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৬ েসে��র ২০১৮, রবী�ভারতী িব�িবদয্ালেয়র িসঁিথর 

েমাড় কয্া�ােসর মানবািধকার ও মানব িবকাশ িবভােগর একটা 

�াসরুেম ই�ারনােলর েপপার িলখিছ, এমন সময় আমােদর 

এইচওিড পােয়ল রায় েচৗধুরী এেস সুখবরটা েদন। ময্াডাম 

জানান, ভারতীয় সুি�ম েকাটর্ আংিশকভােব ৩৭৭ ধারা খািরজ 

কেরেছ এবং যার ফেল আগামীেত এলিজিবিটিকউ�াস স�দােয়র 

মানুষেদর সামািজক ও �শাসিনকভােব জীবনযাপন করা অেনক 

সহজ হেয় যােব। পােয়ল ময্াম েসিদেনর সুি�ম েকােটর্র রায় েথেক 

গুেন গুেন দুেটা ব�বয্ তুেল ধের �য্াকেবােডর্ িলেখ িদেয়িছেলন—

১) "Look for the rainbow in every-crowd... 
Equality and liberty and this freedom can only 
be fulfilled when each one of us realizes LGBT 
community has same rights as other citizens" 
(�েতয্ক িভেড় রামধনু িমেশ আেছ। সমতা, মু�মনা ও �াধীনতা 

তখনই পিরপূণর্ হেব, যখন আমরা �েতয্েক এটা উপলি� করেবা 

েয এলিজিবিট স�দােয়র মানুেষর েসই সকল অিধকার আেছ যা 

বাদবািক ভারতীয় নাগিরকেদর �াপয্)

২) "The Government must give wide public-
ity and government officers should be sensitised 
on LGBTs" (সরকােরর দািয়� েয সুি�ম েকােটর্র এই রায়েক 

বৃহ�র মাধয্েম মানুেষর কােছ েপৗেঁছ েদওয়া এবং �েতয্ক সরকাির 

কমর্চারীর এলিজিবিট মানুষেদর অিধকার স�েকর্ সেচতন হওয়া 

�েয়াজনীয়)

েসিদন িবেকলেবলায় ‘অয্াকােডিম অব ফাইন আটর্স’-এর 

কােছ এলিজিবিটিকউ�াস স�দােয়র �চুর মানুষ জেড়া হন। 

�াধীনতার �ায় স�র বছর পরও েয মানুষগুেলা লাি�ত হেয় 

এেসেছন, শারীিরক মানিসক িনযর্াতেনর িশকার হেয় এেসেছন, 

েসিদন েযন তাঁরা রামধনুর িবিভ� রেঙর মেতা �াণ েমেল 

‘�াধীনতা িদবস’ পালন করেত একি�ত হন। ‘সােফা ফর 

ইকুয়ািলিট’র সদসয্ মীনা�ী সয্ানয্াল েসিদন বেলিছেলন, ‘‘আসল 

লড়াইটা এইবার শুরু হেলা।’’ ওঁর ব�েবয্র অ�িনর্িহত অথর্ আিম 

যাপেন বেুঝিছ।

েবআইিন বয্ব�া

২০১৮’র আগে� বাবা মারা যান। তখনও আিম মা�ােসর্র 

ফাইনাল ইয়াের। েদাকান ভাড়ার টাকায় মা সংসার চালান এবং 

আিম দু’-িতনেট িটউশন কের যা েরাজগার করতাম তা িদেয় 

িনেজর খরচ ও মােয়র ওষুধ িকনতাম। েসই বছর মহালয়ার 

স�য্ায় আিম এবং আরও দু’জন ব�ু রবী�সদন েথেক ময়দােনর 

রা�াটা ধের পাকর্ ি�ট েমে�া অবিধ েহঁেট যাি�লাম যােত একটা 

ে�শন দরূ� কমেল, িটিকেটর দাম পাঁচ টাকা কম হয়। েমে�া 

ে�শেন ঢুেক আমার কাঁেধ থাকা েঝালা বয্াগটা হািতেয় েদিখ 

আিম মািনবয্াগটা রবী� সদেনই েকাথাও ভুেল এেসিছ এবং 

েসখােন মােয়র ইনসুয্িলন েকনার জনয্ হাজার টাকা িছল। আিম 

এই অব�ায় সে� সে� অয্াকােডিমর বাইের পান-িসগােরেটর 

েদাকানদারেক েফান কের জানলাম েয বয্াগটা তাঁর কােছ আেছ 

িকনা (!) মনঃপুত উ�র েপেয় তিড়ঘিড় কের অয্াকােডিমর 

উে�েশয্ হাঁটা লাগালাম একাই। পাকর্ ি�ট েমে�া েথেক েবিরেয় 

পুিলশ �াব েপিরেয় ময়দােনর মেধয্ িদেয় তাড়াহুেড়া কের হাঁটেত 

থাকলাম। তখন �ায় রাত সােড় ন’টা বােজ, হঠাৎ েদিখ আমার 

িপছেন একটা বাইক, আিম রা�ার এক ধাের সের েযেত েসই 

বাইকটা আমার সামেন িগেয় থামেলা এবং দু’জন বয্ি� বাইক 

েথেক েনেম এেস, আিম িকছ ুেবাঝার আেগই আমােক চড়-থা�ড় 

মারেত লাগেলা। আিম ওেদর িজ�াসা করলাম মারেছন েকন, 

তখন ওেদর মেধয্ একজন আমার চুল মুেঠা কের ধের রেয়েছ 

বনয্া করবনয্া কর

‘‘আিম শুেনিছ 

েতামরা নািক

এখনও

�� েদখ’’

� ব �
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এবং আেরকজন আমােক গািলগালাজ কের বলল, ওরা নািক 

ময়দান থানার পুিলশ (এখােন জািনেয় রাখা ভােলা ওরা েকউই 

ইউিনফেমর্ িছল না), আর ওরা আমােক ওই িনজর্ন রা�ায় আটক 

কেরেছ কারণ ওেদর মেন হেয়েছ আিম নািক েসখােন েযৗনকমর্ 

করেত িগেয়িছ। আিম ওেদর আমার পিরি�িত, বয্াগ হািরেয় 

যাওয়া, মােয়র ওষুেধর �েয়াজনীয়তার কথা জানােলও ওরা 

িব�াস করেলা না এবং বলল, ‘‘েতােক েদেখই মেন হে� তুই 

েগ। আর এখােন টাকা িনেয়...।’’ আিম তখন উ��ের ওেদর 

বললাম, ‘‘আপনােদর যা বলার আমােক থানায় িনেয় িগেয় বলুন 

এবং আেগ আমার নােম চাজর্িশট ৈতির করুন। তারপর গােয় হাত 

েদেবন।’’ ওরা অেপ�া করেত বলল, িক� েশষেমশ জানােলা 

থানার গািড় খারাপ হেয় িগেয়েছ, তাই আমার যিদ সিতয্ই মােয়র 

ওষুধ েকনার থােক তাহেল আিম চেল েযেত পাির। েসই রােত 

আিম িফের েগেলও পেররিদন আিম িনেজই ময়দান থানায় িগেয় 

েসই দু’জন পুিলেশর নােম এফআইআর করার িস�া� িনই। 

�থেম েতা এক সাব ই�েপ�র আমার এফআইআর িনেত চায় না, 

তারপর ওই দু’জনেক েডেক পাঠায়, যারা আবার এেস আমােক 

থানার মেধয্ মারধর করেত শুরু কের, আর আমার েফান েভেঙ 

িদেত চায়। আিম েযনেতন �কােরণ ওখান েথেক েবিরেয় এক 

সাংবািদক ব�ুেক েফান কির এবং আমার এই ঘটনািট িনেয় একিট 

েপাটর্াল খবর কের। িমিডয়ায় বয্াপারটা ছিড়েয় যাওয়ায় পেরর িদন 

ময়দান থানার ওিস আমােক েডেক পাঠান এবং ওই অিফসারেদর 

িদেয় েমৗিখকভােব �মার �াথর্না করান; িক� িলিখতভােব �মা 

চাইেত মানা কের েদন। আিম তারপরও এই িবষয় িনেয় সাউথ 

িডিস’র কােছ িগেয়িছলাম। িক� িতিন বয্�তার অজুহাত িদেয় 

আমার পুেরা ঘটনা শুনেত চানিন। 

এই ঘটনা েথেক কেয়কটা িবষয় �� বুেঝিছলাম—

১) ৩৭৭ ধারা খািরজ হেয় েগেলও �শাসিনক �ের েসই আইন 

িনেয় েকােনারকম সেচতনতা �চােরর উেদয্াগ েনওয়া হয়িন। 

২) েসই সময় েযেহতু আিম ‘�ানিজশন �েসস’ শুরু কিরিন, তাই 

তখন আমােক ‘এেফিমেনট েমল’ (েমেয়িল পুরুষ) বেলই িচি�ত 

করা হেতা। ফেল েসই ‘ি�িরেয়াটাইপ’ বয্াপারটা উেঠ এল, পুিলশ 

েযেকানও েমেয়িল পুরুষেকই েযৗনকমর্ী েভেব বেস। 

৩) সেবর্াপির ভারতীয় আইেন েযখােন েযৗনকমর্ েবআইিন নয়, 

েসখােন পুিলশ েকান আইেনর আওতায় েথেক কাউেক েযৗনকেমর্ 

যু� থাকা ক�নাবশত তাঁেক শারীিরক িন�হ করেত পাের(?) এবং

৪) পুিলশ কীভােব একজন ভারতীয় নাগিরেকর এফআইআর 

িনেত অ�ীকার কের, কী কের থানার মেধয্ একজন অিভেযাগকারীর 

গােয় হাত তুলেত পাের?

িশ�ার দুরব�া

যখন �শাসেনর কথা উঠলই, তখন পি�মবে�র সরকাির 

িব�িবদয্ালয়গুিলর কথা না বলেল, আিম িনেজর আদেশর্র কােছ 

খােটা হেয় যাব। ২০১৯-র ১৪ েফ�য়ািরর পুলওয়ামা হানার কথা 

সবাই জােনন। আিম েসই সময় রবী� ভারতী িব�িবদয্ালেয় 

মানবািধকার িবভােগর চূড়া� বেষর্র পডু়য়া। ১৫ েফ�য়াির ২০১৯, 

যখন েফসবেুক জনগণ েকামর েবেঁধ পািক�ানেক তুেলাধুনা 

করেছ, তখন মানবািধকােরর আদশর্ েমেনই একটা ে�টাস 

িদেয়িছলাম, যার ব�বয্ িকছটুা এমন—‘‘আেরকটা যু� চাই না, 

যু� হেল েসই আবার েসনােদরই �াণ যােব, তাঁর সােথ িজিডিপ 

আ�হতয্া করেব।’’ কেয়কজন আমােক গািলগালাজ করিছল, 

িক� তােদরই মেধয্ েকউ একজন ২০১৭’র �াধীনতা িদবস 

উপলে� পািক�ানেক করা আমার অিভন�ন (�য়ং �ধানম�ী 

নের� েমাদীও ২০১৬’র ১৪ আগ� পািক�ানেক �াধীনতার 

শুেভ�া জািনেয় টুইট কেরিছেলন) বাতর্ার তািরখ এবং সময় মুেছ 

িদেয় িববিৃত ছড়ায় েয, আিম পুলওয়ামা উপলে� পািক�ানেক 

শুেভ�া জািনেয়িছ। ফলত এক ঘ�ার মেধয্ আমার েফসবকু 

ে�াফাইল উিড়েয় েদওয়া হয় এবং েসিদন স�য্ায় আমােক 

অয্াকােডিম চ�ের কেয়কজন সি�য় িবেজিপ সমথর্ক মারধর 

কের এবং েসই মারধেরর িভিডও ভাইরাল কের েদয়। পেরর িদন 

রবী� ভারতী িব�িবদয্ালেয়র কয্া�ােসর িভতের কেয়কজন মুেখ 

রুমাল েবেঁধ আমার গলা িটেপ ধের �ােসর মেধয্ ঢুেক েদওয়ােল 

েদওয়ােল আমার নাম িলেখ তার পােশ ‘েদশে�াহী’ িলেখ েদয় 

(ভারতীয় আইন অনুযায়ী কাউেক �মাণ ছাড়া ‘েদশে�াহী’ বলা 

অপরাধ)। অেনেকরই মেন হেতই পাের, এই ঘটনা েতা েয কােরার 

সে�ই ঘটেত পারেতা, এখােন কীভােব এলিজিবিটিকউআই�াস 

িবষয় যু�? 

অয্াকােডিম চ�ের যারা আমােক আ�মণ কেরিছল, তারা 

েহি�ংস থানায় আমার নােম এফআইআর কের, েযখােন 

�� েলখা িছল, ‘‘অিভেষক, েয একজন সমকামী, েফসবেুক 

পািক�ািনেদর সােপাটর্ করার কথা বেল এবং নানািবধ েদশ িবে�ষী 

ম�বয্ কের, তাই আমরা চাই ওর মেতা মানুষরা েযন ন�ন চ�ের 

না ঢুকেত পাের’’ (যিদও পের ওরা েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন’র 

আ�মণটা অ�ীকার কের)। রবী� ভারতী িব�িবদয্ালেয়র তৃণমূল 

ছা� পিরষেদর েছেলরা উপাচােযর্র কােছ অিভেযাগ কের, ‘‘ও 

ইউিনভািসর্িটেত ঢুেক এসএফআই সংগঠন গেড় েতালার েচ�া 

করেছ এবং তার সে� কাজল পের, নােক নথ পের এবং ও িবকৃত 

(েমেয়িল) হাবভাব কের। যার জনয্ আমােদর িব�িবদয্ালেয়র 

ছা�ছা�ীেদর ওপর কু �ভাব পড়েছ’’ (একবারও ওরা পুলওয়ামার 

কথা বেলিন, কারণ ততিদেন মুখয্ম�ী মমতা বে�য্াপাধয্ায় িনেজই 

যুে�র িবেরািধতা কের েফেলিছেলন)। তার মােন ওেদর সমসয্া 

আমার েপা� িনেয় নয়, আমার িল� পিরচয় িনেয় িছল। যিদও 

মানবািধকার িবভােগর �ধান আমার বিহ�ার আটেক েদন। 

এই ঘটনায় কেয়কিট িবষয় �ল�ল করেছ— 

১) এলিজিবিটিকউ�াস স�দােয়র মানুষেদর রাজৈনিতক 

ব�বয্েক তাঁেদর মেতাই �াতয্ করা হয়। 

২) েস েয েকানও িবষয় িনেয়ই সমােলাচনা িকংবা তকর্ েহাক, 

একজন এলিজিবিটিকউ�াস মানুেষর ‘েস�ুয়াল ওিরেয়ে�শন’ বা 

িল� িনেয়ই তাঁেক আ�মণ করা হয়। 

৩) িশ�া �িত�ানগুেলা এখনও বহাল তিবয়েত িল� 

ৈবষময্েক মদত েজাগায় এবং েসখানকার শীষর্ আিধকািরকরা এর 

িবেরািধতা কেরন না।

অ�া�য্কর

রা�সে�র ‘ইউিনভাসর্াল িড�ােরশন অব িহউময্ান রাইটস’ 

(ইউিডএইচআর)-এর ��াবনায় েলখা আেছ, ‘‘Whereas rec-
ognition of the inherent dignity and of the equal 
and inalienable rights of all members of the hu-
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man family is the foundation of freedom, justice 
and peace in the world...’’ (মানবজািতর �েতয্ক সদেসয্র 

সহজাত মযর্াদা এবং সমান ও অিবে�দয্ অিধকােরর িচি�তকরণই 

িবে� �াধীনতা, সুিবচার ও শাি�র �তীক)। এই ��াবনা েমেন 

ভারতীয় মানবািধকার আইনও গিঠত হেয়েছ। েযখােন �েতয্ক 

মানুষ জািত, িল�, ধমর্, ে�িণ িনিবর্েশেষ �া�য্ সং�া�, আিথর্ক, 

সামািজক ও আইিন সম� সুেযাগ-সুিবধার সমানািধকারী। 

বাবা মারা যাওয়ার পর েথেক তাঁর জ�িদেন আিম িকছ ুনা 

িকছ ুসামািজক কাজ করার েচ�া কির। ২০২১-এ েযমন ব�ুরা 

িমেল একটা র�দান িশিবর আেয়াজন কের বাবার নাম েলখা 

�ারক তুেল িদেয়িছলাম �েতয্ক র�দাতার হােত, ২০২২-এ 

েতমনই বালুরঘােট হাসপাতােল ২১-এ মাচর্ িনেজ র� িদেয় 

এেসিছলাম। তার পেরর িদনই বালুরঘাট হাসপাতােলর �াড বয্া� 

ইনচাজর্ আমােক েফান কের িজ�াসা কেরন, সরকাির দিলেল 

অথর্াৎ েভাটার কাডর্ বা আধার কােডর্ আমার িলে�র পিরচয় কী। 

আিম তাঁেক জানাই েযেহতু আিম সদয্ ‘�ানিজশন’ �ি�য়া শুরু 

কেরিছ, তাই আপাতত সরকাির নিথেত আমার িলে�র জায়গায় 

পুরুষই েলখা আেছ। েস আবারও আমােক িজ�াসা করেলা, 

‘‘আপিন িক েসাসয্াল িমিডয়ায় েকানও েপা� কেরেছন েয আপিন 

�া�েজ�ার হেয় র� িদেয়েছন?’’ আিম বললাম, ‘‘েসটা েকন 

করেবা?’’ িতিন বলেলন, ‘‘না আসেল �া�েজ�ার-েদর েথেক 

র� েনওয়া বারণ, মােন আমােদর িনয়ম েনই, আপিন দয়া কের 

কাউেক জানােবন না আপিন এখােন এেস র� িদেয় িগেয়েছন।’’ 

এরপর যাঁরা র�দােনর কমর্সূিচ আেয়াজন কেরিছেলন, তাঁেদর 

মেধয্ একজন আমােক েহায়াটসঅয্ােপ ২০১৭ সােলর একিট 

িপিডএফ পাঠায়, েযখােন একটা জায়গায় হাইলাইট কের েদওয়া 

িছল, যার মূল ব�বয্ হেলা— ‘‘the constitutionality of 
clauses 12 and 51 of the guidelines bar persons 
of gender and sexual minority groups as well as 
female sex workers from donating blood as they 
are ‘at risk’ for sexually transmitted diseases like 
HIV, Hepatitis B and Hepatitis C.’’ ( অথর্াৎ, আইন 

সকল মিহলা েযৗনকমর্ী ও েস সকল মানুষ যাঁরা েজ�ার মাইনিরিট 

�প’র আওতায় পেড়, তাঁেদরেক র�দােনর অিধকার েথেক 

বি�ত কের, কারণ আইেনর ধারণা েয এই সকল বয্ি�র তরেফ 

েহপাটাইিটস িব, েহপাটাইিটস িস, এইচআইিভ ছড়ােনার স�াবনা 

ও �বণতা েবিশ থােক)। আিম উলেট ওেদর েফান কের বিল, 

‘‘এইচআইিভ িক একজন েহেটেরােস�ুয়াল মানুেষর হেত পাের 

না, একজন গৃহবধূর এসিটিড থাকেত পাের না, একজন পুরুষ 

মানুেষর িক মাি�পল েস� পাটর্নার হয় না? তাহেল তাঁেদরেক 

র� িদেত বারণ করা হয় না েকন? যখন সকল র�দাতার র� 

পরী�া-িনরী�া কেরই বয্বহার করা হেব, তাহেল একজনেক তাঁর 

‘েজ�ার আইেডি�িট’, িকংবা জীিবকার িভি�েত ৈবষেময্র িশকার  

হেত হেব েকন?’’ আমােক েফােনর ওপার েথেক জানােনা হেলা, 

‘‘আমােদর হাত বাঁধা, আমােদর ে�িনংেয়র সময়ই বেল েদওয়া 

হেয়েছ েয �া�েজ�ার-েদর েথেক র� েনওয়া চলেব না’’। 

আমােক েসই র�দােনর সািটর্িফেকট িকংবা �াপয্ �াড কাডর্টুকুও 

েদয়িন বালুরঘাট হাসপাতাল কতৃর্প�। 

এই ঘটনা েথেক এরােজয্র �া�য্ বয্ব�া স�েকর্ েয ধারণা 

ৈতির হয়—

১) ২০১৯ এর �া�েজ�ার অয্াে� �� েলখা আেছ 

রূপা�রকামী মানুেষরা র�দান করেত পােরন, তাহেল েকন 

�া�য্কমর্ীরা িনেজেদর িনয়মাবলীর তািলকা আপেডট কেরনিন? 

২) েমিডকয্াল সােয়� েযখােন �িতিনয়ত িনেজেক �গিতশীল 

কের যাে�, েসখােন িক কের শুধুমা� ধারণার িভি�েত �া�য্কমর্ীরা 

একজন মানুেষর র�দােনর অিধকার িছিনেয় িনেত পাের? 

৩) েযৗনকেমর্র সােথ িক শুধুমা� মিহলারা যু�? সমকামী 

পুরুষেদর মাি�পল েস� পাটর্নার থাকেত পাের, িবপরীতকামী বা 

উভয়কামী পুরুষেদর নয় েকন?

কমর্ে�ে� হয়রািন

সািহতয্ জগেত যুগ যুগ ধের এলিজিবিটিকউ�াস স�দােয়র 

মানুষেদর কথা বলা আেছ। যিদ িহ� ুপুরাণ েঘঁেট েদখা হয়, তাহেল 

মহাভারেতর এক �ধান চির� অজুর্ন িনেজর জীবেনর একিট বছর 

একজন রূপা�রকামী নারী, বৃহ�লা হেয় কািটেয়েছন। পি�মীয় 

সািহেতয্ ১৯৮২ সােল �কািশত অয্ািলস ওয়াকােরর ‘দয্ কালার 

পাপর্ল’, ১৯৫২ সােলর পয্াি�িসয়া হাইময্ােনর ‘দয্ �াইস অব 

স�’ , ভািজর্িনয়া উলফ’র ‘ওরলয্াে�া’ ও অনয্ানয্ বহুচিচর্ত বইেয় 

এলিজিবিটিকউ�াস স�দােয়র কথা উে�খ আেছ। ইদানীং বাংলা 

সািহেতয্র েলখেকরা সমকািমতা ও রূপা�রকামী মানুষেদর িনেয় 

েলখােলিখ করেলও, তাঁেদর অেনেকই ওঁেদর �িত সিহ� নন। 

২০২২-র বইেমলায় আমার ষ� বই েবেরায়। বইেমলার 

েশষিদেন কানাঘুেষা চলেত থােক েয একিট �কাশনা সং�ার 

এই বছেরর েব� েসলার আিম। একথা েজেন আিম বইেমলা 

অনু�ািনকভােব ব� হওয়ার আেগই বািড় িফের আিস। বইেমলার 

মাঠ েথেক আমার এক ভাই েফান কের জানায়, আমােদর 

�কাশনার �েলই একজন �বীণ ও অিভ� েলখক আেরক 

সেদয্াজাত েলখক িমেল আমার বইিট হােত িনেয় েলখাগুেলা 

হাত েবিঁকেয়, িবকৃতভােব পাঠ কের হাসাহািস করেছ। আিম এটা 

জানার পর েসাজা আমার �কাশকেক েফান কির, এবং িবষয়িট 

িনেয় িনেজর আপি�র কথা জািনেয় িদই। �কাশক েদখলাম পুেরা 

েদাষটা ওই সেদয্াজাত েলখেকর ঘােড় চািপেয় আমার কােছ �মা 

েচেয় িনেলন, িক� এই িবষয় িনেয় এর েবিশ িকছইু করেলন না। 

অেনক েলখক এখনও সমকামী মানুষেদর আর রূপা�রকামী 

মানুষেদর েস�ুয়ািলিট-েক এক ভােবন। একজন রূপা�রকামী 

মানুষ তাঁর জ�গত িলে� অ�ি� েবাধ কের িনেজেক িনেজর 

িবপরীত িলে�র মানুষ িহেসেব গণয্ কের এবং আিথর্ক অব�া 

ভােলা থাকেল িচিকৎসার সুেযাগ িনেয় িনেজেক েসই িলে� 

পিরণত কের। একজন পুরুষ যখন একজন নারীর �িত আকৃ� 

হেল তােক ‘ে�ট’ বলা হয়, তাহেল একজন রূপা�রকামী মানুষ 

েয িনেজেক নারী মেন কের এবং েস যিদ পুরুষেদর �িত আকৃ� 

হয় তাহেল েস সমকামী কী কের হে�?

সমােজর অসামািজক ধারণা 

‘েকানও কাজ েছাট হয় না’, তেব আপিন িক েসই কােজর দায় 

েনেবন যা আপিন কেরন না? 

উ�র কলকাতার েমািহত ৈম� মে� একটা অনু�ােন আমি�ত 

িছলাম, েযখােন আেয়াজকরা আমােক েগ� রুেম বসেত েদন। 
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অনু�ান েশেষ অিডেটািরয়াম েথেক েবেরাি�, তখন দশর্েকর মেধয্ 

েথেক এক মধয্বয়সী মিহলা েগেটর সামেন আমার হাতটা ধের 

বেলন, ‘মািস মাথায় হাত েরেখ আশীবর্াদ কেরা’; আিম িকছ�ুেণর 

জনয্ থমেক যাই, তারপর ধাত� হেয় তাঁেক িজ�াসা কির, 

‘‘আপিন িক আমায় েচেনন? আর আিম িন�য়ই আপনার েথেক 

বয়েস বড় নই, তাহেল েকন আশীবর্াদ করেবা?’’ মিহলা বঝুেত 

পােরন েয িতিন যা অনুমান কের এিগেয় এেসিছেলন তা ভুল, তাই 

পিরি�িত সামাল িদেত বলেলন, ‘‘না আসেল তুিম আমার মািসর 

মেতা েদখেত তাই আশীবর্াদ চাইলাম।’’

আেরকটা ঘটনা বিল। ১৭ জুলাই রাত সােড় ন’টা হেব, দমদম 

ে�শেনর সামেন েথেক নােগরবাজােরর অেটােত উেঠিছ আিম 

আর আমার এক ব�ু। আেটা চালকেক দু’জেনর ভাড়া িদেত 

েগলাম। উিন বলেলন, ‘‘না না একজেনর ভাড়া েনেবা, েতামার 

েথেক িনেল আমার বয্বসার অম�ল।’’ আিম বললাম, ‘‘দু’জেনর 

ভাড়াই আপনােক িনেত হেব, যােক তােক েদেখ েভেব েনেবন না 

েয তারা তািল িদেয় টাকা েতােল। যারা তা কের, তারাও যিদ ভাড়া 

িদেত চায়, তাহেল আপিন তা েনেবন।’’ িতিন বলেলন, ‘‘না না 

আিম েতা েতামােদর কােরার েথেকই টাকা িনই না।’’ আিম তাঁেক 

ঘুিরেয় িজে�স করলাম, ‘‘িপছেন েয মিহলা বেস রেয়েছন তাঁর 

েথেক টাকা িনেয়েছন েতা? তাহেল আমার েথেকও েনেবন। আমরা 

দু’জেনই নারী এবং দু’জেনই অেটা ভাড়া েদওয়ার �মতা রািখ।’’ 

উি�িখত দুই ঘটনােতই আমােক িহজড়া বেল অনুমান কের 

েফেলিছেলন তাঁরা। িহজড়াবিৃ� একিট েপশা এবং সেবর্াপির একটা 

সং�িত। িক� তার মােন এই নয় েয, �েতয্কিট রূপা�রকামী 

নারী িহজড়াবিৃ� কেরন বা তাঁরা তা করেত বাধয্ হন। আিম 

একজন রূপা�রকামী নারী আর েপশায় একজন েলিখকা। আমার 

বা�বী রি�নী একজন রূপা�রকামী নারী এবং েস একিট আইিট 

ফােমর্ চাকির কের। 

উপেরর দুেটা ঘটনা েথেক েবশ কেয়কিট সামািজক �া� ধারণা 

উেঠ এেলা—

১) ‘িহজড়া’ বা ‘েবশয্া’ শ�গুেলােক গালাগািল িহসােব বয্বহার 

করা হেলও এই দুেটা শ�ই পৃিথবীর �াচীনতম েপশাগুেলার 

তািলকায় পেড়। আপিন েযমন একজন ডা�ারেক ‘এই উিকল’ 

বেল ডােকন না, েতমনই একজন েলিখকােক েবশয্া বা গািয়কােক 

িহজড়া বলেত পােরন না। 

২) আমােদর রােজয্ এবং েদেশ েবকারে�র হার ও দাির�তা 

এতই েবিশ েয শুধুমা� �া�েজ�ার মানুষরা নন, এমনিক 

িসসেজ�ার মানুেষরাও (যাঁরা িনেজেদর জ�গত িল� িনেয় স��) 

বাধয্ হেয় িহজড়া বিৃ�র সােথ যু� হন। যার স�িত উপমা হেলা 

রাজপাল যাদেবর অিভনীত ছিব ‘আধর্’। 

৩) েস�ুয়াল মাইনিরিট’র �েতয্কিট মানুষ আিথর্কভােব 

িপিছেয় পড়া নয়। েযমন �েতয্ক তরুণী কনয্া�ী �কে�র জনয্ 

আেবদন কেরন না, েতমনই �েতয্কিট রূপা�রকামী নারী মাথায় 

হাত েরেখ টাকা চান না। 

এবার নারীবাদী আে�ালেনর িথওির আর �য্াকিটেসর পাথর্েকয্ 

একটু আেলাকপাত করেত চাই। আমরা যখন িব�িবদয্ালেয় 

নারীবাদ পড়িছ, তখন িশেখিছলাম, ‘�েতয্কিট নারীর অি�ে�র 

লড়াই, সম� নারীজািতর লড়াই।’ িক� েসিদন একজন �েঘািষত 

নারীবাদী িযিন িনেজেক বামপ�ী মেন কেরন, িতিন আমােক 

কটা� কের বেলন েয আমার কােছ নারী হওয়াটা একটা শখ, 

যার নারী� মােন শুধু ে�িমক, েমকআপ, সাজেগাজ আর িবে�দ, 

িক� একজন বােয়ালিজকয্াল নারীর এর েচেয় অেনক েবিশ 

লড়াই, অেনক েবিশ ক�। আর এর উ�ের আিম তাঁেক েসিদন 

েয ��গুেলা কেরিছলাম, আজ এখােন আবার েসগুেলা করিছ—

১) একজন বােয়ালিজকয্াল িফেমল’র ধষর্ণ হেল েয ক�টা হয়, 

তার েথেক িক কম ক� একজন রূপা�রকামী মানুেষর হেব? নািক 

তার অপরাধীর অপরােধর েথেক একজন রূপা�রকামী মানুেষর 

ধষর্েকর অপরাধ কম? 

২) একজন বােয়ালিজকয্াল িফেমল-েক িক িনেজেক নারী 

বলার জনয্ আমার মেতা বািড় েছেড় চেল আসেত হেয়েছ? 

৩) একজন বােয়ালিজকয্াল িফেমল-েক িক নারী হওয়ার জনয্ 

ে�িমকরা অ�ীকার কেরেছ? 

৪) যিদ �সব করাটাই মিহলােদর পিরচয় হয়, তাহেল েযই 

মিহলারা বা�া জ� িদেত পােরন না বা চান না তাহেল িক তাঁরাও 

আমার মেতা ‘শেখ হওয়া নারী’? 

িক� এরপরও আিম মেন কির আমার িজেত যাওয়াও সম� 

নারীজািতর িজত।

আমােদর পােশ যারা

েক�ীয় সরকার েথেক িকছিুদন আেগ একিট �া�েজ�ার কাডর্ 

েদওয়া হি�ল যার আেবদনপ� জমা িদেয়িছ। এখন জানলাম, 

ওই �ক�টাই উেঠ িগেয়েছ। এখন নািক নতুন কাডর্ েদওয়া হেব 

যার িনেদর্িশকা অনুসাের রূপা�রকামী মানুষেদর শারীিরকভােব 

�িতব�ী িচি�ত কের ভাতা েদওয়া হেব। েয সরকার আমার 

অি��েক �াকৃিতক ও �াভািবক বেল মানয্তা েদয় না, আিম 

তােক সমথর্ন করেবা কীভােব? আিম িক� বলিছ না েয �িতব�ী 

মানুেষরা �াভািবক নন, তেব এটা বলিছ েয রূপা�রকামী হওয়া 

�িতব�কতা নয়।

পি�মবে�র বতর্মান সরকােরর ৈতির �া�েজ�ার েবােডর্র 

একজন মুখয্ সদসয্া িকছিুদন আেগ একজন এিফিমেনট 

নাবালকেক ছলচাতুিরেত পাচার কের িদি�ল। আিম তােদর দেল 

পাত েপের িডম ভাত েখেত যাব? 

িসিপআই(এম) এমন একটা পািটর্ যারা রূপা�রকামীরা চাকির 

চাইেত েগেল েবশয্াবিৃ�র িদেক েঠেল েদয় না। িসিপআই(এম) 

আমােক কখেনা তৃতীয় িল� বেল সমেবদনা েদয়িন বরং িনপীিড়ত 

মানুেষর িমিছেল হাঁটার সুেযাগ কের িদেয়েছ। 

�িমক িদবেসর িদন আিম েযেকানও পুরুষ �িমক, নারী 

�িমেকর মেতাই সমানািধকার িনেয় পািটর্ পতাকা হােত তুেলিছ। 

এই পািটর্ �া�েজ�ার মানুেষরা যােত বাদবািক সবার সােথ 

সমান অনুপােত সম� জায়গায় চাকিরর সুিবধা েপেত পাের, েসই 

জনয্ লড়াই চালাে�। আর তাই, 

‘আিম শুেনিছ েতামরা নািক এখনও �� েদখ

এখনও গ� েলখ গান গাও �াণ ভের।

মানুেষর বাঁচা মরা এখনও ভািবেয় েতােল

েতামােদর ভালবাসা এখনও েগালােপ েফােট।

আ�া হারােনা এই মন িনেয় আিম আজ

েতামােদর কােছ এেস দু’হাত েপেতিছ।’



 185

িথেয়টাের লাইট, িমউিজক করতাম। চাকিরর েখাঁেজ 

নয়, পয্াশন েথেকই নাটেকর দেল নাম েলখাই। নাটয্মে�র 

আেলা, গান-বাজনা িনেয় কাজ করেত আমার ভােলা লাগত। 

অবশয্ লাগত বলা ভুল, আজও খুব ভােলা লােগ। 

েগৗতম মুেখাপাধয্ােয়র েশৗিভক সাং�িতক চে�র মাধয্েম 

েপশাদাির নাটেকর জগেত আিম পা রািখ। তার আেগও কাজ 

কেরিছ। িক� েসখােন ওই যােক বেল পাির�িমক, েসটা পাইিন। 

তেব মজা কের কাজ করতাম। সা�য্কালীন িটিফন েপতাম। 

েগৗতমদার দেলও লাইট, িমউিজেকর কাজ করেত িগেয়িছলাম। 

তখন রবী�নাথ ঠাকুেরর ‘কাবিুলওয়ালা’ করেছন েগৗতমদা। 

িযিন চির�ািভেনতা িছেলন িতিন একিদন ডুিবেয় িদেলন। খুব 

বেুঝশুেনই ডুিবেয় শ�টা বয্বহার করলাম। লাইট, িমউিজক 

আর ��ট করার সুবােদ আমার ডায়লগও মুখ� িছল। 

েগৗতমদা আমায় বলেলন, তুই-ই কর। বহরমপুেরর রবী� মে� 

েসই আমার �থম েপশাদাির অিভনয় বলা যায়। িতনেশা টাকা 

পাির�িমক েপেয়িছলাম। েগৗতমদা মেন কেরিছেলন, আমােক 

িদেয়ও অিভনয় হেত পাের। 

েসই েথেক আমার মেধয্ অিভনেয়র িখেদটা ৈতির হয়। নাটক 

েথেক আে� আে� েমগা িসিরয়ােল সুেযাগ আেস। েগাড়ায় 

এেকবাের েছাট েছাট দেৃশয্ অিভনয় করতাম। তারপর �ধান 

চিরে� িনেজেক ফুিটেয় েতালার সুেযাগ পাই। িসিরয়ােলর সে� 

িসেনমােতও কাজ কির। ‘অপরািজত’র আেগ িতন-চারেট ছিব 

কেরিছ। েসই সব ছিবর �েযাজক বা পিরচালকরা আমার উপর 

আ�া েরেখিছেলন। অপরািজতর পিরচালক (অনীক দ�)-

�েযাজেকর (িফরেদৗসুল হাসান) �িত আিম যতখািন কৃত�, 

িঠক ততটাই কৃত�তা রেয়েছ তাঁেদর �িতও। দশর্কেদর মেনর 

মিণেকাঠায় ছিবগুিল জায়গা কের েনয়িন বেল েসগুিলেক 

অ�ীকার করেত পাির না।

�ল-কেলেজ পড়াকালীন আিম বামপ�ী রাজনীিতর সে� 

যু� হেয় যাই। আমােদর সময় শুধু ে�াগান েতালার রাজনীিত 

িছল না। নানা ধরেনর অয্ােজ�া থাকত। িবিভ� রকম 

�িতেযািগতা হেতা। ইে�ার েগমস হেতা। তােত অংশ িনতাম। 

েসখান েথেকও িশ�-সং�িতর �িত আ�হ ৈতির হয়। 

‘অপরািজত’র অফার আমার কােছ একদম হঠাৎ কেরই 

আেস। অনীকদা েয খুব েভেব আমােক বেলিছেলন, তা িক� 

নয়। আমার আেগ অনয্ অিভেনতা িছেলন চির�িটর জনয্। 

িতিন চেল যাওয়ার পর আমােক বলেলও হয্াঁ-না এই �� 

চলিছলই। পেনেরা িদন পরপর িস�া� বদেল যাি�ল। ফেল 

আিম হালকাভােব িনেয়িছলাম বয্াপারটা। এতটাই হালকাভােব 

িনেয়িছলাম, েয যখন অনীকদা ফাইনািল জানােলন, আিম 

তখনও িব�াস কিরিন। মেন হি�ল, দশিদন পর েবাধহয় েসই 

না শুনব। �েযাজক যখন েডেক বািক িবষয়গুিল চূড়া� করেলন 

তখন িনি�ত হলাম। 

গত বছর পুেজার সময় আিম মা আর বউেক িনেয় হায়দরাবাদ 

িগেয়িছলাম। েসখান েথেক দািজর্িলঙ যাই। েযিদন িফরলাম, 

ওইিদনই িবমানব�র েথেক সরাসির শুয্িটং ে�াের যাই। শুরু হয় 

‘অপরািজত’র কাজ। �থম িশিডউেল চার-পাঁচিদন কাজ হয়। 

গতানুগিতকভােবই চলিছল। তারপর আে� আে� অনুভব কির, 

েয ভরসা পিরচালক এবং �েযাজক আমার উপর েরেখেছন, 

জীতু কমল জীতু কমল 

ভরসা, িব�াস

েফরত েদওয়ার

তািগদ িছল

� ব �
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তার িকছটুা অ�ত আমায় েফরত িদেত হেব। িভতর েথেক 

একটা অনয্রকম তািগদ অনুভব কির। আমােদর েতা এখন 

েফরত েদওয়ার �বণতা কেম যাে�। েস বই-ই েহাক বা ভরসা 

বা েভাট, েয যাই িদক, আমরা বািড়েত েরেখ িদেতই আজকাল 

েবিশ ��� েবাধ কির। যাই েহাক, আসল কথায় িফির। ওই িদন 

শুিটং েথেক িফের আিম িনেজেক ৈতির করার কাজ শুরু কির। 

িনেজেক সময় িদেত থািক। েযভােব অনয্ অিভেনতারাও একিট 

চিরে�র জনয্ িনেজেক ৈতির কেরন আিমও তা-ই কেরিছলাম। 

একা�তা বাড়ােত নবনীতােক (আমার �ী) ওর �য্ােট পািঠেয় 

িদই। েমক-আপ তুেল েফলার পরও আিম ওই চিরে�র মেধয্ই 

থাকতাম। বািড়েত পরার জনয্ ওই ধরেনর েপাশাক িকেন আিন। 

চির� েথেক েবরেত চাইতাম না। আসেল সাহস েপতাম না। 

�িতিদন সতয্িজৎ রােয়র চিরে� িফের যাওয়া আমার কােছ 

কিঠন মেন হেয়িছল। তার েথেক বরং শুিটংেয়র পরও ওই 

চিরে�র মেধয্ই থাকা অেনক সহজ িছল। কীভােব উিন ঘুমােত 

পােরন, �ান করেত পােরন েসটাও ক�না কেরিছ। কারণ অনয্ 

সব েহামওয়াকর্ করেলও এগুেলা েতা আর জানা যায় না। েসটা 

েভেব িনেত হেয়েছ। ক�না খািটেয় আিম দু’মাস তাঁর মেতা 

কের িদন কািটেয়িছ। বািড়েত ওঁর মেতা েপাশাক পের থাকতাম। 

‘�য্াকিটস’ বলেত আিম ওঁর মেধয্ যাপন কেরিছ।

িসেনমাটা েদখার পর আমার অিভবয্ি� েকমন িছল? এই 

��টা ঘুের িফেরই এেসেছ। অবশয্ই ভােলা েলেগেছ। িক� 

�থম যখন লুক েসট হেলা, আর আিম েসটা েদখলাম, আমার 

মেধয্ অ�ত এক িশহরণ হেয়িছল। িকছ�ুণ থমেক িগেয়িছলাম। 

ছিব স�াদনার কাজ েশষ হওয়ার পর একবার েদিখ, তখনও 

ওই মেন হেয়িছল িঠক আেছ, ভােলা লাগেছ। পের যখন ডািবং 

হেলা, তখন েদখার পর আরও ঝকঝেক েলেগিছল। িক� আিম 

হাততািল িদেয় উিঠিন বা খুব লাফালািফ করেত পািরিন। তেব 

সব িমেল খুব ভােলা েলেগেছ।

ছিবটা আিম হেল েদখেত িগেয়িছলাম, িটিকট েকেটই। আিম 

নাটক েদখেতও িটিকট েকেট যাই। িথেয়টােরর েলাক িহসােব 

বিুঝ, কতটা �াগল করেত হয় পি�মবাংলায়। হেল বেস যখন 

েদখিছ মানুষ িরঅয্া� করেছন েছাট েছাট দৃেশয্, তাকােনায়, 

ভােলা েলেগেছ। েকানও িসেন মেন হেয়েছ দশর্ক িরঅয্া� 

করেবন িক� কেরনিন।

আিম েকােনািদনই েকানও বয্াপাের খুব উে�িজত হই না। 

িনেজর লে�য্ ি�র েথেক কাজ কির। আজ ‘অপরািজত’ িবপুল 

সাফলয্ পাওয়ার পর অেনেকই আমােক িজ�াসা করেছন, 

আিম কীভােব এই সাফলয্ ‘এনজয়’ করিছ। আিম জািন না, 

কীভােব এই সফলতা উপেভাগ করেত হয়। আমার মেন হে�, 

যখন আেগর ছিবগুিল মুখ থুবেড় পেড়েছ, তখন েতা েকউ �� 

কেরনিন, আিম ওই িদনগুিল কীভােব কাটাি�! কােরা ছিব �প 

করা মােনই ধের েনওয়া হয় েয েস অিভনয়ই পাের না। আসেল 

আিম েছাট েথেক ওভােব বড় হইিন। �ােসর ফা�র্ বেয়র সে�ও 

েযমন ব�ু� িছল, েতমনই পরী�ায় পাশ করেত না পারা েকানও 

ব�ুেক েদেখ মুখ ঘুিরেয় কখনও চেল যাইিন। অপরািজত 

মুি� পাওয়ার পর একটা িভিডও খুব ভাইরাল হয়। িক� ওই 

িভিডওটা িছল একটা এিডেটড ভাসর্ন। চার বছর আেগর একটা 

িভিডও েথেক এিডট কের ওই অংশটুকু বাজাের েছেড় েদওয়া 

হয়। েসই সা�াৎকার িক� আিম আমার একজন খুব কােছর 

ব�ুেকই িদেয়িছলাম। তাঁর এখন ল� ল� িভউয়াসর্। তখন 

েকানও টাকাপয়সা ছাড়াই ই�ারিভউটা িদেয়িছলাম। আর চার 

বছর পর েস িনেজর আয় বাড়ােত এই কাজটা করল। আসেল 

ওর মেন হেয়িছল, মানুষ এখন এটাই খােব। এগুেলা আমােক 

ক� েদয়। মন খারাপ কের েদয়। িক� আিম এ িনেয়ও েয খুব 

উে�িজত হেয় পিড় তা নয়। ভািব েয িঠক আেছ, ও েতা শুধু 

এিডটই কেরেছ। বািক আরও কত কী হে� সমােজ। 

অেনেক জানেত চান, এখন এত �শংসার মােঝ আেগর 

েকানও �তয্াখয্ােনর কথা মেন পেড়? আসেল �তয্াখয্ান িক� 

আমােদর কােজর অংশ। আিমও �চুর জায়গায় �তয্াখয্াত 

হেয়িছ। কখনও ‘লুক’-এর অিমল েতা কখনও মেতর। তাই 

এসব িনেয় আিম েবিশ ভািব না। িনেজর কাজটুকু একা�তার 

সে� করার েচ�া কির। 

এখন একটা কথা খুব চলেছ। বাংলা িসেনমার পােশ দাঁড়ান। 

আিম মেন কির, শুধু বাংলা িসেনমা নয়। েয েকানও ভােলা 

কােজর পােশ দাঁড়ান।          অনুিলখন: স�ারী চে�াপাধয্ায়
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আমন নােম েক�ীয় েগােয়�া িবভাগ িকংবা ‘র’ অথবা 

অনয্ েকােনা েক�ীয় এেজি�র েছাকরা অিফসারিট তার েথেকও 

৯ বছেরর িসিনয়র আইিপএস-িটেক আচমকাই িজে�স 

কেরিছল, ‘‘সয্ার আপিন েকান্  রােজয্র?’’ এমিনেত �াটর্ 

ভ�েলাক একটু েযন হকচিকেয়ই বেল েফেলন, ‘‘অ� �েদশ, 

মােন এখন েতেল�ানা, মােন সাউথ।’’ আমেনর পালটা ��: 

‘‘েতেল�ানা েতা তািমলনাড়ুর উ�ের। তাহেল তািমলনাড়ুর 

েলােকরা আপনােক উ�র ভারতীয় বলেত পাের’’ আইিপএস 

ভ�েলােকর মুেখ একটু অ�িতভ েবাকা-েবাকা হািস, ‘হয্াঁ’, 

তা পাের।’’ তাহেল আপিন িনেজেক দি�ণ ভারতীয় কী কের 

বলেছন সয্ার?’’ অধ�ন অিফসােরর এতটা �গলভতা বরদা� 

করা উিচত িক — উিচত নয়, এমনই একটা ি�ধা েথেক সােহব 

মৃদু ঝাঁিঝেয় উঠেলন, ‘‘না, না, েতেল�ানা দি�ণ ভারত।’’ 

িক� আমন নােছাড়। এবার ��বােণর ে�ি�ত আর একটু 

পালেট যাে�। ‘‘সয্ার আমােদর আপনার েকাথাকার েলাক 

মেন হয়’’? ‘‘উ�র ভারত।’’ বড়সােহব তত�েণ িনেজেক 

গুিছেয় িনেয়েছন। ‘‘কী কের বুঝেলন সয্ার?’’ ‘‘কারণ েতামার 

িহি� েতা েবশ সাফসুতেরা।ঝরঝের। আমার মত টুটাফুটা 

েহাঁচট খাওয়া ভাবটা েনই।’’ আইিপএস’র মুেখ িবজয়ীর হািস। 

এবার েমা�ম জবাব েদওয়া েগেছ। আর ত�িণ আমেনর 

গুগিল। ‘‘তাহেল সয্ার, েক কত ভাল িহি� বেল, েসটাই 

িঠক কের েদেব, েক উ�র ভারত েক দি�ণ ভারত?’’ আমরা 

দশর্করাও তখন বুঝেত পারিছ না, আমন কী অিমত শাহর 

লাইেন িহি�েকই রা�ভাষা বানােনার পে� সওয়াল করেছ 

নািক িবেরািধতা করেত চাইেছ! আমােদর ধে� েরেখই আমন 

এবার তার আি�েনর আসল তাসটা েফলল। উ�র ভারতীয়, 

িহি� ভাষী, বণর্িহ�ু, রা�াবাদী, জাতীয় ঐকয্প�ী েয েকানও 

সৎ নাগিরেকর মতই েস অেমাঘ সংলাপটা ঝাড়ল: ‘‘আমরা 

সবাই উ�র ভারতীয়, দি�ণ ভারতীয়, পি�ম ভারতীয়, পূবর্ 

ভারতীয় হেয়ই আজীবন েথেক যাই সয্ার। িক� সিতয্কােরর 

ভারতীয় হেয় ওঠার আসল রা�াটা কী বলেত পারেবন?’’

এই এক ডায়লেগই িসেনমাঘের চটাপট জাতীয়তাবাদী 

হাততািল পড়ার কথা। মাি�ে�ে� রােতর েশােয় কজনমা� 

দশর্ক অবশয্ েসই কািঙ্�ত শ��� ৈতির করেত পারেলন 

না! তেব মেন পেড় েগল ‘চক েদ ইি�য়া’য় জাতীয় মিহলা 

হিক দেলর েকাচ কবীর খােনর কথা। জাতীয় িশিবের েযাগ 

িদেত েদেশর িবিভ� �া� েথেক আসা েখেলায়াড়েদর সে� 

েকােচর �থম েমালাকােতর কথা। এেককিট েমেয় এিগেয় 

আসেছ। িনেজর নাম আর রােজয্র নাম বলেছ— পা�াব, 

হিরয়ানা, মহারা�, অ� �েদশ, ঝাড়খ�, িমেজারাম, মিণপুর 

ইতয্ািদ ইতয্ািদ। আর কবীর খান তােদর ‘ওিদেক যাও’ বেল 

একধাের লাইেন দাঁড় কিরেয় িদে�ন। ‘যু�রা�বাদী’েদর 

লাইন। কবীর খােনর িহেসেব অবশয্ ‘�ােদিশক’ বা ‘সংকীণর্ 

আ�িলকতাবাদীেদর দ�ল! তাঁর িহেসব �� এবং েসাজা। 

তুিম জাতীয় দেলর হেয় যখন েখলেত এেসছ, তখন েতামার 

েকােনা �ােদিশক আইেডনিটিট থাকেতই পাের না। তখন 

তুিম শুধুই ভারতীয়। একটুও হিরয়ানিভ, মারািঠ, ঝাড়খ� 

বা মিণপুরী নও। তেবই েতা েতামােদর জনয্ ে�িডয়ামজুেড় 

আওয়াজ উঠেব ইি�য়া! ইি�য়া! েসই আওয়াজ ছিড়েয় যােব 

বয্াডিম�েনর েকােটর্, বি�ং িরেঙ, অয্াথেলিট�-এর �ােক।

‘অেনক’ ছিবর শুরুেতও আমরা েমেয়েদর বি�ং-এর জনয্ 

জাতীয় দল িনবর্াচেনর নাটক েদিখ। েসখােন জাতীয় বি�ং 

েফডােরশেনর িহি�ভাষী, িটিপকয্াল উ�র ভারতীয় েকাচ বা 

কমর্কতর্া, ছিবর ব�ার নািয়কা আইেডার েকাচ জনেক পির�ার 

বেল িদে�ন, ‘দয্ােখা, েমির কম এখেনা যা ফেমর্ আেছ, ওেক 

েতা জাতীয় দল েথেক বাদ েদওয়া যােব না। এরপর যিদ 

েতামার এই আইেডােকও িনেত হয়, তাহেল িটমটােক কী আর 

ভারতীয় বলা যােব, নািক চাইিনজ বলেত হেব!’ কথাগুেলা 

বলেত বলেতই েলাকটা িনেজর রিসকতায় িনেজই খয্াঁকেখঁিকেয় 

 িজতেব দা�া? 

িহ�ু-ভারত!

শা�নু চ�বতর্ীশা�নু চ�বতর্ী

� ব �

শা গ ২৩
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েহেস ওেঠন। আর জেনর মুখটা অপমােন কুঁকেড় যায়। মূল 

ভারত ভূখে�র আযর্সং�িত অিভমানী েকউ েকউ হয়েতা 

পরম তাি�েলয্ বলেত পােরন— মান-অপমান বুঝব কী কের! 

‘িচি�’েদর মে�ালেয়ড মুেখ সব অিভবয্ি�ই েতা একইরকম! 

ভারতরা� তাই উ�র-পূেবর্র মুখ, মন েকােনাটাই পড়েত 

পাের না। আন�-েবদনা িকছুই বুঝেত পাের না। েসখানকার 

বািস�ােদর ‘িচি�’ বেল সাং�িতক আ��সাদ অনুভব কের। 

উ�র-পূবর্া�েলর গড়পড়তা সাধারণ মানুষ তাই �াধীনতার ৭৫ 

বছর পেরও িনেজেদর ‘ভারতীয়’ মেন কেরন না। আর বািক 

ভারতও তােদর ‘চীনা’ বা ‘েনপালী’ বেলই ধের েনন।

উ�র-পূবর্ ভারত স�েকর্ মূল ভূখে�র এই সাধারণ ধারণা 

বা ‘পারেসপশন’-এর জায়গা েথেকই ‘অেনক’ ছিবটা শুরু 

কেরিছেলন পিরচালক অনুভব িসংহ। িতিন ইসুয্িভি�ক ছিব 

কেরন। সংখয্ালঘু মুসিলমেদর িনজভূেম পরবাসী বানােনার 

রাজৈনিতক-�শাসিনক চ�াে�র িবরুে� ‘মুলক’ দিলত-

িনযর্াতন িনেয় ‘আিটর্েকল িফফিটন’, িকংবা গাহর্�য্-িহংসা 

�সে� ‘থা�ড়’-এর মত ছিব িতিনই েতা েভেবিছেলন। 

�াধীনতার ৭৫ বছের উ�র-পূবর্া�লেক তার রাগ-ব�না-

অিভমান-িবে�াহ সু� বিলউেডর মূলধারায় িনেয় আসার 

কথাও িতিনই ভাবেলন। িক� তাঁর ভূিমকাটা িঠক িকেসর? 

আমরা েদেখিছ অনুভব িসংেহর ছিবেত পিরচালেকর িনেজর 

কথাগুেলা বলার জনয্ একজন কের মুখপা� থােকন। 

‘অেনক’-এ পিরচালেকর �িতিনিধ আমন। আমরা আেগই 

েদেখিছ, েসও েকােনা সরকাির এেজি�র হেয়ই উ�র-পূবর্া�েল 

একটা ‘েগাপন ‘িমশন’-এ কাজ করেছ।

না, েকােনা ছমছেম ি�লােরর মেতা নয়। এখােন আমন 

ছিবর েগাড়ার িদেকই জািনেয় িদেয়েছ তার ‘েগাপন’ িমশনিট 

আসেল কী। েস ভারত সরকােরর হেয় উ�র-পূবর্া�েলর েকােনা 

একিট িবি��তাবাদী উ�প�ী েগা�ীর সুি�েমা টাইগার সাংমার 

শাি�চূি� �া�েরর পথটা পির�ার করেছ। েস জেনয্ই তােক 

নাম-পিরচয় ভাঁিড়েয়, ওই পূবর্-পাবর্তী, বি�ং-কনয্া আইেডার 

সে� ে�েমর স�কর্ পািতেয়, েসখােন ঘাঁিট গাড়েত হেয়েছ। 

েসখানকার সাধারণ মানুষজেনর িব�াস অজর্ন করেত হে�। 

এই পুেরা িমশনটার মেধয্ই একটা ম� বড় ফাঁক এবং ফাঁিক 

আেছ। রা�বয্ব�ার অেনকটা অ�রমহেলর েলাক িহেসেব 

আমেনর েচােখও েসটা ধরা পড়েছ। েস �সে� আমরা পের 

আসিছ। তার আেগ দশর্কেদর সে� আমেনর �থম আলােপর 

কথাটা বলা যাক। েস যখন শুরুেত কয্ােমরার িদেক েসাজা 

এিগেয় আেস, তখন তার পটভূিমেত থােক �াধীন েদেশর 

রাজধানী শহর আর তার রা�শি�র �তীকী েকােনা েসৗধ। 

এই রা�ীয় দাপেটর িচ� েদ  িখেয়ই েস দশর্কেদর সে� কথা 

শুরু কের। পেরর শট-এ আমরা তােক উ�র-পূবর্া�েলর েচাখ 

জুেড়ােনা েলােকশন-এ েদিখ। তার মােন িদি� চেলেছ যুে�-

থুিড় শাি� িমশেন। এই উ�র-পূবর্ বলেত িঠক কী েবাঝায়? 

আমন জানাে�, ভারেতর মানিচে� পি�মবে�র পূবর্িদেক েয 

িব�ীণর্ এলাকাটা, েসটাই নথর্-ই� বা উ�র-পূবর্া�ল। আমন 

এখােন উ�র-পূবর্ ভারত স�েকর্ সংখয্াগির� ভারতবাসীর 

ধারণার কথাটাই বেলেছ। েসই ভাবনায় উ�র-পূবর্ ে�ফ একটা 

েভৗেগািলক অ�ল। তার রাজৈনিতক, সামািজক, সাং�িতক 

ৈবিশ�য্ বা ৈবিচ�য্গুেলা েসখােন ধরা পেড় না। তাই েকােনা 

েক�ীয়ম�ীও িনি�র্ধায় বেল িদেত পােরন, ি�পুরা মিণপুেরর 

রাজধানী! কারণ ভারতবষর্ স�েকর্ তাঁর েবাধ বা ধারণাটাও 

েকােনারকেম পি�মব� অবিধ এেসই েশষ হেয় েগেছ। তার 

ওপাের েয অ�ল, তা েযন সভয্তার বাইের। তার স�েকর্ অত 

খুঁিটেয় িকছু না জানেলও চেল!

সদয্�য়াত ঐিতহািসক �জদুলাল চে�াপাধয্ায় �াচীন 

ভারতীয় সািহতয্ েঘঁেট েদ  িখেয়েছন, ভারতবষর্ ধারণািট 

েকােনাকােলই িনিদর্� েকােনা েভৗেগািলক সীমােরখা েবাঝাত 

না। ‘মধয্েদশ’ বা আযর্াবতর্েক েক�  কের চারিট িদশায় ছিড়েয় 

থাকা িবিভ� জনপদেক েবাঝাত। আর �াধীনতার পের নতুন 

ভারতীয় জািত-রাে�র সে� পুরােনা ঐিতহয্বাহী ভারতেদশেক 

েয মসৃণভােব িমিলেয় েদওয়া েগল— রাে�র �তীক ও আদশর্ 

িহেসেব েমৗযর্ স�াট অেশােকর ‘ধ�’ ও ‘চ�’-র সে� 

�ধানম�ী েনহরুর পিরকি�ত অথর্নীিত ও প�শীেলর েকােনা 

িবেরাধ রইল না — তার কারণ দুিট ধারণারই ভরেক� হল 

আযর্াবতর্।

রা�িব�ানী ও ঐিতহািসক পাথর্ চে�াপাধয্ায় সা�িতক 

একিট সা�াৎকাের বেলেছন, ‘‘আজেক েয দুিট �ধান 

জাতীয়তাবাদী মতাদশর্ �চিলত আেছ, দুিট মতাদেশর্ই িক� 

জাতীয়তার মানয্রূপ পাওয়া যাে� মধয্েদশ বা আযর্াবেতর্। 

েসখানকার অিভজাত উ�বেণর্র মানুেষরাই (আসেল পুরুেষরা) 

েযন আিদ এবং খাঁিট ভারতীয়। দুিট ধারণার েকােনাটােতই 

িমেজারাম িকংবা িনেকাবর এমনিক েগায়া বা তািমলনাড়ুর 

মানুষেকও ঐিতহািসক বা সাং�িতক িদক িদেয় আযর্াবতর্বাসীর 

সমক� ভারতীয় বেল মেন করা হয় না।’’ ‘অেনক’ ছিবটােতও 

�াি�ক ভারত স�েকর্ ‘মধয্েদশ’ বা আযর্াবেতর্র এই নাক-উঁচু 

মানিসকতার �স� এেসেছ। বা ছিবটা এই মেনাভােবর িবরুে�ই 

বাতর্া িদেত েচেয়েছ। িক� ছিবটার ি�টেম�-এ েকাথাও ‘�া�’ 

স�েকর্ আযর্াবেতর্র এই ে���র অিভমানটাই রেয় যাে� না 

েতা? হয্াঁ, এর আেগ বিলউড েযমন েমির কেমর বােয়ািপক 

বানােত িগেয় মিণপুরী ম� বা িসেনমার েকােনা অিভেন�ীর 

বদেল পা�াব-তনয়া ি�য়�া েচাপড়ার িনেভর্জাল আযর্াবতর্ীয় 

তারকা-মুেখর ওপর ভরসা কেরিছল, ‘অেনক’-এ অ�ত 

েসটা হয়িন। পা�র্চির�গু  েলায় �ানীয় অিভেনতা-অিভেন�ীরা 

েতা িছেলনই। আইেডার ভূিমকােতও অনুভব, নাগালয্াে�র 

মেডল-কনয্া আি�য়া েকিভচুসােক েবেছ িনেয়েছন। ছিবেত 

আইেডার �ল-িশ�ক বাবা িবি��তাবাদী আে�ালেনর েনতা। 

ভারতেক িতিন িনেজর েদশ বেল ভােবন না। িক� আইেডা 
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েসই ভারেতর হেয়ই অিলি�ক িকংবা িব� চয্াি�য়নিশপ-

  এ লড়েত চায়। ভারত রা�েক মাঝখােন েরেখ বাবা ও 

েমেয়র স�েকর্র এই টানােপােড়নটা ছিবেত েযন আসেত 

িগেয়ও েশষ অবিধ এল না। তাছাড়া আশপােশর �ামগুিলর 

িকেশার-িকেশারীরা যখন হােত এ েক ফিটর্েসেভন িনেয় ভারত 

সরকারেক তফাৎ যাও বলেছ, েসখােন আইেডা তার েফাকাস 

ধের রাখেছ কী কের? ভারতরাে�র সে� তার সমীকরণটা িঠক 

কী? উ�র-পূবর্া�েলর একজন সফল ‘জাতীয়’ �ীড়ািবদ 

কীভােব িনেজেক যু� কেরন ভারত নােমর জািত-রাে�র 

ধারণার সে�, েয রা�  ৭৫ বছর ধের তার িনজ� জািতস�ােক 

অ�ীকার, অ�ত উেপ�া কের এেসেছ?

‘অেনক’ ছিবেত এই ��গুেলা তুলবার সুেযাগ িছল। িক� 

পিরচালক তুলেলন না। বরং আযর্াবেতর্র সংখয্াগির� মানুেষর 

মতই িতিন উ�র-পূবর্েক এক অেচনা কুয়াশা েমাড়া �াে�ই 

েরেখ িদেলন। এমনিক উ�র-পূবর্া�েলর েকান রােজয্র গ� 

বলেছন েসটা অবিধ �� কেরন না। উ�র-পূবর্ ভারত েযন 

জািত-রাে�র এক অবর্াচীন, অকুলীন, নাম-েগা�হীন জারজ, 

অৈবধ ভূখ�! েক�ীয় সরকার েযন েযেকানও উপােয় তােক 

‘ৈবধ’ করার জনয্ই একজন ‘গণহতয্াকারী’, ‘�াগ মািফয়া’, 

‘ৈ�রতাি�ক’ জি� েনতার সে� শাি�চুি� করেত চাইেছ। 

পিরচালেকর �িতিনিধ আমেনর মেন হে�, েক�ীয় সরকার 

েযন েকােনারকম শাি�চুি�টুকু সই কেরই দায় েসের েফলেত 

চাইেছ এলাকার ‘শাি�’ র�ার দািয়�টা টাইগার সাংমার। 

রা�যে�র েভতেরর েলাক হেয়ও এই বে�াব�টা আমেনর 

না পস�। আসেল আমন (এবং তার পিরচালেকর) উ�র-

পূবর্া�ল িনেয় সহানুভূিত আেছ — িক� ��া বা স�ানটা 

েনই! েসটা থাকেল তাঁরা এই অ�েলর সমসয্াগুেলার এতটা 

সাধারণীকরেণর রা�ায় েযেতন না। অ�ত েখয়াল রাখেতন 

উ�র-পূবর্া�ল েকােনা সম�� বা েহােমািজিনয়াস একটা িবষয় 

নয়। েসখােন েমঘালয় আর িমেজারােমর সমসয্া একরকম নয়। 

মিণপুর আর নাগালয্াে�র �ানীয় রাজনীিত এক খােত বয় না। 

তাছাড়া ভাষা, সং�িত, ঐিতেহয্র অেনক িভ�তা, ৈবিচ� 

আেছ—এমন কী িবেরাধ, সংঘাতও।  এক রােজয্র সম� মানুষ 

একই ভাষায় কথা বেলনা,একই খাবার খায়না।ভারত সরকার 

যিদ সাধারণ শ� হেয় থােক, িবিভ� উপজািত েগা�ীগুেলার 

িনেজেদর েভতরকার সংঘষর্ ও িবপ�তারও একটা ল�া 

ইিতহাস আেছ। আযর্াবতর্ অবিধ যার খবর েপৗঁছয় না।

‘অেনক’ মােন বহু। মােন বহু�বাদ, �রািলজম। এেকর 

মেধয্ অেনক, অেনেকর মেধয্ এক েখাঁজার কথা বলা হেয়েছ 

ছিবেতও। �াধীন ভারতীয় জািত-রাে�র ি�য় সংলাপ— 

ৈবিচে�য্র মেধয্ ঐকয্। বা�েব িক� রা�ীয় ঐকয্ আর 

‘সংহিত’র খািতের িচরকালই ৈবিচে�য্র ডানা ছাঁটার কাজটা 

সবেচেয় আেগ হেয়েছ। আজেকর েঘার রা�বাদী জমানার 

অেনক আেগ েথেকই েস �ি�য়া চালু েথেকেছ। আর ‘অেনক’ 

েতা উ�র-পূবর্ ভারেতর ‘অেনক�’েকই গুিলেয় িদেয় একটা 

িডজাইনাসর্ ‘িসে�িটক’ ভূখ�েক জািহর করল। িডজাইনাসর্ 

বেলই িসেনমার েসই ভূখে�র গােয় উ�র-পূবর্া�েলর িকছু 

িকছু ‘সােজশন’, িচ� বা ল�ণগুেলা সািজেয় রাখা আেছ। 

েযেহতু েকােনা িবেশষ রাজয্ বা অ�ল েদখােনা হে� না, তাই 

িডেটইল-এ যাওয়ার সুেযাগ েনই, দায়ও েনই। েযমন ছিবেত 

শাি�র�ার দায় এড়াে� িদি�র সরকার। আসেল েযেহতু েগাটা 

ছিবটায় উ�র-পূবর্া�লেক েকােনা ঐিতহািসক, রাজৈনিতক 
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ঐিতহয্ বা ে��াপেট �াপন করা হয়িন, ফেল িসেনমার ভারত 

সরকােরর িপঠ বাঁচােনাটা সহজ হেয়েছ। আমেনর েচােখ মােন 

পিরচালেকর দৃি�ভি�েত েকে�র সরকার উ�র-পূবর্া�ল 

িন  েয় খািনকটা উদাসীন, অসংেবদনশীল। িক� এই অ�েলর 

অশাি�র জনয্ দায়ী েসখানকার মানুেষর ভারতিবেরাধী 

মেনাভাব। এেদর জািতস�ার আে�ালন, �াধীনতার যু� 

আসেল �িতেবশী শ� েদেশর মদতপু� েবআইিন মাদক আর 

অে�র েচারাকারবােরর িসি�েকট। আর েসই আে�ালেনর 

েনতারা আসেল এক-একজন মািফয়া-ডন।

‘অেনক’-এর িচ�নাটয্ তাই উ�র-পূবর্া�ল স�েকর্ েক�ীয় 

সরকােরর িনজ� নয্ােরিটভ। েসখােন েসনাবািহনীর িবেশষ 

�মতা আইন বা ‘আফ�া’ েনই! �ােমর পর �াম িঘের েফেল 

িচরুিন ত�ািশ বা ‘কুি�ং অপােরশন’ েনই! সে�হ হেলই েয 

েকােনা গািড়, পথচারী বা েযেকােনা জমােয়েতর ওপর গুিল 

চািলেয় েদওয়ার অবাধ ে��াচার েনই। িজ�াসাবােদর নাম কের 

েয েকােনা যুবতীেক েসনা-ছাউিনেত তুেল িনেয় যাওয়ার এবং 

কিদন পের তার ন�-�ত-িব�ত মৃতেদহ জংলা পাহািড় পেথর 

ধাের েফেল েরেখ যাওয়ার পাশিবক রা�ীয় উ�াস েনই! এই 

ছিবেত �ানীয় জনগেণর ওপর যা িকছ ুঅনয্ায়-অতয্াচার সবটাই 

টাইগার সাংমার েলাকজেনরা কের। েসটা িঠক রাে�র বকলেম 

না হেলও িকছটুা ��েয় েতা বেটই। রা�ীয় স�াসেক আড়াল 

বা লঘু করার এই েচ�ায় ‘অেনক’-এর িলেবরাল-�গিতশীল 

পিরচালেকর হােতও িক� ইিতহােসর িবকৃিত ঘেটই যায়! এখােন 

টাইগার সাংমার চির� িনমর্ােণ স�বত �াধীন নাগা-ভূিম মুি� 

আে�ালেনর েনতা আ�ািম জাপু িফেজা আর িমেজা-জািতস�া 

আে�ালেনর অনয্তম মুখ লালেড�া দুজেনরই রাজৈনিতক 

জীবেনর ছায়া পেড়েছ। এঁরা দুজেনই িক� ি�িটশ সা�াজয্বােদর 

িবরুে� সং�ােমর উ�রািধকার িনেয়ই ১৯৪৭ সােলর পের 

নতুন ভারতীয় জািতরা� িনমর্াণ ইিতহােসর সীমানায় �েবশ 

কেরিছেলন। ভারেতর েনশন িনমর্াণ �ি�য়ায় উ�র-পূবর্া�েলর 

িবিভ� জািতেগা�ীগুিলর স�ান ও �াতে�য্র আকাঙ্�ােক 

িকভােব েকাথায় জায়গা েদওয়া হেব েস স�েকর্ ব�ভভাই 

পয্ােটল বা পি�ত েনহরুর হয় পির�ার ধারণা িছল না অথবা 

েসটােক তাঁরা ততটা গুরু� েদওয়ার �েয়াজন মেন কেরনিন। 

সাংবািদক-সািহিতয্ক েগৗরিকেশার েঘাষ ১৯৯৩সােল ‘েদশে�াহ 

েদশে�ম’ িশেরানােম একিট �ব� িলেখিছেলন। িফেজা ও 

লালেড�া দুজেনই তখন �য়াত। েসখােন �বীণ সাংবািদক 

িলেখেছন, ‘‘ভারেতর কেলািন স�েকর্ চািচর্েলর েয মেনাভাব 

িছল, নাগাভূিম স�েকর্ েনহরুর মেনাভাব তার েচেয় আলাদা 

িকছ ু িছল না।’’ এেকই েবাধহয় বেল ইিতহােসর দীঘর্�াস! 

েয উপিনেবশবােদর সে� দীঘর্ লড়াই-পবর্ েপিরেয় ভারেতর 

�াধীনতা অজর্ন, িনেজর েদেশর েচৗহি� বা মানিচে�র অ�েরই 

(র য্াডি�েফর েটেন েদওয়া ভারত-পাক সীমানাভােগর লাইেনর 

মতই েস মানিচ�ও ি�িটেশরই এঁেক যাওয়া!) সদয্ �াধীন েদশ 

ওই একই ঔপিনেবিশক মানিসকতার অনুশীলন শুরু কের 

িদল। এর েচেয় বড় �ােজিড আর কী হেত পাের! ১৯৫৮-

য় নাগাভূিম অ�েল ‘আফ�া’ লাগু হেয় যাে�। ১৯৬০’র 

দশেকর েগাড়ােতই লালেড�ার েনতৃে� দুিভর্� েমাকািবলায় 

গেড় ওঠা িমেজা নয্াশনাল েফিমন ��, িমেজা নয্াশনাল �ে�র 

মত েগিরলা সংগঠেন বদ  েল যাে�। আজেকর িডিজটাল যুেগ 

উ�র-পূবর্ ভারত িনেয় ছ  িব করেত িগেয় এই অতীত ইিতহাস, 

অ�ত তার �িৃতেক েমাবাইেলর েমেসেজ-এর মত স�ণূর্ িডিলট 

কের েফলেল সেতয্র কাঠােমাটাই নড়বেড় হেয় যায় অথবা 

একটা িডজাইনাসর্ বা ‘ময্ানুফয্াকচাডর্’ সিতয্ই িনিমর্ত হয়। েযটা 

‘অেনক’-এ হেয়েছ।

এখােন উ�র-পূবর্া�েলর জািতস�ার আে�ালন েশষপযর্� 

দুিট িবি��তাবাদী েগা�ীর সংঘষর্। একদল ��, ধা�াবাজ, 

অপরাধ�বণ। আেরক দল িব�া�, েবপথু িক� িকছটুা আশাবাদী। 

‘র’-এর এেজ� বা েগােয়�া অিফসার আমনেদর আচমকা িবেবক 

জা�ত হয়। েস সরকাির িনেদর্শনামার আেগ ৈনিতকতার ডােক 

সাড়া েদয়। েস আইেডার বাবা, ‘আদশর্বাদী’ েগা�ীর েনতােক 

এনকাউ�ার-এর হাত েথেক বাঁচায় আর ৬০ বছর ধের উপজািত 

জনতার অিধকােরর লড়াই লেড় আসা টাইগার সাংমার অপরােধর 

ফাইল েক�ীয় সরকােরর েটিবেল েফেল েদয়। সরকার বাধয্ 

হেয়ই একজন মানবতািবেরাধী র�িপপাসু খুিন অপরাধীর সে� 

শাি�চুি�র পিরক�না েথেক আপাতত িপিছেয় আেস। এবার 

তাহেল পদর্ায় তুেল আনা ওই িডজাইনাসর্ নথর্ ই�-এ িক হেব? 

আরও িকছিুদেনর জনয্ েক�ীয় বা িমিলটাির শাসন? আফ�া? 

আইেডার বাবা ততিদেন পিরবিতর্ত হৃদেয়, িহংসা েছেড়, ব�কু 

নািমেয় এই ভারেতর মহামানেবর সাগরতীের, ৈবিচ�য্ িশেকয় 

তুেল ঐেকয্র মূলে�ােত মােন েক�-চািলত আর একটা পুতুল 

রাজয্ সরকােরর মুখয্-েচয়াের বসার জনয্ ��ত হেয় যােবন? 

আইেডা িক� েমেয়েদর বি�ং-এর িব� চয্াি�য়নিশেপ একটু 

ি�ধা�� হােত হেলও ভারেতর জাতীয় পতাকা তুেল িনেয়েছ! 

হর ঘর িতর�া! আর টাইগার সাংমার কী হেব? ৬০ বছর েগিরলা 

যু� চািলেয় আগুন পথ আবারও জ�েলই িফের যােবন স�ী-

সাথীেদর িনেয়? িকংবা মায়ানমােরর েগাপন েশ�াের অেপ�া 

করেবন, দ� েপশাদার ভারতীয় েসনা-কময্া�ােরর দুঃসাহিসক 

েরামা�কর েকােনা সািজর্কয্াল �াইক-এর টােগর্ট হবার জেনয্?

‘অেনক’ ছিবটার েশেষ আমন ‘জাতীয় কতর্বয্ েসের ল�া 

ছিুটেত যায়। তার বস্  কা�ীরী মুসিলম আরবার সয্ার-ও �রা� 

েথেক অথর্দ�ের বদিল হন। িটিভেত মােঝমােঝ কা�ীের 

স�াসবাদী কাযর্কলােপর খবর েদখেত েদখেত তাঁর কী কখনও 

মেন হত, সংিবধােনর ৩৭০ ধারা িবেলােপর সে� কা�ীের 

উ�প�ার িবেলাপ েকন হয় না? অেনক-এ অেনক িকছরু মতই 

এ �ে�রও উ�র েমেলিন। তেব িদি�র েকােনা পাব-এ, বেস 

আমন আর আরবার সয্ার পাশাপািশ একই সে� জায়া� ি�েন 

আইেডার সাফলয্ েদেখন। তােদর মেন হয়েতা একটা িব�াস 
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ৈতির হয়, আযর্াবতর্েকি�ক জািতরা� অবেশেষ উ�র-পূবর্া�েলর 

জৈনক �াি�ক-কনয্ােকও জাতীয়তা ও সাবর্েভৗমে�র ধারণায় 

শািমল কের িনেত পারল। তার বহুিদেনর �াপয্ রা�ীয় হেকর 

পাওনা েফরত িদল। নািক রাে�র তরেফ েমেয়িটর কৃিত�’েক 

দখল করা হল, বহু�বােদর িব�াপন িহেসেব? িবিভ� িটিভ 

চয্ােনেল অেনক-এর ে�ামশন-এর জনয্ যখন আযর্বেতর্র 

আয়ু�ান খুরানা ও অনুভব িসংহ, উ�র-পূেবর্র আি�য়ােক 

িনেয় হািজর হেয়েছন। তখন আি�য়ােক িহি� বলােনার জনয্ 

পীড়াপীিড়র মেধয্ েকাথায় েযন িহি�-িহ�-ুিহ��ুােনর েসই েচনা 

ছকটাই উঁিক মাের। এখােন পদর্ার বাইেরও আইেডারেক েযন 

েকাথাও নতুন কের জাতীয়তা’র পরী�াই িদেত হয়। অনুভব-

আয়ু�ােনর িলেবরাল �গিতশীলতাও আি�য়ার অ�ি� আর 

অপমানেক পুেরাটা আড়াল করেত পাের না!

আসেল বিলউেড েশষ অবিধ আযর্াবেতর্র জয়টা েদখেতই 

হয়। ‘অেনক’-এ ‘উির দয্ সািজর্কয্াল �াইক’ ছিবটা িনেয় একটা 

েছাট �ুফ মতন আেছ। েসখােন খুব েদশে�িমক, খুব সাহসী 

এবং েবশ নাটকীয় একজন েসনানায়ক তার বািহনীর জওয়ানেদর 

সংক� ও েদশভি�র গভীরতা মাপেত বারবার িজ�াসা কেরন— 

‘িজেতগা কউন? জওয়ানরা েচঁিচেয় বেলন—ইি�য়া! েসনানী তৃ� 

হন। িসেনমায় বয্াপারটা ঠা�ার মত কের এেলও, আজেকর 

‘রা�বাদী’ ভারত ও তার তাি�ক গুরুেদর কােছ বয্াপারটা আেদৗ 

ঠা�ার মতন নয়। �াধীনতার এই অমৃত মেহাৎসেবর বছের তারা 

েদেশর ইিতহাসটাই নতুন কের িলখবার কথা ভাবেছ।   েসখােন 

েপশাদার ঐিতহািসেকর তথয্-সূ�-�মাণ উপাদান গেবষণার 

আর েকােনা ভূিমকা থাকেব না। িকছ ুেলােকর বয্ি�গত িব�াস 

আর িকছ ুেপৗরািনক ক�-কািহিন বা মধয্যুগীয় গাল-গ� গাথা 

‘রেসা’র িভি�েতই েলখা হেব ছ�েসকুলার আর মাকর্সবাদী 

চশমা েথেক মু� ভারেতর �কৃত ইিতহাস। তার অনয্তম শতর্ 

িক� ওইটাই—িজেতগা েকৗন— ইি�য়া! এই ‘ইি�য়া’ আপনার-

আমার েচনা ভারত নয়। এখা  েন মুসিলম শাসকেদর েকােনা 

জায়গা েনই। এই ভারেতর নায়ক শুধু চ�গু� েমৗযর্, রানা 

�তাপ, িশবাজী মহারাজ আর পৃথব্ীরাজ, থুিড় ‘স�াট পৃথব্ীরাজ’। 

রাজ�ােন আেগর িবেজিপ-জমানায় �ল-পাঠয্ ‘সামািজক 

িব�ান’-এর পাঠ�েম হলিদঘােটর যুে� আকবরেক হািরেয় 

রানা �তাপেক িজিতেয় েদওয়া হেয়িছল! েসই ইিতহােসর 

‘পাঠ’ এখন বিলউেডও েদখেত পাি�। মাসকেয়ক আেগ মুি� 

পাওয়া ‘স�াট পৃথব্ীরাজ’ ছিবেত আমরা েদখেত েপলাম, ১১৫০ 

ি��াে� ি�তীয় তরাইেনর যুে� আফগান সুলতান মহ�দ 

েঘারীর কােছ আপামর িদি�-অ�েলর েচৗহান রাজপু� রাজা 

তৃতীয় পৃথব্ীরােজর পরাজেয়ই ছিব েশষ হেয় যাে� না। িনমর্ম, 

�িতেশাধ ইসলািম েজহািদ েঘারী পৃথব্ীরাজেক েলাহার িসকেল 

েবঁেধ গজনী িনেয় যাে�ন। েসখােন তাঁর েচাখ অ� কের েদওয়ার 

পের েরামান অয্াি�িথেয়টার-এর মেতা ম� ে�িডয়ােম বড় বড় 

েকশর েঝালােনা আফগান িসংহেদর সে� �য্ািডেয়টরেদর মত 

তাঁেক লড়েত হে�। েশষঅবিধ েঘারী  েক চােল� কের, তাঁর সে� 

ডুেয়ল লেড়, পৃথব্ীরাজ তাঁর আ�যর্ শ�েভদী শরস�ােন মহ�দ 

েঘারীেক েগঁেথ েফেলন। শরিব� েঘারী েঘাড়া েথেক পেড় েযেতই 

িচরকােলর কাপুরুষ, িব�াসঘাতক আফগানরা েপছন েথেক রািশ 

রািশ িতর ছুেঁড় পৃথব্ীরাজেক হতয্া কেরন। ভারতবেষর্র ‘েশষ 

�াধীন িহ� ুস�াট’-এর পিব� শহীদ ইসলািমক আফগািন�ােনর 

না-পাক ভূিম �শর্ কের না। ভীে�র মত িতিনও �ি�য় বীেরর 

কািঙ্�ত শরশযয্ায় শয়ান থােকন!

এভােবই শ�েভদী বান েথেক শরশযয্া বা�ীিকর রামায়ণ 

েথেক বয্াসেদেবর মহাভারত হেয় পৃথব্ীরােজর তথাকিথত সভাকিব 

চাঁদ বারদইেয়র েলখা ‘পৃথব্ীরাজ রােসা’ একাকার হেয় ‘িহ�েুদর’ 

েশৗযর্-বীযর্ �তােপর নতুন বিলউিড-বয়ান ৈতির হয়। এবং েকন 

এই বয়ান ইিতহােসর পাঠয্�েম জায়গা পােব না, তাই িনেয় �য়ং 

পৃথব্ীরােজর ভূিমকািভেনতা অ�য়কুমার েটিলিভশেনর িবতেকর্ 

লেড় যান। আসেল ওই পুেরাটাই স�-পিরবােরর িহ�-ুেনশন-

িনমর্ােণর ছকবািজ। আপিন যিদ �াদশ শতা�ীর সং�ত ও ৈজন-

রাজপুত েট�ট, মু�া ইতয্ািদ ঐিতহািসক �মাণ-উপাদান সামেন 

েফেল িদেয় বেলন, পৃথব্ীরাজ, মহ�দ েঘারীেক হতয্া করেতই 

পােরন না—কারণ পৃথব্ীরােজর মৃতুয্র অ�ত ১০ বছর পের েঘারী 

মারা িগেয়িছেলন— আজেকর রাজপুত কনর্ী েসনা, িহ�েুসনার 

দল িকছেুতই মানেব না। এরপর যিদ আপিন আবার বলেত 

যান, পৃথব্ীরাজ েমােটই স�াট-ট�াট িকছইু িছেলন না—বুে�লা, 

চাে�লা, গেহবলােদর মতই িতিনও একজন আ�িলক রাজপুত 

রাজার েবিশ িকছ ু নন, তাহেল েতা িবপদ আরও বাড়েব বই 

কমেব না। কারণ জািত-িনমর্ােণর এই স� আখয্ান ইিতহােসর 

ৈব�ািনক সতয্ নয়। িহ�েু�র েগৗরব-আেবগ চায়।

বিলউেডর িহ� ুবীেররা তখনই পরািজত ও ‘বীরগিত �া�’ 

হন, যখন �িত��ী মুসিলম শাসকেদর তরেফ েকােনা না েকােনা 

অনয্ায়-অৈনিতক �ােটিজ েনওয়া হয় বা িনেজর িম� বা বািহনীর 

মেধয্ই েকউ িব�াসঘাতকতা কের! সমসামিয়ক সং�ত উপাদান 

সা�য্ েদয়, যু�  ে�ে� আলেসিম, ঘুমকাতুেরপনাই পৃথব্ীরােজর 

পরাজেয়র অনয্তম কারণ িছল। ছিবেত েসটাই মুসিলম বািহনীর 

েগাপন-গভীর ষড়য�। রাজপুত বা মারাঠা শাসেকর �াসাদ-

দরবাের সবসময় উ�ল আেলা, উ�ল েপাশাক। মুসিলম 

সুলতানেদর দরবাের সবসময়ই কালেচ-ধূসর রেঙর �াধানয্, 

িনভু-িনভু আেলা একটা ছমছেম, আত�জনক, চ�াে�র আবহ 

ৈতির কের রােখ। িহ�েু�র ঔদাযর্, মহ� আর ইসলােমর নীচতা, 

�রতা স�েকর্ দশর্ক একেশাভাগ িনি�ত হেলই েতা ‘স�াট 

পৃথব্ীরাজ-এর েশেষ পদর্ায় স�-িব�ােসর বাণী িলেখ েদওয়া যায়, 

পৃথব্ীরােজর পরাজেয়র সে� সে�ই িহ�-ুভারেতর �াধীনতা-সূযর্ 

অ� িগেয়িছল। ৭৫৫ বছর পের ১৯৪৭ সােল তার আবার 

পুনরুদয় ঘেট। এত দীঘর্ সমেয়র িনকষ ‘ঐিতহািসক’ অ�কাের 

ভারত-ইিতহােসর কত কী ‘সতয্’ েখায়া েগেছ, �াধীনতার ৭৫ 

বছের বিলউড েসটা ‘অিডট’ কের েদখেব নািক?
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েলাকসং�িতর ইংেরিজ পিরভাষা িহেসেব 

Folklore শ�িটর বয্াপক �চলন আেছ। ১৮৫১ সােল 
Thomas Sternberg-এর �ে� Folklore শ�িট �থম 

বয্বহৃত হয়। Folk বলেত বাংলায় েলাক েবাঝায়— েসাজা 

কথায় �ামীণ জনতা। ব�ীয় েলাকসং�িত েকাষ�ে� বরুণকুমার 

চ�বতর্ী বেলেছন— ‘‘কৃিষ ও কৃিষ সং�া� জীিবকািনভর্র 

সংহত জনেগা�ী, যারা েভৗেগািলক সাি�েধয্, িকংবা জীিবকার 

ব�েন পর�েরর ৈদিনক আদান�দােনর অংশীদার।’’ 

েলাকসং�িত তথা েলাকসািহতয্, েলাকনাটক, েলাকগােন 

বহুকাল ধের মানুষ েয েবদনািলিপ িলেখ যায় তার সূচনাপেবর্র 

সাল-তািরখ েকউ বলেত পারেব না — েকননা শুরুেত তা 

িল  িপব� িছল না, তা িছল েমৗিখক, �ৃিত ও �িতিনভর্র। 

পের েকউ েকউ তা সং�হ কের িলিপব� কের েরেখেছন যা 

েথেক আমরাও জানেত েপের যাই। িবে� এ িবষেয় পিথকৃৎ 

বলা েযেত পাের জামর্ািনর ি�ম ভাইেদর (Jacob Grimm, 

দীপায়ন ভ�াচাযর্দীপায়ন ভ�াচাযর্

উ�েরর 

েলাকনাটেকর অ�ের 

েলাকজীবেনর েবদনা 

ও স�াবনা

� ব �

অ�ন

মনীষ েদব
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Willhelm Grimm) যাঁরা ১৮১২ সােল ‘Kinder und 
Haus-marchen’ বইিট �কাশ কেরন। উ�রবে� এ িবষেয় 

অনুসি�ৎসু মানুেষর েখাঁজ করেল আমরা পাব েকাচিবহােরর 

হিরশচ� পাল, আিলপুরদুয়ােরর �েমাদ নাথ, গে�ািটয়া চা 

বাগােনর সনৎ চে�াপাধয্ায়, কালিচিনর কাজীমান েগােল, 

জলপাইগুিড়র সুখিবলাস বমর্া, রায়গে�র ড. িশিশর মজুমদার, 

কািলয়াগে�র ধন�য় রায়, মালদেহর পু�িজৎ রায়— এঁেদর 

নাম। েকাচিবহােরর ড. িদি�জয় েদ সরকােরর েলখা বইপ� 

অেনক েলাকসং�িতে�মীর মানিসক চািহদা েমটায়।

�ামীণ েলাকসমােজর মেধয্ উ�ত, �ামীণ িশ�ীেদর 

�ারা অিভনীত েয নাটক �ধানত �ামীণ জনতা সমীেপ 

উপ�ািপত করা হয়, তােকই বলা হে� েলাকনাটয্। এেত 

থােক আ�িলক ভাষা, আ�িলক পটভূিম ও ঐিতহয্। থােক 

েলাকগান ও নাচ। চারিদেক দশর্ক-েঘরা েখালা আসের 

তা পিরেবিশত হয়। অিভনয়-িশ�ীেদর পাশাপািশ িকছু 

বাদয্য�ী এখােন অপিরহাযর্। আর থােক অিভনয়-সহায়ক 

িকছু সহেযাগী। উ�রবে� �চ  িলত িবিভ� েলাকনােটয্র মেধয্ 

এখােন িবষহরা, কুশান, েচার-চুরনী, খনগান ও গ�ীরা— এই 

ক’িট েলাকপালার িকছু ৈবিশ�য্ উে�েখর পাশাপািশ তােদর 

কতকাংশ েথেক েবদনা িনঙেড় এেন একটু েদখা যাক।

�ধানত েকাচিবহার ও জলপাইগু িড় েজলােক িবষহরা 

গান অ�ল বলা চেল। এছাড়া উ�রবে�র অনয্ানয্ অ�েল 

িবেশষত রাজবংশী স�দােয়র েয েকানও পািরবািরক বা 

সামািজক অনু�ােন িবষহরা গণপিরেবশেনর চল রেয়েছ। এই 

পালার নাম েকন িবষহরা বা িবষহির পালা হেলা তা িনেয় 

আধুিনক মানুষ িকছু ধয্ান-ধারণা িন�য়ই মেনর অ�ের গেড় 

িনেত েপেরেছন। িবষধেরর েদবী মনসা অবশয্ই দূর করেবন 

েবহুলার জীবেন আচি�েত েনেম-আসা িবষ িনঃ�ােসর এ 

ভাবনা েতা আেছই, িক� সমকালীন মানুষ েয সমােজর নানা 

িবষবা� েপিরেয় চেলেছ, েসই মানবযূেথর িবষেমাচেনর 

আকাঙ্�াও েতা রেয়েছ েসখােন। এই েলাকনােটয্র উ�বকা  েল 

েদবতােক সামেন েরেখ িনেজেদর জীবেনর দুঃখমুি�র আশা 

িনেবদেনর �চলন িছল। িবিভ� পালাগােনর মেতা িবষহরা 

পালােতও তা আেছ। আর এখানকার েযসব মানবচির� 

�ধান হেয় উেঠ আমােদর দৃি� আকষর্ণ কের তােদর মেধয্ 

থােক �িতকূল পিরি�িতর সােথ লড়াই কের উেঠ দাঁড়ােনার 

িব�য়কর শি�। েকাচিবহােরর নারায়ণ চ� রায় সংগৃহীত 

একিট িবষহরা পালায় পাওয়া যায় —

‘‘এেক এেক কিরেছ েমার ছয় পু� নাশ

িবদুয়ার কা�েন ক� বািড়েত করা বাস।’’

‘িবদুয়া’ শ�িটর অথর্ িবধবা। এখােন েদবী মনসার েকােপ 

চাঁদ সদাগেরর ছয় পুে�র �াণা� হেয়েছ। িবধবা পু�বধূেদর 

েশাকাতর্ ��েনর আঘাত সহয্ করা চাঁেদর পে�ও অসহনীয় 

হেয় উেঠেছ। এখােন পালাকািহিনর আড়াল েথেক েয 

সামা  িজক সমসয্া এখােন উঁিক েদয় তা হেলা ৈবধবয্ য�ণা। এ 

সমসয্া েতা শুধু স�� বিণক পিরবাের নয়, অথর্ৈনিতকভােব 

িনে�িষত পিরবাের এ য�ণা একটা অথর্কে�র জগ�ল 

পাথরও বেট। চাঁদ বিণেকর কে� সমােজর েফাঁপােনার 

আওয়াজ েযন েশানা যায়।

েকাচিবহার, জলপাইগুিড়, আিলপুরদুয়ার সহ উ�রবে�র 

নানা েজলায় রাজবংশী জনেগা�ীর মানুষেদর মেধয্ কুশান 

পালাগােনরও �চলন আেছ। রামায়ণ গানই উ�র বাংলার 

কুশান গান। রামায়েণ বিণর্ত রামচে�র রাজসভায় লব-কুেশর 

গাওয়া রাম-সীতার জীবন বৃ�াে�র পর�রােক অনুসরণ 

কেরই েযন কুশান গান পিরেবিশত হয়। েসখােন সীতার 

েবদনাযাপেনর েমেঘর ফাঁক িদেয় উঁিক িদেয় যায় জনজীবেনর 

দুঃখেবদনার জলছিব। তার েছা� এক উদাহরণ — কুশান 

গােনর আসর ব�না অংেশ িব�েক েয ‘দীনদয়াল হির’ বলা 

হয়, তার প�াৎপেট রেয়েছ এই আশা েয, ‘দীন’ অথর্াৎ 

দিরে�রা েশাষেণর েয অতল�শর্ী খােদ িনি�� হয়, েসখান 

েথেক তােদর উ�ারকতর্া িহসােব দিরে�র �িত দয়াপরায়ণ 

হির আিবভূর্ত হেবন। িতিন আেছন িক েনই েস েতা পেরর 

��— িক� �াি�ক মানুষ আশা কের, েলৗিকক জগেত স�দ 

িনয়ি�ত সমােজ েকউ তার পােশ না থাকেলও অেলৗিকক 

জগেতর দূত এক মহাশি� তার পির�াতা হেয় আসেবন। 

িবিভ� েলাকপালার মেতা কুশানগােনর দশর্কেদর অিধকাংশই 

�ােমর দির� মানুষ। ‘দীনদয়াল’ শে�র আশাবীজ তাঁেদর 

ভরসা িদেত বেয় যায়। যিদও অথর্ৈনিতকভােব সমবগর্ীয় 

মানুষেদর সােথ একেজাট হেয় অথর্ৈনিতকভােব �িতকূল 

ে�িণ ও পিরি�িতর সােথ সবর্া�ক লড়াই ছাড়া েকানও 

সমাধান তাঁেদর হােতর নাগা  েল আসেব না।

একসময় উ�র ও দি�ণ িদনাজপুর, জলপাইগুিড়, 

েকাচিবহার, আিলপুরদুয়ার ও দািজর্িলঙ েজলার সমতল 

অংেশ েচার চুরনী পালার বহুল �চলন িছল। কািতর্ক মােসর 

কালীপুেজােক সামেনর েরেখ দীপাি�তার মাস-খােনক 

আেগর রােত েকানও গৃহ�বািড় েথেক েকানও িবেশষ িজিনস 

চুির কের আনত েচার। দীপাি�তা তথা আমাসী পরেবর 

রােত েচার চুরনী গােনর দল িবিভ� বািড়র আিঙনায় গান 

পিরেবশেনর অবকা  েশ ওই চুির-করা বািড়েত অপহৃত �বয্িট 

েফরত িদেয় আসত সে�াপেণ। যিদ এই েফরত েদওয়ার 

কাজিট িনিবর্ে� স�� করা েযত, তেব আগামী সারা বছর 

েচােরর েচৗযর্বৃি�েতও অভািবত সাফলয্ আসেব — এই িছল 

িব�াস। এই সং�ারেক কােলা জাদু বা Black Magic ও 

বলা েযেত পাের। এেদর গােন খুিশ হেয় কৃষেকরা চাল, ডাল, 

নগদ অথর্ ও সাম�ী িদেল তা িদেয় কালীপুেজা করা হেতা। 

েচার-চুরনী পালায় েচার ও েচার-বধূর দুঃখপীিড়ত জীবন ও 

বয্থাভরা গােনর পাশাপািশ সংি�� অ�েলর নানা �াকৃিতক, 

সামািজক ও রাজৈনিতক িবষয় জুেড় েদওয়া হেতা। �ামীণ 
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দশর্কেদর েকৗতূহল আকষর্েণর জেনয্ এই বা�েবর শীলেমাহর 

উ�ীপেকর ভূিমকা পালন করত। ১০/১২জন িকেশার-যুবক 

িমেল এই পালাগােনর দল ৈতির হেতা। একজন হেতা েচার, 

আেরকজন চুরনী, অনয্ দু’িতনজন েদাহার এবং কেয়কজন 

বাদয্কর। িবষহরা ও কুশানগােনর উ�ব যতটা �াচীনকােল, 

মেন হয় েচার-চুরনী পালার উ�ব ততটা �াচীন নয়। তাই 

েদব-েদবী বা েদবকৃপাধনয্ মানুেষর পিরবেতর্ এ পালার 

মুখয্চ  িরে� রেয়েছ হতদির� েচার আর চুরনী। সমকালেক 

জায়গা েছেড় িদেত এ পালার েকানও অসুিবেধ হয় না। 

মানুষ তখনও েচৗযর্বৃি�েক �হণ করেত বাধয্ হেতা িনতা�ই 

েপেটর তািগেদ। েকানও উৎপাদেনর সােথ জিড়ত না েথেক 

শুধু পর� অপহরণ কেরই এেদর িদন কাটত। এ কােজও 

পির�ম িছল িক� দুঃখ তােতও ঘুচত না। তাই েতা পালার 

নানা �ােন চুরনীর কে� আে�প েশানা যায় —

‘‘েচারা ভাতার েদাগা পড়া

েসই তােন েমার কপাল েপাড়া

েমার অভােগর দুেখর িনিশ

আর িক েপাহায় ের।’’

েচার ‘ভাতার’ অথর্াৎ �ামীর জেনয্ তার �ী অথর্াৎ 

‘চুরনী’-রও দুঃেখর অবিধ েনই। রােতর েবলায় �ামীর 

কমর্বয্�তার সময় �ীেক একা িনিশযাপন করেত হয়। তাই 

েতা �� হেয় চুরনী বেল —

‘‘ও েতাক না লােগ না লােগ যাবার

নাই েতা নাই ঘরৎ খাবার

দুেখ সুেখ িদন েতা হামার যাে� সবর্দায়।’’

অথর্াৎ, েতামােক চুির করেত েযেত লাগেব না। ঘের 

খাবার েনই েতা না থাক। দুঃেখ সুেখ িদন েকােনামেত েকেট 

যােব। েলাক-পালায় েযমন েদখা যায় েচার-চুরনীর জীবেনর 

নানা দুঃেখর ইি�ত, এর সােথ যিদ আজেকর বাংলার তুলনা 

করা যায়, তেব েদখা যােব— �মতার বরাভয় হ� মাথায় 

িনেয় এখন পনিজ ি�েম অথর্ চুির েথেক জিম চুির, কয়লা 

চুির, কাঠ চুির, বািল চুির, েগারু চুির, এমন কী চাকির 

চুিরও চলেছ। েচােরেদর ঘের িক� অভােবর েখেদাি� েনই। 

বরং আম-জনতােক দুঃেখ েঠেল েফেল িদেয় েচােরেদর 

িবলাসবয্সেনর েমা�ব চলেছ। জনগেণর মুেখর রা কাড়েত 

তােদর ওপেরই েচার চুরনী পালা িকছু বলেত পাের না?

েকউ বেলন, ‘খ�’ েথেক ‘খন’ নামিটর উ�ব, েকউ 

বেলন এ পালাগান ‘�ণ’ বা সময় েবাঝায়, উৎসব-কাল বা 

অবকাশ েবাঝায়, আবার েকউ মেন কেরন খন হেলা ‘খনন’ 

বা খঁুেড় খঁুেড় সমােজর কল� তুেল আনা। খনগান িবিভ� 

এলাকায় শরীগান, খন পাঁচািল, রং পাঁচািল, পাঁচািল �ভৃিত 

নােমও পিরিচত। উ�রবাংলার দুই িদনাজপুর, মালদহ েজলার 

েকানও েকানও অ�েল খনগােনর �চলন আেছ। �ধানত 

েদিশ পিল জনেগা�ী এ পালার পৃ�েপাষক। পালার েলৗিকক 

চিরে�র জেনয্ মুসলমান স�দােয়র মানুষজনও এ পালার 

সােথ যু� হেয় পেড়ন। আমন ধান েরাপেণর কাজ েশষ 

হেল কৃষেকর অবসরকােল েকাজাগরী পূিণর্মার ল�ী পুেজার 

েমলায় বা েযেকানও উৎসব-অনু�ােন খনগান পিরেবিশত 

হেত থােক। সাধারণভােব খনগােনর িবষয়ব� িহেসেব ঠাঁই 

পায় গু� �ণয়কথা, কুলতয্াগ, অসবণর্ িববাহ ইতয্ািদ। আেগ 

খন িনেয় ঝুট-ঝােমলা, মামলা-েমাক�মাও হেতা। আজকাল 

অবশয্ আইন বাঁিচেয়, কারও নােমাে�খ না কের খনগান 

অেনক িনয়ি�ত। এর আেগ অেনক জায়গায় েদখা িগেয়েছ 

খনগােন িনি�ত বয্ি�রা েলাকঘৃণার ভেয় িভেটমািট েছেড় 

অনয্� চেল িগেয়েছন নয় েতা �ামবাসীেদর হােত তােদর 

েহন�া হেত হেয়েছ। এ পালায় �িত বছর নতুন নতুন িবষয় 

বাছাই করা হেয় থােক। এর মেধয্ কাবয্ময় সাংবািদকতা ল�য্ 

করা যায়। আধুিনক িব�নাটেক েয Living Newspaper 
Concept পাওয়া যায়, এ েযন তার আেগর �র। গানগুিল 

মূলত পা�-পা�ীর উি�-�তুয্ি�। পালার মেধয্ ধাঁধাঁও গঁুেজ 

গঁুেজ েদওয়া  থােক। আসের পিরেবশেনর সময় গােনর ফাঁেক 

ফাঁেক তাৎ�িণকভােব রিচত (Extempore) গদয্ সংলাপও 

জুেড় েদওয়া হয়। �থম ‘টিক’ েদখার অিভ�তা, েদ  েশর 

�াধীনতা, জাতীয় সড়ক িনমর্াণ— এসব বয্িত�মী িবষয় 

িনেয়ও নানা সময়, খনগান রিচত হেয়েছ। আবার ‘জুলুম 

জিমদার’, ‘অসভয্ েচয়ারময্ান’, ‘হাইিলং মাডর্ার’, ‘নলুয়া 

মাডর্ার’ এসব �ামীণ গুজেবর েক�িব�ু িবষয়গুিল িনেয়ও 

খনগান কম হয়িন। এবছর পরপর ঘেট যাওয়া আিনস খান 

হতয্াকা�, বগটুইেয়র গণহতয্া, হাঁসখা  িলর দলব� ধষর্ণ ও 

হতয্া িনেয় উ�েরর �ােমগে� চাপা িফসিফসািন েয ওেঠিন 

তা েতা নয়। িমিডয়ার েদৗলেত এখন মনখারাপ করা খবর 

�ােমর হােট-মােঠ-বােটও িগেয় েপৗঁছায়। খনগান যিদ তা 

িনেয় �িতবােদর দু’কথা শুিনেয় িদেত পারত, শাসকেদর হয় 

েতা তা মাথাবয্থার কারণ হেতা, পুিলশবািহনী চ�ল�ার 

খািতের আেরকটু তৎপর হেতা, িক� গা-ঢাকা েদওয়া 

অপরাধীরা তােত পাপেবােধ িব� হেতা িক? নািক তারা 

�িতবােদর ক� েচেপ ধের তােদর অপকেমর্র িবরুে� ে�াভ 

িব�ােরর স�াবনােকও িবন� করত? আসেল জাগরেণর 

গােন জনেচতনার ঘুম ভাঙেল আঁধােরর কারবািররাও তােদর 

েভদশি� হািরেয় েফেল। িক� থাক ওসব স�াবনার কথা। 

আমরা িক� খনগােনও ��ভে�র েবদনাতর্ �র শুিন। 

‘হিরহেরর িবচার’ খনপালায় েমেয়েক পড়াশুেনা করেত 

পাঠােনার অপরােধ �ামী হিরহর তার �ী দুগর্ােক �হার কের 

দুগর্া তখন সেখেদ গান ধের —

‘‘দুগর্া।। ছাওয়ার েলখাপড়ার েদােষ

ও �ামীধন েমােক মািরেলন

িশ�ার িক মূলয্ �ামীধন,

েকমেন জািনেবন।’’
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এই দৃেশয্ দশর্কেদর েচােখ �বল হেয় ওেঠ গাহর্�য্ িহংসা। 

এখনও পুরুষতাি�ক সমােজ এতটাই স�ীণর্তা রেয়েছ েয 

েমেয়েক িশ�ায়তেন পাঠােনা �ী-এর শাি�েযাগয্ অপরাধ 

বেল িবেবিচত হয়। ভিবষয্েত িবেয় হেয় পেরর বািড়েত চেল 

যােব বেল এখন েমেয়েক িশি�ত কের েতালা েযন অপচয়। 

সারা েদেশর সমাজৈবষেময্র েবদনা খনগােনর এই একিট 

মুহূেতর্ই েযন পির�ট হেয় উেঠেছ।

মূলত মালদহ েজলাই গ�ীরা গােনর মূল েক�। উ�র 

ও দি�ণ িদনাজপুর েজলা ও গ�ীরা গান �ভািবত। গ�ীরা 

গােন অংশ�হণকারী জনেগা�ীর মেধয্ েপৗ��ি�য়রা 

আেছন, রেয়েছন রাজবংশী স�দা েয়র মানুষও। বাংলার 

বাৎসিরক েলৗিকক সূেযর্াৎসব (ৈচ� সং�াি�) উপলে� 

বাংলা বছেরর েশষ িদেন গ�ীরার মরশুম শুরু হয়। 

এটা চেল ৈজয্ে�র েশষ িদন অথর্াৎ অ�য় তৃতীয়ার িদন 

পযর্�। েগৗেড়র নৃপিত ি�তীয় ধমর্পাল েদব ও েগািব�চ� 

েদেবর আমেল এ রােজয্র নানা জায়গায় চ�ীম�েপর 

মেতা একরকেমর পূজাগৃহ েদখা েযত, যা  েক বলা হেতা 

‘গ�ীরা’, আবার বাংলােদেশর খুলনা-যেশার অ�েল 

িশেবর ঘরেক ‘গ�ীর ঘর’ বলা হেতা। মহােদব তথা িশবও 

েকাথাও েকাথাও ‘গ�ীর’ নােম আখয্ািয়ত। গ�ীরা গােনর 

নাম মাহা�য্ খঁুজেত িগেয় অনুসি�ৎসু মানুেষর নজর এসব 

িদেক আকৃ� হয়। েদড় হাজার বছর আেগ পযর্টক িহউেয়ন 

সােঙর িববরণীেত গ�ীরা উৎসেবর উে�খ পাওয়া যায়। 

আজকাল গ�ীরা গােনর ম�প ৈতির হয় কাগেজর ফল-

ফুল-ঝালর িদেয়, উ�ু� �ােন চাঁেদায়া খািটেয়। গ�ীরা 

পালাগােনর কেয়কিট অংশ —

ক) মুখপাদ — এ  ই অংেশ এক-একিট চির� আসের এেস 

গান েগেয় সবাইেক িনেজেদর পিরচয় েদয়। এই পিরচয় 

পেবর্র দুিট অংশ— ধু য়া আর িচতািন।

খ) ব�না — এই অংেশই িশব সািজেয় আসের আনা 

হয় েকানও িশ�ীেক। এই �থার �বতর্ক েমাহ�দ সুিফ 

মা�ার। এখােন িশবেক ডাকা হয় ‘নানা’ বেল। েকন না 

িতিন েদবািদেদব অথচ আপনেভালা। ঐ�েযর্র েজ�া তাঁর 

েনই, ভূষণ েনই, বসেন সাধারণ। অথচ পালায় এই নানােকই 

সরকার ধের তার কােছ নানা সমসয্া িনেবদন করা হয় এবং 

�িতকার চাওয়া হয়। তার একটা নমুনা —

‘‘িক করিল েহ দশা ৈদনয্

েদেশর েলাক পায় না অ�

হায় িক ের প�ানার কথা

শােয়�া খাঁ-র আমেল িশব েহ।’’

গ�ীরায় িশবব�না সহ অনয্ানয্ গানগুিল িলিখত আকাের 

থােক িক� েসগুিলর বয্াখয্াকারী সংলাপ Extempore বা 

তাৎ�িণক।

গ) ডুেয়ট বা ৈ�তগান— এেত একজন পুরুষ ও একজন 

নারী (সাধারণত েছেলরাই েমেয় সােজ) আসের এেস গান 

েগেয় যায়।

ঘ) চার-ইয়াির— এখােন চারিট চির� অংশ�হণ কের 

ৈবঠকী ঢেঙ কথা বেল, গান গায়। এেদর মেধয্ একজন 

থােক সাধারণ মানুেষর �িতিনিধ তথা �� ব�া বা উিচত 

ব�া। তার কথাও হািসঠা�ােতই কািহিনর মেধয্ গিতস�ার 

হয়। মটরবাবুর িবখয্াত চার-ইয়াির ‘বাহা�পিতর িতন 

েট�া’-েত একিট গান িছল—

‘‘সাময্ শাি�র খামিত করা

এই িক গণত� েহ

দুনর্ীিত আর েশাষণ নীিতর

আ�ঘাতী য� েহ।’’

এই গােন নানা তথা িশেবর কােছ জনজীবেনর য�ণা 

অকপেট তুেল ধরার অপরােধ ১৯৭৪ সােল তৎকালীন 

শাসকদেলর অনুগত বািহনী েযােগ� েচৗধুির তথা মটরবাবুর 

গ�ীরা গােনর দেলর ওপর আ�মণ কের আসর েভে� েদয়।

ঙ) পালাবি�  গান — গ�ীরা গােন থােক িনরেপ� 

দৃি�ভি�। নানা দেলর জনিবেরাধী পদে�প এখােন 

সাহসীভােবই সমােলািচত হয়। দুিট িব�যুে�র পর 

রাজৈনিতক ও সামািজক িবষয় আরও েবিশ কের জায়গা 

কের িনেয়েছ। এই েয এখন সারা েদেশ ধমর্ীয় অসিহ�তা, 

গুজব এগুেলা সুেকৗশেল ছিড়েয় িদেয় জনগেণর রুিটরুিজর 

লড়াইেক দুবর্ল কের েফলার েচ�া, এই েয েদশবয্াপী 

মূলয্বৃি�র িবরুে� িশব েসেজ �িতবাদ করেত িগেয় আসােম 

পথনাটক িশ�ী িবিরি� েবারােক পুিলিশ েহন�া— এসব 

�িতবাদেযাগয্ িবষয়েক পালায় �িথত কের একােলর গ�ীরা 

যিদ আসের নােম তেব তার �িতবােদর েগৗরবময় পর�রা 

রি�ত হয়, জনগণও েপেত পােরন িনভর্রতা।

চ) খবর বা Report — গ�ীরা �কৃতপে� 

আনু�ািনকভােব বৎসরাে� েলাকসমাজ কতৃর্ক বষর্িববরণী 

পযর্ােলাচনা। এিট ইে�া-মে�ালেয়ড জািতর একিট 

সাং�িতক ৈবিশ�য্। তাছাড়া আরব, িমশর �ভৃিত েদেশও 

এই ধারার দৃ�া� আেছ। দুিট চিরে�র কথাবাতর্ার মেধয্ 

িদেয় এখােন েলাকজীবেনর নানা েবদনা ধরা পেড়। আেগর 

বছেরর নানা খবরাখবর আেলািচত হয়।

এভােবই উ�েরর েলাকনাটেকর অ�ের েলাকজীবেনর 

যুগযুগাে�র েবদনার ছায়াপাত েদখা যায় িঠকই, একইভােব তা 

আজেকর িদেন অেনক �িতবােদর স�াবনা ও িশে�র েশকড় 

িনেজর অভয্�ের ধের রােখ। েলাকনােটয্র কািরগেররা যিদ 

তা েখয়াল কেরন এবং বা�বািয়ত করবার িদেক নজর েদন, 

তেব এখান েথেকই জনতার না বলা বাণী েযমন পির�ট 

হেয় েলাকিশে�র ে�াতি�নীেক আরও েবগবতী কের তুলেত 

পাের, েতমিন িবপযর্� জনতার স�ট মুি�র পেথ হেত পাের 

পরম আ�য়।

শা গ ২৪
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বীরভূম েজলার মহ�দবাজার �েকর েদউচা-পাঁচামী ও 

েদওয়ানগ�-হিরণিসঙা এখন খবেরর িশেরানােম। ওখােন ৩৪০০ 

একর জায়গা িনেয় কয়লা খিন করা হেব বলা হে�। এই জায়গা 

খিনর জনয্ িনেল �ায় ৪৩১৪িট পিরবােরর ২১০৩৩ জন মানুষ 

বা� হারােবন। এঁেদর মেধয্ আিদবাসী, তফিসিল জািতভু� ছাড়াও 

সমােজর দুবর্লতর অংেশর বহু মানুষ আেছন।  িভেটছাড়া কের েয 

খিন করার কথা বলা হে� তােত ১১৯৮০ ল� টন কয়লা এবং 

১৪০০০ ল� ঘনিমটার বয্াস� বয্বহার করার অনুমিত   িদেয়েছ 

েকে�র সরকার। েদউচার বয্াস� বয্বহার কের গুে�র পাথর 

খাদান এবং শেয় শেয় �াশার কাজ করেছ এখনই। েসই পাথর 

আর পাথেরর শ� পুরু চাদেরর তলায় থাকা কয়লার খিন হেব। 

মািটর িনেচ প�াশতলা বািড়র সমান পুরু, শ� পাথর খঁুেড় তারপর 

েপেত হেব কয়লা। েকমন কয়লা েদউচার? ভােলা নয়। অেনকটাই 

তাপিবদুয্ৎ েকে�ও বয্বহার করা যােব না। যােব না, কারণ ওই 

কয়লায় ছাইেয়র পিরমাণ ৩৪ শতাংেশর েবিশ। তব ুতােকই েতালার 

েতাড়েজাড় চলেছ। 

কখন চলেছ এই েতাড়েজাড়? যখন সারা িবে� েতা বেটই, 

ভারেতও কয়লািভি�ক িবদুয্ৎ উৎপাদন কমােনার জনয্ সরকার 

�িত�িতব�। িব� উ�ায়ন ও জলবায়ু পিরবতর্ন েথেক বাঁচেত এমন 

পদে�প। এই অব�ায় এমন একটা খিনর �চার চলেছ যার সুিনিদর্� 

খিন পিরক�নাই এখনও হয়িন। েখালামুখ না ভূগভর্�, কী ধরেনর 

খিন হেব তা জানা হয়িন। খিন পিরক�নার জনয্ যতগুিল ভূ  -িছ�ন 

বা েবার েহাল করার দরকার   িছল তা আটেক আেছ। েসসব স�ণূর্ 

কের িনয়ম েমেন খিন পিরক�না করেত আরও ক’বছর েলেগ যােব। 

তারপর িনেত হেব পিরেবশগত �ভাব পযর্ােলাচনা ও তার সমাধােন 

কী পদে�প েনওয়া হেব তা েদিখেয় �েয়াজনীয় ছাড়প� আদায়। 

ওই অ�েল সংরি�ত এবং অরি�ত বনা�ল থাকায় েসই জায়গা 

বয্বহাের বন দ�  েররও ছাড়প� লাগেব। সামািজক �ভাব সমী�াও 

করেত হেব। জনশুনািন কের এলাকার মানুেষর মতামত িনেত হেব। 

এই সম� কমর্কাে�র পর শুরু হেব এলাকার মানুেষর পুনবর্াসন 

ও খিনর কাজ। ফেল আজ বললাম আর কাল কয়লা েখাঁড়া শুরু 

হেয় েগল, এমনটা নয়। খিন পিরক�নার আেগই মানুেষর জায়গা 

জিম িনেয় তাঁেদর িভেটমািট ছাড়া করা হে� েকন েসটা অেনেকর 

কােছ বড় ��। পিরক�না করেত িগেয় এমন েতা েদখা েযেত পাের 

েয খিনিট করা লাভজনক হেব না। তখন ওই িভেটমািট হারােনার 

মানুষগুেলার হােত থাকেব িক সব? না হেলা খিন, না রইেলা জায়গা 

জিম। তখন এই মানুষগুেলার কথা েক ভাবেব?

মানুেষর কথা

ওই মানুষগুেলার কথাই একটু শুিন চলুন। তাঁরা রেয়েছন 

�েকর ভাঁড়কাটা, িহংেলা, েদউচা আর েসেক�া নােমর চারিট �াম 

প�ােয়েতর ৩৬িট �ােম। হাটগাছা আর চাঁদা েমৗজা, যা ভাঁড়কাটা 

প�ােয়েতর মেধয্ পেড়, তােতই কুিড় আর পাঁচ িমিলেয় পঁিচশিট 

�াম। বািক ১১টা ছিড়েয় আেছ অনয্ িতন �াম প�ােয়েতর িবিভ� 

েমৗজায়। এলাকায় বেয় চেলেছ �ারকা নদী। েসেক�ার মকদমনগের 

থাকা িচনামািটর কারখানা আজ আর চালু েনই। তেব ভাঁড়কাটা আর 

িহংেলা প�ােয়েতর �ায় সম� এলাকা জুেড় শেয় শেয় পাথর খাদান 

আর ে�ান �াশার। পাঁচামীর পাথেরর ভাির কদর সবর্�। এখােন 

মািটর িঠক িনেচ থাকা বয্াসে�র জমাট ঢাকনা েকেট েতালা হয় 

পাথর খাদােন। আর তা েভেঙ ে�ান িচপস বানােনা হয় �াশাের। 

এলাকার মানুষ চাষবাস আর খাদান-�াশােরর কােজ যু�। চােষর 

জিমর িকছটুা ময়ূরা�ী েসচ কয্ানােলর কৃপায় েসচেসিবত। কাঁদর ও 

অরুণাভ িম�অরুণাভ িম�

জীবন আর পিরেবশ

জলা�িল িদেয়

কয়লা

তুলেবা?

� ব �
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জলাশেয়র জেলও িকছটুা �েয়াজন েমেট। সাগরবাঁিধ জলাশয় েবশ 

বড়। খাদান-�াশাের কাজ িনেয় আসা সুপারভাইজার, ময্ােনজাররা 

দীঘর্িদন আসেছন এ অ�েল, থাকেছন। আিদবাসী মিহলােদর সে� 

ঘিন�তা ও িবেয়র ফেল আিদবাসী জিম হাতবদল হেয় সাধারেণর হেয় 

উঠেছ �েম �েম। আিদবাসী মািলকানা চেল যাে�। এভােব বহু 

জিমই আজ আিদবাসীেদর হােত েনই। এলাকার রা�াঘাট ভাঙােচারা, 

অ�শ�। খাদান আর �াশােরর জনয্   এলাকা পাথরগঁুেড়ার েমেঘ 

েছেয় থােক। �ােসর সে� িগেয় তা জেম ফুসফুেস। ফলত কািশ, 

হাঁপািন, �াসক�, চমর্েরাগ, দেম টান, িটিব, অ� বয়েস বিুড়েয় যাওয়া 

েদখা যায়। িসিলেকািসস থাবা বসায় শরীের। এলাকায় �াইমাির 

েহলথ েস�ার আেছ। েসখােন কতটুকুই বা িচিকৎসা হেত পাের! 

এলাকায় �াথিমক ও হাই�ল আেছ। েছেলরা, িবেশষত আিদবাসী 

েছেলরা সবর্ািধক �াস এইট পযর্� পেড়। েমেয়রা পড়েত চাইেলও 

�েল যাওয়া আসার অেনক ঝি�! রা�ায় সাইেকল যােব না, আর 

খাদােনর ডা�াের যাতায়াত করেত িগেয় িন�েহর িশকার হেত হয়। 

২৫ ভাগ মানুষ ভূিমহীন। পা�াও েনই। ৪০ ভােগর িঠকঠাক জিমর 

কাগজপ� আেছ। বািক ৩৫ ভােগর জায়গা েরকডর্ হেয় আেছ িতন-

চার পুরুষ আেগ মানুষিটর নােম। েসগুেলা িনেজেদর নােম আনা 

হয়িন। সরকাির নানা জিটলতায় তা আজ আনাও দু�র!

এলাকায় জলাভাব। বীরভূম এমিন রুখুমািটর েদশ। মািটর 

িনেচর জল �ায় ১০০০ ফুট িনেচ। পযর্া� িটউবওেয়ল েনই। ফেল 

পানীয় জেলর বড় আকাল। �ারকা নদীর আর সাগরবাঁিধ জলাশেয়র 

কথা বেলিছ। তাছাড়াও আেছ েবশ কেয়কিট বড় পুকুর, কাঁদর। আর 

আেছ জােহর থান, মি�র, েখলার মাঠ, বাজার, কিমউিনিট হল, 

বয্া� এবং �াকৃিতক বনা�ল ও সামািজক বন।

পাথর িশে�র সে� �তয্� আর অ�তয্�ভােব �ায় ১৪০০০ 

মানুষ �িতিদন কাজ কেরন। ১০-১২ বছেরর েবিশ খাদান-�াশােরর 

কাজ করা যায় না। আিদবাসীেদর বদেল মািলকরা এখন অনয্ �িমক 

আনেছন এই কাজ করার জনয্। ফেল আিদবাসীেদর কাজ কমেছ। 

কােজর দািব বাড়েছ। এই আবেহ সরকার কয়লা খিন আর তােত 

চাকিরর েটাপ িনেয় এিগেয় আসেছ। তােত সাড়া িদে�ন েকউ েকউ। 

অেনয্রা ভাবেছন। ভাবেছন, জিম-িজেরত-বা� সব িদেয় িদেল কী 

েরেখ যােবন তাঁরা িনেজেদর স�ানেদর জনয্? 

কয়লার কথা 

বীরভূেম এই অ�েল মািটর তলায় বয্াস� আেছ। বয্াসে�র 

তলায় কয়লা আেছ। গে�ায়ানা মহােদেশর অববািহকায় গাছপালা, 

ৈজব পদাথর্, কাদামািট, পিল এেস জেমিছল ৫৫ েকািট বছর 

আেগ। অি�েজেনর েজাগান কম এমন অব�ায় নানা জিটল 

রাসায়িনক িবি�য়া কের এই গাছপালা ও ৈজব পদাথর্গুেলা কাবর্েন 

পিরণত হেয়েছ। পিলর সােথ িমেশেছ এই কাবর্ন। �েম কাবর্েনর 

পিরমাণ েবেড়েছ আর পিলমািটর �র শ� পাথের বদেল েগেছ। 

েয পাথের কাবর্ন িছল অেনকটা তা হেয়েছ কয়লা। এইভােব বহু 

যুগ আেগ বীরভূম কয়লা ভা�ােরর সৃি�। এই অ�ল রাজমহল 

কয়লা ভা�ােরর একিট অংশ। ভূ-তাি�ক �য্ানেফাডর্ বহু আেগ 

বেলিছেলন েয, এই অ�েল কয়লা পাওয়া েযেত পাের। েস �ায় 

১৬০ বছর আেগর ভিবষয্ৎবাণী। িক� ৫০ বছর আেগ ১৯৭৩ সােল 

এই অ�েল পাথেরর িব�িত ও গভীরতা কতটা তা খিতেয় েদখেত 

ওেয়� েব�ল িমনােরল ে�িডং অয্া� েডেভলপেম� কেপর্ােরশন 

এখােন েবশ কেয়কটা েবািরং কের এবং কয়লার স�ান পায়। সুতরাং 

বীরভূেমর কয়লার কথা আজই জানা েগল এমনটা নয়। বহু আেগ 

েথেকই তা জানা। েকাল ইি�য়া এখােন কয়লা খঁুেড় তুলেত আ�হ 

েদখায়িন। অতীেত েতা নয়ই, বতর্মােনও না। তার মুখয্ কারণ এখােন 

কয়লা রেয়েছ মািটর �ায় ২০০ িমটার িনেচ। আর অতটা িনেচ 

েপৗছঁােনার জনয্ শ� বয্াস� পাথর েকেট েকেট েযেত হেব। ফেল 

তুেল আনা কয়লা আর লাভজনক থাকেব িকনা সে�হ।              

েদউচা পাঁচামীেত �ায় ২০২৫.৬২ িমিলয়ন টন এবং 

েদওয়ানগ�-হিরণিসঙায় �ায় ৩৮.৬৯ িমিলয়ন টন কয়লা পাওয়ার 

স�াবনা রেয়েছ। সবর্েমাট স�াবয্ পিরমাণ ২০৬৪.৩১ িমিলয়ন টন 

বা �ায় ২০৬ েকািট টন। তেব এই স�াবনা ৭০ শতাংশ সিঠক হেত 

পাের। ৯০ শতাংশ সিঠকভােব কয়লার পিরমাণ বলার জনয্ েয সমী�া 

করা দরকার তা এখােন করা হয়িন। তাছাড়া ভূ-তাি�ক সমী�ার কাজ 

অংশত হেল  ও খিনর স�াবয্তা (feasibility) এবং অথর্ৈনিতক 

(economic) সমী�া এখেনা হয়িন। United nations frame-
work classification for fossil energy and mineral 
reserves and resources, ২০০৭ অনুযায়ী এই িতনিট সমী�া 

হওয়াই দরকার। তাই বীরভূম কয়লা অ�েল যথাযথ স�াবয্ পিরমাণ 

জানা ছাড়া খিন পিরক�না িকভােব হেব তা েবাঝা দায়। ২০৬ েকািট 

৪৩ ল� টন কয়লা থাকেত পাের এমন স�াবনা ৭০ শতাংশ। আর 

রািনগ� কয়লা খিন অ�েল িজএসআই’র িহসাব অনুযায়ী ২৬৩৯ 

েকািট ৮০ ল� টন কয়লা আেছ। তবু িক কের েদউচােক বলা হে� 

এিশয়ার বহৃ�ম কয়লা খিন হেত চেলেছ, তা েবাঝা দায়। তাছাড়া 

এর কয়লার মানও আহামির নয়। ৩৪ শতাংেশর েবিশ ছাই অেনকটা 

কয়লায় থাকায় তা তাপিবদুয্ৎ েকে� বয্বহােরর অেযাগয্। তাপন মান 

৩৩০০ k.cal-৪৫০০ k.cal েকিজ �িত। এই মানও সাধারণ। 

এসব চির� েদেখ এ  ই কয়লােক সাধারণ েথেক িন� মােনর উ�ায়ী 

নন েকািকং কয়লা বলা েযেত পাের। যার অথর্ এর টন �িত রম (run 
of mines) দামও েবিশ হেব না। অথর্ৈনিতক িদক েথেক এই তথয্ 

গুরু�পূণর্।

পিরেবেশর কথা

২০০৮ সােল পি�মব� সরকার রােজয্র খিন উ�য়ন ও বািণজয্ 

িনগম এবং জাতীয় খিন উ�য়ন িনগম েকাল ইি�য়ার সে� িমেল 

এই খিন করার উেদয্াগ েনয়। েকাল ইি�য়া উৎসাহ না েদখােনায় 

িকছইু এেগায়িন। ২০১৩ সােল েক�ীয় কয়লা ম�ক এই েকাল 

�কিট পি�মব� সহ ছয় রাজয্েক েদয়। অনয্ েকান রাজয্ উৎসাহ না 

েদখােনায় ২০১৯ এ এিট WBPDCL-েক বরা� করা হয়। �ায় 

১০০িটর কাছাকািছ ভূ-িছ�ন (েবািরং) কের তথয্ িনেয় তেবই এর 

খিন পিরক�না করেত হেব। েসই সে� নানািবধ সমী�া ও নানা 

দ�েরর অনুেমাদন। মা� ৩৬িট ভূিছ�ন আর �ায় েকানও সমী�াই 

না হওয়ায় এই খিনর রূপায়ণ িঘের �� উঠেছ। এত গভীের েখালামুখ 

খিন করেত হেল িবেদিশ �যুি� আনেত হেব, যা বয্য়বহুল। সরকার 
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েসই �যুি� িনেজ আনেব না েকান েবসরকাির সং�ােক কয়লা 

েতালার দািয়� েদেব তা পির�ার নয়। যিদ েবসরকাির কাউেক খিনর 

দািয়� েদওয়া হয় তেব েস উপেরর পাথরটুকুর বয্বসা কের আসল 

কয়লা েতালার সময় চেল যােব না েস গয্ারাি� েকাথায়? এনরন 

এমনভােব েডাবায়িন মহারাে�? তাছাড়া এই খিন িঘের পিরেবশ �ে� 

গুরুতর আপি�র অেনক জায়গা রেয়েছ।

খিন, িবেশষত েখালামুখ কয়লাখিন করেল এলাকার ভূিমরূেপর 

গুরুতর পিরবতর্ন ঘটেব। �াকৃিতক বা�ত� �িত�� ও �ংস হেব 

এলাকায়। জলাভূিম, নদী, কাঁদর, সংরি�ত ও অরি�ত বনা�ল, 

সামািজক বনভূিম, বনয্�াণ, জীবৈবিচ� �ভৃিতর উপর সরাসির 

আঘাত আসেব। িবপুল েয বজর্য্ ৈতির হেব তা রাখার জনয্ িবপুল 

এলাকার জিম দরকার হেব। েসই জিমর চির� কেয়ক দশেকর জনয্ 

বদেল যােব। তাছাড়া েখালামুেখ খিনেত যথাযথ খিনগভর্ ভরাট 

না করেল ধস হেয় উঠেব িনতয্ৈনিমি�ক িচ�। তাছাড়া এইসব 

কিঠন বেজর্য্র বয্ব�াপনাও পিরেবশগত সমসয্া িহসােব উপি�ত 

হেব। শুধু কিঠন বজর্য্ নয়, দিূষত জল েতালার, পিরেশাধেনর 

এবং িন�াশেনরও বয্ব�া করেত হেব। কয়লার আেগ েয বয্াস� 

উঠেব তার �ি�য়াকরণ করেত হেব মূল খিন এলাকার বাইের। 

ফেল �াশারিশ�, যা আজ মহ�দবাজাের সীমাব�, তা িসউিড় 

েথেক রামপুরহাট এই িব�ীণর্ অ�েল ছিড়েয় পড়েব না েতা? কয়লা 

খিনর জনয্ বয্াসে�র �র ফাটােনা এবং �াশােরর কাজ এ  ই দুইেয়র 

�ভােব বীরভূেমর বড় এলাকা পাথেরর সূ� (১০ মাই�ন) এবং 

অিত সূ� (২.৫ মাই�ন) কণায় বাতাস ভিরেয় তুলেব। �া�য্ 

ে�ে� এর বয্াপক �ভাব পড়েব যখন এই সূ� কণারা শরীের 

ঢুকেব। মািট-জল-বাতােস এই সামি�ক দষূণ েথেক িকভােব মু� 

রাখা হেব তার পিরক�না ও েসই E/A পাশ করােনা দরকার। 

খিন পিরক�নার সে� এিটও জরুির। েদউচায় একাজ এখেনা 

হয়িন। েক�ীয় সরকােরর বন, পিরেবশ ও জলবায়ু ম�েকর অধীন 

েকায়ািলিট কাউি�ল অফ ইি�য়া এবং নােবট (NABET) এই 

অনুেমাদন েদয়। েযেত হেব তােদর কােছ।

এছাড়া লাগেব েক�ীয় সরকােরর বন ম�েকর অধীন বন 

পরামশর্দাতা কিমিটর ছাড়প�। এই ছাড়প� ছাড়া সােভর্ অব ইি�য়ার 

ময্ােপ বন িহসােব িচি�ত জায়গা অনয্ কােজ বয্বহার করা যায় না। 

েস জায়গায় এখন বন না থাকেলও এটাই িনয়ম। সাধারণভােব এই 

ছাড়প� েমলা কিঠন। বীরভূেম খিনর জনয্ িচি�ত এলাকায় যুগপৎ 

সংরি�ত (িরজাভর্) এবং অরি�ত (ে�ােটে�ড) রেয়েছ। সংর  ি�ত 

বনা�েল মানুেষর যাতায়ােত বাধািনেষধ আেছ। িক� অরি�ত 

বনা�েল তা েনই। সংরি�ত বনা�েল পশুচারণ, িশকার �ভৃিত 

অনুেমািদত নয়, িক� অরি�ত বনা�েল এমন অনুমিত েদওয়া 

হয়। এই দু’ধরেনর বনভূিমই রাজয্ সরকােরর অধীন। ১৯২৭ 

সােলর ভারতীয় বন আইন বা ফের� কনজারেভশান অয্াে�র 

(১৯৮০) েসকশন ২ অনুযায়ী বনভূিম েযমন অনয্ কােজ বয্বহার 

করা যায় না, েতমিন তার েকানও অংশ বা পূণর্ত বনভূিমিট এমন 

েকানও েবসরকাির বয্ি� বা সং�ােক   িলজও েদওয়া যায় না যােদর 

ওপর েক�ীয় সরকােরর িনয়�ণ েনই। এখন পিরেবশ ও বন আইেন 

েক�ীয় সরকার িকছ ুক  েপর্ােরট সুিবধাদায়ী বদল এেনেছ। অনয্থায় 

সাদা পেথ এই খিনর জনয্ বন দ�েরর জিমর ছাড়প� েমলা ভার।

��ািবত খিন অ�েল িহংেলা প�ােয়েত িনি��পুর েথেক 

প�নপুর ঘাট পযর্� �ারকা নদীর দুই পােড় �ায় ১.৫ বগর্ 

িকেলািমটার অরি�ত কিপস শাল জ�ল আেছ। বড় শাল গাছ েগাড়া 

েথেক েকেট েনওয়ার পর গঁুিড়র পােশ েফাড় গিজেয় নতুন শাল 

গাছ ৈতির হয়। এেকই বেল কিপস শাল। এই জ�েল বহু উি�দ ও 

�াণী �জািত রেয়েছ। শাল েবড়া কাঠ েদওয়ার গাছ িহসােব এখােন 

মহুয়া, িপয়াল, েভালা, করম, হিরতকী �ভৃিত আর কাঠ ছাড়া অনয্ 

�েয়াজনীয় িজিনস েজাগায় এমন  গাছ রেয়েছ। এগুেলার মেধয্ পেড় 

বন আলু, িসয়াকুল, বনেখজুর, চুনআলু, কুরিচ, আটাং, আলচুিশ, 

অন�মূল, ঈ�রমূল, বনতুলসী ইতয্ািদ। এেদর কেয়কটা েযমন 

লােগ খাবার িহসােব েতমিন কেয়কটা লােগ ঔষিধ িহসােব। চিরচা 

িবেটর অধীন এই বন বনর�া কিমিটর িনয়�েণ। তারা অিধকাংশই 

আিদবাসী। বেনর উপর তােদর িনভর্রশীলতাই বনেক েযমন বাঁিচেয় 

রােখ, বাঁচায় তাঁেদরও। বনা�ল �ংস হেল এ  ই বা�ত� েযমন 

েভেঙ পড়েব েতমিন বনিনভর্র মানুষগুেলার জীবন-জীিবকাও েভেঙ 

পড়েব। তাছাড়া �াকৃিতক বন �িত েহ�ের �ায় ৪৫ টন কাবর্ন 

জিমেয় রােখ। েসই িহসােব এই শাল জ�ল ১৫০X৪৫-৬৭৫০ 

টন কাবর্ন ধের েরেখেছ। জ�ল ন� হেল এই কাবর্ন কাবর্ন ডাই-

অ�াইড হেয় বাতােস িমেশ উ�ায়ন বাড়ােব। �িত �াম কাবর্ন 

৩.৬৭ �াম কাবর্ন ডাই-অ�াইেড পিরবিতর্ত হয়। তাই ৬৭৫০ 

টন কাবর্ন েথেক ৬৭৫০ X ৩.৬৭-২৩৩৭২.৫ টন কাবর্ন ডাই-

অ�াইড বাতােস ম�ু হেব। জলবায়ু পিরবতর্েন এর ভূিমকার 

জনয্ আমােদর মূলয্ েচাকােত হেব। এর সে� যু� করেত হেব 

সামািজক বনসৃজেন েদওয়ানগে�- ১০,০০০, হিরণিসঙা-১২০০, 

মথুরাপাহিড়েত-১৫০০, সাগরবাঁিধেত-২০০০, েক�পাড়ায়-৭০০, 

েগাবরবাথােন- ৪০০০ এবং ঘঁুেটপাড়ায়- ৪০০০ আকাশমিণ ও 

ইউকয্ািলপটাস গাছ �ংেসর িবষয়িট। ফেল এর েথেকও িবপুল ি�ন 

হাউস গয্াস িমলেব বাতােস। আয়লা-ইয়াস-আমফােন লাগাতার 

িবপযর্� আমরা জলবায়ু পিরবতর্েনর কােজ আরও ই�ন েজাগােবা 

িক না তা আজ গুরু�পূণর্ ��।

অথচ িবক� শি� আমােদর িবক� পথ েদখােত পারেতা শি� 

সমসয্ার িনরসেন েতা বেটই েবকাির সমসয্ার সমাধােনও। ইিতমেধয্ই 

েসৗর ও বায়ুশি� আমােদর েমাট শি�র এক উে�খেযাগয্ অংশ 

হেয় দাঁিড়েয়েছ। এখন �ায় ১৯ শতাংশ েসৗর ও বায়ু শি� পাই 

আমরা। েমাট শি�র কয়লা েথেক আসেতা �ায় ৭০-৭৫ ভাগ। তা 

আজ কেম ৫৬ শতাংেশ এেসেছ। আগামী িদেন কয়লা েথেক শি�র 

পিরমাণ কমােবা বেল �াসেগা সািমেট আমরা �িত�িত িদেয়িছ। িব� 

উ�ায়ন কমােত েস �িত�িত আমােদর রাখেত হেব। অপরপে� 

েয পি�মব� েগাটা ভারতবেষর্র মেধয্ েসৗর ও বায়ু িবদুয্ৎ উৎপাদেন 

িপিছেয় আেছ তােদর এ িবষেয় গুরু� িদেত হেব। তাছাড়া িবরাট 

কমর্সং�ােনরও সুেযাগ রেয়েছ এই ে��িটেত। পিরেবশবা�ব এই 

�যুি� েযমন জীবন আর পিরেবশ বাঁচােত পাের, েতমিন বাঁচােত 

পাের েদউচা-পাঁচামীর েগাটা দুবর্লতর জনেগা�ীেক।
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েজেনভা েলেকর পাশ ধের িবেকেল হাঁটিছ। েরােলে�র 

িবরাট বড় আিপসটােক ডান িদেক েরেখ বাঁিদেক বাঁক িনেয় 

�মশ ি�েজর ওপর িদেয় এগেত এগেত মেন হেলা সামেনই 

একটা েকানও ভীষণ েশারেগাল। ওেদেশর এি�ল মােসর অ� 

ঠা�া, িঝরিঝের বৃি� আর েজেনভা েলেকর কনকেন হাওয়া 

গােয় েমেখ আরও দু’-এক পা এগেতই েদিখ অেনক ছা�-ছা�ী 

সব সাইেকেল েচেপ দলেবঁেধ বড় রা�া ধের একসােথ গান বা 

ে�াগান জাতীয় িকছু একটা করেত করেত আসেছ। েলেকর 

মূল �েবশ�ােরর কােছ La Potiniere কয্ােফর সামেন 

েপৗঁছােতই েদখা েগল আরও ওরকম শেয় শেয় সাইেকল 

আেরাহী ছা�-ছা�ী। একিদেক আরব বয্া�, িকউএনিব সহ 

সম� সুইস বয্াে�র ঢাউস িবি�ং, তারই তলায় েরােল�, 

িরচাডর্ িমল, িহউব�, �াডা বা গুিচর মেতা ডাকসাইেট 

বহুজািতেকর িবপিণ আর দু’পােশর রা�ার সম� গািড় থািমেয় 

িদেয় শেয় শেয় ছা�-ছা�ীর সাইেকল িমিছল। এক লহমায় মেন 

আসিছল কলকাতায় িমিছল হেলই ‘যানজট িথেয়াির’ নামােনার 

কারবািরেদর কথা। ওখােন একজনেক িজে�স করায় ভাঙা 

ভাঙা ইংেরিজ আর ে�� িমিশেয় যা বলল তার মােন করেল 

দাঁড়ায়, ইওেরােপ িফ হ�ায় শু�বার কের ই�ল, কেলজ, 

িব�িবদয্ালেয়র ছা�-ছা�ীরা ‘জলবায়ু হরতাল’ বা ‘�াইেমট 

�াইক’ পালন করেছ। এটা তারই একটা �িতবােদর আি�ক। 

ওরা সাইেকল েলন চাইেছ, বড় বড় রা�ায় যােত সাইেকেলর 

মেতা ‘ি�ন েভিহকল’ বা ‘পিরেবশ-বা�ব যান’ চালােনা যায়। 

আর তােত ক’ের িকছুটা হেলও যােত পিরেবেশ কাবর্ন িনঃসরণ 

কেম। আর আমরা সবাই জািন েয পিরেবেশ অিতির� কাবর্ন 

িনঃসরণ কীভােব ‘ে�াবাল ওয়ািমর্ং’ বা পৃিথবীর বায়ুম�েলর 

গড় তাপমা�া বািড়েয় তুলেছ। আর তার ফেল নানা �য়�িত 

ঘটেছ েযমন পাহােড়র মাথায় বা েমরু অ�েলর বরফ গলেছ 

আর তার েথেক েবেড় যাে� নদী, সমুে�র জল�েরর উ�তা। 

এর ফেল বনয্া হে�। চাষবাস, মানুেষর বসতবািড় এসব ন� 

হে�। তার ওপর আবহাওয়ার খামেখয়ািলপনা আমােদর 

েচােখ আ�ুল িদেয় েদিখেয় িদে� সামেনর িদনগুেলা েকমন 

হেত পাের। এই েয এি�ল মােসর কথা েগাড়ােতই িলেখিছ, 

ইওেরােপ তখন মেনারম আবহাওয়া চলেলও �ায়শই 

কলকাতায় েফান করেল বা সামািজক মাধয্ম খুলেতই েদখতাম, 

খবের বলেছ, মারা�ক গরম। এি�ল মােস যা আেগ কখনও 

এমন হয়িন। ওসব যিদ েছেড়ও িদই, িবগত কেয়ক বছের বৃি�র 

েসৗরদীপ পাঠকেসৗরদীপ পাঠক

পিরেবেশর

রাজনীিত এবং 

রাজনীিতর

পিরেবশ

� ব �



 200

খামেখয়ািলপনার কথা যিদ একবার িচ�া কের েদিখ িকংবা খুব 

সহজ কথায় আমােদর পি�মবাংলার বে�াপসাগেরর ধারপাশ 

িদেয় আয়লার পর েথেক েযভােব বছর বছর একটার পর একটা 

সাইে�ান এেসেছ, েশষ কেয়কটাই যিদ ধরা হয় েযমন ফিন, 

আমফান, বুলবুল, ইয়াস বা জাওয়াদ— এসেবর ফেল একটা 

িবরাট অংেশর মানুেষর ঘরবািড়, জীবনজীিবকা বাের বাের 

তছনছ কের িদেয়েছ। আর সবেচেয় গুরু�পূণর্ িবষয় এইটাই 

েয, এই অংশটােত থাকা একটা বড় সংখয্ক মানুষ হে�ন 

আমােদর েদেশর গিরব, েখেট খাওয়া েলাকজন। যাঁেদর জীবেন 

সামািজক সুর�ার গুরু� খুব জরুির। এমিনই আমােদর মেতা 

‘ে�াবাল সাউথ’-এর েদশগুিলেত টাকাপয়সার ৈবষময্ অেনক 

েবিশ। তাই গিরব আর বড়েলােকর জীবন ও জীিবকার সুর�ার 

�ে� এই সম� েদশগুিলর ে�ে� গিরব, েখেট খাওয়া মানুষরা 

আরও েবিশ অসহায় আেমিরকা বা ইওেরােপর তুলনায়।

যা িনেয় কথা হি�ল, এই েয সাইে�ান। ‘সাইে�ান’ শ�টা 

শুনেলই পি�মবাংলার খবর-টবর রােখন এমন েয েকানও 

মানুেষর মাথায় �থেমই েয নামটা আসেত বাধয্ েসটা হে� 

সু�রবন। আয়লার পর েথেক গত এক দশেকর েবিশ সময় 

ধের দি�ণবে�র এই অ�ল সাইে�ান, জেলা�াস, বাঁধ েভেঙ 

বনয্া ইতয্ািদর ফেল িবেশষ ক’ের �য়�িতর খিতয়ােন বারবার 

খবেরর িশেরানােম জায়গা কের িনেয়েছ। বনয্ার পর এেদর 

চােষর জিমেত েনানা জল ঢুেক জিমর লবণা�তা বািড়েয় িদে� 

আর তা হেয় পড়েছ চাষাবােদর অেযাগয্। পুকুেরর জেল েনানা 

জল িমেশ িগেয় মাছ ন� হেয় যাে�। সাইে�ােন �চুর গবািদ 

পশু, হাঁস, মুরিগ মারা পেড়। েসইসব �িতপূরেণর সরকাির 

টাকা েপেত রীিতমত নািভ�াস উেঠ যায় বা অেনক ে�ে�ই 

েসটা েমেল না। �ােমর মানুেষর েরাজকার েবঁেচ থাকার �ে� 

এসেবর গুরু� অেনক। ওখােন সাধারণভােব বছের একবার 

ধান হয়, তারপর যিদ এই অব�া এেস পেড় তখন েসখানকার 

অসহায় মানুষগুিলর সামেন িভনরােজয্ চেল যাওয়া ছাড়া অনয্ 

েকানও উপায় থােক না। পিরসংখয্ান ধরেল েদখা যােব েয, 

আয়লার পর েথেক শুরু কের একটার পর একটা সাইে�ান 

েযমন হুদহুদ (২০১৪), ফিন (২০১৯), বুলবুল (২০১৯), 

আমফান (২০২০), ইয়াস (২০২১) বা জাওয়াদ (২০২১) 

এেসেছ আর �মাগত অসহায় হেয়েছন সু�রবেনর গিরব 

েখেট খাওয়া �াি�কতম মানুষ। কােজর জনয্ ঘর েছেড় চেল 

েযেত হেয়েছ অনয্ রােজয্, অনয্ েকানও বৃি�মূলক �িশ�ণ না 

থাকায় দীঘর্িদন ধের মাছ ধরা আর চাষবােসর কােজ অভয্� 

েলাকজনেক অনয্ রােজয্ িগেয় েবেছ িনেত হেয়েছ িদনমজুিরর 

েপশা। সামািজকভােব তাঁেদর মূল িচরায়ত কােজর অভয্াস 

েথেক িবচুয্ত হেয় তাঁেক এমন এক েপশায় যু� হেত হে�, 

েসখােন তাঁর েপশাগত পিরিচিত ৈতির হে� অদ� �িমক 

িহসােব। এর ফেল পুঁিজ ও �েমর েয ঐিতহািসক ��, েসই 

িনিরেখ ধরেল েদখা যােব, পিরযায়ী মানুষ আরও েবিশ েবিশ 

কের েশাষেণর জাঁতাকেল পেড় �মশ িনঃেশিষত হে�ন। 

এমন অেনক ঘটনা সু�রবন জুেড় হেয়েছ, েযখােন বািড়র 

েলােকরা বাইের যাওয়ার সময় ঘেরর �লপড়ুয়ােদরেকও সে� 

কের িনেয় িগেয়েছন, �াভািবকভােবই তার ফেল েবেড় িগেয়েছ 

�লছুেটর সংখয্া। একেশা িদেনর কােজর েকানও িন�য়তা 

না থাকায় অেনেকই বছেরর একটা িনিদর্� সমেয় ধান েরায়ার 

কােজ এখানকার মানুষ অনয্ েজলায় চেল েযেত বাধয্ হন। আর 

এসেবর পেরও যাঁরা েকাথাও েযেত পােরন না, তাঁেদর ভরসা 

বলেত হয় জ�েল িগেয় কাঠ, মধু, েমাম সং�হ কের িনেয় 

আসা নয়েতা জ�েলর খাঁিড়েত বা নদীেত মাছ, কাঁকড়া বা 

বাগদার মীন ধরেত যাওয়া। আর এসব অিধকাংশ সমেয়ই েযটা 

হয়, তা হেলা এই অসহায় মানুষগুিলেক েবেঘাের বােঘর হানায় 

মারা পড়েত হয়। তার �িতপূরণও েবিশরভাগ সমেয়ই েমেল না 

কারণ অিধকাংশেকই লুিকেয় জ�েল ঢুকেত হয়। আসেল জ�েল 

ঢুেক ‘বাফার এিরয়ায়’ মাছ ধরার জনয্ েয ‘পাস’ (েবাট লাইেস� 

সািটর্িফেকট সংে�েপ িবএলিস) লােগ, েসইটা বহুিদন ধের নতুন 

কের ইসুয্ করা হয়িন। অথচ মানুেষর সংখয্া েবেড়েছ, তার 

সে� পা�া িদেয় চািহদাও েবেড়েছ। আর সাধারণ পািটগিণেতর 

িনয়েম কেমেছ ‘িবএলিস’র েজাগান। তাছাড়াও এই ‘িবএলিস’ 

‘িলজ’ েনওয়ার েয খরচ, েসটা সু�রবেনর �াি�কতম মানুেষর 

সামেথর্য্র বাইের। তাই বাধয্ হেয় মানুষ ‘চুির’ কেরই জ�েল 

েঢােকন। অেনক সময় বােঘর েপেট েযেত হয় নয়েতা বনর�ীর 

হােত ধরা পেড় েমাটা জিরমানা গুনেত হয়। আর েসইটা িদেত 

না পারেল জমা েরেখ আসেত হয় জাল, েনৗেকা ইতয্ািদ। মেন 

পেড় যাি�ল, ২০২১-র জানুয়াির মােসর এক স�য্ােবলার কথা, 

কুিমরমািরর বুধবােরর বাজার নােমর একটা জায়গা। নদীর 

পাড় েথেক িতরিতর কের বেয় আসেছ কনকেন হাওয়া আর 

তারই মেধয্ একটা ফয্াকােশ মুখ, েকােল একরি� একটা বা�া। 

ভ�মিহলা মীন ধেরন। এ কথা, েস কথা েযমন ওঁর পিরবােরর 

কথা, কারা আেছন, কী কী কেরন এসব বলেত বলেতই হঠাৎ 

ক’েরই বেল েফলেলন, “জােনন আমােদর বড় ভয়, বােঘর ভয়, 

তার েচেয়ও েবিশ ভয় ফের� গােডর্র!” জানেত পারলাম ক’িদন 

আেগই ওই জায়গা েথেক িতনজন মাছ ধরেত উলেটািদেকর 

জ�েল িগেয়িছেলন, ওঁেদর মেধয্ একজন আবার বােঘর হানায় 

মারা যান। েগাটা এলাকা পুেরা থমথেম, েযটা সু�রবেনর বাজার 

বা হাট অ�েলর খুব অনভয্� ছিব। এসেবর পেরও িক� মানুষ 

জ�েল যাে�ন, অভাব-অনটেন ভরা এঁেদর কােছ সাধারণত 

‘জ�ল করা’ মােন হােত গরম অেনকটা টাকা, েসই অেথর্ েকানও 

আিথর্ক লি� ছাড়াই।

কুিমরমাির �ীপটােক পােশ েরেখ আমােদর ল�টা �মশ 

এেগাি�ল। যাওয়ার পেথ টাইগার েজিট ছািড়েয় যাওয়ার সময় 

েচােখ পেড় েগল েজিটর িঠক মুখটায় কংি�েটর ৈতির একটা 

বােঘর মেডল। সু�রবেনর সামািজক মন�ে� বােঘর অব�ান 

িঠক কতটা েজারােলা আর গভীর, েসইটা জানান েদওয়ার 
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ে�ে� এই ধরেনর ‘ই�টেলশন’র উপি�িতই যেথ�।

“গত কেয়ক মােস এখান েথেক �ায় পঁিচশ জেনরও েবিশ 

মানুষেক বােঘ িনেয়েছ। এখান েথেক যারা কােজর জনয্ বাইের 

িগেয়িছল, কাজ হািরেয় িফের এেসেছ লকডাউেন। আরও 

েবিশ েবিশ ক’ের জ�েল যাে� আর বােঘ িনেয় যাে�। তাই 

এখন এিদকটায় জ�ল করা একটু কেমেছ!” কুিমরমািরর 

বদনপাড়ার একটা �ামীণ কিমউিনিট েস�ােরর উেঠােন বেস 

শীেতর নরম েরােদ িপঠ িদেয় কথা হি�ল অিসতদা’র সােথ। 

চাষবাস করেতন। ‘করেতন’ কারণ আমফােন েলানা জল ঢুেক 

চােষর জিমজমা ন� হেয় িগেয়েছ। নদীেতও টুকটাক মাছটাছ 

ধেরন। কথায় কথায় বলিছেলন, “আয়লার পর আড়াই বছর 

চাষবােসর কাজ এখােন ব� রাখেত হেয়িছল। েস িক অব�া! 

সবাই েয যার মেতা কােজর েখাঁেজ বাইের চেল যাে�।” পাশ 

েথেক �ানীয় আেরকজন ভ�মিহলা (পের আলাপ, পিরিচিত 

আরও বােড়) িবমলািদ েযাগ করেলন, “আয়লার পর েগাটা 

�াম ফাঁকা হেয় েগিছল! েকানও বািড়র পুরুষমানুষ বািড়েত 

েনই। আমফােন েসই উপায় েনই, লকডাউন। আমফােনর পর 

অেনকিদন কাের� িছল না। খুব খারাপ অব�া, আর আমােদর 

ঘেরও িকছু েনই। জ�েল যাওয়াই ভরসা!”

সুইৎজারলয্া� ২০২২। কয্া�ন অব ভয্ােল’র একদম 

িসিট েস�াের িটউিলেপ সাজােনা এক বাস�েপ েপৗঁছােতই 

িকছু�েণর মেধয্ আমার ওেদেশর সহ গেবষক, ব�ু েজানাথন 

গািড় িনেয় হািজর। েসিদন েবিরেয়, ঘুের ঘুের ওেদেশ ওরা 

বনয্া িক ক’ের সামলায়-টামলায় এসব হােতকলেম েদখার 

বে�াব� িছল। েযেত েযেত েরান নদীর েশষ বড় বনয্া 

(অে�াবর, ২০০০) আর তার �য়�িতর কথা েজানাথন 

আমােদর বলিছল। কলকাতার শরেতর মেতা আকাশ তখন। 

তােত েপঁজা তুেলার মেতা েমঘ ভাসেছ আর তারই মােঝ মাথা 

তুেল আ�স পবর্তমালা। তত�েণ খুব স�বত িসয়ঁ শহর 

েপিরেয় এেসিছ। দু’পাশ জুেড় পাহােড়র গােয় ধাপ েকেট েকেট 

চাষ করা অয্াি�কট আর আঙুেরর েখত েপিরেয় এেস পেড়িছ 

সাইেলাঁ নােমর এক খুব পুরােনা �ােম। েসখানকার েময়েরর 

আিপস, Eglise Sainte-Catherine নােমর একটা 

িগজর্ার িঠক গােয়ই। িগজর্ার ওপর েথেক ওখানকার িব�ানীরা 

েদখাি�েলন বনয্া-কবিলত এলাকাটােক। আর তার সােথ 

েবশ কেয়কজন �ানীয় মানুষ েশানাি�েলন বনয্ার অিভ�তার 

কথা। আমােদর তখনকার েসই আেলাচনার ি�তীয় পবর্ চালু 

হয় েময়েরর অিপস Maison De Commune-এ এেস। 

েসখােন সব ওেদেশর সরকাির �িতিনিধ, িব�ানী-গেবষকেদর 

সামেন েময়র আর তার সহকারী িমেল তুেল ধরিছেলন বনয্ার 

সময়কার ঘটনার িববরণ, ভাঙা ভাঙা ে�� আর ইংেরিজেত। 

সহসা িমিটংরুেমর েসই গুরুগ�ীর আেলাচনার মােঝ হািসর 

েরাল। কারণটা খািনকটা উ�ট। ২০০০-র েসই বনয্ার সময় 

যখন ফায়ার-ফাইটাররা সাইেলাঁ �ােমর �ায় ১২০০ ঘরবািড়র 

েলাকজনেক ফাঁকা কের িনরাপদ আ�েয় সিরেয় িনেয় যাওয়ার 

কাজ করিছেলন, তখন এক ভ�েলাক েবমালুম তাঁর গািড় 

জেলর মেধয্ চািব আটেক েফেল েরেখ চেল যান। কারণ িতিন 

জানেতন েয সরকার বনয্ায় �িতপূরণ েদেবই আর িতিন গািড়র 

�িত েদিখেয় েবশ েমাটা অে�র �িতপূরণ েনেবন আর েসই 

টাকায় তার আরও দািম আেরকটা গািড় হেয় েযেত পাের।

আমােদর এক িনেমেষ মেন পেড় যাি�ল েসই কুিমরমািরর 

িবমলািদর কথা। আয়লার জেলর েতােড় েভেস যাি�ল ওঁর 

েপাষা েগারুেদর খাওয়ােনার গামলাটা। েসই �বল জেলর 

ে�ােতর মেধয্ও িবমলািদ ওই গামলাটােক বাঁচােনার জনয্ 

�ােণর ঝুঁিক িনেয় ঝাঁিপেয়িছেলন। বািড়র সবার বারণ 

সে�ও। আমােদরেক পের যখন ওই ঘটনার কথা িবমলািদ 

গ� কেরিছেলন, িজে�স কেরিছলাম েয ওই রকম অত ঝুঁিক 

িনেলন েকন। আমােদর বেলিছেলন েয ওই গামলাটা ওঁর 

উ�রািধকার সূে� পাওয়া। ওটায় ওঁর পূবর্পুরুষরাও েগারুেক 

খাওয়ােতন। তাই, ওটা বাঁচােত উিন ওভােব ঝাঁিপেয়িছেলন। 

িবমলািদ আরও বেলিছেলন, “আমার েপাষা হাঁস, মুরিগ, 

েগারু, ছাগল, আমােদর েসই গামলা, আমােদর এ সব িকছুই 
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আমােদর িনেজেদর জীবেনর েচেয় িকছু কম দরকাির না! 

এেদর িনেয়ই আমােদর সংসার।’’

আমফােনর পেরও এেদর অব�াটা কতকটা এইরকমই 

হেয়িছল। �ামজুেড় ঘরবািড় েভেঙ, িবদুয্েতর খুঁিট উপেড় 

িগেয় এক টালমাটাল অব�া। েগাটা �ােম শেয় শেয় হাঁস, 

মুরিগ, গবািদ পশু হয় িনঁেখাজ নয়েতা মারা িগেয়িছল। বািড় 

েমরামেতর �িতপূরণ বা গবািদ পশু হারােনার �িতপূরেণর 

টাকা েবিশরভাগ ে�ে� তাঁেদরই িমেলিছল, যাঁেদর ‘পািটর্র 

েলােকেদর’ (শাসক দল) সােথ ভােলা েচনােশানা। আর 

বািকেদর অব�া বলার মেতা নয়। তার ওপর আবার েকািভড, 

লকডাউন ইতয্ািদ। 

সু�রবেনর পি�ম �াে� ে�জারগে�র শুকেনা মােছর 

হািজরা �িমক ঝরনা দােসর বািড় িঠক বাঁেধর পােশই। বুলবুেল 

তাঁর ঘেরর ছাদ �িত�� হয়। তাঁেক িতিরশ হাজার টাকা ধার 

করেত হেয়িছল বািড় েমরামেতর  জেনয্, েভেবিছেলন িতিন 

হািজরা �িমেকর কাজ ক’ের আর তাঁর �ামী শ�র সমুে� 

মাছ ধরার কাজ ক’ের ওই টাকাটা হয়ত েশাধ ক’ের িদেত 

পারেবন খুব তাড়াতািড়। িক� বাধ সাধেলা লকডাউন। কাজ 

ব�। েদাকানদােরর েথেক আরও ঋণ িনেয় চলেত হেয়িছল, 

তার ফেল এখন �ায় নামমা� মজুিরেত েবােট কাজ করেত 

হে� শ�রেক। ইয়ােস ওঁেদর আবার ঘরবািড় েভেঙ িগেয়েছ। 

বনয্া�াণ িশিবের খাওয়াদাওয়া ক’ের েকেটেছ মাসখােনক। 

ঘর েমরামত করার জনয্ েমেলিন সরকাির �িতপূরেণর টাকা। 

এিদেক বাঁেধর অব�াও খারাপ, ঝরনািদ বলিছেলন েয বাঁধ 

েমরামেতর কাজ েকােনারকেম দায়সারাভােব করা হেয়েছ। 

ওঁরা তাই সবসময় দুি��ায় থােকন েয আবার যিদ সাইে�ান 

আেস তাহেল আর দুদর্শার েশষ থাকেব না। কথা বলেত 

বলেত িবেকল গিড়েয় আসিছল, েবলােশেষর আেলার ছটায় 

ে�জারগে� তখন নদীর েমাহনায় েসানািল আভা। জেলর 

িদেক উদাসভােব তািকেয় হাঁটেত হাঁটেত তত�েণ ঝরনািদ 

বেল চলিছেলন, “আমােদর জ�, ঘরবািড় সব এখােন। িক� 

অনয্ জায়গায় যিদ সিরেয় িনেয় যায়, চেল যাব। এখােন 

আমােদর অেনক ক�। সু�রবন নামটাই সু�র িক� আমােদর 

থাকার জনয্ এেকবােরই সু�র নয়!”

ে�জারগে�র ঝরনািদ’র �গেতাি� েকাথাও িগেয় িমেল 

যায়, কুিমরমািরর অিসতদা, িবমলািদ’েদর মুেখর ওপর 

েলেগ থাকা একইরকম দুঃি��ার সােথ। িঠক এমনভােবই 

কেয়কমাস আেগ িবমলািদ আমােদর এবােরর সা�ােত 

বেলিছেলন, “নদীর পােড়র মানুষ আমরা, েসই আয়লার পর 

েথেক আকােশ েমঘ েদখেলই আমােদর ভয় কের!” তখন েযন 

কুিমরমািরর েসই েরা�ুের পাওয়া িবেকলেজাড়া মাচর্ মােসর 

েশষেবলার বসে�র হাওয়ায় েযন ফাগুনিদেনর েমলানেকািল। 

আসেল, এই অয্ানে�ােপািসন যুগ (বতর্মান েয যুগ চলেছ 

েযখােন বলা হে� েয এই �কৃিত ও পিরেবেশর �য়�িত 

আর জলবায়ু পিরবতর্েনর জনয্ মানুেষর কাযর্কলাপই মূলত 

দায়ী) যতটা ে�াবাল বা িব�জনীন, তার ফলাফেলর শিরক 

হেয় দুিনয়াজুেড়ই গিরব, �াি�ক মানুেষর েবঁেচ থাকার �ানীয় 

ভাষয্গুিল িঠক ততটাই সবর্জনীন। যা েচােখ আ�ুল িদেয় 

েদিখেয় েদয় েয �কৃিত ও পিরেবেশর শরীর �াে�য্র ওপর 

েনেম আসা সমসয্াগুেলার সামািজক িদকটায় হ�ে�প করা 

িঠক কতটা জরুির। পিরেবেশর �িত হ’েল িঠক িক িক হেত 

পাের বা দূষণ, িব� উ�ায়ন বা ে�াবাল ওয়ািমর্ং, �াইেমট 

েচ� বা জলবায়ু পিরবতর্ন কােক বেল এসব িনেয় জানােশানা 

বা পড়াশুেনার সময় ইিতমেধয্ই অিত�া�। সভা-সিমিত-

েসিমনার, ‘গাছ লাগাও �াণ বাঁচাও’ এসবও �ায় এখন সব 

জায়গােতই হে�। িবেকল নামেল পি�েমর েদেশ ছা�-ছা�ীরা 

এর মেধয্ই রা�ায় নামার রা�া েদিখেয় িদে� আর আমার 

েদেশর সু�রবেনর িবেকেলর আেলা ফয্াকােশ। আকােশর েমঘ 

েয কখন মেনর আশ�ার েমেঘর জ� েদয়, জ� েথেকই ঝড়, 

বনয্া আর বােঘর সােথ মািনেয় িনেয় েবঁেচ থাকা মানুষগুেলা 

হােড় হােড় জােনন। িক� দুঃেখর িবষয় এটাই েয যখন েকানও 

নীিত বা আইন �ণয়ন করা হয় তখন এই �াি�ক মানুেষর 

ক��র উহয্ই েথেক যায়। পিরেবশ যখন আেলাচনার িবষয় 

েসখােনও খিতেয় েদখেল েদখা যােব, ব�নার আর ৈবষেময্র 

�ে� সবেচেয় অসহায় িক� ওই �াি�ক, েখেট খাওয়া, মূলবাসী 

এবং গিরব মানুষরা। আমােদর এখােন আলাপ, আেলাচনাসভা, 

সিমিত, েসিমনার হয়, তােত ঠা�া ঘের বেস অেনক গুরুগ�ীর 

কথাবাতর্া উেঠ আেস অথচ যাঁেদর জনয্ এইসব িকছু, েসই 

মানুষগুেলার উপি�িত বা �িতিনিধ� েসখােন কাযর্ত থােক না 

বলেলই চেল। আর যারা েসখােন বলেত বা শুনেত আেসন 

তাঁেদর মেধয্ও িঠক কতজন একদম মােঠ েনেম হােতকলেম 

েসই �াি�ক মানুেষর �িতিদেনর েবঁেচ থাকার লড়াইেক 

চা�ষ কেরেছন বা তার সিতয্কােরর শিরক হেয়েছন েসটাও 

একটা গুরু�পূণর্ ��। খুব খিতেয় েদখেল এটাও ল�য্ করার 

িবষয় েয, সারা পৃিথবীেতই এই পিরেবেশর িবষয়েক েক� 

কের যা িকছু �মতা ও রাজনীিতর িবিবধ গিতসূ�, তােত 

িক� এই �াি�ক মানুষ �বলভােব অবেহিলত। আর এইখান 

েথেকই মূলত পিরেবেশর আে�ালেনর েয ে�িণ অিভমুখ েসটা 

জ� েনয়। তাই এখনই সময় েসই মূল সূ�গুিলেক িচি�ত 

কের এই পিরেবেশর আে�ালনেক �সাধনী আে�ালেনর 

েঘরােটাপ েথেক েবর ক’ের এেন বৃহ�র গণআে�ালেনর 

বহমান ে�াতধারায় শািমল করা। আর েসটা করা েগেলই 

মানুেষর েবঁেচ থাকার লড়াইেক একটু একটু ক’ের হেলও 

ভােলা থাকার লড়াইেত যু� করােনা স�ব। আর এখােন 

শুধু মানুেষর েবঁেচ থাকা বা ভােলা থাকা নয়, েযেহতু এখন 

তার সােথ এই �েহরও িক� ভােলা থাকা এবং েবঁেচ থাকার 

িবষয়টা জিড়েয় িগেয়েছ, তাই এই মুহূেতর্র সবচাইেত জরুির 

দািবদাওয়া েবাধহয় এটাই।



 204

।।এক।।

�ােমর নাম েভােজর হাট। রা�ার ধাের সবর্দা খয্ােপার 

খয্ােপার ভুটভুট নয্াপ নয্াপ পটপটাং ভুস েবামফট। বয্ােঙেদর 

ওরকমই মেন হয়। ওেদর গয্ােঙার গয্াং গুগুং গুগুং বয্াঙ শুনেত 

কত ভােলা। শহেরর ওই িব�ী শ� ওরা সহয্ করেত পাের না। ওরা 

থােক রা�া েথেক অেনকটা দেূর �ায় িতনেশা লে�র পথ। একটা 

পুকুের অেনক বয্াঙ, েগাটা ছয় ক�প, কাঁকড়া অেনক মাছ িমেল 

 িমেশ থােক। কেয়কটা সাপও থােক। ওরা েঢাঁড়া সাপ। িবষ েনই। 

িক� এক সময় িবষ িছল। িনেজর েদােষ েস তার িবষ হািরেয়েছ। 

বয্ােঙেদর মেধয্ িযিন �বীণতম, তাঁর নাম বয্াঙ�ী েভকিবলাস গুং। 

তাঁর কােছ গ� শুেনেছ কিচ বয্ােঙরা। েঢাঁড়া সােপর খুব েনালা। এক 

ঝাঁক মাছ যাি�ল আপন েখয়ােল। েঢাঁড়া সাপটা সাত তাড়াতািড় 

মােছর িপছেন ধাওয়া কেরেছ। েছাট েছাট মােছরা খুব �ত েছােট। 

েঢাঁড়া সাপটা ওেদর পােব বেল ওেদর িপছেন িপছেন িকলিবল 

সাঁতার কাটেত লাগেলা। িক� পারল না। মােছরা অেনক দূের 

পািলেয় েগল। এভােব কেয় কবার েফল করার পর েঢাঁড়ােদর েমাড়ল 

বলল— আমরা ফট কের বয্াঙ খাই, বা�া ইঁদুর খাই, িক� মােছর 

সে� েপের উিঠ না কারণটা িক জােনা? আমােদর মাথার িভতের 

আেছ একটা ম� বড় িবেষর থেল। ওটা েবশ ভারী। আমােদর 

িবেষর ভােরই আমােদর ইি�ডটা এেতা েসােলা। যিদ মাছ খাবার 

খুব শখ হয় তেব িবষগু  েলােক এক জায়গায় নািমেয় রােখা। েঢাঁড়াটা 

তাই করল। একটা ঘেটর মেধয্ িবষগুেলা েবর কের েরেখ িদল, 

তারপর জেল েনেম মােছর ঝাঁেকর জনয্ অেপ�া। একটু পরই 

খলেস মােছর ঝাঁক ছটুেছ। েঢাঁড়াটাও িপছন িপছন। একটু পেরই 

ধের েফলল। খুব েখেলা। তারপর পঁুিটমাছ, তারপর েমৗরলামাছ। 

েখেয় েদেয় েপট েমাটা কের েঢাঁড়াটা যখন ডাঙায় এেস ওই িবষ 

রাখা ঘটটার কােছ েগল িবষ তুেল িনেয় েনেব েভেব। যা�াবা, ঘট 

েতা �ায় খািল। েদখল িপঁপেড়, ভীমরুল, িবেছ, েডঁেয়া, েবালতা 

এেদর িভড়। িপঁপেড়েদর ল�া লাইন তখনও ঘেটর িবষ িনেয় চেল 

যাে�। তার মােন েয সব েপাকামাকড়েদর িবষ িছল না, ওরা সব 

পেড় থাকা িবষ েয যার মেতা তুেল িনেয় চেল েগল, আর েবচারা 

েঢাঁড়া, যার িবষ অনয্রা ভয় করত, েসই েঢাঁড়ার জনয্ আর িবষ 

েনই। সব লুট হেয় েগেছ। েলাভ করেত েগল, েলােভর জনয্ িবষ 

েভা েজর হােটর 

মি�ক পুকুর
� � ম য়   চ � ব তর্ী

হারােত হেলা। এখন েঢাঁড়া সােপর আর িবষ েনই। েঢাঁড়ােদর েতা 

হাত েনই, তাই েলেজর ডগা িদেয় মাথা চাপড়ােলা। 

।।দুই।।

েঢাঁড়া সাপ পারেল বয্াঙ খায়। িক� বড় বয্াঙ েখেত পাের না, 

ওরা ল�া ল�া লাফ িদেয় পালায়। বয্াঙািচ খায়। িক� বয্াঙািচ 

েতা বষর্ার মেধয্ অ� ক’িদন। তারপরই েতা বয্াঙািচ বয্ােঙ পিরণত 

হেয় যায়। বয্াঙগুেলা সােপেদর পছ� কের না। ক�েপর সে� 

বয্ােঙেদর খুব ভােলা স�কর্। বয্ােঙরা অেনক সময় ক�েপর 

িপেঠ বেস থােক। ওেদর েতা কয্ােমরা েনই থাকেল দারুণ ছিব 

হেতা।

বয্ােঙরা শীতকালটা একটা গেতর্ ঢুেক ঘুিমেয় কাটায়। বষর্া এেল 

ঘুম ভােঙ। তারপর বষর্ার জেল �ানটান কের িনেয় শুরু কের েদয় 

নানা রকেমর উৎসব। গানেমলা, খাদয্েমলা, ে�াটর্স, সাকর্াস... 

এই েয েভােজর হােটর মি�কেদর পুকুরটা, চািরপােশ কলাগাছ, 

নারেকাল গাছ, দুেটা তালগাছ, পুকুর পােড় কচুবন, কলিমলতা। 

কলিমলতার ডাঁিটেত মা বয্াঙ িডম পােড়, তা েথেক বয্াঙািচ হয়। 

বড় মাথা েছাট েলজওলা বয্াঙািচগুেলা হুেটাপুিট কের, তা েদেখ 

মা বয্াঙেদর খুব মজা হয়। মা বয্াঙ বা�ােদর সে� একটু সাঁতার 

কােট। েশাল-কাতলারা বয্াঙািচ েখেত এেল মা বয্াঙগুেলা েতেড় 

যায়। িকছ ুবয্াঙািচ অিবিশয্ মা  েছেদর িক�া জল েঢাঁড়ােদর েপেট 

যায়। দুঃখ হয়, িক� িকছ ুকরার েনই। একটা মা বয্ােঙর িডম 

ফুেট েতা অেনক বয্াঙািচই হয়, িকছ ুেতা যােবই। এটা �কৃিতরই 

িনয়ম। িকছ ুন� হেব বেলই েতা এক সে� এতগুেলা বয্াঙািচ হয়। 

মানুষ, েগারু, মিহষ, হািতেদর েতা এত বা�া হয় না, কারণ ওেদর 

িটঁেক থাকার �মতা আেছ, আর ওেদর িগেল খাবার মেতা �াণী 

ও কম আেছ।

বয্ােঙেদর মেধয্ আবার জািতেভদ আেছ। েসানা বয্াঙ, কুেনা 

বয্াঙ, েকালা বয্াঙ, েধেড় বয্াঙ, চুেনা বয্াঙ এরকম সব। েসানা বয্াঙ 

েদখেত েবশ সু�র হয়। ওেদর িবেয়র সময় গােয় হলুেদর দরকার 

হয় না কারণ ওেদর গােয়র রঙ এমিনেতই হলেদেট। এজনয্ ওেদর 

ভারী েদমাক। ঘাড়টা উঁচু কের রােখ। সভা স  িমিত হেল েসানা 

বয্াঙেকই সভাপিত করা হয়। আসেল করেত হয় না। িনেজরাই 

িনেজেদর মেধয্কার একজনেক সভাপিত কের েনয়। গাঁেয় মােন 

বড় গ�

অ�ন

েদবনাথ ন�ী
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না আপনন ম�াড়ল প্রবাদটা ব্াঙেঙদর �ঙ্্ও চালু আঙে। ম�ালা 

ব্ােরা সংখ্ায় অঙন� মবনি। ওরা মদখঙে সুন্দর নয় েেটা। 

সারা গা ঙয় ডুঙ�া ডুঙ�া আব ওঙদর �ঙন এ�টা ম্াভ আঙে। 

কুঙনারা অঙনঙ� ম�ালাঙদর �ঙোই মদখঙে। ওরা জাঙন এটা মসানা 

ব্াঙেঙদর অহং�ার। ওঙদর অন্ায়। ন�ন্তু সবাই ম্াভ সঙ্বেও 

ম�ঙন ননঙয়ঙে। ননঙজঙদর �ঙ্্ �াঙে�াঙে ঘঙরায়া ববঠ� �ঙর, 

ন�ন্তু মসাচ্ার হয় না।

এ�টা েরুণ, ম�ালা ব্াে এবার �  নলি�পুকুঙর ব্াঙ্ালু প্াঙ্ালু 

নাঙ� এ�টা নতুন সংস্া �ঙরঙে। এর বাংলা �াঙন ব্াঙেঙদর 

নবজাগরণ ওরা ব্াঙেঙদর োৎ্নণ� বক্তৃোর প্রনেঙ�ানগো 

�ঙরঙে। েরুণ ব্াঙেঙদর �ে্তব্, ব্াঙেঙদর িীে ঘু� এনগঙয় 

আঙনা। কুঙনা ব্াঙেঙদর প্রাণায়া� এবং ব্ায়া� এর�� অঙন� ন�েু 

নেল। আঙগ ম্াট্তস-এ ম�বল �াত্র হাইজাম্প আর লে জাঙম্পর 

প্রনেঙ�ানগো নেল। ম� ফার্্ত হঙো, োঁঙ� লম্ফ �হারাজ উপান্ 

মদওয়া হঙো, আর গলায় এ�টা িা�ুঙ�র মখালার ম�ঙেল মদওয়া 

হঙো। আর এ�টা �চুপাোয় েজন খাঙন� ম�ঙ্া নদঙয় আপ্ায়ন 

�রা হঙো। ম�ালা ব্াে মেঙ� উঙঠ আসা নতুন মনো কুঙ�া ম�ালা 

ব্াঙ্ান�ন আরও নতুন আইঙট� চালু �রল। ম��ন নরঙল মরস, 

িাপলার োঁনট টানাটানন, ম্রেট জাম্প, নজ�নানর্� ইে্ানদ। েরুণ 

ব্ােঙদর ননঙয় নরিল �রাঙে লাগঙলা। নরিল �রাঙল নান� ননঙজঙদর 

�ঙ্্ ঐ�্   বেনর হয়। ম্াট্তঙস �ারা জয়ী, ওঙদর �ঙ্্ ম� ফার্্ত, 

ওর �াোয় িাপলা ফুল, মসঙ�ঙডের �াোয় নেনুঙ�র মহলঙ�ট, 

োে্ত ম� ওর �াোয় �লঙ� ফুঙলর মটাপর পনরঙয় সম্াননা মদওয়া 

হঙো। এোড়া ফুে প্াঙ�ট মো আঙেই। ম�ঙঁচা, ম�ঙ্া, গুবঙর 

মপা�া সব ন�নিঙয় মপা�া মভলপুনর, উপঙর এ�টু ি্াওলার চাটনন 

েনড়ঙয়। 

এনদঙ� মসানা ব্াে মগাঙত্রর এ� েরুণ মনত্রী বলল— খানল 

ঐসব নরিল �ঙর �ী হঙব? এ�টু অন্ ্রঙনর আনন্দ মো চাই। 

আন� এ�টা ফ্ািন মিা �রাঙে চাই। এই েরুণ মসানা ব্াে 

মনত্রীর না� মসানানচ মভকুনচ। ওরা মো ননঙজঙ� উঁচু মগাঙত্রর �ঙন 

�ঙর, োই ননঙজঙদর ব্াে না বঙল মভ� বলঙে পেন্দ �ঙর। 

এই �নলি�পুকুঙর এ�জন আঁঙেল ব্ােও আঙে। �নবোর জগঙে 

োঙ�। মস আবার ননঙজঙ� ব্াে বা মভ� নয়, দাদুর বঙল। চ্াংড়া 

ব্ােরা অবি্ ওঙ� দাদু বঙল প্াঁ� মদয়। ওর �ো পঙর বলনে। 

মসানানচ মভকুনচ বলঙে আ�াঙদর �ঙ্্ দনজ্ত মনই। োোড়া মপািা� 

পঙর আ�াঙদর লম্ফ মদওয়া �িুন�ল। ননঙজঙদর ভাবঙে হঙব আ�রা 

ম��ন �ঙর ফ্ািন �রব। আর র ্�াঙম্প হাঁটার স�য় ফ্রগ ওয়া� 

�রঙল চলঙব না। মহঙল দুঙল হাঁটঙে হঙব। মসানানচ মদনখঙয় মদয় 

�ীভাঙব মহঙলদুঙল হাঁটঙে হঙব। এঙ� বঙল �্াট ওয়া�। মবড়াঙলর 

�ঙো হাঁটা। পুকুঙরর এ� পাঙড় এ�টা �লাপাো পঙড় নেল। 

ওটাঙ�ই র ্�াম্প বানাঙনা হঙলা। �� বয়নস মবনে বা মভন�গুঙলা 

জঙড়া হঙলা, ওঙদর বাবা �াঙয়রা এঙলা। অংিগ্রহণ�ারীরা আসঙে, 

ব্াে ন� �ঙর মবড়াঙলর �ঙো হাঁটঙব! ম�উ েপ েপ, ম�উ েপ 

েপ �ঙর হাঁটঙে। ম�উ �াদায় োঁপ নদঙয় সারা গাঙয় �াদা ম�ঙখ 

এঙসঙে, মভঙবঙে এটাই ফ্ািন। ম�উ মচার�াঁটার জঙ্ঙল গড়াগনড় 

নদঙয় এঙসঙে। সারা গাঙয় মোট মোট মচার�াঁটা ফুঙট মগঙে, ভাবঙে 

ওটাই গয়না। এ� জায়গায় ম্াপারা নীল গুঙল মরঙখনেল, দু’জন 

নীল জঙল ডুঙব এল, খুব গা কুটকুট �রঙে। এ� জায়গায় 

এ�টা পা�া বানড় হনছিল। ওখাঙন নসঙ�ন্ট বানল �াখার �ড়াইঙে 

গড়াগনড় নদঙয় এঙলা। দি্ত� ব্াঙেরা সবাই পাোনল নদল। ওঙদর 

পাোনলঙেই িব্দ হয় মবনি। �ারণ হাঙের মচঙয় পাঙয়র পাো মো 

বড়। ন�ন্তু নসঙ�ঙন্টর আস্তরণ �াখাঙনা ব্ােটা গা এ�টু পরই 

িক্ত হঙয় ম�ঙে লাগ  মলা। ও েটফট �রঙে লাগঙলা। েে্ঙণ 

কুঙ�াঙ�ালা মবোন�ন খবর মপঙয় চঙল এঙসঙে। সবাইঙ� বলল— 

সব মবা�ার হদ্দ। সবাই ্রা্নর �ঙর ওঙ� এক্ষুনন জঙল   ননঙয় 

�াও। জঙল ভাঙলা �ঙর সাঁোর �াটাও।

কুঙনা ম�ালা ওর বানহনী ননঙয় এল। বলল এসব ফ্ািন প্াঙরে 

বন্ধ �ঙরা। এসব ইয়ান�্ত ফাজলাঙ�া চলঙব না। প্রায় �ারা�ানর হবার 

উপক্র�। ব্াঙেঙদর ম�াড়ল ১৪৪ ্ারা জানর �ঙর নদল। ফ্ািন 

প্াঙরে বন্ধ হঙলা বঙট, ন�ন্তু অন্ান্ উৎসব চালু রইল। সঙ্ীে 

উৎসব হঙলা। নানা রাঙগ, নানা োঙল �ের�� গান। এ�জন 

মঘাষ� নেল, অ্াঙ্কর না বঙল ব্াঙ্কর বলা ভাঙলা। মস নানা র�� 

নবঙিষণ নদঙয় মঘাষণা �রনেল ব্াঙেঙদর ভাষা বাংলায় অনুবাদ 

�রঙল এর�� দাঁড়াঙব। মচো মবো মেো মলো বনু্ধরা আ�ার। 

পুরু� পুরু� বৃনটি মফাঁটায় আ�াঙদর �ঙন তুড়ু� তুড়ু� খুনি। োই 

মো আ�রা ম�  মেনে এই োঁনে বঙনর ম�া�ল গ্াঙু্নর রাঙগ উচ্াঙ্ 

সঙ্ীে পনরঙবিন �রঙবন ম�রদানন ভূষণ সঙ্ীে রত্া�র উস্তাদ 

মবঙ্নুদ্দন। সঙঙ্ গলবাঙদ্ েরুণ প্রনেভা ব্াংলা। গলবাদ্ �াঙন 

খানল গলা ফুনলঙয় গান �রা।

এনদঙ� ন�ন্তু �নলি�পুকুঙরর ব্াঙেঙদর �ঙ্্ চাপা অিানতি 

রঙয়ই মগল। মসই ম� ফ্ািন প্াঙরে বন্ধ �ঙর নদঙয়নেল কুঙনা, 

োর প্রনে এ�টা রাগ বেনর হঙয় আঙে মসানা ব্ােঙদর �ঙ্্। 

ওরা বলঙে ম�াল আর কুঙনা ব্ােগুঙলা বড্ড বাড়াবানড় শুরু 

�ঙর নদঙয়ঙে। ওঙদর িাঙয়স্তা �রা দর�ার। আ�াঙদর মসানা ব্াে 

স�াঙজর নবঙয়ঙে কুঙনাঙদর, ম�ালাঙদর মন�ে্ �রা হঙব না।

কু  ম�া বলঙে ওঙদর পাত্াই নদওনা আ�রা ননঙজঙদর িনক্ত 

বাড়াঙবা। সংখ্ায় আ�রা মবনি। এঙসা, আ�রা ব্ায়া� �নর। লম্ফ 

নদই এ� িাপলা পাো মেঙ� অন্ িাপলা পাোয়, এঙসা আ�রা 

�লাগাঙে �াো মেঙ� লাফাই, এঙসা বাঁিোঙড়, আর আঙগই 

বঙলনেলা�, এ�জন �নব আঙে, ব্াঙেঙদর �ঙ্্, ওর না� দুদু্তর 

দাদু,্ ও আবার অন্র��। �চুপাোয় জঙলর মফাঁটার নদঙ� অবা� 

হঙয় ন� ম�ন বঙল ওঙদর ভাষায়, বাংলায়, েজ্ত�া �রঙল—

পাোর উপর জঙলর মফাঁটা

নেনঙট মফাঁটাই মগাটা মগাটা

এ�টা আবার মবনি ম�াটা লম্া

রাখ মর লম্ফ ো�ঙর েম্প

পদ্মপঙত্র বনসঙয় ো�

গগঙন ম��ন ম�ঘ �নরয়াঙে

ঐ নদঙ� মোর নয়ন রাখ।

দুদু্তর দাদুর ম�ালা ব্াে মগাঙত্রর। ন�ন্তু ও ননঙজর �াব্চচ্তা 
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নিয়েই থায়ে। এই সব দলবানির ময়্যে নিই।

।।তিন।।

বর্া নের হয়ে এল। ঘায়সর নিতর নথয়ে মাথা উঁনিয়েয়ে 

োি। নমঘগুয়লা নেি অিযেরেম লাগয়ে। হঠাৎ এেনদি নদখা নগল 

মনলিেপুকুয়রর পূব্ পায়ে এেদল নলাে এয়লা। িা  নলা নপাোে 

পরা, খারাপ নপাোে পরা সব রেমই আয়ে। ওরা আবার এেটা 

লম্া নিয়তর ময়তা েী নদয়ে এ্ার নথয়ে ও্ার মাপল!

কুয়ো বযোঙ বলল িাই নহ, বযোপারটা িায়লা নঠেয়ে িা 

মািুরগুয়লার মতলব িায়লা িে। আনম নতা লানিয়ে লানিয়ে 

ডাঙায়তও ঘুয়র নবোই, গত বের নদয়খনে পায়ের পাোে এেটা 

পুকুর মানট নিয়ল িরাট েয়র নদয়েয়ে। ওই পুকুয়রর নতিকুনে বযোঙ 

আমায়দর এই পুকুয়র নরনিউনি হয়ে আশ্রে নি  নেয়ে। আমরা এই 

পুকুর নবাঁিায়িা বন্ধ েরব। এক্ষুনি এেটা নমনটং ডােয়ত হয়ব। 

প্রবীণ বযোঙ নিেনবলায়সর োয়ে নগল কুয়ো। নিেনবলাস এখি 

িায়লা েয়র োয়ি শুিয়ত পাি িা। পুকুর নবািঁায়ে শুিয়লা কুকুর 

নখাঁিা। বলল বযোঙরা নেি কুকুর খঁু   িয়ত োয়ব? মাপামানপ শুয়ি 

বলল বযোয়ঙরা লািালানি েরয়ব িা নতা নে েরয়ব? অয়িে েয়টে 

নবাঝায়িা নগল বযোপারটা। উনি নতা আোে নথয়ে পেয়লি। েী 

বল নহ নোেঁা, িন্ম নথয়ে নেি, বাপ-ঠাক্ুদা-নিাদ্দপুরুয়রর পুকুর 

এটা। এখায়িই িন্ম, নখলা্্ুয়লা, সাঁতার, সংসার। পুকুর, িদী, 

নবল এসব বুনঁিয়ে নিলা োে শুনিনি েখয়িা। নতিোল নগয়ে এে 

োয়ল নঠয়েয়ে। এসব নতা িানবনি েখ  নিা। এখি েী েরব বল? 

মািুরগুয়লা বে খারাপ। আয়গ আমায়দর ্ য়র ্ য়র িানে নবনরি েয়র 

নদত। িীিা, িাপানিরা িানে আমায়দর খাে। তারপর িানে আইি 

হয়েয়ে বযোঙ ্রা োয়ব িা।

কুয়ো বলল মািুয়রর আইয়ির েথা োেুি দাদু। মািরুই আইি 

বািাে আর মািুরই িায়ঙ। পুকুর নবািঁায়িা োয়ব িা এরেম আইিও 

নতা আয়ে। নেন্তু ওরা মািয়ে েই?

নিেনবলাস বলল— তাহয়ল আমায়দর নে েত্বযে? মািুয়রর সয়গে 

নে আমরা নপয়র উঠব?

কুয়ো বলল— নগগেইু ইগুেই ঘং ঘং। এর বাংলা মায়ি হল ইয়ছে 

থােয়লই উপাে হে। কুয়ো সাময়ির দুই হাত বহু েয়টে নিাো ে  নর 

বলল দাদু, আপনি বযোঙ সমায়ির মাথা। আপনি নসািায়গাষ্ী, 

নোলায়গাষ্ী সবাইয়ে বলুি নিয়িয়দর ময়্যে ঝগোঝাঁনট বন্ধ েরয়ত। 

সবাইয়ে এে নিাট হয়ত হয়ব। বযোঙশ্রী নিেনবলাস বলল— তা বাপু 

বলব। নেন্তু আমার েথা নে ওরা শুিয়ব? আমায়ে নেউ পাত্াই 

নদে িা। বয়ুো বেয়স আমায়ে এেটা েচুনরপািার পত্র নদ য়ে 

সম্ািিা নদয়েয়ে, নিেশ্রী উপান্খািা নদয়েয়ে। ওই েচুনরপয়ত্রর 

নোয়িা মূলযে নিই ওয়দর োয়ে। তবু বলে েখি নিটো েরব। এেটা 

সিা ডায়ো, রানত্য়র, নিােিা আয়ে এখি। রানত্য়র নতা মািুরিি 

আয়স িা, ঘায়টর নসঁনেয়তই নহাে সিাখািা। 

কুয়ো এবং ওর দলবল পাতািুয়ে বািায়িা হযোন্ডমাইে ফঁয়ে 

িিসিার েথা বলল। নমনেলও েরল— িাঁদনি রায়ত পূনণ্মাে িাঙা 

ঘায়ট সবাই আে। িারণ নদয়বি বযোঙশ্রী, িয়র উঠুে সব নসঁনে।

োই নহাে, বযোঙশ্রী নিেনবলাসয়ে এখয়িা অমানিযে েয়র িা 

বযোঙসমাি। িায়লাই বযোঙ হয়লা। নসঁনের সব ্াপ িয়র নগল। 

নিেনবলাস বলল— শুিুি সবাই। আনম বয়ুো হয়েনে। আমার নের 

অিুয়রা্ নতামরা নিয়িয়দর ময়্যে ঝগোঝাঁনট েয়রা িা, দলাদনল 

েয়রা িা। শুিনে মািুরগুয়লা এই পুকুরটা বুনঁিয়ে নিলয়ব। তখি 

বযোয়ঙরা সবাই নোথাে োয়ব এটা আমায়দর সাত পুরুয়রর িলা। 

এখায়িই ননেহ নপয়েনে নপতা ও মাতার, এখায়িই নদয়েনে সাঁতার। 

িিিী িন্ম িলাশ্চ স্বগ্াদনপ গনরেসী। েনদ এখাি নথয়ে নেন্নমূল 

হয়ে োই, নোি িলাে োয়বা? িলাও নতা নিই। নসািা বযোঙরা নে 

আলাদা নোথাও নসািাস্াি েরয়ত পারয়ব, িানে কুয়িারা আলাদা 

হয়ে কুয়িাস্াি বািায়ত পারয়ব? তাই বলনে িাইসব। এেয়িাট 

হও। কুয়োয়ে আমার খুব িায়লা নলয়গয়ে। ওর েথাবাত্া নবে 

িায়লা, নতামরা কুয়োর নিতৃত্ব নময়ি নিও।

সিাে গুংগা গুংগা বযোঙরা উঠল। মায়ি েথাটা সবার মিঃপুত 

হয়লা িা হে নতা। এেটা নসািা বযোঙ বলল— কুয়োর েথাই মািয়ত 

োয়বা নেি? আমায়দর ময়্যে নে নেউ নিই?

নে আয়ো, উয়ঠ দাঁোও। দাঁনেয়ে এেটা লাি নদয়ে নদখাও নতা 

েত দরূ নেয়ত পায়রা? আমায়দর কুয়ো এে লায়ি ওই োপলাবি 

অবন্ নেয়ত পায়র নিয়ি নদয়খনে। তাোো ওর গলার স্বর অয়িে 

দূর নথয়ে নোিা োে। নতামরা কুয়োর েথা নোয়িা, ও ো বয়ল তাই 

েয়রা। আবার গুগুংগা গুগুংগা গুঞ্জি বযোঙ। নে এেিি বলল— 

মািুর অনত েনতিমাি, তয়দাপনর ্নেবাি। মািুয়রর হায়ত নঘনিং 

নমনিং নখনিং নমনেি। ওয়দর সয়গে েদু্ধ েয়র আমরা েী েয়র পারয়বা! 

আমরা বযোয়ঙরা নময়ল নে সবাই মািুয়রর গায়ে লািায়বা? েী েরয়ত 

পানর আমরা?

কুয়ো গলাখাোনর নদয়ে বলল— বনু্ধগণ। উপাে আয়ে। প্রথয়ম 

আমরা এেয়িাট হই, তারপর আমায়দর সয়গে সায়পয়দরও নিয়ত 

হয়ব।

েয়েেিি হুকুং হুকুং েয়র নহয়স উঠ  ল। বয়লা নে? সায়পরা 

আমায়দর িন্ম েত্রু। ওরা আমায়দর বায়গ নপয়লই খাে। ওয়দর সয়গে 

আমায়দর বনু্ধত্ব হে েখয়িা? আমায়দর নিে-সপ্ সম্পে্ খুবই 

খতরিাে। কুয়ো নবঙানমি বলল— নসটা আনম এবং আমায়দর 

সংস্া বযোগোলু পযোগোলু নদখয়ব। েছেপয়ে দতূ েয়র সায়পয়দর 

নমােয়লর োয়ে পানঠয়ে নদনছে। অসম্ভব েব্দটাই খারাপ। আমার 

দাদু বলয়তি—

ঘযোয়ঙাইিা উকুউকু ইয়োনঙও হুে
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ব্যভিভের এই প্যচীন প্বযে কী কভর যেন এক বযিযঙি কঙব 

বুভে যেভিঙিভিন!

ঙিঙন ঙিখভিন—

‘পযঙরব নয এ কথযঙি বঙিও নয আর

একবযর নয পযঙরভি যেখ শিবযর।’

।।চার।।

কুভকয যবিযঙমন আজকযি ওর ঙনভজর নযমিয একটু এধযর 

ওধযর কভর ঙনভিভি। ঙনভজভক বভি যবিযঙমন কুভকয। যবশ সযভেব 

সযভেব যশযনযি। গযভি েযাঁঙেিিয জঙিভি রযভখ। যবশ ঙমঙিিযঙর 

ঙমঙিিযঙর যেখযি। মযথযি কঙচ পযঙনেভির মুকুি। ব্যিযিু 

প্যিযিুর যমম্যরভের ঙনভি ঙরিি করযভছে গ�ীর রযভি। ব্যিযম, 

কসরি এসবও যশখযভছে। প্ধযন ঙশক্যিয েভিয িম্ফ। নযনয রকম 

িম্ফ। মযভন েযই জযম্প, িি জযম্প-এর নযনয �ঙগি।

যবিযঙমন কুভকয নযনযরকম কঙমঙি ও তিঙর কভরভি। যসযনয, 

কুভনয, যকযিয সবযইভকই যরভখভি। যবিযনীভেরও যরভখভি যিঙরিশ 

পযভসসেন্ট। যবিযঙমন কুভকয ঙনভজ   ঙগভি কছেভপর যমযিভির সভগি 

যেখয করি। বিি কছেপ েযদু, খুব ঙবপভে পভিঙি। কছেপ 

এসব পুকুর যবযাঁজযভনযর বতৃ্যন্ত জযনভিয নয। সব শুভন বিি খুব 

ঙচন্তযর কথয। এই পুকুভর যশষ কছেপ সুমযঙর অনুেযিী আমরয 

এগযভরয জন আঙি। আমরয অবশ্ ডযিযভিও বযাঁঙচ, ঙকন্তু জিই 

�যভিয। বি আঙম কী করভি পযঙর। কুভনয বিি সযভপভের কযভি 

েযও। আঙম ঙনভজ সযভপভের সভগি তবঠক করব। সযপ যেন িখন 

আমযভক খযবযর যচষ্য নয কভর। আপযিি একিযই যিযমযর প্ধযন 

কযজ।

বভুডয কছেপ সযভপভের যমযিভির কযভি যগি। এই পুকুভর 

জিভ�যাঁিযর সংখ্য কম নি। সযপসুমযঙর েিঙন বভি প্কৃি সংখ্য 

জযনয যনই। কছেপ যগি য�যাঁিয রযভজর কযভি। য�যাঁিয রযজ িখন 

একিয ঙচংঙি আর ক’িয ি্যিয মযি �ক্ণ কভর কুণ্ডিী পযঙকভি 

পুকুর পযভির একিয গভিসে ঙেমুঙছেি।

কছেপ বিি যে য�যাঁিযরযজ, নব্ঙেভনর ব্যি সেসেযর কুভকয ব্যি 

আপনযর কযভি আসভি চযি। য�যাঁিয রযজ বিি— কী আনন্দ! কী 

আনন্দ! কযি আসভি বিুন। আজ ঙখভে যনই যিমন। কছেপ 

বিি— যিযমযর যকবি খযবযর ঙচন্তয। এি খযও যকন? আঙম যিয 

কি কম যখভি ঙেব্ থযঙক। ব্যি বযবযঙজ আসভব যিযমযর সভগি 

েরকযঙর কথয বিভি। এিয জরুঙর ঙবষভি কথয বিভি চযি। 

িযরপর কছেপ বযঙক কথযগুঙি বভি।

সযপ বভি— বুেিযম। কথয বিভি আসুক। িভব কথয যশষ 

েভি যখভি যনভবয। কছেপ বভি ঙকিু যবযেঙন। যিয�ী যকযথযকযর। 

যিযভ�র জন্ ঙনভজভের ঙবষ খুইভিভিয। এখভনয যিয� যগি নয। 

ব্যিভক একেম যিয� করভব নয। কুভকয খুব �যভিয ব্যি। সযেসী 

ব্যি। ওভক সযেযে্ যকযভরয।

য�যাঁিয রযজয বভি— ঙঠক আভি কছেপ মশযই, আঙম নি মুভখর 

িযিয ঙগভিই যনব। যিয� যিয� করভবয নয। কথয বভি যে  ঙখ ও 

ব্যিয কী বভি।

।।পাঁচ।।

সপসেরযজয এবং ব্যি যনিযর কথযবযিসেয এরকম।

যবিযঙমন কুভিয— নমস্যর সপসে বযেযদুর সপসে যরেষ্ঠ, সপসেরেী য�যাঁিয 

মেযরযজ। আঙম একঙি অনুভরযধ ঙনভি আপনযর শরণযপন্ন েভিঙি। েযাঁ 

করভিন যকন স্যর, মুখ বন্ধ করুন। �ি কভর। ে্যাঁ, েয বিঙিিযম। 

আমযর বক্তব্ যপশ করযর আভগ আপনযভের পূবসে গঙরমযর কথয স্মরণ 

কঙরভি ঙেভি চযই। য�যাঁিয জযঙি বীভরর জযঙি ঙিি। আমযভের ব্যি 

সমযভজর নমস্ ব্যিরেী য�কঙবিযস মেযশভির কযভি শুভনঙিিযম —

যপযকযর মভধ্ যজযনযঙক যপযকয মযভির মভধ্ রুই।

ফুভির মভধ্ শযপিয আর শযভকর মভধ্ পুাঁই।।

পশুর মভধ্ ঙসংে আর সযভপর মভধ্ য�যাঁিয।

এরয েভিন মযন্গঙন্ যপন্নযম আগযভগযিয।।

য�যাঁিযভক সবযই �ি করি। ঙবরযি েণয তুভি েখন যেযাঁস 

করভিয, মযনুষ যিয যকযন িযর বযঘ-ঙসংে-েযঙি অঙদি �িভক যেি। 

ঙকন্তু কঙব গযঙেিযভিন ঙচরঙেন সমযন নযঙে েযি। যকযভনয এক কযরভণ 

য�যাঁিযর ঙবষ চভি যগি। ঙকন্তু যে য�যাঁিয রযজ, ঙবষ চভি যগভিও 

আপনযরয ঙক েযিতু নযঙক? আপনযরয যচষ্য করভি এখভনয পযভরন। 

আপনযরয আপনযভের পূবসে পুরুষভের ইিযে করুন, আপনযরয �যবনু 

আমরয এখভনয পযঙর।

য�যাঁিয— যমিয জ্যন ঙেওনযভিয যিযকরয, অভনকক্ণ যিয� যচভপ 

আঙি। েয বিযর বভি যেভিয।

যবিযঙমন— যসিয বিভিই এভসঙি। আমরয দু’�যই  এক পুকুভর 

থযঙক যসই আমযভের একঙি মযরি সুখ, আমরয দু’�যই কুভচয ঙচংঙি 

খযই— যস আনভন্দ �ভর ওভঠ বুক। পুকুর জভি ঙিন যজযিয রযজেযাঁস 

ঘুভর যবিযি, জভিভি য�উ তুভি পুকুর জুভি বঙৃষ্ যেযাঁিযগুঙি েভর 

পভি, েভর শযপিয ফুভি।

য�যাঁিয— আবযর কযব্ েভছে। আসি কথযিয যপভি যেি।

যবিযঙমন— এই পুকুর, এই সুখ, এই আনন্দ আর রইভব নয যগয 

সপসে মেযরযজ। আমযভের সবযইভক পুকুর িযিয েভি েভব।

য�যাঁিয— বভলেই ে’ি? যক করভব পুকুর িযিয? কছেপিয এভস 

এরকম একিয অিকু্ষুভণ কথয বভি যগি যসঙেন। তুঙমও যিয যেখঙি 

যসই কথযই কইভিয। কী বিভব ঙবস্যঙরি বি।

যবিযঙমন— য�যাঁিয রযজয, য�যাঁিয রযজয

শুনভি েঙে েযও

সব কথয বিঙি যিযমযি

ঙেংসয ভুভি েযও।

ব্যভিভের ঙেভক যিযভ�র েঙৃষ্ভি নয িযঙকভি বনু্ধর েঙৃষ্ভি 

িযকযও।

য�যাঁিয— হুম্ । িযকযিযম।

যবিযঙমন— িযেভি বিঙি। যিযমযভের ফুি যকযপযভরশন, মযভন 

পণূসে সেভেযঙগিয চযই।

য�যাঁিয— ওভক। ডযন।

।।ছয়।।

যেখয যগি য�যাঁিযরয সব প্যণযিযম করভি। এক যকযভণ জভিয 

েভি য�যর যবিয আর সভন্ধ্ভবিয পুকুভরর সব য�যাঁিযরয যেযাঁস 

যেযাঁস করভি। য�যাঁিযরয ব্যিযমও করভি। েণয যিযিযর ব্যিযম। 
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ঢ�োঁড়োদের মদ্যেও একজন তরুণ তুরককি ঢনতো ততরর হদে ঢেদে। ঢে 

ঢেন ঢ�োঁড়োদের ররিল েযেোর। ও কমোন্ড রেদছে — কুণ্ডরল পোকোও ... 

অমরন েবোই কুণ্ডরল পোরকদে েোদছে। আবোর বলদে রে্ো হও ... 

অমরন েবোই ঢেোজো হদে েোদছে। কমোন্ড রেদছে— আেমোন চদড়ো ... 

অমরন েবোই মোরিদত ঢেদহর রনদচর রেকিোে ভর রেদে মোথো েদমত 

উপদরর শরীরিো উপদরর রেদক, মোদন আকোশ পোদন ওঠোদছে। েোপ 

ফণো ঢতোলোর আদে ঢেিো কদর। অদনক ঢচষ্ো কদর শরীদরর রকেুিো 

খোড়ো করদত পোদর েরেও, রকন্তু মোথোিো চযেোপ্ো করদত পোদর নো। 

েখন রবষ রেল, তখন ফণো তুলদত পোরদতো, রকন্তু রবষ হোররদে 

প্রজদমের পর প্রজমে ঢকদি ঢেদে এখন ঢকোদনো রকদম মোথোিো 

তুলদত পোরদলও মোথোিো চযেোপ্ো কদর ফণো বোনোদত পোদর নো। 

ওদের ইনস্টোক্টর রনদজই পোদর নো ঢতো অনযেদের বলদব রক কদর! 

রকন্তু ঢফোঁে কদরো বলদল ঢজোদর ঢজোদর রনঃশ্োে ঢফদল শব্দ করদত 

পোরদে। ঢবঙোরমন আর ঢ�োঁড়ো েেকিোর মোদে মদ্যেই রমরিং কদর। 

এরো দু’জন, খোেযে ও খোেক মুদখোমরুখ বদে থোদক। এই দুরনেোে 

ভোই েবই হে। কচুপোতোর ঢলেদি দু চোরদি কযেোড়ো-ঢকদ্ো-ঢকঁদচো 

রোখো আদে। ওরো টুকিোক মুখ চোলোদছে। েপকিবোরহনী, ঢভকবোরহনী 

কত েরূ এরেদেদে তো রনদে আদলোচনো হে। কছেপও আদে মোদে 

মোদে। ওেব ঢখোলো ঢথদক মুখিো ঢবর কদর হু, হু, েব রঠক বদলই 

মুখিো ঢুরকদে ঢনে। জদল ঢতো অনযে অদনক প্রোণীই আদে, মোে, 

জদলর ঢপোকো, এরো কী করদব। ‘বোঁচোন বোঁরচ মোদরন মরর’। পুকুরিো 

ঢবোঁজোদনো হদল বযেোঙ, কছেপ, েোপ, এরো হেদতো ঢকউ ঢকউ অনযে 

জলোশদে ঢেদত পোরদত পোদর। রকন্তু মোদেরো পোরদব নো। েোপ 

এবং বযেোঙ আজ েবোর কথোই ভোবদে। আহো, আনন্দ। এখনই ঢতো 

আকোশ ঢথদক পুষ্পবরৃষ্ হওেো উরচত।

।।সাত।।

একটু েদূর, রপচ রোস্োে লরর েোরঁড়দে আদে, আর কুরড় পঁরচশ 

জন মজুর মোথোে ঝুরড় কদর মোরি ঢফলদে। পুকুর পোদড় কদেকজন 

ভদ্রদলোক েোরঁড়দে আদে। মরলিকদের ঢলোকজন ঢতো আদেই, এেোড়ো 

পোঞ্োরব-পোজোমো-জহর ঢকোি পরো ভঁরড়ওলো একিো ঢলোকও আদে। 

ঢচোদখ নীল চশমো পরো একিো েোট্োদেোট্ো ঢলোকও আদে।

বযেোঙগুদলো করদল কী, লম্ো লম্ো লম্ফ রেদত লোেদলো। একিো 

বযেোঙ করদলো কী ঢেোজো জহর ঢকোি পরো ঢলোকিোর কোঁদ্। ঢলোকিো— 

এ রক জ্োলো, পোলো বদল েররদে রেদতই আর একিো বযেোঙ ঢলোকিোর 

মোথোে। মরলিক বোরড়র ঢলোকগুদলোর েোদেও েোঁপোদত লোেদলো। 

একিো দুদিো নে, প ু ঢরো বযেোঙ বোরহনী। ঢবঙোরমন কুদচো একিো বড়েড় 

কচুপোতোর উপদর বদে রনদেকিশ রেদত লোেদলো।

জহর ঢকোি— হঠোৎ এযেোমো, রে রে এ কদর উঠদলো। আমোর েোদে 

বযেোঙ রহরে কদর রেদেদে ... আরম আর এখোদন থোকব নো। মরলিক 

বোরড়র ঢলোকজন বলল— বযেোদঙর এত েোহে হদে ঢেদে জোনতোম নো 

ঢতো! বড্ড জ্োলোতন করদে। মোরি ঢফলোর শ্ররমকদের বলল— ঢতোরো 

মোরি ঢফলদত থোক। আমরো ঘদর েোরছে। একেম ফোঁরক রেরব নো।

েোতরেদনর মদ্যে কোজ ঢশষ কদর রেদত হদব।

এবোর ঢ�োঁড়ো বোরহনীর ঢখলো শুরু হ’ল।

ঢ�োঁড়োগুদলো মোরি ঢফলো মজুদরর েোমদন রেদে ‘আেমোন চদড়ো’ 

বযেোেোমিো করদে। মোদন মোথোিো উপদরর রেদক তুলদে। আর ঢফোঁে 

ঢফোঁে শব্দ করদে।

শ্ররমকরো ভে ঢপদে ঢেল।

ওদের একজন েেকিোর থোদক। তোদক রেদে বলল— খুব েোদপর 

উপদ্রব। খোবোর জনযে কোমোই। প্রোণ ঢেদল খোদবোিো কী? েেকিোর বলল— 

েোপগুদলো ঢতো ঢ�োঁড়ো। ওদের রক রবষ হে নোরক ঢে ঢতোদের প্রোণ 

েোদব? কোজ করদত থোক। আর তক্ষুরণ একিো ঢ�োঁড়ো েেকিোদরর েোমদন 

ঢফোঁে কদর উঠদলো, েেকিোর ওদর বোবো বদল দু’পো রপেদন ঢেদতই 

কুটুে কদর কোমদড় রেল। েেকিোদরর পো ঢথদক রক্ত ঢবরুদত লোেদলো। 

েেকিোর ভদেই অজ্োন হদে ঢেল। মরলিকবোবদুের কোদে খবর ঢেল। 

মরলিক বোবুরো বলল— ভযেোদন চোরপদে তোড়োতোরড় হোেপোতোদল রনদে 

েো। ঢেোি হোেপোতোদলর ঢেোি ডোক্তোর বলল — ভরতকি হদে থোকুক, 

ঢেরখ ঢকমন থোদক, এখন ঢকোদনো ভদের রকেু ঢেখরে নো।

একরেন কোজ বন্ধ থোকোর পরই আবোর কোজ শুরু হ’ল। এবোর 

বযেোঙবোরহনীর ঢচদে ঢ�োঁড়ো বোরহনীর অযেোকশন ঢবরশ হদত লোেদলো। 

একবোর এর রেদক ঢতদড় েোে ঢকউ, আর একবোর অনযে কোরুর রেদক 

ঢতদড় েোে। জহর ঢকোি শ্ররমকদের বদল— েোঁরড়দে কী ঢেখরেে ঢর? 

লোরঠদপিো করদত পোররেে নো েোপগুদলোদক।

লোরঠর আঘোদত একরি ঢ�োঁড়ো জখম হে। তখন অনযে একরি 

ঢ�োঁড়ো ঢতদড় রেদে জহর ঢকোদির পোদে কোমড়োদনোর ঢচষ্ো কদর। 

রকন্তু জহর ঢকোদির পোদে রনিকোর জুদতো রেল। রবিতীে বোদরর 

ঢচষ্োে হোঁটুর একটু রনদচ কোমদড় ঢেে। উরন পোরলদে েোন। উরন 

আর গ্োমীণ হোেপোতোদল নে, ঢেোজো কলকোতোর বড় ঢবেরকোরর 

হোেপোতোদল।

খবরিো ‘কোদলর ডোক’ পররিকোর েম্োেদকর কোদে ঢেল। উরন 

এই ঢভোদজরহোদির মরলিক পুকুদর এদে েব খবর রনদে একিো 

প্ররতদবেন রলখদলন।

পুকুর ঢবোঁজোদনোর প্ররতবোে করল েপকিবোরহনী এবং ঢভকবোরহনী। 

েপকিেংশদন স্োনীে ঢনতো আহত। তোরপর আরও রবস্োররত। ওই 

পররিকোদতই একরি স্োনীে করবর একরি করবতো েোপো হ’ল— কী 

আশ্চেকি করল কোদল ঢ�োঁড়ো ্দর ফণো

ঢফোঁে ঢফোঁে শব্দ নোরক শুদন েবকিজনো

েপকি ও ঢভক জোরন অরহ ও নকুল

অথচ কী লীলো ঢেখ ঢেন ঢজোড়ো ফুল

েপকি ও ঢভক রমরল হইেো েমদবত

পুকুর বজুোদনোদত ঢেরখ বো্ো েোদন রত

্নযে ্নযে ঢ�োঁড়ো তুরম ্নযে ্নযে ঢভক

ইহো ঢেরখ মনদুষযের রফরুক রবদবক।

এই গ্োমযে পররিকোরি ঢচোদখ পড়ল একরি েণরবজ্োন েরমরতর। 

ওদের ঢলোকজন ঢেল ঢভোদজরহোদি। এরপর খবর কোেদজ েোপো 

হ’ল। রিরভর কযেোদমরোও ঢেল।

বযেোদঙরো এবং ঢ�োঁড়োরো ঢমোদিই কযেোদমরোে মুখ ঢেখোদলো নো। মুখ 

ঢেখোদনোর েরকোর কী?

মরলিক পুকুর ঢবোজোদনো ঢশষ অরব্দ বন্ধ হদে ঢেল।

েোপ-বযেোঙ-কছেপ-মোে-ঢকঁদচো-ঢতদচোখো মোে-শোমুক-গুেরল, 

শোপলো-েোঁরে-ঢশওলো রমদল েুদখ থোকদত লোেল।«
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এক েয আেছ েদশ। েসখানকার রাজা একটা গাধা। তার 
বুি�শুি� েনই। িক� উৎপাত আেছ েষােলা আনা। তােক িনেয় 

েদেশর মানুষ অিত�। গাধা মেন কের েস সব জােন। রাজয্ শাসন 

করেত জােন, নাচেত জােন, কিবতা িলখেত জােন, ছিব আঁকেত 

জােন। তা জানুক। েদেশর মানুষ তা িনেয় করেবটা কী! িক� গাধা 

যখন মেন কের েস গানও গাইেত জােন, তখন মহা গ�েগােলর 

বয্াপার। িদি�িদক ভের ওেঠ িবকট গদর্ভরািগণীেত। তা কী আর 

করা যােব। েদেশর েলােকই তােক রাজা বেল �মতায় এেনেছ। 

এখন মাশুল গুনেছ।

এ েদেশ একসময় মানুষ রাজাই িছল। েদেশর মানুেষরা আেগ 

চাষ আবাদ করত। িক� ধীের ধীের েদেশ মানুেষর সংখয্া বাড়েত 

লাগল। এক জেনর জিম তার েছেলেদর মেধয্ ভাগ হেয় যায়। 

এক েছেলর জিম আবার তর েছেলেদর মেধয্ ভাগ হয়, হােত পেড় 

থােক একটাই সি�। কাঁচকলা। েতা মানুেষরা িনেজেদর মেধয্ 

একটা সভা ডাকল। চাষবাস কের েতা আর চলেছ না। এখােন 

িশ� বানােত পারেল ভােলা হয়। অনয্ অেনক েদেশ এই িশ� 

হেয়েছ। কারখানা হয়। অেনেক কাজ পায়। েসই কারখানােক িঘের 

গেড় ওেঠ েলাকালয়, নানা ধরেনর েদাকান, বাজার হাট, ই�ল 

কেলজ। েমাট কথা একটা আধুিনক ��ল উ�ত েদশ। িক� হেলা 

কী, মানুেষর মেধয্ েকউ েকউ বলল, েদেশ উ�য়ন আনেত এবার 

মানুেষর বদেল গাধােক রাজা করেত হেব। মানুষেক নয়। ফেল 

যা হওয়ার তাই হেলা। এেদেশ েতমন উ�িত করা মুশিকল হেয় 

পড়ল। গাধা েতা িকছেুতই তা হেত েদেব না। েকননা েস ঘােস 

মুখ িদেয় চেল। কাঁচা শাকসি� খায়। ে�তখামার কেম েগেল তার 

আর তার ম�ী-সা�ী আর আমলা-গামলাও না েখেত েপেয় মরেব। 

কােজই িকছেুতই েস েদেশ িশ� ঢুকেত েদেব না, যােত েদেশর 

মানুেষর ভা  েলা হয়।

েসই েদেশ েযমন গাধা আেছ, েগারু, েভড়া, কুকুর, েবড়াল 

আেছ, েতমিন হনুমানও আেছ। তারা শারীিরক গঠেন মানুেষর 

িকছটুা কাছাকািছ, িক� েমােটই মানুষ নয়। বরং মানুষেক তারা 

খুব িহংেস কের।মানুেষর ঘেরর চােল অকারেণ দাপাদািপ কের, 

ে�েতর ফলন ন� কের, এমনিক মানুেষর বা�া চুির কের পালায়। 

গাধার সে� মানুেষর মতপাথর্েকয্র সময় েস �াভািবকভােব গাধার 

প� িনল। গাধা যত েচঁচায় আর গান গায়, এরা আরও েবিশ েচঁচায় 

আর ছিব আঁেক। ওই েয বললুম, হনুমােনরা মানুষ না হেয়ও 

মানুেষর সে� সামানয্ িমল আেছ, তাই তারা ভােব তারাও ছিব 

আঁকেত পাের, কিবতা িলখেত পাের, নাচেত পাের, গাইেত পাের, 

নাটক করেত পাের। তারা সদলবেল গাধার হেয় দল পািকেয় 

রাস্ায় েনেম পড়ল। মানুষ পড়ল মহা িবপেদ। এমন বয্াপার 

সয্াপার দাঁড়ােব তা েতা তারা ভােবিন। এবার কী হেব?

এর মেধয্ েদেশ একটা অসুখ এেলা। অসুখটার নাম কেরানা। 

তােত অেনক মানুষ অসু� হেয় পড়ল, মানুষ মারা েযেত লাগল। 

েদেশর রাজা গাধার েতা কেরানা হয় না। আহা, িছ িছ, তা েতন না 

হয়। নইেল েদশ চালােব েক!

আেগ বলা হয়িন, েদেশ গাধা হনুমান মানুষ ছাড়া আেরক 

রকেমর �াণী আেছ। তার নাম েগারু। তােদরও কারও কারও 

অসুখ করেলা। িক� তারা মেন করেলা তােদর মা েগামাতা তােদর 

র�া করেব, তাই তারা েকাে�েক এক অ�ত ওষুধ বার করেলা। 

বয্াপারটা খুব েঘ�ার। তারা িনেজেদর িহিস িশিশ-েবাতেল কের 

ধের েরেখ েখেত শুরু করেলা। তােতই নািক েরাগ হেব না।

গাধা রাজয্ চালাি�ল িনেজর মেতা। সাধারণ মানুেষর �াণ 

ও�াগত। েদেশ �া�য্বয্ব�া েভেঙ পেড়েছ। গাধার তােত কী আেস 

যায়? িক�ু না। েদেশ িশ�া েনই, তােত যিদ গাধার িকছ ুযায় আেস 

েতা গাধােক আর গাধা বলা েকন। েদেশ েকানও চাকির েনই। 

েদেশর মানুষ েখেত পাে� না, গাধার ে�েট ঘােসর সুখাদয্। তাহেল 

আর কীেসর িচ�া।

এই অব�ায় মানুেষরা আবার িমিটং ডাকেলা। তেব একটা 

কথা বেল রািখ, মানুেষর মেধয্ও দু’েটা দল িছল। একদল বিু�মান 

মানুষ। আেরক দল েবাকা মানুষ। তােদর মেধয্ খুব তকর্ হেলা। 

েবাকারা আর তকর্ করেব কী! িক� তারাও গাধার �ের �র িমিলেয় 

ঘয্াঁক ঘয্াঁক করেত লাগেলা, িনেজেদর ভােলা বুঝল না। তখন 

একজন মানুষ বলেলা— আিম এই গাধার রাজে� আর থাকব না। 

আিম বেন চললাম। ওখান েথেকই েদশ পালটােনার েচ�া করেবা। 

তার আেগ িফরব না। েতামােদর মেধয্ েকউ যােব আমার সে�?

সবাই মুখ চাওয়া-চাওিয় করেলা। েকউই পা বাড়ােত পারল 

না। না বিু�মান, না েবাকা। এমনটাই হয়। েদশ বদলােত চাওয়া 

খুব সাহেসর বয্াপার। গাধার অপশাসেনর হাত েথেক েদশেক 

বাঁচােত চাওয়া কম কথা না। এেত খুব মানিসক েজার লােগ। 

মানুেষর েদশ
ম �া �া �া   েস ন

গ�

অ�ন

সুদী� ম�ল



 210

বেুকর মেধয্ েজেদর আগুন লােগ। সবার েসটা থােক না। তাই 

শুরুটা করেত হয় একাই।

েসই মানুষটা বেল চেল েগল। বািক মানুেষরা বহু কে� িদন 

কাটােত লাগেলা। েদেশ খাদয্ েনই, ব�রু েনই, মাথা েগাঁজবার ঠাঁই 

েনই। তার ওপর এই মহামারী। কাতাের কাতাের মানুষ মরেছ, 

গাধার িকছ ুযাে� আসেছ না। মানুেষর কা�া তার ল�া দুই কান 

অবিধ েপৗছঁে� না। আর েসই সুেযােগ েগারুরা খুব েজাট বাঁধেত 

লাগেলা। গাধার হাত েথেক েদশটােক কী কের িছিনেয় েনওয়া যায়, 

েসই সুেযাগ খঁুজেত শুরু করেলা।

েদেশর মানুষও আর গাধােক িনেয় পারিছল না। গাধার রাজ� 

েথেক তারা মিু� চাইল। আবার িমিটং করেলা তারা। সবার মুেখ 

এক কথা। গাধােক রাজার গিদ েথেক সরােত হেব। েসটা কী কের 

স�ব? বিু�মান মানুেষরা বলেলা— ওই েয মানুষটা মুি� আনেব 

বেলচেল েগল, চেলা ওেক েডেক আিন।

েবাকা মানুেষর হাত বলেলা— আের দরূ, ও একটা পাগলা। 

ওর কথায় েকউ িব�াস কের নািক। গাধার হাত েথেক বাঁচেত 

আমােদর েগারুেক রাজা করা উিচত। ওরাই গাধােক েদশ েথেক 

তাড়ােব।

বিু�মান মানুেষরা িঠক বুঝেত পারিছল না িঠক কী করেব। 

এেককটা সময় আেস যখন মানুষ কী করেব না করেব বুঝেত পাের 

না। সব গ�েগাল হেয় যায়। এমন ডামােডােল কী িস�া� েনেব 

তার মাথায় আেস না। েস েবাবা হেয় থােক। েবাকা মানুেষরা েজাট 

েবেঁধ গাধােক গিদ েথেক হিটেয় িদেলা। তার জায়গায় িসংহাসেন 

বসােলা েগারুেক। েদেশ শুরু হেলা আেরক অ�কার সময়।

েগারু যখন রাজা হেলা, তখনও েদশ অসুেখ ভীষণ ভােবই 

আ�া�। গাধার মেতা, েগারুেদরও তােত িকছু যাে� আসেছ না। 

তােদর ওষুধ বলেত িশিশ িশিশ েগারুর িহিস। েদশেক বাঁচােনার 

বদেল তারা নতুন কের রাজ�াসাদ বানাে�। আর রা�ায় পেড় 

আেছ মানুেষর মৃতেদহ।

আর েসই মানুষটা. েসই মানুষটার কথা মেন আেছ? েয জ�েল 

চেল েগিছল? েসই েলাকটা জ�েল বেস অেনক কথা ভাবিছল। 

েদখিছল, েস েয জ�েল আেছ, েসটা জীবজ�েদর রাজ�। েসখােন 

রাজা িসংহ। তার রাজে� বেনর রাজা িঠকঠাক চলেছ। েস লুিকেয় 

সীমানা েপিরেয় েপিরেয় অনয্ অেনক েদেশ েগিছেলা। েসখােন 

মানুেষর রাজ�। মানুষই েসখােন মানুষেক িনেয় েদশ চালায়। 

েসখােন েতা েকানও গাধা-েগারুর রাজ� েনই!

আ�যর্ বয্াপার! মানুষিট ভা  েব, সব েদেশ মানুষই মানুেষর 

েদশ চালায়। আর তার েদশ চালায় গাধা-েগারুেত! এমনটা েতা 

হওয়া উিচত নয়। সব েদেশশুেন অেনক েভেবিচে� েস পুরেনা 

জ�েল িফ  ের এেলা। এেস েদখেলা, অ�ত বয্াপার। েসখােন এখন 

অেনক মানুষ। েলাকিটেক েদেখ তারা সম�ের বলেলা— তুিম 

এতিদন েকাথায় িছেল? এখােন এেস েতামােক খঁুেজ েপলাম না 

েতা?

েস অবাক হেয় বলেলা— আিম অনয্ জায়গায় িছলাম। িক� 

এ কী! েতামরা 

জ�েল েকন? তারা 

কাঁদেত কাঁদেত 

বলেলা— আমােদর 

েদেশ আর থাকা 

যায় না েগা। গাধার 

রাজে� েহাক আর 

েগারুর রাজে� 

েহাক, মানুেষর িদেক েকউ চায় না। আমরা না েখেয় মরিছলাম। 

আমােদর ধের ধের ওরা অতয্াচার কের েমের েফলিছেলা। তাই 

আমরা সকেল জ�েল পািলেয় এেসিছ। এখােনও বাঘ ভা�কু 

িসংহ আেছ, িক� তারা গাধা আর েগারুর মেতা নৃশংস নয়।

মানুষিট বলেলা— অেনক িদন লাগেলা েতামােদর এটা 

বুঝেত। যাই েহাক, একিদন িঠক বুঝেব আিম জানতাম। িব�াস 

করতাম। এখন চেলা আমার সে�। গাধার দল েতা েশষ, এবার 

েগারুর দলেক ঘােড় েজায়াল িদেয় জ� করেত হেব, ওটাই 

ওেদর েযাগয্ কাজ। আর, মানুেষর রাজয্শাসন করেব মানুষ, 

জ�ু নয়।

তখন সবাই চুিপ চুিপ মানুষটার সে� জ�ল েথেক েবর 

হেলা। েদেশর রাজয্ েগারু তখন রাজ�াসােদ আেয়স কের 

ঘুেমাে�। �হরীর দলও ঘুম�। েদেশ েতা েকানও মানুষ 

েনই! সব জ�েল পািলেয়েছ। বাঁচা েগেছ। এখন আর 

ভয়টা কীেসর? েসই সুেযােগ িতনজন মানুষ িগেয় তার 

ঘােড় েজায়াল চািপেয় িদেলা। েগারুর তখন কী িচৎকার 

হা�া, হা�া ও মা�া ও বা�া বেল। িক� েচঁচােল কী হেব, 

মানুেষর হােত েস এখন ব�ী। চতুর্িদক িদেয় েদেশ ঢুেক 

পড়েছ মানুেষর দল। েগারুরা েসই েজাটব� মানুেষর সামেন 

দাঁড়ােতই পারেলা না। হা�া হা�া বা�া মা�া বেল েলজ 

তুেল েদৗেড় পালােলা।

সবাই তখন জেয়র আনে� আ�হারা। তারা চাইেলা 

িবজেয়াৎসব করেত। িক� তােদর েনতা েসই মানুষিট বলেলা, 

এতিদন জ�েল িছেল েতা িছেল। এখন িফেরেছা, সবাই মেখাশ 

পেরা। ওই েগারুেদর মেতা অসুখটােকও শােয়�া করেত হেব। 

আমােদর মেধয্ যারা ৈব�ািনক ও িচিকৎসক, তারা েরােগর িটকা 

আর ওষুেধর েখাঁেজ চটপট গেবষণা করেত শুরু কেরা। েদ  েশর 

অসুেখ ও দািরে�য্ যারা অসহায়, তার দায়ও মানুষই েনেব।

মানুেষর মেধয্ েথেক রব উঠেলা— তেব তুিমই আমােদর নতুন 

রাজা। এই েদশ এখন েতামার রাজ�।

েলাকিট উ�র িদল— না, আমার না, এেদশ এখন মানুেষর 

রাজ�। আিম রাজা নই, এেদশ আমােদর সবার। েকানও গাধা বা 

েগারু নয়, এই েদশেক আমরা মানুেষরা সবাই িমেলই সু�র সু� 

সুিশি�ত একটা েদশ িহেসেব গেড় তুলেবা। এই েহাক আমােদর 

অ�ীকার।

মানুেষর কােছ মানুেষর অ�ীকার।



 211

ৈচে�র আগুেন বনময় েপাড়া ঘাস। িখেদ বেড়া পািজ। 

�াণবািজ েরেখ মা-র িনেষধ অমানয্ কের পইপই বারণ না-

েমেন এলাকা ছািড়েয় েবজায় েকৗতূহল েচেপ েলাভনীয় 

কিচকিচ ঘাস খােব বেল নাবালক হিরণশাবক গভীর জ�েল 

ঢুেক কুটুসকাটুস ঘাস কাটেত থােক। দু-েচায়ােলর যতটা হা, 

তার েচেয়ও চওড়া কের েমৗরেস খাে� ঘাস। েচাত-দুপুের বেড়া 

অসহায় িনজর্ন েঘার।

এমন সময় হাের ের ের কের হঠাৎ েতেড় হালুমহুলুম 

শে� সা�াৎ যম— নাদুসনুদুস এক েসাম� বাঘ মুেখ িমি� 

হািস। িশকােরর আেগ, নৃশংস হেলও, বােঘর মুেখর হািস 

িক� চমৎকার— িজম করেবট িঠক ল�য্ কেরেছন।

হিরণ বুেঝেছ তার িন�ার কম। েকানও পির�াণ েনই। 

বাঁচার েকানও পথ েনই। মৃতুয্ অিনবাযর্। এই আেছ েতা, এই 

েশষ। কড়মড় কের েখেয় েনেব বাঘ, মুহূেতর্ বােঘর েপেট। 

কত িহেতাপেদশ, কত সাবধানবাণী, কত িনেষধা�ার 

েবিড় অমানয্ কের মােক অব�া কের আজ িনি�ত মৃতুয্র 

মুেখামুিখ। মা-র কথা না-েশানার ফল েতা ভুগেতই হেব। 

বাঁচার েকানও পথ েনই েজেনই উপযাচক হেয় েকৗশল কের 

হািসমুেখ শাবক বেল ‘গুড মিনর্ং বাঘমামা’।

কুিপত বাঘ বেল, ‘ঘুঘুর দুপুের মিনর্ং িক ের হতভাগা! 

গরেম চামড়া �লেছ তােপ আর ভােপ, বেল িকনা গুড, 

আবার মিনর্ং!

‘না, মােন, েতামার সােথ �থম সা�াৎ িকনা। তাই’।

‘তা, েকান্  সুবােদ আিম েতার মামা হলাম’?

‘আমার মা বেলেছন, ‘বাঘমামা’।

‘তার মােন, েতার মা আমার েবান’?

‘স�েকর্ েতা তাই হয় বাঘমামা’।

‘আমার িখেদয় েপট কঁুই কঁুই করেছ। সকাল েথেক েপেট 

দানাপািন েনই, আর তুই এিল মশকরা করেত! আয়, েতােক 

খাই’।

হিরেণর েতা আ�ারাম খাঁচাছাড়া। পিরণিত জােন েস। 

মামা পাতােনােতও কাজ হেলা না েদেখ হিরণ বেল, ‘খােব 

আমােক?’ েবশ েতা, খাও। তেব, বলিছলাম িক মামা, 

আমার এমন টানাটানা েচাখ — কিব িলেখেছন, পড়িন, 

‘হিরণেচাখ’! আমার িশংেজাড়া েদেখা! কত িশ�ী কত 

ভা�র কত �পিত েদেখ হার মােন! তুিলেত, কারুকােজ, 

চারুকােজ, ভা�েযর্, �াপেতয্— আমােদর িশং তােদর কােছ 

মহামূলয্। ধনীরা ঘর সাজায়, ৈশলীেত ভরপুর।’

‘এই থাম। িখেদর সময় কিব িশ�ী �পিত ভা�র— 

ইয়ারিক িদি�স?’

‘না, মােন, বলিছলাম িক, আিম েতা চুেনাপঁুিট— েতামার 

�ীেতাদর’।

‘মারব থা�ড়, উেড় পড়িব বহুদূর। মশকরা হে�? 

�ীেতাদর! মােন িক এসেবর? কী বাংলা িশেখিছস, অয্াঁ!’

‘আহা হা, চটছ েকন? েতামার িবশাল বপু, জালার মেতা 

েপট। একেবলায় তুিম চি�শ েকিজ মাংস েখেত পােরা, মা 

বেলেছ। আর আমার টুকুন মাংেস কী হেব েতামার! �শা� 

মহাসাগের একঝু িড় মািট েফলেল সাগেরর কী যায় আেস 

বেলা! আমােক েখেয় েতামার িখেদর িনবৃি� হেব, নািক 

েতামার হােড় বাতাস লাগেব?’

‘এসব যুি�তে�া ওজর-আপি� সব েকৗশল েতার, 

পালাবার ধা�া। ওসব ফি�িফিকের আিম ভুলিছ না 

চাঁদু! আিম অেনক বুেড়া শািলক, খাঁচা আিম িচিন। ওসব 

কাবয্কথায় ভিব ভুলবার নয়’।

‘েতা এই িশংেজাড়া এই বনবীিথকায় েবওয়ািরশ পেড় 

থাকেব বাঘমামা! পৃিথবীর েকানও কােজ লাগেব না! এ 

েতামার েকমন িবচার!’

‘তা, েতার েকান্  টনটন করেছ, অয্াঁ? েয থােক না, তার 

�ৃিতও থােক না। তুই না-থাকেল েতার হাড়েগাড়-িশং কী 

বুি�যর্সয্
অ ম ল   ক র

গ�

অ�ন

স�য় কািমলয্া
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হেব, েতার কী দরকার’।

‘না, মােন, বলিছলাম িক’!

‘েফর কথা?’

‘না, বলিছলাম িক, আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তার 

ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তার ঠাকুরদার 

ঠাকুরদা, তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তার...’

‘এই েবয়াদপ, থাম। থাম বলিছ। িখেদর মুেখ 

ঠাকুরদােদর েচা�গুি�র িপি� চটকােত েতােক েক বেলেছ, 

শুিন? েক েচেয়েছ তােদর িহেসব? ধান ভানেত কীেসর 

এত িশেবর গীত? কারা তারা েতার েচা�গুি�র ঠাকুরদারা’?

‘আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা হেলা েগাদা বাংলায় েমাষ, 

শু� বাংলায় মিহষ।’

‘েফর বাংলা েশখািছস ব�াত’?

‘তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা হেলা গ�ার। িবশাল েদহ 

তার। ব  েল না, মাির েতা গ�ার।’

‘আবার কথা�র! দাঁড়া, এবার েতােক িচিবেয় খাবই’।

‘আহা রেসা। বলিছ েতা। তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা হেলা 

িহেপাপেটমাস’।

‘িক মাস’?

‘িহেপাপেটমাস। বাংলায় যােক বেল জলহ�ী’।

‘েতা, েতােক বাংলা বাদ িদেয় ইংেরিজেত বলেত েক 

বেলেছ, ভুত’।

‘তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা..., ভূেতর কথা যিদ তুলেল, 

তেব তার কথা না-হয় পের বলিছ। তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা 

হেলা শু� ভাষায়, আই িমন, ভােলা বাংলায়, হ�ী, মােন 

হািত। হািতর অয্া�েড়া শঁুড়, েগাদা েগাদা পা, েছা� দুেটা 

েচাখ, েছা� একটা লয্াজ, িবশাল দুেটা দাঁত...’

‘এই পািজ, ন�ার! হািতর রচনা িলখিছস মেন হে�! 

েস থােক েকাথায়, তাই বল’!

‘তাই েতা বলিছ। েস �িতিদন ে�কফা� কের একটন 

সবিজ, েপট পুের েখেয় েনয় ডুিবেয় কবিজ।’

‘বিলস িক ের!’ ৈদতয্দােনা!’

‘বলিছ িক তেব, তাই েশােনা। আমার েতা শরীরহীন 

শরীর। আিম েতা েরাগা এক েমামবািত, সামানয্ বুেকর 

ছািত। তুিম েতা মাংসেখেকা। আমােক খাওয়া মােন 

পশুেদর অপমান।’

‘তা হেল’?

‘তা হেল, হািত খাও। তার এক-একটা পা েখ  েল েতামার 

একেবলা েপট ভের যােব। রিসেয় শুধু চারটা পা েখেয় তুিম 

দু’িদন িনি�ি�। তারপর িবশাল েদহ হািতর। হ�াখােনক 

চেল যােব েবাধহয়’।

‘তাই? েতা হািত থােক েকাথায়’?

‘চেলা, েতামােক পথ েদিখেয় িনেয় যাই’।

‘হয্াঁ, ওসব চাতুির ছােড়া। েতামােক ছাড়ান িদেল তুিম 

পগারপার হেব একছুেট’।

‘আিম েছেলমানুষ। ছুেট েতামার সােথ পারব েকন? তুিম 

েতা, মা বেলেছ, একলােফ বােরাহাত েযেত পােরা’।

‘বেলেছ বুিঝ! েতার মা-র েবশ বুি� বেট। তা হেল...’

‘িঠক আেছ, এক কাজ কেরা। েতামার যখন এত ভয়, 

এত অিব�াস, চেলা, েতামার িপেঠ চেড় পথ েদিখেয় 

েতামােক িনেয় যাই, েযখােন হি�শাবক, যােদর বেল করভ, 

আর হি�র বৃংহন, আর...’

েফর দুেবর্াধয্ দুরূহ বাংলা আওড়াি�স ল�ীছাড়া! চল 

েদিখ, েকাথায়  থােক হািতরা।

বােঘর িপেঠ সওয়ার হেয় হিরণশাবক। িততিল ফিড়ং, 

দু-একটা শািলকছানা-চড়ুই কােছ আেস, হােস, মজা মাের। 

কী েভেব চেলও যায়। েছােটাবেড়া বাতােস েভেস েভেস 

ভাঁজ মাের হিরণ, পথ   েখাঁেজ বাঁচার জনয্ �াণ মুেঠায় 

িনেয়। ওিদেক রেয়েছ মা-বাবার বকুিন। েস না-হয় সইেব। 

অপরাধ করেল শাি� েতা েপেতই হেব। বেনর পশুপািখ 

এসব কা� েদেখ িব�েয় হা হেয় যায়। শাবেকর ‘কী হনু 

ের’ েগােছর আ��সাদ। একবার ডানিপেল েফর বামিপেল 

করেত করেত বােঘর েতা িপেল চমকাবার েজা। বাঘেক েহট 

েহট করেত করেত সওয়ার শাবক অকারেণ হাঁিটেয় হাঁিটেয় 

ে�াশ ে�াশ যত ‘এেগায়, পথও এিগেয় এিগেয় যায়, েপছন 

েপছন আেসও েস পথ। পথ মািড়েয়, �া�-�া�-অবস� 

কের অবেশেষ বাঘেক হািতর পােলর খ�ের এেন েফেল 

হিরণশাবক।

‘বাঘমামা, ওই েয েতামার খাদয্। হািতেদর আ�ানা। 

যাও, খাও। আমােক এবার েযেত দাও।’

হালুম   হুলুম আর বৃংহেন চ�র জমজমাট। শঁুেড় চিড়েয় 

হািতর দল আছাড় েমের বােঘর দফারফা কেরেছ িকনা 

হিরণশাবেকর েচাখ েমেল েদখার আর তখন সময় িছল না।

মেন মেন হিরণশাবক মুচিক েহেস মা-র বাণী �রণ কের 

‘কীিতর্ যসয্ স জীবিত’।
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তার নাম ভুবন। ভুবন েতা হেয়েছ কী? তার বুি�শুি� 
েনই।কতজেনর নাম ভুবন হয়। এ গাঁেয় অেনক ভুবন আেছ। 

তােদর একজেনর বয়স দশ েপিরেয় এগােরা, আর একজেনর 

বয়স আিশ েপিরেয় অ�ািশ। আিশ েপিরেয় িযিন আেটর িপেঠ 

আট অ�ািশ, িতিন গাঁেয় িফেরেছন এই ক’িদন মা�, ছ’মাসও 

হেব না। আরও ভুবেনর একজন েচার। মােঝ মােঝ েজল েখেট 

আেস। একজন ডাকাত। ভুবন িসং নােম হাের ের ের কের 

ডাকািত কের আেস। না আেস না। েস থােক হাঁসপাহািড়র 

জ�েল। পাহােড়র গুহায়। েফের হয়ত বছের

একবার। ক’িদন েথেক আবার ধাঁ। একজন ভুবন মা�ার। 

সকেলই তােক এিড়েয় চেল। েদখা হেলই বানান িজে�স 

কের, ‘হয্াঁ, বেলা েদিখ আমে�লা বানান কী ?’

‘বেলা েদিখ েলফেটনয্া� বানান কী ?’

‘এই বল েদিখ ১৯ গুিণতক ২৩ কত হয়?’

‘এ �াস িব েহাল ে�য্ায়ার সমান কত ?’

িক� বুেড়া ভুবেনর এসব ঝােমলা েনই। ভুবন ঘুের 

এেসেছন বুেড়া ভুবন সাঁতরা। সে�েবলায় ভুবন

সাঁতরা কত রকম কথা বেলন। গাঁ েথেক এক সাকর্ােসর 

দেলর সে� িতিন যখন চেল িগেয়িছেলন, বয়স বােরা েতেরা। 

তারপর কত জায়গায় ঘুেরেছন সাকর্ােসর দেলর সে�, একটা 

হািত আর একটা বােঘর সে� তাঁর খুব ব�ু� হেয় িগেয়িছল।

�ােমর নাম ভুবনপুর। এখােন বন আেছ, পাহাড় আেছ, 

বেনর িভতের খরেগাশ, হিরণ আেছ। বাঘ েনই।

তেব বােঘর মেতা েদখেত গুলবাঘা আেছ। মােঝ মােঝ 

তারা অেনক রাে� গে� এেস হানা েদয়।

হাঁস মুরিগ িশকার কের িফের যায়। বুেড়া ভুবন সাঁতরা 

বেল, ‘িখেদ েপেল আসেব, হািতর দল আেস

েকন ?’

‘হুঁ, িখেদ েপেল েনেম আেস দলমা পাহাড় েথেক।’

বুেড়া ভুবন, ভুবেনর ভুবন বেল, সাকর্ােসর বাঘ িসংহ 

েছেড় েদওয়া হেলা আইন হেত। িক� বাঘ েযেতই চায় না। 

বােঘর নাম ভুবন  
অ ম র   িম �

গ�

অ�ন

েদবনাথ ন�ী

বেনর কথা ভুেল েগেছ, বন েদেখ তার ভয় করেত লাগল। 

িশকার করেত ভুেল েগেছ, খােব কী। তখন বােঘর ব�ু ভুবন 

সাঁতরা বােঘর সে� বেন েগল। বাঘেক েচনােত লাগল বেনর 

গাছ, বেনর পাহাড়, গুহা। িক� অসুিবেধ হেলা অনয্ জায়গায়, 

খাওয়া হেব কী? বাঘ বলেত লাগল, ‘জীব হতয্া করব না, িক� 

মাংস ছাড়া খােবা কী, িশকার করেত জািন না।’

‘তারপর কী হেলা ?’ এগােরা বছেরর ভুবন, �াস ফাইেভর 

প�ম ভুবন িজে�স করল।

ভুবন সাঁতরা বেল, ‘তারপর েতা জািনেন, আিম েতা চেল 

এলাম একা একা, বাঘু েকাথায় েগল এক

রাি�ের, বুঝেত পারলাম না।’

২

‘তােক েফেল এেল ?’

‘হয্াঁ, স�ােল ঘুম েভেঙ েদিখ েস েনই।’

‘েনই!’ �াস ফাইেভর ভুবন অবাক, ‘েনই, না বেল েগল 

েকাথায় ?’

‘মেন হয় েকউ তােক েডেক িনেয় েগেছ।’ বুেড়া ভুবন 

সাঁতরা বলল।

‘েক ডাকল ?’

‘আর একটা বাঘ হেব।’ বলল ভুবন সাঁতরা। অ�ািশর 

ভুবন।

তাহেল গ� েশষ? িপছন েথেক আর একজন িজে�স 

কের। েস হেলা ভুবন েচার। েচােরর কাজ মাঝ রাি�ের। সে�র 

সময় তার অবসর। তার উপর আজ রিববার। এইিদন েচােরর 

িব�াম। ছুিট। েসও এেসিছল ভুবন সাঁতরার কথা শুনেত। 

আকােশ তারা ফুেটেছ। চাঁদ উঠেত একটু েদির। তারার আেলায়

গ� হি�ল। িক� বাঘটা চেল েযেত গ� েথেম েগল। েচার 

ভুবন বলল, ‘বাঘটা চুির হেয় েগেছ।’

‘চুির!’ �াস ফাইেভর ভুবন বলল, ‘বাঘ চুির হেব কী কের, 

শাগ ২৬
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বাঘ চুির কের করেব কী?’

ভুবন েচার বলল, ‘সব িকছুই 

চুির হয়, বাঘও, েচারাই বাঘ িবি� 

হয় অেনক দােম। ‘েকাথায় িবি� 

হয় ?’ একজন িজে�স করল। 

েস শা� ভুবন। িনরীহ ভুবন। েস 

চাষবাস কের খায়।

কােরার সে� ঝগড়া কের 

না। েকউ যিদ তার কাছ েথেক 

ধার িনেয় েফরত না েদয়, েস 

তােক এিড়েয় চেল। এত�েণ েস 

একিট কথাও বেলিন। িজে�স 

করল তাই একিট কথা। তা শুেন 

েচার ভুবন বলল, ‘েচারাবাজাের, 

েসখােন সব েচারাই মাল, বাঘ 

েসখােন চালান হেয় েগেছ িঠক।’

তখন আর একজন ঢয্াঙা 

মেতা েলাক িজে�স করল, ‘ এই 

ভুবন বাঘ বানান কী?’

�াস ফাইেভর ভুবন বলল, ‘ইংেরিজ না বাংলা ?’

‘দুেটাই।’ মা�ার ভুবন বলল, ‘বােঘর আরও নাম আেছ, 

বয্া�, শাদূর্ল, বল বানান।’

‘কত ন�র?’ িজে�স করল বুেড়া ভুবন। েস েবিশদূর 

েলখাপড়া কেরিন। েসেভেন যখন পড়ত তখনই সাকর্াস পািটর্র 

সে� পািলেয় িগেয়িছল। তারপর যা িশেখেছ, বাংলা, ইংেরিজ, 

িহি�, েতলুগু, গিণত, ভুেগাল সব সাকর্াস পািটর্েত েথেকই এক 

একজেনর কােছ। বােঘর কােছও িশেখেছ গজর্ন করা।

মা�াির তার পছ� হেলা না। মা�ার ভুবন বলল, ‘দশ।’

ভুবন েঘারা ভুবন বলল, ‘না ফুল মাকর্স একেশা।’

৩

‘তাই হেব।’ মা�ার ভুবন বলল, ‘ন�র িদেলই হেলা।’

তখন েছা� ভুবন, �াস ফাইেভর ভুবন বানান বেল িদল। 

টাইগার বানান েতা জলভাত। েস িঠক উ�র িদেতই ভুবেনর 

ভুবন মােন বুেড়া ভুবন বলল, ‘দাও একেশা।’

‘িদলাম একেশায় একেশা।’ মা�ার ভুবন বলল।

মাথা েদালায় ভুবেনর ভুবন, ‘তা হেব না, একেশা টাকার 

ম�া িনেয় এস, সকেল খােব।’

মা�ার িবপেদ পেড় েগল। ন�র মােন টাকা তা েক জানত? 

ভুবেনর ভুবন তােক ডাকল কােছ। কােন মুখ িদেয় িজে�স 

করল, বাঘ মােন টাইগার, আ�া েতলুগু ভাষায় টাইগার মােন 

কী? মা�ার ভুবন ভয় েপেয় েগল। সকেলর সামেন যিদ বুেড়া 

তােক িজে�স কের িবপদ। েস জােন না। তার েচেয় ম�া 

িনেয় আসা ভােলা। েচার ভুবন বলল, ‘মা�ারদাদা, আিম এেন 

িদি� ময়রা ভুবেনর েদাকান েথেক ম�া।’

‘চুির করিবেন েতা।’ িজে�স করল েগেছা ভুবন। তার 

মেতা গােছ উঠেত েকউ পাের না। সরসর কের তালগােছ উেঠ 

যায়, ধরধর কের শালগােছ েচেপ বেস। কাঁঠাল আেমর েতা 

কথাই েনই। েচার ভুবন তার কথায় কুি�ত হেলা না, বলল, 

‘না, আজ রিববার, আজ আমার ছুিট, সবাই জােন তা, আর 

ভুবেনর িমঠাই ভুবন চুির কের না।’

মা�ার ভুবন তার হােত একেশা টাকা িদল। িক� েস 

ভাবিছল েছাট ভুবন বা �াস ফাইেভর ভুবনেক েস �ােস জ� 

করেব। েলফেটনয্া� বানান িজে�স করেব। ভুবেনর ভুবন 

বলল, ‘বাঘটা আমােক না বেল চেল েগল, এই দুঃখ আমার এ 

জীবেন যােব না।’

‘তুিম বােঘর ভাষা বুঝেত ?’ প�ম ভুবন িজে�স কের।

না বুঝেল বােঘর সে� ব�ু� হেলা কী কের ? ভুবেনর 

ভুবন বলল।

‘বােঘর ভাষা েকমিন?’ প�ম ভুবন িজে�স কের।

‘তােদর ভাষায় বাঘ মােন মানুষ, মানুষ মােন বাঘ।’ বুেড়া 

ভুবন বলল।

প�ম বলল, ‘তারা মানুষেক ভয় কের ?’

ভুবেনর ভুবন বেল, ‘আমােক ভােলাবাসত খুব, গা েচেট 

িদত।’

‘সিতয্ ?’

৪

‘সিতয্, আমরা গলা জিড়েয় ঘুেমাতাম, েসিদন শুধু গলা 

জড়াইিন, খুব গরম পেড়িছল েতা, তখন েস

পািলেয় েগল।’ ভুবেনর ভুবন বুেড়া ভুবন বলল।

‘েস পালােলা েকন?’ প�ম ভুবন িজে�স কের।

‘তা েতা আিম জািনেন, জ�েল কত খুঁজলাম, ডাকলাম 

বাঘু বাঘু কের, সাড়া িদল না েকউ।’

তখন শা� ভুবন বলল, ‘েকউ তােক িনেয় েগেছ?’
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‘যােব েকন েস?’ িজে�স করল বুেড়া ভুবন। তারপর 

িনেজই উ�র েদয়, ‘েকন েগল তা েতা আিম

জািনেন, িক� েস আমাের েছেড় আেছ েকমেন, আহাের 

বাঘু আমার।’

চাঁদ উঠল তখন গগেন। েচার ভুবন ছুটেত ছুটেত ম�া িনেয় 

এল। সকেলর িভতের তা িবিল করল মা�ার ভুবন। মা�ার 

েযেত পােরিন। তার ভয় করিছল চেল েযেত, তখন যিদ বুেড়া 

ভুবন প�ম ে�িণর ভুবনেক িশিখেয় েদয় েতলুগুেত বাঘেক কী 

বলা হয়, তািমেলই বা কী বলা হয়। িহি�েত েশর, এইটুকু জােন 

মা�ার ভুবন। তার মােন েবাঝা যাে� সকেল সব জােন না। 

সকেলই িকছু িকছু জােন।

সকেল িমেল হয়ত সবটা জানা হয়। মা�ার ভাবিছল, 

েলাকেক ধের ধের উিনেশর নামতা, বটগােছর ইংেরিজ, ভারেতর 

দি�ণ িদেক কী আেছ– এসব িজে�স করা ব� করেব। এরপর 

চািষ ভুবন হয়ত তােক িজে�স করেব, কত ধােন কত চাল হয় 

বেলা েদিখ মা�ার।

বেুড়া ভুবন মােন ভুবেনর ভুবন বলল, ‘বাঘু ভুবন, মােন 

সাকর্ােসর েসই বয্� আর আিম বেনর ফলমূল েখেয় ক’িদন 

িছলাম।’

‘বােঘ ফলমূল খায় ?’ মা�ার ভেয় ভেয় িজে�স করল।

‘িশকার করেত ভুেল েগেল তাই েতা করেব।’ বলল বুেড়া 

ভুবেনর ভুবন।

‘তা হেত পাের।’ মা�ার ভুবন মাথা েদালায়, ‘হেত পাের, 

হেতই পাের।’

‘জ�েল িক জ� িছল না িশকােরর মেতা?’ েচার ভুবন 

িজে�স কের।

‘িছল, একিদন একটা খরেগাশ আমােদর সামেন িদেয় চেল 

েগল, বাঘু েদখল, িকছুই করল না, বরং বলল, কী সু�র জীবটা, 

কথা বলেত ইে� হেলা, িক� দাঁড়ােলা না।’

েচার বলল, ‘দয্ােখা ভুবন ঠাকুদর্া, উিন মােন েতামার বাঘু 

চুির হেয় েগেছ।’

চমেক উঠল বেুড়া ভুবন, বলল, ‘চুির হেয় েগেছ, কী কের 

চুির হেলা?’

েচার বলল, ‘বাঘ চুিরর কথা েশানা যায় না েতমন, তেব হয়িন 

েয তা নয়, এই েয েতামার বাঘু চুির হেলা।

৫

‘কী কের চুির হেলা?’ িজে�স করল মা�ার ভুবন।

‘তুিমই বেলা সয্ার ভুবন, তুিম মা�ার বেট, কত িকছ ুজােনা, 

বলেত েগেল সব জােনা।’

মা�ার িজে�স করল, ‘তুিমই বেলা কী কের বাঘুের চুির 

করেত।’

‘করতাম না, বাঘ েদখেল আমার ভয় কের।’ েচার বেল।

‘বাঘ েদখেল েকাথায়?’

‘েদিখ নাই েতা” েচার বলল, ‘িক� েদিখ যিদ, আিম মুে�া 

যাব ঠাকু�া।’

তখন চাঁদ উঠল। চাঁেদর সে� েমঘ উঠল। েগেছা ভুবন বলল, 

‘বিৃ� হেব।’

‘কী কের বুঝিল?’ েচার িজে�স করল।

‘বাতােস েমঘ েমঘ গ�।’ েচার বলল।

বুেড়া ভুবন বলল, ‘মেন হয় বাঘু �মশ বাঘ হেয় যাি�ল 

জ�েল, তার মেন পেড় যাি�ল েছাটেবলার কথা, জ�েলই 

জ� হেয়িছল তার, েসই কথা বলিছল আমােক, িক� 

েস িশকার করেত জানত না, নানা �াণীর সে� সাকর্ােস 

কািটেয়েছ, তােদর সে� তার ভােলাবাসা জে� িগেয়িছল, 

িক� মাংস ভােলাবাসত, হািতর মেতা লতাপাতা, কলাগাছ 

েখেত ভােলাবাসত না, জ�েল এেস তার মােয়র কথা মেন 

পড়িছল, েস বলত তােক, জ�ল েথেক তােক চুির কের 

সাকর্ােস িবি� কের েদওয়া হেয়িছল।’

‘আিম জীবজ� চুির কিরিন েকােনািদন।’ েচার ভুবন বলল, 

‘িক� েতামার বাঘু চুির হেয় েগেছ আবার, অেনেক বাঘ েপােষ, 

গলায় িশকল িদেয় বাগােন েবঁেধ রােখ, আিম চুির করেত িগেয় 

বােঘর ভেয় পািলেয় এেসিছ, এমন তার গজর্ন।’

‘আহাের।’ শা� ভুবন বলল।

মা�ার ভুবন বলল, ‘ধরা পড়েল শাি� হেব, বনয্�াণী েপাষা 

িনেষধ আেছ।’

এমিন কথা চলেত লাগল অ�কাের। কখেনা চাঁেদর আেলা 

এেস অ�কার ধুেয় েদয়। কখেনা েমঘ এেস চাঁেদর আেলা 

েঢেক েদয়। তারপর কথা েশষ হয়। সকেল িনেজর বািড় েফের 

িঝরিঝের বৃি� আর� হেলা। বৃি�র দরকার। অেনকিদন বৃি� হয়িন 

এই �ােম, জ�েল, �া�ের। সকেল বৃি�েত িভজেত িভজেত 

িফরেত লাগল। েসিদন অেনক রাে� ঘুম ভাঙল প�ম ভুবেনর। 

তারপর েচার ভুবন, শা� ভুবন, েগেছা ভুবন, মা�ার ভুবেনর ঘুম 

ভাঙল। েকন ঘুম ভাঙল? গাঁেয়র পােশ জ�ল েথেক বােঘর ডাক 

েভেস আসেছ। েস িক গজর্ন। েযন আকাশ েভেঙ পড়েছ। সকেল 

ঘেরর িভতর থাকল। জ�ল েথেক বাঘ েলাকালেয় ঢুেক পড়ল িক 

না েকউ জােন না। তারপর এক সময় গজর্ন েথেম েগল। চাঁেদর 

আেলার িভতের �াম ভুবনপুর ঘুিমেয় পড়ল। পরিদন স�ােল 

ঘুম ভাঙেতই িঝরিঝের বৃি�র িভতের।

৬

প�ম ভুবন ছটুল বুেড়া ভুবেনর কােছ। েদখল বুেড়ার ঘেরর 

আগল েখালা। েস ঘেরর িভতের ঢুেক েগল। েদখল বুেড়া েনই। 

েনই েতা এই সকােল েগল েকাথায় ঠাকুদর্া?

�ােমর মানুষ, ভুবেনরা সকেল এল। বুেড়ােক িক িনেয় েগল 

বাঘু। বুেড়ােক িনেতই এেসিছল তার ব�ু বাঘু। েকউ েকউ বলল, 

রাি�ের বাঘ নয় েমঘ ডাকিছল খুব। েমেঘর ডাকেক বােঘর ডাক 

মেন কেরেছ তারা। বুেড়া ভুবেনর ভুবন পথচরা মানুষ, ঘের 

থাকেব আর কতিদন? বুেড়া বােঘর েখাঁেজ েবিরেয়েছ।

জ�েলর পথ িদেয় ডাকেত ডাকেত চেলেছ। বাঘুের বাঘু, 

আমার ভুবন বাঘু।’ েসই ডাক েমেঘর ডাক হেয়

ছিড়েয় যাে� আকােশ বাতােস বেন �া�ের।
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�েলর পরী�ার পর �ায় িতন মাস ছিুট। িক করেব 
তাপস এই িতনমাস? েকাথায় যােব? েশষপযর্� বািড়র 

সকেলর পরামেশর্ চ  েল এল মামারবািড়। কলকাতা েথেক 

অেনক দূের অরুণাচেলর তাওয়াং শহের মামার িবশাল 

বািড়। আেগ অরুণাচেলর নাম িছল নথর্ ই� �ি�য়ার 

এেজি� বা েনফা। ১৯৭২ সােল  েনফার নাম পালেট হয় 

অরুণাচল। মামা এখােন আেছন �াধীনতার িকছুিদন পর 

েথেকই।

বাবার সে� এেসিছল তাপস। �থেম েমাহনপুর বা 

িড�গড় িবমানব�ের এবং পের েসখান েথেক গািড়েত 

তাওয়াং শহের। মামা েসখােন েহােটেলর বয্বসা কেরন। 

তাপেসর �ায় সমবয়িস িবজন তাঁর একমা� স�ান। অ�ম 

ে�িণর ছা�। তাপস এখােন আসার পর তােদর দু’জেনর 

আন� েযন আর ধের না। সারািদন ঘুের েবড়ায় এখােন-

েসখােন। চারিদেক সবুেজর সমােরাহ। মােঝমেধয্ েবৗ�েদর 

গু�া বা মঠ। তাপস আর িবজন অেনক সময় কাটােতা 

এইসব মেঠ।

�ানীয় অিধবাসীেদর অিধকাংশই মহাযানপ�ী েবৗ�। 

তারা �ভােব শা�। হানাহািন �ায় েনই বলেলই চেল। 

তাপস ল�য্ করল, �ায় �িতিট �ােমই রেয়েছ েবৗ� মঠ। 

ভারেতর সবেচেয় বড় েবৗ�মঠিট এই শহেরই অবি�ত। ওই 

মেঠর িভতের �ায় পাঁচেশা লামা একসে� থাকেত পাের।

তাপেসর এেদর সে� কথা বলেত েবশ ভাল লােগ। 

ওরাও শহেরর মানুষ েভেব তাপেসর সে� নানারকম কথা 

বেল। একজন বয়� লামার সে� তাপেসর েবশ ঘিন�তা 

হয়। তার নাম িছল িভ� লামা। মেঠ েস নানা িত�তীয় 

পঁুিথ িনেয় পড়ােশানা করত। তাপেসরও �মশ ওইসব 

পঁুিথপে�র িদেক আকষর্ণ বাড়েত থােক।

মহাযানপ�ী েবৗ�েদর মেধয্ও কেয়কিট ভাগ আেছ। 

মনপা ও েশরভুেকরা মূলত কৃিষজীবী। েবশ ভাল লােগ 

তাপেসর। এেদর মেধয্ অেনেক ইয়াক অথর্াৎ চমির গাই 

ও পাহািড় েভড়া পালন কের জীিবকা িনবর্াহ কের। সব 

িমিলেয় জায়গাটা তাপেসর েবশ ভােলা েলেগ িগেয়িছল।

তাপেসর �ায় সমবয়িস মামােতা ভাই িবজন। �ায়ই 

িবেকেল তারা েবড়ােত েবরেতা। েসিদনও তারা েবড়ােত 

েবিরেয়িছল। চারিদেক ছড়া    েনা েছটােনা সবুজ। রঙেবরঙ 

পািখেদর িকিচরিমিচর। ল�া েঠাঁটওয়ালা ধেনশপািখ 

এখােন-েসখােন ঘুের েবড়াে�। এই পািখ েচারা-িশকারীেদর 

কােছ খুবই েলাভনীয়।

একিদন সকােল খাওয়া-দাওয়া েসের তাপস আর িবজন 

েবড়ােত েবিরেয়িছল। েযেত েযেত েদখা হল একজন লামার 

সে�। িবজেনর পিরিচত। তােক িবজন িজে�স করল —

‘েকাথায়  যাে�ন?’

‘িসয়াং’। উ�ের বলেলন লামা। তাপস জান  েত চাইল —

‘জায়গাটা েকাথায়?’

‘জায়গা নয়, নদী।’ এখানকার একিট বড় নদীর নাম। 

আসােম �েবশ কের যার নাম হেয় েগেছ ��পু�।’

‘িন�য়ই, খরে�াতা’!

‘ভীষণ’।

েযেত েযেত তারা একিট জ�েলর সামেন এেস পড়ল।

লামা বলেলন —

‘এই জ�লটা পার হেত হেব খুব সাবধােন’।

‘েকন?’ জানেত চাইল তাপস। উ�ের লামা জানােলন—

‘অেনক গু�া বদমাইশ এখােন লুিকেয় থােক। সুেযাগ 

েপেলই পিথকেদর সব   িকছু লুট কের েনয়।’

‘তাহেল িক দরকার এ পথ িদেয় যাবার’?

‘একবার যখন এেস পেড়িছ, তখন েযেত েতা হেবই।’

‘এই জ�েল অেনক বুেনা হািতও ঘুের েবড়ায়। িদেনর 

েবলায় জ�েল লুিকেয় থােক। িশকারীরা নানা কায়দায় 

হািত িশকার কের। ওেদর েমের দাঁত েকেট েনয়। িবেদেশর 

বাজাের িবি� কের অেনক টাকায়।’

‘তাহেল চলুন আমরা িফের যাই।’

‘না, আমােক আজ েযেতই হেব। খবর েপেয়িছ এখান 

রাত বা  েরাটায় 

েসিদন
আ িশ স   সা নয্া ল

গ�

অ�ন

সুদী� ম�ল
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িদেয়ই আমােদর মঠ েথেক বু� মূিতর্িট 

চুির করবার ষড়য� হে�। আমােদর 

মঠিট েদেখছ েতা?’

‘েদেখিছ।’

‘এই মঠিট ভারেতর সবেচেয় বড় 

েবৗ� মঠ। তাওয়াং শহের িনিমর্ত এই 

মঠিটর খয্ািত অেনকিদেনর। মঠিট 

িনিমর্ত হেয়িছল �ায় হাজার বছর 

আেগ। তার একটা ইিতহাসও আেছ।’

‘একটু বলুন না, শুনেত ইে� 

করেছ’।

‘তাই বুিঝ। তাহেল েশা  েনা।’ বেলই 

লামা িক েযন একটু ভাবেলন। তারপর 

বলেত শুরু করেলন —

‘এই মঠিটর �িত�াতা হেলন 

েমরা লামা। প�ম দালাইলামার 

সমসামিয়ক। মনপারা িব�াস কের, 

প�ম দালাই লামার িনেদর্েশ েমরা 

লামা মেঠর জনয্ একিট উপযু� �ান খঁুজিছেলন। িতিন 

েঘাড়ায় চেড় একিট পাহােড় িগেয়িছেলন। িব�ােমর জনয্ 

একিট গুহায় �েবশ কেরিছেলন। িকছু�ণ পের িফের এেস 

িতিন আর েঘাড়ািটেক পানিন। েঘাড়ার েখাঁেজ পােয়র ছাপ 

অনুসরণ কের েঘাড়ািটেক খঁুেজ েপেলন। িতিন ভাবেলন, মঠ 

িনমর্ােণর এটাই উপযু� �ান। মেঠর �ান িনবর্াচেন েঘাড়ার 

ভূিমকােক মেন েরেখ িতিন জায়গািটর নাম িদেয়িছেলন 

তাওয়াং। ‘তা’ শে�র অথর্ েঘাড়া আর ‘ওয়াং’ শে�র 

অথর্ েঘাড়া �ারা িনবর্ািচত। �ানীয় েলাকেদর সহায়তায় 

মঠিট গেড় উঠল কেয়কবছেরর মেধয্। মঠ েতা হেলা িক� 

অশাি�ও েবেড় েযেত থাকল �মশ।

কেয়কিদন পেরর ঘটনা। তাপস িগেয়িছল তার মামার 

েহােটেল সকােলর িদেক। হঠাৎ তার েচােখ পড়ল, েহােটেলর 

এক েকােণ চারজন ষ�ামাকর্া েলাক িফসিফস কের িক 

েযন আেলাচনা করেছ। একটা েচয়াের বেস তাপস তােদর 

কথাবাতর্া শুনেত থাকল। সব কথা �� েশানা যাি�ল না। 

িক� তাপস বুঝেত পারল, তারা একটা ফি� আঁটেছ। তাপস 

একটু এিগেয় বসল। এবার েস �� শুনেত েপল, একজন 

বলেছ —

‘আর দু’িদন পের বু� পূিণর্মা। েসিদন লামারা �ায় 

সকেলই নাচগােন ম� হেয় ওেঠ। েসিদনই, আমােদর 

কাজটা েসের েফলেত হেব।

‘িকভােব?’ ি�তীয়জন জানেত চাইল। উ�ের �থমজন 

বলল —

‘েসিদন সকাল েথেকই লামারা নাচগান শুরু কের। 

নাচেত নাচেত একসময় �া� হেয় পেড়। স�য্া হেত না 

হেতই ঘুেম এিলেয় পেড় সবাই। আর তখনই আমােদর 

কাজটা সারেত হেব।’

শুেন তাপেসর শরীর িহম হেয় েগল। এত বড় িবপযর্য় 

িকছুেতই হেত েদওয়া যায় না। েস তাড়াতািড় িফের এল 

মামার বািড়েত। মামােক সব জানােলা। মামা তখনই 

মেঠর �ধান পুেরািহেতর কােছ িগেয় সব জানােলা। 

�ধান পুেরািহেতর িনেদর্েশ একজন লামা িগেয় থানার 

বড়বাবুেক েডেক িনেয় এেলা। বু� পূিণর্মার িদন সতকর্ভােব 

কেয়কজনেক থাকেত হেব।

বু� পূিণর্মার িদন লামােদর েস িক উ�াস! সারািদন 

ধের নাচগান ৈহ-  হুে�াড়। সবাই রাত গভীর হেত না হেতই 

এিলেয় পড়ল ঘুেম। শুধু েজেগ রইল কেয়কজন িবিশ� 

লামা। তাপসও মেঠর িভতের লামােদর সে� েজেগ রইল।

রাত যখন িঠক বােরাটা, তখন তাপসরা ল�য্ করেলা, 

চারজন ষ�ামাকর্া েলাক মেঠর দরজা খুেল েভতের �েবশ 

করেছ। পাহারারত লামারা সতকর্ হেয় েগল। তারাও চুিপ 

চুিপ চারজনেক অনুসরণ করেত লাগল। একসময় তারা 

েদখেত েপল, বুে�র মূিতর্র কােছ িগেয় মূিতর্িট নামােত 

েচ�া করেছ। িঠক েসই সমেয় �ধান পুেরািহেতর িনেদর্েশ 

কেয় কজন লামা ঝাঁ  িপেয় পড়ল েসই চারজেনর উপের। 

তাড়াতািড় দিড় িদেয় েবঁেধ িনেয় এল দরজার সামেন। 

থানার বড়বাবু ��ত িছেলন। িতিন তাড়াতািড় হাতকড়া 

পিরেয় েসই চারজনেক গািড়েত তুেল িনেয় চেল েগেলন। 

র�া েপল বু� মূিতর্। িতিন তাপসেক কােছ েডেক আদর 

কের বলেলন —

‘েতামার জনয্ই র�া েপল আমােদর বু�। আমরা, 

িচরকাল েতামার কােছ কৃত� থাকব।’
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পির েপাখিরেত পিররা এেস নােম। পিররাই শুধু 

নয়, েসখােন আেছ অেনক অেনক রঙদার �জাপিত। েসই 

�জাপিত— েপরজাপিতরাই চাঁেদর আেলা মাখেত মাখেত, 

েজয্াৎ�ার েঢাঁক িনেত িনেত পির হেয় যায়। পির রাজা। পির 

রািন। পির মামমাম পির-বাবা। পির েপাখির িঠক কতদরূ 

গ�গটাংেদর েসাদপুেরর বািড় েথেক? বােরামি�েরর ঘাট, পােশই 

লােগায়া গ�ানদীর েগরুয়া জেল চাঁেদর আেলা টুপ েজয্াৎ�া। 

গ�াগটাং— যার ভােলা নাম িশবম রা বে�য্াপাধয্ায়, েফার �াস 

গ�া পেড় েসাদপুেররই েস� েজিভয়াসর্ �েল। িক� �েল েযেত 

একদমই ইে� কের না। ই�ল যাওয়ার আেগ েরাজই েকেচ 

ইি� কের রাখা ইউিনফমর্ পের গ�া শুেয় পেড় েসাফা, নয়েতা 

িবছানার ওপর। গড়াগিড় খায়, িক� মুেখ ‘যাব না’ বেল না 

কখনও। েতা েস যাই েহাক, িশবম রায়বে�য্াপাধয্ােয়র অেনক 

অেনক নাম বািড়র ঠািম, মামমাম, বাবার মুেখ। আর েসই সে� 

ঝুপু আর ববুওু ডােক তােক কত কত কত নােম। ঝুপু ডােক, 

অয্াই েতা েঠানটাপটা, েঠানটাপটা, েসই সে� গ�া, গ�াগটাং। 

কবীর দাস, নানকিড় স� রিবদাস, স� তুকারাম— এরকম কত 

কত েয নাম!

পির েপাখিরেত �জাপিত-বাটার �াই বা িততিলরা েকমন 

কের েযন পির হেয় যায়। তােদর িফনিফেন ডানায় কত কত 

চাঁেদর িঝমিঝমুিন। গ�া িঝমিঝমুিন বঝুেত হয়েতা পাের না। 

িক� েস েদখেত পায় এই সব পিরেদর হােত বাঁিশ, েবহালা, 

ময্াে�ািলন। তারা ফুেলর গভীর েথেক মধু আর মধু বুক ভের 

টােন। 

েরােলেপ নদীর পােড় পাথেরর ওপর এই পিররা নােচ, বাঁিশ 

বাজায়, ময্াে�ািলন, েবহালা। নদীেত তখন অেনক অেনক 

জল। জেলর মাঝখােন পাথর। বড়, েছাট, কােলা, শাদা পাথর 

সব। েসই সব েজয্াৎ�া েডাবা পাথেরর উপর পিররা। নাচেত 

থােক পির েপাখিরেতও। লাল পির, নীল পির, শাদা পির, গ�া 

যিদ পির েপাখিরেত েবড়ােত এেস পিরেদর হােত ময্াে�ািলন 

আর েবহালা, বাঁিশর কথা বেল মামমামেক ঘুেমর মেধয্, তখন 

মামমামও বেল ঘুেম-ঘুিমেয় ঘুিমেয় তুই অয্াত অয্াত ময্াে�ািলন, 

েবহালা, বাঁিশ েকাে�েক িচনিল পুকু? তখন গ�া িদিবয্ উ�র 

েদয়— েকন, বুব ু েচনােলা। ববু ু গ�া গটাংেক ঘ�াপটাশ বেল 

ডােক আদর কের। আর গ�ার মা সৃজনী রায় ঘুেম ঘুেম— ঘুিমেয় 

ঘুিমেয়ই বলেত থােক, মা, তুিম েদখ পুকু পটল েরাজ েরাজই 

নতুন িজিনস িশখেছ এখন, িমউিজকয্াল ইন�েম�ও। বুবু তখন 

ঘুম ঘুেমাি�র েভতরই বেল উঠল ও তুিমও িশখেত এভােবই। 

গ�া েবােঝ বুবু েতা মামমােমরও মামমাম। িবছানায় শুেয় বুবু পুকু 

হািতর কথা বেল। েসই েয পুকু হািত, েছা�, বইেয়র বয্াগ িপেঠ 

িনেয় �ল বােস ওেঠ। েছা� পুকু হািত েরাজ েরাজ ই�েল যায়।

পির েপাখািরর পিররা গান েগেয় ওেঠ। গাইেত থােক গান। 

েসই গােনর সুর, কথা েপৗঁেছ েযেত থােক অেনক অেনক অেনক 

দরূ। িক� সবাই কী শুনেত পায় না কী েসই গানমালা ? েস 

েতা শুনেত পায় ঝুপুর েঠানটা পটা, গ�াগটাং। েস� েজিভয়াসর্ 

�েলর িশবম রায়বে�য্াপাধয্ায়। পির েপাখিরর পিরেদর গান আর 

েশােন আকােশর গােয় ঝুমঝুিম হেয় ফুেট থাকা তারারা। আর 

থুবিড় থুবিড় েমঘ, যারা অেনক অেনকটা দূের েজেগ যােক পির 

েপাখিরেত পিরেদর গান েশানার জনয্। ঝুপুর গ�াগটাং নয়েতা 

ববুুর ঘ�াপটাশ, মামমােমর পুকু আর পটল িক েরাজ েরাজ 

এভােবই কথা বলেত থােক পিরেদর সে� আকােশর তারা আর 

পির েপাখিরর পিরেদর সে�? েক জােন এ সব কথা? েক বলেত 

পাের? ঝুপু বেল এই েয গিড়েয় গিড়েয় ছেুট চলা নদী ওপর 

ওপর তার গােয় েয কাদা েগালা রঙ েভার েভার, জেলর গভীের 

চেল েগেল েসই রঙটঙ বদেল িগেয় লাল হেলা, নীল হেলা, 

নয়েতা সবুজ। েপাির েপাখিরর পিররা কখনও কখনও েসই জেল 

েনেম, জেলর এেকবাের িনেচ, যােক বেল এেকবাের �ায় অতল 

জেল ডুব িদেয় িদেয় তােদর গােয় েসই সব রঙ েমেখ েনয়। তখন 

পির েপাখিরর পিরেদর গােয় গােয় লাল-নীল-সবুেজর বাহার। 

তার বাইেরও অনয্ অনয্ রঙবাহার— েসানািল-রুপুিল। হলেদ 

আর েবগুিন। পির েপাখিরেত েবড়ােত এেস গ�াগটাং েজেনেছ 

েসই ধেনশ পািখিটর কথা— যার নাম ডুব আর পির েপাখিরর 

েলােকরা তােক ডােক ি�ম বেল। ধেনশিটেক ‘ডুব’ নামিট েদওয়া 

গ�ার। েকন জািন না   েফার�াস গ�ার মেন হেয়েছ ‘ডুব’ নামটাই 

িঠকঠাক এই ধেনশ পািখটার জনয্। ডুব নামিট খুব পছ� ঝুপুর। 

ঝুপুও মাথায় চামড়ার হয্াট, েচােখ বায়েনাকুলার িদেয় আশপােশর 

কত কত পািখ েদখেত থােক। আর গ�াগটাংেক বায়েনাকুলােরর 

েভতর িদেয় পািখ-রং েদখায়। ডানা েচনায়, েঠাঁট, পা, লয্াজ। 

‘হনর্িবল’, ‘হনর্-িবল’- ধেনশ পািখর ইংেরিজ ‘হনর্িবল’। 

কলকাতা, েসাদপুর— সব জায়গা েথেকই �ায় েচৗ� হাজার 

িফট উঁচু পির েপাখির। এখােন অেনক অেনক অেনক বাঁশগাছ, 

িকছ ু িকছ ু পাইন। পাইন গােছর পাতায় েলেগ থােক েভােরর 

আকাশফুল। কাল েশষ রােত বৃি� হেয় েগেছ ঝাঁই ঝপাঝপ। বাঁশ 

গােছর পাতায় পাতায় বৃি� পড়েল— িঝপিঝপ, ঝপঝপ শ� হেল 

পির েপাখিরর ডুব
িক � র   রা য়

গ�

অ�ন

শু�নীল েঘাষ
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একটু েযন ভয় ভয়ও কের েসাদপুর ‘েস� েজিভয়াসর্’-এর িশবম 

রায়বে�য্াপাধয্ােয়র। েসই বিৃ� েফাঁটায় েফাঁটায় আকােশর চাঁদ 

একটু একটু একটু কের িভেজ েযেত থাকেল, তার গা েথেকই 

গিড়েয় গিড়েয় গিড়েয় নােম বিৃ�র জল। বিৃ� নামেল ডুব েকাথায় 

থােক? েসও েতা িভেজ যােব বৃি�েত। ঝুপু বেল, না, না। ডুব 

িভজেব েকন, ওেদর খুব মজবুত বাসা আেছ। েসখােন সহেজ চট 

কের জল ঢুকেব না। 

গ�াগটাং ঘ�াপটাশ- লে�া আর পুকু িশবম রায়বে�য্াপাধয্ােয়র 

হেয় েভেব পায় না কীভােব কীভােব েসই হনর্িবল বা ধেনশ না 

িভেজ থাকেব এই বৃি�েত? বিৃ� পড়েলই রংেপা নােমর নদী খুব 

জল িখলিখেল হেয় যায়। পাহার েগাড়ােনা নতুন জল েপেয় 

তার েয কী আন� তখন। েসই আন�টুকু খুব েজাের ছেুট চলা 

েকােনা ে�াতেমােহ এেকবাের এপার ওপােরর মজা িনেয় েদৗড়েত 

থােক রােত— অেনকটা রােত যখন পির েপাখিরর নদী, চাঁদ, 

েজয্াৎ�া, পাথর, বািল— সব এক হেয় যায়, তখন ঘুেমর মেধয্ই 

গ�া েদখেত পায় অেনক বড়সড় একটা হলুদ �জাপিতেক। েসই 

�জাপিত-পাখনায় লাল িছট। অয্াত অয্াত সু�র লাগেছ েসই 

বাটার�াইেক, মেন হে� েযন একটা বড়সড় লাল-হলুদ ে�ন 

ঘুের েবড়াে� গ�াগটাংেয়র চারপাশ িদেয়। একটু পেরই গ�ার 

ঘুেমর েভতর েসই েরড আর ইেয়েলা ে�ন খুব বড়সড় একটা 

পাতা হেয় েগল। েকান গােছর পাতা েক জােন? িক� পাতাটা 

েবশ বড় হেলও অেনকটাই হালকা, েবাঝাই যায় না এেকবাের, 

তার আদেপই েকানও ওজন আেছ। বাইের ঝমঝম বৃি�। েবশ 

েজাের েজােরই পড়েছ েসই বৃি�র েফাঁটারা। সবজু বাঁশ ঝাড় আর 

পাইেনর গােয়, মাথায় েমেখ যাে� বিৃ�র ধারাটুকু। 

ঝুপু বেল, এই ডুব নােমর হনর্িবেলর সে� তার খুব ভাব। 

েস যখন পির েপাখািরর আকােশ উেড় যায় তার ডানার রেঙর 

আেলা ছিড়েয়, তখন রংেপা নদী, তার চারপােশ— নদী িঘের 

েজেগ থাকা পাথর আর বািলরা নতুন নতুন কালার েপেত থােক। 

আকােশর এই রঙদাির, নদীর এই রঙচুমুক, পাথের পাথের 

রেঙর েদাল-েদাল-েদাল ভাব েকমন েযন বদেল িদেত পাের 

চারপােশর সবটাই।

ঝুপু তার বায়ােনাকুলাের আকাশ জুেড়ই �ায় রং ছড়ােত 

ছড়ােত উেড় চলা ‘ডুব’ েক েদখেত েদখেত মেন মেনই তার 

নাম িদেয় েদয়— ‘রূপ’, ‘রূপ’। গ�া িক� ‘ডুব’ বেলই ডােক 

েসই রং িঝলিমল হনর্িবলেক। আর ডুব সে� সে� সাড়া েদয় 

গ�ার ডাক শুেন, িনেজর ভাষায়। ঝুপু গ�ােক বেলেছ, তার 

থুতিনেত জমােনা পাকা দািড়, চুলেক, জািনস গ�া এখােন এেস 

ময্াগপাই েদখলাম, অেনক অেনক, তারা বিৃ�েত েভেজ, িভেজ 

িভেজ িভেজ েরনওয়াটার— বৃি�র জল খায়। তােদর লয্ােজ 

অনয্রকম বাহার। বিৃ�র ছাট, জল তােদর পালক েবেয়, গা িদেয় 

েকমন েযন চঁুইেয় চঁুইেয় নােম। পির েপাখািরর আকােশ তখন 

সবুজ অ�কার। গ�া শুনেত েপল ঝুপু ঝুপুর মামমামেক িজে�স 

করেছ — আ�া বলেতা টুলকা, কথাটা ময্াগপাই না ময্াগিপ? 

েকানটা সিঠক উ�ারণ। টুলিক- যােক ঝুপু টুলকা বেল ডােক, 

েসই েতা গ�ার মামমাম— সৃজনী রায়, সে� সে� উ�র িদ  ল, 

ময্াগপাই-ই হেব বাবা। ময্াগিপ নয়।

েমেয়র এই উ�ের েযন আ�� হেলা ঝুপু। বলল, ও তােল 

িঠক আেছ। আমরা েতা ময্াগপাই-ই জানতাম। ময্াগিপ নয়, 

ময্াগপাই বািল  েজাড়া অ��তলা িবদয্ালেয়র ইংেরিজ— মােন 

ইংিলশ, তাহেল িঠকই আেছ।

তখন দূের স�য্ার অ�কার পির েপাখিরর জেল ছায়া ঘিনেয় 

এেসেছ আকােশর। সা�য্ অ�কাের চারপাশ ডুেব যাওয়ার আেগ, 

ফুিট ফুিট আেলা েজেগ উঠেছ নতুন কের। বাঁশঝাড়- বাঁশঝােড়র 

ঝাড়াল অ�কার মাখা সবুেজর েভতর িদেয় িক েযন িক একটা 

চেল েগল সড় সড় সড় সড় কের। েলপাডর্ হেব কী? নাকী 

েলপাডর্ ছানা? গ�া অবশয্ এই সব শ�ট� শুনেতই েপল না। 

েস শুধু কােন িনেত পারল মামমােমর ঐ কথাটুকু েযটা মামমাম 

বলল ঝুপুেক, ময্াগপাই হেব বাবা, ময্াগিপ নয়। ৈনহািটর 

ঋিষ বি�মচ� কেলেজ ইংিলশ পড়ান, ইংিলশ িডপাটর্েমে�র 

এইচওিড িনেজর কনয্া-টুলিকর িদেক তািকেয় ঝুপুর গবর্ েযন 

আরও খািনকটা েবেড় েগল।

েপাির েপাখিরর রংেপা নােমর েনেচ চলা নদীিট এত�ণ 

চুপচাপ েদখিছল একটু একটু কের একখানা চাঁদ েভেস উঠেছ 

আকােশ-আকাশজুেড়। তার রুপুিল আেলায় কত েয মায়ার 

েখলা িনেজেদর বাসার মেধয্ বেস বেস ঝুপুর ‘রূপ’ আর ঝুপুর 

গ�াগটাংেয়র ‘ডুব’ একই সে� িশবম রায়বে�য্াপাধয্ায় আর 

িক�র রায়েক িনেজর কথা পাঠােত লাগল।

এই েয কথার িপেঠ কথা, খথা পাঠােনা পর পর, তার জনয্ 

না লােগ েকানও তার, না দরকার েটিলেফান লাইন েকানও। 

ই�ারেনট কােনকশন, েমাবাইল টাওয়ার— িকছরুই েকানও 

দরকার েনই। েচা� হাজার িফট উঁচু েসই পাহাড় চারপােশর মেধয্ 

মােঝ মােঝই খুব �বেলম টাওয়ােরর। টাওয়ার থােকই না। তখন 

ঝুপু, ববুু, মামমাম, বাবা, ঠািম, দাদাই— সবাই একসে� বলেত 

থােক— টাওয়ার েনই, টাওয়ার েনই, টাওয়ার েনই।

টাওয়ারটা আসেল কী? েকানও আইসি�ম, পপকনর্, 

কয্াডেবির, পাকা কলা? গ�া িঠকঠাক বুঝেত পাের না। তখন 

েস মামমামেক তার টাওয়ার আসেল কী জানার জনয্ িনেজর 

িজেভ আর ভাষায় কী একটা েযন বেল, বলাটা হয়েতা এরকম— 

টালবুেল— টালবুেল কী মামমাম? টালবুেল, না কী তালগুেল? 

নািক তাল বুেল? গ�া তার িজেভ সবটা পাকড়ােত পাের না, 

ফেল তালেগাল পাকােনা কী একটা কথা তার চারপােশই লাল-

নীল-সবজু-হলুদ ঘুিড় হেয় েগাঁত মারেত থােক আর মামমাম 

উ�ের েযন িক একটা বেল, টাওয়ার হেলা টাওয়ার-এরকম 

িকছ?ু গ�াগটাং জােন তােদর েসাদপুেরর বােরামি�র ঘােটর 

কাছাকািছ অেনক অেনক অেনক ঘুিড়। কত কত তােদর নাম। 

সব বাবা জােন। বাবা েতা ঘুিড় ওড়ায় এখনও। কী কী েযন 

সব নাম বেল বাবা। গ�ার সবনাম মেনও থােক না। িক� 

েসাদপুর বােরা মি�েরর ঘাট মেন কের রােখ েসই সব ঘুি� 

নামাবলী— রসেগা�া, বল, েমামবািত, েবগদা, ঘয়লা, চাঁিদয়াল— 

এই পযর্� বেল েথেম যায় েসাদপুেরর বােরামি�র ঘােটর গ�া 

েছাঁয়া, গ�া টপকােনা হাওয়া। েস গ�াবাতাস থামেল কী হেব, 

বক বক করেতই থােক গ�ার গােয় গােয় েলেগ থাকা সাত বুেড়া 

বােরামি�র ঘাট। নদী লােগায়া ঘাট বেলই েযেত থােক ঘুিড়েদর 

নাম— বাউনেট�া, িমস  েপেত— সবুজ, িচন-শাদা, মুখেপাড়া, 

েপটকাি�, কােলা, লাল। কােলা আর লাল রেঙর িচন-কাগজ 
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মােন ঘুিড় ৈতিরর েপপার। তার মেধয্ আবার অে�িলয়ান েপপার, 

কিড়টানা কাগজ, সব আেছ। গ�া লােগায়া বােরামি�েরর ঘাট 

যত না বেল এসব খবরাখবর, তার েথেক েতা অেনক অেনক 

েবিশ বেল ঝুপু। ঝুপু বেল মেন মেন। িতন েপেক, চার েপেক, 

েভামা লাটা  ইেয়র কথা বেল ঝুপু। বেল েবয্াম ধরা, েরাজা মা�া, 

এমিন মা�া, কাঁচগঁুেড়া েবেলর আঠা, িশরীেষর আঠা। মুরিগ 

িডেমর মা�া, কাক িডেমর মা�া খুব তাড়াতািড় পেচ যায় কাক 

িডেমর মা�া এক রােতই েশষ। এেকবাের পেচ একসা। ঝুপু 

মেন মেন বেল, ‘েজিপ কট’, ‘েচন’, ‘িকষান’, ‘েরড কাইট’, 

‘�বাডর্’ নােমর ঘুিড় ওড়াবার সুেতােদর কথা। ঝুপু মেন মেন 

কী ভােব আর কী কী বেল, সব িঠকঠাক বুেঝ যায় িশবম 

রায়বে�য্াপাধয্ায়। আর গ�াগটাং কী ভাবেছ মেন মেন, তােত 

েতা িঠক বেুঝ যায় ঝুপু। আর এখন েসই রঙটুপ হনর্িবল ধেনশ 

পািখরা তােদর বাসায় বেস বেস িঠক কী কী ভাবেছ তাও বেুঝ 

ওেঠ গ�া হনর্িবল বাবা ধেনশ মােক বলেছ, বাইের বৃি�। বিৃ�েত 

সব িকছ ুিভেজ যাে�। িভেজ েগেল ঠা�া লােগ। ধেনশ মা এই 

সব কথা শুেন হনর্িবল বাবার িদেক একটু�ণ তািকেয় রইল। 

রােত আকাশ এমিনেতই খািনকটা কােলা থােক, তার ওপর 

ঝড়-বিৃ�-েমেঘর গুড়ুম-গাড়াম শুরু হেল আর েতা কথাই েনই 

েকানও। তখন েক েযন একল� িটেনর আলকাতরা েলেপ িদেয় 

যায় আকােশর গােয়। এমিন সমেয় তারা ফুেট ঝকঝেক আকাশ। 

েজয্াৎ�া মাখােনা, চাঁদ টুপটুপ আকাশ আেলায় আেলা। যােক 

িকনা বলা েযেত পাের আেলায় আেলায় আেলা�ার। এই ‘আেলায় 

আেলায় আেলা�ার’ কথাটা  ঝুপু খুব বেল।

হনর্িবেলর তােদর বাসার েভতর বেস বিৃ�র িঝপিঝপ ঝমঝম 

শ� শুনেছ আর মােঝ মােঝই বাইের তািকেয় কােলাকুেলা আকাশ 

ছাড়া িকছইু েতা েচােখ পড়েছ না তােদর। তখনই গ�া েদখেত েপল 

তার েচনা ডুব েমাটা, ভারী েঠাঁট িদেয় পাখনা চুলেকা  ে�। েসই 

নাড়াচাড়া টুকুর মেধয্ ডুব-এর গােয়র গ� পাখনা আর পালেকর 

গ� েপেত থাকল গ�া। ঝুপুর একই সে� িনেজেদর বাসার মেধয্ 

িসঁিটেয় থাকা রূেপর ডানা, পাখনা টুলেকার পাশাপািশ উেড় 

উেড় আসা ডানার গ�— হনর্িবলেদর ডানার একটু একটু আঁশেট 

গ� েযন েটর েপেত থাকল। েসই ডানায় কত কত কত না রং, 

রংবাহার। বাবা হনর্িবল, মা-ধেনশ, আমােদর গ�াগটাংেতা এখনও 

মা-ধেনেশর েকােনা নাম িদেত পােরিন েসভােব।

ঝুপু অবশয্ একা একা েভেবেছ রূেপর সে� টুপ িমিলেয় রাখা 

েযেত পাের এই মা ধেনেশর নাম। িকছিুদন আেগও েতা েয ছা-

ধেনশরা, চারেট হেব িক পাঁচটা, িছল এই েখাঁদেলর েভতর বড়সড় 

গােছর গােয় েজেগ ওঠা গেতর্র েভতর বাসা। তারই মেধয্ িডম। 

একটা নয়, ছটা িডম। কী কের েযন একটা ন� হেয় েগল, না 

কী েখেয় েগল এই ল�াই-চওড়াই গােছর েগাড়ায় মািটর গেতর্ 

থাকা খা  ই খা  ই করা ময়াল? অনয্ িডমগুেলা কীভােব আ� থাকল 

তাহেল? রূপ বা ডুেবর এই সব কথা িঠকঠাক মেন পেড় না। তার 

সামেন তখন ছিব-ছিব বািড়র মুখ কাদামািট িদেয় আটকােনা, িডম 

ফুেট বা�ারা তখন েভতের। খুব বড় নয়, এমন একটা ফুেটা েসই 

বাসার মুেখ। েঠাঁেট কের কের খাবার দাবার- েপাকাপাকড়, ধের 

ধের এেন েদয় রূপ আর টুপ। েভতের সব ছানারাই হাঁ কের থােক 

িখেদয়।

এই রােত যখন পির েপাখিরেত বৃি� এেসেছ ঝমঝিমেয়, েসই 

েঝঁেপ আসা বৃি�র মেধয্ বাসায় বেস বেস ভারী েমাটা, েপা� 

েঠাঁেট পালক চুলেকােনা ডুেবর গ�গাছা শুনেত পায় গ�াগটাং। 

আর তখনই পিরেপাখিরর রংেপা নদীর পাথরেদর ওপর আকাশ 

জেলর েফাঁটা গিড়েয় যায়। িমিনট পেনর বৃি� বড় েজার। পাহােড়র 

বিৃ� েযমন হয় আর িক। েপাির েপাখিরর েসই েয ঢলঢেল নদীর 

রংেপা, েস েতা হঠাৎ বৃি� েপেয় আরও আরও আরও অেনক 

আ�ােদ এেকবাের ছনুুমুনু হেয় েদৗড়েত শুরু করল। যত নতুন 

নতুন জল, তত-তত তত েবিশ আন�। এইসব খবর িঠকঠাক 

জােন গ�া। আর গ�ার েথেক একটু একটু কম জােন ঝুপু, তবু 

ঝুপু িকছ ুেতা জােনই। পির েপাখিরর আকাশ বৃি� ধুেয় আরও 

তকতেক, ঝকঝেকও। একটা দু�, িখলিখেল চাঁদ তখন েসই 

আকােশর গােয় িদিবয্ পািট েপেত বেস পড়ল। তার ছিড়েয় 

েদওয়া েজয্াৎ�া সুেতায় েবানা হেত থাকল কত কত, কত না 

রূপকথা। রংেপার বুেক েভজা েভজা, েসাঁদা গ�ওলা পাথেরর 

ওপর তখনই এেস নামল পির েপাখিরর পিররা। তােদর বাঁিশ, 

ময্াে�ািলন, েবহালায় েজেগ উঠল নতুন নতুন সুর। িক তার 

িমঠাস- িক তার রওনক। অ�কার েভেঙ েদওয়া চাঁেদর আেলায় 

পির েপাখিরর লাল পির, নীল পির, হলুদ পির, সবুজ পির, 

িমি� পির, ফুলপির সবাই গান গাইেত গাইেত নাচেত নাচেত 

েসাদপুর বােরামি�র ঘােটর পাশ েথেক ওড়ােনা লাল ঘুিড়, নীল 

ঘুিড়, সবুজ ঘুিড়, হলুদ ঘুিড় হেয় যাে�। পিরেদর নাচেত নাচেত 

গাইেত গাইেত ঘুিড় হেয় যাওয়া েদখেত পাে� গ�া গটাংেয়র 

বাবা— শুভািশস বে�য্াপাধয্ায়। গ�ার েথেক তার লে�ার েচাখ 

েথেক এটুকু ��ই চুির কের িনেত পারল শুভািশস। 

ধুস, �� আবার চুির হয় না কী? দু’েচাখ জুেড় �� েতা উেড় 

উেড় উেড় আেস। তারপর এেস বেস পেড় দু’েচােখর পাতার 

ওপর। ‘বাবু’ হেয় বেস পেড়ই তারা গান গায়— িক িমি� তার 

সুর। কথা ঝুপুর গ�াগটাংেয়র �ে�র এক টুকেরা এখন বাবার 

দু’েচােখর একটু বুঝেত েপের পাশ িফরল গ�াগটাং। আর তখনই 

অেনক অেনক উঁচু গােছর েখাঁদল নয়েতা েকাটেরর েভতর 

িনেজেদর বাসায় বেস বেস চাঁেদর আেলা েডাবা বাইেরর িদেক 

তািকেয় ডুব একটা �� েদখল। েদখেতই থাকল। হনর্িবল ডুব-

এর ি�েম তখন েজয্াৎ�া লয্াপা আ� আকাশটা রুপুিল আেলায় 

বেুন েদওয়া কােপর্ট হেয় আেছ। তার েভতের তারােদর িচিকিমিচ 

আেলাফুল। ডুব আর িনেজর ঘুেমর মেধয্ই টুপেক িনেয় েভেস 

চেলেছ অেনক, অেনক, অেনক দূের। পির েপাখিরর বাতােস 

তখন আনে�র গ�। ডু  েবর ডানায়, টুেপর পাখায়— পাখনায় 

তখন খুিশর ল� রং।
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ছিছটিিাড়া ছিছটি-িড়া

ভবানীপ্রসাদ িজুিদার

গণ্ডা-গণ্ডা, মিঠডাই-িণ্ডা

ছিঠাই-িণ্া গণ্া-গণ্া

পেল পেতে ছি পে িজা,

সীোতভাগ-পবাঁতদ, ল্াাংচা-ছজছলছে

বালুসাই-ছজতবগজা!

রাজতভাগ োজা, চিচি-োজা

রাবছড়-িানার পোলাও,

হালুয়া-োতয়স পেতে ছি আতয়স

পবালাও, জলছদ পবালাও!!

খেয়ে চিচি, িুে থিথি

ছনতয় টিটি ছগতয় দিদি

পেতয় চিচি সপ্াতে,

সােিছড় সাহা সাে-ছিতলা আহা

ভ’পর ছনতলা ছিতন বস্াতে!

ঘতর ছিতর িাবু সােিছড়বাবু

হতলা োতি েুবই েস্াতে,

পেতয় চিচি িুে থিথি

ছিল িিিি রস োতে!!

দডানডাদডার জডায়গ, হডানডাদডার ভডায়গ

দানাদার নয় িানাদার, েবু

হানাদার ভতয় ভাতগ ভাই,

দানাদার ট্্তর নানা-ধার ঘুতর

থানাদার হতয় জাতগ োই!

লাল-হলুতদর বর-পবশ পজার

দরতবশ, পোর দর পবশ,

দরতবশ-সাধু, দাি শুতন দাদু

ঘাি ঝতর দর-দর পবশ!!

সরভডাজডা েডাজডা গুরভডাজডা রডাজডা

েরোজা সরভাজা

বতল: সরেুছরয়া,

আিাতদরও ‘রাজা’ চাই

েুঁতজ ির্  ঘছুরয়া!

শুতন পহতস িুতট এতস

বতল পিতশ গুছজয়া,

‘রাজতভাগ’ই রাজা হতব

লাভ পনই েুঁছজয়া!!

চডািড়ডা সডাদডা, সডায়হব দডাদডা

রতস ডুতবই ছিগবাছজ োন

রসতগাল্া-দাদা,

গতববেতে বুি ফুছলতয় বতলন

রঙটা আিার সাদা!

োন্তুয়ারা বাদাছি আর

িাতলাজাি েুব িাতলা,

ওতদর পচতয় পদেতে আিায়

আড়াই-পশা গুণ ভাতলা!!

েডাস-েডাবডার, চডাস আবডার

ছলছেতি িাল বলতল বাবা

িাঁছদস্  পিন? ছি ছলছে!

এতো রিি থািতে োবার

চাস্  পেতে তুই ছজছলছে?

ছিটিাতনের জগতে আজ

ছজছলছের েুব িি রীছে,

ওর পচতয় পের আদর-িদর

োয় দাদা ওর অিৃছে!!

এি পে রাজা এি পে রাছন

েিাৎ ছিিুই পনই

দু’জতনই প্রাণ চিতি পবড়ান

প্রছেবাদ িরতলই

ছিছিল িরতল দু’জতনরই রাগ

দু’জতনরই িাছে িাতট

আগল োগল দু’জতনই বতিন

গল্প নয় সছে্

পগৌরী পসনগুপ্

িতচে েেন ওতঠন

অেরাধী পস আগুন লাগায়

জাছিতনই োয় িাড়

শুধু স্বপ্ন পদোন দু’জতনই পবশ

জীবন  পো িারোর

িথার চিি হঠাৎ হঠাৎ

ছবশ বাঁও জতল িাজ

িাতজর বদতল ছভক্া পো পদন

সতগে ‘শ্ী’এ র আওয়াজ

ধিবে পশোন রাজািশাই

রাছন ছদতছেন ত্াস

োর ওের জাতের ছিসসা

পদতশর নাছভশ্াস। অঙ্কন

িনীষ পদব
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�ীিব� মহা�ী িছল আমারই সহকমর্ী। গয্াং-কুিলেদর 

হািজরা েনওয়ার েমট। আিমও যা েস-ও তাই। অতএব স�কর্ 

িছল গভীর। আিম বছর দুই হেলা চাকিরেত ই�ফা িদেয়িছ। ও 

েসই চাকিরেতই আেছ ভ�েক। যাই েহাক, বয়েস ও আমার েচেয় 

চার বছেরর বড়। ওর েবােনর িবেয় উপলে� িনম�ণ েপেয়ই 

অেনকিদন পের কটেক এেসিছ। এর আেগ জাজপুর েকওনঝর 

েরােড যখন কমর্রত িছলাম তখনও দু’একবার ঘুের েগিছ 

ওিডশার পুরাতন রাজধানী কটক েথেক। উ�ের মহানদী আর 

দি�েণ কাঠজুির। এ  ই দুই নদী শহেরর িতনিদক িঘের �ীপাকাের 

অবি�িত এই রময্নগরী কটেকর। দারুণ এক মেনারম পিরেবেশ 

এখােন আেছ েদবী কটক-চ�ীর সুিবখয্াত মি�র। কটেক এেলই 

ঐ মি�ের িগেয় েদবীেক �ণাম কের যাই।

আিম আসায় মহা�ী পিরবােরর আনে�র অ� রইল না। যাই 

েহাক, ওেদর ওখােন এক রাত কািটেয় পরিদন সকােল সামানয্ 

জলেযাগ েসের চেল এলাম এখানকার বাদামবািড় বাস�য্াে�। 

উে�শয্ একটাই। েঢ�ানােল (েতলকানল) িগেয় এক রাত েথেক 

পাহােড়র ওপর কিপলাস মি�র দশর্ন করা। এই মন কের আিম 

েঢ�ানােল এেস একটা েহােটেল উেঠ পরিদন সকােল কিপলাস 

িশবেক দশর্ন করলাম। এই �ানিটেক বলা হয় ওিডশার ৈকলাস।

আর এখােনই হেয় েগল মধুর িমলন। দশর্ন েশেষ বাইের 

আসেতই আমােক জিড়েয় ধরল আমার দারুণ ি�য় এক �া�ন 

গয্াংময্ান দুঃশাসন পাটেসনা। ওেক েদেখ রীিতমেতা চমেক 

উঠলাম আিম। বয়েস আমার েচেয় বছর দুেয়েকর েছাট। আমার 

আেগই চাকির েছেড়েছ ও। দারুণ েবেঁট। তার ওপর  ওইরকম 

নাম। তাই কথায় কথায় �ািলেয় মারত ওেক সকেলই।

আিম িব�য় �কাশ কের ওেক বললাম, ‘দুঃশাসন, তুিম 

এখােন!’

‘আিম েতা এখানকারই েলাক। আমার বািড় অ�লু েথেক 

একটু দেূর দারুথাং-এ। তা অেনকিদন পর আপনােক েপেয়িছ 

েমটবাব।ু আমার গিরবখানায় আপনােক িক� পােয়র ধুেলা 

গুহা মি�েরর 

রহসয্

ষ �ী প দ   চ ে�া পা ধয্া য়

িদেতই হেব। না হেল আপনার পা আিম ছাড়ব না।’

‘েবশ েতা যাব। েতামার মুেখই েতা শুেনিছ ওই জায়গায় নািক 

হািতর উপ�ব খুব েব  িশ। এবাের তাই হািত েদখেতই যাব।’

‘ওই জনয্ই েতা িনেয় েযেত চাইিছ আপনােক। শুধু িক হািত? 

আরও েয কত জ�-জােনায়ার আেছ তা ভাবেতও পারেবন না।’

আিম বললাম, ‘েবশ েতা যাব। িন�য়ই যাব। েতামার সে� েয 

এইভােব হঠাৎ েদখা হেয় যােব তা আিম �ে�ও ভাবেত পািরিন। 

কত�ণ সময় লাগেব।’

‘অেনক —। েসিক এখােন?’

‘কীভােব যাব তাহেল?’

‘তার আেগ চলুন আপিন েকাথায় উেঠেছন? েসখােন িগেয় 

আপনার মালপ�র কী আেছ সব বার কের িনেয় আসুন। আমার 

সে� একটা গািড় আেছ। েসটা িনেয়ই চেল যাব।’

এরপর আর কথাবাতর্া না বািড়েয় আমরা পাহাড় েথেক 

একিট ঝরনা ধারার গা েবেয় েনেম এলাম। তারপর েহােটেল 

িগেয় আমার বয্াগ ইতয্ািদ িনেয় বাইের এলাম।

তত�েণ দুঃশাসন একটা মালবাহী রংচটা েছাট লির িনেয় 

চেল এেসেছ। আমা  েক েসই লিরেতই তুেল িনেয় হনর্ বািজেয় 

এিগেয় চলল অ�ুেলর িদেক। েসখান েথেক দারুথাং। পেথ 

আহার জুটল মালেপা আর িজিলিপ। িজিলিপ অবশয্ই গুেড়র। 

তেব িকনা দারুণ তৃি�দায়ক। লির চািলেয় আনিছল ওেদর 

�ােমর দশরথ নােম একিট েছেল। যাইেহাক, পেথ েযেত েযেতই 

দুঃশাসনেক িজে�স করলাম, ‘তুিম হঠাৎ কের েরেলর চাকিরটা 

েছ  েড় িদেল েকন?’

ও বলল, ‘কী করব বলুন? আমােদর েতা েলবার লাইেনর 

চাকির। এখানকার পিরেবশ েছ  েড় অতদূের িগেয় েপাষাি�ল না। 

আমার েতা েছেলপুেল েনই। �ামী-�ী আমরা দু’জন। এখানকার 

জ�েলর শুকেনা ডালপালা েকেট শহেরর েদাকােন িবি� কের 

িদিবয্ চেল যায়। তাই আর দূের িগেয় কাজ কের েপাষােলা 

না। এখন িক� আিম েবশ আিছ। সাত আটিট েমেয়েক কােজ 

লািগেয়িছ। খুব ভােলা েমেয়। মন িদেয় কাজ কের ওরা। ওেদর 

বড় গ�

অ�ন

শু�নীল েঘাষ
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মেধয্ একজেনর নাম েকািকলা আর একজন হেলা িচলিক। ওরা 

সবসময় আপনার িদেক নজর রাখেব। আমার িগি�ও খুব ভােলা, 

িমশুেক। আপনার কত গ� কেরিছ ওর কােছ। আপিন েগেল 

েয কী খুিশ হেব ও তা আমার ওখােন েগেলই বুঝেত পারেবন।’

আিম সহােসয্ বললাম, ‘আ�া আ�া িঠক আেছ। অত কের 

বলেত হেব না। তুিম যখন এত ভােলা, তখন েতামার িগি� িক 

ভােলা না হেয় পােরন?’

এইভােব গভীর েথেক সুগভীর বনভূিম পার হেয় যখন আমরা 

দারুথাং-এ েপৗছঁালাম তখন সে� হেয় এেসেছ।

আমােদর গািড়র শ� েপেয়ই ছেুট এল েকািকলা ও িচলিক। 

দুঃশাসেনর বউও এল। দুঃশাসন বলল, ‘দয্ােখা, কােক িনেয় 

এেসিছ। আেগ ওঁর থাকার বয্ব�া কেরা। ইিন আমার েসই েরেলর 

েমটবাব।ু আমােদর �াম েদখেত এেসেছন। ওঁর জনয্ ভােলা 

িবছানার বয্ব�া কের দাও। সারািদন েপট ভের খাওয়া হয়িন 

িকছ।ু মাংস ভােতর বয্ব�া কেরা।’

িচলিক বলল, ‘েস বয্ব�া ভােলাই হেব। আজ দুপুের মুলুয়া 

একটা হিরণ েমেরেছ। হিরেণর মাংস িন�য়ই ভােলা লাগেব 

ওনার।’

আিম বললাম, ‘ভােলা েতা লাগেবই। আমরা শহরবাসীরা ওই 

মাংস পােবা েকাথায়? তেব ঘাটিশলা বা মেনাহরপুের থাকার সময় 

ওই মাংস দু’একবার েখেয়ওিছ আিম।’

দুঃশাসেনর বউ তখন এিগেয় এেস আমার পােয় হাত িদেয় 

�ণাম কের নবিনিমর্ত একিট েকাঠা ঘের আমার থাকার বয্ব�া 

কের িদল।’

দুঃশাসন বলল, ‘সেব িকছুিদন হেলা ৈতির কিরেয়িছ এটা। না 

হেল আমােদর এখােন সব মািটর ঘর। িক� �ে�ও ভািবিন এই 

ঘের আপিন কখনও আ�য় েনেবন। ধনয্ হেয় েগলাম আমরা।’

ওেদর আিতেথয়তায় মু� হলাম আিমও।

দুঃশাসেনর বউেয়র নাম িসিরমা। দারুণ িমি� েমেয়। 

কথাবাতর্ায় আচরেণ ন�তা। বড় দাদার মেতা ��া জািনেয় 

আমার হাত ধের বাইের িনেয় এেস জেলর বালিত এিগেয় িদল। 

আিম তােত হাত-পা-মুখ ধুেয় ে�শ হেয় িনলাম।

এরপর িসিরমা আমার হােত চােয়র কাপ ধিরেয় িদেয় 

জলখাবােরর বয্ব�া করল।

এখােন একটাই অসুিবেধ এসব জায়গায় িবদুয্েতর চল েনই। 

িটম িটেম ল�ন, হয্ািরেকেনর আেলাই তখন ভরসা। তা েহাক, 

আমার ওই ঘেরর মেধয্ দুঃশাসনেক িনেয় জাঁিকেয় বেস গে� 

মাতলাম। বললাম, ‘েয ভয়�র জ�ল পার হেয় েতামার এখােন 

এলাম তােতই বেুঝ েগিছ কী ভয়াবহ �ােন েতামরা বাস কেরা। 

েতামােদর এখানকার �কৃিতর রূপ সকাল না হেল েবাঝা যােব 

না। তবু বিল, েতামরা এই অরণয্স�ল পিরেবেশ বাস কেরা কী 

কের?’

দুঃশাসন বলল, ‘এই পিরেবেশ আমরাও বেুনা।’

‘বুেনা হািতরা েতামােদর ঘর-বািড় েভেঙ েদয় না?’

‘অকারেণ ওরা েতা মানুেষর �িত কের না। তেব ওরা 

েকানও কারেণ আ�া� হেল তখনই েখেপ যায়। আপনােদর 

ওখােন হািতরা উপ�ব কের খাদয্াভােব। তবু আমরা সবসময় 

সতকর্ থািক। কাল সকােল েদখেবন আমােদর ঘর-বািড় কীভােব 

সুরি�ত রািখ আমরা।’

আমােদর কথাবাতর্ার মােঝই দীঘর্া�ী িতনিট যুবতী েমেয় হািস 

হািস মুখ কের ঘের ঢুকল। েমেয়গুেলা েযমনই কােলা েতমনই 

সু�র ওেদর মুখ�ী। ওরা এেস বলল, ‘দাদাজীেক আমােদর 

�মাণ করা হয়িন। একটু চরেণর ধুেলা িদন।’ বেল িতনজনই 

আমার পােয় হাত িদেয় �ণাম কের েমেয় রা বেস আমােদর 

কথাবাতর্া শুনেত লাগল।

দুঃশাসন বলল, ‘এরকম আরও দু’জন আেছ আমার। 

অ�ুেল আমারই কােজ েগেছ। তা যাক, কাল আপনােক িনেয় 

এরা জ�েলর আরও গভীের পাহািড় এলাকার িদেক যােব। 

পারেল আিমও যাব সে�। আপিন িন�য়ই খুিশ হেবন তােত!’

এমন সময় বুম-বুম-বুম কের িতনিট শে� েকঁেপ উঠল সম� 

এলাকাটা।

আিম চমেক উেঠ বললাম, ‘ও কীেসর শ� ওটা?’

‘ভীমরুহাতােলর।’

আিম িব�য় �কাশ কের বললাম, ‘ভীমরুহাতালটা কী?’

দুঃশাসন বলল, ‘একটা িবশাল জমা জেলর �া�র। শ�টা 

মােঝ মােঝ ওইিদক েথেকই আেস। ওখােনই একিট পাহােড় এক 

নাগাবাবা থােকন। তাঁর এমনই দাপট েয কাউেক েযেত েদন না 

ওিদেক। তাই ওঁর ভেয় আমরাও েকউ যাই না ওিদেক। যিদ েকউ 

ভুল কেরও কখনও ওিদেক িগেয় প  েড় তাহেল েজেন রাখেবন 

েসটাই তার েশষ যাওয়া।’

‘েসিক! এমন হওয়া েতা উিচত নয়।’

‘উিন একজন উ�তাি�ক। ওনার এলাকায় �েবশ করার 

আেগ লাল ঝা�া িদেয় িঘের েরেখেছন িব�ীণর্ অ�ল।’

আিম বললাম, ‘তা রাখেত পােরন। লাল ঝা�া েতা অশুভ 

নয়। শুভ �তীক। সাধুরা লাল শালুর েপাশাক পেরন। িবপদ 

সংেকেতর সতকর্বাতর্া লাল। রে�র রং লাল। েতামার বউ 

েয িসঁদুেরর িটপ কপােল িসঁিথেত পের আেছ েসও েতা লাল। 

তাহেল?’

দুঃশাসন বলল, ‘আমরা মুখুয্ সুখুয্ মানুষ দাদা। অতসব বুিঝ 

না।’

‘এবাের আিম একটা কথা বিল, ওই েয নাগাবাবা, ওঁেক েকউ 

েতামরা �চে� েদেখছ কখনও?’

‘না। েকউ েকউ েদেখেছ। েকউ যারা ওঁর দশর্ন েপেত ওিদেক 

েগেছ তারা আর িফের আেসিন।’

আিম বললাম, ‘বুেঝিছ। একট জিটল রহসয্ ঘনীভূত হেয় 

আেছ ওখােন। কাল অনয্ েকাথাও নয়, আিম যাব ওই রহেসয্র 

অ�কার দরূ করেত। েতামরা শুধু জায়গাটা আমােক িচিনেয় 

িদও।’

আমার কথা শুেন দুঃশাসন, ওর বউ দু’জেনই িশউের উঠল। 

বলল, ‘খবরদার ওই কাজ করেত যােবন না। েগেল িক� িফের 

শাগ ২৭
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আসেবন না। ডািকিন, শািকিন, িপশােচর দলও ঘুের েবড়ায় 

ওখােন।’

েয িপ�লটা আিম সব সমেয়র জনয্ সে� রািখ েসটা এবার 

যথা�ােন েথেক বার কের েদখালাম ওেদর। বললাম, ‘এটার কথা 

ভুেল েগেছ দুঃশাসন? এটা আমার সে� থাকেল সা�াৎ যমেকও 

আিম ডরাই না। শুধু নাগাবাবার েমাকািবলা নয় ভীমরুহাতােলর 

রহসয্ও আিম েভদ করব।’

আমার কথা েশষ হেতই েকািকলা, িচলিক ও সুলুয়া 

িতনজেনই উৎসািহত হেয় লািফেয় উঠল। বলল, ‘আমরাও যাব 

আপনার সে�। এইভােব এেকর পর এক মানুষ উধাও হেয় যােব 

আর আমরা িদেনর পর িদন ধের নীরব দশর্ক হেয় েদখব তা হেত 

েদওয়া যায় না। �েয়াজেন ও  ই নাগাবাবারও েমাকািবলা করব।’

দুঃশাসন বলল, ‘আমার িক� ভয় করেছ খুব।’

আিম বললাম, ‘েকানও ভয় েনই। আমার মেন হয় ত�ম� 

নয়, ওখােন অনয্ েকানও েখলা চলেছ।’

েমেয়রা বলল, ‘আমরা আপনার সে� আিছ দাদা। মির মরব। 

িক� ওখানকার ওই আত� দরূ করবই।’

দুঃশাসন বলল, ‘েতারা তাহেল সিতয্ই যািব?’

‘যাব বলিছ যখন যাব।’

এই েজেদর কােছ আর েকানও কথা নয়।

আিম মুেখ সাহস েদখােলও মেনর মেধয্ েয শ�া িছল না তা 

িক� নয়। তেব এ  ই িতন কনয্া রুেখ দাঁড়ােতই মেনাবল ি�গুণ 

েবেড় েগল। এই িনেয় এ রােত আর েকানও কথা হেলা না। ঘেরর 

বাইের দালােন সবাই একসে� েপট ভের মাংস ভাত েখলাম। 

তারপর ত�েপােষর শযয্ায় পুরু গদীর িবছানায় এিলেয় িদলাম 

েদহটা। েমেয়রাও শযয্া �হণ করল খেড়র ছাউিন েদওয়া মািটর 

ঘরগুেলায়। িসিরমাও ওেদর স� িনল। দুঃশাসন আমােক সাহস 

েদবার জনয্ ঘেরর দালােন শুেয় পড়ল একটা খািটয়া েপেত। 

আিম ওেক ঘের শুেত বলেলও ও রািজ হেলা না। েস রােত কত 

েয জ�-জােনায়ােরর ডাক শুনলাম তার িঠক েনই। তেব েকানও 

হািত বা বােঘর ডাক শুনেত েপলাম না।

খুব েভাের ঘুম ভােঙ আমার। তাই েভােরর আেলা ফুেট 

উঠেতই শযয্া তয্াগ করলাম। উেঠ েদিখ আমার আেগই দুঃশাসন 

উেঠ পেড়েছ।

আিম ঘর েথেক েবিরেয় অবাক েচােখ বাইেরর িদেক 

তাকালাম। েস কী অপূবর্ দশৃয্। এখােন তখন চারিদেক ময়ূেরর 

িবচরণ। গােছর ডােল ডােল েঝােপ ঝােড় সবর্� ময়ূর।

দুঃশাসন বলল, ‘রােত ঘুম ভােলা হেয়িছল েতা?’

েহেস বললাম, ‘ভােলা মােন? এক ঘুেম রাত কাবার কের 

িদেয়িছ। এমন পিরেবেশ তুিম থােকা, েতামার সে� েদখা না হেল 

তা জানেতও পারতাম না। যাই েহাক, মােঝ মােঝ সময় েপেলই 

আিম িক� চেল আসব েতামার কােছ।’

‘আপনার যখন ইে� আসেবন। এই ঘেরই থাকেবন।’

এবার আিম দাঁত েমেজ েচােখ মুেখ জল িদেয় ে�শ হেয় 

িনলাম।

েমেয়রাও তখন উেঠ পেড়েছ। িদেনর আেলায় কাজল 

কােলা দীঘর্া�ী েমেয়গুেলােক খুব ভােলা লাগল আমার। এরা 

সে� থাকেল মেনাবল বাড়েব। পথ িচনেত ভুল হেব না। সিঠক 

জায়গােতই েপৗঁছােত পারব।

আমার েচােখ েচাখ পড়েতই েকািকলা বলল, ‘একটু পের 

েরাদ উঠেল তখন যাব। না হেল এত েভাের যাওয়াটা িঠক নয়। 

আপিন তত�েণ চা েখেয় না�াটা েসের িনন।’

আিম মুেখ হািস এেন বললাম, ‘েতামরা যখনই েয  েত বলেব 

আিম তখনই যাব। েতামােদর মহল, েতামােদর �কৃিত, এর 

গিতিবিধ েতামরা যতটা জানেব আিম েতা তা জানব না। এখন 

েথেক েতামরাই আমার গাইড।’

িচলিক নােমর েমেয়িট বলল, ‘একমা� জ�-জােনায়ােরর 

আ�মেণর ভয় ছাড়া এখােন েকাথাও েকানও ভেয়র বয্াপার 

েনই। তেব ওই িনিষ� এলাকাটােতই যা একটু ভেয়র বয্াপার 

আেছ। েসজনয্ অবশয্ ৈতির থাকব আমরা।’

আমার উৎসাহ েদেখ িসিরমা বলল, ‘তাহেল আপিন সিতয্ 

সিতয্ যােবনই?’

আিম েহেস বললাম, ‘এেত এত ভয় পাবার কী আেছ? 

েসরকম িবপদ বুঝেল যাব না। আমার েকৗতূহল একটাই, 

নাগাবাবা তাঁর ওই েচৗহি�র মেধয্ েকন কাউেক �েবশ করেত 

েদন না? আর ওখােন েকউ ঢুেক পড়েল েস আর িফের আেস না 

েকন? এর েবিশ েতা অনয্ িকছ ুনয়।’

যাই েহাক, িসিরমা এবার িডশ ভিতর্ কের মুিড় আর গরম 

িপঁয়ািজ এেন েখেত িদল আমােক। েমেয়রা ওেদর খাবার 

িনেজরাই িনেয় িনল।

আিম পরম তৃি�র সে� মুিড় িপঁয়ািজ েখেয় চা এেল চা 

েখলাম।

দুঃশাসন বলল, ‘আমার িক� খুব ভয় করেছ েমটদাদা।’

আিম বললাম, ‘তুিম েতামার ঘর সামলাও। জ�েল েমেয়রা 

আমার েদখভাল করেব। ভয় পাবার িকছ ু েনই। সবাই আমরা 

সময় মেতা িঠকই িফের আসব।’

‘তবু বিল, েবিশ সাহস েদখােত যােবন না। আিম 

ডমরুপািনেক বেল েরেখিছ। ও িকছু মালপ�র বেয় িনেয় যােব 

আপনােদর সে�।’



 225

‘কীেসর মালপ�র?’

‘েগাটা দুই টচর্, মশাল, লািঠ।’

েকািকলা বলল, ‘ওেতই হেব। আমােদর �েতয্েকর কাঁেধ 

তীর-ধুনক েতা রেয়ইেছ। েগাটা দুই কুড়ুলও আেছ সে�।’

আিম দুঃশাসেনর িদেক তাকােল দুঃশাসন বলল, ‘বােঘরা 

িতর-ধনুেকর বদেল কুড়ুলেক েবিশ ভয় পায়।’

আমােদর কথাবাতর্ার মােঝই িবকট েচহারার ডমরুপািন এল। 

এেস এক গাল েহেস বলল, ‘যােবন েতা চলুন।’

অতএব যা�া শুরু হেলা আমােদর। েস কী গভীর বনভূিম। 

পুেরা এলাকাটা পাহািড় অ�ল। েছাটখাট দু’একিট িটলা পার 

হেতই েদখা েগল এক জায়গায় হািতর দল অবােধ িবচরণ করেছ 

েসখােন।

েমেয়রা বলল, ‘আর এগেনা িঠক নয়। এখােনই একটু উঁচু 

জায়গা েথেক ওেদর  িদেক নজর রাখা যাক।’

অতএব েছা� একিট িটলায় উেঠ তািকেয় রইলাম হািতর দেলর 

িদেক।

একসময় হািতর দল ‘হয্ারেরা’ ডাক েছেড় কতকগুেলা িচতােক 

ল�য্ কের েতেড় েযেতই জায়গাটা ফাঁকা হেয় েগল। েমেয়রা বলল, 

‘এিদকটাই আমরা খুব একটা আিস না যিদও তবুও পথঘাট িচিন। 

এখান েথেক আরও িকছুটা এেগােলই নাগাবাবার এলাকা। ওখােনই 

একিট পাহাড়েক িঘের যত আত�।’

‘আত� কীেসর?’

‘ভীষণদশর্ন নাগাবাবা ওখােনই একিট গুহার মেধয্ আ�ানা 

কের ওড়�াকালীেক �িত�ার পর ত�সাধনা কেরন। তাই ওঁর ওই 

সাধনপীেঠ বিহরাগতেদর যাওয়া িনেষধ। আেদশ অমানয্ কের যিদ 

েকউ িগেয় পেড় েস আর �াণ িনেয় িফের আেস না।’

েকািকলা বলল, ‘িফের আসা দেূরর কথা, েস এেকবােরই 

িনেখাঁজ হেয় যায়। তার েকানও অি��ও থােক না।

হািতর দল সের েগেল িচলিক আর সুলুয়া বলল, ‘এবার আমরা 

আসল জায়গার িদেক এেগােত থািক। তেব তার আেগ এেসা 

সবাইিমেল একটু ছাতু েখেয় েনওয়া যাক। না হেল এরপর কখন 

িক জুটেব না জুটেব তা েক জােন?’

ডমরুপািন েকািকলার িনেদর্েশ চট কের েকাথা েথেক েযন জল 

ভের িনেয় এল ওেদরই েদওয়া একিট বড়সড় জায়গায় ভের।

যাই েহাক সবাই আমরা গােছর পাতা িবিছেয় ছাতু েখলাম েয 

যতটা পারল। তারপর আবার চলা শুরু করলাম।

েবশ খািনকটা পথ যাওয়ার পর চেল এলাম েসই িনিষ� 

�া�ের। েদখলাম জায়গাটার �ােন �ােন লাল শালুর পতাকা বাঁধা 

আেছ গােছর ডােল। সবাই আমরা ওই এলাকায় �েবশ করার 

আেগ থমেক দাঁড়ালাম।

ডমরুপািন বলল, ‘এবার িক তেব এেগােনা যােব?’

আিম বললাম, ‘না। একদম নয়।’

েমেয়রা বলল, ‘ওর েভতের না ঢুকেল রহসয্টা কী তা জানব 

কী কের? এখােন এেস েতামরা িক িকছ ুঅনুভব করেত পারেছা?’

েকািকলা বলল, ‘হয্াঁ, েকমন েযন একটা িবজাতীয় গ� অনুভব 

করিছ আমরা। এই গ� েবিশ�ণ নােক এেল মাথা ঘুের অ�ান 

হেয় যাব।’

‘এর েভতের েকানও পশুপ�ীর অব�ান েচােখ পড়েছ?’

‘না।’

‘তাহেল?’

‘তেব িক এতদেূর এেস িফের যাব?’

‘তাও না। �থেম আমরা পােশর এই িটলাটার ওপের উেঠ 

এখানকার চারপােশ নজর রািখ এেসা। তারপের হেব আমােদর 

অিভযান।’

ডমরুপািন বলল, ‘িঠক বেলেছন দাদাভাই। চটজলিদ হট কের 

েকানও কাজ করাটা িঠক নয়।’

অতএব আমরা সবাই দলব� হেয় ওই িটলার এেকবাের 

মাথায় উেঠ েভতরটা �তয্� করেত লাগলাম। েসখােন উঠেতই 

েদখেত েপলাম একিট িটলা পাহােড়র গুহােক েক� কের অজ� 

লালশালুর �জা। েবাঝাই েগল এই গুহােতই নানাবাবার আ�ম ও 

এখােনই ওড়�াকালীর মি�র বা অব�ান। আর যা েচােখ পড়ল 

তােতই অেনকটা রহসয্ ফাঁস। েদখা েগল এই পাহাড় ও বনভূিমর 

একাংশ জুেড় এক সুদীঘর্ জলাশয় জ�লাকীণর্ হেয় আেছ। মােঝ 

মােঝ   হালকা বাতােস েকমন েযন একটা কটূ গ� েভেস আসেছ 

েসখান েথেক।

আিম বললাম, ‘বেুঝিছ। েকানও মানুেষর পে� একবার এই 

জ�েল ঢুকেল েস েয িফরেত পাের না তার কারণ এটাই। তাই 

েযভােবই েহাক ওই ব� জলাশয়েক েকানও একটা উপােয় মুি� 

িদেত হেব।’

েকািকলা বলল, ‘িক� কীভােব হেব েসটা?’

িচলিক আর সুলুয়া বলল, ‘একটা উপায় আেছ। এই জলাশেয়র 

েশষ �াে� ওই েয ঢালটা আেছ। ওইখােন পাহােড়র একটা অংেশর 

পাথরেক সিরেয় িদেত পারেল ওই জল িনকাশ হেয় যােব সহেজই। 

আর এই কােজর উপযু� হেলা আমােদর ডমরুভাই।’

শুেনই ডমরু েসাজা হেয় রুেখ দাঁড়ােলা। বলল, ‘এটা েতা 

আমার বাঁহােতর েখলা। চেলা সবাই।’

আিম বললাম, ‘মেন হে� এেতই রহসয্ দরূ হেব। তেব িনিষ� 

এলাকা িদেয় নয়, পাহােড়র গােয় গােয় উঁচু জায়গা িদেয় যােত 

ওখানকার িবষা� বাতাস �াস রু� না কের এইভােব েযেত হেব।’

আিম বললাম, ‘সবার যাবার দরকার েনই। েতামরা এখােনই 

থােকা। ডমরুেক িনেয় আিম যাই।’

েকািকলা বলল, ‘না। এক যা�ায় পৃথক ফল হেব েকন? সবাই 

একসে�ই যাব আমরা।’

অতএব সবাই আমরা ঘুরপেথ রুমােল নাক েচেপ পাহােড়র 

একটু উঁচু অংশ িদেয় েসইিদেক নজর েরেখ এেগােত লাগলাম। 

অবেশেষ িঠক জায়গােতই েপৗছঁালাম আমরা। িক� এর 

িপছনিদেকর ঢােল েয েঝাপঝাড় ঘনীভূত হেয় আেছ দীঘর্িদন ধের 

তােক এিড়েয় ওখােন িকছ ুকরেত যাওয়া মােনই সা�াৎ মতৃুয্েক 

েডেক আনা।

ডমরু বলল, ‘ওর বয্ব�া আিম করিছ।’ বেলই সুলুয়ার হাত 
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েথেক মশালটা িনেয় আমােদর েবশ িকছটুা িনরাপদ দরূে� পাথেরর 

খাঁেজ সের েযেত বেল েসখানকার শুকেনা েঝাপঝােড় আগুন 

ধিরেয় ছেুট চেল এল আমােদর কােছ। তারপর সবাইেক এক 

এক কের আরও একটু িনরাপদ�ােন পাহােড়র বাঁেক সিরেয় িনেয় 

েগল। আমরা সবাই তখন রু��ােস িমিনট গুনেত লাগলাম।

�ায় িমিনট দেশক অিত�া� হবার পর হঠাৎই ভূিমকে�র 

মেতা গগনিবদাির একটা শে�র সে� দুেল উঠল সম� এলাকাটা। 

েধাঁয়ায় েধাঁয়া�� হেয় েগল চারিদক। আমরা পর�র পর�রেক 

শ� কের ভেয় কাঁপেত লাগলাম। একটু পেরই শুনেত েপলাম 

জমাজেলর কল-কল-কল-কল কের িনগর্ত হওয়ার শ�।

এইভােব েবশ িকছটুা সময় অিত�া� হেল আ��কাশ করলাম 

আমরা।

জলাশেয়র মুখটা অেনকখািন জায়গা জুেড় ধেস িনি�� হেয় 

েগেছ। েচাঁ েচাঁ কের জল েবেরাে� তখনও। ঠা�া বাতাস বেয় 

যাে� সবার গােয়র ওপর িদেয়।

আিম বললাম, ‘এখন আমরা িনভর্েয় ওই আ�ম এলাকায় 

�েবশ করেত পাির।’

আমরা চলা শুরু করলাম।

েযেত েযেত েদখলাম েবশ িকছু মানুষ ও বনয্জ�র ক�াল 

এিদক েসিদেক ছিড়েয় িছিটেয় আেছ েসই জলাশেয়র মেধয্।

ধীের ধীের আমরা ওই নাগাবাবার গুহা মি�েরর িদেক এেগােত 

লাগলাম।

েসই ব ু েনা পাহােড়র কাছাকািছ আসেতই েক েযন হু�ার িদেয় 

উঠল, ‘রুখ যাও। আেগ মাৎ বােড়া।’

সবাই আমরা িবপদ আশ�ায় েথেম েগলাম।

ডমরু বলল, ‘েকন বাবা? আমােদর অপরাধ?’

‘েতামরা মা ওড়�াকালীর িনজর্নাবাসেক িবি�ত কেরছ। এই 

মােক িনেয় আিম এখােন ত�সাধনা কির। �ায় শত বষর্ হেলা 

এখােন আিম অব�ান করিছ। িক� েতামরা যা করেল তােত আর 

েতা আমার এখােন থাকা যােব না।’

আিম বললাম, ‘িক� আপনার ত�সাধনার ফেল কত মানুেষর 

জীবনহািন হেয়েছ বলুন েতা? মানুষ পশু কত-কত এখা  েন �াণ 

হািরেয়েছ।’

ভয়�র নাগাবাবা বলেলন, ‘েতামরা শুধু এটাই েদখেল? 

এখানকার িবষা� আবহাওয়ায় কারও যােত �াণহািন না হয় 

েসজনয্ চারিদেক িনশান উিড়েয় আিম েয িনেষধা�া জাির কেরিছ 

েসটা বিুঝ েচােখ পেড়িন েতামােদর?

েমেয়রাও েজাড় হাত কের বলল, ‘হয্াঁ বাবা, তা আপিন 

কেরেছন।’

‘তারপেরও আমােক েদাষােরাপ করেব েতামরা? েনহাতই 

েছেলমানুষ, তাই িকছ ু বললাম না েতামােদর। খুব শী�ই আিম 

আমার আরাধয্ েদবী মােক িনেয় যাব পাহােড়র িদেক চেল যাবার 

কথা ভাবিছলাম। িক� এখানকার পিরেবেশর মায়া েছেড় েযেত 

পারিছলাম না। আজ বঝুলাম, এখনই েসইসময়। আরও একটা 

কথা েজেন রােখা, আিম নাগাবাবা হেলও নাগা স�দা েয়র নয়। 

েকৗপীনধাির না�া। আিম অিহংসক তাি�ক। বিলদান আমার েঘার 

আপি�। তেব অ  েলৗিকক কমর্কাে� আিম িস�পুরুষ। যাই েহাক, 

আমার অেলৗিককে�র িনদশর্ন কাল সকাল হেলই েপেয় যােব 

েতামরা।’

‘িক� বাবা, আমরা েতা— !’

‘আজ েতামরা েকানওভােবই এখান েথেক েযেত পারেব না। 

ওই েদেখা সূযর্ এখন অ�াচেল। এরপর েতামােদর িবপেদর েশষ 

থাকেব না। রােত েতামরা এখােনই েথেক যাও।’

আমরা সবাই সবাইেয়র মুখ চাওয়াচাওিয় করলাম।

‘এই গুহার েভতের অেনক ফলমূল ইতয্ািদ রেয়েছ। েসগুেলা 

েখেয় সবাই েতামরা মহামায়ার আ�েয় মহািন�া যাও। েকউ েকানও 

�িত করেত পারেব না েতামােদর।’

এরপর আমরা এক এক কের নাগাবাবােক �ণাম করেল উিন 

বলেলন, ‘মা ওড়�াকালীেকও �াণভের দশর্ন কেরা।’

আমরা ভয়�রী েসই েদবী মূিতর্র িদেক তাকােল েকমন েযন 

অনয্ একটা অনুভূিত হেলা আমােদর।

‘এবার বাইেরর িদেক তাকাও।’

সূযর্ েডাবার পালা েশষ হেল িদনাে�র লাল রংটুকুও ধীের ধীের 

মুেছ যাে� তখন। সম� বনভূিম, কদর্মা� জলাশয়, েদবী গু�ার 

আশপােশর �কৃিত তখন বনয্জ�েত ভের েগেছ। বেুনা হািতর 

দল েঘারােফরা করেছ য�ত�। ভালুকরা দাপাদািপ করেছ। িহং� 

িচতােদর েচাখ �লেছ উঁচু গােছর ডােল।

আমরা নীরব দশর্ক হেয় সবই েদখলাম।

নাগাবাবা বলেলন, ‘এখন মােয় র আরিত হেব। সবাই েতামরা 

েভতের যাও।’

েকািকলা বলল, ‘বাবা, এতদরূ পেথ জীবেনর ঝঁুিক িনেয় 

এেসই যখন পেড়িছ আমরা তখন কৃপা কের মােয়র এই আরিত 

দশর্েনর অনুমিত িক আপিন িদেত পােরন না?’

নাগাবাবা বলেলন, ‘অনুমিত িদলাম। িক� দশর্েনর ভাব 

েতামরা সহয্ করেত পারেব েতা?’

আিম বললাম, ‘আপনার আশীবর্াদ ধনয্ যখন হেয়িছ আমরা 

তখন িন�য়ই পারব।’

‘তাহেল অনয্ িচ�া দরূ কের দশর্ন কেরা।’

শুরু হেলা আরিত। শ�, মৃদ�, মি�রা েকাথা েথেক েবেজ 

উঠল তা জািন না। ধূেপ-ধুনায় ঘর ভের েগল। এইভােব আরিত 

েদখেত েদখেত সে�ািহত হলাম আমরা। েমাহ যখন ভ� হেলা 

তখন েদখলাম নাগাবাবা ও ওড়�াকালীমাতা একটু একটু কের 

ছায়া�কাের িবলীন হেয় যাে�ন। একসময় স�ণূর্রূেপ িবলীন হেয় 

েগেলন িব�হ সেমত নাগাবাবা। আমােদর িব�েয়র অ� রইল না।

মি�েরর অভয্�েরর অ�কার দরূ হে� বড় একিট মািটর 

�দীেপর আেলায়। আমরা েভতের ঢুেক �সাদী ফল িমি� যা িছল 

তাই েখেয় েজেগ েজেগই রাত কাটালাম।

েদখেত েদখেত েভার হেলা। আেলা ফুটল। েরাদও উঠল একটু 

েবলায়। এবার আমােদর �তয্াবতর্েনর সময়। আমরা শূনয্ মি�ের 

�ণাম েসের েবিরেয় এলাম।
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কী এক অসুখ, সব েকমন এেলােমেলা হেয় েগল। 
এ-পাড়ায় েকউ অসু� হয় েতা ও-পাড়ায় আত� ছড়ায়। 

অয্া�েলে�র শ� কােন এেলই বেুকর মেধয্ ধড়াস ধড়াস। 

একরাশ অজানা আত� ।  এই বিুঝ এ-পাড়ায়, হয়েতা 

এ-বািড়েতই এল! আপাদম�ক ধপধেপ সাদা, অ�তুেড় 

েপাশাক। েলাকগুেলােক িটিভেত েদখেলই ভয় কের। পুরােনা 

িদেনর বা�িটিভ মােঝমেধয্ই িবি�ির শ� কের ব� হেয় যায়! 

চাপড়া েখেল নীরবতা ভােঙ। আবার চলেত শুরু কের। িটিভর 

সামেন একটু বসেল, িনউজ চয্ােনল েদখেলই মাথা িঝমিঝম, 

সব ভয় দাঁত-নখ েবর কের েধেয় আেস। িগেল খায়। মা’র মুেখ 

সারা�ণই এককথা, ‘এসব ছাইপাঁশ আর েদিখস না!’

     সিতয্ই এসব েদখেল মাথা েঘঁেট যায়। মা-বাবা দু'জেনই 

িটিভ ব� করার পে�। অগতয্া কী আর করা, ভয়-জাগািনয়া 

খবর ব� কের নীহার ইউিটউেব গান শুনেছ। রা�ায়, এই 

গিলপেথও তখন পুিলেশর টহলদাির। পুিলশ েদখেল মুখ ঢােকা, 

পুিলশ টপেক একটু এিগেয়ই আবার মুখ েখােলা। মুেখ তখন 

িবজয়ীর হািস। এই লুেকাচুির, এই হািস-হািস মুখ, এসেবর 

মােন েবােঝ না নীহার। পাগেলও িনেজর ভােলা েবােঝ, এই 

েলাকগুেলা েবােঝ না! কত িকছইু েতা মেন পেড় যায়। েছড়ঁা 

ছিব, েগাটা ছিব। েকােনািট ঝলমেল উ�ল, আবার েকােনািট 

ধূসর-িববণর্।

     �ৃিতর খাতার পাতা ফড়াফড়াফড়া উড়ােত থােক। মা 

একটা েদাকােন েসলাই েফাঁড়াইেয়র কাজ করেতন। �ায়ী চাকির, 

মাসাে� মাইেন, না, েতমন নয়। কাজ িপছ ুপয়সা। সারা স�ােহ 

যা কাজ হেলা, স�ােহর েশেষ িহসাব কেষ িমটােনা হেব বলা 

হেলও িঠকঠাক কখেনাই েদওয়া হয় না। এ-স�ােহর পয়সা 

ও-স�ােহ গড়ায়। মা’র েস-কাজ এখন ব�। বাবা সতয্নারায়ণ 

ে�ােসর্র পুরােনা কমর্ী। বাজার-লােগায়া ম� েদাকান। 

িনতয্�েয়াজনীয় িজিনস কী না পাওয়া যায় েসখােন! েস-ত�ােট 

এমন েদাকান ি�তীয়িট েনই।  ফেল সারা�ণই খ�েরর িগজিগেজ 

িভড়। একবার এেল আর রে� েনই। েকাথা িদেয় েয সময় চেল 

যায়! িতনিট ে�শন েপিরেয় বাবা �িতিদন েদাকােন ছটুেতন। 

দশ িমিনেট
পা থর্ িজ ৎ   গ ে�া পা ধয্া য়

গ�

অ�ন

�দীপ েগা�ামী

স�াহভর েদাকান েখালা, বৃহ�িতবারও ছিুট েনই। রা�াঘােট 

এখন েলাকজন কম। কেয়ক ঘ�ার জনয্ বাজার েখােল, বাজার-

লােগায়া েদাকানপাট েখােল। সকেলই কমেবিশ ভীত, স�� । 

উ�িব�রা েতা বেটই, মধয্িব�, এমনিক িন�িব�রাও েকউ েকউ 

বাজার-েদাকােন না িগেয় এখন অনলাইেন েকনাকাটা করেছ।  

যােক েচােখ েদখা যায় না, কী �মতা তার! তােক িনেয় 

কত না ক�েলােকর গ�কথা! িনেজর  মেতা কের বািনেয় বািনেয় 

�েঘািষত  পি�তরা নানা কথা বেল চেলেছ। বাবাও েয ভয় পানিন, 

তা নয়। মুেখ মা�, মাথায় টুিপ। অদৃশয্ শ�েক েমাকািবলা করার 

সব রকম বয্ব�া িনেয় চাকির বাঁচােত েদৗেড়েছন। যতই ক� 

েহাক পয্ােডল কের, ঘিড় িমিলেয় যথাসমেয়ই িঠক েপৗঁছােতন। 

কুিড় বছেরর চাকির, েরাদ-বৃি� বা পািরবািরক-বয্�তা িকছুই 

তাঁেক কাব ু করেত পােরিন।  েদাকান-অ� �াণ, দািয়�পরায়ণ 

এই মানুষিটর েয চাকির ‘নট’ হেয়  েযেত পাের, তা বাবা েতা 

নয়ই,অনয্ েকউও �ে� ভাবেত পােরিন!

মা’র কাজ েনই, বাবার  কাজ েনই, এক অভাবনীয় স�ট। 

জমােনা টাকা আর কতটুকু! েস-টাকা েতা ক’িদন পরই ফুিরেয় 

যােব! ভাইেয়র �ল েনই। কেব �ল খুলেব, েক জােন! বািড়েত 

একটাই �াটর্েফান, ি�ন-ভাঙা রং-চটা, েস-েফান নীহােরর।  

ভাই সুেযাগ  বেুঝ েফানটা িনেয় টানাটািন কের।  বেল, অনলাইেন 

�াস। নীহার উঁিকঝঁুিক েমের েদেখেছ, েকাথায় গুগলিমেট, ডুব 

িদেয়েছ েস ইউিটউেব!

িদন যত গড়ায়, পিরি�িত ততই েঘারােলা হেয় ওেঠ। 

িবি�বাটা েনই, বয্বসা পড়ািতর িদেক, সবাই অনলাইেন 

েদৗড়াে�! ইিনেয়িবিনেয় নানা কথা বলার পর চাকির হারােনা 

বাবােক েয টাকা েদওয়া হেয়িছল, েস টাকা ফুেরােত আর 

কত�ণ! সামানয্ সি�ত অথর্, তাও উেব েগেছ! এমনও হেয়েছ, 

পাড়ার েমােড় গিরবগুেবর্া মানুষজনেক িখচুিড় খাওয়ােনার েয 

আেয়াজন , েস-লাইেনও িগেয় দাঁড়ােত হেয়েছ।

মা'র মুেখ, বাবার মুেখ আষােঢ়র থমথেম কােলা কুচকুেচ 

েমঘ। েছাট ভাইিট িনিবর্কার। একফািল কােলা েমঘ উেড় এেস 

নীহােরর মুেখও েছেয় যায়। হায়ার েসেক�াির পাশ কের সেব 

কেলেজর ফা�র্ ইয়ার তার। েচােখ মুেখ  কত ��। কেলজ 

েপিরেয় ইউিনভািসর্িট। পড়ােনার চাকির করেব েস। মেন আেছ   

�াস এইেট বাংলার ম�থবাবু একিদন �ােস হঠাৎ কের িলখেত 
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িদেয়িছেলন, ‘েতামার জীবেনর ল�য্’। শুধু িলখেত 

েদওয়া নয়,�েতয্েকর খাতাও েদেখ িদেয়িছেলন। �ায় 

সবাই ঘুিরেয় িফিরেয় একই কথা িলেখিছল। ডা�ার 

হেত চায়। ডা�ার ছাড়া আর েযন িকছ ুহওয়ার েনই। 

নীহার িলেখিছল, িশ�ক হেত চায়। েকন হেত  চায়, 

েস-িবষেয়ও দু’কথা িলেখিছল। খাতা হােত িনেয়, পেড় 

ম�থবাবু কী খুিশ! েচােখ মুেখ সাতরঙা রামধনু �েল 

ওেঠ।

েস-সব �� দুমেড়মুচেড় গঁুিড়েয় েগেছ। ভাবেলই 

ক� বােড়। গলার কােছ কী েযন দলা পািকেয় আটেক 

আেছ। েসই অবয্� য�ণা কুের কুের খায়।

সারা�ণই মন খারাপ। এভােবই িদন কােট 

নীহােরর।  এ-পাড়ার অিনেমষদা হঠাৎই েযন সব 

অ�কার মুহূেতর্ মুেছ েদয়। একটা চাকিরর খবর, েস-খবের েয 

এত আন�, সিতয্ তা জানা িছল না তার! মেন হয়, ডানা েমেল 

উিড়, ঘুির। পরমুহূেতর্ই মেন পেড় যায়, ডানা েতা তার েনই, 

আেছ প�ীরাজ েঘাড়ার ! আহা, রূপকথার েসই েঘাড়া! েতমন 

দুধ-সাদা ধপধেপ েঘাড়া েপেল সাতসমু�ুর েতেরা নদী েপিরেয় 

েকাথায় েপৗেঁছ েযত! এসব েভেব নীহার েহা-েহা কের েহেস 

ওেঠ। এমন কের কতিদন হােসিন েস !

ভািগয্স নীহার বাইক চালােত পারত, তা না হেল এ চাকির 

িকছেুতই হেতা না। িনেজই িনেজর গুণপনার কথা েভেব 

পুলিকত হয়। মা েতা সারা�ণই বাইক-চালােনা েশখা িনেয় হই 

হই বাঁিধেয়েছন বকাঝকা কেরেছন। বেলেছন, ‘এসব েশখার 

দরকার েনই। িনিতয্  অয্াি�েড� হয়।’ বাবার েয সায় িছল, তা 

নয়। আপি� কেরেছন, মৃদুভােব। কখেনাই েতমন েজারােলা 

নয়।

চাকিরর খবর এেকবাের পা�া, েস-খবর অিনেমষদার কাছ 

েথেক েজেন  বািড়েত িফের �ায় উেঠান েথেক নীহার িচৎকার 

কের জািনেয়েছ বাবােক, মােক।   কী আন�, বাবা-মা’র েচােখ 

মুেখ েয অ�কার, দুি��ার কােলা েমঘ েদখেত অভয্�, তা আর 

েনই। নীহােরর অ�ত েতমনই মেন হয়।

 েসই শুরু, খুব সকােল বাইক িনেয় েবিরেয় িফরেত িফরেত 

রাি� এগােরাটা েবেজ যায়।বািড় েথেক আট-দশ িকেলািমটার, 

আরও শহেরর কাছাকািছ, তারপরই বাইক েছাটাও এ-গিল 

েস-গিল, গিলর েভতর গিল, তসয্ গিল। অনলাইেন  অডর্ার 

এেলই গুগল-ময্ােপ েলােকশন িমিলেয় িজিনস েপৗেঁছ েদওয়া। 

েপৗছঁােনার এই কাজিট কম ঝকমািরর নয়। েলােকশন িমিলেয় 

অেনক সময় িঠক জায়গায় েপৗছঁােত েবশ েবগ েপেত হয়। েফান 

করেলও কা�মার েফান ধের না। ধরেলও দাঁতিখঁচুিন। হয়েতা 

েমজাজ েদিখেয় বেল, ‘এইটুকুও েচেনন না? এসব কাজ  কেরন 

েকন? েছেড় িদন।’ 

ছাড়ার জনয্ েতা আর ধিরিন। ছাড়েল খােবা িক? না, েস কথা 

বলা হয় না েসই মিহলােক।  রােগ গা �েল উেঠিছল নীহােরর। 

এমন অিভ�তা েয আরও ঘটেব, হরেরাজ ঘটেব, তখন েতা 

আর জানেতা না। এখন নীহােরর এসব গা-সওয়া হেয় েগেছ। 

পাশাপািশ ভােলা মানুষজেনর অভাব েনই। েডিলভাির করেত 

েগেল এটা-েসটা জানেত চায়। অভােবর সংসার, কতখািন কে� 

িদন কােট, জানার পর 'আহা-উহু' কের। সমেবদনা জানায়। 

এসব অবশয্ ভােলা লােগ না নীহােরর। তাই এখন েকউ িকছু 

জানেত চাইেল কায়দা কের এিড়েয় যায়।

ভাইরােসর দাপট কেম, আবার বােড়। �থম েঢউ, ি�তীয় 

েঢউ, তৃতীয় েঢউ — েকউ েকউ সমু�তেট বেস েযন েঢউ গুনেছ! 

েঢউ আসুক, যাক, তা িনেয় সাধারণ মানুেষর এখন আর মাথাবয্থা 

েনই। ভয়-ভীিত সব কপূর্র হেয় উেব েগেছ।  মুেখ মাে�র বালাই 

েনই। ে�েন িভড়, বােস িভড়।

অিফসটাইেম গাদাগািদ, চাপাচািপ। িচরেচনা ছিব িফের 

এেসেছ।  মােকর্েট, মেল িভড়। িভড়ভা�া এিড়েয় নয়, বরং েসই 

িভেড় িমেশ িগেয় চেলেছ িভড় বাড়ােনার েখলা। বাইক ছুিটেয় 

পাড়ার গিল-পথ েপিরেয় বড় রা�ায় েপৗঁেছ েসসব েদখেত েদখেত 

নীহােরর মেন হয়, মানুষ িক তাড়াতািড় সব ভুেল যায়! িকছুই 

মেন রােখ না! েদড়-দু’বছর আেগ মৃতুয্-আত� �াস কেরিছল। 

এখন আতে�র িছেটেফাঁটাও েনই। মৃতুয্-ভয় ফুৎকাের উিড়েয় 

িদেয়েছ। অদৃশয্ ভাইরাস সিতয্ই অদৃশয্ হেয়েছ, এমনটা েতা নয়, 

এখেনা আেছ! �িতিদনই চার-পাঁচজন কের মারা যাে�। এসব 

ভাবেত ভাবেত নীহার িনেজর মা�টােক িঠক কের েনয়। নােকর 

তলায় েনেম এেসিছল, েটেনটুেন আবার যথা�ােন। 

 মানুেষর ভয়-ভীিত কেমেছ। পিরি�িত অেনকটাই �াভািবক 

হেয়েছ। তবু জাঁিকেয় বেস আেছ অনলাইন। অনলাইেনই এখন 

েকনাকাটা। বয্�তার কারেণ নয়, অেনক সময় ে�ফ আিলিসয্ 

কেরই বাজার েযেত ইে� কের না। এক পয্ােকট নুন লাগেব, 

তার অডর্ারও অনলাইেন। মানুেষর অেভয্সই েকমন বদেল েগল! 

অনলাইেন কী না পাওয়া যায়! পাড়ায়, বাজাের েছাট-মাঝাির 

িকছ ুেদাকানপাট এখেনা িটেক আেছ, ক’িদন পর হয়েতা উেঠই 

যােব! এমনিট নীহােরর মেন হওয়া মা� বাবার শুকেনা মুখ 

তার েচােখর সামেন েভেস ওেঠ। চাকির হারােনার পর েথেকই 
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শরীের ভাঙন ধেরেছ। কথাও কম বেলন। থম েমের বেস থাকেত 

েদখেল মা েরেগ িগেয় হািবজািব দু’কথা শুিনেয় েদন। তখন 

বাবার মুেখর িদেক সিতয্ই তাকােনা যায় না। বড় দুঃখী মেন 

হয় তাঁেক।

অনলাইেনও এখন তী� �িত�ি�তা।  এ েকা�ািনর সে� 

েস েকা�ািনর হা�াহাি� লড়াই। এক ইি�ও জিম েছেড় 

িদেত েকউ রািজ নয়। িনেজর জিম ছাড়ার েতা ��ই ওেঠ না, 

অেনয্র জিম কীভােব হািতেয় েনেব, তা িনেয় চেল যত ভাবনা-

িচ�া, ছলচাতুির। আজ অডর্ার িদেল দু’িদন পর পাওয়া যােব, 

এখন আর েতমন নয়। িনতয্�েয়াজনীয় সাম�ী, �িতিদন ঘর-

েগর�ািলর কােজ লােগ, এসব দশ িমিনেটর মেধয্ েপৗঁেছ েদওয়ার 

বয্ব�াও আেছ। না, এর জনয্ বাড়ািত কিড় গুনেত হয় না। 

দামটুকু িদেলই হেলা। বাজােরর দােমর েথেক অনলাইেন অেনক 

সময়ই দাম েবশ কম। নানা রকম িডসকাউ�, ছােড়র �েলাভন। 

যত িদন যাে� নীহােরর কােজর চাপ বাড়েছ। েটনশন বাড়েছ। 

দশ িমিনেট দু’পয্ােকট দুধ েপৗঁেছ না িদেত পারেল, এক িমিনট 

েদির হেল েকা�ািনর কােছ ৈকিফয়ত িদেত হয়। েডিলভাির-

বয়েদর বড়বাব ু শুভ�ত েসন িনেজেক েবাধহয় েকা�ািনর 

মািলক ভােবন! দাঁত- িচিবেয় এমনভােব িতর�ার করেবন 

েয, মেন হেব, তখনই চাকির েছেড় িদই! নীহােরর েতা দু’-চার 

িদন ছাড়া-ছাড়াই এমন মেন হয়। একবার এক িমিনট বি�শ 

েসেক�, আেরকবার এক িমিনট আটা� েসেক�  সময় েবিশ 

লািগেয় শুভ�ত েসেনর কােছ িক বকুিনই না েখেয়েছ! েছাট-বড় 

কথা বেল, িতর�ার কেরই থােমিন েস, শািসেয় বেলেছ, ‘িব 

েকয়ারফুল! আর একবার এমন ঘটেলই িবদায় কের েদব।’ গলার 

ঝাঁজ কিমেয় নীহােরর িদেক তািকেয় িজে�স কেরেছ, ‘তুই 

জািনস না িঠক সমেয় েডিলভাির না করেত  পারেল েকা�ািনেক 

েখসারত িদেত হয়। যত েদির হেব, কা�মােরর েতা মওকা। 

অয্াকাউে� ঢুকেব কয্াশবয্াক।’ 

ডানলপ েপিরেয় টিবন েরাড ছািড়েয় েযেত হেব বরানগর 

থানার কাছাকািছ। েসখােনই েডিলভাির। থাকার মেধয্ আেছ চাি� 

�সাির-িজিনস, এমনিক আনাজপািত। এখন হয়েতা কােজও 

লাগেব না, এই িবেকেলেবলায় ইনডাকশন বা গয্াসওেভন 

ে�েল িনি�ত েকউ বেস েনই। বেস থাকুক, বা না থাকুক ঘিড় 

িমিলেয় েপৗছঁােতই হেব! েসই ঘিড়র িদেক তাকােত িগেয় নীহার  

মেন মেন আঁতেক ওেঠ। ডানলপ �াইওভার ছািড়েয় িসগনােল 

েপৗছঁােতই সােড় ছ’িমিনট েলেগ যায়। িসগনােল অেনক গািড়। 

জট ছাড়ােত বয্� এক িসিভক পুিলশ। সবুজ হেত না হেতই পাঁই 

পাঁই ছটু। আইএসআই’র সামেন আবারও িসগনাল-জট।  টিবন 

েরােড েপৗছঁােতই �ায় সােড় ন’িমিনট। ভাগয্ ভােলা, িসগনােল 

সবুজ আেলা। হু হু েজাের নীহার টিবন েরাড েপিরেয় যায়। সেব 

েপিরেয়েছ, থানা তখনও িতনেশা িমটার , অ�ত গুগল তাই 

েদখাে�। হঠাৎই ঘেট ভয়�র এক দুঘর্টনা! িসগনয্াল েপিরেয় 

নীহার সেব একটু িগেয়েছ, েকাথা েথেক সামেন এেস পেড় বছর 

েতেরা-েচে�ার একিট েছেল। িপেঠ বইেয়র বয্াগ। িনি�ত �েল 

পেড়। ছিুট হেয়েছ, বািড় িফরেছ। নীহােরর বাইক েবশ েজােরই 

িছল, হঠাৎ সাইেকলিট এভােব সামেন এেস পড়ায় িদশাহারা 

হেয় পেড়।  বাইেকর ধা�ায় েছেলিটর িছটেক পড়াই �াভািবক 

িছল। নীহার েকােনারকেম সাইেকলিট কাটােত যায়। কাটােত 

িগেয় িনেজর িবপি� িনেজই েডেক আেন। িছটেক পেড় মািটেত।  

 ধরাশায়ী বাইকিটর সামেনর েপছেনর দুেটা চাকা তখনও 

ঘুরেছ। েকাথা েথেক একরাশ েলাক জেড়া হেয় যায়। মাথায় 

েহলেমট িছল, নীহােরর তাই বাঁেচায়া। হােত পােয় েবশ 

ভােলারকম েলেগেছ। য�ণায় কাতরাে�। েদেহর অেনক 

জায়গায় েকেটকুেট েগেছ।

িসগনয্ােলর পুিলশ েদৗেড় আেস। সবিকছ ুেদেখ এক িমিনটও 

ন� না কের তখনই থানায় েফান কের। িমিনট িতেনেকর মেধয্ 

গািড় িনেয় পুিলশ চেল আেস।

নীহারেক কারা, েকাথায় িনেয় যায়, িক�ুিট েস েটর পায় 

না। আেধা ঘুেম, আেধা জাগরেণ যখন েচাখ েমেল, েদখেত পায় 

মােক। সামেন মা দাঁিড়েয়। বাবা একটু দূের। দু’জেনর মুখই 

আবছা-ঝাপসা। রেয়েছন আরও েকউ েকউ। তাঁেদর নীহার েচেন 

না। ঘুম েচােখই েস শুভ�ত েসনেক েখাঁজার েচ�া কের! েকন 

েয তার কথা মেন পড়ল, েকনই বা আসেব, পরমুহূেতর্ নীহােরর  

এসব মেন হয়!

 নীহােরর মাথায় হাত বুিলেয় েদন মা, চুেল িবিল কােটন। 

হঠাৎই ফঁুিপেয় েকঁেদ ওেঠ নীহার। কা�ােভজা পালায় বেল, 

‘আমার েডিলভাির-বেয়র ওই চাকিরটা থাকেব েতা!’

সামেন ডা�ারবাবু  দাঁিড়েয়। কথা বলেত বারণ করেলন। 

নীহার গলার �র নািমেয়, খুব আে� ওই একই �� কের। মা 

�� হেয় দাঁিড়েয় রেয়েছন। �থমবার িকছ ুবেলনিন। এবার িনচু 

গলায় বলেলন, ‘দশ িমিনেট েপৗঁছােত হেব! তাড়াহুেড়া করেত 

িগেয় এমন ঘেটেছ! আরও বড় িকছ ুঘটেত পারত। ঘেটিন। না, 

েতােক এমন চাকির করেত হেব না।’ 

যত তাড়াতািড় েপৗঁছােব, সবাই তত আ�া রাখেব। বয্বসা 

বাড়ােব। বড়েলাক-মাঝািরেলাক ধনয্ ধনয্ করেব। েতােদর মেতা 

েছেলরা মের মরুক, ওেদর িকছু এেস যায় না। গিরব মানুষ 

মের মরুক! গিরবেদর িনেয় েতা আর ওেদর অনলাইেন বয্বসা 

হেব না।

একটু আেগও নীহার মা’র েচােখ জল েদেখেছ। এখন কে� 

আগুন, ঝের ঝের পড়েছ রাগ।  মা’র িদেক নীহার তাকােত 

পারল না। েচাখ ঝাপসা, কা�া পায় তার। মেন হয়, মা পইপই 

কের বাইক চালােত বারণ কেরিছল। পরমুহূেতর্ই মেন হয়, 

েলখাপড়া হেলা না। সব ��ই েতা মুেছ েগেছ। বাইক চালােত 

না পারেল সংসার চলত কী কের? আবারও েস মােক িজ�াসা 

কের, ‘েডিলভাির-বেয়র চাকিরটা থাকেব েতা! েদেখা মা, আর 

েদির হেব না। দশ িমিনেটই আিম সব েপৗঁেছ েদব। আর   এক 

িমিনটও েদির করব না।’
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পুেরা নাম অিনবর্াণকাি� সাহা। ব�ুরা বেল অিনবর্াণ। মা-

বাবা ডােক অিন।

েসই অিন েচঁিচেয় উঠল গলা ফুিলেয়, ‘এ কী, আপনারা খািল 

কাপ রা�ায় েফলেছন েকন! তুলুন, তুলুন।’

মাঝবয়িস েলাক দুেটা এিদক-ওিদক তাকােলা। সবাই তােদর 

িদেক তািকেয় আেছ েদেখ কাপ দুেটা তুলল।

অিনবর্াণ বলল, ‘েভির গুড। ওই েয ডা�িবন। েফেল আসুন 

ওখােন।’

হা হা িহিহ কের েহেস উঠল চারপােশর েলাকজন। েকউ বলল, 

‘বাবা, খুব কড়া �শাসক!’

রা�ার ধাের গািড় লািগেয় েযমন িবি� করেছ দই লিসয্, 

অিনবর্াণ এিগেয় েগল তাঁর িদেক। হােতর িপ�ল উঁিচেয় বলল, 

‘�াস েফলার পা� েনই আপনার?’

মাথা নাড়েলন লিসয্ওয়ালা।

অিনবর্াণ বলল, ‘কাল অবশয্ই আনেবন। নাহেল আপনার িবি� 

ব� কের েদব আিম।’

েদাকানদার রিসক েলাক। মুখ কাঁচুমাচু কের বলল, ‘আ�া 

সয্ার।’

‘আর শুনুন।’

‘বলুন সয্ার।’

‘আজ েয-ই আপনার কােছ লিসয্ েখেত আসুক— বেল েদেবন 

খািল �াস েয েকানও জায়গায় েফলা যােব না। সবাই েযন েফেল 

আেস ওই ডা�িবেন।’

‘িঠক আেছ। আপিন একটু লিসয্ খােবন সয্ার? িদই এক �াস 

ভােলা কের বািনেয়।’

ঘুের দাঁিড়েয় পা চালােলা অিনবর্াণ।

‘কী হেলা সয্ার?’

অিনবর্াণ মখু িফিরেয় বলল, ‘েদখেছন না আিম িডউিটেত 

আিছ।’ আবারও েহেস উঠল অেনেক। কারও িদেক �ে�প েনই 

অিনবর্ােণর। এিগেয় যাে� েস গটগট কের। একটু দূর� েরেখ হািস 

হািস মুেখ তার িপেছেন এগে� বাবা-মা।

�াস টু-এর অিনবর্াণ। পরেন খািক েপাশাক। পােয় বুট জুেতা। 

েকামের েব�। মুেখ মা�। মাথায় টুিপ। হােত িপ�ল। েস বায়না 

ধরায় এবােরর পুেজায় এই েপাশাকই তােক িকেন িদেয়েছ বাবা-মা। 

তেব কথা িদেত হেয়েছ— সিতয্কােরর পুিলেশর মেতা কাজ করেত 

�শাসক
ঋ তু প ণর্   িব �া স

গ�

হেব তােক। কােক বেল সিতয্কােরর পুিলশ? কী তার কাজ মা 

বুিঝেয় িদেয়েছ ভােলা কের।

পুেজা শুরু হেয় েগেছ। আজ অ�মী। বাবা-মােয়র সে� ঠাকুর 

েদখেত েবিরেয়েছ অিনবর্াণ। মােয়র েবাঝােনার মেতা েযখােন 

অিনয়ম েদখেছ, ধমেক িদে� সবাইেক। েবাসপাড়ায় তােদর বািড়। 

েসখান েথেক েবিরেয় �থেম িগেয়িছল তারাচাঁদ েলেন। ঠাকুর 

েদেখ েবরেনার সময় একদল েছেলেক মা� ছাড়া েঘারাঘুির করেত 

েদেখ ধমক িদেয়েছ— তারা ধমেক েদয় তােক। ‘ইস, বড় এেসেছ। 

আমােদর বড় কতর্া। যা, ভাগ।’

একটু দূেরই দাঁিড়েয়িছেলন ে��ােসবক কাকুরা। েদৗেড় িগেয় 

তাঁেদরেক বেল েদয় অিনবর্াণ। এিগেয় আেসন তাঁরা। িঘের েফেলন 

মা�িবহীনেদর। ভৎর্সনা কেরন। মা�ছাড়ােদর মেধয্ মা� েতা 

িবতরণ করিছেলনই তাঁরা। বেলন, ‘েতামরা বড়রা েতা বড়েদর মেতা 

কাজ করেব— েদশ েথেক কেরানা কী— চেল েগেছ? যায়িন েতা!

এখন বাবপুাড়ার পয্াে�েলর সামেন অিনবর্াণ। �িতমা দশর্ন 

করেত যাবার আেগই রা�ার ওপর �াস েফলা েলাক দু’জেনর বয্ব�া 

িনল। এবার  ঢুকেছ েগট িদেয়। ভােলা কেরেছ এরা। কেরানা েথেক 

বাঁচেত েখলােমলা কেরেছ ম�প। চারিদক অনু�েবড়ায় িঘের িদেয় 

একটা কেরেছ েঢাকার েগট, একটা েবেরাবার। েঢাকার েগটটায় 

বিসেয়েছ সয্ািনটাইজােরর েমিশন। েসখান িদেয় ঢুকেলই সবার 

শরীের ছিড়েয় পড়েছ সুগ�ী সয্ািনটাইজােরর জল। েগেট েচয়ার 

েপেত বেস আেছ তারই বয়িস িতনচারজন েছেলেমেয়। িভড় েবিশ 

হেত িদে� না তারা। েঢাকার েগট িদেয় েকউ েবেরােত চাইেলও 

আটকাে�। এই মুহূেতর্ তােদর সে� বচসা চলেছ এক বয়ে�র। 

েবেরােনার রা�ায় না িগেয় েস েবেরােত চাইেছ েঢাকার রা�া িদেয়। 

এিগেয় িগেয় িপ�ল হােত তার সামেন দাঁড়ােলা অিনবর্াণ। ভয় 

ফুটল বয়ে�র মুেখ �ত িপিছেয় িগেয় এেগােত থাকল েস েবেরাবার 

দরজার িদেক।

দরজায় থাকা েছেলেমেয়রা হয্া�েসক করল অিনবর্ােণর সে�। 

েহেস �িতমার িদেক এিগেয় েগল অিনবর্াণ। বাঃকী সু�র �িতমা 

কেরেছ এরা। সবার মুখই খুব সু�র তেব মােয়র মুেখর েকানও 

তুলনা েনই। �িতমা ৈতির কেরেছ কৃ�নগেরর বলাই পাল। 

বলাবিল করিছেলন দশর্নাথর্ীরা। অিনবর্াণ েচাখ েফরােত পারিছল 

না। মা পােশ এেস দাঁিড়েয়েছ। তার িদেক তাকােতই মাথা ঠুকল 

মা। তার মােন তারও খুব ভােলা েলেগেছ।

তােদর শহেরর নাম যদুনগর। মফঃ�ল এই শহের অেনকগুেলা 

পুেজা হয়। ঠাকুর েদখায় িভড়ও হয় খুব। শহেরর  মাঝখান িদেয় 

অ�ন

েদবনাথ ন�ী
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েরলগািড় আসা-যাওয়া করেছ কলকাতা েথেক নয়নতলা। ে�েন 

েচেপও েলাক এিদক-ওিদক েথেক এখােন ঠাকুর েদখেত আেস। 

�ায় সব পুেজাই  হয় েরললাইেনর পি�মপােড়। দু’পা বাড়ােলই 

নতুন পয্াে�েলর লাইট মাইক এখােন। দশর্নাথর্ীেদর পে� এটাও 

একটা বড় সুিবধা। েবিশ হাঁটেত হয় না। ঠাকুর েদখা হেয় যায় 

অেনক। দশর্নাথর্ীেদর িভড় পি�মপােশই তাই েবিশ।

বাবুপাড়া েথেক েবেরােলা অিনবর্াণরা। বাঁ পােশর গিল িদেয় ঢুকল 

িবদয্াসাগর বেয়জ �ােবর রা�ায়। েকান রা�া িদেয় কীভােব েযেত 

হেব, কী হেল কী করেত হেব, বািড় েথেক েবেরাবার আেগই বুিঝেয় 

িদেয়েছ মা। েকােনারকম অসুিবধা হেলই এখনও েচাখ ইশারায় বা 

েছা� কের বেল িদে�। িবদয্াসাগর বেয়জ �ােবর রা�ায় েঢাকার 

আেগ মােয়র িদেক তািকেয়িছল অিনবর্াণ। েস েয িঠক যাে�— মুখ 

ঠুেক সায় িনেয় তা বুিঝেয় িদেয়েছ মা। এখন টকটক কের এ  েগাে� 

অিনবর্াণ।

বাবা, িভড় এতদূর চেল এেসেছ! বাবােক লাইেন দাঁড় কিরেয় 

িদেয় মা’েক সে� িনেয় সামেনর িদেক এিগেয় েগল অিনবর্াণ। �ােবর 

েগাটা মাঠজুেড় িবশাল পয্াে�ল কেরেছ। �িতমার সে� �িতবারই 

িকছু না িকছ ুঅনয্ িজিনস কের এরা। েসই আকষর্েণই েলাক এখােন 

ঘ�ার পর  ঘ�া লাইন িদেয় দাঁিড়েয় থােক। গতবার কেরিছল 

রবী�নােথর হাট কিবতা িনেয়। হাঁিড় কলিস েবাঝাই কুেমারপাড়ার 

েগারুরগািড়, ভাে� মদন েথেক েবেতর েবানা ধামা কুেলা। েশানা 

যাে� এবার কেরেছ কামারপুকুর েথেক সারদা মােয়র দি�েণ�ের 

আসা িনেয়। বেনর মেধয্ ডাকােতর কা�কারখানাও নািক েদখাে� 

ভােলা কের। িভড় হেয়েছ এত— ে��ােসবকরা লাইন িঠক রাখেত 

পারেছন না। মা ইশারা করেতই িপ�ল উঁ িচেয় তােদর সে� কােজ 

েলেগ পড়ল অিনবর্াণ। লাইন ভাঙােদর েস ধমক িদে� েতা বেটই, 

�ােবর েছেলরাও তাঁেক েদিখেয় বলেছন, এই বা�া েছেলটা যা 

েবােঝ— আপনারা তা েবােঝন না! িঠক হেয় দাঁড়ান সবাই। 

আমােদর সাহাযয্ করুন।’ চ�ল�া কের িকংবা মজা েপেয় সবাই 

মানয্ করেছ অিনবর্াণেক। লাইন েসাজাসাপটা হেল কাজ এেগায় 

�তলেয়। এবার তা হে� েদেখই অিনবর্াণ বলল, ‘আিস কাকুরা।’ 

�াব সদসয্ এক কাকু বলেলন, ‘েকাথায় যােব, ঠাকুর েদখেব না?’ 

‘েদখব। আিম লাইন েরেখ এেসিছ িপছেন।’ ‘েক আেছন েসখােন?’ 

‘বাবা।’ ‘তােক েডেক আেনা। তুিম আমােদর সাহাযয্ করেল— 

েতামােদর জেনয্ ছাড়।’ মাথা নাড়ল অিনবর্াণ। ‘না কাকু, আমার 

েযখােন লাইন, েসখােন দাঁিড়েয়ই আিম এিগেয় আসব েগেট।’

হাততািল িদেয় উঠেলন ে��ােসবক কাকুরা। ‘েদখ, েদখ সবাই 

েদখ। কী বলেছ এই েছাে�া েছেলটা েদখ। এর কােছ আমােদর সবার 

েশখা উিচত। এরই নাম িনয়ম। এরই নাম সভয্তা। এেসা বাবা, 

এেসা, তুিম িনয়ম মেতা। আমরা আিছ েগেট।’

লাইেনর পাশ িদেয় এিগেয় আসেছ অিনবর্াণ। দাঁড়ােলা বাবার 

সামেন। মা এেস দাঁড়ােলা তার িপছেন। অিনবর্ােণর সামেন েয 

কাকুটা দাঁিড়েয়— েস িপছন িফের িজে�স করেলন, ‘পুিলশ কাকুর 

নাম কী?’ অিনবর্াণ নাম বলল। ‘েকান �ােস পড়া হয়?’ ‘�াস টু।’ 

‘েকান �ল?’ েবাসপাড়া �াথিমক িবদয্ালয়।’ ‘েবশ েবশ। বড় হেয় 

তুিম পুিলশ হেব বিুঝ? মাথা ঠুকল অিনবর্াণ। কাকুর পা  েশরজন 

হঠাৎ দাঁত েবর কের বলেলন, ‘বদমাইশ পুিলশ?’ িপ�ল উঁিচেয় 

অিনবর্াণ বলল, ‘না। ভােলা পুিলশ।’

ম�েপ ঢুেক ভােলা কের সব েদখল অিনবর্াণ। মােয়র সে� বেস 

েরাজ িব�জননী সারদা েদখেতা। তাই এ ঘটনা তার জানা। ভােলা 

লাগেলা খুব। মা’েক িজে�স করল, ‘হাত পা েতা নড়েছই না, 

েচােখর পলকও পড়েছ না। এরা কী মািটর?’ মা েহেস বলল, ‘না। 

সব জয্া�। �ােবর কাকুরা েসেজেছন। অভ ্েযস করেল মানুষ সব 

পাের।’

সবাই চুপ এখােন। েদেখ যাি�ল িনঃশে�। পয্াে�েলর গােয় 

েলখা িছল, চুপ নগর। বজায় রাখুন শ�হীনতা। এর মেধয্ই 

েমাবাইল েবেজ উঠল বাবার। মা রাগ করল ‘েঢাকার আেগই 

বললাম, েমাবাইল ব� কের দাও।’

বাবা সের েগল েকােণর িদেক। কথা বলার েচ�া করিছল গলা 

নািমেয়। তবু তার কথা খািনকটা খািনকটা েশানা যাি�ল। তােক 

কথা থামােত বলেব বেল এিগেয় যাি�ল অিনবর্াণ। মা টানল হাত 

ধের। দু’িমিনট পেরই িফের এল বাবা। অিনবর্াণরা মােয়-েপােয় 

এখন �িতমার সামেন। �িতমা এখােনও েবশ হেয়েছ। শুধু িসংহটা 

একটু েবিশ হাঁ কের আেছ। আর ইঁদুরটা ব� েছােটা, তােক েদখাই 

যাে� না। ঠাকুরমশাই এেস বসেলন। শািড়-পরা, সাজােগাজা দুেটা 

িদিদ তার  হােতর কােছ এিগেয় িদে� ফুল, েবলপাতা, প��দীপ, 

ধূপ, ধুনুিচ এইসব। অিনবর্াণ মা’েক িজে�স করল, ‘এখন কী পুেজা 

হেব মা?’

মা বলল, ‘রােত পুেজা হয় না বাবা। এখন আরিত হেব।’

‘েদখব আমরা?’

‘েদিখ।’ বাবােক িজে�স করল, ‘েক েফান কেরিছল?’

‘না�’।

‘েকন?’

‘এমিনই, একথা েস কথা।’

‘েতামােক েফান ব� করেত বিলিন আিম? সবার সামেন 

অ��ত কেরা! েফান কী ব� কেরেছা?

মাথা েঝাঁকােলা বাবা। তার মােন কেরেছ।

উেঠ দাঁড়ােলন ঠাকুরমশাই। ম�েপর বাঁ পা েশর েকাণায় 

বেসিছেলন ঢািকরা। উেঠ দাঁড়ােলন তাঁরা। ঘােড় তুেল িনেলন ঢাক।

ঠাকুরমশাইেয়র ভারী েচহারা। ঈষৎ নািমেয় পেরেছন িফেক 

হলুদ ধুিত। ঘােড় ভাঁজ করা উ�রীয়। খািল পা। িপঠ বেুক ধবধব 

করেছ উপবীত। বাঁ হােত ঘ�া। ডান হােত ফুল েবলপাতা িনেয়েছন 

িতিন। হাত নাড়ার সে� সে� ঢািকরা বাজােত শুরু করেলন ডাং 

ডাং ডাডাং ডাডাং। 

ম�প েথেক েবেরােলা তারা। মা িজে�স করল, ‘আর হাঁটেত 

পারিব তুই?’ এরপর সুকা�পি�র ঠাকুর। যািব েদখেত?’ অিনবর্াণ 

বলল, ‘যাব। আমার ক�ই হয়িন।’

বাবা বলল, ‘েতামরা যাও। আিম আর যাব না।’

দাঁিড়েয় পড়ল মা। ‘েকন!’

‘একবার ে�শেন েযেত হেব।’

‘ঠাকুর েদখেত?

‘না, না ঠাকুর েদখেত কাল যাব।’

‘তাহেল?’

‘�য্াটফরেম ব�ুরা সব এক জায়গায় হেয়েছ।’
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‘কারা?’

‘িনমর্ল দুলাল, না�, পিরেতাষ—।’

 ‘ওঃ না� তাহেল এই খবর েদবার জেনয্ই েফান কেরিছল?’

বাবা চুপ।  মােয়র গলা গ�ীর। ‘িফরেত িন�য়ই রাত  হেব।’ 

‘না, না। রাত হেব েকন! একবার েদখা িদেয়ই চেল আসব।’

মা আরও গ�ীর। বলল, ‘দশটা বাজেত যাে�। এখন কী 

ে�শেন যাবার সময়?’

‘েকানও িচ�া েনই। েতামরা সুকা�পি� েদেখই িফরেব েতা?’

‘হয্াঁ।’

‘েদখ, তার আেগই আিম হয়েতা িফের আসব।’

‘চািব নাও তাহেল।’

‘না,না, েকানও কারেণ েদির হেল েতামােদর বাইের দাঁিড়েয় 

থাকেত হেব।’

মা িকছু বলল না।

বাবা অিনবর্াণেক বলল, ‘আিম চট কের আিস বাবা।’

মাথা েঝাঁকােলা অিনবর্াণ। বাবা বলল, ‘তুিম মােক িনেয় 

সাবধােন িফেরা।’

‘িঠক আেছ।’ বলল অিনবর্াণ।

মা আেগর মেতাই গ�ীর। ভারী গলায় বলল, ‘তুিম িক�’—

‘বুেঝিছ’

‘েতামার ব�ুেদর আিম িব�াস কির না।’

‘আমােক েতা কেরা?’

‘কের অেনকবার ঠেকওিছ।’

‘আর ঠকেব না। আসিছ আিম।’ �ত পা চালােলা বাবা।

মােয়র হাত ধরল অিনবর্াণ। িজে�স করল, ‘বাবা েতামােক কী 

ঠিকেয়েছ মা?’

‘এ বড়েদর কথা বাবা।’

‘শুিন আিম। বাবােক বেক েদব।’

‘আর একটু বড় হও। তারপর িদও।’

েগাটা যদুনগরই েসেজেছ আেলার মালায়। রা�ার আেলা ছাড়াও 

পুেজার উে�েশয্ই �ালা হেয়েছ অগুি� রংবাহাির আেলা। িব েক 

েসন সরিণ িদেয় হাঁটেছ অিনবর্াণরা। সামেনই সুকা�পি�। েদখা হেয় 

েগল �েলর ব�ু তরুেণর সে�। পাজামা-পা�ািব পেরেছ তরুণ। 

এিগেয় এল। ‘ও বাবা, এটা আবার কী েপাশাক পেরিছস তুই!’ 

কপােল হাত েঠিকেয় স ্যালুট করল তরুণ। তােক জিড়েয় ধরল 

অিনবর্াণ।

তরুণ বলল, ‘বাঃ, িপ�লটা েতা েবশ। কয্াপ ভরা আেছ?’

‘একদম। চািলেয় েদখ।’

চালােলা তরুণ। 

খািনক হাসাহািস হেলা দুই ব�ুেত। মােয়রাও কথা বলিছল 

দু’জন সুজেনর সে�। তরুণরা এিগেয় েগল িবদয্াসাগর বেয়জ 

�ােবর িদেক। অিনবর্াণরা সুকা�পি�র িদেক।

পয্াে�েল  েঢাকার খািনকটা আেগ বাঁ হােতর একটা বািড়র 

পাঁিচেলর িভতর কাশীর েপয়ারা হেয়েছ খুব। িতন-চারেট েছেল 

পাঁিচল িডিঙেয় িগেয় ডালপালা েভেঙ পাড়িছল েপয়ারা। েদৗেড় 

িগেয় িপ�ল উঁিচেয় তাড়া িদল অিনবর্াণ। কী করেছা, কী  েতামরা? 

ডালপালা েভ েঙ ন� কেরেছা গাছটা!’

েকউ তােক পা�া িদল না। দু’-িতনবার বলার পর এজন রাগী 

েচােখ শাসােলা, ‘েতার কীের! যা ভাগ।’

‘মািলকেক বেলেছা েতামরা’?

‘আমরাই েতা মািলক।’

‘তার মােন চুির করেছা। েতামরা েচার।’

‘হয্াঁ েচার। তুই েপয়ারা খািব? এই েন।’

ডালপালা সেমত একটা ফুেলা েপয়ারা একজন ছুেঁড় িদল 

অিনবর্ােণর িদেক। েসিদেক না তািকেয় অিনবর্াণ েচঁচােত থাকল, 

‘বািড়েত েক আেছা— েতামােদর েপয়ারা পাড়েছ েদখ। ডালপালা 

ভাঙেছ। বািড়েত েক আেছা— বািড়েত—’

দরজা খুেল েবিরেয় এেলন বলশালী েচহারার একজন। তাই 

েদেখ হুড়মুড় কের পালােলা েপয়ারা েচাররা। বািড়ওয়ালা আপেশাস 

করেছন, ‘ইস, গাছটা আমার েশষ কেরেছ ের! েবনারস েথেক 

এেনিছলাম চারাটা। কত ক� কের বাঁিচেয়িছলাম। পাঁিচেলর দরজা 

খুেল েবিরেয় এল েলাকটা।’ 

‘ও বাবা, এেতা েসই পুিলশ অিফসার! যােক েদেখ এলাম 

বাবপুাড়ার পুেজা ম�েপ। েকের বাবা তুই? েতার জনয্ই গাছটা 

আমার বাঁচল। না হেল বদমাশরা িদত এেকবাের েশষ কের। েপয়ারা 

খািব বাবা? িবেকেলই েপেড়িছ। এেকবাের পাকা। টুকটুেক।’

মাথা নাড়ল অিনবর্াণ। ‘না েজঠু। আিস আমরা। আপিন িভতের 

যান।’

‘যাি�। কী নাম 

বাবা েতার?

‘অ ি নব র্ া ণক া ি � 

সাহা।’

‘বাবার নাম কী?’

‘�ী সুদীপকাি� 

সাহা।’

‘বড় হেয় তুই কী 

হিব?’

‘পুিলশ অিফসার।’

‘খুব ভােলা। েতার মেতা পুিলশ অিফসারই েদেশ দরকার। েয 

সবার ভােলা কের, অথচ ঘুষ েনয় না।’ মােয়র িদেক তািকেয় বলল, 

‘আপিন িন�য়ই এর মা?’

মাথা ঝঁুিকেয় হাসল মা। েজঠু বলল, ‘এই েছেলর জেনয্ একিদন 

আপনার খুব নাম হেব, েদখেবন।’

মা হাতেজাড় করল। বলল, ‘েসই আশীবর্াদই করুন দাদা।’

েজঠু হাসেলন।

হাতেজাড় করেলন েজঠু। বলেলন, ‘আসুন।’

টা টা করেলন অিনবর্াণ। দু’পা এেসই মােক িজে�স করল, 

‘ঘুষ কী মা?’

‘কাজটা তারই করণীয়। মােন করার কথা। তুব েসই কাজ করার 

জেনয্ যিদ পয়সা চাওয়া হয়— েসই পয়সােক বেল ঘুষ।’

‘ঘুষ েনওয়া কী খারাপ?’

‘খুব খারাপ বাবা। রীিতমেতা অনয্ায়। এই কাজ কের েদবার 
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জেনয্ই েতা েতামােক মাইেন িদেয় রাখা হেয়েছ। তারপেরও তুিম 

কাজ েফেল রাখেব? কাজ করার জেনয্ পয়সা চাইেব!’

‘আিম তাহেল কখেনাই ঘুষ েনব না।’

েহেস তার মাথায় হাত বিুলেয় িদল মা। বলল, ‘চল, বাবা আেগ 

িফের এেল আমােদর জেনয্ িচ�া করেব।’

‘সুকা�পি� েদখেবা না?’ 

‘েদখেবা েতা। একটু শুধু বয্�ভােব করেত হেব সব।’

দুই মায়-েপায় হাত ধরাধির কের হাঁটেত থাকল েজার।

সুকা�পি�র ঠাকুরও ভােলা হেয়েছ। তেব সবার মুখই েযন 

একরকম। েচাখগুেলা এই বড় আর টানাটানা। অিনবর্াণ িজে�স 

করল, ‘এমন েকন মা?’

মা বলল, ‘এটা �াচীন কােলর আদল। এেক বেল েদবীমূিতর্।’

ম�েপর সামেন িবি� হি�ল েকায়ািলিট আইসি�ম। এিগেয় 

িগেয় ভয্ািনলার একটা কাপ চাইল অিনবর্াণ। মা িজে�স করল, 

‘একটা েকন? তুই খািব না?’

‘না, জােনা েতা, আমার দাঁত কনকন কের।’

‘কী খািব তাহেল?’

‘েদখিছ। তুিম আেগ েখেয় নাও।’

েয েকানও আইসি�ম মােয়র ভারী পছ�। ভয্ািনলা েপেল 

েতা কথাই েনই। এক চামচ আইসি�ম মুেখ িদেতই তার মুখখানা 

ঝলমল কের উঠল খুিশেত। দু’পােশ থাক থাক চুল। মাঝখােন 

  িসঁদুর। কপােল িটপ। হালকা পাউডার েবালােনা মােয়র মুেখ অ� 

অ� ঘাম ফুেটেছ। বড় লেকেটর মরটদানা হার পেরেছ মা। চুিড় 

পেরেছ কত! নতুন শািড়। পােয় আলতা। মােক হাঁ কের েদখেছ 

অিনবাণর্। তােক �িতমার মেতা লাগিছল।

মা খাে�। �ায় েশষ। পেকট েথেক টাকা েবর কের এিগেয় 

িদল অিনবর্াণ।

মা অবাক হেয় তাকােলা। বলল না িকছু। খাওয়া েশষ কের 

ময়লার বাে� বািট েফেল িদেয় এেস বলল, ‘টাকা েকাথায় েপিল?’

‘দাদু এেসিছল না গত স�ায়। িদেয়িছল আমােক।’

‘বিলসিন েতা!’

‘বিলিন অবাক কের েদব বেল।’

‘কত িদেয়িছল?’

‘একেশা টাকা। দাঁড়াও’ িবি� হি�ল ভু�ার খই। িজে�স 

করল,

‘তুিম খই খােব?’

মাথা নাড়ল মা। এিগেয় িগেয় িতনেট পয্ােকট িকনল অিনবর্াণ। 

ময়লা কাপড় পরা এক িভখািরণী দাঁিড়েয় িছল হাত েপেত। একটা 

পয্ােকট িদল তার হােত। একটা পয্ােকট মােয়র হােত িদেয় বলল, 

‘বাবার জনয্। রাখ।’

িভতেরর রা�া িদেয় খই েখেত েখেত এেগাে� অিনবর্াণ। বড় 

রা�ায় েতা আর িকছু খাওয়া যায় না। েস রা�ায় ওঠার আেগ 

পয্ােকেট গাডর্ার লািগেয় মােয়র হােত িদেয় িদল। ভারী তৃি� 

মুেখ তার পােশ পােশ হাঁটেছ মা। েদখা হেলা পা  েশর বািড়র িমিল 

কািকমার সে�। ে�শেনর ঠাকুর েদেখ িফরেছন তাঁরা। মা িজে�স 

করল, ‘েকমন কেরেছ েগা?’

‘ভােলা। েবশ ভােলা।’

‘আমরা কাল যাব।’

একটা দুেটা কথার পর িনচু গলায় মােক কী েযন বলল কািকমা। 

তারপর েথেকই মােয়র মুখখানা গ�ীর।

‘কী হেয়েছ মা?’  ‘কী বলল কািকমা?’ িজে�স করল অিনবর্াণ। 

মা িকছ ুবলল না। একথা-েসকথা বেল, নানা অ�ভি� কের তােক 

খুিশ করার েচ�া করল েস। খুিশ েতা মা হেলাই না, মহািবর� হেয় 

বলল, ‘আঃ, ভােলা লাগেছ না। বািড় চল।’

সামেন িতন রা�ার েমাড়। ডানিদেকর রা�া ধের এেগােলই 

েবাসপাড়া। ি�তীয় গিলেত তােদর বািড়। েমােড়র মাথায় হ�া 

করিছল িতন-চারেট েলাক। একজন উলেট এেস �ায় মােয়র 

গােয়র ওপর পড়ল। �ত পেকট েথেক িপ�ল েবর করেল 

অিনবর্াণ। েচঁিচেয় বলল, ‘সাবধান, গুিল কের েদব।’

ভয় েপল না তারা। হা হা কের েহেস উেঠ েছেড় িনেত যাি�ল 

িপ�ল। তাড়াতািড় মা সিরেয় আনল অিনবর্াণেক।

 অিনবর্াণ অবাক হ  েয় বলল, ‘কী হেলা মা? সিরেয় আনেল েয।’

মা বলল, ‘ওরা শুনেব না েতামার কথা।’

‘েকন!’

‘মদ েখেয়েছ। ওরা ভােলা না।’

‘যারা মদ খায়, তারা ভােলা নয়?’

‘হয্াঁ, েদখেছা না েকমন খারাপ খারাপ কথা বলেছ। েসাজা হেয় 

দাঁড়ােতই পারেছ না। টলেছ।’

‘তাই েতা! েতামার গােয় এেস পড়িছল।’

মা চুপ। 

িপ�ল হােতই ধরা আেছ অিনবর্ােণর। মুেঠা শ� কের বলল,

‘এেদর আিম শাি� েদব মা। খুব শাি� েদব।’

বড় কের �াস েফলল মা হঠাৎ হাঁটেত শুরু করল হু হু কের। 

তার সে� তাল েমলােত িগেয় েদৗড়ােত হে� অিনবর্াণেক। গিলর 

িভতর ঢুকল ওরা। থামল এেস বািড়র সামেন। কপাল চাপড়ােলা 

মা। ‘এখনও আেসিন!’

অিনবর্াণ বুঝেত পারল না, মা েকন এমন করল। বাবা আেসিন—

ভােলা েতা। েদির   হেয়েছ বেল বাবা তােদর বকেত পারেব না।

ঘের ঢুেক সাবান জেল মা� েফলল দু’জেন। জামাকাপড় বদেল 

সাবান িদল হাতমুেখ। গরম জল কের িদল মা। গারেগল কর। 

েখল। তখনই েদখা েনই বাবার। মােয়র েমজাজ বঝুেত পারেছ না 

অিনবর্াণ। মুখখানা ঘন েমেঘর মেতা কােলা। থমথেম। বাবা অিফস 

েথেক িফরেল সবাই একসে� েখেত বেস। আজ েখেয় িনেত বলল 

মা— অিনবর্াণ না করেত পারল না। খািনকটা খাওয়া হেয়েছ। েবল 

বাজল দরজায়। এিগেয় েগল মা। দরজা েখালার শ�। চাপা। িক� 

খুব রােগর গলায় মা বলল, ‘িমিল েতা তাহেল িঠকই েদেখেছ। মদ 

েখেয় ে�শন হ�া করিছেলন ব�ুেদর সে�! আবার তুিম ঠকােল 

আমােক!’

কােক বলেছ মা? েক হ�া করিছল? েক ঠিকেয়েছ মােক!

খাওয়া েছেড় উেঠ পড়ল অিনবর্াণ। িপ�ল িনেয় েদৗেড় এল।

এ কী এেতা বাবা!

দরজার সামেন দাঁিড়েয়। 

ফঁুিপেয় েকঁেদ উঠল মা।

বাবার মুেখর উপর দরজা ব� কের িদল অিনবর্াণ।
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—‘ও গবু, তুিম কেরা কী?’

—‘আিম এখন এ�বড় হািতর িপেঠ চেড় ঘুরেত যাব।’

—‘ও গবানাথ, হািত েতামার ভােলালােগ?’

—‘খুব ভােলালােগ। এই এ� ভােলালােগ।’

—‘ও গুবগুব গেব�র, এেসা না েতামায় একটু আদর কির।’ 

—‘কতটা আদর?’

—‘এ� আদর, এ� এ� এ�।’ 

পির গবুেক আদর কের। গবু তার ছ’বছেরর চয্া�া লুিচর 

মেতা গাল, েগাল েগাল েচাখ আর দু�িমর হািস িনেয় পিরর 

আদর খায়। 

এিদেক রাি�র অেনক হেয়েছ। গবুর পিলিথেনর ঘের চাঁদ 

ঢুেক এেসেছ। গবু বেল, ‘ও পির, তুিম আমােক ভােলাবােসা?’

—‘খুব ভােলাবািস েসানা। আমার েসানামনা গেব�র। 

আমার হা�পা� গুবগুব। আমার ঘুচুং ঘুচুং গবুলাল।’

গবু েহেস েফেল। বেল, ‘আিম েতা বড় হেয় েগিছ। এখেনা 

তুিম আেসা েকন?’

—‘তাই নািক? তুিম বড় হেয় েগছ গবুেসানা?’

—‘তাইেতা। আমার েতা ছ’বছর বেয়স।’ 

—‘েক বেলেছ েতামার ছ’বছর বেয়স?’ 

—‘বুঁিচিপিস বেলেছ।’

—‘বুঁিচিপিস েকাথায় থােক?’

—‘ওই েতা, ওই ফুটপােত।’

—‘তা ছ’বছর হেলই বুিঝ বড় হেয় যায়?’

—‘যােদর মা েনই, বাবা েনই, যারা ফুটপােত থােক, ছ’বছর 

বেয়স তােদর জনয্ ছ’েশা বছেরর মেতা।’

পির গবুেক বুেক েচেপ ধের। বেল, ‘েক বেলেছ এসব কথা 

েতামায়? বুঁিচিপিস?’ 

—‘না েতা, বুঁিচিপিস না। একথা বেলেছ তানুদাদা। তানুদাদা 

বেলেছ আমার সময় হেয় েগেছ। এবার েথেক আমােক কােজ 

নামেত হেব। িসগনােল দাঁড়ােত হেব।’

গবু ও 

ভিবষয্েতর হািত

সা য় � নী   ভ �া চা যর্ 

গ�

পির গবুেক জিড়েয় ধের ডানা ঝাপটায়। গবু দয্ােখ েস 

আকােশ উড়েছ। পির িফসিফস কের বেল, ‘েতামােক িক�ু 

করেত হেব না গবুেসানা। েতামার পির আেছ েতা। পির সব 

সামেল েনেব।’

২

গবু খুব নীল আকাশ, ফুল, সাদা পাহাড়, ঝরনা, েছাট েছাট 

বািড়, ঝকঝেক রা�ার একটা েদেশ এেসেছ। পির বলল, ‘ও 

গবু, এখােন থাকেব তুিম? এখােন েতামার বািড় হেব।’

গবুর েচাখ ঝলমল কের। বেল, ‘এখােন আমােক িসগনােল 

দাঁড়ােত হেব না েতা?’

—‘একদম না। এখােন সকােল উেঠ তুিম রুিট েখেয় �েল 

যােব। তারপর পড়ােশানা িশেখ বািড় িফের ব�ুেদর সে� 

েখলেব।’

—‘এখােন িক আিম পুতুল পােবা? আমার একটা ভুচুলাল 

আেছ। ভুচুলাল নদর্মার পােশ পেড় িছল। আিম তুেল িনেয়িছ। 

ভুচুলােলর কান েনই, েপট েথেক তুেলা েবিরেয় যায়। তবু 

ভুচুলাল েতা আমার ব�ু। পির তুিম ভুচুলালেক এখােন এেন 

িদও। আর আমােক ভুচুলােলর মেতা আেরা ব�ু—পুতুল িদও।’

—‘েতামােক অেনক পুতুল েদব েসানা। ঘর পুতুেল ভের 

যােব।’

—‘এখােন িবিরয়ািন খাওয়া যােব? ওখােন েতা শুকেনা 

িব�ট, শুকেনা রুিট ছাড়া আর িকছু খাওয়াই হয় না।’

—‘যােব েতা। তুিম যতটা িবিরয়ািন েখেত চাইেব, ততটাই 

খাওয়া যােব।’ 

গবুর খুবই আন� হয়। এখন ভুচুলাল এেস েগেলই আর 

সমসয্া থােক না। �েল যাওয়া িবষয়টা িনেয় অবশয্ গবুর 

একটু খারাপ লাগেছ। পড়ােশানা খুব কিঠন। েপনিসল আর 

বই েদখেলই গবুর ঘুম েপেয় যায়। রােতর ই�েলর পাপিড় 

িদিদমিণ খািল গবুর হাত ধের েটেন িনেয় েমে�া ে�শেনর পােশ 

�াস করােত বসায়। বেল, ‘এটা পড়, অ আ, এটা েলখ ১ 

২।’  অবশয্ ভােলাও বােস পাপিড় িদিদমিণ। নাক েথেক সিদর্ 

অ�ন

েকৗিশক েঘাষ
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েবেরােল মুিছেয় েদয়, গবুর ঝুপিড়র পিলিথন িঠকঠাক কের 

েদয়। গবুেক েকাথায় েযন একটা থাকেতও িনেয় যােব বেলেছ। 

কাগজপে� সই হেলই সব পাকা হেয় যােব। ফুটপাত ছাড়া 

অবশয্ গবুর েকাথাও যাওয়ার েতমন ইে� েনই। ফুটপােত কত 

েলাক, বুঁিচিপিস, তানুদাদা, চাঁপাকািক, মনাদাদু, প�ু, দীপু, 

টু�া। প�ুর সে� েতা গবুর গলায় গলায়। মা মের েযেত 

েতা ওরাই গবুেক েদখেলা, নাহেল পারেতা নািক গবু একলা 

থাকেত? এখন এসব ভাবেত িগেয় গবুর ওেদর জনয্ কা�া কা�া 

েপল। প�ু গুিল েজাগাড় কেরেছ। গবু গুিল েখলেত েশেখিন। 

প�ু েশখােব বেলেছ। িক� েস আর হেলা কই!       

পির একটা ইয়া�ড় হািত িনেয় এেসেছ। বলল, ‘গবু তুিম 

হািত চড়েব বলিছেল না? এই দয্ােখা, ক� বড় হািত।’

গবু হািত েদেখ হাততািল িদেয় ওেঠ। হািত শুঁড় েদালায়। 

পির গবুেক হািতর িপেঠ চািপেয় েদয়। 

হািত বেল, ‘িম�ার গবু, ধের েবােসা।’

—‘তুিম কথা বলেত পােরা হািত?’

—‘েকন পারব না? খুব পাির। চেলা েতামােক এই েদশটা 

েদখাই।’

গবু হািতর িপেঠ েচেপ েদশ েদখেত েবেরােলা। একবার 

তানুদাদার সে� অেটা কের েবিরেয়িছল। সে� প�ু, টু�ারাও 

িছল। সবাই িমেল খুব িচৎকার করিছল। মজা হেয়িছল দারুণ। 

হািতর িপেঠ চড়ারও আলাদা মজা আেছ। গবু েদখল সু�র 

সু�র �লবাস, েছেলেমেয়রা �েল যাে�। মা—রা তােদর 

আদর কের িদে�। গবুর চুল েযমন খড়খেড়, লাল লাল, ওেদর 

চুল েতমন নয়, নরম, ঝলমেল। গবু বাঁ হাত িদেয় ডানহাত 

চুলেকােতই হােত নেখর আঁচেড় সাদা সাদা দাগ হেয় েগেলা। 

ওেদর হাতগুেলা নরম নরম এত দূর েথেকও বুঝেলা গবু। 

তারপর গবুর দীপু আর টু�ােক েদখেত ইে� করল। 

৩

দীপু আর টু�া ফুটপােত বেস ঝগড়া করিছল। কী িনেয় 

ঝগড়া েবাঝা যাে� না। টু�ার খুব সিদর্ হেয়েছ। টু�া দীপুর 

েগি�েত সিদর্ মুেছেছ, তাই িনেয়ই ঝগড়া েবাধহয়। গবু িফের 

আসেতই দীপু আর টু�া হইহই কের উঠেলা। টু�া বলল, 

‘েকাথায় েগিছিল? একা একা চেল েগিল? আমােদর কথা 

ভাবিল না? েগেল সবাই একসে� যাব।’

গবু বলল, ‘আলুকাবিল খাব।’

িচ�ার িকছু েনই। দীপু ঝুপিড় েথেক রােতর রা�ার জনয্ 

রাখা েস� আলুর েথেক দুেটা আলু, এক খাবলা লাল ল�া বাটা, 

কােলা েতঁতুেলর জল আর িবটনুন িনেয় এল। বড় বািটেত 

আলুকাবিল েমেখ আ�ােস খাওয়া হেলা। এমন সময় প�ু 

এল। বলল, ‘আমােদর ছিব তুলেব, সােহব এেসেছ। বেলেছ 

একেশা টাকা েদেব। সবাই দাঁত েবর কের দাঁড়া।’

গবুরা দাঁত েবর কের দাঁড়ােলা। সােহব ছিব তুেল টাকা 

িদল। সারািদন খুব পির�ম েগেছ, �াি�েত গবু তাড়াতািড় 

ঘুিমেয় পড়ল। আজ আর পির এল না। 

সকােল মাইক িনেয় েলাকজন ব�তা িদেত এল। গবু 

মুিড়— কাঁচাল�া েখেত েখেত ব�তা শুনিছল। ওিদেক প�ু, 

দীপু, টু�া এেস পােশ বসেলা। 

দাদাটা ব�তায় বলল, ‘িশশুরা এই েদেশর ভিবষয্ৎ। 

আমােদর েচ�া করেত হেব যােত এ’েদেশর সব িশশুরা সু�র 

একটা জীবন পায়।’  

টু�া বলল, ‘ভিবষয্ৎ কী ের?’

গবু নাক খুঁেট বলল, ‘জািন না েতা। খুব কিঠন কথা।’

িদিদ ব�তায় বলল, ‘সব িশশুরা যােত খাবার পায়, 

এেদেশর েকানও বা�া যােত অপুি�েত না েভােগ, আমরা 

তারজনয্ �াণপণ েচ�া করিছ।’

খাবার শ�টা শুেনই প�ু েঠাঁট চাটেলা। দীপু বলল, ‘মা 

বেলেছ আজ সবাই অেধর্ক িডম পােব। গবুও পােব।’

গবু কােনর ময়লা পির�ার কের বলল, ‘এে�ক আবার িক? 

বল আেধর্ক। তুই িক�ু জািনস না।’

দাদা বলল, ‘িশশুেদর ভিবষয্ৎ যােত অ�কাের তিলেয় না 

যায়, তা েদখার দািয়� আমােদর।’

প�ু বলল, ‘অ�কাের তিলেয় যাওয়া কােক বেল ের?’

গবু বলল, ‘তিলেয় যাওয়া জািন না। আিম তােলর বড়া 

খাব। িশয়ালদার বাজাের তােলর কত দাম ের এবার?’    

িদিদ বলল, ‘এ’েদেশ িশশু�ম স�ূণর্ ব� করেত হেব।’

দীপু উেঠ পড়ল। প�ু বলল, ‘যাস কই?’

দীপু বলল, ‘কুমুকাকার েদাকােন। না েধায়া চােয়র �াস 

রেয় েগেছ। এখন না ধুেল কুমুকাকা েহি� কয্ালােব।’            

তারপর দাদা—িদিদরা চেল েগেল গবু, টু�া, প�ুরা 

চাতােলর কল েথেক জল িনেয় খুব �ান করল। 

রােত পাপিড় িদিদমিণ হাত ধের টানাটািন কের গবুেদর 

পড়েত বসােলা। টু�া িফসিফস কের বলল, ‘আজ �ােব 

েদেবর বই িদেয়েছ। েদখিব গবু?’

গবু উ�র িদল না। 

৪

রাি�রেবলা পির এল। বলল, ‘গবুলাল, তুিম ঘুেমাওিন? 

আজ যােব আমার সে�?’

—‘না যােবা না। আিম একটা িজিনস বুঝেত পারিছ না। 

তুিম মােন বুিঝেয় দাও।’

—‘িকেসর মােন?’

—‘ভিবষয্ৎ। ভিবষয্ৎ মােন িক েগা পির? ভিবষয্ৎ িক 

এ�বড় হািতর েচেয়ও বড়?’

পির ঝাল-নুন িদেয় বনকুল খাি�ল। গবুেকও িদল। বলল, 

‘ভিবষয্ৎ? কার ভিবষয্ৎ?’

—‘িশশুেদর েগা, িশশুেদর। িশশু কারা তুিম জােনা?’

পির গবুর িদেক তাকােলা। িশশু কারা, ভিবষয্ৎ হািতর 

মেতা বড় িকনা; িকছুেতই িকছু বেল উঠেত পারেলা না।
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‘উফ্, কী মুশিকেলই না পেড়িছ আমার নামটােক 
িনেয়!’ বাকয্টা যার মুখ েথেক উ�ািরত হেলা, েস ওই 

বাকয্টুকু মুখ েথেক েবর কেরই গুম হেয় েগল।

হেবই েতা। ওর নামটাই েতা যত নে�র েগাড়া। এই েতা 

একটু আেগ অমল আর িবমল ওর নামখানা িনেয় েবজায় 

হাসাহািস করল। ভাজা মাছ উলেট েখেত জােন না এমন 

মুখ কের অমল িজে�স করল, ‘কী পাপ কেরিছিল ের 

পাপা�ুল? আমােদর েয ব� জানেত ইে� করেছ!’ পাশ 

েথেক নয্াকা-নয্াকা গলায় িবমল বলল, ‘তুই কী েবাকা ের 

অমল! পাপ করেল িক েকউ েসটা স�াইেক েডেক-েডেক 

েশানায়?’ তার পর অমেলর িপেঠ িমিছিমিছ একটা খা�ড় 

েমের খয্াঁকখয্াঁক কের হাসেলা।

না, এ ঘটনা নতুন নয় েমােটই। েরাজই এমন ঘেট। 

ই�েলর ব�ুরা ওর নাম িনেয় �িতিদন হািস-ঠা�া কের। 

তেব েস-সব েযন আজকাল আর েতমন গােয় মােখ না 

পাপা�ুল। বলা ভােলা, কে�সৃে� েগাটা বয্াপারটার সে� 

িনেজেক মািনেয় িনেয়েছ েস। িক� পােশর বািড়র বুঁিচও 

যখন ওেক িনেয় হাসাহািস কের, তখন...! গতকাল 

িবেকেলই েতা বািড়র েরায়ােক পা ঝুিলেয় বেস পুতুলেক 

শািড় পরাি�ল বুঁিচ। ওেক েদেখই িখলিখল কের হাসেত-

হাসেত বলল, ‘ও পাপা�ুলদাদা, কী পাপ কের এেল েগা? 

একটু বল না, শুিন!’

আ�া ঝােমলা েতা! কাঁহাতক এই নােমর �ালা সহয্ 

করেব পাপা�ুল! এই েয ওর চাইেত ক� েছাট বুঁিচ, গুরুজন 

িহসােব ওেক িছেটেফাঁটাও মািনয্গিণয্ কের না- েস েতা ওর 

এই নামটার জেনয্ই, তাই না?

আজ শিনবার, হাফ ছুিটর িদন। তাই ছুিটর ঘ�া বাজেতই 

ছা�রা খুিশেত েবলাগাম। দল েবঁেধ আন�-ফুিতর্ করেত-

করেত বািড়র পেথ হাঁটা িদেয়েছ সকেল। পাপা�ুলও বািড় 

িফরেছ কুিঠর মােঠর মাঝ বরাবর সরু পােয় চলা পথটা 

ধের। তেব েস একা-একাই হাঁটেছ, মাথা িনচু কের।

আসল কথাটা হেলা, পাপা�ুেলর মেন িব�ুমা� শাি� 

েনই। তা, ওর মেনরই বা কী েদাষ? যার অমন একখানা 

পাপা�ুল

রা িখ   পু র কা য় �

গ�

অ�ত নাম থােক, তার মেন িক কখেনা শাি� থাকেত পাের, 

না থাকা উিচত?

সিতয্ কথাই েতা, পাপা�ুল আবার একটা নাম হেলা? 

পৃিথবীেত এত সু�র-সু�র নাম থাকেত, ওর বাবা িকনা 

েশষেমশ এই আজব নামখানাই পছ� কেরিছেলন ওর 

জেনয্!

একিদন অবশয্ েস ই�ল েথেক িফের েকঁেদেকেট বাবােক 

িজে�স কেরিছল, ‘ও বাবা, আমার নাম পাপা�ুল রাখেল 

েকন? অনয্ েকানও নাম েপেল না তুিম?’

সুজয়বাবু তখন সেব অিফস েথেক িফেরেছন। 

পাপা�ুলেক কাঁদেত েদেখ ওর পােশ এেস বসেলন। সে�েহ 

েছেলর মাথায় হাত বুিলেয় বলেলন, ‘েস কী ের, পাপা�ুল 

েতা খুব সু�র নাম! জািনস, এ নাম সতয্িজৎ রােয়র 

েদওয়া?’ 

পাপা�ুল জােন, ওর বাবা সতয্িজৎ রােয়র িবরাট ফয্ান। 

িক� তাই বেল ওর নাম সতয্িজৎ রায় িদেয়েছন! এও িক 

স�ব? �থমটায় পাপা�ুল রীিতমেতা হকচিকেয় িগেয়িছল। 

িক� পরমুহূেতর্ই সামেল-সুমেল িনেয় অনুেযােগর সুের 

বলল, ‘জােনা, এই নােমর জেনয্ স�াই আমায়

খয্াপায়? আিম নাম পালটােত চাই।’

সুজয়বাবু েচাখ কপােল তুেল বলেলন, ‘ওের, এমন ভুল 

ক�েনা কিরস না। পাপা�ুল স�েকর্ িকছুই েতা জািনস না, 

তাই এমন েবাকা-েবাকা কথাবাতর্া বলিছস। দাঁড়া, েতােক 

সব েখালসা কের বলিছ। তেবই বুঝিব এ নােমর মাহা�য্।’ 

তারপর একটু েকেশ গলা পির�ার কের িনেয় বলেত শুরু 

করেলন, ‘উিনশ শতেকর ইংেরজ কিব এডওয়াডর্ িলয়ােরর 

নাম শুেনিছস? তাঁর একখানা বই আেছ— ‘দয্ জা�িলস 

অয্া� আদার ননেস� ভােসর্স’। ও-বই গাদাখােনক 

ননেস� রাইেম ভরা, বুঝিল? তা, ওেত একখানা কিবতা 

আেছ, দয্ জা�িলস।’

পাপা�ুল আ�হ ভের শুনিছল। সুিজতবাবু মুচিক েহেস 

অ�ন

েদবনাথ ন�ী
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বলেলন, ‘ওই ইংেরিজ কিবতািটেক বাংলায় ভাবানুবাদ 

কেরিছেলন সতয্িজৎ রায়। ওঁর হােত পেড় কিবতািটর নাম 

দাঁড়ায়—পাপা�ুল। তা েস-কিবতার িবষয়ব� িক� ভীষণ 

মজাদার— ছাঁকিনেত েচেপ পাপা�ুলেদর সমু� পািড় েদওয়া

এবং েসই দুঃসাহিসক অিভযােন েশষেমশ তােদর 

সাফলয্ লাভ!’

এটুকু বেলই সুিজতবাবু উদা� গলায় আবৃি� করেত শুরু 

করেলন—

‘অেনক দূের অেনক েদেশর পর

পাপা�ুেলর ঘর।

নীল মাথােত সবুজ রেঙর চুল—

পাপা�ুল।’

েসিদন বাবার শি�শালী যুি�র সামেন পাপা�ুেলর 

গাঁইগঁুই েধােপ েটেকিন। িক� আজ েস মনি�র কেরেছ, 

এসপার-ওসপার কেরই ছাড়েব। বািড় িফেরই বাবােক �� 

জািনেয় েদেব িনেজর িস�া�। বাবা যা-ই বলুন না েকন, 

এমন িবি�ির একখানা নাম েস পালটােবই।

***

েমেঠা পথটা েযখােন েশষ হেয়েছ, তার িঠক সামেন িদেয় 

িপচঢালা চওড়া রা�াটা েসাজা চেল িগেয়েছ শহেরর িদেক। 

েসিদেক িকছুটা এেগােলই প�াননতলার েমাড়। একটা 

�াচীন বট গাছ আেছ ওখােন। পাপা�ুল েখয়াল করল, েসই 

বুেড়া িভিখির বেস রেয়েছ ওই বট গাছটার িনেচ। সামেন 

িটেনর থালায় পেড় আেছ েগাটা-চােরক পয়সা। রা�া িদেয় 

েযেত-েযেত অেনেকই পয়সা ছুঁেড় েদয় থালা ল�য্ কের।

ই�েল যাওয়ার আেগ মা দশ টাকা িদেয়িছেলন। বয্াগ 

হাতেড় েসই দশ টাকার েনাটটা েপেতই পাপা�ুল খুিশ মেন 

এিগেয় েগল িভিখিরর িদেক। বৃ� িভিখির তােক েদেখ 

েবজায় খুিশ। েফাকলা দাঁেতর ফাঁক িদেয় েহেস বলল, 

‘েকমন আছ, েখাকাবাবু? অেনকিদন েদিখিন েতামায়।’

থালায় টাকাটা েফেল পাপা�ুল হাসেলা। বলল, ‘আিম 

েতা েরাজ এ-রা�া িদেয়ই ই�েল যাতায়াত কির। কই, তুিম 

েতা তখন এখােন থােকা না। আজ হাফ ছুিট, তাই হয়েতা 

েদখা হেয় েগল।’

‘িঠক বেলছ েখাকাবাবু, নইেল েতা আমােদর েরাজই 

েদখা হেতা, কথা হেতা।’

‘ভােলা আছ েতা িভিখিরবাবা?’

‘আমার আবার ভােলা থাকা! েকােনামেত িদন গুজরান 

কির।’

‘কত িদন ধের েতামায় িচিন িভিখিরবাবা, অথচ েতামার 

নামটাই জানা হয়িন। আ�া, েতামার নামটা কী েগা?’ কী 

মেন কের পাপা�ুল হঠাৎ িজে�স করল।

খািনক�ণ চুপ কের েথেক িভিখির উ�র িদল, ‘কুেবর... 

আমার মা েতা এই নােমই ডাকত!’

তার পর েচাখ ব� কের কী েযন েভেব আবার বলল, 

‘েদখ িদিক েখাকাবাবু, িনেজর নামটা ভুেলই িগেয়িছলাম। 

আমার আর কী েদাষ বল, েকউ েয আর ও-নােম ডােক না 

েগা আমায়। তুিম িজে�স করায় েখয়াল হেলা, আমারও েতা 

একখানা নাম িছল!’ �ান হািস ফুেট উঠল তার

বিলেরখায় ভরা েকাঁচকােনা মুখম�েল।

অবাক হেয় েগল পাপা�ুল! িভিখিরবাবা েতা খুব গিরব। 

িভে� কেরই খাওয়া-পরা চেল। আর ওর নাম িকনা কুেবর! 

িক� কুেবর েতা মহাধনী!

পরমুহূেতর্ই িবদুয্ৎ ঝলেকর মেতা একটা মুখ েভেস উঠল 

পাপা�ুেলর েচােখর সামেন— আন�!

েগালবাজােরর রা�ার পােশ আন� েরাজ বেস জুেতা 

সারাইেয়র পশরা সািজেয়। জুেতা েসলাই কের, পািলশ 

কের।

‘ই�েল যাস না েকন ের তুই?’ একিদন িজে�স 

কেরিছল পাপা�ুল।

‘ই�েল েগেল খাব কী েগা দাদা? বাবা েনই। মা 

বাসাবািড়েত কাজ কের। আেগ বাবা জুেতা সারাই করত। 

এখন আিম কির।’ তার পর দীঘর্�াস েফেল েস করুণ মুেখ 

বেলিছল, ‘আমার আর পড়ােশানা করা হেলা না েগা দাদা!’

েসিদন আন�র জেনয্ ব� মনখারাপ হেয়িছল 

পাপা�ুেলর। িক� আজ আন�র নামটা ওেক অবাক করল! 

েছেলটা ভীষণ দুঃখী, ইে� থাকেলও েলখাপড়া করবার 

সুেযাগ পায়িন। আর েসই েছেলর নাম িকনা আন�! কী 

আ�যর্, আেগ েতা েভেবই েদেখিন বয্াপারটা!

অনয্মন� হেয় পেড়িছল পাপা�ুল। িভিখিরর কথায় 

চমক ভাঙল। শুনল িভিখির বলেছ, ‘েখাকাবাবু, কী ভাবছ?’

‘না, েতমন িকছু নয়। ভােলা েথেকা েগা িভিখিরবাবা। 

আবার েদখা হেব।’

বুেড়া িভিখিরর কাছ েথেক িবদায় িনেয় পাপা�ুল আবার 

বািড়র পেথ পা বাড়ােলা।

***

বািড়র কাছাকািছ এেস পেড়েছ �ায়, এমন সময় 

‘বল হির, হির বল’ �িন কােন এল। কারা েযন সব দল 

েবঁেধ উলেটা িদক েথেক এিগেয় আসেছ। মােঝর দূর� 

�মশ কমেতই িবশুকাকা, তপনজয্াঠা, িতনুদা, ঝুনুদা, 

পয্ালাকাকুেক িচনেত পারল পাপা�ুল। বািকেদরও েচনা-

েচনা েঠকেছ। চারজেনর কাঁেধ বাঁেশর মাচায় একটা মরেদহ, 

সাদা কাপেড় ঢাকা।

েক মারা েগল? েচনাজানা েকউ নয় েতা!

রা�ার পােশই িপ�র চােয়র েদাকান। পাপা�ুল 

েদাকানটার ধার েঘঁেষ দাঁিড়েয় রইল। �শানযা�ীরা ওেদর 

সামেন িদেয় িগেয় রা�ার বাঁেক অদৃশয্ হেয় েগল। পাপা�ুল 

েপছন িফের েদখল, িপ�দা েকটিল েথেক েধাঁয়া ওঠা গরম 



 238

ওঠা গরম চা ঢালেছ একটা কােচর 

েগলােস। েদাকােনর েভতের একজন 

মা� খে�র বেস আেছন। খবেরর 

কাগজ পড়েছন। কাগেজ ঢাকা, তাই 

মুখখানা েদখবার উপায় েনই।

পাপা�ুল গলা নািমেয় িজে�স 

করল, ‘েক মারা েগল েগা িপ�দা?’

চােয়র েগলাসটা খে�েরর 

সামেনর েটিবেল ঠক্ কের েরেখ 

িফের এল িপ�। তারপর ধরা গলায় 

বলল, ‘পুবপাড়ার অ�য় পাল।’

‘ও মা, েস কী! কখন?’ পাপা�ুল 

রীিতমেতা চমেক েগল। ‘ওঁর সে� 

েতা কালই েদখা হেলা। েছাটকাকুর 

েছেলেবলাকার ব�ু। �ায়ই আমােদর 

বািড় আসেতন আ�া িদেত। খুব 

হািসখুিশ মানুষ।’

িপ� বলল, ‘এই েতা আজ সকাল 

এগােরাটা নাগাদ। পািনটয্াি�র েমােড় বাইক অয্াকিসেড�। 

েপছন েথেক �াক েমের িদেয় চেল েগেছ। ই�ট েডড।’

িপ�র কথা শুনেত-শুনেত পাপা�ুেলর মনটা হঠাৎ 

অনয্িদেক চেল েগল। অ�য়কাকুর নামটা...! েয অ�য় তার 

েতা �য় েনই, মৃতুয্ েনই! িনেজর অজাে�ই ওর মুখ েথেক 

েবিরেয় এল— ‘অ�ত বয্াপার েতা! যাঁর নাম অ�য় িতিন 

িকনা এত অ� বয়েস দুঘর্টনায় মারা েগেলন!’

পর�েণই েদাকােনর েভতর েথেক েভেস এল একটা 

গুরুগ�ীর গলা— ‘নােম কীই বা এেস যায়? উইিলয়াম 

েশকসিপয়েরর েসই িবখয্াত উি�িট েশােনািন নািক েহ? আ 

েরাজ বাই এিন আদার েনম উড ে�ল এজ সুইট। েগালাপ 

েতা েগালাপই, তােক েয নােমই ডােকা না েকন, েসৗরভ েস 

িবেলােবই।’

পাপা�ুল েদাকােনর েভতর তািকেয় েদখল, খবেরর 

কাগজ সের িগেয় যার মুখ েদখা যাে�, িতিন রতনপুর হাই 

ই�েলর মা�ারমশাই— দীেপ�ু সানয্াল।

পাপা�ুলেক অবাক েচােখ তািকেয় থাকেত েদেখ িতিন 

এক গাল েহেস বলেলন, ‘চাইেল েঘঁটুফুলেক তুিম গ�রাজ 

নােম ডাকেতই পার। আপি� কী? িক� তােত িক েঘঁটুফুল 

গ�রাজ ফুেলর মেতা সুগ� ছড়ােব? ছড়ােব না, তাই েতা? 

িকংবা ইে� হেল রসেগা�ার নামকরণ করেত পার েতঁতুল। 

িক� এেত িক রসেগা�ার রসােলা িমি�মধুর �ােদ েকানও 

তারতময্ ঘটেব?’

দীেপ�ুবাবুর েচাখ-মুখ েদেখই েবাঝা যাি�ল, িতিন 

দারুণ মজা েপেয়েছন। এবার েঠাঁেটর েকােণ মৃদু হািস 

িনেয় িজে�স করেলন, ‘কী েহ েছাকরা, বুঝেত পারছ কী 

বলিছ?’

পাপা�ুল মাথা ঝাঁিকেয় েবাঝাল, েস বুঝেত পারেছ।

‘নাম আমােদর একটা পৃথক পিরিচিত েদয়— একজন 

মানুষেক অনয্েদর েথেক আলাদা কের েদয়, এটুকুই। তেব 

নাম কখনওই আমােদর আসল পিরিচিত ৈতির কের িদেত 

পাের না। আমরা সমােজর জেনয্ কী কির, সবার সে� 

েকমন বয্বহার কির, েসটাই আমােদর আসল পিরচয়। নাম 

নয়, সততা, ভ�তা, সহানুভূিতশীলতা, িনয়মানুবিতর্তা 

এসবই আমােদর চির� গঠেন সাহাযয্ কের। বুেঝছ?’ এক 

িনঃ�ােস কথাগুেলা বেল থামেলন দীেপ�ু সানয্াল, েবাধ 

হয় দম েনওয়ার জেনয্ই।

পাপা�ুল েদখল, িপ�দাও কাজকমর্ থািমেয় হাঁ কের 

মা�ারমশাইেয়র কথাগুেলা শুনেছ। সিতয্ই েতা, কী 

সু�রভােব বুিঝেয় বলেছন মা�ারমশাই! লাজুক েহেস 

বলল পাপা�ুল, ‘বুেঝিছ সয্ার। আপনার কথাগুেলা আিম 

সবসময় মেন রাখব।’

দীেপ�ু সানয্াল এবার শশবয্� হেয় বলেলন, ‘যাও 

যাও, বািড় যাও। অেনক�ণ দাঁিড়েয় রেয়ছ। ওিদেক বািড়র 

সকেল হয়েতা েতামার পথ েচেয় বেস রেয়েছন।’

মা�ারমশাইেয়র কাছ েথেক িবদায় িনেয় আবার বািড়র 

পথ ধরল পাপা�ুল। মনটা খুব খুিশ-খুিশ লাগেছ। না, 

িনেজর নামটােক এখন আর িঠক ততটা খারাপ লাগেছ না। 

বরং উলেটাটাই মেন হে�— ওর নামটা অনয্েদর েথেক 

একদম আলাদা, ওই যােক বেল ‘এ��িসভ’। এমন নাম 

িক ভুেলও পালটােত আেছ? ক�েনা না! িনমর্ল অবাক 

আনে� ভাসেত-ভাসেত পাপা�ুল এিগেয় চলল সামেনর 

িদেক।
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“সজল, আিম িশকদার েজঠু বলিছ। একবার আমােদর

এখােন আসেত পারেব?”

“িকছু হেয়েছ নািক েজঠু?”

“হয্াঁ, একটু সমসয্ায় পেড়িছ। েতামােক িবেশষ দরকার।’’  

“ও, বুেঝিছ। মােন িটকিটিক সজলেক �েয়াজন, তাই েতা?” 

“হয্াঁ, িঠকই ধেরেছা। আসেল গতকাল আিম আমার 

কেলেজর কেয়কজন সহপাঠীেক বািড়েত েডেকিছলাম।"

"ও বাবা, আপনার কেলজ? মােন েস েতা অেনকিদন 

আেগকার কথা!”

“হয্াঁ, েস আর বলেত। এখনকার থুড়থুেড় বেুড়ােদর 

েদেখ েতামরা হয়েতা ভাবেতই পােরা না েয আমরাও একিদন 

েছেলেছাকরা হেয় কেলেজ িছলাম, তাই না?” 

“েহ, েহ, তা যা বেলেছন। তেব সমসয্াটা কী যিদ একটু 

বেলন েজঠু। অিফেস েতা তাই একটু তাড়ায় আিছ।“   

“ও বাবা, েতামার শিনবারও অিফস বিুঝ। আ�া, তাহেল 

েফােন আর িকছু বলিছ না। আজ িবেকেল চেল এেসা। সবাই 

থাকেব। তখন তুিম েতামার েকৗশল েদখাবার সুেযাগ পােব। তেব 

যা করার আজেকই করেত হেব িক�। ওরা কাল সকােলই চেল 

যােব সব। তখন আর কাউেক ধরা যােব না। একটা মূলয্বান 

িজিনস চুির হেয়েছ আমার সং�হ েথেক। পুিলশ ডাকেত চাইিছ 

না েকন েসটা িন�য়ই বুঝেত পারেছা। এরা সবাই আমার অিত 

পুরােনা ব�ু। এেদর লি�ত করেত আিম চাই না, পুিলশ এেস 

এেদর একজনেক ধের িনেয় যাক তাও আিম চাই না। েচার েক 

আ�াজ করেত পারেল িনেজই তােক িজিনসটা িফিরেয় িদেত 

বলব। এককােল হয়েতা আিম িনেজই েচ�া কের েচারেক খঁুেজ 

বার করেত পারতাম িক� এখন এই বয়েস আর েসই উদয্ম েনই, 

মাথাও খাটােত ইে� করেছ না’’

“শিনবাের এমিনেত কাজ থােক না। আজ একটা িবেশষ 

দরকাের এেসিছ। যাই েহাক িবেকেল েপৗেঁছ যাব আপনার 

ওখােন।“ 

“রােতর খাবারটা এখােনই েখেয়া। বয্ব�া থাকেব। েচার 

েসেভন সামুরাই 

রহসয্

অ ন নয্া   দা শ

বড় গ�

ধরেত কত�ণ লাগেব তার িঠক েনই েতা!” 

“িঠক আেছ েজঠু, েদখা হেব।“        

(২)
রজতাভ িশকদার তাঁর সুসি�ত িবলাসবহুল �িয়ং রুেম বসা 

পাঁচজেনর িদেক তািকেয় মুচিক হাসেলন। প�েকশ, মাথায় টাক 

কেয়কজন বৃ�েক েদেখ েবাঝার উপায় েনই েয এঁরাই এককােল 

েসেভন সামুরাই নােম পিরিচত িছেলন। ওঁেদর েমােটাটা অবশয্ 

ি� মাে�িটয়াসর্ েথেক ধার করা িছল ‘ওয়ান ফর অল অয্া� 

অল ফর ওয়ান’। সারা কেলজ কাঁপেতা এঁেদর নােম তেব ওঁরা 

িছেলন রিবন হুেডর মতন। কােরা েকানও সমসয্া হেল ওঁেদর 

কােছ আসত আর ওঁরা সাতজন িমেল েদখেতন িকভােব সমসয্ার 

সমাধান করা যায়। অিমত ছাড়া ওঁরা বািক সবাই কেলেজর 

হে�েল থাকেতন। কী দাপট িছল তখন তাঁেদর। আর একটা 

�িতর্ও িছল মেন। িছল পৃিথবীটােক পালেট েফলবার ইে�। 

আর এখন শুধু ভােলা থাকার েচ�া, পিরবার পিরজন, ওষুধ, 

ডা�ার ইতয্ািদ িনেয়ই জীবন হেয় দাঁিড়েয়েছ। সজলেক েদেখ 

অবশয্ কেলেজর িদেনর কথা মেন পেড় যায়। ওেদর েসেভন 

সামুরাইেদর মেধয্ এখন ছ’জন েবঁেচ। রেমশ িকছকুাল হেলা মারা 

িগেয়েছ কয্ানসাের।

বেস বেস ই� তার চাকির জীবেনর মজার অিভ�তা 

সব বলিছল, “আমরা েদখলাম েছেলটা েবশ চালাক চতুর। 

িক� শুধু তাই হেলই েতা হয় না। েসলস ময্ােনজােরর পেদর 

জেনয্ ই�ারিভউ বেল কথা! আিম ই�ারিভউ পয্ােনেল বেস 

রেয়িছ। তা পয্ােনেলর একজন সব অয্াপিলেক�েদর িজে�স 

করিছেলন, ‘পাঁচ আর পাঁেচ কত হয়?’ েনহাতই েবাকা েবাকা 

��। িক� অেনেকই অেনক রকম অ�ত উ�র িদি�ল। তা এই 

েছেলটা আমােদর েটিবেলর কােছ এিগেয় এেস বলল, ‘আপনারা 

পাঁচ আর পাঁেচ কত করেত চান বলুন? যা চাইেবন তাই কের 

েদওয়া যােব!’। তাই শুেন সবার েসিক হািস! ওই েছেলটােকই 

েনওয়া হেলা েশষ পযর্� েস, আর িকছ ুনা েহাক েস বেসেদর খুিশ 

রাখেব েজেন!”        

ওই গ� শুেন সবাই হাসেলন। হঠাৎ সজল এক বািট মুিড় 

মাখা িনেয় উদয় হেয় বলল, “এবার বলুন েজঠু কী বয্াপার।’’

“এেসা আমার সে�,” বেল সজলেক অনয্ একটা ঘের িনেয় 

অ�ন

শু�নীল েঘাষ
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েগেলন রজতাভ। েসখােন একটা কাগেজ সবাই নাম আর কী 

করেতন েসটা িলেখ েরেখিছেলন। 

১। ই�, ই�নাথ রায়। এক েবসরকাির েকা�ািনেত 

ময্ােনিজং ডাইের�ার পেদ িরটায়ার কেরেছ।

২। সুগত, সুগত বসু। কেলেজর �েফসার িছল। িরটায়ার 

কেরেছ িক� এখনও �চুর েছেলেমেয় পড়ায়।

৩। িমিহর, িমিহর বে�য্াপাধয্ায়। সরকাির চাকির করত। 

এখন িরটায়ার কেরেছ। 

৪। অিমত হাজরা, ৈপতৃক বয্বসা সামলায় এখনও।  

৫। কমল, কমল পা�। �েলর িশ�ক িছল। এখন িরটায়ার 

কেরেছ।    

এর পর রজতাভ িশকদার ঘটনাটা সজলেক যা বলেলন, 

“আমার অেনকিদন ধের ইে� িছল কেলেজর েসেভন 

সামুরাইেদর েথেক যারা েবঁেচ আেছ তােদর সবাইেক আমার 

বািড়েত ডাকব। রেমশ ছাড়া বািকরা সবাই েমাটামুিট িঠকই আিছ 

আমরা তাই েদখা করাই েযেত পাের। আেগ সবাই েয যার কােজ 

বয্� থাকত। আিমও েতা এেদশ ওেদশ কের েবিরেয়িছ সারা 

জীবন। ই� মু�াইেত থাকত। উ� পেদ কাজ করত তাই আিম 

বািড় এেলও েস সব সময় ছিুট েজাগাড় কের আসেত পারত 

না। তাই েসেভন সামুরাইেয়র কেয়কবার েদখা হেয়েছ বেট িক� 

আমার বািড়েত কখনও হয়িন। েবিশর ভাগ সময়ই আলাদা 

আলাদা কের একজন দু’জেনর েদখা হেতা। অবশয্ েফােন কথাও 

হেতা। েক েকমন আেছ, পিরবােরর খবর সবই রাখতাম। তা 

এবার েতামার েজিঠমা দাদার বািড়েত েযেত আিম েসই সময়টায় 

সবাইেক ডাকলাম। এবার আর পিরবােরর েকউ না, শুধু আমরা 

কজন। কােজর েলাক ফুলচাঁদ বলল েস রা�ার জেনয্ ওর েচনা 

আরও কেয়কজনেক েডেক েনেব, েকানও অসুিবধা হেব না, 

আিম তাই সবাইেক িনম�ণ কের বসলাম। সবাই আসেত রািজও 

হেয় েগল। শু�বার দুপুর েথেকই সবাই চেল এল। জােনাই েতা 

আমার বািড়েত অেনকগুেলা ঘর আেছ। ফুলচাঁদ সবার জেনয্ 

আলাদা আলাদা ঘর েরিড কের েরেখিছল। সবাই তােত খুিশ। 

সময়টা দারুণ কাটিছল সবার সে� আ�া িদেয়। পুরােনা িদেনর 

কথা মেন করার মতন আনে�র হয়েতা আর িকছইু েনই। 

ফুলচাঁদ সব বয্ব�া েবশ ভােলাই কেরিছল। কার কী রকম খাবার 

দাবার পছ� বা কী েখেত পারেব না সব িকছু আেগ েথেকই েজেন 

িনেয়িছলাম। ই� আর অিমেতর ডায়ািবিটস আেছ তাই ওরা িমি� 

খায় না। িমিহর হাই ে�শার আর েকােলে�রেলর েরাগী তাই েস 

েতল মশলা কম খায়। সুগতর েবগুেন অয্ালািজর্। কমল অবশয্ 

সব খায়।          

শু�বার িডনােরর আেগ আিম সবাইেক আমার িবেশষ 

পছে�র ঘরটায় িনেয় েগলাম। িবেদশ েথেক িফের এখােন বািড় 

ৈতির করাবার সময় ওই ঘরটােক খুব য� কের আিম িনেজই 

িডজাইন কেরিছলাম। তুিমও েতা েদেখেছা ঘরটােক। ঘেরর 

সব কটা েদওয়াল জুেড় কােচর আলমাির করা আেছ। নানা বই 

প� আর আমার এতিদন ধের সারা পৃিথবী ঘুের সং�হ করা 

িবিভ� িজিনস সব ওই ঘের সাজােনা আেছ। সব িকছুর েয দাম 

েবিশ তাও নয়। আমার েদখেত ভােলা েলেগিছল, বা খুব পছ� 

হেয়িছল তাই িকেনিছলাম। তেব এমনও অেনক িজিনস আেছ 

যা আিম তখন জেলর দের িকেনিছলাম িক� পের েজেনিছ 

েসগুেলার �চুর দাম। েসই রকমই একটা িজিনস হল িচেনর টয্াং 

বংেশর সময়কার একটা েঘাড়া। েঘাড়াটার িপেঠ একটা েলামশ 

ক�ল মতন চাপােনা। টয্াং বংশ চীন েদেশ িছল অনুমান ৬০৮ 

েথেক ৯০৭ িখ�াে�। তখনকার িদেনর �চিলত সয্া�াই পািলশ 

করা একটা েঘাড়া। শুধু িতিনেট রং েমােট— খেয়ির, সবুজ 

আর িঘেয়। অপূবর্ েদখেত েঘাড়ািটেক। অেনকিদন ধের আমার 

সং�েহ রেয়েছ। মািকর্ন েদেশ যখন িছলাম তখন েকানও এক 

ইয়াডর্ েসল েথেক জেলর দের িকেনিছলাম। েয িবি� কেরিছল 

েস আ�াজও করেত পােরিন িজিনসটার মূলয্ কত হেত পাের। 

সাধারণ একটা িচেনমািটর পুতুল েভেব িবি� কের িদেয়িছল। 

পের আিম সব িজিনসগুেলার মূলয্ায়ন কিরেয়িছলাম এক 

অয্াি�ক িজিনেসর এ�পাটর্েক িদেয়। তখন েদখা িগেয়িছল েয 

ওই েঘাড়াটার দাম �ায় বাইশ ল� টাকা! আিম েতা তাই শুেন 

এেকবাের থ হেয় িগেয়িছলাম তখন। িব�াস হয়িন �থেম। অনয্ 

আেরকজনেক িদেয় যাচাই কিরেয়িছলাম, েসও যখন একই কথা 

বেলিছল তখন িব�াস হেয়িছল। তেব অনয্ কাউেক জানাইিন। 

েতামার েজিঠমাও জােনন না। চুপচাপ িজিনসটােক ইনিসওর 

কিরেয় বািড়েতই েরেখিছলাম। আমার যা বয়স হেয়েছ তােত 

আিম এখন আমার ি�য় িজিনসগুেলােক েরাজই একবার কের 

েদখেত পছ� কির। বয্াে�র লকাের েরেখ কী হেব? শুধু শুধু 

অ�কাের পচেব িজিনিসটা। এমিনেতও েয ঘের থােক েসই ঘরটা 

সারািদন ব�ই থােক। দরজায় ভারী তালা, কােরা ঢুকেত পারার 

কথা নয়। তাছাড়া তুিম েতা জােনা এিদককার মানুষ সৎ। চুির 

টুির েতমন হয় না। ঘরটা শুধু সকাল আটটা েথেক নটা েখালা 

থােক ফুলচাঁেদর জেনয্। ওই এক ঘ�ার মেধয্ ও েকানও এক 

সময় ঢুেক ঘরটােক পির�ার কের, ঝাড়েপাঁছ কের।   

তা গতকাল আিম সব ব�ুেদর িনেয় িগেয় আমার ি�য় 

িজিনসগুেলা েদিখেয়িছলাম। ওরা সবাই িমিনট পঁয়তাি�শ মতন 

ওই ঘের িছল। তেব িজিনেসর দাম িনেয় কাউেক িকছ ুবিলিন। 

ওরা সবাই সব িকছু েদেখ রােতর খাবার েখেত চেল যায়। 

আিম ঘেরর দরজা ব� কের িদই। রােত শুেত যাওয়ার আেগ 

আেরকবার ওই ঘের ঢুেক সব িকছ ুেচক কেরিছলাম। সব িকছু 

যথা�ােনই িছল তখনও। সকােল ঘুম েথেক উেঠ আিম অভয্াস 

মেতা আটটার সময় ঘেরর তালাটা খুেল িদই। আজ হয়েতা না 

খুেলই হেতা েসটা পের মেন হেয়িছল। তারপর আিম িনেজর 

মতন কাজকমর্ করেত থািক। নটা নাগাদ আবার িগেয় দরজা ব� 

কের িদই। তখন আমার িকছ ুেদখার সময় িছল না। �ান েসের 

েবলা এগােরাটা নাগাদ আবার দরজা খুেল ওই ঘের ঢুিক কেয়কটা 

বই েনেবা বেল। তখনই আমার েচােখ পেড় েয টয্াং বংেশর েঘাড়া 

উধাও। আিম জািন েয িনেয়েছ েস ওই আটটা েথেক নটার মেধয্ই 

কাজটা কেরেছ। েস আমার ওপর আর ফুলচাঁেদর ওপর নজর 

রাখিছল। ফুলচাঁদ কুিড় বছর ধের আমার সে� কাজ করেছ ও 

চুির করেব না। ওর সাহােযয্র রা�ার েলােকরা তখনও আেসিন 

তাই সে�েহর তািলকা েথেক তারা বাদ। তার মােন আমার 

পাঁচজন ব�ুেদর মেধয্ েথেকই েকউ েঘাড়াটােক সিরেয়েছ। এবার 

েতামার কাজ ওেদর �� ট� কের সিতয্ কথাটা বার করা। ওেদর 

িজিনসপ� সাচর্ করেত আিম চাই না। তােত েয েনয়িন তােক 

শা গ ২৯
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অপমান করা হবে। আমম মবন কমর োমিবে ডেবক অপমান 

করাটা ঘৃণ্য কাজ। ডেই জন্যই পুমিশও োকবে চাইমন। এোর 

তুমম কী করবে কবরা। েেটাই ডোমার ওপবর। ডচারবক যমি ধবর 

মিবে পাবরা োহবি যা পামরশ্রমমক চাইবে পাবে।’’  

েজি েে শুবন েিি, “মিক আবে ডজঠু, আমম েঝুবে 

ডপবরমে। েবে একটা প্রশ্ন মেি! আপমন ডো মজমনেটাবক 

ইনমেওর কমরবেবেন। এমনও ডো হবে পাবর ডয আপমন ডয 

ইন্্ুযবরবন্র টাকার জবন্য মজমনেটাবক েমরবে ডেবিবেন আর 

োরপবর েনু্বির ঘাবি ডিাষ চাপাবছেন!”  

রজোভ টানটান হবে েবে েিবিন, “আমার েবগে এেমিবনর 

পমরচবে ডোমার যমি ডেটা মবন হে োহবি তুমম এখনই মেিাে 

নাও! আমম ভদ্রোর খামেবর পুমিশ োকমে না। উপাে না 

থাকবি োই োকে। ওই কবেকটা টাকার জবন্য আমম অেটা 

মনবচ নামে না ডেটা ডজবন ডরবখা। মজমনেটা চুমরই ডেবে।’’     

েজি ডহবে ডেবি েিি, “েমর ডজঠু, আপমন কী েবিন োই 

ডিখমেিাম। েবে আপমন আর এখন ওবির মকেু েিবেন না। 

আমাবক এোর আমার কাজটা করবে মিন।’’     

দু’জবন োইবরর ঘবর মেবর আেবে েজি এোর েোইবক 

েব্াধন কবর েিি, “আপনারা মনশ্চেই অোক হবছেন ডয 

আপনাবির কবিবজর েনু্বির মরইউমনেবন আমম কী করমে। 

আমাবক রজেবজঠু ডেবক পামিবেবেন। আমম এখাবন স্ানীে 

একটা অমেবে কাজ কমর। োোর মৃতু্যর পর চাকমরটা ডপবেমে। 

এখন আমার টাকার িরকার োই চাকমরটা করমে। ডযমিন িরকার 

হবে না ডেবি ডিে। আেবি আমম একজন েেি ডোবেন্া হবে 

চাই। পারে মকনা জামন না। েবে ডচষ্া কমর। ডেই েবূরেই ডজঠু 

আমাবক ডেবক পামিবেবেন। ডজঠুর েংগ্রহ ডথবক একমট মজমনে 

চুমর হবেবে। কে িাম ইে্যামি ডেটা েি কথা নে, েি কথা হবিা 

ডজঠুর খুে মপ্রে মজমনে। আমরা অনুমান করমে চুমরটা হবেবে 

আজ েকাি আটটা ডথবক নটার মবধ্য। কারণ শুধু ওই েমেটুকুই 

ঘরটা ডখািা মেি এেং আপনাবির মবধ্যই ডকউ ডেই েবুযাবে ঘবর 

ঢুবক মজমনেটা েমরবেবেন। যাই ডহাক আপােে আপনারা েোই 

ডেই েমেটাে কী করমেবিন ডেটা জানাবি োমধে হবো। মবন 

রাখবেন ডজঠু চাইবি পুমিশবক োকবেই পারবেন মকন্তু উমন 

আপনাবির মেপবি ডেিবে চানমন। অভদ্রো কবর েোর ঘর োচ্চ 

কবরও ডিবখনমন। এোর আমার কাজ আপনাবির মবধ্য ডথবক 

মজমনেটা ডক মনবেবে োবক খঁুবজ োর করা’’    

প্রথবমই উত্তর মিবিন কমি পারে। একটু িমজিে মুখ কবরই 

েিবিন, “আমার একটা েমে্যা হবিা আমার ভোনক োবজ 

রকম ইনবোমমনো আবে। রাবে ঘুম আেবে প্রেি অেমুেধা হে। 

অন্য অবচনা জােোে ডো ঘুম আেবে চাে না এবকোবরই। অথচ 

না ঘুবমাবি পবরর মিন শরীর চবি না, ক্ান্ত হবে পমি। োই 

আমম রাে োবরাটা নাোি ঘুবম েমি ডখবেমেিাম। ঘুম আেবে 

আেবে রাে প্রাে একটা হবে মেবেমেি। আর ওই ওষুবধর 

প্রভাবে েকাবি ঘুম ভাঙবে চাে না। আমম আটটা ডথবক নটা 

ঘুমমবেই মেিাম। োবি নটা নাোি ফুিচাঁি এবে িরজা ধাক্া 

মিবে আমার ঘুম ভাবঙ। েখন মেোনা ডেবি ডচাবখ মুবখ জি 

মিবে খাোর ঘবর যাই প্রােঃরাবশর জবন্য। োই আমম মকেুই 

জামন না।’’  

ইন্দ্রনাথ রাে েিবিন, “আমম ডভার োেটাে ঘুম ডথবক উবি 

হাঁটবে ডেমরবে মেবেমেিাম। আমার োোমেমটে ধরা পিার পর 

ডথবক োক্ার আমাবক ডরাজ েকাবি হাঁটবে ডযবে েবিবেন োই 

ডচষ্া কমর। ো এখাবনর চারপাশটা ভারী েনু্র। হাঁটবে হাঁটবে 

আমম ডেশ িবূর চবি মেবেমেিাম আর োরপর রাস্া হামরবে 

ডেমি। কী করে ভােমেিাম। েবগে ডোনও মনবে ডযবে ভুবি 

মেবেমেিাম োই কাউবক োকবেও পামরমন। ডশবষ আমম রাস্ার 

ধাবর একটা চাবের ডিাকাবন িাঁমিবে চা মেস্কুট ডখিাম। েেুারও 

পবি যামছেি অে ডহঁবট। মকেু খাওোর িরকার হবে পবিমেি। 

োরপর চাবের ডিাকাবনর ডিাকজনবক মজবঞেে করবে ওরা 

ডোটকু েবি একটা ডেবিবক আমার েবগে পািাবিা। ডেই ডোটকুই 

আমাবক রজবের োমির পথ ডিমখবে ডপৌঁবে মিবে ডেি। প্রাে এক 

ঘণ্া মেন হাঁটবে হবেমেি মবন হবিা। আমম যেক্ষবণ মেরিাম 

েেক্ষবণ োবি নটা ডেবজ ডেবে। অন্যরা েোই জিখাোর ডখবে 

শুরু কবরবে।“  

মমমহর েবন্্যাপাধ্যাে েিবিন, “আমাবির পপতৃক োমিটা এই 

েবে একজন ডপ্রাবমাটাবরর হাবে ডিওো হবেবে ফ্্যাট োমি করা 

হবে েবি। দুই ডেবি োই মনবে কথা েিবে োেেকাবি ডোন 

কবর েবেমেি। ডেই েকাি োবি োেটা ডথবক শুরু হবে িশটা 

অেমধ কথা চবিবে। োরপবর আোর দুপুর একটা নাোি ডমবে 

ডোন কবরমেি। এে েে ে্যাপার চিবে ওখাবন ডয আমার ডো 

মাথা ডভাঁ ডভাঁ করবে!” 

েেুে েে ুেিবিন, “রজে ডোর েংগ্রহ ডথবক মজমনে চুমর 

ডেবে শুবন খারাপ িােি। অোমান্য েংগ্রহ ডোর। আমম েকাবি 

উবি মকেুক্ষণ শুবে শুবেই মটমভ ডিখমেিাম। আমার ডশাোর 

ঘরটাে একটা মটমভ রবেবে োই আমম িামক। মনউজ চ্যাবনি 

ডিখমেিাম। োরপর মবন হে োবি আটটা নাোি উবি স্ান 

ডেবর মনিাম। োবি নটাে ফুিচাঁি এবে োকবে জিখাোর 

ডখবে ডেরিাম।’’ 

অমমে হাজরা েিবিন, “হ্যাঁ, আমার েকাবিই ঘুম ডভবঙ 

মেবেমেি। অবচনা মেোনাে আমারও মিক মেন ঘুম আবে না। 

আমম পেমর হবে ঘর ডথবক ডেমরবে কাউবক ডিখবে পাইমন। হিাৎ 

ডিখিাম িাইবরেমরর িরজা ডখািা। ো ঘরটাবে এে মজমনে আবে 

ডয আবের মিন েমে কবর ডিখার েবুযােই হেমন। ভাবিা কবর 

ডিখে মবন কবর আমম ঘবর ঢুকিাম। োরপর মবন পিি ডশাোর 

ঘবর ডোনটা ডেবি এবেমে। োমি ডথবক ডকউ ডোন করবি 

আমাবক পাবে না। ডেটা মনবে মনবজর ঘবর যাওোর জবন্য 
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লাইব্রেরি থেব্ে এলাম। থেব্িাব্েই িজব্েি সব্গে থেখা হব্ে 

থেল। থস েলল, ‘চল ছাব্ে আমাি োছ থেখরে’। আরম ঘি থেব্ে 

থোন িেব্ম থ�ানটা রনব্ে ওি সব্গে ছাব্েি োছ থেখব্ে থেলাম। 

এি পি আমাি এেটা থ�ান আসব্ে আরম ছাব্েই িইলাম আি 

িজে রনব্চ থনব্ম থেল। োিপি যখন রনব্চ নামলাম েখন সোই 

জলখাোব্িি থটরেব্ল েসাি থোড়ব্জাড় েিব্ছ।’’   

 সজল সোি েো শুব্ন েলল, “থেশ! আপনািা সোই েী 

েিরছব্লন আমাব্ে জারনব্েব্ছন। আরম থিের্ড েব্ি রনব্েরছ। 

এোি আপনািা েল্প েরুন। আরম আপনাব্েি েোগুব্লা সরেযি 

রেনা যাচাই েব্ি থেরখ আি থেব্খ আরস ফুলচাঁব্েি ররনাব্িি 

আব্োজন েেদুি। ও হযিাঁ, আপনাব্েি েব্েেজব্নি থ�ানগুব্লা 

এেটু থচে েব্ি থেখে আি ররনাব্িি পি আশােরি চুরি িহব্সযিি 

সমাধান েব্ি থ�লব্ে পািে।’’

(৩)
ররনাব্ি থেউ থেমন ভাব্লা েব্ি থখল না। সোি মব্ধযি এেটা 

চাপা ভে অনুভে েিরছব্লন িজোভ। এেমাত্র সজল মব্নি 

সবু্খ খারছিল। িজোভ ভােরছব্লন, ‘‘সজল েী িহব্সযিি সমাধান 

েব্ি থ�ব্লব্ছ নারে আব্িা সমে থনব্ে? োল সোি যাওোি 

পালা োই সোই োড়াোরড় শুব্ে পড়ব্ে চাইব্ে আজব্ে িাব্ে।’’

খাোি পি সজল েলল, “ফুলচাঁেো, িান্া এব্েোব্ি 

�াটা�ারট। েহুরেন এই িেম খাোি খাইরন থো!” 

োই শুব্ন ফুলচাঁে থো থেশ েেেে হব্ে েলল, “তুরম আোি 

এব্সা সজল োোোেু। এঁিা থেউ খাব্েন না েব্ল মাটনটা থো 

আজব্ে েিাই হেরন।’’

খাওো থশষ হব্ে সোই আোি বেঠেখানাে রেব্ে েসল।  

সজল েলল, “হযিাঁ, আরম েঝুব্ে থপব্িরছ থে রজরনস 

রনব্েব্ছ। থসই রেষব্ে ক্রব্ম আসরছ। আব্ে আমিা থেব্খ রনই 

থে সরেযি েব্লব্ছ আি থে েব্লরন। ধব্ি রনব্ে পাব্িন থয সরেযি 

েব্লরন থসই থচাি!”    

“েমল থজঠু সরেযিই িাব্ে ঘুব্মাব্ে পাব্িন না। ঘুব্মি ওষুধ 

খান ওঁি রাক্াব্িি থরের্রিপশাব্ন। থসরেন ফুলচাঁেোি জব্নযি 

যখন েিজা থখাব্লন সোল সাব্ড় নটা নাোে েখন থয উরন ঘুম 

থেব্ে উব্ঠই এব্সব্ছন থসটা েঝুব্ে ফুলচাঁেোি অসুরেধা হেরন। 

েখনও ওঁি থচাখ খুলরছল না। থসটা অরভনে নে। ইন্দ্র থজঠু 

িাস্া হারিব্েরছব্লন থসটাও রঠে। থছাটকুব্েি চাব্েি থোোন 

এখান থেব্ে ঘণ্াখাব্নব্েি পে থো েব্টই োই ইন্দ্র থজঠুব্েও 

োে থেওো যাে।’’

“রমরহি থজঠুি থ�ান থিের্ড থেব্েই থোঝা যাব্ছি থয সোল 

সাব্ড় সােটা থেব্ে আড়াই ঘণ্া েো েব্লব্ছন উরন। োই 

রনব্জি ঘব্ি রছব্লন। সোই ওঁব্ে েো েলব্েও শুব্নব্ছ। অরমে 

থজঠু সোব্ল ছাব্ে রেব্েরছব্লন িজে থজঠুি সব্গে। োি আব্ে 

লাইব্রেরি থেব্ে থেব্িাোি সমে রজরনসটা রনব্ে োেব্ল িজে 

থজঠু েুঝব্ে পািব্েন। পব্েব্ট ভিাি মেন রজরনস নে, োি 

থচব্ে েব্ড়া। থোোও থো এেটা লুরেব্ে িাখব্ে হে ওটাব্ে, 

োই অরমে থজঠুও োে!”    

সুেে েসু এোি লার�ব্ে উঠব্লন, “োি মাব্ন তুরম েী 

েলব্ে চাও আরম রমব্েযি েো েব্লরছ?”

সজল েলল, “সুেে থজঠু, আপরন থো রেব্�সাি মানুষ। ো 

েব্লব্জ েী পড়ান আপরন?”

আচমো ওই রেব্নে থেমন থযন থখই হারিব্ে থ�ব্ল সুজে েসু 

েলব্লন, “ইরেহাস!”

সজল এোি েলল, “ো থজঠু আপরন রমব্েযি েলুন আি না 

েলুন এেমাত্র আপনাি পব্ষেই সম্ভে রছল থয রজরনসটা হারিব্েব্ছ 

োি সরঠে মূলযি থোঝাি! ওই ঘব্ি োো োো রজরনস। অনযি 

থেউ ঢুেব্ল হেব্ো েশ টাোি রেছ ুএেটা রনব্ে থেরিব্ে আসে, 

আপরন ইরেহাস পড়ান েব্লই টযিাাং োংব্শি সানোই পারলশ 

েুঝব্ে থপব্ি োইশ লাব্খি রজরনসটাব্ে সরিব্েরছব্লন!”  

সজব্লি েো শুব্ন এোি সোি মুখ হাঁ হব্ে থেল, “োইশ 

লাখ!”

সুেে েসু োও রচৎোি েিব্ে লােব্লন, “থোমাি সাহস থো 

েম নে! তুরম আমাব্ে থচাি েলছ!”         

সজল শান্তভাব্ে েলল, “আরম রেছইু েলরছ না থজঠু। 

আরম শুধু এই টুকুরনই েলরছ েেোল িাব্ে রেচণ্ড ঝড় েরৃটিব্ে 

িজেব্জঠুি োরড়ি থেব্েল সাপ্াোব্িি লাইন সে থেব্ছ। 

েেোল মাঝিাব্েি পি থেব্েই রটরভব্ে রেছইু আসব্ছ না। 

আপরন থসই রটরভব্ে রেনা রনউজ থেব্খ থ�লব্লন! আসব্ল 

আপরন রটরভ চালানরন। আপরন লাইব্রেরিি ঘব্িি েিজাি রেব্ে 

নজি িাখরছব্লন ক্রমােে। আমাি মব্ন হে েেোল িাে থেব্েই 

থঘাড়াটাি উপি আপনাি নজি রছল রেন্তু আপরন েখন রেছু 

েিব্ে পাব্িনরন অনযিিা সোই সব্গে রছল েব্ল। পিরেন সোল 

থেব্েই আপরন েব্কে েব্কে রছব্লন থোনও এেটা সমে ঘি থখালা 

এোং �াঁো োেব্লই সুব্যাে েুব্ঝ থঘাড়াটাব্ে সিাব্েন। সোল 

আটটাি সমে থজঠুব্ে ঘি খুলব্ে থেব্খ আপরন আি সুব্যাে 

নটি েব্িনরন। থঘাড়াটা থযখাব্ন রছল থসখান থেব্ে োি েিব্ে 

থেশ েব্েেটা রজরনস সিাব্ে হব্েরছল। আপনাি ভােযি ভাব্লা 

থয ফুলচাঁে এব্স থ�াোি আব্েই আপনাি োজ হব্ে যাে। 

নাহব্ল থো এব্েোব্ি থির হযিাব্ডের ধিা পব্ড় থযব্েন। আপরন 

থভব্েরছব্লন এেোি থঘাড়া রনব্ে এখান থেব্ে থেরিব্ে থযব্ে 

পািব্ল থো আি েোই থনই। আপরন মব্ন হে আশা েব্িনরন থয 

থজঠু চুরিটা এে োড়াোরড় ধব্ি থ�লব্েন অে রজরনব্সি মব্ধযি। 

েিাং আপরন আশা েিরছব্লন থয থজঠু থঘাড়াটাি আসল োমটাই 

জানব্েন না!”     

সুেে েসু মাো রনচু েব্ি েব্স োেব্ে োেব্ে েলব্লন, 

“েড্ড থেরশ থেনাি োব্ে পব্ড় থেরছ থি িজে। এখনও োজ 

েব্ি যারছি ক্রমােে োও থযন অথে জব্ল। থছব্লটাও থেমন রেছু 

েব্ি না। ওইিেম এেটা রজরনস থচাব্খি সামব্ন থেব্খ োই আি 

থলাভ সামলাব্ে পারিরন।”  

ইন্দ্রনাে িাে হঠাৎ েব্ল উঠব্লন, “িজে সুেে রেছ ু না 

থভব্েই োজটা েব্ি থ�ব্লব্ছ। তুই ওব্ে ষেমা েব্ি থে। ঘােড়াস 

না সুেে! আমিা েী েিব্ে িব্েরছ! আরম থোব্ে রেছ ুটাো 

রেব্েই পারি!”

িজোভ আি োরেিাও েলব্লন, “হযিাঁ, হযিাঁ, আমাব্েিও যা 

সামে্ডযি আমিাও থেে!”

সুেে েসুি থচাব্খ জল। েলব্লন, “আমিা এখনও থসই 

থসব্ভন সামুিাইব্েি মেন িব্েরছ থি! ‘ওোন �ি অল অযিাডে 

অল �ি ওোন’!” «
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সুধনয্বাবু হাঁপেরর মত হাঁফােত হাঁফােত অিফস 

েথেক িফেরই বলেলন ফয্ানটা বািড়েয় দাও।

বউ দীি�েলখা বলেলন, একী তুিম এমন হাঁফাে�া 

েকন? কী ক�?

সুধনয্বাবু বলেলন, মেন হে� আর অিফস করা যােব 

না।

েস কী? েকন? দীি�েলখা চমেক উেঠ বলেলন, কী 

যা-তা বকছ?

যা-তা নয় িগি�। যা-তা নয়। নতুন সরকার েনািটস 

িদেয়েছ অিফেস েপৗঁেছ আর বাংলা বলা যােব না। শুধু িহি� 

ভাষায় কথা বলেত হেব। 

এই বয্াপার। তা বলেব িহি�েত কথা। এেত আর সমসয্া 

কী?

সুধনয্বাবু বলেলন, েসই ভােব েতা িহি� বলেত পাির 

না। এিদেক সরকার েনািটস জাির কেরেছ, িহি� বলেত 

েকউ না পারেল, তার েকােনা �েমাশন হেব না। ইনি�েম� 

হেব না। ভাবেত পােরা। চাকির করব, অথচ ইনি�েম� 

হেব না। এ েকমন সরকাির চাকির!

কােছই দাঁিড়েয় বুিড় সব শুনিছল। বুিড় মােন ওেদর 

কােজর েমেয়। েস বেল উঠেলা, জািন না রাজয্টা েকাথায় 

যাে�। দীি�েলখা িভেজ গামছা িদেয় সুধনয্বাবুর মাথা, 

কপালটা মুছেত মুছেত বলেলন, েতার আর িচ�া কী। বািড় 

বািড়, রাঁধিব আর মাইেন পািব। েতার না আেছ চাকির 

যাবার ভয়, না, ইনি�েম� আটেক যাওয়ার ভয়।

বুিড় বলল, নােগা েবৗিদ। আমােদরও মােন বািড়র 

কােজর েমেয়েদরও েনািটস িদেয়েছ।

েতােদর আবার েক েনািটস েদেব।

েকন সরকার। থানা েথেক দােরাগা এেস আমােদর 

েনািটস িদেয়িছল কাল েদখা করার জেনয্।

তা, েতারা েগসিল, েদখা করেত। দীি�েলখা জানেত 

চাইেলন।

েগসলাম েতা। আমরা, যত কােজর েমেয়রা সব কাল 

েগসলাম থানার বড়বাবুর ডােক সাড়া িদেয়।

বুিড়র গ�

শা � নু   ব ে�য্া পা ধয্া য়

গ�

বিলস কী?

হয্াঁেগা েবৗিদ।

তা, বড়বাবু কী বলেলন?

বড়বাবু বলেলন, এবার েথেক েতামরা দুেটা মাইেন 

পােব। একটা, েয যার বািড় েথেক, আর একটা থানা েথেক।

েস কী? দীি�েলখা বলেলন, দুেটা মাইেন? একটা 

সরকার েদেব, আর একটা থানা?

হয্াঁ। বলেলন নতুন সরকার, েতামােদর ভাগয্ িফিরেয় 

েদেব। েতামােদর েরাজগার ডবল হেয় যােব।

কী কের শুিন? দীি� েলখা জানেত চাইেলন।

বলিছ, বলিছ। বুিড় বলল, আমরা এবার েথেক েতামােদর 

�াইং করব।

�াইং? েসটা আবার কী?

�াইং মােন েগােয়�া িগির। আমরা েয েয বািড়েত কাজ 

করিছ, েদখেত হেব, তারা েক কী ভাষায় কথা বলেছ।

মােন?

মােন, বাংলায় কথা বলা আর চলেব না। বািড়েত েকউ 

বাংলা বলেলই, কােজর েমেয়েদর কাজ হেব েসটা েলাকাল 

থানায় িরেপাটর্ করা। �িত িরেপাটর্ িপছু ১০০ টাকা েদেব। 

ভাবেত পােরা, এবার েথেক কােজর েমেয়েদর েরাজগারটা 

কতটা েবেড় যােব।

সুধনয্বাবু বেল উঠেলন, বার বার বেলিছলাম, ওই 

পরেদিশ সরকারেক েভাট িদও না। যিদ একটা কথা েশােন। 

আিম আমার বািড়েত কী ভাষায় কথা বলব েসটাও িঠক 

কের েদেব, সরকার। আর যিদ না বিল? সুধনয্বাবু �� 

তুলেলন।

বুিড় বলল, অমিন পুিলশ এেস েদাের কড়া নাড়েব। 

েতামায় ধের িনেয় যােব থানায়। সুধনয্বাবু বলেলন, 

তাহেল তুই আর শুধু আমােদর কােজর েমেয় নস্ , সরকাির 

েগােয়�াও বেট?

আিম নয়। বুিড় দীঘর্�াস েফেল বলল, আমােক ওরা 

অ�ন

সুদী� ম�ল
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অ�ন

সুদী� ম�ল

েনয়িন।

েস কী? েকন?

আমার নািক বয়স হেয় েগেছ। আমােক আর েকানরকম 

সরকাির কােজ রাখা যােব না। তেব হয্াঁ, ওরা আমােক 

েপনশন েদেব। উপির েরাজগার সবার জেনয্ই থাকেব। 

এইভােব নািক ওরা এরােজয্র মানুষেদর দাির� েঘাচােব।

তুই েপনশন পািব?

হয্াঁেগা েবৗিদ। আমােক মনমরা হেত েদেখ বড়বাবু 

জানেত চাইেলন, কী হল, এমন গ�ীর হেয় েগেল েকন?

তুই কী বলিল? দীি�েলখা �� করল।

বললাম, সবার মাইেন েবেড় েগল, ে�ফ আিমই িকছু 

েপলাম না।

বড়বাবু বলেলন, পািব, পািব। তুইও পািব। েতােদর 

জনয্, একটা হালকা ধরেনর কাজ থাকেব। 

আমার কী কাজ হেব! জানেত চাইলাম।

তুই ল�য্ রাখিব, েকান বািড়র কতর্া পােয় চিট পরেছ। 

চিট পরাও বারণ? দীি� অবাক হল!

বড়বাবু বলেলন, হয্াঁ। নতুন সরকার চায় বাঙািল এখন 

চিট েছেড় খড়ম পরেব। আর মাথায় িটিক রাখেব।

িটিক? েতার দাদাবাবুেক মাথায় িটিক রাখেত হেব?

হয্াঁ। না রাখেল? দীি� �� করল।

িরেপাটর্ হেব।

েক িরেপাটর্ করেব?

েকন, আমরা।

তারপর, দুয়াের সরকার। মােন দােরাগা আসেব, েতামায় 

তুেল িনেয় েযেত।

েস কী আজই আসেব?

আসেতই পাের। আিম েতা থানার েরাজগার পাবার 

আশায়, দাদাবাবুর নােম একটা েকস ঠুেক িদেয় এেসিছ।

বিলস কী? দাদাবাবু েতা খড়ম পেরন না।

উফ্ ! দীি�েলখা মাথা চাপেড় বলেলন, তুই পারিল, 

এমন একটা শ�তা করেত। তুই আমােদর শাশুিড়র 

আমেলর েলাক। তুই কীনা কটা টাকার জেনয্।

কী আর করা যােব বেলা। সরকার যখন চায় আমােদর 

দাির� েঘাচােব। েসটা েতা হেত েদওয়াই আমােদর কাজ 

হওয়া উিচত।

সুধনয্বাবু গজ গজ করেত করেত বলেলন, বেলিছলাম 

ভুেলও ওই, পরেদিশ পািটর্েক েভাট েদেব না। এখন মেরা।

আিম েতা িদেত চাইিন। হাবু বলল, বার বার কের। 

হাবু মােন েতামার ওই পািটর্ করা ভাইটা? েখেয়েদেয় 

কাজ েনই, সারা িদন পথসভা কের েবড়াে�। েকাথা েথেক 

েয অত িহি� বলা িশখল, তাও জািন না। এবার ওেক 

বেলা। েতার জামাইবাবুেক এবার েথেক খড়ম পের ঘুরেত 

হেব। মাথায় িটিক রাখেত হেব। েকান মােন হয়। িছঃ িছঃ।

হঠাৎ সুধনয্বাবুর ঘের রােম�ুবাবু এেস হািজর হেলন। 

রােম�ুবাবু বলেলন, এ কী, সুধনয্দা আপিন এখনও 

অিফেসর জামা কাপেড়?

সুধনয্বাবু বলেলন, না, ভাবিছ, একবার েবরুব। 

েকাথায়?

েকাথায় আর, কেলজ ি�েট।

কেলজ ি�েট। এই সে�েবলায়?

হয্াঁ। িহি�টা আর না িশখেলই নয়। তাই ভাবিছ, একটা 

অিভধােনর েখাঁেজ একবার কেলজ ি�েট যােবা।

কী অিভধান? রােম�ুবাবু জানেত চাইেলন।

সুধনয্বাবু বলেলন, বাংলা েথেক িহি�।

পাওয়া যাে�? অমন অিভধান ছাপা হেয়েছ?

হয়েতা হেয়েছ। হয়েতা হয়িন। িক� েখাঁজ েতা করেত 

হেব। েস েতা বেটই। তেব খুব একটা অসুিবেধ হেব না।

আমরা মােন েছেলরা যা েহাক কের চািলেয় েনেবা। 

মুশিকল হেব েবৗিদেদর।

িঠক বেলেছা। দীি�েলখা বলল, আিম েতা একদমই 

িহি� জািন না।

সুধনয্বাবু েরেগ উেঠ বলেলন, েস েতা আমােদর কােজর 

েমেয়রাও িহি� জােন না। অথচ তারা সব চাকির েপেয় 

েগল েগােয়�ার। ভাবেতা পােরা। পার েকস ১০০ টাকা 

কের পােব।

সুধনয্বাবু, েচাখ পািকেয়, বুিড়েক বলল, কী, তুিম িহি� 

জােনা?

মােন। ওই একটু আধটু। বুিড় বলল।

জািনস। বলেতা শুিন, ঝয্াঁটার িহি� কী?

েকন, ঝাড়ু? বুিড় বলল।

িঠকই বেলিছস।

বলেতা, নয্াতার িহি� কী?

নয্াতার িহি�? বুিড় েতাতলােত েতাতলােত বলল- 

নয্াতা? নয্াতােক িহি�েত কী বেল?

জািন না েতা।

বলেতা শুিন যা-তার িহি� কী হেব? কথায় কথায় েতা 

বিলস, েবৗিদ যা-তা বলাটা ছােড়া?

যা-তার-িহি�। বুিড় িচি�ত।

বলেতা শুিন, মাথার িহি� কী? খুব েতা বিলস, কথায় 

কথায়, েতামার মাথা।

মাথার িহি�? বুিড় েঢাঁক িগেল বলল, েক জােন িঠক 

মেন পড়েছ না।

তাহেল? এবার যিদ েতার নােম আিম থানায় নািলশ 

কির?

দাদাবাবু ি�জ। বুিড় বলল, দয়া কের গিরেবর ভাত েমেরা 

না।

তা বলেল, আিম ছাড়িছ না। তুিম েগােয়�া। অথচ তুিম 
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িহি�র িকছুই জােনা না।

বুিড় বলল, েস আিম িশেখ েনেবা। 

তেব কথা িদি�, েতামার নােম েকান েকস 

েলখােবা না।

সিতয্ বলিছস? সুধনয্বাবু েচাখ 

পাকােলন।

বুিড় বলল, েলখােবা না, েলখােবা 

না, েলখােবা না। নাও, ওই িতন সিতয্ 

গাললাম।

দীি�েলখা বলল, হয্াঁের বুিড়, আমার 

নােমও েলখািব না েতা।

বুিড় বলল— থাক না ওসব কথা। তেব 

েতামার ভাইেয়র নােম একটা েকস েদেবাই।

হাবুর নােম। েস তুই যত খুিশ েকস 

িদেগ যা। আিম েদখেত যােবা না।

ওই েলাকটা আমায় খুব িবর� করত। 

খািল বলেতা, এই পরেদিশ পা  িটর্টােক 

েভাট েদবার জনয্।

রােম�ুবাবু বলল, এবার উিঠ। েদিখ আমােদর েকােয়লটা 

আবার কী বেল?

েকােয়ল েক? দীি� জানেত চাইল।

েকােয়ল মােন আমােদর কােজর েমেয়। েক জােন 

ইিতমেধয্ েকস ঠুেকই িদেয়েছ। পািটর্ েতা কম নয়। বািড়র 

কতর্া েথেক কােজর েমেয় সবাইেক ওরা িকেন িনেত পাের।  

রােম�ুবাবু বলল, ভািগয্ েছাটেবলায় শয়তািন করেত 

িশেখিছলাম।

সুধনয্বাবু বলেলন, তােত কী সুিবধা হেলা শুিন। 

বুঝেলন না। রােম�ুবাবু বলেলন, গালাগািলর সবই েতা 

িহি�। েছাটেবলায় েতা গালাগািল কেরই কাটাতাম। এখন 

েকউ চাপ সৃি� করেল, েফর েসগুেলােকই িরিপট করেবা। 

তখন বুঝেব ঠয্ালা। আজই েতা, আমার বড়বাবু �ান িদেত 

এেসিছল। িদেয়িছ তা  েক দু-একটা শুিনেয়।

েযমন, েযমন — সুধনয্বাবু জানেত চাইেলন।

রােম�ুবাবু বলল, আমােক বেল কী, কাল েথেক 

আপনার িডপাটর্েমে�র সবাইেক বলেবন, িহি� বলেত। 

আিম বেল উঠলাম, ‘আের এই শু�া, উ�ুেক পাে�। মুখ 

খুলেতই, বড়বাবু েদ হাওয়া।

তেব শুেনেছন িন�য়, েগৗরব গা�ুিলেদর কাকাতুয়াটা 

পািলেয়েছ।

েগৗরবেদর েসই অে�িলয়ান কাকাতুয়াটা। ৫০ হাজার 

টাকা দােমর।

হয্াঁ,

েসিক।

েসটােক েগৗরেবর েবৗ িহি� েশখাবার েচ�া কেরিছল। 

পািখটা বািড়েত েকউ এেলই বলেতা, ‘েক, এল? েক এল?’ 

েগৗরেবর েবৗ বলল, এই পািখ, সরকার পালেট েগেছ িহি� 

বল। বল, েকাঁন আয়া, েকাঁন হয্াঁয়?’

তারপর?

েকান আয়া েশখােত েজারাজুির করেতই পািখ পােয়র 

েচন িছঁেড়, েদ িপ�ান। েসাজা তাল গােছর মাথায়। তারপর 

েকাথায় েয েগল! ৫০ হাজােরর কাকাতুয়া!

সুধনয্বাবু পােয় চিট গলােত গলােত বলল, এই 

িফরলাম, সারািদন েখেটখুেট। এখন আবার চেলা, কেলজ 

ি�েট। েকান্  মােন হয়।

দীি�েলখা বেল উঠেলন, কাকাতুয়াটা েপেরিছল, পােয়র 

েশকল িছঁেড় উেড় েযেত আমরা কী পারেবা? মেন হয় না।

বুিড় বলল, আমার েছেলটা থাকেল পারেতা। েস েতা 

নকশাল িছল। পুিলশ তােক বেলিছল পালা! েস েযমিন ছুেট 

পালােত েগল, অমিন েক েযন তােক েপছন েথেক ব�ুেকর 

গুিলেত শুইেয় িদেয়িছল।

সুধনয্বাবু েযেত েযেত বলল, েতার েছেলটােক েপছন 

েথেক ব�ুক েমের শুইেয় েদবার জেনয্ তখন অেনক পুিলশ 

িছল। এখন পুিলশ আেছ, তেব তােদর হাত খািল। হােত 

তােদর েকানও ব�ুক েনই। সুধনয্বাবু বেল উঠেলন, 

ব�ুকগুেলা েকাথায় েগল বলত?

বুিড় বেল উঠল, ব�ুকগুেলােক এখন খঁুেজ পােবন ওই 

গিদ দখেলর লড়াইেয়।

আমার নকশাল েছেলটা তার মােয়র জনয্ পযর্� একটা 

ব�ুক েরেখ েগল না? বুিড় বেল উঠল। যিদ েরেখ েযত? 

সুধনয্বাবু �� করেলন।

তাহেল ওই থানার বড়বাবুটার িপঠটা ঝাঁঝরা কের 

িদতাম ও আমােদর মাতৃভাষা েভালাবার েচ�া করেছ।
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েরােজর অভয্ােস,রাজা হিরশচে�র রংচটা ছিবটােত 
েচাখ েরেখ, েজাড় হাত কপােল ঠুকেত ঠুকেত তাড়াহুেড়ায় 

ঘর েথেক েবেরােত িগেয়ও আবার িফের এল েমািত। কাতর 

�ের মীনােক বলল," ই পেথ আিসস লাই, আমার কথােটা 

শুন। এই েশষ বােরর মেতা বলিছ।" কােলা িমশিমেশ 

গােয়র রং, মাথার চুল কদম ফুেলর মেতা চারিদেক সমান 

কের ছাঁটা, েচাখ দুেটা িঠকের েবিরেয় আসেছ,ভািটর 

আগুেনর েগালা হেয়, হািসর অিভবয্ি� ছাপ রােখ না 

েমািতর মুেখ। েযন সা�াৎ যমদূত। এ েচহারােক সকেল 

সমেঝ চেল। বেড়া একটা ঘাঁটায় না।

 বােপর েচহারার ছাপ পেড়িন মীনার মেধয্। মােক 

কখেনা েচােখ েদেখিন েস, িক� যারা েদেখেছ তারা বেল  

মীনা তার মােয়র আয়নার �িতফলন। মা মের যাবার পর, 

েমেয়টােক বুেক আগেল মানুষ কেরেছ েমািত। ঐ বীভৎস 

েচহারার আড়ােল েয অগাধ মম� লুিকেয় িছল তার সবটুকু 

উজাড় কের মীনােক িদেয়েছ েমািত। েছাট েথেক আকােশ 

ওড়ার �� এঁেকেছ েস মীনার দু’েচােখ। যখন খুব েছাট, 

েমািতর হােত,পরপর সািজর্কয্াল ে�ড, কাঁিচ,হাতুিড়, 

েছিন, বাটািল, এক এক কের এিগেয় িদত মীনা, লাশকাটা 

েটিবেলর পােশ বেস বেস। গভীরভােব েদখেতা কী িনপুণ 

হােত কাজ কের চেল েমািত। এক ডা�ারবাবু বেলিছেলন, 

"এই এতটুকু েমেয়টােক এখােন িনেয় আিসস েকন ের 

েমািত?" েমািত মাথা চুলেক বেলিছল, "উ..পাড়ােটা ভােলা 

লয় ড�র বাবু, ইেক একা ঘের েরেখ আসেত পাির না। " 

ডা�ারবাবু েহেস বেলিছেলন, ' তা ভােলা, েতার েমেয় বড় 

হেয় ডা�ার হেব।' কথাটা েমািতেক ছুঁেয় েগিছল। পেরর 

িদেনই �েল িনেয় িগেয় ভিতর্ কিরেয় িদেয়িছল েমেয়েক। 

েমািত েডােমর েমেয়র েথেক েবিশরভাগ িশি�কাই েছাঁয়াচ 

আগমনী
শা � তী   দা শ গু �

গ�

বাঁিচেয় চলেতা। েমেয়টার খাতায় েকানও ভুল েবর করেত না 

পারেলও, অজানা কারেণ, �ােসর ফা�র্ গালর্ েকােনািদনই 

হেত পােরিন েস। বড় হবার সােথ সােথ ব�ু বা�বীেদর কাছ 

েথেকও িমলত অ�ত অ�ত বয্বহার। মািনেয় গুিছেয় চলেত 

অভয্� িছল মীনা। ডা�ার হওয়া তার আর হেয় ওেঠিন। 

কাকতালীয়ভােব দু’বার জেয়� পরী�ার িদেনই অ�ান হেয় 

সটান পেড় যায় মীনা। বুেড়া ফণী বাগিদ েমািতেক বেলিছল 

"েডােমর েময্ইেয় ইেতা পড়া িলখয্া কের বাবু বনেছ, 

ওলাইচ�ীর শাপ িলেগেছ উেক।" েকউ মশকরা কের 

বেলেছ 'কথা আেছ না, বাঁশ বেন েডাম কানা, েডােমেদর 

জাত বয্বসা বাঁেশর কাজ করা, তা না কের বাঁিশ বাজােত 

চাইেল েতা েবসুেরা বাজেবই' ,চারিদক েথেক শুনেত শুনেত, 

অিভশােপর িবষয়টা মন েথেক িব�াস করেত শুরু কেরিছল 

মীনা। পড়ােশানা ভােলা লাগেতা না আর,বাপেক বলেতা 

'আিমও তুর মেতা লাশ ঘেরর িডউিট করেবা।' বাবােক না 

জািনেয় অয্া�াইও কেরিছল েডােমর চাকিরর জনয্। িক� 

খবেরর কাগজ, িটিভ চয্ােনল সব জানাজািন কের িদল। 

িব�ােন ফা�র্ �াস িনেয় �াতেকা�র, তবু েডােমর চাকিরর 

জনয্ দরখা�! কী যুগ পেড়েছ! 

 েকৗতূহল িনেয় মীনােদর ঘেরর েচৗকােঠ েপৗঁেছ েগল 

সংবাদমাধয্ম। মীনা বেলিছল, 'েমেয়েদর েপা�মেটর্ম 

করবার জনয্ েকন মিহলা েডাম িনযু� থাকেব না? সমােজ 

েমেয়েদর স�ম িক েকবলমা� মৃতুয্র আেগ পযর্�? তাছাড়া 

েকানও েপশাই েতা েছাট নয়।' সকেল চেল েগল, েমািতর 

কােনও কথাটা েগল। েমািত, বুিঝেয় পাের না েকানও পাপ 

কেরিন েস বা মীনা,কােরা েথেক েছাট নয় তারা। 

েমািত ঘর েথেক েবেরােনার জনয্ সেবমা� েচৗকােঠ 

পা িদেয়েছ কী েদয়িন, আচমকা ধড়াম কের একটা েজাের 

আওয়ােজ চমেক তািকেয় েদেখ মীনা আবার িছটেক 

অ�ন

শু�নীল েঘাষ
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পেড়েছ মািটর উপের। মাথাটা ফাটেতা আর 

একটু হেলই। েমািত তাড়াতািড় ঘের এেস 

েচােখ মুেখ জেলর ঝাপটা েদয়। ১৫/২০ 

েসেক� পের আে� আে� েচাখ খুেল 

তাকায় মীনা। েমািত মাথায় হাত িদেয় বেস 

থােক। কী েয হে� েমেয়টার েথেক েথেক 

বুেঝ উঠেত পাের না। মীনা বেল, েক েযন 

ধা�া েমের েঠেল েফেল েদয় ওেক। েমেয়েক 

শুইেয় েরেখ, ডা�ারবাবুর বািড় ছুেট যায় 

েমািত। কিলংেবেল চাপ েদয়।  দরজা খুেল 

সামেন দাঁড়ান প�বী। ডা�ার চয্াটািজর্র বউ 

প�বী, যখন লাল ঝা�া কাঁেধ িমিছেল েহঁেট 

যান,মা দুগর্ার মেতা েদখেত লােগ তােক। 

েছাট েথেকই ডা�ারবাবুর বািড়েত অবাধ 

যাতায়াত িছল মীনার। প�বীেক েস মামিণ ডােক। িনেজর 

েমেয় আর মীনােক দুই েকােলর কােছ েটেন িনেয়, একই 

থালায় ভাত েমেখ খাইেয় িদেতন প�বী। েকািভেড যখন 

মড়ক লাগেলা, েমািতেক নাওয়াখাওয়া ভুেল, িদেন রােত 

িডউিটেত পেড় থাকেত হেতা। েমেয়টােক িনেয় েবজায় 

িচ�ায় পেড় িগেয়িছল েস। প�বী একটা বড় েবাঝা েযন 

নািমেয় িদেয়িছল েমািতর মাথা েথেক। মীনােক িনেজর 

বািড় িনেয় েরেখিছেলন। েস একিদন েগেছ। মহাকাল 

েযন চু িকত্-িকত্ েখলায় েমেত উেঠিছল। হাসপাতােলর 

মেগর্ এত লােশর িভড় কখেনা েদেখিন েমািত। মেন মেন 

েহেসই েফলেতা েস। িচরকাল েদেখ এেসেছ তােদর মেতা 

চামােরর মরা েকউ েছাঁয় না। মহাকােলর তা�েব েস সব 

বাছিবচার েকাথায় উধাও হেয় েগিছল। ৈপেত পরা বামুেনর 

মরাও অ�ুয্ত হেয় পেড় থাকেতা গাদা গাদা লােশর �েপর 

িভতের। 

েমািত অি�র,উদ�া� গলায় প�বীেক জানােলা, মীনা 

আবার পেড় েগেছ। 

ডা�ার, েট�, ওষুধ েকানও িকছুেতই েকানও কাজ 

হে� না। েশষ অবিধ সাইি�য়ািট� মােন, মনেরাগ 

িবেশষ� েদিখেয়ও েরােগর উপশম হয় না। ডা�ারবাবু 

মীনােক পরী�া কের, বহু�ণ গ�ীর হেয় িক েযন গভীর 

িচ�ায় ডুেব েগেলন। তারপর এক িবেদিশ ব�ুর সােথ 

েফােন বহু�ণ আেলাচনা কের আরও িকছু েট� করােনার 

জনয্, িনেজই মীনােক সােথ কের িনেয় েবিরেয় েগেলন। 

অবেশেষ যা েভেবিছেলন তাই সিতয্ হেলা েট� িরেপােটর্। 

হৃদযে�র জিটল অসুখই মীনার সং�া হারােনার কারণ। 

অপােরশন কের একটা িডভাইস বসােনা হেলা। শরীেরর 

েরাগ েসের েগল িক� ভাবনার অসুখ যায় না। মেন�ােণ 

িব�াস কের েফেলেছ, েডােমর েমেয় তােক সমােজর 

অ�কার একেকােণই থাকেত হেব। আেলা তার জনয্ নয়। 

িতল িতল কের েস িব�াস েশকড় ছিড়েয় আে�পৃে� েবঁেধেছ 

তার মনেক, �িত িদন িতল িতল কের েশষ কের মীনা 

িনেজেক। েমািত এক একসময় ভােব হয়েতা তারই ভুল 

হেয়িছল েমেয়টােক �� েদিখেয়। 

দরজা েঠেল ঘের েঢােকন প�বী। একরাশ দমকা হাওয়া 

েঢােক েমািতর ঘের। এই পিরবারটার ঋণ েকােনািদন েশাধ 

িদেত পারেব না েমািত। 

একটা খাম এিগেয় েদন প�বী মীনার িদেক। মীনা িকছু 

বুঝেত পাের না, 'মামিণ, এটা িক! ' �� কের। 

-'খামটা খুেল েদখনা ের েমেয়' প�বী বেলন। 

খাম খুেল একটা িচিঠ েবর কের ফয্লফয্াল কের 

তািকেয় থােক প�বীর মুেখর িদেক। দু’েচাখ েবেয় অনগর্ল 

নীরব জেলর ধারা ঝরঝর কের ঝের পড়েছ। প�বীও 

মীনােক বুেক েটেন অেঝাের েচােখর জেল ভাসেছন। েমািত 

হতভে�র মেতা ি�র হেয় তািকেয় আেছ,মা েমেয়র িদেক, 

িকছুই বুঝেত পারেছ না। মীনা এিগেয় যায় েমািতর সামেন। 

েমািতর ঝঁুেক যাওয়া কাঁধটা শ� কের ধের টানটান কের 

িদেয় বেল 'বাবা েমািত েডােমর েমেয় এবার ম� বড় মানুষ 

হেব।' েমািত িবি�ত হেয় তািকেয় থােক। েকািভেডর  সময় 

এক ধরেনর বয্ােঙর গােয়র েথেক পাওয়া আঠােলা পদােথর্র 

অয্াি� মাইে�ািবয়াল েপপটাইড যা ে�ািটন উৎপাদন কের, 

ভাইরাস বয্াে�িরয়া �ংস কের মানুেষর সং�মণজিনত 

েরাগ িনরাময় কের এমন একটা আিব�ার িনেজর মেনই 

কেরিছল মীনা। তার েসই ভাবনার সবটুকু প�বী অ�া� 

পির�ম কের িলেখ পািঠেয়িছেলন। আিব�ারেক �ীকৃিত 

জািনেয়েছ এই িচিঠ। ভারত সরকােরর িচিকৎসা সং�া� 

গেবষণা সং�া,আইিসএমআর েথেক গেবষণা করবার 

জনয্ ডাক এেসেছ মীনার। েমািত হতবাক হেয় যায়। এই 

�থমবার হািস কা�ার সম� আেবেগ একসােথ েভেঙচুের 

যায় েমািতর মুেখর বিলেরখা। মহাকােলর ঘ�া �িনেত 

েকঁেপ ওেঠ চরাচর।
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বাসবীর সমসয্া শুরু হল �াস েসেভন-এ ওঠার পর 

েথেকই। অে� বরাবরই কাঁচা বাসবী। তবু েকানরকেম বািষর্ক 

পরী�ায় পাশ ন�র তুলত। বাবা খুব কড়া �ভােবর মানুষ। 

ষা�ািষক পরী�ায় যথারীিত লাল কািলর দাগ থাকত। িক� বািষর্ক 

পরী�ায় েয েকােনা িবষেয় েফল করেলই গােজর্ন কল। বাবা 

পির�ার বেল িদেয়িছল �েল েযেত পারেব না। ‘‘দািয়� েতামার’’।

  এবার নতুন �ােস বীজগিণত এেস েগেছ! বাসবীর কােছ 

বীজগিণেতর সংখয্াগুেলা েকমন দুেবর্াধয্ লােগ। কী করেব এখন 

বাসবী? দু-জন মা�ারমশাই পালটােলা। েকউই মাথায় অ�টা 

েঢাকােত পারেলন না।

বাবা, দাদােক বলল— ‘‘তুই একটু েদখ না, েবানটােক যিদ 

েবাঝােত পািরস।’’ দাদা বলল— ‘‘ওের বাবা বাসুেক অ� েবাঝান, 

ওর মাথায় েগাবর েপাড়া আেছ বাবা’’

বাসবীর অব�াটা েকউ বঝুেত চায় না। ওর মাথায় েগাবর! েকন 

ও েয বাংলা, ইংেরিজ, ইিতহাস, ভূেগােল সং�েত কত কত ন�র 

পায়— েসগুেলা কারুর েচােখ পেড় না?

ওেদর �লটাও ভীষণ কড়া। বড়িদ েযমন গ�ীর েতমনই রাগী। 

সারা �ল বড়িদেক ভয় পায়। বড়িদ যখন রাউ� েদন িপন পড়েল 

েশানা যায়। ে�য়ােরও বড়িদর উপি�িত। েকােনা েমেয় ে�য়ােরর 

পর �ােস ঢুকেল একটা িপিরয়ড পুেরা �ােসর বাইের দাঁিড়েয় 

থাকেত হেব। বাসবীর তােত অসুিবেধ েনই িবেশষ। আর যিদ েসটা 

অে�র �াস হয় তাহেল আরও ভােলা। িক� ঐ েয িনচু �ােসর 

েমেয়রা মুখিটেপ হাসেত হাসেত যায়— েসটাই বাসবীর কােছ অসহয্ 

লােগ। িক� দুঃেখর িবষয় অ� িপিরয়েড হয় না। �থম িপিরয়েডই 

হয়। আর ওেদর �থম িপিরয়ড বাংলা। েযটা বাসবীর সবেচেয় 

ি�য় িবষয়।

ি�য় িবষয় আরও আেছ— �ইং�াস। বাসবী খুব আঁকেত 

ভালবােস। আঁকা িনেয় বসেল নাওয়া খাওয়া ভুেল যায়। �ােমর, 

মানুেষর, েদবেদবী, আলপনা— সবই আঁেক খাতার পর খাতা।

মা যখন বেল, বাসু অ�টা িনেয় বস্ -তখন অ� েফেল আরও 

েবিশ কের আঁেক। কী করেব অ� মাথায় না ঢুকেল? এই েয �ইং 

িদিদ জ  িয়তািদ কী সু�র েদখেত! েতমনই সাজেপাশাক �ােস 

এেসই আঁকার িবষয়টা েবােডর্ িদেয়ই বলেলন ‘‘বাসবী আেসিন?’’ 

তখন গেবর্ বাসবীর মনটা ভের যায়। হয্াঁ �ইং পরী�ায় হােয়� 

পায়। িক� বািড়েত িরেপাটর্ কাডর্ েদেখ বাবা বলেব ‘‘�ইং-এ 

হােয়� ন�র েপেয় কী হেব? অ�েত েতা েফল কিরস!’’ ‘‘তুই 

িক আিটর্� হিব?’’

েফল করা েমেয়
িব নী তা   দ �

গ�

এখন বাসবী শািড়। এখন ল�াটা েবিশ। দাদা অে� ভীষণ 

ভাল। �েতয্ক পরী�ায় ৯০% ন�র এেকবাের বাঁধা। িবেশষ কের 

পািটগিণত দাদার কােছ এেকবাের জলভাত।

ছিুটর িদেন দাদার কােছ অ� িনেয় বসত বাসবী। দাদা ওেক 

ঐিকক িনয়ম আর লাভ�িত এই দুেটা অ� খুব ভাল কের েশখােত 

লাগল। তাছাড়া বাসবী েযেহতু আঁকায় ভাল িছল তাই জয্ািমিতটা 

ভালই পারত। ১০-এর মেধয্ ৮ েতা থাকতই। ও মেন মেন িহেসব 

করল দু-েটা অ� রাইট করেলই ২০ আর জয্ািমিত ৩-েটর মেধয্ 

৩×৮= ২৪ তাহেল পাশ ন�র উেঠ যাে�। তখন ও খুব মন িদেয় 

�য্াকিটস করেত লাগল।

দাদার কােছ বসেলই অ� রাইট! িক আন� বাসবীর! দাদা 

বলত— ‘িকের সরলটা একটু েচ�া কর!’ ‘‘না দাদা ওটা আিম পারব 

না’’ কাঁেদা কাঁেদা উ�র বাসবীর!

তবুও �েতয্কিট পরী�ােত অে� ওর লালকািল থাকেবই। 

মনটা ওর দুঃেখ ভের যায়। ও বঝুেতই পাের না জীবেন অ�টাই িক 

সব! আর বাংলা? বাংলা ওর এত ভাললােগ, মেন হয় বাংলােক ও 

আরও েবিশ কের ভালবাসেব, েবিশ কের পড়েব! বাংলা পরী�ার 

খাতা েবেরােলই, বাংলার িদিদ অ�িলিদ �ােস এেসই, েকমন 

একটা ভালবাসার দিৃ� িনেয় বাসবীর িদেক তাকােবন। তখনই 

বাসবীর বুেকর েভতরটা েকমন েযন কের উঠত। আর েমেয়গুেলাও 

েতমিন— িদিদেক েযন পাগল কের েদেব— িদিদ কত েপেয়িছ, কত 

েপেয়িছ কের! আের! িদিদেক বসেত েদ েরাল কল  করেত েদ! তা 

নয় আেগই েচঁচােমিচ করা!

িদিদ গ�ীর ভােব বলেবন— ‘‘সবাই চুপ কের বস।’’ ‘‘সব েথেক 

েব  িশ েপেয়েছ বাসবী—৭৫’’।

তারপর অ�িলিদ নরম গলায় বলেবন ‘‘বাসবী খাতা িনেয় 

যাও’’ ‘‘খুব ভাল হেয়েছ আরও ভাল করেব, েতামার কােছ এটাই 

আশা করব।’’

তখন েয বাসবীর কী হয়— �ােসর সবাই বাসবীর িদেক 

তাকায়— খুব ল�া কের। েভতের একটা খুিশর েদালা লােগ। ভােব 

কখন ছিুটর ঘ�া পড়েব। মােক িনেয় খাতাটা েদখােব! হেল কী 

হেব? বাবা েসই বলেব বাংলায় অত ন�র েপেয় কী হেব? বাংলার 

িক দাম আেছ?

ইংেরিজেতও বাসবী যেথ� ভাল। �ােস হােয়� পায় অনুপমা, 

তারপেরই বাসবী। ইংেরিজর িটচার �ীিতিদেক সবাই বােঘর মত 

ভয় পায়। তবু কী জািন বাসবীেক েয �ীিতিদ খুব পছ� কেরন এটা 

েবশ বুঝেত পাের ও। �াস এইট-এর �াস িটচার �ীিতিদ। এেসই 

বেলন— ‘‘বাসবী পড়, পেড় মােন বল।’’ তারপর �� উ�েরর 

পালা। বাসবী শুধু ভাল ইংেরিজ পেড় না— মােনটাও দারুণ বেল— 

অ�ন

েকৗিশক েঘাষ
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েকননা ও মােন বই েদেখ পেড় না, �েতয্কটা ওয়াডর্-এর মােন 

বেুঝ িনেয় তারপর ৈতির কের যার জনয্ ওর উ�রটা খুব সু�র 

হয়, িদিদ খুব খুিশ হেলা। অনুপমা বরাবরই ফািজল। আড়ােল 

বলেব ‘‘জািনসেতা বাসবী, বাংলার বাঘ শুধু সয্ার আশুেতাষই নন, 

আেরকজনও আেছন �ীিতিদও ইংেরিজর বাঘ’’ বাসবী তাড়াতািড় 

বেল ‘‘চুপ চুপ েকউ শুনেত পােব মরিব তখন।’’

অনুপমা শুধু ফািজলই নয়, ভীষণ েডসপয্ােরড, বেল ‘‘যা যা 

আমার অত ভয় েনই।’’

িক� এসবই বাবার কােছ তু�! অথচ হািসর কথা এই েয, বাবা 

িনেজ আটর্স িনেয় পেড়েছ। তাহেল িক ধের িনেত হেব িনেজর 

অপূণর্তা েমেয়র মেধয্ িদেয় পূরণ করেত চায়?

যােহাক বাসবীর এখন এতসব েভেব লাভ েনই। ও েকােনা মেত 

মাধয্িমেক যিদ অে� পাশ কের যায়, িনেজেক ধনয্ ভাবেব!

েদখেত েদখেত বাসবীর �াস নাইন হেয় েগল। িক� এবার 

আবার েকায়াটর্ারিল পরী�ায় েফল করল।

েরজা� েবেরােতই বড়িদর ডাক। ভেয় বাসবীর হাত পা ঠা�া 

হেয় েগল। েসিদন েসামবার। থাডর্ িপিরয়ড চলেছ ঈশানীিদর 

ইিতহােসর �াস। দােরায়ান এেস িদিদর হােত ি�প িদেয় েগল। 

ঈশানীিদ বাসবীেক বলেলন— ‘‘যাও বড়িদ েতামােক ডাকেছন।’’

বাসবীর এবার হাত-পা কাঁপেত লাগল। েদাতলায় ওেদর 

�াসঘর। িসঁিড় িদেয় আর নামেত পারেছ না। ও এবার িন    ি�ত 

বড়িদ ওেক িটিস ধিরেয় েদেবন। বলেবন েতামার মত েমেয় থাকেল 

�েলর বদনাম! েসই িনচু �াস েথেকই েতামার অে� এই অব�া! 

ে�িসেড�, েসে�টাির আমার কােছ জবাবিদিহ চাইেবন আিম কী 

জবাব েদব? থাক, আর েতামােক এই �েল পড়েত হেব না। বািড়েত 

েথেক ঘেরর কাজকমর্ কেরা।

বড়িদ কী কী বলেত পােরন— েসটা সহেজই বাসবী বুেঝ েগল। 

ওর েচাখ দুেটা জেল ভের েগল।

‘‘�েলর এেকবাের েগেটর কােছ বড়িদর ঘর। িন�� চুপচাপ। 

শুধু ফয্ােনর আওয়াজ হে�। দরজায় ভারী পরদা ঝুলেছ। খুব 

আে� কের বাসবী বলল— ‘‘বড়িদ আসব?’’ বড়িদ বলেলন 

‘‘এস’’। ঘেরর েভতর না ঢুেক দরজার কাছ েঘঁেস দাঁড়াল।

িজে�স করেলন বড়িদ— ‘‘এখন িকেসর �াস চলেছ?’’ 

‘‘ইিতহাস’’।

বলেলন— ‘‘অত দূের েকন? কােছ এস’’ বাসবী একটু এিগেয় 

েগল। বাসবী ভাবেত লাগল, বড়িদ এখনও বলেছন না েকন?

�য়ার েথেক একটা হাফ েপা�কাডর্ সাইেজর ছিব বার কের 

েদখােলন। বাসবী েদখল ঠাকুর, মােয়র ছিব। ওেতা িকছইু বুঝেত 

পারেছ না ঘটনাটা িক ঘটেছ!

বড়িদ তখন বলেলন— ‘‘মন িদেয় েশান ২-মাস বােদ আমােদর 

�েল িবরাট �দশর্নী হেব। েতামােক �মাণ সাইেজর কাগজ েদওয়া 

হেব। শুধুমা� েপনিসল আর চাইিনজ কািল বয্বহার করেব। ১ মাস 

সময়। �েতয্কিদন িটিফেনর পর ১-িপিরয়ড আঁকেব। বািড় িনেয় 

যাওয়া যােব না।

‘‘িটিফেনর পেরর িপিরয়ড েতামার িকেসর �াস থােক?’’ বড়িদ 

িজেগস করেলন— ‘েহাম সােয়�’ বাসবী বলল।

বড়িদ বলেলন ‘‘িঠক আেছ পড়াটা েতামার যােত িপিছেয় না 

যায়, েসটা আিম েদখব। আর হয্াঁ কাল কাগজ, কািল েপনিসল যা 

যা লােগ সব েদব, িটিফেনর পর আমার সে� েদখা করেব— ঠাকুর 

দালােন বেস আঁকেব। পের ঐখােন সব গুিছেয় েরেখ যােব।’’

বাসবী ভেয় ভেয় িজেগস করল, ‘‘বড়িদ আিম কী পারব?’’ 

‘‘েকন পারেব না তুিমই েতা আঁকায় হােয়� ন�র রাখ। জিয়তা 

েতামার কত �শংসা কের!’’ বাসবী এত�ণ িনেজর মেধয্ িছল 

না— েকমন একটা েঘােরর মেধয্ িছল। িব�াস হি�ল না, যা যা 

বড়িদ বলেলন সিতয্ না ��! এতবড় দািয়�! কত মানয্গণয্ মানুষ 

আসেবন েসই �দশর্নীেত, েসখােন বাসবীর মেতা একটা অে� েফল 

করা েমেয়র ছিব থাকেব?

�ােস ঢুকেতই েমেয়রা সবাই তাকােত লাগল। বাসবী চুপচাপ। 

িক� ছিুটর ঘ�া পড়েতই েমেয়গুেলা েছেঁক ধরল। ‘‘িকের বড়িদ 

শাি� িদেলন, দাঁিড়েয় রইিল?’’ বাসবী বলল— ‘‘হয্াঁ শাি�ই বেট।’’

বািড়েত এেস কাউেক িকছ ু বলল না। মা িক� িকছ ুএকটা 

আ�াজ করল। বলল— ‘‘িকের এেসই হুড়ুম দুড়ুম কিরস, শাি� 

েপেয়িছস?’’    

মােয়র থামার েকান ল�ণই েনই, বেলই চলল ‘‘শাি� পািব না, 

অে� কাঁচা।’’

বাসবী েকােনা উ�র না িদেয় ছােদ চেল েগল। বেস িচ�া 

করেত লাগল— বড়িদ এটা কী করেলন? ওর েতা েকােনা িশ�াগত 

েযাগয্তাই েনই, আঁকেত ভাল লােগ তাই আঁেক। আর ওইটুকু একটা 

ছিব— তার ওপর �ায় ঝাপসা হেয় েগেছ। িক কের স�ব? একজন 

বড় আিটর্� দাদা ওেদর পাড়ােতই থােকন— িতিন িসেনমার বড় 

বড় েপা�ার আঁেকন। বাসবী মােঝ মােঝ �ল েথেক িফের, েযিদন 

েখলেত ভাল লােগ না ঐ দাদার আঁকার কােছ িগেয় দাঁড়ায়। দাদা 

রা�ায় বেস আঁেক। অত বড় বয্ানার বািড়েত ধের না। ও মনিদেয় 

েদেখ েয েছাট ছিবটা েদেখ আঁেক, তােত �াফ্  করা আর বড়টােতও 

�াফ্  করা। ও বুঝেতই পাের না। ঐ েছাট ছিবটার মাপ েদেখ, 

বড়টােত িক কের স�ব হে�?

ও বঝুেত চাইতও না— েদখেত ভাল লােগ বেলই েদখত। িক� 

তােত ওর িক েশখাটা হল। তেব ও মােঝ মােঝ িজেগস করত ‘‘দাদা 

তুিম িক েচৗেকা মাপ করেত আঁক? দাদা বলত— ‘‘ওের আিম আটর্ 

কেলজ েথেক পাশ কেরিছ তুই কী বঝুিব?’’

পেরর িদন �েল যাবার সময় ওর মেন হেলা শরীরটা েকমন 

খারাপ লাগেছ। িক� এখন আর ওসব েভেব লাভ েনই। িটিফন 

েশষ হেতই িনেচ েনেম এেলা। বড়িদর সে� েদখা করল। বড়িদ 

বলেলন— ‘‘যাও ঠাকুরদালােন সব গুছােনা আেছ। িকছু দরকার 

হেল আমার কােছ আসেব।’’ যথারীিত ব�ুেদর েকৗতূহল একজন 

একজন কের টয়েলেট যাবার নাম কের এেস েদেখ যাে�— বাসবীর 

কা�কারখানা।
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বাসবী ছিবটার িদেক েচেয় বেসই আেছ। হঠাৎ ওর মেন পড়ল 

েহাম সােয়�- িদিদর কােছ ময্াগিনফািয়ং �াস আেছ— �ােস িগেয় 

িদিদর কাছ েথেক েচেয় িনেয় এল। ও �াসটা, ঠাকুর মােয়র মুেখর 

ওপর েফেল েদখেত লাগল। এেত কী হেলা, মুখটা েবশ বড় হেয় 

েগল। ও দাদার আঁকা যখন মন িদেয় েদখেতা, দাদা �থম মুখটা 

আঁকত। ও তাই করেলা। �থেম ে�ল িদেয় মাপ েজাক কের আেগ 

মুেখর ে�চ কের িনল। ও জােন মুখ অিবকল রাখাটাই আসল। 

িফগারটা পের করেলও চলেব।

�থম িপিরয়ড আর কত�ণ? সময় হেয় েগল। বাসবী �ােস 

চেল েগল। এখন যা হেলা। পড়ােশানা যা হে�, হে�। সারা�ণ ঐ 

মুখ দুেটার কথা মাথায় ঘুরেছ। ছিুটর পর পাড়ার ব�ুেদর সে� েখলা 

বা গ� করা িকছইু আর ভাল লােগ না। বাবা িজেগস কের— ‘‘বাসু 

েতার িক হেয়েছ �েল েকান সমসয্া?’’

বাসবী বেল ‘‘কই নােতা’’।

বাসবী আঁকার বয্াপাের েকােনা তাড়াহুেড়া কের না। েবিশ 

রবারও বয্বহার কের না। আে� আে� আঁেকা। ও জােন �লেক 

েসরাটা িদেত হেব। ও এঁেক চলল।

একমাস নয় �ায় েদড়মােসর মাথায় ওর আঁকাটা েশষ হেলা। 

ছিবর চারধাের ে�ম মত কের তােত সু�র আলপনা কের িদল। 

ও একমেন ছিবটার িদেক েদেখ। ও েবােঝ ছিবটা এেকবাের িনঁখুত 

হেয়েছ। তবওু বড়িদ যত�ণ না েদখেবন...

অবশয্ বড়িদ আঁকা েদেখ খুিশ হেলন। শুধু খুিশ নন খুব খুিশ 

হেলন। বাসবী এতটা আশা কেরিন। বড়িদ বলেলন— ‘‘েদখ বাসবী 

অিবকল �িতকৃিত আঁকা এত সহজ নয়, তুিম েসটা েপেরছ।’’ 

‘‘এখন েদখা যাক িক হয়।’’

�দশর্নীর িদন এেস েগল। সারা �ল জুেড় বয্�তা েতাড়েজাড়। 

�ল বািড়টা িতনতলা। িবরাট বড় হলঘরটা পািটর্শন িদেয় চারেট 

�াস আর েসকশন। সব পািটর্শন তুেল িদেয় ল�া েটিবল পাতা। 

েসগুেলা সব রিঙন কাগজ জিরর িফেত িদেয় সাজান হেলা। আজ 

বধুবার, আগামী শিনবার �দশর্নীর উে�াধন। এরজনয্ বাসবীেদর 

৭-িদন �ল ছুিট। ইনিভেটশন কাডর্  সব ছা�ীেদর েদওয়া হেলা। 

সব ছা�ীেদর গােজর্নরা দু’জন আসেত পারেবন।

বাসবী কাডর্ িনেয় মােক েদখাল বলল ‘‘মা তুিম যােব েতা?’’ মা 

বলল— ‘‘আিম আর িক যাব, বাবােক িনেয় যা।’’ বাসবী বাবােকও 

সাধাসািধ করেলা। বাসবীর ইে� মা-বাবা েকউ যাক। কারণটা 

অবশয্ উহয্ই রাখল। বড়িদ বেল িদেয়েছন �েতয্কেক ২-৩০ 

িমিনেট ইউিনফরম পেড় �েল আসেত হেব। কারুর েযন ১ িমিনটও 

েদির না হয়। �েলর িবষয় বড়িদ অতয্� কড়া।

শিনবার সকাল েথেকই বাসবীর বয্�তা তুে�। যিদও কিদনই 

�েল বাসবীর িডউিট িছল। িদিদরাও থাকেতন। কত কাজ! কত 

রকেমর িডপাটর্েম�! হােতর কাজ, েসলাই, িব�ান, হােতর কােজর 

মেধয্ কত রকম। মািটর, কােঠর কাপেড়র �া�ার অব পয্ািরস! 

ফুড িডপাটর্েম�-এ ফুচকা, ঘুঘিন, দইবড়া, মালেপা, েবগুিন আরও 

কত িক?
চুল েবঁেধ, লালপাড় সাদা শািড়েত বাসবী সিতয্ই উ�ল। হােত 

শুধু একটা ঘিড়, কাঁেধ একটা বয্াগ। ২-৩০-এ �েলর েগেট।

েদাতলার হেল, আেগই বাসবীর েচাখটা আটেক েগল। ওর 

আঁকা ছিবটা কাডর্ েবাডর্ িদেয়, িপন িদেয় েদয়ােল আটকােনা।

অিতিথরা সব একসে� এেস েগেলন। কেয়কজন ছা�ী 

মালাচ�ন িদেয় বরণ করল। ে�িসেড�, েসে�টাির বড় েকােনা 

কেলেজর একজন ি�ি�পাল, একজন অধয্াপক। এছাড়া বড়িদ’েতা 

রেয়েছনই। ঠাকুরদালান আর েচনা যাে� না। কত সু�র কের 

সাজান হেয়েছ। বড় বড় আেলা ফুল মালা মাইক কী েনই! পুেরা 

�ল মােঠ পয্াে�ল! অিতিথরা �থেমই �দশর্নী ঘুের ঘুের েদখেলন। 

অেনক িকছ ুিকনেলন। �েতয্কিট িবভােগরই খুব �শংসা করেলন।

�থম িদেক এত িভেড়র মেধয্ বাসবী �দশর্নীর মেধয্ ঢুকেতই 

পারিছল না, তারপর আে� আে� ঢুকল। িতনতলায় িগেয় ছিবটার 

িদেক তাকাল। ও েদখল ছিবটার তলায় েসা� েলখা রেয়েছ। ও 

অবাক! এর মেধয্ই েক িকেন িনল? তাড়াতািড় কের িনেচ েনেম 

এেলা। েচাখ িদেয় েদখেত লাগল বাবা এেসেছ িকনা— েদখল বাবা 

এেসেছ। িনেজর েচয়াের বয্াগ েরেখ িগেয়িছল। বাবােক হাত েনেড় 

বেস পড়ল। বাবা েযন িক! এেকবাের িপছেন বেসেছ!

উে�াধনী গান গাইল �াস-এইট-এর একটা েমেয়। বাসবী জােন 

ওর নাম ৈমে�য়ী খুব ভাল গায়। এরপর ি�ি�পাল, েসে�টাির ও 

বড়িদ িকছ ু ব�বয্ রাখেলন। এরপর শুরু হেলা গত দু’বছেরর 

পুর�ার িবতরণী অনু�ান— �থম, ি�তীয় ও তৃতীয় পুর�ার। দু-

বছেররই �থম পুর�ার আঁকায় েপল বাসবী।

এরপর ১৫িমিনট একটা িবরিত। তারপর ২েটা নােচর অনু�ান। 

খুবই সু�র! �চুর হাততািল। এরপর েযটা হেলা তার জনয্ বাসবী 

েমােটই ��ত িছল না। মে� বাসবীর নাম েঘাষণা করা হেলা। 

ইিতমেধয্ই বাসবীর হাত েজাড়া বই কালার ব�, �ইং খাতা, 

িজিনসগুেলা তাড়াতািড় েচয়াের েরেখ ও মে� েগল।

বড়িদ বলেলন— ‘‘আমােদর এই �দশর্নীেত আজেক যাঁরা 

এেসেছন এবং এই �দশর্নীর মান অেনকটাই বািড়েয় িদেয়েছন, 

তাঁেদর িবচাের ‘�ী রামকৃ�, সারদােদবীর ছিবই ে�� বেল িবেবিচত 

হেয়েছ। েযিট এঁেকেছন আমােদরই �েলর �াস নাইেনর ছা�ী 

বাসবী বসু।’’ এরপর বড়িদ আরও অেনক কথা বলেলন— েযগুেলা 

বাসবীর কােন িঠকমেতা েশানা যাি�ল না। িতিন বলেলন ‘‘অেনক 

ক� কের এই ঠাকুর দালােন বেস �িতিদন এক ঘ�া কের এঁেকেছ’’ 

আরও বলেলন ‘‘আিম ল�য্ করতাম ভাল কের িটিফনও েখত 

না।’’ ওর েকােনা �েলর িশ�াগত েযাগয্তাও েনই। শুধুমা� 

ভালবাসা আর আ�িরক েচ�া।’’

অেনক পুর�ার! একটা রবী�নােথর ে�াে�র মূিতর্, কত রঙ, 

তুিল, খুব সু�র একটা শাি�িনেকতেনর ছিব আঁকা পয্াে�ল! 

বাসবীর েচাখ ভিতর্ জল। সবাইেক িনচু হেয় �ণাম করল। ি�ি�পাল 

বলেলন— ‘‘খুব খুিশ হেয়িছ। তুিম শাি�িনেকতন চেল যাও ওটা 

েতামার মেতা েমেয়েদরই জায়গা। যিদ বািড়েত মত থােক বড়িদেক 

বল আমার সে� েযাগােযাগ করেত।’’ বাসবী সব কথা েকমন েযন 

বুেঝও বুঝেত পারেছ না।

হাততািল েযন আর েশষ হে� না। বাসবী দু-হাত িদেয় �াইজ 

ধরেত পারেছ না। অনু�ান েশষ হেলা। বাসবী বাবার হােত সব 

�াইজগুেলা িদেয় �ণাম করেলা।

বাবাও খুব খুিশ। বলল— বাসু তুই আজ আমার মখুটা উ�ল 

করিল! মেন মেন বাসবী বলল িক� বাবা আিম েয েতামার অে� 

েফল করা েমেয়!

যিদও বাসবীর িক� েশষপযর্� শাি�িনেকতন যাওয়া হেলা না। 

আঁকাটাই েতা আর হেলা না। অবশয্ েস েতা অনয্ আেরক গ� 

বাসবীর জীবেন।
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েমজদা জামাটা খুেল আলনায় রাখেত রাখেত বলল, 
মা বেলেছ িক জািনস েছাট, িতন পাগেল আমার জীবনটা 

তছনছ কের িদল।

— েকন? েকন?

েসজ সারািদন েদাকানদাির কের অেতা রােত ঘুমুেত 

ঘুমুেত িফের আেস। েরাজ রােতর খাবার ঢাকা েদওয়াই 

থােক। গত রােত রাঙািদ এেসিছল, বািড়েত বড় মােছর 

েঝাল হেয়িছল, মা ওর জেনয্ মােছর মুেড়া েরেখ িদেয়িছল, 

ওর েতা বদ অভয্াস েদাকানদাির করেত িগেয়ও ঘুম, খাতায় 

ধার বািক িলখেত েগেলও িঝমুিন। েখেত েগেলও ঢুলুিন, িক 

িবিতিকি�ির বয্াপার, সকালেবলা মা িজে�স করল েতার 

জেনয্ মােছর মুেড়া েরেখিছলুম, কাঁটা েচাকলাগুেলা েদখলুম 

নােতা, েকাথায় েফেলিছস, ঘের থাকেল দুগর্� হেব েয।

েসজ বেলিছল, গভীর রােত ঘুেম েচাখ বুেজ এেসিছল, িক 

েয েখলুম, িক েয খাওয়া হল না, েস সব অেতা মেন থােক, 

তেব ঢাকা েদওয়া পা�টা একটু কাত হেয় পেড়িছল। েখেত 

েখেত খােটর তলায় কড়াত কড়াত শ� শুনেত েপেয়িছলুম। 

ঘুেমর েঘাের উঁিক িদেয় েদিখ িবড়ালটা েবশ জে�শ কের িক 

েযন িচিবেয় চেলেছ। ওেক আর িবর� করলুম না, তরকািরটা 

আিম েখলুম। মােছর মুেড়াটা তাহেল েবাধহয় ও বয্াটাই তুরূপ 

েমের েটেন িনেয় িগেয় িফিনস কের িদেয়িছল। েবাঝ কা�।

ঘুম কাতুের েসজদােক িনেয় বািড়েত মােঝ মেধয্ যত 

‘�বেলম’। সকালেবলা মা বলল, তুই যা েসজেক েড  েক 

েতাল, েদাকান খুলেব। না ডাকেল উপায় েনই। ঘের িগেয় 

েদিখ েসজদা খােটর ওপর বুট পায় পরা অব�ায় শুেয় আেছ। 

ঘুম কাতুের 

েসজদা
গা জী   িব � িজ ৎ   ই স লা ম

গ�

েবাধ হয় গত রােত ঘুেমর েঘাের জুেতা েখালার ফুরসত 

পায়িন। টেল পেড়িছল িবছানায়, ঘুেম অৈচতনয্ বার কেয়ক 

ডাকাডািকর পর েচাখ খুেল িক েযন একটু েদেখ িনেয় আবার 

ঘুেম েনিতেয় েগল। আ  িম ‘নাভর্াস’ হেয় িফের এেস বললুম, 

মা আমার �ারা হেব না, তুিম যাও। েমজদা যিদ একবার 

আইেনর বই িনেয় বেস রাত কাবার। েসজদা যিদ খােট 

শরীরটা একবার িচৎ কের েফেল এেকবাের নয্াতা।

েমজদার অনয্ রকম বািতক। েগাছা েগাছা টাকা েপেল 

েস আইেনর বই িকনেব। জামাকাপড় খাবারদাবাের তার 

েঝাঁক েনই। আর এই টাকা ‘সা�াই’ েদয় একমা� েসজদা। 

েদাকােনর পঁুিজ েথেক কত েয েমজদা েঝেড়েছ তার ইয়�া 

েনই। েসজদার মেন েকােনা েঘার পয্াঁচ েনই। েমজদা হাত 

পাতেলই আইেনর বই েকনার জেনয্ েসজদার হাত উপুড়। 

একিদন েসজদােক বললুম তুিম েদাকান েথেক যখন তখন 

েমজদােক টাকা দাও েকন? েস েকাটর্ েথেক যা েরাজগার 

করেছ, তা েথেক খরচা করেত পাের না? মা বেলেছ একিদন 

েতামার ঘুম ভাঙেব!

মা বেলেছ?

েতামার যখন ঘুম ঘুম ভাব থােক আর েমজদা েসই সময় 

িগেয় টাকা বাগায়। তুিম ঘুেমর েঘাের কােক কী দাও মেন 

রাখেত পােরা না। েমজদা েয কত টাকা হািতেয়েছ মেন থােক 

না েতামার।

— িঠক বেলিছস। এইবার সব েনাট কের রাখেবা। আর 

ভুল হেব না।

— েনাট েতা কের রাখেব িক� েয খাতায় িলখেব েসটা 

মেনর ভুেল েকান েগাডাউেন ঢুেক যােব খঁুেজ েপেল েতা হয়।

অমািয়ক িবনয়ী েসজদার েমজাজ েকউ কখেনা উ�� হেত 

অ�ন

শু�নীল েঘাষ
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েদিখিন। িক� েসিদন সকােল েদখলুম েকমন েযন িবগড়ােনা 

ভাব। রাঙািদর ডাকাডািকেত ঘুম েভেঙেছ িঠকই তবু েচােখ 

মুেখ ঘুম ঘুম ভাব জিড়েয় আেছ। কাজ কাম আেগর মেতা 

মেন হল না। পয্া� শাটর্ গােয় না চিড়েয় লুি� পেরই হন্  হন্  

কের েদাকােনর িদেক ছুটেলা।

ন’টার সময় মা বলল, যা েতা েতার েসজদা িকছু েখেয় 

যায়িন িটিফনটা েপৗঁেছ িদেয় আয়।

িগেয় েদখলুম েসজদা খির�ার সামলােত িহমিশম 

খাে�। পাড়ার িনিখলদা সামেনর েবি�েত বেসিছল। বলল, 

গতরােত েতামােদর েমা�ম ফাঁড়া উতের েগেছ। েদাকােনর 

েগেট তালায় চািব েদওয়া িছল না। েচার জানেত পারেল 

ফতুর কের িদত। িভড় একটু হা�া হেল েসজদােক বললুম, 

গত রােত েগেট চািব েদওয়া হয়িন। একটু মাথা চুলেক িনেয় 

িঝমুেত িঝমুেত েসজদা বলল, ভীষণ ঘুম েপেয়িছল। ঘুেমর 

েঘাের চািব েকাথায় লাগােত িগেয় েকাথায় িদ  েয়িছলুম িঠক 

করেত পািরিন। সকােল তিড়ঘিড় এেস েদিখ চািব েদওয়া 

েনই, েচাের িকছু েনয়িন বেট, তেব পাড়ার িনিখলদা একটু 

বকাঝকা কেরিছল।

অেনক রাত হেয় েগেছ, েসজদা িফরেছ না েদেখ বড়দা 

বলল, চলত েদেখ আিস েসজ এখেনা িফরেছ না েকন? 

দু’জেন রাত সােড় এগােরাটার সময় েদাকােন এেস চ� 

চড়কগােছ ওঠার উপ�ম। েসজদা েদাকান খুেল েরেখই 

টুেল বেস িঝমুে�। কােজর েছেল গেজন ন’টার পর চেল 

েগেছ। িনঘুম রাত, পথঘাট সব িনজর্ন। আেশপােশ েকােনা 

েলাকজন েনই। বড়দা বলল, েঘাড়া দাঁিড়েয় ঘুেমায় ও বেস 

বেসই ঘুমুে�। নাক ডাকেছ। েদাকান েখালা, েচার মালপ� 

সব হািপশ কের িদেলও েকানও খবর হেব না।

বললুম, এখন িক করা যায়?

বড়দা বলল, েভতের যা, েডেক েদ।

েভতের যােবা?

যা; িগেয় আে� একটা েখাঁচা মার।

েসজদা ঘুেমর েঘাের টেল পড়েত যাি�ল, সামেল িনেয় 

বলল, এতরােত ছুেট এেসিছস? ভারী ঘুম েপেয়িছল, উঠব 

উঠব ভাবিছ, কী একটা হা�া �� েদখিছলুম-ের সব মােঠ 

মারা েগল। ফাস�াস ��।

বড়দা বলল, ঘুমুিব তা সদর েগেট তালা িদেল েতা েকান 

�বেলম থােক না। নাক ডাকার শ� েপেয় েচার যিদ গেণশ 

উে� িদেয় েযত তখন কী করিতস?

েসজদা েঠাঁেটর ফাঁক িদেয় িফক কের একটু েহেস িনেয় 

বলল, রােখ হির মাের েক।

বড়দার ধা�া। ক’টা টাকা হাতােনা। েবশ েমালােয়ম 

কে� বলল, েসেজা েগাটা কতক টাকার খুব �েয়াজন।

েসজদা বলল, এতরােত কয্াশ েথেক টাকা িদেল মা 

জানেত পারেল আমােক িভেট ছাড়া করেব।

বড়দা েবশ মধুঢালা কে� বলল, মার কােন টাকার কথা 

আর েক তুলেব? শুধু আিম আর তুই দু’জেনই েগাপন 

রাখেলই হল। েছাটটার মুখ পাতলা। ও মার কােছ নািলশ 

করেব। 

পটাপট সাটর্ার েটেন নামালুম। চািব েসজদার কােছ। 

দীঘর্�ণ কােক �ণাম করার উে�েশ েগেট মাথা েঠিকেয় 

কাত হেয় দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় আপন মেন িবড়িবড় কের িক 

বলিছল েসই জােন।

বড়দা বলল, দয্াখ ও ওখােন দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় এখনও 

ঘুমুে�। ওেক িনেয় যত �বেলম। ডাক ওেক। তালাগুেলা 

েটেনটুেন দয্াখ। টচর্ মার। বড়দার আেদশ মেতা েসজদােক 

নাড়া চাড়া িদেয় ডাকলুম। সিতয্ই মানুষ ঘুিমেয় পড়েল এই 

জগেতর েযমন েকােনা েখয়াল থােক না েসজদার অব�া 

িঠক েতমনই।

েসজদা িক েযন ভাবেত ভারেত নরম গলায় বলল, অেতা 

হুট-হাট করেল আমার কাজ কাম সব ভুল ভাল হেয় যায়। 

েগট লািগেয় িদেয় তাঁেক একটু �রণ করেত হয়। তােতও 

েতােদর িবরি�।

বািড় েফরার পেথ েসজদার সে� বড়দার কী সব খুস-

খাস েগাপন শলাপরামশর্ চলেত থাকল। আিম আেগ ভােগ 

হাঁটিছ। আমার হােত টচর্। ওরা দু’জেন িপছেন পেড়েছ, 

তবু েসজদার িদেক আমার ল�য্ আেছ। েসজদা ঘুমুেত 

ঘুমুেত টলেত টলেত পথ হাঁটেছ। এক ফাঁেক পেকেট হাত 

ঢুিকেয় কী েযন বড়দার িদেক এিগেয় িদেয় বলল, ডান হাত 

িদেয় িদি�। বাম হাত েযন না জানেত পাের। মা েগােয়�া 

েরেখেছ।

আিম ওেদর কথায় কান েরেখিছ বুঝেত েপের চালাক 

বড়দা বলল, টচর্ মার। েবাধ হয় েলাডেশিডং হেয়েছ। 

ভূতুেড় অ�কার। েসজদােক ঘের ঢুিকেয় িদেয় আমরা যখন 

েব  িরেয় আসিছ মা তখনও েজেগ আেছ। গজর গজর করেত 

এিগেয় এেস বলল, িতন পাগেল আমার ঘুমটাও েকেড় 

িনল। েসজেক খঁুেজ আনেত এত েদির?

বড়দা েধায়া তুলসীপাতা েসেজ বলল, আমার েকান েদাষ 

েনই মা, েসজ েদাকােন বেস বেস   িঝমুি�ল, ওেক েডেক 

তুলেত সময় লাগল। তারপর মা ল�ীেক �ণাম �নাম, 

তালা েদওয়া েসগুেলা েটেনটুেন েচক করা, নানা হা�ামা, 

তারপর এত পথ আনেত হেব েতা, চাি�খািন কথা।

আসেল েসজদা একটু নরম �ভােবর মানুষ। হট কের 

রাগেত জােননা। সংসাের অথর্ এেসেছ এই মানুষটার 

হাত ছুঁেয়। খির�ার রাগারািগ করেলও ধীর শা� মাথায় 

েমাকািবলা করার �াভািবক গুণগুেলার জেনয্ তার খয্ািতর 

সীমা িছল না। এই মানুষটাই সংসােরর উ�িতর চািব। অথচ 

এই মানুষটােক িনেয়ই নািক বািড়েত যত �বেলম।

েসজদার ঘের ঢুেক েদিখ েসখােন অনয্রকম কা� 
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চলেছ। বড়দা বলল, সারা বছর 

তুই েদাকােন বেস বেস ঘুিমেয় 

কাটাস। পুেজার িতনেট িদন 

বািড়েত থাক, দয্াখ েকমন লােগ।

মা বলল, পুেজা এেল েতারা 

েবিরেয় পিড়স, ও শুধু েগারুর 

মেতা েজায়াল েটেনই েগল।

রাঙািদ বলল, নবমীর িদন, 

েসজদােক আিম িনেয় যােবা। মা 

বলল, এই বািড়েত ল�ীর কৃপা 

পেড়েছ েসেজার সাধনায়, অথচ 

তােক েতারা েকউ িচনিল না। 

েস শুধু েখেটই মরল। েমজটা 

ওকালিত করেছ, বািড়েত ও 

ক’টাকা েঠকায়। বড় েসও 

িনেজর �াথর্ এক িব�ু ছাড়েত 

রািজ নয়। এবার ওেক একটা িদন ছুিট েদ। েসজদা ঘুমুেত 

ঘুমুেত আমতা আমতা কের বলল, একটা িদন খাতা েথেক 

মাইনাস। মার আেদশ অমানয্ হেল সবর্নাশ। নবমীর িদনই 

েতা খির�ােরর িভড় থােক েবিশ, ময়দা, িচিন, ডালডা, িঘ, 

েতল িচিন ও িদনটা েদাকান ব� রাখেল চেলনা। তা ছাড়া 

গেজন বলিছল েদেশ যােব, তােক একটু ছুিট না িদেল চেল 

না। মা অবেশেষ রায় িদল, তেব থাক! ওর েকাথাও িগেয় 

কাজ েনই। িবজয়ার পর েগেলই চলেব। হােত ল�ী পােয় 

েঠেল িদেত েনই। িমিটং �ায় িঝিমেয় পেড়েছ। বড়দা বলল, 

সবাই চেল যাক েতামার সে� একটা �াইেভট টক আেছ। 

মা বলল, বুেঝিছ ওই ব�াত ছুঁিড়টােক আিম ঘের তুলেত 

পারেবা না।

সকেলই উেঠ েগেছ, শুধু েসজদা বেস বেসই শুরু 

কেরেছ েভাঁস-েভাঁস ঘুম। বড়দার তকর্ মা�া ছাড়ােত আিম 

ঘেরর েচৗকাঠ মািড়েয় পুনরায় িফের এলুম। েসজদা কু�কণর্ 

মাকর্া ঘুম িনেয় কাতর। বড়দা ছাড়বার পা� নয়। বলল, 

তুিম মত দাও না দাও আিম স�য্ােক ঘের তুলব। মা েতা 

েখেপ েতিরয়া। বলল, ওই ডাকাতরািনেক যিদ �হণ কিরস, 

েতােক িভেট ছাড়া আিম করেবাই। সংসাের এক পয়সা 

েদওয়ার �মতা েনই, শুধু শুধু সংসােরর টাকাগুেলা উিড়েয় 

এেসিছস, শুধু একটা ভাগয্বান ভাই েপেয়িছিল বেল েবঁেচ 

েগিছস। িচৎকার েচঁচােমিচেত েসজদার ঘুম েভেঙ েগল। 

িপট িপট কের তািকেয় িনেয় নরম কে� বলল, মা ওেক 

�মা কের দাও। ওর িকছু খুচেরা পাপ িছল, পাপটা �য় 

না হওয়া পযর্� ওর �ায়ি�� হ  েব না। বড়দা িফস িফস 

কের বলল, মাই িডয়ার েসেজা, তুই যিদ আমােক বাঁচােত 

পািরস বাঁচা।

িবেয় করার �াধীনতা ওর �াপয্। বাধা িদেয় লাভ েনই 

মা। েসজদা ঘুমুেত ঘুমুেত বলল।

িবেয় ও করুক তেব ওই দ�াল ডাকাতরািন নয়। ও 

এেল সংসারটা ছারখার হেয় যােব। অনয্ েমেয় আমরা েদেখ 

েদব। মা চড়া গলায় বলল। 

েসজদার ঘুম েভেঙ েছেড় েগেছ। উেঠ দাঁিড়েয় বড়দার 

হেয় ওকালিত করেত িগেয় েসাজা মােয়র পা জিড়েয় ধের 

বলল, মা ওেক �মা কের িদও। ও বরবাদ হওয়ার জেনয্ই 

জে�েছ। মার রাগ আর পেড় না। অবেশেষ রাঙািদ এেস 

মােক অনয্ ঘের িনেয় েগল।

স�াহ ঘুরেত না ঘুরেতই বড়দা েখাঁচাদািয়নী ডাকাতরািন 

ঘের এেন হািজর। মাস েপরুেত না েপরুেতই তুমুল 

েগালমাল। মুখরা স�য্ােবৗিদ রণদাচ�ী মূিতর্ িনেয় রণে�ে� 

হািজর। েসজ েকন অেতা গভীর রােত িনশাচেরর মেতা ঘের 

েঢােক, ও সব ‘েনা এলাও’। চলেব না। েচার দসুয্গুেলার 

যা দশা েতামার েসজ ভাইটার েসই একই দশা। সদর েগেটর 

চািব এখন স�য্ােবৗিদর আঁচেল।

গতরােত দু’একবার ডাকাডািক কের েসজদা েগট ধের 

মাথা কাত কের দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় িঝমুি�ল। েগট খুেলই 

স�য্ােবৗিদ পােয়র সয্াে�লটা ছুঁেড় েমের বলল, যা েদাকােন 

িগেয় ঘুমুেগ যা। �িত রােত ঘুেমর সময় এই �ালাতন সহয্ 

করা আমার পে� স�ব নয়।

ফাঁেক েবিরেয় এেস মা বলল, ওেক ঘের আনার জেনয্ 

একিদন পা ধেরিছিল, আজ তার পুর�ার। েসজদা বলল, 

েবৗিদ গুরুজন। েমেরেছ মারুক। সয্াে�ল ছুঁেড়েছ ছুঁড়ুক 

কাল সকােল যখন রাগ পেড় যােব তখন িনেজর ভুল বুঝেত 

েপের দুঃখ পােব।

মা গজর্ন কের বলল, কাল ওেক দুঃখ পাওয়ােবা। ঘাড় 

ধের আিম িভেট ছাড়া করেবা। সকাল েহাক।
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েবশ িকছিুদন ধেরই মুিশর্দাবাদ �মেণর �য্ান করিছলাম। 

অবেশেষ পুেজার ছিুট েপেতই আিম আর শুভম, দুই ব�ু িমেল 

েবিরেয় পড়লাম মুিশর্দাবােদর উে�েশয্। শুধু �মণ নয়, এই 

মুিশর্দাবাদ যাওয়ার েপছেন আেরকটা ই�াের� রেয়েছ। শুভেমর 

েদেশর বািড় মুিশর্দাবােদর েবলডাঙায়। শুভেমর দাদুর আমেল 

ৈতির পুরােনা েপ�ায় বািড়। অিবিশয্ আমার েসই ই�ােরে�র 

িবষয় এই বািড় নয়, বরং এই বািড়র িনমর্াতা অথর্াৎ শুভেমর দাদুর 

জীবেনর অ�ত এক গ�। 

শুভেমর দাদুর নাম নের�নাথ বে�য্াপাধয্ায়, তাঁর জীবেনর 

দুিটই শখ িছল— ভারেতর িবিভ� জ�েল েঘারা আর িশকার েদখা। 

িতিন িনেজ েকােনািদন িশকার কেরনিন িঠকই, তেব িশকাির 

দেলর সে� জুেড় িগেয় েদেশর নানা জ�েল িশকার েদেখেছন। 

িশকার পূবর্বতর্ী অধীর অেপ�া, িশকারকালীন েরামা� আর িশকার 

পরবতর্ী উ�াস— ওঁেক বারবার েটেন িনেয় েযত গহীন অরেণয্।

িক� এই দাদুই নািক রাতারািত িশকার েদখার শখ বজর্ন 

কেরিছেলন। শুধু তাই নয়, যােত অেনয্রাও িশকার করেত না 

পাের, তার জনয্ নানারকম বয্ব�া িনেত শুরু কেরন। সরকারেক 

আইনতভােব িশকার ব� করার জনয্ িচিঠ েলখা েথেক শুরু 

কের, বয্ি�গতভােব িশকারিবেরাধী �চার— েকানও িকছইু বাদ 

রােখনিন। দাদুর এই িশকােরর �িত অনীহার কারণিটই ভারী 

অ�ত। শুভেমর মুেখ েযটুকু শুেনিছ, িতিন নািক একিদন জ�েলর 

�� েদেখিছেলন আর তারপর েথেকই পালেট যান। ঘটনািট িঠক 

কী আর আেদৗ সিতয্ িকনা, শুভমেক যখন িজে�সা কেরিছলাম, 

েস বেলিছল, “সিতয্ নািক িমেথয্ জািন না, দাদু িনয়িমত িশকােরর 

অিভ�তাগুিল খাতায় িলেখ রাখেতন। তাঁর েশষ খাতােতই 

জ�েলর �� েদখার িববরণ রেয়েছ।”

শুভমেক যতবার েসই িববরণ জানেত েচেয়িছ, েস এত 

দায়সারাভােব উ�র িদেয়েছ েয, আিম িনেজই েসই খাতা পড়েত 

চেল আিস ওেদর মুিশর্দাবােদর বািড়েত আর েসই েশষ খাতা পেড় 

তা�ব বেন যাই। শুভেমর দাদুর িশকােরর েশষ িদেনর ঘটনািট 

বা�ব নািক আজগুিব জািন না। েস িবচার আপনারাই করুন, 

আিম বরং দাদুর িনেজর েলখা অ�ত ঘটনািট তুেল ধরিছ।

২

আজেকর িশকােরর অিভ�তা আমার জীবন আর দিৃ�ভি�েক 

পালেট িদেয়েছ। অভয্াসবসত বািড় িফেরই তা িলেখ রাখিছ। 

এই েলখা েকউ িব�াস করেব বেল মেন হয় না। অিবিশয্ কাউেক 

িব�াস করােনার দায়ও আমার েনই। েতা যাইেহাক, �থম েথেকই 

জ�েলর ��
েসৗ র দী প   ব ে�য্া পা ধয্া য়

শুরু কির।

�িতবছেরর নয্ায় এবছরও মরগয্ান সােহব ভারেত আসেতই 

আমার সােথ েযাগােযাগ করেলন, ওঁর িশকাের আমােক স�ী 

িহসােব েনেবন বেল। এবােরর গ�বয্ পালােমৗেয়র জ�ল। আিম 

প�পাঠ রওনা হলাম পালােমৗেয়র উে�েশয্। েবতলার বনবাংেলা 

আেগ েথেকই িঠক করা িছল। িক� েসখােন েপৗেঁছ শুনলাম, হঠাৎ 

অসু� হেয় পড়ায় মরগয্ান সােহব আসেত পারেবন না। আিম আর 

িক কির! বািড় িফরব িকনা ভাবিছ, এমনসময় এক অ�ত ইে� 

মাথাচাড়া িদেয় উঠল। 

আিম এতবছর িশকার েদখিছ, তেব িনেজর হােত েকােনািদনও 

িশকার কিরিন— এই ল�া আমােক কুের কুের েখত। তাই ল�া 

িনবারেণর উে�েশয্ িঠক করলাম, এবার আিম িনেজই িশকার 

করব। আেগ েথেক সব বে�াব� করাই িছল। তাই পেররিদন 

েভােরই একটা ডবল বয্ােরল রাইেফল সহ �াইভার সুেরশেক িনেয় 

রওনা হলাম জ�েলর উে�েশয্। মেন মেন িঠক করলাম, অ�ত 

একটা বাঘ মারেতই হেব।

জ�েলর মেধয্ একটা বড় গােছর িনেচ ছাগল েবেঁধ রাখা হেলা 

আর আমরা বসলাম গােছর ওপর মাচােত। ঘ�ােদেড়ক েকেট 

যাওয়ার পেরও বাঘ েতা দূেরর কথা, একটা হিরণও পযর্� েচােখ 

পড়ল না। আরও িকছ�ুণ পের সুেরশ হােতর কিড় আঙুল েদিখেয় 

মাচা েথেক েনেম েগল। সুেরশ েচােখর আড়াল হেয় যাওয়ার পেরই 

এক অ�ত উৎক�া আমার মেন বাসা বাঁধল। খািনকটা সতকর্ হেয় 

রাইেফলটা শ�হােত ধের বেস থাকলাম। তারপেরই ঘটনাটা 

ঘটল। 

একসে�ই হঠাৎ কের ঘটল এমন নয়, ঘটল ধীের ধীের। 

�থেম চািরিদেক েযন অ�কার েনেম এল, তারপের খুব েজাের 

হাওয়া িদেত শুরু করল। আিম ভাবলাম বিুঝ ঝড় উেঠেছ। তেব 

আকােশর িদেক তািকেয় মেন হেলা এ েতা েমেঘর অ�কার নয়, 

েযন সে� েনেমেছ। ঘিড়েত সময় েদখলাম সকাল দশটা বােজ। 

বয্াপারটা আঁচ করেত মাচার ওপর উেঠ দাঁড়ােতই এক দমকা 

হাওয়া আমােক আছেড় েফেল িদল মািটেত। আমার বরাবরই 

বয্ায়াম করা শরীর, তাই খুব একটা আহত হইিন। তেব কপালটা 

একটু েকেট িগেয়িছল। উেঠ দাঁড়ােত িগেয় বঝুলাম শুধু কপাল 

নয়, েচাট পােয়ও েলেগেছ। গােছর িনেচ েহলান িদেয় বসলাম, 

রাইেফলটা তখনও হাতছাড়া কিরিন। চারপােশর পিরেবশ 

তত�েণ আরও বদেল েগেছ। আকাশ এেকবাের অ�কার হেয় 

েগেলও, জ�ল অ�কার নয়। িব� ুিব� ুনীল আেলায় েগাটা জ�ল 

আেলািকত হেয় উেঠেছ। �েতকটা গাছ, মািট মায়াবী রূপ ধারণ 

অ�ন

সুদী� ম�ল

গ�
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কেরেছ। তখন আমার ভয় পাওয়ার কথা, িক� আিম েমািহত হেয় 

তািকেয় িছলাম এই নীলেচ মায়াবী জ�েলর িদেক। আর েকন 

জািন না মেন হি�ল এই জ�লটাও আমার িদেক তািকেয় আেছ, 

েযন িকছ ুবলেত চাইেছ। আমার েমাহভ� হেলা একটা আওয়ােজ, 

জ�েল েয আওয়াজটা ভীষণ �তয্ািশত এবং ভয়�র— বােঘর 

গজর্ন। আিম মায়া কািটেয় বা�েবর জগেত িফের এলাম, এবার 

আিম ভয় েপলাম। পা মচেক যাওয়ায় উেঠ দাঁড়ােত পারিছলাম 

না, সুেরেশর নাম ধের দু’-িতনবার েডেকও েকানও সাড়া েপলাম 

না। বাঘটা আবার েডেক উঠল, িঠক েকান িদক েথেক আওয়াজটা 

আসেছ ঠাহর করেত পারিছলাম না। তেব এটুকু বঝুেত পারিছলাম, 

খািনকটা দরূ েথেকই আসেছ। এই মুহূতর্টার জনয্ই েতা িশকাের 

আসা, এত�ণ অেপ�া করা, িক� এরকম অ�ত পিরেবেশ বােঘর 

ডাকটা আমার মেন ভয় ৈতির করল। আবার গজর্ন শুনলাম— তেব 

এবার শুধু বাঘ নয়, একইসে� বানর, হিরণ, হািত, েনকেড় আরও 

অেনক �াণী একসে� চািরিদক েথেক েযন েরেগ গেজর্ উঠল েবশ 

কেয়কবার। আর �েতয্কবােরর গজর্ন জানান িদল তারা আর দেূর 

েনই, এিগেয় আসেছ আমার িদেক। �চ� েঝােড়া হাওয়ায় গােছর 

নীলেচ পাতাগুেলা উলু�িন িদে� আর চারপাশ েথেক নানা পশু 

গজর্ন করেত করেত এিগেয় আসেছ আমার িদেক, আর আিম 

হােত একটা ব�কু িনেয় বেস আিছ, একা। আমার তখন মানিসক 

অব�া িঠক িকরকম, েসটা আর অেনকরকম ভাষার �েয়াগ কের 

িলখলাম না। িক� তারপের আিম যা েদখলাম, তােত আমার 

অব�া আেরা কািহল হেয় েগল। 

বাঘটা খুব শা�ভােব আমার সামেন এেস দাঁড়াল, বােঘর 

সারা শরীরটাই িব� ুিব� ুনীল আেলায় ভের েগেছ আর েচাখদুেটা 

ভরাট নীল। বাঘটা একা নয়, তার িঠক সামেনই দুেটা বা�া বাঘ 

িনেজেদর মেধয্ খুনসুিট করেত করেত এেস দাঁড়ােলা। আর একটা 

বািঘনী েঝােপর আড়াল েথেক েবিরেয় এল, মুেখ একটা বা�া বাঘ 

িনেয়। আমার একদম সামেন এেস বা�াটােক েরেখ িপিছেয় েগল, 

বা�াটা মের েগেছ আর তার গােয় গুিলর �ত। বুঝলাম এটা 

বাঘটার পিরবার, যার একিট বা�া েকানও এক িশকারীর িশকার 

হেয়েছ। এেক এেক আমার চারপাশ েথেক সপিরবাের েবিরেয় এল 

হািত, েনকেড়, বাইসন, হিরণ, িচতা আরও অেনক �াণী এবং তারা 

�েতয্েকই িনেজেদর পিরবােরর মৃত সদসয্েক আমার কােছ েরেখ 

িদেয় েগল। আমার চারপােশ তখন নানা �াণীর মৃতেদহ আর তার 

চারপােশ তােদর পিরবার।

৩

এমন সময় দুেটা পিরিচত মুখ েদখেত েপলাম— আমার �ী 

আর আমার দশ বছেরর েছেল িনহার, অথর্াৎ আমার পিরবার। 

িনহার আসামা�ই েসখােন উপি�ত অনয্ানয্ বা�ারা ওর কােছ 

এিগেয় েগল আর েখলেত শুরু করল। আর আমার �ী সহ অনয্ানয্ 

পিরবােরর বড়রা একদিৃ�েত তািকেয় থাকল আমার িদেক। আমার 

তখন ভয় পাওয়ার কথা, অবাক হওয়ার কথা, িনেজর েচাখেক 

অিব�াস করার কথা। িক� এসেবর ঊে�র্ও আমার মেন েয েবাধটা 

তখন এল, েসটা অনুেশাচনার। আিম জ�েল এেসিছলাম িশকার 

করেত, তারপর �ােম িফের বকু ফুিলেয় সবাইেক জানােত, আিম 

কটা পশু েমের এেসিছ। িক� একবােরর জনয্ও ভািবিন িশকার 

করার পর তােদর পিরবােরর িক দশা হয়, তােদর েকমন লােগ! 

আমার পিরবার এখন ওেদরই কােছ। ওরা চাইেলই আমার �ী 

ও েছেলেক িনেমেষ েশষ কের িদেত পাের, িক� ওরা এমন 

করল না। বরাবরই িশকারেক আিম বীরে�র েচােখ েদেখ এেসিছ, 

িক� আজ আমার দিৃ�ভি� পালেট েগল। জ�ল ওেদর জায়গা, 

অকারেণ েসখােন রাইেফল-হােত ঢুেক ওেদর িশকার করার মেতা 

িনকৃ�তম কাজ মেন হয় আর েনই। আিম হাত েথেক রাইেফলটা 

নািমেয় রাখলাম, করেজােড় মাথা িনচু কের বেস রইলাম, এক তী� 

অনুেশাচনায় আমার দু’েচাখ িদেয় জল েবেয় পড়ল। 

হঠাৎ েক েযন আমার গাল েচেট িদল, তািকেয় েদখলাম েসই 

বােঘর বা�াটা, েয একটু আেগই আমার সামেন পেড় িছল। শুধু 

েস একা নয়, আে� আে� অনয্ানয্ বা�ারাও উেঠ দাঁড়াল, েয 

যার পিরবােরর কােছ িফের েগল। তারপর একসে� সবাই িমেল 

উ��ের ডাকেত শুরু করল— এই ডােকর মেধয্ আর রাগ েনই, 

রেয়েছ �মা। আমার েছেল আনে� েদৗেড় এেস আমােক জিড়েয় 

ধরল। আর ওর েদখােদিখ অনয্ানয্ পিরবােরর সকল বা�াগুেলাও 

েদৗেড় এেস চারিদক েথেক জিড়েয় ধরল আমােক আর সবাই িমেল 

আদর কের চাটেত শুরু করল আমার েগাটা মুখ, ঘাড়, গলা। 

এক অ�ত তৃি�েত েচাখ বুেজ েগল আমার আর িঠক পর�েণই 

ভীষণ েজাের জেলর ঝাপেট েচাখ খুেল েগল। তািকেয় েদিখ সুেরশ 

বেস আেছ আমার সামেন আর �মাগত েডেক চেলেছ আমােক। 

চারপােশ তািকেয় েদখলাম সব �াভািবক। েকাথায় েসই নীলেচ 

মায়াবী জ�ল! েকাথায় েসই জ�েল বসবাসকারী পিরবার! ঘিড়র 

িদেক তািকেয় েদখলাম সময় তখন দশটা েবেজ পাঁচ িমিনট। 

আমার মাথা গুিলেয় যাি�ল, সুেরেশর িদেক তািকেয় ইশারায় িক 

হেয়েছ িজ�াসা করেতই বলল, “বাথরুম কের েফরার সময় েদিখ, 

েঝােড়া হাওয়া িদে�। আপিন হঠাৎ উেঠ দাঁড়ােলন, তারপর টাল 

সামলােত না েপের পেড় েগেলন মািটেত। েদৗেড় এেস েদিখ মাথায় 

েচাট েপেয় অ�ান হেয় েগেছন, তারপর পাঁচ িম

েকানও উ�র েদওয়ার মেতা অব�া আমার িছল না। উঠেত 

িগেয় বঝুলাম সিতয্ পােয় েচাট েখেয়িছ, সুেরশ আমােক ধের িজেপ 

তুেল িদল। জ�েল িশকার করেত আসার নানারকম েরামা�কর 

অিভ�তা আমার হেয়েছ। তেব এরকম এক অ�ত অিভ�তা 

আমার বা�ব জীবেন ঘটেব, তা আিম �ে�ও ভািবিন। আর এই 

জ�লই িকনা পাঁচ িমিনেটর এক �ে� আমােক এত বড় একটা 

িশ�া িদেয় েগল! বয্াস, আর নয়। আজ েথেক আিম শপথ িনি�, 

িশকার েদখা আর িশকার করা েথেক িবরত থাকব। আর অনয্ েকউ 

যােত িশকার না কের তার উপযু� বয্ব�া েনব।
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এখনই সচেতন না হচে পরিণরত ভয়াবহ। আমিা বুঝচত পািরি বচেই আশঙ্াি কথা জানাোম।

একরিন স্কুচে যাব বচে বাস স্ট্াচডে িাঁরিচয় 

রিোম। এক ভদ্রচোক আমাি পাচশ িাঁরিচয় 

রসগাচিট খারছিচেন - ধ�াঁয়ায় আমাি বড্ড কষ্ট 

হরছিে। বাস এচস ধগচি ধিচখ উরন আ�খাওয়া 

রসগাচিটটা িাস্ায় ধেচে রিচেন।

আমাচিি োিপাশটা বড্ড দ্রুত বিচে যাচছি, 

িষূণ িরিচয় যাচছি সব্বত্র। িৃশট্ িষূণচথচক 

শব্দ িূষণ সচগে পরিচবশ িূষণ— একটা িূরষত 

পরিচবচশ বি হরছি আমিা। বি িাস্াি �াচিি 

গািগুচো কাটা পিচি রনরব্বোচি। কাচো 

ধ�াঁয়ায় আমাচিি িম আটচক আচস প্ররতরিন। 

আপনািা যাঁিা বি, আপনাচিি অনুচিা� 

কিরি— গাি োগান, প্ারস্ক বট্বহাি কমান, 

িূষণ কমান। রনচজচিি সন্তুরষ্টি জনট্ আমাচিি 

োিপাশটাচক আি িূরষত কিচবন না। পৃরথবীটা 

যতটা আপনাচিি, ততটাই আমাচিিও—

আমাচিিও সুস্থভাচব বাঁোি অর�কাি আচি। 

রনচজচিি োচভি জনট্ আি পরিচবচশি ক্ষরত 

কিচবন না, তাহচে একরিন বি হওয়াি 

আচগই হয়ত হারিচয় যাব। 

ধিবাচত্রয় গুপ্ত ষষ্ঠ ধরেরণ

অরিত্র রবশ্াস বয়স ১৩

ধরেয়ম ভাদুরি বয়স ৭

রপ্রয়রজৎ ধেৌ�ুরি পঞ্চম ধরেরণ
অনুষ্া িাস অষ্টম ধরেরণসুবণ্বা িত্ত ষষ্ঠ ধরেরণ

সিুীচপ্তন্দ্র মমত্র তৃতীয় ধরেরণ

ধমৌবনী গুহ পঞ্চম ধরেরণ

ধগৌিব িাস পঞ্চম ধরেরণ

অরূপ িাস অষ্টম ধরেরণ

প্রসূনকারতি ধগা� পঞ্চম ধরেরণ

পরিচবচশি রবশ্স্ বন্ু হচো গাি। আমাচিি 

রনশ্াচসি অরসিচজন ধযাগায় এই গাি। আবাি 

আমিা যা কাব্বন ডাই অসিাইড শ্াস-প্রশ্াচসি 

সচগে িারি তা গাি সাচোক সংচলেচষি সময় 

সময় ধটচন ধনয়। এভাচবই গাি বাতাচসি 

উপািাচনি ভািসামট্ বজায় িাচখ। অথে ধসই 

গািই আমিা ধকচট েচেরি। এি েচে ভয়াবহ 

পরিরস্থরত মতরি হচছি ধগাটা রবচশ্। জেবায়িু 

ভয়ঙ্ি পরিবত্বন ঘচট যাচছি। এই সঙ্ট ধথচক 

বাঁোচত পাচি গাি আি মানুচষি সচেতনতা।

সুচেতনা সিকাি ষষ্ঠ ধরেরণ

অচবেষা ধবিা ষষ্ঠ ধরেরণ

িীপাঞ্জন গুঁই সপ্তম ধরেরণ



 258

ত্রিযুষা সর্বজ্ঞ নরম শ্রেত্ি

সুমন মাইত্ি সপ্তম শ্রেত্ি
সুকন্া রায় সপ্তম শ্রেত্ি

শ্েরােৃিা মাহাতিা সপ্তম শ্রেত্ি

শ্রোত্তিকা মান্া ষষ্ঠ শ্রেত্ি

সায়ত্তিকা পাঁজা তৃিীয় শ্রেত্ি রূম্া প্ামাত্িক পঞ্চম শ্রেত্ি 

প্তেিা ত্মরি নরম শ্রেত্ি

প্কৃত্ির িাপমারিা রাড়তে, একটু একটু কতর শৈলত্ৈরার গলন শুরু হতয়তে,ঘটতে জলরাযু় 

পত্ররি্বন। কখনও রন্া, কখনও রা খরা। এর শ্েতক মুত্তির উপায় আমাতের হাতিই 

রতয়তে। আমাতের ত্নয়ম কতর সপ্তাতহ একত্েন পাতয় শ্হঁতট রা সাইতকতল েড়ার ৈপে ত্নতি 

হতর, কমাতি হতর এত্স’র র্রহার,এতকরাতর কত্মতয় শ্েলতি হতর প্াত্টিতকর র্রহার, সারা 

রেরই গাে লাগাতি হতর। আজ শ্েতক সতেিন না হতল একত্েন শ্াস শ্নওয়ার জন্ একমুত�া 

রািাস ত্কংরা পাতনর উপতযাগী জতলর জন্ হাহাকার করতি হতর ।

শ্কৌস্তুভ ভট্াোয্ব সপ্তম শ্রেত্ি

ত্রজ্ঞাতনর উন্ত্ি আর নগরায়ন 

আমাতের আরাম, আতয়ৈ ও প্াচুয্ব 

ত্েতয়তে। প্াকৃত্িক পত্রতরৈতক নষ্ট 

কতর কারখানা, জানরাহতনর রমরমা শ্য 

হাতর শ্রতড় েতলতে িাতি ত্রশ্ কলুত্ষি, 

েূত্ষি। এর েতল ত্রশ্ উষ্ায়ন, 

সমতুরের জলস্তর রৃত্ধি আর প্ািীর 

অত্স্তত্ব সঙ্কট শ্রতড়তে। গাে লাগাতনা, 

কীটনাৈক ও প্্াত্টিতকর র্রহার 

রন্ধ করতি হতর। আরও শ্রত্ৈ কতর 

পত্রতরৈ-রান্ধর পতি্র র্রহার রাড়াতি 

হতর। যন্ত্র-ত্নভ্বর না হতয় স্বত্নভ্বর হতয় 

উ�তি হতর।

রেীত্জিা সরকার পঞ্চম শ্রেত্ি

জল-জত্ম-জঙ্গল-পাহাড়-নেী-খত্ন, 

সরই এক অংতৈর শ্লাভী মানতুষর 

লুত�র েতল আজ শ্গাটা ত্রশ্ই 

ত্রপয্বতয়র মুতখ। সুস্থ পত্রতরৈ গতড় 

তুলতি সরাই ত্মতল আত্ালন 

করতি হতর। প্চুর গাে লাগাতি 

হতর, অপ্েত্লি ৈত্তির র্রহার 

রাড়াতি হতর। শুধু গাে লাগাতলই 

হতর না, গােতক প্াি ত্েতয় 

ভাতলারাসতি হতর।

সৃজন ৈীল নরম শ্রেত্ি

েূষি শ্েতক রাঁেতি প্ত্িত্েতনর 

জীরতন ‘কার্বন ফুটত্প্ন্ট’ কমাতি 

হতর। শ্যমন, আিসরাত্জ না 

োটাতনা, প্্াত্টিতকর র্রহার 

রন্ধ করা ইি্াত্ে। পত্রতরৈ েূষি 

ত্নতয় সরার ঘুম ভামাতি হতর। 

েূষি হওয়া মাতন আত্েম যুতগ 

ত্েতর যাওয়া নয়। ত্কেু মানুতষর 

শ্লাভ আর ত্রজ্ঞান-প্যুত্তির ভুল 

র্রহারই এর অন্িম কারি। 

ত্রজ্ঞাতনর ক্ষত্িকর র্রহার রন্ধ 

কতর একটা ভারসাম্ আনতি 

হতর। শ্রেটা েুনরাগ্ব শ্েতক 

ত্লত্সত্প্য়া কানগুজাম-সহ পতৃ্েরীর 

অসংখ্ মানুষ শ্সই শ্েষ্টাই কতর 

েতলতেন, িাঁতের সতঙ্গ যুতি হতি 

হতর।

সুরঞ্া র্ানাত্জ্ব েৈম শ্রেত্ি

মানুষ ত্নতজর সুত্রধায় গাে শ্কতট 

শ্েতল, ধ্ংস কতর অরি্। েতল 

শ্রতড় যাতছে ভূত্মক্ষয়, ভয়ারহ রন্ার 

মতিা প্াকৃত্িক দুতয্বাগ। আরার 

গাে না োকতল রৃত্ষ্ট হতর না, েতল 

েসল েলতর না। খরা শ্েখা শ্েতর। 

পতৃ্েরীর উষ্ায়ন রাড়তর। জলরায়ু 

পত্ররি্বতনর েতল ত্হমরাতহর ররে 

দ্রুি গলতি শুরু কতরতে। জানা 

যাতছে, ত্রতশ্র শ্রৈ কতয়কত্ট ৈহর 

আর ত্কেু রের পর জতলর িলায় 

িত্লতয় যাতর। পৃত্েরী এখন ধ্ংতসর 

মুতখ উপত্স্থি। মানুষ সতেিন না 

হতল আরও রড় ত্রপে অতপক্ষা 

করতে।

েন্দ্রিপা শ্েরনাে েতুে্ব শ্রেত্ি
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আজ েয ঘটনার কথা িলখেত বেসিছ, েসটা

কেরানা মহামারী আসার আেগর বয্াপার। তখনও মানুেষ-

মানুেষ এতও দূর� বুিঝ িছল না! কী জািন! যাই েহাক, যা 

বলেত এেসিছ, েসইটা বিল।

েসবার পুেজার ছুিটেত ব�ুরা িমেল ঘাটিশলা িগেয়িছলাম। 

েসখান েথেক েচা�-পেনেরা িকিম. দূের দলমা ফের� িবেটর 

কােছ বাসািধরা নােম একটা েছা� �াম আেছ। তার পােশই 

অপূবর্ সু�র ধারািগির ফলস।    

গািড় েথেক েনেম যখন ফলেসর িদেক এেগাি�, হঠাৎ 

েপছন েথেক ক’জন েছাটেছেল এেস আমােদর সামেন পথ 

আটেক দাঁিড়েয় পড়ল। 

‘কী বয্াপার? েতামােদর আবার কী চাই?’ —বয্াগ েথেক 

কয্ােমরা েবর করেত-করেত �� করল আমার ব�ু অিনরু�। 

ও েযখােনই যায়, যােকই সামেন পায়, ই�ােরি�ং চির� হেল 

কয্ােমরাবি� কের।  

েছেলর দেলর মেধয্ েথেক দু’-চারজন �ায় একসে� 

বেল উঠল, ‘গাইত চাই দাদা, গাইত? আমরা খুউব 

ভােলাভােব ঘুিরেয় েদখােবা।’   

‘তাই বুিঝ? তার বদেল েতামােদর কী চাই?’ —কয্ােমরা-

হােত অিনরু� বলল, ‘পয়সা েতা েদব না। েছাট েছেলেদর 

হােত পয়সা েদয় না। েতামােদর বাবা-মা কই?’  

‘ওরাই আমােদর পািঠেয়েছ। বলল, আমােদর গাইত 

হেত। েলােকরা এেল, তােদরেক ঘুিরেয় েদখােলই পয়সা 

েদেব।’  

‘বাঃ ের, বাবা-মা েতা ভােলা বুি� বাতেলেছন! এইটুকু 

েছেলেদর েরাজগাের েঠেল িদেয়েছন, আ�া মানুষ েতা!’ —

অিনরু�র কথা েশষ হেতই আিম হামেল পেড় বললাম, ‘কী 

বলিছস অিন? ওেদর এসব েবাঝার বেয়স হেয়েছ? েদখিছস 

না, েছেলগুেলার েচহারা? েবাঝাই েতা যাে�...’  

আমােক থািমেয় িদেয় অিনরু� বলল, ‘থাম্ , আর িকছু 

েমাহন িসং
েসৗ ময্ কা ি�   দ � 

েবাঝার বািক েনই। েয েদেশ িশশু�মেক বাবা-মােয়রা ��য় 

েদয়, েস েদশেক আর কী বুঝব?’

েছেলগুেলা হাঁ কের আমােদর মুেখর িদেক তািকেয় 

আেছ। বললাম, ‘বয্াস অিন, চুপ কর। অয্াই, েতারা 

আমােদর সব জায়গা ঘুের েদখািব েতা?’

‘হয্াঁ হয্াঁ, সব—সব জায়গা’ —�ায় একসে� সবাই েচঁিচেয় 

উঠল। 

‘েবশ। চল।’   

আমার কথাটা েশষ হেত-না-হেতই ওেদর মেধয্ �ায় 

যু� েলেগ েগল, েক আমােদর িনেয় যােব— এই িনেয়। 

একজন বেল, ‘আিম যাব’, আবার আেরকজন বেল, ‘না, 

এবার আমার পালা’। তারপর েশষটায় রফা হেলা, ওেদর 

মেধয্ ৈদেঘর্য্ সবেচেয় েছাট েছেলিট, হয়েতা বেয়েসও— েসই 

আমােদর গাইড হেব। ওেদর মুেখ ‘গাইত’। 

‘চেলা েতামরা।’—আকািশ রেঙর জামা গােয় েছেলিট 

এিগেয় এল। গলার কােছ জামায় িব�র ফুেটা। িনেচ হাফ 

পয্া� আর পােয় হাওয়াই চিট—েসটাও েবশ সুেতা-টুেতা 

িদেয় বাঁধা। 

ওর েপছন-েপছন আমরা এিগেয় েগলাম। ভারী সু�র 

পথ, চারিদক সবুজেঘরা। মািটর রা�া এঁেক-েবঁেক চেল 

িগেয়েছ গাছপালা েভদ কের। পাশ িদেয় পরপর িকছু মািটর 

বািড় েচােখ পড়ল, তার বাইের েমেয়-েবৗেয়রা বেসেছ 

হেরকরকম পশরা িনেয়। েকউ বাদাম িবি� করেছ, েকউ 

দু’-এক রকম ফল সািজেয় বেসেছ, েকউ-বা হােতর কাজ 

িনেয় ব’েস।

আমােদর েছা� গাইডিট েগাড়ায় অয্ায়সা েজােড় পা 

চালাি�ল েয, অিনরু� আর েশৗযর্ েবশ িহমিশম েখেয় 

যাি�ল। আিম না-হয় েকােনামেত ময্ােনজ কের িনি�লাম, 

িক� েশৗযর্ আর না-েপের বলল, ‘এই েয, একটু ধীের পা 

েফল বাবা, দম েবিরেয় যাে�!’ েছেলিট েপছন িফের দাঁত 

েবর কের হাসল। আিম ওর সে� সে� পা�া িদেয় এেগােত-

এেগােত বললাম, ‘অয্াই, েতার নাম কী ের?’  

‘আমার নাম েমাহন।’—েছেলিট চট কের উ�র িদল। 

আিম বললাম, ‘েমাহন কী? পদিব আেছ েতা?’ 

‘েমাহন িসং।’
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‘বাঃ। নােমর মেধয্ েবশ ইেয় আেছ 

েতা। তা কী কিরস তুই, পড়াশুেনা?’ 

েমাহন আমার িদেক না-তািকেয় মািটর 

িদেক েচেয় বলল, ‘চার �ােস পিড়।’ 

আিম মজা কের বললাম, ‘আির�াস, 

তুই েতা আমার েথেকও বড় ের! তা, 

পড়াশুেনা করেত ভােলা লােগ?’ 

েমাহন একটু ল�া েপল েবাধহয়, িক�ু 

বলল না। আওয়াজ িদেতই বলল, ‘হুম।’ 

আিম িক� থামলাম না। বললাম, ‘েতার 

বািড় েকাথায়, েক েক আেছ?’ 

আমার �� শুেন, েপছন েথেক অিনরু� 

বলল, ‘বা�াহ্ , তুই েতা ওর িঠকুিচ-কুি� 

েবর কের ছাড়িব!’ মুচিক হাসলাম, তারপর 

আবার েমাহেনর িদেক িফের বললাম, ‘কী 

ের বলিল না?’ 

েমাহন উ�র িদল, ‘ওই েতা, জ�ল 

েপিরেয় েখেতর পােশ আমােদর �াম।’

‘আ�া। েক েক আেছ বািড়েত?’

‘বাবা-মা, দুই েবান, এক দাদা। আর 

িতনেট ছাগল আেছ। আমার ব�ুেদর কােরার বািড়েত 

িতনেট ছাগল েনই।’ 

‘তাই বুিঝ? এ েতা দারুণ বয্াপার। তা েতার বাবা, মা, 

ভাই েবােনরা কী কের?’ 

েপছন েথেক অিনরু� বা েশৗযর্, েকউ একজন আবার 

েফাড়ন কাটল। আিম খুব একটা গুরু� না-িদেয় েমাহেনর 

িদেকই দৃি� িদলাম। েস বলল, ‘বাবা চাষ কের। মা বািড়র 

কাজ কের আর েবােনরা েতা েছাট, তাই ওরা বািড়েত 

েখেল।’

‘আর দাদা?’

‘দাদা হাঁটেত পাের না। ওর পা দু’েটা খারাপ। বািড়েতই 

থােক। বাবা বেলেছ...’

‘কী বেলেছ?’ 

‘বাবা বেলেছ আমােক পয়সা এেন িদেত হেব। বাবা েতা 

একা পাের না, তাই।’  

আিম কী বলব েভেব েপলাম না, চুপ কের রইলাম! 

িকছু�ণ বােদ েশৗযর্ িজে�স করল, ‘অয্াই, ফলস আর 

ক�ূর ের?’     

েমাহন বলল, ‘এই েতা। আর-একটু খািন।’   

‘কী একটু খািন? েসই কখন েথেকই েতা একটুখািন 

একটুখািন শুনিছ। উফ্, পা ধের েগল!’ 

অিনরু� এত�ণ এটা-েসটার ছিব তুলিছল। এবার 

বলল, ‘গািড়টা িনেয় এেলই ভােলা হেতা। এই রা�ায় 

িকছুটা হেলও েগেল, এইসব ঝি� েপাহােত হেতা না।’ 

বললাম, ‘ঘুরেত এসিছস, পােয় েহঁেট ঘুরিব, না খািল 

গািড়-গািড়!’

িকছুটা এেগােতই একটা দিড়র ি�জ পড়ল। েসটার ওপর 

িদেয় আসার সময় অিনরু� আর েশৗযর্র মুখভি� েদেখ 

আমার যা হািস েপল! েমাহন িক� েখাশ েমজােজ িদিবয্ 

ি�জ েপরল। আিমও েকােনামেত সামেল িনলাম। িকছুদূর 

েযেতই সামানয্ উঁচু একটা িঢিবর িনেচ চােয়র েদাকান 

েচােখ পড়ল। েদাকান িঠক নয়, মাথায় কাপেড়র ছাউিন 

েদওয়া একটা ঝুপিড়। েশৗযর্ই আেগ বলল, ‘এই দাঁড়া, একটু 

িজিরেয় িনই। চা-টা—’  

‘ফলস েথেক ঘুের এেস বসেল হেতা না?’ 

‘আের পা ধের েগেছ। গলায় গরম-গরম চা ঢালেল যিদ 

একটু এনািজর্ েফের।’ েশৗযর্র কথা মেতাই আমরা চােয়র 

েদাকােন বসলাম। িতন কাপ চা বলা হেলা। েমাহনেক 

চােয়র কথা বললাম না, েদখলাম ওর দৃি� দিড়েত েঝালা 

িচপেসর পয্ােকেটর িদেক। বললাম, ‘কী ের, িচপস্ খািব?’

েমাহন েযন চমেক উঠল, ‘িচপস্!’ েঢাক িগেল বলল, 

‘না মােন—’

েশৗযর্ বলল, ‘েকন ের, িচপস্ েখেল কী হেব? দাঁড়া, দাদা 

একটা িচপেসর পয্ােকট িদন েতা।’  

েমাহন �থমটায় িচপেসর পয্ােকটটা িনেয় ঘুিরেয়-

িফিরেয় েবশ েদখিছল, পয্ােকটটা িছঁড়িছল না। আিম 

বললাম, ‘পয্ােকটটা িছঁেড় েদব?’ 

‘না না, এখন না। বািড় িনেয় িগেয় খােবা।’ 
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েশৗযর্ বলল, ‘েকন, এখনই েখেয় েফল। হােত কের 

এত�ণ পয্ােকট িনেয় ঘুরিব নািক?’ 

েমাহন একটু ইেয়-ইেয় কের জবাব িদল, ‘দাদা, েবােনরা 

এসব েখেত খুব ভালবােস। িমশু একটুকেরা েপেলই কড়মড় 

কের িচিবেয় তারপর পয্ােকটটা হাত িদেয় েচেটপুেট খায়। 

িক� বাবা েতা েবিশ আনেত পাের না, বেল অেনক পয়সা 

লােগ।’  

পাশ েথেক অিনরু� বলল, ‘কী এত পয়সা-পয়সা 

করিছস? এইটুকু েছেল, এখনই এত পয়সা েবােঝ!’ 

‘অিন, তুই বুঝেত পারিছস না। ওরা কতটা—’ েশৗযর্েক 

থািমেয় েমাহনেক বললাম, ‘িঠক আেছ। তুই এটা এখন 

েখেয় েন। েতার দাদা, েবােনেদর জনয্ আমরা আবার িকেন 

েদব।’ 

েমাহন তবুও েখল না। 

চা-টার পালা েশষ কের অিনরু� হাঁটেত-হাঁটেত বলল, 

‘এই েয েমাহনবাবু, এখােন েকানও জ�-জােনায়ার েনই?’  

‘হয্াঁ, হািত আেছ, মােঝমেধয্ই েবেরায়।’ 

অিনরু� েচাখ বড়-বড় কের বলল, ‘হািত? কই, এখন 

েদখা যােব না?’ 

‘ওরা িবকােল যখন জল েখেত আেস, তখন েদখা যায়। 

যখন মােঝমেধয্ �ােম ঢুেক পেড়, তখন আমার েবােনরা 

খুব ভয় পায়।’

আিম বললাম, ‘আর তুই ভয় পাস না?’  

‘না নাহ্ , আিম েতা বড় হেয় েগিছ। েছাটেবলায় ভয় 

েপতাম।’ েমাহেনর কথা শুেন আমরা িতনজনই েহাঃ েহাঃ 

কের েহেস উঠলাম। 

শা� জায়গািটেত িকছু�েণর মেধয্ই একটু দূর েথেক 

ঝরনার আওয়াজ েপেয় মনটা ভােলা হেয় েগল। েসখােন 

িগেয় েদিখ একদল েছেল �ান করেছ, েকউ-েকউ েমাবাইেল 

েসলিফ তুলেছ। েশৗযর্ আর অিনরু� ঝরনায় নামল। 

আমােকও খুব কের বলিছল, িক� আমার আর জুেতা-

েমাজা খুেল ঠা�া জেল পা-েডাবােত ইে� করল না, তার 

চাইেত েমাহেনর সে� গ� করেতই েবশ লাগেছ। একটা বড় 

পাথেরর ওপর ওেক পােশ িনেয় বসলাম। েমাহন িখলিখল 

কের হাসেছ েলােকেদর �ান করা, ছিব েতালা েদেখ। পেকট 

েথেক েমাবাইল েবর কের বললাম, ‘আয়, েতার সে� একটা 

ছিব তুিল।’

‘আমার সে� ছিব!’ —েমাহন েযন আকাশ েথেক পড়ল। 

বললাম, ‘েকন ের? ছিব তুলেত ভােলা লােগ না?’  

‘না েগা, তা নয়। বাবা-মা যিদ বেক!’ 

‘ধুর েবাকা েছেল। ছিব তুলেল বকেব েকন?’

‘িক� আমার সে� েতা েকউ ছিব েতােল না। তুিম েকন 

তুলেব?’ —েমাহেনর কথা শুেন চুপ কের েগলাম। সি�ত িফরল 

অিনরু�র ডােক, ‘এই শু�, এিদেক তাকা, ছিব তুিল—’

েমাহনেক কােছ েটেন কয্ােমরার িদেক তাকালাম, 

তৎ�ণাৎ অিনরু� বলল, ‘ও কী ের? ওর সে� ছিব তুলিব?’

 আিম একটু গ�ীর ভােব বললাম, ‘ছিব তুলিছস, 

ছিবটা েতাল।’ 

ঘ�াখােনক ফলেসর কােছ েথেক আবার রওনা িদলাম 

গািড়র উে�েশয্, এইবার েফরার পালা। সে� গিড়েয় 

আসেছ, সূযর্ ডুবল বেল। এখােন আসবার সময় হাঁটা পথটা 

েযন েশষই হি�ল না, িক� এইবার কী তাড়াতািড় পথ 

ফুিরেয় আসেছ। গািড়র কাছাকািছ যখন েপৗঁছালাম, তখন 

একজায়গায় দাঁিড়েয় েশৗযর্ বলল, ‘এই, এবার েতা আমােদর 

গাইডেক তার পাওনাগ�া বুিঝেয় িদেত হেব। শু� তুই-ই 

িজে�স কর, ও কত চায়?’ 

অিনরু� বলল, ‘আবার িজে�স করার কী আেছ? 

একেশাটা টাকা হােত ধিরেয় েদ, তােতই খুিশ হেব। যিদও 

বা�ার হােত এভােব টাকা েদওয়াটা েমােটই উিচত নয়।’

আিম ওেদর েকানও কথারই উ�র িদলাম না। মািনবয্াগ 

েবর কের েদখলাম, তােত শ’পাঁেচক টাকা আেছ। েসখান 

েথেক পুেরাটাই েমাহেনর হােত ধিরেয় িদলাম। বয্াপারটা 

েদেখ অিনরু� েযন েহইেহই কের েতেড় এল, ‘করিছস কী? 

এতটাকা িদি�স েকন?’  

আিম দাঁত েচেপ বললাম, ‘েসটা, আিম বুেঝ েনব।’  

েশৗযর্ পাশ েথেক বলল, ‘এতটা আবার বাড়বািড়!’  

েমাহন েচাখ েগাল-েগাল কের তািকেয় আেছ টাকাটার 

িদেক। বলল, ‘বাবা বেলেছ প�াশ টাকা িনেত। এতটাকা 

িনেল বকেব েতা!’   

‘িক�ু বকেব না, এটা িনেয় যা। আর হয্াঁ, বাবার হােতই 

িদিব িক�, হারাস না।’

েশৗযর্ বলল, ‘িকের, এত টাকা িনেয় করিব কী?’  

েমাহন মাথা িনচু কের ধীের-ধীের বলল, ‘দাদার জনয্ 

একটা চাকা েদওয়া েচয়ার িকনব। অমন নািক পাওয়া যায়। 

তােত চেড় দাদা েবড়ােত পারেব।’  

আমরা িতনজন চুপ কের েগলাম। তারপর একসময় 

গািড়র কােছ েপৗঁেছ েমাহনেক িবদায় জানালাম, ও হাত 

েনেড় েদৗড় িদল ওর �ােমর িদেক। 

গািড়েত উেঠ চুপ কের বেস রইলাম িকছু�ণ। হঠাৎ 

মেন পড়ল, আের েমাহনেক ওর দাদা, েবােনেদর জনয্ 

িচপেসর পয্ােকট িকেন েদওয়া হেলা না েতা!   

***

মাঝখােন েকেট িগেয়েছ আড়াই-িতন বছর! এই েসিদন 

হঠাৎই েচােখর সামেন েভেস উঠল েমাহেনর মুখটা। মেন 

হেলা, কী জািন, েমাহন এখন েকাথায়? কী করেছ, েখেত-

পরেত পারেছ িক না! গত দু’-আড়াই বছেরর এই মহামারীর 

দাপেট েমাহেনর চেলেছ কীভােব, িদনগুেলা েকমন েকেটেছ? 

ও িক এখনও ‘গাইত’িগির কের?
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�থম সময়

এখন এখােন �শােনর িন��তা। ‘All quite in the 
Western Front’। ইউেরােপর পি�ম �াে� �াে�র 

সীমা�বতর্ী এলাকা েস� িমিহেয়ল। ক’িদন পরপর জামর্ান 

েসনাবািহনীর িনে�িপত েবামাবষর্েণ িব�� পা�র্বতর্ী ি�ের 

শহর। মািকর্ন েসনাবািহনী �াে�র পােশ দাঁড়ােলা। ১৯১৮ 

সােলর মাস ১৫ েসে��র। 

এই �াে� পরািজত জামর্ান ৈসনয্রা িফের িগেয়েছ। 

েদেশ িফের যাওয়ার সময় হেয়েছ মািকর্ন বািহনীরও, যিদও 

তােদর কােছ �শাসিনক বাতর্া তখনও আেসিন। ধূসর িববণর্ 

িবেকলেবলায় �ংসলীলার আগুেন িন�াণ েসই পিরতয্� 

িনজর্ন শহর ি�েরেত সামিরক িবমান চলাচেলর জায়গা পিরদশর্ন 

করেত পাঠােনা হেয়েছ অ� ৈতিরর পারদশর্ী, আেমিরকার িবমান 

বািহনীর করেপারাল লী ডানকানেক। আ�যর্রকম চুপচাপ এই 

ত�াট। েকানও এক েকাণায় এক েছা� ফাঁকা েসনােদর ছাউিনেত 

ঘরঘর শে� েবতার তরে� বাজেছ, েবেজই চেলেছ �াি�হীন 

আবহাওয়া িরেপাটর্; ‘‘কপর্স-১ অপােরশন অডর্ােরর আবহাওয়া 

কপর্স বলেছ: ‘দশৃয্মানতা ১২০ িমটার…িদন এবং রােতর িকছু 

অংেশ �বল বাতাস এবং ভারী বিৃ�। রা�া খুবই কদর্মা�’…।’’ 

লী ডানকান েসটা জােনন। উ�র্তন কতৃর্প� যখন তােদর 

অ�সর হওয়ার আেদশ িদেয়িছল, হাঁটু অবিধ কাদা-েডাবা পথ 

েপেরােত হেয়িছল তােদর। ওই এলাকায় যু� েশেষর িদেনও 

আবহাওয়ার খুব রকমেফর হয়িন।  

শহেরর বািস�ােদর েপাষয্ সারেময় িহসােব িছল �চুর জামর্ান 

েশফাডর্। জামর্ান ৈসনয্বািহনীর �মাগত িনে�িপত েবামার হাত 

েথেক �ানীয় কুকুরেদর বাঁচােনার জনয্ অ�ায়ী িকছ ুবা�ার ৈতির 

কের তােদর রাখা হেয়িছল। যুে�র দীঘর্ ধকেল, অযে�, �ধায়, 

ইে�িরয়য্াল জামর্ান আিমর্র িনে�িপত অিব�া� েবামার আঘােত 

তারা �ায় সবাই মারা িগেয়িছল। লী বড় য�ণা পাি�ল মেন 

মেন। এত িনঃ� পৃিথবী! যু� বড় িন�র। েরহাই েদয় না িশশু 

েথেক বয়�েদর। েরহাই েদয় না েপাষয্ কুকুরেদরও।

িহেরা যখন 

জামর্ান েশফাডর্ 

‘িরন িটন িটন’
জ য় দী প   মু েখা পা ধয্া য়

িবেশষ রচনা

বা�ারগুেলােত টেচর্র ল�া হলেদেট আেলাকেরখায় েদেখ 

িনি�ল লী, যিদ এখনও েথেক যায় েকানও �ােণর অি��। 

খািল বা�ার। পচা মাংেসর দুগর্�ময় অ�কােরর ঘুপিচ েথেক 

েবেরােলা না িকছুই। িবষ� লী িনরাশ হেয় িফের আসিছল। ওই 

দেূর বা�ার েথেক একটা মৃদু েগাঙািন শুেন সচিকত হেয় লী 

েদৗেড় েগল। এক অভূতপূবর্ দৃশয্ েদেখ ি�য়মান লী ডানকােনর 

েচাখমুখ উ�ল হেয় উঠেলা। আেছ েতা! এখনও �াণ আেছ! 

িনকষ অ�কাের আেলা েফলেতই েচাখ েমেল চাইেলা েস। কাতর 

তার দৃি�। �াণ বাঁচােনার আকুল আিতর্। আর তার েকাল েঘঁেষ 

মােয়র ে�হা�াদেন েচাখ না েফাটা েছা� পাঁচিট পাি�, পাঁচিট 

নতুন �াণ।

লী েযন িনেজর েচাখেক িব�াস করেত পািরেলন না। েকােল 

িপেঠ চািপেয় জামর্ান েশফাডর্ েসই মা আর তার সেদয্াজাত পাঁচিট 

স�ানেক বেয় িনেয় এেলন কয্াে�। অত েছাট �াণগুেলা এত 

যু�-ঝেড়র পেরও কীভােব েবঁেচ রইেলা, এটা শুধু লী নয়, 

সহকমর্ী ও সহমমর্ীেদর কােছ একটা অতয্া�যর্ িবষয় লাগিছল। 

তােদর পিরচযর্ােয় ওই কয্াে� েবেড় উঠিছল কুকুর-শাবকগুিল। 

সমেবত আদেরর আ�ােন জামর্ান েশফােডর্র সারেময় পিরবারিট 

মু�।

কয্াে� ডানকান লী-এর একজন অিফসার ব�ু ‘মা জামর্ান 

েশফাডর্’-িটর দািয়� িনল। িতনিট পাি� িনল আরও দু’-একজন 

ৈসনয্। লী িনেজর কােছ রাখল দুিট শাবক জামর্ান েশফাডর্। একিট 

পুরুষ শাবক আর একিট �ী শাবক। এবার লী-এর মেন উঁিক 

িদল শাবক দুিটর নামকরণ কী করা যায়!

�ায়িদনই এিদক-েসিদক েথেক ডানকােদর কয্া� চ�ের 

আেস �ানীয় ফরািস িশশুর দল। মািকর্নী ৈসনয্েদর সােথ েমেত 

ওেঠ নানা মজার েখলায়। সুেতার ব�েন বাঁধা েজাড়া সুেতা িদেয় 

ৈতির পুতুল েদয় েসনােদর হােত। একিট পুতুল েছেল, একিট 

েমেয়। এই পুতুল দুিট �ানীয়েদর কােছ ‘ময্াসকট’ – েসৗভােগয্র 

�তীক। যুে� ফরািসেদর সাথ িদে� সুদূর মুলুক েছেড় আসা 

মািকর্ন েসনারা। তাই, সুেতার ৈতির েজাড়া পুতুল দুিট িদেয় তারা 

মািকর্ন েসনােদর অ�েট বেল, ‘গুড লাক’। িশশুেদর কপােল 

চু�ন এঁেক েদয় ৈসনয্রা। পুতুল দুিটর �ানীয় দুিট নাম আেছ। 

িরন িটন িটন আর েনেনত। নাম দুিট খুব পছ� হেলা লী-এর। 



 263

কুকুরছানা দুিটর নাম রাখেলন ওই দুিট নােমই। েমেয় শাবক হেলা 

িনেনত, আর পুরুষ শাবক িরন িটন িটন। 

েদখেত েদখেত আরও কাটেলা ক’টা িদন। েসনাদেলর 

উ�তায় িরন িটন িটন-রা েবশ তখন েক� িব�। সব েদেশ, 

�া�ের, সীমাে� যু� েশেষ শাি� িফের এল ১৯১৯ সােলর জুলাই 

মােস। যু� েফরত আেমিরকার ৈসনয্বািহনী িনেয় েদেশ েফরার 

জাহাজ িভড়েলা আেমিরকার িনউ ইয়েকর্র লং আইলয্াে�। েসই 

জাহােজ লী-এর সােথ �থম জাহাজ �মণ মাস আে�েকর িরন 

িটন িটন আর িনেনেতর। নতুন েদশ, অেচনা মানুেষর মােঝ 

জীবেনর েবশ নতুন অিভ�তা হেলা বেট জামর্ান েশফাডর্ 

শাবকেদর! িক� িনয়ম অনুযায়ী, েদেশ েফরার পের েস েদেশর 

ৈসনয্বািহনীেদর িকছ ুআইনগত জিটলতা থােক। ফেল লী-েক 

কেয়কিদেনর জনয্ লং আইলয্াে� আটেক থাকেত হেলা। 

িক� লী-এর বয্িতবয্�তার সমেয় েছা� দুিট কুকুর শাবকদুিটর 

য�আি� করেব েক? অবেশেষ লী জানেত পারল, িনউ ইয়েকর্রই 

হয্ামে�ড অ�েল িলও ওয়ানার নােম এক ভ�মিহলার কথা। 

িতিন সারেময়-েসবক এবং পুিলশ কুকুরেদর �িশ�ক। অতঃপর 

সামিয়কভােব িরন িটন িটন আর েনেনেতর আ�ানা হেলা 

ওয়ানােরর সারেময় �িশ�ণ েকে�। 

িনউ ইয়কর্ শহরিট আেমিরকার পূবর্ িদেক। লী ডানকােনর 

বািড় পি�ম �া� কয্ািলেফািনর্য়ায়। ঘের েফরার সময় হেলা লী-

এর। দীঘর্ েরল যা�ার আেগ ঘটেলা একটা অঘটন। িনউেমািনয়ায় 

আ�া� হয় েছা� েনেনত মারা েগল। লী খুব মুষেড় পড়ল। 

ওয়ানার লী-েক আেরকিট জামর্ান েশফােডর্র েমেয় শাবক িদেলন। 

লী যিদও এর নাম রাখল ‘েনেনত ২’, তব ুপরবতর্ী বছরগুেলােত 

তার নাম েনেনত িহসােবই রেয় িগেয়িছল।  

রিঙন গাছপালা �কৃিত, মেনারম আকাশসীমা, কত মানুেষর 

জনপদ– সব সের সের যাে� ে�ন জানলার ওপাের। জানলার 

ধাের বেস দুেটা সুদশর্ন জামর্ান েশফাডর্ েঝালা িজভ েবর কের 

গভীর �ি�ল েচাখ িদেয় তািরেয় তািরেয় উপেভাগ করিছল 

মহািবে�র জীবনছ�। �াে�র সীমাে� যু�কবিলত �ংস�প 

েপিরেয় তারাও েযন এক অজানা সু�র পৃিথবী েখাঁজার েচ�ায়।

েনেনত সু�রী। জামর্ান েশফাডর্ �জািতর শাবকেদর মেতা 

গােয়র তার রং কালেচ হলুদ িমি�ত হালকা বাদামী। ডাগর 

তার েচাখ, সেতজ তার ভি�। িক� িরন িটন িটন আেরা েবিশ 

উ�ল— বুি�েত, েশৗেযর্, অলংকরেণ। চ�ল িক� সতকর্। খুব 

সু�রভােব মানুেষর সােথ িমেশ েযেত পাের, মানুেষর মন বঝুেত 

পাের, িশশু-িকেশারেদর আদেরর ভােলাবাসা িনেজর মেতা 

কের তােদর িফিরেয় িদেত পের। েনেনত আর িরন িটন িটেনর 

িদনগুেলা েবশ আনে� কাটেত লাগেলা আেমিরকার পি�ম �া� 

কয্ািলেফািনর্য়ায়।

হিলউেডর কথা
“Hey! Ha…ha…ha…It’s beautiful..!”
িটলা িটলা �া�র। আধা রু� ধূসরভূিম। মাথার ওপর 

সীমাহীন নীলাকাশ। নািতশীেতা� অ�েলর কঁুিড়েত ঢাকা 

শীেতর ঝকঝেক েরাদ। হােভর্ উইলক� আনে� উ�িসত। তাঁর 

দু’েচাখ তখন িগলেছ স�েুখর বাহাির গুে�র সািরেক।  নাম 

জানেলন উিন। টেয়ান গােছর কাে�, পাতার পােশ লাল-রঙা 

রূপসী ফল ি��মাস েবির। কাহুেয়�া পেথর চারপাশ এই 

গােছই ঢাকা। �ানীয়রা বেল ‘হিল’গাছ। 

১৮৮৬ সােলর ি��মােস মুেখামুিখ উইলক�, টেয়ান 

গােছর েঝাপ আর স�ুেখর িব�ীণর্ �া�র। ধনকুেবর উইলক� 

�িত একর জিম মা� ১৫০ ডলাের েপেয় েগেলন, িকেন 

েফলেলন ১২০ একর জিম। �েট ভাগ কের �িতিট �ট িতিন 

িবি� করেলন হাজার ডলাের। বছরখােনেকর মেধয্ ওহাইও 

িফের যাওয়ার সমেয় এক ভ�েলােকর সােথ েদখা হেয় েগল 

উইলকে�র। নাম তাঁর জানেলন িম�ার হিলউড। নামটা েবশ 

মেন ধরেলা উইলকে�র। হিল গােছর েয গুে�র জ�ল িতিন 

িকেনেছন, েসটােক হিলউড বেল আখয্া িদেল ম� িক হয়! 

েসই েভেব, লস এে�েলেসর কাউি� নিথভু� অিফেস ১৮৮৭ 

সােলর ১ েফ�য়াির হিলউেডর �থম সাব-িডিভসনাল ময্াপ 

�দান করা হয়।

িসেনমা শুরুর েস িদনগুেলা: পয্ািরস েথেক হিলউড
২২ মাচর্, ১৮৯৫। বস�কােলর পয্ািরস শহর। তাঁবু খাটােনা 

অ�ায়ী এক ে��াগৃেহর সামেন েবশ িকছ ুেকৗতূহলী মানুষ িভড় 

জিমেয়েছন নতুন এক যুেগর যা�ারে�র শিরক হেত। নতুন এক 

িক েযন আিব�ার েলাকসমুেখ েদখােব দুই ভাই— অগাে� আর 

লুই লুয্িমেয়র। শ’দুেয়ক মানয্গনয্ অিতিথই েসিদেনর দশর্ক।  

েছা� এক টুকেরা েসলুলেয়েডর িফেত এক িরেলর চাকা েথেক 

ঘূণর্ায়মান আেরক চাকায় ঘুিরেয় িদল ে�ােজ�ােরর আিদ এক 

য� সং�রণ। ক�মান েমােমর েথেক িব�ুিরত আেলা ওই 

দেূরর সাদা পদর্ায় েসলুেলেয়েড �িথত ছিবর মায়াময় চলমান 

ইেমজ। দশৃয্মান হেলা চলমান পৃিথবীর সব চির�— পািথর্ব আর 

অপািথর্ব। ‘িফ�’ েস অেথর্ মানুেষর েসই �থম েদখা। চলমান 

ছিব বা মুিভর সৃি�কতর্া িহসােব লুয্িমেয়র �াতৃ�েয়র নােমর পােশ 

তকমাও পেড় েগল। িক� �� েথেকই েগল— সিতয্ িক তাঁরাই 

�থম েমৗিলক আিব�ারক? এর আেগ, েবশ িকছকুাল ধেরই, 

চলমান দশৃয্ নানাভােব �কািশত করবার েচ�া চলিছল। কি�ত 

মায়ােলাক বা ইলুয্শেনর ওপর িনভর্র কের নানা কাজ েতা 

চলিছলই। 

১৮৯১ সােল, ৈব�ািনক ও নানা ধরেনর নতুন নতুন 

য�পািতর উ�াবক টমাস আলভা এিডসন তাঁর এক সহেযাগী 

উইিলয়াম িডকসেনর সােথ ৈতির কেরিছেলন িকেনেটাে�াপ। 

এই িকেনেটাে�াপ-েক এক অেথর্ বলা েযেত পাের েমাশন 

িপকচার �েজ�েরর পূবর্সূির। িকেনেটাে�াপ’র একটা েছাট 

কয্ািবেনট িছল, একটা েছা� জানলা িছল যার মেধয্ েচাখ 

লাগােল কয্ািবেনেটর েভতর হা�া �িতফিলত আেলায় দশর্েকরা 

েছাট েছাট অংেশর চলমান িকছ ুদৃশয্ েদখেত েপেতন। এিডসেনর 

একটা েছাট িফ� �িডও িছল আেমিরকার িনউ জািসর্ শহেরর 

ই� অের� এলাকায়। তাঁর িনেজর সৃ� কয্ােমরা িকেনেটা�াফ 

কয্ােমরায় িকছ ু গিতময় ছিব তুেল িতিন বয্বহার করেতন 

তাঁর িকেনেটাে�ােপর মাধয্েম দশর্কেদর েদখােনার জনয্। এই 

ছিবগুেলার ৈদঘর্য্ খুব কম, এক িমিনেটর মেধয্ সীমাব� আর 

িবষয়গুেলার মেধয্ িছল মূলত মেনার�নকারী িকছ ু সাকর্ােসর 

েখলা, এক ডা�ার েরাগীর দাঁত তুলেছ, এক নৃতয্রতা মিহলা, 

বি�ং েখলা ইতয্ািদ। এিডসন আিব�ত িকেনেটাে�াপ েসই 
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সমেয় খুবই জনি�য়তা অজর্ন কেরিছল। এিডসেনর সং�া িবিভ� 

েহােটেলর লিব, িবেনাদন পাকর্ এবং েপিন আরেকড-গুিলেত 

য� লািগেয় িকেনােটাে�াপ পালর্ার চালু করল দশর্ক �িত ২৫ 

েস� ধাযর্ মূেলয্। িক� পুেরাপুির বয্বসািয়কভােব তাঁর য�িটেক 

কােজ লাগােত িতিন চানিন, কারণ এিডসন মেন কেরিছেলন 

এই য�িটর বয্বসািয়ক সাফলয্লােভর ে�ে� সীমাব�তা আেছ। 

েযেহতু এিডসন তাঁর আিব�ােরর জনয্ েকানও আ�জর্ািতক 

েপেট� সুরি�ত কেরনিন, তাই তাঁর এই আিব�ারেক নানাভােব 

কােজ লািগেয় িবেনাদেনর জনয্ নতুনতর রূপ েদওয়ার জনয্ 

ইউেরাপ জুেড়ই উ�াবকেদর মেধয্ একটা উেদয্াগ ও �িতেযািগতা 

শুরু হেয়িছল। েবশ কেয়কিট য� উ�াবন হেয়িছল যা িদেয় বড় 

পদর্ায় মুিভং িচ�গুিল েদখােনা েযত। এই বয্বহািরক �েয়াগ 

সাফলয্ েপেয়িছল �াে�র িলয়ন শহের আগে� ও লুই লুয্িমেয়র 

নােম ফেটা�ািফক পণয্ ��তকারী দুই ভাইেয়র আিব�ােরর 

মেধয্ িদেয়, যা বািণিজয্ক সাফলয্ও েপেয়িছল।

১৮৯৫ সােল, লুিমেয়র ভাইেয়রা তাঁেদর আিব�ত 

‘িসেনময্ােটা�ািফ’-েক েপেট� কেরিছেলন (যা েথেক আমরা 

‘িসেনমা’ শ�িট েপেয়িছ)। এিট একিট হালকা ওজেনর চলি�� 

�েজ�র, যা কয্ােমরা এবং ি��ার িহসােবও কাজ করেতা। 

এিডসেনর িকেনেটাে�াপ’র েথেক, িসেনমােটা�াফ য�িট 

সহেজই বহনেযাগয্ িছল, িচ��হেণর জনয্ যেথ� পিরমােণ 

হালকাও িছল। বছেরর পর বছর ধের ভাইরা কয্ােমরািট িদেয় 

১০০০ িটরও েবিশ শটর্ িফ� তুলেত স�ম হেয়িছল, যার মেধয্ 

েবিশরভাগই ৈদনি�ন জীবেনর দেৃশয্র িচ� িছল। 

িবিশ� িফ� ঐিতহািসক লুই েমনাে�র মেত, এই সমেয় 

লুয্িমেয়র ভাইেয়রাও এিডসেনর মেতা েভেব িনেয়িছেলন েয এই 

ধরেনর �� ৈদেঘর্য্র ছিবগুেলার েকানও ভিবষয্ৎ েনই। কারণ 

�াি�কর হেয় আসিছল মানুেষর ৈদনি�ন জীবেনর একেঘেয় 

দশৃয্গুেলা। িক� তাঁেদর েসই ধারণা ভুল িছল। েদেশর বাইেরও, 

ব�ত সারা ইউেরাপ জুেড় লুয্িমেয়রেদর ছিবগুেলা �দশর্েনর 

জনয্ চািহদা েবেড় যাি�ল, িবেশষ কের, িবিভ� সাং�িতক ও 

মেনার�েনর আসের, ময্ািজক েশােয়র মধয্বতর্ী অংেশ আর 

িব�শালী বয্ি�েদর পািরবািরক ও সামািজক অনু�ােন এই 

ছিবগুেলা েবশ কদর পাি�ল।   

লুয্িমেয়রেদর �থম বািণিজয্ক ি�িনং’র �থম বছেরর মেধয্ই, 

িবিভ� িফ� সং�াগুিল ে�ট ি�েটন ও �া� জুেড় িমউিজক হল 

এবং ভেদিভেল িথেয়টারগুিলেত মুিভগুেলােত অিভনেয়র ��াব 

িদি�ল। ভেদিভেল ১৯ শতেকর েশষিদেক �াে� গেড় ওঠা 

িবেনাদনমূলক এক নাটয্ ঘরানা যা মন�াি�ক বা ৈনিতক েকানও 

উে�শয্ ছাড়াই েকৗতুক বা হালকা হাসয্রেসর নাটক পিরেবশন 

করেতা। এিদেক মািকর্ন যু�রাে�, এিডসন সং�া িভটাে�াপ 

নােম আরও উ�ত মােনর �েজ�েরর �� িকেনিছল, যা বয্বহার 

কের ১৮৯৬ সােলর এি�ল মােস িনউ ইয়কর্ শহেরর েহরা� 

ে�ায়ার ‘েকা�ার’ এবং ‘িবয়াল’-এর স�ীত হেল �থম চলি�� 

�দিশর্ত হেয়িছল।

িসেনমােটা�ােফ হেলা িবিভ� ধরেনর েমাশন িপকচার 

িফ� েমকািনজেমর জনয্ একিট �াথিমক শ�। ি�ক শে� 

'িসেনময্ােটা�ােফ' কথািটর অথর্ ‘চলমান েলখার জনয্’। এই 

নােম একিট য� উ�ািবত হেয়িছল ১৮৯২-এ, ফরািস উ�াবক 

েলান বুিল �ারা িনিমর্ত ‘িসেনময্ােটা�ািফ েলান বুিল’ িহসােব তা 

েপেট�ও েনওয়া হেয়িছল। অেথর্র অভােব, বুিল তার যে�র 

ধারণাগুিল সিঠকভােব িবকাশ করেত পােরনিন এবং তার েপেট� 

িফ-ও বজায় রাখেত পােরনিন, তাই লুিময়ার �াতৃ�েয়র এই 

নামিট তাঁেদর নবিনিমর্ত যে�র জনয্ রাখার েকানও আইনানুগ 

বাধা িছল না। তাঁেদর িনিমর্ত যে� েবিশরভাগ অংশই তাঁেদর 

িনজ� আিব�ার িছল।

লুয্িমেয়রেদর  ‘িসেনময্ােটা�ােফ’ তী� িচ� এবং আরও 

ভােলা আেলাকস�া িবিশ� েমিশন িছল। িসনামােটা�ােফ’র 

ওজন িছল মা� ১৬ পাউ� (৭.৩ িকেলা�াম), যা পিরবহণ এবং 

উপ�াপেনর জনয্ খুবই উপেযাগী িছল। এিডসেনর িকেনেটা�াফ 

ৈবদুয্িতন চািলত িছল এবং েসই য�িটর আই িপেস উঁিক িদেয় 

একজনই মা� য�িটর েভতের চলমান ছিব েদখেত েপত। িক� 

অপরিদেক লুয্িমেয়র �াতৃ�েয়র িনিমর্ত  'িসনামােটা�ােফ' য�িট 

িনেজর হােত চািলত িছল এবং ে��ািপত িচ�িট পদর্ায় �েজ� 

করা েযত যােত অেনক দশর্ক এক সােথ ছিব েদখেত েপত। 

১৮৯৭ সােল, লুয্িময়ারেদর �দিশর্ত িফে� ে�েমর আেলােক 

ঘনীভূত করা এবং তাপ েশাষেণর জনয্ ঘন ঘন জেলর �াসেক 

�া� িহসােব বয্বহার কের তাঁেদর আিব�ারেক আরও যুি�যু� 

কের তুেলিছল। �া�িট য�িটেত একিট সুর�া বলয় িহসােবও 

কাজ করেতা, অিতির� তাপ বা অি� দুঘর্টনার কারেণ কাচিট 

েভেঙ পড়েল আেলা আর �লনেযাগয্ িফ�েক সুর�া করেত 

পারেতা।

িফ� �দশর্ন দশর্কেদর উপর গভীর �ভাব েফেলিছল। 

দশর্কেদর �াথিমক অিব�াস, আন� এবং এমনিক েসই 

সমেয়র দশর্কেদর িলিখত �িতেবদনগুিল �মাণ কের েয একিট 

চলি�� েদখা তােদর অেনেকর জনয্ একিট অননয্ অিভ�তা 

িছল। ইলুয্শন, ক�না আর �যুি�গত বয্বহািরক �েয়ােগর 

ফেল পৃিথবীর ইিতহােস নবীনতম মাধয্মিটর জ� হেলা। আজ 

িনঃসে�েহ িসেনমা জনি�য়তম মাধয্ম িহসােবই িবেবিচত 

হে�। এই িববতর্েনর ইিতহােস অেনক পৃ�া হয়েতা অিলিখত 

রেয় িগেয়েছ, িচরতের হািরেয় িগেয়েছ অেনক তথয্ও। িক� 

সামি�কভােব িবংশ শতা�ীর �থম বছরগুেলা অবিধ িসেনমা বা 

িফ� বা বােয়াে�ােপর �কাশ এভােবই িবধৃত হেয়েছ। এভােবই 

িব�ার লাভ কেরেছ।
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হিলউৈডর শুরুর সময়

হিলউেড ৈতির হেলা িসেনমার �াচীনতম ই�াি�। আেগ েতা 

শহর হেব, বসিত হেব, িসেনমা িশে�র পিরকাঠােমা ৈতির হেব, 

তেব েতা শুরু হেব িসেনমা। েহাবাটর্ হুইটিল সােহব তখন িবখয্াত 

েডেভলপার। ‘লস এে�েলস টাইমস’র কণর্ধার হয্ামসন ে� 

ওিটস ও জৈনক বয্বসায়ী ইভার ওেয়েডর সােথ িমিলত �য়ােস 

ধীের ধীের গেড় উঠেলা এক সু�রী শহরতিল, আজ যা সবার 

কােছ ‘হিলউড’ নােম পিরিচত। 

১৯০০ সােলর মেধয্ই এই অ�েল ৈতির হেয় েগল েপা� 

অিফস, েহােটল, দু’-একিট বাজার, �ানীয় খবেরর কাগেজর 

দ�র, ১৬ িকেলািমটার দেূরর �ধান শহর লস এে�েলেসর 

মেধয্ েযাগােযাগকারী রা�া। আঙুর আর বািলর্ েখেতর মেধয্ িদেয় 

হিলউেড েপৗছঁােনার রা�ািটর িনসগর্ েসৗ�যর্ অিত মেনারম। 

ফেল, পযর্টকেদর কােছ জায়গািটর আকযর্ণ এক নতুন মা�া 

েপল।

িনউ জািসর্েত টমাস এিডসেনর িনেজর েকা�ািন েমাশন 

িপকচাসর্ েপেট� েকা�ািন িসেনমার �� িনেয় বেসিছল। অেনক 

িসেনমা �েযাজকেদরই কাজ অেধর্ক কের আইিন জিটলতায় ব� 

কের িদেত হি�ল। ফেল, অেনেকই পাততািড় গুিটেয় েদেশর 

পি�ম�াে� চেল িগেয় লস এে�েলেস নতুন কের বয্বসা শুরু 

করার �য়াসী হেয়িছেলন। পিরকাঠােমা ভােলা, আবহাওয়াও 

চমৎকার। ফেল হিলউড ও তার পা�র্বতর্ী এলাকায় নতুন িসেনমা 

বানােনা অেনক সুখকর হেয় উঠেলা �েযাজকেদর জনয্। শুরু 

হেলা, েসলুলেয়েডর মুিভ ৈতিরর ে��তম অ�ল —  হিলউড 

িফ� ই�াি�।

িবখয্াত পিরচালক িড ডি�উ ি�িফথ হিলউেডর �থম েমাশান 

িপকচার, অথর্াৎ মুিভ িফ� ৈতির করেলন ১৯১০ সােল— ‘ইন 

ও� কয্ািলেফািনর্য়া’। ছিবিট ৈদেঘর্য্ ১৭ িমিনেটর,  ‘বােয়া�াফ 

েকা�ািন’-র �েযাজনায় িনিমর্ত হেয়িছল। হিলউড িসেনমা 

ই�াি� বাড়েত থাকেলা। বড় বড় লি� হেত শুরু করল। 

হিলউেডর গাওয়ার অ�েলর কােছ সানেসট বেুলভােডর্ েন�র 

িফ� েকা�ািন তােদর �থম �িডও �াপন করল ১৯১১ 

সেল। আয়তেন, কেলবের বাড়েতই থাকেলা হিলউড। মূলত 

নতুন েটকিনক, গ� বলার সাবলীলতা আর মেনামু�কর 

উপ�াপনায় িসেনমার একটা আ�জর্ািতক বাজার িনেজেদর 

আয়ে� আনেত স�ম হেয়িছল। পেরর কুিড় বছেরর মেধয্ই 

পয্ারামাউ� িপকচাসর্, ওয়ানর্ার �াদাসর্, আরেকও, কলি�য়া’র 

মেতা বড় বড় �িডও েকা�ািন ৈতির হেয় েগল হিলউেড। আেরা 

পের এল েমে�া েগা�উইন েময়ার (এমিজএম) বা টুেয়ি�েয়থ 

েস�ির ফ�’র মেতা বড় �িডও েকা�ািন।  এই �য়ংস�ণূর্ 

�িডওগুেলা �েযাজনা েতা বেটই, তােদর িনিমর্ত ছিবগুেলার 

পিরেবশনা ও �দশর্েনর দািয়� িনেজরাই িনেয়িছল। �� দুিনয়ার 

েসরা পশরা িনেয় উ�ান হেলা �য্া� হিলউড। হেয় উঠেলা 

��নগরী িটনেসল টাউন।

িরি�র অয্াডেভ�ার

তখনও িসেনমা সবাক হয়িন। শ� এেসেছ অেনক পের, গত 

শতা�ীর িবেশর দশেকর েশেষ। িক� িসেনমা নামক জীবেনর 

জীব� সচল িচ�াবলী িব�বয্াপী একটা আেলাড়ন তুেলিছল, 

সে�হ েনই। হিলউড বাড়িছল এই িনবর্াক যুগেক সে� িনেয়ই। 

ইউিজন পয্ােলট  িছেলন ওই সমেয়র একজন ডাকসাইেট ও 

জনি�য় অিভেনতা। লী ডানকােনর ব�ুও বেট। মােঝ মােঝই 

সা�ািহক ছিুট কাটােত েবিরেয় পড়েতন েয িদেক দু’েচাখ যায়! 

িরন িটন িটন আর  েনেনতও স�ী হেতা তােদর। লী িরন িটন 

িটন আর  েনেনতেক িবিভ� কসরৎ েশখােতন। িবেশষ কের িরন 

িটন িটনেক। খুব ইে�, ডগ েশা-েত েবশ চমক লাগােব বুিঝ েস। 

এর মেধয্, কয্ািলেফািনর্য়ায় েশফাডর্ ডগ �াব ৈতির হেলা ১৯২২ 

সেল, লী ডানকােনরই ত�াবধােন। েসই �ােবর �থম েশা। লী-

এর সব আশা েভে� িদল িরন িটন িটন। মে� েশা চলাকালীন 

িবর� হেয় িচৎকার করেত শুরু করল। েকানও পারফরময্া�ই 

েস েদখােত পারেলা না। ডাহা  েফল কের লী-এর ধমকািন 

েখেত েখেত েস ঘের িফরিছল। খুব অনুভবী কুকুর িছল েতা িরন 

িটন িটন! তাই েবচারা ল�া েপেয় িমিটিমিট আড়েচােখ েচেয় 

েদখিছল লী ডানকানেক। এতটাই অনয্মন� হেয় পেড়িছল িরন 

িটন িটন েয কখন েযন খবেরর কাগজ ভিতর্ একটা ভয্ােনর চাকা 

খুেল িগেয়িছল, েকউ েখয়াল কেরিন। ভয্ানটা ওেদর পােশই 

উলটােলা, েসটাও েকউ েখয়াল কেরিন। হঠাৎ িরন িটন টেনর 

তী� আতর্নােদ টনক নড়ল সবার। উলেট যাওয়া ভয্ােনর েথেক 

খবেরর কাগেজর বাি�েলর �েপ গুরুতর আহত িরন িটন িটন। 

েপছেনর পা েভেঙেছ। দীঘর্ ন’মাস লী-এর েসবা-শু�ষায় আবার 

পূবর্াব�ায় িফের এল েস। শুধু িফেরই আসেলা না, এককথায়, 

ঘুের দাঁড়ােলা। লী-এর এতিদেনর �তয্াশা , িরন িটন িটনেক 

িঘের এত �� আজ েযন সাথর্ক হেলা। লস এে�েলেসর জামর্ান 

েশফাডর্ ডগ েশা’েত কামাল করল িরন িটন িটন। তার �িতটা 

পদে�েপ আ�িব�াস, �িতিট চলেন বিল�তা।

লী ডানকােনর আেরক ব�ু চািলর্ েজা� িনেজ একটা ে�া 

েমাশান কয্ােমরা ৈতির কেরিছল। মুিভ কয্ােমরায় ছিব েতালার 

জনয্ েয েসলুলেয়েডর িফেত িছল, েসগুিল েছাট েছাট ে�েম 

িবভািজত িছল। �িত েসেকে�র িহসােব  ২৪িট ে�ম মুভ করেল 

দেৃশয্র অবেজ�’র মুভেম� �াভািবক ছে� মুভ করেতা। িসেনমা 

ে�ােজ�াের েসই িরেলর ঘূণর্ন সমেয়ও ওই িহসােবই থাকেতা। 

তাই, কয্ােমরায় েতালা মুিভ িফ� েয ছে� সবিকছ ু�াভািবক 

গিতেত মুিভেত তুেলেছ, েসই একই ছ� ও গিত �াভািবকভােবই 

�েজ�র তার ঘূণর্ন েমিশেন �ি�� করেতা। িক� চািলর্ েজা� 

তাঁর কয্ােমরায় েয ে�ম েরট ৈতির কেরিছল, েসটা েসেকে� ২৪ 

ে�ম গিতর বদেল েসেকে� ৪৮ ে�েম ছিব তুলেত স�ম িছল। 

তাই, ওই কয্ােমরায় েতালা ছিব যখন �াভািবক �েজ�র েমিশেন 

চলেতা, তখন �েজ�েরর ঘূণর্ন গিত অনুযায়ী চলেতা েসেক� 

�িত ২৪ ে�ম িহসােব, তখন েজাে�র েতালা কয্ােমরায় মুিভ 

িফে�র দশৃয্গুিল ে�া েমাশান িহেসেব েদখা েযত। িরন িটন 

িটেনর �িতেযািগতা জেয়র লে�য্ েয ফাইনাল লয্াপগুেলা েজা� 

তাঁর কয্ােমরায় তুেলিছেলন, েসটা ে�া েমাশান কয্ােমরায়। 

লী ডানকান বুেঝ িগেয়িছেলন, িরন িটন িটনও হেয় উঠেত 

পাের ‘�ং হাটর্’-এর মেতা হিলউড ছিবর েকউেকটা নায়ক! েসই 

মুহূেতর্র উপলি�র কথা িলখেত িগেয় অেনকিদন পের ডানকান 

লী িলেখিছেলন, ‘‘েযিদন েথেক িরন িটন িটনেক িসেনমায় 

নামােনার কথা তাঁর মাথায় এল, কত রাত ঘুেমােত পােরনিন 
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িতিন। িরন িটন িটন িক পারেব খয্ািতর সু-উ� িশখের থাকা 

পরা�মী �িতপ� ‘�ং হাটর্’-েক ছািপেয় েযেত?’’

অথ �ং হাটর্ কথা

নাম: �ং হাটর্ 

িঠকানা: হিলউড িহলস বাংেলা (রয় রজােসর্র বািড়র েপছেন)

শুধু এটুকু িলখেলই স�াহাে� হাজার দেশক ফয্ান েমেলর 

িচিঠ চেল আসেতা �ং হােটর্র নােম। গলায় েসানার পােতর েচন, 

েচােখ �াইেলর সান�াস পরা ওই বাংেলা বািড়র েয মািলক 

েশৗিখনতার শীেষর্ িবচরণ করেতা, েসও আদেত এক জামর্ান 

েশফাডর্। তার অিভনয় �মতা িছল ��াতীত। িশকােগা ি�িবউন’র 

১৯২২ সােলর একিট সংখয্ায় েলখা হয়, ‘উে�খেযাগয্, অ�ত 

বিু�ম�া এবং নাটকীয় অিভনেয় তার অবদান অিব�রণীয়। 

এক মুহূেতর্র জনয্ও দশর্ক অনুভব কেরন না েয পিরচালক এই 

দুদর্া� কুকুরিটেক কী করেত হেব বা কীভােব এিট করেত হেব 

বলেছন, এক মুহূেতর্র জনয্ও আমরা অনুভব কির না েয এিট 

েকান েকৗশল।’’

এেহন �ং হাটর্ তখন হিলউেডর িবগ বস– সবই ভােলার 

স�ণূর্তায় িনেজেক ৈতির কেরিছল জামর্ান েশফাডর্িট। িবগ 

�া�ার িহেরা। ওর নােম, ছিবেত উপি�েতই িটিকট িবি� হেয় 

েযত। 

িরি�র িসেনমা

িরন িটন িটনেক একটু সুেযাগ েদওয়ার জনয্ এেক ওেক ধের 

তি�র করেত থােক ডানকান লী। ‘দয্ ময্ান �ম দয্ েহলস িরভার’ 

ছিবেত একিট েনকেড় কাজ করিছল। অিভেনতা ওয়ােলস িবিরর 

সহেযাগী িশ�ী িহসােব। েসখােন েনকেড়িট সিঠক �িশ�ণ�া� 

নয়। ফেল পিরচালেকর নানা অসুিবেধ হি�ল। িরন িটন িটেনর 

হিলউড িসেনমায় আ��কাশ ঘটেলা। ১৯২২ সােল, শতবযর্ 

আেগ। আর েপছন িফের তাকােত হেলা না। একটার পর একটা 

ছিব, আর সবকটার মধয্মিণ িরন িটন িটন।

ে�য়ার অয্াডামস িনবর্াক যুেগর এক �িতি�ত ও জনি�য় 

অিভেন�ী। ‘েহায়য্ার দয্ নথর্ িবিগনস’ মুি� েপল ১৯২৩-এ। 

ে�য়ােরর সােথ িরন িটন িটন। পা�র্ চির� িক� খুবই গুরু�পূণর্ 

িছল তার চির�িট। চিরে�র সােথ তাল িমিলেয় িরি�র অসাধারণ 

অিভনয় তােক জনি�য়তার িশখের েপৗেঁছ িদেয়িছল।

েডট েনই। সদা বয্� জীবন। স�াহাে� ফয্ান েমেলর সংখয্া 

ছািপেয় েগল �ং হােটর্র েথেক। �েযাজনা সং�া ওয়ানর্ার �াদাসর্ 

বয্া� িবপযর্েয় ভুগিছল। ‘েহায়য্ার দয্ নথর্ িবিগনস’ এর চূড়া� 

সাফলয্ ওয়ানর্ার �াদাসর্েক েসই অচলাব�া েথেক মুি� েতা িদলই, 

সােথ �চুর অথর্ সমাগেম সং�ািট আবার েযন �াণ িফের েপল।

জনি�য়তায় �ং হাটর্েক েতা বেটই, েস যুেগর নামী দািম 

তারকােদরও বহু েপছেন েফেল িদল িরন িটন িটন। এেকর 

পর এক ছিব, আর িরন িটন িটেনর অিভনেয়র েদৗলেত, 

এেকর পর এক সুপারিহট। ডয্ািরল জানুেকর মেতা খয্ািতমান 

িচ�নাটয্কার িরন িটন িটনেক িনেয় সৃজনশীল িচ�নাটয্ িলেখ 

েফলেলন। েকন-এল েরশন, েকন এল িবি�েটর মেতা কুকুেরর 

জনয্ িবখয্াত খাদয্ ��তকারক েকা�ািনগুেলা তােদর 

ে�াডাে�র িব�াপেন িরন িটন িটনেক বয্বহার করেত শুরু 

করল। পরপর ছিব, ‘ফাই� ইেয়ার ময্ান’, ‘হয্ােলা ি�সেকা’, 

‘দয্ লাইটহাউস বাই দয্ িস’, ‘িবেলা দয্ লাইন’ ‘দয্ নাইট �াই’, 

‘এ িহেরা অফ দয্ িবগ ে�াজ’. ‘েহায়াইল ল�ন ি�পস’, ‘�াকড 

বাই দয্ পুিলস’, ‘এ েরস ফর লাইফ’– এমন সব ছিবেত িরন 

িটন িটেনর অিভনয় একক ও অননয্। েস েযমন মানুেষর মন 

বুঝেত পারেতা, তােকও মানুষ খুব সরসভােব বুঝেত পারেতা, 

communicated হেতা। িরন িটন িটেনর মায়াবী মুখম�েল 

অেনক য�ণার ছাপ থাকেলও অিভনয় করার সমেয় েস ওই 

চির�গুেলােক িনেজর মেতা identify কের তার েভতেরর 

রূপািয়ত ক�নােক �াণ ভিরেয় উপহার িদেয় েযত দশর্কেদর। 

কত �াণীই েতা কত িসেনমায় অিভনয় কের। িক� িরন িটন 

িটন িছল এেকবােরই বয্িত�মী।

কিথত আেছ, ১৯২৯ সােল �থম আকােদিম পুর�ার 

অনু�ােন নািক ে�� অিভেনতা িহসােব নিমেনশন েপেয়িছল িরন 

িটন িটন। পের অবশয্ েস রকম েকানও েরকডর্ পাওয়া যায়িন। 

িক� খবেরর কাগজ বা তৎকালীন তথয্ েঘঁেট িরন িটন িটন 

স�েকর্ েয উ�াস আর আেবেগর নানা আেলাচনা িলিপব� হেয় 

আেছ, েসগুেলা সবই �ামাণয্ ৈবিশ�য্। ১৯৩০ েথেক ১৯৩২ এর 

তার জীবেনর েশষ দুিট বছের ‘দয্ ময্ান হানটার’, ‘রাফ ওয়াটাসর্’ 

আর ‘দয্ লাইটিনং ওয়িরয়র’ ছিব িতনিটেত ‘িরি�’ নাম িদেয় 

অিভনেয়র facial expression-েক অসাধারণ উ�তায় িনেয় 

িগেয়িছল, েকানও মানব অিভেনতার পে� তা িছল অস�ব।

“িরন িটন িটন কুকুেরর েচেয়ও অিধক িকছু িছল। েস 

আেমিরকান আদেশর্র মূল পয্ারাড�গুেলােক মূতর্ কেরিছল, 

একজন একাকী পিথক, িক� িব�� স�ী’’—এভােবই তার 

মৃতুয্র পর িব�বয্াপী েশাকগাথা বয্াখয্ািয়ত হেয়িছল। রা�ীয় �ের 

েশাকপালন করা হেয়িছল। আেমিরকা জুেড় জামর্ান েশফােডর্র 

চািহদা এত তুে� িছল, েয ভােলা �জািতর জামর্ান েশফােডর্র 

িশশুশাবক দুলর্ভ হেয় পেড়িছল। 

অয্ানা �য্াে�র িরি�

জুন ১৪, ১৯৪২। অয্ানা �য্াে�র ডােয়ির’র ওই িদেনর 

একিট পাতায় উি�িখত হেলা ‘িরন িটন িটন’। অয্ানা �য্াে�র 

বড় ি�য় িছল েস। অয্ানা তাঁর েসই ঐিতহািসক ডােয়িরর পাতায় 

িলেখিছেলন, তাঁর অিভলাষ িছল যিদ তাঁরও একিট িরন িটন 

িটেনর মেতা কুকুর থাকেতা। িরন িটন িটেনর কথা বলেত িগেয় 

িতিন িলেখিছেলন, ১৯২৪ সােলর তাঁর জ�িদেনর স�য্াবলায় 

তাঁর �েলর ব�ুেদর সােথ িনবর্াক মুিভ ‘দয্ লাইটহাউস বাই দয্ 

িস’ েদেখিছেলন। তাঁর কােছ িরন িটন িটেনর এই ছিবিট বড় 

আদেরর, বড় মায়াময়।

শতবেষর্ অিভনয় জীবন

১৯৩২ এ মৃতুয্র পেরও পরবতর্ী �ায় প�াশ বছর মানুেষর 

মেন েথেক িগেয়িছল িরন িটন িটেনর �ৃিত। িরন িটন িটেনর �িত 

উ�াস। পরবতর্ীকােল িরন িটন িটন ‘একাদশ’-তম নাম িনেয় 

সারেময়রা হিলউেড কাজ কেরেছ। িক�, আজও যিদ রূেপািল 

পদর্ায় েকানও এক জামর্ান েশফাডর্ তার মায়াবী পরশ ছুইঁেয় যায়, 

একিট নামই উেঠ আসেব— ‘িরন িটন িটন’। সারেময়েবশী এই 

মানব অিভেনতািটর অিভনয় জীবেনর শতবেষর্ মানুেষর সবেচেয় 

ি�য় �াণীকূলেক শুেভ�া, অজ� সু�র হিলউিড িদন উপহার 

েদওয়ার জনয্।
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েদওয়ােলর ঘিড় েথেক ঘ�ার একটা শ� কােন 
আসেছ অঘর্য্র। িক� ঘুেমর েরশ পুেরাপুির না কাটায়  

ঘ�াগুেলা  আ�াজ করেত পারল না। মা বলেলন," কাল 

রােতর েবলা করা অ�গুেলা আর একবার েচাখ বুিলেয় 

নাও। মেন রাখেব একেশায় একেশা েপেত হেব েতামােক।"

অঘর্য্েদর এিদকটায় সব সুখী সুখী বািড়। ি�তীয় হুগলী 

েসতু েথেক একটা রা�া যু� হওয়ায় এিদককার জিমর 

চািহদা বাড়েছ হু হু কের। তেব ওেদর বািড়টা পুরােনা 

আমেলর। কিড়-বরগার ছাদ, ল�া দালান, গরাদ েদওয়া 

জানলা। উেঠােনর িতন িদকটা এখেনা বাঁেশর েবড়া িদেয় 

েঘরা। েসই বাঁেশর উপর তুডু়ক তুডু়ক কের লাফাে� একটা 

েছা� টুনটুিন। েসখান েথেক ফুডু়ৎ কের উেড় এেস বসল 

জানালার গরােদ। েছাট েছাট লাফােলা। েসাজা, একবার 

উলেটা। টুই টুই কের িকছু বলল ওর িদেক েচেয়। তারপর 

িতর েবেগ উেড় েগল েদবদারু গাছটার িদেক।

অে� একেশায় একেশা পাওয়া অঘর্য্র কােছ েতমন 

কিঠন নয়। �াস নাইেন পেড় অঘর্য্। এইট েথেক নাইেন 

উঠার সময়ও ও একেশাই েপেয়িছল। িক� পরী�ার আেগ 

এরকম চাপ সৃি� করেল ভােলা লােগ না অঘর্য্র। অঘর্য্ েস 

কথা মােক কতবার বুিঝেয়েছ।

নি�নী মশািরর খঁুটগুেলা খুলেত খুলেত বলেলন,"অ� 

পরী�ার িদন িক কের েয পেড় পেড় ঘুেমাও বুঝেত পাির 

না। আমরা েতা রােতও ঘুমােত পারতাম না। নাও এবার 

উেঠ পেড়া। আর েশােনা, ভুল হেল ভুল সংখয্ার উপের 

িঠক সংখয্াটা েবালােব না। েকেট পেরর লাইেন িলখেব। 

বুেঝছ? যাও এবার েচােখ মুেখ জল িদেয় এেসা।"

সকােলর নরম আেলা েথেক জ� হে� েরােদর। েসই 

এক টুকেরা েরা�ুর এেস পেড়েছ পড়ার েটিবেল রাখা 

খাতার সাদা পাতার ওপর। েসই পাতাটােক অঘর্য্র মেন 

হে� একটা সাদা বৃ�া�। পাতাটা েটেন িনেয় একটা 

েদবদারু গাছ আঁকেলা অঘর্য্। আর সবেথেক উঁচু ডােল 

আঁকেলা একটা েছা� টুনটুিন। আর অমিন ঝাঁেক ঝাঁেক 

উেড় আসেত লাগেলা টুনটুিন পািখ। ঝাঁেক ঝাঁেক। পািখর 

েসেক� বয়
েদ বা িশ স   ভ �া চা যর্

গ�

কলতােন রা�াঘর েথেক ছুেট এেস উেঠােন দাঁড়ােলন মা। 

হােত হলুেদর ছাপ। তারপর গাছটার িদেক েচেয় বলেলন, 

"একেশা,পুেরা একেশাটাই েতােক ধরেত হেব অঘর্য্।" অঘর্য্ 

েদখল আকাশেছাঁয়া উ�তায় িব�ু িব�ু অসংখয্ পািখ। 

েভােরর তারার মেতা অ��। একটা গােছই েযন বনভূিম 

হেয় েগেছ জায়গাটা। তার �াচীন ছায়া পেড়েছ পুকুেরর 

জেল। নি�নী েদৗেড় দালােনর েভতর েথেক একটা বড় 

জাল এেন ছুঁেড় িদেলন অঘর্য্র িদেক আর অমিন ঘুমটা 

েভেঙ েগল অঘর্য্র। ঘিড়েত তখন সাতটার ঘ�া বাজেছ।

(দুই)

    কপােল মােয়র হােতর েছা� একটা দইেয়র েফাঁটা 

িনেয় �েল এল অঘর্য্। েগেটর কােছ েদখা বাংলার মিহম 

সয্ােরর সে�। মিহম সয্ার বলেলন, "এবার রচনায় 

উপসংহারটা িলিখসিন েকন? আর ভাব স�সারণটা অত 

সু�র কের শুরু করিল, েশষ করিল না! িক েয কিরস না 

েতারা!"

েয িনঃ�াসটা ছাড়েত যাি�ল, েসটা েযন আটেক েগল 

ওর বুেকর েভতর। খাতায় যা িলিখিন তার জনয্ ন�র েকেট 

িনেলই হয়। এরকম সবার সামেন িচৎকার কের বলার কী 

আেছ! ঐেতা প�ও শুনেলা কথাগুেলা। এবার কথাটা যিদ 

েকােনাভােব মােয়র কােন চেল যায়! উপসংহারটা ওর 

জেলর মেতা মুখ�। ওর ইে� হয়িন তাই েলেখিন। বাবা 

েসিদন রােত খাবার সময় িজ�াসা কেরিছেলন, ‘‘এগুেলার 

মেধয্ েকান রচনাটা িলেখেছ? িন�য়ই "েতামার ি�য় ��"? 

অঘর্য্ বেলিছল, "না বাবা "পিরেবশ সংর�ণ ও অরণয্’’

— েসিক ‘‘েতামার ি�য় ��" রচনাটা অত ভােলা কের 

কের েগেল আর ওটা না িলেখ ... ‘‘পিরেবশ সংর�ণ ও 

অরণয্’’! রচনার উপসংহাের িক িলেখছ? ওটা েতা েতামার 

করা িছল না’’! অঘর্য্ ভেয় ভেয় বেলিছল, "করা িছল 

বাবা। আর তাছাড়া...’’

—তাছাড়া!

—পিরেবশ িনেয় রচনা িলখেল েবিশ ন�র পাওয়া যায়।

—ও। তা উপসংহাের িক িলখেল?

—ওই িব�জুেড় আবহাওেয়র ঘনঘন চির� বদল এবং 

েসইসে� অরেণয্র অপচয় এই স�টেক আরও ঘনীভূত 

অ�ন

শু�নীল েঘাষ
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করেছ। নগরায়েনর িবপুল চাপ ও বয্� নাগিরক- 

জীবনচচর্ার নানা অনুষ� বদেল যাে�। �মশ �কৃিতদ� 

স�েদর ওপর েথেক হািরেয় যাে� মানুেষর অিধকার। 

আজ সব িকছুই েদখা হে� বািণিজয্ক দৃি�ভি�েত। তাই 

অরেণয্র ওপর বনয্�াণী ও মানুেষর অিধকােরর িবষয়িট 

আজ নতুন কের ভাবেত হেব আমােদর। না হেল সভয্তার 

স�ট অিনবাযর্।"

—গুড

মিহমসয্ার সাইেকলটা িসঁিড়র িনেচ েরেখ চািব িদেত 

িদেত বলেলন, "আজ েযন ওরকম গ�েগাল কিরসিন। 

আজ েতা অ�?

—হয্াঁ সয্ার। সয্ার, এই উপসংহােরর বয্াপারটা মােক 

বলেবন না সয্ার। মিহম সয্ার একবার েচেয় েদখেলন অঘর্য্র 

িদেক। তারপর সাইেকেলর কয্ািরয়ার েথেক বয্াগটা িনেয় 

চেল েগেলন িভতের।

শতা�ী�াচীন এই িবদয্ালয়। অঘর্য্ েদখল টানা বারা�ার 

এক েকােণ বংশীদা ঘ�া বািজেয় চেল েগল। �থম ঘ�া। 

তার মােন আর পাঁচ িমিনট বািক। প� বলল, "আজ একটু 

েহ� কিরস মাইির। অ�ত পাস মাকর্টা তুেল িদস ভাই।" 

অঘর্য্ একটা হালকা থা�ড় মারল প�র কাঁেধ। প�র মেন 

হেলা ব�ুে�র তাপ এেস লাগেলা ওর শরীের।

ি�তীয় ঘ�া বািজেয় েগল বংশীদা। খাতা িদেয় েগেছন 

মা�ারমশাই। তােত নাম, েরাল ন�র িলেখ িমিলেয় 

েনওয়ার কাজ েশষ। এবার �� েদওয়া হেব। ��টা িনেয় 

একবার ওপর ওপর েচাখ বুিলেয় িনল অঘর্য্। এত সহজ �� 

আশা কেরিন েস। িক� রািমজ কই! ও েতা এখেনা এেস 

েপৗঁছায়িন! রািমেজর েরাল না�ার দুই,আর অঘর্য্র এক। 

একই েবে� ওেদর িসট। মােঝ একিট �াস ফাইেভর েছেল।

রািমেজর িসটটার িদেক েচেয় েদখল অঘর্য্। একটা শূনয্তা 

েযন ঝাঁিপেয় এল ওর িদেক। েসই রহসয্ঘন শূনয্তার েভতর 

েথেক একটা তজর্নী েদখেত েপল অঘর্য্। একটা অিভমানী 

তজর্নী। তজর্নীটা েযন বলেছ, ‘‘িকের অঘর্য্, পরী�ার হেল 

েতারা আিছস। আিম েনই। আমােক বাদ িদেয়ই পরী�াটা 

শুরু কের িদিল!’’ অঘর্য্ েদখেলা েসই িনরীহ তজর্নীটা এবার 

সয্ােরর েটিবেলর িদেক ঘুের েগল। কেয়কটা আঁিকবুিক 

কাটেলা শূেনয্। তারপর বৃি� েভজা শািলেকর মত জেড়াসেড়া 

হেয় েগল েবি�র উপর।

     মাস দুেয়ক আেগর ঘটনা। রািমেজর বাবা েহঁেট েহঁেট 

আসিছেলন অ� �েদশ েথেক। ওখােন িনমর্াণ �িমেকর 

কাজ করেতন িতিন। হঠাৎ ব� হেয় িগেয়িছল গািড়-েঘাড়া। 

রািমেজর বাবা আসিছেলন েহঁেট েহঁেট। েস এক অন� েহঁেট 

আসা। েয হাঁটার শুরু হয়, েশষ হয় না! তাই আজও েহঁেট 

আসেছন রািমেজর বাবা। েহঁেট আসেছন সুদূর অ� �েদশ 

েথেক।

     েসই সময় একিদন অঘর্য্ িগেয়িছল রািমজেদর 

বািড়। ত�েপােশর পাতা মিলন চাদেরর িনচ েথেক একটা 

খবেরর কাগজ এেন েসিদন রািমজ েদিখেয়িছল অঘর্য্েক। 

অঘর্য্ েদেখিছল ফুটিক ফুটিক অসংখয্ মানুষ। অ��। 

�বল বৃি�পােত নদীর বুেক ঝাপসা েনৗকার মেতা। রািমজ 

বেলিছল, ওই দেলর মেধয্ নািক ওর বাবাও আেছ। তারপর 

আবার য� কের তুেল েরেখ এেসিছল কাগজটা।

    েসিদন রািমেজর মােয়র কা�া শুেনিছল অঘর্য্। এক 

শীণর্ ক��র। আর তখন বৃি� েনেমিছল বাইের। মােয়র েচাখ 

দুিট মুিছেয় রািমজ বেলিছল, "কাঁদেছা েকন মা, েদখেছা 

না বাইের েকমন বৃি� হে�। বৃি� হে� বেলই েতা আ� 

আসেত পারেছ না। বৃি� েথেম েগেলই েদখেব আ� েকমন 

এেস পড়েব।"

একটা এেলােমেলা হাওয়ায় ��প�টা উেড় েগল খািনকটা 

দূের। েসটা কুিড়েয় এেন বসেতই অঘর্য্ েদখল েচৗকােঠ দুেটা 

পা। ফিড়ংেয়র েপছেন েছাটা লয্াংেটা পােয়র মেতা সরু। 

পােয়র পাতায় েলেগ আেছ অসংখয্ উ�� ধূিলকণা। আর 

হাওয়াই চিটর িফেতয় েসফিটিপন। ও হাঁপাি�ল। ওর বুেকর 

নয়, েযন পাঁজেরর শ� শুনেত পাি�ল অঘর্য্।

— আসব সয্ার?

— এেসা। েদির হেলা েকন েতামার?

     রািমজ দু’পা েহঁেট দাঁিড়েয় থাকল মাথা িনচু কের। সয্ার 

আবার বলেলন, "েদির হেলা েকন বল?"

— সয্ার আজ আনােজর েদাকান িদেয়িছলাম সয্ার।

    একটা ভয্ান িরকশায় আনাজ িনেয় পাড়ায় পাড়ায় 

েসগুেলা িবি� কের রািমজ।

(িতন) 

    আজ �েলর পুর�ার িবতরণী। স�াহ দুেয়ক হেলা 

বাৎসিরক পরী�ার ফল �কাশ হেয়েছ। এবার নবম ে�িণেত 

�থম হেয়েছ রািমজ। ি�তীয় অঘর্য্। িবগত দু’বছর েকািভেডর 

জনয্ পুর�ার িবতরণী অনু�ান করা যায়িন। এবার তাই 

তিড়ঘিড় আেয়াজন।

�ল বািড়টা সাজােনা হেয়েছ আেলা িদেয়। িবদয্ালেয়র 

�ায়ী মে�র সামেন সাির সাির েচয়ার। েসখােন অনয্ানয্ 

অিভভাবকেদর সােথ বেস আেছন অঘর্য্র বাবা-মা। রািমেজর 

মা আেসনিন।

রািমেজর জামাটা আজ রিঙন। তেব কুঁচেক আেছ অেনক 

জায়গায়। িদনাে� েফরা ডানায় লাগা েরা�ুেরর মেতা আবছা 

জামাটা। আজ ওর পােয়র চিটেত েসফিটিপন েনই। আজ 

অনু�ােনর েশষ পেবর্ মিহম সয্ােরর পিরচালনায় হেব একিট 

নাটক। অঘর্য্ অিভনয় করেব েসই নাটেক।

�লমােঠর েকােণর িদেক কদম গাছটার িনেচ ঘন হেয় 

এল সে�টা। �েলর িতন তলা িবি�ংেয় েঝালােনা  ফুটিক 

ফুটিক আেলাগুেলা েবশ �ল�ল করেছ এবার। মােঝ মােঝ ইট 
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েবিরেয় যাওয়া েদওয়ালটােক আজ অঘর্য্র মেন হে� একটা 

িচরকালীন ভা�যর্ ।

মে� পুর�ােরর বইগুেলা এেন সাজােনা হে�। িতন 

বছেরর পুর�ােরর বই। েসানািল িফেতয় েমাড়া।

একদল েছেল উপেরর িবি�ংেয় লুেকাচুির েখলেছ। অঘর্য্ 

প�রা েছাটাছুিট করেছ কদমগাছটােক িঘের। এমন সময় 

মাইেক মিহম সয্ােরর গলা েভেস এল, "মােঠর েশেষ আর 

ওপেরর িবি�ংেয় যারা েদৗড়ােদৗিড় করেছা তারা মে�র 

সামেন চেল এেসা। এবার আমােদর পুর�ার িবতরণ শুরু 

হেব।"

 েঘাষণা েশষ হেতই সবাই েদৗড় িদল মে�র িদেক।

হঠাৎ েদৗড় থািমেয় ওর হাতটা েচেপ ধরল রািমজ। বলল, 

"আিম ফা�র্ হেত চাইিনের অঘর্য্।

খািনকটা অবাক হেয় রািমেজর মুখটা েদখেলা অঘর্য্। 

েরাগা েপাড়খাওয়া মুেখর দুিট গভীর েচাখ একদম সিতয্ কথা 

বলেছ ওর িদেক তািকেয়। অঘর্য্র মেন হেলা এখন নীরবতা 

বড় িবপ�নক। বলল, "বুেঝিছ বুেঝিছ, তুই ফা�র্ হেয়িছস 

বেল গয্াস িনি�স।"

— িব�াস কর, তুই যা ছুঁেয় বলেত বলিব আিম েসটা ছুঁেয়ই 

বলেত রািজ।

অঘর্য্ েদখল ওর জামার পেকট েথেক খবেরর কাগেজর 

একটা কািটং েবর করল রািমজ। তারপর বলল, "েদখ আমার 

এই আ�র ছিব ছুঁেয় বলেত পাির।"

অঘর্য্ েদখল দুেটা ছায়া ঘােসর উপর পাহারা িদে� 

পর�রেক। েকউ েকােনা কথা বলেত পারেছ না। অথচ 

বাতােস িমেশ যাে� অেনক কথা। অঘর্য্র মেন হেলা রািমেজর 

কথাগুেলা শুেন স�য্ার ছািতম গাছটাও েযন একটা দীঘর্�াস 

েফলল িনেখাঁজ একটা মানুেষর জনয্।

মে� মিহম সয্ার নাম ডাকেছন কৃতী ছা�েদর। অঘর্য্ বলল, 

‘‘চল �াইজ েদওয়া শুরু হে�।’’

মিহম সয্ার বলেলন, "�াস নাইেন এবার �থম �ান 

েপেয়েছ রািমজ েশখ। আপনারা জােনন িবগত দশ বছর ধের 

এই িবদয্ালেয়র �া�ন �ধান িশ�ক মাননীয় অবনী েমাহন 

েঘাষ মহাশেয়র �ৃিতেত একিট িবেশষ পুর�ার েদওয়া হয়। 

নবম ও দশম ে�িণর �থম �ানািধকারী ছা�েদর হেত তুেল 

েদওয়া হেব পাঁচ হাজার টাকার েচক। �গর্ীয় অবনী েমাহন েঘাষ 

মহাশেয়র সুেযাগয্ পু� অিনেমষ েঘাষ মহাশয় এই েচকিট এখন 

তুেল িদে�ন রািমজ েশেখর হােত। রািমজ এিগেয় যাও।"

েচকটা িনেয় অিনেমষ বাবুেক �ণাম করল রািমজ। 

অিনেমষ বাবু হাত রাখেলন রািমেজর মাথায়। মিহম সয্ার 

অিনেমষ বাবুর কােনর কােছ মুখটা এেন বলেলন িকছু। 

অিনেমষ বাবু েবশ কেয়কবার িপঠ চাপেড় িদেলন রািমেজর। 

অঘর্য্ েদখল রািমজ এবার কাঁদেছ। িঝেমােত িঝেমােত মুখ� 

করার মেতা েবঁেক যাে� রািমজটা। ওর মেন হেলা যারা ক� 

পায় জীবেন তারা মে� উেঠ েকঁেদ েফেল কখেনা কখেনা।

অঘর্য্ পুর�ার িনেয় বাবার হােত বইগুেলা িদেয় েসাজা 

চেল েগল েমকআপ রুেম। ওর অবশয্ িবেশষ েমকআপ 

েনই। একটা খাঁিক ফুল পয্া� আর খাঁিক জামা। হােত রুল, 

েকামের েব� আর কাঁচাপাকা েগাঁফ। 

মে� নাটক চলাকালীন খািনকটা অনয্মন� হেয় 

িগেয়িছল অঘর্য্। একটা শ� আজ বার বার বয্াহত করিছল  

ওর মনঃসংেযাগেক। একটা ছািতম গােছর দীঘর্�াস! নািক 

রািমজই েফেলিছল দীঘর্�াসটা! 

মিহমসয্ার উইংেসর পাশ েথেক বলেলন, "অঘর্য্, অঘর্য্ 

এবার এিগেয় যা। িব� েচােরর চুেলর মুিঠটা ধর। িকের ভুেল 

েগিল নািক!" অঘর্য্ তখন তিড়ঘিড় িগেয় ধেরিছল চুেলর 

মুিঠটা।

     নাটক েশষ। মে�র পােশ দাঁিড়েয় েগাঁফটা খুেল 

নারেকল েতল িদেয় আঠাটা তুলিছল অঘর্য্। রািমজ এেস 

দাঁড়ােলা সামেন। অঘর্য্ বলল, "িকের বািড় যাসিন?"

   —না। ওই পাঁচ হাজার টাকাটা েপলাম বেল পড়াটা 

চালােত পারেবা। না হেল পারতাম না ের ।"

— েতা!

—তুই ইে� কের েসেক� হেয়িছস অঘর্য্। তুই ইে� কের 

অ� ভুল কেরিছস। রচনার উপসংহারটা িলিখসিন ইে� 

কের।

—তুই জানিল িক কের!

—আমার আ� বেলেছ।

মিহম সয্ার উইংেসর েপছেন দাঁিড়েয় �� শুনেলন 

কথাগুেলা। উপসংহারটা েকন েলেখিন অঘর্য্ আজ �� 

হেলা মিহম সয্ােরর কােছ। তারপর উইংেসর পাশ 

েথেক েবিরেয় এেস েদখেলন ওেদর দু’জনেক। েদখেলন 

এক েসেক� বেয়র ছ�েবশ, আজ খুব সু�র মািনেয়েছ 

অঘর্য্েক।
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েবশ অেনকিদন ধেরই জামাই রজতেক শাশুিড় উ�লা 

েদবী বলেছন, “আমার েতা বয়স অেনক হেলা, এবাের একটু 

আমােক আিলপুের ঘুিরেয় িনেয় এেসা। কেব েয কী হেয় 

যােব এই বয়েস আর শরীেরর েকানও ভরসা পাই না।’’

জামাই রজতেক েবশ অেনক িদন ধের এই কথা তার 

শাশুিড় মা বেল এেলও শাশুিড় মােক রজত েবশ অেনকবারই 

িজ�াসা কেরেছ, “িক� ওখােন যাওয়ার কী দরকার েসটা 

িক� আমায় একবারও আপিন বেলনিন।

‘‘শাশুিড় জামাইেয়র কথা শুেন বেল, “আসেল আমার 

অেনকিদেনর ই�া ওখােন একটু যাওয়ার, তাই েতামােক 

বলিছ।’’ 

এরমেধয্ রজেতর �ী সীমা চেল এেসেছ। েস বলল, 

“আিম েতা েতামােক অেনকবারই বেলিছ মা যখন বলেছ 

এত কের, তখন একবার তুিম মােক আিলপুেরর ওিদেক 

ঘুিরেয় িনেয় এেসা।’’  

রজত িনেজও এবাের েবশ অ��েত পেড়েছ। তার 

শাশুিড় মােয়র এই অনুেরাধ েস েয এতিদন রাখেত পােরিন 

এরজেনয্ িনেজই লি�ত। তাই েস আর েদির করল না। েস 

বলল, “িঠক আেছ, আিম সামেনর শিনবােরই আপনােক 

আিলপুেরর ওখােন িনেয় যাব।“  

জামাইেয়র এই কথা শুেন উ�লা েদবী আপাতত শা� 

হেলা। জামাইেক বা েমেয়েকও েস েতা আর বলেত পারেছ 

না তার মেনর মেধয্ আসেল িঠক কী ঘেট চেলেছ আর েসটা 

তার বলার েকানও ই�া েনই। তার মেনর আেবেগর কথা 

কী আর তার েমেয়-জামাই বুঝেব এই বয়েস এেস। েস তাই 

আর এই িনেয় েকানও কথা বাড়ায় না। েস শুধু অেপ�া কের 

থােক শিনবার কখন আসেব। 

শিনবাের সকাল-সকাল রজত িনেজই গািড় চািলেয় 

রওনা িদল তার শাশুিড় উ�লা েদবীেক িনেয় আিলপুেরর 

িদেক। অবশয্ েস তার �ী সীমােক বেলেছ তােদর সে� 

যাওয়ার কথা। িক� সীমার ওইিদন েবশ িকছু কাজ পেড় 

যাওয়ায় েস রািজ হেলা না েযেত। 

রজত তার গািড় চালাে�। এরমেধয্ই েবশ অেনকটা চেল 

সয্ালুট িব�বী

   ম ন িজ ৎ   গা ই ন

গ�

এেসেছ। তারা এবার রাজয্ পুিলেশর েহড েকায়াটর্ার ভবানী 

ভবেনর সামেন িদেয় যােব। তারা যখন েসখান িদেয় যাে�, 

তখনই উ�লা েদবী তার জামাইেক বলল, “রজত, তুিম 

এখােন একটু গািড় থামােব।’’

রজত তার শাশুিড়র কথা বুেঝ উঠেত পারল না। এখােন 

এই ভবানী ভবেনর সামেন আবার তার শাশুিড়র কী দরকার 

থাকেত পাের? িক� যখন তার শাশুিড় মা ওইভােব তােক 

বেলেছ ওখােন দাঁড়ােনার কথা তােক েতা দাঁড়ােতই হেব। 

েস ওখােন গািড় দাঁড় করায়। আর েযই ওখােন েস গািড় দাঁড় 

কিরেয়েছ, উ�লা েদবী তার জামাইেয়র গািড় েথেক েনেম 

আে� আে� এিগেয় যাে� েসাজা ভবানী ভবেনর িদেক। 

রজত িকছু বলেতও পারেছ না। আসেল মানুেষর বয়স হেল 

কখন েয মাথায় কী েখয়াল েঢােক েসটা েকউ বলেত পারেব 

না আর তাই শাশুিড়র কথায় আর েস েকােনারকম �� না 

কের েসাজা তার শাশুিড় মােক অনুসরণ কের ভবানী ভবেনর 

েভতের চেল যায়।      

এমিনেত ভবানী ভবেনর বাইের অেনক পাহারা থােক 

এবং েসিদনেকও রেয়েছ িক� একজন বয়� মিহলােক 

ওইভােব েভতের ঢুকেত েদেখ েকউ েকানও বাধা িদল না। 

সবাই শুধু তােকই েদখেছ। উ�লা েদবী চেল েগল যার নােম 

এই ভবানী ভবন েসই ভবানী�সাদ ভ�চােযর্র ছিবর সামেন। 

আর েসই ছিবর সামেন দাঁিড়েয় েস শুধু কাঁদেছ। জামাই 

রজত এই ভােব তার শাশুিড় মােক কাঁদেত েদেখ িজ�াসা 

করল, “মা, আপিন এইভােব কাঁদেছন েকন?”   

�থেম উ�লা েদবী েকানও কথা না বেল আরও 

খিনক�ণ ওইভােব কাঁদেত থােক। তারপর যখন রজত 

তােক আবার িজ�াসা কের, “মা, আপিন এইভােব এখােন 

এেস কাঁদেছন েকন?”, তখন উ�লা েদবী তার েচােখর জল 

মুেছ উ�র েদয়, “ভবানীদা আমােদর স�ী িছল। আমরা 

সবাই েবঁেচ েগলাম িক� ভবানীদা শুধু েকােটর্ িবচারেকর 

অ�ন

স�য় কািমলয্া
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সামেন একটাই কথা বেল েগল— তার অনুেশাচনা হয় েয 

ওই অতয্াচারী বাংলার ইংেরজ েছােটালাট অয্া�ারসনেক 

মারেত পােরিন আর তাই সবাইেক কারাদে�র সাজা েদওয়া 

হেলও ভবানীদােক েদওয়া হেলা মৃতুয্দে�র সাজা। আমার 

েয আজেকও েসইসব িদেনর কথা মেন পেড় যায়।’’ 

বৃ�া উ�লা েদবীেক এইসব কথা বলেত েদেখ শুধুমা� 

তার জামাই রজত না, তার সে� ওই ভবানী ভবেনর সামেন 

যারা পুিলশ পাহারা িদি�ল, তারাও এিগেয় এেস উ�লা 

েদবীর কােছ জানেত চাইল, “আপিন েক, আর ভবানী�সাদ 

ভ�াচােযর্র আপিন কীরকম স�ী িছেলন?”  

“আিম িছলাম ভবানীদা েয অ� িদেয় দািজর্িলেঙর েলবঙ 

েরসেকাসর্ ময়দােন অয্া�ারসন সােহবেক হতয্া করেত 

িগেয়িছল িক� পােরিন েসই িপ�লটাই আিম কলকাতা েথেক 

িনেয় িগেয়িছলাম দািজর্িলেঙ হারেমািনয়ােমর মেধয্ লুিকেয়। 

আমরা েভেবিছলাম ভবানীদা এই কােজ সফল হেব, িক� 

আ�জর্নকভােবই ওই অতয্াচারী েছােটালাট বা বাংলার 

গভনর্র ভবানীদার িপ�েলর গুিল েথেক েবঁেচ যায়।’’ 

সবাই তাই শুেন বুঝেত েপেরেছ এই উ�লা েদবী েসই 

অি�যুেগর একজন িব�বী িছল আর তাই সবাই উ�লা 

েদবীর কােছ অেনক কথা একসে� জানেত চাইল। উ�লা 

েদবী তাই শুেন সবাইেক বলল, “হয্াঁ, আিম সব কথাই 

বলিছ। আসেল সময়টা িছল িতিরেশর দশক। আমরা 

িছলাম েনতাজী সুভাষচ� বসুর �িত�া করা গু� িব�বী 

সংগঠন েব�ল ভলাি�য়াসর্ বা িবিভ’র সদসয্ বা সদসয্া। 

আর েসইসময় আমােদর েনতা সতয্ বি�র িনেদর্শ িছল 

আমরা বাংলার সব অতয্াচারী পুিলশ অিফসােরর িবরুে� 

এক এক কের সরাসির বয্ব�া েনব। আর েসইবার আমােদর 

ওপের িনেদর্শ েদওয়া হেলা এবাের আমােদর টােগর্ট বাংলার 

অতয্াচারী েছােটালাট জন অয্া�ারসন ...’’    

তারপর িব�বী বৃ�া উ�লা েদবী েযন েসই িতিরেশর 

দশেকর উ�াল সমেয় িনেজ িফের চেল েগল …… 
*********** 

বাংলার েসই উ�াল সমেয় এেকবােরই গু� িব�বী 

সংগঠন েব�ল ভলাি�য়ােসর্র েনতৃ� বেসেছ একদমই 

েগাপেন। েসই িমিটেঙ েনতৃ� িদে�ন অবশয্ই েনতাজীর 

কােছর মানুষ েব�ল ভলাি�য়ােসর্র সবর্ািধনায়ক সতয্ বি�। 

িতিন বলেছন, “আমরা এতিদন আমােদর বাংলার মানুষেদর 

ওপর েযসব পুিলশ অিফসার অতয্াচার করিছল তােদর 

িবরুে� অয্াকশন িনি�লাম িক� এবাের আমরা একটু 

অনয্রকমভােব ভাবিছ।’’

   সবাই তােদর েনতা সতয্ বি�র এই কথা শুেন জানেত 

চাইল, “এবাের আপিন কীভােব ভাবেছন বলুন, আমরা 

েচ�া করব েসইভােবই আমােদর পিরক�নােক এিগেয় িনেয় 

েযেত।’’

   “আমরা এবাের চাইিছ বাংলার মানুষেদর ওপের 

সাধারণ পুিলশ অিফসারেদর অতয্াচােরর িনেদর্শ েয েদয় 

েসই অতয্াচারী ইংেরজেদর বাংলার েছােটালাট বা গভনর্র 

জন অয্া�ারসনেক হতয্া করেত। আর একবার যিদ আমরা 

এই কােজ সফল হেত পাির, তাহেল সারা বাংলা তথা 

ভারতবেষর্র ইংেরজরা অেনকটাই িশ�া পােব েয তারা 

ভারতবাসীর ওপের যা ই�া অতয্াচার কের েকােনাভােবই 

আর পার পােব না।’’ 

   বয্াস, তােদর দলেনতার িনেদর্শ মােন েসটা তােদর 

এেকবােরই অ�ের অ�ের পালন করেত হেব িক� তােদর 

সবার মেনই তখন একটাই আশ�া েয তােদর এই কােজ 

তারা েশষপযর্� সফল হেত পারেব েতা? আর েসই আশ�ার 

কথাই তারা সবাই িমেল তােদর েনতা সতয্ ব�ীেক বলেতই 

িতিন বলেলন, “েকন, এটা েতামােদর মাথায় আসেছ েকন?”  

   “আসেল আমরা এতিদন অয্াকশন কেরিছ বাঙািল তথা 

ভারতীয়েদর ওপর অতয্াচার করা েকানও থানার দােরাগা 

বা পুিলশ অিফসােরর ওপের িক� এবাের েতা আমােদর 

অয্াকশন করেত হেব �য়ং এই বাংলার েছােটালাট জন 

অয্া�ারসেনর ওপেরই। আর আমরা েতা সবাই জািন এই 

অয্া�ারসেনর চারপােশ িঠক কীরকম িনরাপ�া থােক। আর 

তাই আমােদর কাজটা খুব একটা সহজ হেব বেল আমােদর 

অ�ত মেন হে� না”   

   বাংলার তরুণ িব�বীেদর এই েগাপন সংগঠন েব�ল 

ভলাি�য়ােসর্র সদসয্, সদসয্ােদর এই কথা শুেন তােদর 

েনতা েমজর সতয্ ব�ী শুধু ওেদর সবাইেক একটাই কথা 

বলেত পারেলন, “আমরা আমােদর েদশ, আমােদর ি�য় 

ভারতবেষর্র �াধীনতার জেনয্ িনেজেদর জীবনেক বািজ 

েরেখিছ, আমরা �েতয্েকই �িত�াব� েযভােব েহাক আমরা 

আমােদর েদশেক �াধীন করবই আর তাই আমােদর মেন 

ওইরকম েকানও আশ�া আনেল েকােনাভােবই চলেব না। 

আমরা েচ�া করিছ জন অয্া�ারসনেক েকাথায় আ�মণ 

করা হেব েসটা িনিদর্� করেত। আমরা সবসময়ই মেন রাখব 

আমােদর আ�মণ এমন একটা জায়গায় হেব, েযখােন 

েছােটালােটর ওপের অতটা পাহারা থাকেব না।“  

***********   

   েবশ কেয়কিদেনর মেধয্ই খবর চেল এল েকাথায় 

তােদর অয্াকশন করেত হেব। েযেহতু েছােটালােটর 

িনরাপ�া কলকাতায় খুবই েবিশ থােক তাই অতয্াচারী 

েছােটালাট অয্া�ারসনেক টােগর্ট করা হেব দািজর্িলেঙ। 

েসখােন েঘাড়েদৗেড়র মােঠ অয্া�ারসন েবশ কেয়কিদন 

�িতবােরই দািজর্িলঙ েগেলই যায়, েসটা আবার খবর আেছ 

েব�ল ভলাি�য়ােসর্র গু�চর বািহনীর কােছ আর তাই 

আবার িবিভ’র সবাই বেসেছ এক জায়গায়। েসখােন তােদর 

সবর্ািধনায়ক েমজর সতয্ বি� বলেলন, “আমরা আমােদর 
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আ�মেণর জায়গা িনিদর্� কের েফেলিছ। এবাের 

আমােদর অয্াকশন করেত হেব।’’

   েমজর সতয্ বি�র এই কথা শুেন দেলর অনয্রা সবাই 

জানেত চাইল, “এবাের আ�মেণর জেনয্ িঠক কারা কারা 

যােব?”   

   “অয্াকশেনর মূল দািয়ে� থাকেব ঢাকার ভবানী 

ভ�াচাযর্ আর তার সে� থাকেব উ�লা মজুমদার, সুকুমার 

েঘাষ, রবী�নাথ বয্ানািজর্, মেনার�ন বয্ানয্ািজর্। এই িনেয় 

কােরা েকানও ব�বয্ আেছ কী?”

   িবিভ বা েব�ল ভলাি�য়াসর্ দেল তােদর েনতা সতয্ 

বি�র কথাই এেকবাের সবিকছু আর তাই যখন েসই তােদর 

েনতা একবার বেল িদেয়েছন, তার েথেক আর অনয্ 

েকানও কথা হওয়ার জায়গা েনই। সবাই বলল, 

“হয্াঁ, িঠক আেছ। েসইভােবই সব অয্াকশন হেব 

আর আমরা ৈতির েসইভােব অয্াকশন করবার 

জেনয্।’’

“িঠক আেছ, তাহেল কীভােব অয্াকশন আমরা 

করব, েসটা আমরা পের শুধু যারা অয্াকশেন যােব 

তােদরেক জািনেয় েদব।’’ 

বাংলার েছােটালাট জন অয্া�ারসনেক গুিল 

করবার �ধান দািয়� েদওয়া হেয়েছ ঢাকার 

জয়েদবপুেরর ভবানী ভ�াচাযর্েক। েস তার এই 

কােজ যাওয়ার জেনয্ এেকবােরই ভীত নয়। েস 

শুধু তার এই কােজ যাওয়ার আেগ একবার েযেত 

চায় তার বািড় ঢাকার জয়েদবপুের। েসখােন েস 

তার বািড়র সবার সে� একবার েদখা কের তারপর 

েযেত চায় িনেজর েদেশর জেনয্ িনেজর জীবন 

উৎসগর্ করেত। ভবানী িনেজ ভােলাই জােন েয েস 

বাংলার েছােটালাটেক সবার সামেন গুিল কের আর 

অ�ত েসখান েথেক পািলেয় আসেত পারেব না। 

তােক ওখােনই হয়েতা পুিলেশর গুিলেত �াণ িদেত হেব 

বা ধরা পড়েল ফাঁিসকােঠ তােক ইংেরজরা হতয্া করেব। 

এই আশ�ায় েস েকােনাভােবই ভীত না হেয়ও, েস শুধু তার 

এতিদেনর বসবােসর িভেটেত িগেয় সবার সে� েদখা কের 

আসেত চাইেছ। হয়েতা বা জীবেন েশষবােরর মেতাই।   

***********

ভবানী েবশ িকছুিদন বােদ আবার ঢাকার জয়েদবপুের 

িগেয়েছ। সবাই তােক খুব য� করেছ। তার মা ভবানীেক 

িজ�াসা করেছ, “ভবানী, এবাের এখান েথেক তুই আর 

কলকাতায় যািব না েতা?”

ভবানী মােয়র এই কথা শুেন একটু �ান হােস আর বেল, 

“না মা, আমার আবার কালেকই কলকাতা েযেত হেব। 

ওখােন এরপের পড়াশুেনার জেনয্ থাকেত হেব েতা। তাই 

কালেক কলকাতায় িগেয় েমস িঠক কের আসেত হেব।“   

ভবানীর সামেন তখন তার বাবা ঢাকার জয়েদবপুেরর 

জিমদার বস� কুমার ভ�াচাযর্ িছল। েস বলল, “িঠক আেছ, 

তুই তাহেল কলকাতায় েমস িঠক কের অবশয্ই তাড়াতািড় 

চেল আিসস। কলকাতায় েতার পড়াশুেনা শুরু হেয় েগেল 

েতা আর এখােন আসেত পারিব না। তাই তার আেগ এখােন 

কেয়কিদন এেস েথেক যাস।“

ভবানী বাবার কথা শুেন েজার িদেয় িকছু বলল না বা 

বলেত পারেলা না। শুধু একটু ঘাড় নািড়েয় স�িত জানােলা। 

খাওয়া-দাওয়ার পের েস তার েছােটা ভাই দুগর্া�সাদেক 

ডাকল, “দুগর্া, তুই রােত েশায়ার আেগ একটু শুেন যাস 

েতা।“ 

দুগর্া তার ঘের েঢাকার পের ভবানী ভাইেক বলল, “েশান, 

েতােক একটা কাজ বেল যাি� করেত হেব।’’

“কী কাজ, দাদা?”  

“আিম কলকাতায় একটা িবেশষ কােজ যাি�। আমার 

ওখান েথেক িফরেত েদির হেল বা েকানও িকছু আমােক 

িনেয় শুনেল তুই অবশয্ই আমার ঘের এই আলমািরর মেধয্ 

থাকা সব বই আর �� তািলকা পুিড়েয় েফিলস। আর আমার 

ব�ু �েবাধেক আমার সব পি�কাগুেলা িদেয় িদস।“

েছাট ভাই দুগর্া েসইসব িকছু বুঝেত না েপের শুধু তার 

দাদােক িজ�াসা করল, “েকন দাদা?”   

“আসেল আমার কােছ যা যা বই আেছ সবই িব�বী 

বই েতা, তাই ওগুেলা বািড়েত রাখেল বা তার �� তািলকা 

বািড়েত থাকেল বািড়েত আবার পুিলশ হানা িদেত পাের। 

তাই বলিছ ওগুেলা সব পুিড়েয় েফলেত।’’
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“িক� দাদা, েতামার িফরেত অসুিবধা হেব েকন বলছ?” 

“আসেল আিম একটা বড় কােজ যাি�, তাই কী হয় েসটা 

েভেব আিমও একটু িচ�ায় আিছ। তাই েতােক বেল েগলাম। 

তুই আবার এইসব কথা বািড়েত বাবা-মােক বিলস না েযন। 

ওরা তাহেল খােমাখা দুি��া করেব।’’

************

পেরর িদন েভােরই ভবানী কলকাতার উে�েশয্ রওনা 

িদেয়েছ। েসখান েথেক দেলর সবাই িমেল দািজর্িলেঙ। 

তেব সে� িপ�ল রাখেল ধরা পেড় যাওয়ার ভয় থাকায় 

িপ�ল উ�লার হারেমািনয়ােমর মেধয্ লুিকেয় িনেয় তারা 

দািজর্িলেঙ েপৗঁেছ িগেয়েছ।  

পেরর িদন ১৯৩৪ সােলর ৮ েম েলবঙ েরস েকাসর্ 

�াউে� ইংেরজ অতয্াচারী েছােটালাট অয্া�ারসন সােহব 

একটা অনু�ােন আসেব। ওরা িঠক কের িনল কীভােব ওরা 

সােহেবর ওপের হামলা করেব। মূল দািয়ে� থাকেব ভবানী 

আর েস যিদ েকােনাভােব েছােটালাটেক গুিল কের হতয্া 

করেত বয্থর্ হয় তাহেল তার সে� আেরকটা িপ�ল হােত 

থাকেব রবী�নাথ বয্ানািজর্। েস তখন িপ�ল েথেক গুিল 

চালােনা শুরু করেব। 

এেকবাের সােহেবর েপাশাক পের ওখােন ওরা ঢুেকেছ। 

�থেম ওরা কম দােমর িটিকট েকেটিছল িক� যখন ওরা 

শুনল ওই িটিকট িদেয় সােহেবর কােছ েপৗঁছােনা যােব না। 

তখন তারা আবার িফের এেস েবিশ দােমর িটিকট কাটল 

যােত তারা অয্া�ারসন সােহেবর খুব কােছ েপৗঁছােত পাের। 

ওই েতা অয্া�ারসন সােহব আসেছ। ভবানী তার খুব কােছ 

েপৗঁেছ িগেয়েছ। েস সে� সে� িপ�ল বার কের েসাজা 

অয্া�ারসনেক গুিল করল িক� তার আেগই অয্া�ারসেনর 

েদহর�ী অয্া�ারসনেক ধা�া িদেয় সিরেয় েদয় যার ফেল 

অয্া�ারসেনর শরীর �শর্ কের গুিল েবিরেয় যায়। অয্া�ারসন 

েবঁেচ যায়। সে� সে� অয্া�ারসেনর েদহর�ী ভবানীেক ল�য্ 

কের গুিল চালায়। ভবানী মািটেত লুিটেয় পেড়।    

পরপর গুিলর আওয়ােজ দািজর্িলেঙর েলবঙ েরস েকাসর্ 

ময়দােন উপি�ত থাকা সব মানুষজন ভেয়-আতে� এিদক-

ওিদক েছাটাছুিট করেত থােক। এই অব�ায় ভবানীর আেরক 

স�ী রিব বয্ানািজর্ তার িপ�ল বার কের অয্া�ারসনেক 

গুিল কের িক� এবােরও িভেড়র জেনয্ গুিল ল�য্�� হেয় 

আঘাত কের েছােটালােটর ে�েনা িমস থটর্ন এবং একজন 

ইংেরজ সােজর্�েক। তারপর রিব বয্ানািজর্র ওপের ঝাঁিপেয় 

পেড় েছােটালােটর আেরক দল েদহর�ী। ভবানী আর রিব 

বয্ানািজর্ গুরুতর আহত অব�ায় ে��ার হয়।

িবচার চলেছ ভবানী, রিব বয্ানািজর্ আর অনয্েদর 

আদালেত। ইংেরজ িবচারক সবার কােছই জানেত চায় েয 

তারা এইভােব একজন মানুষেক হতয্া করেত িগেয়িছল তাই 

তারা অনুত� িক না। বাংলা তথা ভারতবেষর্র বীর িব�বী 

ঢাকার জয়েদবপুেরর ভবানী�সাদ ভ�াচাযর্ তাই শুেন বলল, 

“কীেসর জেনয্ আিম অনুত� হেবা বলুন েতা? আমার শুধু 

অনুেশাচনা হয় একটাই কারেণ আর েসটা হে� আিম ওই 

অতয্াচারী েছােটালাট অয্া�ারসনেক হতয্া করেত পািরিন। 

আবার যিদ একটা সুেযাগ পাই তাহেল অয্া�ারসনেক আিম 

অবশয্ই হতয্া কের ওর পাওনা শাি� েদব।’’

   ভবানী�সাদ ভ�াচােযর্র এই কথা শুেন ইংেরজ িবচারক 

শুধু একটাই কথা খুব আে� আে� বলল, “�ািড েনিটভ!”  

   ইংেরজ িবচারক এই কথা আে� আে� বলেলও 

েসটা ভবানীর কােন েবশ েজাের এেসই েপৗঁছােলা আর 

উ�ের ভবানী েবশ েজােরই বলল, “ইনিকলাব িজ�াবাদ, 

বে�মাতরম! ভারতবষর্েক আমরা ইংেরজেদর হাত েথেক 

�াধীন করবই।’’

   ইংেরজ িবচারক তখন ভবানীর এই মৃতুয্র মুেখ 

দাঁিড়েয়ও এইভােব ইনিকলাব িজ�াবাদ, বে�মাতরম বলায় 

�চ� রােগ অনয্েদর কম শাি� িদেলও ভবানীর মৃতয্দে�র 

শাি� েঘাষণা করল। 

   ১৯৩৫ সােলর ৩ েফ�য়ািরেত অিবভ� ভারতবেষর্র 

অিবভ� বাংলার রাজশাহী েস�াল েজেল মা� একুশ বছর 

বয়েস �াধীনতা সং�ামী ভবানী�সাদ ভ�াচােযর্র ফাঁিস হেয় 

যায়।

 ***********

ভারতবেষর্র খি�ত �াধীনতা এেসেছ ১৯৪৭ সােল। 

�াধীন ভারতবেষর্র তখন বয়স কুিড় বছর েপেরাে�। 

ভারতবেষর্র �াধীনতা আে�ালেনর েবশ িকছু েচেপ 

রাখা অধয্ায় সবার সামেন তুেল ধরার জেনয্ বাংলা তথা 

ভারেতর অেনক শহের তখন আে�ালন চলেছ। উৎপল দ� 

ভারতবেষর্র �াধীনতা আনার মূেল এেকবাের অনুঘটেকর 

কাজ েয িবে�াহ কেরেছ েসই ১৯৪৬ সােলর েনৗ-িবে�াহ 

িনেয় িলেখ েফেলেছন িবখয্াত কে�াল নাটক। উৎপল 

দ�েক তৎকালীন সরকার ে��ার কেরেছ।  

এই অব�ায় রাজয্ পুিলেশর েহড েকায়াটর্ােরর মেতা 

একটা গুরু�পূণর্ িবি�েঙর নাম েকন েসই অতয্াচারী ইংেরজ 

েছােটালাট অয্া�ারসেনর নােম থাকেব তাই িনেয়ও সারা 

বাংলা উ�াল। েশষকােল েসই অয্া�ারসন িবি�েঙর নাম 

পালটােত বাধয্ হেলা সরকার। ওই িবি�েঙর নাম হেলা বীর 

িব�বী ভবানী�সাদ ভ�াচােযর্র নােম আজেকর ভবানী ভবন।  

**********

   এই কথাগুেলা এক িনঃ�ােস বেল বৃ�া িব�বী উ�লা 

মজুমদার তখন হাঁফাে�ন। তাঁেক তখন ভবানী ভবেনর 

উপি�ত পি�মব� রাজয্ পুিলশরা উেঠ দাঁিড়েয় সয্ালুট কের 

বলেছ — ইনিকলাব িজ�াবাদ, জয় িহ�, বে�মাতরম!
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অঙ্কন

মনীষ দেব

পাহাড়ের কাড়ে

হাননান আহসান 

পাহাে নাড়মর সড়গে জোয়

ইড়ছেখুশির স্বপ্ন ভাশর

শিরশিরাশন শিরশিরাশন 

মড়নর কাড়ে বড্ড হাশর।

দখয়াল হড়ল তাই চড়ল যাই

েূর শহমালয়, আড়লার দকাড়ল

শহড়মর কুশচ শনজ্জনতায়

সুবাস দমড়খ চাের দখাড়ল।

আকাি শুধু দলড়টে আড়ে

সবুজবরণ শিরগুলাশন

কী অপরূপ েৃি্য দস সব

মন ক্যাড়মরায় তুড়ল আশন।

গভীর খাড়ে গাড়ের সাশর

ফুড়লর দিাভা চতুশে্জড়ক 

িরনা জড়ল রামধনুরা

চমৎকাশর শেড়ছে শলড়খ।

প্রকৃশত তার হাড়তর দোঁয়ায়

সব শেড়য়ড়ে শনঙড়ে দেড়ল

তাই েুড়ে যাই দেখড়ত তাড়ক

ঘর-বাশে আর শবোনা দেড়ল।

ভূড়তর চুশর

কাজী মুরশিদুল আড়রশেন

রাজপ্রাসাড়ে ভূড়তর ভড়য় কাঁড়পন রাজা রাশন,

সান্তী বড়ল বসুন রাজা তড়রায়ালো আশন।

ভূতগুড়লাড়ক একাই আশম তাশেড়য় দেড়বা েূড়র

মুণ্ডু ওড়ের ভাঙশে তবু দচঁচা য় নাশক সুড়র।

ভূতগুড়লা শক ম্যাশজক জাড়ন পালায় দকমন কড়র?

আয় দতা দেশখ মামড়ো দতাড়ক আোে মাশর ধড়র।

তুই শক ওড়ের নাড়ের গুরু পালাস দকন েুড়ে

ঘুমো রাজার নষ্ট কশরস সবাই শমড়ল জুড়ে!

রাজপ্রাসাড়ের দসানাোনা মড়ু্া ভুশর ভুশর

অন্ধকাড়র হীড়র মাশনক দতারাই কশরস চুশর?

দেড়ির োকা হজম কড়র পালাস েূড়রর দেড়ি,

প্রজার দপড়ে ভাত দজাড়ে না সবাই বড়ল এড়স।

দকমন কড়র ঢুশকস দতারা রাজার খাজাশচিড়ত

চুশরর োকা ধরড়ল এবার হড়বই দেরত শেড়ত।

ভূড়তর রাজার শবকে হাশস তখন দস কী দজাড়র,

মামড়ো বড়ল কী-ই বা জাশনস, িাশকস ঘুড়মর দঘাড়র।

রাজা রাশনর জন্য দতাড়ের দেড়ির ভাঁোর োঁকা

কারণ রাজা শনড়জই পাচার কড়রন প্রজার োকা।

আমরা চুশর করড়ত জাশন দু’শপস ইশলি ভাজা,

ভূতগুড়লাড়ক দচার বাশনড়য় পার পাড়ব না রাজা।

স্বপ্ন দেশখ

সজল ি্যাম

এই হাড়ত সযূ্জ শনলাম, প্রখর দরাড়ের দতজ,

দতামার মুড়�ায় নেী শেলাম; িীতল হড়ব দেি।

এই হাড়ত নাও বই খাতা, দচতন বাশতর আড়লা,

মড়নর রড়ঙ আঁড়কা আকাি; ফুড়লর দমলায় চড়লা।

এই হাড়ত দনৌকা বাওয়া; উজান পড়ি চলা,

দতামায় শেলাম োমাল পরান; খুশির শকড়িার দবলা।

এই হাড়ত দপৌষাশল ধান; দসানার বরণ রঙ,

দতামার মড়ন বাউল হাওয়া, দসড়জড়ো তাই সঙ।

ফুড়ল েড়ল দমড়�া পড়ি জীবন দখাঁজার পালা,

দতামা য় ডাড়ক কড়পাতাক্ষ দমঘবশৃষ্টর দখলা।

এই হাড়ত পাহাে চূো শবপ্লবী অশভযান,

দতামায় শেলাম দ্াহ জীবন; স্বাধীনতার গান।

এই দচাড়খ স্বপ্ন দেশখ রাড়তর তারাগুশল,

দতামায় শেলাম বনড়জ্যাৎস্া; ডাড়ক কণ্জফুশল।

এই হাড়তড়ত েুঁড়য় িাশক জন্মভূশমর মাশে,

দতামায় শেলাম দভাড়রর আড়লা, শহড়মল িীতল পাশে।

স্বাধীনতার পঁচাত্তড়র লশুক ড়য় দরড়খ মড়নর েহন জ্ালা,

দতামায় শেলাম প্রাড়ণর দোঁয়া সাশজড়য় বণ্জমালা।

ধড়রা বই

শজয়াে আলী

তুশম যাড়ব কত েূর

দোে শহরাপুর?

দহঁড়েই দতা যাওয়া যায়

কী এমন েূর!

আশম চশে সাইড়কল

খুব েূড়র েূড়র

বই হাড়ত ঘুশর শেশর

নরম দরােদুড়র।

বই পড়ে জ্ান বাড়ে

বশল জড়ন জড়ন

এ কিা ক’জন আর

দনয় মড়ন প্রাড়ণ।

আশমও নাড়োে খুব

বশল বার বার

বই পড়ে খুড়ল যাড়ব

দচতনা সবার।
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সিংহপাড়া

সিদ্ার্থ  সিংহ

িাত তলা না, চার তলা না, এক তলা

ককারায় বসি িাসেন সতসন তাঁর গলা

বলব আসি ককিন কসর?

ককিন কসর? ককিন কসর?

এিনই তাঁর গলার দাপট

সিল কতাসল িব ঘরসদাসর।

তবু, কেটুক হাওয়ায় কেসি িসি্থ ক�াসক

কিটাই কাসনর পদ্থা জুসড় কপসরক ক�াসক

বাঁচসত কতা তাই বাসলশ সিঁসড়

কতাশক সিঁসড়, কলপও সিঁসড়

িুস�া িুস�া তুসলা সনসয় কস্্থ গঁসজ

আর কী আসি হাতসে হাতসে তাও কতা 

িঁুসজ।

বলব আসি ককিন কসর?

ককিন কসর? ককিন কসর?

একলা কতা নই, আিার িসতা সিংহপাো

িকাল িসধে িাসছে করাজই এিন তাো!

অঙ্কন

িনীষ কদব

বসদি জীবন গান

কৃষ্া বিু

স্কুলগ  কলা িব িুসলই দাও, বসদি রাকব না!

বধেরুা িব দূসর দসূর কাসিই ডাকব না?

স্কুল সক শুেুই পোসশানা? বধেু িঙ্গ নয়?

বধেরুা ককউ কাসি কনই কগা, পাসছে ককন েয়?

স্কুল িুলসল বাইসর োসবা, িুক্ত হাওয়ায় নাচব!

বধে ুকিসে কীোসব কে আর কতসদন বাঁচব?

ি্াসরর সকিু বকুসন কতা োসলাই লাসগ িুব,

একলা একলা সনরালা জল, সদসছে দারু্ ডুব!

বধে ুিাো জীবনটা কতা বাঁচা হল দায়,

বধে ুিাো ইস্কুল িাো প্া্ কসর ‘হায় হায়’,

বাইসর োসবা বধেু   পাসবা, বসদি রাকব না,

বধে ুিাো জীবন অচল কিাসটই বাঁচব না,

দরজা কিাসলা, বাইসর োসবা, বধেুরা িব ডাসক

বধেুসদরই িুঁসজ িরসি এসক ওসক তাসক!

কিই পর চাই

অপূব্থ কুিার কুণ্ডু
তিন িধে্া, পরঘাট িব চাসঁদর আসলায় �াকা,

এিন িিসয় োয় কী কিসনা একা ঘসর বসি রাকা?

কদসি কচাি কিসল আসলা-েরা পর, জানালার কাসি বসি,

পর কেন স�ক কশানাসছে গান কবহাসগ ও িালসকাসশ!

দূসর কী ককারাও কবলফুলগসলা কিসলসি পাপসে তার,

তারই িুগধে বাতাসি-বাতাসি কেসি আসি বারবার।

এ পর আিার িুব কচনা তবু, ককন কে নতুন লাসগ,

এিন কসর কতা কদসিসন এপর আর কক্ষসনা আসগ।

োসবা কী বাইসর, োবসত-োবসত দােঁাই পসরর কাসি,

কডসক বসল, পর সনসয় োসব তুসি, কেিাসন স্বপ্ন আসি।

কেিাসন িবাই হাসত হাত করসি আনসদি গায় গান,

কে গাসন িসনর িসলনতা কনই, িুসি কদয় অসেিান।

কশাসনা পর, আসি চলসত-চলসত িূসে্থর স�কানাটা,

িুস�ায় পাসবা কী? কে পসর চলসত সবঁেসব না পাসয় কাঁটা।

কজ্াৎস্ায় �াকা পর জাসন শুেু দু  কটা কচাসি োসলা লাসগ,

কিই পর চাই, আঁোর িসরসয় কেিাসন িূে্থ জাসগ!

োনুিসতর কিল

অনন্া বসদি্াপাে্ায়
স্বপ্ন কদিার রাতগসলা আর কনই

ঘসুির কদসশ পরীর ডানা কনই

সদসছে উোল কিঘ কপসরসয় চাঁসদ

রাসতর প্াঁচা জসেসয় আ  কলা-ফাঁসদ

োিসি আসলায় গঞ্জ শহর গ্াি

আেঁার িুঁসজ ভূতগসলা হয়রান

রূপকরা চুপ সনঝুি ঘসরর ককাস্

শুকিাসরসদর গল্পকরা কশাসন

রাক্ষসিরা এিন িদ্মসবসশ

ডাসলিকুিার চম্াবতীর কদসশ

কিলসি জাদু োনুিসতর কিলা

করাবট িুসশ সদন ফুরাসনার কবলা

িুসে্ তারা চাঁসদর িহল্াসত

ঘুসির পালা কেই কনসিসি রাসত

িুস�ার সেতর প্া্ কোিরা শুসয়

উ�সি কজসগ সজয়ন কাস� িুঁসয়।
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চির�
সুদাস                                     েলাকিট

পিরেতাষ                      সাইেকল আেরাহী

উদাস                                         রিব

রেমন                                      পুিলশ

শানু                                     নীলরতন

দুই েদাকােনর কেয়কজন খে�র ও রা�ার েলাকজন

(মে�র আপ েলফেট একটা চা-েতেলভাজার েদাকান। খেড়র 

চাল। সামেন বাঁশ বাখািরর বসার জায়গা। িমড েস�ার ে�েজ 

একটা গাছ। তার সামেন একটা েগাল বসার েবদী। আপ রাইেট 

একটা সাইেকল সারাই ও জমা রাখার েদাকান। তার সামেন 

রাখা একটা গামলা, দু’-একটা টুল। ডাউন ে�জ যাতায়ােতর 

পথ, বাঁ’িদক েফিরঘােটর িদক ও ডানিদক বসিতর িদক। পােয় 

েহঁেট বা সাইেকেল কের মােঝ মােঝ েসখান   িদেয় েলাকজন 

চলাচল কের। সাইে�ারামা’র ছায়া ছায়া একটা ি�জ েদখা যায়।)

দৃশয্ - ১

(নাটক শুরুর সময় েভার। মে� হালকা নীল আেলা। সুদাস 

চােয়র েদাকানটা েথেক েবিরেয় আেস। ১০-১২ বছর বয়েসর 

েছেল, খািল গা, হাফপয্া� পরা, হাই তুেল চুপচাপ বেস 

বাঁেশর মাচায়। হােত তার বাঁিশ। একটু পের উেঠ আপে�েজ 

সাইে�ারামা’র সামেন দাঁড়ায়। তােক ছায়ার মেতা েদখায়। েস 

বাঁিশ বাজাে�। সাইেকল েদাকােনর িভতর েথেক পিরেতাষ 

েবিরেয় আেস। সমবয়িস, �ায় একই েপাশাক। সুদােসর পােশ 

দাঁড়ায়। হঠাৎ বাঁিশ থােম)

সুদাস: ইস কী েরাগা হেয় েগেছ েদখ নদীটা। এর জনয্ দায়ী 

েতা ঐ ি�জটা।

পিরেতাষ: আমার কােছ যিদ েবামা থাকত, উিড়েয় িদতাম 

ওটােক। তাহেল আর আমােদর এ জায়গাটা েছেড় িচরিদেনর 

মেতা চেল েযেত হেতা না।

সুদাস: ি�জ না হেল নদীটারও েকানও ক� হেতা না। যখন 

এখােন �থম এেসিছলাম তখন কম েতজী িছল নদীটা। বষর্ার 

পুনবর্াসন

ড. তা প স   দা স

নাটক

সময় েতা কথাই েনই। ঝড়বৃি�েত েখয়া পার হওয়া এক দুঃসাধয্ 

বয্াপার িছল।

(দু’জেন সাইেকল েদাকােনর সামেন টুল িনেয় েবদীেত 

বেস।)

পিরেতাষ: �থম �থম েতা কংি�েটর িপলারগুেলা বার 

বার েভেঙ েফেল িদেয়িছল নদীটা।

সুদাস: েছাট হেল িক হেব, িকছুেতই শাসন মানেত চায়িন 

নদী।

পিরেতাষ: িঠকাদারও েচার িছল। িসেমে�র বদেল ে�ফ 

মািট।

সুদাস: িপলার েভেঙ েগেল খুব মজা হেতা আমার।

পিরেতাষ: আমারও। আিম েতা �ল পািলেয় ঘােট িগেয় 

রগড় েদখতাম। এমএলএ গািল িদে� ইি�িনয়ারেক, ইি�িনয়ার 

গািল িদে� িঠকাদারেক, িঠকাদার গািল িদে� মজুরেক। িক 

েকেলা!

সুদাস: িক� এবার েতা িপলার ভাঙেব বেল মেন হয় না।

পিরেতাষ: েসটাই েতা। এবার নািক েসয়ানা ইি�িনয়ার 

এেসেছ। রিবদা বলিছল েস নািক িনেজ দাঁিড়েয় েথেক সব 

েদেখ। আের েতােদর েদাকােন দুধ িনেত আেস রেমন, ও েতা 

ঐ ইি�িনয়ােরর চাকর।

সুদাস: না যাই, অেনক কাজ পেড় আেছ, দাদা রাগ করেব।

পিরেতাষ: েতার দাদাটা িক� েতােক েহিভ খাটায়। তেব 

একটা ভােলা আমার বাবার মেতা �েল পাঠায় না।

সুদাস: খাটেত হেব না! যখন নদীর দু’পােশ বাসগুেলা 

আেস আর েলাক ঢােল। চারেট েনৗকা েখয়া পারপার কের। 

তখন দু’জেন িহমিশম েখেয় যাই খে�র সামলােত। েদাকানটা 

িক শুধু দাদার নািক, আমার না?

পিরেতাষ: িবেয় হেল েদখিব এই দাদাই েতােক ভািগেয় 

েদেব, েদাকান না েঘচু েদেব।

অ�ন

েদবনাথ ন�ী
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উদাস: (েনপেথয্) সুদাস —

সুদাস: এই ের। (আেলা েনেভ)

দুশয্ - ২

(আেলায় পালটায়। ভােলা েরা�ুর এখন। চােয়র েদাকােন 

সুদােসর দাদা যুবক উদাস উনুেন চা গরম করেছ। সাইেকেলর 

েদাকােন পিরেতাষ একটা সাইেকেল হাওয়া পা� করেছ। 

ডানিদেকর �থম উইংস িদেয় েঢােক রেমন, ১৫-১৬ বছেরর 

চাকর, পরেন হাফ শাটর্ ও হাফ পয্া�, পােয় চিট। হােত দুেধর 

কয্ান। সে� শানু, সুদােসর বয়িস, েবশ ভােলা েদখেত। দািম 

জামা-পয্া�, েকডস।)

রেমন: সুদাস, সুদাস, কইের, দুধটা েদ।

উদাস: েবােসা রেমন। সুদাস এই উনুনটা ধিরেয় চাপাকল 

েথেক জল আনেত েগেছ। এেস পড়ল বেল।

রেমন: না না, তাড়া েনই। আিম েতা আজ বরং একটু 

আেগই এলাম। শানুদাদা েগারু েদায়ােনা েদখেব, তাই িনেয় 

এলাম। বাবুর েছেল।

উদাস: বেসা দাদা বেসা।

শানু: আপিন আমায় দাদা বলেছন েকন? আপিন েতা 

আমার েথেক অেনক বড়।

উদাস: ওটা আমার অেভয্স।

শানু: খারাপ অভয্াস। রেমেনরও আেছ।

উদাস:   (হােস) চা খােবন?

শানু: আিম চাই খাই না।

রেমন: আিম খাব। েতামার চােয়র জবাব েনই।

উদাস: এেসা। (চা েদয়)

ঐ েতা সুদাস এেস েগেছ।

(সুদাস বাঁিদেকর �থম উইংস িদেয় েঢােক। গােয় এখন 

জামা, হােত জেলর বালিত। শানু এ  িগেয় যায়।)

শানু: তুিম সুদাস? েতামার কথা রেমেনর কােছ অেনক 

শুেনিছ।

(সুদাস হাঁ কের দাঁিড়েয় শানুেক েদেখ)

রেমন: হাঁ কের েদখিছস িক? বাবুর েছেল। ঝট কের দুধটা 

দুেয় েদ।

(সুদাস ল�া েপেয় তাড়াতািড় বালিতটা েদাকােনর সামেন 

েরেখ েদাকােনর িভতর ঢুেক যায়।)

(গলা তুেল) েতার দুধ েদায়া েদখেব বেল সকােলর পড়া   

েফেল চেল এেসেছ।

(সুদাস একটা েছাট বালিত ও েছাট দিড় িনেয় েবিরেয় এেস 

েদাকােনর িপছেন থাডর্ উইংস িদেয় েবিরেয় যায়। শানু েদৗেড় 

আপে�েজ িগেয় থাডর্ উইংেসর িদেক তািকেয় দাঁড়ায়।)

শানু: ওমা, এইটুকু েছেল, সিতয্ সিতয্ দুধ দুইেব নািক!

রেমন: চােয়র ভাঁড় হােত শানুর িপছেন দাঁড়ায়। তে�? 

িক বেলিছলাম?

শানু: বাছুরটােক েছেড় িদেয় দুধ েখেত িদে� েকন?

রেমন: তেব না বাঁেট দুধ আসেব। এইবার েদখ গাইটার 

িপছেনর পােয় দিড় েবঁেধ বাছুরটােক েকমন সিরেয় িদে�।

শানু: হাঁটুর ফাঁেক বালিত িনেয় বেস পড়ল! েগারুটা মারেব 

না?

উদাস: নাঃ ওইেতা েরাজ দুধ েদায় েগা শানুদা, েহঃ 

েখাকাবাবু।

রেমন: খুব কােজর েছেল। িদনরাত কাজ কেরই চেলেছ, 

মুেখ রা   িট েনই।

দাদা: কাজ না করেল চলেব! খাওয়ােবা িক? এইটুকু 

েদাকানই েতা ভরসা। তাও েতা শুনিছ ি�জ হেয় েগেল েদাকােন 

আর খে�র আসেব না, তখনেতা না েখেয় মরেত হেব।

(ইিতমেধয্ সাইেকল েদাকােন সাইেকেল হাওয়া ভের এক  িট 

েলাক বাঁিদক িদেয় েবিরেয় যায়। ডানিদক িদেয় অপর একজন 

�া ময্ েলাক ঢুেক চােয়র েদাকােন আেস।)

েলাকিট: িক েগা উদাস, েতামােদর েফির ক�ুর?

উদাস: এই এল বেল। আপিন বসুন চা খান।

েলাকিট: তা েতা খাওয়ােব। ঝপ কের দাম করেল পাঁচ 

টাকা। ওইটুকু ভাঁড়, গলাও েভেজ না।

উদাস: িক করেবা বলুন, েদখেছন েতা িজিনসপে�র দাম 

েকমন েবেড়ই চেলেছ।

েলাকিট: তা যা বেলছ, আমােদর মেতা গিরব-গুবেরা 

আর বাঁচেব না। (চা েনয়। পিরেতাষ এেস ইিতমেধয্ শানুেক 

েদখিছল। ওর বাবা হােত একটা সাইেকেলর িটউব িনেয়/ 

নীলরতন ডানিদেকর থাডর্ উইংস িদেয় েঢােক)

নীলরতন: পিরেতাষ।

(পিরেতাষ েদৗেড় বাবার কােছ চেল আেস। বাবা কান 

ধের।)

নীলরতন: ওখােন দাঁিড়েয় িক সং েদখিছস?

(কান েছেড়) িটউবটা তখন েদখেত বললাম না।

(িটউবটা েদয়। পিরেতাষ েদাকােনর সামেন রাখা একটা 

গামলায় িটউবটা চুিবেয় চুিবেয় েদখেত থােক। সুদাস বালিত ও 

দিড় হােত েবিরেয় আেস। বালিতটােক দাদােক েদয়।

উদাস: কই   েগা রেমন, দুেধর পা�রটা দাও।

(রেমন পা�টা েদয়, উদাস েমেপ তােত দুধ ঢােল) নাও।

রেমন: দুধ েদায়ােনা েদখেল েতা, এবার চেলা। আমার 

আবার রােজয্র কাজ পেড় আেছ।

শানু: (সুদাসেক) আমার নাম েশৗনক। তুিম আমায় শানু 

বেলই ডাকেব।

সুদাস: আবার আসেব েতা।

শানু: েদিখ, সকােল এেল পড়ার �িত হয় েতা। মােক বেল 

েদখেবা। যাই।

(সুদাস মাথা নােড়। ওরা ডানিদক িদেয় চেল যায়। সুদাস 

দাঁিড়েয় থােক। পিরেতাষ এেস সুদােসর পােশ দাঁড়ায়।)

পিরেতাষ: েহিভ ডাঁট।

(আেলা েনেভ)

শা গ ৩৩
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দৃশয্ - ৩

(আেলা পালটায়। �াড আেলায় জায়গাটা এখন জমজমাট। 

সাইেকল আর চা দুেটা েদাকােনর সামেনই েলাকজন। শানু আর 

সুদাস েবদীেত বেস। শানুর পরেন �েলর েপাশাক। শানু বই-

খাতা েদখাে�।)

শানু: এই দয্ােখা। অ� খাতায় সয্ার গুড িলেখ িদেয়েছন। 

‘গুড’ মােন বুঝেল েতা।

(সুদাস ‘না’ সূচক মাথা নােড়।)

গুড মােন ভাল। দয্ােখা, সবকটা অ� িঠক হেয়েছ।

(সুদাস গবর্েবাধ কের।)

আঁকার খাতাটা দয্ােখা।

(েবদীর আেলা কেম। সাইেকল েদাকােনর আেলা বােড়। 

েদাকােন একজন সাইেকল আেরাহী পিরেতাষেক িজ�াসা 

কের।)

আেরাহী: িপছেনর চাকায় হাওয়া েমেরিছস?

পিরেতাষ: মারলাম েতা, েদখেত েপেলন না?

আেরাহী: (চাকায় হাত িদেয়) ধুৎ, এেতা ঢয্াপ ঢয্াপ করেছ।

পিরেতাষ: পাঁচটা পুলিটস মারা চাকা ঢয্াপ ঢয্াপ করেব 

না েতা িক দপ দপ করেব। আনেতন নতুন হারিকউিলস েতা 

েদিখেয় িদতাম।

আেরাহী: চুপ কর, েবিশ বিকস না।

পিরেতাষ: আপিনই েতা বকাে�ন। টাক পেড় যাওয়া 

সাইেকল এেন বলেছন, কলপ কের দাও।

(সাইেকল আেরাহী পিরেতাষেক একটা চড় মাের।)

মারেলন েকন!

(সাইেকল আেরাহী উ�র না িদেয় সাইেকল িনেয় বাঁিদক 

িদেয় েবিরেয় যায়। পিরেতাষ সামেন আেস।)

ও, বড় বেল সাত খুন মাফ না! আিম বড় হই, তারপর 

শালা েতার হাওয়া খুেল েদব।

(েবদীর আেলা বােড়। দু’জেন পিরেতােষর িদেক তাকায়।)

সুদাস: (তাড়াতািড় পাতা ওলটায়) এই সব আঁকা েতামার?

(পিরেতাষ সাইেকল েদাকােন িফের যায়। েদাকােনর আেলা 

কেম।)

শানু: সব।

সুদাস: এটা?

শানু: এটাও আমার আঁকা। এটাই েতা েসই ি�জ েযটা 

এখােন হে�। পুেরাটা হেয় েগেল এরকমই েদখােব। আমার 

বাবা িডজাইন কেরেছ। সু�র না?

সুদাস: ি�জটা েভেঙ যােব।

শানু: েকন?

সুদাস: আেগ যতবার কাজ হেয়েছ ততবার েভেঙ েগেছ।

শানু: আেগর িপলারগুেলার নকশায় �িট িছল। কােজও 

ফাঁিক িছল। বাবা তাই এবার িনেজ দাঁিড়েয় েথেক সব িকছু 

করােত চায়। েসজনয্ই েতা যতিদন ি�জ েশষ না হয় কলকাতা 

েছেড় স�াইেক এখােন থাকেত হেব।

সুদাস: নদীটা খুব েতিজ। এবারও িপলার েভেঙ যােব।

শানু: কখেনা না। েদেখ িনও আমার বাবা িজতেবই। 

েকালাঘােটর অতবড় ি�েজর নকশা েতা আমার বাবার করা।

সুদাস: দাদা বেল, ি�জ হেয় েগেল এখােন েকানও েখয়া 

থাকেব না। বাস যাবার অতবড় জায়গাটাও থাকেব না। সব বাস 

ি�জ িদেয় েসাজা চেল যােব।

শানু: যােবই েতা।

সুদাস: তখন আমােদর েদাকােন েকউ চা-েতেলভাজা েখেত 

আসেব না।

শানু: তুিম শুধু �াথর্পেরর মেতা িনেজর কথাটাই ভাবেছা। 

ি�জ হেয় েগেল কত েলােকর যাতায়ােতর কত সুিবধা হেব 

েদেখা।

(সুদাস মাথা িনচু কের চুপ কের থােক। সাইেকেলর 

েদাকােন আেলা েজারােলা হয়। ডানিদেকর উইংস িদেয় 

সাইেকল টানেত টানেত রিব েঢােক।

রিব: এঃ েফিরটা েবিরেয় েগল! পিরেতাষ েদখেতা, েচনটা 

বারবার পেড় যাে�।

পিরেতাষ: (িনচু হেয় েচনটা েদেখ) হেয় যােব। তুিম চােয়র 

েদাকােন জে�শ কের বেস একটা চা খাও, আিম েতামার 

সাইেকল প�ীরাজ কের িদি�।

রিব: পেরর েফির িমস করাস না েসানা।

পিরেতাষ: ভরসা কেরই েদখ না রিবদা।

(পিরেতাষ সাইেকল িনেয় বয্� হয়। তার আেলা কেম। রিব 

চােয়র েদাকােন যায়। েসখােন আেলা বােড়।)

রিব: একটা চা দাও েদিখ।

(উদাস চা েদয়। রিব চা িনেয় িপছেনর িদেক তাকায়।)

ি�জটা েয কেব েশষ হেব েক জােন।

উদাস: ি�জ পার হেতও পয়সা লাগেব!

রিব: লাগেব না, মাগনায় ি�জ হয়? আমােদর েথেক েটাল 

টয্া� িনেয় সরকার ি�েজর খরচ তুলেব।

উদাস: তাহেল আর সুিবেধ হেলা িকেস!
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রিব: েকন! সময় েতা বাঁচেব। এই েয েফিরর জনয্ েলােক 

হািপেতয্শ কের বেস আেছ, তখন আর তা হেব না। হুশ কের 

ি�েজর উপর িদেয় সটান চেল যােব।

(বাঁিদক িদেয় পুিলশ েঢােক।)

পুিলশ: এ সুদাস, একটা ডবল চা েদ, আেগর িদেনর 

মেতা, েবিশ দুধ িদেয়।

উদাস: আিম সুদাস নই সয্ার, উদাস।

পুিলশ: এই েকেলা কেরেছ। বাবা-মা আর নাম খুঁেজ েপল 

না, গুিলেয় েদবার জনয্ সুদাস-উদাস।

উদাস: আেগর িদেনর পয়সাটা িক� পাইিন সয্ার।

পুিলশ: ও, হয্াঁ, েসিদন খুচেরা িছল না।

উদাস: আেগরও একটা পাওনা আেছ সয্ার।

পুিলশ: মােন!

উদাস: ঐ েয সয্ার, েযিদন দু’জন জেল পেড় িগেয়িছল—

পুিলশ: আই শাবাশ, েতার েতা েহি� েমমাির।

রিব: হেব না েকন বলুন, ঐ কেরই েতা ওর েপট চালােত 

হয়।

পুিলশ: এই েকের— (ঘুের েদেখ) ও েসই সে�াহারার 

সািথ!

(উদাস একা বড় �ােস চা েদয়। চা েখেত েখেত) েদেখা 

চাঁদু, েসই জমানা িক� আর েনই। এমন কলকািঠ েনেড় েদব 

না, একিদন সকােল উেঠ জানেব েতামার আধার কাডর্, েরশন 

কাডর্, পয্ান কাডর্ সব ভুেয়া! তুিম এেদেশর েকউ না।

দু’জেন: অয্াঁ!

পুিলশ: হয্াঁ। এবার েথেক পুিলেশর সে� একটু েমেপ কথা 

বলেব। এঃ, চােয় িচিন কম িদেয়িছস না িক ের?

উদাস: না েতা!

পুিলশ: েকমন েযন েব�াদ লাগেলা।

(পুেরা চাটা েখেয় খািল �াসটা নািমেয় রােখ। তারপর 

সাইেকেলর েদাকােনর িদেক যায়। চােয়র েদাকােনর আেলা 

কেম, সাইেকেলর েদাকােন বােড়।)

এই নীলরতন!

(েদাকােনর িভতর েথেক পিরেতােষর বাবা নীলরতন �ত 

েবিরেয় আেস।)

নীলরতন: সয্ার!

পুিলশ: আজকােলর মেধয্ একবার বািড়েত আিসস েতা।

নীলরতন: েকন সয্ার?

পুিলশ: আমার েছেলর িতন চাকার সাইেকেলর টায়ারটা 

খ�র েছেল খুঁেট খুঁেট েখাবলা কের িদেয়েছ। ওটা িক করা 

যায় েদিখস।

নীলরতন: িক� সয্ার ঐ সাইেকেলর টায়ার েতা আমার 

কােছ —

পুিলশ: েনই, েসটা জািন। পালটােত েতা বলিছ না। গয্ািটস 

েমের িক করা যায় েদখিব।

(েমাবাইল বােজ, পুিলশ ধের।)

হয্াঁ বল। ...েকস িক ের ছ’জন! েছাটেলাকেদর পেকেট 

ের� েনই, এিদেক ফুিতর্র �াণ গেড়র মাঠ। ... হয্াঁ েতা পুিলশ 

কী করেব! পুিলশ স�ায় িবষমদ েখেত বেলিছল?... েশান, 

েযগুেলা খািব খাে� আর েযগুেলা মািট িনেয়েছ, সবকটােক 

সদর হাসপাতােল পািঠেয় েদ... অয্াঁ, এমএলএ এেস েগেছ 

— শালা, এরা পুিলেশর আেগ খবর পায় িক কের!... হয্াঁ, 

আমােক েতা খঁুজেবই ... িন  েজেক েতা চাকির কের েখেত 

হয় না, তাই ভােব পুিলশ সবসময় থানার েগেট লািঠ হােত 

দাঁিড়েয় থাকেব ... বল যাি� এ�িন।... শালা লাে�র 

বােরাটা বাজেলা।

(ইিতমেধয্ কেয়কজন পুিলেশর কােছ এেস দাঁিড়েয়েছ। 

েমাবাইল েরেখ েসিদেক নজর পেড়।)

েতারা এখােন িক করিছস ের! শালা লাইভ িটিভ েদখিছস! 

(েলাকজন সের যায়। পুিলশ ডান িদক   িদেয় �ত েবিরেয় যায়। 

সাইেকেলর েদাকােনর আেলা কেম। েবদীেত আেলা বােড়।)

শানু: রাগ করেল?

(সুদাস না-সূচক মাথা নােড়।)

েতামরা তখন অনয্ েকাথাও আবার েদাকান খুলেব।

সুদাস: েছাটেবলায় একটা েছা� নদীর ধাের আমােদর �াম 

িছল।

শানু: আ�া! িক নদী?

সুদাস: মেন েনই। তেব আমােদর জিম িছল। বাবা-কাকা 

চাষ করত। আর আমােদর কুঁেড়ঘরটা িছল আম-কাঁঠােল েঘরা 

বাগােনর মেধয্।

শানু: দারুণ বয্াপার। তারপর?

সুদাস: তারপর েসখান েথেক আমা  েদর চেল েযেত হেলা।

শানু: েকন?

সুদাস: ওখােন িক একটা বড় কারখানা হেব। গাঁেয়র 

মাত�রেদর সে� বাইেরর েলাকেদর েবেধ েগল ধু�ুমার লড়াই। 

পুিলশ এল, গুিল-েগালা ছুটল।

শানু: েস কী!

সুদাস: গাঁেয়র িনরীহ মানুষ তােদর সে� পারেব েকন, মারা 

পড়ল তারা। মারা পড়ল আমার মা-বাবা-কাকা।

শানু: কৃিষ�ধান আমােদর েদশ। িশ� িনেয় না েভেব, কৃিষ 

বয্ব�া আধুিনক করেল ভােলা হেব।

সুদাস: তারপর দাদা আমায় িনেয় পািলেয় এল এখােন। 

উঠল দূর স�েকর্র এক িপিসর বািড়েত। ওেদর েচ�ােতই এই 

েদাকান। এবার ি�জ হেয় েগেল এটাও যােব।

(পিরেতাষ কখন েযন একটা েলাহাকাটা করাত হােত ওেদর 

পােশ এেস দাঁিড়েয়েছ।)

পিরেতাষ: যােব না। রােতর েবলা করাত িদেয় ওই 

িপলােরর রড েকেট েদব আিম।

শানু: িক সবর্নাশ!
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(আেলা েনেভ।)

দৃশয্ - ৪

(রাত। মে� নীল আেলা। বাঁিদক িদেয় পুিলশ েঢােক। িপছন 

িপছন সাইেকল িনেয় রিব ও েশেষ পিরেতাষ।)

পুিলশ: নীলরতন, এ নীলরতন! শালা ঘের ি�িমনাল 

পুেষ েকমন আরােম ঘুমাে� েদখ। নীলরতন, আ েব এ 

নীলরতন!

(নীলরতন েচাখ কচলােত কচলােত সাইেকেলর েদাকােনর 

িভতর েথেক েবিরেয় আেস। ওিদেক চােয়র েদাকােনর িভতর 

েথেক �থেম সুদাস   ও পের উদাস েবিরেয় আেস।)

নীলরতন: সয্ার! আপিন, এত রােত!

পুিলশ: (েভিঙেয়) এত রােত! শালা নাক েডেক 

ঘুমাি�স! আর েছেল েয েরাজ েবিরেয় পড়েছ অপােরশেন 

েটর পাস না?

নীলরতন: িক হেয়েছ সয্ার? িক কেরেছ পিরেতাষ?

পুিলশ: িক করেত বািক েরেখেছ! েতার ি�িমনাল 

েছেল করাত িদেয় ি�েজর রড কাটিছল।

(সুদাস এিগেয় আেস।)

েরাজই অপােরশন চালায়, আজ ধরা পেড় েগেছ। শালা 

পাঁচ-দশ েকিজ রড েরাজ   িবি� করেল কম ইনকাম!

নীলরতন: পিরেতাষ কেরেছ!

পুিলশ: নয্াকা, রড িবি�র টাকা েরাজ ঘের ঢুকেছ 

আর তুই জািনস না!

সুদাস: না না, রড িবি�র জনয্ নয়, ও হয়েতা রড 

কাটিছল—

পুিলশ: েচাপ! শালা সবকটা চুিরর ভাগ পায়।

(এবার উদাস এিগেয় আেস।)

রােত টহেল েবিরেয়িছলাম, ঘােটর এক মািঝ বলেলা 

ি�েজর কাছ েথেক িক একটা আওয়াজ আসেছ। িগেয় েদিখ, 

ওের শালা, খুেদ ি�িমনালটা মেনর সুেখ ি�েজর রড কাটেছ। 

কই েহ করাতটা েদখাও না।

(রিব একটা েলাহাকাটা করাত এিগেয় েদয়। পুিলশ 

নীলরতনেক েদয়।)

িক, এটা েতার না?

(নীলরতন হয্াঁ সূচক মাথা নােড়।)

বুঝিছস েতা েছেল িক িচজ! েভেবিছলাম থানায় িনেয় 

যাই। তাহেল েতা কাল েকাটর্ হেয় �ব আ�েম �ায়ী বয্ব�া 

হেয় েযত। েনহাত রিব এেস পড়ল, বলল এত েছাট েছেলেক 

েকস িদেল সিতয্ সিতয্ ি�িমনাল হেয় যােব। তাছাড়া আজ 

তুই আমার েছেলর সাইেকলটা সািরেয় িদেয় এিল, একটা 

কৃত�তাও েতা আেছ নািক! যাক েশান, েছেলেক েচােখ 

েচােখ রাখিব। েফর যিদ এমন েদিখ, তাহেল চড়-থা�ড় নয়, 

এেকবাের নদীর পাঁেক পঁুেত েফলেবা।

(পুিলশ ডানিদক িদেয় েবিরেয় যায়। নীলরতন একটা রড 

তুেল েছেলেক মারেত যায়। রিব বাধা েদয়।)

রিব: আের রতনদা, িক করেছা? েবচাির যেথ� মার 

েখেয়েছ। যাও েতা, ঘুমােত যাও।

নীলরতন: ঘুম! শয়তানটা আমায় িনি�ে� ঘুমােত েদেব! 

সব েতা হািরেয়িছ। জিম-িজ  েরত পিরবার-পিরজন। শুধু ওর 

মুখ েচেয় এত ক� সেয় েবঁেচ আিছ। দুিনয়ার েলাক ওর নােম 

নািলশ কের। েরাজ একটা না একটা খে�েরর সে� বদমাইিশ 

করেব।

রিব: িক� সাইেকল সারাইেয় ওর হােতর কাজ িক ভােলা 

বেলা! েলখাপড়া িশখেল হয়েতা বড় ইি�িনয়ার হেব। ওেক 

আবার �েল ভিতর্ কের দাও। একটু বড় হেল সব   িঠক হেয় 

যােব।

নীলরতন: এই �েল ওেক আর েনেব না। জােনাই েতা 

অে�র মা�ার েমেরিছল বেল তার জামায় েপাড়া েমািবল 

লািগেয় িদেয়িছল।

রিব: হয্াঁ েসটা অনয্ায় কেরিছল। িক� সয্ারই বা মারেবন 

েকন! না েমের, ভােলােবেস িক অ� েশখােনা যায় না? কই 

আমার েতা কাউেক মারেত হয় না।

নীলরতন: সবাই েতামার মেতা হেল েতা হেয়ই েযত।

রিব: এই েশান, েতারা দু’জন েরাজ সে�য্েবলা রবী�পি� 

ি� েকািচংেয় যাস। ওখােন আিম অ� করাই।

উদাস: তাহেল েতা খুব ভােলা হয়।

নীলরতন: অেনকটা দূর।

রিব: েছাটেদর কােছ এটা দূর হেলা! দু’জেন গ� করেত 

করেত চেল যােব। আর েফরার সময় েতা আিমই সে� থাকেবা।

সুদাস: আিম যােবা।

রিব: (উদাসেক) সুদাসেক েতা �েল ভিতর্ করেত পারেত।

উদাস: একা েদাকান সামলােবা িক কের!

রিব: েতামার েদাকান সামলােব বেল েছেলটা েলখাপড়া 
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িশখেব না! দুপুরেবলা �েল িমড েড িমল পােব। তাছাড়া �ল 

েথেক এখন বই-খাতা-জামা-পয্া� এমনিক সাইেকলও িদে�।

নীলরতন: সব ভাঙা সাইেকল। েরাজ আমার েদাকােন 

েকউ না েকউ িনেয় আেস সারাই করেত।

রিব: দূর, সব িক আর ভাঙা হয়! িকছু হয়েতা ভাঙা। 

আর েশােনা �ল শুধু েলখাপড়া েশখার জনয্ নয়, সামািজকতা 

েশখার জনয্ও খুব দরকার । মা  েন —

উদাস: তা তুিম েতা িবনা পয়সায় না পিড়েয়, �েল 

পড়ােত পারেত। এখন েতা শুিন মা�ারেদর অেনক মাইেন।

রিব: �েল চাকির পাওয়া অত েসাজা নয়। এখন একটা 

�াইমাির �েলর িটচােরর চাকিরর জনয্ িবশ লাখ টাকা ঘুষ 

িদেত হয়।

উদাস: বেলা িক!

রিব: হাই�ল হেল আরও েবিশ। আমরা চাষা পিরবার, 

জিম-জমা েবেচ েতা আর চাকির েজাগাড় করেত পাির না। 

যাকেগ অেনক রাত হেলা, এবার েতামরা শুেয় প  েড়া। 

আিমও যাই।

(উদাস চােয়র েদাকােনর িদেক যায়। সুদাস তার িপছু 

েনয়)

নীলরতন: (পিরেতাষ) চেল যায়।

(পিরেতাষ নেড় না। উদাস ও নীলরতন িভতের ঢুেক 

যায়। রিব ও উদাস দাঁিড়েয় যায়।)

রিব: িক ের, শুেত যা।

(পিরেতাষ মাথা িনচু কের দাঁিড়েয় থােক। সুদাস িগেয় 

তার হাত ধের। পিরেতাষ েজাের হাত সিরেয় েনয়। সুদাস 

িছটেক যায়।)

আের িক হেলা!

(রিব িগেয় পিরেতােষর মাথায় হাত রােখ। পিরেতাষ 

রিবেক জিড়েয় ধের হাউ হাউ কের েকঁেদ ওেঠ। রিব তার 

িপেঠ হাত েবালায়।)

খুব েলেগেছ নাের?

পিরেতাষ: আিম রড চুির করেত যাইিন রিবদা।

রিব: তাহেল!

সুদাস: ও িগেয়িছল ি�েজর রড েকেট ি�জটা েভেঙ 

িদেত।

রিব: পাগল েছেল। ওভােব রড েকেট আ� ি�জ ভাঙা 

যায়!

পিরেতাষ: ঐ ি�জ আমােদর লাগেব না।

সুদাস: ি�জ হেয় েগেল আমােদর েদাকান উেঠ যােব। 

আমােদর অনয্ েকাথাও চেল েযেত হেব।

রিব: হয্াঁ, উ�য়েনর উ�া�। আয় এখােন একটু েবাস।

(রিব দু’পােশ দু’জনেক িনেয় েবদীেত বেস।)

নদীর মেধয্ িপলার িদেয় এই েয ি�জ হে�, এেত নদীর 

খুব �িত হয়। িপলারগুেলা নদীর ে�াত ন� কের েদয়। 

তারপর ি�েজর দু’পােশ নদীেত মািট েফেল নদীখাত েছাট 

কের েদয়।

সুদাস: তাহেল ি�জ কের েকন?

রিব: ি�জ েতা করেতই হেব। যাতায়ােতর সুিবধা হয়, 

সময় বাঁেচ। ঝড়-বৃি�েত েখয়া পারাপার ব� থােক, ি�জ হেল 

েস সমসয্া েনই। তেব হাওড়া ি�েজর মেতা কয্াি�িলভার ি�জ 

হেল নদীর �িত হয় না। 

সুদাস: েসটা িক রকম?

রিব: কয্াি�িলভার ি�েজ িপলার হয় না, ি�জটা ঝুল�।

সুদাস: বাপের, পেড় যােব না!

রিব: দূর! একিদন েতােদর হাওড়া ি�জ েদিখেয় আনেবা।

সুদাস: সিতয্?

রিব: সিতয্?

সুদাস: িক� ি�জ হেয় েগেল েতা আমরা এখান েথেক 

চেল যােবা।

রিব: তার আেগই িনেয় যােবা।

সুদাস: এই ি�জটাও েতা এমন ঝুল� করেত পারেতা, 

তাহেল আর নদীটার ক� হেতা না।

রিব: ঝুল� ি�েজ মেন হয় অেনক খরচ। সকেলর কােছ 

লাভটাই আসল, পিরেবেশর িক �িত হেলা ভারী বেয়ই েগল! 

এই দয্াখ না কত নদীর মাঝখােন বাঁধ িদেয় ডয্াম, জলিবদুয্ৎ 

�ক� ৈতির হে�, আর নদীগুেলা মের যাে�।

সুদাস: এ িনেয় েকউ িকছু বেল না?

র  িব: সবই িমেল বলেল েতা কাজ হয়। েকরালার 

পালা�াড েজলায় কুি�পুঝা নদীর উপর একটা জলিবদুয্ৎ 

�ক� হি�ল। ফেল ঐ নদীর অববািহকায় সাইেল� ভয্ািল 

অরণয্ �ংস হেত বেসিছল। বহু মানুষ একেজাট হেয় েসটা 

ব� কের িদেয়েছ।

সুদাস: েবশ হেয়েছ।

রিব: এটা েকরালা বেলই হেয়েছ। ওখােন িশি�ত মানুষ 

আমােদর েদেশর মেধয্ সবেচেয় েবিশ। েলখাপড়া িশখেল তেব 

না মানুষ এসব বুঝেত পারেব। িক পিরেতাষ �েল আবার 

যািব েতা? (পিরেতাষ চুপ কের থােক।)

েতােদর েহডসয্ার ভােলা েলাক, বুিঝেয় বলেল কাজ হেব। 

সুদােসর দাদােক ময্ােনজ কের ওেকও ভিতর্ কের েদব। এখন 

িশ�ার অিধকার আইেন কাউেক �ল েফরােত পারেব না।

সুদাস: আিম যােবা। শানু যখন ওর �েলর কথা বেল, 

আমার খুব ল�া কের।

রিব: িক পিরেতাষ, চুপ কের থাকেল চলেব! দুই ব�ু 

একসে� �েল যািব, িমড-েড-িমল খািব —

পিরেতাষ: অখাদয্ খাওয়ায়।

রিব: তা েকন, হয়েতা বািড়র মেতা �াদ হয় না, িক� 

েপট েতা ভের। এেত বািড়র খরচও কেম।

পিরেতাষ: মা�াররা সব সময় আমােক মারার তাল 
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েখাঁেজ।

রিব: তুই পড়ােশানা কিরস না, �ােস েগালমাল 

কিরস, তারা েতা মারেবই। মন িদেয় পড়, েদখিব ওরাই 

েতােক ভালবাসেব। নাঃ, আর রাত কের না। যা, শুেয় 

পড়, আিম চললাম।

(রিব সাইেকল িনেয় ডানিদক িদেয় চেল যায়। 

পিরেতাষ বেস থােক। সুদাস বাঁিদেক উইংেসর কােছ 

আেস।)

সুদাস: নদীটা যিদ একটা িপলারও ভাঙেত পারেতা!

(পিরেতাষ সুদােসর িদেক তাকায়। আেলা েনেভ।)

দৃশয্ - ৫

(সময় িদন। সাইেকেলর েদাকানটা েনই। চােয়র েদাকােনর 

সামেনর মাচা েনই। সুদাস েবদীেত বেস।)

সুদাস: (গােয়র চাদর) আজ খুব েভাের ঘুম েভেঙ েগল। 

অভয্াসবশত ধড়মিড়েয় উঠেত যাি�লাম। হঠাৎ মেন পেড় 

েগল আজ েতা উনুন ধরােত হেব না, িকংবা দুধ দুইেত হেব 

না। তবু েবিশ�ণ িবছানায় শুেয় থাকেত পারলাম না। শানুর 

বাবাই িজতল। এইেতা গত রিববার ম�ী ি�জ উে�াধন করল। 

েবশ েলাক জেমিছল। সবাই বলেলা তােদর নািক অেনক 

সুিবধা হেলা। স�াইেকই েবশ খুিশ েদখােলা, সুখী েদখােলা। 

এই েসিদন ি�জ হেয়েছ আর এর মেধয্ই জায়গাটা েকমন 

িন�� িনঃঝুম হেয় েগেছ। দু’একটা ছাড়া সব েদাকানগুেলাই 

উেঠ েগেছ। উে�াধেনর সময় েনতারা বেলিছল ি�েজর জনয্ 

�িত�� সকলেকই পুনবর্াসন েদওয়া হেব। পুনবর্াসন না ছাই, 

পুনঃিনবর্াসন। আমােক অবশয্ েকউ ডােকিন, জানেত চায়িন 

আমার েকমন লাগেছ। এই জায়গাটা েছেড় ি�য় এই নদীটােক 

েছেড় আজ চেল েযেত হেব। েকয়াগিড়য়ায়। জায়গাটা েয 

েকমন হেব েক জােন। গত স�ােহ দাদা িগেয় সব িঠকঠাক 

কের এেসেছ। দাদা অবশয্ বেলেছ, জায়গাটা আমার ভােলা 

লাগেব, সমু� কােছই। িক� আিম জািন, এই ি�য় নদীটােক 

েছেড় িকছুেতই েসখােন ভােলা লাগেব না। েছাটেবলার 

হািরেয় েফলা নদীটােক খঁুেজ েপেয়িছলাম এখােন। একমা� 

ওর সে�ই কােজর অবসের �াণভের সুখদুঃেখর কথা 

বলেত পারতাম। (ডানিদক িদেয় শানু েঢােক)। তার গােয় 

েসােয়টার। হােত একটা পয্ােকট।)

শানু: সুদাস।

(এিগেয় আেস) মালপ� সব বাঁধা হেয় েগেছ?

(সুদাস ইিতবাচক ঘাড় নােড়)

আগামী স�ােহ আমরাও এখান েথেক কলকাতায় িফের 

যােবা? (সুদাস তাকায় শানুর িদেক)

বাবা বেলেছ, যাওয়ার অেগ দীঘায় িনেয় যােব। আর 

বাংলা-ওিডশার সীমানায় েকয়াগিড়য়া েতা দীঘা েথেক 

একটুখািন। েদেখা, আিম িঠক েতামার সে� েদখা কের 

আসব।

(সুদাস একটু হাসবার েচ�া করল।)

আর এইটা তুিম েরেখ দাও।

(শানু হােত পয্ােকটটা এিগেয় েদয়।)

সুদাস: এটা কী?

শানু: েসই নানা েদেশর পাহাড়-জ�েলর বইটা েয 

ছিবগুেলা েদখেত তুিম খুব ভােলাবােসা।

সুদাস: এটা েতা তুিমও খুব ভােলাবােস। আিম একবার 

েচেয়িছলাম, িক� িছঁেড় েফলেবা বেল দাওিন।

শানু: এটা েতামায় িদেয় িদলাম। যখন কােজর অবসের 

সমুে�র ধাের একা একা বেস থাকেব। আর এই ছিবগুেলা 

েদখেব তখন িন�য়ই আমার কথা েতামার মেন পড়েব।

সুদাস: একটু দাঁড়াও।

(সুদাস েদৗেড় েদাকােনর িভতর েঢােক। পর�েণই একটা 

বাঁিশ িনেয় েবিরেয় আেস। েসটা শানুর িদেক এিগেয় েদয়।)

শানু: ওমা, এইটা তুিম আমায় িদেয় েদেব! তুিম েয 

বলেত, যখন েতামার মন খারাপ কের তখন নদীর ঘােট বেস 

এই বাঁিশটা তুিম বাজাও।

সুদাস: বাঁিশ আর িক হেব। মেনর কথা কওয়ার মেতা 

নদীগুেলাই েয বার বার হািরেয় েফললাম।

(শানু সুদােসর হাতটা ধের। তার েচােখও জল।)

শানু: িঠক। আমােদর শহরগুেলা উপের বােড় না, 

চারপােশ শুধু ছড়ায়। আর িগেল েফেল �াম-েখত-নদী-

পাহাড়-আকাশ।

সুদাস: িক� নদীগুেলা হারােল েতা চলেব না।

শানু: না চলেব না। আমােদর সয্ার বেলন, ভারত 

নদীমাতৃক েদশ, নদী মােয়র মেতা দু’হাত উজাড় কের 

আমােদর শত স�দ িবিলেয় যাে�। আর েশােনা, এখােন 

েযমন �েল ভিতর্ হেয়িছেল, ওখােনও িক� েকানও �েল 

ভিতর্ হেব। (ি�েজর ওপর িদেয় ঝমঝম শ� তুেল একটা লির 

চেল যায়। পদর্া নােম।)

সমা�
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রা�ায় েবেরােল এখন দু’িদেক কাশফুেলর বেন 

হাওয়ার েঢউ েখেল যাওয়া। আকােশ সাদা েমেঘর ইতঃ�ত 

স�রণ। পেথ েবেরােল েচােখ পেড় রা�ার উপর ঝঁুেক পড়া 

িশউিলগাছ ভের আেছ ফুেল ফুেল। ধুেলার উপর, ঘােসর 

উপর িশউিলফুেলর ছড়াছিড়।

সদয্ পুেজা েশষ হেয় এখন হাওয়ায় িমি� েছাঁয়া। 

িব��রপুের এখন েশষ-শরেতর মেনারম পিরেবশ। পুেজার 

ছুিটেত এখােন েবড়ােত এেস বাবলার মনটা উড়ু–উড়ু।

তার এই �থম িব��রপুের আসা। কেয়কমাস আেগ বাবা 

বদিল হেয় এেসেছন এখােন। বাবলা পুেজার ছুিটেত েবড়ােত 

এেসেছ িদন পাঁেচক হেলা। এখনও িদন পেনেরা ছুিট বািক। 

ছুিটর খুিশয়াল অবকােশ েদদার আন� তার।

েছা� মফ�ল শহর। ইিতউিত ঘুের েবড়াে� আর 

আিব�ার করেছ িনসেগর্র এক একিট �গর্। কত রকেমর গাছ 

এখােন। আম-জাম-কাঁঠাল েতা আেছই, আেছ জলপাই-

জাম-জামরুল-েডওয়া। পেথর ধাের আচমকা ফুেট থােক 

কত েচনােচনা ফুেলর রািশ। চলেত চলেত েচােখ পেড় 

কত আকােরর িদিঘ। িদিঘগুেলার চারপােশ �হরীর মেতা 

েকাথাও শুধু তালগাছ, েকাথাও শুধু নারেকল গাছ, েকাথাও 

শুধু সুপাির গাছ। েকানও িদিঘর চারপােশ শুধু ঘন সবুজ 

গু�লতা।

শুধু এখােন েকানও নদী েনই।

বাবােক বলেত েহেস বলেলন, নদী একটা আেছ, তেব 

েতার ি�য় ইছামতীর মেতা গােয়গতের বড় নয়। েছা� িক� 

সু�র।

বাবলা জানেত চাইল, কী নাম নদীর?

—রূপবতী।

—বাহ, েবশ নাম। তারপেরই বায়না ধেরিছল, আমােক 

একিদন েদখােত িনেয় যােব?

—যািব েদখেত? অেনকটা দূের। গাঁেয়র পথ। েখায়া–ওঠা 

রা�া। এত পথ েহঁেট েযেত পারিবেন।

—তা হেল েতামার সাইেকেলর িপছেন উেঠ বসব।

বাবা থামেলন এক মুহূতর্, তারপর বলেলন, রা�াটা খুব 

খারাপ। েবশ ঝাঁকুিন হেব।

রাজবািড়
ত প ন   ব ে�য্া পা ধয্া য়

বড় গ�

—তা েহাক।

বাবার সরকাির চাকির �ােমর েদখভাল ও উ�য়েনর, 

�ায় েরাজ সকােলই সাইেকল িনেয় েবিরেয় যান, েফেরন 

অেনক েবলায়।

েসরকমই এক সকােল বলেলন, আজ আমার ওিদেকই 

একটা কাজ আেছ। চল েতােক িনেয় যাই।

বাবলা েসেজগুেজ চলল বাবার সাইেকেলর েকিরয়াের 

চেড় নদী েদখেত। রূপবতী নদী। নাম শুেনই ভােলাবাসেত 

ইে� কের।

গাঁ-গে�র এরকম েখায়া-ওঠা রা�ায় সাইেকল চালােনা 

েবশ কিঠন। ডাবল-কয্াির করা আরও দুরূহ। িপছেন বেস 

যাওয়া তার েচেয়ও ক�কর। তেব নতুন পিরেবশ েযেত খুব 

ভােলা লাগেছ। এ ক’িদেনর মেধয্ এ-রা�ায় এখনও আসা 

হেয় ওেঠিন তার। নতুন রা�ায় নতুন দৃশয্পট। েকাথাও 

েকাথাও অপরূপ �াকৃিতক েসৗ�যর্। একটা ম� িদিঘর 

পাশ িদেয় যাওয়ার সময় বাবলা েচঁচায়, একটু দাঁড়াও েতা। 

িদিঘটায় কী সু�র প� ফুেটেছ েদখ। সাইেকেল পয্ােডল 

করার ফুরসেত বাবা বলেলন, এিদেক তুই অেনক িকছু দৃশয্ 

েদখেত পািব। সব জায়গায় দাঁড়ােত েগেল িফরেত অেনক 

েবলা হেয় যােব। আরও িকছুটা যাওয়ার পর হঠাৎ বাবলা 

েচঁচায়, দাঁড়াও। দাঁড়াও। আির�াস এটা কী বািড়?

বাবলার েচঁচােমিচেত বাবা পয্ােডল থািমেয় বলেলন, 

এটা েতা এখানকার রাজবািড়।

—রাজবািড় বাবলার েযন �তয্য় হয় না। েছাটেবলায় 

ঠাকুমার মুেখ েশানা হাজার রূপকথা তার মুখ�। েসই 

রূপকথার রাজা-রািন-রাজপু�— সবাই তার খুব েচনাজানা। 

সব েচনাই অবশয্ মেন মেন। কতবার রাজপুে�র সে� েসও 

েবিরেয়েছ রাজকনয্া উ�ােরর অিভযােন। কী দুগর্ম পথ 

অিত�ম কেরেছ রাজপুে�র পােশ–পােশ েঘাড়ায় ছুেট। 

েসই রাজবািড় িকনা এখন তার েচােখর সামেন।

—দাঁড়াও একটু। আিম নামব।

অ�ন

েদবনাথ ন�ী
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বাবা সাইেকেল ে�ক কষেত বাবলা লাফ িদেয় মািটেত। 

একছুে� েগল রাজবািড়র িদেক। রা�া েথেক অেনকটাই 

িভতের বািড়টা। রা�ার উপর িবশাল িসংহদরজায় বড় 

আকােরর েলাহার েগট, িক� জং–ধরা। েগেটর িভতরিদেক 

একটা বড় তালা েদওয়া। েগেটর ওপােশ, রাজবািড়র সামেন 

একটা িবশাল লন, তােত এখন আর সবুজ ঘাস েনই, িকছু 

অনামী গু�লতার িভড়। লেনর েশেষ এমুেড়া-ওমুেড়া েদখা 

যায় না এমন একটা িতনতলা বািড়। বািড়র িভত কী েপ�ায় 

উঁচু। সামেন উঁচু িসঁিড় েবেয় উঠেলই ম� বারা�া। বারা�ায় 

বড় বড় েগালাকার থাম। থােমর উপের কত কারুকাজ। 

বারা�ার দু’পােশ ঘেরর সাির। জানালার পর জানালা। সব 

জানালায় শািসর্ েদওয়া। রাজবািড়র এেকবাের উপের, ছােদর 

দু’পােশ দুেটা বৃহদাকার িসংহ মুখবয্াদান কের বেস।

বাবলা এিগেয় েগল েগেটর কােছ। েগেটর েমাটা েমাটা 

েলাহার িশক দু’হােত ধের েদখেত থােক রাজবািড় ও তার 

অশপােশর দৃশয্পট। রূপকথার রাজবািড় তার খুব েচনা, িক� 

এই রাজবািড় েযন অনয্রকম। এ বািড়টা েচহারায় বড়সড় 

হেলও তার মেনর রাজবািড় আরও চকচেক ঝকঝেক।

অেনক�ণ িনিরখ করার পর বাবলা িজ�াসা করল, 

বাবা, িভতের েগেল রাজা-রািন-রাজপু� সব েদখা যােব?

বাবা একটু েভেব বলেলন, আিম এই রা�া িদেয় 

মােঝমেধয্ যাই। কখনও খবর েনওয়া হয়িন। েখাঁজ িনেয় 

বলব। শুেনিছ তাঁরা কলকাতায় থােকন।

—কলকাতায় বাবলা িনরাশ হেলা, বলল, এখােন থােকন 

না? তা হেল রাজ� চলেব কী কের?

বাবা েহেস বলেলন, রূপকথার রাজারা এখন আর বা�েব 

েনই। তেব এঁেদর অেনক জিমিজেরত আেছ বেল শুেনিছ। 

গে� িগেয় খবর িনেয় েদখব। চল এখন েতােক নদী েদখােত 

িনেয় যাই।

বাবলােক েগেটর কােছ দাঁিড়েয় থাকেত েদেখ িভতর 

েথেক একজন েকাটাল েচহারার েলাক ছুটেত ছুটেত হািজর, 

তার ইয়া বড় কাঁচাপাকা েগাঁফ, বলেলন, কী চাই েতামার?

বাবলা নয়, বাবা এিগেয় এেস বলেলন, বাবলার খুব শখ 

রাজবািড় েদখেব। িভতের ঢুেক েদখা যায়?

েকাটাল অমিন েজাের ঘাড় েনেড় বলেলন, এখন েঢাকার 

হুকুম েনই। রাজাবাবু কেলেজ পেড়ন, তাঁর কেলেজর ছুিট 

পেড়েছ, আসেবন ক’িদন পের। ধান-কাটা শুরু হেব, তার 

বয্ব�া করেবন।

বাবলা েবশ অবাক হি�ল েকাটােলর কথায়। ‘রাজাবাবু 

কেলেজ পড়েছন’ কথাগুেলা কীরকম–কীরকম েযন আরও 

িব�য় ধান-কাটার কথা শুেন। রাজারা এরকম হয় নািক!

—িঠক আেছ, পের খবর েনব। বেল বাবা বাবলােক তুেল 

িনেলন সাইেকেলর েকিরয়াের। আবার নদী েদখেত ছুেট 

চলা। েখায়া-ওঠা পথ েশষ হেয় েমেট পথ। েসই পথও েশষ 

হেয় সাইেকল েনেম পড়ল একটা মােঠর িভতর— পােয়-চলা 

পেথ। েসই পথ েযখােন েশষ, একটা সরু নদী এঁেকেবঁেক 

আসেছ েকাথা েথেক, চেলওেছ েকাথায় েক জােন সরু নদীর 

দু’পােশ সবুজ গু�লতার ঝাঁক ঝঁুেক পেড় মুখ েদখেছ ��, 

সু�র জেল। গু�লতার কারেণই জেলর রং কী সু�র সবুজ, 

রূপসী।

রূপবতী নদী সিতয্ই সাথর্কনামা।

েবশ িকছু�ণ নদীিটেক তািরেয় তািরেয় েদখল বাবলা। 

ইে� করিছল জেলর িকনাের িগেয় ছুঁেয় েদেখ জেলর 

েরখািট। িক� জল এখন অেনকটাই িনেচ, ঝঁুেক পেড় জল 

ছুঁেত েগেল যিদ টাল সামলােত না েপের পেড় যায় জেলর 

মেধয্!

তার ত�য় হেয় তািকেয় থাকার মেধয্ বাবা তািগদ িদেয় 

বলেলন, চল এবার।

বাবলার অবশয্ মন পেড় আেছ রাজবািড়র িদেক। তার 

জীবেন এই �থম েকানও রাজবিড়র দৃশয্। েগেটর িভতর 

ঢ়ুেক ইে� করিছল রাজবািড়টা ঘুের ঘুের েদখেত। িক� তা 

এখন হওয়ার নয়।

িদনদুেয়ক তার েকেট েগল রাজবািড় িনেয় একট �ে�র 

েঘােরর মেধয্। েস েয-গাঁেয় েথেক পড়াশুেনা কের, েসই 

বাদামতলা গাঁেয়র কাছাকািছ েকানও রাজবািড় আেছ 

বেল কখনও েশােনিন। রাজবািড় স�েকর্ তার েয ধারণা, 

িব��রপুর রাজবিড়র সে� সবটা না িমলেলও িকছুটা 

এরকমই। িক� তার িভতরটা কীরকম?

পুেজার ছুিট আর মা� ক’িদন, তার মেধয্ রাজাবাবু 

িক িব��রপুের আসেবন? এেলও িতিন িক বাবলােক 

রাজবািড়র িভতর ঢুকেত েদেবন শুধু বাইেরটা নয়, বাবলার 

ইে� রাজবািড়র িভতর ঢ়ুেক েকাথায় কী আেছ সব ঘের ঘুের 

েদেখ। িক� তা িক স�ব?

িদন িতেনক পের বাবা খবর িনেয় এেলন গ� েথেক, 

বলেলন, মেনািজৎ পরশুিদন েদেশ িফরেছ। আিম গে�র 

এক েদাকানদার রেণনবাবুর সে� কথা বেলিছ। রেণনবাবুর 

েচনাজানা ওঁরা। উিন মেনািজেতর সে� কথা বেল আমােক 

জানােবন রাজবািড় েদখার অনুমিত েদেবন িক না।

—মেনািজৎ েক? বাবলা বুেঝও িনি�ত হেত চাইল।

—মেনািজৎ রাজার েছেল। এখন রাজবািড়র মািলক। 

বছের িতন–চারবার আেস কলকাতা েথেক। িতন–চারিদন 

েথেক এখানকার কাজ িমিটেয় আবার চেল যায় কলকাতায়।

মািলক শুেন বাবলার িঠক �তয্য় হেলা না িতিনই রাজা 

িক না। িতিন কেলেজ পেড়ন েজেন মেন হি�ল িতিন িন�য় 

রাজা নন, রাজপু�।

িতিন রাজপু� হেল রাজা-রািন েকাথায় তাঁরা িক 

কলকাতােতই থােকন তা হেল তাঁরা িক আেসন িব��রপুের?

এরকম ভাবাভািবর মেধয্ িতনিদন েকেট েগল, চতুথর্িদন 
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সকােল বাবা বলেলন, মেনািজৎ খবর পািঠেয়েছ েতার সে� 

আলাপ করেত চায়। দুপুেরর পর েযেত বেলেছ।

বাবলার িব�াস হি�ল না রাজবািড়র রাজপু� আলাপ 

করেত েচেয়েছ তার সে� । েস �াস এইেট পড়া এক 

িকেশার, িনতা�ই এেলেবেল, তার সে� িক না—

কখন দুপুর আসেব, কখন বাবার সাইেকেল চেড় যােব 

রাজবািড়র িভতের এই উে�জনায় ছটফট করল সারা 

সকাল।

দুপুেরর খাওয়া েসের অমিন েবিরেয় পড়ল রাজবািড়র 

উে�েশ। েসিদনকার েদখা েসই রাজবািড় এখন তার েচােখ 

অনয্রকম। রাজাবিড়র েগেট যাওয়ামা� েসই েকাটাল েদৗেড় 

এেস েগট খুেল িদেয় বলেলন, আসুন আপনারা।

বাবা অবশয্ বলেলন, আিম ঢুকব না, আিম এখান েথেক 

কােজ যাব। বাবলা রইল, আিম িবেকেল েফরার পেথ ওেক 

িনেয় যাব।

বাবা সাইেকেল উেঠ চেল েযেতই বাবলা িকছু�েণর 

জনয্ হতভ�। িব��রপুের নতুন এেসেছ, কারও সে� ভােলা 

কের েচনাজানা েনই, রাজবািড় স�েকর্ েকৗতূহল আেছ 

তার, তেব এখন একটু একটু ভয় করেছ। এেকবাের অেচনা 

েকানও বািড়েত ঢুকেত েবশ সে�াচ লােগ তার। আর এ েতা 

রাজবািড়।

েকাটাল তত�েণ হনহন কের চেলেছন রাজবািড়র 

িদেক, তার িপছুিপছু �ায় ছুটেছ বাবলা।

েকাটাল তখন রাজবািড়র উঁচু উঁচু িসঁিড় টপেক বারা�ায়, 

বারা�া েপিরেয় েদাতলায় ওঠার িবশাল িসঁিড় িদেয় এক 

এক লােফ উঠেছন উপের। বাবলা তখন েকানও িদেক 

তাকােনার সময় পাে� না। েদাতলায় উেঠ সামেনর বারা�া 

িদেয় ডানিদেক িকছুটা িগেয় একটা ঘেরর সামেন দাঁিড়েয় 

েকাটাল সরােলন ভারী পদর্া, বলেলন, রাজাবাবু, েসই 

েছেলটা এেসেছ।

—িভতের আসেত বেলা।

েকাটাল অমিন পদর্া সিরেয় বাবলােক বলেলন, যাও, 

িভতের িগেয় ওই েসাফায় েবােসা।

বাবলার তখন সম� বয্াপারটা েবশ অিব�াসয্ লাগেছ। 

কী েপ�ায় ঘর, উপের ঘন কােলা কােঠর কিড়বরগা, সাদা 

ধবধেব েদওয়ােল কত িকছু টাঙােনা যা েস ক�েনা েদেখিন। 

একটা ম� ব�া হিরেণর িশং, একটা মিহেষর মাথা, কত 

রংেবরেঙর বাঁধােনা ছিব, কেয়কটা েবাধ হয় অেয়ল েপি�ং। 

আরও অবাক করার ঘটনা েয েসাফায় েস বেসেছ, তার 

পােশর িবশাল কারুকাজ করা পালে� বেস আেছন িযিন— 

সাদা পা�ািব-পাজামা পরা এক সুদশর্ন যুবক, েচােখ কােলা 

ে�েমর চশমা, তার িদেক িকছু�ণ তািকেয় বলেলন, কী 

নাম েতামার?

বাবলা এত�ণ সে�ােচ, ল�ায় একটু কঁুকেড় িছল, 

সাহস স�য় কের বলল, অ� মুখািজর্। ডাক নাম বাবলা।

—দুেটা নামই েতা েবশ চমৎকার। বাবলা নামটা আমার 

খুব পছ� হেয়েছ। েকান �ােস পেড়া?

—�াস এইট। পুেজার ছুিটর িকছু পর অয্ানুয়াল পরী�া, 

তারপর নাইন হেব।

বাবলা েবাঝােত চাইল েস েবশ বড়ই এখন।

—শুনলাম তুিম এখােন থােকা না, বাইের েথেক েবড়ােত 

এেসেছা। েকাথায় পড়ােশানা কেরা?

বাবলা তার �েলর নাম বেল বলল, আমােদর ওখােন 

েকানও রাজবািড় েনই। তাই এ বািড়টা েদেখ খুব েকৗতূহল 

হেয়িছল। ইে� হেলা রাজবািড় েকমন েদখেত।

বাবলা েখয়াল করিছল রাজপুে�র কথাগুেলা কী িমি� 

আর সু�র।

রাজপুে�র হােত তখন একটা ঢাউস বই, অেনকটা 

মহাভারেতর মেতা। বই িবষেয় বাবলার েঢর েকৗতূহল, 

িজ�াসা করল,

ওটা কী বই?

রাজপু� তােক কােছ েডেক বলেলন, এট বই নয়, 

অয্ালবাম।

—অয্ালবাম, ফেটার অয্ালবাম?

—না, ডাকিটিকেটর। এেস েদেখ যাও।

বাবলা একটু সে�াচ িনেয় পালে�র কােছ েগল, ঝঁুেক 

পেড় েদখেত েগল, রাজপু� বলেলন, উেঠ এেসা িবছানার 

উপের।

বাবলা েবশ সমসয্ায় পড়ল, রাজবািড়র পালে� 

উেঠ বসেত তার ভারী ল�া। তবু উেঠ বেস েটেন িনল 

অয্ালবামটা। অবাক হেয় েদখল অত বড় বইটার পাতায় 

পাতায় কতরকেমর ডাকিটিকট। সারা পৃিথবী েথেক আসা 

কত েদেশর, কত রেঙর, কত িবিচ� ছিবর ডাকিটিকট।

রাজপু� তখন তােক েবাঝাে�ন েকান ডাকিটিকট 

কেবকার, এক একটা ডাকিটিকট কীভােব েজাগাড় কেরেছন 

তার িববরণ িদেত শুরু করেলন এেক এেক।

—এই দয্ােখা, এই ডাকিটিকটটা ি�েটেনর, রািন 

এিলজােবেথর �থম রািন হওয়ার �ারক। এই ডাকিটিকটটা 

ইউএসএ’র। আ�াহাম িল�েনর ছিব।

বাবলা ঝঁুেক পেড় েদখেছ েপা� অিফেসর �য্া� মারা 

ডাকিটিকটগুেলা। িজ�াসা করল, এই খামগুেলা আপনার 

কােছ এেসিছল?

—িকছু আমার িঠকানায়, িকছু আমার ব�ুেদর িঠকানায়। 

সবার েতা ডাকিটিকট জমােনার আ�হ েনই। তারা জােন 

আমার এই হিব আেছ। তােদর কারও বািড় িবেদেশর িচিঠ 

এেল িভতেরর িচিঠটা বার কের িনেয় আমােক খামটা েদয়।

বাবলা অয্ালবােমর পৃ�া যত ওলটাে� ততই অবাক 

হে�। এ েযন কেয়ক িমিনেটর মেধয্ সারা পৃিথবীটা তার 

শা গ ৩৪
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হােতর মুেঠায় চেল এল।

—এই দয্ােখা, এটা ওেয়� 

ইি�েজর, ওেদর একসমেয়র 

িবখয্াত অলরাউ�ার গয্াির 

েসাবােসর্র ছিব িদেয়।

—ওটা কে�ািডয়ার। ওেদর 

িবখয্াত েলখক গয্াি�েয়ল গািসর্য়া 

মােকর্েজর ছিব। মােকর্জ েক 

জােনা?

বাবলার িজভ শুিকেয় েগল, 

ঘাড় েনেড় বলল, না।

—েনােবল �াইজ পাওয়া 

েলখক। বড় হেয় এর উপনয্াস 

পড়েব। ওয়ান হানে�ড ইয়ারস 

অব সিলিটউড।

বাবলা গাঁ–েদেশ বড় হওয়া 

এক িকেশার, বাইেরর পৃিথবীর 

েকানও িকছুই তার জানা েনই। 

রাজপু� কলকাতায় থােকন, তাঁর পে� স�ব এত সব িকছুর 

খবর রাখা। তেব এ বািড়েত এেস এটুকু বুঝল তােক আরও 

অেনক িকছু পড়েত হেব, জানেত হেব।

অয্ালবাম িনেয় েবশ িকছু�ণ কাটােনার পর রাজপু� 

বলেলন, তুিম িন�য় রাজবািড়র সবিকছু েদখেত চাও, 

বুঝেত চাও। চেলা েতামােক সব ঘুিরেয় েদখাই।

বাবলার বুেকর িভতরটা চলেক উঠল। েস েতা এরকমটাই 

ভাবিছল, কীভােব েযন েজেন েফেলেছন রাজপু�। রাজপু� 

তােক িনেয় েবিরেয় এেলন ঘেরর বাইের। বারা�ার পােশ 

পর পর ঘর, সবই েবশ বড় আকােরর, সবই তালা েদওয়া, 

তারই একিট ঘর চািব িদেয় খুেল বাবলােক বলেলন, এেসা—

ঘরিটর মেধয্ ঢুেক চমেক উঠল বাবলা। সারা ঘের শুধু 

পুতুল সাজােনা। বড় েমজ েসজ েছাট— কত আকােরর 

পুতুল, কত রকেমর পুতুল। পুতুলগুেলার েচাখগুেলা এতটাই 

জীব� েয, মেন হে� তারা সব ডয্াবডাব কের তািকেয় আেছ 

বাবলার িদেক।

এক একটা পুতুেলর চাউিন এমনই বা�য় েয, তারা 

ডাকেছ বাবলােক, বলেছ, নাও না আমােক েকােল নাও। 

বুেকর িভতরটা িশরিশর কের উঠল বাবলার। পেরর মুহূেতর্ 

মেন হেলা এই সব পুতুল েতা এ বািড়র রাজকনয্ার। িতিন 

েকাথায়?

রাজপু� েবাধ হয় বাবলার মেনর সব কথা িনেমেষ 

পেড় েফেলন, বলেলন, এই পুতুলগুেলা আমার মা-বাবা 

িকেনিছেলন আমার েবােনর জনয্।

বাবলা িজ�াসা করেত যাি�ল, েবান েকাথায়?

বলার আেগই রাজপু� বলেলন, চেলা, পেরর ঘের।

েসই ঘের চািব িদেয় রাজপু� চেল এেলন পােশর ঘের, 

চািব ঘুিরেয় ঘর খুলেতই বাবলার মুখ িদেয় েবিরেয় এল 

িব�েয়র �িন, আির�াস!

—এই ঘরটায় আমার িজিনসপ�।

বাবলা েদখেছ কত রকেমর �াইসাইেকল, সাইেকল, কত 

ধরেনর েখলনা-ব�ুক, েখলনা-রাইেফল, কত েমাটরগািড়, 

রংেবরেঙর টয্াি�, েখলনা-এেরাে�ন, েজটিবমান, পয্ারাসুট। 

একটা িবমান এত বড় েয, অনায়ােস তার মেধয্ বাবলা িগেয় 

বসেত পাের, তেব িবমানটা িন�য় উড়েত পারেব না। সারা 

ঘের ছিড়েয় িছিটেয় আেছ এমন হাজার েখলনা। ঠাসাঠািস 

েসই ঘরও রেয়েছ তালাবি�। বাবলা িজ�াসা করল, এগুেলা 

আপনার েছাটেবলার ?

—হয্াঁ। আমার বাবা–মা খুব ঘুরেতন েদেশিবেদেশ। 

েযখােনই েযেতন আমার আর েবােনর জনয্ িকেন আনেতন 

েখলনা।

েছাটেবলায় মােঝমেধয্ এ ঘের ঢুেক েখলতাম।

বাবলার েদেখ-েদেখ আশ েমেট না। েবেরােতই ইে� 

করিছল না এ ঘর েছেড়।

রাজপু� বলেলন, েতামােক আর একটা ঘর েদখাই।

এ ঘের তালা ব� কের রাজপু� িনেয় এেলন পােশর 

একটা ঘের। এ ঘরটা আরও বড়, আরও চমেক েদওয়ার 

মেতা। সারা েদওয়াল জুেড় বড় বড় তাক। লাইে�িরর মেতা 

�েতয্কটা তােক বই আর বই। কেয়ক হাজার বই সাজােনা, 

তেব র�ণােব�েণর অভােব এখন জীণর্ েচহারা।

রাজপু� বলেলন, বাবা এই লাই�িরটা কেরিছেলন, তাঁর 

খুবই পড়ার শখ িছল। বেলিছেলন, ‘এই লাইে�ির পের েতার 
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হেব।’

তেব এই তাকটায় েরেখিছেলন শুধু েছাটেদর বই।

বাবলা ঝঁুেক পেড় েদখল েস েয েয বই পড়েত চায়, তা 

সবই আেছ পর পর সাজােনা। িক� এখােন েস আর মা� 

ক’িদন আেছ, পড়েব কী কের বুেকর িভতরটা িচনিচন কের 

উঠল।

—এেসা পেরর ঘের।

েসই ঘরটা আরও সু�র। সারা ঘের সাজােনা অসংখয্ মূিতর্। 

স�বত সবই পাথেরর, েকানও েকােনাটা মানুষ সমান।

দু’ধরেনর মূিতর্ই েবিশ, তার মেধয্ একিট বু�মূিতর্, অনয্টা 

গেণেশর মূিতর্। বু�মূিতর্ অ�ত দশ-বােরাটা, সবই েদওয়ােল 

েঠস িদেয় দাঁড় করােনা। গেণেশর মূিতর্ আরও অেনক েবিশ, 

নানা আকােরর। কিন� আঙুেলর মেতা েছা� েযমন আেছ, 

েতমনই েকােনাটা চার ফুেটর, েকােনাটা পাঁচ ফুেটর। একিট েতা 

েবশ বড়—ছ’ফুেটরও েবিশ।

বাবলা েদেখ চেলেছ, েদেখই যাে�।

রাজপু� বলেলন, আমার বাবা খুব েশৗিখন মানুষ িছেলন, 

েকাথাও িগেয় যা িকছু ভােলা নজের পড়ত, অমিন িকেন 

িনেতন।

েদখার অবকােশ দুপুর পার হেয় িবেকল েনেম আসেছ 

বাইেরর পৃিথবীেত। বাবলা চ�ল হেয় উঠল। এখনই হয়েতা 

বাবা সাইেকল িনেয় চেল আসেবন তােক িনেত। িক� তার 

এখন এ বািড় েথেক েযেত ইে� করেছ না। একজন মানুষ 

জীবেন যা যা চায়, যা যা �� েদেখ, সবই আেছ রাজবািড়েত।

বাবলা হঠাৎ িজ�াসা করল, রাজবািড় েতা েদখলাম, িক� 

রাজা-রািন েকাথায়?

রাজপুে�র মুখটা �ান হেয় এল, বলেলন, তাঁরা দু’জেনই 

িবেলত েথেক েফরার পেথ ে�ন �য্ােশ মারা যান। েসবার 

আমারও যাওয়ার কথা িছল, িক� পরী�া িছল বেল েযেত 

পািরিন।

থমথম করিছল রাজপুে�র মুখ।

�স� বদলােত বাবলা হঠাৎ িজ�াসা করল, েবােনর পতুল 

েদখলাম, েসই রাজকনয্া েকাথায় থােকন?

আরও মিলন মুেখ রাজপু� বলেলন, মানুেষর সব ইে� েতা 

পূরণ হয় না মা-বাবার আিম একিটই স�ান। আমার েকানও 

েবান হয়িন। িক� মা িকনেতন পুতুলগুেলা।

—ইস, বাবলার অজাে�ই মুখ িদেয় েবিরেয় েগল শ�টা।

—জােনা, রাজবািড় েদেখ মেন হয় আিম খুব সুখী, িক� 

আমার জীবেন আজ েকউ েনই। আিম একদম একা। একা 

মানুেষর জীবন খুব ভয়�র।

রাজপুে�র গলা ধের এল।

একটু পের িনেজেক সামেল িনেয় বলেলন, চেলা আমার 

ঘের িগেয় বিস। কলকাতা েথেক আসার সময় ভােলা সে�শ 

িনেয় এেসিছ, দু’জেন িমেল খাই।

িনেজর ঘের িফের আসার সময় রাজপু� েচঁিচেয় ডাকেলন, 

কািতর্কদা, একবার এেসা েতা—

কািতর্কদা বলেত েসই েকাটাল। িতিন আসেতই রাজপু� 

বলেলন, কািতর্কদা, বাবলা আজ আমােদর অিতিথ। কলকাতার 

সে�শ িনেয় এেসা।

িকছু�েণর মেধয্ দুেটা ে�েট চারেট-চারেট সে�শ এেস 

েগল। বাবলা আঁতেক উঠল। তার েতা একসে� চারেট 

সে�শ খাওয়ার অিভ�তা েনই। পর�েণ ভাবল রাজবািড়েত 

অিতিথেদর খাওয়ার গ� অেনক পেড়েছ, চারেট সে�শ েস 

তুলনায় িকছু নয়।

রাজপু� বলেলন, নাও বাবলা, েখেত শুরু কির।

রাজপু� ে�েট হাত িদেত বাবলাও তুেল িনল একটা 

সে�শ। েবশ বড় আকােরর। চমৎকার সুগ�। মুেখ িদেয়ই 

বুঝল রাজপু� িকেন এেনেছন কলকাতার ে�� সে�শ।

সে�শ িচেবােত িচেবােত রাজপু� বলেলন, বাবলা, তুিম 

এেসছ িব��রপুেরর রাজবািড় েদখেত। আিমও িকছুকাল 

আেগ েদেখ এলাম আর এক রাজবািড়। েসই রাজবািড়ই িক� 

ে��।

বাবলা িবি�ত হেয় জানেত চায়, েকাথায়?

—িশলং-এ।

িশলং-এর নাম শুেনেছ বাবলা। পেরর কথা শুনেত 

তািকেয় রইল রাজপুে�র িদেক।

—তুিম িক ‘েশেষর কিবতা’ পেড়ছ? রবী�নােথর এই বইটা 

আমার খুব ি�য়। ‘েশেষর কিবতা’ পড়ার পর েথেক আমার 

ইে� িছল একবার িশলং যাব। বইটার েসই লাইনগুেলা আমার 

মুখ�।

‘এমন সমেয় আষাঢ় এল পাহােড় পাহােড় বেন বেন তার 

সজল ঘন�ায়ার চাদর লুিটেয়। খবর পাওয়া েগল েচরাপুি�র 

িগিরশৃ� নববেষর্র েমঘদেলর পুি�ত আ�মণ আপন বুক িদেয় 

েঠিকেয়েছ এইবার ঘন বষর্েণ িগিরিনঝর্িরণীগুেলােক েখিপেয় 

কুলছাড়া করেব। ...’

বলেত বলেত মুখটা উ�ল হেয় উঠল রাজপুে�র। বলেলন, 

িশলং এভােবই �থম দশর্েন ধরা িদেয়িছল রবী�নাথেক।

ভারেতর এই ৈশলশহরিটেত �কৃিতর এক অনয্ রূপ। এই 

শহের থাকার জনয্ রবী�নাথ েবেছিছেলন এমন একিট িনজর্ন 

পটভূিম েযখােন ঈ�েরর বসবাস। শহর েথেক অেনকটা দূের 

িরলবং এলাকায় িজগজয্াগ েরাড, পাহািড় রা�া েথেক একিট 

ঢালু পথ েনেম েগেছ �শ� একিট জায়গায়— যােক িঘের 

আেছ উঁচু-উঁচু েদবদারু আর পাইন গাছ, �শ� জায়গািটর 

মেধয্ ছিবর মেতা একিট বাংেলাবািড় েযখােন রবী�নাথ 

কািটেয়িছেলন ঊিনশিট িদন।

েসখােন যাওয়ার জনয্ কলকাতা েথেক আমরা কেয়কজন 

ব�ু িগেয়িছলাম গুয়াহািট হেয় িশলং।

—িশলং খুব সু�র জায়গা শুেনিছ, বাবলা বলল।
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—িশলেঙর সবেচেয় ঘনবহুল এলাকা পুিলশ বাজার, 

েসখােনই একিট েহােটেল আমােদর চারিদেনর বসবাস। 

শরীেরর মেধয্ এক িশহরণ, অবেশেষ েপৗঁেছিছ েসই বহু 

আকািঙ্�ত ৈশলশহের।

আমার যাওয়ার আসল ইে� �কসাইেড যাওয়া। পুিলশ 

বাজার যিদ সবেচেয় জনবহুল জায়গা হয়, তেব িনজর্নতম 

জায়গা িজগজয্াগ েরাড। আরও িনজর্নতম—এই রা�ার পােশ 

�কসাইড বাংেলাবািড়িট। হেবই েতা, েক েবেছিছেলন তাঁর এই 

ৈশলাবােসর িঠকানা তা েদখেত হেব েতা। িতিন রবী�নাথ, 

িযিন এখােন বসবেসর িচ� ছিড়েয় েগেছন তাঁর গে�-

উপনয্ােস-কিবতায়।

বাবলা হাঁ কের শুনেছ।

—দীঘর্ �তী�ার পর একিদন সকােল চললাম িজগজয্াগ 

েরাড খুঁজেত। গুয়াহািট েথেক গািড়িট িনেয় এেসিছ িশলেঙ, 

েসই চালক এখানকার অনয্ানয্ টুয্ির�-গ�বয্ িচনেলও 

িজগজয্াগ েরােডর নাম েশােননিন। িসেনমার শুয্িটং-�ট 

তারা অনায়ােস েদখােত িনেয় যােব, িক� রবী�নাথ আবার 

েক তাও জােনন না।

িশলেঙর মানুষ অেনেকই �কসাইড বলেল িঠক িচনেবন 

না, বলেত হেলা অয্ােস�িল হাউস। আমারও িকছু ধ� িছল 

রােজয্র িবধানসভায় েযেত হেব েকন েসখােন েপৗঁেছ েখালসা 

হেলা রহেসয্র। �কসাইেডর িঠক পােশর বািড়িট িবধানসভার।

িশলংবাসী তাঁেদর দরকাির বািড় িবধানসভাই েবিশ িচনেবন 

তােত আর ি�মত কী?

আমার �েয়াজন �কসাইেড েপৗঁেছ রবী�নাথেক আমার 

মেতা কের আিব�ার করা। িকছকুাল আেগ মংপুেত িগেয় েদেখ 

এেসিছ এক রবী�নাথেক, িশলেঙ এেস েদখলাম আর এক 

রবী�নাথেক। দুিট জায়গার মেধয্ একটাই িমল—দুেটাই চমৎকার 

পাহািড় পিরেবেশ। এমন দু’জায়গায় রবী�নাথ ছিুটর অবকাশ 

কাটােলন েযখােন থাকেল কলেমর ডগায় অমিনই েলখা আেস।

বাবলা মু� হেয় শুনেছ।

—�কসাইেড েপৗঁেছ রবী�নাখেক েযমন খুঁজিছলাম, 

একই সে� েচাখ স�ান করিছল অিমত–লাবণয্েকও। মেন 

পড়িছল লাবণয্ আর অিমেতর �থম েদখার মুহূতর্গুিল। 

দু’জেনর গািড়েত মুেখামুিখ ধা�া লাগার পর ‘েকানও ৈদব 

িনজর্ন পাহােড়র পেথ হঠাৎ মাঝখােন দাঁড় কিরেয় দু’জেনর 

মেন েদখােদিখর গাঁট েবঁেধ িদেল সবুর করেল না। আকি�ক 

িবদুয্ৎ–আেলােত এমন কের যা েচােখ পড়ল, �ায় মােঝ মােঝ 

এ েয রাে� েজেগ উেঠ অ�কােরর পেট েদখা যােব।’

ঢ়ালু িপচ রা�া েবেয় নামেতই ডানিদেক একিট ছ’ফুট 

উ�তার সাদা ��রফলক, তােত ইংেরিজেত েলখা, ‘েহয়ার 

িলভড রবী�নাথ েটেগার।’ তার িনেচ ‘ইন অে�াবর ১৯১৯’। 

আর একটু িনেচ বাংলায় উৎকীণর্, ‘িবপেদ েমাের র�া কেরা/ এ 

নেহ েমার �াথর্না’। তার িনেচ ইংেরিজেত, ‘েলট িম নট ে� টু িব 

েশ�ারড �ম েড�ারস বাট টু িব িফয়ারেলস ইন েফিসং েদম।’

�া�ণিটর পিরেবশ, বািড়িটর অব�ান, তার গঠনেসৗকষর্, 

ঘরগুিলর আয়তন ও বতর্মান সাজস�া েদেখ আমরা েমািহত।

মেন হেলা এ এক �ে�র বািড় েযখােন একজন আ�জর্ািতক 

মােনর কিব কাটােত পােরন ছুিটর িদনগুিল। �া�ণিট িঘের 

আেছ শুধু সবুজ আর সবুজ। অজ� গু�লতা এখােন-ওখােন। 

চারিদেক অসীম িনজর্নতা, উঁচু-উঁচু েদবদারু ও পাইন গােছর 

সমােরােহ িবরাজ করেছ এক �গর্ীয় পিরেবশ।

বাংেলাবািড়িটেক এর আেগ ছিবেত েদেখিছ, এবার 

েদখলাম সামেন িগেয়। তার আেগ বাংেলার সামেন এক 

বৃ�াকার েরিলেঙর িভতর পূণর্শরীের দাঁিড়েয় রবী�নাথ। ে�া� 

রেঙর �য্াচু, তার শরীর িকি�ৎ ধূিলমিলন, দু’েচােখ েসই 

ঐ�িরক চাউিন, ি�তধী হেয় অেপ�া করেছন তাঁর কােছ 

আসা অিতিথেদর জনয্। িভতের সবুজ ঘােসর পটভূিম। িকছু 

গু�লতাও।

রবী�মূিতর্র িপছেন বাংেলাবািড়িটর অব�ান। িঘ রং পাকা 

েদওয়ােলর উপর লাল টািলর েদাচালা েঢউ েখলােনা ছাদ।

তার ডান পােশ, সামানয্ িনেচ আরও বড় আকােরর সাদা 

েদওয়াল, লাল টািলর িবধানসভা ভবন।

বাংেলার িভতের ঢুেক �থম ঘরিট েবাধ হয় পঁিচশ 

বাই কুিড়, সাদা েদওয়ােলর উপেরর িদেক সাির সাির 

রবী�নােথর আঁকা িচ�কলা। িনেচর েদওয়ােলর ছিবগুেলা 

একটু বড় আকােরর। চারিদেক ঘুের ঘুের ছিবগুেলা েদখার 

পর েসই ঘেরর বাঁিদেক একিট আেপ�াকৃত েছাট ঘর, এই 

ঘরিটেতই বেস িলখেতন কিব। একিট েটিবল ও েচয়ার, 

একিট খাট ও েসাফােসট। এই ঘেরর কােচর জানালা িদেয় 

েদখা যায় বাইেরর দৃশয্পট েযখােন পাইন ও েদবদারু গােছর 

মহাসমােরাহ।

�দশর্নী-ঘেরর িপছেন আর একিট বড় ঘর েযখােন পাতা 

একিট বাহাির েসাফােসট। েসাফািট রাখা আেছ অিতিথেদর 

জনয্।

দু’িদেকর েদওয়ােল আরও িকছু ছিব।

বাংেলাবািড়র িপছন িদেক অেনকখািন ফাঁকা জায়গা। 

সবটাই �কসাইেডর এলাকাভু�।

অেনক�ণ একনাগােড় বেল থামেলন রাজপু�।

রাজপু� নয়, বাবলা উপলি� করল রাজা-রািনর অবতর্মােন 

ইিনই এখন রাজা। েকাটাল, মােন কািতর্ককাকু তাই বলিছেলন, 

রাজাবাবু।

তত�েণ সে�েশর ে�ট েশষ। িপছেনই একটা বাথরুম, 

েসখােন বালিতেত জল রাখা, হাতমুখ সেব ধুেয়েছ বাবলা, 

অমিন েগেটর কােছ সাইেকেলর েবল। েবেলর শ� বাবলার 

েচনা, বলল, বাবা এেস েগেছন। আিম এবার যাব।

রাজপু�, মােন রাজাবাবু তখন বলেছন, িশলং এখনই 

না েযেত পােরা, েজাড়াসঁেকা অবশয্ই েযও। এ েদেশর রাজা 

বলেত রবী�নাথ। তাঁেক সারা পৃিথবীর মানুষ েচেন। তাঁর 

েজাড়াসাঁেকার বািড়ই আসল রাজবািড়। 
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অ�ন

েদবনাথ ন�ী

কিলং েবেলর শে� দরজা খুলেতই উ�ােসর 

গলায়

�ায় েচঁিচেয় বুলা, ‘ওমা, িবমানদা?’

দাদা অির�র পােশ দাঁিড়েয় হালকা হািস মুেখ িবমান। 

ছলবেল গলায় বুলা, ‘আের, েভতের এস। বেসা বেসা।’

ঘের ঢুেক একটা েসাফায় লাজুক মুেখ িবমান বসেতই েবশ 

উঁচু গলায় বুলা, ‘মা, েদখ েক এেসেছ?’

েমেয়র ডাক শুেন ঘের এেস মা, ‘আের িবমান েয? 

কতিদন পের এেল?’

মাথা িনচু িবমােনর েঠাঁেট ি�ত হািস। মােয়র কথা েশষ 

হেতই বুলা, ‘তাও েতা দাদা সে� কের এেনেছ বেল এেসেছ। 

আিম কতিদন দাদােক বেলিছ েতামা  েক িনেয় আসার জেনয্। 

এতিদেন েতামার সময় হেলা?’

িবমােনর িদেক মােয়র েছা� ��, ‘ভােলা আছেতা িবমান? 

েতামরা কথা বল। আিম চা পািঠেয় িদি�।’

ঘর েথেক েবিরেয় যান মা।

িবমান আর অির� যাদবপুর ইি�িনয়ািরং কেলেজর 

ি�তীয় বেষর্র ছা�। দু’জেনর মেধয্ ঘিন� ব�ু�। যাদবপুের 

সুেলখার কােছ অির�েদর �য্ােট এর আেগও কেয়কবার 

এেসেছ িবমান। অির�রা এক ভাই এক েবান। বুলা একাদশ 

ে�িণ। অস�ব ছলবেল েমেয়। েযেকানও িবষয় েপেলই 

হেলা। একাই কলকল কের কথা বেল েযেত পাের।

িবমােনর িদেক বুলা, ‘িবমানদা? এর মেধয্ আমার এক 

ব�ুর মামাবািড় িব�পুের িগেয়িছলাম। চারিদন িছলাম। কী 

সু�র জায়গা। কতিকছু েদখার। কত �ট। মা� চারিদেন 

সব েদখা যায় না। আবার যাওয়ার ইে�। িব�পুেরর কেয়কিট 

জায়গার িভিডও তুেল এেনিছ। বেসা। েদখাি�।’

িবমান বেস আেছ ঘেরর বড় ল�া েসাফায়। তা গা েঘঁেষ 

বেস পেড় বুলা। েমাবাইল খুেল িভিডও েদখােত থােক 

িবমানেক। একটা িস�ল েসাফায় বসা অির� েবােনর িদেক 

বেল ওঠ, ‘আের ও িক িব�পুেরর ডকুেম�াির েদখেত 

এেসেছ নািক? েকাথায় গ�গুজব আ�া হেব। তা না? তুই 

িভিডও েদখােত বস  িল?’

— আ�া গ�গুজবেতা হেবই। কতিদন পের এেসেছ। 

িবমানদােতা আর এখনই যাে� না? অেনক পের যােব। 

িভিডওটা আর কত�ণ?

েমাবাইল হােত ধের িবমানেক িভিডও েদখােত থােক 

বুলা। িবমােনর আ�হী দু’েচাখ েমাবাইেল। িভিডও’র 

এেককিট জায়গার পিরিচিত বলার সােথ সােথ বুলার মু� দৃি� 

মােঝ মােঝ ঘুরেছ িবমােনর মুেখ।

একসময় কােজর মািস বড় একটা ে� হােত ঘের েঢােক। 

বুলা বেল ওেঠ, ‘মািস, ে�টা েস�ার েটিবেল েরেখ দাও। 

আিম হােত হােত চােয়র কাপগুেলা তুেল েদব।’

মািসর িদেক দৃি� েযেতই মাথা িনচু িবমােনর। মুখ 

ফয্াকােশ। িবমােনর িদেক এক ঝলক তাকােতই হােত ে�টা 

েটিবেল েরেখ �ত ঘর ছােড় মািস। ে�েত িতন কাপ চা ে�ট। 

বড় একটা ে�েট িকছু িব�ট চানাচুর কাজু িকশিমশ কেয়কটা 

সে�শ।

বুলা ে�ট সেমত একটা চােয়র কাপ িবমােনর িদেক 

এিগেয় ধরেতই িকছু ভুেল যাওয়ার গলায় আচমকা িবমান, 

‘আজ িক বার?’

সামানয্ অবাক গলায় বুলা, ‘ম�লবার। েকন?’

�ে� িবমান, ‘ঞয্াঁ? আজ ম�লবার? আিম েভেবিছলাম 

আজ বুধবার। ব� ভুল হেয় েগেছ। আমারেতা তা’হেল আজ 

আর বসা যােব না। এখিন উঠেত হেব। এক জায়গায় খুব 

অনুরণন

িস �া থর্   না হা

গ�
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জরুির একটা কাজ আেছ। এখিন েযেত হেব।’

িব�েয়র সে� বুলা, ‘েস আবার িক? এখনই যােব মােন? 

এইেতা সেব এেল?’

— না না। আমার পে� আজ আর েদির করা েকােনামেতই 

স�ব নয়। এমিনেতই অেনক েদির হেয় েগেছ। সির। আজ 

আর েদির করা যােব না। পের অনয্ আেরকিদন আসব।’

চােয়র কাপটা হােত েনয়িন িবমান। বুলার হােতই রেয়েছ। 

অির� বেল ওেঠ, ‘আের, চা’টােতা অ�ত খািব?’

দাদার কথার েরশ ধের িবমানেক বুলা, ‘এখন বসেতা? 

েযখােন যাওয়ার েসখােন েমাবাইেল জািনেয় দাও, আজ 

যাওয়া স�ব নয়। কাল যােব।’

তত�েণ উেঠ দাঁিড়েয় িবমান, ‘না না। েসটা িকছুেতই 

স�ব নয়। আমােক এখনই উঠেতই হেব। পের একিদন 

িঠক আসব। েসিদন অেনক�ণ থাকব।’ আর িকছু শুনেত 

না েচেয় �ত দরজার িদেক এিগেয় যায় িবমান। ভাইেবান 

ওেক এিগেয় েদয় দরজার বাইের িলফট পযর্�। বুলার মুেখ 

বষর্ার ঘন কােলা েমঘ।

দুই

িবমানেদর বািড় মি�কপুর �ােম। বািড় বলেত িটন 

চাটাইেয়র েবড়ার েজাড়াতািল েদওয়া ল�া একটা বড় ঘর। 

ঘেরর েভতর মাঝামািঝ অংেশ চাটাইেয়র েবড়া বিসেয় 

ঘরিটেক দু’ভাগ করা।

মা বাবার একমা� স�ান িবমান। বাবার কথা িকছু মেন 

পেড় না িবমােনর। শুধু জােন, �ান হওয়ার অেনক আেগ 

যখন েকােলর িশশু েসসময় বাবার মৃতুয্ হেয়েছ। আ�ীয়�জন 

েকউ েকাথাও আেছ িকনা জােন না। মুখেচারা লাজুক 

অ�মুর্খী �ভােবর েছেল িবমান। িনেজর �েয়াজেনর বাইের 

অনয্ আর েকােনািকছু জানেত চায় না। অনয্িকছুেত কখনও 

েকানও উৎসাহ বা আ�হ েবাধও কের না। �ােম সমবয়িস বা 

অনয্কারও সে� িবেশষ একটা েমলােমশাও েনই। েছাটেবলা 

েথেক �ল বািড় পড়ােশানা িনেয় থাকেতই অভয্�। �ােমর 

�ল েথেকই হাই ফা�র্ িডিভসেন এইচএস পাশ কের এখন 

যাদবপুর ইি�িনয়ািরং কেলেজ ি�তীয় বষর্। ে�েন যাতায়াত 

কেলেজ। মা� ১৫ িমিনেটর মেধয্ ে�েন মি�কপুর েথেক 

কলকাতায় যাওয়া যায়।

মােক   জিড়েয়ই িবমােনর বড় হওয়া। িক� মােয়র সে�ও 

কথাবাতর্া খুব কম। খুবই অভােবর সংসার। মা কলকাতায় 

কী একটা কাজ কের। তােতই মা েছেলর সংসার েটেনটুেন 

েকােনারকেম চেল যায়। কী কাজ মােয়র, তাও েকােনািদনই 

জানেত চায়িন িবমান। খুব েছাটেবলা েথেক শুধু জােন, মােক 

�িতিদন সাতসকােল কলকাতায় কােজ েযেত হয়। েফরা 

সে�র অেনকটা পর।

িতন

আজ মি�কপুের িফেরও ঘের ঢুকেত ইে� কেরিন 

িবমােনর। উে�শয্হীনভােব �ােমর এ রা�া ও রা�ায় েঘারা। 

মেনর মেধয্ দু’িট �ে�র �মাগত েঠা�র খাে�। আজ 

িবেকেল অির�েদর �য্ােট মা েছেলর মেধয্ েদখা হওয়া এবং 

কলকাতার মােয়র কী কাজ েসটা েয এই �থম েজেন েফলা। 

এ স�েকর্ মা িকছু বলেল িক জবাব েদেব িবমান? িকংবা 

এসব িনেয় িনেজ েথেক মােক িকছু বলেব িক না?

রাত ন’টা নাগাদ ঘের েঢােক িবমান। মা েরাজকার মেতা 

�াভািবক। জামাকাপড় পালেট �িতিদেনর মেতা বই িনেয় 

িবছানায় বসা িবমােনর। দশটা নাগাদ অভয্াস মেতা মােয়র 

ডাক শুেন ঘেরর খাওয়ার অংেশ মু  েখামুিখ দু’িট কােঠর 

িপঁিড়েত বেস মা েছেলর খাওয়া। মামুিল সামানয্ দু’চারেট 

কথার বাইের কারও মুেখ অনয্ েকানও কথা েনই। খাওয়ার 

পর �িতিদেনর মেতা েবশ রাত পযর্� বইখাতায় ডুেব থাকা 

িবমােনর। তারপর শুেয় পড়া।

ঘুম আসেছ না িবমােনর। মাথায় একরাশ এেলােমেলা 

িচ�াভাবনার েখয়ালখুিশর হুেটাপািট। অ�কার ঘের 

কাঠশরীর  িবছানায় এিলেয় রাখা। রাত কত জানা েনই। 

আচমকা অেনকিদন পর েছাটেবলার েচনা ে�েহর পরশ 

িবমােনর কপােল মাথায়। েচাখ বুঁেজ িবমান। হঠাৎ গােলর 

ওপর টুপটাপ কের ঝের পড়া কেয়কটা জলিব�ুর অনুভূিত। 

উেঠ বেস মােক দু’হােত জিড়েয় ধের িবমান। মা-েছেলর মুখ 

েথেক মােঝ মােঝ খুব অ�েট েফাঁপােনার মেতা শ�। ঘের 

আলকাতরা ঘন গাঢ় অ�কার। সময় গিড়েয় যাে� কত�ণ? 

েকউ জােন না। কারও েয েকানও হঁুশ েনই।
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েছাট েথেকই েছেলটা েকমন। চুপচাপ থােক েবিশ। 

কথা বেল না। েকউ েকানও কাজ িদেল েসটা কের বািড় চেল 

আেস।

কাজ বলেত কারও গািড় েধায়া, েদাকান পির�ার কের 

েদওয়া। গাছ েথেক আম, কাঁঠাল েপেড় েদওয়া। অ� টাকা েয 

যা েদয়। তার জনয্ মােঝ মােঝ ঘুের েবড়ায় ও পাড়া এ পাড়া। 

বলেত কী, এমিন কেরই েস বড় হেয় উঠেছ।

একিদন তার সে� আলাপ হেলা আচমকা। ময়লা েছঁড়া 

জামা পয্া�। িজ�াসা কেরিছলাম, েতার নাম কী ের?

— �ণর্।

— েকাথায় থািকস?

— বি�েত।

— েকান বি�েত?

— েরল ে�শেনর পােশ।

— এই েরােদ েটা-েটা কের ঘুের েবড়াস েকন?

— দুেটা ভােতর জনয্।

— বািড়েত েতার েক েক আেছ?

— শুধু বাবা।

— মা েনই?

— না।

েছেলটার কথা শুেন মনটা খুব খারাপ হেয় েগিছল। মুেখ 

আর েকানও শ� এল না। ভাবেতই অবাক লাগিছল এইটুকু 

বা�ােক এই ঠা-ঠা েরােদ দুেটা পয়সার জনয্ েরাজ েবেরােত 

হয়।

বেলিছলাম, েতার বাবার নাম কী?

— কালু। আমােদর বি�েত কুঁেড় কালু বলেল এককথায় 

সবাই েচেন।

— িকছু খািব?

— না সকালেবলা েপঁয়াজ কামেড় পা�া ভাত েখেয় 

েবিরেয়িছ। এখন েপেট িখেদ েনই। িবেকল পাঁচটার পর মাথায় 

জল পড়েলই িখেদ পােব।

িদনকেয়ক পর, ঐ বি�েত িগেয় একিদন তার বাবার সে� 

েদখা করলাম। বেলিছলাম আপনার েছেলটােক আমার বািড়েত 

থাকা খাওয়া কােজ েদেবন। কথাটা শুেনই েলাকটা েকমন 

�ণর্

মা ন স   স র কা র

গ�

কাঁচুমাচু করল মুখটা।

— বললাম, মাস মাইেনটা আপনার হােত িদেয় েদব। এই 

িনন এক মােসর অি�ম।

— আনে� না ল�ায় িঠক েবাঝা েগল না, কােলা কুচকুেচ 

েরাগা পটকা েলাকটা হােত টাকা েপেয় সাদা সাদা দাঁত েবর 

কের কৃত�তায় গেল পড়ল।

পেরর িদন েভারেবলােতই েছেলটােক িনেয় হািজর আমার 

বািড়েত। বাবা চেল যাবার পর েছেলটােক বললাম, েকান �ােস 

পিড়স?

— এখন পিড় না। এক বছর আেগও পড়তাম, যখন মা 

েবঁেচ িছল, �াস েসেভন।

— েতােক আবার পড়ােবা, পড়িব?

— অবাক েচােখ আমার িদেক তািকেয় বলল �ল যাবার 

পয্া� জামােতা অেনক দাম। তারপর বই খাতা েপন-েপি�ল!

— েরােদ ঘুের পুিড়েয় েফলা গাল দুেটা িটেপ বললাম, 

েসসব িনেয় েতােক ভাবেত হেব না। ওসব িকছু আিম েদব।

— বয্াস! তারপেরই েকমন েযন বদেল েগল ওর মুখটা।

�ণর্ নামটা �ােসর ব�ুেদর েতমন পছ� হয়িন। বড় �েল 

ভিতর্ হেয়েছ। েসখােন সব বড়েলােকর েছেলরা পেড়। বি�র 

েছেলর নাম ‘�ণর্’ তারা েসটা েমেন েনেব েকন? ওেক েদখেল 

ঠা�া কের বেল েভালা, পয্ালা এইসব নাম েতার হওয়া উিচত 

িছল।

েদখেত েদখেত নাম িনেয় িবকৃিত কথাবাতর্া শুরু হেয় েগল 

�াসরুেম।

এইসব িনেয় ওর মন খারােপর কথা আমায় েযিদন বলল, 

উ�ের বেলিছলাম �ণর্ মােন েসানা, নামটা েরেখেছ েতামার 

বাবা মা। বাবা-মার ��েক সাথর্ক করার েচ�া কেরা। গিরবেদর 

সব কথায় কান িদেত েনই। েঠাঁট ব� কের �ে�র িদেক 

এেগােত হয়।

এইভােব েদখেত েদখেত �াস এইট েছেড় নাইেন উেঠ 

পড়ল। পড়ােশানায় েযমন ভােলা েতমন ভােলা েখলাধুলায়। 

অ�ন

�দীপ েগা�ামী
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বািড়র কােছই একটা অয্াথেলিট� �ােব েস অয্াথেলিটে� 

�িশ�ণ েনয়, তার পছে�র ইেভ� িছল ৪০০ িমটার আর 

১০০ িমটার েদৗড়।

খুব সকাল সকাল ঘুম েথেক উেঠ মােঠ চেল েযত েদৗড়ােত। 

েদখেত েদখেত িডি�� েপিরেয় রাজয্। রাজয্ েপিরেয় েদেশর 

হেয় অংশ�হণ করেত শুরু করল। ঘের পুর�ােরর ছড়াছিড়। 

কত দূের দূের েযেত হেতা। কখনও �া� েদিখিন তােক। মুেখ 

একগাল হািস েরেখ সাফেলয্র জনয্ িনেজেক িনংেড় িদত।

এরপেরর গ�টা একটু অনয্রকম। সবাইেক িপছেন েফেল 

সমেয়র হাত ধের েযিদন েস এিশয়ান েগমেস েদেশর হেয় 

�িতিনিধ� করার সুেযাগ েপল, খবর শুেনই ঝরঝর কের 

েকঁেদর েফলেলা আমার কােছ।

কাঁচুমাচু মুখ কের বলল, আিম েতা আপনার কথা েরেখিছ 

চার বছর বি�েত যাই না। আজ বাবােক খুব েদখেত ইে� 

করেছ।

কী বলব! মুেখ বলার ভাষা খুঁেজ পাি� না। বাবার সে� 

েতার আর েদখা হেব না এ জীবেন।

— বলেছন কী? �ণর্ েযন চমেক ওেঠ।

— ওর িদেক না তািকেয় মাথা িনচু কের বললাম, েতার 

েযিদন ইি�য়া িটেমর �ায়াল িছল। েসইিদন েভারেবলা আমার 

কােছ খবর আেস েতার বাবা মারা েগেছ।

�ণর্ একদৃে� তািকেয় েদখেত লাগেলা আমােক। কী ভাবেছ 

জািন না। বুঝেত পাির ওর মনটা খারাপ হেয় েগেছ। বিল, 

খবরটা শুনেল তুই দুঃখ েপিতস। েতার �ায়াল ভােলা হেতা 

না। এতদূর এেস তীের তরী ডুবুক এটা আিম চাইিন।

— হঠাৎ কেরই েরেগ েগল। েচােখ মুেখ েকমন অসে�ােষর 

ছাপ, �ণর্ হঠাৎ চাপা গলায় বলল, বাবার কী হেয়িছল?

— আিম তখন েতােক িনেয় িদি�েত। �ায়ােলর িদন 

সকােল েফােন শুনলাম রােত বািড় েফরার পেথ গািড়েত ধা�া 

েখেয় পেথই মারা েগেছ।

শুেন অেনক�ণ ঘন ঘন দীঘর্�াস েফলল। দু’েচাখ জেল 

ঝাপসা। িকছু না বেল চুপচাপ ওর েশাবার ঘের চেল েগল। 

�ণর্র মুেখর িদেক তািকেয় বুঝেত পারলাম, ও ভীষণ েরেগ 

েগেছ। রােগ টগবগ করেছ।

ওর িবছানার কােছ েগলাম। ইে� হি�ল ওর গােয় হাত 

বিুলেয় িদেত। ওর চুেল আঙুল বুিলেয় িদেত। পারলাম না। হঠাৎ 

েথেম েগল আমার হাত দুেটা, যখন মেন হেলা সিতয্ সিতয্ ওর 

বাবােক েতা আর ওর কােছ িফিরেয় িদেত পারেবা না। ওেক 

একটু একা থাকেত িদই।

পেরর িদন সকাল েথেক কত েফান, েজলা েথেক, রাজয্ 

েথেক, �ল েথেক। সবাই �ণর্র সাফলয্ চায়।

ও একটা কথাও বলল না। সবাইেক �ণাম জািনেয় েফান 

নািমেয় রাখেলা। শুধু দু’েচােখ ঝাপসা জল। আর মােঝ মােঝই 

এক বুক দীঘর্�াস।

স�য্ােবলার �াইট। িকটস িনেয় �ণর্ আমার সে� েবিরেয় 

পড়ল েটািকও শহেরর উে�েশয্। ওেয়দার মািনেয় েনওয়ার 

জনয্ আেগ েথেক যাওয়া, এটা ইি�য়া িটেমর িনেদর্শ। শহরটা 

আনে� েমেত উেঠেছ। বািজ পুড়েছ। বাজনা বাজেছ, েসিদন 

ইি�য়ার ে�জার �ণর্র গােয় �থম েদেখ আমার আনে� মন 

ভের েগল।

তারপর এল েসই মুহূতর্। বাঁধভাঙা দশর্ক। হইহই রইরই। 

৪০০ িমটাের চীেনর অয্াথিলটেক েপছেন েফেল ইি�য়ার �থম 

রূেপা জয় �ণর্র হাত ধের। কী িনখুঁত পা েফলা তা বলা যায় 

না।

পেরর িদন ১০০ িমটার। আমায় �ণাম করেত আসেতই 

শুধু বেলিছলাম আজ িক হেয় েগেছ ভুেল যাও, আগামীকাল 

১০০ িমটার। েসইিদেক মন দাও। আিম মেন  মেন চাইিছ তুিম 

১০০ িমটাের েসানা আেনা।

এক দৃি�েত তািকেয় আমার িদেক। কী ভাবিছল জািন না।

বললাম— বি�র েছেলর নাম �ণর্ হয় না, �েলর েসই 

ব�ুেদর কথাটা মেন আেছ েতা। তুিম �মাণ কেরা পাঁেকও 

প�ফুল েফােট। জীবনটা খুব েছাট। সুেযাগ বারবার আেস না। 

েয সুেযাগ কােজ লাগােত পাের পৃিথবীর বুেক েসই সু�র। 

ছিড়েয় পেড় তার নাম। সব ভুেল যাও এই মুহূেতর্, শুধু ১০০ 

িমটার।

— েচাখ দুেটা িভেজ এল। িকছু বলল না। চুপচাপ চেল 

েগল।

রােত আমার েচােখ ঘুম এল না। আকােশর িদেক 

তািকেয়িছলাম। এমন িকছু ভাবনা আেছ যা শুধু আকাশ জােন, 

জােন সুদূেরর তারা।

পেরর িদন টানটান উে�জনার মেধয্ ১০০ িমটাের েসানা 

এল। আিম ভাবেতও পািরিন ও যা কের েদখােলা। িনেজেক 

িচমিট কাটলাম �� েদখিছ না েতা?

আমার কােছ যখন এল, আিম ি�র দৃি�েত ওর িদেক 

তািকেয়িছলাম। আমার বুেক মুখ েরেখ েভউ েভউ কের েকঁেদ 

েফলেলা।

— বললাম— এত কা�ার কী আেছ?

— আজ সারা িব� েদখেছ আর আমার মা-বাবা েদখেত 

েপল না।

পেরর িদন �থম ে�িণর ৈদিনক সংবাদপে�র �থম 

পাতায় বড় বড় অ�ের েলখা েসানার েছেল �ণর্। মাঝখােন 

ওর হািসমাখা মুেখর ছিব। ছিবর িনেচ েছা� কের ওর ম�বয্ 

পেড় চমেক উঠলাম। ‘আজ আমার মুেখ েয হািস, এই হািসর 

েপছেন েয লুিকেয় আেছ তােক এ েসানা উৎসগর্ করলাম।’
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অঙ্কন

মনীষ দেব

আয়না

সুস্মেলী েত্ত

চার হাত তুমম আমম

চার পাস্য় হাঁমি

চার দচাস্ে দুষ্টুমম

মিক চার পামি।

গলা দুই ঘাড় দুই

দপি মপঠ দ�াড়া

চুস্ল দনই চু  দলাচুমল

বাত দ�াড়া দ�াড়া।

োইোই একসাস্�

দরা� দমািামুমি

আমম পুঁমি, দসও বস্ল

তার নামও পুঁমি —

অস্ঙ্কর োতা মনস্য়

বস্স �াকা ঝুপ

দসও কাঁস্ে আমম কাঁমে

�ল টুপ টুপ।

দুই নামক একোনা

এক নামক দুই

ভাবাভামব মেনরাত

পাশাপামশ শুই...

ঝগড়া িগড়া দনই

ভাস্লা আমি দবশ

বন্ু আমার মরিয়

শুরু দ�স্ক দশষ।

মৃতুযুহীন

অমরন্দম চস্্াপাধযুায়

মূকস্ক একাস্তে দেস্ক

বড় আতেমরকভাস্ব দস বলত,

মেুর হও।

মুেরতা ভাস্লাস্বস্স আ�ীবন

তরঙ্গ িমড়স্য় মেত দলাকালয় �ুস্ড়।

পার   মক মিমরস্য় মেস্ত

রস্মশ পুরকায়স্থ
পার দতা মারণ মবস্ষ ভমরস্য় মেস্ত

চন্দ্র-তারার চুমমক-জ্বলা সারা আকাশোমন;

পার মক মিমরস্য় মেস্ত

রি�াপমতর পােনা �ুস্ড়

ইন্দ্রধনুর দেলা?

পার দতা অবলীলায় পমুড়স্য় মেস্ত

চম্াবরণ মাস্ঠ মাস্ঠ পাকা ধাস্নর দসানা;

পার মক মিমরস্য় মেস্ত

েুকুমমণর দচাস্ের তারায়

অরুণ-আস্লার দুযুমত?

পার দতা এক মনস্মস্ষ গঁমড়স্য় মেস্ত

মহস্রামশমা-নাগাসামকর যত স্বপ্নস্রো;

পার মক মিমরস্য় মেস্ত

পত্র পুস্ি একমি কুঁমড়র

রি�ম ক�াকমল?

আধস্িািা কুঁমড়স্ের

ফুস্ি ওঠা দেেস্ত দেেস্ত

দমস্ত উঠত আনস্ন্দ,

ফুলগমল রমিন িস্ন্দ

হাওয়ায় দমস্ল মেত পাো।

মনঝুম পুকুস্রর পাস্ড়

সারামেন সারারাত ধস্র

এস্লাস্মস্লা িুঁস্ড় মেত মিল

লক্ষ তরস্ঙ্গর আস্লাকবৃস্ত্ত

�স্ল আঁকা হস্তা আলপনা।

সব মূক মানুস্ষরা

একমেন মুের হস্বই,

শুধু এই স্বপ্ন দেেত বস্ল

তাস্ক দশষ বাস্রর মস্তা

দগস্য় দযস্ত হস্লা রক্তপলাস্শর আগন 

গান।

এই রমক্তম সঙ্গীত িমড়স্য় যাস্ছে...

ভস্র যাস্ছে আমাস্ের পৃম�বী আকাশ।

োদুর গড়গড়া

অভীক বসু

মনলাম মনলাম মনলাম চলস্ি হাঁকাহামঁক,

দচাে ধাঁধাস্না হস্রক ম�মনস, দকানমি ধস্র রামে,

ঝাড়লণ্ঠন দেয়ালঘমড়

উড়তে এক মস্েল পরী

দ�ারকেস্ম মভড়ভা্ায় চলস্ি েরােমর,

শে রস্য়স্ি ম�মনস দকনার মনতযু বরাবরই।

গড়গড়া এক পড়ল দচাস্ে মচনস্ত পামর ওস্ক,

মুষস্ড় মিলাম কস্য়কমি মাস হামরস্য় যাওয়ার দশাস্ক,

োদুর মিল গড়গড়ামি িানস্তা বস্স মুস্ে,

চুমর হস্লা দকান দস িাসঁ্ক

অস্নক েুঁস্�ও পাইমন তাস্ক

হা�ার িাকা ের হামঁকস্য় মেলাম তাস্ক রুস্ে।

গড়গড়ামি মেৃমতমাো বলমি তস্ব দশান,

আমম িাড়া এই ইমতহাস দকউ �াস্ন না দকান,

স্বয়ং রা�া কৃষ্ণচন্দ্র

োদুর গাস্নর ভক্ত অন্

রূস্পায় দমাড়া গড়গড়ামি শস্ের মিল তারই,

োদুর গলায় িপ্া শুস্ন

একস্শা দমাহর মেল গস্ন

সস্ঙ্গ মেল গড়গড়ামি উপমর উপহামর,

বলুন দেমে এই ইমতহাস ভুলস্ত মক আর পামর!
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েফানটা েবেজ উঠেতই শশা� িমি�র আ�াজ করেলন, 

এটা অবশয্ই তার নািত �বাহর। হয্াঁ, আজই েতা শু�রবার। 

একমা� শু�রবােরর স�ােতই ও খািনকটা হালকা থােক। িবেকেল 

েকবল বািড়র কােছ একটা কয্ারােট �াস থােক, িফের এেস স�য্া 

েথেকই হালকা মুড।

নইেল েরাজই সকাল ছ’টায় েবিরেয় েদড়টা-দুেটায় �ল েথেক 

িফের, িবেকেল েকািচং দু’জায়গায়।

ইংিলশ িমিডয়ােমর নামকরা �ল, এবার �াস েটন, ভীষণ 

কমিপিটশন। েদখেত েদখেত েবােডর্র ফাইনাল পরী�া এেস যােব। 

এ সমেয় �বােহর েকােনািদনই ফুরসত েনই। েকবল শু�রবারটার 

স�য্াটুকু ছাড়া। �াস এইট অবিধ শেখর িগটার �াসটা বজায় েরেখ 

চেলিছল। নাইন-েটন’এ উেঠ চােপ েছেড় িদেত হেয়েছ। এর ওপর 

েটন’এ ওঠার পর �লও চাপ বািড়েয়েছ। ঘনঘন পরী�া, ন�র, 

পিজশেনর এধার-ওধার। তা িনেয় কখেনা মন খারাপ, কখেনা বা 

আন�।

�বাহ এরই ফাঁেক ফাঁেক দাদুেক েফান কের। পােছ মা শুেন 

েফেল, একটু অ�ি�ও আেছ। মা হয়েতা েচাখ পািকেয় থাকেব। 

বেল উঠেব, আবার দাদুেক েকন? হয়েতা িব�াম-িট�াম করেছ?

কির না মা একটু দাদুেক! আমার িকছ ুজানেত ইে� করেছ।

মা তখন রহসয্ কের বলেব, েকন? এ বািড়র দাদুেক কেরা না? 

আমার বাবােক �ালােনা হে� েকন?,মােয়র শাসেন �বাহ বড় হেয়েছ, 

একরকম নয্াওটাই বলা চেল। এবার ফাইনাল   েদেব, তব ুমা’র সে�ই  

শীত-বষর্া �বাহেক �েল েযেত হয়। ওরা থােক টািলগে�, �বােহর 

�ল বািলগে�, েকািচং একটা যাদবপুের,বােয়ালিজটা েচতলা আর 

ইংেরিজর জনয্ ছটুেত হয় েবহালা। এমনিক শু�রবােরর ‘কয্ারােট 

�াস’ পাড়ার কােছ হেলও  মা তােক একা ছােড়না। �বাহ েসজনয্ 

অবশয্ই েজারজার করেত পায় না। মােয়র স� না েপেল িভতের  

অেসায়াি� পায়। বেলা দাদুভাই। কী সমসয্া েতামার? শশা� িমি�র 

হােসন।

হই হই বয্াপার!

িকেসর? ইে� কেরই িমি�র মশাই ক��র উে�গহীন কের 

েতােলন। �বাহর মেন হল দাদুেক টাটকা নতুন েকােনা খবর 

জানাে�। চাপা উে�জনা। জাপােন যা ঘটল? �ধানম�ীেক গুিল...?

শশা� িমি�র �াভািবক �ের জানােলন, েসেতা দাদু একিদন 

আেগর ঘটনা। বািস খবর। �বাহ সামানয্ চুপ কের থােক। দাদু 

বেলন েফর, তাছাড়া উিন জাপােনর �া�ন �ধানম�ী বতর্মােনর 

জ�িদেনর বই
সা ধ ন   চ ে�া পা ধয্া য়

গ�

নন।

হয্াঁ, দাদু, �া�ন।

ওনার নামটা জানা আেছ েতামার?

হয্াঁ, ইেতা।...অয্ােব

পুেরা নামটা?

�বাহ চুপ।

শশা� িমি�র ধীের ধীের বে�ন, সােয়ানারা িসে� সয্ান! জ� 

১৯৫৪, মৃতুয্ ২০২২.. সবিকছুর পুেরাটা জানার েচ�া করেব, 

দাদু।... ওপর ওপর নয় িক�!

দাদু, জাপান শুেনিছ শা� েদশ? েকন হল এটা?

ম� বলিন দাদুভাই! ধীের-সুে� উ�রটা িদেত হেব েতামােক! 

হয্াঁ, েশােনা!

িক বলছ?

েতামার বই দুেটার জনয্ সামেনর হ�া কেলজ ি�ট যাব, েকমন?

েপেয় েযেত পােরা? িক মেন হয়? �বাহ েকৗতূহল �� কের। 

ইস! ‘ইনসাইড িদ থাডর্ রাইখ’ টা যিদ পাও! দারুণ হেব!

না েপেল তখন ঐ থাডর্ রাইখ।

�বাহ ধরা পেড় েহা েহা হােস।

এ জনয্ই দাদু, তুিম না আমার িহেরা!

শশা� িমি�র েফানটা েরেখ, তৃি�েত ভােবন, নািতটা 

ইদািনংকােলর �যুি� বয় নয়। ক�না, অনুভূিতগুেলা এখনও েখেল 

েবড়ায়! ফাইভ-িস�-এর সময় েমাবাইেলর েপাকা হেয় উেঠিছল 

িদনরাত েগম েখলত যখন,  েমজ েমেয় সাহানা বলত সমসয্াটার 

কথা। শশা� িমি�র েবাঝােতন, িঠক হেয় যােব ের... হায়ার �ােস 

উঠেত েদ।

এখন মােঝ মােঝ উলেটা হয্াপা সামলােত হয় শশা� িমি�রেক। 

সাহানা মােঝমেধয্ যখন বেল, বুঝেল বাবা, এখনই েকায়ানটাম 

িফিজ� িনেয় �� করেছ!... আিম বুিঝ ও সব?

েকাে�েক পায় ওসব?

ইউিটউব েদেখ েদেখ...মাথা খারাপ কের িদল! ঘেরর দাদুেতা 

এসেবর েকােনা েখাঁজই রাখেত চায় না!... তুিম েবাঝাও একটু!

শশা� িমি�র হােসন। ঘেরর দাদু বলেত সাহানার �শুর। 

ভ�রেলাক বয়েস হয়েতা শশা� িমি�েরর মেতাই। িতিনও েক�ীয় 

সরকােরর েকােনা িবভােগর উ�পেদ িছেলন। ভােলা ইংেরিজ 

জানেতন। ছা�ছা�ীও �চুর পড়েত আসত একদা। িক� অবসেরর 

পর েথেকই তার মেন বাসা েবঁেধ বসল, েকােনা বড় বয্ািধ েগাপেন 

েবাধহয় লুিকেয় আেছ। ঘন ঘন ে�শািল� ডােকন, শরীেরর 

নানা অে�র েট� করান, িবিচ� ওষুধ খান এবং বাইেরর হাঁটাচলা, 

ব�ুবা�ব েথেক িনেজেক সিরেয় িবছানায় শুেয় থােকন। ঘেরর 

অ�ন

েদবনাথ ন�ী
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দরজা-জানলা অবিধ িনয়িমত েখােলন না। সাহানা �ায় বেল, বাবা 

একটু ছােদ িগেয় বসুন! েদখেবন নীল আকাশ, সাদা েমঘ, টেব কত 

ফুল ফুেটেছ আমার।

উিন বয্াজার মুেখ শরীেরর েকােনা অংেশ কা�িনক �ালা-য�ণার 

কথা বেল, িদনরাত িবছানায় গড়ান এমনিক সাহানার অনুেরাধ, 

েছেলটােক অ�ত ইংেরিজটা একটু েদখাক— েকােনা গা না কের   

িনতয্ নতুন  েতল-ঝাল-মশলার রা�ার আ�ার েপশ কেরন পু�বধূর 

কােছ। শাশুিড় শুনেত েপেয়ই সাবধান বাণী েশানান, খবরদার  

েবৗমা! বেুড়া বয়েস েহেগ মরেব?

শশা� িমি�েরর �ভাবিট িঠক উলেটা। জগেতর সবিকছ ুিনেয়ই 

েকৗতূহল। �িতিদন দু-দুেটা খবেরর কাগজ পড়েবন, িনয়িমত েহঁেট 

বাজাের যােবন। �ায় এক িকেলািমটার দেূরর বাজার।  েবাঝা হােত 

িফরেবন। েটােটা, িরকশা েনেবন না। ছাতা  থােক না। কত পিরিচিত 

মানুষ েদখেলই বেল, দাদা, েরাদ লাগােবন না!.... বয়স েতা বাড়েছ।

তােতা বাড়েছই ভাই। �িতটা েকাথায় বলুন েতা, েরােদ না 

তােপ? ছাতায় িক তাপ আটকায়? নানা �সে� ওর নানা রহসয্ময় 

জবােব, এখন উিন এলাকার িকংবদ�ী।

মহকুমা আদালেত �য্াকিটস কেরেছন। অয্াডেভােকেটর। 

বইপড়া, িথেয়টার েদখা, পুরােনা িদেনর গােনর �িত টান— �ৃিতেত 

আজও িতিন অেনক তথয্ িদেত পারেবন।

আজও স�ােহ একিট িদন কেলজ ি�ট যান। ফুটপাথ, 

েরিলংেয়র পুরেনাা বইপ�র, পি�কা ঘাঁেটন। আবার বাজাের েহঁেট 

মানুষেদর িনেয় রস-রিসকতাও ছােড়ন না। তাই শশা� িমি�েরর 

�িৃতিট খুবই সেরস এখনও।

�বাহ নামিটেতা সাহানা বাবার কাছ েথেকই ধার িনেয়েছ। 

এখনও েছেলর �ল-েকািচং ভিবষয্ৎ েকান্ পেথ পড়েত পাঠােল 

ভােলা হয়— সাহানার সবিকছ ুপরামশর্ শশা� িমি�েরর সে�ই।

শশা� িমি�েরর িতন-িতনিট েমেয়। সকেলরই িবেয় হেয়েছ, 

কলকাতার মেধয্ই। সাকুেলয্ দুই নািত, দুই নাতিন—েমেয়েদর ঘের। 

শশা� িমি�র এমনভােব চেলন, েকউ বলেতই পারেব না দাদু 

প�পািত� করেছন।

নািত-নাতিনেদর জ�িদনগুেলা শশা� িমি�েরর মুখ�। একমাস 

পেনর িদন আেগই েথেকই িতিন তােদর েফান কের বেলন, তারা 

এবােরর জ�িদেন িক িক বই িনেত আ�হী। তািলকার একন�রিট 

িমেল েগেল কথা েনই। না আয়ে� েপেল ি�তীয় ন�রটা।

েযমন এবছরই �বাহ দাদুর েফান েপেয় বেলিছল ি�তীয় িব�যু� 

এবং িহটলােরর কা�কারখানা িনেয় বইটার কথা। আর এটা না েপেল 

যুে�র আর একিট বই িছল িবকে�।

যু� িক েতামার ভােলা লােগ, দাদু?

ভীষণ!

�য্ািনং, অ�শ� সাজােনা, বয্াটল িফ� ে�ন উিড়েয় েদওয়া।...

ে�ফ পাগলািম! দাদু হােসন।

শশা� িমি�র েটর পাি�েলন �বাহ েকবলই িহটলােরর �� কের, 

ি�তীয় িব�যুে�র খঁুিটনািট জানেত চায়, েজনােরল েলফেটনয্া�, 

ি�েগিডয়ার—এইসব েসনা উপািধগুেলা স�েকর্ �ান িনেত আ�হী।

েকবলই যু�, পিরক�না, ৈসনয্ সাজােনা, েগালাগুিল  েমের 

উিড়েয় েদওয়া, রেকট হানা? েতামার েকােনা শাি�র কথা পছ� হয় 

না দাদু?

 মাস-িতেনক আেগ এক িবেকেল সাহানা �বাহেক িনেয় ঘ�া 

িতন-চােরেকর জনয্ মা-বাবােক েদখেত এেল, দাদুর সে� নািতর 

এবােরর জ�িদেনর বই িগফট িনেয় কথা হি�ল। �ে�র গুরু�টা 

�বাহ ধরেত পােরিন; েস আর দাদুর সে� েকােনা আগুর্েমে�ই েগল 

না। দাদুর কথাটা তার মেনামেতা হল না। যিদও েছেলটার অ�ত 

েসৗজনয্েবাধ আেছ।

বািড়েত দাদুেক দরজা-জানলা ব� কের শুেয় থাকেলও িবেশষ 

িকছ ুবলেত চায় না। মােঝমেধয্ সকােল হয়েতা দরজায় উঁিক িদেয় 

বলেব, গুড মিনর্ং! উঠেত ইে� করেছ না?

মাথাটা ধেরেছ! একটু চা িদেত বল।

সানেরজ লাগেলই েদেখা িঠক হেয় যােব!

হুঃ। এত পলুয্সেন িকছ ু িঠক হয় নাের। যা চা পাঠােত বল 

িগেয়!

হয়েতা �বাহ েহেস বলেব, ব� েনেগিটভ হ� দাদু!

 এইটুকুই। সুরুৎ কের িসঁিড়র েগাড়া েথেক ডাকেব, দাদু চা 

পাঠােত বলেছ!

�বাহর যু��ীিতর মেধয্ িকছ ুেছেলমানুিষ বা ৈকেশােরর েরামা� 

েখলা করেছ েভেব শশা� িমি�র িনেজেক খািনকটা েবাঝােলও একটু 

দুি��ার ছায়াও িমেশ আেছ। এইসব �ীিত েথেক েছেলটার না 

জািন ভােয়ােলে�র �িত আ�া জ�ায়। মারিপট, ঢুসুম ঢাসুম ছাড়া 

েতা ইদানীং েকােনা িবেনাদন জগৎই চলেছ না। চয্ােনেলর খবর বা 

সংবাদমাধয্ম খুলেলই খুন, জখম, িবে�ারণ, জি�, মৃতুয্— শশা� 

িমি�র েবােঝন অিভভাবকরা অসহায়। কী কের েয েছেলেমেয়েদর 

এই �বণতা সামলােব, তারাও িদেশহারা।

�স�ত, েফােন েমেয়র কােছ খবর িনেত েগেল, সাহানা বেল, 

হয্াঁ বাবা, ল�ণটা ইদািনং েদখিছ। ফাইভ-িসে�র সময় সারা 

দুপুর েখলনা ব�কু িনেয় একা একা মুেখ ঠুস ঠুস করত... পের 

েছেল েখলত। বড় হেয় েসসব অেভয্স ভুেল েগেছ। এখন ইদািনং 

েকায়া�াম িফিজ�-এর পাগলািম এেসেছ িক� যু� িনেয় মােঝমেধয্ 

আেলাচনা শুিন। শশা� িমি�র বেলন, আেগও বেলিছলাম েতােক 

মাথা না ঘামােত...বড় হেলই বদেল যােব!

িক�....!

সাহানা বেল, িক বলছ বাবা? িক� .. িক?

আসেল বয়সসি� েতা। আর দশটা েছেলর মেতা নয়। িক� 

এেদর অসুিবেধ, একবার েকােনা িকছরু খ�ের েগেল, এিড়েয় চলার 

েটকিনকিট েশখা েনই।

তা নয় বাবা। ... ও আমােক সব বেল!

সামানয্ িবরি� িনেয় েমেয়েক শশা� িমি�র েবাঝােলন আজ 

না হয় বলেছ। দুিদন বােদ? যখন কেলেজ যােব? িব�িবদয্ালয়? যা 

অব�া, পি�মবে�ই থাকেব, তা িক তুিম বলেত পােরা?

জািন না বাবা। কী কপােল আেছ! েমেয়র অসহায়তায় বাবা 

েহেস উঠেলন। অমিন ফুস হেয় েগিল মােগা?..... ওর অেনক 

েকায়ািলিট... িনেজর ওপর একটু আ�ার অভাব!

বািড়েত েকােনা সাহাযয্ই পায় না, আ�া জ�ােব কী কের? 

একজন েতা িদনরাত েরােগর িচ�ায় েকবল েনেগিটভ।

শশা� িমি�র েহেস বেলন, ছাড়েতা! তারপর েমেয়র সে� 

রিসকতা, দুিনয়ার সব বুেড়া িক শশা� িমি�র হয়?

থাক বাপু! বলেত হেব না, বেলই এবার শা� গলায়, েতামার 
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ওপর খুব আ�া, জােনা বাবা? 

তাইেতা, যুে�র ই�াের� আমােকও ওর মন েথেক সরােত 

হেব!

জ�িদেনর আর মা� পাঁচটা িদন বািক। দুপুেরর িব�াম েসের 

শশা� িমি�র কেলজ ি�েটর উে�েশয্ েবিরেয় পড়েলন। বািড়র 

কাছ েথেকই একিট বাস যায়, সরাসির কেলজ ি�ট। িক� শশা�বাবু 

ওেঠনিন। অসুিবেধ একটা, মেনর েজাের যথারীিত েহঁেট চেলন 

বেট, শরীেরর কলক�ােতা পুরােনা হে�। েবিশ�ণ েচেপ থাকেত 

পােরন না। টয়েলেটর দরকার হয়। তাই েবিরেয়ই অেটা, ে�শেন 

িটিকট েকেট, সুলভ মূেলয্ সাতকাহন, দুপুেরর ে�ন তুলনায় ফাঁকা, 

বসাটা িন ি�� এবং দুপুেরর ছাড়া ছাড়া �য্াটফরম, মানুষজন, দূেরর 

আকাশ, গাছপালা, এমনিক এ সমেয়র �য্াটফরেমর েলাকগুেলােক 

েগােয়�ার মেতা ল�য্ কেরন শশা� িমি�র। এটা তার হালকা এক 

ধরেনর হিব।

কেলজ ি�েট আজ িতিন টুকটাক এধার ওধার, ফুটপােথর িকছু 

বই েদখেত েদখেত বেনদী ও বহু পুরােনা একটা ইংেরিজ বইেয়র 

েদাকােন ঢুেক পেড়ন। িভতরটা ঠা�া ঠা�া, তেব তা এিস’র জনয্ 

নয়। পুরােনা বামর্া েসগুেনর কাউ�ার। দেূর চশমা পড়া একজন 

খুবই শা� কে�, বলুন সয্ার। বলেতই, শশা� িমি�রও নম�ার 

জািনেয় বে�ন আপনােদর কােছ ইংেরিজেত মহাভারত হেব?

কত বয়স?

মােন? শশা� িমি�েরর উিকেলর বিু� খাড়া হ  েয় ওেঠ।

বলিছ যার জনয্ েনেবন, েকান �ােস পেড়?

�াশ েটন।

সির! েলাকিট েহেস বে�ন, আমােদর কােছ েফার-ফাইেভর 

ছা�েদর জনয্ েলখাটা আেছ!

আপনার চলেব না।

�থম েচ�ােতই বয্থর্ হেত শশা� িমি�র েচাখ ঘুিরেয় েদাকােনর 

তাকগুেলা েদখিছেলন। কত িবিচ� িবষেয়র বই ইংেরিজেত!

ভ�েলাক নতুন একজন খে�র েঢাকায়, তােক অিধক মেনােযাগ 

েদখায়, িমি�র মশাই কাউ�াের ঝঁুেক বে�ন, ইনসাইড   িদ েসেক� 

রাইখ....আেছ?

ভ�েলাক আে� একজনেক ডাকেত কমর্চািরিট েপপারবয্াক 

েমাটা একটা বই েপেড় আেনন। িহটলােরর িবখয্াত েগাঁফ সহ ছিব।

খািনকটা িনেজর স�ান রাখেত শশা� িমি�র এটা িক েনেবন? 

শুেন বে�ন, িবল কের িদন।

রা�ায় েবরুেতই দুপুরেবলা শশা� িমি�র েটর েপেলন, ফুেট এক 

িঘচু িঘচু বই-এর েদাকান আর �েতয্েকই মািছর মেতা েছেঁক ধরেছ, 

িক বই লাগেব?— েযন িন�ার েনই। েশেষ একটা টুেলর সামেন িতিন 

বকু িচিতেয় বেলই েফে�ন, ইংিরিজর মহাভারত িদেত পারেবন?

েলাকটা তখন িমি�রমশাইেক হাত ধের কােছ েটেন িনেয় এেন 

এেলন। েঠলােঠিলেত সরু রা�ায় দাঁিড়েয় কথা বলার েজার েনই।

 েকান �ােসর?

�াস েটন। ইংিলশ িমিডয়াম �ল।

েলাকটা তখন একটা েছাকরােক ইি�ত করেতই হনুমােনর 

মেতা েস িভড় গেল েবিরেয় েগল। শশা� িমি�র ভাবিছেলন, বড় 

েদাকােনই যখন পাওয়া েগল না, ফুেটর ন�র-মাকর্া েদাকান িক িদেত 

পারেব? অযথা খািনক সময় বয্য়।

খািনক পর হুপহাপ কের েছেলিট হািজর। হােত েমাটা একিট 

��। েপপার বয্াক। েদাকােনর মািলক িমি�র মশাইেয়র হােত িদেত, 

উলেট েদেখন, মহাভারত-সংি��—দশম, �াদশ মােনর সংকলক 

ভারতবেষর্র িবখয্াত এক বয্ি��। দামও খুব েবিশ নয়।

বয্ােগ কের িনেয় শশা� িমি�র সামানয্ আপেশাস জানােলন। 

খািনক আেগ বয্াপারটা ঘেট েগেল, িহটলােরর ওপেরর বইটা 

িকনেতনই না। এখন িগেয় িক সব বেলটেল েফরত েদওয়া চেল? 

যাক কত পয়সাই েতা 

অকােজ বয্য় হয়। 

িনেজই না হয় অবসের 

পেড় েদখেবন। িহটলার 

যিদও ইিতহাস, জানার 

অেনক িকছ ু রেয়ও 

েগেছ।

িমি�রমশাই ন’টার 

আেগই রােতর খাবার 

খান। অেনকিদেনর 

অভয্াস। অবশয্ শুেত 

যান এগােরাটায়। আজ েখেয়-েদেয়, েফান করেতই েমেয় বেল, 

�বাহ েতা পরী�া িদে� অন-লাইেন... �েলর নয়! �াইেভট 

সয্ােরর পরী�া।

ক’টায় েশষ হেব?

এই েতা হেয় এল। েকন?

বাবার মুেখ শুেনটুেন সাহানা বেল, পােশর ঘর েথেকই চয্াঁচাে� 

েক দাদু?

িমিনট কুিড় বােদই েফান। �বােহর উ�িসত ক�। শশা� িমি�র 

তেতািধক িনরাশ ভি�েত জানেত চাইেলন, পরী�া েকমন িদেল?

সুপার, দাদু! ফি� আউট অব ফি� থাকেব!

েশােনা দাদু, িমি�রমশাই ইে� কেরই অিত-ঠা�া গলায়, কখেনা 

ওভােব বলেব না—...েকউ জানেত চাইেল সবর্দা বলেব, েমাটামুিট। 

মেন েরেখা!

সির, সির দাদু! �বাহর   এই সরলতা শশা� িমি�রেক খুবই শাি� 

েদয়। যাক েসসব। েজেনা েতামার জ�িদেনর বই েপেয় েগিছ।

খুিশ ও উে�জনায় েফর �বাহ, বাঃ! েসেক� রাইখ-এর বইটা?

েতামার এক ন�র চেয়স েতা মহাভারত িছল! িতিন েসিদেনর বই 

েকনার অিভ�তাটা েচেপ েগেলন। বে�ন, একটা শতর্ আেছ দাদু!... 

েবােডর্র পরী�ায় যিদ শতকরা িছয়ান�ই পাও...পেরর জ�িদেন 

েসেক� রাইেখর বইটা উপহার েদব।...কথা িদলাম। মহাভারত 

পরশুই েপৗঁেছ যােব েতামার কােছ।

পেরর জ�িদেনর অেনক আেগই হল েবােডর্র পরী�া। �বাহ 

িছয়ান�ই দশিমক আট তুেলেছ। পািরবািরক আন� হইচই। 

িমি�রমশাইেয়র উপেদেশই আধুিনক �ানলােভর নানা শাখা িনেয় 

নামী �েলই সুেযাগ    েপেয়েছ �বাহ। ওর পুরােনা �েল অেনকগুেলা 

িবষয় পড়ােনা হয় না বেলই! এবং িমি�রমশাই ল�য্ করেলন, এ 

বািড়েত যখন নািত আেস, বয্ি�� িনেয় থােক।

েফর েসই �িত�িত জ�িদন আসেতই শশা� িমি�র পুরােনা 

�স� মেন কিরেয় বে�ন েশানা দাদুভাই। েতামার েসেক� রাইেখর 

বইটা এেস েগেছ হােত।

শা� �বাহ ব�, তাই? আ�া দাও। ইংেরিজেত রামায়ণ পাওয়া 

যায় না? শশা� িমি�র রহেসয্ চুপ কের রইেলন।
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গ্রন্থ। পেোর ব া্ক। প�াকানের মালিক লমলতির মশাইনের হানে ল�নে, 

উিনে প�নেে, মহাভারে-সংলষিপ্ত—�শম, দ্া�শ মানের সংকিক 

ভারেবন ষ্ের লবে া্ে এক ব ল্তিত্ব। �ামও েুব পবলশ েে।

ব া্নে কনর লেনে শশাঙ্ক লমলতির সামাে্ আেনশাস জাোনিে। 

োলেক আনে ব া্োরো ঘনে পেনি, লহেিানরর ওেনরর বইো 

লকেনেেই ো। এেে লেনে লক সব বনিেনি পেরে প�ওো চনি? 

যাক কে েেসাই 

পো অকানজ ব্ে 

হে। লেনজই ো 

হে অবসনর েনে 

প�েনবে। লহেিার 

যল�ও ইলেহাস, জাোর 

অনেক লকছ ু রনেও 

পেনছ।

লমলতিরমশাই ে’োর 

আনেই রানের োবার 

োে। অনেকল�নের 

অভ া্স। অবশ্ শুনে যাে এোনরাোে। আজ পেনে-প�নে, পোে 

করনেই পমনে বনি, প্রবাহ পো েরীষিা ল�নছে অে-িাইনে... স্কুনির 

েে! প্রাইনভে স া্নরর েরীষিা।

ক’োে পশ্ হনব?

এই পো হনে এি। পকে?

বাবার মুনে শুনেটুনে সাহাো বনি, োনশর ঘর পেনকই চ া্াঁচানছে 

পক �াদু?

লমলেে কুলে বান�ই পোে। প্রবানহর উচ্ছ্বলসে কণ্ঠ। শশাঙ্ক লমলতির 

েনোলিক লেরাশ ভলগিনে জােনে চাইনিে, েরীষিা পকমে ল�নি?

সুোর, �াদু! েলটি আউে অব েলটি োকনব!

পশানো �াদু, লমলতিরমশাই ইনছে কনরই অলে-ঠাণ্া েিাে, কেনো 

ওভানব বিনব ো—...পকউ জােনে চাইনি সবষে�া বিনব, পমাোমুলে। 

মনে পরনো!

সলর, সলর �াদু! প্রবাহর   এই সরিো শশাঙ্ক লমলতিরনক েবুই শালতি 

প�ে। যাক পসসব। পজনো পোমার জন্মল�নের বই পেনে পেলছ।

েলুশ ও উনতিজোে পের প্রবাহ, বাঃ! পসনকন্ড রাইে-এর বইো?

পোমার এক েম্বর চনেস পো মহাভারে লছি! লেলে পসল�নের বই 

পকোর অলভজ্ঞোো পচনে পেনিে। বনলেে, একো শেষে আনছ �াদু!... 

পবান ষ্ের েরীষিাে যল� শেকরা লছোেব্বই োও...েনরর জন্মল�নে 

পসনকন্ড রাইনের বইো উেহার প�ব।...কো ল�িাম। মহাভারে 

েরশুই পেৌাঁনছ যানব পোমার কানছ।

েনরর জন্মল�নের অনেক আনেই হি পবান ষ্ের েরীষিা। প্রবাহ 

লছোেব্বই �শলমক আে তুনিনছ। োলরবালরক আেন্দ হইচই। 

লমলতিরমশাইনের উেন�নশই আিুলেক জ্ঞােিানভর োো শাো লেনে 

োমী স্কুনিই সুনযাে    পেনেনছ প্রবাহ। ওর েরুানো স্কুনি অনেকগুনিা 

লব্ে েোনো হে ো বনিই! এবং লমলতিরমশাই িষি্ করনিে, এ 

বালেনে যেে োলে আনস, ব ল্তিত্ব লেনে োনক।

পের পসই প্রলেশ্রুলে জন্মল�ে আসনেই শশাঙ্ক লমলতির েরুানো 

প্রসগি মনে কলরনে বনলেে পশাো �াদুভাই। পোমার পসনকন্ড রাইনের 

বইো এনস পেনছ হানে।

শাতি প্রবাহ বলে, োই? আছো �াও। ইংনরলজনে রামােণ োওো 

যাে ো? শশাঙ্ক লমলতির রহনস্ চুে কনর রইনিে।«

পকােও সনন্দহ পেই

চন্দে োে

আনস ো হেনো হা-পর-পর-পর কনর

এ-যুনের ্াকানেরা

েবু োো পবনশ পরাজই চারোনশ 

কনর ওরা পঘারানেরা।

এমেও ্াকাে আনছ

পেেলে পয হানে অস্ত্র কেেও

      ওসব রানে ো কানছ।

েবু ওরা িুে কনর…
োো পকৌশনি েনরর েসনি

      লেনজর ভাাঁোর ভনর।

েনব এ-েৃলেবী ভনর পেনছ োলক

ভীরু আর কােুরুন্?

এভানবই েো ্াকানেরা বলুি

লচরল�ে যানব শুন্!

বেন�র কো বিাো কলঠেই,

পছােরা এেেও বীর

লকন্তু ওরা পয লচেনে োনর ো

েো রূে ্াকালের।

বেরা যল�-বা জানে,

বে হনে পেনি একেিা ভে

       োন�রনক লেছু োনে।

পছােন�র মনে ভে্র পেই

পয-সাহস পছাে বনুক

আেনি পস-টুকু বে হনি ওরা

্াকালেনক প�নব রুনে।

পকােও সনন্দহ পেই

লচনে লেনি েো �সু্গুনিানক

      রুনে ওরা �াাঁোনবই।

ভালোনে ো

কালি�াস ভদ্র

ভালোনে ো সারাো ল�ে

  ড্রইং োো রং পেলসিি,

বন্ধ ঘনর একিা রুবু

  পকাোে োনব আকাশ েীি।

োছ োছালি েেনছ কাো

  চারল�নকনে পকবি বালে,

চেুই োলে আর আনস ো

  ঘুিঘুলি লক করি আলে!

যাে ো প�ো হাওো বািক

  হানে লেনে লশমুিতুনিা,

িনর ো োে বাউি সনুর

  রাঙা েনের উ�াস িুনিা।

রজেীেন্ধার েন্ধ পমনে

  বসতি আজ প�শাতিনর,

েল� লেলসর বলমষে বাক্স

  চনি পেনছ পোনো ঘনর।

ভালোনে ো একিা একা

  ভাবনছ রুবু মনে মনে,

োকনি কানছ ঠাম্া ল��া

  পকনেই পযে সব অিুষিনণ।

লবজেকাকুর বালে

রেেেেু ঘােী

লবজেকাকুর আিেিা বালে

ছা�টুকু হনে বালক

েতুে কাউনক প�েনি োোে

কনরে পয ্াকা্ালক,

‘ওই পয বালেো আিোো মনো

ওোনেই আলম োলক।’

সক্কনি প�লে েুাঁনজ-েুাঁনজ আনস

সােোাঁচ �রকানর

বাাঁ ল�নক রনেনছ পছাটি জােিা

লহমািে উাঁলক মানর

্ােল�কোর বে জােিাে

সাের ো এনস োনর?

আকানশর কো কী আর বিব

িষি োরার পমিা

রানে েেোলে উজ্জ্বি েে

স্পষ্ট ল�নের পবিা

গ্রামবাসীন�র লেনে শুরু হে

োরা পোেবার পেিা।

আর হ্াাঁ শুেুে, বলিলে এেেও

ভে োনবে ো পকউ

বালের সামনে আরবসাের

সনেনরা িষি পেউ

পসাাঁ�রবনের বাঘ এক কুলে

লেে-চার কুলে পেউ।

এটুকুই োক বালকটুকু েনর

ো বনি োকনে োলর?

বার লেে-চার পভানে �াাঁোনিে

পেই পকােও হারাহালর—

এেে পসোনে সানেসােেিা

লবজেকাকুর বালে!

রবীন্দ্রোে ও মংেুর েে

�ীেক িালহ়্ী

োহা়্ বুনক ঘলেনে এি পমঘ/বা়্নছ ভী্ণ হাওোর েলেনবে/হৃ�ে জুনে স্বপ্ন রলঙে োো/

পসোনে আনছ পভানরর স্বপ্নমাো/আর কে�ূর চোই উেরাই/েভীর পচানে ঘুরনছ ভুবেোই/

পকনো পয োনে মংেু োহা়্ প�শ/কুোশা োকা োহা়্েলির পশ্/সমে োাঁর প্রানতি বহমাে/

কানে ো েবু জংিাজলমর োে/এ পকাে মাোর বনৃতি জীবেোলে/কলবর মনে অেনতিরই বাণী।

অঙ্কে

মেী্ প�ব
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একটা েছা� কারখানা। আসেল েসটা একটা

কাগেজর কল। কাগজ-কেলর কাজ কাগজ ৈতির করা।

সারািদন ধের এক ে�িণর েলাক বািড় বািড় ঘুের পুরােনা 

খবেরর কাগজ বা অনয্ কাগ  জ েজাগাড় কের। তাছাড়া েজাগাড় 

কের িছ� ব�খ�, জীণর্ ব�। বািতল হেয় যাওয়া চট, েনাংরা 

কাপড় েচাপড়। ওেদর রাখা হয় কাগজ কেলর বাইের। বয্বহার 

করা তুেলা নয্াকড়াও েসখােন ঠাঁই পায়। এেদরেক আনা হয় 

নানা জায়গা েথেক। শহর েথেক, এমনকী �াম েথেকও। িবেদশ 

েথেকও এেসেছ েকউ েকউ। একে�িণর কােজর মানুেষর কাজই 

হেলা সকাল সকাল বেড়া বেড়া খািল ব�া কাঁেধ চািপেয় বাইের 

েবিরেয় পড়া। কুিড়েয় পাওয়া িজিনসপ� বা েলােকর বা  িড় 

েথেক ওজন দের িকেন আনা পু রােনা খবেরর কাগজ— কাগজ 

কেলর মািলকেক িদ  েল উিন ওেদর মজুির ভাগ কের েদন।

সকাল হেলই কাগজ কেলর অিফস খুেল যায়। একজন 

মিহলা এেস অিফসঘর ঝাড় িদেয় সাফসুফ কের তারপর নয্াতা 

িদেয় ঘর জেল ধুেয় পির�ার কের।

েছঁড়া নয্াকড়া, িছ� ব� খ�, বািতল হওয়া জীণর্ ব�, েছঁড়া 

েছঁড়া দুই

চেটর গ�

সু িন মর্ ল   চ � ব তর্ী

গ�

চট িদেয় �থেম এখােন ৈতির হয় ম�। টন েক টন ম�। 

তারপর েসই ম� েথেক নানা ৈব�ািনক উপােয় ৈতির হয় 

কাগজ। ফুটফুেট নানা ধরেনর কাগজ।

কাগজ কেল এেস জমা পেড় নানা ধরেনর চট। নানা 

জায়গা েথেক েছঁড়াফাটা শতিছ� হওয়া চট এখােন িনেয় আসা 

হয়। গাদার উপর গাদা কের রাখা হয়। আ�েযর্র বয্াপার হেলা 

এেদর সবারই বলার মেতা কত েয গ� আেছ তা বেল   েশষ হেব 

না। সকেলই চায় তার বুেক জেম থাকা গ� অনয্ সাথীেদর 

েশানােত। গ� বলেত বলেত কখন েয সময় গিড়েয় যায় তা 

েবাঝাও যায় না।

গাদার মেধয্ িছল শতিছ� নয্াকড়া আর দলােমাচড়া করা 

রংেবরংেয়র কাপড় েচাপড়। তারই মেধয্ কী কের দুেটা চট ঠাঁই 

েপেয়েছ। ওরা ভেয় ভেয় দুজেন গা েঘঁষােঘঁিষ কের থােক। 

ওেদর বুেক তখন অেনক গ� জেম আেছ। ওরা িকছু বলবার 

জনয্ তখন ছটফট করেছ। ওরা এখা    েন এেস দু’িদেনর ব�ু 

হেয়েছ। একজন েতা েবশ গেবর্র সে� বলেত শুরু কেরেছ— 

আিম হলাম েডনমােকর্র, েডনমাকর্ ইউেরােপর একটা েদশ। 

উ�র-পি� ম ইউেরােপর একটা রা�। েকােপনেহেগন 

আমােদর রাজধানী। বৃহ�ম শহর, আমােদর েদেশর জনসংখয্া 

৫৪ ল� ছািড়েয়েছ, জুটলয্া� উপ�ীেপর অিধকাংশ এলাকার 

উপর অবি�ত আমােদর েদশ। এখােন রেয়েছ পাহােড়র সাির, 

সাজােনা েগাছােনা খামার আর সবুজ চারণভূিম। সাগেরর দূর� 

েকানও অংশ েথেকই ৬০ িকিমর েবিশ নয়। বষর্া, কুয়াশা ও 

েমঘা�� আকাশ এখানকার �াভািবক ঘটনা। ফয্াশন, চলি�� 

অ�ন

েকৗিশক েঘাষ
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ও সািহতয্ সং�িতেত েডিনশেদর িবেশষ ভূিমকা রেয়েছ।

 তুিম িন�য়ই েকানও েদেশর হেব তাই না? তা মহাশেয়র 

েকাথায় থাকা হয়, জানেত পাির?

অপরজন খুব সাহসী, সহেজ েভেঙ পড়ার নয়। গবর্ 

কের বুক ফুিলেয় বলেছ, আিম ভাই নরওেয়র। আমােক 

শ�েপা� আঁেশর ত� িদেয় ৈতির করা হেয়েছ। আিম তাই 

এত বিল�। ওসব সািহতয্ সং�িত িনেয় কী হেব? আমােদর 

েদশ নরওেয় উ�র ইউেরােপর একিট নিডর্য় েদশ। সুেমরু 

অ�েলর ইয়ানমােয়ন �ীপ ও সভলাবানর্ �ীপপু�িট নরওেয়র 

মেধয্ পেড়েছ। অসেলা নরওেয়র রাজধানী ও বৃহ�ম নগরী। 

আমােদর েদেশর সরকাির ভাষা নরওেয়জী। আমােদর েদেশর 

জনসংখয্া আনুমািনক ৫৫ ল�। নরওেয়র উ�র-পূেবর্ 

িফনলয্া� ও রািশয়া। দি�েণ �ােগরাক �ণালী, যার অপর 

তীের েডনমাকর্ অবি�ত।

েদেশর জনয্ েতামার মেতা আমারও গবর্েবাধ হয়। এত 

সু�র েদশ তুিম আর দুিট পােব না।

ওরা েঘেম-েনেয় সামিয়কভােব ওেদর কথা থািম েয় িদল। 

েডনমােকর্র চট অেনক�ণ ধের ওর কথা শুনিছল। এবাের 

ওর খুব রাগ হেলা। সামানয্ উে�িজত হেলা। তবু নরম আর 

িবনয়ী হেয় বলেত শুরু করল, আমরা েডনমােকর্র চেটরা 

কখনওই েতামােদর মেতা কথা বিল না। আমরা কেয়কটা 

িজিনস িশেখিছ, তা হেলা ভ�তা, িবনয়, শা� �ভাব আর 

অহংকারহীন, আমরা কখনওই িনেজেদর জািহর করেত 

িশিখিন। েকউ বলেত পারেব না আমরা বড়াই কির। আমরা 

অিত ভ�। সবার সে� আনে� েমলােমশা কির। েতামােক ব�ু 

কের িনেয়িছ, কােজই েতামার সে� সবসময় সহনশীল আচরণ 

করব। তেব এটা অপরপ�েকও ভাবেত হেব। নয়েতা কথায় 

কােজ েঠাকাঠুিক হেব। সবার সে� সুেখ দুঃেখ িমেলিম  েশ 

চলেত পারাটা একটা বেড়া কাজ। হািসমুেখ কথা বলাটা েতমন 

কিঠন কাজ নয়। এসব িনেয়ই আিম থাকেত ভােলাবািস। 

এটাই আমার গুণ বা �ভাব। এটাই আমার চির�। চিরে�র 

ল�ণ। েসৗজেনয্র েকানও অভাব আমার েনই।

নরওেয়র চেটর টুকেরা মন িদেয় শুনিছল সব কথা। ওর 

িকছুই ভা  েলা লাগিছল না। মেন মেন রাগ হি�ল। েডনমােকর্র 

চেটর কথা েশষ হেয়েছ কী হয়িন, ও ঝাঁিজেয় উঠল, এসব কী 

বলছ! এসব েতামার ব�াপচা কথা, আমার শুনেতই অসহয্ 

েলেগেছ। তুিম আর েবিশ কথা বেলা না।

একটু পের হঠাৎ একটা ঝড় উঠল। ঝেড়র �ভােব সবিকছু 

ল�ভ� হেত লাগল। বেড়া বেড়া গােছরা সামেন েপছেন 

তােদর ডালপালা ছিড়েয় েযন নৃতয্ শুরু করল। েডনমাকর্-

এর চট বা নরওেয়র চেটর মুেখ আর কথা েনই। তারা চুপ 

কের রইল। নরওেয়র চট েয গাদায় বেসিছল উেড়   িগেয় বসল 

অনয্ গাদায়। তখনও ওর রাগ থােমিন। েডনমােকর্র চটেক 

বলেত চাইল িকছু কথা। ঝড় তখন েথেমেছ। নরওেয়র চট 

তখন বলেছ, েতামার কথা অেনকখািন বুঝেত পারেলও সবটা 

িক� বুঝেত পািরিন। কারণ হেলা আমােদর দুই েদেশর ভাষার 

বয্বধান অেনকখািন। আমােদর সরকাির ভাষা নরওেয়জীয়। 

আর েতামােদর সরকাির ভাষা ডািনশ, যা শুেনিছ, আমােদর 

েদেশর পাহাড়-পবর্েত হাজার বছর ধ  ের, ঘুের ঘুের মানুেষরা 

তােদর পােয়র তলা খুইেয় তেবই আমােদর ভাষা ৈতির 

কেরেছন। আর েতামরা ঘেরর েকােণ বেস আেধা আেধা ডািনশ 

বুিলর জ� িদেয়ছ। েতামােদর ভাষা তাই ব� একেঘেয়। 

বুঝেত ব� অসুিবেধ হয়।

েডনমােকর্র চট সব শুেন বলেছ, এরকম ভােব বলছ েকন? 

তুিম িক জােনা না, আমরা আমােদর সািহতয্ আর সং�িতেক 

বেড়াই ভা   েলাবািস। তুিম এসব বুঝেব না।

নরওেয়র চট বলল, েকন বুঝব না? আিম নরওেয়র বািস�া। 

সমতেল যার জ�  েস কী কের বুঝেব পাহাড় কী িজিনস! সমুে�র 

সীমাহীন জলরািশর খবর তারা পােব কী কের?

েডনমােকর্র চট বুঝল নরওেয়র চট খুব উে�িজত হেয় 

পেড়েছ। ওর কথার েকানও িছিরছাঁদ েনই।

নরওেয়র চট তখন বলেছ, নরওেয়েত যখন সূযর্ ওেঠ 

তখনই সমুে�র বরফ গলেত শুরু কের তখনই েডনমােকর্র 

র�ািন পেণয্র জাহাজগুিল নরওেয়র িদেক আসেত শুরু কের। 

এখন কী েতামরা েডনমাকর্ েথেক আমােদর জনয্ সািহতয্ও 

র�ািন করেব? ওইসব সািহতয্টািহতয্ িদেয় আমােদর মন 

ভরােত এেসা না। আমােদর অেনক ভােলা লােগ �কৃিতর 

েদওয়া সীমাহীন জলরািশ। আমােদর গবর্ করার মেতা অেনক 

িকছু আেছ। তার একিট হেলা বাক্ �াধীনতা। আমরা মন খুেল 

কথা বলেত পাির। যা মেন হয় েতামােদর েদেশ এখনও শুরু 

হয়িন।

নরও  েয়র চট েডনমােকর্র চটেক শুিনেয় আরও অেনক কথা 

বলেত চাইল। দূরে�র কারেণ েডনমােকর্র চেটর কােন িগেয় 

েপৗঁছল না ওর েকানও কথাই।

তারপর কাগজ কেলর কমর্ীরা কােছ এল। ওেদর ঠাঁই 

হেলা কেল। েসখােন দুই চট অ� সমেয়ই মে� পিরণত হেলা। 

তারপর েসই ম� েথেক ৈতির হেলা কাগজ। কাগেজর পর 

কাগজ।

নরও  েয়র ওই বকবক করা চেটর টুকেরা েথেক েয কাগজ 

ৈতির হেলা তা এেস েপৗঁছল নরওেয়রই এক তরুেণর হােত। 

েস ঘের বেস িচিঠ িলখেত বসল। িলখল তার ব�ু েডনমােকর্র 

এক তরুণীেক। েস িচিঠেত িছল অেনক সুখ দুঃেখর কথা। েসই 

িচিঠেত বারবার েলখা হেয়  িছল তরুণ েছেলিটর ভােলাবাসার 

কথা। িবরহ কাতর অমন িচিঠ েপেয় েডনমােকর্র তরুণী 

ভাবােবেগ মুষেড় পড়ল। িবরহ তার মেন ক� এেন িদল।

ওিদেক েডনমােকর্র চেটর টুকেরা িদেয় েয কাগজ ৈতির 

হেলা তার িকছু পাতা িকেন   িনল েডনমােকর্র এক যুবক। েস 

এক েরামাি�ক কিব। ঘের বেস েস সাদা পাতা য় িলখল অেনক 
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কিবতা, েস কিবতায় েযন ফুেট উঠল অেনক চাঁদ-তারা 

ফুল। েস সম� কিবতা জেড়া কের িনেজই বানাল এক 

পা�িলিপ। কিবতাগুিলর মেধয্ েয শুধুই ে�ম ভােলাবাসা িছল 

তা নয়, তােত েলখা হেয়  িছল িনেজর েদশ ছাড়াও নরওেয়র 

পাহািড় েসৗ�যর্, এমনকী েদশটার �িত ভা  েলাবাসার কথাও। 

সিতয্ বলেত কী, নরওেয়র বীর�কািহিন, েসৗ�যর্েক িনেয় এর 

আেগ েকানও নরওেয়র কিব িলেখেছন বেল মেন হয় না।

এই েছা� গ�িটর মেধয্ আমরা েদখলাম বািতল হেয় যাওয়া 

পুরােনা চট, পুরােনা নয্াকড়া, দলােমাচড়া করা কাপড় েচাপড় 

ইতয্ািদ, যা িদেয়ও ভােলা িকছু ৈতির হেত পাের। গাদাগািদ 

কের পেড় থাকা আ�ানা েথেক যখন তারা মু� হয়, তখনই 

আমূল পিরবতর্ন স�ব। তােদর 

পিরবতর্ন পৃিথবীেত েকানও শুভ 

কােজর জ� েদয় তখনই।

েছঁড়া চেটরা আর েনই। ওরা এখন 

কাগেজ রূপা�িরত হেয়েছ। গ�টার 

এখােনই েশষ। িনেজর িনেজর েদশ 

িনেয় েছঁড়া দুই চট গবর্েবাধ কেরেছ, 

েকউ গবর্েবাধ কেরেছ তােদর েদেশর 

সািহতয্ ও সং�িত িনেয়— এইসব েছা� 

ঘটনা হ  েলও আমােদর মু� কেরেছ। 

তাই বেল এই গ�টা দুই েছঁড়া চট ছাড়া 

আর কাউেক �ভািবত করেব বেল 

আমার েতা মেন হয় না।

তখনই সমুে�র বরফ গলেত শুরু 

কের তখনই েডনমােকর্র র�ািন পেণয্র 

জাহাজগুিল নরওেয়র িদেক আসেত 

শুরু কের। এখন কী েতামরা েডনমাকর্ েথেক আমােদর জনয্ 

সািহতয্ও র�ািন করেব? ওইসব সািহতয্টািহতয্ িদেয় আমােদর 

মন ভরােত এেসা না। আমােদর অেনক ভােলা লােগ �কৃিতর 

েদওয়া সীমাহীন জলরািশ। আমােদর গবর্ করার মেতা অেনক 

িকছু আেছ। তার একিট হেলা বাক্ �াধীনতা। আমরা মন খুেল 

কথা বলেত পাির। যা মেন হয় েতামােদর েদেশ এখনও শুরু 

হয়িন।

নরও  েয়র চট েডনমােকর্র চটেক শুিনেয় আরও অেনক কথা 

বলেত চাইল। দূরে�র কারেণ েডনমােকর্র চেটর কােন িগেয় 

েপৗঁছল না ওর েকানও কথাই।

তারপর কাগজ কেলর কমর্ীরা কােছ এল। ওেদর ঠাঁই 

হেলা কেল। েসখােন দুই চট অ� সমেয়ই মে� পিরণত হেলা। 

তারপর েসই ম� েথেক ৈতির হেলা কাগজ। কাগেজর পর 

কাগজ।

নরও  েয়র ওই বকবক করা চেটর টুকেরা েথেক েয কাগজ 

ৈতির হেলা তা এেস েপৗঁছল নরওেয়রই এক তরুেণর হােত। 

েস ঘের বেস িচিঠ িলখেত বসল। িলখল তার ব�ু েডনমােকর্র 

এক তরুণীেক। েস িচিঠেত িছল অেনক সুখ দুঃেখর কথা। েসই 

িচিঠেত বারবার েলখা হেয়  িছল তরুণ েছেলিটর ভােলাবাসার 

কথা। িবরহ কাতর অমন িচিঠ েপেয় েডনমােকর্র তরুণী 

ভাবােবেগ মুষেড় পড়ল। িবরহ তার মেন ক� এেন িদল।

ওিদেক েডনমােকর্র চেটর টুকেরা িদেয় েয কাগজ ৈতির 

হেলা তার িকছু পাতা িকেন   িনল েডনমােকর্র এক যুবক। েস 

এক েরামাি�ক কিব। ঘের বেস েস সাদা পাতা য় িলখল অেনক 

কিবতা, েস কিবতায় েযন ফুেট উঠল অেনক চাঁদ-তারা ফুল। 

েস সম� কিবতা জেড়া কের িনেজই বানাল এক পা�িলিপ। 

কিবতাগুিলর মেধয্ েয শুধুই ে�ম ভােলাবাসা িছল তা নয়, 

তােত েলখা হেয়  িছল িনেজর েদশ ছাড়াও নরওেয়র পাহািড় 

েসৗ�যর্, এমনকী েদশটার �িত ভা  েলাবাসার কথাও। সিতয্ 

বলেত কী, নরওেয়র বীর�কািহিন, েসৗ�যর্েক িনেয় এর আেগ 

েকানও নরওেয়র কিব িলেখেছন বেল মেন হয় না।

এই েছা� গ�িটর মেধয্ আমরা েদখলাম বািতল হেয় যাওয়া 

পুরােনা চট, পুরােনা নয্াকড়া, দলােমাচড়া করা কাপড় েচাপড় 

ইতয্ািদ, যা িদেয়ও ভােলা িকছু ৈতির হেত পাের। গাদাগািদ 

কের পেড় থাকা আ�ানা েথেক যখন তারা মু� হয়, তখনই 

আমূল পিরবতর্ন স�ব। তােদর পিরবতর্ন পৃিথবীেত েকানও 

শুভ কােজর জ� েদয় তখনই।

েছঁড়া চেটরা আর েনই। ওরা এখন কাগেজ রূপা�িরত 

হেয়েছ। গ�টার এখােনই েশষ। িনেজর িনেজর েদশ িনেয় 

েছঁড়া দুই চট গবর্েবাধ কেরেছ, েকউ গবর্েবাধ কেরেছ তােদর 

েদেশর সািহতয্ ও সং�িত িনেয়— এইসব েছা� ঘটনা হ  েলও 

আমােদর মু� কেরেছ। তাই বেল এই গ�টা দুই েছঁড়া চট 

ছাড়া আর কাউেক �ভািবত করেব বেল আমার েতা মেন 

হয় না।
(হয্া� আ�ারসেনর গ� ‘The Rags’ অবল�েন)
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চুরিরিদ্যা

শ্যামল সেন

কী ডযামযাডডযাল রদরবিরদডক

সলখযাপড়যায় হট্টড�যাল

স্কুডলি ছুরি ফুিযায় নযা —

পিীক্যাডেও মস্ত সিযাল।

িযােরদন িডে পডেি ধযাডি

পযাশ-কিযা েি সছডলডমডয়

আশযায় আশযায় রদন যযায় —

মযাি খযায় শুধু চযাকরি সচডয়।

েুদন ওঝযাি সরেন

সদিযারশে সেওয়যারি 

হযাে ভূডেিযাই হযােডে পযাডি

খযাে ভূডেিযাই খযারে

েিরি সখডে ভূে নযামযাডলন

পযাডশি গ্যাডমি চযারি। 

েযাি িরমডে চুরিি ভডয়

রনডিই যখন ত্রস্ত

এমন েময় আওয়যাি রদডলন

েূরয্ সযডে অস্ত। 

আওয়যািখযানযা ভীম সিযািকযা 

খিি এডন রদল সছযািকযা

ও চযারিি নযাম েুদন ওঝযা

ভূে িযাডখ-ও সিযাঝযা সিযাঝযা

িযােযাে যখন তুলডি সেউ

মযাডে আি নযামডিও নযা সকউ! 

পযাহযািযা সদিযাি কযাউডক চযাই

ভূে ছযাড়যা আি কযাডকই পযাই

ক'রদন পডিই তুলডে হডি

সেকযাডে হডি সচযাডিি পযাল

খডদেি কী এমরন হডি

িযাইডি েিুি রভেি লযাল। 

েিযাই িলডি ভূে নযারমডয়

েুদন ওঝযা কিল মযাে

েুদন িডলন সরেন ঘযারমডয়

'েিই িযাডন চযালযাক িযাে।'

এখন শুরন নকল রিচযাি

উচ্চ-মধ্-প্যাইমযারিডে,

এডক এডক হডছে খযারিি

চযাকরি-চুরিি মযাস্যারিডে।

কযাল রছল ে্যাি আি সিকযাি,

লক্ লক্ ঘুডিি িযাকযায় —

চযাকরি রিডকযায় পযাড়যাি দযাদযা;

আেল সচযাডিি সখযাঁি সকযােযায়?

হযায়! সকযােযায় র�ডয় কী রশখি

সশডি; চুরিরিদ্যায় নযাম সলখযাি?

অরিনযাশচন্দ্র ও েযাইডকল

মঞ্ুভযাি রমত্র

দশ িছডিি অরিনযাশচন্দ্রডক সখয়যালী রপেযা েযাি 

সছডল িযািিযাি চযাইডলও কখডনযা চযায় নযা রদডে েযাইডকল উপহযাি

রশশুডদি পডক্ েযাইডকল রিপজ্জনক খুি এই েযাি মে

হযাে পযা ভযাঙডে পযাডি �যারড়ডঘযাড়যা চডল রভডড় র�ির�ি পে

েিুও নযাডছযাড়িযান্যা পুত্ররিি ঘ্যানঘ্যান কযান্যাকযারি শুডন

েযাইডকল রকডন রদডে িযারি হয় ি্যাঁক সেডক করড় রনডয় গুডে

ইস্কুডল অডকেি পিীক্যাডে অরিনযাশচন্দ্র যরদ েযাডক, শে্ত এই

প্েম দডশডে; অঘিন ঘডিরছল ক্যাডশ দশিন, েযাি সিরশ সনই

িযািযা লযাল ও সেযানযারল িং েযাইডকল সকডন, রনডয় আডে হযাডে সেডল

অরিনযাশ যখন উেডে যযাডি িযািযা হেযাৎ রনডিই ছুডি ওডে েযাইডকডল

সছ ডলডক েরিডয়, িডল েযাইডকল চযালযাডনযায় চ্যারপিয়ন রছলযাম সযৌিডন

প্যাচীডিি ওপযাডশি প্রেডিশী হরিদযাে মুখ িযারড়ডয়ডছ রেক সেই ক্ডে

ি্ঙ্গ হযারে সহডে িডল েযাইডকল চযালযাডনযাি তুরম িযাডনযা নযা রকছেু

িযািযা িডল দু’িন এখরন করপিরিশন কডি সদরখ আয় সিিযা রিছেু

দূডি ঐ �যাছিযা পযাক রদডয় সয আেডি রিডি আড� সেই যযাডি রিডে

িডে রিডে হরিদযাে লযাি রদডয় েযাইডকডল উডে উধযাও চরকডে

পেচযািীিযা অিযাক সমযািযা িডল হযাে্কি হযাঁটুদুরি সেডকডছ দু’�যাডল

রিডি এল ন’রমরনডি িযািযা ভযাডি এিযাি আমযাি পযালযা যযা েযাডক কপযাডল

দু’হযাডে হ্যাডডেল সছযািডদি েযাইডকল, প্যাডডল চযারলডয় িীিদডপ্ত যযায়

আধঘণ্যা পডি রিডি এল লণ্ডভণ্ড উেডকযাখেুডকযা ভীিে রিধ্বস্ত হযায়

সদরি সদডখ হরিদযাে ভযািরছল পযালযাডলযা রক, রক সয হ’ল হেভযা�যািযাি

সচডয় সদডখ িযামযা ও কযাপড় সছঁড়যাডখযাড়যা েযাইডকল সভডঙ চুিমযাি

এক হযাডে ধিযা আডছ, সলংডচ িডল ডযাস্রিডন রদডয়রছ দযারুে ধযাক্যা

অরিনযাশচন্দ্র ভযাডি িযািযাডদি উৎপযাডে হযায় সি অচল হ’ল িীিডনি চযাক্যা

মযা িডল িযাছযা সি ঘডি আয় চডকযাডলি সকক িযারনডয়রছ সেযাডক সদি

িযািযাি দু’রশঙ সভডঙ িযাছুডিি দডল সেযাকযা ি্যাপযািিযা আরম সদডখ সনি।

অকেন

মনীি সদি
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“অকর্...”, েসৗময্র ডােক �ায় সে�-সে�ই

জানলার পদর্া সিরেয় মুখ বািড়েয় েদয় অকর্।

“দুেয়র পি�েত এখনও চাঁদা েতালা বািক। চল, আজ বরং 

ওিদকটা েসের আিস…”

অকর্ আর েসৗময্, েসই েছেলেবলা েথেকই যােক বেল ‘পাটর্নার 

ইন �াইম’। আন�-দুঃখ, ভাব-ভােলাবাসা, দু�িম, গান-বাজনা, 

েখলাধুলা— দু’জনেক েদখা যায় এে�বাের গলায়-গলায়। শুধু 

পাড়াই নয়, ই�েলও �াস ইেলেভেনর মাকর্ামারা দুই ছা� এই 

মািনকেজাড়। তাছাড়া পাড়ার ‘নতুন দল’ �ােব অ� বেয়েসই 

রীিতমত হতর্াকতর্া হেয় উেঠেছ ওরা— েসৗময্ ে�িসেড� আর অকর্ 

েসে�টাির।

গােয় একটা িট-শাটর্ আর মুেখ মা� চািপেয় েবিরেয় আেস 

অকর্। তারপর একবার �াবঘের ঢঁু েমের, হােত নতুন চাঁদার 

বইটা তুেল িনেয় পাড়া দাপােত েবিরেয় পেড় মািনকেজাড়। 

সামেনই দুগর্াপুেজা— েমেরেকেট আর হ�া িতেনক। সম� পুেজা 

কিমিটগুেলার মেতা তাই ‘নতুন দল’-এরও এই সময়টা কাটেছ 

পুেজার ��িতর বয্�তায়; চাঁদা েতালা তার মেধয্ অনয্তম। তেব 

এইবার একটা সমসয্াও রেয়েছ— মহামারীর কারেণ চতুিদর্েক 

লকডাউন চেলেছ এই িকছিুদন আেগ অবিধ। সকেলর পেকেটর 

তাই েবহাল দশা। এমিনেতই �ায় বছরখােনক ওই ছাইপাশ 

ভাইরােসর েদৗরাে�য্ সব কাজক� লােট ওঠার েজাগাড়, চাঁদার 

জনয্ কাউেক এখন িবেশষ েজারাজুির করা েমােটই সমীচীন নয়। 

আবার চাঁদা না উঠেল পুেজাটাও িঠকমত করা স�ব নয়। কােজই 

অ�ত এক েদালাচেলর মেধয্ কাটেছ সবার। তেব ‘নতুন দল’-এর 

চাঁদার হাল এর মেধয্ও খুব একটা খারাপ নয়।

‘নতুন দল’ খাতায়-কলেম এেকর পি�েত হেলও, তােদর 

েভৗেগািলক অব�ান িক� এেকর পি� আর দুেয়র পি�র িঠক 

মিধয্খােন। দু’েটা পাড়া েথেকই চাঁদা েদয় তােদর পুেজায়। েছাট-

েছাট সব েছেলেমেয়েদর পুেজা, চাঁদা িদেত তাই অ�ীকার কের 

না েকউই। তেব পাড়ায় �িতটা পাই-পয়সার িহসাব েগানা িকছু 

িকপেট েলাকও থােক, যােদর ওসব েসি�েমে�র বালাই েনই। 

কিলং েবল বাজেলই তারা ‘‘খুচেরা হেব না’’ িকংবা ‘‘বািড়র বড়রা 

এখন েকউ েনই’’ বেল �ােবর েছেলেদর িবেদয় করার েচ�া কের— 

অেনেক আবার ‘‘বািড়েত েকানও টাকা-পয়সা েনই’’ বলেতও 

িপছপা হয় না। ‘নতুন দল’-ও েমােটই অত সহেজ েছেড় দাওয়ার 

পা� নয়। তখনকার মেতা িবদায় িনেলও আবার িঠক পেররিদন 

িকংবা িদন দু’েয়ক পের এেস হািজর হয় তারা। বারবার উৎপােতর 

েজের েশষেমশ বািড়র মািলক িবর� হেয়ই চাঁদাটা িদেয় েদন। বয্স, 

িমশন সাকেসসফুল!

তেব তার পেরও পানুেগাপােলর মেতা হাড় িকপেট েলাকও 

থােক, যােদর কাছ েথেক একটাকা আদায় করাও অেনকটা েযন 

হনুমােনর েথেক কলা চুিরর সমান। পানুর িবশাল মুিদর েদাকান দুই 

পাড়ার মিধয্খােন েখলার মাঠটার পােশ। িবি�বাটা েবশ ভােলা। 

িক� পুেজার চাঁদা চাইেত েগেলই যত িবপি�, “দরূ হ এখান 

েথেক। খািল েলােকর টাকা েমের ফুিতর্ করার ধা�া। আমােক িক 

বািকেদর মেতা েবাকা-হাঁদা েপেয়িছস, হু?ঁ...” িতনবছর আেগ গলা 

েখঁিকেয় বেলিছল পানু।

েসই কথাটায় েবশ আঁেত ঘা েলেগিছল অকর্ আর েসৗময্র। �ায় 

সম� পুেজা কিমিটরই কমেবিশ বদনাম থােক চাঁদার টাকায় ফুিতর্ 

করার। িক� তােদর ‘নতুন দল’েক িনেয় এমন অিভেযাগ আেগ 

েকউ কখেনা জানায়িন। আর সিতয্ বলেত কী, তােদর সততা 

িনেয় �� েতালার েকানও জায়গাও েনই। �ােবর সম� পাই-

গ�ার িহসাব পু�ানুপু�ভােব সামলান িমউিনিসপাল হাই �েলর 

েহডমা�ার �জেগাপাল রায়। অয্াকাউ�স সামলােনার পাশাপািশ 

িতিন �ােবর একজন উপেদ�াও— �ােবর সম� কমর্কাে�র 

তদারিক কেরন একজন দািয়�বান অিভভাবেকর মেতা। তাছাড়া 

�জবাব ুেসই অ�েলর নামী মা�ারমশাই, সকেলর কােছ খািতর 

তাঁর; �ােবর সকেলর কােছও অতয্� স�ানীয় ও ভালবাসার 

মানুষ ‘�জসয্ার’। কােজই পানুর এেহন ম�বয্ েবশ অপমানজনক 

েঠেকিছল তােদর সকেলর কােছ।

“বয্াটােক একটা উিচত িশ�া েদওয়া দরকার,” রােগ ফঁুসেত 

ফঁুসেত বেল েসৗময্।

আর েসই রােতই, �ায় সােড় ন’টা নাগাদ েদবািশসেক সে� িনেয় 

পানুর েদাকােন হািজর হয় েস। ওিদেক তখন েদাকান ব� করার 

আেগ সারািদেনর টাকা গুনেত বয্� পানু। অ� দূের মােঠর ধাের 

�কা� বটগােছর ছায়ায় দাঁড় করােনা তার �িট। চুিপচুিপ েসটার 

সামেন হািজর হয় েসৗময্ আর েদবািশস। েদবািশস সজাগ দিৃ�েত 

নজর রােখ চারপােশ আর েসৗময্ টুক কের পেকট েথেক একটা েমাটা 

েপেরক েবর কের ফুিটেয় েদয় দুই টায়ােরর গােয়। েস েয দিসয্পনায় 

কতটা ও�াদ, তার �মাণ পাওয়া যায় এই ঘটনা েথেকই।

বটগােছর তলাটা েবশ অ�কার। েকউ েদখেতও পায়িন তােদর। 

অ�ন

অয়ন চে�াপাধয্ায়

অনয্রকম 

দুগর্াপুেজা
অ য় ন   চ ে�া পা ধয্া য়

গ�
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কাজ েসের চুপচাপ মােঠর েকাণটায় িগেয় ঘাপিট েমের বেস রইল 

দু’জন; র� েদখার উে�েশয্। িমিনট দেশক পের েদাকােনর শাটার 

ব� কের েবিরেয় আেস পানুেগাপাল। থলথেল তার েচহারা েথেক 

েবিরেয় আসা ভঁুিড়টা েদালােত েদালােত, মুেখ পান সেমত গুনগুন 

করেত করেত এিগেয় যায় তার বাহেনর িদেক। তারপর �য্া�টা 

উিঠেয় �িটর ওপর বেস েসটা �াটর্ করেত িগেয়ই হয় িবপি�! 

বারবার হয্াে�ল ঘুিরেয়ও �াটর্ না হওয়ায় বাধয্ হেয় েনেম পেড় 

পানু। শরীেরর চিবর্র বাধা কািটেয় েবশ ক� কের িনচু হেয় েফােনর 

আেলায় টায়ােরর িদেক েচাখ পড়েতই ধরা পেড় যায় তার বাহেনর 

এেগােত না চাওয়ার কারণ। আর তখনই িবকট অ�হািস সেমত 

মােঠর েকাণ েথেক েবিরেয় আেস দুই কীিতর্মান। তােদর হঠাৎ 

আগমেন �াভািবকভােবই চমেক ওেঠ পানু; কীিতর্টা েয তােদরই 

েসটাও বুঝেত আর িবেশষ সময় লােগ না তার, “পািজ, হত�াড়া! 

আজ েতােদর একিদন িক আমার একিদন— েদখ যিদ েতােদর বাপ-

মােয়েদর কােছ কমে�ন না কেরিছ েতা… েহডমা�ারবাবুেকও 

বলব। হঁু…”

রােগ ফঁুসেত থােক পানু। পের অবশয্ েস আর কাউেকই 

কমে�ন-টমে�ন কেরিন। উলেট পেরর দু’বার এককথায় পেকট 

েথেক একটা ২০০ টাকার েনাট েবর কের িদেয়েছ চাঁদা বাবদ।

।। ২।।

“গতবার মা� েদড় পেয়ে�র তফােত আমরা েহেরিছলাম। 

এবার িক� িজতেতই হেব,” িমিটেঙ উে�িজত ভােব বেল 

েসৗময্। তােদর পয্াে�েলর কাজ শুরু হেব িশগিগরই। সকেল তাই 

েবজায় উে�িজত। িভবিজওর �াইেভট িলিমেটড �িত বছেরর 

মেতা এ বছেরও িবিভ� পুেজাগুিলেক িনেয় আেয়াজন কেরেছ 

‘িভবিজওর শারদ স�ান’ �িতেযািগতার। সম� পয্াে�েলর মেধয্ 

েথেক িথেমর িভি�েত িবচারকেদর েবেছ েনওয়া ‘েসরা পুেজা’-েক 

েদওয়া হয় এই স�ান। তেব গতবছেরর মেতা এইবারও েগাটা 

িবষয়টাই হেব অনলাইেন। িক�, তােতও েযন উ�াদনার কমিত 

েনই পুেজাকিমিটগুেলার। গতবার ‘নতুন দল’ ‘পি�ম�ল �াব’-

এর েথেক মা� েদড় পেয়ে�র ফারােক েথেমিছল ি�তীয় �ােন।

“িঠকই বেলিছস। এবার িজতেতই হেব। অেনক বছর হেলা 

নতুন েকানও �িফ জায়গা পায়িন এই �াবঘের। এবার আর 

হাতছাড়া নয়। তাছাড়া এবার আমােদর শুরুটাও িক� েবশ 

ভােলা— গতবার েযখােন েমাট চাঁদা উেঠিছল হাজার চি�েশক, 

েসখােন এবার অলেরিড চি�শ ছুইঁছুইঁ। এখনও অেনকগুেলা 

বািড়ই বািক। তার েচেয়ও বড় কথা এবার ঋজুদা আমােদর 

পয্াে�ল ৈতিরর দািয়� িনেয়েছ,” বেল অকর্।

“বাঃ! ঋজুদার মােপর একজন আিটর্� যখন কাজ করেত 

রািজ হেয়েছ, িন�য়ই বািকেদর েথেক একটা অনয্রকম িকছইু 

হেব,” উে�িজতভােব বেল �ােবর েমেয়েদর িলডার মাি�।

ঋজু মজুমদার, স�েকর্ অকর্র এক দুঃস�েকর্র মাসতুেতা 

দাদা। শহেরর নামী আটর্ কেলেজর ছা�। ইিতমেধয্ই েবশ নামডাক 

তার।

“পয্াে�েলর িডজাইন িক েরিড?” অকর্র উে�েশয্ ��টা কের 

েসৗময্।

“আমার সে� কালই কথা হেয়েছ ঋজুদার— িকছু িফিনিশং টাচ 

েদওয়া বািক। পুেরাটা েশষ কের িশগিগরই েমল করেব বেলেছ।”

।। ৩।।

িমিটেঙর পেররিদন স�াল-স�াল একটা দরকাের েহডমা�ার 

�জবাবরু বািড় যায় অকর্। �জবাবরু বািড় তােদর বািড় েথেক 

িমিনট পেনেরার দরূে�। তেব েসখােন েপৗছঁােনার আেগই 

থামেত হয় তােক; একটা চাপা কা�ার আওয়ােজ, েযটা আসেছ 

বড় রা�ার পােশ বাবলার চােয়র েদাকােনর েপছেন েছাট ঘরটা 

েথেক— েসটােতই বাবলার বাস তার পিরবার সেমত। পিরবার 

বলেত বাবলা, তার �ী আর তােদর একমা� েছেল েভালা। বয়েস 

খািনকটা েছাট হেলও েভালার সে� েবশ ভাব অকর্র। �ল েখালা 

থাকেল �িতিদন ছিুটর পর িফরিত পেথ বাবলার েদাকান েথেক 

একটা িবেশষ ধরেনর েবকাির েকক িকেন েখেত েখেত িফরত 

সকেল। এখন মহামারীর েঠলায় �লও ব�, বাবলার েদাকােন তাই 

েকেকর সা�াইও ব�।

চাপা কা�ার আওয়াজটা আসেছ বাবলার ঘর েথেকই, আেরকটু 

কােছ িগেয় িনি�ত হয় অকর্। এক মুহূতর্ না-েভেব দরজায় ঠকঠক 

কের “বাবলাকাকু” বেল হাঁক পােড় েস। কেয়ক েসেক� পেরই 

ছলছল েচােখ দরজা েঠেল েবিরেয় আেস বাবলা। লকডাউেন তার 

েচহারা েবশ েভেঙেছ, পরেন একটা কািল পড়া সয্াে�া েগি� 

আর হাফ-পয্া�। কাঁচাপাকা দািড়ভিতর্ গাল েযন েভতের ঢুেক 

িগেয়েছ, তার দুি��া�� েচাখ দু’েটা িঠকের েবিরেয় আসেত চায় 

েকাটর েথেক। �থম দশর্েনই অকর্ বুঝেত পাের েকানও কারেণ 

েস িব��। েভতের তখন েচােখর জল মুছেত বয্� বাবলার �ী।

“কী হেয়েছ বাবলাকাকু? েকমন আছ েতামরা?”

একটু�ণ চুপ েথেক অকর্র িদেক েচেয় কা�ায় েভেঙ পেড় 

বাবলা। মাস ছ’েয়ক আেগ হঠাৎ কেরই েভালার িকছ ুঅসু�তা 

েদখা েদয়— ঘনঘন মাথা েঘারা, বিম এইসবই। কেয়কিদন পর 

বাবলা তােক িনেয় যায় �ানীয় ডা�ােরর কােছ। িক� তার পেরও 

অব�ার িবেশষ উ�িত হয় না, বরং আরও খারােপর িদেক এেগায় 

পিরি�িত। েশষেমশ এই ক’িদন আেগ েবগিতক েদেখ শহেরর নামী 

হাসপাতােল িনেয় যায় েভালােক। েসখানকার ডা�ােরর পরামেশর্ 

িকছ ুেট�ও হয় তার। তারই িরেপাটর্ এেসেছ গতকাল।

“েভালার িক হেয়েছ কাকু?”, িজে�স করল অকর্। তারও 

েচােখমুেখ িচ�ার ছাপ।

“একটা কিঠন েরাগ হেয়েছ েভালার। ডা�ারবাব ুবেলেছন যত 

তাড়াতািড় স�ব অপােরশন না করেল...” বলেত বলেতই কা�ায় 

েভেঙ পেড় বাবলা, “...তােক বাঁচােনা যােব না!”

“ওহ মাই গড!” অজাে� মুখ েথেক েবিরেয় যায় অকর্র, “…
কেব হেব অপােরশন?”

“অপােরশেন অেনক খরচ, বাব—ু অত টাকা আিম েকাে�েক 

পােবা? এমিনেতই একটানা এতিদন লকডাউেনর জনয্ েদাকান 

চেল না একদম।”

মাথা িনচু কের বাবলার কথাগুেলা েশােন অকর্। খািনক�ণ 

চুপ েথেক, “েদেখা কাকু, সব িঠক হেয় যােব,” বেল েসখান েথেক 

চেল যায় েস। িক� িদেনর বািক সমেয় তার েচােখর সামেন বারবার 

েভেস-েভেস আেস বাবলার অসহায় মুখখানা। খািল মেন হয়, যিদ 

েস িকছ ুএকটা করেত পারত; িক�, েস-ই বা কী করেব?

।। ৪।।

�াবঘের তখন বয্�তার ছিব। অকর্ তার েমাবাইেলর ি�েন মন 
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িদেয় ভুরু-টুরু কুঁচেক কী েযন পড়েছ। িকছু�ণ পের 

েমাবাইল েথেক মুখ তুেল েস �ােব উপি�ত বািকেদর উে�েশয্ 

বেল ওেঠ, “আজ সকেলই যখন হািজর আছ, আমার একটা 

��াব রেয়েছ েসটা বিল...”

সকেল িনেজর িনেজর কাজ ব� কের মুখ তুেল তাকায় 

তার িদেক। আে�-আে� �ভাবসুলভ ভি�েত বলেত শুরু 

কের অকর্— বাবলার সে� তার েদখা হওয়া এবং েভালার 

কিঠন বয্ারােমর খবরটা েস েদয় বািকেদর। শুেনই েসৗরিজৎ 

িবি�তভােব বেল, “েসকী! তারপর?”

“…এখন েভালার অপােরশনটা করেত হেব যত 

তাড়াতািড় স�ব। আর েসই অপােরশেনর খরচা, েনট েঘঁেট 

যা বুঝলাম একটা িবরাট অে�র টাকা, যা বাবলাকাকুর পে� 

এই পিরি�িতেত েজাগাড় করা কাযর্ত অস�ব,” একটু েথেম 

একটা েছা� েঢাঁক িগেল বলেত শুরু কের আবার, “...কােজই 

বাবলাকাকুর এই দুঃসমেয় আমােদরই উিচত তার পােশ 

দাঁড়ােনার।”

“েস েতা খুব ভােলা বয্াপার। িক�, আমরা কীভােব সাহাযয্ 

করেত পাির বাবলাকাকুর?” ��টা কের দীপু।

“েসটাই বলিছ... আিম অলেরিড েসৗময্ আর �জসয্ােরর 

সে� কথা বেলিছ, আমার ��ােব সায় িদেয়েছ দু’জেনই— 

আমােদর এখনও অবিধ চাঁদা যা উেঠেছ এবং আর বািক েযটা 

আসেব, পুেরাটাই আমােদর বাবলাকাকুর হােত তুেল েদওয়া 

উিচত েভালার ি�টেমে�র জনয্...”

“মােন!”, “পুেজার বােরািদন আেগ েসটা কী কের স�ব 

অকর্?”, “েতার িক মাথা-টাথা েগেছ! পাড়ায় মুখ েদখািব 

কী কের ওই টাকা িদেয় িদেল?”, “তাহেল িভবিজওর-এর 

অয্াওয়াডর্টার কী হেব?” চািরিদক েথেক সমেবত ভােব 

��গুেলা েধেয় আেস অকর্র িদেক।

“একটু দাঁড়াও সকেল। আিম জািন ওই অয্াওয়াডর্টার 

গুরু� কতটা। আর ঋজুদার আইিডয়ায় আমােদর এবার 

েজতার চা�ও রেয়েছ। িক�, একটা কথা েতামরাই বেলা, 

একটা অয্াওয়াডর্ িক কখেনা একটা জীবেনর েথেক েবিশ দািম 

হেত পাের? আজ যিদ আমরা েভালার ি�টেম� না করােত 

পাির, তাহেল িক� িকছুিদন পর ওই অয্াওয়াডর্ িজতেলও 

েভালা হয়ত আর থাকেব না আমােদর মেধয্…”

“িক� অকর্, আমরা সকেলর কাছ েথেক ওই টাকাটা 

তুেলিছ পুেজার জনয্। এখন যিদ েসটা বাবলাকাকুেক িদেয় 

েদওয়া হয়, তাহেল পাড়ার েলােক িক বলেব েভেবিছস?” 

িজে�স করল প�।

“একটা মানুেষর জীবন বাঁচােনার েচেয় ভােলা আর েকানও 

পুেজা-েসিলে�শন হয় িক?”

“িক�, যারা চাঁদা িদেয়েছ, তারা িক� বয্াপারটা না-ও 

মানেত পাের।”

“হয্াঁ, জািন। আিম এই েগাটা বয্াপারটা িনেয়ই কাল কথা 

বেলিছ �জসয্ােরর সে�। উিন বেলেছন, পাড়ার সকেলর 

সামেন উিন জবাবিদিহ কের ময্ােনজ কের েনেবন।”

“তার মােন এবার ‘নতুন দল’-এর পঁিচশ বছেরর ইিতহােস 

�থমবার পুেজা ব�?” হতাশভােব িজে�স করল সায়ন।

“েক বেলেছ পুেজা ব�? এই বছেরর চাঁদার টাকা 

বাবলাকাকুেক েদওয়ার পেরও �ােবর ফাে� িক� �ায় হাজার 

প�ােশক টাকা থাকেব। তা িদেয়ই একটা েছাট মূিতর্ এেন এই 

�াবঘর সািজেয় হেয় যােব পুেজা। েসই টাকােত �সাদ িবতরণ 

করাও স�ব। িবরাট বড় কের হয়ত িকছু হেব না িঠকই, িক� 

অনয্রকম একটা দুগর্াপুেজা হেব এবার... েসটাই বা কম কী...”

।। ৫।।

একাদশীর সে�য়…
সকেলর উৎকি�ত েচাখ িটিভর পদর্ায়— একটু পেরই 

িভবিজওর �াইেভট িলিমেটেডর প� েথেক েঘাষণা 

করা হেব এই বছেরর িবজয়ীর নাম। মে� উপি�ত 

িবচারকম�লীর উে�েশয্ ধনয্বাদ �াপন কের েকা�ািনর 

িডের�র রূপ�র ভ�াচাযর্ শুরু কেরন, “�িত বছেরর নয্ায় 

এই বছেরও ‘িভবিজওর শারদ স�ান’-এ িকছু হা�াহাি� 

�িতেযািগতার সা�ী েথেকিছ আমরা। িবিভ� �িতকূলতা 

সে�ও পুেজাকিমিটগুেলা তােদর অননয্ সব ভাবনািচ�া এবং 

পির�েমর �মাণ�রূপ ৈতির হেয়েছ অসামানয্ িকছু িথম। তেব 

অনয্ সব বছের আমরা েকবল িথেমর িভি�েত িবজয়ী িঠক 

করেলও এই বছের পিরি�িত িবচার কের �থমবার আমরা 

মানিবকতার িবষয়িটেকও গুরু� িদেয়িছ িবচােরর ে�ে�। এই 

বছর আমরা এমন এক দলেক পুর�ত করেত চেলিছ, যারা 

পুেজার সিতয্কােরর ি�িরটটােক তুেল ধেরেছ তােদর িথম 

‘অনয্রকম দুগর্াপুেজা’র মাধয্েম। তারা বুিঝেয়েছন েয পুেজা 

মােন শুধুই আেলা, রঙ িদেয় পয্াে�ল সাজােনা িকংবা ভাল-

ভাল খাওয়াদাওয়া নয়; পুেজা মােন স�ীিত, ভােলাবাসা 

এবং এেক অেনয্র পােশ দাঁড়ােনাও। েসইরকমই একটা 

�ােবর হােত আমরা এবােরর পুর�ারটা তুেল িদেত চেলিছ, 

যােদর পয্াে�ল সবেচেয় সাদামাটা িক� মহৎ তােদর িথম, 

‘অনয্রকম দুগর্াপুেজা’— পুেজার জনয্ ওঠা চাঁদার সম�টাই 

তারা বয্বহার কেরেছ একিট েতেরা বছর বয়িস কিঠন 

বয্ািধেত আ�া� িকেশােরর িচিকৎসায় এবং খুবই আনে�র 

িবষয় েয িকছুিদন আেগই তার বয্য়বহুল অপােরশনিট স�� 

হয় সফলভােব; এবং এখন েস সু�তার পেথ। িভবিজওর 

সয্ালুট জানায় �ােবর �েতয্ক সদসয্েক...”, একটু েথেম 

আবার শুরু কেরন, “…অতয্� গেবর্র সে� এখন আমরা 

মে� েডেক িনি� এই বছেরর ‘িভবিজওর শারদ স�ান’-

এর িবজয়ী ‘নতুন দল’ �ােবর ে�িসেড� েসৗময্ েঘাষ এবং 

েসে�টাির অকর্ বে�য্াপাধয্ায়েক...”

েসৗময্ আর অকর্ গদগদভােব এিগেয় যায় মে�র িদেক। 

হাততািলেত মুখিরত েগাটা অিডেটািরয়াম। িটিভর ওপাের 

তখন িবজেয়া�ােস ম� ‘নতুন দল’-এর �াবঘর। তারই 

এক েকােণ েভজা েচাখ আর চওড়া একটা হািস মাখা মুখ 

িনেয় দাঁিড়েয় বাবলা। এমন সময় েদবািশস তার েচয়ার েছেড় 

িচৎকার কের ওেঠ, “ি� িচয়াসর্ ফর নতুন দল!” 
“িহপ িহপ, হুরের...”
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“কে বলেলে পুল�ো বন্ধ? এই বেলেে চোঁদোে টোেো 

বোবেোেোকুলে কদওয়োে পলেও ক্োলবে ফোলডে কেন্তু প্োয় হো�োে 

পঞ্োলেে টোেো থোেলব। তো কদলয়ই এেটো কেোট মূকততি এলে এই 

ক্োবঘে সোক�লয় হলয় যোলব পুল�ো। কসই টোেোলত প্সোদ কবতেণ 

েেোও সম্ভব। কবেোট বড় েলে হয়ত কেেু হলব েো কিেই, কেন্তু 

অে্যেেম এেটো দুরতিোপুল�ো হলব এবোে... কসটোই বো েম েী...”

।। ৫।।

এেোদেীে সলন্ধয়…
সেলেে উৎেকঠিত কচোখ কটকিে পদতিোয়— এেটু পলেই 

কিবক�ওে প্োইলিট কেকমলটলেে পক্ষ কথলে কঘোষণো 

েেো হলব এই বেলেে কব�য়ীে েোম। মলঞ্ উপকথিত 

কবচোেেমণ্ডেীে উলদেলে্য ধে্যবোদ জ্োপে েলে কেোম্োকেে 

কেলেক্টে রূপঙ্কে িট্োচোযতি শুরু েলেে, “প্কত বেলেে ে্যোয় 

এই বেলেও ‘কিবক�ওে েোেদ সম্োে’-এ কেেু হোড্োহোকড্ 

প্কতলযোকরতোে সোক্ষী কথলেকে আমেো। কবকিন্ন প্কতকূেতো 

সল্বেও পুল�োেকমকটগুলেো তোলদে অেে্য সব িোবেোকচন্ো এবং 

পকেশ্রলমে প্মোণস্বরূপ ততকে হলয়লে অসোমোে্য কেেু কথম। তলব 

অে্য সব বেলে আমেো কেবে কথলমে কিকতিলত কব�য়ী কিে 

েেলেও এই বেলে পকেকথিকত কবচোে েলে প্থমবোে আমেো 

মোেকবেতোে কবষয়কটলেও গুরুত্ব কদলয়কে কবচোলেে কক্ষলরে। এই 

বেে আমেো এমে এে দেলে পুেস্কৃত েেলত চলেকে, যোেো 

পুল�োে সকত্যেোলেে কপিকেটটোলে তুলে ধলেলে তোলদে কথম 

‘অে্যেেম দুরতিোপুল�ো’ে মোধ্যলম। তোেো বুকিলয়লেে কয পুল�ো 

মোলে শুধুই আলেো, েঙ কদলয় প্যোলডেে সো�োলেো কেংবো িোে-

িোে খোওয়োদোওয়ো েয়; পুল�ো মোলে সম্পীকত, িোলেোবোসো 

এবং এলে অলে্যে পোলে দোঁড়োলেোও। কসইেেমই এেটো 

ক্োলবে হোলত আমেো এবোলেে পুেস্োেটো তুলে কদলত চলেকে, 

যোলদে প্যোলডেে সবলচলয় সোদোমোটো কেন্তু মহৎ তোলদে কথম, 

‘অে্যেেম দুরতিোপুল�ো’— পুল�োে �ে্য ওিো চোঁদোে সমস্তটোই 

তোেো ব্যবহোে েলেলে এেকট কতলেো বেে বয়কস েকিে 

ব্যোকধলত আক্োন্ কেলেোলেে কচকেৎসোয় এবং খুবই আেলদেে 

কবষয় কয কেেুকদে আলরই তোে ব্যয়বহুে অপোলেেেকট সম্ন্ন 

হয় সফেিোলব; এবং এখে কস সুথিতোে পলথ। কিবক�ওে 

স্যোেুট �োেোয় ক্োলবে প্লত্যে সদস্যলে...”, এেটু কথলম 

আবোে শুরু েলেে, “…অত্যন্ রলবতিে সলগে এখে আমেো 

মলঞ্ কেলে কেকছি এই বেলেে ‘কিবক�ওে েোেদ সম্োে’-

এে কব�য়ী ‘েতুে দে’ ক্োলবে কপ্কসলেন্ট কসৌম্য কঘোষ এবং 

কসলক্টোকে অেতি বলদে্যোপোধ্যোয়লে...”

কসৌম্য আে অেতি রদরদিোলব একরলয় যোয় মলঞ্ে কদলে। 

হোততোকেলত মুখকেত করোটো অকেলটোকেয়োম। কটকিে ওপোলে 

তখে কব�লয়োল্োলস মতি ‘েতুে দে’-এে ক্োবঘে। তোেই 

এে কেোলণ কি�ো কচোখ আে চওড়ো এেটো হোকস মোখো মুখ 

কেলয় দোঁকড়লয় বোবেো। এমে সময় কদবোকেস তোে কচয়োে কেলড় 

কচৎেোে েলে ওলি, “করি কচয়োসতি ফে েতুে দে!” 
“কহপ কহপ, হুেলে...”«

কেদোঘ

পোন্নোেোে মকল্ে

িেদুপুে হোেেো হোওয়ো কচলেে েোেোয়

কেস কদলয়লে কু,

ঘলেে কথলে বোইলে এলে কব�োয় রেম

পলথে ওপে েু।

কপচরেো কব�ে পলথ আটলে যোলছি পো,

কেোেকদলে কয চোই

কেোেকদলেই বো যোই —

রেম হোওয়ো পুকড়লয় কদলছি রো।

হোকত ও রলণে

কচরেো েোকহে়ী

সোত সেোলে এেটো হোকত 

ঘেুকেে েহলে

কমলঘে মলতো েেীে কেলয়

েথরোকে়লত চলে়

মেটো খোেোপ কব�োয় তোে

সগেী কেই কস এেো

এই েহেটো কেমে েহে

বন্ধুে কেই কদখো

ঘুলমে কচোলখ হোকত কদলখ

পুপেু িীষণ খুকে

বোবোে েোলে বোয়েো ধলে

বন্ধুহোকত পুকষ

বোবো বলেে কেোথোয় তুকম

বন্ধুহোকত কপলে

হোকত েয়লতো রলণে কতকে

দুরতিোমোলয়ে কেলে

এলসকেলেে এই েহলে

দুলটো কদলেে �ে্য

রোে বো�েো কপটপলু�োলত

সবোই হলেে ধে্য

প্োকৃকতে

উদয়ে িট্োচোযতি 

মোেুষ কবোলিেো রোলেে দুুঃখ 

মোেুলষে কেোি 'েোি'

মোেুষ কিলবলে কসই পৃকথবীে 

স্বলঘোকষত সম্োট।

প্কৃকতে কেোষ ভুলেলে মোেুষ 

বক�তি্য কফলে যোয় প্কতকদে 

পোহোড়ও আ� কেলয়লে েপথ

প্কতলেোধ কেলব এেকদে।

দোবোেে কবেলে বেোঞ্লে

কে কপলয়লেো বলেো সুখ?

চোকেকদলে শুধু অশ্রুিেো কচোলখ

আকদম মকেে মুখ।

কে অপেোধী কে কেেোপেোধ

এসব কবচোে েেলব কে?

কতোমেোই সব বড় হলয় আ�

কবচোেদণ্ড েোও হোলত।

িোত ঘুম কেঝুম পোড়ো কেউ কদলখকে কে —

রোলেে েোয়োয় ঢুেলে এেো ঘলেে কবড়োেকট।

কেোলদে কেেণ কিেলে পলড় পলথে ওপে

কদখলে বে কে —

পড়লত যোব আেোে তুই মোথোে ওপে

এেটুখোকে কমলঘে আড়োে কদ।

অঙ্কে

মেীষ কদব

বকৃটিে স্ৃকত

অকেে চক্বততিী

আেোে যখে কমঘেো মোয়োয়,

েুটলে মে কুসুম েোয়োয়।

ফকড়ং কি�ো �লেে রন্ধ,

পড়োলেোেোে দে�ো বন্ধ।

তুকমও তখে বকৃটি কদলয়,

খোকে পোলয় কদৌলড় করলয়।

েোমধেুলে এলেো েোলে,

তেেবলে হোকেও পোলে।

কেত্য েতুে ফকদে কফকেে,

বোঁচলেো তুকম উদ্ যোপলে।

বৃকটি এলে িমিকমলয়,

হোেোও তুকম ক্ষলণ ক্ষলণ।

এ কযে এে �রৎ েতুে,

�ীবে ক�লেো সবু� কমোড়ো।

েোে যকদ েোও বো আলস,

কেোটলবেোে স্ৃকত কঘেো।
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বন্ধু

জয়নাল আববদিন

এখন আদি খখালাবিলা

খ�ার দি সিয় আবে?

যাদছি খিাথায় িাঁড়া িাঁড়া

খবাস না আিার পাবে।

আদিও খ�ার বন্ধু জাদনস

ওবর পাগল খেবল

ফাঁিা িাবে খগারু খেবড়

ডাংগুদল যাস খখবল।

উিাস সধুবর গানটা ধদরস

গলায় এ� খজার

দিদজস জবল খরািবি খখলাস

হাঁপ ধবর না খ�ার।

তুই খেখা আজ ডাংগুদলটা

িাবের িানধুষ হই

খন   দেবখ খন নাি খলখাটা

 দিদব না দটপ সই।

অঙ্কন

িনীষ খিব

লধুিচুদরবয় বস্ািবর আজবি শুধধু েব যায়

উপায় যদি থাি� �বব েধুট লাগাতুি রণপায়

খিদখস খ�ারা হাদরবয় যাব খযিন ি’খর সব যায়

ইবছি দেল থািব খবঁবে এই পদৃথবীর িরজায়

�া’ নয় িথার তুফান তুদলস োবয়র িাবপ �রজায়

খখতুি যাবির �ারাই এখন িাংস খববে রস খায়

দডবসম্ববর জধু-এর ঘবর খ�াবি এবং ঘর যায়...

খােঁার শ্াপি বােঁার নাবি খফালায় খরাঁয়া, গজ্ায়...

গাবঁয়র িানধুষ বািাি খোবড়, েহুবর বউ-বর যায়—

আিরা ক্রবি আসদে িবি দেদড়য়াখানা-বক্ায়...

আিরা ক্রবি যাদছি িবি সদ�যি দিন্তু সংখযিায়!

েদবর খিবে সধুিন এিা...

রানা সরিার

স্কুলববলাটা হাদরবয় সধুিন োয়া ঘবরর খিাবণ —

হোৎ হাওয়ায় খিঘ দফবর যায় দুঃখ বাবড় িবন;

দিন ডুবব যায় রা� খয জাবগ দিবনর খেবষর িব�া,

উধাও �খন খিবঘর খিলা আিাে পাবরর য�।

জল থথ থথ েহরটা িাসল খহবস খযদিন —

পবথর িাবে বদদি িানধুষ জবলর খ�াবড় অ-দেন,

নাও গবড় খনয় িাগজ খিবট এিলা সধুিন িাসাবন —

আিাে পবথ খিবঘর আলাপ, বদৃটি এবলা বাগাবন।

এই েহবর খনই খয খিখা রািধনধু রং আিাবে —

আঁধার ঘন োয়া িাবস খিঘ িধুলধুবির বা�াবস;

িা  খলা খধাঁয়ায় জল দিবে যায় বৃদটি খিজা দপধুবর —

ওই আিাবে খিঘ উবড় যায় িূর অজানার সধুিূবর।

সধুিন আঁবি গল্প িথায় জলেহবরর েদব—

রং তুদলব� উেল খজবগ বৃদটি খবলার িদব;

েদবর খিবের সবধুজ ববন হাদরবয় খগবে ঘধুদড়,

খধুঁজব� এবস েড়ায় েদব দিলল �ারা জধুদড়।

আিাে এখন নয়ব�া উিাস, খিঘ থি থি িবর —

বৃদটি নাবি েী�ল হাওয়ায় েহর খেবড় িূবর;

েদবর খিবে সধুিন এিা, রং তুদল �ার সাথী,

খিঘ েদড়বয় আিাে জধুবড় আঁিবলা দবোল হাদ�।

বাঘ বােঁাও

অয়ন ববদিযিাপাধযিায়

আিরা ক্রবি আসদে িবি সধুদিরবন-বক্ায়...

অবনি আবগ খখতুি খ�াবির, এখন ‘খপাোর’ সব খায় 

প্রোর খ�া খনই, নইবল দি আর রাখবে পধুবর বস্ায়?

িূর দববিবে না-পাোবল সাবহবরা খয লস খায়

টাদিবয় খরবখ োলোিড়া োউদিন আর সস খায়

এখন দফবর হুঁে এল না, িদবষযিব� পস্াস!

খারাপ লাবগ দবদক্র হব� খনাংরা হাব� রাস্ায়—

আিরা ক্রবি আসদে িবি খসাঁিরববন-বক্ায়...
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পাহাড় চড়ার েনশায় ৩৫ ল� টাকার ঋেণর দােয় জিড়েয়িছ। 

মৃতুয্র মুেখ পেড়িছ। আিম তবওু থামিছ না। থামেবাও না।

এই েনশা ধেরিছল এেকবাের েছাটেবলায়। পাঁচ বছর বয়েস। 

িকশলয় বইেয়র পাতায় েতনিজং েনারেগ ও এডম� িহলািরর 

‘এভাের� িবজয়’ বেল একটা গ� পেড়িছলাম। েসখােন বণর্না 

িছল, ওঁরা এভােরে�র খাড়া েদওয়াল েবেয় উঠেছন, �িতব�কতা 

আসেছ। েসই বণর্নাই িশশু মেন দাগ েকেটিছল। ক�না কেরিছলাম, 

আিম িনেজই ওখােন ওেদর সে� আিছ। তখনই িঠক কেরিছলাম 

এটাই আমার জীবন হেব। পবর্তােরাহণ ছাড়া বাঁচব না। 

বায়না ধেরিছলাম আিমও যােবা। বাবা-মা কােরারই এই স�েকর্ 

েকানও ধারণা িছল না। তীথর্ যা�ায় যাওয়া শুরু কির। েকদারনাথ, 

গে�া�ী, েগামুখ, অমরনাথ, ৈবে�া েদবী, েরাটাং পাস, সা�াকফু-

ফালুট যাই। ওগুেলা সবই হাই অলিটিচউেড। ছয়-সাত বছর বয়েস 

মেনর আনে�, েদৗেড়  েদৗেড় ওই সব খাড়াই পাহােড়র েদওয়াল 

েবেয় উপের উঠতাম। অেনকটা এিগেয় েগেল মা বাবা িপিছেয় েযত, 

আবার িফের এেস ওেদর খঁুজেত আসতাম। আেশপােশর খাড়া 

পাথর েবেয় উঠতাম। িনেজর অজাে�ই পবর্তােরাহেণর ে�িনং শুরু 

হেয় িগেয়িছল। ৯ বছর বয়স েথেক রক �াইি�ং ে�িনং েনওয়া শুরু 

কির। অপূবর্ চ�বতর্ী সয্ার আমায় হােত ধের খঁুিটনািট িশিখেয়েছন।

ে�িকংেয় যাওয়া স�ব িছল না। বাবার একটা েছা� বয্বসা 

িছল। েকানওমেত পিরবার চেল েযত। অভাব অনটান েলেগই 

িছল। ২০১১-েত বাবা হঠাৎ অসু� হেয় পেড়ন। ২০১৪ সােল ে�ন 

ে�াক হয়। েবশ কেয়কবছর টানা িচিকৎসায় িকছটুা সু� হেলও কাজ 

করার �মতা হািরেয় েফেলন। ২০০৮ সােল আিম িহমালয়ান 

মাউে�িনয়ািরং ই�িটিটউট েথেক েবিসক মাউে�িনয়ািরং েকাসর্ 

কির। ২০১০ সােল কির অয্াডভা� মাউে�িনয়ািরং েকাসর্।

েসই বছরই ে�শয্াল অয্াডভা� েকাসর্ করার সুেযাগ পাই। 

অরুণাচল �েদশ সরকার ২০১১ সােল এভাের� অিভযান 

আেয়াজন করিছল। তাই ি�-এভাের� ে�িনংেয়র জনয্ ২০১০ 

সােল এইচএমআই-েত ে�নারেদর পাঠােনা হয়। েসই দেল আিম 

ডাক পাই। ২০০৮ সােল আমার পারফরময্া� ভােলা হওয়ায়, 

পি�মব� েথেক আিম একাই ডাক পাই। ৮০০০ হাজার িমটােরর 

শৃ� আেরাহেনর েয ে�িনং তা আমার ২০১০-এ হেয় িগেয়েছ। এটা 

পাহাড় চড়া 

থামেব না
িপ য়া লী   ব সা ক

আমার কােছ একটা িবশাল অিভ�তা।

ভাগীরথী-২ অিভযােনর অিভ�তা জীবেন কখনও ভুলেত 

পারব না। ২০১৩ সােল েকদারনােথ েয �াউড বা�র্ হেয়িছল, েসই 

সময় আমরা ভািগরথী শৃে�র একদম কােছ। টানা চার-পাঁচিদন 

�বল তুষার ঝড় চেল। ভাবেতও পািরিন েয েবঁেচ িফরেত পারেবা 

িকনা! িদেনর েবলাও রােতর মেতা অ�কার। িনেজেদর হাত পযর্� 

েদখেত পাি� না। একদম েমেঘর মেধয্ ঢুেক িগেয়িছলাম। আমােদর 

চারিদেক েমঘ গজরাে�। িবদুয্ৎ চমকাে�। তার ভাইে�শেন পুেরা 

পাহাড় কাঁপেছ। �চুর তুষারপাত হওয়ায় চারিদেকর পাহাড় েথেক 

তুষার ধস নামেছ। তুষারপােত আমােদর তাঁবু বরেফর িনেচ, 

জামাকাপড় িভেজ। টানা চার-পাঁচিদন েনেম অেনক কে� েগামুখ 

েপিরেয় েভাজবাসায় আিস। েসখােনই একটু খাওয়া দাওয়া পাই।

েসনা সাহােযয্র পুেরাটাই েকদারনােথ চেল িগেয়িছল। 

েসখান েথেক েহঁেট গে�া�ী নামেত হয়। �স েনেম রা�া নদীেত 

চেল িগেয়েছ। নদীর গিতপথও বদেল িগেয়িছল। �বল বৃি�েত 

দশর্নাথর্ীরাও আটেক আেছ েসখােন। তাঁরা ভয় েপেয় িগেয়িছেলন। 

আমােদর কােছ কাকুিত িমনিত কেরন। আমােদর দিড় সহ সব 

উপকরণই িছল। ১০০ জন দশর্নাথর্ীেক উ�ার কের িতনিদন ধের 

েহঁেট উ�র কািশেত েপৗঁছাই। 

এখােন থমেক যাইিন। ২০১৪ ও ’১৫ সােল িহমাচল �েদেশর 

বারা িসি� ে�িসয়াের অয্ালপাইন েকােসর্র ে�িনংেয় যাই। ২০১৫ 

সােলই েবশ িকছু অনামা শৃ� আেরাহণ কির। উ�তা �ায় ৬২০০ 

িমটােরর েবিশ। েসই সময় বািড়র পিরি�িত এতটাই খারাপ হয় েয 

েভেবিছলাম পবর্তােরাহণ েছেড়ই িদেত হেব। ২০১৬ সােল বাবার 

ি�তীয়বার ে�াক হয়। তখন েথেকই শরীেরর অসু�তা �মশ বাড়েত 

থােক। হাঁটা চলার �মতা হারায়। কথা বলাই ব� হেয় যায়।

এই পিরি�িত যখন আমার বািড়েত তার দু’বছর আেগই 

আিম চাকির পাই। ২০১৪-েত �থেম িস�েুর আয়মা িবেবকান� 

�াইমাির �েল চাকির পাই। পের ২০১৮ সােল কানাইলাল �াথিমক 

�েল �া�ফার হেয় আিস। চাকির পাওয়ায় িকছটুা হেলও অভাব 

েকেটিছল। িক� তা যেথ� িছল না। বাবার িচিকৎসােতও অেনকটাই 

খরচ হেয় যাি�ল। কানাইলাল �েল পবর্তােরাহীেদর নানা ধরেনর 

সাম�ীর �দশর্নী হেতা। কখনও ভািবিন েয, েসই �েলই আিম 

িশ�ক িহেসেব েযাগ েদব। �েল েযাগ িদেয় েছাটেবলার অেনক 

কথাই মেন পেড় েযত।

অয্াডেভ�ার
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েদখেত েদখেত ২০১৬ েথেক ২০১৮ গড়ায়। দু’েটা বছর পার 

কের েফলার পর েসে��র মােস মানসালু সফল অিভযান কির। 

বয্ি�গত ঋণ িনেয় পৃিথবীর অ�ম উ�তম শৃ� মানসালু আেরাহণ 

কির। �ায় ১১-১২ ল� টাকা আিম ধার িনই। মানসালু আেরাহণ 

করায় েলাকজন িকছটুা িচনেত শুরু কেরিছল। ২০১৯ সােল 

এভাের� অিভযােন খরচ হেয়িছল �ায় সােড় ঊিনশ ল�। এর ১১ 

ল� টাকা আিম ধার কেরিছলাম। বািকটা �াউড ফাি�ং-েয় ওেঠ। 

দুঃখ রেয় যায় এভােরে�র কােছ েপৗঁেছও শৃ� ছুেঁত না 

পারায়। সািমট না কেরই িফের আসেত হয় আমােক। েনপােলর 

েসেভন সািমট সং�া আমােক এভাের� িনেয় যাি�ল। তােদর 

েপ�া েথ�প েশরপা আমার সে� �চ� খারাপ বয্বহার করা শুরু 

কের। আমার দরকাের আিম অি�েজনটুকুও পাইিন। বরফ গিলেয় 

িনেজর জল িনেজেকই েখেত হেয়িছল। টাকা িদেত না পারায় ওেদর 

উে�শয্ িছল আমােক সািমট করেত েদেব না। আমার জনয্ থাকা 

অি�েজেনর মা� েথেক ি�িপং বয্াগ িবেদিশেদর কােছ িবি� কের 

েদয়। অি�েজেনর টাকা েদওয়া সে�ও িসিল�াের অি�েজন িছল 

না। বলেত েকানও ি�ধা েনই েপ�া েথ�প েশরপা আমার গােয় পযর্� 

হাত েতােলন। পবর্তােরাহণ এখন বয্বসায় পিরণত হেয়েছ। সািমেটর 

েথেকও েরসিকউ েবিশ খরচ বহুল। কু�ল কাঁড়ারদা’র ছয় ল� টাকা 

চুির হেয় িগেয়িছল। ওই অব�ায় অিভযান করা সহজ নয়। পাহােড়র 

উ�তায় অেনক িকছইু ঘেট যা উপেরই চাপা পেড় থােক।

২০২১ সােল পৃিথবীর দশম উ�তম শৃ� অিভযােনর ল�য্ 

ি�র কির। েদনা তখনও �চুর। আেগর শৃ�গুেলার জনয্ ২০ ল� 

টাকার েবিশ েদনা হয়। �� িছল �থম ভারতীয় মিহলা পবর্তােরাহী 

িহসােব অ�পূণর্া-১ শৃ� আেরাহণ করব। িক� টাকার অভােব ৮০৯১ 

িমটার উঁচু দশম উ�তম শৃ� আেরাহণ করা হল না। েম মােস িফের 

আসেত হল েনপাল েথেক। িক� েসে��ের আবার েগলাম। �থম 

ভারতীয় িহসােব অি�েজন ছাড়া েধৗলািগির সািমট করলাম।

অথচ অি�েজন ছাড়া সািমট করেত েকানও সমসয্া হয়িন। ৬ 

বছর বয়স েথেকই আিম েযেহতু অি�েজন ছাড়াই পাহােড় েযতাম 

তখন েথেক অভয্াসটা ৈতির হেয় িগেয়েছ। িবেদেশর পবর্তােরাহীরা 

অি�েজন ছাড়া অিভযােনর জনয্ ে�শাল ে�িনং েনন। তাঁেদর 

েবসকয্াে� থাকার জনয্ আধুিনক েটে�র বয্ব�া থােক। হাওয়ার 

চাপ কিমেয় েসই েটে� তাঁরা থােকন। হাই অি�িচউেড েয অি�েজন 

ে�সার থােক েসই বায়ুচাপ ৈতির কের েসখােনই থােকন। 

মজার একটা ঘটনা ঘেটিছল। ে�ন েথেক কেয়কজন 

এেসিছেলন অি�েজন ছাড়া ে�িকং করেবন বেল। আিম েবসকয্াে�। 

েদখিছ তাঁরা অি�িমটার িদেয় শরীেরর অি�েজন সয্াচুেরশন মাপেছ। 

ওঁেদর শরীের অি�েজেনর পিরমাণ যখন ৬৫ েথেক ৭০, তখন ঐ 

দল েথেক একজন আমার অি�েজন মাপেত িগেয় েভেবিছল ওঁেদর 

িমটার খারাপ হেয় েগেছ। কারণ আমার শরীের তখন অি�েজেনর 

পিরমান ৯৭-৯৮। ওরা িব�াসই করেত পারিছল না। এমনই বলেত 

েগেল িবেদিশেদর কয্া�গুেলা অেনক উ�ত। েসখােন বয্ি�গত 

ডা�ার েথেক শুরু কের সম� রকম বয্ব�া থােক। 

এরপর েকন জািন না পাহাড় চড়ার েনশায় েপেয় বেস। মা� ১ 

ল� ৫০ হাজার টাকা হােত িনেয় বািড় েথেক েবর হই। ল�য্ ি�র 

িছল অি�েজন ছাড়া এভােরে� সািমট। বাবা, মা, েবান, আিম— 

সকেলর নােমই েদনার েবাঝা। ভােলাবাসা েহাক বা টান বা দুঃসাহস 

এভাের�-েলাৎেস অিভযােন রওনা হই। তেব এবার অেনেক সাহাযয্ 

কেরেছন।   

এই অিভযােনও ভয়�র অিভ�তা হয় আমার। দূর েথেক যা 

মন কােড় অেনেকর। িক� কতটা ভয়�র হেত পাের এই সাদা 

বরেফর চাদর! কােছ েগেল েবাঝা যায় তার ভয়�র রূপ। ২২ ও 

২৪ েম িকছটুা একেরাখা েঝাঁক িনেয়ই �থেম এভাের� দু’িদন 

পর েলাৎেস সািমট কির। টানা চার-পাঁচিদন তুষার ঝেড়র ‘েরড-

অয্ালাটর্’ জাির হেয়েছ। েবসকয্া� েথেক ওয়ািকটিক-েত যখন 

সকল পবর্তােরাহীেদর িনেচ েনেম আসার জনয্ িনেদর্শ িদে�, 

তখন আিম েজদ ধির অিভযান েশষ না কের িফরব না। ২২ েম 

সকাল েথেক �বল তুষারঝড় শুরু হয়। সাউথ কেল ঘ�ায় ১০ 

িকিম েবেগ হাওয়া বইেল অি�েজন ছাড়া অিভযান করেত চান না 

পবর্তােরাহীরা। আিম েসখােন তুষারঝেড়র মেধয্ িদেয়ই অি�েজন 

ছাড়া রওনা হই। িহলাির ে�প পযর্� েপৗঁেছও িগেয়িছলাম। িক� 

সািমেটর িকছটুা আেগই অি�েজন বয্বহার কির। পারেবা না এই 

ভেয় নয়, কী হেব তার জনয্। 

তুষারঝেড় তাপমা�া -৭০িডি�’েত েনেম যায়। েয সময় মানুষ 

তার �াণ বাঁচােনার কথা ভােব, তখন আিম এভােরে�র শৃে�র িদেক 

অিভযান করিছ। েযখােন �াই�ারেদর লাইন পেড় যায়, েসখােন 

জনমানব শূনয্। এভাের� েবসকয্া�, কয্া� ২, কয্া� ৩, কয্া� 

৪-এ যখন পবর্তােরাহীরা েকউ েনই তখন পাহােড় একমা� আিম 

আর আমার ‘দাওয়া’ েশরপা সয্ার। �বল তুষারঝেড়র মেধয্ই 

এভাের� সািমট কির। তুষারঝেড়র দাপট এতটাই েবিশ েয ি�ভাস 

বা ফাটলগুেলা পযর্� েদখা যাি�ল না। তুষার ঝেড়র জনয্ েচােখ 

থাকা চশমার উপর বরেফর আ�রণ পেড় যায়। তাই চশমা খুেলেত 

বাধয্ হই। খাড়াই েদওয়াল েবেয় নামার জনয্ তাকােতই হি�ল। েসই 

সময় েচােখ ওই ঝেড়র ঝাপটা। ‘ে�া �াই�েনস’ হয় আমার। িক� 

হাল ছািড়িন। িঠক কির েলাৎেস কেরই নামব। একিদন িব�াম িনেয় 

২৪ েম েলাৎেস অিভযান কির। িক� নামার সময় হয় িবপি�। তুষার 

ঝেড় সব িফ�ড েরাপ বরেফর িনেচ। কয্া� ১ ও কয্া� ২-এর 

মােঝ �য্া�ন না পের েরাপ ছাড়াই নামিছ। বরফ ঝেড় ি�ভাস 

ঢাকা পেড় িগেয়েছ। আচমকাই আমার পা আটেক যায় পাহােড়র 

এক ফাটেল। িনচ েথেক আমােদর েরসিকউ করার জনয্ েশরপা 

পািঠেয়িছল িক� তাঁরাও পুেরাটা েযেত পােরনিন। দাওয়া েশরপা 

িনেজ আবার কয্া� টু’েত িগেয় কেয়কজন েশরপােক এেন েদড় 

ঘ�া েচ�া করার পর আমায় উ�ার কেরন। নাহেল কী হত জািন না! 

িক� মেনর েজদ িছল বেলই এতটা স�ব হেয়েছ। 

এখনও ৩৫ ল� টাকার ঋণ িনেয় ঘুরিছ। সরকাির সাহােযয্র 

আ�াস েপেয়িছ। �ীড়াম�ী িনেজ আমায় আ�� কেরিছেলন। িক� 

মাঝপেথ েকাথায় েয েসই সাহাযয্ হািরেয় যাে� বুঝেত পারিছ না। 

দেম থাকব না। েচ�া করব আবার, একটু ঋেণর েবাঝা কমেলই 

পাহােড় আবার চড়েবাই।

অ িভ ন ব   দা স
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শারেদাৎসেবর আেমজ কাটেলই কািঠ পেড় যােব িব�কাপ 

ফুটবেলর ঢােক।  নেভ�র-িডেস�ের িব�কাপ, বাঙালী ফুটবল 

ভ�রা হালকা শীেতর েরশ গােয় েমেখই েগা�ােস িগলেব 

রু��াস সব ময্াচ। কত তারকা ফুটবলােরর িবদায় ঘটেব 

আবার এই িব�কাপই হয়েতা জ� েদেব নতুন অেনেকই! 

সবিদক েথেকই এবােরর কাতােরর িব�কাপ চমেক েদওয়ার 

সম� রসদ িনেয়ই হািজর হেব আমােদর সামেন। দু’একটা 

চমক েদেখ েনওয়া েযেতই পাের।

হারােত চায় না মন

দু’িতনজনেক অনায়াস ভি�েত টপেক আচমকাই একটা 

টানর্ িনেয় বাঁ পােয় েপনাি� বে�র বাইের েথেক েসেক� 

েপাে�র েকাণ িদেয় দুর� শেটর েগাল এই িব�কােপর পর িক 

আর েদখা যােব? িকংবা ডান �া� ধের ি�� গিতেত এেকর 

পর এক িডেফ�ােরর বাধা েপিরেয় একটা হালকা ইনসাইড 

কেরই েজারােলা ভিলেত বল জােল জিড়েয় েদওয়ার ছিব! এই 

জাদু িক এবারই েশষ?

হয্াঁ, িলওেনল েমিস, ি�ি�য়ােনা েরানাে�ার কথাই হে�। 

েশানা কথা বা আ�াজও করা যাে�, কাতার িব�কােপর পরই 

হয়েতা এঁরা বুট তুেল রাখেবন েশলেফ। না তুলেলও পেরর 

িব�কােপ এঁেদর েদখা পাওয়া কিঠন। বয়স এঁেদর এখনও 

হার মানােত পােরিন, তেব অ�ীকার করা যায় না। বড় কথা 

হেলা, এঁেদর মাঠ মাতােনা েভলিক েদখা েথেক বি�ত হেত 

হেব হয়েতা অিচেরই। েমিস এখন ৩৫ আর েরানাে�ার ৩৭। 

পেরর িব�কােপ এঁেদর আরও চার বছর বয়স েবেড় যােব। 

দশর্েকর মন না চাইেলও ওঁেদর শরীর েসই িহ�ৎ েদেব না 

মােঠ েনেম চার বছর পর আবার দুিনয়া কাঁপােনার। বয়েসর 

�াভািবক িনয়েম জািসর্ হয্া�াের ঝুিলেয় রাখেত হেলও ফুটবল 

হৃদয় েথেক নীল-সাদা ১০ িকংবা েমরুন-সবুজ ৭ ন�র মুেছ 

েফলা যােব না অত সহেজ।

দুই তারকাই বহু �িফর �াদ েপেলও এখনও এঁেদর 

হােত েশাভা পায়িন িব�কাপ। েমিস েকাপা আেমিরকা অথবা 

েরানাে�া ইউেরা কােপ চু�েনর সুেযাগ েপেলও অধরা এখনও 

িব� জয়। ২০১৪ সােল েমিসর হােতর নাগাল েথেক �িফ িছিনেয় 

যায় জামর্ািনর মািরও েগাৎেসর দুর� েগাল। েরানাে�ার পতুর্গাল 

আজও িব�কাপ ফাইনােলর েদারেগাড়ায় েপৗঁছেত পােরিন। 

এবারই েশষ কামড় েদওয়ার হাতছািন দু’জেনর কােছ। পারেবন 

িক তাঁরা? এই মিরয়া ভাবই হয়েতা েমিস, েরানাে�ার েসরার 

েসরা েখলা েবর কের আনেব! েক িজতেব বড় কথা নয়, জয় 

হেব ফুটবেলর, একথা হলফ কের বলাই যায়।

েমিস, েরানাে�া কাযর্ত �বাদ�িতম, এঁেদর িনেয় 

আেলাচনার েশষ েনই। আগামীিদেন িব�কােপ এঁেদর েখলা 

েদখা যােব কী যােব না, তা িনেয় জ�না শুরু হেয় িগেয়েছ 

আেগই। ৫০-৫০ বেলর জনয্ ঝাঁিপেয় পড়া, েগােলর িবষ 

েমশােনা বাঁক ধরােনা কনর্ার, িবপে�র মানব �াচীর িকংবা 

েগালিকপারেক েবাকা বানােনা ি� িকক, িবপে�র েপনাি� 

ব� পযর্� নােছাড় েদৗড়—এসব নয়নািভরাম দৃশয্ হয়েতা আর 

ধাঁিধেয় েদেব না েচাখ!

অবশয্ ওই দুই তারকাই নয়, চার বছর পর আরও েবশ 

কেয়কজেনর েখলাই েদখেত পােব না দুিনয়া। এখন দুর� ফেমর্ 

রেয়েছন �াে�র কিরম েবে�মা। অসাধারণ সব েগাল করেছন 

�াব ফুটবেল, হারা ময্াচ িজিতেয় িদে�ন অেনক সময় একক 

দ�তায়। েসই েবে�মার এখন বয়স ৩৪, পারেবন িক চার বছর 

পর �াে�র জাতীয় দেল জায়গা কের িনেত? একই �� েদখা 

িদে� েপালাে�র রবাটর্ েলবানডি� (৩৩), ঊরুগুেয়র লুইস 

সুয়ােরজ (৩৫) ও এিডসন কাভািন (৩৫) অথবা ওেয়লস’র 

৩৩ বছর বয়সী গােরথ েবলেক িঘের। এঁরা এখনও অবসেরর 

েতমন ইি�ত না িদেলও আ�জর্ািতক পযর্ােয়র ফুটবেলর ে�ে� 

আগামী িব�কােপ তাঁেদর েখলা েবশ চােপর হেয় যােব বেলই 

মেন হয়। েবেলর েদশ ওেয়লস এবার িব�কােপ েকায়ািলফাই 

কের যাওয়ায় জািসর্ তুেল রােখনিন। কানাঘুেষা িছল, ওেয়লস 

যিদ ে� অফ ময্ােচ ইউে�নেক হািরেয় কাতােরর িটিকট না 

েপত, তাহেল ফুটবলেক িবদায় জানােতন েবল। এ�সে�ই 

ঢােকর কািঠ 

পড়েলা বেল.....
অ িভ ন ব   দা স

েখলা
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আেরকজেনর কথা বলেতই হয়, িতিন সুইেডন তারকা 

ই�ািহেমািভচ। বয়স তাঁেক হার মানেত পােরিন, এখন ৪০, 

দুদর্া� সব েগাল করেছন। সুইেডন এবার কাতাের েখলার 

েযাগয্তা অজর্ন করেত পােরিন, ফেল ই�ািহেমািভেচর েখলা 

েদখার সুেযাগ থাকেছ না। িন�য়ই ৪৪ বছর বয়েস িতিন পেরর 

িব�কােপ েখলেত পারেবন না, তার আেগই ছাড়েত হেব মাঠ।

শীেতর আেমেজ মােঠ, িটিভেত

এতিদন িব�কাপ ফুটবল গরমকােলই সাধারণত হেয় 

এেসেছ। সাধারণত েম বা জুন মােস শুরু আর জুলাইেয় েশষ। 

�াথিমকভােব কাতার িব�কােপর পিরক�নাও েতমন িছল। 

ওই সময় কাতােরর �বল তাপ�বােহর কথা ভাবায় িফফােক। 

এমিনেত ওই মরু েদেশ গরমকােল গড় তাপমা�া থােক ৪২-

৪৩ িডি� েসলিসয়াস। এসব কথা েভেবই ২০১৮ সােলই িফফা 

েঘাষণা কের  েদয় কাতার িব�কােপর আসর বসেব ২০২২-র 

২১ নেভ�র, েশষ হেব ১৮ িডেস�র। এই সমেয়র তাপমা�ার 

পারদ নামেব ৭ িডি� েসলিসয়ােসর আেশপােশ।

শীেতও শীেতর েরশ

শীতকােলও হেলও ে�িডয়ামগুিল সব শীতাতপ িনয়ি�ত। 

গরমকােল হেত পাের িব�কােপর আসর েভেবই কতৃর্প� 

ে�িডয়ামগুিলেত দশর্ক এবং ফুটবলারেদর �ি� িদেত 

তাপমা�া িনয়�েণর বয্ব�া কেরিছল। ফেল এবারই �থম 

শীতাতপ িনয়ি�ত ে�িডয়ােম েখলা হেব। ঘােম জবজেব 

হেয় নয়, আরােমই দশর্করা উপেভাগ করেবন ি�য় েদশ বা 

ফুটবলােরর েখলা।

অফসাইড না অনসাইড

িফফা �িতিট টুনর্ােমে�ই নতুন নতুন �যুি� িনেয় আেস। 

২০১৪ সােল �ািজল িব�কােপ শুরু হেয়িছল েগাললাইন 

�যুি�। আবার ২০১৮ সােল রািশয়া িব�কােপ চালু হয় 

‘ভার’। িক� এই ‘ভার’ ফুটবলে�মীেদর মন জয় কের িনেত 

বয্থর্। িবেশষত অফসাইড িস�াে�র ে�ে� ‘ভার’ খুব িনখুঁত 

নয়, এমনই অিভমত তােদর। েশষ িস�া� েযেহতু েরফািরর 

ওপেরই বতর্ায় ফেল ‘ভার’ েতমন জনি�য়তা পায়িন। তাই 

কাতার িব�কােপ নতুন �যুি� আনেত চেলেছ িফফা। িবিভ� 

েকাণ েথেক মােঠর ছিব েতালা হেব। এর জনয্ িবপুল পিরমাণ 

কয্ােমরা বসােনা হেব মাঠ জুেড়। ফুটবলার অফসাইেড আেছন 

কীনা েসকথা সরাসির জািনেয় েদওয়া হেব েরফািরর ঘিড়েত। 

এই প�িতেত সাফলয্ এেল অিচেরই তা চালু হেয় যােব ফুটবল 

দুিনয়ায়।

নাগােলই এক িদেন ৪ ময্াচ

এই িব�কােপর অনয্তম চমক এটাও। ১৯৩০ সােল 

ঊরুগুেয় িব�কােপ অংশ িনেয়িছল মা� ১৩িট েদশ এবং েখলা 

হেয়িছল মে�িভিডও-রই িতন ে�িডয়াম িমেল। এরপেরই 

েযখােন িব�কােপর আসর বেসেছ, েখলা হেয়েছ েসই েদেশরই 

অেনকগুিল শহের। ২০০২ সােল ফুটবল িব�কাপ হেয়িছল 

দুই েদশ িমেল, জাপান এবং দি�ণ েকািরয়ায়। ২০ শহের 

েখলা হেয়িছল। িক� ২০২২-এ কাতােরর ৫ শহের েখলা 

হেলও তা সবই রাজধানী েদাহার আেশপােশ, খুব েবিশ হেল 

দূর� ৪০ িকিম বৃে�র মেধয্। উ�ত পিরবহণ বয্ব�ার েদৗলেত 

এক ে�িডয়াম েথেক অনয্টায় েযেত বড়েজার ৪০ িমিনট সময় 

লাগেব। ফেল ই�া করেল এক ে�িডয়ােম েখলা েদেখ অনয্ 

আেরকিট ে�িডয়ােম িগেয় পেরর ময্াচ অনায়ােস েদখেত 

পারেবন। ফেল েকানও ফুটবলে�মী গাঁেটর কিড় খরচ কের 

একিদেন �প িলেগর চারেট েখলাও েদখেত পােরন। এটা 

আেগ কখনও স�ব িছল না।



 313



 314



 315



 316



 317



 318



 319



 320


	Baroder COVER
	INDEX 1
	INDEX 2
	INDEX 3
	INDEX 4
	INDEX 5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320

