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সূচিপত্র
জ্যোতিবোব ু্ঙ্গলের বড় বোলের মলিো
❏  বুদ্ধলেব গুহ

বোবোর মলিো আগলে রোখলিন
❏  রমেো চক্রবিতী

কোরও েোেো হলে ওঠোর জচষ্ো কলরনতন
❏  স্বরূপ জগোস্বোমী
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সব চো একইরকম, পযোলকটগুলেো আেোেো
❏  সরে তবশ্োস

ভোইরোে হলেই জেলক জগে ‘ এমন জিো 
কিই হে’ 
❏  রততিম তমত্র

জসই ‘ ্ যোতকেো’ জক সবোই ভুলেই জগে! 
❏  স্ে মখুোত জ্ি

েলে জসৌরভ, বোে জনেহোতিস! 
❏  ্গবনু্ চযোটোত জ্ি

জসৌরভ, জভলব জেখলিই পোলরন
❏  জেবোেণ কুণ্ু

নোনো রলের জহমন্ত
❏  পৃেো কুণ্ু

জবড়োলি জগলেই যি সংক্রমণ! 
❏  িমোে জসনগুপ্ত

বতৃষ্লভ্ো পোহোতড় গ্োলম দুলটো তেন
❏  শুলভনু্ জেবনোে
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গত সপ্তাহে বেঙ্গল টতাইমহসর বেহেষ সংখ্তা বিল বেধতানচন্দ্র রতায়হে 
বনহয়। নতানতা মেহল দতারুণ সতাড়তা বেহয়হি বসই সংখ্তাটি। আেন 
বনয়হমই বেসেুে, বেতায়তাটসঅ্তাহে িবড়হয় যতাহছে। যতাঁরতা েড়হিন, 
বনহের েতাহির মতানুষহদর বেয়তার েরহিন, ততাঁহদর ধন্েতাদ েতাবনহয় 
বিতাট েরতা উবচত নয়। বেন্তু েৃতজ্ঞততার ঋণস্বীেতার েরতাটতা েরুবর। 
এভতাহেই বেঙ্গল টতাইমস িবড়হয় েড়ুন বদে– বেহদহের নতানতা প্তাহতে 
িবড়হয় থতােতা েতাঙতাবলহদর েতাহি। 

৮ েুলতাই বে্তাবত েসু ও বসৌরভ গতাঙ্গুবলর েন্মবদন। দুেহনই বনহের 
বনহের েগহত বেংেদবতে। নতানতা মেল বথহে দতাবে এল, এই দুই 
বেংেদবতের স্মরহণও এেটতা সংখ্তা বেতাে। আগতাম বতমন প্স্তুবত 
বিল নতা। বেিুটতা ততাড়তাহুহড়তাহতই েহয়েটতা বলখতা সতাবেহয় বদওয়তা 
েল। বেঙ্গল টতাইমহস আহগ প্েতাবেত দু– বতনটি বলখতাও বসইসহঙ্গ 
েুহড় বদওয়তা েল। আরও েড় েবরসহর েয়ত এই দুই বেংেদবতেহে 
ধরতা বযত। আরও নতানতা আবঙ্গে বথহে আরও েহয়েটি প্বতহেদন 
রতাখতা বযত। বেন্তু সময় অল্প। ততািতাড়তা, খুে বেবে বলখতায় ভতারতাক্তাতে 
েহল আেহলতাড– ডতাউনহলতাহডর প্যুবতিগত সমস্তা বততা আহিই। 
ততাই, বেতাথতাও এেটতা থতামহত েয়। 

বেমতে মুহখতােতাধ্তায় বনহয় এেটি আেষ্ষণবীয় বলখতা। বসইসহঙ্গ ভ্রমণ 
সংক্তাতে দুটি বলখতাও রতাখতা েল। বদন েহনহরতা ের উত্তম সংখ্তা। 
ততার েতাঁহে আরও বেতানও এেটি েতাঁচবমহেবল সংখ্তা বনহয় েতাবের 
েওয়তার ইহছে রইল। 



অসাধারণ স্মতিচারণণ বুদ্ধণেব গুহ

জ্যাতিবাবু ্ঙ্গণের 
বড় বাণের মণিা

( কয়েক বছর আয়ে, 
জ্যোতি বসুর ্ন্মতিয়ে 
ইয়্ডতসতস-জি একটি 
অেুষ্োে। জসখোয়ে জ্যোতি 
বোবুয়ক শ্রদ্ো ্োতেয়ে একটি 
ভোষণ তিয়েতছয়েে বষষীেোণ 
সোতিতিযক বুদ্য়িব গুি। 
এয়কবোয়র তভন্নধর্ষী একটি 
ভোষণ। জবঙ্গে টোইর্য়স 
জসই জেখোটি প্রকোতিি 
িয়েতছে। এখেও র্োয়ে 
র্োয়েই জসোিযোে তর্তডেোে 
আপে জখেোয়ে জেখোটি 
ঘুয়র জবড়োে। জসই জেখোটি 
িুয়ে ধরো িে।)

১) রবীনবাবু আমার বাতড়ণি তিণে আমন্ত্রণ ্ানাণেন। আতম 
বণেতিোম, যাব। িবু বেস বাড়ণি জিা। শরীর জিমন সঙ্গ 
তেণছে না। আসণি পারব তিনা তনতচিি তিোম না। জশষপয্যন্ত 
তিিুটা জ্ে িণরই চণে এোম। এই জ্ে বাতড়ণে তেে এিটি 
টিতি চযাণনে। িারা নানা রিম উণ্াপা্া প্রশ্ন শুরু িণর 
তেে। জিন আপতন যাণবন, জ্যাতি বসুর সণঙ্গ আপনার িী 
সম্পি্য। রীতিমণিা ধমি তেণি শুরু িরে। িখন আমারও 
জ্ে জচণপ জিে। আর বাঙাণের জ্ে চাপণে িী হে, িা জিা 
্াণনন। চণে এোম।

২) জ্যাতি বাবুর োো-বউতে আমার মণকেে তিণেন। িাঁর 
িােরািাইও আমার মণকেে। অতি সজ্জন মানুষ। িাঁণের 
িাণি জ্যাতি বাবুর অণনি িথা শুণনতি।

৩) আতম জযসব িথা বেব, িা এিটু অনযরিণমর। বাতি যাঁরা 
আণিন, িাঁরা অণনি গুণী মানুষ। িাঁরা অণনিতিিু ্াণনন। 
অণনণিই সুবক্া। আতম বরং আমার মণিা িণর বতে।

৪) আমার িাণি জ্যাতিবাবু বণনর এি বড় বাণের মণিা। 
আতম ্ঙ্গণে জোরাণেরা িতর। িাই আতম আমার িাষাণিই 
বতে। জসই বাে, যাণি জিাটা ্ঙ্গে সমীহ িণর। যাণি 
অণনণির মাণেও আোো িণর জচনা যাে।



৫) প্রবে িাঁর বযতক্ত্ব। 
তনিান্ত প্রণো্ন িাড়া 
িথা বেণিন না। তিন্তু 
যখন বেণিন, জসটাই হি 
জশষ িথা। সচরাচর তিতন 
হাসণিন না। তিন্তু যখন 
হাসণিন, জসই হাতস জেখণে 
োর্্য ইোণরর জমণেও জপ্রণম 
পণড় জযি।

৬) আপনারা যাই বেুন, 
উতন বক্তৃিা এিেম িাে 
তেণিন না। জিানও বািয 
সম্পপূণ্য িরণিন না। আতম বেোম, ওরা বেে, 
এই সব বেণিন। তিন্তু যাণের ্নয বেণেন, 
িাঁরা ঠিি বুেণিন। িী বেণি চাইণিন, িা তনণে 
জিানও অস্পষ্টিা তিে না।

৭) এখনিার রা্নীতিিণের জেতখ। এখন 
রা্নীতি িাে এিটা প্রণেশন। এি সহণ্ এি 
জরা্িার আর জিানও প্রণেশণন হে না।

৮) এি্ন তবণেি জেরি বযাতরর্ার। চাইণে িী 
আরাণম ্ীবনটা িাটাণি পারণিন! তিন্তু িাণো 
জিাট িুণে জরণখ তিতন জনণম পড়ণেন েড়াই 
সংগ্াণম। জ্যাতিবাবুর মণিা জোণিরা টািার 
্নয, িাতড়-বাতড়র ্নয রা্নীতিণি আণসনতন। 
সারা ্ীবন এিটা মপূেযণবাণধর রা্নীতি িণর 
জিণিন। এিটা আেণশ্যর ্নয েড়াই িণরণিন।

৯) হেি িাঁর সব িাবনা সব সমে সঠিি তিে 
না। জিানও জিানও তবষে তনণে সমাণোচনা 
হণেণি। আতমও নানা সমণে সমাণোচনা িণরতি। 
তিন্তু জসই িাবনার মণধয অনয জিানও উণদে-
শয তিে না। িাঁর আন্ততরিিা বা সতেছো তনণে 
জিানও প্রশ্ন তিে না।

১০) জ্যাতিবাবুর জচোণের িথা এিটু বতে। 
অণনণিই এই মণচে আণিন। এই জয তবমান বাবু। 
সারা ্ীবন তবণেই িরণেন না। সাোতসণধ মানুষ। 
খাতে রুমাে হাতরণে জেণেন। এিবার বইণমোে 
এিসণঙ্গ অণনিক্ষণ তিোম। পণিট হািড়াণছেন, 
রুমাে খুঁণ্ পাণছেন না। আমার িাণি দুণটা 
রুমাে তিে। এিটা ওনাণি তেোম। বেোম, 
রুমাে তেণি জনই। এটা তিন্তু জেরি জেণবন। 
উতন বেণেন, আপনার ্নয আতম এি ড্ন 
িাে রুমাে এণন জেব। িি বির জপতরণে জিে। 
আ্ও জসই রুমাে উতন তেণেন না। যাঁরা এি 
িাে িাণ্ বযস্ত থাণিন, িাঁণের এমন জিাটখাণটা 
িুে ধরণি জনই। ওনার দুণটা মস্তবড় জোষ। 
সারা্ীবন তবণে িরণেন না। দুই, জমণেণের 
সম্পণি্য জিানও আিষ্যণ আণি বণেও মণন হে 
না। এই দুণটাণি অণনণি বেণবন গুণ। আতম 
জোষই বেব। িণব যাঁণের এিরিম গুণ থাণি, 
িাঁণের এমন দু এিটা জোষ থািণে ক্ষতি জনই। 
এই দুণটা জোষ আণি বণেই উতন এি মানুণষর 
িা্ িরণি পারণিন।

১১) এই জয বুদ্ধবাবু। খুব পড়াণশানা িণরন। 
জ্যাতিবাবুণি তিিু বেণেই উতন বেণিন, ওটা 
বুদ্ধ ্াণন। ও খুব পড়াণশানা িণর। পড়াণশানা 



এিটা মহৎ গুণ। বামপন্ীণের সণঙ্গ 
পড়াণশানার এিটা িিীর সম্পি্য 
আণি। বুদ্ধবাবুর আণরিটা পতরচে 
আপনারা ্াণনন না। আপনারা 
্াণনন না উতন জিান পতরবাণরর 
জিণে। এিবার উতন আমার বাতড়ণি 
এণসতিণেন। আমার জেখার জটতবণে 
পুণরাতহি িপ্যন জেণখ বেণেন, এটা 
তনণে আপতন িী িরণিন? আতম 
বেোম, আতম মপূখ্য মানুষ। জবতশ তিিু 
্াতন না। এখান জথণি টুতি, ওখান 
জথণি টুতি। জসতেন জ্ণনতিোম, 
এই পুণরাতহি িপ্যণনর জেখি িাঁর 
তনণ্র ্যাঠামশাই? বুদ্ধবাবুণি 
তনণ্র মুণখ এটা জিানওতেন বেণি 
শুণনণিন?  মানুষটা বড় অন্তমু্যখী। 
এটা মস্তবড় গুণ, আবারও জোষও। 
িারণ, রা্নীতি িরণি জিণে এি 
অন্তমু্যখী হণে চণে না, এিটু বতহমু্যখী 
হণি হে।

১২) আমার বাঁতেণি আণি সীিারাম। এঁণি 
আপনারা সবাই জচণনন। আতম তচতন অণনিতেন 
ধণর। আমার জমণে জ্ এন ইউ-জি পড়ি। 
আর জ্ এন ইউ-র এি উজ্জ্বে িাত্র সীিারাম 
ইণেচুতর। এখনও যতে জ্ এন ইউ-জি যান, 
বুেণি পারণবন সবাই ওণি িী শ্রদ্ধার জচাণখ 
জেণখ। চাইণে, জেশ– তবণেণশর বড় জিানও     
তবশ্বতবেযােণে পড়াণি পারি। জস পণথ জিেই 
না। ওর আণরিটা পতরচে আপনারা ্াণনন 
না, ও িেঙ্কর এি জেতডতিোর। এমন সুন্দর 
জেখণি এিটা জিণে, জেখাপড়াে োরুণ, 
তবতিন্ন তবষণে অিাধ জ্ান, োরুণ িথা বণে। 
িার জপ্রণম জমণেরা পড়ণব না! জসই সমে 
িি জমণে জয ওর ্নয পািে তিে, িা যতে 
্ানণিন!

১৩) আমার ডানতেণি সপূয্যিান্ত তমশ্র। ডাক্ার 
মানুষ। িদ্র, তবনেী। সুবক্া। আোপ তিে না। 
আ্ই আোপ হে। তিন্তু িাঁণিও তচতন অণনি-
তেন ধণর। এমন িাে ডাক্ার। িি টািা পেসা 
িরণি পারণিন। তিন্তু উতনও িাই। মাণঠ োণট 
সাধারণ মানুণষর মাণে েুণর জবড়াণছেন।

১৪) জ্যাতিবাবুর িথা বেণি তিণে িাঁর জচোণের 
িথা এি বেতি জিন? িারণ, এিটা মানুষ 
জিমন, জসটা িাঁর সঙ্গীসাথীণের জেণখই জবাো 
যাে। এই জয এি্ণনর িথা বেোম, এঁণের 
িাউণি আপতন অসৎ বেণি পারণবন না। এঁরা 
জিউ তিন্তু িাতড়, বাতড় বা টািার ্নয রা্নীতি 
িরণি আণসনতন। অনয জপশাে অণনি সেে 
হণি পারণিন। সব হািিাতন জিণড় এণসণিন। 
জ্যাতিবাবু তিণেন এঁণের জনিা। এঁণের জেণখই 
জবাো যাে, জ্যাতিবাবু জিমন তিণেন। 



 একান্ত সাক্াৎকারে েমলা চক্রবর্তী

রু্মম তর্া আমারক আে সুভাষরক 
তোগীরেে মরর্া ত�াল খাওয়াও
২০০৯ এে ৮ জুলাই। 
প্াক্তন মুখ্যমন্তী তজ্যামর্ বসুে 
৯৫ র্ম জন্মমেরন র্ৎকালীন 
ক্রীড়া ও পমেবহন মন্তী সুভাষ 
চক্রবর্তীে বক্ততৃর্াটা এখনও 
ভীষণভারব র্াৎপর্যপূণ্য র্াঁে 
কারে। মনরজে আপার্ দৃঢ় 
মনস্ক স্ামী’ে তসমেন 
আরবগর্ামড়র্ হরয় কান্াে 
মর্্যই তরন তেখরর্ তপরয়মেরলন 
ঘমনরয় আসা রন্তণাে মেনগুরলা, তসই 
মুহূর্্যটা আজ আেও তবমি করে মরন পড়রে 
েমলা চক্রবর্তীে।
৮ জুলাই বোবেই র্াঁে কারে অন্যেকম 
মেন। এই মেরন পরেে পাঁচামলে উরে্যারগ 
প্মর্বাে পামলর্ হরয় আসরে তজ্যামর্ বসুে 
জন্মমেন। রাঁে মূল উরে্যাক্তা মেরলন
 সুভাষ-েমলা জুটি। মর্মন প্য়ার্ মুখ্যমন্তী’ে 
কর্টা তনেহ্ন্যা মেরলন, কর্টা মনমবড় 
তরাগাররাগ মেল সুভাষ চক্রবর্তী ও তজ্যামর্ 
বসুে পমেবারেে মর্্য র্া কাে না জানা ? 
আজ তজ্যামর্ বসুে জন্মমেরন তসই েমলা 
চক্রবর্তী’ে সরগেই ডাউন তমরমামে তলরন 

হাঁটরলন তবগেল টাইমরসে প্মর্মনম্।

প্রশ্নঃ তজ্যামর্ বসুে তোজকাে খাওয়াে 
র্ত্াব্ারনে োময়ত্ তর্া একেকম আপনােই 
মেল, আপনাে হারর্ে োন্াে নামক খুব 
প্িংসা কেরর্ন মর্মন ?
রমলানঃ আসরল ৯২ সারল রখন তজ্যামর্ 
বাবুো ইমদিো ভবরন োকরর্ এরলন র্খন 
র্াঁে কারজে োময়রত্ োকা তেরলটিে হঠাৎ 
মা মাো রায়। আে র্াে ক’মেন আরগই 
তবৌমে’ে পা তভরে রায়। আমো র্খন 
োকর্াম তলকটাউন পামর্পুকুরেে কারে। 
তবৌমে’ে সরগে আমাে খুবই ঘমনষ্ট সম্পক্য 
মেল। কারজই আমম র্খনই পামর্পুকুে 



তেরকই োন্া করে পাঠারর্ 
শুরু কেলাম। প্ায় তেড় 
মাস। এেপে আমোও 
চরল আমস সল্টরলরক। 
বামড়টাও কাোকামে হরয় 
রায়। র্াই মনয়মটা তেরকই 
রায়। বামড়রর্ ভাল মকেু 
োন্া হরলই তর্ামারেে 
সুভাষো বলরর্ন তজ্যামর্ 
বাবু’ে বামড়রর্ পাঠিরয়ে? 
আমােও মরন হরয়মেল ওঁে 
মরর্া একজন গুেত্পূণ্য 
মানুরষে খাওয়াে মেকটা, 
সুস্থ োকাে মেকটায় একটু 
নজে োকা ভাল। উমন 
মজা করে বলরর্ন ‘রু্মম 
তর্া সুভাষরক আে আমারক 
রুগীে ত�াল খাওয়াও’। 
আমম বলর্াম, র্াঁে জন্যই 
আপমন এখনও সুস্থ আরেন।
তরমেন তনলিন ম্যারডেলা 
এরসমেরলন কলকার্ায়, 

তসমেন আমাে বাবা তেখরর্ 
তগরলন তসই স্রনেে মানুষ-
টারক। োস্ায় তজ্যামর্ বসুে 
সরগে আলাপ হরর্ মর্মন 
আমাে বাবারক বলরলন 
‘আমম তর্া তোজ আপনাে 
তমরয়ে হারর্ে োন্া খামছি।

প্রশ্নঃ এর্ কাে তেরক 
তেরখরেন তজ্যামর্ বসুরক। 
োজনীমর্ে বাইরে তকমন 
মেরলন তজ্যামর্বাবু?
রমলানঃ োজনীমর্মবে 
মহসারব রর্টা োিভােী 
মানুষ মেরলন মর্মন 
ব্যমক্তগর্ জীবরন মকন্তু 
এরকবারেই র্া মেরলন 
না। বাইরে তেরক রর্টা 
কঠিন মরন হর্, তভর্েটা 
ঠিক র্র্টাই নেম। নামর্ 
নার্মনরেে কারে একজন 
তনেহিীল োদু, বামকরেে কারে 

তনেহিীল অমভভাবক। মমিরল 
তবা�া তরর্ মর্মনও একজন 
সা্ােণ মানুষই মেরলন। 
তর মানুষ পমেবারেে ঘমনষ্ট 
জনরেে সরগে ঠাট্া ইয়া-
মক্যও কেরর্ন। অবি্যই 
র্া হর্ ররেষ্ট উইটি। খুব 
ব্যস্র্া না োকরল নামর্ে 
সরগে প্ায় প্মর্ সন্্যারর্ই 
তেখা কেরর্ তররর্ন। 
আে ওঁে িেীে তভরে 
রাওয়াে পে নামর্ আসর্ 
ওঁে কারে। দুজরনে একটা 
মনমবড় তরাগাররাগ মেল। 
আে  নার্মনরেে আ্ুমনক 
তবিভূষা মনরয়ও তবি মজাে 
মজাে কো বলরর্ন। মর্মন 
স ং স া ম ে ও  ন ন ,  ম ক ন্তু 
সন্যাসীও মেরলন না।

প্রশ্নঃ আপনাে স্ামী, মারন 
সুভাষ চক্রবর্তীে সরগে      



োজননমর্ক মর্মবরো্ ঘটরল কখনও মক 
আপনাে উপে োময়ত্ পরড়রে সুভাষবাবুরক 
মকেু তবা�ারনাে?
রমলানঃ প্েমর্ তজ্যামর্ বাবু’ে সরগে         
সুভাষোে মর্পাে্যক্য খুব একটা কখনও 
হয়মন। উমন বেং সুভারষে স্াস্থ্য মনরয় 
মচমন্তর্ োকরর্ন। বােবােই আমারক 
তসমেরক নজে মেরর্ বলরর্ন। সুভাষো 
তখরর্ খুব ভালবাসরর্ন। সুগাে ্ো পড়াে 
পে ওঁরক তবমি তখরর্ বােন কেরর্ন। 
উমবিগ্ন োকরর্ন সুভাষোরক মনরয়। একজন 
অমভভাবক তরমনভারব আগরল োরখন, 
ঠিক তসই েকম।

প্রশ্নঃ আজ রখন তসই ইমদিো ভবরনে 
সামরন মেরয় রান কর্টা নস্্যালমজক লারগ? 
পুোরনা মেনগুরলা মরন পরড় ?
রমলানঃ মরন হয় ইমদিো ভবরনে তবাবা 
পােেগুরলাও অরনক কো বলরর্ চায়। 
ইমদিো ভবরন তচরয়মেলাম তজ্যামর্ বাবু’ে 
একটা সংগ্রহিালা তহাক। মকন্তু র্া কেরর্ 

মেল না। বামড়টায় কর্গুরলা 
কমমিরনে সাইনরবাড্য 
ত�ারল। র্ারেে কী কাজ, 
তকউ জারন না। বেরেে পে 
বেে তপমেরয় রায়, তসইসব 
কমমিরনে মেরপাট্যও জমা 
পরড় না। ওই বামড়টারক 
এমন ‘ অকারজ’  ব্যবহাে না 
কেরলই চলমেল না?  র্াঁে 
বামড়রর্ রমে সংগ্রহিালা 
হর্, কী এমন ক্মর্ হরয় 
তরর্?  বেং সেকারেে 
ভাবমূমর্্য উজ্জ্বলই হর্। 

এভারব মক আে তজ্যামর্ বসুরক মুরে তেওয়া 
রায়? রারব না।

প্রশ্নঃ তজ্যামর্বাবু’ে জন্মমেন পালন শুরুও 
তর্া আপমন, মারন আপনাে সংস্থা ‘পরেে 
পাঁচামল’ই কেরর্া? উমন এই মবষয়টা 
কর্টা উপরভাগ কেরর্ন ?
রমলানঃ আমারেে পাটি্য’তর্ জন্মমেন পালরনে 
েীমর্ মেল না। একমাত্র আমারেে পাটি্য’ে 
অন্যর্ম প্মর্ষ্ার্া মুজফফে আহরমে, 
মারন ‘কাকাবাবু’ে জন্মমেনই পালন কো 
হর্ উমন তবঁরচ োকরর্ই। আে কােও নয়। 
র্রব  আমম  নয় ,  সুভ াষে া ’ে  আগ্ররহই 
তজ্যামর্বাবু’ে জন্মমেল পালন শুরু হয়। 
মকন্তু মন্তী ও পাটি্য’ে অন্যর্ম তনর্া হওয়ায় 
ওঁে পরক্ সোসমে এটা কো সম্ভব মেল না। 
র্াই পরেে পাচামল’ে উরে্যারগ এটা শুরু 
হয়। তজ্যামর্বাবু প্েরম োমজ মেরলন না। 
এই বয়রস জন্মমেন পালন কেরর্। আমম 
আে সুভাষোই তজাে কমে, তবা�াই মর্মন 



মুখ্যমন্তী। তসই সরগে একজন জীবন্ত মকংবেমন্ত। 
র্াঁে জন্মমেন জনগণ পালন কেরর্ চায়। 
র্খন একেকম মনমোমজ হন। আে আমো 
তসটুকুরকই অনুমমর্ ্রে মনরয় মেনটা পালন 
কেরর্ শুরু কমে। তসমেনটা মর্মন আম 
জনর্াে। মবমভন্ সু্কল তেরক অরনক তোট 
তোট তেরলরমরয় আসর্। মর্মন বাচ্ারেে খুব 
ভালবাসরর্ন। র্ারেে সরগে কো বলরর্ন। 
মেনটা তবি উপরভাগ কেরর্ন। প্েরম পাটি্য 
মবষয়টায় দূেত্ বজায় োখরলও পরে জনগরণে 
উৎসাহ তেরখ আমলমুমদিন তেরকও ফুল 
পাঠারর্ শুরু করে। বলরর্ পারো একটা 
আগল তভরেমেলাম। ২০০৯-এ র্াঁে জীমবর্ 
অবস্থাে তিষ জন্মমেনটা আজও মরন আরে 
আমাে!

প্রশ্নঃ কী হরয়মেল তসমেন ?
রমলানঃ সুভাষো তসমেন ওঁে জন্মমেরনে 
অনুষ্ারন বক্তব্য োখরর্ এরস আরবরগ, 
কান্ায় তভরে পরড়ন। র্খন তজ্যামর্ বাবু’ে 
িেীে খুব খাোপ। সুভাষোেও ক্যান্াে 
্ো পরড়রে। হয়রর্া ও বু�রর্ তপরেমেল 
আে তবমিমেন এই মেনটা এভারব পালন 
কো রারব না! এেপরেই তর্া সুভাষো চরল 
তগল ২০০৯ এই, আে র্ােপেই ২০১০ এ 
চরল তগরলন তজ্যামর্বাবু। এই দু’বেরেই 
এই দুরটা ্াক্ারর্ই মেন্মভন্ হরয় তগমে। 
আে ক্মর্টা তর কর্টা র্া তর্া আজ সবাই 
জারন।

প্রশ্নঃ একবাে ওঁে জন্মমেরন ওঁরক একটা 
ওঁেই তমারমে মুমর্্য তেওয়া হরয়মেল না ?
রমলানঃ তস এক কাডে! এই তর আজকাল 

তমারমে মুমর্্য’ে মমউমজয়াম হরছি, এটা মকন্তু 
সুভাষোেই ভাবনা মেল একসময়। ওই মুমর্্য 
বইরমলায় আমারেে প্যামভমলয়রন োখরর্ 
মগরয় কম সমস্যায় পড়রর্ হয়মন। কো 
মেল মুমর্্য’ে বুরক একটা তপন তেরখ মুমর্্য’ে 
উরবিা্ন কেরবন তজ্যামর্ বাবু। মুমর্্য তেরখই 
বলরলন ’আরে এরর্া আমমই’! আে তসমেন 
প্মর্ম চরট্াপা্্যায় আে কমলমুমদিন সামস 
তজ্যামর্ বা্বু’তক ফুল মেরর্ এরস মুমর্্যরকই 
র্া মেরয় তফরলন। তস এক মজাে ঘটনা!

প্রশ্নঃ তসই জন্মমেরনে অনুষ্ান তর্া এখন 
আরগে মরর্া হয় না। 
রমলানঃ এরকবারে হয় না, র্া নয়। েরলে 
পক্ তেরক অরনক কম্যসূমচই তনওয়া হয়। 
র্রব সেকামে উরে্যারগ অরনক মকেু হওয়া 
উমচর্ মেল। র্াঁে ির্বষ্য প্ায় মনঃিরদেই 
তপমেরয় তগল। সেকাে রমে উোসীন োরক, 
কী আে কো রারব? এভারব তজ্যামর্ বসুরক 
মুরে তফলা রারব না। তজ্যামর্ বাবু তর 
বামড়রর্ োকরর্ন, তসই বামড়ে নাম ইমদিো 
ভবন। অন্য েরলে এক প্য়ার্ প্্ানমন্তীে 
নামামকির্ বামড়রর্ োকরর্ র্াঁে তকানও 
সরকিাচ হয়মন। মর্মন তর িহরে োকরর্ন, 
র্াে নাম মব্ান নগে। মর্মনই এই নামকেণ 
করেমেরলন। অর্ীর্রক শ্রদ্া জানারর্ হয়। 
এটাই পেম্পো। উমন তসই পেম্পো মানরর্ন। 
আে আজ র্াঁে নারম তর্মে নগেী তেরক র্াঁে 
নাম মুরে তফলা হল। র্াঁে নারম গরবষণা 
তকন্দ্র মনরয় টালবাহনা হরছি। র্বু তজ্যামর্ 
বসু তবঁরচ োকরবন। লক্ লক্ সংগ্রামী 
মানুরষে হৃেয় তেরক র্াঁে নাম মুরে তফলা 
রারব না। 



 কারও ‘ দাদা’  হয়ে 
ওঠার চেষ্া কয়রননন

স্বরূপ চ�াস্বামী

চকউ বলয়েন চ্যানে বসু। চকউ বলয়েন চ্যানে 
বাবু। চকউ বলয়েন, নমস্ার বাসু। চকউ বলয়েন 
নসএম। নকন্তু কাউয়ক কখনও ‘ চ্যানেদা’  বলয়ে 
শুয়নয়েন?  কযানবয়নয়ের সদসয চেয়ক দলীে 
চনো। নসয়নমা োরকা চেয়ক সাংবানদক। নিল্ী 
চেয়ক নিল্পনে। আমলা চেয়ক সানহনেযক। 
কারও কায়েই নেনন ‘ দাদা’  নেয়লন না। হয়ে 
ওঠার চেষ্াও কয়রননন।

হঠাৎ রাস্াে চনয়ম ঝালমুনি চখয়ে হেনন। 
নিয়ির ময়্য এর োর সয়গে হাে নমনলয়ে েনব 
েুলয়ে হেনন। কারও বাচ্ায়ক চকায়ল ননয়ে 
�াল টিয়প নদয়ে হেনন। কারও চমাের সাইয়কয়লর 
নপেয়ন চেয়প বসয়ে হেনন। বলয়ে পায়রন, 
্নোর সয়গে নননবঢ়িায়ব চমিার চেষ্া কয়রননন। 
চকউ বলয়েই পায়রন, উন্ানসক। চকউ বলয়ে 
পায়রন দানভিক। নকন্তু নেনন এইরকমই। নেনন 
চেমন, নেনন চেমনই। ফয়োগ্াফারয়দর চপা্ 
চদওোর ্ নয বািনে নকেু করয়ে হেনন। কা�য়্ 
েনব োপায়ে ন�য়ে কাোকানে আসার িননো 
করয়ে হেনন।

চ্যানেবাবু নক কনবো পিয়েন?  কী ্ানন। 
ননয়্র মুয়খ কখনও কনবো আওিায়ে অন্তে 
চিানা োেনন। চ্যানে বাবু নক �ান শুনয়েন?  
চবাঝার উপাে চনই। চ্যানে বাবু নসয়নমা 
চদখয়েন?  োও বলা মুিনকল। কারণ, চকান 
অনিয়নোয়ক চকমন লায়� বা চকান নসয়নমা 
চকমন চলয়�য়ে, এসব ননয়ে কো বলয়ে চিানা 
োেনন। চ্যানেবাবু নক ডাক্ানর বুঝয়েন?   
নিল্– সংস্কৃ নে বুঝয়েন?  বলা মুিনকল। কারণ, 
প্রকায়িয এসব ননয়ে কো বলয়ে চিানা োেনন। 
আসয়ল, নেনন এরকমই। চেো চবায়ঝন না, 
চ্ার কয়র বুনঝ প্রমাণ করার চেষ্া কয়রননন।

চকান কা�্ কী নলখল না নলখল, োয়ে োঁর 
খুব একো মাোবযো নেল বয়ল ময়ন হে না। 
অন্তে প্রকায়িয চসিায়ব উষ্া প্রকাি করয়ে 
চদখা োেনন। েূিান্ত সমায়লােনা করয়লও    
নবজ্াপন বন্ধ হয়ে োেনন। ক্ন সাংবানদকয়ক 
নায়ম নেনয়েন, োও সয়দেহ আয়ে।  সাংবানদক-
চদর সয়গে মুনি খাওো, রবীন্দ্র সগেীে �াওো 
বা  রা্যসিাে পাঠায়না, এসব চেয়ক অয়নক 
দূয়র। োঁর বকৃয়তে চপৌঁেয়ে না পারয়ল দূর চেয়ক 



‘ উন্ানসক’  ময়ন হওোোই স্বািানবক।

নকন্তু নেনন বুঝয়েন, মানুষ কী োে। বুঝয়েন, 
মানুয়ষর চকানো প্রয়ো্ন। োই ক্ষমোে 
আসার এক বেয়রর ময়্য িূনম সংস্ায়রর 
ময়ো কঠিন নসদ্ান্ত ননয়ে নবি্া কয়রননন। 
শু্ু নসদ্ান্ত ননয়েই ক্ষান্ত হননন, কয়ঠারিায়ব 
রূপােণ কয়রয়েন। চোদ্দ লক্ষ একর ্নম 
নবনল হয়েয়ে িূনমহীন প্রানন্তক োনষয়দর ময়্য। 
িাবা োে!  প্রেম নদয়নই বয়লনেয়লন, রাইোস্স 
চেয়ক সরকার োলায়না হয়ব না। গ্ায়মর 
উন্েন গ্ায়মর মানুষ ঠিক করয়বন। ঠিক পয়রর 
বেরই সানব্সক পঞ্ায়েে। নেনটি স্য়র চবঁয়্ 
নদয়লন গ্ামীণ উন্েয়নর রূপয়রখা। গ্ায়মর 
োনষও হয়ে চ�য়লন পঞ্ায়েে প্র্ান। গ্ায়মর 
উন্েয়নর পনরকল্না তেনর করয়লন গ্ায়মর 

মানুয়ষরাই। চকাোও ককৃ নেত্ব 
ননয়ে োননন। পঞ্ায়েে বা 
পুরসিার কায়্ নফয়ে কােয়ে 
োননন। পািার রাস্া চেয়ক পুকুর 
ঘাে বাঁ্ায়নাে ‘ অনুয়প্ররণা’  হয়ে 
ওঠার চেষ্া কয়রননন। আবার 
েখন নিয়ল্র প্রয়ো্ন, েখনও 
সময়ের দানব চময়ন অগ্ান্কার 
চবয়ে ননয়ে িুল কয়রননন। 
রা্ারহায়ের ময়ো আস্ উপ 
ন�রী ননঃিয়দে হয়ে চ�ল। চকউ 
চেরও পাননন। কারণ, প্রোয়রর 
ঢক্ানননাদ নেল না।

চকন্দ্র বনু্ধ সরকার নেল, এমন 
নে। বরং, নানা কায়্ বা্া 
এয়সয়ে নবস্র। কখনও পাওনা-
�ন্া ননয়ে দরকষাকনষ করয়ে 

হয়েয়ে। রা্নীনের ময়ঞ্ দাঁনিয়ে সমায়লােনাও 
করয়ে হয়েয়ে। আবার প্রিাসয়কর চেোয়র 
বয়স চকন্দ্র– রা্য সম্পয়ক্সর নবনযায়সও নেুন 
মাত্া এয়নয়েন। দুই দয়লর চ্ােই পাঁে বের 
টিনকয়ে রাখা োয়ছে না। চসখায়ন এেগুয়লা 
দলয়ক ননয়ে চকাোনলিন সরকার। অেে, 
চকানও িনরকই ননয়্য়দর বনঞ্ে বলয়ে 
পারয়ব না। বরং, েেখানন গুরুত্ব প্রাপয, োর 
চেয়ক চবনিই নদয়েয়েন। এই উদারো ও 
সমন্বে আর চকাোে পায়বন!  োঁর আময়লও 
পাহাি অিান্ত হয়েনেল। চ�াখ্সালযায়ন্র নায়ম 
নহংসাত্মক আয়দোলন শুরু হয়েনেল। দক্ষ ও 
দূরদিশী প্রিাসয়কর ময়োই সামাল নদয়েয়েন। 
পাহায়ি িানন্ত নফয়রনেল। নকন্তু ঢাক নপটিয়ে 
‘ পাহাি হাসয়ে’  চহানড্সং নদয়ে হেনন। 



চসখায়ন উন্েয়নর ককৃ নেয়ত্বর 
িান�দার হয়ে োননন।

চসই সময়েও সাম্প্রদানেক 
উয়তে্না তেনরর কম চেষ্া 
হেনন। বাবনর মসন্দ িাঙা 
হয়েয়ে চসই সময়েই। 
চদয়ির নানা প্রায়ন্ত হয়েনেল 
দাগো। এই বাংলাে োর আঁে 
পিয়ে চদননন। প্রিাসয়কর 
নমনীেো ও দৃঢ়ো, দুয়োই 
চসনদন চদয়খনেল বাংলা। 
সবাইয়ক রাস্াে নানময়েনেয়লন। 
একো টিনি ইন্ারনিউয়ে 
্ায়িদ আখোর োঁয়ক 
প্রশ্ন কয়রনেয়লন, আপনার 
রায়্য দাগো হে না চকন?  
এক কোে উতের নদয়েনে-
চলন, ‘ নিঁউ নক হুকুমে চননহ 
োহনে।’  অে্সাৎ, প্রিাসন োে 
না, োই দাগো হে না। চোট্ট 
একটি বাকয। কী নবিাল োর 
বযনতি। ময়ন পিয়ে নয়ের 
দিয়কর চিষ নদয়ক আরও 
একটি চোট্ট ঘেনা। চসনদনই 
অয়ো্যাে নবশ্বনহদেু
 পনরষয়দর নমটিং নেল। 
েোরীনে হুঙ্ার োিা 
হয়েয়ে। চ্যানেবাবু 
মহাকরণ চেয়ক চবনরয়ে 
আসয়েন। সাংবানদকরা 
প্রশ্ন েুঁয়ি নদয়লন, নবশ্ব নহদে ু
পনরষদ চঘাষণা কয়রয়ে, 

এক বেয়রর ময়্য োরা 
রামমনদের �িয়ব। আপনরা 
প্রনেনরিো?  চ্যানে বাবু 
েময়ক দাঁিায়লন। পাঞ্ানব 
নদয়ে েিমা মুেয়ে মুেয়ে 
্ানায়লন, ‘ আনম কী করব?  
মাোে কয়র ইে বইব 
নানক? ’  বয়লই �ে�ে কয়র 
এন�য়ে চ�য়লন নলফয়ের 
নদয়ক। চোট্ট একটি বাকয। 
কী মারাত্মক বাে্সা লুনকয়ে 
আয়ে। চসনদন োঁয়ক ‘ লা 
আল্া ইলানহ’  বলয়ে হেনন। 
চসনদন োঁয়ক েণ্ীপায়ঠর 
মন্ত্র আওিায়ে হেনন। 
ন্রুয়লর কনবোও বলয়ে 
হেনন। সয়েেন োনছেলয 
নদয়েই রুখয়ে চপয়রনেয়লন 
সাম্প্রদানেক প্রোর।
চকান চ্লাে চক সম্পাদক 

হয়বন, চক চক কনমটিয়ে 
োকয়বন, চস বযাপায়র মাো 
�লায়নার চেষ্া কয়রননন। 
সং�ঠন োঁরা চবায়ঝন, 
োঁয়দর হায়েই চেয়ি       
চরয়খনেয়লন। োই দল আর 
প্রিাসনয়ক আলাদা করয়ে 
চপয়রনেয়লন। চকানো দয়লর 
ময়ঞ্ বলয়ে হে, চকানো  
প্রিাসননক মঞ্ চেয়ক বলয়ে 
চনই, এই পনরনমনে চবা্ো 
নেল। আবার কীিায়ব দুনশীনে 
আেকায়ে হে, চসোও 
্ানয়েন। চলাক চদখায়না 
িাষয়ণ নে, কায়্ কয়র   চদ-
নখয়েয়েন। নিক্ষক ননয়োয়�র 
নায়ম বহু ্াে�াে দয়লর 
চলাক ঢুয়ক পিয়ে, চকাোও 
চকাোও োকা পেসার 
চলনয়দন হয়ছে, এই নবষেটি 

নন্দননর উন্বোধনী অনুষ্বোন। উন্বোধক ককন্তু কিকন 
নন, সি্যকিৎ রবোয়। 



োঁর ন্র এিােনন। �ায়ের চ্ায়র অস্বীকারও 
কয়রননন। োলু করয়লন সু্ল সানি্সস কনমিন। 
োরপর চেয়ক নিক্ষক ননয়োয়� দুনশীনে 
ন ব ষ ে ে া  ক া ে্স ে  অ ে ী ে  হ য় ে  চ � ল । 
স্বছেিায়ব ননয়ো�োই হয়ে উঠল  স্বািানবক 
রীনে। ঢাকয়ঢাল নপটিয়ে নবজ্াপন করয়ে 
হেনন। এেবি একো সংস্ার চেন ননঃিয়দেই 
হয়ে চ�ল।

১৯৯৬। সারা চদয়ির নবয়্নপ নবয়রা্ী সমস্ 
দল একবায়কয োঁয়ক প্র্ানমন্ত্রী চদখয়ে 
োইল। োঁর দল োইয়লই আর চকাোও 
চকানও বা্া নেল না। দয়লর ময়্যও দুনদন 
্ য় র  ে ল ল  ন ব ে ক্স ।  চ ি ষ য় ম ষ  দ য় ল র 
নসদ্ান্তই চময়ন ননয়লন অনু�ে তসননয়কর 
ময়ো। ( কষ্কল্না হয়লও একবার চিয়ব 
চদখুন, সব আঞ্নলক দল োইয়ে, মমো 
প্র্ানমন্ত্রী চহান। অেে, েকৃ ণমূয়লর এমনপ– রা 
বলয়েন, আমরা সরকায়র োব না। পনরনথিনেো 
কী দাঁিাে, শু্ু একেু কল্না করুন।) 

প্র্ানমন্ত্রীয়ত্বর দানব চেয়ক চস্বছোে ননয়্য়ক 
সনরয়ে চনওো। িারেীে রা্নীনেয়ে এমন 
উদাহরণ আর আয়ে!  ঠিক োর বের পর। 
চস্বছোে সয়র দাঁিায়লন মুখযমন্ত্রীত্ব চেয়কও। এ 
চদয়ির রা্নীনেয়ে এমন উদাহরণও নবরল। 
ক্ষমোর িীষ্স চেয়ক এিায়বও সয়র োওো 
োে!  োে, েনদ োঁর নাম চ্যানে বসু হে।

চসািযাল নমনডোে আছেন্ প্র্য়মের পয়ক্ষ 
চবাঝা সভিব নে, চ্যানে বসু ঠিক চকমন 
নেয়লন। নসয়লবায়সও ননয়্য়ক চঢাকায়নার 
চেষ্া কয়রননন। ননয়্র কায়্র নিনডও কয়রও 
রায়খননন। েনব েুনলয়েও রায়খননন। োই 
ইউটিউব বা সব্ান্তা গু�ল ঘাঁেয়লও নবরাে 
নকেু  পায়বন না। ঢালাও নবজ্াপন নদয়ে 
প্রোয়রর আনুকূয়লয চ্যানে বাবুয়দর চিয়স 
োকয়ে হে না। োঁরা চেয়ক োন কায়্। োঁরা 
চেয়ক োন চেেনাে। ‘ চ্যানে বসু, চোট্ট নাম, 
কী নবরাে বযনক্ত্ব’ । 



আশির দিকেও 
পাহাড় উত্াল 
হকে উকেশিল 
গ�ার্াল্াকডের 
দাশিকে। েীভাকি 
সামাল শদকেশিকলন 
গ্্াশে িসু?  োঁর 
্ন্মশদকন গসই 
েথাই উকে এল 
গিঙ্গল টাইম-
গসর প্রশেকিদকন। 
শলকরকিন 
রশতিম শমত্র। 

আশম েরন অকনেটাই 
গিাট। রা্নীশে গিাঝার 
মকো িেস হেশন। 
িাংলার মুর্মন্তীর নাম 
গ্্াশে িসু, গদকির 
প্রধানমন্তীর নাম রা্ীি 
�ান্ী, জ্ান িলকে 
এইটুকুই। আকটর 
দিকের মাঝামাশঝ। 
েরন এেিার দাশ্্শলং 
শ�কেশিলাম। �রম-
োকলও োডো লাক�, 
গিাকেটার পরকে হে, 
ি্াপারটা গিি উপকভা� 
েকরশিলাম। মকন আকি ম্াকলর েথা।

মকন আকি, টে গরেকন চকড় গনকম একসশিলাম। 
পাহাকড়র িুে শচকর আকতে আকতে িুটকি গসই 
গরেন। অকনকে িুটকে িুটকেই গসই গরেকন উকে 
পড়কি, গনকম যাকছে। শেকিার মকন দারুণ সাড়া 

গেকলশিল। শেকর একস েে িন্ুকে িকলশিলাম 
গসই টে গরেকনর েথা।

োর েকেে মাস পকরই শুনলাম, পাহাড় নাশে 
উত্প্ত। গসরাকন নাশে গ�ার্াল্াডে আক্ালন 
শুরু হকেকি। আলাদা রা্্ চাই। আমার শেকিার 
মন গসশদন িকল উকেশিল, আলাদা রা্্ হকল 

 পাহাড় হাসকি, 
গ্্াশেিািুকে

েরনও এমন ঢাে 
গপটাকে হেশন



শে আর গিড়াকনা যাকি না?  যশদ গিড়াকনা যাে, 
োহকল আলাদা রা্্ হকলই িা ক্ষশে েী?  েে 
রা্্ গো আকি।

অকনেশদন ধকর এই আক্ালন চকলশিল। েরনও 
�াশড় পুড়কি, েরনও গেউ আক্ান্ত হকছে। এমন 
নানা রির গভকস আসকে লা�ল। গরা্ই এর 
সকঙ্গ োর শমটং হকছে। ো�ক্ েরন প্রাে গরা্ 
সুিাস শিশসংকের িশি। এই গলােটা েী চাে?  
যশদ রা্্ই চাে, োহকল এে ঝাকমলা েরার েী 
দরোর?  এসি েে প্রশ্ন েরন মকনর মকধ্ শভড় 
েরে। ো�ক্ নানারেম শিিৃশে। শেিু িুঝোম, 
অশধোংিটাই িুঝোম না।

অকনেশদন পর, ো�ক্ গদরলাম, সিাই গিি 
হাশসমুকর। গ্্াশে িসু, রা্ীি �ান্ী, িুটা শসং, 
সুিাস শিশসং। সিাই শমকল এেটা চুশতি েরকলন। 

গ�ার্া শহল োউশসিল তেশর হল। পাহাড় িান্ত 
হল। নকের দিকেও পাহাড় গ�শি। আর অিাশন্তর 
গিাঁো পাইশন। নেুন িেকেও গ�শি। শদশি্ িুকর 
একসশি। সমস্া হেশন। ২০০৫ পয্ন্ত পাহাকড় 
আর আগুন জ্বলকে গদশরশন। শিমল গুরুংকদর 
দাপট িাড়ার পর আিার অিান্ত হকেকি। 

শিশসংকের আমকল েী দুননীশে হকেকি, গোথাে 
উন্নেকনর ো্ গেমন হকেকি, ো ্াশন না। েকি 
এটুকু ্াশন, পাহাড়টা িান্ত শিল। রা্্ অোরকণ 
নাে �লাকে যােশন। সত্রিার পাহাকড় যাওোর 
ঢাে গপটাকে হেশন। েকি গসরানোর মানুষগুকলা 
গমাটামুট িাশন্তকেই শিকলন।

গসই আশির দিে। দীি্ আকলাচনার পর িাশন্তর 
শদিা গপকেশিল পাহাড়। ‘ পাহাড় হাসকি’  গ্্াশে 
িসুকে েরনও এমন ঢাে গপটাকে হেশন।  



 সব চা একইরকম
প্াককটগুক�া আ�াদা

সরল বিশ্বাস

এশিয়ার প্রথম মশি�া টি টটস্ার টক?  শিশি 
শকন্তু এই বাং�াকিই থাককি। িাম ডশ� 
রায়। চাকয়র দুশিয়ায় টবি পশরশচি িাম। 
শকন্তু বাঙাশ� টসভাকব ট�াঁজ রাক�শি। এই 
ডশ� রাকয়র আরও একটা পশরচয় আকে। 
টসটা ব�ক� িয়ি অকিকক শচিকবি। শিশি 
টসৌগি রাকয়র স্ত্রী। 

ঢাকুশরয়ার দশষিণাপকণ ডশ� রাকয়র চাকয়র 
একটি শবপশণ আকে। চা চা চা িাকম একটি 
উৎসব করকিি। সমাকজর িািা স্তকরর 
অশিশথরা আসকিি। টসৌগি রায় অকিকবার 
টস�াকি টজ্াশি বসুকক শিমন্ত্রণ ককরকেি। 
িািা কারকণ টজ্াশি বাবুর যাওয়া িয়শি। 
এ ক ব া র  ট স ৌ গ ি ব া বু  ি া ক ে া ড় ব া ন্ া । 
টজ্াশিবাবুকক শদকয়ই উক্াধি করাকবি। 
টজ্াশিবাবু এবার রাশজ িকয় টগক�ি। 

উক্াধকির পর টগাটা প্রদি্শি্রী ঘুশরকয় 
টদ�াকিা ি�। টকাি চাকয়র শবকিষত্ব ক্রী, 
টকাি চা টকাি টদকি রপ্াশি িয়, টকাি 
টদকি টকাি চাকয়র টকমি কদর, কি 
দাম, এসব ব�া ি�। পকর শে� টোট্ট 

একটি   অিুষ্াি। টস�াকি অশভিব একটি 
ভাষণ শদকয়শেক�ি টজ্াশিবাবু। জাশি িা, 
এর টকািও টরকশড্শং আকে শকিা। টসৌগি 
রায় বা ডশ� রাকয়র কাকে থাককিই পাকর। 
িকব, স্মৃশি টথকক শকেুটা উদ্ার করকি 
পাশর। মকি ি�, টবঙ্গ� টাইমকসর পাঠককদর 
জি্ িা িুক� ধরা যায়। টজ্াশিবাবু কিটা 
রশসক এবং কিটা অকপট স্্রীকাকরাশতি 
শিশি করকি পাকরি, িা শকেুটা টবাঝা 
যাকব। 

শুরুকি টযমি ভূশমকা থাকক। িারপকরই 
এক�ি মূ� শবষকয়: 
এ�াকি টসৌগিবাবু ঘুশরকয় ঘুশরকয় অকিক 
শকেু টদ�াক�ি। টকাি চা ইউকরাকপ যায়, 
টকািটা আকমশরকায় যায়। শকন্তু উশি 
ব�ক�ি িা, এটা পুরুশ�য়ায় যায়, এটা 
টমশদি্রীপুকর যায়। বাং�ার মািুকষরা শক 
চা �ায় িা?  আশম টিা রাস্তার ধাকর �াইি 
শদকয় ট্াক দাঁ শড়কয় থাককি টদশ�। িারা 
িাশক চা �ায়। শভ�াশররাও চা �ায়। শকন্তু 
টসৌগিবাবুরা সব চা– ই টদ�শে শবকদকি 
প া ঠি ক য়  শ দ ক ছে ি ।  এ ট া  ট ি া  ঠি ক  ি য় । 
এ�ািকার মািুকষর জি্ও টিা চা তিশর 
করকি িকব। সব শবকদকি পাঠিকয় শদক� িকব! 



উশি ব�ক�ি, এটা 
িাজার টাকা টকশজ, 
এটা দু িাজার টাকা 
টকশজ। আমাকক এসব 
বুশঝকয় কাজ টিই। 
আশমও িািা জায়গায় 
যাই। শুকিশে, দাম্রী 
চা টদওয়া িয়। শকন্তু 
িাজার টাকার চাকয়র 
সকঙ্গ দু িাজার টাকার 
চাকয়র ক্রী িফাি, 
আশম বুশঝ িা। ওিার 
স্ত্রী শিশ্চয় টবাকঝি। 
শকন্তু আমার টিা মকি 
িয়, সব চা গুক�াই 
একই, শুধু প্াককট 
গুক�া আ�াদা। 

একবার �ন্ডকি টিাকটক� সকাক� চা �াশছে। 
ম্াকিজার টদ��াম, দাঁ শড়কয় আকে। শকেু 
ব�কব। আশম িাকা�াম। ম্াকিজার ব��, 
স্ার, এটা টফমাস দাশজ্শশ�ং টি। ওই 
টোকরা আমাকক দাশজ্শশ�ং টচিাকছে। ও 
জাকি িা টয দাশজ্শশ�ংটা পশশ্চমবকঙ্গ আর 
আশম টস�ািকার মু�্মন্ত্র্রী। ও জািুক আর 
িা জািুক, শবকদশির মুক� দাশজ্শশ�ং চাকয়র 
সুিাম শুকি ভা� �াগ�। টবি গব্শই ি�। 
শকন্তু দাশজ্শশ�ং চা ট�কি আমাকক �ন্ডি 
টযকি িকব টকি?  এ�াকি টকি পাব িা?  
আজ বুঝকি পারশে, এই টসৌগিবাবুরা সব 
চা– ই শবকদকি পাঠিকয় শদকছেি। 
****
ি্াঁ , এই শে� ভাষকণর শিয্শাস। বাশকরা 

ইংরাশজকি ব�ক�ও টজ্াশিবাবু টসশদি 
পশরষ্ার বাং�াকিই বক�শেক�ি। বাশকরা 
চাকয়র জগকির শদকপা�। চা সম্পকক্শ 
িাঁকদর শবস্তর জ্াি উগকর শদশছেক�ি। 
টজ্াশিবাবুও চাইক� টসকরেটাশরকক শদকয় 
চা শিকয় একটা জ্ািগভ্শ ভাষণ তিশর ককর 
আিকি পারকিি। চাকয়র বাশণজ্, চা 
শিকপের সম্াবিা, সঙ্কট, সরকাশর 
পশরকপেিা – এসব শিকয় শিকজর ঢাক 

টপটাকি পারকিি। শকন্তু শিশি টসই 
রাস্তাকিই টগক�ি িা। এককবাকর সিজ
– সর�, সাদামাটা ভাষায় শিকজর অিুভূশি 
িুক� ধরক�ি। ব�াই বাহু�্, িাঁর কাকে 
সবাই টসশদি ম্াি। শুধুমাত্র সর�িা 
এবং অকপট স্্রীকাকরাশতির জি্ই শিশি 
বাশককদর টথকক আ�াদা। 
িাঁর দক�র আর কাউকক এি সিজ ভাষায় 
কথা ব�কি শুশিশি।  



 ভাইরাল হয়েই থেয়ে থেল

‘ এমন থ�া ে�ই হে’ 
রক্তিম ক্মত্র

আয়ে ভাইরাল বলয়ল থবাঝা� 
ভাইরাল জ্বর। ে� েয়েেবছর 
এই শয়দের মায়নটাই থেমন 
বদয়ল থেয়ছ। এখন ভাইরাল 
বলয়ল এয়ে যাে থেেবুে, 
থহাোটেঅ্াপ, ইনস্াগ্াম 
এইেব। থমাদ্া েো, থোনও 
থলখা বা থোনও ছবব ব্াপে-
ভায়ব ছবিয়ে পিয়ল বলা হে, 
ভাইরাল হয়ে থেয়ছ। 

ব�ন দশে আয়ে এেব থোশ্াল বমবিো 
বছল না। োরাক্ষণ খবরওোলা চ্ায়নল বছল 
না। থরেবেং বনউজ নামে শদেটা বছল না। 
বেন্তু এেটি েো ভাইরাল হয়ে বেয়েবছল। 
যা আজও থেেবুয়ে ঘুয়র থবিাে। থোোও 
শ্লীল�াহাবন হয়ল েলা েুবলয়ে থেউ থেউ 
বলয়� োয়ে। এমনেলী বায়ময়দর থযখায়ন 
থহে েরার দরোর হে, থেখায়ন বচমটি 
োটার ময়�া এই েোটা ব্বহার হে। 

বাে্টা হল, ‘ এমন থ�া ে�ই হে।’  বদবব্ 
এই েোটা থজ্াব� বেুর নায়ম চাবলয়ে 
থদওো হে। অেচ, এই েোটা থজ্াব� 
বেু থোনওবদন উচ্ারণও েরয়লন না। �া 

েয়্বেও েলী অবললীলাে �াঁর নায়ম চাবলয়ে 
থদওো হল। টিবভর �ে্ক বব�য়ে্ক মায়ঝ 
মায়ঝই �ৃণমূল বা ববয়জবপর প্রব�বনবি এই 
েোটা থজ্াব� বাবুর নায়ম চাবলয়ে থদন। 
আর থেই চ্ায়নয়ল হাবজর বাম থন�া �খন 
মাো নাবময়ে োয্ক� স্লীোর েয়রই থনন। 
এখনও পয্কন্ত োউয়েই বলয়� শুনলাম 
না, ওটা থজ্াব�বাবু বয়লননবন। অেচ, 
েব�্ই থজ্াব�বাবুর মুখ থেয়ে ওই বাে্টা 
থবয়রােবন। 

বান�লাে থযবদন নৃশংে ঘটনাটি ঘয়ট, 
থেবদন থজ্াব� বেু রাইটায়ে্কই বছয়লন। 
েম্ভব�, ববয়েয়লর বদয়ে খবরটি থপৌঁছে। 



�খন থমাবাইল বছল না। �বু, থপ্রে েন্কায়র 
োংবাবদেয়দর োয়ছ নানা েূত্র থেয়ে খবর 
ঠিে এয়ে থয�। থোনও থোনও োংবাবদে 
জানয়�ন, বান�লাে এরেম এেটি নৃশংে 
ঘটনা ঘয়টয়ছ। েয়ধে নাোদ থজ্াব�বাবুর 
ঘয়র থেয়লন োংবাবদেরা। বান�লার 
ঘটনা েম্পয়ে্ক প্রব�বরিো জানয়� চাইয়লন। 
প্রশ্নটা বছল ইংরাবজয়�। স্ভাব�ই থজ্াব�-
বাবু উত্তর বদয়লন, ‘ থভবর ে্াি।’  আবার 
থোনও এে ইংরাবজ োেয়জর োংবাবদে 
ইংরাবজয়�ই প্রশ্ন েরয়লন, যার মায়ন, 
আপবন বে স্লীোর েরয়ছন, পবচিমবয়গের 
আইনশৃঙ্খলা থভয়ে পয়িয়ছ?  থজ্াব�বাবুও                                             
ইংরাবজয়�ই জবাব বদয়েবছয়লন, 
‘ ইট হ্ায়পন্স।’  �ারপর আরও েয়েে লাইন 
বলয়লন, যার বনয্কাে, ‘ ঘটনাটি বনঃেয়দেয়হ 
দঃখজনে। পুবলশ ব্বস্া থনয়ব। েখনও 

েখনও এমন দঃখজনে ঘটনা 
ঘয়ট। বেন্তু এটা থমায়টই থোটা 
রায়জ্র পবরবস্ব� নে। এেটা 
ঘটনা বদয়ে থোটা রায়জ্র পবরবস্ব� 
ববচার েরা ঠিে হয়ব না।’  
থজ্াব�বাবু অয়নে েমে বাে্ 
েম্পূণ্ক েরয়�ন না। �াই, থযটা 
বলয়� চাইয়ছন, অয়নে েমে 
পবরষ্ার হ� না। ববভ্াবন্তর বেছু 
অবোশ থেয়ে থয�। 

বেন্তু ওই থয ‘ ইট হ্ায়পন্স’। 
এেটি বাংলা োেয়জ �ার বাংলা 
�জ্কমা হয়ে থেল ‘ এমন থ�া 
ে�ই হে।’ থেটাই দশয়ের পর 
দশে িয়র ভাষয়ণ ভাষয়ণ ছবিয়ে 
থেল। থেউ থেউ বনয়জর ময়�া 
েয়র অব�রবজি� েয়র বেয়লন। 
আজও থেই অব�রজিয়নর ট্াবিশন 

চলয়ছ। আজও থোোও নারলী বনয্কা�ন 
ঘটয়ল �ৃণমূল থন�ারা বয়ল োয়েন, ‘ বাম 
আময়লও এেব হ�। থেবদয়নর মুখ্মন্তলী 
বনল্কয়জের ময়�া বয়লবছয়লন, এমন থ�া 
ঘটয়�ই পায়র। এমন থ�া ে�ই হে। এ 
বনয়ে হইচই েরার েলী আয়ছ? ’ বলা হে, 
বান�লাে থয এ� এ� নারলীর িষ্কণ হল, �ার 
থোনও ববচার হয়েয়ছ?  েব িামাচাপা থদওো 
হয়েয়ছ। ঘটনা হল, থেই ঘটনাে পয়ররবদনই 
পুবলশ অপরািলীয়দর থগ্প্ার েয়র। �ায়দর 
অপরাি প্রমাণ হয়েয়ছ েয়েে বছয়রর 
ময়ি্ই। েবাই যাবজেলীবন থজল খাটয়ছ। বেন্তু 
বমে্া প্রচারটা থেয়েই থেয়ছ। 

থযমনভায়ব থেয়ে থেয়ছ, এমন থ�া ে�ই 
হে! 



সেই ‘ জ্যাকিদযা’সি 
েবযাই ভুলেই সেে! 

আলের দশলি বযাংেযা রযাজনীকির এি বর্ণময় চকরত্র যিীন চক্রবিতী। 
সজ্যাকি বেুর েলগে কবিলি্ণ ছযাড়লি হলয়কছে মক্রিেভযা। এই প্রজন্ম 
যযাঁর িথযা সেভযালব জযানলিও পযারে নযা। কেলেলছন েজে মুেযাকজ্ণ।

বযাংেযার রযাজনীকিলি সে এি বর্ণময় চকরত্র। 
গুেে বযা উইকিকপকিয়যা েঁুজলে িযাঁলি পযাওয়যা 
মুশকিে। ছকবও পযালবন বলে মলন হয় নযা। 
সপলেও সচনযা মুশকিে। আর িযঁার েম্পলি্ণ 
জযানলি চযাইলে ওই নযালমর কিছু সেেবুি বযা 
েুইেযার সপ্রযােযাইলে সচযাে পলড় যযালব। অথচ, 
ওই শব্দগুলেযা আকবস্যালরর িি আলেই কিকন 
পৃকথবী সছলড়লছন।

এিধযালর জযাঁদলরে প্রশযােি। এিকদলি 
সেেযাপযােে এি মযানুষ। সমযাহনবযােযান অন্তপ্রযার। 
ময়দযালনর সেযািজন বেলিন জ্যাকিদযা। 
মুলে েবেময় পযাইপ। সচহযারযায় এলিবযালরই 
সবঁলেেযালেযা। েম্ভবি মক্রিেভযার েবলচলয় 
েব্ণিযায় চকরত্র। কিন্তু িী দযাপে!  জীবলন িি 
কবিি্ণই এলেলছ। পলরযায়যা িলরনকন। বরং 
আরও কবিি্ণ সিলি এলনলছন। এিবযার সিযা 
ঊষযা উত্ুলপর েলগে কবিলি্ণ জকড়লয় পড়লেন। 
বেলেন, ঊষযা উত্ুলপর েযান অপেংসৃ্কি। 
িযাই কনলয় িি ঝড় বলয় সেে! 

সজ্যাকি বেু মক্রিেভযার পূি্ণম্রিী। ব্কতিেিভযালবও 
সজ্যাকিবযাবুর েুব ঘকনষ্ঠই কছলেন। কিন্তু সেই 
সজ্যাকিবযাবুর েলগেই েযাঙ্যাকিি কবিলি্ণ জকড়লয় 
পড়লেন। সবগেে ে্যাম্প কনলয় জ্যাকিবযাবুর 
অকভলযযালে িেন উত্যাে রযাজ্ রযাজনীকি। সরযাজ 
িেন িযােলজর কশলরযানযালম যিীন চক্রবিতী।



এি কশলরযানযালম কি মযাথযা ঘুলর সেে!  িী 
জযাকন, হলিও পযালর। ঝেড়যা কমটিলয় সনওয়যার 
েুলযযাে কছে। কিন্তু কমকিয়যা িযাঁলি িিকদলন 
এমন কবপ্লবী বযাকনলয় সেলেকছে, কপকছলয় 
আেযার উপযায় কছে নযা। সরলেলমলে মক্রিেভযা 
সথলি পদি্যােই িলর বেলেন। িযারপলরও কি 
কনস্যার আলছ!  কমকিয়যার প্রলরযাচনযা চেলছই। 
আর কিকনও সযন েযােযামছযাড়যা। সরযাজ বলে 
চলেলছন। দলের িযালছ এমনই কবড়ম্বনযা, 
সশষলমষ িযাঁর দে িযঁালি বকহস্যার িরলি 
বযাধ্ হে।

েযািযাত্র সথলি এিযানব্বই ঢযাকুকরয়যা সথলি 
কনব্ণযাকচি হলয়কছলেন। পলর সেেযান সথলিই 
দযাঁকড়লয়কছলেন িংলরেলের েমথ্ণলন। হযারলি 
হলয়কছে কষিকি সেযাস্যামীর িযালছ। িযারপর 
জকড়লয় সেলেন কিনকবঘযা আল্যােলনর 
েলগে। এিেু এিেু িলর সপৌঁলছ সেলেন 
কবলজকপ কশকবলর। যিদূর মলন পলড়, ৯৩ এর 
পঞ্যালয়ি কনব্ণযাচলন রযাজ্জুলড় প্রচযালরও ঝড় 
িুলেকছলেন কবলজকপর হলয়। িযারপর বয়লের 

ভযালর আলস্ আলস্ হযাকরলয় সেলেন। কনশলব্দ 
চলে সেলেন পৃকথবী সছলড়।

িলব এিথযা মযানলিই হলব, আলের দশলির 
অন্িম বর্ণময় চকরত্র এই যিীন চক্রবিতী। 
অনুশীেন েকমকির ইকিহযাে সিযা আলছই, 
িযারপলরও িি েড়যাই, িি ি্যােস্ীিযার। 
িযাঁর আকথ্ণি েিিযা কনলয় সিযানওকদন সিযানও 
প্রশ্ন ওলেকন। জীবলনর সশষকদনগুলেযাও 
সিলেলছ এলিবযালরই অনযাঢ়ম্বরভযালব। েব 
কিতিিযা ভুলে িযাঁর দে সচলয়কছে আবযার 
েযাম্যাকনিভযালব কেকরলয় কনলি। কিন্তু সেই 
েুলযযােেযাই আর কদলেন নযা। এলিবযালর
 চুকপেযালরই কবদযায় কনলেন।

পুরলনযা কদলনর মযানুষলদর স্ৃকিচযারলর সথলি 
সেলছন। কিন্তু সেইেব েল্প বেযার সেযালিরযাও 
সিযা হযাকরলয় যযালছেন। স্ৃকিচযাররধমতী দযারুর 
এিেযা বই কেলেকছলেন। যিদূর মলন পলড়, 
বইেযার নযাম— অিপলে। সেই বইেযাও আর 
পযাওয়যা যযায় নযা। 



ফ্রন্টফুটে গিটেও পটে ব্যাকফুটে এটে 
কীভযাটব কভযাে ড্যাইভ কেটে হে, 
ককযান বলেযা কটেপ আউে কটে ছক্যা 
হযাঁকযাটে হে, গেগন জযাটনন। কখন 
কযাটক বল গিটে হে, কীভযাটব গফগ্ডিং 
েযাজযাটে হে, েযাও জযাটনন। েবগিগলটে 
েযাটজ্ে কনেৃটবেও কবিযানযান হটবন নযা। 
কেৌেভ িযাঙ্ুগলে জন্মগিটন গভন্নস্যাটিে 
কলখযা। গলখটলন কিবযােণ কুণ্ু। 

বছর ছয়েক আয়ের কথা। সেবারও স�াকেভা 
নিব্াচয়ির আয়ে সোটা সেশজুয়ে স�ানে ঝে। 
স�ানে সে ক্ষ�তাে আেয়ছি, সেই সেওো� 
ন�খি স্পষ্ট হয়ে নেয়েনছ�। সেই ে�ে বাং�া 
সথয়ক ডাক পয়েনছ� সেৌরভ োঙ্ুন�র। সশািা 
োে, স�ানে িানক তাঁয়ক বাং�ার সকািও সকন্দ্র 
সথয়ক োঁোয়ত বয়�নছয়�ি। েনে বাং�ার 
সকািও সকন্দ্র নিরাপে �য়ি িা হে, সেয়ক্ষয়রে 
গুজরাট সথয়ক োঁোয়িার প্রস্াবও নছ�। 
তায়তও েনে আপনতি থায়ক, েরােনর সকয়ন্দ্রর 
ক্রীো�ন্তরী কয়র রাজ্যেভাে নজনতয়ে আিার 
প্রস্াবও নছ�। নকন্তু সেই প্রস্াব েনবিয়ে 
নিনরয়ে নেয়েনছয়�ি বাং�ার �হারাজ।

এই নবষেটি স�ানেও কখিও প্রকায়শ্য 
আয়িিনি। সেৌরভও প্রকায়শ্য বয়�িনি। নকন্তু 
খবর নিয়জর নিেয়�ই ছনেয়ে োে। হেত 
তায়ত নকনচিত অনতরঞ্জি ন�য়শ োে। নকন্তু 
৬ বছর আয়ে সেৌরয়ভর কায়ছ সে স�াভিরীে 
প্রস্াব নছ�, তা নিয়ে সকািও েংশে সিই। 
প্রশ্ন হ�, সেৌরভ সকি রানজ হিনি?  প্রথ�ত, নতনি 
রাজিরীনত সথয়ক দূয়রই থাকয়ত  সচয়েনছয়�ি। 
নবিতরীেত, এই রায়জ্য নবয়জনপর সকািও েম্াবিাই 
নছ� িা। তাই খায়�াখা এ�ি সিৌয়কাে উঠয়ত 
োয়বি সকি?  রায়জ্য ক্ষ�তােরীি েরকায়রর 

েয়ঙ্ েম্পক্টা খারাপ করয়ত োয়বিই বা 
সকি?  �ন্তরী নহয়েয়ব শপথ হেত সিওো সেত, 
অি্য রাজ্য সথয়ক নজয়তও আো সেত। নকন্তু 
‘ নপ্রন্স অি ক্যা�কাটা’সক েনে নিয়জর রায়জ্যই 
ব্াত্য থাকয়ত হে, তার সথয়ক দুঃয়খর আর করী 
হয়ত পায়র! 

নকন্তু পাঁচ বছর পর ছনবটা অয়িকটাই বেয়� 
সেয়ছ। নবয়শষত স�াকেভা নিব্াচয়ির পর। 
েরকায়রর গ্াি পেনতর নেয়ক। একবার 
সেই গ্াি িা�য়ত শুরু করয়� সির সতা�া 
সবশ �ুশনক�। সেই হাওো নেয়েয়ছ নবয়জনপর 
পায়�। েত নেি োয়ব, সেই হাওো আরও 
বােয়ব। এক বছর পর নবয়জনপ এই রায়জ্য 
ক্ষ�তাে আেয়তই পায়র। অন্তত সেই েম্াবিা 
ততনর হয়েয়ছ।

নকন্তু একটাই প্রশ্ন। েয়�র �ুখ সক?  রাহু� 
নেিহা বা নে�রীপ স�াষয়ক ো�য়ি সরয়খ 

 সেৌরভ, 
সভয়ব 

সেখয়তই 
পায়রি



�োই করয়� �ািুয়ষর কায়ছ নবশ্ােয়োে্য 
হয়ব?  �ুকু� রােয়ক নক ো�য়ি আিা হয়ব?  
িানক তৃণ�ূ� নশনবয়র আরও ভাঙি ধরয়ব?  
শুয়ভন্ু অনধকাররী বা এই সোয়ছর সকািও 
বে িা�য়ক ো�য়ি আিা হয়ব?  এই �ুখ েনে 
সেৌরভ োঙ্ুন� হে!  অবাক হওোর নকছু 
সিই। প্রথ�ত, নবয়জনপয়ত সেই নবশ্ােয়োে্য 
�ুখ সিই। তৃণ�ূ� সথয়ক ভানঙয়ে আিা �ুখ 
কতখানি নবশ্ােয়োে্য হয়বি, তা নিয়েও 
প্রশ্ন। োধারণ �ািুয়ষর কায়ছ নবশ্ােয়োে্য �ুখ 
হয়তই পায়রি সেৌরভ োঙ্ুন�।

৬ বছর আয়ে স�ানের প্রস্াব নিনরয়ে নেয়�ও 
এখি নকন্তু পনরনথিনত অয়িকটাই আ�াো। 
নবয়শষ কয়র সেৌরয়ভর সবাড্ েভাপনত হওোর 
সপছয়ি নবয়জনপর ে�থ্য়ির কথা আর সকািও 
�হয়�ই সোপি সিই। এ�নিয়তই নবয়জনপর 

পয়ক্ষ সজারায়�া হাওো। তার 
ওপর সেৌরভ এয়ে সেয়� সতা 
কথাই সিই। নতনি সজ�াে 
সজ�াে �ুরয়� জিপ্াবি এয়ে 
োয়ব। এ�িকরী বা� বা তৃণ�ূ� 
�িষ্ক সভাটাররাও সেৌরভয়ক 
সবয়ছ নিয়ত নবিধা করয়বি িা। 
নবয়জনপয়ক ন�য়র েংখ্যা��ু-
সের �য়ধ্য সে নবিধাবিন্দ্ব আয়ছ, 
সেৌরভ োঙ্ুন�র িায়� তা 
অয়িকটাই সকয়ট সেয়ত পায়র।

সিতৃত্ব করীভায়ব নেয়ত হে, 
সে ৌরভ ে ার া  নবশ্য়ক 
সেনখয়েয়ছি। প্রশােিক নহয়েয়ব 
নতনি সে সোে্য, নেএনবয়ত পাঁচ 
বছর ধয়র সেনখয়ে োয়ছেি। 
সবাড্ েভাপনত হয়েও স্বল্প 
ে�য়ের �য়ধ্য সেটা 

সেনখয়েয়ছি। চাইয়�ই, আইনেনে েভাপনত 
হয়ত পায়রি। নকন্তু আপাতত পা বানেয়ে 
সেই ব�টা হেত সছয়ে সেয়বি। সকাি 
কাজটা কায়ক নেয়ে করায়ত হে, করীভায়ব 
করায়ত হে, সবশ জায়িি। ফ্রন্টিুয়ট নেয়েও 
পয়র  ব্যাকিুয়ট এয়ে করীভায়ব কভার ড্াইভ 
করয়ত হে, সকাি ব�টা সটেপ আউট কয়র 
ছক্া হাঁকায়ত হে, নতনি জায়িি। কখি কায়ক 
ব� নেয়ত হে, করীভায়ব নিন্ডং োজায়ত হে, 
তাও জায়িি। েবন�ন�য়ে রায়জ্যর সিতৃয়ত্বও 
সব�ািাি হয়বি িা।

জন্মনেয়ি অয়িক শুয়ভছো আেয়ব। নকন্তু 
সেৌরভ, এই প্রস্াবটাও সভয়ব সেখয়ত 
পায়রি।  



‘ হ্যাঁ’ বলললই 
ফেলুদয হলে 
পযরলেন ফ�ৌরভ
তেতন একবযর হ্যাঁ বললল বযংলয তেল্ম ইন্যত্রিলে 
এলকবযলর হইচই পলে ফেে। শুধু েযই নয়, হয়ে 
�যরয ফদলের ফরেতকং তনউজ হলয় ফেে।
কলয়ক বছর আলের কথয। ফ�ৌরলভর বযতেলে 
এল�তছললন পতরচযলক �ন্দীপ রযয়। �রয�তর 
প্রস্যব তদলয়তছললন, ফেলুদয চতরলরে অতভনয় করযর। 
ফ�ৌরভ অবে্ এমন প্রস্যলব রযতজ হলে পযলরনতন।

�ব্�যচদী ফেলুদয ফথলক �লর েযওয়যর পর ফবে 
�ঙ্কলেই পলে তেলয়তছললন �ন্দীপ রযয়। আতবর   
চ্যেযতজজিলক তনলয় বযদেযহদী আংটি করললন। 
ভযবললন, আেযমদী পযাঁচ- ছ বছর ফেলুদয তনলয় 
আর তচন্য করলে হলব নয। তকন্তু আতবর ফেলুদযর 
পযেযপযতে ফব্যমলকে করলে লযেললন। বযধ্ হলয়ই 
েখন তবকল্প ভযবলে হল �ন্দীপলক।

েখনই ফেলুদয হওয়যর প্রস্যব তনলয় েযঙ্তুল বযতেলে 
তেলয়তছললন �ন্দীপ। তবষয়টি ফ�ৌরভ বয �ন্দীপ রযয় 
ফকউই ফ�ভযলব প্রকযলে্ আলননতন। একটি তবলেষ 
�রূে ফথলক একেু ফদতরলেই খবরটি বযইলর আল�।  

 
  ফবঙ্ল েযইম�

উত্তম ফপেে্যল

জুলযই ময� বলললই বযঙযতলর মলন পলে েযয় তবলেষ 
একজলনর কথয। মহযনযয়ক উত্তম কুমযর। 

জন্ম ফ�লটেম্বলর। অথচ, জলন্মর ময�লক ছযতপলয় 
ফেলছ মৃেু্র ময�। েযই জুলযইলয়র ফেষ �প্যহ 
এললই মহযনযয়কলক তিলর নস্যলতজয়যয় ফমলে ওলে 
বযঙযতল। টিতভলে েযাঁর ছতব। কযেলজ েযাঁলক তনলয় 
প্রতেলবদন। উলে আল� নযনয জযনয– অজযনয তদক। 

উত্তম স্মরলে তপতছলয় থযকলব নয ফবঙ্ল েযইম�ও। 
জুলযইলয়র ফেষ �প্যলহ মহযনয়কলক তনলয় থযকলব 
একটি তবলেষ �ংখ্য।

তকছু ফলখয থযকলব আমত্রিে। পযেযপযতে, পযেলকর 
জন্ও থযকলছ ফলখযর �ুলেযে। দ্রুে ফলখয পযেযন 
ফবঙ্ল েযইমল�র ঠিকযনযয়। 

১)  তপতিএে নয়, ফলখয পযেযন ওয়যিজি েযইলল।
২)  ফলখয পযেযলনযর ফেষ েযতরখ ১৫ জুলযই। 

ফলখয পযেযলনযর ঠিকযনয:  
bengaltimes.in@gmail.com



এেতদন ব্যপযরেয ফ�ভযলব প্রকযলে্ আল�তন। 
এমনতে েযাঁর মৃেু্র পর অলনক স্মৃতেচযরলেও 
তবষয়েয �যমলন আল�তন। এবযর েয �যমলন 
আনললন ফখযদ ফ�ৌরভ েযঙ্ুতল। েযাঁলক নযতক 
ঋেুপেজি ফিযষ নযয়ক হওয়যর প্রস্যব তদলয়তছললন।

বযংলযর দুই আইকলনর মলধ্ খুব তনয়তমে নয 
হললও একেয ফেযেযলেযে তছল। দুজলনর কযজ 
�ম্পলকজি দুজলনর একেয শ্রদ্যও তছল। ফ�ৌরলভর 
লেযইলক কুতনজি� করলেন ঋেুপেজি। আর 
ঋেুপেজির ছতব �ম্পলকজিও একেয উচ্চ ধযরেয তছল 
ফ�ৌরলভর। অলনক �ময় দুজলনর ফদখয হলয়লছ, 
কথযও হলয়লছ।

হ্যাঁ, ছতব তনলয়ও কথয হলয়লছ। আর ফ�ই �ূরে 
ধলরই ফ�ৌরভলক নযয়ক হওয়যর প্রস্যব 
তদলয়তছললন প্রয়যে এই পতরচযলক। বললতছললন, 
‘ফেযমযলক তহলরয বযতনলয় একেয ছতব করব। 
েুতমই হলব আমযর তহলরয।’ ফ�ৌরভ অবে্ এই  
প্র�ঙ্েযলক ফবতেদূর এলেযলে ফদনতন। পযল্য ফহল� 
তেতন জযতনলয় ফদন, ‘েুতম তক পযেল হলয়লছয? 
ও�ব কথয ছযলেয। েযর ফচলয় বরং বযতেলে ভযল 
ফকযনও রযন্য হলল জযতনও। একতদন তেলয় 
ফখলয়  আ�ব।  ফ�ে য  বরং  অলনক ফব তে 
ফরযমযঞ্চকর হলব।’

নয, আর কথয এলেযয়তন। ঋেুপেজির েখন মৃেু্ হয়, 
ফ�ৌরভ েখন লন্লন। ফ�খযলনই ফপৌাঁলছ েযয় এই 

দুুঃ�ংবযদ। এে ফলযলকর এে প্রতেতরিয়যর তভলে 
তবলদলে থযকয ফ�ৌরলভর প্রতেতরিয়য কযেলজ 
ফ�ভযলব ফবলরযয়তন। ফ�ৌরভ তনলজও ব্যপযরটি 
জযনযলে খুব একেয আগ্রহদী তছললন নয। দযদযতে-
তরর একটি এতপল�যলি একথয–ফ�কথযয় ফবতরলয় 
এল �েলনে আেলল রযখয এই েথ্েয।

ঋেুপেজিলক ‘নয’ 
বললতছললন ফ�ৌরভ!



 দলে স�ৌরভ, বাদ সনেহাশি�! 
রনজি ট্রজিতে কীভাতে অজভতেক হতেজিল 
স�ৌরভ গাঙ্গু জলর?  কার েদতল দতল 
এত�জিতলন?  এক িমিমাট িজের        
জিত্রনাট্য হতেই পাতর। স�ৌরতভর িন্মজদতন স�ই 
রনজি িাইনাতলর কথা েগু তল আনতলন 
িগেন্গু  ি্যাটাজিজি। 

প্রথম ব্াপারটা �ব�ময়ই অন্রকম। স� প্রথম 
সপ্রম সহাক, প্রথম বড় �াফে্ সহাক, প্রথম 
পরীক্ায় ফার্স্ট হওয়া সহাক, প্রথম চাকশর সহাক। 
স�ৌরভ গাঙ্গুশের জীবলন প্রথমটা বড় অদ্গুত। প্রথম 
সটলর্ এল�শিে দুরন্ত িতরান। তাও আবার 
েরস্টল�র মালে।
শকন্তু প্রথম রনশজ ম্াচ। এমন ঘটনা সবাধ হয় 
ভারতীয় শরিলকলট আর ঘলটশন। হয়ত ঘটলবও না। 
প্রলত্লকরই সকানও না সকানও ম্ালচ অশভলেক 
হয়। শকন্তু স�ৌরলভর মলতা এমন চমকপ্রদ 
অশভলেক আর কারও হলয়লি বলে জানা সনই। 
শদশলির শবরুলধে রনশজ ট্রশফর ফাইনাে। স্াধীনতার 
পর সথলক বাংোয় কখনও রনশজ ট্রশফ আল�শন। 
৫১ বির পর ইশতহা� গড়ার হাতিাশন। এমন এক 
ম্ালচ স�ৌরলভর অশভলেক।
একজনলক দলে ঢগু কলত সগলে একজনলক বাদ 

সেলত হয়। মমস্টাশন্তক হলেও, এটা ঘটনা, বাদ     
শগলয়শিলেন দাদা সনেহাশি� গাঙ্গুশে। স� বির 
দুরন্ত ফলমস্ট রলয়লিন সনেহাশি�। োন্া মাথার, 
োজগুক স্ভালবর এই সিলেটিলক ততশদলন মলন 
ধলর শগলয়লি জাতীয় শনবস্টাচকলদর। জাতীয় দলের 
দরজায় �লজালর কড়া নাড়লিন অরুণোে, আই 
শব রায়, সনেহাশি� গাঙ্গুশে। ফাইনালে একটগু  বড় 
রালনর ইশনং� হলেই ইংে্ান্ �ফলর জায়গা 
পাকা। ঠিক এমন �ময় ফাইনালের আলগর রালত 
গাঙ্গুশে পশরবালর সগে স�ই বাতস্টা। স�ৌরলভর 
অশভলেক হলছে দাদা সনেহাশিল�র জায়গায়। পশর-
বালরর অবস্াটা একবার ভাবগুন। পশরবালরর সিাট 
সিলে �গুলোগ পালছে, আনলদে উত্াে হলয় োওয়ার 
কথা। শকন্তু সকউ আনদে করলত পারলিন না। 
কারণ, পশরবালরর বড় সিলেটা বাদ।
কী কঠিন পশরশস্শতর মলধ্ পড়লত হলয়শিে 
স�ৌরভলক। কী কঠিন পশরশস্শতর মলধ্ পড়লত 
হলয়শিে সনেহাশি�লক। গাঙ্গুশে পশরবালরও কী 
অদ্গুত এক শবিধাবিন্দ্ব। স�ৌরলভর জন্মশদলন স�ই 
অজানা অশভলেলকর কথাই তগু লে ধরোম। 
স�ৌরভলক নানা পশরচলয় অলনলক সচলনন। শকন্তু 
এই অশভলেকটা না জানলে হয়ত সকাথাও একটা 
ফাঁক সথলক োলব।  



পৃথা কুণ্ডু

গ্ামের যাত্ায় অভিনয় করার সডুমযাগ 
পপময়ভিল পিমলটি। পিাটমেলা পথমকই পস 
যাত্া, পডুতডু লনামের িক্ত। এোর ভেমলমি ভনমে 
অভিনয় করার সডুমযাগ। ভকন্তু এ কী, েমচে উমে 
পকাের পথমক তমরায়াল পেমরামত োয় না পয! 
যতই টানাটাভন কমর, সেই পণ্শ্রে। পকমলঙ্াভরর 
একমেষ। অভিনয় করার পিমলোনডুভষ েখ হার 
োনল পসই প্রথে প্রয়ামস।

অভিনয় অেে্য পিমলটি কমরভিল েড় হময়। 
আেরা সেরাের অভিনয় েলমত যা েডুভি, তার 
পথমক ভকন্তু আলাদা োমতর পস অভিনয়। পয 
কথা সংলামপ েলা যায় না, েমন হয় ‘কইমত 
ভক োই কইমত কথা োমে’ – পসই না েলা 
কথা পকেন কমর েলমত হয় গামন গামন, 
পদভখময় ভদল পসই পিমলটাই। 

যাঁর কথা েলভি, ভতভন োংলা পদমের েমনর 
োনডুষ, গামনর রাো পহেন্ত েডুমখাপাে্যায়। 
োংলার োইমর তাঁমক োনডুষ পেমন পহেন্তকুোর 
নামে। তারঁ গামন – ভেমেষত েলভচিমত্র পনপথ্যগামন 
পয এতখাভন েডুগ্ধ আেরা, তা ভকন্তু একভদক ভদময় 
তাঁর সডুপ্ত অভিমনতা সত্ারই কৃভতত্ব। ‘েমস 
আভি পথ পেময়’পত ভতভন কমঠে ভনময় আমসন 
এক োসন্তী প্রতীক্ার অভিনয়-অভিে্যভক্ত, 
‘তামর েমল ভদও’ গামনর োমি অত্যন্ত স্ািাভেক 
অভিনয়-ননপডুম্্য েমল ওমেন, ‘ভক পর, থােভল 
পকন? োো!’, আোর ‘পতাোর িডু েমন োমগা 
এত পাপ’ গামন উষর েরুিূভের েডুমক দাঁভড়ময় 
পকেল উপযডুক্ত যভত, ভেরভত আর শ্াস ভনয়ন্ত্রম্র 
প্রময়ামগ রেনা কমরন এক অদৃে্য, েগতে্যাপী 
ঐেী েভক্তর সমগে েরেী সংলাপ। 

ভহভদি িভের গামনও স্মর্ীয় তাঁর অভিনয়। 
‘হ্যায় আপনা ভদল পতা আওয়ারা’ - একই 
কমঠে দুই আলাদা েডুহূমততে হময় ওমে উচ্ছলতা 
ও ভেষাদ – দুই ভেপরীত অভিে্যভক্তর গান। 
‘েভজিল’ িভের ‘ইয়াদ আ গ্যভয় ওয়হ নভসভল 
ভনগামেঁ’ গানটি ে্যেহৃত হময়মি ভতনটি ভিন্ন 
অনডুষমগে – প্রথমে পরাে্যাভটিক আমেদন, 
তারপর পনোগ্স্ত ে্যথতে পপ্রমের হাহাকার, 
তারপর ভনমের যন্ত্র্া লডুভকময় েনসেমক্ এক 
ভেল্ীর গান পগময় ওোর ে্যামলজি। নাটকীয় 
অভিে্যভক্ত প্রকামের সহোত ক্েতা আর সডুপ্ত 
অভিনয় প্রভতিা িাড়া এমক কী েলা যায়?

‘হারামনা সডুর’ িভের আেহসগেীমতর পরকভ ত্েং 
েলমি। নায়ক পযখামন ভিমর আসমি পলােপডুমর, 
েমন হল নাভয়কার নাে েমর একটা ্াক ভদমত 

নানা 
রমের 
পহেন্ত



পারমল েেৎকার হত। ভকন্তু 
তখন উত্েকুোরমক পাওয়া 
যামে পকাথায়? সাোল 
ভদমলন ‘অভিমনতা’ পহেন্ত 
েডুমখাপাে্যায়। ‘রো-আ আ’ 
েমল দু-োর প্রা্ আকুল 
করা ্াক, তারপর আেমহ 
ভনমের কঠে। আইকভনক 
হময় পগল িায়ািভের পসই 
েডুহূততে। এ    প্রসমগে একটডু  
আত্মতৃভপ্ত ভনময়ই েলমতন 
এেভনমত ভনরহঙ্ার োনডুষটি – 
‘আভে একটডু -আেটডু  অ্যাকটিং 
করমতও পাভর।’ 

প্রথে েীেমন ‘প্রমদাষ 
প্রভতো’, ‘োকুরদাদার 
উইল’ প্রিৃভত কময়কটি 
পেতার নাটমক অভিনয় 
কমরভিমলন পহেন্ত। পমর 
েহু িভেমত গামনর োমি 
সংলাপ েমলমিন। ‘রাগ 
অনডুরাগ’ িভের ‘আভে গান 
গাই’ গামনর োমি োনানসই 
সংলাপ, ‘পলাতক’ িভের 
তরো দৃমে্যর িগড়া - এেন 
উদাহর্ অমনক। ‘পভর্ীতা’ 
িভেমত োউমলর কমঠে ভিক্া 
োওয়া, আোর ‘অভনভদিতা’ 
িভেমত ‘পীমরর কালী’র 
থামন আসা এক তীথতেযাত্ীর 
পনপথ্যকমঠে স্ান-োহাত্ম্যজ্াপক 
সংলাপ-উচিার্ তাঁরই। 
ভনমের প্রমযােনায় ভহভদি 
‘ভেস সাল োদ’-এ ‘েরা 

নেমরা পস’ গামনর িাঁমক 
িাঁমক সংলাপ েমলমিন। 
‘খামোভে’পত নাভয়কা নাসতে 
যখন হসভপটামলর পদওয়ামল 
টাোমনা স্ােী ভেমেকানমদির 
ো্ীর ভহভদি অনডুোমদর 
সােমন এমস দাঁড়ায়, তখন 
পহেন্তকমঠেই পোনা যায় পসই 
আত্ম-উম্ােনেন্ত্র – ‘তডু েহারা 
েনে নভেঁ, েৃতডু ্য নভেঁ,... তডু ে 
পতা অেৃত কা সন্তান পহা। 
তডু েমহ ভকসকা ্র হ্যায়!’

১৯৬৭ সামল তরু্ েেডুেদামরর 
‘োভলকা েেূ’ িভের শুরুমত 
পদখা যায়, পডুরমনা অ্যালোমের 
পাতা উমটে েমলমি একটি 
েভরমত্র হাত, আর পোনা 
যামচ্ছ তার কঠে - পভরেয় 
কভরময় ভদমচ্ছ অন্যান্য 
েভরমত্র সমগে। এই কঠে 

আোর শুনমত পাই িভের 
পেমষ। কঠেটি শুেডু নয়, হাত 
দুখাভনও পহেন্ত েডুমখাপাে্যাময়র। 
না োনা থাকমল ভেনমত 
অসডুভেমে হোরই কথা – হাত 
কেভে পযতেন্ত ঢাকা িডু লোমটতে। 
েরাের হাতা গুটিময় োটতে পরা 
িদ্রমলামকর পক্মত্ এটডু কুই 
েভরমত্র েন্য প্রময়ােনীয় 
‘পেকআপ’। 

োংলা িভেমত ভ্তীয় অভিনয় 
‘নকল পসানা’য় – ১৯৭৩ 
সাল। ক্যামেরার সােমন 
দাড়ঁামত আপভত্ কমরভিমলন 
প্রথমে; অরভেদিোেডুর অনডুমরামে 
রাভে হমলন। উন্মত্ েনতামক 
সােলামত ‘নায়ক’ হময় 
ক্যামেরার সােমন এমলন 
‘গায়ক’। হাত তডু মল সোইমক 
োন্ত করমলন, সংলাপ 



েলমলন, অনােী ভেল্ীমক সাহস পদওয়ার েন্য 
তার সমগে ভনমেই োোমত েসমলন। তামতও 
যখন েনতা োনমত োয় না, তখন ভনমে গান 
েরমলন। ‘এক ভদমনমত হইভন আভে পতাোমদর 
এই পহেন্ত’ পকেল পোনার গান নয়, পদখারও 
গান। একেন ভেল্ীর স্েভরমত্ অভিনময়র 
উজ্জ্বল ভনদেতেন হময় আমি দৃে্যটি। প্রায় একই 
রকে িূভেকা ভনমত হময়ভিল তাঁমক ‘আপন 
আোর আপন’ িভেমতও। এখামন ভনমে 
আর গান কমরনভন,  এভগময় ভদময়ভিমলন 
নেীন ভেল্ীমক, পমর তার গান শুমন 
আেীেতোদ কমরভিমলন। 

আর একটি েেকপ্রদ োভেক অভিনময়র উমলেখ 
না করমলই নয়, ভকন্তু এর স্পমক্ উপযডুক্ত 
প্রো্ পদওয়া েডুেভকল! ভেষয়টির প্রভত প্রথে 
দৃভটি আকষতে্ কমরভিমলন 
শুিভেত সরকার। আমেভরকান 
পভরোলক কনরা্ রুক্স এর 
‘ভসদ্াথতে’ (১৯৭২) িভেমত 
সগেীত পভরোলনা কমরভিমলন 
পহেন্ত – একথা অমনমকই 
োমনন। ভকন্তু ভসদ্ামথতের োোর 
সংলাপ ভক পনপথ্য পথমক 
ভতভনই েমলমিন? এ প্রসমগে 
পহেন্ত ভনমে ো তাঁর ঘভনষ্ঠ 
পকউ পকাথাও ভকিডু েমলনভন, 
নীরে পথমকমিন রুক্সও। অথে 
ভেমদমের োটিমত তাঁর লাইি 
পরকভ্তেং-এর আমগ েলা ভকিডু 
ইংমরভে কথা শুমন, ভসদ্ামথতের 
োোর স্রমক্প্ আর উচিার্-
িভগের সমগে িাল িামে ভেভলময় 
পদখমল প্রায় পভরষ্ার পোিাই 
যায় – এ সংলাপ তাঁরই েলা। 

তাঁর ইংমরভে উচিার্ হয়ত ভনখডুঁত নয়, ভকন্তু 
িাল কমর শুনমল েেমক উেমত হয়, কীিামে 
আয়াভবিক, অ্যানামপভটিক আর ট্রমকভয়ক িমদির 
সডুরমেোে এমন ভদমচ্ছন সংলামপ – ‘োই 
সান, ও োই সান’, ‘ইউ উইল পগ্া টায়া্তে, 
ভসদ্াথতে... ড্ু  ইউ ওয়াণ্ট টডু  ্াই?’ 

অমনক পোদ্া সোমলােমকর েমত, রেীন্দ্র    
নৃত্যনামট্যর পরকভ্তেং-এ ‘ে্যাো’র ‘েজ্রমসন’ 
তাঁর পসরা েভরত্-ভেত্ায়ন। ‘োপমোেন’-এর 
অরুম্শ্র-িূভেকামতও যথাথতেই প্রা্ পঢমল 
‘অভিনয়’ কমরমিন পহেন্ত। ‘তডু ভে ভক পকেলই 
িভে’, ‘োভহমর িডু ল িােমে যখন’, ‘না পযও 
না’-র েত অসাোন্য গামনর পাোপাভে অনেদ্য 
তাঁর সংলাপ উচিার্ও। োপভ্রটি, োভহ্যক 
শ্রীহীন গন্ধমেতের পপ্রে, পেদনা, রহস্যািাস ও 



সডুরসেতেস্ নাদিভনক ভেশ্ামসর গিীর স্রূপ েীমর 
েীমর উমন্মােন কমরমিন ভতভন। কেভলকামক সােোন 
কমর ভদময়মিন, ‘আমগ পদমখ নাও অন্তমর, 
োইমর পদখোর ভদন আসমে তার পমর। নইমল 
িডু ল হমে, পখলা যামে পিমগে।’ িডু ল েডুিমত 
পপমর রানী যখন ভিমর আমস,  পহেন্তকমঠে 
োমে ‘িয় পকার না ভপ্রময়, িয় পকার না।’ 
স্য়ং কভেগুরুর ে্তেনার সমগে কী আশ্চযতেিামে 
ভেমল যায়, ‘স্র তার দূর আকামের েলিরা 
পেমঘর দুরুদুরু ধ্বভনর েত’! অরুম্শ্মরর এই 
পিাট্ট পেষ সংলাপটি েমন পরে পরমখ যায় ‘েড় 
ভেস্ময় লামগ’ পেষ হময় যাোর পরও।

এিাড়াও নেমত্য়ী পদেীর সমগে আেৃভত্ কমরমিন 
‘ক্তেকুন্তীসংোদ’ আর ‘ভেদায় অভিোপ’ – 
নাটকীয়তা োদ ভদময় অত্যন্ত স্ািাভেক ভকন্তু 
অথতেেহ িভগেমত ক্তে এেং কমের এই িূভেকা 
রূপায়্। ভেকাে রাময়র পভরোলনায়
 ‘ ভেরকুোর সিা’র অক্য়-েভরমত্ তাঁর 
অভিনয়ও স্মর্ীয়। ‘এমকই েমল িগ্ীপভতব্রতা 
োলী’, ‘েডুরভগ না েটন?’, ‘োলীোহন দ্য 
পসমকন্ড!’ – এই সে সংলামপর পাোপাভে 

‘কত কাল রমে’, 
‘অলমক কুসডুে না ভদও’-
এর েত গান। েমবির 
দুগতোপডুমোয় একোর 
‘িাড়ামট োই’ নাটমক 
েডুমখ দাভড়মগাঁি এঁমট 
ক্রসওয়া্তে পােল-োেডুর 
েভরমত্ও পনমেভিমলন 
ভতভন। ১৯৮৬পত আেৃভত্ 
কমরমিন কভে সডুকামন্তর 
‘ভপ্রয়তোসডু’ কভেতা – 
পেো ও েনমনর িাপ 
স্পটি পস পভরমেেনায়।  

এর পরও কেন রসমজ্র কামি পয 
‘অভিমনতা’ পহেন্ত স্ীকৃভত পামেন, েলা 
দুরূহ। আর পতেন স্ীকৃভত পতা ভতভন ভনমেও 
োনভন, ওই ‘একটডু  আেটডু  পাভর’র তৃভপ্তটডু কু 
িাড়া। আরও অমনক ভকিডুই পারমতন। 
োঁ ভে োোমত োনমতন, ভপয়ামনা  আর 
ে্যামণ্াভলমনও পারদেশী ভিমলন। একোর 
এক তেভলয়ামক েমল ভদময়ভিমলন কীিামে 
তেলা োঁেমত হমে। এর সমগে তাঁর 
সাভহভত্যক েনন পতা ভিলই, একসেয় গল্ 
ভলখমতন। সেতোমথতে এক সেোয়ী ভেমল্র 
উপযডুক্ত, পূ্তোগে ভেল্ী হময় ওোর েত অমনক 
গু্ই তাঁর ভিল। সে পঢমক পগল ওই এক 
‘ঈশ্রদত্ কঠে’ তকোর সরলীকরম্। আর 
সভত্য কথা েলমত, গায়ক ো সডুরকার-
-রূমপর আড়ামল – এই অনন্যসাোর্ 
োনডুষটির আসল পভরেয় কতটডু কুই ো 
পপময়ভি আেরা, একমো েির পার কমরও? 
এই প্রমনের উত্রও হয়ত গামনই ভদমতন 
ভতভন,  ‘তডু ভে পোর পাও নাই পাও নাই 
পভরেয়.. .’ 



তমাল সেনগুপ্ত

প্রথমেই বমে রাখি, আখে একজন ভ্রেণরখিক। 
িারাবছরই এিান– ওিান ঘুমর ববড়াই। খনমজর 
বজোমক যত না খিখন, তার বথমক অমনক ববখি খিখন 
পাহাড়মক। পাহাড় োমন শুধু দাখজজিখেং নয়। কাখিজিয়াং, 
কাখেম্ং োম�ায়া কত ভাে ভাে জায়�া আমছ। কত 
অমিনা গ্াে, বযগুমো এিনও বিভামব পযজিটমনর 
োনখিমরে আমিখন।

েকডাউমনর ঠিক আম�ও একবার পাহাড় িফর কমর 
এমিখছ। টানা খতন োমির েকডাউমন প্রায় হাঁখফময় 
ওঠার েমতা অবস্া। বকেন বযন দেবন্ধ করা অবস্া। 
বাখড়র বাইমর বয ববমরাখছি না, এেন বতা নয়। 
িবাই ববমরামছি। যখদ কমরানা হওয়ার হত, এতখদন 
বকানকামে হময় বযত। খনমজর 
এোকায় থাকমে যখদ না হয়, 
তাহমে বাইমর ব�মে বকন 
হমব?  এই িেয় অফুরন্ত ছুটি। 
পাহাখড় বিই গ্ামে যখদ খ�ময় 
থাকা বযত, আোর েমন হয়, 
ভােই হত।

আোর এোকামতও খভনরাজ্য 
বথমক অমনমক খফমর এমিমছন। 
এোকার অমনমকই িাকখর 
িূমরে কেকাতায় ও খভনরামজ্য 

থামকন। তাঁরাও খফমর এমিমছন। বছাট েফস্বে িহর। 
এিামন িবাই িবার িমগেই বেমি। একিমগে িবার 
আড্া হয়। বিিব বতা বন্ধ হয়খন। আোর প্রশ্ন, খনমজর 
এোকায় এত এত োনুমের িমগে থাকমত বাধা বনই, 
অথি পাহাড় বা িেুমরে ব�মেই যত িেি্যা!  বিিামন 
বতা বকউ জোময়ত করমত যামছি না। এিামন যিন 
�রমে িবাই হািফাি করমছন, তিন যখদ ওই খনজজিন 
পাহাখড় গ্ামে কময়কখদন কাটিময় আিমত পারমতন, 
তাহমে ভােই হত।

খকন্তু ববড়ামনার কথা শুনমেই বকউ বকউ এেন ভান 
করমছন বযন খবরাট একটা অপরাধ। েখদির বিাো 
থাকমব। বিিামন বোমক খ�জখ�জ করমব। েমদর 
বদ াক ান  বি াে া  থ াকমব।  বিি া মন  এক 
খকমোখেটার োইন পড়মব। তামত বাঙাখের আপখতি 
বনই। যত আপখতি বযন ববড়ামত ব�মে। বযন ওই 
পাহামড় ব�মেই কমরানা খনময় খফরমত হমব।

আিমে, ওই পাহাখড় গ্ামে বেঁমট ববড়ামনার আনদিটাই 
বোকগুমো বুঝে না। এরা ববড়ামনা োমন বুঝে শুধু 
খভমড় খ�জখ�জ করা পুরী, খদঘা বা দাখজজিখেং। তার 
বাইমর কত অজানা জায়�া আমছ, জানার বিষ্াই করে 
না। আোর েমন হয়, পযজিটমনর ব্যাপামর িরকামরর 
িদথজিক দৃখষ্ভখগে থাকা দরকার। বাখক িবখকছু যিন 
িুমে বদওয়া হময়মছ, তিন পযজিটন বাখক থাকমব 
বকন?  োনুে যখদ কময়কটা খদন একটু খনজজিমন কাটিময় 
আমি, তার েমনর ভাইরািগুমো অন্তত দূর হমব।

 ববড়ামত 
ব�মেই যত 
িংক্রেণ! 



বৃষ্টিভেজা 
পাহাষ্ি 
গ্াভে 
দুভ�া ষ্িন

শুভেন্দু দেবনাথ

বছর ষ্িভনক আভেকার ঘ�না। িাষ্জজিষ্িংভে ষ্েভেষ্ছিাে। 
ঠিক োি িােষ্ছি না। ষ্িনজভনর টিে। দুষ্িভনই অভনক�া 
ঘঘারা হভে ঘেভছ। েভন হষ্ছিি, এবার অন্য ঘকাথাও ঘেভি 
ঘকেন হে। হাভি িখনও ষ্িনষ্িন। কারণ, ষ্িনষ্িন বাভি 
ঘেরার টিষ্ক�। এই ষ্িনষ্িভন ঘকাথাও এক�া যাওোই 
যাে।

দুই বন্ধু একেি হিাে, কাষ্্জিোংভের কাভছ ডাউষ্হভি 
ঘেভি ঘকেন হে!  জােো�া িারুণ, ষ্কন্তু থাকার জােোর 
অোব। এক�া েভরভটের বাংভিা আভছ। ষ্কন্তু বধুষ্কংভের 
হাজার ঝাভেিা। ষ্ডএেও– ঘক ে্যাক্স করভি হভব। 
িারপর কভব িার ষ্রপ্াই আসভব, ঘক জাভন!  উত্তর 
ইষ্িবাচক হওোর সম্াবনাও কে।

হঠাৎ, ঘচাভখ পিি িাষ্জজিষ্িং ষ্ডএেও– র অষ্েস। সাহস 
কভর ঢধু ভকই পিিাে। ষ্নভজভির ইভছির কথা জানািাে। 
উষ্ন বিভিন, এ�া ঘিা আোর ষ্কছধু করার ঘনই। ও�া 
কাষ্্জিোং ষ্ডএেও– র আন্াভর পিভছ। িাঁভক বিিাে, 
অি্ি জাষ্ন না। আপষ্নই ষ্কছধু এক�া ব্যবস্া কভর ষ্িন। 



আেরা ঘচটিা করভি হভব 
না, এ�ধু কু জাষ্ন। আপষ্ন 
ঘচটিা করভি হভিও পাভর। 
এক�ধু  ঘচটিা কভর ঘিখধুন না।

উষ্ন বিভিন, কাি আসধুন। 
আষ্ে ঘিভখ রাখব। যথারীষ্ি 
পভরর ষ্িন ঘেিাে িাঁর 
িপ্তভর। বিভিন, ‘ ওখাভন 
এখন ঘেরােষ্ি হভছি। 
আপনারা বরং ষ্েষ্রক চভি 
যান।’  ঘকন জাষ্ন না, েন 
সাে ষ্িি না। আভেও ষ্েষ্রক ঘেষ্ছ। আিািা কভর 
দুষ্িন থাকার োভন হে না।

অেি্যা ঘসইষ্িনই এক�া োষ্ি ধভর ঘনভে 
ঘেিাে। ঠিক করিাে, কাষ্্জিোংভে নােব। 
িারপর আভ্পাভ্র ঘকাথাও এক�া জােো 
ঠিক খধুঁভজ ঘনব। োষ্িভিই একজভনর সভগে েল্প 
হষ্ছিি। আভ্পাভ্ ঘকাথাও ঘরোর স্প� আভছ 
ষ্কনা। ষ্িষ্ন বিভিন ষ্চেষ্নর কথা। কাভক এক�া 
ঘোন কভর নম্বরও ঘজভন ষ্নভিন।

ঘোন করা হি। ষ্যষ্ন ধরভিন, ষ্িষ্ন স�ান জাষ্নভে 
ষ্িভিন রুে খাষ্ি ঘনই। কী আর করা যাভব। েন 
েরা হভে বভস রইিাে। হঠাৎ, োথাে এক�া দুটিধু 
বধু ষ্ধি ঘচভপ ঘেি। েভন হি, ষ্চেষ্নর ঘসই 
েদ্রভিাকভক আবার ঘোন কষ্র। করিাে। 
শুরুভিই বিিাে, ঘিখধুন, আষ্ে জাষ্ন আপষ্ন 
বিভবন রুে ঘনই। আপনার ‘ না’  ঘ্ানার জন্য 
ঘোন কষ্রষ্ন। আেরা আসষ্ছ। আপষ্ন ব্যবস্া 
করন। এ�া বিার জন্য ঘোন কভরষ্ছ।

উষ্ন ঘিা ঘাবভি ঘেভিন। আেিা আেিা কভর 
ষ্হষ্দি – ঘনপাষ্ি ষ্েষ্্ভে বিভি চাইভিন, রুে 
ঘনই। আেরাও নাভছাি। বিিাে, শুনধুন োইো, 

এিদূর ঘথভক যখন এভসষ্ছ, িখন ষ্েভর যাব না। 
আেরা থাকব, ব্যাস। ঘকাথাে রাখভবন, ঘস�া 
আপনার ব্যাপার। আেরা রান্াঘভরও থাকভি 
পাষ্র। ডাইষ্নংভেও থাকভি পাষ্র। আপনার 
ঘভরও থাকভি পাষ্র। আপষ্ন বরং এক– দু 
রাভির জন্য অন্য ঠিকানা খধুঁভজ ষ্নন। ঘকানও বন্ধু 
বা আত্ীের বাষ্িভি চভি যান।

এেন আজগুষ্ব আবিার ঘস ষ্নশ্চে এই জভমে 
ঘ্াভনষ্ন। কাষ্্জিোং ঘথভক এক�া আিািা োষ্ি 
ষ্নভে চভি ঘেিাে ষ্চেষ্নর ষ্িভক। অভনক�াই   
ডাউষ্হভির রাস্াে। ইভছি ষ্ছি একবার ডাউষ্হভি 
নাোর। ষ্কন্তু এেন বৃষ্টি, নাোর সধুভযাে হি না। 
োষ্ি চিি ষ্চেষ্নর ষ্িভক। ষ্েভে থােি ঘসই ঘহাে 
ঘটে– র সােভন।

চেৎকার ঘহাে ঘটে। পধুভরা�াই প্াে োঁকা। োষ্িক 
ঘবষ্রভে এভিন। বিিাে, এভস ঘেষ্ছ। এবার    
ব্যবস্া করুন। উষ্ন এক�া সধুদির ঘভর ষ্নভে ষ্েভে 
িধুিভিন। বিিাে, ‘ পধুভরা�াই ঘিা োঁকা, িাহভি 
ঘয বিভিন রুে ঘনই।’ উষ্ন ষ্কছধু�া িজ্াে পভি 
ঘেভিন। বিভিন, আসভি এক– দুভ�া রুভে 
ঘিাক ঘরভখ িাে হে না। ঘসই এক– দুজভনর 
জন্য রান্া করভি হে। একসভগে অন্তি ষ্িন– চার-
ঘ� রুভে বধুষ্কং থাকভি সধুষ্বধা হে। ঘসই কারভণই      
বভিষ্ছিাে, রুে ঘনই।



িাঁর সেস্যা�া বধুঝিাে। ষ্িষ্ন ঘয সষ্ি্য�া বিভিন, 
ঘস�া ঘজভন োিও িােি। আেরা আপািি 
দুষ্িভনর অষ্িষ্থ। ষ্কন্তু আকাভ্র যা অবস্া,    
সারাক্ষণ বৃষ্টি। বৃষ্টি�া িারুণোভব উপভোে 
কভরষ্ছিাে। প্াণখধুভি আড্া ষ্িভেষ্ছিাে। কি 
োন ঘেভেষ্ছিাে। কি পধুরাভনা স্ষৃ্ি হািভিষ্ছিাে। 
আর োভঝ োভঝই ছািা ষ্নভে ঘবষ্রভে পিষ্ছ। 
এর িার সভগে েল্প জধুভি ষ্িষ্ছি। ষ্বিিীে ষ্িন 
এক�া োষ্ি ষ্নভে ঘবষ্রভে পিিাে। আ্পাভ্র 
এিাকা�া ঘধুভর ঘিখিাে। রাস্া�া িখন এভকবাভর 
এবভিা ঘখবভিা ষ্ছি। শুনিাে, কভেকষ্িন 
পভরই নাষ্ক ঠিক হভে যাভব। জাষ্ন না, আজও 
ঠিক হভেভছ ষ্কনা।

ওই দুেজিে পাহাষ্ি পভথও ঘছভি ঘেভেরা স্ধু ভি 
যাভছি। যাওো�া না হে সহজ। ঘনভে ঘেভিই 
হে। ষ্কন্তু কাষ্্জিোং ঘথভক ঘেঁভ� ষ্েভর আসভছ!  
সষ্ি্যই ঘপন্াে করভি ইভছি হি। আেরা যষ্ি এই 
দুেজিে এিাকাে থাকিাে, ঘকানকাি ঘিখাপিার পা� 
চধু ষ্কভে ষ্িিাে। ড্রপ আউভ�র িাষ্িকাে আোভির 
নােগুভিা জ্বিজ্বি করি।

সবষ্েষ্িভে দুষ্িভনর �ধু ্যর�া েদি হেষ্ন। োভঝ 
োভঝ ঘরাি। োভঝ োভঝ বৃষ্টি। গ্াে্য ষ্কছধু 
ঘিাকান। ইভছিেভিা ঘোভো, ষ্সগোিা খাওোই 
যাে। কিরকে েভির োছ। ঘো�া গ্াে�াই ঘযন 

ষ্নভজভির গ্াে। ঘযন যার ঘভর যখন খধুষ্্ ঢধু ভক 
পিা যাে। ইভছি হি, একজভনর বাষ্িভি চা খাব। 
এক আষ্টিভক বিাোত্রই হাষ্সেধুভখ রাষ্জ। ষ্িষ্ন 
চা কভর আনভিন। চা– �া ঘয িারুণ এেন নে। 
ষ্কন্তু ওই আষ্িভথেিা!  সষ্ি্যই িধুিনা হে না। 
োনধুষগুভিা কি সহজ– সরি। একবার োবধুন 
ঘিা ঘবহািাে বা বরানেভর ঘকানও বাষ্িভি 
ষ্েভে আপষ্ন চা ঘখভি চাইভছন। ইেটিজার বা 
ঘচার ঘেভব েণষ্প�ধু ষ্নও জধুভ� ঘযভি পাভর।  অথচ, 
ওঁরা কি সহজ– সরি। কি অষ্িষ্থ বৎসি। 
ওঁভির ওই হাষ্সেধুখগুভিা ঘিভখ আোভিরও ঘযন 
আবিার করভি সংভকাচ হে না।

আবার যষ্ি কখনও সধুভযাে পাই, ঘসই গ্াভে যাব। 
জাষ্ন না, কখন যাওো হভব। যাঁরা এই ঘিখা 
পিভছ, িাঁরা চাইভি ঘধুভর আসভি পাভরন। ঘনভ� 
ষ্চেষ্ন ষ্িভখ সাচজি োরভিই অভনক ছষ্ব, িথ্য 
ঘপভে যাভবন। দুভ�া ষ্িন ষ্নষ্রষ্বষ্ি পাহাষ্ি গ্াভে 
ঘধুভর আসভি চাইভি আপনার ঠিকানা হভিই 
পাভর ষ্চেষ্ন।

( বেড়ান�ার এম� �া�া বেবিত্র গল্প আপব�ও তুনে 
ধরনত পানর�। বেঙ্গে টাইমনে বেনে পাঠিনে 
বি� আপ�ার অবিজ্ঞতা। বেো পাঠান�ার 
ঠিকা�া:  bengaltimes.in@gmail.com)
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