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একটি নািয সাধ ংস্থান আলরাচনা প্রকল্প
প্রতিভা অগ্রবাল
নািযলালধয ক্ষ সথলক আনালদয ফাইলক াটদযক স্বাগত জানাই। আভায অতযন্ত বালরা রাগলছ সম মাত্রা
জগলতয অলনক ম্যানীয় ফযটিত্ব আজ আভালদয ভলধয উটস্থত আলছন। ফাংরালদল মাত্রায ঐটতহ্য এফং গুরুত্ব
অনস্বীকাময এফং টথলয়িালযয লে মাত্রায টফগত টদনগুটরলত সফ বালরাই আদান-প্রদান টছর। আজলকয আলরাচনা
সথলক সফাঝা মালফ মাত্রা সথলক কত ভানুল টথলয়িালয সগলছন এফং ক‘জনই ফা টথলয়িায সথলক মাত্রায় এললছন। এ
কথা টনটিত সম টফগত টদলন ফর ভানুল টথলয়িায সথলক মাত্রায় এললছন। মাত্রায ফত্তযভান অফস্থা সকভন, মাত্রায
কাজ সকভন চরলছ, এফং মাাঁযা দীঘযটদন ধলয মাত্রায লে মুি আলছন তাাঁযা অফযই ফরলত াযলফন মাত্রায় টক টক
নতু ন টফলয় টফগত টদলন ংমুি লয়লছ এফং সগুটরয গুরুত্ব টক এফং ফাংরায নািযকভযলক তা সকভনবালফ
প্রবাটফত কযলছ। আজ আভালদয ভলধয শ্রীপ্রলফাধফন্ধু অটধকাযী

i

ভায় ফল আলছন। মখন নায লে আভায

টযচয় য়, আটভ জানতাভ না, প্রশ্ন কলয ফলটছরাভ, আটন টক কলযন? তখন নায নাভিাই রৄধু জানা টছর। তা
উটন জফাফ টদলয়টছলরন আভায ইন্ডাটি আলছ। মাত্রায ইন্ডাটি। রৄলন আভায খুফ ভজা সরলগটছর এফং াট
সলয় টগলয়টছর। তাযয মখন মাত্রা ইন্ডাটিয turnover –এয fantastic figure উটন আভায াভলন
যাখলরন, আভায অফস্থা সাচনীয় লয় টগলয়টছর। উটন মা সদখালরন তা আভায কল্পনালত টছর না, সগুলরা
প্রলফাধফাফু টনলজই ফরলফন আয সজযাৎস্দা দত্ত, টমটন সুদীঘযকার ধলয মাত্রায় কাজ কযলছন, মাাঁলক আজ মাত্রা
জগলত এক ম্যালনয আন সদয়া য়, এফং শ্রী তা সন ii, মাাঁলক ফাই আনাযা বালরা কলযই জালনন।
য়লতা এই প্রথভফায তাদা মাত্রায কফলর লেলছন, তাই উটন টক কাজ কযলছন এফং তা কযলত নায
সকভন রাগলছ আভযা তা জানফ। আয যলয়লছন শ্রীঅটত সফা i i i , টথলয়িায এফং মাত্রা রৃটিয লেই মাাঁয
ম্পকয, টতটন এললছন টথলয়িায সথলক মাত্রায়, এফং দীঘয ভয় ধলয মাত্রায লে মুি আলছন। আটভ আজলকয
আলরাচনা ঞ্চারনায দাটয়ত্ব তাদালক টদটি।
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একটি নািয সাধ ংস্থান আলরাচনা প্রকল্প
প্রলফাধফন্ধুফাফুয াল মাত্রা ম্পলকয ঞ্চাটরত-িঞ্চাটরত কযায ফযাালয আটভ এলকফালযই অনটধকাযী। উটন মাত্রায
টতযকালযয অটধকাযী সরাক। আয আভায জ্ঞান প্রটতবাটজয i v ভতনই ীটভত। আয মাত্রায মাাঁযা আলছন, ফা
অটজলতফাফু v টনলয়, আটভ সতা এলকফালয কটনষ্ঠতভ। এলকফালয নতু ন, তাজা, এখলনা সকালনা অটবজ্ঞতা
য়টন, টকছু টকছু সদলখটছ। সুতযাং আভালক এই টডউটি সদয়ায রৃলিা টফদ আলছ। একিা লি সম মতক্ষণ
চরলফ, ততক্ষণ ফল থাকলত লফ তযটঞ্চয়ারায ভতন। সম মায ফলর চলর সমলত ালযন, আভালক সথলকই সমলত
লফ। সিায জলে, আভায একিা সা চরলছ, সইখান সথলক আটভ চলর এলটছ খাটনকক্ষলণয জলে। তা এই
দাটয়ত্ব, মায টিকভলতা ারন কযায ক্ষভতা আলছ, এফং ালযন, তাাঁয নাভ র – এই নািযলাধ ংস্থালনয অেতভ
একজন উৎাী টযচারক – ভীক ফল্াাধযায় v i । টতটন মাত্রা ম্পলকয মলথষ্ট জালনন এফং মাত্রা ম্পলকয
নানানযকভ সখাাঁজখফয আভালক টদলয়লছন এফং আভালক মাত্রায় কাজ কযফায জলে উৎাটত ফা প্রলযাটচত
কলযলছন। সুতযাং ভীক ফল্াাধযায় এই টযচারনা িারনাগুলরা বারই কলয থালকন এফং কযলত ালযন। আটভ
টকছু ই কযলত াযফ না স ফযাালয। আটভ, প্রলফাধফন্ধুফাফু মাত্রায সম ুনরুজ্জীফন এফং নতু ন উৎা করকাতায়
তথা াযা টিভফলে এফং বাযতফললয, তায জলে প্রলফাধফন্ধুফাফুলক আভযা িাট্টা কলয ফটর, টতযকালযয ভলন
কটয – সম ‗মাত্রাফন্ধু অটধকাযী‘ আভযা ফটর এফং ফলর থাটক। প্রলফাধফাফুয বূ টভকা মাত্রা জগলতয ফাই জালনন
এফং উটন আজ সথলক ফরফছয আলগ প্রথভ একিা সাযলগার লে সগর, সাবাফাজায যাজফািীলত সফাধয় না?
সইখালন একিা উলদযাগ কলযন। আটভ সখালন, মায়ায সুলমাগ লয়টছর এফং প্রলফাধফাফু তায অেতভ
উলদযািা টছলরন। তাযয সথলক, ঐ সম ইনডাটি প্রটতবাটজ ফরলরন, সই ইনডাটিয ভলধয উটন অেতভ
একজন নাবয-সন্িায ফা সেন- সন্িায এফং এলকফালয কলন্রাটরং - কটম্পউিায টনলয় ফল আলছন। ফযকলভয,
সিা বালরা খাযা ফটদকই আলছ। সতা প্রলফাধফাফু, সখাাঁজখফয, মাত্রায ইটতা, মাত্রায িবূ টভকা এফং
আজলকয টদলনয মাত্রা ম্পলকয ফরায টতযকালযয অটধকায যালখন। আটভ প্রথলভই প্রলফাধফাফুলক অনুলযাধ কযফ।
আয আজ একিাই কথা আভায ভলন লি, আভায মা াভাে রৃ-চায কথা ফরায, তায ভলধয এই কথািা টযচারক
টললফই আলগ ফলর সপটর, সম সকান ভয় াটরলয় মাফ ফলর, সিা লি সম, মাত্রাজগলত আয সফাধয় প্রফীণ
এফং অটবজ্ঞ রৃ-একজনলক মটদ ায়া সমত - বালরা ত। টনিয়ই াঁযা সচষ্টা কলযলছন, ভীকফাফু সতা সখাাঁজ
খফয যালখন এফং মাযা আলছন এয ভলধয এই ফ কটচকাাঁচা, আভায সথলক ফয়ল কটনষ্ঠ অটত এফং অটজলত ফা
উৎর v i i , যাভর সঘাল,v i i i

যাভর সন,i x তাাঁযা সইটদক সথলক মাত্রায় ফলয়ালজযষ্ঠ। আয

সজযাৎস্দালদফীx সক সতা সই কলফ ‗সানাই দীটঘ‘x i য আভর সথলক সদখটছ। প্রলফাধফাফু ছাো, টমটন টতযকালযয
মাত্রাজগলতয ম্পলকয অটবজ্ঞতা আলছ, মাাঁয কালজয াক্ষয আভযা ফাই সলয়টছ, তাাঁয কথালতা আলছই। আভায
ভলন টির সম সইযকভ মটদ আয কলয়কজনলক যাখা সমত ফা আনা সমত তালর বালরা সাত টনিয়ই।
ভীকফাফু প্রটতবাটদ সচষ্টা কলযলছন – এই কথা ফলর আটভ প্রথলভই প্রলফাধফাফুলক তাাঁয মাত্রা ম্পলকয আভালদয
ফাইলকই টকছু ফরুন এফং টতটনই সমাগযতভ ফযটি প্রথলভ এফং ফ কথা ফরায। তাযয মা রৃ-চায কথা আভায
ফরায সিা ফরফ। অটজলতফাফু আা কযটছ তায ভলধযই এল মালফন এফং ভীকফাফু এল মালফন। টতটন
অে লয়ন্ি অপ টবউ সথলক ুলযা ফযাাযিায একিা কটিলটিব টকচায টনিয়ই টদলত াযলফন। প্রলফাধফাফু প্রববাধবন্ধু অতধকারী
প্রথভ কথা র সম, প্রটতবাটদয লে মখন টযচয় য় আভায, তখন আটভ ফলরটছরাভ সম মাত্রা ইন্ডাটি।এখন
মাত্রা ইন্ডাটি টকনা – এই একিা প্রশ্ন সদখা টদলত ালয। আভযা সভািাভুটিবালফ জাটন সম, আিয অলনক ভয়
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ইন্ডাটিলত টযণত য় এফং তায সযজাল্ট সম ফভয় বালরা য় একথা ফরা মায় না। কালজই মাত্রায সক্ষলত্র
বালরাভ্িা এখন টফচায কযায ফযাায আলছ। তলফ আটভ সম কথািা সটদন ফলরটছরাভ, তায একটি

সছালিাখালিা ছটফ আটভ এখালন উটস্থত কযটছ। সিা লি সম, আভালদয এই টিভফলে সফানাপাইড প্রলপনার
মাত্রাাটিয কতগুলরা আলছ – সিা জানা দযকায। আভালদয করকাতা লয ফাাত্তযিা দর আলছ, সাদাযী
মাত্রায দর। সভটদনীুলয আলছ টফয়াটিিা মাত্রায দর, ফাাঁকুোলত লতলযািা, ফীযবূ লভ ঊটনিা, নদীয়ালত
ঊনটত্রিা, ুরুটরয়ালত ফাইিা, ফধযভালন ছাটিিা, জরাইগুটেলত ন‘িা, সকাচটফালয ছ‘িা, চটি যগণায়
সততাটিিা, ভুটযদাফালদ লনলযািা, াোলত দিা, রগরীলত ছ‘িা, লয়স্ট টদনাজুলয চাযিা, ভারদালত
চাযিা আয টটরগুটেলত আলছ একিা দর, তায ভালন দাটজযটরং টডটষ্ণলে। সিািার লি, করকাতায় ফাাত্তয এফং
ভপস্বর - ভস্ত টডটষ্ণে টভটরলয় রৃ‘ ঞ্চান্ন। এিা প্রলপনার মাত্রায দর। মাযা মাত্রায ফযফা কলয আভায চটি
াজায সরালকয ভুলখ অন্ন তু লর সদয়। চটি াজায টযফালযয ভুলখ। সিািার লি – আভায ভযান ায়ালযয
কথা ফরটছ, এই ইন্ডাটিয লে মুি কতগুলরা সরাক, সিা টকবালফ আলছ। আভযা সভািাভুটিবালফ জাটন,
আলগকায টদলন আভালদয লাি সথলক ত্তযজন সরাক রাগলতা, ফা সকান সকান ফে দলর একজন সরাক
রাগলতা, এিা আভায চাইলত তখনকায টচত্র সজযাৎস্দা বালরা ফরলত াযলফ। সকননা সজযাৎস্দা সতা একদভ াত
ফছয ফলয়ল, খুফ সছািলফরায় প্রথভ মাত্রায় –she is the first lady of our institute–কালজই  ফাচ্চাকার
সথলক সম অটবজ্ঞতািা ঞ্চয়কলযলছ, রক্ষ রক্ষ ভানুললয কালছ স াঁলছলছ,  আভায চাইলত ফযাাযিা আলযা বালরা
ফরলত াযলফ।তলফ আটভ সভািাভুটি একিা ছটফ টদটি। সিা লি টতন াতািা রে আলছ, লয়স্ট সফেলর,
তায ভলধয প্রলতযকিা দলর আটভ মটদ লািজন কলয সরাক ধটয, তালর আভায সরাকংখযা লি ১৯৬২০, এই
প্রলপনার রে-এয লে। যালন্ডর, য়াকযায, ইতযাটদ – এিা লি ৬৪১। াফটরটটি, ভাইক, টযক্সা,
সবটলকর লি ৩২৭। ফা, রাক লি সিািার ৯৮১। সে সভটকং ইন্ডাটি লি ৬৪৩। সিািার– ২৩০২৫জন
সরাক এয ংলগ কলয খায়। তায ভালন ২৪০০০।এটদক টদক টভটরলয় আটভ সভািাভুটি বালফ, অলনক ফাদ-াদ
টদলয় সমিা ধলযটছ সিা লি সিািার ২৪০০০ সরাক আভালদয এই ইন্ডাটিয ংলগ মুি এফং তায দ্বাযা
২৪০০০ টযফায প্রযাটেকযাটর প্রটতাটরত য়। আিা, এই সম টফযাি মাত্রায দর, এই মাত্রায দরলক চারায় সক?
এই একিা প্রশ্ন থালক সতা। আভালদয মাত্রায দরলক চারায় নালয়ক াটিয। নালয়ক ভালন মাযা এই মাত্রায দরলক
এল ফায়না কলয টফটবন্ন সকলে টনলয় মায় এফং এই সকলে এল মাত্রায দর কন্রালেয টবটত্তলত মায় – এত িাকায
চু টি ায নাইি অথফা ডফর সড, অথফা টতনটদন। এইবালফ আলগকায টদলন সমিা সাত, সম একিা দর টতনটদন
সথলক াাঁচটদন - আভালদয ফাটেলত সছািলফরায় খুফ মাত্রা সাত, আভযা সছািলফরা সথলক একদভ জন্ম সথলক মাত্রা
নািয সাধ ংস্থান |
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সদলখটছ। এিা লি মভভনটং সজরায িাঙাইর াফ-টডটবন। ভাইথান িাভ। আভালদয ফাটেলত মাত্রা ত। প্রায়
জন্ম সথলকই, প্রায় প্রথভ জ্ঞালনালন্মল লয় মাত্রা সদলখটছ। তাযয সথলক প্রায় আিালযা ফছয আভযা মাত্রা সদলখটছ
আভালদয িালভ, আভালদয ফাটেলতই। সুতযাং তখনকায নট্ট সকাম্পানী, আময অলযা, টনউ গলণ অলযা x i i ,
তখনকায টদলনয বান্ডাযী অলযা সম কর ফে ফে দর টছর – কলরই আভালদয ফাটেলত সগলছ এফং একিা
আিলমযয ফযাায, এ প্রলে আটভ একিা সরখা টরলখটছরাভ সিা লি ‗টনিঃব্দ টনফযান‘– সম টকছু ই সল মযন্ত
থালক না। আটভ এত সচষ্টা কযটছ, মাত্রা ইন্ডাটি য়ত থাকলফ না, আটভ থাকফ না এিা টিকই। আভযা
সছািলফরায় সদলখটছ সম মাত্রায দর মখন আলতা, একিা দর াতটদন অটবনয় কযলতা। নট্ট সাক ফা অে
সমলকান দর সাক, আভযা াযাযাত সজলগ আটছ, সন লকা আলছ। িাৎ যাটত্র টতনলিয ভয় খফয এর সন লকা
আলছ, সন লকা আলছ! িালভয ভস্ত সছলরলভলয় সদ ে। সই নদী। সকাথা সথলক সন লকা আলছ? সই
সন লকািা আলছ! মাত্রায সন লকা, টবের এল। টবলে সখালন এল াতটদন তাযা থাকলরা। াতটদন সথলক
ন‘টদন। সথলক, খায়া দায়া কলয সভরালভা কলয এভন একিা ম্পকয লয় সগর ভস্ত ভানুললয লে সম, মখন
এই দরিা চলর মালি, অটবনলয়য সলল, ভস্ত িাভ সবলঙ েলছ, কলরয সচালখ জর এফং মাত্রায়ারা মাযা
মালি তালদয সচালখ জর। এই সম আন্তটযক ম্পকযিা, সিা আজলক ইন্ডাটি ফায পলর এই টযলরনিা টকন্তু
নষ্ট লয় সগলছ। এখন ভস্ত ফযাাযিাই ফযফায ভাধযভ লয়লছ। আলগকায টদলন আভালদয ফাফা দাদা-যা
টফত্তারী সরাক টছলরন, তাযা য়া টদলয় মাত্রায দর আনলতন এফং আভালদয প্রজা-িজাযা রৄনলতা। টকন্তু সটদন
সতা আয সনই, এখন প্রজাযাই লি যাজা। সুতযাং তাযাই য়া টদলয় সদলখ।
মাই সাক, এই সম টফটবন্ন
জায়গায় প্রলতযকিা টডটিে সথলক টফটবন্ন নালয়ক আল, এই নালয়কযা কলরই ৎ নয়। এভন য়, সম ফর
িাকা – ইন্ডাটিয প্রচু য িাকা – এটদক-টদক সথলক নষ্ট য়। কন্রাে কলয কলয, তাযলযলত টনলয় টগলয় ুলযা
িাকা সদয় না, এজে আভালক একিা সপ্রাপ্রাইিায অযালাটলয়ন কযলত লয়লছ। সম আলস্ত আলস্ত যা মত
পাাঁকলপাকয ফায কযলছ, আভযা তত কটিন টি, আভযা মত কটিন টি যা তত পাাঁকলপাকয ফায কযলছ।
এইবালফ একিা ফযফা লরই তায একিা পাাঁলকয টদক থালক। সমভন আইন লর, আইলনয সথলক ফাাঁচফায একিা
যাস্তা য়। সতভটন এলক্ষলত্র তাই। এিা একিা টফজলন টভটডয়া ফায পলর, তালত এ লক িকাফায একিা সচষ্টা
ফভলয়ই চলর মালি। মাই সাক, আটভ সভািাভুটি একিা টযংখযান টদটি সম, সফানাপালয়ড নালয়ক, টফটবন্ন
টডটিলে সকাথায় কতজন আলছ। সভটদনীুলয আলছ ২১০, ফধযভালন আলছ ২২৯ সকাটরয়াযী টপল্ড রৄদ্ধু, চটি
যগণায় নথয এফং াউথ টভটরলয় আলছ ৩০১, ফাাঁকুোলত আলছ ৯৫, ফীযবূ লভ ৯৬, নদীয়ালত ১০৩, াোলত
১২১, ুরুটরয়ালত ৩২, রগরীলত ৯৩, ভুটযদাফালদ ৮৭, ভারদালত ৩২, জরাইগুটেলত ৭০, সকাচটফালয ৪৯,
দাটজযটরং-এ ১২, লয়স্ট টদনাজুলয ৩৬–সিািার ১৫৬৬জন সফানাপালয়ড নালয়ক। ভালন মাযা প্রতাযণা-িতাযণা
কভ কলযন। আাভিা আরাদা, এিা লি লয়স্ট সফেলরয ছটফ। আিা, আালভয - আায এফং সরায়ায আাভ,
কাছাে, নাগারযান্ড, টত্রুযা, ভটণুয – এই ভস্ত টভটরলয় আলছ ১২৮০জন নালয়ক। ভালন মাযা প্রথভলশ্রণীয
নালয়ক ফলর ভলন কটয আভযা, মালদযলক আভযা একিাকা ফায়না টনলয় সগলর ুলযা িাকািা াই। আদায
প্রটবলিল সকাথায় সকাথায় এই মাত্রায আয আভযা কলযটছ, এফং আভায ফযটিগত প্রয়াল ফর জায়গায় আটভ
মাত্রায আয কটযলয়টছ ফাংরালদলয ফাইলয –িু সব আয়ায ইন্ডাটি। সকননা, জায়গািা ক্রভ কলভ মালি,
দলরয ংখযা সফলে মালি –সুতযাং এলক মটদ ছটেলয় না সদয়া মায়, তালর এই ইন্ডাটি-িা ভাযা মালফ। সুতযাং
আভালক ফাংরায ফাইলয, সমভন ঊটেলযালত আটভ যয আি-দফায টগলয়, এ ফছয নতু ন নতু ন কতকগুলরা
আয কলযটছ। আটভ আফায এই দন্ডকাযলণযয টদলক মাটি কতকগুলরা নতু ন আয কযফ ফলর। আদায প্রটবলিয
ভলধয টফালয নালয়লকয ংখযা লি ১২৩, ঊটেলযালত ৪৮, ভধযপ্রলদল ৬৩, ইউটলত ৩১, যাজস্থালন ৫,
নািয সাধ ংস্থান |
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ভাযালষ্ণ ২৭। এই ২৯৭। আউিাইড ভালন আদায দযান আাভ ।ই াইডিা ফালদ এই টদলকয আযটক। একিা
কথা ফরটছ, লয়স্ট সফেলর সিািার দর লি – সিািার নালয়ক লি ১৫৬৬। এক াজায াাঁচলা সছলটট্ট।
প্রলতযকিা নালয়লকয এখালন গলে একিা অটবনয় ধযা মাক, টভটনভাভ াাঁচিা। ভালন াতটদন য়, দটদন য়,
ফালযা টদন য়, তালর টভটনভাভ সা মটদ াাঁচ টদলয় ১৫৬৬সক গুণ কটয, তালর ৭৮৩০ লি। ৭৮৩০ মটদ য়,
তালর সচাদ্দ াজায গে দযক ধলয, ভালন নট্ট সকাম্পানী ৮০সথলক রৄরু কলয আভায নতু ন মাত্রায দর ৫০০০
মযযন্ত টদলয় আটভ সিািার একিা ফায কলযটছ গে – লি ১৪০০০। তালর আভায সদখা মালি ১৪০০০ ইন্িু
৭৮৩০-িা সা, তায ভালন ১০ সকাটি ৯৬ রক্ষ ২০ াজায।এইিা লি দযক, লয়স্ট সফেলর । আিা, এইফায
টিটকলিয সযলি আটছ। আভায টিটকি আলগ আি আনা টছর, একিাকা টছর, রৃ‘িাকা টছর, এখন টভটনভাভ টিটকি
টতন িাকা, টতন িাকা সথলক দিাকা। আটভ টভটনভাভ টিটকি ধলযটছ- াাঁচিাকা গে। তালত দ সকাটি ৯৬ রক্ষ
২০ াজায ইন্িু ৫, তালর দাাঁোলি, একান্ন সকাটি একলটট্ট রক্ষ িাকা। এই িাকািা রৄধুভাত্র টিভফলেয মাত্রায
দযক আভালদয টদলয় থালকন।

এইফায আালভ মাটি। আালভ সিািার নালয়লকয ংখযা লি ১২৮০। মটদ

াাঁচিা কলয সা য়, আালভ একিু সফটটদন সা য়, ভালন একিা দর সগলর, াাঁচটদন াতটদন কলয যা যালখ।
তাযয ডফর সা আলছ, একিা দর সগর আয একিা দর আলছ। তফু টভটনভাভ ধলযটছ, খুফ কভ কলয। াাঁচিা সা
প্রটত আলয। তালর ১২৮০ ইন্িু ৫, ছ‘াজায চায‘ । খুফ কভ কলয দযক ধযটছ ৫০০০। ৬৪০০ ইন্িু ৫০০০,
তায ভালন লি ৩ সকাটি ২০ রক্ষ। আয টভটনভাভ টিটকি লি ৪িাকা কলয। এখালন আয কভ ধযটছ। তালর
টগলয় দাাঁোলি সম ১২ সকাটি ৮০ রক্ষ িাকা। আদায প্রটবলিল আট এফায। ২৯৭। গে সা লি চাযটদন।
১১৮৮। আয ধরুন টতনাজায দযক, কভলক্ষ। তালর লি ৩৫ রক্ষ ৬৪ আভায দযক, গে টিটকি টতনিাকা,
আয কভ কলয ধযটছ। তালর দাাঁোলি ১ সকাটি ৬ রক্ষ ৯২ াজায িাকা। সিািার দাাঁোলি আভায, আনালক
ফরটছ, লয়স্ট সফেলর লি ৫১ সকাটি ৬১ রক্ষ, আালভ ১২ সকাটি ৮০ রক্ষ,আদায প্রটবলিল লি ১ সকাটি
৬ রক্ষ ৯২ াজায, সিািার লি ৬৫ সকাটি ৪৭ রক্ষ ৯২ াজায– এই িাকায টিটকি টফটক্র য়, মাত্রায টিটকি
এফং এই ইন্ডাটিলক আভালদয সদলয ভানুল এত বালরাফাল সম তাাঁযা এই টিটকিিা সকলনন। অে সকান টল্প –
আভায ভলন য় –াযপটভযং আিয– এক টট্ টলনভা ফাদ টদলর, আভায ভলন য়না এত িাকা স-ইন কযলত
ৃ ীয়ত লি, আভালদয সিািার দযলকয একিা টলফ কযা
ালয বাযতফললয এভন সকান আিয ইন্ডাটি সনই। তত
মাক - সিািার দযক কত। লয়স্ট সফেলর ১০ সকাটি ৯৬ রক্ষ ২০ াজায, আালভ ৩ সকাটি ২০ রক্ষ আয
অোে প্রটবলি ১ সকাটি ৬ রক্ষ ৯২ াজায। তায ভালন, আভায লি, ১৫ সকাটি ২৩ রক্ষ ১২ াজায দযক
আভায মাত্রা প্রটতফছয সদলখন। সিািার নালয়লকয ংখযা লি লয়স্ট সফেলর ১ াজায ৫৬৬, আালভ ১ াজায
২৮০, আদায প্রটবলি ২৯৭। ৩১৪৩–সিািার নালয়ক ংখযা। করকাতা লয – এগুলরা খুফ একিা নীয
ফযাায লি -টকন্তু এিা একিা সযকলডযড থাকা দযকায। তায কাযণ লি সম, টপলেয সরালকযা আভালদয খুফ
সছাি সচালখ সদলখ ফা অোে ইন্ডাটিয সরালকযা সছাি সচালখ সদলখ। আভায একিা সছাট্ট স্মটতয
কথা ভলন
ৃ
আলছ। আভালদয নািলকয একজন টফখযাত সরাক, নািযটল্পী, টতটন একদা ভঞ্চ অটধকায কলয টছলরন। তাাঁলক
আটভ একটদন ফলরটছরাভ, তাাঁয ভলঞ্চয অফস্থা খুফ খাযা সগলর, তালক ফলরটছরাভ সম, ভঞ্চিা সতা চরলছ না, সতা
টদলয় টদলর আভায বালরা য়। আটভ ক‘টদন মাত্রা উৎফ কযাই। সতা উটন আভালক রৄলন ফরলরন, মাত্রা ! এিঃ!
ভাই আটন একিা টটক্ষত সরাক, একিা াটটতযক সরাক, মাত্রাপাত্রা কযালফন? এখালন সতা ভুটচ-ভুলদ্দাপযা
ঢু লক মালফ, তাযলয এই সস্টলজ সকান বদ্রলরাক ঢু কলফ? তা আটভ উিরাভ, উলি ফররাভ, ভাই, খুফ রৃিঃলখয
লে ফরলত লি সম, ঈশ্বয কায কালর টক টরলখলছন ফরা মায় না – এভন সতা লত ালয সম মাত্রায বাত
আনায সলি মালফ! এখন ফরাই ফাররয, টতটন টকন্তু মাত্রায বাত খান। আভায কামযযারলয়, ভালন আন্ফাজায
নািয সাধ ংস্থান |
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টত্রকা অটপল আভালক টনলয় টকন্তু মলথষ্ট িন্ি কযা সাত। উটন সিা জালনন টকছু টকছু । টলনভায সরালকযা,
টথলয়িালযযলরালকযা আভালক খুফ ঘ ৃণা কযত – মাত্রা-িাত্রায ফযাায সতা। অটত জঘে ভুটচভুলদ্দাপযালয ফযাায।
কুটর-িু টরলদয ফযাায। এই কথা ফরা সাত। মাই সাক, এিা একিা সজলদয কাযণ টছর আভায। তা ধরুন
তখন, আজলক আভায আন্ফাজায টত্রকা, রৄধুভাত্র মাত্রায টফজ্ঞান সথলক ১ সকাটি িাকা ায় ফছলয। সুতযাং,
আজলক আটভ সম সকান স্টাপলক ধলয ফরলত াটয সম, সতায সলি মাত্রায বাত আলছ। এই করকাতা য, মাত্রা
টনলয় মখন আটভ প্রথভ টরখলত রৄরু কটয, তখন অফয আভায সকাম্পানীয খুফ একিা অভত টছর। খুফ একিা
ইন্িালযস্ট টছর না। টকন্তু মখনই আটভ ফলরটছ সম, এিা একিা দারুণ টভটডয়া, এইিা মটদ একিা ফযফাটয়ক ভাধযভ
লয় দাাঁোয়, তালর এয সথলক প্রচু য িাকা ংফাদত্র ইনকাভ কযলত ালয। এিা আভায ভলন লি। আভালক
একফছলযয জে চাি সদয়া সাক। সই চািিা আভালক সদয়া লয়টছর। আটভ টরখলতই স অনুবফ কলযটছ
সম, রৄধুভাত্র টরলখ একিা টজটনলক ফে কযা মায় না। তায জে আভায একিা ংগিন চাই। টক? না,
সাবাফাজায যাজফাটে। সাবাফাজায যাজফাটেলত একা আটভ মাত্রা উৎফ কলযটছরাভ। আভায লে আভায
ফন্ধুযা অলনলকই টছলরন। তাযা অলনলক সঘন্নায় রজ্জায় উৎলফ মানটন। তাাঁযা নািলকয ফন্ধুযা। তাযা অলনলক
আফায আজলক মাত্রা কযলছন। ফরলরই লয ফা সয! লয টিটকি সকলি সদ সয! আটভ খুফই কৃতজ্ঞ উটন টিটকি
সকলি সদলখলছন, আভালক সকানটদন সছাি ভলন কলযনটন।
প্রতিভা অগ্রবাল
আিা, এই অযাটিচু ডিা টকন্তু সকন টছর, আনায টক ভলন য়? সকন এই টথলয়িালযয টপলেয সরালকযা মাত্রায়
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
জালনন সতা, একিা টজটন সম, আভালদয সদল মতই ফাভন্থী ায়া সাক, আভযা মতই ফটরনা সকন, িাভ
টদলয় য সঘযা, টকন্তু িাভলক সতা এখলনা আভযা এখলনা প্রাধাে টদলত টটখটন। একিা িালভয টল্প যলক
অটধকায কযলফ, এইলিই হ্য লি না। তাযয এয টছলন একিা টফার জনভথযন আলছ। সমিা ধরুন আজলক
মাযা মাত্রা কযলত এললছন,  সতা ফচাইলত বালরা জালনন, এই অটতফাফু এখালন আলছন, অটতফাফুয সতা
প্রায় াত-আি ফছয – সভায দযান সিন ইয়ায না? দফছলযয অটবজ্ঞতা, টতটন আলযা বালরা ফরলত াযলফন সম,
টতটন খান সথলক এল এখালন টক সদখলছন, সিা বালরা কলয ফরলত াযলফন। তাফাফু ফরুন, কটনষ্ক x i i i
আলছ, কটনষ্ক ফরলত াযলফ। লক – টকছু টদন ধলয মাত্রায দলর  আলছ।

আিা, মাই ক না সকন,

আলর আভায একিা টজটন ভলন লয়লছ সগাো সথলকই সম, ভস্ত টলল্পয সল কথািা টক? ভস্ত টলল্পয সল
কথা লি ভানুল। ভস্ত টল্প ভানুললয ভলধয সনলভ আায সচষ্টা কযলছ। আজলক টপেলক বাফলত লি সম –
আিা, দযায় মখন ছটফিা য়, তখন ফ ৃটষ্ট য়, সই ফ ৃটষ্টয আলভজিা টক দযলকয ভলধয সদয়া মায় ? অথফা টপলে
মটদ একিা পু র সপালি, সই গন্ধিা টক দযকলদয নালক সদয়া মায়? তায ভালন টপে ভানুললয ভলধয সনলভ
আলত চাইলছ। টকন্তু সম টল্পকরািা ভানুললয ভলধযই টছর, ভানুললয ভলধযই তায জন্ম, ভানুললয ফুলকয কালছ
রাটরত াটরত। আভযা তালক টচযকার ধলয অফজ্ঞা কলয এলটছ। এ িালভয সছলর, িালভয সছলর। সুতযাং, আভায
একিা প্রটতজ্ঞা টছর সম িালভয সছলরলক টদলয় আটভ য অটধকায কযফ। সইজে সাবাফাজায যাজফাটেলত
মাত্রা উৎফ একায প্রলচষ্টায়। আটভ এইখালন একিা ঘিনা ফটর সম, ফর সচষ্টা কলযটছ, মাত্রা উৎলফয মখন
াযটভন কযলত সগরাভ ‗ফেীয় নািয ংগিন‘ ফলর একিা অযগযানাইলজন কলযটছরাভ, ভুখযভন্ত্রী টছলরন তখন
প্রপু িচে সন, তায সপ্রটলডন্ি। ডািঃ যালয়য কালছ টগলয়টছরাভ, উটন ফরলরন আটভ অযগযানাইলজন লে মুি
থাটক না। মাত্রা উৎফ কযলফা, ডািঃ যালয়য কালছ সগরাভ, উটন ফরলরন, সদলখা, মাত্রা-পাত্রা আভায যালজয চরলফ
না।  ফ লয-িলয তু টভ এলনা না। সিি ফলর টদলরন - এলক্সম্পন লফ না। প্রপু িদালক ফররাভ, প্রপু িদা
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ফরলরন, সম তু টভ আভায় সপ্রটলডলন্িয সাষ্ট সথলক নাটভলয় দা। আটভ সফআইনী কাজ কযলত াটয না। অলনক
ঘুলয িু লয কালরেয-িালরেয কলয ফযত্র, অীনফাফু তখন যফীেবাযতী ভলঞ্চ। উটন অযাটপটরলয়নিাই টদলরন না
আভায অযগযানাইলজলনয। সুতযাং আভালক িাৎ একিা টচটি সরখা র সম, দাজায িাকা জভা না টদলর
আভযা টিটকি ছােটছ না। আটভ - তখন যালন্ডর লয় সগলছ – আটভ জগন্নাথ বট্টাচাময ফলর একটি সছলর, স এখন
আভালদয খালন কাজ কলয, তায ালত আভায স্ত্রীলক টচটি টরলখ টদরাভ সম, আভায সতা িাকা য়া সনই, টকন্তু
দাজায িাকা টদলত লফ, সতাভায গয়নায ফাক্সিা আভালক টদলয় যালখা এফং স অকলি টকন্তু সই গয়নায
ফাক্সিা জগন্নালথয কালছ, তখন আটভ জীফলন কখলনা গয়না-িয়না টফটক্র কটযটন, ফাাঁধা টদইটন জীফলন কখলনা।
আটভ জগন্নাথলক ফররাভ, জগন্নাথ, এই গয়নািা সকাথা ফাাঁধা-িাাঁধা টদলয় মটদ লয িাকা য়া য় ছাটেলয়
সদাফ, তু টভ আভালক দাজায িাকা এলন দা। কত গয়না আলছ, কত বটয, তা জাটন না। জগন্নাথ সই
গয়নািা টনলয়, জগন্নাথ আয একটি সছলর আলছ টদিীলত, দীক যায়, এযা টগলয় সই দাজায িাকা এলন টদর।
দাজায িাকা আটভ জভা টদলয় টদরাভ। জভা টদলয় তখন টদিীলত আভায এক ফন্ধু আলছ, তায থ্রু-সতআটভ
সনলরুয লে একিা অযালয়ন্িলভন্ি কযরাভ। উটন আভালক ৭ টভটনি ভয় টদলয়টছলরন। আটভ টদিীলত সগরাভ।
৭ টভটনলিয জায়গায় ১৭ টভটনি কথা র। আটভ তালক একিা কথাই ফররুভ সম, সদখুন, একিা সদলয ঐটতহ্য,
একিা সদলয বযতা - একিা সদলয বযতা কতদূয এলগায় সিা আভযা সকালেলক জানলত াটয, আভযা
সছনিা না তাকালর জানলত াটয না। কালজই একিা বযতালক ফাাঁটচলয় যাখলত লর তায অতীত এফং ফতযভান
আয বটফলযত – ফিাই ফাাঁটচলয় যাখলত য়। ফ সদল, সাটবলয়ত যাটয়া, টচন এফং ভস্ত প্রগটতীর সদল,
তাযা সপাক কারচাযলক ফভয় ফাাঁটচলয় যালখ। আভালদয এইলক্ষলত্র টকন্তু একিা সগারভার লি,লয়স্ট সফের
গবনযলভন্ি আভালদয াযটভান টদলি না। তা আভায যকালযয কালছ টক আটভ এিা প্রতযাা কযলত াটয সম
আভালক এলক্সম্পান সদয়া লফ? উটন ফরলরন, টনিয়ই। তাযলয াক্সাযলক ডাকলরন, ফরলরন সম, লক
একিা টচটি কলয দা। সই টচটি টনলয় আটভ চলর এরাভ এফং প্রপু ি সন ভায়লক এল সদখারাভ, তাযয লে
লে আভালদয এলক্সম্পান লয় সগর এফং মাত্রা আটভ কযলত রাগরাভ। মাই সাক, সই প্রথভ করকাতা লয
আভযা সদলখটছ সম, এক িাকায টিটকি নট্ট সকাম্পানীয ‗সরাায জার‘এয টদন চটি িাকায় টফটক্র লয়লছ। তখন
‗সানাই দীটঘ‘ লয়লছ, সজযাৎস্দা খালন অটবনয় কলযলছ। তখন ফর সরাক। বাফা মায়টন সম এইযকভ একিা
প্রচন্ড ফযাায লফ। টকন্তু মাত্রায দলরয সরাকলদয টনলয় আটভ মখন টভটিং কলযটছরাভ, যা ফরর, দাদা, লফ না।
তায কাযণ লি সম, করকাতায ফাজালয-িাজালয মাত্রা য়, বদ্রলরালক টিটকি সকলি সদখলফ? আটভ ফররাভ, সদখ,
ইষ্টলফের টর, মাযা ১৯৪৭-এয য সথলক করকাতা এফং যতরীলত এল ফললছ, তাযা সতা ফাজালয টগলয়
মাত্রা সদখলত ান না, মাত্রা সদখায একিা জায়গা চাই। একিা সপটষ্টবযার কযলর তাযা টিটকি সকলি আলফ।
সিা প্রভাটণত র, সাবাফাজায যাজফািীলত। তাযয আজলক ধরুন, সই ১৯৬১ ার সথলক এই সভািাভুটি
ফাই-সতই ফছলয আভযা করকাতা যলক একফালয ুলযা টিলয ভলধয টনলয় সপলরটছ। এখন টকন্তু মখন মাত্রা
য় টথলয়িালযয টিটকি টফটক্র য় না। আভায মাত্রা য়া ভালনই াউপু র। সড-িাইলভ মাত্রা য়া ভালনই াউ
পু র। একিায ভয় টথলয়িায সড-সত যয যয টতনটদন াউ পু র, টতনলি সা কলয সদলখটছ, টতনলিই
াউপু র। তায ভালন, ভানুল একিা টজটনল ফুলঝলছ সম, টলল্পয রৄটচতা, টলল্পয টফত্রতা এফং টলল্পয ভানফতা,
ভানফলপ্রটভকতা – এই ভস্ত টভলর ফযাাযিা মাত্রায ভলধয আলছ। মাত্রায আয একিা টজটন আলছ মাত্রা সকন
ভানুললয এত বালরা রালগ এখালন প্রশ্ন লত ালয। মাত্রা বালরা রালগ তায কাযণ লি সম  এইফায আভালদয
জীফলন চলর আট। আভালদয জীফন সথলক অলনকগুলরা টজটন াটযলয় মালি। টক াযালি? বালরাফাা, ভায়া,
ভভতা, ভটভযতা, ফন্ধুত্ব। ম্পকযিা ক্রভিঃ আরগা লয় মালি। আয টক মালি? আয মালি উলত্তজনািা।
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জীফলনয সকাথা উলত্তজনা সনই। সদখলফন রক্ষ রক্ষ সরাক টিটকি সকলি সখরায ভালিয টদলক সছালি – টক
কাযলণ? টকছু য়ায় উলত্তজনা মটদ সকনা মায়। তালর একিা ইন্ডাটিলত আভায টক যাখা দযকায? আভায
ইন্ডাটি, এই মাত্রা ইন্ডাটি টকন্তু ুলযাুটয ফরলছ সম, ভানুললক বালরাফালা। আভযা ফরটছ, বাইলয় বাইলয়
ম্পকয মতই আরাদা সাক, যলিয ম্পকয। সুতযাং একটদন টভরলফই। এই কতকগুলরা বযারুলক, ুলযান
বযারুলক, আভযা টকন্তু সযলখ টদটি।  ৃটথফী মতই ারলি মাক, ই বযারুগুলরালক আভযা টকন্তু সচঞ্জকযটছ না।
একিা সছাট্ট উদাযণ টদই এখন। নট্ট সকাম্পানীয গত ফছলযয আলগয ফছয ফই সার তালত একিা এক্সলটযলভন্ি
কযা লয়টছর, মবযফফাফুয ারা, তালত কযা লয়টছর সম, এযাকিয এফং এযাকলরযা ভালঝ ভালঝ এযাটেং এটযয়া
সথলক সফটযলয় আলফন। সফটযলয় এল ফরলফন সম, ―আটভ অভুক, এতক্ষণ অভুলকয অটবনয় কযটছরাভ। এই
প্রলেভিা এইখালন এল দাাঁটেলয়লছ, এইফায আনাযা ফরুন সকাথায় টক মালফা?‖ দযক ফরলফনা। কাযণ খালন
আট াজায দযক ফল আলছ। এফালয ঢু কলরা, তাযলয গল্পিা চরলরা আয টক। সতা এই কলয একজন অৎ
সছলর স একটি সভলয়লক টফলয় কযায জলে, তায স্বাভীলক - টফলয়য আলয তায স্বাভীলক াগর কলয সদলফ।
াগর প্রটতন্ন কযর, িাকা টদলয় তায আত্মীয়স্বজনলক ধযর এফং স এযাটেং এটযয়া সথলক সফটযলয় এল ফরর,
―সদখলরন সতা, আভায য়া আলছ, সুতযাং আটভ টক যকভ কলয টদরাভ, সরাকিালক াগর কলয টদরাভ,
সভলয়িালক এফায আটভ টফলয় কযফ। আনাযা অনুভটত করুন আটভ টফলয়য টাঁটেলত ফট।‖ ভাখনফাফু সদ লে ছু লি
এলরন। ফরলরন, ফযনা লয় সগলছ দাদা। টনলি না। আটভ য য টতনটদন দলর থাকরাভ, টনলি না।
সকাটরয়াযী টপলল্ড অটনর বান্ডাযীয নাভ রৄলনলছন। আভযা লক ফটর সকাটরয়াযী রডয। উটন টকন্তু খুফ সছািলফরা
সথলক ঐ াইলকর টযক্সা কলয নালয়লকয ফাটে টগলয় কন্রযাে কলয উটন লে ফযফা কলযন। টকন্তু আটভ টফশ্বা
কটয সম উটন অলনক কাজ কলযলছন। মাই সাক, তা অটনরফাফুয খালন মাত্রা উৎফ সার। সইখালন নট্ট
সকাম্পানীয ফই, আটভ সখালন ফল আটছ। সকাটরয়াযী টপলল্ডয মত big officers, proprietors, এইভস্ত
সরালকযা এললছন নট্ট সকাম্পানীয মাত্রা সদখলত। সতা মাত্রা মখন সল র, তখন তাাঁযা আভালক ফরলরন সম,
প্রলফাধফাফু, এিা টক সার? মাত্রায একিা educative value আলছ, একিা সরাক অোয় কলয চলর মালফ?
টকন্তু এই মাযা আভায দযক তাযা টকন্তু প্রলতযলকই ঐ চটযলত্রয প্রটত – তাযা প্রলতযলক অোয় কলয, অোয় কলয
মালি, টকন্তু তাযা টফলফলকয টদক সথলক চাইলছন সম আভায াটস্ত সাক। সনক্সি আলয সগরাভ সভটদনীুলয।
আটভ টগলয় ফররাভ সম, ―সফরা তু ই এফায এযাটেং এটযয়া সথলক সফটযলয় ফর সম, আভায স্বাভীলক সতা  াগর
প্রটতন্ন কযর, এফায আটভ, আনালদয কালছ অনুভটত টনলয় এফায াগর লয় মাটি – তু ই এফায টচৎকায কলয
া – ািঃ ািঃ ািঃ কলয া। তালর মটদ দযক সনয়।‖ টনর না। টতনলি আলয। তাযলয সল মযন্ত কযা সার
টক সম ঐ সরাকিা মখন ফরলছ সম, এযাটেং এটযয়ায় ঢু কলফ, তখন তায ফালক চাকয কলয সযলখলছ, স একিা মা
মা - ফন্দুক টযষ্কায কযটছর, আটভ ফররাভ ফন্দুকিা সযলখ দা।  সফটযলয় মালফ, ফা ফন্দুকিা সনলফ। এফায 
এযাটেং এটযয়ায় ফরলছ সম, ―তালর আনাযা অনুভটত করুন, আটভ টগলয় আলয ফট।‖এযাটেং এটযয়ায় ঢু কলছ,
ফা ফন্দুক টনলয় এর, ঢাাঁই কলয গুটর কযর। আট নিই াজায দযক ম ম কলয টচৎকায কলয উির। এই, এই
লি মাত্রা। তায ভালন একিা টজটন এ সথলক সফাঝা মালি সম, আভযা কতগুলরা ভূরযফান ংস্কায সথলক দূলয
লয সমলত াযটছনা। এিা বাযতফললযয ভাটি, বাযতফললযয ায়া, বাযতফললযয গাছারা, ভানুল ভস্ত টভটরলয় সম
ফযাাযিা, বাযলতয সম ভভযফাণী, সিাই এয ভলধয টনটত আলছ। অথযাৎ একজন সরাক া কলয কখলনা টযত্রাণ
সলত ালয না। এিাই লি আভালদয মাত্রায সল কথা। লে লে টযলরনগুলরা টকযকভ সদখুন, আজলকয
টযলরনিা আভায টনলজয উদাযণ টদলয় ফরটছ – আভায ফাফা সছািলফরায় আঙুর সকলি টগলয়টছর সতা আভযা
াতজন বাইলফালন টভলর টচৎকায কলযটছ, ফাফা ফুটঝ ভলয সগর। সতা আঙুর সকলি যি সফটযলয়টছর। আভযা ফাই
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টভলর কাাঁদলত সরলগটছ। আভায সছলর, রৃই সছলর, এক সভলয়, আভায মখন সিাক সার, তাযা সতা াাতালর
একটদন টগলয় – ফাফু, বালরা আলছা সতা? ফযা! ফলর চলর এর। তা আভায সফানযা ফাই ফরর, ফাফা অসুস্থ, মা।
ফরর, তা, টক অসুস্থ, অসুখ কলযলছ, াাতালর আলছ, বালরা ফযফস্থা আলছ, বালরা লয় মালফ। ভালন এই সম
ম্পকযিা, িানিা সদখুন, টক বালফই কলভ মালি। স্ত্রীয প্রটত স্বাভীয, স্বাভীয প্রটত স্ত্রীয, ন্তালনয প্রটত টতায,
টতায প্রটত ন্তালনয, ভাতায প্রটত ন্তালনয ইতযাটদ ইতযাটদ এই সম ফন্ধু-ফান্ধফ, অভুক-তভুক, আভযা ক্রভ
সভকানাইজড লয় মাটি। এই মাটন্ত্রক মুলগ রদলয়য সকালনা দাভ থাকলছ না। আটভ টকন্তু সই রদয় টনলয় কাযফায
কযটছ। রক্ষ রক্ষ সরাকলক ফরটছ রদলয়য কথা, অন্তলযয কথা। এয ভলধয এখলনা ধুকুক কযলছ। মন্ত্র তয, টকন্তু
আর তযিা লি এইখালন। এইখালন যভেহ্ম সমখালন ফা কলযন, টতটন এইখালন, এইখালন লি রদয়, এিা
মন্ত্র। সুতযাং ভানুল লি সল কথা, ভানুল লি প্রথভ কথা। এই মাত্রায উত্তযটি ভানুললয ভলধয, ভানুললয ভলধযই
স টছর। এখন, আনাযা ফরলত ালযন সম, এই ইন্ডাটিয টযণটতিা টক? এয বটফলযতিা টক? বটফলযৎ ফরা
খুফ ভুটকর। কাযণ,  ৃটথফীলত, আটভ আলগই একিা জায়গায় ফররাভ সম, টকছু থালক না। টকছু ই থালকনা। মটদ
থাকলতা, তালর ধরুন, সইকালর মখন আই ট টি এ লয়টছর, আই ট টি এলতাআজলক াযা বাযতফললয একিা
আরাদা সচাযা কলয টনলত াযলতা। টকন্তু টকছু সরাক, তালদয লে ভতদ্বদ্বততা র না, তাযা সফটযলয় সগলরন।
আই ট টি এয প্ল্যািপভযিালক ফযফায কযলরন, টনলজলদয খযাটত কুলোলরন, চলর সগলরন। এইবালফ ফর টল্পআল্ারন, ফর আল্ারন, যাজদ্বনটতক আল্ারন এইবালফ ফযথয লয়লছ। সুতযাং, একথা আটভ কখলনাই সজায
টদলয় ফরলত াটযনা সম মাত্রা রক্ষ রক্ষ ফছয ধলয টজতলফ। টকন্তু একিা টজটন আটভ জাটন, সম মাত্রা মটদ ঐ
ভানুললয টদলক তাটকলয় থালক ফভয়ই, তালর তায ভ ৃতু য সনই। অে ভস্ত টল্প ভলয মালফ, টকন্তু মাত্রা ফাাঁচলফ।
তায কাযণ, আভালদয সদল াধাযণত ফরা য় সম, িালভয সরালকযা কারচাযাটর োইন্ড। অটটক্ষত ফরা য়
তালদয। অথচ আটভ ধরুন, সভািাভুটিবালফ এক যাটত্র িালভ থাটক। িালভ সম রুটঙ সতারা সরাকিা ফল আলছ,
তায াল টগলয় ফট। স সরাকিা মখন ভালরাচনা কলয, সদটখ, একিা ফালযা ফছলযয সছলর আভায াল ফল
ভালরাচনা কযলছ। য টজবিা খুফ আেষ্ট, ফরলছ ---- তালর, আভায ভলন আলছ, ূমযফাফুলক একফায টজজ্ঞাা
কলযটছরাভ সম, ভাই, সরালক ফলর সম, মাত্রায় খুফ অটটক্ষত সরালকয টবে, ূমযফাফু ফরলরন, সডটপলননিা টদলয়
তু টভ ফযাখযািা করুন না অটটক্ষত ভালনিা টক? আটন টক ইউটনবাটযটিয টডটিয কথা ফরলছন, এডু লকনার
সকায়াটরটপলকালনয কথা ফরলছন? না টক আলিযয টদক সথলক আভযা কতিা উন্নত, টটক্ষত এইিা ফরলছন? আটভ
ফররাভ রৃলিাই ফরটছ। ফরলরা, তা মটদ ফলরন, সম টটক্ষত ফযটি, মাযা স্কুর-কলরলজ লে টটক্ষত, তালদয ংখযা
আভালদয মাত্রালত ফযাফযই সফী টছর, অোে ইন্ডাটিয চাইলত এফং আজ আলছ। আয মটদ ফলরন সম,
টল্পলফালধ, টল্পটক্ষায়, টল্পিলণ তালর আভযা ফচাইলত ফে। এত ফে অটবলনতা-অটবলনত্রী,
টল্পীলগাষ্ঠী অে সকাথা সনই। সতা এই সম সরাকগুলরা, আভযা ফটর অটটক্ষত, সম সরাকিা সদখুন স তায
ফংগতবালফ মাত্রা সদখলছ, মাত্রা সদলখ সদলখ চট্ কলয ফালযা ফছলযয সছলর ফণযারীলক সদলখ ফরর, আলয এ সতা
ফণযারী ফযানাটজয, য টজবিা একিু আেষ্ট ভলন য় – তালর টকবালফ ফযাাযিা এললছ? একিা ডায়রগ ফরলত
টগলয় একিু সথলভ সগলছ, লে লে একিা ফুলো সরাক ফরলছ ডায়রগিা আিলক সগর, ফাই ধরুণ। এখন
ফযাাযিা লি সম, সদখুন, অল্প ভানুল আয সফী ভানুল। সিা ফযাায আলছ। সম সফী ভানুললয ফযাাযিাই লি
খুফ স্থূর ফযাায। আভালদয মাত্রায অলনক সরাক। অলনক সরাক লি, তায ভালনই লি একিা টস্তভূখয। এই সম
টফার সরাক টভলর সম একিা সরাক, স একিু সভািালািা সফ। সমভন ধরুন, যাজনীটত-িীটত কলযন, যাজনীটতয
ফযফা কলযন, অলনক সরাক টনলয় ফযফা কলযন সতা, তাযা আলস্ত আলস্ত সভািা লত থালকন। ভন্ত্রী-িটন্ত্র লর সভািা
ন। টিক সতভনই, মাযা টল্প টনলয় জীফনমান কলযন তালদয সক্ষলত্র প্রায় এযকভই সদখা মায়। ঐ আলস্ত
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আলস্ত আলস্ত আলস্ত সভািা য়। সুতযাং, মাত্রায ফযাাযিা সার অলনকগুলরা সরাক টনলয় একিা সভািা য়ায
ফযাায। তা ভাথািা---টকন্তু ফুটদ্ধিা টকছু সভািা য়। টকন্তু মাযা আভায দযক, তাযা টদলনয য টদন ধলয বালরা
চাল কলয। তাযা জাানী প্রথায় চাল কযলত জালন। আধুটনক কারটিলবনিা তাযা জালন। তাযা পর টতনফায টক
কলয পরালত য় জালন। তাযা টস্কল্ড। একিা সরাক কাযখানায় কাজ কলয –টস্করড্ সরফায। স সরাকিা মাত্রা
সদলখ। মাত্রা ম্বলন্ধ স আটদ-অন্ত ফলর টদলত ালয। সকভন? তালক আভযা অটটক্ষত ফরটছ। আভযা ফরলত াটয
টক অস্বাক্ষয। টরখলত জালন না এই ফরলত াটয। টকন্তু অটটক্ষত কথািা ফরলত াটয না। এই সম ফররাভ িালভয
মাত্রালক অফলরা কযায সছলন এই ফযাাযিা কাজ কলযলছ। সম এিা একিা িাভীন টল্প, সুতযাং এয
করকাতায বযজগলত প্রলফলয অটধকায সনই। আটভ ছ‘খলন্ড একিা ফই টরখটছ। ‗টচৎুয চটযত্র‘। রৃ‘াজায
চটযত্র টনলয় সিািার ফইিা সরখা লি। তালত একিা জায়গায় ফরা আলছ, এযকভ টছর সম, ফে পণীফাফু ফরলছন
সম, িািানগলয মাত্রা লি, তখন আভযা খাটি ফল, ফাই টভলর, কতকগুলরা সছলরলভলয় াল ফল দাাঁটেলয়
সথলক, সতা ফরলর সদখ, সদখ, সদখ মাত্রায়ারাযা টকযকভ ভানুললয ভত খায়! It was the day! সকভন? সক
মায়? না আভযা মাত্রায়ারা। সবতয সথলক সক সমন ফরর,  আটভ সবলফটছরাভ ভানুল ফুটঝ। এযকভ টছর
একভয়। টছরনা তা নয়। ধরুন, আটদকালর, আভযা মটদ একদভ আলগ চলর মাই, খ্রীলষ্টয জলন্ময দাজায ফছয
আলগ, অথফা ুযালণয মুলগ মটদ চলর মাই তালর সদখফ সম একিা সশ্রণী টছর, মালদয কাজই টছর অটবনয়
কযা। তাযা সন লকালত ঘুলয সফোলতন। অপ্সযা ফরুন, গন্ধফয ফরুন- এই সম একিা সশ্রণী টছর, তাযা একজন ভুটনলক
সভাটত কলয টনলয় চলর সমলত ালযন, তালদয ফযফাই টছর এযাটেং কযা। আটভ একিা সছাি উদাযণ টদটি,
এখালন প্রশ্ন থাকলত ালয সম, অলনলক প্রশ্ন কযলত ালযন সম, মাত্রা এফং টথলয়িায – প্রথভ সক?
আভযা নািযাস্ত্র টনলয় লে একিা টজটন সজলনটছ সম, েহ্মালক ফরা র সম, আটন একিা নািক যচনা করুন
এফং আভযা সিা অটবনয় কটয। সতা েহ্মা নািক যচনা কযলরন। েহ্মা নািক যচনা কযায য ইেলক ডাকলরন।
ইেলক সডলক ফরলরন, তু টভ এিালক টডলযকন-টিলযকন টদলয় এিালক সপ্রাটডউ কলযা। ইে ফরলরন সম,
আভযা, সদফতাযা, ভালন আমযযা, এই প্রলে টকছু ই জাটন না। তখন েহ্মালক বযতভুটনলক ডাকলত সার। বযতভুটন
তুত্র টনলয় এলরন। ভালন, তখনকায মাত্রাদলর একলািা সরাক থাকলতা- আজ রালগ। বযতভুটন তাাঁয
িদায় টনলয় এল অটবনয়িা কযলরন। টকন্তু সই াাঁচিা অটবনয় তখন সবলঙ টগলয়টছর। সই অটবনয়িা
বাঙফায য েহ্মা টফশ্বকম্যযালক সডলক ফরলরন সম, একিা নািযগ ৃ যচনা সকায। সমখালন অনামযযা আয ফাধা টদলত
াযলফ না। অনামযলদয টক টডভান্ড টছর? না, আভালদয আিযপভযিা সতাভযা টনি সকন? ভালন বাযতীয়যা,
অটযটজনার বাযতীয়যা। এইফায ভঞ্চগ ৃ যচনা সার, তায ভলধয নািক অনুষ্ঠান লত রাগর। তায ভলধয ইে ধ্বজিজ অলনক ফযাায আলছ, স এক টফার ফযাায। এখালন আলরাচনায টফলয় নয়। এখন তালর সদখা মালি সম,
েহ্মা সম নািকটি যচনা কলযটছলরন, তায প্রথভ াাঁচটি অটবনয় সকাথায় লয়টছর ঐ ভঞ্চগ ৃটি ফায আলগ। তায
ভালন একিা গ ৃলয ফাইলয, ভুি অেলন। তায ভালন অটযটজনাটর মাত্রাই প্রথভ, প্রধান। মাত্রাই লি পাদায।
মাত্রাই লি ভাদায।মাত্রা সথলকই ভস্ত অটবনয় টল্প উদ্ভূত, এিা আভায টফশ্বা।

আিা, খুফ দীঘয ফিৃতা

লয় সগলছ। সফাধয় আটভ ংলক্ষল সফাঝালত সলযটছ খাটনকিা। এযলয মটদ কায সকালনা প্রশ্ন থালক লয
ফরলফা। আাতত আভায ভলন য় সম সজযাৎস্দা তায অটবজ্ঞতায কথা এফং মাত্রা সকাথায় টছর, টক বালফ এর –
এিা সজযাৎস্দা ফরুক। তাযলয আভযা অে জায়গায় মালফা।  সক আভালদয দযক, সকাটি সকাটি দযক মাত্রায
ম্মাজ্ঞী ফলর----
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স্যাৎস্না দত্ত
আটভ আজ সথলক সতটত্র ফছয আলগ মাত্রায় এলটছ। মখন মাত্রায় প্রথভ এরাভ, তখন এই দাদা ভালন প্রলফাধদা
সম কথা ফরলরন, আটভ এল অলনক কষ্ট সলয়টছ। অলনক কষ্ট কযলত লয়লছ আভালদয, আয সই ভয় মাযা
এললছন তাাঁলদয অলনকলকই কষ্ট কযলত লয়লছ। ফর জায়গায় সাঁলি সমলত লয়লছ আভালদয, সগারুয গাটেলত
সমলত লয়লছ, এখন অফয যকায িাভ-গলঞ্জয যাস্তা-িাস্তা কলয টদলয়লছন, সই টদক সথলক আভালদয খুফই
সুটফলধ লয়লছ মায়া আা কযায। আয অটবনয়িা আলগ সমভন বালরাফালতা িালভয সরাক ফা লযয সরাক,
এখলনা আলযা সফী বালরাফাল। আভায ভলন য় ফলচলয় প্রধান কাযণ লি সম, করকাতায় ফা সকালনা লয
এল তালদয, বালরা টলনভা ফরুন, বালরা টথলয়িায ফরুন, এগুলরা এল সদখলত য়। আয আভযা, মাত্রাদলর মাযা
অটবনয় কটয, তাযা টগলয়, তালদয ফাটেয াভলন টগলয় আভযা সদটখলয় আট। এ একিা ভস্ত ফে সুটফলধ। আলগয
সথলক সম অলনক বালরা লয়লছ সিা আনাযা প্রলতযলকই জালনন। প্রলতযলকই সদখলছন। এয সফী আটভ আয টক
ফরফ? মটদ আভালক প্রশ্ন কলযন তালর য়লতা আটভ উত্তয টদলত াটয টকছু । আভায় মটদ সকউ টকছু প্রশ্ন কলযন
সতা করুন।
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
আিা, আটভ প্রশ্ন কটয। তু টভ সতা মাত্রায় প্রথভ ভটরা অটবলনত্রী। তু টভ মখন প্রথভ এলর, তখন এই মাত্রায
অফস্থািা সকভন টছর?
স্যাৎস্না দত্ত
অফস্থািা ফরলত টক ফরলছন ফরুন?
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
তখনকায ক‘িা দর টছর, তখনকায এযাটেং-এয ধাযািা টক টছর, তখন এযাটেংিা টক টছর?
স্যাৎস্না দত্ত
এযাটেংিা তখন সুলয টছর। তায কাযণ তখন এই প্রথাই চলরটছর। এখন সিা টকছু টদন র ারলি সগলছ। আভযা
খুফ াধাযণবালফ ফাটেলত সমভন কথাফাত্তযা ফটর সই ধযলণয অটবনয় লি। তলফ তখন সতা আভালদয খাটর গরায়
অটবনয় কযলত সাত, তায পলর সুলয অটবনয়িা থাকলর আভালদয টদক সথলক অলনক সুটফলধ টছর। আয এখন
জনংখযা অলনক সফলে সগলছ, সশ্রাতা ফরুন, দযক ফরুন, প্রচু য সফলে সগলছ, কাযণ আভালদয সদল ভানুললয
ংখযা সতা অলনক সফলে সগলছ, সই টললফ আভালদয সশ্রাতায ংখযা সফলেলছ। এখন ভাইকিা আালত সই
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টদক সথলক আভালদয খুফ সুটফলধ লয়লছ। রৄধু ভাইক নয়, রাইি, তালত সুটফলধ লয়লছ। তখন আভযা সড-রাইলি
অটবনয় কযতাভ। সড-রাইি ফরুন, হ্যাজাক ফরুন, ধটযলয় টদত। তালত দযলকয খুফ একিা অসুটফলধ সাত না।
কাযণ এত দযক সতা তখন থাকত না। এখন সমভন এক-একিা যালন্ডলর ১৮ াজায, ২০ াজায, ৩০ াজায
সরাক সদখলত াই আভযা। তাযা য়লতা ফরদূয সথলক আভালদয নাক-সচাখগুলরা বার সদখলত ান না। টকন্তু
এখন আলরা আালত স্ধি ফরুন ইতযাটদ সম রাইলিয ফযফায লি আয টক, প্রলয়াজন ভলতা সগুলরা থাকালত
আভায ভলন য় সম, তালত তালদয সদখায লক্ষ খুফ সুটফলধ য়।
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
তখনকায নালয়কলদয, ভালন সমখালন ফা মাাঁলদয কালছ মাত্রা কযলত সমলত তখনকায টযলফ আয আজলকয
টযলফলয টডপালযিিা সকাথায়?
স্যাৎস্না দত্ত
তখনকায টযলফিা আরাদা। আভালদয সবতলয একিা – কাযণ একজায়গায় টগলয় সফ কলয়কটদন আভযা
থাকতাভ। সই িালভয লে ফা রৄধু নালয়কলদয কথাই ফরটছনা, সই িালভয লে – ধরুন একিা ফাটেলত
আভালদয থাকলত টদলয়লছ, তালদয লে এভনই একিা আত্মীয়তা গলে উিত সম, আভায কালছ এখন ফর টচটি
আলছ তালদয। ছটফ আলছ। আভায ছটফ তালদয কালছ আলছ। আায ভয় প্রচন্ড একিা কান্নাকাটি লে সমত। রৄধু
তাই নয়, এভন সদখা সগলছ সম, সই ফ টল্পীযা সম ফ দলর থাকলতা তালদয সনফায জে আফায সচষ্টা কযলতা
াভলনয ফছয, এযকভ ফযাায সদখা সগলছ। রৄধু তাই নয়, আটভ, আভায টনলজয টদক সথলক সমিা ফরটছ, সমিা
সজলনটছ সিা ফরটছ, ছু টি লয় সমত, ফাটেলত থাকতাভ, তখন য়লতা ফর িাভ সথলক আভালদয ফাটেলত আত।
িালভয ভস্ত টজটনত্র টনলয় আত। সমভন আনাজত্র ফরুন, ভুটে-িু টে ফরুন, ইতযাটদগুলরা টনলয় আত।
আভালদয লে সদখা কযলত আত, এল তাযা য়ত থাকলতা রৃ-এক টদন আভালদয ফাটেলত। এযকভ কলয
প্রচন্ড আত্মীয়তা গলে উিলতা। আয স আত্মীয়তা এখলনা আলছ। সমভন ধরুন টয়াযলার যাজফাটেয একিা
ফযাায, আটভ কলয়কটদন আলগ কাগলজ টদলয়টছরাভ সম আটভ মাত্রায় কলফ এলটছ, সকান আলয আটভ প্রথভ
নাটয়কায রাভ, সতা সইলি আটভ টরলখটছ ফলর তালদয সম টক আন্! তাযা করকাতায় এল আভায লে সদখা
কলয সগলছন ফা টয়াযলালরয কালছ আভযা টগলয়টছরাভ, স যাজফাটেয সরালকযা এল আভায লে সদখা
কলয সগলছ এফং ধেফাদ জাটনলয় সগলছ।
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
তু টভ সম প্রথভ নাটয়কা লয়টছলর স গল্পিা রৄটন --স্যাৎস্না দত্ত
আটভ নাটয়কা লয়টছ খুফ ভুটস্কলরয ভলধয। ভুটস্কলরয ভলধয ভালন, আটভ সছািলফরায় সতা এককালর সছলরয অটবনয়
সকাযতাভ, তাযলয আলস্ত আলস্ত ফেলফরায়, নাচ-িাচ সকাযতাভ, আটভ খুফ বালরা নাচলত াযতাভ। নাচ-গান
কযতাভ। তাযয তযম্বয অলযা আভায় মখন টনর, টনলয় আায য আভালক সগ যফাফু, ভাযা সগলছন টতটন,
স্বত্বাটধকাযী টছলরন তযম্বয অলযায, টতটন আভালক একিা ািয টদলয় ফরলরন সম, এিা ভুখস্থ কলয যাখটফ আয
সকারটপলল্ড তু ই নাচ-গান কযটফ। ভুখস্থ -িু খস্থ কযরাভ, টকন্তু তাযলয টমটন ভাটরক লয়টছলরন টতটন আভায াত
সথলক ািযিা সকলে টনলয়লছন। সিা আভায খুফ রৃিঃলখয কথা। সকলে টনলয়টছলরন, ফলরটছলরন,  সতা নাচ কলয 
টক ািয কযলফ? তখন আটভ সকাঁলদ সপলরটছরাভ। তাযলয টমটন নাটয়কায বূ টভকা কযলতন, খুফ বালরা অটবনয়
কযলতন, আয আটভ সম আজলক অটবনয় কটয সিা তাযই খাটনকিা ছায়া। টতটন ভলধয ভলধয ডু ফ ভাযলতন।
ন্রৃরার অটধকাযী - হ্যাাঁ, ুরুল। তখন, আটভ মখন এলটছ, তখন ফ ুরুলযাই – ভালন ভটরায বূ টভকাগুলরা
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ুরুলযাই কযলতন। টকন্তু সকন জাটননা নায অটবনয় আভায বীলণ বালরা রাগত। উটন মখন সস্টলজ অটবনয়
কযলতন, ভালন মাত্রায আলয অটবনয় কযলতন, আটভ টগলয় ফল ফল সদখতাভ। ন্যাণী। আভায খুফ বালরা
রাগত। আয এত একিা ঐশ্বটযক ক্ষভতা টছর সই বদ্রলরালকয, সম ফুলো – ফুলো, যাজা –যাজা, মুফযাজ –
মুফযাজ, যাণী – যাণী, মুফযাণী – মুফযাণী ফটকছু কযলত াযলতন। এভন একিা ক্ষভতা টছর। এগুলরা অফয
ফায ভলধয থালক না। এগুলরা ঐশ্বটযক ক্ষভতা। স মাই সাক, উটন ফাটে টগলয়টছলরন, উটন আয এলরন না। িাৎ
সানা সগর সম উটন – তখন আভালদয ফাংরালদ য়টন, াটকস্তান ফরতাভ আভযা, াটকস্তালন চলর সগলছন।
ফালগযালি নায ফাটে। সতা উটন এলরন না। টয়াযলার যাজফাটেলত, আভালদয যস্বতীূলজায ভয় ফায়না
টছর। ভালন আভালদয স লভাল একিা ছু টি টদত, কাযণ িালভয সরালকযাই সতা সফী দলর টছর, সই ধান-িান
কািায ফযাালয ফ লদয টনলজলদয টগলয় জটভ সদখালানা কযলত সাত, এ কাযলণ একিা ছু টি সদয়া সাত। তা
যস্বতীূলজায ভয় খালন আভালদয ফায়না টছর, িাৎ সানা সগর আটভ সছলরলদয লে ফ যস্বতীূলজা
কযফ ফলর আন্ কযটছ খুফ, ভাটি-িাটি কািায ফযাায-িযাায কযটছ, সতা িাৎ ভুখলু জ্জ ভাই ফলর এক
বদ্রলরাক টছলরন তযম্বলয, টফজয়কৃষ্ণ ভুখাটজয, উটন টছলরন দলরয খুফ রৄবানুধযায়ী। উটন আভালক ফরলরন, ফাফা,
খুফ টফলদ লেটছ। আটভ ফররাভ, টক দারৃ? না, ন্ সতা আলটন, তালর আজলক টক কলয মাত্রা লফ? উটন
নাটয়কায বূ টভকা কযলতন। সতা তখন নায কালছ সক ফলরলছ সম, মটদ উদ্ধায কযলত ালয সতা সজযাৎস্দা াযলফ।
কাযণ আটভ সদলখটছ, সগালন সগালন  ািয লে। আভায আফায তখন সছলরভানুলী টফলদয সতা, আভায় টক
ভানালফ টক ভানালফ না এিা টচন্তা কযতাভ না। সম বূ টভকািা বালরা রাগলতা আটভ ভুখস্থ কযতাভ। আয ফল ফল
সদলখ যাখতাভ সক টকযকভ কযলছ। এিা আভায একিু অলবয টছর। সতা স এক বদ্রলরাক সদলখটছলরন, টতটনই
ফলরটছলরন টফজয়ফাফুলক সম ই একভাত্র াযলত ালয। উটন সডলক মখন আভালক ফরলরন, খুফ আদয-িাদয
কলয ফরলরন – তখন আটভ সকাঁলদ সপলরটছরাভ। সকন আনাযা সতা আভায াত সথলক ািয সকলে টনলয়লছন! ফলর
স চায আনা য়া স আভায ালত টদর। ফুঝলরন, টদলয় ফরর সম, তু ই টভটষ্ট খাটফ আয ফাফু আজলকয ািযিা
তু ই কলয সদ। ফলর-িলর ফররাভ টিক আলছ। আটভ সতা আয যস্বতীূলজায কালছ থাকলত াযরাভ না। টগলয়
আফায ািযিা খুফ ভন টদলয় েলত রাগরাভ। লেিলে খুফ টিক-িাক লয় টনরাভ। এফালয টমটন দলরয প্রধান
টছলরন, গুরুদ সঘাল, টতটন খুফ সনালিা কযলতন। াযাটদন উটন টকন্তু সকান খফয টনলরন না সম সক কযলফ ফা
টক ফযাায। লন্ধলফরায় িীণরুলভ টগলয় ফরলরন সম, ফাফািাকুয, সপারীয বূ টভকা সক কযলফ? তা ফরলরন,
সজযাৎস্দা। না, উটন ফরলতন, সজযািনা। সজযািনা! স আফায সক ? সভলয়লছলর? তা ফরলরন, হ্যাাঁ, ই সম
ফািািা আলছ আভালদয। কই? সদটখ, সদটখ ---। আটভ সম একিা সভলয় দলর আটছ তায টলফ সনই। টলফ সনই
তালদয। তা স মাই সাক, সদখলরন – সিখলরন। এলকফালয ন্দা সমযকভ বালফ াজলতন, আটভ টিক সই
যকভ বালফ সলজটছ। সলজ-সিলজ টগলয় দাাঁোরাভ। তলফ ন্দা সতা খুফ রম্বা-িম্বা টছলরন, আটভ এখন খুফ
সফাঁলি, তখন সতা খুফ সফাঁলি আয সযাগা টছরাভ আটভ। সদলখ-সিলখ ফরলরন, তা, টিক আলছ। একিা ভন্ত্র উটন আভায়
টদলয়টছলরন - ফাফা, তু টভ গারাগার কয ভ্ কয মাই কয, সজালয ফরলফ। সজালয ফরলফ। টিক আলছ, সজালয ফরফ।
সই টদনই আটভ অটবনয় কলয এল যাজফাটেয সভলয়যা আভালক সভলডর টদলরন। সই টদনই। খুফ বালরা
লয়টছর অটবনয় ফরর ফাই। তাযলযয টদন আফায ইযকভ িযাকায র। আয উটন সম সম বূ টভকাগুলরা
কযলতন ঐগুলরা আটভ কযলত রাগরাভ। তাযলয উটন টপলয এলরন।টপলয এল সদলখ উটন ফরলরন সম, না, আটভ
আয য কাজগুলরা কযফ না। আটভ এফায ভাদায সযার কযফ। উটন ভালয়য বূ টভকায় চলর সগলরন। আটভ ঐ
িযাকায় নাটয়কা রাভ। তায লযয ফছয ূলজা সথলক ন্লগাার যায়লচ ধুযী –‗টছন্নটয‘ নািক সরখা লি।
তখন উটন আভায জে একিা বূ টভকা টরলখ টদলরন, কাাঁকনফাঈ। ঐখান সথলক টিক আটভ নাটয়কা রাভ আয টক।
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ফাাঁধা ফল্াফলস্তায়। তাযলয আলস্ত আলস্ত অলনক নািক কলযটছ, সানাই দীটঘ সার, তাযলয এই এখলনা অফটধ
চলরলছ।
সরািা
এই সম মাত্রায় ঢু লকলছন সতা, তখন সছলরযা কযলতা, তা আটন ঢু কলরন, তখন দযক কী যকভ টনলত রাগলরা?
স্যাৎস্না দত্ত
দযক খুফ টনলতা--সরািা
সছলরযা এতটদন কযটছলরা---প্রববাধবন্ধু অতধকারী
এক টভটনি, টডস্টাফয কযটছ। একিা অদ্ভূত ফযাায লি টক, মাত্রা সদখলত টগলয় মটদ সদখা মায় সম, ঞ্চা াজায
সরাক লয়লছ, কতকগুলরা আটিযস্ট আলছ মাযা আলয ঢু কলরই একিা গুঞ্জন উিলছ – এই এললছ ! সজযাৎস্দা লি
সই িযালরলন্িয একজন। সম কটতয় আটিযস্ট আলয ঢু কলর একিা গুঞ্জন লি – সজযাৎস্দা ঢু কলরই – সজযাৎস্দায
একিা গুণ লি সম আয ফুলঝ, একফায ঢু কর সতা, ঢু লক সিািার ফযাাযিা সদলখ টনর, টক এযাটেংিা এযা সনলফ,
সই এযাটেংিা সদখায়। একিু টডস্টযাফ কযরাভ।
স্যাৎস্না দত্ত
তখন টতযকালযযই এলকফালয সম আভালদয খুফ একিা - সকন জাটন না, তখন একিু টতযকালযযই অসুটফধা টছর
আভালদয লক্ষ। এখন সমভন একিা ‗আসুন আসুন‘ ফযাায আলছ, তখন আসুন আসুন ফযাাযিা না থাকলর,
তখন আন্তটযকতািা টছর খুফ। খুফ আন্তটযকতা টছর। তলফ বারভ্ টভটলয়ই সতা জগৎ - তখন সমভন টছর
এখন আলছ। সমিা দাদা ফরলরন, সম ‗আটভ সবলফটছরাভ ভানুল‘ মাত্রায়ারাযা ভানুল নয়। সমলতু মাত্রা কলয,
তাযা ভানুল নয়। সিা এখন আলছ। য়লতা আলছ এখলনা। তলফ আভযা সতা ভানুললয লে সভায সুলমাগ অতিা
এখন াই না। কাযণ কলয়ক ঘন্িায ম্পকয য়। সম জায়গায় আভযা সগরাভ, কলয়কঘন্িা। আভযা সা কলয
গােীলত উিরাভ, ভলন করুন, ডায়ভন্ড াযফায সথলক িািা মাটি, সইখালন টগলয় ছ‘িায় সা, এফালয য়লতা
আোইলি-টতনলিয ভয় নাভরাভ, সনলভ সকালনাযকলভ াত-ভুখ ধুলয় সকউ স্দান কলয, মাই সাক মায সমভন ইলি
সার সখর, সখলয় সভক-আ-এ ফল সগর। সা সল সার আফায গােীলত উিলরা। সখালন জনাধাযলণয লে
সভায সম আলগ সুলমাগিা আভযা সতাভ সিা আভযা এখন াই না। আটভ আগযতরায সা কলযটছ, সানাই
দীটঘ নািক সফায আভালদয চরলছ, তায ভলধয অে নািক টছর – ুষ্ঢচ্ন টছর, চাাঁদ সুরতানা টছর, অটিযীক্ষা
টছর। সফালয ১৯টদন আভযা সা কলযটছ এক যালন্ডলর, টগলয় আফায কলয়কিা জায়গায় সাকলয, আফায টপলয
এল টতনটদন সা কলযটছ। একই যকভ টফটক্র। সখালন টফযাি ভস্ত টঝর-টির আলছ। আভযা টনলজযা রৄলনটছ,
সজলরযা জার ছু াঁলে ‗সানাই‘ ফলর টচৎকায কলয ডু ফ ভাযলছ। টযক্সায নাভ সানাই, কালেয সদাকান সানাই,
াটে সফটযলয় সগর সানাই। এক-একিা টটেক আল এইযকভ। সতা সই সুলমাগিা এখন আভালদয অলনক কলভ
সগলছ। কলভ মায়ায তায কাযণিা র সম, এখন খযচািা সফলে সগলছ। তাযলয দলরয ংখযা সফলে সগলছ।
আয টফটবন্ন জায়গায় সরালক চায় সম, একই রেলয সকন সদখফ আভযা াাঁচিা রেলয াাঁচটদন সদখফ। এযকভ
ধরুন একিা ফযাায এললছ এখন। সই টললফই, সই আত্মীয়তািা গলে িায সুলমাগ এখন কলভ সগলছ। তলফ
মাত্রায সথলক অলনক কাজ কলযলছ। ফরজায়গায়। সমভন রদীফাটে, দাদা, আনায ভলন আলছ টকনা জাটননা,
আটভ মখন প্রথভ মাই, সখালন টছর, ভালন, টদলনয সফরালত বয় রাগত। সই সম স্কুর ফা াাতার, টছলি
সফোয টছর, ফাঘ আাঁচোত এল। সদয়ালর এল, ই টছলি সফোয সম সদয়ার টছর তালত ফাঘ আাঁচোত। আয
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ই খে সলত টদত ভাটিলত, ঐটদলক প্রটত ফছযই ফো ত। ভাটিলত া টদলর টবলজ জর উিলতা। তায উলয
খে টফটছলয় টদত, তায উলয দভযা টদত, তায উলয আভযা টফছানা কলয রৄতাভ। সতা সই মাত্রায িাকা সথলকই
াকা টফটল্ডং লয়লছ। াাতার লয়লছ। এগুলরা লয়লছ, ফরজায়গায় াাতার লয়লছ, স্কুর লয়লছ। ফর
বালরা বালরা কাজ লয়লছ। তলফ এগুলরা আভযা য়লতা ফভয় ফিা খফয যাখায সুলমাগ াইনা, সিা দাদা
সফী ফরলত াযলফন, কাযণ দাদায টডউটি লি এইগুলরায সখাাঁজ যাখা। আভযা সিু কু খফয যাখলত াটযনা।
টতয কথা! কাযণ দাদা অতযন্ত সফী বালরাফালন। তায কাযণিাই র, আভযা অটবনয় কযািালক বালরাফাট।
আয দাদা লি, অটবনয় কযালফা এইিালক বালরাফাল। অটবনয় কটযলয় আটভ টক সরাভ আটভ এলদয কাছ
সথলক। সইিা দাদা বালরাফাল। সই টললফয, সই মাত্রা কলয আভযা এই িাভিায কতিা বালরা কযলত
সলযটছ, কতিু কু ভ্ কযলত সলযটছ, সইলিয দাদা সখাাঁজ যালখন সফী। আয আভালদয স্বাথয লি আটভ বালরা
কযটছ টকনা এইিা সদখা। আটভ বালরা কযটছ টকনা, আভায সপ্রাডাকন বালরা লি টকনা, এইিা সদখা। এই
সদখায় একিু তপাৎ লয় মালি। দাদা চাইলছন ফাইলক একযকভ সদখলত, টকন্তু আভালদয একিু স্বাথযযতা এল
মালি। আটভ বালরা কযটছ টকনা, আভায রে বালরা কযলছ টকনা, দাদা সতা সই দৃটষ্টলত সদখলছ না। দাদা
সদখলছ ফাই বালরা কযলছ টকনা। সিািার মাত্রা সথলক টক লি দাদা এইিা সদখলছন, দাদা সফী বালরা ফরলত
াযলফন।
সরািা
আিা, আনাযা সম একজায়গা সথলক আয এক জায়গায় মান এফং খুফ কভ ভলয়য ভলধয এফং এই সম
নানাযকভ টযলফলয কথা ফরলরন, অসুস্থ লয় লেন সতা ভালঝ ভালঝ।
স্যাৎস্না দত্ত
হ্যাাঁ, অসুস্থ লয় টে।
সরািা
সকালনা একিা অটবজ্ঞতায কথা ফরুন, সমিালত আটন খুফ অসুস্থ লয় লেটছলরন এফং আনালক ছাো সা লফ
না সখালন টকবালফ নািক চরলরা--স্যাৎস্না দত্ত
এই কলয়ক টদন আলগ, এই কলয়ক ফছয আলগ—হ্যাাঁ, ‗নিী রক্ষীযা‘য ফছলয সতা রই। আয একিায কথা আটভ
ফরটছ। সফায আভায প্রথভ, সরা-সপ্রায ধযা ের সই ফালযই। িাৎ আটভ, সা কলয এল রৄলয় আটছ, যাটত্র
টতনলিয ভয় ভলন র সম আটভ সফাধয় লে মাটি খাি সথলক। এযকভ একিা ভলন লতই, টকছু লতই আয টিক
লত াযটছনা, িান্ডা লয় মালি, সবাযলফরায় ডািায-িািায ডাকা সার। চাাঁদাোয ঐ টদলক, না, না,
মনাটিলত সা টছর। তখন ভাটরক ফা টযচারক টমটন টছলরন, দীলনফাফু, ফটদযনাথফাফু, তাাঁযা ফরলরন, না, সা
ফন্ধ। টকন্তু তখন আভালদয স্টাপ চলর সগলছ এখান সথলক। ‗সভলঘ ঢাকা তাযা‘ নািক লফ। তখন আটভ ফররাভ,
একিু কথা ফরায ক্ষভতা লয়লছ, আভালক সমলতই লফ। তায কাযণ আভায সভলয়যা সতা চলর সগলছ খালন, ফাক্স
চলর সগলছ, একিা জায়গায় মটদ গণ্ডলগার য়, যয যয ফ সচনগুলরা গণ্ডলগার লয় মালফ একদভ।
সইলতু আভালক সমলতই লফ। আটভ একফায মালফা, মটদ অটবনয় কযলত না াটয, তফু সখালন কটভটিয
সরালকয াভলন ফা মাাঁযা টিটকি সকলি ঢু লকলছন তালদয াভলন টগলয় আটভ মটদ দাাঁোই, তালর য়লতা তাযা
আভালক ক্ষভা কলয সদলফন সম টিক আলছ আনালক অটবনয় কযলত লফ না লয একিা তাটযখ সদলখ সা কযা
মালফ। টকন্তু আটভ মখন টগলয় স াঁলছারাভ, স াঁলছালত সরি লয়টছর, টকছু সরাক চলর টগলয়টছর। তাযলয অফয
অটবনয় কযলত লয়লছ। অসুটফলধ য়। একফায গুরুদাফাফুx i v টক কযলরন, ডফর সা লি, একিা সা-সয়লত
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উটন গান-িান টছর, কযলরন-িযলরন, তাযলয আয একিা সা-সয়লত, একখানা গান সগলয় উটন ফরলরন, আটভ
আয কযলফানা, অে সরাক কলয টদক। ফযাস্, খাটনকিা চরায লযই গণ্ডলগার প্রচন্ড। আফায তালক সই উলি
সভক-আ-সিক-আ কলয আফায নাভলত সার। এগুলরা লি াফটরলকয বালরাফাা। এগুলরা সম টন্া কটয তা
নয়। প্রচু য যীয খাযা টনলয় আভালদয কাজ কযলত য়। উায় থালক না সকান।
সরািা
অে এযালে থালকন মাযা আনালদয সযারিা কযলত ালযন ----স্যাৎস্না দত্ত
হ্যাাঁ, টদলর সিা াফটরক ভানলফ না। আভযা সজযাৎস্দাটদয কাজ সদখলত এলটছ।
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
ফা ভাযা সগলছ, শ্মালন, ছ‘িায ভয় গাটে যনা লি, তখন টগলয় দাাঁটেলয় আলছ, তখন ভা, স টনলয় চলর
সগর। ফরর, টিক আলছ, সতাভযা সাো না। তু টভ চলরা না। স—খালন না সগলর এখন যালন্ডর ুেলফ,
যালন্ডর সাো ভালন সতা একিা াংঘাটতক— এলস্টিিালতা নষ্ট য়--স্যাৎস্না দত্ত
তলফ টল্পীলদয প্রচন্ড দাটয়ত্ব থালক তায কাযণ লি, একিা যালন্ডলর ভলন করুন, টতটয াজায – চটি
াজায সরাক আলছ। তায ভলধয ফর ভটরা আলছ, টরৄ আলছ, মটদ সকান একিা কাযলণ গণ্ডলগার য়, য়লতা
আভায ফাফা টক আভায ভা একা -তাযা ভাযা সগলছন, টকংফা তাযা অসুস্থ লয়লছন, একা একিা ভানুল, টকন্তু সই
যালন্ডলর মটদ সকালনা গণ্ডলগার য় তালর য়লতা টফ-াঁটচজন ভটরা, টফ-াঁটচ জন ুরুল ভাযা মালফন।
কালজ-কালজই সই টদলকয প্রাধােিা আভালদয একিু টদলতই য়। আভযা মখন সফটযলয় টে তখন আয
আভালদয আটভত্ব ফলর টকছু যাখা চলর না।
প্রতিভা অগ্রবাল
আিা, অটতফাফু, আটন সতা অলনকটদন ধলয আলছন, মাত্রায রাইলনলথলক সগলরন – আনায টক অটবজ্ঞতা, টক
ভলন কলযন, টক টডপালযিিা ভলন সার, টক রালগ ---অতসি বসু
সভািাভুটি মাত্রায ফযাায টনলয় আটভ আয টক ফরলফা, ফই সতা প্রায় প্রলফাধদা সজযাৎস্দাটদয কালছ রৄলনলছন, াঁযা
মতিা ফরায সমাগযতা যালখন, আভায সই সমাগযতািা সনই। কাযণ, টিক ঐ অলথয আটভ অতিা মাত্রায সরাক - এই
ক‘ফছলয টনিয়ই য়া মায় না।
স্যাৎস্না দত্ত
না, তফু মাত্রা ম্বলন্ধ অটতদা আটভ টকন্তু টকছু ফটরটন। আটভ টকন্তু স্বাথযলযয ভলতা আভায গল্প রৄটনলয়টছ।
আটন টকছু ফরুন, মতিু কু সজলনলছন।
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
আটন একিা জগৎ সথলক আয একিা জগলত ঢু লকলছন--প্রতিভা অগ্রবাল
সকন সগলরন, টগলয় টকযকভ রাগলরা, আলছন, খালন থাকলফন না আফায টথলয়িালয টপলয আফায ফানা আলছ,
রৃলিাই কযলছন না এখন রৄধু মাত্রায সরাকই লয় সগলছন – ফরুন।
অতসি বসু
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প্রথভ মাত্রা সদখায অটবজ্ঞতা ফরলত এলকফালয সই সছািলফরায়, আভযা থাকতাভ সম ফাটেলত সই াোলত
সতরাূজা ইতযাটদলত ফ মাত্রা-িাত্রা সাত, জানরা সথলক সদখতাভ। তখন ফাফা সফাঁলচ। আভযা সছািযা, নীলচ
মাত্রায আলয মাই, খুফ একিা ছ্ কযলতন না। টকন্তু সদখলত খুফ বালরা রালগ এফং ভস্ত ভধযটফত্ত ফাঙারী
ভানটকতায়, স করকাতা লযযই সাক টক িালভযই সাক – মাই সাক, সকাথায় সমন একিা, একিা যাংতায
ভুকুি ভাথায় একটচরলত এাঁলি, ালত একিা ািকাটি টনলয় – ালয-সয-সয-সয কলয তলযায়ার ফা তীযধনুক কলয
মাত্রা কযা, এ সফাধয় আভালদয ফ ঘলযই এিায চর আলছ।

কালজই, সই সক্ষলত্র মাত্রািা সকাথা আভালদয ভলনয ভলধয ফল আলছ – মাত্রা টালফ না থাকলর এফং তায
আকলযণিা একিা অেযকভ। ঐ সম জটয-যাংতা-যং এইভস্ত টভটরলয়। তাযলয সফ সভািাভুটি জ্ঞানগটভয লি,
ফয় লি, এইভয় মাত্রালত মুি রাভ। উৎরদা প্রথভ মাত্রা যাইলপর x v মখন কযলত সগলরন, যাইলপর,
জাটরয়ানয়ারা ফাগ, ভুদ্রান, টদিী চলরা – এই মযন্ত আটভ উৎরদায লে চীপ এযাটস্টান্ি টডলযোয
টললফ কাজ কলযটছ। এই মাত্রালক খুফ লচতনবালফ ফুটদ্ধ টনলয় ফযাখযা টফলফচনা কযায ভয়িা, সুলমাগিা সই
ভয় সথলক এললছ। ‘যাইলপর’ মাত্রালত কাজ কযলত টগলয় একজন অাভাে অটবলনতা, ভালন আভায অটবনয়
জীফলন ফা আভায জীফলন সদখা, রৄধু মাত্রা নয়, ভঞ্চ, চরটচ্চত্র ফ টভটরলয়, আভায কালছ একিা অদ্ভূত স্মটত
ৃ লয়
আলছ, স্বগযীয় ঞ্চু সন x v i ভায়। সজযাৎস্দাটদয গুরু একযকভ। ফাফা ফরলতন। লয মখন এগুলরা
অযানাটরট কলযটছ, ফুলঝটছ। আয একজন আভালক খুফ বালরাফালতন, সছাি পণীফাফু x v i i ভায়। াঁয কালছ
ুযলনা মাত্রায অলনক কথা রৄলনটছ। সই আলগয টদলন, নায আলগ আয টক, সই চাযটদলক করায সথাে,
ভাচায় ুাঁলত টদলয় তালত একিা সখার কলয টদলয়, তালত ঐ পু লয়র টদলয় আলরা জ্বরলছ, লন্ধলফরায় মাত্রা রৄরু
সার,যটদন ূময উলি সগলছ, তখলনা মাত্রা লি। এইিা টছর মাত্রা। ন‘ঘন্িা, দ ঘন্িা, এগালযা ঘন্িা– চলর
সগলছ। সই ফ মাত্রালত থাকলতা -নাটক চটি-ঞ্চা-লািিা গান থাকলতা এফং সই মাত্রা- সই পলভয জুটেযা
থাকলতা, উটকর-সভািালযয সালাক যা ফ থাকলতা। এ ভস্ত টছর। সভইনটর সিা গালনয য সফকলয।
মাত্রাগান, সই মাত্রাগানিাই টকন্তু রযাটডনাটর চলর এললছ, ফজায় যলয়লছ দীঘযকার ধলয। মাত্রা রৄনলতই সরালক
সগলছ। মাত্রাগান। আভযা এখলনা ফটর, টক সজযাৎস্দাটদ, আজলক গান সনই? ভালন আজ আনায সা সনই? এিা
টকন্তু চলর আলছ। তাযলয, মখন মাত্রা কযলত আটছ, করকাতায হ্যাভলরি ১৯৭৩-এ লয়লছ, সফ সার।
তাযলয এভালজযটি-সিভালজযটি র। তাযলয আয টকছু ই নািক কযলত াটয না। আলর ফয় সতা সফলে
মালি। টথলয়িায কলয, রে টথলয়িায ভুবলভন্ি অলনকটদন কযা সার, বীলণবালফ জটেলয় অলনক টকছু সছলে,
চাকটযফাকটয সছলে কযা সার। টকন্তু ভুবলভন্িিা লনটর ফটর, তাা ছাো খুফ একিা সফী টকছু টদলত ালযটন।
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মটদ সিা আভালক অলনক অে সখাযাক টদলয়লছ। আভালক ভানুল কযা - আভায ভধযটফত্ত টটক্ষত অং।
টথলয়িালয অলনক সরালকযা আভালদয ফলরন, অটটক্ষত এফং টথলয়িালয ফযথয। তাই মাত্রা কযলত সগলছন। সতা সিা
কাযণ নয়। টথলয়িালয অলনলকয সচলয় খুফ একিা ফযথয ইটন। আয টক্ষায কথািা –অযাকালডটভক
সকায়াটরটপলকন আভায অত সনই। তলফ এক ধযলণয – টথলয়িালযয জে, অটবনলয়য জে, নািলকয জে,
সরখাো ফা চচযায টদক সথলক এফং অেযকভ সরটনং-এয টদক সথলক, সমযকভ সরটনং-এ আভযা ভানুল লয়টছ,
তাদা খাটনকিা জালনন, এখনকায অলনক টথলয়িায য়াকযালযযই সগুলরা সনই ফলরই আভায ফদ্ধভূর ধাযণা।
স্যাৎস্না দত্ত
আটভ একিা প্রশ্ন কযটছ আনালক। মাযা আনালক ফলরলছন সম টথলয়িালয ফযথয লয়লছ ফলরই মাত্রায় এললছ ফা
সগলছ, তালর আটভ টক ফরলফা সম ভলে গুপ্ত x v i i i ফযথয লয়টছলরন ফলর এলটছলরন?
অতসি বসু
না, ই টথলয়িালযয কথািা এখালন আলছ না।
স্যাৎস্না দত্ত
ফা অটজলতফাফু? তাই টক? অটজলতফাফু সতা রে টথলয়িায সথলক এললছনঅতসি বসু
না, অটজলত তায লয এললছন। এফ কথাগুলরায লয।
স্যাৎস্না দত্ত
এই কথাগুলরা, এইগুলরা ফরা ভালন টক, ভানুললয ভলন আঘাত সদয়া ছাো আয টকছু ই নয়। এলত টকন্তু আভালদয
লক্ষই সুটফলধ লি অটতদা। আটন রৃিঃখ ালফন না। কাযণ সুটফলধ লি এই জলেই, টতটন সম আনালক
আঘাতিা কযলরন, তায টযফলতয আটন টকন্তু আলযা লচতন লয় মালিন সম আটভ বালরা কযলত াটয টকনা
সদখালফা।
অতসি বসু
না, আভায প্রশ্নিা সখালন না। এিায ফিফয উলদ্দয এই সম, এখলনা টকন্তু মাত্রা ফযাযিালক তাযা খুফ ীনালথয
সদলখ। মাত্রা কযলত সগলছ!!
স্যাৎস্না দত্ত
আটভ সই জলেই কথািা ফররাভ।
অতসি বসু
টকন্তু আটভ মটদ একিা সপাথয-সযলিড, সযি-সর, য়াথযলর টট্ ফালয়ালস্কা কযলত রৃফায সফালম্বলত টগলয়
াকলপু টর কযতাভ, তখন টকন্তু তাযা ভান দলয আভায় ভাথায় তু লর নাচলতন এফং এখালন তখন আভায নাভ
ছালরই াউপু র লফ। তাযাই তখন আভায কালছ ছু লি আলতন তাাঁলদয নানা প্রলয়াজলন। এখলনা অফয
আলন। লনটর আলন না, অেবালফ আলন, নানা দযকালয। কালজই আটভ মটদ সপাথয -সিলডয
ান্িাযয়াটরভাকযা টলনভা কটয, তালত টকন্তু আটভ জালতয সরাক আটছ। টকন্তু আটভ মটদ মাত্রা কযলত মাই তখন
টকন্তু আটভ পাৎযা সরাক লয় সগরাভ, এইিাই লি ভানটকতা।
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শমীক বব্যাাধযায়
এয লে আয একিা ফযাায আলছ, মটদ রক্ষয কলয থালকা, সম, সম সরালকযা এগুলরা ফলর এযা সুলমাগ সলর
আফায রৃ‘ফছয-টতন ফছয লয এযা টকন্তু মাত্রালত আল।
অতসি বসু
হ্যাাঁ, মাত্রালত আল এফং আায জে সঘাযালপযা সমখালন কযফায সখালন কলয।
শমীক বব্যাাধযায়
সফটকযাটর সফাধয় ফযাাযিা সমখালন থালক – ঈলযা ফা টংািা তালদয আলছ, সম রে টথলয়িালয আভালদয দযক
ফােলছনা। তালদয একিা টংল থালক মখন মাত্রালত স াঁলছ মায় সকউ, তায ভালন এতফে একিা দযকভাজ স
ইটভটডলয়িটর ায়।লখালন সমলত টকন্তু আভালদয রে টথলয়িালযয অেলদয একিু বয় কলয সমখালন সজযাৎস্দা
দত্ত এত ফছয ধলয প্রায় ম্মাজ্ঞীয ভত ান কযলত ালযন, এতফে অটডলয়িলক, সখালন টগলয় দাাঁোলত রে
টথলয়িালযয একজন অটবলনতায বয় কলয। এই বয়িা সথলকই টকন্তু এই আক্রভণিা আল।
অতসি বসু
সজযাৎস্দা দত্ত, She is still ruling। এলদলয টথলয়িায এযকভ একজন অটবলনত্রী, এতটদলন কভযক্ষভ
অটবলনত্রী উায সদফায ক্ষভতা যালখটন। সম কাযলণ একিা ীন - এই সফাধিা, এইিায সথলকই য়লতা আল।
টকন্তু অফয টনিয়ই আটভ ফরটছনা, মাত্রা ভালনই ফটকছু তায বালরা। কাযণ, এই কারচাযিা, এই টভটডয়াভিাই
মতটয লয়লছ টপউডার টলস্টলভয সকালর ফল। এখন এই জগলত এল, আজ ৮০-য দলক এল এখলনা সই
টজটনিা থাকলরই সম সিা চরলফ এিা ফলর আটভ ভলন কটয না এফং সিা য়া ভালন ভলয মায়া। কালজই তায
ভলধয সই টপউডার সযটভটনলি যলয় সগলছ। তায চারচরলন মাত্রায, তায ফযফাটযক টদক সথলক, টকছু নালভয
সক্ষলত্র। সমভন মাত্রায় সম ফাক্সত্তয-িত্তয, কটস্টউভ ইতযাটদ মায় তাযা টকন্তু ফলর না সম আভালদয এই টজটন,
এিালক ফলর ‗এলষ্টি‘। এযকভ সছািখালিা অলনক টকছু ফযাালযই সিা আলছ। সিা টড রুলিড। দীঘয কলয়ক
দক, প্রায় কলয়ক তক ফরা মায়, সম টলস্টভিা একিু একিু কলয মতটয লয়লছ, সিালক ফাইলয সথলক আভযা
এল দোভ কলয সবলঙ টদলয় টর-এয জে বয়ঙ্কয একিা টকছু সপ্রালিটব কলয টদলত াযফ এিা মটদ আা
কযা মায়, এিা খুফ অোয় লফ এফং মাত্রায়ারালক তাযা ীন ফরলছন সকন, এই ীনভেতািা সকাথা সথলক,
মাত্রালক ীনভে বাফাফায রুি-িা সকাথায়। মাত্রা সদখলতন- অটযটজোটর মাত্রায দযক টছলরন কাযা? ভুটচ-াটেসডাভ এযাই মাত্রালক একভয় ফাাঁটচলয় সযলখলছন – োতয ভানুললযা। গাাঁলয়য জটভদাযফাফু তাাঁয নািভট্লয সডলক
ািালরন, সখালন য়লতা তালদয, তাযা য়লতা সই নািভট্লযয ফাইলয সথলক দাাঁটেলয় দাাঁটেলয় উাঁটক সভলয
সদলখ। তালদয জায়গায় এল তালদয সতরাুলজায় টক ভনাুলজায় য়লতা গান কযলত সগলছ মাত্রাদর। কালজই
এইিাই টছর সই দযকিা।
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
টকন্তু ভধযটফত্ত সরালকযা, জটভদালয সতা সদখলতা?
স্যাৎস্না দত্ত
নািয সাধ ংস্থান |
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সই কথািাই ফরটছ। তখনকায টদলন, অফয সানা কথা, সম ফর টন্ডত ফযটিযা টকন্তু মাত্রা সদখলতন-রৄনলতন।
তাই টনলয় ভালরাচনা কযলতন। রৄধু তাই নয়, ফে ফে উাটধ টদলয়লছন, সমভন –লতযন সঘাল সক, পণীবূ লণ
টফদযাটফলনাদলক, সম টফদযাটফলনাদ উাটধ টদলরন – এগুলরা সতা টন্ডতযাই টদলয়লছন। তখন টন্ডত ফযটিযা
সদখলতন।
অতসি বসু
হ্যাাঁ, ভটতরার যায়, অলঘাযনাথ ফাফু এলদয ভত টন্ডত ভানুল সতা ফর জায়গালতই সনই মালদয টনলয় মাত্রা মতটয
লয়লছ এফং এই সম ীন কযায ফযাযিা সভনটর করকাতা য সকে সথলকই লয়লছ। কাযণ করকাতা লয
মাত্রা ফায জায়গািা তখন টছর ফাজায। টকন্তু টতয কথা ফরলত টক টরলতা এইিাই। আভযা মটদ টতয সম
টথলয়িায ভুবলভন্ি কলযটছ, টর-এয জলেই কলযটছ। কলযটছ ফলর গফয কযটছ।ধরুন সই ‗নফান্ন‘য ভয় সথলক
এ মযন্ত অলনক কাজ লয়লছ, অলনকযকভ কাজ লয়লছ। বু র ভ্রাটন্ত-বালরা খাযা ফ টভটরলয় কাজিা টকন্তু
প্রচন্ডবালফ লয়লছ। টকন্তু এখালন এল আজ টতয কলয, আটভ টনলজয ভত ফরটছ, ভলন লি সকাথা আভযা
একিা, সম টলরয কথা ফটর তায নােীয সমাগিা াইটন। তাই মটদ সাত, আজলক রে টথলয়িাযলক ভায সখলয়
একিা সকািাটয দযলকয ভলধয ফল থাকলত সাত না।আজ রে টথলয়িায টনলজযাই একিা সযাটযং টফজলন
ভালকযি মতটয কযলত াযলতন। এই সস্টর, সর কভাটযয়ার টথলয়িালযয রযাটডনআলছ, তায এলগিলি দাাঁটেলয়
রেলত াযলতন, রুখলত াযলতন। টকন্তু সই টরলক তাযা কখলনা লে ানটন। তাযা সমিা সলয়লছন
আযফান, াফাফয এফং ইন্ডাটিয়ার এটযয়ায ফরলফা, একিা সভািাভুটি মতটয সচাখ দযকলক। সমভন অলনলকই গফয
কলয ফলরন এই সতা রৃগযাুলয সগরাভ, আভায নািকিা সপররাভ – ম ম কলয দযলকয টক টয-এযাকন।টর,
য়াটকযং ক্লাএিা টনলয় টনলয়লছ। না, রৃগযাুলযয সই য়াটকযং ক্লািা করকাতাযই য়াটকযং ক্লা। সম য়াটকযং
ক্লা ফলর তাযা টনলজলদয ঝান্ডা োলিন, সিা টকন্তু সই য়াটকযং ক্লাল তাযা স াঁছলত ালযন টন। তালর
ফছলযয য ফছয তালদয টি সপ্রাডাকান ভালকযলি দাাঁটেলয় থাকলতা। দাাঁটেলয় সনই, টকন্তু মাত্রা তায ভস্ত ভ্রাটন্ত,
ভস্ত বু র এফং অলনক ফজ্জাটত টনলয় এিা টকন্তু টড রুলিড লয় আলছ টলর। প্রলফাধদা সম ভস্ত তথয
টদলরন, তায ভলধয কলয়কিা তথয য়লতা আটভ একিু টডপায কটয। অলথযয টদক সথলক না, উটন নাম্বায অপ টর
সমিা ফরলরন, উটন সমিা দ সকাটি ফরলছন – িা আটভ এযাবালযজ একিা আয াাঁচিা গান লি, সিা মটদ
কটয, সই দযকিাই টযটলিড লি। িা কলভ আল। টকন্তু তায ইনলিকিা টকন্তু কভলছ না। ইনলিকিা ঐ
টললফ কালযে আলছ। তালর মাত্রা এিা কযলত ক্ষভ সার টক কলয? তা আটভ মাত্রা কযলত এরাভ, প্রথভত

first and foremost আভায সলিয জে। আভায টথলয়িায আভায় খায়ায় টন। মতটদন সলযটছ না সখলয়
রলেটছ। তাযয একিা ভয় াটযটন। মাত্রা আভায় সলিয বাত সদলফ এই গযাযাটন্ি টদলয়লছ এফং আটভ মাত্রালত
এলটছ। মাত্রালত মখন এলটছ, তখন আটভ consciously টথলয়িায য়াকযায টললফই মাত্রায় এলটছ। আটভ
এখন টথলয়িায য়াকযায টললফই মাত্রায় আটছ এফং মাত্রালক আটভ বালরাফাট। মাত্রালক আটভ সদটখ, মাত্রালক
সফাঝফায সচষ্টা কটয আভায টথলয়িালযয দৃটষ্ট টদলয়। মাত্রালত আটভ মখন নািক টরটখ, তালত ঐ টথলয়িায আয
রযাটডনার মাত্রািালক আটভ সফাঝফায সচষ্টা কটয। আটভ ভটতরার যায়, অলঘাযনাথ কাফযাস্ত্রী - এলদয ফর ুযলনা
মাত্রায ফই আটভ লেটছ। আভায কালছ স্টক আলছ। তালদয লে আভায টথলয়িাযিালক সকাথায় সভরালত াটয
এই সচষ্টািা আটভ একযকভ বালফ কটয।
প্রতিভা অগ্রবাল
রৃ‘সিালত টক সফটক টডপালযি আটন সলরন মাত্রা আয টথলয়িালযয ভলধয, সিা টনলয় টকছু ফরুন।
অতসি বসু
নািয সাধ ংস্থান |
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আটভ সচষ্টা কটয টক কলয ই রৃ‘সিালক সেন্ড কযা মায়। য়লতা এইিা, এই টভটডয়াভিা টনলয়ই আটভ আভায
সরালকয কালছ স াঁলছ মাফ। টকন্তু মখন টথলয়িালযয জে আফায টরখলত ফট, তখন ঐ আভায করকাতায টটক্ষত
ভধযটফত্ত দযক এফং অলনকযকভ আভালদয টটক্ষত িযাফু আযটক ভাথায় কাজ কলয।মায পলর ইলি থাকলর
ভাথা সথলক টছিলক সফটযলয় মায়, না ফাফা, তালর আভায দযলকয কালছ আভায ইলভজিা থাকলফ না। এই ইলভজ
সপ্রালজকন কযলতই ফড্ড ফযস্ত থাটক। সতা টতযকালযয সই বালফ সবলঙ টথলয়িাযিা কযলত াটয না। সইলি
মটদ কযলত াটয, মখন ালফা সই সজাযিা, সিা টকন্তু খুফ বালরা টথলয়িায লফ ফলরই আভায টফশ্বা এফং এখন
মাত্রা সমটদলক মালি ধরুন, মাত্রায় সই গান, অত গান আয মাত্রায় থাকলছ না। তাযলয ধরুন নািলকয ফাাঁ ধুটন
এখন অলনক ারলি মালি। সপ্রাডাকালনয ভাউটন্িং -এই সমভন তাদা মাত্রালত রাইি কযলত এললছন,
কটনষ্কদা রাইি কযলছন, এফং রাইি কযায ফযাাযিা একিু একিু সথলক অলনকটদন ধলয এক্সলটযলভলন্িড লি।
আটভ একিা মাত্রা কযরাভ, স এক অদ্ভূত সডয়াটযং াগরা ভাটরক আলছ, চ্ন টভত্র। স ফরর, ―আভায
াযাজীফলনয স্বপ্ন দাদা, আভালক Helen of Troy –িা মাত্রায আলয কলয টদলত লফ।‖ আভায কালছ এিা খুফ
এক্সাইটিং সপ্রালাটজান ভলন র। কাযণ স রৃাঁলদ টফজলনভযান। স এিায ফযফাটয়ক টদকিা সবলফলছ এফং
মাত্রা সমলতু ফযফািা িালভই সফী কলয তালর এযকভ একিা ভাকাফয, ইউলযাীয় ভাকাফযলক মাত্রায
ভালকযলি িালভয সরাক সদখলফ। এিা আভায কালছ খুফ একাইটিং  খুফ চযালরটঞ্জং ভলন লয়টছর। তা, Helen

of Troy মাত্রা টরখরাভ। ঐ সম একিা Epic grandeur, লয়স্টাণয এটক– আটভ আফায ইংলযজী
ফালয়ালস্কা, তাযলয ফে ফে সভািা সভািা ফই লে লে অলনক যকভ ফ বাফটছ – ই grandeur িা ধযলফা
টক কলয? টবসুয়ার লয়ন্ি সথলক ধযলফা টক কলয? এই কযলত টগলয় তখন রাইলিয প্রশ্ন এর। রাইি একিা
অেবালফ বাফা মায়। সখালন অলনক যকভ রাইলিয ফযফায কযা সার এফং রাইি কারালয। আটভ তালক
সফাঝালত সচলয়টছরাভ সফ কারাযপু র ফযাাযিা লফ। ভস্ত টযলফিা ফ ভয় একিা অে সরলবলর থাকলফ।
তায সফ কারাযিা একিা াল্কা টঙ্ক সযলখ টদলয় তায ফযাকিাউলন্ড ফ লফ। তালত ঐ চলিয সভািা ফা raw
চলিয কটস্টউভ তালত টরড সভিার টজটন টদলয় অদ্ভূত একিা এলপে ায়া মায়। তা সই কারায-িারায
রৄলনই চ্ন িাৎ এযাডবািযাইলভন্ি কলয টদলরন তায মাত্রা ইস্টভযান কারালয যটঞ্জত মাত্রা। েযাক এন্ড সায়াইি
মাত্রা সতা য় না। সতা এিা টক কযলর– ফরলরন ―না, দাদা, এিা বীলণ এযারাকান লফ।‖ ফলর স টফজ্ঞান
কলয টদলর। আয সরালক আভায় গারাগার সদয়, তাদা আভায় গারাগার সদয়, এিা টক কলযলছা? ফররাভ এিা
আভায ালত সনই। এিা ভাটরলকয ালত। ভাটরকযা ফভয় ফ জায়গালতই ভ- ফ ভলয়ই তায একিা
অেযকভ ফযাায য়। তাই ভাটরকলদয ম্পলকয একিু ইলয় আভায আলছই। ফরলরন এিা থাকলফই টকিু কযায
সনই, এিা ফরা মায় না। তা কযরাভ। সইভয় মাত্রায় মাযা যথী-ভাযথীযা আলছন, অটবলনতা, অটবলনত্রী,
প্রলমাজক, টযচারক, নািযকায তাযা টকন্তু তু ভুর টফলক্ষাব রৄরু কযলরন। মাত্রায ভত্ত্ব, মাত্রায টফত্রতা নষ্ট লয়
মালি, ঐটতহ্য ইতযাটদ এফং প্রলফাধদালক খুফ সখাাঁচালত রাগলরন। উটন কভন ভযান। প্রলফাধদা তখন আভালক
ফরলরন, আটন এইিালক টডলপন্ড কলয আটিযকর টরখুন। তখন সিা সরখা র আন্ফাজালয এফং ফলচলয়
ভজা এইিা, আভায ফলচলয় গফয, তাযলযয ফায সথলক প্রলতযকিা স্টযান্ডাডয দলর ইলরকটরটয়ালনয কাজ কযফায
জে অন্তত চাযলি কলয সরালকয রুটজ ফাাঁধা কলয টদলয়টছ। এইিা আভায কৃটতত্ব। এইিা আটভ কযলত সলযটছ।
এিা কযলত সলযটছ এফং এিা কযফ না সকন? বাফুন, আলগ মখন মাত্রা টছর, সজযাৎস্দাটদয কালছ রৄলনলছন, খুফ
ফে গযাদাটযং লর, রৃ‘াজায, আযিা থাকলতা ভাঝখালনস্যাৎস্না দত্ত
হ্যাাঁ, তাইলতা। একিা জটভদাযফাটেয নািভট্লয মাত্রা লি, সখালন ক‘াজায সরাক থাকলত ালয?
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অতসি বসু
ভাঝখালন আযিা চাযটদলক সরাক, অলনলক নানা গল্প কযলছ---প্রববাধবন্ধু অতধকারী
এই একিু ইলয় কযটছ। জটভদাযফাটেলত মাত্রা লি, ভালন আভালদয ফাটেলত। আভায জযািাভায় রাঁলকা টনলয়
ফলতন, তাটকয়া-িাটকয়া াতা থাকলতা– দযকযা সতা মাত্রা লি সদখলফ, ভালঝ ভালঝ তালক সদখলছ টকনা! সক
তালক সদলখটন – নালয়ফলক ফরর নাভিা টরলখ যাখলতা -সদলখটন। তাযযটদন খাজনায তাগাদা সগর, তাযযটদন
সফাঁলধ টনলয় এর। মাত্রা সদখলত লফ, আভালক সদখলত লফ। আটভ মাত্রা কযাটি না! এইফ ফযাায টছর
তখন।
অতসি বসু
কালজই তায দযলকয সযঞ্জ ধরুন আয সথলক ধরুন কতিা লত ালয? টফ পু ি, টতটয পু ি এই ালকযলর চরুক
- এয সচলয় সফী লত ালয না। এইিাই ফরলত আটছরাভ। কী যকভ গল্প রৄনুন, রৄনলত য়ত খাযা রাগলফ,
টকন্তু আভায মাত্রায কালন আয খাযা রালগ না। ফরর – অভুকফাফু, স সম একিা রঙ্কায টদলরন, াল একিা
কুকুয টছর, সিা সপ্রগোন্ি কুকুয টছর, িাৎ তায ফাচ্চা লয় সগর ঐ রঙ্কায রৄলন। এইযকভ ধযলনয গারগল্প।
ফুক সকাঁল উির। অম্ভফ! সকান টউভযান বলয়ল সিা ম্ভফ নয়। টকন্তু মাত্রা মখন ইন্ডাটিয়ারাইজড র,
মখন এিা টনলয় একিা ফযফাটয়ক টবটত্তলত কাজ রৄরু সার, টিটকি সফলচ মাত্রা রৄরু সার, টভিাটন িাভ সথলক,
টভিাটন সকাটরয়াযী সথলক সফাধয় –
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
না, এিা লয়টছর খুরনা টডটিলে প্রথভ –
অতসি বসু
না, লয়স্ট সফেলর ফরটছ, লয়স্ট সফেলর টভিাটন সথলকই রৄরু য় সফাধয়। হ্যাাঁ, টকন্তু তাযলয মাত্রািা আয ঐ
বালফ ছটেলয় যইর না। এক জায়গায়। এখন সভািাভুটি এযাবালযজএকিা standard দর খুফ খাযা লর ালে
চায সথলক াাঁচাজায দযক ালফই। দ-লনলযা এযাবালযজ স্টযান্ডাডয প্রববাধবন্ধু অতধকারী
সভটদনীুলযয দর লর?
অতসি বসু
হ্যাাঁ। সই দযক মটদ য়, স সকান জায়গািা জুলে থাকলফ বাফুন এফং তায আয মটদ ভাঝখালন কযলত য়,
াজঘয সথলক আটিযস্টযা মালফ আলফ, তালত সম টযভান এক্সলস্টড লয় মালফ, আয অটবনয় কযা ম্ভফ নয়।
কালজই, খুফ স্বাবাটফক কাযলণই আজ আয একাল লয আলছ। প্রায় সস্টলজয ভত লয় আলছ। এিা
আভালদয লক্ষ খুফ রাবজনক। একাল লয আলছ এফং এত দযক রৄনলফ টক কলয? সকালনা টউভযান
বলয়ল সানালত াযলফ না। ভাইলক্রালপালনয দযকায লি। আজ ধরুন, টট্ টলনভা, কারায টপে, টিটব
সযলঞ্জয ভলধয, সম সমখালন আলছ, িালভ –িালভ কটভউটনটি কলয তাযা টিটব সদখলছ –এইফ টভটডয়াগুলরায ালথ
তাযা টযটচত লি। এই টট্ টপে খাযা বালরা ফ টভটরলয় মাই সাক না সকন, এক ধযলণয প্রচন্ড টস্ধড
তালত সভনলিন কলয। এই সম প্রলফাধদা সমিা ফরলরন, সম এখন সরালকয কালছ সমিা টডভান্ড, খাটনকিা টস্ধড
টনলয় আট, খাটনকিা উলত্তজনা টনলয় আট, সই উলত্তজনািা নানা রূলয লত ালয, রৄধুভাত্র সম ভাযটলিয
উলত্তজনা, সখরায উলত্তজনা তা না । কালজই এই টস্ধলডয লে কটম্পি কযলত লফ। মাত্রায সমিা সানা টছর,
মাত্রাগান রৄনলত মায়া, এখন আয রৄনলত মায়া লর লফনা। সচাখ মতটয লয় সগলছ ভানুললয, তালক খাটনকিা
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সদখালত লফ। এইখালন এল অন্তত আটভ সমিা ফলচলয় টফশ্বা কটয, আভায নািক খুফ টস্টপ য় মাত্রায়। ভালন
টিক মাত্রায নািক য় না। এইফালয য়লতা একিা মাত্রায নািক টরখলত সলযটছ –‗আজফ যাজায সদল‘। তা
আলগয নািকগুলরা খুফ টস্টপ নািক, তায াফলজেগুলরা খুফ টস্টপ টছর।
প্রতিভা অগ্রবাল
চরর কী যকভ? কভাটযয়াটর টকছু চলরলছ?
অতসি বসু
কভাটযয়াটর ছ‘রাখ িাকা প্রটপি টদলয়লছ। আরাদীন প্রটপি টদলয়টছর ালে টতনরাখ িাকা। ছ‘রাখ িাকা
প্রটপিটদলয়লছ Helen of Troy।
প্রতিভা অগ্রবাল
টপগাযগুলরা টিক ফরলছন অটতফাফু?
অতসি বসু
অন্তত ভাটরক চ্ন আভায় তথয টদলয়লছন। সঘােলদ লেয প্রচন্ড সনা তায। এত রাব লত্ত্ব তায দলরয
অলধাগটতয কাযণ তায রালবয িাকা স ফিাই আফায সযলখলর উটেলয় টদলয়লছ। কালজই, টডলযকিয টললফ
আভায টকন্তু মাত্রাজগলত একিা প্রচন্ড সুনাভ আলছ। সম য কলম্পাটজানগুলরা দারুণ য়। তায ভালন টকিু না,
আভযা টথলয়িায সথলক সম টবসুয়ার ফা লন এয়ায টথলয়িায সথলক, টপটজকযার টথলয়িালযয - টপটজকযার এযাটেংএয সম ফযাাযিা - সিালক আভযা মাত্রায আলয াটজলয় তু রটছ। সইলি সদখলত মাত্রায সম ভলনালিাটন, এক
সপ্ল্লনয নোচো, এইিা দযকলদয সচালখ সবলঙ টগলয় অেযকভ রাগলছ। বালরা রাগলছ। এইিা টকন্তু আভযা
একিা টজটন টদলত াযটছ। এিা টকন্তু আভালদয একিা সদয়ায – মাত্রালত এফং মাত্রা সথলক সমিা টনলত াযটছ,
সিা লি মাত্রায টরলভন্ডা টস্ধড এন্ড ইরাটস্টটটি । সমিা আভালদয সস্টলজয সনই। টপলেয আলছ। টকন্তু টপে
কযানবা সতা সস্টজ নয়। ধরুন মাত্রায় একিা টন সল লি টকযকভ টস্ধলড, এই টনিা সল লত
যাজপ্রাালদয একিা টন র –―তাই মটদ য় সতাভালক তযা কযফ‖– ফলর সফটযলয় চলর সগর। তাযলযই
জেলরয একিা টলন ঢু কলছ, ভাঝখালন সতা সকান সেক সনই। ―তযা? হ্যাাঁ, এলক তযা কযা লফ জেলর টনলয়
এল‖– এই সম ডায়ারগ -ভন্তাজ ফরা সমলত ালয, ডায়ারগ িু ডায়ারলগ সিলন টনলয় এফং এই সস্ধলয
ফযাাযিা। আটভ টফলদ-টিলদ খুফ মাইটন, রৄলনটছ-িু লনটছ। ছটফ সদলখটছ, ইতযাটদ। টকন্তু এলদলয ভাটিলত ফল
আভায ভলন লয়লছ ফা ক্রভ ভলন য় আভালদয সদলয, oriental soil সরালকলদয ইভাটজলনলনয জায়গািা
সফাধয় একিু সফী। অেটদক সথলক ইভাটজলনলনয কথা ফরটছ। আভালদয কতকগুলরা সি ইলভলজ আলছ।
এলকফালয আভালদয সদীয় ইলভজ। ধরুন আটভ মটদ আলয দাাঁটেলয় এযকভবালফ দাাঁোই(কৃলষ্ণয ফংীধাযী
ভাইভ), টকিু ফরলত লফ না, আনালদয কারুয ফুঝলত অসুটফলধ লফ না। এ সদলয সকালনা ভানুললয। এযকভ
অলনক ভুদ্রা আলছ, অলনক ইলভলজ আলছ। আভালদয এই ইলভজগুলরাখুাঁলজ ফায কযলত লফ। মাত্রায লকলি স
টজটনগুলরা আলছ, সমিা টথলয়িায াটযলয়লছ। কাযণ আভালদয টথলয়িায মতটযই লয়লছ টেটি টথলয়িালযয আদলর
এফং তাযলয ভুব কযলত কযলত একিা সস্টলজ টকছু সভ টরক কাজ লত লত তাযলয িাৎ টফলদী টথলয়িালযয
চচযায সজায়ালয লে টগলয় আভযা টফলদী টথলয়িাযিা চাক্ষু ল না সদলখ রৄধু hear-say evidence-এয য
বযা কলয,আয টকছু সপ্রাডাকান টকচায সদলখ তায উয এত টডললন্ডন্ি লয় সগটছ, সম, আভযা সইগুলরা
এখালন সজায কলয টদলত চাইটছ। মায পলর অলনক টকছু আভালদয এখালন টনলি না। টযলজলেড লি টথলয়িায।
টতয মটদ টথলয়িায টযলজলেড না ত, তালর আভালদয টনিয়ই খায়ালত াযত। একিা সরালকয বাত টদলত
াযলছ না! াযলছ না। সকন াযলছ না এিা টকন্তু খুফ টটযয়াটর ফা মাযা গারাগার সদন, মাাঁযা এই ভস্ত টযনািয সাধ ংস্থান |

23

একটি নািয সাধ ংস্থান আলরাচনা প্রকল্প
এযাকনাটয-টি-এযাকনাটয ফলরন,তাাঁলদয টকন্তু টনলজলদয বটফলযতিা ফাাঁচাফায জলে এিা খুফ বাফফায দযকায
আলছ। সকান লথ মালি এফং সকান লথ মালফ এই টথলয়িায। আভায টকন্তু ভলন য় এলদল মাত্রায টদলক
তাকালর এফং মাত্রায সম টফজলন াটকযিিা আলছ। এই পলভয এফং বালরা মাত্রা কযলর সরালক সনয় না –
সজযাৎস্দাটদয লেই আটভ একিা নািক কলযটছ, ‗এ ভাটি আভায ভাটি‘ ফলর একিা নািক, tribal peasantry
য সমিা, আি িাকা দ য়া ভজুযীয ফযাায টনলয় সম রোইিা, এলকফালয আধুটনক। আটভ মটদ এিা
টথলয়িালয সপটর এিা টথলয়িালযয নািক। সজযাৎস্দাটদ অটবনয় কলযলছন, গুরুদাফাফু অটবনয় কলযলছন, আভযা
অটবনয় কলযটছ – সমখালন লয়লছ, লয় এলকফালয জলভ সগলছ এফং সিা এযাফলাটরউিটর টথলয়িায।সখালন
ভুবলভন্ি টথলয়িায, সখালন গান। আভায রৃিঃখ টথলয়িালয ইলি কযলর গান যাখলত াটয না। সখালন সজযাৎস্দা
দত্ত, সজযাৎস্দা দত্ত অফয একিাই আলছ, রৃ‘সিা সনই, টকন্তু সম সকান আটিযষ্ট মাত্রায কালনয কালছ ো সুযিায লয
না, একধযলণয গান সগলয় সদয়। টকন্তু আভযা টথলয়িালয স গান গায়ালত টকছু লতই াটয না। সনই, আটিযষ্ট সনই।
আয খালন সলিয দালয় আটিযষ্ট এফং ঐ আটিযষ্টযা টকন্তু লয়লরয লে অলনক সফী ঘটনষ্ঠ। কাযণ মাত্রাদলরয
আটিযষ্টলদয ভলধয এফং মন্ত্রীলগাষ্ঠী টকংফা ভযালনজায ইতযাটদ ফা মাযা াজঘলযয কাজ কলযন- এই ফ সছলরগুলরায
ভলধয ধরুন তকযা নিই জন লি িালভয ভানুল। উচ্চটফত্ত, ভধযটফত্ত, টনম্নটফত্ত, চালী, সক্ষতভজুয – এযা।
অপটজনিালত এযা চলর আলন মাত্রা কযলত। আফায চলর মান ভালিয কাজ কযলত। সুতযাং তালদয রুি-িা
টকন্তু অে জায়গায় আলছ। কতকগুলরা সুয, সমভন মাত্রা কযলত কযলত অলনক অটবলনতায তায সবতলয টনলয়
আায ক্ষভতা অলনক আলছ। প্রচন্ড আলছ। আভযা সমযকভ টথলয়িালযয চচযা কটয, সখালন ফর অটবলনতায তা
সনই, ফর সকন, খুাঁজলর ায়া মালফ না। টকন্তু ঐ সম একিা সভথডিাযভলধয টদলয় টগলয় টরড য়া, স
সুলমাগিা ঘলিটন। সলিয দালয় চলর এললছন টকংফা সনায িালন চলর এললছন। এলই য়লতা - আয মাত্রায
সমবালফ দর সফলে মালি এফং আটিযষ্ট এত কলভ মালি, মায দাভ াাঁচ িাকা য়া উটচত নয় ভাটরলকযা তালক
ঞ্চা িাকা –াাঁচ িাকা টদলয় কাোকাটে কযলছ। এখন আভযা িাট্টা কলয ফটর, এখন ভাংলয দলয মাত্রায়
আটিযষ্ট সকনা য়। এই ক‘টকলরা আলছ? একিু দযনধাযী লরই য় সভািাভুটি। কযলত ারুক না ারুক। এই
সুলমাগিা অলনক াজী সরালকযা টনলি টকন্তু। মায পলর মাত্রায এযাটেং টকন্তু নষ্ট লয় মালি। এিা খুফ বাফফায
কথা মাত্রায টদক সথলক। মাত্রায় আয সই আটিযষ্ট াটি না। ালত সগানা কলয়কজন যলয়লছ। সম ভন সকলে
টনলি অটবনয় কলয – এই অটবলনতা আয ায়া মায় না। তায কাযণিা ঐখালনই। ঐ টকলরা দলয আটিযষ্ট সকনা
লি ফলর। এই ইন্ডাটিয সচাযা ফােলত ফােলত এগুলরা লতই থাকলফ এফং সকাথায় টগলয় দাাঁোলফ না দাাঁোলফ
সিা লযয কথা। আটভ মাত্রা কযলত এলটছ, মাত্রায সথলক এই টজটনগুলরা সদখফায জলে – টথলয়িায সথলক
মাত্রালত – প্রলফাধদা একটদন আভায় ফলরটছলরন সম, আটভ মখন প্রথভ মাত্রা কযলত এলটছ - আটভ টথলয়িাযলক
মাত্রা টদলয় ভুলছ সদফ।আটভ ফররাভ আটভ মাত্রালক টথলয়িায টদলয় ভুছফ। আটভ টকন্তু খাটনকিা ভুলছটছ। এিা
প্রলফাধদা এটি করুন আয নাই করুন এফং প্রটতবাটদ সমিা টজলজ্ঞ কলযলছন – আটভ টথলয়িায কযফ না মাত্রা
কযফ, আটল্টলভিটর টক কযফ, এিা টযষ্কায কথা। ভালন অথযদ্বনটতক কাযলণ ফটর মাত্রা আটভ কযলফাই, মাত্রা
আভালক কযলতই লফ, রৃ‘ফছয কযফ না চায ফছয সকাযলফা না ছ‘ফছয কযলফা সিা লযয কথা। আভায যীয
কতিা অযারাউ কযলফ ফা ভানটকবালফ কতিা সমলত াযলফা সিা লযয কথা। টথলয়িাযিা সল সভ আটভ
কযফই। টথলয়িাযিাই আভায জায়গা। স সরালকয বালরা রাগুক চাই না রাগুক। আটভ কযফই এফং এখলনা
কযটছ। মাত্রা সম ভয়িায় কটযনা, স ভয় এখালন ফল একিা টথলয়িায মতটয কটয এফং আভায সছলরযা মাযা
আভায লে কাজ কলযন তাযা সইবালফ মতটয ন।

সম বালায় কথািা ফুঝলত চান, তায ফিাই

এযাকললেফর এিা ফরটছ না। জনগণ নাভ টদলরই সম ফ রৄদ্ধ লয় সগর, সরাক ংস্কৃটত, ‗সরাক‘ ব্দ জুেলরই
নািয সাধ ংস্থান |
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সম ফ টফত্র লয় সগর এযকভলকান কথা সনই। তায ভলধয অলনক অলনক সডকালডটি আলছ, অলনক টকছু
সপলর সদয়ায ভলতা আলছ। টকন্তু একিা তায বাইিাটরটি, তায প্রাণটিিা প্রচন্ড এ ফযাালয সকান টদ্বভত সনই।
এখন সই জায়গালত সই বালা টদলয় টথলয়িাযলক সই সচাযা টদলয় আটভ খাটনকিা ছাটে, স খাটনকিা
ছােুক কলয আলস্ত আলস্ত এলগালত াটয টকনা এইলিই লি আভায ইলি এফং রক্ষয। সিা মটদ কযলত াটয –
আভায জীফলনয সল স্বপ্ন আয টক!
সরািা
আিা,মাত্রায দযক অটটক্ষত, এই প্রলে একিা প্রশ্ন কযটছ সম, াটন্তলগাারx i x সতা প্রায় ফই টফলদী
াফলজে কলয এফং দযকলদয ভলধয প্রচন্ড- ফুঝলত দযক াযলছন দযকযা টনলি। এ প্রলে আভযা আনালক
টজলজ্ঞ কযটছ। াটন্তফাফু মটদ াকলপু র লয় থালকন –

প্রতিভা অগ্রবাল
আভায ভলন য় আলরাচনায আলগ আভযা মটদ একিু তাফাফুয কথা একিু রৄলন টনই, সকন প্রলফাধফাফু মাত্রালক
টদলয় টথলয়িায সভাছফায কথািা বাফলরন আয অটতফাফু টথলয়িায টদলয় মাত্রালক সভাছফায কথািা বাফলছন –
তাফাফু টনিয়ই টথলয়িায আয মাত্রা রৃলিালতই রাইি কলয ভতা ফজায় যাখলফন এিা আা কটয। সতা
তাদা ফরলরন সগাোলত, আটভ কটনষ্ঠতভ এ রাইলন, কটনষ্ঠতভ লর টনিয়ই তায এক্সটটযলয়ি, অটবজ্ঞতা
এখন আয খুফ টড লয়লছ, এই ফুলো ফয়ল কটনষ্ঠতভ লয়লছন, তা একিু উটন নায অটবজ্ঞতা ম্পলকয ফরুন
– সজযাৎস্দাটদ চলর মালিন, আয একিু মটদ থাকলতন, থাকলর য়লতা আলযা টকছু য়লতা এই টডকালন বাগ
টনলত াযলতন – আধঘন্িায ভলধয সল লয় সমত –তা একিু আটন গান কলয টদন –
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
ধযলফ ধযলফ – মাত্রায গান –
স্যাৎস্না দত্ত
এ জীফন রৄধু বায –তাালয মটদ না সরাভ, জীফলনয তলফ ভূরয টক আয –এ জীফন রৄধু বায।
িাস সসন
আভায আয টক ফরায থাকলত ালয। কটনষ্ঠতভ না, আটভ সতা এলকফালয মাত্রায ভলধয লফ ঢু করাভ এফং আটভ
এলদয ভত – কারুয ভত –ভালন মাত্রা ম্পলকয আভায সকান ধাযণাই টছর না। আটভ সছািলফরায় সকানটদন
সদটখটন, প্রলফাধফাফু সম সই সন লকা আায গল্প ফরলরন, এফং জযািাভালয়য গল্প ফরলরন ফা অটত সমিা
জানারায পাাঁক টদলয় সদলখলছ – আটভ মাত্রা টজটনিা সদটখইটন সকালনাটদন। যফীেনাথ সথলক নানান সরালকয
সরখায় লেটছ। টকন্তু মাত্রা ম্পলকয আভায সকালনা আকলযণ টছর না। এই অল্প টকছু টদন আলগ মযন্ত এফং এখলনা
ৃ া এফং টফরূ ভলনাবাফ টছর।
য়ত আলছ, একযকভ কলয মাত্রায প্রটত আভায সকালনা অশ্রদ্ধা, টফতষ্ণ
নািয সাধ ংস্থান |
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আয তাযয – তায অলনক কাযলণয ভলধয একিা সফাধয়, মখন সই সাবাফাজায যাজফাটেলত প্রথভ মাত্রা আটভ
সদটখ, সই ভলয়য য – আলযা রৃ-একিা সদখায যই, রৃলিা টজটন ভলন লয়লছ সম, মাত্রা সস্টলজ অটবনয় মখন
লি, সিা সস্টলজয সম একভুখী, ইউটনটডলযকনার- একটদলক সম ফ্রন্িার অটবনয়, সই ফযাাযিা সভইনটর
লি এফং সস্টলজয সম টরটভলিান, তায ভলধয সপ্রলজন্ি কযফায প্রফণতায সথলক িা একিা কন্িযাটভলনলিড,
একিা মাত্রা - তায আর মফটচত্রয ফা তায ক্ষভতা, সিায সথলক দূলয লয আলছ, সই কাযলণ, আলযা – আয
টফলল কলয একজন টথলয়িায য়াকযায টললফ সদখতাভ এফং সিা আটভ টরলখটছ, প্রলফাধফাফুয কাগলজই, সম
ঐ ভযাগটনপাইং গ্লা টদলয় টথলয়িালযয টফজ্ঞান খুাঁজলত য়। মাত্রায টফজ্ঞালনয ফোয় টলনভা সতা সগলরাই,
টথলয়িালযয সরালকযা আয টফজ্ঞান টদলত ালয না। ফ এত টফার টফার রৃ-াতা, চায-াতা এত ফে ফে  টথলয়িায খুাঁলজ ায়া মায় না। সই টললফ, আভালদয স্বালথয, আাঁলত ফা বযাটনটিলত, ইলগালত সম সকালনা
জায়গায় ঘা সরলগলছ, রাগত, প্রটত ভুূলতয। আয মাত্রা তায সিক্সি, তায নািক, মতিু কু সমিা সদলখটছ, তায ভলধয
আভায গন্ডী খুফ কভ। সই স্টক খুফ কভ। তালত আভায ভলন লয়টছর সম, মাত্রায সম াটতয সমিা, সিা টকছু
ক্রুড। তায ভলধয কাাঁচা ফযাায আলছ। অে াাঁচিা নািক ফা াটলতযয সথলক সজাোতাটর টদলয় নানান যকভবালফ
াটজয কযা য়, টকন্তু তায – আটভ এই ফরটছ না আভালদয নািক ফা াটতয তায ভলধয ফ টকছু সম বার তা নয়,
টকন্তু সইখালন অলক্ষাকৃত ফযাাযিা ক্রুড, রাউড এফং একিা িাৎ ভলন দাগ কািালনায জে কতকগুলরা স্তা
পভূযরা, সচষ্টা, সভলরাোভা, অটবনয় ইতযাটদ, এযকভ একিা আরগা ধাযণা টছর, না বালরা কলয সদলখ, না বালরা
কলয রৄলন এফং সইলি টথলয়িালয মতিু কু ভি সথলকটছ কালজ, তায ভলধয সই ধাযণািা টনলয়ই, টথলয়িালযয লে
মাযা মুি, সই সরালকলদয কলরয লে আটভ ভলন কলযটছ সম, এিা একিা অটযণত, অলনক প্রাচীন লত
ালয, অলনক তায ঐটতহ্য থাকলত ালয এফং সকাথায় িালভ –গলঞ্জ, খালর-টফলর, আভায ফাটে ূফযফাংরায়, সই
ফাংরালদলয িালভ-গলঞ্জ টকবালফ লতা, সকালনা ধাযণাই সনই ঐ াটতয-টলল্পয সরালকয কালছ গল্প সমিু কু
রৄলনটছ। টকন্তু সমিা সদলখটছ অল্পস্বল্প আবালল, রৃ-একিা আলয, সস্টলজ, এফং স উৎর দলত্তয যাইলপরই
ফরুন, জাটরয়ানয়ারা ফাগই x x ফরুন, সলরন অপ রয়ই ফরুন, ফিালতই আাঁৎলক উলিটছ, উলয ফালয! এ
একিা বয়ঙ্কয ফযাায! ফীবৎ! এিা মাত্রা না, টথলয়িায না, টথলয়টরকযার মাত্রা না মাত্রাটিকযার টথলয়িায টক
ফরা মায় জাটন না। প্রলফাধফন্ধুফাফু সিালক বয়ানকবালফ তু লর ধলযলছন। এইলিই আটভ ভলন কলয এলটছ,
আতাভ। আজলক প্রলফাধফাফু সম স্টযাটিটস্টক টদলরন ইন্ডাটিয, তায ভলধয, সিা টডটউলিফর লত ালয,
তায লে আটভ এইলি অযাড কযলত চাইটছ সম, মাত্রায সম টরটভলিন, সমখালন এখন সরাকংখযা এফং অলনক
দূলয দূলয তাোতাটে ছটেলয় মায়ায জে সভািয, ফা, টজ, সরন, এভনটক এলযালপ্ল্লন মাতায়াত কযলত য়।
সিটরলপালন সমাগালমাগ কযলত য়। মাত্রায ফায়নায জে প্রলতযক ভাটরলকয ঘলয ঘলয সিটরলপান আলছ এফং
সিটরলপালন ফুটকং য়।এই সম ভস্ত আধুটনক মন্ত্রাটতয ফযফায তায লে এই সানালনায জলে সদখালনায জলে
অটত এফং সজযাৎস্দালদফী মা ফরলরন, আলরা, ব্দ, এফ এললছ। টকন্তু সিালত আটভ রৃ‘একিা আলয টগলয়
সদলখটছ, সফট মাইটন, ভাইলক্রালপালন, রাউডটস্ধকালয অটবনয় কযায পলর, সম সকান গরাই সিািার একিা
নািয সাধ ংস্থান |
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অযাবালযজ সভিাটরক গরা য়। কাযণ ১০াজায-১৫ াজায সরাকলক সানালনায জে সম র, সম রাউডটস্ধকায
টদলত য়, সগুলরা বালরা দলযয রাউডটস্ধকায য় না। সগুলরা নয রাউডস্ধীকায য়। তায পলর খুফ সম গরায
সম সিক্সচায এফং সযঞ্জ এফং গান এফং টভউটকযার ইিরলু ভন্ি, সমিা াভলন রৄনলর বালরা রালগ, স ফিাই এক
যকভ য়। আটভ ফররৃলয দূলয টগলয় এলকফালয সটযলপটযলত ঘুলয সদলখটছ, ফযাাযিা এই, আয ই ১০ াজায,
২০ াজায, ১৫ াজায সরাক য়ায জে আলরা কযলরই লফ না, আলরা িং কযলরই য় না, একিা দূযলত্বয
য সগুলরা সছাট্ট ুতুর লয় মায়। রযাালাাঁছা কতকগুলরা সরালকয েড ভুবলভন্ি এফং মাত্রায় সমলতু তায
উোনতন, ইলভাান, ফ টজটনিা একিা তথাকটথত উচ্চিালভ ফাাঁধা, সমিা এক ভলয় একিা ভয় মযন্ত
আভায ভলন লয়টছর সম, সফাধয় সুয, ঝঙ্কায এফং এই সম উন্মাদনা এই ফযাাযিায ভলধয এভন একিা টকছু
আলছ, এভন একিা টকছু ভযাটজক আলছ, আটভ টকছু মাত্রায আলয টগলয় সদলখটছ সম, যাটত্তয একিা-সদেিা মযন্ত
সরাক টতনটদলক, সকন চাযটদলক – সছনটদলক ফল আলছ এফং তাযা দিাকা, লনলযািাকা টিটকলি আলছ
আফায এভটন আলছ। স সরাকগুলরা যাটত্তয একিায় সগর আয সম মাত্রা, সম ফ অটবনলয়য টযাযার লয়লছ
এফং ভাজাটত দলন ফা গটদলত ফা ষ্টালয, সইিা টরপলিড লি ই একটদলক। এই সম সস্ধলক ভস্ত এই
২০পু ি ফাই ২০পু ি জায়গালত ভস্ত সরালকয টদলক ঘুলয টপলয, রৃলিা সরালকয লে রৃলিা সরালকয ম্পলকযয সম
ভজা, টতনজন সরাক থাকলর আয এক যকভ ফা অলনক সরাক থাকলর আয একযকভ, একিা ভাঝখালন সছাট্ট টভটন
সস্টজ থালক ফা একিা ফাক্স থালক, সকযাটন কালিয, সইলিই টংান, সইলিই টফছানা, সইলিই সচয়ায ফা
ই দাাঁটেলয় এইখালন - এই এটক্সি-এন্রািিা আয ভস্তিা টনলয় সম বয়ানক টভটনংপু র লত ালয, এইলি রৃএকফায টগলয় ভলন লয়লছ সম আভালদয টথলয়িালযয মাযা আধুটনক টচন্তা-বাফনায লে টযটচত, তালদয ভলধয
প্রথলভই নাভ কযফ, মায কথা উলিটছর এক্ষু টন, তায নাভ র ভলে গুপ্ত। টমটন স্টায টথলয়িালযয লে ফরটদন
ধলয টতটযলয দলকয সললয টদক সথলক মুি। তাাঁয ফই আটভ প্রথভ টে ‗ভলঞ্চ  সনলথয‘। টথলয়িায ক্রযাপি
এফং টথলয়িালযয অটবনয় টনলয় টতটন সল চযাোলয আলক্ষ কলযলছন সম কলফ সই আধুটনক টথলয়িালযয সরাক
আলফ, কলফ সই আধুটনকতা-ভডানয লফ তায ভস্ত দৃটষ্টবেী, কিালবযটিজভ সথলক মালফ। তখলনা আজলকয
টদলনয আধুটনকযা আলনটন। তালদয নাভ সানা মায় টন। সই ভয় স ফইটি ছাা লয়লছ এফং আটভ
টকলনটছ। আয একটি ফই টছর নলযন সদলফয ‗টলনভা‘। এই রৃলিা ফই ছাো টকছু জানতাভ না। সই ভলে গুপ্ত
সথলক আযম্ভ কলয উৎর দত্ত, অটজলত ফল্াাধযায়, অটত ফসু, অটত ফল্াাধযায়, যাভর সন, যাভর
সঘালার, যাভর সঘাল এফং টথলয়িালযয অলনক টল্পী ফন্ধু, মাাঁযা আভালদয ভাভটয়ক, আভযা একলে অলনক
নািলক কাজ কলযটছ, উৎলরয দলর, অোে দলর, তাযা কাজ কলযলছন। জ্ঞালন ভুখাটজযx x i । টকন্তু আটভ
সদখরাভ সম এই সম সস্ধ, টতনটদক টঘলয ফা চাযটদক টঘলয, তালক টনলয় সম ম্পলকযয ফযাায, সইলিলক
সকালনাবালফ সখরালনা ফা সকানবালফ ফযফায কযায কথা উৎর দত্ত ফা উৎর দলত্তয ভন্ত্রটলয অটত ফসু ফা
অটজলত, মাাঁযা সস্টলজ কলম্পাটজালনয যাজা, ভাস্টায, তাযা টকন্তু কলযনটন, মতিু কু সদলখটছ। আটভ সফী
সদটখটন। য়ত অটত এক্ষু টণ রৃ‘চাযলি নািলকয নাভ ফলর সদলফ। না সদলখ ফরটছ, টকন্তু আভায ইলিান লি
সম, টরপি কযা য়, এলকফালয, অটলতয সলরন অপ রলয়য য আটভ বলয় আয টকছু সদটখটন, ঐ ইস্টভযান
কারায ইতযাটদ। টকন্তু একিা াযলপ চাই। সমখালন মায এলগিলি এই বূ টভকাগুলরা জযান্ত লয় উিলফ। টথলয়িায
লি তাই। সখালন এনবায়যনলভন্ি এফং তায সবতলযয ভানুল ফিা টভটরলয় টভটলয় তায আলরাছায়া,
আফায়া, েীত ফিা টভটরলয় মতটয য় এফং তায চাযাল ধা, টাঁটে, ঘয, আচয, গাছ, ালজন, টম্বটরক,
টযলয়টরটস্টক মা টকছু ফিা টঘলয ফিা টনলয় টথলয়িায। টকন্তু মাত্রা, সরাকগুলরালক এলকফালয সখারা ায়ায ভলধয
সছলে টদলি। তায সকান টযলফ সনই, সকান াযলপ সনই। সমখালন তায ছায়া েলফ ফা সমখালন অন্ধকায লয়
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সগলর িাৎ অন্ধকাযিা ভলন র, সদয়ার সথলক আলরাগুলরা চলর মালফ, সরালকয সচাখগুলরা জ্বর জ্বর কযলফ ফা
সকাথা আফছা আলরা, সকাথা – খালন ািাতন সমিা, সমিায লয প্ল্যািপভয য়, সিালতা সরালক সদখলত
ায় না, ফল থালক, এই সরাকগুলরা সঘাযালপযা কলয, সছলন একিা ইয়টনং ডাকযলন, তায এলগিলি
চটযত্রগুলরালক সপািালনায জে আলরা ফাোলরই লফ না, আলরায কাযাটজ কযলর, সই আলরা ফা সই আলরায
ফযফায ভুডলক াাময কযলত ালয, এক্সলপ্রানলক সদখালত াাময ালয, টকন্তু up to a certain

distance। একিা জায়গা মযন্ত। টথলয়িালযয আধুটনকতভ ংজ্ঞায়, বালরা টথলয়িায ভালন াতলা টলিয সফট
য়া উটচত নয়। সরলিস্ট - রাস্ট রাইন সমিা, সিা ৭০ টপলিয সফট সগলর সচাখভুখ এক্সলপ্রান াটযলয় মায়।
স ফলচলয় ফে অটবলনতা লর, সই জলে টথলয়িালয, টলনভায সক্লাজ-আলয টফকল্প সম স্ধিরাইি, তায সম
ভযাটনুলরান, একটদলক আলরা, একটদলক কভ, তায কন্রাস্ট, এইগুলরা কলয, নানান যকভ প্রটক্রয়ালত একিা
ভলনাবাফ, একিা াইলকারটজকযার টডলাটজান সথলক আয জায়গায় গ্লাইডকযা, সিা সথলক আলযকিায়
সিটরলস্কা কযা, রাইি কাজগুলরা টথলয়িালয একযকভবালফ কযলত রৄরু কলযটছর। সজানার অযাটেং-িযাটেং
সমগুলরা টফলদল এটগলয় সগলছ, আভযা আভালদয টথলয়িালয এগুলরা এললছ এফং ফযফায লি,
মফজ্ঞাটনকবালফ, টল্পম্যতবালফ। মাত্রায় সই টজটনিা কযলত টগলয় ফলচলয় ফে অসুটফলধ সমিা আভযা সদলখটছ
সম, য়ায ভলধয টকন্তু টথলয়িালয য়ায পলর টথলয়িালয টযাযার য়, টথলয়িাযদ্বতটয য় এফং আজলক সদখলফন
এই সম প্রলতযক টজলনয আলগ, স্টায, ভাজাটত দন ইতযাটদ ফ জায়গায় সাস্টায, টলনভায সচলয় বালরা।

Attractive poster। টলনভায সচলয় সফট টফজ্ঞান প্রলফাধফাফুয াতায় এফং ফ ফাফুয াতায় লে। টকন্তু
টথলয়িালযয জলে, টথলয়িালযয টযটরলজয স্টাইলর, ফা টলনভায, আলগকায টদলনয টলনভা সমযকভ িযাঞ্জায টদলয়
টযটরজ ত, সইযকভ টযটরলজয স্টাইলর, টফার টফার কলয টফজ্ঞান, টফার টফার টদলয় সযলখলছ। টথলয়িালযয
সরাকলদয এলকফালয উটেলয় টদলয়লছ। স কাযলণ য়ত, াইলকারটজকযাটর আভায একিা আলক্রা টছর। সম
সকান সরালকয থাকলত ালয সিা, সখালন কভলপ্ল্ন, সজরাট, আত্মম্ভটযতা, অটবনয় ফিাই থাকলত ালয। টকন্তু
সম টজটনিা আভায কালছ শ্রদ্ধায এফং জানফায, সমিা প্রলফাধফাফু ফলরলছন এফং এাঁযা ফরলছন, ভীক আভালদয
ফলরলছ সম এতগুলরা সরাক, আটভ িাকায কাযলণই টগলয়টছ। ফলচলয় প্রথভ মটদ ফরা মায়, সকান ফরলত রজ্জা
সনই, অটত স কথািাই ফলরলছ স্ধষ্ট কলয। টনিয়ই িাকা সযাজগায টথলয়িায সথলক য় না। টথলয়িায সথলক
মতিু কু য়, তায সথলক সফী মটদ বালরা কলয সযাজগায য় তালর টনিয়ই মাযা সম ফ ৃটত্ত কলযন, স ফ ৃটত্তলত মটদ
আন্ য়, উাজযন য়, সিা ফলচলয় অনালযফর, ফলচলয় সনাফর, তায ভলধয সকান সদাললয সনই। টকন্তু দূলয
িালভ-িাভান্তলয মখন সদলখটছ, দূয সথলক রন্িন ালত াজালয াজালয সরাক আলছ, জভা লি, তাযা সদখর,
যাটত্তয একিায ভয় সল র এফং আভযা সমখালন সমবালফ গােীলত আযাভ কলয মাফ তাযা তায সথলক কষ্ট কলয
মালফ। সকউ াইলকলর, সকউ গরুয গাটেলত, ফাল এফং ফা ালফ না, সথলক মায় অলনলক। সই সরাকগুলরা
বার কলয রৄনলত ায় না, বার কলয সদখলত ায় না। টকন্তু সখালন এভন এভন কলয়কিা ভুূত্তয আল, ুলযা
ফইলয়য ভলধয টতনলি টক চাযলি াাঁচিা জায়গায়, তখন তাযা আা আা কলয লি। তাযা সইলিয জলে টকযকভ
কলয সমন অলক্ষা এফং টকযকভ কলয সিা আলগ সথলক টপ্র-টপ্রলন্িড লয় থালক তালদয াইলকারটজকযার সভকআল। ঐ এই জায়গায় সই য সথলক িাৎ আলস্ত কলয ফরলত লফ। এইগুলরা টনলয় আভালদয টথলয়িালয
আভযা মখন লফ রৄরু কটয, তখন আভালদয ভলধযই শ্রলদ্ধয় অলনক অটবলনতা, অলনক টযচারক, টনভযলরন্দু
রাটেীয অটবনয় ফা অে অলনলকয অটবনয় টনলয়, ফাংরায ভান ইলয় টনলয় অলনক ফযে কলযলছন, টকন্তু আটভ
সদলখটছ, এই সম টজটনিা এিা সকভন কলয বার রালগ এফং এিা ভলন একিা বার রাগা সমভন কলয ভানুললয ভলন
যং বার রালগ, সমভন কলয ভানুললয ভলন একিা সস্ধেযাকলরয কতকগুলরা আকলযণ আলছ, তায ভযাটজক আলছ,
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you cannot avoid it। একিা চাইটল্ডলন আলছ এফং সমিা ফভয় িালন, ভযাগলনলিয ভত, প্রচন্ড। সই
সম ফযাাযিা, সই সম ঝঙ্কাযিা সতালর, এই যাত একিা-সদেিায ভয়, কষ্ট কলয কত রৃয-রৃযান্তয সথলক আল
এফং একই ারা সদলখ, টক আরাদা-আরাদা সদলখ এফং তাযা টক সদলখ? সখালন আজলক ভপস্বলর মযন্ত
টলনভা, সযটড, টফটফধ বাযতী ফটকছু ছটেলয় সগলছ। টকন্তু তা লত্ত্ব জ্বরজযান্ত কতকগুলরা ফযাায মায ভলধয
আভায ভলত টনকৃষ্ট, াফ-স্টযান্ডাডয টফলয়ফস্তু, টচন্তা, বাফনা, সটছলয় ো, প্রটতটক্রয়াীর, অতযন্ত কুংকাযািন্ন
কতকগুলরা ফযাায আলছ, এগুলরা থালক। টকন্তু তা লত্ত্ব ই াাকায কযা কতকগুলরা ভুূত্তয থালক, প্রচন্ড
ঝংকায সতালর, প্রচন্ড ইলয় য় এফং এভন এভন নািক, সমিা এভন এভন ইলয় সমগুলরা ফযজনটযটচত,
টথলয়িালয রালয়ড, সিলস্টড, সইগুলরা অেবালফ, ঘুটযলয়টপটযলয় এাঁযা কলযন। টকন্তু কযলর সইলি – তায একিা
অযাটর আলছ। ‗নাযায়ণ! নাযায়ণ! বার কথা কযালয়ছ স্মযণ‘– এইলি ফরলর সমিা য়, এিা মটদ prosaicবালফ
সকান একিা কথা ফর, সিা রাগলফ না টকন্তু সখয গােুটর মখন ফলরন, তখটন একিা টকযকভ আল। এই যলিয
ভলধয সম একিা চনভন কলয লি এইলি - টকন্তু মাত্রা, ঐ সম আজলকয টদলনয টথলয়িায, টলনভা, াটতয
ফটকছু টনলয়, সিা টকযকভ prosaic লয় সগলছ। গান - মাত্রায ভলধয গান গায়ায সরাক খুাঁলজ ান না
এাঁযা। সছলর-সভলয় কারুয ভলধযই। তাযা ফলরন, টতয এফং ঐ কনালিযয লযই প্রায় টভউটজক সল লয় মায়।
প্রায় গানিান সল লয় মায়। টকন্তু সম ভযাটজক, সম রৃটনযফায আকলযণ আলছ, তায জলে দূলয সমখালন টযচ কযলত
ালয না সখালন – অলনলকই করকাতায় আলন, ফদ্ধযভালন মান ফা অোে ফে িাউলন মান, টডটিে িাউলন, টকন্তু
সইখালন টগলয় াটজয য় জ্বরজযান্ত কলয এফং মখন ঐ ১০ াজায, ১৫ াজায সরাক একলে থালক তায
াইলকারটজ, ঐ সম টরটিকযার টরডায ফা টভটনস্টায ফা ভফ াইলকারটজয কথা ফরফ ফরলরন, সইখালন এয
একিা একদভ স্বতন্ত্র জায়গা আলছ। সমইখালন রৃলিা-টতনলি সরালকয টিটকযার একিা ভ ৃতু যদৃয ফা একিা রযাটজক
ইলয়লত, সইখালন ভস্ত সরাকগুলরা জিরা সফাঁলধ একলে টকন্তু তাযা ভুবড য়, এফং তাযা ভস্তিা এলকফালয
ভুলিায ভলধয কলন্রার কলয সনয়। এই সম সপলনালভনািা এিা সযলস্ধে কযায ভত এফং এয সথলক রাইি, সস্টজ
ক্রযাপি, টনাটয এগুলরা একদভ ফাটতর লয় সগলর জাস্ট ফযফাটযক প্রলয়াজলন তালদয কাছ স াঁলছালনায জে
সমভন চাযলি আলয এক লে সমলত সগলর ফাল সমলত য় সতভটন ভাইলক্রালপান টনলত লফ, সতভটন আলরা টনলত
লফ। টকন্তু সমলতু আভায সথলক আভায জুটনয়য মাযা, তাযা অলনক সফী অটবজ্ঞ, সমভন অটনর াা, সমভন
কটণষ্ক সন, আয অলনলক। আটভ সগটছ। তাযা তা সন ভালনই ঐ সতু , অোয, সরন, বয়ঙ্কয টকছু আলয
ফালয ফা। স এক জ্বারা! প্রলফাধফাফু তালত আফায খুাঁটচলয় সদন। এইফ তাযা টকন্তু এক্সলে কলয। সমই না
র, সমই বাফরাভ সম ফািঃ, টকযকভ একিা কান্ডকাযখানা, একিা টরুযলয়ি লফ, এই রৃলিা-টতনলি চটযলত্রয
একিা ফযাায, আলয সিা সতা একটদক সথলক লফ, টতনটদক সথলক লত ালয না। সমই একটদলক আলরা আয
সছনটদক সথলক ছায়া লফ, এটদলক এই সরাকিায াপ রাইি লফ, এটদলক মাযা সদখলছ তাযা সতা পু র রাইলি
সদখলছ। আটভ সস্টলজ সদখালত াটয একিা সরালকয টদ্বধাদ্বন্দ্ব to be or not to be কলয। এই মটদ কলয এই
সরাকগুলরা সদখলফ, টকন্তু এ সরাকলতা ুলযা আলরালত সদখলফ, আয এ সরাক সদখলফ, দূয টক আলরা কযর, ারা
সদখাই সগর না। টথলয়িালযয সথলক মাত্রায় এই টডটপকাটল্টিালক টক কলয রব কযা মায়, আটভ এলকফালয
সখালন টকন্ডাযগালিযলন। আটভ জাটন না। I am trying my hands সম টকন্তু আভায এই সযলেিা আলছ
সমিা ভীক আভালক ফলরটছর, সনার নাগ আভালক ফলরটছর সম, এত সরালকয কালছ মালি, আভায ধাযণা টছর
না। আভালক এখলনা টদিীলত, ফলম্বলত সরালক সতু , অোলযয কথা ফলর। টকন্তু মাযা এখালন আলছ এফং কত সরাক
কবায কযলছ সম স্টযাটিটস্টকিা এলকফালয স্টাটনং প্রযাকটিকযাটর। সইখালন এই সম সযলে এফং এই সম
আকলযণ, এিা ম্পলকয আভায ইলয় আলছ, টকন্তু এয আলগ মযন্ত এিা আটভ ফরটছ আভায টনলজয ধাযণা, এফং সম
নািয সাধ ংস্থান |
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বালায় লদয ফ নািক সরখা য়, সম ধযলণয য়, এফং টথলয়িালযয ঐ সম একিা crippled compressed
একিা atmosphere ভলধয য়, এফং ক্রলভই সিা তায সমন একিা evil competition চরলছ। সক কত
সফট টফজ্ঞান টদলত াযলফ, সক কলফ স্টালয লন কযলত াযলফ, ভাজাটত দলন লন কযলত াযলফ, এফং
সিা অতযন্ত unholy side of the ইলয়। খালন একিা স্টায টলস্টলভয কন্রযাটডকান কাজ কযলছ। সম
পর, inflated stardom এফং তায পলর িাকায়া সদয়ায ফযাালয কতটদন কতলরাক, কতিাকা,
সমখালন কৃটলটবটত্তক সরালকযা এিালক াফস্টযানটলয়ি কযলছ, টদলত াযলফ? লনলযা িাকা সথলক াাঁচিাকা
টিটকি অযাবালযজ কলয কতগুলরা আলয ক‘িা দরলক ২৫ াজায িাকা ফায়না টদলয় ফা ১৫ াজায িাকায়
সালালত াযলফ? এই কথাগুলরা আলফ এফং টলনভায় সমভন এই কন্রযাটডকান আলছ, টথলয়িালয আলছ।
সতভটন ঐ কতকগুলরা এলকফালয ইকুযয়াটরটিয প্রশ্ন, ভানফতায প্রশ্ন, মাত্রালত আলছ এফং মাত্রালত অলনকগুলরা
আচযণটফটধ আলছ সমগুলরা ফাইলযয সরাক এল - িাৎ ভলন য় সম তালদয এই আলছ, তালদয অলনকগুলরা
সুাযটস্টান আলছ। তালদয অলনক ধযলণয ধভযটফশ্বা আলছ, টদনক্ষণ সদলখ ঞ্চাফায কলয বালফ,। আলয, আলগ
কাজিা বালরা কলয কয, তাযয টদনক্ষণ সতা ফ লয় মালফ। টিক কলয কয না। তা আটভ এখলনা আভায
ফন্ধুফান্ধফলদয সফাঝালত াটযটন।আয আটভ সতা লফ নতু ন। আভায সফী কথা ফরা ালজ না। টকন্তু আটভ এই সম
াজালয াজালয সরালকয টফটনদ্রবালফ অতরৃয সথলক আা মায়া এইলিলকই সযলে কটয। আয আভায
অটবজ্ঞতায় ফ টজটনিালক নতু ন কলয টক কলয কালজ রাগালনা মায় তায সস্ধলয অযালযঞ্জলভন্ি টনলয়, ফিা
টনলয়, অটত ফরর খাটনকিা কলযলছ। অটলতয লে আলগ কলয়কটদন কথা লয়লছ, আভযা টফলদলয
টথলয়িালযয ইটতাল জাটন সম, যাটয়ায় স্তাটনস্লাবটস্কয টথলয়িালযয সথলক সবলে কলয়কজন টফলদ্রাী
সফটযলয়টছলরন। Meyerhold, Vaktangof, Tyrov, Okhlopkov এাঁযা অলনক যকভ টচন্তাবাফনা
কলযটছলরন এফং সই অধযায়িা, সই মুগিালক মাযা োরৄনা কলযলছন আভায ফন্ধুফান্ধফযা, উৎরফাফুযা,
অটতফাফুযা, অটজলতফাফুযা, তাাঁযা সই ম্পলকয লচতন সথলক টকছু কলযনটন। ভলেফাফু, একভয় টমটন
অলনক নতু ন টচন্তাবাফনায টদাযী টছলরন। অলনক আলগ। উটন আজলক মাত্রায লে মুি আলছন। তাাঁযা সকউই
কলযন টন। আটভ এই ভস্তিায় ুলযাুটয শ্রদ্ধা সযলখই ফরটছ। সম এই সম কভলপ্ল্ক্স আভালদয, সিা টকন্তু আভালদয
টনলজলদয অক্ষভতা খাটনকিা এফং মাত্রায একিা আটিযটপটয়ার, আনলরটদ কটম্পটিান। ভপস্বলর, ফাইলযয
সরালকযা টকন্তু আন্ফাজায আয টফটফধবাযতী রৄলন সফট টিক কলয এফং সইখালন মায মত ভুলযাদ আলছ,
আন্ফাজালযয ফা মুগান্তলযয ফা অে কাগলজ টফজ্ঞান টদলয় এত ফে কযলফ। য়লতা rightly or wrongly
টকছু িা কলল্ক ালফ। সইলি সফাধয় একিা unhealthy trend of jatra industry। স ফযাালয
প্রলফাধফাফু অলনক সগাো সথলক নাোচাো কযলছন। উটন ফরলত াযলফন। উটন অলনক টজটনলয জে দায়ী। উটন
অলনক টকছু বার কলযলছন, আফায অলনক টকছু য়লতা খাযা কলযলছন। কযলছন য়লতা।
অতসি বসু
এিায ম্বলন্ধআটভ একিু ফটর। আটভ এিা রক্ষয কলযটছ, ই সরন্ডিা সফাধয় আলস্ত আলস্ত বাঙলত রৄরু কযলছ।
মাত্রায ফায়নায টদক সথলক, টফজলন লয়ন্ি সথলক সমিা ফরটছ, আলগ সম ফায়নািা সাত, য়রা মফাখ সথলক
ফায়না লত রৄরু কযত, এখন যলথয টদন major portion ফায়না য়। এখন আয তা লি না। এই গত ফছয
সথলক সস্ধযাটর বীলণবালফ সচালখ েলছ সম সপ্রাডাকান না সখারা মযন্ত না সদলখ ফায়না লি না। স্টযাটন্ডং
একিা ক্লালয়লন্ির থালকই দলরয। টকন্তু ইন সজনালযর সবালফ – এক-একিা দলরয গুড উইলর খাটনকিা কাজ
কলয। টকন্তু সজনাযার সরন্ডিা টকন্তু এইটদলক চলর মালি। সপ্রাডাকান না খুরলর টকন্তু ফায়নায খাতা খুফ একিা
খুরলছ না। ফ দলরযই টফ-াঁটচ-টতটযিা ক্লালয়ন্ি আলছ, স মাই করুক, টনলয় মালফ। টকন্তু সমিায য
নািয সাধ ংস্থান |
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দাাঁটেলয় থাকলফ সিা টকন্তু আজকার সদখা মালি এই বাদ্রভাল ফই –িই সখারায য আলস্ত আলস্ত ফায়নািা রৄরু
লি।
সরািা
আভায একিু তাদালক একিা টজটন টজজ্ঞাা কটয। সিা লি সম, আনায ম্বলন্ধ সম ধাযণািা আলছ, ঐ
অোয ফরুন আয সতু ফরুন, মাত্রায় মখন এই ধাযণাগুলরা কাজ কলয, আনালক মখন ভাটরকযা ফা অোেযা সম
প্রশ্ন কযলছ ফা টডভান্ড কযলছ, স ফযাালয আটন টক বাফলছন?
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
সিা লি সম, তাফাফু গতফছলয ‗কাগলজয পু লর‘ কলযলছন, প্রথভ আলরা কলযলছন। তায আলগ অফয
নাভিাভ টছর, টকন্তু ইন্িালযস্ট টনলয় কাজ কলযনটন। গতফছয সভািাভুটিবালফ টতন-চাযলি কাজ কলযলছন। এ ফছলয
আলযা সফী কাজ কযলছন। টকন্তু গতফছয সতা উটন ভযাটজক কলযন টন। জর আলনন টন, সভঘ সদখান টন,
টকছু ই কলযন টন। ফর দযক, মাত্রায দযক ফলরলছন, দযালখা টক অাধাযণ কাজ কলযলছন! ভযাটজক কযা ছাো।
সুতযাং, ফরজায়গায় ফলরলছ। সমভন ধরুণ, আভযা সম ছটফগুলরা তু লরটছরাভ ---তা সম রাইি কলযটছর, তায
ভলধযই ছটফগুলরা সতারা লয়লছ, স ছটফলতা ফরলরাক সদলখলছ। ফরলরাক অফাক লয় সগলছ কাযণ তাফাফু--এইযকভ ছটফ তাযা য়লতা দযালখইটন। টকংফা সস্টজ রাইটিং সদলখনটন ফা তাফাফুয সস্টজ রাইটিং তাযা
সদলখনটন সচালখ। সদলখ ফলরলছন ফািঃ, টক অাধাযণ! এিা সক কলযলছন? না, তাফাফু। , আিা, কালজই সম
ফভয় ভযাটজক কলযই সম বার কাজ কযা মায়, সিা নয়। তু টভ সমিা ফরলত চাইছ, সফাধয় সই কথািা টক?
সরািা
না, আটভ ফরলত চাইটছ তাদা, এই সম প্রশ্নগুলরায ম্যখ
ু ীন লিন সইগুলরায সভাকাটফরা টক কলয কযলছন?
সইিাই জানায টছর।
িাস সসন
আিা। খুফ বালরা কথা। এই টথলয়িালয, ভালন কভাটযয়ার টথলয়িালয সগলর, স্ববাফতই টকছু টকছু সপ্রাডাকালন
টকছু টকছু environmental importance আল, সকান নািলক সফী, সকান নািলক কভ। ‗অোয‘ নািলক
আগালগাো
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presentation। সতভটন ‗কলিার‘, আফায ‗নীলচয ভর‘ ফা ‗চায অধযায়‘ নািক কযলত টগলয় সমবালফ আটভ
সবলফটছ, সমবালফ ম্ভুফাফু সবলফলছন, ফিা টভটরলয় টভটলয় একিা লয়লছ। সিালত ঐ আলরায পু রঝু টয টকছু না
থাকলর একযকভবালফ সিা কলরয - টকন্তু ই সকাথায় কথা ফরলত ফরলত, লন্ধয অন্ধকায লয় মালফ এফং
আলরায সুইচ টিলত বু র লয় মালফ। এলকফালয সযাভাটন্িকএকিা ইলয়লত চলর মালফ টচু লয়নিা, িাৎ একিা
ভুূলত্তয আলরািা জ্বারালত ফিা সকলি মায়, এিায দাভ আলছ। টকন্তু মখন কভাটযয়ার টথলয়িালয আভালদয এভপ্ল্য়
কযা য়, তখন একিা টন-এয চাটদা থালক। তাযজলে ফরাই য়। কখলনা সিা টপি কলয, কখলনা টপি কলয
না। সমভন, ‗ভটিকা‘ নািলক টছর, গলল্পয ভলধয টছর, িযাটক্সলত তু লর টনলয় টগলয়টছর, আটভ অভটন িযাটক্সিা ধলয
সপররাভ। ইিু কুই টছর। আয টকছু ই টছর না। ‗অঘিলন‘ সভািয াইলকলর একিা সরাক – একিা চটযত্র টছর, স
সভািয াইলকলর কলয আত। জ্ঞালন সম চটযত্রিা কযত। সইলি সথলক টিক র, িা কাজ কলয এফং াটফত্রী
চযািাজ্জযী প্ল্া সভািয াইলকর সদখলত সরাক সগলছ। ‗সতু ‘সত তটৃ প্ত টভত্র, ফটকছু টভটরলয় টভটলয়---নলয
টভত্র টছলরন, অটতফযণ --- িং কাস্ট। টকন্তু ‗সতু ‘ নািলকয ভয় আটভ ফররাভ সম দূয ভাই, আভায ানল
রাগলছ --- টক যকভ সজালরা। তা আভালক দটক্ষলণশ্বয ফাফু ফরলরন, টক যকভ আটন চান? আটভ ফররাভ একিা
আন-ইউসুয়ার সকান সটিং-এমটদ সকান নািক য়, াো টেলজয তরায় ফা একিা পযােযী ফা একিা ধরুণ,
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একটি নািয সাধ ংস্থান আলরাচনা প্রকল্প
এয়াযলািয ফা সরলবর ক্রটং, তায এলগিলি লর – সতা টক আলছ? ই সরাকিালক ইলয় কলয টদন না,
লয়ন্িভযান। াটন্ত গুপ্তালক তায ফঊ কলয টদন, তালর ঐ লফ, ‗মাটন সখাকা‘ ফলর ধযলফ। ফররুভ, স টক
ভায়? আটভ সতা সরলনয টন কযলত রাগরাভ আয এটদলক গল্প টনলয় বাফলত রাগরাভ। কলয কলয আটভ
টন-িা মখন প্রায় আধাআটধ লয়লছ, অলনক িাকায়ায শ্রাদ্ধ লয় সগলছ, জরাঞ্জটর, এখন ভাখনরার নট্টয সমভন
িাকা খটলয় টদলি, টফশ্বরূা টথলয়িালয অলনক – াাঁচিা সনি-সপি মতটয লয় সগর, তখন য় না। টকন্তু মখন
ফ ফ, তখন একটদন ভলন র, আটভ ফররাভ সম, দূয! টকযণ মভলত্রয সথলক টফধায়ক বিচাজ নািক কযলরন।
টফধায়কফাফুলক ফররাভ সম এ মটদ নায়ক ফা নাটয়কা ফা সন্রার সকালনা কযালযকিায আল, না আল, ঐ নািলকয
াফ-াফ-াফ প্ল্লিয একজন, তায লয়ন্িভযালনয সফ এল ফরলফ,লখলত াটি না, দাটযদ্রয ভালন টকযণ মভলত্রয
গল্প টছর ‗ফুদফুদ‘, না সখলত সলয় ভাযা মালফ, তালক অযাডে কযলফ ফলর, সনলফ সমটদন সটদন এল রৄনলফ সই
ফািাটি ভাযা সগলছ। ফুদফুলদয ভত ফিা পিাস্। এই গল্পলক অযাম্পটরপাই কলয টকযণ মভত্র সমিা টরখর, য়টন।
তাযলয টফধায়কফাফু টরখলরন। সমলতু আলগয ফই ‗ক্ষু ধা‘ টি কলযটছর, তখন সিলন্িটিবটর নাভ সদয়া
ৃ া‘। আটভ ফররুভ, তষ্ণ
ৃ া টকযকভ ভাই? ন্তালনয জে তষ্ণ
ৃ া, টকযকভ যাক্ষু ী- যাক্ষু ী রাগলফ না?
লয়টছর ‗তষ্ণ
তা মাই সাক, তাযলয আটভ ফররাভ সম, এিা তালর নায়ক-নাটয়কা টকযকভ কলয লি? আটভ যাটত্তলয
সবলফটচলন্ত একিা খাো কলয দটক্ষলণশ্বয যকাযলক ফররাভ সম, ভাই, সুইাইড কযলফ, এযকভ গান লফ,
ইলয়টিলয় লফ, একিা আরগা আরগা – দূয! ই ভাই সযলরয তরায় সভছু নী-সঘাঁিুনীযা সুইাইড কলয। এইফ
ফরলফন না, টভল টভত্র তালর টথলয়িালযয কন্রাকিই সছলে সদলফ। আয টফধায়কফাফু সতা যাটজই লফ না। আটভ
তখন চলর সগরাভ টনউ আটরুলয ড. যাধাটফলনাদ ালরয ফাটেলত। ‗যিকযফী‘ অটবনয় টির। সখালন টগলয়
আটভ টিক জায়গায় টিকবালফ ফররাভ। আলগ ম্ভুফাফুলক ফররাভ, এযকভ কযলর টকযকভ য়? ফরলরন, হ্যাাঁ,
এিা ফলরছ, ---তাযলয টভল টভত্র ফরলরন, তাযলয ফরলরন----তাযলয আটভ দটক্ষলণশ্বযফাফুলক ফররাভ
না—টভল টভত্রয লে কথা সতা লয় সগলছ, টক কলয লফ? টফধায়কফাফু টক ফলরন? ফরলরন, এিায সতা ীনই
সনই, এিা সতা সনই--- সগরাভ তাাঁয কালছ, ফাটেলত। দাদা, এযকভ এযকভ --- তা রৄলন, লযয টদন সবাযলফরা,
ালে ছ‘িায ভয় সগরাভ। উটন খাটনকিা খো টরখলরন সিালক খাটনকিা এধায ধায কলয নাটয়কা সরলন
আত্মতযা কযলত ঝাাঁ টদর। অটতফযণ নায়ক তালক যক্ষা কযর – এই। নািলকয টভল সগর ফা টভল সগর না
ইন্িাযবযালর। তখন আফায কথা র সগাোলত এিা সদখালনা লফ না, সলকালর? আটভ ফররাভ একফালয সলল।
উটন ফরলরন না। এিা টনলয় নানাযকভ গলফলণা লয়টছর। এখন, মাত্রা ফা সম সকান কভাটযয়ার অযাাইনলভলন্ি
তাযা সতা এক্সলে কলয সম খলদ্দয িানলফ টকল এফং সকানিা সফ যগযলগ– এলকফালয জভকালরা। তালদয ঐলি
মটদ অযারযাকান থালক, সিালক সদাল টদলত সমভন াটয না, সতভটন ‗কাগলজয পু লর‘ টকছু কটযটন, আয ‗যাটত্রয
তযা‘ য়ত টকছু কযফ না। তালত ভাখনফাফুয য়ত বালরা রাগলফ না। আয ফতযভান নািক ‗গোুত্র বীষ্ড‘,
ভাইলথারটজকযার ফযাায। উৎরফাফুয ‗ছায়ানলি‘য ডায়ারগ, অটজত --- তা এইলিলত সফ আলছ টকছু
সস্ধেযাকর ফা কারায পু র। সইলিকলযটছ এফং টকছু িা টনিয়ই কভাটযয়ার অযারযাকান থালক ফা চায়, ফ
জায়গায় সদয়া মায় না। কাযণ ‗টচযকুভায বা‘ কযলত টগলয় তালত সতা রাইলিয সখরা লফ না। তা সমভন ধরুন,
এখালন কযলত াযফ না। তা স নািক অনুমায়ী, এখালন একিা টন- মটদ অযালকাভলডি কযা মায়, আভায
সতা টনলজয অটস্তলত্বয ংকি, আভালক সতা টনলজলক জাটস্টপাই কযলত লফ ! আটভ একিু রাগাফায সচষ্টা
কযরুভ, ‗কটে টদলয় টকনরাভ‘-এ মা কলযটছরাভ সইলিলক টযটি কলয টদরাভ। আফায কটণষ্ক সন ‗কটে টদলয়
টকনরাভ‘–স একিা টক সমন কলযলছ। তা স সতা কলযলছ, তা আটভ অলনক সবলফটচলন্ত কলযটছ। কটণষ্ক
আলযকযকভ বালফ সবলফ কলযলছ। আটভ সদটখটন। লয়লছ একিা টকছু । এ কযলত য়।
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প্রতিভা অগ্রবাল
ভীক, তু টভ টকছু ফর --সরািা
প্রলফাধফাফু, আটভ একিা কথা টজলজ্ঞ কটয।মাত্রাজগলতয স্টালযয ফলচলয় সফী ভাইলন কত? নাভিা চাইনা, রৄধু
কত অযাভাউন্ি সিা চাই।
প্রববাধবন্ধু অতধকারী
ফলচলয় াইলয়স্ট টমটন ভাইলন সলতন, টতটন এখন আয মাত্রা কযলছন না। ফাাত্তয াজায িাকা ায ভান্থ।
প্রটতফছয একিা কলয নতু ন গাটে, রৃযালকি ইটন্ডয়া টকং টগালযি।
অতসি বসু
সমটদন ই কযলরন সটদন সথলক নতু ন গাটে। রৃযালকি কলয ইটন্ডয়া টকং টগালযি, কাজুফাদাভ, টকটভপ্রববাধবন্ধু অতধকারী
টক টযভাণ কাজুফাদাভ, তায লে কতিা টকটভ, কতিা রফে -অতসি বসু
তায ভুযটগ এফং তায কুকুয লে মালফ তায জলে ভুযটগ -প্রববাধবন্ধু অতধকারী
টতটন মখন বাত খালফন টতটন গযাযাটন্ি টদলতন সম আটভ থাকলর আনালক ২ রাখ িাকা প্রটপি সদাফ।
অতসি বসু
টতটন গযাযাটন্ি না টদলর তালক এফ সদলফ সকন?
সরািা
টতটন টদলয়লছন?
অতসি বসু
টনিয়ই টদলয়লছন। এফ টক ফাই চাইলর ালফ?
িাস সসন
আিা, প্রটতবাটজ, আভায় এখন এই স্টান্ি টনিা এখন সদখালত লফ স্টায টথলয়িালয। টলনয ভয় এটগলয়
এললছ। এফালয না সগলর আয সতা চাকটয থাকলফ না।
প্রতিভা অগ্রবাল
ক‘িায ভয় আলছ?
িাস সসন
ই সতা টন এল সগলছ। সচাদ্দ নং টন লি এখন, সিালত একিা দৃযাকলযণ আলছ। তাযয আয টতনলি টন।
সুতযাং, আটভ চলর মাই।
প্রতিভা অগ্রবাল
অলনক অলনক ধেফাদ আনালক।
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ারাগালনয ারাকায
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ারাগালনয টল্পী
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ারাগালনয মাত্রালথ
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v

(১৯৩৩ – ১৯৮৩) দনল্পদেক অদবল্পনতা নাটককায

vi

(১৯৪০ - ) প্রাফদিক, ভাল্পরাচক এফাং নাটয গল্পফলক

vi i

(১৯২৯ – ১৯৯৩), নাটককায, দনল্পদেক এফাং অদবল্পনতা

vi i i

(১৯৩৩ – ২০১৪) দনল্পদেক, অদবল্পনতা। দীর্েকার মাত্রায ল্পে মুক্তা দিল্পরন।

i x

(১৯৩৬ – ১৯৯৩) দনল্পদেক, অদবল্পনতা।

x

(১৯৪৪ – ২০০২) মাত্রায প্রখ্যাত অদবল্পনতা

xi

ব্রল্পজন্দ্রনাথ শদ যদচত মাত্রারা (১৯৫৮- ৫৯)

xi i

করাকাতায দফখ্যাত কল্পেকদট মাত্রাদল্পরয নাভ

xi i i

আল্পরাকদেী (১৯৩৮ - )

xi v

মাত্রাদেী গুরুদা ধাড়া (১৯৩৬- ১৯৯৭)

xv

উৎর দত্ত যদচত মাত্রাারা (১৯৬৮)। প্রল্পমাজনা দনউ আমে অল্পযা

xvi

(১৯১৪- ১৯৭২) আধুদনক মাত্রায প্রফক্তা

xvi i

(১৯০৭- ১৯৬১) মাত্রাদেী পদনবূলণ ভদতরার

xvi i i

(১৯১০- ১৯৮৪) শাদযী যেভল্পেয উল্পেখ্ল্পমাগয ফযদক্তত্ব। নাটককায ও দনল্পদেক

xi x

(১৯৩৪- ২০১২) দফখ্যাত মাত্রা অদবল্পনতা

xx
xxi

যচনা দযচারনা উৎর দত্ত (১৯৬৯), তযম্বয অল্পযা
(১৯২৬- ২০০৮) ভে ও চরদচল্পত্রয অদবল্পনতা ও দযচারক

নািয সাধ ংস্থান |

41

