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িমিহর েসনগুপ্
সময়টা নবব্ই –এর দশেকর মাঝামািঝ, িক েশেষর িদেক সম্বত। তখন আিম মধয্
চিল্শও েপিরেয়িছ, তেব পঞ্ােশর উপের অবশয্ই নয়। ওই বুেড়া দামড়া বয়েস
েলখােলিখর জগেত সাধারণত েকউ েঢােক না। আমারও েতমন েকানও বাসনা িছল
না। তেব িকছু খয্াতনামা েলখক কিবেদর সেঙ্ ওঠিন্-বসিন্, গা-েঘঁষােঘিষ িছল
নানািবধ কারেণ। কারণগুেলা িনেদর্ াষ, িনিরিমিষয্ িছল না িকন্ কথা েসসব
েবেলল্াপনা িবষয়ক নয়।
সুবণর্েরখা পর্কাশনীর কেলজ িস্েটর আড্ায় তখন খুব েযতাম। উপলক্য্
উন্দা অথর্াৎ ইন্নাথ মজুমদােরর সরস সািন্ধয্ এবং সুপর্াপয্ ও দুষ্াপয্ নানান বই
গয্াঁড়ােনা। েসখােন নানা মােপর কিব, সািহিতয্ক এবং িবিচতর্ সব গুেণ গুণবান
মানুেষরা আসেতন। তেব সুিবেধ িছল, েসখােন তাঁরা েকানরকম জ্ানচচর্া করেতন
না। স্ানিট িছল মগজ-শর্িমক মানুেষর পর্েয়াজনীয় বই পুস্ক সংগর্হ এবং িচত্তিবশর্ােমর চটু কুলা বাতর্ ালােপর েকন্। আমার েসখােন িভন্তর কমর্ থাকেত। েলখক
অিভিজৎ েসন তখন বালুরঘাট শহেরর বািসন্া। তাঁর েলখাপত্তর িকছু এক্ণ
পিতর্কায় পর্কাশ হত। িনমর্ালয্ আচাযর্ মশাই এক্ণ –এর সম্াদক এবং তাংর
দপপ্রীয় কমর্কান্ সুবণর্েরখাই হত। অিভিজৎ আমার অনয্তর সেহাদর এবং েজয্ষ্।
সুতরাং তার েলখাপত্তর িনমর্ালয্দার কােছ েপৗঁেছােনার, খবরাখবর আদানপর্দােনর
িপত্তেনর কাজটা আমােক করেত হত। এক দুপুের সুবণর্েরখায় িগেয়িছ, েসিদন
আড্া ফাঁকা। শুধু ইন্দা এবং আর একজন এেলােমেলা ভু েতােচহারার েলাক বেস
িছেলন। ভদর্েলাগ, ওই পেথঘােট যােদর আমরা সাধারণত েলাকগুেলা বিল, তােদরই
মেতা একজন বেল আমার মেন হেয়িছল। তাঁেক েদেখ আমার েকানও েকৗতূ হল
জাগল না। তাঁর মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চু ল। গােয় আধময়লা ফতু য়া এবং পরেন
পাজামা। তাঁরা দুজেনই কদািচৎ দু-একটা কথা বেলিছেলন। সিতয্ কথা বলেত িক
মানুষিটেক আমার এেকবােরই ইেস্িসভ মেন হল না। ইন্দাও তাঁর সেঙ্ আমার
েকান পিরচয় কিরেয় িদেলন না। মানুষিট একটার-পর –একটা িবিড় েখেয়
যািচ্েলন। আিম িনেজও পর্খর ধূমপায়ী। তেব আিম িসগােরট খাই। এবং েবিশই
খাই। ইন্দা আমার িসগােরট দু-একটা খািচ্ল।
হঠাৎ ভদর্েলাক একটা সময় েযন আমার উপর েখঁিকেয় উঠেলন। বলেলন, ধুর
মশাই, েসই এেস েথকেক েতা একটার-পর-একটা িসগােরট েটেনই যােচ্ন। আিমও
েঠটার মেতা বেল উঠলাম, আপনার এেকর-পর-এক িবিড় েফাঁকাটা িক বালয্
েপর্িমকার ওেষ্ অনুরােগর চু মব্ন?

ইন্দা হাঁ হাঁ কের উেঠ বলেলন, আের হতভাগা, তু ই কার সেঙ্ কথা বলিছস
জািনস? উিন ডাক্ার ভূ েমন্ গুহরায়, আের উিন কিব জীবনানেন্র অপর্কািশত
েলখা-পত্তর িনেয় মস্ কাজ করেছন। নাম শুেনিছস? ভদর্েলাকেক বলেলন, ও
িমিহর, নয়া উেদয্ােগর পাথর্শঙ্র ওর িকছু বই পর্কাশ কেরেছ। পাথর্ েতা আপনার
বইও কের। আিম ভবাবিছলাম, ইিতপূেবর্ আপনােদর আলাপ হেয় েগেছ। ও অিভিজৎ
েসেনর েছােটা ভাই।
আমার পিরিচিত এবং পড়ােশানা যত লজ্াজনক ভােবই খােটা মােপর েহাক না
েকন, ভূ েমন্ গুহর নাম জানব না এতবেড়া জীবনানন্ বিজর্ত মানুষ আিম নই।
সুতরাং একলােফ উেঠ তাঁেক পর্মাণ করেত েগেল বুেক জিড়েয় ধের বলেলন,
আপনার িসিদ্গেঞ্র েমাকাম পাথর্ আমােক িদেয়েছন। সাথর্ক নাম। ভাষা পর্কৃ তই ওই
িক বেল, সাবল্টানর্ ভাষা। আমার খুব ভােলা েলেগেছ। ইন্দা বলেলন, ওর আসল
পিরচয় হেচ্ ও িবরশািলয়া এবং এখনও পর্ায় িনয়িমত েসখােন যাতায়াত আেছ। ও
তপনবাবুর েচলাও। ভূ েমনদা বলেলন, জািন। পাথর্ আমােক এককিপ ভািটপুতর্র পতর্
বােখায়ািচ্ বইিটও িদেয়েছ। ঢাকাই বাংলাটা সািহতয্ সংলােপ চাকর-বাকরেদর ভাষা
হেয়িছল। উিন বিরশািল ভাষাটার একটা সুন্র নামকরণ কের, তােক সরাসির
সািহেতয্র েভাজসভায় হািজর কেরেছন। নামিট হল চান্দব্ীিপ। িমিহর কী জােন েয
আিমও িবরশািল?
-বললাম, িভভা সিলডািরিট অব বিরশাল। আপনার গর্াম েকাথায় িছল?
-ৈবশালী। েচেনন।
-নােম জািন। অবস্ানও জািন। যাইিন কবনও। আপনার যাতায়াত আেছ?
-না। আিম ঘর পালােনা ভবঘুের। তেব িসিদ্গেঞ্র েমাকাম পেড় খুব
নস্য্ালিজক আকষর্ণ েবাধ করিছ একবার যাবার। আপনার সেঙ্ েগেল হত। দাঁড়ান
পাসেপাটর্টা কির। পাথর্েকও বেলিছলাম। যাকেগ, েদখা যােব। এখন িক িলখেছন?
-একখানা বেড়া আকােরর েমেমায়াসর্ –ডাউন েমমাির েলন েস্াির।
-িক নাম িদেচ্ন?
-দুেটা নাম ভাবিছ। একটা হেচ্ িপছারার খাল। ওটা বিরশািল ঢেঙ।
আেরকটা মান ভাষায় িবষাদবৃক্।
-দুেটা নাম িহেসেব চমৎকার লাগেছ। কিবতা পেড়ন?
-কম। জীবনানেন্ আটেক আিছ। শঙ্ েঘাষ মশাই-এর িকছু িকছু কখনও
পিড়। একবাের অধুনা কােলর কিবেদর সেঙ্, বিরশািল জবােন বলেল, বলেত হয় –
বয্ােড় পাই না। আিম পড়ােশানার বয্াপাের আপটু েডট নই। পরম্ সব্ভােব অলস
এবং মিস্েষ্ চঞ্ল।
-অনয্ ভাষায় িকছু ?

-অনয্ ভাষা বলেত েতা এক ইংেরিজ আরর পর্াচীন েদবভাষা। ইংেরিজ
েরামািন্ক েপােয়টসেদর সীমায় আবদ্, তাও মূলত ওয়ডসর্ওয়থর্ এবং কীট্স ইতয্ািদ
হােত-েগানা দু-একজন। বাংলা অনুবােদ রুশী, ফরািস, জামর্ান দু-একজেনর ছু টেকা
ছাট্কা তাও অেনক আগেগ যা পেড়িছ। এখন পর্ায় না। সংস্ৃত অমব্য় েভেঙ
পর্াচীনেদর কাবয্ নাটক ইতয্ািদ। িনয়িমত না আমার পাঠস্ােন রাহু। বৃহস্িত বকর্ী,
েবােধ বুধস্ােন েকতু । সুতরাং আমােক তদনুসাের িবচাের রাখেবন ভূ েমনদা।
ভূ েমনদার সেঙ্ েসই সূতর্পাত। েভেবিছলাম তাঁর সেঙ্ আড্ার শুরুয়াৎ েযমন
হেয়িছল, েসটা কর্েম চূ ড়ান্ হেয় িগেয় ক্ীর হেয় উঠেব। িকন্ সমসয্া িছল
আমােদর পারস্িরক অবস্ােনর দূরতব্। তথািপ কখনও পাথর্শঙ্েরর নয়া উেদয্াগ –এ
একটা েদাতলার কুঠু িরর আড্ায় েদখাসাক্াৎ কথাবাতর্ া আদানপর্দান কম হয়িন।
ইিতমেধয্ ২০০৩ েথেক ২০০৫ –এর েকানও একিদন িতিন সুবণর্েরখায় বেস
বেস বলেলন, িবষাদবৃক্েতা েবেরােলা। িবিকর্-বাটাও নািক ভােলাই হেচ্, ইন্নাথ
বলিছেলন। তা ভেদর্শব্েরর ভবেন একিদন মধয্ােহ্র জাব্নার বয্বস্া হয় না সয্ার?
ইন্দা বেলিছেলন , েশান্, আমরা িতনজন যাব। ভূ েমনদা, কলয্াণবাবু এবং আিম।
ভূ েমনদার সমসয্া েনই। শাল পাতা, েঝাপঝাড়, ডাঁটা মা-টা খাওয়া মানুষ। িকন্
আমরা দুজন েঘার আিমশাষী। আমােদর মাছ মাংেসর বয্াপাের হাঁসেমাষ, শুেয়ার
গরুর িবচার েনই। েবৗমােক বিলস। তেব-তেব? উত্তরটা ভূ েমনদা িদেলন, তেব
আমরা িতনজনই একটু দাঁেতর সমসয্ার মানুষ। িবেশষত আিম। তাই খাদয্াখােদয্র
চতু বর্েণর্র মধয্ আিম এখন শুধুমাতর্ চতু থর্ বণর্েক অথর্াৎ েপয়েক আশর্য় কেরিছ। ওঁরা
চবর্য্, েচাষয্, েলহয্ এবং েপয় সব কটা বেণর্রই গর্াহক আেছন। আমার বাপারটা
ইন্নাথ সিঠকই বেলেছন, আিম চেবর্য্র মেধয্ শাক, ডাঁটা একরাশ িচেবােত পাির।
সাধারণত িলকুিয়ড-এ থাকাই এখন পছন্।
বললাম, েপয়র কুল েগাতর্ িক? ভু েমনদাই এবারও িসদ্ান্ িদেলন, বলেলন,
ভাবেবন না সয্ার। আমরা ছাই-পাঁশ েখেত পাির। তেব েগরেস্র েসজনয্ পেথ
দাঁড়ােত হেব না। বািড়েত পাচ িলটােরর েজিরেকন আেছ? না হেল একটা নতু ন
িকেন েনেবন। এক েজিরেকন মহাত্মা িগন্িধ িনেয় রাখেবন। তােতই হেব। বললাম
মহাত্মা গািন্ মােন? ভূ েমনদা খুব িবরক্ হেয় কলয্াণদােক বলেলন, পিরভাষায়
েপাক্ নয়। বুিঝেয় িদন। কলয্াণ েচৗধুির বলেলন, নাবালকেদর িশক্া েদওয়া েতা
আমােদর কতর্ বয্। মহাত্মা গািন্ মােন বাংলা মদ। সব্াধীনতা সংগর্ােমর ইিতহাস
পেড়া বৎস। সব্েদশী আেন্ালন, িবিলিত দর্বয্ বজর্ন ইতয্ািদ। ধুত্তািরকা, কত আর
শাখাব?
সিতয্ কত আর েশখােবন। তেব ভূ েমনদার সেঙ্ পর্থম িদেনর পর্থম
সাক্াৎকােরর িবিড় েফাঁকা এবং িসগােরট টানার আব্ছা
এবং অসমাপ্ িশক্াটা
েযন ‘The Scalpal the Sword’ নামক পর্খয্াত গর্ন্িটর সব্নামধনয্ অনুবাদেকর মহাত্মা

গািন্, পদবন্িটর পর্য়ােস পিরষ্ার হল। এেযন এেকবাের ডঃ নমর্ান েবথুেনর
অসামানয্ Scalpal-এর দক্ অেস্াপচার। িদিশ মদ েযেহতু মহাত্মা গািন্ েলেবলযুক্
হেয় সব্েদশী মিহমা-পর্াপ্, সাদারেঙর
ঔপিনেবিশক বতর্ িনয়ার হাত ধের আসা
িসগােরটও েতমিন সব্েদিশ বাদািম রেঙর িবিড়র তু লনায় পিরতয্াজয্। েসখােন
সব্েদশীয়ানার চাইেতও আরও খািনকটা পর্গিতশীল অগর্েশর্ণীর েপয়ােররর সামগর্ী েস।
েস শর্িমক কৃ ষেকর একদার তামুেকর একমাতর্ িবকল্ “উৎকৃ ষ্ সব্েদশী েনপানী
তামােক পর্স্ত জঙ্ল খেন্র পতর্াবরেণ ভূ িষত িবিড়।” সুতরাং -। িকন্ এতটা
যখন িশেখ েফেলিছ, তখন আর সুতরাংটা থাক। ভু েমনদােক বলেত বলেলন,
আপনার হেব। ধরতাই ভােলা।
সন তািরখ বছর িছত িঠক মেন েনই। তেব এক বাসন্ী পূবর্ােহ্ তাঁরা
এেলন। এঁেদর মেধয্ এক ইন্দার মিহমা আমার িকছু টা জান িছল। কলয্ানদা
সাংবািদক – েশর্ষ্, শুেনিছ। তখনও তাঁর নমর্ান েবধুেনর জীবনীর অনুবািদট আমার
পড়া হয়িন। শুেনিছ, িতিন ফর্ন্লাইন ময্াগািজেন নািক শক্ শক্ পর্বন্ািদও েলেখন।
একবার তাঁর অিফেস একটা িবেশষ সমসয্া িনেয় িগেয়িছলাম, েসটা ভূ েমনদার
পরামেশর্ই। িকন্ েদখা হয়িন। নাম মেন েনই দিক্েনর একটা আবািসক হাই-ফাই
ইস্ু েলর জনা-িবেশক িবিভন্ েশর্িণর ছাতর্রা, তােদর অিভভাবকেদর কােছ িচিঠ
িলেখ, েসগুেলা অিত েগাপেন েলাকমারফরত পািঠেয়িছল। ওই অিভভাবকেদর মেধয্
একজন আমার বন্ু িছেলন। িচিঠগুেলােত মারাত্মক অিভেযাগ এবং ঘটনার িববরণ
িছল, যা সংবাদমাধয্েম পর্কািশত হওয়ার পর্েয়াজন িছল। বন্ু বেলিছেলন, যিদ িদ
িহন্ুেত বয্াপারটা পর্কাশ করা হয়, একটা কােজর হেব। ভূ েমনদা আর ইন্দােক
বলায় কলয্াণদা মারফত তাঁরা বয্বস্া কেরিছেলন। বয্াপারটা িনেয় মস্ েশারেগাল
হেয়িছল এবং সরকাির হস্েক্েপও ঘেটিছল। তেব তার িবস্ািরত আমার জানা
হয়িন।
েসিদন আমার ভেদর্শব্েরর ভদর্াসেন সম্াবয্ ভিবষয্ৎ ৈমেতর্য়-কল্ তু িষত-সব্েগর্র
উদয্ান িবকিশত হেয়িছল। গৃিহণী তাঁর কমর্স্েলর িবদয্াপীঠ েথেক পরীক্া িনবন্ন
ছু িট িনেত পােরনিন বেল অসব্িস্ পর্কাশ করিছলাম। ভু েমনদা বেলিছেলন, এ-বেড়া
উত্তম হেয়েছ। পানীয় এবং গৃহিস্নীর সহাবস্ান সুেখর েতা হয়ই না। আসেলই
সমসয্াটা সাবর্জনীন এবং তার সিবেশষ কারণও আেছ। ইন্দা বেলিছেলন, এইসব
সাত পাঁচ েভেবই আিম আিদবাসী সমােজর েথেক গৃিহনী সংগর্হ কেরিছ। অবশয্
বয্াপারটা সিতয্ই েতমন নয়। তেব তাঁর স্ীেক আিম এই িবেশষ বয্াপাের সহনীল
এবং সঙ্দান-কািরণীই েদেখিছ।
দশটা নাগাদই তাঁরা এেসিছেলন। পর্ায় সেঙ্ সেঙ্ই হােত সবার পানপাতর্ এবং
সেঙ্ একটা সামুিদর্ক পায়রাচাঁদা নােমর এক পূণর্-বারেকাষ মাছ-ভাজা। মাছটা িনেয়

ভূ েমনদা িকছু েকৗতূ হল েদখােত কলয্াণদা তার িঠকুিজ কুলুিজ অেনক িকছু
বেলিছেলন। িকন্ েসসব আর মেন েনই। আমােদর বাজাের অেনেক মাছটােক
সািডর্ন মাছ বলত। িকন্ একজন েজেল বেলিছল, ওটা সািডর্ন নয়। পায়রাচাঁদা
বিল আমরা। যাই েহাক, মহাত্মা গািন্ এবং সব্াস্য্বান েসই মাছিট সবার কােছই
েরাচক হেয়িছল এবং ভূ েমনদা জীবনানেন্র কয্ােম্ কিবতািট েথেক খই-হিরণীর
মাংস িবষেয় কেয়কিট পঙ্িক্ আবৃিক্ আবৃিত্ত কেরিছেলন। মাছটার সেঙ্ হিরেণর
মাংেসর আকৃ িতগত িকছু সাদৃশয্ িছল। কথাটা রূপক করেলন, আমর আমােদর পান
সংকর্ান্ সমস্ স্ুল চু ট্কুলা মুহুেতর্ সারসব্ত আেলাচনায় পর্স্ান িনল। নামক বইিটেতই
জানেবন। জানেবন আরও অেনক িকছু ই। তেব এখােন তার িকছু আভাস কর্েম
িদিচ্।
েসিদন ভেদর্শব্েরর আড্ায় পান ভাজন েশষ হেত েবলা দুেটা। কাতলা মােছর
েপিটটা ইন্দা েবশ তািরেয়ই খান, জানতাম। কলয্াণদাও েয েস বয্াপাের রিসক তা
জানার সুেযাগ আগেগ-পের আর হয়িন। তেব ভূ েমনদা মাছ বা মাংসাহাের পর্কৃ তই
কািডর্য়াক-িবেশষজ্। একটা েছােটা গােছর গল্দা এবং সামানয্ দু-টু কেরা মট্ন
েখেলন িতিন। আমার েছােটা কনয্া পিরেবশন করিছল। লালশােকর পাতর্টা ভূ েমনদা
তােক েদিখেয় ইশারা করেলন, ওইটা, ওইটা,। এছাড়া নজের পড়ার মেতা িচেবােলন
সজেনর ডাঁটা। ডাক্ার মানুষ। জািন না, ওই বস্গুেলার মেধয্ হাটর্, িলভার ইতয্ািদ
সংরক্েণর েকানও গুণাবিলর কথা জানেতন িক না।
যােহাক, আমােদর পর্কৃ ত আড্া শুরু হল আড়াইরেট েথেক এবং চলল সােড়
পাঁচটায় যখন তাঁরা িবদায় িনেলন, তখন পযর্ন্। এই আড্ার পর্ধান বক্া িছেলন
ভূ েমনদা সব্য়ং। আমরা, িবেশষ কের আিম গল্ েশানার বায়নায় একটার পর একটা
পর্শ্ কের যািচ্লাম। পরবতর্ অধয্ােয় ভূ েমনদার েসই অনবদয্, পর্ায় ধর্পদী পরন
কথার কািহিনর িকছু টা জানাব।
আেগর দু-একটা আড্ায় ভূ েমনদার মুেখ সঞ্য় ভট্াচাযর্, জীবনানন্, পূবর্াশা
পিতর্কা ইতয্ািদ িকছু েছঁ ড়ােখাঁড়া গল্-কািহিন শুেনিছ। শুেনিছ, তাঁর সম্াদনায় ময়ুখ
নামক ক্ীণকেলবর ক্ণজীবী কিবতা পিতর্কািটর কথা। এিদন েসইসব কথাই
িবস্ািতরত েশানার আগর্েহ তাঁেক বললাম, এতক্ণ েতা, সকাল েথেক মহাত্মা গািন্
পােন আর চট্কুলা গেলপ সময় কাটালাম, এবার একটু গুিছেয় আপনার পিতর্কা এবং
কবিবতা ইতয্ািদ িনেয় অিভজ্তার গল্ বলুন েতা। ভূ েমনদা তাঁর েদওয়া বই
কখানার মধয্ েথেক জীবনানন্, সঞ্য় ভট্াচাযর্ এবং ভূ েমন্ গুহ বইটা তু েল
বলেলন, সসব কথা জানার যিদ ইেচ্ হয়, এই বইিট একটু কষ্ কের পাতা উলেট
েদখেবন সয্ার। েলখা হয়েতা ওখােনই যা বলার বেলিছ। কলয্াণবাবু িক বইটা আেগ
েদেখেছন? কলয্াণদা বলেলন, না। এবার এক কিপ িকনব। ভূ েমনদা বলেলন,

িকনেবন? আমার বই? তেবই হেয়েছ। তােত কাজ েনই। আিম কালই ইন্বাবুর
সুরণর্েরখায় এক কিপ েরেখ আসব বরং। যিদ িকনেতই চান, পয়সাটা আমার হােতই
েদেবন। পর্কাশক আমার পয়সায়ই েছেপেছন, তাঁর খুব ক্িত হেব না। আিমও িলেখ
পয়সা কামালুম, এমন একটা সব্াদ পাব। আিম বললাম, আিম িক পয়সা েদব?
ভূ েমনদা বলেলন, আপনার বই েতা আিম িকিনিন, তাই েসটা েশাধেবাধ হেয় েগল।
সম্বত, পাথর্শঙ্রেক আিম বেলিছলাম ভূ েমনদােক্ বই েদবার জেনয্, িঠক মেন েনই।
কথায় কথায় ভূ েমনদা েসিদন সঞ্য়বাবু এবং জীবনান্ তথা তাঁেদর কিবতা ও
নানান েলখাপত্তর িনেয় অেনক অদ্ু ত কািহিন বেলিছেলন। পের ওই বইখানা পেড়
েস-সেবর িবস্ািরত অনুপুেঙ্ েজেনিছ। তার সবটা এখােন বলা িনষ্েয়াজন।
সিন্ৎসুর ভূ েমন্ গুহ, জীবনান্ এবং সঞ্য়বাবুরর পূবর্াশা পিতর্কা সমব্েন্ েসখােন
বয্াপক খবর পােবন। ভূ েমনদা তাঁর দুধর্ষর্ গেদয্ পর্কৃ ত আখয্ানরেস িসক্ কের েসসব
পিরেবশন কেরেছন। কাজিট করেত তাঁর রক্ক্রণ কম হয়িন।
আিম তখনও ভূ েমনদার েকানও কাবয্গর্ন্, পর্বন্ বা খুচেরা কিবতা িকছু ই
পিড়িন। বস্ত তাঁর সেঙ্ আমার েসরকম ঘিনষ্তা কখেনাই গেড় ওেঠিন। তাঁর
িবষেয় পর্থম অেনকটাই জানলাম, তাঁেদর ওই িতন বন্ু আমার ভেদর্শব্েরর ভদর্াসেন
একিদেনর অিতিথ িহেসেব পাওয়া পর। নয়া উেদয্ােগ গতায়াত কােল জানতাম
ভূ েমনদা কিবতা েলেখন। েসই সময়টা নবব্ই-এর দশেকর মাঝামািঝ সময়। আিম
তখন সেব েলখােলিখর জগেত ঢু েকিছ। আিম আধুিনক কিবতা বা কাবয্ বলেত
রবীন্নাথ-পরবতর্ কেল্াল-যুগীয় কিবেদর দু-একজেনর েলখাই িকছু িকছু পেড়িছ।
িক কারেণ জািন না, সমবয়িস তরুণ, যুবােদর মেতা আধুিনক কিবতার আগর্হী
তথা েবাদ্া পাঠক আিম েকানওিদনই হেত পািরিন। একমাতর্ বয্িতকর্ম জীবনান্।
যিদও জীবনান্েক অেনেকই দুেবর্াধয্ বলত। িকন্ আিম আজ আবিধ যা যতটু কু
বুিঝ, তা তাঁেকই। আসল কথাটা এই েয কিবতার আিম খুব একটা আগর্হী গর্হক
নই। সুতরাং ভূ েমনদা ভােলা কিবতা েলেখন, না তাঁর উপের জীবনানন্,
সঞ্য়বাবুেদর মেতা কিবেদর পর্চ্ায়া িকর্য়াশীল এরকম মন্বয্ করা আমার একান্ই
অনিধকার। তবেব তাঁর গদয্ যা যতটু কু পেড়িছ, তা অনবদয্ মেন হেয়েছ এবং
এখনও আিম ভািব েয িতিন যতটা জীবনানন্ এবং সঞ্য় ভট্াচােযর্র জনয্,
তাঁেদর
সৃিষ্ এবং কাযর্াবিলর জনয্ ভািবত ও সিকর্য় িছেলন, তার িসিকভাগও
িনজসব্ সৃিষ্র জনয্ সময় েদনিন। এটা শুধু তাঁর িবষেয়ই বলিছ না। জাবনান্ মারা
েগেল ভূ েমনদা এবং ময়ুখ-এর জীবনানন্ সংখয্ািট িনমর্াণ সম্ব কেরিছেলন, তাঁেদর
সবার পর্িত পর্ণাম জািনেয় কথািট িনেবদন করিছ। েসই গল্ ভূ েমনদা েসিদন শুিনেয়
িছেলন।
নানারকম সম্াবয্ এবং অসম্াবয্ উপােয় পিতর্কার জনয্ পর্েয়াজনীয় অথর্ সংগর্হ
এবং কৃ চ্তাময় িদন যাপেনর কথায় অনবদয্ েসই কািহিন। ভূ েমনদার বন্ু েদর

একজন, যাঁর নাম পর্তাপ, িতিন িলেখেছন, কথায় কথা বােড়। েগাঁয়ার ভূ েমন হুট
কের, বলা েনই কওয়া েনই তার ডাক্ািরর েমাটা েমাটা বইগুেলা িবিকর্ কের িদল।
বইগুেলা েবশ যত্ন কের রাখত ভূ েমন, পর্ায় নতু ন বইগুেলা েথেক েবশ টাককা
েপল।...ভূ েমেনর কান্ েদেখ েস্হাকেরর মাথায় হাত। আমরাও েজার ধাক্া
েখলাম।...পর্থেমই ঘিড় আংিটেত হাত পড়ল। েস্হাকেরর নতু ন চাকির, েসখােন সব্ল্
পিরিচত সহকমর্েদর কােছ হাত পাতেত হল তােক। জগিদেন্র অবস্া ভােলা, তবু
তােকও েতা সংসােরর িহেসব েমেন চলেত হয়, বািড় কতর্র্ মা, জগিদেন্র বাবা
তখন পািকস্ােন। জগিদন্ পর্থেম কেলেজর মাইেন, পের পরীক্ার িফ, তারপর
েসশন িফ (িটউেটািরয়ােলর)- এমন সব পর্েয়াজন েদিখেয় টাকা এেন িদল।...এত
কেরও েশষ রক্া হল না। েহােটেলর ওিড়য়া ঠাকুর সমেয়র সব কিট টাকাই হািতেয়
িনল, পর্চু র ধার েমটােতই সমর পর্ায় েদউিলয়া হল, সমেরর জনয্ আমরা েচােখ
সেষর্ ফু ল েদখেত লাগলাম।
টাকা েজাগাড় করার অসাধারণ সব ফিন্র গল্ েসিদন বেলিছেলন ভূ েমনদা।
ময়ুখ-েগাষ্ীর েগাটা দঙ্লটাই িছল জাত েবােহিময়ান। ভূ েমনদা এ িবষেয়ও তাঁর
বন্ু পর্তােপর েলখা িনবন্ েথেক জানােলন, পর্তাপ িলখেছ, েসিদন সকাল েবলা
সমর আমার বািড়েত এেস আমােক েডেক তু লল, আিম একটু েদরী কেরই ঘুম
েথেক উঠতাম। ওরর িবধব্স্ েচহারা েদেখ আিম ভয় েপেয় েগলাম। ওর মেনর
অবস্া বুিঝ।
আিম েবকার িটউশিন ভরসা। েসখােন ছিট বািড়েত মার অসুখ বেল টাকা
ধার কেরিছ ও ময়ূখেক িদেয়িছ। চা (চরণামৃত) িসঙ্াড়ার েয দািসয়ার েদাকান,
েসখােন চা-িসগােরেটর ধার েশাধ না িদেয় েস টাকাও িদেয়িছ। গেল্র বইগুেলা েতা
েস্হাকেরর পাল্ায় পেড় আেগই িবিকর্ কেরিছ। আমারর অবস্া সবেথেক খারাপ,
এখন আিম কী-ই বা করেত পাির?
সমেরর িবধব্স্ অবস্া েদেখ পর্তােপর ভূ েমনদার কথা মেন পেড়িছল। িতিন
আেগর িদন সেন্য় ময়ুখ-এর আড্ায় হাসপাতােলর গল্কথা পর্সেঙ্ রক্ িবিকর্র
কথা বেলিছেলন। েসই সময় সংস্ার ও অজ্তাবশত রক্ েদওয়া, রক্ িবিকর্র কথা
েকউ ভাবেতও পারত না। ভূ েমনদার পর্স্ােব সবাই েকন চমেক উেঠিছল, স কথাও
পর্তােপর জবািনেত ভূ েমনদা বেলিছেলন। ভূ েমনদা বলেলন, পর্তাপ িলেখেছ, ভূ েমন
বেলিছল রক্ িবিকর্র পের হােত হােত টাকা পাওয়া যায়। কলা দুধ পাঁউরুটু সেন্শ
িফর্ পাওয়া যায়। খাসা বয্বস্া । সুতরাং ছয় বন্ু িমেল রক্ িবিকর্ করেল ছ দশং
ষাট টাকা মবলগ েরাজগার, উপরন্ একেবলার বা সারািদেনরই খাওয়া িফির।
ভূ েমনদার বলা গল্টা এবার সংেক্েপ িনেজর ভাষায় বিল। পর্তাপ বলিছল, সমেরর
েচহারাটা এেকবােরই মড়া েপাড়ােনা, েগঁেজল মাকর্ া েচহারা। েস ভাবল, সমর
সম্বত রক্ িবিকর্র কথাই ভাবেছ।

কালীঘােটর িদেক যািচ্ল তারা। সমরেক পর্তাপ বেলিছল, ময়ূেখর জনয্ আিম
জীবন িদেত পাির, িকন্ রক্ িবিকর্ করেত পারব না। সবীর দুবর্ল, রক্ িদেল
আিম সিতয্ মের যাব। সমর পর্তাপেক বেলিছল, েতােক মরেত হেব না। িকছু ই
করেত হেব না। শুধু দুেটা িমেশ কথা বলেত হেব। ওেতই কাজ হািসল হেয় যােব।
েকানও িবপদ েনই। েতার হােতই ময়ুেখর সম্ান। েভেব েদখ।
সমেরর কথার েহঁ য়ািল না বুেঝ কালীঘােটর মিন্েরর িপছেনর েদওয়াল ছুঁ েয়
পর্তাপ পর্িতজ্া করল েয সমেরর কথা েস শুনেব। িতন কান হেত েদেখ না
কথাটা। িকন্ কাজটা কী? সমর েকওড়াতলার শ্শানঘাটার শ্শান-বন্ বেল খয্ত
চা-িসগােরেটর েদাকােন দরাজ ভের খাওয়াল পর্তাপেক। বলল েতােক েস্হাকেরর
দাদা সুধাকেরর বাসায় েযেত হেব। েস্হাকেরর মােয়র সেঙ্ কথা বলেত হেব।
পর্তাপ আঁতেক উেঠ বেলিছল, অসম্ব। সুধাকারদার ধারণা, স্হাকেরর সবর্নােশর
মূেল আমার এই ময়ুেখর েছেলরা। নইেল েস িবেলত-িফেলত না িগেয় বািড় েছেড়
েবিরেয় এেস যতর্ততর্ হট্ বাস কের, আর মূল শয়তান েতা আিম। আমােক একলা
েপেল সুধাকরদা মুরিগর মত েটেন িছঁেড় েফলেব িনঘর্াত। বাঘা পাইলট মানুষ, তাঁর
ইয়া একখানা পাঞ্ার থাপ্ড় েখেলই অক্া েপেয় যাব।
সমর তােক জািনেয়িছল েয েস ভয় েনই। কারণ িতিন এখন আগরতলা
েগৗহািট ফ্াইেট। মািসমা এখন পুেজার ঘের বয্স্। বাসায় িগেয় পর্তাপ হািজর হেলই
িতিন এক ফাঁেক তার সেঙ্ কথা বলেবন। অসম্ব েস্হ কেরন িতিন পর্তাপেক,
একথা সবাই জােন। িকন্ কথাটা কী?
গল্টা হল, সমর বেলিছল, পর্তাপ মাতর্ পঞ্াশটা টাকা েপেলই টাইপটা িশেখ
িনেত পাের। আর টাইপটা িশখেলই তার চাকিরটা হেয় যায়। পািকস্ান েথেক এখন
টাকা আসেছ না তাই চাকিরর বয্বস্াটাও েস করেত পারেছ না। স্হাকেরর মােয়র
হােত এখন টাকা আেছ, সমর জােন। িতিন কথাটা শুনেল না কেরত পপারেবন না।
ময়ূেখর বাঁচা মরার সব্ােথর্ এইটু কু িমথয্াচার পর্রতাপেক করেতই হেব। তােক টাকাটা
চাইেতই হেব না। মািসমার যা দয়ার শরীর, টাকাটা আপ্েসই পর্তােপর হােত চেল
আসেব। ভূ েমন বলিছেলন, পর্তাপ পের িলেখেছ, সমেরর চা-িসগােরেটর আপয্ায়নটা
তখন মেন হেয়িছল েযন কালীঘােটর হাঁিড়কােঠ গলা েদওয়ার আেগর পাঁঠাগুেলােক
গাঁদাফু েলর মালা পরােনা। কারণ, সমর আমােক আর েবিশ ভাবেত েদয়িন।
গিড়য়াহােটর কােছ েসই রাসিবহারীর েদাতলায় েস্হাকেরর দাদার বাসায় আমােক
েঠেল তু েল িদেয় এল। আমােক েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেয়ই েস েকেট পড়ল।
সুতরাং েতাতা পািখর মেতা পািকস্ান েথেক টাকা না আসা, টাউেপর ক্ােশ
ভিতর্ না হেত পারা এবং চাকিরটা না হওয়ায় দুঃখ তাও মাতর্ পঞ্াশটা টাকার জনয্
ইতয্ািদ মুখস্ করেত করেত েস্হাকেরর মা েবিরেয় এেল তাঁেক এক িনঃশব্ােস বেল

আত্মগ্ািনেত দগ্ হেত থাকা। িকন্ সমর তােকও ভু ল অথবা িমেথয্ খবর িদেয়িছল।
সুধাকরদা েসিদন এইবাসােতই িছেলন। েস্হাকেরর মা পর্তােপর দুঃখ কািহিন শুেনই
খুব বয্িথিত হেয় পেরিছেলন। খািনক ভাবেলন। তার পর সুধা, সুধা বেল হাঁক
পাড়েলন। সুধাকর েবিরেয় আসেতই তাঁেক বলেলন, তু ই পর্তাপেক পঞ্াশটা টাকা েদ
েতা। চাকির হেচ্ না, েলখাপড়াও করেছ না, এর পর েতা ইিস্শােনর কুিল হেব।
সুধাকরদা িদব্রুিক্ না-কের টাকাটা িদেয় িদেয়িছেলন পর্তাপেক। কী কের েয
েসিদন টাকাটা হাত েপেত িনেয় পর্ায় েচােরর মেতা পািলেয় েবঁেচিছল পর্তাপ এবং
পর্ায় েচােরর মেতা িসিঁ ড় িদেয় েনেম পা হড়েক পেড় েযেত েযেত েবঁেচিছল, েস
কথা আর বলার মেতা না। িসিঁ ড়র নীেচ েকাথায় লুিকেয়িছল সমতর, েস এেস
তােক ধের না েফলেল, হাড়েগাড়া েভেঙ হাসপাতােল থাকেত হত।
এইরকম রকমাির হব কথা পর্ায ইিতহাস িববৃত করার মেতা কের ভূ েমনদা
েসিদন কত েয বেলিছেলন তার সবটাই এই বইিটেত অিধকাংশ েপেয়িছ বেট, তেব
েসটা েতা আর িলঙ্ েস্াির নয়। কথাগুেলা, গল্গুেলা, বই-এ পড়া, আর ভূ েমনদার
মুেখ েসই অনবদয্ ভঙ্ীেত েশানা সম্ূণর্ িভন্ িজিনস। িকন্ একথাও বলব, বইখানা
এখনও যখন েচােখর সামেন খুেল ধির, তখন তার পাতার উপের ভূ েমনদার েসই
িবখয্াত হািসমাখা মুখটা েযন স্ষ্ েভেস ওেঠ। মােঝ মােঝ ভু ল হেয় যায়, িমেথয্
মেন হয় তাঁর আজেকর এই অিস্তব্। মেন হয়, এক্ু িন বুিঝ মানুষিট বেল উঠেবন,
েজিরেকেনর তলািনটা রাখেবন। ওটা আমার েবলা েশেষর পারািনর পােথয়। এখন
চলুন, ওঠা যাক। আচ্া িমিহর, েয ঘাট েপিরেরয় এেসিছ, েসটােতা ভেদর্শব্েরর
শ্শান ঘাট, তাই না? বস্ত, েসিদন িবদায় কােল তাঁেদর িতনজনেক যখন
ভটভিটেত টলটলায়মান অবস্ায় তু েল িদেয়িছলাম, ভূ েমনদা তখনই বেলিছেলন
কথািট। বেলিছেলন, এলামও শ্শান ঘাট েপিরেয়, িফরিছও শ্শান ঘাট েপিরেয়,
িফরিছও শ্শান ঘাট েপিরেয়। বয্াপারটা েবশ রহসয্ময় এবং তাৎপেযর্র িকন্।
বয্াপারটা তাঁর েশষ পর্য়ােণর িদেন, এক বন্ু মারফত েফােন খবরটা েপেয়
মেন পেড়িছল। এবােরর যাওয়াটা এেকবােরই যাওয়া। েকানওমেতই আর একবার
েফরার নয়। শত সংস্ারেক, পর্তয্াশােত দাশর্ক্িনকতায় সমৃদ্ কেরও আজ আমরা
আর তা িবশব্ােস আনেত পাির না। েগেয় উঠেত পাির না – আবার যিদ ইচ্া কর
আবার আিস িফের।
ভূ েমনদার িবষেয় এরকম একটা রচনা িলখেত বসেত হেব, এমন েকানওিদন
ভািবিন। তাও ভাবিছলাম, পােক-চেকর্ যখন িলখেতই হেচ্, িকছু হালকা কথার
মশকরা কেরই দায় সারব। িকন্ েসিদেনর আড্ার িদব্তীয়ােধর্র জীবনানন্, সঞ্য়
ভট্াচাযর্ এবং ভূ েমন্ গুেহর কািহিনর কথকতা িবষয়টােক আর মশকরার মেধয্
থাকেত িদল না। িকন্ েস আেলাচনার িবনয্ােস েগেল এই িনবন্ পাঠেকরা শুধু
ভু েমনদার ওই তু লনা-রিহত বইখািনর চিবর্তচবর্ণটু কুই শুধু পােবন এবং আমােক

অক্মনীয়র অপরােধ অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করােবন। তার চাইেত ভােলা,
বইখািন তাঁরা বরং কষ্ কের সংগর্হ কের পড়েবন এবং এই দীঘর্কালীন মানিসক
িবপন্তায় িবষণ্ হেবন। েয িবপন্তা এবং িবষণ্তায় উক্ বয্িক্তর্য় তথা ময়ুখ,
অনুক্, িবেশষ কের পূবর্াশা পর্ভৃ িত পিতর্কার সেঙ্ সংিশ্ষ্ বয্িক্রা আজীবন
দেগ্েছন।
আিম ভূ েমনদােক জানবার বা বুঝবার মেতা যেথষ্ সুেযাগ পাইিন। তাছাড়া,
আেগই বেলিছ আধুিনক কিব, কাবয্ এবং কিবতা-এর েকানওটাই আমার বুিদ্ ও
মনেনর জনয্ নয়। তথািপ ভূ েমনদােক যতটু কু বুেঝিছ তা তাঁরই সহেয়াগী এবং
ঘিনষ্তম বন্ু স্হাকেররর েলখা কেয়কিট পঙ্িক্ (ভূ েমনদার ওই বইিট েথেকই ধার
িনেয়) উদ্ৃত কের আমার িনবন্িট েশষ করিছ। পঙ্িক্গুেলা পেড় আমার ম েন
হেয়েছ ভূ েমন্েগাষ্ী এবং তাঁেদর িপতৃ পুরুষ জীবনান্, সঞ্য় ভট্াচাযর্ সকেলই েযন
ওই েবেধ িবপন্, িবষন্ এবং আত্মধব্ংসকারী সাধক। পঙ্িক্ কিট এবার বিল,
আিম অিস্েতব্র চামড়া ছািড়েয় েমেল িদেত যািচ্
উত্তর েথেক দিক্ণ েমরু পযর্ন্,
আর সামানয্তম টান পড়েলই আিম
িছন্ িভন্ হেয় যােবা, এমন
অনুভবিসদ্ অিস্েতব্র কথা মানুষেক বেল েযেত চাই,
এবং েসই ভাষা পৃিথবীেত জােন শুধু
মানুেষ্র পর্কৃ ত জীরবতা
অথবা কিবতা।
পের এই গর্ন্িট পাঠ কের এবং ময়ূখ-েগাষ্ীর অথবা বলা ভােলা ভূ েমন্-েগাষ্ীর
পিরণিত জ্াত হলাম, িবেশষ কের ভূ েমনদার েশষ সমাচার যখন এল, কী কারেণ
জািন না আমার মেন হল, তাঁরাও নতু ন িকছু বেলন িন। এই সতয্ উপলিব্ েতা
মহাভারতকার িলেখেছন,
সেবর্ ক্য়ান্ নীেয়াঃপতনান্াঃ সমুচ্য়াঃ।
সংেযাগা িবপর্েয়াগান্াঃ মরণান্ং চ জীিবত্ম।।
সব সঞ্য়ই পিরেশেষ ক্য় পায়, উন্িতর অেন্ পতন হয়, িমলেনর অেন্ িবেচ্দ
হয়, জীবেনর অেন্ মরণ হয়। এর েকানও বয্িতেরক েনই। এটাই েবাধহয় মানুেষর
পর্কৃ ত নীরবতা অথবা কিবতা বেল ভূ েমনদারা গর্হণ কেরিছেলন।

