িবকােশর পুেজার কলকাতা
১৯৯৬ সােলর ১৯ অে াবর মহাস মীর িদন পাি ক ‘ দশ’ পি কায়
িবকাশ ভ াচায-র পু েজার

ৃিত ‘পু েজার কলকাতা’।

কাশ পায়

পের ২০১৩ সােল সু তানু িট

বইেমলা কিমিট এই লখািটেক একিট সু র বইেয়র চহারা দয়।

সই বইিটরই

পাঠ িতি য়ায় গ-পিরচালক মৃ ণাল ন ী ।
বড় হওয়ার সে

সে

অেনক িকছু হািরেয় যায়। অেনক ভাল লাগা িজিনসই বড় হেয় গেল

আর ভাল লােগ না।

গাপু েজাও িক সই ভাল না লাগার তািলকার একটা? একা আমারই

িক পূেজার মজা েলা ম াড়েমেড়, পানেস লােগ?
আর িক মেন ধের না সই ছাটেবলার মেতা?
েলার

উ র

এর

আেগও

আর

একজন খু ঁেজেছন। খু ঁেজেছন িশ ীর চাখ িদেয়,
িশ ী-মেনর দরদ িদেয়।

আর তাই

অনু স ান

হেয়েছ

যমন

িশ ীসু লভ সু

রস াহী

তাও এেসেছ তােত।

িবকাশ ভ াচায।

সই

তমনই
িতিন

তাঁর বই ‘পু েজার কলকাতা’

পড়েত পড়েত এমন অনু ভূিতই হয় য, একা
আিম নই আেরা
অতৃ ি েত।

কউ

কউ

বােঝ আন

িঠক কাথায় থেক

আেস, বােঝ আনে র উৎস
যিদও

মূলত

ভােগ একটা

ধু

ে াড় নয়।

কলকাতার

িববতেনর কথা বলা আেছ আেলাচ

পু েজার
বইেত,

কারণ িশ ী িবকাশ ভ াচােযর পিরচয় িতিন একজন আদ
চাখ

য িববতন, পিরবতন

দেখেছন

সিদন বলিছেলন, বাঙািলর জীবন থেক ব
িতবাদ করেত পািরিন।

এই হািরেয় যাওয়া,
থেক

িক

সটা যমন কলকাতার পু েজার িববতন

কলকাতা বােদ বািক বাংলার পু েজারও িববতনও বেট।
কথার

কলকাতাবাসী।

তাঁর
তমনই

যমন িতিন বলেছন, ‘ ক যন

িকছু িচরকােলর মেতা হািরেয় গেছ।

তাঁর

বরং মেন মেন িনেজই একটা তািলকা তির কেরিছলাম।

েয় যাওয়া, পিরবিতত হেয় যাওয়া, তিলেয় যাওয়ার ব াপারটা কেব

হল ক জােন!

অেনেক বেলন, ষােটর দশেকর গাড়া থেক।

অথনীিতর িনিরেখ িবচার কের তাঁরা বলেলন, এক আনা,
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িবষয়টােক

’আনা, চার আনা, ষাল আনার
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বদেল নতু ন দশিমক প িতর টাকা-পয়সা যখন ধেয় এেলা, অচল হেয় গল তামার পয়সা,
ফু েটা পয়সা, তখন থেকই বাঙািলর মানিসকতা পিরবিতত হেয় গল ব াপকভােব। যােক
বেল পিজিটভ চ । কথা েলা আমার মেন ধেরেছ। অ ত পু েজাটু েজা িনেয় যখন ভািব,
তখন দিখ কাথায় গল সই পাঁচ িসেক পাঁচ আনার পু েজা, ষাল আনার মানত িকংবা
ণামীর থালায় তামার পয়সা ছু ঁেড়

দওয়ার অিনবচনীয় শ !

দািপেয় িনেয়, ছু িটেয় িনেয় বড়াে

অথনীিত য আমােদর

স িবষেয় তা কানও সে হ নই।

স দশিমক

প িতর অথৈনিতক সেচতনতাই হাক িকংবা
মি ক প িতর বািণজ ায়ন!’
পু েজার
আেস

ৃিতচারেণ

থেমই যটা মেন

সটা আগমনী গান।

আগমনী গান
িনজ

আজকাল আর

নেতই পাওয়া যায় না। পু েজার

আগমনী গান গেছ,

ক ােসট-িসিডর সে
গেছ।

সে

ােমােফােনর পর
পু েজার গানটাও

আর এখন গান ব াপারটাইেতা চেল

গেছ। এখন
ল ঝ

ধু শ ৈদত তার সা পা

কের

দদার

ে ােড়।

িনেয়
িবকাশ

ভ াচাযও তার ছােটােবলার আগমনী গােনর
ৃিত

খু ঁেড়

বর

কেরেছন

রামকুমার

চে াপাধ ােয়র ‘িগির, এবার আমার উমা এেল,
আর উমা পাঠাব না। / বেল বলেব লােক ম ,
কােরা কথা

নেবা না।। / যিদ এেস মৃ তু

য়, উমা নবার কথা কয় — / এবার মােয়-িঝেয়

করেবা ঝগড়া, জামাই বেল মানব না।।’ এই গানও একিদন কলকাতা তথা বাংলা থেক
মু েছ গল।

গাপু েজা আেস, িক

আর িকছু বােজ না।

কাথাও আগমনী গান তা দূ েরর কথা িহ ী গান ছাড়া

পু েজা, িবেয়, অ

াশন, িপকিনক,

ে াড় — সেবেতই একই গান।

একই তার মজাজ।
আর পু েজার

হেতা মহালয়ায়।

মহালয়ার ভােরর রিডওেত বীের কৃ
িক

আজও হয়, িক
ভে র ক

কতটা আলাদা।

আজ আর

কােরা মেন আেবশ তরী কের না।

একটা সময় মানু ষ পাগল থাকত এই কে র জন ।

যমন িবকােশর ছাটেবলায়।

‘চতু িদেক তখনও অ কার। মা ঘু ম থেক জািগেয় িদেতন। কাল ভাের মহালয়া
এই উে জনায় রাে
এমন চল িছল না।

ভােলা ঘু মও হত না হয়ত। তখন তা ঘের ঘের

ানিজ

বালব লাগােনা, এিরয়াল ঝালােনা ঢাউস সব রিডও।

সামেনর বািড়র এক ভ েলােকর রিডওর দাকান িছল।
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নেবা —

ার রিডওর
আমােদর

িতিন মহালয়ার আেগর িদন,
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দাকান তেক

েটা রিডও িনেয় এেস িনেজর বািড়র বসার ঘের

সবাই এেস জু টতাম।

ে র মহালয়া

আর সখান থেকই
আেগ।

িছেয় রাখেতন। আমরা

হত।’

হেয় যত পু েজা। িক

তার ছেলেবলায় পু েজা

িবকােশর পু েজা

হেতা রেথর িদন থেক।

হেতা আেরা

রেথর িদন শাভাবাজার

রাজবািড়র উেঠােন কাঠােমা পু েজা হেতা। আর সিদন থেকই িবকােশর মেনর মােঝ
হেয় যত পু েজার

িত।

সিদন থেকই অৈধয হেয় ওঠার পালা ছা িবকােশর।

এই পু েজাও পাে

গেছ। রেথর িদন থেক তা অেনক দূ েরর।

এখন িক ষ ী বা

স মীেতও মন কমন কের উমার জন ? কাশফু েলর আর িশউিলর শরৎ িক মেনর মােঝ
সই দালা তির কের এখনও? িক

এই পাে

যাওয়া তা একমু খী নয়। পাে

গেছ

পু েজার ফ াশন, পু েজার ধরণ সবিকছু ই। ফ াশেন রিডেমড পাষােকর চল এতটাই বেড়
গেছ য পাড়ায় পাড়ায় য সব দিজর দাকান েলা িছল স েলার অিধকাংশ এখন উেঠই
গেছ।

িবকােশর ‘পু েজার কলকাতা’-য় এই পিরবতেনরই একটা ছিব পাই আমরা।

ছাটেবলার পু েজার ফ াশেনর
সু িতর জামা-কাপড়।
আর
িহি

রিডেমড

ৃিত বলেত থান িকেন দিজর দাকােন িদেয় বানােনা মাপসই

যটা একটু একটু কের

পাষােকর সে

িসেনমামাকা বিচ

যু

া,

শলী।

াস কের িনেয়েছ রিডেমড পাষাক িব ব।

হেয়েছ

।

এভােবই পাে েছ ম প-স
স

তাঁর

া,

িতমা-

এমন িক পািরবািরক পু েজা

থেক বােরায়ারী পু েজার পিরবতন ও তার
রমরমা
উ
এল

িশ ী

ল।

িবকাশ

ভ াচােযর

ৃিতেত

িতিন তাঁর বইেত বলেছন: ‘এরপর

পৃ িথবীর

িবিভ

িবখ াত

মনু েমে র

অনু করেণ তির প াে েলর জায়ার।
বীভৎস।

অেনেকই

দেখছ, সামান

স আরও

সিদন বাহবা িদেলন —

কািরগর কাপড় আর কাঠ

িদেয় কী অভাবনীয় কাজ কেরেছ!

আিম

কানওিদনই এ েলােক দেখ উ িসত হইিন।
বরং

ভেবিছ,

য-িশ ীরা

এমন

অনু করণ

করেত পােরন, তােদর িদেয় কানও মৗিলক িশি ত কাজ করােল
পু েজার ক’টা িদন আনে
আন

আর পাইনা।

আর মেত উঠেত পাির না।

িত িক হত!’

ছােটােবলার সই মজা, সই

িবশাল িবশাল ম েপর সামেন ল া ল া লাইন ঠেল জলু সপূণ

াণহীন সই পু েজা দখা আর ছােটােবলায় আমার
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ােমর বা মামার বািড়র

ােমর সই
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ডােকর সােজর মাতৃ গ ময় পু েজা — এ েটার মেধ

কােনা িমল পাইনা আিম।

িদন েলােত তাই আমার কােছ ম পমু খী হওয়ার চেয় িবকাশ ভ াচােযর
ছিব িলর িদেক তািকেয় থাকা অেনক বিশ সু খকর,

পু েজার

গা িসিরেজর

ি দায়ক। এই ছিব েলার মেধ খু ঁেজ

পাব আমার িপছেন ফেল আসা সই ছাটেবলার পু েজা েলার একটা আবছা চহারা।
‘ ফেল আসা িদন েলার সে
অেনক িকছু ই মেল না।

এখনকার পু েজার তু লনা করেল মন খারাপ হেয় যায়।

ঐিতহ শ টােক নড়বেড় মেন হয়।

আবার এ কথাও িঠক,

গাপু েজােক আমােদর জীবন থেক বাদ িদেয় িদেল বাঙািলর সং ৃিত বেল আর িকছু ই
থাকেব না।’ আসেল

গাপু েজা বাঙািলর জীবেন অ ীভূত হেয় গেছ অেনক আেগই। িক

যখােন বাঙািলই পাে
সখােন তার জীবেনর অ

গেছ

াবালাইেজশন নামক এক ছায়াময় ত কথায় পা মলােত

গাপু েজা পা ােব না এমন আশাকরাটাইেতা বাকািম।

পুেজার কলকাতা :: িবকাশ ভ াচায :: সুতানুিট বইেমলা কিমিট ::
১৪২০, ৫ অে াবর ২০১৩ ::
ওয়া

থম

কাশ — দবীপ

দ িশ ী – সু ত গে াপাধ ায় :: পিরেবশক — সূ ধর ও

ার

বুক স ার :: দাম — ২০০ টাকা।

সে র সম

ছিবর িশ ী িবকাশ ভ াচায।
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