আমােদর যী দা
সদ

য়াত িশ ী িদেব

ু ভ - ক (১৯৬০-২০১৫) িনেয় িলখেছন তাঁর

অন েদব মু েখাপাধ ায়।

এই লখার মাধ েমই িতিন

ত

ছা

াঘ জানােত চান তাঁর ি য়

যী দা-র কােছ।
কথা িছল িশ ীর নবজে

আমরা সবাই সাথী হব।

জাকােরর মতই য একা, িনঃস
একরাশ

সমব াথী হব।

িশ ী তার সৃ

— তাই মহাকােলর ডােক তাঁর সই নবজে , হয়ত

ঃখেক বু েক লালন কেরই হাসেত হাসেত চেল গল, িঠক যভােব অ কার ম েক

আেলায় ভিরেয় িদেয় যত তার সৃ

জাকাররা — যারা আেরা অেনক িদন আমােদর ব

কের যােব, আয়নায় আমরা িনেজেদর দখব আর হাসব, চােখর কানায়
জল

িকেয় যাওয়া

ধু জািনেয় িদেয় যােব িশ ী বড়ই িনঃস ,

একা।
আমার বয়স তখন আর কতই বা — সাতআট হেব হয়ত। আঁকার
রা ার পােশর সব
হাসেছ,

ুল থেক বািড় িফরিছ।

লাক আমায়

দখেছ আর

কৗতু হলী জনতা আমায় দাঁড় কিরেয়

দখেছ আর হাসেছ, বািড় িপের আয়নায় িনেজেক
দেখ আিমও হেস ফললাম।
আিম কই?

এ তা জাকার!!

জাকার সািজেয় িদেয়েছ।

দিখ — এ িক!
যী দা আমায়

আজও স রং জীবন

তেক মু ছেত পারলাম কই?
আমার

ছাটেবলায় কলকাতার উপকে

এক মফঃ ল আগরপাড়া, সখােন িছল একটাই আঁকার
‘হ য ব র ল’ — তার ছা

হলাম আিম। আঁকার

যী দার উপি িতটাই িছল ভীষণ আনে র।

ুল — যী দা যার নাম িদেয়িছল

ুল িছল স াহ শেষর আনে র জায়গা।

আমােদর মত বা ারা তার দািড়েত হাত

বু েলােতা, কােল চেড় বেস থাকত। আঁকার থেকও বিশ চির
পেয়িছ আঁকার

গঠেনর িশ া ছাটেবলায়

ুেল। যী দা আমােদর িপকিনেক িনেয় যত, আর িনেয় যত ম ািজক শা

ইত ািদেত।
পরবতীেত এক সমাজ-সেচতন যী দােক
সার।

দেখিছ।

মেন

ােণ

চেয়িছল িশে র

যী দা িনেজ আগরপাড়ার ছেল বেলই হয়ত আমােদর ঐ মফঃ েলর ছেলেদর
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ভাল-ম

আেরা ভাল বু ঝত।

আমােদর মত মফঃ েলর ছেলেদর মেধ আট কেলেজর

বীজিট যী দাই বু েন িদেয়িছল।

ধু তাই নয়, ছা -ছা ীেদর

িত তার দায় ও দািয়

তােদর বাবা-মার চেয়ও মেন হয় বিশ িছল। এত িকছু র পরও িশ র সরলতায় সবাইেক
কােছ টেন িনেতন। সম
আজও যারা তার ছা

ছা -ছা ীর আদশ জীবন গঠেনর

রণা হেয় উেঠিছল যী দা।

িছল তারা যী দার আদশ বহন কের চেলেছ।

িনেজ যমন

চ

পির ম করেত পারত চাইত তার ছা ছা ীরাও পির ম কের সৎ
আদশবান িহসােব সমােজ

িতি ত

হা ।

িমেথ

ও

মিকেক

অ রিদেয় ঘৃ ণা করত।
যী দার ভােলা নাম িদেব
কলকাতার গভনেম

ু ভ । আিশর দশেক ভিত হেলন

আট কেলেজ।

িশ ক িহসােব

পেলন

িকংবদ ী িশ ী িবকাশ ভ াচায েক।

ইং, জলরং,

তলরং

সেবেতই িছেলন িস হ । আট কেলেজ তখন িডি

চালু িছল না।

িছল িডে ামা কাস। জিড়েয় পড়েলন আে ালেন, যার ফল িতেত
কেলেজ চালু হল িডি েকাস।
িশ কতা করেত চেল
ডাউিহল-এ।

আট কেলজ পাশ কের

ুেলর

গেলন কািসয়াং িভে ািরয়া বেয়জ

কেলেজ খু বই জনি য় িছেলন যার ফেল

ুল,
দেখিছ

কািসয়াং-এ থাকাকালীন কত য আট কেলজ পড়ুয়া থেক পাশ করা িশ ীরা তাঁর কােছ
আসত, থাকত — স বড়ই আনে র িদন।
িক

গতানু গিতকতা তা িশ ীর বাঁধন।

পর হলায় ছেড় িদেলন িনি

িছল তাই নয়, িছল ছিবর

মানিসকতার

িতফলন।

ুেলর িশ কতা করার

জীবন যাপেনর নীড়। চাকির যখন ছাড়েলন তার কেয়ক

বছর আেগই যী দা িবেয় কেরেছন।
চ ােল

বশ কেয়ক বছর

সই সময় চাকির ছাড়া

ধু মা

য এক কিঠন

িত যী দার ভালবাসার এক অদম হার-না-মানা

এর পেরর জীবন

ধু ই সফলতার —

থেম বেরাদা ও তারপর

িদ ী। রাজধানী শহের িনেজেক

িত া করেলন। আগরপাড়া থেক িদ ীর এই দূ গম পেথর

স ী িছল ত ািদ, যী দার বউ।

জীবেন অেনক পু র াের ভূিষত হেয়েছন যী দা, হেয়েছ

তাঁর ছিবর অসংখ

দশনী।

তার ছিবেত জগত সংসােরর ন -নটীরা উপি ত হেয়েছ

আেলা-আঁধােরর এক দূ গম মন াি ক িবে ষেণর মাধ েম যা তার ছিবেক এক অনন
কীয়তা দান কেরেছ, তার ছিব হেয় উেঠেছ বা
কত কথাই না মেন পড়েছ।

য়।

কত বকাঝকা, কত আ

রাববার েলা, ম ািজক শা, আেরা কত িক ...!!! জীবন কুঁিড় হেয় আ
হেয় সু রিভত করল, রং-এ আন
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া

ছাটেবলার

সই

কাশ করল, ফু ল

িদল, অবেশেষ ঝেড় পড়ার সময় এল এবং তা এল
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অসেময়ই। শরেতর কাল হেয় ঝের গল এক মহামূল

াণ। একা কের িদেয় গল ত ািদ,

পু চু আর আমার মত কত ছা েক, যারা তার ছিবর মতই হােত গড়া, তারই সৃ ি ।
কেয়কমাস আেগ যখন
করেত।

নলাম যী দা অসু , কলকাতায় এেসেছ — গলাম দখা

হা হেতাি ন, যিদন আিম পৗঁছলাম সিদন যী দা চেল গেছ শাি িনেকতেন।

বড় ভালবাসেতা খায়াই আর বাউল গান। িদ ীর চরম আধু িনক জীবেন হয়ত এই বাউল
গানই এেন িদত একমু েঠা খালা আকাশ আর তার ি য় শাি িনেকতনেক। যাই হাক, দখা
হল না।
ভিত।

িদ ী িফের িগেয় আবার অসু

হেয় পেড়িছল।

হঠাৎই খবর পলাম হসিপটােল

মেন ি র িব াস িছল যী দা হলায় রাগেক হািরেয় িদেয় আবার িফের আসেব

খায়াই, কাপাই, ক ালীতলায় — আসেবই।
িক

যী দার খু ব তাড়া িছল।

হয়ত িদ ী,

কলকাতা, শাি িনেকতনেক আর ভাল লাগিছল না।
আেরা ভাল কােনাও জায়গার স ান পেয় িগেয়িছল ‘মন
চল িনজ িনেকতেন’ গােনর কথায়!

ক জােন! আমার

আর দখা হল না।
ভার বলা সই আেলাকবাতাটা এেস পৗঁছােলা।
যী দা আর নই! সম
িকছু েকই

মান-অিভমান, ভােলা ম

সব

ান কের িদেয় বু েকর ভতরটা হাহাকার কের উঠল — ‘ তামায় য একটাও ছিব

দখােত পারলাম না। যী দা।’
িচ

পিরিচিত : িশ ী িদেব

ুভ

ও তার আঁকা িকছু ছিব।

www.nandimrinal.wordpress.com

Page 3

