আমার কথা
কাটু ন পি কা ‘িবষয় কাটু েনর স
স

াদক িলখেছন িনেজর কথা।

পি কা ও নানা বই

াদনার কথা এবার িব েদব গে াপাধ ােয়র িনেজর কলেম।
কাটু ন িনেয় আমার আ েহর সূ পাত ১৯৭৬-৭৭ সাল থেক।

জে র সুবােদ চার পাঁচ বছর বয়েস মা সর তীর কােছ বিসেয় নতু ন
হােতখিড়
আেছ

আর বণপিরচেয়র সে

তু ল বে

ঐ বয়েসই।

সে

মধ িব

বা ালী পিরবাের

েট খিড়র রখা টেন

-পাঁচটা র ীন ছিবর বই হােত এেস পড়া।

াপাধ ােয়র ছড়া ছিব আর পূণচ

চ বতীর ছিবেত রামায়েণর সে

বশ মেন
চা ু ষ দখা

েটা বইেয়র ছিব েলা এত ভােলা লেগ িগেয়িছল, সহেজ আমার কাছছাড়া হেতা না।

যেহতু তখন অ র পিরচয়টা সড়গড় হয়িন, তাই মা বা িদিদেদর কােছ আ ার কের অিত
তু লতাম য ছিব েলার মােন আমায় বুিঝেয় দবার জন ।
পড়েত না পারেলও ছিব দেখ দেখ গ

কের

িরিডং

বা ছড়ার মােন তখন বুঝেত

পারতাম।
আিম

ুেল ভিত হই িঠক ছয় বছর বয়েস

তখন ভিতর বয়স

াস টু - ত, যেহতু

াস ওয়ােন ছয় বছর িনিদ িছল এবং টু - ত সাত

বছর সেহতু ভিতর আেগ আমার জ তািরখটা এক বছর এিগেয়
আনেত হল, ফল
যা

প ৫৯ বছর বয়েস আমােক অবসর িনেত হল ...

স কথা।
ুেল ভিত হেয় িকছু নতু ন বই হােত এেস পড়েলা য েলা

ট ট বই।

তার আেগই আিম সহজ বাংলা বা ইংেরিজ বািড়েতই

পড়েত িশেখ িগেয়িছ।

িদিদেদর ছাটেবলার ছিবর বই েলা আমার

হােত এেস িগেয়েছ।

যাগীন সরকােরর হািসখুিশ, সুিনমল বসুর

রাজেভাগ, বেড়মজা, হ েগাল, সুকুমার রােয়র আেবাল তােবাল, দব সািহত কুিটেরর ছিবওলা
চমৎকার ছাপা চিট বই, সই সে
তমন ছিব।

ম াকিমলান কা

ানীর চমৎকার সব বাংলা বই।

একটা বই যটা এখনও আমার কােছ আেছ — সাত ভাই চ

যমন গ

ার গ ।

মাটা

কাডেবােডর পাতায় ক াের ার েলার কাটআউট পাতা খুলেলই রাজা, রাণী, রাজকন া, রাজপু ুর,
ডাইিন সব দাঁিড়েয় উঠেতা।
ুেলর বই েলাও বশ িচ ময় হেতা তখন। আমার মেন আেছ
বইেত িব. রায় আর িহেতাপেদেশর গ

াস ি - ত বুিনয়ািদ

বইেত সমর দ-র ছিব িছল। তেব তখন িদিদেদর

া
েকর

দব সািহত কুিটেরর মাটা মাটা পূজাবািষকী েলা আমার নাগােলর বাইের িছল। তেব বিশিদন
তা নাগােলর বাইের রইেলা না।
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সসব বই-এর ছিব দেখ য মু তার

তা এখেনা কােটিন।
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আমার কাটু ন- ীিতর সূ পাত িক

টাইমস অ ইি য়ায় ল

বশ ধেড় বয়েসই — বলেত গেল ২১ বছর বয়েস,

েণর কাটু ন, আন বাজাের চ ী লািহড়ীর িতযক, ইলাে

েটড উইকিলেত

মািরও-র দা ণ মজার মজার ছিব — এ েলা বশ মন িদেয় দখেত
থািক।
হল কাটু ন জমােনা ও কাটু ন স

েক তথ

সং হ।

কাটু েনর উপর য কান লখা প -পি কায় খুঁেজ পেল সটা সং হ
করতাম। কলকাতার ি

ুল ি

েট পুেরােনা ইংেরিজ পি কা পাওয়া

পা , ম াড এসব পি কা

যত।

দখার সুেযাগ

পতাম, িক

িকনতাম খুব কম, কারণ পেকেট রে া থাকেতা না। তখন আমার
একাধাের
চলেছ।

াফটসম ানিশেপ িডে ামা করা আর িব.এস.িস. পড়া
১৯৭৬-এ অ াে ি স িছলাম

াইেপ

িমলেতা ১৫০ টাকা, তার

গািড়ভাড়ায়
কািচং

যেতা।

থেক

বই ও পি কা

ােস পড়ােত

থওেয়ট

কা

গাটা পেনেরা টাকা

কনার শখ

মটােত একটা

করলাম ৬০ টাকায়, আর একটা

িটউশিন থেক ৪০ টাকা। কেলজ

ানীেত,

াইেভট

ীেট িগেয় পুেরােনা বই ঘাঁটেত

িগেয় ভােলা িবেদশী কাটু েনর বই দেখও অেনক সময় িকনেত পািরিন। এখনও আফেসাস হয়।
ুল ি

১৯৮০ সােল ভ

চাকির পাওয়ার পর বই-পি কা কনা অেনক বেড় গেলা, িক

েট িগেয় দিখ পা

পি কা আসেছ না, উপর

ি

যৗন পি কায় দাকান েলা ছেয় িগেয়েছ,

তেব ম াড তখনও আসেতা — পাওয়া যত িরডাস ডাইেজ

ও ইলাে

েটড উইকিল, খলাধুলার

িকছু ভােলা পি কা। এর মেধ কাটু ন দখার আর বাঝার চ া করেত করেত আিম হািস, মজা,
হেয় পেড়িছ — পুেরােনা যি মধু পি কা চেখ মধুর

ব - কৗতু েকর ভ

আলাপ হেয় গল রস সািহিত ক কুমােরশ ঘােষর সে
অেনকিদনই ব
‘

কুমােরশবাবু যি মধু

হেয় িগেয়েছ।

গৃ হ’-এর কেলজি

ট মােকেট একিট

খুলেতা ও বই-পি কা িবি

করেতা।

পি মব

সরকােরর

রণীয়।

মােঝ মােঝ কুমােরশবাবু িবকােলর িদেক

সটার িব াপন িদেয়েছন আন বাজাের।

কাটু নাসি র কথা জানালাম, উিন আ েহর সে
কাগজ ব

সটা

লাভ কেরিছ। ১৯৯০

জনেক হারালাম আর আলাপ হল
ফােন

কেরেছন

যাগােযাগ কের আমার

নানা কােজ জিড়েয় পড়লাম। ইিতমেধ

শন পেলন সরস কাটু ন।
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দেখই

আমায় আসেত বলেলন।

হেয় গল, তেব সুকুমারদা হালছাড়ার পা

চারমাস পর রিজে

েল এেস

অব ায় বেস থাকেত দিখ।

৮৯-৯০ এর মেধ বাবা-মা

ঘিন তর হল, কাটু ন কাগেজর সে

ল

ল িছল, খুব আকি কভােবই

সুকুমার রায় চৗধুরীর সে । সুকুমারবাবু তখন র ব াে র পি কা কাটু ন বার করেত
ও

কাশনা সং া

ল িছল। মাইেন করা একিট আমােদর বয়সী ছেল

সময় গড়ােত গড়ােত ১৯৮৯ সাল এেস গল। এরমেধ প ী ও পু
সালটা আমার কােছ

েমলায়, য মলা

কাগজ চালােতন, ওনার

বসেতন। ওখােনই ‘িশ াম চ বতীর বইেয়র দাকান’ নােম একিট
হািসর রাজা িশ ামেক সখােন িবষাদা

াদ পেয়িছ। ঘটনা েম

পিরচয় হল, পিরচয়
রিজে

শন না পেয়

নন, নতু ন নাম িদেয় আেবদন করেলন।

আমার সং হ করা অেনক পুরােনা কাটু ন, অবশ ই
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বাংলা প -পি কার এবং সরস রচনা উিন ছেপেছন। সরস কাটু েন আমার লখা রম রচনা ও
আঁকা কাটু নও সুকুমারদা সাদের ছেপেছন, এর ফেল এসব িবষেয় আমার উৎসাহও ি
হেয়েছ। িক

নানা িবপযেয় সরস কাটু ন ব

হেয় গল চার বছর চেল ১৯৯৪- ত।

ইিতমেধ অবশ আমার পিরচয় হেয়েছ বহালার বািস া পিব
১৯৯৩ সাল থেক উিন র ব
কেরেছন। এখােন

রিসেকষু নাম িদেয় একিট

অিধকারী মশােয়র সে ,

-ফমার চিট পি কা বার করেত

াসি কভােব একটা কথা বিল; আমােদর বহালা জনপেদ িক

জগেতর ব ি ে র অভাব িছল না, পিব দা পিরিচতেদর কাছ থেক
কেরন। বাংলা ১৪০৪ সােল আিম ওনার কাগেজর সে
আমােদর ঘিন

পিরচেয়র বৃ ে

লখােলিখ ও জা ।
িবখ াত কাটু িন

ণ বিধত

সািহত -সং ৃিত

লখা িনেয় পি কা

ঘিন ভােব জিড়ত হেয় পড়লাম, ঘটনা েম

এেস পেড়িছেলন শেল র মুেখাপাধ ায়।

বশ ভাল ম ািজক দখােত পারেতন।

পশায় চাকুরীজীিব, নশা

আমরা িতনজেনর পিরক নামত

রবতীভূষণ ঘাষেক িনেয় পি কার একটা িবেশষ সংখ া বর করেবা িঠক হল।

তার আেগ খুব কাকতালীয়ভােব পিব বাবুর সে

রবতীভূষেণর আলাপ হেয় িগেয়িছল আর আিম

ভাবলাম আমার কাটু ন অনুসি ৎসাটা এবার কােজ লেগ যােব।
উিন হাঁ হাঁ কের উঠেলন, কারণ উিন িছেলন একা ই
উৎসাহ দখা গল ওনার

রবতীভূষণেক

চার িবমুখ।

াবটা দয়ামা

যাইেহাক, এ ব াপাের খুব

ী সুষমা ঘােষর, িযিন তখন আমােদর বৗিদ হেয় বেস আেছন। এই

হল রবতীভূষেণর বািড়েত আমার ও শেল েরর কাটু ন অিভযান। ওনার বািড়র একতলার একটা
এঁেদা ঘের জমা হওয়া কাগেজর
উ ার করেত

করলাম।

আমােদর উৎপাত ওনার গা-সওয়া হেয় গল।

রিসেকষু-র ‘ রবতীভূষণ সংখ া’।

সংখ া উে াধন করেলন ডঃ
আন

গাপাল

সন

ধন অথাৎ ওনার আঁকা কাটু ন ও নানা ছিব

বৗিদর উৎসাহ আর সি য় সাহায ও পেত থাকলাম।

মােঝ চেট উঠেলও শষ পয
বর হল র ব

প ঘঁেট আমরা

তাপ চ

,

সাদ

চ , উপি ত িছেলন

সই সে
উপাখ ান।

অজ

েনেছন জািন না। িক

াগৃ েহ সই

বসু, সিরৎেশখর মজুমদার,
এই ১৯৯৭

সািহিত ক উেপ
রণ সংখ া

থেকই র ব

চ

মি ক সংখ া,

কািশত হেয়িছল। উেপ

ছে র উপর এতখািন দখল খুব কম দেখিছ,

মজার ও হািসর কিবতা িলেখেছন। িলেখেছন গীিত নািটকা ও সরস পৗরািণক

এ সংখ ার

মৃ তু বািষকীেত

স

সনশমা ও স ীপ দ ।

অহীভূষণ মািলক সংখ া ও ১৯৯৯ সােল কাফী খাঁ শতবষ
মি েকর নাম ক’জন

বশ ধুমধাম কেরই

বাংলা আকােডিমর দাতলার

রিসেকষু-র অিভযান চলল পূণেদ ােম। পরবতী পযােয় িশ
চ

রবতীদা মােঝ

িত

রণ সংখ ািট

হওয়ার আেগই উেপনদা

কাশ করা হল।

য়াত হেলন, তাঁর

থম

উেপনদা পশায় িছেলন কলকাতা হাইেকােটর

আইনজীিব, ওঁর বাবা িছেলন ইকিমক কুকােরর আিব ারক ডাঃ ই ুমাধব মি ক।

ভবানীপুেরর

সই িবখ াত মি কবািড়র অন তম িবখ াত মানুষ হেলন িচ তারকা রি ত মি ক। ইিতমেধ বসু
িব ান মি েরর গেবষক অধ াপক ডঃ
ভবানীপুেরই থাকেতন, মি কবািড়র

দীপ পােরখ র ব
িতেবশী, মূলতঃ ওঁর

রিসেকষু-র দেল যাগ িদেয়েছন। উিন
য়ােস সংখ ািটর

াপ কেয়কিট

কিবতা ও লখার সংকলন করা স ব হেয়িছল।
অহীভূষণ মািলক —

খ াত কলা সমােলাচক, লখক ও ব িচ ী।

বহালায় ওনার সে

পিরচেয়র সুবােদ জানেত পাির ওনার বাল কােলর কেয়কিট বছর বহালােতই কেটেছ, ম াি ক পাশ
www.nandimrinal.wordpress.com
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কেরিছেলন বহালা ইংিলশ হাই ুেলর থেক য
কির, ছা জীবন কািটেয়।

অহীভূষণ সং া

ুল থেকই ব
কাজটা

পের আিম হায়ার সেক াির পাশ

ায়

পুেরাটাই করেত হেয়িছল আমােক, কারণ পিব দা তখন
‘ বহালা বইেমলা’ সংগঠেনর কােজ চূড়া
কাজ ও িস া

ব

।

পি কার

নওয়ার ব াপাের আমােক পুেরা অিধকার

ছেড় িদেয়েছন।

অহীভূষেণর কাজ করেত িগেয়

থেম

যাগােযাগ কেরিছলাম ওঁর ছেল বাসুরাজ মািলেকর সে ,
উিন ও ওনার

ী অ না যথাসাধ সাহায কেরিছেলন, িক

ছিব, লখা, বইপ র স সব িকছু ই ওেদর কােছ পাওয়া গল
না।

হতাশ না হেয় সসব জাগাড় করেত নেম পড়লাম।

অেনক সময়ই আমার Field of Cultivation িছল কেলজ
ি

েটর পুেরান বইপাড়া।
রণীয় ব ি ে র সে

এই কাজ করেত িগেয় অেনক

পিরচয় হল। িশ ী

িবজন চৗধুরী, রবীন ম ল,

কাশ কমকার,

ভা স , আন বাজােরর দবাশীষ দব, সমীর িব াস, কৃ ে

ু চাকী,

অনুপ রায়, এরা য সকেলই লখা িদেয়িছেলন তা নয় িক

অেনেকই িদেয়িছেলন। গেণশ হালুই ও

শ ামল দ রায় অসু তাবশতঃ লখা িদেত পােরনিন। ব

তা সে ও লখা িদেয়িছেলন আজকােলর

তাপ কুমার রায়, অসু
িফ

শরীেরও লখা িদেলন সািহিত ক িবমল কর, সা াৎকার িদেয়িছেলন

সাসাইিট আে ালেনর পথ দশক রাম হালদার। আন বাজােরর আট িডপাটেমে র শংকর

ম ল যথাসাধ সহেযািগতা কেরিছেলন।
িশ ী রামান

বে

সংখ া িনমােণর ি তীয় পেব যাগােযাগ ও পিরচয় হল

াপাধ ায়, শানু লািহড়ী, সে াষ রাহাতগী, গীতা ভ াচায, রমা সাদ দে র

সে , আট ি িটক স ীপ সরকার, অ দা মু ীর কন া বুফু মু ী বাগচী ও জামাতা অিভিজৎ বাগচী
মুেখর সে ।

য়াত অহীভূষণ ও অ দা মু ীর মেধ

গাঢ় িম তার স

অধ ােয়র কথা িলেখিছেলন বুকু মু ী। বাংলা আকােডিমর জীবননান
আনু ািনক

ক িছল, সই অজানা

সভাঘের ‘অহীভূষণ’ সংখ ার

কাশ কেরিছেলন রবতীভূষণ।

অতঃপর পেরর বছেরই অেনক তাড়েজাড় কের বর হল
সাংবািদক-সািহিত ক

পদশীর র ব

— স বছেরই

পদশী অথাৎ গৗরিকেশার ঘােষর জীবনাবসান ঘেট। তাঁর সামি ক জীবন

ও সািহত কমেক র ব

রিসেকষু-র ছাট আয়তেন ধরেত পারেবা না জেনই আমরা

র ব ে র িদকটা তু েল ধরেত চ া কেরিছলাম। এই সংখ ার জন

২০০০ সাল িছল একােল িব ৃত, ৫০-৭০ দশেকর ল
িপিসেয়েলর জ শতবষ।

দীপ, িবেশষ কের

য়াস িদেয় সংকিলত কেরিছল।
িত

কাটু িন

কাফী খাঁ বা

িযিন বাংলা রাজৈনিতক কাটু নেক সাবালকে র পেথ িনেয়

একিদেক, অন িদেক মৗিলক

রিচত কািহনী িনেয় কিমকস িনমােণ বাংলায়

কাজ কের গেছন। খুব আকি কভােব দবাশীস ঘাষ নােম িব াপন এেজি
আমােক রজত বরণ লািহড়ীর সে
www.nandimrinal.wordpress.com

তাঁর

যাগােযাগ এবং লখা সং েহর

জন কম ছাটাছু িট করেত হয়িন। আমােক অেনকভােব এবার সাহায কেরিছল
গৗরিকেশােরর ছাটেদর জন িচ াভাবনার িদকিট স অনুস ানী

ধুমা

গেছন

ায় পথ দশেকর

চালােনা একিট ছেল

পিরচয় কিরেয় দয়। িতিন কাফী খাঁ অথাৎ

ফু

চ

লািহড়ীর
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একমা

স ান। রজতবাবু একজন সদালাপী মানুষ, কথা

আমােক মূক
রজতবাবুর

াতার ভূিমকা পালন করেত হেয়িছল।

করেল থামেত পােরন না।

ওনােদর বািড়র সকেলরই, িবেশষতঃ

ায় িকেশারী পু বধূর এ ব াপাের উৎসাহ িছল দখবার মতন।

ায় আকি ক

য়ােণর পরও ওেদর পিরবােরর সে

যাগােযােগর সূ
কেরিছেলন।

ধেরই লালমািট

বশ সমােরােহর সে
থেক ট াি বাহেন

বহালায় এেস

যাগােযাগ িছল এবং

সই

াদনায় কাফী খাঁ সম

বর

আনু ািনকভােব

কািশত হয়।

রবতীভূষণ সংখ ািটর উে াধন কেরিছেলন, মে

বািল

উপি ত

ধর।

কাফী খাঁ-র িনেজর লখা, আঁকা অজ
ওনার স ে

দীঘিদন, রজতবাবুর

আমার যাগােযাগ হয়িন। কাফী খাঁ সংখ া

বহালা বইেমলার সাং ৃিতক মে

িছেলন চ ী লািহড়ী ও কৃ

আমার

কাশনার িনমাই গড়াই আমার স

ঃেখর কথা দীঘিদন আর ওনােদর সে

সে ে

নানা িবে ষণধমী রচনায় সমৃ

কাটু ন, খুেড়া ও শয়াল পি েতর কাটু ন ি
র ব

প সহ

রিসেকষু পি কা পাঠকমহেল ও প পি কায়

অিভনি ত হেয়িছল।
দীঘ পির েমর ফসল িছল শল চ বতী সংখ া।
িশ

সািহিত ক িশ ীর এই

রস সািহেত র এই অনন আল ািরক

িট িদক ছাড়াও শলবাবুর আর এক

পায়ণ িনেয়ও এই সংখ ায় আেলাকপাত করা হেয়িছল।
কেরিছেলন শবাল, অিমতাভ এবং নিমতা চ বতী।
সহায়তা কেরিছেলন সৗেম ন পাল। যার সে
স পিরচয়

মশ ঘিন

থেক সৗেম ন স

য়াস পুতুল নাচ বা পােপি -র

এই কােজ িবেশষভােব সহেযািগতা
াপ ছিব িদেয় সংখ ািটেক সাজােত

আমার পিরচয় হয় কলকাতা ময়দােনর বইেমলায়,

থেক ঘিন তর পযােয় যেত যেত এমন হেয়েছ িবষয় কাটু ন পি কার
াদকীয় ম লীেত থেক গেছ আর ওর মু ণ িশে র

মঅিজত অিভ তা

এই পি কার কােজ এেসেছ ব বার।
শল চ বতীর কাজ করার পর ‘ ভাটর ’ ও ‘ম ািজক’ এই
হেয়িছল র ব

িট অিভনব সংখ াও

রিসেকষুর মাধ েম। রস সািহিত ক অ-কৃ -ব অথাৎ অিজত কৃ

কািশত

বসু-র আর একিট

সংখ া িছল ব িত মী সংখ া। ওনার নানা লখা ও ওনার উপর কেয়কিট মূল বান লখায় সংখ ািট
িছল সমৃ ।
িক

শংসাও পেয়িছল রিসকজেনর।
এরপর আমােক পািড় জমােত হেয়িছল উ রবে , কম েল বদিলর সুবােদ। ২০০৬

সােল িবষয় কাটু ন পি কার সূ পাত, য পি কা বর করেত আমােক উৎসাহ িদেয়িছেলন
রবতীভূষণ।

ত ণ সািহত ে মী ব ু সুগত রায় ও ত ণতর কাটু িন

অনুে রণায় িবষয় কাটু ন পি কার পিরক না ও
ভারতীয় কাটু ন িশ ী িপ.

পিরিচত ও জনি য় নাম।

কলকাতােতই নই, আজকাল কাগেজর সে
অ ুজা হাউিসং-এ উিন একটা
ঘটনাচে

থােকন ওেদেশ।
আজকােলর স

কুি

ব ু ঋতু পণ বসুর

থম সংখ া িছল দি ণ

ক. এস. কুি েক িনেয়, িযিন বা ালী না হেয়ও কাটু েনর মাধ েম

কলকাতার মানুেষর কােছ অত

কেরিছেলন।

কাশ স ব হয়।

য়ং

াট িকেন পাকাপািকভােব কলকাতায়

সােহেবর আ ীয় এক
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সােহব তখন

ওনার contract extension হয়িন, ইিতমেধ

তখন উিন আেমিরকােত, ওনার

াদক অেশাক দাশ

আ েযর কথা, কুি

ব ল

থেক যােবন িঠক

ছেল এবং িববািহতা মেয়

জেনই

করািলয়ান ভ েলােকর স ান পাওয়া

গল

মারফত, সইমত এক রিববােরর সকােল শরৎেবাস রােডর
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িঠকানায় স ভ েলােকর কােছ হািজর হলাম।
ইংেরিজেতই।

একিব ুও বাংলা জােনন না, কথাবাতা চলেলা

ভ েলাকিটেক ব াপারটা বুিঝেয় বলেত উিন খুব উৎসাহী হেয় উঠেলন, তখনই

ফােন I.S.D. কের কুি

সােহেবর সে

কথা বেল আমার হােত িরিসভার ধিরেয় িদেলন।

িনেজও বাংলা বলেত পােরন না, তেব িকছু টা বুঝেত পােরন।

কুি

হ হ কের কথা বলেত লাগেলন,

অনুমিতও িদেলন খুিশ হেয়।
িবষয় কাটু ন আ

কাশ করেলা ‘কুি সংখ া’-র মাধ েম। মজার একটা ঘটনা ঘেট িগেয়িছল

তার িঠক এক মাস আেগ। কলকাতায় রেট িগেয়িছল কুি
ওরা যাগােযাগ কের জানেত পাের উিন িদিব
িনেজর ছিব এঁেক পািঠেয় িদেলন য কুি
আিছ।

মারা গেছন; শেষ আজকাল থেক

বঁেচ। রিসক ব িচ ী এরপরই আজকােল একটা

সােহব নাইট গাউন পের হাত তু েল বলেছন আিম বঁেচ

স ব াপারটা ওনােক ফােন বলােত ওঁর িক হািস! যাইেহাক

থম যা ােতই িবষয় কাটু ন

বশ নাম কের ফলেলা, আেজা কউ কউ কুি র সই সংখ াটা আেছ িক না জােত চান। এখােনই
শষ নয়, এরপর ব ু
িকছু কাল, ওনার

দীেপর সে

ই- মল মারফত কুি

সােহেবর িচিঠ চালাচািল চলেলা বশ

েত ক মল-এ আিম কমন আিছ ও নতু ন িক কাজ করিছ জানেত চাইেতন।

পি কার সংখ া এক কিপ ওনােক পািঠেয় দওয়া হেয়িছল আেগই িক

উিন তার লখা েলা পড়েত

পােরনিন, ছিব েলা তািরফ কেরেছন। দীঘিদন এই যাগােযাগটা িছল, ওনার চােখর সমস ার জন
মশ সটা ব

হেয় গল।

একটা কথা কৃ ত তার সে

বিল, আমােদর কাগেজর জন উিন

চি শেশা টাকার চক পািঠেয় িদেয়িছেলন আর তার আেগ আমরা ওনােক পেনেরা কিপ পি কা
রিজ

াড পােসল কের আেমিরকােত পািঠেয় িদেয়িছলাম, তার দামও আর একটা চেক উিন

পািঠেয় িদেয়িছেলন।
িবষয় কাটু েনর পরবতী সংখ া িছল ‘১২৫ বেষ যতী

কুমার সন’ ব িচ ী ও িশ ী যতী

কুমার ওরেফ যতীন সন (নারদ) মূলতঃ রাজেশখর বসুর লখার সে

যুতসই ছিব এঁেক পাঠক

সমােজ জনি য় হন, ইিন অিববািহত িছেলন, আমােদর কােজর আেগই ওনার
িচর ীব সেনর দহা র ঘেট গেছ।
কেলেজর
একমা

াতু

ব ুবর সৗগেতর দৗলেত পিরচয় হেয় গল

ু

লখক
িসেড ী

া ন অথনীিতর অধ াপক দীপংকর বসুর সে । িযিন রাজেশখেরর দৗিহ ী আশােদবীর
পু । রাজেশখেরর বকুলতলা রা-র সই বসতবািড়েত উিন থােকন, অিববািহত জীবন

কাটান।

বশ কেয়কিদন ধের আমার আর সুগতর ওনার সে

লাগেলা। আ

স বািড়েত সা

আ

া বসেত

া থেক উেঠ এেলা অেনক অজানা তথ যার সম য় কের দীপ র বাবুর একটা দীঘ

সা াৎকার িছল সই সংখ ার িবরল িবষয় পাওয়া গল অ কািশত িকছু ছিব, পুেরােনা পি কা
থেক

াপ

িতনশ কিপ,

লখা, সব িমিলেয় এই সংখ াও ‘িহট’ কের গল।
-মােসর মেধ ই যা িনঃেশিষত হেয় যায়।

আিম কমসূে
সংখ া’।

অথাভােব ছাপা হেয়িছল মা

কাটু িন

মালদহ টাউেন থাকাকালীনই বর হয় ‘িটনিটেনর

া িশ ী হােজর শতবষ

ঋতু পণ বসু কলকাতা থেক এ সংখ ার লখা েলা কুিরয়র মারফত আমােক

পাঠােতা, আিম স েলা এিডট করার পর আবার ওেক কলকাতায় িগেয় িদেয় আসতাম। তারপর
কে

াজ হেত স েলা চেল যেতা আমার ভাে

কে

ােজর কাজটা কের আসিছল। হাজ স

www.nandimrinal.wordpress.com

ভ তর কােছ, য

থম সংখ া থেক পি কার

েক বশ িকছু ফরাসী ভাষায় লখা পাওয়া িগেয়িছল,
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ঋতু পেণর বাবা

জানেতন বেল

ঋতু পণ িটনিটন সং া
আমােদর পে
িদেয়িছল।

লখা েলার পােঠা ােরর কাজটা উিন কের িদেয়িছেলন।

নানান ছিব ও

চ সং হ কের িদেয়িছল।

স ব িছল না, অেনক র ীন ছিবর িফগার সাদা-কােলা

যেহতু র ীন ছিব ছাপা
েচর মাধ েম নকল কেরও

সব িমিলেয় িবষয় কাটু েনর সই সংখ া িটনিটন

অনুরাগীেদর কােছ বশ পছ সই হেয়িছল।
এরপর

রবতীভূষণেক িনেয় একিট পূণা

ভাবনা মাথায় এেসিছল।
হিরয়ানায় বড়

রবতীদা তখন

কােজর

য়াত, সুষমা বৗিদ

ছেলর কােছ বাস করেছন, তােদর সা হ

অনুেমাদন সহেজই পাওয়া গল।

রবতীদা বঁেচ থাকাকালীন

িশ ী দবাশীষ দব ওনার একটা অন ধরেণর সা াৎকার িনেত
কেরিছেলন।

সইসােথ

ক ােমরায়

সটা

তু েলও

রাখিছেলন, সইসােথ ক ােমরায় সটা তু েলও রাখিছেলন, উিন
যখন ক ােমরা চালাে ন তখন রবতীদার সে
চািলেয় যাবার কাজটা আিম চািলেয় িদতাম।

কেথাপকথন
কেয়কিট িবরল

মু ত ধরা পেড়িছল চলমান ছিবেত রবতীদার অমূল
িনেয়।

দবাশীষদা

ই িসিনয়র কাটু িন

ৃিত

চ ী লািহড়ী ও অমল

চ বতীর সা াৎকারও একইভােব ক ােমরায় ধের রেখেছন।

যা হাক এবার আমার অনুেরােধ

দবাশীষ দব টপ ও ক ােমরায় তালা সই সা াৎকার িলিপব

কের িদেলন। র ব

রিসেকষুেত

থম রবতীদার য আ কথা ‘িনেজেক হারােয় খুঁিজ’ বিরেয়িছল সটাও িছল ওনার সে
কেথাপকথন বা আ

ার সারাৎসার, কারণ আ িরক সা াৎকার িদেত ওঁর ঘার আপি

সংখ া বিরেয় যাবার পরও ওনার সে আমার স
মােঝ মেনর অগল খুেল িদেতন, তখন অতীত

ওঁর িচিঠর

াপ

লখা, কাটু ন,

ৃিতর টু কেরাটাকরা বিরেয় আসেতা। বািড় িফের
প পেলা দীঘতর এক লখায়।

চ, বই-এর অলংকরণ, আমােক লখা নানা সময়

িতিলিপ িবষয় কাটু েনর ‘ রবতীভূষণ’ সংখ ােক সমৃ তর কেরিছল।

া র ‘ র’ অ রটু কু িনেয় চমক দ
িনজ ।

সুগত রােয়র

যাগােযাগ করা স ব হেয়িছল।
িববাহসূে

রবতীভূষেণর

দ তির কেরিছল সৗেম ন পাল।

িশ ী সমর দ-ও আজ এক অব াত িশ ী, যােক িনেয় একিট পূণা
িছল আমার একা

িছল।

ক ছদ হল না, যাতায়াত চলেত লাগেলা। মােঝ

িগেয় স েলাই নাট কের রাখতাম। এখন সই অতীতচািরতাই
তাছাড়া ওঁর আেরা িকছু

দীঘ

সংখ ার পিরক না

েচ ায় সমর দ-র কন া টু লটু ল মৗিলেকর সে

ী দ-র কিন া কন া মুনমুন িব াসও একজন ভােলা িচ িশ ী,

হিরয়ানায় থােকন, সখান থেক ডাকেযােগ তাঁর বাবার উপর একিট চমৎকার লখা ও

বীণ বয়েসর
আেছ, ছিবর

িতকৃ িত এঁেক পািঠেয়িছেলন আমােক।

সমর দ-র ছিবর একটা অ ুত

িতিট চির ই সজীব আর চ ল, ওনার আঁকা ছাট ছেলেমেয়রা আ য

াইল

াণব ।

আেগই লখা উিচৎ িছল ‘ময়ূখ চৗধুরী’ সংখ ার কথা। িবষয় কাটু েনর এই িবেশষ সংখ ািট
পাঠেকর কােছ িবেশষতঃ ময়ূখ অনুরাগীেদর কােছ অত
অেনেকর মেতা আিমও ময়ূেখর
www.nandimrinal.wordpress.com

সমাদর লাভ কেরিছল।

কেশার থেক

রামা কর কিমকস ও অ াডেভ ার কািহিনর ভ , আ য
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গিতময় সব ছিব, তমিন কািহিনর উে জনা।
হল ও একিট পি কার িবেশষ সংখ া

থম কােনা বা ালী কিমকস িশ ীেক িনেয় কাজ

কােশর মাধ েম

হল ছিব ও লখার মাধ েম। ময়ূখ সংখ ার
পূব-পিরিচত দবাশীষ সন।

ায় হািরেয় যাওয়া িশ ীেক িফিরেয় আনা

াব িদেয়িছেলন সে শ পি কার সে

সত িজৎ রায় ও সে শ পি কার সে

রসায়ন এর মূেল কাজ কেরিছল। মেন আেছ ময়ূখ স

যু , আমার

ময়ূেখর স

েকর একটা

েক একটা পুেরােনা লখার কিপ জাগাড়

করেত পা ুয়া যা া করেত হেয়িছল, যেত হেয়িছল বালপুের, বালপুেরর বািস া ত ণ িশ ক
সকত শাভন পাল, ময়ূখ অনুরাগী মানুষিট িনেজও ছিব আঁেকন ও লখােলিখ কেরন। তাঁর সে
থম পিরচেয়র রশ এখনও চেল যায়িন, পেরও বশ কেয়কবার বালপুর গিছ।
অি ত

িচ

ও িনেজর একিট তথ ব ল লখা িদেয় আমােক কৃ ত

সময় পােশ পেয়িছলাম

ে মী ও

সং াহক দবশীস

েক।

িবিভ

ময়ূখ

কেরিছল সকত। একই
সমর দ সংখ া বর করা

হতই না ওনার সহেযািগতা না পেল। পুেরান িশ সাথী পি কা ঘঁেট উিন সমর দ-র কেয়কিট
লখার হিদশ িদেয়িছেলন।

এবার ময়ূখ সংখ া হেব জেন উিন খুব উৎসাহী হেয়

কেয়কিট বই ও িনেজর লখা

ব

েয়াজনীয়

িদেয় সাহায কেরিছেলন। সুগতর মাধ েম যাগােযাগ হেয়িছল

ময়ূেখর আট কেলেজর সহপাঠী অিমতাভর সে ।

দবাশীস সন ময়ূেখর

ায় সম

লখা ও

কিমকেসর পযােলাচনা কের দীঘ লখা উপহার িদেয়িছেলন।
সুগত রােয়র অেনকিদেনর অনুেরাধ উেপ া করেত না
পের িশ ী খােলদ

চৗধুরীর উপর একিট সংখ া

উেদ াগ িনেয়িছলাম।

খােলদ

চৗধুরী এক ব মুখী ব ি

িচ িশ ীেতা বেটই, বাংলা নাটেকর ম স
পকার,

লাকস ীেতর

কােশর

সং াহক

ও

া

পায়েণর দ

িবেশষ ,

িনেজও

স ীতিশ ী, নানান বাদ যে র উপর অসাধারণ দখল।
রকম মানুেষর সবিদকেক তু েল ধরা আমােদর
পে

অস ব। তাই িঠক কেরিছলাম

িদকটাই এই সংখ ায় তু েল ধরা হেব।
খােলদদার

ধুমা

অথচ

ু

এই

পি কার

ওনার িচ িশে র

বাংলা বইেয়র জগেত

দ িলর অিধকাংশই আমােদর মেন িব য় ও

স েমর উে ক কের। বইেয়র িবষয়িটেক একিট
ফু িটেয়

।

তালার

হ কাজিট স

েদর মেধ

করেতন এই মানুষিট

থাগত িশ িশ া বা লখাপড়া কানটাই তাঁর িছল না।

খােলদ সংখ ার কাজ করেত িগেয় সং
খােলদ গেবষক ও সং াহক এই
মেতা সহেযািগতা কেরিছেলন
উৎসািহত কেরিছল।
সসমেয়র পরম

েশ এেসিছলাম

দীপ দ

দীপ দ

ও কৃ িজৎ সন ে র। একিন

হেলন খােলদদার খুব কােছর মানুষ। আমার

দীপ বাবু, সংখ ািট

পায়েণ ওঁর স দয় ব বহারও আমােক

বহরমপুর িনবাসী ত ণ িশ ী কৃ িজেতর সে

াি । তাঁর একিট তথ পূণ িনব

আিম কৃ িজেতর ‘িব দা’ হেয় গিছ।
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ে য় িশ ীর হােত তু েল দবার সৗভাগ ও আমার হেয়িছল।

এর িকছু কাল পেরই অসামান

মানুষিটর জীবনাবসান হয়।
িবষয় কাটু েনর এখন পয
বে

াপাধায়েক িনেয়।

শষ সংখ া

ছেলেবলা

তু ল চ

থেক অবাক ভােলালাগা

িনেয় যাঁর ছিব দেখিছ। িক সাদাকােলা িক জলরং-এর আ য
জা েত মু

হেয়িছ, সই িশ ীর জ শতবষ

ায় অজাে

চেল

িগেয়েছ ২০০৩ সােল, মৃ তু র পর কেট গেছ দীঘ চি শ বছর।
সংখ ািট বর করার পর টর পলাম অেনক মানুেষর মত সই
ভােলালাগা
সমাদর

কেশােরর

ৃিত আবার িফের এেসেছ।

পেয়িছল কাজিট এবং উ

িবেশষ

শংিসত হেয়িছল

আন বাজার পি কার কলকাতার কড়চা িবভােগ। সুগত রায়
ও নাট িনেদশক প জ মু ীর যাগােযােগ পাওয়া িগেয়িছল
তু ল চে র একমা

পু

সাদ বে

াপাধ ােয়র সে

সা ােতর সুেযাগ, িযিন িনেজও একজন িচ িশ ী।
পরম সমাদেরর সে
ওনার কাছ থেক

আমােদর

াব

সাদবাবু

হণ করেলন, িক

তু ল বাবুর ছিব বা বই িকছু ই পাওয়া গল না, তেব পাওয়া গল ব

হলেদ হেয় যাওয়া একিট এ ারসাইজ খাতা, যার পাতায়

তু লবাবু িনেজর জীবেনর কািহনী িলখেত

কেরিছেলন — ওনার শশব থেক ত ণ বয়েসর সূচনায় গভনেম
পূব পয ।

পূরাতন

আট কেলেজ

েবশ করার

শেষ মৃ তু এেস মানুষিটর কলেমর চলা তথা জীবেনর পথ চলা থািমেয় িদেয়েছ।

ইিতমেধ আলাপ হেয় িগেয়িছল উদ মী যুবক শা নু ঘােষর সে
মাধ েম দখা ও কথা হল ই নাথ বে

াপাধ ােয়র সে ।

খুব িবনীত

িশ সািহেত র পুেরান বই, কিমকস ইত ািদ সং হ করা।
পূজাবািষকী ও বইেয়র

দ ও ভতেরর ছিব উিন িনেজ

পাওয়া গল চ ননাগিরক দবাশীস

যার কথা পের বলেবা।

ওর

ভােবর মানুষিটর নশা

দব সািহত কুিটেরর অেনক িল
ান কের িদেলন। অনু প সহেযািগতা

ও সে েশর দবাশীেসর কাছ থেক।

ই দবাশীেসর

দওয়া ছিবেত সংখ ািট বশ ভােলা ডকুেম ারীর ময াদা পেয়িছল।
মাটামুিট এই হল কাটু ন ও ছিবেক ভালেবেস আমার এতদূর আসার গ ।
এখন িবষয় কাটু ন িনয়িমত বার করেত পাির না বেল পি কার অনুরাগীেদর স

নানা কারেণ

অনুেযােগর মুেখ

পড়েত হয়। আমার পি কা য এত মানুেষর ভােলালাগার িবষয় হেব তা তা জানতাম না। িনছক
িনেজর ভােলালাগা থেক এই কাজ

কেরিছলাম।

বলাবা ল , আিম িনেজেক িলটল ম াগ

জগেতর একজন কমী বেলই মেন কির, িবষয় কাটু নেক বািণিজ ক িদেক িনেয় যাওয়ার কথা
অেনেক বেলন, িক

মেনর িদক থেক তার সায় পাই না। িবষয় কাটু ন বরং মেঠাপেথই চলুক,

বািণিজ ক পি কার ঝাঁ চকচেক পেথ তার চলার দরকার নই।
ায় বাইশ বছর প -পি কার জগত পির মার ফাঁেক পেয়িছ অেনক িকছু । নাম যশ না
পেলও আমার নামটা অেনেকর কােছ পিরিচিত পেয় িগেয়েছ। অেনক ত ণ ব ু পেয়িছ যারা বই
পেড়ন, ভােলাবােসন, কেজা জগেতর বাইেরর জগতেক জানার আ হও যােদর আেছ। অেনেকই
www.nandimrinal.wordpress.com
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খুব

ণী, ভােলা ছিব আঁেকন, সািহত চচা কেরন। অেনক খ াতকীিত মানুেষর সং

িশেখিছ অেনক িকছু ।
স

ফেল আসা এত েলা বছেরর

িত কিমকস ও

একিট পি কার সে

যু

ািফ

ৃিত মেন সযে

েশ এেসিছ,

স য় কের রেখিছ।

নামক বৃ হদায়তেনর

হেয় পেড়িছ য পি কা আসেল

আমার উেদ াগী ব ু শা নুর মানস স ান।
কােছ হার মেন পি কা স

াদনার দািয়

তাঁর উৎসােহর

িনেত হেয়েছ, িক

কাজটা খুব একটা কিঠন হেয় ওেঠিন তার কৃ িত ও শা নুর।
যার আর এক কৃ িত

ায় পাঁচ দশক ধের কাজ কের চলা

িশ ী নারায়ণ দবনাথেক উেপ ার অ কার থেক

ীকৃ িতর

আেলায় িনেয় আসা। তেব জািন না শা নুর আ িরক

য়াস

সে ও অবািণিজ কভােব এই ব য়ব ল পি কা চালােনা স ব
হেব িক না?

তেব যটা জািন সটা আমােদর অেনক ব ুরা

এই পি কােক ভালেবেস নানাভােব সাহােয র হাত বািড়েয়
িদেয়েছন।

হয়েতা

পি কাতরণী িবপরীত
িচ

সই

সাহােয র

মৃ ম

বাতােসই

ােতই চলেব।
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িবিচ া বই এর
চৗধুরী সংখ ার
থম সংখ ার

দ; ৪। িবষয় কাটু ন : রবতীভূষণ
দ; ৬। িবষয় কাটু ন :

তু লচ

বে

রণ সংখ ার
াপাধ ায় সংখ ার
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ও
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:
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