মিদনীপুেরর িদন িল
শতবেষ র

া ােল গ াজেলই

হাক গ াপুেজা।

নামধন

িচ িশ ী

দব ত

মু েখাপাধ ায় ছিব আঁকার পাশাপািশ িলেখিছেলন বশ কেয়কিট অসামান বই। যার
ায় সব িলই বতমােন

াপ ।

সই বই িলরই অন তম িকছু বনফু ল ( কাশক

আজকাল) িনবািচত অংশ। িনবািচত অংশিটর িশেরানাম আমােদর হেলও লখািটর
বানান অপিরবিত ত রাখা হল।
গত ’৮৭ সােল আমার ই ুল (নািরেকলডাঙা হাই
া নীেদর িমলেনাৎসেব।
িবতরেণর িদন এল,

আিমও একজন আমি ত িছলাম সখােন।

সিদন

ুেলর বতমান

আমােক আ ান করল মে
গিছলাম।

কারণ মে

ুল) ১২৫তম বািষকী পালন করল

ধানিশ ক আমার অনু জ িতম সমের

ওঠার জন ।

তখন

তারপর উপহার

স আ ােন আিম িক

সিত ই হকচিকেয়

ুেলর ভূতপূব সরা সরা ছা , তাঁেদর মেধ িচরকােলর

ব াক- ব ার আিম বতমােনর খাঁড়া পােয় ল াংচােত ল াংচােত
মে

িগেয় বসলাম। তারপর যখন পু র ার িবতরণ

হল, স

সমেয় আমােকও উপহার িনেত আ ান করা হল। তখন দখলাম
ুেলর ১২৫ বছেরর জীবেন অন তম
আমােকই

দওয়া হল।

সরা ছাে র

িফিট

বাকার মেতা এিদক-ওিদক তািকেয়

দখলাম আমার সমসামিয়ক ছা রা কউ হাইেকােটর জজ, কউ
িব িবদ ালেয়র উপাচায, কউ জ ািতিব ানিবদ, কউ িব ানী,
কউ অধ াপক; সবাই িক

আনে -উ ােস অিভন ন জানাল।

আিম িকছু টা অিভভূত অব ায়,
আমার িচরিদেনর জন িনিদ

বাকার মেতা িফের

গলাম

পছেনর চয়ারিটেত।

মেন পড়িছল, আমায় এই স ােনর অিধকারী যাঁরা
করেলন তাঁরা আজ কউই জীিবত নই। িক

তাঁরা যিদ

িতিদন আমােক কথার চাবু ক

মের উে িজত না করেতন তেব আমার জীবেনর এই ভালবাসা

াপ ই হেয় থাকত।

তাঁেদর নপথ আশীবােদই আিম অকমণ বা অেযাগ হইিন।
িতিরেশর দশক এল।
হল বাের বাের।
শাষেকর িব ে

দেশর রাজনীিতেত জায়ার লাগল। বাংলার যু বশি

পতৃ ক সূে
ত

বেলঘাটার বািস া হেয়

র

াত

পাওয়া আমার িব বী চতনাও জা ত হেয় উঠল। িবেদিশ

ভােব।
গিছ।
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তখন আমরা আমার জ
যেহতু

ান বা ড়বাগান

বেলঘাটায় সতীশ দাশ

ছেড়

মহাশেয়র খািদ
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িত ােনর
ছড়ােনা

িত া হেয়িছল, তার ফেল গা ীবাদী অিহংসবােদর সে

াব িল নবস

, নবিমলন,

আমার জীবেনর অ াকশেনর
চুেনাপিটর গিলেত।
পা

পা

সে

পাড়ায় পাড়ায়

াতৃ সি লনী এরা সবাই িছল সশ

িব েব িব াসী।

থম ভূিমকা নবসে

ম ান ডাকািত।

র

দৗলেতই ঘেটিছল।

বেলঘাটার

তখন আমার বয়স তেরা- চাে া বছর।

সই

ম ােনর কাছ থেক (ইনিসওরড খােম) পাঁচ হাজার টাকার মেতা পেয়িছলাম। এবং

সই টাকা আমরা সু েরনদার হােত এেন তু েল িদেয়িছলাম।
দীঘ অসু তার কাল কািটেয় আিম এলাম আমার পতৃ ক দশ মিদনীপু ের।
পৗঁেছ দিখ মিদনীপু র টগবগ কের ফু টেছ।
হােত খু ন হেয়েছ।

সদ িতনজন জলা ম ািজে

ট িব বীেদর

পিড, ডগলাস ও বাজ।

মিদনীপু েরর

থম বাঙািল ম ািজে

ট িবনয়র ন

সন, িযিন এেসই কাজ

করেলন ব িবক চতনার মাড় ঘু িরেয় িদেয় সাং ৃিতক চতনার িদেক।
মিদনীপু র শহের িবদ াসাগর
ছাট সভাক ।

সখােন

করেলন

ৃিতসদন। তার িবরাট সভাগৃ হ, সামেনর অংেশ লাইে ির ও

সংগিঠত হল সবভারতীয় িচ

দশনী।

এ

দশনীেত িচে র

ণা ণ

িবচার করেলন িবখ াত িশ ী অতু ল বসু মহাশয়। এবং সখােন সাদা-কােলায় আমার একিট
ছিব His Eterrnal Ledger িছল।
বাবার মৃ তু র পর ছিবিট িবি
নই।

থম পু র ার া

ছিব।

কের িদেয়িছলাম। আজও তার জন আমার হা- তােশর অ

এই সা়ফেল র ফেল আিম আমি ত হই মিদনীপু ের িনমীয়মাণ িবদ াসাগর হেলর

দওয়ালিচ

আঁকার জন ।

তাবড় তাবড় িশ ী।
রায়,

জীবেন ওইিটই আমার

কালীিক র

কেয়কজন।

িবশাল কাজ হেলর।

এই কােজ িনযু

হেয়িছেলন সিদেনর

যমন, িশ ী গাপাল ঘাষ, বাসু েদব
ঘাষদি দার,

তার মেধ

একমা

গৗর

দাশ

মু খ

নাবালক এবং অনামী

িছলাম আিমই।
ওই িবদ াসাগর হল উে াধন করেত আেসন কিব
রবী নাথ ঠাকুর। এবং িতিন অিতিথ হেয়িছেলন িবনয়বাবু র
বািড়েতই। কারণ িবনয়বাবু র
অন তমা। রবী নােথর

া

ী িছেলন তাঁর ছা ীেদর মেধ
তখন ভীষণভােব ভ ুর। তাই

তাঁেক কেয়কিদন আেগই মিদনীপু ের আনা হেয়িছল।
ম ািজে

েটর ছায়ােঘরা িবরাট

া েণ

জলা

িতিদন সকােল

ইল

চয়ার ঠেল বড়াবার সু েযাগ তখন আিমই পেয়িছলাম।
স এক িবিচ

অিভ তা।

কননা, রবী নাথ আমার ছিবর মাধ েম আমােক

িচনেতন, তাই মােঝ মােঝ ছাট ছাট টু কেরা কথায় ছিবর মম েলর খবর িদেয় িদেতন।
যাই হাক আিম য কথা বেল এখােন থামব সটা হে
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হেল উে াধনী ভাষণ।

তার কথা িল ভুেল গিছ তেব তার মমবাণী সিদেনর

মেন অনু রণন কের আজও এবং আমারও।
বেলিছেলন, ‘আিম িব কিব রবী নাথ।

সিদন িতিন বাংলার মানু ষেদর

আ

সরকােরর অত াচাের িব
ফডােরশন।

কাশ।

য

সই ভাষা আমার মু েখ জু িগেয়িছেলন

তাই জরাজীণ শরীের এ আ ােন সাড়া না িদেয় পারলাম না।’

রবী নােথর শষ জনসমে

ডেক

এই কথা মােনন বেলই আমায় ডেকেছন।

ভাষােক িনভর কের আিম িব কিব হেয়িছ,
িবদ াসাগর।

াতােদর

এটাই

মিদনীপু ের আমার যাওয়ার উে শ িছল িবেদশী

িব বী দলেক পু নঃসংগিঠত করা।

িবেশষ কের ছা

ভাবতই মিদনীপু ের তখন িবেদিশ একিট যু বেকর চলােফরা খু বই

র িছল।

তাই ওখােন পৗঁছেনার কেয়ক িদেনর মেধ ই আিমও হলু দ কােডর ব ী হই। হলু দ বা রড
কাড িক

ফু টবল খলার মােঠর মেতা নয়। এই রড কাড হা ার হওয়া মােনই

জীবন থেক বাইের চেল যাওয়া।

হলু দ কাড

ত াজ িছল। কারণ সবদাই একজন বা
হত।

একমা

বািড়র ভতর ছাড়া।

াপকেদর জীবেনর একাকী

তেব আমার একটা সু িবধা বা অসু িবধা িছল, সই
েদিশ করেতন, পরবতীকােল

চর িবভােগর অিফসার হেয় মিদনীপু ের িছেলন।

ায়

বাবার কােছ আসেতন। এবং বাবােক সাবধান করার জন । আমার স ে

িরেপাটিট বাবােক শানােনার জন ।
মা-দাদােদর সে
নায়ক ন

আিম

ত হই িতিন

সিদেনর

চর

ৎদার (ডগলাস হত ার নায়ক) বািড়েত তার

দখা করেত বা কথা বলেত গেলও অথবা আমােদর বাজ-হত ার অন তম

লাল িসংহ, নেরন দাস ও ব ল ভলাি য়ােসর অ ণ দাশ

িযিন আমার ভি পিত হেয়িছেলন) এেদর কারও সে
গাপন িমিটং থাকেল তার
পািরবািরক সূে

পিরপূণভােব

’জন স ী জািনত বা অজািনতভােব সবদাই স ী

সময় আমার বাবার এক ভূতপূব চলা এক সময় িযিন
িতিনই পু িলেসর

াভািবক

কানও গাপন

(পরবতীকােল
ােন দখা েনা বা

িতিট িনখু ঁত িববরণ বাবার কােছ পৗঁেছ যত।

জবাকাকা বলতাম তাঁর মাধ েম।

যাঁেক আমরা

এবং এই সব তথ িবতরেণর পর

জবাকাকা বাবােক শষ উপেদশ িদেয় যেতন য দবু েক ফেলা কের আমরা অেনক গাপন
তথ

পেয় যাি । কারণ দবু িবেদিশ। অতএব তু িম দবু েক সিরেয় দাও। ফেল রাজই

রােত বাবার কােছ আমার
বাবা

াপ িছল তী

িতর ার।

ঃখ কের বলেতন, আিম এক িনেবাধ গাধার িপতা হেয় দাঁড়ালাম।

অবশ

আিম বাবার িনেদেশই পথ পিরবতন কের জবাকাকা ও তাঁর দলবলেকই িবপেথ চািলত
করেত পেরিছলাম। বাবা বলেলন, আগামী এক মাস
িনসগ।

িতিদন

চে ।

রলি েজর ধাের।

ধু ছিব এঁেক যা, যা

তু েষ বিরেয় যা বািড় থেক। যা গাপ

ফেলায়ারেদর পির া

সখােন

তােক অনু সরণ না কের মাঝপেথই থেম যায়।
www.nandimrinal.wordpress.com

েগ। নীলকুিঠেত। যা িবেলিত

তলরেঙ িনসগ আঁক।

কের তাল। যােত তারা িব া

হয়।

ধু ই একমা

যতরকমভােব পািরস।

েমই কােজ অবেহলা কের।

যােত তারা বােঝ তু ই

ধু ছিব এঁেকই
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চেলিছস।

এই রা ায় পু িলসেক িব া

করা

মিদনীপু ের খু বই

মিদনীপু েরর করািনেটালায় অরিব -িশষ িবখ াত িব বী হমচ
পু েরাপু ির সংসারী জীবনযাপন করেছন।
ফেটা ািফর

র িছল।

কারণ

কানু নেগা (দাস) তখন

ছেল মানববাবু েক িদেয়

ুিডও কের জাঁিকেয় বেসেছন।

তাই আিটে

র

ভাঁওতায় সিদেনর মিদনীপু েরর পু িলেসর কােছ লু েকােনা খু বই
শ

ব াপার।

মু রািরপু কুর
নেরন

িব ব লু েকােনা খু বই

বামা

ায়ােলর মামলায় রাজসা ী িব াসঘাতক

গাঁসাই-এর

হম কানু নেগার

র িছল, কারণ

ীকৃ িতেত সারা
া

দশই জানেত

পেরিছল,

যাওয়ার উে শ কলা-িশ া নয়, বামা-

িশ া।
তারপের
পরী েকর

দওঘেরর িদিঘিরয়া পাহােড়র যিশিডর িদেক

হােতই

বামািট

ফেট

একিট

সফল

য়াস

অপ য়ােস পিরণত হয়। তাই মিদনীপু েরর পু িলস খু বই সজাগ
িছল এ-সব িচ কর, নট ইত ািদ িশ ীেদর িবষেয়। তবু আমােক এই পথই বেছ িনেত হল।
তােদর িব াস অজেনর জন ।

অবশ ই এ সময় য ক’িট ছিব এঁেকিছলাম তার মেধ

অেনক িলই ছিব হেয় উেঠিছল, এবং য ছিব আঁকেত পািরিন, স িল আঁকেত পারেল
আমার িশ -সা াজ আরও সমৃ

িচ

পিরিচিত : ১। িশ ী

হত।

দব ত মু েখাপাধ ায়;

২।

দব ত মু েখাপাধ ােয়র

েচ

রবী নাথ; ৩। গাপ নীলকুিঠ, মিদনীপু র।

www.nandimrinal.wordpress.com

Page 4

