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পরিরিষয়
আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়

মোকুি নোম রলরপিুরন
অতীত ড়গপুখি, রিলকখলোনীখত রিখি রগখয় ক খনো এক র োখ ো রমখয়ি চুল তোি মো
রিনুনী ক’রি রিখেন, এমন রচোখ প’রড় র্োয়। মখন পখড় রগরিকখলি স্মৃরত, পপখত রিোনো।
রচোখ পখড় মন্টখগোমোরিি কোি োনোয় অপর কোল িোইিোখিি ঝোাঁখক এখক অখনযি জরড়খয় পড়ো,
ররিংস্-শখপ রিহোলো খড়ি সুখতোিোাঁধ্ো, কম্প্ুয খিি পিযোয় আমোখিি গোরিরতক সূত্র ধ্খি রি ো
চখল র্োখে জোল িুনখত িুনখত; রি খত রি খত পুিীি রসই রশষ ভ্রমখিি কথো মখন পখড় র্োয়
– ঝোউিখনি প্রতযন্ত গরহখন ি’রস দুই রজখলি মখনোরনরিষ্ট জোলখিোনো। জোল এক ক। আি
রর্সি জোখলি কথো আপোতত িললোম – রসসি জোল িৃরশযক। আখিো কত জোল িখয়খ র্ো আমিো
রি খত পোইনো। রসইিকমই এক অিৃশয জোল রথখক, রিোনো রথখক আখস রল োি অনুখপ্রিিো।
আখস আমোখিি করিতোি রলরপ।
রক রর্ন িখলর খলন করিতোি তৃতীয় পঙরি ো রল োই সিখচখয় করিন – রিোধ্হয় সুনীল
গখগোপোধ্যোয়। রক রর্ন, কোিো রর্ন িখলর খলন মখনি, রমধ্োি চোক রথখক চুাঁইখয় চুাঁইখয় গড়োখনো
মধ্ুি মখতোই রনখম আখস রল ো, পিখিি িখশ রনখম আখস এক একরিন রজযোৎস্নোি সোখথ।
এাঁখিি ভোিনোি রথখক আরম িূখি রথখকর । করিতোখক িৃশযিস্তু, অনুখপ্রিিোখক রজযোৎস্নো ও মধ্ু,
আি করিতোি রনয়ন্তোখক ঈশ্বি িো পিি ভোিখত পোরিরন। করমযি কথো মখন হখয়খ , কোি োনোি
কথো। রগরিকখলি োনো-রপোখড়খনি কথো। পিীরিত ও প্ররতরিত এক র্োরিক প্ররিয়োি কথো। এক
র্ি র্ো মোনুখষি শিীখিি মখতো, মরিখেি মখতো, রক আখিো অখি ো জর লতি, উন্নততি এক
প্রোিীি মখতো এক র্ি – র্োখক এ খনো আমিো তখতো ো জোনখত পোরিরন রকন্তু তোি উপরিরত র ি
রপখয়র – এিকমই এক র্খিি কুশলী িুননপ্ররিয়োি মোধ্যখম জন্মোয় করিতোি রলরপ। আি রস
রলরপ রিোখন এক মোকু – A thimble called TextWeaver।
এই মোকু োই িহসয। হযোরি প োখিি হোখতি মুখিোয় রসই রসোনোরল ‘রস্নচ’-এি মখতো –
র্োখক ধ্িখত পোিখলই র লো রশষ। করিি হোখতি মোকু। করিি একোি মোকু। এইিকমই ভোরি
আমিো। িলো উরচত, এইিকমই ভোিো হখতো। রকন্তু রক তোই? করিি একোি মোকু?
িোমোয়ি কজখনি রল ো? ক’জখনি রল ো মহোভোিত? কতিোি? রপ োি ব্রুক ও রতো এক ো
‘মহোভোিত’ কখিন। ইখদোখনরশয়োি রলোকরশখেও রতো িোমোয়ি র্ত্রতত্র। র্োাঁিো জোকোতযো রগখ ন
ক খনো, জোখনন, রিমোনিদখিি সোমখনি িোিো োি নোম – গোতোত্কোচো রিোড। ‘গোতোত্কোচো’
অথযোৎ - ঘখ োৎকচ। অসিং য রলোকগোথোয় করিতোয় িোমোয়ি পুনঃিরচত। িোরলদ্বীখপি
রলোকসিংস্কৃরতখত ‘সঙ্ঘিং’ নোখম এক নোচ আখ , র্োিই আখিক রূপ ‘রকজোক’। মোরকযন ভোষোকরি
িি রসরলমযোন ( Ron Silliman ) এই িোনিনোচ রথখকই িি র খন রলখ ন ওাঁি িই ketjak। কত সোরহতযঘন ইহুিী ধ্মযগ্রন্থ অসিং য তোলমুিখিি হোখত সমরষ্টিরচত, কখয়ক শতোব্দী
ধ্খি। অজন্তো-ইখলোিোি রিয়োলরচত্রগুখলো কীভোখি আাঁকো হখয়র খলো? এক একজন রশেীই রক
এক এক ো রি এখকাঁখ ন? সম্ভিত নো। রসসিও রর্ৌথপ্রয়োস। রিৌদ্ধ ও পিষ্ণি সোরহখতযি িশোও
তোই। রকোন ো কোি রল ো? কখিকোি রল ো? প্রোয় একই ভোিনো ও পঙরি শতক রপরিখয় রকিল
কলম িিলোখে রকন, িঙ ও ধ্োাঁচ তুরল পোল্টোখে রকন, রকন গলো আি রিোাঁ পোল্টোখে একই
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সুিধ্বরন? ভোিখত ভোিখত, ইরতহোস রথখক হোতড়োখত হোতড়োখত এমন এক ো জোয়গোয় রগখয়
আমিো রপৌাঁ খিো শীঘ্রই রর্ োখন ‘রমৌরলক’ রলরপি রমো োিোখগি রিরলরত ভোিনো ো মুখ র্োখি,
একো-মোকুি ধ্োিিো ো করিি হোত রথখক র খক রিরিখয় রগখয় োয়োপখথ ঘুখি রিড়োখি রসোনোরল
‘রস্নখচি’ মখতো। রক রনরি রমোখি!
িীঘযসময়িযোপী সোরহতয িো িীঘযভূিযোপী সোরহতয পড়খত পড়খত এই রিি রিশ্বোখস রগখয়
আরম রিকর – নোনোিকখমি মোকু আমোখিি সিোি হোখত হোখত ঘুিখ , আমিো আসখল একই
কোি োনোি করময, একই গুহোি রশেীসমোজ; মোকুগুখলো, রগরিকলগুখলো নোনো সমখয়ি, নোনো
জরমি। র্োি রপ কোর সিোইখক রকখ এ ন সরিিোি নীখল পতপখত রিজয়খকতন তোি সুখতো
আি আমোি সুখতো হয়খতো একই রিোকোখনি। একই মোিো।
কমুযরনট স সোরহতযমোকযো, বকীকীয়তো কচুকো ো কিো রকোখনো কথো আরম িলখত
চোইর নো। িলর রি ুন রিজ্ঞোনীি রচো রনখয়। রি ুন রক জর ল সমরষ্ট আপরন রনখজ! রকোথো
রথখক আসখ আপনোি রল োি সুখতো? রস রক আপরন জোখনন? নো জোখন আপনোি
সোইখকোলরজট স, সমোজরিি, আপনোি রসই রস্নচ-আত্মো? নো রক আপনোি ইরতহোস? আপনোি
ভূখগোল? রলরপ আসখ অখনক জোয়গো রথখক – সখচতখন, অখচতখন। ক খনোিো রচতনোঅরতিোন্ত এক উপোখয়, কোলিোয়ুি িরদ-রিরকখি রলরপচরিখত্রি োয়োখক আখিক প্রেোয়োি মখতো
রি োখে। হরলউখড এক ো কথো চখল – when you take from hundreds of sources
it is called “research”, when you take from one source, it is called
“plagiarism”। ইখয় স-এি ‘O’ Curlew’ রথখক ক-লোইন সিোসরি িোিংলো ক’রি শ্রীর্ুি
জীিনোনদ িোশ ‘হোয় রচল’ রলখ জননখকি কোখ ‘ধ্িো’ পখড় রগখলন; আি িিীন্দ্রিোিু রর্
কতিকখমি িোগসগীখত, িোরিিোখতযি সুখি, পোশ্চোখতযি ধ্রুপখি, িিো য িোখসযি ঝোাঁরপখত হোত
গলোখলন রস ো রস সময় নো জোনখত পোিখলও, এ সময় রজখনও উখপিো কিখলো রূপোন্তখিি
রূখপি োয় ঝলখস রগখয়। রর্ভোখি িোখসযি িৎসিোখন্তি ‘Auld Lang Syne’ িো ‘All
acquiantance be forgot’ িিীন্দ্রিোিুি কথোয় ও সুখি ‘পুিোখনো রসই রিখনি কথো’য় পরিিত
হয়, স্কর শ জোতীয়তোি সুি হখয় ওখি িোঙোলী স্মৃরতসুধ্ো – cultural mapping –এি এমন
উৎকৃষ্ট উিোহিি কম। ি ি কখয়ক আখগ ধ্ীমোন চিিতযীি িই পড়র লোম – ‘ধ্ূসিরজপসী
িৃরষ্টরিকশো’। রস োখন "hªrØjªÏa' LÏha¡u d£j¡e রলখ খ ন "h¾c¤L h¡yV Ïc®u Ïe®Sl
j¡b¡ g¡ÏV®u ÝcM¡l ÝQø¡ HC
Ýk cªÏø a¡ m¡NpC ÏLe¡'
- ধ্ীমোন চিিতযী
পখড় চমখক উরি। মোরকযন করি িিো য রিরলি এক রপ্রখমি করিতোি কথো মখন পখড় র্োয়
অরিলখে। রিরল এক পুিখনো রপ্ররমকোখক মখন কখি রলখ র খলন –
"I wish I could split your brain
To put a candle
Behind your eyes'
Robert Creely
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এ কথো ধ্ীমোনিোখক িলখত করি এক সিল আত্মিিোথযীি সুখি িলখলন – িিো য রিরল? আরম
রতো তোাঁি নোমও শুরনরন, সরতযই আশ্চর্য রমল। গ্রন্থোন্তি, রচতনোন্তি এই সমি রমল িমশ ধ্িো
পখড়। নোনো রিখশি নোনো করিতোয়। আরম রনখজও িোি পরড়নো রলরপজোখলি এই রিভ্রো রথখক।
রসখনমোি ভোষো আমোি করিতোি ভোষোখক আকোি রিিোি প্রখচষ্টোিত আজ িহু ি ি।
রসইসখগ িিোসী নিতিগ রিি একমোত্র মরহলো চলরিত্রকোি অযোগখনস ভোিযোি রি রি র রিশ
ক’ি ি। ওাঁিই সোম্প্ররতক রি, ৮০ ি ি িয়খস পরিচোরলত, র্োাঁখক ভোিযো জীিখনি রশষ রি
িখলখ ন – ‘িীখচস অি অযোখেস’ – এক স্মৃরতরলরপ, এক জীিনোখল য। রি ো রি খত রি খত
িুঝখত পোরি ভোিযো জীিখনি ঘ নো, পরশ্চম রগোলোখধ্যি সোমোরজক/িোজননরতক ইরতহোস, চলরিত্র
মোধ্যখমি পরিিতযন, রশেীজীিখনি রিিতযন, অসিং য িযরিগত স্মৃরত ও অনুষগ, পোরিিোরিক
উপকোরহনী – সমি এক পোখত্র জখড়ো ক’রি এক র চুরড় িো পোাঁচতিকোরি িো ‘জোেোলোয়ো’ িো
‘রিখকোলোজ’ রচত্রভোষোি মোধ্যখম পতরি কখিখ ন। অখনক ো সমধ্মযী প্রয়োখস িরচত আমোি
িীঘযকরিতো ‘স্মৃরতখল ো’। ২০১৩ সোখল প্রকোশ পোয়। ২০০৭-২০১২ – এই পোাঁচ ি ি ধ্খি রল ো।
আি ভোিযোি রশষ রি রনরমযত হয় ২০০৮ সোখল। রি ো রর্ এি মখধ্য রচোখ পড়খলো নো তোখক
আশীিযোি ভোিো উরচত নো অরভশোপ রস িযোপোখি এ খনো মন রিক কিখত পোরিরন। রকন্তু সোরহতয,
রশে রর্ বকীোভোরিকরূখপও সখেলক, সমোন্তিোল, প্ররতরেষ্ট-প্রিি – আমোি এই িোড়ন্ত ভোিনোখক
িোড়রত পুরষ্ট রিখয় র্োয় এই সমোপতন।
রলরপি এই রিরমশ্র, সোমরষ্টক রচহোিো ো, করিতোি শিীখিি, আখধ্য়ি ও ভোষোি এই
িীঘযোরয়ত হখয় র্োিোি প্রিিতো – এখকই আমিো রকউ রকউ, পরিরিষয়ী করিতো আখদোলখনি
করিিো ‘নিরলরপ’ িলখত চোইর । তরলখয় রভখি রি খল অিশয এই নিরলরপ ‘প্রোচীনরলরপ’। আরি
ভোিতীয় গ্রন্থগুখলোি প্রোয় সিই এইভোখিই িরচত হখতো। এক িীঘযকরিতো রহখসখি রসই সমি
গ্রন্থখক পড়খত রকোখনো অসুরিখধ্ হিোি কথো নয়। এমনরক মধ্যর্ুখগও পখি পখি গড়ো রর্ পিোিরল
রসও একপ্রকোি রসরিজ করিতো। পরিরিষয়ী করিতোি ‘নিরলরপ’ র্রিও ভোিতীয় ঐরতখহযি কোখ
রিিখত চোইিোি প্রিিতোয় আখসরন। এখসখ িহুরিষয়, িহুরশে ও িহু জ্ঞোনশো োি প্ররত করিি
বকীোভোরিক আগ্রখহি রথখক। একুশ শতখকি উত্তিোধ্ুরনক মোনুখষি, িো উত্তিোধ্ুরনকতো পিিতযী
পুনচযয়নরপ্রয়, সমূহোগ্রহী রশেীি সদ্ভোিনো রথখক।
== ।। ==
প্রথম প্রকোশঃ করিসখেলন, মোচয ২০১৪

