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আপরে রক ছোনোনেলা ছরনকই এৈেরসররযাস? দ্ষ্্্রৈর ঘটো ছেই একটাও? 
ো ো এনকোনরই ো। োরিনত,পাররোররক ৈহনল, স্্্নল–সেজাযগানতই ছেশ দ্ষ্্্ েনলই পরররিতরছলাৈ। দ্ষ্্্ রকন্্্ দ্রন্্ েয। োো রকৈদ্ষ্্্েুর্্দ ৈারায ঘুরত। রপসত্নোভাইনোেনদর োোরকৈ ভ্লভাল েুর্্দরদতাৈ, তারপর তা রেনয গণ্্নোলোধত। কলকাতার পাঠভেে স্্্নলপিতাৈ। ক্্াস ছোনর যখে পরি,একোর ক্্াস-রটিার ৈানক ছেনকপারঠনযরছনলে। ৈা রগনয জােনতিাইনলে কী হনযনছ। উরে েলনলে ছযক্্ানস ও এৈে ৈজার ৈজার করা েনল,সোই হানস, উরে কন্্্্োল করনতপানরে ো। ৈা ছো েলাই োহ্ল্যছোনটই খুরশ হেরে। আৈার ওপনর ছোরেরক্্ হনলেই, রটিানরর ওপনরওরেরক্্ হনলে, ছয ৈা োরি ছরনককীভানে ক্্ানসর হাসাহারস েন্্ করনেে!ৈা েলনলে, আপরে ছযৈে ইন্্ে শার্্িরদনত পানরে। পনরর সাতরদে আৈানকক্্ানসর োইনর েসনত হনযরছল।
হাঃ হাঃ হাঃ…আর ছোেও গল্্?
হযনো স্্্নল ছোেও রটিানরর এৈেৈজার োৈ োর করলাৈ, ছসটা  ছাত্্ৈহনল ছেশ জের্্িয হল, কালক্্নৈএকরদে সে ে্যাপারটা জাোজারে হলএেং যরারীরত আৈার রদনকই আঙ্লটাউঠল, ছয এ োৈটা োর কনরনছ।তারপর, েহরৈপুনর আৈারমপতৃকোরি। ছুরটর সৈয আৈরা সেরপসত্নো-খুিত্নো ভাই-ছোনেরাজনো হতাৈ। কারও োরি ছেল োরজনযপারলনয যাওযা-টাওযা, গাছ ছরনক ফলপািা ছোনছর ে্যাপারগ্নো ছো রছলই।একোর ঝনি একটা আৈগাছ ছভনঙপিল। পািার ছছনলরা সে আৈকুনোন্্ে। আৈার ঘনরর োইনর যাওযাযরেনেধাজ্্া। রকছুক্্ণ োনদ ছদখা ছগলআরৈ র্্িজ ছরনক েরফ োর কনর

পািার ছছনলনদর রদর্্ে, আর তারাতানদর কুনোনো আৈ আৈানক রদন্্ে!ৈানে োট্টার রসন্্েৈ আর কী!
রসররযাস হনয ছগনলে কনে ছরনক?

১৪-১৫ েছর েযস ছরনক একটাপররেত্টে এল। ছোনোনেলা ছরনকগন্্লর েই পিার ছেশা। রকন্্্ স্্্নলরপিানোো আৈার ছোেওকানলই ভানোলাগত ো। সর্তযই লাগত ো। আৈার ৈা

কনলনজর অধ্যাপক রছনলে ও ছেশরেরসর্্িন্্ ৈাইন্্নসনটর ৈােুে।ৈাধ্যরৈক পয্থন্্ ছযট্কু আৈার ছরজাল্্ভানো হনযনছ ছসটা খারেকটা ৈানযরকিা শাসনে। তনে স্্্নলও রকছু রকছুরেেয ভানো লাগত। ছযৈে আৈারোংলা এেং ইংনররজ সারহত্য দ্ই-ইভানো লাগত। রকন্্্ সানেরক ধাঁনিি্্ন্্ের উত্্র ছদওযা ো রিো ছলখা–তানত এই জন্েযই করেগ্র্ েরলযানছেেনল একটা উদৃ্্রত ছদওযা ো ‘একরটেে্থণৈুখর সন্্্যা’ ছোনছর রেেনয রিোরলখনত রদনল তানত িারনট করেতারলাইে, একট্ ৈে খারাপ উদাস উদাসভাে আো এই ে্যাপারগ্নো ছেশএকনঘনয ছঠকত। তনে আরৈ ছযনহত্কলকাতার পাঠভেে স্্্নল পিতাৈ,আৈানদর স্্্নল দ্ষ্্্রৈ করনল শার্্িছযৈে ছপনত হত ছতৈে আোরসৃজেশীলতার পররিয রদনল ি্্শ্্যওছদওযা হত। অনেকসৈয রেেয ভানোলাগনল ো ৈুে এনস ছগনল রিো ছলখারসৈয ছেশ উৎসাহ ছপতাৈ, আর ছলখারমশলীর জন্েয ো কল্্ো ো রসনোনধরছাপ ছপনল রশক্্নকরাও উৎসাহ রদনতে,ক্্ানস আলাদা কনর উন্্েখ করনতে োছসই ছলখা ছরনক পনি ছোোনতে।

ছোটো বয়টে নানা ধরটনরচিন্্া-ভাবনার চিক খটুে ছিবারজনয্ আচি আিার স্্্েপাঠভবটনর কাটে কতৃজ্্।পাঠভবটন এিচনটত একটাোংস্্্চতক বাতাবরণ চেে।তটব তার িটধ্য রাবীচ্্্্িকপ্্ভাব খবু প্্বে চেে, ছেিন,প্্চত েকাটে অয্াটেম্্চেোইটন িাচঁিটয় রবীি্্্্েংগীতগাওয়া হত। 



ছযৈে ওই ‘একরট েে্থণৈুখর সন্্্যা’রিোয আরৈ পরশ্রানৈর গন্্লর ৈনোএকোর রলনখরছলাৈ, ভূনতরা এনসছগনছ, তাণ্্ে শ্র্ কনরনছ!ৈা আৈার স্্্নলর রটিারনদর রজজ্্াসাকরনতে, ছয কই আপোরা এতেুর্্দৈাে- টাে েনলে, ছরজাল্্ ছোছতৈে ভানো হয ো। রটিাররা ৈানকেলনতে ছয ও রেনজর সােনজক্্ ছপনলভানো করনে। ১৪-১৫ েছর েযসছরনক আৈার একটা রসররযাসনেস এল।রঠক পিানোোয েয, ছদশ-কাল-সৈাজসম্্ন্কট একটা রিন্্া। েন্্্-োন্্ে-আড্্ারছল, রকন্্্ ৈেটা ওগ্নো ছরনক

খারেকটা সনর আসরছল। পিার েইনযরোইনরও এই রেশ্্-ব্্হ্্ান্্ণ আরও ছযঅনেক রৈর্্েররযাস রজরেস আনছ,ছসসে আৈানক আকে্থণ করনত লাগল।ছযৈে আৈার ছোনো ছৈনয এোরআইএসরস পাশ করল। খুে ভানোছরজাল্্ কনরনছ। রেজ্্াে রেনয পিনতিায! আৈানদর পররোনর ছতৈে ছকউরেজ্্াে রেনয পনিরে। ও ভােনছ োনো-সানযন্্ের রদনক যানে। ওর সন্্ে করােলনত রগনয ৈনে হল, ১৪-১৫ েছরেযনস যারা একট্ ভােুক ি্্কৃরতর,তানদর োোরকৈ দাশ্থরেক রিন্্া ৈারাযআনস। ছযৈে এই ৈহারেন্্শর ছশে

ছোরায, আর ছযখানে ছশে ছসখােছরনক কীনসর শ্র্? সৈনযর অর্থ কী?আৈানদর িারপানশর জগৎপররেত্টেশীল ো হনল–সেরকছু যরদর্্ির, অপররের্তটত রাকত, যরদ এভানেরদে-রাত ো হত, আৈানদর েযস োহত–তাহনল রক ৈােুে সৈয েনলধারণাটার উদ্্ােো করত? রেজ্্ানেরি্্রত ভানোলাগা রছল, রকন্্্ তার ৈানেইোক্্ারর, ইর্্িরেযাররং পিনত ছযনতহনে এই ি্্েণতাটা খুে ছৈকারেক্যাললাগত। তাই হাযার ছসনকন্্ারর পিারসৈয অনেক ছভনেরিন্্ন রেজ্্াে োপনি যানক ইনো-ে্্্যাট কর্্িনেশে েলাহত-ৈানে ইকেরৈক্্, অঙ্্ আরে্্্যারটসরটক্্-তাই রেনয পাঠভেেস্্্নলই আোর ভর্তট হলাৈ। এইসৈযআৈানক খুে ি্্ভারেত কনররছনলেআৈানদর স্্্নলর অন্্ঙর রশক্্ক রপোকীরৈত্্। রপোকীদা। অন্্ঙর র্্বরলযান্্ ছাত্্।ঈশাে স্্লার রছনলে। রকন্্্ োো কারনণউরে গনেেণায ো রগনয পাঠভেে স্্্নলহাযার ছসনকন্্ারর ি্্নর অঙ্্ আরে্্্যারটসরটক্্ পিানতে। আৈার অঙ্্ আরে্্্যারটসরটন্্কর ি্্রত ভানোোসা জন্্াযরপোকীদার জে্যই। রকন্্্ পাঠ্যেই োদরদনযও উরে োো রেেনয আনোিোকরনতে যা ছরনকও অনেক রকছুরশনখরছ। ছযৈে, ওঁর কানছই আরৈ ি্্রৈোর্্্থান্্ রানসল, জে ভে েযৈাে,রভটনগেে্্াইনের ৈনো রিন্্ারেদনদরঅেদানের করা শ্রে আোর সারহন্তযছোনসফ কেরাে ো ছোন্হটনসর করাওি্্রৈ শ্রে। আনগ আৈার সারহত্যভানো লাগত, ইরতহাস ভানো লাগত।োংলা ও ইংনররজ দ্ই ভাোনতই একটাদখল রছল। যাই ছোক, রপোকীদারসংস্্ন্শথ আসার পর আরৈ রসররযাসহনয ছগলাৈ, রকন্্্ সারহত্য ছছনিছোঁকটা অঙ্্-ে্্্যারটসরটন্্কর রদনকছগল। এখে ৈানঝ ৈানঝ ৈনে হয,রেজ্্াে রেনয পিনল ছেশ হত–েনযনসর সন্্ে সন্্ে পদার্থরেদ্যা, রসাযে,জীেরেদ্যা এগ্নো রেনয জাোর ইন্্ে

আোর রফনর এনসনছ। আৈার রেনজরঅরভজ্্তা ছরনক ৈনে হয অন্্তউচ্্ৈাধ্যরৈক ি্্র অেরধ আট্টস োকলারেভানগর ছাত্্-ছাত্্ীনদরও খারেকটাঅঙ্্ এেং রেজ্্াে ছশখা উরিত, আোররেজ্্ানের ছাত্্-ছাত্্ীনদরও অর্থেীরত,রাষ্্্্েীরত, ইরতহাস আর সারহত্য পনিরাখনল ভানো। োহনল পিানোোটা খুেযার্্্্িক ে্যাপার হনয যায, পনরর জীেনেসারা পৃররেীনত কী হন্্ে তা ভানোকনর ছোঝার ো জাোর ক্্ৈতাটা খুেসীরৈত হনয যায। তা ছািা রেনজরইছোে রেেযটা সেনিনয ভানো লানগছসটাই ছোঝা যায ো ি্্রৈ ছরনকইপিাশ্নোটা খুে সংকীণ্থ খানত েইনল।
রঠকই। কখে ছয ছোে রেেয ৈনেছরখাপাত কনর ো ছোে রেেয ছোরাযি্্ভাে রেি্্ার কনর, ঠাহর করা যায ো।
রঠক। আর একটা করা েলা দরকার ছযওই ছোনো েযনস োো ধরনের রিন্্া-ভােোর রদক খুনল ছদোর জে্য আরৈআৈার স্্্ল পাঠভেনের কানছ কৃতজ্্।পাঠভেনে এৈরেনত একটা সাংসৃ্্রতকোতােরণ রছল। তনে তার ৈন্ধয
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আিাটির েিয় চেেছ্্পচেটেচ্্ি কটেজ স্্্টেন্্জএটোচেটয়শন বা চপচেএেএ।এটির নকশাে বটে উট্্েখকরা হটেও আচি ছে েিটয়রকথা বেচে তা নকশােআট্্োেটনর প্্ায় দ-্িশকবাটি–তখন এটির েট্্েচবগতেটুগর ছেই েশস্্্্আট্্োেটনর ছোগেতূ্্ চকেইুচেে না, কাজ বা িতািশশ্ছোনও চিক ছথটকই। 

রপোকী রৈত্্



রােীর্্্্িক ি্্ভাে খুে ি্্েল রছল, ছযৈে,ি্্রত সকানল অ্যানসি্্রল লাইনে দাঁরিনযরেীি্্্্সংগীত গাওযা হত। আরপাঠ্যেইনয রেীি্্্্কাে্য ছো রছলই।এইসে কারনণ রেীি্্্্োনররকরেতা ো গাে একট্ র্রটে লাগত। েরংজীেোেয্্ দানশর করেতার ি্্রতৈুগ্্তা রছল। রেীি্্্্োরনক পাঠ্যেইনযরোইনর ভানোনেনস পিা শ্র্ হলরেনদশ যাোর পর। যাইনোক, রেযনৈরোইনর রকছু ভােনল ো করনল আৈানদররটিাররা রকন্্্ ধৈক রদনয ি্প কররনযরদনতে ো। েরং উৎসাহ রদনতে। এখেেুরঝ, এটা খুে জর্রর। কানজই পাঠভেেস্্্নলর রশক্্কনদর ি্্রত আৈারভানোোসা ও শ্্দ্্া রনয ছগনছ।
আর ছোেও রশক্্নকর করা েলনেেরযরে আপোনক ি্্ভারেত কনরনছে?
ছদখুে অনেক রশক্্কই আনছে, যাঁনদরকরা উন্্েখ করা উরিত। আরৈ দ্’জনেরকরা রেনশে কনর েলে, যাঁনদর আরৈছৈন্্র ো রদকরেন্দটশক েনল ৈনে করর।আৈার ছযৈে পিানোোর ি্্রতভানোোসা জন্্ায রপোকীদার জে্য,ছতৈে ররসাি্ট রেেযটা কী ছসটা আরৈছজনেরছলাৈ অরভরজৎদার কাছ ছরনক।অরভরজৎ রেোযক েন্্্যোপাধ্যায।       ২০১৯ সানল ছোনেল ি্্াইজপাওযার সূন্্ত এখে তাঁর োৈ সোইজানেে, রকন্্্ আরৈ অরভরজৎদারএনকোনর ি্্রৈ রদককার ছাত্্। ওঁনকযখে ি্্রৈ ছদরখ তখে আৈার েযস২৩, অরভরজৎদার ৩০। যখে হাভ্টান্েটপিনত যাই, তখে আরৈ অরভরজৎদানকরিেতাৈ দীপকোেুর ছছনল রহনসনে।দীপক েন্্্যোপাধ্যায আৈানদরছ্্িরসনের্্ের অর্থেীরতর ছহে অফ দ্যরেপাট্টনৈন্্ রছনলে। দীপকোেু ওঁরোরিনত আলাপও কররনয রদনযরছনলে।তখে অরভরজৎদা র্্িে্্টনে পিানতে।আরৈ ছয েছর হাভ্টান্েট জনযে করলাৈ,ছস েছর অরভরজৎদা হাভ্টাে্ট রভরজট

কররছনলে। তারপর হাভ্টান্েট একেছরজনযে কনর পিানলে, আরৈ তাঁরউন্্যনের অর্থেীরত ছোন্সথর ি্্রৈে্যানির ছাত্্। তার পনরর েছরঅরভরজৎ্দা এৈআইরট িনল ছগনলে–রকন্্্ ছসটা হাভ্টান্েটর ক্যাম্্াস ছরনকহাঁটা দ্রত্্, তাই উরে আৈার একজেরররসস অ্যােভাইসর রহনসনে ছরনক যাে(যরদও আৈার ি্্ধাে অ্যােভাইসররছনলে এররক ৈ্যাসরকে, রযরেঅরভরজৎদারও অ্যােভাইসর রছনলে,এেং ২০০৭ সানল ছোনেল ি্্াইজপাে)। গনেেণার অর্থ ছয েত্ে রকছুরছোঁজ, এটা আরৈ ভানোভানে রশনখরছঅরভরজৎদার কানছ। অনেক রকছু জাোছোঝা এক রজরেস, আর গনেেণার ৈন্ধযরদনয েত্ে রকছুর সন্্াে করা আনরকরজরেস। েত্ে রকছু েলা রকন্্্ ছোজােয–যাই ভােছ হযনো অে্য ছকউছসরকৈ আনগই ছভনেনছ এেং তা রেনযরলনখনছ, তাই ি্্রৈ ধাপ হল রের্্িতহওযা ছয যা েলছ তানত েত্েত্্ রকছুআনছ রকো। আৈানদর ছদশ ছরনকপরীক্্ায ভানো ছরজাল্্ কনর যাওযা

অনেক ছাত্্–যারা ছযনোেও রেেনযগ্রছনয একটা রিো রলনখ ছফলনত দি,এই ধাপটায অনেকসৈয ছেশ আটনকযায। রকন্্্ েত্ে রকছু েলনত পারনলও,ছসটা ছোৈার রেেনয অে্য গনেেকনদরকানছ খুে ি্্াসর্্েক ো ইন্্ানরর্্েং হনেতা োই হনত পানর। এটা হলগনেেণার র্্িতীয ধাপ–রেনজরগনেেণানক ি্্াসর্্েক হনত হনে–ছোনক ছযে পনি ো েনল, োহ্ করাটাছেশ েত্ে, েুর্্দ খারটনয ভানো ছেরকনরছ, রকন্্্ এটা ি্্নোগ কনর আৈাররেেনযর ছয ৈূল ি্্ে্্গ্নো ছসগ্নোসম্্ন্কট ছোেও েত্ে আনোকপাতকরনত পারনল? তা ো হনল, ছজনেআৈার লাভ কী হল? গনেেণার এই ধাপগ্নো কী কনর পারহনত হয আরৈ রশনখরছ অরভরজৎদারকাছ ছরনক। ি্্রৈ রদনক এরকৈওহনযনছ ছয দার্ণ উৎসাহ রেনয ছখনট-খুনট রকছু একটা কনর রেনয ছগরছ,অরভরজৎদা পুনো উৎসানহ জল ছেনলরদনয েলনলে, এটা রঠক আনছ, রকন্্্ এরছরনকও ভানো ছোেও আইরেযা পাও
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রকো ছদনো। ি্্রৈ ছযরদে একটাআইরেযা শ্নে েলনলে ছয হ্যাঁ, এটাছেশ সম্্ােোৈয, এটা রেনয কাজ কনো,তখে কী আেয্্ হনযরছল এখেও ৈনেআনছ।
পিানোোয রেনজনক ছোরটনভট করাররক ছোেও ছোন্্েে র্ল আনছ?
রেেযটার দ্নো রদক আনছ। ি্্রৈটা হল, ি্্্যাকরটক্যাল রদক।ি্্রনৈ ছদনখ রেনত হনে, ত্রৈ ছোেছোে রেেনয ভানো আর ছোৈার ছোেছোে রেেয ভানো লানগ। দ্নো যরদরৈনল যায, খুে ভানো। ত্রৈ ছোৈারিনযস অেুযাযী রেেয ছপনল। তা যরদ োহয, ত্রৈ ছয রেেনয ভানো তারকাছাকারছ কী কী রেেয রেনয ত্রৈএনোনত পানো ছদনো। এ ছািা এটাজাো করা হনলও েলা দরকার–ছোেও রেেয আযত্্ করনত ছগনলপররশ্্নৈর ছোেও রেকল্্ ছেই।আর র্্িতীয রদকটা হল, ৈনেরজাোলাগ্নো খুনল রাখা। ছ্্িরসনের্্েকনলনজর ক্্াসর্ৈগ্নো ছো আর খুেঝাঁ িকিনক রছল ো! রকন্্্ ওইক্্াসর্নৈ েনস সারা পৃররেীনত কীঘটনছ, তা জােনত পারতাৈ। ছোেরেখ্যাত অর্থেীরতরেদ কী েনলনছে,ছোে রেতন্কট কী ঘনটরছল জােনতপারতাৈ। দীপকোেুর ৈনো রশক্্করাআৈানদর ছসসে জাোনতে। ৈনেরজাোলাগ্নো খুনল রদনতে। তখে ৈনেহত, ছোটা পৃররেীটাই আৈানদরআযন্্তর ৈন্ধয। সর্তয যরদ ছ্্িরসনের্্েকনলনজর অর্থেীরত রেভাগ ছদনখে,অৈত্য্য ছসে এেং অরভরজৎ রেোযক,দ্’জে ছোনেল জযী ছো আনছেই,তাছািা আরও অন্্ত দশজে আনছেযাঁনদর োৈ অর্থেীরতর জগনতসোই জানেে। সুতরাং ি্্নোজে হলরিন্্া ভােোর জাোলাগ্নো খুনলপিানোো করা। কনলনজ পিার সৈয আরৈ রকন্্্ ছেশকেরফউজে রছলাৈ ছয এরপর কী

করে? ররসাি্ট করে ো অে্য রকছু। তখেরাজেীরতর সন্্ে খারেকটা যুক্্ রছলাৈ,ছলখা-ছলরখর রদনক ছোঁক রছল।ভাগ্যক্্নৈ আৈার ছরজাল্্ খুে ভানোহনয যায…
ভাগ্যক্্নৈ?
হ্যাঁ তাই। এখে শ্েনল ছকউ েলনতইপানরে ছকে পনরও ছো আপোরছরজাল্্ ভানোই হনযরছল। এই ছসরদেৈানযর সন্্ে এসে রেনয করা হর্্েল।োোরকৈ ে্যাপানর জরিনয পরিকনলনজ, যার ৈন্ধয ছাত্্ রাজেীরতওরছল, তাই পিাশ্নোয ছতৈে ৈে রদনতপারররে কনলজ জীেনের ি্্রৈ ছদিেছর। ি্্ায ড্্প ছদোর ৈনো পররর্্িরতমতরর হনযরছল! 
রাজেীরত? কনলনজ আপোর একটার্যারেক্যাল অেি্্াে রছল?  
হ্যাঁ, আৈানদর সৈয রছল ছ্্িরসনের্্েকনলজ ে্্্নেন্্জ অ্যানোরসনযশে োরপরসএসএ। এনদর েকশাল েনল উন্্েখকরা হনলও আরৈ ছয সৈনযর করােলরছ তা েকশাল আন্্োলনের ি্্ায দ্-দশক োনদ–তখে এনদর সন্্েরেগতযুনগর ছসই সশস্্্্ আন্্োলনেরছোগসূত্্ রকছুই রছল ো, কাজ োৈতাদশ্থ ছোেও রদক ছরনকই। আসনলতখে রান্জয োৈি্্ন্্ সরকানররক্্ৈতায রাকার ি্্ায এক দশক হনযছগনছ, তানদর োো কাজ ও েীরত রেনযছাত্্ৈহনল অনেক রেন্্োভ রছল, তাই

ছৈের্্্্িৈ োৈপন্্ী ছাত্্ সংগঠে ৈানেএসএফআই–তানদর ছরনক রেনজনদরআলাদা করাই এই তরাকররতর্যারেক্যাল ছাত্্ সংগঠেগ্নোর ৈূলউন্্েশ্য রছল। আর এটাও েলা উরিতছয আৈানদর সৈনয দল যাই ছোক,োৈপন্্ী ছাত্্ আন্্োলনে অংশ ছেওযাৈানে রছল কনলনজ রেশ্্রেদ্যালনযরেনজর ৈতাৈত জাোনো, রৈরটং-রৈরছল-রেনেট করা, ছাত্্ সংসনদররেে্থািনে দাঁিানো এই সেই–সে্থস্্ পণকনর ছোেও আন্্োলনে ঝাঁরপনয পিােয। তনে হ্যাঁ, োৈপন্্ী ভােধারার ি্্রতএকটা স্্াভারেক ছোগসূত্্ রছলপাররোররক আেহাওযার জন্েয। আৈারোোর ছোনোকাকা ঋর্্তক ঘটক োআপে রদরদ (আৈার েনোরপরস)ৈহান্্শতা ছদেীর করা ছো ৈােুেজানেেই। আৈার ঠাকুরদা ৈণীশ ঘটকযুেোশ্্ ছদ্্োনৈ গল্্-করেতা-উপে্যাসরলখনতে, তাঁর ছলখানতও োৈপন্্ীৈতাদন্শথর ছাপ সুস্্ষ্্। আর আৈারেনোরপরসর ছছনল েোর্ণ ভট্্ািান্যথরছলখা ছরনক ছো তাঁর রাজনেরতকরেশ্্ানসর করা ছোঝাই যায। তাছািাআৈার ৈানযর পররোনরর রদক ছরনকওোৈ ৈতাদন্শথর ি্্ভাে রছল। আৈারদাদাৈশাই শ্যাৈল িক্্েত্টী, রযরেরেদ্যাসাগর কনলনজ রাষ্্্্রেজ্্ােপিানতে, রতরে ি্্ায ছোল েছরঅরেভক্্ করৈউরেে্্ পার্টটরছোলটাইৈার রছনলে। আরৈ ৈূলত েনোহনযরছ আৈার ৈানযর মপতৃক োরিনতছযখানে োৈ দশ্থে, অর্থেীরত ও



ইরতহানসর যত েই রছল তানত একটাছোনোখানো গ্্ন্্াগার ভনর যানে।পরেত্টীকানল আৈার ি্্িরলত োৈরাজেীরতর সন্্ে একটা ৈােরসক দ্রত্্মতরর হয। তার একটা কারণ ছোআরশর দশনকর ছশে ছরনক রেশ্্নোিাোো ঘটো যানত ি্্ৈারণত হয সৈাজতি্্্্েনল ছয ে্যেি্্াটা ছোরভনযত ইউরেযেো িীনের ৈনো ছদনশ িালু রছল তােি্েন্ি রছল, তার অনেক সৈস্যা রছল।রকন্্্ তা ছাি্াও স্্াধীে রিন্্া-ভােো ওৈত ি্্কানশর ছয গণতার্্্্িক অরধকারতার ি্্রত োনৈনদর অসরহষু্্তা, ছযটাএখেও আনছ, ছসটা রেনযও আরৈেহ্রদে অস্্র্্ি ছোধ করর।                                 ৈতাদশ্থগতভানে এখেও আরৈ োৈরাজেীরতর ি্্রত সহােুভূরতশীল কারণতারা সৈানজর দররদ্্ এেং ি্্ার্্নকছ্্শরণর ৈােুনের অরধকার রেনয সর্তযইদাযেদ্্। রকন্্্ লিাই ছো শ্ধু ৈােুেনকঅন্্-োসি্্াে ছদওযা রেনয েয, তারসন্্ে ৈােুনের স্্াধীেভানে রিন্্া ও ৈতি্্কানশর এেং জীেেযাপনেরস্্াধীেতাও তানক রদনত হনে। আরছকউ অে্য ৈত ি্্কাশ করনলই ছসখারাপ ছোক হনয যায ো, তার রেজস্্রিন্্া এেং অরভজ্্তা ছরনক ছস ছসইঅেি্্ানে এনসনছ। তাই ছস রঠকো আরৈ রঠক ছসটা ছক রেিার করনে?আৈার ছো ৈনে হওযাই স্্াভারেক ছযআরৈ রঠক, এেং তার ৈনে হনে ছসরঠক, রকন্্্ রেরনপক্্ভানে রেিার োকরনল ছক রঠক ছসটা রঠক করা যানেো। তার জন্েয দরকার আনোিো,অে্যনদর ৈত ছেওযা, আরও ভােোরিন্্াও পিাশ্নো করা। উলনো ৈনতর করাভানো ো লাগনলও ছোো উরিত। কারণআৈানদর সীরৈত অরভজ্্তা ও জ্্ানেরকারনণ কারও পন্্কই সেরকছু জাোসম্্ে েয। শ্ধু সৈৈেস্্ ছোনকনদরসন্্ে করা েলনল, রেনজর ভােোরিন্্াএকটা জাযগায আটনক রানক।আৈার রেনজর অরভজ্্তা ছরনকআনরকটা উদাহরণ রদর্্ে। রশকানোরেশ্্রেদ্যালনয আৈার ি্্রৈ িাকরর রছল।

লন্্ে স্্্ল অফ ইকেরৈক্্, ইনযনলওঅফার রছল। রশকানো ৈুক্্োজারপন্্ীঅর্থেীরতর পীঠি্্াে েনল সুপরররিত,ছসখানে আৈার এৈরেনত যাোর করাো। রকন্্্ আরৈ ছিনযরছলাৈ ক্্্যারসক্যালরলোরারলজনৈর সন্োযচ্্ি্্নরররিন্্ারেদনদর সংস্্ন্শথ আসনত যানতআৈার রিন্্ার জগৎটা রেি্্ারলাভকনর। এর ফনল রেনজর রিন্্ারজগৎটানক উন্্ত করানোর সুনোগ পাে,ছযটা অে্য ছোরাও পাে ো।রশকানোনত রকন্্্ আৈার অরভজ্্তা খুেৈসৃণ রছল ো–আৈার রেজস্্ দৃর্্ষভর্্ে,রিন্্াভােোর ধরণ সেরকছুর ছরনকই খুেআলাদা একটা পররনেশ। রকন্্্ ভারনতররপনি ে্যারটং রশনখ ওনযে্্ ইর্্ননজররপনি ফাে্্ ছোরলং ছখলনত ছগনলি্্রনৈ অসুরেনধ হয, রকন্্্ তানত রেনজরে্যারটং-টা ইৈপ্্্ভ করা যায, রশকানোরঅধ্যাযটা খারেকটা ছসই ভূরৈকা পালেকনরনছ আৈার ছ্্কন্্ত।
তার ৈানে এ ৈুহূন্তট অসরহষু্্তা রেেযটাআপোনক সেনিনয ছেরশ ভাোন্্ে!  
হ্যাঁ। রাজনেরতক, সাৈারজক সে ছ্্কন্্ত।ছদখুে, আৈানদর সোর ি্্েণতা হলপরররিত গর্্ণর ৈন্ধয ছরনক আরাৈনোধকরা। রকন্্্ এর সৈস্যা হল, সোই যরদএকইভানে ভানে তাহনল েত্ে রিন্্াআসনে ছোরা ছরনক? ো, আৈানদররেজস্্ রিন্্াগ্নো রঠক ো ভ্ল েুঝে কীকনর? তাই ছকউ একৈত হনল একটাআপাত আরাৈনোধ হয রঠকই, রকন্্্আৈানদর উরিত অে্যরকৈ ৈত ওরিন্্াও ছোো। তার ৈানে ছয যা েলনছশ্েনত হনে তা েয। আরৈ ছযৈে রযরেসাৈারজক সান্ৈয রেশ্্াস কনরে ো–ছসধন্ৈথর রদক রদনয ছোক, ো োরী-পুর্েো অে্য ছযনোেও সাৈারজক ছ্্শরণইছোক–তার সন্্ে আনোিো করারছোেও জাযগাই ছদরখ ো। ছসরকৈ,ছকউ যরদ সে ৈােুনের ৈূল গণতার্্্্িকঅরধকানর রেশ্্াস ো কনরে, ছোরাওৈােুনের ওপর অে্যায অত্যািার হনযনছ

শ্েনল ছসটার সাফাই গাওযার ছিষ্্াকনরে তাঁর সন্্েই ো কী আনোিোকরা ছযনত পানর? োনঘর সন্্ে ছোআর শাকাহারী হোর সুফল আনোিোকরার ৈানে হয ো!
আৈানদর ছদনশ ছাত্্-রশক্্ক সম্্ক্টএখে আৈূল েদনল ছগনছ। রেনদনশরপররর্্িরত কী?
রেনদনশ রশক্্া রেেযটা অনেক ছেরশছ্্োনফশোল। আপরে যরদ ছোেওরশক্্নকর সন্্ে ছদখা করনত যাে তাঁরঅ্যাপনযন্্নৈন্্ রেনত হনে। রঠক ছযৈেআপরে োক্্ার ো অে্য ছয ছোেওছপশার কারও সন্্ে ছদখা করনত ছগনলকনর রানকে। হযনো আপোর সন্্েতাঁর খুে ভানো সম্্ক্ট, হযনো গতরানত আপরে তাঁর সন্্ে ছোেওঅেুষ্্ানে রেোর কনরনছে, রতরে পররদেসকাল দশটায সৈয রদনযনছে ছদখাকরার ও আপরে তানত সম্্ত হনযনছে।এোর আপরে যরদ ে্যর্্কগত ছিোরাকার সুোনদ সকাল ৯টার সৈয রগনযহারজর হে, তনে আপোনক এক ঘণ্্ােসনত হনে। আর েলাই োহ্ল্য ছদররকনর ছগনল ছসটা এনকোনরই ভানোছোনখ ছদখা হনে ো। তনে উলনোটাওসর্তয–অধ্যাপনকর কানছও ি্্ত্যাশা ছযরতরে সৈয রদনল রঠক সৈনয অনপক্্াকরনেে, ছশে ৈুহূন্তট অ্যাপনযন্্নৈন্্ক্যােনসল কনর ছদনেে ো। ফনল ি্্রৈছরনকই রৈউি্যাল এক্্নপকনটশেটাপররষ্্ার হনয যায। র্্িতীযত, ওখানে ছযৈে এখানের ৈনোপরীক্্া হয, ছাত্্ছাত্্ীনদর ৈূল্যাযে হয,উলনো ে্যেি্্াও িালু আনছ। ওখানেরশক্্কনদর কানজরও ইভ্যালুনযশেআনছ এেং তা কনর ছাত্্-ছাত্্ীরা। আরৈরেনলত ও আনৈররকায যতগ্নোরেশ্্রেদ্যালনয পনিরছ ও পরিনযরছি্্ন্তযকরটনতই এই রশক্্ক-ইভ্যালুনযশে আনছ। ছস রতরে যতইোকসাইনট রশক্্ক হে ো ছোনেললররনযট হে, ছোস্থ ছশে হোর কনযক
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সপ্্াহ আনগ তাঁনক গম্্ীর ৈুনখ ক্্ানসরেনজর ইভ্যালুনযশে ফৈ্থ রেনোনতহনে। এখে অেশ্য সে অেলাইে হনযছগনছ। তারপর ছসই কনযকপাতাছোিা ফন্ৈথ এনকোনর ছোস্থ ধনর ধনরছাত্্ ছাত্্ীরা ছলনখ ছোে রশক্্নকরপিানোর ছোে রদকটা তানদর ভানোছলনগনছ ছোে রদকটা লানগরে, আরছোরায ছোরায ইৈপ্্্ভনৈন্্নর জাযগাআনছ।এেং, এটা করার সৈয তানদর রেনজনদরোৈ রলখনত হয ো, তাই ছদনখ রশক্্কিনট রগনয পরীক্্ায তানক কৈ েি্্রছদনেে এই ভয ছেই। এন্্কন্্ত রেনজরঅরভজ্্তায ছদনখরছ এই ি্্র্্কযার একটাৈূল্য আনছ। ধরা যাক, ক্্ানসর ১০শতাংশ ছাত্্-ছাত্্ী আৈার অন্্ ি্্শংসাকরল ছয আৈার ৈনো রশক্্ক তারাসারা জীেনে পাযরে। আোর ১০শতাংশ ছাত্্-ছাত্্ী খুে রের্প ৈন্্ে্যকরল–খুে একনঘনয, ভানো কনরেুরঝনয েনলে ো এরকৈ রকছু। রকন্্্ওই ২০ শতাংশ সররনয ছরনখ োরক ৮০শতাংশ ছাত্্-ছাত্্ী যা েলল, তা ভানোকনর পনি ছদখনল সর্তযএকটা ছরে ফ্নট ওনঠছযটা খুে গ্র্ত্্পূণ্থ।ি্্রৈ ি্্রৈ হালকাসৈানোিোগ্নোপনিও আৈার গানযলাগত। ৈনে হতএত ছখনট-খুনট

পিালাৈ, অরি এরকৈ েলল। পনরৈনে হনযনছ, হযনো ওই ি্্ন্্ের উত্্রটাআৈার আনরকট্ রেশনদ ছদওযা উরিতরছল, আরৈ একট্ তািাহ্নো কনররছ।ো, অনেক করা েনলরছ যা হযনো এইছাত্্নদর ছয জ্্ানের পরররধ, তারত্লোয একট্ ছেরশ শক্্ হনয ছগনছ।     এখানের সন্্ে ত্লো করনল ৈনে হযএখানের ে্যেি্্াটা েড্্ একনপনশ–ছোেও রশক্্ক ভানো ো পিানল তারছোেওরকৈ ি্্রতকার ছেই। অরি,রশক্্নকর ওপর ছাত্্-ছাত্্ীনদর েি্্রপাওযা ও ছকররযার অনেকটাইরেভ্টরশীল। তাই সম্্ক্টটা খুেই অসৈ।যরদ ছোেও কারনণ রশক্্নকর রেরাগভাজে হয একজে ছাত্্ ো ছাত্্ী, তনেতার ছকররযানর ক্্রতর সম্্ােো রানক।
রেনদনশ কনলজ রেশ্্রেদ্যালনযর পঠে-পাঠনে রাজনেরতক ছেতা ো দলরেি্্যই োক গলায ো?
ো একদৈ ছেই। ছাত্্রা রাজনেরতকইসুয্নত ি্্রতোদ কনর, তানদর ৈতি্্কাশ কনর রকন্্্ কনলজরেশ্্রেদ্যালনযর ৈূল উন্্েশ্য ছযপিাশ্নো ছসটা ছাত্্, রশক্্ক এেংি্্রতষ্্ানের সে্থি্্নরর সে কৈ্থীইছৈনে ছেে এেং ছসটা সম্্ােকনরে।হযনো ছোেও কারনণ একরদে ক্্াসহল ো–ছস ি্্্্াইক ছোক ো ঝি-ঝঞ্্া–তখে আনরকরদেঅে্যসৈয ছসই ক্্াসটা কনররেনত হনে, ছসটা সোইৈানেে। আর ৈূলধারাররাজনেরতক দলগ্নোরক্যাম্্ানস উপর্্িরতকখেও ছোনখপনিরে, তনেোোরকনৈর ছাত্্সংগঠে (তার ৈন্ধযোৈপন্্ীনদর ি্্াধাে্যছেরশ) এেংক্যাম্্ানস তানদর

োো কৈ্থসূরি ছোনখ পনি।
োো রহনসনে কে্যানদর আপরে ছোেছোে ৈূল্যনোনধর করা ি্্রনৈ েলনেে?
আরৈ ি্্রৈ েরল ছয, সেসৈয রেনজ যাকরনত িাইছ, তাই যরদ কনো, রেনজছযটা ছখলনত িাইছ, োরকরাও ছসটাইছখলনে ছসইটা িাও, তাহনল রকন্্্রদনের ছশনে ত্রৈ খুে একলা হনযযানে। কাউনক ত্রৈ ছখলার সারররহনসনে পানে ো। তনে উলনোটাওসর্তয–সে সৈনয অে্যনদর কী ভানোলাগনে ছভনে রেনজর ভানো লাগাটাছিনপ রাখনল ছভতনর ছয রেন্্োভজৈনে তাও রেনজর ো অে্যনদর কারওজন্েযই ভানো েয। এখানে একটাভারসাৈ্য ছরনখ িলনত হনে। আর র্্িতীয ছযটা েরল, তা হল,ি্্ন্তযকটা ৈােুেনক সম্্াে রদনত হনে,তার ি্্রত সহােুভূরতশীল হনত হনে।এই েীরতটা রেনজর ভানোর জে্যওজর্রর। কারণ সম্্াে রদনল ৈােুনেরকাছ ছরনক ভানো ে্যেহার পাওযা যায।রেনজর েৃন্্তর ৈন্ধয অনেনকই হযনোত্রৈ খারাপ ে্যেহার করনলও ি্প কনরসহ্য কনর যানেে, রকন্্্ সারাজীেে ছোআর ত্রৈ একই েৃন্্ত রাকনে ো–ছযখানে ছোৈানক ো ছোৈার োরিরকাউনক ছকউ ছিনে ো, ছসখানেছোৈার ে্যেহারই ছোৈার পররিয। আৈানদর োরিনত এই ে্যাপারটাসেসৈয রছল। আৈার োো রেনজরপিানোো ও কানজর জগনত রাকনতে,আৈরা ৈানযর কানছই েনো হনযরছ।রকন্্্ োো ভীেণ ছরনগ ছযনতে যরদছদখনতে োরিনত যঁারা কাজ করনছেতঁানদর সন্্ে খারাপ কনর করা েনলরছো খারাপ ে্যেহার কনররছ। ছোেওড্্াইভার ো রান্্ার ছোক এনলে হযনো,যরদ রতরে েযস্্ হে, তাঁনক োরির সোইআপরে েলত (অনেকরদনের আলানপঅনেকসৈয আপরেটা ত্রৈ হনয যায)।ভানো ে্যেহানরর ছোেও রেকল্্ ছেই,ছস আপরে ছোলপুনর রাকুে ো েে্্নে।



আৈানদর োক্্ার-ইর্্িরেযার হোরপাঠ যতটা ছদওযা হয, ভানোে্যেহানরর পাঠ ততটা ছদওযা হয ো।জারে ো, কীভানে এগ্নো রশশ্নদরছশখানো যানে! ৈনে হয, তানদর কানছছয ছৈনসজটা ছদওযা হন্্ে ছসটারেশ্্াসনোগ্য হনল তনেই তারা ছসটাৈােনে–আপরে যরদ ৈুনখ েনলে ত্রৈসোর সন্্ে ভানো ে্যেহার করনে,রকন্্্ কানজ ছযখানে আপোর ক্্ৈতাছদখানোর সুনোগ আনছ (ছযৈে,োরিনত যাঁরা কাজ কনরে), তানদরসন্্ে খারাপ ে্যেহার কনরে, তাহনলআর রশশ্রা কী রশখনে? আর ছশে ছযটা েরল, ছসটা হল,ছোৈার একটাই জীেে, তাই অন্েযর কীভানো লাগনে অন্েয কী িাইনছ ছসইঅেুযাযী রেনজর জীেনে ছেঁনো ো।ছোেও ো ছোেও সৈয তার ছরনক ছযি্্ান্্্্িশে মতরর হনে তার ফল কারওজন্েযই ভানো হনে ো। রেনজর কীভানো লানগ, ছসটা খঁুনজ োর করাটাইজীেনের একটা েনো ি্যানলি্্। তনে, একরাটার উলনো রপঠ হল–ছোৈারজীেনে যা হন্্ে, তার দারযত্্ রেনজোও–রেনজর পনর ছহঁনট ভানো োলাগনল অন্েযর ওপর ছোে িারপনো ো।রেনজর কানজর ফনলর দারযত্্ রেনজ োরেনল ছোেওরদে শ্ধরাোর অেকাশরাকনে ো।
অেসনর কী কনরে?
আৈানদর কানজর জীেনে দ্নো রজরেসে্যানলে্্ করনত হয–আৈার কী করনতভানো লানগ আর আরৈ কীনস ভানো।আৈার ছৌভাগ্য ছয আৈার ছ্্কন্্ত এইরদকগ্নোর ৈন্ধয ছোেও ি্্ন্্্্ ছেই আরতাই কাজ আর অেসনরর ৈন্ধয ছতৈেছোেও সীৈানরখা ছেই। আরৈ ছযগনেেণা ো ছলখারলরখর কাজ করর তাআৈার করনত ভানোও লানগ–তাইছসটা কাজ ৈনে হয ো। তনে সেকানজরই (এৈেকী অেসনররও) একটাএকনঘনযরৈ ও ক্্ার্্নর রদক আনছ। তাই

যখে পিাশ্নো করনত, রলখনত োভােনত ইন্্ে কনর ো, তখে েই পরি,রসনেৈা ছদরখ, হাঁটনত যাই, সাঁতারকারট, রান্্া করর। ছখলাধুনো আনগছদখতাৈ, এখে অতটা ছদখা হয ো।
রেনজ ছখলনতে?
খুে একটা েয। আৈানদর স্্্নল ছখলারৈাঠ রছল ো। ওই পািার ছছনলনদরসন্্ে র্্কনকট ফ্টেল। তা ছািা োরিরছানদ, রাি্্ায, গরলনত যখে ছযৈেসুনোগ ছপতাৈ–শহনর েনো হনলছযৈেটা হয। তনে ৈা আৈানদর দ্ইভাইনক পদ্্পুকুর সুইরৈং ক্্ানে ভররতকররনয রদনযরছল। ছখলায আৈারজীেনে একৈাত্্ ছৈনেল ছযআনছ, তা ওই সাঁতানরর সূন্্তই!!আর ১৯৮৬-ছত আৈার হাযারছসনকন্্াররর েছনর রটরভনত ি্্রৈলাইভ রেশ্্কাপ ছদখার সুনোগ হল।ছসই ছয আন্্জ্টারতক ফ্টেনলর ৈােছদখলাৈ–তার ৈন্ধয ৈারানোোর জাদ্

ছো রছলই, তার পর ছরনক ি্্ােীযফ্টেনল খারেক উৎসাহ হারালাৈ। তনেইে্্নেে্্নলর সানোট্টার রছলাৈ। সম্্্্রতসুররজৎ ছসেগ্প্্র ৈৃত্য্র খেনরপুনোনো স্্ৃরত সে ৈনে আসরছল।
ি্্োনসর জীেে, কলকাতা রৈস কনরে?
আরৈ কলকাতায রারক ো রঠকই, রকন্্্আরৈ কলকাতার সন্্েই রারক। গতআিাই েছর ছো অরতৈাররর কারনণ সেলন্্ভন্্ হনয ছগরছল। োহনল েছনরঅন্্ত রতেোর এনস সে রৈরলনযকনযকৈাস ধনর আরৈ কলকাতায রারক।আরৈ ছো ঠাট্্া কনর রেনজনক েরল,এেআরআই েই, আরৈ রপআরআই–পাট্ট টাইৈ ছররসনেন্্ অফ ইর্্নযা!কলকাতায কী হন্্ে ো হন্্ে, কনলজর্্্্িনট েত্ে কী েই আসনছ, কী রসনেৈাহন্্ে, ছোরায ছোে েত্ে ক্যানফ োছরন্্োরঁা ো েইনযর ছোকাে খুলল, সেছোঁজ রারখ। তনে েন্্্-োন্্েরা োোজাযগায ছরিনয ছগনছ। সেসৈয ছদখাহয ো, এই যা। কলকাতা সম্্ন্কট কী রৈস করর েলনলআড্্া আর খাওযাদাওযা ছো ি্্রনৈইআসনে। তনে আড্্া ি্্সন্্ে কলকাতারোইনর রাকার সূন্্ত একটা করা ৈনেহয–ছসটা হল এখানে অনেক জাযগাযএকটা আত্্ৈগ্্তা ো ইেসুলারররটর ভােছদখনত পাই। রেনজনদর পরররিত েৃন্্তরোইনর ছোরায কী হন্্ে–ছস শহনররোইনর রান্জযর অে্যত্্ই ছোক োছদনশর োো ি্্ান্্নই ছোক ো রেনদশ,ছস সম্্ন্কট জাোর উৎসাহ অতটাছোনখ পনি ো। তনে ছয রজরেসগ্নো আনগও ভানোলাগত এেং এখে ছেরশ কনর ৈনে হযতা হল কলকাতার মদের্্যে জীেনেরাি্্াঘানট সাধারণ ৈােুনের ভদ্্ ে্যেহারো সাহায্য করার ি্্েণতা। তা সর্তযইএই শহরটানক আলাদা কনর। আর হলরসনোধ– পনরঘানট ো আড্্াযোঙারলর রসনোনধর ত্লো ছৈলাভার।
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আিাটির বাচিটত এইবয্াপারটা েবেিয় চেে।আিার বাবা চনটজর পিাটোনাও কাটজর জগটত থাকটতন,আিরা িাটয়র কাটেই বটোহটয়চে। চকন্্্ বাবা ভীষণ ছরটগছেটতন েচি ছিখটতন বাচিটতোঁরা কাজ করটেন তাঁটির েট্্েখারাপ কটর কথা বটেচে বাখারাপ বয্বহার কটরচে।ছোনও ড্্াইভার বা রান্্ারছোক এটেন হয়টো, েচি চতচনবয়স্্ হন, তাটঁক বাচির েবাইআপচন বেত (অটনকচিটনরআোটপ অটনকেিয় আপচনটাতচ্ি হটয় োয়)।


