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িথষিই বভল ঘে আভি ভ ন্তু ঘ োন অভবচয়ুোভর ভলখষে বভিভন, আিোর ভিয় এ   ভবষ  ভনষয় ভ ছু 

এষলোষিষলো শব্দ আর সৃ্মভে ভলখষে বষিভছ।  

 

ঘেভিন শঙ্খ ঘ োষের িষে আলোপ হষয়ভছল, ২০০৩ –এর বইষিলোয়, েখন আভি ভনেোন্তই 

ঘছোোঁড়ো  ভব। আষের বছর  িথি  ভবেোর বই  ঘবভরষয়ষছ ‘িোিষেেি রূ্ণ’, েখষনো খড়্গপুষর 

ভরিোচণ  রভছ,  ষব ঘশে হষব জোভন নো। বন্ধষুির িষে িভে উই -এষডে ঘিৌড়-ঝোোঁপ  ষর 

ঘবড়োই, রোষত্র েুিলু আড্ডো, আর বোরীনিোষ   ভবেোচচণোয় গুরু ভহষিষব িোভন।  

  

শঙ্খ ঘ োে বোরীনিো (ঘ োেোল) আর  িলিো (চক্রবর্ত্ণী)-ঘ  ঘেহ  রষেন, অনুজ  ভব ভহষিষব। 
ঘিটো পরপর  ষয় বোর বইষিলোয় ঘিষখভছলোি। ঘেো, ২০০৩ বইষিলোয় িথি েখন  শঙ্খ 

ঘ োেষ  ঘিভখ, ওনোর আষশপোষশ িচরু উৎিোহী েরুন ও িধ্যবয়স্ক  ভবর ঘিোচণো। েোর িোষঝ 

 ভব শঙ্খ ঘ োে, হোষে এ গুচ্ছ নোি-নো-জোনো  ভবেোর বই  আর িষুখ ভস্মে হোভি ভনষয়, িবোর 

িষে এভেষয় আিষছন। বোরীনিোষ  ঘিষখ িোোঁড়োঘলন। বোরীনিো  িলিো দুজষনই এভেষয় ভেষয় 

খোভন ক্ষর্ আলোপ  রষলন। েোরপর বোরীনিো আিোষ  হোষের ইশোরোয়  োষছ েো ষলন। শঙ্খ 

ঘ োে-ঘ  বলষলন ‘এই হল অভিভজৎ। এখন ঘ ৌরব আর নেুন  ভবেোয় েে েরুন  ভব ভলখষছ, 

ও েোষির এ জন’।  আভি হোে ঘজোড়  ষর ওনোষ  নিস্কোর জোনোলোি। ‘েো, ঘেোর  ভবেো বই  

এ   ভপ এষন শঙ্খিোষ  ঘি’।  বোরীনিোর আষিশ ঘপষয়ই ঘিৌড়লোি। এ   ভপ এষন ভিলোি। 
উভন হোষে ভনষয় বইষয়র নোিটো পড়ষলন। ‘আিোর  ভবেো পষড়ষছো?’ বললোি ‘হ্োোঁ, ‘ভনভহে 

পোেোলছোয়ো’, ‘বোবষরর িোথণনো’ আর ‘ধ্িূ ঘলষেষছ হৃি িষল’ পষড়ভছ’।  উভন আবোর এ ট ু

ঘহষি ‘চভল বোরীন’ বষল িবোর িষে এভেষয় ঘেষলন।  

 

িোল ১৯৯৯।  েখন িষব খড়্গপুষর ভপ-এইচ-ভে  রষে ঢষু ভছ। েখষনো ওখোন োর ঘ োন 

 ভবর িষে আলোপ হয়  ভন। ঘ ৌরব বো নেুন  ভবেো ঘেোষ্ঠীর বোরীনিো বো স্বপনিোষ  ভচভন নো। 
আিোর িষে আষর টো ভরিোচণ ঘিোষজষে এ ই ভেপোটণষিষডট ঢষু ভছল অভরভজৎ িজিুিোর নোি  

এ জন (এখন িল্ট ঘলঘ  SAMEER–এর ভিভনয়র িোষয়ভডটস্ট), আিোর িোয় িিবয়িী এবং 
আিোর িেই  ভবেোপোেল। ও আই-আই-ভটর ঘিেষর পুরষনো ঘছোট এ   োিরোর এ খোনো হষডটে 

হোউি ঘপষয়ভছল থো োর জন্য। আভি িোষঝ িোষঝই হষস্টল ঘথষ  ওর  োষছ চষল ঘেেোি রোষত্র 

িূে ঘিখোর ঘলোষি। েোরপর িোরোরোে আিোষির  ভবেোচচণো শুরু হে।  ঘিই চচণোয় বভশরিোে 

িিয় আিোষির পোষথয় হষেন অরুর্ ভিত্র, শঙ্খ ঘ োে আর সুিোে িষুখোপোধ্যোয়। ঘিই িথি 

অভরভজষের ঘথষ  ভনষয় ‘বোবষরর িোথণনো’ পষড়ভছলোি – ‘এই ঘেো জোনু ঘপষে বষিভছ, পভিি / 

আজ বিষন্তর শনূ্য হোে - / ধ্বংি  ষর িোও আিোষ  েভি চোও / আিোর িন্তভে স্বষে থো ’।  এই 

ঘলখো পষড় িষন হে এ  অিহোয় বোবোষ , বোবর, ইভেহোষির পোেো ঘথষ  উষে এষি িন্তোন 

হুিোয়ষুনর জন্য ঘচোষখর িোিষন িোথণনো  রষে ঘিখভছ।  

 

 
 
 
 
 



 

 

এরপর আবোর ঘিখো হষয়ভছল  ভব শঙ্খ ঘ োষের িষে, ২০০৫ িোষল। েভিষন আভি 

গুয়োহোভটষে, ওখোষন পড়োভচ্ছ িোয় এ  বছর।   ল োেো আভি বছষর ভেন-চোর বোর। ২০০৪ 

িোষল ‘ঘ ৌরব ১০০’ অনুষ্ঠোষনর জন্য ওনোর আিোর  থো ভছল, ভ ন্তু ঘশে িহুুষেণর ঘ োন এ  

বযস্তেোয় আিষে পোষরন ভন। বোরীনিো  িলিোষ  ঘিই ভনষয় আষক্ষপ  রষে ঘিষখভছলোি। 
এখন আর ঘিটো আিোর সৃ্মভেষে স্পষ্টিোষব ঘনই। েোইষহো , ২০০৫-এ জীবনোনন্দ িিোেৃষহ 

ঘ োন এ   ভবেো পোষের অনুষ্ঠোষন আিোর  ভবেো পড়োর ঘিৌিোেয হষয়ভছল। ঘিই অনুষ্ঠোষন উভন 

অভেভথ ভহষিষব ভছষলন। িিোষশষে খোভন   থোও হষয়ভছল। েভিও িোহি  ষর ভজষেি  রষে 

পোভরভন উভন আিোর ঘিই  ভবেোর বই  পষড়ভছষলন ভ নো।  

 

 

এর পষরও আষরো  ষয় বোর বইষিলোয় িূর ঘথষ  ওনোষ  ঘিষখভছলোি। ঘিই এ ই র ি 

েরুন  ভব পভরষবভষ্টে। িষুখ হোভি। ঘ উ নো ঘ উ ওনোর পোষশ ব ব   ষর চষলষছ। হোেিভেণ 
ভবভিন্নজষনর  ভবেোর বই।  চপুচোপ িখু ঘিষখ ঘবোঝোর উপোয় ঘনই ঘ োন  ষ্ট বো ক্লোভন্ত আষছ 

ভ নো। বুঝষে হষল, আিোর িষে, চপুচোপ ঢ ুষে হষব ওনোর  ভবেোর অক্ষরিোলোয়। উভন িষুখ 

েো েো বলষে পোষরন ভন, স্বোিোভব  িদ্রেোবশে চপু ঘথষ ষছন, ঘিই িিস্ত ভ ছুর উর্ত্র উভন 

ভিষয়ষছন  ভবেোর ছষত্র ছষত্র। ‘এে ঘবভশ  থো বষলো ঘ ন? চপু  ষরো / শব্দহীন হও’ বো ‘আজ 
ধ্বংি হষয় েোষব িিস্ত ঘেৌবন / আজ রোষত্র ধ্বংি হষব ঘিি’ বো ‘ঘলোষ  বলষব িখূণ বষড়ো, ঘলোষ  

বলষব িোিোভজ  নয়’।  

 

হ্োোঁ,  ভব শঙ্খ ঘ োে এজন্যই িোিভে , এজন্যই িভেবোিী, এজন্যই বভলষ্ঠ। এ জন িষেির 

ভহষিষব িদ্রেোয় িষুখ ওনোর েো েো বলষে বোধ্ে, ঘে  োরষন উভন চপু থো ষে পছন্দ  রষেন, 

েোর ঘেোেয জবোব ভিষেন ঘলখোয়। উভন ঘ োন িল ঘিখষেন নো, শোি -ভবষরোধ্ী ঘিখষেন নো। 
ওনোর ভবষবষ র  োষছ েো গ্রহনষেোেয নয় , ঘিটো ভনষয়  ভবেোয় েষজণ উেষেন।  ষয়  িশ  

আষে ঘেিন শোি  িষলর উষিষে ভলষখভছষলন – ‘েোরপর উেষলন ভেষয় / বোবুষির ঘিোটষর।/ 
এবোর ভশল্প ঘহো , এবোর ভশল্প ঘহো  / বোবুরো িোষেন বষন / ঘ োটষর’।  ঘেিভন  ষয়  বছর  

আষের পঞ্চোষয়ে ভনবণোচন ভনষয় ভলষখভছষলন - ‘ঘিখ্ খুঘল ঘেোর ভেন নয়ন  / রোস্তো জষুড় খড়্গ 

হোষে / িোোঁভড়ষয় আষছ উন্নয়ন’।  এই ভনষয় ওনোষ  অষন  অপিোন হজি  রষে হষয়ভছল, 

এিনভ  ভনষজর নোি ভনষয়ও। ভ ন্তু স্বিোবভিদ্ধ িভেষে উভন েোর ঘ োন উর্ত্র ঘিন ভন। আবোর 

ঘ ষের ির োরষ ও ভবোঁধ্ষে ছোষড়ন ভন – ‘আজ িষন হয়  ঘেন ির্ত্র বছর  পর / ভে  ভে , 

িবোই স্বোধ্ীন - / েভরভব ঘ োথোও ঘনই, িুখো ঘনই ঘ োনখোষন / িোিষন শুধ্ ুস্বচ্ছ আষচ্ছ ভিন’।  

   

২০০২ িোষল এ  ভবেোন পভরেষির হষয় ঘেোধ্রো  োষডের েনহেযোর িেীভ  িভেবোি ভহষিষব 

ভ ছু ঘপোস্টোর তেভর  ষর িোোঁটষে হষয়ভছল। আভি ঘেটো তেভর  ষরভছলোি – ‘িষুখর  থো এ লো 
হষয় / রইল পষড় েভলর ঘ োষর্ / ক্লোন্ত আিোর িষুখোশ শুধ্ ু/ ঝুলষে থোষ  ভবেোপষন’।  িোবুন, 

চোরষট লোইষনর ঘিের  ে বযে,  ে ঘেে,  ে পভরভিভের িছূণনো। এজন্যই শঙ্খ ঘ োষের  লি 

এে শভিশোলী। এবং ভবভিন্ন িিয় ঘিষখভছ,  ভব চপুচোপ হষলও িভেবোি ভিভছষল িবোর িোষথ 

পো ভিভলষয়ষছন। ঘিটো ঘেোধ্রো  োডেই ঘহো  বো  োিদুভনর ের্ধ্েণন বো এন-আর-ভি ভনষয় 

ঘ ষের িোনুষের ওপর অেযোচোর। এিনভ  ২০০৭ িোষল নন্দীগ্রোি গুভলচোলনোর িভেবোষি 

েৎ োলীন রোজয ির োষরর ভবরুষদ্ধ িভেবোি ভহষিষব বোংলো অযো োষেভি ঘথষ  ইস্তেো 
ভিষয়ভছষলন।  



 

 

েষব  ভব ভহষিষব ওনোর দুষটো িত্বো আভি স্পষ্ট ঘিখষে পোই। ওনোর ‘িখূণ বষড়ো, িোিোভজ  নয়’ 

বো ‘িখু ঘঢষ  েোয় ভবেোপষন’ ঘেিন িভেয, ঘেিভন উষল্টোভিষ  ‘ভিনগুভল রোেগুভল’ ও ‘ভনভহে 

পোেোলছোয়ো’-ও িভেয। আর েোই ভ ন্তু এে ভ ছুর পষরও  ভব শঙ্খ ঘ োে আিোর  োষছ এ জন 
ঘরোিোভডট   ভব। ভেভন অষক্লষশ উচ্চোরর্  রষে পোষরন ‘সৃ্মভে আিোর শহর , আিোর এষলোষিষলো 
হোষের ঘখলো, / ঘেোিোয় আভি বুষ র ঘিের ভনইভন ঘ ন রোভত্রষবলো?’ বো ‘আভিও রোভখভন ভ ছু, 

েবু রোষখ ভপছুটোন / িোভটষে বিোষনো জোলো, েোডেো বু  িষর আষছ জষল / এখনও বুভঝভন িোষলো, 
 োষ  ভে  িোলবোিো বষল’।  এ িোত্র এ জন  ভব বুঝষে পোষরন  ভবর এই দুষটো আলোিো 
জেৎ।  বোস্তব ও পরোবোস্তব।  খন পো ঘেলষে ভেষয় এই দুই জেৎ িযোন েষের ব্রোষশর ঘিোটো 
ঘরোষ  স্টোভর নোইষটর িে এ ো োর হষয় েোয় – ‘ওরো ঘে বষনর পোষশ বষিভছল আগুন জ্বোভলষয় 

/ শরীষরর িব পোেো এষ  এষ  খষি পুষড় েোয় / অথবো ঘেোপন  ষর ঘিয়োষল ঘরষখষছ নীলো 
নোরীষির শব / এইিব ক্ষভে ঘি ঘেো আিোরই ঘিষহর ক্ষয়, আজ িষন হয় ’।  ঘিখুন ঘেো, ভ িোষব 

আলোিো  রষবন সুরভরষয়ল  ভবর িন  আর বোস্তষবর িৃেষির? 

 

আভি  ভবর জীবন  োভহনী ভনষয় এরপর ভবষশে ভ ছু বলষে চোই নো।  োরন আিরো িবোই 

ঘিোটোিভুট জোভন ঘে উভন অধ্যোপ  ভছষলন। পভড়ষয়ষছন বেবোিী  ষলজ, ভিভট  ষলজ, েোিবপুর 

ও ভিভি ভবশ্বভবিযোলয় এবং ভবশ্বিোরেীষে। ৭৭ িোষল ‘বোবষরর িোথণনো’র  জন্য িোভহেয 
অযো োষেভি, ৮৯ িোষল ‘ধ্িূ ঘলষেষছ হৃি িষল’র  জন্য রবীে পুরষ্কোর, ৯৯ িোষল ভবশ্বিোরেী 
িির্ত্ ঘিভশষ োর্ত্ি, ২০১১-য় পদ্মিূের্, ১৬-য় েোনপীে – এইিব পুরষ্কোর ভনষয় ভবষেের্ 

আপনোরো িচরু ঘলখোয় ঘপষয় েোষবন। েোই এগুষলো থো । আভি বরং এ টো অন্য ভি  উষিখ 

 ভর। আপনোরো ভ  জোষনন ঘে  ভব শঙ্খ ঘ োে ঘছোটষির জন্য উপন্যোি ভলষখভছষলন? আজ 
ঘথষ  ৫৮ বছর  আষে? ঘিশিোষের আবষহ ঘছোটষির ভনষয় িন োড়ো এ  উপন্যোি ‘সুপুভরবষনর 

িোভর’।  আিষল  ভব জষেভছষলন অভবিি বোংলোর চোোঁিপুষর (বেণিোন বোংলোষিষশ)।  েোরপর 

ঘিষখভছষলন ঘিশ ভ িোষব িোে হষয় ঘেভছল। হয়ে  ঘিই ঘক্ষোি ঘথষ ই এই উপন্যোি। ঘেিভন 

বোংলো বোনোন ও ছন্দ ভনষয়ও ওনোর অষন   োজ আষছ। িিয় সুষেোে িে পষড় ঘিখষবন।  

 

শঙ্খ ঘ োে (৬ ঘেব্রুয়োভর ১৯৩২ – ২১ এভিল ২০২১) চষল েোষবন এটো খুব এ টো অিেযোভশে 

নয়।   োরন ৮৯ বছর  বয়ি  হষয়ভছল, জোনুয়োভর িোি ঘথষ  িোষঝ িোষঝই শোরীভর  িিস্যোয় 

িুেভছষলন। বোইষর আর ঘবষরোষেন নো।  থো বলষে পোরষেন নো, ভজষি আড়ষ্টেো চষল 

এষিভছল। ঘেটো অিেযোভশে, ঘিটো হল, িোনবিিযেো ও ভবেোনষ  আবোষরো হোর িোনষে হল 

ঘিই ঘছোট্ট  ষরোনো িোইরোষির  োঘছ। িন  বলষছ,  ভব েোবোর আষে হয়ে  আিোষির িবোর জন্য 

িোইরোি িভুির িোথণনো  ষর ঘেষছন – ‘ধ্বংি  ষর িোও, আিোষ  ঈশ্বর / আিোর িন্তভে স্বষে 

থো ’।  

 


