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আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়  
 

কোখলো প্রজোপতি ও ডুবন্ত পতিত্রোণ  

 
  প্রথম দৃশ্য...সবটোই আচমকো...ডুবন্ত নোিী...কোখলো প্রজোপতি...তনবযোতচি কতবিো...বয়স্ক 

পতিত্রোিো...সোদো মমখয়...িোখে মেখট পড়ো...বোবো...িোজনীতি...পতিত্রোিো মপ্রৌঢ়...কোখলো মেখল... 

মেোট...গুতলখি হি...খসোেো মথখক  োট...খপ্রম...পতিণতি...কোখলো প্রজোপতি...অশ্রু... 

মনশ্ো...তনবযোতচি কতবিো...নষ্ট ভ্রূণ...খকনই বো কতবিো...বহুখপ্রম...শ্িীি শ্িীি...কোখলো বোচ্চো... 

মনলসন মযোখেলো...প্রথম েণিন্ত্র...খপেখনি সীখট মিো...ডুবন্ত মমখয়...সোদো...কোখলো 

প্রজোপতি... ভোষো ‘আতিকোন’...মযোখেলো পড়খেন –  

  

ও তশ্শু মখিতন  

মস িোি মোখয়ি তবরুখে মুতি মিোখল 

মক মচেঁচোয় আতিকো! তচৎকোি কখি প্রশ্বোস  

স্বোধ্ীনিোি প্রশ্বোস, আি কডযন কখি িো ো হৃদখয়ি 

উপিযকো ঘোসজতম  

… 
 

২৪মশ্ মম, ১৯৯৪। সদয বণযতবখেষ অপসোতিি দতিণ আতিকোি প্রথম েণিোতন্ত্রকভোখব তনবযোতচি 

মলোকসভোয়, মনলসন মযোখেলো পখড়তেখলন ‘ও তশ্শু মখিতন’ (মূল ‘আতিকোন’ ভোষোয় শ্ীষযক 

Die Kind) নোম্নী কতবিো। প্রসঙ্গ িুখলতেখলন সোদো মমখয়তটি। তর্তন এই কতবিোি কতব। 

মযোখেলো মসতদন বখলতেখলন – ‘ইংতিড জঙ্কোি এক জোি আতিকোন কতব। সতিযকোখিি অমি 

জোিীয় কতব...’। এতদখনি আখলো, মযোখেলোি উচ্চোিণ ইংতিড শুখন মর্খি পোখিনতন। তকন্তু 

মসতদন মথখক, তবখশ্ষ কখি, িোেঁি সোতহতিযক দ্যযতি ও েোয়ো সোতহখিযি সীমোবে চিোচি েোতড়খয় 

জীবনদদখিযি মচখয়ও অখনক বখড়ো হখয় র্োয়।          

 

 

সোেিপোখড় রু্বিী ইংতিড জঙ্কোি  
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দতিণ আতিকো, ১৯৬০-এি দশ্ক। বণযতবখেখষ জ্ব’মল সোদোকোখলো, অনয মকোখনো িঙ মনই। তকন্তু 

তনসেয, প্রকৃতি, মোনুখষি সমোজমখনি কথো মবোখেনো। মস িোি তনখজি ম য়োখল নোনোিঙো ক খনো, 

ক খনো ধ্ূসি িখঙি মশ্খড। এমনই এক মিোখদলো তদখনি সোেিদসকি। একটো েোেঁকো অঞ্চখল 

েুটতেখলন মধ্যবয়সী জযোক। আচমকো মোনুখষি ডোখক মদ খি পোন পোড় মথখক মসোয়ো মোইল দূখি 

একজন ডুখব র্োখে। একটো মমখয়। জযোক জখল েোেঁতপখয় পখড়। িোখক পোখড় তনখয় আখস। 

মমখয়তটি জ্ঞোন তেখলো। নিুন রু্বিী। নম্র ও স্বোধ্ীনখচিো। িোখদি আলোখপি মোখে িোি মবোন 

িোখক ডোকখি আখস। ডোক শুখন জযোক িোি নোম মজখন র্োয় – ইংতিড। িোখদি েোতড়টো তচনখি 

পোখি। এ মিো তব যোি মলোখকি েোতড় মখন হখে! ইংতিড? কতব ইংতিড জঙ্কোি? মলোকসভোি 

সম্ভ্রোন্ত সদসয আব্রোহোম জঙ্কোখিি মমখয়!  

 আি ইংতিড জোনখি পোখি এই জযোক আসখল সেল 

ঔপনযোতসক জযোক মকোপ। ডুবন্ত কতবখক বোেঁতচখয় তদখলন 

ঔপনযোতসক। এি মর্ কিিকখমি সদথয হয়! তকন্তু এ োখন, 

মকপটোউখনি এই িখট এ িখথযি রূপতকিো কম, বোস্তবিো মবতশ্। 

এই মবেঁখচ ওিো কতদখনি মখধ্যই িীব্রিি এক মবেঁখচ ওিোয় বদখল 

র্োয়। সখব বোচ্চো হখয়খে ইংতিখডি, বোখপি বোতড়খি মস বোচ্চোখক 

তনখজ সোমলোখেন। বি অনয শ্হখি। মস তেখি এখল বচসো বোখড়, 

বোবোি অবোধ্য হখয় ইংতিড মসই অনুনয়ী স্বোমীখক িযোে কখি।   

     

ইংতিড জঙ্কোি 

 

সোেি এক তনয়তমি মপ্রিোপট ইংতিখডি কতবিোয়, অল্প বয়স মথখকই। সসকখি অখনকটো সময় 

কোখট। বোতল, জল, মেনো, মোনুষ ভোখলোলোখে। এই মপ্রিোপখট মল ো প্রথম জীবখনি একটো 

সোধ্োিণ  কতবিো এইিকম –  

 

িীষ্মোিম্ভ  

 

শুরু কখিো িীষ্ম, সমুদ্র  

েোটো কুইন্স 
১
 

তশ্শুি মবলুখনি মখিো  

আকোশ্ 

জখলি বহু ওপখি 

 

িতঙন েোিোি তনখচ  

লোইনটোনো কোতি-লখজখন্সি মখিো 

তপেঁপখড় মোনুষ  

আি সসকখিি উদোত্ত হোতসি 

দোেঁি মসোনোি  

 

হলুদ বোলতি তনখয় বোচ্চোটো  

আি িোি ভুখল র্োওয়ো তবনুতন  
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মিোমোি হোেঁ-মু টো নো তিক একটো মেোট্ট ঘন্টো 

আি তজভ মর্ন িোি মভিখি টং-টং কিো ক্ল্যোপোি  

িুতম সোিোতদন মিোদ্দুখি বোখজো, ম খলো  

য়ুযকুখলতলি মখিো   

 

১ ‘কুইন্স’ বো ‘কুইন্টস’ (quince) এক এশ্ীয় েোে র্োখি সুেন্ধী, মেোলোপী মপয়োিোসম েল হয়।  
  

ডুবন্ত জীবন মভখস ওিোি পি, কতবি সোখথ 

পতিত্রোিো ঔপনযোতসখকি আলোপ হবোি পি, কিদূি 

েড়োয় মস সম্পকয? তকেু বই, উপহোি তনখয় একতদন 

ইংতিড হোতজি জযোখকি বোতড়খি, পোতটযখি। মস োখন 

আলোপ বোখড় আখিো তকেু কতব, মল ক, তশ্ল্পীি 

সোখথ। জযোক কৃষ্ণোঙ্গদিদী, মেোপখন সোিোিণই 

মকোখনো নো মকোখনোভোখব কোখলো মল ক-তশ্ল্পীখক 

সোহোর্য কখি। িোখদি বইপত্র েোপোবোি বযবস্থো কখি 

প্রকৃি গুপ্তখপ্রস মথখক। েভীি িোখি শ্হখিি কি 

অংখশ্ সোিোবেি কোেুয – কোখলোখদি জনয। িোিই 

মখধ্য জযোক এক একতদন িোখদি মপৌেঁখে মদয় 

তনিোপদ আস্তোনোয়। জযোকখক ক্রমশ্ ভোখলোলোখে 

ইংতিখডি। জযোক ি ন পঞ্চোশ্ েুেঁই-েুেঁই। তববোহ-

তবখেখদি মোখে। মেখলিো রু্বক। তকন্তু ইংতিড 

কোখমোত্তোল এক রু্বিী। সোতবযক প্রেতিশ্ীল, িোি 

ওপি মর্ৌনিো বোেঁধ্ভোঙো। সনতিকিোি মুখ  আগুন। 

সহষয ইংতিড  

 

জীবখন প্রথম হখয় প্রকৃি মপ্রম আখস।  শ্িীখিি সোখথ মনও পোল মিোখল। সোতহতিযক রু্েখলি 

মল োিও উপকোি হখি থোখক, সঙ্গীি সোতিখধ্য। এসমখয়ই ইংতিড তল খেন -   

 

 মিোমোি ম ু  

 

মিোমোি মু  বোকী সবোি মু  

মিোমোি আখে র্োিো, পখি র্োিো সবোি 

আি মচো  মিোমোি শ্োন্ত নীল এক 

মভোি র্ো সমখয়ি দোনো ভোঙখে সমখয়ি ওপি  

মমঘপোলখকিো   

মশ্বিতচত্রোভ সুন্দখিি প্রহিী  

মিোমোি মুখ ি সুতনমযল ভূ ে  

র্ো আতম ঘুখি ঘুখি মদখ তে  

একটো হোতসখক মেোপন কখি িোখ   

পোহোখড়ি মপেখনি মেোট সোদো িোখমি মখিো  



আর্যনীল মখু োপোধ্যোয় । 4 
 

 

আি মিোমোি হৃদস্পন্দখনি মোপ 

িোি উচ্ছ্বোস  

প্রোিম্ভ মকোখনো প্রশ্ন নয়  

অতধ্কোি মকোখনো প্রশ্ন নয়  

মৃিুয মকোখনো প্রশ্ন নয়  

আমোি মপ্রতমখকি ম ু  

ভোখলোবোসোি পট  

 
পোশ্োপোতশ্ আসখে সংঘোি। ইংতিড শ্িীখিি, অনুভূতিি  িখরোিো অতশ্বনী। কোমনোি মিো বখটই। 

মস তনখজখক সব সময় সোমলোখি পোখিনো। লোঞ্চ-মটতবখলি তনচ তদখয় সখঙ্গোপখন মস জযোখকি 

পোখশ্ বসো িোিই রু্বক মেখলি মকোখল পো িুখল মদয়, িোি তলঙ্গ ঘষখি থোখক। জযোখকি মচোখ  

পখড় র্োয়। েলি সশ্িয, দূিত্ব, বচসো; বোবো আব্রোহোম 

জঙ্কোি বুখড়ো ও অতিতিক্ত কৃষ্ণদিদী জযোখকি সোখথ মমখয়ি 

মমলোখমশ্ো মোনখি পোখিন নো; ইংতিড মেখট পখড়, বোতড়ি 

পোখশ্ কৃষ্ণোঙ্গ দোস-দোসীখদি আউটহোউখস তনখজি ঘি েখড় 

মনয়। জযোক িোখক মবোেোখি আখস। মস মোখন নো, শ্িীখিি 

আদ্যখি আক্রমখণ মপ্রৌঢ় জযোকখক অতস্থি কখি মিোখল। এি 

মখধ্য িোি মপট হখয় র্োয়; সোমোতজক চোখপ, তনখজি 

দোতয়ত্বখবোধ্ ও শৃ্ঙ্খলোি অভোখব ভ্রূণনোশ্ হয়। ইংতিড 

তবষোদকখল ধ্িো পখড় র্োয়। পোখনি মোত্রো বোখড়। এসখবি 

মখধ্য মর্টো মখন িো ো জরুিী, মসটো এই মর্ ইংতিড তকন্তু 

মর্ভোখব পোখিন সিীথয কৃষ্ণোঙ্গ এক িরুণ মল খকি সমথযখন 

কথো বখলন, এমন একজন র্োি বই িোি তনখজি বোবো 

তনতষে কখি মদয় মলোকটো কোখলো, ঈশ্বি নোতক কোখলোখদি 

মস্বেোয় তনম্নবখেযি ক’মি সিতি কখিখেন, মসই অজুহোখি।     

 

কোখলো প্রজোপতি, ইংতিড জঙ্কোখিি মিখণোত্তি তনবযোতচি কতবিো  

 

আতিক র্ন্ত্রণো বোড়খে। আখে তব্রঙ্ক নোখম এক মল খকি সোখথ মপ্রখমি সম্পখকয জতড়খয় 

পখড়খেন। র্তদও সু োনুভূতিখক সতিখয় তদখয় মন ও মনখনি সখবযোচ্চ দ ল কখি গ্লোতন, মিোভ, 

সনিোশ্য ও র্ন্ত্রণো। ২৩ বেি বয়খস ওেঁি প্রথম বই মবতিখয়তেখলো – ‘পলোয়ন’। ৩০ বেি বয়খস 

মবিয় তেিীয় বই, অখনক পতিণি, উেি ‘মধ্োেঁয়ো ও সেতিক’। এই বইখয়িই একটো কতবিো -    

 

র্োত্রো  

 

এই র্োত্রো মিোমোি েতবতটখক েোপসো কখি 

িক্তোক্ত মদবদূিখক েুেঁখড় তদখয়খে কুকুখিি তভখড় 

তববতজযি জতম আমোি কপোখলি মখিো  

মেোলোখপি িি  
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আতম মদ খি চোই মিোমোি অেযলমুক্ত হোেঁটো  

মদ খি চোই মিোমোি স্বোধ্ীন উন্মুক্ত মু   

পৃতথবীি িি হখয় মিোমোি ভোঙো মুখ ি পোখশ্  

শুকখনো কোদোি দোে  

 

অনুপতস্থতিি তনশ্চিু িোখি আতম কোিোি মোধ্যখম মচখয়তে   

এক সতিযকোখিি িোিো তনখয় মিোমোি আবোহন  

কোিোি মোধ্যখম মচখয়তে ওই নীলোকোশ্ একতটবোি  

আি জীবখনি মথখক শুনখি মচখয়তে মোত্র একতট তনবযোতচি শ্ব্দ  

 

মিখিো মদবদূখিি জ্বলন্ত তশ্ োি অসিয মিোমোি হোেঁ-মুখ  

দ্যখটো ডোহুক মিখ তে মিোমোি দ্যই বোহুমূখলি তনখচ  

আি গুপ্ত এক কু্রশ্ এেঁখকতে মিোমোি মুখ ি ওপখি  

মসই মলোকটোি কথো মভখব 

 

মিোমোখক মভখব র্োি কথো ক খনো একবোি ...  

 

অল্প বয়খস তল খলও, পিবিযীখি ইংতিড জঙ্কোি ইংখিতজখি তল খিন নো, তল খিন দতিণ 

আতিকোি স্থোনীয় ভোষো ‘আতিকোন্স’-এ। আতিকোন্স ভোষোসোতহখিয এক ঔজ্জ্বলয আসতেখলো ওেঁি 

কলখম ভি কখি – এ কথোয় ষোখটি দশ্খক ি ন অখনখকই বলখি শুরু কখিখেন। উপতনখবতশ্ক 

ভোষো ও ভোষোসোতহখিযি প্রখকোপ মথখক এই ভোষোখক তনখজি মখিো উিি কখি িুলতেখলন মর্ 

মল ক কতবিো, িোেঁখদি মখধ্য তবখশ্ষ মর্যোদো মপখি শুরু কখিতেখলো ইংতিড। প্রোতন্তক কৃষ্ণোঙ্গ 

মল কিোও মসটো পেন্দ কিখিন। তবখশ্ষি ইংতিড িোি বণযতবখেষী, িোজদনতিক িমিোধ্োিী 

বোবোি প্রতিতক্রয়োশ্ীল মমখয় বখল।     

 

 

২০১১ সোখল প্রকোতশ্ি ‘কোখলো প্রজোপতি’ চলতচ্চখত্রি এক দৃখশ্য ইংতিখডি ভূতমকোয় কযোতিস েযোন হোউখটন  

 

ষোখটি মোেোমোতে ইংতিড আতিকোন্স প্রকোশ্ক ও বইতবখক্রিো সংেিখনি মোনী সোতহিয পুিস্কোি পোন ওেঁি 

তেিীয় বইখয়ি জনয। একই সখঙ্গ অযোংখলো-আখমতিকোন কখপযোখিশ্খনি সোতহিযবৃতত্ত। আখে তব্রঙ্কখক 

সখঙ্গ তনখয় ইউখিোপ সেখি র্োন। তকন্তু র্োবোি প্রোক্কোখলই একটো বখড়ো ভৎযসনো আখস বোবো আব্রোহোখমি 
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মথখক। আধ্ো-সিকোিী পুিস্কোি আতিকোন্স প্রকোশ্ক ও বইতবখক্রিো সংেিখনি। ইংতিড মচখয়তেখলন 

আব্রোহোম মসই সভোয় র্োন মমখয়ি পুিস্কোখিি আনন্দভোেী তহখসখব। তকন্তু মস প্রস্তোবনোি উত্তখি আব্রোহোম 

মমখয়ি হৃদয় ধ্বংস কিখলন। বলখলন – িুতম কতব নো মবশ্যো! মিোমোি এি-িোি সোখথ মশ্োয়োশুতয়ি েল্প 

েতড়খয়, মিোমোি বদ দ কতবিোি উেৃতি তদখয়, মিোমোি অশ্োলীন, উেৃঙ্খল জীবনর্োপখনি নতজি 

মদত খয় আমোখক প্রতিতনয়ি মলোকসভোয় িোজদনতিক প্রতিেন্দ্বীিো ভূলুতিি কিখে। আতম মিোমোি বোবো 

তহখসখব আি পতিচয় তদখি পোিতে নো।  

 

আখিো নোনো কোিখণ মন ভোঙতেখলো। ইখয়োখিোপ সেি মর্  ুব সেল হখয়তেখলো িো বলো র্োয় নো। ওসব 

মদখশ্  ুব একটো উচ্চবোচয হয়তন ওেঁি কতবিো তনখয়। সেখিি মোখে আখে তব্রঙ্ক, তর্তন ইংতিডখক তবখয় 

কিখবন বখল সবোই ভোবতেখলন, মদখশ্ তেখি আখসন। তনখজি স্ত্রীি সোখথ পুিখনো সম্পকয মমিোমি 

কিখি। এি অখনক আখেই অবশ্য িীব্র তবষোদখিোখে আক্রোন্ত হখয় ভযোলখকনবোেয মখনোতচতকৎসো মকখে 

ইংতিড তেখলন মবশ্ কখয়ক মোস। তিক এইসমখয়ই একতদন নযোয়োঙ্গোয় িোস্তোয় েোতড়ি মখধ্য অখপিো 

কিোকোলীন ইংতিড মসই দৃশ্যটো মদখ ন।  

 

তকেু কৃষ্ণোঙ্গ মোনুখষি সোমোনয প্রতিবোখদি তবরুখে ববযি মচহোিোয় রুখ  দোেঁতড়খয়তেখলো সোদো-পুতলশ্। িোস্তো 

বন্ধ কিোি মুখ  এক কৃষ্ণোঙ্গ দম্পিী িোেঁখদি েোতড় তনখয় একপোশ্ তদখয় মবতিখয় মর্খি মচষ্টো কিতেখলন, 

িোেঁখদি থোমোখি নো মপখি পুতলশ্ আচমকো গুতল চোলোয়। মপেখনি সীখট বখস থোকো তকখশ্োি মেখলতট মোিো 

র্োয়। িোি বোবো িক্তোক্ত মেখলখক মকোখল ক’মি েোতড় মথখক মনখম পোেখলি মখিো মেোটোেুতট কিখি 

থোখকন স্থোনীয় কোখলোখদি মোখে। মেখলতট িখিোিখণ মোিো মেখে। নো, িোস্তোি ওপোখশ্ি েোতড়খি বখস 

এই দৃশ্য মদখ  চঞ্চল ইংতিড িোস্তোয় মনখম প্রতিবোদ কিখি পোখিনতন। তকন্তু িোেঁি েোঢ়-তবষোখদি কুখয়ো 

এখি আখিো কখয়কখশ্ো েজ বখস র্োয়। আি মবতিখয় আখস মসই কতবিো র্ো বহু বেি পি মনলসন 

মযোখেলো পড়খবন প্রথম স্বোধ্ীন কৃষ্ণোঙ্গ মলোকসভোয়। মর্ কতবিো বণযদবষখমযি তবখিোধ্ী ইশ্তোহোখিি মখিোই 

আজ বহু বহু মদখশ্। তেিীয় দেোি অনুবোদ নো কখি ইংখিজী অনুবোদটোই এ োখন সিোসতি িুখল তদলোম -    

 

The child is not dead  
 
The child is not dead  
The child lifts his fists against his mother  
Who shouts Afrika! shouts the breath  
Of freedom and the veld In the locations of the cordoned heart  
 
The child lifts his fists against his father  
in the march of the generations  
who shouts Afrika! shout the breath  
of righteousness and blood  
in the streets of his embattled pride  
 
The child is not dead not at Langa nor at Nyanga  
not at Orlando nor at Sharpeville  
nor at the police station at Philippi  
where he lies with a bullet through his brain  
 
The child is the dark shadow of the soldiers  
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on guard with rifles Saracens and batons  
the child is present at all assemblies and law-givings  
the child peers through the windows of houses  
and into the hearts of mothers  
this child who just wanted to play in the sun at Nyanga is everywhere  
the child grown to a man treks through all Africa  
the child grown into a giant journeys through the whole world  
Without a pass  
 

মকপটোউন, ১৯মশ্ জুলোই, ১৯৬৫। এি তকেুতদন পখিই। মস িোখত্র অতিতিক্ত মনশ্ো কখি ইংতিড 

তি- অযোঙ্কি-মব’ি সসকখি চখল র্োন। েোেঁকো সসকি। মকউ মদখ তন, সম্ভবি মস্বেোখিই আখস্ত 

আখস্ত সোেখিি মখধ্য প্রখবশ্ কখিন ইংতিড। পিতদন ওেঁি মৃিখদহ মভখস তেখি আখস। এক 

দশ্ক আখেি মসই ডুবন্ত মমখয়তটখক তর্তন বোেঁতচখয়তেখলন, মসই জযোক মকোপই, এক বন্ধুি সোখথ 

ইংতিখডি সমস্ত নিুন ও প্রকোতশ্ি মল ো মথখক সম্পোদনো কখিন ওেঁি মিখণোত্তি তনবযোতচি কতবিো 

– কোখলো প্রজোপতি । 

 

আজ, ৫০ বেি পোি কখি এখস হয়খিো ইংতিখডি কতবিো িোি সব অতভনবত্ব পতচখয় মেখলখে। 

িবু, স্বোভোতবক নোনো কোিখণই ওেঁখক তসলতভয়ো প্লোখথি সোখথ িুলনো কিো হয়। ওেঁি কতবিো, ওেঁি 

জীবন, ওেঁি মৃিুয। তসলতভয়ো আিহিযো কখিন দ্যবেি আখে, ওেঁি মশ্ষ বই ‘এতিখয়ল’ এি 

কতবিো, র্ো মূলি অতিতিক্ত স্নোয়ুপ্রবণ এক িীব্র তবষোদিস্তোি কতবিো, ইংতিখডি মশ্ষপখবযি 

মল োতলত ি সোখথ অখনকটো মমখল। িবু, ইংতিখডি তবষণ্ণিোি অখনক কোিণ তেখলো, 

সমোজসখচিনিোও র্োি একোঙ্গ। তসলতভয়োি মিখত্র মসটো শুধ্ুমোত্রই দোম্পিয-অশ্োতন্ত। একসময় 

ওখয়স্ট ইতেখজি  যোিনোমো বযোটধ্োিী জজয মহডলীখক বলো হখলো ‘কোখলো ব্রযোডমযোন’। স্বভোবিই 

কথোটো সোদো চোমড়োি তক্রখকট-সোংবোতদকিো বলখিন। মকউ মকউ িোি প্রতু্তিযখি বখলতেখলন – 

মকন ব্রোডমোনখক ‘সোদো মহডতল’ বলো হখব নো! তবশ্বরু্ে দীঘয তবিতি মটখন মহডতলি ক্রীড়োজীবন 

মশ্ষ কখি মদয়। মোত্র ২২টো মটখস্ট মহডতল সোমোনয সময় তনখয় দ্যহোজোখিি ওপি িোন কখিন 

১০টো মসঞু্চিীি সোহোখর্য। েড় প্রোয় ৭০।  ব্রোডমযোন ম খলতেখলন ৫২টো মটস্ট। একইভোখব মকন 

তসলতভয়ো প্লোথখক আখমতিকোি ‘ইংতিড জঙ্কোি’ বলো হখব নো, মস প্রশ্ন অন্তি আতম িুললোম।       

 

== ।। ==  

 

 


