
অভূরয সন  

[আভাদদয সদদ আদযাদেয প্রথভ মুদগয নায়কদদয একজন ছিদরন অভূরয সন। অছবমাদনয সেদে তাাঁয 

অননয অফদাদনয স্বীকৃছত ছদফ সদয়দিন ‘সতনছজিং সনাযদগ ুযস্কায’। আজ অভূরযদা আভাদদয ভদধয সনই, 

ছকন্তু তাাঁয কীছতি, সৃ্মছত, ছো আদি দে। আদি ভছেভাছনদকযয ভদতা ছকিু সরখা আদযাীয ফাৎছযক ছেকায 

াতায়। ১৯৮৮-সত আদযাী িংগছিত সথরু ফিত অছবমাদন সনতৃত্ব ছদদয়ছিদরন অভূরয সন। তায অদনক দয 

আভাদদয যজতজয়ন্তী ফদলি (২০০৭) সম ছফদল িংখযাছি প্রকাছত দয়ছির সখাদন ছতছন ছরদখছিদরন ঐ 

অছবমান দফিয সৃ্মছতকথা। এফাদয সছি ুনঃপ্রকাছত ’র।]  

 ১৯৮৮ ার। চৈদেয এক ন্ধ্যায় আভায ফাছিদত াছজয সানাযুয আদযাীয কদয়কজন। দদয 
সনতা যাো নাথ। ফাইদক আছভ ছৈনতাভ। সানাযুয সেন িংরগ্ন যাোয সদাকান সথদক এগ-সযার, ভািন-
সযার সখদয়ছি অদনক।  তখন একিু ভাস্তানদগাদিয, ফাছকদদয অদনদক াপভাস্তান। তদফ দদয ফাযই 
ছভারদয়য প্রছত িান ছির বীলে, এফিং সিা অকৃছেভ। দদয দে আয একজদনয কথা উদেখ কযদতই 
য় – যাভর বট্টাৈামি। খুফ কদভিাদদযাগী। ছতছন তখন ছিভফে ইয়ুথ সাদেদরয সৈয়াযভযান। ছভছরিাছয 
সপযত যাভর ফায কাদি ‘সবারা ভাভা’।  
 যাো, প্রান্ত, শুবাছযা ফরর, ‘অভূরযদা, াাদি সতা অদনক ঘুযরাভ। এফায একিা ছক-
এক্সছছিন কযদত ৈাই।’ ছজদে কযরাভ, ‘সকাথায়?’ যা ফরর, ‘গাদিায়াদরয যক্তফযে ছভফাদয ধাদয, 
সথরু নাদভ একিা ছক।’ ফুঝরাভ যা সাভয়াকি কদযই এদদি।  
 ১৯৬২ সথদক ছভারদয় মাছি। ৈন্দ্রফিদত প্রথভ পর বাযতীয় অছবমাদন (১৯৬৫) আছভ ছিরাভ। 
সই অছবমানই সতা আভায ছফগছরত করুো জাহ্নফী মভুনায উৎ। সগাভুখ, গদোেী, ৈতুযেী ছভফাদ া 
যাখা। তাযদয ফহুফায ছগদয়ছি। ছভারয় সম ুযদনা য় না। তািািা আভায একিা আদিগত ছদক ছির; 
মাযা াাদি মায় তাযা মছদ আভাদক আভন্ত্রে জানায়, আছভ তাদদয মােী দয় মাফ। এই ছনদয় অদনদক 
কিাে কদযদি আভাদক, ‘আনাদক সমই িাদক আছন ৈদর মান।’ যাাঁ, মাই। আছথিক ফা াছযফাছযক ভযা 

যক্তফযে ছভফা সথদক সথরু আছবভুদখয গাছর।  



থাকা দে মাই। জীফন-ভৃতুযয ীভানায় মাযা সখরদত মায় তাযা আভায প্রাে। মাক, ছনদজয কথা থাক। 
ফযিং আদযাীয দাভার সিদরদদয কথা ফছর।  
 ২৫স সভ সানাযুয সেদন ফ্ল্যাগ-অপ দফ। তাকা তুদর সদদফন তদানীন্তন সজরাাক অয 
বট্টাৈামি। ছতছন আফায ম্পদকি সবারা-ভাভা’য যারক। দদয আফদায সপরদত াছযছন, সানাযুদয সমদতই 
দয়ছির। ছগদয় সদছখ ‘দাশু াগরা’-সদয আজফ কাণ্ড! াযা প্ল্যািপভি জুদি আভায নাদভ সাোয ... 
‚আভাদদয অছবমাদনয সনতা, ছফগছরত করুো জাহ্নফী মভুনা’ ছদনভায নায়ক – অভূরয সন‛ ফযাায সদদখ 
আভায ভদতা রজ্জাীদনয ভাথা নত দয় মায়। এফ কী?  
 আদর ছভারয়দথয প্রখযাত সরখক ঙু্ক ভাযাদজয কাছনীছনবিয প্রথভ ছদনভায শুছিিংদয় আছভ 
ছকিুছদন গাইদিয কাজ কদযছিরাভ। মভুদনােী দফিয শুছিিং সদয উত্তযকাছদত স্বনাভখযাত ফিতাদযাী 
প্রাদে ৈক্রফতিী আভায াথী দয়ছির। গদোেী সথদক সগাভুদখয দথ ছদনভায সলািংদয শুছিিং ৈরদি। 
প্রখযাত ীদযন নাগ ছযৈারক। অদনক করাকুরী, নায়ক শুদবনু্দ, নাছয়কা ভধুিন্দা; দে মু্ভদা, প্রাদে, 
আছভ। ই িছফয অছন্তভ ভুূদতি আছভ দুছভছনদিয একছি সযার কদযছিরাভ অনুদযাদধয িযারায়। একিা িায়রগ 
ভদন আদি, ‘আাঁছধ আ যী যায়।’ ফযা, ইিুকুয জনয আছভ নাছক নায়ক! বাফা মায়?  
 ছনছদিষ্ট ছদদন সদফতাত্মা ছভারদয়য ছযছৈত থ ধদয আভযা বাগীযথীয উৎ িাছিদয় গদোেী 
ছভফাদয িানছদদক যক্তফযে ছভফাদ ঢুদক িরাভ। সৌঁিরাভ আভাদদয ভূর ছছফদয, সমখাদন সথরু নারা 
এদ জছিদয় ধদযদি যক্তফযেদক। এফ জায়গা আভায ছযছৈত। প্রথভ পর ুদিন ফিত অছবমান এই 
দথ দয়ছির। ছকন্তু আভায কাদি ছভারদয়য থ ছৈযদমৌফনা ঊফিীয ভদতা। এই বাদরাফাা ুযদনা য় না।  
 কভিফযস্ত দয় সগর ভূর ছছফয। আভায কথাভদতা প্রান্ত ভণ্ডদরয সনতৃদত্ব একদর ৈদর সগর অগ্রফতিী 
ছছফদযয যাস্তা সদখদত। আয একদর শুবাছদয সনতৃদত্ব সগর অনযছদদক। এবাদফ ক’ছদন ধদয 
অযাক্ল্যাদভিাইদজন ফি ৈদর। তাযয শুরু দয় সগর স্বদেয ছখদযয ছদদক মায়ায উদদযাগ।  
 ৫ জুন (১৯৮৮) – আভযা ন’জন দয কযাম্প য়াদনয উদেদয যনা ছদরাভ। দদর যাভর, 
প্রান্ত, শুবাছ, যাো, সৌদভন, ঞ্জীফ, দীঙ্কয, আয এক শুবাছ (যায়দৈৌধুযী) এফিং আছভ। দে দুজন 
যা  এক াধাযে ভারফাক। ছনদৈয কযাদম্প যদয় সগর মু্ভনাথ সঘাল  যাদজন নাথ। সথরু নারায 
দয াদা সভদঘয ৈাদয। ছকিুেে য শুরু ’র ঘন ঘন তুলাযাত। াভদন ক’পুি আদগয সরাকদক 
ছৈনদত াযছিরাভ না। মা সাক, য ভদধয সকানক্রদভ দুদিা তাাঁফু রাগাদনা সগর। চফিদক ছিক কযরাভ, 
ি’জদনয দর মাদফ ছখয অছবমাদন। দাছয়দত্ব থাকদফ প্রান্ত। য কথা কভ, কাজ সফছ।  
 ৬ জুন – যাত াদি ছতনদিয় যনা সদয় াছভি াছিি। আকাদয অফস্থা সফ খাযা। তাাঁয ভদধযই 
যা এছগদয় ৈদর। এছদদক আছভ আয যাভর ছিক কযরাভ, যা ক্ল্ান্ত দয় ছপদয আায আদগই আভাদদয 
কযাম্প গুছিদয় সপরদত দফ। কাযে ছপদয এদ তাাঁফু সদখদত সদর সকউই আয ছনদৈ সমদত ৈাইদফ না। 
আদর আভাদদয প্রায় প্রছতছি অছবমাদনই সদদখছি, অথি-ই আভাদদয একভাে ফাধা। এই জনয অছবমাদন  
এদ আভযা ছিকভদতা ভয় ছদদত াছয না। আভায সতা ভদন য়, অছবমাদন এদ মছদ িাকায ছৈন্তা না 
কযদত য়, তাদর প্রছতছি অছবমানই পর দফ, দফই। 
 থাক স কথা। আভাদদয সিদরযা ৬০০২ ছভিাদযয সথরু ছখয আদযাে কদয ছপদযদি, ছফদকদর। 
ফাই ুস্থ। ছকন্তু যা আভাদদয ক’জনদক সখারা তুলাযাদতয ভদধয দাাঁছিদয় থাকদত সদদখ অফাক য়। 



যক্তফযে প্রদফদয ভুদখ সথরু ফিত, ছিদন ফাাঁদয় ুদিন।  

‘কযাম্পগুদরা সগর সকাথায়?’ – দদয প্রশ্ন। কী আয ফছর। ‘আভযা তাাঁফু গুছিদয় সপদরছি। এখন গুদরা 
সতার এফিং সফকযাদম্প ৈর।’ ‘সকী আজই! সকন?’ – আফায প্রশ্ন। উত্তয ছদই, ‘ছনদৈ ৈর, য়া ফাাঁৈা!’  
 ১০ জুন – এফায ফাই একাদথ উত্তযকাছয বাণ্ডাযী সাদিদর। সগািা দর দারুে কাজ কদযদি। 
আদযাে দফি প্রান্ত ভণ্ডদরয সনতৃত্ব ছতযই প্রিংনীয়। শুবাছ যায়দৈৌধুযী (তখন ম্পাদক) আদযাদেয 
ছদন দদরয দে তার যাখদত না সদয ছনদজই সফ-কযাদম্প সনদভ এদছির। এয নাভ ছিভ-ছিছযি। ফা 
আদযাী, াফা! আয কী? খাদনই সিািখাি এক সছরদেন াযায াদথ াদথ দযয অছবমাদনয ছৈন্তা 
বাফনা শুরু দয় মায়।    
 ছভারদয় সকান ছখযই জয় কযা মায় না। একছি ছখয দফায আদযাে কযদর এগাদযা-ফাদয 

সপর কযদত াছয। ছকন্তু ধযা মাক, ছখযাছবমান পর ’র, ছদদক দুঘিিনায় কায ভৃতুয ’র। আভায 

কাদি সই অছবমান ফযথি। তাই আছভ ভদন কছয, াাঁছদয় মায়ায সৈদয় সথদভ সথদভ মায়া বাদরা। ছৈৎকায 

কদয দাাদাছ কযায ৈাইদত গুনগুন কদয গান গায়া বাদরা!                 


