My Parents’ World - Inherited Memories
Interview details
Interview with Utpal Basak
Interviewed by Nandini Ganguli

নন্দিনী -

বান্দির কাছ থেকক ভারত বা পূ বব বাাংলা, এইগুকলা ন্দনকে থছাটকবলা থেকক গল্প শুকনছ?

উৎপল -

প্রচুর।

নন্দিনী -

থতা থেই গল্পগুকলা যন্দি আমাকির োকে একটু থেোর ককরা আর ন্দক।

উৎপল -

ন্দনশ্চই করব। থছাটকবলা থেকক আন্দম থয গল্পগুকলা শুকনন্দছ, থেগুকলা থবন্দেকযান্দল আমার
িািু মাকন ঠাকুরিা অেবা ঠাকুরমা, একির কাছ থেককই থবন্দে গল্প থোনা আমার।
থতা থেখানকার মাকন, তারা ন্দকভাকব বি হকেকছন, এবাং তাকির গ্রাময জীবন থকমন
ন্দছল? আর তাকির ইনকাম, থোেব অফ ইনকাম থকমন ন্দছল? কীভাকব তাকির বযাবো
বান্দিজয চলত? এেব গল্প থবন্দেকযান্দল থোনা… থতা একিম িািুর থেককই শুরু
করন্দছ। আমার িািু ন্দছকলন ওই থিকে একজন োন্দির বযাবোেী, থযটা টাঙ্গাইল োন্দি,
আমাকির কালচার থযটা, থতা টাঙ্গাইল ন্দিেন্দিকে ওই কালচার ন্দছল বকলই োন্দির নামটা
টাঙ্গাইল োন্দি হকেকছ। থতা িািু থযকতন, মাকন টাঙ্গাইল টাউকন থযকতন, থতা থেখান
থেকক মাকে-মকযযই বান্দিকত িাকাতও পিত থেই েব গল্প আমার জানা আকছ এবাং
আমাকির বান্দি ন্দবরাট বি এন্দরো ন্দনকে ন্দছল, বতবমাকন থেই আমাকির বান্দির ওপর
একটা পাতরাইল থেেন হকে থগকছ, থরল থেেন হকে থগকছ, থতা থেইেব গল্প থোনা
হকেকছ, আর ঠাকুমার থেকক থোনা তাকির মাকন মন্দহলাকির জীবন, এবাং তাকির মাকন
রীন্দত-নীন্দত, আচার-অনু ষ্ঠান এইেব েম্পককব... থতা আমাকির মাকন পূ বববকঙ্গর থয
আচার-অনু ষ্ঠান বা ন্দরচুযোলস্ থযগুকলা আমরা বলন্দছ থেগুকলা এই থিকের মাকন
পন্দশ্চমবকঙ্গর থেকক অকনকটাই আলািা, থতা... মাকন... স্ত্রী-আচার থযগুকলাকক আমরা
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ন্দবকেষত বলন্দছ থেগুকলা অকনকটাই ন্দিফার ককর। এই থিকের, মাকন এই থিকের থয
আচার-অনু ষ্ঠানগুকলার মকযয, বা তাকির থপাোক পন্দরচ্ছি এেব েবই ন্দিফার ককর।
এবাং ইকভন োন্দি পরার যরিটাও আলািা, তাকির থেকক।
নন্দিনী -

আচ্ছা

মাকন

তুন্দম

এই

থয

বলছ

আর

ন্দক

থয

যর ন্দিফাকরন্স একটা

ন্দছল এটকেটরা, এগুকলা ন্দক তুন্দম মাকন একিম থছাটকবলা থেককই শুকনছ? থেগুকলা
আর একটু ন্দিকটলস্-এ যন্দি বল আর ন্দক, মাকন যর থকাোে ওখাকন থতামাকির বান্দি
ন্দছল? থেটা আর একটু ন্দিকটলস্-এ, বা ওখানকার লাইফটা েম্বকে তুন্দম কী কী শুকনছ?
আর একটু যন্দি ন্দবেকি বল...
উৎপল -

বাবার থছাটকবলা থযমন থককটকছ মাকঠ ঘাকট, পুকুকর মাছ যকর, োাঁতার থককট, এই
ভাকব থককটকছ তাকির থছাটকবলা, পিাশুনা বলকত থেরকম ভাকব পিাশুনার প্রভাবটা
তাকির জীবকন এখকনা থনই, আকগও থেরকমভাকব ন্দছল না, পিাশুনার গুরুত্বটাও
থেরকম ভাকব থিওো হত না, থযকহতু ওই েমেটা, মাকন, একটা যু কের পন্দরন্দিন্দত,
েবেমে

ওই

অবিা

চলকছ,

থতা

থকাোে

ন্দগকে

একটু

আশ্রে

থনকব,

মাকন, থেফন্দল থকাোে একটু োককব, থেই ন্দচন্তা করকতই তাকির মাকন োরা জীবন
চকল থযত। এমনও হকেকছ থয ভাত রান্না হকেকছ, ভাকতর োলা রাখা হকেকছ
োমকন, বাট থেটা থখকত পারকলা না, তার আকগই তাকির পান্দলকে চকল থযকত
হল। মাকন থেই েব গল্প শুনকল েন্দতযই গাকে কাাঁটা থিে এবাং কষ্টও লাকগ। েব থছকি
ওইেব মাকন তাকির ন্দনকজর থিে, ন্দনকজর ঘর-বান্দি েব থছকি একটা েমে আেকত
হকেকছ, থেটা জীবকনর িাকে, প্রাকির িাকে।
নন্দিনী -

আচ্ছা তুন্দম এই থয বলছ থয ১৯৭১-র কো বলছ তুন্দম, ওই মুন্দি যু ে ওই েমেটা,
থতা তাহকল যর আন্দম আর একটু ন্দপছকন ন্দফকর যান্দচ্ছ... ১৯৪৭... থতা ওই েমে, মাকন
ওনারা, তখন ওখাকন থয থেকক থগকলন, বা ওখানকার, মাকন পান্দটবোকনর
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পকরর লাইফটা ওনাকির ওখাকন ন্দকরকম ন্দছল? ওনারা থতা অকনকটা ন্দিন ওখাকন
থেককই থগকছন ...
উৎপল -

অকনকটা ন্দিন থেকক থগকছন।

নন্দিনী -

হযাাঁ থেই েম্বকে, বা যর থতামার িািুর বযাবো ন্দছল তুন্দম বলকল থেটা োটবটা কীভাকব
হকেকছ? থেই পুকরা একটু যন্দি বল গল্পটা।

উৎপল -

থেইগুকলা িািুর বযাবো বলকত থেগুকলা মাকন পন্দরবার তান্দিক বযাবো ন্দছল আর ন্দক
অকনক যু গ, অকনক পুরুষ আকগ থেকক ওইগুকলা চলন্দছল। থো ফযান্দমন্দল
ন্দবজকনে ন্দহকেকব িািু ওইগুকলাই করন্দছল, এবাং তার োকে আমাকির শুযু তাই নে,
জন্দম-জমাও প্রচুর ন্দছল, থতা থেইগুকলা মাকন জন্দম-জমা থিখাকোনা... হযাাঁ তারপর
জন্দমর ফেল ন্দনকে থয মাকন কাজকমবগুকলা হে েবই করকত হত, এবাং বান্দির
থমকেরাও তার োকে যু ি োকত, থেটা েবেমে মাকন পুকরাটাই যু ি োকত আর ন্দক,
থতা ঠাকুমার কাছ থেকক থয েব গল্প আমরা শুকনন্দছ, মাকন যান োিাই করা, এইেব
করার কো, বা শুককাকত থিওোর কো, উকঠাকন শুককাকত থিওো হত, এইেব কো,
োরান্দিন তাকির চকল থযত এই করকতই, এেব গল্প আকছ।

নন্দিনী -

আচ্ছা আর, যর, থতামাকির ওখাকন থতা োন্দির ন্দবজকনে ন্দছল, থতা থেই ন্দবজকনকের
বযাপারটা ন্দনকে আর একটু যন্দি ন্দকছু বল... মাকন কারা কারা তাকত কাজ করত? থতা
বা কীভাকব পুকরা বযাপার ওোকব করত?

উৎপল -

োন্দির ন্দবজকনকে থযটা ন্দছল থেটা টাঙ্গাইল োন্দি আন্দম আকগই বললাম, থতা টাঙ্গাইল
োন্দি মাকন একটা পান্দটক
ব ু লার োন্দির টাইপ ন্দছল, আর থেটা টাঙ্গাইল ন্দিেন্দিকে হত,
থেইজনয ওটাকক বলা হকচ্ছ টাঙ্গাইল োন্দি, থতা থেই মাকন এমন ন্দছল থয আমার িািু
ন্দনকজও তাাঁত বুকনকছন, মাকন হযাাঁন্ডলুম আমরা থযটাকক বলন্দছ আর ন্দক, থতা ন্দনকজর
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হাকতও োন্দি ততন্দর ককরকছন, এবাং আমার বাবাও থেই কাজ ককরকছন এবাং এখনও
ন্দকছু টা ককরন, থতা থেই আমরা থেেব ন্দিক থেকক েকর একেন্দছ এখন।
নন্দিনী -

আচ্ছা তারপকর যর এই থয এখাকন আোর পকর থতামাকির ওখানটার ন্দবজকনেটা,
থেটা এখাকন ন্দকরকম ভাকব হল আর ন্দক?

উৎপল -

থেটা হল আমাকির থযকহতু মাকন প্রাকির িাকে পান্দলকে আেকত হল, িািুকক, বাবাকক
েবই, থতা এখাকন একে একিম ন্দজকরা থলকভল থেকক শুরু করকত হকেকছ এবাং ইট
ওোজ নট থো ইন্দজ। একজন থলাককর পকে ন্দনকজর থিে থছকি ন্দভকট মান্দট থতা
োক, ন্দনকজর থিে থছকি, একিম েূ নয অবিাকত খান্দল হাকত আো, এবাং একটা
েম্পূ িব অজানা অকচনা জােগা, ইনফযাে একটা অজানা থিে থযখাকন তারা আকগ
থকাকনান্দিন আকেনন্দন, তাকির পকে অকনকটাই মাকন কন্দঠন ন্দছল বযাপারটা। থেই েমে
আর থেই পন্দরন্দিন্দতকত থযখাকন েব যরকনর েু কযাগ েু ন্দবযা থতা আমরা থপতাম
না, আজকক আযুন্দনক যু কগ থযমন আমরা প্রচুর েু কযাগ েু ন্দবযা পান্দচ্ছ, বাট তখন থতা
আমরা থপতাম না ওইেব, তখন ন্দছলও না । থতা থেই অবিাকত একিম ন্দজকরা থলকভল
থেকক শুরু করা এবাং থলাককর বান্দিকত কাজ করা, থযটা তারা ন্দনকজরা থতা থকাকনান্দিন
ককরনন্দন থলাককর বান্দিকত কাজ, তাকির বান্দিকত থলাকক কাজ করত, থতা থেই
অবিাকত একে তারা থলাককর বান্দিকত কাজ ককরকছ, এটা মাকন খুবই যিিািােক,
মানন্দেক যিিািােক আর ন্দক, থতা থেই অবিাকত ককঠার পন্দরশ্রকমর দ্বারা আর ন্দক
থতা তারা লাইকফ েযান্ডও ককরকছন, পুকরাটা ন্দরকভার না করকত পারকলও থতা ন্দকছু টা
ককরকছন আর যার জনয তার মাকন ফলগুকলা আমরা এখন একটু একটু পান্দচ্ছ, থভাগ
করকত পান্দর আর ন্দক।

নন্দিনী -

আচ্ছা তুন্দম থয বলছ থয ওখান থেকক যখন ওনারা চকল আকেন আর ন্দক,
থেটা একজযাে থকান েমেটা?
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উৎপল -

’৭৫-এর থেকষর ন্দিকক আর ওই েমে এক-থিি বছর মত আর ন্দক থলাককর বান্দিকত
কাজ করকতন, থিি বছর মত আমার বাবা এবাং থজঠু থলাককর বান্দিকত কাজ করকতন,
থতা ’৭৬-এ তারা বান্দি থককনন, জন্দম থককনন এবাং থেটা ন্দছল একটা যাকনর জন্দম
থবন্দেকযান্দল।

নন্দিনী -

আচ্ছা ওনারা ওইপার থেকক একে, টাঙ্গাইল ন্দিেন্দিে ওখান থেকক একে আর ন্দক
এখাকন থকাোে প্রেম ওকঠন?

উৎপল -

এখাকন ওকঠন প্রেম ফুন্দলোকত, মাকন থযটা আমাকির নন্দিো থজলাে।

নন্দিনী -

আচ্ছা মাকন এটার ন্দক থকান থেন্দেন্দফক কারি ন্দছল? থয থকন ফুন্দলো? অনয থকান
জােগাে থকন নে?

উৎপল -

অনয থকান জােগাে নে বলকত যারা ওপার থেকক, মাকন তাকির আকে-পাকের
থলাকজন বা ন্দরকলন্দটভস্ থযগুকলা ন্দছল, যারা ন্দছল তারা এপাকর একে মাকন ওই ফুন্দলো
বা, তার আকে-পাকেই মাকন োকা শুরু ককরন্দছল। নযাচাকরন্দল একটা অজানা থিকে
আেকছ, থযখাকন আকগ থকানন্দিন আকেন্দন, থেখাকন একটা থচনা থলাককর কাছাকান্দছ
ন্দগকে এটন্দলে ন্দকছু

থতা মাকন

জানকত পারকব, বুেকত পারকব বা ন্দকছু

একটা থহল্প পাকব ওখাকন মাকন শুরু করার জনয, থতা থেই জনয মাকন ওই জােগাটাকক
ফাকেব থবকছ ন্দনকেন্দছল আর ন্দক... থতা থযাগাকযাগ থেরকম ভাকব আকগ থেককই করাও
ন্দছল

না,

জাে জানত

থয

একটা

ন্দজন্দনে

থয

ওখাকন

ফুন্দলোকত

োকক, থতা থেই থোেব… থেই ভাকবই হযাাঁ আো আর ন্দক। থতা আকে আকে েবাই মাকন
চকল একেকছ আর ন্দক যখন, তখন এই জােগাটা েব মাকন ন্দরকলন্দটভস্গুকলা েব চকল
এল আর ন্দক এরকম, ন্দকন্তু আকগ থেকক এ রকম নে থয আমার বাবা, মাকন আমার
বাবা যখন একেকছ তখন থয আমার িািু বা মাকন তাকির আত্মীে-স্বজন থকউ ন্দছল
না... থচনা পন্দরন্দচত ককেকজন ন্দছল এবাং বাবারা জানকতন থয ওই অঞ্চকল ওরা আকছ
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আর ন্দক। থতা থেইভাকব আো আর ন্দক, মাকন অজানার থিকে েম্পূ িব আর ন্দক একটা...
এই অবিাকত।
নন্দিনী -

আচ্ছা এবার যর ওখান থেকক চকল আোর পর যখন এখাকন ওনারা, তুন্দম বলছ এক
বছর কাজ করকত হকেকছ, ককর তারপর...

উৎপল -

থিি বছর মতন।

নন্দিনী -

থিি বছর মতন কাজ করকত হকেকছ, থতা করার পর ওনারা যখন আবার এখাকন
কাজকমব শুরু ককরন, মাকন থতামাকির থয িযান্দিেনযাল ন্দবজকনে থযটা, থেটাকক যখন
এখাকন আবার োটব ককরন, থতা তখন ন্দক মাকন ওই থিকের োকে থযাগাকযাগ বা ন্দকছু
থেকক থগন্দছল? নান্দক...

উৎপল -

না ওই েমে আর রাখা েম্ভব হেন্দন কারি বযাবোটা ওই থিকেই থেষ হকে থগন্দছল।
এবাং আমার িািু পকর একেকছন, আমার বাবা আর থজঠু আকগ একেন্দছকলন... িািু
এই থিকে বান্দি থকনার পকর একেকছন আর ন্দক, থতা িািু আোর পকর
আবার ন্দবজকনেটা আকে আকে শুরু হকেন্দছল আর ন্দক। থতা ন্দভকট-মান্দট থতা েবই
থযকহতু

ছািকত

হকেন্দছল

থতা...

নযাচাকরন্দল ন্দবজকনে করকত

থগকল

থতা

একটা কযান্দপটাল-এর িরকার হে, ইন্দনন্দেোল থতা একটা িরকার হে, থতা থেটাও
তাকির ওই েমে ন্দছল না আর ন্দক। থতা আকে আকে থেটা মাকন থযাগাি ককর আকে
আকে শুরু ককরকছন আর ন্দক।
নন্দিনী -

আচ্ছা এই থয থতামার িািু একলন, বা বাবা একলন, থতা ওনাকির, মাকন, মকনাভাবটা
যন্দি আকরকটু ন্দিকটলস্-এ বল, থয একটা পুকরা ন্দবজকনে, থিে থছকি চকল আো,
থেরকম ন্দক ন্দকছু থছাটকবলাে শুকনছ?
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উৎপল -

মকনাভাব বলকত একটাই ওখাকন প্রশ্ন ন্দছল প্রাকির িাে, প্রািটা বাাঁন্দচকে ন্দফরকত হকব,
শুযু একটাই কো ন্দছল। মাকন ন্দক হকব ন্দক না হকব থেটা ন্দকন্তু তারা কখকনাই
ভাকবনন্দন। ওখাকন, ওখাকন থতা রীন্দতমত তাকির থমকর থফলাই হকেন্দছল আর ন্দক
এরকম বযাপার। আমার ন্দপকেমোকের ভাইকক থমকর থফলা হকেকছ... রীন্দতমত থমকরই
থফলা হকেকছ, থেটা বান্দির েীমানার মকযযই তাকক থমকর থিওো হকেকছ আর ন্দক।
মাকন ওই েমে... না ’৭৬ বা ’৭৫-এ ওই েমে মুন্দিযু েও থেষ। েিাে থয অবিাটা,
মাকন থযটা আকগ ততন্দর হকেন্দছল থেটা ন্দকন্তু তখকনা থেষ হেন্দন, থেটা
তখকনা কন্দিন্দনউ হকচ্ছ, এবাং আজও হে… এখনও হে থেটা। আন্দম এখনও ন্দকছু
থলাকজকনর োকে মাকন থযাগাকযাগ থরকখন্দছ, মাকন আমাকির থয এখনকার থো-কল্ড
থোেযাল-থনটওোন্দকবাং এর োকে আন্দম মাকন যু ি হকে ওখানকার এবাং ওখানকার মাকন
আমাকির ওই অঞ্চকলরই ন্দকছু থলাককক আন্দম খুাঁকজ থপকেন্দছ, তাকির োকে আমার
ন্দনেন্দমত কো হে। থতা থেখানকার জনজীবন আকগর মতই রকেকছ। তাকির, মাকন,
মুেন্দলমরা এখনও ন্দহিুকির ওইভাকবই িন্দমকনট ককর, থবন্দেকযান্দল ওটাকক একটা
মুেন্দলম রাষ্ট্র ন্দহকেকব ততন্দর করার থচষ্টা করা হকচ্ছ, থয জনয। আমাকির বান্দিকত একটা
অন্নপূ িবার মন্দির ন্দছল, থেটাককও থভকঙ্গ থিওো হকেন্দছল। এবাং আমাকির বাবা, িািুরা
ওটা থচাকখর োমকন িাাঁন্দিকে থিখকত হকেন্দছল, বাযয হকেন্দছকলন তারা ওই অবিাটা
থিখকত আর ন্দক। এখকনা থেটা হে, এখনও গ্রাকম িুগবা মন্দির োককল থেটা থভকঙ্গ
থিওো হে... এখনও হে থেটা, এবাং শুযু তাই নে, এখনও থমকেকির জীবকনর থকান
িাম থনই ওখাকন। মাকন আমার যতিূ র কো হে এখনও, একটা থমকে জন্মাকনা
মাকনই... ওরা যকর থনে থয থমকেটাকক থকানরককম ন্দকছু একটা ককর পিাশুনা কন্দরকে
তাকক ন্দবকে ন্দিকলই মাকন োন্দন্ত আর ন্দক। মাকন থযটা ঘাি থেকক নামাকনা হল আর
ন্দক, থবাো নামাকনা হল, থেই যরকনর ন্দজন্দনেটা এখনও ওখাকন চালু আকছ। শুযু তাই
নে, শুযু মুেন্দলম নে, এটা ন্দহিু বান্দিকতও একই অবিা। মাকন থমকেকির ন্দবকে
থিওোটাই মাকন একমাত্র তাকির লেয আর ন্দক। এই হকচ্ছ অবিা, এখনও থিেটার
এই অবিা।
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নন্দিনী -

আচ্ছা তুন্দম বলকল থয থতামার োকে থযাগাকযাগ আকছ, থতা এই থযাগাকযাগটা কীভাকব?

উৎপল -

থযাগাকযাগ বলকত... থযটা আমার একটা বেু, থয আমার ক্লােকমট ন্দছল… ন্দকন্তু থেটা
অকনক পকর,

ক্লাে ৯-১০ থেকক থে আমার ক্লােকমট ন্দছল… থে এই থিকে

একেকছ অযারাউন্ড ২০০০, ২০০০ োল নাগাি এই থিকে একেকছ, তার আকগ ওই
থিকে ন্দছল। এবাং ওকির ফযান্দমন্দলর ন্দকছু টা পাটব এই থিকে অকনক আকগ থেককই
আকছ। বাট ওরা ককেকজন, ৩-৪ জন মাকন পাটব ওই থিকেই ন্দছল আর ন্দক। থতা ওরা
যখন এই থিকে এল নযাচাকরন্দল বেুত্ব হকে থগল... তাকির থোকেব, মাকন তাকির এখকনা
২-১ জন ন্দরকলন্দটভ ওই থিকে পকি আকছ। থতা তাকির, মাকন, “পকি আকছ” কোটা
আন্দম ইউজ করন্দছ, এটা অবেযই তারা পকি আকছ। তাকির, মাকন আোর উপাে থনই
এখন আর েব থফকল।
নন্দিনী -

আচ্ছা মাকন তারা এখাকন আেকত ইচ্ছুক আর ন্দক?

উৎপল -

ইচ্ছুক, ন্দকন্তু আোর তাকির উপাে থনই, থকানমকতই উপাে থনই। মাকন রীন্দতমত
এমনও হকেকছ থয আমার বেুটা... ওকির ৩-থট বান্দি ন্দছল ওই থিকে। একটা ঢাকা
টাউকন, একটা টাঙ্গাইল টাউকন, এবাং আমাকির থয পাতরাইল থয জােগাে আমাকির
বান্দি ন্দছল গ্রাকম, থেই গ্রাকম ওকির বান্দি ন্দছল। ৩-থট বান্দি রাতারান্দত ন্দবন্দি ককর
থিওো হকেকছ থকান এক মুেন্দলকমর কাকছ। থকান ন্দহিুর কাকছ ওটা ন্দবন্দি করা
যােন্দন। এবাং আমার বেুন্দট ন্দনকজও জানত না থয ওকির বান্দি ন্দবন্দি হকে থগকছ।
থযন্দিন ওকির ইন্দন্ডো আোর কো তার আকগর ন্দিন রাকত বাবা, ওর বাবা বকলকছ থয
‘ন্দজন্দনে-পত্র পযাক ককর থন, কাল আমরা ইন্দন্ডো যান্দচ্ছ এবাং পামবাকনিন্দল চকল যান্দচ্ছ,
বাাংলাকিে থছকি। কারি ওরা যন্দি, মাকন আকগ থেকক অযানযাউন্স ককর ন্দিত থয বান্দিটা
ন্দবন্দি হকে যাকচ্ছ, ওরা থকানমকতই বান্দি ন্দবন্দি করকত পারত না এবাং মাকন ন্দক হত
জবরিখল হকে থযত, ওকির ওপর হামলা হত, আিমি হত... মাকন এটা ২০০০
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োকলও থেই প্রাকির িাকেই ন্দকন্তু ওরা পান্দলকে এল... পান্দলকে এল এটা। থেই প্রাকির
িাকেই, একটাই প্রাকির িাকে, এখনও রকে থগকছ ন্দহিুকির।
নন্দিনী -

আচ্ছা তুন্দম থয বলছ যর থতামাকির ওখাকন থয ন্দবজকনেটা ন্দছল যর বাাংলাকিকে, থতা
থেখাকন থতা, মাকন একটা ন্দবজকনে োককল যা হে, তার পান্দরপান্দববক েব ন্দকছু র ওপর
একটা থচনা-থোনা েব ন্দকছু োকক, থেইটা যখন থতামরা যর, বা যর থেই থয ন্দেল্পটা
থযটা, থযটা ন্দকনা টাঙ্গাইল ন্দিেন্দিকের একিম ন্দনজস্ব একটা ন্দেল্প, থেটা থতামরা আবার
এখাকন ফুন্দলোকত একে আবার নতুন ককর ততন্দর করা হল। থতা এখাকন যখন থেই
টাঙ্গাইল ন্দিেন্দিকের ন্দজন্দনেটাকক ততন্দর করা হকচ্ছ আবার, এখানকার এক্সন্দপন্দরকেন্সটা
থকমন? বা থতামার বাবা িািুর থেই এক্সন্দপন্দরকেন্সটা থকমন?

উৎপল -

অযাকচুযকেন্দল একজন ন্দেন্দল্পর কাকছ ন্দেল্পটাই ন্দকন্তু েব। ন্দেল্পটাই তার জীবন। থতা
ন্দেল্পটা থকানমকত হারাে না। ন্দেল্পটা থকানমকত হারাকত পাকর না, থে থিে হারাল,
ন্দকন্তু ন্দেল্পটা থতা তার, মাকন তার হৃিকে রকে থগকছ। থতা ন্দেল্পটাকক কী ককর হারাে
এবাং ন্দেল্প ছািা থে োককতও পারকব না। থো এই থিকে একে আকে আকে মাকন
টাঙ্গাইল

োন্দি

থয

জনয

ন্দবখযাত,

ন্দকছু

আলািা ন্দিজাইন আকছ,

আলািা থমকটন্দরোল আকছ, োন্দির থমকটন্দরোল আকছ,

থতা

ন্দকছু

এইগুকলা

ন্দকন্তু থেন্দেন্দফক। থতা এইগুকলা যখন এই থিকে আবার ওরা যখন অকনক চকল
এল, থতা ন্দজন্দনেগুকলা ন্দকন্তু আবার ওরা ততন্দর করকত শুরু করল, থযটা আমরা র
থমকটন্দরোল বলন্দছ, থেগুকলা ন্দকন্তু আবার অযাকভকলবল হকত শুরু করল। তার আকগ
এখাকন

ন্দকন্তু

ন্দছলনা

টাঙ্গাইল

োন্দির

কালচার।

ওরা

যখন

এল,

র

থমকটন্দরোল যখন অযাকভকলবল হল, ওরা ন্দকন্তু আবার ন্দেল্পটাকক আকে আকে ততন্দর
করল। থেটা হেত এখনকার মত এতটা মাকন ন্দবোল আকার ন্দছলনা, খুব থছাট
অবিাকত

শুরু

ককরন্দছল,

ন্দকন্তু

এটা

এখন

মাকন, ন্দকছু

মাকন

বযাপারটা, একটা ওোল্ডবওোইি হকে থগকছ , তার কারি হকচ্ছ তখনকার ন্দিকন থযটা
ন্দছল, ন্দেোর অভাব বলকত পার, থতা ন্দেোর অভাবটা থযটা ন্দছল, তার জনয ওরা কী
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বাইকর থযকত ভে থপত। মাকন ঘর থেকক বাইকর থবরকতই একটা কুন্ঠা থবায, একটা
ন্দদ্বযা

থবায

করত,

থয

বাইকরর

থলাকক

আমাকক

ন্দক

বলকব

বা

কীভাকব অযাককেপ্ট করকব, বা আকিৌ করকব ন্দকনা। ন্দকন্তু এখন থযকহতু, মাকন
যতগুকলা, একটা একটা ককর থজনাকরেন যখন বািল, থতা মাকন ন্দেোটা ন্দকন্তু আকে
আকে বািকত শুরু করল। মাকন ন্দেোর েীমানাটা বি হকে থগল, গন্ডীটা বি হকে
থগল। থো ওকির ভেটা আকে আকে থককট থগল, আমার িািু একিম মাকন ঘর থেকক
থযটা না থবরকনা, থেই অবিা হকে থগন্দছল, আমার বাবা ন্দকন্তু একটুখান্দন থবরকলা,
গ্রাকমর বাইকর থবরকলা। বাট আন্দম ন্দকন্তু একিম মাকন েব থছকি চকল আন্দে। একিম
েব থছকিই আন্দছ আর ন্দক। থো মাকন এইভাকবই আকে আকে, মাকন, এর মকযযই
ন্দেো বযাপারটা ন্দবোল ভাকব কাজ করকছ আর ন্দক।
নন্দিনী -

আচ্ছা এবার তুন্দম ওই র থমকটন্দরোকলর কো থযটা বলন্দছকল, থতা থেই র থমকটন্দরোলটা
ন্দক এক্সক্লুন্দেভন্দল ওইখাকনই পাওো থযত, ওইন্দিককই পাওো থযত?

উৎপল -

হযাাঁ, ওই থিকে ততন্দর হত মাকন... থিখ র থমকটন্দরোল থযগুকলা আকগ থযগুকলা ন্দছল থয
একিম থমাটা েু কতা। থেটা ন্দকন্তু ওখাকনই ততন্দর হত। ওইখাকনই ততন্দর হত কারি
আকগ থিখ, আকগ থতা... মাকন... িান্সকপাকটবেন অকতাটাও থিকভলপড্ ন্দছল না আর
ন্দক, থয এক জােগা থেকক অনয জােগাে খুব েহকজ ন্দজন্দনেপত্র ন্দনকে ন্দগকে েব ন্দকছু
ততন্দর

ককর

থফলকব,

এরকম

ন্দছলনা

থতা থলাকাল বা

খুব

কাছাকান্দছ

যতটা অযাকভকলবল হত ন্দজন্দনেপত্র, তাই ন্দিকেই ন্দকন্তু েব ন্দকছু ততন্দর হত, থে তুন্দম
বান্দি-ঘর বল, জামা-কাপি বল, বা আিােব থয ন্দজন্দনেপত্রগুকলা বল। থয জনয ন্দক মাকন
ন্দেকল্পর একটা গন্ডীর মকযয ন্দকন্তু আবে োকত। ন্দকন্তু এখন থযকহতু মাকন এখাকন
আমাকির, আমরা এখন গুজরাকটর েু কতা ইউজ করন্দছ, গুজরাকটর জন্দরও ইউজ করন্দছ,
মহারাকষ্ট্রর েু কতা ইউজ কন্দর আমরা... হযাাঁ বা মুন্দেবিাবাকির ন্দেল্কও ইউজ কন্দর আমরা।
মুন্দেবিাবািটা আমাকির কাকছ, ওইটা একটা থলাকাকলর মকযয পকি, গুজরাটটা
আমাকির থলাকাকলর মকযয পিকছ না। এইভাকব ছন্দিকেকছ বযাপারটা।
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নন্দিনী -

আচ্ছা তুন্দম থয ওই প্রেকম ওই বলন্দছকল না আচার-অনু ষ্ঠান এটকেটরা, থেগুকলা ন্দনকে
একটু বল… ন্দিফাকরন্স বা ন্দেন্দমলান্দরন্দট ন্দক আকছ?

উৎপল -

ন্দেন্দমলান্দরন্দট খুব কমই আকছ, এখাকন থবন্দের ভাগটাই মাকন ন্দিফাকরি, িুকটার মকযয,
থযমন থমকেকির প্রেমত বন্দল, থমকেকির োন্দি পরার যরিটা, থমকেরা, থমকেকির োন্দি
পরার যরিটাই েম্পূ িব আলািা। আর মাকন স্ত্রী-আচার থযটাকক বলকছ, থতা থেগুকলা
থতা আলািাই। আন্দম থযমন আমার বান্দির থয থকাকনা অনু ষ্ঠাকনই থিন্দখ এবাং আন্দম
এখানকার মাকন, কলকাতাে আজ আন্দম ১০ বছর যকর আন্দছ, এখানকার ন্দবন্দভন্ন
অনু ষ্ঠান বান্দিকত ন্দবন্দভন্ন রকম আচার-অনু ষ্ঠান আন্দম থিন্দখ, ন্দকন্তু তার েকঙ্গ থকানটাই
আন্দম ন্দমল পাইনা। ন্দবকের থযটা আমাকির থমন ন্দিফাকরন্স, থেটা আন্দম থিন্দখ থয আমরা
োযারিত ন্দক বন্দল বা থছাটকবলা থেকক শুকনন্দছ থয অন্দিোেী ককর ন্দবকে হকচ্ছ,
বাট আমাকির থে অন্দিোেী ককর ন্দবকে হেনা, আমাকির েূ যব োেীকত ন্দবকে হে। থয
জনয আমরা থিন্দখ থয এখাকন, মাকন, কলকাতাে বা এইকিেীেকির মকযয থিন্দখ থয
একরাকতই িুকটা ন্দবকে, মাকন বােী ন্দবকে বা এমন্দন ন্দবকেটা একরাকতই হকে থগল,
ন্দোঁিুর িান হকে থগল, বাট আমাকির বান্দিকত ন্দকন্তু থেই ন্দনেমটা হেনা। পকরর ন্দিন
িুপুরকবলা, মাকন েূ যবকক োেী ককর ন্দবকেটা হকব, বােী ন্দবকে এবাং ন্দোঁিুরটা তখন
পিাকনা হকব। এইটা ন্দবকের একটা ন্দবোল ন্দিফাকরন্স, আর একটা ন্দিফাকরন্স থযটা
হকচ্ছ থয আমাকির ন্দবকেকত থকান যজ্ঞ হে না। যজ্ঞ হে না, এবাং পুকুর কাটা
হে, থযটা োতপাকক বাাঁযা হে, থেটা আগুকনর চারযাকর হে না, থেটা পুকুকরর চারযাকর
মাকন থঘারা হে আর ন্দক, থতা এইটা একটা ন্দবোল ন্দিফাকরন্স, এবাং থমন ন্দিফাকরন্সই
এটা।

নন্দিনী -

আচ্ছা এটা থতা ন্দবকের কো বলকল, তাছািা যর খাওো-িাওো…
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উৎপল -

হযাাঁ খাওো-িাওোর মকযয থযমন আমরা ইন্দলেটা পছি কন্দর আর একিেীেরা ন্দচাংন্দি।
আমরা থপাে পছি কন্দর না, একিেীেরা থযমন থপাে পছি ককর। এবাং ন্দবন্দভন্ন থযমন
োক েবন্দজ থযগুকলা থেগুকলা একিেীেকির মাকন ন্দক বলব একটা স্বাকির একটা
পােবকয থেকক যাে। এখন এটা েবাই জাকন থয বাঙাল বান্দির রান্না বা ওকিেীেকির
রান্নাে মাকন থটেটাই অনযরকম হে। এবাং আন্দম এখাকন একে, কলকাতাকত
একে, প্রেম যখন যািবপুকর পিাশুনা কন্দর, তখন একটা থমকে োকতাম, থেই থমকের
যাকির বান্দি ন্দছল, তারা ন্দছল বাঙাল। এবাং একিেীে ন্দকছু থছকল ন্দছল, তারা বলত
আজকক ওই ন্দজন্দনেটা রান্না হকচ্ছ থজঠুর বান্দিকত। এরকম বযাপারটা ন্দছল মাকন, গকেই
ওরা বকল ন্দিত থয ন্দক রান্না হকচ্ছ ওই বান্দিকত, এরকম একটা বযাপার।

নন্দিনী -

মাকন তুন্দম বলকত চাইছ থতামার বান্দিকত থেই বাঙাল থয ন্দটন্দপকযাল বাঙাল থয ন্দকছু
বযাপার েযাপার…

উৎপল -

হযাাঁ ন্দটন্দপকযাল বাঙাল, হযাাঁ একিম এখকনা আকছ বযাপারটা। এখকনা আকছ এবাং
আমাকির কো-বাতবার যরিটাই েম্পূ িব আলািা। আমরা এই ভাষাকত কো বন্দল না,
মাকন এই থিকের ভাষাকত কো বন্দল না, আন্দম গ্রাকম থগকল বা গ্রাকমর কারুর োকে
থফাকন ইকভন যখন কো বন্দল এখন, আন্দম ন্দকন্তু ওই ভাষাকতই কো বন্দল, কারি ওইটা
আমার ন্দনকজর ভাষা বকল মকন হে।

নন্দিনী -

ও তুন্দম মাকন বান্দিকত একরকম ভাষা, ওই ভাষাটাই ইউজ ককরা?

উৎপল -

ওই ভাষাই ইউজ কন্দর। মাকন একিম ন্দপওর বাাংলাকিন্দে ভাষা থযটা। থতা বাাংলাকিন্দে
ভাষাও বলকত থগকল থেটা এক-এক ন্দিেন্দিকে এক এক রকম ন্দছল। থতা আমাকির
ভাষাটা থেটা টাঙ্গাইকলর ভাষা। ঢাকাই ভাষাটা আলািা। মেমনন্দোংহ-এর ভাষা
আলািা। চট্টগ্রাকমর ভাষা আলািা। এরকম। প্রকতযকটা আলািা আলািা।
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নন্দিনী -

আর তুন্দম এই থয এটা থযটা বলকল, ইিাকরন্দোং থবে। থয তুন্দম বান্দির থলাককর োকে
বা গ্রাকমর থলাককর োকে যখন কো বকলা, ওই ভাষাকতই কো বকলা, আর বাইকর
থেটা বকলা না।

উৎপল -

বাইকর থেটা থযমন, বান্দককির োকে যখন কো বলন্দছ, তখন থেটা থেই পন্দরকবকে,
ওই ভাকবই কো বলন্দছ। থযটা আমরা নযাচাকরন্দল ককর োন্দক থয একটা নন্ থবঙ্গন্দলর
োকে আমরা ফােব ন্দহন্দিটা ন্দিকে োটব কন্দর। বা ইাংন্দলেটা ন্দিকে োটব কন্দর। এরকম।
বা একটা বাঙান্দলর োকে যখন কো বলন্দছ, তখন এই ভাষাটাই চালু করন্দছ। থযটা
আমরা নরমযান্দল বকল োকন্দছ। ন্দকন্তু আমার থচনা থকউ, থয আন্দম জান্দন ওই থলাকটা
ওই ভাষাটা জাকন, বাাংলাকিকের ভাষা, আন্দম তার োকে ওই ভাষাকতই কো বন্দল।

নন্দিনী -

আচ্ছা, আর এই থয যকরা ভারত বা বাাংলাকিকের মকযয এই থয বিবার, থতা এটা ন্দনকে
থতামার ন্দক মকন হে?

উৎপল -

মাকন পান্দটবেন?

নন্দিনী -

না, পান্দটবেন বা বিবার যা খুন্দে, তুন্দম থযভাকব বলকত চাও।

উৎপল -

পান্দটবেন বযাপারটা অযারাইে ককর ন্দকছু থলাককর বযন্দিগত স্বােব, রাজননন্দতক িলািন্দল,
এবাং ন্দক বলকবা, এইগুকলাই থবন্দেকযান্দল, থতা মাকন একটা থিে িুকটা ভাকব ভাগ হকে
যাকব, িুকটা থিকের থলাক ন্দকন্তু কখনই চাইকছনা। মাকন, থয ভাগ হকে থয িুকটা থিে
হল, ওকির কখকনা যন্দি শুকন থিকখা, ওরা ন্দকন্তু কখকনাই চাইকছনা থয থিেটা ভাগ
থহাক। এই থয পূ বববঙ্গ, পন্দশ্চমবঙ্গ আমরা বলন্দছ, আকগ থতা এটা বঙ্গকিে ন্দছল, থতা
থেটা ন্দকন্তু, িুই থিকের থলাক ন্দকন্তু কখন চােন্দন, থয আমার থিে পন্দশ্চমবঙ্গ হকব,
আমার থিে পূ বববঙ্গ হকব, এটা ন্দকন্তু থিকের থলাক কখন চােনা। ন্দকছু রাজননন্দতক
থনতা, বা ওই জাতীে ন্দকছু , ন্দনকজকির স্বাকেবর জনয, ন্দনকজকির েমতাটা কাকেম
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করবার জনয থেটা ককর, থতা তাকত জনগকির কো তারা ভাকব না। এবাং
যখন পান্দটবেনটা ককর থিওো হল, নযাচাকরন্দল তখন মাকন আমার থয, আন্দম থয থপােবাকন
পিলাম, আন্দম ভাবকবা, এটা আমার, এটা ওর, এখাকন ‘আমরা’, ‘ওরা’-টা এইখান
থেককই আেকছ ন্দকন্তু, তার আকগ, ‘আমরা’-‘ওরা’ োককছনা ন্দকন্তু বযাপারটা, ‘আমরা’ই োককছ পুকরাটা। পান্দটবেন বলকত আন্দম এটাই বুন্দে থয, একটা রাজননন্দতক কারকি
ভাগ ককর থিওো, েীমানাটা থক ভাগ ককর থিওো। নান্দোং এলস্। মানু কষর মন ন্দকন্তু
ভাগ করা যাে না কখকনা। বাাংলাকিে থেকক একজন থলাক যন্দি আজও আমার
বান্দিকত আকে, আমরা থেভাকবই আপযােন কন্দর, থযটা আমরা ওকিকে থগকল, ওকির
বান্দিকত থগকল, আমাকির ককর। আমাকির থযভাকব আপযােন করা হে, আমরা ন্দকন্তু
থেভাকবই কন্দর। আমাকির মকনর ন্দমলটা ন্দকন্তু এখন ও আকছ। এবাং শুযু তাই নে।
একিেীেকির বান্দিকতও আমরা যন্দি যাই, তারা ন্দনশ্চেই অভদ্র বযবহার করকবন না।
তারাও থে ভদ্র বযবহারই করকব। বা তারা যন্দি আমাকির বান্দিকত যাে, আমরা
একইভাকব ন্দবকহভ করকবা। থো, তার মাকন থিখা থগল ন্দক, থয মানু কষর মনটা ন্দকন্তু
পাল্টাে ন্দন। শুযু পাকল্টকছ েীমানাটা, থিেটা। আর ন্দকছু নে।
নন্দিনী -

যকরা এই থয, বাাংলাকিে, থযটা একেমে আমাকির একিম ন্দনকজর জােগা ন্দছল।
এখন থেখাকন থযকত ন্দভো বা পােকপাটব বা বিবার, এই কনকেপ্টগুকলা ন্দনকে থতামার
ন্দক মকন হে, থয মাকন...

উৎপল -

হযাাঁ, এটাকতা মাকন, েন্দতয বলকত থগকল, আমরা থযটা, আমরা থযটা ভান্দব, থয আমার
বাবা থযটা ভাকব, আন্দম এটাই আমার থিে ভান্দব, ন্দকন্তু আমার বাবা এখনও অকনকটাই
ভাকব ওটা ওনার থিে। থতা আমার বাবার ন্দচন্তাযারাটা এখন অকনকটা এরকম থয
আমার ন্দনকজর থিকে থযকত হকল, পােকপাটব ন্দিকে থযকত হকচ্ছ। বযাপারটা এরকম
জােগাে িাাঁন্দিকেকছ থয আন্দম ন্দনকজর থিকে যাকবা, থেটা থকন পােকপাটব? আবার ওরা
যখন এই থিকে আেকব, আমাকির কাকছ যখন আেকব... থতা ন্দকছু ন্দকছু আকছ, যারা
একিকে আোর পকর, মাকন বাাংলাকিকের পােকপাটব ন্দনকে এ থিকে একেকছ, ন্দভো ককর
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একেকছ, বাট, এই থিকে একে, এই থিকের অন্দযবােী হকে থগকছ। এখন আমার বাবা
বা িািু যখন একেন্দছকলন, তখন তারা থচারা পকে একেকছ। তখন পােকপাটব-ন্দভোর
থকান মাকন গল্প ন্দছল না, থেই যরকির ন্দকছু ন্দছল না বা করাটাও একতা েহজ ন্দছল
না, আজককর মত। থয জনয ওইভাকব তাকির পান্দলকে আেকত হকেকছ, বিবাকর তাকির
যন্দি গুন্দল ককর থমকর থফলকতা, ন্দকছু করার ন্দছল না।
নন্দিনী -

আচ্ছা, আর যকরা তুন্দম, এই থয বলকছা, থতামার বাবা একরকম ভাকবন, ওটাকক
ওনার থিে ভাকবন, বা ওইরকম, থতামার কাকছ থতামার বান্দি বলকত তাহকল থকানটা
থবাোে?

উৎপল -

আমার বান্দি বলকত, ভারতবষব, পন্দশ্চমবঙ্গ। এগুকলাই আমার থিে। ফুন্দলো আমার
থিে। একিম ঘর আমার ফুন্দলো। আন্দম এটাককই ভান্দব। ন্দকন্তু, থকাোও একটা মকনর
মকযয নািা ন্দিকে যাে থয আন্দম আমার ন্দপতৃভূ ন্দম থযটা আেল, থেখাকন থকান একবার
জীবকন যাওোর েু কযাগ থপকল, অবেযই যাকবা। থেই জােগাটা থিখকবা, জােগাটা
থকমন, থেখানকার মানু ষ-জন থকমন বা থকমন ন্দছল... আিকতও থে ন্দজন্দনেটাকক
আন্দম খুাঁকজ পাকবানা, ন্দকন্তু থযটাকক আন্দম আমার ন্দপতৃভূ ন্দম বলন্দছ, থেটা থকমন, থেটা
থিখার েন্দতয খুব ইকচ্ছ হে। এবাং েু কযাগ থপকল আন্দম যাকবা।

নন্দিনী -

আর যকরা থতামাকির এখনকার, একিম এখনকার কো বলন্দছ, এখনকার ন্দবজকনকের
কাকজ ন্দক ওই থিকের োকে থযাগাকযাগ বা ওরকম ন্দকছু লাকগ?

উৎপল -

হযাাঁ আকছ। থেটা ন্দকছু বছর আকগও ন্দছলনা। গত িে বাকরা বছর যকর থেটা হকে
থগকছ, কারি আকগ থযটা ন্দছল, ন্দজন্দনে পত্র ইমকপাটব-এক্সকপাটব বযাপারটা আমরা থযটা
জান্দন, থেই বযাপারটা আকগ ন্দকন্তু একতাটা করকত থিওো হত না ইন ফযাে। থতা গত
িে বছর-বাকরা বছর হল, থেটা মাকন, িান্সকপাকটবেন অযাকভকলবল হওোকত বা
ইমকপাটব-এক্সকপাটব বযাপারগুকলা থয ন্দিউন্দট বযাপারগুকলা চকল একেকছ ওর মকযয, থতা
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থেগুকলা ককর ন্দকন্তু বযাপারটা, মাকন, ইন্দজ হকে থগকছ। ইন ফযাে ন্দবজকনেটা ন্দকন্তু
আরও থেি করকছ। থেই ন্দজন্দনেটা আকছ। আর থযকহতু কালচারটা, আমাকির
টাঙ্গাইল োন্দির কালচার ন্দকছু টা হকলও, মাকন এই থিকের, ভারতবকষবর অনযানয
অঞ্চকলর ন্দকছু টা, অনযানয োন্দির কালচাকরর োকে ন্দকছু টা ন্দমক্স হকে থগকছ। ন্দকন্তু
ওকির োন্দির কালচারটা এখনও ন্দপওর টাঙ্গাইল কালচারটাই আকছ। থো, থেই জনয
আমরাও অযািাপ্ট কন্দর, বাট ন্দিজাইকনর ন্দিক থেকক, োন্দির থয ন্দিজাইনগুকলা হে,
তার ন্দিক থেকক আমরা অকনক এন্দগকে। মাকন পন্দশ্চমবকঙ্গর থলাক, পন্দশ্চমবকঙ্গর
টাঙ্গাইল োন্দি, অকনক এন্দগকে। থতা থেই ন্দজন্দনেটা ওরা আবার খুব অযাককেপ্ট ককর।
ওই ন্দিজাইন গুকলা অযািাপ্ট ককর ওরা, ওকির ন্দনকজকির মকযয, বা ন্দেকল্পর মকযয।
নন্দিনী -

আর যকরা তুন্দম এই থয, থছাটকবলা থেকক গল্পগুকলা থয শুকনকছা, থতা থতামার ন্দক মকন
হকে, তুন্দম যখন থতামার ভন্দবষযৎ প্রজকন্মর কাকছ গল্প করকব, তখন ন্দক তুন্দম এই
গল্পগুকলা করকব, বা ন্দকভাকব করকব?

উৎপল -

হযাাঁ, ন্দনশ্চেই করকবা। ন্দনশ্চেই করকবা। এবাং আমার িািু ঠাকুমা, থবন্দে গল্প আমার
িািু-ঠাকুমার কাকছই থোনা। থতা তাকির কো বলকবা এবাং তারা থযভাকব থযভাকব
গল্পগুকলা আমাকির কাকছ ন্দরকপ্রকেি করকতন, আন্দম থেইভাকবই বলার থচষ্টা
করকবা। বাট, এখাকন একটা ন্দজন্দনে চকল আেকছ, ভাষাটা। ভাষাটা ওই ভাষাকত
হকেকতা আর বলা েম্ভব হকবনা, কারি একটা একটা ককর যখন থজনাকরেন একগাকচ্ছ,
আমাকির ওই ভাষাটা ন্দকন্তু বলা বে হকে যাকচ্ছ। থতা ভাষাটা হান্দরকে যাকচ্ছ থকান
মকত। থযটা ভাষার প্রেকঙ্গ আন্দম বন্দল, থযটা আমরা জান্দন, ২১-এ থফব্রুোন্দর, মাতৃভাষা
ন্দিবে, আন্তজবান্দতক মাতৃভাষা ন্দিবে, থতা থেটা থতা ততন্দর হকেন্দছল, বাাংলাকক মাতৃভাষা
করা ন্দনকেই, একতা আকিালন, একতা রিেে, একতা ন্দকছু হকেন্দছল, থতা থেই বাাংলা
ভাষা ন্দকন্তু আমরা, শুযু বাাংলাকিকের বাাংলা ভাষা নে, আমরা পন্দশ্চমবকঙ্গর বাাংলা
ভাষাটাও ন্দকন্তু অকনকটা হান্দরকে থফকলন্দছ আজকক। কারি বাাংলা ভাষা, ন্দক বলকবা
একটা ন্দফউেন টাইকপর হকে থগকছ, থেখাকন ন্দকছু টা ন্দহন্দি, ন্দকছু টা ইাংন্দলে, েব ন্দকছু

Page 16 of 26

My Parents’ World - Inherited Memories
ন্দমকলন্দমকে একাকার। শুে বাাংলা ভাষা থযটাকক আন্দম বন্দল, থেটা ন্দকন্তু বাাংলা ভাষার
মকযয এখন আর থনই। এবাং আমরা থয গল্প, উপনযাে, কন্দবতা েব ন্দকছু পন্দি, তাকতও
ওরকম েব ন্দকছু ন্দমশ্রি হকে থগকছ, এক-একটা। থতা ন্দপওর বাাংলা ভাষাটা হান্দরকে
যাকচ্ছ।
নন্দিনী -

তুন্দম বকলন্দছকল থয, ১৯৭৫-৭৬ এই েমেটাে থতামার বান্দির থলাককরা চকল আকেন,
থতা এই ১৯৪৭-এ যখন পাটবইেনটা হল, থতা তখন থেকক এই থয ১৯৭১ বা ’৭৫’৭৬-এর থয ন্দপন্দরেিটা, এই েমেটার কো তুন্দম ন্দকছু শুকনকছা বা ওই েমে ন্দকভাকব
ওরা োককতন, বা থকন ওনারা চকল একলন না, এই েম্বকে যন্দি ন্দকছু বল।

উৎপল -

’৪৭-এর কো, ওই েমেকার কো আন্দম েন্দঠক বলকত পারকবানা। তার কারি হল
তখন, আমার িািুরও থছাট থবলা আর ন্দক, আর আমার বাবার জন্ম হকেকছ ৫৬-এ,
১৯৫৬-এ। থতা বাবা ওই েমেটা থিকখনন্দন, ন্দকন্তু আকে আকে বাবা যত বি হকেকছন,
পকরর ন্দজন্দনেগুকলা থিকখকছন। আর, ’৪৭-এর একিম-ই পরপর ন্দকন্তু ওই যরকির
ঘটনাগুকলা বা আতঙ্ক, েিাে থযটাকক আমরা বলন্দছ, থেটা ন্দকন্তু তখন ওই অবিা
ন্দছল না। ওই অবিা ন্দছল না। শুরু হল অকনক পকর। যখনকার কো আন্দম বললাম,
থয, ’৭৬-এ চকল একলা। অযাকচুযকেন্দল, ওই ’৭১-এর ওই েমেটাে যখন শুরু হল,
মুন্দি, মাকন ওকির যু েটা—মুন্দিযু ে। পূ বব পান্দকোকনর োকে মাকন, পান্দকোকনর োকে
পূ বব পান্দকোকনর থয, মাকন এক ন্দছল, থেটাকক আলািা হওোর জনয, বাাংলাকিে একটা
স্বাযীন রাষ্ট্র হওোর জনয থয ন্দজন্দনেটা, তখন ন্দকন্তু, ওই েমেটা একজযােন্দল ন্দছল ন্দকনা,
আন্দম েন্দঠক বলকত পারকবানা। কারি থেই েমকের অত ন্দকছু , েমেটা েম্পককব
থযকহতু আমার অতটা আইন্দিো ন্দছল না, থতা িািুর কাকছ বা বাবার কাকছ থেরকম,
বাবা অযাকচুযকেন্দল জাকননা ওই েমেটা, জন্মই হেন্দন তখন, আর িািু থেভাকব বকলন্দন,
বা জানকলও হেকতা, মাকন বলকত ভুকল থগকছ, আমাকিরও থকানন্দিন থেইভাকব
ন্দজকজ্ঞে করা হকে ওকঠন্দন, আর ন্দক। েন্দতয কো বলকত ন্দক, থছাটকবলাে এই কোগুকলা
শুনতাম, একটু গকল্পর মত ককর, থয একটা গল্প বলকছ, িাকাত একেকছ, তাকক
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মারকছ, ঘকর থবাঁকয থরকখকছ, থযরকম আজকাল আমরা ন্দেকনমাকত থিন্দখ, থতা থছাট
থবলাে ওগুকলাই আমার কাকছ একটা ন্দেকনমার মত মকন হত। থয শুনন্দছ আর
ন্দক। থচাকখর োমকন ভােকতা ঘটনাগুকলা। একিম ওই েমেটাকত অতটাও ন্দছল না,
থযটা ’৭০-এর পর থেকক ওটা শুরু হকেকছ। ওই ঘটনাগুকলা বা থমকর থফলা, বা থযটা
আন্দম একটু আকগই বললাম, থয আমার ফযান্দমন্দল-এ একজন থমম্বারকক থমকর থফলা
হকেন্দছল। থেটা থমকর থফলা হকেন্দছল মাকন এনকাউিার করা হকেন্দছল। কারি
তখনকার ন্দিকন উন্দন ন্দছকলন একজন গ্রাজুকেট। আর থযটা আমরা এখাকনও স্বাযীনতা
োংগ্রাকম থিকখন্দছলাম, যারা ন্দেন্দেত যু বক তাকির থমকর থফলা হকচ্ছ, তার কারি তারা
থিকের ভন্দবষযৎ এবাং তারা এই থয অনাচার অতযাচারগুকলা হকচ্ছ, তাকত বাযা ন্দিকত
যাকচ্ছ। থযটা প্রেকম এনকাউিার থযভাকব করা হে, থেভাকবই করা হকেন্দছল। একিম
মাকন থচাকখর োমকনই করা হকেন্দছল থেটা। েবাই থিকখওকছ। থতা, থে বযাপাকর ন্দক
বলকবা আর... আর ন্দকছু থেরকম ভাকব বলার থনই। খুবই িুুঃখজনক ঘটনা অবেযই
ন্দছল।
নন্দিনী -

আচ্ছা তুন্দম থযটা বলকল, তুন্দম থতামার বান্দির থলাককর থেকক যা শুকনকছা থয ১৯৪৭এর পরবতবী েমকে থেরকম ভাকব ভাকোকলন্স বা ন্দকছু থপ্রোর থেরকমভাকব অতটা...

উৎপল -

ন্দছল না। ন্দকন্তু শুরু হকলও তখন েন্দতয কো বলকত ন্দক িািুর আর ন্দকছু করার ন্দছল
না। মাকন তারা ওই েমে থভকব উঠকত পাকরন্দন ইকভন থয অনয একটা থিকে যাকবা,
বা ইন্দন্ডোকত চকল যাকবা, পন্দশ্চমবকঙ্গ চকল যাকবা আমরা, থেটা ন্দকন্তু তখন মাকন তারা
ভাবকতনও না।

নন্দিনী -

আচ্ছা মাকন থযকহতু থতামাকির ওখাকন ন্দবজকনে...

উৎপল -

হুম, েব ন্দকছু রকেকছ থযকহতু, তখন তারা ভাবকতনও না। ন্দকন্তু একটা েমে থযটা
হল আর ন্দক, থতা থযটা প্রাকির িাকে, থযটা বললামই আর ন্দক। তখন আর করা েম্ভব
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হল না। থকান মকতই োকা েম্ভব হল না ওইভাকব। থতা মাকন একটা তারা আশ্রে
ন্দনকেন্দছকলন একটা প্রন্দতকবন্দে মুেন্দলম ফযান্দমন্দলকত আর ন্দক। তাকির বান্দিকত তারা
লুন্দককে োককতা এবাং তাকির থবে-ভুষা, থপাোক-পন্দরচ্ছি, থযরকম থিকখন্দছ আমরা
ন্দহিুকির থেকক অকনকটাই আলািা, থতা তাকির ওইভাকব োন্দজকে রাখা হত, থয
আমার এই ন্দরকলন্দটভ আকছ, উন্দন আমার এই ন্দরকলন্দটভ, এই ভাকব তাকির োন্দজকে
তাকির প্রািরো করা হত। মাকন, থেটাও তাকির-ও ন্দকছু একটা িােবেতা ন্দছল,
আমাকির বান্দি, ফযান্দমন্দল-র োকে। থতা থেই জনয-ই তারা একটা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ,
ওইটুকু ককর ন্দছকলন। প্রাি বাাঁচাকনার জনয আর ন্দক।
নন্দিনী -

আচ্ছা, তুন্দম এই থয বলকছা একটা িােবেতা বা কৃতজ্ঞতা একটা ন্দছল, থতা থতামাকির
ওখাকন থয ন্দবজকনে ন্দছল, তাকত ন্দক অকনক মুেন্দলম-রাও এমপ্লকেি ন্দছল, বা এরকম
ন্দকছু ?

উৎপল -

হযাাঁ। একিম যারা শ্রন্দমক, মাকন যারা হাকত ততন্দর করকতা ন্দেল্পটাকক, তাকির
অকনকটা থপারোন-ই মুেন্দলম ন্দছল। তারা ন্দছল এবাং তাকির যোরীন্দত জীন্দবকা ন্দনববাহ
হত ওটা ন্দিকে। থতা কৃতজ্ঞতা স্বীকার অকনকটা ওখান থেককই চকল আকে।

নন্দিনী -

আর যকরা, তুন্দম থছাট থবলা থেকক এই থয গল্পগুকলা, থেগুকলা থতামার িািু-র থেককও
শুকনকছা, আর বাবার থেককও শুকনকছা। থতা িািু আর বাবার মকযয বেকের একটা
থবে ফারাক রকেকছ, থতা থেই, িুজকনর থেকক থয গল্প, থেই গকল্পর মকযয
থকানরকম ন্দিফাকরন্স বা থেরকম ন্দক ন্দকছু ন্দছল, বা ন্দক আলািা ন্দছল?

উৎপল -

না, গল্পগুকলার মকযয ন্দিফাকরন্স ন্দকছু ন্দছল না। অযাকচুযকেন্দল, িািু যখনকার গল্পগুকলা
বলকতা, বাবার তখন ৬-৭ বছর বেে আর ন্দক। থতা গল্পগুকলার ন্দকছু টা এরকম থয
বান্দিকত িাকাত পকিকছ, থেটা থকন পকরকছ, কারি িাকাতকির কাকছ আকগ থেককই
খবর োককতা, থযভাকব আমরা জান্দন, থতা িাকাত-থির কাকছ আকগই খবর ন্দছল থয
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ওইন্দিন উন্দন, ওই ভদ্রকলাক আর ন্দক, ভাকলা থপকমি থপকেকছ আর ন্দক থযটা। টাঙ্গাইল
টাউন থেকক ভাকলা থপকমি ন্দনকে একেকছন, থতা আজকক ওনার বান্দি িাকান্দত করকত
হকব আর ন্দক... থতা মযান্দক্সমাম ন্দিন ওরকম লুট-পাট হকেও থযকতা। থতা একটা
ন্দিন, পান্দটবকুলার একটা ন্দিকনর ঘটনা আন্দম বন্দল, থযন্দিন ওকির, মাকন িাকাতকির
কাকছ একটা ভুল ইনফরকমোন

ন্দছল। আিকত থেন্দিন

টাকা ন্দছল না।

বা থপকমি থেন্দিন ন্দছল না। থতা থেন্দিন যোরীন্দত িাকাত পকি বান্দিকত। িরজা
থখালা হেন্দন। িরজা, তারা, িাকাত-রা থভকঙ ন্দছল থঢাঁকী ন্দিকে। থঢাঁকী ন্দিকে িরজা
থভকঙ ঢুককন্দছল তারা। এবাং ঘকরর থভতর ঢুকক তছনছ ককর যোরীন্দত ন্দকছু পােন্দন।
আর থেই েমে িাকাত পিকল, বান্দির থছকল-থমকেকির, থছাট যারা ন্দছল, বাচ্চা,
তাকির একটা থগাপন জােগা ন্দছল, থেটা হকচ্ছ আমাকির, মাকন, বান্দি-ঘকরর যরিটা
একটু অনয রকম ন্দছল আর ন্দক। মাকন থিা-চালা ঘর ন্দছল, আর ন্দক। থযটা থক আমরা
বলন্দছ, মাকন এখন থযটা থটকরে মত আমরা থিখন্দছ, তখন থেটা কাঠ ন্দিকে ওইভাকব
বানাকনা হত। থতা থেটা অকনকটা হাইকটর মত হত, এবাং একটা োরকটন হাইট ,
মাকন এখনকার মাকন আমরা কাংন্দিকটর বান্দির থযমন ন্দলকিল থলকভল

থিন্দখ, থতা

থেরকম একটা থলকভকলর উপকর, একটা আলািা কাকঠর পাটাতন োককতা এবাং
থেই জােগাটা থগাপন করা োককতা বান্দির। থেই জােগাকত বান্দির বাচ্চাকির, বা
থছাট বা বউ-থির, ওইখানটাে আকগ েন্দরকে রাখা হত। নাহকল ওরা যন্দি ন্দকছু না
পাে, ওরা থমকর থফলকব, অবন্দভোেন্দল।থতা থেরকম ভাকব, মাকন িাকাকতর োকে
মারন্দপট ককরও বাাঁচকত হত আর ন্দক।
নন্দিনী -

থতামার বান্দি, মাকন থযখাকন ন্দছল থতামাকির বান্দিটা আর ন্দক, থেটা থবে ইকিন্দরের বা
ওরকম থকান জােগাে ন্দছল?

উৎপল -

হযাাঁ। একিম গ্রাম। মাকন একিম অজ পািাগাাঁ থযটাকক বকল, থেটাই ন্দছল। একিম
গ্রাম। মাকন থেইখাকন তখন থরলওকে থতা ন্দছল না। তখন মাকন বাাংলাকিকে, মাকন ওই
ন্দিকটাে অতটা ন্দকছু হেন্দন। মাকন থেি ককর ন্দন। িান্সকপাকটবেন ন্দছল না।
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মাকন িান্সকপাকটবেন একমাত্র থযটা ন্দছল, থেটা হকচ্ছ থনৌককা। মাকন নিী, নালা, খাল,
ন্দবল, এেকব থনৌককা ন্দিকেই যাতাোত করা হত। এবাং মাকন আমরা একটা জলােে
থপকরাকত হকল, আমরা এখন থিন্দখ একটা কালভাটব, িে ককর চকল থগলাম, বা একটা
ন্দিজ, িে ককর চকল থগলাম। ওখাকন ন্দকন্তু বাাঁে-এর োাঁককা ইউজ করা হত। এবাং
থেটা গ্রাকমর থলাককরা ন্দমকলই বানাকতা। বাাঁে-এর োাঁককা ন্দিকে এপার-ওপার করকতা
আর ন্দক, থকান একটা জলােে বা পুকুর আর ন্দক।
নন্দিনী -

আচ্ছা, তুন্দম থয গল্পগুকলা বলকল, থেগুকলা মূ লত িািু, বাবা, মাকন বাবার ন্দিককর
গল্প। থতামার মাকের ন্দিক থেকক ন্দকছু শুকনকছা?

উৎপল -

অযাকচুযকেন্দল, মাকের ন্দিকক থেরকম খুব একটা থবন্দে গল্প থনই, তার কারি, আমার
মা এখাকন, মাকন এ থিকে একেকছন, তখন তার বেে ৬ বছর। মাকন,
মাকের জাে জন্মটাই, মাকন, ওখাকন। থছাটকবলা খুব অল্প থককটকছ। এবাং যা থককটকছ,
থযটুকুনই, মা ন্দবস্মৃত হকে থগকছ আর ন্দক, থেগুকলা থেরকম ভাকব মকন থনই। থযকহতু
পুকরাটা থছাটকবলাটাই, এ থিকে থককটকছ। আর মাকেরা অকনক আকগ চকল একেকছ।
মাকন ইকভন মুন্দিযু ে শুরু হওোর আকগই চকল একেন্দছল, আর ন্দক। আর বাবা-মাকের
ন্দবকেটা এই থিকেই হে। থতা থেটা ’৭৮-এ হে।

নন্দিনী -

আচ্ছা, থতা মাকের ন্দিককর থলাককরা থকন এন্দিকক চকল একেন্দছল, এই ন্দবষকে থকান
গল্প শুকনছ ন্দক?

উৎপল - মাকের ন্দিককর থলাককরা অকনকটা আকগই ন্দজন্দনেগুকলা গুন্দছকে থফকলন্দছকলন থয হযাাঁ এবার
আমরা চকল যান্দচ্ছ। মাকন অকনক আকগই ন্দরকেলাইজ ককরন্দছকলন আর ন্দক থয আমাকির
চকল থযকত হকব। আেকল বযাপারটা এরকম থয এক-একটা পান্দটবকুলার অঞ্চকল, একএকটা পান্দটবকুলার থলাকান্দলন্দটর মকযয এক-একরকম ভাকব, এক-একরকম েমে, নট
িযাট থয একটা েমে, মাকন একই েমে যকর আর ন্দক েিােগুকলা চলকতা, এরকম
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নে। এক একটা অঞ্চকল এক একরকম েমে বা ভাকব ওটা হত। তারা যখন ওই
অঞ্চকল থযখাকন তাকির বান্দি ন্দছল, টাঙ্গাইল ন্দিেন্দিকে ই ন্দছল, বাট, অনয গ্রাকম ন্দছল।
থতা তখন মাকন, তারা অকনক আকগই ওই ন্দজন্দনেগুকলা থফে ককরকছন আর ন্দক। থতা
থেই জনয তারা অকনক আকগই ন্দিোইি ককর থফকলন্দছল থয এই বার আমাকির চকল
থযকত হকব আর ন্দক। থতা একটা বযাপার থযটা, থয যারা, মুন্দিযু কের আকগ
যারা ন্দিোইি ককর থফকলকছ, থয আমরা এ থিকে চকল আেকবা, তারা ন্দকন্তু তাকির
জন্দম-জমা, ঘর-বান্দি, েম্পন্দি, তারা ন্দকন্তু ন্দবন্দি করকত থপকরন্দছল। এবাং তারা ভাকলা
পন্দরমাি অেবও এই থিকে ন্দনকে আেকত থপকরন্দছল। ন্দকন্তু যারা মুন্দিযু ের েমে বা
পকর একেকছ, তারা ন্দকন্তু থেরকম ভাকব তাকির জন্দম-জমা, েম্পন্দি, ন্দকছু ই ন্দবন্দি
ককর আেকত পাকরন্দন। েব থছকি আেকত হকেন্দছল।
নন্দিনী -

আচ্ছা তুন্দম একটু আকগ আমাে বলকল থয যখন ওই, একটা খুব টারমকেল চলন্দছল,
’৭৫-’৭৬, ওই েমে, তখন হকচ্ছ ওনারা, একজন মুেন্দলকমর বান্দিকত মুেন্দলম থেকজ
আশ্রে ন্দনকেন্দছকলন। আবার অযাট িয থেম টাইম, তুন্দম আরও ন্দকছু েি আকগ বলকল
থয, থতামাকির একটা মন্দির ন্দছল, থযটা ন্দকনা থচাকখর োমকন থভকঙ থফলা হে। থতা
মুেন্দলমকির একটা মাকন িুেযাল থরাল ওরা থপ্ল করকছ, থতা এই বযাপাকর তুন্দম ন্দক
শুকনকছা? িািু বা বাবার কাছ থেকক?

উৎপল -

না িুেযাল থরাল থপ্ল করা মাকন, থযটা আমরা জান্দন, থয একজন, মাকন, যার বান্দিকত
আশ্রে ন্দনকলা, থে থলাকটা ন্দকন্তু বযন্দিগত স্বােব থেরকম ভাকব না থিকখ, ও ন্দকন্তু ওর
কৃতজ্ঞতা থবাযটাকক থিখকলা। ন্দকন্তু আমরা থয জান্দন বাাংলাকিেটা এখন একটা মুেন্দলম
অযুযন্দষত একটা থিে। থেটাই ওকির ওই ভাকবই বযাপারটা থঢাকাকনা হকেন্দছল মাোর
মকযয, থয ন্দহিুগুকলাকক তািাও আকগ থিে থেকক। থেখান থেকক একটা মুেন্দলম
ভাকলা হকতই পাকর। বা তার ন্দচন্তাযারা, যযানযারিা আলািা হকতই পাকর। তাই বকল,
মাকন থবন্দেকযান্দল আমরা থযটা জান্দন থয ওই কারকিই ন্দকন্তু তাকির চকল আো। তারা
ন্দকন্তু মাকন, েু কখ আকে ন্দন। তাকির তািাকনা হকেকছ রীন্দতমত। থতা থেটা ওই ভাকবই
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তািাকনা হকেকছ, থয মুেন্দলম অযুযন্দষত রাষ্ট্র করার জনয। মুেন্দলম রাষ্ট্র করার জনয।
ন্দহিুগুকলাকক তািাও আকগ থিে থেকক। এটাই ন্দকন্তু তাকির মাোর মকযয ঢুন্দককে
থিওো হকেন্দছল। থযই জনযই েিােটা শুরু হে, ওইভাকবই। থযকহতু পান্দকোন একটা
মুেন্দলম কান্দি আমরা জান্দন। থতা থেইভাকবই ওই থবন্দেকেই করা হকেন্দছল, এবাং,
থেখাকন তখন থেখ মুন্দজবুর রহমান, বঙ্গবেু, আমরা জান্দন, থতা ন্দতন্দন ন্দকন্তু তখন
েমতাে চকল একেকছন। থতা তার েমে, মাকন, তাকির রাজনীন্দতটাও আমরা থিকখন্দছ
অকনকটাই পন্দরবারতান্দিক। থতা থেইখান থেকক ন্দকন্তু তাকির ওই যযানযারিা বা
তাকির থয ন্দক বলকবা, একটা ন্দফলেন্দফ, থেটা ন্দকন্তু তারা থচঞ্জ করকব না কখনও।
এবাং মকনর মকযয থযটা আমরা, একবার আমরা ততন্দর ককর ন্দনই যযানযারিা, থেটা
ন্দকন্তু আমরা চাইকলও খুব একটা পন্দরবতবন করকত চাই না। থয েন্দতয কো বলকত
েিাে কারা ককর? যারা মাোটা কম খাটাে। যাকির বুন্দেটা কম খরচ ককর, আমরা
চলন্দত বাাংলাে থযটা বন্দল, যাকির মাোে বুন্দে থনই, তাকিরই থতা থিনওোে আমরা
খুব েহকজ করকত পান্দর। থতা থেইভাকব ওকির-থক করা হকেন্দছল। থিনওোেটা
ওকির ওইভাকবই করা হকেন্দছল। এবাং ওইভাকবই একটা, ন্দক বলকবা, একটা পন্দরন্দিন্দত
ততন্দর করা হকেন্দছল, যাকত ওই ভাকবই ওরা েিােটাকক চান্দলকে ন্দনকে যাে, আর ন্দক।
থতা থযকহতু, আকরকটা কো, থযখাকন ন্দহিুকির োংখযা ন্দকন্তু ওই থিকে থেরকম ভাকব
তখনও ন্দছল না। খুব থবন্দে ন্দকন্তু ন্দছল না। মুেন্দলমরাই োংখযাে অকনক থবন্দে
ন্দছল। থো, োংখযাগন্দরষ্ঠ, োংখযালঘুকির ওপর একটা আিমি েবেমে হওোটা খুব
স্বাভান্দবক এবাং মাকন ন্দক বলকবা েফলও হওোর েম্ভবনা অকনক থবন্দে োকক আর
ন্দক। থযকহতু োংখযাে কম।
নন্দিনী -

তুন্দম এটা থযটা বলকল থয মুেন্দলমকির কারকিই মূ লত ওনাকির এখাকন আো, তারপকর
ওই থয ওনাকির থয একটা ওই ন্দরেনটার জনয আো, থেটার প্রন্দতফলন ন্দক তুন্দম
এখাকন আোর পকর ওনাকির মকযয থিকখছ ন্দকছু ভাকব?

উৎপল -

না থেরকম ভাকব...
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নন্দিনী -

মুেন্দলম ন্দবকদ্বষটা?

উৎপল -

মুেন্দলম ন্দবকদ্বষটা থিখা থগকছ, থেটা তাকির কোবাতবাে বা তাকির গল্প বলার েমে,
বা ন্দবন্দভন্ন ঘটনাে, বা ন্দবন্দভন্ন প্রেকঙ্গ থেগুকলা উকঠ একেকছ, ন্দকন্তু আকরা একটা
বযাপাকর চাপা পকি থগকছ থেটা হল আন্দম, আমরা থযখাকন োন্দক ফুন্দলোকত, থেই
অঞ্চলটা বা তার আকেপাকে মুেন্দলম থনই বলকলই চকল। িুই-এক ঘর হেত পাওো
যাকব, বাট ওই থলাকান্দলন্দটর মকযয নে, থেটা অকনক িূ কর, তাকির আাঁচটা মাকন
এখানকার জনজীবকন বা একির, আমার বাবা বা আমার পন্দরবাকরর থলাকজকনর ওপর
থেই ছাোটা কখকনা পকিন্দন। থেই জনয ওই থয মাকন আকগ থভাগ ককর একেকছ থয
যিিাটা, থেই যিিাটা আবার থফরত আকেন্দন, থেই জনয বাকর বাকর তারা ন্দকন্তু
কখকনাই ওই ন্দজন্দনেটা বকলন্দন, বকলন্দন ইন িয থেন্স তারা ভুকল োককত থপকরকছন,
এই ন্দজন্দনেটা তারা থিখাকত চান। থয ওই থয যিিাটা থযটা মূ লত মাকন মুেন্দলমকির
থেকক ন্দবতান্দিত হওো, থেই যিিাটা তারা ভুলকত থপকরকছন। এরকম একটা জােগাে
িাাঁিাকচ্ছ বযাপারটা।

নন্দিনী -

আচ্ছা তুন্দম থয বলছ থয থতামাকির যর চান্দরপাকে মুেন্দলম প্রাে থনই বলকলই চকল
আর ন্দক, থতা থতামাকির আকেপাকে থলাকজন যারা তারাও ন্দক থবন্দেরভাগই েব
বাাংলাকিে থেকক আো?

উৎপল -

থবন্দেরভাগ

নে, অলকমাে পুকরাটাই... অলকমাে

পুকরাটাই...

মাকন

আমাকির

ফুন্দলোকত... থমার িযান ৯০% থলাক হকচ্ছ ওকিকের থলাক এবাং নন্দিো থজলার থমার
িযান ৫০% থলাক বাাংলাকিকের থলাক।
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নন্দিনী -

আচ্ছা থতা যখন যর ওনারা, তুন্দম থযরকম আকগ একবার বলকল থয এখাকন থবাযহে
থচনা থকউ ন্দছল আর ন্দক, মাকন আত্মীে স্বজন নে, বাট ন্দকছু থচনা থবাযহে এন্দিকক
ন্দছল আর ন্দক...

উৎপল -

থচনা ন্দছল বলকত আমার থজঠুর এক বেু এখাকন একেন্দছকলন, েবার প্রেকম আর
থযকহতু থজঠুর বেু, থতা ওইভাকবই মাকন এখাকন চকল আো থয একটা অন্তত মাকন
খিকুকটা পাওো থগকছ, থযটা অজানা একটা জােগাে যাকচ্ছ... একটা খি কুকটা পাওো
থগকছ, থয অনে োগকর পিা, যখন পকিকছ... একটা খি কুকটা পাওো থগকছ, ওখাকন
ন্দগকেই থকানরককম আশ্রে ন্দনকত হকব আর ন্দক। থতা থেইভাকবই তারা একেন্দছকলন,
থেই ভরোে তারা একেন্দছকলন।

নন্দিনী -

আর এখাকন একে থতামার বাবা থজঠু থয ওনারা কাজ ককরকছন, মাকন ন্দক কাজ
করকতন প্রেকম?

উৎপল -

এখাকন একে থলাককর বান্দিকত তাাঁত বুনত। যারা টাঙ্গাইল োন্দি ততন্দর করত, থলাককর
বান্দিকত তাাঁত বুনত।

নন্দিনী -

আচ্ছা থতা তার মাকন যর, এইন্দিকক ফুন্দলোর এই অঞ্চলটা, থমাটামুন্দট আমরা যা জান্দন
ওই োন্দির ন্দবজকনেটা একটা রকেকছ, থতা থেই কারকি ওনাকির এন্দিকক একে ন্দকছু টা
তাহকল েু ন্দবযা হকেন্দছল, ওনাকির ন্দিলটাকক কাকজ লাগাকত থপকরকছন।

উৎপল -

আর আকরকটা েু ন্দবযা হওোর আকরকটা কারি হকচ্ছ থযকহতু মাকন ন্দনকজকির... মাকন
ওই যরকনর থলাক বা ন্দনকজকির থচনাকোনা থলাক, মাকন ন্দনকজকির কালচাকরর থলাক
থযকহতু একটা জােগাে একে এখাকন থপৌঁকছকছ, থতা ওইখাকন ন্দকন্তু তাকির ন্দনকে
ওইখাকন আবার একটা কমুযন্দনন্দট ততন্দর হকে থগল, ওইখানকার মত। থেই জনয তাকির
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মাকন ন্দচন্তাযারা েব ন্দকছু মযাচ ককর থগল থযকহতু, তাকির কাজকমব এবাং অনযানয মাকন
জীবনযাপন করকত অকনকটা েু ন্দবযা হকে থগল... অকনকটা েু ন্দবযা হকে থগল।
নন্দিনী -

মাকন তুন্দম বলকত চাইছ থয বাাংলাকিকে থযরকম ন্দছল, থেটাককই ওনারা এখাকন একটা
ওরকমই থেম একটা কমুযন্দনন্দট ন্দিকেট করকলন।

উৎপল -

ন্দিকেট ককর থফলকলন। এবাং থেটা আকে আকে তারা ন্দরকভার ককরকছন, পুকরাটা
থেইভাকব েম্ভব হেন্দন তখন, আকে আকে ন্দরকভার ককর ন্দনকেকছন থেই জােগাটা।

নন্দিনী -

আচ্ছা আর যর থছাটকবলাে তুন্দম যখন এই গুল্পগুকলা শুনকত আর ন্দক, তখন থতামার
কীরকম লাগত শুনকত?

উৎপল -

থছাটকবলাে যখন শুনতাম, একিম থছাটকবলাে, তখন নযাচাকরন্দল ওইগুকলা একটা িািু
গল্প বলকছ, থযমন আমরা ঠাকুরমার েুন্দল গল্প শুনতাম, ওইরকম িািু গল্প বলকছ, খুব
মজা লাগকছ, এরকম থয তাকির থমকর থফকলকছ আর ন্দক। থযমন তখন আমরা মাকন
গল্প শুনতাম এবাং থযগুকলা ন্দেকনমা থিখতাম তার োকে একটা কমকপোর করতাম,
হযাাঁ এই যরকির ন্দজন্দনেও হকচ্ছ, ন্দকন্তু পান্দটবেন ন্দজন্দনে, ওই বেকে পান্দটবেন ন্দক ন্দজন্দনে
থেটা থবাোর বেে ন্দছলনা, এবাং থয লাইফ তারা কান্দটকে একেকছন থেই বেকে আমার
ওটা থবাোর েমতাও ন্দছলনা।
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