জয়লিলতা আ

জন িনভীক ব ি ৰ কথােৰ

যাৱাবছৰৰ শষৰ মাহত িতিনজন অিত িনভীক ব ি ৰ মৃতু ৰ বাতিৰেয়
ণমু সকলক শাকাকুল কিৰেছ।
কইবাবছেৰা ধিৰ শয াশায়ী হ থকা িফেদল কা ৰ মৃতু ৰ বাতিৰ অৱেশ অ ত ািশত
নািছল। অ ত ািশত নহেলও কােনা কােনা িবেশষ লাকৰ মৃতু ত মমাহত হাৱা যায়। যুৱাব াত
কা আমাৰ বােব এক মহানায়ক আিছল। গিৰলা যু কিৰ পূ ৰ ৰতাি ক শাসকক
মতাচু ত কিৰ িকউবাক এক নতুন প িদবৈল সমথ হাৱা কা ই পৃিথবীৰ ইিতহাসেত এক
অিভেলখৰ সৃি কিৰিছেল। বল তাপী আেমিৰকা যু ৰা ক স ূণ মুকিলভােব অমান কৰাৰ
সাহেসা অতুলনীয়। তওঁৰ মৃতু ৰ িপছত এটা কৗতুক পিঢ়বৈল পাইিছেলা। তওঁ হেনা অংিগকাৰ
কিৰিছেল য আেমিৰকাক ংস নকৰাৈক তওঁ মৃতু বৰণ নকেৰ। ডনা া ৰ িবজয়ৰ খবৰ
িন তওঁ হেনা “ অিত উ ম! মই এিতয়া িনি
মেনেৰ ইহেলাক ত াগ কিৰব পােৰা” বুিল ক
শষ িন াস ত াগ কেৰ।
যাৱা বছৰেৰ ৭ িডেচ ৰ তািৰেখ এজন অসাধাৰণ িতভাশালী আ অসাধাৰণভােব
িনভীক ব ি চ’ ৰাম ামীৰ মৃতু হয়। তওঁৰ কৃত নাম আিছল ীিনবাস আয়াৰ। তওঁ িযেহতু
চ’ ৰাম ামীৰ নােমেৰ িলিখিছল সকেলােৱ তওঁক সই নােমেৰই জািনিছল। তওঁ ব মুিখ
িতভাস
ব ি আিছল যিদও সম ভাৰতবষই তওঁক ‘ তুগলক’ নামৰ আেলাচনীখনৰ
স াদক িহচােবেহ বিচৈক জািনিছল। মই িনেজ তওঁৰ নাম আ তওঁৰ আেলাচনীখনৰ নাম
থম িনবৈল পাইিছেলা জ ৰীকািলন অৱ াৰ সময়ত। সই সময়ত তওঁ যেথ িনভীকতাৰ
পিৰচয় িদিছল। ‘ তুগলক’ খন তওঁ িনেজ িত াপনা কিৰ শষৈলেক স াদনা কিৰিছল। পশাত
তওঁ উিকল আিছল যিদও তওঁ জনাজাত আিছল অিভেনতা, বালছিব িনেদশক, নাট কাৰ,
স াদক আ ৰাজৈনিতক সমােলাচক িহচােব। তওঁৰ িনভীক, ুৰধাৰ, িনৰেপ আ
গঠনমূলক সমােলাচনা বছ জনি য় আিছল। কােনা ৰাজৈনিতক নতােক তওঁ ৰহাই িনিদিছল।
ক.আৰ. নাৰায়ণেন তওঁৰ ৰা পিত কায কাল চাৱাত চ’ ৰাম ামীক ৰাজ সভাৰ এম.
িপ িহচােব মেনানয়ন কিৰিছল। ভাৰত চৰকােৰ তওঁক এই বছৰ মৰেণা ৰভােব প ভূষণ
পদেকেৰ সুেশািভত কিৰেছ।
জয়লিলতা থমবাৰ মুখ ম ী হ থকাৰ সময়েচাৱাত তওঁ কৰা ভুলেবাৰ আ নীিত
আিদৰ বােব ৰাম ামীেয় অিত কেঠাৰ সমােলাচনা কিৰিছল। িপছৰ কইবাৰ জয়লিলতােয় যেথ
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পিৰপ তা আ পাৰদিশতাৰ পিৰচয় িদয়াৰ বােব গঠনমূলক সমােলাচনা আগবঢ়াইিছল। ব ত
সময়ত জয়লিলতােয় তওঁৰ পৰামশ হণ কিৰিছেল। ৰাম ামীৰ মৃতু ৰ লেগ লেগ এটা কৗতুক
িনবৈল পাইিছেলা। আৈঢ় মাহৰ েচ াৰ িপছত জয়লিলতাক ল যাবৈল স ম হ’ ল যিদও যম
হেনা বৰ িবেমাৰত পিৰিছল কাৰণ জয়লিলতাই তওঁৰ সকেলা িনেদশ অমান কিৰিছল।
িববুি ত পিৰ যেম হেনা িচ
ৰ পৰামশ িবচািৰেল। িচ ই হেনা যমক ক’ ল য ম ত
এেন এজন লাক আেছ যাৰ কথা জয়লিলতাই েন। িচ ৰ পৰামশমেত যেম লেগ লেগ চ’
ৰাম ামীক ইহেলাকৰ পৰা ল গ’ ল।
এিতয়া আেহা তািমলনাড়ুৰ য়াত মুখ ম ী তথা এ.আই.িড.এম. ক পািটৰ ন ী
‘ তালাইিব’ জয়লিলতাৰ কথাৈল। তওঁক তািমলনাড়ুৰ জনসাধাৰেণ ‘ তালাইিব’ বুিল স ান
সহকােৰ সে াধন কেৰ। শ েটাৰ ইংৰাজী অথ হেছ revolutionary leader। সা িতক কালত
মা ই ব ি কেহ সই সে াধন কৰা হয় – ি তীয়জন ব ি
হেছ তািমল িচ তাৰকা
ৰজনীকা । ৰজনীকা ৰ কথা ক’ বৈল হ’ ল নামৰ আগত ‘ তালাইবা’ বুিল কয়। আচলেত শষৰ
‘ ব’ িনেটা ইংৰাজীৰ v
িনৰ দেৰ িযেটা িন অসমীয়াত নাই বােব ‘ ব’ বুিল িলিখেছা।
ব েত এই িনেটাক ‘ ভ’ ৰ দেৰ উ াৰণ কেৰ িক সইেটা ভুল।
তওঁ কণাটকৰ মলেকােট নামৰ ঠাইত জ হণ কিৰ শশবত মাইচুৰত ডাঙৰ দীঘল হ
অৱেশষত চ াইৰ ায়ী বািস া হয়। তওঁৰ ককাক ( দউতাকৰ দউতাক) মাইচুৰৰ মহাৰাজা
জয়চামৰােজ ৰ ব ি গত িচিকৎসক হাৱাৰ বােব ৰাজ সাদৰ এজন িবষয়া আিছল। তওঁৰ
িপতৃ জয়ৰাম এজন উিকল আিছল। িপতৃৰ অকাল িবেয়াগ হাৱাত মাতৃ বদৱি ( বালছিবৰ নাম
স া) য় ল’ ৰােছাৱালী টাক ল বংগালু ত থকা িপতৃগৃহৈল িছ যায়। ৰাজ সাদৰ িবষয়া
িহচােব ককাক যেথ অৱ াপ মানুহ আিছল যিদও দউতােক সই সকেলােবাৰ ংস কেৰ বুিল
জয়লিলতােয় িনেজই এটা সা াৎকাৰত কিছল। আিথক েযাগৰ বােব মােক বালছিবত
অিভনয় কিৰবৈল লয়। তািমল বালছিবত অিভনয় কিৰবৰ বােবই মাক মা াজৈল িছ যায়।
জয়লিলতা অিত তী বুি ৰ আ মধাবী ছা ী আিছল যিদও িশ া সমা কিৰব নাৱািৰেল –
আিথক কাৰণেত মাকৰ হঁচাত বালছিবত অিভনয় কিৰবৈল বাধ হিছল।
জয়লিলতাই িনেজই কইবাবােৰা উে খ কিৰিছেল য তওঁ বালছিব জগতখন বৰ বয়া
পাইিছল আ সইদেৰই বয়া পাইিছল ৰাজনীিতৰ জগতখেনা। িক িবিধেৰা এেন িবপাক য
েয়াখন জগতেক তওঁ আেকাৱািল ল’ বলগীয়া হিছল। অিত শংসনীয় আ উে খনীয় কথা
এেয় য েয়াখন জগতেত তওঁ কৱল সাফল ৰ উ িশখৰত আেৰাহণ কৰাই নহয় – েয়াখন
জগতেত ায়ী িচন ৰািখ থ যাবৈল স ম হেছ।
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বালছিবজগতৈল তওঁৰ অবদানৰ িবষেয় মই িলিখব নাৱািৰম ধানৈক এই কাৰেণই
য মই তওঁৰ এখেনা িচেনমা দখা নাই। মুখ ম ী িহচােবেহ মই তওঁৰ কথা বিছৈক জােনা।
থমবাৰ মুখ ম ী হ থকা কালেছাৱাত তওঁৰ িব ে নানান অিনয়ম, নীিত, মতাৰ
অপ েয়াগ আিদৰ অিভেযাগ থািকেলও িপছৰ কইবাৰত তওঁ পিৰপ তা, িবচ ণতা আ
পাৰদিশতাৰ মাণ িদিছল।
তওঁ অবল ন কৰা কইবাটাও আচিন তািমলনাড়ুত অিত সফলভােব কায কৰী হেছ।
তওঁ থমবাৰ মতা লাভ কিৰেয়ই অনাথ িশ িবেশষৈক কন ািশ ৰ বােব এটা আচিন হাতত
লিছল িযেটাক Cradle Baby Scheme বুিল জনা যায়। দিৰ আ িবেশষৈক অিবৱািহতা
মাতৃেয় সদ জাত িশ ক িবেশষৈক কন া িশ ক পিৰত াগ কিৰ মৃতু মুখৈল ঠিল িদয়া কায ৰাধ
কিৰবৈল এই আচিন লাৱা হিছল। তেন িশ ক এিৰ থ যাবৰ বােব চৰকাৰী িচিকৎসালয়ত
িবেশষ ব ৱ া লাৱা হিছল। এই আচিনৰ সাফল ই আন ৰাজ েকা িবেশষৈক কণাটকেকা
অনু ািণত কিৰেছ। যাৱাবছৰৰ আৰ িণেত কণাটক চৰকােৰ ‘ তে লু ভাগ ’ আচিন আৰ কেৰ।
‘ তে লু’ শ ৰ অথ হেছ কচুৱা শাৱা স িবচনা।
অিতৈক সফল হাৱা তওঁৰ আ এখন আচিন হেছ ‘ আ া কি ন’ য’ ত মানুেহ মা ৫
টকােত পট পুৰাই এসাজ খাবৈল পায়। মই চ াইৰ এখন িত ানেতা পঢ়াবৈল যাও। মাক
তাৰ ছা -ছা ীসকেল দািঠ কেছ য ‘ আ া কি ন’ ৰ খাদ সাধাৰণ হ’ লও হীন নহয় আ
যেথ পিৰ াৰ পিৰ । ২০১৪ চনত যাওেত এজনী ছা ীেয় মাণ চাবৰ বােব তেন এখন
কি নৈল যাবৈল বৰৈক লগ ধিৰিছেল। কণাটকৰ মুখ ম ীেয়ও তেন ধৰণৰ কি ন আৰ
কৰাৰ কথা িচ া কিৰেছ।
দিৰ লাকৰ বােব জয়লিলতােয় ব েতা ভাল কাম কিৰিছেল িযেবাৰৰ ত সুফল
দখা যায়। নাৰীৰ কল ােন সদােয়ই অ ািধকাৰ লাভ কিৰিছল। সেয় তওঁ ছাৱালীৰ বােব
িবনামূলীয়া িশ া আৰ কেৰ। অিশি তা আ অধিশি তা নাৰীৰ াৱলি তাৰ বােব লাৱা
আচিনেবাৰ িবেশষভােব ফল সু। সবসাধাৰণ মানুহৰ িবেশষৈক সবসাধাৰণ নাৰীৰ দয়ত
জয়লিলতাই িয ান লাভ কিৰবৈল স ম হিছল ভাৰতবষৰ আন কােনা ন ীৰ
েত তেন
হাৱা দখা নাযায়। সেয়েহ তওঁৰ মৃতু ত অগনন লােক িহয়াধাকুিৰ ক াত অ াভািৱকতা নাই।
জয়লিলতােয় আনু ািনকভােব উ িশ া লাভ কৰা নািছল যিদও তওঁ এগৰাকী িব ান
মিহলা আিছল কাৰণ তওঁ যেথ পঢ়া না কিৰিছল। তওঁৰ সাধাৰণ ােনা আিছল অপিৰসীম।
তওঁ য যেথ পঢ়া না কিৰিছেল সই কথা তওঁক ভালদেৰ জনা ব ত মানুেহ উে খ কিৰেছ।
তওঁৰ মৃতু ত শাক কাশ কিৰ িহি বালছিবৰ তাৰকা ধেম ( তওঁৰ লগত জয়লিলতােয়
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ত’ নাম িচেনমাখনত অিভনয় কিৰিছল) য় টা কথা কিছল। জয়লিলতাই হেনা চুিটঙৰ
সময়ত িনজৰ ভাত িনেজ ৰাি খাইিছল আ আনেকা তাৰ ভাগ িদিছল। ি তীয়েত চুিটং চিল
নথকা সময়ত তওঁ হেনা সদায় িকতাপ পিঢ়িছল।
জয়লিলতােয় কইবাটাও ভাষা সলসিলয়াৈক ক’ ব পািৰিছল। তাৰ িভতৰত তািমল,
ইংৰাজী, কা াড়া, িহ ী অন তম। ভাষািব ানী িহচােব মই দৃহতােৰ সেত কব পােৰা য তওঁৰ
ইংৰাজীৰ মানদ বছ উ ত আিছল।
তওঁ ওপৰত উে খ কৰা ‘ তুগলক’ নামৰ তািমল আেলাচনীখনত িনয়িময়াৈক এটা
িলিখিছল।
মুখ ম ী হ থকা কালেছাৱাত িনজৰ ৰাজ খনৰ াথ জিড়ত থকা কােনা কথােত আেপাচ
তওঁ নকিৰিছল। ক ত িয ৰাজৈনিতক দেলই শাসনত নাথাকক লােগ কােনও তওঁক
কিতয়াও হচা িদব পৰা নািছল। কােবৰী নদীৰ পানীৰ ভাগ বতৰা ল আিজ ব ত িদনৰ পৰাই
কণাটক আ তািমলনাড়ৰু মাজত িববাদ চিল আিহেছ। যিতয়াই িববাদ হয় জয়লিলতা সদায়
িজেক কাৰণ সকেলা তথ আ পিৰসংখ া তওঁৰ নখদপনত থােক। কণাটকত থকা জয়লিলতাৰ
সমােলাচকসকেলও ীকাৰ কেৰ য কণাটকৰ মুখ ম ীতৈক তওঁ কণাটকৰ কথা বিছ ভালৈক
জােন।
জয়লিলতা জাতত া ণ আেয়ংগাৰ হাৱা ে ও এটা ািবড় পািটৰ সকেলােৰ
হণেযাগ া ন ী হ’ ব পৰােটা িন য় পৰম কৃিত ৰ িবষয়। আেয়ংগাৰ পৰ ৰা মেত শৱদাহ
কৰা হয়। িক জয়লিলতাক ািবড় থা মেত এম. িজ. ৰামচ ণৰ কবৰৰ কাষেত কবৰ িদয়া
হেছ। সইেটা তওঁৰ পািটৰ িস া ন তওঁ জীৱন কালত ক গিছল জনা নাযায়। িক সই
কথাত অস
হ তওঁৰ মাইচুৰত থকা আ ীয়সকেল তওঁৰ চেহৰাৰ লগত িমলাই এটা পুতলা
সািজ আেয়ংগাৰ থা মেত দাহ কেৰ। ি তীয়েত কােবৰী সংগমত িপ দান, আদ া আিদৰ
কায স
কেৰ।
ইিতহােস জয়লিলতাক কেনদেৰ িবচাৰ কেৰ নাজােনা িক এই কথা অন ীকায য
জয়লিলতা এগৰাকী অসাধাৰণ নাৰী আিছল। তওঁৰ মতৰ লগত মাৰ মত িনিমিলেলও কােৰা
ওচৰত কােনা পিৰি িতেত নতিশৰ নােহাৱা এইগৰাকী সাহসী আ দৃহমনা নাৰীৰ িত মাৰ
ণমু তা ীকাৰ নকিৰেল কপটাচৰণ কৰা হ’ ব।
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