মাল িডৰ

াআ

তেখতৰ যা ঘৰ

ব েতা বাক-িবত া, আেলাচনা-সমােলাচনা, চ া- েচ াৰ অ ত আৰ ক নাৰায়ণৰ
বাসগৃেহ চৰকাৰী পৃ েপাষকতাত সং হালয়ৰ প পােল। তেখেত ব ৱহাৰ কৰা িবিভ সাম ী,
তেখেত লাভ কৰা িবিভ মেডল, পুৰ াৰ আিদেৰ সুেশািভত এই সং হালয় ৰাইজৰ বােব
মুকিল কেৰ কণাটকৰ মুখ ম ী ী িচ ৰামায়ােয় যাৱা জুলাই মাহৰ ২৩ তািৰেখ।
ৰাইেজ হঁচা িদেল য চৰকােৰ িযেকােনা কাম কিৰব পােৰ তাৰ জল মাণ হেছ
মাইচুৰৰ যাদৱিগিৰৰ িবেবকান পথত অৱি ত এই পিৰত বাসগৃহৰ নতুন পা ৰ। এই
পা ৰৰ কািহনীেটা তলত চমুৈক িলিখবৈল য়াস কৰা হেছ।
তেখতসকলৰ মূল ঘৰ এই চহৰৰ িঠক সাঁমাজৰ ল ীপুৰম নামৰ ঠাইত। িক ১৯৫২
চনত তেখেত এই ঘৰেটা সজাই তাত থািকবৈল লয়। ১৯৯১ চনৈলেক তেখত তােত আিছল
আ তেখতৰ অিধকাংশ িকতাপ সই ঘৰেতই িলিখিছল। িক ভ া ৰ বােব তেখতৰ জীয়ৰী
তথা একমা স ান হমাৱতীেয় তেখতক চ াইৈল ল যায়। তােত ২০০১ চনত তেখতৰ মৃতু
হয়। তেখত চ াইৈল িছ যাৱাৰ িপছত তেখতৰ আ ীয়সকলৰ কােনা কােনা িকছুিদনৰ
বােব তাত আিছল যিদও কাল মত চাকৰী আিদৰ বােব িবিভ ঠাইৈল িছ যাৱাত তাত
থািকবৈল কােনা নােহাৱা হ’ ল। তিতয়া ঘৰেটা ভাৰাৈল িদয়া হিছল। িক তদাৰক কিৰবৈল
কােনা নাথািকেল ভাৰাঘৰৰ িয অৱ া হয় সই ঘৰেটােৰা সেয় হ’ ল। ভাৰাতীয়াই কৱল ঘৰেটা
ন কৰােত া নাথািক ভাৰা িদবৈলেকা ব কিৰেল। ব ত ক কিৰ আ ীয়সকেল ঘৰেটা
ভাৰাতীয়াৰ পৰা মু কিৰেল। তাৰ িপছত তেখতৰ নািতনী ভূৱেণ ৰীেয় ঘৰেটা িবি কিৰ
িদেল। ঘৰেটা বাধকেৰা নািতনীেয় পাইিছল কাৰণ নািত ীিনবাচনৰ নাম আন সকেলােত উে খ
আেছ যিদও স ি িবি কৰাৰ
ত নািতনীৰ নামেহ বােৰ বােৰ পাইেছা। ইয়াত ছাৱালীেয়
স ি ৰ ভাগ পাৱাৰ থা আগেৰ পৰাই আেছ। িযজন মানুেহ এই ঘৰেটা িকিনিছেল তওঁ সই
ঘৰ ভািঙ তাত ট সজাবৰ বােব যা-জা কিৰেল। সই উে েশ ঘৰেটা ভািঙবৈল আৰ
কিৰেল। ই হ’ ল ২০১১ চনৰ কথা। তাৰ আগেত ব েত
াৱ িদিছেল য এই িব িবখ াত
লখক, সািহিত কজনৰ ৃিতৰ বােব চৰকােৰ িকবা ব ৱ া ল’ ব লােগ। িক কােনও কথােটাত
িসমান
িদয়া নািছল। িক যিতয়া ঘৰেটা ভািঙবৈল আৰ কৰা হ’ ল তিতয়া সকেলা
সেচতন নাগিৰক সজাগ হ দাবী কিৰেল য চৰকােৰ ঘৰেটাৰ সংৰ ণ কিৰব লােগ। তিতয়াৰ িব
জ িপ চৰকাৰৰ নগৰ উ য়ন ম ী সুেৰশকুমােৰ ৰাইজৰ দাবীত সহাঁিৰ জনােল। মাইচুৰ নগৰ
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িনগমৰ আয়ু বটচুেৰ Karnataka Town and Country Planning Act 1961 অনুযায়ী এই
ঘৰেটাক heritage structure বুিল ঘাষণা কিৰ ঘৰেটাৰ িব কৰণ বাধ কিৰেল। এইজন দ
আয়ু ই এই সম
ি য়ােটাত এক অত
পূণ ভূিমকা হণ কিৰিছেল। মাইচুৰ
ভাৰতবষৰ িভতৰত সবােতাৈক পিৰ াৰ চহৰ হাৱাত এেখতেৰা ভােলিখিন অিৰহনা আেছ।
শকছিপেয়ৰৰ বাসগৃহ Stratford-upon-Avon ৰ দেৰই এই ঘৰেটাও আৰ ক
নাৰায়ণৰ জীৱনকালত িযদেৰ আিছল সইদেৰই ৰািখবৈল চ া কৰা হেছ। তাৰ বােব তেখতৰ
নািত নািতনী, ভিতজাক আ ভিতজাকসকলৰ ল’ ৰা- ছাৱালীৰ সহায় লাৱা হেছ।
তেখতসকলৰ যৗথ পিৰয়াল আিছল – চাকৰীৰ বােবেহ মানুহেবাৰ আন ঠাইৈল গিছল।
উদাহৰণ েপ ভােয়ক আৰ ক ল ণ (িবখ াত কাটুিন )এ মু াইত বাস কিৰিছল। িক ইয়ােত
থকা ককাইভাই কইজন বেলগ হাৱা নািছল। সং হালয়েটা সজায় তালা কায ত এই ঘৰত
থকাৰ অিভ তা থকা িযসকল লাক জীয়াই আেছ সই সকেলােৰ সহায় লাৱা হেছ। তেখতৰ
এজন নািত (ভিতজাকৰ পু ) য় সং হালয় উে াধনৰ সময়ত ানীয় কাগজ এখনত িলিখিছল য
সই ঘৰত চািৰটা জ ৰ মানুেহ বাস কিৰিছল। তেখত িনয়িময়াৈক বেজাৱা বীণাখন য’ ত
িযদেৰ ৰখা হিছল িঠক সইদেৰই ৰখা হেছ। আনিক বৰৰ ৰং এেকই ৰখাৰ লগেত মিজয়াত
তিতয়াৰ দেৰই ৰডঅ াইড লেগাৱা হেছ।
এই সং হালয়ৰ আগফােল এখন ফলকত ওপৰত কা াড়াত আৰ ক নাৰায়ণ মােন
(‘ মােন’ শ ৰ অথ ঘৰ) আ তলত ইংৰাজীত R.K. Narayan’s House িলখা আেছ। তাৰ
তলেত িঠকনােটা ইংৰাজীত আেছ 15 Vivekananda Road, Yadavagiri, Mysore–570020।
এই পা কৰণ কায ৰ বােব কণাটক চৰকােৰ এিতয়াৈলেক ায় িতিন কািট টকা খৰছ
কিৰেছ। ঘৰেটা িকেনােত ই কািট চি ছ লাখ টকা িদবলগীয়া হিছল। বতমানৈলেক কণাটক
চৰকাৰৰ পৃ েপাষকতাত মাইচুৰ নগৰ িনগেম সকেলা খৰছ বহন কিৰ আেছ। িক ভিৱষ েত
তাৰ পিৰচালনাৰ ভাৰ কাক িদয়া হ’ ব সই িস া লাৱা হাৱা নাই। পয টন িবভাগৰ লগত
যাগােযাগ কৰা হেছ যােত ভিৱষ েত পয টকসকলক তাৈলেকা ল যাৱা হয়।
এইিখিনেত এটা কথা উে খ কৰা উিচত হ’ ব। তেখতৰ বাসগৃহ চৰকাৰী পৃ েপাষকতাত
সংৰ ণ কৰাৰ
ত এই চহৰৰ সকেলা লাক য একমত আিছল সই কথা ক’ ল ভুল হ’ ব।
ভােলমান কা াড়া ভাষাৰ লখক, সািহিত েক েঘাৰ আপি কিৰিছেল। তেখতসকলৰ যুি
হ’ ল এেয়ই য তেখেত ইংৰাজীত িলিখিছেল – কা াড়া ভাষা সািহত ৈল তেখতৰ কােনা
অৱদান নািছল। কােনও খালােখািলৈক উে খ নকিৰেলও মানুহেবাৰৰ মনত আ এটা কথাই
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খলা কিৰিছল – আৰ ক নাৰায়ণ কা াড়াভাষী মানুহ নািছল – তেখতৰ মাতৃভাষা আিছল
তািমল। তেখতসকলৰ যুি খ ন কিৰ কাৱা হ’ ল য কা াড়া সািহত ৈল অৱদান নাথািকব
পােৰ িক তেখেত ৰা ীয় আ আ জািতক খ ািত কিঢ়য়াই আিনেছ কণাটক আ মাইচুৰৈল।
ি তীয়েত তেখতৰ সািহত িবেদশী সািহত নহয় – স ণূ েপ ভাৰতীয় সািহত । মা খন
িকতাপ অথাৎ Swamy and Friends আ Malgudi Days ৰ বািহেৰ তেখতৰ কুিৰেৰা
ওপৰৰ িকতাপেবাৰৰ অিধকাংশ এই ঘৰেটাৰ ওপৰ মহলাত থকা িনজৰ অধ য়নৰ বােব
িবেশষভােব সেজাৱা কাঠািলেটােত বিহ িলিখিছল।
১৯০৬ চনত মা াছত জ লাভ কৰা নাৰায়ণৰ পুৰা নাম আিছল ৰািছপূৰম কৃ ামী
আয়াৰ নাৰায়ণ ামী। তেখেত ’ ৩০ ৰ দশকৰ আৰ িনেত Swamy and Friends নামৰ
উপন াসখন িলিখ কাশক িবচািৰ ফুিৰিছল। কইবাজেনা কাশেক নাকছ কৰাৰ িপছত
অ ফডত থকা ব ু এজনৈল পা ুিলিপেটা পঠাই িদিছল। সই ব ুজেন ি িটছ ঔপন ািসক হাম
ীণক পা ুিলিপেটা চাবৈল িদেল। ীেণ িকতাপখন ইংেল ত কাশ কৰাই িদেল। তিতয়াই ীেণ
তেখতৰ নামেটা পা াত ৰ মানুহৰ বােব বৰ দীঘল হ’ ব বুিল চমু কিৰবৈল পৰামশ িদেল।
পৰামশমেত নামেটা চমুৱাই আৰ ক নাৰায়ণ কিৰেল।
তেখতৰ িপতৃ হাই ুলৰ িশ ক আিছল আ সঘেন বদিল হ থকাৰ বােব তেখত
আইতাকৰ লগত থািক ডাঙৰ দীঘল হিছল। আইতােক তেখতক ভাৰতীয় পৗৰািণক
কািহনীেবাৰ কাৱাৰ লগেত গিণত আ সং ৃত িশকাইিছল। স েৰ পৰাই তেখত ইংৰাজী
সািহত ৰ অনুৰাগী আিছল। কমসূে দউতাক মাইচুৰৈল অহাৰ িপছত ইয়ােত ায়ীভােব
থািকবৈল লয়। সেয় তেখেত িশ া ধানৈক মাইচুৰেত লাভ কেৰ। আিজ ায় ১০০ বছৰৰ
আগেতই তেখতৰ আইতােক গিণত আ সং ৃত িশকাইিছেল কথােটা ভািবেলই আচিৰত লােগ।
এই কথাৰ পৰাই মািণত হয় দি ণ ভাৰতৰ মানুহ িশ াৰ
ত িকমান আগবঢ়া আিছল।
তেখতৰ ায়েবাৰ িকতােপই ব চিচত হ’ লও The Guide খন হয়েতা সকেলাতৈক
িবখ াত। ১৯৬৫ চনেতই সইখনৰ িহ ী বালছিব হিছল। এইখন িকতাপৰ বােবই তেখেত
১৯৬০ চনত সািহত একােডিমৰ পুৰ াৰ পাইিছল।
কািহনীৰ বােব িফলমেফয়াৰ বটাও
পাইিছল। তেখতৰ এজন নািত (ভিতজাকৰ পু ) চতন কৃ ামীেয় ‘ গাইড’ খন িনমাণ কৰাৰ
আগেত কেনৈক হঠােত দবান য়শ জাহৰৰ লগত পুৱােত আৰ ক নাৰায়ণৰ ঘৰ ওলাইিছলিহ
সই কথা িলিখেছ। দবান ক দিখ ি ত হাৱা ভিতজাহঁতক তেখেত হােটলৰ পৰা ইদিল,
বৰ আ দাচা আিনবৈল পঠাই িদয়াত তওঁেলাক হতাশ হিছল। দবানে হেনা পৰম
আনে েৰ াতঃেভাজন কিৰেল। সকেলা কথা বতৰা হাৱাৰ িপছত দবানে হেনা সুিধিছেল
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তেখতক িকমান ধন লািগব। সই িবষেয় কােনা ধৰণৰ ধাৰণা নথকা নাৰায়েণ ‘ মই এেকা
নাজােনা’ বুিল কাৱাত দবানে হেনা ৫০০০ টকাৰ চক এখন অি ম ধন িহচােব িদ গিছল।
আৰ ক নাৰায়েণ ায় ৫০ খন মান িকতাপ িলিখিছল যিদও তেখত সবেতাকালৰ বােব
জনমানসত ৰণীয় হ ৰ’ ব তেখতৰ অনুপম সৃি মাল িডৰ বােব। বা িৱকেত মাল িড নামৰ
কােনা ঠাই নাই – ই স ূণ কা িনক। কইবাখেনা িকতাপৰ নামত মাল িড শ েটা আেছ
যেন Malgudi Days, The Man-Eater of Malgudi, A Tiger from Malgudi ইত ািদ।
Swamy and Friends ক ধিৰ কইবাখেনা িকতাপৰ পটভূিম হেছ মাল িড। কা াড়া ভাষাত
িড শ ৰ অথ হেছ স মি ৰ। স মি ৰ থকা ঠাইেকা িড বুিল কাৱা হয়। ব েত কয়
কােৱৰী নদীৰ পাৰত থকা লাল িডৰ কথােক তেখেত িলিখেছ। কােনা কােনােৱ কয় য
বংগালু চহৰৰ টা পুৰণা অ ল মাে ৰম আ বাসৱন িড তেখতৰ অিত ি য় ঠাই আিছল
বােব েয়াটা শ েৰ আংিশক েপেৰ মাল িড শ ৰ সৃি কিৰেছ।
সািহিত েক কা িনক নগৰ চহৰৰ সৃি কৰাৰ উদাহৰণ আ ব েতা আেছ।
উদাহৰণ েপ নেবল বটা িবজয়ী গি েয়ল গািছয়া মােকছৰ উপন াসেতা কা িনক ঠাইৰ ছিব
দখা যায়। িক মাল িডৰ লগত তুলনা নহয়। মাল িড আ আৰ ক নাৰায়ণ এেন
ওতঃে াতভােব জিড়ত য মাল িড়ক বাদ িদ আৰ ক নাৰায়ণৰ কথা ভািবব নাৱািৰ। দূৰদশেন
ধাৰাৱািহকভােব দখুওৱা Malgudi Days এ নাৰায়ণক আ বিছ জনি য় কিৰ তুিলিছল।
মাল িড নামেটা অমৰ কৰাত ভাৰতীয় ৰ’ লেসৱােৰা অিৰহনা আেছ কাৰণ মাইচুৰ আ
বংগালু ৰ মাজত ‘ মাল িড এ ে ছ’ নামৰ এখন দিনক ৰ’ লগাড়ী আেছ।
এইজন মহান লখেক ১৯৬৪ চনেতই প ভূষণ স ান লাভ কিৰিছল। ২০০১ চনত
প িবভূষেণেৰ স ািনত কৰা হিছল। ১৯৮০ চনত তেখেত British Royal Society of
Literature ৰ পৰা A.C. Benson Medal লাভ কিৰিছল। এেক বছৰেত তেখত ৰাজ সভালেকা মেনািনত হিছল।
মই ১৯৮৩ চনেৰ পৰা মাইচুৰেত আেছা যিদও তেখতক এবােৰা লগ পাৱােহ নালােগ
দখােৰা সুেযাগ নাপােলা। তেখতৰ িকতােপা সকেলােবাৰ পঢ়াৰ সৗভাগ এিতয়াৈলেক হাৱা
নাই। মই যাৰহাটত চাকিৰ কিৰ থােকােত িস া কিৰিছেলা য ইংৰাজীত িলিখ সফলতাৰ উ
িশখৰত উঠা ৰাজা ৰাও, মুলক ৰাজ আন আ আৰ ক নাৰায়ণৰ সকেলা িকতাপ িকিন পিঢ়ম।
ভােলিখিন িকনা হিছল। সই সময়েত তেখতৰ My Dateless Diary, The Dark Room
Next Sunday আিদ পিঢ়িছেলা। The Dark Room খন পিঢ় মাৰ দয়ত িয অনুভূিতৰ স াৰ
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হিছল তাক মই ভাষােৰ বুজাব নাৱােৰা। এজন পু ষ হ তেখেত এগৰাকী নাৰীৰ মমেবদনা
কেনদেৰ বুিজব পািৰিছল আ তাক ইমান সু ৰভােব বণনা কিৰব পািৰিছল তােক ভািব
আচিৰত হিছেলা। ইয়াৰ কােনা কােনা লােক তেখতৰ কথা অহংকাৰী বুিল কয় যিদও মাৰ
ধাৰণামেত তেখতৰ এখন দৰদী দয় আিছল। মত পিৰ তেখেত ৰাজম নামৰ ছাৱালীক
সাৱঁৰিণমেত ৰািহেজাবা নহাৰ বােব সকেলােৰ িবেৰািধতা ে ও িবয়া কৰাইিছল। িবয়াৰ মা
বছৰৰ িপছেত প ীৰ িবেয়াগ হিছল। তিতয়া তেখতৰ বয়স মা ৩৬ হিছল যিদও পুনৰ
িবয়া নকৰােল। তেখতৰ এজন আ ীয়ই িলিখেছ য তেখেত সদায় গা ধুই উিঠ িনজৰ
কাঠািলত থকা প ীৰ ফেটাত ফুল িদিছল।
অৱেশষত মই এষােৰই কথা িলিখব খােজা। ইংৰাজীৰ দেৰ িবেদশী ভাষাত ভাৰতীয়
মানুহৰ জীৱন, সং ৃিত, সমাজ আ চতনা িনখুটভােব কাশ কিৰব নাৱািৰ বুিল ব েতা
িচ ািবদৰ মত য স ূণ সত নহয় আৰ ক নাৰায়ণৰ লখােবােৰই তাৰ মাণ।
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