ব ু আ কৃত তাৰ এক মূি মান প ৰজনীকা

তথ আ অিভ তাৰ িভি ত মানুহৰ মনত িবিভ ধাৰণাই গঢ় ল উেঠ। দখা যায় য
কিতয়াবা কােনা কাৰণত ভুল ধাৰণাৰ সৃি হয়। কিতয়াবা এইেটাও দখা যায় য এসময়ত
বুিল ভািব থকা ধাৰণা এটা ব তিদনৰ মূৰত অ বুিল উপলি হয়। িঠক সইদেৰই অ
ধাৰণা এটাও কােনাবা এটা সময়ত
বুিল উপলি কৰা হয়।
মাৰ িনজৰ জীৱনেত দিখেছা য ব তবাৰ ধাৰণাৰ সলিন হেছ। মানুহ স েক হাৱা
ধাৰণাৰ
েতা সই কথাই খােট। কােনা কােনা ব ি ৰ িত অিত উ মত পাষণ
কিৰিছেলা িক পৰবতী কালত অিভ তাৰ িভি ত সই মত সলিন কিৰবৈল বাধ হেছা। িঠক
সইদেৰই কােনা কােনা লাকৰ িত তু মত পাষণ কিৰিছেলা িক িপছত ভুল ধাৰণাৰ বােব
িনজৰ ওচৰেত লি ত বাধ কিৰেছা। এটা উদাহৰণ হেছ তািমল বালছিবৰ মগা াৰ
ৰজনীকা । তওঁৰ নামেটা আগেত িনিছেলা যিদও তওঁৰ কথা ভালদেৰ জািনবৈল পাইিছেলা
ইয়াত থািকবৈল অহাৰ িপছৰ পৰােহ। ৰজনীকা বা তওঁৰ অিভনয় মতাৰ িবষেয় মই এেকা
উ মত পাষণ কৰা নািছেলা আ তওঁ ইমান জনি য় হাৱাৰ কাৰেণা বুিজব পৰা নািছেলা।
িক ব ি ৰজনীকা ৰ িবষেয় যিতয়াই কতেবাৰ কথা জািনবৈল পােলা তিতয়াই তওঁৰ িত
ধাৰণাৰ আমূল পিৰবতন ঘিটল। আিজ তওঁৰ িত মাৰ দয়ত আেছ এক গভীৰ াৰ ভাৱ।
ৰজনীকা ৰ িবষেয় মই
সহকােৰ িচ া কিৰবৈল লেছা যাৱা দহবছৰ মানৰ
পৰােহ। এিদন খবৰ কাগজত পিঢ়বৈল পােলা য বালছিবত অিভনয় কিৰ এিচয়াৰ িভতৰেত
সবািধক ধন উপাজন কেৰ অিভেনতা জিক চেন। তাত আচিৰত হ’ বলগীয়া এেকা কথা নাই।
িক আচিৰত হিছেলা ৰজনীকা ৰ ান জিক চনৰ িপছেত অথাৎ এিচয়াত ি তীয় বুিল জািন।
বিলউডৰ াহ খ খান এেকবােৰ তুংগত থকা অৱ াত আ িলক ভাষাৰ বালছিবৰ নায়েক
কেনৈক দশৰ সেবা ান লাভ কিৰব পােৰ ? তিতয়ােৰ পৰা মই ৰজনীকা স েক খবৰ
কাগজত িকবা কাশ পােল পিঢ়বৈল আ মানুহৰ লগত িবেশষৈক তািমলনাড়ুৰ মানুহৰ লগত
কথা বতৰা পােতােত ৰজনীকা ৰ কথা ওলােল মেনােযােগেৰ িনবৈল ধিৰেলা।
সা িতক কালত তািমলনাড়ত
ু আটাইতৈক জনি য় আ সবােতাৈক াভাজন লাক
হেছ ৰজনীকা । ব েতা লাক আেছ িয তওঁেলাকৰ িবিশ ণৰ বােব াভাজন হয় িক
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তওঁেলাক জনি য় নহবও পােৰ। িঠক সইদেৰই এক অিত জনি য় ব ি
পােৰ। িক ৰজনীকা হেছ এক িবৰল ব ি ।

াভাজন নহবও

তািমল বালছিবত অিভনয় কিৰেলও ৰজনীকা ৰ মাতৃভাষা তািমল নহয় – তওঁৰ
মাতৃভাষা হেছ মাৰািঠ। ি তীয়েত তওঁ তািমলনাড়ুৰ মানুহ নহয় – কণাটকৰ মানুহ। কণাটকত
ব েতা মাৰািঠভাষী মানুহ আেছ িযসকেল আিজ কইবা শ বছৰ ধিৰ ইয়ােত বসবাস কিৰ
আিহেছ। তওঁেলােক কণাটকৰ সং ৃিত, খাদ াভাস আিদ হণ কিৰেলও তওঁেলাকৰ ভাষােটা
এিতয়াও জীয়াই ৰািখেছ – ঘৰত আ িনজৰ মানুহৰ মাজত মাৰািঠ ভাষােত কথা পােত। অৱেশ
িলিখবলগীয়া হ’ ল কা াড়া িলিপত িলেখ – দৱনাগিৰ িলিপত িনিলেখ। অলপেত পিঢ়বৈল
পাইেছা মাৰাঠাসকলৰ মহানায়ক আ আটাইতৈক স ানীয় ব ি ছ পিত িশবাজীেয়
বংগালু ৰ ছাৱালী িবয়া কৰাইিছল।
ৰজনীকা ৰ আচল নাম হেছ িশৱাজী ৰাও গায়কৱাদ। িশৱাজী নামেটা হেছ মাৰাঠা
মানুহৰ মাজত আটাইতৈক চিলত নাম। ১৯৫০ চনৰ ১২ িডেচ ৰ তািৰেখ বংগালু ত জ
লাভ কৰা িশৱাজীেয় কা াড়া মাধ মৰ চৰকাৰী ল
ু ত পিঢ়িছেল। সই সময়েচাৱােত ককােয়েক
ৰামকৃ মঠত নাম লগাই িদেল। তাত তওঁ ভাৰতীয় সং ৃিত, ইিতহাস, পৰ ৰা আিদৰ লগেত
বদৰ িশ াও লাভ কিৰিছল। তাৰ বােবই তওঁ আিজ এজন সাি ক আ আধ াি ক ব ি ।
তাৰ িপছত তওঁ আচায পাঠশালা পাি ক ল
ু ত পেঢ়। ুলত পিঢ় থকা অৱ ােত তওঁ িবিভ
নাটকত অিভনয় কিৰিছল।
াক াতক ণী পাছ কৰাৰ িপছত িবিভ ধৰণৰ স সুৰা কাম কিৰ বংগালু িচিট
বাচৰ ক ডা ৰ কামত সামায়। বাচ ক ডা ৰ হ থকা অৱ ােতা তওঁ িবিভ কা াড়া নাটকত
অিভনয় কিৰিছল। িঠক সই সময়েত তওঁ খবৰ কাগজত এটা িব াপন দিখবৈল পােল।
নতুনৈক আৰ হাৱা মা াজ িফ ইনি িটউটত অিভনয়ৰ িশ ণৰ কছৰ বােব দখা ৰ আ ান
কৰা হিছল। তওঁ তাৈল িশ ণৰ বােব যাবৈল ই া কিৰিছল যিদও ঘৰৰ কােনও সমথন
নকিৰেল। তিতয়া তওঁৰ ব ু আ সহকমী ৰাজ বাহা ৰ (িয িচিট বাচৰ াইভাৰ আিছল) এ
উৎসািহত কৰাত ৰজনীকা সই িত ানত িশ ণ ল’ বৈল গ’ ল। কৱল সেয়ই নহয় – ৰাজ
বাহা েৰ সই কালেছাৱাত তওঁক আিথকভােব সহায় কিৰিছল। তাত িশ ণ ল থকাৰ সময়েত
তওঁ এখন নাটকত অিভনয় কিৰিছল যাৰ ফলত খ াত বালছিব িনেদশক বালচ ৰৰ
দৃি েগাচৰ হিছল। বালচ েৰ তওঁক তািমল িশিকবৈল পৰামশ িদেল। তািমল বালছিবত
অিভনয় কৰাৰ থম সুেযাগ তওঁক বালচ েৰই িদিছল ‘ অপূব ৰাংগাংগল’ নামৰ বালছিবখনৰ
জিৰয়েত। তওঁৰ িশৱাজী নামেটা তািমল সমাজৰ বােব আচ ৱা হাৱাৰ বােব বালচ েৰই
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তওঁক ৰজনীকা নামেটা িদেল। সয়াই আিছল আৰ িন – তািমল ভাষাৰ বািহেৰও তওঁ
কা াড়া, তেল আ িহ ী বালছিবেতা অিভনয় কিৰেছ। এিতয়াৈলেক তওঁ ১৫০ খনতৈকেয়া
অিধক বালছিবত অিভনয় কিৰেছ।
তওঁৰ যাৱাবছৰ মুি লাভ কৰা ‘ কাবািল’ নামৰ িচেনমাখেন কইবাটাও অিভেলখ
াপন কিৰবৈল স ম হেছ। সইখন এেকিদনাই পৃিথবীৰ িবিভ দশৰ সবমুঠ চািৰহাজাৰ
পালী পদাত দিখবৈল পাৱা গিছল। সইখনৰ মুি লাভৰ আগিদনা মই মাৰ তািমল ছা ছা ীসকলক সুিধিছেলা “ তহঁত জােনা কাইৈল াছৈল আিহিব ? ৰজনীকা কেহ চাবৈল যািব ?”
িসহঁেত সম েৰ ‘ হয়’ বুিল উ ৰ িদিছেল। িসহঁেত মাক কিছল য িসহঁেত কািহনীেটা বা আন
কােনা কাৰণত িচেনমাখন চাবৈল নাযায় – কৱল ৰজনীকা ৰ এটা দশন লাভৰ বােব যাব।
িসহঁতৰ ব েত থমিদনাই িচেনমাখন চাবৈল ৫০০ টকা পয খৰছ কিৰবলগীয়া হিছল। মই
িসহঁতক সুিধিছেলা য িসহঁতৰ বৰেদউতাক বা ককাকৰ বয়সৰ মানুহ এজনক ‘ িহৰ’ বুিল
কেনৈক মািনব পােৰ। এজন ৬৫/৬৬ বছৰৰ বয়সীয়া ব ি ১৯/২০ বছৰীয়া ল’ ৰােছাৱালীৰ
ককাক হ’ ব পৰােটা এেকা অস ৱ নহয়। িসহঁেত মাক কিছেল য তওঁৰ বয়সৰ কথা িসহঁতৰ
মনৈল কিতয়াও নােহ। তিতয়া মই ভািবিছেলা ৰজনীকা ৰ জনি য়তাৰ ওপৰত এেনেয় ‘ For
the love of a Man’ নামৰ তথ িচ খন িনিমত হাৱা নাই।
তওঁ ৰািজ ক, ৰা ীয় আ আ জািতক পয ায়ত িবিভ বটা লাভ কিৰেছ। ভাৰত
চৰকােৰ তওঁক ২০০০ চনত প ভূষণ আ ২০১৬ চনত প িবভূষণ স ােনেৰ সুেশািভত
কিৰেছ। তওঁৰ জীৱনৰ ওপৰত িভি কিৰ তয়াৰ কৰা পাঠ 'From Bus conductor to
superstar' ুলৰ পাঠ মত অ ভু
হেছ। তািমলনাড়ৰু মানুেহ তওঁক া আ ভি েৰ
‘ তালাইবা’ বুিল কয়।
মই অৱেশ তওঁক া কৰাৰ কাৰণ িতভা আ সাফল নহয়। মই তওঁক আিজ
া কেৰা কইটামান িবৰল ণৰ বােব িয কইটা সাফল ৰ উ িশখৰত আেৰাহণ কৰা মানুহৰ
ত সাধাৰণেত দখা নাযায়। বালছিবত অিভনয় কিৰ ধন উপাজন কৰা সকলৰ িভতৰত
এিচয়াৰ িভতৰেত ি তীয় ান লাভ কৰাৰ অিভেলখ াপন কৰা এই ব ি জেন আিজও পাহৰা
নাই তওঁৰ এসময়ৰ বাচ াইভাৰ ব ু ৰাজ বাহা ৰক – আিজও পাহৰা নাই ৰাজ বাহা েৰ কৰা
উপকাৰৰ কথা।
মই ১৯৮৩ চনত মাইচুৰৈল অহাৰ পৰা ইয়াৰ মানুহৰ মুখত ৰজনীকা ৰ িবষেয় নানান
কথা িনবৈল পাই আিহেছা। মােজ মােজ খবৰ কাগজত 'Rajanikanth in City' িশেৰানামােৰ
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তওঁৰ বাতিৰ পাওঁ। আন কােকা জািনবৈল িনিদয়াৈক তওঁ হঠােত আিহ ওলাইিহ আ আগৰ
ব ুসকলৰ লগত অথা িচিট বাচৰ াইভাৰ, কনডা ৰৰ লগত এেকলগ হ আগৰ স হােটলত
গ খায়ৈগ। জনমাধ মৰ চেহৰা আ আচল চেহৰাৰ মাজত ব ত পাথক । কােনা সাংবািদেক
কেনবাৈক গম পাই সইিখিন পাৱাৰ আগেতই ৰজনীকা ভু ং কেৰ অ ধান হয়। ব ু ৰাজ
বাহা ৰৰ সাধাৰণ ঘৰত খাবৈল বা থািকবৈল তওঁৰ কােনা অসুিবধা নহয়।
ৰজনীকা আ ৰাজ বাহা ৰৰ ব ু ক ীকৃ আ চুদামাৰ ব ু ৰ মাজত তুলনা কৰা
হয়। দি ণ ভাৰতত চুদামাক কুেচলা বুিল কাৱা হয়। আিজ িকছুিদনৰ আগেত ইয়াৰ এখন খবৰ
কাগজত ৰজনীকা স েক িলখা এটা ৱ ত তওঁেলাকক ’ কিলযুগৰ ীকৃ আ কুেচলা’
বুিল অিভিহত কৰা হেছ। ীকৃ আ চুদামা আিছল বাল ব ু। ীকৃ াৰকাৰ ৰজা হাৱা
সে ও খীয়া া ণ চুদামাক তওঁ সম ান কিৰিছল। সাধাৰণেত দখা যায় য ব ু
সমপয ায়ৰ মানুহৰ মাজত গিঢ় উেঠ। এইেটাও দখা যায় য সমপয ায়ৰ মানুহৰ মাজত ব ু
ায়ী হয়। ীকৃ আ চুদামাৰ ব ু আিছল ব িত ম। সা িতক কালত সই ব ু দখা যায়
ৰজনীকা আ ৰাজ বাহা ৰৰ ব ু ত।
মই আেবগত অিভভূত হ পিৰিছেলা যিতয়া পিঢ়বৈল পাইিছেলা য ৰজনীকাে িনজৰ
ছাৱালীৰ িবয়া পােতােত থম িনম নী প খন ৰাজ বাহা ৰক িদিছেল। সইখন তওঁ প’ কিৰ
বা ক’ িৰয়াৰ যােগ পেঠাৱা নািছল। প ী লতােৰ সেত বংগালু ৈল আিহ ৰাজ বাহা ৰৰ ঘৰত
িনজ হােতেৰ িদ গিছল। কৱল সেয়ই নহয়, তওঁ এইেটাও িনি ত কিৰিছল য িববাহ লত
তওঁৰ ব ু আ ব ু পিৰয়ােল থম শাৰীেত বিহব পােৰ। সেয় তওঁ থম শাৰীেটা সংৰি ত
কিৰ ৰািখিছেল।
এইিখিনেত এটা কথা উে খ কৰা উিচত হ’ ব য তওঁৰ ব ু ৰাজ বাহা ৰ সাধাৰণ মানুহ
যিদও তওঁৰ গােতা এক অসাধাৰণ ণ আেছ। তওঁ কােনািদন এই ব ু ৰ সুিবধা লাৱা নাই।
পিঢ়বৈল পাইেছা য ৰজনীকা ৰ সামান সহায় ল কািটপিত হাৱাৰ সুেযাগ পাইেছ যিদও সই
সুেযাগ তওঁ ত াখ ান কিৰেছ। তওঁ যিদ অযথা সুেযাগ হণ কিৰেলেহেতন তেনহেল সই
ব ু ই কেন প ল’ লেহেতন সই কথা কাৱা টান।
ৰজনীকাে আিজও পাহৰা নাই তওঁৰ েয়াজনৰ সময়ত ব ুেৱ কৰা উপকাৰৰ কথা।
আিম সাধাৰণেত দিখবৈল পাও য মানুেহ আনৰ পৰা লাভ কৰা উপকাৰৰ কথা পাহিৰ যায়।
তাৰ িবিনময়ত উপকাৰ কৰােটা দূৰৰ কথা ব ত মানুেহ আনৰ পৰা পাৱা উপকাৰৰ কথা ীকাৰ
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কিৰবৈলেকা সংেকাচ বাধ কেৰ। দৰাচলেত কৃত তা বাধ হেছ এক অিত উ
অনুভূিত। মাৰ বােধেৰ উ পয ায়ৰ লােকেহ কৃত তা বাধ অনুভৱ কেৰ।

পয ায়ৰ

এই কথা এেকষাৰেত কব পািৰ য ৰজনীকা এজন মহৎ আ িবৰল ব ি । তওঁৰ
মহ ৰ সকেলা উদাহৰণ ানাভাৱত িলিখব পৰা নহব যিদও এটা উদাহৰণ িদও। তওঁৰ
উপাজনৰ অিধকাংশ ধন জনিহতকৰ কামত খৰছ হয় যাৰ বােব তওঁ কােনা চাৰ নকেৰ।
ব ু আ কৃত তােবাধ কাক কয় সই কথা বুিজবৈল হ’ ল ৰজনীকা ক জািনব
লািগব। সেয়েহ কও তওঁ যন এই েয়াটােৰ এক personification অথাৎ মূি মান প।
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