ইউ.আৰ. অন মূি ক মই িযদেৰ জািনিছেলা

২০১৪ চনৰ ২২ আগ ৰ িদনেটা আিছল কণাটক তথা ভাৰতবষৰ বােব এটা খজনক
িদন। সইিদনাই কণাটকই হ ৱােল এজন অনন সৃি শীল লখক আ অন তম
বুি জীিৱক। ভাৰতবষই হ ৱােল এজন িবিশ িচ ািবদ আ সুেযাগ স ানক। মই
ব ি গতভােব হ ৱােলা মাক মৰম কৰা এজন মানুহ আ কা াড়া ভাষাত মাক ‘ তই’ বুিল
সে াধন একমা ব ি জনক। তেখত আিছল কা াড়া সািহত ৰ ষ জন ানপীঠ বটা (কা াড়া
ভাষাত এিতয়াৈল ৮ জন সািহিত েক এই বটা লাভ কিৰেছ) িবজয়ী সািহিত ক প ভূষণ
ইউ.আৰ. অন মূি । তেখতৰ স ূণ নাম হেছ উডুিপ ৰাজােগাপালচায অন মূি । যিদও
তেখতৰ জ িশেমাগাৰ তীথহাি নামৰ ঠাইত হিছল তেখতসকল মূলতঃ উড়ুিপৰ মানুহ
আিছল। ৰাজােগাপালচায তেখতৰ িপতৃৰ নাম। উড়ুিপ ঠাইখন কইবাটাও কাৰেণ িবখ াত। সই
ঠাইৰ বা সই ঠাইৰ পৰা উিঠ অহা ভােলমান মানুহ কৃতকায তাৰ শীষ ানত উঠাৰ ব েতা নিজৰ
আেছ। উদাহৰণ ৈপ ISRO (Indian Space Research Organization) ৰ া ন চয়াৰেমন
ইউ.আৰ. ৰাওৰ কথােক ক’ ব পািৰ। উড়ুিপ হােটলেবাৰ কৱল কণাটকেত নহয় – মু াইেক ধিৰ
িবিভ ঠাইত অিত িবখ াত আ জনি য়।
১৯৬৫ চনত সং াৰ (কা াড়া উ াৰণ চম াৰা) নামৰ উপন াসখনৰ কােশেৰ
আেলাড়নৰ সৃি কৰা অন মূি আিছল এেকধােৰ ঔপন ািসক, গ কাৰ, অনুবাদক, কিব,
গেৱষক, িশ ািবদ, ৰাজৈনিতক িচ ািবদ আ বুি জীিৱ। ছা াৱ ােত তেখত ৰাম মেনাহৰ
লািহয়া, শা েবিৰ গাপাল গৗড়াৰ সমাজবাদী আদশৰ াৰা ভািৱত হিছল। সেয়েহ তেখতৰ
ঘিন ব ুসকলৰ িভতৰত সবভাৰতীয় নতা জজ ফাণাে জ, মধু দ াৱেট আিদ অন তম। এই
সমাজবাদী আদশৰ ভাৱেত তেখেত ‘ সং াৰ’ নামৰ উপন াসখনত িনেজ া ণ হাৱা ে ও
কণাটকৰ ৰ ণশীল া ণসমাজৰ অথহীন ধমীয় ৰীিতনীিত আিদক কাৰাে েৰ সমােলাচনা
কিৰেছ। সমাজবাদী িচ াধাৰাৰ আভাষ তেখতৰ ায় সকেলােবাৰ লখােত দখা যায়। এই
উপন াসখনৰ এ. ক. ৰামানুজেন ইংৰাজীৈল কৰা অনুবাদ 'Samskara : A Rite for a Dead
Man' Illustrated Weekly of India ত ধাৰাবািহকভােব ওলাই থকা সময়ত মই িকছু
পিঢ়িছেলা যিদও এইখন য এখন যুগা ৰকাৰী উপন াস সই কথা বুিজব পৰা নািছেলা। নায়কৰ
ভাৱত িগিৰশ কা নােদ অিভনয় কৰা ‘ সং াৰ’ বালছিবখেনা মই চাইেছা।
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তেখেত মাইচুৰত থকা মহাৰাজ কেলজৰ পৰা ইংৰাজীত অনাছ ল িব.এ পাছ কিৰিছল।
এইিখিনেত উে খ কৰা হয়েতা অ াসংিগক নহ’ ব য সবপ ী ৰাধাকৃ েণ এইখন কেলজেত
কইবাবছেৰা অধ াপনা কিৰিছল। এইেটা সুেযাগেত কও য মেয়া তাত এবছৰ িনিব ান
িবষয়েটা পঢ়াইিছল। মহীশূৰ িব িবদ ালয়ৰ পৰা ইংৰাজীত এম.এ পাছ কৰাৰ িপছত তেখেত
ইংেল ৰ বািমংহাম িব িবদ ালয়ৰ পৰা িপ.এইচ.িড কিৰিছেল। থমেত তেখেত ইয়াত থকা
NCERT ৰ Regional College of Education (বতমান Regional Institute of Education)
ত অধ াপনা কিৰিছল। িপছত মহীশূৰ িব িবদ ালয়ৰ েফচৰ আ মুৰ ী হয়। ১৯৮৮ চনত
কৰালাৰ ক ায়ামত আৰ হাৱা মহা া গা ী িব িবদ ালয়ত তেখেত থমজন উপাচায
িহচােপ ভাৰ হণ কেৰ। তেখেত National Book Trust of India ৰ চয়াৰেমন, সািহত
একােডিমৰ সভাপিত, Film and Television Institute of India ৰ চয়াৰেমন আিদ িবিভ
পদবীত কায িনবাহ কিৰিছল। িদ ীৰ জৱাহৰলাল নেহ িব িবদ ালয় আ িবেদশৰ
কইবাখেনা িব িবদ ালয়ত তেখেত িভিজিটং েফচৰ িহচােব কাম কিৰিছল। অৱেশষত
তেখেত কণাটক ক ীয় িব িবদ ালয়ৰ আচায িহচােব সৱা আগবঢ়াইিছল।
তেখতৰ ব চিচত উপন াসেকইখন হেছ সম াৰা, ভাৰতীপূৰা, অৱে (অৱ া)।
তেখতৰ কইটামান উে খেযাগ গ হেছ ঘট া , মৗনী, সূয় ানা কু েৰ (সূয ৰ ঘাঁড়া)।
‘ ভাৰতীপূৰা’ কইবাটাও আ জািতক পুৰ াৰৰ বােব মেনািনত হিছল।
তেখতৰ ব িৱক, সমাজবাদী িচ া কৱল লখােত ফুিট উঠা নািছল। তেখতৰ
সামািজক আ ব ি গত জীৱনেতা তাৰ ভাৱ আিছল অপিৰসীম। া ণ হাৱা সে ও তেখত
আিমষাহাৰী আিছল। কণাটকৰ ব েতা া ণ লােক লুকাই মিল মাছ মাংস খায়। িক তেখেত
সকেলােৱ দখা নাৈক খাইিছল। ৰ ণশীল সমাজৰ সকেলা িনয়ম উলংঘা কিৰ িনেজ ভাল
পাৱা খৃ ান ছাৱালীক িবয়া কৰাইিছল। িনজেক কিতয়াও নাি ক বুিল দাবী কৰা মই না নাই
যিদও তেখেত য কােনা পূজা পাতলত িব াস নকিৰিছল সই কথা ভালদেৰ জােনা।
মানবতাবাদ আিছল তেখতৰ ধম। জািত, ধম, ভাষা, িলংগ, বয়স িনিবেশেষ সকেলােক অিত
আ েহেৰ আেকাৱািল ল’ ব পৰােটা আিছল তেখতৰ পৰম বিশ । তেখতৰ মৃতু ত খ াত
ইিতহাসিবদ আ লখক ৰামচ
হই লখা এটা ৱ ত উে খ কিৰিছল য অন মূি েয়
িনজতৈক ব ত স মানুহৰ পৰাও িশিকবৈল আ হ কিৰিছল িযেটা অিধকাংশ বুি জীিৱেয়
নকেৰ।
এেন এজন ব ি ৰ লগত পিৰচয় হাৱাৰ সুেযাগ লাভ কৰাৰ লগেত তেখতক ইমান
ওচৰৰ পৰা ঘ ৱাভােব পাৱাৰ বােব মই িনজেক অিত সৗভাগ ৱতী বুিল গণ কেৰা কাৰণ
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তেখতৰ পৰা মই ব ত কথাই িশিকেলা। তেখতৰ লগত থম পিৰচয় হিছল ১৯৮৩ চনৰ
আগ বা চে ৰ মাহত। তেখত মাৰ ামী ( া ন) এন.এছ. ৰঘুনাথৰ িশ ক আিছল।
ইয়াৈল অহাৰ িকছুিদনৰ িপছেতই তওঁ মাক তেখতৰ ঘৰৈল ল গ িচনাকী কৰাই িদিছল।
তেখতৰ লগেত এইখন সমােজ মাক অিত সহেজ আেকাৱািল লাৱাৰ এটা ধান কাৰণ আিছল
মাইচুৰৰ মানুেহ িচিন পাৱা জন ব ি ৰ লগত থকা মাৰ স ক। থমজন হ’ ল অসমৰ
খ াত সাংবািদক ধীেৰ নাথ বজব ৱা। তেখেত কইবাবছেৰা ওপৰত উে খ কৰা
Regional College of Education ত চাকিৰ কিৰিছল। কৱল তেখেতই নহয় – তেখতৰ
সম পিৰয়ােল মাইচুৰত যেথ সুনাম অজন কিৰিছল। এও সকেলােৰ ওচৰত মাক
বজব ৱাৰ স কীয়া বুিল পিৰচয় কৰাই িদেল। ি তীয়েত, সকেলােৱ মাক ৺ বীেৰ কুমাৰ
ভ াচায ৰ ভিতজী বুিলও আেকাৱািল ল’ ল। খুড়া ব তবাৰ বংগালু আ মাইচুৰৈল আিহিছল
আ সদায় আমাৰ ঘৰেতই আিছল। তেখত আমাৰ ঘৰত থকা সময়ত ইয়াৰ ায়েবাৰ লখক,
সািহিত ক, বুি জীিৱৰ আমাৰ ঘৰত সমাগম হিছল। িবেশষৈক খুড়া সািহত একােডিমৰ
সভাপিত হ থকা কালেছাৱাত তেখতক লগ পাবৈল ব ত মানুহ আিহিছল। আিমও সকেলােক
িনম ণ কিৰ চাহ-ভাতৰ আেয়াজন কিৰিছেলা। বীেৰন খুডা় আ ধীেৰন দাদা েয়া অন মূি ৰ
ভাল ব ু আিছল।
অন মূি ৰ আমাৰ এই পিৰয়ালৰ লগত স ক ঘিন হাৱাৰ আ এটা কাৰণ হেছ
মাৰ স েটা দওৰ বাবু আ তেখতৰ ল’ ৰা শৰতৰ মাজৰ ব ু যাৰ বােব তেখেত বাবুক
অত মৰম কিৰিছল আ িসও তেখতক ‘ আ া’ বুিল মািতিছল। িচিভল ইি িনয়াৰ হাৱাৰ
বােব তেখতসকলৰ ঘৰ ৱাৰ সেজাৱাৰ কাম িসেয়ই তদাৰক কিৰিছল।
কৃতকায তাৰ ইমান উ িশখৰত আেৰাহণ কৰা ে ও য এজন ব ি ইমান অমািয়ক,
ইমান িনৰহংকাৰী আ মৰমীয়াল হ’ ব পােৰ সই কথা তেখতক ওচৰৰ পৰা লগ পাৱা
মানুেহেহ বুিজব পািৰব। এটা স উদাহৰণ িদও। তেখতসকল মাইচুৰত থােকােত আিম ােয়ই
তাৈল গিছেলা। এবাৰ যাওেত তেখতৰ প ী এ ােৰ আমাক িমঠাইেৰ সেত এেকা কাপৈক চাহ
িদ ওপৰৰ কাঠািলৈল ল’ ৰাৰ ওচৰৈল িছ গ’ ল। পু শৰত সইিদনা আেমিৰকাৰ পৰা আিহ
পাইিছল। তিতয়া আমাৰ িতিনবছৰীয়া ল’ ৰা িনিশেত মাক কােন কােন অসমীয়ােত ক’ ল য
তাক গাখীৰ লােগ। মই তাক বুজােলা য ঘৰত গ িদম। অলপ পৰ মেন মেন থািক পুনৰ
িবচািৰেল। এওঁৰ লগত কথা পতাত ব আিছল যিদও িস িকবা এটা িবচািৰেছ বুিল তেখেত গম
পাই মাক সাধাত মই এেকা নাই বুিল পাতলাই থ’ লা। তিতয়া তাক কা াড়াত সাধাত িস ক
িদেল। তেখেত িনেজই ি জৰ পৰা গাখীৰ উিলয়াই গৰম কিৰ তাক িদয়াৰ দৃশ মাৰ এিতয়াও
মনত আেছ। মই ৰা িণ ঘৰৈল সামাই গিছেলা যিদও তেখেত ‘ এ ােৰ ক’ ত ব থয় তই
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িবচািৰ নাপািব’ বুিল পঠাই িদেল। কথােটা িন সকেলােৱ বৰ ৰগৰ পাইিছল। কােনা কােনােৱ
কিছল “ ই কম ল’ ৰা নহয় দই – য়ং িভ িচ ৰ দেৰ মানুহৰ হতুৱােয়া গাখীৰ বকাই খায়।“
তেখেতসকলৰ মাইচুৰৰ ঘৰৰ ওপৰ মহলাত থকা লাইে ৰীটা আিছল মাৰ আটাইতৈক ি য়
ান। মই তাৰ পৰা কইবাখেনা আপু গীয়া িকতাপ আিন পিঢ়িছেলা।
তেখতসকলৰ বংগালু ৰ ঘৰৈল মই মা বাৰমানেহ গেছা। শষৰ বাৰ যাওেত এই
ফেটাখন তালা হিছল। প ী ঘৰত নািছল যিদও তেখেত আমাক জাৰৈক িনেজ চাহ বািক
খুৱাইিছল।
আমাৰ দেৰ সাধাৰণ মানুহেকা তেখেত িকমান
সহকােৰ লয় তাৰ ব ত উদাহৰণ
আেছ যিদও এটা উে খ কেৰা। এবাৰ ইয়াৰ পৰা কাশ হাৱা এখন পুি কাত মাৰ এটা লখা
ওলাইিছল। তাৰ িপছেত হাৱা এখন সভাৈল তেখত মুখ অিতিথ িহচােব আিহিছল। মই
তেখতক ব তিদন লগ পাৱা নািছেলা বােব লগ পাবৈল বৰ ই া হিছল। িক ম ৈল উঠাৰ
আগেত লগ ধিৰব নাৱািৰেলা। সভা ভংগ হাৱাৰ লেগ লেগ মন কিৰেলা তেখত ম ৰ পৰা
নািম আিম বিহ থকা ফালৈল আিহ আেছ। িক মাৰ ওচৰৈল আিহেছ বুিল কিতয়াও ভবা
নািছেলা। সচৰাচৰ কৰাৰ দেৰ িপিঠত থপিৰয়াই কা াড়ােত ক’ ল, “ তাৰ লখােটা পিঢ়েলা। তই
দেখান বৰ ভাল লখ। িনয়িময়াৈক লখ নিক ?” মই ক’ লা য ইংৰাজীত গেৱষণা প আিদ
সমেয় সমেয় লখাৰ লগেত অসমীয়ােতা মােজ সমেয় ইেটা িসেটা িলেখা। তিতয়া মৰমসনা
খেঙেৰ ক’ ল, “ মােজ সমেয় িকয় িনয়িময়াৈক িলিখিব। লখা কামেটা মােজ সমেয় কৰা কাম
নহয়।”
আমাৰ িববাহ িবে দ হাৱাৰ বােব তেখেত বৰ খ কিৰিছল আ িমতমাত কৰাই
িদবৈল চ া কিৰিছল। মাৰ দওৰহঁতক ভােগ ভােগ মতাই িন আেলাচনা কিৰিছল। পুনিমলন
অস ৱ বুিল ত য় হাৱাৰ িপছতেহ বাদ িদেল। তেন সময়েত মাক এবাৰ লগ পাওেত
সুিধিছেল, “ তাৰ িকবা অসুিবধা হেছ নিক ? িকবা দকাৰ হ’ ল মাৰ ওচৰৈল আিহবৈল
সংেকাচ নকিৰিব।”
িপছৈল তেখতক লগ পাৱােটা কিমিছল যিদও ইয়াৈল আিহেল দওৰৰ ঘৰত মােজ
মােজ লগ পাইিছেলা। আিজ িকছুবছৰৰ আগেত তেখত অসম সািহত সভাৰ এখন অিধেবশনৈল
মুখ অিতিথ িহচােব গিছল। ঘুিৰ আিহ অসম আ অসম সািহত সভাৰ শংসা কিৰ মাৰ আগত
ব ত কথা কিছল।
তেখতৰ দেৰ এজন অিব াস ভােব িতভাশালী মানুহৰ িবষেয় িলিখ অ
নাৱািৰ। ভিবষ েত অলপ অলপৈক িলিখবৈল য়াস কিৰম।
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