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এনআরিস’র নােম আসােম যা হে  তা িবপ নক - মানবজিমনেক শীেষ  
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আসােমর নাগিরক তািলকা বা এনআরিস িনেয় গভীর উে গ কাশ কেরেছন ই বাংলার জনি য় লখক শীেষ  েখাপা ায়। 
বেলেছন, এনআরিস’র নােম আসােম যা হে  তা িবপ নক। সরকার যভােব তাড়ােত চাইেছ এটা স ব নয়।  এনআরিস নয়। 

াতনামা এই লখক কথা বেলেছন ত র লখােলিখ, ম, ভােলাবাসা, চার, ত ীিত, াি -অ াি  আর লখক হওয়া িনেয়। 
শীেষ  েখাপা ােয়র শকড় এেদেশই। টান অ ভব কেরন জ িভেটর জ । বেলন, অেনক আেগই দশ হািরেয় গেছ। আিম এ 
দেশর লাক নই ভাবেত আমার ক  হয়। আমার আইেডি  হািরেয় গেছ। িক  টানটা রেয় গেছ। রাজনীিতর কারেণ য দশভাগ 

তার ফল আজও বইেত হে । এ দেশ যতিদন িছলাম, তার চেয় অেনক বিশ আিছ সই দেশ। াটস নট এ হাম, জা  হাম। 
এক িনঃ ােস কথা েলা বলিছেলন শীেষ  েখাপা ায়। শরেতর সকােল এক িচলেত রাদ মাথায় িনেয় িব সািহত  কে র শ  
লাল দালােনর তলায় বািতঘের বেস কথা েলা বলিছেলন িতিন। ছেলেবলায় ময়মনিসংেহর সময়কাল মেন কের াতনামা এই 
লখক বেলন, এটা আমার জ িম। দশভােগর বা বতায় আজ ওপাের। ত ও পিরযায়ী পািখর মেতা আিম এখােন েট আিস। 

িনেজর লখক স া িনেয় িনেজরই । শীেষ  মেন কেরন, িতিন বাই চা  লখক। বেলন, লখক হেবা এমন িচ া মাথায় িনেয় 
িলেখিছ িবষয়  তা নয়। আিম আসেল বাই চা  লখক। থাগত লখক সং ার মে  আিম পিড় না।  শীেষ  েখাপা ােয়র জ  
১৯৩৫ সােলর ২রা নেভ র ময়মনিসংেহ। িপতা রলওেয়েত চাকির করেতন। ছেলেবলা কেটেছ িবহার, পি মব  ও আসােমর 
িবিভ  অংেশ। থম চাকির লিশ ক িহেসেব। পের আন বাজার পি কার সে   হন। যৗবেন ভয়ানকভােব িবষ তায় 
আ া  হন, জীবেনর িত আ া হািরেয় ফেলন এবং একসময় আ হত ার িস া  নন। শষ পয  মা-বাবা ত েক   
অ লচ  ঠা েরর কােছ িনেয় যান। ঠা েরর সাি ে  জীবন বদেল যায় মা ষ র।িনেজর লখা থম  গ  ফরত এেসিছল 
দশ পি কার দ র থেক। তীয়  পাঠােনার পর িস া  িনেয়িছেলন, যিদ এ  ছাপা না হয়, তাহেল লখােলিখই ছেড় দেবন। 

‘জলতর ’ নােম সই তীয় গ ই িছল শীেষ  েখাপা ােয়র ছাপা হওয়া থম লখা। থম উপ াস ণেপাকা িলেখিছেলন 
সাগরময় ঘােষর তাগাদায়। ণেপাকার ামল চির  অেনকটা ত র িনেজর আদেলই গড়া। 
আিশ বছেরর ঊ  এই লখেকর জীবনেবাধ, সািহত  চচা, লখক হওয়া, নানা িব ােস বি  জীবন িনেয় খালােমলা কথা বেলেছন। 
পাঠেকর সে  িমিলত হেয়েছন ঢাকার বািতঘের। পাঠক আর লখেকর মলব েন স ালেকর িমকায় িছেলন বািতঘর ধান 
দীপ র দাশ। শীেষ  বেলন, ছেলেবলায় র  িছলাম। এতটাই র  য, আমার ডাক নাম হেয় গল ুর সমাথক। পাড়ার সকেল 

 নােম ডাকেতা। পাড়ায় কােনা ু ছেলেমেয় দখেল বলেতা এটা র মেতা হেয়েছ। খলা লা িছল আমার পছে র িবষয়। 
আর বই পড়ার অেভ স িছল। হােতর কােছ যা পতাম তাই পড়তাম। জীবেন ম করেত পািরিন। কােনা িমকা িছল না। আমার 

ম েলা িছল একতরফা। একতরফা অেনকেকই ভােলােবেসিছলাম। পের একজনই আমােক ভােলােবেসিছল। যােক পেয় যাওয়ায় 
আর কাউেক জঁেত হয়িন। ভারত সরকার এনআরিস’র নােম আসােম যা করেত চাইেছ তা িবপ নক। সরকার যভােব তাড়ােত 
চাইেছ সটা স ব নয়। এত েলা লাকেক এভােব তাড়ােনা স ব- এটা মেন হয় না। যিদও পি মবে র িচ  িভ । সখােন 

বসািয়ক, চাকিরসহ নানা কারেণ ব  ধরেনর লােকর বাস। তাছাড়া পি মবে র ম ী মমতা বে াপা ায়ও এর িব ে  



অব ান িনেয়েছন। বাংলা ভাষা িক সংকেট আেছ এমন ে  িতিন বেলন, বাংলা হে  ভারেতর ি তীয় হ ম ভাষা। ভা ন তা 
যিদ এর সে  বাংলােদশ  হেতা; বাংলােদশ যিদ আলাদা রা  না হেতা তাহেল বাংলা হেতা েরা ভারেতর হ ম রা ভাষা। 
কােজই সব িমিলেয় য পিরি িত তােত বাংলা ভাষা কােনা ধরেনর মিকেত আেছ বেল আমার কােছ তা মেন হয় না।  
শীেষ  েখাপা ােয়র অেনক লখায় চারেদর িত মমতার কাশ রেয়েছ। আবার তেদরও িতিন ত র লখায় েকেছন 
মানিবকভােব। িব ানমন তার এ েগ এ েলা একধরেনর রহে র জ  দয়। শীেষ র সাজাসা া জবাব, চারেদর িনেয় আিম 
িনমম হেত পাির না। মেন হয়, চার আমার বাসায় এেল তােক কােছ বিসেয় ’চার  কথা বিল। ত িবষয়ক অেনক লখা পেড় 
বা ারা আমােক ফান কের বেল য, স আর তেক ভয় পাে  না। তখন আমার ভােলা লােগ। মেন হয়, যাক লখা  মেন ধেরেছ।  

স  যখন বাংলােদশ : বাংলােদেশ এেল এক  িবষয় ভােলা লােগ, তা হেলা এখােন পাঠক বেড়েছ। একবার কাথাও যাি  লে  
কের। হঠাৎ এক  ছেল আমার বই িনেয় এেস অেটা াফ চাইেলা। অবাক হেয় জানেত চাইলাম, িম এখােন বই পেল কাথায়? 
বলেলা, লে র মে ই আপনার বই িবি  হে । িবি ত হেয়িছলাম। এখন সময় বদেলেছ। একসময় বাংলােদশ থেক অেনক টাকা 
রয় াল  পতাম। এখন তা কমেছ। কারণ বই অেনক বিশ পাইেরিস হে । ফেল আেগর মেতা রয় াল  পাই না।  
লখােলিখর জগৎ: বই পড়েত পড়েতই একসময় ইে  জাগেলা িলখেত পাির িকনা? ধীের ধীের গ , কিবতা এসেবর চচা  কির। 
থমিদেক এসব লখা কাথাও ছাপা হেতা না। ষাল সেতেরা বছর বয়স। ব িবি  জীবন কেটেছ। আমােক পড়া নার জ  

পা েয় দয়া হেলা চিবহার। সখানকার হাে েল ল া সময় কেটেছ। এ সময় পিরবােরর সে  তির হেয়েছ িবি তা। তখন 
থেকই মাথায় লখার ত চােপ। ১৯৬৭ সােলর কথা। স সময় দশ পি কায় এক  গ  ছাপা হেলা। থম উপ াস বর হেলা-
ণেপাকা। তখন আমার লখার পাঠক িছল না। ব ক  পতাম। এত ক  কের িলিখ িক  পাঠক পেড় না কন? পাঠক আমার 
লখা ত া ান কের কন? একবার চার হেয়িছল এক  ছেল সেতরবার ণেপাকা বই  পেড় আ হত া কেরিছল। ভয় পেয় 

িগেয়িছলাম। আমার ভা  ভােলা, দীঘিদন পর আমার সই লখা েলাই এ জে র পাঠকরা হণ কেরেছ। পড়েত  কেরেছ। 
কপাল ভােলা এখনকার পাঠক আমার লখা ঝেত পাের, এটাই আমার জীবেনর বড় াি । পাঠকরা যখন আমার লখা সাদের হণ 
করেত  করেলা তখন মেন হেলা আিম যন কবর থেক ওেঠ এলাম।  
িনজ আয়নায়: আিম আসেল অৈব ািনক বা আনসােয়ি িফক লখক। আিম আমার লখার কথা িনেজই েল যাই। হঠাৎ কােনা 
চির  িনেয়  করেল স িবষেয় বলেত পারেবা না। কারণ, য লখা বিরেয়েছ তা হয়েতা আর পড়া হেয় ওেঠিন। রা ায় দ িড়েয় 
হয়েতা কােনা মারামািরর  দখিছ িক  না েঝই। িনেজর পিরচয় িদেত আিম বরাবরই ল ােবাধ কির। আেশপােশর িভড় 
থেক কউ এিগেয় এেস হয়েতা আমােক বলেলা, আপনােক দখেত অেনকটা শীেষ র মেতা মেন হে । আিম ল াবনত হেয় বিল, 
লােক তাই বেল। আমার লখােলিখ হােত দলা পািকেয় েতা কাটার মেতা। এক  লাইন থেকই আমার উপ ােসর জ । যভােব 

এক  দলা পাকােত পাকােত তা থেক েতা বর হয়। ক তমিন কােনা এক  লাইন আিম পেয় গেল তা থেকই বড় 
উপ ােসর জ । আমার মেন হয় উপ ােসর চির েলা আমােক িদেয় িলিখেয় িনে । মেন হয়, আিম িনেজ চির েলা ি  
কিরিন, ওরাই আমােক িদেয় িলিখেয় িনে । উপ ােস বা বতােক যভােব কা যায় ছাট লখায় তা হয় না।  
সভ তার বতমান সংকট : িথবীর অব া ব খারাপ হে  িদনেক িদন। িথবী ধীর ধীের ইেকালিজক াল ােল  বা া িতক 
ভারসা  হারাে । আমার মেন হয়, িথবীর ংস ব বিশ ের নয়। িথবী ংস হেয় যায় িকনা এটাই দখার িবষয়। এই য 
আমাজন ািলেয় দয়া হেয়েছ, তােত আ ন লােগিন; আ ন লািগেয় দয়া হেয়েছ। এটাও করা হেয়েছ বসািয়ক িচ া থেক। 
সখােন িথবীর বড় বড় ক ািন েলা তােদর িবিনেয়াগ িচ া িনেয় এ ে । আেমিরকার িসেড  া  তা মানেতই চাইেছন না 

জলবা  পিরবতেনর িতর কথা। কােজই উপমহােদেশর বতমান পিরি িতেত সংকট বাড়েছ। চারিদেক কবল দালান ওঠেছ। 
িষজিম কমেছ। িথবীর বি ক উ ায়ন বে র জ  য ধরেনর কাজ করা দরকার বড় দশ েলা তা িনেয় ভাবেছ না। উে া 

তারা এ সম ায় আেরা জল ঢেল িদে ।  
াি  ও ত াশা : ষাল সেতেরা বছর বয়েসই মেন হেয়িছল িক  করেত পারেবা না। লখােলিখ কের জীবন কাটােবা। লখার টা 

িছল ত া ােনর। আিম িলেখ ািত, র ার, অথ উপাজন করেত চাইিন। চেয়িছ  সাড়া িম ক। িনেজেক সিলে  ভাবেত 
অভ  নই। সাদামাটা জীবন যাপন কির। বারবার যা চেয়িছ তা হেলা, আমার লখার তর  যন পাঠেকর অ রেক শ কের। 
যেকােনা িব াস আ ীকরণ না হেল; অ য না হেল তা ইসাইডাল হয়। আর এক  কথা, পাঠেকর সে  আপস নয়। আমার লখা 

আিম িলখেবা। তা পাঠক নেব িকনা সটা সময় বলেব। িক  পাঠেকর সে  কে ামাইজ করেল লখক হওয়া যােব না।  
 


