কািলকাpসাদ
(মেtয়ী kমার
বাংলা গােনর দল 4দাহােরর অন7তম মুখপাt <ীযুk কািলকাpসাদ ভTাচােযB7র অকালpয়াণ তাঁর অগিণত ভেkর
সেŋ আমােকও মমBাহত কেরেছ। আমরা যারা িনমBল কথা ও sের, মন মাখােনা ছেn ও তােল বাংলার মািট জল
বাতােসর অnেরণু মাখা গান Pনেত ভােলাবািস, তাঁেদর pেত7েকর কােছ ওনার pয়াণ এক অপূরণীয় kিত। িতিন Pধু
4তা গায়ক িছেলন না, িছেলন হারােনা 4লাকগােনর গেবষক।
বাংলার বুেক লুp সরsতীর 4sােতর মতন হািরেয় যাওয়া অজs 4লাকগীিত — ভািটয়ালী, ভাওয়াইয়া, লালনগীিত,
বাউল, ভাdটুs — এই সকল গানেক িতিন পরম মমতায় পুনrdার কের তােত এেনিছেলন পূণB 4sাতিsনীর ধারা।
gাম gামাnের ধুলামািট, শস7েkt, তুলসীতলায় সাঁঝবািড়র আেলা আঁধাের 4য সব আেলাকসামান7 কােলর pবােহ
হািরেয় িগেয়িছল, তােদর খুঁেজ 4পেত আনেতন গেবষক কািলকাpসাদ। তাঁর ঐকািnক কমB pেচdায় বাংলার মাnেষর
মুেখ ফুেটিছল 4সই সব হারােনা sেরর কথাকিল।

(ছিব: 4ফসবুক 4সৗজেন7)

তাঁর মমBািnক পিরণিতর খবরটা আিম যখন 4পলাম, sভাবতই আরও িবsািরত সংবাদ 4পেত আিম িবিভn সংবাদ
মাধ7েমর dারs হলাম।
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তখনই 4চােখ পড়ল সংবাদ মাধ7েমর 4দওয়া একিট অত7n মমBেভদী ছিব। বধBমান 4মিডেকল কেলেজ <ী
কািলকাpসােদর মরেদহ শািয়ত। পরেণর বstিট বkেদশ ছািপেয় উেঠেছ। বারবার 4দখােনা হিnল মৃত7ুর পেরায়ানা
িনেয় তাঁর শরীের বাঁধা 4গালাপী ট7াগ, তােত 4লখা তথ7 িববরণ, এবং তাঁর মুখিববর।
মৃতু7 মাnেষর অবশ7mাবী পিরণিত। জীবেনর জয়গােন আনn হািস hেlাড় থােক। মৃতু7েত থােক গাmীযB7। কারণ মৃতু7
গভীর, 4বদনাদীণB। মৃত হেলও মাnেষর আtসmান, 4গাপন সংেবদনশীলতা থােক। কারণ মৃতু7 4কবল 4দেহর। অথচ
পিরিমিতেবােধর অভােব আমরা মৃত ব7িkর এই sাতnt সmানেবাধটুkেক 4বমালুম ভুেল যাই। ইঁট কাঠ পাথেরর মতন
jান কির। মৃত ব7িkর 4দেহর নানা অŋpত7ŋ উদgতার সােথ 4দখােত এবং 4দখেত আgহী হই।
<ী কািলকা pসােদর নয়নািভরাম হািসমাখা মুখখািন যােদর মেনামুkের 4গঁেথ আেছ, তােদর কােছ তাঁর ওই pাণহীন
হাঁ করা মুখিববেরর 4kাজ আপ 4য কতটা hদয়দীণB তা 4বাঝার শিk িক আেছ সংবাদ মাধ7মgেলার?
যখন ভািব তাঁর 4শাকাতB পিরবার পিরজনেদর 4চােখ যখন ওই িkিপং-এর ছিবgিল ধরা পড়েব, না জািন কতই না
অসহ7 পীড়াদায়ক হেব। সংবাদ 4তা পিরশীিলত মািজBত ভােবও পিরেবশন করা যায়! সীমাহীনতা ছড়ােনাটাই িক এ
যুেগর সভ7তা?

নতুন 4লখা িমস্ করেবন না।
ই-েমেল 4লখা পাওয়ার জন7 িkক্ কrন এখােন!
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