
শিকার 
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“শ িঁখুত অপাররি  এর জ য সবসময় প্ররয়াজ  গ াছার া প্ল্যাশ িং...সালটা ১৯৮৪...কশি  আর  

তার হাত ধররই জরয়র স্বাি গপরয়রছ গ াটা ভারত।খবরটা পাকা শছল...ধমমতলার গহারটল "ব্লু 

গহরভ "...গভার সারে পািঁচটা।সাফাইকমীরির বযাবহার করার জ য গহারটরলর শপছর র িরজার 

খবরটা আমার জা া শছল।তারপর এক হাউজশকশপিং কমীরক ২০ টাকার শবশ মরয় আিায় করা 
লাখটাকার খবর।শফফথ গলার...রুম  ম্বর ৪২৪..তারপর কশরডরর পাক্কা ৫৫ শমশ ট অরপক্ষা করার 

পর গিখা শমরলশছল তািঁর।’’ 

   শলর শিটলাইরটর আরলা রাস্তা ছাশেরয় এখ  িশক্ষণ কলকাতার লযারট ঢুরকরছ। 

একটা া বরল থামরল  বছর ৬৫ এর িীর্মরিহী চন্দ্র সামন্ত।সামর র আ ন্তুকরক অফার করর, 

একটা মালমরবাররা শস াররট ধরারল । 
 গঢউ গখলার া চুরল একবার হাত বশুলরয় শজজ্ঞাসা কররল   

   “চা? কশফ? অবিয আমার কারজর গলাক আজ ছুটিরত আমারকই বা ারত হরব।’’ 

     আ ন্তুক এবারও  া সূচক মাথা  ােরল । 

  অযািরে গত ছাই গেরে আবার শফরর গ রল  ১৯৮৪ গত।তারপর গহারটল ব্লু গহরভ  গসশি  কশপল 

গিব তারক শ রাি করর শ । 
   তারপর তার শিকার জীবর র ৩৪ বছরর অশভজ্ঞতা আজ ছশেরয় তার ড্রশয়িংরুম এর আলমাশর 

কযাশবর ট ড্রয়ারর ফাইরল। 

 িব্দটা প্রথম জা া পাোতুরতা এক জযাঠার গথরক। শপ..এইচ...আই...এল....."শফরলাগ্রাশফ"..িব্দটা 
আর গভারল শ  শতশ । 

তার িিটা পািঁচটা অশফরসর বাইরর শ :সঙ্গ জীবর  িখ আহ্লাি বলরত এটাই..শিকার। 



  সই শিকার।  
                                ২ 

শুরু িািার ডারয়শর গথরক। শ ছকই গখলার ছরল শুরু করর আজ িীর্ম ৩৪ বছরর তা ধযা  জ্ঞা  বা 
গ িায় িািঁশেরয়রছ। িািার লাল গরশি  গমাো ডারয়শরটা ছাশেরয় অরটাগ্রারফর সিংগ্রহ আজ বাধার া 
খাতা, গপাস্টকাডম , স্টযাম্প, পুররার া বই, শমশ রয়চার বযাট, টিশকট; ইতযাশিরত। 

 সবমরমাট আজ তার সিংগ্রহ ২০০০+ অরটাগ্রাফ। শিরকটার গথরক শফল্মস্টার,  ায়ক গথরক শবজ্ঞা ী, 
গ ারবল গথরক ভারতরত্ন। আরও কতিত কযাটা শর র অরটাগ্রাফ। 

  তরব পথ কখ ওই মসৃণ শছল া,ধধর্ম,সময়, টাকা সবই সমা ভারব খরচ করররছ  শতশ । 

 কাররার কাররার কারছ অবিয এত সব পশরশ্রম গ হাতই গছরলমা শুি, আরবর র অপচয়। তারত 

অবিয তািঁর ধধর্মচুযশত হয়শ । 
 কখ ও অরটাগ্রাফ গচরয় শচঠি শিরয় মারসর পর মাস অরপক্ষা, কখর া শচঠির সারথ ছো,  শকম্বা ছশব, 

বা শুরভচ্ছাবাতম া থাকত, কখ ও বা অরপক্ষা অন্তহী  হত। 
 পুশলরির লাঠির বাশে, শসশকউশরটি র র্ােধাক্কা গথরক শুরু করর র্ন্টার পর র্ন্টা গরারি িািঁশেরয় 

থাকা, এম শক তারকারির উরপক্ষা পর্মন্ত সইরত হরয়রছ। 
 তাছাো, গহারটরলর স্টাফ গথরক এয়াররপাটম  শসশকউশরটি র করয়কজর র সরঙ্গ ভাব গররখ ম  

র্ুশ রয়ও চলরত হয় কার্মশসশি র জ য। 

 অবিয প্ররয়াজ  হরল শিগুণ টাকা খরচ কররতও শপছপা হ  া শতশ ।শকন্তু টাকার সারথ সমা ভারব 

বশুিও খরচ কররত হয়, একটি সুন্দর অরটাগ্রারফর জ য। 
 গপরলর সই সিংগ্ররহর জ য গপরলর মাতৃভািা পতুম শ রজ িয্ািরকাসম কররশছরল , এবিং সফল ও 

হরয়শছরল  চন্দ্রবাব।ু 

 পতুম শ রজ আলারপর গিৌে ক্ষণস্থায়ী হরলও তা অমলূয, সইরয়র সারথ ছশবও গতালা হরয়শছল। 
                            ৩ 

  সাফরলযর আ ন্দ উপরভার র পািাপাশি তারক বযাথমতার গবি াও সইরত হরয়রছ।  কথায় আরছ গর্  

সয় গস রয়। 



 আর তাই আজ চন্দ্র সামন্ত অরটাগ্রাফ ইন্ডাশির প্রথম সাশরর  াম। 
   সামর র মারস শতশ  শিল্লী র্ারচ্ছ  শবটলস খযাত জ  গল র র গসই শবখযাত অরটাগ্রাফ ওয়ালা 
কুখযাত ডারয়রী। র্ার মাশলক শছরল  গখাি জ  গল র র আিঁতাতায়ী। তার অরটাগ্রাফ সিংগ্ররহর 

পর পর ই তারক গুশল করর হতযা করর  মাকম  গডশভড চযাপমযা । 

  বহু হাতরফরতা হরয় ডারয়রী আজ ভাররত। এবার তা শ লারম উঠরব। 

   অমলূয গসই ডারয়রীর িমুূমলয িাম আন্দাজ কররই গকামর গবরধ গ রমরছ  শতশ , এবিং তািঁর সিংগ্রহ 

বাোরত সাহার্য কররব তািঁর সিংগ্রহ ই।  
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 অরটাগ্রাফ শিকাররর  ল্প গিি করর শকছুটা থামরল  শতশ ।তার আবলিু ররের গসরিটাশররয়ট 

গটশবরলর ড্রয়ার গটর  গবর কররল  একটি ফাইল। 

     অরটাগ্রাফ শতশ  বরাবর গচষ্টা করর  র্ারত একাশধক থারক। একটি শ জস্ব ও বাশকগুশলর 

শবশ মরয় অ য অরটাগ্রাফ বা কখর া   ি  ারায়ণ লাভ। 

 রথ গিখা কলা গবচা িইু ই হল। 

  তাই আজ তার ড্রশয়িংরুম এ আ ন্তুরকর আ ম ।আ ন্তুক আর তার মরধয গর্া সূত্র 

কশফহাউরসর পারির  শলর মরধয রেচটা সাই রবাডম  ভাো গিাকার র মাশলক অশময় চাকী। 

  অশময় চাকী র গিাকা  পুররার া বইরয়র। চন্দ্রবাব ু তার গিাকার র বছর শতর র শ য়শমত 

খরের।পুররার া বই গথরকও অর কসময় গলখরকর অরটাগ্রাফ পাওয়া র্ায়। 
 িামটা একটু গবিী ধররলও তািঁর চাশহিা অশময়বাবরু  খিপমণ এ বরল িজুর র মরধয গবি সম্পকম  
 রে উরঠরছ। তাই খবরটি প্রথম অশময়বাবরুকই পািঁচকা  করার িাশয়ত্ব গি  চন্দ্রবাব।ু 
  সাধারণত অরটাগ্রারফর মলূয শ ধমারণ হয়  া া শিক শিরয়, তার মরধয অ যতম শবিয় হল তার 

িষু্প্রাপযতা।সম্প্রশত চন্দ্র বাবরু হারত এরসরছ গতম ই এক িষু্প্রাপয অরটাগ্রাফ। 

 গলখক মশণ াথ ভট্টাচার্ম র অরটাগ্রাফ।শর্শ  বািংলা সাশহরতযর এক র্ুর র অপরারজয় শিলার সম্রাট। 
তরব তার গলখাই তািঁর পশরচয়, আজ পর্মন্ত গকউ কখ ওই তারক গিরখশ । 



  া অ ষু্ঠার ,  া বইপাোয়। এম শক তার অরটাগ্রাফ ও কাররার কারছ আরছ বরল এম  গকউ িাশব 

কররত পাররব া। 

  আোরলর এই আরলারক গিখার জ য গচষ্টা কম হয়শ । তরব গসই গচষ্টা গচষ্টাই গথরক র্ারব কারণ 

শতশ  মারা গ রছ  মাস ৬ য় আর ই। 

  সুতরািং মশ  াথ ভট্টাচার্ম এর অরটাগ্রাফ িষু্প্রাপয হওয়ার র্রথষ্ট কারণ। 
                          ৫ 

 

অশময় চাকী চন্দ্রবাবরু অ রুরাধমত পাঠিরয়রছ  এই আ ন্তুক গক। 
 ফসমা,মাোশর উচ্চতা,গচারখ পুরু পাওয়াররর চিমা।এর আর ও অবিয অ য িজু  এরলও 

িরািশর গত গপািায়শ  চন্দ্রবাবরু। 

 এবার প্রতযািা মরতা িারমর আিা শ রয় ফাইল গথরক গবরছ গবরছ, সর্রত্ন রাখা হলরিরট হরয় র্াওয়া 
বইরয়র পাতা টা তরতাশধক সর্রত্ন তুরল ধররল  গটশবরল। 

   হাইপাওয়ার গটশবল লযারম্পর  ীরচ।হলরি পাতায় কালরচ আিঁচে। 

 অরটাগ্রাফ সিংগ্ররহর পািাপাশি অরটাগ্রাফ শ রয় পোরিা াও গবি শকছুটা। 

 গকাথাও পরেশছরল   ীল আমমিিং ও তার অ যা য সহর্াত্রী রা চািঁরি র্াওয়ার আর  িতাশধক খারম 

শ রজরির সই করর গ শছরল , র্ারত তারির গকার া িরু্মট া হরল তারির পশরবার ওই সই করা খাম 

গুশল শবশি করর সিংসার চালারত পারর। 

 র্শিও তার প্ররয়াজ  পরেশ । 

   হলরিরট কা রজ গচাখ বশুলরয় ই চন্দ্রবাবরু সমস্ত উৎসারহ জল গঢরল শিরয় আ ন্তুক বলরল   

   “আপ ার গকাথাও ভুল হরচ্ছ।  াশক অ যায়? আিা করশছ ভুল আর অ যায় এর পাথমকয টা 
আপশ  গবারে ।’’  
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    “এরকম জাশলয়াশত চাশলরয় র্ারচ্ছ  কতশি ? আর  য়।’’্ 

    ককম ি  লায় পারি চেরছ আ ন্তুরকর। 

  “আপ ার সাহস গতা কম  য়।আপশ  জার   আশম...’’ 



 অশভজ্ঞতা গথরকই হয়রতা বেুরল  চন্দ্রবাব।ুধীরশস্থরভারব িান্ত করার ভশঙ্গরত হাত তুলরল  

আ ন্তুরকর শিরক..  

   “গিখু  আপশ  কীভারব শ শিত হরচ্ছ  গর্ এ সই  কল?  

আপশ  শ রত  া চা  আমার র্ররর িরজা গতা আপ ার অজা া  য়।আমার চুল কারলা গথরক 

রুরপাশল হরয়রছ,শকন্তু আমার ৩০ বছররর িরখর জীবর  কখর া জাশলয়াশত কররশছ বরল গকউ 

অপবাি গিয়শ , গকউ র্শি আমার চশররত্র শমরথযর কািা গছটারত চায় তরব---  

   শমরথয?; শমরথয একটাই গসটা এই সই।এ সই মশণ াথ বাবরু  য়। 

   শস ারররট একটা গজার টা  শিরয় ধীররসুরস্থ উঠরল  চন্দ্রবাব.ু..প্ররতযক বযাবসারই একটা এশথি 

থারক।র হাত অশময়বাব ুপাঠিরয়রছ   য়রতা প্রমাণ ছাো শমরথয অপবাি গিওয়ার জ য... 

     প্রমাণ?!” আ ন্তুক শ :িরব্দ হাসরল । “গুটি সাশজরয়শছরল ভারলাই শকন্তু ভুল হল চারল” 

   “কী বলরত চা  আপশ ?” বলরল  চন্দ্র সামন্ত|  

                                                           ৭ 

“আশম বলরত চাই মশণ াথ এই সই কখ ওই করর শ -কখ ও কররত পারর   া। 

 সশতযই গতা আপশ  কীকরর জা রব  গর্ আপ ার শিকাররর গ িায় শ রজর ফািঁরির শিকার হরব  

শ রজই...কীভারব জা রব  এই সই অসম্ভব..কীকরর জা রব  মশণ ারথর িইু হাতই শছল সম্পূণম 
অরকরজা... কীকরর জা রব  আশমই মশণ াথ”। 

 সিরব্দ গটশবরলর উপর উলরট পো চন্দ্র সামরন্তর িরীর পরীক্ষা করর আ ন্তুক বেুরল  গর্ চন্দ্র 

সামন্ত এখ  চন্দ্রশবন্দ ুসামন্ত হরয় গ রছ। াভম াস গেকডাউ  সম্ভবত। ভয় আর িরকই...কার্মশসশি 

র জ য এটুকু শমরথয বলরতই হল আ ন্তুক গক।  

 অবিয পুররাপুশর  য় আিংশিক।শতশ ও মশণ াথ, তরব মশণ াথ চাকী। স্ব ীয় গলখক মশণ াথ 

কুনু্ডর গসরিটাশর। 

  তাই গলখরকর বাইরর একমাত্র শিতীয় বযাশি শহরসরব গকবল শতশ  জা রত  গলখরকর অরকরজা 
হারতর কথা।তাই এই সই গর্ জাল তা বরুেশছরল  সহরজই। 

                    ৮ 

জাল সই টা পরকরট ভরর,গফা  গথরক শরিং কররল  একটি  াম্বারর। শরিং গপৌিঁছারলা উত্তর কলকাতার 

একটি  শলর গিাকার । 



 “হযা মশণ?...অপাররি  সাকরসসফুল?..উইিাউট অযাশ  প্রবরলম?...হযািঁ সইটা শ রয়শছস 

গতা?...র্াক বারপর মা  রাখশল। ঠিক আরছ এখ  রাখশছ।বাশে শফরর কথা হরব।’’ 

 গফা টা গররখ চওো হাসরল  অশময় চাকী।জাল শিরয়ই জাল পাতরত হরব। িীর ি গ ারয়ঙ্কা  তার 

গবি ওজ িার খরের। গলখরকর জাল সইটা আসল বরল চালারত হরব আবার। 
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