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ব া: অেশাককুমার সরকার ৃিত বকৃ্ ততার
আসের িনেকালা দােজন এবং িদন ল াঁ।
বৃহ িতবার বইেমলায়। ছিব: শৗিভক দ
বদ থেক এ কােলর ইংের জ ভাষার ভারতীয় লখককুল— কউ বাদ পড়েছন না তািলকায়। ৩০টার বিশ
ভারতীয় ভাষা, দিলত, আিদবাসী সািহত িকংবা দশা রীেদর লখােলিখর ধারা-উপধারায় মেজ আেছন তাঁরা
দু’জেন। প ািরেসর সরেবান িব িবদ ালেয়র দুই ভারত-িবেশষ প ত িনেকালা দােজন এবং িদন ল াঁ
এখন এক মহাভারত সাগেরর র হাতড়াে ন।
বৃহ

িতবার বইেমলার ব

রকার পাবণ, অেশাককুমার সরকার িৃ ত বক্ৃ ততার আসের এই দুই ফরািসর
সে কলকাতার দখা হেয় গল।
ফরািস সরকােরর উেদ ােগ ‘ দিল’ নােমর এক ট কে ভারেতর আবহমান সািহত িবষয়ক সুবহ
ৃ ৎ কাষ
ৃ
গেড় তলেছন তাঁরা। জনা ৭০ প েতর চ ায় িনেকালা, িদনেদর নতে ফরািসেদর জন ভারতীয়
সািহত অিভধান টর কাজ এিগেয় চেলেছ।
‘ভারতীয় সািহত ও ফরািস ভারতত ’ িবষয়ক বক্ৃ ততায় দু’জেন িমেল তাঁেদর সই কােজর কথাই মূলত
তেল ধরেলন।
ভারত নামক কা সােড় ব শ ভাজার িত মু স ম ফুেট উঠিছল বক্ৃ ততার িত পেদ। সং ৃ ত
িনেকালা যমন পুদুেচিরর ফরািস ইনি টউেট এ দেশর পুরাণ ও তার অিভঘাত িনেয় গেবষণার অিভ তা
শানা েলন। ‘‘আমার কাজ িছল পর রামেক িনেয়। জরািত, িহ সব সািহেত পর রাম কী ভােব ছাপ
ফেলেছন, তা দখার চ া কেরিছ।’’ সরেবােন দি ণ এিশয়ার ইিতহাস ও পাঠ-ঘরানা িবষয়ক িশ ক
িনেকালার চতনায় এই পর রাম আবার ভারতীয়ে র িচরকালীন িবেরাধ বা ঠাকাঠিকরও তীক। িতিন
বলিছেলন, ‘‘পর রাম িব ু র অবতার, আবার িশেবরও ভ । া ণ হেয়ও া েতেজ ভরপুর। িহ েু র সব
টনশন যন মজুত ওঁ র মেধ ।’’
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বাঙািলর ি য় ‘পর রােম’র লখা এখনও না-পড়েলও তাঁর নাম েনেছন িনেকালা। রাজেশখর বসু কন
‘পর রাম’ ছ নােম মজার লখা িলেখেছন, তাই িনেয়ও কথা বলিছেলন বক্ৃ ততার আেগ। মজা বা িতযক
চােখ দখার লখা ‘রাগী’ পর রােমর নােম লখার মেধ এক ধরেনর রিসকতা বা কূটাভাস আেছ বুেঝ খুব
হাসেলন িনেকালা।
ক ড় ভাষািবদ প ত, সরেবােনর তলনামূলক সািহেত র িশ ক িদনও বলেলন, ‘‘ফরািসেদর কােছ
ভারতীয় সািহত েক তেল ধরার জন
ি ত বুেঝ তিলেয় পড়ার িদক েলা ধিরেয় দওয়া খুব জ ির।’’
যমন, ধম বা মা এই শ
েলা ভারতীয়রা য ভােব বােঝন, পা ােত র পাঠেকরা সচরাচর ধরেত পােরন
না। তাই ফরািস ভাষা ের ভারতীয় মননেক ফরািসেদর কােছ পৗ েছ দওয়াই হল তাঁেদর চ ােল । ফরািস
ভারতত এই িভ ম েক মলােনার কাজটাই কের।
এক ঘ ায় দু’জেন িমেল উিনশ শতেকর গাড়া থেক াে র সার ত সমােজ ভারতচচা, গত শতেক
ব ম-রবী নাথ-িবভূ িতভূ ষণ-শ েরর ফরািসেত অনুবােদর আখ ানও শানােলন। তাঁেদর অিভধান টর কাজ
২০১৯-এ শষ হেব বেল আশাবাদী দুই ভারতে িমকই।
‘‘অিভধােন ভারেতর িমথ, ইিতহাস, সািহেত র স ক েলা খালসা করা জ ির। প াবত-িবতেকর সব
খবরই রাখিছলাম।’’ বইেমলা ছাড়ার আেগ হাসেত হাসেত বেল গেলন দু’জেন।
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