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এক যে ছিল… 
পুনছজিৎ রায়চ ৌধুরী 

 

ক্রচেই বুঝচে পারছি, আর যবছি সেয় যনই আোর হাচে। আোর ছিয়ানব্বই বিচরর ঘটনাবহুল জীবচনর পছরসোছি 

আসন্ন। ছকিুছিন হল এচকবাচরই িেযািায়ী আছে, নাচক-েুচে গুচের নল। হাাঁটা লা করা, কথাবােিা বলার িছি প্রায় 

সমূ্পর্ি হাছরচয়ছি।  ারপাচি ছপ্রয়জনচির উপছিছে, আোর স্বািয ছনচয় োচির উচেগ, ডািারচির বযস্তো—এসব যটর 

পাছে ছিকই, ছকন্তু স্পষ্ট ভাচব ছকিু যিেচে বা শুনচে পাছে না। েছিও আোর েছস্তষ্ক সমূ্পর্ি স ল এেনও, ছকন্তু 

ইছিয়গুছল সম্ভবে আচস্ত আচস্ত অচকচজা হচয় পড়চি। য েনা-অচ েনার োঝোচনর অদু্ভে রহসযেয় একটা স্তচর রচয়ছি 

যেন। স্কটলযাচের এই বালচোরাল প্রাসাি যথচক বাছকিংহযাে প্রাসাচি যে রাছন ছেেীয় এছলজাচবচথর আর যেরা হচব না—

যসটা যবি বুঝচে পারছি আছে! 

আজ েেন অজানার উচেচি নেুন এক োত্রার প্রস্তুছে প্রায় সমূ্পর্ি, েেন েুব েচন পড়চি আোর ছেয়াত্তর বিচরর সুে-

িুুঃচের সঙ্গী, আোর স্বােী ছেছলচপর কথা যে গে বিরই আোচক োাঁছক ছিচয় পৃছথবী যথচক ছবিায় ছনচয়চি! েচন পড়চি 

আোর সন্তানসন্তছে-নাছেনােছনচির কথা, আোর আিচরর যপাষ্য সারচেয় েুইক, সযাছে, কযাছে আর ছলছসর কথা। েচব 

সবচ চয় যবছি েচন পড়চি েরুর্ী ছলছলচবটচক। যে িাছব্বি বিচর বয়চস, ১৯৫২ সাচলর ৬ই যেব্রুয়াছর, সহসা ছিচটন 

এবিং কেনওচয়লচথর রাছন হচয় ওিার ছনচিিি পায়! 

সত্তর বির আচগর যসই ছিনটা এেনও য াচের সােচন স্পষ্ট যিেচে পাই। ছেছলপ আর আছে েেন িুছটচে যকছনয়ায়। 

রচয়ছি অদু্ভে সুন্দর ছি-টপস্ যগস্ট হাউস লচজর ছবলািবহুল একছট সুইচট। িুপুরচবলা। আছে েন ছিচয় বাবাচক ছ ছি 

ছলেছি যডচস্ক বচস ঘচরর এক প্রাচন্ত। অনয প্রাচন্ত ছেছলপ বচস েবচরর কাগচজ য াে যবালাচে। হিাৎ ছেছলপ এচস 

একসচঙ্গ ছনচ  বাগাচন হাাঁটচে োওয়ার ইচে প্রকাি কচর। না োওয়ার প্রশ্ন ওচি না। গাচির োথা যথচক েই যবচয় ছনচ  

যনচে েেন আেরা হাাঁটছি, েেনই ছেছলপ থেচক িাাঁছড়চয় আোচক জানায় ছিচটচনর রাজা ষ্ষ্ঠ জজি, অথিাৎ আোর বাবা, 

ইিংলযাচের সযাছরিংহযাচে প্রয়াে হচয়চিন। আছে েেন েন ছিচয় ছ ছি ছলেছিলাে, েেনই নাছক আোর বযছিগে সছ ব 

োছটিন  াচটিছরস যগাপচন এচস ছেছলপচক েবরটা ছিচয় যরছডও শুনচে অনুচরাধ কচর। োরপর এক েুহূেি  ুপ কচর যথচক 

আোর ছিচক একিৃচষ্ট োছকচয় ছেছলপ বচল, “ছলছলচবট, যেচহেু রাজা ষ্ষ্ঠ জচজির যজযষ্ঠ সন্তান েুছে, েচন যরচো, এই 

েুহূেি যথচক েুছে ছিচটচনর রাছন!” 

অথ  আছে ছকন্তু রাছন হওয়ার জনয জন্মাইছন এচকবাচরই। আোর রাছন হচয় ওিাটা োচক বচল ‘অযান অযাকছসচডন্ট অে 

ছহছি’। ইছেহাস ঘাটচল যিো োচব, আোর বাবার রাজা হচয় ওিাটা যনহােই আকছিক। আোর িাকুরিা, রাজা পঞ্চে 

জচজির েৃেুযর পর, রাজা হওয়ার কথা ছিল আোর জযািা, অষ্টে এডওয়াচডির। ১৯৩৬-এ, হচয়ওছিল োই। ছকন্তু যসই 

বিরই, ছিছটি সরকার এবিং  া ি অে ইিংলযাচের পরােচিির ছবরুচে ছগচয়, িু’বাচরর ছডচভাছসি আচেছরকান যসািালাইট 

ওয়াছলস ছসম্পসনচক ছববাহ করার ‘অপরাচধ’ রাজা অষ্টে এডওয়াডিচক হারাচে হয় োাঁর রাজেুকুট। েেন যকানওরকে 

পূবি প্রস্তুছে িাড়াই, একরকে বাধয হচয়ই রাজার আসন গ্রহর্ করচে হয় আোর বাবাচক। েছি অষ্টে এডওয়াডিচক োাঁর 
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রাজেুকুট হারাচে না হে এবিং েছি োর সন্তানাছি থাকে, বলাই োহুলয, আোর রাছন হওয়ার যকানও সম্ভাবনাই ছিল 

না। 

১৯৫৩ সাচলর ২ জুন ওচয়স্টছেছনস্টার অযাচবচে আচয়াছজে এক বর্িাঢ্য অনুষ্ঠাচন আোর োথায় রাজেুকুট ওচি, 

আনুষ্ঠাছনকভাচব আছে অছভছষ্ি হই ছিচটন, কযানাডা, অচিছলয়া, ছনউছজলযাে, সাউথ আছিকা, পাছকস্তান ও ছসলচনর 

রাছন ছহসাচব। েেছিচন আছে িুই সন্তান,  ালিস এবিং অযাচনর জননী। রাছনর পচি অছভছষ্ি হচয় যসই অনুষ্ঠাচন ছিচটন 

ও কেনচয়লচথর জনসাধারচর্র উচেচি যিওয়া আোর বিৃোর অিংিছবচিষ্ আোর এেনও, সত্তর বির বাচিও, েচন 

আচি। আছে বচলছিলাে “I have behind me not only the splendid traditions and the annals of more 

than a thousand years but the living strength and majesty of the Commonwealth and Empire; 

of societies old and new; of lands and races different in history and origins but all, by God's 

Will, united in spirit and in aim….Therefore I am sure that this, my Coronation, is not the 

symbol of a power and a splendor that are gone but a declaration of our hopes for the future, 

and for the years I may, by God's Grace and Mercy, be given to reign and serve you as your 

Queen.” 

আট হাজার োনুষ্ উপছিে ছিচলন যসই কচরাচনিন যসচরেছনচে। োচির েচধয অবিযই ছিচলন উইন্সটান, ছিচটচনর 

েৎকালীন প্রধানেন্ত্রী সযার উইন্সটন  াছ িল, োচক আছে ছ রকাল পৃছথবীর অনযেে যেষ্ঠ রাজনীছেছবি ছহসাচব েচন কচর 

এচসছি। আোর রাছন হচয় ওিার প্রস্তুছেপচবি এবিং রাছন হওয়ার পরও, উইন্সটান যে ভাচব আোচক প্রছেটা পিচেচপ 

সাহােয কচরচি, উপচিি ছিচয়চি, আোর ভুল ধছরচয় ছিচয়চি ো যকানওছিন ভুলচে পাছরছন আছে, পারবও না যিষ্ 

ছনুঃিবাস েযাগ করা পেিন্ত। ১৯৫৫-এ, উইন্সটচনর অবসচরর সেয়, আছে হাচে ছলচে একছট ছ ছি পাছিচয়ছিলাে। োচে 

স্পষ্ট ভাষ্ায় উইন্সটচনর প্রছে আোর ঋর্ স্বীকার কচর ছলচেছিলাে, “[no one] will ever for me be able to 

hold the place of my first prime minister…।”  

১৯৫৩-র নচভম্বর োচস, রাছন ছহসাচব অছভছষ্ি হওয়ার পাাঁ  োচসর েচধয, শুরু হয় আোর প্রথে কেনওচয়লথ টুযর। 

যসই সাে োস বযাপী টুযচর ৪০,০০০-এরও যবছি োইল োত্রা কছর আছে ও আোর সহোত্রীরা। এই ধরচর্র সের— 

েেছিন সম্ভব হচয়চি—প্র ুর কচরছি। আোর এই ধরচর্র সেচরর উচেিয ছিল িুছট। প্রথেে, আছে য চয়ছিলাে 

কেনওচয়লথ এবিং সাম্রাচজযর োনুষ্ এবিং যিিগুছলচক েেটা সম্ভব কাি যথচক যিেচে। ছেেীয়ে, আছে সাধারর্ োনুষ্চক 

যবাঝাচে য চয়ছিলাে যে আোর রাজেুকুটছট যকবল আোচির ঐচকযর একছট ছবেূেি প্রেীক নয়। বরিং যসছট োাঁচির এবিং 

আোর েচধয একছট বযছিগে এবিং জীবন্ত বন্ধন। 

ছকিুছিন আচগ  ালিস বলছিল, আোর এই সত্তর বিচরর কেিজীবচন, ছিচটন নাছক পচনচরাজন প্রধানেন্ত্রীচক যপচয়চি। 

পচনচরাজন! অবাক লাগচলও কথাটা যে সছেয, পচর ছহসাব কচর যিচেছি আছে। উইন্সটচনর অবসর গ্রহচর্র পচর 

প্রধানেন্ত্রীর িাছয়ত্ব অল্প ছকিুছিচনর জনয সােচলছিচলন অযান্টছন ইচডন। োরপর এচক এচক হযারল্ড েযাকছেলন, অযাচলক 

ডগলাস-যহাে, হযারল্ড উইলসন, এডওয়াডি ছহথ, যজেস কযালাঘান, োগিাচরট থযা ার, জন যেজর, টছন যেয়ার, গডিন 

িাউন, যডছভড কযাচেরন, যটচরসা যে, বছরস জনসন এবিং ছলজ িাস। এাঁচির েচধয যকউ ছিচলন কনজারচভছটভ পাছটির 

সিসয, যকউ আবার যলবার পাছটির। গে সাে িিক ধচর আোর সচঙ্গ সািাছহক ববিচক এাঁচির প্রচেযচকর কাি যথচক 
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সরকার এবিং যিি সিংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ েবরােবর ছনচয়ছি আছে, যবাঝার য ষ্টা কচরছি ছবচের ছবছভন্ন সাোছজক ও 

অথিননছেক ঘটনা—যেেন ছভচয়েনাে েুে, অযাচপাচলা ১১-র  াাঁচি অবেরর্, বাছলিন ওয়াচলর পেন, বর্িবাচির অবসান, 

যিছিট, যকাছভড-১৯ ইেযাছি—কী প্রভাব যেলচি ছিচটচনর ওপর, কেনচয়লচথর ওপর। প্রচয়াজচন আোর উপচিিও 

ছিচয়ছি পেপাছেত্ব না কচর; ছকন্তু যকানওছিন, যকানও প্রধানেন্ত্রীর আেচল, সরকাচরর কাজকচেি সরাসছর হস্তচেপ 

করার য ষ্টা কছরছন।  

অস্বীকার করব না, সত্তর বির ধচর যে প্রছেষ্ঠাচনর প্রছেছনছধত্ব কচর এচসছি আছে, যসই প্রছেষ্ঠান ছনচয় বহুবার বহু প্রশ্ন 

উচিচি। প্রগছেিীলচির অচনচকর েচে প্রছেষ্ঠানছট অছভজােেচন্ত্রর  ূড়ান্ত প্রেীক; োাঁবুর েুাঁছটর েচো ো একছট যের্ী 

কািাচোচক ধচর যরচেচি অশ্লীলভাচব। এই সোচলা নার ছবরুচে আছে েুে েুছলছন যকানওছিন। যকবল য ষ্টা কচরছি 

একছট গর্োছন্ত্রক রাচের সািংছবধাছনক প্রধান ছহসাচব, সচবিাত্তে নীছে যেচন, ছনচজর কেিবযটুকু সুষু্ঠভাচব সৎভাচব পালন 

কচর যেচে। আজ যভচব গবি হয়, এটুকু কচরই আছে ‘ক্রাউন’-যক শুধু ছেেীয় ছবেেুে-পরবেিী েন্থন যথচক বাাঁছ চয়ই 

রােচে যপচরছি ো-ই নয়, সারা পৃছথবীর কাচি োর গুরুত্ব অটুট, োর েেিািা এবিং োর সম্মান অটুট রােচে সেে 

হচয়ছি। আর… 

নাহ্, এবার ভাবনায় ছজন ছিচে হচব বুঝচে পারছি! গভীর ঘুচে আচস্ত আচস্ত েছলচয় োছে আছে। য াচের সােচন যথচক 

ঝাপসা পৃছথবীটা েুচি োচে একটু একটু কচর। অন্ধকার হচয় আসচি  ারপাি। এবার যবাধহয় আোর থাোর পালা।   

[৮ই যসচেম্বর ২০২২ ছবচকল সাচড়  ারচটর সেয় স্কটলযাচের অযাবারছডনিায়াচর অবছিে বালচোরাল প্রাসাচি িীঘি 
অসুিোর পর প্রয়াে হন রাছন ছেেীয় এছলজাচবথ। রাছনর পাচি েেন ছিচলন োাঁর পছরবারবগি। ২০যি যসচেম্বর ২০২২ 
রাছনচক সোছধি করা হয় উইেসর প্রাসাচি, োাঁর বাবা রাজা ষ্ষ্ঠ জজি, ো রাছন এছলজাচবথ এবিং যবান রাজকুোরী 
োগিাচরচটর পাচি। যে পছরবার এক সেয় ছনচজচির “us four” বলে, যসই পছরবাচরর পুনছেিলচনর সােী থাচক ছিচটন-
সহ যগাটা ছবে।]    

যিি, ২ অচটাবার ২০২২ 


