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স ম্পা দ কী য় 
এই রর্শ্বর্যাপ্ত অরতমারিি আর্পহ আতজচারতক  াঠশালা-ি  রিকাি  ূর্চর্তচী দুর  সংখযা প্রকারশত হপয়পছ বর্দুযরতন 
মাধপম।  রিকাি রনজস্ব ওপয়র্সাই  আত্মপ্রকাশ কপিপছ প্সই সংখযা দুর । র্তচমান সংখযার ও প্সই ধািার্ারহকতা 
প্মপনই প্রকারশত হল আতজচাপল। সকপলই আমিা অর্গত রর্ দ এখপনা কাপ রন। র্িং রর্ দ রমশ আপিা 
 নীেূত হপয়পছ। মাঝখাপন ক্ষরণক স্বরস্ত  াওয়া সপেও এই রর্ দ কাপ রন আমাপদি মাথ্াি উ ি প্থ্পক। র্িং 
রমশ আপিা প্র্রশ  রিমাপণ, আপিা তীব্রতি হপয়পছ প্সই জীর্াণুি আরমণ। সকপলি রপ্রয়জন আপিা প্র্রশ 
আরাত হপয়পছন। আমিা আমাপদি জানাপশানা র্হু সহনাগরিকপক হারিপয়রছ। মন সকপলি রর্ষণ্ণ। প্সই রর্ষাপদি 
আর্পহ কাজ কিপত হপয়পছ আমাপদি। প্ররতরদপনি কাজ প্যমন,  ড়াপশানাি কাজ প্যমন, প্তমনই আমিা সররয় 
রছলাম এই সংখযার ি প্রস্তুরতি কাপজও। এ এক দুুঃসহ সময়। প্ররত মুহূপতচ আতপঙ্কি আর্পহ কাজ কপি র্লা--- 
প্ররত মুহূপতচ প্িাপন প্র্াখ িাখপলই এক েয়, আপিা প্কাপনা রপ্রয়জপনি এই অসুপখ আরাত হওয়াি খর্ি শুনর্ 
রক না, প্ররতরদন খর্পিি কাগজ র্া র রেি  দচায় প্র্াখ িাখা মাপন অসহায়োপর্ আপিা র্হু মানুপষি র্পল যাওয়াি 
খর্ি।  
 এিই মপধয রনর্চার্রন প্রররয়া র্লপছ। যাাঁপদি প্দখাি কথ্া সাধািণ মানুপষি সুখ-দুুঃখ, েয়- আশঙ্কা, তাাঁিাই 
েপয়ি মািা র্ারড়পয় রদপয় লাগামছাড়া রমর ং রমরছল কিপছন। েয় ধরিপয় রদপচ্ছ প্ররতরদপনি প্সই র্ল্গাহীন 
জমাপয়ত। মপন প্রশ্ন জাগপছ, সাধািণ মানুষই যরদ সুিরক্ষত না থ্াপকন, তাহপল কীপসি সাধািণতি!  অনযরদপক 
প্দখরছ, র্ারণপজযি মািারতরিক্ত প্লাপে, প্দশপজাড়া এই মৃতুযনগিীি মপধযই র্লপছ রর্লাসী ররপক  প্খলাি মহাযজ্ঞ। 
এ প্যন এক রনলচজ্জ উৎসর্ ালন। সমস্ত প্দপশি সপঙ্গ কীোপর্ প্যন সঙ্গরতহীন হপয় উঠল এই রীড়া-উৎসর্। 
প্য-পদপশি সাধািণ মানুপষি মপধয প্ররতরনয়ত র্াড়পছ েয় আি উপেগ প্সখাপন কী এক র্াপয়া-র্ার্ল র্ারনপয় নারক 
রনিা দ মহা চ সর্ ররপক  র ম। সাধািণ মানুষ যখন আরাত, যখন তাপদি জনয প্কাপনা র কাকিপণি যথ্াযথ্ 
 থ্ প্দখাপত র্যথ্চ িাষ্ট্র, তখন রর্িা   রিমাণ অথ্চর্যয় কপি বতরি হপত  াপি সংসদ ের্ন। অর্শযই মািণ-
োইিাপসি েয় আপছ, তপর্ র্াি াপশি এই হৃদয়হীনতা আপিা র্যরথ্ত কিপছ আমাপদি। কামড় হয়ত রকছু 
কপমপছ। 
 এই আর্পহ র্তচমান সংখযার  প্রকারশত হল সতযরজৎ িাপয়ি শতর্ারষচক উ লপক্ষয। র্ঙ্গীয় নর্জাগিপণি 
প্শষ প্ররতেূ রতরন। তাাঁি ছরর্ আি তাাঁি সারহপতযি নানা স্বল্পাপলারকত রকছু রর্ষয় অর্লম্বপন সরজ্জত হল এই 
সংখযার ি রর্পশষ প্রাড় ি। সমস্ত র্ঙ্গীয় সামরয়ক ি যথ্াযথ্ সম্ভ্রপমি সপঙ্গ সতযরজৎ সম্পপকচ রর্রর্ধ রর্তা র্র্চা 
শুরু কপিপছ। সঙ্গত এই স্মিণ। আমিাও এই শতর্ারষচকী উ লপক্ষয এই সাংসৃ্করতক র্র্চায় এক ু অনযোপর্ 
সতযরজৎ-র্র্চাপত রকছু অর্পলাকন যুক্ত কিপত প্র্পয়রছ।  
   
 আমাপদি রনয়রমত ধীমান  াঠক ও গ্রাহকমণ্ডলী এর্ং শুোনুধযায়ীপদি উপেপশ শুপেচ্ছা ও এই রর্ িীত 
সমপয় রনিতি োপলা থ্াকাি আতরিক শুেকামনা।   
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আতজচারতক  াঠশালা 
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স ম্পা দ ক ম ণ্ড লী 
অরমত িায় 

সহপযাগী অধযা ক ও রর্োগীয় প্রধান, অথ্চনীরত রর্োগ, 
 া াল ির্ীন্দ্র শতর্ারষচকী মহারর্দযালয়,  া াল,  রিম প্মরদনী ুি,  রিমর্ঙ্গ। 

ড. কপ াতাক্ষী সুি 
সহপযাগী অধযর কা ও রর্োগীয় প্রধান, র্াংলাোষা ও সারহতয রর্োগ (স্নাতক ও স্নাতপকােি), 

 া াল ির্ীন্দ্র শতর্ারষচকী মহারর্দযালয়,  া াল,  রিম প্মরদনী ুি,  রিমর্ঙ্গ। 
শুপেনু্দ দাশমুন্সী 

সহকািী অধয ক, র্াংলাোষা ও সারহতয রর্োগ, 
সযি গুরুদাস মহারর্দযালয়, কলকাতা,  রিমর্ঙ্গ। 

প্গৌতম মুপখা াধযায় 
সহপযাগী অধয ক ও রর্োগীয় প্রধান, দশচন রর্োগ, 

র্রসিহা  কপলজ, র্রসিহা , উেি র্রিশ  িগণা,  রিমর্ঙ্গ। 
ড. োস্বতী দাস 

সহপযাগী অধযার কা, সু্কল অি প্সাশযাল সাপয়পন্সস, 
প্সন্টাি িি স্টারডজ অি রিরজওনাল প্ডপেল পমন্ট, জওহিলাল প্নপহরু রর্শ্বরর্দযালয়, নতুন রদরি। 

ড. দীপ ন্দ্রনাথ্ দাস 
অধযা ক, সু্কল অি প্সাশযাল সাপয়পন্সস, 

প্সন্টাি িি স্টারডজ অি রিরজওনাল প্ডপেল পমন্ট, জওহিলাল প্নপহরু রর্শ্বরর্দযালয়, নতুন রদরি। 
ড. িাখী রমি 

সহকািী অধযর কা, র্াংলাোষা ও সারহতয রর্োগ, 
প্গাখপল প্মপমারিয়াল গালচস কপলজ, কলকাতা,  রিমর্ঙ্গ। 

ড. সরঞ্চতা র্সু 
সহপযাগী অধযর কা, র্াংলাোষা ও সারহতয রর্োগ, 

ডায়মন্ড হাির্াি মরহলা রর্শ্বরর্দযালয়, ডায়মন্ড হাির্াি,  দরক্ষণ র্রিশ  িগণা,  রিমর্ঙ্গ। 
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আতজচারতক  াঠশালা-ি  ক্ষ প্থ্পক 
প্লখকপদি প্ররত 

 
‘আতজচারতক  াঠশালা’ নর্ীন ও প্রর্ীণ সকল মুক্তমনস্ক প্লখকপদি আহ্বান জানাপচ্ছ। 
নতুন রর্ষয়-োর্না, গপর্ষণা- রর্তন প্রর্ন্ধ র্া রনর্ন্ধ আকাপি আমাপদি  াঠাপত  াপিন।  

শব্দসীমা ৩০০০-এি মপধয িাখা র্াঞ্ছনীয়। 
সারহতয-রর্ষয়ক র্া ইরতহাস, অথ্চনীরত, রর্জ্ঞান- েূরর্দযা, সমাজতে, দশচন র্র্চা ইতযারদ  
প্য প্কাপনা রর্ষপয় মননশীল প্মৌরলক গপর্ষণামূলক প্রর্ন্ধ  াঠান আমাপদি কাপছ। 

ির্নাি োষা অর্শযই হপত হপর্ র্াংলা। 
 

প্লখা  াঠাপনাি রনয়মার্রল 
১। হাপত প্লখা র্া স্কযান কিা প্লখা  াঠাপর্ন না। 

২। প্লখার পক র্াংলা হিপি  াই  কপি  াঠান। র্যর্হাি করুন ইউরনপকাড।  
৩। প্লখার  কপম্পাজ কিপত র্যর্হাি করুন অভ্র।  

৪। প্লখার পত কাল ুরুষ র্া রৃ্ন্দা িন্ট র্যর্হাি কিপত  াপিন। 
৫। ওয়াপডচ  াই  কিা একর  কর ি সপঙ্গ প্লখার ি একর  র রডএি িাইল-ও  াঠাপর্ন। 

৬। প্লখাি সময় সমূ্পণচ প্লখার  কপম্পাজ করুন ১১  পয়পন্ট।  
৭। দী চ উদৃ্ধরত হপল, অর্শযই তা যথ্াযথ্োপর্ রতন প্সরন্টরম াি ইপন্ডন্ট কপি  াঠাপর্ন ও  

উদৃ্ধরতপত অর্শযই ১০  পয়ন্ট র্যর্হাি কিপর্ন।  
৮। সমূ্পণচ প্লখার ি সপঙ্গ যরদ প্কাপনা প্িখারর্ি র্া অনয প্কাপনা ধিপনি ছরর্ র্যর্হাি কপিন, 

তাহপল, প্লখাি মপধয তাি অর্স্থান রর্রিত কপি প্দপর্ন এর্ং প্লখাি সপঙ্গ  
ছরর্র িও একর  প্জর ইরজ িাইল  াঠাপর্ন। 

 ৯। তথ্যসূি, গ্রন্থ রি ইতযরদ প্লখাি সপঙ্গ িু পনাপ  নয়, এন্ডপনাপ  রদপত হপর্। 
১০।  রিমর্ঙ্গ র্াংলা আকাপদরম-ি র্াংলা র্ানান অরেধান অনুযায়ী র্ানান রর্রধ মানয হপর্। 

১১। তথ্যসূি ও গ্রন্থ রিপত প্লখক নাম, ির্না নাম, গ্রন্থনাম, প্রকাশক,  
প্রকাশকাল এর্ং  ৃষ্ঠা সংখযা অর্শযই উপিখ কিপর্ন। 

১২। উপিখ রি প্রস্তুরতপত প্যপকাপনা আতজচারতক  দ্ধরতই র্যর্হাি কিপত  াপিন।   
১৩। ইংপিরজ র্ই, প্লখক এর্ং প্রকাশপকি নাপমি প্ররতর্ণচীকিণ দিকাি প্নই।  
১৪। প্লখা  াঠাপনাি একমাি রঠকানা: antorjatikpathsala@gmail.com 

১৫। প্লখাি সপঙ্গ অর্শযই আ নাি প্ শাগত  রির্য়, ই-পমল এর্ং প্যাগাপযাপগি জনয  
দূিোষ নম্বি উপিখ কিপর্ন।  
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সাহিত্যচচচা 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

মধ্যযুগের বাাংলা সাহিগত্য ররামাহিক কাবয 
 

একাদশ শত্গকর কহব রেরগদৌসী রেগক অষ্টাদশ শত্গকর কহব  
মুিম্মদ মুকীগমর রচনা পযচন্ত এক সুহবস্তাহরত্ ঐহত্গিয 
মধ্যযুগের ইসলাম ধ্মচাবলম্বী কহবগদর রলখা ররামাহিক প্রণয় আখযাগন সাহিগত্যর  
হবষয়ববহচত্র্য রেগক ত্াগদর ভাগবর স্বাত্ন্ত্র্য সম্পগকচ আগলাচনা করগলন অপূবচ সািা।   
 
 
মধ্যযুগের বাাংলা সাহিত্য বলগত্ সাধ্ারণ ভাগব রদব হনভচর সাহিত্য ধ্ারাগক বুহি। মধ্যযুগের বাাংলা সাহিগত্য রদব-গদবী 

হনভচর সাহিত্য মঙ্গলকাবয, অনুসাহর সাহিত্য, ববষ্ণব পদাবলী, জীবনী কাবয, শাক্তপদাবলী, নােসাহিত্য ইত্যাহদ ধ্ারার 

পাশাপাহশ বাঙাহল মুসলমান কহবগদর িাগত্ রয কাগবযর রদখা হমলল ত্াগত্ রদব-গদবী নয় রক্তমাাংগসর নর-নারী রকহিক 

ররামান্স প্রণয় মূলক কাবয। মধ্যযুগের রচনামাত্র্ই ধ্মচ ভাবনা এই ভাবধ্ারা রেগক রবহরগয় এগস বাঙাহল মুসলমান কহবরা 

ত্াগদর কাগবয অনাহবল মানব রগসর স্বাদ হদল। যার মূগল হিল নর-নারীর ররামাহিক প্রণয় ও সুহে ধ্মচ। হকন্তু এই 

কাবযগুহলগক ররামান্স না ররামাহিক বলব ত্া আগলাচনায় হবস্তর দাহব রাগখ। 

 মধ্যযুগের বাাংলা সাহিগত্য এই হবহশষ্ট ধ্ারাগক অগনগক ‘গরামাহিক রপ্রমকাবয’ বা ‘ররামাহিক প্রণয়আখযাণ’ 

বগলগিন। আবার রকাগনা রকাগনা সমাগলাচক বগলগিন ‘গরামান্স কাবয’। হকন্তু মগন রাখগত্ িগব হশল্প হবকাগশর ধ্ারায় 

‘গরামান্স’ রেগক ‘গরামাহিকত্ার’ উত্তরণ ঘগেগি। ত্াই ‘গরামান্স’ ও ‘গরামাহিকত্া’ সমধ্মচী হশল্প রচত্না নয়। ররামাহিকত্া 

উহনশ শত্গকর হশল্প ভাবনার েল। যা কল্পনা সবচস্ব হবষয়বস্তু নয়, ইহিয়  গ্রািয বা বুহি গ্রািয বযাখযা সূগত্র্ ত্া গ্রহেত্ ও 

বযহিত্। সৃজনধ্মচী কল্পনা শহক্ত এর একমাত্র্ বািন। অনযহদগক ররামান্স লঘু কল্পনার হবষয়। সাধ্ারণত্ মুক্ত হবলাস, অবাধ্ 

েহত্, অকারণ পুলক ও আনন্দ ররামাগন্সর লক্ষ্য। মধ্যযুগের ররামান্স কাগবযর অগলৌহককত্া যুহক্তগ্রািয বা দশচনহভহত্তক নয়, 

প্রায় রস্বচ্ছাচারী ও স্বচ্ছন্দহবিারী হশল্পগচত্নার দ্বারা ত্া লাহলত্ ও হবনযস্ত। সামন্তবাদী সমাগজ রোষ্ঠীহচন্তার আবত্চগনর সাগে 

ররামাগন্সর এবাং পুুঁহজবাদী সমাগজ বযহক্ত হচন্তার হবকাগশর সাগে ররামাহিকত্ার সম্পকচ আগি। মধ্যযুগের প্রণয়কাগবয সমহষ্টর 

অন্তরাগল মত্চযমানুগষর জীবন হপপাসার কো আগি। রসযুগের সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠাগমাগত্ রয জীবগনর ও সাংসৃ্কহত্র হবকাশ 

ঘগেহিল ত্ার মগধ্য এরূপ ররামান্স কাগবযর বীজ হনহিত্ আগি।  

 রত্র শত্গকর রোড়ায় বাাংলায় তু্কচী হবজগয় ও রাজয স্থাপগন রদগশর রাষ্ট্র ও অেচনীহত্ বযবস্থার গুণেত্ সামানয 

পহরবত্চন িাড়া প্রকৃহত্র ও চহরগত্র্র হদক রেগক হবগশষ পহরবত্চন িয়হন। একনায়কত্াহন্ত্র্ক শাসন কাঠাগমা এবাং ভূহমহভহত্তক 

কৃহষহনভচর অেচনীহত্ পাল-গসন যুগের মত্ পাঠান-মুঘল আমগল অবযািত্ হিল – যা সামন্তবাদ নাগম পহরহচত্। সামন্তপহত্রাই 

ধ্ন-সম্পদ-জহমর সবহকিুর মাহলক হিল।  এজনযই ত্ারা ভূপহত্ ও নৃপহত্ অেচাৎ ভূপাল ও নরপাল নাগম পহরহচত্। এগদর 

লক্ষ্য ও দশচন হিল ক্ষ্মত্ায় হেগক রেগক সম্পদ আিরণ ও উপগভাে। আর এর জনয ত্ারা যুিাহভযান, বনহবিার, দুুঃসািহসক 

অহভযাত্র্া করগত্ন। সামন্তরাজার কাগি নারী হিল পণযতূ্লয, নারী রপ্রম হিলনা, নারী-সগভাে হিল। ত্াই নারীরত্ন পাওয়ার 
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ও রভাগের জনয ত্ারা জীবনগক বাহজ ররগখ যুি করগত্ন আবার, কখগনা হনরুগেশও িগত্ন। এই হিল সামন্তপহত্গদর 

রেহণ চহরগত্র্র ববহশষ্টয। ররামাগন্সর কহবেণ অগনগক এই সামন্ত প্রভুর পৃষ্ঠগপাষকত্ায় জীবন ধ্ারণ ও ত্াগদর মগনারিগনর 

জনয কাবয রচনা করগত্ন। েগল স্বাভাহবকভাগবই রসই সব রচনায় সামন্তগেহণর জীবনকাহিহন প্রহত্হবহম্বত্ িয়। ত্াই 

ররামাহিক কহবগদর রচনায় রসই বাস্তব ধ্মচী ও রভােমুখী জীবগনর িায়া রদখা যায়। ধ্মচ কো োকগলও ত্া রূপকাগেচ আেয় 

করত্। 

 বাাংলার মুসলমান কহবরা ত্াগদর ররামান্স প্রণয়কাহিহন হনমচাগণ সাংসৃ্কত্ সাহিযগত্যর অনুসাহর িনহন। ত্ারা উপাদান 

হিসাগব গ্রিণ কগরহিগলন আরব, ইরান, োরহসর রলৌহকক, ঐহত্িাহসক ও রপৌরাহনক কাহিহনগক। সুহে কহবরা ত্াুঁগদর 

আধ্যাহিক ত্ত্ত্ব প্রকাশ ঘোগত্ ররামান্স কাবয রচনা কগরন। আর ত্াুঁরা রূপক হিসাগব মানব রপ্রমকাহিহনগক আেয় কগরন। 

ত্াই রসকাগল রাজা বাদশািগদর মগধ্য রয রপ্রমকাহিহন প্রচহলত্ হিল সুহে কহবরা ত্ার নবহনমচাণ করগলন। সুহেগদর ঐশী 

রপ্রম রচত্নার মূগল হিল নর-নারীর শাশ্বত্ রপ্রম। রয রপ্রম ত্যাে-হত্হত্ক্ষ্া-সাংগ্রাম-সাধ্না িাড়া রপ্রহমকগক পাওয়া যায় না, 

রপ্রগমর এই আদশচই ররামান্স সাহিগত্যর হবষয়বস্তু িগয় দাুঁড়াল। আর এই রপ্রগমর মগধ্য রাে-অনুরাে, রলাভ-ঈষচা, রভােবাসনা, 

হমলন-হবরি ইত্যাহদর রদখা হমলল। যার মধ্য হদগয় একহদগক সামন্তপহত্গদর িহব আর অনযহদগক সুহে ধ্মচ ভাবনার হমেণ 

ঘেল। ত্াই ‘হবদযাসুন্দর’ কাগবয হবদযা রপ্রগমর সগঙ্গ কালীস্তুহত্র হমলন ঘগেগি। এই ভাগব বাাংলার মুসলমান কহবরা আরবয, 

পারসয ও ভারগত্র  সুহে কহবগদর কাগবযর অনুবাদ অনুসরণ কগর বাাংলায় ররামান্স প্রণয়কাবয ধ্ারা সৃহষ্ট করগলন। হকন্তু 

হিনু্দ কহবগদর এরূপ দুলচভ আধ্যাহিক অহভজ্ঞত্া হিল না। শ্রীবচত্নযগদগবর আধ্যাহিক রপ্রম রচত্নায় ত্া হকিুো রদখা 

রেগলও, ত্া ববষ্ণব পদাবলী ও জীবনী গ্রগের মগধ্যই সীমাবি হিল। ত্াই মধ্যযুগের বাাংলা সাহিগত্য ররামান্স কাগবয মুসলমান 

কহবগদর পদচারণা হনরঙু্কশ রেগক যায়।  

 প্রায় সমগ্র মধ্যযুে ধ্গরই এই ররামান্সধ্মচী কাগবযর রচনাকাগলর পহরহধ্ বযাপ্ত হিল। সূচনা চতু্দচশ শত্গক এবাং 

পহরসমাহপ্ত আঠাগরা শত্গক। অেচাৎ প্রায় ৫০০ বির জুগড় এই কাগবযর ধ্ারা চগলহিল। চতু্দচশ শত্গকর রশগষর হদগক 

অগনগকর মগত্ পঞ্চদশ শত্গকর রোড়াগত্ শাি মুিম্মদ সেীগরর ‘ইউসুে রজাগলখা’ কাগবযর িাত্ ধ্গর বাাংলা ররামান্স 

কাগবযর পেচলা শুরু ও আঠাগরা শত্গক মুসলমান শাসগনর পরাজয় কাল পযচন্ত এই ধ্ারার অগনক কহব ত্াুঁগদর কাবয 

রচনা কগরহিগলন। হনগচ একহে ত্াহলকা রদওয়া িল –  

কাবয কহব রচনা কাল 
ইউসুে রজাগলখা শাি মুিম্মদ সেীর পগনর শত্ক 
লায়ালী-মজনু রদৌলত্ উহজর বািরাম খান রষাড়শ শত্ক 
মধু্মালত্ী  মুিম্মদ কবীর  রষাড়শ শত্ক 
িাহনো-কয়রাপরী শাহবহরদ খান রষাড়শ শত্ক 
হবদযাসুন্দর শাহবহরদ খান রষাড়শ শত্ক 
সয়েুলমুলুক বহদউজ্জামান রদানা োজী রচৌধু্রী রষাড়শ শত্ক 
সত্ীময়না-রলার-চিানী কাজী রদৌলত্ সপ্তদশ শত্ক 
পদ্মাবত্ী  আলাওল সপ্তদশ শত্ক 
সপ্তপয়কর আলাওল সপ্তদশ শত্ক 
চিাবত্ী  রকাগরশী মােন ঠাকুর সপ্তদশ শত্ক 
লালমহত্ সয়েুলমুলুক আবদুল িাহকম সপ্তদশ শত্ক 
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গুগল বকাওলী  নওয়াহজস খান সপ্তদশ শত্ক 
শািজালাল-মধু্মাল মঙ্গলচাুঁদ সপ্তদশ শত্ক 
রজবলমুলুক শামগরাখ  বসয়দ মিম্মদ আকবর সপ্তদশ শত্ক 
মৃোবত্ী মুিম্মদ মুকীম অষ্টাদশ শত্ক 
েদামহিকা রশখ সাদী অষ্টাদশ শত্ক 

(ওয়াহকল আিমদ – বাাংলা ররামাহিক প্রগণায়পাখযান, পৃষ্ঠা. ১২) 

 

ত্াহলকায় উহিহখত্ বাাংলা ররামান্স কাবযগুহল অহধ্কাাংশ ভারগত্র অনযানয প্রগদগশর হিহন্দ-অবধ্ী ভাষায় রহচত্ 

কাহিহন এবাং ভারগত্র বাইগর মধ্য-প্রাচয আরহব োরহস ভাষায় রহচত্ আরবয-পারসয কাহিহন অনুহদত্ িগয় এগসগি। মুসলমান 

শাসক ভারত্বগষচ এগল প্রাচয আরব, পারসয-এর সগঙ্গ একো রযাোগযাে সাংেহঠত্ িগয়হিল। এই রযাোগযাে হত্নহে কারগণ 

ঘেগত্ পাগর বগল েগবষকরা মগন কগরগিন- মুসলমান শাসকগদর সাম্রাজয হবস্তাগরর িাত্ ধ্গর, আরগবর বাহণগকরা বাহণজয 

সম্পগকচর িাত্ ধ্গর, পীর পয়েম্বরগদর ধ্মচপ্রচার ও ত্ীেচ যাত্র্ার িাত্ ধ্গর। রযগিতু্ শাসক রেহণর ভাষা আরহব ও োরহস 

হিল ত্াই মুসলমান কহবরা আরবয পারসয কাহিহনগক আরহব ও োরহস ভাষায় অনুহদত্ করগত্ লােগলন। 

 একো হঠক রয, আক্রমণ (১২০৩-০৬)-এর পর রেগক হদহিগক রকি কগর চাহরহদগকর মুসলমান রাগজযর শাসগকরা 

স্থায়ী ভাষাগক গুরুত্ব হদগয় কহব-সাহিহত্যকগদর কাবযরচনার রপ্ররণাদান কগরহিগলন। বাাংলাগদগশর রেৌড় ত্াগদর মগধ্য 

অনযত্ম। তু্হকচ হবজগয় হদহির সগঙ্গ বাাংলার রয সম্পকচ স্থাপন িগয়হিল ত্া, মুঘল আমগল আগরা দৃঢ়বি িয়। আবার বাাংলার 

রাজধ্ানী রাজমিল (বত্চমান হবিাগর) স্থানান্তহরত্ িওয়ার সূগত্র্ও বাাংলার সগঙ্গ হবিার, উত্তরপ্রগদশ, মধ্যপ্রগদশ ইত্যাহদ হিহন্দ 

ভাষাভাষী অঞ্চগলর মানুগষর সাগে রমলাগমশা বৃহি পায়। েগল বাঙাহল মুসলমান কহবরা হিহন্দ-অবধ্ী কাবয অনূহদত্ করগত্ 

োগকন। 

 হিহন্দ-অবধ্ী ভাষায় রহচত্ রয ররামাহিক কাবয বাঙাহল মুসলমান কহবগদর প্রভাহবত্ কগরহিল ত্ার সূত্র্পাত্ রবাধ্িয় 

দ্বাদশ শত্ক রেগক। দ্বাদশ শত্গকর কহব আবদুল রিমাগনর ‘সগন্দশ বাসক’  (সাংগনিয় রাসয়) হিহন্দ অবধ্ী ভাষায় রহচত্ 

কাবযহেগক েগবষকরা ররামান্স কাবযধ্ারার প্রাচীন হনদশচন হিসাগব ধ্গরগিন। কাবযহের কাহিহন পহরকল্পনায় কাহলদাগসর 

সাংসৃ্কত্ কাবয ‘গমঘদূগত্’র িায়াপাত্ আগি। ‘রমঘদূত্’ কাগবয রমগঘর মাধ্যগম রপ্রয়সীর হনকে রযমন সাংবাদ পাঠায়, রত্মহন 

‘সগন্দশ রাসক’ কাগবয এক হবরহিনী প্রহেগকর মাধ্যগম পহত্র কাগি সাংবাদ রপ্ররগণর কাহিহন আগি। 

 দ্বাদশ শত্গকরই কহব চি বরদাই বা চাুঁদ কহবর ‘পৃহেরাজ রাসউ’ (পৃথ্বীরাজ রাগসৌ) হিহন্দ অপভ্রাংশ ভাষায় রহচত্ 

ঐহত্িাহসক ররামান্স কাবয। হদহির রাজা পৃথ্বীরাজ কগনাজপহত্ জয়চগির কনযা সাংযুক্তাগক জয়চগির অমগত্ হববাি কগর 

এবাং জয়চগির সগঙ্গ পৃথ্বীরাগজর যুি িয়। এই কাহিহন হনগয় কাবযহে রহচত্ ত্ার মগধ্য পৃথ্বীরাজ-সাংযুক্তার কাহিহন এগকবাগর 

ররামাগন্স পহরপূণচ। 

 ত্র্গয়াদশ শত্গকর কহব আমীর খসরূ আর একহে ইহত্িাস হমহেত্ ররামান্স প্রণয় কাবয –  ‘হখহজর খান ও 

রদবলরাণী’ কাবযহে রলগখন। হদহির শািজাদা হখহজর খাগনর সাগে রাজপুত্ দুহিত্া রদবলরানীর রপ্রম হনগয় এই কাগবযর 

কাহিহন েগড় উগঠগি। চতু্দচশ শত্গকর কহব কুত্বন ‘মৃোবত্ী’ (১৫১২ হরুঃ) নাগম আর একহে ররামান্স কাবয রচনা কগরন। 
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কাগবয রাজা েনপহত্ রদগবর পুত্র্ রাজা রূপমুরাহরর কনযা মৃোবত্ীর রূগপ মুগ্ধ িগয় হববাি িয়। এই রাজপুত্র্ ও মৃোবত্ী 

রপ্রম কাহিহন যোেচ ররামান্স ধ্মচী। পরবত্চী কাগল জায়সীর ‘পদ্মাবত্ী’ (পাদুমাবত্) কাগবয-এর িায়া লক্ষ্ করা যায়। 

 চতু্দচশ শত্গকর আর এক কহব রমািা দাউদ হিহন্দ-অবধ্ী ভাষায় একহে প্রণয় কাবয ‘চন্দায়ন’ (১৪৩৯ হরুঃ) রচনা 

কগরন। রেৌগড়র রাজকনয চিানীর সগঙ্গ এক বীর নপুাংসগকর হববাি িয়। পগর চিানী রলার নাগম এক সািসী যুবগকর 

সগঙ্গ পাহলগয় যায় – এই কাহিহন হনগয় রহচত্ কাবযহে। যা পরবত্চীকাগল সাধ্গনর ‘বমনাসত্’ কাগবয রদখা রেগি। আগরা পগর 

সপ্তদশ শত্গক কাজী রদৌলগত্র ‘ময়নাবত্ী ও রলারচিী’ কাগবযও এর িায়া রদখা যায়। বাাংলার মুসলমান ররামাহিক কহবরা 

শুধু্ হিহন্দ-অবধ্ী ভাষার কাবয গুহলগক অনুসরণ কগরহন আরহব োরহস ভাষায় রহচত্ আরবয পারসয কাহিহনগকও অনুসরণ 

কগরগিন। 

 আরবয-পারসয রেগক আেত্ বহণক, বসহনক, রাজপুরুষ ও ধ্মচ সাধ্কগদর সগঙ্গ ভারত্বাসীগদর মগধ্য রয রযাোগযাে 

স্থাপন িগয়হিল ত্ারই িাত্ ধ্গর এগদগশ আরবয পারসয কাহিহনর অনুপ্রগবশ ঘগে। কাগবযর জেগত্ আরহব অগপক্ষ্া োরহস 

ভাষা এগদগশ অহধ্ক হবস্তার লাভ কগরহিল। পারগসযর প্রাকৃহত্ক পহরগবশ অত্যন্ত মগনারম ও রসৌন্দযচপূণচ। ত্াই ইউসুে 

রজাগলখা, লায়লী মজনু ইত্যাহদ কাগবযর স্থান ও প্রাকৃহত্ক পহরগবশ বণচনায় পারসয রদশ এসগি। 

 একাদশ শত্গকর কহব রেরগদৌসী ‘ইউসুে ওয়া রজালায়খা’ কাগবযর িাত্ ধ্গর আরবয-পারসয কাহিহন ধ্ারার 

সূত্র্পাত্ িয়। এই কাবয োরহস ভাষায় রলখা, স্থান ও প্রাকৃহত্ক পহরগবশ বণচনায় কহব পারসয রদশগক গ্রিণ কগরগিন। 

পরবত্চীকাগল পঞ্চদশ শত্গকর কহব আবদুর রিমান জামী এই কাগবযর সবগচগয় রবহশ খযাহত্ অজচন কগরন। 

 একাদশ-দ্বাদশ শত্গক ইরাগনর প্রণয় কাহিহন হনগয় োরহস ভাষায় রহচত্ ‘ওয়াগয়স ও রহমন’ এবাং ‘ওয়াহমক ও 

আজরা’ কাবয। এই কাবয রপ্রহমক-গপ্রহমকার হনষ্ঠা, ঐকাহন্তকত্া, দুুঃসািহসক রপ্রগমর ইত্যাহদ হবষয়গুহল প্রাধ্ানয রপগয়গি। 

যা পরবত্চী কাগল বাাংলা রপ্রগমর আদশচ হিসাগব ররামাহিক কাগবয রদখা রেগি। 

দ্বাদশ শত্গকর কহব হনজামী েিভী োরহস ভাষায়  রলগখন ‘লায়লী-মজনু’ (১১৮৮ হরুঃ)। দুহে নর-নারীর অতৃ্প্ত 

রপ্রমকাহিহন এগত্ স্থান রপগয়গি। লায়লীর রপ্রগম মুগ্ধ যুবক কগয়স হবরগি উন্মাদ িগয় ‘মজনু’ আখযা পায়। এই লায়লী-

মজনু কাহিহন অবলম্বগন পরবত্চী কাগল বাাংলাগত্ ররামাহিক রপ্রম োো রলখা িগয়গি ও িগচ্ছ। 

 লায়লী মজনুর মগত্া আর একহে হবষাদািক রপ্রম কাহিহন হনগয় ১১৮০ হরষ্টাগে হনজামী রহচত্ ‘খসরূ হশরীন’। 

পারগসযর সম্রাে খসর  সুন্দরী যুবত্ী হশরীন ত্াুঁর প্রণয়াসম্পদ। হকন্তু এক পাের রখাদাইকারী যুবক েরিান হশরীগনর রূগপ 

মুগ্ধ িয়। এই েরিান হশরীনগক পাওয়ার জনয পাের রকগে সমুগের জল আগন। হকন্তু ত্ার কাগি হশরীগনর মৃতু্য িগয়গি 

বগল হমেযা সাংবাদ এগল রস পািাগড়র খাগদ িাুঁপ হদগয় মৃতু্য বরণ কগর। ত্র্গয়াদশ শত্গক আমীর খসরূ হদিীগত্ বগস এই 

কাবয রলগখন। এিাড়াও হনজামী ‘িেত্ পয়কর’ কাবয হলগখগিন, রযখাগন আধ্যাহিক রূগপ রপ্রমত্ত্ব প্রকাশ আগি। আবার 

জামীর ‘সলমন ও অবসাল’ নাগম আর একহে প্রণয় কাবযও রলগখন। 

 সুত্রাাং রদখা যাগচ্ছ রোো মধ্যযুে ধ্গর বাঙাহল মুসলমান কহবরা রয ররামান্স প্রণয় কাবয রচনা করগিন ত্া আরবয-

পারসয বা হিহন্দ-অবধ্ী কাহিহন কাবয রেগক কত্ো গ্রিণ-বজচন কগরগিন রসোও েগবষণার হবষয়। হিনু্দ কহবগদর রয 

ররামাহিক প্রণয় কাবয হিল না ত্া বলা যায় না। জয়গদগবর ‘েীত্গোহবন্দম্’ কাগবয, ত্ািাড়া চণ্ডী দাগসর পদাবলীগত্ ও বড়ু 
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চণ্ডীদাগসর ‘শ্রীকৃষ্ণকীত্চন’ কাগবয ররামাগন্সর ভাব-গচত্নার প্রকাশ রদখা যায়। ত্গব বাাংলার ররামান্স প্রণয় ধ্ারা যাগদর িাগত্ 

মসৃি িগয় হিল ত্ারা বাঙাহল মুসলমান কহব একো স্বীকার করগত্ হদ্বধ্া রনই। 

 পঞ্চদশ শত্গকর কহব শাি মুিম্মদ সেীর বাাংলা ভাষায়  হলগখগিন ‘ইউসুে রজাগলখা’ কাবয। ড. এনামূল িক 

এই কাবযহে শ্রীকৃষ্ণকীত্চন ও শ্রীকৃষ্ণহবজয়-এর মধ্যবত্চী সময়কাগলর  রহচত্ িয় বগল মগন কগরগিন। অেচাৎ ১৪৮০ হরুঃ 

আগে রহচত্। মূলকাহিহন বাইগবগলর ওল্ড রেস্টাগমগির ৩৭ সাংখযক রজাগশে কাহিহন এবাং রকারাগণর ১২ সাংখযক সুরা-

ইউসুে কাহিহন রেগক েৃহিত্ িগয়গি। এই কাহিহনগক প্রেম ইরাহন কহব হেরগদৌসী এবাং পগর সুহে কহব জামী ত্াগদর 

কাগবয স্থান রদয়। হেরগদৌসীর িাগত্ প্রাচীন আখযান ররামাঞ্চকর ররামাগন্স পহরণত্ িয় এবাং জামীর িাগত্ Allegorical বা 

রূপক কাগবয পহরণত্ িয়। হকন্তু শাি মুিম্মদ সেীর মুসলমান সমাগজ প্রচহলত্ ররামান্স কাহিহনগক হনগজর প্রহত্ভায় ইউসুে 

রজাগলখা কাবযগক নতু্ন রূপদান কগরন। হত্হন ধ্মচীয় ত্ত্ত্বগক কম প্রাধ্ানয হদগয় রজাগলখার রপ্রমগক বগড়া কগর রদহখগয়গিন। 

কাগবযর হবষয়হে একেু সাংগক্ষ্গপ তু্গল ধ্রা িল –   

 রাজা বত্মুস-এর কনযা রজাগলখা অসাধ্ারণ সুন্দরী। রজাগলখা রযৌবগন উপনীত্ িগল প্রেমবার স্বগে এক 

রাজকুমারগক রদগখ ত্ার মগন রপ্রম জাগে। এরপর রস স্বগে হমশর রাজকুমার আহজজ-এর কো জানগত্ পাগর। হপত্ার 

মগত্ হববাি িগল রজাগলখা রদগখ ত্ার স্বগে রদখা রাজকুমার আহজজ নয়। এরপর রজাগলখা মগনাগবদনায় রভগঙ পগড়। 

একহদন িঠাৎ স্বগে রদখা ইউসুগের সগঙ্গ রজাগলখার রদখা িয়। পগর রজাগলখা রপ্রম হনগবদন করগল নবী ইউসুে প্রত্যখযান 

কগরন। এবাং রশষ পযচন্ত ইউসুে রজাগলখার রূপ-রযৌবন হেহরগয় হদগল ত্াগদর হমলন িয়। এখাগনই রদখা যাগচ্ছ বাইগবল 

ও রকারাগনর দুই চহরত্র্গক অবলম্বন কগর মুিম্মদ সেীর ত্াুঁর কাবযগক রক্ত মাাংগসর নর-নারীর রপ্রম কাহিহন কগর তু্গলগিন। 

অসাধ্ারণ ভাগব সেীর রজাগলখার ইউসুগের সগঙ্গ হমলন অহভসারগক হনপুণ ভাগব েুহেগয় তু্গলগিন। রজাগলখার হবরিগক 

অত্যান্ত মমচস্পশচী ভাগব বণচনা কগরগিন। এই ররামাহিক প্রণয় ধ্ারা শুধু্ পঞ্চদশ শত্গকই  রেগম োগকহন এই ধ্ারা রষাড়শ 

শত্গকও রদখা রেগি।  

 রষাড়শ শত্গক রহচত্ চাহেোুঁগয়র কহব রদৌলত্ উহজর বািরাম খান’এর ‘লায়লী-মজনু’। আরবয পারসয লায়লা 

মজনু প্রচহলত্ কাহিহনগক বািরাম খান বাাংলায় নবহনমচাণ কগরন। এই কাগবয লায়লী ও মজনুর হবষাদািক রপ্রম কাহিহন 

স্থান রপগয়গি। আরব বাদশাগির পুত্র্ মজনু ও আিওয়াল সদােগরর সুন্দরী কনযা লায়হল একই পাঠশালায় পড়গত্ হেগয় 

ত্াগদর মগধ্য প্রণয় সম্পকচ েগড় ওগঠ। হকন্তু লায়লীর বাবা-মা মজনুর সগঙ্গ হববাি হদগত্ রাহজ িয় না মজনু পােল বগল। 

এর পর মজনু বগন চগল যায়। একহদন লায়লীর সগঙ্গ মজনুর রদখা িগলও, হচনগত্ না রপগর মজনু লায়লীগক ত্াগদর 

বাহড়গত্ রপৌঁগি রদয়। রশষ পযচন্ত দুজগনর মৃতু্য িয়। বািরাম খান অসাধ্ারণ কহবত্ব প্রহত্ভায় এই রপ্রমগক রক্ত-মাাংগসর 

নর-নারীর রপ্রম কগর তু্গলগিন। যা সারা হবগশ্ব আজও অমর রপ্রম োুঁো হিসাগব পহরহচত্। 

 রষাড়শ শত্গকর আর এক কহব মুিম্মদ কবীর রচনা কগরন ‘মধু্মালত্ী’ ররামাহিক প্রণয়কাবয। এহে হিহন্দ-অবধ্ী 

ভাষার কাহিহন ‘মগনাির মালত্ী’ উপাখযান রেগক রনওয়া িগয়গি। এহে একহে অসাধ্ারণ ররামান্সধ্মচী রপ্রম কাবয। বাাংলা 

সাহিগত্য প্রেম রমৌহলক প্রণয় কাহিহন রলগখন সাহবহরদ খান। ত্াুঁর কাবযহের নাম ‘হবদযাসুন্দর’। ভারত্বগষচর হবহভন্ন প্রাগন্ত 

সাংসৃ্কহত্গত্ প্রচহলত্ হবদযাসুন্দর কাহিহনগক অবলম্বন কগর সাহবহরদ খান ত্াুঁর কাবযহে রচনা কগরন। এই কাগবয কহব হবদযার 

সগঙ্গ কালীর স্তুহত্গক হমহলগয়গিন। সুকুমার রসন ত্াুঁর বাঙ্গালা সাহিগত্যর ইহত্িাস (২য় খণ্ড) গ্রগে বগলগিন- “বাাংলা সাহিগত্য 
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প্রেম প্রণয়কাহিনী কাবয িগচ্ছ হবদযাসুন্দর। হযহন রলগখন শাহবহরদ খান।” পরবত্চী কাগল ভারত্চি এই কাবয রচনা 

কগরহিগলন। 

 রষাড়শ শত্গকর রশগষর হদগক কহব রদানা োজী রচৌধু্রী হলগখগিন ‘সয়েুলমুলুক বহদউজ্জামাল’। এহে একহে 

অসাধ্ারণ রপ্রম কাহিহন কাবয। আরবয প্রচহলত্ রপ্রমকাহিহন হনগয় এহে রলখা। হমশগরর রাজপুত্র্ সয়েুলমুলুক শািকাগলর 

কনযা অসাধ্ারণ সুন্দরী বহদউজ্জামাগলর রপ্রম হনগয় মুসহলম জেগত্ পহরহচত্ কাহিহন হনগয়ই এই কাবয রহচত্ িগয়গি। 

এখাগন সয়েুলমুলুক আর বহদউজ্জামাগলর রপ্রম কাহিহন রবহশ গুরুত্ব রপগয়গি। এই প্রণয় ধ্ারা সপ্তদশ শত্গকও অবযািত্ 

হিল।  

 সপ্তদশ শত্গকর দুই হবখযাত্ আরাকান রাজসভার কহব নাগম পহরহচত্ রদৌলত্ কাজী ও আলাওগলর আহবভচাব 

িয়। রদৌলত্ কাজী হময়া সাধ্গনর ‘বসনা-গকাসৎ’ কাগবযর কাহিহন অনুসরগণ রচনা কগরন ‘সত্ীময়না ও রলারচিানী’। 

ররাসাঙ্গ রাজসভার মন্ত্র্ী আসরে খাগনর পৃষ্ঠ রপাষকত্ায় হত্হন কাবযহে রচনা কগরন। কাগবয মানব জীবনহভহত্তক সগভাে 

রস প্রাধ্ানয রপগয়গি। কাগবয সত্ীময়নার আদশচ রপ্রগমর ত্যাে-হত্হত্ক্ষ্া-বধ্যচ ও সাংযগমর হচত্র্ কহব অত্যান্ত হনপুণত্ার সগঙ্গ 

এুঁগকগিন। অনযহদগক রত্মহন বীর বামগনর রূপবত্ী স্ত্রী চিানীর রহত্ কামনার িহবও এুঁগকগিন। রাজা রলাগরর নারী 

রলালুপত্া ত্ৎকালীন সামন্তপ্রীহত্ স্বভাবগক কহব বযক্ত কগরগিন। কাগবয রলার–চিনীর অসাধ্ারণ ররামাহিক রপ্রগমর পহরচয় 

পাওয়া যায়।  

 সপ্তদশ শত্গক আর এক রেষ্ঠ কহব আলাওল রচনা কগরন ‘পদ্মাবত্ী’ নাগম ঐহত্িাহসক ররামাহিক রপ্রমকাহিহন 

কাবয। কহব আলাওল জায়সীর ‘পদুমাবৎ’ কাগবযর অনুকরগণ এই কাবয রচনা কগরন। অনুকরণ িগলও এই কাগবয 

রমৌহলকত্ার িাপ স্পষ্ট। হচত্গরর রানা রত্নগসগনর পত্নী অসাধ্ারণ রূপসী পদ্মাবত্ী। আলাউহেন পহণ্ডত্ রাঘগবর দ্বারা 

প্রগরাহচত্ িগয় পদ্মাবত্ীগক লাভ করগত্ চায়। আর ত্া হনগয় রত্নগসন-আলাউহেগনর যুগি রত্নগসন মারা যায় । স্বামীর হচত্ায় 

পদ্মবত্ীও সিমরগণ যায়। এর ঐহত্িাহসক সত্যত্া না োকগলও জায়সীর মগত্া আধ্যাহিক ত্ত্ত্ব রত্মন ভাগব প্রকাশ ঘগেহন। 

আলাওল মানবী ভাবনা হদগয় আধ্যাি রচত্নাগক হমহলগয় হদগয়গিন এই কাবয। এিাড়াও আলাওল আরবয-পারসয উপকো 

অবলম্বগন রচনা কগরন ‘সয়েুলমুলুক বহদউজ্জমাল’ ররামাহিক রপ্রম ও অযাডগভঞ্চাগরর হমেণ আগি এগত্। 

 সপ্তদশ শত্গক ররামাহিক প্রণয়কাহিহন রহচত্ কহবগদর মগধ্য উগিখগযােয রকাগরশী মােন ঠাকুর। হত্হন বাাংলা 

সাহিগত্য প্রেগম আলাওগলর পৃষ্ঠগপাষক হিসাগবই পহরহচত্। হত্হন ররাসাঙ্গ রাজসভার প্রধ্ানমন্ত্র্ী হিগলন। ত্াুঁর রলখা 

ররামাহিক প্রণয়কাবযহে িল ‘চিাবত্চী’। ভোবত্ী নেগর চিগসন রাজার পুত্র্ বীরভান। বীরভান ও সিয় পুত্র্ সুগত্র দুই 

খুব ভাগলা বনু্ধ হিল। সরন্দ্বীগপর রাজকনযা চিাবত্ী অসাধ্ারণ সুন্দরী। বীরভান চিাবত্ীগক লাভ করার জনয বনু্ধ সুত্গক 

হনগয় সমুে অহভযাগন যায়। অবগশগষ বীরভান চিাবত্ীগক লাভ কগর বগল জানা যায়। মােন ঠাকুর অনযানয কহবগদর মগত্া 

নায়ক-নাহয়কার মগধ্য মহস্তষ্ক হবকৃহত্, উন্মত্তত্ার পহরচয় নাই। আগি উচ্চগঙ্গ  হপ্রয়ার উগেগশয হপ্রগয়র বীর অহভযান। হত্হন 

স্বত্ন্ত্র্ ভাগব চিানীর রপ্রমগক এই কাগবয তু্গল ধ্গরগিন। এই শত্গকর কহব আবদুল িাহকম রলগখন ‘লালমহত্ সয়েুলমুলুক’ 

ও কহব নওয়াহজস খান রলগখন ‘গুগল বকাওলী’ কাবয কাহিহন। এই দুহেই রপ্রগমর ররামাহিকত্া প্রকাশ আগি। এই শত্গকই 

এই ধ্ারা রশষ িয়হন ত্া অষ্টাদশ শত্গকও হকিু হকিু এই ধ্ারার কাবয পাওয়া যায়। 

 অষ্টাদশ শত্গকর কহব মুিম্মদ মুকীম একহে ররামাহিক প্রণয়কাবয হলগখ এই ধ্ারাগক সমৃি কগরহিগলন। ত্াুঁর 

কাবযহের নাম ‘মৃোবত্ী’। হিহন্দ-অবধ্ী ভাষার কহব কুত্বগনর ‘মৃোবত্ী’ কাহিহনর িায়াপাত্ ঘগেগি এই কাগবয। কতু্বগনর 
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মগত্াই চিহেহরর রাজপুত্র্ ও কাঞ্চননেগরর রাজকুমারী মৃোবত্চীর রূগপ মুগ্ধ িগয়  হববাি কগর। রাজকুমার একহদন 

রাজধ্ানীগত্ হেরগল রসই সুগযাগে মৃোবত্ী ত্ার বাবার রাগজয পাহলগয় আগস। পগর রাজকুমার রযােী রবশ ধ্গর মৃোবত্ীগক 

সন্ধান কগর। রশগষ বহু দুেচম পে অহত্ক্রম কগর রাজকুমাগরর সগঙ্গ মৃোবত্ীর হমলন িয় এবাং রাগজয হেগর আগস। মুিম্মদ 

মুকীম ত্াুঁর কাগবয অসাধ্ারণ ভাগব রাজকুমাগরর ঐকাহন্তক রপ্রমগক েুহেগয় তু্গলগিন। কুতু্বগনর িায়া োকগলও এই কাগবয 

কহবর স্বাত্ন্ত্র্ত্া অগনকোই রহক্ষ্ত্ িগয়গি। এই শত্গকর আর এক কহব রশখ সাদী ‘েদামহিকা’ নাগম একহে বাাংলা 

ররামাহিক প্রণয়কাবয রচনাও কগরন।  

 মধ্যযুগের বাাংলা সাহিগত্য প্রণয় উপখযান গুহলগক ররামাহিক বাকয বলা চগল। হকন্তু মগন রাখগত্ িগব ১৭৯৮ হরুঃ 

ওয়াডচসওয়ােচ ও রকালহরগজর ‘হলহরকযাল বযালাডস্’ গ্রগের িাত্ ধ্গর ইউগরাগপর হশল্প সাহিগত্য রয ররামাহিক আগন্দালগনর 

সূচনা িগয়হিল ত্ার রেগক হবষয়েত্ হদগক রেগক মধ্যযুগের বাাংলা সাহিগত্যর ররামাহিক কাবযগুহল আলাদা। এগুহল হিল 

আগবে হমহেত্ মধ্যযুেীয় ররামাহিকত্া। আর ত্াই এই কাবযগুহলগত্ রপ্রম আকুলত্া, রূপ-তৃ্ষ্ণা, রসৌন্দযচ- হপপাসা, ঐশ্বযচসুখ, 

রভাোকাঙ্ক্ষা, দুুঃসািহসক অহভযান, অবাধ্ রদিহমলন ইত্যাহদ হবষয়গুহল রবহশ প্রাধ্ানয রপগয়গি। মধ্যযুগের ররামাহিক 

কাবযগুহলগত্ রকাোও রকাোও অগলৌহককত্াও প্রাধ্ানয রপগয়গি। আধু্হনক যুগের ররামাহিকত্ায় অগলৌহককত্া আগি, হকন্তু 

রসখাগন মনস্তগত্বর আগলা রেগল ত্াগক বাস্তবকল্প কগর রত্ালা িগয়গি। যা মধ্যযুগের কাগবয রদখা যায় না। ত্াই মধ্যযুগের 

অগলৌহককত্া বাস্তগবর অত্ীত্ িগয় রদখা হদগয়গি এই কাবযগুহলগত্।  

 মধ্যযুগের বাাংলা ররামাহিক কাবযগুহলর হদগক ত্াহকগয় রয হদকগুহল উগঠ এল ত্া িল –  

১. মধ্যযুগের ররামাহিক কাবযগুহলগত্ সমসামহয়ক জীবনকাহিহন রনই। অহধ্কাাংশ কাহিহন ইহত্িাসাহেত্। ররামাহিক পেভূহমর 

জনয আরবয-পারসয মগনারম প্রাকৃহত্ক পহরগবশগক রনওয়া িগয়গি। 

২. েঠনেত্ হদক রেগক এই কাবযগুহলগত্ কগয়কহে সাধ্ারণ হবষয় অনুসরণ করা িগয়গি নায়ক-নাহয়কার জন্ম রিসয, 

বালযহশক্ষ্া, প্রত্যক্ষ্ দশচন, হচত্র্ দশচন, স্বে দশচন ইত্যাহদর মাধ্যগম নায়ক-নাহয়কার পূবচরাে সঞ্চারণ এবাং রূপ-তৃ্ষ্ণার উন্মাদনা 

রদখাগনা িগয়গি।  

৩. সত্ীত্ব রেগক পরকীয়া রপ্রগমর মধ্য হদগয় কাবযগুহলগত্ ররামাহিকত্ার বাত্াবরণ সৃহষ্ট িগয়গি।  

৪. রোপন প্রণগয়র হচত্র্রূগপ শৃঙ্গার রগসর প্রাধ্ানয রপগয়গি কাবযগুহলগত্। িলনা-প্রগলাভগনর দ্বারা রদি সগভাগের রচষ্টা, 

কামুগকর শাহস্ত হবধ্ানও আগি কাবযগুহলগত্।  

৫. রপ্রহমকার সন্ধাগন রপ্রহমগকর েৃিত্যাে, দুেচম পেযাত্র্া, প্রাকৃহত্ক প্রহত্কূলত্াগক অহত্ক্রম করা, যুি, দুুঃখবরণ, হবপদবরণ, 

ইত্যাহদ হবষয়গুহলর মধ্য হদগয় রপ্রগমর ঐকাহন্তকত্াগক পহরষূ্ফে কগরগিন এই ধ্ারার কহবরা।  

গ্রেপিী : 

১) সুকুমার রসন, ইসলাহম বাাংলা সাহিত্য, ২য় সাংখযা, কহলকাত্া, ১৩৮০, পৃ. ২-৩ । 
২) ওয়াহকল আিমদ, বাাংলা ররামাহিক প্রণগয়াপাখযান, খান ব্রাদাসচ অযান্ড রকাম্পাহন, ২০০৬ হরষ্টাে, পৃ. ১০-২৭।  
৩) আবু মিাগমদ িাহববুিাি, ‘বাাংলা সাহিগত্য উপাখযান : গুগল বকাওলী’ সাহিত্য পহত্র্কা, ১ম বষচ, ২য় সাংখযা, ১৩৬৪ বঙ্গাে, পৃ. ১২।  
৪) সুকুমার রসন, বাঙ্গালা সাহিগত্যর ইহত্িাস (২য় খন্ড), ১৪২০ বঙ্গাে; (একাদশ মুেণ) পৃ. ২৮০-৩০৪।  
৫) রদবনাে বগন্দযাপাধ্যায় (সম্পা.), রদৌলত্ কাহজর রলারচিাণী ও সত্ীময়না, সাহিত্য সাংসদ, ২০১৪ হরুঃ (সপ্তম মুেণ),  পৃ. ১১-৪৩। 
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৬) মমত্াজুর রিমান ত্রেদার, বাাংলা ররামাহিক কাগবযর আওয়াধ্ী – হিন্দী পেভূহম, জাত্ীয় সাহিত্য প্রকাশক, ২০০৯ হরুঃ (প্রেম 
প্রকাশ), পৃ. ৯-৩৭।  
৭) ডক্টর মুিম্মদ এনামুল িক, মুসহলম বাাংলা সাহিত্য, মাওলা ব্রাদাসচ, ১৯৫৫ হরুঃ, পৃ. ২৫-১৬৬।  
৮) অহসত্কুমার বগন্দযাপাধ্যায়, বাাংলা সাহিগত্যর ইহত্বৃত্ত (তৃ্ত্ীয় খন্ড: প্রেম পবচ), মডচাণ বুক এগজগন্সী প্রাুঃ হল, ২০১৩-২০১৪ হরুঃ, 
পৃ. ৪৩৯-৫১৭।  
 
(মূল্যায়িত পত্র) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অপূর্ব সাহা : র্র্বমান য়র্শ্বয়র্দ্যাল্য়ির র্াাংল্া ভাষা ও সায়হয়তযর ছাত্র।  
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সাহিত্যচচচা 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

মধ্যহবগত্তর সাংকে : সগন্তাষকুমার রঘাগষর প্রেমপগবচর রিাগোেল্প  
 

েল্পকার সগন্তাষকুমার রঘাগষর েগল্প হদ্বত্ীয় হবশ্বযুি পরবত্চী সময়কাল প্রকাহশত্। 
এই অহস্থর সমগয়র  মন্বন্তর, রদশভাে, দাঙ্গা, উদ্বাস্তুসমসযা ও  
যুিগকহিক অহস্থরত্া বাঙাহল সমাজগক হবপযচস্ত কগর তু্গলহিল। রসই  
অবক্ষ্হয়ত্ জীবন ও সমাগজর রূপকাগরর কাহিহনমালা হেগর পড়গলন রকৌহশক বগন্দযাপাধ্যায়।   
 
মধ্যম হবত্ত যার সাধ্ারণত্ ত্াগকই মধ্যহবত্ত বগল। মধ্যহবত্ত জীবগন নানা সাংকে রনগম আগস। রসই সাংকেগক সাহিহত্যকরা 
ত্াগদর েল্প-উপনযাগসর উপজীবয কগর রত্াগলন। সগন্তাষকুমারও ত্ার বযাহত্ক্রম নন। মধ্যহবত্ত জীবগনর বস্তুহনষ্ঠ পহরচয় 
সগন্তাষকুমাগরর েগল্প পহরলহক্ষ্ত্ িয়। ত্াুঁর েল্পগুহলগত্ কলকাত্াসি অনযানয স্থাগনর ক্ষ্হয়ষু্ণ মধ্যহবত্তজীবগনর পহরচয় েুগে 
উগঠগি। সগন্তাষকুমার রঘাগষর রিাগোেগল্প মধ্যহবত্তজীবগনর সাংকে রযভাগব হচহত্র্ত্ িগয়গি ত্া আমরা আগলাচনা করগত্ 
পাহর।  

 সগন্তাষকুমাগরর েগল্প হদ্বত্ীয় হবশ্বযুি পরবত্চীকাগলর সময়কাল প্রাধ্ানয রপগয়গি। এই সময়কাল হিল অহস্থর।  
মন্বন্তর, রদশভাে, দাঙ্গা, বাস্তুসমসযা, যুিগকহিক অহস্থরত্া বাঙাহল সমাজগক হবপযচস্ত কগর তু্গলহিল। রসই সমগয়র অবক্ষ্হয়ত্ 
জীবন ও সমাজ সগন্তাষকুমাগরর রলখনীগত্ প্রাধ্ানয রপগয়গি। আর এই অহস্থর সমগয় মধ্যহবত্ত জীবগনর মানহবক মূলযগবাগধ্র 
অবক্ষ্য়, অেচবনহত্ক সাংকে, দাম্পত্য জীবগনর সাংকে, প্রণয়জহনত্ সাংকে, চাকহরর জনয িািাকার প্রভৃহত্ হবষয় ত্াুঁর রহচত্ 
রিাগোেল্পগুহলগত্ েুগে উগঠগি। ত্গব অেচবনহত্ক সাংকে রয মধ্যহবত্ত জীবনগক চরম সাংকগের হদগক রঠগল রদয় রসকো 
আমরা ত্াুঁর বহুেগল্পই পাই। রসইসগঙ্গ অেচবনহত্ক হবপযচগয়র সগঙ্গ লড়াই কগর ত্া রেগক উত্তরগণর ইহঙ্গত্ও েল্প গুহলগত্ 
আমরা পাই। ড. অগলাক কুমার চক্রবত্চী ত্াুঁর ‘সগন্তাষকুমার রঘাষ কোসাহিগত্য স্বয়াং নায়ক’ গ্রগে যোেচই বগলগিন-  

মধ্যহবত্ত জীবগনর সমূি হবপযচগয়র মূল কারণ রয অেচবনহত্ক হভগত্র পত্ন ত্া আমাগদর রচনাগত্ও রভাগলনহন। 
.... মধ্যহবত্তজীবগনর সমূি হবপযচয়গক তু্গল ধ্গর, হবপযচগয়র মূল কারণগক হচহিত্ কগর রশষপযচন্ত েল্পগুহলগক এমন 
এক জায়োয় রলখক রপৌঁগি রদন যাগত্ েল্পগুহল অজচন কগর কালাহত্ক্রমী শহক্ত।১ 

 ‘কানাকহড়’ েল্পহে সগন্তাষকুমার রঘাগষর একহে অনযত্ম রেষ্ঠ েল্প। অেচবনহত্ক সাংকে মানহবক মূলযগবাধ্গক রকমন 
রভগঙচুগর ত্চনি কগর রদয় ত্ার পহরচয় আগি েল্পহেগত্। সরকাহর চাকুগর মন্মে- সাহবত্র্ী ও হমনুর সুগখর সাংসার। পাগশর 
বাহড়র মহিকার বাহড়গত্ অগনক পুরুষ মানুষই আনাগোনা কগর। িঠাৎ কগর চাকহর চগল যায় মন্মের। রসই অেচবনহত্ক 
সাংকে রেগক মুহক্তর জনয নানারকম উপায় রখাুঁগজ মন্মে হকন্তু বযেচ িয়। ইহত্মগধ্য মহিকা সাহবত্র্ীগক হসগনমাগত্ নামার 
প্রস্তাব রদয়। সাহবত্র্ী চরম অেচবনহত্ক সাংকে রেগক মুহক্ত রপগত্ শশাঙ্কর সগঙ্গ হসগনমা রদখগত্ যায়। শশাঙ্কর কাগি 
হসগনমাগত্ নামার প্রস্তাব রত্াগল। হকন্তু শশাঙ্ক ত্াগত্ রাহজ িয় না। ভূল ভাগঙ সাহবত্র্ীর –   

েুুঁহপগয় েুুঁহপগয় একোনা রকুঁগদই চগলগি সাহবত্র্ী, কী কগর রবািাগব রকাোয় কাুঁো। এত্হদন হনহিত্ হবশ্বাস হিল 
শশাঙ্কর কাগি অন্তত্ ওর শরীরোর মূলয আগি, আর মন্মের কাগি রভত্গরর মানুষোর। মহিকাগক রকন, কাউগক 
রকানওহদন বলা যাগব না, কত্ বড় দুগো ভুল  আজ একহদগন রভগঙ রেগি।২  
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বীগরি দত্ত ত্াুঁর সগন্তাষকুমার রঘাষ : এক বযহত্ক্রমী কোকার গ্রগে যোেচই বগলগিন,  

অেচনীহত্র অসাময মধ্যহবত্ত আদশচগক, নীহত্গক ক্রমশ নড়বগড় কগর রদয়।.... মধ্যহবত্ত মানুগষর এমন পত্গনর 
প্রত্ীক প্রহত্ম হচগত্র্র অনবদযত্া েল্পহের রেষ্ঠগত্বর অনযত্ম হদক।৩ 

‘পগনগরা োকার বউ’ েগল্প রেৌরাঙ্গ চাকহর রিগড় হদগল সাংসাগর সাংকে রনগম আগস। েগল   ‘কৃষ্ণধ্াম’-এর চহিশ োকার 
ফ্ল্যাগের ভাড়া রেগক পগনগরা োকার ভাড়ার বহস্তগত্ আগস মহণমালারা। অেচবনহত্ক সাংকে ত্ীব্র রেগক ত্ীব্রত্র  িয়। কু্ষ্ধ্াত্চ 
পুত্র্ েুেুলগক খাবারও হদগত্ পাগর না। হবহক্র িগয় যায় মহণমালার সব েয়না। অনযহদগক রিােেল্পকার ‘কৃষ্ণধ্াম’ এর স্বচ্ছল 
েৃিবধু্গদর স্বচ্ছলত্াগক তু্গল ধ্গর েল্পরসগক জহমগয় রত্াগলন। েৃিবধূ্গদর অলাংকাগরর আস্ফালন মধ্য হবত্তসূলভ –  

“আপনার িারো রত্া নতু্ন হদহদ?”    

বুগকর কাপড় োনগত্ হেগয় ষাে োকার হদহদ আরও সহরগয় রদন, িারো যাগত্ সকগলর নজগর পগড়।”৪  

েিনা প্রদশচগনর এই প্রহত্গযাহেত্ায় অাংশ হনগত্ পাগর না মহনমালা, অপমাহনত্ িয় রস। হকন্তু এ অপমান রত্া ত্ার প্রাপয 
হিল না। মগন মগন ভাগব –    

কীগস রিাে রয ওগদর রচগয়, রলকাপড়ায় রূগপ, গুগন- কীগস। শুধু্ অক্ষ্ম, অহবগবচক একো অমানুগষর িাগত্ 
পগড়ই হচরকাল ত্াগক আুঁচল ভগর করুনা আর উগপক্ষ্া কুহড়গয় রযগত্ িগব।৫  

মগন মগন ইষচাহন্বত্ িয় রস। অেচবনহত্ক সাংকে মহণমালাগক সুখী কগরহন। পক্ষ্ান্তগর অেচবনহত্ক  সমৃহিগত্ ‘কৃষ্ণধ্াম’  এর 
েৃিবধু্রা সুখী। রস প্রহত্হিাংসাপরায়ন িগয় ওগঠ রস। হচহঠ রলগখ প্রগেসরগক। ত্াুঁর দূর সম্পগকচর ভাইগয়র সগঙ্গ ত্াুঁর স্ত্রীর 
প্রণয়জহনত্ সম্পগকচর কো জাহনগয় ঘর রভগঙ রদয়। আহশ োকার হদহদর এই হবপগদ তৃ্প্ত িন ষাে োকার হদহদ। হকন্তু এই 
সুখ ক্ষ্ণস্থায়ী িয়। কারণ ত্ার রমগয়র হবগয় ভাহঙগয় হদগত্ উদযত্ িয় মহণমালা। বহস্তগত্ িুগে আগস ষাে োকার হদহদ ও 
ত্ার রমগয় সুহিত্া। খুহশ িয় মহণমালা। কারণ এত্হদন ত্াুঁগক যারা অবজ্ঞা কগরগি ত্ারাই আজ ত্াুঁর কৃপাপ্রােচী। রসই সগঙ্গ 
ভহবষযৎ অেচােগমর সভাবনাও বত্হর িগয় যায়।  

 ‘একগমর’ েগল্পও আগি মধ্যহবত্ত বাঙাহলর জীবনসাংকগের হচত্র্। অনন্ত চক্রবত্চী রপশায় রমাক্তার।  ডাক্তাগরর কাগি 
রস আগস ত্ার েভচবত্ী স্ত্রীর েভচপাত্ করাগনার জনয। প্রেগম আপহত্ত জানাগলও পগর রাহজ  িয় ডাক্তার বাবু। সাত্ রিগল 
ও হত্ন রমগয়র জননীগক রদগখ করুনা িয় ডাক্তারবাবুর। ত্াুঁর ওষুগধ্ কাজ িয়। অনন্ত রমাক্তারগক সাবধ্াগন োকার পরামশচ 
রদন ডাক্তারবাবু। দুই মাস পর একই সমসযা হনগয় ডাক্তারবাবুর কাগি আগস অনন্ত চক্রবত্চী। অহনচ্ছাসগত্ত্বও ওষুধ্ রদন 
হত্হন। হকিুহদন এর একই ভুল কগর অনন্ত রমাক্তার। মরণাপন্ন িয় ত্ার স্ত্রী। রকাগনারকগম বাুঁহচগয় রত্াগলন ডাক্তারবাবু। 
ডাক্তারবাবুর ধ্মক খাওয়ার আগেই হনজ কৃত্কগমচর পগক্ষ্ যুহক্ত রদয় অনন্ত রমাক্তার –  

আপনাগদর কত্ কী রখয়াল আগি ডাক্তারবাবু। োন জলসা, মাগি মাগি শগখর হেগয়োর। কলকাত্া রেগক বই 
আহনগয় রনন, প্রহত্ মাগস বািাই করা হত্ন চার খানা নতু্ন ররকডচ। আর ওর কো ভাবুন একবার। একখানা ভাল 
শাহড় পগর না, শিগর হসগনমা এগল রদগখ না।৬ 

 

অেচবনহত্ক সাংকগের জনয মগনারিগনর সমস্ত রক্ষ্ত্র্ রেগক হনগজগদর সহরগয় রনয় অনন্ত রমাক্তার ও ত্ার স্ত্রী। রযৌনহমলগনর 
মগধ্যই ত্ারা আনন্দলাভগক সীমাবি রাগখ।  
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বাঙাহল মধ্যহবগত্তর মূলযগবাগধ্র অবক্ষ্গয়র হচত্র্ েুগে উগঠগি ‘শহন’ েগল্প। নগদরচাুঁদ বাই রলগনর পহত্ত্া মাত্ঙ্গ 
রশষ বয়গস পহত্ত্া বৃহত্ত রিগড় দাসী বৃহত্ত অবলম্বন কগর। হকন্তু মগন মগন হস্থর কগর যমুনাগক পহত্ত্া পিী রেগক উিার 
রস করগবই। হবগয় রদগব ত্ার। কণচওয়াহলস হিগের প্রবীন সমাজ সাংস্কারক হেহরজাবাবু এই কাগজ সািাযয কগরন। যমুনার 
স্থান িয় সহমহত্ পহরচাহলত্ আেগম। ‘মেস্বল রেগক এগসগি, দুবচত্তগদর িাগত্ হনেৃিীত্া, স্বজন পহরত্যক্ত কুমারী, এই ধ্রগনর 
একো হবশ্বাসয েল্প’ োুঁদা িয়। হবগয় িগয় যায় মেসসগলর হবপত্নীক ডাক্তার নগরগশর সগঙ্গ। সুখী দাম্পত্যজীবগন আহবভচাব 
ঘগে েঙ্গাধ্গরর। অগেচর হবহনমগয় ডায়ানা হেগয়োগরর মাহলগকর কাগি রস রবগচ হদগত্ চায় যমুনাগক। যমুনার পূবচজীবগনর 
কো রস জানায় নগরশগক। সবহকিু রজগনও যমুনাগক ত্াহড়গয় রদয় না নগরশ। সাংস্কারমুক্ত মগনর পহরচয় রস আগেই 
হদগয়হিল। রসই উদারত্াগক আরও প্রসাহরত্ কগর রস। যমুনা ভাগব,  

নগরশ বড়, নগরশ উুঁচু, নগরশ মিৎ রস জানত্, হকন্তু রস সিত্ব রয এমন অভ্রস্পশচী ত্া কখনও অনুমান করগত্ও 
পাগরহন।৭  

হকিুহদন পগর মৃতু্য িয় নগরগশর। প্রকৃত্ রিসয উগন্মাহচত্ িয় ত্ার পগরই। নগরশগক যমুনা রদবত্া জ্ঞান  করত্। হকন্তু 
অগেচর রলাগভই রয যমুনাগক রস হবগয় কগরহিল ত্া জানগত্ পাগর যমুনা। যমুনার পূবচজীবগনর বৃত্তান্ত শুগন উপহর পাওনা 
দাহবর ঘেনাও রশাগন যমুনা। অগেচর রলাগভ মূলযগবাধ্গক হবসজচন রদয় নগরশ। রকানও পােচকয োগক না নগরশ ও েঙ্গাধ্গরর 
মগধ্য –  “িালকা রচাগখ নগরগশর িহব আর েঙ্গাধ্গরর মুখ একাকার িগয় রেগি।”৮  

 মধ্যহবগত্তর মূলযগবাধ্ রয, হচগনমাহের মগত্াই ভঙু্গর ত্ার হচত্র্ পাওয়া ‘হচগনমাহে’ েল্পহেগত্। মা মারা রেগল এবাং 
বাবা হনরুগেশ িগল কুি একা িগয় যায়। কাগজর সন্ধাগন কলকাত্ায় আগস রস।  গ্রামসম্পগকচর হদহদ বকুল ও প্রাণকৃষ্ণর 
বহস্তর বাহড়গত্ ও রঠগস বকুলগক রদগখ কষ্ট িয় কুঞ্চর। শুধু্ বকুলহদ নয়, লহলত্াহদ, হনলুহদগদর দাম্পত্যজীবন সম্পগকচ 
হত্ক্ত অহভজ্ঞত্া িয় ত্াুঁর –   

স্বামীর জনয রান্না কগর, জামা হরপু কগর, একসগঙ্গ রশায়, বির বির হবগয়ায়, হকন্তু ত্বু রকাোয় রযন একো 
অস্বাচ্ছগন্দযর পরদা দুলগত্ োগক। একই সুখ, একই দুুঃগখর শহরক দুজগন ত্বু দু’জন রযন সমান নয়। এগক  
প্রভু অপগর দাসী।৯  

হকিুহদন পর প্রাণকৃগষ্ণর চাকহর চগল যায়। আহেচক সাংকে রেগক বাুঁচগত্ হনরুপমা পারহেউমরাহরর অেচানাইজার সুগবাধ্ 
চগকাহত্তর কাগি হনগজর স্ত্রীগক সুঁগপ রদয় প্রাণকৃষ্ণ। প্রেগম রাহজ না িগলও পগর সুগবাধ্ চগকাহত্তর কাগি আিসমপচণ কগর 
বকুল। বকুগলর চহরগত্র্র এই পহরবত্চন রমগন হনগত্ পাগর না কুি বকুলহদর আসগন রমমসাগিব ইিানীগক বসায় কুি। 
ইিানীর বযাহক্তগত্ব মুগ্ধ িয় রস। হকন্তু এই মুগ্ধত্াও স্থায়ী িয় না। ইিানীর স্বামী রচৌধু্রী সাগিব রশয়াগরর রখলায় েহকর 
িগয় যান। আহেচক সাংকে রেগক বাুঁচগত্ প্রহডওসার িহবলাগলর কাগি আিসমপচণ কগর ইিানী। বকুলহদর মগত্া ইিনীও 
িগয় যায় একই পগের পহেক। আহেচক সাংকে মানহবক  মূলযগবাগধ্র অবক্ষ্য় ঘোয়।  

 ‘অহমত্র্াক্ষ্র’ েল্পহে মধ্যহবত্ত জীবগন দাম্পত্যসাংকগের েল্প। েল্পহেগত্ মূলযগবাগধ্র অবক্ষ্গয়র হচত্র্ ও আগি। 
হশহশগরনু্দ রয বাহড়গত্ ভাড়া োকত্ রসই একই বাহড়গত্ ভাড়া োকত্ সীত্া ও ত্ার বাবা-মা। হশহশগরনু্দ সুপুরুষ। রসই সগঙ্গ 
রস অেচবানও। একরম একজন পাত্র্ রয রকানও কনযাদায়গ্রস্থ হপত্ামাত্ার কাগি আকষচনীয়। সীত্ার মা-ও ত্ার বযহত্ক্রম 
নয়। অেচনীহত্র মানদগণ্ড হশহশগরনু্দর সগঙ্গ সীত্া রবমানান। ত্াগদর মগধ্য প্রণয়জহনত্ রকানও সম্পকচ রনই।  হকন্তু সীত্ার 
মা সীত্ার ভহবষযগত্র কো রভগব  অনয পে রবগি রনয়। মূলযগবাধ্গক হবসজচন হদগয় হনগজগদর স্বাগেচর কো হচন্তা কগর 
কলহঙ্কত্ কগর হশহশগরনু্দগক। সীত্াগক হবগয় করগত্ বাধ্য িয় হশহশগরনু্দ। হকন্তু এ হবগয় সুগখর িয় না। েুলশযযার রাগত্ 
সীত্ার সিজ আিসমপচন হশহশগরনু্দর মগন সগন্দগির বীজ বপন কগর। সীত্ার হিমশীত্ল বযবিাগর সীত্ার জীবগন অনয 
কাগরা অহস্তত্ব কল্পনা কগর হশহশগরনু্দ। আর ত্াই বগল –  “গক রস, রক রস সীত্া, ত্াুঁর নাম আমাগক বলগত্ই িগব 
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রত্ামাগক।”১০ অস্বীকার কগর সীত্া, কারণ সত্য সত্যই ত্াুঁর জীবগন রকউ রকানও হদন হিলই না। হকন্তু একো হবশ্বাস কগর 
না হশহশগরনু্দ। ভাঙা ভাঙা েলায় বগল- “ত্গব রকন আমাগক  তু্হম হকিু হদগত্ পারগল না। হকাংবা সব হদগয়ও এমন হকিু 
ররগখ হদগল যাগত্ আহম হনগজগক আইন-আদালগত্র পৃষ্ঠায় আসাহম িাড়া হকিু ভাবগত্ পাহরহন।”১১  হকন্তু হশহশগরনু্দর সগঙ্গ 
সীত্ার একান্ত না িওয়ার হপিগন দায়ী হিল মানহসক অন্তরায়। সীত্া রয হশহশগরনু্দর রযােয নয়- একোই রযন সীত্া মগন 
মগন সবসময় ভাগব –  “হশহশগরনু্দ যহদ রূগপ, গুগণ, ঐিগযচ, মযচাদায় ত্ার রচগয় এত্ রবহশ বড় না িত্, ত্গব, িয়গত্া 
ত্াগক ভাগলাবাসগত্ পারত্ সীত্া, সবচস্ব হদগত্  পারত্।”১২ মানহসকত্ার বযবধ্ানই  দুজনগক পৃেক কগর রাগখ। একই 
সাংসাগরর মগধ্য রেগকও ত্ারা িগয় যায় অহমত্র্াক্ষ্র।  

 মধ্যহবত্ত জীবগনর দাম্পত্যসাংকগের হচত্র্ েুগে উগঠগি ‘সমান্তর’ েগল্প। স্বামী ও স্ত্রী হভন্নরুহচর। হভন্ন সাংসৃ্কহত্মনস্ক 
ত্ারা। েগল্পর নাহয়কা উহমচলা রিােগবলা রেগকই পািাত্য হশক্ষ্ায় হশহক্ষ্ত্। বাহড়গত্ ইাংগরহজগত্ ত্ারা কোবাত্চা বলত্। এই 
হবজাত্ীয় আবিাওয়ার মগধ্য একমাত্র্ বযাহত্ক্রম হিগলন ঠাকুমা। সাগবহক হনষ্ঠার প্রত্ীক ঠাকুরঘর হনগয় বযস্ত োকগত্ন হত্হন। 
উগ্র হবহলহত্য়ানার সমেচক িগয়ও উহমচলার বাবা ত্াুঁগক হবগয় রদন এক স্বগদহশ হিনু্দমনস্ক পাগত্র্র সগঙ্গ। বহনবনা িয় না 
ত্াুঁগদর। উহমচলা হেগর আগস বাগপর বাহড়গত্। ‘অত্ীত্গক মুগি হদগয় বত্চমাগনর সগঙ্গ নতু্ন  সম্পকচ রচনা করগত্ চাইগলও 
ত্া আর িগয় ওগঠ না। উহমচলা হনগজগক পহরবত্চন করগত্ োগক। স্বামীর উপযুু্ক্ত িগত্ রচষ্টা কগর। ‘খাুঁহে হজহনস রিগড়’ রস 
রয হমেযার হপিগন িুগেগি একোও ঠাকুমার কাি রেগক শুনগত্ িয় ত্াুঁগক। ‘সাদা খেগরর লালগপগড় শাহড় পগর ও ‘কপাগল 
বড় কগর হসুঁদুগরর রোুঁো এুঁগক’ হেগর আগস রস স্বামীর কাগি। হকন্তু স্বামীর রুহচ পহরবত্চগন অবাক িয় উহমচলা। সমগয়র 
সগঙ্গ চলগত্ হেগয় হনগজর আদশচ রেগক হবচুযহত্ ঘগে ত্ার স্বামীর। মূলযগবাগধ্রও অবক্ষ্য় ঘগে। দুজগনই হনগজগদর রুহচ 
পহরবত্চন করায় হবগরাগধ্র সমাহপ্ত িয় না।  

 ‘কাো বসহনক’ েল্পহেগত্ স্বামীর প্রহত্ স্ত্রীর প্রহত্হিাংসাপরায়নত্া পহরলহক্ষ্ত্ িয় যা মধ্যহবত্ত সুলভ। অহভগনত্র্ী 
ইনু্দলত্া েল্পকেকগক হনগজর জীবগনর ঘেনা বগল। ইনু্দলত্ার হবগয় িয় নামকরা ডাক্তার ও েগবষক  হনমচল চতু্গবচদীর 
সগঙ্গ। স্বামী-স্ত্রীর হশক্ষ্ােত্ রযােযত্ার বযবধ্ান দুজগনর মগধ্য দূরত্ব বত্হর িয়। হনমচল চতু্গবচদীর স্ত্রী িবার রযােয হিল ত্াুঁরই 
সিকমচী হকহঙ্কনী। হকন্তু সন্তান প্রসগবর অক্ষ্মত্ার জনয ত্াুঁর সগঙ্গ হবগয় িয় না হনমচল চতু্গবচদীর। হকহঙ্কনী দূরত্ব বাহড়গয় 
রদয় হনমচল ও ইনু্দলত্ার মগধ্য। হবষ হদগয় ইনু্দলত্ার েভচস্থ সন্তানগক নষ্ট কগর। স্বামীর সািচযচ রেগকও বহঞ্চত্ িয় ইনু্দলত্া। 
হেগর আগস বাগপর বাহড়গত্। স্বামীর প্রহত্ প্রহত্হিাংসাপরায়ন িগয় হনগজর পে রস হনগজই হঠক কগর রনয়। রসই সমগয় যা 
হনন্দনীয় রসই অহভগনত্র্ীর পে রবগি রনয় রস। প্রহেত্যশা স্বামীগক উহচৎ হশক্ষ্া রদবার জনয ইনু্দলত্া ত্ার স্বামীর পদবী 
বযবিার কগর- “আমার অহভনীত্ নােগকর সমাগলাচনা কােগজ কােগজ িাপা িগয়হিল রসই সগঙ্গ িহব। আমার পহরচয় হদগয় 
সবাই হলগখহিল, ইহন হবহশষ্ট ভে কুলবধু্, হবজ্ঞানব্রত্ী ডা. চতু্গবচদীর সিধ্াহমচনী”।১৩ উিহসত্ িয় ইনু্দলত্া। হকন্তু এই উিাস 
দীঘচস্থায়ী িয় না। অহভনয় জেৎ রেগক ধ্ীগর ধ্ীগর নাম মুগি যায় ইনু্দলত্ার। অেচ ড. চতু্গবচদী একোর পর একো 
রেৌরগবর হসুঁহড় েপগক যান। স্বামীগক কলহঙ্কত্ করার রচষ্টা বযেচ িয় ইনু্দলত্ার। আগক্ষ্পও কগর রস –  

হকন্তু সব হমগেয িগয় রেগি, অনুপমবাবু। আহম সারাজীবন  মাইনর ররাগলর োুঁগক িাবুডুবু  রখগয়হি, উহন একোর 
পর একো রেৌরগবর হসুঁহড় েপগক রেগিন। আমাগক রত্া কাগরার মগনও রনই। আজও রশাক সাংবাগদ রদখুন, সবাই 
ওুঁর সাধ্না, কৃহত্ত্ব, অধ্যাবসাগয়র কো হলগখগি, বারবার এগসগি হকহঙ্কনীর নাম, আহম রয, আহম, রকানও হদন 
হিলুম, রস কোোও রকউ উগিখ কগরহন। ওুঁগক আমার কলগঙ্কর ভাে হদগত্ পারলুম কই পহরমলবাবু।১৪  

 ‘যাদুঘর’ েগল্প বাঙাহল মধ্যহবত্তজীবগনর প্রণয়জহনত্ সাংকে েুগে উগঠগি। রসই সগঙ্গ বাঙাহল মধ্যহবত্ত পুরুগষর 
পলায়নী মানহসকত্াও েল্পহেগত্ পহরলহক্ষ্ত্ িয়। িাওয়া বদল করগত্ অনন্ত বারাণসীগত্ অন্নপূনচা আেগম এগস উপহস্থত্ 
িয়। পশুপহত্ মজুমদাগরর কাি রেগক অন্নপূণচা রিাগেগলর মাহলক জেহদনু্দ োঙু্গহল ও ত্াুঁর একদা রপ্রহমকা সুরমা সম্পগকচ 
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অগনক হকিু জানগত্ পাগর। কুহড় বির আগে স্বামীগক রিগড় জেহদনু্দর সগঙ্গ বারাণসীগত্ পাহলগয় আগস সুরমা। হকন্তু 
হকিুহদগনর মগধ্যই রমািভঙ্গ িয় ত্াুঁর। জেহদনু্দগক খাবাগর হবষ হমহশগয় রস রমগর রেলগত্ উগদযােী িয়। এর কারণ পশুপহত্র 
মধ্য হদগয় রলখক বযক্ত কগরন – “স্ত্রী চহরত্র্ মশায়, এমহন ভাগলাবাসার রলাগকর জগনয প্রাণ হদগত্ পাগর। আবার রস 
ভাগলাবাসা িুেগল প্রাণ হনগত্ও পাগর।”১৬  যগম মানুগষ োনাোহন চগল। অগল্পর জনয প্রাগণ রবুঁগচ যায় জেহদনু্দ। সুরমার 
প্রহত্ হবশ্বাস চগল যায় ত্াুঁর। সুরমাগক কলকাত্ার ত্াুঁর স্বামীর কাগি হেহরগয় রদওয়ার হুমহক রদয় জেহদনু্দ। সুরমার এই 
কাগজর জনয অদু্ভত্ প্রহত্গশাধ্ রনয় রস। খাবাগরর আগে রপাষা হবড়ালগক খাবার খাইগয় রস পরীক্ষ্া কগর রনয় ত্াগত্ রকানও 
হবষ রমশাগনা আগি হকনা। একদা রপ্রহমকা সুরমার প্রহত্ রকানও হবশ্বাস োগক না জেহদনু্দর –   “আজ হবশ বির ধ্গর 
দুগো মানুষ এক িাত্ার নীগচ বাস করগি, অেচ একগোুঁো ভাগলাবাসা রনই, হবশ্বাস রনই। শুধু্ এগকর অপগরর ওপর 
অপহরসীম ঘৃনা।”১৬ রসই সগঙ্গ সুরমার অেচ িস্তেত্ কগর রস। ত্াুঁগক কাগজর রলাগক পহরণত্ কগর জেহদনু্দ। এিাড়াও 
খগের ধ্গর রাখার জনয ত্াগদর সগঙ্গ সুরমার রাহত্র্বাসগকও প্রেয় রদয় জেহদনু্দ।  

 ‘যাদুঘর’ েগল্প মধ্যহবত্ত বাঙাহল পুরুষগদর পলায়নী মগনাবৃহত্তগকও রলখক তু্গল ধ্গরগিন। হরসাচচ রেগলা নীলামু্বজ 
হমত্র্’, পহলহেকযাল আসামী সুধ্নয রায় এবাং অনন্ত সকগলই সুরমাগক এই পহরহস্থহত্ রেগক মুহক্ত রদবার কো বগল। হকন্তু 
রস প্রহত্শ্রুহত্ পূরণ রকউ কগর না। হমেযা প্রহত্শ্রুহত্গত্ অভযস্ত সুরমা রপ্রহমকগদর রদওয়া প্রহত্শ্রুহত্র নমুনাগুহল সাংরক্ষ্ণ 
কগর রাগখ- “েগো আর হচরকুে, হেগর আসার প্রহত্শ্রুহত্, দশ পগনগরা বির ধ্গর এখাগন একভাগব চাপা পগড় আগি। 
পাশাপাহশ দুহে কবর। অনন্তর কাডচখানাও ওগদর পাগশ শুইগয় হদল সুরমা। আরও একহে।”১৭ ড. অগলাক চক্রবত্চী ত্াুঁর 
“সগন্তাষকুমার রঘাষ কোসাহিগত্য স্বয়াং নায়ক “গ্রগে ‘যাদুঘর’ েগল্পর নামকরণ খুব সুন্দরভাগব বযাখযা কগরগিন- “পুরাত্াহত্ত্বক 
হনদশচগনর রযমন যাদুঘগর স্থান িয় রসরকমই স্থান রপগয়গি রপ্রহমকগদর রদওয়া প্রহত্শ্রুহত্র নমুনাগুহল। আমরা আগরা একেু 
এহেগয়, বলগত্ পাহর, রপ্রহমগকর প্রহত্শ্রুহত্র নমুনা নয়, ‘গপ্রম’ নামক সম্পকচহেই রয মানব-ইহত্িাগসর পুরাত্াহত্ত্বক হনদশচন, 
যাদুঘগরর সামগ্রী এ ত্াৎপযচগকই রলখক রূপ হদগত্ রচগয়গিন েল্পহেগত্।”১৮ 

সগন্তাষকুমার রঘাগষর ‘হেহি’ েগল্পও আগি বাঙাহল মধ্যহবগত্তর প্রণয়জহনত্ সাংকগের হচত্র্। সহলল সীত্াগক এক 
সময় ভাগলা বাসগত্া। ত্াই স্টীমার রকাম্পাহনর চাকুগর সহলল নানা অজুিাগত্ সীত্ার কাগি আসগত্া। হকিুহদন পর চাকহর 
যায় সহলগলর। আহেচক সাংকে রনগম আগস ত্াুঁর। আহেচক সাংকে রনগম আগস সীত্াগদর পহরবাগরও। সু্কল উগঠ যায় সীত্ার 
বাবার। সীত্া সহললগক চাকহর খুুঁগজ রদওয়ার কো বগল। সহলল সীত্াগক রদি-বযবসার কো বগল। সীত্া প্রেমহদগক রাহজ 
না িগলও পগর রমগন রনয়। এই রযৌে বযবসাগত্ ঠকাগত্ চায় দুজন দুজনগক। সহলল যখন সীত্াগক বগল আোম রনওয়া 
োকা জাল ত্খন সীত্াও জানায় আেরওয়ালার কাগি পাওয়া ইয়াহরাং হেহি। রকউ কাউগক হবশ্বাস করগত্ পাগর না। ত্াই 
েগল্পর রশগষ রলখগকর রখগদাহক্ত –  

দুলো খাুঁহে, হেহি দুই-ই িগত্  পাগর, ‘গনােো আসল বা জাল’ েগল্পর রশষোও অজানা রগয় রেগি, ত্গব দূর 
রেগক আশা করহি ওগদর হবহচত্র্ রযৌে চুহক্তর পরমায়ু রবহশ দীঘচ িয়হন।  রযখাগন দুই অাংশীদাগরর মগধ্য এত্ 
সগন্দি আর  অহবশ্বাস, রসখাগন িয় না।১৯ 

 সগন্তাষকুমার রঘাগষর েগল্প মধ্যহবত্ত জীবগনর পহরচয় হবদযমান। নানা চহরত্র্, নানা ধ্রগনর ঘেনার সমাগবশ ঘগেগি 
েল্পগুহলগত্। মধ্যহবত্তজীবগনর সাংকেগক শুধু্মাত্র্ উগিখই কগরনহন েল্পগুহলগত্। রসইসগঙ্গ মধ্যহবত্ত চহরত্র্ ও ঘেনার হবগেষণ 
েল্পগুহলগক এক অনয মাত্র্া হদগয়গি। েল্পগুহলর হবষয় উপস্থাপনা ও রীহত্ হনণচগয় সগন্তাষকুমার অনবদয। মধ্যহবত্ত জীবগনর 
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হবষয়গক তু্গল ধ্গর েল্পগুহলগক  আকষচনীয় কগর েগড় তু্গলগিন। ত্ার েল্পগুহল বুহিদীপ্ত। আর রসই সূগত্র্ই 
সগন্তাষকুমার স্বত্ন্ত্র্ পগের পহেক। মধ্যহবত্তজীবগনর সাংকে রচনাগত্ও হত্হন িগয় ওগঠন তু্লনারহিত্।  
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ত্েযসূত্র্ : 

১) চক্রবত্চী, অগলাক- “সগন্তাষকুমার রঘাষ কোসাহিগত্য স্বয়াং নায়ক,” আশাদীপ, রকালকাত্া, ২০১৮, পৃ-১৬৬। 
২) রঘাু্ সগন্তাষ কুমার ‘সগন্তাষকুমার রঘাষ েল্পসমগ্র’- আনন্দ, রকালকাত্া, ২০১৬ পৃ-২১।  
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৪) রঘাষ, সগন্তাষকুমার-‘সগন্তাষকুমার রঘাষ েল্পসমগ্র’ আনন্দ, রকালকাত্া, ২০১৬ পৃ-৩৭০। 
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ড. রকৌহশক বগন্দযাপাধ্যায় : পূবচ বধ্চমাগনর রমমাহর কগলগজ বাাংলা ভাষা ও সাহিগত্যর সিকারী অধ্যাপক।  
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সাহিত্যচচচা 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

শঙ্খ রঘাগষর কহবত্ায় বশশব িৃহত্ রমদুরত্া 

‘িৃহত্র রচগয়ও রকাগনা বাস্তহবক বাস্তুভূহম রনই।’ 
 

রদশভাগের িৃহত্ রেগক রেগল আসা সমগয়র আখযান। 
কহবর অবসর আর ত্াুঁর কাবযগচত্না ত্াুঁগক বারবার রপৌঁগি হদগয়গি  
বশশগবর কাগি, বাাংলাগদগশর মাহের শীত্ল অনুভূহত্র কাগি।  
রসই কোর রখাুঁগজ শঙ্খ রঘাগষর কহবত্াগুহল নতু্ন কগর পড়গলন হবশ্বহজৎ রায়।  

  

কহব শঙ্খ রঘাগষর জন্ম ১৯৩২ এর ৫ রেব্রুয়াহর হত্র্পুরা রজলার চাুঁদপুর গ্রাগম মাতু্লালগয়। বপতৃ্ক বাসস্থান বহরশাল রজলার 

বাণহরপাড়া গ্রাগম। কহবর বশশব সমৃি িগয়গি বাাংলাগদগশর জল-মাহে-আবিাওয়ার মাগি এবাং অবশযই একান্নবত্চী 

পহরবাগরর সুশৃঙ্খল পহরগবগশ। ১৯৪৬ সাগলর আেস্ট মাস পযচন্ত কহবর বাবার সু্কল সাংলগ্ন বাহড়হেই হিল কহবগদর পরম 

আেয়। রসখাগনই হিল ত্াুঁর বশশগবর আহিক সম্বন্ধ। ১৯৪৬-এর পর এপার বাাংলার দাঙ্গার আগুন স্পশচ করল ওপার 

বাাংলার ঘগর ঘগর। মুসহলম সমাগজর একাাংগশর রকাপ হেগয় পড়ল হিনু্দ সমাগজর ওপর। ত্াই রসই সময় সামাহজক 

কারগণই রিগড় রযগত্ িগয়হিল কহবর রসই বসত্ বাহড়হে, আর ওোই ত্াুঁর জীবগন প্রেম হনগজর বাহড় রিগড় অগনযর বাহড় 

বা গ্রাগম হেগয় োকা। এরপর ১৯৪৭ সাগলর অখণ্ড রদশগক খণ্ড করার স্বাধ্ীনত্ায় নানা প্রান্ত ঘুগর আসগত্ িগয়গি স্বাধ্ীন 

ভারত্বগষচর পগে। 

জীবগনর এত্ ওঠা – নামা, এগত্া পহরবত্চগনর মগধ্য হদগয় কাোগত্ িগয়গি, একো আপাত্ ভাগব জীবগনর সত্য 

িগলও মাানহবক দৃহষ্টভহঙ্গর হদক রেগক হবচার করগল বা মানব ধ্গমচর হদক রেগক হবচার করগল রকাগনাোই জীবগনর চলার 

পগে প্রগয়াজন হিল না, জীবন চলগত্ পারত্ সরল পগে, কহবও চলগত্ বা োকগত্ পারগত্ন বাাংলাগদগশর মাহেগক রকি 

কগর। হকন্তু ত্া না িগয় জীবন রযভাগব পহরবত্চনশীল িগয় ঊঠল, যা কহবর মানহবক সত্তা এগকবাগরই কাময কগরহন। রসখান 

রেগকই কহবর মানহবক কলগম উগঠ এগসগি এই আিীয়ত্ািীন জীবগনর কো –  

এক মুিূগত্চর সগঙ্গ অনয মুিূগত্চর রকাগনা আিীয়ত্া রনই। 

     (‘মুিূগত্চর মুখ’, হনহিত্ পাত্ালিায়া) 

পহরবত্চগনর এই ধ্ারায় কহব ভীষণ ভাগবই বযহেত্। হবগশষভাগব বশশগবর রখলাঘর বাাংলাগদশ রেগক এমনভাগব 

চগল আসগত্ িগব বা রিগড় আসগত্ িগব ত্াুঁর বালয জীবগনর মাহে এো এগকবাগরই কহব রমগন হনগত্ পাগরনহন। আর ত্াই 

কহবর অবসর কহবগক বারবার রপৌঁগি হদগয়গি বশশগবর কাগি বা বলা ভাগলা বাাংলাগদগশর মাহের শীত্ল অনুভূহত্র কাগি। 

জগলর প্রহত্হে হবনু্দর শগেই রযন কহব অনুভব কগরগিন বাাংলাগদগশর আহিকত্াগক। ত্াই শহুগর কলকাত্ার জীবগন 
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দাুঁহড়গয় অবসর সমগয় কহব িৃহত্র আহঙনায় রপৌগি যান নদী – রনৌকা – বাাংলাগদগশ। বাস্তগবর মাহেগত্ ত্া না পাওয়ায় 

কহব হকিুো িগলও হবরি কাত্র – 

শেকুিক, রনৌকাকাঙাল, রখালা আজান বাাংলাগদগশর 
হকিুই িাগত্ তু্গল দাওহন, হবদায় কগর হদগয়ি, ... 

    (‘অলস জল’, হনহিত্ পাত্ালিায়া) 

হকন্তু ১৯৭০-৭১ এর রচনা পগবচ এগস কহবর মগন িগয়গি- হত্হনই ত্াুঁর বযহক্তেত্ জীবগনর প্রগয়াজগন রিগড় এগসগি ত্াুঁর 

বশশগবর বাসস্থান – 

আজ মগন জাহন তু্হম নও তু্হম নও 
আহমই আমাগক রিগড়হি মধ্যরাগত্ 

   (‘একা’, আহদম লত্াগুল্মময়) 

কহবর বশশব িৃহত্ কোয় পাহরবাহরক অনুষ্ঠানগুহলর  মগধ্য সবগচগয় রবহশ মাত্র্ায় উগিহখত্ িগয়গি দুেচাপুগজার 

কো। দুেচাপুগজাগক রকি কগর পহরবাগরর সমস্ত মানুগষর রমলবন্ধন সকগল হনগজর হনগজর প্রস্তুহত্ এবাং দুেচাপুগজার 

পাুঁচহদগনর হবগশষ অধ্যায়গুহল উপস্থাহপত্ িগয়গি কহবর িৃহত্ কোয়। কহবত্ার মাগিও অধ্যায়গুহল এগসগি কখগনা বশশগবর 

আগবগশ আবার কখগনাবা সামাহজক ঘেনার সূগত্র্। ‘তু্হম রত্া রত্মন রেৌরী নও’ কাবযগ্রগের ‘দশমী’ কহবত্ায় উগঠ এগসগি 

পুগজার হদনগুগলার হকিু িৃহত্ময় মুিূত্চকো। রযখাগন েুলগত্ালা, রবাধ্গনর কো, বহলদান প্রোর কো, পুগজার আরহত্র 

প্রসঙ্গ, প্রণাম করার প্রসঙ্গ এবাং দশমীর হদন ঠাকুমার রচাগখর জগলর সাগে ঠাকুমার রচাখ হদগয় ঠাকুগরর রচাগখর জল 

রদখার প্রসঙ্গ – ‘ঠাকুমা রযমন হঠক দশমীর রচাগখ রদগখ জল’। ‘আহদম লত্াগুল্মময়’ কাবযগ্রগের ‘বযহভচার’ কহবত্ায় 

বশশগবর বা হবগশষভাগব বলগল পুগজার হদনগুগলার িৃহত্ কোয় সমকাল ও অত্ীগত্র বশশব এই দুহে হবষয় প্রগের 

মুগখামুহখ িগয়গি। সমকাগল দাুঁহড়গয় কহব প্রে কগরন অত্ীগত্র কো মগন পগড় হকনা ‘পূজাবাহড় মগন পগড়?’ পরক্ষ্গনই 

উত্তর রদন সমকাগলর সমস্ত ভাগলাবাসা ত্াগক আুঁকগড় ধ্রগলও অত্ীগত্র িৃহত্  হত্হন রকাগনা ভাগবই এড়াগত্ পাগরন না 

‘অত্ীগত্র জলগরাত্ এড়াগত্ পাগরা না’ আর ত্াই রাগত্র হনস্তব্ধত্ায় ঢাগকর শে বারবার হেগর হেগর আগস কহবর জীবগন 

–  
  খুব দূর রেগক েহড়গয় আগস ঢাগকর শে 

এখন রাত্দুপুর ... 
    (‘গবগজ উঠল ঢাক’, বাবগরর প্রােচনা) 

িৃহত্র  আগবগশই শুধু্ নয় বশশগবর উত্তর না পাওয়া প্রেগুগলা িৃহত্ পে রবগয় উত্তর খুুঁগজ পায় সমকাগল 

দাুঁহড়গয়। এমনই এক দুেচাপুগজার রাগত্র কো িরণ কগরন কহব বত্চমাগন রাগত্ প্রিরীর েিল রদওয়ার শগে। কহব জানান 

দুেচাপূজার সময় রাহত্র্গত্ পুগজার প্রহত্হদগনর মত্ সমস্ত কাজ হমগে যাওয়ার পর রাগত্র খাবার সম্পন্ন কগর ত্াুঁরা ঘুমাগত্ 

রযগত্া এবাং মািরাগত্ শুনগত্া প্রিরীর উুঁচু িাুঁক – 
‘সজাে আগিনহন কত্চা ?’ 

     (‘েিল’, রোোগদশগজাড়া জউঘর) 

সাগে সাগে কহবর ঠাকুরদাও উত্তর হদগত্ন 

  ‘‘আহি আহি। আহি।’ 

      (‘েিল’, রোোগদশগজাড়া জউঘর)  
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ত্খন রেগকই কহবর মগন প্রে জাগে যহদ সারারাত্ রেরস্থ রজগে োগক ত্গব প্রিরীর আর হক দরকার। এর উত্তর রপগয়গিন 

‘গোোগদশগজাড়া জউঘর’ কাবযগ্রগের রচনা পগবচ এগস। রযখাগন সমকালীন সামাহজক অহস্থরত্ায় সামাহজক মানুগষর রচাগখ 

ঘুম রনই। ত্াই কহবর মগন িগয়গি সামাহজক শাসক রকবল বাইগরর েিলদাহরর মগধ্য সীমাবি, হনগজগক পািারা রদবার 

দায় ত্াই হনগজর। সমাগজর মাগি রেগকও সাধ্ারণ মানুগষর এরূপ ঘুমিীন জীবন কহবর কাগি এক হবিয় –  
  ‘হনগজই হনগজগক যহদ পািারা না হদই বার বার 

এসব েিলদাহর এত্দূর বাইগর রেগক কত্েুকু করগত্ পাগর আর ! 
        (‘েিল’, রোোগদশগজাড়া জউঘর) 

অখণ্ড ভারত্বগষচ জগন্ম কহব শুরু কগরগিন জীবগনর পেচলা। এরপর এক এক কগর নানা ঘেনার সাক্ষ্ী িগয় 

চগলগিন জীবগনর পগে। বশশব রেগক বকশগর পা রাখার পগেই বড় বড় দুগো ঘেনা ঘগে যায় সমাগজ – এক ১৯৪৬ এ 

হিনু্দ-মুসহলম দাঙ্গা, দুই ১৯৪৭ এ ভারত্ ভাে। ত্াই কলকাত্ার পগে পা বাহড়গয় বশশব জননীর রকাল রেগক উপগড় হনগত্ 

িগয়হিল বশশগবর আগলাগক বগয় চলা জীবগনর হশকড়। রক্তাক্ত িগয়গি কহবমন। এক দীঘচ বযো-যন্ত্র্ণা ত্াই কহব অনুভব 

কগরগিন, কখরনা হবরি যন্ত্র্ণায় ভুগেগিন আবার কখনও অহভমানী িগয়গিন। হকন্তু একেু একেু কগর জীবন পগে এগোগত্ 

এগোগত্ বুগিগিন শাসক-ত্গন্ত্র্র িাগত্ সমাজ – রদশ কত্ অসিায়। কহব যখন বুগিগিন কহবর মগত্া অসাংখয মানুগষর 

সাগে রদশ মাগয়র নাহড় রিড়ার আঘাগত্ রক্তাত্ িগয়গি রদশ ত্খন কহবর জীবন িািাকার কগর উগঠগি। হকন্তু রদশমাত্া 

সমস্ত পগবচর মগত্াই শান্ত স্বগর কহবগক জাহনগয় যান, হশহখগয় যান – রক্ত যন্ত্র্ণার উপর হদগয়ই আমাগদর সবাইগকই যুে- 

যুোন্তগরর পগে এহেগয় চলগত্ িয়। 

শান্ত িও। মগন রাগখা 
রক্তদাগের ওপর হদগয়ই আমাগদর যুে-যুোন্তগরর এই চলা। 

(‘অবযািত্’, বহুস্বর স্তব্ধ পগড় আগি) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হবশ্বু্হজৎ রায় : কলকাত্ার অযাডামাস ইউহনভাহসচহেগত্ বাাংলায় এম. হেল.’এর িাত্র্।   
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রলাকসাহিত্যচচচা 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

‘রায়মঙ্গল’ ও ‘বনহবহবর জহুরানামা’ :  

একহে তু্লনামূলক আগলাচনা 
 

দহক্ষ্ণরায় ও বনহবহব। দুজগনর সগঙ্গই জহড়ত্ বাগঘর প্রসঙ্গকো।  
একজন বাগঘর রদবত্া, বাঘ যাুঁর বশাংবদ, অনযজন বগনর রদবী,  
বাঘ যাুঁগক ভয় কগর চগল। কীভাগব ত্াুঁগদর সৃহষ্ট িল, কী ত্াুঁগদর স্বাত্ন্ত্র্য?  
কীভাগবই বা এুঁগদর পারস্পহরক সম্বন্ধ যুক্ত কগর দুই হভন্ন কাহিহন েগড় ওগঠ  
সাহিগত্যর আহঙনায় ত্ার সন্ধান করগলন নহন্দনী সঞ্চারী।   
 

জল জঙ্গগলর রদশ দহক্ষ্ণ চহিশ পরেণা। উন্নয়গনর িাওয়ায় িাগল জীবনযাপগনর মাগনর আধু্হনকীকরণ ঘেগলও কগয়ক 

দশক আগে হকন্তু দৃশযো এমন হিল না। কৃহষই হিল মানুগষর মূল জীহবকা। আর দহক্ষ্গণর সুন্দরবন এলাকা য়র্সৃ্তত হিল 

আগরা অগনকো।  

 জঙ্গলজীবী ও কৃহষজীবী মানুগষর এই হবপদসাংকুল ও রখগেখাওয়া সাধ্ারণ জীবগনর পরগত্ পরগত্ ত্াই জহড়গয় 

রেগি নানান আচার হবশ্বাস। সামন্তত্গন্ত্র্র রশাষণ রেগক প্রকৃহত্ ও জীবজন্তু সকলগকই মাহনগয় চলগত্ খুুঁজগত্ িগয়গি হবকল্প 

পো, যাগত্ অন্তত্ হবশ্বাগস ভর কগর জীবগনর বহুমাহত্র্ক সাংকেগক হনহবচগে দূর করা যায়। আর এগেগকই জন্ম হনগয়গিন 

নানান রলৌহকক রদবগদবী। বত্হর িগয়গি দহক্ষ্ণ ২৪ পরেণার হনজস্ব সাংসৃ্কহত্।  

 এই রলৌহকক রদবগদবীগদর মগধ্য অনযত্ম িগলন দহক্ষ্ণরায় ও বনহবহব। আসগল আগলাচনার প্রগয়াজগনই রয এই 

দুই রদবগদবী উগঠ এগলন – ততমনো নয়। বরাং হবষয়েত্ চমকপ্রদত্ায় এুঁরা আগলাচনার হবষয়বস্তু িগয় উগঠগিন। হিনু্দ-

মুসলমান দুই হভন্ন সাংসৃ্কহত্র দুই হভন্ন রদবগদবী ২৪ পরেণার রলাকজীবগন হমগশ িগয় উগঠগিন রলাক-আহিক। অনযহদগক 

ধ্মচীয় আচার-হবচাগরর দুরত্ব ঘুহচগয় রলাকজীবগনর প্রগয়াজগন কীভাগব একীকরণ ঘগেগি এই দুই রদবগদবীর হনভচর কাগবযর 

রসোই এই আয়ল্াচনার লক্ষ্য। রকান পহরহস্থহত্গত্ই বা এুঁরা আগলাহচত্ িন এক মগঞ্চ, রসোই রদখার।  

 দহক্ষ্ণরায় ও বনহবহব দুজগনর সগঙ্গই জহড়ত্ বাঘ প্রসঙ্গহে। একজন বাগঘর রদবত্া, বাঘ যার বশাংবদ, আর 

অনযজন বগনর রদবী, বাঘ যাগক ভয় কগর চগল। হকন্তু কীভাগবই বা সৃহষ্ট িল এই দুই চহরগত্র্র? কীভাগবই বা এুঁরা একহে 

হবনু্দগক রকি কগর দুই রমরুগত্ সগর যান? আর কীভাগবই বা এুঁগদরগক রকি কগর পারস্পহরক সম্বন্ধ যুক্ত দুই হভন্ন 

কাহিহন েগড় ওগঠ? 

 প্রেগম আমরা দুজগনর উৎস সম্পগকচ জানার রচষ্টা করব –   
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দহক্ষ্ণরায় : দহক্ষ্ণরায় িগলন দহক্ষ্ণবগঙ্গর গ্রামগদবত্া। হত্হন বযাঘ্রগদবত্া বগলই অহধ্ক পহরহচত্। দহক্ষ্ণবগঙ্গর প্রায় প্রহত্হে 

গ্রাগমর উপাগন্ত রকাগনা োগির ত্লায় ত্াুঁর পুগজা িয়। রকানও েৃগি হত্হন পূহজত্ িন না, রকান মহন্দর রনই, অগনকসময় 

রবদী িগয় োগক। দহক্ষ্ণ ২৪ পরেনার ধ্পধ্হপগত্ ত্াুঁর মূহত্চপূগজা িয়। র্াাংল্ার তল্ৌয়িি তদ্র্তা গ্রয়ে ত ায়পন্দ্রিৃষ্ণ র্সু 

য়ল্খয়ছন –  

র্র্ব হয়রদ্রা, মাথাি র্ার্রী চুল্, তার উপর উষ্ণীষ র্া মুিুট, িায়ন িুণ্ডল্, িপায়ল্ রক্তয়তল্ি, তচাখ দু্য়ট য়র্শাল্, 

এিটু রক্তাভ… নাি য়টিায়ল্া, ত াোঁফ ত াড়া আির্ব য়র্সৃ্তত, … রা  ত াদ্ধার তর্শ—হায়ত তীর র্নুি র্া অয়স-পরশু, 

য়পয়ে ঢাল্ ও তূর্ীর। 

  দুই চহিশ পরেণায় পয়লা মাঘ ত্াহরগখ আবার দহক্ষ্ণরাগয়র প্রত্ীক সাধ্ারণত্ নরমুণ্ডরূপী র্ারামূহত্চ পূহজত্ িয়। 

মুণ্ডহে োুঁপা ও রোলাকার। হশগরাভূষণ োগক, রোুঁে ও দাহড়র হনগচ োলপাট্টা, রচাখদুহে বগড়া বগড়া িয়। এগক বারামুণ্ড 

বগল। এহে মগন িয় রকাগনা আহদম রদবত্ার রূপ। কারণ অনযানয রদগশ আহদম জাহত্গদর মগধ্য এরূপ মুণ্ডরূপী রদবত্ার 

পুগজার প্রচলন রদখা যায়। একসগঙ্গ দুহে মুণ্ডমুহত্চ সাধ্ারণত্ পূহজত্ িয়। েগবষকেণ মগন কগরন আগরকহে কুমীগরর রদবত্া 

কালু রাগয়র প্রত্ীক। দহক্ষ্ণ ভারগত্র হবশমলহর নামক প্রাচীন রদবত্ার েঠন অগনকো একই। তায়মল্ ততয়ল্গু র্াংশ াত 

য়িছু  ায়ত ত  িুট্টনয়দ্য়র্র পুয় া িয়রন, তার মূয়তবও অয়নিটা এরিম।  

তিানও পুরার্ িায়হয়নয়ত য়িন্ত দ্য়ির্রায়ির তখাোঁ  পাওিা  াি না। অয়নি পয়র ইয়ন তদ্র্তা য়হয়সয়র্ পূয় ত 

হয়িয়ছন। অর্শয  ঙ্গয়ল্ তেরা এই র্াাংল্ায়দ্য়শ র্যাঘ্রয়দ্র্তার পুয় া প্রচয়ল্ত থািয়র্ এটাই স্বাভায়র্ি। দহক্ষ্ণরাগয়র পুগজা 

প্রচগলর রপিগন অবশয রকাগনা ঐহত্িাহসক কারণ োকগত্ও পাগর। রযমন – ১) অগনগক মগন কগরন দহক্ষ্ণরায় দহক্ষ্ণ 

অঞ্চগলর লব্ধ প্রহত্ষ্ঠ হশকাহর হিগলন। ইহন ত্ীর ধ্নুগকর সািাগযয বহু বাঘ ও কুমীর হশকার করহিগলন। ২) আবার কখগনা 

বলা িয় ইহন হিগলন রযাশিগরর রাজা মুকুে রাগয়র রসনাপহত্। এজনয ত্াুঁগক রসনাপহত্ সাগিব বলা িগয় োগক। যখন 

রেগক হত্হন বাাংলার শাসক িন ত্খন রেগক ইহন ভাহেশ্বর উপাহধ্ পান। আগেই বগলহি ধ্পধ্হপগত্ দহক্ষ্ণরাগয়র রয মূহত্চ 

পাওয়া যায় ত্া হকন্তু সুপুরুষ রযািৃমূহত্চ। ইহন দহক্ষ্ণমুখী আয়ত্গনত্র্। বািন বাঘ ও রঘাড়া  প্রায় চহিশ বির আগে ডানহদগক 

বাঘ ও বাুঁহদগক রঘাড়া হিল। রদবত্া রেগক হকাংবদহন্ত নাহক হকাংবদহন্ত রেগক রদবত্ার জন্ম ত্া অবশয বলা যায় না। ত্গব 

িগত্ পাগর রকান ঐহত্িাহসক মানবচহরত্র্ হকাংবদহন্তগত্ জহড়ত্ িগয় রদবত্ার জন্ম ঘহেগয়গি।  

 যাই রিাক কহব কৃষ্ণরাম দাস এই দহক্ষ্ণরায় ঠাকুগরর মািািয বণচন করগত্ রলগখন রায়মঙ্গল। রচনাকাল সভবত্ 

১৬০৬ রেগক ১৬৮৭ এর মগধ্য। ত্াুঁর পূগবচর এক কহবর কো কৃষ্ণরাম উগিখ করগলও ত্াুঁর রকান িহদশ পাওয়া যায় না। 

পগর িহরগদব নাগম এক কহব রায়মঙ্গল হলখগলও কৃষ্ণরাগমর রচনা অগনক সুেহঠত্। রবদ বা পুরাগণ দ্য়ির্রাি নায়মর 

তখাোঁ  পাওয়া যায় না। নামহে পরবত্চীকাগলর সাংগযাজন িগলও এই বযাঘ্রগদবত্ার পুগজা অহত্ প্রাচীনকাল রেগকই প্রচহলত্ 

হিল মগন করা িয়। কহব হয়রয়দ্র্ তাোঁর রািমঙ্গয়ল্ য়ল্খয়ছন,    

আিহম্বগত্ উচাহেল েগণগশর মাো ।                                                                            
      দহক্ষ্গণ পহড়য়া রসই িইল রদবত্া ।।  
 
    কহব কৃষ্ণরাম আঠার ভাুঁহের মাহলক বগলগিন । 

       র নীর তশয়ষ এই তদ্য়খল্াম স্বপন। 
      র্ােপৃয়ে আয়রাহর্ এি মহা ন ।। 
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     িয়র র্নুুঃশর চারু তসই মহািাি । 
      পয়রচি য়দ্ল্া তমায়র দ্য়িয়র্র রাি ।। 
 
বনহবহব : বনহবহব িগলন বনগদবী। যহদও বনহবহব নামহের মগধ্য মুসলমান সাংসৃ্কহত্র পহরচয় রগয়গি, ত্বুও বনহবহব হিনু্দ 

মুসলমান দুগয়রই আরাধ্যা। সুন্দরবগনর ভয়ানক জীবজন্তুসঙু্কল জীবগন বনজীবী মউগল, রজগল, কাঠুগর মানুগষর ধ্মচ ত্ত্ো 

বগড়া  িগয় ওগঠনা যত্ো বড় িয় ত্াগদর অসিায়ত্া। ত্াই ধ্গমচর বাধ্া রপহরগয় হিনু্দ মুসলমান উভগয়ই পূহজত্া এই রদবী।  

 বনহবহবর মূহত্চর হবহভন্নত্া রদখা যায়। রকাোও মুসহলম অবাঙাহল নারীর রপাশাক পহরহিত্া – বুগনা েুল লত্াপাত্া 

আুঁকা জহরর েুহপ মাোয়, চুল হবনুহন কগর বাুঁধ্া, কপাগল হেকহল, পরগন সাগলায়ার কাহমজ বা ঘাঘরা, মলমগলর ওড়না। 

এক কগল হশশু, অনয িাগত্ বরাভয় েুল বা আশাবাহড়। পাগশ রযািাগবগশ ভাই সাজঙ্গলী, িাগত্ খাপড়া বা বনু্দক।  

 হিনু্দ ধ্ারণার বনগদবী শীত্লার নযায়। এুঁর রকান বািন রনই, ত্গব কখগনা কখগনা ইহন বাঘ বা মুরেীর ওপগর 

আসীন। অগনকস্থাগন বনহবহবর মূহত্চহবিীন োন বা হনকগনা জহমগত্ই পুগজা িয়। বনহবহবর এই মূহত্চকল্পনা অবচাচীন। যত্দূর 

সভব আহদম বনগদবী মুসলমান শাসনকাগল বনহবহবগত্ রূপান্তহরত্ িন। ত্গব ইহন রয এগকবাগর রলৌহকক রদবী এুঁর পূজা 

পিহত্গত্ই ত্া রবািা যায়। রপত্গলর োমলায় হসরনী োগক। হবহভন্ন োলায় সাদা বাত্াসা, কদমা, পাোহল, েলমূল োগক। 

পুগজার রকাগনা মন্ত্র্ রনই। রমৌলবী হদগয় অগনক জায়োয় পুগজা িগয় োগক। পাুঁঠাবহল িয় বা মুণ্ড হিুঁগড় রমারে বা মুরহে 

বহল রদওয়া িয়। অেচাৎ মুসলমান পীগরর পুগজা, অনাযচ রদবসাধ্না ও হিনু্দগদর ভহক্ত সবহমহলগয়ই ইহন দহক্ষ্ণবগঙ্গর ঘগরর 

রদবী।  

 কৃষ্ণরাম দহক্ষ্ণরাগয়র মািািয বলগত্ রযমন রায়মঙ্গল হলগখগিন বনহবহবর কাহিহনও রত্মন মুসলমান হকসসা 

রবানহবহবর জাহুরানামা’য় রগয়গি। রবশ কগয়কজন মুসলমান রচনাকারই এুঁর রষ্টা। রায়মঙ্গল রবশ পূবচবত্চী রচনা িগলও 

রবানহবহবর জহুরানামা হকন্তু অগনক পগরর রলখা। ত্গব বনহবহবর কাহিহন হকন্তু জঙ্গগলর মানুগষর কাগি অগনকহদন পগরই 

পহরহচত্। কৃষ্ণরাম হলগখগিন, হনম্নগেণীর রজগল রমৌগলর েল্পকাহিহন রেগক পৃেক উচ্চগেণীর রচনা হলখগত্ স্বয়াং দহক্ষ্ণরায়ই 

ত্াুঁগক হনগদচশ হদগয়গিন। 

রায়মঙ্গগলর কাহিহন : কৃষ্ণরাম রয রায়মঙ্গল রচনা কগরন ত্াুঁর দুহে অাংশ – 

১) কহবর স্বোগদশ পাওয়া 

২) রদবদত্ত ও পুস্পদগত্তর কাহিহন  

কহব আিপহরচয় হদগয়গিন রয হত্হন হনমত্ার কায়স্থ বাংগশাদূ্ভত্ ভেবত্ী দাগসর পুত্র্। স্বগে দহক্ষ্ণ রায় এগস ত্াুঁগক হনগদচশ 

রদন মঙ্গলোন করার –  

রজনীর রশগষ এই রদহখলাম স্বপন । 
বাঘপৃগষ্ঠ আগরািণ এক মিাজন.।।  
কগর ধ্ানুুঃশর িারু রসই মিাকায় ।  
পহরচয় হদলা রমাগর দহক্ষ্গণর রায় ।।          
পাুঁচাহল প্রবগন্ধ কর মঙ্গল আমার ।  
আঠাগরা ভাহের মাগি িইব প্রচার ।। 
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দহক্ষ্ণরায় স্বয়াং আিপহরচয় হদগয়গিন এইভাগব – রাজা প্রভাকর এক সাধু্র কাি রেগক অবেত্ িগয় হশগবর আরাধ্না 

কগর এক পুত্র্সন্তান লাভ কগরন। দহক্ষ্ণরায়ই রসই পুত্র্ । রাজা বন পহরস্কার কগর নতু্ন নেরী প্রহত্ষ্ঠা কগরন। ক্রগম 

দহক্ষ্ণরায় ধ্মচগকতু্র কনযাগক হববাি কগরন। ত্ারপর দুজগন রযােবগল সূ্থলগদি ত্যাে কগর চগল যান বকলাগস। িগরর বগর 

দহক্ষ্ণরায় দহক্ষ্গণর অধ্ীশ্বর িন এবাং প্রেগম এই নেরীগত্ পূজাচচনা লাভ কগরন।  

 কাবযহের হদ্বত্ীয় অাংগশ একহে কাহিহন বহণচত্ িগয়গি, রযখাগন দহক্ষ্ণরাগয়র মািািয প্রকাশ পায়। কাহিহনহে এইরূপ 

– এক পহেক (পুস্পদত্ত) বাহণজয ত্রী হনমচাগণর কাঠ আনগত্ আগদশ রদয় বড়দগির রত্াই বাউলযাগক। রত্াই ত্াুঁর িয় 

ভাইগক হনগয় রনৌকা কগর েভীর অরগণয কাঠ আনগত্ যায়। কাঠ হনগয় যখন ত্ারা হেরগত্ প্রস্তুত্, রসই সমগয় একো 

বৃিদাকৃহত্র োি ত্াগদর রচাগখ পগড় এবাং োিো ত্ারা রকগে রেগল। এই োিো হিল দহক্ষ্ণরাগয়র আবাসস্থল। স্বভাবত্ই 

দহক্ষ্ণরায় অত্ন্তয রুষ্ট িগলন। হত্হন ত্াুঁর অনুচর িয়হে বাঘগক আগদশ করগল ত্ারা রত্াইগয়র িয় ভাইগক িত্যা কগর। 

রত্াই ভাইগয়গদর রশাগক আিিত্যা করগব বগল মনহস্থর কগর রিগলগক বাহড় হেগর রযগত্ বগল। রত্াই আিিত্যা করগত্ 

যাগব হঠক ত্খহন, িয় ভাইগয়র মৃতু্যর কারণ জাহনগয় বদববাণী িল। দহক্ষ্ণরায় স্বয়াং হনজ পহরচয় হদগয় বগলগিন –  

   আহম দহক্ষ্গণর রায়    সবচগলাগক গুণ োয়  
                    আঠাগরা ভাহেগত্ পূগজ সগব । 
                               পুত্র্ হদয়া বহলদান     পূজ আমা সাবধ্ান  
                     িয় ভাই হজয়াইব ত্গব । 
 
এখাগন খাহনকো মনসা মঙ্গগলর িায়া আগি বগল মগন িয়। ত্গব রত্াই রসই স্থাগনই পুগজা কগর দহক্ষ্ণরাগয়র কাগি 

রিগলগক বহল হদল। দহক্ষ্ণরায় এগত্ রত্াইগয়র ওপর সন্তুষ্ট িগলন এবাং ত্াুঁর িয় ভাই ও রিগলগক পুনুরুজ্জীহবত্ করগলন। 

এরপর রত্াই হেগর এগল বহণক পুষ্পদত্ত ত্াুঁর কাগি দহক্ষ্ণরাগয়র মহিমার কো জানগত্ পারগলন।  

 পুষ্পদত্ত একবার রনৌকা বত্হর করার জনয দক্ষ্ কাহরেগরর রখাুঁজ করগত্ লােগলন। হত্হন একহে স্বণচগপহেকা হনগয় 

নেরীগত্ রঘাষণা করগলন রয, রয হনগজগক দক্ষ্ কাহরের হিগসগব প্রমাণ করগত্ পারগব, রস রযন এই স্বণচগপহেকাগক গ্রিণ 

করগত্ এহেগয় আগস। এহদগক এই রঘাষণা শুগন বকলাগশর মিাগদব িনুমান এবাং হবশ্বকমচাগক আগদশ হদগলন পুষ্পদগত্তর 

রনৌকা বত্হর কগর হদগত্। এুঁরা দুজন মানুগষর িদ্মগবগশ এগস সাত্হে রনৌকা মাত্র্ সাত্ দগণ্ডর মগধ্য বত্হর কগর হদগয় 

বহণকগক স্বগে আনুপূহবচক বৃত্তান্ত জাহনগয় অদৃশয িগয় যান। পুষ্পদত্ত ত্ারপর যোহবহিত্ পুগজা কগর রনৌকার নাম হদল 

মধু্কর, অগনকো চাুঁদ সদােগরর মধু্কর সপ্তহডঙ্গার অনুকরগণ।  

 ত্গব এরপর রেগকই কাহিহন চণ্ডীমঙ্গগলর শ্রীমগন্তর আখযাগনর হদগক রমাড় রনয়। পুষ্পদত্ত রদগশর কাি রেগক 

বাহণজয যাত্র্ার অনুমহত্ চায়। রস আগরা জানায় ত্াুঁর হপত্াও রাজার অনুগরাগধ্ মূলযবান সম্পদ আনগত্ হবগদশযাত্র্া 

কগরহিগলন, হকন্তু হত্হন ত্ারপর রেগকই হনরুগেশ িগয়গিন। ত্াুঁর মাও রশাগক অন্নজল ত্যাে কগরগিন। ত্াই পুষ্পদত্ত 

হপত্ার সন্ধাগন রযগত্ চায়। রাজা পুষ্পদগত্তর হবপগদর আশাংকা কগর অনুমহত্ হদগত্ চাইগলন না, হকন্তু রশষপযচন্ত কাকুহত্ 

হমনহত্ ও প্রাণত্যাে করার সাংকল্প শুগন সম্মহত্ জানাগলন।  

 এবার পুষ্পদত্ত হবগদশযাত্র্ার জনয প্রস্তুত্ িগত্ লােল। পুষ্পদগত্তর জননী সুশীলা এই যাত্র্ার কো শুগন রভগঙ্গ 

পরগলন। রশষপযচন্ত হত্হন দহক্ষ্ণরাগয়র আরাধ্না কগর ত্াুঁগক করগজাগড় জানাগলন, হত্হন (দহক্ষ্ণরায়) দহক্ষ্গণর রাজা, হত্হনই 
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রযন ত্াুঁর রিগলগক হবগদগশ হবপদ আপদ রেগক রক্ষ্া কগরন। সুশীলার আরাধ্নায় সন্তুষ্ট িগয় দহক্ষ্ণরায় আহবভূচত্ িগয় 

ত্াুঁগক আশ্বস্ত কগরন। হবদায়কাগল সুশীলা পুষ্পদত্তগক দহক্ষ্ণরাগয়র পুগজার প্রসাদ হদগয় বগল হদগলন যখহন রস হবপগদ 

পড়গব ত্খনই রযন দহক্ষ্ণরাগয়র পদযুেল ধ্যান কগর।  

 এরপর মধু্কগর চগড় পুষ্পদত্ত হপত্ার সন্ধাগন যাত্র্া করল। বরদি িাহড়গয়, কলযাণপুগর বলরাগমর পুগজা রসগর, 

রিােলাপােরঘাো অহত্ক্রম কগর, বাড়াসগত্ অনাদয হশগবর আরাধ্না কগর খাহনয়ায় হেগয় রপৌঁিায়। এইখাগন রস দহক্ষ্ণরাগয়র 

পহবত্র্স্থাগন পুগজা রদয়। োগনর সামগনই পীগরর আস্তানায় রদগখ েহকররা মাহের হঢহব ও মুণ্ডাকৃহত্ মূহত্চ পুগজা করগি। 

মাহিগক এর কারণ হজজ্ঞাসা করগল মাহি পীগরর সগঙ্গ দহক্ষ্ণরাগয়র যুগির সহবস্তার বণচনা কগর ।           

                              শুনযছা র্ড় খাোঁ োহজ পরগত্ক পীর । 
   ঠাকুর দহক্ষ্ণরায় আঠার ভাহের ।। 
   দুজগন রদাস্তাহন িইয়াহিল আগে ।  
   ত্ারপর হুগড়াহুহড় মিাযুি লাগে ।। 
   অহধ্কার বড় ধ্ন সগব হনগত্ চায় । 
   ভাই ভাই হবগরাগধ্ কগত্ক ঠাঞী যায় ।। 
   ….. 
   বড়খাুঁ িাহনল খাুঁড়া েলায় ত্ািার । 
   মায়ামুণ্ড হক্ষ্গত্ পগড় এমহন প্রকার ।। 
   হবগরাধ্ ভাহঙয়া হদল আহসয়া ঈশ্বর । 
   ত্ারপর রদাস্তাহন পাইল রদাুঁিাকার ।। 
   কাোমুণ্ড বারাপুজা রসই িইগত্ কগর । 
   রকানখাগনয হদবযমূহত্চ বাগঘর উপগর ।। (রায়মঙ্গল, কহব কৃষ্ণরাম দাস) 
 
অবশয দহক্ষ্ণ ২৪ পরেনার অগনক গ্রাগমই একহে হভন্ন েল্প রশানা যায় – অনাে দুগখগক বাুঁচাগত্ বনহবহব খড়ম হদগয় বাগঘর 

মাো উহড়গয় রদন। ত্খন রদখা রেল মাোহে দহক্ষ্ণরাগয়র। যহদও রবানহবহবর জহুরানামাগত্ এর উগিখ রনই। 

 এবার পুষ্পদত্ত িত্র্গভাগে এগস হত্র্পুর ভবানীর পুগজা রদয়। মেরা পার িগয় েঙ্গাসােগর রপৌঁিায়। এখাগন ভেীরগের 

বৃত্তান্ত শুগন রস উহড়ষযার উপকূগল রপৌঁিায়। রসখাগন জেন্নাগের পুগজা রসগর রস রাগমশ্বগর যায়। এখান রেগক সদলবগল 

রস শ্রীিদযদি কাকদাদি ও রজাকাদি অহত্ক্রম কগর।  

 রাজদগি রপৌঁগি পুষ্পদত্ত একো অপূবচ দৃশয রদখগত্ পায়। ত্াুঁর মগন িয় সমুেবগক্ষ্ একো অপূবচ সুন্দর প্রাসাদ 

দাুঁহড়গয় রগয়গি। পুষ্পদত্ত খুব আনহন্দত্ িগয় সঙ্গী সােীগদর দৃহষ্ট আকষচণ করগত্ চাইগল ত্ারা জল িাড়া অনয হকিু রদখগত্ 

পায় না। সমুে অহত্ক্রম কগর পুষ্পদত্ত এবার তু্রঙ্গ শিগর রপৌঁিায়। এখাগন উপযুক্ত উপগঢৌকনসি রস রাজার সগঙ্গ রদখা 

করগত্ যায়। তু্রগঙ্গর রাজা সুরগের হনকে পুষ্পদত্ত আপন পহরচয় দান কগর। রাজা সুরে সগেগি ত্াুঁগক তু্রগঙ্গ আসার 

কারণ জানগত্ চাইগল রস ত্াুঁর উগেগশযর কো বগল। রাজা ত্াুঁর অপূবচ হপতৃ্ভহক্তর উচ্ছ্বহসত্ প্রশাংসা কগরন। এবার পুষ্পদত্ত 

ত্াুঁর আেমগনর হববরণ হদগত্ হেগয় সমুেবগক্ষ্ দৃষ্ট অপূবচ প্রাসাগদর হবষয় উগিখ কগর।    

 এগত্ রাজা পুষ্পদত্তগক হত্রস্কার করগল রস বগল যহদ রাজাগক রস সমুেবগক্ষ্ প্রাসাদ রদখাগত্ না পাগর ত্গব রাজা 

রযন ত্াুঁর সাত্হে রনৌকাই বাগজয়াপ্ত কগরন। রাজা প্রহত্শ্রুহত্ হদগলন যহদ হত্হন সমুে বগক্ষ্ হবশাল প্রাসাদ রদখগত্ পান 

ত্ািগল ত্াুঁর রাজকনযাসি সমগ্র রাজত্ব হত্হন পুষ্পদত্তগক হদগয় রদগবন। এরপর পুষ্পদত্ত রাজাগক হনগয় রাজদগি রেল। 
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হকন্তু রকাগনা  ভাগবই রস ত্াুঁগক সমুেবগক্ষ্ প্রাসাদ রদখাগত্ পারল না। পহরণাগম পুষ্পদত্ত বহন্দ িয়। রাজা রকাগত্ায়ালগক 

আগদশ হদগলন – পরহদন পুষ্পদগত্তর হশরগচ্ছদ করগত্।  

 কারাোগর বহন্দ পুষ্পদত্ত দহক্ষ্ণরাগয়র স্তব ও বন্দনাোন করগত্ লােগলন। পরহদন যখন নেরগকাোল ত্াুঁগক 

বধ্যভূহমগত্ হনগয় যাগচ্ছ, ত্খনই রসখাগন রবশ হকিু বাঘ উপহস্থত্ িল, সগঙ্গ স্বয়াং দহক্ষ্ণরায়। বযাঘ্রবাহিনী সমস্ত তু্রঙ্গ 

নেরীগক হবধ্বস্ত কগর রেলগত্ লােল, যারা পারল ত্ারা পাহলগয় বাুঁচগল, বাহকরা বযাঘ্রবাহিনীর আক্রমগণ মারা পড়ল। রাজার 

বসনযবাহিনীও বযাঘ্রবাহিনীর আক্রমগণ িত্র্ভঙ্গ িগয় রেল। দহক্ষ্ণরায় স্বয়াং রগে চগড় বধ্যভুহম উপহস্থত্ িগলন ত্াুঁর রসবকগক 

রক্ষ্া করগত্। রাজা সুরে দহক্ষ্ণরাগয়র সগঙ্গ যুি কগর রশষ পযচন্ত মারা রেগলন।  

 রাহনর কাগি এই সাংবাদ রপৌিগল হত্হন হবরস্ত অবস্থায় যুিগক্ষ্গত্র্ রপৌঁিগলন। দহক্ষ্ণরায় ত্খন বদববাণী কগর 

জানাগলন রকন রাজা সুরগের মৃতু্য িগয়গি। অবশয রাহন যহদ শপে কগরন রয হত্হন ত্াুঁর কনযার সগঙ্গ পুষ্পদগত্তর হববাি 

রদগবন এবাং রাজা যহদ দহক্ষ্ণরাগয়র মূহত্চ েহড়গয় পুগজা কগরন ত্গবই হত্হন প্রাণ হেগর পাগবন। রাহন দহক্ষ্ণরাগয়র শগত্চ 

সম্মত্ িগল দহক্ষ্ণরায় অমৃত্ কুগভর জল হসঞ্চগন মৃত্ রাজা ও ত্াুঁর বসহনকগদর পুনরুজ্জীহবত্ করগলন।  

এবার রাজা ও রানী ত্াগদর একমাত্র্ কনযা রত্নাবত্ীগক পুষ্পদগত্তর িাগত্ সমপচণ করগত্ প্রস্তুত্। ইহত্মগধ্য 

দহক্ষ্ণরায় পুষ্পদত্তগক জাহনগয় হদগয়গিন রয হববাগির পূগবচ রস রযন সুরগের কারাোগর বহন্দ হপত্ার মুহক্ত রচগয় রনয়। 

পুষ্পদগত্তর অনুগরাগধ্ রাজা সমস্ত বহন্দগদর মুহক্ত হদগল, হপত্া পুগত্র্র হমলন ঘেল। এরপর রত্নাবত্ীগক হববাি কগর হপত্াগক 

হনগয় পুষ্পদত্ত রদগশ হেরল। রদগশর রাজাও সমস্ত শুগন ভহক্তসিকাগর দহক্ষ্ণরাগয়র পুগজা করগলন। এইভাগব সবচত্র্ 

দহক্ষ্ণরাগয়র পুগজার প্রচলন িল।  

 রায়মঙ্গগলর কাহিহনহেগত্ একবার রচাখ রবালাগলই রবািা যায় এগত্ মঙ্গলকাবয হবগশষত্ চণ্ডীমঙ্গল কাগবযর প্রভাব 

অগনকোই। রলৌহকক রদবত্া দহক্ষ্ণরাগয়র পাুঁচাহল রচনা করগত্ বগস কৃষ্ণরাম শুরুগত্ই বগলগিন হত্হন জােরণ োন ও 

পালার রেগক পৃেক উচ্চগেণীর কাবয রচনা করগত্ চগলগিন। ত্াই এই উগেগশয সগচত্নভাগবই কহব বাাংলা সাহিগত্যর 

মূলযবান সম্পদগুহলর িায়াগ্রিণ কগরগিন। আসগল দহক্ষ্ণরাগয়র মগত্া এক রলাকগদবত্াগক প্রধ্ান রদবেগণর সাহরগত্ বসাগত্ 

কৃষ্ণরাগমর কাগি এই কাবয চযাগলি স্বরূপ। ত্গব কাহিহনর লক্ষ্গণ এখাগন অনয সাহিগত্যর প্রভাব োকগলও রচনার গুগণ 

ও হকিু অহভনবত্বয় হত্হন এই চযাগলি রক্ষ্ায় সেল িগয়গিন। রযমন বযাঘ্রবাহিনীর বণচনা – ১) হুরগকােশাগল বাঘ ঘগরর 

হুড়গকা রভগঙ েরুবািুর খায়। ২) কুসভযা বাঘ জগল িাহড় মাোয় হদগয় লুহকগয় োগক। রনৌকায় রলাক কম োকগল লাে 

হদগয় পগড়। ৩) োং ভাঙা বাগঘর জীহবকা হনবচাি িয় োং রভগঙ, প্রভৃহত্। এইভাগবই রায়মঙ্গল কাবয দহক্ষ্ণরাগয়র মািািযসূচক 

কাহিহনগত্ পহরণত্ িয়।  

  র্াাংল্াি য়র্য়শষত সুন্দরর্ন অঞ্চয়ল্ র্নয়র্য়র্র য়িসসা-িায়হয়ন তল্ািমুয়খ র্হুয়দ্ন তথয়িই প্রচয়ল্ত য়ছল্ ময়ন হি। 

পয়ররয়দ্য়ি মুসল্মান িয়র্ রচয়িতারা এই িায়হয়নয়িই ‘তর্ান য়র্য়র্র তিচ্ছা’ র্ল্য়ছন। হকন্তু বয়নুহেন, মুনশী রমািম্মদ 

খাগত্র বা রমািম্মদ মুনশী কগয়কজন মুসলমান রচনাকার যখন অগপক্ষ্াকৃত্ অবচাচীন যুগে জহুরানামা হলখগলন ত্খন হকন্তু 

বনহবহবর কাহিহনর সগঙ্গ এই দহক্ষ্ণরায় চহরত্র্ হমগশ এক নতু্ন হকাংবদহন্ত েগড় উঠল। বনহবহবর জহুরানামা হনগয় হবস্তাহরত্ 

আগলাচনা করগল িয়গত্া এর কারণ বযাখযা করা সভব। 
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 এই জহুরানামা রচহয়ত্াগদর মগধ্য মুনশী মিম্মদ খাগত্র এর তর্ান য়র্য়র্র  হুরানামা সর্বায়র্ি পয়রয়চত। এই 

র্ইয়ট এখনও য়চৎপুয়রর এিয়ট প্রিাশনীয়ত ‘আয়দ্ ও আসল্  ওয়সিা ল্াইয়েরীর তর্ান য়র্র্ী  হুরা নামা’ নায়ম প্রিায়শত 

হি।  এই কাহিহনগুহলগক রকি কগরই মূল্ত বনহবহবর পালা নামক গ্রামীন রলাকনােক বত্হর িগয়গি। জহুরানামা বাাংলা 

ভাষায় িগলও আরহব োরহস ধ্রনগক এগত্ এত্োই অনুকরণ করা িগয়গি রয, বইহে পড়গত্ও িয় উগিাহদক রেগক। 

কাগবযর কাহিহনগক দুহে ভাগে ভাে করা যায় – প্রেমহে বনহবহবর আহবভচাব অাংশ ও আঠার ভাোঁয়টর দ্খল্ য়নয়ত ল্ড়াই। 

হদ্বত্ীয়হে ধ্নামনা ও দুগখর পালা।  

জহুরানামার িায়হয়ন : মুনশী তমাহম্মদ্ খায়তর সায়হর্ প্রর্ীত  হুরানামার শুরুয়তই আমরা তদ্য়খ িয়র্ র্ল্য়ছন পূর্বয়দ্য়শর 

র্াদ্ার্য়নর তল্াি য়নর ‘খায়িস’ রাখয়তই য়তয়ন এই তিচ্ছা য়ল্য়খয়ছন। বাাংলার বনগদবীর সগঙ্গ কহব সরাসহর মহদনার 

সাংগযাে ঘহেগয়গিন। মুসহলম এই প্রভাগবর সগঙ্গ  অবশয রূপকোর রিাুঁয়াও আগি। রবরাহিম নাগম এক েহকর। ত্াুঁর বউ 

েুলহবহবর রকাগনা সন্তান িয় না। ত্াই রবরাহিম হদ্বত্ীয় হববাি করগত্ উগদযােী িগল েুল হবহবর কান্না োগম না। রশগষ 

রবরাহিম বলামাত্র্ ত্াুঁর চাহিদা পূরণ করগবন বগল কো হদগল েুল হবহব আর আপহত্ত করগলন না। রবরাহিম ত্াখন গুলাল 

হবহবগক হববাি করগলন। রশগষ গুলাল হবহব যখন সন্তানসভবা ত্খন েুল হবহব রজদ ধ্রগলন গুলাল হবহবগক বনবাস হদগত্ 

িগব। রবরাহিগমর িাজার অনুগরাধ্ সগত্ত্বও েুল হবহব ত্াুঁর রজগদ অনড়। রশষপযচন্ত বাধ্যিগয় রবরাহিম গুলাল হবহবগক বগন 

ররগখ এগলন। রসখাগনই জন্ম িল বনহবহব আর ত্াুঁর ভাই শাজঙ্গহলর।  

 এরপর বনহবহবর প্রহত্ষ্ঠাপবচ। পহরবাগর অবগিহলত্ বনহবহব হকন্তু ত্ত্হদগন হদনদুহনয়ার মাহলক িগয়গিন। এই 

পগবচই বনহবহবর প্রাধ্ানয প্রহত্ষ্ঠা করগত্ যুক্ত িল দহক্ষ্ণরাগয়র কাহিহন। জহুরানামার কহব ভাঙ্গড় শািার মুখ হদগয় বলান, 

“এখাগন দ্য়ির্ রাি ভায়টর ঈশ্বর”। 

য়িন্তু আোর ভায়টয়ত এয়স র্নয়র্য়র্ এল্ািার িমতা দ্খল্ িরয়ত র্দ্ধপয়রির। যবগনর আহবভচাব রদগখ দহক্ষ্ণরায়ও 

ত্াুঁগদর সগঙ্গ যুি করগত্ প্রস্তুত্। য়িন্তু দহক্ষ্ণরাগয়র মা নারায়ণী এগস বলগলন,  

                ... লহড়বাগর প্রগয়াজন নাহি রত্ার আওরগত্র সাগে।। 
                   হজহত্গল না লাভ পাগব          মহরগল অখযাহত্ িগব 
                            মাগন িীন িইগব ভাহেগত্  
 
সুতরাাং মা নারাির্ী চল্য়ল্ন বনহবহবর সয়ঙ্গ যুি িরয়ত। রসই ভিানি লড়াইগয় বনহবহবর য় ত হল্। রশষ পযচন্ত রখাদাত্ালার 

কৃপায় হত্হন জয়ী িগয় আঠার ভাুঁহেগক বগনর হবহভন্ন প্রধ্ানগদর মগধ্য ভাে বাুঁগোয়ারা কগর হদগলন। আগদশ জাহর িল রকউ 

কারও সীমানা লঙ্ঘন করগত্ পারগব না। এগত্ দহক্ষ্ণরাগয়র ভাগে পড়ল কুুঁদখাহল বা রকুঁগদাখাহল  অঞ্চল।  

 এই সীমানা লঙ্ঘন না করার প্রসঙ্গহে রবাধ্ িয় ইাংগরজ আমগলর সগঙ্গ যুক্ত। ইাংগরজ আমগল যখন বন রকগে 

বসত্ করা িয় ত্খন এই সীমানা লঙ্ঘন একো সমসযা িগয় দাুঁড়ায়। জহমদারগদর ইগচ্ছমগত্া সীমানা বাহড়গয় রনওয়ার 

প্রবণত্ার প্রভাব পগড় সাধ্ারণ মানুগষর ওপর। ত্াই কহব যখন রলৌহকক হবষয় হনগয় পালা রলখগিন ত্খন রলৌহকক প্রাসহঙ্গক 

হবষয় রয কাগবযর মগধ্য এগস পড়গব রসোই স্বাভাহবক। আর এগেগক কাবযহের অবচাচীনত্া সম্পগকচ আন্দাজ করা যায় ।  

 েগল্পর পগরর অাংশহে দুগখর কাহিহন। সুন্দরবগনর মধু্ রমাগমর বযবসায়ী ধ্না ও মনা দুই ভাই। ধ্না মধু্ ও রমাম 

সাংগ্রি করগত্ সুন্দরবগনর হদগক যাগব। ধ্না রনৌগকা সাহজগয় রওনা িগয়গি, এমন সময় রদখা রেল একজন রলাক কম 
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পগড়গি। ধ্না রলাগকর সন্ধাগন রবহরগয় পড়ল। ত্াুঁর রচাগখ পড়ল দুগখ সািা েরু চরাগচ্ছ। দুগখ েহরগবর সন্তান। ত্াুঁগক 

হেগর এগস হবগয় রদওয়ার প্রহত্শ্রুহত্ হদগয় ধ্না জঙ্গগল যাওয়ার জনয রাহজ করল। এরপর ত্াুঁর হবধ্বা মাগক রাহজ করাগনার 

পালা, হত্হন প্রেমোয় আপহত্ত জানাগলও পগর বারবার কগর বলগলন , দুগখ ত্াুঁর একমাত্র্ সন্তান, ত্াুঁর রযন রকাগনা ক্ষ্হত্ 

না িয়। ধ্না রস হবষগয় আশ্বস্ত করগল দুগখর মা হনমরাহজ িগলন।  

 হকন্তু দুগখগক হনগয় যাবার জনয এত্ প্রগচষ্টা রকন? রলাক হক সহত্যই কম পগড়হিল? রকনই বা অনহভজ্ঞ বালকগক 

হনগয় যাওয়া িল? এসব প্রগের উত্তর িয়গত্া আন্দাজ করা যায়, যখন জানা যায় রসকাগল জঙ্গগল রেগল মানুষ উৎসেচ 

করার রীহত্ হিল।  

 যাই রিাক রসবাগর জঙ্গগল প্রচুর মধু্ পাওয়া রেল। দহক্ষ্ণরায় স্বয়াং মধু্ হদগলন। এবার ঘগর রেরার পালা। রেরার 

আগের রাগত্র্ দহক্ষ্ণরায় স্বগে রদখা হদগলন ধ্নাগক। যাবার আগে ত্াুঁগক কর হদগয় রযগত্ িগব। কর হিগসগব ত্াুঁর দুগখগক 

চাই। ধ্না ইত্স্তত্ করগি রদগখ হত্হন বলগলন নািগল কাউগক হেরগত্ রদগবন না। ত্খন ধ্না রাহজ িল ।  

ওহদগক দুগখও রজগে উগঠগি দুুঃস্বে রদগখ। ধ্না ত্াগক রান্নার কাঠ আনগত্ রযগত্ বলল। দুগখও আন্দাজ কগরগি 

হকিু একো ঘেগত্ িগলগি। ত্াই রস বারবার হমনহত্ করল আর কাউগক পাঠাগনা রিাক। হকন্তু ধ্নাও এবার ত্ার প্রহত্ 

হবরক্ত। হনরুপায় হয়ি দুগখ কুড়ুল িাগত্ রনগম রেল রনৌকা রেগক। আর ধ্নাও ত্ার রনৌকা হনগয় রওনা িল বাহড়র হদগক। 

এহদগক দহক্ষ্ণরায় বাগঘর রূপ ধ্গর িাহজর দুগখগক খাওয়ার জনয। দুগখ রদখল সামগন সাক্ষ্াৎ মৃতু্য। ত্ার মগন 

পড়ল মাগয়র কো। মা বগলহিগলন হবপগদ পড়গল বনহবহবগক রস িরণ কগর। দুগখ ত্খন বনহবহবগক ডাকগত্ ডাকগত্ 

অজ্ঞান িগয় রেল। হবনহবহব ত্খন হিগলন ভুরকুহণ্ডগত্। ত্াুঁর আসন েগল উঠল ভগক্তর ডাগক। হত্হন ভাই শাজঙ্গলীগক হনগয় 

িুগে এগলন। রকাগল তু্গল হনগলন দুগখগক আর ভাইগক হনগদচশ হদগলন দহক্ষ্ণরায়গক উহচত্ হশক্ষ্া হদগত্। শাজঙ্গলী িাগত্ 

একো রসাো হনগয় দহক্ষ্ণরাগয়র হপিু ধ্াওয়া করগলন। দহক্ষ্ণরায় প্রাণভগয় বনবাদাড় রভগঙ  িুগে আেয় হনগলন বগড়াোজীর 

কাগি। শাজঙ্গলী রসখাগন উপহস্থত্ িগয় রাগে রেগে পড়গলন বগড়াোজীর উপগর – োজী িগয় হত্হন একো কাগেরগক আেয় 

রদন।  

 অগনক কগষ্ট বগড়াোজী শাজঙ্গলীগক ক্ষ্ান্ত করগলন। এরপর বনহবহব রসখাগন উপহস্থত্ িগল বগড়াোজীর পরামগশচ 

দহক্ষ্ণরায় ত্াুঁগক মা বগল রডগক পাগয় পগড় ক্ষ্মা চাইগলন। বনহবহব ত্াুঁগক ক্ষ্মা করগলন আর আগদশ করগলন দুগখগক 

রদগশ হেহরগয় হদগয় আসগত্। রশগষ বনহবহবর দয়ায় কুমীগরর হপগঠ চগড় দু্য়খ রদগশর ঘাগে এগস নাগম।  

 এহদগক বন রেগক সবাই হেগরগি, রেগরহন শুধু্ দুগখ। দুগখর মা ত্াই রকুঁগদ রকুঁগদ অন্ধ িগয় রযগত্ চগলগিন। 

এমন সময় মা ডাক শুগন হত্হন চমগক উঠগলন। হমলন িল মা ও রিগলর। এরপর দুগখ েলায় কুড়ুল রবুঁগধ্ বাহড় বাহড় 

বনহবহবর মােন রচগয় ক্ষ্ীর খয়রাত্ কগর বনহবহবর পুগজা হদল। রদবীর বগর অোধ্ সম্পহত্ত লাভ কগর নবাব িল রস। আর 

ধ্না রত্া ভগয় ভগয় োগক। এই বুহি ত্াুঁর েদচান যায়। রশগষ একহদন দুগখ ত্াগক রডগক পাঠাল। কাুঁপগত্ কাুঁপগত্ সভায় 

উপহস্থত্ িগয় রস বুহি কগর প্রস্তাব হদল ত্ার রমগয়র সগঙ্গ রস দুগখর হবগয় হদগত্ চায়। অবগশগষ হববাগির মাধ্যগম েগল্পর 

সমাহপ্ত।  

 এই দুই কাবযগক লক্ষ্ করগল আিগযচর হবষয় িল একই অঞ্চগল প্রায় একই সগঙ্গ পুহজত্ িন রয দুই রদবগদবী, 

ত্াগদর কাগবযর দ্বন্দ্বমূলক পােচকয। দহক্ষ্ণরায় যত্খাহন মহিমা হনগয় রায়মঙ্গগল আহবভূচত্ িন, জহুরানামাগত্ ত্াুঁর ত্ত্খাহনই 
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সন্মানিাহন ঘগে। রসখাগন হত্হন রাক্ষ্গসর মগত্া হনষূ্ঠর িগয় দুগখগক রখগত্ চান।  বনহবহবর কাগি হত্হন যারপরনাই পযুচদস্ত 

ও পরাহজত্ িন। রদবমহিমা রসখাগন হকিুই অবহশষ্ট োগক না। অেচ দহক্ষ্ণবগঙ্গ দহক্ষ্ণরাগয়র প্রহত্ ভহক্ত বা েিা মানুগষর 

হকিু কম রনই। ত্ািগল দহক্ষ্ণরায়গক িীন পরাভগবর মাধ্যগম হবহবমা এত্ উুঁচু আসগন বগসন কী কগর?  

 এই প্রগের উত্তর খুুঁজগত্ িগল অগনকগুহল রপ্রক্ষ্াপে হবচার করগত্ িগব। সুহজত্ সুর ত্াুঁর েগবষণায় রদখাগত্ 

রচগয়গিন দহক্ষ্ণরায় সামন্তত্গন্ত্র্র প্রহত্ভূ। ত্াুঁর পূজাও ত্াই ওপরত্লার আসন রেগক রজার কগর চাপাগনা। অনযহদগক 

বহনহবহব মানুগষর কাগির রদবী। ত্াুঁগক ত্াই মানুষ আপন কগর হনগয়গি। হকন্তু এই মত্ রবাধ্িয় সমূ্পণচ মানা যায় না। 

কারণ বযাঘ্রবাহিনী দহক্ষ্ণরাগয়র বাংশবদ বগল মানুষ ত্াুঁগক মানয কগর চলগলও হত্হন শুধু্মাত্র্ ভয় রেগক জাত্ রদবত্া নন। 

ধ্পধ্হপগত্ এমন কোও প্রচহলত্ রয রাগত্ দহক্ষ্ণরায় স্বয়াং রঘাড়ায় রচগপ গ্রাম পািারা রদন। ত্ািাড়া অনযানয ররাে রশাক 

হনবারগণর জনযও হত্হন পূহজত্ িন আর দহক্ষ্ণরায় জ্ঞাগন পুহজত্ বারাঠাকুর রত্া বাস্তুগদবত্া নাগম পহরহচত্, হত্হন শসয ও 

বাস্তুর রক্ষ্ক। এসব রেগক দহক্ষ্ণরায়গক শুধু্মাত্র্ চাহপগয় রদওয়া রদবত্া বগল মগন করা যায় না। আর রায়মঙ্গল কাগবয 

কহব দহক্ষ্ণরাগয়র মািািয প্রচার করগত্ রচগয়হিগলন। রসগক্ষ্গত্র্ হত্হন অনযানয মঙ্গলকাগবযর িায়া অনুসরণ কগরগিন মাত্র্। 

ভয় বা অগলৌহকক ক্ষ্মত্া রদহখগয় ভগক্তর পুগজা ও ভহক্ত পাবার প্রবণত্া মঙ্গলকাগবযর রদবীগদর রেগকই চগল আসগি। 

রায়মঙ্গল রসহদক রেগক এক আঞ্চহলক মঙ্গলকাবয।  

         হকন্তু বনহবহবর জহুরানামা’গত্ কীভাগব দহক্ষ্ণরায় প্রগবশ করগলন? দহক্ষ্ণরায়গক হনম্নাসগন বহসগয় রাখাই বা িল 

রকন? দহক্ষ্ণ ২৪ পরেণায় রলাকশ্রুহত্গত্ রয বনহবহব দুগখর কাহিহন অগনকহদন ধ্গরই মুগখ মুগখ প্রচহলত্ হিল – ত্া আগেই 

বলা িগয়গি  আসগল জঙ্গলগক হভহত্ত কগর জাগদর জীহবকা হনবচাি করগত্ িয়, ত্াগদর প্রাগণর রকাগনা ভরসা রনই। কাঠ 

মাধু্ বা রমাম যাই আনা রিাক না রকন বাগঘর মগত্া হিাংর জন্তুগদর সগঙ্গ রমাকাহবলা করার মগত্া অস্ত্র রস সমগয় হিল না। 

ত্াই লড়াই রযখাগন প্রকৃহত্র সগঙ্গ অসিায় মানুগষর, জাদুহবশ্বাস রসখাগন এস পড়গব, এোই স্বাভাহবক। রসজনয এুঁরা হবশ্বাস 

কগর মগন্ত্র্র সািাগযয বাঘগক বশ কগর, ত্গবই জঙ্গগল যাওয়া যায়। (এমনহক এখগনা পযচন্ত) 

বাওয়াহল বা মুসলমান েহকর মগন্ত্র্র সািাগযয বাঘগক জে কগর, এোই এগদর হবশ্বাস। এজনয হবহভন্ন ধ্রগনর মন্ত্র্ 

আগি। মগন্ত্র্ হবহভন্ন ধ্রগনর রদািাই হিগসগব হবহভন্ন নাম বযবহৃত্ িয় – ১) সরকাহর নাম, ২) বাইশ েহকগরর নাম, ৩) 

হবহবগদর নাম, ৪) হিনু্দ রদবগদবীর নাম প্রভৃহত্। এর মগধ্য রয আে হবহবর নাম পাওয়া যায় ত্ারা িগলন েগত্মাহবহব, 

েুলহবহব, গুলালহবহব, দুলিায়াহবহব, মাইচম্পাহবহব, খুরসানহবহব, রসুনহবহব, বনহবহব প্রমূখ। আহল মদগত্র রদািাইগয়র নাগম 

এসব নাম রদগখ রবািা যায় হুকুগম বাওগলগদর আহদ পীর েহকর বা হবহব এরাই হিগলন। ত্াই এগদর িরণ কগর মন্ত্র্ পড়া 

িয়। বনহবহবর নাগমও রদািাই আগি – রদািাই মা বনহবহব আমার এই মাগল উপহর পরী রপ্রত্ ভূত্ ডাহকনী জহেনী িাুঁগকার 

রকামহরনী বাে ভািুহকনী কামে রকামহরনী আমার মাগলর মগধ্য রয হদবা পায় রদািাই মা বনহবহব হুকুগম ত্াুঁর জগল জাগব 

ত্াুঁর োয় রদািাই মা বনহবহব রত্ামার সাজাংলীগদর রকগে খাওয়া। 

ল্ির্ীি ত  এই য়র্য়র্য়দ্র ময়র্য র্নয়র্য়র্ তশষ র্ায়প  অথবাৎ য়তয়ন অয়নি অর্বাচীন  ুয়  তায়ল্িাভুক্ত হয়িয়ছন। 

পরর্তবীিায়ল্  খন দু্য়খ সাহার য়িাংর্দ্য়ন্ত  নয়প্রি হল্, তখন য়তয়ন প্রথম সায়রয়ত চয়ল্ এয়সয়ছন। এরপর  খন মুসল্মান 

িয়র্রা র্নয়র্য়র্য়ি য়নয়ি  হুরানাম রচনা িরয়ত র্য়সয়ছন তাখন মক্কার্াসী হ রত ইোয়হয়মর য়র্য়র্ হায় রার র্নর্াস 

িায়হয়নয়ি এর সয়ঙ্গ  ুক্ত িয়র িায়হয়নয়ত নতুন মাত্রা এয়নয়ছন। অথবাৎ িৃষ্ণরাম রািমঙ্গল্ য়ল্খয়ত র্য়স ত মন র্য়ল্য়ছয়ল্ন 
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উচ্চয়ের্ীর িার্য য়ল্য়খয়ছন, ততময়ন য়িসসার িায়হয়নিার র্ও সয়চতনভায়র্ই র্নয়র্য়র্য়ি তল্ৌয়িি আসন তথয়ি উচ্চাসয়ন 

তুয়ল্ আনয়ল্ন। তখন য়তয়নই হয়ল্ন য়দ্ন দু্য়নিার মায়ল্ি। য়িন্তু এর তপছয়নর িারর্ য়ি?  

 আসয়ল্ র্নয়র্য়র্র  হুরানামা য়ছল্ মুসল্মান রচনািারয়দ্র মানয়সিতার প্রয়তরূপ। য়হনু্দ তদ্র্য়দ্র্ীয়ি য়নম্নাসয়ন 

র্য়সয়ি ইসল্াম র্মবয়ি উচ্চাসয়ন তুল্য়ত অতযন্ত সয়চতনভায়র্ই তারা সার্ারর্ আটয়র্য়র্র এি য়র্য়র্য়ি নতুন মাত্রার  ায়রত 

িয়রয়ছন। অথবাৎ ল্ড়াইটা এখায়ন শুরু্ দ্য়ির্রায়ির সয়ঙ্গ র্নয়র্য়র্র নি, য়হনু্দ প্রার্ায়নযর সয়ঙ্গ মুসল্মান প্রার্ায়নযর। সার্ারর্ 

মানুয়ষর িায়ছ তারা  তই এিসয়ঙ্গ পুয় ত হন না তিন িায়হয়ন  খনই য়ল্য়খত হয়চ্ছ, তখনই তায়ি আরও সু য়েত িরার 

তচষ্টা হয়িয়ছ। রািমঙ্গয়ল্র তিয়ত্র তল্ৌয়িি তদ্র্তা মঙ্গল্িায়র্যর প্রার্ানয তপয়িই তথয়ম  ায়চ্ছন,  য়দ্ও র্ড় া ীর সয়ঙ্গ তাোঁর 

 ুদ্ধ স্বর্মব রিা ও অয়র্িায়রর ল্ড়াই র্য়ল্ ভার্া ত য়ত পায়র, য়িন্তু র্নয়র্য়র্র িায়হয়ন মুসয়ল্ম সৃয়ষ্টিারয়দ্র উচ্চমনযতাি 

 ায়রত হয়ি য়হনু্দ তদ্র্তায়ি িায়ফর র্ায়নয়ি য়দ্য়িয়ছ।   

তয়র্ ম ার িথা, দ্য়ির্রাি য়িন্তু তল্ৌয়িি তদ্র্তা হয়িও য়হনু্দ  নসমায় ই পূ াপ্রায়িয়ত আর্দ্ধ হয়িয়ছন। 

অনযয়দ্য়ি র্নয়র্য়র্ য়হনু্দ মুসল্মান য়নয়র্বয়শয়ষ চয়িশ পর র্ার য়র্সৃ্তত অঞ্চয়ল্র মানুয়ষর িায়ছ পূয় ত, তিাথাও ননয়র্দ্য দ্বারা 

তিাথাও িদ্মা-য়সরয়ন সহয় ায় । 

র্নয়র্য়র্র এই য়ল্য়খত য়িসসা ত  শুরু্ রচনািারয়দ্র র্মবীি উচ্চমনযতার ল্ির্ তা য়িন্তু নি। র্রাং আখযানয়ি ল্ি 

িরয়ল্ও এই র্মবীি প্রার্ানয ল্ি িরা  াি। রািমঙ্গয়ল্র প্রয়তপয়ি তল্খা এই িায়হয়নয়ত ত মন য়হনু্দ মুসল্মায়নর তিান 

সদ্ভার্ র্া সহার্স্থায়নর তিায়না পয়রচি রাখা হিয়ন, ততমনই র্াাংল্াি ইসল্াম র্মব তথা রা যপ্রচায়রর সূচনাি উভি শয়ক্তর 

সাংেষব ঐয়তহায়সি সতয। র্নয়র্য়র্র িায়র্য তসই সতযই উপয়স্থত। দু্য়খয়ি র্াোঁচায়নার ময়র্য মাতৃরূপ প্রয়তয়েত হয়িয়ছ র্য়ট, 

য়িন্তু অঞ্চয়ল্র মায়ল্িানা য়নয়ি সাংেয়ষব পূয়র্বর সরল্ ও শায়ন্তপূর্ব উপায়ি ইসল্ায়ম নদ্র্ভার্ প্রয়তো র্নয়র্য়র্র পয়ি সম্ভর্ 

হিয়ন। র্নয়র্য়র্ তসখায়ন অয়র্িার প্রয়তোি র্ীরাঙ্গনা। 

য়দ্ন দু্য়নিার মায়ল্ি হয়িও র্নয়র্য়র্য়ি দ্য়ির্রাি ও নারাির্ীর সয়ঙ্গ  ুদ্ধ িরয়ত হি। আোর ভাোঁয়টর মায়ল্ি 

দ্য়ির্রািয়ি পরাস্ত িয়র তসই অঞ্চল্ দ্খল্ িরয়ত হি। তয়র্ই য়তয়ন স্বময়হমাি প্রিাশ তপয়ত পায়রন। এইভায়র্ র্মবীি 

মানয়সিতাই উয়ে এল্  হুরানামার ময়র্য।  

তয়র্ র্নয়র্য়র্র  হুরানামার  নয়প্রি হর্ার তপছয়ন আরও এিয়ট িারর্ আয়ছ। তা হল্ এই য়িসসায়ি অর্ল্ম্বন 

িয়র  য়ড় ওো  ািনয়নভবর র্নয়র্য়র্র ‘এিায়ন’ পাল্া, নাটয়ির মত র্নয়র্য়র্র পাল্া র্া দু্য়খ  াত্রা। আরু্য়নি পাল্ার মতই 

অঙ্কদৃ্শয ভা  িয়র এই অয়ভনীত হি। এর তিায়না ছাপা র্ই পাওিা  াি না। এই সার্ারর্  াত্রাপাল্ার ময়তা তখাল্া 

ত াল্ািার ময়ঞ্চ অয়ভনীত হি। দ্শবিরা চারয়দ্য়ি র্য়সন। নর্শাখ র্া মাে মায়স  খন র্নয়র্য়র্র পুয় া হি র্া  ঙ্গয়ল্  ার্ার 

আয়   খন ত য়ল্ মউয়ল্রা র্নয়র্য়র্র পুয় া িয়র তখনই এই পাল্া অয়ভনীত হি। অয়নয়ি আর্ার মানত স্বরূপ এই 

পাল্ায়ি র্যর্হার িয়রন। িখনও এই পাল্ার পয়রর্য়তব র্নয়র্য়র্র  ায়নর র্যর্স্থা িরা হি। 

মুসল্মান য়িসসািার িয়র্রা ত  উয়েশয য়নয়িই তায়দ্র িার্য য়ল্খুন না তিন, র্নয়র্য়র্ য়িন্তু  ান পাল্ার মর্য 
য়দ্য়ি য়হনু্দ মুসল্মান উভি সম্প্রদ্ায়ির িায়ছ েয়রর তময়ি হয়ি ত য়ল্ন। এমনয়ি এল্ািায়ভয়দ্ তদ্র্ীর তপাশাি র্া 
পুয় ারীয়তও র্দ্য়ল্ ত ল্। র্াাংল্ার তল্ৌয়িি তদ্র্য়দ্র্ীয়দ্র ময়র্য আর তিউ য়িন্তু এমন র্মবয়নরয়পি রূপ র্ াি রাখয়ত 
পায়রনয়ন। তাই র্নয়র্য়র্র পাল্ার শুরুয়ত  খন তিানও য়হনু্দ পাল্ািার র্ন্দনা ান তল্য়খন তাোঁর িল্য়ম আয়স এইসর্ 
ল্াইন –   
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এই প বন্ত র্ন্দনা আমরা অয়ে সাঙ্গ িয়র । 
মুসল্মান র্লু্ন ত া আল্লা, য়হনু্দ র্লু্ন হয়র ।। 
 

ভায়র্ অয়ভনয়ির মার্যয়ম র্নয়র্য়র্র পাল্া পয়রয়র্য়শত হি র্য়ল্ মানুয়ষর িায়ছ এর আিষবর্ তর্য়শ। তল্াি-নাটি এিয়ট 
প্রার্র্ন্ত মার্যম। তাই মানুষ  খনই এমন এিয়ট তময়ল্াড্রামায়টি  ম মায়ট পাল্া তচায়খর সাময়ন তদ্খয়ছ, তখনই তাোঁর 
প্রভার্ অয়নি তর্য়শ। র্নয়র্য়র্র পাল্া তদ্য়খয়ছন এমন অয়নয়িই র্য়ল্ন পাল্ার নানা দৃ্শয য়র্য়শষত ভিাতব দু্য়খর মুয়খর 
 ান তাোঁয়দ্র মন ছুয়ি  াি –  

তিাথা মা র্নয়র্য়র্, এির্ার তদ্খা দ্াও আমায়র, 
য়র্পয়দ্ পয়ড়িা মা ত া তাই ডায়ি আ  ততামায়র । 

র্নয়র্য়র্ তখন উয়দ্বগ্ন স্বয়র র্ল্য়ছন –  

তি ডািয়ল্  ঙ্গয়ল্ 
তর্ান য়র্য়র্ তর্ান য়র্য়র্ মা র্য়ল্ 
তদ্য়খ য় য়ি তিান দু্য়খয়নর তছয়ল্  
ডািল্ আমাি মা মা র্য়ল্ 
ওয়র ভাই শা  ঙ্গয়ল্  
ত য়ত হয়র্ তিোঁয়দ্াখায়ল্ 
তিান র্াছার ওই য়র্পদ্ ভায়র 
তাই ততা আমার আসন টয়ল্ । 

 
এইভায়র্ মাতৃয়ের পয়রয়চত তেহ ভাল্র্াসাি র্নয়র্য়র্ স্থায়পত হয়ি মানুয়ষর অয়নি িায়ছ চয়ল্ আয়সন, আর দ্য়ির্রাি হয়ি 

ওয়েন খল্নািি।  

আসয়ল্ অনুিূল্ পয়রয়র্শ পয়রয়স্থয়তই এিটা সায়হতযয়ি অয়নিটা এয় য়ি য়নয়ি  াি। রািমঙ্গল্ ও র্নয়র্য়র্র তিয়ত্র 

এটাই হয়িয়ছ। রািমঙ্গল্ অয়নি দ্ি হায়তর রচনা, িায়হয়নও অয়নি সাংর্দ্ধ। তরু্ তল্ৌয়িি তদ্র্তার এই িায়হয়ন ততটা 

 নয়প্রি হিয়ন  তটা হয়িয়ছ র্নয়র্য়র্র িায়হয়ন। অথচ  হুরানামাি র্মবীি উচ্চমন্ম্যতার দৃ্য়ষ্ট ভয়ঙ্গ তথয়ি তল্খা হয়িয়ছ। 

িায়হয়নর রু্নটও অয়নি পাতল্া। তরু্ও র্নয়র্য়র্র য়িাংর্দ্য়ন্তর  নয়প্রিতা, সার্ারর্ মানুয়ষর অয়ভজ্ঞতার সয়ঙ্গ সাংয় া  ও 

দৃ্শয ীতমি প্রয়িা িল্ার (performance) গুয়র্ই এই িায়হয়নর পয়ি  নমানয়স উত্তরর্ সম্ভর্ হয়িয়ছ।                     

সহািি গ্রে :  

১। িয়র্ িৃষ্ণরাম দ্ায়সর গ্রোর্ল্ী, সম্পাদ্না শ্রী সতযনারাির্ ভট্টাচা ব, িয়ল্িাতা য়র্শ্বয়র্দ্যাল্ি। 
২।  াওয়সিা ল্াইয়েরীর তর্ানয়র্য়র্র  হুরানামা, মুনশী তমাহম্মদ্ খায়তর, য় . তি প্রিাশনী।  
৩। র্াাংল্ার তল্ৌয়িি তদ্র্তা, ত ায়পন্দ্রিৃষ্ণ র্সু, তদ্’  পার্য়ল্য়শাং, প্রথম প্রিাশ নয়ভম্বর ১৯৬৬।  
৪। সুন্দরর্য়নর ইয়তহাস, এ এফ এম আবু্দল্  য়ল্ল্, নিা উয়দ্যা , প্রথম ভারতীি সাংস্করর্ ২০০০। 
৫। র্নয়র্য়র্র পাল্া, সম্পাদ্না – সুয় ত িুমার মন্ডল্,  াাংয়চল্, প্রথম প্রিাশ মাচব ২০১০।    
৬। হয়রয়দ্য়র্র রচনার্ল্ী, শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল্ সম্পায়দ্ত, য়র্শ্বভারতী, শায়ন্তয়নয়িতন, প্রথম প্রিাশ নর্শাখ ১৩৬৭।  
৭। র্াে ও সাংসৃ্কয়ত, শ্রী সনৎিুমার য়মত্র সম্পায়দ্ত, পুস্তি য়র্পয়র্, প্রিাশ র্ড়য়দ্ন ১৯৮০। 
৮। মায়টয়ত পা তরয়খ, সুয় ত সুর, সম্পা. অয়মত রাি, পােশাল্া তপ্রাডািসন্স, তফব্রুিায়র, ২০১৪। 
 

নয়ন্দনী সঞ্চারী : দ্য়ির্ চয়িশ পরগ্র্ার িুল্য়পর য়ম বাপুর  য়র্শচন্দ্র য়শিািতয়নর র্াাংল্া ভাষার সহয়শিি।  
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ইহত্িাসচচচা 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

হিনু্দস্তান রসাসযাহলস্ট হরপাহিকান  
অযাগসাহসগয়শন এবাং ভেৎ হসাং 
 
এ এক অহগ্নযুগের ইহত্িাস। এ এক অহগ্নপুরুগষর আখযান।  
মাত্র্ বাগরা বির বয়গস হত্হন জাহলয়ানওয়ালাবাগের রগক্ত-গভজা মাহে 
সাংগ্রি কগর এগন বুগকর মগধ্য রদশগপ্রগমর রয আগুন রেগলহিগলন, 
মাত্র্ রত্ইশ বির বয়গস রসই আগুন বুগকর রভত্র ররগখ হত্হনই  
বরণ কগরহিগলন োুঁহসর দহড়। মৃু্তু্যর পূবচমুিূগত্চও হত্হন অনমনীয়।  
ভেৎ হসাং ও ত্াুঁর হত্ন সিগযািার অমর আখযান রশানাগলন অহমত্ রায়।    
 

 

ভ ৎ য়সাং  

অয়টার্র ১৯২৪। এির্ছর আয়  িানপুয়র আন্দামান তফরত শচীন্দ্রনাথ সানযাল্ এর্াং ত ায় শচন্দ্র চযাটা বী  েন িরয়ল্ন 
‘য়হনু্দস্তান য়রপায়িিান অযায়সায়সয়িশন’ (এইচআরএ)। সা াহানপুয়রর রামপ্রসাদ্ য়র্সয়মল্, আসফািউল্লা, রায় ন্দ্র ল্ায়হড়ী, 
চন্দ্রয়শখর আ াদ্, মন্ম্থনাথ গুি এর্াং আরও অয়নয়ি ত া  য়দ্য়ল্ন এই নর্ য়েত সাং েয়ন। য়র্ িিুমার য়সাংহ এর্াং ভ ৎ 
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য়সাংও ত া  য়দ্য়ল্ন এই সাং েয়ন।  ানুিায়র, ১৯২৫-এ এইচআরএ’র সাংয়র্র্ান রয়চত হল্। এর পয়রই ‘Revolutionary’ 
নায়ম এিয়ট পযাময়েট য়র্য়ল্ িয়র তায়ত ‘সন্ত্রাসর্াদ্’ ও ‘ননরা যর্াদ্’এর সয়ঙ্গ ‘য়র্ের্’এর তুল্না িরা হল্।  

ইয়তময়র্য রায়শিার র্ল্য়শয়ভি য়র্েয়র্র ইয়তহাস ভ ৎয়ি অনুপ্রায়র্ত িয়রয়ছ। ভ ৎ র্ীয়র র্ীয়র মািবসর্ায়দ্ দ্ীয়িত 
হয়চ্ছন। য়তয়ন মািবসয়ি গুরু য়হসায়র্ মানয়ছন। য়তয়ন র্ই পয়ড়  ানয়ছন ত  সামায় ি আসাময সৃয়ষ্ট মানুয়ষর অর্দ্ান এর্াং 
এি তেয়র্র মানুষ তায়ি য়চরস্থািী িয়র রাখার তচষ্টা িয়র  ায়চ্ছ। তেয়র্য়চতনা তাোঁর ময়র্য  ায়রত হয়চ্ছ।  য়মদ্ার তেয়র্র 
সন্তান হয়িও এখন য়তয়ন উপল্য়ি িরয়ছন ত  ভারয়তর  নয স্বার্ীনতার  ুদ্ধ মায়ন শুরু্ য়েয়টশয়দ্র হাত তথয়ি িমতা 
হস্তান্তয়রত িরা নি, স্বার্ীনতার ল্ড়াই মূল্ত অথবননয়তি উন্নিয়নর  নয সাংগ্রাম। য়তয়ন ত ায়রর সয়ঙ্গ য়র্শ্বাস িরয়তন ত  
 য়রয়র্ দূ্র না িয়র শুরু্মাত্র স্বার্ীনতা পাওিার অথব হল্ নায়মই স্বার্ীনতা  া আপামর  ন য়র্র তিায়না উপিায়র আসয়র্ 
না।  য়তয়ন প্রশ্ন তুল্য়ছন, অথবননয়তি স্বার্ীনতা ছাড়া িীভায়র্ রা ননয়তি স্বার্ীনতা সফল্ হয়ত পায়র? স্বার্ীনতার িী অথব 
 য়দ্  য়রর্ মানুষ  য়রর্ই তথয়ি  াি? য়তয়ন ভার্য়ছন, িীভায়র্ এই  য়রর্ ও র্ড়য়ল্ায়ির ময়র্য অসাময দূ্র িরা  াি। 
দ্বন্দ্বমূল্ি র্স্তুর্ায়দ্র য়শিায়ি য়তয়ন িরািত্ত িরয়ছন। রা ননয়তি তত্ত্বয়ি য়তয়ন আর প্রাথয়মি র্য়ল্ ময়ন িরয়ছন না; 
এগুয়ল্ ত  আসয়ল্ রা নীয়তর পশ্চাদ্র্তবী েটনার  ফল্, তা মানয়ত য়শখয়ছন। মািবয়সর িাছ তথয়ি য়তয়ন য়শখয়ছন রা ননয়তি 
প্রয়িিা মুল্ িারর্ নি, অথবননয়তি শয়ক্তই হল্ এর মূল্ উৎস। য়তয়ন এির্ার তাোঁর মা, য়র্দ্যার্তী িাউরয়ি এিয়ট য়চয়েয়ত 
য়ল্খয়ছন, 

মা, আমার তিায়না সয়ন্দহ তনই ত  আমার তদ্শ এিয়দ্ন মুক্ত হয়র্। য়িন্তু আয়ম ভি পায়চ্ছ, ত  র্াদ্ায়ম সায়হর্রা 
সাদ্া সায়হর্য়দ্র তচিায়র র্সয়র্। (অথবাৎ, পয়রয়স্থয়তর তিায়না র্দ্ল্ হয়র্ না – তল্খি।)  

ভ ৎ য়সাং  য়র্শ্বাস িরয়তন,  য়দ্ য়েয়টশ শাসয়নর না পাশ তথয়ি মুয়ক্ত েয়ট শুরু্মাত্র িমতার হাতর্দ্ল্ হি তাহয়ল্ তদ্য়শর 
মানুয়ষর ভা য য়র্ড়ম্বনা এিই তথয়ি  ায়র্। ভারয়তর মান্ধাতা আময়ল্র র্যর্স্থা,  া অল্ঙ্ঘ্য প্রাচীয়রর ময়তা উন্নিয়নর 
র্ার্াস্বরূপ হয়ি দ্াোঁয়ড়য়ি আয়ছ তা  য়দ্ তভয়ে তফল্া না  াি তাহয়ল্ তদ্য়শর তিায়না উন্নয়তই হয়র্ না। এর্াং তা র্দ্ল্ায়ত 
ত য়ল্ এিটাই অস্ত্র, তা হল্ ‘য়র্ের্’।  

 ৯ আ স্ট, ১৯২৫। এইচআরএ সাহারানপুর-ল্য়ণৌ তরল্ল্াইয়ন অর্য়স্থত এি  নয়র্রল্ তস্টশন ‘িায়িায়র’তত ৮-
ডাউন তেয়ন ডািায়ত সাং য়েত িয়র এর্াং তসই তেন তথয়ি তরয়ল্র ন দ্ অথব লু্ে িয়র। এই ডািায়ত হি পয়রিেনামায়ফি। 
এয়ত অাংশ তনন রামপ্রসাদ্ য়র্সয়মল্, আসফািউল্লা, রায় ন্দ্রনাথ ল্ায়হড়ী, তরাশন য়সাং, শচীন্দ্রনাথ সানযাল্, শচীন্দ্রনাথ র্িসী, 
চন্দ্রয়শখর আ াদ্, মুিুন্দী ল্াল্, মুরারী ল্াল্, িুন্দন ল্াল্, র্য়নািারী ল্াল্, মন্ম্থনাথ গুি, ত ায় শচন্দ্র চযাটা বী এর্াং আয়রা 
অয়নয়ি। এরপর এই ডািায়তর পাণ্ডায়দ্র তখাোঁ  শুরু হি। ২৬ তসয়েম্বর এই ডািায়তর সয়ঙ্গ  য়ড়তয়দ্র তগ্রিার িরা শুরু 
হি। এই েটনার সয়ঙ্গ  য়ড়ত প্রাি সমস্ত স্বয়দ্শী য়র্ের্ীয়দ্র র্রা হি য়র্য়ভন্ন  াি া তথয়ি য়র্য়ভন্ন তায়রয়খ। মামল্া শুরু 
হি  া ‘িায়িায়র ষড় ন্ত্র মামল্া’ নায়ম পয়রয়চত। প্রাথয়মি ভায়র্ ২৫  য়নর য়র্রুয়দ্ধ মামল্া শুরু হি  ৪  ানুিায়র, ১৯২৬-
এ নসিদ্ আইনুেীয়নর এ ল্ায়স। প্রথয়ম দু্’ ন এর্াং পয়র আয়রা দু্’ ন রা সািী হয়ত চাইয়ল্ তায়দ্র য়র্রুয়দ্ধ মামল্া 
তুয়ল্ তনওিা হি। র্ায়িয়দ্র ল্য়ণৌ আদ্াল্য়ত তেশযাল্ তসশন    হযায়মল্টয়নর এ ল্ায়স মামল্া পাোয়না হি। তর্শ 
য়িছুয়দ্ন পর আসফািউল্লা খান এর্াং শচীন্দ্রনাথ র্িসী র্রা পয়ড়ন এর্াং তাোঁয়দ্রও  মামল্াি আসায়ম িরা হি।  

 ৬ এয়প্রল্, ১৯২৭ মামল্ার রাি তোষর্া িরা হি। সারা আদ্াল্ত িি তখন তভয়স  ায়চ্ছ য়র্সয়মল্ এর্াং তাোঁর 
সঙ্গীসাথীয়দ্র উচ্চয়িত আরৃ্য়ত্তয়ত তমৌল্না হসরত তমাহয়নর   য়ল্ –  

  সাফবয়রায়শ য়ি তামান্না আর্ হামার য়দ্ল্ তম হযাি, 
  তদ্খনা হযাি ত ার য়িতনা র্া ুয়ি িায়তল্ তম হযাি।। 
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সারা আদ্াল্ত চের তিোঁয়প তিোঁয়প উেয়ছ ‘র্য়ন্দমাতরম’ ধ্বয়নয়ত। তসয়দ্ন আদ্াল্য়তর রায়ি রামপ্রসাদ্ য়র্সয়মল্, োিুর 
তরাশন য়সাং, আসফািউল্লা এর্াং রায় ন্দ্রনাথ ল্ায়হড়ীর ফাোঁয়সর আয়দ্শ হল্। মন্ম্থনাথ গুি নার্াল্ি য়ছয়ল্ন তাই ওনায়ি 
মৃতুযদ্ণ্ড না য়দ্য়ি তচাে র্ছয়রর  নয িারার্ায়সর সা া তদ্ওিা হল্। শচীন্দ্রনাথ সানযাল্য়ি আন্দামান তসলু্ল্ার ত য়ল্ 
আ ীর্ন িারার্ায়স দ্য়ণ্ডত িরা হল্। (ভারতর্য়ষবর স্বার্ীনতা সাংগ্রায়মর ইয়তহায়স উয়নই এিমাত্র য়র্ের্ী য় য়ন দু্র্ার 
আন্দামায়ন র্য়ন্দ য়ছয়ল্ন। িায়িায়র তরল্ ডািায়তর আয়  ল্ায়হার ও তর্নারস ষড় ন্ত্র মামল্াি অয়ভ ুক্ত হয়ি ১৯১৫ সায়ল্ 
 ার্জ্জীর্ন িারাদ্য়ণ্ড দ্য়ণ্ডত িয়র তাোঁয়ি আন্দামায়ন তসলু্ল্ার ত য়ল্ পাোয়না হি। তসখান তথয়ি য়তয়ন মুয়ক্ত পান ১৯২০ 
সায়ল্। পয়র িায়িায়র ষড় ন্ত্র মামল্াি তদ্য়শর ত য়ল্ য়িছুয়দ্ন িারাদ্ণ্ড তভা  িরার পয়র পুনরাি ১৯৩২ সাল্ তথয়ি আর্ার 
 খন আন্দামায়ন রা র্য়ন্দয়দ্র পাোয়না শুরু হি তসই সমি পুনরাি তাোঁয়ি আন্দামায়ন তপ্ররর্ িরা হি।)  শচীন্দ্রনাথ র্িসী, 
ত ায়র্ন্দচন্দ্র ির, ত ায় শচন্দ্র চযাটা বী এর্াং মুিুন্দী ল্ায়ল্র  ার্জ্জীর্ন িারাদ্ণ্ড আর রা িুমার য়সাংহ, সুয়রশচন্দ্র ভট্টাচা ব, 
য়র্ষু্ণচরর্ দু্র্য়ল্শ এর্াং রাময়িয়ষর্ তিত্রীর দ্শ র্ছয়রর সেম িারাদ্ণ্ড হল্। ভূয়পন্দ্রনাথ সানযাল্, তপ্রমিৃষ্ণ শমবার পাোঁচ 
র্ছর, র্নওিারীল্াল্, প্রর্য়র্শিুমার চযাটা বীর চার র্ছয়রর িারাদ্ণ্ড হল্।  

১৯ য়ডয়সম্বর ১৯২৭। ত ারিপুর ত য়ল্র ফাোঁয়সর ময়ঞ্চ ফাোঁয়সর দ্য়ড়য়ি চুম্বন িয়র তশষ য়র্দ্াি য়নয়ল্ন রামপ্রসাদ্ 
য়র্সয়মল্, নফ ার্াদ্ ত য়ল্র ফাোঁয়সর দ্য়ড়য়ত শয়হদ্ হয়ল্ন আসফািউল্লা (য়েয়টশ আময়ল্ য়সপায়হ য়র্য়দ্রায়হর পর আসফািউল্লাই 
এিমাত্র মুসয়ল্ম  াোঁর ফাোঁয়স হয়িয়ছল্), োিুর তরাশন য়সাং শয়হদ্  হয়ল্ন এল্াহার্াদ্ ত ল্া ত য়ল্র ফাোঁয়সর ময়ঞ্চ। ১৭ 
য়ডয়সম্বর, ১৯২৭ – ত ান্ডা ত য়ল্ ফাোঁয়স হল্ রায় ন্দ্রনাথ ল্ায়হড়ীর। র্ায়িয়দ্র য়র্য়ভন্ন ত য়ল্ ছয়ড়য়ি য়ছয়টয়ি িারাদ্ণ্ড তভা  
িরয়ত পাোয়না হল্। শচীন্দ্রনাথ সানযাল্য়ি পাোয়না হল্ আন্দামান তসলু্ল্ার ত য়ল্।  

ইয়তময়র্য পাঞ্জায়র্র ল্ায়হার নর্েয়র্ি িা বিল্ায়প উত্তাল্ হয়ি উেল্। ১৯২৪-এ ভ ৎ য়সাং  ল্ন্ধর তথয়ি িানপুয়র 
এয়ল্ন। ভ ৎ য়সাংয়ির  ন্ম্ ২৮ তসয়েম্বর, ১৯০৭।  ায়ল্িানওিাল্ার্ায় র েটনা  খন েয়ট তখন তাোঁর র্িস য়ছল্ র্ায়রা। 
এই নারিীি হতযািাণ্ড তসই র্িয়সই  ভীরভায়র্ ভ য়তর ময়ন দ্া  তিয়ট  াি।  ায়ল্িানওিাল্ার্ায় র পরয়দ্ন, ভ ৎ য়সাং 
সু্কয়ল্ ত য়ল্ন। সু্কল্ তথয়ি র্ায়ড় য়ফরয়ল্ন না। তাোঁর পয়রর্ার তাোঁর  নয উৎিয়িত। ওইয়দ্য়ি য়িয়শার ভ ৎ তসয়দ্ন সু্কয়ল্ না 
য় য়ি চয়ল্ ত য়ছন তসা া  ায়ল্িানওিাল্ার্ায় র অিুস্থয়ল্। তিায়নাভয়র্ তসখায়ন পাহারাদ্ারয়দ্র হাত িয়র য়তয়ন প্রায়চরয়র্য়ষ্টত 
র্া ায়ন ঢুয়ি পয়ড়ন। তখনও তসই  াি ার মায়ট হতাহত মানুয়ষর রয়ক্ত তভ া। ভ ৎ এিটা পায়ত্র তসই রক্তাক্ত মায়ট 
সাংগ্রহ িয়র র্ায়ড় য়ফয়র আয়সন। তাোঁয়ি র্ায়ড় য়ফরয়ত তদ্য়খ য়নয়শ্চন্ত হয়ি তাোঁর তছাট তর্ান র্য়ল্, “তুয়ম সারায়দ্ন তিাথাি 
য়ছয়ল্, মা ততামার  নয খার্ার য়নয়ি র্য়স আয়ছ”। ভ ৎ তখন খার্ার িথা ভার্য়ছয়ল্ন না, িুর্া-তৃষ্ণার তর্ার্ তখন  সমূ্পর্ব 
অর্লু্ি। য়তয়ন তাোঁর হায়তর পাত্রয়ট তদ্য়খয়ি র্ল্য়ল্ন, “এটার য়দ্য়ি তদ্খ। এই পায়ত্রর ময়র্য য়েয়টশ  াোঁয়দ্র তময়রয়ছ, তাোঁয়দ্র 
রক্ত রয়িয়ছ। প্রর্াম িয়রা”। ওই র্িয়সই িতটা সাংয়র্দ্নশীল্ য়ছয়ল্ন ভ ৎ! তসই সমি তথয়িই র্াল্িময়ন য়েয়টশয়দ্র 
সম্পয়িব সয়ঞ্চত হয়চ্ছল্ েৃর্া এর্াং অদ্ময প্রয়তয়শার্েৃহা।   

ভ ৎ য়সাংয়হর র্ার্া, য়িষার্ য়সাং য়ছয়ল্ন সামায় ি-রা ননয়তি িমবী, িািা অয় ত য়সাং সরাসয়র নর্েয়র্ি তচতনাি 
উদু্বদ্ধ য়ছয়ল্ন এর্াং তাোঁর আগুনঝরায়না র্কৃ্ততা র্হু মানুষ মুগ্ধ হয়ি শুনত। ভ ৎ য়সাং তাোঁর সু্কল্  ীর্য়ন র্নু্ধ য়হসায়র্ 
তপয়িয়ছয়ল্ন ভ র্তী চরর্ তভারা এর্াং সুিয়দ্র্ থাপার’তি। য়শিি য়হসায়র্ তপয়িয়ছয়ল্ন ছয়র্ল্ দ্াস এর্াং অর্যাপি  িচাোঁদ্ 
য়র্দ্যাল্াংিারয়ি,  াোঁরা ছাত্রয়দ্র ময়র্য তদ্শয়প্রয়মর র্ী  র্পন িরায়ি িতবর্য র্য়ল্ ময়ন িরয়তন। ১৯২৪। ভ য়তর র্িস 
তখন তষায়ল্া। র্ায়ড়য়ত তাোঁর য়র্য়ি তদ্র্ার  নয িথার্াতবা চল্য়ছল্। য়িন্তু ততয়দ্য়ন ভ ৎ তাোঁর ভয়র্ষযৎ পয়রিেনা য়েি িয়র 
য়নয়িয়ছন। য়তয়ন ল্ায়হায়রর র্ায়ড় তথয়ি পাল্ায়ল্ন। িানপুয়র এয়ল্ন।  িচাোঁদ্ য়র্দ্যাল্াংিার মশাই  য়র্শ শঙ্কর য়র্দ্যাথবীয়ি 
য়চয়ে য়ল্য়খ  য়দ্য়িয়ছয়ল্ন ভ য়তর হায়ত। িানপুয়র তাোঁর মার্যয়ম পয়রচি েটল্ িয়িি ন সহয় াদ্ধার সয়ঙ্গ  াোঁরা ‘য়হনু্দস্তান 
য়রপার্য়ল্িান অযায়সায়সয়িশন’এর সদ্সয য়ছয়ল্ন।  য়র্শ শঙ্কর য়র্দ্যাথবী িানপুর তথয়ি প্রতাপ নায়ম এিয়ট  াতীিতার্াদ্ী 
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সািায়হি তর্র িরয়তন। ভ ৎ য়সাং তসখায়ন র্ল্র্ন্ত নায়ম পয়ত্রিাি িা  িরয়ত ল্া য়ল্ন। এর্ার তাোঁর সয়ঙ্গ পয়রচি েটল্ 
র্টুয়িশ্বর দ্ত্ত, য়শর্ র্মবা এর্াং য়র্ ি িুমার য়সাংয়হর। এখায়ন তাোঁর সয়ঙ্গ তৎিাল্ীন িয়মউয়নস্ট তনতা অ ি তোয়ষর পয়রচি 
হি। অ ি তোষ প্রথম পয়রচয়ি ভ ৎ য়সাং সম্পয়িব তাোঁর র্ারর্া য়ল্য়পর্দ্ধ িয়রয়ছন তাোঁর র্ই, Bhagat Singh and His 
Comrades-এ।  

সাল্টা তর্ার্হি ১৯২৩ হয়র্, িানপুয়র র্টুয়িশ্বর দ্ত্ত তাোঁর সয়ঙ্গ আমার পয়রচি িয়রয়ি তদ্ি। খুর্ সার্ারর্ এিটা 
তছয়ল্। তরা া, ল্ম্বা, পরয়র্ তনাাংরা  ামািাপড়, খুর্ ল্া ুি, শান্ত, এয়ির্ায়র গ্রাময এিটা তছয়ল্, ভায়ল্াভায়র্ 
িথার্াতবা র্ল্য়ত পায়র না, তচহারার ময়র্য তিায়না ঝিঝয়ি ভার্ তনই এর্াং তদ্য়খই ময়ন হি য়নয় র ময়র্য 
ভীষর্ভায়র্ আত্ময়র্শ্বায়সর অভার্ আয়ছ।  

পয়র অ ি তোষ আর্ার ভ ৎ য়সাং সম্পয়িব য়ল্খয়ছন,  

১৯২৮-এর এিয়দ্ন, এি তরুর্  ুর্ি আমার সয়ঙ্গ তদ্খা িরয়ত আমার েয়র এল্। তাোঁয়ি তদ্য়খ আয়ম অর্াি। 
এ ত  ভ ৎ য়সাং! য়িন্তু িত পাল্য়ট ত য়ছ এই ি’র্ছয়র। এখন তাোঁর তচহারাি এিটা ঝিঝয়ি ভার্, মুয়খ রু্য়দ্ধমত্তার 
ছাপ য়টিয়র তর্য়রায়চ্ছ, তচাখ দু্য়ট তথয়ি ত ন আগুন ঝয়র পড়য়ছ। এখন য়তয়ন অয়নি িথা র্য়ল্ন। তাোঁর িথার্াতবার 
র্ার- ুয়ক্ত এখন ত  তিায়না মানুষয়ি মুগ্ধ িরয়ত র্ার্য। আমার ময়ন হল্ আমায়দ্র পায়টব এতয়দ্ন পয়র তাোঁর হাত 
র্য়র এি নতুন য়দ্ন তদ্খয়ত চয়ল্য়ছ। 

  ১৯২৫-এ তাোঁর য়র্য়ির র্যর্স্থা িরার  নয তাোঁর র্ার্া তাোঁর িায়ছ য়চয়ে য়ল্য়খ িমা চাইয়ল্ ভ ৎ য়সাং য়ফয়র এয়ল্ন 
ল্ায়হায়র।  এর এির্ছয়র ময়র্য  য়তয়ন তাোঁর সমভার্াপন্ন  ুর্িয়দ্র য়নয়ি স্থাপন িরয়ল্ন ‘নর্ভারত সভা’ নায়ম এি য়র্ের্ী 
সাং েন। এয়পল্ ১৯২৬-এ তাোঁর সয়ঙ্গ ত া ায় া  হল্ তসাহন য়সাং ত ায়শর। (তসাহন য়সাং ত াশ ১৯২১-এ তমাহান্তয়দ্র হাত 
তথয়ি গুরুদ্বার উদ্ধায়রর আয়ন্দাল্য়ন র্াির আিায়ল্ দ্য়ল্র অনযতম তনতা য়ছয়ল্ন। য়মরাট ষড় ন্ত্র মামল্াি য়তয়ন য়তনর্ছর 
ত ল্ খায়টন। নয়ভম্বর  ১৯৩৩-এ ত ল্ তথয়ি মুয়ক্ত তপয়ি য়তয়ন িয়মউয়নস্ট পায়টবয়ত ত া  তদ্ন।) 

৮-৯ তসয়েম্বর, ১৯২৮ য়দ্ল্লীয়ত য়ফয়রা  শাহ তিাটল্া মিদ্ায়ন  ুক্তপ্রয়দ্শ, পাঞ্জার্, রা পুতানা এর্াং র্াাংল্ার 
য়র্ের্ীয়দ্র এি সভা হল্। এই সভাি উপয়স্থত য়ছয়ল্ন র্টুয়িশ্বর দ্ত্ত, য়র্ িিুমার য়সাংহ,  তীন্দ্রনাথ দ্াস,  শপাল্, 
চন্দ্রয়শখর আ াদ্, ভ র্তীচরর্ তভারা, রা গুরু, মহার্ীর য়সাং এর্াং ভ ৎ য়সাং। এই অয়র্য়র্শয়নই দ্য়ল্র নাম পয়রর্তবন 
িয়র ‘য়হনু্দস্তান তসাশযায়ল্স্ট য়রপায়িিান অযায়সায়সয়িশন’ রাখা হল্। এই সাং েয়নর মূল্ ল্িয হল্ সশস্ত্র য়র্েয়র্র মার্যয়ম 
ঔপয়নয়র্য়শি শাসয়নর অর্সান েয়টয়ি ‘তফডায়রল্ য়রপায়িি অফ ইউনাইয়টড তস্টটস অফ ইয়ন্ডিা’  েন িরা ত খায়ন সমস্ত 
প্রাির্িস্ক না য়রিয়দ্র তভাটায়র্িায়রর অয়র্িার প্রয়িায় র মার্যয়ম সরিার য়নর্বায়চত হয়র্। চন্দ্রয়শখর আ াদ্য়ি য়চফ 
িমযান্ডার িয়র এই দ্য়ল্র অাংশ য়হসায়র্ ‘য়হনু্দস্তান তসাশযায়ল্স্ট য়রপায়িিান আয়মব’ নায়ম এিয়ট তসনার্ায়হনী  েন িরা হল্।  
এই আয়ল্াচনাসভার য়সদ্ধান্ত ময়ত পুয়ল্য়শর হাত তথয়ি পয়রচি তল্ািায়নার  নয ভ ৎ য়সাং য়ফয়রা পুয়র য় য়ি এি 
য়চয়িৎসয়ির সাহা য য়নয়ি তাোঁর চুল্ তিয়ট তফল্য়ল্ন এর্াং ত াোঁফ দ্ায়ড় সর্ িায়ময়ি তফল্য়ল্ন। (এই েটনার সািী য়ছয়ল্ন 
ভ য়তর সঙ্গী,  িয় াপাল্  য় য়ন পয়র য়র্শ্বাসোতিতা িয়র রা সািী হয়ল্, সযন্ডাসব হতযা মামল্াি এই েটনায়টর য়র্র্রর্ী 
আদ্াল্য়ত তপশ িয়রন।)  

১৯২৭-এর অয়টার্য়র সযার  ন আল্সব্রুি সাইমন ভারতর্য়ষব এয়ল্ন।  সাইমন িয়মশয়নর িা  য়ছল্ সাাংয়র্র্ায়নি 
সাংস্কার িয়র ভারতয়ি িতটা িমতা হস্তান্তর িরা ত য়ত পায়র তার প বায়ল্াচনা িয়র য়রয়পাটব তদ্ওিা।  য়েয়টশ িাউয়ন্সল্ 
অযাট, ১৯১৯ (ময়েগু-তচময়ফাডব র্া মেয়ফাডব সাংস্কার) তমাতায়র্ি প্রয়ত দ্শ র্ছর অন্তর এই িা  িরা র্ার্যতামূল্ি য়ছল্। 
প্রথময়দ্য়ি তমাহনদ্াস িরমচাোঁদ্  ান্ধী য়েয়টশয়দ্র য়র্শ্বস্ত য়ছয়ল্ন এর্াং য়নয়  ময়ন িরয়তন য়েয়টশয়দ্র সয়ঙ্গ সহয় ায় তার 
মার্যয়ম তাোঁর অয়হাংস ময়ন্ত্রর প্রয়িায়  সামানয হয়ল্ও ভারতীিরা য়নয় রাই য়নয় য়দ্র শাসন িরার অয়র্িার পায়র্। য়তয়ন 
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ময়ন িরয়তন শুরু্মাত্র স্বািত্ত্বশাসন তপয়ল্ই আপাতত চল্য়র্ য়িন্তু িাংয়গ্রয়সর তভতয়রই তখন পূর্ব স্বার্ীনতার  নয আওিা  
উয়ে ত য়ছ। সাইমন িয়মশয়নর ওপর র্িিট ইতযায়দ্র চাপ সৃয়ষ্ট িয়রও পয়র ৩১ য়ডয়সম্বর, ১৯২৯-এ অর্শয স্বািত্ত্বশাসয়নর 
অয়র্িারটুিুও পাওিা ত ল্ না।   

৩০ অয়টার্র, ১৯২৮। সাইমন তর্ায়ম্ব তথয়ি ল্ায়হায়র এয়ল্ন। ভ ৎ য়সাং এর্াং তাোঁর িময়রডরা স্বািত্ত্বশাসয়নর 
পয়ি য়ছয়ল্ন না, তাোঁরা তচয়িয়ছয়ল্ন পূর্ব স্বার্ীনতা। তরু্  ান্ধী ীর সাইমন িয়মশন র্িিয়টর ডায়ি তাোঁরা সাড়া য়দ্য়ল্ন।  
িয়মশয়নর ভারয়ত আ ময়নর য়র্রুয়দ্ধ ল্ায়হার তরল্য়স্টশয়নর রাস্তাি এি র্য়ড়া য়ময়ছয়ল্ তনতৃে য়দ্য়চ্ছয়ল্ন ল্াল্া ল্া পত 
রাই। ওইয়দ্ন, সাইমন িয়মশয়নর সদ্সযরা তরল্য়স্টশয়নর র্াইয়র আসার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ য়ময়ছয়ল্ অাংশগ্রহর্িারী  নতা এয় য়ি 
আয়স। য়ময়ছয়ল্ তথয়ি তলা ান ওয়ে ‘ইনয়িল্ার্ য় ন্দার্াদ্’। (১৯২১-এ িাংয়গ্রস তনতা তথা ঊদু্ব িয়র্, তমৌল্না হসরত তমাহানী  
এই শব্দর্ন্ধয়টর  ন্ম্ য়দ্য়ল্ও এয়টয়ি  নয়প্রি িয়রন ভ ৎ য়সাং।) ভারয়তর ইয়তহায়স এই প্রথম আিাশ-র্াতাস িাোঁয়পয়ি 
‘ইনয়িল্ার্ য় ন্দার্াদ্’ তলা ান উেল্। ভ ৎ য়সাং এই তলা ান তুয়ল্ ভারয়তর স্বার্ীনতা সাংগ্রায়ম এিয়ট নতুন শব্দর্ন্ধ ত া  
িরয়ল্ন, এি নতুন মাত্রা  ুক্ত হল্ স্বার্ীনতার ল্ড়াইয়ি। এই তলা ান য়র্েয়র্র ডাি পাোয়ল্া, য়র্য়দ্রায়হর এি নতুন অথব 
য়দ্ল্। য়ময়ছল্ তথয়ি এিইসায়থ অর্ার্যতার তঢউ উেল্, ‘সাইমন িয়মশন ত া র্যাি’, ‘আাংয়র  মুদ্বার্াদ্’। য়ময়ছল্ সময়র্ত 
িয়ি আওিা  তুল্ল্ –  

   য়হনু্দস্তায়ন হযাি হাম, য়হনু্দস্তান হামারা, 
   মুর  াও, সাইমন,  াোঁহা হযাি তদ্শ তুমারা।  
  

 এই য়ময়ছয়ল্র আয় ও ল্াল্া ল্া পত রাইয়ির সয়ঙ্গ ভ ৎ য়সাং অয়নি য়ময়ছয়ল্ ত া  য়দ্য়িয়ছয়ল্ন।  ভ ৎ ল্াল্া ীয়ি 
তাোঁর উগ্র য়হনু্দপ্রীয়তর  নয য়র্য়শষ পছন্দ িরয়তন না। ল্া পত রাইও তাোঁয়ি ‘রায়শিার চর’ র্য়ল্ য়নন্দা িরয়তন। তাছাড়া 
ল্া পত য়র্ের্ীয়দ্র ‘দ্ায়িেজ্ঞানহীন  ুর্য়ির দ্ল্’ র্য়ল্ ময়ন িরয়তন। ল্া পত চাইয়তন দু্য়ট ভারতর্ষব – য়হনু্দ ভারতর্ষব 
এর্াং মুসয়ল্ম ভারতর্ষব। ভ ৎ য়সাং সমূ্পর্ব অয়থব নায়স্তি য়ছয়ল্ন। ল্া পত রাইয়ির এই মতর্াদ্ তিানয়দ্ন য়তয়ন তময়ন য়নয়ত 
পায়রনয়ন। ভ ৎ য়সাং ময়ন িরয়তন তদ্শ স্বার্ীন হয়ল্ দু্ই সম্প্রদ্ায়ির ঐিযর্দ্ধ ল্ড়াইয়ির ফয়ল্ই তা হয়র্ এর্াং এই দু্ই 
সম্প্রদ্ায়ির সয়ম্ময়ল্ত তচষ্টাি  ন্ম্ তনয়র্ নতুন ভারতর্ষব। ময়তর অয়মল্ থািয়ল্ও এি ন স্বার্ীনতা সাংগ্রামী য়হসায়র্ ল্াল্া 
ল্া পত রাইয়ি তাোঁর য়নো ও তদ্শভয়ক্তর  নয অসম্ভর্ েদ্ধা িরয়তন ভ ৎ।   

ল্াল্া ল্া পত রাইয়ির তনতৃয়ে প্রচুর মানুষ ল্ায়হার তরল্ওয়ি তস্টশয়নর রাস্তা আটয়ি দ্াোঁয়ড়য়ি সাইমন িয়মশয়নর 
য়র্রুয়দ্ধ তলা ান তুল্য়ছন। য়র্শাল্ পুয়ল্শর্ায়হনী য়ময়ছল্ সরায়ত তচষ্টা িরয়ছ। ল্া পত রাই য়চৎিার িয়র র্ল্য়ল্ন,  “সরিার 
 য়দ্ সাইমন িয়মশনয়ি এই য়র্শাল্ য়র্রুদ্ধতার য়ময়ছল্ তদ্খয়ত য়দ্য়ত না চান তাহয়ল্ িয়মশয়নর সদ্সযয়দ্র তচাখ তর্োঁয়র্ 
সরিায়র ভর্য়ন য়নয়ি  াওিা তহাি”। এরপর পুয়ল্শ সুপায়রয়েয়ন্ডে, ত . এ. স্কয়টর আয়দ্য়শ পুয়ল্শ ল্ায়ে চা ব িরয়ল্ ল্াল্া 
ল্া পত মারাত্মিভায়র্ আহত হন এর্াং এই আোয়তর ফয়ল্ অসুস্থ হয়ি য়িছুয়দ্ন পর য়তয়ন তশষ য়নশ্বাস তযা  িরয়ল্ন। 
এই েটনাি আগুয়ন ত ন য়ে পড়ল্।  সারা তদ্য়শ য়নন্দার ঝড় র্য়ি ত ল্।  ান্ধী-তনয়হরু – এোঁরা দু্ য়ন এই েটনার য়নন্দা 
িয়র য়র্রৃ্য়ত য়দ্য়ল্ও এর তর্য়শ য়িছু িরার িথা ভার্য়ল্ন না। অয়নি পয়র ১৯৩০-এ ল্ায়হায়র ত খায়ন ল্াল্া ল্া পত 
রাইয়ি মারা হয়িয়ছল্ তার অনয়তদূ্য়র রয়র্ নদ্ীর তীয়র  ওহরল্াল্ তনয়হরু িাংয়গ্রয়সর য়ত্রর্র্ব পতািা উয়ত্তাল্ন িয়র 
ল্াল্া ীর প্রয়ত েদ্ধা  ায়নয়ি পূর্ব স্বরায় র দ্ায়র্ তুল্য়ল্ন।  ান্ধী ীও ততয়দ্য়ন এিটু এিটু িয়র রু্ঝয়ত শুরু িয়রয়ছন ত  
য়েয়টশরা িখয়নাই ভারতীিয়দ্র হায়ত তিায়নার্রয়নর িমতা তুয়ল্ তদ্য়র্ না।    
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য়র্ের্ দ্ীেব ীর্ী তহাি 

১৭ নয়ভম্বর, ১৯২৮ ল্াল্া ল্া পত রাই তশষ য়নুঃশ্বাস তযা  িরয়ল্ন।  মারা  ার্ার আয়  য়তয়ন য়েয়টশ সরিারয়ি হুোঁয়শিায়র 
য়দ্য়ি র্য়ল্ ত য়ল্ন, “এরপয়র (ল্ায়হায়রর েটনার পয়র)  য়দ্  ুর্সমা  তদ্য়শর স্বার্ীনতা অ বয়নর  নয আিমর্াত্মি য়িছু 
িয়র র্য়স  আয়ম আশ্চ ব হর্ না”। অনযয়দ্য়ি য়িন্তু য়র্ের্ীরা ততয়ল্য়র্গুয়ন জ্বয়ল্ উেয়ল্ন। তলা ান উেল্ ‘খুন দ্া র্দ্ল্া খুন’। 
িল্িাতাি য়চত্তরঞ্জন দ্ায়শর স্ত্রী র্াসন্তীর তদ্র্ী তিায়ভর সয়ঙ্গ র্ল্য়ল্ন, “তদ্য়শর মানুষ এর্াং  ুর্িরা য়ি এখয়না তর্োঁয়চ 
আয়ছ? এই তদ্য়শর এি ন ময়হল্া না য়রি য়হসায়র্ আয়ম পয়রস্কার এই েটনার  র্ার্ চাই”। ভ য়তর ময়ন পয়র ত ল্ 
 ায়ল্িানওিাল্ার্ায় র নপশায়চি নরহতযার েটনা।  ডািার তসই েটনা তথয়ি তরহাই তপয়িয়ছয়ল্ন য়িন্তু স্কয়টর তর্ল্াি তা 
হয়ত তদ্ওিা  াি না। য়র্ের্ীরা ল্াল্া ল্া পত রাইয়ির হতযার প্রয়তয়শার্ তনর্ার  নয ল্ায়হায়রর পুয়ল্শ সুপায়রয়েয়ন্ডে 
স্কটয়ি মারার পয়রিেনা গ্রহর্ িরয়ল্ন।  

 

দু্ বাভার্ী  

১০ য়ডয়সম্বর, ১৯২৮। য়র্ের্ী, ভ র্তীচরর্ তভারার স্ত্রী, আয়রি েয়দ্ধি য়র্ের্ী, দু্ বায়দ্য়র্র সভাপয়তয়ে 
এইচএসআরএ’র এিয়ট আল্য়চানাসভার আয়িা ন হল্। এই আয়ল্াচনাসভায়তই য়সদ্ধান্ত হল্ স্কটয়ি দু্য়নিা তথয়ি সরায়ত 
হয়র্। ল্া পত রাইয়ির প্রায়র্র দ্াম তাোঁয়ি তচািায়তই হয়র্। ভ ৎ য়সাং র্াাংল্ার উদ্াহরর্ তটয়ন র্ল্য়ল্ন ত  এই র্রয়নর 
তর্শ য়িছু েটনা ইয়তময়র্য র্াাংল্ার য়র্ের্ীরা েয়টয়িয়ছন এর্াং য়িছু য়নপীড়ি য়েয়টশয়ি হতযা িয়রয়ে্ন। আয়ল্াচনার শুরুয়ত  
দু্ বায়দ্র্ী  আহর্ান  ানায়ল্ন তি র্া িারা স্কটয়ি হতযা িরয়ত চাি, তারা ত ন হাত ততায়ল্ন। এই িথা র্য়ল্ য়তয়ন য়নয় ই 
প্রথয়ম হাত তুল্য়ল্ন। য়িন্তু িময়রডরা য়িছুয়তই তাোঁয়দ্র য়প্রি দু্ বাভার্ীয়ি এই িা  িরয়ত য়দ্য়ত রায়  নি। আর্ার এই 
সমি তাোঁর স্বামী, ভ র্তীচরর্ও তখন ল্ায়হায়র উপয়স্থত তনই, য়তয়ন ত য়ছন িল্িাতাি িাংয়গ্রস অয়র্য়র্শয়ন ত া  য়দ্য়ত। 
এিান্ত অয়নচ্ছাি দু্ বায়দ্র্ী য়নয় র হাত নামায়ল্ন। ভ ৎ য়সাং, সুিয়দ্র্, রা গুরু, চন্দ্রয়শখর আ াদ্ এর্াং ওই 
আয়ল্াচনাসভাি উপয়স্থত অনযানয য়র্ের্ীররা সিয়ল্ই এর্ার হাত তুল্য়ল্ন। ইয়তময়র্য সুিয়দ্র্ দ্য়ল্র ময়র্য শুরু্ নি সারা 
তদ্য়শ য়র্য়শষত এি ন দ্ি তিৌশল্য়র্দ্ এর্াং দ্ি সাং েি য়হসায়র্ পয়রয়চত। ফয়ল্ তিউই চাইয়ল্ন না এরিম এিয়ট 
অতযন্ত ঝুোঁয়িপূর্ব িায়  সরাসয়র সুিয়দ্র্  য়ড়ত থািুি। য়তয়ন এরপর য়নয় ই ভ ৎ য়সাং, রা গুরু, চন্দ্রয়শখর আ াদ্ এর্াং 
 ি ত াপাল্য়ি তর্য়ছ য়নয়ল্ন। এরপর পুয়রা পয়রিেনা ছয়ি তফল্া হল্। অপায়রশন িরয়র্ন ভ ৎ য়সাং, তাোঁয়ি িভার 
তদ্য়র্ন রা গুরু, হতযািাণ্ড সারা হয়ি ত য়ল্ তাোঁয়দ্র পাল্ার্ার র্যর্স্থার দ্ায়িয়ে থািয়র্ন আ াদ্ এর্াং সর্বিয়নে িময়রড, 
 িয় াপায়ল্র িা  হয়র্ পুয়ল্শ তস্টশয়ন স্কট িখন আসয়র্ন তার খর্র এই য়তন নয়ি তদ্ওিা। ১৭ য়ডয়সম্বর, ১৯২৮ – 
ল্াল্া ল্া পত রাইয়ির মৃতুযর য়েি এিমাস পূরর্ হয়র্। ওই য়দ্নয়টয়িই তর্য়ছ তনওিা হল্ স্কট হতযার  নয। এই ময়মব ১৫ 
য়ডয়সম্বর এই চার ন হতযািায়ণ্ডর এিটা মহড়াও য়দ্য়ি য়নয়ল্ন। ভ ৎ য়সাং ল্াল্ িায়ল্য়ত ‘SCOTT KILLED’ য়ল্য়খ এিটা 
তপাস্টারও নতয়র িয়র তফল্য়ল্ন। তখন য়ি আর য়তয়ন তভয়র্য়ছয়ল্ন ত  প্রথমত তাোঁর গুয়ল্য়ত স্কয়টর র্দ্য়ল্ প্রার্ য়দ্য়ত হয়র্ 
সযন্ডাসবয়ি এর্াং  ার সাহা য য়নয়ি তসয়দ্ন য়তয়ন এই তপাস্টার য়ল্খয়ল্ন, এইচএসআরএ’র তিন্দ্রীি িয়ময়টর অনযতম সদ্সয, 
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হাংসরা  তভারা, য় য়ন ওই তপাস্টারয়টর চারখানা িয়প র্ানায়ল্ন, য়তয়ন তর্ইমায়ন িয়র ল্ায়হার ষড় ন্ত্র মামল্াি রা সািী 
হয়র্ন!  

১৭ য়ডয়সম্বর, ১৯২৮। স্কট তসয়দ্ন ইাংল্যান্ড তথয়ি আ ত তাোঁর শাশুয়ড়-মায়ি র্ায়ড়য়ত য়নয়ি আসয়র্ন র্য়ল্ ছুয়ট 
য়নয়িয়ছয়ল্ন। আশ্চয় বর র্যাপার  িয় াপায়ল্র ওপর দ্ায়িে য়ছল্ স্কয়টর আ মনর্াতবা  ানান তদ্র্ার, অথচ য়তয়ন স্কটয়ি 
য়চনয়তন না এর্াং তসই িথা িাউয়ি  ানার্ার প্রয়িা নও তর্ার্ িয়রনয়ন। য়তয়ন এই মহান িায় র দ্ায়িে তপয়ি এয়তাটাই 
উয়ত্তয় ত য়ছয়ল্ন ত  য়তয়ন এই িথা র্য়ল্ এই মহয়ত িা  তথয়ি য়নয় য়ি য়র্ ুক্ত িরয়ত চানয়ন। এই দ্ায়িে তাোঁর ওপর 
অয়পবত হয়ল্ও য়তয়ন তারপয়রও স্কটয়ি য়চয়ন রাখার প্রয়িা ন তর্ার্ িয়রনয়ন। তার ফয়ল্  া  ণ্ডয় াল্ হর্ার তাই হল্।   
 থাসমি সহিারী পুয়ল্শ সুপায়রয়েয়ন্ডে সযন্ডাসবয়ি স্কট র্য়ল্ ভুল্ িরয়ল্ন  িয় াপাল্। সিাল্ ১০-টাি খর্র ত ল্ ত  
স্কটসায়হর্ অয়ফয়স ঢুয়িয়ছন। পয়রিেনামায়ফি য়র্ের্ীরা  থা থ পয় শন য়নয়ল্ন। দু্পুরয়র্ল্া সযন্ডাসব পুয়ল্শ তস্টশন তথয়ি 
তর্য়রায়ল্ন।  খন য়তয়ন তাোঁর মটর সাইয়িয়ল্ চড়য়ত  ায়র্ন রা গুরু তাোঁর মসার য়পস্তল্ তথয়ি গুয়ল্ চাল্ায়ল্ন। ভ ৎ য়সাং 
য়চৎিার িয়র উেয়ল্ন, “না, না  এই তল্ািয়ট তস নি”। য়িন্তু ততিয়র্  া হর্ার তা হয়ি ত য়ছ। রা গুরুর এি গুয়ল্য়তই 
সযন্ডাসব সায়হয়র্র ভর্ল্ীল্া সাঙ্গ হয়ি ত য়ছ।  ভ ৎ য়সাং অ তযা তাোঁর য়রভল্র্ার তথয়ি ওই মৃতয়দ্য়হর ওপর আয়রা য়িছু 
গুয়ল্ উ য়র য়দ্য়ল্ন। এরপর তাোঁরা পয়রিেনামায়ফি িায়ছই য়ডএয়ভ িয়ল্য়  ঢুয়ি পড়য়ল্ন। এই গুয়ল্য় াল্ার আওিা  
শুয়ন পুয়ল্শ তস্টশন তথয়ি পুয়ল্শ ইন্সয়পটর ফানব তর্য়রয়ি এয়সয়ছয়ল্ন য়িন্তু আ ায়দ্র তছাোঁড়া দু্য়ট গুয়ল্ তার মাথার ওপর 
য়দ্য়ি তর্য়রয়ি ত য়ত য়তয়ন তদ্ৌয়ড় আর্ার অয়ফয়সর ময়র্য ঢুয়ি  ান। তহড-িনয়স্টর্ল্ ছানান য়সাং তাড়া িরয়ল্ন ভ ৎ য়সাং, 
রা গুরু এর্াং আ াদ্য়ি। আ াদ্ র্ায়রর্ায়র য়চৎিার িয়র তায়ি য়ফয়র ত য়ত র্ল্য়ল্ন। র্ল্য়ল্ন, আমরা তিায়না ভারতীিয়ি 
মারয়ত চাইনা। য়িন্তু তশয়ষ য়নরুপাি হয়ি রা গুরু গুয়ল্ চাল্ায়ল্ তস মারা  াি। তসয়দ্য়নর তসই দৃ্য়শযর সািী য়ছয়ল্ন 
অয়নয়িই। ঊদু্ব িয়র্ এর্াং য়র্ের্ী, নফি  আহয়মদ্ নফি ও য়ছয়ল্ন তসয়দ্য়নর েটনার সািী।  

 

চন্দ্রয়শখর আ াদ্ 

রা গুরু, চন্দ্রয়শখর আ াদ্ এর্াং ভ ৎ য়সাং এই য়মশন সম্পন্ন িয়র য়ডএয়ভ িয়ল্  প্রাঙ্গয়ন ঢুয়ি তদ্িাল্ টপয়ি 
তাোঁয়দ্র হয়স্টয়ল্র িম্পাউয়ন্ড ঢুয়ি পড়য়ল্ন। এরপর তাোঁরা  খন তদ্খয়ল্ন ত  তিউ তাোঁয়দ্র ল্ি িরয়ছ না, তখন র্ীয়রসুয়স্থ 
তহোঁয়ট তাোঁরা হয়স্টয়ল্র য়দ্য়ি ত য়ল্ন। তসখায়ন আয়  তথয়িই আ াদ্ হয়স্টয়ল্র টিয়ল্য়টর তদ্িায়ল্ য়তনয়ট সাইয়িল্ তহল্ান 
য়দ্য়ি তরয়খ য় য়িয়ছয়ল্ন। এর্ার তাোঁরা র্ীয়রসুয়স্থ খুর্ স্বাভায়র্িভয়র্ সাইয়িল্ চায়ল্য়ি ল্ায়হায়রর তমা াাং তরায়ডর আস্তানাি 
য়ফয়র ত য়ল্ন। (তমা াাং তরায়ডর এিয়ট ভাড়া িরা র্ায়ড়য়ত য়ছল্ য়র্ের্ীয়দ্র আস্তানা। এই র্ায়ড়য়টর অর্স্থান য়ছল্ এিয়ট 
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ির্রখানার পায়শ,  াি াটা য়ন বন এর্াং পুয়ল্শ ও সার্ারর্ মানুয়ষর ন য়রর র্াইয়র, তাই য়র্ের্ীরা এই আস্তানায়ট য়নরাপদ্ 
র্য়ল্ তর্য়ছ য়নয়িয়ছয়ল্ন।) পুয়ল্শর্ায়হনী  খন য়ডএয়ভ িয়ল্য় র তহায়স্টয়ল্ তরাল্ িল্ িরয়ছ, তহায়স্টল্ এর্াং িয়ল্  তছনছ 
িরয়ছ, শহয়রর নানা প্রায়ন্ত র্যাপিভায়র্ খানাতল্লায়শ িরয়ছ, তখন তমা াাং তরায়ডর র্ায়ড়য়ত র্য়স আয়ছন য়তন য়র্ের্ী। 
 িয় াপাল্ স্কয়টর আসার খর্র য়দ্য়িই র্ায়ড় য়ফয়র ত য়ছ। তাোঁরা তাোঁয়ি এই ভুল্ খর্রটা তদ্র্ার ফয়ল্ স্কয়টর র্দ্য়ল্ ত  
সযন্ডাসবয়ি মারা হল্ তার  নয য়িছু র্ল্ারও সুয় া  তপয়ল্ন না।  

 ভ ৎ য়সাং আয়  তথয়ি নতয়র িয়র রাখা তপাস্টারগুয়ল্য়ত তয়ড়েয়ড় স্কয়টর নায়মর ওপয়রই িায়ল্ রু্য়ল্য়ি সযন্ডাসব 
িয়র য়দ্য়ল্ন। সারা ল্ায়হার ‘য়হনু্দস্তান তসাশযায়ল্স্ট য়রপায়িিান আয়মব’র িমযান্ডার-ইন-য়চফ, র্ল্রায় র নায়ম তপাস্টায়র তছয়ি 
ত ল্ – ‘ত . য়প. সযন্ডাসব  মৃত – ল্াল্া ল্া পত রাই হতযার প্রয়তয়শার্’। এই তপাস্টায়রর মুল্ িথা য়ছল্ ‘খুন িা র্দ্ল্া 
খুন’। অতযাচারী শাসিয়দ্র এই প্রচারপয়ত্র সতিব িয়র র্ল্া হল্ – তদ্য়শর য়নপীয়ড়ত মানুষয়ি অতযাচার িরয়ল্ এইভায়র্ই 
হায়তনায়ত তার ফল্ তপয়ত হয়র্। ১৮ য়ডয়সম্বর, ১৯২৮-এর এই তপাস্টারয়ট ‘য়র্ের্ দ্ীেব ীর্ী তহাি’ র্য়ল্ তশষ হয়িয়ছ।  

এখন য়তন য়র্ের্ী তমা াাং তরায়ডর র্ায়ড়য়ত র্য়স ভার্য়ত ল্া য়ল্ন িীভায়র্ ল্ায়হার তছয়ড় পাল্ায়না  াি। এতয়দ্ন 
তাোঁরা এই হতযািায়ণ্ডর পয়রিেনা য়নয়ি এতটাই উয়ত্তয় ত য়ছয়ল্ন ত  তিউই তভয়র্ তদ্য়খনয়ন এরপর িী হয়র্। য়িন্তু ল্ায়হার 
তছয়ড় ত ভায়র্ই তহাি পাল্ায়তই হয়র্।  খন তাোঁরা পাল্ায়না য়নয়ি য়চন্তা িরয়ছন, য়েি তসইসময়ি সুিয়দ্র্ এয়ল্ন। য়তয়ন 
পরামশব য়দ্য়ল্ন দু্ বায়দ্র্ীর র্ায়ড়য়ত ত য়ত। ত ই র্ায়ড়য়ত দু্ বায়দ্র্ী থািয়তন, তসই র্ায়ড় রাত ১১-টা তথয়ি সিাল্ ৫-টা 
প বন্ত পুয়ল্য়শর ন য়র থায়ি। তাই য়েি হল্ পরয়দ্ন সিাল্ প বন্ত অয়পিা িরয়তই হয়র্।  

পরয়দ্ন তভাররায়ত য়তন ন তর্য়রয়ি পড়য়ল্ন দু্ বায়দ্র্ীর র্ায়ড়র উয়েয়শয। প্রর্ান সড়ি তছয়ড় তাোঁরা র্রয়ল্ন 
তিয়তর ময়র্য য়দ্য়ি পথ। তুষারপায়ত তাোঁয়দ্র সারা শরীর সাদ্া হয়ি  ায়চ্ছ। োণ্ডাি িাোঁপয়ত িাোঁপয়ত য়তন  ুর্ি ফসল্ 
মায়ড়য়ি চয়ল্য়ছন। ওইয়দ্য়ি তভার হয়ি আসয়ছ।  র্ায়দ্ পশুর  ল্াি র্াোঁর্া েোর ধ্বয়ন তশানা  ায়চ্ছ। ফসয়ল্র আড়াল্ তথয়ি 
তদ্খা  ায়চ্ছ দু্য়র িুয়িা তথয়ি  ল্ ততাল্া হয়চ্ছ, তিউ তিউ ওই োণ্ডার ময়র্য চান তসয়র য়নয়চ্ছন আর্ার য়িছু চাষী মায়েও 
তনয়ম পয়ড়য়ছন। এই তিয়তর ময়র্য য়দ্য়ি হাোঁটয়ত হাোঁটয়ত ভ ৎ য়সাংয়ির ময়ন পড়য়ছ য়নয় য়দ্র র্ায়ড়র তিত-খামায়রর িথা। 
ময়ন পড়য়ছ তসই য়দ্নগুয়ল্র িথা  খন র্ায়ড়য়ত এয়স তপৌঁছায়তা য়নয় য়দ্র তিয়ত চাষ িরা  ম ও অনযানয িৃয়ষ াত সামগ্রী। 
 াোঁরা তাোঁয়দ্র তিয়তয়ত চাষ িরত তসইসমস্ত চাষীয়দ্র ওপর তাোঁর মার খুর্ দ্রদ্ য়ছল্। িতর্ার ভ ৎ য়সাং তাোঁর র্ার্ায়ি 
র্য়ল্য়ছন ত  সর্ চাষীরা ওই  য়মগুয়ল্য়ত চাষ িয়র ফসল্ ফল্ায়চ্ছ তাোঁয়দ্র  য়মগুয়ল্ য়দ্য়ি য়দ্য়ত। ভ য়তর এই িথাি তাোঁর 
র্ার্া প্রচণ্ড তরয়  ত য়তন। য়িন্তু ভ ৎ য়সাং য়র্শ্বাস িরয়তন, ফসল্  ার  য়ম তার।  

 সিাল্ পাোঁচটার এিটু পয়র পুয়ল্শ  খন দু্ বায়দ্র্ীর র্ায়ড় তথয়ি য়র্দ্াি য়নল্, য়তন িময়রড তখন র্ায়ড়র দ্র াি 
ো য়দ্ল্। দু্ বায়দ্র্ী য়িছুির্ তদ্ানামনা িয়র দ্র া খুয়ল্ তদ্য়খন সাময়নই ভ ৎ য়সাং দ্াোঁয়ড়য়ি, তাোঁর তপছয়ন রা গুরু এর্াং 
আ াদ্।  দূ্ূ্র ায়দ্র্ীয়ি এই হতযািায়ণ্ডর েটনা  ানায়ল্ য়তয়ন র্য়ল্ন ত  য়তয়ন সর্ই  ায়নন স্কয়টর র্দ্য়ল্ ত  সযন্ডাসবয়ি 
মারা হয়িয়ছ তাও য়তয়ন রু্য়ঝয়ছন য়িন্তু এর ফয়ল্ তাোঁয়দ্র সাহয়সিতায়ি অসম্মান িরা  াি না। এরপর তাোঁরা দু্ বায়দ্র্ীয়ি 
সুিয়দ্য়র্র িথা র্য়ল্ন, তাোঁয়দ্র ত ভায়র্ তহাি শহর তছয়ড় পাল্ায়ত হয়র্ এর্াং দু্ বায়দ্র্ী ত ন তাোঁয়দ্র সাহা য িয়রন। 
সুিয়দ্য়র্র পয়রিেনামায়ফি য়িছুিয়র্র ময়র্য সমস্ত প্রস্তুয়ত তনওিা হয়ি ত ল্। িল্িাতাি ভ র্তীচরর্ তভারার িায়ছ 
তটয়ল্গ্রাম চয়ল্ ত ল্ ত  দু্ বায়দ্র্ী তাোঁর ভাইয়ি য়নয়ি িল্িাতাি আসয়ছন। দু্ বায়দ্র্ীর সয়ঙ্গ  ায়র্ন ভ ৎ য়সাং এর্াং রা গুরু।   
চন্দ্রয়শখর আল্াদ্াভায়র্ মথুরা ামী এি তীথব াত্রীয়দ্র দ্য়ল্ য়ভয়ড় তায়দ্র সয়ঙ্গ ভ ন  াইয়ত  াইয়ত পুয়ল্য়শর তচায়খ রু্য়ল্া 
য়দ্য়ি শহর ছাড়য়ল্ন।  চন্দ্রয়শখর পয়র ২৫ য়ডয়সম্বর য়দ্ল্লীয়ত আয়সন। 

েটনা েটার পয়রপয়রই সারা শহর  ুয়ড় শুরু হয়িয়ছ য়চরুয়ন তল্লায়শ। শহর তথয়ি তর্রয়নার সমস্ত পথ র্ন্ধ। িড়া 
ন র রাখা হয়িয়ছ ল্ায়হার তস্টশয়ন। য়র্য়িয়ল্র য়দ্য়ি ইউয়রাপীি তপাশায়ি সুন্দর তদ্খয়ত রয়ঞ্জত নায়ম এি স্মাটব  ুর্ি 
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তাোঁর স্ত্রী  সু াতা এি সদ্য াত য়শশু সন্তানয়ি য়নয়ি ল্ায়হার তস্টশয়ন এয়ল্ন, ল্য়ণৌ  ার্ার তেয়নর য়টয়িট তিয়ট তেয়নর 
ফাস্টব ক্লাস িামরাি উেয়ল্ন, সায়থ তাোঁর  ৃহভৃতয। তিায়না র্য়ড়া সরিায়র অয়ফসার ত ন র্দ্য়ল্ হয়ি র্াক্স-পযাোঁটরাসহ শহর 
ছাড়য়ছন।  পুয়ল্শ রু্ঝয়তই পারল্ না,  ায়ি র্রয়ত তারা দ্াোঁয়ড়য়ি আয়ছ, তসই ভ ৎ য়সাং তায়দ্র তচায়খর সাময়ন য়দ্য়ি তর্য়রয়ি 
ত য়ল্ন। তাোঁর স্ত্রী তসয় য়ছয়ল্ন স্বিাং দু্ বাভার্ী, তিায়ল্ য়নয় র য়শশুপুত্র শচীন। ভৃতযয়ট আর তিউ না, য়তয়ন য়শর্রাম রা গুরু। 
প্রথয়ম তেয়ন িয়র ল্য়ণৌ, তসখায়ন তাোঁরা এিটা তহায়টয়ল্ উেয়ল্ন, পরয়দ্ন সিায়ল্ তসখান তথয়ি তাোঁরা িল্িাতার তদ্রাদু্ন 
এক্সয়প্রূ্স র্রয়ল্ন।  ভ ৎ য়সাং তিন না  ায়ন য়নয়শ্চত য়ছয়ল্ন ত  সযন্ডাসব হতযা সম্পয়িব তাোঁয়ি আর রা গুরুয়ি তিউ  ড়ায়ত 
পারয়র্ না। য়তয়ন য়েিই তভয়র্য়ছয়ল্ন য়েয়টশ পুয়ল্য়শর হায়ত তসইসমি এইচআরএসএ’র তপাস্টার ছাড়া আর তিায়না প্রমার্ 
য়ছল্ না।  

িল্িাতাি ভ ৎ য়সাং 

তেন হাওড়া তস্টশয়নর েযাটফয়মব তপৌঁছাল্। তস্টশয়ন য়িছু পুয়ল্শ য়ছল্ র্য়ট য়িন্তু তারা তায়দ্র সার্ারর্ য়ডউয়ট িরয়ছল্। 
তস্টশয়ন তাোঁয়দ্র য়নয়ত ভ র্তীচরর্ তভারা য়নয় ই এয়সয়ছয়ল্ন। য়তয়ন উৎসুি য়ছয়ল্ন  ানয়ত ত  তি তাোঁর স্ত্রীর ভাই, িারর্ 
য়তয়ন ভায়ল্াভায়র্ই  ানয়তন ত  দু্ বায়দ্র্ীর তিায়না ভাই তনই। য়তয়ন ইয়তময়র্য িল্িাতার িা   তথয়ি সযন্ডাসব হতযার িথা 
ত য়নয়ছয়ল্ন, সয়ন্দহ িয়রয়ছয়ল্ন ত  ভ ৎ য়সাং য়নশ্চিই তাোঁর শযাল্ি পয়রচয়ি িল্িাতাি আসয়ছন। িল্িাতাি 
ভ র্তীচরয়র্র মায়ড়ািায়র র্নু্ধ, ছাজু্জ রায়মর আয়ল্পুয়রর র্াাংয়ল্ায়ত থািার র্যর্স্থা হল্। এরপর ভ ৎ য়সাং োয়ম িয়র 
িল্িাতা সফর িরয়ত ল্া য়ল্ন। এখায়ন তাোঁর মানুয়ষ-টানা য়রিশা তদ্য়খ খুর্ দু্ুঃখ হয়িয়ছল্। এখায়ন তাোঁর নাম হয়র। য়তয়ন 
র্াোয়ল্য়দ্র ময়তা রু্য়ত-শাল্ পরা অয়ভযস িয়র তফয়ল্য়ছন।  

ভ ৎ য়সাং িল্িাতাি িাংয়গ্রয়সর অয়র্য়র্শয়ন ত া  য়দ্য়ল্ন। তসখায়ন আয়ল্াচনার য়র্ষির্স্তু শুয়ন অতযন্ত য়র্রক্ত 
তর্ার্ িরয়ল্ন। উয়েশয ত খায়ন য়েয়টশয়দ্র হাত তথয়ি স্বার্ীনতা য়ছয়নয়ি তনওিা তসখায়ন িাংয়গ্রয়সর আয়ল্াচনার য়র্ষি হল্ 
িতটা স্বািত্ত্বশাসয়নর অয়র্িার য়েয়টশয়দ্র িাছ তথয়ি পাওিা  াি। শতব ুক্ত িমতা য়ি সয়তয তিায়না িমতা পাওিা, এই 
প্রশ্ন ভ য়তর ময়ন তদ্খা য়দ্ল্। য়েয়টয়নর শাসয়ন তথয়ি ত  তিায়না র্রয়নর িমতায়ি য়ি সয়তয তিায়না িমতা পাওিা র্য়ল্? 
তাহয়ল্ ভারতর্ষব য়ি সয়তয তিায়নায়দ্ন এই সাম্রা যর্ায়দ্র হাত তথয়ি মুয়ক্ত পায়র্ না? এই িাংয়গ্রস অয়র্য়র্শয়ন তদ্য়শর 
মানুয়ষর আয়থবি উন্নয়ত ও সায়র্বি পয়রর্তবন  য়নয়ি িাউয়ি তিায়না িথা র্ল্য়ত না তদ্য়খ অতযন্ত য়র্রয়ক্তয়র্ার্ িয়র য়তয়ন 
অয়র্য়র্শন তছয়ড় য়সয়নমা হয়ল্ চয়ল্  ান এর্াং তসখায়ন তসৌভা যিয়ম দ্াসপ্রথার য়র্রুয়দ্ধ সাংগ্রায়মর ওপর য়নয়মবত চল্য়চ্চত্র 
‘Uncle Tom’s Cabin’ তপয়ি  ান।  

ভ ৎ য়সাং র্রার্রই িাংয়গ্রসয়ি র্ড়য়ল্ায়িয়দ্র পায়টব র্য়ল্ই ময়ন িরয়তন। এোঁরা িখয়না  য়রর্ চাষী ও েয়মিয়দ্র 
িথা র্য়ল্ না, িীভায়র্ সাম্রা যর্াদ্ী শয়ক্ত ও তদ্য়শর তশাষিয়দ্র হাত তথয়ি তাোঁরা মুয়ক্ত তপয়ত পায়র তসই িথা তায়দ্র 
তিায়না প্রস্তায়র্ই আয়ল্ায়চত হিয়ন। এরা ত  শুরু্মাত্র  য়মদ্ারয়েয়র্র প্রয়তয়নয়র্ তসই য়র্শ্বায়স অটল্ য়ছয়ল্ন ভ ৎ য়সাং। 
িল্িাতাি ভ ৎ য়সয়ির সয়ঙ্গ পয়রচি হল্ প্রফুল্ল  াঙু্গয়ল্, ত যায়তষ তোষ, নত্রয়ল্ািযনাথ চির্তবী, ফর্ীন্দ্রনাথ তোষ এর্াং 
 তীন্দ্রনাথ দ্ায়সর ময়তা য়র্ের্ীয়দ্র।  াোঁয়দ্র সয়ঙ্গ ভ ৎ য়সাংয়ির আল্াপ হল্ তাোঁয়দ্র ময়র্য নত্রয়ল্ািযনাথ চির্তবীর সয়ঙ্গ 
িথা র্য়ল্ ভ ৎ য়সাংয়ির ভায়ল্া ল্া ল্। তসই সময়ি র্াাংল্ার য়র্ের্ীরা র্যয়ক্তহতযার পথ তথয়ি সয়র এয়সয়ছন। পাঞ্জার্ ও 
 ুক্তপ্রয়দ্য়শর র্যয়ক্তহতযার নীয়ত য়নয়ি য়নয় য়দ্র ময়র্য অয়নি তিব-য়র্তিব হল্। ভ ৎ য়সাং তর্াঝার্ার তচষ্টা িরয়ল্ন ত  এই 
র্যয়ক্তহতযা শুরু্মাত্র স্বার্ীনতা  ুয়দ্ধর এিটা পথ, িখয়নাই তা তশষিথা নি, তশষিথা হল্ এিমাত্র ‘য়র্ের্’। ভ য়তর খুর্ 
ইয়চ্ছ য়ছল্ িল্িাতাি থািািাল্ীন তর্ামা র্ানায়না তশখার। য়তয়ন নত্রয়ল্ািযনায়থর িায়ছ তর্ামা এর্াং তা র্ানায়নার তিৌশল্ 
 ানয়ত চাইয়ল্ন। নত্রয়ল্ািযনাথ ততয়দ্য়ন ভ য়তর ময়র্য এি উজ্জ্বল্ ত যায়তয়ের সন্ধান তপয়ি ত য়ছন, য়তয়ন প্রথম য়দ্য়ি 
তফরায়ল্ও পয়র ভ ৎ য়সাংয়ি য়রভল্র্ার ও িাতুবয় র র্যর্স্থা িয়র য়দ্য়িয়ছয়ল্ন। িল্িাতাি  তীন্দ্রনাথ দ্ায়সর িায়ছ য়তয়ন 
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অনুয়রার্ িয়রন তাোঁয়ি তর্ামা র্ানায়নার তিৌশল্ তশখার্ার  নয।  তীন তাোঁয়ি র্য়ল্ন ত  ত য়হতু তাোঁর পায়টব র্যয়ক্তহতযাি 
য়র্শ্বাস িয়র না তাই য়তয়ন তর্ামা র্ানায়নার তিৌশল্  ানা সয়ত্ত্বও পায়টব নীয়তর য়র্রুয়দ্ধ য় য়ি ভ তয়ি তর্ামা র্ানায়নার 
তিৌশল্ তশখায়ত পারয়র্ন না। অর্শয পয়র  তীন তভয়র্ তদ্খয়ল্ন ত  উচ্চতর তিায়না য়েয়টশ পদ্ায়র্িারীয়ি হতযা িরয়ল্ 
তা এিয়দ্য়ি ত মন সাহয়সিতার পয়রচি তদ্ি অনযয়দ্য়ি য়র্ের্ী িা বিল্ায়প তরুর্য়দ্র উৎসায়হতও িয়র। আর্ার এর 
ফয়ল্ য়েয়টশ প্রশাসয়নর ময়র্য এিটা ভীয়তসঞ্চারও হি। য়তয়ন তাোঁর অর্স্থান তথয়ি সয়র এয়ল্ন। ভ ৎ য়সাং ও  তীন দ্ায়সর 
ময়র্য র্নু্ধে য়চরস্থািী হল্।  

রুশ য়র্েয়র্র অয়ভোত তখনও য়র্ের্ীয়দ্র ময়র্য তা া য়ছল্। িল্িাতাি থািািাল্ীন র্াাংল্ার য়র্ের্ীয়দ্র সয়ঙ্গ 
নানা য়র্ষয়ি আয়ল্াচনা হত। রুশ য়র্েয়র্র মতর্াদ্ খুর্ র্ীয়র র্ীয়র  নয়প্রি হয়চ্ছল্ এর্াং তা তখন নর্য-য়র্ের্ীয়দ্র ময়ন 
 ভীরভায়র্ ত োঁয়থ র্সয়ছল্। এখন তাোঁরা ময়ন িরয়ছন ত   র্তন্ত্র শুরু্মাত্র তায়ত্ত্বিভায়র্ রা ননয়তি এর্াং আইয়ন সমতার 
িথা র্য়ল্। য়িন্তু র্াস্তয়র্ এয়ট অপ বাি নি।  তয়দ্ন প বন্ত সমায়  অথবননয়তি অসাময থািয়র্, ততয়দ্ন প বন্ত রা নীয়ত 
এর্াং আইয়ন র্যর্স্থাি িখয়নাই সামযার্স্থা আসয়ত পায়র না।  তয়দ্ন প বন্ত শাসি তেয়র্ তদ্য়শর য়শিার্যর্স্থা, চািয়র তদ্ওিা 
তথয়ি শুরু িয়র তপ্রস এর্াং সার্ারর্ মানুয়ষর মতামত তদ্র্ার  াি াগুয়ল্য়ি য়নিন্ত্রর্ িরয়র্;  তয়দ্ন প বন্ত প্রয়শয়িত 
সরিায়র চািয়র ীর্ীয়দ্র ওপর শাসি তেয়র্র এিয়চয়টিা অয়র্িার থািয়র্;  তয়দ্ন প বন্ত য়নর্বাচয়নর ফল্াফল্য়ি প্রভায়র্ত 
িরার  নয তায়দ্র হায়ত অপ বাি টািাপিসার ত া ান থািয়র্;  তয়দ্ন প বন্ত শাসি তেয়র্ আইন প্রর্িন িরয়র্;  তয়দ্ন 
প বন্ত র্যয়ক্ত তভায়র্ আইনজ্ঞরা  ায়দ্র টািার ত ার আয়ছ তায়দ্র হয়ি মামল্া ল্ড়য়র্ এর্াং মামল্া ত তার  নয সার্ারর্ 
মানুষয়ি প্রচুর খরচা িরয়ত হয়র্ – ততয়দ্ন প বন্ত সাময িথাটা অথবহীন। – এটাই য়র্শ্বাস িরয়তন য়র্ের্ীরা।  

য়েয়টশরাও ইয়তময়র্য য়র্েয়র্র আোঁচ তটর তপয়ত শুরু িয়রয়ছল্। য়িয়মনাল্ ইয়েয়ল্য় ন্স েযায়ঞ্চর অযায়সসয়টে 
য়ডয়রটর, সযার তডয়ভড তপয়ে য় য়ন ভারতীি পুয়ল্শ য়র্ভায়  ১৯০০  তথয়ি ১৯৩৬ প বন্ত িা  িয়রয়ছন, য়তয়ন র্ল্য়শয়ভি 
য়র্ের্ীয়দ্র সম্পয়িব ল্ন্ডয়ন সরিায়র মহল্য়ি সতিব িয়রয়ছয়ল্ন। তৎিাল্ীন  ভনবর ত নায়রয়ল্র স্বরাষ্ট্র সয়চর্, সযার ত মস 
তিরারও র্য়ল্য়ছয়ল্ন ‘এই মুহূয়তব ভারতর্য়ষবর পয়রয়র্শ িয়মউয়ন য়মর মতর্াদ্ এর্াং অনুশীল্য়ন দূ্য়ষত হয়চ্ছ’। 

য়িছুয়দ্য়নর ময়র্য ভ ৎ য়সাং য়নয়শ্চত হয়ল্ন ত  র্াাংল্ার য়র্ের্ীরা পাঞ্জায়র্র য়র্ের্ীয়দ্র তর্ামা র্ানায়নার তিৌশল্ 
তশখায়র্ন। এরপরই য়তয়ন িল্িাতা তছয়ড় আগ্রার উয়েয়শয রওনা হয়ল্ন।   

সাফবয়রায়স য়ি তামান্না আর্ হামায়র য়দ্ল্ তম হযাি  

৮ এয়প্রল্, ১৯২৯। নিা য়দ্ল্লীর তল্য় য়েয়টভ অযায়সম্বয়ল্য়ত তর্ল্া সায়ড় র্ায়রাটার সমি সযার   ব শুযস্টার ‘পায়িি তসফয়ট 
য়র্ল্’এ ত  ভাইসরিয়ি য়র্য়শষ িমতা তদ্ওিা হয়িয়ছ তস সম্পয়িব তোষর্া িরয়ত উেয়র্ন। এই য়র্য়ল্ ত  তিায়না সয়ন্দহ নি 
র্যয়ক্তয়ি য়র্না য়র্চায়র আটি িরার িমতা তদ্ওিা হয়র্। ইয়তময়র্য য়শয়ে েয়মিয়দ্র র্মবেটয়ি য়নয়ষদ্ধ িয়র ‘তেড য়ডসয়পউটস 
য়র্ল্’ পাস হয়ি ত য়ছ। তর্ল্া এ ায়রাটা এিটু আয়  খাোঁয়ি  ামা ও শটবস পয়র য়ভয় টাসব পাশ হায়ত তদ্াতল্াি অয়তয়থয়দ্র 
 যাল্ায়রয়ত ঢুিয়ল্ন ভ ৎ য়সাং এর্াং র্টুয়িশ্বর দ্ত্ত।  যাল্ায়রয়ত তসয়দ্ন তর্শ য়ভড়। য়র্য়ভন্ন  র্যমানয অয়তয়থয়দ্র ময়র্য 
র্য়সয়ছয়ল্ন সযার  ন সাইমন,  াোঁর য়র্রুয়দ্ধ য়িছুয়দ্ন আয়  য়র্য়িায়ভ অাংশ য়নয়িয়ছয়ল্ন ভ ৎ য়সাং। িাউয়ন্সল্ িয়ি তসয়দ্ন 
উপয়স্থত অনযানয  াতীি তনতায়দ্র ময়র্য ময়তল্াল্ তনয়হরু, মহম্মদ্ আল্ী য় ন্নাহ, এন. য়স. তিল্িার এর্াং এম. আর. 
 িািার।  শুযস্টার ত খায়ন দ্াোঁয়ড়য়িয়ছয়ল্ন তসই  াি ায়টয়ি ল্ি িয়র পরপর দু্য়ট তর্ামা তছাোঁয়ড়ন ভ ৎ য়সাং এর্াং র্টুয়িশ্বর 
দ্ত্ত। তাোঁয়দ্র শুযস্টারয়ি হতযা িরার উয়েশয য়ছল্ না, য়ছল্ য়েয়টশ সরিারয়ি য়র্ের্ীয়দ্র শয়ক্ত সম্পয়িব  ানান তদ্ওিা। 
সারা অযায়সম্বয়ল্য়ত তখন হইচই পয়ড় ত য়ছ। ভ ৎ এর্াং র্টুয়িশ্বয়রর ‘ইনয়িল্ার্ য় ন্দার্াদ্’ এর্াং সাম্রা য িা নাশ তহা’ 
তলা ায়ন তিোঁয়প উেয়ছ অযায়সম্বয়ল্ চের।  এরপর তাোঁরা অযায়সম্বয়ল্য়ত প্রচারপত্র ছয়ড়য়ি য়দ্য়ি য়নয় রা তস্বচ্ছাি র্রা য়দ্য়ল্ন।  
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র্টুয়িশ্বর দ্ত্ত 

 
৭ তম, ১৯২৯ য়দ্ল্লীর এয়ডএম আদ্াল্য়ত ভারতীি তপনাল্ তিায়ডর ৩০৭ নাং র্ারা এর্াং এক্সয়োয়সভ অযায়ট  মামল্া 

নয়থভুক্ত হল্, এর্াং শুনায়ন শুরু হল্  ুন মায়সর প্রথম সিায়হ। ভ ৎ য়সাং এর্াং র্টুয়িশ্বর দ্য়ত্তর হয়ি মামল্া ল্ড়য়ল্ন 
আসফ আল্ী।  ুন মায়সর ১২ তায়রয়খ এি সিায়হর িম সময়ি মামল্ার রাি তোয়ষত হয়ল্ উভিয়ি তদ্াষী সার্যস্ত িয়র 
 ার্জ্জীর্ন িারাদ্ণ্ড হল্। এরপর  ুয়নর ১৪ তায়রয়খ ল্ায়হার ষড় ন্ত্র মামল্াি অয়ভ ুক্ত য়হসায়র্ ভ ৎ য়সাংয়ি য়মিানওিায়ল্ 
ত য়ল্  এর্াং র্টুয়িশ্বর দ্ত্তয়ি ল্ায়হার তর্ারস্টাল্ ত য়ল্ য়নয়ি  াওিা হল্। ত য়ল্  ার্ার পরয়দ্ন তথয়ি দু্  াি ায়ত ভ ৎ 
য়সাং এর্াং র্টুয়িশ্বর, য়নয় য়দ্র ময়র্য তনওিা পূর্ব য়সদ্ধান্ত অনু ািী রা ননয়তি র্য়ন্দর ম বাদ্ার দ্ায়র্য়ত অনশন র্মবেট শুরু 
িরয়ল্ন। এরপর ১০  ুল্াই, ১৯২৯ ল্ায়হার ষড় ন্ত্র  মামল্া শুরু হওিার য়িছুয়দ্ন আয়  ভ ৎ য়সাংয়ি ল্ায়হার ত য়ল্ য়নয়ি 
আসা হল্। তখনও ভ ৎ য়সাং অনশন র্মবেট চায়ল্য়ি ত য়ল্ন। এই ত য়ল্ তাোঁর সয়ঙ্গ তদ্খা হি উর্ম য়সাংয়ির, য় য়ন তাোঁয়ি 
র্য়ল্য়ছয়ল্ন ত  এিয়দ্ন য়তয়ন ল্ন্ডয়ন  ায়র্ন এর্াং  ায়ল্িানওিাল্ার্া  হতযািায়ন্ডর অনযতম অপরার্ী য়হসায়র্ তৎিাল্ীন 
পাঞ্জায়র্র তল্ফয়টনযাে  ভনবর, মাইয়িল্ ও ডািারয়ি হতযা িরয়র্ন। (এই িথা য়তয়ন তরয়খয়ছয়ল্ন ভ ৎ য়সাং শয়হদ্  হয়ি 
 ার্ার নি র্ছর পর, ১৩ মাচব, ১৯৪০-এ ল্ন্ডয়নর িক্সটন হয়ল্ ডািারয়ি হতযা িয়র।) ভ ৎ য়সাংয়হর অনশন র্মবেয়ট  
উদু্বদ্ধ হয়ি য়র্য়ভন্ন ত য়ল্র অনযানয রা ননয়তি র্য়ন্দরাও অনশন র্মবেয়ট ত া  য়দ্য়ল্ন। তসইসময়ি সুদূ্র আন্দামায়ন তসলু্ল্ার 
ত য়ল্ও র্ার্া তসাহন য়সাং এর্াং অনযানয  দ্র য়শখ র্য়ন্দরাও এিই দ্ায়র্য়ত অনশন িরয়ছয়ল্ন। সারা তদ্য়শ ত য়ল্র তভতয়র 
রা ননয়তি র্য়ন্দয়দ্র ওপর অতযাচায়রর নানা িায়হয়ন েুরয়ত ল্া ল্ এর্াং তার সয়ঙ্গ  খন  ুক্ত হল্ তাোঁয়দ্র অনশয়নর খর্র 
তখন নানা  াি াি সরিায়রর য়র্রুয়দ্ধ প্রয়তর্াদ্ ধ্বয়নত হয়ত ল্া ল্। ময়তল্াল্ তনয়হরু ত য়ল্র তভতয়র রা র্য়ন্দয়দ্র দু্দ্বশা 
য়নয়ি সরিায়রর য়নন্দা িরয়ল্ন,  ওহরল্াল্ তনয়হরু ত য়ল্ য় য়ি ভ ৎ য়সাং এর্াং অনযানয র্মবেয়টয়দ্র সয়ঙ্গ তদ্খা িরয়ল্ন। 
মহম্মদ্ আল্ী য় ন্নাহ তসন্ট্রাল্ অযায়সম্বয়ল্য়ত ভারতীি রা র্য়ন্দ এর্াং ইউয়রাপীি সার্ারর্ র্য়ন্দয়দ্র ময়র্য ত  আিাশ পাতাল্ 
পাথবিয িরা হি, তাই য়নয়ি প্রশ্ন তুল্য়ল্ন। য়িন্তু রা র্য়ন্দয়দ্র দ্ায়র্ তময়ন য়নয়ত সরিার অনড়। র্য়ন্দরাও অনশন র্মবেট 
তুয়ল্ য়নয়ত রায়  নি। য়নয় য়দ্র তত  অিুণ্ণ রাখয়ত য়র্য়ভন্ন সয়ল্টায়র তসল্ তথয়ি তভয়স আয়স  ান – িায়ভ ঊও য়দ্ন য়ভ 
আয়ি া, তি  ার্ আ াদ্ হাম তহায়ঙ্গ। এরপর িখন না  ায়ন তিায়না এি য়নর শুরু িরা তসই  ান সময়র্ত সঙ্গীয়ত রূপ 
য়নয়ি তনি।  

 তীন্দ্রনাথ দ্াস,  াোঁর সয়ঙ্গ ভ ৎ য়সাংয়হর পয়রচি হি িল্িাতাি এর্াং য় য়ন পয়র এইচআরএসএ’তত ত া  য়দ্য়ি 
য়র্ের্ীয়দ্র তর্ামা নতয়র িরয়ত তশখান, য়তয়নও তখন ভ ৎ য়সাংয়দ্র সয়ঙ্গ ল্ায়হার ষড় ন্ত্র মামল্ার আসায়ম য়হসায়র্ ল্ায়হার 
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ত য়ল্ র্য়ন্দ। য়তয়ন ময়ন িরয়তন, অনশন র্মবেট এি সাাংোয়তি ল্ড়াই; গুয়ল্র  ুয়দ্ধ র্া ফাোঁয়সর দ্য়ড়  ল্াি য়নয়ি মৃতুযর 
তথয়িও এয়ট অতযন্ত িয়েন। য়তয়ন তাোঁর  িময়রডয়দ্র তর্াঝায়নার তচষ্টা িরয়ল্ন,  ত  দ্ায়র্য়ত অনশন র্মবেট িরা হি, তা 
না তপয়ি তিায়না িারয়র্ মাঝপয়থ  য়দ্ অনশন তছয়ড় য়দ্য়ত হি তাহয়ল্ তা য়র্ের্ীয়দ্র ম বাদ্ার পয়রপেী হি। তাোঁর সার্র্ান 
র্ার্ীয়ত তিউ িান য়দ্য়ল্ন না, সর্াই অনশন িরয়র্নই এই ত দ্ র্হাল্ রাখয়ত তদ্য়খ  তীন য়নয় ও অনশয়ন ত া  য়দ্য়ল্ন 
এর্াং অর্য়শয়ষ ১৪ তসয়েম্বর,  ১৯২৯। দ্ীেব ৬৩ য়দ্ন অনশন র্মবেয়ট তথয়ি শয়হদ্  হয়ল্ন  তীন্দ্রনাথ দ্াস। সুভাষচন্দ্র র্সু 
অতযন্ত আোত তপয়ল্ন  তীন দ্ায়সর মৃতুয সাংর্ায়দ্। য়তয়ন  তীয়নর মরয়দ্হ িল্িাতাি য়নয়ি আসার  নয ৬০০ টািা 
পাোয়ল্ন।  

 তীন দ্ায়সর মৃতুযর খর্য়র সারা তদ্শ ত ন মমবায়ন্তি এি আোয়ত চুপ িয়র ত ল্, সারা তদ্শ তশািস্তি। য়র্য়িল্ 
৪-তটর সমি তর্ারস্টাল্ ত ল্ তথয়ি  তীন দ্ায়সর মরয়দ্হ য়নয়ি তশািয়ময়ছল্ শুরু হয়ল্ সারা ল্ায়হার শহর ত ন তভয়ে 
পড়ল্। তশািয়ময়ছল্ তস্টশয়নর পয়থ এয় ায়ত শুরু িরয়ল্  তীন দ্াসয়ি েদ্ধা  ায়নয়ি এয়ি এয়ি তদ্ািানপাট র্ন্ধ হয়ত 
শুরু িরল্। এরপর ত  ত  তস্টশন য়দ্য়ি  তীয়নর শর্য়দ্হর্ায়হত তেনয়ট ল্ায়হার তথয়ি িল্িাতার য়দ্য়ি এয় ায়ত ল্া ল্, 
প্রাি সমস্ত তস্টশয়ন প্রচুর মানুষ  তীন দ্াসয়ি েদ্ধা  ানায়ত িাপড় য়দ্য়ি মাথা তঢয়ি মাথা নত িয়র দ্াোঁয়ড়য়িয়ছল্। মরয়দ্হ 
িল্িাতাি এয়স তপৌঁছায়ল্ সরিায়র য়রয়পাটব অনু ািী তসয়দ্য়নর তশষ াত্রাি পাোঁচ ল্ি মানুয়ষর সমা ম হয়িয়ছল্। তর্সরিায়র 
ময়ত মরয়দ্হ  খন হাওড়া তস্টশয়ন এয়স তপৌঁছাল্ তখনই তসখায়ন অন্তত পয়ি ছি ল্ি তল্ায়ির  মায়িত হয়িয়ছল্। 
তিায়না র্য়ড়া রা ননয়তি দ্য়ল্র তনতা নি, তসইসময়ি  নসাংখযার য়নয়রয়খ এই  নসমা ম এি ন য়র্ের্ীর িায়ছ িতটা 
সম্মায়নর তা উপল্য়ি িরয়ল্  ায়ি িাোঁটা তদ্ি।  

 

 তীন্দ্রনাথ দ্াস  

 তীন দ্ায়সর মৃতুযয়ত পাঞ্জার্ তল্য় য়েয়টভ অযায়সম্বয়ল্ তথয়ি দু্ ন পাঞ্জায়র্ তনতা, মহম্মদ্ আল্ম এর্াং ত াপীচাোঁদ্ 
ভা বর্ পদ্তযা  িয়রন। ময়তল্াল্ তনয়হরু তসন্ট্রাল্ অযায়সম্বয়ল্য়ত মুল্তুয়র্ প্রস্তার্ আনয়ল্ন এর্াং সরিারয়ি দ্বথবযহীন ভাষাি 
য়নন্দা িরয়ল্ন।  ওহরল্াল্ তনয়হরু তখন িাংয়গ্রয়সর সভাপয়ত। য়তয়ন এি য়র্রৃ্য়তয়ত র্ল্য়ল্ন, 

As a matter of fact, I am not in favour of the hunger strike. I told to many young men 
who came to see me on this subject but I did not think it worthwhile to condemn the 
fast publicly. (Kuldip Nayar, Without Fear, Harper Collins Publishers India, 2012, p.97) 
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এর আয়  সমস্ত ত ল্গুয়ল্য়ত রা র্য়ন্দয়দ্র নযা য দ্ায়র্য়ত ত  অনশন র্মবেয়টর তঢউয়ি সারা তদ্য়শর  ুর্সমা  আয়ন্দায়ল্ত 
হয়চ্ছল্, তা িখনই  ান্ধী ী মন তথয়ি তময়ন য়নয়ত পায়রনয়ন। িাংয়গ্রস  খন তায়দ্র রু্য়ল্য়টয়ন তসন্ট্রাল্ অযায়সম্বয়ল্ হয়ল্ য়র্য়ল্ 
িরা ভ ৎ য়সাং এর্াং র্টুয়িশ্বর দ্য়ত্তর হযান্ডয়র্ল্ ছাপয়ত তচয়িয়ছল্, তায়তও প্রর্ল্ আপয়ত্ত  ানান  ান্ধী ী।  

ল্ায়হার ষড় ন্ত্র মামল্া চল্ািাল্ীন সমগ্র আদ্াল্ত চের ‘ইনয়িল্ার্ য় ন্দার্াদ্’ ধ্বয়নয়ত তিোঁয়প উেত। য়র্ের্ীরা 
আদ্াল্ত িয়ি প্রয়র্শ িরয়তন সময়র্ত িয়ে তদ্শাত্ময়র্ার্ি  ান  াইয়ত  াইয়ত – 

  সাফবয়রায়স য়ি তামান্না আর্ হামায়র য়দ্ল্ তম হযাি 
  তদ্খনা হযাি ত ার য়িতনা র্া ুিা-ই-িায়তল্ তম হযাি… 
  ওিাক্তূ্ আয়ন তদ্ র্াতা তদ্য়ঙ্গ তুয়ঝ ইয়ি আসমান  

হাম আয়ভ তস তিিা র্াতায়ি, তিিা হামায়র য়দ্ল্ তম হযাি। 
 

আদ্াল্য়তর য়র্চায়র ভ ৎ য়সাংরা  ানয়তন িী রাি হয়র্। সর্টাই ত  সা ায়না, য়ময়থয মামল্া। তাোঁরা িাে ড়ায়ি 
তর্য়ছ য়নয়িয়ছয়ল্ন তাোঁয়দ্র রা ননয়তি মঞ্চ য়হসায়র্। এিয়দ্ন তাোঁরা তসখায়ন িায়িায়র তেন ডািায়তয়ত  ুক্ত য়র্ের্ীয়দ্র 
অয়ভর্াদ্ন  ায়নয়ি র্ক্তর্য রাখয়ল্ন। ২১  ানুিায়র, ১৯৩০। তল্য়নয়নর  ন্ম্য়দ্য়ন য়র্ের্ীরা প্রতযয়ি আদ্াল্য়ত এয়ল্ন ল্াল্ 
স্কাফব   য়ড়য়ি। য়র্চারি তাোঁর আসন গ্রহর্ িরার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ তলা ান উেল্ – ‘সমা তায়ন্ত্রি য়র্ের্ দ্ীেব ীর্ী তহাি, ‘সাংগ্রাম 
দ্ীেব ীর্ী তহাি’, ‘তল্য়নয়নর নাম য়চরঅিি তহাি’, ‘সাম্রা যর্াদ্ য়নপাত  াি’ এর্াং ‘ইনয়িল্ার্ য় ন্দার্াদ্’। িমশ পৃয়থর্ীর 
য়র্য়ভন্ন প্রায়ন্ত ল্ায়হার ষড় ন্ত্র মামল্ার খর্র ছয়ড়য়ি পড়য়ত ল্া ল্। এটাই ততা ভ ৎ য়সাংরা চাইয়ছয়ল্ন। িানাডা,  াপান 
এর্াং আয়ময়রিা তথয়ি মামল্া ল্ড়ার  নয এইচএসআরএ’র তহয়র্য়ল্ অনুদ্ান আসয়ত ল্া ল্। এমনয়ি তপাল্যান্ড তথয়িও 
এি ভদ্রময়হল্া অনুদ্ান পাোয়ল্ন। ভারতীিয়দ্র ময়র্য ময়তল্াল্ তনয়হরু, রয়ফ আহয়মদ্ য়িয়দ্ািাই এর্াং  ুক্তপ্রয়দ্য়শর এিয়ট 
তছাট রায় যর রা া িল্ািারার মায়ঝময়র্য আদ্াল্য়ত উপয়স্তত তথয়ি য়র্ের্ীয়দ্র প্রয়ত সহময়মবতা তপাষর্ িরয়তন। োইরু্যনযাল্ 
 েয়নর পয়র এিয়দ্ন ১২ তম, ১৯৩০ আদ্াল্ত িয়ি োইরু্যনায়ল্র প্রর্ান তিাল্ডয়িয়মর সাময়ন তলা ান উেল্ ‘ইনয়িল্ার্ 
য় ন্দার্াদ্’। তিাল্ডয়িম তলা ান থামায়নার আয়দ্শ  ায়র িরয়ল্ন। য়িন্তু তো ান আয়রা তর্য়ড় ত ল্। এর্ার তিাল্ডয়িম 
তিয়প য় য়ি পুয়ল্শয়ি আদ্াল্ত িি খায়ল্ িরয়ত য়নয়দ্বশ য়দ্য়ল্ন। আদ্াল্ত িি তথয়ি সর্াইয়ি, এমনয়ি তপ্রয়সর 
সাাংর্ায়দ্িয়দ্রও তর্র িয়র তদ্ওিা হল্। এরপর তিাল্ডয়িম পুয়ল্শয়ি য়নয়দ্বশ য়দ্য়ল্ন ( া োইরু্যনায়ল্র অনযতম সদ্সয 
য়র্চারপয়ত, য়হল্টন সই িরয়ল্ন) প্রয়তযি র্য়ন্দয়ি হাতিড়া পয়রয়ি আদ্াল্ত তথয়ি তর্র িয়র য়নয়ি ত য়ত। য়র্চারিয়দ্র 
য়নয়দ্বয়শ পুয়ল্শ আসায়ময়দ্র িাটরাি ত খায়ন ভ ৎ য়সাংরা র্য়স য়ছয়ল্ন তাোঁয়দ্র হাতিড়া পরায়ত ত য়ল্, য়র্ের্ীরা আপয়ত্ত 
 ানান, এরপর উভিপয়ি মারয়পট তর্োঁয়র্  াি। ওই িাটরা তথয়ি পুয়ল্শ তাোঁয়দ্র তর্র িয়র এয়ন আদ্াল্য়তর ময়র্যই 
য়র্চারপয়তয়দ্র সাময়ন তর্র্ড়ি ল্ায়ে য়দ্য়ি তপটাি। অয়নি য়র্ের্ী মারাত্মি ভায়র্ আহত হন। য়র্চারপয়ত তিাল্ডয়িম এর্াং 
য়হল্টন অনযয়দ্য়ি মুখ েুয়রয়ি র্য়স থায়িন।  

এই েটনার পর থয়ি ভ ৎ য়সাংরা আদ্াল্য়ত সা ায়না মামল্াি হায় র হওিা তথয়ি য়র্রত হয়ল্ন। তিাল্ডয়িয়মর 
য়নয়দ্বয়শ এই িা  েটাি তাোঁয়ি অপসায়রত হয়ত হি, োইরু্যনায়ল্র অপর য়র্চারপয়ত ভারতীি আো হািদ্ার তসয়দ্ন আদ্াল্ত 
িয়ির েটনায়টর য়র্রুয়দ্ধ র্ল্াি তাোঁয়িও সয়রয়ি তদ্ওিা  হি। এখন য়র্চারপয়ত য়হল্টনয়ি োইরু্যনায়ল্র প্রর্ান িয়র নতুন 
য়র্চারি য়হসায়র্ য়ন ুক্ত িরা হি উইউয়রাপীি য়র্চারপয়ত ত . তি. টাপ এর্াং ভারতীি য়র্চারপয়ত আবু্দল্ িায়দ্রয়ি। তসয়দ্ন 
আদ্াল্ত চেয়র য়র্ের্ীয়দ্র পুয়ল্শ য়দ্য়ি মারার েটনার য়নয়দ্বশ  ায়র িরা অনযতম য়র্চারপয়ত য়হল্টনয়ি োইরু্যনায়ল্র প্রর্ান 
িরায়ত আপয়ত্ত  ায়নয়ি য়র্ের্ীরা আদ্াল্ত র্িিট প্রয়িিা  ায়র রায়খন। ইয়তময়র্য সাহারানপুর এর্াং ল্ায়হায়র পুয়ল্শ প্রচুর 
তর্ামা, য়পস্তল্ এর্াং িাতুব  উদ্ধার িয়রয়ছ। সুরু্মাত্র মযািল্য়িড তরায়ড ভ র্তীচরয়র্র র্ায়ড় তথয়িই উদ্ধার হয়িয়ছ র্াইশয়ট 
তর্ামা। ফর্ীন্দ্রনাথ তোষ,  িয় াপাল্ এর্াং হাংসরা  তভারা তাোঁয়দ্র য়র্রুয়দ্ধ রা সািী হয়ত রায়  হয়ি ত য়ল্ অয়ভ ুক্তয়দ্র 
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অনুপয়স্থয়তয়তই য়র্চার প্রয়িিা দ্রুত এয় ায়ত থায়ি। ফর্ীন্দ্রনাথ তোয়ষর র্ক্তর্য আর্দ্ধ থায়ি িীভায়র্ য়র্য়ভন্ন স্থানীি য়র্ের্ীরা 
য়ময়ল্ এইচএসআরএ  েন িয়র তার ময়র্য। অনযয়দ্য়ি  িয় াপাল্ সযন্ডাসব হতযাি ল্ায়হায়র তমা াাং তরায়ডর ত াপন তডরাি 
িীভায়র্ য়র্ের্ীরা য়ময়ল্ত হয়ি স্কট হতযার পয়রিেনা িয়রন, স্কট হতযার পয়র ত  তপাস্টার ল্ায়হার শহয়রর তদ্িায়ল্ সাোঁটা 
হি তসটা তি য়ল্য়খয়ছয়ল্ন তথয়ি শুরু িয়র তার আয়  িীভায়র্ তাোঁরা পাঞ্জার্ নযাশনাল্ র্যাঙ্ক লু্ে িয়র সমস্ত েটনার য়র্র্রর্ী 
তপশ িয়রন। ৫ তম, ১৯৩০-এ শুরু হয়ি ১০ তসয়েম্বর, ১৯৩০-এ শুনায়ন তশষ হল্। পুয়রা য়র্চারপ্রয়িিা এখায়ন এিপায়িি 
এর্াং রাি ত ন পূর্বয়নর্বায়রত। তশষ প বন্ত ৭ অয়টার্র োইরু্যনাল্ মামল্ার রাি য়দ্ল্। এই রায়ি অ ি তোষ,  তীন্দ্রনাথ 
সানযাল্ এর্াং তদ্শ রা  প্রমার্াভায়র্ ছাড়া তপয়ল্ন, য়িয়শারীল্াল্, মহার্ীর য়সাং, য়র্ ি িুমার য়সাংহ, য়শর্ র্মবা, ডুঃ  িা 
প্রসাদ্, িমল্নাথ য়তওিারী এর্াং  িয়দ্য়র্র  ার্জ্জীর্ন এর্াং িুন্দনল্ায়ল্র সাত র্ছয়রর  নয আন্দামায়ন দ্বীপান্তর এর্াং 
ভ ৎ য়সাং, সুিয়দ্র্ ও রা গুরুর ফাোঁয়সর আয়দ্শ হল্। অয়ন্তম রািদ্ায়নর য়দ্য়ন তিায়না অয়ভ ুক্তই আদ্াল্য়ত হায় র হনয়ন। 
য়র্য়িয়ল্ ত য়ল্র তভতয়রই তাোঁয়দ্র হায়ত য়ল্য়খত আয়দ্শ এয়স তপৌঁছায়ল্া। 

মাই রে তদ্ তমরা র্াসন্তী তচাল্া 
 
ভ ৎ য়সাং, সুিয়দ্র্ এর্াং রা গুরুর ফাোঁয়সর আয়দ্য়শ সারা তদ্য়শর মানুষ য়র্য়শষত  ুর্সমা  উত্তাল্ হল্। ল্ায়হায়রর রাস্তাি 
দু্ই ল্ি তল্ায়ির য়র্য়িাভ য়ময়ছল্ হল্ এই রায়ির য়র্রুদ্ধাচারর্ িয়র। ল্ায়হার সহ য়র্য়ভন্ন শহয়র হরতাল্ পায়ল্ত হল্। 
‘ভ ৎ য়সাং, সুিয়দ্র্, রা গুরু য় ন্দার্াদ্’ তলা ায়ন উত্তাল্ হল্ সারা তদ্শ।  ান র্াোঁর্া হল্ তাোঁয়দ্র য়নয়ি –  

  ভ ৎ য়সাং তি খুন িা আসার তদ্খ তল্না 
  য়মটা তদ্য়ঙ্গ  ায়ল্ম িা ের তদ্খ তল্না। 
 
ত য়ল্র র্াইয়র থািা ভ ৎ য়সাংয়ির িময়রডরাও চুপচাপ র্য়স য়ছয়ল্ন না। তাোঁরা তখন ছি িষয়ছন িীভায়র্ ত য়ল্র 

তদ্িাল্ তভয়ে ভ ৎ য়সাং, সুিয়দ্র্ ও রা গুরুয়ি উদ্ধার িরা  াি। য়র্শ্বনাথ নর্শম্পািন, সুখ তদ্শরা  এর্াং ভ র্তীচরর্ 
তভারা এই র্য়ড়া েটনায়ট েটায়নার দ্ায়িয়ে আয়ছন। য়িন্তু এই ছি আর য়দ্য়নর আয়ল্া তদ্খয়ত তপল্ না। রয়র্ নদ্ীর য়তয়র 

তর্ামার পরীিা িরয়ত য় য়ি এিয়ট তর্ামা তফয়ট ত ল্ এর্াং তসখায়নই সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ ভ র্তীচরর্ তভারার মৃতুয েয়ট।  
সর্ার তচাখ তখন  ান্ধীয় র য়দ্য়ি।  ান্ধী ী  য়দ্ তাোঁয়দ্র র্াোঁচায়ত পায়রন। সাময়নই  ান্ধী ীর সয়ঙ্গ ভাইসরি 

আরউইন’এর চুয়ক্ত সই হর্ার িথা। এই সুূ্য় ায়  সর্াই আশা িরল্ ত   ান্ধীয়   য়দ্ আরউইনয়ি অনুয়রার্ িয়রন তাহয়ল্ 
হিয়তা মাত্র ২৩ র্ছর র্িয়স ভ ৎ য়সাং এর্াং তাোঁর িাছািায়ছ র্িয়সর অনযানয তরুর্য়দ্র, র্ীর য়র্ের্ী সুিয়দ্র্ এর্াং 
রা গুরুর প্রার্রিা হয়ত পায়র। অর্শয এটা  ানা িথা ত   ান্ধী ী তমায়টই য়র্ের্ীয়দ্র সম্পয়িব উচ্চ র্ারর্া তপাষর্ িরয়তন 
না। য়তয়ন তখন আয়ন্দাল্য়নর হায়তিার য়হসায়র্ তাোঁর অয়হাংস তত্ত্বয়ি প্রার্ প্রয়তো য়দ্য়ত র্যস্ত। সশস্ত্র র্া সয়হাংস য়র্ের্  য়দ্ 
তিায়নাভায়র্ সফল্ হি তাহয়ল্ তা তাোঁর অহাংয়ি তীেভায়র্ আহত িরয়র্। য়তয়ন ত ভায়র্ই তহাি তাোঁর পথই ত  তেে পথ 
তা সমগ্র পৃয়থর্ীর িায়ছ প্রমার্ িয়র ছাড়য়র্নই। য়তয়ন ততা তখনও ভারয়তর পূূ্র্ব স্বার্ীনতার িথা ভার্য়ছনই না, তিানময়ত 
র্রািরা িয়র ইাংয়র য়দ্র িরুর্া র্ষবয়র্ তাোঁয়দ্র ছত্রছািাি তথয়ি ত টুিু স্বািত্ত্বশাসয়নর অয়র্িার পাওিা  াি, তসই তচষ্টাি 
প্রয়র্পাতরত।  ান্ধী ীর সয়ঙ্গ ভ ৎ য়সাংয়দ্র ফাোঁয়স িা বিরী হর্ার চারয়দ্ন আয়   ১৯ মাচব, ১৯৩১-এ ত য়দ্ন  ান্ধী-আরউইন 
চুয়ক্ত য়নয়ি আয়ল্াচনা হি তসয়দ্য়ন সম্পয়িব আরউইন র্য়ল্ন, 

আয়ল্াচনার তশয়ষ (এর সয়ঙ্গ চুয়ক্তর তিায়না সম্পিব তনই) য়তয়ন ( ান্ধী ী) ভ ৎ য়সাংয়দ্র প্রসঙ্গ ততায়ল্ন। য়তয়ন 
তাোঁয়দ্র ফাোঁয়সর আয়দ্শ য়ফয়রয়ি তনর্ার র্যাপায়র তিায়না সওিাল্ িয়রনয়ন। য়তয়ন শুরু্ য়িছুয়দ্য়নর  নয ফাোঁয়স য়র্ল্ম্ব 
িরয়ত র্য়ল্য়ছয়ল্ন। য়তয়ন শুরু্ র্য়ল্য়ছয়ল্ন ত , ত  য়দ্নয়টয়ত তাোঁয়দ্র ফাোঁয়স হর্ার িথা তসইয়দ্ন িরায়চয়ত  
(িাংয়গ্রয়সর) নতুন সভাপয়তর আসার িথা। য়িন্তু সর্াই  য়দ্ তসয়দ্ন ভ ৎ য়সাংয়দ্র য়নয়ি আয়র্ ােুত হয়ি পয়ড়…… 
আয়ম তাোঁয়ি র্য়ল্ আয়ম অর্ীর আগ্রয়হ এই মামল্ার খুোঁয়টনায়ট পরীিা িয়রয়ছ য়িন্তু এমন য়িছু পাইয়ন  ায়ত আমার  
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য়র্য়র্ি তাোঁয়দ্র মৃতুযর হাত তথয়ি র্াোঁচায়ত সাড়া য়দ্য়ত পায়র।…… য়তয়ন আমার এই  ুয়ক্তর ত ারয়ি প্রশাংসা িয়র 
আর (এই সম্পয়িব) য়িছু না র্য়ল্ য়ফয়র ত য়ল্ন। (Kuldip Nayar, Without Fear, Harper Collins 
Publishers India, 2012, p. 150-51 – অনুর্াদ্ তল্খয়ির।)   

৭ মাচব, ১৯৩১-এ য়দ্ল্লীয়ত  ান্ধী ী এি  নসভা িরয়ত এয়ল্ তসখায়ন তাোঁয়ি ভ ৎ য়সাংয়দ্র ফাোঁয়সর  নয দ্ািী 
িয়র য়ল্ফয়ল্ট য়র্য়ল্ িরা হি। ২০ মাচব, ১৯৩১। য়দ্ল্লীর আ াদ্ মিদ্ায়ন এি  নসভাি সুভাষচন্দ্র র্সু ভ ৎ য়সাংয়দ্র 
ফাোঁয়সর আয়দ্শ রদ্ িরার দ্ায়র্ ততায়ল্ন। পরর্তবীয়ত িাংয়গ্রয়সর তভতয়রই র্যাপিভায়র্ সমায়ল্ায়চত হয়ল্ন  ান্ধী ী। ২৩ 
মাচব, ১৯৩১। অভার্নীিভায়র্ য়নর্বায়রত য়দ্য়নর ছিয়দ্ন আয় ই ভ ৎ য়সাংয়দ্র ফাোঁয়স হয়ি ত ল্। ত য়দ্নয়ট আসয়ল্ য়নর্বায়রত 
য়ছল্ তসই ২৯ মাচব, ১৯৩১ িরায়চয়ত িাংয়গ্রয়সর নর্য়নর্বায়চত সভাপয়ত র্ল্লভভাই পযায়টল্য়ি য়নয়ি এি তশাি য়ময়ছল্ িরা 
হল্। সুভাষচন্দ্র র্সু তখিাল্ িরয়ল্ন ত  িাংয়গ্রয়স উপয়স্থত তরুর্- ুর্িয়দ্র ময়র্য তিায়ভর সঞ্চার হয়িয়ছ। তাোঁরা প্রয়তযয়ি 
হায়ত িায়ল্া রয়ের য়রস্টর্যান্ড পয়রয়ছ এর্াং তাোঁয়দ্র য়স্থর য়র্শ্বাস ত   ান্ধী ী ভ ৎ য়সাংয়দ্র র্াোঁচার্ার  নয  য়থষ্ট সয়চষ্ট 
হনয়ন। য়তয়ন  য়দ্ চুয়ক্ত তথয়ি য়পয়ছয়ি আসয়তন তাহয়ল্ আরউইন র্ার্য হয়তন ভ ৎ য়সাংয়দ্র ফাোঁয়সর আয়দ্শ রদ্ িয়র 
 ার্জ্জীর্ন িারাদ্য়ণ্ড দ্য়ণ্ডত িরয়ত। িাংয়গ্রস সম্পয়িব সার্ারর্ মানুষ এর্াং িাংয়গ্রস িমবীয়দ্র য়র্রূপ র্ারর্া পাল্টায়ত িাংয়গ্রস 
তথয়ি নানারিম তচষ্টা িরা হল্ য়িন্তু সার্ারর্ মানুয়ষর র্ারর্া ত  খুর্ এিটা র্দ্ল্ায়ল্া তসিথা র্ল্া  াি না। 

 

 
ভ ৎ য়সাং, সুিয়দ্র্ এর্াং রা গুরু 

 
  ান্ধী ী সম্পয়িব ভ ৎ য়সাংয়িরও উোঁচু তিায়না র্ারর্া য়ছল্ না। ফাোঁয়সর আয়দ্শ হয়ি ত য়ছ ১৯৩০-এর ৭-ই অয়টার্র 
য়িন্তু তা িা বির িরয়র্ িতয়দ্য়ন? ত য়ল্র তভতয়র র্য়সই ভ ৎ য়সাং রু্ঝয়ত পারয়ছয়ল্ন ত  নয়ভম্বর ১৯৩০-এ ত াল্ তটয়র্ল্ 
নর্েয়ির মার্যয়ম ল্ন্ডন ভারতীিয়দ্র সয়ঙ্গ (পড়ুন  ান্ধী ীর সয়ঙ্গ) এিটা রফাি আসয়ত চাইয়ছল্। য়িন্তু তারা চাইয়ছল্ না 
ত  ভ ৎ য়সাংয়ির ল্ায়শর ওপর র্য়স ওই নর্েি তহাি। তাই য়েয়টশ রা শয়ক্ত িাংয়গ্রস এর্াং  ান্ধী ীয়ি খুয়শ িরয়ত নানা 
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পথ হাতয়ড় তর্ড়ায়চ্ছল্। তাই ভ ৎ য়সাংয়দ্র ফাোঁয়সর আয়দ্শ িা বিরী িরয়ত য়র্ল্ম্ব হয়চ্ছ। ল্ন্ডয়নর ত াল্ তটয়র্ল্ নর্েি 
অর্শয তসর্ার িাংয়গ্রস এর্াং অনযানয দ্ল্ র্িিট িয়রয়ছল্। তখন সাময়ন পয়ড়য়ছল্ শুরু্  ান্ধী-আরউইন চুয়ক্ত।  

 ২৩ মাচব, ১৯৩১। য়র্য়িল্ তখন প্রাি চারয়ট। এইসমি র্য়ন্দরা সার্ারর্ত তসয়ল্র র্াইয়রই থায়ি, সন্ধযা নাময়ল্ 
পয়র তাোঁরা ত   ার িুেুয়রয়ত য়ফয়র  াি। ওিায়ডবন ছারাত য়সাং হুিুম য়দ্য়ল্ন, সর্াই ত   াোঁর তসয়ল্ য়ফয়র  াও। র্য়ন্দরা 
অর্াি। য়িন্তু ছারাত এির্  া। র্ল্য়ল্ন, “ওপরওিাল্ার হুিুম”। সর্াই ত   ার িুেুয়রয়ত র্য়ন্দ হল্।  ত য়ল্র নায়পত 
র্রিত প্রয়তযি িুেুয়রয়ত য় য়ি য়ফসয়ফস িয়র খর্র য়দ্ল্ ত  আ  রায়তই ভ ৎ য়সাং, সুিয়দ্র্ আর রা গুরুর ফাোঁয়স হয়র্। 
র্য়ন্দরা সর্াই  ানয়তন ত  ওোঁয়দ্র মৃতুয অর্র্ায়রত য়িন্তু তা ত  এমন আচমিা েটয়ত চয়ল্য়ছ তা তিউই ভার্য়ত পায়রনয়ন। 
তহড ওিায়ডবন ছারাত য়সাং এই ১৪ নম্বর তসয়ল্র ‘ফাোঁয়সিা তিায়ে’তত থািা ভ ৎ য়সাংয়ি ভায়ল্ায়র্য়স তফয়ল্য়ছয়ল্ন। ছিমাস 
আয়  ভ ৎ য়সাংয়দ্র ফাোঁয়সর আয়দ্শ হয়িয়ছ। ভ ৎ য়সাং এিা তসয়ল্ য়দ্ন ত ায়র্ন আর পড়াশুনা িয়রন। তাোঁর িায়ছ 
লু্য়িয়িচুয়রয়ি অয়নি র্ই আয়স। ছারাত য়সাং তদ্য়খও না তদ্খার ভান িয়রন। এি ত াপন উৎস, দ্বারিা দ্াস ল্াইয়েয়র 
তথয়ি তাোঁর র্ইয়ির ত া ান আয়স। এয়ন তদ্ন তাোঁর ভাই িুল্র্ীর। তাোঁর পড়ার তনশার সয়ঙ্গ তাল্ রাখয়ত পায়র না ল্াইয়েয়র। 
িী মারাত্মি য়িয়দ্ তাোঁর র্ই পড়ার! য়তয়ন তাোঁর য়ন বন িুেুয়রয়ত র্য়স পয়ড় তফয়ল্য়ছন, Karl Liebknecht-এর Militarism, 
তল্য়নয়নর Left-Wing Communism, র্ােবান্ড রায়সয়ল্র Why Men Fight এর্াং য়সনয়ক্লিায়রর The Spy.  ভ ৎ য়সাংয়ির 
উয়িল্, প্রার্নাথ তমহতা ফাোঁয়স হর্ার েো দু্য়িি আয়  তিায়নাভায়র্ তাোঁর সয়ঙ্গ তশষ তদ্খা িরার অনুময়ত তপয়ল্ন। ভ ৎ 
য়সাং তাোঁয়ি তদ্য়খ য় জ্ঞাসা িয়রন ত  র্ইয়ট আনার িথা র্ল্া হয়িয়ছল্, তা য়তয়ন সয়ঙ্গ িয়র এয়নয়ছন য়িনা। তমহতা তাোঁর 
য়দ্য়ি র্ায়ড়য়ি তদ্ন The Revolutionary Lenin. র্ইয়ট তপয়ি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ ভ ৎ য়সাং তা ত াগ্রায়স য় ল্য়ত থায়িন। তমহতা 
তাোঁয়ি য় জ্ঞাসা িয়রন  ায়তর উয়েয়শয তাোঁর তশষ িী িথা র্ল্ার আয়ছ? র্ই তথয়ি তচাখ না সয়রয়ি ভ ৎ য়সাং র্য়ল্ন, “শুরু্ 
দু্য়ট র্াতবা – ‘সাম্রা যর্াদ্ য়নপাত  াি’ এর্াং ‘য়র্ের্ দ্ীেব ীর্ী তহাি’। তমহতা  খন তাোঁয়ি য় জ্ঞাসা িয়রন, য়তয়ন এখন 
য়িরিম অনুভর্ িরয়ছন, ভ ৎ য়সাং উত্তর তদ্ন, “সর্সময়ির ময়তাই খুয়শ”। তশয়ষ  খন তমহতা তাোঁয়ি য় জ্ঞাসা িয়রন ত  
তাোঁর তিায়না তশষ ইয়চ্ছ আয়ছ য়িনা, ভ ৎ য়সাং র্য়ল্ন, “হযাোঁ, আয়ম এই তদ্য়শই আর্ার  ন্ম্ য়নয়ত চাই  ায়ত আয়ম তদ্য়শর 
তসর্া িরয়ত পায়র”। ভ য়তর সয়ঙ্গ তদ্খা িয়র তমহতা সুিয়দ্র্ ও রা গুরুর সয়ঙ্গও তদ্খা িয়রন। রা গুরু তাোঁয়ি র্ল্য়ল্ন, 
“আমরা আর্ার য়শ য় য়র তদ্খা িরর্”। সুিয়দ্র্ শুরু্ তমহতায়ি ময়ন িয়রয়ি তদ্ন ত  য়তয়ন ত ন ময়ন িয়র ত ল্ায়রর িাছ 
তথয়ি য়তয়ন সুিয়দ্র্য়ি ি’মাস আয়  ত  িযারাম তর্াডবয়ট য়দ্য়িয়ছয়ল্ন তা তফরত য়নয়ি  ান। তমহতা তাোঁয়দ্র সয়ঙ্গ তদ্খা 
িয়র তর্য়রয়ি  ার্ার য়েি পয়রই তাোঁয়দ্র িায়ছ খর্র আয়স ত  আ ায়মিাল্ সিায়ল্ নি, আ  সন্ধযা সাতটাি তাোঁয়দ্র ফাোঁয়স 
হয়র্। ভ ৎ য়সাং তখন মন য়দ্য়ি সদ্য হায়ত পাওিা র্ইয়ট পড়য়ছয়ল্ন। খর্রয়ট শুয়ন আয়িপ িয়র শুরু্ র্য়ল্ন, “ততামরা য়ি 
আমায়ি র্ইয়টর এিটা পয়রচ্ছদ্ও তশষ িরয়ত তদ্য়র্ না?” 

 ত য়ল্র েয়ড়য়ত সন্ধযা ছ’টার েো র্া ল্। সমস্ত তসয়ল্র র্য়ন্দরা িান খাড়া িয়র আয়ছ। তভয়স এল্ ভারী রু্য়টর 
আওিা । প্রথয়ম তাোঁয়দ্র িায়ন তভয়স এল্ তসই পয়রয়চত  ান – সাফবয়রায়শ য়ি তামান্না আর্ হামারা য়দ্ল্ তম হযাি…। 
এরপয়রই আিাশ র্াতাস িাোঁয়পয়ি ত ার আওিা  উেল্, ‘’ইনয়িল্ার্ য় ন্দার্াদ্’’ এর্াং “য়হনু্দস্তান  আ াদ্ তহা”। সারা 
ত য়ল্র সমস্ত র্য়ন্দরা সময়র্ত িয়ি  ান র্রল্, “মাই রে তদ্ তমরা র্াসন্তী তচাল্া…”।  

 য়তন ন র্ীর য়র্ের্ী হায়ত হাতিড়া র্াোঁর্া তপছয়ন পাহারাদ্ার য়নয়ি চয়ল্য়ছ ফাোঁয়স ময়ঞ্চর য়দ্য়ি। তাোঁরা য়তন ন 
এিসায়থ  াইয়ছন,  

   িায়ভ উও য়দ্ন য়ভ আয়ি া 
   তি  ার্ আ াদ্ হাম তহায়ঙ্গ 
   ইয়ি আপয়ন য়হ  য়মন তহায়  
   ইয়ি আপনা আশমান তহা া 
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   শহীয়দ্া য়ি য়চতাও পর 
   ল্ায় য়ঙ্গ হরর্ার তময়ল্ 
   ওিাতন পর মরয়ন ওিায়ল্া িা 
   ইয়িয়হ নাম-ও-য়নশান তহা া। 
 
 ফাোঁয়সর আয়  য়তন নয়ি ও ন িরা হল্। তদ্খা ত ল্ প্রয়তযয়ির ও ন তর্য়ড়য়ছ। তাোঁয়দ্র তশষ োন তসয়র তফল্য়ত 
র্ল্া হল্। োয়নর পর তাোঁয়দ্র িায়ল্া রয়ের তপাশাি পরায়না হল্। তাোঁয়দ্র মুখ তখাল্া। ছারাত য়সাং ভ য়তর িায়ন িায়ন 
‘ওিায়হ গুরু’র নাম য়নয়ত র্ল্য়ল্ন। ভ ৎ য়সাং র্ল্য়ল্ন, আয়ম  ীর্য়ন তিায়নায়দ্ন ভ র্ায়নর িায়ছ প্রাথবনা িয়রয়ন। র্রাং 
তর্য়শরভা  সমি আয়ম মানুয়ষর  য়রয়র্র  নয তাোঁয়ি  াল্া ায়ল্ িয়রয়ছ। এখন আয়ম  য়দ্ তাোঁর িায়ছ িমা প্রাথবনা িয়র, 
য়তয়ন আমায়ি র্ল্য়র্ন, এটা এিটা িাপুরুষ ত  তার তশয়ষর সমি আ ত র্য়ল্ আমার িায়ছ িমা চাইয়ছ।” 

ফাোঁয়সর ময়ঞ্চ য়তন ন আল্াদ্া আল্াদ্া িায়ের তক্তাি দ্াোঁড়ায়ল্ন পাশাপায়শ। ভ ৎ য়সাং ফাোঁয়সর ময়ঞ্চ দ্াোঁড়ায়ল্ন। 
এর্ার তাোঁর মায়ির তশষ ইচ্ছাময়তা  ীর্য়নর তশষ তলা ান তুল্য়ল্ন, “ইনয়িল্ার্ য় ন্দার্াদ্।” ফাোঁসুয়ড় এয়ি এয়ি য়তন য়নর 
 ল্াি ফাোঁয়সর দ্য়ড় পরায়ল্া। এখন তাোঁয়দ্র প্রয়তযয়ির হাত-পা র্াোঁর্া। তাোঁরা ফাোঁয়সর দ্য়ড়য়ি চুম্বন িরয়ল্ন। ফাোঁসুয়ড় তাোঁয়দ্র   
য় জ্ঞাসা িরল্, ততামায়দ্র ময়র্য আয়  তি ত য়ত চাও? সুিয়দ্র্ র্ল্য়ল্ন ত  য়তয়নই আয়  ত য়ত চান। এরপর ফাোঁসুয়ড় 
এয়ি এয়ি য়তন য়নর  ল্ার ফাোঁয়সর দ্য়ড়য়ত টান য়দ্ল্ এর্াং সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ তাোঁয়দ্র পায়ির তল্াি িায়ের তক্তায়টয়ি ল্ায়থ তময়র 
সয়রয়ি য়দ্ল্। পরপর পাশাপায়শ য়তন ন শয়হদ্  র্হুির্ র্য়র দ্য়ড়য়ত ঝুল্য়ত ল্া য়ল্ন। তশষ প বন্ত ত য়ল্র এি ন ডাক্তার 
এয়ি এয়ি তাোঁয়দ্র তদ্হগুয়ল্য়ি দ্য়ড় খুয়ল্ নায়ময়ি এয়ন মায়টয়ত তশািায়ল্ন। এরপর য়নিম অনু ািী তদ্হ শনাক্তিরয়র্র 
পাল্া। এি ন ত ল্ আয়র্িায়রি এই য়তন য়নর র্ীরয়ে এতটাই মুগ্ধ য়ছয়ল্ন ত  য়তয়ন এোঁয়দ্র শনাক্ত িরয়ত রায়  হয়ল্ন 
না এর্াং সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ সাসয়পন্ড হয়ল্ন। এি ন  ুয়নিার অয়ফসার এোঁয়দ্র শনাক্ত িরয়ল্ন। এরপর দু্ ন য়েয়টশ অয়ফসার, 
তাোঁয়দ্র ময়র্য এি ন ত য়ল্র সুপায়রয়েয়ন্ডে, তাোঁরা মৃতয়দ্র সায়টবয়ফয়িয়ট সই িরয়ল্ন।  

এরপর এই মৃতয়দ্হগুয়ল্য়ি য়নয়ি িী িরা হয়র্ তা য়নয়ি য়চন্তাি পড়য়ল্ন ত ল্ িতৃবপি। ত য়ল্র র্াইয়র তখন 
অয়পিাি প্রচুর মানুষ। ত য়ল্র তভতয়র এোঁয়দ্র দ্াহ িরা হয়ল্ তসই তর্াোঁিা ওপয়র উয়ে সর্ার ন র টানয়র্। এরপর  য়দ্ 
র্য়ড়া তিায়না ত াল্ামাল্ হি তা সামল্ায়না খুর্ মুশয়িল্ হয়র্। অয়নি তভয়র্ তাোঁরা ত য়ল্র তপছয়নর তদ্িায়ল্  তব িয়র 
এিটা োয়ি মাল্ ততাল্ার ময়তা মৃতয়দ্হগুয়ল্য়ি ছুোঁয়ড় ছুোঁয়ড় তফল্ল্ তারপর তসনা পাহারাি অতযন্ত ত াপয়ন সর্ার তচাখয়ি 
ফাোঁয়ি য়দ্য়ি প্রথয়ম রয়র্ নদ্ীর তীয়র য়নয়ি ত ল্, তসখায়ন নদ্ীর  ল্ অ ভীর থািাি মৃতয়দ্হগুয়ল্ দ্াহ িরার  নয য়ফয়রা পুয়র 
শতদ্রু নদ্ীর তীয়র য়নয়ি ত ল্। এরপর তারা তদ্হগুয়ল্য়ত আগুন র্য়রয়ি য়দ্ল্। িায়ছই  ন্ধা য়সাংওিাল্া গ্রাম। তসখান তথয়ি 
মানুষ ন তদ্খয়ত তপল্ ত  নদ্ীর তীয়র আগুন জ্বূ্ল্য়ছ। তাোঁরা ছুয়ট ত ল্ তসইখায়ন। তাোঁয়দ্র তদ্য়খই তসনারা তদ্ৌয়ড় য়নয় য়দ্র 
 ায়ড়য়ত উয়ে ল্ায়হায়রর য়দ্য়ি পায়ল্য়ি ত ল্। এরপর গ্রায়মর তল্ায়িরাই তাোঁয়দ্র র্ীয়রয়দ্র ম বাদ্ার সয়ঙ্গ তশষিৃতয সম্পন্ন 
িরল্।  

সারা ল্ায়হার এর্াং পাঞ্জায়র্র অনযানয শহয়র ভ ৎ য়সাংয়দ্র ফাোঁয়সর খর্র ছয়ড়য়ি পড়য়ত সারা শহর ত ন রাস্তাি 
তনয়ম এল্। পরয়দ্ন র্য়ড়া র্য়ড়া য়ময়ছল্ তর্য়রায়ত শুরু িরল্। সারা শহর  ুয়ড় হরতায়ল্র তচহারা। সমস্ত তদ্ািানপাট র্ন্ধ। 
সমস্ত সু্কল্ িয়ল্  র্ন্ধ। দু্পুয়র সরিায়রভায়র্  ানায়না হল্ ত  ভ ৎ য়সাং, সুিয়দ্র্ ও রা গুরুয়ি  থা থ সম্মায়নর সয়ঙ্গ 
য়হনু্দ ও য়শখ প্রথাি দ্াহ িরা হয়িয়ছ। য়নল্ায় াম্বাদ্ তথয়ি এি য়র্শাল্ তশাি য়ময়ছল্ শুরু হল্। হা ার হা ার য়হনু্দ, 
মুসল্মান, য়শখ – য়তন মাইল্ ল্ম্বা  তসই য়ময়ছয়ল্ ত া  য়দ্ল্। পুরুষয়দ্র হায়ত িায়ল্া র্যান্ড র্াোঁর্া, ময়হল্ায়দ্র পরয়র্ িায়ল্া 
শায়ড়,  মুহুমুবহু তলা ায়ন তিোঁয়প উেয়ছ শহর – ‘ইনয়িল্ার্ য় ন্দার্াদ্’ এর্াং ‘ভ ৎ য়সাং য় ন্দার্াদ্’। এই য়র্শাল্ য়ময়ছল্ 
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আনারিয়ল্ র্া ায়র এয়স থামল্। তসখায়ন ভ ৎ য়সাংয়হর পয়রর্ার য়ফয়রা পুর তথয়ি য়তন শয়হয়দ্র পয়র্ত্র ভস্ম সাংগ্রহ িয়র 
এয়নয়ছন। য়তনেো পর য়তনয়ট িয়ফন মাল্া য়দ্য়ি সায় য়ি আর্ার য়র্শাল্ য়ময়ছল্ শুরু হল্।  

ওিায়ডবন ছারাত য়সাং তিায়নাময়ত তাোঁর য়র্দ্ধ্বস্ত মন য়নয়ি য়নয় র শরীরটায়ি টানয়ত টানয়ত র্ায়ড় য়ফরয়ল্ন। তাোঁর 
িমব ীর্য়নর য়তয়রশ র্ছয়র অয়নিয়ি ফাোঁয়সয়ত ত য়ত তদ্য়খয়ছন, য়িন্তু িখয়নাই তাোঁর এূ্য়তা মন খারাপ হিয়ন। এই ি’য়দ্য়নর 
ময়র্য য়তন য়নর প্রয়ত য়ি ভীষর্ মািা পয়ড় য় য়িয়ছল্! র্ায়ড় য়ফয়র এই প্রথম িান্নাি তভয়ে পড়য়ল্ন ছারাত য়সাং।  
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চলহচ্চত্র্চচচা 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

শতর্য়ষব চল্য়চ্চত্র : শত  ল্ঝর্বার ধ্বয়ন 

একগশা বিগরর বাাংলা িহবর এক সাংহক্ষ্প্ত ইহত্িাস।  
িীরালাল রসন রেগক শুরু কগর কত্ভাগব এইভাগব দশকওয়াহর হবষয় হবগেষগণ  
আর ত্ার উত্থানপত্গনর হবহভন্ন বাুঁকবদগলর কাহিহনর   
পযচায় পরম্পরা আগলাচনা করগলন অহনশ রায়।  
 

॥ এি ॥ 

এিুশ শতয়ির এই দ্শি শতর্ষব আর সার্ব শতর্য়ষবর য়মল্ন-আয়েনা ত ন। তরু্, তসই উজ্জ্বল্ েটনা-য়িিার মুগ্ধ 
আল্াপচায়রতার ময়র্যই েয়ট ত ল্ দু্য়ট দু্েবটনা। তর্শ আড়ম্বয়রর সয়ঙ্গই। আয়  হয়ত শতর্ষব আয়  েয়ট  াওিা অ বন এর্াং 
য়র্স্মরয়র্র ঐয়তহায়সি পুনরারৃ্য়ত্তয়ত।  

         এি॥ রর্ীন্দ্রনাথ ও তাোঁর তনায়র্ল্ প্রায়ি  

দু্ই ॥  ভারতীি চল্য়চ্চয়ত্রর ভার্-ময়হমা সূচনা  

দু্য়টা অ বনই আমায়দ্র  য়র্বত িয়র। মহত্তর প্রতযিয়ি য়চন্তার সার্য-সীমাি আয়ন। আয়রা অহাং  ায় ,  খন তদ্য়খ 
এই দু্য়টর সায়থই য়ময়শ আয়ছ র্াোয়ল্র তমর্া-োম-অশ্রু-রক্ত এর্াং র্াোয়ল্র য়র্শ্বসার্নার িথিতা। তাহয়ল্, য়নশ্চিই প্রশ্ন 
 ায়  ‘দু্েবটনা’ এর্াং ‘য়র্স্মরর্’ এমন োতি-শব্দ র্যর্হায়রর িারর্ িী? উত্তয়র এন. য়স. তচৌরু্রীর র্হুখযাত শব্দর্ন্ধ প্রথম 
অয়ভর্যয়ক্ত য়হয়সয়র্ র্ার য়নল্াম-“আত্মোতী র্াোয়ল্”।  

হাি র্াোয়ল্, তহ র্াোয়ল্, আসুন, দ্াি এয়ড়য়িও স্বীিার িয়র ‘দু্েবটনা’ মারাত্মি; তিননা, ওই তনায়র্ল্ প্রায়িটুিুই 
তসয়দ্ন তথয়ি এখয়না হয়ি আয়ছ রর্ীন্দ্রনায়থর রৃ্হত্তর পয়রয়চয়ত। আমরা আ ও এমন সতযদ্রষ্টা ঋয়ষতুল্য িয়র্-মানুষয়টর 
সর্বর্যাপী  ীর্নয়র্ার্য়ি য়র্সৃ্ময়তর অতয়ল্ ডুয়র্য়ি তরয়খয়ছ। আর্ার এই আমরা, ি- নই র্া ময়ন তরয়খয়ছ র্া স্বীিৃয়ত য়দ্য়িয়ছ 
ভারতীি চল্য়চ্চয়ত্রর আয়দ্পুরুষ হীরাল্াল্ তসনয়ি?  াোঁর আত্ময়র্সয় বত িমবসার্নার মর্য য়দ্য়িই এয়দ্য়শ চল্য়চ্চত্র নামি 
আরু্য়নিতম য়শে-সন্তায়নর  ন্ম্ল্াভ েয়টয়ছ। সুতরাাং র্ল্য়ত পায়র, এই দু্য়ট প্রায়ি ত মন আমায়দ্র অন্তুঃসারশূনযতায়ি 
প্রিট িয়র, ততময়ন আমায়দ্র ইয়তহাস-োতি রূপয়িও েষ্ট িয়র।    

॥ দু্ই॥ 

২৮ য়ডয়সম্বর, ১৮৯৫ সায়ল্ পযায়রয়সর তহায়টল্ য়ড িযায়ফয়ত লু্যয়ময়ির ভ্রাতৃদ্বি য়র্য়শ্বর প্রথম চল্য়চ্চত্র শুরু িয়রন। অর্শয 
অয়নয়িই র্য়ল্ন, ১৮৮৯ সায়ল্ আয়ময়রিাি এই য়শয়ের প্রথম পদ্য়িপ েয়টয়ছল্। এসর্ য়র্তয়িবর য়র্ষি, ততমন ময়ন িরয়ল্ 
ততা র্ল্য়ত হি, ১৬৬১ সায়ল্ই য়িচার মযায় ি ল্েয়নর সাহয় য য় শুর ত   ীর্নচি নতয়র িয়রয়ছয়ল্ন, তসখায়নই চল্য়চ্চয়ত্রর 
আয়দ্ সূত্রপাত েয়ট ত য়ছ। আসয়ল্ এসর্-ই য়ছল্ শুরুর আয় র প্রস্তুয়ত। তাই আ স্ট লু্যয়ময়ির ও লু্ই লু্যয়ময়ির, এই দু্ই 
ভাইয়ির প্রিাসয়িই চল্য়চ্চত্র য়শয়ের প্রস্তার্না র্য়ল্ ময়ন িরা হি।  াই তহাি, লু্যয়ময়ির তিাম্পায়নর এি য়চত্রগ্রাহি ১৮৯৬ 
সায়ল্র ৭  ুল্াই মুম্বই-র ওিাটসন তহায়টয়ল্ ভারতীি উপমহায়দ্য়শর মায়টয়ত প্রথম চল্য়চ্চত্র প্রদ্শবনয়ট িয়রন। তখন অর্শয 
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চল্য়চ্চত্রয়ি র্ায়িায়স্কাপ র্ল্া হত। প্রথম প্রদ্শবয়ন য়টয়িয়টর দ্াম মহােব (১ টািা) হয়ল্ও পয়র সস্তাি র্ায়িায়স্কাপ প্রদ্শবনী 
শুরু হি।   

এই েটনার ১৮ র্ছয়রর ময়র্যই, অথবাৎ ১৯১৩ সায়ল্র ৩ তম দ্াদ্া সায়হর্ ত ায়র্ন্দ ফাল্য়ির য়নর্বাি ছািাছয়র্ 
'রা া হয়রশচন্দ্র'-র হাত র্য়র উপমহায়দ্য়শর মায়টয়ত চল্য়চ্চত্র য়শে তার ত ৌরয়র্াজ্জ্বল্  াত্রা শুরু িয়র। এই র্ক্তয়র্যই অর্শয 
তসই ঐয়তহায়সি য়র্তিব; না, র্ল্া ভায়ল্া ইয়তহাস অস্বীিায়রর সতযয়ট য়ন স্ব অয়স্তে প্রিট িয়র ততায়ল্। তিননা, প্রিৃত 
প্রস্তায়র্ দ্াদ্াসায়হর্ ফাল্য়ির এমন সাড়ম্বর সূচনার র্হু পূয়র্বই চল্য়চ্চত্র য়র্ষিয়টয়ি ভারয়তর মায়টয়ত প্রয়তয়েত িয়রয়ছয়ল্ন 
এি র্ঙ্গ সন্তান; য়তয়ন য়চর েয়দ্ধি অথচ আ ও অস্বীিৃত হীরাল্াল্ তসন। তাোঁর প্রয়তয়েত ‘দ্য রয়িল্ র্ায়িায়স্কাপ তিাম্পায়ন’ 
(১৮৯৮)-ই র্াাংল্া তথা ভারতীি চল্য়চ্চয়ত্রর সূয়তিা ার। সুতরাাং এই র্ািযয়টয়িই সর্য়চয়ি  াঢ়, ত াড়ায়ল্া এর্াং উচ্চস্বয়র 
র্ল্া  াি – শতর্য়ষব ভারতীি চল্য়চ্চয়ত্রর প্রার্-পুরুষ হয়ল্ন হীরাল্াল্ তসন। য়িন্তু অদু্ভতভায়র্ এয়দ্য়শ য়তয়ন আ ও োতয। 
র্াাংল্া তথা র্াোয়ল্র প্রয়ত আয়রা আর অয়নি েটনার ময়তা এ-ও এি র্য়ড়া র্ঞ্চনার য়নমবম সািয। সর্য়চয়ি র্য়ড়া িথা, 
এ এি ভিঙ্কর আত্মপ্রতারর্া। এয়দ্য়শর ইয়তহাস য়চরিাল্ র্াোয়ল্য়ি পশ্চায়ত রাখার েৃর্য প্রিাস চায়ল্য়িয়ছ, মানুষয়ি ভুল্ 
র্যাখযা শুয়নয়িয়ছ। আর র্াোয়ল্ সর্ তদ্য়খ, সর্ রু্য়ঝও য়চরিাল্ পাশ িায়টয়ি ত য়ছ; য়িাংর্া সাফয়ল্যর র্ল্য়ি প্রয়র্শ িরার 
দু্মবর তল্ায়ভ তসই িপট-িয়ে িে য়ময়ল্য়িয়ছ। না-হয়ল্ আ  এয়দ্য়শর ইয়তহাস অনযভায়র্ তল্খা হত। তল্খা হত চল্য়চ্চত্র 
য়শয়েরও নতুন ইয়তহাস। সয়তযই, এই ইয়তহাস-য়র্িৃত ইয়তিথা য়নমবার্  ন্ত্রর্ার। তরু্ তসই স্বীিৃয়ত র্া অস্বীিৃয়তর পর্ব তথয়ি 
িয়িি পা সয়র এয়স সীয়মত অিরমাল্াি হীরাল্াল্ তসয়নর য়শয়েত-অর্ির্ দ্ায়নর প্রিাস রাখা  াি।  

হীরাল্াল্ তসন, মায়নি ঞ্জ ত ল্ার র্  ুরী গ্রায়মর র্ায়সন্দা, এয়দ্য়শর প্রথম র্ায়িায়স্কাপ তিাম্পায়নর প্রয়তোতা। 
প্রয়তোর য়দ্ন ৪এয়প্রল্, ১৮৯৮; প্রয়তোয়নর নাম ‘রিাল্ র্ায়িায়স্কাপ তিাম্পায়ন’। সহয় া ী য়ছয়ল্ন ভাই ময়তল্াল্ তসন। দু্ই 
ভাই চল্য়চ্চয়ত্র অনুপ্রায়র্ত হন প্রয়ফসর য়স্টয়ফয়ন্সর প্রদ্শবনী তথয়ি। হীরাল্াল্ য়ছয়ল্ এি ন য়চত্রগ্রাহি। য়তয়ন 
ইউয়রায়পিানয়দ্র পরায় ত িয়র আয়ল্ািয়চয়ত্রর প্রয়তয় ায় তাি তেে হয়িয়ছয়ল্ন।  

হীরাল্াল্ তসন, এয়দ্য়শ প্রথম পূর্বনদ্য়েবযর চল্য়চ্চয়ত্রর য়নমবাতাই শুরু্ নন; য়তয়নই প্রথম তথযয়চত্র য়নমবাতা, প্রথম 
য়র্জ্ঞাপন য়র্ষিি চল্য়চ্চয়ত্রর য়নমবাতা, প্রথম রা ননয়তি চল্য়চ্চয়ত্রর-ও য়নমবাতা। হীরাল্াল্ তসয়নর সৃয়ষ্টশীল্ িমব ীর্ন র্যাি 
য়ছল্ ১৯১৩ সাল্ প বন্ত।  ার ময়র্য য়তয়ন ৪০য়ট–র তর্য়শ চল্য়চ্চত্র য়নমবার্ িয়রয়ছয়ল্ন। তর্য়শরভা  ছয়র্য়তই য়তয়ন িযায়মরার্দ্ধ 
িয়রন অময়রন্দ্রনাথ দ্য়ত্তর িল্িাতার ক্লায়সি য়থয়িটায়র মঞ্চস্থ য়র্য়ভন্ন য়থয়িটায়রর দৃ্শয।  

১৯০১ আর ১৯০৪-এর ময়র্য ক্লায়সি য়থয়িটায়রর পয়ি য়তয়ন অয়নিগুয়ল্ ছয়র্ য়নমবার্ িয়রন; সীতারাম, মৃর্ায়ল্নী, 
আয়ল্র্ার্া, হয়ররা , সরল্া, ভ্রমর, রু্দ্ধয়দ্র্, দু্য়ট প্রার্, সুয়রন্দ্রনায়থর তশাভা াত্রা, পঞ্চম  য় বর য়দ্য়ল্ল আ মন ইতযায়দ্। য়তয়ন 
১৯০৩ সায়ল্ এিয়ট পূর্বনদ্য়েবযর ছয়র্ য়নমবার্ িয়রন, — ‘আয়ল্র্ার্া ও চয়ল্লশ তচার’; এয়ট য়নয়মবত হয়িয়ছল্ ক্লায়সি য়থয়িটায়র 
অয়ভনীত ওই নায়মর য়থয়িটায়রর ওপর য়ভয়ত্ত িয়র। তয়র্ এ ছয়র্ সম্পয়িব য়িছুই  ানা  াি না। সম্ভর্ত এর তিায়না প্রদ্শবন 
হিয়ন। তাোঁর সৃষ্ট তথযয়চয়ত্রর ময়র্য আয়ছ— য়চৎপুর তরাড, র্য়ল্শ্বরী নদ্ীয়ত োন, ময়ল্লি র্ায়ড়র য়র্য়ি ইতযায়দ্। তাোঁর তথযয়চত্র 
‘Anti Partition Demonstration and Swadeshi Movement at the Town Hall, Calcutta on 22nd 
September, 1905’-তিই ভারয়তর প্রথম রা ননয়তি চল্য়চ্চত্র র্য়ল্ মানযতা তদ্ওিা হি। এ ছয়র্র য়র্জ্ঞাপয়ন র্ল্া 
হয়িয়ছল্—“আমায়দ্র য়নয় য়দ্র স্বায়থব খাোঁয়ট স্বয়দ্শী য়সয়নমা”। ছয়র্র তশয়ষ ‘র্য়ন্দ মাতরম্’  ানয়ট রাখা হয়িয়ছল্। র্ায়র্য় যি 
য়ভয়ত্তয়ত য়তয়ন িতগুয়ল্ য়র্জ্ঞাপন য়র্ষিি আর য়িছু সাংর্াদ্মূল্ি চল্য়চ্চত্র-ও য়নমবার্ িয়রন। তাোঁর সৃষ্ট ‘ র্ািুসুম তহিার 
ওয়িল্’ এর্াং ‘এডওিাডব টয়নি'-ই সম্ভর্ত এয়দ্য়শর প্রথম ‘অযাড য়ফল্ম’।   

‘রিাল্ র্ায়িায়স্কাপ তিাম্পায়ন’ তশষ ছয়র্ র্ানাি ১৯১৩ সায়ল্। তারপর-ই হীরাল্াল্ পায়রর্ায়রি দু্য় বা  এর্াং র্যাপি 
আয়থবি সমসযার সমু্মখীন হন। (এ প্রসয়ঙ্গ উয়ল্লখয, য়র্খযাত ‘পযায়থ তিাম্পায়ন’ এিসমি হীরাল্াল্ তসনয়ি  য়ড়র মায়ে তাোঁরু্ 
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খায়টয়ি তায়দ্র ছয়র্ তদ্খায়নার প্রস্তার্ য়দ্য়িয়ছল্; য়িন্তু হীরাল্াল্ তসই প্রস্তার্ প্রতযাখান িয়রন। ত  সুয় া য়ট িায়  ল্ায় য়ি 
য়র্পুল্ মুনাফা অ বন িয়রন দু্োঁয়দ্ পারয়স র্যর্সািী  াময়সদ্য়  ফ্রাময়  মযাডান।) পায়রর্ায়রি ও আয়থবি সমসযার তমািায়র্ল্া 
িরয়ত িরয়ত হীরাল্াল্ তসন িযান্সায়র আিান্ত হন। তাোঁর মৃতুযর য়িছুয়দ্ন আয় , ভাই ময়তল্াল্ তসয়নর র্ায়ড়য়ত রাখা তাোঁর 
সমস্ত য়ফল্ম এর্াং নয়থ আগুয়ন পুয়ড়  াি। তসই আগুয়ন হীরাল্াল্ তসন নাময়টও পুয়ড় ভস্ম হয়ি  াি। এই তদ্শ, তাোঁর স্ব ায়ত 
র্াোয়ল্ তাোঁয়ি তর্-মালু্ম য়র্সৃ্ময়তর অতয়ল্ ডুয়র্য়ি তদ্ি। (দ্াদ্া সায়হর্ ফাল্য়ি তপয়ল্ন এয়দ্শীি চল্য়চ্চয়ত্রর আয়দ্ পুরুয়ষর 
ম বাদ্া)। ২০১৭ সাল্, অথবাৎ তাোঁর মৃতুযর শতর্য়ষব দ্াোঁয়ড়য়িও আমরা এই য়র্সৃ্ময়তর িল্ঙ্ক য়ি  ায়ি তময়খ র্য়স থাির্?  

 াই তহাি, তস-িথা আ  আড়ায়ল্ই চলু্ি। আ  না হি স্মরর্ িয়র, শতর্য়ষব চল্য়চ্চয়ত্রর দু্ বম পথ অয়তিয়মর 
মরু্র সৃ্ময়ত। প্রিাস রায়খ তার য়র্র্তবন পয়থর রূপয়রখা য়নমবায়র্র। অর্শযই তা হয়র্ অয় ায় যর অিম প্রিাস। তরু্, র্য়ল্ 
 াই য়িছু িথা। 

॥ য়তন ॥ 

চল্য়চ্চত্র  ীর্ন ও সমায় র প্রয়তচ্ছয়র্। তসলু্ল্য়িয়ড র্য়ন্দ িয়র রাখা মানুয়ষর  ীর্ন য়চত্রািন সর্বদ্াই মানুষয়ি িয়রয়ছ 
আিৃষ্ট। এয়দ্য়শর মানুয়ষর িায়ছ চল্য়চ্চয়ত্রর আয়র্দ্ন তুল্নাি অয়নি তর্য়শ এর্াং সুদূ্রপ্রসারী। এয়দ্য়শ চল্য়চ্চত্র শতর্ষব 
পূর্ব িয়রয়ছ। এই শতর্য়ষব েয়ট ত য়ছ  ুদ্ধ, মন্বন্তর, দ্াঙ্গা, স্বার্ীনতা, তদ্শভা , খাদ্য-সাংিট, উদ্বাস্তু সমসযা, এয়ির পর এি 
রা ননয়তি পট পয়রর্তবন, য়র্শ্বািয়নর র্া ারনীয়ত ইতযায়দ্ ইতযায়দ্র ময়তা েটনা। রায়ষ্ট্রি, সামায় ি এর্াং মানয়সি তিয়ত্র 
য়র্য়চত্র ভােয়নর সূত্র র্য়র এয়দ্য়শর চল্য়চ্চত্র ভার্না-ও তভয়ে টুিয়রা টুিয়রা হয়ি ত য়ছ। তার শরীয়রও পয়রর্তবয়নর য়চহ্ন 
হয়িয়ছ েষ্ট। 

আয় ই র্য়ল্য়ছ, র্াাংল্াি চল্য়চ্চত্র প্রদ্শবনীর য়র্ষিয়টয়ি প্রায়তোয়নি য়ভয়ত্ত দ্ান িয়রন, ত . এফ. মযাডান। ১৯১৩ 
সায়ল্ র্য়ম্বয়ত ‘রা া হয়রশচন্দ্র’ মুয়ক্ত তপয়ল্ তসই প্রায়তোয়নি প্রিায়স ত ািার আয়স। মযাডান তিাম্পায়নর প্রয় া নাি, 
য়প্রিনাথ  াঙু্গয়ল্ ও ত যায়তষ র্য়ন্দযাপার্যায়ির পয়রিেনাি নতয়র হি প্রথম র্াাংল্া পূর্ব নদ্েবয য়নর্বাি চল্য়চ্চত্র ‘য়র্ল্বমঙ্গল্’ 
(১৯১৬)। ১৯১৭ সায়ল্, ফাল্য়ির ‘রা া হয়রশচন্দ্র’, রুস্তম ী তর্ায়তওিাল্ার য়নয়দ্বশনাি র্াাংল্া টাইয়টল্ সহ তদ্খায়না হি। 

তয়র্ সমূ্পর্ব র্াোয়ল্ অাংশগ্রহয়র্, র্াোয়ল্র মূল্র্য়ন, র্াোয়ল্র তমর্াি ও পয়রেয়ম, র্াোয়ল্ য়চত্র ৃয়হ মুয়ক্তপ্রাি 
চল্য়চ্চত্র য়হয়সয়র্ র্ীয়রন্দ্রনাথ  য়ঙ্গাপার্যায়ির (য়ড.য় .) ‘য়র্য়ল্তয়ফরৎ’-ই (১৯২১) প্রথম নাম। তখন য়ছল্ য়নর্বাি চল্য়চ্চয়ত্রর 
 ু । এই  ুয়  চল্য়চ্চত্রয়ি য়নিন্ত্রর্ িয়র ইয়ন্দা-য়েয়টশ য়ফল্ম তিাম্পায়ন, তা মহল্ য়ফল্মস, অয়রারা য়ফল্মস তিাম্পায়ন, 
ইয়ন্ডিান য়সয়নমা, গ্রায়ফি আটবস, ইোরনযাশনাল্ য়ফল্ম িাফট্ প্রভৃয়ত সাংস্থা। প্রাি শতায়র্ি চল্য়চ্চত্র এয়দ্র দ্বারা য়নয়মবত ও 
পয়রয়র্য়শত হি। এয়দ্র ময়র্য উয়ল্লখয় া য য়ছল্ ইয়ন্দা-য়েয়টশ য়ফল্ম তিাম্পায়ন। িারর্ এর ির্বর্ার য়ছয়ল্ন র্ীয়রন  য়ঙ্গাপার্যাি 
ওরয়ফ য়ডয়  এর্াং নীতীশচন্দ্র ল্ায়হড়ী। এরা য়নর্বাি  ুয় র এিয়ট র্য়ড়া অর্যাি। র্াাংল্া য়সয়নমাি চযাপয়ল্য়নর মযানায়র ম, 
তিৌতুিভয়ঙ্গ এর্াং য়িটয়নর িযায়রিযাচার র্ীয়রন্দ্রনাথ-ই প্রথম আমদ্ায়ন িয়রন। য়তয়নই প্রথম এই তদ্য়শর য়শয়িত ময়হল্ায়দ্র 
চল্য়চ্চত্র   য়ত য়নয়ি আয়সন,  া তৎিাল্ীন সময়ি নর্েয়র্ি উয়দ্যা  র্ল্া  াি। এভায়র্ তাোঁর হাত র্য়রই এয়দ্শীি য়সয়নমা 
এিটা সমা  স্বীিৃত য়শে মার্যম হয়ি ওয়ে।   

এই  ুয়  চল্য়চ্চয়ত্র স্মরর্ীি পদ্াপর্ব য়শয়শরিুমার ভাদু্য়ড়র। তাোঁর তত্ত্বার্র্ায়ন তা মহল্ য়ফল্ম তিাম্পায়ন সায়হতয-
তি য়নয়ি আয়স চল্য়চ্চয়ত্রর েয়র। য়সয়নমাি অয়ভনর্ র্যঞ্জনা সৃয়ষ্টর এি  ু ান্তিারী প্রিাস শুরু হি। রর্ীন্দ্রনায়থর ‘মানভঞ্জন’ 
এর্াং শরৎচয়ন্দ্রর ‘আোঁর্ায়র আয়ল্া’ তসই প্রিায়সর ত ৌরচয়ন্দ্রিা। েয়দ্ধি চল্য়চ্চত্র য়র্য়শষজ্ঞ সঞ্জি মুয়খাপার্যায়ির ময়ত, 
রর্ীন্দ্রনায়থর ‘মানভঞ্জন’  েয়ট চল্য়চ্চত্র শুরুর আয় ই চল্য়চ্চত্র য়শয়ের ভয়র্ষযম্ভার্ী প্রস্তার্না য়ছল্। 
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য়নর্বাি পয়র্ব য়সয়নমা সাংিান্ত দু্য়ট আইন  ায়র হি—(১) য়সয়নমায়টাগ্রায়ফ অযাট অর্ ইয়ন্ডিা (১৯১৮); (২) তর্ঙ্গল্ 
অযায়মউ য়মে টযাক্স অযাট। প্রথময়টয়ত য়সয়নমার তসন্সরয়শপ হি; য়দ্বতীিয়টয়ত য়টয়িয়টর দ্ায়ম টযাক্স র্য়স।  য়দ্ও এই সময়ির 
য়সয়নমা  াত্রাসুল্ভ ময়নারঞ্জয়নর মার্যম র্যতীত অনয য়র্য়শষয়ের য়চহ্ন তুয়ল্ র্রয়ত সিম হিয়ন। তয়র্ সম্ভার্নার র্ী য়ট 
য়িন্তু তরায়পত হয়িয়ছল্।  

॥ চার ॥ 

১৯২৮ সাল্। আর্ার ত .এফ. মযাডায়নর এি  ু ান্তিারী উয়দ্যা । এল্য়ফনয়স্টান য়পিচার পযায়ল্য়স তদ্খায়না হি হয়ল্উয়ডর 
ইউয়নভাসবাল্ তিাম্পায়নর ‘তময়ল্ায়ড অর্ ল্াভ’। ভারয়তর মায়টয়ত প্রদ্য়শবত প্রথম সর্াি ছয়র্। শুরু হল্ টয়ি–র  ু । 

অতুঃপর, ১৯৩১ সায়ল্ র্াাংল্া ভাষাি প্রথম সর্াি চল্য়চ্চত্র ‘ ামাইষেী’ মুয়ক্ত পাি। পয়রচাল্ি অমর তচৌরু্রী, 
প্রয় া নাি মযাডান তিাম্পায়ন। র্ল্া  াি, এখান তথয়িই শুরু হল্ র্াাংল্া তথা ভারতীি য়সয়নমার ঐয়হতয য়নমবায়র্র র্ারার্ায়হি 
প্রর্াহ। টয়ি য়সয়নমায়ি আরও  ীর্ন্ত িরার িা য়ট শুরু িয়রয়ছয়ল্ন র্ীয়রন্দ্রনাথ সরিার। তাোঁর ‘য়নউ য়থয়িটাসব তিাম্পায়ন’ 
প্রয়তোর মর্য য়দ্য়ি। র্াাংল্া য়সয়নমাি য়তয়রশ এর্াং চয়ল্লয়শর দ্শয়ি এই তিাম্পয়নর প্রভার্ য়ছল্ সর্য়চয়ি তর্য়শ।  

এই  ুয়  চল্য়চ্চত্র পয়রচাল্নাি এয়ল্ন য়দ্িপাল্ র্যয়ক্তর্ ব – তদ্র্িীিুমার র্সু, প্রময়থশ র্ড়ুিা, তপ্রমাঙু্কর আতথবী, 
নয়রশচন্দ্র য়মত্র, চারু রাি, নীয়তন র্সু প্রমুখ। য়িছুয়দ্ন পর এয়ল্ন য়র্মল্ রাি, য়নমাই তোষ, মরু্ র্সু, উদ্িশঙ্কর, অ ি 
িয়রর ময়তা  ু -য়নিন্ত্রর্িারী পয়রচাল্ির্ ব। এখায়ন এিয়ট িথা র্ল্য়তই হি, ১৯৩২ সায়ল্ স্বিাং রর্ীন্দ্রনাথও তাোঁর নাটি 
‘নটীর পূ া’তি চল্য়চ্চত্রায়িত িরার উয়দ্যায়  মহড়া শুরু িয়রয়ছয়ল্ন। য়িন্তু য়র্য়শ্বর য়র্য়ভন্ন প্রান্ত তথয়ি তাোঁর ডাি আসাি 
য়তয়ন র্যস্ত হয়ি পয়ড়ন; এর্াং িা য়ট পয়রর্য়ত ল্াভ িয়র না। এ আমায়দ্র র্য়ড়া পয়রতায়পর য়র্ষি। 

 ু য়ট শুরু্মাত্র পয়রচাল্নাি নিত্র-প্রয়তম র্যয়ক্তয়দ্র  নযই য়চয়হ্নত হয়ি থায়ি না; এ  ু  মহান অয়ভয়নতায়দ্রও 
মহৎ য়শে অর্যাি য়হয়সয়র্ ম বাদ্ার দ্ায়র্দ্ার। এ সময়িই এয়সয়ছয়ল্ন পাহাড়ী সানযাল্, তি. এল্. সাি ল্, দু্ বাদ্াস 
র্য়ন্দযাপার্যাি, িানু র্য়ন্দযাপার্যাি, অহীন্দ্র তচৌরু্রী, নয়রশ য়মত্র, ছয়র্ য়র্শ্বাস, অমৃতল্াল্ র্সু, িাননর্াল্া তদ্র্ী, য়নভাননী, 
ছািায়দ্র্ীর ময়তা তার্ড় অয়ভয়নতা-অয়ভয়নত্রী র্। 

এোঁয়দ্র দ্বারা য়নয়মবত এর্াং অয়ভনীত চল্মান য়চত্র-য়শয়ের সয়ঙ্গ রাইচাোঁদ্ র্ড়াল্, িৃষ্ণচন্দ্র তদ্, পঙ্ক  ময়ল্লি, শচীন 
তদ্র্ র্মবন, িমল্ দ্াশগুি, য়দ্ল্ীপ রাি, অ ি ভট্টাচায় বর ময়তা য়র্খযাত সঙ্গীত স্রষ্টা র্। 

নতয়র হল্ এয়ির পর এি  নয়প্রি য়সয়নমা। চণ্ডীদ্াস, য়র্দ্যাপয়ত, তদ্না-পাওনা, িপাল্িুণ্ডল্া, তনৌিাডুয়র্, তদ্র্দ্াস, 
মুয়ক্ত, য়র্দ্যা, সায়থ, তশষ উত্তর, পয়রচি, আয়ল্র্ার্া, উদ্য়ির পয়থ, য়ছন্নমূল্, িেনা, ভুয়ল্ নাই, নতুন ইহুয়দ্, শহর তথয়ি 
দূ্য়র, মায়ন না মানা, পয়রর্ীতা, িুমিুম, তয়টনীর য়র্চার, ডাক্তার, শাপমুয়ক্ত, নতবিী, উত্তরাির্, ত া ায় া , য়প্রি র্ান্ধর্ী, দু্ই 
পুরুষ, সাত নম্বর র্ায়ড়, য়র্রা  তর্ৌ, পয়থর দ্ার্ী, চন্দ্রয়শখর, অরির্ীিা, অঞ্জন ড়, সন্দীপন পােশাল্া, তদ্র্ী তচৌরু্রার্ী, 
পুতুল্ নায়চর ইয়তিথা, চট্টগ্রাম অস্ত্রা ার লু্েন, তম  য়দ্য়দ্, য়র্দ্যাসা র, দ্ত্তা, র্ার্ল্া, পয়ণ্ডতমশাই, র্সু পয়রর্ার, ৪২ 
(য়র্িায়ল্লশ), নীল্দ্পবর্, হানার্ায়ড়, পল্লীসমা , মহাপ্রস্থায়নর পয়থ প্রভৃয়ত।  তগুয়ল্া এই মুহূয়তব মাথাি এল্ র্ল্ল্াম। 

তর্াঝা  ায়চ্ছ, য়নশ্চিই, ১৯১৭-২০ সাল্, ৩/৪ র্ছয়রর চল্য়চ্চয়ত্র ত  প্রচয়ল্ত তপৌরায়র্িতা ও র্মবমূল্িতার আর্রর্ 
য়ছল্, য়তয়রশ এর্াং চয়ল্লয়শর দ্শয়ি তা িায়টয়ি তফল্ল্। তার  াি াি য়নয়ি এল্ সায়হয়তযর ত ািার। ত  পয়থর পয়থিৃৎ 
অর্শযই য়ছয়ল্ন য়নর্বাি ুয় র ত যায়তষ র্য়ন্দযাপার্যাি। ১৯২০ তথয়ি ১৯৫০ সাল্ প বন্ত এই প্রর্র্তা র্ারার্ায়হিভায়র্ অিুণ্ন 
থায়ি। আর ত া য পয়রচাল্ি এর্াং অয়ভয়নতার য়শয়েত অাংশ গ্রহয়র্ র্াাংল্া চল্য়চ্চত্র নশশর্দ্শা িায়টয়ি তফল্ল্। পয়রপুষ্ট 
হল্। 
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তরু্, তর্শ র্য়ড়া-সয়ড়া এিটা ‘য়িন্তু’ তথয়িই ত ল্। তিননা, মূল্ত শহুয়র মর্যয়র্য়ত্তর  নয, মর্যয়র্য়ত্তর দ্বারা য়নয়মবত 
এই ছয়র্গুয়ল্ হল্ মর্যমায়নর। সায়হয়তযর ত ািায়র সরাসয়র ভাসল্ তা। এগুয়ল্ হয়ি উেল্ আয়দ্-মর্য-অন্ত  ুক্ত সায়হতয 
নযায়রয়টয়ভর ফয়টাগ্রাফড্ ভাসবান মাত্র। সয়ঙ্গ তসয়েয়মে সম্বয়ল্ত সঙ্গীত র্হুল্তাি র্াাংল্া য়সয়নমা হয়ি উেল্ মর্য-মন ও মর্য-
তমর্া তুয়ষ্টর-ই উতয়রাল্ অর্ল্ম্বন। তখনও র্াাংল্া য়সয়নমা য়র্য়নাদ্য়নর র্াইয়র য়িছু ভার্ার র্ায়তি নতয়র িরয়ত সিম 
হিয়ন। 

 য়দ্ও  ুয় র অভযন্তয়রই  ু সয়ন্ধর তর্ল্া তনয়ম আয়স। র্াাংল্া য়সয়নমাি এই সয়ন্ধ-র প্রস্তার্না ত  য়সয়নমাগুয়ল্র 
মর্য য়দ্য়ি র্যক্ত হি, তসগুয়ল্— প্রময়থশ র্ড়ুিার ‘মুয়ক্ত’ (১৯৩৭), য়র্মল্ রায়ির ‘উদ্য়ির পয়থ’ (১৯৪২) ও ‘অঞ্জন ড়’ 
(১৯৪৮), উদ্িশঙ্কয়রর ‘িেনা’ (১৯৪৮), য়নমাই তোয়ষর ‘য়ছন্নমূল্’ (১৯৫০)। এগুয়ল্ সম্পয়িব দু্-এিয়ট র্ািয না র্ল্য়ল্ 
অপরার্ হয়র্। 

সর্ তদ্য়শ সর্ িায়ল্ য়শে, সাংসৃ্কয়ত ও সমায়  মহািায়ন্ত আয়স তিায়না মহান প্রয়তভায়ি আেি িয়র। য়িন্তু তসই 
প্রয়তভা আ ময়নর এিটা পূর্ব প্রস্তুয়ত র্া পটভূয়ম থায়ি। এই পটভূয়ম য়হয়সয়র্ই উয়ল্লয়খত য়সয়নমাগুয়ল্ য়নয়দ্বশ িরয়ত পায়র। 
মানয়ছ ত , এ তদ্শীি চল্য়চ্চয়ত্র শুদ্ধ য়চত্রভাষা, দৃ্শযর্স্তু য়নভবরতা, অননয য়শেভাষা প্রয়তো তর্শ য়র্ল্য়ম্বত। য়িন্তু আ য়ির 
মন য়নয়ি সৃ্ময়তপয়থ দূ্য়রর অয়ভজ্ঞতাি ত য়ল্ এসয়র্র চয়িত দৃ্ষ্টায়ন্ত প্রথম য়র্স্মি আদ্াি িয়র তনি প্রময়থশ র্ড়ুিার ‘মুয়ক্ত’ 
(১৯৩৭)। য়সয়নমায়টর সূচনা অাংশটুিু স্মরর্ িয়র। নািি এি ন য়শেী।  ীর্ন াপয়ন স্ত্রী-র সয়ঙ্গ দু্স্তর র্যর্র্ান। এিয়ট 
‘য়সয়িায়িয়ন্স’ পয়রচাল্ি তসই সুদূ্রতা র্যক্ত িরয়ছন। এিটার পর এিটা দ্র া খুয়ল্ এয় াি নািি। র্ন্ধ-দ্র ার মুখগুয়ল্ 
িী অসামানয তাৎপয় ব  ে-মুখয়ট প্রসায়রত িয়র তদ্ি দ্শবি তচতনাি। হয়ত পায়র—এ দৃ্শযপুঞ্জ পয়রচাল্য়ির সয়চতন 
য়শেয়সদ্ধ তর্ায়র্ উৎসায়রত নি; হয়ত পায়র- হোৎ-ই উদ্ভার্ন; হয়ত পায়র — তিায়না য়র্য়দ্য়শ য়ফয়ল্মর প্রভায়র্ য়নষ্পন্ন। তরু্, 
চল্য়চ্চয়ত্র য়ন স্ব ভাষার সন্ধানয়িিাি এয়ি উয়পিা িরার ময়তা উন্নায়সিতা তদ্খার্ িীভায়র্?  

চয়ল্লয়শর দ্শয়ি রা নীয়ত ও সাংসৃ্কয়তর ওো-নামার য়র্িুি য়র্চল্ন চল্য়চ্চত্রয়িও রু্য়ঝয়িয়ছল্ পুয়রায়না সঞ্চি য়নয়ি 
তিনা তর্চা আর চল্য়র্ না। আর তসই রু্য়ঝ ওোর নান্দীপাে প্রথম তশানা ত ল্ য়র্মল্ রায়ির ‘উদ্য়ির পয়থ’ (১৯৪৪) 
য়সয়নমাি। ১৯৪৪-এ এয়দ্শীি চল্য়চ্চত্র ভার্নাি য়ড-য়সিা য়ছয়ল্ন না, য়ভসিায়ন্ত য়ছয়ল্ন না, এমনয়ি িুয়রায়শািা-ও য়ছয়ল্ন 
না। এর্াং ‘উদ্য়ির পয়থ’-তত তিাথাও এোঁয়দ্র র্াস্তর্ তচতনার-ও তিায়না ছাপ য়ছল্ না। তরু্ এই য়সয়নমা ‘তরামায়েি য়রিায়ল্স্ট 
তময়ল্াড্রামা’।  য়দ্ও এই ‘য়রিায়ল্ ম্’-তি র্ল্া  াি, মর্যয়র্য়ত্তর দৃ্য়ষ্টয়ত তদ্খা ম ুর- ীর্ন-য়র্ল্াস। ‘উদ্য়ির পয়থ’ আসয়ল্ 
য়শেপয়তর তশাষয়র্র য়র্রুয়দ্ধ েয়ময়ির প্রয়তর্াদ্ এর্াং র্নী িনযা ও  য়রর্ তছয়ল্র প্রর্ি আখযান। এই য়সয়নমা আ য়ির 
উন্নত দৃ্য়ষ্ট য়নয়ি তদ্খয়ল্ অে আিায়সই এর র্হু নশয়থল্য তচায়খ পড়য়র্; য়ফয়ল্মি  ুয়ক্তিয়মও মন সাি তদ্য়র্ না। তরু্ ‘উদ্য়ির 
পয়থ’ র্াাংল্া য়সয়নমার ইয়তহায়স এিটা মাইল্য়স্টান। তৎিায়ল্ অসম্ভর্  নয়প্রি-ও হয়িয়ছল্ এই য়সয়নমা। তিন? িারর্ : 
(১) এই য়সয়নমা প্রথম র্া ছািাছয়র্য়ত সমিাল্ীন র্াস্তর্তার ছাপ  ুয়ড় তদ্ি, (২) য়র্ষির্স্তুর নতুনে এর্াং উপস্থাপনাি 
সাহয়সিতার পয়রচি রায়খ, (৩) আনয়িারা অয়ভয়নতা-অয়ভয়নত্রীয়দ্র য়দ্য়ি প্রর্ান চয়রয়ত্র অয়ভনি িরায়না হি, (৪) নািি 
িেনাি নতুন মাত্রা সাংয় া ন িয়র; তিননা, প্রচয়ল্ত র্যথব প্রর্িীর সিরুর্ তস্রায়ত ভাসা প্রয়তয়রার্হীন নািি ভার্নার 
য়র্পরীয়ত তসই প্রথম য়সয়নমার নািি এি প্রর্ল্ সয়ত  আপসহীন র্যয়ক্তে য়নয়ি দ্াোঁড়াি, (৫) এই প্রথম চল্য়চ্চয়ত্রর মার্যয়ম 
এয়দ্শীি সাংসৃ্কয়তয়ত রর্ীন্দ্রনায়থর ছয়র্র সয়ঙ্গ িাল্ব মািবয়সর ছয়র্ তদ্খা  াি (নািি অনুয়পর েয়রর তদ্ওিায়ল্), (৬) এই 
ছয়র্র গুরুেপূর্ব য়দ্ি হল্ ত যায়তমবি রায়ির য়চত্রনাটয এর্াং সাংল্াপ। এই ছয়র্র সাংল্াপ য়সয়নমা য়নরয়পি তথয়িও র্ছয়রর 
পর র্ছর মানুয়ষর মুয়খ মুয়খ য়ফয়রয়ছ। 

সয়তযই, র্াাংল্া তথা ভারতীি য়ফয়ল্ম ‘উদ্য়ির পয়থ’ এিটা নতুন পয়থর য়দ্শা তদ্য়খয়িয়ছ। উয়ল্লখয, ‘উদ্য়ির পয়থ’ 
য়সয়নমাি পয়রচাল্ি য়র্মল্ রাি র্াস্তর্তার ত  উজ্জ্বল্ উদ্ধার তচয়িয়ছয়ল্ন, তা আয়রা খায়নিটা পয়রশীয়ল্ত রূপ পাি সুয়র্ার্ 
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তোয়ষর ‘ফয়সল্’  ে অর্ল্ম্বয়ন য়নয়মবত ‘অঞ্জন ড়’ (১৯৪৮) য়সয়নমাি। এখায়ন ম ুর  ীর্য়নর র্াস্তর্তা অয়নি তর্য়শ 
য়র্শ্বাসয় া যভায়র্ প্রয়তয়েত িরয়ত তপয়রয়ছয়ল্ন পয়রচাল্ি য়র্মল্ রাি।  

য়ফয়ল্ম স্বার্ল্ম্বন অ বয়নর এই উয়দ্যা  পয়র্ব এি উজ্জ্বল্তম িা , অসামানয এিয়ট য়শেিীয়তব উদ্িশঙ্কয়রর ‘িেনা’ 
(১৯৪৮)। িারর্, এই প্রথম আমরা য়সয়নমা মার্যয়মর সয়চতন পরীিাি এি এমন সৃ য়নর পয়রচি পাই  ার প্রয়তয়ট তফ্রয়ম, 
প্রয়তয়ট শয়ট আরু্য়নি য়শেী ময়নর অয়ভজ্ঞান রয়িয়ছ। এই মন আপন তদ্শ-িায়ল্র তীণ, র্ারায়ল্া র্াস্তর্তা সম্পয়িব সয়চতন, 
য়নয় য়দ্র সাাংসৃ্কয়তি দ্বায়ন্দ্বিতা সম্পয়িব সয়চতন, য়শয়ের দ্ায়ি তসই দ্বায়ন্দ্বি র্াস্তর্য়িই আয়র্ি র্স্তুয়ত রূপান্তয়রত িরার 
সাংিয়ে অয়র্চল্। এই মন তদ্য়শর প্রয়ত দ্াি মায়ন, য়শয়ের স্বয়দ্শয়ি সন্ধান িয়র য়চরািয়ত ও তল্ািািয়ত। ‘িেনা’ এিয়ট 
সুোম য়ফল্ম,  া এি ন য়শেীর  ীর্ন ও িেনা ও স্বপ্ন, তার সার্না ও য়সয়দ্ধর উপাখযান।  ার সয়ঙ্গ নানা মাত্রাি  য়ড়য়ি 
আয়ছ সমা  ও সাংসৃ্কয়তর র্াস্তর্ মমবর্স্তু। আয়রা এিয়ট িথা, এই য়ফয়ল্ম পয়রচাল্ি র্ায়র্যয় ি য়ফয়ল্মর পয়রচাল্িয়দ্র তীণ 
র্যয়ঙ্গ য়র্দ্ধ িয়রন। য়শয়েত চল্য়চ্চয়ত্রর পি য়নয়ি এই অর্য়ল্ািয়ন য়তয়ন র্য়রয়ি তদ্ন ‘চল্য়চ্চত্র প্রয়মাদ্পর্য নি’; ষায়টর 
দ্শয়ির আয়  এই িথাটা এয়দ্য়শ তিায়নাভায়র্ই প্রয়তো পািয়ন। সুতরাাং, র্ল্া  াি, ‘িেনা’ সাময়গ্রিভায়র্ই ভারতীি 
চল্য়চ্চয়ত্রর এিয়ট র্য়ড়া র্াপ।  য়শেী মিরু্ল্ য়ফদ্া তহায়সয়নর িথাি—“অতীয়ত নতয়র আ ামী প্র য়ন্ম্র রচনা।” 

আমায়দ্র চল্য়চ্চয়ত্র আরু্য়নিতা য়র্িায়শর িীর্ র্ারাি আয়রিয়ট গুরুেপূর্ব িা  য়নমাই তোয়ষর ‘য়ছন্নমূল্’ (১৯৫০)। 
তদ্শভায় র য়র্প বয়ি মানুয়ষর য়শিড় তছোঁড়া অয়স্তয়ের সাংিট য়নয়ি য়নয়মবত এই ছয়র্।  নয়প্রি য়সয়নমার খয়তিায়ন এই 
য়সয়নমার নাম উচ্চায়রত হওিার িথা নি; য়িন্তু  নয়প্রিতার র্াইয়র এয়স ভারতর্য়ষবর য়সয়নমার ইয়তহায়স এই ‘য়ছন্নমূল্’-ই 
এয়দ্য়শর প্রথম য়নও-য়রয়িয়ল্য়ষ্টি য়ফল্ম। হযাোঁ, ইতাল্ীি িীয়তবর সয়ঙ্গ পয়রয়চত হর্ার আয় ই এই আয়ঙ্গি এখায়ন আয়েত। 
এই য়সয়নমাি য়নমাই তোষ তিায়নারিম তপশাদ্ার িুশীল্র্ ছাড়া,  ায়নর প্রয়িা  ছাড়াই, মানুয়ষর দ্ীেবশ্বাস ও অশ্রুর 
দ্য়ল্ল্য়চত্র তপশ িয়রন। আোঁিাড়া র্াস্তর্য়ি পদ্বাি তুয়ল্ আয়নন য়শিাল্দ্া তস্টশন ও য়ময়ল্টায়র র্যারায়ির প্রান্ত তথয়ি। 
অয়ভয়নতায়দ্র সয়ঙ্গ য়ময়শয়ি তদ্ন সার্ারর্ মানুষয়ি। তিায়না িৃয়ত্রম আয়ল্া নি, সমূ্পর্ব স্বাভায়র্ি আয়ল্ার য়নভবরতাি এই 
ছয়র্  ৃহীত হি। তিায়না য়নয়টাল্ য়শোিন নি, য়র্ষয়ির তীেতাি ত াটা প্রিেয়ট য়নিয়ন্ত্রত হি য়ভন্ন তম ায় । য়সয়নমার 
সর্বায়ঙ্গ তসই দু্ুঃসময়ির য়চহ্ন তল্য়  আয়ছ। প্রয়তয়ট দৃ্শযপুঞ্জ আ ও োিুর সমতা য়ছন্নয়ভন্ন িয়র। র্াস্তর্ ও য়র্ষয়ির এমন 
সমানুপাত রিা িরার ময়তা দু্ুঃসাহস হিয়তা পৃয়থর্ীয়ত তিায়না িায়হয়ন য়চত্রিার-ই তদ্খানয়ন।  াোঁরা ছয়র্য়ট তদ্য়খয়ছন, তাোঁরা 
তিায়নায়দ্ন-ও য়ি ভুল্য়ত পারয়র্ন তসই রৃ্দ্ধার আতব প্রয়তয়রায়র্র প্রতযিী স্বর-য়ট “স্বামী, শ্বশুয়রর য়ভটা ছাইড়যা মুই  ামুনা। 
 ামুনা।  ামুনা।”  ায়নন ততা, তসই রৃ্দ্ধা তিানিায়ল্ই অয়ভয়নত্রী য়ছয়ল্ন না।  

‘য়ছন্নমূল্’ আয়রিয়ট িারয়র্ গুরুয়ের দ্ায়র্ রায়খ। এই য়সয়নমার সহিারী পয়রচাল্ি এর্াং এিয়ট চয়রয়ত্র অয়ভনয়ি 
য়ছয়ল্ন ভারতীি য়সয়নমার প্রর্াদ্প্রয়তম য়শেী ঋয়েি েটি। এমনয়ি এই ছয়র্র সয়ঙ্গ পয়রায়ি  ুক্ত য়ছয়ল্ন ভারতীি য়সয়নমার 
তেে য়শেী সতযয় ৎ রাি; য়চত্রনাটয রচনাি সহািয়ির ভূয়মিা য়নয়ি। 

য়িন্তু, তসন্সয়রর অয়নি র্ার্া তপয়রয়ি ছয়র্য়ট মুয়ক্ত পাওিার পয়র র্াোয়ল্ দ্শবি ছয়র্য়টয়ি গ্রহর্ িয়রয়ন।  ায়দ্র 
য়নয়ি এই ছয়র্, তসই উদ্বাস্তুরাও ছয়র্য়ট তথয়ি য়র্মুখ থায়ি। আয়থবি য়দ্ি তথয়ি য়র্প বস্ত হয়ি য়নমাই তোষ এি রু্ি িুদ্ধ 
অয়ভমান য়নয়ি চয়ল্ন ত য়ল্ন সুদূ্র মাদ্রায় । আর তিায়নায়দ্ন র্াাংল্াি ছয়র্ িয়রনয়ন। এির্ার অয়নি দু্ুঃয়খ র্য়ল্য়ছয়ল্ন—
“য়ছন্নমূল্ আমাি য়ছন্নমূল্ িয়রয়ছ”। র্াোয়ল্ দ্শবি সমায়  এ এি ল্জ্জা ও িল্য়ঙ্কর য়চহ্ন হয়ি আয়ছ। অর্শয এরও পয়র 
আয়রা িল্ঙ্ক রয়চত হয়র্ ঋয়েি েটয়ির প্রয়ত র্াোয়ল্র য়নমবম উদ্াসীনতাি। 

 াই তহাি, য়নমাই তোষ এ র্য়ঙ্গ দ্শবি পানয়ন, এয়দ্য়শ পুরস্কার পানয়ন, য়িন্তু  া তপয়িয়ছয়ল্ন তা পুরস্কায়রর 
অয়র্ি। রায়শিার অনযতম তেে পয়রচাল্ি পুদ্ভ য়িন এই ছয়র্র উচ্চ প্রশাংসা িয়রন। ছয়র্র স্বে য়িয়ন য়নয়ি রায়শিাি য় য়ি 
রুশভাষাি ডার্ িয়র এিয়শায়ট য়প্রে য়দ্য়ি য়সয়নমা হয়ল্ প্রদ্শবন িয়রন। এর্াং স্তায়ল্য়নর  ীর্েশাি, রুশ সাংর্াদ্পত্র 
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‘প্রাভদ্া’-ি ‘য়ছন্নমূয়ল্র’ উচ্চয়সত প্রশাংসা িয়র ‘য়রয়ভউ’ তল্য়খন। ‘য়ছন্নমূল্’ সম্পয়িব য়র্দ্গ্ধ সমায়ল্াচি সঞ্জি মুয়খাপার্যাি 
র্য়ল্য়ছন –“তরুর্ য়নমাই তোষ প্রাি ভ ীরয়থর ময়তা উদ্ভার্নী প্রয়তভাি  ল্ এয়ন য়দ্য়ল্ন য়সয়নমার খরাতি র্ঙ্গ ভূয়ময়ত। 
আমরা রু্ঝল্াম আমায়দ্র ছািাছয়র্ ত ৌর্য়নর দ্বারপ্রায়ন্ত।”  

॥ পাোঁচ ॥ 

এই পয়র্ব এমন িয়িিয়ট েটনা েয়ট  াি ত , ইয়তহাস তা নয়থভুক্ত িরয়ত র্ার্য হি। প্রথমত, ১৯৪৭ সায়ল্ সতযয় ৎ রাি, 
য়চদ্ানন্দ দ্াশগুি, আর য়প গুি, র্াংশী চন্দ্রগুি ও অনযানযরা প্রয়তো িরয়ল্ন িল্িাতার প্রথম য়ফল্ম তসাসাইয়ট। উয়েশয য়ছল্ 
প্রিৃত চল্য়চ্চত্র রুয়চর উদ য়র্ার্ন। 

য়দ্বতীিয়ট,  াোঁ তরয়নািার এর্াং পুদ্ভ য়িয়নর ময়তা দু্ ন মহান চল্য়চ্চত্র স্রষ্টার িল্িাতা সফর এই রুয়চ তৃষ্ণার 
সূয়চমুখ উনু্ম্ক্ত িয়র তুল্ল্। এ প্রসয়ঙ্গ য়র্য়শষভায়র্ই  াোঁ তরয়নািায়রর িথা র্ল্য়ত হি। ‘দ্য য়রভার’ ছয়র্র শুয়টাংয়ি এয়স 
র্াাংল্ার অপরূপ রূয়প য়তয়ন মুগ্ধ হন; এর্াং এখানিার য় জ্ঞাসু তরুর্য়দ্র েয়নষ্ট সঙ্গ তদ্ন। ত  তরুর্রা চল্য়চ্চয়ত্র আরু্য়নি 
ময়নর আয়ল্া য়র্য়িরর্ িরয়ত উৎসুি য়ছয়ল্ন। এই মহৎ পয়রচাল্য়ির র্যয়ক্তয়ের প্রভার্ সতযয় ৎ রাি, সুেত য়মত্র, র্াংশীচন্দ্র 
গুি, তপন য়সাংহয়দ্র ময়তা প্রয়তভার সাংিেয়ি য়দ্শা য়দ্ল্। এর্াং সয়তযই ভারতীি য়সয়নমাি এি িায়ন্তিায়ল্র উয়দ্যা  শুরু 
হল্। তরয়নািার-ই এই সিল্ তরুর্য়ি তর্াঝায়ল্ন—“হয়ল্উয়ডর প্রভার্ তঝয়ড় তফয়ল্ য়দ্য়ি য়নয় য়দ্র তদ্য়শ রুয়চ িখয়না  য়দ্ 
 য়ড় তুল্য়ত পায়রন, আপনারা তাহয়ল্ এিয়দ্ন মহৎ য়ফয়ল্মর  ন্ম্ য়দ্য়ত পারয়র্ন।” য়তয়ন ময়ন িয়রয়ি তদ্ন ত , তেে 
মায়িবন ছয়র্ র্ল্য়ত য়গ্রয়ফথ, চযাপয়ল্ন এর্াং মুয়ষ্টয়মি িয়িি ন পয়রচাল্য়ির সমৃদ্ধ ঐয়তহযয়ি রু্ঝয়ত হি। য়িন্তু তার র্াইয়র 
হয়ল্উয়ড র্া ার চল্য়ত ও  য়ত র্াোঁর্া য়চন্তারই পুনরারৃ্য়ত্ত। িল্িারখানার উৎপাদ্য়নর ময়তাই য়ফল্ম-উৎপাদ্নও তসখায়ন হয়ি 
উেয়ছ  ায়ন্ত্রি। সৃ ন-িেনা তখল্ার্ার  াি া তসখায়ন িম। তরয়নািার রু্য়ঝয়িয়ছয়ল্ন, ভায়ল্া য়ফল্ম িরার  নয, র্াস্তয়র্র 
মমব য়শয়েত িরার পয়ি নদ্নয ভায়ল্া। তাোঁর এই উপয়দ্শ এয়দ্শীি তরুর্ চল্য়চ্চত্রিারয়দ্র ময়নর  য়ম নতয়র িয়র য়দ্য়িয়ছল্। 
তরয়নািার ও পুদ্ভ য়িয়নর আ মন ঋয়েি েটিয়িও চল্য়চ্চত্র য়শয়ের প্রয়ত অস্বাভায়র্ি উেীপনা দ্ান িয়রয়ছল্। 

তৃতীিত, ১৯৫২ সায়ল্ তর্াম্বাই, য়দ্য়ল্ল, িল্িাতাি অনুয়েত হল্ ভারয়তর প্রথম আন্ত বায়তি চল্য়চ্চত্র উৎসর্। এই 
অয়ভজ্ঞতা িল্িাতার য়শয়িত দ্শবি সম্প্রদ্ায়ির ময়র্য এিটা সমূ্পর্ব নতুন তচতনার আয়ল্াড়ন য়নয়ি এল্। য়র্য়স্মত র্াোয়ল্ 
দ্শবি তদ্খল্ য়নও-য়রিায়ল্স্ট রীয়তয়ত ততাল্া য়ড-য়সিার ‘র্াই-সাইয়িল্ য়থভস্’, রয়সয়ল্য়নর ‘ওয়পন য়সয়ট তরাম’ এর্াং 
য়ভসিায়ন্তর ছয়র্; আয়রা য়িছুয়দ্ন পর িুয়রাশাওিার ‘রয়শামন’। এিটা য়স্থর তর্ার্ িা  িরয়ল্া এই পয়রয়র্য়শ ত , য়ফয়ল্মর 
য়ন স্ব ভাষা র্াস্তয়র্র উপল্য়িয়ি অয়মাে য়শেরূপ য়দ্য়ত পায়র;  া দ্ায়র্ িয়র দ্শবয়ির নান্দয়নি সাংয়র্দ্ন। সুতরাাং চল্য়চ্চয়ত্রর 
 নয  ীর্ন অনযরিম আয়ঙ্গি চাইল্। য়র্দ্গ্ধ সমায়ল্াচয়ির িথাি—“এই পয়রয়স্থয়তয়তই সম্ভর্ হয়িয়ছল্ এিয়দ্য়ি সতযয় ৎ-
ঋয়েয়ির ময়তা অসামানয ও য়র্পরীতমুখী প্রয়তভার উত্থান ও অনযয়দ্য়ি উত্তম-সুয়চত্রা তরামায়েি তময়ল্াড্রামার অয়র্শ্বাসয 
 নয়প্রিতা। ‘পয়থর পাোঁচাল্ী’ য়দ্য়ি আমায়দ্র তভার হল্”। (সঞ্জি মুয়খাপার্যাি)  

॥ ছি ৷৷ 

দু্-এিয়ট র্যয়তিমী দৃ্ষ্টান্ত র্যতীত র্াাংল্া চল্য়চ্চত্র  খন  তানু য়তিতার র্দ্ধ তেরায়টায়প আত্ম-অনুিরয়র্র পুনরারৃ্য়ত্তয়ত 
আত্মসত্তাই রূ্সর িয়র তুয়ল্য়ছ—তখনই এি য়র্য়ফারি েটনা েয়ট ত ল্ য়র্য়ফারি প্রয়তভার হাত র্য়র। তসই প্রয়তভার 
নাম সতযয় ৎ রাি। চল্য়চ্চয়ত্র য়শেসতয  য়ির অঙ্গীিার য়নয়িই য়তয়ন আয়র্ভূবত হয়ল্ন। র্াাংল্া তথা ভারতীি চল্য়চ্চত্রয়ি 
য়তয়ন এিাই য়র্য়শ্বর দ্রর্ায়র অয়র্স্মরর্ীিতাি প্রয়তো িয়র য়দ্য়ল্ন। সতযয় ৎ রায়ির য়সয়নমা প্রয়তভা উয়ন্ম্ায়চত হয়িয়ছল্, 
র্ল্া  াি,  াোঁ তরয়নািার েয়নে সায়ন্নর্য এর্াং য়ড-য়সিার ‘র্াই-সাইয়িল্ য়থভস’ য়সয়নমার প্রভায়র্। এই দু্য়ট সাংেটন-ই তাোঁয়ি 
প্রতযিভায়র্ চল্য়চ্চত্র পয়রচাল্নার িায়  উৎসাহী িয়র ততায়ল্। এরপরই তাোঁর অভার্নীি ঐয়তহায়সি য়সদ্ধায়ন্ত য়র্ভূয়তভূষয়র্র 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6_%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%80_%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1
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িাল্ িী উপনযাস ‘পয়থর পাোঁচায়ল্’-র চল্য়চ্চত্রািন হি। অভার্নীি; তিননা, য়তয়ন এ-সময়ি এয়ির্ায়রই পূর্ব-অয়ভজ্ঞতায়র্হীন 
য়িছু  ুর্িয়ি এিয়ত্রত িয়র এই দু্রূহ িায়  হাত তদ্ন। এোঁয়দ্র ময়র্য িযায়মরামযান সুেত য়মত্র এর্াং য়শে য়নয়দ্বশি 
র্াংশীচন্দ্র গুি সারা য়র্য়শ্বই স্বনায়ম স্বীিৃয়ত।   

১৯৫৫ সায়ল্ সতযয় য়তর ‘পয়থর পাোঁচায়ল্’ মুয়ক্ত পাওিার পর এর প্রয়তয়িিা য়ছল্ উৎসাহর্যাঞ্জি। The Times 
of India—ি র্ল্া হি— “It is absurd to compare it with any other Indian Cinema... 'Pather Panchali’ 
is pure cinema”। এই য়সয়নমা এর্াং সতযয় ৎ রায়ির এিি প্রয়তভায়তই এয়দ্য়শর চল্য়চ্চত্র প্রিৃত য়শে-প্রায়র্র েশব 
তপল্। রু্ঝয়ত য়শখল্ তার উয়েশয ও দ্ায়িে।  সতযয় ৎ রাি-ই এয়দ্শীি চল্য়চ্চয়ত্র পূর্ব–ল্ায়ল্ত র্ারর্ায়ি র্দ্য়ল্ য়দ্য়ল্ন। 
এয়দ্য়শর দ্শবি প্রথম অনুভর্ িরল্ ত , য়সয়নমার এিটা য়ন স্ব ভাষা আয়ছ; তা সায়হয়তযর তফায়টাগ্রাফড ভাসবান নি। তারা 
এ-ও রু্ঝল্, য়সয়নমা শুরু্ য়র্য়নাদ্ন নি, তা য়দ্য়ি রৃ্হত্তম য়শেসৃয়ষ্টও সম্ভর্। ‘পয়থর পাোঁচায়ল্’ য়শয়িত ভারতীি সমায়  এিটা 
আয়ল্াড়ন য়নয়ি এল্। সঞ্জি মুয়খাপার্যায়ির ভার্নাি ‘পয়থর পাোঁচায়ল্’তত  খন অপু পােশাল্াি  াওিার  নয তচাখ তমল্ল্, 
আমায়দ্র য়সয়নমা তদ্খারও তচাখ ফুটল্। ত ন নদ্র্ানুগ্রহ। সতযয় ৎ রািই পথপ্রদ্শবি, য়তয়নই প্রথম পয়থি, তরৌয়দ্র, য়সনু্ধর 
উৎসয়র্ চল্য়চ্চয়ত্রর অয়র্িার র্র্বনা িয়র ত য়ল্ন। আসয়ল্ এই য়সয়নমাি সতযয় ৎ রাি র্াস্তর্তার ত  মমবাথব র্যাখযা িয়রন, 
তা য়দ্য়িই আমরা য়সয়নমার র্র্বপয়রচয়ি অভযস্ত হয়ি উয়ে। ছয়র্ ত  সাংল্ায়পর নি, শয়ব্দর নি, এমনয়ি অিরােিী সায়হয়তযর 
য়শেভূয়ম তপয়রয়ি দৃ্শযােিী য়শেয়র্গ্রয়হর পদ্প্রাথবী — সতযয় ৎ রাি ছাড়া আমরা তিানওয়দ্ন য়ি রু্ঝতাম? এই ত  িায়হয়ন 
য়নরয়পিভায়র্ দৃ্শয স্বিম্ভর হয়ি উেয়ত পায়র — এই ঐয়তহায়সি উপল্য়ির  নযই ‘পয়থর পাোঁচায়ল্’ য়চরস্মরর্ীি। এই 
য়সয়নমায়তই সতযয় ৎ রাি অপয়রসীম ঔদ্ধয়তয য়নয় র সর্র্ব, স ন্ধ ফুল্ তফাটায়ত তপয়রয়ছয়ল্ন। শুরু্ দৃ্শযয়প্রয়িত দ্ান িয়র 
তায়ি সমু্মখর্তবী িয়রয়ছয়ল্ন র্য়ল্ই নি; ভার্নার িুম্ভয়ি ছারখার িয়র িথিতার ইয়ম য়ি তুল্নারয়হত ভায়র্ প্রয়তয়েত 
িয়রয়ছয়ল্ন র্য়ল্ও নি; য়র্শ শতিীি আরু্য়নি তচতনাি য়শেয়ি য়র্ষয়ির ভারমুক্ত িয়রয়ছয়ল্ন র্য়ল্ই। য়সয়নমাি য়র্ষয়ির 
গুরুে ন নয— এমন তভয়র্য়ছয়ল্ন আপয়ল্য়নিার। তায়ত আখযায়নর িয়ত অস্বীিার িরার উপাি তনই। য়িন্তু  া তপল্াম, তা 
হল্ — তদ্খা এর্াং অয়িয়ঞ্চৎিরভায়র্ তদ্খা। এই তদ্খার িায়  দৃ্শয হয়ি ওয়ে মূি প্রিৃয়ত ও আয়ল্ার তখল্া। ‘পয়থর 
পাোঁচায়ল্’ তসই আয়ল্ায়িই আদ্রর্ীি িয়র তুয়ল্য়ছ। আর এখায়নই সতযয় ৎ সমগ্র সত্তাি স্ব-িৃত তচতনার রূপিার হয়ি 
উয়েয়ছন। ‘পয়থর পাোঁচায়ল্’ তথয়ি ‘আ ন্তুি’ প বন্ত তাোঁর প্রয়তয়ট সৃয়ষ্টয়ত এই তচতনাই য়র্য়চত্রপয়থ প্রর্ায়হত হয়িয়ছ।   

সতযয় ৎ রাি য়নয়মবত চল্য়চ্চত্রগুয়ল্ য়শেমাত্রার সমস্ত উচ্চ প্রয়িােয়ি ছুোঁয়ি ত য়ছ। এগুয়ল্র য়নয়র্ষ্ট দ্শবি হয়ল্ 
উপল্ি হি, সুয়স্থর ও য়র্িাশশীল্ মর্ীষার আয়ল্াি সতযয় ৎ আপন তদ্শ-িায়ল্র, স্বয়দ্য়শর ইয়তহায়সর ‘অন্ত বত সতয’ 
য়নয় র সৃয়ষ্টর ভুর্য়ন য়শয়েত িয়র তুয়ল্য়ছয়ল্ন। য়তয়ন চল্য়চ্চত্রয়ি শুরু্ য়শেশ্রী-ই দ্ান িয়রনয়ন, তায়ি িয়র তুয়ল্য়ছন সমা -
ময়নরই চল্মান ভাষয। আর এই য়শেভাষযয়ি য়স্থতর্ী র্যানমগ্নতাি, িয়োর শৃঙ্খল্াপরাির্তাি, য়র্ষি ও আয়ঙ্গয়ির নর্ 
উদ্ভার্নী িেনাি সুয়নয়দ্বষ্ট উয়েয়শয চায়ল্ত িয়র ত য়ছন। আর এই য়শেভায়ষযর নর্য়চত্রযমি প্রয়িায় র দু্র্বার প্রয়তভাি য়তয়ন 
আ ও আমায়দ্র িায়ছ উজ্জ্বল্ আয়ল্াি-সূ ব হয়ি আয়ছন। 

সতযয় ৎ রায়ির পয়রই  ীর্য়নর মমবসন্ধানী য়শেদৃ্য়ষ্টর য়র্চায়র র্াংল্া চল্য়চ্চয়ত্র এয়ল্ন য়র্য়ফারি প্রয়তভা ঋয়েি 
েটি। ঋয়েয়ির পয়রর্ায়র য়ছল্ উনু্ম্ক্ত য়শেচচবার আর্হ। ৪৩-এর মন্বন্তর, য়দ্বতীি য়র্শ্ব ুদ্ধ, ৪৬-এর দ্াঙ্গা, সয়র্বাপয়র ৪৭-
এর খয়ণ্ডত স্বার্ীনতাি প্রাি ‘উদ্বাস্তু’ উপায়র্—এই য়নয়ি ঋয়েিয়ি র্ার্য হয়ি সপয়রর্ায়র ঢািা তছয়ড় চয়ল্ আসয়ত হি 
িল্িাতাি। তদ্শভা  তথা র্ঙ্গভা য়ি ঋয়েি ময়ন িরয়তন র্াোয়ল্র ‘স্থািী োয় য়ড’। আর এই স্থািী  ন্ত্রর্ার অনুভূয়ত 
তথয়ি য়তয়ন িখয়না সয়র আসয়ত পায়রনয়ন। তাোঁর য়শেও পায়রয়ন; এমনয়ি য়তয়ন দ্শবিয়িও মুক্ত থািয়ত তদ্নয়ন। এই 
আয়র্ দ্ীি ভার্ালু্তার  নয তাোঁর চল্য়চ্চয়ত্রর িায়হয়ন ও উপস্থাপনা িখয়না িখয়না র্াস্তর্তার সীমা ছায়ড়য়ি তময়ল্াড্রামার 
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স্তয়র তপৌঁয়ছ ত য়ছ। অর্শয তা য়নয়ি তাোঁর ভ্রূয়িপও য়ছল্ না; য়তয়ন র্ল্য়তন — “আয়ম চল্য়চ্চয়ত্রর তপ্রয়ম পয়ড়য়ন। চল্য়চ্চত্রয়ি 
 ীর্ন সাংগ্রায়মর এিটা হায়তিার র্য়ল্ই ময়ন িয়র।” 

ঋয়েয়ির পূর্বাঙ্গ চল্য়চ্চয়ত্রর সাংখযা মাত্র ৮য়ট। এয়িয়ত্র রায়শিান পয়রচাল্ি তারয়িাভয়স্কর ময়তা য়তয়নও প্রাচযয়দ্য়শ 
হায়ত ত ানা মাত্র িয়িিয়ট ছয়র্র সূর্ায়দ্ই হয়ি উয়েয়ছন আরু্য়নি নচতয়নযর য়নয়র্বিে অাংশ।  

ঋয়েয়ির য়সয়নমা সম্পয়িব র্ল্য়ত ত য়ল্ এিটা সার্ারর্ েটনা সর্ার আয়  তচায়খ পয়ড়, তা হল্ রর্ীন্দ্রনায়থর 
উপয়স্থয়ত। রর্ীন্দ্রনায়থর তিায়না িায়হয়ন য়নয়ি িা  না-িরয়ল্ও তাোঁর য়সয়নমার পরয়ত পরয়ত  য়ড়য়ি আয়ছন রর্ীন্দ্রনাথ। 
য়র্য়শষ িয়র তাোঁর য়সয়নমাি রর্ীন্দ্রসঙ্গীয়তর র্যর্হার য়র্ধ্বাংসীপ্রাি। র্ল্া  াি, য়ময়থিযাল্ পুনয়নমবায়র্র ময়তা। এমনভায়র্ 
রর্ীন্দ্রসঙ্গীয়তর র্যর্হার ভারতীি য়সয়নমাি আয়  এর্াং পয়র, িখয়নাই তদ্খা  ািয়ন। রর্ীন্দ্রনাথয়ি ঋয়েি তাোঁর সমস্ত ভার্নার 
উৎস র্া প্রয়তয়মরু র্য়ল্ ময়ন িরয়তন। এিদ্া র্য়ল্য়ছয়ল্ন — “রর্ীন্দ্রনাথয়ি ছাড়া আয়ম য়িছুই প্রিাশ িরয়ত পায়র না।” 

ঋয়েি এর্াং তাোঁর য়শে মূল্ত আয়র্ তায়ড়ত।  ীর্ন ও য়শয়ে শৃঙ্খল্ামি য়র্নযাস দ্ীর্ব িয়র য়তয়ন য়শেীর সৃ ন 
উল্লাস অনুভর্ িয়রন। তাোঁর প্রয়তভার ‘স্ব-র্মব’ হয়ল্া য়র্য়ফারর্। য়শে ভার্নাি সতযয় য়তর সমূ্পর্ব য়র্পরীত য়ছয়ল্ন য়তয়ন। 
প্রয়তভার মারাত্মি য়র্য়ফারয়র্ য়তয়ন য়সয়নমার সা ায়না প্রচ্ছদ্, তার র্যািরর্য়ি য়ছন্নয়ভন্ন িয়র তদ্ন। অথচ অর্যথব অয়ভোয়ত 
তাোঁর প্রয়তয়ট সৃয়ষ্ট আমায়দ্র সাংয়র্দ্ন য়র্দ্ধ িয়র। আমরা পায়র না উদ্াসীন থািয়ত। তা সত্তার মূল্ র্য়র টান তদ্ি। রয়ক্তর 
য়ভতর  া াি তুমুল্ প্রয়তয়িিা। 

ঋয়েয়ির রচনািমব ত -সর্ ত্রুয়টর  নয অয়তখযাত (অসাং ম, এয়ল্াপাথায়ড় তফ্রম, অমসৃর্ নযায়রয়টভ, এয়ডট  ািবস, 
পয়দ্ পয়দ্ তিা-ইয়ন্সয়ডন্স,  োাংশ আয়রায়পত, ির্ভঙু্গর, নড়র্য়ড় ইতযায়দ্ ইতযায়দ্)— য়ছন্নয়রখ তসইসর্ প বায়ি আসয়ল্ 
এি ন য়শেীর আত্মার দ্াশবয়নি অর্স্থানয়িই মূতব িয়র। ঋয়েি মূল্ত দ্াশবয়নি ও ইয়তহাসিার। তমর্ার সর্বয়তামুখী 
প্রিায়শ তাোঁর য়সয়নমাই প্রথম ‘তসয়রোল্ প্রয়তমা’ হয়ি ওয়ে। অতযন্ত সয়চতনভায়র্ই সায়হতযােিী চল্য়চ্চত্রয়র্ার্য়ি য়র্স বন 
য়দ্য়ি য়তয়ন ঐয়তহযােিী সন্দভবর্য়মবতা আয়রাপ িয়রন। হয়ল্উড শায়সত নরয়খি িায়হয়ন-য়র্নযাস, েটনার েনেটা, দৃ্শযাড়ম্বর 
তাই স্বাভায়র্িভায়র্ই অস্বীিৃত হয়ি  াি তাোঁর সৃয়ষ্টিয়মব। ফরায়স ‘নুযয়ভল্ ভা ’-র প্রর্ান সারয়থ  াোঁ লু্ি ত াদ্ার  খন 
য়সয়নমার পদ্বাি পয়রসাংখযান, রা নীয়ত, দ্শবন, িার্য ও র্যয়ক্ত ত সাংস্কার অন্তভুবক্ত িয়র য়সয়নমায়শেয়ি র্র্বনার্য়মবর 
অয়ভশাপমুক্ত িয়রন— প্রাি তার সামানয আয় -পয়র প্রাচযয়দ্য়শ এই িা য়ট সুচারুভায়র্ িয়রন ঋয়েি।  া প্রচয়ল্ত য়সয়নমা-
েয়টর মািা াল্ য়ছন্ন িয়র অনভযস্ত অয়ভনর্য়ে র্ক্তর্যর্মবী হয়ি ওয়ে। আর এই িারয়র্ই তাোঁর রৃ্হত্তর  ীর্নয়নে নন্দনভার্না 
সায়র্বি তমর্াি র্ারর্ িরয়ত আমরা অিম তথয়িয়ছ।  

এিুশ শতয়ির য়শেয়চতনা  খন আমায়দ্র র্য়ল্ য়দ্য়চ্ছ, নযাচারয়ল্য়স্টি অর্য়রাহন নি, র্রাং র্াস্তর্তার উচ্চতর 
ও িৃয়ত্রম আয়রাহর্ আরু্য়নি স্রষ্টার অয়ন্বষ্ট—তখন তদ্য়খ, ঋয়েি অয়নি আয় ই আন্ত বায়তি অয়ভজ্ঞতার দ্বারা  ায়রত হয়ি 
তদ্য়খয়িয়ছয়ল্ন য়শে আপাত সয়তযর প্রয়তরূপ নি, র্রাং অয়র্িতর এি প্রয়তয়মরু;  া আমায়দ্র িায়ছ তপৌঁয়ছ য়দ্য়ত পায়র 
প্রিৃত সয়তযর িাছািায়ছ। অথবাৎ, আ  অন্তত য়তয়ন প্রমার্ িরয়ত তপয়রয়ছন তময়ল্াড্রামাও এিটা ফমব। তদ্শভায় র অয়ত 
প্রতযি র্াস্তর্তায়ি তাই য়তয়ন র্াস্তর্র্ায়দ্র সমায়র্মৃয়ত্তিা য়হয়সয়র্ই তময়ল্াড্রামায়টি আয়ঙ্গয়ি তুয়ল্ র্য়রন। তাোঁর য়সয়নমার 
র্হু আয়ল্ায়চত ‘মাদ্ার আয়িবটাইপযাল্’-র ভার্র্ী ও এই র্াস্তর্-ভাো র্াস্তর্-তচতনার ঊধ্ববসীমাি অর্র্ায়রত হয়ি পয়ড়। 
 ামবান িয়র্-নাটযিার তেখয়টর তচতনার উত্তরর্ারি হয়ি তাই য়তয়ন র্য়ল্ন — “প্রয়তমুহূয়তব আপনায়ি হযামার িয়র তর্াঝার্ 
ত   া তদ্খয়ছন তা এিটা িয়েত েটনা, য়িন্তু এর মর্য য়দ্য়ি ত টা রু্ঝায়ত চাইয়ছ আমার য়থয়সসটা রু্ঝুন — তসটা সমূ্পর্ব 
সয়তয...।  য়দ্ ভায়ল্া তর্ার্ িয়রন তয়র্ র্াইয়র য় য়ি র্াস্তর্য়ি র্দ্ল্ার্ার িায়  য়ন ুক্ত হন।” ‘না য়রি’ তথয়ি ‘ ুয়ক্ত তয়ক্কা 
আর  য়পা’ — প্রয়তয়ট সৃয়ষ্টয়তই ঋয়েি সমিাল্ীনতার সীমা মুয়ছ, য়িাংর্দ্য়ন্ত আর ইয়তহায়সর য়নিত সাংেয়ষবর য়ভতর য়দ্য়ি 
র্াস্তর্র্ায়দ্র পাহারা অয়তিম িয়র ত য়ল্ন। আর উত্তর প্র য়ন্ম্র  নয এিইসয়ঙ্গ তরয়খ ত য়ল্ন  ন্ত্রর্া ও  িমন্ত্র।    
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মনয়স্বতার এই তমৌয়ল্ি অয়ভজ্ঞান এর্াং সর্বাথব-সাথবি য়র্িায়শই তাোঁর য়সয়নমা ‘এয়পি’ য়র্স্তার ল্াভ িয়র। য়র্শ্ব-
চল্য়চ্চয়ত্র এ-ই তাোঁর তেে দ্ান। এখায়নই ঋয়েি এিি, অননয। এখায়নই য়তয়ন সঞ্জি মুয়খাপার্যায়ির ভাষাি, চল্য়চ্চত্র-
অয়তয়রক্ত এি পরািান্ত সাংসৃ্কয়তর উপস্থাপি।   

এই সময়ির খুর্ গুরুেপূর্ব আয়রি নাম মৃর্াল্ তসন।  াোঁর য়শেদৃ্য়ষ্ট  য়েত হয়িয়ছল্  র্নাটয আয়ন্দাল্য়নর 
অয়ভজ্ঞতাি। তাই স্বাভায়র্িভায়র্ই তার য়ফয়ল্ম  ীর্নমুখী রা নীয়ত মনস্কতা ও মানয়র্ি অয়ভর্যয়ক্তগুয়ল্ ‘মাস’তি (mass) 
অর্ল্ম্বন িয়র প্রসায়রত হি। য়তয়ন সমিায়ল্র  য়টল্ র্াস্তর্য়ি তুয়ল্ র্য়রন মানয়র্ি আয়র্ -অনুভূয়তর প্রয়তয়িিা নর্য়শষ্টয 
সুয়নয়দ্বষ্ট এর্াং সুয়স্থরভায়র্ য়চয়হ্নত িয়র। তয়র্ মৃর্ায়ল্র য়শে য়নমবায়র্র র্ারা এি-পায়র্বি নি; তমাটা দ্ায়  তা য়ত্রপায়র্বি।  

প্রথম পর্ব ‘রাতয়ভার’ তথয়ি ‘ইচ্ছাপূরর্’ প বন্ত। এ পয়র্বর তেে য়নমবার্গুয়ল্ ‘র্াইয়শ োর্র্’, ‘আিাশ িুসুম’, ‘ভুর্ন 
তসাম’। তর্াঝা  াি, আত্ময়র্িায়শর এই পয়র্ব য়তয়ন ত  য়র্ষিগুয়ল্ র্য়রন, তায়ি য়নুঃসয়ন্দয়হ র্াাংল্া তথা ভারতীি  ীর্য়নর 
 ার্তীি দু্নদ্বয়র্র মূল্ র্ল্া  াি। ‘ভুর্ন তসাম’–এ ত ন ফুয়ট ওয়ে ‘অর্য়সত  য়রমা রু্য় বািাতয়ন্ত্রর প্রয়ত োট্টা’। অথবাৎ এই 
পয়র্ব মৃর্ায়ল্র ছয়র্ সাাংসৃ্কয়তি হানাদ্ায়র নতয়র িয়র না। য়দ্বতীি পয়র্বর উয়ল্লখয় া য য়সয়নমা ‘ইোরয়ভউ’, ‘িল্িাতা ৭১’, 
‘তিারাস’, ‘পদ্ায়তি’, মৃ িা’ ইতযায়দ্। এ পয়র্বর য়সয়নমাি মৃর্াল্  তানু য়তিতা ভােয়ল্ন।  ফমব এর্াং আয়ঙ্গি য়নয়ি 
ওল্টপাল্ট িরয়ল্ন। এগুয়ল্য়ত তৎিাল্ীন রা নীয়ত, সময়ির অয়স্থরতা ও অর্িিয়ি তুয়ল্ র্রয়ল্ন য়নপুর্ সমা তায়ত্ত্বয়ির 
প বয়র্িয়র্।  আর এ পয়র্বর প্রয়তয়ট ছয়র্য়ত আমরা তপয়িয়ছ এি ‘অযাাংয়র ইিাং মযান’–র ইয়ম । এই ছয়র্গুয়ল্য়ত িল্িাতার 
পয়রসর দ্য়ির্পোর র্াস্তর্তা র্ারর্ িয়র আয়ছ। তাই ‘িল্িাতা ৭১’–র  ুর্িয়ট  খন সমুদ্র-অরর্য-প্রান্তয়রর মর্য য়দ্য়ি 
তদ্ৌঁড়াি, তখন রু্ঝয়ত পায়র মৃর্ায়ল্র অনর্ ব িোঁয়ফা–র ‘তফার হানয়ড্রড তিা ’ তি র্য়ড়া র্যয়ক্ত ত অনুভূয়তর স্তয়র তপৌঁয়ছ 
য়দ্য়ত চাইয়ছ। তৃতীি পয়র্ব ‘এিয়দ্ন-প্রয়তয়দ্ন’, ‘খায়র ’, ‘আিায়ল্র সন্ধায়ন’, ‘মহাপৃয়থর্ী’, ‘অন্তরীর্’ ‘খণ্ডহর’ ইতযায়দ্ ছয়র্য়ত 
মৃর্াল্ য়ফয়র আয়সন  য়ের পয়থ। অন্তমুবখী, শান্ত, সমায়হত হয়ি। এগুয়ল্য়ত য়তয়ন মর্যয়র্ত্ত সমা য়ি, তার নীয়তয়র্ার্য়ি, 
তার ভঙু্গর আদ্শবয়ি অনুর্ীিয়র্ তফয়ল্ ত ন প বয়র্ির্ িয়রন।  

সয়তযই, এত স্ব-য়র্য়রার্, য়নয় য়ি অয়নুঃয়শষ পায়ল্ট তনওিার এত আয়র্  আর িার ময়র্য আমরা তদ্য়খয়ছ? মৃর্াল্ 
তসন সম্পয়িব সঞ্জি মুয়খাপার্যাি  াোঁ পল্ সাত্রব প্রসঙ্গ তটয়ন র্য়ল্ন, মৃর্াল্ও র্স্তুত ‘তসল্ফ িনশাসয়ল্ িনয়টময়পারায়র’। 
আসয়ল্ মৃর্াল্ সময়ির ময়র্য তথয়িই সমিয়ি ছুোঁয়ত তচয়িয়ছন। য়তয়ন ত ভায়র্  ীর্নয়ি তদ্য়খয়ছন, তস  ীর্ন চূড়ান্তভায়র্ই 
 ীর্ন্ত সময়ির  য়তয়চত্র। য়তয়ন মূল্ত তসই  ীর্ন পয়রসয়র স্ব-তেয়র্র র্যথবতা ও য়র্চুযয়তর-ই সমায়ল্াচি। য়িন্তু এই সূয়ত্রই 
র্ল্য়ত হি,  া য়িছু সািার, তা-ই মৃর্ায়ল্র অর্ল্ম্বন। 

র্াাংল্া তথা ভারতীি চল্য়চ্চয়ত্র সুর্র্বরয়থর এি র্র্বমি সারয়থ তপন য়সাংহ। য়তয়ন র্হু আয়ল্ায়চত য়িন্তু অনায়ল্ায়িত। 
আসয়ল্ তপন য়সাংহয়ি তদ্খার তচাখ তসয়দ্য়নর য়শেয়র্াদ্ধায়দ্র য়ছল্ না। িারর্, আমায়দ্র য়শেয়র্ার্ ত মন এিয়দ্শদ্শবী, 
ততময়ন  ুয়ক্ত ও শৃঙ্খল্ার পারম্প বহীন। তাই ইউয়রাপীি ‘আটব’ য়সয়নমার ভাষা নশল্ীয়িই চল্য়চ্চত্র য়নমায়র্বর য়শখরপ্রয়দ্শ 
তভয়র্ সতযয় ৎ এর্াং ঋয়েিয়ি ‘মানদ্ণ্ড’ য়হয়সয়র্ য়র্য়র্চনা িয়র র্য়সয়ছল্াম আমরা। তপন য়সাংয়হর ময়তা য়শেীও আমায়দ্র 
য়র্চায়র ত ৌন, অয়িয়ঞ্চৎির হয়ি পয়ড়য়ছয়ল্ন। 

সতীথব সতযয় ৎ এর্াং হাদ্বয ঋয়েয়ির সয়ঙ্গ তাোঁর চল্য়চ্চত্র ভার্নার প্রর্ান পাথবিয এই ত , য়তয়ন নর্যতার ভাষা ও 
পয়রশীয়ল্ত য়শে-তটিয়নয়ির সয়ঙ্গ এিয়পয়শ আয়পাস না িয়র এি অয়ভনর্ য়র্র্তবনয়রখা অঙ্কন িরয়ত চান। য়তয়ন আ ীর্ন 
য়র্শ্বাস িয়রয়ছন ত , য়সয়নমা ত য়হতু এিটা র্ায়র্ য র্যর্স্থা, তাই তায়ি  য়দ্ সুন্দয়রর অয়ভ ায়ন ত য়তও হি তসই অয়ভ ান 
র্ায়র্ য সময়থবত হয়তই হয়র্।  য়দ্ য়সয়নমা স্বিাংশায়সত হিও, তরু্ তায়ি  য়ের উপর য়নভবরশীল্ তথয়ি ত য়ত হয়র্। তয়র্ 
তসই  ে র্ল্া হয়ল্উয়ড মািবা হয়র্ না, তা হয়র্ আমায়দ্র িথিতার র্রয়ন। তপন য়সাংয়হর র্ারর্া য়ছল্ ছয়র্র তিায়না 
অয়র্িার-ই তনই য়র্মূতব হওিার; তায়ি আয়ল্া-শব্দ-য়চত্র য়দ্য়ি য়র্য়চত্র স্বায়দ্র  ে রু্য়ন ত য়ত হয়র্। আসয়ল্ তপন য়সাংয়হর 
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ময়র্য য়ছল্ স্বায়দ্য়শিানা র্া র্াোয়ল্িানার মুদ্রা। র্ল্া ভায়ল্া, য়শয়িত মর্যয়র্ত্ত র্াোয়ল্িানার য়র্সৃ্তত ময়নাপয়রসর। তাই ত  
মর্যয়র্ত্ত দ্ায়রদ্র-দু্ুঃখ তচয়ন অথচ দ্ীনতামুক্ত, ত  মর্যয়র্ত্ত শয়ব্দর তসৌ য়নয হৃদ্য়ির উৎসয়র্ ত া  তদ্ওিার  নয আিুল্— 
তপন য়সাংহ তায়দ্রই প্রয়তয়নয়র্ে িয়রন। তাই ততা সৃয়ষ্ট হি ‘য়ন বন নসিয়ত’, ‘ ে হয়ল্ও সয়তয’, ‘ তু ৃহ’, ‘িয়র্য়ির 
অয়তয়থ’, ‘িারু্য়ল্ওিাল্া’, ‘িুয়র্ত পাষার্ ’, ‘হায়ট-র্া ায়র’, ‘য়ঝয়ন্দর র্য়ন্দ’, ‘র্াঞ্ছারায়মর র্া ান’, ‘হুইল্য়চিার’, ‘এি ডটর 
য়ি মওত’ ইতযায়দ্ য়সয়নমা। এই য়সয়নমাগুয়ল্ তথয়িই তর্াঝা  াি য়তয়ন মর্য-য়সয়নমার পয়থি নন, র্রাং আমায়দ্র ঐয়তহয-
সমৃ্পক্ত মূল্ িায়হয়ন পয়থরই এি সফল্ পদ্ায়তি; মর্যপেী নন, র্রাং এিয়ট সামযার্স্থা। তার য়শেরা িথা র্য়ল্, য়িন্তু 
তিাল্াহল্ িয়র না; তার চয়রত্ররা সাংল্াপমুখর, য়িন্তু অয়তশয়িায়ক্তপ্রর্র্ নি।  

এরিম অপ্রতযায়শত িায়হয়ন য়নর্বাচনয়ি স্বাভায়র্ি প্রতযাশার ময়র্য রু্য়ন তদ্ওিা ত  িত র্য়ড়া িৃয়তে তা আ  
র্াাংল্া ছয়র্র পয়তত, িাণ্ডজ্ঞানর্য় বত আর্হাওিার ময়র্য র্সর্াস িয়র ময়মব ময়মব অনুভর্ িরা  াি। সঞ্জি মুয়খাপার্যায়ির 
ভাষাি, তপন য়সাংহ-তি ত ৌর্, অয়িয়ঞ্চৎির তভয়র্ এিদ্া ত  পাপ আমরা িয়রয়ছ, আ  তার প্রািয়শ্চত্ত িরয়ছ হতাশাগ্রস্ত 
নদ্য়নয এর্াং তৃতীি প্র য়ন্ম্র িায়ছ উপহায়সত হওিার ল্য়জ্জত আশঙ্কাি। 

তভয়র্ দু্ুঃখ তপয়ত হি, র্ারীন সাহার ময়তা পারঙ্গম পয়রচাল্ি মাত্র দু্য়ট ছয়র্, ‘ততয়রা নদ্ীর পায়র’ এর্াং ‘শয়নর্ার’ 
িয়র য়ফল্ম   ৎ তছয়ড় ত য়ল্ন!  

১৯৫৫-৬৪, পর্বটায়ি র্াোয়ল্র চল্য়চ্চত্র তচতনার তেে  ু  র্ল্া ত য়ত পায়র। সতযয় ৎ-ঋয়েি-মৃর্াল্-তপয়নর 
সায়থ সায়থ এই সমি চল্য়চ্চয়ত্র এয়সয়ছয়ল্ন র্ারীন সাহা, রায় ন তরফদ্ার, অয়সত তসন, পাথবপ্রয়তম তচৌরু্রীর ময়তা 
র্হুমায়ত্রি প্রয়তভা সম্পন্ন র্যয়ক্তের্ ব।  াোঁরা এিঝাোঁি য়শেসমৃদ্ধ ছািাছয়র্ য়নমবার্ িয়র র্াোয়ল্ তথা ভারতীি দ্শবয়ির চল্য়চ্চত্র 
তচতনায়ি তর্শ-য়িছুটা উন্নত িয়র ততায়ল্ন। ১৯৬৫-৭৪, এময়ি ৮০-র ত াড়া প বন্ত আয় র দ্শয়িরই র্ারা র্ াি থািল্। 
এই সমি র্াাংল্া চল্য়চ্চয়ত্র য়শে- নরুয়চ নতয়রয়ত সয়িি য়ছয়ল্ন তরুর্ ম ুমদ্ার, রু্দ্ধয়দ্র্ দ্াশগুি, উৎপয়ল্নু্দ চির্তবী, 
ত ৌতম তোষ, অপর্বা তসন, নয়র্যনু্দ তসয়নর ময়তা শয়ক্তমান পয়রচাল্িরৃ্ন্দ। এ পয়র্ব রা া য়মত্র, অয়শাি য়র্শ্বনাথন ও য়র্ের্ 
রািয়চৌরু্রীর িথা না র্ল্য়ল্ অপরার্ সীমা ছাড়াি। এই প্রয়তভা-সমূয়হর য়র্য়চত্র ও র্হুয়িৌয়র্ি রয়িচ্ছটাি র্াাংল্া চল্য়চ্চত্র 
এমন এি য়শে প বায়ি উন্নীত হি ত , য়র্য়শ্বর মানুষ য়চরিাল্ই এয়দ্য়শর চল্য়চ্চত্র য়শেয়ি সমীয়হর দৃ্য়ষ্টয়ত তদ্খয়র্। 

এই য়শেয়চতনাঋদ্ধ র্ারার পাশাপায়শ র্াাংল্া য়সয়নমার  নয়প্রি র্ারায়টও রুয়চয়সদ্ধ ভার্নাি অসার্ারর্ সাফয়ল্যর 
সায়থ তার  য়তপথ য়নয়দ্বষ্ট িয়রয়ছ। ১৯৫৫ সাল্য়ট ত মন ‘পয়থর পাোঁচায়ল্’ নামি য়শে-সন্তায়নর  নি, ততময়ন ‘সায়ড় 
চুিাত্তর’-র ময়তা  নরুয়চরঞ্জয়নরও র্ারি। দু্ই র্ারা ত ন  ীর্ন-সমায় র তদ্া-রো পায়খর ময়তা এয়দ্য়শর সাাংসৃ্কয়তি 
আিায়শ ডানা তময়ল্ য়দ্ল্। এই র্ারায়ি ঐয়তহয আর আরু্য়নিতার তমল্র্ন্ধয়ন পুষ্ট িয়র চয়ল্ন অ ি ির, অরয়র্ন্দ 
মুয়খাপার্যাি, অয়সত তসন, সয়ল্ল্ তসন, দ্ীয়নন গুি, য়নমবল্ তদ্, অরুনু্ধতী তদ্র্ী প্রমুখ। এর্াং অগ্রদূ্ত, অগ্র ামী,  ায়ত্রয়ির 
ময়তা দ্ল্গুয়ল্। এোঁয়দ্র ছয়র্র সুর্ায়দ্ আমরা এয়দ্য়শর তেে অয়ভয়নতায়দ্র উত্থান ও প্রয়তোর সািয তথয়িয়ছ; ত মন— 
তুল্সী চির্তবী, রয়র্ তোষ, ভানু র্য়ন্দযাপার্যাি,  হর রাি, অয়নল্ চযাটা বী, জ্ঞায়নশ মুখা বী, সুয়প্রিা তদ্র্ী, মার্র্ী মুয়খাপার্যাি, 
সায়র্ত্রী চয়ট্টাপার্যাি প্রমুখ। আর অর্শযই উত্তমিুমার ও তসৌয়মত্র চয়ট্টাপার্যাি। তপয়িয়ছ ভারয়তর য়িাংর্দ্ন্তী  ুয়ট উত্তমিুমার 
ও সুয়চত্রা তসনয়ি। আর্ার এই য়সয়নমাগুয়ল্র সূত্র র্য়র আমরা তপয়িয়ছ সয়ল্ল্ তচৌরু্রী, নয়চয়িতা তোষ, তহমন্ত মুয়খাপার্যাি, 
সুর্ীন দ্াশগুয়ির ময়তা আয়রা ভারত-য়র্খযাত সুরিারয়দ্র। নতয়র হয়িয়ছ শাপয়মাচন, সিপদ্ী, পল্াতি, সাত পায়ি র্াোঁর্া, 
হারায়না সুর, দ্বীপ তজ্বয়ল্  াই, র্ায়ল্িার্রূ্,  দু্র্াংশ, দ্াদ্াোিুর, অযােনী য়ফয়রয়ঙ্গ, সন্নযাসী রা া, উত্তর ফাল্গুনী, দ্াদ্ার িীয়তব, 
দ্খল্, দূ্রে, পরমার ময়তা অসাংখয অসাংখয য়সয়নমা।  
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॥ সাত ॥ 

সমুদ্র মেয়ন অমৃয়তর সায়থ য়র্ষও ওয়ে। র্াাংল্া চল্য়চ্চয়ত্র ৭০ দ্শি তথয়িই এই য়র্য়ষর অভুযত্থান তদ্খা  াি,  খন রয়েন 
অয়তনাটিীি য়হয়ন্দ র্ায়র্য় যি ছয়র্ র্াাংল্ার শহরাঞ্চল্ ছায়ড়য়ি মফুঃস্বল্ ও পাড়া াোঁয়ি অর্ায়র্ প্রয়র্শ িরল্। তর্ার্ হি তসই 
তথয়িই সার্ারর্ র্াোয়ল্ চল্য়চ্চত্র দ্শবয়ির য়নম্ন ায়মতার সূচনা হল্। 

১৯৭৭ সাল্, রা ননয়তি ও সামায় ি য়দ্ি তথয়ি পয়শ্চমর্য়ঙ্গ এি য়র্রাট পয়রর্তবন হল্। য়িন্তু দু্ুঃয়খর সয়ঙ্গ ল্ি 
িরা ত ল্, এই র্ছয়রই র্াোয়ল্ দ্শবি সর্চাইয়ত তর্য়শ তদ্খল্ ‘র্ার্া তারিনাথ’ য়সয়নমা। হযাোঁ; সতযয় ৎ রায়ির ‘অরয়র্যর 
য়দ্নরায়ত্র’ য়িাংর্া য়র্মল্ তভৌয়ময়ির ‘য়দ্র্ারায়ত্রর িার্য’ য়সয়নমায়ি অর্ল্ীল্াি ম্লান িয়র তসইয়দ্ন রমরয়ময়ি র্া ার মাত 
িরয়ল্া ‘র্ার্া তারিনাথ’। তসই তথয়িই তর্ার্হি চল্য়চ্চত্র রুয়চর অর্িয়ি য়সল্য়মাহর পড়ল্। তসই তথয়িই র্াোয়ল্ দ্শবয়ির 
তভতয়র এিটা সুেষ্ট য়র্ভা নয়রখা তদ্খা য়দ্ল্। 

৮০-র দ্শয়ির মাঝামায়ঝ তথয়ি ৯০-এর শুরু প বন্ত র্াাংল্া চল্য়চ্চত্র এিটা প্রয়তভাশূনয এর্াং দ্বায়ন্দ্বি  য়টল্তাি 
তর্াোঁিাশামগ্ন হল্। এই সময়ি ত ৌতম তোষ, নয়র্যনু্দ তসন, তপন য়সাংহ, তরুর্ ম ুমদ্ার, রু্দ্ধয়দ্র্ দ্াশগুি, ঋতুপর্ব তোষ 
য়র্য়শষ প্রিায়স র্াাংল্া চল্য়চ্চত্রয়ি য়শেমাত্রাি স্বতুঃপ্রর্ায়হত রাখার প্রিাস চায়ল্য়ি ত য়ছন সার্যময়তা। ( য়িন্তু, এ প্রসয়ঙ্গ 
ময়ন পড়য়ছ সতযয় ৎ রাি  ীর্য়নর তশষ ছয়র্ ‘আ ন্তুি’-এ তপ্রাটা য়নস্ট মনয়মাহন য়ময়ত্রর মুখ য়দ্য়ি র্য়ল্য়ি য়দ্য়ল্ন  ুয় র 
অয়মাে সতয —“তদ্য়শ এখন সর্য়িছুই য়নম্ন ামী”।) এইসমি রুয়চর র্দ্ল্ তদ্খা য়দ্য়িয়ছল্ দ্শবি সমায় । তারা য়সয়নমায়ি 
তদ্খয়ত শুরু িরল্  নময়নারঞ্জয়নর উপাদ্ান য়হয়সয়র্। অঞ্জন তচৌরু্রী ও সুয়খন দ্ায়সর ময়তা পয়রচাল্ি তপল্ য়র্পুল্ 
 নয়প্রিতা। তম  তর্ৌ, তছাট তর্ৌ, ত্রিী, গুরুদ্য়ির্া, প্রয়তয়শার্, অমরসঙ্গী, শত্রু ইতযায়দ্ য়সয়নমা হল্ এই সময়ির য়চহ্নািি। 
এমনয়ি তর্য়দ্র তময়ি ত যাৎো, রা ার তময়ি পারুল্, র্ার্া তিন চাির ইতযায়দ্  াত্রা পাল্া মািবা য়নম্নরুয়চর য়সয়নমা এয়দ্রই 
উত্তরায়র্িারী র্ র্হন িয়র চল্ল্। ‘র্ার্া তিন চাির’ য়সয়নমায়ি র্যাপি দ্শবি-প্রীয়ত ল্াভ িরয়ত তদ্য়খ সঞ্জি মুয়খাপার্যাি 
র্য়ল্ন—“অর্য়শয়ষ আমায়দ্র রুয়চ সাংিান্ত তমৌতায়তর অর্সান হল্”। তর্াঝা  াি, র্টতল্ার চটচয়ট ঐয়তহয এখয়না 
র্ঙ্গসাংসৃ্কয়তর এিটা সমৃদ্ধ শাখা।  

এরপর পুয়রা ৯০ দ্শি  ুয়ড় এি য়র্য়চত্র য়মে   ায়খচুয়ড় মািবা য়সয়নমা নতয়র হয়ত ল্া ল্। অতীয়ত র্াোয়ল্র 
য়সয়নমা সায়হতযরসায়েত ত  য়নয়টাল্  ে সম্বয়ল্ত য়ছল্ — তার  াি াি এয়স ত ল্ ঐয়তহযহীন, পয়রচিহীন, ভাল্ ার নাচ-
 ান আর য়হাংস্রতাি ভরা এি র্ীভৎস য়র্য়নাদ্য়নর ছয়র্। এিুশ শতয়িও তার  িধ্বয়ন সর্বর্যাপী। এই র্ারার িীয়তবমান 
র্যয়ক্তের্ ব হয়ল্ন—স্বপন সাহা, সুয় ত মণ্ডল্, হরনাথ চির্তবী, রা া চন্দ, রা  চির্তবী প্রমুখ। এয়দ্র নতয়র সু ন সয়খ, 
সায়থ, পা লু্, এমএল্এ ফাটায়িষ্ট, তখািার্ারু্, চযায়ল্ঞ্জ, র্স্, রাংর্া  ইতযায়দ্ ছয়র্গুয়ল্ই আ  রমরয়ময়ি তপ্রিা ৃহ ভরাি। 
য়সয়নমা হয়ি ওয়ে তাৎিয়র্ি উল্লায়সর উগ্র পানপাত্র। তরু্ র্ল্র্, য়সয়নমা  য়দ্ তদ্য়শর আয়থবি সহািতা িয়র থায়ি, তয়র্ 
এই  াতীি য়সয়নমাগুয়ল্ তার উপ ুক্ত তরা  ারী িল্।  

এই র্ারার এিটা য়ভন্নমুখ অয়ত সম্প্রয়ত য়ন স্ব পয়রয়চয়ত য়নমবার্ িয়রয়ছ। য়িছু এমন য়সয়নমা র্তবমায়ন নতয়র 
হয়চ্ছ, ত গুয়ল্ তমর্ার্ী চতুরতা ও য়র্য়নাদ্য়নর নদ্বত-মশল্াি ‘পযারাল্াল্’ য়সয়নমার নায়ম আসয়ল্ তর্শ য়চত্তরঞ্জনী প্রসাদ্ য়র্তরর্ 
িয়র চয়ল্য়ছ। রে-চো িয়েয়নোল্ পযায়িয় । এয়দ্র ময়র্য সৃয় ৎ মুখা বী, র্াপায়দ্তয র্য়ন্দযাপার্যাি, অয়গ্নয়দ্র্ চযাটা বী, 
সুেত তসন প্রমুখ  য়থষ্ট খযাতনামা। আশ্চ ব হয়ত হি, অঞ্জন দ্য়ত্তর ময়তা প্রয়তভায়িও  খন তদ্য়খ, এই দ্য়ল্ নাম য়ল্য়খয়িয়ছন। 
এোঁয়দ্র য়সয়নমার এি য়র্য়শষ রূপ আয়ছ। য়সয়নমাগুয়ল্য়ত আয়ছ অসঙ্গত ত ৌনতার সুড়সুয়ড়। আয়ছ স্মাটবয়নয়সর নায়ম য়র্িৃত 
শহুয়র রুয়চর তদ্দ্ার সমায়র্শ। হয়ল্উড এর্াং র্য়ল্উয়ডর য়নল্বজ্জ অনুিরর্। িৃয়ত্রম ভয়ঙ্গসর্বস্ব নতুন মাত্রার তর্য়ল্ল্লাপনা। 
আয়ছ সুক্ষ্ম মনস্তয়ত্ত্বর নায়ম ময়নায়র্িায়রর হুয়টাপুয়ট। উেীপনার প্রর্ল্ প্রয়তয়স্রায়ত এগুয়ল্ সামায় ি ও নশয়েি দ্ািয়র্ায়র্র 
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র্ার র্ায়র না। এর ময়র্য তনই মহত্তম দূ্রদৃ্য়ষ্টর অয়ভয়িপ। তনই ঐয়তহায়সি পুনমূবল্যািয়র্র আিাঙ্ক্ষা। অর্শয এগুয়ল্ ‘আল্ো 
মডানব’ তেয়র্র না য়রি সমায়  ও উেীপনাগ্রস্ত  ুর্সমায় র িায়ছ তর্শ উপয়ভা য; এর্াং এর মায়িবয়টাং ভযালু্ তর্শ উচ্চমাত্রার।  

এখন িথা হল্, র্া ার চল্য়ত ত  য়সয়নমাগুয়ল্ আ িাল্  নয়প্রি হয়ি থায়ি, তসগুয়ল্য়ি তির্ল্মাত্র র্াাংল্া 
য়সয়নমারই িল্ঙ্ক র্ল্য়ত চাই না, সতযয় ৎ তচৌরু্রীর ভাষাি র্ল্য়ত হি, তসগুয়ল্া আদ্য়প তিায়না য়সয়নমাই নি, তা 
তিায়নারিম আয়ল্াচনার ত া যই নি, ত  র্াোয়ল্ দ্শবয়ির আনুিূল্য পাি এই ছয়র্গুয়ল্, তারা িারা? অর্ব-য়শয়িত, অয়শয়িত, 
য়নরির নিয়তা িুয়শয়িত য়শেজ্ঞানহীন দ্শবয়ির দ্ল্। এই দ্শবিয়দ্র তনই সায়হতযচচবার পটভূয়ম, তনই য়শোনুরায় র প্রিাশ; 
সর্য়চয়ি দু্ুঃয়খর য়র্ষি, ভায়ল্া আর মন্দয়ি য়চনর্ার শয়ক্ত-ও এয়দ্র তনই। তাই অপর্বা তসয়নর ‘ ু ান্ত’ দ্শবি পাি না, 
িময়ল্শ্বয়রর ‘তময়ে ঢািা তারা’ ফ্লপ হি, রু্দ্ধয়দ্য়র্র ‘িাল্পুরুষ’ হায়ত ত ানা তল্াি তদ্য়খ, তিৌয়শি  াঙু্গল্ীর ‘অপুর পাোঁচায়ল্’-
র ি- ন খর্র রায়খ? হাি, মাত্র এিয়শা র্ছয়রই এই য়শেমার্যম তয়র্ য়ি শুরু্ তভা যর্স্তুয়ত পয়রর্ত হল্?   ায়ন না, 
আ ায়ম এিয়শা র্ছয়র এই মার্যম থািয়র্ য়ি না। থািয়ল্ও তার তচহারা তিমন হয়র্, র্ল্া মুশয়িল্। য়িন্তু থািয়র্ মানুষ। 
থািয়র্ দ্শবি। থািয়র্ই। তারা তিান য়সয়নমা তদ্খয়র্ন, তায়দ্র রুয়চ-প্র য়ত তিান পয়থ এয় ায়র্, তা সমা য়র্জ্ঞানীর 
অনুসন্ধায়নর য়র্ষি। শুরু্ র্ল্য়র্া, আ য়ির অয়র্িাশ র্াাংল্া য়সয়নমা ও চারপায়শর দ্শবয়ির ত  তচহারা, তায়ত উদু্বদ্ধ হওিা 
 াি না, র্রাং য়র্ষণ্ণই হয়ত হি। 

তয়র্ প্রয়তিার আয়ছ। এই শতয়িই  য়দ্ এিটা চল্য়চ্চত্র সাংসৃ্কয়ত  য়ড় ততাল্া  াি। তয়র্ তসয়িয়ত্র প্রথম িা টাই 
হল্— য়শিা, য়শিা এর্াং য়শিা;  থাথব য়শিা। র্যাপি মানুষয়ি য়শিা য়দ্য়ত হয়র্। ফরায়স পয়রচাল্ি  াোঁ লু্ি ত াদ্ায়রর 
ভাষা তপৌঁয়ছ য়দ্য়ি এয়দ্য়শর সিল্ য়সয়নমা-আয়মাদ্ী মানুষয়ি তর্াঝায়ত হয়র্— “a film is a film, is a film” |  

॥ আট ॥ 

সর্য়শয়ষ রার্ীয়ন্দ্রি তচতনাি ত য়  উয়ে র্ল্য়ত চাই, মানুয়ষর অন্তহীন পরাভর্য়ি চরম ভার্া সয়তযই পাপ। তাই র্ল্র্, 
র্াাংল্া য়সয়নমার সায়র্বি ঐয়তহয র্া পয়রয়চয়ত য়িন্তু ৮০ এর্াং ৯০ দ্শয়ির য়র্িৃয়তর ময়র্যই আর্দ্ধ নি। এর ময়র্যই সর্ তশষ 
হয়ি  ািয়ন। ত  অয়থব সতযয় ৎ, ঋয়েি, মৃর্াল্, তপন য়সাংহ, র্ারীন সাহায়দ্র পয়র আয়সন ত ৌতম তোষ, রু্দ্ধয়দ্র্ দ্াশগুি, 
অপর্বা তসন, ঋতুপর্ব তোষ, ততময়ন অে িয়িি র্ছয়র র্াাংল্া য়সয়নমাি তদ্য়খ তর্শয়িছু উজ্জ্বল্ মুখ। তাোঁরা হয়ল্ন—সুমন 
মুয়খাপার্যাি, তিৌয়শি  াঙু্গয়ল্, িময়ল্শ্বর মুয়খাপার্যাি, সুমন তোষ, অনীি দ্ত্ত প্রমুখ। নতয়র হি হারর্াটব, পদ্য়িপ, চতুরঙ্গ, 
শুনয এ রু্য়ি, ভূয়তর ভয়র্ষযৎ, তময়ে ঢািা তারা, তনায়র্ল্ তচার, শব্দ, অপুর পাোঁচায়ল্, য়সয়নমাওিাল্ার ময়তা অসার্ারর্ 
য়সয়নমা। ত  য়সয়নমাগুয়ল্  রুয়চসন্ধানী দ্শবি তথয়ি শুরু িয়র ওিাই-ত নায়রশয়নর সফ্ট তটিয়নির্মবী মনয়িও আিৃষ্ট িয়র 
চয়ল্য়ছ। 

এই ততা চাই। য়সয়নমার স্মাটব পয়রয়র্শয়নও থািয়র্  ীর্য়নর সারসতয। থািয়র্ তর্ৌয়দ্ধি দ্বন্দ্ব, থািয়র্ য়শেরসদৃ্য়ষ্ট 
এর্াং পুনমূবল্যািয়র্র দ্ায়র্। এই য়সয়নমাগুয়ল্ তদ্য়খ র্া পয়রচাল্িয়দ্র দৃ্য়ষ্টভয়ঙ্গ তথয়ি ময়ন আশার সঞ্চার হি। এ প্রতযিও 
তর্ার্হি  ায়  ত , র্াোয়ল্ তার চল্য়চ্চত্র ঐয়তয়হযর  থাথব উত্তরায়র্িায়র আর্ারও য়শেমাত্রার মহান শৃয়ঙ্গ আয়রাহন িরয়র্। 
তাই তহ র্াোয়ল্ দ্শবি, আসুন, আমরা তসই য়র্য়শষ য়দ্য়নর  নয য়নয় য়দ্র প্রস্তুত িয়র। ঋয়েি েটয়ির তসই মারাত্মি 
ঐয়তহায়সি মন্তর্য ময়ন আয়ছ ততা—“আমার য়সয়নমা ফ্লপ নি, দ্শবি ফ্লপ’’। তসই মন্তয়র্যর সতয-সাংেটয়নর পয়র আ  
সল্জ্জ অথচ দ্ীপ্র উচ্চারয়র্ সাংিে িয়র—না, এর্ার দ্শবি আমরা; আর ফ্লপ িরয়র্া না।  

 াই তহাি, চল্য়চ্চত্র হল্ পৃয়থর্ীর আরু্য়নিতম য়শেমার্যম। আর এই মার্যময়ি শুরু তথয়িই র্াোয়ল্ আপন িেনাি 
স্থান য়দ্য়িয়ছল্। এিদ্া এই চল্য়চ্চত্র-ই হয়ি উয়েয়ছল্ পরার্ীন  ায়তর রুদ্ধ-িয়ের ঝাংিৃত র্ার্ী। উত্তরিায়ল্ এই য়শে-ই 
হয়িয়ছল্ খয়ণ্ডত তদ্য়শর  ন্ত্রনাদ্গ্ধ হৃদ্য়ির য়চত্রর্ার্ীমূয়তব। এর্াং  ায়তর প্রার্সত্তার র্ার্াহীন চল্মানতার প্রতীি। তার 
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প্রয়তর্ায়দ্র, তার অয়র্িায়রর, তার সাংিয়টর, তার অয়স্তয়ের, তার ম বাদ্ার য়শে সরাৎসার। আ  তা য়র্য়নাদ্ন ও নান্দয়নি 
সহার্স্থায়ন র্ঙ্গীি রুয়চ য়নমবায়র্র তেে মার্যম। র্ল্য়ত য়দ্বর্া তনই, আ  র্ঙ্গ–চল্য়চ্চত্র য়র্র্তবয়নর মর্য য়দ্য়ি য়র্য়চত্র পথ সৃয়ষ্ট 
িয়র  াতীি মনয়িই সহ াত্রী িয়র তুয়ল্য়ছ। র্তবমায়ন য়সয়নমায়ি র্াদ্ য়দ্য়ি র্ঙ্গ সাংসৃ্কয়ত ও র্ঙ্গ-ময়নর মানয়চত্র অঙ্কন 
িরয়ত  াওিা িষ্ট িেনা। হয়ল্ও তা হয়র্ খয়ণ্ডত। তাই র্ল্য়র্া র্াাংল্া চল্য়চ্চয়ত্রর শতর্ষব তপয়রয়ি, ২০১৭ সাল্, অথবাৎ 
এয়দ্য়শর য়সয়নমার আয়দ্পুরুষ হীরাল্াল্ তসয়নর মৃতুয-শতর্য়ষবর পর এই মার্যম য়নশ্চই হয়ি উেয়র্ র্ঙ্গসাংসৃ্কয়ত তথা র্ঙ্গ-
ময়নরই রুয়চ-স্বীিৃত চল্মান ইয়তভাষয — এই স্বপ্নই না-হি তদ্য়খ। 

গ্রেঋর্ :– 

(১) র্াাংল্া চল্য়চ্চত্র ও সাংসৃ্কয়ত — র ত রাি।  
(২) অনয়ভ াতয়দ্র  নয অয়পরা — সঞ্জি মুয়খাপার্যাি।  
(৩) য়সয়নমা নাটি  ান – অয়ভয় ৎ য়র্শ্বাস। 
(৪) য়ফল্ম য়নয়ি — সতযয় ৎ তচৌরু্রী।  
(৫) চল্য়চ্চত্র সমা  ও সতযয় ৎ রাি — অয়মতাভ চয়ট্টাপার্যাি।  
(৬) সতযয় ৎ, ঋয়েি, মৃর্াল্ ও অনযানয — র্ীমান দ্াশগুি।   
(৭) ঋয়েিতন্ত্র — সঞ্জি মুয়খাপার্যাি। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অয়নশ রাি : সহিারী য়শিি, কলকাত্া হবশ্বহবদযালগয়র বাাংলা ভাষা ও সাহিত্য হবভাগের েগবষক। 
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দুেো দুেো 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

অরণযসূক্ত : পালাগমৌ 
 

জঙ্গল আর নদীগত্ রঘরা হনস্তব্ধ অরগণযর রসৌন্দযচ। 
এখাগন রযমন সুন্দর প্রকৃহত্, রত্মনই সুন্দর সব নাম ... 
নদীর নাম রকাগয়ল, পািাগড়র নাম হুলুক। 
পালাগমৌগত্ অরণযগদবত্ার আহ্বান। 
এখাগনই িগয়হিল অরগণযর হদনরাহত্র্ িহবর শুযহোং। 
এক হনহবড় ভ্রমগণর হদনহলহপ হলখগলন বচত্ালী ব্রহ্ম।  
 

১.  
ভীষর্ থয়ি ত য়ছ  ায়নন, িার্বন ডাই অক্সাইড, র্াতায়স রূ্য়ল্ির্ার মাইিয়নর য়হয়সর্,  ায়ড়র তপয়োয়ল্র িমর্য়র্বত দ্াম, 
অর্র্ায়রত রাস্তা  যায়মর য়নত্তননয়ময়ত্তিতা, র্য়ড়া শাহয়রি হযা াডব। আর পারয়ছ না োম র্াস তময়ো,  ায়ড়, িয়ল্  খাতা 
পরীিা তমার্াইল্ ইোরয়নয়টর তেরায়টায়পর র্য়ন্দে। আমায়ি পাল্ায়ত হয়র্। চলু্ন, পাল্ায়র্ন আমার সয়ঙ্গ িয়িিয়দ্য়নর 
 নয? য়টয়িট িাটয়ছ য়িন্তু, য়িিায় া া এক্সয়প্রয়সর য়েপার ক্লাস। চল্য়র্ ততা? ওহ, এয়স ত য়ছন? আসুন, আল্াপ িয়রয়ি 
য়দ্ই, আমার তছয়ল্ র্ারু্, র্নু্ধ পল্, রু্রু্, তার য়ময়ষ্ট র্উ, আমার তর্ান, আপয়ন আপার র্ায়ঙ্ক উেয়ত পারয়র্ন ততা? এই তদ্খুন 
তেনটা তদ্য়র িয়র ছাড়ল্ আর্ার। ১০টা ১০-এর তেন তপৌয়ন এ ায়রাটাি ছাড়য়ছ। য়নেবাৎ িাল্ তল্ট িরয়র্ তঢািায়ত। এই 
রু্রু্, র্ারু্, ওে ওে, রাোঁয়চ এয়স ত য়ছ। রাইট টাইম, ৭-টা ২০। ভায়ল্া তটয়নয়ছ রায়ত। পল্, ড্রাইভার তফান িয়রয়ছ? িী 
র্ল্য়ল্?  ায়ড় এয়স দ্াোঁয়ড়য়ি আয়ছ? চল্ চল্, ছি েণ্টা ল্া য়র্ য়িন্তু মায়রামার তপৌঁয়ছায়ত।  

 আপিা নাম িযা হযাি? নীর ? আচ্ছা নাম হযাি। চয়ল্া ভাইিা,  ায়ত ওিাক্ত সর্ই তরশন তল্না পয়ড় া। তদ্য়শ 
মু বা য়মল্তা হযাি? চয়ল্া আয়   াোঁহা তপ র্ ার য়ময়ল্ া, ওয়হয়প খয়রদ্ায়র ির তল্য়ঙ্গ। পহয়ল্ ইয়ি ততা র্তাও িাোঁহা তপ 
আচ্ছা নাশতা য়ময়ল্ া? ইস দু্িান তম? এই সর্াই নাম, তেিফাস্ট তেি। আয়ম য়িন্তু ইডয়ল্ খায়র্া, ততারা পুয়র খায়র্? 
ভাইিা ইয়ি য়চ  িযা হযাি? “রু্সিা”? য়িসয়স র্য়ন্ত হযাি? চাওল্ অউর চানা দ্াল্ তস? এি য়িসম িা পুয়র য়হ হযাি তর্ 
ততা। খাও খাও। তপোঁড়াটা দ্ারুর্। পল্, য়নয়ি তন ত াটা র্ায়রা। ত য়ত ত য়ত তদ্খুন তিমন এিটা ময়ন্দর,   ন্নায়থর। 
র্যাস,  হই হই িয়র তনয়ম পড়ল্ সর্াই। আপয়নও নাময়র্ন? তদ্য়র হয়ি  ায়র্ য়িন্তু মায়রামার তপৌঁছয়ত। র্ারু্, দ্যাখ দ্যাখ 
ল্াল্ ত াল্ আলু্,  া তনয়ম তখয়তর চাষীর িাছ তথয়ি য়নয়ি আি ততা িয়িি য়িয়ল্া। রু্রু্ ওটা িী আনয়ল্? মুয়ল্া আর িয়প? 
র্াহ। তুই রান্না িরয়র্ য়িন্তু। আয়ম পারয়র্া না। তদ্খুন  ঙ্গল্ শুরু হয়ি ত য়ছ। রু্রু্ পা য়ল্টা ত খায়ন তসখায়ন তনয়ম  ায়চ্ছ 
ভায়ল্া ল্া য়ল্ই। রাস্তাি র্য়স পয়ড় ছয়র্ তুল্য়ত তল্য় য়ছ দ্যায়খা। এখায়নই য়তনয়ট। মায়ঝ ভাত তখল্াম ত  তহায়টয়ল্, য়নরায়মষ 
য়ময়ল্র দ্াম য়নয়ল্া ১০০ টািা থায়ল্।  েনয খানা। ভার্া  াি? িল্িাতাি এর তচয়ি তঢর ভায়ল্া থায়ল্ ৪০ টািা মযায়ক্সমাম। 
নীর  ভাইিা,  আউর য়িতনা দূ্য়র হযাি? চার ততা র্া  চুয়ি। েয়ন  ঙ্গল্ তম ততা েুস চুয়ি হাম। য়িয়সয়স পুোঁছনা পয়ড় া 
মায়রামার ফয়রস্ট র্াাংয়ল্া য়ির্ার। তিাই য়দ্খতা য়ভ নয়হ, সুনসান এিদ্ম। তিাই তফান িা টাওিার য়ভ নয়হ য়র্ এস এন 
এল্ তি য়সর্া। আয়র আয়  তদ্য়খা, ওয়হ ততা মািব য়িিা হুিা হযাি, “মায়রামার র্ন য়র্ভা ”। 
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তল্াহারড া হয়ি অর্য়শয়ষ  তপৌঁছয়না ত ল্ তাহয়ল্। ল্ম্বা ল্ম্বা য়পল্ায়রর উপয়র িায়ের য়ে হাউ ,  া আদ্য়ত আয়  
িায়ের খাম্বার উপয়রই দ্াোঁয়ড়য়ি য়ছল্। মাওর্াদ্ীরা  নায়ি িয়িি র্ছর আয়  পুয়ড়য়ি তদ্ওিাি আর্ার নতুন িয়র িরা হয়িয়ছ, 
তয়র্ এর্ার য়পল্ার য়সয়মে িাংয়িয়টর। য়র্রাট ের, খাট য়র্ছানা, র্াথরুম, তড্রয়সাং তটয়র্ল্ তর্য়তর তসাফা, য়িন্তু  রম  ল্ 
তনই। তসাল্ায়রর আয়ল্া। ছাড়া ছাড়া দু্য়টা য়ে হাউ , এিটা মূল্ র্াাংয়ল্া উইথ ডাইয়নাং রুম, র্া ান, রান্নাের, তিিারয়টিার 
মায়হন্দারয়ি রসদ্ য়দ্য়ল্ র্ীয়রন্দ্র, র্ল্রাম আর মায়হন্দর য়ময়ল্ রান্না িয়র তদ্য়র্। য়িন্তু রু্রু্ য়ফয়ল্ড তনয়ম পয়ড়য়ছ। োন্ডা  য়ল্ই 
তিায়নাময়ত হাত পা রু্য়ি মাথা মুয়ছ তফ্রশ হয়ি তস রান্নােয়র ত য়ছ পয়িাড়া আর িয়ফ র্ানায়ত, আয়ম আর পারয়ছ না র্াপু, 
হট পযায়ডর তসোঁি য়নয়ত য়নয়ত তিাময়রর  ন্ত্রর্াি িায়হল্ হয়ি এিটু েুয়ময়ি য়নই তিমন?  পয়িাড়া হয়ল্ পল্ এিটু তডয়ি 
য়দ্স য়ে । রু্রু্টা পায়র র্য়ট। িী িী রাোঁর্ল্ শুনয়র্ন? ও আপয়নও ততা তখয়ল্ন, আপয়নই র্লু্ন। মুয়ল্া য়দ্য়ি মুয়ল্ার শায়ির 
েণ্ট, আলু্-ফুল্িয়পর তরিায়র, ঝুয়রা আলু্ভা া, তদ্য়শ য়চয়িন, সাল্াড, তপোঁিা িয়ল্ভা া, ভাত। োণ্ডা রু্ঝয়ত পারয়ছ না 
য়েি িয়তাটা। তয়র্ ওয়িদ্ার তফারিায়স্ট তদ্য়খ এয়সয়ছ রাোঁয়চয়ত এই িয়দ্ন ৩/৪ য়ডয়গ্র থািয়র্। এই  ভীর  ঙ্গয়ল্ অন্তত 
তার তচয়ি ২ য়ডয়গ্র িম হয়র্ই হয়র্৷। তখয়ি উয়ে র্ারু্, রু্রু্ আর আয়ম এিটু হাোঁটয়ত ত য়তই র্ল্রাম  ানাল্ হায়ত আসয়ছ 
তরা  রায়ত িম্পাউয়ন্ডর সাময়ন। ত ট তপয়রায়চ্ছ না। আমরা ত ট তপয়রয়ি দু্পা ত য়তই য়নয়িদ্র অন্ধিায়র য়নয় য়দ্রই 
হায়রয়ি তফল্ল্াম। আপয়ন না ডািয়ল্ য়ফরয়তই পারতাম না  ায়নন? রু্রু্, ততারও ভি ল্া য়ছ? আমারও এিটু এিটু হায়তর 
 নয ভি ল্া য়ছ, তার তচয়ি চল্ র্ার্া েয়র  াই। আয়র আয়র তায়িয়ি দ্যাখ, আ  তৃতীিা, তাই না? এিটা প্রাি ত াল্ 
তসানার থাল্া সাময়নর পাহাড়টার য়েি মাথার উপয়র, সুেতদ্া, এই পাহাড়টার নাম িী র্লু্ন না? ও,  আল্াপ িয়রয়ি তদ্ওিা 
হি য়ন, তরঞ্জার অয়শাি য়সাংয় , র্র্বমায়নর সুেতদ্া, সয়ঙ্গ পাথবদ্া,  ত য়তয়রশ র্ছর র্য়র সুেতদ্া এখায়ন আসয়ছন। 
আয়দ্র্াসীয়দ্র সাহা য িয়রন সার্যময়তা। মায়রামার, ল্ায়তহার, পাল্ায়মৌ, মহুিাডাোঁড় হায়তর তালু্র ময়তা তচনা। তচনায়ল্ন, 
এই তসই রু্দ্ধয়দ্র্ গুহ খযাত হুলু্ি পাহাড়। এই তসই “হুলু্ি পাহায়ড়র মাথাি চাোঁদ্”। য়ি এি তসানা ল্া রয়ের র্নযাি 
য়ভ য়ত য়ভ য়ত আয়মও চাোঁয়দ্র িাছািায়ছ। অরর্য ন্ধ আমায়িও মত্ত িয়র। পান িয়রয়ন য়শভযাস য়র যাল্, স্মানব অফ, 
র্ািায়ডব। তরু্  আয়ম আিে মাতাল্ এিটা ত াটা চাোঁদ্ য় য়ল্ তফয়ল্। অরর্য এিটু এিটু িয়র এয় য়ি আসয়ছ আমাি য়েয়র 
তফল্য়র্ র্য়ল্। িাল্া চাট্টান, খুোঁয়টপাত্থর, আমায়ি পুয়রা গ্রাস িয়র য়নয়ল্া আ  অরর্যয়দ্র্তা। 

২. 

রাগত্ রবশ ভাগলা ঘুম িগয়গি। সকালগবলা ঘুম রভগঙ রেগি। রমাজা রসাগয়োর মােলার চহড়গয়ই শুগত্ িগয়গি। বুবু ইগলহিক 
রকেহলগত্ চা চহড়গয়গি। ভাই বীগরি, এক বাহি েরম পাহন আহভ চাহিগয় হি চাহিগয়। কাল িাম নািা নহি পাগয় েরম 
পাহন না হমলগন রক বগজগস। যাই রদহখ, রান্নাঘগরর হক িাল। আজ রত্া রলাধ্ েলস রদখগত্ যাগবা, হখচুহড়ো হনগজরাই 
বাহনগয় হনই হক বগলন? আমার রান্না চলগব রত্া?  আহম হকন্তু বুবুর মগত্া ভাগলা রাুঁধ্গত্ পাহরনা। হখচুহড় আর রবগুনভাজা 
কগর রেহল যাই। কী িল বাবু? ডাকহিস রকন? সুব্রত্দা খুুঁহেপাত্থগর হনগয় যাগচ্ছন? দাুঁড়া,  হখচুহড়ো নাহমগয়ই আসহি। বাি, 
দারুণ রত্া জায়োো? এো হকন্তু সুব্রত্দা আপহন না োকগল িগত্া না। এর কো রত্া েুহরস্ট জাগনই না। এখাগন রকান 
যুেলপ্রসাদ আর হবভূহত্ভূষণ শাপলা আর হলহলর রেুঁড় এগন এই জলাোয় পুুঁগত্গি? হক চমৎকার লাল শালুগকর িাড়। 
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অহি নদী, মাগরামার 

 

 
খুুঁহেপাত্থর, মাগরামার 
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ওই রত্া,  দগল দগল েরুবািুর জল রখগত্ নামগি কুহণ্ডোয়। চাট্টাগন ওঠার মুগখই দুই বৃিৎ দলা িাহত্র রোবর। 
িাহত্র পাগয়র োেকা িাপ। িাহত্র দল এখাগন জল রখগত্ আগস। এ এক কু্ষ্ে সরস্বত্ী কুহণ্ড। জলহদ জলহদ, োন খাওয়া 
রসগরই রবগরাগত্ িগব রলাধ্ েলস রদখগত্। োহড় হনগয় রবরুগত্ রবরুগত্ই সাগড় দশো। ভাগেয মহুয়াডাুঁগড়র েগরস্ট রেস্ট 
িাউগজ োহকহন। পগলর কাগনকশগন মাগরামাগরই চার রাত্ বুহকাং কগর হদগয়হিগলন রডপুহে হডগরক্টর হমুঃ 
মিাহলঙ্গম।  মহুয়াডাুঁগড় অহেগসর মগত্া বাহড়গত্ই রেস্ট িাউজ। রাস্তার উপগরই। মাগরামাগরর মগত্া কুমারী জঙ্গগলর হভত্গর 
নয়। আসুন, ই  .ইমযানুগয়ল ’এর সগঙ্গ পহরচয় কহরগয় হদই। আহদবাসী রিগলহে রলখাপড়া হশগখ এখন সরকাহর চাকুগর। 
পাগশর গ্রাগমই বাহড়। মাগরামাগরর রবহশর ভাে গ্রাগমই রদহখ চাচচ আর হরস্টান প্রাধ্ানয। মহত্লাল পাদরী, অরগণযর অহধ্কার 
মগন পড়গি, ত্াই রত্া? 

বারওয়াহড বনবাাংগলাোও মন্দ জায়োয় নয়। রপগরাগলই রকাগয়গলর পুল। এই রেেো হকগসর? ও 
ভাইয়া,  রঙ্গনােজী কা মহন্দর হকত্না দূর িযায়? বগিনহজ? ওহি যা রগি রিা? চগলা, পগিাুঁচা রদগত্ িযায় োহড়গস। পািাহড় 
জঙ্গগলর পে ধ্গর খাহনক হেগয় মহন্দর রদগখ িত্াশ। পুরগনা ইগের রভগঙ পড়া িাদহবিীন কাঠাগমার সামগন নতু্ন ইগের 
োুঁেহন। রঙ্গনাে রত্া জাহন হবষু্ণর নাম। অেচ মহন্দগরর হভত্গর কগয়কহে পাের রাখা যা রদগখ রবািা যাগচ্ছ প্রাচীন আহদবাসী 
রকাগনা রোগেম িয়গত্া বা। হকন্তু আধু্হনক একহে হশবহলঙ্গ সবার সামগন হবরাজমান। আর প্রচুর োুঁগয়র রলাগক হশগবর 
পুগজা হদগত্ই আগস এখাগন। রলাকজ সাংসৃ্কহত্ প্রাচীনত্া চাপা পগড় যাগচ্ছ হিনু্দত্ব আর নােহরক সভযত্ার রিাুঁয়ায়। 

 ননু্দহজর সগঙ্গ এর আগে রদখা করাগত্ই ভুগল রেহি রদখুন। ননু্দহজ হত্ন পুরুষ ধ্গর মাগরামাগরর েগরগস্টর 
সরকাহর রসবক। এক তু্লনািীন ভেহবনীত্ মানুষ। বুবু ত্াুঁর নাম হদগয়গি রদাবরু পান্না বীরবদচী। একদম উপযুক্ত নাম। 
আমাগদর োইড। বগয়স বাষহট্ট। রলাধ্ েলগস ওঠা রবশ খাহনক কসরগত্র। ননু্দহজ আমায় ধ্গর ধ্গর হনগয় রেগলা রসখাগন। 
ত্গব রবশ হভড়। সুন্দর আর জনসমােম দুগোর যুেলবন্দী আহম হঠক রমগন হনগত্ পাহর না। 

 রেরার পগে অহি বনবাাংগলায় যাগবা। সুব্রত্দা বগল হদগয়গিন। মাগরামাগরর রচগয়ও ঘন অরগণযর মগধ্য এক 
আধ্ামাহের বনবাাংগলা, বাউণ্ডাহর খাহনক আগি, হকন্তু রেেোও রনই, রসালার পযাগনল বসাগনা আগি বগে, হকন্তু ভরসা 
রিহরগকগনর আগলা, লকহড় োহলগয় হনগজ রান্না কগর হনগত্ িগব। রচৌহকদার সুশীল রকাোয় রেগি রক জাগন। জনপ্রাণী 
রনই। একেু হেলামগত্া উুঁচুগত্ বাাংগলা, ত্ারপগরই রনগম রেগি জঙু্গগল ঢাল, ঢাগলর রশগষ নদী, নাম অহি, সামগনর পািাড়োর 
নামও অহি। এই শেো আহম আমার মগত্া কগর হনলাম। অহক্ষ্। আুঁহখ রমলগলই অহক্ষ্র সমু্মগখ সুন্দর ত্ার সভার সাহজগয় 
ররগখগি আপনারই জনয। বাাংগলা রেগক নদী রদখা যায়। নদীর ধ্াগর এত্ সুন্দর বাাংগলা ডুয়াসচ িাড়া রকাোও রদহখহন। হকন্তু 
এর বনযত্া অগনকগুণ রবহশ। চারপাগশ িাহত্, হচত্া, বুগনা শুগয়ার, সাপ, রনকগড় ঘুগর রবড়ায়। হক, সািস িগব এক দুই 
রাত্ অহি বনবাাংগলায় কাোবার? রনিাৎ মাগরামাগর রগয়হি,  নইগল এবাগরই আমরা .... 

নাুঃ, অহির নদীত্ীগরই সূযচাস্ত িগয় রেল। োরুগত্ রকাগয়গলর ধ্াগর অপাহেচব সূযচাস্ত রদখা আজ আর িগলা না। 
ওো কালগকর জনয রত্ালা োক। 

 আজ রাগত্ আগরা রদহর কগর চাুঁদ উগঠগি। সবেুকু রসদ একবাগর রকয়ারগেকাগরর িাগত্ তু্গল রদবার েল রভাে 
করহি। োরুর িাে রেগক আবার রসদ হকনগত্ িল। ভাবগত্ পাগরন, এক হলোর রত্ল এক হদগন রশষ  দুগধ্র পযাগকগের  
পাত্তাই পাওয়া রেল না। ত্গব ননু্দজীর িাত্ হদগয় রদড়গশা কাো ব্রয়লার মুরহে খহরদ করলাম। আমাগদর কাগি চাইহিল 
২৮০। ডাকাত্  !মুগলা বাহণ্ডল ১০ োকা , রবগুন ১০ োকা হকগলা, কহপর হপস কুহড়। হশম পগনগরা োকা হকগলা। আলু 
পগনগরা, কলকাত্ায় যাগচ্ছ হকন্তু রচাগো। চাল চুয়াহিশ চাইহিল, বুবু দর করগত্ই চহিগশ রনগম এগলা। আজ ওরাই রান্না 
করুক যা পাগর। কাল রনত্ারিাে যাওয়া আগি। বগডা োয়াডচ লােগি। একেু ো এহলগয় সবাই এক ঘগর বগস েজিা 
করা যাক বরাং। 
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 সকাল িগত্ই আজ আহম ইমাশচন হিোর হদগয় েরম জল বহসগয় হদগয়হি। ওগদর ভরসায় আর না। যাই,  একেু 
জঙ্গগলর হভত্রবাগে ঘুগর আহস এই সকালোয়। কাল িাহত্ এগসহিল। ঘগরর লাগোয়া জঙ্গগল ঘুগর রবড়াহচ্ছল। চতু্হদচগক 
ত্াগদর পাগয়র িাপ। জঙ্গগল একো সুুঁহড়পে রদগখ ঢুকগত্ রযগত্ই কগয়কো বাচ্চা রমগয় সত্কচ করল, িাহত্ িযায় মের। 
এত্ রভাগর িাহত্ রলপ মুহড় হদগয় ঘুগমাগচ্ছ। ত্ার রচগয় বরাং ঢুগকই পড়া যাক। ডালপালা  সরাগত্ সরাগত্ অগনক দূর 
হেগয়ও একো জন্তুও রদখগত্ রপলাম না। জল েরম িগয় রেগি। হেরগত্ই িয়। 

 আজ রনত্ারিাে, হব্রহেশ বনবাাংগলা, রকাগয়ল হভউ পগয়ি, রনত্ারিাে ডযাম, নাশপাহত্বাোন, মযােগনাহলয়া পগয়ি 
আর রেরার পগে রকাগয়গলর ধ্াগর সূযচাস্ত। হমহনে হত্ন চার রলে। সুহজ্জমামা েুক কগর ডুগব রেগি রকাগয়গলর জগল। মাগি 
রেগক মান্দাগরর কাগঠর রকিা হমস। হকন্তু রকাগয়গলর বুগক অস্তরহবর রশষ আভায় রোগোশুে আর আবার আহসব হেগর 
আবৃহত্তগত্ রত্া বাধ্া রনই। 

 শিগরর বাুঁধ্া রাজপে রিগড় অরণযপগে িাুঁহে। তু্হম আহম যাগবা অগচনা আগরক নতু্ন প্রান্তগখাুঁগজ। মহুয়া হপয়াল 
পলাগশর ররণু রমগখ আগি রসই মাহে। আহদম বনয ঘ্রাণ।  

৩.  

হত্ন রাত্ িগয় রেল মাগরামাগর। আপহন হক রবার িগচ্ছন? আগর রকাগয়গলর ধ্াগর সূযচাস্ত, মান্দার রকিা, হুলুক পািাগড়র 
মাোয় ওঠা, সুেো ডযাম অহবহশয জরুহর নয়, বারবাহড গ্রাগমর আহদবাসীগদর িাগত্র কাজ রদখা, ত্প্তপাহন, এগুগলা রয 
বাহক রগয় রেল। ননু্দহজর গ্রাগম যাওয়া িয়হন। বাবু ঘুগর এগসগি। সুব্রত্দারা োকগল কুজরুগমও একবার যাবার রচষ্টা 
করত্াম। মাওবাহদগদর রডরা। আগশপাগশ রত্া সবচত্র্ই ত্াই। হুলুক পািাগড়ও। িয়গত্া ঘুগর রবড়াগচ্ছ আমার হঠক পাগশই। 
ওরা েুযহরস্টগদর হকিু কগর না। রলাকাল রলাগকগদর রবশ সমেচন আগি রদখলাম। ওরা আসার পর কাঠ রচারাই, ডাকাহত্ 
সব নাহক বন্ধ িগয় রেগি। ননু্দহজগক ওরা ভুল কগর পুহলগশর চর রভগব একবির আগে হুলুকপািাগড় হনগয় হেগয় রমগর 
ঠযাাং রভগঙ হদগয়হিল। রকাগনামগত্ প্রাগণ রবুঁগচ হেগর এগসগি। ত্ারপর ওরা জানগত্ পাগর েোর ওগদরই মগধ্য রকউ। 
খাগমাখা জখহম িগলা ননু্দহজ। ননু্দহজ সমূ্পণচ হনরগপক্ষ্। কাগরা চর নয়। কাজ িাড়া হকিুগত্ই আগ্রি রনই। জানপ্রাণ হদগয় 
হনগজর কাজ কগর চগলন। যহদও জাগনন সরকার বা মাওবাদী, রকউই ত্ার আপনার নয়। ত্াই নতু্ন হড এে ও এগল 
ত্ার ড্রাইভার ননু্দহজগক চমকায়, অরগণযর রসবক বোদার ননু্দহজগক শুনগত্ িয় বাুঁগশর রচগয় কহঞ্চ দড় এক ড্রাইভাগরর 
কাি রেগক “জঙ্গলগক সাে েোহর মত্ কগরা। ও সব জহড়বুহে রদগক রলাগোগকা রধ্াুঁকা রদগন হক রকাহশশ না কগরা। 
কম্পাউণ্ড রক অন্দর মত্ আনা”। অপরাধ্? হক, না ননু্দহজ োুঁগয়র রলাগকগদর জহড়বুহে হদগয় ইলাজ কগর। রকাগনা পয়সাও 
রনয়না। রলাভ রনই রদাবরু পান্নার। িয়হে সন্তান। সবাই পড়াশুগনা করগি। ত্াগদর সরকাহর চাকহর পাইগয় হদগয় ত্ারপর 
চগল যাবার কো ভাগব রলাকো। আমার সায়াহেকা আর নাগভচর কষ্ট রস হনগজর রচাগখ রদগখগি আমার সগঙ্গ িাুঁোর সমগয়। 
ত্াই আমায় জাহনগয়হিল রয ত্ার যহদ সময় োকগত্া, আমায় ওষুধ্ হদগয় সুস্থ কগর হদত্। এখন আহম পঙু্গত্ব রেগক মুহক্ত 
পাবার জনয রস্টরগয়ড বাগদ রয রকানও ওষুগধ্র দ্বারস্থ িগত্ রাহজ। আর ননু্দহজ পরহদন সকাগল আমারই অনুগরাগধ্ হকিু 
হশকড়বাকড় এগন হদগত্ এগসহিল। 
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রকাগয়ল নদী 

 

 
হুলুক পািাড় 
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ও, র্ল্া হিয়ন, নতুন য়ড এফ ও এয়সই মায়রামায়র সর্ার রু্য়িাং িযায়ন্সল্ িয়র য়দ্য়ি য়নয় র সায়ঙ্গাপায়ঙ্গায়দ্র  নয 
ের খায়ল্ িরার ফরমান  ায়র িয়র য় য়িয়ছ। তনতারহাট তথয়ি য়ফয়রই শুনয়ল্ন না আপয়ন তরঞ্জার অয়শাি য়সাং য়  এই 
সাংর্াদ্ পায়েয়িয়ছন? িী?  খুর্ য়চন্তা হয়চ্ছ িাল্ এর্ার তিাথাি  ায়র্ন, তিাথাি থািয়র্ন? আয়র মশাই র্য়ডা য়চন্তা িয়রন 
আপয়ন। আপনার ময়তা পল্টাও য়চন্তাি পা ল্ হর্ার দ্শা। রু্রু্ আর আয়ম রু্ঝল্াম এর্ার আমায়দ্র দু্ নয়ি মায়ে নাময়ত 
হয়র্ র্যায়টাং এর  নয। আমরা ময়ন ময়ন য়েি িয়রই য়নয়িয়ছ, িাউয়ি হায়তপায়ি র্য়র মায়রামায়র য়িছুয়তই আর থািয়র্া 
না। য়নয়শ্চন্ত ময়ন গুয়ছয়ি টুয়ছয়ি য়নয়ি রায়ত খাওিাদ্াওিা িয়র েুয়ময়ি পড়ল্াম। 

পল্, আ  ২৮ তায়রখ, মায়রামার তছয়ড় চয়ল্  ায়চ্ছ।  া  া রসদ্ আয়ছ গুয়ছয়ি  ায়ড়য়ত তুয়ল্ য়নয়ি আয়  য়হসার্ 
চুক্তা ির তদ্য়খ। পাল্ায়মৌ মায়ন, পল্ামু য়িল্া তদ্খয়ত  ায়র্া আ । তারপর তর্তল্া সাফায়র। তুই তর্তল্াি ত া ায় া  িরার 
তচষ্টা ির। না হয়ল্ ডাল্টন য়ঞ্জ অ স্র তহায়টল্ ততা আয়ছই। আর আমায়দ্র তেন ততা ডাল্টন ঞ্জ তথয়িই। এত ভায়র্স না 
ততা। উপয়ভা  ির উপয়ভা  ির প্রয়তটা মুহূতব। আপয়নও আনন্দ িরুন তদ্য়খ। পয়ররটা পয়র তদ্খা  ায়র্। টা টা মায়রামার। 
আর হিয়তা আসা হয়র্ না। প্রিৃয়ত তছয়ড় এর্ার  াই আয়  ইয়তহায়সর পাতা এির্ার ঝায়ল্য়ি য়নয়ত। 

তর্শ িয়িিটা ইউয়টউর্  য়ভয়ডও তদ্য়খ পল্ামু আপার তফাটব সম্বয়ন্ধ খুর্ আগ্রহ  য়ন্ম্য়ছয়ল্া। তল্ািার তফাটব,  া 
মানয়সাংহ র্ায়নয়িয়ছয়ল্ন, তদ্ড় দু্ই য়িয়ল্ায়মটার  ুয়ড়  ার য়র্সৃ্তয়ত,  া প্রাি চারয়শা র্ছয়রর তর্য়শ পুরয়না, তার সম্বয়ন্ধ তর্য়শ 
য়িছুই  ায়ন না। ভার্লু্ম, দ্রুত এটা তদ্য়খ তারপর উপয়রর তিল্লাটাি  ায়র্া, ত খায়ন ত য়ত তর্শ খায়নিটা তেি িরয়ত 
হি। 
 য়র্স্মি পরয়ত পরয়ত লু্য়িয়ি রয়িয়ছ য়নয়চর তিল্লায়তই, তা আয়র্োর িরা  তখয়না র্ায়ি। ভগ্নসূ্তপ, য়িছুই ত াটা 
তনই।  ঙ্গয়ল্ তঢয়ি ত য়ছ ততারর্দ্বার, প্রািার, স্তম্ভ, ময়ন্দরমুখ, রা স্থানী েরানার মুরায়ল্র ময়তা ল্াল্ নীল্ সাদ্া িাোঁচ 
পাথয়রর সূক্ষ্ম িারুিা ব আর স্থাপতয, য়চত্রিল্া, য়ভতয়রর ছায়দ্র  মু্ব ািৃয়ত নশল্ী ও য়শে, সর্ই মুয়ছ য় য়ি ‘সৃ্ময়তটুিু থাি’ 
হয়ি রয়িয়ছ। হোৎই আয়র্োর িরল্াম এিয়ট সরু ভাো য়সোঁয়ড়, (এখন তির্ল্ পাথয়রর ভাো র্াপ) য়নয়চ অন্ধিায়র 
য়র্পজ্জনিভায়র্ তনয়ম ত য়ছ। হয়ত পায়র তিায়না ত াপন সুড়ঙ্গপথ, তিল্লা তথয়ি পাল্ার্ার, অথর্া য়নয়চ তিায়না ত াপন 
মন্ত্রর্া ৃহ, ত াল্ািার, মায়টর অয়নি য়নয়চ, উপয়র তখাল্া আিাশ, িুয়িার মুয়খর ময়তা। তি  ায়ন আয়  উপয়র ছাদ্ য়ছল্ 
য়িনা।  র্য়ন্দশাল্াও হয়ত পায়র। তিায়না তথয তনই। উৎসায়হত হয়ি র্ারু্ আয়ম, রু্রু্ পল্ এয়ির পর এি আয়রা উপয়র 
দু্ বপ্রািায়রর চুয়ড়াি ওোর পথ আয়র্োর িরয়ত র্যগ্র হয়ি পড়ল্াম।  ারা এখায়ন আয়স, সিয়ল্ই ওই মূল্ প্রয়র্শ ততারয়র্র 
ল্ায় ািা য়সোঁয়ড় তর্য়ি উপয়র প্রািায়র ওয়ে। আমরা ততা তখন রাখাল্দ্াস র্য়ন্দযাপার্যাি, রয়মশ ম ুমদ্ার, য়হউয়িন সাে। 
চয়ল্য়ছ শরয়দ্নু্দর মৃৎপ্রদ্ীয়পর য়র্শ্বাসোতি র্া তমাাং-তি খুোঁ য়ত, িায়ল্র ময়ন্দরার ত াপার মায়ি খুোঁয়  র্ার িরর্ র্য়ল্, রট্টা 
 য়শার্রা ত  প্রািায়রর র্ায়র র্য়সয়ছয়ল্ন তসই রিম এি িুডয ও প্রািায়রর শীয়ষব উেয়ত তচয়ি আমরা সিয়ল্ই তখন 
দু্ বচূড়ার প্রািার অয়ল্য়ন্দ ত াপয়ন তচাখ তরয়খ দু্ ব প্রহরারত য়র্শ্বস্ত প্রহরী। উপর তথয়ি সমস্ত পাল্ায়মৌ  ঙ্গয়ল্র সীমানা 
তিায়িল্ নদ্ীসহ দৃ্শযমান। সমি অে। ত য়ত হয়র্ উপয়রর তিল্লাি৷ দ্রুত এয় াল্াম। আয়ম অর্শয শমু্বি য়ত, হায়ত ল্ায়ে, 
িাোঁয়র্  য়ল্র তর্াতল্। অর্য়শয়ষ তপৌয়ছাল্াম উপয়রর তিল্লাি। ভীষর্ আশাি ছাই পয়ড়য়ছ তসানার য়ডয়মর তল্ায়ভ।  নারয়র্যর 
ময়র্য এয়স ল্াভ য়ি প্রিাশ তিায়ভর?  া তপয়িয়ছা, তাই না য়নয়ি মরীয়চিার য়পয়ছ ছুটয়ল্ ত মন, এখন পয়ড়া উপর তথয়ি 
য়নয়চ। হাি,  আয়ম হীয়র তফয়ল্ িাোঁচ িুয়ড়ায়ত এত পয়রেম িরল্াম? এখায়ন দ্য়ল্ দ্য়ল্ তপ্রয়মি তপ্রয়মিা আর য়িছু রু্ড়র্াি 
ইয়তহাসানয়ভজ্ঞ অজ্ঞ তল্াি য়নর তর্ াি য়ভড়। য়ভতরটাও অয়তা র্য়ড়া নি। রা া তময়দ্নী রাি তাোঁর ত যে পুয়ত্রর  নয 
উপয়রর এই তিল্লায়ট র্ায়নয়িয়ছয়ল্ন, য়িন্তু তা অসমাি হয়িই রয়ি  াি। এিয়ট অাংশ ময়ন্দর অাংশ, েরও রয়িয়ছ। তয়র্ 
সর্ই সমূ্পর্ব তভয়ে পড়া। দু্য়ট য়সোঁয়ড় য়দ্য়ি উপয়র ওো  াি। এয়ট ত য়হতু আয়রা উোঁচুয়ত, তাই সর্য়চয়ি উোঁচু তথয়ি সারা 
পাল্ায়মৌ আর নদ্ীর্ারায়ি তদ্খা  াি। তসখায়ন র্ীরয়র্িয়ম তখাদ্াই িরা, না হীর + রাঞ্ঝা নি, তসানু + য়প্রিা। স্তাপতয ও 
তসৌন্দয় বর অয়ত সামানযই অর্য়শষ্ট তসখায়ন। আর  া আয়ছ, তা হল্, প্রচুর োয়স্টয়ির খায়ল্ তর্াতল্, থায়মবািয়ল্র থাল্া, 
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োয়স্টি পযায়িট,  রুর ত ার্র, এমনয়ি র্াচ্চার পয়রতযক্ত ডািাপারও। ইয়তহায়সর য়ি য়র্পুল্ অপচি ও অর্জ্ঞা, অনাদ্র! 
অ তযা আয়মও প্রচুর তসল্য়ফ তুয়ল্ য়র্ষণ্ণময়ন তনয়ম এল্াম। তফয়ল্ তরয়খ এল্াম ইয়তহায়সর য়ছোঁয়ড়  াওিা,  হায়রয়ি ত য়ত 
থািা, উয়ড় ত য়ত থািা পাতাগুয়ল্।  

৪.  

এই চারয়দ্ন প্রাি আপনায়দ্র সর্াইয়ি য়নয়ি েুরল্াম। এর্ার আমাি এিয়দ্ন এিটু এিা থািয়ত তদ্য়র্ন দ্িা িয়র? আয়ম 
য়নয় য়ি খুোঁ য়ত চাই। য়নভৃত য়ন বয়নর  ান  াইয়র্া আয়ম এিল্া র্য়স। তোতা নি, দ্শবি নি, সঙ্গী নি, তির্ল্ আমার 
আয়মই সর্ আ য়ির য়দ্নরায়ত্রর  নয। আর এি অরয়র্যর য়দ্নরায়ত্রর  নয। হযাোঁ, য়েিই র্য়রয়ছন, আ  আয়ম তিচয়ি 
র্নর্াাংয়ল্াি। এয়সয়ছ সয়ন্ধযর সমি। 

 আচ্ছা, আপয়ন য়ি খুর্ সুখী প্রিৃয়তর? নানায়র্র্ অসুয়খ মানয়সিভায়র্ও   বয়রত? য়ন বনতায়ি ভি পান?  ায়র্ন 
না,  ায়র্ন না খর্দ্বার এইসর্  াি াি। ইয়ল্য়িি তনই, তসাল্ারও তনই, তির্ল্ দু্য়ট েরমাত্র, তায়ত র্যাটায়রয়ত এিয়ট িয়র 
মৃদু্ আয়ল্া জ্বয়ল্, র্াথরুয়ম িয়মাড তনই, ইয়ন্ডিান স্টাইল্, এমনয়ি আয়ল্াও তনই। তমামর্ায়ত য়িনয়ত হয়র্। তর্য়সয়ন  ল্ 
তনই। তর্য়সয়নর পাইপ ফুয়টা। এিটাই ম ।  রম  ল্ িয়র তদ্র্ার তিায়না র্যর্স্থা তনই। তফান চায় বর তিায়না র্য়ন্দার্স্ত 
তনই। ত াল্ হয়ি তেরা র্ারান্দাি তিায়না এিটাও আয়ল্া তনই, তমামর্ায়তও তনই। ডাইয়নাং রুয়মর তটয়র্ল্টা  র্রদ্স্ত, য়িন্তু 
তমায়মর আয়ল্াি ভুতুয়ড় ছমছয়ম পয়রয়র্শ। আিনা তনই, েয়র তটয়র্ল্ তচিারও তনই। রসদ্ য়দ্য়ল্ তচৌয়িদ্ার িময়ল্য়শর র্উ 
ছটয়ন (আয়ম নাম য়দ্য়িয়ছ চাটয়ন, অরর্যিনযা য়সয়ম  ায়রওিাল্ নি র্য়ট, তয়র্ য়ছপয়ছয়প য়ময়ষ্ট চটপয়ট ঝাড়খয়ণ্ড িনযা) রান্না 
িয়র তদ্য়র্ েয়রর সাময়ন য়টয়নর চাল্ওিাল্া সাময়ন তখাল্া এি গুময়টয়ত। ওর িায়ছ চাল্ আর ডাল্ ছাড়া য়িচু্ছয়ট তনই। 

এই এি তনই’এর রায় য র্হুর্ছর আয়  সতযয় ৎ রাি অরয়র্যর য়দ্নরায়ত্রর শুযয়টাং িরয়ত এয়স তথয়িয়ছয়ল্ন তর্শ 
য়িছুয়দ্ন। চায়রয়দ্ওিায়ল্ তাোঁয়দ্র ছয়র্ টাোয়না। র্দ্য়ল্য়ছ তির্ল্ টায়ল্র চায়ল্র র্দ্য়ল্ য়টয়নর চাল্, র্ারান্দাটা য়গ্রয়ল্র 
তেরায়টায়প র্য়ন্দ হয়িয়ছ। আর র্াইয়র এিটা র্াউন্ডায়র ওিাল্ তদ্ওিা হয়িয়ছ। তিিারয়টিার রয়র্  ানাল্, িাল্ সিায়ল্ 
দ্শটার ময়র্য ের তছয়ড় য়দ্য়ত হয়র্। পয়রর িথা পয়র হয়র্। আয়  ঢুয়ি ততা পয়ড়। তরল্ ায়ড়র ল্াইন তপয়রয়িই দু্ইপা 
এয় ায়ল্ই র্াাংয়ল্ার মূল্ ফটি। আর য়পছন য়দ্ি য়দ্য়ি আমায়দ্র েয়র তঢািার য়গ্রয়ল্র দ্র া। য়পছন য়দ্য়িও র্াউন্ডায়রর 
তশয়ষ এিটা মস্ত তল্াহার য়গ্রয়ল্র দ্র া। তছায়টা তখাপ দ্র া য়দ্য়ি তর্য়রায়ল্ই ওিাচ টাওিার, তিায়িল্ আর ঔরঙ্গা নদ্ীর 
সঙ্গমস্থল্, র্ালু্চর, ভাো য়ে  র্াোঁয়ি। ছুয়টর য়দ্য়নর দু্পুরয়র্ল্া অ স্র  ায়ড়, য়পিয়নি পায়টব, র্াস, তপ্রয়মিয়প্রয়মিার দ্ল্, 
রান্নার্ান্না, োয়স্টয়ির খায়ল্ তর্াতল্,  ময়দ্র ভাো য়শয়শ, থায়মবািয়ল্র থাল্া গ্লাস র্ায়ট। িুড়াদ্ান দু্য়ট, য়িন্তু নদ্ী উপয়চ পড়য়ছ 
তভয়স থািা থাল্ার্ায়টয়র্াতয়ল্। ফয়রস্ট য়ডপাটবয়মে র্া সরিার, িায়রা তরয়ফই তিায়না পাহারাদ্ায়র তনই,  য়রমানা তনই। 
ইয়ি তমরা য়ডয় টাল্ ইয়ন্ডিা। তরা  সিায়ল্ িময়ল্শ আর পারয়মন্দর ঝাড়ু হায়ত নদ্ীতীর সাফা িরয়ত  াি, িুয়ড়য়ি সর্ 
িুড়াদ্ায়ন তফয়ল্।  

নীরজ, আমাগদর োহড়চালকও খুশ, আমরাও খুশ। চােহনগক পগকাড়া আর কহে বানাগত্ বগল আহম আর বাবু 
সগন্ধর অন্ধকাগর কমগলগশর সগঙ্গ রেলাম নদীত্ীগর। সব পহরযায়ী মানুষ পাহখর হবদাগয়র পর নদীচর ধূ্ধূ্, মাোর উপগর 
সলমাচুমহকর ওড়না রেগল হদগয়গি কালপুরুষ, সপ্তহষচমণ্ডল, কৃহত্তকা, ভরণী, হবশাখা, হচত্র্া, মৃেহশরা, িায়াপগেরা। লুব্ধক 
আমায় পে রদখায় হনজচনত্ম বালুচগরর। রাত্চরা পাহখ উগড় চগল যায় পহিম রেগক পুগব বুপ বুপ শে করগত্ করগত্। 
নদীর ওপাগর োুঁগয়র ম্লান আগলা আমায় জানায়, আমরাও আহি। নদীেুকু পার িগয় এগসা পাগয় পাগয়। জল রোড়াহলর হকিু 
উপগর মাত্র্। 
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ঔরঙ্গা নদী 

 

 
রলাধ্ েলস্ 
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 ঠাণ্ডা মাগরামাগরর রচগয় রবশ কম। েত্কাল মাগরামাগর  শূনয হডহগ্র হিল। সকাগল বাবুগক বীগরি রদহখগয়হিল 
পাত্লা বরগের আলগত্া স্তর। খুুঁহেপাত্থগরর কুণ্ডীর জল রেগক রধ্াুঁয়া উঠহিল। জগলর উপগর সর পগড়হিল। রকচহকগত্ ২ 
হডহগ্র মগত্া িগব। পল বাবু বুবু সব এক ঘগর বগস েল্প করগি। এইবার আমার একা িবার পালা। আহম পালালাম ঘর 
রিগড়। খাহনক কম্পাউগণ্ডর হভত্গর রখালা আকাগশর ত্লায় িাুঁোিাুঁহে, চােহন নীরজ কমগলশ পারহমন্দর সব আগুগনর 
আঙোয় আগুন রপায়াগত্ রপায়াগত্ েল্প করগি, চােহনর রান্না প্রায় রশষ। ভাত্, ডাল, বাুঁধ্াকহপর ত্রকাহর, আলুহশম ভাজা, 
পাুঁপড়ভাজা। 

 বারান্দায় রেহবল পাত্া, রোো হত্গনক রচয়ার প্লাহস্টগকর। ওগদর ঘগরর দরজা রভজাগনা, রকাোও রকাগনা আগলা 
রনই। এর মগধ্যই চােহন ডাইহনাং রুগম খাবার আর রমামবাহত্ হদয়াশলাই ররগখ ঘগর চগল রেগি। আমাগদর রখগত্ এখগনা 
ঘণ্টাগদগড়ক রদহর। ওরা েল্প করুক। আহম এখন বারান্দায় একো রচয়াগর পা তু্গল হদগয় আর একো রচয়াগর বগস। 

 োন আমায় রিগড় চগল রেগি বহুহদন। না, আহম রকাগনা োহয়কা হিলাম না। রমাোমুহে সুর লাোগত্ পারত্াম 
আপন মগন, এই মাত্র্। এলাগজচহেক এস্থমা আমার েলা রেগক দম, সুর, উুঁচু রস্কল, আবৃহত্ত, শ্রুহত্নােক অহভনয়, মডুগলশন 
সব রকগড় হনগয়গি। আজ এই ঘন আুঁধ্াগর সুর এল চুহপ চুহপ আমার কাগি। ধ্রা হদল খাহনক, িুুঁগত্ হদল। রহবঠাকুগরর 
কাগি আহম আেয় হনলাম।  রোত্াহবিীন আহম হনগজগক হনগজই রশানাগত্ লােলাম,  হচরসখা রি, সখী আুঁধ্াগর এগকলা ঘগর, 
আমার সকল হনগয় বগস আহি, ধ্ায় রযন রমার সকল ভাগলাবাসা, আহম রূগপ রত্ামায় রভালাগবা না, ও রয মাগন না মানা। 

 একো সমগয়র পর হনস্তব্ধত্া আমার খুব কাগি এগস দাুঁড়াল। দুদগণ্ডর সঙ্গ চাইল রস। অখণ্ড নীরবত্া রনগম 
এগসগি রঘার অন্ধকার বাাংগলার বারান্দায়। নক্ষ্গত্র্র আগলায় প্রাচীগরর বাইগর নদীত্ীর প্রায় স্পষ্ট দৃশযমান। আর কগয়ক 
হমহনে পরপরই হনস্তব্ধত্াগক হিন্নহভন্ন কগর সামগন হদগয় এগকর পর এক মালোহড় আর রলাকাল রেন িুগে চগল যাগচ্ছ 
উল্কার মগত্া। িুেন্ত আগলার সাহর শগের সগঙ্গ সগঙ্গ দ্রুত্ হমহলগয়ও যাগচ্ছ। ত্ারপর হনস্তব্ধত্া আগরা েভীর িগয় ধ্রা হদগচ্ছ। 
রাগত্র রকচহকর রমাি আমায় মাদকত্ার স্বাদ হদগচ্ছ। আমার সব দুুঃখ যন্ত্র্ণা এক অনুভূহত্শূনযত্ায় পহরণত্ িগচ্ছ। আহম 
রকবল পান করহি রাহত্র্রস। ডুবহি, ভাসহি, মাধ্যাকষচণ  রনই এখাগন। মাোর হভত্গর অদু্ভত্ িাল্কা। হবনা পানীগয়র রনশায় 
আহম মাত্াল। 

পরপরই হনস্তব্ধত্াগক হিন্নহভন্ন কগর সামগন হদগয় এগকর পর এক মালোহড় আর রলাকাল রেন িুগে চগল যাগচ্ছ 
উল্কার মগত্া। িুেন্ত আগলার সাহর শগের সগঙ্গ সগঙ্গ দ্রুত্ হমহলগয়ও যাগচ্ছ। ত্ারপর হনস্তব্ধত্া আগরা েভীর িগয় ধ্রা হদগচ্ছ। 
রাগত্র রকচহকর রমাি আমায় মাদকত্ার স্বাদ হদগচ্ছ।আমার সব দুুঃখ যন্ত্র্ণা এক অনুভূহত্শূনযত্ায় পহরণত্ িগচ্ছ। আহম 
রকবল পান করহি রাহত্র্রস। ডুবহি, ভাসহি, মাধ্যাকষচণ  রনই এখাগন। মাোর হভত্গর অদু্ভত্ িাল্কা। হবনা পানীগয়র রে্শায় 
আহম মাত্াল। 

এই রনশা কাোগত্ একা পলই যগেষ্ট। “এই,  রত্ার ঠাণ্ডা লােগি। অগনক ক্ষ্ণ একা বগস আহিস। এবার খাহব 
চল।“ খাওয়া মাগন রত্া রমামবাহত্র আগলায় ভুতু্গড় িায়াহচগত্র্র নাচানাহচ রদখগত্ রদখগত্ ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া। বুবুগক 
ভূগত্র ভয় রদখাগত্ই আমায়  নখ বার কগর হখমগচ হদল। 

সব ভাগলারই একো রশষ োগক। ২৯ হডগসম্বর আমাগদর রসই রশষ আনগন্দর মুিূত্চ। সকাগল ভাঙা হব্রগজ 
উগঠহিলাম, নদী পার িগত্ রদগখহি দগল দগল ওপাগরর মানুষ, সাইগকল, বাইক, িােল, েরু রভড়াগক। রকচহকর হনজচনত্ার 
সমাহপ্ত। এবার ত্ার সারাহদন ধ্গর ধ্বস্ত িবার পালা। হবদায় রকচহক। হবদায় পালাগমৌ। আবার আসার ইগচ্ছ মগন রইল। 
যহদও জাহন, অমৃত্ একবারই পান করা যায়।  
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দূর রেগক আপার পলামু হকলা  আপার পলামু হকলা রেগক দৃশয 

 

    
রলায়ার পলামু হকলা   পলামু হকলার রভত্গর 

 
  

ত  তময়িয়ট র্ায়ল্ পার িয়র ততামায়ি ছুোঁয়িয়ছ, 

ময়ন তরয়খা,। 

শীয়তর ঝরা নাশপায়ত র্া ান, নতুন পাতায়দ্র  ন্ম্িয়র্ য়ল্য়খা আমায়রা নাম য়ট। 

রাতচরা পায়খ, ঋর্ তরয়খ  াই, 

ঋর্ী আয়ম নিয়ত্রর িায়ছ। 

আয়দ্ম অরর্য, র্নভূয়ম,  ভুয়ল্ ত ও না। 

িথা য়দ্য়ি ত ল্াম, য়ফয়র তদ্য়র্া তসই স্বার্ীনতা। 

ততামার রৃ্িতয়ল্ আ ামীয়ত আয়ম ভানুমতী হয়র্া। 

তির্ল্ এইটুিুই, অয়পিাি তথয়িা। 

 

 
বচত্ালী ব্রহ্ম : ::কলকাত্ার স্কহেশ চাচচ কগলগজর বাাংলা ভাষা ও সাহিগত্যর সিগযােী অধ্যাপক এবাং ‘এপার 
ওপার ইিামত্ী’ পহত্র্কার সম্পদক।  
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সত্যহজৎ রাগয়র জন্মশত্বষচ উপলগক্ষ্য 

হবগশষ রক্রাড়পত্র্ 
--- 

সত্যহজৎ রাগয়র িহব আর রলখার মধ্য হদগয় 
আগরকভাগব খুুঁগজ রদখা ত্াুঁর প্রহত্ভার হবহভন্ন প্রান্ত। 

কখগনা সামানয আগযাজন কীভাগব অসামানয এক রদযাত্না সৃজন কগর, 
কখগনা সমগয়র অন্তভুচবন কীভাগব হনমচাণ কগর ত্াুঁর কেনহশল্প। 

ত্াুঁর চহরগত্র্র সগঙ্গ ত্াুঁর মগনর সম্পগকচর োো। 
এর সগঙ্গ এগকবাগর অনযহদক রেগক  

অনযত্র মাধ্যগম কখগনা কীভাগব নতু্নত্র িগয় ওগঠ ত্াুঁর সৃজন 
আর ত্াুঁর চহরত্র্ কত্ হভন্ন ত্াৎপগযচ িগয় ওগঠ বঙ্গজীবগনর অঙ্গ। 

--- 
 
 



74 | A N T O R J A T I K P A T H S A L A ,  I S S N :  2 2 3 0 - 9 5 9 4 ,  J A N -  M A R  2 0 2 1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



75 | A N T O R J A T I K P A T H S A L A ,  I S S N :  2 2 3 0 - 9 5 9 4 ,  J A N -  M A R  2 0 2 1  
 
 

সত্যহজৎ ১০০ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

সত্যহজগত্র পরশপাের  : 
ববভগবর কল্পনা আর হবপযচগয়র দুুঃস্বে 

 

একহে সমগয়র আখযান। একহে সমগয়র হভত্গরর পগবচ কীভাগব 
োুঁো োগক মানুগষর মন আর আকাঙ্ক্ষা ত্ার পযচাগলাচনাগত্ মানস রঘাষ। 

 

 

 

িীভায়র্ য়ক্লষ্ট  ীর্ন াত্রা, হোৎ পাওিা অথব, আরও ওপয়র ওোর তল্াভ আর সর্য়শয়ষ পাহাড় চূড়া তথয়ি পতন মর্যয়র্ত্ত 

র্যয়ক্ত মানুয়ষর  ীর্নয়ি র্দ্য়ল্ তদ্ি তা রু্ঝয়ত সতযয় ৎ রায়ির পরশপাথর ছয়র্খায়ন তদ্খয়ছল্াম আর এির্ার। ১৯৫৮ 

সায়ল্র ছয়র্, য়িন্তু এখয়না প্রাসয়ঙ্গি ময়ন হয়চ্ছল্ র্য়ড়া।  েটা রা য়শখর র্সুর। তিরায়ন পয়রশচন্দ্র দ্ত্ত তনহাতই 

তিৌতূহল্র্শত িা বন পায়িব এি র্ষবর্মুখর সন্ধযাি িুয়ড়য়ি পাি এিয়ট তছাট পাথর। পয়র য়তয়ন তখিাল্ িয়রন এয়ট 

পরশপাথর। তল্াহা এই পরশপাথয়রর েয়শব তসানা হয়ি  াি। অথবাৎ এর্ার য়তপান্ন র্ছর র্িয়স িা -হারায়না তিরায়ন 

পয়রশচয়ন্দ্রর এিটা য়হয়ল্ল হল্। অথবাভার্ আর থািয়র্ না। ছয়র্য়ট তথয়ি য়তনয়ট দৃ্য়শযর িথা সয়র্স্তায়র উয়ল্লখ িরয়ত চাই 

মাত্র। 
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দৃ্শয এি। পাথরখায়নর অদু্ভত গুয়র্র য়র্ষয়ি য়নয়শ্চত হয়ি েয়রর দ্র া র্ন্ধ িয়র প্রাি য়ফসয়ফস িয়র িথাটা স্ত্রীয়ি র্য়ল্ন 

পয়রশচন্দ্র। য়িন্তু িী প্রর্ল্ য়দ্বর্া  য়ড়য়ি তার িথাি। স্ত্রী প্রয়র্ার্ তদ্ন এয়তা আর চুয়রর র্ন নি। পয়রশর্ারু্ র্য়ল্ন তার 

তচয়িও সাাংোয়তি, আরও সাাংোয়তি। (এ হল্)  য়খর র্ন। পরশপাথর,  া হি না, হয়ত পায়র না। এিটা অ ানা আশঙ্কা 

আর অপরার্য়র্ায়র্ আিান্ত হন পয়রশর্ারু্। অসার্ারর্ তুল্সী চির্তবী অপূর্ব অয়ভনয়ি ফুয়টয়ি ততায়ল্ন মর্যয়র্য়ত্তর য়দ্বর্াদ্ীর্ব 

মানয়সি অর্স্থায়ি। মা িাল্ীর ছয়র্র নাময়ন পয়রশর্ারু্র তস য়ি আিুয়ল্ য়র্িুয়ল্! তল্ায়ভর  নয িত য়র্য়র্য়ির তাড়না! 

দৃ্শয দু্ই। অর্য়শয়ষ প্রাথয়মি য়দ্বর্া িায়টয়ি পয়রশচন্দ্র দ্ত্ত সমায়   র্যমানয হয়ি ওোর আিাাংখায়টয়ি ল্াল্ন িরয়ত শুরু 

িরয়ল্ন। পয়ড় পাওিা তসানার তদ্ৌল্য়ত তাোঁর এিদ্া দ্ায়রদ্র ল্ায়ঞ্ছত মুয়খ এখন চওড়া হায়স।  ীর্নটা পায়ল্ট য় য়িয়ছ। র্ায়ড়, 

 ায়ড় সভাপয়তর আসন, ‘সৎ-িয়মব’ ঢাল্াও অনুদ্ান, সমায়  তজ্জয়নত প্রভার্ — এই পয়রশচন্দ্র অনয মানুষ। সস্তাি য়মউয়টয়নর 

তল্াহার ত াল্া য়িয়ন তসানা র্ায়নয়িয়ছন। তস তসানা য়র্য়ি িয়র তর্শ য়িছু তশিার য়িয়নয়ছন। এ র্ার য়নর্বাচয়ন য় য়ত 

 নপ্রয়তয়নয়র্ হয়ত চান, টািা আর সামায় ি প্রয়তপয়ত্তর ত ায়র। য়দ্বর্া আর অপরার্য়র্ার্ তার তভয়স য় য়িয়ছ দু্দ্বম র্াসনাূ্র 

তস্রায়ত।  

দৃ্শয য়তন। এিটা পায়টবয়ত য় য়ি মাতাল্ হয়ি পয়রশচন্দ্র পরশপাথয়রর র্ড়াই িয়র র্য়সন। র্যস, পরয়দ্ন িা য়  য়র্রাট 

খর্র প্রিায়শত হি আিরন টানবস ইনটু ত াল্ড। খর্রটা ছয়ড়য়ি পয়ড় আগুয়নর ময়তা। সিয়ল্ই ত্রস্ত। ভয়িস ওভার ভায়ষয 

তশানা  াি, “৪ো অগ্রহাির্ ১৩৬৬ র্ঙ্গাব্দ। িল্িাতার ইয়তহায়স এিয়ট স্মরর্ীি য়দ্ন। তসানার প্রয়ত মানুয়ষর আস্থা অসীম। 

এই আস্থার মূয়ল্ প্রচণ্ড আোত িয়রয়ছল্ সাংর্াদ্পয়ত্র প্রিায়শত পয়রশচন্দ্র দ্য়ত্তর িীয়তবিল্াপ, এই মহান রীর য়তয়রশ ল্ি 

 নতার ময়র্য তসয়দ্ন ত  উয়ত্ত নার সৃয়ষ্ট হয়িয়ছল্ তার তুল্না য়র্রল্।...  ারা অয়পিািৃত য়র্ত্তশাল্ী তায়দ্র উয়ত্ত নার 

িারর্ য়ছল্ তশিার র্া ার। তসানার মূয়ল্যর সয়ঙ্গ তশিার মূয়ল্যর সম্পিব অয়চ্ছদ্য।” চমৎিার এিয়ট মনতায়  সতযয় ৎ রাি 

র্য়রন িীভায়র্ চায়ির তটয়র্ল্ তথয়ি অন্দরমহল্ প বন্ত সামানয সঞ্চিটুিু হারায়নার য়র্ভীয়ষিা  নসার্ারর্য়ি উদ্ভ্রান্ত িয়র 

তুয়ল্য়ছল্। স্বর্বিায়রর তদ্ািানগুয়ল্র সাময়ন য়র্পুল্ য়ভড়।  মায়না সঞ্চি য়দ্য়ি তসানা য়িয়ন তরয়খয়ছল্ মহান রীর হা ার 

হা ার মর্যয়র্ত্ত মানুষ। পা য়ল্র ময়তা সিয়ল্ই তস তসানা তর্য়চ তফল্য়ত চাি  ত তাড়াতায়ড় সম্ভর্।  

এছয়র্য়ত সতযয় ৎ এিটা মহান রীর ময়র্য য়তনয়ট িল্িাতায়ি তদ্খান। এিটা িল্িাতা তিরায়ন পয়রশচয়ন্দ্রর 

 ীর্য়নর সয়ঙ্গ সমৃ্পক্ত। অয়ফসপাড়া, স্বে মাইয়নর তিরায়নিূল্, োম, য়ভয়ড়-োসা য়র্য়িয়ল্র পার্য়ল্ি র্াস, সরু  য়ল্র ময়র্য 

সস্তার র্াসা, মিদ্ায়নর র যাম্পাটব, মায়সর তশয়ষ টানাটায়নর সাংসার, অনুগ্রহপ্রাথবী য়নম্নমর্যয়র্ত্ত য়নস্তরঙ্গ  ীর্ন। অনয িল্িাতাটা 

সম্পন্ন র্য়ড়া মানুয়ষর িল্িাতা। য়র্রাট চিয়মল্ান অট্টায়ল্িা, র্হুমূল্য  িনা আর আসর্ায়র্র নর্ভর্, িিয়টল্ পায়টব আর 

ঝাোঁ চিচয়ি হাল্-ফযাসায়নর  ায়ড়, দ্ামী তপাষাি। হোৎ র্ড়য়ল্াি পয়রশর্ারু্ আর অনুগ্রহপ্রাথবী নন, য়তয়নই র্রাং এখন 

র্দ্ানযতা িরার মায়ল্ি।  

প্রার্পয়র্ য়নয় র অতীতয়ি, অথবাৎ অনয িল্িাতাটায়ি তঝয়ড় তফল্য়ত চান য়তয়ন। স্ত্রী মায়ঝমায়ঝ র্য়ল্ন পুরয়না 

পাড়ার পড়য়শয়দ্র িথা, ওরা সর্ তিমন আয়ছ। পয়রশর্ারু্ র্য়ল্ন, সর্বনাশ, তুয়ম এখয়না ৩৬ নম্বর ছাতুর্ারু্ তল্য়নর িথা 

ময়নর ময়র্ পুয়ষ তরয়খছ নায়ি! তঝয়ড় তফয়ল্া, তঝয়ড় তফয়ল্া…। ওই দু্য়টা িল্িাতার ময়র্য তর্ার্হি সাংল্াপ সম্ভর্ নি। 

এিই ন রীর তপয়টর য়ভতয়র তথয়িও তারা দ্য য়প্রন্স অযান্ড য়দ্ পপায়রর মত তারা এয়ি অয়নযর তথয়ি অয়নি ত া ন দূ্য়র। 

র্নী মানুষ পয়রশর্ারু্ তাই য়চনয়ত চাননা  য়রর্ তিরায়ন পয়রশর্ারু্য়ি। 



77 | A N T O R J A T I K P A T H S A L A ,  I S S N :  2 2 3 0 - 9 5 9 4 ,  J A N -  M A R  2 0 2 1  
 
 

এই দু্ই িল্িাতার পায়শ িেনায়ি প্রল্য়ম্বত িয়র সতযয় ৎ আর এিটা িল্িাতায়ি তদ্য়খ তফয়ল্ন। তস হল্ 

য়র্প বয়ির িল্িাতা। তল্াহা  য়দ্ তসানা হয়ি  াি তাহয়ল্ তসানার আর িী মূল্য থািয়র্! আর তসরিম হয়ল্ তশিার র্া ার 

পড়য়র্, র্যাঙ্ক তফল্ হয়র্, অথবর্যর্স্থা তভয়ঙ্গ পড়য়র্! িয়িি ন আসন্ন য়র্প বয়ির আশাংিাি হৃদ্য়রায়  আিান্ত হি। তিউ 

তিউ আত্মহতযার প্রস্তুয়ত তনি। হাহািার ছয়ড়য়ি পয়ড় সারা শহর  ুয়ড়। মর্যয়র্য়ত্তর আপাত য়নস্তরঙ্গ  ীর্ন াত্রাি তস িী 

উথাল্পাথাল্  য়ল্াচ্ছ্বাস, সর্ রু্য়ঝ তভয়স  াি!!     

১৯৫৮ সায়ল্ য়নয়মবত ছয়র্য়টয়ি ত ন আ ও প্রাসয়ঙ্গি ময়ন হি। সহয়  অথব উপা বয়নর তল্ায়ভর িায়ছ আপামর 

মর্যয়র্ত্ত এভায়র্ আত্মসমপবর্ িরয়র্, ফাটিার্া য়দ্র হায়ত পরিায়ল্র ভার তুয়ল্ তদ্য়র্ এিথা তর্ার্ িয়র সতযয় ৎ রাি 

পাোঁচ র্া ছয়ির দ্শয়ির প্রথমায়র্ব ভার্য়ত পায়রনয়ন। তাোঁর তখনও তর্ার্হি য়র্শ্বাস য়ছল্ ত  মর্যয়র্ত্ত র্াোয়ল্ তার আত্মসম্মান 

অয়থবর তল্ায়ভ য়র্য়িায়র্ না। সতযয় য়তর মহান র ছয়র্য়টর উয়ল্লখ িয়রই এরিম দ্ায়র্ িরা ত য়ত পায়র। প্রর্ান চয়রত্র 
সুেত এিয়ট তর্সরিায়র র্যায়ঙ্ক অযািাউয়েে। এিয়দ্ন সিায়ল্ তস আয়পস য় য়ি তদ্য়খ র্যাঙ্ক তফল্ িয়রয়ছ। ত য়ট তনায়টস 

ঝুল্য়ছ। য়িি আমানতিারীয়দ্র হায়ত তস মারও খাি। তার চািয়রও চয়ল্  াি র্ল্া র্াহুল্য। এয়হন দু্য়দ্বয়ন সাংসায়রর 

তরা  ার এিমাত্র স্ত্রী আরয়তর চািয়রর মাইয়ন। এিয়দ্ন এি সহিয়মবনীর প্রয়ত মযায়ন য়ময়ের অনযাি র্যর্হায়রর প্রয়তর্াদ্ 

িয়র চািয়র তছয়ড় তদ্ি আরয়ত। িমবহীন য়িন্তু সতযয়নে দ্ম্পয়তয়ি আমরা তদ্য়খ িল্িাতার  নয়স্রায়ত য়ময়শ ত য়ত। সাংসার 

প্রয়তপাল্য়নর  নয তছাটখাট চািয়র য়েি  ুয়টয়ি তনয়র্ তারা। তাই র্য়ল্ আত্মসম্মান ততা য়র্িায়না  ািনা। দু্'য়টা পিসার 

 নয অনযািয়ি ততা আর র্রদ্াস্ত িরা  াি না অথবিষ্ট  তই থাি। মহান র ছয়র্য়ত সতযয় য়তর িায়র্যি র্াস্তর্র্াদ্ দ্শবয়ির 
তচাখ  ুয়ড়য়ি তদ্ি। শুরু্ তাই নি, এিটা দ্য়রদ্র য়িন্তু তক্লদ্হীন মর্যয়র্ত্ত   ৎ তাোঁর ছয়র্র প্রাি প্রয়তয়ট দৃ্য়শযই ফুয়ট ওয়ে 

এিটা র্যস্ত য়িন্তু  ীর্নমুখী মহান রয়ি তাোঁর িযায়মরা স য়ে ফুয়টয়ি ততায়ল্। এিটা আয়ল্ািপ্রাি উয়নশ শতয়ির ঐয়তহয 

প্রতযয়ির সয়ঙ্গ সতযয় ৎ রাি উদ্ াপন িয়রন এ ছয়র্য়ত। 

য়িন্তু য়র্য়র্ র্াম। সতযয় ৎ রাি ছয়ির দ্শয়ির তশষ য়দ্য়ি এয়স য়নয়ল্বাভ আয়ল্ািপ্রাি মর্যয়র্য়ত্তর উপর আর 

ততমন ভরসা িরয়ত পারয়ছন না। অরয়র্যর য়দ্নরায়ত্র হয়ি  খন  ন অরয়র্য প্রয়র্শ িরয়ছন ১৯৭৪ সায়ল্, ততয়দ্য়ন মর্যয়র্ত্ত 
 ীর্য়ন আয়ল্ািপ্রায়ির য়চহ্ন প্রাি র্াতায়স য়ময়ল্য়ি এয়সয়ছ। আসয়ল্ উয়নশ শতয়ির আয়ল্ািপ্রায়ি ততা আর তির্ল্ 

রাময়মাহন, র্য়ঙ্কমচন্দ্র ও রর্ীন্দ্রনায়থয়দ্রই  ন্ম্ তদ্িয়ন। হুয়তাম-িয়থত র্ীরিৃষ্ণ দ্াোঁ-য়দ্র ময়তা হীন, তল্াভী, িূট, দু্য়র্বনীত 

ও র্নী অথবয়পশাচয়দ্রও  ন্ম্ য়দ্য়িয়ছল্। সতযয় ৎ রাি হিয়তা তাোঁর  ুয় র আরও অয়নয়ির ময়তাই য়র্শ্বাস িরয়তন ত  

রাময়মাহন র্া রর্ীয়ন্দ্রর প্রয়তভার িায়ছ র্ীরয়িষ্ট দ্াোঁ-র ময়তা মুৎসুয়েয়দ্র ঐয়তহায়সি পরা ি েয়ট য় য়িয়ছ।  ন অরর্য-এ 
এই সর্ র্ীরয়িষ্টয়দ্র তফরত আসয়ত তদ্য়খন য়তয়ন। এরা দ্াল্ায়ল্র অয়থব সমা টায়ি য়িয়ন য়নয়ত চাি। ত য়িানও উপায়ি 

য়র্পুল্ র্নী হওিাই এয়দ্র উয়েশয। এরা দৃ্ঢ় প্রতযিী ত  অসদু্পাি ছাড়া অথব উপা বন হি না, দু্নবীয়ত ছাড়া িা ব উদ্ধার 

হিনা। প্র য়তশীল্ রু্য় বািার তিানও য়চহ্ন দূ্রর্ীন য়দ্য়িও সতযয় ৎ তদ্খয়ত পায়চ্ছন না সায়তর দ্শয়ির সমায় । মুৎসুয়ে 

হওিা ছাড়া, দ্াল্ায়ল্র ফাটিা অথব ছাড়া ত ন ভয়র্তর্য তনই। 

িল্িাতার রাস্তাি প্রর্ান চয়রত্র তসামনাথয়ি অনুসরর্ িরার ছয়ল্ িযায়মরা দ্রুত রা ননয়তি পট পয়রর্তবন 

তদ্খাি। ‘সত্তর দ্শি মুয়ক্তর দ্শি’ – তো ানয়ট তদ্ওিায়ল্ আোঁিা আয়ছ তদ্য়খ ছয়র্র শুরুয়ত। র্ছর েুরয়তই সতযয় য়তর 

িযায়মরা তদ্খাি িারা ত ন ওই তো ায়নর উপর রু্য়ল্য়ি য়দ্য়ি  য়িয়ছ িায়ল্া িায়ল্। মুয়ছ তফল্য়ত তচয়িয়ছ তলা ানগুয়ল্ায়ি।  
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তসামনাথ চািয়রপ্রাথবী তর্িার। এিয়দ্ন র্ড়র্া ার অঞ্চয়ল্ রাস্তাি তদ্খা হয়ি  াি মিদ্ায়ন পয়রচি হওিা য়র্শুদ্ার 

সয়ঙ্গ। য়র্শুদ্া তায়ি র্য়ল্ র্যর্সাি নাময়ত। তসামনাথ রায়  হি অ তযা। এই র্ার সতযয় য়তর িযায়মরা এয়স পয়ড় এমন 

এিটা   য়ত ত খায়ন য়র্না মূল্র্য়ন র্যর্সা িরা  াি। িী তসই র্যর্সা – দ্াল্ায়ল্ র্া য়মডল্মযানয় য়র। য়র্শুদ্া তায়ি তর্াঝাি, 

এ র্যর্সাি মূল্র্ন ল্ায় না। সততা ল্ায় না। য়র্শুদ্া র্য়ল্, র্যর্সার তিানও তশষ নাই। িত রিয়মর র্যর্সা আয়ছ  ায়না? 

হা ার হা ার টািা... ত  র্রয়ত পায়র তস দু্'হায়ত লু্য়ট য়নয়চ্ছ। 

পরয়দ্ন তসামনাথ আয়স য়র্শুদ্ার অয়ফয়স। তার সয়ঙ্গ ইয়তময়র্যই য়র্শুদ্া (উৎপল্ দ্ত্ত)-র ময়তা আয়রা দু্-এি য়নর 
আল্াপ হয়িয়ছ, ত মন হীরাল্াল্ র্যানায় ব (সয়ন্তাষ দ্ত্ত), য়মস্টার য়ময়ত্তর (রয়র্ তোষ)। র্যর্সার   য়ত ঢুয়ি পয়ড় তসামনাথ 
য়র্শুদ্ার হাত র্য়র। য়তন য়তনয়ট তিাম্পায়ন খুয়ল্ তফয়ল্ য়র্শুদ্ার পরাময়শব। এিটা আসল্ র্ায়ি দু্য়টা ঝুয়টা। য়র্শুদ্া র্য়ল্ 
এটাই নায়ি দ্াল্ায়ল্ র্যর্সার দ্স্তুর র্া স্টযান্ডাডব প্রযািয়টস! এই মহান রীর ময়র্যিার এমন এিটা   ৎ আর এমন সর্ 
চয়রত্ররা উয়ে আয়স এ ছয়র্য়ত ত  চময়ি ত য়ত হি। পড়য়ত হি অস্বয়স্তয়ত। অর্শয অস্বয়স্ত ততির্ই,  তির্ তিউ 
তসামনায়থর তচাখ য়দ্য়ি তদ্খয়ছ ওই দ্াল্ায়ল্র র্যর্সায়ি।  ার য়িনা য়দ্বর্া আর সয়ঙ্কাচ হি মর্যয়র্ত্ত মূল্যয়র্ার্ তঝয়ড় তফল্য়ত। 
য়িন্তু য়র্শুদ্া, হীরাল্াল্, য়ময়ত্তর র্া আর সর্াই এ   য়ত য়র্পুল্ভায়র্ সফল্ আর অপ বাি সুখী। 

  য়নশ্চিই এ ছয়র্র দু্-আড়াই দ্শি পয়র ত  য়মডল্মযানয়দ্র আমরা য়র্শ্বায়িত তখাল্া র্া ায়র তদ্খর্ তারা য়র্শুদ্ায়দ্র 
তুল্নাি অয়নি তর্য়শ সয়ফসয়টয়িয়টড। অয়নি তর্য়শ র্নী। এরা অয়নি দ্রুত য়র্ত্তর্ান হয়ি উেয়ছ আ িাল্। য়িন্তু িী 
উপায়ি? ফাটিা পুোঁয়  আর দ্াল্ায়ল্র গুয়র্ই, অনয তিানও  ূঢ় রহসয তনই। অপু র্া চারুর উত্তরসূয়ররা তিাথাও তনই। য়িন্তু 
র্ীরয়িষ্ট র্া য়র্শুদ্ার উত্তরসূয়ররা আশ্চ ব দ্াপয়ট েুয়র তর্ড়ায়চ্ছ আমায়দ্র চারপায়শ। তহ ক্লান্ত, য়র্ষণ্ণ, িতয়চহ্নল্ায়ঞ্ছত র্ঙ্গয়দ্শ 
… !!  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মানস রঘাষ : যাদবপুর হবশ্বহবদযালয়, চলহচ্চত্র্ হবভাগের সিগযােী আধ্যাপক। 
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সত্যহজৎ ১০০ 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

সত্যহজৎ রাগয়র িহবগত্ হমহনমাহলজম 

 
সামানয উপকরগণ সামানয আগয়াজগন কত্খাহন েভীর  

এক রদযাত্না বত্হর করগত্ পাগর সত্যহজগত্র িহব, ত্ার অনুপুঙ্খ সন্ধাগন অভীক মজুমদার। 
 

 
 
 
জন্মশত্বগষচ সত্যহজৎ রাগয়র িহব িরণ করার সময় আমাগদর িৃহত্গত্ আগস ত্াুঁর িহবর হচত্র্গ্রিণ, সম্পাদনা, এবাং ত্ার 
সাগে সাংেীত্। সত্যহজৎ রায় চলহচ্চগত্র্র জনয সুর রচনায় পািাত্য সাংেীত্ রবহশ পিন্দ করগত্ন। ত্ত্বেত্ভাগব হত্হন 
পহিগমর ধ্রুপদী সাংেীত্গক কাহিহনহচগত্র্র েঠগনর িন্দহনমচাগন রবহশ প্রাসহঙ্গক বগল মগন করগত্ন। কারণ রসখাগন অল্প সুর 
আর িগন্দর ওঠানামায় েগল্পর পেভূহম বত্হর করা যায়। 
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          ইউগরাপীয় নবজােরণ -এর আগলাকপ্রাপ্ত বা ঙাহল ররগণশাুঁর আধু্হনকত্ার নানাগক্ষ্ত্র্ নানান দৃহষ্টগকাণ রেগক ত্াুঁর িহবর 
হবষয় িগয় উগঠগি। ১৯৫৫ রেগক ১৯৯১ প্রায় বির পুঁয়হত্হরগশর ত্াুঁর চলচ্ছহবর চচচা এরপগরও কত্যুে ধ্গর বাাংলা হসগনমার 
িাত্র্িাত্র্ীগদর জ্ঞাগনর আগলা রদখাগব। িহব করার এত্ ববহচত্র্ এত্ রকম জুঁর ও চহরত্র্ হনগয় ত্াুঁর কাজ, এত্রকম মানহসক 
অবস্থার হচত্র্ায়ণ, অেচ প্রহত্ো উপস্থাপগণই কত্ পহরহমত্ হত্হন। 

          আজগকর রপাস্টমডচান যুগের পৃহেবীগত্ ‘হমহনমাহলজম’ বা ‘নুনযত্মবাদ’ শেহে খুবই প্রচহলত্। রাস্তায় রবগরাগল 
রিাহডচাংগয় রিাহডচাংগয় হবজ্ঞাপন, শহপাংমগলর মাোগঘারাগনা পগণযর িাত্িাহন। এত্ পণয যা হদগয় মানুষ হনগজর অহস্তগত্বর দাম 
বত্হর করার রনশায় ক্রমশ চাপা পগড়। রসখাগন সামানয হকিু হজহনস হদগয় হনগজর প্রগয়াজন হমহেগয় রনওয়ার নামই 
হমহনমাহলজম। এই দশচন হশগল্প ও জীবগন হৃদয়ঙ্গম করগত্ রপগরহিগলন বগলই িয়ত্ এত্ হকিু সমসযার মগধ্যও হত্হন এগকর 
পর এক িহব কগর রযগত্ রপগরহিগলন। 

          মাত্র্ সাগড় ি িাজার োকায় একো রোো িহবর কাজ রশষ করা। সুযহোং এর আগে প্রহত্ো শট্ আগে এুঁগক রনওয়া। 
অলঙ্করগণর সময় মুলত্ রস্কগচর বযবিার। সামানয রমাহেগের বযবিাগর েল্প বগল যাওয়া। এখাগন আমরা ‘পরশ 
পাের’ (১৯৫৮ ) এর রসই পাের িজম িগয় যাওয়ার রসই দৃশযোর কো  মগন করগত্ পাহর। িহবগত্ পগরশ দত্ত (তু্লসী 
চক্রবত্চী) যখন ত্াুঁর রসানা বত্হরর পাের ত্ার ত্রুণ রসগক্রোহর পহরগত্াষ রিনহর হবশ্বাস (কালী বযানাহজচ)-র িাগত্ হদগয় 
চগল হেগয়হিগলন এবাং পহরগত্াষ রপ্রগম বযােচ িগয় রসহে হেগল রেগল। অত্এব ত্ার রপগে িহবর এত্ক্ষ্গণর অযালগকহমময় 
প্লেহে জায়ো পায়। এবার হবষয় িল পােরহে পহরগত্াগষর রপে রকগে পুহলশ রাষ্ট্রীয় ক্ষ্মত্ার অন্তগরর মগধ্য গ্রাস করগত্ 
পারল হক পারল না ? পগরশ দত্ত’র বড়গলাক িওয়ার রয েযািাহস যা রস ত্ার সন্তানতু্লয নতু্ন প্রজন্ম পহরগত্াষ’রক 
হদগয়হিল রসই রুপকো হক বাস্তগবর দখগল চগল আসগব ? িহলউগডর িহবগত্ আজগকর হবখযাত্ এক চলহচ্চত্র্কাগরর নাম 
িল গুগয়গলরগমা রডল রত্াগরা। রমহিকান এই হচত্র্পহরচালক ত্াুঁর িহব ‘পযান্স লযাহবহরে’ বা ‘দয রসপ অব 
ওয়াোর’এ  হরগয়হলহে এবাং েযািাহসগক ত্াুঁর কাহিহন বলার বনপুগণয অদু্ভত্ এক সীমাগরখা হদগয় িাুঁোগত্ পাগরন। হকন্তু এই 
রডল রত্াগরা, হস্টগভন হস্পলবােচগদর কাগি রয োকা আগি ত্া আমাগদর সত্যহজত্ রাগয়র কাগি রকাগনাহদনই হিলনা। ত্াই 
হত্হন মাত্র্ হত্ন চারহে এি-রর রপ্লগের মধ্য হদগয় পােগরর েযািাহসর কল্পনা মানব যকৃগত্র মগধ্য িজম িগয় যাওয়ার 
চমৎকার দৃশয সৃহষ্ট কগর রেগলন। 

          ‘The task of art today is to bring chaos into order’’ – প্রখযাত্ ত্াহত্ত্বক হেওডর অযাডরগনার এই হবখযাত্ 
উহক্তহেগকই রযন সত্যহজত্ রাগয়র িহবর প্রহত্ো রেগম জীবন্ত িগত্ রদখগত্ পাই। কম আগয়াজগন হত্হন অগনক কাহিহনর 
ত্েয হদগয় হদগত্ পাগরন। 

          এরকমই আগরকো উদািরণ আমরা রদখগত্ পাগবা ত্াুঁর ১৯৬৯ এর িহব ‘গুহপ োইন বাঘা বাইন’এ। আজগকর 
২০২০ সাগলর োকার হিগসগব রসই িহব প্রায় ২৫ লক্ষ্ োকা বাগজগের একহে িহব (রসসময় সাগড় িয় লক্ষ্)। আজগকর 
ভারত্বগষচ বাহুবলী বা ব্রক্ষ্মাস্ত্র র মগত্া েযািাহস িহবর হভগড় রকাগনা বঙ্গ হেল্ম -কহরগয় হক ভাবগত্ পারগবন , অমন CGI হবিীন 
হভসুযয়াল এগেক্ট, অমন রলগন্সর বযবিাগর ভূগত্র নাচ হকাংবা বরহের ওষুগধ্র রধ্াুঁয়ায় শুহণ্ডর রবাবা মানুষগদর মুগখ শে 
রেরার দৃশয। হকাংবা ‘অপরাহজত্’রত্ নােহরক জীবগনর ওপর হবত্েি িগয় ঘাড় ঘুহরগয় গ্রাগম রেরার রসই জাম্প কাে। 
এভাগবই মিানেগরর হলপহস্টগকর শে, জলসাঘগরর লাহঠ হদগয় বকহশশ আেকাগনার দৃগশয হত্হন আমাগদর নুনযত্ম শগে 
অত্যন্ত পহরহমত্ প্রযুহক্তর দক্ষ্ত্ায় সত্যহজত্ রায় যা সৃহষ্ট কগর োগকন। 

          সত্যহজৎ রায়গক আমাগদর ভাল লাগে ত্ার কারণ ত্াুঁর িহবগত্ হত্হন হচৎকাগরর মগধ্যও েঠনগক খুুঁগজ রপগয়গিন। 
‘অহভযান’এর ড্রাইভার রেগক শুরু কগর প্রহত্দন্ধীর চাকহর না পাওয়া রিগলহে হদগনর রশগষ মুক্ত িগত্ চায়, উন্নহত্ চায়। 
অপুর জীবগন পাুঁচহে মৃতূ্যর দাে যহত্হচি িয়না, কারণ রস ত্ার মাগক হচহঠগত্ একো পগণযর কো জানায়। যা ত্ার ঘগর 
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আগি – হবজহলবাহত্, ররললাইন হকাংবা রদওয়াগলর ওপর রলখা গ্রাহেহত্। অল্পকোগত্ই আমাগদর একদম চহরগত্র্র অন্তগলচাগক 
রপৌঁগি রদয়। 

          এখাগন ত্াুঁর আর একহে িহব রেগক উদািরণ রদওয়া যায়। ত্াুঁর ১৯৭০ সাগলর িহব ‘অরগণযর হদনরাহত্র্’।  রস িহবগত্ 
একহে হবখযাত্ রমগমাহর রেগমর দৃশয আগি যা রেগক ত্াুঁর িহবর নূনযত্মবাগদর দশচনহে আমরা উপলহব্ধ করগত্ 
পাহর। রবীিনাে রেগক মমত্াজমিল এই রত্গরাহে নাগমর মগধ্য হদগয় আমরা এক অরগণযর রদগশ িয়হে শহুগর নােহরগকর 
মানবমন উনু্মক্ত িগত্ রদহখ। দৃশযহে হচত্র্নাগেযর সাংলাপ রচনার রকাগনা হশক্ষ্ােচীগক রশখাগত্ পাগর কীভাগব একহে দৃগশয 
মানহসক অবস্থার হভহত্তগত্ চহরত্র্গদর সাবগেিে রচনা করগত্ িয়। এই একহে দৃগশয চহরত্র্গদর পারষ্পহরক সম্পকচ উগত্তাহরত্ 
িয় অেচ রসই অবস্থার পহরবত্চগন ডায়লে রকাগনা প্রত্যক্ষ্ অাংশ রনয় না।  িহবর চার ত্রুগণর মগধ্য নায়ক 
অসীম (রসৌহমত্র্), রয হনগজর অহভষ্ট রপ্রহমকার কাগি বদব দূহবচপাগক নানাভাগব অপদস্ত িগয়গি। রয কগমহডর রখারাক হিগসগব 
ত্ারা রশখরগক (রহব রঘাষ) এগনহিল, এই অরণযপ্রগদশ ত্ার প্রাবেহত্িাহসক রিগসযর আহঙনায় রসই কগমহডর হশকার এখন 
রস। এই একহে দৃগশয অসীগমর রশষ প্রাণান্ত রচষ্টা ত্ার ত্াগসর ঘগরর মত্ ভঙু্গর আলো নােহরক িােচগনসগক বাুঁহচগয় 
রাখার। ত্ার সব বনু্ধরা যখন রিগর রেগি নয় এই িৃহত্র রখলার লড়াই রেগক হনগজগদর সহরগয় হনগয়গি, ত্খন অসীগমর 
হশশুপ্রায় এই লড়াই রদগখ অপণচা (শহমচলা) রিগস রখলা রশষ কগর। আবার এই একই দৃগশয নাহয়কা অপণচার সামগন হনগজর 
অহস্তত্বগক প্রহত্ষ্ঠা করার জনয অসীম এই লড়াই কগর চগলগি হঠক ত্খহন আগরকো সম্পকচ বত্হর িগচ্ছ সিয় (শুগভনু্দ) এবাং 
জয়া (কাগবহর রবাস) এর মগধ্য। 

          পহরচালক সুজয় রঘাষ রযমন ‘নায়ক’ (১৯৬৬) প্রসগঙ্গ একহে বক্তগবয বগলন – 

It is a minimalistic film. Minimalism is extremely important in the art world as it makes 
a narrative engaging. You have to keep in mind that Ray did not have economic resources. 
He did not have crores of rupees like today's directors. From minimum economic 
resources, he created an Auteur cinema (…) I think cinema transfers pain and other 
experiences through time and space. Narratives, dialogues and other elements of cinema 
are forgotten. But what remains in our minds subconsciously is the temporality of films. 
It is temporality in Nayak which makes the film such a powerful narrative. 

জাপাহনজ রপহিাং এ হমহনমাহলজম একহে হবগশষ হদক। রবঙ্গল সু্কল অব আেচ এ প্রাগচযর এই আধ্যহিক দশচন অগনকখাহন 
িাপ রেগলহিল। সত্যহজগত্র হশল্পীমানগস িয়ত্ শাহন্তহনগকত্গনর কলাভবগন হশক্ষ্ার সময় অবনঠাকুগরর বশহল্পক প্রভাব ত্ার 
কাগজও পগড়হিল।  রহবঠাকুগরর ‘জল পগড় পাত্া নগড়’–র মত্ অল্পকোর িহব হত্হন সিগজ ধ্রগত্ পারগত্ন। পহরগশগষ 
এোই বলার শুধু্মাত্র্ ত্াুঁর ইউগরাপীয় পাহরপাগেয রমাড়া বযাহক্তত্ব আর সুহনপুণ হচত্র্নাগেযর পযাুঁজপয়জার না। চলহচ্চত্র্ 
হশক্ষ্ােচীর কাগি আসল রশখার হবষয় িওয়া উহচত্ ত্াুঁর হনমচাগনর রপিগনর  দশচনহে। যা একান্তভাগবই ভারত্ীয় আদগশচ 
দীহক্ষ্ত্। 

গ্রেসুত্র্ : 

হবষয় চলহচ্চত্র্ – সত্যহজত্ রায় 
Our films Their films – Satyajit Ray 
ইিারগনে  : https://economictimes.indiatimes.com 

অভীি ম ুমদ্ার : িল্িাতার মুরল্ীর্র িয়ল্য়  চল্য়চ্চত্রয়র্দ্যার তস্টট এয়ডড িয়ল্  য়টচার। 

https://economictimes.indiatimes.com/
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সত্যহজৎ ১০০ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

সত্যহজৎ রায় ও রপ্রাগেসর শঙু্ক : এক যুেলবহন্দ 
 

প্রগেসর হত্র্গলাগকশ্বর শঙু্কর কল্পহবজ্ঞান হনভচর কাহিহনর রভত্গর  
ভ্রমণ করগলন, সন্ধান করগলন, রসামদত্তা রঘাষ কর। 

 

 

 

১৯৬১ সাগলর রম মাস, সত্যহজৎ রায়, সুভাষ মুগখাপাধ্যাগয়র সিগযাহেত্ায় বন্ধ িগয় যাওয়া ত্াুঁর পাহরবাহরক 
পহত্র্কা সগন্দশ’রক পুনরায় নতু্ন আহঙ্গগক প্রকাশ করগলন। সগন্দশ’এর সম্পাদনা সূগত্র্ সাহিত্যসাধ্নাগত্ও হনগয়াহজত্ িগলন 
হত্হন। ত্াুঁর প্রেম রমৌহলক েল্প প্রকাহশত্ িয় ১৩৬৮গত্ পহত্র্কার ৬ষ্ঠ রেগক ৮ম সাংখযা জুগড় – নাম ’রবযামযাত্র্ীর ডায়হর’, 
যা কাগলর হদক রেগক রেলুদা কাহিহনরও আগে। রসগেম্বর মাগস এই পহত্র্কায় প্রেম আিপ্রকাশ ঘগে হবশ্বখযাত্ বাঙাহল 
হবজ্ঞানী রপ্রাগেসর হত্র্গলাগকশ্বর শঙু্কর। বা বলা যায় ত্াুঁর রলখা ডাগয়হরর প্রেম সন্ধান রমগল। আর রপ্রাগেসর শঙু্কর িাত্ 
ধ্গরই বাাংলা কল্পহবজ্ঞান শাখায় প্রগবশ কগরন সত্যহজৎ রায়। বাঙাহল পাঠক পায় এক নতু্ন আহঙ্গগকর কল্পহবজ্ঞান কাহিহন। 
সত্যহজৎ রাগয়র শত্বগষচ শঙু্কর প্রেম েল্প পযচাগলাচনা কগর রদখা যাক সত্যহজৎ রায় ও রপ্রাগেসর শঙু্কর যুেলবহন্দ রকাগনা 
নতু্ন হবজ্ঞানধ্মচী কল্পকাহিনীর সন্ধান রদয়, যার মগধ্য ধ্রা পগড় এক ‘হসগনমযাহেক হভউ’। 

       শঙু্কর অহভযাগনর প্রেম ডাগয়হর িল ‘রবযামযাত্র্ীর ডায়হর’। রসখাগন উত্তমপুরুগষ রলখক সত্যহজৎ রায় জানান ত্ারক 
চােুগজয’র মাধ্যগম শঙু্কর ডাগয়হর ত্াুঁর কাগি আগস সম্পাদকীয় দপ্তগর। এই ডাগয়হর পাওয়া হেগয়হিল সুন্দরবগনর মাোহরয়া 
অঞ্চগল। রলখক আগে রেগক জানগত্ন রয হত্হন ববজ্ঞাহনক। রলখক বগলন রয রপ্রাগেসর শঙু্ক বির পগনগরা হনরুগেশ। 
রকউ বগলন হত্হন নাহক এিগপহরগমি করগত্ হেগয় প্রাণ িারান। আবার এোও শুগনগিন রয হত্হন নাহক জীহবত্। ভারত্বগষচ 
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রকানও অখযাত্ অঞ্চগল ো ঢাকা হদগয় হনগজর কাজ করগিন। ত্াুঁর রলখা ডাগয়হর হবিয়কর িয় রলখগকর কাগি যখন রদখা 
যায় খাত্ার রলখার কাহলর রাং হনগজ রেগক সবুজ রেগক িগচ্ছ লাল, ত্ারপর নীল রেগক িলগদ। আগরা রদগখন খাত্া 
আগুগনও রপাগড় না, খাত্ার কােজ রবাগরর মগত্া। রলখগকর ভাষায় “রসই হদন ই রাগত্র্ ঘুমেুম ভুগল হেগয় হত্নগে অবহধ্ 
রজগে খাত্াো পড়া রশষ করলাম। যা পড়লাম ত্া রত্ামাগদর িাগত্ তু্গল হদহচ্ছ। এ সব সহত্য হক হমগেয, সভব হক অসভব, 
ত্া রত্ামরা বুগি হনও। ’রবযামযাত্র্ীর ডায়হর’ ১৯৬১-র রসগেম্বর, অগক্টাবর, নগভম্বর এই হত্ন মাস ধ্গর ধ্ারাবাহিকভাগব 
রবহরগয়হিল সগন্দশ পহত্র্কায়। যহদও ডাগয়হরর রশগষ রলখক জাহনগয় রদন রশষ পযচন্ত ডাগয়হরো অক্ষ্ত্ হিল না। ডাগয়হরো 
কহপ কগর রপ্রগস রদওয়ার পর ত্াক রেগক নামাগত্ হেগয় রদখা যায় ডাগয়হরর পাত্ার হকিু গুুঁগড়া আর লাল মলাগের হকিু 
অাংশ ত্াগকর উপর আগি। শ-খাগনক বুভুকু্ষ্ রডুঁগয়া হপুঁপগড় পুগরা খাত্াোই রখগয় রেগলগি। এইভাগব পাঠগকর সগঙ্গ পহরচয় 
ঘগে রপ্রাগেসর শঙু্কর। শঙু্কর জনহপ্রয়ত্া ও পাঠগকর চাহিদা রলখকগক হদগয় রলখায় হদ্বত্ীয় কাহিহন ‘রপ্রাগেসর শঙু্ক ও 
িাড়’। এর ভূহমকা রেগক জানা যায় শঙু্ক সম্পহকচত্ আগরা নতু্ন ত্েয। এই েলগপই শঙু্ক হসহরগজর সূত্র্োও রেুঁগে রদন 
রলখক। শঙু্কর বাহড়র সন্ধান ও লযাবগরেরহরর রখাুঁজ রযমন পাওয়া যায়, রত্মহন পাওয়া যায় একুশখাহন ডাগয়হরর সন্ধান। 
রসখাগন আগি পৃহেবীর ২১হে জায়োয় অহভযাগনর কাহিহন। এরপগর পাওয়া যায় আগরা কগয়কহে ডাগয়হর। সবকহে হমহলগয় 
৩৮হে সমূ্পণচ ডাগয়হর ও ২হে অসমূ্পণচ ডাগয়হর। প্রগত্যকো ডাগয়হর শুধু্ কল্পহবজ্ঞান কাহিহনর বণচনামাত্র্ নয়, ভ্রমণকাহিনী, 
হভসুযয়ালাইগজশন, আন্তজচাহত্ক বাঙাহলর মানবদরদী ভূহমকা, অলঙ্করণ, চলহচ্চত্র্ধ্মচীত্ার রমলবন্ধন এই শঙু্কর 
অহভযানহভহত্তক ডাগয়হরগুহল। আগলাচয শঙু্ক কাহিহনর প্রেম েল্প ‘রবযামযাত্র্ীর ডায়হর’ হনগয় আগলাচনা করার আগে সত্যহজৎ 
রাগয়র ভাবনা রপ্রাগেসর শঙু্ক সম্পগকচ, রপ্রাগেসর শঙু্কর জীবন ও চহরত্র্ববহশষ্টয রস হবষগয় একো স্বচ্ছ ধ্ারণা পাঠগকর 
জানা দরকার। 

       সত্যহজৎ রায় ত্াুঁর প্রগেসর শঙু্কর ডাগয়হর রচনার রপ্ররণা রপগয়হিগলন হপত্া সুকুমার রাগয়র রলখা ‘রিগশারাম হুুঁহশয়াগরর 
ডাগয়হর’ রেগক। সুকুমার রায় অনুপ্রাহণত্ িগয়হিগলন আেচার রকানান ডগয়গলর ‘দয লস্ট ওয়ালচড’ উপনযাস রেগক। সুকুমাগরর 
কাহিহন প্রায় পুগরাোই িাসযময় হবজ্ঞান অহভযান।হকন্তু শঙু্ক কাহিহন’রত্ হসহরয়াস হবজ্ঞানমনস্কত্া ও বাস্তবত্ার সগঙ্গ রযাে 
আগি। ‘দয লস্ট ওয়াল্ডচ’এর রপ্রাগেসর চযাগলিার, রিগশারাম হুুঁহশয়ার ও রপ্রাগেসর শঙু্ক এই হত্নজগনই ত্াুঁগদর অহভযাগনর 
বণচনা হদগয়গিন ডাগয়হরর আকাগর। ত্াুঁগদর অহভযাগন বহণচত্ িগয়গি অজানা রদশ, অজানা প্রাণী প্রভৃহত্র কো। হত্নহে 
চহরত্র্ই উজ্জ্বল। 

     সাধ্ারণভাগব বলা যায় কল্পহবজ্ঞান িল কাল্পহনক হবজ্ঞান। এখাগন কল্পনা প্রাধ্ানয পায় রবহশ। “ 

কল্পহবজ্ঞান আধু্হনক কল্পসাহিগত্যর একহে হবগশষ শাখা বা রেণী, যাগত্ ভহবষযৎ ববজ্ঞাহনক বা প্রযুহক্তেত্ আহবষ্কার 
ও উদ্ভাবন এবাং মানব সভযত্াগক রকি কগর পেভূহম রচনা করা িয়।.......ইাংগরহজগত্ এগক’’সাইন্স হেকশন” বলা 
িয়। (উইহকহপহডয়া) 

কল্পহবশ্ব পহত্র্কায় সত্যহজৎ রায় কল্পহবজ্ঞান হবষগয় সাক্ষ্াৎকাগর বগলহিগলন রয সম্পাদক রূগপ সগন্দশ’রক feed করার জনয 
হত্হন রভগবহিগলন হলখগত্ই িগব। প্রেম েল্পই হিল হবজ্ঞানহভহত্তক পল্প রসো িগচ্ছ ’বঙু্কবাবুর বনু্ধ’। 

ত্ারপর আমার মগন িগলা রয এই শঙু্ক ধ্রগনর একো চহরত্র্...ডাগয়হর form োর কো মগন িগলা রয এো িগত্ 
পাগর...এবাং এো রবাধ্িয় subconsciously আমার খাহনকো কাজ কগরহিল রিুঁগসারাম হুুঁহশয়াগরর ডায়হর...আমার 
বাবার রলখা, রসো আমার ভয়ানক একহে হপ্রয় রলখা....গসোগত্ই উহন Conan Doyle এর Lost World বা 
অজ্ঞাত্ জেত্গক হনগয় একেু ঠাট্টা  কগরহিগলন।......ত্া আমারও প্রেম রযো শঙু্ক, রযো ‘রবযামযাত্র্ীর ডাগয়হর’, 
ত্ার মগধ্য এই রমজাজো বত্চমান। শঙু্ক যহদও ডায়হর হলখগি এবাং আপাত্দৃহষ্টগত্ ত্াগক হসহরয়াস বগল মগন িগব, 
হকন্তু ত্াুঁর প্রেম রয invention, রয নসযাস্ত্র ... snuff gun ..... নহসযর বনু্দক, রসো মারগল মানুষগক কত্বার 
রযন ... িাপ্পাননবার িাুঁচগত্ িগব ... এই ধ্রগনর কত্গুগলা বযাপার হিগলা। ত্া রসইো রলখার পগর হকনতু্ ক্রগম 
ক্রগম শঙু্ক হসহরয়াস িগয় রেগি।গকননা ওইো রলখাার পগর আহম ভীষণভাগব হবজ্ঞানসাংক্রান্ত কােজপত্র্ বইপত্র্ 
পড়গত্ আরভ করলাম ... একো ভীষণ রনশা চাপল, Asimov বলুন, Arther  Clarke বলুন, Bradbury, 
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ত্ারপর Theodore Sturgeon ইত্যাহদ হবগদগশর যারা নামকরা রলখক ত্াগদর রলখাও ভীষণ পড়গত্ আরভ 
করলাম। এবাং ত্ারপগর কত্কগুগলা science fiction এর এগকবাগর  প্রধ্ান মূল হবষয়বস্তু বা theme 
কত্কগুগলা আগি, রসগুগলা একোর পর একো ধ্গর ধ্গর আহম শঙু্কর মগধ্য হদগয় রসগুগলা বযবিার করগত্ 
লােলাম। (সাক্ষ্াৎকার,১৯৮২,আকাশাবাণীর পক্ষ্ রেগক সাক্ষ্াৎকার হনগয়হিগলন ডুঃ অহমত্ চক্রবত্চী ও সাহিহত্যক 
সঙ্কষচণ রায়।) 

     রপ্রাগেসর শঙু্ক র আসল নাম হত্র্গলাগকশ্বর শঙু্ক। ডাকনাম হত্লু। হপত্ার নাম ঈশ্বর হত্র্পুগরশ্বর শঙু্ক। হপত্ামগির নাম 
ঈশ্বর বেুগকশ্বর শঙু্ক। শঙু্কর জন্মহদন ১৬ জুন। ত্াুঁর উচ্চত্া ৫ েুে ৭ ইহঞ্চ। মাোগজাড়া োক। োগয়র রঙ েরসা। ত্াুঁর 
বাসস্থান হবিাগরর হেহরহডগত্, উশ্রী নদীর ধ্াগর। হেহরহডগত্ োকগল প্রহত্হদন রভাগর ওগঠন, উশ্রী নদীর ধ্াগর প্রাত্ুঃভ্রমণ 
সাগরন। ত্াুঁর  হশক্ষ্ােত্ রযােযত্া হেহজি, রকহমহিগত্ ডবল অনাসচ হনগয় হব.এস হস পাশ। ৬৯ো ভাষা জাগনন। ত্াুঁর 
পহরহচহত্ আহবষ্কারক হিগসগব। ত্াুঁ র উগিখগযােয কগয়কহে আহবষ্কার িল হমরাহকউরল,  অযানাইহিহলন, সমগনাহলন, 
এয়ারকহন্ডশহনাং হপল, হলঙু্গয়াগ্রাে ইত্যাহদ। ত্াুঁর হবজ্ঞানচচচায় আরাধ্য িগলন অযালবােচ আইনস্টাইন। হত্হন হনগলচাভ, 
মানবত্াবাদী, সৎ, আিগভালা, বাঙাহল ববজ্ঞাহনক। পদােচহবদযার সাগে প্রাণীত্ত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, েহণত্, হচহকৎসাহবদযা, আয়ুগবচদশাস্ত্র 
ইত্যাহদ সম্পগকচ যগেষ্ট জ্ঞান আগি। হবশ্বসাহিগত্যর ধ্ারণা, রোগয়ন্দাহেহর সম্পগকচও সমযক ধ্ারণা আগি। কলকাত্ার সগঙ্গ 
আগমহরকা, ইাংলযান্ড, জামচানী, হমশর, সুইগডন,  সমুগের মগধ্য অজানা দ্বীপ ইত্যাহদ পৃহেবীর হবহভন্ন জায়োয় ভ্রমণ কগরগিন। 
বাহড়গত্ ত্াুঁর সঙ্গী চাকর প্রহ্লাদ এবাং রবড়াল হনউেন। শঙু্কর অববজ্ঞাহনক সঙ্গী হেহরহডর শ্রী অহবনাশচি মজুমদার এবাং 
মাকড়দির শ্রী নকুড়চি হবশ্বাস। এুঁরা মাগিমাগি শঙু্কর অহভযাগনর সঙ্গী িগয়গিন। ইাংলযাগন্ডর রজগরহম সন্ডাসচ ও জামচাহনর 
উইলগিলম রক্রাল শঙু্কর হপ্রয় বনু্ধ। শঙু্কর প্রেম ডায়হর ‘রবযামযাত্র্ীর ডায়হর’ এবাং রশষ ডায়হর’ রড্রগিল আইলযাগন্ডর ঘেনা’ 
(অসমাপ্ত)। পূজাবাহষচকী আনন্দগমলায় ১৯৯২ সাগল প্রকাহশত্ িগয়হিল। শঙু্ক কাহিহনর রলখক রপ্রাগেসর হত্র্গলাগকশ্বর শঙু্ক। 

       মিাকাশ অহভযানমূলক েল্প িল ‘রবযামযাত্র্ীর ডায়হর’হে। রপ্রাগেসর শঙু্কর অহভযানমূলক প্রেম ডায়হর ‘রবযামযাত্র্ীর 
ডায়হর’। েল্পহে শুরু িগয়গি ত্ারক চযাোজ্জীর সম্পাদকীয় দপ্তগর আনা শঙু্কর একহে ডায়হর হদগয়। একহে উল্কার েগত্চর 
মগধ্য  পাওয়া হেগয়হিল হনরুহেষ্ট হবজ্ঞানীর এই ডাগয়হর  যার কাহলর রাং ঘন ঘন বদলায়, যার কােজ রিুঁগড় না, রপাগড় না। 
সম্পাদক ডাগয়হর রেগক জানগত্ পাগরন রযপ্রহত্গবশী অহবনাশ বাবু দ্বারা হবদ্রূপ সগত্ত্বও ববজ্ঞাহনক শঙু্ক মঙ্গলগ্রগি অহভযান 
করার জনয প্রস্তুত্ িহচ্ছগলন। অহবনাশবাবুর মূগলার রক্ষ্ত্ পরীক্ষ্ামূলক প্রেম রগকেহে নষ্ট করগলও খুব ত্াড়াত্াহড় হদ্বত্ীয় 
রগকে রযাগে ১৩ জানুয়াহর রভাগর চাকর প্রহ্লাদ, হবড়াল হনউেনগক হনগয় রভার পাুঁচোয় হনগজর বত্হর করা রগকে 
’হবধু্গশখর’এ রচগপ রপ্রাগেসর শঙু্ক মঙ্গলগ্রগি পাহড় রদন। ত্াুঁগদর সগঙ্গ হিল দূরহবন, কযাগমরা, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাহদ। খাবার 
সামগ্ররী হিগসগব হিল শঙু্ক ও প্রহ্লাগদর জনয ‘বাহেকা ইহন্ডকা’, হনউেগনর জনয ’হেশ হপল’। অহভযগনর সময় প্রহ্লাদ রামায়ণ 
পগড় সময় কাোয়, হবধু্গশখর বাাংলা হশক্ষ্া কগর শঙু্কর কাগি এবাং একসময় রস হড.এল.রাগয়র হবখযাত্ োন ‘ধ্নধ্াগনয পুগষ্প 
ভরা’ হনগজর ভাষায় রেগয় ওগঠ ’ঘগঙা ঘআাংঙ কুুঁক ঘঙা’। ২৫ জানুয়াহর দূরহবন হদগয় মঙ্গলগ্রিগক রদগখন বাত্াহবগলবুর 
মগত্া লােগি। 

       অবগশগষ মঙ্গগল রপৌঁগি ত্াুঁরা অনুভব কগরন রসখানকার োিপালা,পাের সব নরম রবাগরর মগত্া। আকাশর রঙ 
সবুজ,ঘাস,োিপাত্ার রঙ নীল,নদীর জল লাল।আকাশ রেগক রদখগত্ লাল সূগত্ার মত্ লাগে।হকন্তু রসখাগন রনগম ত্ুঁাারা 
হবপগদর সমু্মখীন িন।এক আিযচজনক জন্তুর দল,মঙ্গলীয় বসনযরা ত্ুঁাাগদর ত্াড়া কগর।ত্াগদর মুগখ হবকে শে ’হত্হন্তহড়! 
হত্হন্তহড়!’।রসখান রেগক রকানক্রগম রগকগে কগর পাহলগয় ত্াুঁরা রপৌঁগি যান এক অজানা গ্রি ’োো’য়। এই গ্রির বণচনা-
“োোর সবচাগঙ্গ রযন অসাংখয রজানাহক েলগি আর হনবগি। রসই আগলায় আমাগদর রকহবন ও আগলা িগয় রেগি।” এখাগন 
োকা প্রাণীগদর কাি রেগক অভযেচনা রপগয়গিন। রসখাগন োিপালা রনই, ঘরবাহড় রনই, আগি অনাহবল আনন্দ। এরা হপুঁপগড় 
জাত্ীয় অহত্কায় প্রাণী। হবধু্গশখগরর কি রেগক জানা যায় রসৌরজেগত্র প্রেম সভয রলাগকরা নাহক এখাগন বাস কগর। 
ওরা প্রগত্যগকই ববজ্ঞাহনক এবাং এত্ বুদহধ্মান একত্র্ িওয়ায় ত্াগদর অসুহবধ্া িগচ্ছ, ত্াই অনয গ্রি রেগক একহে কমবুহি 
রলাক রবগি হনগয় োোয় আহনগয় বসবাস করাগচ্ছ। যহদও রস কো হমেযা প্রমাহণত্ িগয়গি।শঙু্ক হবজ্ঞানহবষয়ক আগলাচনা 
করগত্ ত্াগদর সগঙ্গ নারাজ িওয়ায় ররগে হেগয় শঙু্ক ত্াগদর উপর হনজস্ব উদ্ভাবন নসযাস্ত্র প্রগয়াে কগরন। হকন্তু হকিু লাভ 
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িয় না, ত্ারা িাুঁচগত্ই রশগখহন। ডাগয়হর এখাগনই রশষ। আর েগল্পর রশগষ জানা যায় এই অক্ষ্য়, অহবনশ্বর ডাগয়হরহে 
শ’খাগনক রডুঁগয়া হপুঁপগড় রখগয় রশষ কগর রেগলগি। 

এই ডাগয়হরগত্ শঙু্ক’র উগিখগযােয কগয়কহে আহবষ্কার িল োে োন বা নসযাস্ত্র, ররাবে হবধু্গশখর, বহেকা ইহন্ডকা, 
হেশ হপল, মিাভারগত্র জৃভনাস্ত্র রেগক আইহডয়া রপগয় বত্হর বহড় ইত্যাহদ। এইচ. হজ. ওগয়লস এর ‘দয এম্পায়ার অব দয 
অযািস’ েগল্পর হকিুো প্রভাব ধ্রা পগড় এ েগল্প। এো হকিুো সাগয়ন্স েযানোহস। সত্যহজৎ রায় স্বয়াং  শঙু্কর েল্পগক সাগয়ন্স 
হেকশন অহভহিত্ কগরন হন, ’শঙু্ক কাহিহন’ বা ‘রপ্রাগেসর শঙু্কর অযাডগভঞ্চার’ বগল অহভহিত্ কগরগিন। এই প্রেম 
অযাডগভঞ্চার  হকিুো science fiction এর পযারহডর আকাগর রহচত্ িগলও বণচনাভহঙ্গর বনপুগণয, অলঙ্করগণর গুগণ েল্পহে 
পাঠগকর কাগি আগন আনন্দ, অযাডভযাঞ্চার এর আস্বাদন। আর এই েগল্পর আগবদগনই পরবত্চীকাগল আমৃতু্য রপ্রাগেসর 
শঙু্কর েল্প হলগখ রেগিন সত্যহজৎ রায়। সভবত্ মিাকাগশ অহভযাগনর বণচনা এই েল্প িাড়া শঙু্কর অনযানয েগল্প রনই। সৃহষ্টর 
মধ্য হদগয় সত্যহজৎ রাগয়র মগত্া রপ্রাগেসর শঙু্কও িগয়গিন অমর। উভগয়র এক অনবদয যুেলবনহদ হবশ্বগক হদগয়গি রষ্টা 
আন্তজচাহত্ক বাঙাহলর সন্ধান, যাুঁরা স্ব স্ব রক্ষ্গত্র্ সৃজনশীলত্ায় রেষ্ঠগত্বর দাহবদার। 
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সত্যহজৎ ১০০ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ব্রযান্ড রেলু 

 
জনহপ্রয়ত্াই িল ব্রযাগন্ডর মাপকাহঠ। রেলুদা কত্ভাগব হেগর এগসগি হবহভন্ন পগণযর ব্রযান্ড িগয়,  

ত্ার একহে সন্ধানী হিগসবহনগকশ কগর রদখগলন অহরন্দম দাশগুপ্ত। 
 
 

 

 

 

 

হপিগন হেগর রয রকাগনা সময়গকই রদখগত্ বলগল রভগস ওগঠ অসাংখয েুকগরা েুকগরা ঘেনার প্রহত্চ্ছহব।কখগনা ত্া হবহচ্ছন্ন 
আবার কখগনা বা সহম্মহলত্ ভাগব রসগুগলাই ইহঙ্গত্ কগর একো বৃিত্তর পেপহরবত্চগনর। ১৯৬০-এর দশকও এর বযহত্ক্রম 
নয়। দশগকর সূচনাগত্ই আমরা রদহখ ভাঙা পগড়গি রসগনে িাউস। জাত্ীয় গ্রোোর খুলগি রিােগদর জনয একহে আলাদা 
হবভাে। এই দশগকই আড়ম্বগরর সগঙ্গ পাহলত্ িগচ্ছ রবীিনাগের জন্মশত্বষচ। ১৯৬২-র চীন-ভারত্ যুগির পাশাপাহশ চালু 
িগব ওজন মাপার রমহেক পিহত্। সগন্দশ পহত্র্কার ১৯৬৫ সাগলর হডগসম্বর সাংখযায় আিপ্রকাশ করগব প্রগদাষ চি হমত্র্ 
বা রেলুদা। 
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 রেলুর সগঙ্গ আমাগদর পহরচয় করাগনা িগচ্ছ এই বগল,  

ওগক রকউ রকউ বগল আধ্পােলা, রকউ রকউ বগল খাম রখয়াহল, আবার রকউ রকউ বগল কুুঁগড়। আহম হকন্তু 
জাহন ওই বয়গস রেলুদার মগত্া বুহি খুব কম রলাগকরই িয়। আর ওর মগনর মগত্া কাজ রপগল ওর মগত্া 
খােগত্ খুব কম রলাগকই পাগর। 

এই রেলুরই ব্রযান্ড রেলুগত্ রূপান্তর আমাগদর আগলাচয। ত্ার আগে একবার রদগখ রনওয়া যাক পঞ্চাগশর দশগক ঠাণ্ডা 
যুগির সূচনা রযমন হবশ্বু্জুগড় রাজবনহত্ক ভারসাগময নানা পহরবত্চন হনগয় এল রত্মনই রমাড় বদল ঘোল রোগয়ন্দা েগল্পর 
হবনযাস ও চহরগত্র্। ইাংগরজ পাঠক ঠাণ্ডা যুগির কারগণ দুই ভাগে ভাে িগয় যাওয়া দুহনয়া সম্পগকচ ত্ত্হদগন ওয়াহকবিাল 
িগয় উগঠগি। ত্াই ত্াগদর রমগন হনগত্ রকাগনা সমসযা িল না ঠাণ্ডা মাোর রপশাদার খুগন রজমস বন্ড’রক। পঞ্চাগশর দশগকর 
রশগষ প্রকাহশত্ রজমস বন্ড ত্াই একজন কত্চবযহনষ্ঠ সরকাহর বযহক্ত – রয ত্ার হনগয়াে কত্চাগদর উগেশয হনগয় রকাগনা প্রে 
কগর না। স্বহনযুক্ত স্বাধ্ীন রোগয়ন্দা ত্াই পাগি যায় রাগষ্ট্রর এক ভয়ানক রোপন অগস্ত্র। ত্ার প্রহত্হে পদগক্ষ্প হনয়হন্ত্র্ত্ িয় 
রাগষ্ট্রর প্রগয়াজগন ও হনগদচগশ। ত্ার কাজকগমচর সগঙ্গ রোগয়ন্দাহেহরর হকিুো রযাে োকগলও অনুপহস্থত্ স্বাধ্ীনত্া আর হনগজর 
হবগবক। হদ্বত্ীয় হবশ্বযুগিাত্তর রমাড় বদগলর প্রভাব রেলুগক কত্ো প্রভাহবত্ কগরহিল রসই আগলাচনায় রঢাকার আগে আমরা 
বরাং আগরকেু বযহক্ত রেলুগক জহরপ কহর। 

 রেলুর বাবারা হত্ন ভাই। বগড়া ভাই ভাগলা ঠুাংহর োইগয় হিগলন, মাত্র্ ২৩ বির বয়গস সাংসার রিগড় সন্নযাসী িগয় 
যান। রমজভাই রেলুর বাবা জয়কৃষ্ণ। রিােভাই রত্াপগসর বাবা। অল্প বয়গস বাবা-মা মারা যাওয়ায় রেলু কাকার বাহড়গত্ 
মানুষ। এই পহরহচহত্গত্ রকাগনা সমসযা রনই বরাং আর পাুঁচো মধ্যহবত্ত পহরবাগরর সগঙ্গ হমলো প্রকে। আসগল যা অদূ্ভত্ 
রঠগক ত্া িল পাহরবাহরক বৃগত্তর মগধ্য বসবাস কগরও রেলু বাহনগয় রনয় ত্ার সমূ্পণচ হনজস্ব একো বলয় রসখাগন ত্ার 
ভাই বা সিগযােী ত্গপশ িাড়া পহরবাগরর অনয কাগরা অহস্তত্ব রনই। অন্তত্ দুহে রক্ষ্গত্র্ রস ত্ার কাকার সগঙ্গ ভ্রমণ করগলও 
একবাগরর জনযও রদখা যায় না সরাসহর ত্াুঁর সগঙ্গ কো বলগি। এই বলয় বা েগড় রত্ালা বৃত্তহে এমনই রযখাগন রেলু 
সমসামহয়ক ঘগে যাওয়া নানা হবষগয় ত্ার প্রহত্হক্রয়া জানাগত্ কাপচণয কগর না, রযমন রাস্তার নাম পালোগনা, শিীদ হমনাগরর 
চুগড়ায় লাল রঙ করা বা হনউ মাগকচে রভগঙ রেগল মাহি রস্টাহর সুপার মাগকচে িওয়া। হকন্তু রেলুর রকাগনা প্রহত্হক্রয়া 
আমরা রদহখ না ষাগের দশগক িাত্র্-যুব আগন্দালন সম্পগকচ যার রেগক মুক্ত হিল না পহিমবঙ্গ ত্ো কলকাত্া। একই ভাগব 
৭১-এর মুহক্তযুি আর বাাংলাগদগশর সৃহষ্ট িওয়া হনগয়ও রস হনিুপ। অেচাৎ রেলুর হচন্তাজেগত্ এক ধ্রগনর ত্ারত্ময কাজ 
কগর, হঠক রত্মন হবষগয়ই রস ত্ার প্রহত্হক্রয়া জানায় যা ত্ার বযহক্তত্বগক পূণচত্া রদয় আর প্রমাণ কগর সমসামহয়ক রকান 
রকান ঘেনা সম্পগকচ রস পুগরা ওয়াহকবিাল। রেলুরই সমবয়স্করা যখন হবগশষ রাজবনহত্ক মত্াদগশচ উদু্বি িগয় সমাজ 
পািাগত্ উত্তাল ত্খন রেলুর এই নীরবত্া িয় রত্া ত্ার রপশার কারগণই প্রগয়াজন হিল। সমাগজর রয স্তগরর মানুষগদর 
রেলুর মগকল হিগসগব রদখা যায় ত্াগদর পগক্ষ্ রেলুর হবগশষ রকাগনা মত্াদগশচর প্রহত্ পক্ষ্পাত্ বা হবশ্বাস রমগন রনওয়া 
সভব হিল না। অনযহদগক রেলুও পারত্ না কলকাত্ার পুহলশ মিগল ত্ার বযাপক পহরহচহত্ েগড় তু্লগত্। শুধু্ কলকাত্া 
রকন কলকাত্ার বাইগরও কাগজর সূগত্র্ বহু পুহলশ কত্চার সগঙ্গই হিল  ত্ার যগেষ্ট হৃদযত্া।  

 রেলু রয শালচক রিামগসর অনুরােী ত্া রস হনগজই মুক্তকগে স্বীকার কগর। ত্গব রিসয সমাধ্াগনর রক্ষ্গত্র্ রস রয 
রিামগসর অনুসারী রত্মনো অবশয নয়। অনযহদগক রিামগসর কাহিহনর প্রভাব রেগক রেলু রয পুগরাপুহর মুক্ত একোও বলা 
যাগব না। উদািরণ হিগসগব আমরা তু্লনা করগত্ পাহর দযা সাইন অে রোর’এর একহে ঘেনার। রমজর রশাগিা এককাগল 
ভারত্ীয় বসনযবাহিনীগত্ হিগলন। রসই সময় ত্াুঁর অনযত্ম সিকমচীর নাম কযাগেন মসচেন। রসই মসচেগনর চাঞ্চলযকর 
অন্তধ্চান হদগয়ই সুচনা িয় এই কাহিহনর। রশাগিাই ত্াুঁর পুত্র্গদর কাগি কবুল কগরন আদগত্ কী ঘগেহিল মসচেগনর। 
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ওর িােচ হচরকালই দুবচল – হকন্তু রকউ জানত্ না – কাউগক বলত্ না – আমাগক িাড়া। আহমই রকবল জানত্াম 
ওর হৃদহপণ্ড ধ্কল সইগত্ পাগর না একদম। ভারত্বগষচ োকার সময় পরপর অগনকগুগলা আিযচ ঘেনার েগল 
রবশ হকিু ধ্নরত্ন িগত্ আগস আমাগদর দু-জগনর। আহম ত্া হনগয় আহস ইাংলযাগন্ড। মসচেন রদগশ হেগর রসই 
রাগত্ই রসাজা আমার এখাগন এগস দাহব করল অগধ্চক বখরা। …… মহণমুক্ত বখরা করা িগব কীভাগব, এই 
হনগয় মত্ান্তর িল আমার সগঙ্গ মসচেগনর। রবশ হকিু রচুঁচাগমহচও িগয় রেল ত্াই হনগয় ! রাগের মাোয় রচয়ার 
রিগড় হিেগক হেগয়হিল মসচেন। আচমকা বুগকর বাুঁ’হদগক খামগচ ধ্গর েলগত্ লােল মাত্াগলর মগত্া ; িাইগয়র 
মগত্া েযাকাগশ িগয় এল মুখ, ত্ারপগরই হচৎপোাং িগয় আিগড় পড়ল রমগির ওপর, দড়াম কগর মাোো ঠুগক 
রেল রত্নগপহেকায়। রদৌগড় রেলাম আহম। রিুঁে িগয় সভগয় রদখলাম মারা হেগয়গি মসচেন। 

…… রদারগোড়ায় দাুঁহড়গয় আমার চাকর লাল রচৌদার। পা হেগপ হেগপ রভত্গর এগস দরজায় হখল তু্গল হদল 
রস। বলগল, ‘ভয় কী সাগিব? রকউ জানগব না আপহন খুন কগরগিন ওুঁগক ! আসুন লাশো লুহকগয় রেহল।’ 
…… শুগনই মন হঠক কগর রেললাম। লাল রচৌদার আমার পরম হবশ্বাসী চাকর- রস যহদ আমাগক হনরপরাধ্ 
মগন না-কগর, আদালগত্র জুহররাই-বা করগত্ যাগব রকন ?  

 এবার পাশাপাহশ পড়া যাক রেলু কাহিহন হিন্নমস্তার অহভশাপ। 

…… তু্হম হক রভগবি আহম জাহন না? দীনদয়াগলর কী িগয়হিল আহম জাহন না ? রত্ামার হচৎকাগর আমার ঘুম 
রভগঙ হেগয়হিল। সব রদগখহি আহম পদচার োুঁক হদগয়। পুঁয়হত্র্শ বির আহম মুখ বন্ধ কগর ররগখহি। তু্হম 
দীনদয়াগলর মাোয় বাহড় রমগরহিগল হপত্গলর বুিমূহত্চ হদগয়। দীনদয়াল মগর যায়। ত্ারপর নূর মিম্মদ ত্ার 
ড্রাইভারগক হদগয় োহড়গত্ কগর ত্ার লাশ – 

 আবার হেগর যাওয়া যাক আমাগদর আগের আগলাচনায়। রেলু শালচক রিামসগক গুরু মানগলও রকন উগঠ আগস 
রজমস বগন্ডর কো রসোও মগন িয় রখালসা করা দরকার। 

 পঞ্চাগশর দশক রেগকই রভােযপগণযর প্রহত্ আগ্রি বাড়হিল মানুগষর, রসইসগঙ্গ হবগশষ হবগশষ ব্রযাগন্ডর প্রহত্ বত্হর 
িহচ্ছল এক ধ্রগনর আনুেত্য। মানুষহে মধ্যহবত্ত নাহক হবত্তবান ! হবত্তবান িগল ত্ার রুহচ রকমন, রস রকান ব্রযাগন্ডর োহড় 
চগড়, রপাশাক পগর বা কী ধ্রগনর খাবার পিন্দ কগর – এ সবই একাধ্াগর িগয় উঠহিল গুরুত্বপূণচ ত্ার বযহক্ত পহরহচহত্র 
ধ্ারক। স্বাচ্ছন্দযময় জীবন যাপগনর পহরচয় ক্রমশ িগয় উঠহিল সহঠক ব্রযাগন্ডর পণয বযবিার।  

 ইয়াাং রফ্ল্হমাং ত্াুঁর ডক্টর রনা উপনযাগস এমন এক বােরুগমর বণচনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাগব রপশ কগরগিন যাগক এক 
কোয় বলা চগল আরাম আগয়গশর চরম। আর রয বযহক্ত এই বােরুগমর মাহলক ত্ার রুহচ আর হবত্ত রয প্রোত্ীত্ ত্া বলাই 
বাহুলয। 

There was everything in the bathroom – Floris Lime Bath essence for men and Guerlain 
bath cubes for women. He (এখাগন রজমস বন্ড) crushed a cube into the water and at once 
the room smelled like an orchid house. The soap was Guerlain Copacetic Fleurs des Alpes. 
In a medicine cupboard behind the mirror over the wash basin were toothbrushes and 
toothpaste, Steradest toothpick, Rose mouth wash, dental floss, Aspirin and Milk of 
Magnesia. There was also an electric razor, Lentheric after shave lotion, and has nylon 
hair brushes and combs. Everything was brand new and untouched. 

https://www.google.co.in/search?q=Guerlain+Copacetic+Fleurs+des+Alpes&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwig0JWw_8ztAhXyzjgGHXWICtwQBSgAegQIBRA0
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রজমস বগন্ডর কাহিহনগত্ উহিহখত্ সুেহন্ধ-প্রসঙ্গ 

চারজন হবত্তবান মানুষ কালকা রমগল ভ্রমণ করগিন প্রেম রেহণগত্। এুঁগদর মগধ্য অদল-বদল িগচ্ছ দু’জগনর 
বাি। এই বদল হঘগরই বাি রিসয। রেলু যখন রসই বদল িগয় যাওয়া একহে বাগির হভত্রকার মাগলর েদচ বানাগচ্ছ 
ত্খন ত্ার মগধ্য রয শুধু্ আমরা নানা ব্রযাগন্ডর বযবিাযচ পণয রদখগত্ পাহচ্ছ ত্াই নয়, রসইসগঙ্গ রয মানুষহে রসগুহল বযবিার 
কগর ত্ার সম্পগকচ একো ধ্ারণা আর পাঠগকর সগঙ্গ এক ধ্রগনর মানহসক রযাে বত্হর িগচ্ছ। রদখা যাগব েগল্পর পাঠকও 
িয়গত্া বযহক্ত জীবগন ওই সব ব্রযাগন্ডর অগনক পণযই বযবিার কগর োগক। ত্াই একহে চহরত্র্গক বাস্তগবর রূপ হদগত্ ত্ার 
বদনহন্দন বযবিাযচ েুহকোহক যগেষ্ট গুরুত্বপূণচ ভূহমকা রনগব।   

আহম একো একো কগর হজহনস রেহবগলর উপর রেগক তু্গল ত্ার নাম বগল আবার বাগি ররগখ হদগত্ 
লােলাম আর রেলুদা হলগখ রযগত্ লােল। সব রশগষ হলস্টো দাুঁড়াল এইরকম :- 
১। দু ভাুঁজ করা দুগো হদহির ইাংহরহজ খবগরর কােজ – একো Sunday Statesman আর একো Sunday 
Hindusthan Times 
২। একো প্রায় অগধ্চক খরচ িওয়া হবনাকা েুেগপস্ট। হেউগবর ত্লার খাহল অাংশো রপুঁহচগয় ঊপর হদগক তু্গল 
রদওয়া িগয়গি 
৩। একো সবুজ রগঙর হবনাকা েুেব্রাশ  
৪। একো হেগলে রসেহে ররজার 
৫। একো পযাগকগে হত্নগে হেন হেগলে রিড 
৬। একো প্রায় রশষ িগয় যাওয়া ওল্ড স্পাইস রশহভাং হক্রম 
৭। একো রশহভাং ব্রাশ  
৮। একো রনলহিপ – রবশ পুরগনা 
৯। একো রসগলাগেগনর পাগত্র মগধ্য হত্নগে অযাসগপ্রার বহড়  
১০। একো ভাুঁজ করা কলকাত্া শিগরর মযাপ – খুলগল প্রায় চার েুে বাই পাুঁচ েুে 
১১। একো রকাডাক হেগল্মর রকৌগোর মগধ্য সুপুহর 
১২। একো রেকা মাকচা রদশলাই – আনগকারা নতু্ন 
১৩। একো রভনাস মাকচা লাল-নীল রপহন্সল 
১৪। একো ভাুঁজ করা রুমাল, ত্ার এক রকাগণ রসলাই করা নকশায় রলখা G 
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১৫। একো রমারাদাবাহদ িুহর বা রপন নাইে 
১৬। একো মুখ-রমািা রিাে রত্ায়াগল 
১৭। একো রসেহে হপন, মগচচ ধ্রা 
১৮। হত্নগে রজম হিপ, মগচচ ধ্রা 
১৯। একো শাগেচর রবাত্াম 
২০। একো হডগেকহেভ উপনযাস – এগলহর কুইগনর দয রডার হবেউইন 

 

 দুহে কাহিহনগত্ই আমরা পাই অসাংখয ব্রযাগন্ডর পহরচয়, ত্গব রসোই রশষ নয়। রফ্ল্হমাং পাত্ার পর পাত্া হলগখ 
চগলন প্রকৃহত্-পহরগবশ আর এমন সব হজহনসপত্র্ সম্পগকচ যার সগঙ্গ প্রেগম মগন িয় মূল ঘেনার আপাত্ রকাগনা রযাে 
রনই ত্ারপর আচমকাই রদখা যায় রসগুগলা রকাগনা না রকাগনা ঘেনার সগঙ্গ জুগড় যাগচ্ছ। একই ভাগব রেলুর বত্হর করা 
েদচও উপনযাগসর রশগষ গুরুত্বপূণচ িগয় উগঠ রবহরগয় আগস রিসয সমাধ্াগনর অনযত্ম প্রধ্ান িু। 

 বন্ড আর রেলুর কাহিহনগত্ এমন রকাগনা পণয বা ব্রযাগন্ডর উগিখ োগক না যা পাঠক কখগনা রচাগখ রদগখহন বা 
রদখার রকাগনা সুগযাে রনই। পাঠগকর কাগিও একো হবকল্প োগক রসই পণযহে ত্ার হনগজর জীবগন পরখ কগর রদগখ 
রনওয়ার। রোগয়ন্দা সাহিগত্য আরাধ্য নায়গকর কািাকাহি রপৌঁিাগনার এগত্া এক নতু্ন রকৌশল। পণয হনমচাত্ারা এই রকৌশল 
অবশয অগনক আগে রেগকই ইগস্তমাল কগর চগলগি। রযমন ধ্রা যাক প্রসাধ্নী েবয। চলহচ্চগত্র্র নায়ক-নাহয়কার 
জনহপ্রয়ত্াগক পুুঁহজ কগর বত্হর িয় িগরক রকগমর হবজ্ঞাপন। 

 বন্ড কাহিহন হনগয় এল আগরা এক নতু্ন আহঙ্গক। পাঠকগক দুহনয়ার প্রায় সমস্ত দশচনীয় স্থান ঘুগর রদখার সুগযাে 
কগর রদওয়া। কো িগচ্ছ এর আগে হক ত্ািগল রোগয়ন্দা কাহিহনগত্ ভ্রমণ অনুষঙ্গ পুগরাপুহর েরিাহজর? আোো হক্রহস্টর 
রলখার উগিখ করগল রস-কো বলা যাগব না। রোগয়ন্দা েগল্পর সাম্রাজ্ঞী বযহক্তজীবগন হিগলন ভ্রমণ-হবলাসী। পুরাত্াহত্ত্বক স্বামী 
এবাং হনগজর আগয়ই ত্াুঁর এই শখ হত্হন বজায় রাখগত্ রপগরহিগলন। ত্াুঁর রসই ভ্রমণ অহভজ্ঞত্াগক হত্হন পাঠকগদর সগঙ্গ 
ভাে কগর হনগয়হিগলন রোগয়ন্দা এরকুযল রপায়াগরার মাধ্যগম। রপায়াগরা রপগয়হিল ওহরগয়ি এিগপ্রগস চড়ার,প্রগমাদত্হরগত্ 
নাইল ভ্রমণ করার অেবা ত্দগন্তর স্বাগেচ উগড়াজািাজ রচগপ এধ্ার-ওধ্ার যাওয়ার সুগযাে। আোো হক্রহস্ট রয সমগয় ত্াুঁর 
কাহিহনগুহল হলখগিন ত্খন পাঠগকর পগক্ষ্ এই ধ্রগনর ভ্রমণ অহভজ্ঞত্ার শহরক িওয়া হিল সুদূর কল্পনা। বাহক রোগয়ন্দা-
কাহিহনর রলখকরা রবহশরভােই ভ্রমগণর ররামাঞ্চগক সীমাবি ররগখহিগলন স্থানীয় বা আঞ্চহলকত্ার েহণ্ডগত্। কাহিহন সৃহষ্টগত্ 
রলখকরা যত্ই মুনহশয়ানা রদখান না রকন পে পহরবত্চগনর অভাগব ত্া ক্রমশই এক রেহণর পাঠগকর কাগি একগঘগয় 
রঠকগত্ লােল।পহিম ইগয়াগরাগপর অেচনীহত্গত্ও ধ্ীগর-ধ্ীগর আসহিল বদল।আন্তজচাহত্ক ভ্রমণ যা এত্হদন হিল রকবল 
হবত্তবান আর উচ্চ মধ্যহবত্তগদর করায়ত্ত,পালগে-যাওয়া আহেচক পহরহস্থহত্গত্ রসোই িহড়গয় পড়ল মধ্য আগয়র মানুগষর 
মগধ্য। এখন দূর রদগশর েষ্টবয স্থান ত্ারা রকবল আর কল্পনা কগর না,চাইগল ত্ারা সশরীগর রসই জায়োগুহলগত্ িাহজর 
িগত্ পাগর।নতু্ন এই উপগভাক্তাগদর চাহিদা রমোগত্ কাহিহনগত্ ত্াই দরকার িল নতু্ন রমাড়ক আর নতু্ন চমগকর। মাস 
েুযহরজগমর বশশগবই রফ্ল্হমাং ত্াুঁর নায়কগক রঘারাগত্ লােগলন পৃহেবীর এ মাো রেগক ও মাো। বাদ রইল না আকষচণীয় 
রকাগনা েুযহরস্ট স্পে। রঙচগঙ বণচনার সগঙ্গ জুগড় রদওয়া িল েহত্ আর পরগত্ পরগত্ রিসয উগন্মাচগনর উন্মাদনা।  

 নতু্ন প্রজগন্মর লক্ষ্ লক্ষ্ পাঠকগক আকৃষ্ট করল এই বন্ড কাহিহন। এত্হদন রত্া প্রকাশগকরা এমন হকিুর জনযই 
অগপক্ষ্া কগর হিগলন। অপরাধ্ সাহিগত্য বদল আর রসই বদল ঘহেগয় প্রকাশনায় লক্ষ্মীলাভ সবই সভব িল এই নতু্ন 
পহলহেকযাল হিলাগরর মাধ্যগম। এ রক্ষ্গত্র্ও পাঠক ইগচ্ছ করগল রসইসব জায়োয় ঘুরগত্ রযগত্ পাগরন, যহদ পগকগে ররস্ত 
োগক। োরাকো ঘগে যাগব রদখায় – এবার ত্াগদর রঘারা-রবড়াগনার সগঙ্গ রযাে িগব একজন স্পাইগয়র অহভজ্ঞত্া।  
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 বাঙাহল রোগয়ন্দা রেলুর পূবচসুহর রবযামগকগশর হবচরণগক্ষ্ত্র্ মূলত্ কলকাত্া শির। এিাড়া কখগনা সখগনা সাুঁওত্াল 
পরেণা, খুব দুগর িগল বড়গজার পুনা। রেলু হকন্তু এ রক্ষ্গত্র্ও অগনকোই বন্ড অনুসারী। কলকাত্ার বাহসন্দা রেলুগক 
ত্দগন্তর কারগণ রযগত্ িয় ভারগত্র নানা জায়োয়। রিসয উগন্মাচগনর পাশাপাহশ রেলু কাহিহনর বাড়হত্ পাওনা ভ্রমগণর 
রমৌত্াত্। রেলু রকবল ভারত্ ভ্রমণ কগরই ক্ষ্ান্ত িয় হন। ত্দগন্তর প্রগয়াজগন ত্াগক পাহড় হদগত্ িগয়গি হবগলত্ আর 
িাংকগঙ। রেলু কাহিহনর একো বগড়া অাংশই প্রকাহশত্ িত্ পুগজার সাংখযায়। ভ্রমণ হবলাসী আর এল. হে. হস. পাওয়া 
বাঙাহলগক পুগজায় রবড়াগনার িহদশ রজাোগত্ও রসগুহলর জুহড় হিল না। রেলু রসই অগেচ বাঙাহল েুযহরজগমর আইকনও 
বগে। রেলু কাহিহনর প্রভাব রয কত্ সুদূর প্রসারী িগত্ পাগর ত্ারই একো রিাে নমুনা আমরা রপশ করগত্ পাহর সাহগ্নক 
চগট্টাপাধ্যাগয়র জয়সলহমর জমজমাে রলখাহের রেগক। রলখক শুহোং-এর কাগজ হেগয়হিগলন জয়সলহমর, রসখাগন মুকুল 
রস্টান শপ বা অগো হরিার োগয় রলখা মুকুল েযাহি রদগখ হত্হন রত্া রববাক। রশষ পযচন্ত স্থানীয় এক বযবসায়ীর সগঙ্গ 
কেগপাকেগন রবর িগয় আগস মমচকোহে। 

মাহণকদার মগত্া রকউ ভাবগত্ পাগরহন। রকউ েল্পও রলগখহন আর। মাহণকদার বত্হর গুডউইগলর ওপর ভর কগর 
আজও জয়সলহমগরর মানুষজগনর রপগের ভাত্ রজাোড় িগচ্ছ। 

 েগল্পর রোগয়ন্দারা রয নানা রনশায় আসক্ত ত্া  রজারাগলা ভাগব িাহজর কগরন সযার রকানান ডগয়ল। শালচক 
রিামগসর রনশা রকবল পাইপ খাওয়ার মগধ্যই আবি হিল না। দরকাগর আগরা কড়া রনশাগত্ও হত্হন বুুঁদ িগয় োকগত্ন। 
রোগয়ন্দা কাহিহন মাত্র্ই কম রবহশ রমগল চা-হসোগরগের উগিখ। মগন রাখগত্ িগব এগুহল হবপণগনর রোড়ার যুগে হবশ্বগজাড়া 
রভােযপগণযর েগদচ এগকবাগর উপগরর সাহরগত্ হবরাজ করত্ চা এবাং হসোগরে। িাজার িাজার োকার হবজ্ঞাপন হদগয় রয 
পণযগুহলগক বাজারজাত্ করার রচষ্টা চলহিল হনুঃশগে রসই কাজোই সম্পন্ন করল রোগয়ন্দা সাহিত্য। শহুগর জীবন যাপন 
আর একহে হবগশষ রেহণর পহরহচহত্ িগয় উঠল এই পণয। বাঙাহল রোগয়ন্দা রবযামগকগশর হিল হসোগরগের রনশা।  ববঠহক 
আডায় েড়েড়ার নল িাগত্ও রদখা হেগয়গি ত্াগক। রবযামগকশ বা অহজত্ েগল্প হসোগরগের পর হসোগরে রখগলও অজানা 
রেগক যায় ত্াগদর পিগন্দর ব্রযান্ড। রফ্ল্হমাং কযাহসগনা রগয়ল কাহিহনগত্ পাঠগকর কাগি কবুল করগলন রয রজমস বগন্ডর 
হসোগরে িল –  

A Balkan and Turkish mixture made for him by Morland’s of Grosvenor Street. 

রেলুর প্রেম েল্প রেলুদার রোগয়ন্দাহেহর-রত্ হসোগরে খাওয়ার উগিখ োকগলও উিয রেগক যায় ব্রযান্ড। ক্রগম 
ক্রগম জানা যায় ত্ার পিগন্দর ব্রযান্ড ‘চারহমনার’। ১৯৮১ সাগলর রনগপাহলয়াগনর হচহঠ, েগল্পর রোড়াগত্ই বলা িগচ্ছ, 

এই রস হদনই একো বাাংলা কােগজ রেলুদার একো সাক্ষ্াৎকার রবহরগয়গি, ত্ার সগঙ্গ িাগত্ চারহমনার হনগয়  
একো িহব। 

১৯৬৫-রত্ যার রোগয়ন্দা হিসাগব আিপ্রকাশ ১৯৮১-রত্ রস রকবল হবখযাত্ই নয়, কােগজ ত্ার িহব িাপা িয় পিগন্দর 
ব্রযাগন্ডর হসোগরে িাগত্। রকন এই হবগশষ ব্রযাগন্ডর প্রহত্ রেলুর আসহক্ত ? চারহমনাগরর হবজ্ঞাপন অনুসাগর ‘সবচাহধ্ক হবহক্র’ 
শুধু্ এর কারণ িগত্ পাগর না। আসগল চারহমনাগরর উৎপাদকরা খুব রকৌশগল রয ত্কমাহে এর সগঙ্গ জুগড় হদগত্ রপগরহিল 
ত্া িল বুহিজীবীগদর পিন্দ। চারহমনার মাগনই শক্ত-রপাক্ত-হচন্তাশীল মানুগষর ব্রযান্ড এমন একো ধ্ারণা চাহরগয় হেগয়হিল। 
এই ধ্ারণার সগঙ্গ খাপ খায় বগলই মগন িয় রেলুর িাগত্ উগঠ আগস ব্রযান্ডহে। 
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রজমস বন্ড ও রেলুদা কাহিহনগত্ উহিহখত্ সুেহন্ধ ও হসোগরগের ব্রযান্ড 

রকবল হসোগরে নয় রদশলাইগয়রও একো হবগশষ ভূহমকা রদখা যায় রেলুর কাহিহনগত্। এর আগে আমরা রবযামগকগশর 
অহগ্নবাণ উপনযাগস রদগখহি রদশলাই বাগির এক হনণচায়ক ভূহমকা যার উপর দাুঁহড়গয়হিল ত্দগন্তর সােলয – রঘাড়া মাকচার 
বদগল সত্যাগ্রিী মাকচা রদশলাই রদগখ সগন্দি জাগে রবযামগকগশর, বুিগত্ পাগর এবার রখাদ রস অপরাধ্ীর োগেচে। 

 রসানার রকিা উপনযাগসর রশগষ রেলু জানায়, 

ভবানন্দগক সগন্দি কগরহিলাম বলগল ভুল িগব। কগরহিলাম ডক্টর িাজরাগক। রযাধ্পুর নয়, হবকাহনগর। 
রদবীকুগণ্ড হেগয় রদহখ ভেগলাক িাত্-পা বাুঁধ্া অবস্থায় পগড় আগিন। ত্ার হঠক আগেই রদশলাই কুহড়গয় পাই 
– রেকা মাকচা। এো রাজস্থাগন হবহক্র িয় না।  

 অহগ্নবাণ রলখা িগয়হিল ১৯৩৫ সাগল, রসই সময় সত্যাগ্রিী মাকচা রকাগনা রদশলাইগয়র ব্রযান্ড হিল হকনা আমাগদর 
অজানা। হকন্তু ১৯৭১ সাগল রলখা রসানার রকিা-র সমগয় রয রেকা মাকচা রদশলাইগয়র প্রচলন হিল ত্া হনগয় রকাগনা সাংশয় 
রনই। রেকা মাকচা রদশলাই এর পগরও অগনক বির বাজাগর সুলভ হিল। এই হবগশষ ব্রযান্ডহে রয রাজস্থাগন হবহক্র িয় না 
রসোই িগয় দাুঁড়াল রোগয়ন্দার কাগি রিসয সমাধ্াগনর অনযত্ম একহে সূত্র্। 

 বন্ড রিাক বা রেলু – এরা রকবল সূক্ষ্ণ রুহচরই মানুষ নয়, এগদর নানা রিাে-খাগো আচরণ রদহখয়া রদয় রয এরা 
আর পাুঁচজগনর রেগক আলাদা। রুহচ বা পিগন্দর কো রকাোও েলাও কগর বলা িয় না। রিাে রিাে হকিু ইহঙ্গগত্ই ত্া 
পহরষ্কার িগয় ওগঠ। বগন্ডর পিগন্দর পানীয়, রভাদকা-মাহেচহন। ত্গব ত্া পহরগবশন করগত্ িয় হমেণহে নাহড়গয় – িাুঁহকগয় 
নয়। রেলুও আম বাঙাহলর মগত্া চা’রয় আসক্ত –  

…… হবগকল চারগে নাোদ তু্লসীবাবুর বাহড়গত্ রপৌঁগি িাত্ মুখ ধু্গয় প্রেগমই চাগয়র প্রগয়াজন িল। রেলুদা 
সগঙ্গ ভাগলা চা এগনহিল, কারণ ওই একো বযাপাগর ও সহত্যই খুুঁত্খুুঁগত্।  

 ভাগলা চা এখাগন একমাত্র্ হবগবচয নয়। পাঠক জাগনন রয রেলুর পিগন্দর চা’রয়র ব্রযান্ড িগচ্ছ কাহসচয়াগঙর 
মকাইবাহড় হে-এগস্টগের চা। আবারও বলগত্ িয় ব্রযান্ড এখাগন খুবই গুরুত্বপূণচ। একাধ্াগর ত্া সূক্ষ্ণ রুহচ আর উপগভাক্তা 
রকমন দৃহষ্ট আকষচণকারী পগণযর প্রহত্ আসক্ত ত্ার মাপকাহঠ হিসাগব কাজ কগর। 

 দীঘচহদগনর প্রহশক্ষ্ণ ও অনুশীলগনর পর মানুষ রয দক্ষ্ত্া অজচন কগর বন্ড বা রেলুগক রসই কাজই করগত্ রদখা 
যায় অনায়াগস। বন্ড চাইগলই রয রকাগনা োহড়র দখল হনগয় রনয়, দরকার িগল রসই োহড় পালগে যায় রিহলকোর বা 
হস্পডগবাগে। রসই যন্ত্র্গুহল চালাগনাগত্ও রস সমান দক্ষ্। পগরায়া কগর না যহদ ত্াগক বলা িয় রুশ েযাঙ্ক বা রস্পস রগকগের 
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দখল হনগত্। একজন দক্ষ্ হশকারী সারা জীবন ধ্গর অনুশীলন কগর যান বাঘ হশকার করগবন বগল। অেচ রেলুগক রদখা 
যায় অনায়াগসই এত্েুকু হবচহলত্ না িগয় কাজো সম্পন্ন করগত্।  

 রফ্ল্হমাং, রজমস বন্ড সম্পগকচ জানান, 

The game he plays in the elegant casino is not canasta but baccarat.  

হঠক রত্মনই কাঠমাণু্ডগত্ আমরা রদখগত্ পাই, 

একো বগড়া িলঘর আর ত্ার ডান হদগক একো মািাহর ঘর হমহলগয় কযাহসগনা। বগড়াোয় পনেুন, িযাক জযাক, 
ফ্ল্াশ আর আসল রখলা রুগলে িাড়াও হকিু জযাকপগের রমহশন রগয়গি, আর রিাগোোয় রগয়গি হকগনা আর 
জযাকপে। রেলুদা রদখলাম রুগলগের হদগক এহেগয় রেল। আমরা হেগয় ঢূকলাম ডাইগনর ঘগর। 

রেলুর রোড়ায় পাহরেহমক হিল আোম ৫০০ োকা, পগর আগরা ৫০০। ত্ারপর অযাডভান্স একিাজার, সেল িগল আগরা 
এক। রশষহদগক রোক্ পাুঁচ িাজার। এ রিন রেলুর কযাহসগনার দক্ষ্ত্া রদগখ সহত্যই ত্াজ্জব িগত্ িয় ! 

 জনহপ্রয়ত্াই িল ব্রযাগন্ডর মাপকাহঠ। মানুষ রকান ব্রযান্ড রবহশ বযবিার কগর রসই হদগয় হবচার িয় ত্ার সােলয। 
েগল বন্ডই রিাক হকাংবা রেলু, যখন শ’রয় শ’রয় পাঠগকর হৃদগয় ত্ারা স্থান কগর রনয় ত্খন ত্ারাও রত্া এক একো ব্রযান্ড।  
পণয হনমচাত্ারা কী কগর উগপক্ষ্া করগব ত্াগদর এই ব্রযান্ড ভযালুগক। ত্াই হনগয় এগসা আর জুগড় দাও ত্াগদর হনগজর হনগজর 
পগণযর সগঙ্গ, ত্া িগলই চহরগত্র্র জনহপ্রয়ত্া আর পগণযর চাহিদা দুই হমগল হমগশ রপৌঁগি যাগব সােগলযর সগবচাচ্চ চূগড়ায়। 

 রেলু সম্পগকচ বলা িয় রস িল হকগশার পাঠয রোগয়ন্দা। বির বির ত্াগক হকন্তু রদখা রযত্ বয়স্ক পাঠয পহত্র্কায় 
নতু্ন নতু্ন রিসয হনগয় িাহজর িগত্। এই হবচাগর রেলু বয়স্ক পাঠয নাহক হকগশার এই রদালাচল যত্ই োক আগখগর হকন্তু 
রেলু এর জনয হডহভগডন্ড হকিু কম পায়হন। বয়স্কপাঠয পহত্র্কা রোষ্ঠীই হনগজর প্রচার ও প্রসাগরর স্বাগেচ রেলুগক বাহনগয় 
তু্গলগি বাঙাহলর আইকন। হকগশার পাঠয পহত্র্কার পাত্ায় আেগক োকগল ত্া কখগনাই সভব হিল না। এর উগিা উদািরণও 
আবার িাহজর করা যায়। এখগনা মগন িয় না রকউ দাহব করগত্ পাগরন রয রজমস বগন্ডর কাহিহন রিােগদর উপগযােী। 
হকন্তু রসই বন্ডই যখন ব্রযান্ড আইগডনহেহে ত্খন ত্াগক ইগস্তমাল করগত্ হপিপা িন না পণয প্রচারগকরা। ত্ারা ধ্গর রনয় 
এই উপমিাগদগশর রিােরা বগন্ডর কাহিহন না পড়গল বা িহব না রদখগলও ত্ার অযাহপল সম্পগকচ পুগরামাত্র্ায় ওয়াহকবিাল। 
ত্াই মূলত্ রিােগদর পণয কযাডগবহর রজমগসর হবজ্ঞাপগন অনায়াগশ ঠাুঁই িয় রজমস বগন্ডর। 

   

রজমস বন্ড যখন ব্রযান্ড হিগসগব বযবহৃত্ হবজ্ঞাপনহচগত্র্ 

ব্রযান্ড প্রেম পগবচ হিল চহরত্র্ েঠগনর সিায়ক হকাংবা রিসয সমাধ্াগনর িু। এবার ব্রযান্ড পহরহচহত্র েহণ্ড অহত্ক্রম কগর 
েগল্পর নায়করা হনগজরাই িগয় দাুঁড়াল এক একহে ব্রযান্ড। রজমস বগন্ডর আগবদন রযগিতু্ দুহনয়া জুগড় ত্াই ত্ার ব্রযান্ড 
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আইগডহিহেও োহড়-জামা-জুগত্া-ঘহড় মায় হপস্তগলর সগঙ্গ যুক্ত।  বহুজাহত্ক এই সব পণয হনমচাত্ারা বন্ডগক বযবিার কগর 
ত্াগদর আইকন হিগসগব। 
 

 
 

রেলুদা যখন ব্রযান্ড হিগসগব বযবহৃত্ হবজ্ঞাপনহচগত্র্ 

রেলু এখনও হবশ্বজনীন না িগলও ত্ার আগবদন রেলনা বলা যাগব না। ত্াগক হঘগরও হবজ্ঞাপনী প্রচার হপহিগয় রনই। েুহপ-
রেহিগত্ রত্া রেলু আগিই, রসই সগঙ্গ আগি আইসহক্রগমও। বহুল প্রচাহরত্ সাংবাদপত্র্ অেবা পণয হনমচাত্ারা রেলুগক 
বযবিার কগর ত্াগদর হবজ্ঞাপগন। বত্চমান ভয়াবি অহত্মাহরগত্ও রেলু হকন্তু হবিৃত্ নয়। ত্ারই নাগম নামাহঙ্কত্ Feluda 
Paper Strip Test for COVID-19 যা এখগনা পরীক্ষ্াোগরর হনয়ন্ত্র্গণ। 
 
 
** রলখাহের একহে সাংহক্ষ্প্ত রূপ ২২.১২.২০১৩-রত্ প্রকাহশত্ িয় এই সময় সাংবাদপগত্র্। ধ্নযবাদ জােরী বগন্দযাপাধ্যায়গক। রলখাহের 
প্রেহমক খসড়া পগড় কত্গুহল সুহচহন্তত্ মত্ামত্ রদওয়ার জনয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

অহরন্দম দাশগুপ্ত : সুদীঘচকাল বাাংলা রোগয়ন্দা সাহিগত্যর ইহত্িাস অনুসন্ধাগন উৎসািী এবাং একহনষ্ঠ েগবষক। এই হবষগয় 
ত্াুঁর রমৌহলক রলখা-পত্র্ ইহত্পূগবচ প্রকাহশত্ এবাং ত্াুঁর সম্পাদনা ও অনুবাদ বহুল পহরহচত্।  
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সত্যহজৎ ১০০ 

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

রেলুদার রোগয়ন্দাহেহর সাহিগত্য ও হচত্র্কাহিহনগত্  : 

একহে তু্লনামূলক প্রহত্গবদন 

 

কহমকস বা হচত্র্কাহিহনগত্ রেলুদার পুনুঃসৃজন। কীভাগব এক নতু্ন মাধ্যগম উগন্মাহচত্ িল  
এক নতু্ন রেলুদা। ত্ার পুনহবচচার করগলন হপনাকী মাইহত্। 

 

   

 

২০০৫ -এর অগক্টাবর মাগস উমগবগত্চা এগকা হদহির আহলয়াুঁস োুঁগসগত্ একহে বকৃ্তত্ায় বগলহিগলন , অনুবাদ কখগনাই মূল 
রেিগের সগঙ্গ সমাপাহত্ত্ িগত্ পাগর না। অনুবাদ িল একো রসতু্র মগত্া যার একহদগক অবস্থান কগর মূল রেিে আর 
অপর প্রাগন্ত োগক অনুবাগদর মাধ্যগম রূপান্তহরত্ রেিেহে। অনুবাগদর হচরন্তন যাত্র্া মূগলর হদগক। িয়গত্া রকানহদনই মূগল 
রেরা িগব না, ত্গব রচষ্টা করগল কািাকাহি রপৌঁিাগনা সভব। হকন্তু মাধ্যম যহদ পহরবহত্চত্ িয় ত্ািগল রূপান্তহরত্ মাধ্যগম 
জুঁর (genre) দু্য়টর মগধ্য পােচকয ঘগে দুস্তর। উদািরণ স্বরূপ এগকা রবগি হনগয়হিগলন উপনযাস আর চলহচ্চত্র্গক। অনুবাগদর 
মাধ্যগম মূগল রেরার ক্ষ্ীণ রচষ্টা িগলও িগত্ পাগর, হকন্তু চলহচ্চত্র্ আলাদা মাধ্যম িবার জনযই হসগনমার পগক্ষ্ কখগনাই 
আর মূল আখযাগনর কাগি রেরা সভব নয়। বরাং নতু্ন জুঁগরর সগঙ্গ ‘োন্সহক্রগয়শগন’ ত্া িগয় ওগঠ এক নতু্ন সৃহষ্ট। 
চলহচ্চগত্র্র খুব ঘহনষ্ঠ জুঁর হচত্র্কাহিহন বা কহমকস্ । দুগোগত্ই হচত্র্নােয করগত্ িয়, করগত্ িয় শে হডহভশনও। ত্োৎ িল 
হসগনমা সচল আর হচত্র্কাহিহন হনিল। সাদৃশয োকগলও রযগিতু্ দুহে আলাদা মাধ্যম ত্াই স্বাভাহবকভাগবই দুগো জুঁগরর 
তু্লনামূলক আগলাচনা এগসই যায়। বাাংলায় এই দুই জুঁগরর তু্লনামূলক আগলাচনা রসভাগব না িগলও সহৃদয় পাঠগকর 
মগনাগযাে আকষচগণর যগেষ্ট মশলা হকন্তু এই জুঁগরর মগধ্য মজুত্ আগি। 
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রেলুদার সবকহে হচত্র্কাহিহনই প্রকাহশত্ িগয়গি পাহক্ষ্ক অেবা শারদীয় আনন্দগমলা’য়। প্রহত্হে হচত্র্কাহিহনর 
সাংলাপ ও িহব কগরগিন অহভহজৎ চগট্টাপাধ্যায়। বাাংলা হচত্র্কাহিহনর জেগত্ অহভহজৎ একজন বযহত্ক্রমী হশল্পী। হত্হনই 
একমাত্র্ হশল্পী হযহন কহম্পউোগরর সািাযয িাড়াই জলরগঙ ত্াুঁর পযাগনলগুহল১ আুঁগকন। অনয হশল্পীরা যখন Ligne clair বা 
হিয়ার লাইন ড্রহয়াং করগিন অেবা আধু্হনক হচত্র্কাহিহনগত্ জাপাহন মাঙ্গার হদগক সগর যাওয়ার প্রবণত্া রদখাগচ্ছন ত্খন 
প্রেম রেগক অহভহজৎ আজ পযচন্ত জলরগঙই হস্থর আগিন। সাধ্ারণভাগব আউেলাইগনর বযবিারই একহে হচত্র্কাহিহনগক 
‘হিয়ার লাইন’ রোষ্ঠীগত্ উন্নীত্ কগর। অহভহজৎ মূলত্ েযাহডশনাল ওয়াোর কালার আহেচস্ট। রপহন্সগলর রশড হদগয় রশপ 
হঠক কগর ত্ার উপর জলরাং কগরন। আউেলাইগনর বযবিার রনই বলগলই চগল। আউেলাইগনর বযবিার রনই বগলই ত্াুঁর 
হচত্র্কাহিহনগক হিয়ার লাইন ড্রইাংগয়র রোত্র্ভুক্ত করা যায় না। হিয়ার লাইন িাড়াও শ্রী চগট্টাপাধ্যায় সেলভাগবই রেলুদার 
হচত্র্কাহিহন হনমচাণ কগর চগলগিন।  

 

অহভহজগত্র হনহমচত্ রেলুদার হচত্র্কাহিহনগত্ সাধ্ারণত্ স্প্ল্যাগশর২ বযবিার রনই। রসহদক রেগক রদখগত্ রেগল রনগপাহলয়গনর 
হচহঠ রবশ বযহত্ক্রমী। এই হচত্র্কাহিহন শুরুই িগয়গি পাত্াগজাড়া স্প্ল্যাশ হদগয়, সগঙ্গ অবশয দুহে রিাে রিাে পযাগনলও আগি। 
রসই স্প্ল্যাগশ পাঠকরা রদখগত্ পায় রসি পল কযাহেড্রাগলর সামগন রঘাড়ায় চড়া োহড়গত্ চগড় রেলুদা, রত্াপগস এবাং জোয়ু 
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রবড়াগত্ রবহরগয়গি। জলরগঙর মগধ্য রয মাধু্যচ এবাং রপলবত্া আগি ত্া প্রেম পৃষ্ঠাগত্ই পাঠকগদর সামগন উপস্থাপন কগরন 
অহভহজৎ। সত্যহজগত্র হডগেহলাংগকও হনউ মাগকচগের িহবগত্ অসাধ্ারণ বনপুগণয েুহেগয় তু্গলগিন হচত্র্কাহিহনকার। 
এমহনগত্ সাহিত্য রিাক অেবা চলহচ্চত্র্ পহরচালনা সত্যহজৎ হচরকালই হডগেহলাং -এ হবশ্বাসী।   সভবত্ ত্াুঁর পহরচালক বা 
হচত্র্নােযকার সত্ত্বাই ত্াুঁগক এই হডগেহলাং -এ অনুপ্রাহণত্ কগরহিল। রেলুদার েল্পগুহলগত্ও আমরা রদখগত্ পাই প্রায়  
রলখক অগনকোই কহমগয় দহাগয়গিন। সত্াু্যহজৎ রাগয়র সাংলাপ এত্োই শহক্তশালী এবাং বহলষ্ঠ রয হচত্র্কাহিহনকাগরর 
নতু্ন কগর হবগশষ হকিু করার োগক না। ত্গব অদু্ভত্ লাগে এই হচত্র্কাহিহন রেগক হসধু্ জযাঠার উগিখ বাদ পড়া। রোলাপী 
মুগক্তা রিসয  উপনযাগস হসধু্ জযাঠা হনগজই হনগজগক মাইক্রফ ে রিামগসর সগঙ্গ তু্লনা কগরন। রোলাপী মুগক্তা রিসয িাড়াও 
হসধু্ জযাঠা রসানার রকিা, বকলাগশ রকগলঙ্কাহর, রোরস্থাগন সাবধ্ান এবাং বাি রিসয এই পাুঁচহে রেলুদা কাহিহনর মগধ্য 
উপহস্থত্ হিগলন। হসধু্ জযাঠা রযমন সাকুগলয পাুঁচহে কাহিহনগত্ উপহস্থত্ রত্মনই মাইক্রফ ে রিামসও দয অযাডগভঞ্চার অব  
দয হগ্রক ইিারগপ্রোর, দয অযাডগভঞ্চার অব  দয ব্রুস পাহেচাংেন প্লযানস এবাং দয োইনাল প্রবগলম -  এ উপহস্থত্ িগয়গি।  দয 
অযাডগভঞ্চার অব  দয এম্পহে িাউগস রযমন ত্ার নাম উহিহখত্ িগয়গি হকন্তু চহরত্র্ হিগসগব উপহস্থহত্ রনই 
রত্মনই রনগপাহলয়গনর হচহঠ‘রত্ও হসধু্ জযাঠার নাম উহিহখত্ িগয়গি চাহরহত্র্ক উপহস্থহত্ রনই। রকাগনা সগন্দি রনই হসধু্ 
জযাঠা চহরত্র্হে অগনকাাংগশই মাইক্রফ ে রিামগসর আদগল েড়া। েগল্পর শুরুই িগয়গি হসধু্ জযাঠার সত্তর বিগরর জন্মহদগনর 
উপিার হকনগত্ হেগয়। ঘেনাক্রম এগোগল পাঠক রদখগত্ পায় অযাহিক কাগলক্টর রপস্টনজীর সগঙ্গ রদখা করগত্ যাওয়ার 
আগেও রেলুদা হসধু্ জযাঠার কাি রেগক রনগপাহলয়ন এবাং আহেচহস্টক হজহনস সম্বগন্ধ বইপত্র্ হসধু্ জযাঠার রেগকই আহনগয় 
পগড়গি। রসখাগন হসধু্ জযাঠা চহরত্র্ রেলুদার হচত্র্কাহিহন বাদ পড়া সহত্যই আিগযচর। রযগিতু্ আখযান এবাং হচত্র্কাহিহন দুহে 
পৃেক মাধ্যম ত্াই হচত্র্কাহি্হনকাগরর স্বাধ্ীনত্া গ্রিগণর পূণচ অহধ্কার রগয়গি। সত্যহজগত্র রোগয়ন্দাকাহিহনগুগলাগত্ 
রত্াপগসর সগঙ্গ সগঙ্গই পাঠক প্রগদাষচি হমগত্র্র রেগক একাহধ্ক হবষগয় জ্ঞানতৃ্ষ্ণা হমহেগয় হনগত্ পাগর। হবহচত্র্ হবষগয় 
জ্ঞাগনর অহধ্কারী হসধু্জযাঠার সাংগযাজন হনুঃসগন্দগি  আখযাগনর আকষচণ আরও বাহড়গয় রদয়। রসগক্ষ্গত্র্ হচত্র্কাহিহনগত্ এই 
চাহরহত্র্ক হবগয়াজন হচত্র্কাহিহনর েগল্পর পগক্ষ্ িাহনকর। 

জুঁগরর হদক রেগক রেলু হমহত্তরগদর কাহিহন রিসয আখযান বগলই একাহধ্ক িু সত্যহজৎ সমগ্র কাহিহন জুগড়ই 
িহড়গয় রাগখন। িহড়গয় োগক সত্যহজগত্র রসগবাধ্ এবাং চলহচ্চত্র্কাগরর সমস্ত গুণাবলী। রসগুগলাগক সহঠকভাগব বযবিার 
না কগরও একজন পাঠক সাহিগত্যর রেিে রেগক হনগভচজাল েগল্পর রয আনন্দ পাগবন ত্া হচত্র্কাহিহন বা হসগনমা রেগক 
নাও রপগত্ পাগরন। রযমন িালদার বাহড় রেগক হেগর আসার পর যখন আবার হনউ মাগকচগে চন্দনার রখাুঁজখবর 
হনগত্  লালগমািনবাবু এবাং রত্াপগস রেগি ত্খন রত্াপগস পাঠকগদর হডগেগল জাহনগয়গি লালগমািনবাবু কী কী হকগনগিন। 
রসখাগন হচত্র্কাহিহনকার একো হস্পচ রবলুগন লালগমািনবাবুর মুখ হদগয় জাহনগয় রদন হনউ মাগকচগে এগলই ত্ার হকিু একো 
হকনগত্ ইগচ্ছ কগর। ত্ার প্রতু্যত্তগর রত্াপগস হবিয় প্রকাশ করগল জোয়ুর সাংলাপ, “একো হিগস্টাহরকযাল লযান্ডমাকচ ত্!” 
(পৃো ২) একো রিাে সাংলাগপই জোয়ুগক হনগয় মজাোও রইল আবার সত্যহজগত্র বয়ান রেগক সগরও আসগত্ িল না। 
সত্যহজগত্র েগল্প আগি জোয়ু হনউমাগকচে রেগক হকগনহিগলন রদশবনু্ধ হমলগসর রেহি আর হসেনযাল েুেগপস্ট। হসেনযাল 
েুেগপস্ট লালগমািনবাবুর ব্র যাণ্ড নয়, জোয়ু রয েরিযান্স েুেগপস্ট বযবিার কগরন ত্ার উগিখ আমরা রেলুদার কাহিহনগত্ 
অনযত্র্ রপগয়হি। রদশবনু্ধ হমলগসর মগধ্য রদশীয় উগদযােপহত্র বত্হর রিাহসয়াহর েগবযর উগিখ গুরুত্বপূণচ। পাহরবাহরকভাগব 
কুন্তলীন খযাত্ রিগমন রবাগসর )উগপিহকগশাগরর বনু্ধ ও পরবত্চীকাগল মৃণাহলনীগক হববাি করার সূগত্র্ ভহগ্নপহত্ (সগঙ্গ 

সাংগযাে    োকাগত্ই িয়গত্া রদশীয় উগদযােপহত্গদর উপর দুবচলত্া হিল। রসজনযই িয়গত্া রদশবনু্ধ হমলগসর উগিখ। 
অহভহজৎ রেলুদার কাহিহনগুগলাগক হচত্র্কাহিহনগত্ রূপান্তগরর সময় ত্াুঁর হনমচাণগক সমসামহয়ক কগর তু্গলগিন। ত্াই রদশবনু্ধ 
হমলগসর রেহি হচত্র্কাহিহনগত্ বাদ হেগয় রসখাগন এগসগি অযাগিগলা রিাগসয়াহরর পযাগকে। এগক্ষ্গত্র্ আমরা অনুমান করগত্ 
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পাহর যখন এই হচত্র্কাহিহনগত্ রূপান্তর চলগি ত্খন সন্দীপ রাগয়র পহরচাহলত্ রেলুদাগকহিক চলহচ্চগত্র্ রেলুদাগক 
সমসামহয়ক করার রচষ্টা কগরগিন পহরচালক। সন্দীপ রাগয়র পহরচাহলত্ চলহচ্চগত্র্ রেলুদা রমাবাইল বযবিার কগরগি বা 
অন্তজচাগল প্রগয়াজনীয় ত্েয অনুসন্ধান কগরগি, অনুরূপভাগব অহভহজগত্র হচত্র্কাহিহনগত্ও শিগরর রিাহডচাংগয় রমাবাইল 
রোগনর হবজ্ঞাপন রদখা যায়। 

রনগপাহলয়গনর হচহঠ  হচত্র্কাহিহনগত্ পাবচত্ীচরণ িালদার খুগনর অনযত্ম সগন্দিভাজগনর ত্াহলকায় হিগলন 
আর. হড  .রপস্টনজী।  েগল্প সত্যহজৎ এই নাম রাখগলও হচত্র্কাহিহনগত্ আমরা রনমগপ্লগের রয অধ্চাাংশ রদখগত্ পাই রসখাগন 
নাম আগি এ. রপস্টনজী। এই পহরবত্চগনর রকাগনা প্রগয়াজন হিল বগল আমাগদর মগন িয় না। অহভহজগত্র হনহমচত্ 
হচত্র্কাহিহনর আরও একহে বড় সমসযা িল ত্াুঁর শে হডহভশন। অেচাৎ রকান সাংলাপ রাখগবন এবাং রকান সাংলাপ  বাদ 
রদগবন ত্া অগনক সময় ভুল কগর রেগলগিন। একো রোগয়ন্দা কাহিহন ঘেনা এবাং যুহক্তর পারম্পগযচর উপর দাুঁহড়গয় োগক, 
অন্তত্ সত্যহজৎ রাগয়র রেলুদার কাহিহনগুগলা রত্া বগেই। বাাংলা রোগয়ন্দা কাহিহনগত্ স্বপনকুমাগরর দীপক চযাোজচী বা 
শশধ্র দগত্তর দসুয রমািগনর কাহিহনগত্ রযমন একাহধ্ক ঘেনায় যুহক্ত পারম্পগযচর ঘােহত্ োগক রেলুদার কাহিহনগত্ রসরকম 
সমসযা রত্া রনই বরাং প্রখর রুেগক হনগয় রলখা জোয়ুর কাহিহনগত্ও একাহধ্ক ত্রুহে -হবচুযহত্ প্রগদাষ হমত্র্ রদহখগয় রদন।  
যুহক্ত পারম্পযচ লহঙ্ঘত্ িগয়গি। বারাসগত্ িালদার বাহড়গত্ হেগয় অহমত্াভ িালদাগরর সগঙ্গ ত্ার হপত্া পাবচত্ীচরগণর ঘগর 
ঢুগক ত্াগক মৃত্ অবস্থায় রদখগত্ পায়। অহমত্াভ হপত্ার মৃতু্যগত্ বযস্ত িগয় পড়গলও রেলুদা ত্ার অনুসন্ধানী দৃহষ্টগত্ িত্যার 
অস্ত্র হচহিত্ কগর রেগল। রেলুদার পূবচ পহরহচত্ পুহলশ অহেসার হমস্টার িাজরাগক  জানায় পাবচত্ীচরগণর রেহবগল সবুজ 
রেগির কভাগরর উপগর িালকা ধু্গলার আস্তরণ োকগলও মািখাগন রোল মত্ মগত্া অাংশ ধু্গলাহবিীন রদগখই রপপার -
গয়গের োগয়ব িওয়া সম্পগকচ সগন্দিও   িয়। অহমত্াভ িালদার হনহিত্ কগরগিন রেহবগল হভগক্টারীয় আমগলর রপপার -
গয়ে হিগলা। হচত্র্কাহিহনর পযাগনগল সত্যহজগত্র হডগেল বণচনা রেগক সগর হেগয় রেহবগলর রঙ বাদাহম ররগখগিন অহভহজৎ।ও  

একহে পযাগনগল রেলুদার সগন্দিগক চহান্তা  রবলুগন৩ শুধু্মাত্র্‘?’ হদগয় সত্যহজগত্র আগবদনগক িুুঁগত্ বযেচ িগয়গিন 
হচত্র্কাহিহনকার।    

হচত্র্কাহিহনর আরও একহে গুরুত্বপূণচ ববহশষ্টয ওগনামযাগোহপয়া বা ধ্বহনগকৌশগলর৪ বযবিার। হচত্র্কাহিহনর সােগলযর 
অগনকাাংশই হনভচর কগর এই ধ্বহনগকৌশগলর উপর। হবগশষ কগর অযাকশন দৃগশয ধ্বহনগকৌশগলর প্রগয়াে 
হচত্র্কাহিহনর  আকষচণগক বহুগুণ বাহড়গয় রদয়। রযগিতু্ রনগপাহলয়গনর হচহঠ  হচত্র্কাহিহনগত্ বারাসগত্ মধু্মরহলর হদহঘর 
কাগি রাহত্র্গবলা হৃহষগকশ ওরগে সাধ্গনর ষড়যগন্ত্র্ রেলুদা, রত্াপগস এবাং জোয়ুগক মারহপে করগত্ িগয়গি রসখাগন 
ধ্বহনগকৌশল প্রগয়াগের অভাব রচাগখ পড়ার মত্। অেচ এই জায়োয় সেল ওগনামযাগোহপয়ার প্রগয়াে এই হচত্র্কাহিহনগক 
অনয উচ্চত্ায় রপৌঁগি হদগত্ পারত্। হুডানইে রোগত্র্র এই কাহিহনগত্ রেলুদা কাগলা সানগ্লাস পগর িাহজর িগয়গি রচাগখর 
কালহসগে ঢাকার জনয। এই যুহক্ত সত্যহজৎ ত্াুঁর পাঠকগদর জানাগলও অহভহজৎ এই বকহেয়ত্ রদবার প্রগয়াজন অনুভব 
কগরনহন। জলরগঙর মাস্টার আহেচস্ট িগলও শে হডহভশগন এবাং এনকযাপসুগলশগন৫ ত্াুঁর হকিু খামহত্ রগয় রেগি। ত্গব 
লঙ শগে বাাংলা হচত্র্কাহিহনর জেগত্ হত্হন অনযত্ম রেষ্ঠহশল্পী। এই হচত্র্কাহিহনর রসি পল কযাহেড্রাল হেজচা বা সাগিহবগকত্ায় 
িালদারগদর বাহড়র রয পযাগনল হত্হন হনমচাণ কগরগিন ত্া এক কোয় অসাধ্ারণ।    

আগমহরকায় হডহস বা মাগভচল বা োগন্স অযাসগেহরগির মগত্া সু্টহডওগত্ একো হচত্র্কাহিহনর হনমচাগণ একাহধ্ক 
হশল্পী ত্াগদর হনহদচষ্ট কাজহে কগরন। রপহন্সলার, ইাংকার, কালাহরস্ট, রলোরার, কােুচহনস্ট বা রলখগকর৬ কাজ আলাদা আলাদা 
মানুষ কগর োগকন। বাজার এবাং পুুঁহজর অভাগব বাাংলায় এই সবগুগলা কাজই একজন হচত্র্কাহিহনকারগক করগত্ িয়। 
একজন উুঁচুদগরর হশল্পী একজন ভাগলা েল্পকার নাও িগত্ পাগরন। ত্খনই শে হডহভশন এবাং এনকযাপসুগলশগন সমসযা 
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রদখা হদগত্ পাগর। সত্যহজগত্র মগত্া উুঁচুদগরর হশল্পীর কাজগক নতু্ন কগর হনমচাণ করার হকিু িুুঁহক রেগকই যায়। রসহদক 
রেগক অহভহজৎ চগট্টাপাধ্যায় উত্তীণচ। ত্গব এই এক মাধ্যম রেগক হভন্ন মাধ্যগম রূপান্তগরর রক্ষ্গত্র্ হকিু স্বাধ্ীনত্ারও প্রগয়াজন 
িয়। সাংরূপেত্ হদক রেগক রোগয়ন্দা কাহিহন িগল রসই প্রগয়াজন িয় আরও রবহশ। সাধ্ারণভাগব রিসয আখযাগনর একদম 
রশগষ হেগয় ত্ার পদচা উগন্মাচন কগরন রোগয়ন্দা হকন্তু হচত্র্কাহিহনগত্ রোগয়ন্দা রয পযাগনগল অপরাগধ্র রকাগনা িু 
পাগচ্ছন, রসই পযাগনগলর িহব রেগক সভাবয পহরণহত্ সম্পগকচ পাঠক একো ধ্ারণ রপগত্ই পাগরন। রসইজনযই হকিু রকৌশল 
ও স্বাধ্ীনত্া অত্যাবশযকীয় িগয় পগড় রোগয়ন্দা হচত্র্কাহিহনকাগরর। অহভহজৎ অগনক সমগয়ই রস স্বাধ্ীনত্া গ্রিণ কগর সেল 
িগয়গিন। উদািরণ হিগসগব বলগত্ পাহর, রবাসপুকুগর খুনখারাহপ  েগল্প প্রদুযম্ন িত্যার অস্ত্র রকাোয় লুহকগয়হিল রস সম্পগকচ 
সত্যহজৎ হিগলন নীরব। হচত্র্কাহিহনর প্রগয়াজগন অহভহজৎ আচাযচ বাহড়র একাহধ্ক পযাগনগল একো মাহনপ্লযাগির িহবর উপর 
রজার রদন এবাং একদম রশগষ হেগয় জানগত্ পাহর প্রদুযম্ন অস্ত্র মাহনপ্লযাগির রিাগপর মগধ্যই লুহকগয়হিল। অহভহজগত্র এই 
সাংগযাজন সত্যহজগত্র উপর কলম চালাগনা নয়, হকন্তু এই স্বাধ্ীনত্া রোগয়ন্দা কাহিহনর কাযচকারণ সম্পকচগক আরও বহলষ্ঠ 
কগরগি। পহরহচত্ কাহিহনর হচত্র্কাহিহনগত্ রূপান্তর িগলই হচত্র্কাহিহনকাগরর একো হদ্বধ্া কাজ কগর রয, হত্হন কত্ো 
মূলানুেত্ োকগবন আর কত্ো স্বাধ্ীনত্া গ্রিণ করগবন। এই রদালাচলত্া রেগক হচত্র্কাহিহনকাগরর মুহক্তই সেল 
হচত্র্কাহিহনর রসায়ন। 

  আবার অহত্হরক্ত স্বাধ্ীনত্া কখগনা হচত্র্কাহিহনর ক্ষ্হত্র কারণ িগয় দাুঁড়াগত্ পাগর। রযমনো িগয়গি অম্বর রসন 
অন্তধ্চান রিসয -এ। হচত্র্কাহিহনগক সমগয়াপগযােী করগত্ই অম্বর রসগনর অযাহিগডগির ক্ষ্হত্পূরগণর অঙ্ক সত্যহজগত্র েগল্পর 
পাুঁচ িাজার হচত্র্কাহিহনগত্ িগয়গি এক লাখ। হকন্তু অম্বর রসগনর মুহক্তপগণর অঙ্ক িগয়গি দুই লাখ। সত্যহজগত্র েগল্প যা 
হিল কুহড় িাজার। মুহক্তপণ ক্ষ্হত্পূরগণর চারগুণ। রেলুদা অম্বর রসগনর অন্তধ্চান হনগয় ত্াগদর পাম অযাগভহনউগয়র বাহড়গত্ 
রেগল অমু্বজ রসগনর স্ত্রী রেলুদাগক জাহনগয়হিগলন অম্বর রসন অযাহিগডি কগরহিগলন বির দগশক আগে। মুহক্তপণ দশ 
বির আগের ক্ষ্হত্পূরগণর মাত্র্ হদ্বগুণ। অম্বর রসগনর মগত্া ধ্নী বযহক্তর জনয মুহক্তপণ দুই লাখ ভীষণই কম। সত্যহজৎ রায় 
এই খুুঁহেনাহে ঘেনার উপর ত্ীক্ষ্ণ নজর হদগত্ন যা এহড়গয় হেগয় অহভহজৎ চগট্টাপাধ্যায় েগল্পর কাযচকারণ সম্পকচগক 
অগনকসময় হশহেল কগর রেগলগিন।  
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এরকমই আরও একহে  দুবচলত্া ঘগেগি েগল্পর িযাইমাগি। েগল্প হিল মুহক্তপগণর োকা রাখগত্ িগব হপ্রগন্সপঘাগে 

োগমর আড়াগল, হচত্র্কাহিহনগত্ যা িগয় রেগি হপ্রগন্সপঘাগের দহক্ষ্ণহদগক কুমীগরর মুগখর মগধ্য। রেলুদা েগল্পর মগধ্য োকার 
বযাে রযখাগন রাখা িয় রসই োগমর চারপাগশ আলকাত্রা িহড়গয় রদয় কারণ রেব্রুয়াহর মাগসর সগন্ধয সাগড় িোয় আলকাত্রা 
ত্াড়াহুগড়ায় লক্ষ্ করা সভব নয়। সমগরশ মুহক্তপগণর োকা চুহর করগল ত্ার জুগত্ার ত্লায় রলগে োকা আলকাত্রা রেগক 
ত্াগক অপরাধ্ী হিগসগব হচহিত্ কগর রেগল রেলুদা। হচত্র্কাহিহনগত্ রেলুদা আলকাত্রা লাোয় মুক্তপগণর োকার প্লযাহস্টগকর 
বযাগে। রেলুদা হপ্রগন্সপঘাে রেগক রজনী রসন ররাগডর বাহড়গত্ যায় রমকআপ তু্লগত্। ত্ারপর অম্বর রসনগদর পাম 
আগভহনউগয়র বাহড়গত্ রযগত্ রয সময় লােগব ত্াগত্ সমগরগশর িাগত্ রলগে োকা আলকাত্রা ত্ার পহরষ্কার কগর রেলার 
কো। জুগত্ার ত্লায় আলকাত্রা রলগে োকগল ত্া রচাগখ না পড়ারই কো হকন্তু িাগত্ আলকাত্রা রলগে োকগল ত্া 
সিগজই নজগর পড়গব। শুধু্মাত্র্ রেলুদার িাগত্ ধ্রা পড়ার জনয সমগরশ মহিক এত্ক্ষ্ণ িাগত্ আলকাত্রা লাহেগয় বগস 
োকগব এ রনিাত্ই কষ্টকল্পনা। কোসাহিগত্যর হচত্র্কাহিহনগত্ রূপান্তগরর সময় এই ধ্রগণর ত্রুহে -হবচুযহত্ সহত্যই  
হচত্র্কাহিহনর ক্ষ্হত্ কগর রদয়। 

  
জোয়ুর হসেগনচার সবুজরগঙর অযাম্বাসাডার এই হচত্র্কাহিহনগত্ও রগয়গি হকন্তু অম্বর রসগনর অযাম্বাসাডার 

পহরবহত্চত্ িগয় লাল এসইউহভ িগয়গি। এই পহরবত্চগনর হবগশষ রকাগনা প্রগয়াজন হিল বগল আমাগদর মগন িয় না। খুব 
খুুঁহেগয় না রদখগল এই পােচকয রচাগখ পড়ার কো নয়। সাংগযাজন হবগয়াজগনর এই রখলায় অহভহজৎ কখগনা হজগত্গিন 
কখগনা রিগরগিন। হকন্তু ত্রুহে -গক হদগয়গিন জলরগঙর হেগ্ধত্া হদগয়। একহদগক সত্যহজৎ রাগয়র কালজয়ীহবচুযহত্গক রঢ  
রেিে এবাং অনযহদগক অহভহজৎ চগট্টাপাধ্যাগয়র অনবদয তু্হলর হমেহিয়ায় জন্ম হনগয়গি রেলুদার হচত্র্কাহিহন। সমসযা  
িয়গত্া আগি হকন্তু ত্া িাহপগয় পাঠকগকর মগনারিগন এবাং হচন্তার রখারাগক রেলুদার হচত্র্কাহিহন সেল।  

 
উগিখপহি : 
১। পযায়নল্ : হচত্র্কাহিহনর একহে পৃষ্ঠায় বহু খণ্ড খণ্ড দৃগশযর মগধ্য একহে খণ্ডদৃশযগক বগল পযাগনল। একহে পৃষ্ঠায় একাহধ্ক পযাগনল 
োকগত্ পাগর। সাধ্ারণত্ পযাগনলগুগলা কাগলা বডচার হদগয় আুঁকা িয়। অবশয এই বডচাগরর রচিারা বদগলও অগনক সময় আগবে, 
উগত্তজনা বা আগের ঘেনার ফ্ল্যাশবযাক রবািাগনা িয়। প্রহত্ পযাগনগলর রচিারা, আকার, ত্ার মধ্যকার িহব, কযাপশন আর কোগবলুন 
হদগয় এক একহে খণ্ডদৃশয বত্হর করা িয়। ত্গব ইদানীাংকাগল asynchronous পযাগনগলর রক্ষ্গত্র্ একই পযাগনগল একাহধ্ক খণ্ডদৃশয 
বত্হরর প্রগচষ্টাও লক্ষ্ করা যায়। 

২। স্প্ল্যাশ : পাত্াগজাড়া, বৃিৎ আকৃহত্র একখাহন িহব। সাধ্ারণত্ হচত্র্কাহিহনর শুরুর পৃষ্ঠাহেগত্ই এই স্প্ল্যাশ রপজ করা িয়। অগনক 
সময় আবার দুগো পৃষ্ঠা জুগড় প্রায় রপাস্টাগরর মত্ হবশালাকার স্প্ল্যাশ রপজ বানাগনা িয়। পাঠগকর আগ্রি বাড়াগত্ স্প্ল্যাশ রপগজর জুহড় 
রনই। 
৩। কোগবলুন : হচত্র্কাহিহনর চহরত্র্গদর মগনর ভাব আর সাংলাপ রবািাগত্ এহে অপহরিাযচ। এগদরগক অগনক সময় কো-বুদবুদও 
(Speech bubble) র্ল্া হি।  রবলুগনর একহে রলজ োগক, রযহে বক্তার হদগক ইহঙ্গত্ কগর। রমগঘর মগত্া রদখগত্ হচন্তা-গবলুন 
(Thought balloon) বক্তার না বলা কোগক তু্গল ধ্গর। কাুঁোর মগত্া রদখগত্ রবলুন হচৎকারগক েুহেগয় রত্াগল দারুণভাগব। এককোয় 
কোগবলুনই চহরত্র্গদর জীবন্ত কগর তু্লল।  
৪। ধ্বহনগকৌশল : হগ্রক শে Onoma মাগন শে আর topoeia মাগন আহম কহর। কাউগক মারার সগঙ্গ সগঙ্গ ‘দড়াম’ কগর পগড় যাওয়ার 
রয শে ত্াগকই বগল ধ্বহনগকৌশল। হচত্র্কাহিহনগত্ ধ্বহনগকৌশল প্রগয়াগের কৃহত্ত্ব বাজ সইয়ার রষ্টা রয় রক্রগনর। বাাংলায় নারায়ণ 
রদবনাগের বাুঁেুগলর সগঙ্গ ‘ইরক!’, ‘ইগয়াফ ’ প্রায় সমােচক িগয় রেগি। এই ধ্বহনগকৌশগলর প্রগয়াে হচত্র্কাহিহনগক অনযমাত্র্া রদয়। 

৫। এনকযাপসুগলশন বা রেমবনহন্দকরণ : এহে সমূ্পণচ রলখক-কােুচহনস্টগদর দাহয়ত্ব। েগল্পর সবকহে দৃশয হচত্র্কাহিহনগত্ রদওয়া সভব 
নয়। ত্াই হঠক রকান রকান দৃশযগুগলা হদগল ত্া পাঠকগদর রিাজাগর সািাযয করগব, ত্া বুিগত্ িয় হচত্র্কাহিহনওয়ালাগদর। রসই বুগি 
পযাগনগলর আকার, আকৃহত্, সাংখযা, েঠন এবাং প্রহত্ রেগম চহরত্র্গদর কীহত্চকলাপ হস্থর করগত্ িয়। এককোয় এনকযাপসুগলশন আর 
রিাজার সহঠক না িগল ভাগলা হচত্র্কাহিহন হনমচাণ অসভব।  

৬। কােুচহনস্ট : হযহন িহবগুগলা আুঁগকন। অগনক সময় কােুচহনগস্টর কাজ ভাে কগর রনয় অগনক মানুষ। ত্ারা িগলন –  
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রপহন্সলার—প্রহত্ পৃষ্ঠায় খসড়া রপহন্সল ড্রহয়াং কগরন রপহন্সলার। হঠক কগরন চহরত্র্গুগলা রদখগত্ রকমন িগব, পাহরপাহশ্বকচ হকাংবা চহরত্র্গদর 
রদগির ভহঙ্গ, মুগখর ভাব। পযাগনল কীভাগব সহজ্জত্ িগব, ত্াও হঠক কগরন এই রপহন্সলার। 
ইাংকার---ইাংকার বা হেহনশার ইহন্ডয়া ইাংক হদগয় রপহন্সলাগরর কাজগক সমূ্পণচত্া রদন। ত্গব কাজো রমাগেই সিজ নয়। রপহন্সলাগরর 
খসড়া কাজগক হনখুুঁত্ হডগেহলাং-এর দাহয়ত্ব ইাংকাগরর উপরই বত্চায়।  
কালাহরস্ট—নাগমই পহরচয়। সাদা-কাগলা হচত্র্কাহিহনগক মুড অনুযায়ী রগঙ রাঙাবার দাহয়ত্ব কালাহরগস্টর। আগে রুহবহলগের রঙ করা 
িত্। ত্ারপর রপাস্টার কালাগরর যুে রপহরগয় এখন হডহজোল কালাগরর যুে।  
রলখক :  আগে কােুচহনগস্টর মগত্া েল্প োুঁদগত্ন। ত্গব হচত্র্কাহিহনর রমরমার সগঙ্গ উগঠ এগসগিন োঙ্ক হমলার, অযালান মুগরর মগত্া 
হচত্র্কাহিহনর কাহিহনকাররা—যাুঁগদর অগনগক হচত্র্নােয রলখকও বগলন। এুঁরা একহে েল্প রলগখন। ত্ারপর প্রহত্ পযাগনগল রকান রকান 
চহরত্র্ োকগবন, কী কী কো িগব এমনহক চহরত্র্গদর রদিভহঙ্গও সময় সময় হঠক কগর রদন। হসগনমার পহরচালকগদর মগত্াই দাহয়ত্ব 
এই হচত্র্কাহিহনর আখযানকারগদর। 
রলোরার : হযহন অক্ষ্রগুগলা রলগখন। ইহন িাগত্র রলখা হবষগয় (যাগক কযাহলগ্রাহে বগল) দক্ষ্। কোগবলুন, কযাপশন আর হবহভন্ন ধ্বহনর 
জনয শেগুহল রলোরাগরর সৃহষ্ট। হকিু রক্ষ্গত্র্ চহরত্র্গদর বক্তগবযর মগধ্য পােচকয করগত্ও রলোহরাং বযবহৃত্ িয়। মুগখর কো আর মগন 
ভাবা কোগত্ও আলাদা রলোহরাং। হবহভন্ন শগের অন্তহনচহিত্ শগের অেচ েুহেগয় তু্লগত্ এগদর জুহড় রনই।  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ড. হপনাকী মাইহত্  :  হত্র্পুরার হবগলাহনয়ায় ঈশ্বরচি হবদযাসাের কগলগজ বাাংলা ভাষা ও সাহিগত্যর সিকারী অধ্যাপক। 
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সত্যহজৎ ১০০ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

রায়বাবু, কযাগমরা চলগি ও কাশবগনর রসই দৃশয 
 

একহে হবগশষ অঞ্চল। রসখাগন শুহোংগয়র হকিু অহভজ্ঞত্ার িৃহত্কো।  
বদগল হদল ভারত্ীয় চলহচ্চগত্র্র েহত্পে। হবষয়হে হেগর রদখগলন ঋহষগোপাল মণ্ডল। 

 

 

 

 

পালহসে রস্টশনো পাগশর দুই নম্বর জাত্ীয় সড়ক রেগক প্রায় রদড় ত্লা উুঁচুগত্। রেগনর জানালা রেগক রদখগল পািাহড় 

এলাকা বগল হবভ্রম িয়। এখাগনই রকাোও  সত্যহজৎ রাগয়র ‘পগের পাুঁচালী ’র  অপু দুেচার কাশবগন রদৌগড় ররলোহড় রদখগত্ 

যাওয়ার শুহোং িগয়হিল। শুহোংগয় যাওয়ার সময় রায়বাবুর কু্র রলগভল ক্রহসাংগয় আেগক রেল। একো রেন যাগচ্ছ। হদগনর 

স্বাভাহবক কাল ক্রগম কগম আসগি। পগরর রেন আবার কখন রক জাগন! ইউহনগের সকগলর মাোয় িাত্। রলগভল ক্রহসাং 

খুলগত্ই ইউহনগের একজন ভারী হমগচল কযাগমরা কাুঁগধ্ স্পগের হদগক িুেগলন। কযাগমরামযান রসৌগমনু্দ রায় িুেগলন মাোয় 

চহিশ রভাগির বযাোহর হনগয়। ত্ারপর কাশবন রপহরগয় অপুর ররলোহড় আহবষ্কাগরর শে রনওয়া িল। এগকই বগল শুহোং! 
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বধ্চমান–িাওড়া ররলপগের রমন লাইগন এই পালহসে রস্টশন। ডাউন ররল লাইগনর পাগশ িগয়হিল শুহোং। সাদা 

কাশেুগল ভগর রেগি পালহসে রস্টশগনর দুই ধ্ার। ররললাইগনর দু’পাগশ কাশবগনর িৃহত্ আজও হসগনগমাহদগদর রভালার 

কো নয়। এখাগনই ‘পগের পাুঁচালী’র প্রেম শুহোং কগর চলহচ্চগত্র্র রূপ হদগয়হিগলন হবশ্বহবশ্রুত্ চলহচ্চত্র্ পহরচালক সত্যহজৎ 

রায়।  

  সত্যহজৎচচচায় পহেকৃৎ রদবাহশস মুগখাপাধ্যায় এক সাক্ষ্াত্কাগর জানান, সত্যহজৎ রাগয়র ত্খন োকাকহড় খুব কম 

োকায় ওই সময় কযাগমরাহে রযগিতু্ োহড় রেগক নাহমগয় রবহশদূর হনগয় যাওয়া যাগব না। রসইজনয উহন রচগয়হিগলন, এমন 

একো রলাগকশন রযখাগন কাশবগনর পাগশ ররললাইন োকগব এবাং রসো বগড়া রাস্তার ধ্াগরও িগব। ত্ারপরই এই জায়োহের 

রখাুঁজ পান ত্াুঁর রপ্রাডাকশন মযাগনজার অহনল রচৌধু্হর।  

১৯৫২ হরষ্টাগে সত্যহজৎ রাগয়র পগের পাুঁচালী চলহচ্চগত্র্র হচত্র্গ্রািক হিসাগব মাত্র্ বাইশ বির বগয়গস ত্ার চলহচ্চত্র্ 

জীবগনর সূচনা িয় সুব্রত্ হমত্র্ ’র ৷  চলহচ্চগত্র্র কযাগমরার বযবিার সম্পগকচ এর আগে ত্ার রকাগনা প্রত্যক্ষ্ অহভজ্ঞত্া হিল 

না।  দয হরভার িহবগত্ পযচগবক্ষ্ক হিসাগব ত্ার অহভজ্ঞত্া হনগয়ই হত্হন পগের পাুঁচালীর হচত্র্গ্রািগকর দাহয়ত্ব গ্রিণ 

কগরন। পগের পাুঁচালী রেগক শুরু কগর নায়ক সত্যহজৎ রাগয়র এই দশহে িহব িাড়াও হত্হন অনয পহরচালগকর বাাংলা, 

ইাংগরহজ এবাং হিহন্দ িহবগত্ কাজ কগরগিন। 

 

 

হসগনমার পদচায় আগলািায়ার রখলায় সুব্রত্ হমত্র্ এত্োই দড় হিগলন রয ত্াুঁর কযাগমরায় রত্ালা িহব রযন আক্ষ্হরক 

অগেচই ‘িায়ািহব’ িগয় উঠগত্ রপগরহিল। এইখাগন আমরা পগের পাুঁচালীর অগনক দৃশযই িরণ করগত্ পাহর। িহরিগরর 

অন্তুঃপুর দৃশযহের সময় অহনবাযচ কারগণ বাংশী চিগুপ্তগক সবচজয়ার উগঠান রসগে বানাগত্ িল। আর সুব্রত্ হমত্র্ সাদা কাপড় 

রেগক আগলা প্রহত্েহলত্ কগর উদ্ভাবন করগলন রপলব, বারাণসীর প্রায়ান্ধকার বাহড়র মগত্া রকামল আগলা। চারুলত্ার 

জনয সুব্রত্বাবুগক অনয রকৌশল হনগত্ িল। রযগিতু্ সত্যহজৎ স্থাগনর গুরুত্ব ও মাত্র্া বাড়াগত্ চাইহিগলন, সুত্রাাং সুব্রত্ 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80_(%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0)
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95_(%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0)
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কাগঠর বাগির সািাগযয বাউন্স লাইহোং-এর িলনা হনমচাণ কগর হদগলন। আর কাঞ্চনজঙ্ঘাগত্ রত্া রাং অজানা অধ্যায় রচনা 

কগর হদল। কুয়াশার মগধ্য রগঙর রয অস্বচ্ছত্া রযন বৃহষ্ট রভজা োহড়র জানলা হদগয় রদখা রহঙন জেত্। সুব্রত্ হমত্র্ হনও-

য়াহলজম বাহর  নবযবাস্তববাদী বযাকরণ অনুযায়ী সাধ্ারণত্ একহে হবশ্বাসগযােয আগলার উৎস রেগম রাগখন, পিন্দ কগরন না 

ত্ীব্র কনোস্ট। হকন্তু ইহন্দর ঠাকরুন যখন বালক অপুগক রূপকোর েল্প রশানান, ত্ার হমগচল কযাগমরা অভাবনীয়রূগপ 

রচনা কগর রদওয়াগল িমিম করা িায়ামূহত্চ। রব্রমবাি এগেক্ট।  'অপরাহজত্' চলহচ্চগত্র্ সুব্রত্ হমগত্র্র হসগনমাগোগ্রাহেগত্ 

আমরা রদখগত্ পাই একহে জীণচ এহরগেি কযাগমরার রদৌলগত্ বাউন্সড হডহেউডজ লাইগের প্রাচযরীহত্। 

       ‘পগের পাুঁচালী’ শুযয়টে সম্পয়িব এি ম ার অয়ভজ্ঞতা শুয়নয়িয়ছয়ল্ন সুেত য়মত্র। একবার মযািমুলার ভবগন অনুহষ্ঠত্ 

এক ওয়াকচশগপ ‘পগের পাুঁচালী’র হসগনমাগোগ্রাহে হনগয় িাস হনহচ্ছগলন হচদানন্দ দাশগুপ্ত৷ রস হদন বলার কো না োকগলও 

িাগসর মািপগে িঠাৎ িাহজর সুব্রত্ হমত্র্৷ আগলাচনার মািপগে হচদানন্দবাবুর রসই হদগক নজর পড়গত্ই হত্হন একহে 

দৃগশযর বযাখযার জনয সুব্রত্বাবুগক আহ্বান জানান৷ প্রােহমক ভাগব অরাহজ োকগলও অগনক চাপাচাহপগত্ হনগজর জায়োয় 

দাুঁহড়গয়ই সুব্রত্বাবু র্ল্য়ল্ন, 

“রদখুন, েত্ ২৫-৩০ বির ‘পগের পাুঁচালী’ হনগয় অগনক বযাখযা-হবগেষণই শুনলাম৷ হকন্তু এই দৃগশযর রমাো কোো 

িগচ্ছ— আমাগদর িাগত্ একো রিাজ-আপ রলন্স এগসহিল৷ আহম আর মাহনকবাবু রলন্সো রেস্ট করগত্ রবগরাই৷ 

পুকুগরর জগল জলহপহপ, েহড়াংগয়র ওড়াউহড়, কলহমলত্ার িাওয়ায় কাুঁপন— এই ধ্রগনর রবশ হকিু শে আমরা 

তু্হল৷ রাশহপ্রি চাহলগয় রদখা রেল িহবগুগলা ভাগলাই উগঠগি৷ পগর এহডহোং-এর সময় মাহনকবাবু হঠকঠাক জায়োয় 

লাহেগয় হদগয়হিগলন আর রহবশাংকগরর হমউহজক ওখাগন হঠকঠাক হসনগক্রানাইজ কগর হেগয়হিল৷ আহম শুধু্ বলগত্ 

পাহর জগলর উপর জলহপহপগদর মুভগমগির দৃগশয আমরা রকানও রেইন্ড রপাকা ইউজ কহরহন৷” 

 প্রােহমকভাগব পগের পাুঁচালীগত্ একহে ভারী হমগচল কযাগমরার শুযে করার পগর সত্যহজত্ রায় এবাং সুব্রত্ হমত্র্ 

এহরগফ্ল্ি 35- II কযাগমরা বযবিার কগরহিগলন। এহে অপরাহজত্া িহবহের শুযহোংগয়র জনযও বযবিার কগরহিগলন। Nagra 

reel-to-reel tape recorder এই িাল্কা এবাং সিগজ বিনগযােয কযাগমরাহে নূযনত্ম কু্র সি দ্রুত্ এবাং বহুমুখী অবস্থাগনর 

শুযহোংগয়র জনয বযবিার করা রযত্।  

ত্াুঁর 'ক্রহনকল অব দয এহরগফ্ল্ি' বইগত্ নহরস রপাপ সত্যহজৎ রায়গক প্রেম হবগদহশ চলহচ্চত্র্ হনমচাত্াগদর 

এহরগফ্ল্ি বযবিারকারী বগল উগিখ কগরগিন। অপু হেলহজর হচত্র্গ্রািক সুব্রত্ হমত্র্ রবশ কগয়কহে সাক্ষ্াত্কাগর বগলহিগলন 

রয – অপরাহজত্ার শুহোংগয়র জনয বযবহৃত্ িওয়ার পগর জনহপ্রয় িগয়হিল 35 এহরগফ্ল্ি কযাগমরা। রায় কযাগমরাহেগক এত্ 

পিন্দ করগত্ন রয হত্হন হনগজ অগনকগুহল শে হনগয়হিগলন। Luis Bunuel এবাং Jean-Luc Godard-এর মগত্া সত্যহজৎ 

রায়ও হিগলন এই কযাগমরার গুঙরািী।  

সত্যহজগত্র প্রেম হদগকর চলহচ্চত্র্গুগলার কযাগমরার কাজ করগত্ন সুব্রত্ হমত্র্, হযহন পরবত্চীকাগল সত্যহজগত্র 

কমচীদল রেগক রবহরগয় যান। হকিু সমাগলাচগকর মগত্ সুব্রগত্র প্রস্থাগনর কারগণ সত্যহজগত্র চলহচ্চগত্র্র হচত্র্ধ্ারগণর মান 

রনগম যায়। বাইগর সুব্রগত্র প্রশাংসা করগলও চারুলত্া-র সময় রেগকই কযাগমরার কাগজ সত্যহজৎ হনগজর হনয়ন্ত্র্ণ বৃহি 

করগত্ োগকন, এবাং এর পহরণহত্গত্ ১৯৬৬ সাগলর পর রেগক সুব্রত্ আর সত্যহজগত্র িগয় কাজ কগরনহন।  
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‘হশল্প ও হশল্পী’ পহত্র্কার সপ্তম বষচ হদ্বত্ীয় সাংখযায় সত্যহজগত্র আর এক কযাগমরামযান রসৌগমনু্দ রাগয়র একহে 

সাক্ষ্াৎকারহভহত্তক রলখা প্রকাহশত্ িয়। রসখাগন রসৌগমনু্দ রায় ত্াুঁর কযাগমরাজীবন হনগয় িৃহত্হবজহড়ত্ নানা কো বগলগিন। 

রসৌগমনু্দ রাগয়র জবাহনগত্ই শুগন রনওয়া রযগত্ পাগর রসই সব কো –  

কযাগমরাই আমার হচরবনু্ধ। এত্সব পাহরপাহশ্বচক ঘেনার মগধ্য হদগয় রস কীভাগব আমায় িাত্িাহন হদগলা? িৃহত্হচত্র্গুগলা আগরা 

একবার রনগড়গচগড় রদখা যাক –  

আমাগদর পহরবাগর িহব রত্ালার একো ররওয়াজ হিল। ত্খন কাগরা িাগত্ কযাগমরা োকা মাগন রস অনয সকগলর 

রেগক আলাদা। দাদারা সকগলই হিগলন অযাগমচার েগোগ্রাোর। জযাঠতু্গত্া দাদার রযমন একো কযাগমরা হিল, 

রত্মনই আমার দাদারও একো কযাগমরা হিল। ওগদর রদগখ আহমও রবশ কযাগমরার রলাগভ পগড় রেলাম। মগন 

িগত্া, আমারও যহদ ওই যন্ত্র্ো োকত্, ত্গব আহমও িহব তু্লত্াম। কত্ মুিূত্চ আমাগদর মগধ্য আগস আর চগল 

যায়। রত্মনই, কত্ কত্ মুিূগত্চর মগধ্য আমরাও আহস আর চগল যাই। ভাবগত্ অবাক লােত্, রকবলমাত্র্ একহে 

সুইচ হেপগলই রসই মুিূত্চো আর আমার কাি রেগক সগর রযগত্ পারগি না, চগল রযগত্ পারগি না, রস অহবকল 

রগয় যাগচ্ছ আমারই কাগি, আমারই সগঙ্গ। কযাগমরাগক না ভাগলাগবগস উপায় কী! হকন্তু ত্খন একো কযাগমরা 

রজাোড় করা মুগখর কো হিল না। ত্খন রত্া আর এরকম যুে নয় রয রমাবাইল হকনগলই কযাগমরা হে! কযাগমরা 

পাওয়া রয কত্ বড় বযাপার রসো রবািা রেল যখন আমার বড়হদ নহমত্া বলল, ‘আগে মযাহেকো পাশ কর, ত্গব 

হমলগব কযাগমরা, আহম হকগন রদব।’ বুিলাম, মযাহেক পরীক্ষ্াো একো সীমান্তগরখার মগত্া, রযো পার না িগল 

আহম লুহচ বা কযাগমরা, হকিুই পাব না। আচ্ছা রেগরায় পড়া রেল। দাদারা সকগলই পড়াগশানায় ভাগলা। আহম 

প্রগত্যকবারই পরীক্ষ্ায় ওই লাল কাহলর ো রঘুঁগষ হঠক পাশ কগর যাই। মযাহেকোও উত্গর রেলাম। হদহদ কো 

ররগখহিল। লুহচর বযাপাগরও হনগষধ্াজ্ঞা উগঠ রেল। মযাহেগকর ওই সীমানা পার িগয় আহম ত্খন এগস পড়লাম 

রযন এক নতু্ন রদগশ – কযাগমরার রদশ, িহবর রস রদশ!...রেকহনহশয়ান সু্টহডগয়াহে হলগজ চলত্। জহম একজগনর। 

সু্টহডগয়াগক হলগজ চালাগত্ন আগরকজন, হত্হনই মাহলক। মাহলগকর সগঙ্গ মযাগনজগমগির কী একো কারগণ রযন 
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িাগমলা রলগে রেল। ইগলকহেহসহে সাপ্লাই বন্ধ কগর রদওয়া িল। েগল সু্টহডগয়ার কাজও বন্ধ িগয় রেল। আহম 

যহদও প্রগত্যকহদন রসখাগন চগল রযত্াম অনয কমচীগদর মগত্া। হবশাল ওই অন্ধকার সু্টহডগয়ার হদগক ত্াকাগল 

হনগজর অন্ধকার ভহবষযৎহেগক রদখগত্ রপগয় ভগয় প্রমাদ গুনত্াম। কযাগমরার কাজ হকিুই হশহখহন ত্খগনা। কযাগমরা 

সাংরক্ষ্ক বা রকয়ারগেকাগরর ভূহমকা পালন কগর রেহি শুধু্। এরকম রকয়ারগেকার রত্া ইন্ডাহিগত্ কত্ রলাকই 

আগিন। আমাগক রক কাগজ রনগবন? হনয়হত্র কো বলহিলাম না, শুনগত্ রপলাম, একহে িহব শুহোংগয়র কাজ 

চলগত্ চলগত্ই োকার অভাগব বির দুই আগে বন্ধ িগয় হেগয়হিল, রসহে আবার চালু িগব। হযহন পহরচালক, 

শুনলাম ওই প্রেম পগবচর শুহোং হত্হন অত্যন্ত আহেচক প্রহত্কূলত্ার মগধ্য হদগয় কগরগিন। শুহোংগয়র খরচ রজাোগনর 

জনয ত্াুঁগক নাহক স্ত্রীর সমস্ত েিনাও রবগচ হদগত্ িগয়গি। রশগষ, পহিমবগঙ্গর ত্ৎকালীন মুখযমন্ত্র্ী হবধ্ান রাগয়র 

আহেচক আনুকূগলয আবার চালু িগত্ চগলগি রসই িহবর শুহোং। িহবর নাম? পগের পাুঁচালী। ... আর সুব্রত্ হমত্র্র 

কো কী বলব! হত্হন আমার রেগক মাত্র্ বির দুগয়গকর বড়। পগের পাুঁচালীগত্ হসগনমাগোগ্রাোর হিগসগব কাজ 

করার সময় ত্াুঁর বয়স কত্ আর – বড়গজার চহববশ হক পুঁহচশ। আগরা রযো হবিয়, মাহনকদার মগত্া সুব্রত্দারও 

ওই হসগনমাই হিল িায়ািহবর দুহনয়ায় প্রেম কাজ। এর আগে হত্হন হস্টল কযাগমরায় িহব তু্গলগিন সত্য হকন্তু 

মুহভ কযাগমরা, ত্াও আবার হমগচল কযাগমরা, যাগক হনগয় কাজ করগত্ রেগল যগেষ্ট প্রহশক্ষ্ণ প্রগয়াজন – সুব্রত্দা 

রসসব হকিু না রজগনই ওরকম একো ইহত্িাস বত্হর করগত্ পারগলন! িয়গত্া একেু-আধ্েু পড়াগশানা কগর 

োকগত্ পাগরন হত্হন ওই কযাগমরা, ত্ার কাযচকাহরত্া সম্পগকচ। হকন্তু এেুকু প্রহশক্ষ্ণ রত্া যাগক বগল এগকবাগরই 

প্রােহমক স্তগরর। রকাগনা পূবচ অহভজ্ঞত্া, রকাগনা উপযুক্ত প্রহশক্ষ্ণ িাড়াই ররে প্রহত্ভা এবাং কল্পনার সমন্বগয় বলা 

যায় সুব্রত্দা এক প্রকার িাুঁপ হদগয়হিগলন ওই না-জানা জেগত্।...আর আমার কী ভূহমকা হিল পগের পাুঁচালীগত্! 

েহল করত্াম, েহল পাত্ত্াম, হরগফ্ল্ক্টর হঠক কগর হদত্াম – এসবই। ত্গব সবগচগয় রবহশ রয-কাজো কগর রেহি 

ত্া িগলা সবহকিু পযচগবক্ষ্ণ করা, রদখা। রদগখহি, সুব্রত্দা কত্ হরস্ক হনগয় এগকর পর এক দৃশয শুে কগর রেগিন। 

ত্খন রত্া মহনের হিল না রয রকাগনা শে ওগক িওয়ার পর রসো রকমন িল রদগখ রনওয়া যাগব। সবহকিুই 

অনুমাগনর ওপর দাুঁহড়গয়। ত্খন, রস মুিূগত্চ সুব্রত্দার ওই কাজ হনগয় মগন মগন প্রচুর প্রে জােত্ হকন্তু করার 

সািস ও সুগযাে, রকাগনাোই িয়হন। পরবত্চীকাগল অবশয সবেুকুই রজগনহি ত্াুঁর রেগক। বলা যায়, কযাগমরার 

যত্েুকু আমার হশক্ষ্া ত্া সবই সুব্রত্দার কাি রেগকই হশগখহি। আহম ভােযবান রয ত্াুঁর মগত্া একজন গুরুগক 

রপগয়হিলাম কাজ করগত্ আমার প্রায় প্রেম রেগকই। 

‘বাাংলাচলহচ্চগত্র্র হবষয়-আশয়’ হনবগন্ধ হবহশষ্ট হসগনমা-হবগশষজ্ঞ সিয় মুগখাপাধ্যায় বধ্চমাগনর পালহসগে পগের পাুঁচালীর 

শুহোং হনগয় হকিু কো হলগখহিগলন । রসই রলখায় সিয়বাবু জানান,   

পগের পাুঁচালীর প্রেম দৃগশযর কো ভাবুন। আহম যখন কলামহন্দগর হিলাম ত্খন রাস্তাগত্ মাগি মাগি রসৌগমনু্দদার 

সাগে কো িগত্া। অগনক েল্প িত্ পগের পাুঁচালী হনগয়। কারণ হত্হন হিগলন পগের পাুঁচালীর অপাগরহেভ 

কযাগমরামযান। রসৌগমনু্দদা বগলহিগলন এগকবাগর োস্টচ রড োস্টচ শে রত্ালা িগয়হিল জেিাত্র্ী পূজার দশমীর 

হদন।...সত্যহজৎ রায় হনগজই বগলহিগলন দুেচাগক কাশবগন রদগখ সত্যহজৎ রাগয়র খুব ভাল রলগেহিল। হত্হন 

অগনকগুগলা রিাজ-শে হনগয়হিগলন। রভগবহিগলন পগর এগুগলাগক জুগড় রদগবন।...রয িহব হত্হন একহদগন তু্লগবন 

রভগবহিগলন রসো পগরর সপ্তাগি রত্ালার প্রগয়াজন পগড় হেগয়হিল। রযগিতু্ ত্খন হত্হন চাকহর করগত্ন ত্াই 

প্রহত্হদন শুহোং করা ত্াুঁর পগক্ষ্ সভব হিল না। ত্াই পগরর সপ্তাগি হত্হন রেগলন। হকন্তু হেগয় আর জায়োো খুুঁগজ 

পাগচ্ছন না। জায়োো হিল বধ্চমাগনর পালহসে  ,  রযখাগন আমরা লযাাংচা খাই অেচাৎ শহক্তেড়  ,  ত্ার হঠক আগে। 

রস জায়োো হিল পালহসে এর ররল লাইগনর ধ্াগরর একো কাশবন । হত্হন রত্া জায়োো খুুঁজগিন  ,  ত্খন এক 

বৃি রসখাগন রঘারাঘুহর করহিগলন। হত্হন জানগত্ চাইগলন আপনারা হক কাউগক খুুঁজগিন? ত্ারপর হনগজই বলগলন 

রয  ,  আপনারা রত্া েত্ রহববার এখাগন এগসহিগলন। অগনক িহব তু্লগলন। ত্খন ঐ বৃিগক সত্যহজৎ রায় 
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হজজ্ঞাসা করগলন এখাগনর কাশবনো রেল রকাোয়  ?  বুগড়া ত্খন রিগস বলগলন আপনারা রত্া শিগরর রলাক 

ত্াই জাগনন না কাশ রত্া হসজনাল েুল। রস রত্া কগবই েরু-রমাষ রখগয় রেগি। রস হক আর এত্হদন োগক! এর 

েগল িহবো এক বির হপহিগয় রযগত্ বাধ্য িল। কারণ কাশ রত্া আর কৃহত্র্মভাগব বত্হর করা যাগবনা। হিহন্দ 

হসগনমা িগল িয়গত্া কৃহত্র্ম কাশ কগর রনওয়া িগত্া। হকন্তু ত্াগত্ রত্া আর এই ইগেক্ট আসগত্া না। হকন্তু সত্যহজৎ 

রায় একগুুঁগয়। হত্হন ‘এ লাং োইম অন ররাড’ নাগম একহে রলখা হলগখহিগলন। এবাং ত্াগত্ হনগজই বযাখযা 

কগরহিগলন রয, শিগরর মানুষ িওয়ায় এবাং জীবন সম্বগন্ধ প্রত্যক্ষ্ অহভজ্ঞত্া না োকায় রকাোয় রকাোয় ত্ার 

সমসযা িয়। এ িহবগত্ হত্হন সাংলাপ খুব কম ররগখহিগলন। কারণ ত্ার উগেশয হিল হপগক্টাহরয়ালগক চূড়ান্ত মযচাদা 

রদওয়া। 

 দীঘচ এই হনবগন্ধ সিয় মুগখাপাধ্যায় আগরা বগলগিন,   

এই িহবগত্ শগের সাংখযা কম হিল রসো দুলালবাবু (পগের পাুঁচালীর সম্পাদক দুলাল দত্ত) পগয়ি আউে 

কগরহিগলন সত্যহজৎ রায়গক। হকন্তু িহবো হনউইয়কচ-এ রদখাগনার জনয বত্রীর ত্খন এত্ ত্াড়াহুগড়া রয আর িহব 

হর-শে করা যাগব না। ত্াই ওই কম শে হনগয় এই িহবো বত্হর িগয় যায় এবাং িহবো িগয় ওগঠ এহশয়ার মুখ। 

আমাগদর েবচ এোই ভাবগত্ রয সারা পৃহেবীর হসগনমার রয ইনহস্টহেউগে যান না রকন ত্ার রদওয়াগল কাশবগনর 

মাগি অপু দুেচার মুখ এবাং এই িহবোই এহশয়ার িহব হিগসগব প্রহত্হষ্ঠত্ িগয় আগি।    

বত্চমান রলখক হসগনমাত্াহত্ত্বক নন। েলত্ পগের পাুঁচালী নামক হবশ্ব হবশ্রুত্ ও বহি চহচচত্ হসগনমা হনগয় আগলাচনা  

রলখগকর উগেশয নয় ।গসই স্পধ্চা ও দুুঃসািসও রনই। পগের পাুঁচালীর আইকহনক দৃগশযর শুহোং িগয়হিল বধ্চমাগনর  

পালহসে সাংলগ্ন এলাকায়। রলখক বধ্চমান   রজলার (অধু্না পূু্বচ বধ্চমান) বাহসন্দা। ‘এই রজলায় ওই দৃগশযর শুহোং’! শীষচক 

কখনও না েুরাগনা হবিয় ও োঘা রেগকই েুোেুো ও রকাগেশনাকীণচ এই রলখা।  

 

ত্েযঋণ :  
• কালীশ মুগখাপাধ্যায়  ,  বাাংলা চলহচ্চত্র্হশগল্পর ইহত্িাস  ,  পত্র্ভারত্ী।   

• সিয় মুগখাপাধ্যায়  ,  অনহভজাত্গদর জনয অগপরা  ,  প্রহত্ভাস।  

• https://www.itihasadda.in/bengali-film/বাাংলা চলহচ্চগত্র্র হবষয়-আশয়, সিয় মুগখাপাধ্যায়। 

• https://www.shilpaoshilpi.com 

• আওয়ার হেল্মস, রদয়ার হেল্মস (১৯৭৬)  , সত্যহজৎ রায়।  

• হবষয় চলহচ্চত্র্ (১৯৭৬)  ,  সত্যহজৎ রায়।  

• এগকই বগল শুহোং  (১৯৭৯), সত্যহজৎ রায়।  

• Biswas, M., (Ed.) (1979), Apu and After : Revisiting Ray’s Cinema, Seagull Books. 

• Mitra, S., (1983), The Genius of Satyajit Ray, India Today.  

 

 

 

ঋয়ষয় াপাল্ মণ্ডল্ : বধ্চমান মিারাজাহধ্রাজ উদয়চাুঁদ মহিলা কগলগজর েনজ্ঞাপন ও সাাংবাহদকত্া হবভাগের 

হশক্ষ্ক।  

https://www.shilpaoshilpi.com/
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8,_%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A7%8E_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A7%8E_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%87_%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87_%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%82
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A7%8E_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC
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সত্যহজৎ ১০০ 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

হবভূহত্কোর নবহনমচাণ : প্রযগত্ন সত্যহজৎ 
 

হবভূহত্ভূষণ বগন্দযাপাধ্যাগয়র সাহিগত্যর সগঙ্গ সত্যহজৎ রাগয়র চলহচ্চগত্র্র সম্পকচ।  
সৃহষ্টর দুই হভন্ন ধ্ারা কীভাগব এক ররাগত্ হনত্য বিমান, ত্ারই আগলাচনায় সুব্রত্ কুমার রদ। 

 

 

(১) 

‘নবজাত্ক’ কাগবযর নাম-কহবত্ায় কহব রবীিনাে এক নব আেন্তুগকর উগেগশয অজানা প্রগে সভাষণ কগর হলগখহিগলন –  
 

নবীন আেন্তুক, 
নবযুে ত্বু যাত্র্ার পগে 
রচগয় আগি  উৎসুক। 

হক বাত্চা হনগয় মরগত্ এগসি তু্হম; 
জীবনরঙ্গভূহম 

রত্ামার লাহেয়া পাহত্য়াগি কী আসন।  
নরগদবত্ার  পূজায় এগনি 

কী নব সভাষণ। 
অমরগলাগকর কী োন এগসি শুগন।১ 

 
উক্ত রবীি-বক্তবযহে নবযুগের অগ্রদূত্, পরাধ্ীন রদগশর রসাচ্চাহর কুশীলব সত্যহজৎ রাগয়র জীবনিগন্দর সগঙ্গ এক িগয় 
যায়। ভারত্বগষচর এমন এক ত্মসাচ্ছন্ন সমগয় সত্যহজৎ রাগয়র আহবভচাব (২রা রম, ১৯২১), যখন প্রেম হবশ্বযুগির (১৯১৪-
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’১৮) কাহলমাহলপ্ত-ভয়ঙ্কর হদনহলহপর অবসান িয়হন, অেহণত্ শৃঙ্খহলত্-হনপীহড়ত্ মানুগষর মন রেগক ম্লান িয়হন রসই সকল 
ভয়াবি হদনগুহলর কো; উহনশ শত্গকর উদার মানবধ্গমচর হনহমচত্ পহরখার ভগ্নদশার মাহে  সগবমাত্র্ প্রস্তুত্ িগচ্ছ, আর রসই 
সুগযাগে একগেণীর বুহিজীবী সম্প্রদায় মাকচসীয় মত্াদগশচর িায়াত্গল ববপ্লহবক ভাবাগন্দালগন রসাচ্চার িগত্ শুরু কগর। আর 
একেু ত্োগত্, হদ্বত্ীয় হবশ্বযুগি’র (১৯৩৯-’৪৫) আবিত্গে নতু্ন ভাবাদগশচ রলখক-হশল্পী সাংঘ ‘Indian People’s Theatre 
Association’ (IPTA)-এর প্রহত্ষ্ঠালগগ্ন (১৯৪১) মাত্র্ হবশ-বিরীয় ত্ারুগণয রত্গজােীপ্ত িগত্ শুরু কগরন হকগশার-যুবক 
সত্যহজৎ। হবগশষ রকাগনা ভাবাদগশচর সারহে না িগলও হবশ শত্গকর হবশ-হত্র্শ দশগকর চতু্ুঃপচাগশ্বর আবিাওয়ায় ত্াুঁর 
প্রহত্ভাভূহম প্রস্তুত্ িগত্ শুরু কগর। “যুবাবয়স রেগক রপ্রৌঢ়ত্ব – এই পাুঁচ দশক সমগয় স্বাধ্ীনত্া আগন্দালন, মন্বন্তর, 
রদশহবভাে, শরণােচী আেমন, বাম আগন্দালন, নকশাল হবগক্ষ্াভ, জরুহর অবস্থা ইত্যাহদর মগত্া অগনক উত্তাল ঘেনার সাক্ষ্ী 
কলকাত্ার মানুষ সত্যহজৎ। সহক্রয় রাজনীহত্গত্ রত্া নয়ই সাংসৃ্কহত্চচচার বাম বা দহক্ষ্ণপেী বগল হচহিত্ রকানও সাংেঠগনর 
সগঙ্গ সরাসহর জহড়ত্ িনহন হত্হন। হবষয়-অনুযায়ী কখনও সিানুভূহত্, কখনও হবগরাহধ্ত্া প্রকাশ কগরগিন। ত্াুঁর অবস্থান 
‘গসাসযাহলস্ট সাইড অে দয রেন্স’-এ, এমনো অবশয হত্হন মগন করগত্ন। ত্াুঁর কহমেগমি হিল হশগল্পর প্রহত্, মানুগষর 
ধ্গমচর প্রহত্। সত্যহজগত্র মনন, দৃহষ্টভহঙ্গ ও হশল্পরূপ আন্তজচাহত্ক; হকন্তু ঘগরায়া ও সামাহজক আচরগণ হিল একজন 
হনগভচজাল বাঙাহলয়ানা”।২ এককোয় হত্হন এমন এক রষ্টা, যাুঁর িাত্ হদগয়ই চগলগি সাহিগত্যর সাংগযাজন-হবগয়াজন-
পহরমাজচগনর যজ্ঞাহদ। সমকালীনত্া, জীবনবাস্তবত্া, প্রত্ীকী বযিনার হনহবড় অনুসন্ধান – সাহবচকভাগব আহক্ষ্প্ত িগয়গি 
সত্যহজগত্র িাত্যগশ। প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গসূগত্র্ এ প্রবগন্ধর হনহবগড় ত্াুঁর রসই হশল্প-গসৌষ্ঠগবর ত্ত্ত্ব প্রদহশচত্ িগব।   

 
(২) 
 

রবীিনাে ঠাকুগরর সগঙ্গ সত্যহজৎ রাগয়র রযাোগযাে রযন রকাগনা এক অগলৌহকক হশল্পসগত্য বাুঁধ্া। জীবগন চলার পগে গুরু 
রবীিনাে হনগদচহশত্ পগেই সত্যহজগত্র এহেগয় চলা। সত্যহজৎ রাগয়র প্রারহভক জীবনপবচ রখয়াল করগল রদখব –  ত্াুঁর 
আহবভচাব কলকাত্ার সাহিত্য-হশল্পী সমাগজর সম্ভ্রান্ত ‘রায়’ পহরবাগর; পূবচপুরুগষর বসহত্ হব্রহেশ অধু্যহষত্ অখণ্ড বাাংলার 
হকগশারেগির (বত্চমাগন বাাংলাগদশ) কহেয়াদী উপগজলার মসূয়া গ্রাগম। প্রসঙ্গান্তগর একহে বাংশত্াহলকা হনগম্ন সাংগযাজন 
করা ি’ল – 

রায় পহরবার 
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 রবীিনাগের সগঙ্গ সত্যহজগত্র সম্পকচ এক অলক্ষ্য সুগত্ার হশহল্পত্ োগন বাুঁধ্া, রযখাগন সত্যহজগত্র রবীি-িরণ 
ঘগেগি স্বগে-জােরগণ। উগিখয, মা সুপ্রভা রদবীর একান্ত পীড়াপীহড়গত্ই ১৯৪০ সাগল সত্যহজৎ রায় হসিান্ত রনন রবীিনাে 
ঠাকুর-স্থাহপত্ শাহন্তহনগকত্গনর হবশ্বভারত্ী হবশ্বহবদযালগয় ভহত্চ িওয়ার। ত্দুপহর শাহন্তহনগকত্গনর হশক্ষ্াবযবস্থার প্রহত্ হত্হন 
হিগলন হবগশষ উদাসীন। রযন এক অলক্ষ্য শহক্তর অগমাঘ আকষচণ রসই দুুঃসাধ্য-অনীিায় ইহত্ োনগলা, হমলল দুই হভন্ন 
রষ্টার রযৌে ররাত্ –  

রত্ামার সৃহষ্ট, আমার সৃহষ্ট, ত্ার সৃহষ্টর মাগি 
যত্ হকিু সুর, যা হকিু রবসুর বাগজ।৩  

 ভােযসগত্য হমলন িওয়ার কো রলখা োকগল ত্াগক খন্ডাগব রক! অত্ুঃপর শাহন্তহনগকত্নী ভাবধ্ারায় সত্যহজৎ 
হশখগলন প্রাচয নন্দনত্গত্ত্বর প্রহত্ হনহবড় আস্থাশীল িওয়ার মন্ত্র্। নন্দলাল বসু, হবগনাদহবিারী মুগখাপাধ্যায় আর অবগচত্গন 
রবীিিরণ – সত্যহজৎ রপগলন হত্র্গবণী সঙ্গগমর আস্বাদ। রবীি-ভাবাদগশচ উদু্বি িগয় রবীিনাগের সাহিত্য অবলম্বগন হত্হন 
হনমচাণ করগলন এগকর পর এক চলহচ্চত্র্। রবীিনাগের হত্নহে রিােেল্প, ‘গপাস্টমাস্টার’ (১২৯৮), ‘সমাহপ্ত’ (১৩০০), 
‘মহনিারা’ (১৩০৫) অবলম্বগন সত্যহজগত্র নবহনমচাণ  ‘হত্ন কনযা’ (১৯৬১); ‘নষ্টনীড়’ (১৩০৮) অবলম্বগন ‘চারুলত্া’ (১৯৬৪) 
বাাংলা চলহচ্চগত্র্র ইহত্িাগস এক মাইলেলক হনদশচনস্বরূপ। এিাড়া রবীিনাগের ‘ঘগর বাইগর’ (১৯১৬)  উপনযাস অবলম্বগন 
সত্যহজৎ-এর ‘ঘগর-বাইগর’ (১৯৪৮) এক স্বত্ন্ত্র্ হশল্প-প্রকাশনার দাহব রাগখ। মূল কাহিহনর গ্রিণ-বজচন-পহরমাজচগনর সূগত্র্ 
রবীিগচত্নার হভন্ন দৃহষ্টগকাণ উগন্মাচন ক’গর অেহণত্ রবীিভক্ত-মণ্ডগল আনগলন নবজােরগণর স্বণচময় আগলাকবহত্চকা। 
রকবল রবীিনােই নয়, হবভূহত্ভূষণ বগন্দযাপাধ্যায়াগয়র হচরন্তন বশশবগচত্না, গ্রাম-বাাংলার সিজ-সরল িহব, প্রকৃহত্র 
অন্দরমিল, সাধ্ারণ রেগক হবগশষ সগত্য যাত্র্া, বযিনা মাধু্যচ, প্রত্ীকগচত্নার ববহচত্র্য ‘পগের পাুঁচালী’ ও ‘অপরাহজত্’র িাত্ 
ধ্গর ‘অপুর সাংসাগরর মধ্য হদগয় ত্া হবশ্বমিীত্গলর আসন লাভ কগরগি।  

(৩) 

সাহিত্য রষ্টা ‘রূগপন সাংহস্থত্া’ হিগসগব বাদ হদগলও চলহচ্চত্র্ হনমচাগণ ত্াুঁর সৃজনশীল রমৌহলক প্রহত্ভার অবদান কম নয়। 
প্রায় চহিশ বিগরর জীবগন ২৮হে পূণচাঙ্গ কাহিহনহচত্র্, ৩হে স্বল্পবদগঘচযর িহব এবাং ৫হে ত্েযহচত্র্ অেহণত্ দশচগকর মন রকগড় 
হনগয়গি। হনগম্ন একহে সারহণর মগধ্য ত্া প্রদহশচত্ িল – 

ক্রম  সময়
কাল  

চলহচ্চত্র্ 
নাম 

আন্তজচাহত্ক 
রক্ষ্গত্র্ 
মুহক্তকালীন 
নাম  

ভাষা চলহচ্চত্র্-
প্রকরণ 

হচত্র্নােয, 
সাংেীত্, 
পহরচালনা  

কাহিহনকার   প্রগযাজনা  

১.  ১৯৫৫ পগের 
পাুঁচালী  

A song of 
the Little 
Road  

বাাংলা  পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্  

সত্যহজৎ 
রায়  

হবভূহত্ভূষণ 
বগন্দযাপাধ্যায়  

পহিমবঙ্গ 
সরকার  

২.  ১৯৫৬ অপরাহজত্  The 
Unvanquish
ed 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

হবভূহত্ভূষণ 
বগন্দযাপাধ্যায় 

এহপক 
হেল্মস  

৩.  ১৯৫৮  পরশপাের  The 
Philosopher’
s Stone 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

পরশুরাম(রাজ
রশখর বসু 

প্রগমাদকুমার 
লাহিড়ী 
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৪.  ১৯৫৮  জলসাঘর  The Music 
Room 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

ত্ারাশঙ্কর 
বগন্দযাপাধ্যায়  

সত্যহজৎ রায় 
রপ্রাডাকসন  

৫.  ১৯৫৯ অপুর 
সাংসার  

The World 
of Apu 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

হবভূহত্ভূষণ 
বগন্দযাপাধ্যায় 

সত্যহজৎ রায় 
রপ্রাডাকসন 

৬.  ১৯৬০  রদবী  The Goddess বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

প্রভাত্কুমার 
মুগখাপাধ্যায়  

সত্যহজৎ রায় 
রপ্রাডাকসন 

৭.  ১৯৬১  হত্ন 
কনযা(গপাস্ট
মাস্টার, 
মহণিারা, 
সমাহপ্ত)  

Three 
Daughters 
(The 
Postmaster, 
The Lost 
Jewels, The 
Conclusion)  

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

রবীিনাে 
ঠাকুর  

সত্যহজৎ রায় 
রপ্রাডাকসন 

৮.  ১৯৬১  রবীিনাে  Rabindranat
h Tagore 

ইাংগর
হজ  

ত্েযহচত্র্  সত্যহজৎ 
রায় 

 
হেল্মস 
হডহভসন : 
ভারত্ 
সরকার  

৯.  ১৯৬২ কাঞ্চনজঙ্ঘা  Kanchanjang
ha 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

সত্যহজৎ রায় এন.হস.এ.
রপ্রাডাকসন 

১০.  ১৯৬২ অহভযান  
 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

ত্ারাশঙ্কর 
বগন্দযাপাধ্যায় 

অহভযাহত্র্ক  

১১.  ১৯৬৩  মিানের  The Big City বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

নগরিনাে 
হমত্র্  

আর.হড.বনশ
ল  

১২.  ১৯৬৪  চারুলত্া  The Lonely বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

রবীিনাে 
ঠাকুর  

আর.হড.বনশ
ল 

১৩.  ১৯৬৪  ‘েু’  Two বাাংলা হে.হভ. 
উপগযােী 
স্বল্প বদগঘচযর 
হচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

সত্যহজৎ রায় এগসা ওয়াল্ডচ 
হেগয়োর  

১৪.  ১৯৬৫  কাপুরুষ ও 
মিাপুরুষ  

The Coward 
& The Holy 
Man 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

রপ্রগমি হমত্র্ 
ও পরশুরাম  

আর.হড.বনশ
ল 

১৫.  ১৯৬৬  নায়ক  The Hero বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

সত্যহজৎ রায় আর.হড.বনশ
ল 

১৬.  ১৯৬৭  হচহড়য়াখানা  The Zoo বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

শরহদনু্দ 
বগন্দযাপাধ্যায়  

স্টার 
রপ্রাডাকসন  
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১৭.  ১৯৬৯ গুপী োইন 
বাঘা বাইন  

The 
Adventures 
of Goopy 
and Bagha 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

উগপিহকগশা
র রায়গচৌধু্রী  

পূহণচমা 
হপক্ চাসচ 

১৮.  ১৯৭০  অরগণযর 
হদনরাহত্র্  

Days and 
Nights in 
the Forest 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

সুনীল 
েগঙ্গাপাধ্যায়  

হপ্রয়া হেল্মস  

১৯.  ১৯৭০ প্রহত্দ্বন্দ্বী  The 
Adversary 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

সুনীল 
েগঙ্গাপাধ্যায় 

হপ্রয়া হেল্মস 

২০.  ১৯৭১ সীমাবি  A Company 
Limited 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

শাংকর  হচত্র্ািহল  

২১.  ১৯৭১ হসহকম  Sikkim ইাংগর
হজ  

ত্েযহচত্র্  সত্যহজৎ 
রায় 

 
হসহকগমর 
রচাহেয়াল  

২২.  ১৯৭২ হদ ইনার 
আই 

The Inner 
Eye 

বাাংলা ত্েযহচত্র্  সত্যহজৎ 
রায় 

হবগনাদহবিারী 
মুগখাপাধ্যাগয়র 
‘হশল্পীজীবন’  

হেল্মস 
হডহভসন : 
ভারত্ 
সরকার 

২৩.  ১৯৭৩  অশহন 
সাংগকত্  

The Distant 
Thunder 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

হবভূহত্ভূষণ 
বগন্দযাপাধ্যায়  

বলাকা 
মুহভজ  

২৪.  ১৯৭৪  রসানার 
রকিা  

The Fortress বাাংলা 
 

সত্যহজৎ 
রায় 

সত্যহজৎ রায় পহিমবঙ্গ 
সরকার 

২৫.  ১৯৭৫  জন অরণয  The 
Middleman 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

শাংকর  ইনডাস 
হেল্মস  

২৬. ১৯৭৬  বালা  Bala ইাংগর
হজ  

পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

 
নযাশনাল 
রসিার ের 
হদ পারেহমচাং 
আেচস : 
মুম্বাই ও 
ত্াহমলনাড়ু 
সরকার  

২৭. ১৯৭৭ শত্রি রক 
হখলাড়ী   

The Chess 
Players 

হিহন্দ, 
উদুচ, 
ইাংগর
হজ  

পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

রপ্রমচন্দ  সুগরশ 
হজন্দাল  

২৮.  ১৯৭৯  জয় বাবা 
রেলুনাে  

The 
Elephant 
God 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

সত্যহজৎ রায় আর.হড.বনশ
ল  
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২৯.  ১৯৮০  িীরক 
রাজার 
রদগশ  

The 
Kingdom of 
Diamonds  

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

সত্যহজৎ রায় পহিমবঙ্গ 
সরকার 

৩০.  ১৯৮২  হপকুর 
ডাগয়হর  

Pikoo’s 
Diary 

বাাংলা হে.হভ সত্যহজৎ 
রায় 

সত্যহজৎ রায় অযাুঁহর রেস  

৩১.  ১৯৮২  সদেহত্  The 
Deliverance 

হিহন্দ  হে.হভ সত্যহজৎ 
রায় 

মুনহশ 
রপ্রমচন্দ  

দুরদশচন : 
ভারত্ 
সরকার  

৩২.  ১৯৮৪ ঘগর-বাইগর  The Home 
and The 
World 

বাাংলা ত্েযহচত্র্  সত্যহজৎ 
রায় 

রবীিনাে 
ঠাকুর  

এন.এে.হড.
হস  

৩৩.  ১৯৮৭  সুকুমার রায়  Sukumar 
Roy 

বাাংলা ত্েযহচত্র্  সত্যহজৎ 
রায় 

 
পহিমবঙ্গ 
সরকার  

৩৪.  ১৯৮৯ েণশত্রু  An Enemy 
of the 
People 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

রিনহরক 
ইবগসন  

এন.এে.হড.
হস 

৩৫.  ১৯৯০ শাখা প্রশাখা  The 
Branches of 
the Tree 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

সত্যহজৎ রায় রজরার 
দযপারহদগয়া 
ও দাহনগয়ল 
ত্স্ কা দয 
প্লাহত্গয়াুঁ  

৩৬.  ১৯৯১ আেন্তুক  The 
Stranger 

বাাংলা পূণচাঙ্গ 
কাহিহনহচত্র্ 

সত্যহজৎ 
রায় 

সত্যহজৎ রায় এন.এে.হড.
হস 

(৪) 

১৯৫২ সাগল হবগলত্ রেগক প্রত্যাবত্চনকাগল জািাগজ বগসই ‘পগের পাুঁচাহল’র হচত্র্নােয রলখা িগল ওই বিরই ২৭গশ 
অগক্টাবর এক শরৎকালীন আবগি কাশেুল আর Close up-এ ররলোহড়র দৃশয হদগয় শুরু িয় ‘পগের পাুঁচালী’র শুহোং। 
আর রশষ িগত্ সময় রলগেহিল হত্ন বির, অেচাৎ ১৯৫৫ সাগলর ২৬গশ আেস্ট। এ বিরই হনউইয়কচ রেগক িহবহে মুহক্ত 
পায়। হবভূহত্ভূষগণর ‘পগের পাুঁচালী’ উপনযাসহে হত্নহে খন্ড ও পুঁয়হত্র্শহে পহরগচ্ছগদ সুহবনযাস্ত। প্রেম খণ্ড ‘বিালী বালাই’-
এ (পহরগচ্ছদ ১-৬) ইহন্দর ঠাকরুগণর বণচনা প্রদান করা িগয়গি; হদ্বত্ীয় খণ্ড ‘আম আুঁহের রভুঁপু’ (৭-২৯ পহরগচ্ছদ) অাংগশ 
অপু দুেচার একসগঙ্গ রবগড় ওঠা, বশশব চাঞ্চগলযর পাশাপাহশ পহরবার জীবগন দুষু্ট-হমহষ্ট খুনসুহে, দুেচার মৃতু্য এবাং হনহিহন্দপুর 
রেগল রসানাহডহঙর মাঠ রপহরগয় িহরির-সবচজয়া ভগ্নহৃদগয়র হবসৃ্তহত্ ভুগল সপহরবাগর কাশীযাত্র্া রবশ প্রািল িগয়গি। রশষ 
খগণ্ডর নাম ‘অকূ্রর সাংবাদ’ (পহরগচ্ছদ ৩০-৩৫)। এই পগবচ অপুগদর কাশীজীবন, িহরিগরর মৃতু্য, রুহে-রুহজ সাংস্থাগনর জনয 
সবচজয়ার এবাং সবগশগষ হনহিহন্দপুগর প্রত্যাবত্চগনর কাহিহন ঔপনযাহসগকর হনগোল বুনগন হশল্পমহন্ডত্ িগয় উগঠগি। “হসেগনে 
রপ্রস রেগক প্রকাহশত্ ‘পগের পাুঁচালী’র সাংহক্ষ্প্ত সাংস্করণ ‘আম আুঁহের রভুঁপু’ই রয ‘পগের পাুঁচালী’র হচত্র্নাগেযর উৎস’ 
রসকো সত্যহজৎ রায় হনগজর মুগখই স্বীকার কগর রেগিন।৪ বলা বাহুলয অপুর জীবনকাহিহনর প্রেম পগবচর প্রগয়াজনীয় 
ত্াহলকা বত্হরগত্ অগ্রণী ভূহমকা রনন সত্যহজৎ-এর হবজ্ঞাপন অহেগসর সিকারী মযাগনজার হদলীপ কুমার গুপ্ত, সাংগক্ষ্গপ 
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‘হড.গক’। স্থান-কাল-ঘেনা-পহরগবশ-পহরহস্থহত্ -- সব বযাপাগরই হবগশষ আগ্রিী হিগলন এই হেল্ম পােল মানুষহে। সমাগলাচক 
অসীম রসাম বগলগিন,  

‘পগের পাুঁচালী এক একহে হচত্র্মুিূত্চ, এক-একহে ঘেনা হচত্র্ভাষাগত্ই  মূত্চ। সাংহক্ষ্প্ত অেচ স্বাভাহবক 
সাংলাপ, পহরগবগশর শে আর আবিসাংেীত্ িহবগক কগরগি আরও েভীর ও মমচস্পশচী। দুেচাগক হঘগর 
সবচজয়া ও ইহন্দর ঠাকরুগণর কোবাত্চা, অপুর প্রেম পাঠশালা যাওয়া, পাঠশালার অবস্থা, অপু-দুেচার 
কাশবন রপহরগয় রেন রদখা, মৃত্ ইহন্দরগক অপু-দুেচার আহবষ্কার, িগড়র রাগত্ দুেচার মৃতু্য, িহরিগরর 
বাহড় হেগর দুেচার মৃতু্যসাংবাদ জানা - এমন অসাংখয দৃগশযর সািাগযয ‘পগের পাুঁচাহল’ িগয় উগঠগি এক 
মিৎ হশল্পসৃহষ্ট”।৫   

দশচক-মনস্তগত্ত্বর দৃহষ্টগকাণ রেগক বলা রযগত্ পাগর ‘পগের পাুঁচালী’ই ‘চলহচ্চত্র্ হনমচাত্া সত্যহজৎ রায়’-এর জন্ম  হদল; 
হবগশষভাগব উগিখ করা রযগত্ পাগর বাাংলার সাাংসৃ্কহত্ক জেগত্ এক নতু্ন মাইলেলগকর নাম সাংগযাজন করল। এর পর 
রেগকই সাহিত্য-চলহচ্চত্র্-আেচগক এক সীমাগরখায় সগচত্নভাগব মুহক্ত রদওয়ার প্রয়াগস আবি িগলন হত্হন। হড. রক. কীমার 
রকাম্পাহনর হবজ্ঞাপন হবভাগে আেচ হডগরক্টগরর চাকহর রিগড় কাুঁগধ্ চাপাগলন আর-এক নতু্ন রিাগড়া দাহয়ত্ব - ত্গব ত্া 
অগনকো সগচত্ন প্রয়াগসর সাবলীল পদচারণা। রয অপুগক হত্হন খুুঁগজহিগলন হনহিহন্দপুগরর পগে-প্রান্তগর, ত্াগকই আবার 
রখাুঁজার রচষ্টা চালাগলন অপু-আখযাগনর হদ্বত্ীয় পবচ ‘অপরাহজত্’-এ। হসগনমার প্রেমাাংগশর হবষয় অপুর রবনারস পবচ এবাং 
পহরণহত্ সবচজয়ার মৃতু্যগত্ অপুর শিরমুখী রবদনাোো হদগয়। িহরির-সবচজয়া-অপু িাড়া বাকী সকল চহরত্র্ পাঠগকর 
পহরহচত্বৃগত্তর বাইগর। ত্গব লীলা চহরত্র্হেগক হনগয় পহরচালক সত্যহজৎ অত্যন্ত হচহন্তত্ ও সাংশয়াহন্বত্ হিগলন। কারণ লীলার 
সহক্রয় উপহস্থহত্গত্ হচত্র্নাগেযর পহরহধ্ প্রসাহরত্ িগচ্ছ, িহবর েহত্ময়ত্া রযন বাধ্াপ্রাপ্ত  িগয় অপু-হচগত্র্র আকাগশ হবচু্ছহরত্ 
রমগঘর প্রহত্েলন রদখা রদগব। আবার পাঠগকর পহরহচত্ বা হপ্রয় লীলা চহরগত্র্র দৃশযিীনত্াও সেল পহরচালগকর এক 
েভীর হচন্তার কারণ িওয়াোই স্বাভাহবক। ত্গব লীলাগক বাদ হদগয় সামহগ্রক হচত্র্নােযহেগক একনজগর রদখগল অপু চহরগত্র্র 
মিানময়ত্া কখগনাই সীমাহয়ত্ পহরহধ্গত্ আেগক োগকহন। ত্গব একো রক্ষ্গত্র্ দশচগকর িয়গত্া দুই হভন্ন বয়গসর হভন্ন 
রূগপর অপুগক মানগত্ সাংশয় িগত্ পাগর। কারণ বালক ও বকগশারকালীনত্া একজন অহভগনত্ার পগক্ষ্ একহে চহরগত্র্র 
মগধ্য েুহেগয় রত্ালা অসভব। রসগক্ষ্গত্র্ চলহচ্চগত্র্র এক রকৌশলেত্ ত্রুহে সিগজই ধ্রা পগড়। ত্গব সাহিগত্য রসই ভাবধ্ারায় 
রকাগনা হচড়  ধ্গর না। কারণ পাঠক মানসকল্পনায় একহে অপুর হববত্চনগক রমগন রনয় আপন-আিহনমগ্ন ভাবনায়। িয়গত্া 
অপু চহরগত্র্র চাহরহত্র্ক হববত্চন িয় এবাং মানস হববত্চন রযন রসই সিজ-সরল-বশশহবক কুসুগম প্রসু্ফহেত্। িহব সম্পগকচ 
রষ্টা হনগজই স্বীকার কগর হনগয়গিন – 

প্রেমাগধ্চ কাশীর দৃশযেত্ ববহচত্র্য ও ত্ার বযবিার িহবগত্ রয আকষচণ আগরাপ কগরগি, হদ্বত্ীয়াগধ্চ ত্ার  অভাব 
সগত্ত্বও রযখাগন িহব অগনকাাংগশ সােচক রসো িল অপু-সবচজয়া সম্পগকচর মনস্তাহত্ত্বক হবগেষণ, ও রকবলমাত্র্ 
হচত্র্ভাষার সািাগযয হনুঃসঙ্গ সবচজয়ার েযাগজহডর উপস্থাপনা।৬  

উপনযাস ও চলহচ্চগত্র্র মগধ্য আপাত্ বনকেয োকগলও অন্তরাগল হবগভদ হকন্তু সুপ্রচুর। এক অজ-পাড়াোুঁগয়র 
চালহচত্র্গক পাঠগকর দরবার রেগক দশচগকর মানসবচত্গনয আনগত্ অগনকোই কসরত্ হদগত্ িয় পহরচালক-প্রগযাজকগক। 
সাংগযাজন-হবগয়াজন-পহরমাজচন-নবত্র অনুষগঙ্গর পহরকল্পনায় রসই গুপ্ত হশল্পসম্পদ বা এক রীহত্র হশল্পকলা অনয রীহত্র 
পহরমাজচনায় স্বত্ন্ত্র্ ও সেলত্ার আস্বাদ পায়। ‘পগের পাুঁচালী’ উপনযাগসর হনহিহন্দপুর গ্রাগমর রয সরল জীবন-বাস্তবত্া, 
কাশবগনর সাহর, পুকুর-জগলর হনস্তরঙ্গ স্বভাবধ্মচ, প্রাকৃহত্ক দুগযচাগের রাত্, দাহরগেযর হনুঃশে িািাকার, কেকত্াবৃহত্তর 
অকুণ্ঠ আগবে চলহচ্চগত্র্র িাত্ ধ্গর হভন্ন-গরাত্ধ্ারায় পহরমাহজচত্। রহবশাংকগরর রসত্াগরর শে আর পুকুগরর জগলর উপর 
অনাম্নী রপাকার অহস্থর চাঞ্চলযভাবনা -- এক লিমায় দশচগকর মনগক আকৃষ্ট কগর। চহরগত্র্র হবগশষ আগবে-অনুভূহত্, রযমন 
রাে-দুুঃখ-িাহস-আনন্দ-গবদনা-যন্ত্র্ণার attention হনগয় রনয় এমন আবিসাংেীত্ ও অবলা প্রাগণর হনরাভরণ স্বভাব চাঞ্চলয। 
আবার িহরির সামানয আগয়র সাংস্থাগনর খবর রপগয় রসই হচহঠ পড়া ও সবচজয়া মুখ আগলাহকত্-িাসযহকরগণ উজ্জ্বল িগয় 
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যাওয়া, পরম আনগন্দ দুেচার বৃহষ্টগত্ রভজা -- এক পারম্পযচ সূগত্র্ হবনযস্ত। হকন্তু অহচগরই রনগম আগস রবদনা, একই সগঙ্গ 
দুেচার অসুস্থত্া, ভয়ঙ্কর দুগযচাগের রাত্ ও পাহেচব জীবনসত্য ত্যাে ক’গর অপুর পহরবারগক কগঠার বাস্তগবর মুগখামুহখ দাুঁড় 
কহরগয় যায় দুেচা। একহদন রয রেি-মায়া-মমত্া হঘগর হিল িহরির-সবচজয়ার সাংসার জুগড়, সখযসুলভ অহভভাবকীয় লাহলত্য 
িারাগলা অপু -- রসকো উপনযাগসর পাঠক মগন রেুঁগে রাখগলও দশচক  রদখল “ত্োকহেত্ ঘাত্-প্রহত্ঘাত্ সাংবহলত্ প্লগের 
অভাগব ঘেনার এই ওঠাপড়ার সািাগযয সগচত্নভাগব িহবগত্ একো িন্দ আগরাপ করা”র চালহচত্র্”।৭  

এক শান্ত হনস্তরঙ্গ পিীজীবগনর সুখ-দুুঃখ-িাহস-কান্নার িুলনলীলা – ‘পগের পাুঁচালী’র গুরুত্বগক উত্তগরাত্তর বৃহি 
কগরহিল -- কোসাহিগত্যর হশল্পগবাগধ্ এ দাহব অসমহেচত্ নয়। ত্গব িায়ািহবর চলমানত্ায় রসই হশগল্পর রূপবদল ঘগে, 
স্থহবরত্া জঙ্গমত্বপ্রাপ্ত িয়। রসখাগন হনস্তরঙ্গ জীবগন আনা িয় ঘেনার বাহুলয, চহরগত্র্র উত্থান-পত্ন, আবিসঙ্গীগত্ প্রত্ীকী 
অনুষগঙ্গর বযবিার – এ সবই দশচক-অনুভগব আগলাড়ন রত্াগল। িীরা-পান্নার মগত্াই জীবগনর সুখ-দুুঃখ, িাহস-কান্না 
চলহচ্চগত্র্র রসই জেগত্ িাত্ ধ্রাধ্হর ক’গর বসবাস কগর। সত্যহজৎ রায় হনগজই বগলগিন এমন এক হবগশষগত্বর কো, 
“পুগজার দৃশয আর গ্রাগমর যাত্র্া হমগল রয আনগন্দর পহরগচ্ছদ, ত্ার-পগরই অপু-দুেচার আহড়, ত্ার পগরই প্রেম রেন রদখার 
উিাস, আবার ত্ার পগরই ইহন্দগরর মৃতু্য, ইহন্দগরর শবযাত্র্া, িহরির-সবচজয়া-অপু-দুেচার রশাক”।৮  এভাগব রবশহকিু ঘেনা 
উপনযাগসর সগঙ্গ চলহচ্চগত্র্র পােচকযগক সুদৃশযময় কগরগি। হবভূহত্ভূষণ ত্াুঁর উপনযাগস দুেচার িাত্ হদগয় ত্ার গ্রাময-জীবগনর 
সরল সাবলীলত্াগক তু্গল ধ্গরগিন চুহর করার মগত্া স্বাভাহবক ঘেনার মধ্য হদগয়। দুেচার িাত্ হদগয় দুহে চুহরর অনুষঙ্গ 
আমরা রদখগত্ পাই - একহে পুুঁহত্র মালা আর অনযহে কারুকাযচ করা রসানার রকৌগো। পুুঁহত্র মালাহে চুহর যাওয়ার অল্পক্ষ্গণর 
মগধ্য পাওয়া রেগলও অপু রসানার রকৌগোহের সন্ধান পায় সপহরবাগর হনহিহন্দপুর িাড়ার আগের হদগন। হকন্তু িহবর স্বাগেচ 
পহরচালক রসানার রকৌগোর প্রসঙ্গগক বাদ হদগয় রকবল পুুঁহত্র মালা চুহরর ঘেনাগকই বযিনাধ্মচীত্ার সগঙ্গ দৃশযাহয়ত্ কগরগিন। 
ঘগরর দরজার মাোয় একো ত্াগকর উপর অপু হকিু হজহনস রখাুঁজার উগেশয হনগয় ত্াক িাত্ড়ায় এবাং একহে নারগকগলর 
মালা রমগির ওপর পড়গল ত্ার রভত্র রেগক একহে মাকড়শাগক রবর িগত্ রদখা, যায় সগঙ্গই রাখা হিল দুেচার চুহর করা 
রসই পুুঁহত্র  িার। এর মধ্য হদগয় রষ্টা রবািাগত্ রচগয়গিন অপ্রাপনীয় হবষগয়র উপর দুেচার অতৃ্প্ত আকাঙ্ক্ষা-বাসনা, রযন 
কহঠন শৃাংখগল জজচহরত্ িগয় রেগকগি দুেচার জীবগন অপ্রাহপ্তর দুদচমনীয় পিন্দ। ত্ার আোমীর পেদশচী অপুর িাগত্ই ত্ার 
পাহেচব বন্ধনমুহক্ত ঘগেগি। অপুর আেত্ ভহবষযত্গক মুহক্ত রদওয়ার লগক্ষ্য দুেচার রয জােহত্ক বন্ধন অপু-বৃত্তগক আগষ্টপৃগষ্ঠ 
জহড়গয় হিল –  রসই ঘেনাই রযন মূহত্চত্ িগয়গি এভাগব।  

‘পগের পাুঁচালী’র চহরত্র্গুহলর মগধ্য উগিখগযােয ি’ল িহরির-সবচজয়া এবাং ত্াগদর কনযা দুেচা ও পুত্র্ অপু। 
এিাড়াও এক হবগশষ চহরত্র্ সাহিত্য রেগক চলহচ্চগত্র্র উত্তরগণর রক্ষ্গত্র্ মাইলেলক িগয় দাুঁড়ায়, – সাহিগত্যর শ্রীগক্ষ্গত্র্ যাুঁর 
নাম ‘ইহন্দর ঠাকরুণ’, বাস্তব জীবগন হত্হনই চুনীবালা রদবী, হনবাস পাইকপাড়া, কলকাত্া। উগিখয পহরচালক স্বয়াং 
স্বীকাগরাহক্তগত্ জাহনগয়গিন, “এুঁর সন্ধান না রপগল আমাগদর পগের পাুঁচালী িত্ না”।৯ ইহন্দর ঠাকরুণ িহরিগরর মামার 
বাহড়র দূর-সম্পগকচর রবান। হবভূহত্ভূষণ সত্যহজগত্র িহবর চহরত্র্ হনমচাগণর রসদ ররগখ রেগলন ‘পগের পাুঁচালী’গত্,  
 

পূবচগদশীয় এক নামজাদা কুলীগনর সগঙ্গ ইহন্দর ঠাক্ রুগণর হববাি িইয়াহিল। স্বামী হববাগির পর কাগলভগে এ 
গ্রাগম পদাপচণ কহরগত্ন। এক-আধ্ রাহত্র্ কাোইয়া পগের খরচ ও রকৌহলনয-সম্মান আদায় কহরয়া লইয়া, খাত্ায় 
দাে আুঁহকয়া পরবত্চী নম্বগরর শ্বশুরবাহড় অহভমুগখ ত্ল পী-বািক সি রওনা িইগত্ন, কাগজই স্বামীগক ইহন্দর 
ঠাক্ রুণ ভাগলা মগন কহরগত্ই পাগর না। ... ত্ািার পর অগনকহদন িইয়া হেয়াগি শাুঁখারীপুকুগর নাল েুগলর বাংগশর 
পর বাংশ কত্ আহসয়াগি, চহলয়া হেয়াগি।  
... শুধু্ ইহন্দর ঠাকরুণ এখনও বাুঁহচয়া আগি। ১২৪০ সাগলর রস হিপহিগপ রচিারার িাসযময়ী ত্রুণী নগি, পুঁচাত্তর 
বৎসগরর বৃিা, োল রত্াব ড়াইয়া হেয়াগি, মাজা ঈষৎ ভাহঙয়া শরীর সামগন িুুঁহকয়া পহড়য়াগি, দূগরর হজহনস আগের 
মগত্া রচাগখ ঠাওর িয় না, িাত্ তু্হলয়া রযন ররৌগের িাুঁজ িইগত্ বাুঁচাইবার ভহঙ্গগত্ রচাখ ঢাহকয়া বগল, রক আগস? 
নবীন? নবীন? না, ও তু্হম রাজু ...।১০  
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এগকবাগর বয়স্ক মানুষগক চলহচ্চগত্র্র রচৌিহেগত্ আনার নানান সমসযা আগি। একহদগক বাধ্চগকযর ভাগর নুযব্জ িগল 
ত্ার শারীহরক অচলাবস্থা রযমন পহরচালক সি িহবর সিগযােীগদর সমসযার কারণ িয়, রত্মহন সময়াভাগব ঔষধ্পগত্র্র 
ঘােহত্ বা খাবাগরর অহনয়গম রয শারীহরক সমসযা প্রকে িগব ত্াগত্ িহবর হনমচাত্াগদর রক্ষ্গত্র্ রয প্রভূত্ সমসযার বত্হর িগব 
-- রস কো বলাই বাহুলয। হবগশষত্ হবভূহত্ভূষগণর বণচনার আহত্শগযয চহরত্র্ হনমচাণ প্রায় অসভব। কারণ একহদগক এই 
িহবর জনয রকাগনারকম রমক-আপ করা িগব না (হবজ্ঞাপন মমচ অনুযায়ী), অপরহদগক পুঁচাত্তর বির বয়সী অহত্বৃিার পগক্ষ্ 
চলহচ্চগত্র্র আউেগডাগরর পহরেম সিয িগব হকনা -- ত্া হনগয় সকগলর মগনই প্রবল সাংশয়। সত্যহজৎ রায় রস কো স্বীকার 
কগর হনগয়গিন আপন েরগজই,  
 

জরার প্রগকাগপ মহস্তগষ্কর অল্পহবস্তর হবকার ঘগে োগক। ইহন্দগরর িরণশহক্তর উপর হনভচর করা চলগব ত্? অেচাৎ 
হত্হন সাংলাপ মুখস্থ কগর কযাগমরার সামগন বলগত্ পারগবন ত্? বাধ্চকয, অহভনয় দক্ষ্ত্া, শারীহরক কষ্ট সহিষু্ণত্া 
ও সুস্থ মহস্তষ্ক -- একাধ্াগর এই চাগরর সমন্বয় আগদৌ সভব হকনা ...”।১১  

 
ত্াই বগঙ্গ িয়গত্া মহণকাঞ্চন রযাগের মগত্াই সত্যহজগত্র ইচ্ছা বা চাহিদাগক অপহরতৃ্প্ত িগত্ রদনহন চুহনবালা রদবী ওরগে 
ইহন্দর ঠাকরুণ। একহদগক িহরির-সবচজয়া-দুেচা ও অপু চহরগত্র্র অহভগনত্া-অহভগনত্র্ীগদর বািাইপবচ হস্থর িগয় রেগি; 
অনযহদগক প্রসন্ন-গসগজাঠাকরুণ-নীলমহণর স্ত্রী চহরগত্র্র রূপকাররাও একপ্রকার হস্থহরকৃত্, হকন্তু ইহন্দর ঠাকরুগণর মগত্া 
‘গুরুত্বপূণচ চহরত্র্’ িাড়া িহবোগকই পহরপূণচ ও সেলভাগব রূপ রদওয়া  সভব না। ‘গুরুত্বপূণচ’ এই অগেচ রয অপু-দুেচার 
বশশহবক হবকাগশ, জীবনচহরত্র্ হনমচাগণর রক্ষ্গত্র্ ইহন্দর ঠাকরুণগক বাদ রদওয়া যায় না – না িগল উপনযাগসর ‘আম আুঁহের 
রভুঁপু’ রযমন বত্হর িত্ না, বাদ পড়ত্ প্রভূত্ হবগশষ হবগশষ কালগক্ষ্প, রত্মহন চলহচ্চগত্র্র পহরপূণচত্ায়ও িাহন ঘেত্। ইহন্দর 
ঠাকরুগণর প্রখর িরণশহক্ত; িড়া উচ্চারগণর স্বত্ুঃসূ্ফত্চ প্রকাশভহঙ্গমা, প্রাণগখালা মগনর মানুষ; িা-গপাষা, দহরেগপাহষত্, 
সাাংসাহরক জীবগন উদাসীন, হনরাভরণ, সাহবচক দাহবিীন, রহসকহপ্রয়া, এমনহক বয়গসর ভাগর নুযব্জ িগয়ও ভাগলা রকম ভাগবই 
সঙ্গীত্হপ্রয়। উপনযাগস ত্াুঁর প্রকাশভহঙ্গমায় স্বাভাহবক আচরণ োকগলও োগনর রকানরকম উগিখ রনই। সত্যহজৎ রায় 
রসখাগন সাংগযাজন কগরন োগনর --  

মন আমার িহর বল িহর বল। 
িহর িহর িহর বগল 
ভবহসনু্ধ পার চল। 

ইহন্দগরর অজ্ঞাগত্ই োনহে সাংগ্রি ক’গর রাগখন পহরচালক। এর পগরর সময় রেগকই অেচাভাব সি রবশ হকিু কারগণ িহবর 
শুহোং বন্ধ িগয় যায়। এ হবষগয় উগিখয রয, ১৯৫২-এর রশষহদগক হনগজর েহচ্ছত্ অেচবযগয় িহবর শুহোং শুরু কগরন। প্রেম 
হদগক হত্হন মগন কগরন িহবর প্রােহমক কাজকমচ রদগখ রকাগনা প্রগযাজক িয়গত্া অেচলহগ্ন করগত্ ত্ৎপর িগবন। হকন্তু এ 
হবষগয় ত্াুঁগক হনরাশ িগত্ িয়। পগর পহিমবঙ্গ সরকাগরর আহেচক সিায়ত্ায় হবহভন্ন বাধ্া-হবপহত্ত অহত্ক্রম ক’গর দীঘচ সময় 
যাবৎ পগর িহবর কাজ শুরু িয়। এই িহব বগন্ধর প্রায় বির-খাগনক পর ভাগের এক রজযাৎোগলাহকত্ রাগত্ পহিম হদগক 
পা িহড়গয় ত্াহল বাহজগয় োনহে োইগিন, চারহদগক হিুঁ-হিুঁ রপাকা ও রভগকর ডাক। আর কযাগমরা ইহন্দগরর রসই মুিূত্চহেগক 
রোকাস করগি।১২    

বগয়াুঃবৃি ইহন্দর, সকল দশচগকর মগধ্য একো অজানা আশঙ্কা োকাোও খুব একো অস্বাভাহবক নয়। এত্ বয়গসও 
হকভাগব সভব িগচ্ছ শুহোংগয়র কাজকগমচর সগঙ্গ প্রত্যক্ষ্ সিগযাহেত্া করার। এ হবষয়োর প্রহত্ও পহরচালক হনষ্ঠাপরায়ণ। 
হবভূহত্ভূষগণর ইহন্দগরর মৃতু্য ঘগেগি চণ্ডীমণ্ডগপ। হকন্তু হবগশষ কাযচকারণসূগত্র্ হচত্র্নাগেয রসই রূগপর বদল করগত্ িগয়গি 
পহরচালকগক। ইহন্দর ঠাকরুগণর অহন্তম পহরণহত্র স্থান হনল পিীজীবগনর শান্ত-হনস্তরঙ্গ বাুঁশবন। এ হবষয় হনগয় ধ্মচপরায়ণা 
ইহন্দগরর সগঙ্গ সত্যহজগত্র এক ত্াহকচক বচসার উপক্রম িয়। পরন্তু যুহক্ত-প্রদশচগন ‘মাহনক’ সত্যহজৎ রবািান বুহড়র 
বাুঁশবাোগন মৃতু্য অপু-দুেচার বশশবজীবগন এক বাুঁক রেরাগনার পহরকল্পনা-সূগত্র্ই হনহমচত্ এবাং দশচকমগনও হবগশষ 
প্রহত্হক্রয়ার বাত্চাবািী। দুই হভন্ন ভাবধ্ারার মানুগষর মত্াদশচেত্ হবগরাধ্ -- অবশযই িহবর হনমচাণ সমসযার কারণ। ত্াগক 
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এক সুুঁগত্ায় রমলাগনার সেল পহরকল্পনাগত্ই চলহচ্চত্র্ধ্গমচর সােচকত্া -- এগক্ষ্গত্র্ ত্ার বযত্যয়  ঘগেহন। আপন মননধ্মচীত্া 
ও পহরহস্থহত্র অহভগযাজগনর সগঙ্গ খাপ খাইগয় রনওয়ার মানহসকত্াগত্ই সত্যহজগত্র অননযধ্মচীত্া। ইহন্দগরর 
শবযাত্র্ার  হচত্র্দৃশযহেও হবগশষ মাত্র্া লাভ কগরগি। এ হদক রেগক সত্যহজৎ এক হভন্ন স্বাদ ও স্বত্ন্ত্র্ত্ার দাহবদার। 

(৫)  

 ‘পগের পাুঁচালী’ িহবর রযখাগন সমাহপ্ত, ‘অপরাহজত্’ িহবগত্ উগঠ এগসগি ত্ার পরবত্চী ক্রমানুসারী ঘেনা। উগিখয, 
‘অপরাহজত্’র হনরলস েমসােলয সত্যহজৎগক আন্তজচাহত্ক মিগল পহরহচত্ ক’গর তু্লল। রভহনস রেগকও সম্মাহনত্ িগলন 
‘গোগল্ডন লায়ন’ পুরস্কাগর। ‘অপুর সাংসার’ রযন এক স্বত্ন্ত্র্ জীবনদশচগনর বাোনবাহড়। রসখাগন অপু ত্ার বনু্ধ পুলুগক এমন 
এক উপনযাগসর কো রশানাগচ্ছ, রযো জীবনধ্মচী দশচানুভূহত্গত্ রঘরা। কাহিহনহে এরকম -- হনদারুণ দহরে পহরবাগরর 
একহে রিগল, রয আদাবহধ্ জীবনসাংগ্রাগম উদু্বি। আগবে োকগলও বাস্তগবাহচত্। খুব অল্প বয়গস বাবা-মাগয়র রেিহচ্ছন্ন 
িগয়গি। রযন এক হনরস্ত্র রযািা -- হনগজর সকল বুহি, শহক্ত, আগবে, অনুভূহত্, হবশ্বাগসর ত্াহেগদ এহেগয় চগলগি জীবগনর 
পে রবগয়। রপৌগরাহিগত্যর সাংকীণচ পগে নয়, চূড়ান্তভাগব রকহরয়াহরস্ট। প্রাগণর স্বত্ুঃসূ্ফত্চ আগবে হনগয় রস পরম উচ্ছ্বাগস 
বনু্ধগক রশানাগচ্ছ রসই রত্জীয়ান জীবনসাংগ্রামী যুবগকর েল্প। হেগল্মর একহে দৃশয – ‘হকন্তু রসহেই রশষ কো নয়, রসহে 
েযাগজহডও নয়। রস মিৎ হকিু করগি না, ত্ার দাহরে যাগচ্ছ না, ত্ার অভাব হমেগি না, হকন্তু ত্া সগত্ত্বও রস জীবনহবমুখ 
িগচ্ছ না। রস পালাগচ্ছ না, escape করগি না। রস বাুঁচগত্ চাইগি। রস বলগি, বাুঁচার মগধ্যই সােচকত্া, ত্ার মগধ্যই আনন্দ, 
he wants to live! 

‘অপরাহজত্’র প্রায় হত্ন বির পর ‘অপুর সাংসার’-এর হনমচাণ। হবষয় অপুর দাহরগেযর রবকার জীবগনর ববহচত্র্য। 
কাহিহনর হদ্বত্ীয় অাংগশ অপু-অপণচার দাম্পত্য জীবন রযভাগব নস্টাল হজক ক’গর তু্গলহিল, রত্মহন অপণচার মৃতু্য অপুর 
জীবগন এগনগি সাংসার-ববরােয জীবনদশচন। অবগশগষ অপু-কাজগলর সম্পগকচর মসৃণত্ায় কাহিহনর রশষ। “আপাত্দৃহষ্টগত্ 
যা সরল, অনাড়ম্বর - ত্ার অন্তলচীন চহরগত্র্ কত্ রদযাত্না োকগত্ পাগর, এ িহবর বহু  হসগকাগয়গন্স ত্ার হনদশচন স্পষ্ট। 
েুলশযযার রাত্ রেগক রেগন অপণচাগক হবদায় রদবার দৃগশযর মগধ্য দহরে অেচ মধু্র সাাংসাহরক জীবগনর রয রসঘন রূপ 
সত্যহজৎ উপহস্থত্ কগরগিন, ত্া িরণীয় িগয় আগি। অপণচার একহে হচহঠ হবহভন্ন সমগয় হবহভন্ন অবস্থায় পড়ার রশগষ এক 
আনন্দঘন মুিূগত্চ চরম রশাক-সাংবাগদর আঘাগত্ রয প্রচণ্ডত্া -- ত্ার দুলচভ অহভবযহক্ত অপুর হনষু্ঠরত্ায়, আিহনগ্রগি ও 
আিিত্যার প্রয়াগস”।১৩   

(৬) 

‘অপুর সাংসার’ আিপ্রকাগশর (১৯৫৯) পর ১লা বজযগষ্ঠর রদশ পহত্র্কায় সমাগলাচক চিগশখগরর হনন্দাবষচণ যত্ই ককচশ 
রিাক না রকন -- মগনর েিীগন সত্যহজগত্র দুহনচবার উপহস্থহত্গক হত্হন কখগনাই অস্বীকার করগত্ পাগরনহন। সপ্রশাংসায় 
হত্হন বগলগিন, ‘ভাগব, রগস ও আহঙ্গগক বাাংলা চলহচ্চগত্র্র একহে অক্ষ্য় সম্পদ িগয় োকগব’। ত্গব এই িহব সম্পগকচ হত্হন 
রয হননু্দগকর সমাগলাচনা কগরগিন -- ত্াগত্ ত্াুঁগক পহরপূণচ মনস্বীর সমাগলাচক হিগসগব গ্রিণ করা যায় হকনা – রস হবষগয় 
সাংশগয়র রকাগনা অবকাশ রনই। হবভূহত্ভূষগণর ‘পগের পাুঁচালী’ বা ‘অপরাহজত্’র কাহিহনপেগক ভাগব-রূগপ-রগস জাহরত্ 
ক’গর হবহচত্র্ মাত্র্ায় সাংগযাজন-হবগয়াজন-পহরমাজচগনর মাধ্যগম চলহচ্চগত্র্র স্বত্ন্ত্র্ ভাষায় এক ধ্রুপদী হশগল্পর জন্ম হদগয়গিন 
সত্যহজৎ; সহবগশষ উগিখয, রভহনগসও এ িহবগুহল সম্পগকচ অবলীলায় স্তুহত্সূচক বহুল প্রশাংসা অজচন কগরগিন হত্হন। হকন্তু 
রশষ পযচন্ত চিগশখগরর কেূহক্ত (হবভূহত্ভূষগণর ‘পগের পাুঁচালী’ বা ‘অপরাহজত্’ রকাগনাোই ভাগলাভাগব আিস্থ না ক’গর 
‘অপুর সাংসার’ হনমচাগণ ব্রত্ী িন) সত্যহজগত্র পরবত্চী জীবনকাগল সােগলযর বুগমরাাং িগয় হেরল। কগঠার ভাষার এই কহঠন 
সমাগলাচনা রেগকই হত্হন চলহচ্চত্র্ জেত্গক উপিার হদগলন এগকর পর এক হবিয়কর সৃহষ্টকমচ। আসগল ঔপনযাহসক ও 
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পহরচালগকর সৃজনমানস এক নয়। এ হবষগয় সত্যহজৎ-এর মানসহপত্া রবীিনাগের উিৃহত্ই দুই রচত্নার সমন্বয়ক হিগসগব 
প্রহত্হষ্ঠত্ –  

প্রাকৃত্ সগত্য এবাং সাহিত্যসগত্য এইখাগনই ত্োত্ আরভ িয়। সাহিগত্যর মা রযমন কহরয়া কাুঁগদ প্রাকৃত্ মা রত্মন 
কহরয়া কাুঁগদ না। ত্াই বহলয়া সাহিগত্যর মা’র কান্না হমেযা নগি। প্রেমত্, প্রাকৃত্ ররাদন এমন প্রত্যক্ষ্ রয ত্ািার 
রবদনা আকাগর-ইহঙ্গগত্, কণ্ঠস্বগর চাহর হদগকর দৃগশয এবাং রশাকঘেনার হনিয় প্রমাগণ আমাগদর প্রত্ীহত্ ও 
সমগবদনা উগেক কহরয়া হদগত্ হবলম্ব কগর না। হদ্বত্ীয়ত্, প্রাকৃত্ মা আপনার রশাক সমূ্পণচ বযক্ত কহরগত্ পাগর 
না, রস ক্ষ্মত্া ত্ািার নাই, রস অবস্থাও ত্ািার নয়”।১৪

    

এখাগন হবভূহত্-সাহিত্যগক যহদ ‘সাহিগত্যর মা’ রূগপ প্রণাম জানাই রসগক্ষ্গত্র্ ‘বাস্তগবর মা’গয়র আিপ্রহত্ষ্ঠার আকুল 
আকুহত্গত্ হমগশ োগক হবহচত্র্ ঘেনার সাংগেষ। রলখক ত্াই বলহখক রীহত্র আেগয় রয কল্পনার অগন্বষণ কগরন, ত্াগকই 
হভন্ন সুর-রীহত্-লগয়র আেগয় চলহচ্চত্র্কার নবরূপায়ন ঘোন ত্াুঁর েহত্শীল হশল্পরীহত্র মাধ্যগম। রচনাবশলীগত্ রলখক একো 
হনহদচষ্ট সীমানা পযচন্ত ত্াুঁর কল্পনাগক প্রকাশ করগলও পহরচালগকর অহভবযহক্ত সীমািীন, রসখাগন হমগশ োগক উপস্থাপগনর 
স্বত্ন্ত্র্ দৃহষ্টভহঙ্গ ও হনজস্ব কল্পনাশহক্ত, আর ত্াগকই হবহভন্ন প্রত্ীকী ববহচগত্র্যর প্রদশচগনর অনুষগঙ্গ এক হনমচীয়মান রূপ রদন 
স্বাভাহবক জীবনিগন্দ। হবভূহত্ভূষগণর অপু চহরগত্র্র মগধ্য ববহচগত্র্যর হবনযাস ও অনুভূহত্প্রবণ সত্তার হভন্ন চালহচত্র্ ধ্রা পগড়, 
অেচাৎ আর সকল সাধ্ারণ মানহবকত্ার সগঙ্গ অপুগক সরলবরহখক ররখায় রমলাগনা যায় না। অপু সুখ-দুুঃগখ অগল্পই মৃয়মাণ 
বা উজ্জীহবত্ িগয় ওগঠ। বলা রযগত্ পাগর ত্ার অনুভূহত্গুহল খুবই স্পশচকাত্র, খুব সিগজই মনগক রদালাহয়ত্ কগর। 
উপনযাগস রদখা যায় স্ত্রী অপণচার মৃতু্যর পর অপু হবরি যন্ত্র্ণায় বহুহদন পযচন্ত ‘একলা োকার অভযাগস’ হনগজগক সাংসার-
হবমুখ কগর ররগখহিল। িয়গত্া অপুর অবগচত্গন সবচদা হক্রয়াশীল রেগকগি কাজগলর জন্মলগ্নই ত্ার অপণচা-হবগচ্ছগদর 
অনযত্ম কারণ। অপুর মগনর মগধ্যকার পুহিভূত্ রক্ষ্াভ-গবদনাতু্র অহভমান হপত্া-পুগত্র্র সিজ সম্পগকচর প্রধ্ান অন্তরায়। 
অপণচা অপুর জীবগন এমন এক মাইলেলক যার উপহস্থহত্র পূগবচ অপু ত্ারুগণয উজ্জীহবত্, প্রাণশহক্তগত্ ভরপুর, কল্পনাপ্রবণ, 
আনন্দহপয়াসী –  এককোয় ইহত্বাচক ভাবনায় আিপ্রসারী। আর অনযহদগক অপণচাগক িারাগনার পর অপুর হবশ্বসাংসার 
একমুিূগত্চ হনরুদযম, প্রাণিীন, হবরিকাত্র, হনরানন্দময়। ত্াই কাজগলর প্রহত্ ত্ার  হপতৃ্হৃদগয়র মাতৃ্বযাকুলত্া কখগনাই 
সদাসহক্রয় িয়হন। কখগনা মাহন-অডচার ক’গর শ্বশুর বাহড়গত্ োকা পাঠাগনাই রিাক হকাংবা প্রেম দশচন --  সবসময়ই রস 
হনষ্প্রভ রেগক রেগি।  

(৭) 

সাহিগত্যর সগঙ্গ চলহচ্চগত্র্র প্রকরণ ও হনমচাণেত্ভাগব প্রগভদ আগিই। সকল প্রেম রেহণর সাহিত্যই রয চলহচ্চত্র্ায়গনর রূপ 
পাগব - ত্া নয়। একো হবষগয় সবচদাই রখয়াল রাখগত্ িগব রয পহরচালক কত্ হনপুণ দক্ষ্ত্ার সগঙ্গ হচত্র্কগল্পর গ্রিণ-
হনমচাণ-সাংগশাধ্ন-পহরমাজচন হশল্প-সগচত্নত্ার প্রহত্ হবগশষ দৃকপাত্ ক’গর দশচগকর মগনারিগনর সামগ্রী করগত্ পাগরন। 
সাহিগত্যর বণচনা যখন সাংলাপধ্মচী হচত্র্নাগেযর স্বরূপ বা আদগলর রূপ পায়, ত্খন সাহিগত্যর চহরত্র্ও দৃশযদশচগন নােকীয় 
রূপ পায়। আসগল সাহিগত্যর ভাষা বা সুর রয িগন্দ মানুগষর মনগক সীমাহয়ত্ রচত্নায় োুঁেগত্ পাগর, চলহচ্চগত্র্র ভাষায় 
রবশহকিু ভাব-ভহঙ্গমা বা বযিনাধ্মচীত্ার স্বত্ুঃসূ্ফত্চ প্রকাশ না ি’গল -- ত্া হশল্পগসৌকগযচর দাহবদার িগত্ পাগর না। এক 
সাক্ষ্াৎকাগর সত্যহজৎ রায় বগলগিন, “অগনক সময় রয অনুভূহত্র প্রকাগশ সাহিত্যগক অগনক কো বলগত্ িগয়গি, চলহচ্চত্র্ 
ত্া প্রকাশ কগরগি মাত্র্ একহে ভাবেভীর দৃশযপ্রত্ীগক। উদািরণ হিগসগব ‘অপুর সাংসার’-এর একো দৃগশযর এখাগন উগিখ 
করা রযগত্ পাগর। পিীগ্রাগমর বহধ্চষু্ণ পহরবাগরর রমগয় অপণচা িঠাৎ হনুঃস্ব অপুর ঘরণী িগয় এগলা। স্বভাবত্ই অপুর 
চালচুগলািীন বাসস্থাগনর দৃশয ত্াগক রবশ হবমষচ কগর রত্াগল। অপুর অনুপহস্থহত্গত্ ত্ার রচাগখ দু-চার রোুঁো জলও পগড়। 
হকন্তু ত্ার পগরই রদখাগনা িগয়গি স্বামী-স্ত্রী একই হবিানায়। অপণচা সকাগল হবিানা রেগক উঠগত্ হেগয় রদগখ অপু দুষু্টহম 
কগর ত্ার আুঁচলো হনগজর ধু্হত্র সগঙ্গ রবুঁগধ্ ররগখগি। একেু রিগস ঘুমন্ত অপুগক রিাট্ট একো চড় কহষগয় অপণচা আুঁচগলর 
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রেগরা খুগল রবহরগয় যায়। এই স্বল্পকালস্থায়ী দৃশযহেগত্ সাহিগত্য বহণচত্ অপু-অপণচার ক্রমবধ্চমান ঘহনষ্ঠত্ার স্বরূপেুকু বযিনার 
হভহত্তগত্ ধ্রা পগড়গি বগল অগনক দশচক স্বীকার কগরগিন। এখাগন চলহচ্চত্র্ হবভূহত্ভূষগণর কাহিনীর আক্ষ্হরক অনুসরণ না 
কগরও ত্ার হনজস্ব ইহডয়গম সাহিগত্যর আভযন্তরীণ বক্তবযেুকু রূপাহয়ত্ কগরগি”।১৫ ত্াই চলহচ্চত্র্কারগক সাহিত্য ও হসগনমা 
- দুই হদগকই হনহবড় ধ্যাগন মগ্ন োকগত্ িগব। সাহিগত্যর ‘অবলম্বগন’, ‘অনুসরগণ’, ‘অনুকরগণ’ আখযায় পহরচালগকর হশল্পচচচার 
প্রগয়াজগন বযহক্তমত্ প্রকাগশ রয স্বাধ্ীনত্ােুকু োগক, কাহিহনর গ্রিণ-বজচন-পহরমাজচগন রয হবগশষ দৃহষ্টগকাগণর প্রহত্ 
আগলাকপাত্ ক’গর এক হশগল্পর নবহনহমচত্ হশল্পরূগপর প্রকাশ ঘোন -- ত্ার রখাুঁজ বিঅহেস না রাখগলও রষ্টা-হশল্পী-
কুশীলগবরা ত্ার রখাুঁজ যগেষ্টই রাগখন। কারণ সকগলর জানা রয একসময় অগেচর অভাগব ‘পগের পাুঁচালী’ শুহোং বন্ধ রাখগত্ 
বাধ্য িগয়হিগলন সত্যহজৎ, হনগজর স্ত্রী হবজয়া রাগয়র েয়নার বাি িাগত্ প্রগযাজকগদর দরজায় দরজায় ঘুরগত্ িগয়হিল 
হসগনমা হনমচাগণর প্রগয়াজনীয় অগেচর জনয -- আর আিযচজনক ভাগবই সত্য রয এই ‘পগের পাুঁচালী’র িাত্ ধ্গরই বাঙাহলগক 
হচরন্তনী আনগন্দর িরণসভায় হত্হন স্থাপন করগলন ‘অস্কার পুরস্কার’ প্রাহপ্তর মাধ্যগম; আর পাশাপাহশ বঙ্গমানগসর মধ্যমহণ 
িগয় সত্যহজৎ রায় উজ্জ্বল িগয় োকগলন অনােত্ হবশ্ববাসীর কাগি।  

(৮)  

সাহিত্য রেগক চলহচ্চগত্র্র হনমচাণ িগলও চলহচ্চত্র্ পহরচালকগক গুরুদাহয়ত্ব হনগত্ িয় পারস্পহরক সম্পহকচত্ দুই জেগত্র 
কাগি – একহে ত্াুঁর হনহমচত্ চলহচ্চত্র্, আর অনযহে সাহিত্য। দাশচহনক ভাবনায় সাহিগত্যর মূল কাহিহনর ঘেনাহবনযাস, চহরত্র্, 
প্রহত্গবশ-পহরহস্থহত্গক হচরন্তন সত্যহসগি গ্রহেত্ ক’গর পহরচালক চহরত্র্হচত্র্ণ ও সাংলাপস্থাপগন হবগশষ দৃহষ্টগকাগণর উপর 
আহক্ষ্প্ত িন এবাং প্রসঙ্গানুসাগর হবহভন্ন হবষগয়র পহরবত্চন কগরন। রসখাগন ঘেনা হবশগদ বহণচত্ না িগলও হবগশষ অনুষঙ্গগক 
রকগি ররগখ পহরচালক ত্াুঁর স্বভাবহসি ভাগবই বযহিত্ সত্য ও দাশচহনক বযহপ্তগক তু্গল ধ্গরন। সুত্রাাং হশল্পী ত্াুঁর সীমাহয়ত্ 
পহরসগর সাহিগত্যর অবলম্বন করগলও হশল্প হনমচাগণ আপন রুহচগবাগধ্ এক পহরহমহত্গবাধ্ হনগয় হশল্প-নান্দহনকত্ার কাগজ 
িাত্ রদন। স্বভাবত্ই চলহচ্চত্র্-হনমচাত্ার হশল্পপ্রয়াস সাহিহত্যগকর অহভরুহচর রেগক রকাগনা অাংগশ কম নয়। সাহিত্য-হনরগপক্ষ্ 
চলহচ্চগত্র্ ত্াই পহরচালক অগনকো স্বাধ্ীন, স্বত্ুঃসূ্ফত্চ এবাং সগবচাপহর চলহচ্চত্র্-মাধ্যগমর দৃশযধ্মচী ভাষাগক হত্হন অগনক রবহশ 
হনরগপক্ষ্ দৃহষ্টভহঙ্গ রেগক সীমাহয়ত্ করগত্ পাগরন।১৬    

  মানবসভযত্ার সূচনালগ্ন রেগকই মানবজীবন ও সমাজ সম্পহকচত্ হবহভন্ন হবষয় রযমন সাহিত্য-হশল্পকলার অঙ্গ 
হিগসগব প্রহত্ষ্ঠা লাভ কগরগি, রত্মহন রসই হবষয়গুহলই যখন দশচক-গোত্ার আগবদগনর কাগি প্রহত্জ্ঞাবি িগয় আিপ্রকাশ 
কগরগি ত্খন ত্াগত্ পগড়গি বযবসায়ীর সুচতু্র প্রগলাভন-গকৌশল। একহে হবষয় হবগশষ রেগক সাধ্ারণ বা অহত্-সাধ্ারণ 
িগয় হবগশষত্ব লাভ কগরগি হবগশষ মুিূগত্চর হশল্পগসৌন্দযচ। েলত্ সীমাহয়ত্ ি’ল বাুঁধ্ন। একসময় যা হিল রচনা জেগত্র 
পহরহচত্ েহণ্ড, পরবত্চীগত্ রসোই আবার দুলচভ িগয় উঠগলা। অেচাৎ হবগশষ রকাগনা ত্ত্ত্বেত্ হবষগয়র উদঘােন ক’গর ক্রগম 
দশচকমগন চমক লাোগনার প্রয়াসী আস্ফালন রবশ সুনাম অজচন কগরগি প্রগযাজক-পহরচালগকর িাত্ ধ্গর। কারণ একহে 
হশল্পগক পাহেচব সগত্যই মুহক্ত হদগত্ ি’গল এক বৃিৎ অাংগশর আহেচক পহরসগরর হদগক আগলাকপাত্ করার প্রগয়াজন। ত্াই 
হশল্পীর কাগি Crisis রযমন আহেচক পহরমণ্ডল, রত্মহন বযবসায়ীও জাগন হশগল্পর সােচক প্রকাগশই হবক্রয়মূলয লাভজনক 
িগব। রসগক্ষ্গত্র্ হশল্পী ও বযবসায়ী দুজগনই পারস্পহরক কৃত্জ্ঞত্াপাগশ আবি। “বযবসায়ী অেচাৎ প্রগযাজক অগেচর সাংস্থান 
কগরন, হশল্পী অেচাৎ পহরচালক রসই অগেচর সািাগযয িহব বত্হর ক’গর প্রগযাজগকর িাগত্ তু্গল রদন। প্রগযাজক রসই বত্হর 
িহব রপ্রক্ষ্ােৃি মারেত্ জনসাধ্ারগণর সামগন উপহস্থত্ কগরন। জনসাধ্ারণ যহদ রস িহব সাদগর গ্রিণ কগরন অেচাৎ যগেষ্ট 
সাংখযায় হেহকে হকগন রস িহব রদগখন, ত্গবই ত্াুঁর আহেচক সােলয”।১৭   
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(৯) 

সাহিত্য ও চলহচ্চগত্র্র মগধ্যকার সম্পকচ, সৃহষ্টর দুই হভন্ন ধ্ারা কীভাগব এক ররাগত্ হনত্য বিমান িগয়গি – আগলাচয প্রবগন্ধ 
রসই সত্য উদ ঘােগনর হনরলস প্রগচষ্টা বিমান। সাহিগত্য রয হবষয়গক শেরাহজর মাধ্গম পাঠগকর অন্দরমিগল তু্গল ধ্রার 
রচষ্টা োগক, িায়ািহবগত্ ত্াগকই অনযরূগপ, অনযস্বাগদ উগন্মাচন করগত্ িয়। ত্াই সাহিত্য রেগক চলহচ্চগত্র্র পহরণহত্কাগল 
হনমচাত্াগক অগনক রবহশ দাহয়ত্ব-সগচত্ক িগত্ িয়। চহরত্র্-ভাষা-প্রত্ীগকর বযবিার-পহরহস্থহত্র অনুসন্ধান-Background 
Music –এ সব হকিুর জনযই রযন ত্াুঁগক আপন অভযস্ত আিহবগশ্বর সাবলীল বাহসন্দা িগত্ িয়, নয়গত্া রসই ঘেমান 
ইহত্িাগসর ভাষা আোমীর নতু্ন হবগশ্বর রোত্ার-দশচগকর মনগক হবেহলত্ করগব না। হবভূহত্ভূষগণর রসই শান্ত-হনস্তরঙ্গ 
পিীজীবগনর কোগকই নানান কারুগকৌশগল ও ত্াগক চমৎকাহরত্ব ক’গর রত্ালার গুগন হশল্পগসৌন্দগযচর হদগক হনগয় রেগলন 
সত্যহজৎ। নবহনমচাণ করগত্ িগল রষ্টাগক ধূ্গপর মগত্াই পুড়গত্ িয়, লড়াই চালাগত্ িয় সৃহষ্ট-সেলত্াগক উগন্মষমুখী করার 
লগক্ষ্য। একরাশ অতৃ্হপ্তর মাগিই রযখাগন সত্যহজগত্র সৃহষ্টর হশল্পত্গত্ত্বর হনযচাস, রসখাগনই সত্যহজৎ স্বত্ন্ত্র্ ও অননয; 
এককোয় ‘একগমবাহদ্বত্ীয়ম’।            
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সত্যহজৎ ১০০ 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ফযায়সর্ায়দ্র য়র্রুদ্ধস্বর : 
সতযয় য়তর য়িয়শার সায়হতয 

 

শঙু্কর  ে য়ি শুরু্ই িেয়র্জ্ঞান আর অযাডয়ভঞ্চায়রর িায়হয়ন? তার তভতয়র য়ি 
প্রচ্ছন্ন হয়ি তনই সভযতার 'হীনতম প্রার্ী'-য়দ্র প্রয়ত তিায়না িয়োর িয়েন ইয়ঙ্গত? 

শঙু্কর  য়ের অন্দরমহয়ল্ সামানয উোঁয়ি য়দ্য়ল্ন সাংগ্রাম চযাটা বী। 
 

 
 
 

১. 'হীনতম প্রার্ী'র উয়ল্লখ 

"মাই য়ডিার শঙু্ক— ততামার ময়হৌষর্ য়র্য়শ্বর হীনতম প্রার্ীর উপিায়র আসয়র্ এটা আয়ম চাইয়ন, চাইয়ন, চাইয়ন।" 

তচনা অাংশ? না য়চনয়ত পারয়ল্ র্য়ল্ই য়দ্ই— এটা সতযয় ৎ রায়ির য়র্খযাত শঙু্ক িায়হয়ন 'স্বর্বপর্বী' তথয়ি তনওিা। 
 েটা িা বত তশষ হয়চ্ছ এই িথাটার পয়রই। 
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 েটা  াোঁরা পয়ড়য়ছন, তাোঁয়দ্র য়র্রয়ক্তর উয়দ্রি না িয়রই  াোঁরা পয়ড়ন য়ন এখনও— তাোঁয়দ্র  য়নয এিটু র্য়ল্ 
তদ্ওিা ভায়ল্া— 

এর তপ্রিাপট ১৯৩৭ সায়ল্র নয়ভম্বর মাস, অথবাৎ য়দ্বতীি য়র্শ্ব ুয়দ্ধর শুরুর য়েি য়িছুটা আয় । ফযায়সস্ট য়হটল্ায়রর 
নাৎসী র্ায়হনী তখন  ামবায়নর এিয়চয়টিা শাসি।  ামবায়ন  ুয়ড় শুরু হয়ি য় য়িয়ছ ইহুদ্ীয়দ্র য়চয়হ্নত িয়র তায়দ্র য়দ্বতীি 
তেয়র্র না য়রি র্ানায়নার িা টা! তসই সময়ি  ীর্নদ্ািী ওষুর্ 'য়মরায়িউরল্' আয়র্োয়রর পর  ামবায়ন য় য়ি তা য়দ্য়ি এি 
 ামবান ইহুদ্ী অর্যাপয়ির  ীর্ন র্াোঁচান প্রয়ফসর শঙু্ক। খর্রটা  ানা ায়ন হয়তই িযািশাটব র্ায়হনীর মার্যয়ম তখাদ্ ত ািয়রাং 
(নাৎসী র্ায়হনীর 'নাম্বার টু', য়হটল্ায়রর পয়রই  ার স্থান!) তুয়ল্ য়নয়ি  াি শঙু্কয়ি। উয়েশয— য়নয় র য়চয়িৎসা, এর্াং ঐ 
ময়হৌষর্ নাৎসী র্ায়হনীর িুয়ি ত িরা। তসই পয়রয়স্থয়তয়ত িীভায়র্ ঐ ইহুদ্ী পয়রর্ারয়টয়ি তদ্শতযা  িরয়ত সাহা য িয়র 
তায়দ্র  ীর্ন রিা িরয়ল্ন, িীভায়র্ য়নয় র  ীর্ন র্াোঁচায়ল্ন এর্াং সয়র্বাপয়র িীভায়র্ ত ািয়রাং এর্াং ত াটা নাৎয়স র্ায়হনীয়ি 
ঐ ময়হৌষর্ 'য়মরায়িউরল্' তদ্ওিার হাত তথয়ি রিা তপয়ল্ন প্রয়ফসর শঙু্ক— এই য়নয়িই এই  য়পা! 

প্রথয়ম ত  অাংশটা তিাট িয়রয়ছ তসটা আয়রির্ার পয়ড় তদ্খুন। ফযায়সস্টয়দ্র সম্পয়িব সতযয় ৎ য়ল্খয়ছন— "য়র্য়শ্বর 
হীনতম প্রার্ী" 

 
২. শুরু্ শঙু্ক িায়হয়ন নি, তফলু্দ্ার  য়েও 

এটা য়েিই ত  র্াোয়ল্ পােয়ির িায়ছ তুল্নাি সতযয় য়তর তফলু্দ্া িায়হনী অয়নি তর্য়শই  নয়প্রি। য়িন্তু ময়ন রাখয়ত হয়র্ 
প্রথম শঙু্ক িায়হয়ন 'তর্যাম াত্রীর ডাইয়র' প্রিায়শত হয়িয়ছল্ ১৯৬১ সায়ল্, অথবাৎ তফলু্দ্ারও আয় । এর য়েি পয়র পয়রই 
প্রিাশ তপয়িয়ছল্ তছাটয়দ্র  য়নয তল্খা  ে 'র্ঙু্কর্ারু্র র্নু্ধ'। তার আয়রা প্রাি র্ছর চায়রি পর আত্মপ্রিাশ েয়ট তফলু্দ্ার। 

 
তফলু্দ্ার িায়হয়নগুয়ল্াি সরাসয়র রা নীয়ত প্রাি আয়সয়ন র্ল্য়ল্ই চয়ল্। ত টুিু এয়সয়ছ তস এিমাত্র 'য়টনয়টায়রয়টার 

 ীশু'তত। এর্াং তসটাও ঐ এিইভায়র্ ফযায়সস্ট এর্াং ফযায়সর্ায়দ্র য়র্রুয়দ্ধ তসাচ্চার হয়িই। তয়র্ এখায়ন  ামবায়ন আর 
য়হটল্ায়রর র্দ্য়ল্ পটভূয়মিাি ইতায়ল্, অথবাৎ মুয়সায়ল্য়ন।  

 াোঁরা ঐ উপনযাসটা পয়ড়য়ছন, তাোঁয়দ্র পয়ি ময়ন িরা সহ  ত খায়ন ঐ উপনযায়সর তিন্দ্রীি চয়রত্র চন্দ্রয়শখর 
সম্পয়িব র্ল্য়ত য় য়ি ভ ওিান য়ড়র রা া ভূয়দ্র্ য়সাং র্ল্য়ছন— 

মুয়সায়ল্য়ন তখন ইটায়ল্র এিচ্ছত্র অয়র্পয়ত। তর্য়শর ভা  ইটায়ল্িানই তায়ি পুয় া িয়র। য়িন্তু য়িছু রু্য়দ্ধ ীর্ী— 
য়শেী, সায়হয়তযি, নাটযিার, সাং ীতিার— য়ছয়ল্ন মুয়সায়ল্য়ন ও ফযায়সস্ট পায়টবর তোর য়র্য়রার্ী। চন্দ্র য়ছল্ তায়দ্রই 
এি ন। য়িন্তু তার তছয়ল্ই তশষ প বন্ত ফযায়সস্ট পায়টবয়ত ত া  তদ্ি। তার এি র্ছর আয়  িাল্বা মারা ত য়ছ 
িযানসায়র। এই দু্ই েযায় য়ডর র্াক্কা চন্দ্র সইয়ত পায়র য়ন। তাই তস তদ্য়শ য়ফয়র আয়স। তছয়ল্র সয়ঙ্গ তস তিানও 
ত া ায় া  রায়খয়ন। 

সতযয় ৎ রায়ির তফলু্ িায়হয়নগুয়ল্ার ময়র্য এই 'য়টনয়টায়রয়টার  ীশু'ততই এিমাত্র ফযায়সর্ায়দ্র প্রয়ত সতযয় য়তর 
তীে েৃর্া সরাসয়র প্রিাশ তপয়িয়ছ। আর সম্ভর্ত তিাথাওই না। অথচ য়েি এর উয়ল্টায়দ্য়ি আয়রিটু িমর্িয়সয়দ্র  নয 
সৃষ্ট চয়রত্র 'প্রয়ফসর শঙু্ক'র এিায়র্ি িায়হয়নয়ত র্ারর্ারই এয়সয়ছ সতযয় য়তর এই ময়নাভার্। তমাট ৩৮ টা পূর্বাঙ্গ এর্াং 
দু্য়ট অসমূ্পর্ব শঙু্ক িায়হয়নর খর্র আমরা  ায়ন। এর ময়র্য ঐ 'স্বর্বপর্বী' ছাড়াও আয়রা অন্তত ত াটা চায়রি তিয়ত্র তা 
পয়রোর ভায়র্ই তদ্খা য় য়িয়ছ। 
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প্রথম শঙু্ক িায়হয়ন 'তর্যাম াত্রীর ডাইয়র'র প্রাি ১৩ র্ছর পয়র তল্খা 'ডটর তশয়রাং-এর স্মরর্শয়ক্ত'তত সরাসয়র 
ফযায়সয়র্য়রায়র্তা না থািয়ল্ও শঙু্ক িায়হয়নয়ত সম্ভর্ত এই প্রথমর্ার সতযয় য়তর  ুদ্ধয়র্য়রার্ী ময়নাভায়র্র প্রিাশ তদ্খা ত ল্। 
'য়র্ এক্স ৩৭৭' নামি আর্য়র্ি মারর্ায়স্ত্রর ফমুবল্া  ুদ্ধ র্যর্সািীয়দ্র হায়ত তপৌঁচ্ছায়নার আয় ই িীভায়র্ তসই ফমুবল্া ধ্বাংস 
িরা সম্ভর্ হল্— তসই য়নয়িই এই  য়পা। 

এর য়েি পয়রর শঙু্ক িায়হয়নই 'য়হপয়নায় ন', ত খায়ন প্রথমর্ার শঙু্ক তমািায়র্ল্া িরয়ছ এি ভিাংির য়ডয়টটয়রর— 
উপনযায়সর তিন্দ্রীি চয়রত্র আয়ল্ি ান্ডার িা । য়র্জ্ঞানী, র্া র্ল্া ভায়ল্া অপয়র্জ্ঞানী। ল্িয – এিয়দ্য়ি মৃতুযর পয়র 
পুনরুজ্জীর্ন, আর্ার আয়রিয়দ্য়ি তসই তর্োঁয়চ ওোর এর্াং তর্োঁয়চ থািার এিমাত্র উয়েশয হয়চ্ছ ত াটা পৃয়থর্ীর এিচ্ছত্র 
আয়র্পতয িায়িম িরা।  ার হায়তিার – এিটা আয়র্োর, এিয়ট  যাস। নাম য়হপয়নায় ন। ত   যায়সর এিয়টমাত্র ির্া 
এি ন মানুষয়ি ২৪ েো সয়ম্মায়হত র্া য়হপয়নাটাই ড্ িয়র রাখয়ত সিম! আর সয়তযই ততা, "তল্ায়ির মন এির্ার 
দ্খল্ িরয়ত পারয়ল্ তায়দ্র উপর িতৃবে িরয়ত অসুয়র্র্া তিাথাি?" 

অনর্দ্য চয়রত্রাির্ এি য়ডয়টটয়রর। তচনা ল্া য়ছ না? এখান তথয়ি য়রয়ল্ট িরয়তই পায়রন 'হীরি রা ার তদ্য়শ' 
ছয়র্র ' ন্তর মন্তর'-এর সায়থ। 

এর পয়রর এিায়র্ি শঙু্ক িায়হয়নয়ত সরাসয়র ফযায়সস্টয়দ্র প্রয়ত ময়নাভার্ য়চয়ত্রত িয়রয়ছন সতযয় ৎ। ত মন 
র্রুন 'শঙু্কর িয়ঙ্গা অয়ভ ান'।  

এখায়ন এি  াি াি পয়রোর উয়ল্লখ আয়ছ রু্য়খনওিাল্ড্ িনয়সয়ন্ট্রশন িযাম্প এর্াং তসই িযায়ম্প ইহুয়দ্ র্য়ন্দয়দ্র 
উপর অতযাচায়রর। ঐ উপনযায়সই শঙু্কর  র্ায়নয়ত য়ল্খয়ছন সতযয় ৎ— 

আয়ম অর্াি হয়ি তদ্খয়ছ হাইয়মনডয়ফবর য়দ্য়ি। তচায়খ ওই িূর দৃ্য়ষ্ট, ওই ইোত শীতল্ িিস্বর— এি ন 
প্রাক্তন নাৎসীর পয়ি মানানসই র্য়ট। 

এর আরও প্রাি এি  ু  পয়রর তল্খা 'শঙু্ক ও ফ্রযায়ঙ্কনস্টাইন'। পটভূয়ম আর্ারও  ামবায়ন, এর্াং এর্ার তফািায়স 
য়নও-নাৎসীরা। আর্ারও দ্বন্দ্ব শুভ-অশুয়ভর ময়র্য, এর্াং পয়রয়শয়ষ য়নও-নাৎসী তনতা তরয়ডল্য়ি য়নও-ফযায়সস্ট তথয়ি নতুন 
 ীর্য়ন পাোয়না, অমানুষ তথয়ি মানুয়ষ রূপান্তয়রত িরা।  ার পয়রর্য়তয়ত শঙু্কর  র্ায়নয়ত তল্খা হয়চ্ছ – " তদূ্র ময়ন হি 
য়হটল্ারপেী দ্ল্ এর্ার য়নয়শ্চহ্ন হয়র্।"  

এরও র্ছর দু্য়িি পয়রর তল্খা 'স্বর্বপর্বী'। 

৩. স্বর্বপর্বী-র পুনপবাে 

'স্বর্বপর্বী' উপনযাসটা প্রিায়শত হয়িয়ছল্ ১৯৯০ সায়ল্। এরপর আরও দু্য়টা শঙু্ক িায়হয়ন প্রিায়শত হয়িয়ছ, য়িন্তু দু্য়টাই 
অসমূ্পর্ব। ফয়ল্ এটাই তশষতম সমূ্পর্ব শঙু্ক িায়হয়ন। 

েটনা পরম্পরা তদ্খয়ল্ আর্ার এটাই শঙু্কর প্রথম িায়হয়ন! পুয়রাটাই ফ্লযাশর্যায়ি য়র্রৃ্ত। অনয শঙু্ক-িায়হয়নগুয়ল্া 
তরা নামচা আিায়র, ডাইয়রর এয়ির পর এি য়দ্ন র্য়র এয় য়ি চল্া িায়হয়ন। আর এইয়টয়ত ডাইয়রর পাতা এিটা য়দ্য়নই 
(১৬  ুন) আটয়ি, য়নয় র  ন্ম্য়দ্য়ন সৃ্ময়তচারর্ িরার ঢাংয়ি য়র্রৃ্ত  য়পা। 

 ীর্নসািায়হ্ন এয়স সৃ্ময়তচারর্া শঙু্কর (র্া হিয়তা সতযয় য়তরও)। এই সৃ্ময়তচারর্ার ফয়মবই তল্খা হল্ শঙু্কর 
সর্বয়েে িায়হয়ন। 
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তিায়নারিম েুয়রয়ি তপোঁয়চয়ি িথা না, সরাসয়র ফযায়সস্ট  ামবায়নর য়র্য়রায়র্তা। সরাসয়র তসই মানর্তার শত্রুয়দ্র 
য়র্রুয়দ্ধ তসাচ্চার হওিা এর্াং সয়র্বাপয়র সরাসয়র "য়র্য়শ্বর হীনতম প্রার্ী" ফযায়সস্টয়দ্র সামানয এিটু হয়ল্ও হারায়নার 
িায়হয়ন। মানর্তার  য়ির িায়হয়ন। 

পুনশ্চ 
 
সতযয় ৎ তদ্য়খ ত য়ত পায়রনয়ন ১৯৯২ সায়ল্র ৬ য়ডয়সম্বয়রর য়দ্নয়টয়ি, ত য়দ্নটা আমার তদ্য়শর ইয়তহায়স এি তমাটা িায়ল্া 
ল্াইন তটয়ন য়দ্য়িয়ছ। সতযয় য়তর তদ্খার প্রশ্নই তনই তথািয়থত 'তহািাটস্ অযাপ ইউয়নভায়সবয়ট'র মার্যয়ম সাংে পয়রর্ায়রর 
পি তথয়ি িমা ত ম   তর্াল্াইয়ির এই সমিটায়ি। তদ্য়খ  ানয়ন সতযয় ৎ এখনিার NRC-CAA'র পর্বটায়িও।  

য়িন্তু ত য়নয়ছয়ল্ন ইহুদ্ীয়দ্র য়দ্বতীি তেয়র্র না য়রি র্ানায়নার নূযয়রমর্া ব আইয়নর িথা। তদ্য়খয়ছয়ল্ন ত াটা য়র্শ্ব 
 ুয়ড় য়নও-ফযায়সস্ট প্রর্র্তার সাময়িি হয়ল্ও মাথাচাড়া তদ্ওিাটায়ি। তদ্য়খয়ছয়ল্ন য়নয় র তদ্য়শ সাংে পয়রর্ায়রর িমশ 
র্াড়র্াড়ন্তয়ি। 

এয়ির্ায়র তছাটয়দ্র  নয তল্খা শঙু্ক িায়হয়ন। সর্য়চয়ি তর্য়শ য়দ্ন  ারা থািয়র্, সর্য়চয়ি তর্য়শ ল্ড়াই  ায়দ্র 
িরয়ত হয়র্ মানর্তার শত্রুয়দ্র য়র্রুয়দ্ধ— তায়দ্র  য়নয তল্খা। 

আশার পয়ি, মানর্তার পয়ি, ফযায়সর্ায়দ্র য়র্রুয়দ্ধ অর্স্থান য়নয়ত ইয়তহাস তথয়ি তশখার  য়নযই তর্ার্হি এিদ্ম 
তশষ ল্য়গ্ন আয়স 'স্বর্বপর্বী'র ময়তা তল্খাটা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
সাংগ্রাম চযাটা বী : রা ননয়তি িমবী ও প্রর্ন্ধিার।  
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মায়টয়ত পা তরয়খ - সুয় ত সুর 

..    ।।প্রথম প্রিাশ : তফব্রূিায়র , ২০১৪।। 

সঙ্কল্ন ও সম্পাদ্না : অয়মত রাি। 
প্রিাশি : িয়পাতািী সুর। 

প্রচ্ছদ্ : শ্রীমান অহবর্ দ্াশমুন্সী। 
মুদ্রি : সুেত সরিার। 

মূল্য : ৩০০/- 
তমাট পৃো সাংখযা : ১৯২ 

ISBN : 978-81-926858-4-7 
 

 ল্ ঙ্গয়ল্র তদ্শ সুন্দরর্ন। আর সুন্দরর্ন মায়ন  য়ল্ িুয়মর, ডাোি র্াে। তিায়না এি সমি র্ন তিয়ট  য়ড় উয়েয়ছ র্সত, আর্াদ্। 
িয়র্  য়ড় ওয়ে তসই র্সত? তিাথা তথয়ি এয়স এখায়ন  য়ড়া হি মানুষ? িীভায়র্  ন্ম্ তনি  নপদ্? য়হনু্দ-মুসল্মান – নানা র্মব নানা 
 াত। নানা উপিথা। নানা তদ্র্য়দ্র্ী। র্য়নর তদ্র্ী ‘র্নয়র্য়র্’ নায়ি  ঙ্গয়ল্র শাহ শা- ঙ্গয়ল্র তর্ান ‘য়র্ানয়র্য়র্’?  ঙ্গল্ য়নভবর মানুষ – 
িােুয়র, ত য়ল্, তমৌয়ল্ – আর তায়দ্র সাংস্কার – ‘ ঙ্গয়ল্ পড়া’র ভি। তায়দ্র ময়ন ত ার আনয়ত গুয়র্ন, র্াওয়ল্, পীর- ায় -ফয়ির – 
মন্ত্র,  াদু্য়র্শ্বাস।  ীয়র্িার পাশাপায়শ পুয় া, উৎসর্, তল্াি ান – শীতল্ার  া রর্, য়শয়র্র  া ন, চড়ি, মনসার ভাসান, তর্ানয়র্য়র্র 
পাল্া, দু্য়খ  াত্রা। নানা উপিথাি দ্য়ির্ রাি, র্না তমৌয়ল্, মর্য়ল্  ফয়ির। ইাংয়র  আময়ল্ সুন্দরর্ন। তর্য়নিা প্রশাসন। ‘য়নমি 
খাল্ায়ড়’র তশাষর্। তশাষয়র্র হাত তথয়ি হতদ্য়রদ্র মানুষয়ি মুয়ক্ত য়দ্য়ত তহয়ঙ্কয়ল্র প্রয়চষ্টা। পয়রয়শয়ষ, সুন্দরর্ন অঞ্চয়ল্ য়হনু্দ ও 
মুসল্মায়ন য়র্য়ির আচার, য়র্য়ির  ান। মানুয়ষর ময়র্য ‘মায়টয়ত পা তরয়খ’ দ্াোঁয়ড়য়ি তল্াি ীর্য়নর নানা  ভীর- হন িায়হয়ন তশানায়ল্ন 
সুয় ত সুর। 
  

  

http://www.antorjatikpathsala.com/bookCovers.html
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এিা দ্শ িথা - অয়মত রাি 

।।প্রথম প্রিাশ : তফব্রূিায়র , ২০১৪।। 

প্রিাশি : িয়পাতািী সুর। 
প্রচ্ছদ্ : শুয়ভনু্দ দ্াশমুন্সী। 
মুদ্রি : সুেত সরিার। 

মূল্য : ১২০/- 
তমাট পৃো সাংখযা : ১১২ 

ISBN : 978-81-926858-7-8 
 

নারী-পুরুয়ষর সম্পিব য়চরিাল্ীন। ময়নর মানুয়ষর তখাোঁয়  পথ চল্া। সম্পিব িখয়না ন য়র্ি। িখয়না সামায় ি, 
িখয়না র্া মানয়সি। য়িন্তু সর্ য়িছু ছায়ড়য়ি সম্পিব  খন মানয়র্ক্, তখনই তা সমূ্পর্ব। নারী-পুরুয়ষর সম্পয়িবর 
নানা র্রয়নর এিফায়ল্  ে য়নয়ি হায় র ‘এিা দ্শ িথা’। িখনও তা ম ার তমাড়য়ি িখয়না র্া তার উপস্থাপনা 
 ম্ভীরতর। এসর্ য়নয়িই অয়মত রাি’এর দ্শয়ট  য়ের সমাহার। 
  

 
 

http://www.antorjatikpathsala.com/bookCovers.html
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মানর্ মানর্ী - অয়মত রাি ও িয়পাতািী সুর 

।।প্রথম প্রিাশ : তফব্রূিায়র , ২০১৪।। 

প্রিাশি : িয়পাতািী সুর। 
প্রচ্ছদ্ : শুয়ভনু্দ দ্াশমুন্সী। 
মুদ্রি : সুেত সরিার। 

মূল্য : ৭৫/- 
তমাট পৃো সাংখযা : ৬২ 

ISBN : 978-81-926858-3-0 
 

নারী-পুরুষ-ভায়ল্ার্াসা-সম্পিব-অসম্পিব-সমা  স্বীিৃয়ত – সর্ য়িছুয়তই ওয়ল্াট পাল্ট হয়ি  াি – তচায়খ চশমা 
পয়র তথািয়থত য়হয়সয়র্র  ার্দ্া খাতা তি োোঁয়ট – তি  য়ড় মানর্-মানর্ীর য়চরন্তন ভায়ল্ার্াসার য়ন ড়, তিান 
তস অয়র্িায়র হি অস্বীিৃত এি-এিয়ট ভায়ল্ার্াসা, তি তদ্ি অয়নযর  ানাল্াি উোঁয়িঝুোঁয়ি? নানা র্রয়নর সম্পিব 
উয়ে আয়স দু্- ন িয়র্র িল্য়ম – মানর্-মানর্ী য়ময়ল্য়ময়শ এিািার হয়ি  াি। 
 
র্ইয়টর অয়ভনর্ প্রচ্ছদ্ পয়রিেনাি এিই র্ইয়ির দু্-য়দ্ি য়দ্য়ি দু্ই িয়র্র আ মন। 
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পূর্বায়হ্ন তঢোঁয়িছাটা রূ্সর - ত াল্াম রসুল্ 

।।প্রথম প্রিাশ : তফব্রূিায়র , ২০১৪।। 

প্রিাশি : িয়পাতািী সুর। 
প্রচ্ছদ্ : শুয়ভনু্দ দ্াশমুন্সী। 
মুদ্রি : সুেত সরিার। 
মূল্য : ৭৫/- 
তমাট পৃো সাংখযা : ৬৪ 
ISBN : 978-81-926858-5-4 

 

তর্শ িয়িি র্ছর র্য়র তল্খায়ল্য়খ িরয়ছন ত াল্াম রসুল্।  ত য়তন-চার র্ছয়র তল্খায়ল্য়খ এয়সয়ছ র্হুসাংখযি 
পােয়ির সাময়ন। নতয়র হয়িয়ছ তাোঁর িয়র্তা মুগ্ধ পােিিুল্। ত াল্াম িয়র্তা তশানান না – তদ্খান। এয়ির পর 
এি ছয়র্ আপাতদৃ্য়ষ্টয়ত সাংল্গ্ন না হয়ল্ও য়র্য়ন সুয়তার র্িয়ন সুগ্রয়থত। পােয়ির ময়ন ও ময়স্তয়ে তার অন্ত ূবঢ 
সঞ্চার। িয়র্তার এি পা র্াস্তয়র্র মায়টয়ত অপর পা অতীয়ন্দ্রি অনুভুয়তর   য়ত। 
  
তমাূ্ট ৫৩-য়ট িয়র্তা য়নয়ি এি অনর্দ্য সাংিল্ন। 
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মুয়োি র্য়রয়ছ তখিাল্ তপািা - য়র্ের্ চির্তবী 

।।প্রথম প্রিাশ : তফব্রূিায়র , ২০১৪।। 

প্রিাশি : িয়পাতািী সুর। 
প্রচ্ছদ্ : শুয়ভনু্দ দ্াশমুন্সী। 
মুদ্রি : সুেত সরিার। 
মূল্য : ৭০/- 
তমাট পৃো সাংখযা : ৫৬ 
ISBN : 978-81-926858-6-1 

 

য়র্ের্ চির্তবী িয়র্- েিার। আত্মপ্রিাশ সু্কল্-মযা ায় য়নর পাতাি। সৃ য়নর তসই প বটয়নর য়র্পল্ব এখনও 
অক্লান্ত। মৃতুয ও য়র্ষাদ্ থািয়ল্ও তাোঁর িয়র্তাি ল্ীন হয়ি আয়ছ হার-না-মানা এি আশ্চ ব আশার্ায়দ্র চল্মানতা। 
  
তমাূ্ট ৪৮-য়ট িয়র্তা য়নয়ি এি অনর্দ্য সাংিল্ন। 
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মননশীল্ পােয়ির দ্রর্ায়র ‘আন্ত বায়তি পােশাল্া’র সাম্প্রয়তি য়িছু সাংখযা 

আগ্রহী পােি সাংখযাগুয়ল্ হায়ত তপয়ত তখাোঁ  িরয়ত পায়রন সম্পাদ্িীি দ্িয়র। 
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মননশীল্ পােয়ির দ্রর্ায়র ‘আন্ত বায়তি পােশাল্া’র পুরয়না য়িছু সাংখযা 

আগ্রহী পােি সাংখযাগুয়ল্ হায়ত তপয়ত তখাোঁ  িরয়ত পায়রন সম্পাদ্িীি দ্িয়র। 
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মননশীল্ পােয়ির দ্রর্ায়র ‘আন্ত বায়তি পােশাল্া’র পুরয়না য়িছু সাংখযা 

আগ্রহী পােি সাংখযাগুয়ল্ হায়ত তপয়ত তখাোঁ  িরয়ত পায়রন সম্পাদ্িীি দ্িয়র। 
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মননশীল্ পােয়ির দ্রর্ায়র ‘আন্ত বায়তি পােশাল্া’র পুরয়না য়িছু সাংখযা 

আগ্রহী পােি সাংখযাগুয়ল্ হায়ত তপয়ত তখাোঁ  িরয়ত পায়রন সম্পাদ্িীি দ্িয়র। 
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প্রর্ন্ধ, উপনযাস, নায়টিা,  ে, িয়র্তার সম্ভার য়নয়ি উৎসর্ / র্ায়ষবি সাংখযা 

আগ্রহী পােি সাংখযাগুয়ল্ হায়ত তপয়ত তখাোঁ  িরয়ত পায়রন সম্পাদ্িীি দ্িয়র। 
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