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িত্রিদিদেব েসনিগুপ
েদেবকী বসুর ‘কিব’ িফিল্মটিার একটিা সাবটিাইটিল বানিালাম, এই ২০১০-এর পুেজার আগেগে পের, ছুিটির
িদেনিগুেলায়, িদেেনি পেনিেরা েষাল ঘন্টা কের পিরশ্রম কের। আগমার এক পুরেনিা ছাত্রিদ িজেগেশ করল, এত
পিরশ্রম করলাম েকনি? কী আগেছ িসেনিমাটিায়? িসেনিমায় েতা িসেনিমাই থােক, িকন্তু তা েথেক কী পাই,
এটিাই েবাধহয় প্রশ। ‘কিব’ েথেক আগিম বহুকিকছু পাই। যতবার েদেিখ, ততবারই পাই। ‘কিব’ উপনিযাস
েথেকও পাই, িকন্তু ‘কিব’ িফিল্ম েথেক পাওয়াটিা শুধু উপনিযাসিনিভরর্ভর পাওয়াটিা নিয়। তার েচেয়েয়ও েবিশ িকছু
িকনিা িনিিশ্চিত নিই, িকন্তু অটনিযরকম েতা বেটিই। এবং েবাধহয় েকানিও েকানিও জায়গোয় ‘কিব’ িফিল্ম ‘কিব’
উপনিযাসেকও েপিরেয় েগেেছ।
কিব আগিম প্রথম পিড়ি ক্লাস িসেক্সে বা েসেভরেনি। িহন্দুস্কুেল পড়িতাম আগর মধযমগ্রােম বািড়ি, বািড়ির েলােকরা
রেমশদো বেল একজেনির সেঙ্গে আগমায় িফিরেত বলত। রেমশদো কাজ করত এস েক লািহিড়ি বেল একটিা
বইেয়র েদোকােনি। েপ্রিসেডেন্সিন্সির উেল্টািদেেকর ফিুেটি। ‘কিব’ উপনিযাসটিা পেড়িিছলাম ওখােনি বেস। আগরও
অটেনিক বই আগিম প্রথমবার পিড়ি ওই এস েক লািহিড়িেত বেসই, ‘রামতনিু লািহিড়ি ও তত্কালীনি বঙ্গেসমাজ’,
বা ‘আগরণ্যক’। েদোকােনি বেস বই পড়িাটিা, এখনি আগর কলকাতায় েতমনি েদেিখ নিা, িবেদেেশ নিািক হয়, বা
আগমােদের েবাম্বাই েটিাম্বাইেয়। িকন্তু তখনি কলকাতায় এটিা েবশ চেয়লত। শুধু রেমশদোর সূত্রেত্রিদ ওই এস েক
লািহিড়ি েদোকানিটিােতই নিয়, আগমােদের স্কুেলর িনিচেয়ু ক্লােসর েছেলেদের আগক্রমণ্ েবজায় সহয করেত হত
কেলজ িস্ট্রিটেটির দোশগুপ েদোকানিটিােকও। এটিা সত্তরেরর দেশেকর একদেম েগোড়িার কথা বলিছ। মােনি
পিশ্চিমবেঙ্গের রাজৈনিিতক সংলােপ েয সময়টিােক বারবার ‘সত্তরর েথেক সাতাত্তরর’ বেল উেল্লেখ করা হয়।
দোশগুপর ওই ভরদ্রলেলাকেক েসিদেনিও েদেখলাম, হঠাত্ কের এক বন্ধুর সেঙ্গে একটিা বই িকনিেত িগেেয়। খুব
ইেচ্ছে করল একটিু কথা বিল, তারপর সেঙ্কাচেয় হল। ওনিার কােছ েতা আগিম িছলাম অটেনিক বাচ্চার একজনি,
আগমােক আগর মেনি করেত পারেবনি নিা। খুব বয়স্ক হেয় েগেেছনি, িকন্তু টিাক িছল ওঁর েসই তরুণ্ বয়েসও,
এবং েমাটিা কঁােচেয়র চেয়শমা, ভরাির সুন্দর লাগেত মুখটিা েসই ক্লাস িসক্সে েসেভরনি এইটি বয়েস। হয়েতা আগরও
ওই েস্নেহপ্রবণ্তার কারেণ্ই ভরাল লাগেত। একই সেঙ্গে িতনি জনি চেয়ার জনি েছেল আগমরা নিাক ডেন্সুিবেয় বই পেড়ি
যািচ্ছে কিমকস েথেক উপনিযাস, এরকম প্রায়ই ঘটিত। িবেশষ কের কিমকস, ইংিরিজ কিমকস েকনিা তখনি
আগমােদের মত িনিম-মধযিবত্তর পিরবাের অটিচেয়ন্তনিীয় িছল।
এস েক লািহিড়িেত বেস ‘কিব’ উপনিযাসটিা পড়িার মুহূত্রতর্ভটিা আগমার আগজও মেনি আগেছ। উঁচেয়ু টিুেল বেস পেড়ি
যািচ্ছে, ডেন্সানিিদেেক কাউন্টাের কাত হেয়, বইেয়র আগলমািরেত েহলানি িদেেয়। বসেনির ঝুমুর নিােচেয়র েযৌনিতাটিা
আগিম অটনিুভরব করিছলাম, উেত্তরজনিাও হিচ্ছেল একটিা, একটিু আগশঙ্কাও হয়ত, অটনিয কারুর েচেয়ােখ পেড়ি যােচ্ছে
নিা েতা। িকছু শব্দও িছল, েসই অটেথর্ভ যা েদেখেলই িনিিষদ্ধ শব্দ মেনি হয়, অটন্ততঃ েসই কলকাতায় হত, েযমনি
‘উলঙ্গেবাহার শাড়িী’। েসটিা আগমায় সেচেয়তনি কের িদেেয়িছল, মেনি আগেছ, অটনিয েকউ েদেখেত পােচ্ছে নিা েতা,
আগিম কী পড়িিছ। েচেয়ােখ ছটিা লািগেল েতামার আগয়নিা বসা চেয়ুিড়িেত — এই গোনিটিাও একটিা অটনিয রকম উচ্ছোস
িদেেয়িছল, মেনি আগেছ। আগিম এখনিও েযনি ওই বইটিা ওই পাতাটিা ওই লাইনিগুেলা েদেখেত পাই। এটিা
ভরয়ানিক ভরােব আগেছ ‘আগরণ্যক’ উপনিযােসও। ওই কােলার উপর সবুজ সাদো গোেছর প্রচ্ছেদে, লবটিুিলয়া
বইহার নিাড়িা বইহার, সতযচেয়রেণ্র েমস — এই েগোটিা স্মৃতিতটিাই েযনি আগলাদো কের উপনিযােসর স্মৃতিত নিয়,
ঢুেক আগেছ ওই এস েক লািহিড়ি, তার সাির সাির কালেচেয় সবুজ আগলমাির, তার উঁচেয়ু টিুল এইসেবর মেধয।
‘আগরণ্যক’ মেনি পড়িেলই ওটিা মাথায় এেস যায়।
যাকেগে। বুেড়িা বয়েসর এইসব বাহুকলয েছেড়ি ‘কিব’-র কথায় েফিরা যাক। ‘কিব’ িফিল্মটিায়, আগমার যা লােগে,
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উপনিযােসর একটিা িবরাটি গেিতিবজ্ঞানিই সম্পূত্রণ্র্ভ এেসেছ, এবং হয়ত বাড়িিত িকছুও এেসেছ। েসই জায়গোটিা
আগিম িঠক কী পাই, েসটিা েদেখােনিার জেনিযই এই েলখাটিা। এবং এই অটিভরধায় এই ‘অটেটিকিনিকাল’ শব্দটিা
লাগোেনিা একদেমই আগত্মসম্মানি বঁাচেয়ােনিার তািগেেদে। িদেনি চেয়ােরক আগেগে েলখাটিায় হাত িদেেল, েবাধহয়, শব্দটিা
থাকত নিা। যিদেও ‘অটেটিকিনিকাল’ শব্দটিা বযবহার কের আগমার আগেগেও প্রবন্ধ আগেছ, এবং একই নিাম বারবার
বযবহােরর একটিা অটভরযাস আগেছ আগমার। একই ‘মেনিাজ’ বা ‘িত্রিদিদেব’ নিামও বযবহার কের েগেিছ আগমার
গেেল্পের পর গেেল্পে, বা উপনিযােস, বারবার। ওই অটভরযােসই হয়ত, নিাম িদেতাম ‘েদেবকী বসুর কিব — একিটি
পাঠ’, িঠক অটমনিই নিােম, ‘নিওলপুরার বাঘ: বুদ্ধেদেব দোশগুপর ‘বাঘ বাহাদুর’ — একটিা পাঠ’ নিােম প্রবন্ধ
িলেখিছলাম ‘প্রিতক্ষণ্’ পিত্রিদকায়, আগজ েথেক একুশ বা বাইশ বছর আগেগে। কী িলেখিছলাম তাও ভরাল মেনি
েনিই। এই েলখাটিার নিােম ‘অটেটিকিনিকাল’ শব্দটিা গুঁেজ িদেেত হল অটিনিন্দযর গুঁেতায়। েসই গেল্পেটিা বেল িনিই
আগেগে।
অটিনিন্দয (েসনিগুপ) আগর ওর েবৌ েসঁজুিত (দেত্তর), মােনি এখনি িবেয়টিা হেচ্ছে, যতিদেেনি েলখাটিা আগপনিারা
পড়িেবনি, ততিদেেনি েবৌ হেয়ই যােব, এেসিছল এই ‘কিব’ িফিেল্মর সাবটিাইটিল, েনিাটিস আগর িফিল্মটিা িনিেত।
অটিনিন্দয চেয়লিচ্চত্রিদিবদেযা পড়িায় যাদেবপুের। েসিদেনি আগমরা িতনিজেনি একবার সাবটিাইটিল সহ ‘কিব’
েদেখিছলাম। একটিা জায়গোয় একটিা দেীঘর্ভ নিােচেয়র দেৃতশয আগেছ। কথা েনিই গোনি েনিই, শুধু নিীিলমা দোেশর েনিেচেয়
চেয়লা। েবশ দেীঘর্ভ একটিা দেৃতশয, িতিরশ েসেকন্ড জুেড়ি, ১ ঘন্টা ৪ িমিনিটি ১৪ েসেকন্ড েথেক ১ ঘন্টা ৪ িমিনিটি
৪৪ েসেকন্ড। বারবারই দেৃতশযটিা েদেখেত েদেখেত আগমার লােগে কী একটিা বাড়িিত চেয়াপ দেৃতশযটিায় আগসেছ,
আগমায় খুব টিােনি দেৃতশযটিা। েসিদেনি েদেখেত েদেখেত ওেদেরও বললাম এই টিানিার বযাপারটিা। অটিনিন্দয দেৃতশযটিা
েদেখার পের বলল, েকনি েতামায় টিােনি বেলা েতা, দেঁাড়িাও েদেখািচ্ছে। ও িফিিরেয় িনিেয় েগেল দেৃতশযটিার
মাঝামািঝর একটিু আগেগে। বলল এই েদেেখা এখােনি একটিা ফিঁাকা জায়গো, জায়গোটিা ফিঁাকা রাখা হেয়েছ
ওখােনি এেস অটনিুভরা গুপা দেঁাড়িােব বেল, কযােমরা েযনি পূত্রবর্ভানিুমানি করেছ। এবং েদেেখা েযই এেস দেঁাড়িােচ্ছে,
তার দেৃতিষ্টিকেক ধের কযােমরা েফিরত আগসেছ নিীিলমা দোেশ। অটথর্ভাত্, এই দুই নিারীর আগেবেগের টিানিােপােড়িনিটিা
দেৃতেশয ঢুেক আগসেছ। এরকম আগরও িকছু েসঁজুিতও বলল। এবং েদেখলাম, একদেম িঠকই েতা, েমাক্ষম সব
িজিনিস বলেছ। একদেম িঠক।
িকন্তু ওরা চেয়েল যাওয়ার পের েমজাজ েবশ িখঁচেয়েড়ি েগেল। ওরা সব পুচেয়ঁ েক েছেলেমেয়। তারা বুঝেছ, অটথচেয়
আগিম বুঝেত পারিছ নিা, কী কাণ। একবার ভরাবলাম, িলখব নিা আগর েলখাটিা। তারপের আগর একটিা সমসযাও
িছল। বাংলায় িলখব, নিা ইংিরিজেত? আগিম যা িলখেত যািচ্ছে তা বাংলা-দেশর্ভকেদের েতা এমিনিেতই মাথায়
আগসেব। িকন্তু অটনিয ভরাষার েলাকেদের আগসেব নিা। আগবার মেনি হল, বাংলায় েদেখা েলাকেদের একটিা আগেবগে
ৈতির হেব িফিল্মটিা েদেেখ, আগর একটিু খিতেয় েদেখার ইেচ্ছেও জাগেেব। এর মেধয গুরুচেয়ণালী সাইেটির ঈপ্সিপ্সিতা
আগমায় িচেয়িঠ িদেল — একটিা েলখা েলেখা নিা। সেঙ্গে েপেদ্রলা আগলেমােদোভরােরর দুেটিা ছিবর উেল্লেখ, েযগুেলা
আগবার অটেনিক িদেনি আগেগে আগিমই ওেক পািঠেয়িছলাম, ওগুেলা িনিেয় িলখেত বেলিছলাম। েসটিা আগমােকই
েফিরত পাঠাল। বলল, তুিম েলেখা। তখনি ওেক িলখলাম, তুই জািনিস নিা, আগিম একটিু েঘঁেটি েগেিছ এই
বাচ্চােদের সেঙ্গে আগমার িফিল্ম েবাঝার পাথর্ভকযটিা এমনি িবিচ্ছেির ভরােব আগিবষ্কার কের। ‘কিব’ িনিেয় েলখাটিা
আগর আগেদেৌ িলখব িকনিা তাই ভরাবিছ। এত এত িফিল্ম েদেিখ আগিম, গুিষ্টিক গুিষ্টিক, িদেনিরাত, তারপেরও এইটিুকু
বুঝেত পািরনিা। ওরা কী সুন্দর টিকাটিক সব বুেঝ েফিলল। তারপর, ঈপ্সিপ্সিতােক িচেয়িঠটিা িলেখই মেনি হল,
নিাঃ, েলখাটিা িলেখই েফিিল।
তাই প্রথম েথেকই এটিা বুেঝ িনিনি, এটিা েকানিও িফিল্ম-সমঝদোর েলােকর েলখা নিয়। আগিম প্রচেয়ুর িফিল্ম
েদেিখ, েসগুেলা েদেখেত েদেখেত েকানিও েকানিওটিা আগমায় প্রচেয়ণ টিােনি, েকানিও েকানিওটিা টিােনি নিা। েযটিা টিােনি
েসটিা েকনি টিােনি তা আগিম েবাঝার েচেয়ষ্টিকা কির িনিেজই। এই েলখাটিা েসই েচেয়ষ্টিকারই একটিা িলিখত রূপ।
প্রেতযক েলখাই েলখা হয় একটিা বা কেয়কটিা মুখেক কপােলর মেধয েরেখ। এটিায় েসই মুখটিা আগমার ওই
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পুরেনিা ছােত্রিদর, েযনি তােক আগিম এটিা বুিঝেয় বুিঝেয় বলিছ। আগর আগমার িফিল্ম েবাঝার দেৃতষ্টিকান্ত েতা আগেগেই
িদেলাম, েকানিও চেয়লিচ্চত্রিদেবােধর আগশা করেল এই েলখাটিা পড়িেবনি নিা। আগিম রাজনিীিত, আগর তার সূত্রেত্রিদ
রাজৈনিিতক অটথর্ভনিীিত, িনিেয় খুব মাথা ঘামাই। ওটিা একটিা অটসুেখর মত। িকছুেতই নিা-েভরেব পািরনিা। েয
েকানিও গেরুই, েশষ অটিব্দ, আগমার হােত পড়িেল এেস হািজর হয় ওই শ্মশােনিই। এটিা শুধু েয আগমার কােজর
জায়গো তাই নিয়, এটিা সিতযই েকাথাও একটিা আগমার িনিেজর কােছ িনিেজর অটথর্ভ েখঁাজারও একটিা পিরসর।
গেল্পে উপনিযাস িলিখ আগমায় েসগুেলা পায় বেল, একটিা ভররগ্রস্ততার চেয়াপ েথেক িনিেজেক মুক্ত করার দোয়
থােক, আগর একটিা থােক মাথায় থাকা িকছু সিন্নিবিবষ্টিক আগধা-এেলােমেলা আগেবগে-অটনিুভরূত্রিত-িচেয়ন্তার েশষ অটিব্দ
িলিপবদ্ধ আগকারটিা কী দেঁাড়িায় এটিা খুেঁ জ পাওয়ার একটিা উল্লোস বা আগরাম। আগবার বহুক বছর ধের এই গেল্পে
উপনিযাস আগখযানিগুেলা িলখেত িলখেত এই সািহতয-জীবনি-বাস্তবতা এই ভরাবনিাগুেলাও মাথায় এক ভরােব
িবনিযস্ত হেয় েগেেছ। তারও িকছু উপাদোনি উেত্তরিজত হেয় পেড়ি ‘কিব’ িফিল্মটিা েদেখেত েদেখেত, িনিতাইেয়র
জীবনি আগর তার সািহতযরচেয়নিা, মােনি তার কিবয়াল গোনিগুিল বা ওই কাঠােমােতই তাত্ক্ষিণ্ক ভরােব রচেয়নিা
কের েতালা ছড়িাগুেলা — এই দুেয়র িভরতরকার িকছু অটিতিনিয়ন্ত্রণ্ বা পারস্পরিরক কাযর্ভকারণ্ সম্পকর্ভ, এটিাও
মাথায় চেয়েল আগেস। তারাশঙ্কেরর উপনিযাসটিায় এটিা রেয়েছ আগরও অটবযথর্ভ রকেম, িকন্তু ‘কিব’ িফিেল্মও
যতটিুকু এেসেছ েসটিাও িবরাটি। েসই ভরাবনিাগুেলাও িকছু চেয়েল আগসেব এই েলখাটিায়।
েয সব হােত েগোনিা বইেয়র উেল্লেখ আগসেব আগেলাচেয়নিার সূত্রেত্রিদ, েসগুেলা েলখার মেধয মেধযই েদেব। আগর খুব
আগসেব ওই সাবটিাইটিল আগর েনিাটিেসর কথা, এখনিও যা মেনি হেচ্ছে। আগমার ব্লগেগে
(http://ddts.randomink.org/blog/?=153) সবকটিা সাবটিাইটিল ফিাইল আগর েনিাটিস ফিাইলই েপেয়
যােবনি। িফিল্মটিা এমিনিেত িভরিসিডেন্সেত পাওয়া যায়, েদেখেবনি তার নিামিঠকানিা েদেওয়া আগেছ ওখােনি। আগর
কারাগোগের্ভা (http://karagarga.net) এবং বাংলা-টিেরন্টস (http://www.banglatorrents.com)
এই দুেটিা টিেরন্ট সাইেটিও েসই এিভরআগই-গুেলা আগেছ যার সেঙ্গে এই সাবটিাইটিল মযাচেয় কের। েকানিও ভরােবই
যিদে নিা পানি, আগমায় (dipankard@gmail.com) িঠকানিায় েমল করুনি, িকছু একটিা বযবস্থা করা যােব।
যাই েহাক েফিরত আগসা যাক ‘কিব’ িফিেল্মর প্রসেঙ্গে। মজার কথা এই েয, ‘কিব’ িফিেল্মর সেঙ্গে আগমার
েমালাকাত খুব েবিশ িদেেনির নিয়। েহেমাপমদো (দেিস্তদোর) জয়পুিরয়া কেলেজর মাস্টারমশাই িছেলনি, অটবসর
িনিেয়িছেলনি আগিম েযাগে েদেওয়ার সামানিয িদেনি পেরই, যিদেও মজার কথা, আগজ পযর্ভন্ত কেলজ সূত্রেত্রিদ সবেচেয়েয়
েবিশ ঘিনিষ্ঠতা যার সােথ হেয়েছ আগমার, েস ওই েহেমাপমদোই। েহেমাপমদো প্রথম েযবার আগমার বািড়ি
আগেসনি, অটন্তত েতেরা েচেয়াদ্দ বছর আগেগে, আগমােক একটিা কযােসটি েদেনি। েসটিা ওই ‘কিব’ িফিেল্মর সম্পািদেত
সাউন্ডট্রাক, বা, েকানিও শ্রুতিতনিাটিক, ওই িচেয়ত্রিদনিােটিযর উপর িভরিত্তর কের, ওই একই িশল্পেীেদের িদেেয়। িঠক
েকানিটিা তা আগিম িনিিশ্চিত নিই। কযােসটিটিা কােলর গেেভরর্ভ হজম হেয় েগেেছ তাও আগজ বহুককাল, এমনিিক েসই
কযােসটি েপ্লেয়ারও। েকানিও কযােসটি েপ্লেয়ারই েনিই ঘের তাও আগজ বছর বােরা েতা বেটিই। কিম্পউটিার
আগসার েথেকই, যা হয়, সবই কিম্পউটিার-িনিভরর্ভর হেয় েগেেছ।
িকন্তু যা হজম হয়িনি তা হল নিীিলমা দোেসর ওই বসেনির চেয়িরেত্রিদর শ্রুতিত-অটিভরনিয়। বাপের বাপ। কী দেম
আগটিকােনিা লাগেত, “েকনি করব আগিম েগোিবেন্দর নিাম, েস কী িদেেয়েছ আগমায়?” এতটিাই চেয়াপ ৈতির করত
েয আগিম বারবার শুনিেতও পারতাম নিা। মধুর ভরান্ডারকেরর ‘চেয়ঁাদেনিী বার’ বা বাগের্ভমযােনির ‘ভরািজর্ভনি িস্প্রিং’
িফিেল্ম েযমনি হেয়িছল আগমার, িকছুেতই একবাের পুেরাটিা েদেখেত পারতাম নিা। বা আগরও অটেনিক িকছুেতই
হেয়েছ, ওই দুেটিার নিামই মাথায় এল এই মুহূত্রেতর্ভ। তারপর মােঝ মােঝই ভরাবতাম নিীিলমা দোেশর সেঙ্গে
একবার েদেখা করেত েগেেল হয়। আগমার এক বন্ধু েবলঘিরয়ায় নিাটিক কের, ওেক িদেেয় ওনিার নিাম-িঠকানিা
েযাগোড়িও করলাম, তারপর যাব যাব করতাম, সেঙ্কাচেয়ও হত, কী বলব, নিাটিক অটিভরনিয় এসেবর িকছুই েতা
জািনিনিা, কী বলব িগেেয়। তারপর একিদেনি জানিলাম, নিীিলমা দোশ মারাই েগেেছনি। এরকম আগমার আগরও
েবশ কেয়কবার হেয়েছ।
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এরপর হঠাত্ কের, গেত বছের মানিু একিদেনি পুেজার িঠক আগেগে আগেগে আগমায় এেনি িদেল, ‘কিব’ িফিেল্মর
েজাড়িা িভরিসিডেন্সর কােলক্টর এিডেন্সশনি, এেঞ্জেল িভরিডেন্সও-র। কী ছাইেয়র কােলক্টর এিডেন্সশনি, ভরািগেযস প্রথেমই
এমেপ্লেয়ার িদেেয় িস্ট্রিটম-ডেন্সাম্পটিা িনিেয় িনিেয়িছলাম হাডেন্সর্ভ িডেন্সেস্ক, এই সাবটিাইটিল করাকালীনি একিদেনি বার কের
েদেখলাম, েসই একবার চেয়ালােনিােতই, এই এক বছেরই েসটিা নিষ্টিক হেয় েগেেছ। তা যাক, যা বলিছলাম,
ডেন্সাম্পটিা চেয়ালােনিার আগেগেই আগমার গো িশরিশর করিছল, চেয়ালােনিার পের আগিম সতয অটেথর্ভই েনিশাগ্রস্ত হেয়
েগেলাম। প্রচেয়ুর জায়গোর অটিডেন্সও খুব খারাপ, েযমনি িভরিসিডেন্স-গুেলায় প্রায়ই হেয় থােক। হাডেন্সর্ভিডেন্সেস্ক থাকায়
যতবার খুিশ চেয়ািলেয় চেয়ািলেয় উদ্ধার করেত েপেরিছ পের। িকন্তু েসসব সমসযা িনিেয়ই আগমার উপর েযনি ভরর
হল ‘কিব’ িফিল্মটিার। তখনি েথেকই সাবটিাইটিল করব েভরেবিছলাম, িকন্তু িকছুেতই সময় পািচ্ছেলাম নিা।
আগমার েশষ বইটিা, কিম্পউিটিং ও সফিটিওয়ার জগেেতর রাজৈনিিতক অটথর্ভনিীিত িনিেয়, আগেগেই েতা বেলিছ ওটিা
আগমার স্থায়ী শ্মশানি, িকছুেতই েশষ হেত চেয়াইিছল নিা। েশষ হল এেস অটগোেস্টর েশষ িদেেক। েসেপ্টেম্বেরই
হাত িদেলাম সাবটিাইটিেল। প্রচেয়ণ সময় লাগেিছল। একটিা আগলগো িহসােব েদেেখিছলাম, গেেড়ি প্রিত িমিনিটি
িফিল্ম-সমেয়র জনিয আগমার শ্রম লাগেেছ িতনি ঘন্টারও েবিশ। এবার দুই ঘন্টা পঁাচেয় িমিনিটি িফিেল্ম েমাটি শ্রেমর
পিরমাণ্টিা ভরাবুনি। তাই পুেজার ছুিটি পড়িবার মুহূত্রতর্ভ েথেক একদেম ঝঁাপ িদেেয় পড়িলাম। পুেজার িদেনি দেেশক
েষাল সতেরা আগঠােরা ঘন্টা কাজ কের সমাপ কেরিছ ওটিা।
িকন্তু অটত শ্রম কেরও একটিা অটদ্ভুত আগরাম হেয়েছ। েবারেহস েযমনি িলেখিছেলনি, কাফিকার সূত্রেত্রিদই েবাধহয়,
আগমােদের িপতা আগমরা িনিেজরাই িনিবর্ভাচেয়নি কির। আগমােদের ঐতিতহয কী তা খুেঁ জ েনিওয়া আগমােদেরই হােত।
‘কিব’ িফিল্মটিা েয েসই ঐতিতেহযর একটিা খুব েজারােলা জযান্ত জায়গো এই িনিেয় আগমার েকানিও সেন্দহ েনিই।
তাই বরং এটিা আগমার কােছ িছল একটিা সুেযাগে, সম্মানি জানিােনিার। েদেবকী বসু মের েফিৌত হেয় েগেেছনি,
েবাধহয় সমস্ত িশল্পেীরাও তাই, তারাশঙ্কর েতা বেটিই। তাই তােদের আগর েকানিও ক্ষিতবৃতিদ্ধ েনিই এেত, িকন্তু
আগমার আগেছ, আগিম েতা এখনিও মের যাইিনি। এই সাবটিাইটিল কের, বা তারপের, আগমার এই েলখায় যিদে
‘কিব’ িফিল্মটিা দেশটিা বাড়িিত েলােকর কােছও েপঁৌছয়, আগমার েবশ একটিা আগরাম হয় তােত, যাক, িকছু
একটিা করলাম, এইরকম িবরাটি একটিা কােজর একটিা েহািডেন্সর্ভং েলখার েতা সুেযাগে েপলাম। কেলেজর
মাস্টারমশাইরা েতা আগজকাল েশয়ার বা গোিড়ি/েকােটির ব্রান্ড ছাড়িা িকছু েবােঝ নিা, েলখাপড়িার কাজ েতা বহুক
আগেগেই পুরেনিা িদেেনির প্রাচেয়ীনি কুসংস্কােরর মত লুপ হেয় েগেেছ। যা িটিেক আগেছ তা িকছু বযিক্ত মানিুেষর
আগত্মরিতরত পাগেলািমেত। িঠক েসই মন্তবযটিাই কেরিছেলনি আগমার এক সহকমর্ভী, আগমার েবৌেয়র কােছ,
“কী, ওই েসই পাগেলািম চেয়ািলেয় যােচ্ছে েতা, এই কােজ মালকিড়ি েতা িকছুই হেব নিা।” িবশ্বাস করুনি, আগিম
একটিুও নিাটিকীয় করিছ নিা, ওই ‘মালকিড়ি’ শব্দটিাই িতিনি বযবহার কেরিছেলনি।
সিতযই ‘কিব’ িফিল্মটিা আগমার িবরাটি একটিা িকছু েলেগেেছ। তুলসী চেয়ক্রবতর্ভীর অটেলৌিকক ওই অটিভরনিয় িনিেয়
অটবাক হওয়ার িকছু েনিই, সবসময়ই িতিনি ওইরকম অটিভরনিয়ই কের এেসেছনি। িকন্তু, তার েচেয়ােখর মুদ্রলায়,
কদেযর্ভ নিােচেয়র ভরঙ্গেীেত, েয ভরােব উঁচেয়ু জােতর দেম্ভ এবং িহংস্রতাটিা এেসেছ, েসটিা েবাধহয় তুলসী চেয়ক্রবতর্ভীর
পেক্ষই সম্ভব। নিীিলমা দোেশর কথা আগেগেই বললাম। অটনিুভরা গুপা, নিীিতশ মুেখাপাধযায়, হিরধনি, এেদের
সকেলরই অটিভরনিয়, সেঙ্গে রবীনি মজুমদোেরর গোনি, এবং অটিনিল বাগেচেয়ীর সঙ্গেীত পিরচেয়ালনিা, এর একটিাও যিদে
সিঠক মােনি নিা-েপঁৌছত, ‘কিব’ েবাধহয় তার িনিেজর জায়গোয় েপঁৌছেত পারত নিা। নিৃততয পিরচেয়ালেকর নিাম
েদেখলাম প্রহ্লাদে দোস। তঁার সম্পেকর্ভ আগর িকছুই আগিম জািনি নিা, িকন্তু প্রেতযক বারই তুলসী চেয়ক্রবতর্ভীর ওই
িবকটি নিাচেয় েদেখেত েদেখেত আগমার নিৃততযপিরচেয়ালেকর কথা মাথায় আগেস। একজনি পঞ্চােশাধর্ভ ভরাির েচেয়হারার
মানিুেষর শরীেরর সেঙ্গে সঙ্গেিতপূত্রণ্র্ভ ওই নিােচেয়র ভরঙ্গেীর উদ্ভাবনি েতা সহজ কাজ িছল নিা। এই রকম অটজস্র
টিুকেরা টিুকেরা কথা মাথায় আগেস আগমার। আগক্ষিরক অটেথর্ভই এিগেেয় িপিছেয় এিগেেয় িপিছেয় ‘কিব’ িফিল্ম
আগিম অটজস্রবার েদেেখিছ। আগপনিারা েদেখুনি, আগমার প্রিতিক্রয়া যিদে আগপনিােদের প্রিতিক্রয়ায় স্থানিান্তিরত হেত
পাের, েসটিাই এই কােজর সাফিলয।
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এবার িফিল্ম িনিেয় কথা শুরু করব আগমরা। বযাপারটিা সবেচেয়েয় সরল, একেরখ, এবং কম পিরশ্রমসাধয
করার স্বােথর্ভ, আগিম িফিল্মটিার সেঙ্গে সেঙ্গে এেগোব, এবং বযবহার কের চেয়লব আগমার ওই সাবটিাইটিল ফিাইল
েথেক উদ্ধৃতিত। এেত সময়েরখাটিাও স্পরষ্টিক থাকেব, এবং দেরকার মত আগপনিারা সেঙ্গের েনিাটিস ফিাইলও পেড়ি
িনিেত পারেবনি। আগেগেই আগমার ব্লগেগের িঠকানিা িদেেয়িছ, েযখানি েথেক আগপনিারা ওই সাবটিাইটিল ফিাইল
দুেটিা, kabi-1.srt এবং kabi-2.srt, আগর তার সেঙ্গে পড়িার েনিাটিসগুেলা, kabi-1.notes.pdf এবং
kabi-2.notes.pdf নিািমেয় িনিেত পারেবনি। সাবটিাইটিল ফিাইলগুেলা হল সরল েটিক্সেটি ফিাইল, েয েকানিও
েপ্লেইনি েটিক্সেটি এিডেন্সটিের খুলেত পারেবনি, আগর িপিডেন্সএেফির জনিয েকানিও একটিা িপিডেন্সএফি িরডেন্সার লাগেেব।
েদেবািশস (দোস), আগমার েয ছােত্রিদর কথা আগেগেই বেলিছ, তার সেঙ্গে বেসই েযনি আগিম আগবার েদেখিছ
িফিল্মটিা, এবং মােঝমােঝই থািমেয় িকছু কথা বেল িনিিচ্ছে। কথার শুরুেতই থাকেছ সাবটিাইটিল ফিাইল েথেক
উদ্ধৃতিত, পুেরা েসই এিন্ট্রি বা নিথীটিাই, প্রথেম সাবটিাইটিেলর ক্রিমক সংখযা, তারপর সময়েরখা, তারপর
পদের্ভায় দেৃতশয েলখাটিুকু। এটিুকু ইংিরিজেত। তার িনিেচেয় বাংলায় আগমােদের আগেলাচেয়নিা। এবং, েযমনি বেলিছ,
িফিল্মিবদেযাগেত ভরােব েলখাটিা হেত যােচ্ছে সম্পূত্রণ্র্ভ অটেটিকিনিকাল এবং অটিশিক্ষত, কারণ্ আগিমই তাই। আগর
আগমার ছাত্রিদেদের সেঙ্গে আগিম েয ভরােব কথা বিল, যা মাথায় আগেস তাই েকানিও একটিা সম্পিকর্ভত রকেম বেল
যাই, একটিা অটযাকােডেন্সিমক েলখায় েয দোিয়ত্বপালনিটিা অটন্তঃশীলা থােক েসটিার আগেদেৌ পেরায়া নিা কের, এই
েলখাটিাও হেত যােচ্ছে তাই। আগমার এক ছােত্রিদর সেঙ্গে আগমার কথা বেল চেয়লা। আগিম েকনি ‘কিব’ িফিেল্ম
উেত্তরিজত হেয়িছ েসটিাই তােক আগিম েপঁৌেছ িদেেত চেয়াইিছ, সেঙ্গে সেঙ্গে িনিেজও বুেঝ উঠেত চেয়াইিছ। আগর
সবাই জােনি মাস্টারমশাইরা একটিু বিক্তয়ার িখলিজ হয়, তাই িকছু অটিতকথনিও থাকেতই পাের। েলখার
সেঙ্গে একটিু একটিু নিুনি লািগেেয় পড়িেবনি। েসই অটেথর্ভ এটিা েকানিও গেম্ভীর ও তাত্পযর্ভপূত্রণ্র্ভ েলখাই নিয়, একবার
িসেনিমাটিা চেয়ািলেয় চেয়ািলেয় েদেখিছ েসই ছাত্রিদ আগর আগিম, এবং েদেখাকালীনি িফিল্ম থািমেয় যা মাথায় আগসেছ,
যতটিুকু মাথায় আগসেছ বেল যািচ্ছে। এমনিিক েকাথায় েকাথায় থামািচ্ছে তাও খুব িনিিদের্ভষ্টিক িকছু নিয়। অটনিয আগর
এক বার েদেখাকালীনি হয়ত অটনিয আগরও েকাথাও থামতাম।
শুরু করা যাক প্রথম সাবটিাইটিল ফিাইল kabi-1.srt েথেক। একদেম উপের নিম্বরটিা হল সাবটিাইটিল
ফিাইেলর এটিা কত নিম্বর এিন্ট্রি, তারপর সময়েরখা, িঠক েকানি জায়গোয় সাবটিাইটিলটিােক ফিুিটিেয় তুলেত
হেব, আগর একদেম িনিেচেয় কী ফিুিটিেয় তুলেত হেব। যার সেঙ্গে েদেখুনি একটিা নিম্বরও েদেওয়া আগেছ, েনিাটিস
ফিাইেল এটিা কত নিম্বর েনিাটিস।
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িফিল্মটিার সাবটিাইটিল েদেেখ আগমার এক বন্ধু িজেগেশ কেরিছেলনি, এরকম গেদের্ভেভরর মত আগিম েট্রেনির েভরঁাটিাও িচেয়িহ্নিত কের িদেেয়িছ েকনি। আগসেল েস্ট্রিটস মােনিই েতা ওভরারেস্ট্রিটস। িচেয়িহ্নিত কের েদেওয়া মােনিই
অটবিশেষ্টিকর েথেক পৃতথক একটিা সত্তরায় েজেগে ওঠা। িকন্তু িচেয়িহ্নিত করেত খুব েবিশ কেরই েচেয়েয়িছলাম, এেত
েকানিও সেন্দহ েনিই। েনিাটিেসও েযমনি িলেখিছ, েট্রনি এবং েরলওেয় এক কথায় বলেল িব্রিটিশ আগমেল
বাংলায় তথা ভরারেত সামািজক গেিতিবজ্ঞােনির সবেচেয়েয় বড়ি প্রতীক। শরত্চেয়েন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ উপনিযােসর তৃততীয়
পবর্ভ প্রকািশত হয় ১৯২৭ সােল, শরত্ সিমিত সংস্করেণ্র গ্রন্থপিরচেয়য় অটনিুযায়ী। তারাশঙ্কেরর ‘কিব’ উপনিযাস
প্রকািশত হেয়িছল ১৯৪২-এ, িকন্তু তার আগেগে ধারাবািহক ভরােব প্রকািশত হেয়িছল পাটিনিার ‘প্রভরাতী’
পিত্রিদকায়, ১৯৩৮ েথেক, িমত্রিদ ও েঘাষ সংস্করেণ্র গ্রন্থপিরচেয়য় অটনিুযায়ী। এবং পের আগমরা েযমনি েদেখব,
‘কিব’ উপনিযােসর তথা িফিেল্মর ঘটিনিাগুিল ঘটিেছ দুই িবশ্বযুেদ্ধর মধযবতর্ভী সমেয়, তার মােনি ১৯১৯ েথেক
১৯৩৯-এর মেধয। তার মােনি, ‘শ্রীকান্ত’ আগর ‘কিব’ এই দুই উপনিযাসই প্রকাশকাল অটনিুযায়ী যেথষ্টিক িনিকটি।
‘শ্রীকান্ত’ উপনিযােসর এগোর অটধযায় েথেক েরলওেয় িবষেয় একটিু পড়িা যাক।
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রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তেক নিা জািনিেয় বেক্রশ্বর তীথর্ভদেশর্ভেনি চেয়েল যাওয়ায় অটিভরমানিী শ্রীকান্ত বাড়িিত উত্সােহ
েবিরেয় পেড়ি তার বন্ধু সতীশ ভররদ্বাজ অটসুস্থ েজেনি। সতীশ েরলওেয়র কন্সিট্রাকশনি ইনিচেয়াজর্ভ। তার কযােম্প
িগেেয় কেলরাক্রান্ত সতীেশর শুশ্রূষা তথা তার েপ্রম ও মৃততুযর উপাখযানি ভরাির জমকােলা, েসই িবষেয় আগর
যািচ্ছে নিা। সতীশ এবং েসই কযােম্পর আগরও অটেনিেকর মৃততুযর পর, সতীেশর “অটমর কীিতর্ভ তািড়ির েদোকানি
অটক্ষয়” েদেেখ, শ্রীকান্ত একসময় িফিরিত পেথ রওনিা হল। পেথ দুজনি ছাতা মাথায় ভরদ্রলেলােকর সেঙ্গে েদেখা
হল, যঁারা সতীশ সম্পেকর্ভ জানিােলনি, “মাতাল, বদেমাইস, েজােচ্চার।” পের এও বলেলনি, “েদোষ েনিই
মশায় ... েকাম্পািনি বাহাদুেরর সংস্পরেশর্ভ েয আগসেব েস-ই েচেয়ার নিা হেয় পারেব নিা। এমিনি এেদের েছঁায়ােচেয়র
গুণ্!” পের হঁাটিেত হঁাটিেত কথা প্রসেঙ্গে আগরও অটেনিক িকছু জানিােলনি এই েরল েকাম্পািনির িব্রিটিশ বযবসা
সম্পেকর্ভ।
কতর্ভারা আগেছনি শুধু েরলগোিড়ি চেয়ািলেয় েকাথায় কার ঘের িক শষয জেন্মেছেছ শুেষ চেয়ালানি
কের িনিেয় েযেত। ... সমস্ত অটিনিেষ্টিকর েগোড়িা হেচ্ছে এই েরলগোিড়ি। িশরার মত েদেেশর
রেন্ধ্রে রেন্ধ্রে েরেলর রাস্তা যিদে নিা ঢুকেত েপত, খাবার িজিনিস চেয়ালানি িদেেয় পয়সা
েরাজগোেরর এত সুেযাগে নিা থাকত, আগর েসই মানিুষ যিদে এমনি পাগেল হেয় নিা উঠত,
এত দুদের্ভশা েদেেশর েহােতা নিা। ... মশাই, এই েরল, এই কল, এই েলাহা-বঁাধােনিা
রাস্তা—এই েতা হল পিবত্রিদ vested interest—এই গুরুভরােরই েতা সংসাের
েকাথাও গেরীেবর িনিঃশ্বাস েফিলবার জায়গো েনিই।

এই েগোটিা আগেলাচেয়নিাটিা আগমােদের একটিুও অটপিরিচেয়ত নিয়। আগিম শুধু একটিু মেনি কিরেয় িদেলাম। এই
েবদেনিার জায়গোটিা এবং এর িবপরীেত ক্রমপ্রসারমানি যুদ্ধ আগর বািণ্েজযর েবেলায়াির েরৌেদ্রলর ছটিা ওই
আগেলাচেয়নিার পিরসেরও এেসেছ, এবং বযাপক ভরােব এটিা এেসেছ মােক্সের্ভর প্রচেয়ুর েলখায়। েযমনি, িদে িফিউচেয়ার
েরজাল্টস অটফি িব্রিটিশ রুল ইনি ইিন্ডয়া, প্রকািশত িনিউ ইয়কর্ভ েডেন্সইিল িট্রিবউেনি, ১৮৫৩-য়
(http://www.marxists.org/archive/marx/works/1853/07/22.htm )। এরকম আগরও
অটেনিক আগেছ। মাক্সের্ভ খুব ভরাল ভরােব িব্রিটিশ ভরারেত িশরা-উপিশরার মত িবস্তৃতত েরলপথজােলর অটভরযন্তরীনি
গেিতিবজ্ঞানিটিােক িচেয়িহ্নিত কেরেছনি। তার সািবর্ভক ঘাতটিােক, সামািজক এবং সাংস্কৃতিতক স্তেরও, অটেনিক দেূত্রর
অটিব্দ লক্ষয কেরেছনি। কী ভরােব ভরারতীয় সমাজেক েসটিা িভরতর েথেক বদেেল িদেেচ্ছে, েসটিােক মাক্সের্ভ লক্ষয
কেরিছেলনি। ভরারত রাষ্ট্র বেল আগজ যােক আগমরা িচেয়িনি, তা অটেনিকটিাই সৃতিষ্টিক হেয়েছ িব্রিটিেশর এই েরেলর
হােত। বাজােরর িনিিরেখ, আগদোনিপ্রদোেনির িনিিরেখ, ভরূত্রিম ও ভরূত্রেগোেলর েবােধর িনিিরেখ। িবভরূত্রিতর অটজস্র গেেল্পে
এটিা এেসেছ। খুব প্রিতিনিিধস্থানিীয় এরকম একটিা িচেয়হ্নি রেয়েছ ‘ক্ষণ্ভরঙ্গেুর’ সঙ্কলেনির ‘িসঁদুরচেয়রণ্’ গেেল্পে।
“এই িপিথিমর িক েকানিও িসেমমুেড়িা েনিই” জাতীয় িবস্ময়েক তার আগঞ্চিলকতার ধারণ্ায় আগচ্ছেন্নিব বেল
আগমরা সহেজই িচেয়েনি িনিেত পাির, যখনি েদেিখ তার িবস্ময় ৈতির হওয়ার রসদে েরলপেথর মােপ দেঁাড়িায়,
চেয়িব্বিশ পরগেনিা েথেক নিদেীয়া, বনিগেঁা েথেক কৃতষ্ণনিগের। “আগপিনি েকষ্টিকলগের েচেয়নি? ... বাহাদুরপুর েকষ্টিকলগেেরর
দু’ইিস্টশেনির পের” — আগমােদের পিরিচেয়ত ভরূত্রেগোেল িসঁদুরচেয়রেণ্র িবস্মেয়র পৃতিথবীেক অটনিুবাদে কের িদেেচ্ছেনি
েলখক। আগর েসই ভরূত্রেগোলটিা িনিতান্তই েরলপথ-িনিভরর্ভর, দেূত্ররেত্বর একক ‘ইিস্টশনি’। আগবার ‘ইছামতী’
উপনিযােসর েশেষ এেস আগমরা েদেিখ, সমাজজীবেনি নিতুনি ধরেনির সব গেিতময়তার সূত্রচেয়নিা হেচ্ছে। িতলু িবলু
নিীলুেদের স্থানিান্তর এবং যােনির ধারণ্াটিাই বদেেল যােচ্ছে, েরলপেথর অটিভরঘােত ৈতির হেচ্ছে একটিা উল্লেিসত
িবস্ময়।
আগর েছাটি মা েতা িকছু জােনিই নিা। কেলর গোড়িীেত উেঠ েসিদেনি েদেখেল নিা? পানি
সাজেত বসেলা। রানিাঘাটি েথেক কেলর গোড়িী ছাড়িেলা েতা টিুক কের এেলা আগড়িংঘাটিা।
আগর েছাটি মার িক কষ্টিক! বলেল, দুেটিা পানি সাজিত সাজিত গোড়িী এেস েগেল িতনিেকাশ
রাস্তা! িহ িহ—।

শরত্চেয়ন্দ্রে অটসুখ ও েবদেনিাটিােক ধেরিছেলনি, িকন্তু এই সৃতিষ্টিকশীল গেিতমুখটিােক ধরেত পােরনিিনি, বা চেয়ানিিনি
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ধরেত। শরত্চেয়েন্দ্রের মেধয ওই িবষয়ী-অটবস্থানিটিা (যােক বাংলায় বেল সাবেজক্ট েপািজশনি) থাকতই।
বাস্তবতােক তার িনিেজর মতামত ও মূত্রলযায়নি িদেেয় সািজেয় েনিওয়া েতা বেটিই, এমনিিক তার িবপরীতযাত্রিদােতও পািঠেয় েদেওয়া। েযমনি, কলকাতার ও েজলার আগদোলতগুিলেত যখনি পেরর পর একান্নিববতর্ভী
পিরবার ও সম্পিত্তরভরােগের মামলা েবেড়ি উঠেছ, িব্রিটিশ আগমেলর েশষ ভরােগে নিতুনি ধরেনির পুিঁ জ ও বাজার
সৃতিষ্টিকর গেিতেত, িঠক েসই সময়ই শরত্চেয়ন্দ্রে িলেখ যােচ্ছেনি ‘িবন্দুর েছেল’, ‘রােমর সুমিত’ জাতীয় আগখযানি,
যােত পিরবার ও সম্পিত্তর েফির েজাড়িা েলেগে যােচ্ছে। এটিার মেধয বযিক্ত েলখেকর িনিেজর ভরাল লাগো মন্দ
লাগো ঔচিচেয়তয অটেনিৌিচেয়তয েবােধর ছাপ থাকেছ। হয়ত বযিক্ত েলখেকর িনিেজর স্বপ্নপূত্ররণ্ থাকেছ, যা ঘটিুক
বেল িতিনি চেয়াইেতনি। আগিম জািনিনিা, বাস্তবতার িচেয়ত্রিদণ্ েথেক এই িবচেয়ুযিত েকানিও সমসযা বেল ডেন্সাকা যায়
িকনিা। আগমার এক নিাটিয-পিরচেয়ালক বন্ধু েযমনি বেল, অটিভরনিেয়র কথা যিদে বেলা, তাহেল এই গ্রেহর
সবেচেয়েয় বাস্তবসম্মত অটিভরনিয় কেরেছ ‘েখাকাবাবুর প্রতযাবতর্ভনি’ িসেনিমায়, নিা সির, উত্তরমকুমার নিয়, ওই
গেরুটিা েযটিা ঘাস খািচ্ছেল বািড়ির বাইের। তাই বাস্তবতার িচেয়ত্রিদণ্টিা গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ, নিািক তার িভরতর অটনিুপ্রেবশটিা,
তা বলেত পাির নিা। এবং যা েদেখিছ ক্রেম, যত িদেনি যােচ্ছে, যা যা জানিতাম বা বুঝতাম বেল ভরাবতাম, তা
সবই ক্রেম আগরও েঘঁেটি যােচ্ছে। আগমার যুবক বয়েস, মাক্সের্ভবাদেী রাজনিীিতর সিক্রয়তার বয়েস েযমনি মেনি
হত, এ েতা এক রকেমর ইচ্ছোপূত্ররণ্, যার চেয়ূত্রড়িান্ত প্রকাশ ঘটিেব, আগরও িকছু পের, হাফিপযান্ট পরা নিািতহেয়-যাওয়া ধেমর্ভন্দ্রে আগর ফ্রক-পরা অটনিূত্রযনি-বয়স্কা েযািগেতা বািলর ইস্কুেলর িসিলপ িঘের নিাচেয়-গোেনি। আগমার
তখনিকার এক বামপন্থী বন্ধু িলেখিছল রাজ কাপুেরর একটিা মতামেতর কথা, পের আগিম বহুক খুঁেজও আগর
েসটিা কখনিও পাইিনি, তাই জািনিনিা েসটিা খুব সিঠক িকনিা, আগর েসই বন্ধুও মারা েগেেছ। তার েলখায় িছল,
রাজ কাপুর বেলেছনি, আগিম চেয়াইেলই একজনি েবশযােক েফিােনি ডেন্সাকেত পাির, ভরারেতর খুব কম মানিুেষরই
েসটিা সামেথর্ভর মেধয পেড়ি, তাই তােদের এই েযৌনি আগনিন্দ েদেওয়ার জেনিযই আগিম িফিল্ম বানিাই। আগজ মেনি
হয়, রাজ কাপুর েতা ভরুল িকছু বেলনি িনি, ক্ষিত কী এমনিধারা িফিেল্ম? বাংলা ‘িশল্পে’ শব্দটিার ইংিরিজ েতা
‘আগটির্ভ’ আগর ‘ইন্ডািস্ট্রিট’ দুইই। তাহেল অটসুিবধা েকাথায়? ইচ্ছোপূত্ররেণ্র ইন্ডািস্ট্রিটেত? েসটিা েগ্রটি আগটির্ভ হয়ত হেব
নিা, িকন্তু তােত েতা ইিতহাস এক ভরােব িবধৃতত থাকেবই। আগটির্ভ আগর ইন্ডািস্ট্রিট দুই-ই েতা েশষ অটিব্দ যায় একই
ইিতহােসর চেয়ঁািড়িেত।
িকন্তু এটিুকু বলাই যায়, শরত্চেয়েন্দ্রের অটেনিক অটেবক্ষণ্ই প্রবলভরােব তার মেনিাভরঙ্গেী দ্বারা আগক্রান্ত থাকত।
েযমনি ওই শ্রীকান্তেতই, ব্রাহ্ম ও িহন্দু ধেমর্ভর পারস্পরিরক সম্পেকর্ভর িবষেয় িকছু পযর্ভেবক্ষণ্ আগেছ তঁার যার
তীক্ষ্ণতাটিা অটনিস্বীকাযর্ভ, িকন্তু তার ইিতহাস-সম্মিতটিা িবচেয়ােরর অটেপক্ষায় থােক। েরল সম্পেকর্ভ তার মতামতটিা
একটিু একেপেশ লােগে। আগরও েসই ‘শ্রীকান্ত’ েলখেকর যার চেয়তুথর্ভ পবর্ভ তথা েগোটিা উপনিযাসটিাই েশষ হেব
িবষন্নিবতার ওই অটেলৌিকক িচেয়ত্রিদেণ্, কমললতা প্লোটিফিেমর্ভ দেঁািড়িেয় রইল, েট্রনিটিা চেয়লেত শুরু করল, এেকর পর
এক কামরার আগেলা তার মুেখ পড়িেছ, আগেলািকত হেচ্ছে, আগবার অটন্ধকাের চেয়েল যােচ্ছে — এবং অটস্পরষ্টিক হেত
হেত ক্রেম েস অটদেৃতশয হেয় েগেল। এই রূপকল্পেটিা যঁার হােত ৈতিরই হেত পারত নিা, যিদে েরল নিা থাকত।
িকন্তু ‘কিব’ িফিেল্ম আগমরা েদেখব, েরলপথ আগসেছ পুেরা একটিা নিতুনি ধঁােচেয়র গেিতময় উন্মেছুক্ততার প্রতীক
হেয়। এবং ‘কিব’ উপনিযােস যতটিা এেসেছ তার েচেয়েয়ও েবিশ কের এেসেছ ‘কিব’ িফিেল্ম।
েরল/েরলপথ/েরল-ইিস্টশনি/েরলযাত্রিদার প্রসঙ্গে বা উেল্লেখ বা ছিব বা শব্দ িফিল্মটিায় এেসেছ কেয়কেশা বার।
শুরুও হেচ্ছে েরলগোিড়ির েভরঁা িদেেয়, আগবার েশষও হেচ্ছে েরল লাইেনির ছিব িদেেয়, দুই সমান্তরাল েরখা চেয়েল
েগেেছ েসাজা অটনিেন্তর িদেেক ... ক্রেম কােছ আগসেছ, িকন্তু িমলেছ নিা কখনিওই। এমনিিক প্রায় প্রিতিটি
গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ ঘটিমানিতােতই বদেেলর সেচেয়তনিতা এেনি িদেেচ্ছে েট্রেনির আগওয়াজ বা উেল্লেখ। এটিা এত েবিশ
সংখযায় েয প্রিতবার েখয়াল করােনিা সম্ভবও নিয়, েকানিও মােনিও হয় নিা। তাই, একদেম প্রথেমই এটিা
উেল্লেখ কের েদেওয়া। েরেলর এই উপিস্থিত েসই সমেয়র ঘটিমানি ভরারতীয় সমাজ জীবেনির একটিা িনিরবিচ্ছেন্নিব
িচেয়েহ্নির মত রেয়েছ েগোটিা ‘কিব’ িফিল্ম জুেড়ি, উপনিযােস যতটিা আগেছ িফিেল্ম তার েচেয়েয় অটেনিক েবিশ কের।
িবভরূত্রিতভরূত্রষেণ্র ‘ইছামতী’ উপনিযােস, ঐতিতহািসক ভরােবই, আগমরা েকবল েরল-উপিস্থিতর শুরুটিা েদেখিছ।
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তাও েবশ কেয়কিটি মন্তেবয েসটিা ধরা আগেছ উপনিযােসর েশেষর িদেকটিায়। আগর অটপ্রিতেরাধয ভরােব েসটিা
এেসেছ ‘পেথর পঁাচেয়ালী’ উপনিযােস। ‘পেথর পঁাচেয়ালী’ িফিল্মিটির নিাম ‘পেথর পঁাচেয়ালী’ হেলও, তার েগোটিা
‘বল্লোলী বালাই’ অটংশিটি বাদে িদেেয় িফিেল্মর শুরু ‘আগম আগঁিটির েভরঁপু’ েথেক। তােতও, ‘পেথর পঁাচেয়ালী’ িফিেল্ম
েরেলর েসই জীবন্ত দেৃতশযটিা আগমরা সকেলই জািনি, কাশফিুেলর বনি েপিরেয় অটপুর েরল েদেখা। তাও, আগমার
বারবারই মেনি হয়, িঠক ‘বল্লোলী বালাই’-এর মত, সমাজ ইিতহােসর জযান্ত বাস্তবতাটিা েবশ বড়ি রকেমই
বাদে পেড়ি েগেেছ ‘পেথর পঁাচেয়ালী’ িফিেল্ম। সতযিজত রায় েবাধহয় সমাজ বাস্তবতার েচেয়েয় বযিক্ত আগেবগেঅটনিুভরূত্রিতর টিানিােপােড়িনিেকই েবিশ গুরুত্ব িদেেয়েছনি। এই েরল িনিেয়ই েয তীব্রতা ‘পেথর পঁাচেয়ালী’ উপনিযােস
এেসিছল, তার খুব কাছাকািছ িছল বরং ‘অটপরািজত’ িফিেল্মর একিটি দেৃতশয। দেৃতশযটিার শুরু ‘অটপরািজত’
িফিেল্মর ৩৯ িমিনিটি ৩৫ েসেকন্ড েথেক। িসঁিড়ি িদেেয় নিামেত নিামেত সবর্ভজয়া েদেখেলনি, মিনিব-বািড়ির
কােজরই অটংশ িহসােব তামােকর িটিকায় ফিুঁ িদেেচ্ছে অটপু। ৩৯ িমিনিটি ৫৬ েসেকন্ড েথেক এই েগোটিাটিা িনিেয়
ত্রিদস্ত দুিশ্চিিন্তত সবর্ভজয়া িনিেজর িভরতের ডেন্সুেব েগেেলনি, ৪০ িমিনিটি ১৬ েসেকেন্ড িগেেয় েরেলর েভরঁা শুরু হল,
সবর্ভজয়া বাইেরর িদেেক তাকােলনি, ৪০ িমিনিটি ২২ েসেকেন্ড পদের্ভায় চেয়েল এল েট্রনি, ৪০ িমিনিটি ২৭ েসেকেন্ড
এেস েদেখা েগেল েট্রেনি আগসীনি সবর্ভজয়া অটপুেদের। পুেরা বাহান্নিব েসেকন্ড জুেড়ি ৈতির এই িবপন্নিবতাটিা,
সবর্ভজয়ার আগঁকেড়ি থাকার একমাত্রিদ আগশ্রয় অটপু িঠক মানিুষ হেব েতা, তার চেয়াপ, তার নিাটিক, তার েথেক ৈতির
কাশী েথেক িনিিশ্চিিন্দপুের িফিের আগসার িসদ্ধান্ত — এই েগোটিা েমাচেয়ড়িটিা হািজর হেয় েগেল এই েট্রনি দেৃতেশয। েয
গেিতশীলতার অটভরাব আগিম অটনিুভরব কির ‘পেথর পঁাচেয়ালী’ িফিেল্ম। শুধু েট্রনি নিা, পিরবারেক অটসম্ভব েবিশ
গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ কের তুেল পিরবােরর বাইেরর বাস্তবতাটিােক খুব লঘু কের েদেওয়া হেয়েছ, ‘পেথর পঁাচেয়ালী’
উপনিযােসর তুলনিায় িফিেল্ম, এরকমই লােগে। বরং ‘কিব’ িফিেল্ম িঠক তার উেল্টাটিা মাথায় আগেস। এই
িফিেল্মর িচেয়ত্রিদনিাটিয এবং সংলাপ তারাশঙ্কেররই করা। ধের িনিিচ্ছে ১৯৪৯-এর িফিেল্মর িচেয়ত্রিদনিাটিয িতিনি ১৯৪৮এ িলেখিছেলনি। ১৯৩৮ েথেক ১৯৪৮ এই দেশ বছর সময় েপেয়িছেলনি তারাশঙ্কর আগরও পিরণ্ত হেয়
ওঠার। িচেয়ত্রিদনিাটিয করার সমেয় েয েবমক্কা রকেমর ভরাল কের খুঁিটিেয় পড়িেত হেয়িছল তঁার িনিেজরই
উপনিযাসটিা, তার ছাপ ছিড়িেয় আগেছ েগোটিা িফিেল্ম। েয গোনিগুেলা মূত্রল উপনিযােস আগেছ, তার অটেনিকগুেলাই
বদেেলেছনি, ঘটিনিার সংস্থানিেক বদেেলেছনি, নিতুনি অটেনিক উপাদোনি এেনিেছনি। যার অটেনিকগুেলাই আগমার
অটতযন্ত লাগেসই েলেগেেছ। কেয়ক জায়গোয় আগিম িচেয়িহ্নিতও করব েকানিও েকানিও িবেশষ িবষয় উপনিযাস
েথেক িচেয়ত্রিদনিােটিয প্রকটিতর হওয়ার িবষয়িটি। িবেশষ কের েরলেকিন্দ্রেক গেিত ও ঘাতটিার েবলায় যা খুব েবিশ
কের সিতয। তাই আগমার েয বন্ধু আগমায় গেদের্ভভর বেলিছল ওই েরেলর েভরঁা-টিা আগলাদো কের েখয়াল করােনিায়,
েস এটিা েবােঝিনি গেদের্ভেভরর মত ডেন্সাকিছলাম হয়ত, িকন্তু প্রেয়াজনিীয় জায়গোেতই ডেন্সাকিছলাম।
11
00:03:00,030 --> 00:03:02,789
Beware, folks.
Train is coming.

“ধরমপােয় যাও ভরাই, গোিড়ি আগওত হযায়।” আগিম খুব িনিিশ্চিত নিই, সাউন্ডট্রযােকর সমসযার কথা েতা
আগেগেই বেলিছ, বাংলায় েয আগন্দাজটিা আগিম অটেনিকটিা করেত পারিছ, অটনিয ভরাষায় েসটিা হেচ্ছে নিা। তেব
আগিম আগমার িহিন্দভরাষী সহকমর্ভীেদেরও শুিনিেয় েদেেখিছ। তােদেরও বাকযটিা ওরকমই লাগেেছ। তেব বাকযটিা
এখােনি েতমনি গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ নিয়ও। কী বলেত চেয়াইেছ েসটিা েবাঝা যােচ্ছে খুব সহেজই। গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ এখােনি েগোড়িা
েথেকই এই অটবাংলাভরাষী েরলকমর্ভীর অটিস্তত্বটিা উচ্চািরত হেয় যাওয়া। উপনিযাস েথেক িচেয়ত্রিদনিােটিয খুব
সেচেয়তনি বদেলগুেলার এটিা একটিা। উপনিযােস এই চেয়িরত্রিদটিাই েনিই। এমনিিক উপনিযােসর েশেষ িনিতাই যখনি
েফির িফিের এল চেয়ণীতলা ইিস্টশেনি, েসখােনির েলাকজনি তােক িঘের এল। এক সময় িমেছ িশেরাপার গেেল্পে
েয সম্মানি িনিেজই িনিেজেক িদেেত েচেয়েয়িছল, েসই সম্মানি এল আগপনিা েথেকই। উপনিযােস এটিা উেল্লেিখত
আগেছ িনিতাইেয়র িনিেজর েকনিা িমেছ িশেরাপা, িফিেল্ম েসটিা আগর বলা হয়িনি, শুধু িশেরাপাটিাই েদেখােনিা
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হেয়েছ। এটিাও একটিা বদেল, িকন্তু েতমনি জরুির িকছু নিয়।
িনিতাই দেঁাড়িাইয়া আগেছ। তাহার চেয়ারিদেেক িবিস্মত একিটি জনিতা। িনিতাই এমনিিটি
প্রতযাশা কের নিাই। এত েস্নেহ, এত সমাদের তাহার জনিয সিঞ্চত হইয়া আগেছ এখােনি?
রাজার মুেখ পযর্ভন্ত কথা নিাই। েবেনি মামা, েদেেবনি, েকষ্টিক দোস, রামলাল, কেয়কজনি
ভরদ্রলেলাক পযর্ভন্ত তাহােক িঘিরয়া দেঁাড়িাইয়া আগেছ। সম্মুেখ েসই কৃতষ্ণচেয়ূত্রড়িার গোছিটি।

এখােনি ‘কেয়কজনি ভরদ্রলেলাক পযর্ভন্ত’ শব্দবন্ধটিা েখয়াল রাখুনি। পের আগমরা এই প্রসেঙ্গে িফিের আগসব। এবার
েখয়াল করুনি ইিস্টশেনি সমাগেত েলােকর নিােমর তািলকাটিা। েসখােনি ‘বািলয়া’ নিামটিা েতা েনিইই, এমনিিক
খুব উচ্চািরত ভরােব অটবাংলাভরাষী েকানিও নিামই েনিই। এর মেধয েবেনিমামা চেয়িরত্রিদিটি িফিেল্ম েবশ কেয়ক বার
এেসেছ। িকন্তু িফিেল্ম খুব উচ্চািরত েয বািলয়া, যার বাকয আগমরা উদ্ধৃতত করলাম এই প্রসঙ্গেটিার শুরুেত,
তার নিাম নিা থাকার অটথর্ভ এটিাই। এই বািলয়া চেয়িরত্রিদিটি িফিেল্ম একিটি সেচেয়তনি সংেযাজনি। এবং বািলয়া
চেয়িরত্রিদিটির গুরুত্ব িফিেল্ম কতটিা েস েতা আগমরা েদেখেতই পাই। ঝুমুর দেেলর সেঙ্গে বাইের েজলায় েজলায়
ঘুরেত যাওয়ার বাইের চেয়ণীতলার জীবেনির প্রায় প্রিতিটি গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ ঘটিনিােতই আগমরা বািলয়ােক পাই িফিেল্ম।
বািলয়া ‘কিব’ িফিেল্ম একিটি েভরাজপুির েলাকগেীিতও গোয়। অটবাংলাভরাষী শ্রিমকেদের উপিস্থিত, যা খুব প্রবল
ভরােব ঘটিেত শুরু কের দুই মহাযুেদ্ধর মধযবতর্ভী সমেয়, তারই একটিা প্রতীক বািলয়া। শুধু বািলয়াই নিয়,
বািলয়ার সংলােপ আগমরা আগরও অটবাংলাভরাষী চেয়িরেত্রিদর উেল্লেখও পাই। এই জায়গোটিােক িনিেয় আগমরা েফির
কথা বলব, যখনি রাজনি, উপনিযােস যার নিাম রাজালাল বােয়নি, িফিেল্ম যােক েস্টশনিমাস্টার ছাড়িা আগর সবাই,
িনিতাইেয়র েদেখােদেিখ ‘রাজনি’ বেল ডেন্সােক, তার সূত্রেত্রিদ আগমরা সঙ্কর পিরিচেয়িত, হাইিব্রডেন্স আগইেডেন্সিন্টিটির
আগেলাচেয়নিায় আগসব।
21
00:03:48,790 --> 00:03:53,790
Son of a Bengali cobbler,
Went to war that long ago 22
00:03:53,790 --> 00:03:58,990
- Still speaking millitary Hindi?
That too 90% mistakes![04]

বযাটিা বাঙািল মুিচেয়র সন্তানি — কেব িগেেয়িছল লড়িাইেয়, এখনিও মুেখ িমিলটিাির িহিন্দ,
তাও পেনিেরা আগনিা ভরুল।

এিটি বেলনি েস্টশনিমাস্টার, যােক েকাটি েছেড়ি িপরানি পের আগমরা কিবগোেনির আগসেরও একটিা কতৃতর্ভেত্বর
ভরূত্রিমকা িনিেত েদেখব। িহিন্দ এবং বাংলার প্রসেঙ্গে ‘মুিচেয়’ শব্দটিােক েখয়াল করেত ভরুলেবনি নিা। িনিতাই এবং
রাজা, সংস্কৃতত সেম্বাধেনির িনিয়েম যােক ‘রাজনি’ বেল ডেন্সােক িনিতাই, অটতযন্ত ভরাল বন্ধু, এবং দুজেনিই িনিচেয়ু
জােতর। িনিতাই েডেন্সাম, এবং রাজনি মুিচেয়। েসই িনিতাই কিবয়াল হেয় উঠেছ, যা েগোটিাটিাই উঁচেয়ু জােতর
এিক্তয়াের, এই নিাটিকটিাই হল ‘কিব’ িফিল্ম এবং উপনিযােসর একটিা মূত্রল চেয়ািলকাশিক্ত। ‘কিব’ উপনিযােসর
শুরুর পযারাটিাই হল:
শুধু দেস্তুরমত একটিা িবস্ময়কর ঘটিনিাই নিয়, রীিতমত এক সংঘটিনি। েচেয়ার ডেন্সাকাত
বংেশর েছেল হঠাত্ কিব হইয়া েগেল।

এবং ‘কিব’ িফিল্মও তার িদ্বতীয় সংলােপই, রাজনি েযখােনি ড্রাইভরারেক তাড়িা িদেেচ্ছে কিবগোেনির আগসেরর
কথা তুেল, উেল্লেখ কের েনিয় এই কিবগোেনির কথা। িকন্তু এই প্রসেঙ্গে আগমরা পের আগসিছ। তার আগেগে
রাজেনির প্রসেঙ্গে িকছু বেল িনিই। ‘আগমার সািহতয-জীবনি’ িদ্বতীয় খেণ তারাশঙ্কেরর একটিা ভরাষয আগেছ এই
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রাজা চেয়িরত্রিদিটির মূত্রল বাস্তব িঠকানিা িনিেয়। েসটিা আগেগে একটিু পেড়ি েনিওয়া যাক।
রাজার নিাম রাজা িময়া, েস জািতেত মুসলমানি এবং িহন্দীও েস বেলও নিা, যুেদ্ধও যায়
িনি, েমজােজও িমিলটিাির নিয়—ওটিুকু আগমার চেয়ড়িােনিা েপাষাক বা রঙ যাই েহাক নিা েকনি।

মুসলমানি মূত্রল চেয়িরেত্রিদর সেঙ্গে িহিন্দ এেস যাওয়াটিা খুব একটিা িবস্ময়কর লােগে নিা। এই গেত মােসও, পুেজার
িঠক আগেগে আগেগে, একিদেনি েশয়ােরর টিযািক্সেেত িফিরিছলাম। কী একটিা কথায় বাংলােদেেশর িক্রেকটি দেেলর
কথা ওেঠ। এবং আগিম তােদের বাঙািল বেল উেল্লেখ করায় ড্রাইভরারিটি ভরাির অটবাক হেয় আগমায় িজেগেশ
করেলনি, “বাঙািল েকাথায়, ওরা েতা মুসলমানি।” এবং এ ভরারী দেীঘর্ভস্থায়ী একিটি পিশ্চিম-বাঙািল ভরুল।
‘শ্রীকান্ত’ প্রথম পবর্ভ প্রকািশত হয় ১৯১৭-র েফিব্রুয়ািরেত, মােনি েয সব বইটিই পড়িেত পড়িেত তারাশঙ্কেরর
েলখকজীবনি শুরু হেচ্ছে। তার প্রথম পাতায়, পঞ্চম পযারাগ্রােফিই িছল:
ইস্কুেলর মােঠ বাঙালী ও মুসলমানি ছাত্রিদেদের ‘ফিুটিবল মযাচেয়’। সন্ধযা হয়-হয়। মগ্ন হইয়া
েদেিখেতিছ। আগনিেন্দর সীমা নিাই।

মূত্রল প্রসেঙ্গে যাওয়ার আগেগে একটিা েছাট্ট িজিনিস লক্ষয কিরেয় রাখা যাক। ওই ‘ফিুটিবল মযাচেয়’ শব্দবন্ধটিা,
শরত্চেয়ন্দ্রে একক উদ্ধৃতিতিচেয়েহ্নির মেধয িদেেয়েছনি। আগজেকর েকানিও বাংলা েলখায় প্রবেন্ধ পিত্রিদকায় উপনিযােস
যা আগর হয় নিা, কারণ্ তখনি ওই শব্দবন্ধ বাংলা বাচেয়েনি েকবল আগসেত শুরু কেরিছল। িঠক অটমনিই একটিা
িজিনিস একটিু বােদে আগমরা ঘটিেত েদেখব ‘েমেডেন্সল’ শব্দটিােক িনিেয়। যাই েহাক, মূত্রল জায়গো রাজা-য় েফিরা
যাক। রাজা িময়া মুসলমানি, মুসলমানি মােনি নিা-বাঙািল, েসখানি েথেক এক লেপ িহিন্দটিা এেসই েযেত
পাের, িশল্পেী মেনির একটিা েখয়ােল। যিদে েসটিা এেসও থােক, যুদ্ধটিা এল েকনি? এবং েখয়াল রাখুনি যুদ্ধটিা
েমেসাপেটিিময়া যুদ্ধ, প্রথম িবশ্বযুেদ্ধ মধযপ্রােচেয়য িব্রিটিেশর মূত্রল ফ্রন্ট। এবং েয যুদ্ধটিায় িকছু অটিফিসার িছল
িব্রিটিশ, িকন্ত েসক্সেিপয়ােরর েহনিির েফিার নিাটিেকর ফিলস্টাফি কিথত েসই ‘কামােনির খাদেয’, কযানিনি ফিডেন্সার,
সরবরাহ কেরিছল ভরারতীয়রাই। ছিবটিায় েদেখুনি, মূত্রল অটিফিসারিটি সােহব, সামেনি সাির সাির েনিিটিভর ৈসনিয,
পােশর মধযপদেস্থ কিটিও কালা-চেয়ামড়িা। ছিবটিা পাওয়া েমেসাপেটিিময়া যুদ্ধ (১৯১৪-১৮) িনিেয় একিটি েলখায়
(http://www.greatwardifferent.com/Great_War/Mesopotamia/Fall_of_Kut_01.ht
m)। ছিবটিা েদেখেত েদেখেত আগমার একটিু রাগেও হিচ্ছেল। এর আগেগে িব্রেটিেনির িদ্বতীয় আগফিগোনি যুেদ্ধ
(১৮৭৮-৮০) প্রাপ একিটি েযজাইল বুেলটিক্ষত কত িবরাটি একটিা জায়গো কের িনিল ইংিরিজ সািহেতয,
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যিদেও েগোটিা শালর্ভক েহামেসর কািহনিীমালা জুেড়ি ওয়াটিসেনির ওই বুেলটিক্ষত বারবার জায়গো বদেল কেরেছ,
কখনিও হােত কখনিও পােয়। ইংেরজরা েবাধহয় িনিিশ্চিত িছল নিা ক্ষতটিা তােদের িঠক েকাথায়। ভরারতীয়েদের
িজেগেশ করেলই জানিেত পারত, কত িনিিশ্চিত মৃততুয তারা সমপর্ভণ্ কের এেসেছ মধযপ্রােচেয়য, ভরারতীয়রা েসটিা
িনিিশ্চিত ভরােব জানিত।
মধযপ্রােচেয়যর প্রিতিটি যুেদ্ধর মত এই েমেসাপেটিিময়া যুেদ্ধও একটিা িবরাটি সংখযক যুদ্ধশ্রিমকই, কুিল েথেক
ৈসিনিক, িছল মূত্রলত ভরারতীয়। রাজনিেক তারই একজনি কুিল বানিােলনি তারাশঙ্কর। েকনি? েমেসাপেটিিময়া
যুেদ্ধর, সামগ্রীক ভরােব প্রথম িবশ্বযুেদ্ধরই, একটিা িবরাটি প্রভরাব পেড়িিছল ভরারতীয় অটথর্ভনিীিতেত সমােজ
সংস্কৃতিতেত। তার একটিা ছায়া আগেছই। আগর সবেচেয়েয় বড়ি কথা সমাজবদেেলর একটিা প্রিক্রয়া শুরু হেয়
েগেিছল। েহািম ভরাভরা উত্তররআগধুিনিক উত্তররঔচপিনিেবিশক সংস্কৃতিতিবদেযায় একটিা েকােমর বা কিমউিনিিটির
িনিেজর পিরিচেয়িতেবাধ বা আগইেডেন্সিন্টিটি িনিেয় খুব মেনিাজ্ঞ আগেলাচেয়নিা কেরিছেলনি। আগমােদের মািজর্ভনি অটফি
মািজর্ভনি বইেয় (http://ddts.randomink.org/english/mom-book/index.html) তার অটেনিক
আগেলাচেয়নিা কেরিছ আগমরা, তার সূত্রেত্রিদ রাজৈনিিতক অটথর্ভনিীিতর নিানিা জায়গোেক ধরার েচেয়ষ্টিকাও কেরিছ। এই
েলখাটিা েকানিও মেতই তার সিঠক েক্ষত্রিদ নিয়। িকন্তু েমাদ্দা িবষয়টিা এই েয, বাঙািল আগপনিা েথেক বাঙািল
হেয় ওেঠ নিা, িনিেজেক বাঙািল বেল েচেয়েনি নিা। লাজবাব ওটিা িলেখিছেলনি িবেবকানিন্দ, েগোরার বুেটির
লািথেত আগমরা সব এক আগনিা দুই আগনিা িতনি পাইেয়র িবিভরন্নিব আগযর্ভমাত্রিদার িভরন্নিবতা েছেড়ি এক লািথিভরিত্তরক
মহানি ঐতেকয েপ্রািথত হলাম — একই পিরিচেয়িত — কালা চেয়ামড়িা। মােনি, ৈতির হল ভরারত ও ভরারতীয় এই
পিরিচেয়িত। ওই যুদ্ধগুেলা েযমনি, যুেদ্ধই েতা লািথগুেলা সবেচেয়েয় উচ্চািরত হেয় ওেঠ, অটযাকােডেন্সিমেত
িবশ্বিবদেযালেয় আগেলাচেয়নিাসভরায় েয লািথগুেলা েগোপনি থােক। িব্রিটিশ বুেটির চেয়ামড়িাও কােলা হত, তখনিও
িবিচেয়ত্রিদবণ্র্ভ মািকর্ভনি িস্নেকার চেয়ালু হয়িনি। েসই কােলা চেয়ামড়িা ভরারতরােষ্ট্রর সূত্রচেয়নিা হওয়া মাত্রিদই তা খুেল িদেল
আগরও নিানিা পিরিচেয়িতর িদেকিনিেদের্ভশ, ভরারতীয় বেলই েতা সব এক নিয়, েসখােনি িবহারী আগেছ পাঞ্জোিব আগেছ
গুজরািত আগেছ। িবহারী পাঞ্জোিব গুজরািতেদের সম্মুখীনিতায় এেস বাঙািল িনিেজেক বাঙািল বেল িচেয়নিল
জানিল। মেনি পড়িেছ, ‘আগরণ্যক’-এ, ঝাড়িখেণর জঙ্গেেল, সতযচেয়রণ্েক েদেেখ, বাঙািল বেল িচেয়নিেত নিা েপের,
অটনিয বাঙািলরা তােক ‘আগমেব্রলু’ মােনি ‘ছাতু’ বেল েডেন্সেকিছল? িনিেজর পিরিচেয়িতেক িনিেজর বাইের িগেেয়
েদেখেত পাওয়ার সুেযাগে েপেয়িছল সতযচেয়রণ্, লবটিুিলয়া বইহােরর জঙ্গেলেক নিযাড়িা কের িদেেত িদেেত।
এইখানিটিায় একটিা বযাপক ভরাঙচেয়ুর আগেছ িবভরূত্রিতেত। লবজাগেরেলর বাঙািল েযমনি, ‘েনিৌকাডেন্সুিব’-র রেমশেক
ধরুনি, বা ‘চেয়িরত্রিদহীনি’-এর সতীশ, যতবার পিশ্চিেম যায়, শুধু বাঙলাভরাষীেদের সেঙ্গে, বাঙলা ভরাষােতই কথা
বেল। ‘েশষ প্রশ’ ভরাবুনি, েগোটিাটিা ঘটিেত শুরু করেছ আগগ্রায়, িকন্তু আগগ্রার জীবনি ভরাষা সমাজ িকছুই েনিই।
শরত্চেয়েন্দ্রের উপনিযােসর পর উপনিযােস এরকমই চেয়েল। পাথর্ভকযটিা বুঝেত পারেবনি ‘পেথর দোবী’ উপনিযােসর
সেঙ্গে িমিলেয় পড়িেল। েসখােনি েরঙ্গেুনি বামর্ভা দেিক্ষনি এিশয়া অটেনিকটিাই এেসেছ, এেসেছ ‘শ্রীকান্ত’
উপনিযােসও। অটথচেয় বাঙািল বযিতেরেক অটবিশষ্টিক ভরারত আগেসিনি েকাথাও। আগজেকর মািকর্ভনিেক েযমনি
রিসকতায় বলা হয়, তার কােছ েরস্ট অটফি িদে ওয়াল্র্ভ, অটবিশষ্টিক ভরুবনি, েপঁৌছয়ই নিা েমােটি তার কােছ, েস
জােনিই নিা ওরকম িকছু েয আগেছ েকাথাও, বাঙািলর কােছও েবাধহয় েপঁৌছত নিা অটবিশষ্টিক ভরারত।
এবার এর িনিিরেখ ‘কিব’ ভরাবুনি। প্রথেমই েতা একটিা েকেলঙ্কাির িদেেয় শুরু হেচ্ছে। এক বযাটিা েডেন্সাম, েস হল
নিায়ক, আগর তার িনিকটিতম বন্ধু তথা মূত্রল চেয়িরত্রিদ একটিা মুিচেয়। েসটিা আগবার যুেদ্ধর কুিল িছল। একই বাঙলার
মেধয অটনিয অটনিয নিানিা বাঙলা েজেগে উঠেছ। শুধু বাঙলাই নিা, েজেগে উঠেছ ভরারতও। একটিা েকােমর
পিরিচেয়িতেবাধ বা আগইেডেন্সিন্টিটি ৈতির একটিা িমশ্র সঙ্কর হাইিব্রডেন্স সাংস্কৃতিতক ভরূত্রিমেত। ওই েবাধটিা ৈতির হয়
দুেটিা পিরিচেয়িত বা আগইেডেন্সিন্টিটির সংলােপ পারস্পরিরকতায়, দুেটিা বেগের্ভর মাধযিমক ভরূত্রিমেত, ইন্টারিস্টেস।
দুেটিা মহাযুেদ্ধর মধযবতর্ভী সমেয়র জযান্ত ইিতহােস এই ভরূত্রিমটিা ৈতির হিচ্ছেল, এবার তােক িফিেল্ম জায়গো
কের িদেল ‘কিব’। এবং েদেখুনি, উপনিযাস ও িফিেল্মর মধযবতর্ভী দেশকটিায় এই পিরবতর্ভমানি অটথর্ভনিীিতর চেয়াপটিা
আগরও ঘনিীভরূত্রত হিচ্ছেল, তার প্রিতিনিিধ হেয় েযাগে হল সম্পূত্রণ্র্ভ নিতুনি একিটি চেয়িরত্রিদ, বািলয়া। েয শুধু এলই নিা,
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একটিা েভরাজপুরী গোনিও গোইল, িফিেল্মর প্রথম সংলাপিটিও বলল। রাজনি বািলয়া ইতযািদেরা িমেল েরলপথ ও
েরল ইিস্টশনিেক েকন্দ্রে কের রচেয়নিা করল িবিভরন্নিব পিরিচেয়িতগুিলর একিটি সঙ্কর ভরূত্রিম। েয সঙ্কর ভরূত্রিমেত এবার
রিচেয়ত হল ‘কিব’ িফিেল্মর েপ্রক্ষাপটি। েরল এই েগোটিাটিার আগধারভরূত্রিম হেয় ওঠাটিা েসই িদেক িদেেয় ভরাির
সঙ্গেত। েরল অটবশযই একিটি প্রথমতম মাতৃতেক্রাড়ি এই সঙ্কর পিরিচেয়িতর ভরূত্রিমেত ভরারেতর রাষ্ট্রীয় সত্তরার জেন্মেছ
ওঠার। বাঙািল িবহারী গুজরািত সবাই েযখােনি এক, েরল কমর্ভচেয়ারী। শুধু এই নিয়, আগরও নিানিা িভরন্নিব ধরেনির
সঙ্কর ভরূত্রিমেক িচেয়িহ্নিত কের েদেয় ‘কিব’ িফিল্ম, িশেল্পের অটথর্ভ িনিমর্ভােণ্র আগরও িকছু ৈবিশষ্টিকেকও িনিিদের্ভষ্টিক কের
েদেয়, আগমরা েদেখেত পাব একটিু পেরই। এবং রাজা েসই অটেথর্ভ একািধক ধরেনির বগের্ভ-সঙ্করতার আগকর,
েযগুিল গেিজেয় উঠেছ তার ‘মুিচেয়’ নিামক প্রদেত্তর আগবহমানি েকৌম পিরচেয়েয়র চেয়ারপােশ — েস িহিন্দ বেল, েস
যুদ্ধেফিরত কুিল, এবং েস েরেলর পেয়ন্টসমযানি। এবং এই নিানিা ধরেনির বগের্ভ-সঙ্করতা তােক সামািজক
িক্রয়ার িচেয়রাচেয়িরত অটথর্ভগুিলর বাইের এেস তাকােনিার সামথর্ভও িদেেয়িছল, যা শুদ্ধ বগের্ভীয় অটবস্থানি েথেক সম্ভব
িছল নিা। ঠাকুরিঝ ও িনিতাইেয়র সম্পকর্ভ নিয় শুধু, আগরও বহুক জায়গোেতই েস প্রদেত্তর ছক েথেক বাইের এেস
তাকােত পারত, আগমরা ক্রেম েদেখেত পাব। েয প্রশটিা েস পের করেব িনিতাইেক, “েপয়ারেম জাত েকয়া
হযায়”, েসটিা শুধু েয েসই নিতুনি অটথর্ভেকই েদেখােচ্ছে তাই নিয়, প্রেশর গেঠনিটিােক ভরাবুনি, ‘জাত’ নিামক শেব্দর
শব্দাথর্ভগেত অটিস্তেত্বর জায়গো েথেক েস প্রশ করেছ। শুধু বগের্ভটিােক অটস্বীকার করা বা নিা মানিার প্রশ নিয়,
বগের্ভটিােকই েস আগর খুঁেজ পােচ্ছে নিা, েসটিা তার কােছ ইিতমেধযই ‘েকয়া হযায়’ হেয় েগেেছ।
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_Let me be an ape, and write_
_Rama in gold on my ribs._ [12]

আগহা, কিপ েযনি হেত পাির।/ েযনি এ বুেকর পঁাজের,/ রামনিামিটি েলখা থােক েসানিার
আগখের।

ব্রাহ্মণ্ িবপ্রপদে ঠাকুেরর আগক্রমেণ্র িবপরীেত িনিতাইেয়র এই উত্তররিটির মেধয েসই টিানিােপােড়িনি এবং
স্বিবেরাধটিা িনিিহত রেয়েছ, এবং েসটিা আগগোেগোড়িাই থাকেব েগোটিা ‘কিব’ িফিেল্ম, সব সময়ই খুেঁ জ েবড়িােনিা
এবং কখনিওই খুব স্পরষ্টিক কের িনিেজর জায়গোটিা খুেঁ জ নিা পাওয়া। েস িনিচেয়ু জাত, েডেন্সাম বেল িনিগেৃতহীত েয
জািতবযবস্থার হােত, েসই তার কােছই তােক স্বীকৃতিত িনিেত হেব কিবয়াল হেয় ওঠার। িনিেজর সামািজক
অটথর্ভৈনিিতক েপশাগেত জায়গো েথেক েয বগের্ভ-সঙ্করতাটিা অটজর্ভনি কের রাজা, কিবেক েসটিা েপেত হয় িনিেজর
িশল্পেীসত্তরার িনিণ্র্ভেয়র প্রিক্রয়ার িভরতর িদেেয়। েয ব্রাহ্মণ্য বযবস্থা তােক িনিচেয়ু জাত েডেন্সাম কের, েসই রামায়েণ্র
আগেলাচেয়নিা বা িডেন্সসেকাসর্ভেক িনিভরর্ভর কেরই তােক কিবয়াল হেয় উঠেত হয়। এই স্বিবেরাধ অটতযন্ত স্পরষ্টিক হেয়
উঠেব একটিু বােদে, যখনি কিবগোেনির আগসের তার েডেন্সাম জািত তুেল নিানিা গোিলগোলােজর পর, িনিতাইেয়র
কাকা-মামা জাতভরাইরা তােক উেঠ আগসেত বলেব। িনিতাই জানিােব েয তা েস পাের নিা, তােত েদেবী চেয়ণীর
অটপমানি হেব। তখনি জােতর অটপমােনির িনিতাই েতায়াক্কা করেছ নিা বেল তার জাতভরাইরা তােক পিরতযাগে
করেব। িনিতাইেয়র ঘেরর েলােকরা তােক তখনি এেনি ছুঁেড়ি েদেেব তার বইগুেলা। েসই বইেয়র সংগ্রেহর
মেধযও স্পরষ্টিক হেয় উঠেব ওই স্বিবেরাধ। আগমরা েসই কথায় আগসিছ। এখােনি ব্রাহ্মণ্ িবপ্রপদে ঠাকুরেক েয
ছড়িাটিা বািনিেয় েশানিায় িনিতাই তাও রামায়ণ্-িনিভরর্ভর, েয রামায়ণ্ ব্রাহ্মণ্য বযবস্থার একটিা স্তম্ভ। িনিতাইেক
জািতবযবস্থার িনিগ্রেহর িনিরাকরণ্ করেত হেব জািতবযবস্থার মেধয িদেেয়ই, তােক েমেনিই, তােক অটস্বীকার
কের নিয়। ঠাকুরিঝ আগর বসনি, শুধু এই দুই েমরুই নিয়, িনিতাই আগসেল নিেড়ি েবিড়িেয়েছ তার জািতবযবস্থার
প্রতযয়ীকৃতত কিবয়াল পিরিচেয়িত আগর তার েডেন্সাম এই পিরিচেয়িত এই দুইেয়রই িভরতর। তারাশঙ্কর তার
উপনিযােস িনিতাইেয়র িবদেযাসন্ধােনির িনিজস্ব রকমেক আগলাদো কের িদেেয়িছেলনি। েসই িববরণ্টিার মেধয
কলকাতা েথেক দেূত্রের তখনিকার বাংলার গ্রামাঞ্চেল িশক্ষা-সংস্কৃতিতর একটিা আগলগো ছিবও পাওয়া যায়, যা
েবাধহয় এখনিও েতমনি বদেলায়িনি।
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এই দুই বত্সের পুরস্কার িহসােব কাপড়ি, জামা, গোমছা, লণ্ঠনি, ছাড়িাও িনিতাই
পাইয়ািছল খানিকেয়ক বই—িশশুেবাধ রামায়ণ্, মহাভরারেতর কথা, জােনিায়ােরর গেল্পে।
েসগুিল িনিতাইেয়র কণ্ঠস্থ। িনিতাই সুেযাগে পাইেল আগরও পিড়িত, িকন্তু একমাত্রিদ িনিতাই
ছাড়িা পাঠশালায় আগর িদ্বতীয় ছাত্রিদ নিা থাকায় পাঠশালািটিই উিঠয়া েগেল। অটগেতযা িনিতাই
পাঠশালা ছািড়িেত বাধয হইল। ততিদেেনি তাহার িবদেযানিুরাগে আগর এক পেথ শাখা িবস্তার
কিরয়ােছ। এ েদেেশ কিবর গোেনির পাল্লোর েস মস্ত ভরক্ত হইয়া উিঠয়ােছ। বাংলার সমগ্র
অটিশিক্ষত সম্প্রদোয়ই কিবগোেনির ভরক্ত। িকন্তু েস ভরিক্ত তাহােদের অটশ্লীল রিসকতার প্রিত
আগসিক্ত। িনিতাইেয়র আগসিক্ত অটনিযরূপ। পুরাণ্-কািহনিী, কিবতার ছন্দিমল এবং
উপিস্থত বুিদ্ধর চেয়মক-েদেওয়া েকৌতুকও তাহার ভরাল লােগে।

এবং এখােনি তারাশঙ্কেরর িনিেজর িশক্ষা-সংস্কৃতিত ধারণ্াটিাও েখয়াল করেবনি। ‘অটশ্লীল’ শব্দটিার মেধয একটিা
িবচেয়ার ও মূত্রলযেবাধ আগেছ। অটথর্ভাত্ আগত্মঅটনিুকারী বা েসল্ফরিরকািসর্ভভর রকেম িনিতাইেয়র টিানিােপােড়িনিটিা
তারাশঙ্কেরর িনিেজরও টিানিােপােড়িনি — িনিচেয়ুজােতর কিবয়াল হেয় ওঠার গেল্পেটিা হেব িনিচেয়ুজােতর গেল্পে নিািক
জােত ওঠার গেল্পে। এই টিানিােপােড়িনি েথেক মুক্ত িছেলনি নিা েদেবকী বসুও। পের, ঠাকুরিঝর ঝঁাড়িফিুেকর
দেৃতেশয অটেনিকটিাই স্পরষ্টিক একটিা অটবস্থানি িনিেচ্ছেনি েদেবকী বসু, এবং েসটিাও উপনিযাস েথেক নিেড়ি িগেেয়, েয
অটবস্থানিটিা তারাশঙ্কেরর ওই নিবজাগেরণ্বাদেী অটবস্থােনির সেঙ্গে খুব েমেল, ‘অটশ্লীল’ শব্দটিায় যা উপিস্থত।
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A 'doam' by caste,[13]
And a porter in this station 46
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He is kapi, k a p i, not a kabi.
Do you get it?

আগের, কিব নিয় ের মূত্রখর্ভ, কিপ। কিপ। বযাটিা জােত েডেন্সাম, তােত আগবার ইিস্টশেনির কুিল।
েস িক কখনিও কিব হেত পাের? কিপ। ক, প-এ হসিস কার। মােনি বুঝিল?

িবপ্রপদে ঠাকুেরর সংলােপর এই নিাটিকটিা িদেেয়ই ‘কিব’ উপনিযাস শুরু হেয়িছল। ‘কিব’ িফিেল্ম েসটিা এল
িঠক ৫ িমিনিটি ৫৯ েসেকেন্ড, মােনি নিামেঘাষণ্া বা টিাইটিেলর পর ২ িমিনিটি ৩০ েসেকেন্ড িচেয়ত্রিদাংশ শুরুর ৩
িমিনিটি ২৯ েসেকেন্ডর মাথায়। জািতবযবস্থার শরীের এই আগঘাতটিার কথা আগমরা আগেগেই উেল্লেখ কেরিছ।
এবং আগর এক বার আগমরা েদেেখ িনিই ‘কিব’ উপনিযােসর েসই প্রাথিমকতম পযারাগ্রাফিটিা।
শুধু দেস্তুরমত একটিা িবস্ময়কর ঘটিনিাই নিয়, রীিতমত এক সংঘটিনি। েচেয়ার ডেন্সাকাত
বংেশর েছেল হঠাত্ কিব হইয়া েগেল।

ভরীষণ্ গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ একটিা উপাদোনি িক এখােনি েখয়াল করেত েপেরেছনি? যিদে নিা েপের থােকনি, তাহেল
েদেবািশস হেল আগপিনি বকা েতা েখেতনিই, এমনিিক আগমার মুডেন্স ভরাল থাকেল বলতাম, থাক শালা, কানি ধের
দেঁািড়িেয় থাক। তােত অটবশয হারিগেস কণ্র্ভপাত মােনি কণ্র্ভহাত করার েছেলই নিয় এসব। বলত, যা বলছ বেলা
েতা। িবপ্রপদে ঠাকুেরর সংলাপ আগর উপনিযােসর প্রথম পযারাগ্রাফিটিা পাশাপািশ আগর এক বার পেড়ি েদেখুনি
েতা। খুব িচেয়ত্তরাকষর্ভক উপাদোনিটিা হল েসই হাইিব্রডেন্স েস্পরস বা সঙ্কর ভরূত্রিম যােক আগমরা মািজর্ভনি অটফি মািজর্ভেনি
িসেন্থিটিক েস্পরস বা কৃতিত্রিদম ভরূত্রিম বেল েডেন্সেকিছলাম। দুই িবশ্বযুেদ্ধর মধযবতর্ভী সমেয় িব্রিটিেশর কােলা বুেটির
কাজলকােলা ছায়ায় িনিমর্ভীয়মানি ঔচপিনিেবিশক পুিঁ জর মরডেন্সানি (অটেনিক েলােকই েদেেখিছ, িকছুেতই র-টিা ডেন্সএর পের বেল নিা, শত ধিরেয় িদেেলও, একটিু ডেন্সর লােগে বেল? েসরকম বানিানিই িলখলাম।) হেত থােক
ভরারতরােষ্ট্র েয ঐতিতহযটিা আগমরা পািচ্ছে তা আগর আগধুিনিকতা েথেক িবিচ্ছেন্নিব িবিশ্লষ্টিক কিতর্ভত িকছু নিয়, তারা এ
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অটেনিযর মেধয প্রথম েথেকই বেস আগেছ, সম্রাটি কিণ্ষ্ক যার নিাম িদেেয়িছেলনি অটিতিনিণ্র্ভয় বা
ওভরারিডেন্সটিারিমেনিশনি। ঐতিতহয আগর আগধুিনিকতার এই েগোড়িা েথেকই েশায়াশুিয়টিা উপনিযাস ‘কিব’ ধরেত
পােরিনি, িকন্তু িফিল্ম ‘কিব’ েপেরিছল। উপনিযাস েযখােনি শুধু বংশ বযবস্থার কথা উেল্লেখ কেরই েথেম েগেিছল,
িফিল্মেক েসখােনি িঠক তার পাশাপািশ উেল্লেখ কের িদেেত হয় তার আগধুিনিকতার তকমা মােনি চেয়াকিরর
পদেেকও। শুধু তার েডেন্সাম বংশ নিয় কুিলিগেিরর চেয়াকিরেক একই সেঙ্গে জািনিেয় িদেেয় েসই একই নিাটিকেক
নিতুনি েচেয়হারায় হািজর কের েদেয় ‘কিব’ িফিল্ম। একটিু পের িঠক এটিাই েদেখব আগমরা কিবগোেনির আগসের।
চেয়ণীর থােনির মহান্ত আগর েস্টশনিমাস্টার তারা পাশাপািশ েচেয়য়াের আগসীনি থাকেবনি। কতৃতর্ভত্ব এবং ক্ষমতা আগর
ঐতিতহয িদেেয় হেচ্ছে নিা, তােক আগধুিনিকতার আগশ্রয় িনিেতই হেচ্ছে। তার পাশাপািশ আগরও একজনি থাকেবনি।
বগের্ভসঙ্কেরর কুলতািলকায় আগমােদের বাঙািলেদের আগর একটিা িনিজস্ব সংেযাজনি। েস কথায় পের আগসিছ।
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00:07:03,500 --> 00:07:10,800
They all went to kabigan,
In Chandi-Mother's fair.[16]

তুমহাের বহুক, তুমহাের েবেটিায়া, চেয়ণীমাই িক েমেলায়া পর গেইলনি হযায়, গোনিা সুনিেনি
েল।

এই সংলাপটিা, এবং পরবতর্ভী বািলয়ার পরপর সংলাপগুিল সবই িতযর্ভক ভরােব, েসই ভরাষাগেত বগের্ভসঙ্করতারই
িচেয়হ্নি। এটিা একটিা বাংলা িফিল্ম, অটথচেয় তার দেশর্ভক িনিশ্চিয়ই প্রস্তুত এই িহিন্দ বাকয কিটির অটথর্ভ অটনিুধাবেনি।
এবং িফিেল্মও একািধকবার আগমরা েদেখব িহিন্দ কথার উত্তরের বাঙািল মানিুষ িঠকভরুল িহিন্দ বাংলা িমিশেয়
উত্তরর েদেওয়ার েচেয়ষ্টিকা করেছ। মােনি, এক কথায় িহিন্দ েয আগেছ েসই অটিস্তত্বটিা িচেয়িহ্নিত হেচ্ছে এই বাস্তবতায়,
এবং ‘কিব’ িফিল্ম েসই বাস্তবতাটিােকই হািজর কের িদেেচ্ছে তার িনিেজর শরীেরই।
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00:07:29,900 --> 00:07:33,500
And that milkmaid, she too.

আগউর ও েছাকিরয়া গেঁাওেক — েগোয়ািলনি।

এখােনিই প্রথম উেল্লেখ আগসেছ ঠাকুরিঝর। এবং এটিা লক্ষণ্ীয় েয েস আগসেছ ‘েগোয়ািলনিী’ এই উেল্লেেখ।
েগোটিা শাস্ত্র েলাককথা উপকথা রূপকথা িমিলেয় রাধা-কৃতষ্ণ িবষয়ক আগেলাচেয়নিার, িডেন্সসেকােসর্ভর েয অটজস্র
সরাসির িতযর্ভক এবং উপ উেল্লেখ বা িচেয়হ্নি ‘কিব’ িফিেল্ম আগমরা েপেত যািচ্ছে, এটিাই তার প্রথম। কিবয়াল
িনিতাই কয়লা বা কাজেলর মত কাল, তার েপ্রিমকা অটনিয পুরুেষর পত্নী এবং েগোয়ািলনিী, িনিতাই তােক
েছেড়ি চেয়েল যায় অটনিয রমণ্ীর কােছ, যােক এই িফিেল্মই সরাসির চেয়ন্দ্রোবলী বেল ডেন্সাকা হয়। রাধা-কৃতষ্ণ
কািহনিীর ছকটিা এখােনি েকানিও মেতই এড়িােনিা যায় নিা। তার প্রথম সেঙ্কতটিা আগমরা পািচ্ছে বািলয়ার এই
সংলােপ।
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00:07:44,600 --> 00:07:47,200
My wife's sister - 'thakurjhi'?[17]

আগের ও েতা হামাের জরুেক বিহনি হযায় ের — ও ঠাকুরিঝ?

িফিেল্মর মূত্রল ছয়িটি নিারী চেয়িরত্রিদর িভরতর িতনিিটি হল ঠাকুরিঝ, রাজার স্ত্রী, ঠাকুরিঝর শাশুিড়ি বা বৃতন্দাবেনির মা
— এেদের কারুরই বযিক্তনিাম আগমরা জানিেত পাির নিা েগোটিা িফিল্ম জুেড়িই, একবারও উিল্লেিখত হয় নিা। এরা
সকেলই সুবযবিস্থত নিারী, পিরবারকাঠােমার মেধয অটবিস্থত। েয দুিটি নিারী চেয়িরেত্রিদর নিাম আগমরা জানিেত
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পাির, বসনি বা বসন্ত এবং িনিমর্ভলা — তারা দুজেনিই ঝুমুর দেেলর িশল্পেী মােনি নিতর্ভকী গোিয়কা এবং েবশযা,
এক কথায় পিরবারতেন্ত্রর বাইের। ছয় নিম্বর চেয়িরত্রিদিটি আগরও আগকষর্ভণ্ীয়, েগোটিা িফিেল্ম তারও নিাম একবারও
উিল্লেিখত হয়িনি, িতিনি ঝুমুর দেেলর প্রধানি, সবাই তােক ডেন্সােক ‘মািস’ বেল। আগবার একটিা সম্পেকর্ভর নিাম,
িকন্তু যা আগর বংশলিতকা সূত্রেত্রিদ আগহিরত নিয়, কােজর সূত্রেত্রিদ পািতেয় েতালা একটিা নিকল আগরামদোয়ক
পািরবািরকতার অটংশ। এরকম পািতেয় েতালা আগমরা িফিেল্মই একবার েদেখব, িনিমর্ভলােক যখনি িদেিদে মােনি
েবানি বেল ডেন্সাকেব িনিতাই, সেঙ্গে সেঙ্গেই ভরাইেফিঁাটিার উেল্লেখ িনিেয় আগসেব মািস, সম্পেকর্ভর প্রতযয়ীকরেণ্র
স্বােথর্ভ। এই সম্পেকর্ভর নিাম িদেেয় ডেন্সাকা নিারীরা েসই সমেয়র সমােজ ক্ষমতার মানিিচেয়েত্রিদ এবং পিরবারতেন্ত্র
নিারীর অটবস্থানিেক এক ভরােব িচেয়িহ্নিত কের। এই পিরেপ্রিক্ষেতর সােপেক্ষ ঠাকুরিঝর েপ্রেমর আগেবেগে বযিক্ত
অটিভরলােষর আগত্মিবশ্বাসী উচ্চারণ্েক আগরও নিাটিকীয় লােগে। িকন্তু একটিুও অটবাস্তব হেয় ওেঠ নিা তার একিটি
েঘাষণ্াও। বাংলা িফিেল্ম েবাধহয় এখনিও দুলর্ভভর এই বাস্তবতােবাধ যার মেধয আগসীনি অটবস্থায় এই
চেয়িরত্রিদগুিলেক ‘কিব’ িফিেল্ম আগমরা পাই।
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00:08:02,300 --> 00:08:09,200
(Mahadev kabial vocalizing)

মহােদেব কিবয়াল তানিা নিানিা করেছ, কিবগোেনির আগসর শুরুর অটেপক্ষায়, সম্মুখভরূত্রিমেত। এবং পশ্চিাত্ভরূত্রিমেত
একটিা জরুির িজিনিস িচেয়িহ্নিত হেয় চেয়েলেছ। জায়গো িনিেয় রেয়েছ মহান্ত। তার দুই পােশ ফিঁাকা জায়গো।
জনিসাধারণ্ বেস মািটিেত এবং উচ্চাসনি রেয়েছ মাত্রিদ হােত েগোনিা গুিটি কেয়ক। দেৃতশয চেয়লেছ। মহান্ত ঠাকুেরর
বঁাপােশ এেস বসেলনি ইিস্টশেনির েস্টশনিমাস্টার। মহান্ত আগর েস্টশনিমাস্টার দুজেনিই বসেলনি। এবার এেলনি
তৃততীয় উপিস্থিত েসই বাঙািল বাবু, যােক একটিু আগেগে আগমরা উেল্লেখ েথেক িবরত িছলাম, তঁার হােত েকঁাচেয়া
ও ছিড়িিটিও আগেছ। িতিনি সমাগেত হওয়ায় মহান্ত উেঠ দেঁাড়িােলনি, বাবু বসেলনি মহােন্তর ডেন্সানিপােশ, মহান্ত
আগবার বসেলনি। েসই দুজনিেক দুপােশ িনিেয় যােদেরেক মহান্ত পাত্তরা েদেনি, পাত্তরা িদেেত হয় যাহােদের।
িব্রিটিেশর েরেলর েস্টশনিমাস্টার এবং িব্রিটিেশর েমকেলিশক্ষার বাবু। এবং ক্ষমতার এই িতনি িবন্দুই িচেয়িহ্নিত
হয় তখনিকার চেয়ালু ঔচপিনিেবিশক পুিঁ জর বাজােরর সােপেক্ষ। বাবু ও মহান্ত আগসীনি হওয়া মাত্রিদ পদের্ভায় আগমরা
েদেিখ পঁাপড়িভরাজা িবিক্রর ঝুিড়ি। “এই, ফিুিরেয় েগেল।” েদেখা যাক, তারাশঙ্কর এই বাবু-উপিস্থিতেক
উপনিযােস কী ভরােব িলেখিছেলনি।
বাবুদেেলর মেধয একজনি কিলকাতায় চেয়াকির কেরনি, ময়লা কাপড়ি-জামার গোদোর মেধয
িতিনি েধাপদুরস্ত পাটিকরা বেস্ত্রর মতই েশাভরমানি িছেলনি। চেয়ালিটিও তঁাহার েবশ ভরািরক্কী,
িতিনি খুব উঁচেয়ুদেেরর পায়াভরারী পৃতষ্ঠেপাষেকর মত করুণ্ািমিশ্রত িবস্ময় প্রকাশ কিরয়া
বিলেলনি—বল িক, অটঁযা? েনিতাইচেয়রেণ্র আগমােদের এত গুণ্! A poet! বাহবা, বাহবা
ের িনিতাই! তা েলেগে যা ের েবটিা, েলেগে যা।

এ েগেল অটনিুষ্ঠানি শুরুর আগেগে। কিবয়াল যুেদ্ধ মহােদেব কিবয়ােলর সেঙ্গে িনিতাইেয়র জেয়র পর েসই
জয়েঘাষণ্াও স্পরষ্টিক উচ্চািরত ভরােব এল ওই বাবুরই গেলায়।
চেয়াকুের বাবুিটি করুণ্ািমিশ্রত প্রশংসার হািস হািসয়া বার বার িবস্ময় প্রকাশ কিরয়া
বিলেলনি—ইউ আগর এ েপােয়টি, অটঁযা! এ েপােয়টি! ইউ আগর এ েপােয়টি! কথাটিার অটথর্ভ
বুিঝেত নিা পািরয়া িনিতাই িবনিীত সপ্রশভরঙ্গেীেত বাবুর িদেেক চেয়ািহয়া বিলল—আগেজ্ঞ? বাবু
বিলেলনি—তুই েতা একজনি কিব ের।

এবং ঔচপিনিেবিশক িশক্ষার েয িবকটিতাটিা হােড়ি হােড়ি উপলিব্ধি কির আগমরা, িশক্ষাশ্রিমকরা, মাস্টারমশাইরা,
েসটিার একটিা িবজ্ঞাপনিও এখােনি রেয় েগেল, েসটিা েখয়াল কেরেছনি িক? বাবু িনিতাইেয়র েবাঝার স্বােথর্ভ তার
ভরুল ইংিরিজ বাকযেক িঠক অটনিুবাদে কের েশানিােলনি িনিতাইেক। িনিতাইেক যা বলেলনি েসটিা িঠক, িনিতাই
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কিব, যা শুেনি িনিতাই িবমুগ্ধও হল। িকন্তু েসই ‘কিব’ শেব্দর ইংিরিজ েতা ‘েপােয়টি’ নিয়। ‘কিব’ শব্দটিা
এখােনি ‘কিবয়াল’ শেব্দর সংেক্ষপ, ‘কিবগোনি’ িক্রয়ার সেঙ্গে যা সম্পৃতক্ত। যা আগধুিনিক শহুকের বাংলার ‘কিব’
শব্দটিায়, বা ইংিরিজ ‘েপােয়টি’ শব্দটিায়, অটন্তত তােদের চেয়ালু অটেথর্ভ িকছুেতই আগেস নিা। ওই শব্দদুিটি সংযুক্ত
কিবতা বা েপােয়িট্রর সেঙ্গে, যা পড়িা যায়, পাঠ করা যায়, এমনিিক আগবৃতিত্তরও করা যায়। িকন্তু, কিব বা
েপােয়টিেক একটিা লড়িাইেয়র ময়দোেনি, সংলােপর রূপােরােপ, িবপেক্ষর গোেনির িবপরীেত গোনি েবঁেধ েসই
গোেনি সুর িদেেয় বাজনিা সহ গোইেত হয় নিা। েসই িক্রয়াটিার নিামই কিবগোনি। েসই কিবতা আগর আগধুিনিক
শহুকের বাংলায় ‘কিব’ শব্দটিা হল ইংিরিজ ‘েপােয়টি’ শেব্দর বাংলা রূপ। তার মােনি এখােনি আগদোনিপ্রদোনিটিা
ঘটিেছ িতনিেটি ভরাষার মেধয, আগধুিনিক শহুকের বাংলা, পুরেনিা গ্রামীনি বাংলা, এবং ইংিরিজ। ইংিরিজ শেব্দর
বাংলা রূপান্তের ‘কিব’ শব্দটিা চেয়েল এল। একই শব্দ দুেটিা আগলাদো ভরাষায়, পুরেনিা গ্রামীনি বাংলা এবং
আগধুিনিক শহুকের বাংলা, দুেটিা আগলাদো অটথর্ভ হািজর করল। ‘েপােয়টি’ বা তার অটনিুবােদে শহুকের বাংলায় ‘কিব’
এই শেব্দ মূত্রল অটথর্ভটিাই হািরেয় েগেল। লস্ট ইনি ট্রান্সিেলশেনির এ এক অটনিয জােতর উদোহরণ্।
অটথচেয় এই ইংিরিজ শেব্দ িশিক্ষত এবং ভরাষায় অটিশিক্ষত ঔচপিনিেবিশক িশক্ষায় িশিক্ষত বাবুিটির হাত ধেরই
আগসেছ িনিতাইেয়র স্বীকৃতিত। এবং তারাশঙ্করও তােদের জেনিযই িলখেছনি যােদের মেধয িকছুেতই িনিতাই পেড়ি
নিা। কারণ্ িনিতাই েতা ইংিরিজ বণ্র্ভমালাই জােনি নিা। তারাশঙ্কর একািধকবার ‘েপােয়টি’ শব্দটিােক ইংিরিজ
বণ্র্ভমালায় িলখেছনি। বাংলা েতা তারাই পেড়ি যারা ইংিরিজ জােনি, মােনি, জােনি বেল ভরােব, আগসেল েবিশর
ভরাগে সময়ই জােনি নিা। তারাশঙ্কর িনিেজও তার পাঠকেক আগলাদো কের িদেেয়েছনি িনিতাই েথেক, েযমনি ওই
বাবুিটিও কেরিছেলনি। িতিনি জােনিনি িনিতাইরা েকানিওিদেনিই ওই উপনিযাস পড়িেব নিা। এটিার মেধয েকানিও
নিাটিকীয়তাও েনিই। এটিা খুব জানিা কথাও। এখােনি একটিা বড়ি পাথর্ভকয কের েদেয় িফিল্ম মাধযমটিা। েসই
পাথর্ভেকযর কথায় আগমরা পের আগসিছ। তার আগেগে এই জায়গোটিা আগর একবার েখয়াল কিরেয় িদেই, এই দুই
স্তের দুবার িনিতাইেদের তযক্ত বিহষ্কৃতত কের েদেওয়ার িশক্ষা রাজনিীিতর প্রসঙ্গেটিা। এটিাও নিতুনি িকছু নিয়।
মািজর্ভনি অটফি মািজর্ভেনি আগমরা আগেলাচেয়নিা কেরিছলাম এরকম আগর একটিা িদ্বস্তর বজর্ভেনির। বিঙ্কম তার
কৃতষ্ণচেয়িরেত্রিদ কৃতষ্ণ তথা িহন্দু ঐতিতহয িবষেয় আগেলাচেয়নিা করেত িগেেয় েবশ িকছু জায়গোয় ৈনিঃশব্দয িদেেয়িছেলনি।
জািতেভরদে ইতযািদে িবষয়েক আগেনিনি িনি তঁার আগেলাচেয়নিায়, কারণ্ েয পিশ্চিমী মেনির পাঠেকর জেনিয িতিনি
িলখিছেলনি, তঁার রুিচেয়কর লাগেেত নিাও পাের ওই আগেলাচেয়নিা। এবার পাথর্ভ চেয়যাটিািজর্ভ যখনি বিঙ্কমেক আগেনিনি
তঁার সাবঅটল্টানির্ভ স্টািডেন্সেজর আগেলাচেয়নিায়, েসখােনি িতিনি বিঙ্কেমর ওই ৈনিঃশব্দযেক িচেয়িহ্নিত কেরনি নিা। তার
মােনি েজাড়িা ৈনিঃশব্দয বুেক িনিেয় গেেড়ি ওেঠ চেয়ালু সংস্কৃতিতিবদেযার কৃতষ্ণ িডেন্সসেকাসর্ভ , কৃতষ্ণ িবষয়ক আগেলাচেয়নিা।
এটিােক আগমরা এেনিিছলাম আগমােদের এই যুিক্তর সমথর্ভেনি েয ঐতিতহয আগর আগধুিনিকতা েকানিও আগলাদো বগের্ভ
আগর নিয়, তারা এ অটেনিযর বুেকর মেধযই বেস আগেছ, ইিতমেধযই সদোসবর্ভদোই। যিদে েকউ এই আগেলাচেয়নিাটিা
পড়িেত আগগ্রহী হনি, তাহেল মািজর্ভনি অটফি মািজর্ভেনির উেল্লেখ েতা আগেগেই কেরিছ, এছাড়িা আগমার বাংলা দুেটিা
প্রবেন্ধও এটিা পােবনি, ‘মািজর্ভনি অটফি মািজর্ভনি: একিটি অটেটিকিনিকাল ভরূত্রিমকা’, বা ‘কেলািনি যায়িনি মের
আগেজা’। এই দুেটিা প্রবন্ধই িপিডেন্সএফি আগকাের রাখা আগেছ আগমার বাংলা প্রবেন্ধর েনিটিপাতায়
(http://ddts.randomink.org/bangla/index.html)। এই স্তরিবনিযস্ত ৈনিঃশব্দযেক কী ভরােব একটিা
িফিল্ম িহসােব ‘কিব’ এিড়িেয় েযেত পারল, েসটিার কথায় আগসিছ আগমরা একটিু পেরই।
েসই েয েরেলর প্রসঙ্গে েথেক শরত্চেয়ন্দ্রে আগসেত শুরু করল, বারবার মাথায় এেসই যােচ্ছে এগুেলা। এই বাবুর
শরত্চেয়ন্দ্রে সংস্করণ্টিা মেনি পড়িেছ? এলএ পাশ করার পর েডেন্সপুিটি হওয়ার অটেপক্ষারত নিতুনিদো? নিতুনিদো নিােম
যিদে মেনি নিাও পেড়ি, পাম্পশু েথেক িনিশ্চিয়ই পড়িেব। এই বাবুিটিরই িনিকটি েকউ হওয়ার সম্ভাবনিা আগেছ
নিতুনিদোর। নিেভরম্বর িবপ্লেেবর বছের শ্রীকান্ত ছাপা, তার েবশ িকছু বছর আগেগে ঘেটিিছল নিতুনিদো উপাখযানি,
শ্রীকান্তর িকেশার বয়েস। ১৯০০ সােল শরত্চেয়েন্দ্রের বয়স ১৪, তার মােনি ১৯০২ নিাগোদে ধের িনিেত পাির
নিতুনিদো মােঘর শীেত বরফিশীতল নিদেীর জেল ডেন্সুব িদেেয় বেস কুকুেরর হাত েথেক েবঁেচেয়িছেলনি, তখনি যিদে
তার বয়স বাইশ-চেয়িব্বিশ ধের িনিই, তাহেল ১৯৩৮-এ তার বয়স প্রায় ষাটি। তাহেল তারাশঙ্কেরর এই
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বাবুিটির িপতা িতিনি হেতই পােরনি। এবং এই বংশধারা েতা আগবহমানি িছলই। শ্রীকান্তর বন্ধু ইন্দ্রের দোদো
নিতুনিদো উপাখযানি অটেন্ত একিটি অটনিািবল অটপ্রিতেরাধয ভরঁােড়ি পযর্ভবিসত হেয়িছেলনি, িকন্তু েস েতা শরত্চেয়েন্দ্রের
েপােয়িটিক জািস্টস, কািবযক নিযায়িবচেয়ার, আগদেেত ঘটিনিাটিা িছল এই েয, যিদে এমনিিক ভরঁাড়ি হেয়ও থােক,
েসই ভরঁাড়িই, েসইরকম ভরঁােড়িরাই, িফিের িগেেয় েডেন্সপুিটির চেয়াকির পােব, ইন্দ্রে জািনিেয়িছল শ্রীকান্তেক। েডেন্সপুিটি
মােনি েবাধহয় েডেন্সপুিটি-মযািজেস্ট্রিটটি, িনিিশ্চিত জািনিনিা। তার পেরই শরত্চেয়েন্দ্রের মন্তবয িছল, যতদেূত্রর মেনি পড়িেছ,
অটেনিক বছর হেয় েগেল শ্রীকান্ত পেড়িিছ, যা সব সরকাির অটিফিসারেদের িক্রয়াকলাপ েদেখেছনি, তােত িতিনি
িনিিশ্চিত হেত পােরনি, েয নিতুনিদো িনিশ্চিয়ই েডেন্সপুিটি হেয়িছল। নিতুনিদো এমনিিক িনিেজর শরীরেক ভরুেল শরীেরর
েপাষাকেক িনিেয় বযস্ত হেয় পেড়িিছেলনি, সজ্জােক িনিেয়, ‘কিব’ িফিেল্ম েদেখুনি পুেরা সময়টিা জুেড়ি কী আগড়িষ্টিক
খাড়িা হেয় বেস থােকনি বাবুিটি, তার ছিড়ি েপাষাক সজ্জা বসার ভরঙ্গেী সবিকছু িদেেয়ই তােক তার চেয়ারপাশ
েথেক িনিেজেক পৃতথক করেত হেব, হেবই। িনিেজেক আগলাদো বেল প্রমাণ্ করার এই দোয়ভরার িনিেয় অটেনিক
আগেলাচেয়নিা আগেছ মািজর্ভনি অটফি মািজর্ভেনি, বা ওই দুেটিা প্রবেন্ধ যার উেল্লেখ আগেগেই করলাম। এই আগলাদো করার
মেধয আগেছ তার িনিেজেক িচেয়নিেত চেয়াওয়া, িনিেজর পিরিচেয়িত বা আগইেডেন্সিন্টিটিেক স্পরষ্টিক করা, কারণ্ প্রথম
েথেকই এই বযিক্তেত্বর জন্মেছ একটিা নিাকচেয়করেণ্র প্রিক্রয়ার িভরতর িদেেয়। এই বাবু সােহব হেত চেয়ায়, যা েস
পাের নিা, তার িনিেজর আগয়নিায় িনিেজর িবম্বই তােক প্রমাণ্ কের েদেয়, েস অটসফিল, তাই েস িনিেজর িবম্বর
প্রিতই িবতৃতষ্ণ। এখানি েথেকই ৈতির হয় িনিেজর বাইের িনিেজর েথেক পৃতথক একটিা িবম্ব িনিমর্ভােণ্র েচেয়ষ্টিকা। িকন্তু
মজাটিা এই েয, এই সমস্ত িবম্ব িনিমর্ভােণ্র ভরঁাড়িািমর পরও, এই বংশধারা িকন্তু প্রবািহত হেয় চেয়েল। নিতুনিদো
েডেন্সপুিটি হয়। ভরঁােড়ির জনিয যথােযাগেয ভরঁািড়িনিী েখঁাজা হয়, তার মেধয ধমর্ভ জাত েজযািতষ েলাকাচেয়ার থােক,
তার মেধয িদেেয় চেয়েল ক্ষমতা ও কতৃতর্ভেত্বর িসেলিক্টভর িব্রিডেন্সং, ৈতির হয় ছানিাভরঁাড়ি, েস আগেস কিব েদেখেত,
এেস িনিতাইেক েপােয়টি বেল ডেন্সােক।
েদেবািশসেক ‘কিব’ েদেখােত িগেেয় বেলিছলাম, ওই দেৃতেশয এেস, ওই েদেখ েতার পূত্রবর্ভপুরুষ। ওেক
বংশলিতকাটিা েদেিখেয় িদেেয়িছলাম, ওই বাবুিটির ছানিা পের কেভরনিােন্টডেন্স অটিফিসার হেব, তার ছানিা হেব
কেপর্ভােরটি েসক্টর, তার ছানিােদের েকউ েকউ যােব আগইিটি-েত, েদেবািশস েযখােনি কাজ কের। েদেবািশস
েমােটিই গোেয় লাগোয়িনি কথাটিা, আগমার েছেল েযমনি বলত তার েছাটিেবলায়, েমেয়ও বেল এখনি, বাবা তুিম
ভরীষণ্ আগেজবােজ কথা বেলা, েসটিা েদেবািশসও জােনি। তখনি ওর অটিভরজ্ঞতা েথেকই েদেিখেয়িছলাম, ও
ভরারেতর আগইিটি েসক্টেরর সবেচেয়েয় নিামিকনি প্রিতষ্ঠানিিটিেত কাজ কের, েসখােনির অটিভরজ্ঞতাই, একজনি
কম্পুটিার সােয়ন্সি ইিঞ্জেিনিয়র হেয় ওর কাজ হল সারািদেনি বেস থাকা, আগর একটিা কল-েসন্টার চেয়ালােনিা।
িবেদেশ েথেক েফিানি আগসেব, তােক জািনিেয় েযেত হেব হঁযা, িবেদেেশ ৈতির িবেদেশ েথেকই চেয়ালােনিা ওই
সফিটিওয়ারগুিল িঠকঠাকই চেয়লেছ। এবং সবেচেয়েয় েরামহষর্ভক এবং িবপদেসঙ্কুল (বাংলায় যােক আগমরা
চেয়যােলিঞ্জেং বিল) কাজ হল মােঝ মােঝ কাজ করেত থাকা েশল-িস্ক্রিপ্টেপ্টের ডেন্সাম্প েনিওয়া, এবং েসগুিল েথেক
েদেেখ েনিওয়া ফিলাফিল েযমনি কািঙ্খিত েতমনি আগসেছ িকনিা। এবং এই ডেন্সাম্পটিা ও িঠকঠাক িনিেত পাের
বেলই নিািক ওর অটেনিক সহকমর্ভী ওর িদেেক মুগ্ধ েচেয়ােখ তাকায়। এই হল কম্পুটিার িশক্ষা ও কম্পুটিার
এনিিজিনিয়ািরং এর ভরারতীয় েক্ষেত্রিদর একিটি উচ্চতম নিমুনিা। কল েসন্টােরর সাইবারকুিল ও সাইবারমজুর
হওয়ার জেনিয যা দেরকার ওেদের ইন্টারিভরউেয় িঠক েসইসব প্রশই করা হয়, েযাগে িবেয়াগে িঠক পাের িকনিা,
ইংিরিজেত প্রশ করেল েবােঝ িকনিা, ইতযািদে। চেয়াকুিরেক্ষেত্রিদ উন্নিবিতর জনিয েসখােনি েকানিও কিম্পউটিার
সম্পৃতক্ততা নিয়, প্রেয়াজনি পেড়ি গেলার জািঙ্গেয়া (েকানিও অটসভরযতা করিছ নিা, ওটিা ইংিরিজ টিাইেয়র িহন্দুস্থানিী
‘কেন্ঠা েক লেঙ্গোটি’ শব্দবেন্ধর বাংলা) বযবহােরর িনিখুঁত অটভরযাস। অটথর্ভাত্, েসই ভরঁাড়িােমা সমােনি চেয়িলেতেছ।
এবং িসেলিক্টভর িব্রিডেন্সং-ও। ওর জেনিয পাত্রিদী েদেেখ উচ্চঘর কনিযাপক্ষ েথেক আগিম দুই পয়সা কামােতও পাির,
বড়ি দেরকার আগমার, দুই দেশক হেত চেয়লল আগমার েকানিও েপ্রােমাশনি হয়িনি। আগইিটি েসকটিেরর
সাইবারকুিলিগেির সংক্রান্ত এই ভরঁাড়িােমাটিা েবশ ভরাল কের এেসেছ আগমার েশষ বইেয়। কম্পুটিার ও
েনিটিওয়কর্ভ এেস যাওয়া মাত্রিদ, পুঁিজ েপল অটনিন্ত গেিতশীলতা, শ্রম েপল অটনিড়ি স্থিবরতা, এবং বদেেল েগেল
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েগোটিা শ্রম-সম্পেকর্ভর কাঠােমাটিাই, তার সােপেক্ষ ভরারেতর আগইিটি েসক্টেরর এই কল েসন্টার চেয়িরত্রিদেক িনিেয়
আগমার কাটিােছঁড়িাটিা িনিেয় েকউ যিদে আগগ্রহী হনি, েসটিা পােবনি ‘ফ্লস ও েহেজমিনি’ বইেয়
(http://ddts.randomink.org/flossbook/index.html) এবং িবেশষ কের তার সপম অটধযােয়।
যাকেগে, আগবার মূত্রল জায়গোয় েফিরত যাওয়া যাক। আগর বােজ বকা িনিেয় নিািলশ করার িকছু েনিই, আগেগেই
বেলিছ, আগিম তৃততীয় প্রজেন্মেছর মাস্টার।
93
00:09:56,800 --> 00:10:00,090
((Disapproval - Balohari Haribol[21]))
Silence, silence, order, order.[22]

সাবটিাইটিেলর এসআগরিটি ফিাইেলর েগোড়িােতই বেল েদেওয়া িছল, দুই ব্রােকেটির মেধয, (()), েদেওয়া আগেছ
পিরেপ্রিক্ষত সংক্রান্ত মন্তবয, েযমনি েলাটিনিদোস কিবয়ােলর নিা-আগসার সংবােদে ৈতির হওয়া িবরিক্তর রব
“বলহির হিরেবাল”, যা আগবার শবযাত্রিদার েস্লাগোনিও বেটি। তারাশঙ্কেরর ভরাষায়, “অটথর্ভাত্ েমলািটির শবযাত্রিদা
েঘাষণ্া কিরয়া িদেল।” িকন্তু উপনিযােস িছল এই সংক্রান্ত আগর একটিা মজার উপাদোনি। ঝুমুর গোেনির আগসের,
েয ঝুমুর হল কিবগোেনিরই আগরও অটেনিক প্রাকৃতত, ‘অটশ্লীল’ একিটি সংস্করণ্, “হিরেবাল” িছল প্রশংসাও।
পয়সা-আগিনি-দুয়ািনি-িসিক-আগধুিলেত পযালার থালাটিা ততক্ষেণ্ এেকবাের ভরিরয়া
উিঠয়ােছ, েগোটিা টিাকাও পিড়িয়ােছ দুই-িতনিটিা। গোনি েশষ হইেতই েশ্রাতারা হিরেবাল
িদেয়া উিঠল—হির হির বল ভরাই। িবিচেয়ত্রিদ, ইহাই উহােদের সাধুবাদে!

ঝুমুেরর মেধযই েগোড়িা েথেকই এই িবকৃতিত বা সাবভরারশনিটিা আগেছ। চেয়ালু সমাজ িডেন্সসেকােসর্ভর েশাকবাতর্ভাটিা
এখােনি একটিা সাধুবাদে। তারাশঙ্কর উপনিযােস ঝুমুেরর একটিা আগলগো সংজ্ঞা িদেেয়েছনি। এবং েসই িববৃতিতর
মেধযও থােক েলখেকর েসই িবষয়ী-সংস্থানি যা ঝুমুর বেল িজিনিসটিােক েচেয়েনি, িকন্তু েকানিও মেতই তার
অটংশ নিয়, তােক সমথর্ভনিও কের নিা।
বহুক পূত্রবর্ভকােল ঝুমুর অটনিয িজিনিস িছল, িকন্তু এখনি িনিমেশ্রণ্ীর েবশযা গোিয়কা এবং
কেয়কজনি যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুেরর দেল। আগজ এখানি, কাল েসখানি কিরয়া ঘুিরয়া েবড়িায়,
গোছতলায় আগস্তানিা পােত, েকহ বায়নিা নিা কিরেলও সন্ধযার পর পেথর ধাের িনিেজরাই
আগসর পািতয়া গোনি-বাজনিা আগরম্ভ কিরয়া েদেয়। েমেয়রা নিােচেয়, গোয়—অটশ্লীল গোনি।
ভরনিভরেনি মািছর মত এ রেসর রিসকরা আগিসয়া জিময়া যায়।

অটথচেয়, এই ঝুমুর দেেলর েবশযা বসনিই, উপনিযােসর িশেল্পের টিােনি, জীবেনির ঘটিনিার েমাচেয়েড়ির অটিভরজ্ঞতােতই
হয়ত, হেয় দেঁাড়িায় উপনিযােসর মূত্রল একিটি চেয়িরত্রিদ। িশল্পে তার িনিেজর েজােরই, প্রিতিটি েক্ষেত্রিদই, িশল্পেীেক
অটিতক্রম কের যায়। যাই েহাক, চেয়েল আগসা যাক িফিেল্মর এই জায়গোর অটনিয গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ উপাদোনিটিার িবষেয়।
সাইেলন্সি, সাইেলন্সি। অটডেন্সর্ভার, অটডেন্সর্ভার।

উেঠ দেঁািড়িেয় বেল ওঠার আগেগের মুহূত্রতর্ভিটি পযর্ভন্ত আগড়িষ্টিক ভরােব বেস ডেন্সােনি বঁােয় কেলর পুতুেলর মত মাথানিাড়িিছেলনি। এবং েয যখনি কথা বলেছ তখনি তার িদেেক তাকািচ্ছেেলনি। ওইটিুকু দেূত্ররেত্ব দেৃতিষ্টিকেকাণ্ বদেলােত
েবাধহয় অটতটিা ঘাড়ি েবঁকােনিার দেরকার পেড়ি নিা, শুধু েচেয়াখ নিিড়িেয়ই দেৃতশযবস্তুর বদেলেক ধরা যায়, িকন্তু
তাহেল নিাড়িািচ্ছেেলনি েকনি? চেয়ারপাশটিার সেঙ্গে তার অটনিভরযস্ততার দেূত্ররত্বটিােক প্রকটি করেত? এবার বাবুিটি উেঠ
দেঁাড়িােলনি এবং িবচেয়ারপিতর হাতুিড়ির মত কের, েবাধহয়, হােতর ছিড়িিটিেক নিাড়িােত নিাড়িােত বলেলনি তার
কথািটি। েসই কথািটি যা িনিতাইরা েবােঝ নিা। েবাঝার দেরকারও পেড়ি নিা িনিতাইেদের। খুব প্রেয়াজনি পড়িেল
তারা িজেগেশ কের েনিনি, এবং বাবুরা তখনি ভরুল অটনিুবাদে কের েসটিা শুিনিেয় েদেনি। পুেরা দেৃতশযটিা জুেড়ি, েসই
মহােদেব কিবয়ােলর তানিানিানিা েথেক শুরু কের, বাবুিটির ভরঁাড়িােমােক েদেবকী বসু পুেরা একটিা িচেয়ত্রিদগেত গেঠেনি
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দেঁাড়ি কিরেয়েছনি। তঁার েগোটিা আগচেয়রণ্টিােক পযর্ভবিসত কেরেছনি িকছু ভরঙ্গেীেত, যা শ্রবেণ্ এবং দেৃতিষ্টিকেত অটনিুভরব
কের েনিওয়া যায়, তােতই তার অটথর্ভটিা েবাধগেময হেয় যায়, ভরাষার েযখােনি আগর প্রেয়াজনি পেড়ি নিা। মাথায়
েভরেব েদেখুনি, বাবুিটির েগোটিা িক্রয়ািটি িকছু ধ্বনিনি ও িচেয়েত্রিদ েবাধেযাগেয, েসটিা ভরাষার অটতীত, িতিনি েয
ভরাষােতই েচেয়ঁচেয়ানি নিা েকনি, ‘সাইেলন্সি’ নিা বেল ‘িসঁলস’ বা ‘খােমাশ’ বা ‘িসেলনিিজও’ বেল েচেয়ঁচেয়ােতনি, ওই
ভরঙ্গেীগুেলা একই েরেখ, তাহেলও েগোটিা িবষয়টিা থাকত একই।

েদেবকী বসুর কিব, ১৯৪৯ — িদ্বতীয় প্রবাহ
অটধযায় েবাঝােত ‘প্রবাহ’ বযবহার আগিম কখনিও কিরিনি। তাই েবেড়ি লাগেেছ, শব্দ বযবহার করেত করেত
বুেড়িা হেয় েগেলাম, জীবেনি প্রথম েকানিও একটিা শব্দ বযবহার করিছ এই মজা এখনি দুলর্ভেভরর েচেয়েয়ও েবিশ।
সিতযই প্রথম অটংশটিা চেয়লিছল একটিা প্রবােহর মত। েলখাটিার পিরকল্পেনিাটিাও গেিজেয় উঠল সাবটিাইটিল আগর
েনিাটিস ফিাইল েশষ হওয়ার পর, নিানিা জেনির সেঙ্গে কথা বলেত বলেত। তারপরও ঈপ্সিপ্সিতা নিা েখঁাচেয়ােল
শুরুও হত নিা। েবশ চেয়লিছল। িলখেতও েবশ লাগেিছল। এর মেধয একটিা েছদে এল শারীিরক ক্লািন্তেত। আগিম
রিসকতা কেরও বিল, আগমার ক্লািন্ত হয় নিা, বংশটিা েতা দোস। িকন্তু দোসও েতা বুেড়িা হয়। খুব খুব ক্লািন্ত
হিচ্ছেল। প্রথেম ভরাবলাম ক্লািন্তটিা স্নোয়িবক, একটিা িদেনি েগোটিাটিা কাটিালাম নিানিা িকছু রান্নিবাটিান্নিবা কের। েমেয়টিা
পুেরা মাংসাষী হেয়েছ, েযিদেনি পাড়িার েয বািড়িেত মাংস রান্নিবা হয়, েসখােনিই েখেয় আগেস। ওর বাবাই েয
ব্রহ্মােণর েশ্রষ্ঠ মাংসরঁাধুিনি এটিা ওেক আগরও একবার প্রতযিয়ত করার প্রেয়াজনি িছল। তারপর েদেখলাম
ক্লািন্তটিা তার েচেয়েয়ও গেভরীর, একিদেনি রােত ঘুেমােত ঘুেমােত খাটি েথেক পেড়িই েগেলাম। উেঠ আগবার শুেয়িছ
যখনি ডেন্সানি হােতর কনিুইেয় তীব্র যন্ত্রণ্া করেছ, ভরয় লাগেেছ আগবার হাড়ি ভরাঙল িকনিা, িকন্তু তার মেধযই েফির
সাড়িহীনি ঘুিমেয় পড়িলাম। একবার ভরাবলাম, েলখাটিা আগর িলখব নিা, অটসমাপ কাজ হােত থাকেল েযমনি
হয়, েমজাজ শুধুই িখঁচেয়েড়ি েযেত থােক, তাও পারিছলাম নিা েফির হাত েদেওয়ার উদেযমটিা সংগ্রহ করেত। আগর
বযাটিা েদেবািশসও েকানিও প্রিতবাতর্ভা (বাংলায় িফিডেন্সবযাক) পাঠািচ্ছেল নিা। েসই সাতই নিেভরম্বর েভরােরর পর
ছয়িদেনি আগর িলিখইিনি। কাল েফির উদেযমটিা িফিের এল েসঁজুিত েখঁাচেয়ােনিায়, ওর একটিা েলখার কােজ লাগেেত
পাের, তাই েফিােনি বলল, কী হল, তুিম আগর িলখেছা নিা েকনি? েছেলিপেলেদের অটবস্থা কী? আগঠারই, মােনি
সামেনির েবস্পরিতবার িবেয়, এখনিও অটনিয িজিনিেস মনিেযাগে িদেেয় যােচ্ছে। িছ, িছিছ। িবেয় বস্তুটিা কেব েথেক
এমনি এেলেবেল হেয় েগেল েক জােনি, আগরও তার উপের এই প্রথম ও িবেয় করেছ। িকন্তু উদেযমটিা সিতযই
েফিরত এল। তাই, আগসুনি িদ্বতীয় প্রবােহ েঢাকা যাক। িকন্তু মাথায় রাখেবনি, এটিা ‘কিব’ িফিেল্মর েকানিও
মূত্রলযায়নি নিয়, সমােলাচেয়নিা েতা নিয়ই। ‘কিব’ িফিল্ম েদেখাটিা আগিম নিামক বযিক্তেক, তার বযিক্ত অটনিুভরূত্রিতেক
েকানি েকানি জায়গোয় আগক্রমণ্ কেরিছল, তার একটিা তািলকা বলা েযেত পাের। েসই তািলকাও আগবার
েকানিও সেচেয়তনি যত্ন িনিেয় চেয়য়নি করা হয়িনি, চেয়ািলেয় েদেখেত থাকিছ, েয জায়গোয় িকছু মাথায় আগসেছ,
থািমেয় িলেখ িনিিচ্ছে।
আগমরা েছেড়িিছলাম বাবুর উপনিযাস-রূপ আগর চেয়লিচ্চত্রিদ-রূেপ পাথর্ভেকযর প্রেশ। েখয়াল কেরেছনি কী, অটনিুবাদে
ভরুল অটনিুবাদে প্রিত-অটনিুবােদের েগোটিা চেয়ক্করটিা েছেড়ি েবিরেয় আগসেছ ‘কিব’ িফিল্ম, যা ‘কিব’ উপনিযাস পােরিনি।
উপনিযাস ভরাষা-িনিভরর্ভর হওয়ােত েসখােনি েকানি পাঠক উপনিযাসটিা পড়িেছ, কার জনিয তারাশঙ্কর িলখেছনি, এই
িনিবর্ভাচেয়নিটিা সিক্রয় িছল। ভরাষাই িঠক কের িদেিচ্ছেল, েক েলখাটিা পড়িেব — ইংিরিজ বণ্র্ভমালা এবং ভরাষা যার
কােছ অটেবাধয নিয়। িকন্তু িফিেল্ম বাবুর মাঝ-েফ্রেম বেস থাকা এবং বারবার দুিদেেক নিাচেয়পুতুেলর মত কের
তাকােত থাকা, তারপের উেঠ দেঁাড়িােনিা এবং কথা বেল ওঠা, এই েগোটিাটিা িমেল ৈতির করল একটিা ভরঙ্গেী।
েয ভরঙ্গেীটিা েয েকানিও দেশর্ভেকর কােছই অটতযন্ত সুেবাধয, েসখােনি ভরাষাটিা েকানিও অটন্তরালই নিয় আগর। এই
ভরঙ্গেীটিা, এবং ভরঙ্গেীটিােক প্রাকৃতত বাঙািল কী ভরােব েচেয়েনি, কী ভরােব েবােঝ, এটিা অটেনিক অটজস্র অটসংখয বার
এেসেছ বাংলা সািহেতয, িকন্তু আগমার েতা িকছু িস্থর শ্মশানিভরূত্রিমর বাধযতা আগেছই। েসই ‘ইছামতী’ েথেকই
েতালা যাক, েয উপনিযাসটিা আগজ পযর্ভন্ত একবারও হয়িনি েয আগিম েয েকানিও পাতা একবারও পেড়িিছ, অটথচেয়
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রক্তক্ষরণ্ হয়িনি অটিস্তেত্বর গেভরীের েকাথাও। আগিম েয উদ্ধৃতিত িদেিচ্ছে, েসই উদ্ধৃতিতটিুকু িদেেত িদেেতও, উপনিযাস
েথেক এই েলখায় টিুকেত টিুকেতও আগমার মেধয কী একটিা হেচ্ছে, পড়িেতও ভরাল লাগেেছ। েবশ কেয়ক লাইনি
েতালা যাক ‘ইছামতী’ েথেক।
িতলু েহেস বলেল—এই েখাকা, েতার শম্ভুদোদো েকমনি ইংিরিজ বেল ের?
—ইট্ েসইস্ট মাট্ ফিুট্—ইটি সুনিটিু-ফিুটি-িফিট্ —
ভরবানিী বলেল—বা ের! কখনি িশখিল এত?
টিুলু বলেল—শুেনি িশিখিচেয়। বেল, তাই শুিনি িকনিা। যা বেল, েসরকম বিল।
ভরবানিী বলেল—সিতয, িঠক ইংিরিজ িশেখেছ দেযােখা। েকমনি বলেচেয়।
িনিলু বলেল—সিতয, িঠক বলেচেয় েতা!
িতনিজেনিই খুব খুিশ েহােলা েখাকার বুিদ্ধ েদেেখ। েখাকা উত্সাহ েপেয় বলেল—আগিম
আগেরা জািনি, বলেবা বাবা? িসট্ এ িহপ-িসট্-ফিুট্-এপট্-আগই-মাই—ও বাবা এ দুেটিা
কথা খুব বেল আগই আগর মাই—সিতয বলিছ বাবা—
িনিলু অটবাক হেয় ভরাবেল—কী আগশ্চিযর্ভ বুিদ্ধমানি তােদের েখাকা!

এর মেধয একজনি, ভরবানিী িনিেজ অটতযন্ত িশিক্ষত একিটি মানিুষ, ভরারতীয় শাস্ত্র ও তেত্ত্বের িডেন্সসেকােসর্ভ,
আগেলাচেয়নিায়। এবং িনিলুর েশষ িবস্ময়টিা েখয়াল করুনি, “কী আগশ্চিযর্ভ।” এই ওয়ান্ডার বা িবস্ময়টিা একটিা
অটতযন্ত গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ উপাদোনি। এবং এটিা েবাধহয় আগজও অটিব্দ একটিা িক্রয়াশীল িবস্ময়। আগনিন্দ-সািহেতযর,
মােনি আগনিন্দ পাবিলশােসর্ভর ছাপা সািহেতযর, একটিা বযাপক অটংেশ, এত ইংিরিজ বােকযর প্রাদুভরর্ভাব েকনি,
এবং একই ঘটিনিা পুনিরাবৃতত্তর হয় েকনি বাংলা িফিেল্ম িসিরয়ােল — আগমার ধারণ্া, এই িবস্ময় আগজও
িক্রয়াশীল। খুব িঝনিচেয়াক একটিা েলােকর, বা তার বউেয়র, বা েছেলেমেয়র িবশ্বাসেযাগেযতাই িনিিমর্ভত হয় এই
ইংিরিজ প্রেয়ােগে, কারেণ্ এবং অটকারেণ্। এবং ‘অটকারণ্’ শব্দটিা এখােনি সমানি গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ ‘কারণ্’ শব্দটিার
সেঙ্গে। আগিম েদেেখিছ িসিরয়ালগুেলা িসেনিমাগুেলা চেয়লার সমেয় ইংিরিজ ভরাষা ও সািহেতযর সেঙ্গে সম্পূত্রণ্র্ভ
অটপিরিচেয়ত মানিুষেদেরও েকানিও অটসুিবধা হয় নিা, তার মােনি কািহনিীর শরীের এগুেলা েকানিও অটথর্ভপূত্রণ্র্ভ
উপাদোনিই নিয়। বা সম্পূত্রণ্র্ভ ইংিরিজ-অটজ্ঞ মানিুষেকও েকানিও আগনিন্দ-সািহতয পড়িার পর প্রশ কের েদেেখিছ,
তার বুঝেত একটিুও অটসুিবধা হয়িনি। এগুিল প্রেয়াগে হেয় চেয়েল একদেম েসই িবস্ময়ই উত্পাদেেনির জনিয,
িনিলুর যা হত। এগুেলা েদেেখ একটিা িবকৃতত আগনিন্দও হয়, ওই সািহেতয বা িসিরয়ােল এই প্রেয়ােগে —
সচেয়রাচেয়র এত খারাপ ইংিরিজ থােক েসগুেলা েয একটিা আগরাম হয়, েদে েদে ের, ইংেরজেদের েতা িনিেজ েথেক
তাড়িােত পািরিনি আগমরা, েদে বযাটিােদের ভরাষােকই ধষর্ভণ্ কের েদে।
েদেবকী বসু ‘কিব’ চেয়লিচ্চেত্রিদ এই ভরঙ্গেীটিােকই অটনিুবাদে কের িদেেচ্ছেনি িফিেল্মর ভরাষায়। এবং তাই কের
উপনিযােসর েলখক পাঠেকর িনিবর্ভািচেয়ত চেয়েক্রর চেয়ক্কর েথেক েবিরেয় আগসেছনি। ‘েবেদের েমেয় েজাছনিা’ বা
‘শত্রু’ বা ‘চেয়যােলঞ্জে’ জাতীয় িফিেল্ম যখনি েকানিও বড়িেলােকর েবটিােবিটি বা েকানিও অটিফিসার ইংিরিজ বেল,
এই ভরঙ্গেীটিাই েসখােনি পাঠ কের দেশর্ভক, চেয়িরেত্রিদর েপাষাক ধরনিধারণ্ সব িকছু িমিলেয়। এবং তারাশঙ্কেরর
‘কিব’ উপনিযাস আগর আগমােদের উদোহরেণ্র এই ‘ইছামতী’ উপনিযাস দুেটিােতই িকন্তু চেয়ক্করটিা চেয়ালু আগেছ।
‘ইছামতী’ উপনিযােস প্রচেয়ুর কেথাপকথনি আগেছ সরাসির ইংিরিজেত, ভরাষায় ও বণ্র্ভমালায়, এমনিিক েকানিও
অটনিুবাদেও পাশাপািশ েদেওয়া েনিই তার বহুক জায়গোেতই। আগিম জািনিনিা, আগপনিােদের কী হয়, আগমার েগোড়িা
েথেকই একটিা তীব্র িবরিক্ত হত এেত, এই ইংিরিজ প্রেয়ােগে। স্কুেলর উঁচেয়ুর িদেেক উেঠ যখনি প্রথম
এিলয়েটির কিবতায় সরাসির সংস্কৃতত ও গ্রীক অটক্ষেরর বযবহার প্রথম েযবার েদেেখিছলাম, একটিা সান্ত্বনিা
েপেয়িছলাম, আগজও স্পরষ্টিক মেনি আগেছ। যিদেও েসটিা অটথর্ভহীনি, এিলয়েটির ওই বযবহার একদেম অটনিয একটিা
বযাপারেক হািজর কের। যাই েহাক, দেরকাির জায়গোটিা এই েয, িনিতাইেদের আগর বাবুর বক্তবযেক ভরাষা
িহসােব বুঝেত হয়নিা ‘কিব’ চেয়লিচ্চেত্রিদ, তাই েবাঝার ভরুলও হয়নিা, তাই েসই েবাঝার ভরুল অটপেনিাদেনি করেত
ভরুল প্রিত-অটনিুবাদেও আগর প্রেয়াজনিীয় হেয় ওেঠ নিা। ভরাষাগেত অটেথর্ভর জায়গোয় প্রেবশ নিা কেরই বাবু তার
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সমস্ত ক্ষমতার ঔচদ্ধতয িনিেয় িচেয়িহ্নিত হেয় যানি।
102
00:10:39,100 --> 00:10:41,390
'Absolute cowards, cowards'.[25]

অটযাবসিলউটিিল কাওয়াডেন্সর্ভস, কাওয়াডেন্সর্ভস েকাথাকােরর।

এবাের আগর িকছুই আগেলাচেয়নিা করার েনিই। শুধু েশষ আগেলাচেয়নিাটিার সেঙ্গে িমিলেয় িনিনি।
105
00:10:50,300 --> 00:10:52,300
What is a 'madel', didi?[26]
106
00:10:52,600 --> 00:10:56,400
A piece of metal, with engraved name.

মযােডেন্সল কী িদেিদে, মযােডেন্সল?
পদুক েলা পদুক। তােত নিাম নিযাকা থাকেব।

এবার এল ভরাির আগকষর্ভণ্ীয় একটিা জায়গো। বাবু ও ক্ষমতার জগেতেক েকন্দ্রে কের ইংিরিজ শব্দ কত কত
স্তের কত রকেম অটিনিংিরিজেত পযর্ভবিসত হেত পাের তার একটিা ভরাির চেয়মত্কার উদোহরণ্। এবং এটিা চেয়েলেছ
েগোটিা ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদ জুেড়ি। এই েমেডেন্সল নিামক শব্দ ও পিরেপ্রিক্ষতটিা এখনি েবশ িকছুক্ষণ্ ধের চেয়লেব, এবং
আগবারও েফিরত আগসেব চেয়লিচ্চেত্রিদর একদেম েশষ িদেেক। যখনি একিদেেক বসেনির মৃততুয হেচ্ছে, এবং একটিা
প্রিতেযািগেতায় েসানিার েমেডেন্সল জেয়র জনিয অটংশগ্রহেণ্র িনিমন্ত্রণ্ আগসেছ িনিতাইেয়র কােছ। চেয়লিচ্চেত্রিদর এই
জায়গোয় েযমনি েস্টশনিমাস্টার, রাজেনির েবৌ, ঠাকুরিঝ, রাজনি, এবং িনিতাই, পেরর বার এই ‘েমেডেন্সল’ শব্দটিা
তার িবিভরন্নিব উচ্চারণ্েভরেদে উচ্চািরত হেব মহােদেব কিবয়াল, েবহালাদোর, মািস, বসনি, আগমন্ত্রণ্কতর্ভা এবং
িনিতাইেয়র মুখ িদেেয়। এবং মজাটিা এই েয, েয উচ্চারণ্টিা এখােনি গেৃতহীত হেচ্ছে, েস্টশনিমাস্টার জাতীয়
মানিুষেদের মুখ িদেেয়, েসটিা মূত্রল শব্দটিার ইংিরিজ উচ্চারণ্ নিয় আগেদেৌ, একটিা স্পরষ্টিক বাংলাকরণ্ রেয় যােচ্ছে
তােত, ম-এ একার, ডেন্স-এ একার, ল — এই উচ্চারেণ্। অটথর্ভাত্ এটিাই িশিক্ষত বাঙািলর কােছ ইংিরিজ
শব্দটিার আগকার। এই পাথর্ভকয রেয়েছ অটজস্র শেব্দর েলাক বযবহাের, েযমনি বাস-স্টেপজ, যা, েবাধহয় েকানিও
ইংিরিজ শব্দই নিয়। িশিক্ষত বাঙািলর জনিিপ্রয় বযবহাের ‘বাসস্টপ’ শব্দটিার ওই আগকার দেঁািড়িেয়েছ। িঠক
েতমিনি ‘েমেডেন্সল’ এখােনি গেৃতহীত-সিঠক। এবার, েসই গেৃতহীত-সিঠেকর েথেক কতটিা দেূত্ররবতর্ভী কারুর উচ্চারণ্
তার িভরিত্তরেত তার সামািজক অটবস্থানিটিাও িচেয়িহ্নিত হেয় যােচ্ছে েগোটিা চেয়লিচ্চত্রিদ জুেড়িই। েযমনি সবেচেয়েয় স্পরষ্টিক
ত্রুিটিপূত্রণ্র্ভ উচ্চারণ্টিা আগসেছ ঠাকুরিঝর কাছ েথেক। সামািজক অটবস্থানিটিা ভরাবুনি। গ্রাম, পিরবারতন্ত্র, নিারী।
তার েচেয়েয় সিঠক উচ্চারণ্ কেরনি, ‘েমেডেন্সল’ নিামক েসই েস্টশনিমাস্টার উচ্চারেণ্র িনিকটিতর, মািস। যা
স্বাভরািবক, শ্রেমর বাজােরর অটভরযস্ততা। এবং েবহালাদোর তার েচেয়েয়ও সিঠক, কারণ্ েস ভরুেয়াদেশর্ভী, সতযই
নিানিা ঘােটির জল েখেয় এেসেছ েস, এবং একই সেঙ্গে পুরুষ। ওই একই জায়গো েথেকই েবাধহয়, গ্রােমর
েডেন্সামনিন্দনি িনিতাইেয়র উচ্চারেণ্র সেঙ্গেও তার একটিা পাথর্ভকয থােক। হয়ত এতটিা সিতযই সেচেয়তনি িনিমর্ভাণ্
নিাও হেত পাের, িকন্তু হেতও পাের। কারণ্ এই েগোটিা ‘েমেডেন্সল’ পিরেপ্রিক্ষতটিাই চেয়লিচ্চেত্রিদর িনিজস্ব,
উপনিযােস এটিা আগেদেৌ েনিই। চেয়লিচ্চেত্রিদর এই জায়গোয় এেস এটিা শুরু হল, চেয়লেব একদেম েশষ অটিব্দ,
কািহনিীধারার মূত্রল একটিা প্রবাহ। তাই েসটিা অটেনিক েভরেবিচেয়েন্তই প্রযুক্ত হেয়িছল, এটিাই স্বাভরািবক।
তারাশঙ্কেরর েলখায় ভরাষািভরিত্তরক এই অটবস্থানি এবং বগের্ভসঙ্করতার িকছু ভরাবনিার ভ্রূণ্ িছল, িকন্তু েয আগকাের
েসটিা উপিস্থত হল চেয়লিচ্চেত্রিদ তার সেঙ্গে তার তুলনিা করাই যায় নিা। আগমরা েসই কথায় পের আগসিছ,
বািলয়ার প্রসেঙ্গে। এই েমেডেন্সল-পদুক পিরেপ্রিক্ষেত আগর দু-একটিা কথা েযাগে কের েনিওয়া যাক।
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েখয়াল করুনি, ‘েমেডেন্সল’ উচ্চারণ্টিােক যিদে আগমরা েসই অটেথর্ভ বাঙািল-সিঠক বেল ধের িনিই, তাহেল,
ঠাকুরিঝ েসখানি েথেকও নিেড়ি েগেল, হেয় েগেল ‘মযােডেন্সল’। এবং েসই িবেদেশী ধারণ্ােক েদেশী ধারণ্া িদেেয়
বযাখযা করেত িগেেয় রাজেনির েবৌ বলল, ‘পদুক’। যা একই সেঙ্গে আগর একটিা পুরেনিা শেব্দর েথেক নিেড়ি
যাওয়া। ‘পদেক’ একিটি সংস্কৃতত শব্দ, িশিক্ষত তত্সম বাঙলায় এর বযবহার বহুকল, িকন্তু এই তদ্ভব আগকারটিা
তার েথেক পৃতথক। একসমেয়র শাসকেদের হাত ধের এেসিছল ‘পদেক’, বদেেল তার অটপভ্রংশ হেয় েগেল
‘পদুক’। নিতুনিতর শাসেকর হাত ধের এল ‘েমেডেন্সল’, েসটিাও েগেল বদেেল। আগমার ভরাির মজা েলেগেিছল এই
কেথাপকথনিটিায়। মেনি পেড়ি িগেেয়িছল, একাদেশ শতেক েলখা কৃতষ্ণ িমেশ্রর ‘প্রেবাধচেয়েন্দ্রোদেয়’ সংস্কৃতত নিাটিেক
‘আগযর্ভপুত্রিদ’ বদেেল অটপভ্রংশ বাচেয়েনি ‘অটজ্জউত্তর’ হেয় যাওয়া, নিাটিেক নিটিীর প্রথম সংলােপই িছল। মুরািরেমাহনি
েসনি তঁার অটনিুবােদের সেঙ্গে েদেওয়া মূত্রল সংস্কৃতত নিাটিেক প্রিতিটি অটমনি অটপভ্রংশ সংলােপর িনিেচেয়ই ব্রােকেটি
সিঠক সংস্কৃতত শব্দগুেলা িদেেয় িদেেয়িছেলনি, মেনি আগেছ। ব্রােকেটির সেঙ্গে িমিলেয় িমিলেয় ওগুেলা েদেখেত
েদেখেত জযান্ত ইিতহােসর শরীের ঘটিেত থাকা বদেেলর একটিা ছাপ েপেয়িছলাম, মেনি আগেছ। এখােনি ‘কিব’
চেয়লিচ্চেত্রিদ িঠক তাই ঘেটি। দোসী ও শূত্রদ্রলেদের অটপভ্রংেশ ছিড়িেয় েযেত থােক তার নিানিা িবিভরন্নিব আগকাের মূত্রল
ইংিরিজ শব্দিটি। এই বাস্তবেক ধের উঠেত পাের চেয়লিচ্চত্রিদিটি, েকানিও বাড়িিত মন্তবয নিা কেরই।
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_The son of the wise 'doam'_[31]
_Started getting stupid_

সুবুিদ্ধ েডেন্সােমর েপােয়র কুবুিদ্ধ ধিরল।

িঠক আগেগের দেৃতশযই িছল িনিচেয়ু-জােতর দুজনি মানিুষ, মুিচেয় ও েডেন্সাম, পরস্পররেক জিড়িেয় ধরেছ। আগর তার
পেরর দেৃতশযই হল এই জাত তুেলই গোিল িদেেচ্ছে মহােদেব কিবয়াল। এবং এখােনি েদেবকী বসু একটিা অটদ্ভুত
সুেযাগে েপেয় েগেেলনি, পেড়ি পাওয়া আগঠােরা আগনিার মত, একটিা দুষ্প্রাপয সুেযাগে। জাতপােতর স্তের একটিা
জযান্ত যুদ্ধ েসটিা ইিতমেধযই সদোসবর্ভদোই এেস েগেেছ আগেলাচেয়নিা বা িডেন্সসেকােসর্ভর স্তের, কিবগোেনির েদেৌলেত।
এবং েসই আগেলাচেয়নিায় স্থানিান্তিরত কিবগোনি-যুেদ্ধর অটেনিকগুেলা উপাদোনিই হল েয মাধযমিটি েদেবকী বসু
িনিমর্ভাণ্ করেছনি তার সেঙ্গে এক। কিবগোেনির মেধযই আগেছ গোনি, নিাচেয়, অটিভরনিেয়র িকছু উপাদোনি, এবং
েকাথাও েকাথাও ভ্রূণ্াকার কািহনিীসূত্রত্রিদ। এই কিবগোনিটিার মেধযও ভরাবুনি, যখনিই মহােদেব কিবয়াল গেরুেড়ির
ভরূত্রিমকায় অটবতীণ্র্ভ, এবং িনিতাই মশার ভরূত্রিমকায়, তার মেধযই চেয়েল আগসেছ একটিা আগলগো কািহনিীসূত্রত্রিদ যা উপ
রকেম বযবহার করেছ রামায়েণ্র কািহনিীসূত্রত্রিদর একটিা ছায়ােক। িফিেল্ম মেনিারঞ্জেেনির জেনিয নিাচেয়-গোনি েযাগে
করা হয়, আগমরা েরাজই েদেিখ। আগর এখােনি, কািহনিীর একটিা মূত্রল উপাদোনি, জাতপােতর যুদ্ধ, ইিতমেধযই
স্থানিান্তিরত হেয়েছ কিবগোেনির পালায়, েয কিবগোেনির মেধযই রেয়েছ সামািজক ভরােব পরীিক্ষত ও উত্তরীণ্র্ভ
মেনিারঞ্জেেনির নিানিা উপাদোনি। এবং েসটিা কািহনিীর মূত্রল ধারািটিেক, জাতপােতর যুদ্ধেক একটিুও দুবর্ভল করেছ
নিা, বরং সংঘাতটিােক এেনি িদেেচ্ছে সরাসির প্রদেশর্ভনিীমেঞ্চর উপর, প্রদেশর্ভনিেযাগেযতায়, িশল্পেমাধযেম অটনিুবাদে
কের। এই জাতপােতর সংঘােতর জায়গোটিা, একটিু অটনিয েচেয়হারায়, এই কিবগোেনির আগকােরই উপিস্থত
হেয়িছল আগর একটিা জনিিপ্রয় বাঙলা চেয়লিচ্চেত্রিদ, ‘অটযান্টিনি িফিিরিঙ্গে’। মেনি করুনি, ‘খ্রীষ্টিক আগর কৃতেষ্টিক িকছু
ফিারাক নিাই ের ভরাই’ কিবগোেনির েসই তীব্রতা। েদেবকী বসুর সুেযাগে বলেত এটিােকই েবাঝািচ্ছে েয
সামািজক বাস্তবতার িচেয়ত্রিদায়নি করেত িগেেয় নিাচেয়-গোনি ইতযািদেেত সের যাওয়া নিয়, েসই নিাচেয়-গোেনির মেধয
িদেেয়ই েসটিা উপিস্থত হেচ্ছে। সরাসির এর রাজৈনিিতক প্রেয়ােগের একটিা উদোহরণ্ িনিবারণ্ পিণত। গেণ্নিােটিযর
গোেনি তার জনিিপ্রয় হেয় ওঠা েসই ‘পাপী েতা কৃতষ্ণ বেল নিা’ অটেনিকিদেনি পের েফির শুেনিিছলাম েদোহােরর
গোেনি।
মহােদেব কিবয়ােলর গোেনি এর পরবতর্ভী অটংেশ েয প্রসঙ্গেগুিল এেসেছ তার দু-একটিা এখােনি উেল্লেখ কের
রািখ। এর পেরই মহােদেব কিবয়াল উেল্লেখ করেব িনিতাইেয়র জাত-বযবসার কথা। েসটিা বলেত এখােনি
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চেয়ুির-ডেন্সাকািতর কথা তুেলেছ মহােদেব। েযমনি িনিতাইেয়র বাবার কথা বেলেছ েস, িসঁদে েকেটি বািড়ি বািড়ি চেয়ুির
করত, বা তার ঠযাঙােড়ি ঠাকুদের্ভার কথা, এবং তার মােয়র বাবার কথাও েয িকনিা দ্বীপান্তের মেরেছ। এছাড়িা
নিানিা জায়গোয়, েডেন্সামেদের আগর একটিা েপশা িছল শ্মশােনি। েডেন্সামেদের এই ধরেনির েপশাগুিলর একটিা
ইিতহাস িছল। বাংলার সামািজক ইিতহাস িনিেয় েকানিও খুব স্পরষ্টিক মতামত েদেওয়ার েযাগেযতা আগমার েনিই।
িকন্তু নিানিা সময় যা িকছু শুেনিিছ বা পেড়িিছ, তার েথেক এইটিুকু মাথায় আগসেছ েয, েবাধহয় িব্রিটিশ আগমেল
েডেন্সামেদের এইসব অটপরাধ ও মৃততুযেকিন্দ্রেক েপশার সূত্রচেয়নিা প্রাকিব্রিটিশ বাংলায়। েসখােনি েডেন্সামরা িছল একিটি
েযাদ্ধা জািত। িবিভরন্নিব রাজার হেয় যুদ্ধ করত এই েডেন্সামরাই। এই ইিতহাসই েবাধহয় ধরা আগেছ ওই
েছেলেভরালােনিা ছড়িায়: “আগেগে েডেন্সাম, বােগে েডেন্সাম, েঘাড়িােডেন্সাম সােজ”। আগেগে এবং িপছেনি েডেন্সাম ৈসনিযেদের
িনিেয়, অটশ্বােরাহী েডেন্সাম েযাদ্ধােদের িনিেয়, “ঢাক েমঘর ঘাঘর” ইতযািদেেত যুেদ্ধর বাজনিা বাজােত বাজােত
যুেদ্ধ েযেতনি তখনিকার বাংলার রাজারা। তারপর রুল িব্রটিািনিয়ার েদোদের্ভণপ্রতােপ, রাজেশখেরর ভরাষায়,
“আগন্ডার িদে সুিদেং ইনিফ্লুেয়ন্সি অটফি িদে িবগে রডেন্স”, রাজারা ভরযািনিশ, রাজায় রাজায় যুদ্ধও ভরযািনিশ। ফিলত বহুক
জায়গোেতই েডেন্সামরা তােদের যুদ্ধিবদেযা সম্পৃতক্ততা েথেক সহেজই রত হল চেয়ুির-ডেন্সাকািত ইতযািদে েপশায়।
েডেন্সামেদের েযটিা েপাষািক নিাম, ‘রাজবংশী’ বা ‘বীরবংশী’, যার একিটি মহােদেব কিবয়ােলর গোেনি এর পেরই
এেসেছ, অটনিযিটিও এেসেছ চেয়লিচ্চেত্রিদর অটনিযত্রিদ, তারও িশকড়িটিা তাই রাজা বা বীর, যা এেদের েসই লুপ হেয়
যাওয়া েপশােকই িচেয়িহ্নিত কের।
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00:16:16,850 --> 00:16:19,500
Pointsman - go to your place.

পেয়ন্টসমযানি, যাও িনিেজর জায়গোয়।

আগমরা আগেগেই উেল্লেখ কেরিছ, দুই িবশ্বযুেদ্ধর মধযবতর্ভী সমেয় অটথর্ভৈনিিতক সামািজক সমস্ত রকেম
পিরবতর্ভমানি বাস্তবতার একটিা িচেয়ত্রিদ ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদ, ‘কিব’ উপনিযাস েথেক আগরও অটেনিক েবিশ যুেগোপেযাগেী
রকেম, েযখােনি রাজেনির জািতগেত পিরিচেয়িত ‘মুিচেয়’ আগমরা আগেগেই েস্টশনিমাস্টােরর কাছ েথেকই শুেনিিছ।
তাই েস্টশনিমাস্টার ভরালই অটবগেত আগেছনি েসটিা, িকন্তু তােক ছািপেয় উঠেছ এই েপশাগেত পিরিচেয়িত। এই
েপশাগেত পিরিচেয়িত এেসেছ আগধুিনিকতার শরীর েবেয়, েরলতেন্ত্রর একিটি উপাদোনি এই পিরিচেয়িত, ঐতিতহযগেত
পিরিচেয়িতেক যা ছািপেয় যােচ্ছে। কারণ্ ক্ষমতার প্রকরেণ্র শরীেরও ছায়া েফিলেছ এই আগধুিনিকতা।
েস্টশনিমাস্টার জােনিনি, েরলতেন্ত্রর অটভরযন্তের েরলতেন্ত্রর িনিজস্ব ক্রমবদ্ধতার, হােয়রািকর্ভর িভরতর েথেক আগসা
আগেদেশই সবেচেয়েয় েবিশ িক্রয়াশীল, যা ঐতিতেহযর সামািজক আগেদেেশর েচেয়েয় ইিতমেধযই েবিশ সিক্রয়। যিদে
খযাপােটি রাজনিেক চেয়ুপ কিরেয় বসােতই হয়, শান্ত করেতই হয়, তাহেল েরলতেন্ত্রর অটভরযস্ত আগেদেশই,
েযখােনি উচ্চতর েস্টশনিমাস্টােরর আগেদেশ পেয়ন্টসমযানিেক মানিেতই হয়, কাজ করেব, এটিা ইিতমেধযই েজেনি
েগেেছনি েস্টশনিমাস্টার।
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00:16:53,500 --> 00:16:59,400
_Coming from such a caste,_
_You want to sing kabi?_
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00:16:59,600 --> 00:17:02,400
Boy, want to be a kabi?
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00:17:03,500 --> 00:17:05,800
_Coming from such a caste,_
_You want to sing kabi?_
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_Like legendary Ratnakar_[34]
_A carp in a prawn's womb._

ওের েসই বংেশর েছেল বযাটিা,
কিব গোইিব তুই।
কী ের বযাটিা, কিব গোইিব, অটঁযা?
ওের েসই বংেশর েছেল বযাটিা,
কিব গোইিব তুই।
বযাটিা েডেন্সােমর েছেল রত্নাকর,
িচেয়ংিড়ির েপানিা রুই।

যতদেূত্রর সম্ভব তারাশঙ্কেরর েশ্রষ্ঠ কাজ, ‘গেণ্েদেবতা’-‘পঞ্চগ্রাম’-এও েবাধহয় িছল নিা জাতপােতর রাজনিীিতর
এত তীব্র এবং কুত্িসত প্রকাশ, যা এই কিবগোেনি েদেিখ আগমরা। একদেম েসই সম্ভাবয িবেস্ফারণ্টিােক,
জাতপােতর ক্রমবদ্ধতার আগবহমানি সমােজ যা ঘটিেত যােচ্ছে। এবং এই প্রকােশর িবেশষতাটিা েকাথায়,
েকাথায় একটিা সম্পূত্রণ্র্ভ িনিজস্ব েচেয়হারা এটিা েপেয় েগেল ‘কিব’ চেয়লিচ্চেত্রিদ েসই প্রসঙ্গেটিা বুঝেত আগমােদের ১
িমিনিটি ২০ েসেকন্ড িপিছেয় ১৫ িমিনিটি ৫০ েসেকেন্ড েযেত হেব, েযখােনি রাজা উেঠ পড়িেছ, এবং তােক
িনিরস্ত করেছ েস্টশনিমাস্টার।
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বাবুমশাই, বাবুমশাই, েদেখুনি, েদেখুনি, বযাটিা িকরকম অটনিযাযয গোলাগোল িদেেচ্ছে েদেখুনি।
আগবার, আগবার েদেখুনি, িকরকম কের নিাচেয়েছ।

েখয়াল করুনি, চেয়লিচ্চত্রিদ মাধযেমর বাড়িিত েজােরর জায়গোটিা, এবং কিবয়ােলর সেঙ্গে তার উপাদোেনির
একেদেশতার বাড়িিত েজার েযটিা েদেবকী বসু েপেয় িগেেয়িছেলনি, যা তারাশঙ্কর পানিিনি। রাজনি যখনি
বাবুমশাইেক েদেখায় যা েস েদেখােত চেয়াইেছ, একই সেঙ্গে েস েসটিা আগমােদেরও েদেখায়, আগমরাও েদেিখ েসই
একই িজিনিস কিবগোেনির আগসর যা েদেখেছ। প্রদেশর্ভনি এবং প্রদেশর্ভনিী এক হয়। তারাশঙ্কর যখনি েদেবু েঘাষ ও
িছরু পােলর লড়িাই, রক্তাক্ততােকও িববৃতত কেরনি, েসটিা থােক িববরণ্, ‘গেণ্েদেবতা’ উপনিযােস েযমনি, িকন্তু
এখােনি আগমরা েসটিা সরাসির েদেখিছ। যখনি বেলিছলাম এই ‘কিব’ চেয়লিচ্চেত্রিদর পেড়ি পাওয়া আগঠােরা আগনিার
কথা, এটিার কথাই বেলিছলাম আগমরা। এবং চেয়লিচ্চত্রিদ মাধযেমর িনিজস্ব কায়দোয় এর পেরর অটংশটিা একটিা
বাড়িিত গুরুত্বও েপেয় যায়। রাজনি উেঠ এই কথা জানিােনিার পের, আগমরাও বাবুমশাইেয়র সেঙ্গে একই ভরােব
েখয়াল করেত থািক মহােদেব কিবয়ােলর জািতগেত আগক্রমেণ্র অটনিযাযয কদেযর্ভতার কথা, এর পেরর ১ িমিনিটি
২০ েসেকন্ড জুেড়ি কিবগোেনির েয আগক্রমণ্টিােক প্রতযক্ষ কির আগমরা, িঠক এর আগেগেই েয অটংশটিা আগমরা
উদ্ধৃতত করলাম চেয়লিচ্চত্রিদ েথেক।
দেঁাড়িানি, ‘কিব’ িনিেয় আগেলাচেয়নিায় আগর এেগোেনিার আগেগে, বযিক্তগেত একটিা প্রসঙ্গে ফিয়সালা কের েনিওয়া যাক,
েসই বযাটিা অটিনিন্দযর সেঙ্গে, যার ৈতির করা েবদেনিা েথেক এই েলখাটিাই আগর িলখব নিা িঠক কেরিছলাম।
এইমাত্রিদ, িঠক এর আগেগের পযারাগ্রােফির আগেলাচেয়নিাটিুকুেত আগমরা এমনি িকছু একটিা করলাম যা পেনিেরা
বছর আগেগে সতয অটেথর্ভই অটসম্ভব িছল। অটিনিন্দয ইতযািদে সব অটবর্ভাচেয়ীনি েছেলপুেলরা বারবার প্রমাণ্ কের েচেয়ষ্টিকা
কের, এবােরও িফিল্ম েফিিস্টভরােলর িটিিকটি িদেেয় প্রলুব্ধি এবং িবপথগোমী করার েচেয়ষ্টিকা কেরিছল। যুিক্ত িছল
এই েয, কিম্পউটিাের েদেেখ কী েসই অটনিুভরূত্রিতটিা আগেদেৌ আগেস যা বড়ি পদের্ভায় আগেস? আগিম জািনিনিা েসই গুিষ্টিকর
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িপিন্ডর অটনিুভরূত্রিতটিা কী, িকন্তু এটিুকু বুিঝ েয সতযকােরর িফিল্ম েদেখা এবং িফিল্ম পড়িার সূত্রত্রিদপাত হেয়েছ
কিম্পউটিার আগসার পেরই। েযমনি গেতকালই আগিম একটিা িফিল্ম েদেখলাম, জনি জেস্টর ‘িদে েবডেন্স ইউ িস্লপ
ইনি’, ১৯৯৩-এর ছিব। জািনিনিা েদেখার িকছুিদেনি পের উেত্তরজনিাটিা কতটিা থাকেব, কতিদেনি থাকেব, কারণ্
একটিা িশল্পে সিতযই কত বড়ি িশল্পে (এই, আগিম িকন্তু ইন্ডািস্ট্রিট নিা আগেটির্ভর কথা বলিছ) েসটিা েবাঝা যায় ওটিা
েথেকই। েদেখার কত বছর পেরও েসটিা মাথায় িফিের িফিের আগসেতই থাকেব। েসই বযাপারটিা তাই এখনিই
বলেত পারিছ নিা, সদেয গেত কালই েদেেখিছ, িকন্তু েদেখা মাত্রিদ েয প্রাথিমক উেত্তরজনিাটিা হেয়েছ েসটিা েবাধহয়
বাগের্ভমযােনির ‘অটটিাম েসানিাটিা’ বা কুিব্রেকর ‘বযাির িলন্ডনি’ েথেক একটিুও কম নিয়। এই িফিল্মটিা এবােরর
েফিিস্টভরােলও েদেিখেয়েছ, এটিা এবং েদেবকী বসুর ‘িবদেযাপিত’ এই দুেটিা িদেেয় আগমায় েলাভর েদেখািচ্ছেল।
এবং ‘িদে েবডেন্স ইউ িস্লপ ইনি’ চেয়লিচ্চত্রিদটিায় এত এত েফ্রম ও দেৃতশয আগেছ যা এত েবিশ অটপ্রাকৃতিতক এবং কৃতিত্রিদম
রকেম উত্পন্নিব, েয বহুক জায়গোয় থািমেয় থািমেয়, িফিের েদেেখ েদেেখ ছাড়িা িঠক কের েবাঝাই যায় নিা। এই
আগেলাচেয়নিায় েযমনি েদেখুনি, মহােদেব কিবয়ােল উঁচেয়ু জােতর মতাদেশর্ভ ও শাসনিেক ‘কিব’ চেয়লিচ্চেত্রিদ বাড়িিত
রকেম িনিিদের্ভষ্টিক ও িচেয়িহ্নিত কের েদেওয়াটিা েখয়ালই করা েযত নিা, যিদে আগমরা িমিনিটি েদেেড়িক িপিছেয় নিা
েযতাম। এই েদেখা, চেয়লিচ্চেত্রিদর এই পড়িা, পাঠ, অটধযয়নি বযাপারটিাই েবাধহয় সম্ভব িছল নিা কিম্পউটিাের
িসেনিমা েদেখার আগেগে। আগিম একটিা সফিটিওয়ােরর িফিল্ম েদেখিছ, েদেখেত েদেখেত আগর একটিায় িলখিছ, েসই
করেত করেতই আগর একটিায় েনিেটি খুঁেজ েদেখিছ, েযমনি কের ওই েমেসাপেটিিময়া যুেদ্ধর ছিবটিা েপলাম।
একই িস্ক্রিপ্টেনি পাশাপািশ আগিম ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদটিা েদেখিছ, আগর কিব উপনিযােসর স্কযানিটিা পড়িিছ (আগমার িকন্তু
আগেদেৌ তা নিয়, আগমার ‘কিব’ একদেম ঝুেরা পঁাপড়িভরাজা হেয় েগেেছ, মানিুেক িকেনি েদেওয়ার আগিজর্ভ জানিােতই
ও বলল, এ মােস আগর বই েকনিা যােব নিা, আগর িকেনি কী হেব, এই েলখাটিা েশষ হওয়ার পর কত বছর
বােদে েফির লাগেেব তার েকানিও িঠক আগেছ, তখনিই িকেনিা), এইটিাই েশষ অটিব্দ জ্ঞােনির েসই উন্মেছুক্ততােক
খুেল িদেল। ভরাবুনি েতা কত বছর হেয় েগেল রবীন্দ্রেনিাথ স্বপ্ন েদেেখ েগেিছেলনি ইন্টারেনিেটি এবং ওপনিেসােসর্ভ
জানিা ও খুঁেজ েদেখার এই উন্মেছুক্ততার কথা — জ্ঞানি েযথা মুক্ত, েযথা গেৃতেহর প্রাচেয়ীর আগপনি প্রাঙ্গেনিতেল
িদেবসশবর্ভরী, বসুধাের রােখ নিাই খণক্ষুদ্রল কির। েমাদ্দা কথাটিা এই, আগমার ইেমল আগইিডেন্স আগেছ, যিদে আগপিনি
আগমার পেক্ষ হনি, এবং অটিনিন্দযর িবপেক্ষ, আগমায় একটিা েমল পাঠােবনি, আগিম েসটিা ওেক ফিরওয়াডেন্সর্ভ কের
েদেব। আগর যিদে আগমার িবপেক্ষ হনি, তাহেল আগর অটত পিরশ্রম কের েমল কের কী হেব?
চেয়লিচ্চত্রিদ ‘কিব’ েয জাতপােতর সংঘােতর জায়গোটিােক নিাটিকীয় এবং উচ্চািরততর কের তুলল শুধু
েসটিুকুেতই পিরবতর্ভমানি সমেয়র, এবং উপনিযাস েথেক চেয়লিচ্চেত্রিদর মেধয েপিরেয় যাওয়া সময়টিুকুর ছাপ
আগেছ তাই নিয়, আগেছ েগোটিা কিবগোেনির আগসেরর ফিলাফিেলও। সংঘােতর ফিলাফিল কী দেঁাড়িােচ্ছে তােত
‘কিব’ উপনিযােসর িববরণ্ িছল এেকবােরই পৃতথক।
েলােকর িকন্তু তখনি এ িবনিীত িমষ্টিক রস উপেভরাগে কিরবার মত অটবস্থা নিয়। মহােদেব
গোিলগোলােজর মত্তররেস আগসরেক মাতাল কিরয়া িদেয়া িগেয়ােছ, এবং মহােদেেবর
তুলনিায় িনিতাই সতযই িনিষ্প্রভর। সুতরাং তাহার হার হইল। তাহােত অটবশয িনিতাইেয়র
েকানিও গ্লািনি িছল নিা। বরং অটকস্মাত্ েস িনিেজেক একজনি িবিশষ্টিক বযিক্ত বিলয়াই
অটনিুভরব কিরল।

উপনিযাস েথেক চেয়লিচ্চেত্রিদ এই েশষ বদেলটিার একটিা কারণ্ হেত পাের ৈদেঘর্ভজিনিতও। িঠক এইরকম একটিা
বদেল একটিু বােদেই আগমরা েদেখব, িনিতাই েযখােনি িসদ্ধান্ত িনিেচ্ছে েয েস আগর কুিলিগেির করেব নিা। েসখােনি
চেয়লিচ্চেত্রিদর শরীের একটিা সমসযা ৈতির হেয়েছ বেলই আগমার মেনি হেয়েছ। েসই কথায় আগসিছ একটিু বােদে।
তেব কিবগোেনির ফিলাফিেলর িনিিরেখ উপেরর বদেলটিা তারাশঙ্কেরর সেঙ্গে েদেবকী বসুর সমাজ বাস্তবতার
িবচেয়ােরর পাথর্ভেকযর কারেণ্ও হেয় থাকেত পাের। তেব ফিলাফিেলর বযাপারটিা যাই েহাক, জাতপােতর
সংঘাতটিা নিাটিকীয়তর হেয় ওঠার মেধয অটনিয একটিা উপাদোনি আগেছই, েসটিা হল উপনিযাস আগর চেয়লিচ্চেত্রিদর
গেঠনিগেত পাথর্ভকয। উপনিযােসর েলখক অটেনিকটিা জায়গো পানি, িনিেজর কথা বেল েনিওয়ার। েযমনিটিা
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বেলিছেলনি তারাশঙ্কর, ‘কিব’ উপনিযােসর একদেম শুরুর বাকয েথেকই বারবার েদেেখিছ আগমরা। চেয়লিচ্চত্রিদ
ঘেটি বাস্তব সমেয়, িঠক যতটিুকু বাস্তব ঘটিনিা েস েদেখােচ্ছে, েসটিুকুই তার সুেযাগে এই িবষেয় িবচেয়ােরর। িকন্তু
েসই জায়গোটিুকু েয অটতযন্ত সিঠক ভরােব বযবহার কেরিছেলনি েদেবকী বসু, তাই িনিেয় েকানিও প্রশই েনিই।
উপনিযােস যা িছল অটেনিক িবস্তৃতত পিরসের, অটেনিকটিা উপ অটবস্থায়, তােক একটিা স্পরষ্টিক নিাটিকীয় উচ্চািরত
আগকার িদেেয়িছেলনি েদেবকী বসু সফিল ভরােব। উপনিযােসর প্রথম বােকযর “রীিতমত এক সংঘটিনি” মন্তেবযর
মেধয িনিিহত অটবস্থানিেক কিবগোেনির আগসেরর নিাটিেক পুেরাপুির অটনিুবাদে করেত েপেরিছেলনি চেয়লিচ্চত্রিদকার।
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00:18:57,450 --> 00:19:01,250
No. Going away from kabi[36]
Violates the Mother's temple.
194
00:19:01,450 --> 00:19:05,650
Violating the caste is nothing Remember it on your way home.

নিা, শািন্তদো। কিব গোইেত এেস উেঠ েগেেল মােয়র স্থােনির অটপমানি করা হেব।
বেটি? আগর বাপদোদোর েবইজ্জতটিা িকছু নিা? আগচ্ছো, গোনি ভরাঙেল বািড়ি আগিসস।

এইটিা আগর একটিা ভরাির আগকষর্ভণ্ীয় জায়গো। েযেহতু চেয়লিচ্চত্রিদকার েদেবকী বসু আগর উপনিযাসকার তারাশঙ্কর,
তাই এই উপাদোনিটিার অটথর বা সৃতিষ্টিককতর্ভা িঠক েযই েহানি, উপাদোনিিটি েয অটতযন্ত েমাক্ষম তােত েকানিও
সেন্দহই েনিই। উঁচেয়ুজােতর িনিপীড়িেনির িবরুেদ্ধ িনিচেয়ুজােতর বযিক্ত িনিতাইেয়র যুদ্ধটিা েয প্রথম েথেকই একটিা
িদ্বধায় আগক্রান্ত েসটিা আগমরা আগেগেই আগেলাচেয়নিা কেরিছ। তােক জয়ী হেত েগেেল উঁচেয়ুজােতর বযাকরেণ্
উঁচেয়ুজােতর মত কেরই উঁচেয়ুজােতর যুদ্ধটিা করেত হেব। েসই িদ্বধাটিাই এখােনি এেস একটিা স্পরষ্টিকতা পােচ্ছে
অটনিয একটিা আগকাের। হিরশ মুেখাপাধযােয়র ইংরাজ িবেরািধতা মূত্রতর্ভ হেয় উঠল শুধু সংবাদেপত্রিদ পেড়ি পেড়ি
তার দেক্ষ ইংিরিজ েলখক হেয় ওঠায়, বা মধুসূত্রদেেনির ইংেরজ কিবেদের েচেয়েয়ও বড়ি কিব হেত চেয়াওয়া ইংিরিজ
ভরাষােতই িলেখ — তারই েযনি আগর একটিা েচেয়হারা আগমরা েদেখেত পািচ্ছে এখােনি। এই স্পরষ্টিকতা েটিেনি আগেনি
আগর একটিা মহাকািবযক তুলনিাও। েহমচেয়ন্দ্রে ভরট্টাচেয়ােযর্ভর অটনিুবােদে রামায়েণ্র উত্তররকােণ চেয়তুঃসপিততম সেগের্ভ ,
এক ব্রাহ্মেণ্র অটসমেয় অটকালমৃতত পুেত্রিদর মৃততুয েকানি পােপ ঘটিল তার বযাখযায় নিারদে বলেলনি।
সতয, েত্রিদতা ও দ্বাপর এই িতনি যুেগে তপসযা ক্রমাণ্বয়েয় ব্রাহ্মণ্, ক্ষিত্রিদয়, ৈবশয এই িতনি
বণ্র্ভেকই আগশ্রয় কিরয়ািছল। িকন্তু এই িতনি যুেগে শূত্রেদ্রলর তাহােত অটিধকার হয় নিাই। এই
নিীচেয় বণ্র্ভ ভরিবষযেত েঘারতর তপসযা কিরেব। কিলযুগেই তাহার প্রকৃতত সময়। শূত্রদ্রলজািতর
দ্বাপের তপসযা করা অটিতশয় অটধমর্ভ। েসই শূত্রদ্রল আগজ িনিবুর্ভিদ্ধতাবশতঃ েতামার অটিধকাের
তপসযা কিরেতেছ। েসই জনিয এই িবপ্রবালক অটকােল কালগ্রােস পিতত হইয়ােছ।

রাজা রাম তখনি এর িনিরসেনি েগেেলনি পঞ্চসপিততম সেগের্ভ। েকাথায় ঘটিেছ এই শূত্রেদ্রলর তপসযা তার তদেেন্ত
িগেেয় রাম েশষ অটিব্দ খুঁেজ েপেলনি।
েদেিখেলনি ৈশবল পবর্ভেতর উত্তরর পােশ্বর্ভ একিটি সুপ্রশস্ত সেরাবেরর তীের েকানি এক
তাপস বৃতেক্ষ লম্বমানি হইয়া আগেছনি এবং িতিনি অটেধামুেখ অটিতকেঠার তপসযা
কিরেতেছনি। তদ্দৃতেষ্টিক রাম তঁাহার সিন্নিবিহত হইয়া িজজ্ঞািসেলনি, তাপস! তুিম ধনিয, বল,
েকান্ েযািনিেত জিন্মেছয়াছ।

ষট্সপিততম সেগের্ভ আগমরা পাই কািহনিীর েশষটিুকু।
তাপস কিহল, রাজন্! আগিম শূত্রদ্রলেযািনিেত জিন্মেছয়ািছ। এইরূপ কেঠার তপসযা দ্বারা
সশরীের েদেবত্বলাভর করা আগমার ইচ্ছো। যখনি আগমার েদেবত্বলােভরর ইচ্ছো তখনি িনিশ্চিয়
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জািনিও িমথযা কিহেতিছ নিা। আগিম শূত্রদ্রলজািত, আগমার নিাম শম্বুক। তাপস এইরূপ
কিহবামাত্রিদ রাম িদেবযদেশর্ভনি খড়্গ িনিেষ্কািষত কিরয়া তাহার িশরেশ্ছেদেনি কিরেলনি। শূত্রদ্রল
শম্বুক িনিহত হইেল সুরগেণ্ বারংবার রামেক সাধুবাদে প্রদোনি কিরেত লািগেেলনি।
বায়ুসহেযােগে সুগেিন্ধ পুষ্প চেয়তুিদের্ভেক বিষর্ভত হইেত লািগেল।

েহমচেয়ন্দ্রে ভরট্টাচেয়ােযর্ভর িববরেণ্ একটিা মজার িজিনিস েখয়াল করুনি। তাপেসর েঝালার িবষেয় বযবহৃত হেয়েছ
সম্মানিবাচেয়ক িক্রয়াপদে ‘আগেছনি’ এবং সবর্ভনিাম ‘তঁাহার’, িকন্তু রাম যখনি শম্বুেকর মুন্ডু কাটিেছ তখনি শম্বুকেক
উেল্লেখ করা হেয়েছ ‘তাহার’ এই সবর্ভনিাম িদেেয়, ‘তঁাহার’ নিয়। রামায়েণ্র সংস্কৃতত েতা চেয়াইেলও দেঁাত
েফিাটিােত পারব বেল মেনি হয় নিা, নিইেল েদেখতাম, এর কতটিুকু েহমচেয়েন্দ্রের আগর কতটিুকু বাল্মীিক উবাচেয়।
িঠক এই জাতীয় একটিা অটপরাধেবাধ েমাচেয়নি, তাপেসর সম্মানি েথেক তােক জড়িবস্তুর জড়িতায় িনিেয় আগসার
একদেম সমেগোত্রিদীয়, েপেয়িছলাম েচেয় গুেয়ভরারার ‘েরিমিনিেসেন্সিস অটফি িদে িকউবানি েরভরিলউশনিাির ওয়র’
বইেয়। েবৌদ্ধবাচেয়েনির ‘ওরা-আগমরা’ রূপকল্পে বযবহার কের বলা যায়, যখনিই ‘ওরা’ মাের, তখনিই েসটিা
‘মাডেন্সর্ভার’ বা ‘িকল’, আগর যখনিই মারেছ ‘আগমরা’, তখনিই েসটিা ‘একিজিকউটি’ বা ‘পািনিশ’। যাকেগে, মূত্রল
প্রসেঙ্গে েফিরত আগসা যাক। রামায়ণ্ এখােনি িনিবর্ভাক, শম্বুেকর স্বজাতীয়রা িঠক িকভরােব িনিেয়িছল এই িনিধনি,
তােদের েশ্রণ্ীসেচেয়তনিতার িনিিরেখ তারাও ওই সাধুবাদে আগর সুগেিন্ধ পুেষ্প অটংশ িনিেয়িছল িকনিা। আগমােদের
ঔচপিনিেবিশক ইিতহােস বহুক উপাদোনি আগেছ েযখানি েথেক শম্বুক ও তার স্বজাতীয়েদের মেধযকার সম্পেকর্ভর
জিটিলতােক আগমরা খুঁজেত পাির, েসটিা অটনিয প্রসঙ্গে। িকন্তু এখােনি উেল্লেখয এটিাই েয, ‘কিব’ উপনিযাস বা
চেয়লিচ্চত্রিদ দুেয়রই এটিা একটিা েজােরর জায়গো েয এই উপাদোনিটিা েসখােনি িবস্মৃতত হয় নিা। এবং, কিবগোেনির
আগসের, েযখােনি এটিা ঘটিেছ, েসখােনি েয জয়টিা একটিু বােদেই ঘটিেব িনিতাইেয়র, েসটিা এখনিও ঘেটিিনি।
িনিতাই সম্মানি েপেয় িফিের আগসার পের তার স্বজাতীয়েদের তার প্রিত কী প্রিতিক্রয়া হেয়িছল তার উেল্লেখ
উপনিযােসও েনিই।
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00:21:14,000 --> 00:21:35,100
_You smile, I weep,_
_And let the flute play_
_Below the 'Kadam' tree_[37]

তুিম হােসা, আগিম কঁািদে,
বঁািশ বাজুক কদেমতেল ের।

েগোটিা িফিল্ম জুেড়ি উচ্চািরত বা অটনিুচ্চািরত রকেম েয অটগেণ্য সংখযক রাধা-কৃতষ্ণ আগেলাচেয়নিার উেল্লেখ ছিড়িেয়
আগেছ তারই একটিা এটিা। েপ্রম তার চেয়ূত্রড়িান্ততার তুলনিা পায় তখনিই যখনি েসই েপ্রেম কদেমতলায় বঁািশ েবেজ
ওেঠ। মােনি েযখােনি েপ্রিমক েপ্রিমকা রাধা আগর কৃতষ্ণর যুগেলরূপ েপেয় ওেঠ। যখনি এর আগেগের লাইনিগুেলা
গোওয়া হেচ্ছে, েসই সময় েথেক একটিানিা পদের্ভায় িনিতাই কােছ আগসেত থােক, এবং তার সেঙ্গে তার বঁািদেেক
আগসের বেস থাকা ঠাকুরিঝ, খুব সেচেয়তনি ভরােবই ধের রাখা ওখােনির সবেচেয়েয় উজ্জ্বল মুখিটি। এই লাইনিদুিটি
যখনি গোওয়া েশষ হয় তখনি েফ্রেম পেড়ি থােক সতয অটেথর্ভ শুধু এই দুজনিই। রাধা-কৃতষ্ণ প্রসঙ্গে আগর আগমরা
িচেয়িহ্নিত করব নিা, িকন্তু গুণ্েত গুণ্েত যানি, কতবার আগসেছ, এক সময় েগোণ্া েছেড়ি িদেেত হেব। এটিােক
একটিু আগেলাচেয়নিায় আগনিার হয়েতা প্রেয়াজনি িছল, িকন্তু ৈবষ্ণব সািহতয এলাকায় আগিম একমাত্রিদ পেড়িিছ
কৃতষ্ণদোস কিবরােজর ‘ৈচেয়তনিযচেয়িরতামৃতত’, তাই এই এলাকায় আগমার খড়্গ িনিেষ্কািষত করা িনিতান্তই
েবমানিানি। এবং রাধা-কৃতেষ্ণর েপ্রম েথেক বৃতহত্তরর বাঙলা সংস্কৃতিতর েক্ষেত্রিদ অটনিূত্রঢ়া কনিযার িববাহ অটিব্দও েয
িবস্তৃতত হেয় েগেিছল কদেেমর েপ্রক্ষাপটি, শুধু একটিু হািতেঘাড়িার উপিস্থিতেত, তার প্রমাণ্ েতা আগেছই, “চেয়ঁাদে
উেঠেছ, ফিুল ফিুেটিেছ, কদেমতলায় েক/ হািত নিাচেয়েছ েঘাড়িা নিাচেয়েছ, েসানিামিণ্র েব।”
221
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00:23:42,100 --> 00:23:50,200
Who threw my books?
Ramayana, Mahabharat,
Manasamangal?[38]

এ কী? েক েফিেল িদেল? আগমার রামায়ণ্, আগমার মহাভরারত, মনিসামঙ্গেল? আগমার ঘর
েথেক এগুেলা এখােনি েক েফিেল িদেল?

উপনিযােস যা িছল অটেনিক জায়গোেতই েলখেকর িববৃতিতেত, বা িস্থর িববরেণ্, তােক চেয়লিচ্চত্রিদেযাগেয ঘটিনিায়
পযর্ভবিসত করার এটিা আগর একটিা উদোহরণ্। কিবগোেনির আগসের এই বই এেনি েফিেল েদেওয়াটিা চেয়লিচ্চেত্রিদর
িনিজস্ব সংেযাজনি। তেব িনিতাইেয়র বইেয়র একটিা তািলকা উপনিযােসও আগেছ।
যাহা ভরাল লােগে তাহাই েস সযেত্ন রািখয়া েদেয়। বইেয়র সংগ্রহ তাহার কম নিয়—
কৃতিত্তরবাসী রামায়ণ্, কাশীদোেসর মহাভরারত, কৃতেষ্ণর শতনিাম, শিনির পঁাচেয়ালী, মনিসার
ভরাসানি, গেঙ্গোমাহাত্ময, স্থানিীয় িথেয়টিার ক্লােবর েফিিলয়া-েদেওয়া কেয়কখািনি েছঁড়িা
নিাটিক; ইহা ছাড়িা তাহার পাঠশালার বইগুিল—েস প্রথম ভরাগে হইেত আগরম্ভ কিরয়া
প্রেতযকখািনি আগেছ।

েছাটিেবলার বই সংগ্রেহর তািলকা আগমরা আগেগেই েপেয়িছ, পাঠশালার েলখাপড়িার িববরেণ্র সূত্রেত্রিদ। েসখােনি
মনিসার ভরাসানি িছল নিা। তার মােনি িনিতাইেয়র ‘যাহা ভরাল লােগে’ সূত্রেত্রিদ এটিা েযাগে হেয়েছ। মনিসার ভরাসানি
সূত্রেত্রিদ আগমার িনিেজর েবশ িকছু েছাটিেবলার স্মৃতিত আগেছ। কৃতিত্তরবাসী রামায়ণ্ আগিম েবজায় ভরাল পড়িতাম, েসই
ছয় বা সাত বছর বয়েসই, পঁাচেয়ািলও, শিনির এবং মনিসার। মধযমগ্রাম বিঙ্কমপল্লেীর বািড়িটিা িছল েবড়িার,
খেড়ির ছাউিনি, পের িটিনি লাগোেনিা হেয়িছল। তখনিও বিরশাল েথেক আগসা উদ্বাস্তু পিরবােরর উদ্বাস্তু-পুনিবর্ভাসনি
পচেয়র্ভায় পাওয়া জিমেত েসই বািড়ির পুেরা েপ্রিক্ষতটিাই িছল গ্রােমর, আগজেকর মধযমগ্রােমর মািল্টতলা
বিস্তএলাকার অটিভরজ্ঞতার সেঙ্গে যা আগর েমলােনিাই যায় নিা। েগোয়াল িছল। েগোয়ােলর সামেনি েগোবরিনিেকােনিা উেঠােনি, সেন্ধ েবলায়, চেয়ানি কের, কাচেয়া ধুিত ভরঁাজ কের পরা ছয় বা সাত বছেরর আগিম, লম্ফ ও
প্রদেীেপর আগেলায়, পঁাচেয়ািল পড়িতাম। আগর মেনি আগেছ, গোল-েতাবড়িােনিা ঠাকুমা খুব গেবর্ভভরের অটনিয িগেিন্নিবেদের
িদেেক তাকােতনি, বড়ি েছেলর বড়ি েছেল এইটিুকু বয়েসই েকমনি পঁাচেয়ািল পেড়ি েদেেখছ? সম্পূত্রণ্র্ভ অটপ্রাসিঙ্গেক,
িকন্তু এটিা িলখেত েপের আগমার মেধয একটিা আগরাম হল, ঠাকুমার কথা মেনি কের। ‘েস হােত পূত্রিজব আগিম
চেয়যাংমুিড়ি কািনি?’ বেস বেস পড়িিছ আগিম খািল গোেয় দুেল দুেল, আগমার মেনি আগেছ।
যাই েহাক, েসই পঁাচেয়ািল সূত্রেত্রিদ আগিম যতদেূত্রর জািনি, মনিসার ভরাসানি হল মনিসামঙ্গেেলরই আগর একটিু প্রাকৃতত,
আগরও একটিু সৃতিষ্টিকশীল এবং প্রিক্ষপ িকছু েযাগে হওয়া নিানিা সংস্করণ্। িকন্তু আগিম িনিিশ্চিত নিই। িকন্তু মনিসার
ভরাসানি বা মনিসামঙ্গেল যাই েহাক, তার িকন্তু একটিা গুরুত্ব আগেছ এখােনি িনিতাইেয়র পড়িার উপাদোনি িহসােব
উিল্লেিখত হওয়ার। আগমার এই িবষেয় েসই েযাগেযতাটিাই েনিই আগর অটগ্রসর হওয়ার, িকন্তু খুব স্পরষ্টিক একটিা
সংেযাগে আগেছ মনিসার সেঙ্গে অটনিাযর্ভ ধমর্ভীয় বা সাংস্কৃতিতক আগচেয়রেণ্র িডেন্সসেকােসর্ভর। েবৌদ্ধ একটিা সংেযাগেও
েবাধহয় আগেছ। অটন্তত অটনিাযর্ভ সংসগের্ভটিা েতা প্রশাতীত। আগিম সাবটিাইটিেলও তাই উপাদোনিটিা উেল্লেখ কের
েরেখিছলাম। রামায়ণ্ এবং মহাভরারত — আগযর্ভ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতর যিদে প্রিতিনিিধত্ব কের, িনিতাইেয়র জীবনি
আগচেয়রণ্ সংস্কৃতিতর আগেলাচেয়নিায় অটনিাযর্ভ উপাদোনিটিাও েয আগেছ, তার একটিা জযান্ত ইিতহাস সহ, েসটিা এখােনি
িচেয়িহ্নিত থাকেছ। িঠক শিনির পঁাচেয়ািলেতও েযটিা সিতয, চেয়লিচ্চেত্রিদ যা আগর উিল্লেিখত হয়িনি। অটথর্ভাত্, শম্বুেকরও
একটিা বংশধারা আগেছ, েসই বংশধারা অটনিুযায়ী উপাদোনি জেম জেম তারও একটিা ইিতহাস ৈতির হেয়
আগেছ। িনিতাই েসটিাও পায়, শুধু রামায়ণ্ মহাভরারতই পায় নিা।
239
00:26:10,450 --> 00:26:18,300
Old Balia says it good:
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Train maybe late, the girl never.

আগমােদের বুেড়িা বািলয়া বেল মন্দ নিয়। িটিেরনি েলটি েহািত, েলিকনি েছাকির নিা েলটি
েহািত।

এর পের ভরাষাগেত বগের্ভসঙ্করতার প্রেশ আগমরা আগবার আগসব। এখােনি লক্ষয করার জায়গো এটিাই েয
পিরবােরর নিারীরও একটিা অটভরযস্ততা ইিতমেধযই ৈতির হেয় িগেেয়েছ িহিন্দর সেঙ্গে। সামািজক পিরেপ্রিক্ষেত
এটিা আগমরা েবশ কেয়কবার েদেখেত পাব চেয়লিচ্চত্রিদ জুেড়ি।
247
00:26:40,700 --> 00:26:50,200
That I can't bear – Maharani!
Living by rail-track,
here and there! Maharani!
248
00:26:50,600 --> 00:26:54,800
Say mathrani, chnachrani![42]

অটয়, অটয় কথা আগিম সইেত লাির। মহারাণ্ী! নিা ঘর, নিা দুয়ার, অটযােলর ধাের বাস!
আগজ চেয়ণীতলা, কাল িপিণতলা। মহারাণ্ী! েমথরািনি! ছঁযাচেয় রািনি!

িঠক এর আগেগের আগেলাচেয়নিােতই েয ভরাষাগেত বদেেলর উেল্লেখ করলাম তার সেঙ্গেই একটিা সংেযাজনি িহসােব
আগসেছ এটিা। গ্রামীনি সমােজর কাঠােমার পুরেনিা িস্থিতটিা এর মেধযই েভরেঙচেয়ুের েগেেছ েরলতেন্ত্রর হােত।
বদেিলর চেয়াকিরর সূত্রেত্রিদ নিানিা জায়গোয় আগবাস রচেয়নিা এই বদেলােত থাকা সমেয়রই আগর একটিা িচেয়হ্নি। আগর
একটিা মজার উেল্লেখও কের রািখ। এই মযাথরািনি এেসেছ েমথর শেব্দর স্ত্রীিলেঙ্গে। েয নিারী েনিাংরা পিরস্কার
কের, বা েয নির েনিাংরা পিরস্কার কের তার স্ত্রী, এই অটেথর্ভ। যতদেূত্রর সম্ভব িদ্বতীয়টিা। েয েমথর-এর স্ত্রী এই
েমথরািনি েসই ‘েমথর’ শব্দটিা এেসেছ েবৌদ্ধ ধমর্ভকাঠােমায় একটিা উঁচেয়ু পেদের নিাম ‘মহােথর’ েথেক। এটিা
আগিম পেড়িিছলাম েকাথাও একটিা, েবাধহয় দেীেনিশ েসেনির ‘বৃতহত্ বঙ্গে’ বইেয়। িকন্তু ওটিা এই মুহূত্রেতর্ভ আগমার
হােতর কােছ েনিই। তাই েমলােত পারিছ নিা। েবৌদ্ধধমর্ভেক সমাজ জীবনি েথেক মুেছ েদেওয়ার েয িবরাটি
কমর্ভকাণ ঘেটিিছল ব্রাহ্মেণ্যর হােত, রক্তপাত সহ, েসই কমর্ভকােণরই একটিা খুচেয়েরা সাংস্কৃতিতক উপাদোনি এটিা।
যাই েহাক, এটিা সম্পূত্রণ্র্ভ অটপ্রাসিঙ্গেক, িকন্তু উেল্লেখ করেত মজা লাগেল।
261
00:27:41,900 --> 00:27:48,800
Fill stomach by the porter's job.
At night, fill heart with songs.
262
00:27:48,900 --> 00:27:51,800
No Rajan, no porter job any more.
263
00:27:51,900 --> 00:27:53,000
What?
264
00:27:53,300 --> 00:27:58,700
Come, let me read Ramayana,
And you smoke the cigarette.
265
00:27:58,900 --> 00:28:01,700
Then tell me whatever you want.
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00:28:01,900 --> 00:28:03,500
Come, Rajan.

তুম উস্তাদে, িদেনিেম কুিলিগেির করেক েপটি ভররাও, আগওর রাতেম গোনিা গোেক িদেল
ভররাও, হঁা? চেয়েলা, চেয়েলা।নিা রাজনি। কুিলিগেির আগর আগিম করব নিা।
েকয়া?
তুিম ঘের এেসা রাজনি। আগিম েতামায় রামায়েণ্র একটিা পদে পেড়ি েশানিাই। তুিম
ততক্ষণ্ িসগোেরটি খাও।
তারপর েতামার প্রাণ্ যা চেয়ায় তাই আগমােক শুিনিও।
এেসা রাজনি।

প্রথেম চেয়লিচ্চেত্রিদ প্রসঙ্গেটিা িকভরােব এল েসটিা েদেেখ েনিওয়া যাক। প্রথেম রাজেনির মন্তেবয ইিঙ্গেত আগেছ েসই
অটিতিনিণ্র্ভেয়র, আগেগেই েযটিা আগমরা েদেেখিছ, আগধুিনিকতার েপশা েথেক জীিবকা অটজর্ভনি আগর ঐতিতেহযর
সিক্রয়তা চেয়ািলেয় যাওয়া। িকন্তু েসটিা নিয়, েকৌতূত্রহলটিা অটনিয জায়গোয়। এই একমাত্রিদ জায়গো ‘কিব’
চেয়লিচ্চেত্রিদর েযখােনি খুব স্পরষ্টিক একটিা িনিমর্ভােণ্র গেরিমল েপেয়িছ আগিম, এবং যা একটিুও িছল নিা ‘কিব’
উপনিযােস। এতটিাই েবমানিানি েলেগেেছ এটিা অটবিশষ্টিক চেয়লিচ্চত্রিদটিা ৈতিরর সুচেয়ারু সুপিরকিল্পেত রকেমর সেঙ্গে
েয, ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদ িনিমর্ভােণ্র সেঙ্গে সম্পৃতক্ত একজনিও েকউ যিদে আগজও েবঁেচেয় থােকনি, এবং তার স্মৃতিতেত
েথেক থােক এই খুিঁ টিনিািটি েতা েসটিা আগিম জানিেত আগগ্রহী। গেরিমলটিা েকাথায় েসটিা আগেগে েদেেখ েনিওয়া যাক
উপনিযাস েথেক।
িনিতাই গেম্ভীরভরােব িবষণ্ণ মৃতদু হািসয়া বিলল—কুিলিগেির আগর করব নিা রাজনি।
রাজা িবস্মেয় হতবাক হইয়া েগেল। ... রাজা আগিসয়া বিসয়াই তাহােক প্রশ কিরল—
েকয়া হুকয়া ভরাই তুমারা? কাম েকঁও েনিিহ কেরগো? ...
িনিতাই হািসয়া বিলল—েশানি, আগেগে এই কািহনিীটিা েশানি।
রাজা বিলল—দেূত্র-েরা, ওিহ িলখাপিড়ি তুমারা মাথা িবগেড়ি িদেয়া।
িনিতাই তখনি পড়িা শুরু কিরয়া িদেয়ােছ। রাজা অটগেতযা একিটি িবিড়ি ধরাইয়া শুিনিেত
বিসল। িকছুক্ষেণ্র মেধযই েস তন্মেছয় হইয়া েগেল।
“বর িদেয়া ব্রহ্মা েগেলা আগপনি ভরবনি।
আগিদেকাণ গোনি কৃতিত্তরবাস িবচেয়ক্ষণ্।।”
পড়িা েশষ কিরয়া িনিতাই রাজার মুেখর িদেেক চেয়ািহল। রাজা তখনি গেিলয়া িগেয়ােছ। েস
হাত েজাড়ি কিরয়া কপােল েঠকাইয়া প্রণ্াম কিরয়া বিলল—সীয়ারাম! সীয়ারাম!
তারপর িনিতাইেয়র তািরফি আগরম্ভ হইল—আগচ্ছো পড়িতা হযায় তুম ওস্তাদে! বহুকত্ আগচ্ছো!
িনিতাই এবার গেম্ভীরভরােব বিলল—রাজনি, এইবার তুিমই িবেবচেয়নিা ক’ের েদেখ।
রাজা সিবস্মেয় প্রশ কিরল—িক?
জানিালা িদেয়া েরললাইেনির েরখা ধিরয়া দেূত্রের দেৃতিষ্টিক িনিবদ্ধ কিরয়া িনিতাই বিলল—
রত্নাকর, ধর কিব হেলনি, তারপর িক েতামার িতিনি ডেন্সাকািত করেতনি, নিা, মানিুষ
মারেতনি? ... তেব? আগর িক আগমার মস্তেক কের েমাটি বহনি করা উিচেয়ত হেব? বাল্মীিক
মিনির কথা েছেড়ি দোও! কার সেঙ্গে কার তুলনিা! ভরগেবােনির অটংশ, েদেবতা ওঁরা। িকন্তু
আগিমও েতা কিব। নিা হয় েছাটি।

এবার েদেেখ েনিওয়া যাক, এই েগোটিা প্রসঙ্গেটিা, যার শুরুটিা আগমরা আগেগেই িদেলাম, িকভরােব সম্পূত্রণ্র্ভ হেচ্ছে
চেয়লিচ্চেত্রিদ, এর পেরর দেৃতেশযই। িঠক এর পেরর দেৃতেশয নিয়, মেধয একটিা সম্পূত্রণ্র্ভ তাত্পযর্ভহীনি দেৃতশযও চেয়েল
যােচ্ছে। চেয়লিচ্চেত্রিদর এই দেৃতশযটিা মেনি রাখুনি, “েকয়া?” বেল রাজা িবস্ময় প্রকাশ করার পেরই িনিতাই িনিেয়
এল রামায়ণ্ পড়িার কথা, এমনি একটিা রকেম, যােত মেনি হেতই পাের, রামায়ণ্ েথেক িকছু একটিা
েশানিােত যােচ্ছে িনিতাই, যা শুেনি িনিতাইেয়র কুিলিগেির নিা-করার িসদ্ধােন্তর কারণ্টিা েযনি বুেঝ যােব রাজা,
পাতা 30
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েশানিার পের রাজার েয আগর িকছু বলার থাকেব নিা, এটিা েযনি আগেগে েথেকই জােনি িনিতাই।আগর উপনিযাসটিা
পড়িা িছল অটেনিকিদেনি আগেগে, এত মেনিও িছল নিা। তাই িফিল্মটিা েদেখেত িগেেয়, এর পেরর দেৃতশযেতই
গেরিমলটিা েচেয়ােখ পেড়িিছল। চেয়লিচ্চেত্রিদ এর পেরর সংলাপটিা েফির রাজা আগর িনিতাইেয়র মেধযই।
267
00:28:07,900 --> 00:28:12,500
No.
No more petty jobs for you.[44]

নিাঃ।
আগর েতামার েছাটি কাম করা চেয়লেব নিা ওস্তাদে। কিভর েনিিহ।

রাজার এই সংলাপটিা শুরু হেচ্ছে ৭.৯ েসেকন্ড েথেক। আগর এর আগেগের িনিতাইেয়র সংলাপটিা েশষ হেয়েছ
৩.৫ েসেকেন্ড। সােড়ি িতনি েথেক সােড়ি সাত েসেকন্ড িছল একিটি খুচেয়েরা দেৃতশয — েরললাইনি ধের েহঁেটি েহঁেটি
আগসেছ ঠাকুরিঝ। রাজার এই সংলােপর পেরই েদেখব েসই কৃতষ্ণচেয়ূত্রড়িার তলায় িনিতাইেয়র বঁাধা গোনি গোইেছ
ঠাকুরিঝ, িনিতাইেয়র অটেপক্ষায়। তার মােনি, তখনি, মােঝর ওই জায়গোটিায়, ওই িদেেকই েহঁেটি আগসিছল
ঠাকুরিঝ। িফিল্মটিা েদেখাকালীনি, আগিম েবশ অটবাক হেয়িছলাম, আগরও ততিদেেনি উপনিযােসর মূত্রল প্রসঙ্গেটিা
একদেমই ভরুেল েগেিছ। ভরাবলাম, এটিা কী হল? মেধয কী ঘটিল, যােত কুিলিগেির নিা করার িসদ্ধােন্তর প্রিত
িবিস্মত ৈবপরীতয েথেক সিক্রয় সমথর্ভেনি েপঁৌেছ েগেল রাজা? রামায়ণ্ পড়িার আগর িসগোেরটি খাওয়ার প্রস্তাব
িদেল িনিতাই, তার পেরই এটিা ঘটিল কী কের? িফিল্ম েদেখার পের েফির উপনিযাসটিা পড়িেত িগেেয়ই এখােনি
রামায়েণ্র ভরূত্রিমকাটিা বুঝেত পারলাম। িকন্তু সমসযাটিা এই েয, যিদে ‘কিব’ চেয়লিচ্চেত্রিদর এটিা ইিচ্ছেত আগকারই
হয়, তাহেল এটিা অটতযন্ত খাজা হেয়েছ, চেয়লিচ্চেত্রিদর অটবিশষ্টিক পিরকিল্পেত সুচেয়ারু আগকােরর সেঙ্গে এই েগোটিাটিা
অটতযন্ত েবমানিানি। ওখােনি েরল আগইনি ধের ঠাকুরিঝ আগসার িবেশষ েকানিও তাত্পযর্ভই েনিই। এরকম অটথর্ভহীনি
দেৃতশয েগোটিা িফিেল্ম আগিম আগর একিটিও মেনি করেত পারিছ নিা।
জািনিনিা, আগমার এরকম ভরাবেত ইেচ্ছে করেছ বেলই ভরাবিছ িকনিা, িকন্তু আগমার িনিেজর মেনি হয়, এখােনি
অটনিয েকানিও একটিা পিরকল্পেনিা িছল েদেবকী বসুর। রামায়ণ্ পােঠর একটিা েকানিও দেৃতশয েবাধহয় েতালার
পিরকল্পেনিা িছল তার। িঠক িনিিশ্চিত হেত পারিছ নিা, আগর এই মুহূত্রেতর্ভ কৃতিত্তরবােসর রামায়ণ্ েঘঁেটি েদেখার
উদেযমটিাও িনিেজর মেধয খুেঁ জ পািচ্ছে নিা। আগরও আগজ আগমার এক বন্ধুর বড়ি েমেয় আগত্মহতযা কেরেছ, েসই
সংবাদেটিা সকােল পাওয়ার পর েথেকই সবিকছু েকমনি গেরিমল হেয় েগেেছ। সারািদেনি পািরিনি, সন্ধযার পর
এই অটংশটিা েজার কের িলখেত বসলাম, যিদে একটিুও মনি তুেল িনিেত পাির, এই আগশায়। তাই িনিিশ্চিত
বলেত পাির নিা, িকন্তু আগমার েযনি মেনি হেচ্ছে প্রায় এরকমই আগকােরর পংিক্ত কৃতিত্তরবােস আগেছ। আগমার েযনি
মেনি হয়, তারাশঙ্কর বা েদেবকী বসু েভরেব েরেখিছেলনি ওই পংিক্তটিা পােঠর দেৃতশয ওখােনি গুঁজেবনি, পের আগর
হয়েতা হেয় ওেঠিনি, নিানিা কারেণ্। নিইেল রামায়েণ্র প্রসঙ্গে আগনিা, ওখােনি দেৃতশয েকেটি দেৃতশযান্তের যাওয়া,
আগবার েকেটি ওই দেৃতেশয েফিরত আগসা, এর েগোটিাটিাই বড্ড বােজ, এেলােমেলা, সেচেয়তনি পিরকল্পেনিার
অটভরােবর িচেয়হ্নি, যা িকছুেতই েগোটিা িফিেল্মর সেঙ্গে যায় নিা। এবং যিদে তা হত, তাহেল, িদ্বতীয় দেফিায়, যখনি
রাজা তার সমথর্ভনি জানিােচ্ছে কুিলিগেির নিা করার িসদ্ধােন্ত, েসখােনি আগরামেস গুঁেজ েদেওয়া েযত, ‘রত্নাকর
েকয়া বাল্মীিক বনিেনি কা বাদে কিভর খুনি করতা’ ইতযািদে খারাপ িহিন্দর েকানিও সংলাপ। েসটিাই বা করেলনি
নিা েকনি, তাহেল েতা অটথর্ভহীনিতা আগর থাকত নিা, দেশর্ভকও ধরতাইটিা েপেয় েযত, রামায়ণ্ েকনি এল েসই
প্রশটিাই আগর থাকত নিা। গেতকালই একজনি বলল, রবীনি মজুমদোর এখনিও েবঁেচেয় আগেছনি, তঁার কােছ জানিা
েযেত পারত িকনিা জািনিনিা, এই জায়গোটিায় েকানিও িনিমর্ভাণ্গেত েকানিও গেন্ডেগোল ঘেটিিছল িকনিা।
273
00:29:07,200 --> 00:29:10,600
Calm down, thakurjhi.
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Had my new quarters today.
274
00:29:10,750 --> 00:29:12,600
So I had a lot of things to do.
275
00:29:12,750 --> 00:29:15,700
Burner, utensil, pots for tea Arranged everything.
276
00:29:16,750 --> 00:29:20,300
You'll make tea, have it.
Today not in Rajan's place.

রাগে েকােরা নিা ঠাকুরিঝ। আগজ আগমার লতুনি ঘর পাতােনিা হল।
তাই েগোছােত েদেির হেয় েগেল।
চেয়ােয়র উলুনি, হঁািড়িেত জল — সব িঠক কের এলাম।
তুিম চেয়া করেব, চেয়া খােব। আগজ রাজেনির বািড়িেত নিয়।

এই েগোটিা কথনিটিা লক্ষয করুনি। চেয়ালু ও আগবহমানি পুরুষ অটবস্থােনির েথেক েবশ পৃতথক একটিা অটবস্থানি এটিা।
একটিা অটভরযস্ত পািরবািরক ভরূত্রিমেত এটিা ঘটিা েবশ অটসম্ভাবয। একিটি পুরুষ একিটি নিারীর জনিয ঘর-েগেরস্থািল,
বাসনিেকাসনি সব গুিছেয় রাখেছ, একিটি নিারীর েভরােগের জনিয, এটিা েবশ পৃতথক। এবং একটিু বােদেই আগমরা
েদেখেত পাব, অটভরযস্ত পািরবািরক ভরূত্রিমেত একিটি নিারী েকানিও িকছু েভরাগে করেছ এটিা কত বড়ি একটিা
অটনিভরযস্ততা, এবং তােক কী ভরােব স্বাভরািবক দেৃতিষ্টিকর আগড়িােল িনিেয় যাওয়াটিাই িশষ্টিকতা, এটিা ‘কিব’ চেয়লিচ্চেত্রিদ
খুব স্পরষ্টিকতা িনিেয় িচেয়িহ্নিত আগেছ একিটি দেৃতেশয, েসটিায় আগমরা আগসিছ একটিু বােদেই। িকন্তু েখয়াল করার
এটিাই েয, নিারী গুিছেয় রাখেছ, িনিিমত্তরটিা হল পুরুেষর েভরাগে — এই পািরবািরক অটভরযস্ততার গেিতমুখটিা
এখােনি উেল্ট যােচ্ছে। শুধু এই একবারই নিয়, ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদ জুেড়ি পুরুষ-নিারী সম্পেকর্ভর মানিিচেয়েত্রিদ ঘেটি
উঠেব আগরও অটেনিকগুিল বদেল। এবং এই প্রথমিটির েচেয়েয় আগরও অটেনিক েবিশ নিাটিকীয় এবং জিটিল তােদের
অটেনিকগুিলই। েসগুেলায় আগমরা এক এক কের আগসব। আগরও েদেখার এই েয, এই ঘটিনিাটিার িভরিত্তর একটিা
েরল েকায়াটির্ভার। অটথর্ভাত্ ঔচপিনিেবিশক পুঁিজর অটভরযন্তের এই ক্রমজন্মেছমানি আগধুিনিকতা, এেক্ষেত্রিদ েরলেক িঘের,
ঘেটি উঠেত শুরু কেরেছ। িনিতাইেয়র িনিেজর পািরবািরক ভরূত্রিমর সােপেক্ষ এই েগোটিাটিাই হত একটিা
অটসম্ভাবযতা। এই ঘটিনিাটিা, বা, তার সূত্রেত্রিদ বযিক্ত নিারী ও বযিক্ত পুরুেষর এই বযিক্ত সম্পকর্ভটিা। এখােনি েবিশ
গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ অটন্নিবপূত্রণ্র্ভা নিারীর অটবস্থানি েথেক সের িগেেয় নিারী েভরাক্তা হেয় উঠেছ, এবং ঘর-েগেরস্থািলর কাজ
েবেয় তােক যত্ন করার, তার মেনিারঞ্জেনি করার, েচেয়ষ্টিকা করেছ একিটি পুরুষ।
হযািরেয়টি ফ্রাডেন্স, িস্টেফিনি েরজিনিক এবং িরচেয়াডেন্সর্ভ উলেফির একটিা বই িছল, ‘িব্রংইং ইটি অটল বযাক েহাম’ নিােম।
তােত ফ্রােডেন্সর েলখা একিটি অটধযায় িছল অটযােনিােরিক্সেয়া নিােভরর্ভাসা এবং েসই সূত্রেত্রিদ নিারীশরীের আগধাের ঘটিেত
থাকা রাজনিীিত িনিেয়। বছর পেনিেরা আগেগে, রাক্ষস পিত্রিদকায় এই অটধযায়িটির একটিা অটনিুবাদেও কেরিছলাম,
আগর একজনি সহ-অটনিুবাদেেকর সেঙ্গে। ফ্রাডেন্স িনিেজ একজনি মেনিািবেশ্লষক, িতিনি িবেশ্লষণ্ কের
েদেিখেয়িছেলনি, কী ভরােব নিারীশরীেরর মেধয ঘেটি চেয়লেত থােক অটন্নিবপূত্রণ্র্ভা-রাজনিীিত। েস জােনি তােক খাবার
িদেেত হয়, অটনিযেদের, হয় েপ্লেেটি, নিয় বুক েথেক, এটিা তার কতর্ভবয। এই কতর্ভেবযর িনিিরেখ েস িনিেজেক
সািজেয় েনিয় এক ভরােব, িনিেজেক অটন্নিবপূত্রণ্র্ভা কের। আগবার েস আগেস বাজােরর মুেখামুিখ। েসখােনি েস ছাত্রিদ বা
শ্রিমক বা যাই েহাক, েসই ভরূত্রিমেত েস েসই একই ইঁদুরেদেৌেড়ির অটংশ েযখােনি তােক অটেনিযর মুখ েথেক
িছিনিেয় েখেত হয়, বাজােরর েবদোেন্ত যার অটনিয নিাম প্রিতেযািগেতামূত্রলক সম্পকর্ভ। এই দুেটিা সম্পূত্রণ্র্ভ িভরন্নিব ও
িবপরীত গেিতমুখেক একই সেঙ্গে একই নিারীশরীের ধারণ্ করেত িগেেয় তার শরীেরর রাজনিীিতর ঐতকযটিা
েভরেঙ যায়, িবেস্ফািরত হেয় যায়, েসখানি েথেক কী ভরােব আগেস অটযােনিােরিক্সেয়া নিােভরর্ভাসা বা অটযােনিােরিক্সেয়া
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বুিলিময়া েসই আগেলাচেয়নিায় েগেিছেলনি ফ্রাডেন্স। েখয়াল করুনি, িঠক েসই গেিতমুখটিা িনিেয়ই আগেলাচেয়নিা করেছনি
ফ্রাডেন্স, েযটিার উেল্ট যাওয়াটিা আগমরা িচেয়িহ্নিত করিছ চেয়লিচ্চেত্রিদর এই অটংেশ। এবং নিারীপুরুেষর সম্পেকর্ভর এই
নিতুনি চেয়িরেত্রিদর গেিতটিার ইিঙ্গেত িছল উপনিযােসও। েসখােনিও েসটিা ঘটিেত েপেরিছল েসই েরল-েকায়াটির্ভােরর
আগশ্রেয়ই। িনিেজ বািনিেয় চেয়া খািচ্ছেল িনিতাই, দুধ িদেেত আগসা ঠাকুরিঝেক িনিতাই বেলিছল:
—এস, এস, একটিুকুনি চেয়া আগেছ—খােব এস।
—নিা নিা। ঠাকুরিঝর চেয়া খাইেত েবশ ভরালই লােগে, িকন্তু েমেয়েদের ভরাল লাগোর কথা
নিািক বিলেত নিাই। িছ!

আগিম জািনি নিা, আগজ এতিদেনি পেরও, বাংলা েলখায় বা চেয়লিচ্চেত্রিদ, নিারীর েভরােগের প্রিত পুরুেষর যেত্নর
কতটিুকু উদোহরণ্ আগমরা পাই। বা, কতটিুকু পাই বাংলা জীবেনিও। এবং এই েয ঠাকুরিঝর িচেয়ন্তার বকলেম
তারাশঙ্কেরর মন্তবয, “েমেয়েদের ভরাল লাগোর কথা নিািক বিলেত নিাই”, এর একটিা ভরাির দেক্ষ চেয়লিচ্চত্রিদায়নি
কেরিছেলনি েদেবকী বসু, েযখােনি েলখক েকনি, চেয়িরত্রিদিটিরও েকানিও মন্তবয প্রেয়াজনি পেড়িিনি। সম্পূত্রণ্র্ভ িনিবর্ভাক
েসই দেৃতশযিটির কথায় আগসিছ একটিু পেরই।
278
00:29:24,850 --> 00:29:30,500
I'm not in caste profession,
Engage in kabi - they dislike.
279
00:29:30,850 --> 00:29:32,900
Gentlemen are angry too.[45]

আগিম জাতবযবসা েছেড়ি গোনি বঁািধ, কিবগোনি গোই। তাই ওরা আগমার উপর রাগে কেরেছ।
ভরদ্দরেলােকরাও েরেগে েগেেছ আগমার উপর।

িনিেজর েডেন্সাম জােতর িভরতরকার িবরূপতার কথা বলা মাত্রিদই িনিতাই বেল ওেঠ ভরদ্দরেলাকেদের মােনি উঁচেয়ু
জােতর িবরূপতার কথাও। তার এই িদ্বমুখী িদ্বধার কথা আগমরা আগেগেও একািধকবার উেল্লেখ কেরিছ, েস
আগর শূত্রদ্রলও েনিই, এবং উঁচেয়ুজাতও েস হেয় ওেঠিনি, এই িনিরালম্ব বায়ুভরূত্রত অটবস্থানিটিা িচেয়িহ্নিত কের একটিা
মাধযিমক অটবিস্থিতর কথা। যখনি েস েকানিও বেগের্ভই আগর পড়িেছ নিা। এবং নিতুনি অটথর্ভ নিতুনি দেৃতিষ্টিক নিতুনি সংস্কৃতিত
জন্মেছ েনিওয়ার েক্ষেত্রিদ এই বগের্ভসঙ্করতার তাত্পেযর্ভর কথা আগমরা আগেগেই আগেলাচেয়নিা কেরিছ।
291
00:30:06,650 --> 00:30:10,300
Rascal, son-of-a-doam, you're
Lucky enough to be allowed in kabi.
292
00:30:10,550 --> 00:30:18,800
And money too? Mother Goddess
Will now issue you handnote?

ওের বযাটিা, েডেন্সােমর েছেল হেয় মােয়র এখােনি গোনি করেত েপেরিছস, েসই েতার
ভরািগেয।
তার উপের আগবার টিাকা? বিলহাির ময়নিা, বুিল িশেখিছস ভরাল। এবার মা চেয়ামুণােক
েতার টিাকার জেনিয হযান্ডেনিাটি িলখেত হেব, নিা?

সাংস্কৃতিতক স্তের স্বীকৃতিতটিা এেসেছ, এখনিও বাস্তব অটেথর্ভ, অটথর্ভকরী জায়গোয়, টিাকা ও পয়সার অটেঙ্ক বদেলটিা
িচেয়িহ্নিত হেত িকিঞ্চত েদেির আগেছ। সংস্কৃতিতেত বদেলটিা ঘেটিেছ, অটথর্ভনিীিতেত আগসেত আগরও একটিু েদেির আগেছ।
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301
00:30:44,900 --> 00:30:50,400
Mahadev was right _Son of wise doam_
_Started getting stupid_

মহােদেবদো েতা িঠকই বিলিছল, _সুবুিদ্ধ েডেন্সােমর েপা, কুবুিদ্ধ ঘিটিল_।

েখয়াল করুনি, মহােদেব কিবয়ােলর মূত্রল পংিক্ত একটিু বদেেল েগেেছ এই উদ্ধৃতিতেত, এবং েসটিাই স্বাভরািবক।
গোেনির পংিক্ত যখনি মুেখ মুেখ েফিের তখনি এই ভরােবই েসটিা বক্তার িনিেজর পংিক্ত হেয় যায়। এই বযাপারটিা
আগমার িনিেজর গেেদেযর সােপেক্ষও েবশ জরুির একটিা কথা। আগমার গেেদেয শুধু বহুক বাকয নিয়, এমনিিক
ধরতাই অটিব্দ অটেনিক জায়গোয় ৈতির কেরিছ ‘সাতিটি তারার িতিমর’ ঝােড়িবংেশ েলাপাটি কের কের। েলােক
বুঝেত চেয়ায়নিা গেেদেযর িনিেচেয় িনিেচেয় েসই পংিক্তগুেলা আগসেল জীবনিানিেন্দর নিা, আগমারই েলখা। যাকেগে, ও
কথা েছেড়ি িদেনি। জায়গোটিা েদেখুনি, এই ‘ভরদ্দরেলাক’ েশ্রণ্ীর কুিল খুঁজেত থাকা মানিুষিটি ইিতমেধযই একজনি
জযান্ত সম্পাদেকও হেয় উঠেছনি। িতিনি চেয়য়নি করেছনি সমগ্র কিবয়াল অটনিুষ্ঠানি েথেক িনিবর্ভািচেয়ত িকছু পংিক্ত,
এবং েসগুেলা িনিেজর বাচেয়েনির মত কের বদেেল িনিেয় িতিনি প্রেয়াগে করেছনি।
তার চেয়য়নি, সঙ্কলনি, এবং সম্পাদেেনির মেধয িদেেয় ৈতির হেয় চেয়েলেছ েসই সাংস্কৃতিতক বা আগলথুেসেরর
ভরাষায়, িদে কালচেয়ারাল — অটথর্ভ িনিমর্ভাণ্, িনিষ্কাশনি, ও আগত্মীকরেণ্র প্রিক্রয়া। েযমনি িতনিিটি কমেপ্লেক্সে বা
জিটিল-প্রিক্রয়ার অটিতিনিণ্র্ভেয় সমাজবাস্তবতােক বুেঝিছেলনি আগলথুেসর। িদে ইকনিিমক, বা অটথর্ভৈনিিতক, মােনি
উদ্বৃতত্তর মূত্রলয ৈতির হওয়ার, িনিষ্কাশনি করার এবং আগত্মীকরেণ্র প্রিক্রয়া। িদে পিলিটিকাল, বা রাজৈনিিতক, মােনি
ক্ষমতা ৈতির হওয়ার, িনিষ্কাশনি করার, এবং আগত্মীকরেণ্র প্রিক্রয়া। আগর িদে কালচেয়ারাল, বা সাংস্কৃতিতক, যার
কথা আগমরা আগেগেই বললাম। অটিতিনিণ্র্ভয় বা বহুকমুখী কারণ্সম্পেকর্ভর কথা আগমরা আগেগেই উেল্লেখ কেরিছ।
দেঁাড়িানি, একটিু দু-চেয়ারেটি কথা এখােনি বেল িনিই, যারা এমিনি, িবনিা কােজ পড়িেছনি েলখাটিা তারা আগবার
পেরর প্রসঙ্গে েথেক শুরু করেত পােরনি, এটিুেক বাদে িদেেয়। আগসেল এটিা বলেতই হেচ্ছে। এই েলখাটিা িলখেত
িলখেত অটেনিকেকই ইেমেল পাঠািচ্ছে। েসঁজুিত ইতযািদে দু-িতনিজনি ওরকম, ইেমল েথেক পেড়ি, এই িবষেয়
িকছু কথা বলিছল, িজেগেশ করিছল। আগর এরা সব অটসম্ভব আগলেস, আগেগেই দুেটিা প্রবেন্ধর উেল্লেখ কেরিছ,
েসগুেলা ঝপাঝপ একবার পেড়ি িনিেলই িমেটি যায়, তা নিা কের, নিানিা কথা িজেগেশ করিছল। তাই মেনি হল,
এখােনি একটিু দু-চেয়ারেটি কথা বেল িনিেল ওেদের েবাঝার সুিবেধ হয়।
এই েয আগলথুেসেরর অটিতিনিণ্র্ভয় বলিছ, েকনি, এটিা এত গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ েকনি? িবশদে আগেলাচেয়নিা ওই প্রবন্ধগুেলায়
আগেছ। তােত নিা িগেেয়ই বলা যায়, িচেয়রাচেয়িরত মাক্সের্ভবাদেী রাজৈনিিতক অটথর্ভনিীিতর িচেয়ন্তার গেিতমুখেক বদেেল
েদেওয়া হয় এই অটিতিনিণ্র্ভেয়। েযমনি, মাক্সের্ভবাদেী কাঠােমায় থােক েবস ও সুপারস্ট্রিটাকচেয়ার, িভরিত্তর ও
উপিরকাঠােমা। অটথর্ভনিীিত হল িভরিত্তর, আগর সংস্কৃতিত হল উপিরকাঠােমা। মােনি সহজ কথায়, েলজ। কুত্তরা
েযখােনি যােব, েলজও েসখােনিই যােব। লক্ষণ্ীয় এই েয, আগিম কুত্তরা বেলিছ, িবিল্লে বিলিনি। িবিল্লে হেলই েস
বযাটিা বা েবিটি মােঝসােঝ েচেয়শায়ার েথেক আগসেত পাের, আগর েচেয়শায়ার িবিল্লের ওইসব অটিতেলৌিকক
ক্ষমতার কথা েতা ইিতহােসই আগেছ, েস বযাটিা িমিলেয় েগেল, তার হািসটিা রেয় েগেল। এবার আগলথুেসেরর
তেত্ত্বে, কুত্তরা েথেক েলেজ এই একমুখী িনিণ্র্ভয় আগর রইল নিা। েলজও কুত্তরােক িনিণ্র্ভয় করেত পাের, এই
সম্ভাবনিাটিা দেশর্ভনিগেত ভরােব স্বীকার কের েনিওয়া হল। মাক্সের্ভবাদেী তেত্ত্বের ওই একমুখী িনিণ্র্ভয়েক িনিেয়, তার
েকেলঙ্কািরগুেলা িনিেয় অটেনিক আগেলাচেয়নিা আগেছ ওই প্রবন্ধদুেটিায়, দুেটিাই েনিেটি েতালা আগেছ, আগেগেই বেলিছ।
িকন্তু, আগপনিারা আগমার সত একিনিষ্ঠতাটিা িক লক্ষয কেরেছনি, বা মেনি মেনি েসটিার প্রশংসা কেরেছনি? আগিম
িকন্তু প্রিতশ্রুতিত বজায় েরেখিছ, গেরুেক িঠক শ্মশােনি এেনি েফিেলিছ। এই েশষ আগেলাচেয়নিায় অটেথর্ভর
রাজনিীিতর েয চেয়য়নি সঙ্কলনি সম্পাদেেনির কথা উেল্লেখ করলাম, েসটিা আগরও স্পরষ্টিক হেয় উঠেব এর িঠক পেরর
িবপ্রপদে ঠাকুেরর সংলােপ।
পাতা 34

েদেবকী বসুর ‘কিব’, ১৯৪৯ — একিটি অটেটিকিনিকাল পাঠ
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00:30:55,050 --> 00:31:01,300
Nitai, what Mahadevda said?
_Left-over in garbage,_
_Dreaming to reach heaven._
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00:31:01,800 --> 00:31:12,200
Ohh - and you replied?
_Abracadabra doodle-dup_
_Mahadev shut up._

হঁযা ের িনিতাই, মহােদেবদো েতােক কী বলিছল ের? _আগস্তাকুঁেড়ির এঁেটিা পাতা, সেগ
যাবার আগশা েগো_ ওঃ েহা।
আগর তুই তার উত্তরের কী বলিল? _উড়িুপ উড়িুপ উঁপ, খযােকার খযােকার উঁপ, চেয়ুপ ের
েবটিা মহােদেবা, চেয়ুপ চেয়ুপ চেয়ুপ_ আগঃ হাঃ হাঃ।

একটিু আগেগে আগমরা সাংস্কৃতিতক বা আগলথুেসর কিথত িদে কালচেয়ারােলর কথা উেল্লেখ কেরিছলাম, েগোটিা সমাজ
জুেড়ি সাংস্কৃতিতক িক্রয়া বা রচেয়নিার অটথর্ভ ৈতির হওয়া, েসই অটথর্ভেক বার কের আগনিা, এবং েসই অটথর্ভেক িনিেজর
কােজ িনিেজর মত বযবহার করার জিটিল ও বহমুখী পদ্ধিতটিােক আগলথুেসর নিাম িদেেয়িছেলনি িদে কালচেয়ারাল।
আগর ক্ষমতা ৈতির হওয়া, বার কের আগনিা, এবং েসটিা বযবহার করার নিাম িদেেয়িছেলনি িদে পিলিটিকাল বা
রাজৈনিিতক। রাজৈনিিতক এবং সাংস্কৃতিতেকর িনিিবড়ি পারস্পরিরক িমথিস্ক্রিপ্টয়া ও অটিতিনিমর্ভােণ্র এর েচেয়েয় ভরাল
উদোহরণ্ েয েকানিও ভরাষার সািহতয বা চেয়লিচ্চেত্রিদই িবরল। ‘িমথিস্ক্রিপ্টয়া’ শব্দিটি কারুর কারুর কােছ
অটপিরিচেয়ত লাগেেত পাের, তাই জানিাই, ‘িমথঃ’ বা ‘িমথস্’ শেব্দর অটথর্ভ ঋগ্বেগ্বেদে, রামায়ণ্ বা অটিভরজ্ঞানিশকুন্তল
অটনিুযায়ী অটনিুযায়ী হিরচেয়রণ্ বেন্দাপাধযায় কেরেছনি ‘১। সহ, অটেনিযানিয, পরস্পরর; ২। রহঃ, একােন্ত, িনিভরৃতেত’।
ওভরারিডেন্সটিারিমেনিশনি বা অটিতিনিণ্র্ভয় এই প্রিক্রয়ার সমাথর্ভক শব্দ িহসােব এই শব্দটিা েবশ যায়, যিদে আগমরা
প্রথম অটথর্ভটিা িনিই, ‘পারস্পরিরক িক্রয়া’ এই অটেথর্ভ। বাংলা ভরাষায় বিঙ্কমচেয়ন্দ্রে, রাজেশখর, রােমন্দ্রেসুন্দর
ইতযািদে দুচেয়ারজেনির আগর েকউ েয তত্ত্বেচেয়চেয়র্ভায় েতমনি িলপ হনিিনি তার ফিল েভরাগে করেত হয় আগমােদেরই,
দেশর্ভনি-িবজ্ঞানি-তত্ত্বে চেয়চেয়র্ভার সিঠক গেদেযই েতমনি ৈতির হেয় উঠেত পােরিনি। এখােনিও েসই একই সমসযা,
বাংলা ভরাষায় েলখােলিখ পেড়ি কারা, ঘেরর েবৌেয়রা আগর চেয়াকরবাকেররা। হুকবহুক মেনি েনিই িকন্তু প্রায়
এরকমই একটিা মন্তবয িছল বিঙ্কেমর েলখায়। েয েকানিও েলখায়, প্রবন্ধ েহাক বা গেল্পে বা উপনিযাস, একটিু
িবেশষ অটেথর্ভ িকছু বলেত েগেেলই শব্দ অটকুলানি হেয় পেড়ি।
যা বলিছলাম, রাজৈনিিতক আগর সাংস্কৃতিতক এই দুই প্রিক্রয়ার িভরতরকার সম্পকর্ভ। িবপ্রপদে ঠাকুেরর ওই
মন্তবযটিা লক্ষয করুনি। মহােদেব কিবয়ােলর পংিক্তটিাও হুকবহুক একই েনিই, িকিঞ্চত বদেেলেছ। িকন্তু েযমনি
বললাম, আগেগের ওই কুিল-সন্ধানিী ভরদ্রলেলােকর েবলােতও যা সিতয, মহােদেব কিবয়ােলর পংিক্ত েথেক নিেড়ি
যাওয়াটিা, দুিটি েক্ষেত্রিদই একটিা স্বাভরািবক প্রাকৃতিতক নিেড়ি যাওয়ােক েদেখােচ্ছে, েয স্থানিান্তর মহােদেেবর পংিক্তর
মূত্রল ইিচ্ছেত ঘাতেক েকানিও েমৌিলক বদেল িদেেচ্ছে নিা। ওই ভরদ্রলেলাক আগর িবপ্রপদে ঠাকুর দুজেনিই মহােদেেবর
ইিচ্ছেত অটেথর্ভর সমথর্ভনিই করেছনি, এবং েসই িহসােবই এটিা বযবহার করেছনি। িকন্তু ওই ভরদ্রলেলাক েথেক
িবপ্রপদে ঠাকুর, একটিা ক্রমিনিমর্ভাণ্ েদেখেত পাই আগমরা ক্ষমতার প্রিক্রয়া রাজৈনিিতক িকভরােব সাংস্কৃতিতকেক
প্রভরািবত করেছ তার উদোহরণ্ িহসােব। প্রথম ভরদ্রলেলােকর বক্তেবযর গেদেযটিুকুেক আগমরা হািজর কেরিছ
এখােনি তার মুখিবকৃতত করা এবং ভরযাংচেয়ােনিার প্রিক্রয়াটিােক আগমরা এখােনি গেেদেয েদেখােত পািরিনি, ‘কিব’
চেয়লিচ্চত্রিদ যা অটনিায়ােস েদেিখেয়িছল। েসই ভরযাংচেয়ােনিার িবরিক্তটিাই তার গেদেযীকৃতত রূপটিা েপল িবপ্রপদে
ঠাকুেরর বক্তেবয, “উড়িুপ উড়িুপ উঁপ, খযােকার খযােকার উঁপ, চেয়ুপ ের েবটিা মহােদেবা, চেয়ুপ চেয়ুপ চেয়ুপ”। এবং
েখয়াল করুনি, এটিাও ভরঙ্গেী, পিরপূত্রণ্র্ভ গেদেযভরাষার রূপ েসটিা এখনিও পায়িনি। গোেনির সুেরর একটিা আগবহেক
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ধের েরেখ একটিা প্রাকভরাষা, ছদ্মভরাষা, যা বযঙ্গে এবং কটিূত্রিক্তেক খুব চেয়মত্কার হািজর করেছ। ‘উপ’ জাতীয়
িনিমর্ভাণ্ আগমােদের খুবই পিরিচেয়ত, বানিেরর ধ্বনিনিেক সচেয়রাচেয়র অটমনিই হািজর করা হয় বাংলা গেেদেয। এবং
হািজর করার অটভরযস্ত রকমটিা এখােনি খুবই জরুির। কারণ্, েখয়াল রাখেবনি ইংেরেজর কুকুর বাকর্ভ কের,
বাঙািলর কুকুর কের েঘউ। দুেটিাই সারেময়েক িচেয়িহ্নিত করেছ, িকন্তু দুেটিা ভরাষার অটভরযস্ততার দুেটিা সম্পূত্রণ্র্ভ
িভরন্নিব রকেম। এখােনি বাঙািল িচেয়ন্তেনির মেধয উপ বানির-রকমটিােক বযবহার করেছনি িবপ্রপদে ঠাকুর। তার
‘কিপ’ মন্তবযটিা মেনি আগেছ িনিতাই কিবয়ালেক িনিেয়? তার মােনি, এটিা িবিচ্ছেন্নিব িকছু নিয়। িবপ্রপদে ঠাকুেরর
ক্ষমতাসীনিতার অটভরযস্ত জায়গোর িনিিরেখ এটিা একটিা পিরিচেয়ত প্রিক্রয়া। িনিতাইেয়র বানিােনিা গোেনির পংিক্তর
নিকল িকছু পংিক্তেত িতিনি েসই একই গোলাগোল িদেেচ্ছেনি িনিতাইেক, যা িতিনি আগেগেও িদেেয়েছনি।
উপের েতালা সাবটিাইটিেলর লাইনিগুেলার সেঙ্গে িবপ্রপদে ঠাকুেরর বাংলা বাচেয়নিটিােক েমলােল একটিা মজা
পােবনি। েদেখুনি, আগমার ইংিরিজ জ্ঞানিগেিমযর অটপিরসীম সামেথর্ভর কারেণ্ আগিম িবপ্রপদে ঠাকুেরর বাচেয়েনি
বানির-ভরঙ্গেীটিােক অটনিুবাদে করেত পািরিনি, শুধু তার মানিিবক অটথর্ভহীনিতাটিুকু অটনিুবাদে করেত েপেরিছ। তােত
িবপ্রপদের আগক্রমেণ্র দেঁাতনিখ িকন্তু েভরঁাতা হেয় েগেেছ। িবপ্রপদে শুধু িনিতাইেয়র পংিক্তগুেলােক
অটথর্ভহীনিতােতই পযর্ভবিসত কেরিনি, একই সেঙ্গে েসটিােক বানিেরর মত আগকাের হািজর কেরেছ। উপনিযােস
ভরঙ্গেীটিা িছল িলিখত আগকাের। তাই, িবপ্রপদে ঠাকুেরর কথার পের, িনিতাইেয়র কথায় িনিিহত অটথর্ভটিা আগলাদো
কের জািনিেয় িদেেত েপেরিছেলনি েলখক তারাশঙ্কর। কেথাপকথনিটিা ঘেটিিছল িঠক কিবর লড়িাইেয়র পরিদেনি
প্রথম সকােল িনিতাই যখনি ইিস্টশেনি এেস েপঁৌছল।
িবপ্রপদে ৈহ ৈহ কিরয়া উিঠল—এই! এই! েচেয়াপ, সব েচেয়াপ!তারপর তাহােক সম্বধর্ভনিা
কিরয়া বিলল—বিলহার বযাটিা বিলহার! জয় রামচেয়ন্দ্রে! কাল নিািক সিতয সিতয লঙ্কাকাণ
কের িদেেয়িছস শুনিলাম। ভরযালা ের বাপ কিপবর।
আগশ্চিেযর্ভর কথা, িবপ্রপদের পুরােনিা রিসকতায় িনিতাই আগজ অটতযন্ত আগঘাত অটনিুভরব
কিরল, মুহূত্রেতর্ভ েস গেম্ভীর হইয়া েগেল।
িবপ্রপদের েসিদেেক েখয়াল নিাই, েস উত্তরর নিা পাইয়া আগবার বিলল—ধুেয়া িক ধেরিছিল
বল েদেিখ? ‘উঁপ! উঁপ! খযােকার—খযােকার উঁপ! চেয়ুপ ের বযাটিা মহােদেবা চেয়ুপ চেয়ুপ চেয়ুপ’
নিা িক? বিলয়া েস টিািনিয়া টিািনিয়া হািসেত লািগেল।
িনিতাই এবার হাত েজাড়ি কিরয়া গেম্ভীরভরােব বিলল—আগেজ্ঞ প্রভরু, মুখুয -সুখুয মানিুষ,
েছাটি জাত; বঁাদের, উল্লেুক, হনিুমানি, জাম্বুমানি যা বেলনি তা-ই সিতয।

উপনিযােসর সেঙ্গে এখােনি চেয়লিচ্চেত্রিদর একটিা গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ প্রেভরদে ৈতির হেয় যােচ্ছে। এক, এখােনি িবপ্রপদের
ভরূত্রিমকায় অটিভরেনিতা নিৃতপিত চেয়েট্টাপাধযােয়র শরীের সেঙ্কেতই েসটিা স্পরষ্টিক হেয় উেঠেছ, যা িনিতাইেয়র মুেখর
কথায় েখয়াল কিরেয় িদেেত হেয়িছল তারাশঙ্করেক, ‘বঁাদের, উল্লেুক, হনিুমানি, জাম্বুমানি’ ইতযািদে। আগর দুই,
এটিা আগরও বড়ি একটিা তফিাত, রাজৈনিিতক আগর সাংস্কৃতিতেকর অটভরযন্তরীনি িমথিস্ক্রিপ্টয়াটিা উপনিযােস প্রায়
অটনিুপিস্থত। একটিু বযাখযা কের েনিওয়া যাক। চেয়লিচ্চেত্রিদ ঘটিনিাটিা ঘটিেছ একজনি ভরদ্রলেলােকর আগেদেশ কুিল
িনিতাই মানিেত অটস্বীকার করার পর। এবং েসখােনি এই রামচেয়ন্দ্রে-কিপ পিরেপ্রিক্ষতটিাও আগর উচ্চািরত হেচ্ছে
নিা। উপনিযােস যা হেচ্ছে, িবপ্রপদের ‘রামচেয়ন্দ্রে’ ‘লঙ্কাকাণ’ ইতযািদে উেল্লেেখ। অটথর্ভাত্, ধেমর্ভর িডেন্সসেকােসর্ভ ভরগেবানি
ও ভরেক্তর পযারাডেন্সাইেম বা গেঠেনি েসখােনি আগশ্রয় খুঁেজ িনিেত পাের িনিতাই। ‘বঁাদের বা হনিুমানি’ েযখােনি
রামচেয়েন্দ্রের এক ভরেক্তর নিাম, মােনি এক ধরেনির একটিা সম্মানি আগেছ েসই সেম্বাধেনির। আগর চেয়লিচ্চেত্রিদ েসটিা
নিা থাকায়, এবং পরপর দুই ভরদ্রলেলােকর, মােনি ক্ষমতার ক্রমবদ্ধতায় হােয়রািকর্ভেত িনিতাইেয়র েচেয়েয়
উচ্চাসীনি দুজেনির পরপর দুিটি আগক্রমেণ্ এখােনি বঁাদের-পিরেপ্রিক্ষতটিা িনিতান্তই অটপমানিজনিক, তার েথেক
িনিস্কৃতিতর েকানিও উপায় েনিই। এবং, িনিতাইেয়র িনিেজর গোেনির পংিক্তেক িবকৃতত কের বানির-ডেন্সােক পিরণ্ত
করা হেচ্ছে। েযখােনি, দুই ভরদ্রলেলাকই মহােদেব কিবয়ােলর পংিক্তগুিলেক তােদের ইিচ্ছেত অটেথর্ভই বজায়
রাখেলনি। এখােনি সাংস্কৃতিতেকর উপর রাজৈনিিতেকর আগক্রমণ্ অটস্বীকার করার েকানিও উপায়ই আগর থাকেছ
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নিা। অটথর্ভাত্, ক্ষমতার িনিমর্ভাণ্/িনিষ্কাশনি/আগত্মীকরেণ্র প্রিক্রয়া, যার নিাম রাজৈনিিতক, েস অটথর্ভ
িনিমর্ভাণ্/িনিষ্কাশনি/আগত্মীকরেণ্র প্রিক্রয়া বা সাংস্কৃতিতকেক িনিেজর মত কের বদেেল িদেেচ্ছে, িনিেজর সুিবধা
েমাতােবক চেয়য়নি, সঙ্কলনি, সম্পাদেনি কের, বা, এক কথায়, স্থানিান্তর ঘিটিেয় েফিরত িদেেচ্ছে। আগলথুেসেরর এই
তািত্ত্বেক কাঠােমার এর েচেয়েয় সুন্দর উদোহরণ্ আগিম ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদ েদেখার আগেগে কখনিও পাইিনি।
313
00:31:57,900 --> 00:32:03,500
Brahmin, so what?
Can he create songs?
Infuriates me!

হঁযা! ভরাির আগমার বাম্মনি। কই, এমিনি মুেখ মুেখ েবঁেধ গোনি করুক েদেিক? আগেগে আগমার
সব্বিাঙ্গে জ্বলেল যায়, হঁযা।

‘কিব’ উপনিযাস আগর চেয়লিচ্চত্রিদ দুেটিােতই এটিা একটিা েজােরর জায়গো েয, ঠাকুরিঝর িনিতাইেয়র েপ্রেম পড়িা
সবরকম অটেথর্ভই একটিা েপ্রেম পড়িা। চেয়লিচ্চেত্রিদ এর আগেগে েমলার দেৃতেশয মেনি করুনি, বৃতন্দাবনি ঠাকুরিঝর মালা
েকনিার সেখর কথা শুেনি সেস্নেেহ িজেগেশ করেছ, “মালা িলিব বউ?” এবং ঠাকুরিঝ তােত আগদুের হঁােসর
মত কের ঘাড়ি েনিেড়ি (আগিম আগদুের হঁাস েদেিখিনি, বরং আগিম যখনি ক্লাস ফিাইেভর পিড়ি, কেলজ েস্কায়ােরর
একিটি দুষ্কৃততী রাজহঁাস আগমায় রীিতমত তাড়িা কের এেসিছল, এবং কামেড়ি েদেওয়ার েচেয়ষ্টিকা কেরিছল, িকন্তু
হঁাস আগদুের হেল ওরকমই কের এই িবষেয় আগিম িনিিশ্চিত) সায় িদেেচ্ছে। উপনিযােসও িছল এই কথা।
িনিতাইেক রাজেনির েবৌ বেলিছল বৃতন্দাবনিেক িনিেয়।
—রঙ েপরায় েগোেরা, বুঝেল ওস্তাদে, েতমিনি ললছা-ললছা গেড়িনি। েলাকিটিও বড়ি ভরাল।
দুজনিােত ভরাবও খুব, বুঝেল!

চেয়লিচ্চেত্রিদও এই বােকযর আগেগেই একািধকবার েদেেখিছ আগমরা বৃতন্দাবনিেক ঠাকুরিঝর প্রিত একটিা সেস্নেহ
প্রশ্রয় িনিেয় একটিা আগগেেল রাখার িক্রয়ায়। তাই েকানিও অটসুখী দোম্পতয েথেক েয পিরপূত্ররেণ্র বা
ক্ষিতপূত্ররেণ্র মত কের িনিতাইেয়র প্রিত ঠাকুরিঝর আগগ্রহ এেসিছল তা নিয়, এেসিছল ওই যাদু-উপাদোনি
েথেক, “কই এমিনি মুেখ মুেখ েবঁেধ গোনি করুক েদেিক?” এর পেরর িকছু বােকযও একািধকবার এেসেছ
‘কিব’ িনিতাইেয়র প্রিত ঠাকুরিঝর এই িবস্ময়। পেরও এেসেছ। িনিতাই একটিা িকছু পাের যা সাধারণ্ নিয়,
অটনিযরকম। িনিতাইেয়র েসই অটনিযরকমত্বটিােক েগোড়িা েথেকই সম্মানি িদেেয় আগসেছ েকবল দুইজনি, রাজনি
আগর ঠাকুরিঝ। ঠাকুরিঝ তােক সবসমেয়ই ডেন্সােক ‘কিবয়াল’ বেল। ‘কিব’ উপনিযােস েযমনি, চেয়লিচ্চেত্রিদও
েতমিনি, কিবেক েগোড়িা েথেকই কিব বেল িচেয়েনি আগসেছ ঠাকুরিঝর এই েপ্রম। বারবার ঠাকুরিঝেক িনিেয় বঁাধা
পংিক্ত চেয়েল আগসেছ কিবগোেনি, ‘ছটিায় ছটিায় িঝিকিমিক েতামার িনিশানিা’ বা ‘কাল যিদে মন্দ তেব েকশ
পািকেল কান্দ েকেনি’ এই দুই গোেনিরই আগিবষ্কােরর আগধার ঠাকুরিঝ। আগমরা পের েদেখব, এই গোনিগুিল
এতটিাই বযিক্তগেত ঠাকুরিঝর কােছ েয িনিতাই েসটিা কিবগোেনির আগসের গোওয়ায় ঠাকুরিঝ তােক মন্দ েলাক
বেল ডেন্সাকেব। আগিম এটিা বলেত চেয়াইিছ নিা েয দোম্পতয অটসুখ েথেক সঞ্জোত েপ্রম েপ্রম হত নিা, এটিাই বলেত
চেয়াইিছ েয এই েপ্রমটিা বরং একটিা বাড়িিত িকছুর েদেযাতক, িচেয়িহ্নিত করেছ কিবয়ােলর কিবগোনি গোওয়ার ওই
বাড়িিত ক্ষমতােক।
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(চেয়া বানিােনিার পের, িনিতাই এবং ঠাকুরিঝ দুজেনিই চেয়ােয় চেয়ুমুক িদেেত যায়, এবং
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ঠাকুরিঝর মেনি পেড়ি যায়, িনিতাই সামেনি রেয়েছ এবং তখনি েস উেঠ দেরজার আগড়িােল
িগেেয় চেয়ােয় চেয়ুমুক েদেয়।)

িঠক এই দেৃতশযটিার কথাই আগেগে আগমরা উেল্লেখ কেরিছলাম। েলখক তারাশঙ্করেক েযটিা ঠাকুরিঝর জবািনিেত
বেল বা েভরেব িনিেত হেয়িছল, “েমেয়েদের ভরাল লাগোর কথা নিািক বিলেত নিাই”, েসটিা চেয়লিচ্চত্রিদকার েদেবকী
বসু সরাসির দেশর্ভকেক েদেিখেয় িনিেত পােরনি এই দেৃতশযটিা িদেেয়, আগলাদো কের েকানিও বক্তবয েযাগে করার
প্রেয়াজনিই পেড়ি নিা। এবং েমেয়েদের েভরােগের প্রিত স্বতঃিক্রয়াশীল এই িনিেষেধর িনিিরেখই আগরও স্পরষ্টিক হেয়
ওেঠ ঠাকুরিঝর প্রিত িনিতাইেয়র যেত্নর ওই িবেশষ তাত্পযর্ভটিা, যার আগেলাচেয়নিা আগমরা আগেগেই কেরিছ। িকন্তু
এবার মেনি হেচ্ছে একটিা তৃততীয় প্রবাহ হেল ভরাল হয়। িদ্বতীয় প্রবাহ শুরু হেয়িছল ১৬ পাতার মাঝামািঝ
প্রথমটিােক েভরেঙ, আগর এখনি চেয়লেছ ৩৩। শুধু েসিদেক িদেেয়ই নিয়, নিারী ঠাকুরিঝর খুব স্পরষ্টিক
আগত্মেঘাষণ্াগুেলা এবার আগসেত যােচ্ছে। এবং েসটিা এতটিাই উজ্জ্বল লােগে আগমার েয েবাধহয় একটিা প্রবাহেভরদে এখােনি ভরালই যায়।

েদেবকী বসুর কিব, ১৯৪৯ — তৃততীয় প্রবাহ
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আগমার মনি।

অটতযন্ত সংিক্ষপ একিটি উিক্ত, এবং অটতযন্ত আগত্মিবশ্বাসী। এবং সময় ও পটিভরূত্রিম ভরাবুনি। যখনি একিটি নিারীর
েভরােগের েয েকানিও মুহূত্রতর্ভও িনিিষদ্ধ, তার সােপেক্ষ আগসেছ এই উিক্ত। েকানিও বযাখযা েনিই, েকানিও
ভরাবসম্প্রসারণ্ েনিই। শুধু একিটি উিক্ত। এর আগেগের পেরর িনিতাই ও ঠাকুরিঝর কেথাপকথনিটিােক েখয়াল
করুনি। বরং অটভরযস্ত অটবয়েব েয ধঁাচেয়টিা আগমরা পুরুষ ও নিারী বেল িচেয়িনি এখােনি িঠক তার িবপরীতটিা ঘটিেছ।
যা জােনি, তাই েফির ছল কের শুনিেত চেয়াইেছ িনিতাই, এবং স্পরষ্টিক দ্বথর্ভহীনি রকেম তা উচ্চারণ্ করেছ ঠাকুরিঝ।
এর আগেগেও আগমরা নিারী-পুরুেষর সম্পেকর্ভ অটভরযস্ত ক্ষমতার মানিিচেয়েত্রিদর একটিা বদেল এবং স্থানিান্তেরর কথা
উেল্লেখ কেরিছলাম আগমরা, িকন্তু ঠাকুরিঝর এই েঘাষণ্াটিা তার েচেয়েয়ও আগরও অটেনিক নিাটিকীয়। েসই
ঠাকুরিঝ, যার পিরচেয়য়ই ঠাকুরিঝ, িনিেজর েকানিও নিামই েনিই। এবং এই িবন্দু েথেক শুরু চেয়লিচ্চেত্রিদর সম্পূত্রণ্র্ভ
িনিজস্ব যাত্রিদা। যিদেও তারও িচেয়ত্রিদনিাটিয তারাশঙ্কেররই, তাই বলা কিঠনি, এই পিরবতর্ভেনির িনিয়ামকটিা আগসেল
েক। হয়েতা দুজেনিই। আগমার ধারণ্া, েদেবকী বসুর একটিা খুব বড়ি অটবদোনি আগেছ এখােনি। িকন্তু িনিিশ্চিত হেত
পাির নিা, কারণ্ েদেবকী বসুর আগর েকানিও চেয়লিচ্চত্রিদই েদেিখিনি আগিম। অটেনিক বছর আগেগে একিদেনি দেূত্ররদেশর্ভেনি
‘িবদেযাপিত’ েদেখিছলাম, মাঝখানি েথেক, একটিু েদেখেত নিা েদেখেতই েলাডেন্সেশিডেন্সং হেয় েগেিছল।
এবং এই আগন্দাজটিার কারণ্ ওই চেয়লিচ্চত্রিদটিার নিাম, ‘িবদেযাপিত’, যা স্বাভরািবক ভরােবই একটিা অটতযন্ত সিক্রয়
অটিণ্বয়ষ্টিকতা েটিেনি আগেনি, ৈবষ্ণব সািহেতযর। এই জগেতটিা েয িবরাটি তা আগিম জািনি, তার গেভরীরতাও েকাথাও
েকাথাও অটনিুভরব কির, অটল্পে েজেনিই বা প্রায়-নিা-েজেনিই যতটিুকু অটনিুভরব করা যায়। আগর বাঙািল হেয়,
বাঙলা িবিভরন্নিব উপনিযােস েলখায় অটজস্র ছিড়িেয় িছিটিেয় থাকা িচেয়েহ্নি এই েবাঝাটিা েচেয়েয় বা নিা-েচেয়েয়ও এেস
যায় খুব সততই। আগিম ৈবষ্ণব সািহেতয একটিা বইই যত্ন িনিেয় পেড়িিছলাম একসময়, কৃতষ্ণদোস কিবরােজর,
‘ৈচেয়তনিযচেয়িরতামৃতত’। তাও ‘পেড়িিছলাম’ এই শব্দটিােতও একটিা েবাকা স্পরধর্ভা এেস যায়, এত েবিশ জায়গো
এত কম অটনিুধাবনি করেত েপেরিছলাম। এবং মজার কথা, ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদেক েকন্দ্রে কের আগমার মাথায়
েগোড়িা েথেকই বারবার আগসিছেলনি কৃতষ্ণদোস কিবরাজ, বাংলা ভরাষায় যােক প্রথম সাথর্ভক গ্রন্থ-রচেয়িয়তা বেল
উেল্লেখ কেরিছেলনি সুকুমার েসনি, ‘ৈচেয়তনিযচেয়িরতামৃতত’ গ্রেন্থর অটধযায়ভরাগে, গেঠনি ইতযািদেেক িমিলেয়। আগর
কৃতষ্ণদোস কিবরােজর জীবনিকািহনিী ভরাির উেত্তরজক। একজনি খুব উঁচেয়ু মােপর িনিতাইেয়র গেল্পে তােক বলা যায়
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অটেনিকটিা। কাফিকার বহুক প্রজন্মেছ আগেগে, েচেয়েকােস্লাভরািকয়া েকনি, প্রুশিশয়া জেন্মেছরও আগেগেই েবাধহয়, িনিেজর
েলখােক িনিেজই নিষ্টিক কের েফিলার িদেেক েযেত হেয়িছল তােক, গেূত্রঢ় ৈবষ্ণব তত্ত্বে বাংলায় িলেখ েফিলায় উঁচেয়ুজােতর কুলীনি ৈবষ্ণবেদের িবরূপ প্রিতিক্রয়া এতদেূত্রর েগেিছল। আগর কৃতষ্ণদোস েতা আগেদেৌ কিবরাজ িছেলনি নিা।
িতিনি িছেলনি কৃতষ্ণ দোস। যতদেূত্রর মেনি পড়িেছ িতিনি িছেলনি িনিচেয়ু জাত, েবাধহয় ৈকবতর্ভ, িতিনি এেসিছেলনি
ৈবষ্ণব পিণতেদের ভরৃততয িহসােব। তঁার অটেলৌিকক সাফিেলযর পিরচেয়য়টিা এখােনিই েয েলােক তঁার কাবয
ভরালেবেস েয অটিভরধা িদেেয়িছল, ‘কিবরাজ’, েসটিাই আগজ তঁার নিাম হেয় েগেেছ। েভরেব েদেখুনি, িনিতাই হয়ত
জানিতও নিা কৃতষ্ণদোস কিবরােজর নিাম, িকন্তু িনিতাই যা করেত চেয়াইিছল তারই চেয়ূত্রড়িান্ত একটিা পারার দেৃতষ্টিকান্ত
কৃতষ্ণদোস কিবরাজ। েসই ‘ৈচেয়তনিযচেয়িরতামৃতত’ গ্রেন্থর ‘রাধা-কৃতষ্ণ’ যুগেল-রূপ িবষয়ক তত্ত্বেগুেলা মেনি পড়িিছল
আগমার। ৈচেয়তনিযেক িঘের নিারী-পুরুষ এই দুই সত্তরার পারস্পরিরক স্থানিান্তর িনিেয় এত েবিশ িকছু আগেছ
েসখােনি েয মাথায় নিা-আগসাটিাই অটসম্ভব। েগোটিা ৈচেয়তনিয িডেন্সসেকােসর্ভই আগেছ। কৃতষ্ণবণ্র্ভ কৃতেষ্ণর িবপরীেত
রাধার মত েগেৌরবণ্র্ভ েগেৌরচেয়ঁােদের ভরিক্তেত নিারী-আগকার এবং পুরুষ-আগকার দুেয়রই উপিস্থিত িনিেয় বহুকিকছুই
আগেছ ৈবষ্ণব সািহেতয। িনিতাই এবং ঠাকুরিঝেক িঘের যা যা নিারী-পুরুষ অটভরযস্ত মানিিচেয়েত্রিদর ৈবপরীতয ঘটিেছ
তার একটিা সূত্রত্রিদ িহসােব খুব েজারােলা ভরােবই আগমার মাথায় আগসেছ ৈবষ্ণব-সািহেতযর কথা। এবং তাই
‘িবদেযাপিত’, এবং তাই েদেবকী বসু। িকন্তু দুিদেক েথেকই এই আগেলাচেয়নিায় আগর অটগ্রসর হওয়ার পেক্ষ এই
মুহূত্রেতর্ভ অটেযাগেয আগিম, েদেবকী বসুও আগর েদেিখিনি, এবং ৈবষ্ণব সািহতযও িকছু জািনিনিা। বরং খুব েকেজা
একটিা প্রাকৃতত উদোহরণ্ েদেওয়া যাক এই িনিেয়, এবং তােত একটিা আগত্মসমােলাচেয়নিাও থাকেব।
অটিনিন্দয এবং আগিম ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদটিা েদেখাকালীনি একািধকবার িনিেজেদের মেধযই, দুজেনি দুজনিেক বেলিছ,
রবীনি মজুমদোরেক েকমনি অটেযৌনি, অটযােসক্সেুয়াল লাগেেছ বারবার। এর িবপরীতিবন্দুটিা মাথায় এল আগজ
সকােল বযায়াম করেত করেত, এমিপিথ্রি েপ্লেয়াের বাজিছল ‘গেীতেগোিবন্দ’। চেয়িন্দ্রেল (ভরট্টাচেয়াযর্ভ) িকছু িকছু
িজিনিষ এমনি েমাক্ষম েলেখ। প্রথম লাইনিটিাই হল, “েতামােক েদেখাব নিায়াগ্রা, েতামােক েশখাব ভরায়াগ্রা,
েতামােক করব আগদেরআগিত্তরযত্নম”। আগদেরআগিত্তরযত্নম, মােনি যত্ন, আগসেছ বেটি, িকন্তু েসটিা নিায়াগ্রা প্রপাত
েদেখােনিার এবং ভরায়াগ্রা বযবহার েশখােনিার পের, এবং েদেখায় বা েশখায় েতা পুরুষই। নিায়াগ্রা ফিলস
েদেখােনিার উপমাটিা এখােনি অটপ্রিতেরাধয। আগমার ক্লাস েসেভরেনির এক সহপাঠী আগমায় বেলিছল, তখনিকার
চেয়লিচ্চত্রিদ-অটিভরজ্ঞতার সােপেক্ষ বাংলা চেয়লিচ্চেত্রিদর একজনি গোম্ভীযর্ভ ও েপৌরুেষর প্রতীক বাচেয়ক অটিভরেনিতা
সম্পেকর্ভ, জািনিস, উিনি হস্তৈমথুনি করেল বীযর্ভ হয় এক বালিত। তখনি গোম্ভীেযর্ভর সমাস িছল ‘গোমলা-ভরিতর্ভবীযর্ভ’। েপৌরুষ ও গোম্ভীেযর্ভর সহাবস্থানিটিা েতা েবাঝাই যােচ্ছে, ওই অটিভরেনিতার উপমায়, বাংলা চেয়লিচ্চেত্রিদর
সূত্রেত্রিদ িতিনি িছেলনি েপৌরুেষর প্রতীক। এই েপৌরুেষর পটিভরূত্রিমেতই ৈতির হেয়িছল আগমােদের পুরুষ মনি। এর
সাংস্কৃতিতক ফিলাফিলটিাও িচেয়িহ্নিত আগেছ চেয়ন্দ্রেিবন্দুরই অটনিয একিটি গোেনির, ‘েকউ ভরালেবেস’, একটিা লাইেনি,
“সুিচেয়ত্রিদা েকঁেদে মের, উত্তরম েহেস যায়, আগর েপ্রমরেস ডেন্সুবুডেন্সুবু সুতানিুিটি েভরেস যায়।” ওই গোম্ভীযর্ভ েথেক
উত্তরেমর হািস এটিাও একটিা পিরবতর্ভনি, িকন্তু েসখােনিও েপ্রম ও েরামােন্সির সূত্রত্রিদ ওটিাই, অটিভরমানিী নিািয়কা
েকঁেদে যােব, আগর আগত্মিবশ্বাসী নিায়ক েহেস েহেস েভরালােব। তেব উত্তরেমর হািসটিাও িছল িকছু, েস কথা
বলেতই হেব। এর একদেম িবপরীত িবন্দুটিা হল ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদ, এটিায় উচ্চিকত সশব্দ হািস েয কবার
আগেছ, সেঙ্গে ছপণ্ কিড়ি িনিেয় গুণ্েত গুণ্েত েদেখেবনি িফিল্মটিা, েস সবকিটিই হয় ঠাকুরিঝ নিয় বসনি, রাজনিও
আগেছ, িকন্তু একবারও িনিতাইেয়র নিয়। বরং িনিতাই মুচেয়িক হািস ছাড়িা িকছু েতা হােসই িনি, বহুকসময়ই েবশ
করুণ্ েথেকেছ, প্রায় কঁােদো-কঁােদো। এবং, েগোটিা চেয়লিচ্চেত্রিদ, দুই নিািয়কার একজনিও, ঠাকুরিঝ বা বসনি,
একবারও স্বাভরািবক আগেবগে েথেক কঁােদেিনি। ঠাকুরিঝ একবার েকঁেদেেছ, েস ওঝার হােত িনিমর্ভম মার েখেয়,
একদেম শারীিরক েবদেনিার কান্নিবা।
এরকমই েকানিও ছক, িনিেজর কােছ অটসেচেয়তনি িকন্তু মাথার িপছনিিদেেক প্রবািহত েকানিও েপৌরুেষর িবম্ব
েথেকই অটিনিন্দয বা আগিম প্রিতকৃতত হইিনি েতা — অটিনিন্দযর আগর আগমার বালয-ৈকেশার সময়গেত ভরােব
অটেনিকটিা পৃতথক, িকন্তু বাঙলা সমাজ তার িভরতর অটত িকছু বদেেল যায়িনি বেলই আগমার মেনি হয় — এই
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িচেয়ন্তাটিা আগমার মাথায় এল ঈপ্সিপ্সিতার িকছু কথার সােপেক্ষ। েযিদেনি আগমার বন্ধুর েমেয় আগত্মহতযা করল,
আগিম খুব খারাপ িছলাম, িলখেত পারলাম নিা আগর, েমল পাওয়ার পের ঈপ্সিপ্সিতা েফিানি কেরিছল
একািধকবার, েসই সুদেূত্রর ওয়ািশংটিনি েথেক। আগিম িছলাম নিা, বন্ধুর বািড়ি িগেেয়িছলাম। িফিের আগসার পর
আগবার করল, ওরও খুব কষ্টিক হিচ্ছেল সংবাদেটিায়, এবং ওর কথায় িঠক েসটিাই হল, েযটিা সবেচেয়েয় কাজ কের
একটিা মানিুষ কেষ্টিক থাকেল, অটনিয অটেনিেকর একই রকম কেষ্টিকর কথা মাথায় আগসা। ও আগমায় বেলিছল,
দেীপঙ্করদো তুিম গুেণ্ উঠেত পারেব নিা, কত এরকম ঘটিনিা ঘেটি চেয়েলেছ েরাজ, সব খবরও েতা আগেস নিা।
ওর কথা শুনিেত শুনিেত আগমার মাথায় আগসিছল েগোটিা বাস্তবতাটিা। িনিেজর েমলটিার কথা মেনি পড়িল,
েসখােনি ওর আগত্মহতযার কথা বলার পেরই েযাগে কের িদেেয়িছলাম, ও িছল সমকামী। এবং এই
বাকযাংশটিুকুই কী অটদ্ভুত এবং িনিমর্ভম ভরােব পিরিস্থিতটিােক বযাখযা কের িদেল। “ওর এই েমেয় িছল সমকামী,
তােক িনিেয় অটেনিক চেয়াপ িনিেত হত ওেক, ওেদের পিরবারেক, আগমার এই বন্ধুেক” — িঠক এই বাকযটিাই
িলেখিছলাম, আগর কাউেক বযাখযা করেত হয়িনি কী চেয়াপ েকনি চেয়াপ ইতযািদে। অটথচেয় ও আগমার বন্ধুর েমেয়,
তার েযৌনি-অটভরযাস একান্তই তার বযিক্তগেত িবষয়, তা েতা আগমার কােছ প্রাসিঙ্গেক তথয হেয় ওঠার কথা নিয়
আগেদেৌ। আগিম েতা অটসভরযতা আগকাের কিরিনি, আগমার বা অটেনিযর কােছ এটিা প্রেয়াজনিীয় তথযই হেয়িছল
পিরিস্থিতটিােক েবাঝার, অটথচেয় েগোটিাটিা কী ভরয়ঙ্কর একটিা সামিগ্রক অটসভরযতার উপর দেঁািড়িেয় আগেছ।
অটসভরযতা, িনিমর্ভমতা। েসই রােত আগমার বন্ধুর বািড়িেত েয েগেলাম, েসখােনিও েবশ িকছু েবদেনিার উপাদোনি
িছল, যাকেগে।
এিদেনি অটেনিকক্ষণ্ কথা বেলিছলাম ঈপ্সিপ্সিতার সেঙ্গে, েফিােনি। কথা বলেত একটিা আগরামও পািচ্ছেলাম।
ততক্ষেণ্, ওেদের বািড়ি েথেক ঘুের এেস, আগমার একটিু স্বাভরািবকও লাগেিছল। আগমরা কথা বলিছলাম এই
িনিমর্ভম অটসভরযতা িনিেয়ই। ও বলিছল, ও নিারী-পুরুষ এই দুই পিরিচেয়িত, তার নিানিা সমসযা, পিরিচেয়িত
পিরবতর্ভেনির আগকাঙ্খিা বা েবদেনিা, তােদের িবিভরন্নিব েযৌনি অটভরযাস, তার উপের সামািজক অটতযাচেয়ার — এগুেলা
িনিেয় ও েলেখ এই কারেণ্ ওর ওেয়বসাইটি বা পিত্রিদকার বন্ধুরা েকমনি পিরহাসমূত্রলক কটিােক্ষ বেল থােক,
এটিা েতা িহজেড়িেদের সাইটি, বা িহজেড়িেদের পিত্রিদকা, ইতযািদে। এগুিল পিরহাস, িকন্তু তার মেধয েতা
আগক্রমেণ্র রক্তাক্ততা একটিুও কম থােক নিা। অটিনিন্দয বা আগিম, আগমরাও েতা পিরহাসই করিছলাম, িকন্তু
আগসেল এগুেলা ওরকম েকানিও েপৌরুষশালী অটবস্থােনির অটভরযন্তরীণ্ িহংস্রতা েবেয় আগেসিনি েতা? েয অটবস্থানি
আগমােদের মেধয ঢুেক এেসেছ আগমােদের বােলয ৈকেশাের, িচেয়ন্তা িনিেয় িচেয়ন্তা শুরু করার অটেনিক আগেগে েথেকই।
েসই অটবস্থানিই েতা বারবার বারম্বার ঘুের ঘুের আগেস আগমােদের সািহেতয, চেয়লিচ্চেত্রিদ, জনিিপ্রয় িবেম্ব।
নিািয়কারা কঁােদে, নিায়েকরা হােস। েয নিায়ক েয নিািয়কােক েপৌরুষ েদেিখেয়েছ, এবং েযৌনিতা িশিখেয়েছ।
‘কিব’-র ঠাকুরিঝ ও বসনি, িনিতাইেয়র সেঙ্গে তােদের সম্পকর্ভ, এই অটবস্থানি েথেক েবশ অটনিযরকম একটিা
অটনিুভরূত্রিত জািগেেয় েতােল েবশ িকছুবার, চেয়লিচ্চত্রিদ চেয়লাকালীনি। এবং েযমনি বেলিছ, উপনিযােস হয়ত এর
ভ্রূণ্টিা িছল, িকন্তু এই যাত্রিদাটিা একান্তভরােবই চেয়লিচ্চেত্রিদর। ঠাকুরিঝ বেলিছল “আগমার মনি”, িকন্তু আগজও কটিা
েমেয় েসটিা বেল উঠেত পাের, বা বলেলও েশােনি সবাই, শুেনি উঠেত পাের? আগমার েঘার সেন্দহ, ‘কিব’
চেয়লিচ্চেত্রিদ অটভরযস্ত অটবস্থােনির এই ৈবপরীতয এেসিছল শুধু বদেলােত থাকা সমেয়র প্রভরােব নিয়, বাঙলার
সনিাতনি সংস্কৃতিত, ৈবষ্ণব সািহতয ইতযািদে এখােনি একটিা বড়ি ভরূত্রিমকা িনিেয়িছল। েসটিা কাজ কেরিছল
তারাশঙ্কেরর অটভরযন্তেরও। শাক্ত ও ৈবষ্ণব এই দুই আগেলাচেয়নিার, িডেন্সসেকােসর্ভরই একটিা েবশ বড়ি, জিটিল,
বহুকস্তিরক এবং িনিিবড়ি সম্পকর্ভ আগেছ ‘কিব’-র ‘কিব’ হেয় ওঠায়। িকন্তু েসই িবেশ্লষেণ্র েযাগেযতাও আগমার
েনিই, এবং এটিা েবাধহয় তার জায়গোও নিয়।
323
00:32:56,500 --> 00:32:57,200
Your will?
324
00:32:57,350 --> 00:32:59,500
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Yes, my will. So what?
325
00:33:01,600 --> 00:33:08,800
I was thinking: If I became a kabial,
Why I came from a low caste?

েতামার মনি?
হঁযা, আগমার মনি। েতা কী?
আগিম ভরাবিছ ঠাকুরিঝ, আগিম যিদে কিবয়াল হলাম েতা নিীচেয় কুেল জন্মেছালাম েকেনি?

েখয়াল করুনি, ঠাকুরিঝর কাছ েথেক “আগমার মনি” এই উত্তরর এেসিছল িনিতাইেয়র প্রেশই। তারপর,
উত্তররটিা িঠক শুনিেছ বা বুঝেছ িকনিা তা বুঝেত, িনিতাই েফির প্রশ করল, “েতামার মনি?”, তােত আগবার
উত্তরর িদেল ঠাকুরিঝ, “হঁযা, আগমার মনি। েতা কী?” মনি মােনি ইচ্ছো, বাসনিা। নিারীর এই উন্মেছুক্ত বাসনিার
সামেনি অটস্বিস্তগ্রস্ত, িনিরুত্তরর হেয় পড়িেছ িনিতাই। েস সেঙ্গে সেঙ্গে চেয়েল যােচ্ছে িনিয়িতর বাধযতার প্রেশ। বাসনিা
পিরপূত্ররেণ্র পথ েয িনিয়িতর দ্বারাই অটবরুদ্ধ েসই জায়গোয় সের যােচ্ছে। বযিক্ত িনিতাই এই উত্তরেরর ঘাতটিা
িনিেজর িদেেক আগসেতই িদেেচ্ছে নিা। এর পেরর বাকযগুেলােতও েসই িনিয়িত-িবষয়ক পেথই এেগোেচ্ছে
কেথাপথনি। আগিম এর সােথ েবশ েমলােত পাির পুরুেষর বযিক্তগেত অটস্বিস্তেক। এত েদেেখিছ, এত েদেিখ
আগমরা চেয়ারপােশ, নিারীর উন্মেছুক্ত বাসনিার েচেয়ােখ তাকােতই পাের নিা পুরুষ অটবস্থানি। নিারীর বাসনিা উন্মেছুক্ত
হেলই েস হেয় যায় েছনিাল, বা ডেন্সাইিনি, বা ওইরকম িকছু। পুরুষ অটবস্থানি এই ছকটিােতই অটভরযস্ত েয
বাসনিাটিা তার িনিেজর িদেক েথেকই জাগেেব, নিারী েসটিা পিরপূত্ররণ্ করেব, বা আগরও সিঠক ভরােব বলেল,
নিারীর আগধাের েসটিা পিরপূত্রণ্র্ভ হেব। নিারীর বুক েথেক দুধ েখেয় তার বাসনিার জন্মেছ হেয়িছল, নিারীর েযািনিেত
তার বাসনিার পিরপূত্ররণ্। েস পুরুষ যখনি বাসনিাগ্রস্ত হয়, নিারীশরীর েথেকই েসই বাসনিার পিরতৃতিপ। নিারী
এখােনি নিারীশরীর। েযই নিারীশরীর শুধু শরীর রইল নিা, তার একটিা সত্তরা স্পরষ্টিক উচ্চািরত হল, েয সত্তরার
িনিজস্ব বাসনিা আগেছ, তার সেঙ্গে আগর কেথাপকথেনিই আগসেত পারেছ নিা পুরুষ অটবস্থানি।
ঠাকুরিঝর স্পরষ্টিকতার ধােরকােছও নিয়, তবু একরকম একটিা উচ্চারণ্ আগসেব িনিতাইেয়র, িনিেজর ইচ্ছোর।
অটেনিক পের। ঠাকুরিঝর উপর ওঝার অটতযাচেয়ােরর তীব্র সঙ্কেটির মুহূত্রেতর্ভ, রাজেনির প্রেশ, েস উত্তরর েদেেব, হঁযা,
েস ঠাকুরিঝেক ভরালবােস, িকন্তু েসই বােকযও থাকেব একটিা ‘িকন্তু’। এই ‘িকন্তু’ েবেয় েস চেয়েল যােব,
‘জাত’, ‘ঘর’ ইতযািদে প্রেশ। তার িনিেজর বাসনিার একটিা পেরাক্ষ উেল্লেখ থাকেব, যখনি িনিতাই রাজেনির
কােছ বলেব, বৃতন্দাবেনির ঘর েস েভরেঙ িদেেত চেয়ায় নিা, তাহেল বৃতন্দাবেনির বুেক েসই একই বযথা বাজেব, যা
তার িনিেজর হেচ্ছে। এই েবদেনিা হেচ্ছে েকনি? বাসনিা অটপিরপূত্ররেণ্। তাই এই ভরােব িচেয়িহ্নিত হেয় থাকেব
িনিতাইেয়র বাসনিা। িকন্তু তাও েদেখুনি, ‘জাত’, ‘িবেয়’ বা ‘ঘর’ ইতযািদে সামািজক ভরােব প্রদেত্তর ধারণ্ার
িনিিরেখ। মুক্ত স্বতন্ত্র একিটি বযিক্তর িনিজর্ভলা বাসনিার আগকাের, েয ভরােব এেসিছল ঠাকুরিঝর উচ্চারণ্, আগেদেৌ
েসটিা আগেস নিা পুরুষ-অটবস্থানি েথেক। এই জায়গোটিা বারবার ভরাবায় আগমায়, সামািজক অটিভরজ্ঞতার
িনিিরেখও। আগমার মেনি হয়, িসেমঁা দে েবােভরায়ার িনিতান্ত ভরুল িদেেয়িছেলনি বইেয়র নিামটিা। নিারী েসেকন্ড
েসক্সে নিয়, ফিাস্টর্ভ েসক্সে। প্রথম িলঙ্গে নিারী। েযখানি েথেক নিারী বা পুরুষ দুই িলঙ্গেই জন্মেছায়। আগমার ভরীষণ্ ঈপ্সষর্ভা
হয় নিারী অটবস্থানিেক, েয জন্মেছ েদেওয়ার অটিভরজ্ঞতায় সমৃতদ্ধ। একিটিও েমৌিলক পুরুষ অটনিুভরূত্রিত বা অটিভরজ্ঞতা
েনিই যা নিারীর হেত পাের নিা িকছুেতই। িকন্তু দুিটি েমৌিলকতম অটিভরজ্ঞতা ও অটনিুভরূত্রিত নিারীর আগেছ যা
িকছুেতই পুরুেষর হেত পাের নিা। এক, গেভরর্ভধারণ্ ও জন্মেছ েদেওয়া। আগর দুই, স্তনিযপানি করােনিা। আগমার
িনিেজর িভরতর এই িনিেয় একটিা িবষণ্ণতাও েবাধহয় আগেছ, যার একটিা ছায়াপাত িছল, যতদেূত্রর সম্ভব,
‘েসানিার গেল্পে’ নিােম আগমার একটিা আগখযােনি (http://ddts.randomink.org/bangla/bnstories.html)। এসব িনিেয় বহুক িকছু মাথায় আগেস আগমার। ভরাইস-ভরাসর্ভা নিােম মাজর্ভির গোবর্ভেরর একটিা
বইেয়র সূত্রেত্রিদ তা িলখবও েভরেবিছলাম একসময়, েলখা হেয় ওেঠিনি। যাক েগে। ‘কিব’-র কথায় েফিরা যাক।
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িনিতাই কিবয়াল, মানিুষ িহসােবও তার একটিা মূত্রলযেবাধ আগেছ। তাই ঠাকুরিঝ তার কােছ ডেন্সাইিনি হয় নিা,
এমনিিক ওঝা ডেন্সাইনি-শাসেনির িচেয়িকত্সা করার পেরও। েস হেয় যায় চেয়ঁাদে, “চেয়ঁাদে তুিম আগকােশ থােকা/ আগিম
েতামায় েদেখব খািল/ ছুঁেত েতামায় চেয়াইনিা ওেহ চেয়ঁাদে/ েতামার েসানিার অটেঙ্গে লাগেেব কািল” এই গোনি গোইেত
গোইেত েস গ্রাম েছেড়ি িবদোয় েনিেব। হয়েতা এই আগকােশর উচ্চতায় েপঁৌেছ েদেওয়াটিাও এেসিছল েসই শাক্ত
েযাগোেযােগে, শিক্ত-উপাসনিার ঐতিতেহযর সেঙ্গে সম্পৃতক্ত রকেমই। শিক্ত উপাসনিা িনিতাইেয়র কােছ ভরাির
মিহমার একটিা জায়গো, ভরিক্তর। এমনিিক ঝুমুরগোেনির আগসেরর মত েবমানিানি জায়গোেতও, মদে েখেয়
অটস্বাভরািবক হেয় যাওয়ার আগেগের মুহূত্রতর্ভ অটিব্দ েস েগেেয় েগেেছ “ক-এ কপািলনিী, খ-এ খপ্পরধািরনিী” ইতযািদে
মাতৃতকা নিােমর গোনি। এবং এই উচ্চতায় তুেল েদেওয়ার মেধযও পুরুষ অটবস্থানি েথেক অটভরযস্ত েযৌনিতার েসই
েমৌিলক অটবস্থানি একটিা ছায়া েফিেল। পুরুষ নিারীর সত্তরার সেঙ্গে কথা বলেত পাের নিা, নিারী তার কােছ শরীর
মােনি বস্তু হেয় আগেস, কারণ্ তার কােছ বাসনিা মােনিই শরীেরর প্রিত বাসনিা, সত্তরার প্রিত নিয়। তাই শরীির
মিলনিতা িদেেয়ই তােক িনিেজর দেূত্রের চেয়েল যাওয়ােক বযাখযা করেত হয়, িদ্বতীয় ভরােগের ১২ িমিনিটি ৫৯
েসেকেন্ড িগেেয়, “ছুঁেত েতামায় চেয়াই নিা ওেহ চেয়ঁাদে/ েতামার েসানিার অটেঙ্গে লাগেেব কািল।” (এই গোনিটিা ‘চেয়ঁাদে
তুিম আগকােশ থােকা’, িদ্বতীয় ভরােগের ১২ িমিনিটি ৩৬ েসেকেন্ড শুরু, েগোটিা ‘কিব’ চেয়লিচ্চেত্রিদ আগমার সবেচেয়েয়
িপ্রয় মুহূত্রতর্ভ, এবং শুনিেত েগেেলই মেনি হয়, রবীনি মজুমদোর ছাড়িা আগর েকউ পারত এটিা গোইেত?) এই চেয়ঁাদে
ও কলেঙ্কর একটিা েপ্রিক্ষত তার আগেগেই থাকেব িনিতাই ও ঠাকুরিঝর কেথাপকথেনি। ঠাকুরিঝেক িনিতাইেয়র
েদেখেত থাকার সূত্রেত্রিদ প্রথম ভরােগের ৫৩ িমিনিটি ৪৫ েসেকেন্ডর েশষিদেেক আগসেব “চেয়ঁাদে েদেেখ কলঙ্ক হেব
বেল/ েক েদেেখ নিা চেয়ঁাদে?” অটথর্ভাত্, এই চেয়ঁাদে ও সম্পৃতক্ত কলেঙ্কর প্রসেঙ্গে িপতৃততন্ত্র ইিতমেধযই সদোসবর্ভদো
উপিস্থত — েসই প্রশ, েলােক কী বলেব? এই েলাক শব্দটিা েতা সতয অটেথর্ভই একটিা প্রতীকী উপিস্থিত।
ঠাকুরিঝর সেঙ্গে িনিতাইেয়র এই চেয়ালু কেথাপকথেনিই, এর পেরর বাকযগুিলেতই, েখয়াল করুনি, েয
স্বীকােরািক্ত এত অটনিায়ােস আগেস ঠাকুরিঝর কাছ েথেক, তা িকছুেতই বেল উঠেত পাের নিা িনিতাই।
ঠাকুরিঝ তার জনিয রাগে কের, অটনিুনিয় কের, অটিভরমানি কের। িকন্তু িনিতাই তার িনিেজর সেঙ্কাচেয় েছেড়ি
েবেরােত পাের নিা। এটিাও আগমােদের অটভরযস্ত পুরুষ-নিারী রকম েথেক খুবই আগলাদো, েপ্রম ও েপ্রেমর
েঘাষণ্ােক েকন্দ্রে কের সািহেতয বা চেয়লিচ্চেত্রিদ, যা ঘেটি থােক। এবং সািহতয বা চেয়লিচ্চত্রিদ েতা িনিেজেক
িবশ্বাসেযাগেয কের তুলেতই চেয়ায়, তার মােনি, জীবেনি যা ঘেটি থােক, বা, সিঠক ভরােব বলেল, জীবেনি যা ঘেটি
থােক বেল পাঠক-মনি বা দেশর্ভক-মনি যা িবশ্বাস কের। ঠাকুরিঝ চেয়েল যাওয়ার আগেগে েশষ অটিব্দ েসটিা বেল
কিবয়াল, েসটিা শুেনি েনিওয়া যাক।
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তুিম আগিম সংসাের জন্মেছালাম, েতা িভরন্নিব জাত হেয় জন্মেছালাম েকেনি?

এই প্রেশর পর দুজেনিই িকছুক্ষণ্ িনিবর্ভাক হেয় থােক, এবং তার মেধযই েফ্রেমর বাইের েথেক অটফি ভরেয়েস
রাজেনির গেলা েভরেস আগেস, েস িনিতাইেক ডেন্সাকেছ। িনিতাইেয়র প্রশটিােক েখয়াল করুনি, প্রশটিাই বদেেল
েগেেছ। িভরন্নিব জােত জন্মেছােল েপ্রম েথেক বিঞ্চত হওয়াটিাই িনিয়িত, এটিা েস েমেনিই িনিেয়েছ। েস ইিতমেধযই
িনিেজর েপ্রম েথেক সের েগেেছ, সের েগেেছ িনিেজর জেন্মেছ, িনিেজর জােত। েস ভরাবেছও এই জন্মেছ ও জােত
বগের্ভীকৃতত বাস্তবতা িদেেয়ই। চেয়ারপােশর িপতৃততেন্ত্রর বাস্তব শুধু আগর িনিতাইেক শাসনি করেছ নিা, শাসনি করেছ
িনিতাইেয়র িচেয়ন্তােকও। িনিেজর বযিক্তগেত আগেবগে ও শরীির অটনিুভরূত্রিত িদেেয়ও েস আগর তার বাইের েযেত
পারেছ নিা। িনিেজেক িনিেজর প্রাপয সম্মানি েদেওয়ার েক্ষেত্রিদও েস ঠাকুরিঝর েচেয়েয় দুবর্ভল। এই দুবর্ভলতা এেস
থাকেত পাের তার নিড়িবেড়ি জািত-অটবস্থানি েথেকও। েস জািতেত েডেন্সাম, িকন্তু হেয় উঠেত চেয়াইেছ কিবয়াল,
যা ঘেটি উঠেত পাের একমাত্রিদ ওই িপতৃততেন্ত্রর মধযস্থতােতই।
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এখােনি িনিতাইেয়র এই অটস্পরষ্টিকতা আগর একটিা সূত্রত্রিদ েথেকও এেস থাকেত পাের, েসটিা েলখক তারাশঙ্কেরর
িচেয়ন্তা ও সমাজ বাস্তবতার দেশর্ভনি, এবং তার সােপেক্ষ তার িনিেজর অটবস্থানিেক িতিনি কী ভরােব েদেখেতনি। এর
একটিা ইিঙ্গেত আগমরা আগেগেও িদেেয়িছ, ওই কিব ও েপােয়টি শেব্দর তুলনিার সূত্রেত্রিদ। আগমার িনিেজর যা মেনি
হেয়েছ ৈবষ্ণব সািহেতয তথা েলাকাচেয়াের একটিা িবরাটি অটিধকার িছল তারাশঙ্কেরর, যার প্রমাণ্ ছেত্রিদ ছেত্রিদ
রেয়েছ তঁার েছাটি গেল্পেগুিলেত। এবং এত রক্ত মাংেস জীবন্ত েসগুেলা। িনিচেয়ু জােতর মানিুষেদের িবষেয় তার
প্রতযক্ষ জ্ঞানি তােক ওই অটিধকার িদেেয়িছল, েসই বাস্তবতা যা সব সমেয়ই িপছেল েযেত থােক িপতৃততেন্ত্রর
কাঠােমা েথেক। এবং বাংলার এই িনিচেয়ু জােতর মানিুেষর মেধয ৈবষ্ণব ধেমর্ভর একটিা প্রসার িছল। দেীেনিশ
েসেনির বৃতহত্ বেঙ্গে েযমনি আগেছ, ব্রাহ্মেণ্যর অটতযাচেয়াের যারা েবৌদ্ধ হেয়িছল, তারাই পের ৈবষ্ণব হয়, এবং
তােদেরই একটিা িবরাটি অটংশ পের মুসিলম ধেমর্ভ ধমর্ভান্তিরত হয়। মুসিলম ধেমর্ভর সেঙ্গে মুিণত মস্তেকর েকানিও
সম্পকর্ভ নিা থাকার পেরও, িহন্দুেদের মেধয মুসিলমেদের ‘েলেড়ি’ বা ‘েনিেড়ি’ ডেন্সাকার এটিাই েবাধহয় বযাখযা।
এর আগেগে মযাথরািনি তথা েমথর শেব্দও এই প্রসঙ্গেটিা একটিু এেসিছল। আগমার েসই ৈকেশার বয়েসও
তারাশঙ্কেরর সািহতয অটেনিক েবিশ জীবন্ত লাগেত, শরত্চেয়েন্দ্রের অটন্নিবদোিদেিদে, সব িকছুর পরও, মুসিলম হেয়
জীবনি কাটিােনিার পেরও, স্বামীর মৃততুয হওয়া মাত্রিদ িফিের যায় িহন্দু ধেমর্ভর আগচেয়ার-বযবস্থায়, িকন্তু তারাশঙ্কেরর
রাইকমল বা েবেদেনিীেদের িচেয়রকালই এর েচেয়েয় অটেনিক েবিশ জযান্ত লাগেত। তারাশঙ্কেরর েলখায় ৈবষ্ণব
ধেমর্ভর উন্মেছুক্ততাটিা সব সমেয়ই অটেনিক েবিশ রক্ত মাংেসর একটিা রূপ িনিেয় আগসত। একিদেেক েসই
উন্মেছুক্ততা, অটনিয িদেেক সমােজর ক্ষমতার হাত ধের কিবয়াল হেয় ওঠার টিানি, এই দুইেয়র মেধয একটিা
লড়িাই ইেচ্ছে কেরই েরেখিছেলনি তারাশঙ্কর, এটিা একটিা বযাখযা। এটিা হেতও পাের, কারণ্, এই উপেরর
কেথাপকথনিটিা একান্তই চেয়লিচ্চেত্রিদর িনিজস্ব, িকন্তু প্রায় এই একই টিানিােপােড়িনি িছল উপনিযােসও। এটিা হেত
পাের, িকন্তু আগিম এটিায় খুব েবিশ েজার পাই নিা। ইেচ্ছে কের যিদে িনিতাইেক অটমনি নিড়িবেড়ি করেতনি
তারাশঙ্কর, তাহেল েসটিা অটেনিক েবিশ উচ্চািরত হত বেলই মেনি হয়। আগর প্রায় একই রকম একটিা
সাংস্কৃতিতক নিড়িবেড়িপনিার িশকার িহসােব তারাশঙ্করেকই আগমরা আগেলাচেয়নিা কেরিছ ওই কিব-েপােয়টি সূত্রেত্রিদ।
আগর, আগর একটিা িদ্বতীয় বযাখযাও থাকেত পাের। েযটিা আগর একটিু অটস্বিস্তকর। েসটিা হল, সমাজ কাঠােমা ও
ক্ষমতার িপতৃততেন্ত্রর সােপেক্ষ তারাশঙ্কেরর িনিেজর অটবস্থানি, এবং েসটিােক িনিেজর কােছই গ্রহণ্েযাগেয কের
েতালার মত একটিা সমাজ দেশর্ভনি, যা তারাশঙ্কর িনিেজর মেধযই বািনিেয় তুেলিছেলনি, তার সেঙ্গে িশল্পেী
িহসােব তার েদেখা অটনিুভরব করা ও েবােধর লড়িাই। িনিেজ বহুকিকছু েদেখেছনি, অটথচেয় েদেখেত চেয়াইেছনি নিা, অটনিয
িকছু তােক েদেখােত হেবই, তার সামািজক অটবস্থানি তােক েসই িদেেক িনিেয় যােচ্ছে, এই দুেয়র মেধযকার
একটিা কাটিাকুিটি। ‘অটশ্লীল’ শেব্দর সূত্রেত্রিদ েসটিাও আগেলাচেয়নিা কেরিছ আগমরা। এবার িনিতাইেয়র িদেেক তাকানি,
েস তার েদেেহর সংেকেতর বাইের চেয়েল যােচ্ছে, িনিেজর বযিক্ত আগেবগেেকও অটস্বীকার করেছ। অটথচেয়, ওইরকম
িনিিবড়ি একজনি িশল্পেী হেয় তারাশঙ্কেরর এটিা েচেয়ােখ নিা পড়িা অটসম্ভব েয জাত িকভরােব ভরােঙ, জযান্ত রকেম
জযান্ত েযৌনিতায়। েকাথায় পেড়িিছলাম মেনি করেত পারিছ নিা, েকানিও নিৃততেত্ত্বের বই, েডেন্সিভরডেন্স স্টযানিাডেন্সর্ভ হেত
পাের, পৃতিথবীর ইিতহােস েকাথাও কখনিও টিানিা একটিা প্রজন্মেছ বা পঁিচেয়শ বছরও কােটিিনি েয দুই নিরেগোষ্ঠী
পাশাপািশ েথেকেছ অটথচেয় রক্তিমশ্রণ্ ঘেটিিনি। এই তারাশঙ্কেররই গেল্পেগুেলা ভরাবুনি, বা ‘গেণ্েদেবতা’
‘পঞ্চগ্রাম’ ইতযািদে। েসই কাহারেদের ঘের ফিসর্ভা ফিসর্ভা বাচ্চার কািহনিী, বা েসই দুগের্ভা, দুগের্ভাই েতা, গ্রােমর
িনিজস্ব েবশযা, যার সেঙ্গে পুিলেশরও েযাগোেযাগে িছল, িছরু পাল একমাত্রিদ যােক ভরয় েপত। তাহেল িনিতাই
েকনি একবারও পারল নিা তার িনিেজর েযৌনিতার প্রিত সত হেত? েস িকছু মূত্রলযেবাধ বহনি করেছ, যা েথেক
চেয়ুযত হেল ব্রাহ্মেণ্যর িপতৃততন্ত্র তােক আগর ‘কিবয়াল’ করেব নিা, নিািক এ আগরও গেভরীর িকছু। িনিতাইেয়র সেঙ্গে
িনিেজর কােছ িনিেজর েলখক-পিরিচেয়িত, বা আগইেডেন্সিন্টিটি, একভরােব সংযুক্ত হেয় যাওয়ায় তারাশঙ্কেররই
েকানিও সামািজক অটবস্থানি, যা েকাথাও একটিা জাতপােতর রাজনিীিতেক েকন্দ্রে কের ক্ষমতার অটবস্থানিেক
সমথর্ভনিই কের? একটিু েদেেখ েনিওয়া যাক উপনিযাস েথেক।
উপনিযােস আগেছ, ঝুমুর দেেল েযাগে েদেওয়ার এবং েসখােনি ঝুমুরগোেনির কিবয়াল িহসােব সাফিেলযর পরপরই
পাতা 43

েদেবকী বসুর ‘কিব’, ১৯৪৯ — একিটি অটেটিকিনিকাল পাঠ

িনিতাই একিদেনি েগেল রাধােগোিবন্দ মিন্দের। চেয়লিচ্চেত্রিদও েখয়াল করেবনি, িনিতাই ঝুমুরদেেল েযাগে িদেেত
এেসই, েসই মুহূত্রেতর্ভই, িজেগেশ কেরিছল, কাছাকািছ েকানিও রাধােগোিবেন্দর মিন্দর আগেছ িকনিা। তারপের
একটিা মিন্দের তার একটিা গোনিও িছল, ‘েপ্রেমর কাজলকােলা রাধার নিয়নিচেয়ঁােদে, ধিরেত িহয়ার মােঝ আগমার
পরানি কঁােদে’। েসখােনি গোয়ক িনিতাইেয়র কােছই একজনি মহান্তও দেঁািড়িেয় িছেলনি আগবছায়া অটন্ধকাের।
আগমার ধারণ্া, এর পের, উপনিযাস েথেক েয অটংশটিা আগমরা তুলেত যািচ্ছে এটিা এক ভরােব আগনিার
পিরকল্পেনিায় িছেলনি েদেবকী বসুও। কারণ্, েছঁড়িা সুেতা েগোটিা চেয়লিচ্চেত্রিদ প্রায় েনিইই, ওই আগেগে আগমরা েযটিা
উেল্লেখ কেরিছ, কুিলিগেির-রামায়ণ্ সূত্রেত্রিদ, েসটিা ছাড়িা। কতটিাই পিরপাটিী চেয়লিচ্চত্রিদিটির গেঠনি, েয েখয়াল
করেবনি, একটিা দেীঘর্ভ গোনিহীনি নিােচেয়র দেৃতশয চেয়লেছ বসেনির, তার িভরতেরও হঠাত্ একবার মুখ বািড়িেয় চেয়েল
যায় বৃতন্দাবনি। তখনি মেনি হয়, কী হল এটিা। পের েবাঝা যায়, েবশ খািনিকটিা পের, যখনি তার িনিেজর
মােকও জানিায় বৃতন্দাবনি েয েসিদেনি নিােচেয়র আগসেরও েস খুজ
ঁ েত িগেেয়িছল েবৌেক, িকন্তু পায়িনি। তাই,
আগলপটিকা আগচেয়মকা ওরকম রাধােগোিবন্দ মিন্দেরর প্রসঙ্গে তুলেবই বা েকনি িনিতাই, এবং েস যখনি গোইেছ
তখনি একিটি সম্পূত্রণ্র্ভ অটবযাখযাত চেয়িরত্রিদ কােছ দেঁািড়িেয়ই বা থাকেব েকনি। যাই েহাক, উপনিযােস েসই মিন্দের
িনিতাই গোনি েগেেয় ওঠার পর, েমাহান্ত তার গোেনির প্রশংসা কেরনি। েসখােনি অটেনিক কথা হয় িনিতাইেয়র
সেঙ্গে। িনিতাই জানিায় েয তার জন্মেছও হীনি, নিীচেয় কুেল জন্মেছ, আগবার কমর্ভও হীনি, েস ঝুমুর দেেলর েবশযােদের
সেঙ্গে থােক। তখনি অটেনিক িকছু বেলনি েমাহান্ত। তার িকছুটিা েতালা যাক।
তারপর বিলেলনি—কমর্ভ েতামার অটিত উচ্চ কমর্ভই বাবা। েতামার ভরাবনিা িক! যঁারা কিব,
তঁারাই েতা সংসাের মহাজনি, তঁারাই েতা সাধক। কিবর গোেনি ভরগেবানি িবেভরার হনি।
চেয়ণীদোেসর পদোবলী শুেনি মহাপ্রভরু ভরােব িবেভরার হেয় নিাচেয়েতনি। ... প্রভরুর সংসাের নিীচেয়
েকউ নিাই বাবা। িনিেজ, পের নিয়—িনিেজ নিীচেয় হেল েসই েছঁায়ােচেয় পের নিীচেয় হয়। নিীল
চেয়শমা েচেয়ােখ িদেেয়ছ বাবা? সূত্রেযর্ভর আগেলা নিীলবণ্র্ভ েদেখায়। েতামার েচেয়ােখর চেয়শমার
রেঙর মত েতামার মেনির ঘৃতণ্া পরেক ঘৃতণ্য কের েতােল। মেনির িবকাের এমনি সুন্দর
পৃতিথবীর উপর রাগে কের মানিুষ আগত্মহতযা কের মের। আগর েবশযা? বাবা, িচেয়ন্তামিণ্
েবশযা—সাধক িবল্বমঙ্গেেলর েপ্রেমর গুরু।

এই ৈবষ্ণব অটবস্থানি বারবার িফিের িফিের এেসেছ, তারাশঙ্কেরর নিানিা েলখায়, কািহনিীেত, উপনিযােস। আগর
েলখক তারাশঙ্কর িনিেজ, জাত িনিেয় কী ভরাবেছনি েসটিাও েদেখা যাক, েলখেকর িনিেজর জবািনিেত, অটনিয
কারুর নিয়। িকছুেতই যখনি ঝুমুরদেেলর মত কের গোনি গোইেত পারেছ নিা িনিতাই, বসেনির হােত চেয়ড়ি খাওয়ার
পের, িনিতাই েগেল মদে েখেত। তার প্রথম বার মদে খাওয়ার পের েনিশার িববরণ্টিা একটিু পেড়ি েনিওয়া যাক।
সব েযনি দুিলেতেছ। িভরতরটিা জ্বলিলেতেছ; দুিনিয়াটিা তুচ্ছে হইয়া যাইেতেছ! এখনি েস সব
পাের। েস কােলর ভরীষণ্ বীরবংশী বংেশর রেক্তর ববর্ভরেত্বর মৃততপ্রায় বীজাণ্ুগুিল মেদের
স্পরেশর্ভ—জেলর স্পরেশর্ভ মহামারীর বীজাণ্ুর মত, পুরােণ্র রক্তবীজ হইয়া অটধীর
চেয়ঞ্চলতায় জািগেয়া উিঠেতেছ। ... অটশ্লীলতা, কদেযর্ভ ভরাষা, ভরাব িনিতাইেয়র অটজানিা নিয়।
িকন্তু জীবেনি সামানিয িশক্ষা এবং কিবয়ািলর চেয়চেয়র্ভা কিরয়া েস-সব এতিদেনি েস ভরুিলেত
চেয়ািহয়ািছল। েস-সেবর উপর একটিা অটরুিচেয়, একটিা ঘৃতণ্া তাহার জিন্মেছয়ািছল। িকন্তু আগজ
বসেন্তর কােছ আগঘাত খাইয়া েসই আগঘােত েক্ষােভর িনিজর্ভলা মদে িগেিলয়া েস উন্মেছত্তর হইয়া
েগেল। মেদের েনিশার মেধয দুরন্ত েক্ষােভর অটজর্ভনি -করা সব িকছুেক ভরুিলয়া েস উদ্গীরণ্
কিরেত আগরম্ভ কিরল জান্তব অটশ্লীলতােক।

তারাশঙ্কেরর ‘অটশ্লীল’ িবষেয় এই অটবস্থানি আগমরা আগেগেই েদেেখিছ। এটিা অটপিরিচেয়ত িকছুও নিয়।
ঔচপিনিেবিশক পুিঁ জর জেন্মেছর েগোটিা সময়টিা, যখনি একই সেঙ্গে ৈতির হেয় চেয়েলেছ মুত্সুিদ্দ পুঁিজ এবং ভরদ্রল
মধযিবত্তর দোলাল েশ্রণ্ী, যােক আগমরা নিবজাগেরণ্ বেল ডেন্সািক, যখনি পুিঁ জর প্রেয়াজেনি আগসেছ প্রেকৌশল, তার
প্রেয়াজেনি আগসেছ নিানিা ধরেনির িবজ্ঞানি ও িবদেযা, েসই েগোটিা সময়টিারই একটিা বড়ি িচেয়হ্নি এই শ্লীলতােবাধ।
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এই িনিেয় বহুক আগেলাচেয়নিা বহুক জায়গোেতই আগেছ। আগমরা এর িকছুটিা েপেয়িছলাম মুসিলম িনিেষেধর
ধারাবািহকতায়, আগর িকছুটিা িভরেক্টািরয় খ্রীস্টানি অটনিুশাসনি েবাধ েথেক, যা প্রায় সরাসির অটনিুিদেত হেয়িছল
তখনিকার শহুকের বাঙািলর সংস্কৃতিতেত, তা িনিেয় কথা বলার জায়গো এটিা নিয়। িকন্তু এটিা েখয়াল করুনি েয,
েসই অটশ্লীলতা কী কের েফিরত এল িনিতাইেয়র মেধয, তার বযাখযা েয ধরেনির জািত ও বংশধারার েবাধ
িদেেয় করেছনি তারাশঙ্কর, তা প্রায় েমইনি কযাম্ফ, “বীরবংশী বংেশর রেক্তর ববর্ভরেত্বর মৃততপ্রায় বীজাণ্ু”।
েমইনি কযাম্ফ ও মহাপ্রভরু এই টিানিােপােড়িনিটিা েকবল একবারই ঘেটিেছ তা নিয়। ‘কিব’ উপনিযােস েদেখেবনি,
বারবার এটিা িফিের িফিের এেসেছ তারাশঙ্কেরর িনিতাইেয়র বংশধারার বীজ বযাখযায়। তাই “িভরন্নিব জাত হেয়
জন্মেছালাম েকেনি” এই প্রেশর মেধয প্রথেমই িনিেজর আগেবগেেক অটনিিস্তত্ত্বে কের েদেওয়া, এবং জােতর
কাঠােমাটিােক অটিবকৃতত ভরােব েমেনি েনিওয়া এটিা েকানিও সেচেয়তনি ৈশিল্পেক সৃতিষ্টিক নিাও হেত পাের, তার
সমেয়র দ্বন্দ্ব ও লড়িাইেক েবাঝােত তারাশঙ্কর যা সেচেয়তেনি এেনিেছনি। তারাশঙ্কেরর িনিেজর মনিেনির সন্তানি
িনিতাই, েস তার এই েলখক িপতার কাছ েথেকও েপেয় থাকেত পাের এই টিানিােপােড়িনি। িকন্তু চেয়লিচ্চত্রিদ
‘কিব’ এর েথেক অটেনিকটিা েবিরেয় আগেস। জাতপােতর িচেয়হ্নিগুিল েযখােনিই এেসেছ, েযমনি ঝুমুরদেেলর
প্রহরীর হােত যখনি রাজনি খাবার িদেেত যােচ্ছে, মািসর আগঁতেক ওঠা ইতযািদে, েসগুিল এত উচ্চািরত েয তার
প্রিত েকানিও েগোপনি সমথর্ভনি েদেবকী বসুর ‘কিব’ চেয়লিচ্চেত্রিদ আগিম পাইিনি।
344
00:34:46,200 --> 00:34:48,300
(Bhojpuri folk song.)[47]
_She went to bring water._
345
00:34:48,400 --> 00:34:58,200
1, 2, 3 ...
_From the cemented well_
5, 6, 7,8, 9,10.
346
00:34:59,100 --> 00:35:22,100
_From the cemented well._
_All my friends left me, o lover._
_Lift my pot and put the lid._
_Now go back happily, o lover._

পািনিয়াভররনি গেইিল ...
এক েদো িতনি ...
পাকওয়া ইনিারওয়ােস ...
পঁাচেয়, েছ, সাত, আগটি, নি, দেস।
পাকওয়া ইনিারওয়ােস
সব সিখ েছাড়িােক েগেলাই েহা িসপিহয়া।
আগের ঘালাওয়া উঠােয় েদেহুক
েমাহাওয়া িমলােয় েদেহুক
খুিশমনিেস চেয়লা যাহুক ঘর েহা িসপিহয়া।

আগেগেই উেল্লেখ কের িনি, অটেনিকবার েশানিার ও েদেখার পেরও এই গোনিটিা আগিম িনিেজ িনিেজ উদ্ধার করেত
পািরিনি। আগিম সাহাযয িনিেয়িছলাম আগমার কেলেজরই িহন্দী িবভরােগের সহকমর্ভী েরখা িসং এবং সূত্ররজ
শােহর। এই অটিভরজ্ঞতাটিাই আগমার খুব নিতুনি েলেগেেছ, একটিা বাংলা িফিেল্ম একটিা স্বয়ংসম্পূত্রণ্র্ভ েভরাজপুির
গোনি, এবং যা গোওয়া হেয়েছ েবশ যেত্ন ও সিঠক উচ্চারেণ্, ওরা দুজেনিই আগমায় বেলেছ। সংেক্ষেপ
অটনিুবাদেটিা এরকম: জল আগনিেত েগেল (নিারী), বঁাধােনিা পাকা ইঁদোরা েথেক, সব সিখ েছেড়ি েগেল, ওেহ
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েপ্রিমক। জেলর ভরাণটিা তুেল দোও (মাথায়), তার ঢাকনিাটিাও িদেেয় দোও, খুিশ মেনি চেয়েল যাও, ওেহ েপ্রিমক।
েভরাজপুরী েলাকগেীিতেত িসপিহয়া নিািক েপ্রিমক, েকনি, কী কের, কেব েথেক, এসব ওর আগর আগমায়
বেলিনি, িকন্তু আগিম প্রচেয়ুর ঘাবেড়িিছ। ইংেরজ েফিৌেজ চেয়েল েযত েয জঙ্গেী েপ্রিমক, তার জনিয গ্রােম রেয়
যাওয়া েপ্রিমকা দুঃখ করত? েকানি যুদ্ধ? িসপাহী িবেদ্রলাহ, নিািক েমেসাপেটিিময়া যুদ্ধ? েক জােনি? যাকেগে,
কলস মাথায় নিারী, েস তার েপ্রিমেকর সাহাযয িনিেত চেয়ায় — একটিুও িক েচেয়নিা লাগেেছ? আগমােদের িফিেল্মর
সেঙ্গে সম্পৃতক্ততা যিদে েছেড়িও িদেই, রাধাকৃতষ্ণ আগেলাচেয়নিার সেঙ্গে এটিার দেূত্ররত্ব শুধু দুধ আগর জল। আগর রাধােদের
েগোয়ালা ঘের কী হয় আগমরা সবাই জািনি, তারা দুেধ জল েমশায় নিা, েমশায় জেল দুধ। জেলর একটিা
েযাগোনি খুব জরুির থােক। যাকেগে, একটিা আগেলাচেয়নিা েথেক এভরােবই গেিজেয় ওেঠ, েবেড়ি ওেঠ অটনিয নিানিা
আগেলাচেয়নিা। েসটিা েছেড়ি িদেেয় এই চেয়লিচ্চেত্রিদর িনিিরেখ এই ভরাষাগেত ঘটিনিাটিার গুরুেত্বর কথায় আগিস।
বািলয়ার প্রসেঙ্গে অটেনিক আগেলাচেয়নিা আগমরা আগেগেই কেরিছ। েসখােনিই আগমরা উেল্লেখ কেরিছলাম এই
গোনিটিার কথা। এবার একটিু েমলােনিা যাক এেক উপনিযােসর ভরাষািবষয়ক সূত্রত্রিদগুিলর সেঙ্গে। আগমরা আগেগেই
আগেলাচেয়নিা কেরিছ, প্রচেয়ুর বাঙলা সািহেতযর পটিভরূত্রিম পিশ্চিেম বা অটনিযত্রিদ অটবাঙলাভরাষী এলাকায় হওয়া সেত্ত্বেও,
েসখানিকার জীবনি ভরাষা ইতযািদে অটতযন্ত অটপ্রতুল, েপ্রমাঙ্কুর আগতথর্ভী বা শরিদেন্দুর িকছু েলখা বাদে িদেেল।
িকন্তু মহাস্থিবর জাতেক েযমনি, বা শরিদেন্দুেতও, ওই িভরন্নিবতাটিাই েসখােনি বক্তবয বস্তু। িভরন্নিবতা েযখােনি
উপপাদেয নিয়, েসখােনিও, স্বাভরািবকভরােবই েসখানিকার জীবনি বা ভরাষা েলখায় এেস যাওয়ার একটিা
উদোহরণ্ আগেছ ‘কিব’ উপনিযােস। কাশী েগেল িনিতাই, েসখানিকার বাস্তবতা ও ভরাষা তার কােছ েপঁৌছল
একদেম প্রথম সাক্ষােতই, িহিন্দ ও বাংলা েযখােনি পাশাপািশ।
িব্রেজর উপর েট্রেনির জানিালা িদেয়া কাশীর িদেেক চেয়ািহয়াই েস মুগ্ধ হইয়া েগেল। বঁাকা
চেয়ঁােদের ফিািলর মত গেঙ্গোর সাদো জল ঝকঝক কিরেতেছ—সমস্ত েকাল জুিড়িয়া মিন্দর,
মিন্দর আগর ঘাটি, আগরও কত বড়ি বড়ি বাড়িী। িনিতাইেয়র মেনি হইল মা গেঙ্গো েযনি
েচেয়াখঝলসােনিা পাকা বাড়িীর কিণ্ঠ গেঁািথয়া গেলায় পিরয়ােছনি। েট্রেনির যাত্রিদীরা কলরব
তুিলেতেছ—জয় বাবা িবশ্বনিাথ—অটন্নিবপূত্রণ্র্ভামায়ী িক জয়।

বা, তার একটিু পেরই,
... বাংলােদেেশর েশষ হইেতই েস একটিা অটস্বাচ্ছেন্দয অটনিুভরব কিরেতিছল। েট্রেনি ক্রমশই
িভরন্নিব-ভরাষাভরাষী িভরন্নিব েবশভরূত্রষায় ভরূত্রিষত েলােকর িভরড়ি বািড়িেতিছল।

ভরাষার ও রকেমর এই িভরন্নিবতাটিা িনিতাইেয়র েচেয়ােখ পড়িেছ। যা পুরেনিা বাঙলা সািহেতয খুব বহুকল নিয় আগেদেৌ,
আগমরা আগেগেই বেলিছ। েযমনি আগমরা আগেগেই বেলিছ, অটনিয ভরাষা ও সংস্কৃতিতর সামেনি এেসই একটিা জািতপিরিচেয়িত বা আগইেডেন্সিন্টিটি িনিেজেক িনিেজ বেল িচেয়নিেত পাের, তার খুব চেয়মত্কার উদোহরণ্ আগেছ ‘কিব’
উপনিযােসই, যখনি এক ভরাষােগোষ্ঠী অটনিয এক ভরাষােগোষ্ঠীেক, তার ভরাষােক, বুঝেত েচেয়ষ্টিকা কের। একিদেনি
িনিতাই গেঙ্গোর পােড়ি েগেল। বেস বেস গোনি গোইিছল।
গোনি েশষ হইেল—অটল্পে কেয়কজনি েলাক, যাহারা েশেষ আগিসয়া জিময়ািছল—তাহােদের
একজনি তাহােক িকছু বিলল—তাহার বক্তবয সম্পূত্রণ্র্ভ বুিঝেত নিা পািরয়া িনিতাই সিবনিেয়
বিলল—িক বলেলনি প্রভরু? আগিম বুঝেত পারতা নিাই।
একজনি হািসয়া বাংলায় বিলল—তুিম সেব এেসছ েদেশ েথেক?
—আগেজ্ঞ হঁযা।
—উিনি বলেছনি িহন্দী ভরজনি গোইেত। েতামার এমনি িমিষ্টিক গেলা, েতামার কােছ িহন্দী
ভরজনি শুনিেত চেয়াইেছনি।
—িহন্দী ভরজনি? িনিতাই েজাড়িহােত িবনিয় কিরয়া বিলল—আগেজ্ঞ প্রভরু, আগিম েতা িহন্দী
ভরজনি জািনি নিা।
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বাঙ্গোলীিটি িহন্দী-ভরাষী প্রশকারী েলাকিটিেক যাহা বিলল, আগন্দােজ িনিতাই েসটিা বুিঝল;
েবাধ হয় বিলল—িহন্দী ভরজনি ও জােনি নিা।
জনিতার অটিধকাংশই এবার চেয়িলয়া েগেল। েযনি তাহার মেধয উেপক্ষা িছল বিলয়া
িনিতাইেয়র মেনি হইল।

এই িহিন্দ ভরজনিেক িঘের িনিতাইেয়র প্রিতিক্রয়াটিা িছলই। েসটিা িনিেয়ই েস শুেয়িছল গেভরীর রােত গেঙ্গোর
পােড়ি।
চেয়ািরিদেক িনিস্তব্ধি। েকবল ঘােটির নিীেচেয় গেঙ্গোেস্রােতর িনিম কলস্বর ধ্বনিনিত হইেতেছ। েসই
শব্দই েস শুিনিেত লািগেল। অটপিরচেয়েয়র পীড়িায় পীিড়িত অটস্বচ্ছেন্দ তাহার মনি অটদ্ভুত
কল্পেনিাপ্রবণ্ হইয়া উিঠয়ািছল—গেঙ্গোর েস্রােতর শব্দ শুিনিেত শুিনিেতও িনিতাইেয়র মেনি
হইল—গেঙ্গোও েযনি দুেবর্ভাধয ভরাষায় কথা বিলেতেছ। কােটিায়ায়, নিবদ্বীেপও েতা েস গেঙ্গোর
শব্দ শুিনিয়ােছ; কােটিায়ায়, েয িদেনি বসন্তর েদেহ েপাড়িাইয়ািছল, েস িদেনি েতা গেঙ্গো স্পরষ্টিক
ভরাষায় কথা বিলয়ািছল। এখানিকার সবই িক দুেবর্ভাধয ভরাষায় কথা কয়? ...
অটকস্মাত্ তাহার মেনি হইল—িবশ্বনিাথ? িবশ্বনিাথই েতা েয এই রােজযর রাজা; তেব
িতিনিও িক—এই েদেেশরই ভরাষা বেলনি? তঁাহার এই ভরক্তেদের মতই তেব িক িতিনি
তাহার কথা—তাহার বন্দনিা বুিঝেত পােরনি নিা? িহন্দী ভরজনি? িহন্দী ভরজেনিই িক িতিনি
েবশী খুশী হনি? ‘মা অটন্নিবপূত্রণ্র্ভা’—িতিনিও িক িহন্দী বেলনি? ক্ষুধার সময় িতিনি যিদে
িনিতাইেক প্রশ কেরনি—তেব িক ওই িহন্দীেত কথা বিলেবনি? তেব? তেব? তেব েস
কাহােক গোনি শুনিাইেব?

িহিন্দ আগর বাংলা এই দুই ভরাষা বেগের্ভর মাধযিমক আগন্তঃবগের্ভ ভরূত্রিমটিােক িচেয়িহ্নিত করেছ িনিতাই, বারবার। ‘কিব’
উপনিযােস এটিা ঘটিেছ চেয়ণীতলা গ্রােম নিয়, কাশীেত িগেেয়। আগর ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদ েসটিােক িনিেয় এেসেছ
চেয়ণীতলা েরল ইিস্টশেনি। েসখােনি বািলয়া আগেছ, েয তার বাচেয়েনি (‘লাই েহা মত’ গোলাগোল িহসােব েবশ দেড়ি,
আগিম দুচেয়ারবার েলাকজনিেক িদেেয়ও েদেেখিছ) ও সাঙ্গেীিতক প্রিতভরায় ওই একই বাস্তবতােক খুেল িদেেচ্ছে
িনিতাইেয়র সামেনি। কাশীেত ঘটিমানি বগের্ভসঙ্করতা এেস েপঁৌেছ েগেেছ চেয়ণীতলায়, েরেলর দোিক্ষেণ্য, পুঁিজ ও
প্রেকৌশেলর আগধুিনিকতায়। েভরাজপুির েলাকগেীিত এেস েপঁৌেছ যােচ্ছে কিবগোেনির একই ভরূত্রিমেত, ঐতিতহয ও
আগধুিনিকতার িমথিস্ক্রিপ্টয়া ঘেটিই চেয়েলেছ, িবিভরন্নিব বগের্ভ ও তােদের পিরিচেয়িতেক িনিেয়। এটিাই রাজেনির
েমেসাপেটিিময়া যুদ্ধ ও েরেলর বৃতহত্তরর েপ্রক্ষাপটি। েখয়াল রাখেবনি, িব্রিটিেশর এই মধযপ্রাচেয়য অটিধকার, তােক
েকন্দ্রে কেরই এল েরল ও িমিলটিাির, েসখােনিই এক মাশর্ভােলর সেঙ্গে, নিা নিা িছ ইিনি েকানিও যুেদ্ধর মাশর্ভাল
নিনি, একিটি বাঙািল রাখাল বালক িমেল, ইিনিও সিতয সিতয গেরু চেয়রােতনি নিা, আগিবষ্কার কের েফিলল
ঋগ্বেগ্বেেদের হরয়ূত্রিপয়া। আগমরা আগমােদের অটতীতেক জানিলাম, যা আগযর্ভেদের বহুক আগেগে েথেক শুরু। ‘কিব’
চেয়লিচ্চেত্রিদর এই িবরাটি মহাকািবযক েপ্রক্ষাপটিটিা এেস েগেেছ েরেলর বাস্তবতােক এই ভরােব েগেঁেথ েফিলায়,
কিবয়ােলর সাংস্কৃতিতক পটিভরূত্রিমর সেঙ্গে। এর ভ্রূণ্ বা ইশারাটিুকু মাত্রিদ িছল ‘কিব’ উপনিযােস, চেয়লিচ্চত্রিদ এই
সম্ভাবনিাটিােক িবেস্ফািরত কের িদেেয়েছ।
হাইেডেন্সলবাগের্ভ িবশ্বিবদেযালেয়র কলযােণ্ েনিেটি এখনি েতালা হেয়েছ পুরেনিা অটেনিক বাংলা ও অটনিযানিয পিত্রিদকার
আগকর্ভাইভর (http://www.savifa.unihd.de/thematicportals/periodicals/overview.html )। ১৮৬৭ সােলর, ৈবশাখ বঙ্গোব্দ ১২৭৪,
‘বামােবািধনিী’ পিত্রিদকার ৪৫ নিম্বর সংখযায়, েবথুেনির সাহােযয স্থািপত িনিবঁাধই বািলকা িবদেযালেয়র একিটি
আগটি বছেরর বাচ্চা েমেয়র িতনিিটি প্রেশর উত্তরর ও একিটি রচেয়নিা তুেল িদেেয় ‘স্ত্রী-িশক্ষার উন্নিবিত’ নিােম একটিা
েলখা ছাপা হেয়িছল। আগমার পড়িেত িগেেয় েকমনি গো ছমছম করিছল। তখনি, মাস চেয়ােরক আগেগে, ‘কিব’
িফিেল্মর ইংিরিজ সাবটিাইটিল করায় হাত িদেেয়িছ। েসটিাও মাথায় একটিা পিরেপ্রিক্ষত িহসােব কাজ করিছল।
এই বাচ্চা েমেয়িটির উত্তররগুিলেত একািধক বার কের এেসেছ দুেটিা জায়গো। এক, সীতার পিতিনিষ্ঠা।
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রাম কত্তরৃতর্ভক সীতা এত কেষ্টিক পিততা হইয়াও ভ্রেম কখনি রােমর অটমঙ্গেল িচেয়ন্তা কেরনি
নিাই, ইহার দ্বারা সীতার পিত পরায়ণ্তার একেশষ প্রমাণ্ পাওয়া যাইেতেছ অটথর্ভাত্
ঈপ্সদেৃতশ িনিম্মর্ভল েপ্রম সংসাের অটিত দুল্লের্ভভর।

দুই, জ্ঞানি ও বুিদ্ধ িদেেয় কুসংস্কার ভরাঙা।
েয মনিুষয িবেদেযাপাজ্জর্ভনি দ্বারা জ্ঞানি ধেম্মর্ভ আগত্মার উন্নিবিত সাধনি কিরেত যত্নবানি হয়, এবং
মৃততুযেক উপিস্থত জািনিয়া ও ঈপ্সশ্বরেক লক্ষয জািনিয়া জ্ঞানিাস্ত্র অটবলম্বনি করত সংসােরর
েমাহরািশেক জয় কিরয়া জনিসমােজ উন্নিবিতসাধনি করণ্ানিন্তর ইহেলাক হইেত অটবসৃতত
হয় েসই প্রকৃতত মনিুষয নিােমর উপযুক্ত। ... কুসংস্কারাপন্নিব স্বেদেশস্থ ভ্রাতা ভরগ্নীগেেণ্র
হৃদেেয় সতযধেম্মর্ভর েজযািতঃ িবকীণ্র্ভ কিরবার জনিয িযিনি িচেয়রজীবেনির স্বাস্থযরূপ অটমূত্রলয
রত্নেক িবসজ্জর্ভনি িদেয়া দ্বাের দ্বাের ভ্রমণ্ কিরেত ও সময় িবেশেষ ধম্মর্ভােথর্ভ জীবনি
পিরতযােগেও কাতর হেয়নি নিা;

‘সতযধম্মর্ভ’ এই শব্দটিায় িনিিশ্চিত ভরােবই িমশনিাির উপিস্থিত আগেছ। েখয়াল রাখেবনি িনিবঁাধই বািলকা িবদেযালয়
শুরু হেয়িছল েবথুেনির হােত। এটিা যিদে েছেড়িও িদেই, অটবশযই েয িলখেছ, েয তােক েশখােচ্ছে েসই িশক্ষক
যার প্রচেয়ুর প্রশংসা আগেছ েলখািটিেত, এবং এই েগোটিাটিা িনিেয় েয প্রিতেবদেনি িলখেছ, এেদের কারুর কােছই
উপেরর এই দুেটিা জায়গোর মেধয েকানিও িবেরাধ িছল নিা। রােমর প্রিত সীতার িনিষ্ঠা এবং কুসংস্কার েমাচেয়েনি
জ্ঞানিধমর্ভ এই দুেটিােক এক সেঙ্গে বেয় িনিেয় িশিক্ষত হেচ্ছে েয েমেয়িটি, ১৮৬৭ সােল তার বয়স িছল আগটি।
তার মােনি, ১৯১৫ সােল যখনি েমেসাপেটিিময়া যুদ্ধ শুরু হেচ্ছে, তার বয়স তখনি ছাপ্পান্নিব। তার যিদে ১৬ বয়েস
িবেয় ও ১৮-য় েছেল হেয় থােক, তাহেল েছেল জেন্মেছেছ ১৮৭৭-এ, যার কুিড়িেত েছেল হেয় থাকেল, ১৯১৫
সােল তার বয়স ১৮। তার মােনি েস েমেসাপেটিিময়া যুেদ্ধ িগেেয়ই থাকেত পাের। েয পিরবাের িশক্ষার শুরু
তার ঠাকুমা েথেক, েস িনিিশ্চিত ভরােবই জওয়ানি বা কুিল হেত পাের নিা। আগমােদের ওই ছিবেত েয ভরারতীয়
সহকারীরা রেয়েছ সােহব অটিফিসােরর পােশ, তােদেরই েকউ েস হেতই পাের। যুদ্ধেফিরত েস িনিিশ্চিত ভরােবই
বাবু হেয়িছল, তােকই িক আগমরা েদেেখিছলাম কিবর লড়িাইেয়র সভরায়? শৃতঙখলার প্রিত তার েযরূপ িনিষ্ঠা
তাদেৃতশ দেৃতেষ্টিক, এবং েমরুদেণ খাড়িা কের তার বসার ভরঙ্গেীেত, এটিাই মেনি হয় েয তার েকানিও েফিৌিজ ইিতহাস
থাকেলও থাকেত পাের। উিনি চেয়িরত্রিদও বেটি, আগবার, েযমনি আগেগেই বললাম, ছুিটির িদেনি দুপুের কাজ নিা
থাকেল উিনি পাঠকও বেটি। হয়ত বাংলা উপনিযাস পেড়ি তার অটন্দরমহল এবং চেয়াকরবাকেররাই, িকন্তু েয
পাঠক মাথায় েরেখ তারাশঙ্কর িলখেতনি, িতিনি তােদেরই একজনি। বাবু িবপ্রদোসেক মেনি করুনি, েহিভর
পড়িেতনি, তার লাইেব্রিরেত বন্দনিা েখই হািরেয় েফিলিছল প্রায়।
উেল্টািদেেক আগমােদের রাজনিেক ভরাবুনি। মুিচেয় ঘেরর েছেল রাজনি যিদে ১৯৩৮ সােল (েয বছর উপনিযাস েলখা
হেচ্ছে) আগটিিত্রিদশ বয়স্ক বেল ধের িনিই, তাহেল ১৯১৫ সােল েমেসাপেটিিময়া। তারপর? প্রথম িবশ্বযুেদ্ধর
পরপরই, ১৯২০ সােল শুরু হল, তখনিকার ভরারতবেষর্ভর পাঞ্জোব প্রেদেেশ, মাশর্ভাল-রাখােলর েখঁাড়িাখুিড়ি। তার
আগেগেই, িব্রিটিশ েরেলর লাইনি পাতেত িগেেয় কুিলরা েটিেনি আগনিিছল রািশ রািশ ইঁটি, েসগুেলার িবেশষত্ব
একটিাই, হুকবহুক একই মােপর েসই ইঁটিগুেলা জেন্মেছিছল যীশুর জেন্মেছরও কেয়ক হাজার বছর আগেগে। প্রথম
িবশ্বযুদ্ধ েশষ, রাজনি, কুিল িহসােব কাজ কের থাকেতই পাের েসখােনি, চেয়ণীতলা ইিস্টশেনি তার েহামেপািস্টং-এর অটেনিকটিা আগেগে। এই দুেটিা প্রবাহেক েখয়াল করুনি। কুসংস্কার-িবেরাধী িনিষ্ঠাবানি সীতােক িনিেয়
বাবুসমােজর জমকােলা িপতৃততন্ত্র। আগর এর িবপরীেত, িনিরন্তর িপতৃততন্ত্র েথেক িপছেল েযেত থাকা
রাজনিেদের িনিতাইেদের বাস্তবতা। তারা কুিল িহসােব কী েটিেনি আগনিেছ িপেঠ, পঁাচেয় হাজার বছেরর নিািক পঁাচেয়
মােসর ইঁটি, তােত তােদের িকছু যায় আগেস নিা। িব্রিটিশ েরেলর হাত ধের প্রেকৌশল, প্রেকৌশেলর সেঙ্গে িবজ্ঞানি
ও তািড়ির েদোকানি, তার সেঙ্গে সেঙ্গে প্রেদেশ েথেক প্রেদেেশ ছিড়িেয় যােচ্ছে বািলয়ারা। একটিা বড়ি সংখযক
এেসেছ েসই িবহার ও ঝাড়িখণ েথেকই, যা আগধুিনিক ভরারেতর জন্মেছ িদেেয়িছল, তার খিনিেজ আগর খিনিেজ।
গোেঙ্গেয় উপতযকার অটতটিা অটরণ্য উপেড়ি আগযর্ভরা ঢুেক এেসিছলই েতা ওই িবহােরর পাটিনিা বা পাটিিলপুেত্রিদর
পাতা 48

েদেবকী বসুর ‘কিব’, ১৯৪৯ — একিটি অটেটিকিনিকাল পাঠ

জেনিয, েযখােনি েলৌহ আগকিরক আগেছ।
অটনিয কথায় চেয়েল যািচ্ছে, ‘কিব’-েত েফিরা যাক। কুসংস্কারমুক্ত সীতা েথেক নিযাশনিাল েসাশািলস্ট মহান্ত —
িপতৃততন্ত্র এভরােবই িদেনি কাটিািচ্ছেল। এর মাঝখােনি বাড়িেত শুরু করল মুিচেয় রাজনি েডেন্সাম িনিতাই আগর েভরাজপুরী
মজুর বািলয়ার বাস্তবতা। ‘কিব’ চেয়লিচ্চেত্রিদর েজারটিা এইখােনি েয েস এই অটনিয বাস্তবতাটিােক িনিেয় এল েসই
একই িপতৃততেন্ত্রর কােছ। দেশর্ভক েতা েস-ই েয তারাশঙ্কেরর পাঠক িছল, িকন্তু দেশর্ভনিীয় েগেল নিেড়ি। যতটিা
নিড়িার সম্ভাবনিা িছল উপনিযাস ‘কিব’-েত, তার েচেয়েয় অটেনিক অটেনিক েবিশ কের। তারাশঙ্কেরর অটন্তিবর্ভেরাধ,
তঁার েলখােতই মহােন্তর েয নিীল চেয়শমার কথা েপলাম, েসই নিীল চেয়শমা িদেেয় িতিনি েয িনিেজই েদেখেছনি,
তঁার িশল্পেীসত্তরার সমস্ত পযর্ভেবক্ষণ্ ও আগিবষ্কােরর পরও, তার অটবস্থানিই তার েচেয়ােখ ওই চেয়শমাটিা গুঁেজ েদেয়,
এই জায়গোটিাই আগরও স্পরষ্টিক হেয় ওেঠ ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদ েদেখেত েদেখেত। েলখাটিা এবার ক্রেম গুিটিেয় আগসেছ।
চেয়লিচ্চেত্রিদ আগমরা েপঁৌেছিছ পঁয়িত্রিদশ িমিনিেটির িকছু েবিশ, তার মােনি েমাটি ৈদেেঘর্ভর এক তৃততীয়াংেশরও কম।
এখনিও পরপর দেৃতশয ধের, উপাদোনিগুেলােক পরপর স্পরষ্টিকতায় িনিেয় আগসাই যায়। িকন্তু েকানিও নিতুনিতর
দেৃতিষ্টিকেকাণ্ নিয়, তা হেব এতক্ষণ্ ধের তুেল আগনিা দেৃতিষ্টিকেকাণ্গুেলা িদেেয়ই বারবার আগলাদো আগলাদো উপাদোনিেক
েদেখােনিা। এবার েসটিা আগপনিারা িনিেজরাই করুনি। আগিম এই েলখাটিা শুরু কেরিছলাম, েদেবািশেসর মত
আগমার ছাত্রিদস্থানিীয় কারুর কারুর জেনিয, েকনি ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদটিা আগমার কােছ গুরুত্বপূত্রণ্র্ভ েসটিা েবাঝােত, ওই
নিানিা সম্ভাবয দেৃতিষ্টিকেকাণ্গুেলা সামেনি ধের িদেেত। েসগুেলা েবাধহয় েপঁৌেছ েগেেছ। িফিেল্ম এর পরই এল
িনিতাইেয়র িনিমন্ত্রণ্, মহােদেব কিবয়ােলর কাছ েথেক, িদেনিপ্রিত ছটিাকা বায়নিায়। টিাকাটিার বাজারদের বুঝেত,
মেনি করুনি, েমলায় এেস েয মালাটিা দের কেরিছল ঠাকুরিঝ, েসটিার দোম িছল ছয় পয়সা। অটথর্ভৈনিিতক
রকেম েসই স্বীকৃতিত এেস েপঁৌছেত শুরু করল, েযটিা এতক্ষণ্ আগমরা সাংস্কৃতিতক রকেম েদেখিছলাম।
আগেগে যিদে িনিেজ েথেক নিাও পেড়ি থােক, এতক্ষেণ্র আগেলাচেয়নিার পর, এবার আগপনিােদের িনিেজেদের েচেয়ােখই
পেড়ি যােব ঠাকুরিঝর বযিক্ত আগেবেগের েসই মহাকািবযক মুহূত্রতর্ভটিা। িনিতাই ঠাকুরিঝেক বেলিছল, পের েযিদেনি
আগসেব চেয়ণীতলা গ্রােম েসিদেনি ঠাকুরিঝ েযনি িনিতাইেয়র েদেওয়া মালাটিা েফিরত িনিেয় আগেস। রাজনি আগর
তার েবৌেয়র কেথাপকথনি েথেক িনিতাই জানিেত েপেরিছল, মালাটিার সূত্রেত্রিদ গেঞ্জেনিা সহয করেত হেচ্ছে
ঠাকুরিঝেক, ওর শ্বশুরবািড়ির েলােকরা েভরেবেছ ও দুেধর পয়সা চেয়ুির কের িকেনিেছ মালাটিা। ঠাকুরিঝ জানিত
নিা িনিতাই এটিা জােনি, এবং িনিতাইেক েস এই অটতযাচেয়ােরর বৃতত্তরান্ত বলার দেরকারও মেনি করল নিা, যখনি
িনিতাইেক েস জানিাল, িনিতাইেয়র েদেওয়া মালাটিা তার সেঙ্গেই থােক, এবং েসটিা েস েদেেব নিা। েস িচেয়তায়
উঠেল িনিতাই েযনি খুেল েনিয়। এটিা েসই একই আগত্মিবশ্বাস, “আগমার মনি” বলায় েযটিা উচ্চািরত হেয়িছল।
এই নিারীেক ‘কিব’ চেয়লিচ্চত্রিদ ছাড়িা আগর েকানি রূপােরােপ েদেেখিছ বেল েতা মেনি পেড়ি নিা। এবং এটিা েকানিও
ভরুইঁ েফিাড়ি আগত্মিবশ্বাস নিয়। ঠাকুরিঝর বাস্তবতায় বহুক অটতযাচেয়ারই িচেয়িত্রিদত হেয়েছ, এটিা হল অটতযাচেয়ািরেতর
আগত্মিবশ্বাস, েস জােনি দুচেয়ারেটি অটতযাচেয়ার েবিশ বা কেম তার িকছু এেস যােব নিা। েস িঠক সেয় েযেত
পারেব। এটিা েকানিও েরামািন্টকতা নিয়, একদেম রক্তমাংেসর আগত্মিবশ্বাস। স্পরাটির্ভাকাস তার সঙ্গেীেদের যা
বেলিছল, তার সেঙ্গে েবশ েযেত পাের এটিা। েহেগেল তার েফিেনিােমেনিালিজ অটফি িস্পরিরেটি দোেসর েয
আগত্মবীক্ষার কথা বেলিছেলনি।
আগপনিােদের েচেয়ােখ পড়িেব দু-দুবার বসনি, একিটি নিারী, দুিটি আগলাদো আগলাদো পুরুষেক চেয়ড়ি মারেছ। সিতয
সিতযই পদের্ভায় েদেখােনিা হেব েসই দুিটি চেয়ড়িই। এবং এর একবার, পুেরা আগেলায়, একিটি চেয়ড়ি মারার পর, আগর
একিটি মারার জেনিয উদেযত হােত অটেপক্ষা করেছ বসনি, েসটিাও েদেখােনিা হেব। নিারী আগদুের আগেব্দের হােত
চেয়ড়ি মারেছ, বুেক িকল মারেছ, এ রুিটিনি ভরুেল যানি, এটিা সতয সতযই চেয়ড়ি, বযথা েদেওয়ার জেনিয মারা। এই
িচেয়ত্রিদনিও আগিম আগর েকাথাও েদেেখিছ বেল েতা মেনি করেত পারিছ নিা। এই বসেনির সেঙ্গে িনিতাইেয়র
সম্পেকর্ভর মেধয েদেখেত পােবনি, দুিটি িডেন্সসেকােসর্ভর বা আগেলাচেয়নিার, ৈবষ্ণব এবং শাক্ত, পরস্পরেরর সেঙ্গে কথা
বলা। সাক্ষর বসেনির ৈবষ্ণব পদোবলীর খাতার সেঙ্গে আগদোনিপ্রদোেনি আগসেছ িনিতাই। দুজেনির দুিটি রকম,
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একিটি অটনিযিটির সেঙ্গে িমিশ্রত হেচ্ছে। েদেখেবনি, পুরুষ িনিতাইেয়র রূেপর প্রশংসা করেছ ঠাকুরিঝ। ইতযািদে।
েয অটথর্ভৈনিিতক স্বীকৃতিত আগসেছ এর পেরই, মহােদেব কিবয়ােলর িনিমন্ত্রেণ্, েসটিা ক্রেম স্পরষ্টিকতর হেয় উঠল।
িনিতাই েযাগে িদেল ঝুমুরদেেল। েসখােনি েযাগে েদেওয়ার পর, িশেল্পের শুদ্ধসত্তরা সংক্রান্ত িনিতাইেয়র ধারণ্া,
আগর বািণ্জযীকরেণ্র িভরতরকার লড়িাই, েস েখউড়ি গোইেব িকনিা, গোইেত পারেব িকনিা, গোইেত েগেেল তােক
মদে েখেত হয় িকনিা, এই সমস্ত প্রশ আগসেত েদেখেবনি। এবং েদেখেবনি, প্রথেম েডেন্সাম িহসােব, এবং পের,
কিবয়াল িহসােব, ঝুমুরদেেলর েবশযােদের সেঙ্গে থাকা কিবয়াল বেল, িনিতাই সবসমেয়ই েকমনি উচ্চবগের্ভ েথেক
িপছেল যােচ্ছে, হেয় উেঠও হেয় উঠেত পারেছ নিা। এটিাও কিব চেয়লিচ্চেত্রিদর িনিজস্ব। িনিতাইেয়র
উচ্চবগের্ভীকরণ্েক এমনি ঝুিলেয় রাখা। বগের্ভীকরণ্টিা েযখােনি শুধুই পৃতথক এবং স্থিগেত হেয় যােচ্ছে, িনিতাইেয়র
অটনিায়াস আগয়েত্তর আগসেছ নিা িকছুেতই। এখােনিও ঔচপিনিেবিশক পুঁিজর সমােজ একিটি পরাধীনি ভরাষার ও
সংস্কৃতিতর আগত্মিনিয়ন্ত্রেণ্র প্রশ জিড়িেয় েযেত থাকেব িনিতাইেয়র চেয়লিচ্চত্রিদায়েনি। প্রচেয়ুর এই বগের্ভসঙ্করতা
সংক্রান্ত উপাদোনিও আগসেব। শুধু আগেগের আগেলাচেয়নিা মাথায় েরেখ চেয়লিচ্চেত্রিদর পরবতর্ভী অটংশটিা েদেখুনি। আগমার
ধারণ্া, আগমার বক্তেবযর মূত্রল প্রিতিটি গেিতই আগপনিােদের কােছ েপঁৌেছ েগেেছ। এবার আগমার কাজটিা আগপনিার,
যিদে এই কাজটিা পছন্দ হেয় থােক আগেদেৌ।
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