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গ�ৌর আরাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়া আজীবন কাটিয়েছেন তপশ্চর্যায়। শ্রীচৈতন্যজীবনে

উপেক্ষিতা বিষ্ণুপ্রিয়া। নবদ্বীপে স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের মূ র্তির সম্মুখে সমাধিস্থ।
বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্য গৃহিণী ছিলেন। ওঁর যখন বিয়ে হয় তখন বয়স দশ বছর।
ষ�োড়শ শতকের মাঘ শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে নবদ্বীপে রাজ পন্ডিত সনাতন মিশ্রের
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী।
পাঁচশ�ো বছর আগেকার দিনগুলির দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, শ্রীগ�ৌরাঙ্গের
নামে নবদ্বীপ প্লাবিত। শ্রীগ�ৌরাঙ্গকে সকলে গ�ৌরহরি নামে ডাকতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া
শিশু বয়স থেকেই ছ�োটদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে করতে ‘গ�ৌরহরি’ শব্দ শ�োনা
মাত্রই তাঁর মন ও শরীর পুলকিত হয়ে উঠত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর সন্ন্যাস ব্রত
পালনের জন্য প্রেমের সাগর চৈতন্য মহাপ্রভু পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার ছায়া পর্যন্ত
স্পর্শ করেননি। সেই সময় একবার মাত্র মুখ দর্শন করে তাঁর নিজের খড়ম
জ�োড়া দিয়ে যান। আর বিষ্ণুপ্রিয়া সেই খড়ম জ�োড়াকে সামনে রেখে ৩২ অক্ষরী
মন্ত্র জপ করে সারা জীবন অত্যন্ত কষ্টে জীবন কাটান।
জনশ্রুতি আছে, এক লক্ষ জপ করে একটা চাল রাখতেন। এইভাবে যতক্ষণ
জপ করতেন ততগুলি চাল রান্না করতেন অর্থাৎ নামমাত্র খেয়ে তিনি জীবন
নির্বাহ করতেন। তিনিই প্রথম নিমকাঠে শ্রী গ�ৌরাঙ্গ মূ র্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর
পূ জ�ো করেন। এছাড়া এখন যেমন ঘরে ঘরে ঠাকুরের মূ র্তির পূ জ�ো হয়। এছাড়া
নারায়নের ভ�োগ দেওয়া শেষ হয়ে গেলে বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভরের সামনে ভ�োগ অন্ন
রেখে দূ রে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতি নয়নে ঘ�োমটার আড়ালে থেকে মৃদু মধুর
হেসে হৃদয় সখার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সন্ন্যাসের আগের দিনটিতে মহাপ্রভু
দ্বিতীয়া ঘরনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষী দেবীর মত নিজ হাতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন।
বৈষ্ণবীয় তত্ত্বে প্রেম আর পূ জা একাসনে আসীন ‘যারে কয় প্রেম তারে কয়
পূ জা’. বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম, ত্যাগ, তিতীক্ষা নারী সমাজের আদর্শ।
একদিকে নবদ্বীপে স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যের মূ র্তির সম্মুখে সমাধিস্থ। অপরদিকে
পুরীধামে শ্রীচৈতন্য রাধাভাবে ভাবিত হয়ে উন্মাদ অবস্থা। সন্ন্যাসের পূ র্বে
নিমাইয়ের মধ্যে কৃষ্ণভাব ও রাধাভাব থাকলেও সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব
নিজেকে প্রকৃতিরূপে কল্পনা ক’রে রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় বিভ�োর
থাকেন।
প্রেম কথাটি ভগবৎ-সম্বন্ধীয়। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বলে প্রেম ক�োন জাগতিক বস্ত
নয়। তা অপ্রাকৃত পারমার্থিক বস্ত। ক�োনও বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে জড় জাগতিক বদ্ধ
জীবের মধ্যে প্রেম সম্বন্ধীয় ক�োন কথা ক�োথাও বলা হয়নি, যা কেবল তথাকথিত
পণ্ডিতদের নভেল-উপন্যাস,পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। জড়-জাগতিক সম্বন্ধই নয়।
প্রেম পারমার্থিক। প্রেম নির্মল ভাস্বর। প্রেম পবিত্র। প্রেম অবিনশ্বর আত্মা ও
পরমাত্মার দিব্য সম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত।

জনশ্রুতি আছে,
এক লক্ষ জপ করে
একটা চাল রাখতেন।
এইভাবে যতক্ষণ জপ
করতেন ততগুলি
চাল রান্না করতেন
অর্থাৎ নামমাত্র খেয়ে
তিনি জীবন নির্বাহ
করতেন। তিনিই প্রথম
নিমকাঠে শ্রী গ�ৌরাঙ্গ
মূ র্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর
পূ জ�ো করেন। এছাড়া
এখন যেমন ঘরে ঘরে
ঠাকুরের মূ র্তির পূ জ�ো
হয়।
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প্রেমের উৎসবে...

ভাল�োবাসার দিন
ভাল�োবাসতে দিন
ভ্যালেন্টাইন ডে, তারপর সরস্বতী পুজ�ো। সামনে বসন্তের আগমন বার্তা। আকাশে
বাতাসে প্রেমের রুপ-আগুন রাঙা কৃষ্ণচুড়ার মন রাঙান�ো সারাবেলা। কিন্তু প্রেমের
কি আলাদা ক�োনও সময় লাগে? নাকি বিশেষ দিন! প্রেম কি একমুখী, নাকি
বহুমুখী? উত্তর আছে এখানে। আছে অন্য প্রেমের অনেক কথা।
বলছেন সমীর চট্টোপাধ্যায়
প্রেম কথাটাই ছ�োট�ো, অক্ষর তার দুট�ো
যেন একটি ক�োন�ো পাখির ঠ�োঁটে ছ�োট্ট সে খড়কুট�ো...
আশা ভ�োঁসলের গাওয়া এই গানটা বারবার মনে পড়ে প্রেমের অনুষঙ্গে। প্রেম যে কত গভীর তার ছবি এখানে
স্পষ্ট। ‘প্রেম ছ�োট্ট একটা কথা, সাগরও যে হার মানে তার এমন গভীরতা’। প্রেমময় জীবন মানুষকে সুখি করে।
কিন্তু আজ সে প্রেমেরও সংজ্ঞা বদলেছে ক�োথাও ক�োথাওবা। প্রকৃত প্রেম মানুষকে আল�োড়িত করে। আন্দোলিত
করে। জীবনকে নতু ন করে সাজায়।
‘এতটু কু বুকে সেত�ো ছ�োট্ট হয়েই থাকে
হিসাবেরই দাড়িপাল্লায় যায়না মাপা তাকে।’
প্রেম ত�ো সত্যিই একমুখী নয়। প্রেম বহুমুখী। তাইত�ো শ্যাম-কানু র প্রেম, প্রেমের এক স্বরূপ হলে, ‘জীবে প্রেম
করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর’ও প্রেমের আরেক রূপ। যে রূপেই সে থাক না কেন, প্রেমহীন পৃ থিবী
মানে অশান্তির পৃ থিবী, অসু স্থ পৃ থিবী। তাই প্রেমের টান জীবনের টান। প্রেমের টান সম্পর্কের দৃ ঢ়তার টান।
মানব সভ্যতা ও বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও ‘প্রেম’ নিয়ে ক�ৌতূ হলের শেষ নেই। ঘিরে রয়েছে
রহস্যময়তায়। ‘প্রেম কী’-এর অনু সন্ধান চলছে।
তবে প্রেমের ক�োনও সংজ্ঞা না থাকলেও প্রেম নিয়ে নানা ধরনের মিথ ও ব্যাখ্যা ত�ো প্রচলিত আছেই। বিপরীত
লিঙ্গের নির্দিষ্ট একজনের প্রতি পূ র্ণ আসক্তিকেই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন মন�োবিজ্ঞানীরা। সবকিছু
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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ত্যাগ করে যে ভাল�োবাসা রবীন্দ্রনাথ তাকেই ‘প্রেম’
বলেছেন। বিপরীত সত্তাকে মহার্ঘ্য অনু ভব করে আপন
সত্তাকে সমর্পণের আকুতিই মানব-মানবীর প্রেমের
প্রথম ও প্রধান নির্দেশক।
প্রেম একটা অনু ভূতি। একটা অনু ভূতির সূ চনা ঘটে
কিভাবে? এর পেছনে থাকে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস।
আমাদের অনেক অনু ভূতি, যা এখন আমরা বহন
করছি, তা জন্মেছিল সে সময়ের প্রেক্ষিতে বা সেই
সময়ে। আমাদের সমস্ত অনু ভূতির মূ লে একটা চেতনা
কাজ করে। তা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। অথবা নিজেকে
বিপদমুক্ত রাখা। আবার আরও গভীরে যে চেতনা কাজ
করে, তা হল নিজেকে বিস্তার করান�ো, নিজেকে ছড়িয়ে
দেওয়া পরবর্তী প্রজন্মে। এই দুটি চেতনাই আমাদের
সমস্ত অনু ভূতি এবং কর্মের উৎস। যেক�োনও অনু ভূতিই
বিনা কারনে সৃ ষ্টি হয়নি। এর পেছনে আছে বিবর্তনীয়
কারন ও গুরুত্ব।

প্রেম? না ভালবাসা

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ‘প্রেম’ না ‘ভালবাসা’—এমন প্রশ্নও
উঁকি দেয় অনেকের মনে। একজন পুরুষ কিংবা
নারী যখন বিপরীত লিঙ্গের কাউকে বলেন, ‘আমি
ত�োমাকে ভালবাসি’; তখনই সেটা প্রেমের সূ চনা
পর্ব। তবে ‘ভালবাসা’ শব্দটির ব্যাপ্তি আকাশের মত।
এখানে বহুজনকে জায়গা দেওয়া সম্ভব। ভালবাসা
যদি হিমালয়ের পাদদেশ হয়, প্রেম হল�ো তার চূ ড়া।
ভালবাসা নিঃস্বার্থ ও শর্তহীন হতে পারে। অন্যদিকে
সত্যিকারের প্রেম নিঃস্বার্থ হলেও নিঃশর্ত নয়।
‘ভালবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ/ সত্যবদ্ধ
অভিমান...’ (সত্যবদ্ধ অভিমান/সু নীল গঙ্গোপাধ্যায়)।
অনেককেই ভালবাসা যায়, কিন্তু সবার সঙ্গে প্রেম হয়
না। ভালবাসার সবচেয়ে গভীরতম স্তরটি হচ্ছে প্রেম।
প্রেম হয় শুধু একজনের সঙ্গেই। আজকের সময়ে
দাঁড়িয়ে কেউ কেউ একাধিক প্রেমের কথা বলেন
হয়ত�ো বা। কার�ো জীবনে একাধিকবার প্রেম আসতেই
পারে। কিন্তু একই সঙ্গে একাধিক প্রেমে বিশ্বাসী
যাঁরা— তাঁদের সেই সম্পর্কগুল�ো কি আদ�ৌ প্রেম?
অবশ্যই প্রেম নয়, অন্যকিছু। একটা নেশা, খেলার
বস্তু।

প্রেমে পড়ার কি ক�োনও বয়স আছে?

এক কথায় এর জবাব— ‘না’। একজন মানুষের ভেতর
প্রেমের অনু ভূতিগুল�ো যখন প্রথম জাগ্রত হয় কিংবা
যখন সে এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে, তখন থেকেই
সে অবচেতন মনে নিজের প্রিয় মানুষটিকে খুঁজে
বেড়ায়।
লাবণ্য’র সঙ্গে দেখা হওয়ার পর অমিত রায় বলছে,
‘সেই শৈশব থেকে সমস্ত দিন যেন অবচেতন মনে
ত�োমার পায়ের শব্দ শুনে আসছি। মনে হয়েছে, কত
অসম্ভব দূ র থেকে যে আসছ�ো—তার ঠিক নেই। শেষ
পর্যন্ত এসে পৌঁছুলে ত�ো আমার জীবনে। (শেষের
কবিতা/রবীন্দ্রনাথ)
কবি জীবনানন্দ দাশ প্রিয়তমা বনলতাকে পেতে হাজার

বছর পথ হেঁটেছিলেন। তিনি ত�ো নিজেই বলেছেন,
‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃ থিবীর পথে/
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে/
অনেক ঘুরেছি আমি …’
প্রেম সুদীর্ঘ ইতিহাসের ফল। এটি ক�োন স্বর্গীয় জিনিষ
নয়। নিষ্কাম-পবিত্র বলে কি আদ�ৌ কিছু হয়। অপবিত্রই
বা কি? একজনের সম্মতি ছাড়া অপরজন যদি প্রেমের
অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেই একজনের ইচ্ছের
বিরুদ্ধে গিয়ে প্রেমের পূ র্ণ ফল, তার স্বাদ, রুপ-রসগন্ধ উপভ�োগ করতে চায়, তাহলে তা অবিত্র বলে
মনে করা যেতে পারে। কারণ এরমধ্যে ভাল�োবাসার
নরম ছ�োঁয়া থাকে না। থাকতে পারে জ�োরের কাঠিন্য।
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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প্রথম কথা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

আমরা যদি আনন্দের জন্যে হেয়ালিভাবে শত শত
প্রেম করার চেয়ে খুব বুঝে শুনে একটি ভাল মানুষের
সঙ্গে জীবন কাটাতে পারি, তাহলে সেটিই কি
বিবর্তনীয় দৃ ষ্টিতে আদর্শের পরিচয় হবে না! এখনকার
জেনারেশন প্রেমকে অনেক চটুল ভাবে দেখে।
একাধিক প্রেমে বিশ্বাসী। অনেক সময় নানা কারনে
আমাদের প্রিয়তম প্রেমিক বা প্রেমিকার আদর্শ
গত পরিবর্তন দেখা যায়। আমাদের ভুল নির্বাচনের
জন্যে জীবনসঙ্গির পরিবর্তন হতে পারে। এর
পিছনে থাকতে পারে আমাদের ক্যালকুলেশন। কিন্তু
এর মানে এই নয় যে আমরা উদ্দ্যেশ্যমুলকভাবে
বহুগামিত্বের একটি রুপকেই জীবনে বেশি করে
প্রাধান্য দেব!
গ্রিক উপকথা অনুযায়ী, প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির
ছেলে দেবতা কিউপিড যখন কাউকে লক্ষ্য করে
তীর ছ�োঁড়েন বা কাউকে তিরবিদ্ধ করেন তখন ওই
মানব কিংবা মানবীর ভেতর প্রেমের ক্রিয়া শুরু হয়।
বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন সে
একটা ঘ�োরের মধ্যে থাকে। এটাকেই বলে ‘অবসেশন
পিরিয়ড’।
যেক�োনও প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ য�োগায�োগ
বা দেখা হওয়াটা একটা পূ র্বশর্ত। তবে এটা ত�ো ঠিক,
মুগ্ধতা থেকেই প্রেমের জন্ম। বলা ভাল�ো, প্রেমের
অন্দরমহলের প্রধান ফটক ভাল�ো লাগা। হৃদ মাঝারে
প্রবেশ পথ ভাল�োবাসা আর সেটা পেরলেই পৌঁছে
যাওয়া রাজধানী হৃদয়পুরে। যেখানেই আছে প্রেমের
উষ্ণতার ছ�োঁয়া। ‘প্রথম দর্শনেই প্রেম’—এটা ত�ো
আসলে সেই মুগ্ধতা। চ�োখে না দেখে অনেক কথা
শ�োনার মধ্যে ভাল�োবাসার অল্প ছ�োঁয়া থাকে কিন্তু দেখা
হওয়ার ভাল�োবাসায় থাকে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ
ভালবাসার মানুষটিকে মনের কথাটা বলতে পারা কিংবা
তাকে জানান�োটা খুব জরুরি। শুধু নিজের ভালবাসার
কথাটি প্রিয়জনকে বলতে না পারার কারণে অতীতে
বহু প্রেমের মৃ ত্যু ঘটেছে। হয়ত�োবা এখনও ঘটছে।
একজন মানুষ কখন, ক�োথায়, কীভাবে প্রেমে পড়বে
এটা আগে থেকে কেউই বলতে পারে না। কখনও
কখনও সেই প্রেম হয়ে ওঠে মানুষের নিয়তি ও
পরিণতি। প্রেমে পড়ার বিষয়ে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব
গুহকে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। তার ‘একটু উষ্ণতার
জন্য’ উপন্যাসে এক জায়গায় লিখছেন, ‘ভালবাসা হচ্ছে
তীরের মত। তুণ থেকে বেরিয়ে গেলে সে বেরিয়েই
যায়। তীর তার লক্ষ্যবস্তুকে বিঁধতে পারবে কি পারবে
না -সেটা সেই তীরন্দাজের কপাল। কিন্তু ভালবাসা
ত�ো আর প�োষা কুকুর নয় যে, তু তু করে ডাকলেই
আবার ফিরে আসবে।’ আবার সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর
এক উপন্যাসে লিখছেন, ‘ভালবাসা মনের যে দরজা
দিয়ে ঢ�োকে, সে দরজা দিয়ে বের�োয় না। এটা এমন
একটা ইনভেস্টমেন্ট, যার ক�োন রিটার্ণ নেই; এমন
এক পাখী-যার ক�োন সঙ্গী নেই।’ তাই প্রেম একক
ক�োনও অনু ভূতি নয়, অনেক অনু ভূতির সমন্বয়ে গড়া
এই প্রেম। প্রেমে যেমন বিশ্বাস থাকে, ভাল�োবাসা
ও আস্থা থাকে, তেমনি থাকে হারান�োর ভয়। থাকে
ঈর্ষাও। ‘আকাশ লীনা’ কবিতার শুরুর লাইনটা মনে
পড়ে, যেখানে কবি জীবনানন্দ বলছেন, ‘সু রঞ্জনা ওই

খানে যেয়�ো নাক�ো তুমি/বল�ো নাক�ো কথা ওই যুবকের
সাথে/কী কথা তাহার সাথে/তার সাথে...’
প্রেম কি তাহলে পরস্পর সম্পর্কের মিলিত বিন্দু!
‘একতরফা’ সম্পর্ককে কি ‘প্রেম’ বলা চলে না?
কার�োর কার�োর মতে, প্রেম কখনও একতরফা হয় না।
ওটা আসলে ‘ভাল�োবাসা’, ‘প্রেম’ নয়।

প্রেমের পরিণতি

প্রেমের সঙ্গে আষ্টেপৃ ষ্ঠে জড়িয়ে আছে বিরহ ও
বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদের যাতনা একতরফা ভাল�োবাসার
চেয়েও কঠিন। সাধারণভাবে যেক�োনও প্রেমেরই চূ ড়ান্ত
লক্ষ্য থাকে মিলনে। কিন্তু সব প্রেমের পরিণতি ত�ো
মিলনে সম্পূর্ণ হয়না। যতটু কু জানা যায়, প্রেমিকপ্রেমিকার মিলনের পথটি অতীতেও নিষ্কণ্টক ছিল না।
আদিকাল থেকেই প্রেম বা ভাল�োবাসার পথটি বরাবরই
দুর্গম, কঠিন ও পিচ্ছিল। এখানে যেমন পারস্পরিক
বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ইগ�ো বা দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, ঘৃ ণা, ঈর্ষা ও
ছলচাতুরি আছে, তেমনি মিলনের অন্তরায় হয়ে আছে
ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, অনু শাসন এবং বৈষয়িক
বাধা। বিপ্লবী লেনিনের মতে, প্রেম, ভাল�োবাসা শুধু
ব্যক্তিগত মানবিক সম্পর্কই নয়, এটি একটি গুরুত্বপূ র্ণ
রাজনৈতিক প্রশ্ন। হ্যাঁ, লেনিন বিশ্বাসী ছিলেন, বৈষয়িক
সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক রীতিনীতি ও অনু শাসনমুক্ত
‘অবাধ ভাল�োবাসা’য়।

প্রেমের রকম-ফের : প্লেট�োনিক প্রেম

প্রেমের মূ ল রহস্য আবিষ্কার করা না গেলেও প্রেমকে
নানা ধরনের ব্যবচ্ছেদ তথা বিন্যস্ত করেছেন অনেকে।

‘প্রথম দর্শনেই
প্রেম’—এটা
ত�ো আসলে
সেই মুগ্ধতা।
চ�োখে না দেখে
অনেক কথা
শ�োনার মধ্যে
ভাল�োবাসার
অল্প ছ�োঁয়া
থাকে কিন্তু
দেখা হওয়ার
ভাল�োবাসায়
থাকে প্রেমের
বহিঃপ্রকাশ।
অর্থাৎ
ভালবাসার
মানুষটিকে
মনের কথাটা
বলতে পারা
কিংবা তাকে
জানান�োটা খুব
জরুরি।
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এর মধ্যে বয়সভিত্তিক (বাল্য ও কিশ�োর প্রেম,
পরিণত বয়সের প্রেম, মধ্য ও প্রৌঢ় বয়সের প্রেম)
প্রেম যেমন আছে, অন্যদিকে আছে প্লেট�োনিক লাভ বা
দেহাতীত প্রেম, একাধিক ও পরকীয়া প্রেম।
প্লেট�োনিক লাভ বা দেহাতীত প্রেম, অন্যদিকে প্রেমে
শরীরের ভূ মিকা কতটু কু কিংবা আদ�ৌ আছে কি না—
এ বিতর্ক অনেক দিন ধরেই চলে আসছে। মতের
সমর্থনে দুই পক্ষেরই যুক্তি বলিষ্ঠ। প্লেট�োনিক লাভের
সমর্থকরা তাদের যুক্তির সমর্থনে চণ্ডীদাস-রজকিনী
কিম্বা দান্তে-বিয়েত্রিচের প্রেমের উল্লেখ করেন।
ফ্লোরেন্সের মহাকবি দান্তে যখন প্রেমে পড়েন
তখন বিয়েত্রিচের বয়স মাত্র ৯। এরও ৯ বছর পর
বিয়েত্রিচের কাছ থেকে প্রথম সম্ভাষণ লাভ করে
আত্মহারা হয়ে পড়েন তিনি। তাকে নিয়ে রচনা করেন
কাব্যগ্রন্থ ‘ভিটা ন�োভা’, যার বঙ্গীকরন করলে দাঁড়ায়
নতু ন জীবন। এদিকে বিয়েত্রিচের সঙ্গে দান্তের দেখা
হয়েছিল মাত্র দু’-চারবার। ধারণা করা হয়, কবির
আবেগের বিষয়ে সচেতন হওয়ার অবকাশ বিয়েত্রিচ
আদ�ৌ পাননি। সুতরাং বলা যেতেই পারে, তাদের
এ সম্পর্কটি স্বাভাবিক পরিণতি পায়নি। অন্যদিকে
চণ্ডীদাস-রজকিনীর প্রেমকাহিনী প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,
‘রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।’
প্লেট�োনিক লাভের তত্ত্বকে উড়িয়ে দিতে একদল
বলেন, আগের দিনে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রত্যক্ষ
য�োগায�োগের সুয�োগ ছিল না। ফলে মনের মানুষের
সঙ্গে মিলনের প্রতিক্ষাতেই দিন কাটত�ো, অভিসারের
ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধা, ভয়-ভীতি, চক্ষু লজ্জা,
সংস্কার ছিল। তারাই মুলত প্লেট�োনিক লাভের
প্রবক্তা। নীরদচন্দ্র চ�ৌধুরী তার ‘বাঙালী জীবনে রমণী’
তে লিখছেন, “চু ম্বন নিরপেক্ষ প্রেম নাই, সুতরাং
দেহ নিরপেক্ষ প্রেমও নাই এবং দেহ নিরপেক্ষ প্রেম
যখন নাই, কাম নিরপেক্ষ প্রেমও নাই। কারণ কাম,
দেহ ধর্ম, অজেয় জীবধর্ম।” একই প্রসঙ্গে তিনি
আরও লিখেছেন, “তাই বলিয়া কাম ও প্রেম এক
নয়, দুইয়ের পরিধিও সমান নয়। নর-নারীর দৈহিক
সম্পর্ক মনুষ্য জাতির দিক হইতে জৈব হইলেও
ব্যক্তির দিক হইতে আরও অনেক কিছু। সুতরাং
দৈহিক ব্যাপারটা আনুষঙ্গিক, মনের দিক হইতে মুখ্য
নয়।” বৈষ্ণবীয় প্রেমের তত্ত্বও ত�ো শরীরি দর্শনের
উপর দাঁড়িয়ে। আধুনিক কবি ম�োহিতলাল মজুমদার
ভাবনাতেও সে রূপই ধরা পড়ে। তিনি বলেছেন,
‘সৃ ষ্টিমূ লে আছে কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার।’ আবার
কবি আল মাহমুদ প্রেমবিষয়ক এক আত্মজৈবনিক
লেখায় বলেছেন, ‘এক সময় শরীরটাকেই বড় বলে
ভাবতাম। আজকাল তেমন ভাবি না। ...কয়েকটি
নারীর মুখাবয়ব, কার�ো ভেজা চ�োখ, দীর্ঘ ক্ষীণকায়া,
কার�ো বেণী এবং আমার পক্ষ থেকে নিরূপায়
অক্ষমতার কথা জেনেও আজীবন আমাকে ক্ষমা
করে যাওয়ার ঔদার্যকেই আজকাল আমি প্রেম বলে
জানি।’ দেহের একটা নিজস্ব ভাষা আছে, প্রকৃতি
আছে। প্লেট�োনিক প্রেমে বিশ্বাসী দু’জন নর-নারী
যদি বন্ধনহীন একটি নির্জন স্থানে একত্র হয়, তবে
কি তাদের দেহ স্পর্শহীন, আকুলতাহীন স্তব্ধ হয়ে
থাকবে? সত্যি, এটা জানতে ইচ্ছে করে।
সেদিন মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’

পড়তে পড়তে উপন্যাসের নায়িকা কুসু ম ও নায়ক
শশী ডাক্তারের সংলাপটি আবার পড়লাম। যেখানে
“কুসু ম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল- ‘আপনার কাছে
দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন, ছ�োট বাবু’?”
জবাবে শশী ডাক্তার বলেন, “শরীর! শরীর! ত�োমার
মন নাই কুসু ম?”

একাধিক প্রেম ও পরকীয়া

সাধারণভাবে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের জীবনে
একাধিক প্রেম ও পরকীয়ার বিষয়টি বহুকাল আগে
থেকেই চলে আসছে। দেশে-বিদেশে এমন ক�োনও
বড় ও আল�োচিত লেখক পাওয়া যাবে না যারা
একাধিকবার প্রেমে পড়েননি। নাট্যকার সেলিম আল
দীন প্রেম বিষয়ক এক আড্ডায় এ বিষয়ে বলেছিলেন,
“আমি ত�ো এখন�ো প্রেমে পড়ি। সু ন্দরী মেয়ে দেখলে
এক ঘণ্টার জন্য হলেও আমি প্রেমে পড়ে যাই। আমি
দেখেছি আমার মধ্যে প্রেম আছে। প্রতিদিন ভ�োরে
যদি পৃ থিবীকে দেখে প্রেমে না পড়ি, তাহলে আমি
লিখব কেমন করে! অসম্ভব, অসম্ভব।” সাহিত্যে
পরকীয়া প্রেমের অনেক উদাহরণ আছে। রবীন্দ্রনাথের
‘নষ্ট নীড়’ গল্পটি পরকীয়া প্রেমের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
সত্যজিৎ রায় যে গল্প নিয়ে নির্মাণ করেছিলেন
‘চারুলতা’ ছবি। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর
মাঝি’ উপন্যাসে কুবের-কপিলার পরকীয়া প্রেমের
বিষয়টিও এসেছে খুবই সাবলীলভাবে। শেষের
কবিতা উপন্যাসে অমিত-লাবণ্য ও অমিত-কেতকীর
সম্পর্ক ব্যাখ্যায় এক তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন অন্যবাদে।
উপন্যাসের নায়ক অমিত রায় লাবণ্য ও কেতকীর
সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

তারাই মুলত
প্লেট�োনিক
লাভের প্রবক্তা।
নীরদচন্দ্র
চ�ৌধুরী তার
‘বাঙালী জীবনে
রমণী’ তে
লিখছেন, “চু ম্বন
নিরপেক্ষ প্রেম
নাই, সুতরাং
দেহ নিরপেক্ষ
প্রেমও নাই এবং
দেহ নিরপেক্ষ
প্রেম যখন নাই,
কাম নিরপেক্ষ
প্রেমও নাই।
কারণ কাম,
দেহ ধর্ম, অজেয়
জীবধর্ম।”
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বলেছে, “কেতকীর সাথে আমার সম্বন্ধ ভালবাসার-ই,
কিন্তু সে যেন ঘড়ায় ত�োলা জল, প্রতিদিন তুলব,
প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সাথে আমার
যে ভালবাসা সে হল দীঘি; সে ঘরে আনবার নয়,
আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।”

‘ক্ষণিকের অতিথি

চলার পথে মানুষের জীবনে কখনও কখনও হঠাৎ
আল�োর ঝলকানির মত�ো এমন কেউ এসে পড়ে—
যা মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যায়। কেউ কেউ

সেই মানুষটিকে মনে রাখে আজীবন, যা হয়ত�ো ওই
মানুষটিও ক�োনওদিন জানতে পারে না। এ ধরনের
অনু ভূতি বা সম্পর্কের নাম কী? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়
হয়ত�ো বা এরাই ‘ক্ষণিকের অতিথি’। কিন্তু ক্ষণিকের
অতিথি হয়েও কেউ কেউ সারাজীবন জুড়ে থাকেন।
‘বনলতা সেন’, ‘নীরা’ কিম্বা নন্দিনী—যার সঙ্গে কবি
বা লেখকের তেমন দীর্ঘস্থায়ী ক�োনও সম্পর্ক ছিল
না। তারপরও বনলতা, নীরা, নন্দিনীরা আধুনিক
বাংলা কবিতা, নাটকে ক্ল্যাসিক প্রেমিকার প্রতীক হয়ে
থাকবেন।

প্রেমিক যুগল
এরা প্রেমের আইকন। ভালবেসে ছিল, দুজন দুজনকে। কিন্তু পরিণতি...!
১। র�োমিও অ্যান্ড জুলিয়েট

নিঃসন্দেহে র�োমিও এবং জুলিয়েটের প্রেমের
আখ্যান দুনিয়ার অন্যতম বিখ্যাত প্রেম কাহিনী। যেন
ভাল�োবাসার অপর নাম র�োমিও-জুলিয়েট। বিশ্ব
বিখ্যাত ইংরেজ লেখক উইলিয়াম শেক্সপিয়রের
কালজয়ী ট্রাজেডি, র�োমিও-জুলিয়েট। সারা বিশ্বে যুগ
যুগ ধরে পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে এ বিয়�োগান্ত প্রেম
কাহিনী।
র�োমিও আর জুলিয়েটের পরিবারের মধ্যে শত্রুতার
সম্পর্ক ছিল। দুটি ভিন্ন পরিবারের পূ র্ববর্তী রেষারেষি,
বংশীয় অহংকার ভেদ করে দুজন তরুণ-তরুণী প্রথম
দর্শনে প্রেমে পড়ে যায়। পরবর্তীতে পরিবারের শত
বাঁধা উপেক্ষা করে নানা নাটকীয়তার মাঝে তারা
বিয়ে করে। সবশেষে, দুই পরিবারের শত্রুতার
জেরে এবং ভুলব�োঝা-বুঝি জনিত কারণে বিষপানে
আত্মহত্যা করে এই প্রেমিক যুগল। তাই পৃ থিবীতে
যখনই প্রেমের জন্য ত্যাগ- তিতিক্ষার কথা বলা হয়,
সবার আগেই উঠে আসে এই তরুণ যুগলের নাম!
তরুণ এ যুগলের ভালবাসার জন্য মৃ ত্যুবরণ আজ�ো
পৃ থিবীর মানুষকে একই আবেগে নাড়া দেয়।

২। প্যারিস এবং হেলেন

গ্রীক পুরাণের ফ্যাক্ট এবং ফিকশনের অপূ র্ব এক
সংমিশ্রণ হল, গ্রীকলেখক কালজয়ী হ�োমারের
জগতবিখ্যাত এপিক “ইলিয়াড।” নাম করা সেই
যুদ্ধের নাম হল, “Trojan War!” যে যুদ্ধে ধ্বংস
হয়েছিল পুর�ো একটা শহর- ট্রয়! ইতিহাসে যা “Helen of troy” নামে বিখ্যাত। দেবরাজ জিউস এবং
স্পার্টার রাজা টিন্ডারিউসের পত্নী লীডার মিলনের
ফলে শ্রেষ্ঠ সু ন্দরী হেলেনের জন্ম হয়। বিশ্বসাহিত্যে
হেলেন সেরা সু ন্দরীর আসনে অধিষ্ঠিত। স্পার্টার
রাজা মেনিলাসের সঙ্গে হেলেনের বিয়ে হয়। ট্রয়ের
ছ�োট রাজকুমার প্যারিস হেলেনের প্রেমে পাগল
হয়ে অপহরণ করে তাঁর রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন।

হেলেনকে উদ্ধারে মেনিলাসের ভাই অ্যাগামেমননের
নেতৃত্বে বিরাট গ্রিক সেনাদল ট্রয়ের অভিমুখে যাত্রা
করে। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে চলে এই ঐতিহাসিক
যুদ্ধ। যুদ্ধের এক পর্যায়ে গ্রিক সৈন্যরা ট্রয় রাজ্যে
আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে
জ্বলতে থাকে ট্রয়নগর। আগুনে পুড়ে হাজার হাজার
সৈন্য আর নিরীহ নাগরিক মারা যায়। গ্রীক বীর
একিলিসও হেলেনের অন্যতম পাণিপ্রার্থী ছিলেন। তাই
একিলিস ছুটে যায় হেলেনকে বাঁচান�োর আশায়; কিন্তু
প্যারিস তীর বিদ্ধ করে মেরে ফেলে একিলিসকে।
পালিয়ে যায় হেলেন, জয়লাভ করে গ্রিকরা। কিন্তু যে
হেলেনের জন্য এত কিছু তাকে মেনেলাউস কাছে
পেয়েছিল কিনা তা আজও অজানা। প্রেমের জন্য
এত রক্তপাত আর ধ্বংস পৃ থিবীর ইতিহাসে আর
নেই।

৩। লায়লা ও মজনু

মধ্যযুগের ইরানি কবি নিজামী তার কাব্য লায়লামজনু র জন্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।
আরব মিথ ‘লায়লা-মজনু ’ অবলম্বনে তিনি তার কাব্য
রচনা করেন। অধরা প্রেমের এক বিয়�োগন্ত গাথা
এ কাব্য। কাব্য লিখিত হওয়ার আগে শতাব্দী থেকে
শতাব্দীতে এই মিথ আরবে প্রচলিত ছিল। প্রেমের
ইতিহাসে, বিশেষ করে এই উপমহাদেশীয় মুসলিম
সমাজে কালজয়ী হয়ে উঠে দুটি চরিত্র, লায়লা ও
মজনু । স্বর্গীয় প্রেমের প্রতীক মানা হয় এই জুটিকে।
বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই
লায়লা এবং কায়েস একে অপরের প্রেমে পড়েন।
তাদের প্রেম সমাজের নজরে এলে দুজনের মধ্যে
দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। বলা আছে, লায়লার
পিতা মজনুকে আহত করলে লায়লারও আহত হত�ো,
এমননি ছিল তাঁদের সেই স্বর্গীয় প্রেম। নিঃসঙ্গ কায়েস
মরুপ্রান্তরে নির্বাসনে যান। বিরহকাতর কায়েসের
ক্ষ্যাপাটে আচরণের জন্য তাকে ডাকা হত�ো মজনু ন

দীর্ঘ ১২ বছর
ধরে চলে এই
ঐতিহাসিক
যুদ্ধ। যুদ্ধের এক
পর্যায়ে গ্রিক
সৈন্যরা ট্রয়
রাজ্যে আগুন
ধরিয়ে দেয়।
মুহূর্তের মধ্যে
দাউ দাউ করে
জ্বলতে থাকে
ট্রয়নগর।
আগুনে পুড়ে
হাজার হাজার
সৈন্য আর
নিরীহ নাগরিক
মারা যায়।
গ্রীক বীর
একিলিসও
হেলেনের
অন্যতম
পাণিপ্রার্থী
ছিলেন।
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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১১

প্রথম কথা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

(পাগল) নামে। পরে বেদুঈনের দল মজনু র হার না
মানা ভাল�োবাসা দেখে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে
আসে এবং তাদের মধ্যে এক বৃ দ্ধ বেদুইন লড়াই
করে লায়লাকে পাওয়ার জন্য কায়েসকে প্রেরণা
দেন। তাদের সহয�োগিতায় যুদ্ধে লায়লার গ�োত্র
ক্ষমতাচ্যুত হয়, তারপরও লায়লার বাবা কায়েসের
সঙ্গে লায়লার বিয়েতে সম্মতি দেন না। লায়লাকে
তাঁর পিতা জ�োর করে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দেয়। স্বামী
মারা যাবার পর, যদিও লায়লা মজনু র কাছে ফিরে
আসে, কিন্তু প্রচণ্ড দুঃখ আর অনাহারে মজনু মারা
যায়। লায়লাও তাঁর ভাল�োবাসা মজনু র পথ অনু সরণ
করে। মৃ ত্যুর পর তাদের পাশাপাশি সমাধিস্থ করা
হয়। “দুই দেহ এক আত্মা,” নামক বহুল প্রচলিত
কথা এই যুগলের অনুপ্রেরণায় পাওয়া। স্বর্গে গিয়েও
ভালবাসার মানুষকে চাওয়ার তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আকুতি
এই কাহিনীকে অমর করে রেখেছে।

৪। সেলিম ও আনারকলি

মুঘল সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম প্রেমে পড়েন
রাজ্যের নর্তকী অনিন্দ্য সু ন্দরী আনারকলির।
আনারকলির স�ৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রথম দর্শনেই তার
প্রেমে পড়েন সম্রাটপুত্র সেলিম। সম্রাট আকবর এই
সম্পর্ক কখনওই মেনে নেন নি। সম্রাট আনারকলিকে
সেলিমের চ�োখে খারাপ প্রমাণ করতে নানা ধরনের
চক্রান্ত করেন। পিতার এ ক�ৌশলের কথা জানামাত্র
সেলিম নিজ পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘ�োষণা করেন। কিন্তু
শক্তিশালী আকবর বাহিনীর কাছে সেলিম খুব সহজেই
পরাজিত নিজ সন্তানের মৃ ত্যুদন্ড ঘ�োষণা করেন
আকবর। তখন প্রিয়তম সেলিমের জীবন বাঁচাতে
আনারকলি নিজের জীবনের বিনিময়ে সেলিমের জীবন
ভিক্ষা চান। তখন সম্রাট সেলিমের চ�োখের সামনে
প্রিয়তমা আনারকলিকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়।

৫। শাহজাহান ও মমতাজ

১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে আরজুমান বানু নামে এক বালিকার
সঙ্গে ১৫ বছরের শাহজাহা্নের বিয়ে হয়। পরে
কিনা যিনি ম�োঘল সম্রাজ্য পরিচালনা করেন।
সম্রাট শাহজাহান তাঁর ১৪ সন্তানের জননী এবং
প্রিয়তম স্ত্রীর নাম পরিবর্তন করে রাখেন মমতাজ।
১৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে মমতাজের মৃ ত্যুর পর, স্ত্রীর স্মৃতির
উদ্দেশ্যে একটি স্থাপত্য নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন।
যাতে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক কাজ করেছিল, প্রায়
১ হাজার হাতি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সেই
স্থাপতের নির্মাণ কাজ শেষ হতে প্রায় ২০ বছর সময়
লেগেছিল। সেটাই তাজমহল। এর নির্মাণ কাজ শেষ
হতে না হতেই শাহজাহান তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব
দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত ও আগ্রার কেল্লায় গৃ হবন্দী হন।
শেষ বয়সে সাম্রাজ্য হারিয়ে বন্দি জীবন কাটিয়ে
ছিলেন। তাই সেই অনিন্দ্য সু ন্দর কাল�ো মার্বেল
পাথরের স�ৌন্দর্য তিনি সম্পূর্ণ দেখে যেতে পারেননি।
যমুনাতীরে যেখানে “তাজমহল” গড়ে ওঠেছিল,
শেষ জীবনে শাহজাহান ওখানে একাকী সময় পার
করেছেন। মৃ ত্যুর পর তাঁকে সেখানে সমাহিত করা
হয়। তাঁর ভাল�োবাসার নিদর্শনে তিনি রেখে যান,
পৃ থিবীর সপ্তাচার্যের মাঝে একটি তাজমহল!

৬। মার্ক অ্যান্টোনি অ্যান্ড ক্লিওপার্টা

ক্লিওপেট্রা এবং মার্ক অ্যান্টনির সত্য প্রেমের কাহিনী
পৃ থিবী জুড়েই আল�োচিত। এ দুই বিখ্যাত ঐতিহাসিক
চরিত্র নিয়ে নাটক লিখেছেন শেক্সপিয়র। নাটকটি
এখনও পৃ থিবীর সবখানেই সমাদৃ ত। অনিন্দ সু ন্দরী
মিসরীয় রাণী ক্লিওপেট্রা আর তাঁর প্রধান সেনাপতি
অ্যান্টোনি প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রেমে পড়ে যান।
এই দুই ক্ষমতাধর মানুষের প্রেমের বন্ধনে মিসর
পৃ থিবীর অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু
র�োমান শাসকদের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়ায় এই প্রেম।
কারণ এ প্রেমই মিসরকে শক্তিশালী করে তুলছিল।
রাজকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, জয়-পরাজয় উপেক্ষা করে
তাঁরা বিয়ে করেন। ধারণা করা হয়, র�োমানদের সঙ্গে
যুদ্ধরত অবস্থায় অ্যান্টোনির মন�োবল ভাঙার জন্য,
তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে মিথ্যে সংবাদ শুনিয়েছিলেন
যে, শত্রুরা ক্লিওপেট্রাকে হত্যা করেছে। ক্লিওপেট্রার
মৃ ত্যুবেদনা সইতে না পেরে অ্যান্টনি নিজের তল�োয়ার
দিয়ে আত্মহত্যা করেন। অন্যদিকে অ্যান্টোনির
মৃ ত্যুসংবাদ শুনে রাণী ক্লিওপেট্রাও নিজ ছুরিকাঘাতে
আত্মহত্যা করেন। Shakespeare তাঁদের জন্য
বলেছিলেন, “great love demands great sacrifices!”.

১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে
আরজুমান
বানু নামে এক
বালিকার সঙ্গে
১৫ বছরের
শাহজাহা্নের
বিয়ে হয়। পরে
কিনা যিনি
ম�োঘল সম্রাজ্য
পরিচালনা
করেন। সম্রাট
শাহজাহান তাঁর
১৪ সন্তানের
জননী এবং
প্রিয়তম স্ত্রীর
নাম পরিবর্ত ন
করে রাখেন
মমতাজ।

৭। ল্যান্সলট অ্যান্ড গুনিভেয়ার

আরেকটি রাজকীয় এবং সেই সঙ্গে ট্র্যাজিক লাভ
স্টোরিগুল�োর মধ্যে অন্যতম হল, এই আর্থারিয়ান
প্রেম কাহিনী স্যার ল্যান্সলট অ্যান্ড লেডী গুনিভেয়ার।
ইংলিশ কিং আর্থারের স্ত্রী, রাণী গুনিভেয়ার প্রেমে
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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১২

প্রথম কথা
পড়েছিলেন সেই রাজ্যের বীর একজন নাইট,
স্যার ল্যান্সলট। প্রথমদিকে গুনিভেয়ার ল্যান্সলটকে
এড়িয়ে চলেছিলেন, কিন্তু রাজা আর্থারের অবহেলা
আর অবজ্ঞার কারণে, একসময় রাণী গুনিভেয়ারও
তাঁর প্রেমে পড়ে যায়। এক রাতে, রাজা আর্থারের
ভ্রাতু ষ্পুত্র স্যার আগ্রাভিয়ান এবং স্যার ম�োড্রেড ১২
জন নাইটকে রানী গুনিভেয়ারের সভাকক্ষে প্রেরণ
করে। তারা এই যুগল-বন্দিকে আক্রমণ করেন।
এ সময় ল্যান্সলট পালিয়ে যান কিন্তু গুনিভেয়ারের
ভাগ্য এতটা সুপ্রসন্ন ছিল না। পরকীয়ার অপরাধে
রাণী গুনিভেয়ারকে আগুনে পুড়িয়ে মারার শাস্তি
ঘ�োষণা করা হয়। স্যার ল্যান্সলট তাঁর প্রেমিকা লেডী
গুনিভেয়ারকে যুদ্ধ করে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম
হয় কিন্তু তাঁদের এই প্রেমের জন্য পুর�ো রাজ্যে বিভক্ত
হয়ে পড়ে এবং অনেক মৃ ত্যুর জন্য তাঁরা নিজেদের
দায়ী করে, নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়।
ল্যান্সলট তার জীবনের শেষ দিনগুল�ো নিভৃতে
নিঃসঙ্গভাবে কাটিয়েছিলেন। অন্যদিকে, গুনিভেয়ার
অ্যামসবারিতে একজন যাজিকা হিসাবে নিজের জীবন
শুরু করেন এবং সেখানেই মৃ ত্যুবরণ করেন।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

৮। ত্রিস্তান অ্যান্ড ইসলদে

ত্রিস্তান আর ইসলদের ট্র্যাজিক প্রেমগাথা যুগ যুগ ধরে
নানা কাহিনী আর পান্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ। মধ্যযুগে
রাজা আর্থারের রাজত্বকালের ঘটনা। ইসলদে ছিলেন
আয়ারল্যান্ডের রাজকন্যা। ছিলেন কর্নওয়েলের রাজা
মার্কের বাগদত্তা। তিনি রাজকুমারী অ্যাইস�োলেইডকে
নিজ রাজ্য কর্নওয়েলে ফিরিয়ে আনার জন্য দায়িত্ব
দিয়েছিলেন তাঁর ভাইয়ের ছেলে ত্রিস্তানকে। কিন্তু
সেই ভ্রমণে ত্রিস্তান এবং ইসলদে একে অপরের
প্রেমে পড়ে যান। যদিও শেষ পর্যন্ত অ্যাইস�োলেড
রাজা মার্ককেই বিয়ে করতে বাধ্য হন। কিন্তু ভালবাসা
অব্যাহত থাকে ত্রিস্তানের সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের প্রেমের
কথা রাজ্যে গ�োপন থাকে না। এক সময় এই প্রেম
রাজা মার্কের নজরে আসে। তিনি তাঁদের দুজনকেই
মাফ করে দেন, কিন্তু ত্রিস্তানকে কর্নওয়েলে নিষিদ্ধ
ঘ�োষণা করা হয়। ত্রিস্তান চলে যান ব্রিটানিতে।
সেখানে তার সঙ্গে পরিচয় হয় আইসিলতের সঙ্গে।
ইসলদের সঙ্গে এই তরুণীর নামের সাদৃ শ্য ত্রিস্তানকে
আইসিলতের প্রতি আকৃষ্ট করে। পরে ত্রিস্তান,
আইসিলতের সঙ্গে নামের মিল থাকার কারণে
আইসিলত নামক ওই রমণীকে বিয়ে করেন। কিন্তু
এই বিয়ে কখনওই পূ র্ণতা পায়নি। কারণ ত্রিস্তানের
হৃদয় ছিল ইসলদের প্রেমে আচ্ছন্ন। এক পর্যায়ে
ত্রিস্তান ইসলদের বিরহে মারাত্মক অসু স্থ হয়ে পড়েন।
খবর পাঠান ইসলদের কাছে, যেন একবার ত্রিস্তানকে
দেখে যান এবং একটি জাহাজ পাঠিয়ে দেন। তাঁর স্ত্রী
আইসিলতকে বলেছিলেন, ইসলদে যদি আসে তাহলে
জাহাজের পালের রং হবে সাদা আর না আসতে
চাইলে পালের রং হবে কাল�ো। তার স্ত্রী জাহাজে সাদা
পতাকা দেখতে পেয়েও তাকে জানান যে, জাহাজের
পালের রং কাল�ো। তখন ত্রিস্তান ভাবলেন ইসলদে
আর আসবে না। ত্রিস্তান ভাবলেন ইসলদের আর
আসবেন না। তাঁর ইসলদে তাঁর কাছে পৌঁছান�োর
আগেই ত্রিস্তান মারা যান। তাঁর শ�োকে ভগ্ন হৃদয়
নিয়ে ইসলদেও কিছুদিন পর তাঁরই রাজ্যে মারা যান।

৯। অরফিয়াস এবং ইউরিডাইস

প্রাচীন গ্রিসের এক অন্ধ প্রেমের কাহিনী। অরফিয়াস
সাগর, বন, পর্বতের অধিষ্ঠানকারিনী উপদেবী
ইউরিডাইসের প্রেমে পড়েন। বিয়ে হয় দুজনের।
আনন্দেই কাটছিল দুজনের জীবন। ভূ মি এবং কৃষির
দেবতা পরিস্টিয়াসের নজর পড়ে ইউরিডাইসের
ওপর। কিন্তু ইউরিডাইসের প্রেমে সাড়া না
পেয়ে পরিস্টিয়াস তাঁর ক্ষতি করতে উদ্যত হন।
পরিস্টিয়াসের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালাতে
গিয়ে ইউরিডাইস এক সাপের গর্তের পড়লে সাপ
তার পায়ে বিষাক্ত ছ�োবল মারে। শ�োকে কাতর
অরফিয়াসের হৃদয় বিদীর্ণ করা হাহাকার শুনে পরী
আর দেবতাদের চ�োখেও জল আসে। দেবতাদের
পরামর্শে অরফিয়াস পাতালপুরীতে প্রবেশ করেন।
পাতালপুরীতে তার গান শুনে হেডস-এর মন গলে
যায়। মুগ্ধ হয়ে হেডস ইউরিডাইসকে অরফিয়াসদের
সঙ্গে পৃ থিবীতে পাঠাতে রাজি হন। কিন্তু সেজস্য
একটা বিশেষ শর্ত দেন। শর্তটি হল�ো অরফিয়াসকে
ইউরিডাইসের সামনে থেকে হেঁটে যেতে হবে
এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃ থিবীতে না পৌঁছবেন
ততক্ষণ অরফিয়াস পেছনে ফিরতে পারবেন না।
কিন্তু উৎকণ্ঠিত অরফিয়াস হেডসের সেই শর্তের
কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ করে ইউরিডাইসকে দেখতে
পেছনে ফেরেন। আর তখনই অরফিয়াসের জীবন
থেকে চিরদিনের মত�ো অদৃ শ্য হয়ে যান প্রিয়তমা
ইউরিডাইস। বলা হয়, প্রেম কিংবা বিরহে সঙ্গীত
ও মিউজিকের এই যে বড় ভুমিকা, সেটা নাকি
অরফিয়াস আর ইরিডাইসের প্রেমকাহিনী থেকেই
অনুপ্রাণিত হওয়া।

এক রাতে,
রাজা আর্থারের
ভ্রাতু ষ্পুত্র স্যার
আগ্রাভিয়ান
এবং স্যার
ম�োড্রেড ১২ জন
নাইটকে রানী
গুনিভেয়ারের
সভাকক্ষে প্রেরণ
করে। তারা
এই যুগলবন্দিকে আক্রমণ
করেন। এ
সময় ল্যান্সলট
পালিয়ে
যান কিন্তু
গুনিভেয়ারের
ভাগ্য এতটা
সুপ্রসন্ন ছিল না।

ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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১৩

প্রথম কথা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

১০। নেপ�োলিয়ান এবং জ�োসেফাইন

২৬ বছর বয়সী মহাবীর নেপ�োলিয়ান তার চেয়ে
বয়সে বড়, বিখ্যাত এবং বিত্তশালী জ�োসেফাইনের
প্রেমে পড়েন। তাঁরা দুজনেই তাঁদের সম্পর্কের
বিষয়ে শ্রদ্ধাব�োধ এবং ত্যাগ বজায় রেখেছিলেন
এবং সমঝ�োতার মাধ্যমে তারা বিবাহ সূ ত্রে
আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা
পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসায় নিমগ্ন হন।
তাদের স্বভাব, আচার-আচরণে অনেক পার্থক্য
ছিল, কিন্তু এগুল�ো তাদের প্রেমবন্ধনকে আরও দৃ ঢ়
করেছে। ফলে তাদের ভালবাসা কখনও ম্লান হয়ে
যায়নি। কিন্তু পরিশেষে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে
কারণ, নেপ�োলিয়ন খুব চাইতেন জ�োসেপাইনের
গর্ভে যেন তাঁর সন্তান হয়। কিন্তু মাতৃত্ব ধারণে
অক্ষম ছিলেন জ�োসেপাইন। তাই জ�োসেফাইন
নেপ�োলিয়ানের উত্তরাধিকার অর্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা
পূ রণে ব্যর্থ হন। তাই পরস্পরের প্রতি গভীর
আসক্তি এবং ভাল�োবাসা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা একত্রে
জীবনযাপন করতে পারেননি।

১১। অডিসিয়াস এবং পেনেল�োপ

গ্রীক অন্যান্য প্রেম কাহিনীর মত�োই এই জুটির
প্রেমেও ছিল ত্যাগ আর বিসর্জন। দীর্ঘ বিশ বছর
আলাদা থাকার পর তাঁরা আবার মিলিত হতে
পেরেছিলেন। তাঁদের বিয়ের মাত্র অল্প কিছুদিনের
মধ্যেই ওডিসিয়াসকে যুদ্ধে চলে যেতে হয়েছিল।
ভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধ থেকে অডিসির ফিরে আসার
সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ ছিল। তবুও পেনেল�োপ
১০৮ রাজাকে প্রত্যাখ্যান করে একাকী থাকাই শ্রেয়
মনে করেছেন। অপরদিকে ওডিসিয়াসও স্ত্রীর প্রতি
বিশ্বস্থ ছিলেন। তিনি তার ভালবাসার খাতিরে এক
মায়াবিনী ডাকিনীর প্রেম এবং অমর তারুণ্য প্রত্যাখ্যান
করে নিজের স্ত্রী-ছেলের কাছে ফিরে আসেন।
Homer রচিত এই এপিকে তিনি প্রমাণ করেছেন,
“ভাল�োবাসার অপর নাম- অপেক্ষা!” তিনি বলেছেন,
“Remember that true love is worth for
waiting!”

১২। পাওল�ো এবং ফ্রান্সেসকা

দান্তের অমর কীর্তি ‘ডিভাইন কমেডি’র দুই কিংবদন্তি
চরিত্র পাওল�ো এবং ফ্রান্সেসকা। এটি সত্য ঘটনাকে
ঘিরে তৈরি কাব্য। ফ্রান্সেসকাকে বিয়ে দেওয়া হয়
জিয়ানসিয়�োত�ো নামক এক নিষ্ঠুর ব্যক্তির সঙ্গে।
ফ্রান্সেসকার স্বামী মালাটেস্তা ছিলেন একজন ভয়ানক
অপরাধী। তাঁর স্বামীর ছ�োট ভাই পাওল�োর সাথে
মিলে ল্যান্সেলট এবং গুইনিভেরাকে নিয়ে লেখা
একটি বই পড়ে সময় কাটাতেন ফ্রান্সেসকা। এভাবে
একসাথে সময় কাটাতে গিয়ে এক সময় পাওল�ো
এবং ফ্রান্সেসকার মধ্যে প্রেম শুরু হয়। তাদের
দু’জনার মধ্যকার প্রেম প্রকাশিত হয়ে পড়লে খুব
স্বাভাবিক ভাবেই ফ্রান্সেসকার স্বামী জিয়ানসিয়�োত�ো
তাদের দুজনকেই হত্যা করেন।

১৩। স্কারলেট ও’হারা এবং রেট
বাটলার

সাহিত্য জগতে মার্গারেট মিচেলের (Margaret
Mitchell) বিখ্যাত উপন্যাস ‘গন উইথ দ্য উইন্ড’
(Gone with the Wind) একটি অমর সৃ ষ্টি।
তিনি এখানে স্কারলেট ও’হারা এবং রেট বাটলারের
ধারাবাহিক প্রেমের এবং ঘৃ ণার সম্পর্কের একটি
নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। এই উপন্যাসে স্কারলেট
কিংবা বাটলার কেউই সময়ের সঠিক উপয�োগিতা
উপলব্ধি করতে পারেনি। এ কাহিনীতে দেখা যায়,
উগ্র দ্বৈত অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে শুধু কামুকতা সৃ ষ্টি
করেছে, কিন্তু ক�োনও স্থায়িত্ব সৃ ষ্টি করেনি। ছলনাময়ী,
উচ্ছৃ ঙ্খল স্কারলেট তার অসংখ্য পাণিপ্রার্থীর মধ্য
থেকে সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচনে বিভ্রান্তিতে ভ�োগেন।
অবশেষে বাটলারের সঙ্গেই স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ত�োলার
সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সুখী জীবনের চিন্তায় বিভ�োর
স্কারলেটের সুখ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। স্কারলেটের
চঞ্চল আচরণের কারণে বাটলার অনেক দূ রে সরে
গেছেন। উপন্যাসের সমাপ্তিতে স্কারলেট আশাকে
আঁকড়ে ধরে নতু ন করে বাঁচার চেষ্টা করেন। আর
তাইত�ো শেষে স্কারলেট বলেছিল, “Tomorrow is
another day!”

১৪। জেইন আয়ার অ্যান্ড এডওয়ার্ড
রজেস্টার

লেখক ‘’Charlotte Bronte” এর বিখ্যাত উপন্যাস
“Jane Eyre” এর প্রধান চরিত্র জেইন ছিল এতিম
এক মেয়ে, যে কিনা ব্যবসায়ী রজেস্টারের ঘর
দেখভাল করার জন্য গভর্নেস হিসেবে আসে। বয়সে

দান্তের অমর
কীর্তি ‘ডিভাইন
কমেডি’র দুই
কিংবদন্তি চরিত্র
পাওল�ো এবং
ফ্রান্সেসকা।
এটি সত্য
ঘটনাকে ঘিরে
তৈরি কাব্য।
ফ্রান্সেসকাকে
বিয়ে দেওয়া হয়
জিয়ানসিয়�োত�ো
নামক
এক নিষ্ঠুর
ব্যক্তির সঙ্গে।
ফ্রান্সেসকার
স্বামী মালাটেস্তা
ছিলেন একজন
ভয়ানক
অপরাধী।
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১৪

প্রথম কথা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

অনেক বড় আর প্রচণ্ড একা একটা মানুষ রজেস্টারের
জীবনে জেইন যেন এক বসন্ত নিয়ে এসেছিল। বয়স
কিংবা সামাজিক ব্যবধান ক�োনও কিছুই তাঁদের
প্রেমে বাঁধা হতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের দিনে জেইন
আবিষ্কার করে রজেস্টার পূ র্ববিবাহিত। জেইন
তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। পরে জেইন জানতে পারে,
রজেস্টার তাঁর অসু স্থ ও পাগল স্ত্রীর প্রতি ক�োনও
অবহেলা করেনি। শুধু তাঁকে হারাবার ভয়ে এই
সত্যটা গ�োপন করেছিল। পরে যদিও ভয়াবহ এক
অগ্নিকান্ডে রজেস্টার তাঁর বাড়ি, অসু স্থ স্ত্রীকে হারিয়ে
ফেলেছিল। সে নিজেও তাঁর দৃ ষ্টি শক্তি হারিয়ে
ফেলেছিল। অবশেষে দীর্ঘ বিরহের পর জেইন তাঁর
কাছে ফিরে আসে। এই উপন্যাসের প্রতিটি বাক্য যেন
এক একটি প্রেমপত্র। আবেগি এইসব লেখা পড়ে
পাঠকের মন খুব সহজেই প্রভাবিত হয়।

১৫। মেরি অ্যান্ড পিয়েরি কুরী

এই জুটির ছিলনা ক�োনও ল�োক দেখান�ো, বাড়াবাড়ি
রকমের আবেগ। ছিল না ক�োনও প�ৌরাণিক ট্র্যাজেডি।
ছিল না দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, দেবদেবীর হস্তক্ষেপ কিংবা ছিলনা
ক�োনও অবৈধ কাহিনি। আধুনিক আর দশটা মানুষের
মত�োই ছিল তাঁদের প্রেম কাহিনি। ছিল বিশ্বাস।
এঁরা ছিলেন একে অপরের অনুপ্রেরণা। মানবতার
কল্যাণে আর কাজের মধ্যেই এগিয়েছে তাঁদের প্রেম।
তৎকালীন প�োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় নারীদের রিসার্চে
অনু মতি দেয়নি বলে, ১৮৯১ সালে রিসার্চ করতে
মেরী গিয়েছিলেন ফ্রান্সের সর্বরনে। মেধাবী মেরীকে
লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি সবখানেই আবিষ্কার করেন,
আরেক মেধাবী, মেরীর ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর পিয়েরি
কুরী। কয়েকবার বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর, ১৮৯৫
সালে তাঁরা বিয়ে করেন। ১৮৯৮ সালে এই বৈজ্ঞানিক
যুগল আবিষ্কার করেন পল�োনিয়াম আর রেডিয়াম।
পদার্থ বিদ্যায় এবং রেডিও-আক্টিভিটিতে অবদানের
জন্য এই দম্পতি ১৯০৩ সালে ন�োবেল পুরষ্কার লাভ
করেন। ১৯০৪ সালে পিয়েরি কুরী মারা যাবার পর
মেরী নিজের স্বামীর দেশেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত
নেন এবং কুরীর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার চেষ্টা
করেন। অবশেষে ১৯১১ সালে মেরী কুরী পৃ থিবীর
একমাত্র নারী যিনি দ্বিতীয়বারের মত�ো এবং ভিন্ন
বিষয়ে ন�োবেল অর্জন করেন। এবার তাঁর বিষয় ছিল
কেমিস্ট্রি! ১৯৩৪ সালে লিওকিমিইয়ায় মারা যাবার
আগ পর্যন্ত স্বামী পিয়েরি কুরীর বিভিন্ন রিসার্চ তিনি
চালিয়ে যান।

১৬। কুইন ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড প্রিন্স
আলবার্ট

হাজার বছরের পুরান�ো ইংরেজ সিংহাসন, আর
তাঁদের হাজার হাজার প্রেম কাহিনীর ভিড়ে বলা
হয়ে থাকে কুইন ভিক্টোরিয়া আর প্রিন্স আলবার্টের
প্রেমকাহিনি অতুলনীয়। কুইন ভিক্টোরিয়া তাঁর স্বামী
প্রিন্স আলবার্টের মৃ ত্যুর পর প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত
তাঁর জন্য শ�োক করেছেন। ভিক্টোরিয়া তাঁর কাকা
king William- iv এর মৃ ত্যুর পর ১৮৩৭ সালে
ইংরেজ সিংহাসনের দায়িত্ব নেন। ১৮৪০ সালে কুইন
ভিক্টোরিয়া তাঁর ফার্স্ট কাজিন প্রিন্স আলবার্টকে বিয়ে
করেন। প্রিন্স আলবার্ট ছিলেন জার্মান সংস্কৃতিমনা

এক উদার, প্রাণ�োচ্ছল মানুষ। অনেকের অনেক
কটু কথায় কান না দিয়ে তাঁরা সুখী একটা পরিবার
গঠন করেছিলেন। তাঁরা একে অপরকে প্রচণ্ড
ভাল�োবাসতেন। তাঁদের ছিল ৯ টি সন্তান। ১৮৬১
সালে স্বামী আলবার্ট মারা যাবার পর, তিনবছর পর্যন্ত
কুইন ভিক্টোরিয়া জনগণের সামনে আসেননি। পরে
জনগণের চাপে এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন
দিস্রাইলের নেতৃত্বে ১৮৬৮ তে নতু ন পার্লামেন্ট
ঘ�োষণা করেন। ১৯০১ সালে মৃ ত্যুর আগ পর্যন্ত,
তিনি যেখানেই যেতেন, কাল�ো কাপড় পরে যেতেন।
ব্যক্তিগত শ�োককে শক্তিতে পরিণত করে, কুইন
ভিক্টোরিয়ার শাসন আমলই ছিল ব্রিটিশ রাজপরিবারের
ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শাসন আমল। ব্রিটিশ এই
রাজত্বকে তখন থেকেই বলা হয়, “the sun never
set.”

১৭। পকাহন্টাস অ্যান্ড জন স্মিথ

ভারতীয় পাঠান রাজা পউহাতান ছিলেন আমেরিকার
ভার্জিয়ানা অঙ্গরাজ্যের এলগনকুইন ইন্ডিয়ানস নামক
সেনাদলের সদস্য। তাঁর কন্যা পকাহন্টাস প্রথম
দর্শনেই প্রেমে পড়ে যায় আমেরিকান এক ছেলের।
নাম জন স্মিথ। পকাহন্টাস তাঁর বাবার সৈন্যদলের
হাত থেকে রক্ষা করে স্মিথকে। সেই কৃতজ্ঞতা
ব�োধ থেকেই এই প্রেমের শুরু। পরে তাঁরা একে
অপরকে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে নানাভাবে সাহায্য
করে। দু’পরিবারের মধ্যেও সু ন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠে।
কিন্তু এক যুদ্ধে গানপাউডার দ্বারা আহত হয়ে স্মিথ
যখন আমেরিকা ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে আসে, তখন
পকাহন্টাসকে মিথ্যে বলা হয়, স্মিথ মারা গেছে!

ছিল না ক�োনও
প�ৌরাণিক
ট্র্যাজেডি। ছিল
না দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ,
দেবদেবীর
হস্তক্ষেপ কিংবা
ছিলনা ক�োনও
অবৈধ কাহিনি।
আধুনিক আর
দশটা মানুষের
মত�োই ছিল
তাঁদের প্রেম
কাহিনি।
ছিল বিশ্বাস।
এঁরা ছিলেন
একে অপরের
অনুপ্রেরণা।
মানবতার
কল্যাণে আর
কাজের মধ্যেই
এগিয়েছে
তাঁদের প্রেম।
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পকাহন্টাসকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্দেশ্য তাঁর
পিতার সৈন্যদলকে কাবু করা। অনেক বছর বন্দী
থাকার পর, অনেক চড়াই উৎরিয়ে পকাহন্টাস খ্রিস্টান
ধর্ম গ্রহণ করে। নাম পাল্টে রাখে “রেবেকা” (Rebecca)। ইতিমধ্যে সে জন রলফ নামে একজনকে
বিয়ে করে। প্রায় ৮ বছর পর লন্ডনে এসে রেবেকা
জানতে পারে স্মিথ বেঁচে আছে। কাকতালীয়ভাবে
দেখা হওয়া ওটাই তাঁদের শেষ দেখা।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

১৮। ডার্সি অ্যান্ড এলিজাবেথ

বিখ্যাত ইংরেজ উপন্যাসিক Jane Austen- এর
কালজয়ী প্রেমের গল্প “Pride and Prejudice”
এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হল তৎকালীন ইংরেজ
ধনী সমাজের এক তরুণ ডার্সি। উচ্চ শিক্ষিত, প্রচণ্ড
অহঙ্কারি, স্বভাবে নাক উঁচু আর বংশমর্যাদায় গর্বিত
এই ডার্সি ঘটনাচক্রে এবং নানা নাটকীতার মাঝে
সাধারণ-মধ্যবিত্ত এক পরিবারের মেয়ে এলিজাবেথের
সঙ্গে পরিচয় হয়। এলিজাবেথ ছিল মিঃ অ্যান্ড
মিসেস বেনেটের পাঁচটি মেয়ের মধ্যে দ্বিতীয়। মিঃ
অ্যান্ড মিসেস বেনেট সবসময় তাঁদের মেয়েদের
প্রচণ্ড স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নাকউঁচু ডার্সি সবসময়
এলিজাবেথকে তাঁদের সামাজিক এবং পারিবারিক
অবস্থান নিয়ে ব্যঙ্গ, অপমান করতেন। কিন্তু ধীরে
ধীরে এলিজাবেথের রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়ে সেটা
ভাল�োবাসায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ডার্সির অভিজাত
পরিবার তা মেনে নেয় না, ওদিকে এলিজাবেথের
পরিবারেরও ঘটতে থাকে নানা অঘটন। অবশেষে
নানা নাটকীয়তার পরে ডার্সি-এলিজাবেথের মিলন
হয়। নানা নাটকীয়তা, হাস্যরসে ভরা, তৎকালীন
ইংরেজ সমাজের হরেক রকম দিক, লেখকের
চমৎকার বর্ণনায় এই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে ইংরেজি
সাহিত্যের অমর এক সৃ ষ্টি।

১৯। রাম�োস অ্যান্ড থিইবি

খুবই আবেগি আর হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া আরেকটি
র�োমান প্রেমকাহিনি। বলা হয়ে থাকে, এই জুটি
তাঁদের প্রেম দিয়ে প্রভু থেকে কথা নিয়ে রেখেছে যে,
স্বর্গেও তাঁরা এক সাথে থাকবে! ব্যবিলনের সবথেকে
সু ন্দরী কুমারী থিইবীর বাল্যকালের বন্ধু ছিল সু পুরুষ
রাম�োস। তাঁরা ছিল প্রতিবেশী। একই সঙ্গে বেড়ে
উঠতে গিয়ে একে অপরের প্রেমে পড়ে। কিন্তু তাঁদের
পরিবার এই সম্পর্ক মেনে নেয় না। তাই তাঁরা ঘর
ছেড়ে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সূ র্যাস্তের সময়
ঘর পার্শ্ববর্তী একটা ম্যালবেরি গাছের কাছে দুজনের
দেখা করার কথা থাকে। থিইবি গ�োপনীয়তা রক্ষার্থে
মুখে একটা কাপড় পরে রাম�োসের জন্য গাছের নিচে
অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ এক ক্ষুধার্থ সিংহ আসে
থিইবির কাছে। ভয় পেয়ে দ�ৌড়ে অন্য জায়গায় আশ্রয়
নেওয়ার সময় তাঁর মুখের কাপড়টা খুলে পড়ে যায়।
পরে রাম�োস এসে দেখে যে, সিংহের মুখে সেই
কাপড়। সে ভাবে যে, সিংহ তাঁর থিইবিকে ভক্ষণ
করেছে। সেও তাঁর ছুরি দিয়ে নিজের বুক কেটে
ফেলে। অনেকক্ষণ পর থিইবি এসে মৃ ত রাম�োসকে
দেখতে পায়। তারপর সেও সেই একই ছুরি দিয়ে
নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়।

২০। সাজু ও রূপাই

নকশী কাঁথার মাঠ ১৯২৯ সালে প্রকাশিত
বাংলা সাহিত্যের একটি অনবদ্য আখ্যানকাব্য।
আখ্যানকাব্যের লেখক পল্লীকবি জসীম উদ্দিন। নকশী
কাঁথার মাঠ কাব্যোপন্যাসটি রূপাই ও সাজু নামক
দুই গ্রামীণ যুবক-যুবতীর অবিনশ্বর প্রেমের করুণ
কাহিনী। এই দুজনই ছিলেন বাস্তব চরিত্র।
নকশী কাঁথার মাঠ-এর নায়ক রূপাই গাঁয়ের ছেলে,
কৃষ্ণকায়, কাঁধ পর্যন্ত চুল। ভাল�ো ঘর ছাইতে জানে,
যে হাত দিয়ে সে সু ন্দর ঘর ছায়, সেই হাতেই লড়কি
চালাতে জানে, সড়কি চালাতে জানে, আবার বাঁশের
বাঁশিতে তার মত�ো আড় আর কেউ দিতে পারে না,
এমনকি তার মত�ো আর কেউ গান গাইতেও পারে
না। রূপাইয়ের সঙ্গে পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর
ভাল�োবাসা হয়। তারপর হয় বিয়ে। তারা সুখের
সংসার পাতে। একদিন গভীর রাতে চাঁদ ওঠে, গ�োবর
নিকান�ো আঙিনায় মাদুর পেতে সাজু রূপাইয়ের
ক�োলে শুয়ে থাকে। সেদিন রাতের পূ র্ণিমার আল�োতে
সাজুর রূপ দেখে মুগ্ধ হয় রূপাই। কিন্তু পরক্ষণেই
তার মনে কী যেন এক সংশয় জেগে ওঠে। সে ভাবে,
এত সুখ আমার সইবে ত�ো! এক অজানা আশঙ্কায়
তার অন্তরের বেদনাশ্রু সাজুর ক�োমল মুখের ওপর
পড়ে। সাজুর ঘুম ভেঙে যায়। স্বামীর চ�োখে জলের
ধারা দেখে সাজু বলে, তুমি কাঁদছ কেন? ত�োমাকে
ত�ো আমি ক�োন�ো আঘাত দিইনি। রূপাই বলে, এক
অজানা আশঙ্কায় কাঁদছি। সাজু বলে, না না, আমরা
ত�ো ক�োন�ো অন্যায় করিনি। এমন সময় হঠাৎ খবর
আসে, বনগেঁয়োরা তাদের গাজনা-চরের পাকা ধান
কেটে নিয়ে যাচ্ছে। রূপাই ছুটে যায় লড়কি-সড়কি

অবশেষে নানা
নাটকীয়তার
পরে ডার্সিএলিজাবেথের
মিলন
হয়। নানা
নাটকীয়তা,
হাস্যরসে ভরা,
তৎকালীন
ইংরেজ সমাজের
হরেক রকম
দিক, লেখকের
চমৎকার
বর্ণনায় এই
উপন্যাসটি হয়ে
উঠেছে ইংরেজি
সাহিত্যের অমর
এক সৃষ্টি।
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প্রথম কথা
হাতে বনগেঁয়োদের প্রতির�োধ করতে। সেখানে লড়াই
হয়। কয়েকটি খুন হয় এবং ফলশ্রুতিতে রূপাই
ফেরারি হয়ে যায়। আর সাজু র�োজ একটা পিদিম
জ্বালিয়ে বসে থাকে রূপাইয়ের পথ চেয়ে। একটা মরা
পাতা ঝরে পড়লেও রূপাই-বিরহিণী সাজু, পাতার
শব্দ লক্ষ করে আল�োটা নিয়ে ছুটে যায়, ক�োথায়
রূপাই? দিন চলে যায়। বহুদিন পর, একদিন গভীর
রাতে রূপাই এসে দাঁড়ায় সাজুর সামনে। সাজু দেখে,
রূপাইয়ের সারা গায়ে মাটি মাখা, রক্তের দাগও লেগে
আছে ক�োথাও ক�োথাও। সাজু তাকে জড়িয়ে ধরে
বলে, ‘ত�োমাকে আর যেতে দেব�ো না।’ রূপাই বলেছে,
‘আমার না যেয়ে উপায় নেই, যেতেই হবে। কেননা,
আমি যদি ধরা পড়ি, আমার ফাঁসি অথবা কালাপানি
হবে।’ ইহল�োকে রূপাইয়ের সঙ্গে সাজুর সেই ছিল
শেষ দেখা। সাজু আর কী করবে, সেই প্রথম দেখা ও
বৃ ষ্টির জন্য কুলা নামান�োর দিনের দৃ ষ্টি বিনিময় থেকে
শুরু করে তাদের জীবনের সব কথাকে এমনকি যে

রাতে রূপাই সারা জীবনের মত�ো চলে গেল, সেসব
অতীত স্মৃতি কাঁথার ওপর ফুটিয়ে তুলতে লাগল�ো
সু ঁচ-সুত�ো দিয়ে। যেদিন সেই কাঁথা ব�োনা শেষ হয়ে
গেল�ো, সাজু তার মায়ের কাছে দিয়ে বলল�ো, ‘মা,
আমার মরণের পরে যেখানে কবর দেওয়া হবে, সেই
কবরের ওপরে যেন এই নকশী কাঁথাখানা বিছিয়ে
দেওয়া হয়। আর যদি ক�োন�োদিন রূপাই এসে আমার
খ�োঁজ করে, তাকে ব�োল�ো, ত�োমার আশায় সাজু ওই
কবরের নিচে আছে।’
বহুদিন পরে গাঁয়ের কৃষকেরা গভীর রাতে বেদনার্ত
এক বাঁশির সু র শুনতে পায়, আর ভ�োরে সবাই এসে
দেখে, সাজুর কবরের পাশে এক ভিনদেশি ল�োক
মরে পড়ে আছে। আজ�ো এই গাঁও অঝ�োরে চাহিয়া
ওই গাঁওটির পানে/ নীরবে বসিয়া ক�োন কথা যেন
কহিতেছে কানে কানে...’
সাজু-রূপাই আসলে ময়মসিংহের বাস্তব চরিত্র ললিতা
ও রূপার গল্প।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

বলি-টলি ও বিখ্যাত জুটি
প্রেমের দিন। আর প্রেমের কথা উঠলেই অবধারিতভাবে মনে পড়ে যায় অনস্ক্রিন ও
অফস্ক্রিনের প্রেমের কথা। যুগের পর যুগ ধরে বলিউড ও টলিউডের সিনে পর্দায় যারা
র�োমান্সের জুটি বেঁধেছেন এবং তাঁদের বাইরে জীবন্ত জুটির কথা।
উত্তম-সুচিত্রা

বাংলা ফিল্মে জুটি বেঁধে তাঁরা বাঙালিকে উপহার
দিয়েছেন ৩০টিরও বেশি ছবি—যার প্রায় সবগুল�োই
ব্যবসায়িক মানদণ্ডে ‘সু পারহিট’। পঞ্চাশ-ষাট ও
সত্তর—এই তিন দশক রুপালি পর্দায় সেরা জুটি।
উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেন জুটি জনপ্রিয় পরের
প্রজন্মের কাছেও। র�োমান্টিকতায় ভরপুর এ জুটি
বাঙালিকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে ভাল�োবাসতে হয়।
কীভাবে র�োমান্টিক বাতাবরণ তৈরি করে উত্তেজনায়
কাঁপিয়ে দিতে হয় সবাইকে। যত দিন বাঙালি থাকবে,
বাংলা সিনেমা থাকবে, তত দিনই এই জুটি সিনেসাংবাদিকতার প্রাসঙ্গিক ব্যাপার। নিজেদের মেধা,
প্রতিভা আর অভিনয়শৈলী দিয়েই এই অমর জুটি
অর্জন করেছেন তাঁরা। উত্তম-সুচিত্রা জুটির প্রথম হিট
ছবি ‘সাড়ে চু য়াত্তর’। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পাওয়া হাসির
এ ছবিটিতে উত্তম কুমার কিংবা সুচিত্রা সেন কেউই
প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেননি। এ ছবিটি যখন মুক্তি
পায়, তখন ছাপান�ো প�োস্টারে উত্তম-সুচিত্রার ক�োনও
পাত্তাই ছিল না। ছবির প্রদর্শকেরা ব্যবসায়িক মানদণ্ডে
চরিত্রাভিনেতা তুলসী চক্রবর্ত্তীকে প�োস্টারের প্রধান
মুখ বানিয়েছিলেন। কিন্তু ছবিটিতে উত্তম-সুচিত্রার
র�োমান্টিক অভিনয় বাংলা সিনেমার জগতে যেন এক
প্রলয়ের ডাক দিয়ে যায়। একটি চমত্কার র�োমান্টিক
জুটির জন্য হাপিত্যেশ করে ফেরা কলকাতার
সিনেমাশিল্প যেন পেয়ে যায় এক ক�োরামিন। যে

ক�োরামিন কলকাতার সিনেমাশিল্পকে স্বর্ণ সময়ে
প্রবেশ করায়। এর পর ‘পথে হল�ো দেরী’, ‘মরণের
পরে’, ‘শাপম�োচন’, ‘শিল্পী’, ‘সাগরিকা’, ‘হারান�ো
সু র’, ‘সবার উপরে’, ‘সূ র্যত�োরণ’, ‘চাওয়া-পাওয়া’,
‘সপ্তপদী’, ‘জীবনতৃষ্ণা’, ‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’,
‘ইন্দ্রাণী’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘আল�ো আমার আল�ো’র মত�ো
৩০টির বেশি ছবিতে এই জুটি দাপটের সঙ্গে অভিনয়
করে সিনেমায় র�োমান্টিসিজমের ধারাটাই পাল্টে
দেন সম্পূর্ণরূপে। হয়ে যান নারী-পুরুষের সম্পর্কের
র�োমান্টিকতার ধারণায় বাঙালির চিরকালীন এক
আইকন।
র�োমান্টিক জুটি হিসেবে উত্তম-সুচিত্রা নিজেদের নিয়ে
গিয়েছিলেন অন্য এক জগতে। তাঁদের জনপ্রিয়তা
ব্যাপারটি নিয়ে আল�োচনায় আজও ক�োনও ক্লান্তি
আসার কথা নয়। সুচিত্রার প�োশাক অনু করণ করতেন
সেকালের যুবতিরা প্রায় সবাই। তাঁর শাড়ি পরা
কিংবা চুল বাঁধার কেত ছিল সেই সময়ে পঞ্চাশ
ও ষাটের দশকে। উত্তম কুমারের চু লের কেতারও
অনু করণীয় ছিল যুবকদের মধ্যে। তাঁর শার্টের কলার
কেমন ধাঁচের কিংবা তাঁর স্যুটের কাটিং—সবই ছিল
অনু করণীয়। উত্তম কুমার তাঁর জীবদ্দশায় একটি
সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, ‘সুচিত্রা পাশে না থাকলে
আমি কখন�োই উত্তম কুমার হতে পারতাম না। এ
আমার বিশ্বাস। আজ আমি উত্তম কুমার হয়েছি,
কেবল ওর জন্য।’ সুচিত্রা সেনও আবার যখন উত্তমের
সঙ্গে গড়ে ওঠার জুটির গণ্ডির বাইরে গেছেন, সেখানে

দীর্ঘ ১২ বছর
ধরে চলে এই
ঐতিহাসিক
যুদ্ধ। যুদ্ধের এক
পর্যায়ে গ্রিক
সৈন্যরা ট্রয়
রাজ্যে আগুন
ধরিয়ে দেয়।
মুহূর্তের মধ্যে
দাউ দাউ করে
জ্বলতে থাকে
ট্রয়নগর।
আগুনে পুড়ে
হাজার হাজার
সৈন্য আর
নিরীহ নাগরিক
মারা যায়।
গ্রীক বীর
একিলিসও
হেলেনের
অন্যতম
পাণিপ্রার্থী
ছিলেন।
ফেব্রুয়ারি, ২০২১

n

১৭

প্রথম কথা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

তিনি তেমন সাফল্য পাননি। বলয়গ্রাস নামের একটি
ছবিতে নায়িকা প্রধান চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়
করেও তিনি ছবিটিতে ছয় সপ্তাহের বেশি প্রেক্ষাগৃ হে
চালাতে পারেননি। উত্তম কুমারের বলয় ছিঁড়ে বসন্ত
চ�ৌধুরী কিংবা বিকাশ রায়ের সঙ্গে শুভরাত্রি ও
সাজঘর নামের দুটি ছবিতে অভিনয় করেও তিনি
সাফল্যের মুখ দেখেননি।
সুতরাং উত্তম-সুচিত্রা পরস্পরের পরিপূ রক এক
জুটি। উত্তমকে ছাড়া সুচিত্রাকে কিংবা সুচিত্রাকে ছাড়া
উত্তমকে দর্শকেরা একেবারেই দেখতে চাইতেন না।
এ এক অবিচ্ছেদ্য জুটি।

রাজ কাপুর-নার্গিস

আসলে এই জুটির কথা না বললে ব�োধহয় বলিউডের
প্রেমকাহিনী শুরুই করা যায় না। সাদা-কাল�ো ফ্রেমে
বন্দি এই জুটির র�োমান্স দর্শকদের শিখিয়েছিল
ভাল�োবাসার ভাষা। ‘আগ’, ‘আন্দাজ’, ‘আওয়ারা’,
‘শ্রী ৪২০’-এর মত�ো জনপ্রিয় ছবি দর্শকদের উপহার
দিয়েছিল এই জুটি। তবে শ�োনা যায়, অনস্ক্রিন প্রেম
করতে করতে একসময় নাকি অফস্ক্রিনেও রাজ
কাপুরকে ভাল�োবেসে ফেলেন নার্গিস। কিন্তু সেই
ভাল�োবাসা পরিণতি পায়নি। পরবর্তী সময়ে সু নীল
দত্তকে বিয়ে করেছিলেন নার্গিস।

দিলীপ-বৈজয়ন্তীমালা

সময় যতই এগিয়ে যাক কিংবা বয়স যতই বাড়তে
থাকুক, বলিউডের এই জুটির প্রেমকাহিনি কখনওই
পুর�োন�ো হওয়ার নয়। দিলীপ কুমার ও বৈজয়ন্তীমালা
জুটির অন্যতম জনপ্রিয় ছবি ‘দেবদাস’, ‘নয়া দ�ৌড়’,
‘মধুমতী’, ‘গঙ্গা যমুনা’। বলিউডের এই জুটির প্রেম
বারবার যেন স্ক্রিপ্টের বাইরে বেরিয়ে অভিনয়ের নতু ন
মাত্রা তৈরি করেছে। আর তাতেই মুগ্ধ দর্শকরা।

ফারুক শেখ-দীপ্তি নাভাল

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় র�োমান্টিক জুটি। সিনে
পর্দায় ফারুক শেখ ও দীপ্তি নাভালকে দেখে দর্শকরা
কখনওই বুঝতে পারতেন না তাঁরা অভিনয় করছেন।
বলিউডে প্রেমের নতু ন মাত্রা য�োগ করেছিলেন
ফারুক-দীপ্তি। তাঁদের জনপ্রিয় ছবিগুল�োর মধ্যে
অন্যতম ‘সাথ সাথ’, ‘কিসি সে না ক্যাহনা’, ‘টেল মি’
ও ‘খুদা’।

অমিতাভ-রেখা

বলিউডি প্রেমকাহিনীর সেরা জুটি অমিতাভ-রেখা।
গুজব আছে, ‘দ�ো আনজানে’র সেট অফস্ক্রিন থেকে
প্রেম শুরু হয়েছিল এই জুটির। আজও বলিউডের
অন্যতম চর্চিত বিষয় রেখা-অমিতাভের প্রেম। যদিও
সামাজিকভাবে অমিতাভ কখনও রেখাকে বিয়ে
করেননি। তবে অনেকেই মনে করেন গ�োপনে
বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। অমিতাভ-রেখার জনপ্রিয়
ছবিগুল�োর মধ্যে অন্যতম ‘দ�ো আনজানে’, ‘আলাপ’,
‘খুন পাসিনা’, ‘মুকাদ্দার কা সিকান্দার’, ‘সুহাগ’,
‘সিলসিলা’।

ঋষি কাপুর-নীতু সিং

বলিউডের অন্যতম সফল প্রেমকাহিনি এই জুটির।
দীর্ঘদিন প্রেম করার পর ঘর বাঁধেন তাঁরা। একটা
সময় বলিউডের ‘লাভার বয়’ বলে পরিচিত ঋষি
কাপুরের সঙ্গে দুষ্টু মিষ্টি নীতু সিংয়ের অভিনয় দেখার
জন্য মুখিয়ে থাকতেন দর্শকরা। এই জুটির অন্যতম
জনপ্রিয় ছবিগুল�োর মধ্যে রয়েছে ‘কাভি কাভি’, ‘অমর
আকবর অ্যান্থনি’, ‘আনজানে মে’। রিল লাইফে দুরন্ত
প্রেমের পর ঋষি কাপুরের মৃ ত্যুর আগ পর্যন্ত রিয়েল
লাইফেও সফল ছিল এই জুটি।

শাহরুখ-কাজল

বলিউডের রুপালি পর্দায় প্রেমের ক্ষেত্রে শাহরুখকাজলের নাম থাকবে না সেটা হতেই পারে না।
অভিনয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা বলুন আর স্বামী-স্ত্রী বলুন
প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই জুটি দর্শকদের হৃদয় কেড়ে
নিয়েছে। সফল এই জুটির সেরা ছবিগুল�োর মধ্যে
অন্যতম, ‘বাজিগর’, দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে
জায়েঙ্গে’, ‘করন অর্জুন’, ‘কুছ কুছ হ�োতা হ্যায়’, ‘কাভি
খুশি কাভি গাম’।

রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুর

বলিউডের
অন্যতম সফল
প্রেমকাহিনি এই
জুটির। দীর্ঘদিন
প্রেম করার
পর ঘর বাঁধেন
তাঁরা। একটা
সময় বলিউডের
‘লাভার বয়’
বলে পরিচিত
ঋষি কাপুরের
সঙ্গে দুষ্টু মিষ্টি
নীতু সিংয়ের
অভিনয় দেখার
জন্য মুখিয়ে
থাকতেন
দর্শকরা।

নায়ক ছিলেন পার্থিব, নায়িকা অত্যাধুনিক নারী।
নায়ক যখন প্রাণবন্ত, নায়িকা হেঁয়ালি মেজাজের। এই
ছিল�ো রাজেশ খান্না ও শর্মিলা ঠাকুর জুটি। ‘আরাধনা’
(১৯৬৯), ‘সফর’ (১৯৭০), ‘অমর প্রেম’ (১৯৭২),
‘দাগ: অ্যা পয়েম অব লাভ’ (১৯৭৩) ছবিতে তাদের
অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। এ ছাড়া ‘ছ�োটি
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বহু’ (১৯৭১), ‘রাজা রানী’ (১৯৭৩), ‘ত্যাগ’ (১৯৭৭)
ছবিগুল�ো বক্স অফিসে সুবিধা করতে না পারলেও
তাদের জুটি ছিল�ো জাদুময়।

দিলিপ কুমার-মধুবালা

‘মুঘল-এ-আজম’ ছবিতে বাস্তবের প্রেমিক-প্রেমিকা
দিলিপ কুমার ও মধুবালা অসাধারণ রসায়ন তৈরি
করেন। তাঁদের কয়েকটি ছবি ক্লাসিক ঘরানার হয়েছে
এই জুটির স�ৌজন্যে। উল্লেখয�োগ্য ছবি ‘অমর’
(১৯৫৪)। বি.আর চ�োপড়ার ‘নয়া দৌঁড়’ ছবিতে
মুখ দেখান�োর আগেই ভেঙে যায় দীলিপ-মধুবালার
সম্পর্ক। পরবর্তীতে মধুবালার জায়গায় নেওয়া হয়
বৈজয়ন্তীমালাকে।

ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনী

বাস্তবে ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনী দম্পতি। ‘শারাফত’
(১৯৭০), ‘রাজা জনি’ (১৯৭২), ‘সীতা অউর গীতা’
(১৯৭২), ও ‘শ�োলে’ (১৯৭৫) ছবিতে অসাধারণ
রসায়ন গড়েছিলেন তাঁরা। ১৯৭৫ সালের পর আর
একসঙ্গে কাজ করেননি এ দু’জন।

নাসিরুদ্দিন শাহ-শাবানা আজমি

অমিতাভ-রেখার শৈল্পিক সব কাজের সময়ও ভারতীয়
চলচ্চিত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব রেখেছেন নাসিরুদ্দিন
শাহ-শাবানা আজমি জুটি। গ�ৌতম ঘ�োষের ‘পার’
(১৯৮৪), শেখর কাপুরের ‘মাসু ম’ (১৯৮৩), মৃ ণাল
সেনের ‘খন্ডর’ (১৯৮৪) ও ‘জেনেসিস’ (১৯৮৬),
‘স্পর্শ’ (১৯৮০) এবং ‘রাইস প্লেট’ (২০০৭)-এর মত�ো
ছবিতে তাদের সহজাত অভিনয় হিন্দি ছবিকে সমৃ দ্ধ
করেছে।

প্রসেনজিৎ এবং অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়

প্রায় তিন দশক ধরে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়
বাংলা সিনেমার নায়ক হিসাবে শীর্ষস্থানে রয়েছেন।
প্রসেনজিৎ শিশুশিল্পী হিসাবে প্রথম অভিনয় করেন
তাঁর বাবা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ১৯৬৮
সালে মুক্তি পাওয়া ছবি ‘ছ�োট্ট জিজ্ঞাসা’তে। ১৯৮৩
সালে ‘দুটি পাতা’ ছবিতে প্রথম নায়ক হিসাবে তাঁর
আত্মপ্রকাশ। ২০০২ সালের পর অভিনেত্রী অর্পিতা
পালকে নিয়ে তিনি শুরু করেন জীবনের আরেক
নতু ন অধ্যায়। এর আগে প্রসেনজিৎ- ঋতু পর্ণা জুটি
বাংলা সিনেমাতে রাজ করে গেছে। অজস্র বাংলা
বানিজ্যিক ছবি, যা বক্স অফিস হিট করেছিল।
অফস্ক্রিনেও তাঁদের সম্পর্কের রসায়ন ছিল মধুর।
মাঝখানে দীর্ঘ দিন এদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করতে
দেখা যায়নি। অথচ বাংলা ছবির দর্শক তাঁদের জুটির
কাজ এখনও মনে রেখেছেন। যার রেশ এত বছর
পরও যখন এই জুটির ছবি দুটি মুক্তি পেল (প্রাক্তন,
চতুষ্কোণ), তখনও দর্শক হামলে পড়ল এই জুটির
কাজ দেখার জন্য।

তাপস পাল ও দেবশ্রী রায়

‘দাদার কীর্তি’, ‘ভাগ্যলিপি’, ‘ভালবাসা ভালবাসা’,
‘সুরের আকাশে’, পারাবত প্রিয়া’র মত অনেক ছবির
সফল জুটি দেবশ্রী রায় ও তাপস পাল। একসঙ্গে করা

অভিনয় দেখে দর্শকদের কখনও মনেই হত�ো না, যে
ওঁরা অনস্ক্রিন এঁদের দেখছেন। কারণ ব্যক্তি জীবনেও
ওঁরা ছিলেন দু’জন দুজনের বন্ধু। একই দলে
রাজনীতি করেছেন। দুজন দুজনকে পছন্দ করতেন
খুব।
৭৫ বছর পর যেভাবে প্রেমিক জুটির সাক্ষাৎ
‘এতদিন ক�োথায় ছিলেন?’ কবি জীবনানন্দ দাশের
সৃ ষ্টি নাট�োরের বনলতা সেন তার ‘পাখির নীড়ের মত�ো
চ�োখ তু লে’ প্রেমিকের কাছে এই প্রশ্নটি করেছিলেন।
কিন্তু দীর্ঘ ৭৫ বছর পর প্রেমিককে দেখে প্রথমে
ক�োনও কথা ফ�োটেনি প্রেমিকা জেনেই পিয়ারসন
নি গেনে‘র মুখে। নিঃশব্দে তাকে জড়িয়ে ধরে চু ম্বন
করেছেন।
১৯৪৪ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন
মার্কিন সেনা কর্মকর্তা কেটি রবিন্স পূ র্ব ফ্রান্সের
ব্রায়িতে একটি রেজিমেন্টে নিযুক্ত ছিলেন। জার্মানির
দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সে সময় জ�োট বেঁধে লড়াই
করছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। ফ্রান্সের সেই ঘাঁটিতে
থাকতে তরুণ রবিন্স প্রেমে পড়েন ফরাসি কিশ�োরী
জেনেই পিয়ারসন নি গেনেই-এর।
কিন্তু প্রেম হওয়ার মাত্র দুই মাসের মধ্যেই পূ র্ব
ফ্রন্টের উদ্দেশ্যে কেটি রবিন্সকে তাড়াহুড়ো করে গ্রাম
ছেড়ে যেতে হয়। ১৮ বছরের প্রেমিকা গেনেকে ছেড়ে
আসার সময় রবিন্স কখনও ভাবেননি আবার কখনও
তার সঙ্গে দেখা হবে। ক�োনওদিন প্রেমিককে ফিরে
পাবেন এমনটি কল্পনাও করেননি গেনেও। যাওয়ার
সময় কেটি রবিন্স জেনেইয়ের একটি ছবি চেয়ে নেন,

প্রায় তিন দশক
ধরে প্রসেনজিৎ
চট্টোপাধ্যায়
বাংলা সিনেমার
নায়ক হিসাবে
শীর্ষ স্থানে
রয়েছেন।
প্রসেনজিৎ
শিশুশিল্পী
হিসাবে প্রথম
অভিনয়
করেন তাঁর
বাবা বিশ্বজিৎ
চট্টোপাধ্যায়
পরিচালিত
১৯৬৮ সালে
মুক্তি পাওয়া
ছবি ‘ছ�োট্ট
জিজ্ঞাসা’তে।
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স্মৃতি হিসাবে। তারপর দীর্ঘ ৭৫ বছর পেরিয়ে যায়।
তাদের দেখা হয়নি ঠিকই, কিন্তু জেনেইয়ের শেষ
স্মৃতি হাতছাড়া করেননি রবিন্স। একদিন ফ্রান্সের
একদল সাংবাদিক বিশেষ প্রতিবেদনের কাজে
মিস্টার রবিন্সের সাক্ষাৎকার নিতে আসেন। ফরাসি
সাংবাদিকরা তখন যুক্তরাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্ত সেনা
কর্মকর্তাদের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করছিলেন।
তাদের সঙ্গে দেখা হতেই ফ্রান্সের প্রচারমাধ্যম ফ্রান্স-টু
এর সাংবাদিকদের জেনেই-এর সেই ছবিটি দেখান
রবিন্স। সাংবাদিকদের সঙ্গে এই সাক্ষাতের কয়েক
সপ্তাহ পরেই রবিন্স ডি-ডে ল্যান্ডিং অর্থাৎ দ্বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধের ম�োড় ঘুরিয়ে দেওয়া নরম্যান্ডি ল্যান্ডিং
এর ৭৫ বছর পূ র্তি উপলক্ষ্যে একটি অনু ষ্ঠানে য�োগ
দিতে ফ্রান্সে যান। তিনি তখন ভাবতেও পারেননি

সেখানে তার জন্য কত বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে।
রবিন্সকে চমকে দিতে, ফ্রান্সের ওই সাংবাদিকরা
আগে থেকেই জেনেই কে খুঁজে বের করেন। এরপর
মুখ�োমুখি করেন দুজনকে। দীর্ঘ ৭৫ বছর পর দেখা
হতেই তারা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে
চু ম্বন করেন। সে সময় বৃ দ্ধ প্রেমিক রবিন্সের গায়ে
ছিল সামরিক প�োশাক। আর জেনেই কাল�ো প�োশাকে
নিজেকে সাজিয়েছিলেন পরিপাটি করে।
পরে মিজ গেনেই সাংবাদিকদের বলেন, তিনি
সবসময়ের রবিন্সের কথা মনে করতেন। আশা
করতেন যে, একদিন রবিন্স নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।
নিজেদের আলাদা হওয়ার মুহূর্তটি নিয়ে সাংবাদিকদের
সামনে স্মৃতিচারণ করেন মিজ গেনেই।
তাদের জীবন এখন চলছে জীবনের নিয়মেই।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

প্রেম, রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি সমাজ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে
বাংলায় যে ‘আধুনিকতা’ প্রবেশ করে, তা ইংরেজি
শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তাজগতে একটা
ঘ�োরতর আল�োড়ন ত�োলে। প্রেম-ভাল�োবাসার অনু ভূতি
যেহেতু জীবনের একটি গুরুত্বপূ র্ণ অনুষঙ্গ, তাই
স্বাভাবিক নিয়মেই এখানেও ইউর�োপ-আগত প্রেমের
ধারণা একটা বড়সড় ধাক্কা দেয়। বন্যার জলের
মত�ো প্রেমের উচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ে শিক্ষিত বাঙালি
মধ্যবিত্তের মনের দ�োরগ�োড়ায়। এই নতু ন প্রেমের
উচ্ছ্বাস কতটা প্রবল ছিল, তা নীরদচন্দ্র চ�ৌধুরী
তাঁর আত্মঘাতী বাঙালি বইয়ে সবিস্তারে বলেছেন।
বলেছেন, ‘বাঙালি জীবনে ইউর�োপ হইতে আনা
‘র�োমান্টিক’ প্রেম সেই যুগেই বাংলাদেশে বিলাত
হইতে আনা নতু ন গ�োলাপের মত ফুটিতে লাগিল।’
বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই নতু ন গ�োলাপের প্রথম বাগানি।
নীরদ সি-র ভাষায়, ‘বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি জীবনে নূ তন
‘র�োমান্টিক’ প্রেমের প্রবর্তক।’
রবীন্দ্রনাথের প্রজন্মে এসে ইউর�োপীয় শিক্ষার মধ্য
দিয়ে আগত এই র�োমান্টিক প্রেম দাম্পত্য জীবনের
অন্দরমহল পর্যন্ত ঢুকে পড়ে। বৈষ্ণব পদাবলীর
পরে বাঙালি তার বিচিত্র প্রেমানু ভূতি সবচেয়ে বেশি
খুঁজে পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই। কিন্তু এটা মনে
রাখতে হবে, শ্রীচৈতন্যদেবের প�ৌরহিত্যে ষ�োড়শ
শতাব্দীতে বাংলার আপামর জনসাধারণ যে প্রেমরস
সাগরে ভেসেছিল, তার উৎসও স্বদেশ। রবীন্দ্রনাথ
জন্ম-র�োমান্টিক কবি বলে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবি
রবীন্দ্রনাথ বইয়ে দাবি করেছেন। র�োমান্টিকদের যে
যে বৈশিষ্ট্য থাকে, তার সবই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল
অত্যন্ত প্রকট। তীব্র কল্পনাপ্রবণতা, সুদূ রের প্রতি
আকর্ষণ, সূ ক্ষ্ম স�ৌন্দর্যব�োধ, প্রকৃতির প্রতি বাঁধভাঙা
আকর্ষণ রবীন্দ্র প্রতিভার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এসব
বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমানু ভূতিকে দারুণভাবে শাসন
করেছে। ফলে প্রেমানু ভূতির জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে
নারীর প্রত্যক্ষ শারীরিক উপস্থিতির প্রয়�োজন হয়নি।
বরং নারীর শারীরিক উপস্থিতিকে তিনি প্রেমের
অন্তরায় বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন,

কাঙ্ক্ষিত নারী যখন কল্পনা থেকে বাস্তবের মধ্যে চলে
আসে, কল্পনার অসীম থেকে সংসারের সীমার মধ্যে
চলে আসে, তখন প্রেম আর থাকে না। কারণ ‘অনন্ত
আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না’। এ কারণে
একসময় যে নারী ছিল সংসার-সীমার বাইরে কল্পনার
মায়াঞ্জন মাখা, সে যখন সংসারের মধ্যে এসেছে তখন
ওই নারী আবিষ্কার করেছে যে তাদের মধ্যে আগের
সেই প্রেমের তীব্রতা নেই।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেমের প্রশ্নে ছিলেন আদ্যোপান্ত
বিশুদ্ধতাবাদী। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর রবীন্দ্রকাব্যপরিক্রমা গ্রন্থে বলেছেন, ‘যে প্রেম বুভুক্ষিত দৃ ষ্টিতে
দেহের চারিপাশে ঘুরিয়া মরে, ব্যক্তি-মানুষের বাস্তব
দেহ-মন যাহার ভিত্তি, সেই আবেগময়, আত্মহারা,
সাধারণ মানুষের প্রেম রবীন্দ্রনাথের প্রেম নয়।...
প্রেম অসীম, অনন্তের ধন, আত্মার সম্পদ, দেহের
সীমায় তাহাকে ধরা যায় না। দেহসম্বন্ধ বিরহিত,
অপার্থিব স�ৌন্দর্যের নিবিড় অনু ভূতি এক অনির্বচনীয়
আনন্দরস।’ কবির ভাষায়, ‘লও তার মধুর স�ৌরভ,/
দেখ�ো তার স�ৌন্দর্য বিকাশ,/ মধু তার কর�ো তুমি
পান,/ ভাল�োবাস�ো, প্রেমে হও বলী/ চেয়�ো না
তাহারে।/ আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।’
মধ্যযুগের বাংলা কবিতার শারীরিক প্রেমের সাপেক্ষে
এই প্রেম নতু নই বটে। প্রেমের এই ধারণা যে
ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গ�োগ্রাসে গ্রহণ করবে
তা বলাই বাহুল্য। আদতে হয়েছেও তা-ই।
রবীন্দ্রনাথ ইউর�োপের ভিক্টোরিয়ান আদর্শবাদ দ্বারা
আচ্ছন্ন ছিলেন। এ কারণে আমরা তাঁর প্রেমের
কবিতায় নারীকে প্রায়শই ধরতে-ছুঁতে পারি না। ধরা
ও ছ�োঁয়ার অনু ভবের বাইরে বসবাস রবীন্দ্রনাথের
নারীদের। চিত্রা কাব্যের ‘বিজয়িনী’ কবিতায় তাই
প্রেমের দেবতাকেও দেখা যায় বিজয়িনীর পদপ্রান্তে
তির-ধনু ক সমর্পণ করে তাকে দেবীর মত�ো প্রণাম
করতে। নারীর দেবীর মহিমায় উত্তীর্ণ হওয়ার
বিষয়টি রবীন্দ্রনাথে এত স্পষ্ট যে উদাহরণের
দরকার পড়ে না। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পাশে
নজরুলের নারীপ্রেমের কবিতাকে রাখলে বিষয়টি

রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর প্রেমের
প্রশ্নে ছিলেন
আদ্যোপান্ত
বিশুদ্ধতাবাদী।
উপেন্দ্রনাথ
ভট্টাচার্য তাঁর
রবীন্দ্রকাব্যপরিক্রমা গ্রন্থে
বলেছেন, ‘যে
প্রেম বুভুক্ষিত
দৃষ্টিতে দেহের
চারিপাশে
ঘুরিয়া মরে,
ব্যক্তি-মানুষের
বাস্তব দেহ-মন
যাহার ভিত্তি,
সেই আবেগময়,
আত্মহারা,
সাধারণ
মানুষের প্রেম
রবীন্দ্রনাথের
প্রেম নয়।
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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প্রথম কথা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

স্পষ্টভাবে ব�োঝা যায়। নজরুলের কাঙ্ক্ষিত নারী
কবিতায় শারীরিকভাবে এত স্পষ্ট যে চাইলেই যেন
তার চিবুকটা ছুঁয়ে দেখা যায়, তার শারীরিক অস্তিত্ব
অনু ভব করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নারী যেন রক্তমাংসের নারী নয়, দেবী। রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনার যে
পরিচয় পাওয়া গেল, তা মূ লত ইউর�োপীয় রেনেসাঁসের
চেতনায়¯স্নাত, এতে ক�োন�ো সন্দেহ নেই। এই প্রেমের
ধারণা এবং প্রকাশরীতি শিক্ষিত বাঙালির প্রেমাবেগ
প্রকাশের প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং
হচ্ছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের
প্রেম সম্পর্কিত আবেগ আর ধারণার পরিবর্তন হয়।
এককভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই ব�োধ করি বাঙালি তার
প্রেমানু ভূতির সবচেয়ে বেশি মিল খুঁজে পায়। এ বিষয়ে
বাঙালির রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর
নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথের মত�ো প্রেমিক পুরুষ ব�োধ
করি বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় নেই। তাঁর মত�ো সবল,
সু স্থ, স্বতঃস্ফূর্ত, সূ ক্ষ্ম প্রেমের প্রকাশ আর ক�োনও
কবির মধ্যে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম,

ঈশ্বরপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, নারীপ্রেম সমান আবেগ আর
আন্তরিকতায় রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের
যেক�োনও কবিতাকে বা ঈশ্বরপ্রেমের যেক�োনও
কবিতাকে শিক্ষিত বাঙালি প্রেমিক তার প্রেমিকার
উদ্দেশে নিবেদন করতে পারে। যুগে যুগে করেছেও
তাই। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে এ ঘটনা ব�োধ করি
সবচেয়ে বেশি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, ‘আর
কত দূ রে নিয়ে যাবে ম�োরে/ হে সু ন্দরী?/ বল�ো ক�োন
পারে ভিড়িবে ত�োমার/ স�োনার তরি।/ যখনই শুধাই,
ওগ�ো বিদেশিনী,/ তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী/ বুঝিতে
না পারি, কী জানি কী আছে/ ত�োমার মনে।’ তখন
প্রকাশ আর অনু ভবের গভীরতায় মনে হয় এ বুঝি
প্রেমিকার উদ্দেশে প্রেমিকের কথা। আজও রবীন্দ্রনাথের
প্রেমভাব আর ভাষার এই নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার তবে
কি শিক্ষিত বাঙালি জনগ�োষ্ঠীর অনগ্রগতিকে নির্দেশ
করে, নাকি নিজের কথা নিজের মত�ো করে বলতে না
পারার ব্যর্থতা! নাকি এটি প্রেমিক হৃদয় রবীন্দ্রনাথেরই
অগ্রবর্তী চৈতন্যের পরিচায়ক!

বিশ্বের সেরা দশ প্রেমের সিনেমা
ভালবাসা দিবসে আন্তর্জাতিক সেরা দশ র�োমান্টিক সিনেমার তালিকা।
কারওর কারওর বিচারে নির্বাচন তালিকা ঠিক নাও হতে পারে? এটা কেবলই
প্রতিবেদকের নিজস্ব মত।
১। ব্রিফ এনকাউন্টার

সব প্রেমই কী পরিণতি পায়? কিছু প্রেম ছোটগল্পের
মতো। ‘শেষ হইয়াও’ যারা শেষ হতে চায় না। আর
এই অসম্পূর্ণতাতেই যেন তাদের মাহাত্ম। ঠিক
এরকমই এক গল্প ‘ব্রিফ এনকাউন্টার’-এর। ট্রেন
যাত্রায় এক নিষিদ্ধ আকর্ষণের টানে যে প্রেমের শুরু,
তা শেষও হয়ে যায় ট্রেনের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে।
হলিউডের সবচেয়ে বিখ্যাত ক্লাসিক রোম্যান্টিক এই
সিনেমায় ক্ষণিকের প্রেমিক-যুগলের ভূ মিকায় অভিনয়
করেছিলেন সিলিয়া জনসন এবং ট্রেভর হাওয়ার্ড।
ক্যামেরার পেছনে ছিলেন ডেভিড লিন।

২। কাসাব্লাঙ্কা

পৃ থিবীর যেকোনও প্রান্তের যেকোনও রোম্যান্টিক
সিনেমার তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে হামফ্রে বোগার্ট
এবং ইনগ্রিড বার্গম্যান অভিনীত এই সিনেমাটির কথা
না বললে।
গল্পের মোড়ে মোড়ে দ্বন্দ্ব, নির্মেদ কথন, দারুণ
নির্মাণশৈলী আর অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য- সব
মিলিয়েই কালোত্তীর্ণ সিনেমার সব রসদই যে আছে
সিনেমাটিতে।
আর সিনেমার শেষে ‘বড় প্রেম কেবল কাছেই টানেনা,
দূ রেও ঠেলে দেয়’- এই আপ্ত বাক্যকে সত্য প্রমাণ
করা পরিণতি ‘কাসাব্লাঙ্কা’কে যেন তু লে ধরে এক
অনন্য উচ্চতায়।

৩। বিফোর সানরাইজ, বিফোর
সানেসট, বিফোর মিডনাইট

সব পুরস্কার আসরে সেরার খেতাব ঝুলিতে পুরছে
রিচার্ড লিঙ্কলেটারের এক যুগ ধরে নির্মিত সিনেমা
‘বয়হুড’। তার আগে এই নির্মাতাকে বিশ্ববাসী
চিনেছিল তার রোম্যান্টিক সিনেমাত্রয়ী ‘বিফোর
সানরাইজ’, ‘বিফোর সানসেট’ এবং ‘বিফোর
মিডনাইট’ দিয়ে। তিনটি সিনেমারই কেন্দ্রীয় চরিত্র
প্রেমিক যুগল সেলিন এবং জেসি। ইথান হক এবং
জুলি ডেপলি অভিনীত এই দুই চরিত্রের পরিচয়,
প্রণয়, বিচ্ছেদ এবং সবশেষে পুনর্মিলন-এমনই
সরলরৈখিক গল্প নিয়ে এগিয়ে গেছে সিনেমা তিনটির
গল্প। তারপরও এগুলো রোম্যান্টিক সিনেমাপ্রেমী
সব দর্শকদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে, তার
কারণ নির্মাণকুশলতা। অন্যরকম, কিন্তু সু ন্দর এই
প্রেমকাহিনি আড়ম্বরের ধার না ধেরেই সহজভাবে
বলে গেছেন পরিচালক। কেবল প্রেমে পড়াই নয়,
ভালোবাসার সবগুলো দিক চষে বেড়ানো সিনেমা
তিনটি তাই সহজ ভাষায় বলে চলে বেঁচে থাকারই
দারুণ সু ন্দর অভিজ্ঞতার কথা।

৪। ব্রেথলেস

সময়টা ১৯৬০ সাল। হলিউডের স্বর্ণযুগের সূ র্য
তখন অস্তগামী। ফ্রান্সে ঠিক তখনই ‘ব্রেথলেস’ দিয়ে
চলচ্চিত্রের ভাষা বদলে ফেললেন নির্মাতা জ্যঁ লুক

সব পুরস্কার
আসরে সেরার
খেতাব ঝুলিতে
পুরছে রিচার্ড
লিঙ্কলেটারের
এক যুগ ধরে
নির্মিত সিনেমা
‘বয়হুড’।
তার আগে এই
নির্মাতাকে
বিশ্ববাসী
চিনেছিল তার
রোম্যান্টিক
সিনেমাত্রয়ী
‘বিফোর
সানরাইজ’,
‘বিফোর
সানসেট’
এবং ‘বিফোর
মিডনাইট’
দিয়ে।
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গদার। জন্ম নিল নতু ন এক চলচ্চিত্রধারার, যা আজ
নিউ ওয়েভ সিনেমা নামে পরিচিত। সিনেমার গল্প
এক ছিঁচকে চোরকে নিয়ে, যে দুর্ঘটনাবশত এক
পুলিশকে মেরে ফেলে। এর মধ্যে সে সম্পর্কে জড়িয়ে
পড়েছে এক মার্কিন তরুণীর সঙ্গে। শাস্তির ভয়ে
তাকে নিয়ে ইতালি পালাতে চায় সে। তবে কাহিনি
গুরুত্বপূ র্ণ নয় এই সিনেমার জন্য। সিনেমার ক্রমিক
বয়ানের ধারাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিলেন গদার।
সেই সঙ্গে হলিউডের প্রচলিত চলচ্চিত্রকাঠামোকে
গুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর তার ফলশ্রুতিতে দর্শক
মুখোমুখি হতে পেরেছে অভিনব এক চলচ্চিত্রিক
অভিজ্ঞতার।

৫। ইন দ্য মুড ফর লাভ

স্বামী বিশ্বাসঘাতকতা করছে স্ত্রীর সঙ্গে। প্রতারিত
এই নারীর সমব্যাথী তারই মতো আরেক পুরুষ,
যে ছলনার স্ত্রীর ছলনার শিকার। নিজেদের দুঃখ
ভাগাভাগি করে নিতে নিতে একসময় একে
অপরকে ভালবেসে ফেলেন তারা। কিন্তু নিজেরা
দাম্পত্যজীবনে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না বলে
মনের কথা মনেই চেপে রাখেন।
হংকং-এর নির্মাতা ওং কার-ওয়াইয়ের ‘ইন দ্য মুড
ফর লাভ’-এর গল্প এমনই স্পর্শকাতরতায় পূ র্ণ। এর
সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রধান দুই চরিত্রে টনি লিওয়াং
এবং ম্যাগি চিওয়াং-এর অভিনয়। তবে সবকিছুকে
ছাড়িয়ে গেছে সিনেমাটির চিত্রগ্রহণ। অনু পম
দৃ শ্যবিন্যাসের কারণেই সিনেমাটি চলচ্চিত্রপ্রেমীদের
বিশেষ প্রিয়।
সেইসঙ্গে সিনেমার বিয়োগান্তক পরিণতি একে পরিণত
করেছে ধ্রুপদী প্রেমের সিনেমায়।

৬। দ্য অ্যাপার্টমেন্ট

‘সাম লাইক ইট হট’ মুক্তির পরের বছরই নির্মাতা
বিলি ওয়াইল্ডার দর্শকদের উপহার দিলেন আরেকটি
কালজয়ী কমেডি ‘দ্য অ্যাপার্টমেন্ট’। বক্স-অফিসে
দারুন জনপ্রিয় হওয়া সিনেমাটি সমালোচকদেরও মন
জয় করে নিয়েছিল সমানভাবে। জিতে নিয়েছিল সেরা
চলচ্চিত্র, সেরা পরিচালনা এবং সেরা চিত্রনাট্যসহ ৫
টি অস্কার।
সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র বাড ব্যাক্সটার নামে এক
কেরানি, যে নিজের অ্যাপার্টমেন্টটিকে অফিসের
সহকর্মীদের য�ৌনক্রিয়ার জন্য ভাড়া দিয়ে থাকে।
একদিন নিজের ওই অ্যাপার্টমেন্টই সে আবিষ্কার
করে তার স্বপ্নকন্যাকে, যে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে
তাদেরই পরিচিত একজনকে। বিলি ওয়াইল্ডারের
এই সিনেমার অন্যতম গুণ, ছবিটি একদমই
বাহুল্যবর্জিত। অত্যন্ত স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়েছে
সিনেমার কাহিনি।

৭। হ্যানা অ্যান্ড হার সিস্টার্স

র�োম্যান্টিক সিনেমা নিয়ে কথা হবে, আর উডি
অ্যালেনের নাম একবারও উঠবে না- তা কী করে হয়!
‘ম্যানহ্যাটান’ খ্যাত এই নির্মাতার সবচেয়ে বড় হিট
১৯৮৬ সালের ‘হ্যানা অ্যান্ড হার সিস্টার্স’। সিনেমায়
মিয়া ফ্যার�ো অভিনয় করেছেন হ্যানা নামের এক

গৃ হবধুর চরিত্রে, যার স্বামী এলিয়ট প্রেমে পড়ে যায়
তারই ব�োন লিয়ের। ওদিকে একই সময়ে হ্যানার
আরেক ব�োন হলির সঙ্গে প্রেমে মগ্ন হ্যানারই সাবেক
স্বামী মিকি।
সিনেমায় এলিয়টের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে
পার্শ্ব-চরিত্রে সেরা অভিনেতার অস্কার সেবার বাগিয়ে
নিয়েছিলেন মাইকেল কেইন। মিয়া ফ্যার�োও প্রশংসিত
হয়েছিলেন অদ্ভূত রকমের মানসিক সঙ্কটের মধ্যে
থেকেও দৃ ঢ়চেতা এক চরিত্রে অভিনয়ের সু বাদে।

৮। ইটারনাল সানশাইন অফ আ
স্পটলেস মাইন্ড

ব্রিটিশ অভিনেত্রী কেইট উইন্সলেটের ক্যারিয়ারের
সবচেয়ে বড় হিট ‘টাইটানিক’ হলেও চলচ্চিত্রপ্রেমীরা
তাকে সবসময়ই মনে রাখবেন ‘ইটারনাল সানশাইন
অফ আ স্পটলেস মাইন্ড’ সিনেমার নীল চু লের
স্বাধীনচেতা মেয়ে ক্লেমেন্টাইন ক্রসিনস্কি হিসেবেই।
অন্যদিকে ক�ৌতু কাভিনেতা হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি
পেলেও জিম ক্যারির ক্যারিয়ারের অন্যতম মাইলফলক
যে এই সিনেমাটিই- সেটাও স্বীকার করবেন সবাই।

৯। আ রুম উইথ আ ভিউ

ক’দিন বাদেই বিয়ের পিড়িতে বসছে লুসি। ব�োন
শার্লটকে নিয়ে তাই সে বেড়াতে এসেছে ইতালির
ফ্লোরেন্সে। খুঁজে পেতে একটা হ�োটেলে উঠল�ো তাঁরা।
কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখে নেই ক�োনও জানলা। ঠিক
এমন সময়ই তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এল, মিস্টার
এমারসন। সঙ্গে তাঁর তরুণ ছেলে জর্জ। এই তরুণের
প্রেমেই অবশেষে পড়ে যায় লুসি। ওদিকে ফ্লোরেন্সের

স্বামী
বিশ্বাসঘাতকতা
করছে স্ত্রীর
সঙ্গে। প্রতারিত
এই নারীর
সমব্যাথী
তারই মতো
আরেক পুরুষ,
যে ছলনার স্ত্রীর
ছলনার শিকার।
নিজেদের দুঃখ
ভাগাভাগি
করে নিতে
নিতে একসময়
একে অপরকে
ভালবেসে
ফেলেন তারা।
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দিনগুলি শেষ হয়ে এলে লুসি টের পায়, ব্রিটেনে
নিজের শহরে ফিরে যেতে হবে তাকে তাঁর বাগদত্তার
কাছেই। ১৯৮৫ সালের সিনেমাটি স্মরণীয় হয়ে আছে
মূ ল চরিত্রে হেলেনা ব�োনহ্যাম কার্টারের অনবদ্য
অভিনয়ের জন্য। ই এম ফ্রস্টারের উপন্যাস অবলম্বনে
এটি পরিচালনা করেছিলেন জেমস আইভরি।
অভিনয়ে হেলেনাকে সঙ্গ দিয়েছিলেন ম্যাগি স্মিথ,
ডেনহম এলিয়টের মত�ো শিল্পীরা।

১০। জুলস অ্যান্ড জিম

সাল ১৯৬২, স্থান প্যারিস। ফরাসি নিউ ওয়েভ
সিনেমার স্বর্ণযু গ সেটা। মুক্তি পেল ‘জুলস অ্যান্ড
জিম’। মানবীয় আবেগের জটিলতার প্রকাশ এবং
পর্দায় নারীর প্রথাগত উপস্থাপনের বাইরে যাওয়ার

প্রচেষ্টা। দুইয়ে মিলে নতু ন এক মাইলফলকের সৃ ষ্টি
করল�ো ত্রিভূ জ প্রেমের এই গল্প। ক্যাথরিন নামের
এক ফরাসি নারী একই সঙ্গে প্রেমে পড়েছে দুই
তরুণের। একজন জুলস, জাতে জার্মান। অপরজন
জিম, ফরাসি। দুই পুরুষও পাগলের মত�োই ভালবাসে
ক্যাথরিনকে। দুজনেরই সঙ্গেই প্রেম এগিয়ে যেতে
থাকে সমান তালে। কিন্তু এর পরিণতি কি? এরকমই
এক গল্পের সঙ্গে জিন মরেউ, অস্কার ওয়ার্নার এবং
হেনরি সারের অভিনয় য�োগ করেছে অনন্য মাত্রা।
ষাটের দশকের সিনেমাটি বক্স-অফিসেও গড়েছিল
ইতিহাস। সেই সঙ্গে জানান দিয়েছিল নতু ন এক
যুগের আগমনের, যেখানে নারীর অনু ভূতিকেও
দেখান�োর সাহস দেখাতে শুরু করতে পারেন
নির্মাতারা।

দেশপ্রেমী

দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ ভাল�োবাসার এতটাই ছিল যে, মৃত্ যুর পরও আজও সীমান্ত
পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন হরভজন সিংহ..

ভারতীয় সেনা জওয়ানদের কাছে তিনি এখনও অমর।
আবার তিনি নাকি দেশের সীমান্তে এখনও পর্যন্ত
পাহারা দিয়ে চলেছেন। তাদের কাছে নাকি হারভজন
সিং একজন দেবতা। এই প্রয়াত সেনা জওয়ান
মৃ ত্যুর আগে সমস্তরকম ভাবে নিজের দেশকে রক্ষা
করেছেন।
১৯৪৬ সালের ৩০ আগস্ট এই প্রয়াত সেনা জাওয়ান
হরভজন সিং এর জন্ম। প্রাথমিক পড়াশ�োনা তিনি
তার গ্রামের স্কুলে সেরে ফেলেন। এরপর পাঞ্জাবের
ডিএভি হাই স্কুল থেকে উচ্চ স্কুল শিক্ষা করেন
তিনি। ১৯৬৫ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাঞ্জাব
রেজিমেন্টে য�োগ দেন হরভজন সিং।
সেনাবাহিনীতে য�োগ দেওয়ার পর ১৯৬৮ সালে নাথু

গিরিপথে কর্মরত ছিলেন তিনি। সেই সময় তার বয়স
ছিল মাত্র ২২ বছর। সমুদ্রপৃ ষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে ১৪
হাজার উচ্চতায় দুর্গম এবং সঙ্কীর্ণ গিরিপথ কয়েক
বছর আগেই ইন্দো-চীনের যুদ্ধের সাক্ষী ছিল। এই
অঞ্চলটিতে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি না হলেও যেহেতু
সিকিম এবং তিব্বতের মাঝে অবস্থিত তাই এই
জায়গাটিকে বরাবরই স্পর্শকাতর জায়গা হিসেবে ধরা
হত�ো। ঠিক এই অঞ্চলটিতে যাওয়ার জন্যই ভারতীয়
জওয়ান হরভজন মালবাহী পশুর পিঠে পণ্য নিয়ে
রওনা দেন আউটপ�োস্ট এর উদ্দেশ্যে।
অত্যন্ত দুর্গম এবং সংকীর্ণ এই পথ। সেখানে রসদের
অপেক্ষায় ছিলেন অন্যান্য সেনা জওয়ানরা। যখন তিনি
রওনা দেন তখন অক্টোবর মাস ছিল। সীমান্তে প্রবল

১৯৪৬ সালের
৩০ আগস্ট
এই প্রয়াত
সেনা জাওয়ান
হরভজন সিং
এর জন্ম।
প্রাথমিক
পড়াশ�োনা তিনি
তার গ্রামের
স্কুলে সেরে
ফেলেন। এরপর
পাঞ্জাবের
ডিএভি হাই স্কু ল
থেকে উচ্চ স্কু ল
শিক্ষা করেন
তিনি। ১৯৬৫
সালে ভারতীয়
সেনাবাহিনীর
পাঞ্জাব
রেজিমেন্টে য�োগ
দেন হরভজন
সিং।

ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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ধস এবং বৃ ষ্টির কারণে পরিস্থিতি একেবারে প্রতিকূল
ছিল। সেই অবস্থাতেই রওনা দেন তিনি। কিন্তু
দুর্ভাগ্যবশত গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেননি তিনি। তিনি
যে মালবাহী পশুগুলিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে
কয়েকটি পশু ফিরে আসে সেই আউটপ�োস্টে যেখান
থেকে জওয়ান হরভজন সিং রওনা দিয়েছিলেন। এ
দেখে তার সহকর্মীরা টের পেয়ে যান যে হরভজন সিং
নিশ্চয়ই ক�োনও বড় বিপদের মধ্যে রয়েছে।
এরপর হরভজন সিংকে খ�োঁজার জন্য শুরু হয় চিরুনি
তল্লাশি। তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যায়নি তাকে।
এরপর শ�োনা গিয়েছিল যে, প্রয়াত হারভজন সিং
নিজেই বলে দেন তার নিথর দেহ ক�োথায় আছে।
হ্যাঁ শুনতে আশ্চর্য লাগলেও ঘটনাটি কিন্তু সত্যি হয়ে
ওঠে। আরেক সেনা জওয়ান প্রীতম সিংকে নাকি
হারভজন সিং স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন
যে তার নিথর দেহটি ক�োথায় রয়েছে। এরপর সেই
জায়গাতে যখন খ�োঁজা হয় তখন তার দেহটি পাওয়া
যায়।
তিনি মৃ ত্যুর পরও নাকি দেশরক্ষার কাজ করছেন
এখনও পর্যন্ত। তিনি নাকি শত্রু পক্ষ থেকে আসা
আগাম বিপদের সতর্কবার্তা দিয়ে দেন সেনা
জওয়ানদের। শুধু এটাই নয়, ক�োন ভারতীয় সেনার
যদি প�োশাক সামান্য একটু অগ�োছাল�ো থাকে তাহলে
শূ ন্য থেকে উড়ে এসে হঠাৎ সপাটে থাপ্পড় পড়ে।
প্রয়াত এই সেনা জওয়ান হরভজন সিংহের প�োশাক
সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। তার ব্যবহৃত বিছানা ও
যত্নে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। এক সেনা জওয়ান
এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, মাঝে মাঝে নাকি তার
বিছানায় থাকা জিনিসপত্র গুলি এল�োমেল�ো হয়ে যায়।

যন্তর প্রেম

মানুষ ও যন্ত্রের প্রেমের অনন্য মিশেল
ক্রিস্টিন ছবিটি কেউ দেখেছেন? ১৯৮৩ সালের ছবি।
একটা গাড়ির ভ�ৌতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সিনেমা। গাড়ির
নাম ক্রিস্টিন। গাড়ি বা তার মালিকের উপর কেউ
ক�োনও বিরূপ ব্যবহার করলে ক্রিস্টিন তার শ�োধ
ত�োলে। আর সেটা হয় খুব ভয়ঙ্কর মাত্রার। ক্রিস্টিন
তৈরির সাল ১৯৫৮। হাত বদল হয়ে ১৯৭৮ সালে
সে অ্যান্ডি নামের এক সতের�ো বছরের আলাভ�োলা
ছেলের মালিকানায় আসে। ২০ বছরের পুরন�ো
ক্রিস্টিনকে নিজের জমান�ো টাকায় কিনে অ্যান্ডির
আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু সে আনন্দ বিষাদে পরিণত
হতেও সময় লাগে না। যন্ত্র হলেও ক্রিস্টিন অনু ভূতি
সম্পন্ন। আর সে অনু ভূতি ম�োটেও শুভব�োধ সম্পৃক্ত
নয়। যার কারণে গল্পের চরিত্রগুল�োকে প�োহাতে হয়
নানান ভ�োগান্তি। মৃ ত্যুও ঘটে এক কেন্দ্রীয় চরিত্র সহ
আরও অনেকের।
ব�োধশক্তি আছে এমন এক গাড়ির গল্প নিয়ে সিনেমাটি
দেখতে দেখতে দুম করে অন্য আরেক সিনেমার
কথা মনে পড়ে যায়। ২০০৫-এ তৈরি হয়েছে

তাদের দাবি যে কাজের ফাঁকে তিনি এখানে এসে
বিশ্রাম নেন।
তার উপস্থিতি অনু ভব করার জন্য অভিনব এক
উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই অঞ্চলের তরফ থেকে ঠিক
করা হয়েছে একটি মন্দির তৈরি করে তার স্মৃতিকে
রক্ষা করা হবে। অবশ্য এর আগেই তিনি ভারতীয়
সেনা জওয়ানদের কাছে দেবতার রূপ পেয়ে গেছেন।
ভারতীয় সেনা জওয়ানদের কাছে তিনি এখন বাবা
হরভজন সিং।
তার এই মন্দিরটি গ্যাংটক থেকে প্রায় ৫২
কিল�োমিটার দূ রে নাথু এবং জেলেপ গিরিপথ এর
মাঝখানে অবস্থিত। সমুদ্রপৃ ষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩,১২৩
ফিট উচ্চতায় অবস্থিত এই মন্দির। বহু পর্যটক যান
এই মন্দিরটি দেখতে।
এখানে রীতি রয়েছে যে, মন্দির দর্শনের পর সকলেই
এক ব�োতল করে জল রেখে দিয়ে আসে। এই জল
পান করলে নাকি দর্শনার্থীদের মনের ইচ্ছা পূ রণ
হয়। শুধুমাত্র পর্যটকরাই নয় বহু সেনা জাওয়ানেরা
পুজ�ো দেন এখানে। এমনকি ১২ বছর আগে পর্যন্ত
তিনি প্রতি বছর ছুটি পেতেন। একটি জিপে করে
তার জিনিসপত্র নিয়ে জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছান�োর
হত�ো। এরপর ট্রেনে করে সেই জিনিসপত্র যেত তার
গ্রামের বাড়ি পাঞ্জাবের কপূ রথালা জেলার ক�োকে
গ্রামে। সেখানেই থাকতেন তার পরিবার-পরিজন
সকলেই। হরভজন সিংহের নামে রিজার্ভেশনও করা
হত�ো। তবে গত ১২ বছর ধরে এই রীতি বন্ধ হয়ে
গেছে।
হরভজনের মত�ো এমন দেশপ্রেমীকে শ্রদ্ধা জানাতেই
হয়।

তার এই
মন্দিরটি
গ্যাংটক থেকে
প্রায় ৫২
কিল�োমিটার
দূরে নাথু এবং
জেলেপ গিরিপথ
এর মাঝখানে
অবস্থিত।
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে
প্রায় ১৩,১২৩
ফিট উচ্চতায়
অবস্থিত এই
মন্দির। বহু
পর্যটক যান
এই মন্দিরটি
দেখতে।

প্রথম কথা
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

ইংরেজি ছবি ‘হার্বি ফুল্লি ল�োডেড’। বাংলায় ঋত্বিক
কুমার ঘটকের সৃ ষ্টি, অসামান্য ছবি ‘অযান্ত্রিক’।
ঋত্বিক ঘটক যে অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনায় তাঁর
সমসমায়িকদের তুলনায় কয়েক যুগ এগিয়ে ছিলেন,
‘ক্রিস্টিন’ দেখে থাকলে আপনার মনে হবেই।
ক্রিস্টিনের নির্মাণ কাল ১৯৮৩। আর ‘অযান্ত্রিক’
নির্মাণ ১৯৫৭ সালে। মুক্তি পায় ’৫৮-তে। ‘অযান্ত্রিক’
সুব�োধ ঘ�োষের একই নামের ছ�োট�ো গল্প নিয়ে
নির্মিত চলচ্চিত্র। যে গল্পের চলচ্চিত্রায়নে ঋত্বিক
নিজস্ব ভাবনা ছড়িয়ে দেবার স্বাধীনতা নিয়েছেন তাঁর
নিজস্ব স্বকীয়তার রেখা টেনেই।
এই উপমহাদেশে ঋত্বিকই প্রথম চিত্রস্রষ্টা, যিনি
একটি যন্ত্র মানে একটি গাড়িকে তার সৃ ষ্টিকর্মের
কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসেবে দেখতে আগ্রহী হন। এর
বছর দশেক আগেই ভিত্তোরিও ডি সিকা নির্মাণ
করে ফেলেছেন, অবিস্মরণীয় সৃ ষ্টি, ‘দ্য বাইসাইকেল
থিফ’। এ চলচ্চিত্রের কাহিনিতে একটি বাইসাইকেল
গুরুত্বপূ র্ণ চরিত্রে ছিল। কিন্তু সাইকেলটি ছিল
অনু ভূতিশূ ন্য। সেদিক থেকে দেখলে, ঋত্বিকই
সম্ভবত প্রথম সিনেপর্দায় অনু ভূতিশীল যন্ত্রের ব্যবহার
করেছিলেন। এর পর বাঙালির আরেক গর্ব সত্যিজিৎ
রায় ‘অভিযাত্রী’ (১৯৬২) চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন,
যা ‘অযান্ত্রিক’ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হয়।
তবে অভিযাত্রীতে ব্যবহৃত গাড়িও ছিল অনু ভূতিশূ ন্য।
কাজেই ধরে নিতেই পারি, অন্যান্য যে সব চিত্রস্রষ্টা
পরবর্তীতে অনু ভূতিশীল যন্ত্র ব্যবহার
করেছেন, তাঁদের পথিকৃৎ ঋত্বিক কুমার
ঘটক-ই। গাড়ির সঙ্গে এমন প্রেম অন্য
ছবিতে বিরল। তাই ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে
এই অন্য রকম প্রেম কাহিনির
অবতরন।
১৯২০ সালে তৈরি
শেভ্রোলে গাড়িটিকে
ঋত্বিক ঘটক
অযান্ত্রিকের নায়িকা
হিসেবে চিহ্নিত
করেছেন। অর্থাৎ
যন্ত্রটি নারীসত্তার
অধিকারী
(ঋত্বিকের মতে)।
সুব�োধ ঘ�োষের
গল্পে এমন ধারণার
ইঙ্গিত অনু পস্হিত।
চালক বিমলের সঙ্গে
এই গাড়ির রয়েছে
এক নিগূ ঢ় সম্পর্ক।
নিশ্চিতভাবেই সে সম্পর্ক
নারী-পুরুষের নিছক প্রেমের
সম্পর্ক নয়। বিমল আর তার
লক্কড় ঝক্কড় গাড়ি, ‘জগদ্দল’-এর সঙ্গে
কেমন সম্পর্ক ছিল?
বিমলের গাড়িটা নড়বড়ে, ভগ্নপ্রায়, সেকেলে
হলেও বিশ্বস্ত সারথীর মত�ো র�োদ বৃ ষ্টি
ঝড় মাথায় নিয়ে যাত্রীকে নির্ধারিত গন্তব্যে

গাড়ির আর�োহী
নারী তার সঙ্গী
পুরুষটিকে
চলতি পথে
চিরুনি দেখে
কিনে দেবার
বায়না ধরে
গাড়ি থামান�োর
জন্য বিমলের
কাঁধ স্পর্শ করা
মাত্র ‘জগদ্দল’
সংবেদনশীল
প্রেমিকার ঈর্ষায়
নিজের আপত্তি
জানান দেয়।

ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দিতে সক্ষম। বিমল সেটা নিয়ে
ভীষণ তৃপ্ত ও গর্বিত। অন্যরা গাড়িটাকে যন্ত্র জ্ঞান
করলেও বিমল মানুষ জ্ঞানে তার সঙ্গে কথা বলে,
তার খিদে-তৃষ্ণা মেটান�োর দিকে সযত্ন নজর রাখে।
তার ঝরঝরে ভঙ্গুর গাড়ি সম্পর্কে সতীর্থ ড্রাইভারদের
ব্যঙ্গ উপেক্ষা করে যাত্রী নিয়ে চলাচল করে। গাড়িটা
বিকল হয়ে কখনও হতাশ করেনি তাকে। এই গাড়ি,
যাকে বিমল আদর করে ‘জগদ্দল’ নামে ডাকে, আর
দশটা গাড়ির মত�ো তার সর্দি কাশি হয়না কখনও।
বিমলকে খুব ভাল�ো ব�োঝে জগদ্দল। বিমলের চ�োখের
মণি গাড়িটা। তার দুবেলার অন্ন জ�োগায় জগদ্দল।
এক গ্যালন তেলে বাইশ মাইল ছুটে চলে। কারণ
জগদ্দল জানে বিমল গরীব। একজন স্নেহশীলা
মা কিংবা মমতাময়ী প্রেমিকা যেভাবে প্রিয়জনের
অভাব অনটন বুঝে নেন, জগদ্দল যেন সেভাবে বুঝে
নেয় বিমলের সাধ্য খুব সীমিত। দুজনের মধ্যেকার
এতকালের ব�োঝাপড়া ও হৃদ্যতার মধ্যে একদিন এক
নারীর ছায়া পড়ে। গাড়ির আর�োহী নারী তার সঙ্গী
পুরুষটিকে চলতি পথে চিরুনি দেখে কিনে দেবার
বায়না ধরে গাড়ি থামান�োর জন্য বিমলের কাঁধ স্পর্শ
করা মাত্র ‘জগদ্দল’ সংবেদনশীল প্রেমিকার ঈর্ষায়
নিজের আপত্তি জানান দেয়। এক পর্যায়ে সেই নারীর
প্রতি বিমলের অতি সামান্য অনু রাগ জেগে ওঠেছে,
সেটা বুঝতে পেরে গাড়িটা এক দুর্গম পাহাড়ি পথে
বিকল হয়ে যেন তার প্রতিশ�োধ নেয়। বিমল সেই
প্রথমবারের মত�ো গাড়িটাকে শাপান্ত করে, কটূ ক্তি
করে, আঘাত করে। তবু ক�োনও কাজ হয় না, বরং
অপমানের যাতনায় গাড়িটা যেন আত্মহননের পথ
বেছে নিয়ে জীবনের সব আশা মুছে ফেলে। বিমল
গাড়িটাকে বহুকষ্টে ঠেলতে ঠেলতে নিজের বাড়িতে
পৌঁছায়। তারপর অনেক টাকা খরচ করে গাড়িটাকে
সারিয়ে ত�োলার চেষ্টা করে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ
করে দিয়ে অভিমানী গাড়িটা নিজেকে নিঃশেষ করে
দেয়। তারপর পরিত্যক্ত অচল গাড়িটাকে একদিন
এক মাড়�োয়ারি ল�োহা ব্যবসায়ী সের দরে টু কর�ো করে
কিনে নিয়ে যায় ঠেলাগাড়িতে করে। নিরুপায় বিমলের
বুক ফেটে যায় পনের�ো বছরের সঙ্গী প্রিয় গাড়িটাকে
এভাবে বিক্রি করে দিতে। শেষ দৃ শ্যে বিক্রয়কৃত
গাড়িটা ঠেলায় চড়ে চলে যাবার পর বিমল যখন
উদাস চ�োখে পথের দিকে তাকিয়ে ছিল, তখন হঠাৎ
মৃ ত গাড়িটার ভেঁপুটা বেজে উঠে ক�োথাও। চমকে
যাওয়া বিমলের দৃ ষ্টি তখন খুঁজে পায় গাড়ির পরিত্যক্ত
ভেঁপুটি নিয়ে খেলার ছলে শব্দ বের করার চেষ্টা
করছে প্রতিবেশী এক হাস্যোজ্জ্বল শিশু। সে অবাক
হয়ে তাকিয়ে দেখে বহুচেনা সেই ভেঁপুটিকে, তারপর
ধীরে ধীরে শিশুর সেই সারল্যমাখা হাসিটা বিমলের
মুখেও সঞ্চারিত হয় তার অশ্রুসজল চ�োখ ছাপিয়ে।
সব হারান�ো মানুষ যেভাবে হেসে ওঠে নতু ন ক�োনও
আশ্বাসে।
অনামী সংঘের সাহিত্যানু রাগী বন্ধুদের অনুর�োধে লেখা
‘অযান্ত্রিক’ সুব�োধ ঘ�োষের প্রথম ছ�োট�ো গল্প। এর মূ ল
সু রটা ছিল একজন মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে সৃ ষ্ট সম্পর্ক।
চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে যাওয়া জগদ্দলকে যে আর

আগের অবস্থায় ফেরান�ো সম্ভব না, সেটা বিমলের
মত�ো দক্ষ গাড়ি মিস্ত্রির অজানা ত�ো ছিল না। তবুও
নিজের বিক্ষু দ্ধ মনের জেদটা নতু ন কিনে আনা
যন্ত্রপাতির ম�োড়কে জগদ্দলের মধ্যে প্রতিস্থাপনের
চেষ্টায় কী দেখাতে চেয়েছেন ঋত্বিক? ‘আছে দুঃখ,
আছে মৃ ত্যুর’ এ সত্যিটা তিনি যেমন মানতেন...
দুঃখ পেরিয়ে সু ন্দর সকাল এসে দাঁড়ান�োর, ‘তবুও
অনন্ত জাগে’-র প্রতিও তাঁর ছিল অগাধ আস্থা। তাই
দর্শকমনে কেবল মাত্র হতাশা ছড়িয়ে তাঁর চলচ্চিত্রের
পর্দা নামত�ো না। ধ্বংসে না, সৃ ষ্টিতেই তিনি আস্থাশীল
ছিলেন, যতটু কু বুঝেছি। তাই ‘অযান্ত্রিক’-এ চিরদিনের
মত�ো বিকল হয়ে যাওয়া জগদ্দলকে বিদায় জানিয়ে,
চ�োখে জল নিয়ে ছ�োট্ট শিশুর নির্মল হাসিতে বিমল
নিজেও হেসে ওঠে নতুনের আগমনকে স্বাগত
জানায়। অযান্ত্রিক এক ব�োধ। অতি সংবেদনশীল
জগদ্দল পরনারীর প্রতি বিমলের অনু রাগেই যেন
অভিমানে চির দিনের জন্য মূ ক হয়ে গেল! বিমলের
মৃ ত মা। যার মৃ ত্যুর পরই জগদ্দলের আগমন এবং
পনের�ো বছর ধরে বিমলকে কখনও প্রিয়সখা, কখনও
অন্নদাতা অথবা মায়ের ছায়া হয়ে সঙ্গ দিয়ে গেছে।
এই চরিত্রগুল�ো গাড়িটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত
ছিল।
এক সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, ‘মানুষের
অবক্ষয় আমাকে আকর্ষণ করে। তার কারণ এর মধ্য
দিয়ে আমি দেখি জীবনের গতিকে,স্বাস্থ্যকে। আমি
বিশ্বাস করি জীবনের প্রবাহমানতায়। তাই জগদ্দল ও
বিমলের প্রেম ছাপিয়ে যায় মানবিক সত্ত্বাকে।

চিরদিনের জন্য
স্থির হয়ে যাওয়া
জগদ্দলকে যে
আর আগের
অবস্থায় ফেরান�ো
সম্ভব না, সেটা
বিমলের মত�ো
দক্ষ গাড়ি
মিস্ত্রির অজানা
ত�ো ছিল না।
তবুও নিজের
বিক্ষু দ্ধ মনের
জেদটা নতু ন
কিনে আনা
যন্ত্রপাতির
ম�োড়কে
জগদ্দলের মধ্যে
প্রতিস্থাপনের
চেষ্টায় কী
দেখাতে
চেয়েছেন
ঋত্বিক?
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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লাভ
ডিলাইট

আবার সেই কাঙ্খিত দিন! দমবন্ধ করা একটি দুর্বিষহ বছর কাটিয়েই ত�ো
প্রিয় ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে এই বিশেষ সেলিব্রেশন। একটু স্পেশাল টাচ না
থাকলে হয়? তাই নিজের হাতের উষ্ণতায় সাজিয়ে ফেল এক রূপকথা

স্ট্রবেরি মিল্ক স্মুদি
উপকরণ
স্ট্রবেরি আইসক্রিমঃ ২ কাপ, ক্যান্ড
স্ট্রবেরিঃ ১ কাপ, দুধঃ ৩/৪ কাপ,
চিনিঃ ১ টেবিল চামচ, হুইপড ক্রিম,
চক�োলেট শেভিংস বা রংবেরঙের
স্প্রিঙ্কালসঃ সাজাবার জন্য
প্রণালী
ব্লেন্ডারে চিনি, ক্যান্ড স্ট্রবেরি ও
দুধ একসঙ্গে ঘুরিয়ে নাও। এবার
ব্লেন্ডারের ঢাকনা খুলে উপর
থেকে প্রথমে ১ কাপ আইসক্রিম
ঢেলে পুর�ো মিশ্রণটা আরেক বার
স্মুদ করে ব্লেন্ড করে নাও। শেষে
আরেক কাপ আইসক্রিম দিয়ে
ব্লেন্ড করে ফেল�ো। সার্ভিং গ্লাসে
ঢেলে, উপর থেকে হুইপড ক্রিম
দিয়ে, পছন্দ মত�ো ছচ শেভিংস বা
স্প্রিঙ্কালস ছড়িয়ে এনজয় কর�ো।
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ফুড ক�োর্ট
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রেড ভেলভেট কুকি
উপকরণ
রেড ভেলভেট কেক মিক্সঃ ৫০০
গ্রাম, মাখনঃ ১/২ কাপ, ডিমঃ ১টা

প্রণালী
একটি ব�োলে সবকটি জিনিস
একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নাও।
ড�ো তৈরি হয়ে গেলে পাতলা কাপড়
বা প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ঢেকে এক
ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দাও। ফ্রিজ থেকে
বের করে এই ড�ো থেকে ছ�োটছ�োট বল তৈরি করে, ৩৫০ ডিগ্রিতে
প্রি-হিট করে রাখা আভেনে ৮
থেকে ১০ মিনিট বেক করে নাও।
আভেন থেকে বের করে, ঠান্ডা করে
নিলে যখন ইচ্ছে তখন মাঞ্চ করতে
পার�ো, তবে ক্রিম চিজ সহয�োগে
কুকির মজা আরও জমে যাবে।

চক�ো পিনাট-বাটার পাই

উপকরণ
গুঁড়�ো করা চকলেট ক্রিম বিস্কুটঃ ২৪ টা (চাইলে সাজান�োর জন্য বেশ খানিকটা সরিয়ে রাখ�ো), গলান�ো মাখনঃ ৪ টেবিল চামচ,
ক্রিম চিজঃ ২২০ গ্রাম, পিনাট বাটারঃ ১ কাপ, হুইপড ক্রিমঃ ২২০ গ্রাম, চিনিগুঁড়�োঃ ১১/৪ কাপ, চকলেট বিটসঃ সাজান�োর জন্য

প্রণালী
একটি ব�োলে গলান�ো মাখন ও বিস্কুটগুঁড়�ো ভালভাবে মিশিয়ে মিশ্রণটি একটি ডিপ বেকিং ডিশে ঢেলে চেপে চেপে বসিয়ে নাও।
এই অবস্থায় আগে থেকে ৩৫০ ডিগ্রিতে ৫ মিনিট বেক করে ক্রাস্ট বানিয়ে ফেল�ো। অন্যদিকে একটি ব�োলে ক্রিম চিজ ও গলান�ো
মাখন স্মুদ করে ফেটিয়ে নাও। এবার হুইপড ক্রিম ও চিনিগুঁড়�ো মিশিয়ে মিশ্রণটি আবার ভাল করে মিক্স করেনাও। তৈরি করে
রাখা ক্রাস্টের মধ্যে এই মিশ্রণ ঢেলে ঘন্টা খানেক ফ্রিজে রেখে দাও। ফ্রিজ থেকে বের করে পাইয়ের উপর আগে থেকে সরিয়ে
রাখা বিস্কুটের গুঁড়�ো ছড়িয়ে দিলেই রেডি দারুন একটি পাই! স্লাইস করে খাওয়াতে আর দেরি কেন!
রেসিপি সঙ্কলনঃ শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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আর�োগ্য

ভাল�োবাসায়
ভাল�ো হার্ট
সুখি মন, সু স্থ জীবন। সুখি জীবন বয়ে আনে আনন্দ,
অনাবিল স্বাচ্ছন্দ এবং সুস্বাস্থ্য

সুস্থ থাকার চাবিকাঠি ‘প্রেম’
প্রেম কথাটা শুনলেই বেশ একটা সু ন্দর অনু ভূতি আসে। প্রেম দ�োষে গুণে মিলিয়ে
সবার কাছেই বেশ আহ্লাদের। শুধু মন নয়, একটা সু স্থ প্রেমের সম্পর্ক আপনার
হৃদয়টিকেই ভালবেসে আদর যত্নে ভরিয়ে রাখে, হদিশ দিলেন এক হৃদর�োগ
বিশেষজ্ঞ। ফিনল্যান্ডের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে বিবাহিত পুরুষ ও
মহিলাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অবিবাহিতদের থেকে অনেক কম। ভ্যান্ডারবিল্ট
হার্ট অ্যান্ড ভাসকুলার ইন্সটিটিউটের হৃদর�োগ বিশেষজ্ঞ জুলি ডাম্পের মতে প্রেমে
পড়লে শরীরে নিউর�ো-হরম�োনাল পরিবর্তন আসে যা শরীরের পক্ষে খুবই ভাল।
রক্তসংবহন তন্ত্রেও এই পরিবর্তন অত্যন্ত ভাল প্রভাব ফেলে এবং শরীরকে সু স্থ
রাখতে সাহায্য করে। ডাঃ জুলি জানিয়েছেন যেক�োনও ব্যক্তির চাপ ও দুঃশ্চিন্তার সঙ্গে
শরীরে বিভিন্ন হরম�োনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভালবাসার মানুষকে নিশ্চিন্তে এক
বাক্স ডার্ক চক�োলেট বা এক ব�োতল রেড ওয়াইন দিতে পারেন। কারণ এই দুই খানা
ও পিনার ল�োভনীয় যুগলবন্দী আপনার হৃদয়ের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। তাই চুটিয়ে
প্রেম করুন, পরিমিত খান, পরিমিত পান করুন এবং সু স্থ থাকুন।

সুখি জীবনের অন্তরালে লুকিয়ে আছে ভাল�োবাসা। আর

ভাল�োবাসার প্রধান উপাদান? হাসি।
অনাবিল হাসি আমাদের হার্টের জন্য খুবই উপকারী। কথায়
বলে ‘লাফটার ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন।’
মার্কিন গবেষকদের মতে, হাসি মানুষের হার্ট বা হৃদপিণ্ডকে
সু স্থ রাখতে বিশেষ ভূ মিকা পালন করে থাকে। শুধু হৃদপিণ্ড
নয়, মানুষের মানসিক সু স্থতা বজায় রাখতেও হাসির বিশেষ
অবদান আছে।
আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি পরিচালিত দু’টি সমীক্ষায়
দেখা গেছে, প্রতিদিনের হাসি ও উত্ফুল্লতা মানুষের হৃদপিণ্ড
সবল রাখতে ব্যায়ামের মত�োই কাজ করে। হাসি মানুষের
রক্তনালীতে রক্ত চলাচলকে কার্যকর রাখতেও সহায়তা করে।
বিশেষজ্ঞদের মতে অন্তত দিনে ১৫ মিনিট হাসা দরকার।
তবে তা জ�োর করে বা মুচকি হাসলে চলবে না। হতে হবে
স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণখ�োলা হাসি।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

আর�োগ্য
একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা

তাই আজ থেকে ভাল�োবাসু ন আপনার আশেপাশের সাবাইকে।
ভাল�োবাসলে হৃদয়ে আসবে সতেজতা। আর সেই সতেজতা
থেকে আসবে অনাবিল হাসি। যা ভাল�ো রাখবে আপনার
হার্টকে।
ভাল�োবাসার আরকটি উপাদান হচ্ছে বিশ্বাস। যা দুঃশ্চিন্তাকে
দূ রে রাখে। আর দুঃশ্চিন্তা হার্টের জন্য মারাত্মক ব্যধি। তাই এ
ব্যধিকে দূ রে রাখতে ভল�োবাসু ন আপনার কাছের মানুষটিকে।
দেখবেন আপনাদের সম্পর্কে দানা বাঁধবেনা ক�োনও অবিশ্বাস।
ভাল�ো থাকবে আপনার হার্ট।
ধূ মপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য হার্টের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যদি
কেউ ধূ মপায়ী হয়, অ্যালক�োহল পান করে কিংবা নিষিদ্ধ ড্রাগ
নেয় তাহলে তার হার্টের অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়। বেশি পরিশ্রম
করলে আমরা যেমন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি, তেমনই হার্টও ক্লান্ত
হয়ে যায়। এরূপ দীর্ঘদিন চলতে থাকলে হার্ট দুর্বল হয়ে
পড়ে। ধীরে ধীরে সে ঢলে পড়ে মৃ ত্যুর ক�োলে।
গবেষণায় দেখা যায়, পারিবারিক কলহ, প্রেমে ব্যর্থতার
কারণে বেশিরভাগ মাদকসেবী এ পথ বেছে নেয়। তবে মজার
বিষয় হচ্ছে, তারা এ জীবন থেকে ফিরতে পারে একমাত্র
ভাল�োবাসার ছ�োঁয়ায়।
গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয়েছে যেসব ধুমপায়ী ১০ বছর
যাবৎ ধুমপান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছেন তাদের হঠাৎ করে
হৃদর�োগে মৃ ত্যুর ঝু ঁকি অনেক কমে গেছে। যে ক�োন ধরনের
নেশা জাতীয় ড্রাগ হার্টের মারাত্মক ক্ষতি করে। তাই সকল
নেশা জাতীয় দ্রব্য ত্যাগ করা উচিৎ। এমন কি ডাক্তারদের
প্রেসক্রিপশন ছাড়া ক�োনও ওষুধ খাওয়া উচিৎ নয়।
প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় সব সময় বিরাজ করে, বিষাদ

নয় আনন্দ। কিন্তু জীবনযুদ্ধে, নাগরিক ব্যস্ততায়, সাফল্যের
প্রতিয�োগিতায় আমরা হারিয়ে ফেলি সে আনন্দ। ফু লের সু গন্ধ
নেওয়ার সময় নেই আমাদের, নেই পাখির গান শ�োনার সময়।
ইট-পাথরের চাপায় বাণিজ্যিক হয়ে পড়ছে সর্ম্পকগুল�ো।
বিশ্বাস করতে পারছিনা একে অপরকে। আর এর মূ ল কারণ,
হারিয়ে যাচ্ছে আসল ভাল�োবাসা।
তাই আসু ন আমরা বেশি বেশি মানুষকে এবং আমাদের এ
সু ন্দর জন্মভূ মিকে ভাল�োবাসি। জীবনকে আনন্দময় করে তুলি
এবং সু স্থ সু ন্দর জীবন যাপন করি।

প্রণাম

জন্ম শতবর্ষে
শক্তিপদ রাজগুরু

নিঃশব্দেই কেটে গেল ১ ফেব্রুয়ারির লম্বা

দিনটা। সাহিত্য, সভা সমিতিতে সবাই চু প। কেউ
জানতেই পারল না সেই জনপ্রিয় সাহিত্যিকের ১০০
তম জন্মদিনটা চলে গেল। না, ওঁর নাম জানেন
না এমন পাঠক ত�ো নেই বাংলা সাহিত্যে। বাংলা
উপন্যাসে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় নাম।
তাঁর কলমের শক্তি নিয়ে নিশ্চিত কারও দ্বিমত নেই।
কত কত সু পার হিট বাংলা ছবির কাহিনিকার।
বিন�োদন সাহিত্যের রাজ-গুরু। তিনিই সাহিত্যিক
শক্তিপদ রাজগুরু।
সারা জীবনে ১০০টির বেশি উপন্যাস লিখেছেন
তিনি। ১৯৪৫ সালে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে
উদ্বাস্তু জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা প্রথম
উপন্যাস ‘দিনগুলি ম�োর’ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে
সঙ্গেই পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন
শক্তিপদবাবু।
তাঁর একাধিক উপন্যাস ও গল্প অবলম্বন করে বেশ
কিছু উল্লেখয�োগ্য বাংলা এবং হিন্দি ছবি তৈরি
হয়েছে। এমনকি মঞ্চ ও টেলিভিশনেও তু মুল
জনপ্রিয় হয় তাঁর রচনা অবলম্বনে তৈরি নাটক ও
টেলি সিরিয়াল। নিজেও চিত্রনাট্য লেখক হিসেবে
বেশ সমাদৃ ত ছিলেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য
‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘মণি বেগম’, ‘অন্তরে অন্তরে’,
‘জীবন কাহিনি’, ‘অনু সন্ধান’, ‘অমানুষ’, ‘বাঘিনী’ ও
‘কুয়াশা যখন’।
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সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর অভিনব অবদানের স্বীকৃতি
হিসেবে জীবনে বহু সম্মানে ভূ ষিত হয়েছেন
শক্তিপদবাবু। সাহিত্যে বিশেষ কীর্তির জন্য
বিভূ তিভূ ষণ পদক, অমানুষ ছবির চিত্রনাট্যের জন্য
অল ইন্ডিয়া লায়ন’স অ্যাওয়ার্ড এবং ২০০৯ সালে
হল অফ ফেম সাহিত্যব্রহ্ম শির�োপায় ভূ ষিত হন
তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে তাঁকে বঙ্গ
বিভূ ষণ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।
দীর্ঘজীবি এই সাহিত্যিক তিন শতাধিক গ্রন্থের
লেখক। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সালে বাঁকুড়ায়
জন্ম। স্কুল জীবন কেটেছে মুর্শিদাবাদের পাঁচথুপি
টি এন ইন্সটিটিউশন স্কুলে। পরে তিনি কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। তিনি
পরিণত বয়সে কলকাতায় বাস করতে শুরু করেন।
কলকাতার সিঁথিতে তাঁর বাড়ি। ছ�োট�ো থেকেই
অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ রাখতে পারতেন। চমৎকার
আবৃ ত্তি করতেন তিনি। বেড়াতে ভাল�োবাসতেন।
ছ�োট�োনাগপুরের জঙ্গল, দণ্ডকারণ্যের বনানী তাঁকে
গভীরভাবে আকর্ষণ করত�ো। উদ্বাস্তুদের নিয়ে লিখেই
তাঁর জীবনে নাম আসে। যশ আসে। কিন্তু তিনি
উদ্বান্তু ছিলেন না। তিনি বলতেন, ‘আমি উদ্বাস্তু নই,
পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা৷ বাঁকুড়ায় আমাদের সাত
পুরুষের ভিটে ছিল৷ কিন্ত্ত আমার বাবা চাকরি
করতেন ‘প�োস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফস’-এ৷ মুর্শিদাবাদ
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জেলার পাঁচথুপি গ্রামের প�োস্ট মাস্টার ছিলেন৷
আমার বার�ো বছর বয়স অবধি সেখানে কেটেছে৷
তখন আমি ভাবতাম যে ওই জায়গাটা আমার
জায়গা৷ কিন্তু বার�ো বছর পর বাবা যখন ট্রান্সফার
হয়ে গেলেন, তখন আমি আবিষ্কার করলাম যে এই
মাটির আমি কেউ নই৷ সরকারের এক কলমের
খ�োঁচায় আমার পায়ের তলা থেকে মাটিটা সরে গেল৷
বন্ধুবান্ধব, বার�ো বছরের ইতিহাস, স্মৃতি সব কিছু
ছেড়ে আমি উদ্বাস্তু হয়ে পথে নামলাম৷”
লেখালেখির সূ চনা ১৯৪০-এর গ�োড়ার দিকে।
১৯৪২-এ দেশ পত্রিকায় প্রথম গল্প “আবর্তন” লিখে
তিনি সকলের নজর কাড়েন। উল্টোরথ পত্রিকায়
১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বড়গল্প, নাম
‘চেনামুখ’। এ গল্পের কাহিনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র
নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক তৈরী করলেন সেই বিখ্যাত
ছবি ‘মেঘে ঢাকা তারা’। চিত্রনাট্যটাও শক্তিপদই
লিখেছিলেন।
‘নয়া বসত’ গল্পের কাহিনী অবলম্বনে শক্তি সামন্ত
তৈরি করলেন ‘অমানুষ’ ছবি। ১৯৭৫ সালে
মুক্তি পেল। উত্তম কুমার, শর্মিলা ঠাকুর, অনিল
চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্তের অসামান্য অভিনয়ে এই
ছবি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করল। ১৯৮১-তে শক্তি
সামান্ত শক্তির আরেকটি গল্প নিয়ে দ্বিতীয় চলচ্চিত্র
নির্মাণ করলেন, অমিতাভ বচ্চন, রাখী গুলজার,
আমজাদ খান, উৎপল দত্তের অভিনয় সমৃ দ্ধ
অসামান্য ছবি, ‘অনু সন্ধান’। যার হিন্দি রূপ ‘বরসাত
কি এক রাত’। দুই শক্তির রসায়নে অন্য আরেক
শক্তির উদ্ভাবন ঘটল, যা মানুষকে শুধু আনন্দই দিল।
বাঁচার রসদ জ�োগাল�ো। ওঁদের তৃতীয় কাজ ‘অন্যায়
অবিচার’। এটি শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস নিয়ে
তৈরি।
ছ�োটদের জন্য তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছেন। যার
কেন্দ্রীয় নায়ক ‘পটলা’ও বেশ জনপ্রিয়। তাঁর প্রধান
স্বীকৃতি পাঠকপ্রিয়তা। তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে
২০১১ সালে নিতাই নাগের সম্পাদনায় প্রকাশিত
হয় প্রামাণ্য গ্রন্থ: ‘কথাসাহিত্যে ও চলচ্চিত্রে শক্তিপদ
রাজগুরু: স্রষ্টা ও সৃ ষ্টি’। তাঁর অনেক লেখা হিন্দি,
তামিল, মালয়ালম ও মারাঠির মত বিভিন্ন ভারতীয়
ভাষায় অনূ দিত হয়েছে। ২০১৮’র জুন মাসে মানস
চক্রবর্তী রচনা করেন ওঁর জীবনী গ্রন্থ ‘প্রসঙ্গঃ
শক্তিপদ রাজগুরু’।

‘’মানুষের অবক্ষয় আমাকে আকর্ষণ করে। তার
কারণ এর মধ্য দিয়ে আমি দেখি জীবনের গতিকে,
স্বাস্থ্যকে। আমি বিশ্বাস করি জীবনের প্রবহমানতায়।
আমার ছবির চরিত্ররা চিৎকার করে বলে আমাকে
বাঁচতে দাও। মৃ ত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে বাঁচতে চায়এ ত�ো মৃ ত্যু নয়, জীবনেরই জয়ঘ�োষণা।”
শক্তিপদ রাজগুরু, জন্ম শতবর্ষে আপনাকে প্রণাম।

নবারুণ সান্যাল
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প্রেম

জীবনানন্দ দাশ
আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃ থিবীর গহ্বরের মত�ো ,পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে হয়েছে আহত
একা- হরিণীর মত�ো আমাদের হৃদয় যখন !
জীবনের র�োমাঞ্চের শেষ হলে ক্লান্তির মতন
পাণ্ডুর পাতার মত�ো শিশিরে শিশিরে ইতস্তত
আমরা ঘুমায়ে থাকি !- ছুটি লয়ে চ’লে যায় মন !পায়ের পথের মত�ো ঘুমন্তেরা প’ড়ে আছে কত,তাদের চ�োখের ঘুম ভেঙ্গে যাবে আবার কখন !জীবনের জ্বর ছেড়ে শান্ত হয়ে রয়েছে হৃদয় ,অনেক জাগার পর এইমত�ো ঘুমাইতে হয় ।
অনেক জেনেছে ব’লে আর কিছু হয় না জানিতে ;
অনেক মেনেছে ব’লে আর কিছু হয় না মানিতে;
দিন- রাত্রি- গ্রহ- তারা- পৃ থিবী- আকাশ ধ’রে-ধ’রে
অনেকে উড়েছে যারা অধীর পাখির মত�ো ক’রে,পৃ থিবীর বু ক থেকে তাহাদের ডাকিয়া আনিতে
পুরুষ পাখির মত�ো ,- প্রবল হাওয়ার মত�ো জ�োরে
মৃ ত্যুও উড়িয়া যায় !- অসাড় হতেছে পাতা শীতে,
হৃদয়ে কুয়াশা আসে,- জীবন যেতেছে তাই ঝ’রে
পাখির মতন উড়ে পায়নি যা পৃ থিবীর ক�োলে –
মৃ ত্যুর চ�োখের’পরে চুম�ো দেয় তাই পাবে ব’লে !
কারন, সাম্রাজ্য – রাজ্য- সিংহাসন – জয়মৃ ত্যুর মতন নয় ,- মৃ ত্যুর শান্তির মত�ো নয় !
কারন , অনেক অশ্রু – রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে
আমরা রাখিতে আছি জীবনের এই আল�ো জ্বেলে !
তবু ও নক্ষত্র নিজে নক্ষত্রের মত�ো জেগে রয় !তাহার মতন আল�ো হৃদয়ের অন্ধকারে পেলে
মানুষের মত�ো নয়,- নক্ষত্রের মত�ো হতে হয় !
মানুষের মত�ো হয়ে মানুষের মত�ো চ�োখ মেলে
মানুষের মত�ো পায়ে চলিতেছে যত দিন ,-তাই ,ক্লান্তির পরে ঘুম,- মৃ ত্যুর মতন শান্তি চাই ১
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কারণ , য�োদ্ধার মত�ো – আর সেনাপতির মতন
জীবন যদিও চলে ,- ক�োলাহল ক’রে চলে মন
যদিও সিন্ধুর মত�ো দল বেঁধে জীবনের সাথে ,
সবু জ বনের মত�ো উত্তরের বাতাসের হাতে
যদিও বীণার মত�ো বেজে ওঠে হৃদয়ের বন
একবার-দুইবার- জীবনের অধীর আঘাতে ,তবু - প্রেম- তবু তারে ছিঁড়ফেড়ে গিয়েছে কখন !
তেমন ছিঁড়িতে পারে প্রেম শুধু !- অঘ্রাণের রাতে
হাওয়া এসে যেমন পাতার বু ক চ’লে গেছে ছিঁড়ে !
পাতার মতন ক’রে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখিরে !
তবু পাতা – তবু ও পাখির মত�ো ব্যথা বুকে লয়ে,
বনের শাখার মত�ো – শাখার পাখির মত�ো হয়ে
হিমের হাওয়ার হাতে আকাশের নক্ষত্রের তলে
বিদীর্ণ শাখার শব্দে – অসু স্থ ডানার ক�োলাহলে ,
ঝড়ের হাওয়ার শেষে ক্ষীণ বাতাসের মত�ো বয়ে,
আগুন জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মত�ো তবু জ্বলে
আমাদের এ জীবন ! – জীবনের বিহ্বলতা সয়ে
আমাদের দিন চলে,- আমদের রাত্রি তবু চলে;
তার ছিঁড়ে গেছে ,- তবু তাহারে বীণার মত�ো ক’রে
বাজাই ,- যে প্রেম চলিয়া গেছে তারি হাত ধ’রে !
কারণ , সূ র্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে
প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি;- তাই রাখিয়াছে ঢেকে
পাখির মায়ের মত�ো প্রেম এসে আমাদের বুকে !
সু স্থ ক’রে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ !পাখির শিশুর মত�ো যখন প্রেমেরে ডেকে ডেকে
রাতের গুহার বুকে ভাল�োবেসে লুকায়েছি মুখ,ভ�োরের আল�োর মত�ো চ�োখের তারায় তারে দেখে !প্রেম কি আসেনি তবু ? –তবে তার ইশারা আসু ক!
প্রেম কি চলিয়া যায় প্রানেরে জলের ঢেউয়ে ছিঁড়ে !
ঢেউয়ের মতন তবু তার খ�োঁজে প্রাণ আসে ফিরে !
যত দিন বেঁচে আছি আলেয়ার মত�ো আল�ো নিয়ে ,তুমি চ’লে আস প্রেম, - তুমি চ’লে আস কাছে প্রিয়ে !
নক্ষত্রের বেশি তুমি, - নক্ষত্রের আকাশের মত�ো !
আমরা ফু রায়ে যাই ,- প্রেম তুমি হও না আহত !
বিদ্যুতের মত�ো ম�োরা মেঘের গুহার পথ দিয়ে
চ’লে আসি ,- চ’লে যাই ,- আকাশের পারে ইতস্তত !ভেঙে যাই ,- নিভে যাই ,- আমরা চলিতে গিয়ে গিয়ে !
আকাশের মত�ো তুমি ,- আকাশে নক্ষত্র আছে যত ,তাদের সকল আল�ো একদিন নিভে গেলে পরে,তুমিও কি ডুবে যাবে, ওগ�ো প্রেম, পশ্চিম সাগরে !
জীবনের মুখে চেয়ে সেইদিন�ো রবে জেগে ,- জানি
জীবনের বুকে এসে মৃ ত্যু যদি উড়ায় উড়ানি ,ঘুমন্ত ফু লের মন�ো নিবন্ত বাতির মত�ো ঢেলে
মৃ ত্যু যদি জীবনেরে রেখে যায় ,- তুমি তারে জ্বেলে
চ�োখের তারার’পরে তু লে লবে সেই আল�োখানি !
সময় ভাসিয়া যাবে ,- দেবতা মরিবে অবহেলে ,তবু ও দিনের মেঘ আঁধার রাত্রির মেঘ ছানি
চুম�ো খাবে !- মানুষের সব ক্ষুধা আর শক্তি লয়ে
পূ র্বের সমুদ্র ওই পশ্চিম সাগরে যাবে বয়ে !
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সকল ক্ষুধার আগে ত�োমার ক্ষুধায় ভরে মন !
সকল শক্তির আগে প্রেম তুমি ,- ত�োমার আসন
সকল স্থলের’পরে,-সকল জলের’পরে আছে !
যেইখানে কিছু নাই সেখানেও ছায়া পড়িয়াছে
হে প্রেম ত�োমার ! – যেইখানে শব্দ নাই তুমি আল�োড়ন
তুলিয়াছ !- অঙ্কুরের মত�ো তুমি,- যাহা ঝরিয়াছে
আবার ফুটাও তারে !- তুমি ঢেউ ,- হাওয়ার মতন !
আগুনের মত�ো তুমি আসিয়াছ অন্তরের কাছে !
আশার ঠ�োঁটের মত�ো নিরাশার ভিজে চ�োখ চুমি
আমার বুকের’পরে মুখ রেখে ঘুমায়েছ তুমি !
জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ ব’লে প্রেম,- গানের ছন্দের মত�ো মন
আল�ো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ ব’লে!
হৃদয় গন্ধের মত�ো –হৃদয় ধূ পের মত�ো জ্ব’লে
ধ�োঁয়ার চামর তু লে ত�োমারে যে করিছে ব্যজন !
ওগ�ো প্রেম ,-বাতাসের মত�ো যেই দিকে যাও চ’লে
আমারে উড়ায়ে লও আগুনের মতন তখন !
আমি শেষ হব শুধু , ওগ�ো প্রেম , তুমি শেষ হলে !
তুমি যদি বেঁচে থাক�ো ,- জেগে রব�ো আমি এই
পৃ থিবীর’পর,যদিও বুকের’পরে রবে মৃ ত্যু ,- মৃ ত্যুর কবর !
তবু ও ,- সিন্ধুর জল-সিন্ধুর ঢেউয়ের মত�ো বয়ে
তুমি চ’লে যাও প্রেম ;- একবার বর্তমান হয়ে ,তারপর , আমাদের ফেলে যাও পিছনে –অতীতে,স্মৃতির হাড়ের মাঠে ,- কার্তিকের শীতে !
অগ্রসর হয়ে তুমি চলিতেছ ভবিষ্যৎ লয়ে –
আজ�ো যারে দেখ নাই তাহারে ত�োমার চুম�ো দিতে
চ’লে যাও !- দেহের ছায়ার মত�ো তুমি যাও রয়ে ,আমরা ধরেছি ছায়া ,-প্রেমেরে ত�ো পারিনি ধরিতে !
ধ্বনি চ’লে গেছে দূ রে ,- প্রতিধ্বনি পিছে প’ড়ে আছে ;আমরা এসেছি সব ,- আমরা এসেছি তার কাছে !
একদিন-একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা !
একরাত- একদিন করেছি মৃ ত্যুর অবহেলা ।
একদিন-একরাত ;- তারপর প্রেম গেছে চ’লে ,সবাই চলিয়া যায় ,- সকলের যেতে হয় ব’লে
তাহার�ো ফু রাল রাত !- তাড়াতাড়ি প’ড়ে গেল বেলা
প্রেমেরও যে !- একরাত আর একদিন সাঙ্গ হলে
পশ্চিমের মেঘে আল�ো একদিন হয়েছে স�োনেলা !
আকাশে পুবের মেঘে রামধনু গিয়েছিল জ্ব’লে
একদিন ;- রয় না কিছুতে তবু ,- সব শেষ হয় ,সময়ের আগে তাই কেটে গেল প্রেমের সময় !
একদিন- একরাত প্রেমেরে পেয়েছি তবু কাছে !আকাশ চলেছে ,- তার আগে আগে প্রেম চলিয়াছে !
সকলের ঘুম আছে- ঘুমের মতন মৃ ত্যু বুকে
সকলের ;- নক্ষত্রও ঝ’রে যায় মনের অসুখে ;প্রেমের পায়ের শব্দ তবু ও আকাশে বেঁচে আছে !
সকল ভুলের মাঝে যায় নাই কেউ ভুলে-চুকে
হে প্রেম ত�োমারে !-মৃ তেরা আবার জাগিয়াছে !যে ব্যথা মুছিতে এসে পৃ থিবীর মানুষের মুখে
আর�ো ব্যথা-বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে ,ওগ�ো প্রেম ,- সেই সব ভুলে গিয়ে কে ভুলিতে পারে !
অলংকরনঃ স�ৌরভ ঘ�োষ
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‘মরিতে চাহিনা আমি সু ন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই’
এ সাধ কার না হয় বলুন!
তা যদি সু স্থ, সু ন্দর স্বাভাবিক হয়, তাহলে ত�ো কথাই নেই।

আপনি দীর্ঘায়ু হতে চান না?
সু স্থভাবে সু ন্দরভাবে আপনি বাঁচু ন —
তেমনই ত�ো চায় নিদান পলিক্লিনিক & ডায়গনিস্টিক সেন্টার
অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞানসম্মত ও আন্তর্জাতিকখ্যাতি সম্পন্ন
চিকিৎসকদের সুচিকিৎসা।
#
ক�োনও র�োগই এখন সমস্যার নয়, যদি আপনি ঠিক সময়, ঠিক মত�ো চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন
‘নিদান’ তেমনই মেডিকেয়ার সংস্থা
শুধু কথার কথা নয়।
নিদান আপনার ভাল�ো চায়। আপনাকে ভাল�ো রাখতে চায়...
##
আপনার শারীরিক সমস্যায় আর কেউ না থাকুক, আপনার সঙ্গে আপনার বন্ধু ‘নিদান’ আছে।
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প্রতিবিম্ব
রবীন চক্রবর্তী

প্রতিদিন রাতে ফুরিয়ে যাওয়া দিনের আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা
পারিবারিক সুত্রধরে আমার জ্যাঠামশাই

জনার্দন চক্রবর্তী পুর�োহিত বিদ্যাকে প্রফেশন হিসেবে
রাখলেন। এর পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলায় পি
ডব্লিউডির সরকারি কর্মচারী ছিলেন। বাবার কাকা
জীবনেশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন আমার দেখা দাদু বা
ঠাকুর্দা। তদানিন্তনকালের ডবল এম এ পাশ করে
অবিভক্ত বাংলায় এ জি বেঙ্গল অফিসের ডেপুটি
এজি বেঙ্গল ছিলেন। যথেষ্ট দাপুটে অফিসার ছিলেন।
পাশপাশি ভীষণ জনদরদী মানুষ। উনি প্রায় সকলের
কাকা ছিলেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব যে যখন
তাঁর কাছে গেছেন। প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু
উপকার করেছেন। কাউকে আশ্রয় দিয়ে, কাউকে
অর্থ দিয়ে, কাউকে চাকরি দিয়ে। খালি হাতে কাউকে
ফিরতে হয়নি দাদুর সঙ্গে দেখা করার পর। দুপুরে
কেউ বাড়িতে এলে ত�ো, ভাত না খেয়ে বাড়ি থেকে
বের�োবার জ�ো ছিল না।
আমার বাবা ছিল এই দীর্ঘ পরিবারগ্রন্থের শেষের
দিকে। বাবার খুব ছ�োট বয়সে মা মারা যান।
প্রকৃতপক্ষে বাবা সেই অর্থে মাকে কখনও চ�োখেই
দেখেনি। অল্প বয়সে মা হারা বলে এই অভিজাত
পরিবারের সকলের খুব স্নেহধন্য ছিল বাবা। আমার
নিজের ঠাকুর্দা ছিলেন খানিকটা আত্মভ�োলা। সাত্ত্বিক
পুরুষ, পুজ�ো-আর্চা নিয়ে জীবন কাটত�ো। সংসারের
দিকে দৃ ষ্টি বা খেয়াল প্রায় নেই বললেই হয়। ফলে
বাবার কাকা জীবনেশ্বর চক্রবর্তী এক বিশেষ দায়িত্ব
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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নিয়ে বাবার খেয়াল রাখতেন।
বরিশালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর জীবনেশ্বর বাবাকে
কলকাতায় নিয়ে এসে সিটি কলেজে আই কম-এ ভর্তি
করে দিল। বাবার সেই প্রথম কলকাতায় আসা।
যেটু কু বাবার মুখে শুনেছি, কলকাতা তখন স্বদেশী
আন্দোলনে ত�োলপাড়। গান্ধীজি প্রায় কলকাতা শহরে।
বেলেঘাটায় অনশন করতেন। সু ভাষচন্দ্রের সঙ্গে
কংগ্রেসের বিচ্ছেদ হয়েছে। উনি পলাতক। ব্রিটিশ
সরকার সু ভাষচন্দ্রকে দেশদ্রোহী ঘ�োষণার ষড়যন্ত্রে
লিপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শেষের দিকে। ভারতবর্ষের
স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের প্রায় ক�োণঠাসা করেছে।
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন ধর্মে সুড়সুড়ি দিয়ে কিছু
মুসলমানের বিভেদ তৈরি করতে উঠে পড়ে লেগেছে।
কলকাতা শহরে বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা রায়ট। বাবার
মুখে শুনেছি বাবা তখন জীবনেশ্বরের বালিগঞ্জের

বাড়িতে থাকত। বাড়ি থেকে সিটি কলেজ যাবার বাস
ভাড়া, ট্রাম ভাড়া যা পেত, সঙ্গে টিফিনের পয়সা, সবটা
বাঁচিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে চাঁদা দিত, আর সমস্ত
রাস্তা হেঁটে বালিগঞ্জ ফিরত। এই ফেরার পথে বহুবার
দাঙ্গার সামনে দাঁড়িয়েছে। দেখেছে মানুষে মানুষে
হানাহানি, হিংসা আর রক্তপাতের নির্মম দৃ শ্য। বাবার
সেই স্বদেশী আন্দোলনে সমর্থন বালিগঞ্জের বাড়িতে
গ�োপন থাকলেও, অনেকাংশে জানতে পেরেছিল যে,
তাঁর কাকা যে অর্থে একজন ব্রিটিশ সরকারের বুর্জোয়া
অফিসার ছিলেন, অথচ অত্যন্ত গ�োপনে কাউকে
না জানিয়ে স্বদেশী আন্দোলনকারীদের মন�োভাব
অর্থনৈতিক সাহায্য করতেন এবং প্রয়�োজনে আশ্রয়
দিতেন।
ক্রমশ
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নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মের ১২৫ তম বর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য

নেতাজীর মহানিষ্ক্রমণ
জার্মানী ও এমিলি শেঙ্কল
ত্রিপুরি কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির পদ
থেকে পদত্যাগের পর কংগ্রেসের থেকে য�োগায�োগ
খানিকটা বিচ্ছিন্ন হলেও, নেতাজী সু ভাষচন্দ্র
ব�োসের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেমে থাকে নি।
বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিতে লাগলেন।
তার অন্যতম আন্দোলন হল হ�োলওয়েল মনুমেণ্ট
আন্দোলন। পলাশীর যুদ্ধের আগে ১৭৫৬ সালে
সিরাজ-উদ-দ�ৌলাহ্ কলকাতা আক্রমণ করেন
ব্রিটিশদের উচিত শিক্ষা দিতে। তাতে ব্রিটিশরা
পর্যদুস্ত হয়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মতে সিরাজউদ-দ�ৌলাহ্ ১৪৬ জনকে একটি ছ�োট ঘরে ঠেসে
ভরেছিলেন। এরমধ্য ১২৩ জন দম আটকে মারা
যায়। যে ক’জন বেঁচে ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন
হ�োলওয়েল। হ�োলওয়েল সাহেব নিজের পয়সা খরচ
করে একটি স্মৃতিস�ৌধ বানান, নাম হয় হ�োলওয়েল
মনুমেণ্ট। এই স�ৌধটি ইংরেজদের কাছে ভীষণ
আবেগের ছিল। সু ভাষচন্দ্র আন্দোলন শুরু করলেন
যে, ঐ জায়গা থেকে ঐ মনুমেণ্ট সরাতে হবে। পুলিশ
তাঁকে গ্রেপ্তার করল। জেলে সু ভাষচন্দ্র সাতদিনের
অনশন শুরু করলেন। তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গেল।
পুলিশ ভয় পেয়ে গেল। তারা জানত তাঁর জনপ্রিয়তা।
সু ভাষচন্দ্রের শরীর একেই ভাল
নয়, তারপর অনশন করতে গিয়ে যদি মৃ ত্যু হয়,
জনর�োষ সামলান�ো মুশকিল হবে। তাই পুলিশ
সু ভাষচন্দ্রকে তাঁর এলগিন র�োডের বাড়ীতে গৃ হবন্দী
করল ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে। তখন বিশ্বযুদ্ধ
পুর�োদমে চলছে। জার্মানী এবং অক্ষশক্তি চেপে

ডাঃ অমিতাভ চন্দ

বসেছে মিত্রশক্তির ওপর। সু ভাষচন্দ্র পরিকল্পনা
করলেন যে তিনি অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশদের
তাড়াবেন। সু ভাষচন্দ্র বসু মনে করতেন ইংরেজরা
ক�োনওদিন স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে যাবে না। তাঁর ধারনা
ছিল যে অহিংস আন্দোলনে ক�োনও দেশ স্বাধীনতা
পেতে পারে না। তিনি মনে করলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
সুয�োগ এনে দিয়েছে ব্রিটেনের শত্রু জার্মানী ও
জাপানের সাহায্যে ভারত থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত
করা। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর মহানিষ্ক্রমণ।
তাঁকে পালাতে হবে পুলিশের চ�োখে, সরকারের
চ�োখে ধুল�ো দিয়ে। পরিকল্পনা চলতে লাগল। ঘরে
বসে গ�োঁফদাড়ি বড়�ো করলেন। ১৯৪১ সালের ১৭ই
জানু য়ারি হল মহানিষ্ক্রমণ। বাড়ী থেকে জার্মান অডি
ওয়াণ্ডারার গাড়ি চেপে চলে গেলেন গ�োম�ো স্টেশনে।
এই গ�োম�ো স্টেশনটি বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে
অবস্থিত। গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ভ্রাতু ষ্পুত্র
শিশির ব�োস। যে গাড়িতে চেপে গিয়েছিলেন, সেই
গাড়ির নম্বর ছিল BLA 7169। গাড়িটি এখনও
কলকাতার নেতাজী ভবনে রক্ষিত। পালান�োর সময়
এক কাবুলি বীমা এজেণ্টের ছদ্মবেশ নিলেন। নাম
নিলেন মহম্মদ জিয়াউদ্দিন। গ�োম�োতে ট্রেনে চড়লেন।
পৌঁছ�োলেন পেশ�োয়ার, যেটি এখন পাকিস্তানে
অবস্থিত। সেখান থেকে পৌঁছ�োলেন কাবুল। সেখানে
ছদ্মবেশ নিলেন এক ব�োবা পাঠানের। সঙ্গী ছিলেন
ভগতরাম তল�োয়ার। সেখান থেকে পৌঁছ�োলেন
মস্কো। মস্কোতে বানান�ো হল�ো ইতালীয় পাসপ�োর্ট।
নাম নিলেন অরল্যাণ্ডো মাজ্জোট্টা। পৌঁছ�োলেন ইতালী।
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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ইতালী হয়ে পৌঁছ�োলেন বার্লিনে ১৯৪১ সালের ২রা
এপ্রিল।
অনেক জীবনীকারের কাছেই জার্মানীর এই সময়টা
রহস্যময়, খানিকটা ধাঁধার মত। সু ভাষচন্দ্রের
মত প্রখর আত্মসম্মানব�োধসম্পন্ন, সৎ, উদ্যমী
বামপন্থামন�োভাবাপন্ন ব্যক্তি কি করে হিটলারের মত
একজন স্বার্থপর, ফ্যাসিস্ট, অমানবিক ব্যক্তি এবং
নাৎসিদের সঙ্গে দিনাতিপাত করেছিলেন, সেটা আজও
অনেকটাই অজানা। গবেষক, জীবনীকারেরা এর
বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে যেটা মনে হয়েছে যে,
“যেন তেন প্রকারেণ” ভারতের স্বাধীনতা হাসিল করা
ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু জার্মানী কেন? ‘শত্রুর
শত্রু বন্ধু’ এই প্রবাদে বিশ্বাস করেছিলেন।
তাছাড়া, সেনাবাহিনী তৈরী করে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে
লড়াই করে, ভারত থেকে তাদের বিতাড়িত করার
পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় তখন কিন্তু একেবারে নতু ন
ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গদর পার্টি এবং
সদ্য তৈরী হওয়া ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স লীগ পাঞ্জাব

আরও জার্মানী আসা। আশা ছিল জার্মানী প্রকৃত বন্ধুর
মত পাশে দাঁড়াবে।
কিন্তু জার্মানী কি সত্যিই বন্ধু ছিল? প্রথম বিশ্বযুদ্ধে
হারের পর জার্মানীর চেষ্টা ছিল তাদের হৃতগ�ৌরব
পুনরুদ্ধারের। ব্রিটিশদের মত তারাও চাইছিল
সুবিশাল উপনিবেশ তৈরী করতে। এই পরিকল্পনাতে
ব্রিটিশরাজের সেই সময়ের মুকুটের রত্ন ভারতবর্ষও
ছিল। তাদের আশা ছিল অতি সহজে তারা স�োভিয়েত
ইউনিয়ন দখল করবে, আর তার পরেই ভারতের
পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছ�োবে। বস্তুতঃ ভারতের দিকে
নজর তাদের ছিলই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের
প্রতি তাদের সমর্থন, সহানু ভূতি ছিল অনেকটাই
আপেক্ষিক এবং স্বার্থপূ র্ণ; ক্ষণে ক্ষণে সেটা বদলেছে
স�োভিয়েত ফ্রণ্টের পরিস্থিতির ওপর। তারা
সু ভাষচন্দ্রকে, ভারত দখলের স্বপ্নস�ৌধে আর�োহণের
স�োপান হিসেবে দেখেছিল�ো। সু ভাষচন্দ্র প্রথমে এই
ব্যাপারটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবগত ছিলেন। তিনি
প্রথমে ব�োঝেননি যে জার্মানদের পরিকল্পনা আলাদা

থেকে পূ র্বদিকে হংকং পর্যন্ত ব্রিটিশের অধীনে কর্মরত
সমস্ত ভারতীয় সেনার মধ্যে বিদ্রোহ শুরু করার
পরিকল্পনা করে। তাতে ঠিক হয় যে ব্রিটিশবাহিনীতে
সমস্ত ভারতীয় সৈন্য এক সঙ্গে বিদ্রোহ ঘ�োষণা করে
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। এই কথা ব্রিটিশরা
ক�োনওভাবে জেনে যায়, তার ফলে এই পরিকল্পনা
ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তির প্রধান
অংশীদারেরা আভাস দেয় যে ভারতে ব্রিটিশবির�োধী
সশস্ত্র বিপ্লবকে তারা সমর্থন দেবে এবং ভারতীয়
যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে সেনাবাহিনী সংগঠনে তারা সাহায্য
করবে। সু ভাষচন্দ্রের কাছে সে খবর পৌঁছ�োয়।
অক্ষশক্তির প্রধান ছিল জার্মানী। সেই আশাতেই

এবং সেটা শুধু ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া নয়। সেটা
বুঝলেন অনেক পরে।
সু ভাষচন্দ্র যখন জার্মানীতে পৌঁছ�োলেন, তাঁকে
ক�োনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক আমন্ত্রণ জানাননি;
জানিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রকের মধ্য বা নিম্নপদস্থ
আধিকারিকরা। তিনি এতে ভীষণ আশাহত
হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁকে রাখা হয়েছিল যথেষ্ট
বিলাসবহুল হ�োটেলে, যেখান থেকে টেলিফ�োনে
উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি সহজেই
য�োগায�োগ করতে পারেন। কিন্তু যাঁর সঙ্গে দেখা
করতে, যাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে এতদূ র, এত ঝু ঁকি
নিয়ে আসা, সেই ফু রার, অ্যাডল্ফ হিটলারের সঙ্গে
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দেখা করার জন্য এক বছরের বেশী সময় অপেক্ষা
করতে হয়। ভারতীয় পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর এবং জার্মান
আধিকারিকদের উপলব্ধির বিস্তর ফারাক ছিল এবং
তার জন্য বারবার সংঘাতও হয়েছে।
জার্মানীতে আসার পরেই তাঁর প্রথম কাজ হল জার্মান
বিদেশদপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে দেখা
করে স্বাধীনতার পথে এগ�োন�ো। ৩রা এপ্রিল তিনি
দেখা করলেন। তাঁর দুটি প্রধান ইচ্ছার কথা তিনি
ব্যক্ত করলেন। প্রথমতঃ ভারতের মাটির বাইরে
ভারতীয় সরকার গঠন করা এবং অবিলম্বে অক্ষশক্তির
কাছে সেই সরকারের স্বীকৃতি পাওয়া। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর
আফ্রিকাতে যেসব ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে
যুদ্ধ করতে গিয়ে যুদ্ধবন্দী হয়েছে, তাদের নিয়ে নতু ন
এক ভারতীয় সেনাবাহিনী তৈরী করা। তারা শুধু
ভারতের জন্যই লড়াই করবে, নিছক জার্মান সৈন্যর
অংশ হয়ে থাকবে না। এর তিন-চারদিন বাদে তিনি
কয়েকটি লিখিত প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাবে ছিল:
১) ভারতভূ মির বাইরে মুক্ত
ভারত সরকারের সঙ্গে অক্ষশক্তি এই নিশ্চয়তা দিয়ে

থাকবে ভারতবাসীর। জার্মান সরকার এই প্রস্তাবের
স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে গড়িমসি করতে লাগল। তারা
নিজেদের সামরিক পরিকল্পনা বা ক�ৌশল ঘুণাক্ষরেও
সু ভাষচন্দ্রকে জানাত�ো না। তবুও এরমধ্যে সু ভাষচন্দ্র
জেনে গেলেন যে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করার
পরিকল্পনা করছে। তিনি জার্মানদের একটি স্মারকলিপি
পাঠালেন যে এই সময় রাশিয়া আক্রমণ করা ঠিক
হবে না। ব্রিটিশদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা হবে
প্রাথমিক কাজ। তিনি দেখা করলেন জার্মান বিদেশমন্ত্রী
জে. ভন রিবেনট্রপের সঙ্গে এবং জানালেন সে কথা।
বললেন যে ভারতীয় জনগণ বেশিরভাগই জার্মান
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজতান্ত্রিক স�োভিয়েত
ইউনিয়নের প্রতি সহানু ভূতিশীল। স�োভিয়েত ইউনিয়ন
আক্রমণ করলে ভারতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া
পড়বে। রিবেনট্রপ ভারত নিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন
সু ভাষচন্দ্রকে, শেষে সু ভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে ম�ৌখিক
সম্মতি দিলেন আর আশ্বাস দিলেন যে হিটলারের সঙ্গে
সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবেন যদিও সেই সাক্ষাৎকার
হয়েছিল অনেক পরে। সু ভাষচন্দ্র কিন্তু হাল ছাড়েননি।

চুক্তি সই করবে, যে অক্ষশক্তির যুদ্ধজয়ের পর তারা
ভারতকে ব্রিটিশদের অধীনতা থেকে মুক্ত করবে, ২)
ভারতীয় সেনাবাহিনী তৈরী হবে ৫০,০০০ ভারতীয়
সৈন্য দিয়ে, ৩) জার্মানী ভারতকে স্বাধীন করার পর
মুক্ত ভারত সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবে।
এরপর ১৩ই মে, ১৯৪১ -এ সু ভাষচন্দ্র ভারতের
স্বাধীনতা ঘ�োষণাপত্রের খসড়া তৈরী করে জার্মান
সরকারের আধিকারিকদের পাঠালেন এবং তাদের
ওপর চাপসৃ ষ্টি করতে লাগলেন সেটি প্রকাশ করার
জন্য। ঘ�োষণাপত্রে লেখা ছিল জার্মানী ভারতকে স্বাধীন
করার দায়িত্ব নেবে এবং স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি দেবে।
দেশের সংবিধান তৈরী করার অধিকার সম্পূর্ণভাবে

তিনি বারবার অনুর�োধ করেছেন জার্মান সরকারকে
ভারতের স্বাধীনতা ঘ�োষণা করার। কিন্তু জার্মান
সরকার প্রতিবারই বলেছে, সময় এখন উপযুক্ত নয়।
অবশ্য তাঁকে অনু মতি দেওয়া হল মুক্ত ও স্বাধীন ভারত
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে। তার জন্য দেওয়া হল এক
ক�োটি রাইশমার্ক ধার হিসাবে, তাছাড়া প্রত্যেক মাসে
সেই কেন্দ্র চালান�োর জন্য ও ব্যক্তিগত খরচের জন্য
বরাদ্দ হল মাসিক বার�ো হাজার রাইশমার্ক। সে বিষয়ে
ক�োনও কার্পণ্য করেনি জার্মান সরকার কিন্তু সু ভাষচন্দ্র
যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন, সেটা সিদ্ধ হচ্ছে না। তবুও
তিনি আশা ছাড়লেন না।
তিনি ইতালি গেলেন কিছুদিনের জন্য ছুটি কাটাতে।

একটি পরিপূ র্ণ পারিবারিক পত্রিকা
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সঙ্গে গেলেন পত্নী এমিলি শেঙ্কল। সু ভাষচন্দ্র ব�োসের
জীবনে এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অধ্যায়। নাকি
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত দুই অধ্যায়? এর শুরু জানতে
গেলে কয়েক বছর পিছিয়ে যেতে হবে। সেটি ১৯৩৪
সাল। সু ভাষচন্দ্র ভারত থেকে নির্বাসিত। তখন তিনি
ভিয়েনাতে। নির্বাসনের সময় তিনি লিখছিলেন ‘দ্য
ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল’ বইটি। সেই কাজে তাঁকে সাহায্য
করছিলেন ইংরেজী জানা খুব সাধারণ ঘরের অস্ট্রিয়ান
সু ন্দরী তরুণী এমিলি শেঙ্কল। এমিলির সঙ্গে সু ভাষচন্দ্র
ব�োসের আলাপ করিয়ে দেন ভিয়েনার প্রবাসী ভারতীয়
ডাঃ মাথুর। এমিলি মূ লতঃ স্টেন�োগ্রাফার-টাইপিস্টের
কাজ করতেন।
১৯১০ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর ভিয়েনার একটি
ক্যাথলিক পরিবারে জন্ম হয় এমিলির। তাঁর পিতা
ছিলেন এক পশু চিকিৎসক। তাঁর শৈশব এবং কৈশ�োর
কেটেছিল বেশ কষ্টে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য স্কুলে
যাওয়া শুরু হল দেরীতে। এরপর তাঁর পিতা স্কুল
ছাড়িয়ে ভর্তি করে দেন ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের মঠে।
সেখানে থেকে এমিলি বেরিয়ে এসে স্কুলের পড়া শেষ

চিঠি লিখেছিলেন এমিলিকে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের
পর মিত্রশক্তি যখন ভিয়েনা দখল করে, তখন ব্রিটিশ
অফিসাররা সেই চিঠিগুলি বাজেয়াপ্ত করে। কারণ
উইনস্টন চার্চিলের মতে সু ভাষচন্দ্র ব�োস ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যের পয়লা নম্বর শত্রু। এই চিঠিগুলি থেকে এবং
এমিলি শেঙ্কলের সঙ্গে কথা বলে এই দম্পতির সম্বন্ধে
অনেক কিছু জানা যায়। একটি চিঠিতে এমিলিকে
তিনি লিখেছেন, “You are the first woman I
loved. God grant that you may also be the
last”। চিঠিগুলি একান্ত ব্যক্তিগত এবং বেশ কিছু
জায়গায় অত্যন্ত আবেগঘন। তিনি দেশে তাঁর নিজের
অবস্থান খুব ভাল জানতেন; তাই ব�োধ হয় আবেগঘন
জায়গাগুলি জার্মান ভাষায় লিখতেন। ১৯৩৬ সালে
একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, তাঁর দেশ তাঁর
প্রথম ভাল�োবাসা, কিন্তু এমিলি তাঁর হৃদয়ের রাণী।
আরও লিখেছেন একদিনও যায়নি যেদিন এমিলি তাঁর
মনে আসেননি। বস্তুতঃ, তাঁর জীবনদর্শনে এরপর
প্রেমের প্রবেশ। তাঁর জীবনীকার লিওনার্ড গর্ডন
দৃ ষ্টি আকর্ষণ করেছেন ১৯৩৭-এ তাঁর লেখা অসমাপ্ত

করেন কুড়ি বছর বয়সে। কিন্তু সেই সময় ইউর�োপে
চলছে ভীষণ আর্থিক মন্দা। তাই চাকরি পাওয়া সহজ
হল না। এমন সময় ডাঃ মাথুর আলাপ করালেন
সু ভাষচন্দ্র বসু র সঙ্গে। সু ভাষচন্দ্র ছিলেন তপস্যারত
মুনিদের মত। কত নারী তাঁর ধ্যান ভাঙান�োর চেষ্টা
করেছিল, কিন্তু কেউ পারে নি। কিন্তু এবার তিনি বাঁধা
পড়লেন ভিনদেশী সু ন্দরী তরুণীর কাছে।
১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ অবধি সু ভাষচন্দ্রের এমিলি
শেঙ্কলকে লেখা ১৬২টি চিঠি পাওয়া গেছে। চিঠিগুলি
এমিলি শেঙ্কলের প্রতি অকৃত্রিম ভাল�োবাসা ফুটে
উঠেছে। তিনি দক্ষিণ-পূ র্ব এশিয়াতে থাকার সময়ও

আত্মজীবনী ‘অ্যান ইণ্ডিয়ান পিলগ্রিম’-এর ‘মাই ফেইথ’
অধ্যায়ে। সেখানে সু ভাষচন্দ্র লিখেছেন, “Love is the
essence of the Universe and is the essential
principle in human life..... I see all around
me the play of love; I perceive within me
the same instinct; I feel that I must love
in order to fulfil myself and I need love as
the basic principle on which to reconstruct life.” এমিলি শেঙ্কলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ
কবে হয়েছিল সে নিয়ে মতভেদ আছে। তবে লিওনার্ড
গর্ডনকে এমিলি শেঙ্কল জানান যে সু ভাষচন্দ্র ব�োসের
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সঙ্গে তাঁর গ�োপনে বিবাহ হয় অস্ট্রিয়ার বাডগাস্টাইন
শহরে, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭-এ, তাঁর জন্মদিনের
দিন। কয়েকজন জীবনীকার বলেছেন যে তাঁদের বিয়ে
হয়েছিল ১৯৪২-এ। নেতাজী ভ্রাতু ষ্পুত্র শিশির বসু র স্ত্রী
কৃষ্ণা বসু র লেখা অনুযায়ী বিবাহ হয়েছিল ১৯৪১-এ।
১৯৩৭-এর শেষে সু ভাষচন্দ্র ফিরে এলেন ভারতে।
তখন তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদের মন�োনীত প্রার্থী।
এমিলির থেকে দূ রে এলেও পত্রালাপ চলত দুজনের।
১৯৩৮ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি। ভীষণ ব্যস্ততায়
কাটল। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে
ইস্তফা দেবার পর ফর�োয়ার্ড ব্লককে প্রতিষ্ঠিত করার
জন্য সারা ভারত ঘুরছিলেন সু ভাষচন্দ্র। ১৯৩৯ সালে
তাঁর শরীর একেবারে ভাল যাচ্ছিল না। ঘ�োরাঘুরিতে
তাঁর শরীর আরও ভেঙে গেল। ৪ঠা জুলাই ঠিক করলেন
১৫ই আগস্ট থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর শরীর
সারান�োর জন্য ইউর�োপ যাবেন। ৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে
এমিলি শেঙ্কলকে তার আভাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু সে
যাওয়া হল না। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মেঘের ঘনঘটা
ইউর�োপের আকাশে, সেই সঙ্গে পূ র্ব এশিয়াতেও।
সমস্ত য�োগায�োগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এমিলির সঙ্গে।
পুনর্মিলন হল ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানীতে।
এমিলি তখন ভিয়েনাতে কর্মরতা। সেই কাজ ছেড়ে
চলে এলেন বার্লিনে, সু ভাষচন্দ্রের সচিব হয়ে। তবে
এমিলি শেঙ্কল অভিজাত পরিবার বা উঁচু বংশের ছিলেন
না বলে, তিনি অবহেলার পাত্রী হয়েছিলেন উন্নাসিক
জার্মান আধিকারিকদের। লিওনার্ড গর্ডন তাঁর বই
“Brothers Against the Raj: A Biography of
Indian Nationalists Sarat and Subhas Chandra Bose”-এ দৃ ষ্টি আকর্ষণ করেছেন এমিলি শেঙ্কল
এবং জার্মান বিদেশী দপ্তরের আধিকারিক অ্যাডাম
ভন ট্রট, আলেকজাণ্ডার ভার্থ, ফ্রেডা ক্রেচমার প্রমুখের
শ্রেণী সংঘাতের কথা। তবে সু ভাষচন্দ্রের প্রতি সেই
আধিকারিকদের সহানু ভূতি ও শ্রদ্ধা ছিল। এই সূ ত্র ধরে
অনেকে প্রশ্ন ত�োলেন যে, এমিলি শেঙ্কলের সাথে সম্পর্ক
জার্মান কূটনৈতিক ও বিদেশমন্ত্রণালয়ের আধিকারিকদের
সাথে সু ভাষচন্দ্রের সম্পর্কে ক�োনও প্রভাব ফেলেছিল
কি? সু ভাষচন্দ্র ব�োস ও এমিলি ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী
অবধি একত্রে বসবাস করেন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে। ১৯৪২
সালের ২৯শে নভেম্বর জন্ম হয় তাঁদের কন্যা অনিতার।
তবে এটা রহস্য যে সু ভাষচন্দ্র তাঁর বেশির ভাগ
আত্মীয়, পরিজনদের কাছে কেন গ�োপন রেখেছিলেন
এই বিবাহের কথা। ইউর�োপে সু ভাষচন্দ্র ব�োসের
একান্ত কাছের সঙ্গী ছিলেন এ. সি. এন. নাম্বিয়ার।
তিনি বলেছেন যে সু ভাষচন্দ্রের দেশ ছাড়া একটি প্রেমই
ছিল। তিনি এমিলি শেঙ্কল। কৃষ্ণা বসু র “ইতিহাসের
সন্ধানে” বইতে এর উল্লেখ আছে। ইতিহাসবিদ পিটার
ফে লিখেছেন যে, আজাদ হিন্দ্ ফ�ৌজের ঝাঁসী কি
রাণী রেজিমেণ্টের প্রধান লক্ষ্মী স্বামীনাথনকে ক�োনও
একমূ হুর্তে বলেছিলেন যে, আমি একটা কাজ করেছি।
জানি না আমার দেশবাসী সেটা বুঝবে কিনা। তিনি তাঁর
বিবাহের কথা বলছিলেন।
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে সু ভাষচন্দ্রের
মেজদা শরৎচন্দ্র ব�োস, সপরিবারে ভিয়েনা গিয়ে দেখা
করেন এমিলি ও অনিতার সাথে। অনিতা কয়েকবার
ভারতে এসেছিলেন, কিন্তু এমিলি কখনও ভারতে

আসেননি। তিনি ভীষণ অন্তর্মুখী মহিলা ছিলেন। এমিলি
১৯৯৬ সালে পরল�োক গমন করেন।
ইতালীতে গিয়ে সেখানকার বিদেশমন্ত্রী গালেয়াৎস�ো
চায়ন�োর সঙ্গে দেখা করলেন এবং স্বাধীনতা ঘ�োষণার
খসড়া নিয়ে আল�োচনা করলেন। চায়ন�ো তাঁকে নিয়ে
গেলেন ডুচে বেনিত�ো মুস�োলিনির কাছে। সেখানে
আল�োচনার পর সু ভাষচন্দ্র বুঝলেন যে ইতালীয়
সরকার জার্মান সরকারের হাতের পুতুল মাত্র। তাই
ফিরে এলেন জার্মানীতে। সু ভাষচন্দ্রের বারবার বারণ
করা সত্ত্বেও জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করল। বলা হয়,
ওখানেই ম�োড় ঘুরল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। সু ভাষচন্দ্র
এই আক্রমণের অত্যন্ত কড়া ভাষায় সমাল�োচনা করে
একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন ভন রিবেনট্রপকে। লেখেন
যে, এর ফলে ভারতবাসী নিজেদের বিপন্ন মনে করবে
এবং জার্মানীকে শত্রু মনে করবে। ১৯৪১-এর নভেম্বরে
রিবেনট্রপকে পুনরায় অনুর�োধ জানালেন ভারতের
স্বাধীনতার ঘ�োষণাপত্র প্রকাশ করতে। সেই আবেদন
প্রত্যাখ্যাত হল�ো। আরও অনুর�োধ করলেন হিটলারে
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে। সে ব্যাপারেও
ক�োনও আশ্বাস এল�ো না।
১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল হার্বার আক্রমণ
করল, আর সরাসরি বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। সু ভাষচন্দ্র
ক্রমাগত বুঝতে পারছিলেন যে জার্মান সরকার তাঁকে
নাৎসিবাদ প্রচারের জন্য এবং ভবিষ্যতে ভারত দখল
করে সেখানে উপনিবেশ বানান�োর জন্য ব্যবহার করছে।
তবুও তিনি শেষ চেষ্টা করছিলেন। এর মধ্যে ২৫ শে
মার্চ, ১৯৪২-এ বিবিসি ঘ�োষণা করল সু ভাষচন্দ্র ব�োস
মৃ ত। উনি বিমান দুর্ঘটনাতে মারা গেছেন। জার্মান
সংবাদমাধ্যম সেটি অস্বীকার করে।
১৯৪২ সালের মে মাসের শেষে সাক্ষাৎ হল�ো হিটলারের
সঙ্গে। যদিও হিটলারির সঙ্গে ভন রিবেনট্রপ সহ
অন্যান্য মন্ত্রীরা ছিলেন, মূ ল বক্তা ছিলেন হিটলারই।
জার্মান গুপ্তসংস্থার মাধ্যমে তিনি ততদিনে ভারতের
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে অনেকটাই ওয়াকিবহাল হয়ে
উঠেছিলেন। প্রাথমিক কুশল বিনিময় হল�ো। হিটলার
তাঁকে “ফু রার” বলে, নেতাজী বলে সম্বোধন করলেন,
যদিও নেতাজী নামটি প্রথম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর। প্রাথমিক সম্ভাষনের পর হিটলার নেতাজীকে
তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতি ও পরিস্থিতি নিয়ে লম্বা বক্তৃতা
দিলেন। বিশদভাবে ব�োঝালেন যে ভারতের মূ ল শত্রু
স�োভিয়েত রাষ্ট্র এবং যে মূ হুর্তে ভারত ব্রিটিশ শাসন
থেকে মুক্ত হবে, সেই মূ হুর্তে স�োভিয়েত ইউনিয়ন
ভারত আক্রমণ করবে। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বললেন যে
জার্মানীর ভারতে পৌঁছ�োন�োর একমাত্র উপায়, রাশিয়ার
মৃ তদেহ ডিঙিয়ে। নেতাজী লক্ষ্য করলেন হিটলারের
অহঙ্কার, তাচ্ছিল্য, জাতিবিদ্বেষ, ভীতিপ্রদর্শন। হিটলার
তাঁর আত্মজীবনী ‘Mein Kampf’-এ ভারত সম্বন্ধে
একটি অত্যন্ত অপমানসূ চক কথা বলেছিলেন। তিনি
লিখেছিলেন, “Quite aside from the fact that I
as a man of Germanic blood, would in spite
of everything, rather see India under English rule than any other”। নেতাজী হিটলারকে
সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর ভারত সম্বন্ধে অবস্থান
নিয়ে। তিনি হিটলারের দৃ ষ্টি আকর্ষণ করলেন Mein
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Kampf-এর ঐ উক্তি নিয়ে। অনুর�োধ করলেন ঐ
উক্তিটি সরাতে, কারণ এই উক্তিটি ভারতে ব্যবহৃত হবে
জার্মান-বির�োধী প্রচারে। হিটলার গ্রাহ্যই করলেন না
সেইসব কথা। তিনি বললেন রাশিয়াকে হারিয়ে ভারতে
সীমান্তে পৌঁছ�োতে আরও দু’এক বছর লাগবে। আরও
বললেন যে ভারতের আরও ১০০-২০০ বছর লাগবে
নিজেদের একত্রিত করে স্বায়ত্তশাসন করতে। অবশ্য
এই আশ্বাসটু কু দিলেন যে জার্মানী যখন ভারত সীমান্তে
পৌঁছ�োবে, তখন সু ভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানান�ো হবে
জার্মান সেনাবাহিনীর সঙ্গে য�োগ দিতে। তারপর আসবে
বিপ্লব। তাঁর প্রতিটি কথায় ঝরে পড়ছিল সাম্রাজ্যবাদী
আগ্রাসন। নেতাজীর ম�োহভঙ্গ হল�ো। তিনি খুব ভাল
বুঝলেন যে এখানে কিছু পাবার আশা খুব কম। তবুও
সেই সময় হিটলার ছাড়া আর ক�োনও পথ ছিল না।
তাই অপেক্ষা করলেন জার্মানীতে। এর মধ্যে তিনি উত্তর
আফ্রিকা থেকে আসা ৩৫০০ ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের
(যারা ব্রিটিশদের হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল ব্রিটিশ
সেনাবাহিনীর অংশ হয়ে) নিয়ে তৈরী করে ফেলেছেন
এক সেনাবাহিনী, ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন।

সু ভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সব খবর সরবরাহ করতেন জাপানে।
জাপানের গ�োয়েন্দা সংস্থা যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের
জানাত�ো যে তারা সু ভাষচন্দ্র ব�োস সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ
ধারণা প�োষণ করে এবং তাঁকে ভীষণ সম্মানের চ�োখে
দেখে। ১৯৪৩-এর জানু য়ারী মাসে জাপান তাঁকে আমন্ত্রণ
জানাল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য।
ততদিনে দক্ষিণ-পূ র্ব এশিয়া ক্রমাগত ঘটনাবহুল হয়ে
উঠেছে। জাপান জড়িয়ে পড়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।
দক্ষিণ-পূ র্ব এশিয়াতে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি জাপান
দখল করতে শুরু করল। এর মধ্যে স্তালিনগ্রাডে জার্মান
সৈন্যর প্রচু র ক্ষতি হল�ো। নেতাজী দেখলেন পটভূ মি
বদলাতে হবে। তাই যেতে হবে পূ র্বে, সূ র্যোদয়ের দেশ,
নিপ্পনে। সেখানে পেলেন আশার আল�ো। তাই ডুব
দিলেন সাবমেরিনে।
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩-এ আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে
সাবমেরিনে যাত্রা। পিছনে পড়ে রইলেন প্রিয়তমা
এমিলি শেঙ্কল ও নবজাতা কন্যা অনিতা। আর পড়ে
রইল তাঁর তৈরী করা মুক্ত ভারত কেন্দ্র (Free India
Centre) আর যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সেনাদের দিয়ে তৈরী

সু ভাষচন্দ্র জার্মানীতে ১৯৪২-এর জানু য়ারীতে শুরু
করেছিলেন আজাদ হিন্দ রেডিও। সেই রেডিওর মাধ্যমে
ভারতবাসী শুনেছিল সু ভাষচন্দ্রের বার্তা। সমগ্রদেশবাসীর
সঙ্গে এটি ছিল তাঁর য�োগায�োগের মাধ্যম। এই বেতারের
মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে তিনি বক্তব্য রাখতেন,
দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতেন (যদিও জার্মানীতে
শুরু হয় এর সম্প্রচার, পরে এর সদর দপ্তর চলে যায়
সিঙ্গাপুরে এবং আরও পরে রেঙ্গুনে। তখন জার্মানীতে
এই রেডিওর সম্প্রচার দেখতেন আরথিল চন্দেত
নারায়ণ নাম্বিয়ার, যিনি সু ভাষচন্দ্রের পর জার্মানীতে
Indian Legion-এর প্রধান হয়েছিলেন এবং পরে
আরজি হুকুমত-এ-আজাদ হিন্দের রাষ্ট্রদূ ত হয়েছিলেন)।
জার্মানীতে তৎকালীন জাপানী রাষ্ট্রদূ ত ওশিমা হির�োশি

করা সেনাবাহিনী, ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন। উত্তর জার্মানী কিল
শহর থেকে ডুব�োজাহাজে (জার্মান ইউ ব�োট) যাত্রা শুরু।
স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে উত্তর সাগর পেরিয়ে আটলাণ্টিক
মহাসাগরের উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রায় পুর�ো মহাসাগর
পার হয়ে, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে মাদাগাস্কারের পূ র্ব
দিকে পৌঁছ�োন�ো। একটি রবারের ডিঙি চড়ে জাপানী
ডুব�োজাহাজ ধরা। সেই জাহাজে চড়ে সু মাত্রা যাওয়া।
সেখান থেকে বিমানে ট�োকিও। প্রায় নব্বই দিনের
বিপদসঙ্কুল যাত্রা বিশ্বযুদ্ধের মাঝে। তিনি এই অকল্পনীয়
ঝু ঁকি নিয়েছিলেন, একটি সেনাবাহিনী গড়ে ত�োলার
জন্য, যে বাহিনী ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের
উৎখাত করবে ভারতবর্ষ থেকে। সে আর এক কাহিনী,
আর এক অধ্যায়।
* লেখক বিশিষ্ট নিউর�ো সার্জেন
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সত্যজিৎ ১০০।
ওঁকে স্মরি বারবার...
সত্যজিতের দৃ ষ্টিকোণে কলকাতা এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি

ভাস্কর মুখ�োপাধ্যায়

পর্ব ২

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইট পাটকেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলায় কর্মখালি
উদ্ভট রসের এই ছড়াটির গোটা ছবিতে মোট চার-বার আবৃ ত্তি
হয়েছে। প্রথম চরণটিই উদ্ভট রসকে ঘনীভূ ত করে তোলার
পক্ষে যথেষ্ট। যেহেতু এটি ফ্যান্টম সুতরাং বাস্তব-অবাস্তবের
সীমারেখা অবলুপ্ত। অতএব এমন অনেক কিছু ঘটতে পারে যা শুধু

একেবারে অসম্ভব।
মূ লকাহিনী যদিও কলকাতার পটভূ মিকায় কিন্তু কলকাতা সেখানে
কোনও চরিত্র হয়ে ওঠে নি। এই কাহিনি এই বঙ্গের যে-কোনও
শহরে বা শহরতলীতে স্থানান্তরিত হলে বিশেষ মাত্রাভেদ ঘটত
না, কিন্তু সত্যজিতের ‘পরশপাথর’-এ কলকাতা এক অপরিহার্য,
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।
সময়কাল গত শতাব্দীর পাঁচ-এর দশকের কোনও এক বিকেল,
নেপথ্যে ভাষণ ‘‘ডালহ�ৌসি স্কোয়ার-কলকাতার স্নায়ুকেন্দ্র ডালহ�ৌসি
স্কোয়ার। এখন বিকেল পাঁচটা, সবে অফিস ভেঙেছে।’’ ডালহ�ৌসি
স্কোয়ার আর ধর্মতলা বিশেষ করে সেই যুগে নামান্তর ‘‘অফিস
পাড়া’’ সেদিনের মতো কর্মবিরতি; বাড়ি ফেরার পালা, সেই অফিসফেরত যাত্রীদের মধ্যে কেরানি-কুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সর্বস্তরের

উল্টোপাল্টাই নয়, একেবারে অসম্ভব। অতঃপর ‘‘ইট-পাটকেল–
ইটটা ছোট, পাটকেলটা বড় -অর্থাৎ ছোট বড় সকলেই কুপোকাত।
এখানেই বিপর্যয়ের সু স্পষ্ট আভাস, মুস্কিল আসান অর্থাৎ সমস্যার
সমাধান করবে উড়ে মালি। কলিঙ্গবাসী এক মালি উদ্যান-পরিচর্যাই
যার প্রধান কাজ তিনিই কি না পরিত্রাণের ভূ মিকায়। যেহেতু
কল্পকাহিনি, তাই যেকোনও বিচিত্র-অবিশ্বাস্য ঘটনাই সম্ভব; আর
সেখানেই স্রষ্টার কেরামতি। তিনি কোথায় কি কতটু কু নির্বাচন
করবেন এবং তদনুযায়ী সেটি প্রয়োগ করবেন তার উপরেই নির্ভর
করছে তার সৃ ষ্টির সার্থকতা। এখানেই প্রতিভার প্রশ্নটি বড়
হয়ে ওঠে।
‘ধর্মতলায় কর্মখালি’-এখানে কর্মখালি কর্মশূ ন্যতার ইঙ্গিতবাহী। অর্থাৎ
কর্মচ্যুত হয়েছেন, তার পক্ষে নতু ন করে কর্ম-সংস্থান শুধু দুষ্কর নয়,

মানুষই আছে, সাহেব সুবো থেকে শুরু করে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান
ওয়াকিং লেডি-অনেকেই আছে। নেপথ্য ভাষণে যদিও বলা হয়‘‘কর্মক্লিষ্ট কেরানিকুল ক্লান্ত পদক্ষেপে গৃ হাভিমুখে যাত্রা করাই’’
কিন্তু দৃ শ্যায়নের ক্ষিপ্রতায় সু স্পষ্ট হয়ে ওঠে- এদের এই জীবনাচার
নিত্যনৈমিত্তিক গতানু গতিক, ফলত অনিবার্যভাবে যান্ত্রিক, অস্তিত্ব
রক্ষার নিরুপায় সংগ্রাম।
এদেরই মধ্যে কাহিনির প্রধান বা মুখ্য-চরিত্র পরেশচন্দ্র দত্তের
সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ৫৩ বছর বয়সে তার কর্মচ্যুতি ঘটেছে,
অর্থাৎ তাকে বরখাস্তের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এইভাবে সূ চনা
লগ্নেই মূ লকাহিনির (পরশুরাম বিরচিত) পরেশ দত্তের সঙ্গে একটা
ম�ৌলিক পার্থক্য গড়ে তোলেন সত্যজিৎ রায়। পরশুরামের পরেশ
দত্ত প্রথম আইনজীবী, ফলে তার কর্মচ্যুতের কোনও সম্ভাবনাই

পরশ পাথর
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নেই; ফলত সত্যজিতের
পরেশ দত্ত চাকরি খুইয়ে
যে সংকটের মুখোমুখি
হয়েছেন, মূ ল কাহিনির
পরেশ দত্তকে তেমন
কোনও আতান্তরে
পড়তে হয়নি। দ্বিতীয়ত
সত্যজিতের পরেশ দত্তের
ভবিষ্যৎ বিভীষিকাময়,
শূ ন্যতায় ভরা। তিনি
নিরাবলম্ব কেননা তিনি
নিঃসন্তান। একেবারে
ভিন্ন চিত্র পরশুরামের
পরেশ দত্তের, তার
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত নয়,
তার পরবর্তী প্রজন্ম
আছে।
ডালহ�ৌসি থেকে ধর্মতলা-নাতিদীর্ঘ এই যাত্রাপথের অনেকটাই
রাজভবন সংলগ্ন বৃ ষ্টির পূ র্বাভাস ছিলই যথারীতি শুরু হল বর্ষণ।
পরেশ দত্ত দ্রুত গতিতে এসে পৌঁছলেন কার্জন পার্কে, চন্দ্রাতপের
তলায় আশ্রয় নিলেন। একটি বিসর্জন তাতেই সু স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

তার পরিশ্রান্ত, অবসন্নতা। সদ্য স্বাধীনোত্তর, যুগ, অর্থনৈতিক মন্দার
এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা অতিত জীবনে রয়েছে-দুই মহাসমরের
রক্তাক্ত স্মৃতি সদ্য দেশ বিভাজনের লাঞ্ছনা বিপর্যয়; আর অনাগত
ভবিষ্যতে কোনও আশার আলোর দূ রাগত আভাসও অপরিলক্ষিত।
জীবনযাপনের গ্লানির ঘনীভূ ত কালিমা যখন ক্রমশ এক
শ্বাসরোধকারী কৃষ্ণ-গহ্বরের দিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ধাবিত সেই
সংকটকালে পরেশবাবু অপ্রত্যাশিত-অভাবনীয় আকস্মিক প্রাপ্তি ঘটে
‘‘পরশ-পাথর’’-এর।
ক্রমশ

ফেব্রুয়ারি, ২০২১

n
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বিশের পাত্রে পঞ্চামৃত
আনলক পর্বে চারমাসে পাঁচ অনু ষ্ঠান মিলে রাহুল মিত্র এককভাবে ১৬০টি
অনু ষ্ঠান পূ র্ণ করলেন। এই শেষ পাঁচটি অনু ষ্ঠান দেখে তার অনু ভবী আল�োচনা

ক�োন গানের কথা তুমি বলছ সু রঞ্জনা? জজ মাইকেলের ক�োনও গান?
-না, না। ক�োনও পশ্চিমী গান নয়। এই স�োনার বাংলার বাংলা গান। ত�োমার রবি
ঠাকুরের গান।
-রবি ঠাকুর আমার, ত�োমার নয়? আসলে রবি ঠাকুর যে সবার। বিশেষ করে ওঁর
গান...
-তেমন করে মনে হয়নি কখনও। এর আগে যা গান শুনেছি, সে ত�ো কয়েকটা
মাত্র। বেশিরভাগ শিল্পীই ঘুরে ফিরে গেয়েছেন। এক একজন আবার তার উপরেই
কারুকাজ করেছেন, কেউ কেউ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। ফলে ঠিক আছে ভাল�ো
লেগেছে। কিন্তু তেমন করে লাগেনি ত�ো কখনও।
-আসলে তুমি ওঁর কথাকে ভাল�ো করে বুঝতে পারনি। উপলব্ধিই করতে পার�ো
নি। জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারনি।
-এটা তুমি ঠিকই বলেছ। পারিনি। কারণ যাঁদের গলায় গান শুনেছি, দু’একজন বড়
শিল্পী বাদ দিলে প্রত্যেকেই নিজের মত�ো করে গেয়ে গেছেন। রবীন্দ্রগানের শক্তিকে
তেমন করে বুঝতে দেননি। হয়ত বা নিজেই ব�োঝেন নি।
-রবীন্দ্রনাথ আজীবন তাঁর জ্ঞান আর সৃ ষ্টি ভাণ্ডার দিয়ে সমৃ দ্ধ করেছেন সম্পূর্ন
মানবজাতিকে। ‘যাহা দিলাম তাহা উড়াড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাতে
গেলে দুঃখ পাইতে হইবে’-এই জীবনদর্শনেই বিশ্বাসী ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।
বাঙালির চিন্তা-চেতনা ও মনন আর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছেন
তিনি ও তাঁর গান। বাঙালির সুখ-দুঃখ, আবেগ-ভাল�োবাসা, জীবনের এমন ক�োনও
অনু ভূতি নেই যা ‘প্রাণের রবি’ স্পর্শ করেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ম�োট গানের
সংখ্যা ২২৩২, এই গানগুলি গীতবিতানে সংকলিত হয়েছে। তাঁর গানের কথায়
উপনিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ও বাউল দর্শনের প্রভাব রয়েছে। তাঁর
গানের সুরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠু মরি, টপ্পা, তরানা, ভজন
ইত্যাদি ধারার সু র এবং সেই সঙ্গে বাংলার ল�োকসংগীত, কীর্তন, রামপ্রসাদী,
পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সংগীত ও পাশ্চাত্য ল�োকগীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দশকের
পর দশক ধরে বহু সঙ্গীতশিল্পী নিজের জীবন দর্শনের মধ্য দিয়ে, সৃ ষ্টির মধ্য দিয়ে
শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুনিয়ার এই মুহূর্তে যারা
সু নামের সঙ্গে কাজ করছেন, শ্রোতার মননকে ঋদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম
শিল্পী রাহুল মিত্র। যিনি রবীন্দ্র গানের সব আঙ্গিকেই অবাধ বিচরণ করেছেন।
বলা ভাল�ো করছেন। প্রচার-আল�োকবর্তিকার বিপরীতে থাকা এই শিল্পী রবীন্দ্র
গান নিয়ে যে ধরনের গবেষণা ঋদ্ধ কাজ করে যাচ্ছেন, তা অনু সন্ধিৎসু যেক�োনও
রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাজকে ত্বরান্বিত করবে। ইতিমধ্যে শিল্পী
একক ভাবে ১৬০ টি অনু ষ্ঠান করে ফেলেছেন। অনু ষ্ঠানের ধারাবাহিকতা লক্ষ
করলেই ব�োঝা যায়, প্রতি অনু ষ্ঠানেই শিল্পী সর্বোচ্চ গানের সংখ্যা ৫২, সর্বনিম্ন ২৮।
একই গান অনু ষ্ঠান থেকে অনু ষ্ঠানে ঘুরে ফিরে এসেছে, তেমন গানের সংখ্যা খুব
বেশি নয়। প্রতি অনু ষ্ঠানে নতু ন গানের সংখ্যাই বেশি। ঠিক এইভাবে রবীন্দ্রগানের
অচর্চিত অথচ বিপুল ভাঁড়ার আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়র সামনে উন্মোচিত হয়। সহজ
করে বললে বলতে হয়, আমদের সামনে নতু ন করে ধরা দেয়। এইচ এম ভি সূ ত্রে
খবর, শিল্পী রাহুল রবীন্দ্র সঙ্গীতের যত গান রেকর্ড করা আছে, তার প্রকাশ করলে
শ্রোতারা অনেক নতু ন কিছু পাবেন, যা এতকাল পান নি। সংখ্যার দিক থেকেও
রেকর্ড করার মত�ো ঘটনা।
- হ্যাঁ, শিল্পী রাহুল মিত্রের গায়কিটাও একটু অন্যরকম। স্বাভাবিক রকমের
চটকদারিতে বাজার মাত করার ক্ষমতা, ইচ্ছে, চেষ্টা—ক�োনওটাই নেই তাঁর মধ্যে।
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ওঁর গান শুনলেই ব�োঝা যায়, ওঁর গায়কিতে আছে
নিয়মিত চর্যার ছাপ। নিরন্তর গবেষণা আর স্রষ্টার প্রতি
অগাধ শ্রদ্ধা, সৃ ষ্টির প্রতি অকৃত্তিম ভাল�োবাসা।
-শিল্পী রাহুল মিত্রের নিবেদনে চিরচেনা গানও অচেনা
রূপে ধরা দেয়। যে গান করা খুব দুরূহ, সাধারণত
শিল্পীরা এড়িয়ে যেতে চান, সেই গান খুঁজে এনে শিল্পী
রাহুল নিবেদন করেন স্বরলিপিকে সামনে রেখেই।
স্বরলিপির বাইরে বেরিয়ে নিজের পাণ্ডিত্যকে দর্শকশ্রোতার সামনে মেলে ধরাতে ওঁর স্বভাব সায় দেয়না।
তাই স্বরলিপিকে আঁকড়ে ধরেই রবীন্দ্র গানের তরী
ভাসিয়ে নিয়ে চলেন আনন্দল�োকে, মঙ্গলাল�োকের
অভিমুখে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই প্রথম দিকে বলেছেন
যে তাঁর গান অবিকৃত ভাবে গাইতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল
রায়ের পুত্র, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় দিলীপকুমারকে তাঁর
গানে variation করার অনু মতি দেননি রবীন্দ্রনাথ।
এ প্রসঙ্গে কি বলেছিলেন জান�ো, ‘হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকার,
তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে,
এটাই যে চেয়েছিলেন। তাই ক�োন�ো দরবারী কানাড়া্র
খেয়াল সাদামাটা ভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া-নেড়া না
শুনিয়েই পারে না। কারণ দরবারী কানাড়া তানালাপের
সঙ্গেই গেয়, সাদামাটা ভাবে নয়। আমার গানেত�ো আমি
সেরকম ফাঁক রাখিনি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে
আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।’ প্রত্যেকটি গানের নিজস্ব
একটি রূপ আছে, যা তাকে অন্য একটি গানের থেকে
আলাদা করে এবং যা একটি composition হিসেবে
স্বয়ং সম্পূর্ণ।
- কিন্তু প্রত্যেক গানের অবিকৃত রূপের খ�োঁজ আমরা
পাব কি করে?
- সহজ উত্তরটা হল স্বরলিপি দেখে। সেইটেই
য়ুর�োপীয় পদ্ধতি। হ্যাঁ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কিছু
ক্ষেত্রে এক গানের দু’তিন রকমের স্বরলিপি আছে।
কখনও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি গানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ
ভেবেছেন, কখনও বা অনেক অনেক ল�োক মিলে একটি

গানের স্বরলিপি তৈরি করেছেন। বেশিরভাগ শিল্পী যে
স্বরলিপিটি জনমানসে পরিচিতি পেয়েছে, তাকে ঘিরেই
নিবেদনের জাল বুনেছেন। বাকিগুল�ো অধরাই থেকে
গেছে। শিল্পী রাহুল মিত্র কিন্তু এই অধরা মাধুরিকেই
ছন্দ বন্ধনে গেঁথেছেন। সেই ‘অন্যরকম’ স্বরলিপি
অনুযায়ী তাকে পরিবেশন করেছেন। কখনও তাল ছাড়া
গান তালে ফিরে এসেছে। সেখানে রাগের স্বরূপও
অচ্ছু ৎ থাকে নি। আমরা শ্রোতারা ধন্য। আমরাও নতু ন
কিছু পেয়ে যাই। পাওয়ার আনন্দে মন নাচে।
তবে হ্যাঁ, রবীন্দ্রগান নিয়ে অহেতু ক এক্সপেরিমেন্টে
তাঁর মন সায় দেয় না। রবীন্দ্রনাথ গান নিয়ে ভেবেছেন
অনেক। উনি যা করেছেন অনেক ভেবে চিন্তেই
করেছেন। উনি যেমন গানের কথা ও সু রকে সমান
গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন বারবার। পন্ডিত ধূ র্জটিপ্রসাদ
মুখ�োপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে কবি বলছেন, ‘বাংলায়
নতু ন যুগের নতু ন গান সৃ ষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সু র
মিলিয়ে। সেই সু রকে খর্ব করা চলবে না, তার গ�ৌরব
কথার গ�ৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূ র্ণ উৎকর্ষ
ঘটে, বাংলা সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলনসাধনে
ধ্রূবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের সহায়তা আমাদের
নিতে হবে, আর অনিন্দনীয় কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী
করবে।’ নিজের গানের গায়ন সম্বন্ধে বলেছেন,
প্রফুল্লকুমার মহালনবীশকে লেখা একটি চিঠিতে,
‘বুলাবাবু, ত�োমার কাছে সানু নয় অনুর�োধ – এঁদের
একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়�ো –
এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব । তার উপরে ত�োমরা
যদি স্টিম র�োলার চালিয়ে দাও, আমার গান চেপ্টা হয়ে
যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে,
দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি ক�োর�ো’।
-রাহুল মিত্রের গানে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবধারার
প্রতিবিম্ব দেখতে পাই।
-ক�োভিড ১৯ মানুষকে ঘরকুন�ো করেছে। ফলে সরাসরি
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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শিল্প চর্চার আঙিনা শূ ন্য থেকেছে। তবে জাল-বন্দী সংস্কৃতির বিস্তার
বেড়েছে। অনেক মানুষ সুয�োগ পেয়েছেন শিল্প অনু রাগীর সংস্পর্শে
আসার। তাঁর প্রতিভার প্রস্ফুটনে। দীর্ঘ ছ’মাস পর আনলক পর্বে
যখন প্রথম সরকারি নির্দেশে শিল্পী-শ্রোতার সমন্বয় ঘটান�োর
ছাড়পত্র মিলল, তখন প্রথম যিনি এগিয়ে এলেন তিনি রাহুল মিত্র।
১৭ অক্টোবর ২০২০, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রথম অনু ষ্ঠান
করার অনু মতি পেল। আর এই প্রথম শ�ো-এর প্রথম শিল্পী রাহুল
মিত্র। নিবেদন করলেন রবীন্দ্রনাথের শারদ গান। অনু ষ্ঠানের নাম
ছিল ঝরা শেফালির পথে। দুই পর্ব মিলে ২৮ টি গান। একটা দম
বন্ধ হওয়া পরিবেশ থেকে আমাদের শৈল্পিক মন বেরিয়ে আসতে
চাইছিল সাবধানের পথ ধরেই। বাইরে তখন শিউলি ঝরার টু পটাপ
শব্দ কানে ভেসে আসছে। পায়ে চলা পথ গন্ধমাখা। পুজ�োর অনেক
বাঁধা নিষেধ থাকলেও পুজ�ো পুজ�ো গন্ধ আটকাবে কে? ঢাকে কাঠি
পড়েছে। কাশেরগুচ্ছও আগমনী গানে বিভ�োর। মা যে আসছেন।
এমনই দিনে কেবল মায়ের গান গাইতেই এগিয়ে এলেন রাহুল
মিত্র। এগিয়ে এল উৎসাহ উদ্ভাস, সা রে গা মাকে সঙ্গে করে।
মনে করুন না কেন, এখন মধ্যরাত।
দিনের আল�ো এখুনি এসে মিশবে রাতের পারাবারে। রাতের
আঁধার এখনও বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা। গাছের সরু শাখাগুল�ো দুলিয়ে,
পাতা কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝিরিঝিরি হাওয়া। তাতে ভেসে নিঃশব্দে
যেন স্বাগত জানাতে এল মিষ্টি একটা গন্ধ। খুব চেনা চেনা। হ্যাঁ,
কাছে দূ রে ক�োথাও আছে শিউলিদল। বাগানের কিনার ঘেঁষা
লালচে পায়ে চলা পথটির খানিকটা অংশ সাদা হয়ে আছে ঝরা
ফু লে ফু লে। সূ র্য উঠলেই শিউলি ঝরার বেলা। তার আগের
থেকেই যে ঝাঁপান�ো শুরু। শিউলিবনের বুক যে ওঠে আন্দোলি।
আর অসংখ্য মুগ্ধ অনু রাগীরাও বিহ্বল। আমাদের মন, ভ�োরের
নরম আকাশ, আর ওই ‘শিউলী বনের উদাস বায়ু পড়ে থাকে
তরুতলে’—সে, আমরা, সবাই যে দিশেহারা। মা যে আসছেন
শিউলির গন্ধে ম ম করা পথ ধরে। স্বর্গের পারিজাত মর্ত্যল�োকের
শিউলিদলের দুঃখ ঘ�োচাতে। কমলাবৃ ন্তের ওপর সাজান�ো তুষার
শুভ্র পাপড়ির চ�োখজুড়ান�ো স্নিগ্ধ রূপ আর মনে প্রশান্তি আনা
স�ৌরভ মেখে উৎসাহ উদ্ভাস-ও যে ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া
সমুখপানে এগিয়ে চলে। এ পথে গান আছে। গানের আগে গানের
গল্প আছে। এই প্রসঙ্গে বলি, রাহুল মিত্রের গানের সঙ্গে সঙ্গে
ওঁর ভাবনার প্রকাশ এই রচনা পাঠককে ভাবায়। দুই শিউলির
গল্প যেন, দুই মানবীর চরিত্র। তার মধ্যে মাকে খ�োঁজার আকুতি।
অনন্য। যেমন অনবদ্য তার গান। খুব ভাল�ো লাগে ‘ওগ�ো এত
প্রেম আশা, প্রাণের তিয়াশা’, ‘আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন,
আকুল নয়ন রে’, ‘সকালবেলার আল�োয়’, ‘তবু মনে রেখ�ো’। ‘আজি
শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়’ কী সু ন্দর
গায়কি। সেই সন্ধ্যের নিভৃতে এ গান মনে থাকবে বহুদিন। কারণ
এখানে শুধুই অন্তরা-মুখরা-সঞ্চারী-আভগের ব্যাকরণ নয়, কিংবা
সু র-তাল-লয়ের গণিত নয়, এখানে নিবেদন ও ভাবের গভীরতায়
স্পন্দিত। ‘চরণরেখা তব যে পথে দিলে লিখি’—কী অসাধারণ
নিবেদন। প্রতিটি শব্দ যেন শ্রোতার অন্তরকে স্পর্শ করে। এই
উচ্চারণের স্বকীয় বিশেষত্বই রাহুল মিত্রকে কাছের মানুষ করেছে।
দ্বিতীয় অনু ষ্ঠান রবীন্দ্রগানের বিচিত্র পর্যায়ের গান নিয়ে। বিচিত্র
অনু ভব ও তার ভুবনে খেলার সিংহাসন বসিয়েছেন শিল্পী। রঙের
পসরা নিয়ে হাজির শিল্পী রাহুল মিত্র। দুটি পর্বের দুটি নাম। প্রথম
পর্ব খেলা। এই খেলা পর্বে দশ অনু পর্ব। যেখানে শিল্পী রাহুল
মিত্রের গান ও সাম্য কারফার পাঠ। দশ অনু পর্ব, যথা খেলা,
মন, সে, ফুল, ছবি, আল�ো, পাগল, পথিক, আমি, সুদুর—এই
নামের আড়ালে গাওয়া শিল্পী রাহুল ‘আমি কেবলই স্বপন করেছি
বপন বাতাসে’, ‘কেন যে মন ভ�োলে’, ‘পাখি বলে চাঁপা’, ‘ওরে
সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মর�ো ফিরে’ গেয়ে চলেছেন
অবলীলায়। ‘সে’ অনু পর্বে এসে শিল্পী রাহুল ‘প্রাঙ্গনে ম�োর

শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে কী উচ্ছ্বাসে ক্লান্তিবিহীন ফুল ফ�োটান�োর
খেলা’য় মেতে যেভাবে তিনি কৃষ্ণকলিকে (‘কৃষ্ণকলি আমি তারেই
বলি’) দেখেছেন, সে দেখার স্বরূপ একেবারে যে অন্যরকম।
রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুব কম শ্রোতাই আছেন, যিনি এই স্বরূপ উপল্বদ্ধি
করেছেন। দ্বিতীয় পর্ব ভুবন-এও আছে দশটি অনু পর্ব। ‘আমি
সন্ধ্যাদীপের শিখা’, ‘আমার নাই বা হল পাড়ে যাওয়া’, ‘তরীতে পা
দিই না’, ‘মাটির বুকের মাঝে’ গানগুল�ো নিবেদনের গুনে স্মরণীয়
হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের গান শুধু আকাশ আর অন্ধকারের নয়,
তা মাটির এবং হট্টগ�োলেরও। কথা ও সুরের মিশ্রণে ইন্দ্রজাল
তৈরি করে তাঁর গান। নানা সময়েই রবীন্দ্রগানের গায়কিতে কত
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কত নতু ন কণ্ঠ এসেছে। সকলেই নিজস্ব মনন,
ব�োধ অনুযায়ী তাতে প্রাণের স্পন্দন সৃ ষ্টি করেছেন।
কিন্তু ক’জন দর্শকের মনে এমন দাগ কাটতে পারে?
শিল্পী রাহুল মিত্রের সে ক্ষমতা আছে। তার গায়কির
গুনে দর্শকের মনে দাগ কেটে যায়। ক�োনও ক�োনও
গান রাহুলের গলায় যেন মধু হয়ে ঝরে। ‘যখন
পড়বে না ম�োর পায়ের চিহ্ন এই বাটে’ গানটি ওঁর
গলায়, ব্যক্তিগত পরিসরে, মনে গেঁথে যায়। আসলে
রবীন্দ্রনাথের গান কথার জাদুতে সুরের মায়ায় এমন
সহজভাবে ওঁর মনে আসে যে, তা চেতনে-অবচেতনে
ওঁ গেয়ে যেতে পারে। ওঁর গান শুনলে বা মঞ্চে
গান পরিবেশনের স্টাইল দেখলে তেমনটাই মনে
হয়। রবীন্দ্রগান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব কালেই
চলেছে, আজও চলছে। তবে আজ বাদ্যযন্ত্রের
অত্যধিক উগ্র ব্যবহারে ক�োথাও ক�োথাও ভাব নষ্ট
ত�ো হচ্ছেই। রাহুল সেদিকেও নজর রেখেছেন।
খেলার সিংহাসন-এর আল�োচনা শেষ করব বর্ণন কথা
দিয়ে। অনু ষ্ঠানের ভাব প্রকাশে কী অপূ র্ব লেখনি।
চ�োদ্দ-পনের�োর মিষ্টি গল্প। তাদের খুনসুটি, তাদের
দর্শন। যার মধ্যদিয়ে ফুটে ওঠে অনু ষ্ঠানের ভাব কথা।
অনু ষ্ঠানে অভিনেতা, নাট্য ব্যক্তিত্ব, আবৃ ত্তিকার স�ৌমিত্র
চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হয়।
২৪ ডিসেম্বর অনন্যা প্রবাদ প্রতিম রবীন্দ্র সঙ্গীত
শিল্পী ঋতু গুহ স্মরণে উৎসাহ উদ্ভাস আয়�োজন
করল অনু ষ্ঠান, ‘যে যায় চলে দূ রে’। রবীন্দ্রনাথের
পূ জা পর্যায়ের গানের ডালি সাজিয়ে আবার শ্রোতার
সামনে হাজির হলেন রাহুল মিত্র। অ্যাকাডেমি ফাইন
আর্টসের অনু ষ্ঠান কক্ষ ভরে উঠেছিল। মঞ্চ ভরাট।
গুনি যন্ত্রীরা শিল্পী রাহুল মিত্রকে ঘিরে বসে। অম্লান
হালদার বেহালা নিয়ে, গ�ৌতম দত্ত তবলা, পাক�োয়াজ,
শ্রীখ�োলে, স�ৌরভ চট্টোপাধ্যায় হারম�োনিয়ামে, আরশাদ
খান এস্রাজে এবং সুতনু সিনহা ও সু পর্ণ ভ�ৌমিক
তানপুরা নিয়ে।
দুই পর্বে ৩২টি গান। প্রত্যেকটি গান যেন হৃদয়
দিয়ে গাওয়া। অনু ষ্ঠান শুনে ব�োঝাই যায়, গুরুর প্রতি
শিষ্যের স্মরণ নিবেদন ত�ো! ‘বেলা গেল ত�োমার’,
‘পথ চেয়ে যে কেটে গেল’, ‘আমার মাথা নত করে’,
‘কে জানিত তুমি’, ‘আমি সংসারে মন দিয়েছিনু ’,
‘যাওয়া আসারই এই কি খেলা’ গানগুলি ভাল�োবাসায়
মূ র্ত। বাজার মুল্য অপরিসীম।
রবীন্দ্রনাথের গানের বাজারমূ ল্য চিরকালই ছিল।

ক�োনও শিল্পী বাজারের জন্য শিল্প বেচেছে, ক�োনও
শিল্পী শিল্পীত্বের অভিমানে বাজারকে আমল দেয়নি।
ক�োনটা শিল্পী বাছবেন এ তাঁর নিজস্বতা। এ ক্ষেত্রে
রাহুল মিত্র বেচেছেন অন্যভাবে। জীবনকে বাঁচার
জন্য বাছা। আজকে চিরায়ত শিল্পীদের পাশাপাশি
এ প্রজন্মের শিল্পীরা কি সত্যি উঠে আসছেন? না,
তেমন করে উঠে আসছেন না ত�ো! দেবব্রত বিশ্বাস,
সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন,
ঋতু গুহর পাশাপাশি তেমন নাম, বা তেমন গান
শ্রোতারা শুনতে পাচ্ছেন ক�োথায়? নতু ন শিল্পীদের
খামতি প্রমাণ করে বৈ কি! মঞ্চে একক রবীন্দ্রগানের
আসর করার তেমন সাহস দেখাতে পারচ্ছেন কজন
আর! এ ক্ষেত্রে সাহসি, বীর শিল্পী রাহুল মিত্র। ওঁর
গবেষণা ও চর্চা, গানের প্রতি ভাল�োবাসা ও ভক্তি
ওঁকে সাহসি করেছে। না হলে এই তিন-চার মাসের
মধ্যে পরপর পাঁচটি অনু ষ্ঠান। একক। এত জাঁক
জমকপূ র্ণ। এত বিচিত্র রকমের গানের নির্বাচন। এক
গানের একাধিক ব্যবহার নেই বললেই চলে। কি করে
সম্ভব হল এমনটা? পাঁচটি অনু ষ্ঠান, তাতে অন্তত কম
করে দেড়শটা গান! এত কম সময়ে প্রস্তুতি ক’জন
শিল্পী করতে পারেন? তাও আবার নতু ন নতু ন গানের
পরিবেশন! যেখানে স্বল্পশ্রুত, অচর্চিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের
সম্ভার। জানিনা, বিজ্ঞ মহল কি বলবেন? কিন্তু এর
নেপথ্যে যে শ্রম, যে নিষ্ঠা, যে চর্চা চলে প্রতি নিয়ত
তা ব�োঝা যায়, তাঁর আন্তরিক নিবেদনে, এ কথা
নিন্দুকেরাও স্বীকার করবেন। না, তেমন নিন্দুক যে
রাহুলের নেই, তা ব�োঝাই যায় ওঁর অনু ষ্ঠানে বিজ্ঞ ও
সাধারণ শ্রোতার আনাগ�োনা দেখে। রাহুল পেরেছেন,
একটা শ্রোতা বা দর্শককূল তৈরি করতে। তাঁর
শ্রোতারা ছড়িয়ে আছেন রাজ্য জুড়ে, দেশ জুড়ে।
এই অনু ষ্ঠানের পরম প্রাপ্তি ‘চিরসখা হে, ছেড়�োনা
ম�োরে ছেড়�োনা’। শিল্পী রাহুলের গলা যেমন খাদে
খেলে তেমন চড়াতেও ওঠে। চর্চার জায়গায় তেমন
খামতি নেই যে!
চেনা গান একেবারে অন্যরকমভাবে দেখা দেয়,
অচেনার রূপ নিয়ে। যেমন, ‘দূ রে ক�োথায়, দূ রে
দূ রে...’, ‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন
পাই না’, ‘খেলার সাথি’, ত�োমায় নতু ন করে পাব
বলে’, ‘এ পরবাসে রবে কে’ প্রমুখ গান। রবীন্দ্রনাথ
যেমন চিত্তরঞ্জন দাসের ব�োন অমলা দাসের জন্য বেশ
কয়েকটি গান লিখেছিলেন। যেমন ‘চিরসখা, ছেড়�ো
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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না ম�োরে’, ‘এ পরবাসে রবে কে’, ‘কে বসিলে আজি
হৃদয়াসনে’, ঠিক তেমনই শিল্পী রাহুল মিত্র এমন
দরদ দিয়ে গাইবেন বলেই কি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ
সৃ ষ্টি করেছিলেন ‘দিন ফু রাল�ো হে সংসারী’? এ গানটি
রাহুল মিত্রের গলায় শুনে তেমনই মনে হয়। যদিও
গানটি এই সময়ের ক�োনও শিল্পীর গলায় শুনিনি।
হয়ত কেউ গাননি। নহবত থেকে ত�োলা অমলা
দাসের গলায় মিশ্র ভীমপলশ্রী রাগের একটা সু র শুনে
কবি তাতেই কথা বসিয়ে তৈরি করলেন ‘দিন ফু রাল�ো
হে সংসারী’ গানটি। অমলা দাস ছাড়া ত�ো কেউ-ই
জানতেন না গানটি। পরে সাহানা দেবী অমলা দাসের
কাছ থেকেই শিখেছেন। গুরুদেবের জন্মশতবর্ষে
রবীন্দ্রভারতীর জন্য টেপ করে দিয়েছিলেন গানটি।
এই প্রতিবেদক গানটি প্রথম শ�োনেন রাহুল মিত্রের
গলায়। পরে খ�োঁজ করে আরও তিনজন শিল্পীর
গলায় গানটি শ�োনার সুয�োগ ঘটে। রাহুল গুরু ঋতু

গুহ, রন�ো গুহঠাকুরতা এবং স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্তর
গলায়। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বাকি তিন গুণী শিল্পীর
প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, এই গানটির আবেদন
রাহুল মিত্রের কাছে যেভাবে ধরা পড়েছে, অন্য
কার�োর কাছে তেমনটা নয়। শ্রোতারাও তাই এই
গানটি রাহুল মিত্রের গান বলেই মনে করেন। এই
সন্ধ্যাতেও সেই গানের আবেদন ছিল উত্তুঙ্গে। ঋতু
গুহ মঞ্চের ডানদিকে বসে নিশ্চয় শুনেছেন আর প্রাণ
ভরে আশীর্বাদ করেছেন। আর সৃ ষ্টির সার্থকতার
পরিচয় পেয়ে গুরুদেবও মিটিমিটি হেসেছেন।
২০২০ শেষ। ১৫৮ টি অনু ষ্ঠান সম্পূর্ণ। সুত্র, উৎসাহ উদ্ভাস।
পরের দুটি অনবদ্য অনু ষ্ঠান, ‘করুণাঋণ’ (স�ৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে
স্মরণ, ৩ জানু য়ারি ২০২১) এবং ‘আমি কেহই না’ (অধ্যাপক
সুধীর চক্রবর্তীকে স্মরণ, ২৮ জানু য়ারি ২০২১)-এর আল�োচনা
আগামী সংখ্যায়।
ছবি স�ৌজন্যঃ রাজীব সাউ
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যে ভাল�োবাসার বইগুল�ো পড়তে আমার সব সময় ভাল�ো লাগে। ভাল�োবাসার
দিনে ভাললাগা তেমন কয়েকটি চিরায়ত বই
১। শেষের কবিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
‘শেষের কবিতা’ ১৯২৯ সালে প্রকাশিত
হয়। ভালাবাসা আবার স্ব ইচ্ছায় বিচ্ছেদের
কাহিনিও শেষের কবিতা। দুটি চরিত্র, অমিত
এবং লাবণ্য। উপন্যাসে ব্যবহৃত কবিতাগুলির
ভাষাগত শৈলী অপূ র্ব। অমিত লাবণ্যের প্রেম
ধরা দিয়েও ধরা দেয়নি। ঔপন্যাসিকের
আধুনিকতা, স�ৌন্দর্য চেতনার বহিঃপ্রকাশ
উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে বিরাজমান।
২। মেমসাহেব
নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা ‘মেম সাহেব’ একটি
অনবদ্য প্রেমের উপন্যাস। উপন্যাসের
নায়ক বাচ্চু , নায়িকা মেমসাহেব। বাচ্চু র
মনে মেমসাহেবের প্রতি নিষ্ঠা, ভাল�োবাসা,
মেমসাহেবকে হারিয়ে ফেলার কষ্ট, যন্ত্রনা
প্রকাশিত হয়েছে দ�োলা ব�ৌদিকে লেখা চিঠির
মধ্য দিয়ে।
৩। চন্দ্রশেখর
১৮৭৫ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় র�োমান্সধর্মী
উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম চন্দ্রশেখর। প্রতাপ এবং
শৈবলিনী বাল্য প্রনয়ের অভিসম্পাত, কিভাবে তাদের দাম্পত্য
জীবনে প্রভাব ফেলে, শৈবলিনী এবং প্রতাপের ভাল�োবাসা,
শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখরে ভাল�োবাসা, কর্তব্যপরায়নতা
প্রভৃতি নিয়েই গড়ে উঠেছে অসামান্য এই প্রেমের উপন্যাস।
৪। দেবদাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘দেবদাস’
বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় প্রণয়ধর্মী
উপন্যাস। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়
উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের মূ ল উপজীব্য
দেবদাস পার্বতীর প্রেম, পারিবারিক কারনে
তাদের বিচ্ছেদ, পার্বতীর ভুবন চ�ৌধুরীর সঙ্গে
বিয়ে, পার্বতীর বিরহে দেবদাসের পরিণতি,
আসক্তি, শরীরের অবনতি, এরপর জীবনের
অন্তিম মুহূর্তে পার্বতীর বাড়ির সামনে দেবদাসের মৃ ত্যু।
সমাজের নিষ্ঠুরতায় কিভাবে সত্যিকারের ভাল�োবাসা বাধাপ্রাপ্ত
হয় এবং উভয়ের জীবন বিবর্ণ হয়ে যায় এই উপন্যাসে
প্রেমের সেই দিকটি উঠে এসেছে।
৫। শবনম
বাংলা উপন্যাসে মুগ্ধকর এক প্রেমের উপন্যাস সৈয়দ মুজতবা

আলীর ‘শবনম’। মজনূ ন এবং শবনম-এর প্রেম কাহিনি বর্ণিত
হয়েছে এই উপন্যাসে। শবনম তুর্কী বংশ�োদ্ভূত আফগান
ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা, মজনূ ন এক সাধারণ বাঙালি
যুবক।
৬। হলুদ বসন্ত

বুদ্ধদেব বসু র লেখা ‘হলুদ বসন্ত’ উপন্যাসে
র�োমান্টিকতার এক অনন্য রূপ প্রকাশিত।
এই উপন্যাসের নায়ক ঋজু তার বন্ধুর
ব�োন নয়নাকে ভাল�োবাসে। তাদের
অনু ভূতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে প্রকাশিত
হয়েছে। উপন্যাসের বিখ্যাত একটি উদ্ধৃতি,
‘ভাল�োলাগা আর ভাল�োবাসার পার্থক্যটা
ক�োথায়? ভাল�োলাগলে মানুষ সেই ভাল�ো
লাগাকে তার ইচ্ছাধীন করে রাখতে পারে, কিন্তু ভালবাসলে
মানুষ নিজেই সেই ভাল�োবাসার ইচ্ছাধীন হয়ে থাকে। তার
নিজের ক�োন�ো নিজস্ব সত্তা থাকে না। ভাল�োবাসা তাকে যা
বলে প�োষা পুষ্যির মত�ো সে তাই করে।’
৭। কবি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনন্য উপন্যাস ‘কবি’। এক
অন্যমাত্রার প্রেমের কাহিনি চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে।
ডাকাত বংশের ছেলে নিতাই একজন কবিয়াল, বিবাহিত
ঠাকুরঝির সঙ্গে তার প্রণয় এবং সামাজিক পরিস্থিতির কারনে
তাদের বিচ্ছেদ, ঠাকুরজিকে ছেড়ে গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার
পর নিতাই এর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠে বসন্তর। নিতাইয়ের
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জীবনে তার একটি স্থান গড়ে ওঠে। কিন্তু বসন্ত এবং ঠাকুরঝি
দুজনেই মারা যায়। নিতাইয়ের ভাল�োবাসা রয়ে যায় অসম্পূর্ণ।

সে আকাঙ্ক্ষিত প্রেমের কাছে প�ৌছায় সেই
কাহিনি আছে এই উপন্যাসে।

৮। তিথিড�োর
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে বুদ্ধদেব বসু র
লেখা ‘তিথিড�োর’ একটি অসামান্য উপন্যাস। মধ্যবিত্ত জীবনের
প্রেম, দ্বন্দ্ব নিঃসঙ্গতার এক অসামান্য মেলবন্ধন ফুটে উঠেছে
বুদ্ধদেব বসু র ‘তিথিড�োর’ উপন্যাসে। স্বাতীর এবং সত্যেনের
নিঃসঙ্গতা, তাদের একে অপরের প্রতি ভাল�োবাসা, মধ্যবিত্ত
জীবনের সুখ দুঃখ, একাকীত্ব প্রকৃতি ফুটে উঠেছে এই
উপন্যাসে।

১৪। ঝিন্দের বন্দী
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাডভেঞ্চারধর্মী এই
উপন্যাসে গ�ৌরীশংকর এবং কস্তুরীর সম্পর্ক
নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক।

৯। কালবেলা

উপন্যাসিক সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত
ট্রিলজি উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম ‘কালবেলা’।
এই ট্রিলজির দ্বিতীয় উপন্যাস ‘কালবেলা’।
উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অনিমেষকে ঘিরে
গল্পের পটভূ মি। উপন্যাসের প্রেক্ষাপট
রাজনৈতিক হলেও তা ছাপিয়ে যায় অনিমেষ
ও মাধবীলতার প্রেম।

১০। পুতুল নাচের ইতিকথা
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস
পুতুল নাচের ইতিকথা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬
সালে। বহু আকাঙ্ক্ষিত ভাল�োবাসা ফিরে
পেলেও সময়ের খেলায় তা অনেক সময়
আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। শশী
কুসুমের প্রেম, ওদের সম্পর্ক ঠিক যেন তাই।
দুজনেই দুজনকে ভাল�োবাসলেও তারা পুতুল
মাত্র, তাদের জীবনকে চালনা করার চাবিকাঠি
অন্য কার�োর হাতে।
১১। মেঘ বলেছে যাব যাব
১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হুমায়ুন আহমেদের একটি অনবদ্য
প্রেমের উপন্যাস ‘মেঘ বলেছে যাব যাব’। হুমায়ূন আহমেদ
এই উপন্যাসটিতে মধ্যবিত্ত জীবনের ভাল�োবাসা, নানান
সম্পর্ক, টানাপ�োড়েন ইত্যাদি তু লে ধরেছেন। প্রধান চরিত্র
হাসানের সঙ্গে তিতলির ব্যর্থ প্রেম, প্রেমের হাহাকার অসামান্য
নৈপুণ্যতার সঙ্গে ফুটিয়ে তু লেছেন ঔপন্যাসিক।
১২। একটু উষ্ণতার জন্য
বুদ্ধদেব বসু র লেখা একটু উষ্ণতার জন্য
উপন্যাসটিতে বিবাহিত সু কুমারের জীবনে
ভাল�োবাসা নিয়ে আসা ছুটি তাঁর জীবনকে
একদিকে প্রানবন্ত করে তুললেও সম্পর্কের
টানাপড়েনে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে সে।
১৩। কাগজের বউ
সাধারণভাবে এই উপন্যাসের কাহিনী শুরু হলেও শেষে থাকে
এক চমক। শীর্ষেন্দু মুখ�োপাধ্যায়ের অন্যতম প্রেমের উপন্যাস
‘কাগজের বউ’ উপন্যাসের নায়ক উপল শিক্ষিত হলেও জীবন
তাকে এমন পরিস্থিতিতে উপনীত করে যে, তাকে ডাকাতি,
বাস কন্ট্রাক্টরের মত বহুবিধ পেশা অবলম্বন করতে হয়। বহু
প্রতিভা সম্পন্ন উপল নাটক লিখতে পারে, গান গাইতে পারে,
অভিনয় করতে পারে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে কিভাবে
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নান্দনিকঃ ২৫
বছরে ২৫ রকম

১৬ ডিসেম্বর ছিল বন্ধু প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ‘বিজয়

দিবস’| ‘নান্দনিক’ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। অধ্যক্ষ তপন দের (‘গীতবিতান’
প্রাক্তনী(গীতভারতী), শৈলজারঞ্জন মজুমদার, সুবিনয় রায়, সুচিত্রা
মিত্রর ছাত্র) তত্ত্বাবধানে ‘নান্দনিক’ এই দিনটি পালন করল অনলাইন
সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন দেশের শিল্পী-সমন্বয়ে চলল
অনু ষ্ঠান। ‘নান্দনিক’ মূ লত: সংগীত শিক্ষন কেন্দ্র| বিগত ২৫ বছর ধরে,
বিভিন্ন মঞ্চে বর্ষব্যাপী রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব, বসন্তোৎসব, বর্ষামঙ্গল
ছাড়াও অন্য নানাবিধ অনু ষ্ঠান যেমন, পঞ্চকবির গান, নৃ ত্যনাট্য, সুচিত্রাস্মরণ, স্বর্ণযুগের গানের আসর বসান তারা। ‘নান্দনিক’-এর কর্ণধার
তপন দে এবং মিত্রাতিথি দে জানাচ্ছেন, গত মার্চ মাসে লকডাউনের
সামান্য কিছুদিন পর থেকেই ‘নান্দনিক’ সংগীত প্রতিষ্ঠানের ফেসবুকে
‘Nandanik : নান্দনিক’ পেজে(https://www.facebook.com/Nandanikmelody) এবং ‘Nandanik : নান্দনিক সাংস্কৃতিক সম্মিলনী’
গ্রুপে (https://www.facebook.com/groups/585621618713384)
আয়�োজিত হয়েছে পঞ্চকবির জন্মজয়ন্তী, বর্ষামঙ্গল, স্বাধীনতা দিবস,
২২ শ্রাবণ, সুবিনয় রায় জন্মোৎসব, মায়া সেন জন্মজয়ন্তী এবং আরও
নানারকম ভিন্ন স্বাদের অনু ষ্ঠান। ৭ দিনের উৎসবে ছিল ‘শতবর্ষে চিরবসন্ত
হেমন্ত’, ‘স্মরণে সুচিত্রা’ শীর্ষক অনু ষ্ঠান। এছাড়াও প্রতিদিন সন্ধ্যায়
‘Nandanik : নান্দনিক’ ফেসবুক পেজে দেশ-বিদেশের গুণী শিল্পী
সমন্বয়ে লাইভ অনু ষ্ঠান হয়ে চলেছে বহুদিন ধরেই। বিশেষ দিন উদযাপন
উপলক্ষে বিশিষ্ট শিল্পীসমন্বয়ে বেশ কিছু লাইভ অনু ষ্ঠান ইতিমধ্যেই
হয়েছে, আগামী দিনেও হতে চলেছে। লাইভ অনু ষ্ঠানগুলির মধ্যে
বেশিরভাগই একক হয়, আবার কখনও বেশ কয়েকজন শিল্পীসহয�োগে
বিভিন্ন কেন্দ্রের সমন্বয়ে লাইভ হয়ে থাকে। এগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই
সঞ্চালনায় থাকেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও বরিষ্ঠ সাংবাদিক সমীর
চট্টোপাধ্যায় এবং সংগীতশিল্পী ও অধ্যাপিকা মিত্রাতিথি দে। তপনবাবু
জানালেন, মহামারী পরবর্তী সময়ে ‘নান্দনিক’ আবারও মঞ্চানু ষ্ঠানে নিজস্ব
ছন্দেই ফিরবে খুব তাড়াতাড়ি। ‘নান্দনিক’ গ্রুপে ও পেজে দেশ-বিদেশের
বহু শিল্পী তাঁদের প্রতিভা বিকাশ করতে সুয�োগ পাচ্ছেন নিয়মিত।
অনেকেই এমন কাজ করছেন এই সময়, কিন্তু নান্দনিকের অনু ষ্ঠান এবং
দর্শক ক�োথায় যেন আলাদা। ২০২০-তে গেল ‘নান্দনিক’-এর রজত
জয়ন্তী বর্ষ। এই মহামারীতে সংগীত হয়ে উঠেছে বহু মানুষের কাছে
‘প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।’

নিজস্ব প্রতিনিধি
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আগামী
১৫ মার্চ ২০২১
সংখ্যায় থাকছে

প্রেমের রাজধানী হৃদয়পুরে
রঙের খেলা
প্রেমের সাতরঙা রামধনু

ভাল�োবাসার গল্প, কবিতা, ফিচার
২ টি ধারাবাহিক
কলকাতার সত্যজিৎ, সত্যজিতের কলকাতা
ডাঃ রবীন চক্রবর্তীর আত্মজীবনীমূলক রচনা
‘প্রতিবিম্ব’
এছাড়া নিয়মিত বিভাগ
ফেব্রুয়ারি, ২০২১
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