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আল ো অন্ধকোলেে অনু‘ঘটক’ 
ঋত্বিক ঘটলকে ত্বিলনমোয় দেশভোগ ও নোেী জীবন 

 

 

কোলবেী মত্বিক (স্নোতক, িোাংবোত্বেকতো ও গণজ্ঞোপণ ত্ববভোগ, কত্ব কোতো ত্ববশ্বত্ববেযো য়) 

 

 
িোেিাংলেপ  
 
 

দেশভোলগে েুুঃখ ও নোেী, এই েুইলয়ে েোলগ দবলজ উঠত ঋত্বিলকে ছত্ববে িূে। ঋত্বিক মোনলতন 

দেশভোগ আে িমিোমত্বয়ক নোেীলেে েুুঃখ ত্বিলনমোে পেদোয় ফুটটলয় দতো ো দবশ চ্যো ঞ্জাং। তোই 

ত্বতত্বন ত্ববশ্বোি কেলতন  ঘ ু ট্র্যোলজত্বি নয়, ছত্বব হলব নোেী প্রধোন ও দেশভোলগে েুুঃখকোতে 

জনজীবন ত্বনলয়! ঘটলকে ত্বিলনমোে অত্বধকোাংশ নোেী চ্ত্বেত্র জীবলনে িমস্ত উত্থোন পতন 

দপত্বেলয়ও দেন জীবনেুলে দহলে েোয় স্বোধীনতো প্রোপয দেলশে মলতোই।ঋত্বিক কখলনোই 

দেশভোলগে েন্ত্রণো ভুল  বো াঁচ্লত পোলেনত্বন। ত্বতত্বন শুধুমোত্র এই েশ দলনে িোলে বিবোি কেত্বছল ন 

এমনই নয় বোং এটট তোে েোশ দত্বনক েৃটিভত্বিলক উন্নত কলেত্বছ  দে দিই ধোেণোে উপে ত্বভত্বি 

কলেই ত্বতত্বন তোে অত্বধকোাংশ ত্বিলনমোে ত্বেম ত্বহলিলব ত্বশকড় উপলড় আিো ত্বছন্নম ূ মোনুষলেে 

দবলছ ত্বনলয়ত্বছল ন। 
 

প্রোিত্বিক ত্ববষয় 

ঋত্বিক ঘটক, চ্ ঞ্িত্র, দমলঘ ঢোকো তোেো, িুবণ দলেখো, দেশভোগ, উদ্বোস্তু নোেী জীবন। 
 
 
 

 

ত্বিলনমো শব্দটটে বুযৎপত্বি মূ ত দেঞ্চ শব্দ ‘ত্বিলনমোলটোগ্রোফ’ দেলক েো 

আবোে গ্রীক শব্দ ‘Kinema’ দেলক এলিলছ, েোে অে দ ‘movement’। তোই 

ত্বিলনমো আিল ই এমন একটট শব্দ েোে আেত্বেক অে দ চ্ ন্ত ছত্বব। 

ত্বিলনমো এমন একটট ত্ববশ্ববযোপী ত্ববলনোেন মোধযম েো ত্ববলনোেলনে দেলত্র 

দকোনত্বেন দকোনেকম ত্বনয়লমে দতোয়োক্কো নো কলেই ত্বনলজে স্বতন্ত্র জোয়গো 

কলে ত্বনলয়লছ। ত্বিলনমো েশ দকলেে জীবলনে দেলত্র অত্বতেঞ্জত এমন 

অলনক ঞ্জত্বনি অনভুব কেোে িুলেোগ কলে দেয় েো হয়লতো পেদোে িোমলন 

বিো েশ দলকে দকোলনোত্বেনই অজদন কেোে েমতো দনয়। ত্বকন্তু ত্বিলনমোে 

কোত্বহনী মোত্র। কলয়ক ত্বমত্বনলটে মলধযই েশ দকলক মোনত্বিক ভোলব দিই 

আনন্দ বো ত্ববলনোেন  োলভে িুলেোগ কলে দেয়। ত্ববলনোেন ত্বশল্প ববত্বচ্ত্রযময়। 

প্রলতযক স্বতন্ত্র েশ দলকে জলনয দকোলনো নো দকোলনো ত্ববলনোেন মোধযম েলয়লছ। 

চ্ ঞ্িত্র হ  ত্ববলনোেলনে দিেো ফম দগুত্ব ে মলধয একটট কোেণ চ্ ঞ্িত্র 

জগলতে ত্ববস্তোে অপত্বেিীম। এখোলন বযঞ্িগত পছন্দ িোলপলে প্রলতযক 

েশ দলকে জনয েলয়লছ অজস্র ত্বিলনমোে ত্ববকল্প বযবস্থো। প্রলতযকটট ত্বিলনমোে 

তোে ত্বনজস্ব ত্বচ্ত্রনোটয, কোত্বহনী, ত্বিলনমোলটোগ্রোত্বফ, আবহ িিীত ত্বনলয় গল্প 

ব োে জনয প্রস্তুত। 
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ভোেলতে চ্ ঞ্িত্র েোত্রোে পেপ্রেশ দক হীেো ো  দিন। পযোত্বেলিে ‘পোলে 

দেলেি ি্টুত্বিও’ে িেিয ও অধযপক ত্বিলভনিলনে একটট নোত্বতেীঘ দ ছত্বব 

‘The Flower of Persia’ (পোেলিযে ফু ) নোলম একটট অলপেোে িলি দেৌে 

ভোলব দেখোলনো হয় ক কোতোে িোে ত্বেলয়টোলে। এেপলেই ত্বিলভনিলনে 

কযোলমেো ধোে কলে ওই অলপেোে একটট নোলচ্ে েৃশয ত্বনলয় হীেো ো  বোনোন 

তোে তেো ভোেতবলষ দে প্রেম ছত্ববুঃ A Dancing Scene From the Opera, The 

Flower of Persia। এেপে ১৯০১ আে ১৯০৪ িোল ে মলধয ক্লোত্বিক 

ত্বেলয়টোলেে পে দেলক ত্বতত্বন ভ্রমে, হত্বেেোজ, বুেলেব-িহ আেও 

অলনকগুত্ব  ছত্বব ত্বনম দোণ কলেন। তোে িৃি ছত্ববে মলধয পূণ দদেলঘ দযে ছত্বব হ  

আত্ব বোবো ও চ্ত্বিশ দচ্োে। হীেো োল ে বতত্বে তেযছত্বব “ Anti-Partition 

Demonstration and Swadeshi movement at the Town Hall, Calcutta on 

22nd September 1905”  দক ভোেলতে প্রেম েোজনীত্বতক চ্ ঞ্িত্র রূলপ 

গণয কেো হয়। েত্বেও ত্বহেো োল ে মৃতুযে আলগই তোাঁে িমস্ত কোজ একটট 

অত্বিকোলে পুলড় েোয়। পেবতীকোল  ১৯১৩ ত্বিিোলব্দ ধুন্ডীেোজ দগোত্ববন্দ 

ফো লক ওেলফ েোেোিোলহব ফো লক ভোেলতে প্রেম পূণ দ বেলঘ দযে চ্ ঞ্িত্র 

ত্বনম দোণ কলেন। ১৯১৩ িোল  েোেোিোলহব ফো লক ত্বনত্বম দত েোজো হত্বেশচ্ন্দ্র 

চ্ ঞ্িত্রটট ভোেলতে প্রেম পূণ দদেঘ দয ত্বনব দোক চ্ ঞ্িত্র ত্বহিোলব মুঞ্ি  োভ 

কলে। েোেোিোলহব ফো লক-দক ভোেতীয় চ্ ঞ্িলত্রে জনক বো ‘Father of 

Indian Cinema’ নোলম অত্বভত্বহত কেো হয়। তোাঁে জীবনকোল  ত্বতত্বন প্রোয় 

চ্ঞ্িশ বছে ধলে ৯৫টট পূণ দদেলঘ দযে চ্ ঞ্িত্র ও ২৬টট স্বল্পদেলঘ দযে চ্ ঞ্িত্র 

ত্বনম দোণ কলে ভোেতীয় চ্ ঞ্িত্র জগলতে পে প্রশস্ত কলেন। েোে মলধয 

উলিখলেোগয ত্বিলনমোগুত্ব  হ  - দমোত্বহণী ভস্মোিুে (১৯১৩), িতযবোন িোত্ববত্রী 

(১৯১৪),  ঙ্কো েহন (১৯১৭), শ্রী কৃষ্ণ জন্ম (১৯১৮), কো ীয় মেদন (১৯১৯), 

দিতু বন্ধন (১৯২৩) ইতযোত্বে। এেপলে এ  দিই ঐত্বতহোত্বিক ত্বেন। ১৯৩১ 

িোল ে ১৪ই মোচ্দ তৎকো ীন দবোলে শহলে মযোলজত্বিক ত্বিলনমোলত মুঞ্ি 

দপ  ভোেলতে প্রেম ‘টত্বক ত্বফল্ম’ বো ‘িবোক চ্ ঞ্িত্র’ আেলেত্বশ ইেোত্বন 

পত্বেচ্োত্ব ত ‘আ ম আেো’। ‘আ ম আেো’ শলব্দে আেত্বেক অে দ পৃত্বেবীে 

আল ো। ‘আ ম আেো’ দেন িত্বতয ভোেতীয় ত্বিলনজগলত এক নতুন 

আল োে ত্বেশো দেখোয়। স্বোধীনতো পেবতীকোল  ত্বনত্বম দত অত্বধকোাংশ 

চ্ ঞ্িলত্রে কোত্বহনী বো ত্বচ্ত্রনোটয দবত্বশেভোগই দেলশে প্রত্বত আত্বেম গব দ 

এবাং িম্মোলনে মলধয িীমোবে ত্বছ । এই প্রত্বতটট ত্বিলনমো দিিময় েশ দকলেে 

জোতীয়তোবোেলক একটট প্রলয়োজনীয়তো ত্বহিোলব অলঘোত্বষতভোলব দঘোষণো 

কেো হলয়ত্বছ । িমগ্র দেশ ঔপত্বনলবত্বশকতোে বন্ধন দেলক িেয মিু হওয়োে 

দজলে স্বোধীনতো পেবতী িমস্ত ত্বশল্পলত ছোপ পলড়ত্বছ  জোতীয়তোবোলেে। 

ত্বিলনমো-িহ প্রোয় িমস্ত ত্ববলনোেন মোধযমই দেন এই অন্তহীন  ুলপ আটলক 

পলড়ত্বছ । ত্বকন্তু পেবতীকোল  ৫০-৬০ এে েশলক শুরু হওয়ো Indian Film 
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Renaissance বো ভোেলত িমোন্তেো  ত্বফল্ম মুভলমন্ট ভোেতীয় চ্ ঞ্িলত্রে 

গত্বতত্ববত্বধ ত্বচ্েকোল ে মত বেল  দেয়। ভোেতীয় ত্বচ্ত্রনোটযলক জোতীয়তোবোে 

এবাং ধোত্বম দক কোত্বহনী দেলক মুি কলে বোস্তব জীবনলকই ত্বিলনমোে গল্প 

ত্বহিোলব দবলছ দনওয়োে ঔেতয দেখোন িতযঞ্জৎ েোয়, ঋত্বিক ঘটলকে মত 

পত্বেচ্ো লকেো। িমোন্তেো  ত্বিলনমোে হোত ধলেই দেন প্রোপ্তবয়স্ক হলয় ওলঠ 

ভোেতীয় চ্ ঞ্িত্র। প্রোয়শই পত্বেচ্ো ক িতযঞ্জৎ েোলয়ে ‘পলেে পোাঁচ্ো ী’- 

দকই বোাং ো তেো ভোেতীয় চ্ ঞ্িলত্রে দেলনিো াঁে িব দপ্রেম ত্বিলনমো রূলপ 

স্বীকৃত্বত দেওয়ো হয়। েত্বেও ঋত্বিক ঘটক ‘নোগত্বেক’-এে শুটটাং দশষ 

কলেত্বছল ন ১৯৫২ িোল  ত্বকন্তু ১৯৭৭ িো  পে দন্ত এই ত্বিলনমো অে দদনত্বতক 

কোেলণ মুঞ্ি পোয়ত্বন। এছোড়োও, মৃণো  দিন, ত্ববম  েোয়, হৃত্বষলকশ 

মুলখোপোধযোয়, শযোম দবলনগো , নঞ্ন্দতো েোি প্রমুখ গুণী পত্বেচ্ো কলেে হোত 

ধলে ভোেতীয় ত্বিলনমো বোেবোে প্রশাংত্বিত হলয়লছ আন্তজদোত্বতক মলঞ্চ। 

১৯৪৭-এে দেশভোগ ও তোে েন্ত্রণো - আমোলেে দেলশে ত্বশল্পলেলত্রে 

অনযতম দিেো এবাং শঞ্িশো ী ত্ববষয়বস্তু ত্বহিোলব গণয হলয় এলিলছ। 

ত্বিলনমো বোেবোে পোটটদশনলক গলল্পে মূ  চ্ত্বেত্র রূলপ বযবহোে কলেলছ। 

১৯৪৭ িোল ে ১৪ আগি দেশভোলগে পূলব দ, দেশভোলগে িময় এবাং 

পেবত্বতদকোল  ভোেলত দেভোলব ত্বহাংস্রতো ছত্বড়লয় পলড়ত্বছ  তো কল্পনোতীত। 

এই দেশভোলগে দজলে প্রোয় ১ দকোটট ৫০  ে মোনুষ বোস্তুচু্যত হলয়ত্বছ । 

িীমোলন্তে েু’পোলশে এই জোত্বতগত ত্বনমূ দ  অত্বভেোলন প্রোণ হোত্বেলয়ত্বছল ন 

প্রোয় ১০  োখ মোনুষ, ধত্বষ দত হলয়ত্বছল ন কমপলে ৫০ হোজোে মত্বহ ো। এই 

পোটটদশনলক দকন্দ্র কলে ত্ববত্বভন্ন িমলয় ত্ববত্বভন্ন ভোষোয় ত্বিলনমো বতত্বে হলয়লছ 

েোে মলধয অনযতম ঋত্বিক ঘটলকে দমলঘ ঢোকো তোেো (১৯৬০), দকোম  

গোন্ধোে (১৯৬১) ও িুবন দলেখো (১৯৬২)। এছোড়োও ত্বছন্নমূ  (পত্বেচ্ো ক: 

ত্বনমোই দঘোষ, ১৯৫০), Garam Hawa (পত্বেচ্ো ক: এমএি িোেুয ১৯৭৩), 

Train to Pakistan (পত্বেচ্ো ক : পোলম ো রুকি), 1947 Earth (পত্বেচ্ো ক: 

েীপো দমহতো, ১৯৯৯), Lagaan (পত্বেচ্ো ক: আশুলতোষ দগোয়োত্বেকে, 

২০০১), Midnight Children (পত্বেচ্ো ক: েীপো দমহতো, ২০১২) ইতযোত্বে 

ত্বিলনমোগুত্ব  দেশভোগ, উদ্বোস্তুলেে েন্ত্রণো ইতযোত্বে েশ দকলেে িোমলন ফুটটলয় 

তুল লছ। বোাং ো চ্ ঞ্িলত্রে নোমকেো ইত্বতহোলিে িূচ্নো দমোটোমুটট ১৯০০ 

তখনও বোাং ো ত্বিলনমো হয়লতো বোয়লস্কোলপ দচ্োখ  োত্বগলয় খুাঁজলছ তোে 

ভত্ববষযৎ ভত্ববতবয। তখনও দি জোলননো আে মোত্র অধ দ শতোব্দীে অলপেো। 

চ্ ঞ্িত্র জগলতে এক অননয পত্বেচ্ো ক অন্ধকোে ত্বফত্ব লম আল োে 

কপত্বচ্লয় চ্ল  েোলবন। হযো াঁ দ খক নোটযকোে অত্বভলনতো এবাং প্রখযোত 

চ্ ঞ্িত্র পত্বেচ্ো ক ঋত্বিক ঘটক। “ আমোলেে ভুিলভোগী মোনুলষে 

ত্বনেোরুণ েন্ত্রণো ও দক্লশলক তুল  ধেলতই চ্ ঞ্িলত্র”  আগমন ঋত্বিক 

ঘটলকে। ঋত্বিক শলব্দে আেত্বেক অে দ েলজ্ঞে পুলেোত্বহত । িতযই ত্বতত্বন 

বোাং ো চ্ ঞ্িলত্রে পুলেোত্বহত ত্বছল ন। ত্বতত্বন আ োেোভোলব দকব  চ্ ঞ্িত্র 
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নয়, িমকো ীন িোমোঞ্জক পত্বেত্বস্থত্বত তোলক বোধয কলেত্বছ  মোনুষ ত্বএ 

চ্ ঞ্িলত্রে মোধযলম ত্বকছু ত্বেলত। িমোজলক বোেবোে দেখোলত দচ্লয়লছন ত্বকছু 

েৃশযপট। দেশ- দেশভোগ- েন্ত্রণো-নোেী। খুব িুক্ষ্মলেখোয় বো াঁধলত দচ্লয়ত্বছল ন 

এই পেযলক। মধযত্ববি জীবলন ছোয়ো ত্বেলয় চ্ ো একটো ধৃিতো। নীতো- িীতো-

অনুিূয়ো িকল ই দশষলমশ ত্ববজয়ী। আম নোগত্বেক তোেো, উিোশো দনই, 

আশো দনই, বো াঁচ্লত দচ্লয়ত্বছ  দকব । েন্ত্রণো এলি বোেবোে হোতছোত্বন ত্বেলয়লছ 

প্রত্বতটট দনলগটটলভে। উলটো ত্বেলক এক্সলপোজোলে দফল  িোেো-কোল ো এই 

জীবনলকই চ্ত্বেত্র কলে তুল লছন তোে জগলতে। 

 

“ ত্ববষণ্ণ আল োয় এই বোাং োলেশ.../ এ আমোেই িোলড় ত্বতন হোত ভূত্বম”  – 

উদ্বোস্তু কত্বব িুনী  গোিুত্ব ে ‘েত্বে ত্বনব দোিন েোও’- এে এই  োইলন দেন ফুলট 

উলঠলছ ‘৪৭-এে দেশভোলগ ত্বভলট-মোটট দছলড় উদ্বোস্তু হলয় দভলি েোওয়ো 

প্রত্বতটট মোনুলষে ত্বনলজে দেলশে প্রত্বতটট এক অত্ব ত্বখত অত্বধকোেলবোলধে 

ছত্বব। ১৯৪৭-এে দেশভোগ দে েত িৃটি কলেত্বছ  দিই স্মৃত্বত আজও 

েগেলগ। মোত্র এক েোলতে দনোটটলশ ত্বনলজে ‘েযোশ’ ছোড়লত বোধয 

হলয়ত্বছল ন শলয় শলয় ত্বনেপেোধ মোনষু। ভোেতীয় ত্বিলনমোে মূ  ধোেোে 

বোত্বণঞ্জযক ছত্বব দেলক আটদ ত্বফল্ম বোোংবোে ত্বিলনমোে মূ  উপজীবয 

ত্ববষয়রূলপ গৃহীত হলয়লছ ১৯৪৭- এে দেশভোলগে েন্ত্রণো। দি ঋত্বিক 

ঘটলকে প্রোয় প্রত্বতটট ত্বফলল্মে গলল্পে মূ  কোন্ডোেী - দেশভোলগে েরুণ 

মম দোত্বন্তক পত্বেত্বস্থত্বতে িম্মুখীন হওয়ো ত্বেত্বফউঞ্জলেে গল্প। আমোে এই 

গলবষণোপলত্রে মূ   েয ‘৬০-এে েশলক ঋত্বিক ঘটক পত্বেচ্োত্ব ত ‘দমলঘ 

ঢোকো তোেো’ ও ‘িুবণ দলেখো’ চ্ ঞ্িত্র েুটটলত ত্বকভোলব দেশভোলগে েন্ত্রণো 

পত্বে ত্বেত হলয়লছ তো তুল  ধেো। ঋত্বিক ঘটক পত্বেচ্োত্ব ত ‘দমলঘ ঢোকো 

তোেো’ ও ‘িুবন দলেখো’-দত ৪৭-এে দেশভোলগে দজলে উদ্বোস্তুলেে ত্বনলজলেে 

দেশ দছলড় আিোে মোনত্বিক েন্ত্রণোে একটট তু নোমূ ক আল োচ্নো। েুটট 

ত্বিলনমোেই দকন্দ্রীয় চ্ত্বেলত্র নোেী ত্ববেোজমোন। ‘দমলঘ ঢোকো তোেো’ ও 

‘িুবন দলেখো’-ে দকন্দ্রীয় নোেী চ্ত্বেলত্রে িাংগ্রোলমে ত্ববলেষণ আলেৌ ত্বক 

ত্বিলনমোলক ভোল োলবলি ত্বিলনমো বতত্বেে কোলজ দনলমত্বছল ন? আিল  

মলনে দভতলেে িমস্ত বযেো-েন্ত্রণো অগত্বণত মোনুলষে কোলছ দপৌৌঁলছ দেওয়োে 

ত্বখলে দেলকই ত্বিলনমোলক মোধযম স্বরূপ দবলছ ত্বনলয়ত্বছল ন ঋত্বিক। 

িবিময় ব লতন, “ কো লক বো েশ বছে পে েত্বে ত্বিলনমোে দেলক ভো  

দকোনও মোধযম দবলেোয়, ত্বিলনমোলক  োত্বে দমলে দিখোলন চ্ল  েোব।”  তোই 

দবোধহয় ত্বেলয়টোলেে েিমঞ্চ দছলড় ত্বিলনমোে েুত্বনয়োয় প্রলবশ কেল ন 

ভবো। ‘আলে শো ো ও বযোকোেণ বতত্বে কলেলছ। ঋত্বিক ঘটক িম্পলকদ 

এমনটোই উঞ্ি কলেত্বছল ন দ খক নবোরুণ ভট্টোচ্োে দ। ত্বনলজলক িবিময় 

‘ভোিো বুঞ্েজীবী’ ব লতন অে দোৎ ‘broken intellectual’। এপোে বোাং োে 

দবোেো ঋত্বিক ত্বকন্তু আজীবন বো াঁচ্লত দচ্লয়ত্বছল ন ওপোলেে ঢোকোই ভবো 
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হলয়ই। “ েত্বেণ ক কোতোে পযোেোিোইি কযোলফ, দিখোলন মণৃো  দিন, 

হৃত্বষলকশ মুলখোপোধযোয়লেে িলি আড্ডোয় বিলতন ঋত্বিক ঘটক। ঘনঘন 

চ্ো আে ত্ববত্বড়লত টোন ত্বেলত ত্বেলত ভবো ত্বিেোন্ত ত্বনল ন ছত্বব বোনোলবন। 

অকোটয েুঞ্ি একটোই, ত্বেলয়টোলেে দেলক দবত্বশ মোনুলষে মলনে কোলছ 

দপৌৌঁছোলনো েোয় ছত্ববে মোধযলম। দপৌৌঁলছ দেওয়ো েোয়, নো-ব লত পোেো কেো।”  

(MAHAPATRA, 2020) টঠক দেমন দেশভোলগে েন্ত্রণো িক লক ব লত 

দচ্লয়ও দেন তোাঁে ব ো দশষ হয়নো। “ কোাঁটোতোলে েিোি তোাঁে বুক। হো াঁটলত 

হো াঁটলত  ো বোগ, দখোশবোগ ছোত্বড়লয় েলূে েলূে দকোেোয় দে চ্ল  দেলতন। 

মে দেোলহ দকব ই বল , ‘বোাং োলে কোটটবোলে পোত্বেছ, ত্বকন্তু ত্বে টোলে 

কোটটবোলে পোে নোই!”  ৪৭ এে দেশভোলগে কোাঁটো তোে আজীবন বুলকে 

মলধয বলয় দবত্বড়লয়লছন ঋত্বিক। আে এই কোাঁটোতোলেে েেণ দেলকই এলক 

এলক িৃটি হলয়লছ ‘দমলঘ ঢোকো তোেো’, ‘িুবন দ তো’, ‘দকোম  গোন্ধোে’- এে 

মত এক একটট কো জয়ী ত্বিলনমো। “ ঋত্বিকেো, েুই বোাং োে ভোগ ত্বনলয় 

আপনোে িব ছত্ববলতই বড্ড মোতোমোত্বত!”  “ মোতোমোত্বত! বোাং োলক দভলে 

চু্েমোে কলে ত্বে , আে মোতোমোত্বত! ত্ববেুব্ধ িমলয় মুজলেো কেব? এটো 

বেমোইত্বি! আত্বম ওই শুলয়োলেে বোিো...! চ্োই, খুব দবত্বশ কলে চ্োই েু’ 

বোাং োে িাংসৃ্কত্বতলক এক দেলম আাঁটলত। তোলত দতোমেো মোকি দবোেীই বল ো 

আে েোই বল ো। প্রত্বতবোে কেোটো েেকোে। ত্বকন্তু শো ো বুঝ  নো দকউ।”  

(MUKHOPADHYAY, 2016) দশষপে দন্ত ১৯৫৮ িোল  ঋত্বিলকে প্রেম 

ত্বিলনমো ত্বহলিলব মুঞ্ি পোয় ‘অেোত্বন্ত্রক’। ছত্বব দেলখ ত্ববখযোত িমোল োচ্ক 

জলজদি িোলিৌ  বল ত্বছল ন, আত্বম জোত্বন নো অেোত্বন্ত্রক মোলন কী? পুলেো 

গল্পটোও ব লত পোেলবো নো কোেণ িোবটোইলট  ত্বছ  নো। ত্বকন্তু মন্ত্রমুলেে 

মলতো প্রেম দেলক দশষ অবত্বধ দেখ োম।”  (MAHAPATRA, 2020) েশ দক 

পেদোয় দেখ  েন্ত্র অেলন্ত্রে দপ্রম। আে এক বোেোল ে ধক! ত্ববমল ে মলতোই 

িমলয়ে ধোে ধোলেনত্বন ঋত্বিক, তোই েুলগে িোলে দবখোপ্পো এক হৃেয়হীন েলন্ত্র 

জীবন দঢল  ত্বেলয় বোস্তুহোেো েুইজনই দপলয়ত্বছল ন আশ্রয় “ The parallel 

between Ghatak and Bimal, then lies not in their relationship to the 

machine age but rather to a sense of being isolated by a personal vision 

that goes against the grain. Further, both refugees of Partition, their sense 

of being out of place is magnified as individuals whose vision of the 

world differs strongly to many of those surrounding them.”  (CARRIGY, 

2003)  

তোাঁে প্রত্বতটট ছত্ববলতই বোেবোে ধেো পলড়লছ উদ্বোস্তু মোনুষলেে আতদনোে। 

আিল  তোাঁে ত্বনলজে প্রত্বতটট কলম দে মলধয ত্বেলয়ই ত্বতত্বন ত্বনলজে দেশ দছলড় 

আিোে েন্ত্রণোলক বযি কেলত চ্োইলতন। “ দশষ হ  ‘দমলঘ ঢোকো তোেো’ে 

কোজ। ছত্বব দিন্সে হলে। দবোলিদে িেিয তোেোশঙ্কে বলন্দযোপোধযোয়। ছত্বব 

দেলখ দবত্বেলয় ঋত্বিকলক ব ল ন, “ মোনুলষে েুুঃখ-েন্ত্রণো ছোড়ো কী আে 

ছত্বব হয় নো?”  “ একবগ্গো ঋত্বিক। তোাঁে উিে, “ আপনোে কোলছ েো বোস্তব, 
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তো হয়লতো আমোে কোলছ নয়।”  ত্বনলজে জীবলনে িমস্ত বোস্তব ওেলফ 

েুুঃখলক ফুটটলয় তু ল ন ভৃগু আে অনোিুয়োে (MUKHOPADHYAY, 

2016) দেলম। ‘দকোম  গোন্ধোে’-এে গল্প মূ ত দেশভোগ এবাং IPTA-ে 

ত্ববভোজনলক দকন্দ্র কলে আবত্বতদত হয়। এই িমস্ত দ্বন্দগুত্ব  দেন অনুিুয়োে 

মুলখ ফুটটলয় তুল লছন ঘটক। একজন অনয পলে হো াঁটো পত্বেকলক 

আমোলেে কোলেোেই দমলন দনওয়োে ধক ত্বছ  নো। িত্বতযই খোমলখয়ো ী, 

অিভয, অপমোনজনক, একজন মেযলপে চ্ ঞ্িত্র দে িবিময়ই 

চ্যোল ঞ্জাং তো আমেো দখো ো দচ্োলখ অেবো েোজদনত্বতক ঘষো কোাঁলচ্ে মলধয 

দেলক দেখলত পোয়ত্বন। আমেো কখনই ত্বনলজেো বুঝলতও চ্োয়ত্বন, ভোেতীয় 

ত্বিলনমোে মলধয ঘটলকে মে দোেোে এই ইিুযলত আমোলেে ত্বনলজলেে 

প্রত্বতঞ্িয়ো শুধমুোত্র এই ত্বিলনমো এবাং এে ইত্বতহোলিে আল োচ্নোে মলধযই 

আটলক দেলক দগত্বছ  ত্বচ্েটোকো । 

 

দশষ পে দন্ত দকোম  গোন্ধোে হ  দেলক প্রতযোহোে কেলত হলয়ত্বছ । এই ছত্ববে 

িহ-প্রলেোজক হওয়োয় ছত্ববে আত্বে দক েত্বতে দবোঝোও তোলক অলধ দক ভোগ 

কলে ত্বনলত হলয়লছ। এই ঘটনো চূ্ড়োন্ত ভোলব ঋত্বিক ঘটলকে মলনোব  

দভলি দেয়। এে পলেই ত্বতত্বন িুলব দেলত শুরু কলেন চূ্ড়োন্ত মলেে দনশোয়। 

দেশভোলগে েন্ত্রণো ত্বনলয় বতত্বে ত্রয়ীে দশষ ছত্বব ‘িুবন দলেখো’। “ িুবণ দলেখো’ 

িমোজবোস্তবতোে প্রত্বতেত্বব। ইত্বতহোলিে দনত্বমচ্লি, েোজনীত্বতে েোবোে ঘুাঁটট 

হলয় দেন ত্বনত্ব দপ্ত মোনুষ চ্ল  আিলত বোধয হল ো িোতপুরুলষে ত্বভলট, 

কো োনুিত্বমক জীত্ববকো, আে পত্বেত্বচ্ত দেশ-কো  দছলড়। তোেপে নতুন 

কলে ঘে বো াঁধোে  ড়োই শুরু কে , তোলেে কলয়কজনলক দকন্দ্র কলে 

পত্বেচ্ো ক একোল ে জীবন ও মলনে ঞ্িয়ো-প্রত্বতঞ্িয়োগুল ো প্রকোশ 

কলেলছন, ঘটনো ও চ্ত্বেত্র উভয় ত্বেক দেলক। ফুলট উলঠলছ বতদমোন 

পত্বেলবশ ও তেন্তগ দত জীবনিাংগ্রোম, বো াঁচ্োে েুেন্ত প্রলচ্িো। এ দচ্িো দকোেোও 

ে  দবাঁলধ, দকোেোও ে ছুট একোত্বকলি, দকোেোও পোত্বেবোত্বেক ঐলকযে মলধয, 

দকোেোওবো দিই ঐলকযে অত্বনবোে দ ভোেলন।”  (SANYAL, 2021 ) ঋত্বিক 

ঘটক ভীষণ ভোলব কো দ জাং- এে তত্ত্ব দ্বোেো প্রভোত্ববত ত্বছল ন। ঋত্বিলকে 

কোজগুত্ব  কো দ জাং-এে ‘িঞ্ম্মত্ব ত অলচ্তন’ (collective unconsciousness) 

তত্ত্বলক বোেবোে প্রমোত্বণত কলে। “ To our generation where forced mass 

migrations, and authority approved in fact, authoritatively-forced ethnic 

cleansing is on the rise along with an ever-accelerating societal 

inequality, Ritwik Ghatak has long left for us his art, like Subarnarekha, 

to reflect not only on the world but also on our own selves. Or as he had 

written, “ The first casualty of that is our sensitivity. It has been gradually 

benumbed; and I wanted to strike at that.”  (APURVA, 2021 ) 

 

প্রত্বতটট ছত্ববলত ত্বনলজে এক অননয ধোেো বজোয় েোখোে দচ্িো কেলতন 
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ঋত্বিক, েো তোাঁলক তোাঁে িমিোমত্বয়ক পত্বেচ্ো কলেে দেলক অননয কলে 

দতোল । ঘটলকে বণ দনোদশ ী ত্বছ  িতযঞ্জৎ-এে টঠক ত্ববপেীত। ঋত্বিলকে 

ছত্বব েশ দকলেে অস্বঞ্স্তকে কলে দতোল । তোাঁে দশষ চ্ ঞ্িত্র ‘েুঞ্ি তলক্কো 

আে গলপ্পো’ জন্ম ত্বেলয়ত্বছ  তোাঁে দট্র্িমোকদ ত্ববলরোলহে। এখোলন পত্বেচ্ো ক 

ত্বনলজই একজন মেযপ, দমোহগ্রস্ত বুঞ্েজীবীে প্রধোন চ্ত্বেলত্র অত্বভনয় 

কলেত্বছল ন েো াঁে পত্বেচ্য় হয় বোাং োয় নকশো লেে প্রেম বযোলন্ডে িোলে। 

েত্বেও ত্বতত্বন এটটলক মোত্র একটট েোজদনত্বতক মতোেলশ দে উপে ত্বভত্বি কলে 

বতত্বে ত্বিলনমো ব লত অস্বীকোে কলেত্বছল ন। “ একোন্ত ত্বনজস্ব এক ত্বিলনমোে 

ভোষো ত্বছ  ঋত্বিলকে। ঋত্বিলকে ছত্বব দেখল  মলন হয়, হত্ব উি বল  দেন 

কখনও ত্বকছু ত্বছ  নো! নোটকীয় িাং োপ, চ্ত্বেত্রলেে মঞ্চ-নোটকীয় শেীেী 

ভোষো, উিত্বকত অত্বভনয়, আপত্বতক ঘটনোে অত্বতবযবহোে, এিব ববত্বশিয 

ওাঁে ওপে গণনোলটযে ত্বেনগুত্ব ে প্রভোব ছোড়োও েো তুল  ধলে, তো হলে, 

পঞ্িমী ত্বিলনমোে প্রভোব ব য় দেলক ত্বনলজলক িম্পূণ দ মুি দেলখত্বছল ন 

ঋত্বিক।”  (MUKHOPADHYAY, 2016) 

 

তোই হয়লতো একিময় ঋত্বিক প্রিলি ব লত ত্বগলয় িতযঞ্জৎ েোয় বল ন, “ 

ত্বকন্তু ঋত্বিক এক েহিযময় কোেলণ দি প্রভোব দেলক িম্পূণ দ মুি ত্বছ , তোাঁে 

মলধয হত্ব উলিে দকোনও ছোপ দনই। ...ঋত্বিক মলন-প্রোলণ বোেোত্ব  

পত্বেচ্ো ক ত্বছ , বোেোত্ব  ত্বশল্পী ত্বছ , আমোে দেলকও অলনক দবত্বশ বোেোত্ব । 

আমোে কোলছ দিইলটই তোাঁে বলড়ো পত্বেচ্য় এবাং দিইলটই তোাঁে িবলচ্লয় 

মূ যবোন এবাং  েণীয় ববত্বশি।”  শ্রমিোধযভোলব বোস্তবিম্মত স্থোন-কো  

গলড় দতো োে দচ্িো কেোে পত্বেবলতদ ঋত্বিক ঘটক িবিময় গোন, 

দমল োড্রোমো এবাং কোকতো ীয়তোে উপে ত্বনভদে কলে ত্ববত্বভন্ন স্তে দেলক 

একটট গল্প দেখোলনোে দচ্িো কেলতন। কযো োইলিোলস্কোত্বপক, স্বঞ্স্তেোয়ক, 

ত্ববতকদমূ ক, ঘটলকে ত্বচ্ন্তো েেতো তোে ছত্ববে ত্ববত্বভন্ন চ্ত্বেত্র এবাং তোলেে 

জীবলনে গত্বতপলেে ত্ববত্বভন্ন ত্বেলকে গভীে উলিজনোলক প্রকোশ কেোে দচ্িো 

কলে। “ আেলপ ঋত্বিক ঘটক অদে িমরু। দে িমুলরে দঢউলয়ে দকোনও 

ত্ববেোম দনই, অলশষ জ েোত্বশ। পে দোল োচ্কেো বল ন ঋত্বিক তোাঁে 

ছত্ববগুত্ব লত দশষ েৃলশয প্রেম েৃশয ত্বফত্বেলয় এলন বৃি িম্পূণ দ কেলতন। ত্বকন্তু 

িত্বতযই কী পত্বেহোি! ত্বনলজে জীবলনেই বিৃ িম্পণূ দ কেলত পোলেনত্বন এই 

ত্বশল্পী। অিম্পূণ দ দেলক দগত্বছ  “ কত অজোনোলে” , “ বগ োে বিেশ দন” , “ 

েলেে দগো োপ”  নো জোত্বন আেও কত কী! দকউ দকউ বল ন 

িমলয়োপলেোগী ছত্বব বোনোনত্বন ঋত্বিক, িমলয়ে দেলক প্রোয় ১০ বছে এত্বগলয় 

ত্বছল ন। ...ঋত্বিক দেন অলধ দক জল ে গ্লোি। তোাঁে ভেোট এবাং শূনযতো েুই 

জোয়গোই এখন গলবষণোে ত্ববষয়। দবড়োজো  নো-মোনো, কোাঁটোতোে নো-মোনো 

ঋত্বিক এক অন্তহীন িময়।”  (MAHAPATRA, 2020 ) 
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এই অন্তহীন িমলয়ে দেন এক অগ্র পত্বেক দমলঘ ঢোকো আকোলশে 

িন্ধযোতোেো। িকোল ে অলপেো দি কলে নো, েোলতে আকোলশে দমঘলক 

েোপলটে িোলে স্পি কলে তোে বৃটিত্বব োিী েশ দকলক বল , এই দেখ দমলঘে 

কো লচ্পনো! উদ্বোস্তু িমিযো ত্বনলয় ত্বনত্বম দত ঋত্বিক ঘটলকে ‘দমলঘ ঢোকো 

তোেো’ দেন দেশভোলগে পেবতী জীবন েন্ত্রণোে আখযোন। ১৯৪৭ িোল  

স্বোধীনতোে পে ভোেত ত্ববভঞ্িে দপ্রত্বেলত ত্বনলজলেে মোটট দেলক উৎখোত 

হলয় েোওয়ো মোনুষলেে হলয়ই দেন কেো বল  ‘দমলঘ ঢোকো তোেো’। ‘দমলঘ 

ঢোকো তোেো’ ভোেতীয় চ্ ঞ্িলত্রে ইত্বতহোলি একোত্বধক কোেলণ একটট 

গুরুিপূণ দ চ্ ঞ্িত্র। প্রেমত, এটট দেশভোলগে পেবতী িোাংসৃ্কত্বতক ও 

েোজদনত্বতক উত্থোন পতনলক তুল  ধলে। ভোেত ত্ববভোজন িোম্প্রত্বতক ত্ববশ্ব 

ইত্বতহোলি িবলচ্লয় দবেনোেোয়ক ত্ববভোজলনে মলধয একটট। ‘দমলঘ ঢোকো 

তোেো’-ে গল্প আবত্বতদত হয় ক কোতোয় গলড় ওঠো উদ্বোস্তু কল োত্বনে এক 

ত্বছন্নমূ  পত্বেবোলেে জীবনলক ত্বঘলে। দেশভোলগে িময় ওপোে বোাং ো দেলক 

উৎখোত হওয়ো পত্বেবোেটটলক দেশভোগ ত্বনম্ন মধযত্ববলিে প্রোয় প্রোলন্ত দঠল  

দেয়। আেও ত্বনত্বেদিভোলব ব লত দগল , িম্পনূ দ চ্ ঞ্িলত্রে আখযোনটট 

ঋত্বিক ঘটক ফুটটলয় তুল লছন ওই পত্বেবোলেে দজযষ্ঠ কনযো এবাং পত্বেবোলেে 

একমোত্র উপোজদনকোেী নীতোে মোধযলম। চ্ ঞ্িত্রটটে প্রেম েৃলশয নীতোলক 

বোইলে কোজ কেোে পলে অতযন্ত দেোলে দহাঁলট বোত্বড় ত্বফেলত দেখো েোয়। এই 

রূপক মোধযলমই, গুরুতে অে দদনত্বতক অত্বনিয়তোে ত্ববরুলে পত্বেবোেলক 

দেলকোলনো ভোলব বো াঁত্বচ্লয় েোখোে কোলজ নীতোে অেময দচ্িোলকই দেন তুল  

ধেো হলয়লছ। নীতো বোত্বড় ত্বফেলতই দেখো েোয়, নীতোে কোলছ নোনোন আবেোে 

ত্বনলয় ফেমোলয়শ কেলত শুরু কলে তোে েোেো, ভোই, দবোন প্রলতযলকই। দিই 

আবেোলেে তোত্ব কো দেলক বোে পলড় নো নীতোে মো-ও। টটউশত্বনে টোকোয় 

প্রলতযলকে েোত্বব- েোওয়ো দমটোলত দমটোলত ত্বনুঃস্ব হলয় পলড় নীতো। ত্বকন্তু এ 

বযোপোলে দকোলনোত্বেনই কোলেোে ত্ববরুলে দকোলনো অত্বভলেোগ দনই তোে। নীতোে 

বড় েোেো িনৎ গোনপোগ  মোনুষ। বোড়ীে অে দদনত্বতক েোয়ভোে ত্বনলজে 

কোাঁলধ তুল  দনওয়োে বেল  দি েোত্বয়ি চ্োত্বপলয় তোে দবোন নীতোে ওপে। 

নীতোে দছোট ভোইও অে দদনত্বতক ভোলব নীতোে মুখোলপেী। নীতোে দছোট দবোন 

গীতো মধযত্ববলিে গঞ্েলত দেলকও উিত্ববলিে আকোঙ্খো দেলখ আে দিই 

শখ পূেলণে েোত্ববেোওয়ো চ্োত্বপলয় দেয় নীতোে ওপলেই। এেপলেই আমেো 

দেত্বখ, নীতোে বোবোে এককো ীন ছোত্র ও নীতোে দপ্রত্বমক িনৎলক। নীতোলক 

ত্ববলয় কেোে উলেলশয দি বোেবোে ত্বনলজে ত্বেিোচ্দ দছলড় দকোলনো কম দিাংস্থোন 

কেোে দচ্িো কেল ও তোলক বোেবোে প্রত্বতহত কলে নীতো। নীতো স্বপ্ন দেলখ 

িনৎ একত্বেন তোে মুখ উজ্জ্ব  কেলব। তোে এই িোফল যে পলে িনৎ-এে 

আত্বে দক েোয়ভোেও ত্বনলজে কোাঁলধ তুল  দনয় নীতো। এেপলেই নীতোে বোবো 

অিুস্থ ও কম দেম হলয় পড়ল  িমস্ত বোত্বড়ে িম্পূন দ আত্বে দক েোয়ভোে 

ত্বনলজে কোাঁলধ তুল  দনয় নীতো। দে নীতো িবিময় উিত্বশত্বেত হওয়োে স্বপ্ন 
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দেখত, দিই নীতোলকই ত্বব.এ ক্লোলিে পড়ো অিম্পূণ দ দেলখ দবত্বড়লয় পড়লত 

হয় কোলজে িন্ধোলন। দশষলমশ একটো চ্োকত্বেও দকোনমলত জটুটলয় দফল  

দি। ধীলে ধীলে ত্বনলজে িমস্ত শখ আহ্লোে ভুল  বোত্বড়ে দ োলকলেে জনয 

ত্বনলজলক িাঁলপ দেয় নীতো। এমনত্বক দে িনৎ-এে িোলে দকোলনো একিময় 

দি িাংিোে কেোে স্বপ্ন দেখত দিই িনৎ ত্বনলজ তোলক ত্ববলয়ে প্রস্তোব ত্বেল ও 

নীতো তোলক ত্বফত্বেলয় দেয়। অবলশলষ, িনৎ দগোপলন নীতোেই দছোট দবোন 

গীতোে দপ্রলম পলড়। ত্বনলজলেে আত্বে দক স্বে তো বজোয় েোখলত গীতোলক 

িনলতে ত্বেলক এত্বগলয় ত্বেলত ত্বদ্বধোলবোধ কলেনত্বন নীতোে মো-ও। দশষপে দন্ত, 

গীতোে উিোকোঙ্ক্ষোে স্বলপ্ন দভলি ত্বগলয় ত্বনলজে ত্বেিোলচ্দে স্বপ্ন ভুল  

চ্োকত্বেলত দেোগেোন কলে গীতোলক ত্ববলয় কলে িনৎ। পোশোপোত্বশ, বড় িিীত 

ত্বশল্পী হওয়োে বোিনোয় বোত্বড়ে েোত্বয়ি ভুল  দবোলে পোত্বড় দেয় নীতোে েোেো 

শঙ্কেও। িম্পনূ দ ত্বনলজে কেো দভলব এক কোেখোনোয় শ্রত্বমলকে চ্োকত্বে ত্বনলয় 

অনযত্র বোত্বড় ভোড়ো দনয় নীতোে দছোলটো ভোইও। ত্বকন্তু বোত্বড়লত অিুস্থ বোবো ও 

মোলয়ে েোত্বয়ি ত্বনলয় একো পলড় দেলক েোয় নীতো। অবলশলষ, েখন এলকে 

পে এক পত্বেবোলেে িমস্ত দছোট িেিযেো বোইলে একটট উন্নত জীবলনে 

জনয ঘে দছলড় চ্ল  েোয়, তখন নীতো একোই  ড়োই কেলত েোলক এক 

অজোনো অিুস্থতোে ত্ববরুলে। এেপলেই নীতোে দছোট ভোইলয়ে অযোকত্বিলিন্ট 

হল  ত্বনলজে অিুস্থতো ভুল  ভোইলক িুস্থ কেোে আপ্রোণ দচ্িো কলে েোয় দি। 

ভোই িুস্থ হলয় বোত্বড় ত্বফেল ও আেও অিসু্থ হলয় পলড় নীতো। ধীলে ধীলে 

ত্বনলজলক গুটটলয় ত্বনলত েোলক দি। এেপলে আমেো দেত্বখ, িফ  

িিীতত্বশল্পী রূলপ কল োত্বনলত ত্বফলে আলি শঙ্কে। বোত্বকলেে দচ্োলখ ত্বনলজে 

অিুস্থতো এত্বড়লয় দগল ও, ত্বনলজে ত্বপ্রয় েোেোে দচ্োখ দেলক পো োলত পোলেনো 

নীতো। শঙ্কলেে কোলছ ধেো পলড় েোয় েক্ষ্মো আিোন্ত নীতো। আজীবন বোত্বড়ে 

প্রলতযলকে কেো দভলব আিো দবোনলক িুস্থ কেোে উলেযোগ ত্বনলত দেখো েোয় 

একমোত্র শঙ্কেলক। ত্বশ াং পোহোলড় এক েক্ষ্মো ত্বনেোময় দকলন্দ্র মৃতপ্রোয় 

নীতোলক ভত্বতদ কলে ত্বেলয় আলি শঙ্কে। দশষ েৃলশয আমেো দেত্বখ, ত্বপ্রয় 

েোেোলক জত্বড়লয় ধলে দবাঁলচ্ েোকোে জনয আতদনোে কলে ওলঠ। নীতো। 

 

এেপে ১৯৬০-এ মুঞ্ি পোয় ‘দমলঘ ঢোকো তোেো’। “বোাং োে এক গত্বেব দমলয় 

নীতোে একো  ড়োইলয়ে গল্প। জোনো ো ত্বেলয় আল ো, জল  প্রত্বতফত্ব ত হলয় 

নীতোে মুলখ পড়লছ, অিম্ভব িুন্দে একটট আবহ িিীত। দি েৃশয ভু বোে 

নয়। েুগ দোরূপী নীতো পত্বেবোলেে িকল ে দবোঝো কোাঁলধ ত্বনলয় প্রত্বতটষ্ঠত কলে 

িক লক এবাং ত্বনলজই হলয় েোয় পত্বেবোলেে দবোঝো। প্রতোেণো কলে দপ্রত্বমক 

িনৎ। অবলশলষ নীতো দচ্াঁ ত্বচ্লয় বল , “ েোেো আত্বম বো াঁচ্লত চ্োই, েোেো আত্বম 

দে বো াঁচ্লত বড় ভো বোত্বি। েোেো আত্বম বো াঁচ্লবো।”  নীতোে চ্ত্বেলত্র িুত্বপ্রয়ো 

দেবীে অিোধোেণ অত্বভনয় িলব দোপত্বে ঋত্বিক ঘটলকে পত্বেচ্ো নোয় এই ছত্বব 

বোাং ো তেো ভোেতীয় ত্বিলনমোে একটট মোই লিোন। এই ছত্ববলতই িনলতে 
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মুলখ ঋত্বিক ঘটক বল লছন, “ আেশ দ বল  একটো বস্তু হয়, েোে জনয 

মোনুষলক িোফোে কেলত হয়।”  (MAHAPATRA, 2020) তোাঁে মতই আলেক 

ত্বছন্নমূ  িুত্বপ্রয়ো দেবীলক ‘নীতো’ে চ্ত্বেলত্রে জনয দবলছ ত্বনলয়ত্বছল ন ঋত্বিক। 

 

‘দমলঘ ঢোকো তোেো’ ওপোে বোাং ো দেলক আগত একটট শেণোেী পত্বেবোলেে 

দমলয় নীতোে গল্প বল  দে ত্বনলজলেে মধযত্ববি মে দোেো ধলে েোখোে জনয 

িাংগ্রোম কলে বোত্বড়ে একমোত্র উপোজদনকোেীে ভূত্বমকো দনয়। চ্ ঞ্িলত্রে 

শুরুলত মলন হয়, নীতো হয়লতো একটট অলপেোকৃত িখুী ভত্ববষযলতে ত্বেলক 

এত্বগলয় েোলে। ত্বকন্তু িময় েত অগ্রিে হয় আমেো বুঝলত পোত্বে, নীতো 

দস্নহপেবিত তোে পত্বেবোলেে িেিযলেে ত্ববত্বভন্ন অনযোয় েোত্ববে প্রত্বত িোড়ো 

দেয়। এমনত্বক, নীতো তোে আকষ দণীয় এবাং উিোকোঙ্খী দবোলনে কোলছ তোে 

ভো বোিোে মোনুষটটলকও ত্ববনো েোত্ববলত হোত্বেলয় দফল । একটো ফু  টোইম 

চ্োকত্বেে জনয তোে পড়োলশোনো দছলড় ত্বেলত বোধয হয় এবাং দশষপে দন্ত 

অত্ববশ্বোিয ও েুুঃখজনকভোলব একটট িযোত্বনলটোত্বেয়োলম টটত্ববলত মোেো েোয়। 

অনযত্বেলক, নীতোে পত্বেবোলেে প্রত্বতটট িেিয, এমনত্বক তোে ত্বপ্রয়তম েোেোও 

তোলেে দিই মুহলূতদে আত্বে দকভোলব ত্বনেোপে পোত্বেবোত্বেক জীবলন ত্বনমি হলয় 

পলড়। েোে দজলে তোলেে প্রলতযলকে মলন নীতো ত্বনছকই এক স্মৃত্বত ত্বহলিলব 

েলয় েোয়। ঋত্বিক বহু ত্বফলল্মই আমেো পোই Archetype Mother-এে 

দেফোলেন্স। দেমন নীতোে মোধযলম বোেবোে দেবী ‘উমো’- দক দেখোলত 

চ্োইলতন ঋত্বিক ঘটক। ‘দমলঘ ঢোকো তোেো’ে বহু দেলমই উমোে 

দেফোলেলন্সে উপত্বস্থত্বত  েয কেো েোয়। েলয়লছ বহু প্রোচ্ীন ‘দগৌেীেোন’-এে 

রূপক েৃশযও। নীতোে বোবোে মুলখই আমেো জোনলত পোত্বে, তোাঁে ত্বপ্রয় ‘খুত্বক’ে 

জন্ম ‘জগেোত্রী পুলজোে ত্বেলন। িমস্ত পত্বেবোলেে েোত্বয়ি দেবী অন্নপূণ দোে 

মতই ত্বনলজে কোাঁলধ তুল  ত্বনলয়লছ নীতো। েখন ত্বিলনমোয় নীতোে প্রেম 

েক্ষ্মো দেোলগে  েণ দেখো েোয়, তখনই দেন উমোে ত্ববিজদলনে িুে দবলজ 

ওলঠ। আবহ িিীত রূলপ বোজলত েোলক মো দমনকো-ে ত্বব োপী পো ো 

িিীত। আবোে আমেো ত্বিলনমোে দশষ েৃলশয দেত্বখ নীতো তোে ত্বপ্রয় পোহোলড়ই 

দশষ ত্বনশ্বোি তযোগ কলে। এখোলন পোহোড় ‘মহোকো ’-এে রূলপে প্রত্বতভূ। 

 

নীতোে ত্বনুঃস্বোে দভোলব ত্বনলজে পড়োলশোনো, ত্বনলজে িখু, িাংিোলেে স্বপ্ন, 

দপ্রত্বমক িবত্বকছু বোেবোে পত্বেবোলেে স্বোলে দ ত্ববিজদন দেয়। ওে পত্বেবোে 

ত্বনলজলেে স্বোলে দে জনয নীতোলক বযোবহোে কেলত ত্বপছপো হয়ত্বন একবোেও। 

আে এখোলনই নীতো হলয় ওলঠ দগৌত্বেেোলনে প্রত্বতক। বোত্বড়ে উলঠোন েো ত্বহন্দ ু

ধম দ মলত েলজ্ঞে স্থোন, দিই েোয়গোয় েোত্বড়লয়ই নীতোে স্বোে দপে  ো োত্বয়ত মো 

ও ভোইলবোনেো ত্বমল  ওে িব দনোলশে মন্ত্রনো কেলত েোলক। ওলক দঠল  ত্বেলত 

েোলক অন্ধকোলেে অন্তেোল । আে এই েৃশযগুল োলত ফুটন্ত জল ে শলব্দে 

ও দধো াঁয়োে বযবহোে  েণীয় কোেণ এেই মোধযলম নীতোে জগেোত্রী রূপলক 
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প্রত্বতষ্ঠো কলেন পত্বেচ্ো ক। পুেোণ মলত, েলজ্ঞে দধো াঁয়ো দেলকই দেবী 

জগেোত্রীে জন্ম। আে এখোলন দিই দধো াঁয়োলকই বযবহোে কেো হয়, নীতোে 

িব দনোলশে প্রতীক ত্বহিোলব। 

 

ছত্ববে দশলষ নীতো েখন টটত্বব দেোলগ িাংিত্বমত হয় তখন বোত্বড়লত নতুন 

িেলিযে আগমলনে দতোড়লজোড় চ্ লছ। দিই মুহলূতদ অনযলেে কেো দভলব 

দশষপে দন্ত এক ঝড়-বৃটিে েোলত ওে ত্বশেক বোবোও নীতোলক ঘে দছলড় চ্ল  

দেলত বল । আমেো ওই জ -কোেোে মলধযই নীতোলক বোত্বড় দছলড় দবত্বেলয় 

দেলত দেত্বখ। এ দেন উমোে ত্বপতৃগৃলহ একপোত্বেক কো  অবস্থোলনে পে 

জল  ত্ববিজদলনেই আলেক েৃশয। এই িময় অতযন্ত িলচ্তনতোে িোলে 

আবহিিীত রূলপ “ আয় দগো উমো দকোল   ই”  এই দ োকগীত্বত বযবহোে 

কেো হলয়লছ। পুেোলনে িোলে বোেবোে বোাং ো িাংসৃ্কত্বতে খুব িুন্দে দম বন্ধন 

ঘলটলছ এই ছত্ববলত। দশষলমশ পোহোলড়ই ত্বব ীন হলয় েোয় িীতো। 

 

ঋত্বিলকে নোেী চ্ত্বেত্রেো েুব দ  নয়। এেো অজস্র েুুঃখ, বোধো ত্ববপত্বিে মলধযও 

প্রলতলকই ত্বনলজে জীবন ত্বনলজে মতন কলে, ত্বনলজে ত্বিেোলন্ত বো াঁচ্লত 

জোলন আে তোে জনয বতত্বে হওয়ো টোনোলপোলড়লনে জনয অনয কোউলক 

েোয়ী কলেনো। ‘দমলঘ ঢোকো তোেো’-ে দশলষ নীতো েোেোে কোলছ স্বীকোে কলে 

দেোষটো ওেই ত্বছ , দে ও ত্বনলজে কেো ভোত্ববত্বন। নোহল  দি-ও িবত্বকছু দফল  

গীতোে মত িুখী হলত পোেত। দে বোিোটটলক ত্বনলয় িোেো বোত্বড় এমনত্বক 

শঙ্কে পে দন্ত উচ্ছ্বত্বিত, দি হলত পোেত নীতোে িন্তোন। ত্বকন্তু নীতো স্ব-ইেোয় 

বোত্বড়ে েোত্বয়ি কোাঁলধ তুল  ত্বনলয়লছ, ত্ববলয়ে প্রস্তোব ত্বফত্বেলয় ত্বেলয়লছ। ত্বকন্তু 

এে জনয নীতোে দকোলনো আফলিোি দনয়। দি আলেোও বো াঁচ্লত চ্োয়, 

জীবনলক ত্বনলজে শলতদ উপলভোগ কেলত চ্োয়। 

 

‘িুবণ দলেখো’ ছত্ববটটে মোধযলম দফে আলেকবোে দেশভোলগে গল্প বল লছন 

ঋত্বিক ঘটক। ১৯৪৭ িোল ে ভোেত ভোলগে পে পূব দ পোত্বকস্তোন দেলক 

এলেলশ চ্ল  আলি উদ্বোস্তু ত্বহন্দ ুশেণোেী ঈশ্বে চ্িবতী। ঈশ্বে তোে দছোট 

দবোন িীতোে িোলে িেয িৃি পঞ্িমবলি এলি দফে আলেকবোে নতুন 

জীবন শুরুে দচ্িো কলেন। এেপলেই পত্বেচ্ো ক ঋত্বিক ঘটক দেত্বখলয়লছন 

দি িময় গলড় ওঠো উদ্বোস্তু কল োত্বনে েৃশয। ওই উদ্বোস্তু কল োত্বনলত আশ্রয় 

খুাঁজলত আিো একটট ত্বনম্নবলণ দে মত্বহ োলক অপহৃত হলত দেলখ ঈশ্বে ওই 

মত্বহ োে দছোট দছল  অত্বভেোলমে েোয়ভোে গ্রহণ কলেন। এেপলেই তোে 

কল লজে পুেলনো বনু্ধ েোমত্বব োলিে দিৌজলনয ঈশ্বে িুবণ দলেখো নেীে 

কোলছ ছোত্বতমপুে প্রলেলশ একটট কোেখোনোয় চ্োকত্বে পোন। এেপলেই 

চ্োকত্বেলত দেোগ দেবোে জলনয িীতো এবাং অত্বভেোম িহ ঘোটত্বশ োে কোলছ 

একটট দছোট বিত্বত ছোত্বতমপুলে দপৌৌঁছোন ঈশ্বে। দিখোলনই তোলেে আ োপ 
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হয় ফোউঞ্ি ওয়োকদশলপে দফোেমযোন মখুোঞ্জদে িোলে। অত্বভেোমলক ত্বকছুত্বেন 

পলেই উিত্বশেো  োলভে জনয ঝোড়গ্রোলম পোটঠলয় দেন ঈশ্বে। েোে দজলে 

ত্বনলজে আবো য দখ োে িিীলক হোত্বেলয় দফে এক ো হলয় েোয় িীতো। 

অত্বভেোম অতযন্ত িোফল যে িোলে তোে অধযয়ন দশষ কলে দেত্বেন ত্বতত্বন 

গ্রোলম ত্বফলে আলি দিত্বেনই ঈশ্বেলকও ওই কোেখোনোে নতুন মযোলনজোে 

ত্বহলিলব ত্বহিোলব ত্বনেুি কেো হয়। এেপলেই অত্বভেোম জোনলত পোলেন ঈশ্বে 

তোে অলগোচ্লে ইত্বতমলধযই একটট জোম দোন ত্ববশ্বত্ববেযো লয় ইঞ্জত্বনয়োত্বোং 

পড়োে আলবেন কলেলছন। ত্বকন্তু অত্বভেোম দশষপে দন্ত ঈশ্বলেে এই 

আলবেন প্রতযোখযোন কলেন। আিল  অলনক আলগ দেলকই অত্বভেোম মলন 

মলন দ খক হওয়োে ত্বিেোন্ত ত্বনলয় দফল ত্বছল ন। এেপলেই আমেো দেত্বখ, 

িীতো এবাং অত্বভেোলমে েুজলনই এলক অপলেে প্রত্বত ত্বনলজলেে 

ভোল োবোিোে উপ ত্বব্ধ কলে। ত্বকন্তু টঠক এই মুহুলতদ ঈশ্বলেে মলন দেখো দেয় 

দিই ত্বচ্েোচ্ত্বেত কুিাংস্কোলেে ভয়। দি চ্োয় নো তোে উিব্রোহ্মণ বাংশীয় দবোন 

একজন ত্বনম্নবলণ দে ত্বপতৃ-মোতৃহীন দছল লক ত্ববলয় করুক। আে টঠক এই 

িমলয়ই, অত্বভেোলমেও জোত অনযলেে কোলছও প্রকোশ দপলয় েোয় েখন দি 

তোে হোত্বেলয় েোওয়ো মৃত মোলক দে লিশলন অলনক দ োলকে িোমলন 

ত্বচ্নলত পোলে। এমতোবস্থোয়, ঈশ্বে ত্বনলজে আিন্ন ত্ববপে অনুধোবন কলেন 

এবাং অত্বভেোম িীতোলক ত্ববলয়ে প্রস্তোব ত্বেল  তোলক িিে ক কোতো চ্ল  

দেলত বল ন। এেপলেই ঈশ্বে িীতোলক পোত্রস্থ কেোে অত্বভপ্রোলয় অত্বস্থে 

হলয় ওলঠন। ত্বকন্তু ত্ববলয়ে ত্বেন দশষপে দন্ত িবোে অ লেয িীতো এবাং 

অত্বভেোম ক কোতোয় পোত্ব লয় েোয়। িীতোে এলহন আচ্েলণ ঈশ্বে অতযন্ত 

েুুঃত্বখত হয়। 

 

িীতো এবাং অত্বভেোম বোত্বড় দেলক পোত্ব লয় িাংিোে কেোে বোিনোয় 

ক কোতোে বঞ্স্তলত এলি ওলঠ এবাং অতীব েত্বেরতোে িলি েুে কলেও 

প্রত্বতত্বেন অন্তত একিোলে িুখী েোকোে প্রলচ্িো চ্োত্ব লয় েোয়। তোলেে িাংিোলে 

এখন একটট দছোট দছল ও আলছ। দশষলমশ, একটো িেকোত্বে বোি 

ড্রোইভোলেে চ্োকত্বে জটুটলয় দফল  অত্বভেোম। ত্বকন্তু এই িুিাংবোেই 

ট্র্যোলজত্বিে ত্বেলক দমোড় দনয় েখন অত্বভেোম েুঘ দটনোিলম একটট দছোট 

দমলয়লক বোলি ত্বপলষ দেয় এবাং এেপলেই উলিঞ্জত জনতো অত্বভেোমলক 

প্রচ্ে মোেধে কেোয় অত্বভেোলমে ঘটনোস্থল ই মৃতুয হয়। এই হতোশোজনক 

পত্বেত্বস্থত্বতলত দশষপে দন্ত িীতো পত্বততোবৃত্বি গ্রহলণে কেো ভোবলত বোধয হয়। 

 

এেই মলধয িীতো ও অত্বভেোমলক হোত্বেলয় ছোত্বতমপুলে িম্পূন দ ত্বনুঃিি ও 

ত্ববষোেময় জীবনেোপন কেত্বছল ন ঈশ্বে। এই িময় তোে পুেোলনো বনু্ধ 

হেপ্রিোে তোে িোলে দেখো কেলত আলি এবাং েুজলন ত্বমল  ক কোতোয় 

মেযপোলনে িফলে েোওয়োে ত্বিেোন্ত দনয়। দশষ পে দন্ত েুজলনই িম্পূণ দ 
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মোতো  অবস্থোয় একটট পত্বততো লয় ত্বগলয় ওলঠন। এেপলেই ওই পত্বততো লয় 

ঈশ্বে মুলখোমুত্বখ হন তোে ত্বনলজে দবোন িীতোে িোলে। ঘটনোিলম, ত্বনলজে 

অজোলন্ত পত্বততো লয় ত্বনলজে দবোলনেই প্রেম “ক্লোলয়ন্ট” হলয় পলে ঈশ্বে। 

িীতোও তোৎেত্বণকভোলব ত্বনলজে েোেোলক ত্বচ্নলত পোলে। এই  জ্জোয়, েুুঃলখ 

ত্বনলজে গ ো দকলট আত্মহনলনে পে দবলছ দনয় িীতো। িীতোলক মৃত 

অবস্থোয় দেলখ অতযন্ত দভলে পলড়ন ঈশ্বে। 

 

িীতোে এই পত্বেণত্বতে জলনয ত্বনলজলকই দেোষী িোবযস্ত কলে ঈশ্বে এবাং 

িীতোে আত্মহতযোে েোয়ও ত্বনলজে উপে ত্বনলয় দনয়। েত্বেও েু’বছে আইত্বন 

টোনোলপোলড়লনে পে দবকিুে মুঞ্ি পোয় ঈশ্বে। চ্ ঞ্িলত্রে প্রোয় দশলষে 

ত্বেলক আমেো দেখলত পোই, িম্পূণ দ ভি ঈশ্বে িীতোে দছল  ত্ববনুে িোলে 

দেখো কলে, দে এখন তোে িবলচ্লয় কোলছে ও একমোত্র আত্মীয়। ঈশ্বে ও 

ত্ববনু ঘোটত্বশ ো দে লিশলন এলি দপৌৌঁছোয়। দট্র্ন ছোড়োে টঠক আলগে মুহলূতদ, 

ঈশ্বে দফোেমযোন মুখোঞ্জদে কোছ দেলক একটট ত্বচ্টঠ পোন দেখোন দেলক ত্বতত্বন 

জোনলত পোলেন দে তোে িততো এবাং তোে দবোন আত্মহতযো কেোে পলে ত্বতত্বন 

দে আইত্বন িমিযোে মুলখোমুত্বখ হলয়লছন তোে দজলে তোলক তোে 

পত্বেচ্ো লকে চ্োকত্বে দেলক বেখোস্ত কেো হলয়লছ এবাং মুখোঞ্জদলক এখন 

নতুন মযোলনজোে পলে ত্বনলয়োগ কেো হলয়লছ। এেপলেই মখুোঞ্জদ ঈশ্বেলক 

দকোয়োটদোে খোত্ব  কেলত বল ন। ঈশ্বে এই ঘটনোে দজলে প্রেলম ত্বনলজলক 

হোত্বেলয় দফল ন। ত্বকন্তু ত্বতত্বন দছোট ত্ববনুলক দেখলত দপলয় শোন্ত হলয় ত্বিেোন্ত 

দনন ওই দছোট দছল টটে েোয়ভোে দনওয়োে। ত্বফল্মটট দশষ হয় িবুণ দলেখোে 

তীলে েুজলনে দকোয়োটদোলে এলি ত্ববনুে িোলে, বোস্তবতো নো দজলন তোে নতুন 

বোত্বড় দেখোে আনলন্দ মশগু  ত্ববন।ু এই নতুন বোত্বড়ে স্বপ্ন দি ত্বচ্েকো  

দেলখলছ তোে বোবো মোলয়ে িোলে। ত্বকন্তু ভোলগযে পত্বেহোলি ঈশ্বে এখন 

কপ দেক শনূয। ত্বকন্তু দশষপে দন্ত তোে ভোলিে এই ত্বনম দ  স্বপ্ন ভি নো কেোে 

অত্বভপ্রোলয় িতয দগোপন কেোে েোন। 

 

অননয গল্প, কযোলমেো অযোলি  এবাং িলব দোপত্বে চ্ত্বেত্রগুত্ব ে পোশোপোত্বশ 

িুবণ দলেখোে বনপুণয হ  ত্বিলনমোে নোয়ক িীতো। িীতো দেন েোজদনত্বতক 

অত্বস্থত্বতশী তো এবাং বোস্তুচু্যত জীবনেুলেে ময়েোলন ঘটলকে আলবলগে 

প্রতীক। েোে দজলে িীতোে চ্ত্বেত্রটট আজও িোয়োলস্পোত্বেক ত্বিলনমোে 

জগলত অমে হলয় আলছ। এই চ্ত্বেত্রটট দেন ১৯৪৭-এে দেশভোলগে পে 

এলেলশে টো মোটো  িমোলজে ত্ব ি এবাং বণ দ-বযবস্থোে পোশোপোত্বশ উদ্বোস্তু 

েোজনীত্বতে একটট ত্বচ্ত্র েো পেবতীকোল  ভোেলতে িোমোঞ্জক ও অে দদনত্বতক 

জীবলন ত্ব ি ও জোত্বতলভলে দে টযোবুে পে প্রশস্ত কলে েো আজও ত্ববত্বভন্ন 

দেলত্র  েণীয়। 
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উদ্বোস্তু ত্বহিোলব তোে বোস্তুচু্যত পত্বেচ্য়টট িমোগত তোলক তোে ত্ব ি এবাং 

িমোলজে দচ্োলখ তোে ত্বক কেনীয় দিই প্রলেে মুলখ েো াঁড় কেোয়। ত্বকন্তু িীতো 

বোেবোে দচ্িো কলে েোয় ত্বনলজে চ্োত্বেঞ্ত্রক ববত্বশিয ত্বেলয় এই িমস্ত 

পত্বেচ্য়লক দঢলক দফল  একোন্তই ত্বনলজে পত্বেচ্য় বতত্বে কেলত। তোই 

আমেো দেত্বখ, িীতোে চ্ত্বেত্রটট বোেবোে তোে ত্বনলজে পত্বেচ্য়লক প্রলেে মুলখ 

েো াঁড় কেোয়। দেমন, জোতপোত ত্বভত্বিক ক লঙ্কে ভলয় এবাং িলব দোপত্বে 

ত্বনলজে কুিাংস্কোে ও পলেোন্নত্বতে আশোয় ঈশ্বে িীতোলক তোে ইেোে ত্ববরুলে 

ত্ববলয়লত বোধয কেোে দচ্িো চ্োত্ব লয় েোঞ্েল ন এবাং িীতোলক এমন একটট 

িোমোঞ্জক পত্বেচ্য় দেওয়োে দচ্িো কলেত্বছল ন েো তোে িোমোঞ্জক অবস্থোন 

অনুেোয়ী উপেুি ত্বছ । ত্বকন্তু িেয স্বোধীনতো পেবতী েুলগ েো াঁত্বড়লয় দেখোলন 

নোেী স্বোধীনতো অতযন্ত হোিযকে ত্ববষয়বস্তু বল ই গণয হলয়লছ দিিময় 

েো াঁত্বড়লয়ও িীতো ত্বনলজে পছন্দ-অপছলন্দে চ্োত্বহেো ত্বনলয় অত্ববচ্  দেলকলছ। 

িীতো এবাং অত্বভেোলমে একিোলে িাংিোে কেোে ইলেে দজোলে ক কোতো 

পোত্ব লয় েোওয়ো ‘িুবণ দলেখো’ে শঞ্িশো ী েৃশযগুত্ব ে মলধয একটট। িেয 

ঔপত্বনলবত্বশকতো দেলক মুঞ্ি প্রোপ্ত ভোেলত েখন জোত-পোত, ধলম দে 

টোনোলপোলড়ন অবযোহত দি িময় িীতো ও অত্বভেোম জোত্বতগত দ্বন্দ্বলক 

দতোয়োক্কো নো কলে দে িোহি দেত্বখলয় এলক অপেলক ত্ববলয় কলেত্বছল ন তো 

িত্বতযই কুত্বন দশ দেোগয। ঊনত্ববাংশ শতোব্দীলত েো াঁত্বড়লয় আন্তুঃবণ দ ত্বববোহ এবাং 

িম্পকদ আজও ভোেতবলষ দে মত গণতোত্বন্ত্রক দেলশ স্পশ দকোতে ও 

িাংলবেনশী  ত্ববষয়। এখনও প্রোয় প্রত্বতত্বেন অনয ধম দ বো জোলত ত্বববোহ বো 

িম্পলকদে দজলে অনোে ত্বকত্ব াং-এে মত ঘটনো দচ্োলখ পলে। দিখোলন িেয 

মুঞ্ি প্রোপ্ত টো মোটো  দেলশ িীতোে এই ত্ববলরোহ দেন িমোলজে এই ত্ববষোি 

বযোত্বধলক বোেবোে চ্যোল জ জোনোয়।  

ত্বনলজে ত্বিেোলন্তে মোত্ব ক হওয়ো িলত্ত্বও, িীতো ত্বক আলেৌ দকোলনোত্বেন 

আেত্বেক অলে দই ত্বনলজে ইলেে বো ত্বিেোলন্তে মোত্ব ক হলত দপলেলছ? দেশ 

দছলড় আিোে পে দেলকই তোে েোেো অে দোৎ ঈশ্বে তোে অত্বভভোবলকে 

ভূত্বমকো পো ন কলে এলিলছ। মোলঝ মোলঝই দিই অত্বভভোবকিলক ছোত্বপলয় 

ত্বগলয়লছ অনশুোিন। ঈশ্বলেে ইলেই উিত্বশেো  োলভে জনয অত্বভেোমলক 

ঝোড়গ্রোম পোঠোলনো হল ও িীতোে ত্বশেোবযবস্থো আটলক েোলক ছোত্বতমপুলেে 

গঞ্েে মলধযই। েোেোে ইেোনুিোলে িিীতচ্চ্দো আেম্ভ কলে িীতো। ত্বকন্তু দিই 

গোনলকই ভোল োলবলি ত্বনলজে জীবলনে িোলে একোত্ম কলে ত্বনলয়ত্বছ  িীতো। 

পেবতীকোল  আমেো দেত্বখ, দপ্রম-েো একোন্তই ত্বনজস্ব ত্বিেোন্ত দিখোলনও 

দবোলনে বযঞ্িগত ত্বিেোন্তলক িম্মোন জোনোলনোে বেল  দিই বযোপোলেও 

হস্তলেপ কেলত ত্বপছপো হনত্বন ঈশ্বে। এেপলে আবোে আমেো িীতোলক 

দেত্বখ িীতোে নতুন পত্বেচ্য় অত্বভেোলমে স্ত্রী ত্বহিোলব। স্বোমী অত্বভেোম এবাং 

িন্তোন ত্ববনুে প্রত্বত অত্বতত্বেি েলেে পোশোপোত্বশ গৃহস্থোত্ব ে কোজকলম দে 

দজলে এখোলনও িীতোে পত্বেচ্য় দিই একই দেলক েোয়। দি ছোত্বতমপুলে 
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েোেোে িাংিোে িোম োত, এখন ক কোতোয় এলি স্বোমীে িাংিোলেে জনয 

প্রোণপোত কলে। ওই ভোেোলচ্োেো ঘলেই ত্ববত্বভন্ন িমলয় বোেবোে িীতোলক গোন 

গোইলত দেখো েোয়। আিল  গোলনে মোধযলমই একোন্ত ত্বনলজে এক পত্বেচ্য় 

গলড় দতো োে িুপ্ত বোিনো িীতোে মলনে গভীলে দপ্রোত্বেত ত্বছ  বহুকো  

ধলেই। ত্বকন্তু ত্ববলয়ে পে িাংিোলে ধলম দ প্রলবলশে িোলে িোলেই তোে পেবতী 

জীবলনে পত্বেচ্য় ত্বনত্বেদি কলে দেয় িমোলজে ত্বকছু অত্ব ত্বখত চু্ঞ্ি। 

 

‘িুবণ দলেখো’ে ত্ববত্বভন্ন দেম আেন্ন েোলক ত্বব্রটটশ পেবতীকোল ও বোাং োয় 

ত্ববেযমোন বণ দপ্রেোে অত্বত-েৃশযমোনতো। দেশভোলগে পে েখন ক কোতো ও 

ত্বনকটস্থ শহেত ী জলুড় েখন উদ্বোস্তু কল োত্বন স্থোপন কেো হঞ্ে , টঠক 

তখনই ‘িুবণ দলেখো’ে প্রেম েৃলশযই জত্বমে মোত্ব কলেে ফযোত্বিবোেী ত্বনলেদলশ 

ত্বনম্নবণ দ মোনুষলেে বিত্বত দেলক িত্বেলয় দেওয়োে জনয ধেপোকলড়ে েৃশয 

আমেো দেখলত পোই। মুত্বভে চ্ত্বেত্রগুত্ব  বোেবোে জোত্বতলভে, বণ দলভে 

প্রেোলক একটট পূব দপুরুলষে েোত্বয়ি পো লনে নযোয়িিত কলে দতো োে 

দচ্িোয় মত্বেয়ো হলয় উলঠলছ বোেবোে। “আমেো েত্বে আমোলেে বলণ দে গুলণে 

েে নো কত্বে এবাং পত্বেবলতদ তোলেে (ত্বনম্ন বলণ দে) িোলে ত্বমত্বশ্রত কত্বে তলব 

আমোলেে আে কী েোকলব?” ত্বিলনমোে শুরুলতই এেকম একটট প্রে 

ঈশ্বলেে বনু্ধলক ঞ্জজ্ঞোিো কেলত দেখো েোয়। অত্বভেোম এবাং িীতোে ত্ববলয় 

কেো দকোলনোত্বেনই িহজ ত্বছ  নো, ত্বকন্তু ত্বববোহ পেবতী পত্বেণত্বত ত্বছ  আেও 

কটঠন। তোলেে আন্তুঃজোত্বতগত িম্পকদ ও েোত্বেরতোে কোেলণ, তোলেে 

দছল , দছোট ত্ববনুে িোলে ক কোতোে বঞ্স্তলত েোকলত বোধয হলয়ত্বছ  িীতো ও 

অত্বভেোম। একিময় দ খক হওয়োে ইলে দপোষণ কেো অত্বভেোম দশষপে দন্ত 

বোধয হয় বোলিে ড্রোইভোত্বে কেলত। েো পেবতীকোল  তোলেে জীবলন ত্ববপে দয় 

হলয় দনলম আলি। 

 

একটট েৃলশয িীতো উলিখ কলে দে আেও একটু আত্বে দক স্বে তোে জলনয 

দি অনযলেে জনয গোন কেলত চ্োয়। ত্বকন্তু এই কেো জোনোলনোে িলি িলি 

এই েোত্বব অত্বভেোম ত্বনম দমভোলব বোত্বত  কলে দেয়। দফে একবোে প্রমোত্বণত 

হয় দে কীভোলব িীতোে ত্বিেোন্তগুত্ব লক অত্বভেোম ত্বনয়ন্ত্রণ কেলত শুরু 

কলেত্বছ । একই িোলে এই েৃশয দিই ত্ববস্মৃত্বতে কেোও প্রকোশ কলে দে িীতো, 

বোাং োে একটট উিবলণ দে পত্বেবোে দেলক এলিলছ। দেশভোলগে পূলব দ অেবো 

পলে নোেীলেে গোন গোওয়ো বো নৃতয প্রেশ দনী দবশযোবৃত্বিে িোলেই িমতু য 

ত্বছ । বোাং োয় গলড় ওঠো ওপোে বোাং ো দেলক আিো ত্বনম্ন বলণ দে মত্বহ োেোই 

দিিময় এধেলনে কোলজে িোলে জত্বড়ত ত্বছ । ত্বকন্তু িম্পনূ দ িম্ভ্রোন্ত, 

উেবণ দ দেলক আিো িীতোে এই কেো িম্পূণ দরূলপ অজোনো ত্বছ । ত্বকন্তু 

িীতোে মোধযলম দে ঋত্বিক ঘটক আিল  দিিময় এপোে বোাং োে িোমোঞ্জক 

- অে দদনত্বতক ও েোজদনত্বতক জীবনেোত্রোলক তুল  ধেলত দচ্লয়লছন তো দেন 
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দফে একবোে প্রমোত্বণত হয়। ত্বকন্তু অত্বভেোলমে মৃতুযে পে, িীতো দশষপে দন্ত 

পত্বততো লয়ই গোন গোইলত শুরু কলে এবাং দফে তোে পত্বেচ্য় পত্বেবত্বতদত 

হয়। ত্বকন্তু এইবোে এমন একটট কোলজে জলনয েো পূলব দ দি দস্বেোয় প্রস্তোব 

কলে ত্বকন্তু প্রতযোখযোত কেো হলয়ত্বছ । এই ঘটনো দিই েুলগে 

পেস্পেত্ববলেোধী োং প্রকোশ কলে। 

 

‘িুবণ দলেখো’ে ত্বিলনমোটটে িবলেলক বড় পত্বেহোি হ  দে িম্পনূ দ ত্বিলনমো 

জলুড় পুরুষ কলেে আত্বধকয িলত্ত্বও, ত্বিলনমোে নোয়ক িীতো একজন 

মত্বহ ো। িম্পূণ দ ত্বচ্ত্রনোটযটট দেন একটট িুস্পি বযি, দেখোলন িীতোে 

মোধযলম শুধুমোত্র ত্ব ি পত্বেচ্য় বো েোজনীত্বতে প্রত্বতত্বনত্বধি কেো হয় নো, বোং 

িমোলজে ত্বভত্বিমূল  ত্বনত্বহত পরুুষতোত্বন্ত্রক মূ যলবোধলকও উপহোি কলেলছন 

ঋত্বিক ঘটক। এছোড়োও িীতো ত্বনলজ একজন মত্বহ ো ত্বহিোলব দিিময়কোে 

আে দ-িোমোঞ্জক, ত্ব ি পেপোত্বতলিে মলধয দমোত্বহত হলয়ও] তো িলত্ত্বও 

বহুবোে এটট ভোেোে দচ্িো কলে। দি তোে েোেোে িোলে অত্বিগভদ কলেোপকেন 

দহোক বো ত্বনলজে বযোঞ্িগত পছন্দ িম্পলকদ অবগত হওয়ো, িোমোঞ্জক 

অত্ববচ্োলেে ত্ববরুলে ত্ববলরোহ কেো দহোক বো মোলঠ ঘোলট দখয়ো খুত্বশ মত গোন 

গোওয়ো দহোক, িীতো বোেবোে ত্বনলজে জনয পে বতত্বে কেোে িমস্ত িুলেোগ 

বযবহোে কেোে দচ্িো কলেলছ। 

 

িীতোে এই অগুনত্বত পত্বেচ্লয়ে মলধযও িীতোে িবলেলক ত্বপ্রয়তম পত্বেচ্য় 

দবোধহয় ‘ত্ববনুে মো’। ত্বেগন্তত্ববি্তৃত জত্বম, খো  ও নেীমোতৃক ওপোে বোাং োয় 

ত্বনলজে জন্মত্বভলট দছলে দছোট্ট িীতো ত্বনলজে ‘নতুন বোত্বড়’ খুাঁলজ পোয় রুে, 

পোেুলে ঝোড়খলেে ছোত্বতমপুলে। ত্বকন্তু দছোট্ট িীতোে মলন দগাঁলে েোলক তোে 

দছোটলব োে গ্রোলমে েৃশয। তোই অত্বভেোলমে িোলে দখ লত দখ লত ত্বকাংবো 

একোলন্তই দি বোেবোে দগলয় ওলঠ “আঞ্জ ধোলনে দেলত দেৌর ছোয়োয়....”। 

এই একই গোন দি দগলয় দশোনোয় দছোট্ট ত্ববনুলকও। দছোট্ট ত্ববনুে কল্পনোলতও 

দি এাঁলক দেয় তোে দফল  আিো গ্রোলমে পে-ঘোট, ধোন দেলতে ছত্বব। দেশ 

হোেোলনো িীতোে মতই ওই ভোেোলচ্োেো বোত্বড়ে বেল  নতুন বোত্বড়ে স্বপ্ন দেলখ 

ত্ববনু। দছল ে দিই স্বলপ্নে প্রস্রয়েোতো তোে িীতো মো। ছত্ববে দশষ েৃলশয এলিও 

আমেো দেত্বখ, ছোত্বতমপুলে ত্বফলে এলি ত্ববনেু মলধযই দেন িীতোলক খুাঁজলত 

েোলক ঈশ্বে। 

 

ঋত্বিক ঘটলকে এই েটুট ত্বিলনমো বোেবোে দেশভোলগে েন্ত্রণো ও তোে পেবতী 

জীবনেুলেে আখযোন তুল  ধলে। েুটট ত্বিলনমোলতই দকন্দ্রীয় চ্ত্বেত্র নোেী। 

েুজলনই জীবলনে িমস্ত উত্থোন পতন দপত্বেলয় দেন জীবনেুলে দহলে েোয় 

স্বোধীনতো প্রোপয দেলশে মলতোই। ঋত্বিক কখলনোই দেশভোলগে েন্ত্রণো ভুল  

বো াঁচ্লত পোলেনত্বন। ত্বতত্বন শুধুমোত্র এই েশ দলনে িোলে বিবোি কেত্বছল ন 
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এমনই নয় বোং এটট তোে েোশ দত্বনক েৃটিভত্বিলক উন্নত কলেত্বছ  দে ধোেণোে 

উপে ত্বভত্বি কলেই ত্বতত্বন তোে অত্বধকোাংশ ত্বিলনমোে ত্বেম ত্বহলিলব ত্বশকড় 

উপলড় আিো ত্বছন্নম ূ মোনুষলেে দবলছ ত্বনলয়ত্বছল ন। শহুলে অঞ্স্তলিে 

দিৌন্দে দ িম্পলকদ তোে উেোিীনতো ও েহিযময় নীেবতো তোলক পুলেোপুত্বে 

শহুলে জীবলনে অস্বঞ্স্তকেতো এবাং ভয়ঙ্কেতোে ত্বেলক মলনোত্বনলবশ কেলত 

বোধয কলেত্বছ । তোে চ্ ঞ্িলত্র প্রকৃত্বতে বযবহোে এবাং তোে স্মৃত্বতে পট 

দেলক উলঠ আিো আাঁকো েৃশয িবই নিো ঞ্জয়োয় পত্বেণত হওয়োয় তোে 

চ্ ঞ্িত্র পূব দ পোত্বকস্তোলনে প্রোক-স্বোধীনতোে ত্বেনগুত্ব  স্বোধীনতো পেবতী 

ভোেলতে জনয একটট গুরুিপূণ দ দেফোলে  পলয়ন্ট। ঋত্বিক জোনলতন দে, 

দপৌেোত্বণক কোত্বহনীগুত্ব  শুধুমোত্র মোনুলষে মলনে িঞ্ম্মত্ব ত অলচ্তনতোই 

শুধু নয়, এই কোত্বহনীগুল োে দেফোলেন্স বোেবোে নিো ঞ্জক অঞ্স্তলিে 

িোলে পুনেোবৃি হলব তোে ত্বিলনমোে িোলে। এধেলনে দেফোলেলন্সে উপত্বস্থত্বত 

অত্বব লে তোলক স্বোধীনতোে পেবত্বতদ ভোেলতে গ্রোমীণ জীবলনে িবলচ্লয় 

শঞ্িশো ী চ্ ঞ্িত্র ত্বনম দোতোলত পত্বেণত কলে। “িুবণ দলেখো”- দত, ঈশ্বে 

েখন তোে ভোলিে িোলে বোত্বড় ত্বফলে আলি, তখন ত্বশশুটট িমস্ত েুুঃখ কি 

ভুল  ধোনলেলত ছুলট েোয়। পোকো ধোন গোলছ ভেো েৃশয, িীতোে মৃতুয পেবতী 

ক্লোলরোলফোত্ববক পত্বেত্বস্থত্বতে অতযোচ্োে দেলক আমোলেে মুঞ্ি দেয় এবাং 

অত্বভবোিন ও স্থোনচু্যত্বত-ে ফল  পত্বেত্বস্থত্বতে পত্বেবতদলনে মত বৃহিে িলতযে 

িোমলন েো াঁড়োলত বোধয কলে। ঘটলকে িমস্ত চ্ ঞ্িলত্রে চ্ত্বেত্রেো বোেবোে 

ছুলট েোয় তোলেে ত্বশকড় দখো াঁজোে উলেলশয। আত্বকদটোইপগুত্ব ে জনয তোে 

আলবগপূণ দ অনিুন্ধোলন, ত্বতত্বন হোত্বেলয় েোওয়ো পূব দবতী বোাং োে একজন 

উপোিক হলয় ওলঠন এবাং ত্ববভোজলনে ত্ববরুলে িোম্প্রত্বতককোল ে িবলচ্লয় 

শঞ্িশো ী কলে পত্বেণত হন এবাং স্থোনচু্যত, ত্বছন্নমূ  ও ত্ববভোজলনে গল্পলক 

ত্ববত্বভন্ন চ্ ঞ্িলত্রে মোধযলম এত্বপলিোত্বিক উপস্থোপনো িহ একটট েীঘ দ টোনো 

ত্বিলনমোটটক আখযোলন রূপোন্তত্বেত কলেন। 

 

ঘটক একটট অননয বশ ী গলড় তুল ত্বছল ন েো তোে চ্ ঞ্িলত্র বোস্তববোে, 

পুেোণ এবাং দমল োড্রোমোলক একঞ্ত্রত ভোলব ফুটটলয় দতো োে দচ্িো কেত। 

নীতো, িীতো এবাং অনিূয়ো, ঘটলকে দেশভোলগে টট্র্ ঞ্জ ‘দমলঘ ঢোকো তোেো’, 

‘িুবণ দলেখো’ ও ‘দকোম  গোন্ধোে’-এে ত্বতন নোত্বয়কো আেলপ েিমোাংলিে নোেী 

হল ও পত্বেচ্ো ক ঋত্বিক ঘটক তোলেে িমিোমত্বয়ক কলিে কোত্বহনীগুত্ব লক 

দপৌেোত্বণক মোত্রো ত্বেলয় একটট ত্বনেন্তে আলবেন ত্বেলয়লছন। তোলেে ত্বনজস্ব 

অননয জীবনেোত্রোে দজলে ত্বতন নোত্বয়কোয় দেন েেোিলম েুগ দো, িীতো এবাং 

শকুন্ত োে েন্ত্রণোে প্রত্বতত্বনত্বধি কলে। 

 

দেশভোলগে পে বোস্তুহোেোলেে জীবনেোত্রোে িবলচ্লয় শঞ্িশো ী বশত্বল্পক 

ত্বনেশ দন ঋত্বিক ঘটলকে চ্ ঞ্িত্র। েুই বোাং োে িোাংসৃ্কত্বতক ঐকয তুল  ধেোই 
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ত্বছ  তোাঁে ত্বিলনমোে ম ূ উলেশয। দেশভোগলক দকোনওত্বেন দমলন ত্বনলত নো 

পোেোয় ঋত্বিক ঘটলকে কোলছ দেশভোগ অতযন্ত আলবগপূণ দ ত্ববষয় হলয় 

ওলঠ। ত্বকন্তু বোাং োে েশ দকমহল ে কোলছ স্বীকৃত্বত ত্বতত্বন ত্বনলজে জীবেশোয় 

দকোলনোত্বেনই পোনত্বন। বোাং ো চ্ ঞ্িত্র জনগলণে দ্বোেো ত্বতত্বন বযোপকভোলব 

উলপত্বেত হলয়ত্বছল ন। ত্বকন্তু ভোেতীয় চ্ ঞ্িত্র ত্বনম দোতোলেে মলধয অনযতম 

উদ্ভোবনী ঋত্বিক ঘটলকে দেলত্র এই উলপেো অতযন্ত েুভদোগযজনক ত্বছ । 

ঋত্বিক ঘটক িব দেোই “শেণোেী” শব্দটটে ত্ববলেোধী ত্বছল ন। তোই ত্বতত্বন তোাঁে 

ছত্ববে মোধযলম বোেবোে বোাং োে উদ্বোস্তুলেে গৃহহীনতোে কোেলণ উে্ভূত 

ত্বনেোপিোহীনতো ও উলদ্বগ তুল  ধলেলছন; বোেো ী িাংসৃ্কত্বতে ত্বশকলড় 

দেশভোগ কীভোলব আঘোত কলেত্বছ  তো দবোঝোলনোে দচ্িো কলেলছন। ত্বতত্বন 

বোেবোে তোাঁে ছত্ববলত দেশভোগ পূব দবতী নিো ঞ্জয়ো তুল  ধলেলছন েো 

দেশভোলগে েরুন ওপোে বোাং ো দেলক আগত মোনুষলেে বোোংবোে তোলেে 

পূব দবতী জীবলনে কেো মলন কত্বেলয়লছ। দেশভোলগে ত্বেলমে িলি ঘটলকে 

মলতো গভীে িম্পৃিতো আে দকোলনো বোেোত্ব  চ্ ঞ্িত্র ত্বনম দোতোে ত্বছ  নো। 

প্রকৃতপলে, তোাঁে মৃতুযে পে দেলক চ্োে 
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েশলকে মলধয, চ্ ঞ্িলত্রে ত্ববষয়বস্তু রূলপ ‘দেশভোগ’- তৎকো ীন 

পত্বেচ্ো কলেে কল্পনো দেলক উলিখলেোগযভোলব অনুপত্বস্থত বল ই মলন হয়। 
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