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২০২১ 

 

     স াদক য়  

   

েত ক বছর বারাসাত সরকাির মহািবদ ালয় এর বাংলা ভাষা ও সািহত  িবভাগ থেক আয়ুধ 
নােম এক ট পি কা কািশত কির। বতমান পিরি িতেত আমােদর কােছ খুবই িবষহ। তবুও 
য আমরা আমােদর য়া-কলাপ থেক সের এেসিছ এমন নয় আমরা আমােদর কােজ অবেহলা 

কিরিন আশা কির করেবা না। এই পিরি িত তােক িতহত কের আমরা অনলাইেনর মাধ েম এই 
পি কা কাশ করার িস া  িনেয়িছ। বতমান পিরি িতেত আমরা গৃহবি  হেয় গিছ এবং এই 

গৃহবি  দশা থেক মু  পাওয়ার জন  িবিভ  রকম িচ া ভাবনা করেত উেদ াগ  হেয়িছ। 
তমিন একটা িচ া ও ভাবনার মানুষ হেলন সত জৎ রায়। তাঁেক িনেয়ই আমােদর এই বােরর 
পি কা। ছা -ছা ীরা ও িবভাগ িস া  িনেয়িছ তাঁেক িনেয় এক ট অনলাইন সংখ া তির 

করার। 
 

সত জৎ রােয়র জ  শতবষ উপলে  এবছর তাঁেক িনেয়ই আমােদর পি কা তির হেয়েছ। এই 
পি কার মেধ  আমরা পেয়িছ িবিভ  রকেমর আঁকা, ব , কিবতা মুখ। সহায়তা পেয়িছ 

িবভাগ তথা ছা -ছা ীেদর। আমরা জািন এই কাজ ট করেত আমােদর অেনক ভল- ু ট হেয়েছ। 
তবুও সই ভল ু ট ক মাজনা কের আমােদর পােশ থাকেবন ,আমােদর সােথ থাকেবন, মেন 

থাকেবন এবং মনেন থাকেব। 
  

 
 

অিভ দাস ও সমতা ভৗিমক (যু  স াদক) 
বারাসাত সরকাির মহািবদ ালয়, বাংলা ভাষা ও সািহত  িবভাগ 

 

 

                                              



  
 

  মনেন সত জৎ 
   অিভ দাস  

 
হারেক কের পদানত, জয়েক করেল উ ীিবত 

তুিম সত িজৎ, আপনার েদ় বাঙািলয়ানা নািহ হেলা অবসান 

জ  আপনার কলকাতােত, কলকাতারই গব 

আপনার িতভােক আজ অবিধ কউ কেরিন খব।     

সািহিত ক বনাম চলি ায়ক িকংবা অিভনয় িনেদশক 

হােত কের দখােলন এেকর পর এক মহৎ সৃি  এই িব ময়। 

িবভূিত বাবুর সে  দখােলন এক িনিবড় ব ন 

চলি  জগেত ঘটােলন তার িতফলন। 

কেরেছন অেনক ছিব পেথর পাঁচািল থেক অপু ি লিজ 

িকংবা অশিন সংেকত বা অপরািজত, পরশপাথর। 

রবী নােথর সােথও ঘটােল আ ীকরণ 

তাহার ফল িত হেলা িতনকন া, চা লতা নয়েতা বা ঘের বাইের। 

বাংলার পাশাপািশ িহি েতও আিভজাত  আপনার 

কন জািন মেন হয় ল ল করেছ আপনার উপি িত দয়ময়। 

একটা িসগােরট মুেখ িনেয় ভাবেতন িন য় 

আপনার অবতমােন চলি ে  আসেব আরও গিত িন য় 

রে  যার লখা জমা, মুছেত িক পাের কউ ? 

ছাপ রেখেছন অে  নােমর নামী কেরেছন বে  তথা িবে  । 

কঁেদেছন, কাঁিদেয়েছন, হেসেছন, হািসেয়েছন 

সৃি  কেরেছন নতুন , ঘিটেয়েছন চমক । 

জািন সত িজৎ হেলই সত িজৎ নয়সত িজৎ রা়য় একবারই হয়। 

 

 

  

   

 

      

       সত জৎ শতবষ 



 

  
 

   বািকবু া ম ল  

 

 

  

িশে র গাধূিল সাঁেঝ  

বাঙািলর সৃি েবলা, 

সুখ ািতর রায়বংেশ 

কত িতভার মলা । 
ৃিতর খাঁেজ উেপ   

সুকুমার ওই গে , 

সত িজৎ আেছন দয়েকাঠায়, 

আেছন আপন মিহমায় ছে  । 
য হােত ওেঠ কলম  

জােগ কত আঁকা- লখা, 

অল ারন ও স াদনা  

তার তুল  যায় না দখা । 
এ কুঁিড়েত অ ন  ফােট 

সেত র কলম  ছােট , 

সখােন িক ডােব সূয  

শত বৎসের মােট ।  
এ িব  দরবাের তাঁর  

িফে  জয়জয়কার । 
'পেথর পাঁচালী ' হাক 

িকংবা 'অপুর সংসার' । 
এসেবর হাত ধের  

পেয়েছ ভােলাবাসা , 

কুিড়েয়েছ স ান । 
এমন শত বছর আেরা যােব 

তবু িতিন থাকেবন িচর অ ান। 
 

ফের এেসা সত জৎ 
                                                            সু তা দাস 

 

ছায়ার আেলােত দেখিছলাম এক মুখ  
বীেণরা িনেয়িছেলন এক নাম । 

ছুেটিছলাম শ করেত হাজারতর সৃি   
িকছুটা পেয়িছ , িকছুটা পািরিন বুঝেত 

ভেবিছলাম আবারও পড়েত বসেবা, দখেত বসেবা, 

আঁকেত বসেবা, ভাবেত বসেবা। 

সবটা ভাবা হয়িন, বাঝা হয়িন;  
বািক রেয় গেছ অেনক িকছু  

ক ােমরা ব ী কেরেছ কেতা আেলা কেতা িতকৃিত 

লুেকাচুির খেলেছ কেতা ছাপ শত িসেনমার রীেল। 

 

শানা গিছল সই সময় এক যুবেকর নাম  
েপালী সুের ভেসিছল তার  নানা িচ পেট। 

ধেরিছল প, বঁেধিছল রাগ, ভেরিছল রং  
উেঠ এেসিছল নানা মুখ নানা কথা; 

ছায়াছিব িচেনিছল ােক। 

এখনও অেনক িকছু বািক রেয় গেছ  
ফাঁিক হেয়েছ অেনক , হেয়েছ অেনক ছুিট কাটােনা; 

িফের এেসা সত িজৎ । 

 

 



 

 

      

     সত জৎর িত  
         রেমন পা   

 
সত িজৎ রায় তামােক ণাম 

বাংলা সািহেত  তামার রেয়েছ ব  অবদান  
কখনও শ ু কখনও ফলুদা কখনও তািরনী খুেড়া  
বাংলা িকেশার সািহত  তামায় ছাড়া অপূণ 

শ ুর িব ানীপনা আমােদর কের অবাক 

ফলুদার বুি দী তায় তাপেসও হয় হতবাক  
তািরনী খুেড়ায় পেয়িছ ভারতবেষর অ াডেভ ার 

সিত ই মনেক কের একাকর 

তামার গালােপর নতুন ােদ 

হয় মন ধন  

বাংলা চলি ে ও তুিম নয় নগণ    
পীগাইন বাঘা বাইন আজও মানুেষর মেন জীব   

পেথর পাঁচালীর জন  তুিম পেয়ছ অ ার  
বাংলা ছায়াছিব কমন হেতা তা তামার কােছ  বুেঝ নওয়া দরকার 

সে শ এর পি কা ধের তামার জীবন   
বাংলা চলি ে  তুিম আজও সবার  

কখনও িকেশার সািহত  কখনও চলি ে  কখনও আঁকায় 

তামায় িপছুটান ক দখায় 

আজও বাঙালীর মেন তুিম জীব ত  
সত িজৎ রায় তামােক পেয় বাঙালী ধন ।

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    আমার সত জৎ রায়  
       সাগিরকা রায়                           
        

েফসর শংকু, ফলুদা এবং তািরণীখুেড়া। িতনিট চিরে র েত কিট অনন  হেয় পাঠেকর সামেন উপি ত হয়। 

আমরা িশেখিছ সত িজেতর ছ থেক।  জব চাণক নয়,সত িজৎ শখােলন জব হেলা চাকির।  আর নাম হেল 

জব নয়,েজাব।  এভােব ছাট ছাট অেনক িকছু িশখলাম।  এই িবখ াত িতনিট চিরে র একিটও অবা র নয়। 

আজও ধীের ধীের রস িনেয় িনেয় পিড় েফসর শংকু,তািরণী খুেড়া, ফলুদার গ । সত িজেতর লখার সে  

থম পিরচয় েফসর শংকুর কা কারখানা নামক বই থেক।  সখােন ক ু নােম একিট রাবট "ধনধান  

পু ভরা" গানিট অবসর সমেয় গাইেতা।  ওর গলায় গানিট শানােতা"ঘং ঘা ঘাং ঘা কু  ঘং ঘা, আগােকেকই 

ককুং ঘং ঘা" । তখন াস ফার আমার।  খুব  বৃি  পড়িছল।  ডুয়ােসর কােঠর বািড়র দাতলায় বেস এই গ িট 

পেড়  সত িজেতর মায়ায় পেড় গলাম । আর িপছন িফের তাকােত হয়িন। িবশপ ল য় রাড আমার মেনর 

তীথ ান হেয় উঠেলা।  এরপের এেলা ফলুদা।  তারপর খুেড়া।  িক  আমার সবেচেয় বিশ আকৃ  কের তাঁর 

ছাট গ  েলা।  এই গ েলা সে শ পি কার পাতায় পেড়িছ।কখেনা ১২গে র ধারায় পেড়িছ। সাধারণ 

মানুষ,  িনিল  ভংগীেত গ  বলা, শেষ  মাচড় এ সতার বেজ ওঠা,   এসবই সত িজেতর বিশ ।  অজ  

গ  যা কখেনা পুরেনা হেব না৷ পুর ার ,,  বণা , বংকুবাবুর ব ু,  টেরাড াকিটেলর িডম, সদানে র খুেদ 

জগৎ... ., এক অস ব িনমল ভাবনায় আিব  কের রােখ৷ এই আকষণ িমেথ  

নয়।িচর ন । 

 
    



 

 

       মহারাজা সত জত রায় 
 সমতা ভৗিমক 
 

"েক"; "কী কেরেছন"; "কীভােব কেরেছন" এইসব সংেকাচ 

বাধ ক দূের রেখ িনি ধায় েনর খ ািতেত মানুেষর 

অ েরর অ র লেক িযিন আেবগ বণ কেরেছন আজ সই 

ন ে র উ লতম িদন। 

 

িতিন  বাঙািল ক িশিখেয়েছন  ফলুদা -র ধাঁেচ 

কীভােব  বা  রহস   ভদ করেত হয়। কখেনা 

দিখেয়েছন  লালেমাহন  হেয় যায়  জটায়ু , আবার কখেনা 

ছা  তাপেস চেল যায়  বাদশাহী আংিটর  খাঁেজ । 

 

কখেনা আমােদর ছা  মেন বা ব আর ক নার তােলেগােল 

তরী কেরন েফসর শ ু, সই িব ানী আিব ার কের 

ফেলন এক আ য ওষুধ িমরািকউরল, েয়াজন িনউটন -
এর জন  তরী কেরন িফশিপল । 
 

আবার হঠাৎ কের চেল যায় িচরকুমার 

অিববািহত  তািড়নীখুেড়া  র কােছ , স কখেনা 

ঘালপাে   হেয় যায়  গণৎকার  আবার 

কখেনা  খেলায়াড়  কখেনা চেল যায় এে বাের  টিলউেড , 

মােঝ-মেধ  আমােদর চােখ ধুেলা িদেয় হেয় যায় মহারাজা । 
 

তারপর িনেজর ই ানুযায়ী বাঙালীর র পনা ে র কািরগর হেয় িতিন নাম লখান চলি ে , তরী 

কেরন অপু গা, কখেনা চেল যান সানার ক া - ত, কখেনা পািড় দন   হীরক রাজার দেশ, আেরা কেতা 

কী এই ধ ন চা লতা, িপ গাইন বাঘা বাইন, জয় বাবা ফলুনাথ ... । 
 

     হ াঁ একদম িঠক ধেরেছন, এই ন  বাঙািল গব ইিন মহারাজা সত িজত রায়!! 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

রখায় সত জৎ 

ঊিম চৗধুির  
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সুমাইয়া পারিভন 

   সুি তা দাস  

রখায় সত জৎ 
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মৗ ঘাষ  

িদশা দাস 



 

 

 

 

 

উৎক নার সত জৎ  
পারিমতা সাহা  

 



 

 

        
       স ত ভাবনা: সত জৎ রায় 
        ণয় সব   

িশ  এমন একিট শ  যার মেধ  লুিকেয় থােক 

িশ ীর অেমাঘ জীবনেবাধ। সািহত , িসেনমা, স ীত, 

িচ কলার মধ  িদেয় তার বিহঃ কাশ ঘেট। পৃিথবীেত 

খুব কম সংখ ক মানুষ এেসেছন যারা িশ ী শ টােক 

ছািড়েয় িগেয় হেয় উেঠেছন ‘creator’ । সই 

সইরকমই এক অসামান  স া সত িজৎ রায়। কখনও 

তাঁর সুেরর ঝংকার, কখনও ক ােমরার দৃি ভি  , 

কখনও আবার পিরচালেকর ক নাশি – সম  

িকছুেতই তার গভীর ভাবনা বাঙািল তথা িব বাসীর 

মন কেড়েছ বারবার। সুিকয়া ীেটর বািড়েত উেপ িকেশার রায়েচৗধুরীর হাত ধের থেম ‘মুকুল’ ও পের 

‘সে শ’ পি কায় সািহত  রচনার মধ  িদেয় তার িশ  জগেত পথ চলার , সিদন ক ভেবিছল জীবেনর 

শষ পেব এেস সই ছা  ছেলিটর হােতই উঠেব চলিচে র  স ান ‘অ ার”  ?  
 

সত িজৎ রায়- ক আমরা িবেশষ ভােব িচিন তাঁর চলি  িনমােণর মধ  িদেয়। পিরনত বয়েস পিরচালক 

িহসােব তাঁর খ ািত থাকেলও অেনক িল চারা াত বারবার আঘাত এেনেছ তাঁর পিরচালক স ায়। এরমেধ  

অন তম স ীত। থেম তাঁর িব াস িছল য চলি ে  স ীেতর ভূিমকা যতটা কম হয় ততই ভােলা। এেকবােরই 

না হেল সবেচেয় ভােলা। পরবতীেত এই ভাবনা থেক িতিন সের এেসিছেলন, না হেল তাঁর চলি েক ক  

কের তির হওয়া এই অিব রণীয় সৃি িল থেক বাংলার স ীতজগত থেক বি ত থাকত। স ীেতর িত 

তাঁর আকষণ আকি ক নয়, ছেলেবলার সু  বাসনা আর চলি ে র িত গেবষণা তােক যন শষ পয  

টেন আেন স ীত পিরচালনার কােজ। ছেলেবলায় 

তাঁর বাবার মৃতু র পর ফু চ  মহালানবীশ থম 

ােমােফান িকেন দন। সই থেক তাঁর ােমােফান 

আর রকেডর শখ। আবার কলকাতার রিডও 

শন চালু হওয়ার পর তাঁর বুলাকাকাই ( ফু চ  

মহালানবীশ) তােক রিডও উপহার িদেয়িছেলন। 

যােক বলা হত ি াল সট, কােন হড ফান 

লািগেয় নেত হত। িবশ দশেকর বেঠােফােনর 

ভােয়ািলন কনচােটর একটা রকড তাঁর স ী িছল। 

বারবার নেত নেত সই রকডিট স ূণ ৃিতেত 

ধরা িছল। পের অবশ  তাঁর মা চার খে  ‘ রামা  

অব ফমাস লাইভস’ উপহার দন আর বািড়েত িছল দশ খে র বুক অফ নেলজ। এই সব বই আর রকড 

থেকই ছা  ছেলিটর স ীেতর িত আ হ জেগিছল। সই সােথ উেপ িকেশােরর বহালা বাজােনা আর 

সুকুমার রােয়র গান রচনা; স ীেতর িত তাঁর অনুরাগেক অেনকখািন বািড়েয় িদেয়িছল।  
 

সত িজৎ রায় তাঁর জীবেনর থম িদেক ছিব আঁকা আর ছিব তালার ে  

মুি য়ানার পিরচয় িদেয়েছন। িক  চলি  িনমােণর কথা িতিন ভােবনিন তখনও। তাঁর 

ব ু ড র ঘাষাল তােক অেনকবার ছিব তরীর কথা বেলিছেলন। িক  সই সমেয় 

বারবার ছিব করার অসুিবধা েলার কথাই িনেয়ই তােদর মেধ  আেলাচনা হেয়েছ। 

এক সময় স সব অসুিবধার বড়াজাল পিরেয় িতিন সৃি  করেলন ‘পেথর পাঁচািল’। 

তখন সই িসেনমার িমউিজেক করেবন এই িনেয় ব ু িবলােয়ত খাঁ সােহবেক স ীত 

পিরচালনার দািয়  িনেত বেলন, সইসময় িতিন িসেনমায় িমউিজক করেত নারাজ 

হওয়ায় স ীত পিরচালনার দািয়  দন রিবশ রেক। তারপর জলসাঘর ছিবেত 

িবলােয়ত খাঁ সুর দন, িক  য  িনবাচন থেক িশ ী এবং স ীত রচনা সম  দািয়  

একা হােত সামেলেছন সত িজৎ রায়। সুতরাং স ীেতর িত মাহ না থাকেল এত সহজভােব দািয়  সামলােত 

পারেতন না িতিন। 



 

 

 

িতিন এতটাই সাবলীল িছেলন য; য কােনা জায়গায় বেস 

অনায়ােসই িমউিজক িনেয় এ েপিরেম  করেত পারেতন, এবং 

সিট হত এেকবাের িনখুঁত। িতিন এমন ভােব িমউিজক তরী 

করেতন য সই িমউিজক আর পাঁচটা ছিবর মেতা নয়। 

একবার টাপা দা(অমর দ  - য ী)র কােছ সত িজৎ রােয়র 

িমউিজক দ তার কথা জানেত চাইেল িতিন জানান একবার 

ছিবর আনেকারা িমউিজক তরীর সময় িতিন য  বাজােত ভুল 

কেরিছেলন। তখন মািনকবাবু তাঁর নােটশনটাই বদেল 

ফেলিছেলন, িতিন জানান- “ আিম মািনক বাবুর িদেক 

তাকালুম দখলুম উিন নীচু হেয় কাগেজ কী িলখেছন। আমার 

একটু অবাক লাগল। দিখ ািরং েম বেস নাটশন বা রিলিপ পা াে ন, এমন ঘটনা আিম কখেনা 

কােনািদন দিখিন।... মুহূেত আিম ব াপারটা আঁচ করেত পারলাম”। অথাৎ ছেলেবলা থেক আ হ আর 

স ীতেক কাটা- ছঁড়া করবার দ তা না থাকেল ব পারটা এতখািন সহজ হয়ত হেয় যত না। 

 

সত িজৎ রােয়র ছিব িলেক যিদ আমরা পরপর সাজাই তেব দখা যােব, ‘পেথর পাঁচালী’(১৯৫৫), 

‘অপরািজত’( ‘১৯৫৬), পরশপাথর’(১৯৫৭), ‘জলসাঘর’(১৯৫৮), ‘অপুর(১৯৫৯), সংসার’, ‘ দবী’(১৯৬০) 

পয  ছিবেত রিবশংকর, ও াদ িবলােয়ত খাঁ, আিল আকবর খান স ীত পিরচালনা করেলও 

‘িতনকন া’(১৯৬১) থেক ‘মহানগর’(১৯৬৩), ‘চা লতা(১৯৬৪), ‘ িপগাইন বাঘাবাইন’(১৯৬৯), ‘অশিন 

সংেকত’(১৯৭৩), ‘ সানার ক া’(১৯৭৪), ‘জয়বাবা ফলুনাথ’(১৯৭৯),  িকংবা ‘স িত’(১৯৮১)-র মেতা 

মাট িতিরশিট ছিবেত িতিন স ীত পিরচালনা সামেলেছন স ূণ িনেজর হােতই। বলা যায় থম ছয়িট ছিব িছল 

তার িশ ণ পব। তেব সই ছিবর স ীত িনমােণ এেকবাের য তার িনজ তার নই সটা বলা অনুিচত হেব। 
 

‘িতনকন া’র টাইেটেলই িতিন তার া র রাখেলন। ‘সমাি ’ ত যখন মৃ য়ী নববধূ সােজ বাসর ছেড় রােতর 

অ কাের বিড়েয় আেস তখন য আবহ নেত পাই তা পা াত  আি েকই সৃি । িক  রানার দেখ মৃ য়ী 

থমেক যায়। সখােন িতিন কােনা স ীত ব বহার কেরনিন, রেয়েছ ধু 

রানােরর ঝুম ঝুম ঘ ার শ । মা  একিট মা  য াংশ ব বহার কেরই 

দৃেশ র গভীরতর আেবদন ফুিটেয় তুলেলন। আবার যখন মৃ য়ী সম  

ব ন িছ  কের দালনায় দাল খায় তখন দৃেশ র ডাইেমনশন বদেল িদেয় 

িদেয় দশকিচ েক একা  কের দন। এখােন আবার িতিন াচ  সুর 

ব বহার করেলন। ফলত াচ  ও পা ােত র মলব ন এত িনখুঁত ভােব 

ঘটান য সই সৃি  তােক ার পযােয় িনেয় যায়। আবার ধরা যাক 

‘কা নজ া’ ছিবিট, সখােন একিট দৃেশ  কা নজ ার কুয়াশা যখন 

ধীের ধীের কাটেছ তখন একিট পাহাড়ী িশ  খালা গলায় গান গাইেছ। েম সই সুরটাই নানান বাদ যে র 

সহেযােগ পাহাড়ী ফাকিটউেন বদেল যায়। ফেল ছিবিটর দৃেশ র আেবদন কেয়ক ন বেড় যায়। 

 

সত িজৎ রােয়র পিরনত আবহস ীত আমরা পাই ‘চা লতায়’। েমর , সুিরয়ািলজম, রামাি কতা, সময় 

ও কােলর কাব ম য়তােক িতিন িমিলেয় দন সুেরর বহমানতায়। দখা যায় চা র  হােত ভূপিতর জন  একিট 

মাল তির হে  য মাল  শষ পয  ভূপিতর 

চােখর জেল িভেজ ওেঠ, জেনর ভাঙা মনেক 

জাড়া িদেত পারল না। িক  এই য “মম িচে  

িনিন নৃে  ...” এই কথার সােথই জিড়েয় থােক 

ন নীেড়র আসল িবষয়টা। এমন ভাবনা হয়ত 

ভারতীয় িসেনমােত আেগ কখেনা হয়িন। আবার 

‘ পী বাঘা’ িসিরেজর ছিবেত আমরা দেখিছ 

কীভােব অবলীলায় মাৎজােটর িস িনর সুের 

িতিন বঁেধেছন একটা সহজ সরল লাকায়ত 

দ াতনার বাংলা গান। গােনর ফাঁেক ফাঁেক য 

অ বতী স ীত বেজ ওেঠ সখােন একই সােথ 

ভারতীয় শা ীয় স ীেতর তান এবং পা াত  



 

 

িস িনর চলেনর িম ণ। আবার কখনও বাংলা ঢােলর সােথ সতার অবলীলায় িমেল যায়। 'ঘের বাইের' 

ছিবেত যখনই িবমলা অ রমহল থেক বাইের পা দয় তখনই নপেথ  য স ীত বেজ ওেঠ তা একিট পিরিচত 

রবী স ীেতর সুরেক ভেঙ তির করা অভূতপূব অেক া। এই সুর যন একইসােথ মুি  ও বদনার ভাব 

বহন কের। 

 

স ীত িনেয় তাঁর পরী া িনরী া সবসময় চলত। িতিন মেন করেতন “রাগরািগণীর শা ীয় প অিবকৃতভােব 

ব বহার করার সুেযাগ ছিবেত ায় নই বলেলই 

চেল। রাগরািগণীর একিট িনজ  স া আেছ। কানও 

ছিবর িপছেন কানও পিরিচত রাগ যিদ চিলত 

প ায়, িব ািরত হেত থােক, তেব স রাগস ীত 

াতার মনেক ছিব থেক স ীেতর মােগ টেন িনেয় 

যেত চাইেব”। ১৯৭৬ আন বাজার পি কায় 

‘অবসর’ নােম এক বে  সত িজৎ জািনেয়িছেলন, 

িতিন তাঁর পরবতী িসেনমায় ঠুংির সংেযাজন করার 

কথা ভাবেছন। ১৯৭৭ সােল মুি  পায় শতর  ক 

িখলাড়ী, ১৯৭৮-এ জয় বাবা ফলুনাথ। ’িট 

ছিবেতই সত িজেতর ঠুংির ব বহােরর িচ া বা ব 

প পায়। ‘অবসের’ বে  সত িজৎ িলেখিছেলন, পুেজার ছুিটেত বেস মউজুি ন খাঁ, কশরবাঈ করকার, 

মু ির বাঈ, জাহরাবাঈ আে ওয়ালীর ঠুংিরই িতিন বার বার নেছন। সই কারেনই ‘জয় বাবা ফলুনাথ’–এ 

আমরা কশরবাঈ ও জাহরাবাঈ ’জেনর গানই পাই । 

 

‘িচিড়য়াখানা’র একিট গােন িতিন ধু সুর নয় কথাও িলেখিছেলন, গানিট িছল “ভােলাবাসার তুিম কী জান?” 

আবার হীরক রাজার দেশ ত “থাক... বাবা... বাবাের” িকংবা “পােয় পিড় বাঘ মামা” ইত ািদ গান পদী 

স ীেতর ছায়ায় থাকেলও তার মেধ  িনজ তার ছাপ । “মহারাজা তামাের সলাম” গানিট লাকস ীেতর 

আদেল তির। আবার “কত সনা চেলেছ সমের” গানিট পা াত  ঘরানার হেলও তার াচ করেণর ফেল তােক 

িবেদশী ঘরানার বেল চনবার উপায় আর নই।  
 

এখােনই সত িজেতর স ীতভাবনা াতার মন জয় কের 

নয়। সম ে ে ই তার িনজ  িবেশষ দৃি ভি  ব বহার 

কের এক জিটল িক  সাবলীল স ীতজগত তুেল ধরেত 

চেয়ছন বারবার।  গীতরচনা, ভাষার বুননেক িতিন 

চলি ে  এমনভােব ব বহার কেরেছন য সখােন িপতা 

সুকুমার রােয়র ঘরানার সহজ  বােহর 

উে ারািধকারই যন বহন করেছ । এই স ীত ভাবনাই 

তাঁর চলি েক িবে র দরবাের পৗঁেছ িদেয়েছ। 

 

     

     

    
 
 
 
 

 



 

 

    সত জেতর সু  ভ  
       কৗ ভ কুমার ঘাষ 

 

সত িজৎ রােয়র শতবষ উপলে  চেলেছ হাজােরা আেলাচনা। িক  িবখ াত 

ব ি ে র ব ি গত অনুভূিত িল তাঁর বৃহৎ কেমর আড়ােল কাথায় যন 

চাপা পেড ় যায়। সত িজৎ রায় িনেজ জানাে ন, িতিন ঈ েরর অি  িনেয ়

সংশয়ী। পিরভাষায় 'আগনি ক'।িসেনমায় ধমীয় লাকাচার িনভর সামািজক 

সং ােরর িবেরািধতা কের ব ািনক ব  িন তােক তুেল ধেরিছেলন িতিন। 

িক  কাথাও যন একটা তবুও রেয় যায়। জ সূে  সুকুমার পু  সত িজৎ 

া । আৈশশব িনরী রবাদী আবেহই বেড ় উেঠ িছেলন িতিন।এ হন 

সত িজৎ রােয়র লখা শ ামা স ীেত  িক  ভি  রেসর কােনা অভাব িছল না। 

 

ভাত কুমার মুেখাপাধ ােয়র রচনা অবল েন ১৯৬০ সােল সত িজৎ রােয়র 'েদবী' মুি  পাে । 

ছিবেত কালী মি েরর দাওয়ায় বসা এক ভে র িলেপ শ ামা স ীত িট ব বহার কেরিছেলন সত িজৎ।ছিবিটর 

িচ নােট র তািগেদ একখািন শ ামা স ীেতর েয়াজন িছল। সখােন একখািন 

রাম সাদী পদ ব বহার করেলও তা হেতা যমন টা কেরিছেলন ফলুদা িসিরেজর 

" শয়াল দবতা রহস ' গে  ("বল মা তাঁরা দাঁড়াই কাথায়')। িদেনর শেষ িতিন 

সত িজৎ। তাই িনেজই িলেখ ফলেলন একখািন শ ামা স ীত- 

 

এবার তাের িচেনিছ মা।। 

ও তার নােম কালী মুেখ কালী 

অ ের তার নাই কািলমা 

নােম কালী মুেখ কালী 

অ ের তার নাই কািলমা 

এবার তাের িচেনিছ মা।। 

 

য বেল মা তুই পাষাণী, 

তােরই আিম বকুব মািন।। 

আিম মেন জািন ােণ জািন 

মেন জািন ােণ জািন 

পাষােণর ওই কী মিহমা! 

মেন জািন ােণ জািন 

পাষােণর ওই কী মিহমা! 

এবার তাের িচেনিছ মা।। 

নূতন েপ নূতন বেশ, 

শ ামা মােয় দ ােখা এেস।।।। 

 

ও তার দয়ার পরশ 

পেয় হরষ-দয়াময়ী গা 

দয়ার পরশ 

পেয় হরষ-দয়াময়ী গা 

দয়ার পরশ পেয় হরষ 

আনে রই নাই কা সীমা। 

এবার তাের িচেনিছ মা।। 

নােম কালী মুেখ কালী 

অ ের তার নাই কািলমা 

ও তার নােম কালী মুেখ কালী 

অ ের তার নাই কািলমা 

এবার তাের িচেনিছ মা।। 



 

 

 

ভাবতই এই শ ামা স ীেতর আধ াি ক চতনা-আ িনেবদেনর কথা তা 

সত িজেতর অন ান  সৃি  করেত অধরা থেক িগেয়েছ। " দবী' ছিবিটর স ূণ 

সংগীত পিরচালনার দািয়ে  িছেলন আলী আকবর। িক  উ  শ ামা স ীতিট ত 

সুরােরাপ কেরেছন সত িজৎ িনেজ। গানিট গেয়েছন পৃথীশ মুেখাপাধ ায়। িতিনও 

কােনা পশাদার গায়ক নন, িছেলন কালকাতা পুিলেশর গােয় া িবভােগর 

একজন কমকতা।তােক খুঁেজ বর কের গান রকড করােনাটা ও িছল অত  

তাৎপযপূণ। 

  

িবেবকান  গেবষক সাংবািদক ত ণ গা ামী জানাে ন,"বারবার ঐ গানিট 

নেল সত িজৎ কান েরর ভ  িছেলন, কী গভীর তার আধ াি ক চতনা তা 

টর পাওয়া যােব।"সত িজৎ রােয়র রিচত একিট মা  শ ামা স ীেতর ব াখ া িদেত 

িগেয় এমনই ম ব  কেরিছেলন রামকৃ  িমশন গালপােকর িত াতা-

স াদক ামী িনত পান । ামী িনত পানে র কােছ িনত  

যাতায়াত িছল সত িজৎ জননী সু ভা দবীর। 

 

া  সংগীত চচার ব লাংেশ রওয়াজ িছল রায় বািড়েত, তাই হয়েতা 

ধুমা  বাংলােদেশর সাদী সুর নয়, পুেরাদ র া  দশনও তার ভাবনা 

ক ভািবত কের থাকেব।গানিট ব মুখী সৃি র সােথ সত িজেতর সু  

ভি র দিলেলর দািবদার। 

 

উপসংহাের এও একবার মেন কিরেয় িদেত হয,় "আগ ক' ছিবেত উৎপল 

দে র জবািনেত সত িজৎ িনেজর গলায় গেয়েছন "হির হরেয় নম 

কৃ ,যাদবায় নম'। 

 

সত িজৎ রােয়র বশ িকছু ছাট গে  উে খ রেয়েছ, দয়ােল টাঙােনা 

পরমহংসেদেবর ছিবর কথা। রায় সােহব িনেজ হয়েতা খুব একটা ভ  

মানুষ িছেলন না, তবুও িতিন বাঙািলর ঘেরর দয়ােলর পরমহংসেদেবর 

ছিবর কথা তাঁর গে  তুেল আনেত ভােলনিন। 

 

বতমােন পরমহংসেদেবর িট ছিবর একিট তাঁর িনেজর হােত আঁকা ও 

অন  ছিবিট সত িজৎ রােয়র বাস ভবেন।।  
 

 

 

 

তথ সূ - ১.সা িতক কােলর িকছু প -পি কা। 

             ২.রামকৃ -িবেবকান  গেবষণক সাংবািদক ত ণ গা ামীর থেক পাওয়া তথ ।। 

 

 

 

 
     
 
 



 

 

       চল  িনমাতা সত জৎ রায় 
মৗিম সাহা 

 
চলি  জগেতর চলি  িনমাতা ন  হেলন সত িজৎ 

রায।়চলি  িনমাতা িহেসেব সত িজৎ িছেলন ব মুখী 

এবং তাঁর কােজর পিরমাণ িবপুল। সত িজৎ কমজীবন 

একজন বািণিজ ক িচ কর িহেসেব  হেলও থেম 

কলকাতায ়ফরািস চলি  িনমাতা জঁ রেনায়ােরর সােথ 

সা াৎ ও পের ল ন শহের সফররত অব ায় ইতালীয ়

নব  বা বতাবাদী চলি  লাি  িদ িবিচে ে  দখার 

সত িজেতর চলি ে র অন তম ধান ও িবেশষ উপাদান 

িছল এর মানবতাবাদ। তার ছিব েলা আপাতদৃি েত সরল, িক  এই সরলতার গভীের লুিকেয় আেছ জিটলতা। 

তার চলি ে র বণনাভি  ও চির ায়ন িনখুঁত বেল অেনকবার শংিসত হেয়েছ। অেনেকই তার কােজর গভীর 

শংসা কেরেছন, এবং এর মেধ  অন তম হল আিকরা কুেরাসাওয়ার করা এই উি িট: "সত িজেতর চলি  না 

দখা আর পৃিথবীেত বাস কের চ -সূয না দখা একই কথা"। অন িদেক সত িজেতর িন ুেকরা মেন কেরন 

তাঁর ছিব েলা অত  ধীর গিতর, যন “রাজকীয় শামুেকর” চলার মত।তারা সত িজেতর মানবতাবাদেক ভােবন 

সরলমন তার বিহঃ কাশ, আর তাঁর কাজেক মেন কেরন আধুিনকতা-িবেরাধী। তারা আরও বেলন য 

সত িজেতর চলি ে  তাঁর সমসামিয়ক পিরচালকেদর মত নতুন অিভব ি  িকংবা পরী া-িনরী া দখেত পাওয়া 

যায় না। 

 

ানিল কফম ান িলেখেছন য সত িজেতর িকছু সমােলাচক মেন কেরন য সত িজৎ “আেগ থেকই ধের 

িনেয়েছন য যসব চলি  কবল তােদর চির েলােক িনেয়ই পেড় থােক।সত িজৎ িনেজই বেলেছন য তাঁর 

চলি েলার ধীরগিতর ব াপাের তাঁর িকছুই করার নই, এবং তারপর কুেরাসাওয়া সত িজেতর প  িনেয ়

বেলন য "সত িজেতর ছিব েলা মােটই ধীরগিতর নয়। বরং এ েলােক শা ভােব বহমান এক িবরাট নদীর সােথ 

তুলনা করা যায়।" 

 

অেনক সমােলাচক সত িজেতর চির  িনমাণ িনেয় অেনক স  তুেলেছন। আবার িভ  িদেক অন  সমােলাচকরা 

সত িজৎ রায় ক শ িপয়ােরর সে  তুলনা করেত বাধ  হন। িতিন বাংলা চলি ে র গৗরব। কউ কউ মেন 

কেরন চির ািভেনতা দর থেক  িনযাসটুকু বর কের নওয়ার আেগ পয  কখেনা "প াক আপ" বলেতন 

না। 

 

 দ  ইি েপে  পি কায় সত িজেতর ওপর লখা া িলেত এই অনুভূিতই কাশ পায় এভােব: "Who else 
can compete? 
 

সত িজৎ িচ নাট  রচনােক পিরচালনার অিবে দ  অংশ িহেসেব গণ  করেতন। এ কারেণই কমজীবেনর 

াথিমক পযােয় িতিন বাংলা ছাড়া অন  কান ভাষায় চলি  িনমােণ আ হী িছেলন না। 

 

২০০৪ সােল, িবিবিসর সবকােলর সবে  বাঙািল তািলকায় সত িজৎ ১৩তম ান লাভ কেরিছেলন। দযে র 

জিটলতার কারেণ ১৯৯২ সােলর ২৩ এি ল বাংলা চলি  জগেতর ন ে র পতন ঘেট; সত িজৎ মৃতু বরণ 

কেরন। 

 
        
 
 
 
 



 

 

ছােটাগ কার সত জৎ 
শুভ জৎ দাস 

 

মহারাজা তামাের সলাম....!!! 

 

জ বািষকীেত িবিচ  িতভার অিধকারী সত িজৎ রায়েক স  ণাম জানাই। 

 

সত িজৎ রায ় (২ ম ১৯২১-২৩ এি ল ১৯৯২) যমন িছেলন এক ভারতীয় চলি  পিরচালক তমিন বাংলা 

সািহেত ও তার অবদান অপিরসীম। তার হােতর সানার কািঠর েশ বাংলা সািহত  িব েজাডা় খ ািত লাভ 

কেরেছ। 

 

সত িজৎ রায় তাঁর সািহত  জীবেন িতনিট কালজয়ী চির  সৃি  কের গেছন যা বাঙািলর মনেন িচরকালীন 

আসন লাভ কের আেছ।েসই অমর িতনিট চির  হেলা "েফলুদা", " েফসর শ ু" এবং "তািরণী খুেড়া"। বালক 

থেক বৃ  েত েকর কােছই এই কালজয়ী িতনিট চির  অত  ি য়।এই িতনিট চির  ছাড়াও িতিন অসংখ  ছাট 

গ  এবং উপন াস রচনা কেরেছন। 

 

থেমই আসা যাক ফলুদার সে  , যার আসল নাম েদাষ চ  িম । িতিন হেলন কলকাতাবাসী একজন 

গােয় া বা সত াে ষী। তার জন স ী হেলন তপেস (খুড়তুেতা ভাই তেপশ র ন িম ) এবং 

লালেমাহনবাবু (লালেমাহন গা ুলী িযিন জটায়ু ছ নােম রহস  রামা কর গ  লেখন)। 

 

১৯৬৫ সােলর িডেস র মােস সে শ পি কায় ফলুদা িসিরেজর থম গ  "েফলুদার 

গােয় ািগির" কািশত হয়। ১৯৬৫-১৯৯৭ পয  এই িসিরেজর মাট ৩৫ িট স ূণ ও চারিট 

অস ূণ গ  ও উপন াস কািশত হেয়েছ। 

  
যমন-"েশয়াল দবতা রহস "(গ ), "যত কা  কাঠমা ুেত"(১৯৮১), 

"েবাসপুকুের খুনখারািপ"(গ ) "ৈকলােশ কেল াির" (১৯৭৪),"বা  রহস " 

(১৯৭৩) "িটনেটােরেটার যী "(১৯৮৫), "রেয়ল ব ল রহস "(১৯৭৫), 

"বাদশাহী আংিট"(১৯৬৯), "েসানার ক া"(১৯৭২),"জয় বাবা 

ফলুনাথ"(১৯৭৬) ভৃিত। 

 

এরপর সত িজৎ সৃ  অমর চির িট হল- েফসর ি েলােক র শ ু ওরেফ েফসর শ ু।িতিন তার অসাধারণ 

বুি ম া এবং শংসনীয় ােনর ারা নানান অসাধ  সাধন কেরেছন।তার জীবেন জিডে়য় আেছ একািধক 

অ াডেভ ার মূলক কমকা ।  
 

 েফসর শ ু িসিরেজর অন তম  িল হলঃ- 

 

১)১৯৬৫ সােল িনউ ীট, কলকাতা থেক কািশত " েফসর শ ু" । যার মেধ  িছল 

" েফসর শ ু ও ম াকাও", " েফসর শ ু ও আ য পুতুল'," েফসর শ ু ও গালক রহস ', 

"েব ামযা ীর ডােয়রী' ইত ািদ গ । এরপর েফসর শ ু িসিরেজর সম  

ই আন  পাবিলশাস, কলকাতা থেক কািশত হয়।  
২)১৯৭০ সােল কািশত হয় " েফসর শ ুর কা কারখানা" 

।এই ে র অ ভু  গ  িল হল " েফসর শ ু ও গিরলা', 

" েফসর শ ু ও বাগদােদর বা ", " েফসর শ ু ও র মৎস  রহস ' 

ইত ািদ।  
৩)১৯৭৪ সােল কািশত হয় "সাবাস েফসর শ ু" । এর অ ভু  

গ  িল হল -"আ য াণী", "কভাস", " ীপ', "ড র শিরং এর রণশি ' ইত ািদ। 

 ৪)১৯৭৭ সােল কািশত হয় "মহাসংকেট শ ু' ।এর অ ভু  গ িল হল- "শ ুর শিনর 



 

 

দশা", "শ ুর সুবণ সুেযাগ" ইত ািদ।  
৫)১৯৮০ সােল কািশত হয় " য়ং েফসর শ ু" । এর অ ভু  গ িল হেলা- "মানেরা 

ীেপর রহস ", "একশৃ  অিভযান" ইত ািদ। 

৬)১৯৮৩  সােল কািশত হয় "শ ু একাই একেশা" । এই ে র অ ভু  গ  িল হল- 

"শ ুর কে া অিভযান","মহাকােশর দূত" ইত ািদ।  

৭)১৯৯৩ সােল কািশত হয় "পুন  েফসর শ ু" ।এর অ ভু  গ  

িল হল "শ ু ও আিদম মানুষ", " শ ুর  পরেলাক চচা" ইত ািদ।  
৮)১৯৯৫ সােল কািশত হয় "েসলাম েফসর শ ু" । এর অ ভু  গ  

 িল হল "েন ুেদৎ এর সমািধ", " ণপণী", "ি ে াবাি র ভিবষ ৎবাণী" 

ইত ািদ।  
এরপর সত িজেতর সৃ  আর একিট অনন  চির  হেলা তািরণী খুেড়া। 

িতিন হেলন একজন অিববািহত মজিলিশ বৃ । িযিন িনেজর জীবেনর িবিচ  অিভ তা িনেয় গ  বলেত 

ভােলাবাসেতন।তার বিশরভাগ গ  িছল অেলৗিকক বা ভূেতর। এই ধরেনর গ িলেত তার উপি ত বুি ম া 

এবং তী  িবচ ণতার মাণ পাওয়া যায়।  
সত িজৎ রােয়র তািরণীখুেড়া িসিরেজর জনি য় গ  িল হল-   

 

১) ডুমিনগেড়র মানুষেখেকা,     
২) মহারাজা তািরণীখুেড়া,  
৩) মিহম সান াল এর ঘটনা,  
৪) কনওেয় কাসেলর তা া, 

৫) তািরণী খুেড়া ও বতাল,  
৬) টিলউেড তািরণীখুেড়া,  
৭) জুিট,  
৮) ধূমল গেড়র হাি ং লজ ইত ািদ। 

 
 সত িজৎ রায় মধ ােচ র মা া নািস ি েনর অেনক িল গ  সং হ কের 

"েমা া নািস ি েনর গ " নােম একিট সংকলন কাশ কেরিছেলন। 

  
এছাড়াও একিট িকেশারেক িনেয় রিচত "ফিটকচাঁদ", একজন হরেবালার 

কা িনক জীবন বৃ া  িনেয় রিচত "সুজন হরেবালা", ব ুবাবুর ব ু, 

টিলেফান অসম  বাবুর ব ু ইত ািদ িছল সত িজৎ রােয়র অসামান  সািহত কম। 

  
িতিন ভৗিতক গ কার িহেসেব দা ণ খ ািত লাভ কেরিছেলন। তার ভূেতর গ  িল চলিত ভূেতর গ  থেক 

স ূণ িভ  ােদর ও িভ  রেসর। যা পাঠ করেল আবালবৃ বিনতা অেলৗিকক ও রামহষক অনুভূিত লাভ কের। 

এই ণীর গ  িলর মেধ  অন তম হেলা-গগন চৗধুরীর ুিডও, 

াউন সােহেবর কুঠী, কাকতাড়ুয়া ইত ািদ।  
 

সত িজৎ রায় তার বশ িকছু ছাটগে  সামািজক পিরেবশ িকি ত 

হাস রেসর ারা অনবদ ভােব তুেল ধেরিছেলন।যার মেধ  িছল 

একিট িবেশষ দীি  যা পাঠকেক গভীরভােব আকষণ করত। যমন- 

পটলবাবু িফ ার, াসেমট, িবিপনবাবুর ৃিত ম ইত ািদ। 

 

বাংলা সািহত  তথা িব  সািহেত  সত িজৎ রায় এক উ লতম 

ন ।িতিন তাঁর অসামান  সািহত কম, চলি  পিরচালনা 

ইত ািদর মাধ েম আ জািতক মে  অসংখ  স ান লাভ কেরেছন। এই িব বেরণ  সািহিত েকর ছাটগ  িল 

সকল জে র মেনর মিনেকাঠায় িচর ায়ী আসন লাভ কেরেছ। 



 

 

 

সত জেতর সবজয়া  
দীপা পাল  
 

"অবন ঠাকুর যিদ ছিব লেখন তুিল িদেয়, তা হেল সত িজৎ রায় লেখন ক ােমরায়।' প ােশর দশেকর সই 

স ানী নবীন পিরচালেকর হােত জীব  হেয় উেঠিছল িবভূিতভূষণ বে াপাধ ােয়র "পেথর পাঁচালী' (১৯৫৫)। 

িতিন এই কািহনীর মেধ  খুঁেজ পেয়িছেলন সিত কােরর জীবেনর িত িব। একিট সংসােরর মেধ  িতিন দখেত 

পেয়িছেলন সারােদেশর অজ  সংসােরর দনি নতার কিঠন সং াম। 'পেথর পাঁচালী ' হে  কৃিত ও মানব 

চিরে র বণনাময় উপন াস। পাঁচালীর এই পথ অিত ম কের চেলেছ িনর র, ক ীয় সই মানুষ েলা -অপু, 

গা, সবজয়া, হিরহর, ইি র ঠাকুরণ -এেদর িবভূিতভূষণ বুেনেছন এক মানিবক টানােপােড়েনর অ র  

বয়ােন।  
 চিরএ িনবাচেন সত িজৎ রায় বরাবরই খুব সতক। ভাষা নয়,ভ ী তাঁর ধান 

অবল ন। থাগত নািয়কার ছাঁচ ভেঙ সবজয়ার চিরেএ িতিন বাছেলন চটপেট, 

াট, খর িপনী িনজ ব ুপ ী ক ণা বে াপাধ ায়েক। িবভূিতভূষেণর সবজয়া 

আ কাশ কের একজন সু রী াম বধূ িহসােব। সত িজৎ রায় তার পিরবেত 

বাছেলন ল ােট মুেখর ব ি ময়ী শ ের িশি তা ক ণােক। সত িজেতর কথায় -

" ােমর বৗমানুষ বলেত যা বুিঝ, এই ভ মিহলা অবশ  মােটই সই গােএর নন। 

ইিন শ ের পিরবােরর াজুেয়ট মিহলা।... আমার মেন হেয়িছল য, চহারার িদক থেক ওই ভূিমকায় এঁেক 

িঠকই মািনেয় যােব।' "সবজয়া আর সই' িবভূিতভূষণীয় সবজয়া'থাকল না। সত িজেতর এই চিরএ িনবাচনী 

মাণ কের তাঁর অসাধারণ । আর কােনা চহারায় যন ও চিরএ মানায় না।  
 

ী েপ সবজয়া জীবেনর কােনা সাধই পূরণ করেত পারেল না, 

িক  তার জেন  কােনা আে প নই। মাতৃ েপও স ান-স িতেক 

পট ভের খেত িদেতও পাের না। িক  তােদর বাঁচাবার জেন  িক 

জয় চ া। আমরা দিখ হিরহর একটু অলস কৃিতর। হােত পােয় 

নয়, মানিসক িদক থেক। জীবেন উ িত করার ইে  খুব একটা তার 

মেধ  নই। আগােগাডা় স একটু ভবঘুের কৃিতর। আর এমন ামীর 

ী হেল যা যা িবপযয় সহ  করা কতব , সবজয়াও িঠক তমনিটই 

কেরেছ। তার মেধ ও স বাঁিচেয় চেলেছ পিরবােরর মযাদা - চুিপ চুিপ 

ভাের উেঠ থালাবাসন ব ক িদেয় চাল িকেনেছ, তবু মুখ ফুেট চরম 

অভােবর কথা পরম িহৈতষী িতেবশীর কােছ বলেত যায়িন। ভারতীয় নারীে র এই য বিশ ; বুক ফাটেলও 

মুখ না ফাটার, তা ক ণা বে াপাধ ােয়র অিভনেয় মূত হেয় উেঠেছ। আর সই অিভনেয় মু  হেয় সত িজৎ 

রায় বেলন -"ক ণা শহেরর মেয়। িক  শ ের হাবভাব িবসজন িদেয় িদিব  স যন সবজয়ার এেকবাের 

অ রা ার মেধ  ঢুেক যাি ল।' 

 

" ছেল- মেয় তার, সংসারিটও তার, অভাব-অনটন- অসুখ িবসুখ সংকীণতাও 

একা  তারই।তার মুেখর অকালেরখায় শত ালা পাড়া সেমত ায় ডুেব যাওয়া 

সংসারখািনেক ঠেল চলার আ াণ েচ া। েযাগ থেক বাঁচার জেন  ঘেরর নতুন 

চাল, ছেলেমেয়র মুেখ েবলা 

মুেঠা ভাত, ামী স ােনর 

নীেরাগময় জীবন - এটুকুই 

কবল তার চাওয়া। আনে র কিচৎ মুহূেতও আেবেগর রাশ 

স টেন রােখ। ছেল অপুর জ  হেল অিভমানী ইি র 

ঠাকুরণ যখন সব মান ভুেল নবজাতকেক দখেত আেস তখন 

সবজয়া ছেলর মুখ থেক কাঁথা সিরেয় দয় ধু, সবজয়ার 

মুখভােবর কােনা পিরবতন হয় না। এই রকমই ব ি  

সবজয়ার। এই তার চিরে র ব মুখীনতা। গার ুিমেত 

তােক চুেলর মুিঠ ধের মারা িকংবা ইি র ঠাকুরেণর সে  

ঝগড়া কের তােক বািড় থেক বর কের দওয়া, এসকল 



 

 

িন ুরতা তােক বশ মানায়। এই অ ুত কািঠেন র আড়ােল তার মাতৃলাবণ  ফুেট বার হয় 'অপু' ডােকর মাধ েম। 

একাধাের হময়ী মা আবার েয়াজেন িন ুরতা যা ক ণা বে াপাধ ায় ওরেফ সবজয়ােক এক অন মাএায় 

পৗঁেছ দয় । সত িজেতর কথায় -"সবজয়া চিরেএর েটা িদক -একটা মমতাময়, অন টা িন ুর -এই সবিকছুর 

ারাই আিম আকৃ  হই।'  

 

ছেলেক িঘেরই তার যত । ছা  অপু যখন থম পাঠশােল 

যােব তখন গার তার চুল আঁচেড় দওয়া সবজয়া পােশ 

দাঁিড়েয় দেখ নীরেব, তখন তার সই নীরব চাহিন িক 

ভিবষ েতর কােনা রঙীন ে র জাল বােন না? িক  কাথায় 

সই রঙীন  ? কাথায় সই সুেখর িদন ? িনি ি পুর থেক 

কাশী কাথাও সই সুেখর খাঁজ মেল না। সবজয়ার সই দৃঢ় 

ব ি  মুহূেতর মেধ   হেয় যায় গার অসহায় মৃতু েত।এই 

বদনার সুর যন কাথাও জানান দয় সবজয়ার পরাজেয়র 

সংবাদ।  
 

"অপরািজত 'েত এই সবজয়ার স ূণ অন প দখা যায়। 

সই ব ি ময়ী গৃিহনীর চােখ মুেখ ফুেট ওেঠ ভয়, হতাশা, 

সংশয়। ােমর জিটলতা একরকম, িক  শহেরর জিটলতায় 

সবজয়া থই পায় না। াধীন সংসােরর গৃিহণী থেক 

দাসীবৃিওেত অধঃপতন যা তার কােছ অসহনীয় হেয় ওেঠ। 

'অপরািজত ' ছিবেত সবজয়া সে  সত িজৎ রায় বেলন -" 

"অপরািজত' ছিবেত সরা অিভনয় কেরেছন ক ণা 

বে াপাধ ায়। পাকা অিভেন ীর মেতা এখােন িতিন স ূণ 

।... অিভেন ী িহসােব িতিন য কী িতভাশািলনী, 

অপরািজত ছিবেত তা িতিন বুিঝেয় দন।'  

 

এরপর সবজয়ার জীবেন  হয় আেরা এক টানােপােড়ন । যখােন সবজয়া সই ামীণ পিরেবশ বা সই াম  

মেনাভাব থেক বেরােতা পাের না। ছেলর পুেরািহতিগিরর ে  স আটেক থােক, যখােন তার ছেল হাত 

বাড়াে  উ তর িশ ার িদেক। যা মা ও ছেলর স েক এক ফাটেলর সৃি  কের। অপুর এই বদেল যাওয়ার 

সামেন সবজয়ার চাহিন, ভাবভ ী, হাঁটাচলা এক আ য চিরএায়েনর নমুনা। ছেলর এই পিরবতেনর সে  

সবজয়াও কখেনা চতেন কখেনা অবেচতেন িতলিতল কের কমন অসহায় পাে  যাে । বদেল যাে  সবজয়ার 

মুেখর এক একিট রখা। অন িদেক অপু তার মােয়র বাঁধন ছেড় বাইেরর জগেতর িত এতই আকৃ   হেয় যায় 

য মােয়র মৃতু  সংবাদটা িণেকর জন  হেলও অপুর মেন একটা আন , একটা মুি র িনঃ াস, একটা বাঁধন 

ছড়া উ ােসর ন ায় ধরা দয়।  
 

ছেলেক বাঝা না বাঝার এই পরাজয়েবাধ, মান-অিভমান, আশা-িনরাশার দালাচেল সত িজেতর দখােনা 

সই জানাকীর নাচ দখেত দখেত স মৃতু েত লীন হেয় যায়।  
 
 
 
 

  



 

 

সত জেতর শ ু : রহস  উে াচন ও ব থতা  
সুশা  পা   

স া  ঐিতহ বাহী বংেশর নাম িযিন দশ থেক িবেদেশর দরবােরও জনি য় 

কের তুেলেছন, তােদর মেধ  অন তম সত িজৎ রায়। তাঁর কথা মেন পড়েলই 

আবছা অবয়েব মহাভারেতর অজুন মানস পেট ভেস ওেঠ। অজুেনর 

মেতাই সত িজৎ রায়ও সব সাচী। তাঁর ’হােতর (ে ােফসর শ ু ও ফলুদা) 

জনি য়তা পাঠকেক বাের বাের রহেস র দরবাের হািজর কেরেছ। িতিন 

উপহার িদেয়েছন যমন এেকর পর এক িব য়কর আিব ােরর; তমিন 

ফলুদার ভূিমকায় নানা রহেস র জালও উে াচন কেরেছন। পাঠকেক তাই 

কখেনা যেত হয় ( ােফসর শ ুর সােথ) কে া অিভযােন, উড়  লামার 

স ােন, বা তার দখা ীেপ; কখেনা আবার ফলুদার হত াপুরী, কাঠমা ু, 

িকংবা বাদশাহী আঙিটর রহস  উে াচেন। এভােব কািহনীর মেধ  পাঠক 

িনেজই কখন ডুেব যান তার ইয় া বািহ ক ইি েয়র বিশরভাগ সময় থােক 

না। সে ািহেতর মেতা আমরা তখন কািহনীর েট েট কবল জিড়েত 

যেতই থািক। এে ে  আমােদর ইি য়েক দাষ দওয়া যায় না, িদেল 

লখেকর লখনী শি র ণপনােক মূখামীসহ ছাট করা হয়। লখেকর এই 

ণপনার কথা মাথায় রেখ এখােন ােফসর শ ুর নানা আিব ার ও তার 

কাযকলােপর উপর আমােদর পযেব ণীর আেলা ি র রাখব। 

সত িজৎ রােয়র (িগিরিডর) ি েলােক র শ ু বাঙািল হেলও পুেরাপুির আমােদর কােছর বাঙািল নন। স তুলনায় 

ঘনাদা, টিনদা, ব ামেকশ ব ী অেনক কােছর; এমনিক ফলুদােকও অনায়ােস আমরা কােছ টেন িনেত পাির। 

িক  শ ুর ভাবগা ীয উ  সবার থেক িকছু অন  রকেমর। এটা তার িব ানমন  ভাবিচ ার ভাব বেলও ধরা 

যেত পাের। পেরাে  তার িত আমােদর অসীম াও হেত পাের। শ ুর িব য়কর আিব ােরর আেলাক এতটাই 

আমােদর চাখ ধাঁিধেয় দয় য, শ ু আমােদর ভেতা(ভাত) বাঙািল, মেছা বাঙািল – এ কথাটা সহেজ যন হজম 

হয় না। সজন  তাই তার কাঁেধ কাঁধ মলােনার আশা ছাড়াও হাত মলােনার আশাও – চরম ধার মেন হয়।  

ি েলােক র শ ুর পিরচয়—িব  িবখ াত ব ািনক েপ। জ  ১৬ই জুন। জেল- েল-অ রীে  তার অবাধ 

গিত। সমুে র তলােতও তােক যেত দেখিছ আিব ােরর নশায়। তার এই সম  ঘটনার বণনা থােক ‘অিবরত রং 

পিরবিতত হওয়া অ য়ী ডােয়ির’ ত। আ েন িকংবা কুকুেরর কামেড়ও স ডােয়িরর অব ার কােনা পিরবতন 

হয়না। সটাই ােফসর শ ুর জীবনপ ী, তার পাতার িতিট পরত ঘটনার নানা জীব  ছিবেত সাজােনা। 

সারাজীবেন ‘বিটকা ইি কা’, ‘িমরািকউরল’, ‘অ ানাইিহিলন িপ ল’এর মেতা অেনক িনত -নতুন আিব ােরর 

সােথ িতিন যু  থেকেছন। িক  আিব ােরর পাশাপািশ তার য এডেভ ােরর িত লাভ— তা থেক মািণত হয়- 

িতিন ধু একজন ব ািনক নন, সফল গােয় াও বেট। তার ডােয়িরর ‘ডঃ শিরং এর রণশি ’, ‘শ ুর শিনর 

দশা’, ‘একশৃ  গ ার’ ও ‘শ ু ও আিদম মানুষ’ – ইত ািদ কািহনীর মেধ  িতিন যাগ  গােয় ার ভূিমকা পালন 

কেরেছন। ািপয়ােসর চ াে  নকল শ ু আসেলর জীবেন শিন- প উপি ত হেল শ ুেক সরাসির তখন মােঠ 

নামেত দখা গেছ। কননা, এক জাল শ ুর ব ৃতায় স তার সারা জীবেনর মহনতেক প  করেত চায়িন। 

িতি য়া- প মােঠ নেম স িফংেকল াইন খুেনর আসল অপরাধী ও তার স ীর(নকল শ ুর) রফাদফা কের। 

ডােয়িরর বণনা অনুযায়ী– “কিফেনর িভতর িবশাল িট িন লক পাথেরর চাখ িনেয় িযিন েয় আেছন িতিন 

হেলন আমারই ডুি েকট – শ ু না ার টু।” এই কািহনীর সম  ঘটনাই চরম উৎক ায় শ ুর সােথ সােথ পাঠকেকও 

গােয় ািগিরেত িনযু  কের।  

অন িদেক, অত া য ‘িরেমমে ন’ য  শ ুর আিব ার জীবেনর আেরক সফল পদে প। তার মাধ েম ব ি র 

হারােনা ৃিত এেকর পর এক িফের আসেত থােক। এই য  আিব ােরর পর আেরা একবার শ ুেক গােয় ার 

পাশাক গােয় চড়ােত দখা গেছ। গািড় ঘটনায় ডঃ শিরং এর আ ৃিত লাপ পেল সখােন ডাক পেড় য  

সহেযােগ িব িবখ াত িব ানী ভারেতর ি েলােক র শ ুর। যে র কাযকািরতায় শিরং এর ৃিত িফের আেস। 

পাশাপািশ জানা যায় তার কদয েপর আেরক িদেকর। এক আনিবক মারণ অে র ফমুলার জন  শিরং ডঃ 

লুিবনেক হত া কেরেছ। স দৃশ  াইভার দেখ ফলেল ভেয়-আতে  গািড়র ি য়ািরং ঘুের িগেয় উ  গািড় 

ঘটনা ঘেট যায়। এই রহেস র স ান পায় শ ু শিরংএর চু েটর বা  থেক। শিরং সাধারণত চু ট খান না, তা 

সে ও তার কােছ পাওয়া চু েটর বা  শ ুেক রহেস র আভাস দয়। আর এই আভােসর সূে ই কািহনীর আসল 



 

 

ঘটনা সামেন আেস–“ঢাকনাটা খুলেল বেরায় চু ট, আর নীেচর িদেক একটা ায় অদৃশ  বাতাম িটপেল খুেল 

িগেয় বেরায় মাইে ােফান সেমত একটা খুেদ টপ রকডার। টপটা চািলেয় দেখেছ তােত িব-এ  িতনেশা 

সাতা েরর সব তথ ই রকড করা আেছ শিরং এর িনেজর গলায়।” এই কািহনীেত নতুন আিব ােরর চেয় 

ােফসর শ ুর গােয় ার ভূিমকাটাই বিশ আকষণীয়। এভােব একটা ‘ কা  ােডড’ হত াকারীর আসল রহস  

িতিন পরেত পরেত উে াচন কেরেছন।  

‘শ ু ও আিদম মানুষ’– কািহনীেত শ ু আেরক কপট ব ািনেকর মকী মুেখাশ উে াচন কেরেছন। সখােন 

িবিশ  নৃত িবদ ডাঃ হাইনিরখ তার আিব ৃত আিদম মানুষেক দখার জন  ভারতীয় িব ানী ােফসর শ ুেক 

আম ণ জািনেয়িছেলন। সই আিদম মানুেষর উ তা ায় ছ’ ফুেটর কাছাকািছ। তার অন ান  কাযকলােপর মেধ  

িবেশষ ভােব নজের পেড় তার বামহােত কাজ করবার মতা। পাথর ছাঁড়া, পাতা-লতা ছঁড়ার মেতা অেনক 

কাজই স তার বাম হােতর সাহােয  কের থােক। িক  এই ল  টহ াে ড কৃিতর জন ই শ ুর খটকা লােগ। 

উে খ  য, শ ু সদ  আিব ার কেরেছ একটা ওষুধ, যার সে  ‘এিলি য়াম’ মশােল সটা আিদম মানুষেক বতমান 

মানুেষ পিরণত কের। নাম আর ‘এভিলউশান’। এর সাহােয  অবেশেষ হাইনিরেখর ভ ািমর মুেখাশ খুেল পেড়। স 

তার আিদম মানুষেক িনেয় পালােনার চ া কের, িক  শ ুর বুি  ও কমদ তায় তা স ব হয়িন। ‘এভিলউশান’ 

সই আিদম মানুেষর উপর েয়াগ করেল িকছু পের তার আসল প সামেন আেস। ডােয়িরর ভাষায়- “পেনেরা 

িমিনেটর মাথায় বাঝা গল, আমরা যােক দখিছ স ািজেলর কােনাও উপজািতর অ গত নয়; স ইউেরােপর 

অিধবাসী, তার গােয়র রং আমার ব ুেদরই মেতা। তার মাথার চুল সানালী, তার শরীর দখেল মেন হয় না তার 

বয়স ি েশর বিশ, তার নাক- চােখ বাঝা যায় স সুপু ষ।...এ য হরমান বুশ।” একটা সভ  মানুেষর উপর 

ওষুধ েয়াগ কের ডাঃ হাইনিরখ য আিদম মানেবর সৃি  কেরিছল। সই আিদম মানবেক আবার ওষুেধর েয়ােগ 

শ ু সভ  মানুেষ পিরণত কেরেছ। উে খ , ওই হরমান বুশ হাইনিরেখরই একজন কােছর ব ু িছেলন। যােক 

ব ুর মযাদা দওয়া েরর কথা, তােক িনেজরই ব ািনক েয়ােগ ল ােবর পুতুেল পিরণত করেত চেয়েছ। িঠক 

যমন ভােব অন  কািহনীেত শ ুেক ছা  পুতুেল পিরণত কেরিছল নরওেয়র গর িল কুই া। সখােন শ ুেক 

বলেত িন- “আিম ি েলােক র শ ু – সুইিডশ অ াকােডিম অব সােয়  কতৃক স ািনত িব িবখ াত বাঙািল 

ব ািনক – আজ একজন নরউইিজয় পাগেলর হােত পুতুল অব ায় ব ী।” 

 ‘র মৎস  রহেস র’ মেধ  আমরা আেরক রামাে র াদ আ াদন কির। টসম ান পি কার খবের শ ু 

র মৎেস র স ােন নেম পেড় সমু গেভ। িব ানী হামাকুরা তানাকা ও িতেবশী অিবনাশচ  মজুমদারেক সে  

িনেয় পর র সমু গেভ অবেশেষ দশ হাজার ফুট নীেচ িগেয় তারা দেখেছ আ েনর একটা গালক। শ ুর 

বাইেনাকুলাের দখা দৃশ ানুযায়ী বণনা, - “ দখলাম – সটা আ ন নয়, সটা মােছর মলা।... তােদর গা থেক 

একটা লাল আভা িব ুিরত হে , তােদর দূর থেক একটা অি কু  বেল মেন হে ।” এেদর পােশ একটা ‘লাল 

গালক’ তরছা খুঁিটর উপর িতি ত। সবেচেয় আ েযর য, মাছ েলা লাল গালেকর কােছ গেলই িনিজব হেয় 

পড়েছ। িকছু ণ দখার পর শ ুেদর বুঝেত অসুিবধা হয়িন য- ওটা আসেল একটা রেকট। সাবেমিরেনর ধা ায় 

তার দরজা খুেল গেল মু েত মাছ েলা তার ভতের ঢুেক পেড়। আর তার পের পেরই রেকটটা িব ৎেবেগ 

আকােশ উেঠ অদৃশ  হেয় যায়। -- এ গে  ােফসর শ ুর সােথ সােথ আমরাও রামাে র স ুখীন হই। কারণ 

এখােন আিব ােরর চেয় রামাে র গ ই বশী তী । এমনই দেখিছ মানেরা ীেপর রহেস । পাঁচ িব ানী সহ 

শ ুরা সখােন স ান পেয়িছল মহগিনর গােছর ঁিড়েত এক কার পরা য়ী উি েদর। তার ফল সু া , রঙ নীলেচ 

কৃিতর। ডাঃ মানেরা বিণত এটাই সই অমৃত ফল। যা খেল মানুেষর অদম  ি েদর উৎপি  হয়, সােথ সব রােগর 

িন ি েত অ য় পরমায়ু লাভ হয়। িক  এর এেতা ণ থাকা সে ও শ ু এেক অমৃত ফল বলেত নারাজ। কননা, 

ি েদয় মানুেষরা যিদ প েত পিরণত হয়, িনেজেদর আ সংযম হারায়; তাহেল মানুেষর মনুষ  ন  হয়। শ ুর 

মেত- “এই ফলেক অমৃত বলা উিচত িকনা স িবষেয়ও আমার মেন সংশয় উপি ত হেয়েছ। আিম চােখর সামেন 

দখেত পাি  এই িতন মােসর মেধ  মানুষ েলা সব প েত পিরণত হেত চেলেছ। আিমও কী প র ের নেম যাি ? 

এই য িচরকােলর জন  রাগ মুি , আর তার সে  এই য অদম  ুধা, এটা িক মানুেষর পে  ম লকর?” –এই 

মানিসকতা শ ুর ব ািনক মানিসকতা ছািপেয় তােক আেরা বেড়া কের তুেলেছ। আর এই মানিসকতাই তােক 

সফল িব ানী থেক সফল িহতবাদী মানুেষর পযােয়ও উ ীত কেরেছ। য মানুষ মানীর মান িদেত জােন, অমূল  

ব র কদর করেত জােন, এমনিক দেশর ম েলর জন  নব আিব ৃত িজিনেসর িবনাশও করেত জােন। তাই 

‘ গােলাক রহেস ’ শ ু ‘ টরাটম’এর ( রাগ বহনকারী বষা  ভাইরােসর আবাস ল) আসল রহস  জানেত পারেল 

তােক ন  কেরিদেত উদ ত হয়। কননা ছাড়া পেল এরা সম  পৃিথবী শষ কের িদেত পাের। তাই তােদর বাঁচার 

মূল উপাদান(অি েজন) ব  কের িদেয় শ ু ভেবেছ- “ টরাটম েহর াণীেদর বাঁচােত িগেয় সম  পৃিথবীর 

লােকর জীবন িবপ  করা চেল না।” শ ুর এই মানিসকতা িমশেরর কায়েরােত কৃি ম িহের তরী করার পেরও 

দেখিছ। সখােন শ ু সহকারী ন ুেদৎ এর ফমুলা অনুযায়ী উিনশ ঘ া গেবষণা কের কৃি ম িহের জ  িদেয়েছ। 



 

 

ভারেত যার নাম কািহনূর। িক  পর েণই স সই ফমুলার কাগজ িছঁেড় নীলনেদর জেল ফেল িদেয়েছ। তার 

মেন হেয়েছ- “িহেরর াপ তাই তার মূেল র ও তার অসামান  কদেরর কারণ।” – উে খ , এমন মহৎ ভাবনাই 

তােক ি েলােক র িব ানীেত পিরণত কেরেছ। যার দৗড় িব ােনর পাশাপািশ অিব ােনর শাখােতও। 

 তেব তার এসব অসামান  সফলতার পাশাপািশ মােঝ মােঝ ব থতাও নজের আেস। এমন উ ট-অিব াস -

অিবে ষণেযাগ  িবষেয়র সামেন তােক মােঝ মােঝ পড়েত হেয়েছ য, িনেজর অজাে ই হার মেন িনেত হেয়েছ। 

যমন, ম  িচনা জা কর চী-িচং ল েন শ ুেক ‘িহপেনাটাইজ’ করেত িগেয় ব থ হন, সই সূে  িতিন ভারেত 

আসেল সাজা শ ুর বািড়েত ওেঠন। আর এখােনই বািড়র ছা  িটকিটিকেক মারা ক এিসড খাইেয় বৃহৎ াগেন 

পিরণর কেরন। সই াগনেক শ ু ৪০০ ভাে র অ ানাইিহিলন িপ ল িদেয়ও িনি  করেত পােরিন। শ ুর 

কথায়- “আমার ঘের পাষা িটকিটিক আজ াগেনর প ধারণ কেরেছ, আর এই াগেনর ি য় পানীয় হল আমার 

এই মারা ক এিসড।” এটা হেয়েছ পুেরাপুির চী-িচং এর কারসািজেত। --এই ঘটনায় বািহ কভােব শ ুর হার 

হেয়েছ। কননা, স এই কারসািজর রহস  উে াচন করেত পােরিন। তেব শ ুর পরাজয় ঘটেলও িব ােনর জয় 

ঘেটেছ অবশ । এখােন একজন সফল জা কেরর কারসাজীেত ভলিকর পাশাপািশ িব ােনর সহায়তার সাথক 

েয়াগ দখা গেছ। আবার িবহােরর ঝাঝায় দয়ারাম বােসর ছেল খাকা হঠাৎ পা িরত হেয়েছ ানবৃ  

ব ািনেক। পৃিথবীর সম  আ য ব র নাম তার িজেভর আগায়। সম  একিজিবশেন তার বুি  পরী া হেয়েছ। 

সম  পরী া িদেত িদেত খাকা একসময় জামান ভাষায় বেলেছ- ‘আিম া ’। এই রহেস রও সমাধান করেত নেম 

শ ু শষ পয  ব থ হেয়েছ। কননা “পৃিথবীর ইিতহােস খাকার এ ঘটনা এেকবাের অনন  ও অভূতপূব।” শষ 

পয  খাকা িনেজর তরী সিলউশান খেয় িনেজই িঠক হেয়েছ। এঘটনা শ ুর ধরােছাঁয়ার  এেকবাের বাইের, 

এমনিক তার গেবষণারও অতীত। এ িবষেয় দশ-বােরা খানা বই পেড়ও পিরণােম িনরাশা ছাড়া িকছু জােটিন তার। 

এমন ব থতার াদ আেরা পেয়েছ শ ু ‘ঈিজ ীয় আতে ’ ও ‘ ােফসরশ ু ও হাড়’ কািহনীেত। যার একটােত দীঘ 

িদেনর মিমর অিবকৃত দহ সামান  রা ার এক পাগেলর মৃতু র সে  সে  পচন ধরেত আর  কের। অন টােত, 

প র ছড়ােনা ক ালসার হােড়র মেধ  এক সাধুর কারসাজীেত ভলিকর মেতা র -মাংেসর আগমণ, ও াণ স ার 

হেয়েছ। এ সম  ঘটনার কারণ শ ুর িব ানমন  গেবষণায় সিঠকভােব ধরা পেড়িন। শ ু এখােনও রহস  

উে াচেন ব থ হেয়েছ। স ব থতার বণনা রেয়েছ এভােব- “আর সই িবরাট ক ােলর পাঁজেরর ফাঁক িদেয় 

দখলাম এক নরক াল। সাধুবাবার মৃতেদহ জােনায়ােরর সে  সে ই ক ােল পিরণত হেয়েছ।” 

এতএব, ােফসর শ ু িবিভ  রহস  উে াচেনর পাশাপািশ অেনক রহেস র িকনারা করেত ব থ হেয়েছ। 

তাসে ও একথা বলেত হয় য, ি েলােক র শ ু ছােটা-বেড়া িনিবেশেষ সবার মেন সমভােব ান পেয়েছ। শ ুর 

গেবষণার পাশাপািশ রহস  উে াচন ও িডেডকিটভ সুলভ মানিসকতা তােক অনন তা দান কেরেছ। আর এসেবর 

মেধ  উ  ছাটখােটা ব থতাই যন শ ুেক ক িব ােনর জগত থেক আমােদর বা েবর কাছাকািছ অেনকটা 

পৗঁেছ িদেয়েছ। যিদ তার এই ব থতা না আসত, তাহেল হয়েতা ােফসর শ ুেক পাঠেকর অেনকটা রাবেটর মেতা 

মেন হেত পারেতা। য কখেনাই কােনা গেবষণায় অসফল থাকত না। লখক সিদেক শ ুেক না িনেয় িগেয় যথাথ 

ব ািনেকর স ান িদেয়েছন পাঠেকর দরবাের। এভােব লখেকর শ ু পাঠেকর দেয় িচর ায়ী জায়গা কের 

িনেয়েছ। 

     সহায়কপ ী 

১। ােফসর শ ুঃ থম গ  সংকলন, ১৯৬৫, িনউ ি , কিলকাতা। 

২। ােফসর শ ুর কা কারখানাঃ ি তীয় গ  সংকলন, ১৯৭০, আন  পাবিলশাস, কিলকাতা। 

৩। সাবাস ােফসর শ ুঃ তৃতীয় গ  সংকলন, ১৯৭৪, আন  পাবিলশাস, কিলকাতা। 

৪। মহাসংকেট ােফসর শ ুঃ চতুথ গ  সংকলন, ১৯৭৭, আন  পাবিলশাস, কিলকাতা। 

৫। য়ং ােফসর শ ুঃ প ম গ  সংকলন, ১৯৮০, আন  পাবিলশাস, কিলকাতা। 

৬। শ ু একাই ১০০: ষ  গ  সংকলন, ১৯৮৩, আন  পাবিলশাস, কিলকাতা। 

৭। পুন  ােফসর শ ুঃ স ম গ  সংকলন, ১৯৯৩, আন  পাবিলশাস, কিলকাতা। 

৮। সলাম ােফসর শ ুঃ অ ম গ  সংকলন, ১৯৯৫, আন  পাবিলশাস, কিলকাতা। 

৯। সত িজেতর ভাবনায় ােফসর শ ুঃ সুেখন িব াস, ২০০০, ইি য়ান পাবিলিশং হাউস, কিলকাতা। 

  



 

 

সত জৎ রায় পিরচা লত িতন কন া িসেনমার নারী চির   
না ফসা খাতন 

সত িজৎ রােয়র লখা গ  উপন াস ও ছাটগ  এর মেধ  

িণেকর জন  নারী চির  বা নারীে র ব াি  আমােদর িঠক স  

কের না। তেব আমরা বাধহয় খািনকটা আ  হয়। হাঁপ ছেড় 

বিল, যাক! স াে  অ ত নারীর অি  আেছ। িক  ক ােমরার 

পছেন দাঁিড়েয় সত িজৎ রায় যন হেয় গেলন িভ  এক মানুষ। 

ভীষণ সাবলীলভােব পািল পদায় ফুিটেয় তুলেলন নারীর অনুভব 

আর টানােপােড়ন, আকা া আর অিভলােষর গ । িঠক তমিন 

িকছু টানােপােড়ন গ েক ক  কের সত িজৎ রায় 'িতন কন া' 

চলি ে র িনমাণ কেরন। 

 

চলি যা ার  থেকই সত িজৎ রায ় ট িনবাচেনর জন  

সািহেত  স ান করেতন। খ াতনামা লখক থেক ত ণ 

ঔপন ািসক- সবার লখােতই িতিন চলি ে  পায়েনর উপেযাগী 

গ  খুঁেজেছন। িসগেনট েস কাজ করার সময় ১৯৪৫ সােল িবভূিতভূষণ বে াপাধ ােয়র কালজয়ী উপন াস 

‘পেথর পাঁচালী’র িকেশার সং রণ ‘আম আাঁিটর ভঁপু’র দ এবং অলংকরণ কেরিছেলন সত িজৎ রায়। ঐ 

সমেয়ই এই কািহনীিটেক চলি ে  প দওয়ার িচ া মাথায় আেস তাঁর।েসখান থেক । এরপর বাংলা সািহত  

এবং িব সািহেত র অমর িকছু সৃি েক িতিন আপন ভি েত িবিনমাণ কেরেছন। িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায়, 

রাজেশখর বসু (পর রাম), তারাশ র বে াপাধ ায়, ভাতকুমার মুেখাপাধ ায়, নের নাথ িম , েম  িম , 

শরিদ ু বে াপাধ ায়, উেপ িকেশার রায়েচৗধুরী, সুনীল গে াপাধ ায়, মিনশংকর মুেখাপাধ ায় (শংকর), মুি  

ম চা  এবং হনিরক ইবেসেনর মেতা লখকেদর সািহত কেমর িচ প দখার সুেযাগ কের িদেয়েছন িতিন। 

 

'বাংলাসািহত ' বলেল অবধািরতভােবই রবী নাথ ঠাকুেরর নাম আেস। ১৯৬১ সােল রবী নাথ ঠাকুেরর জ -

শতবষেক ক  কের তাঁর সৃি  িনেয় থমবােরর মেতা কাজ কেরন সত িজৎ রায়। রবী নােথর িতনিট 

ছাটগ েক বেছ িনেয় িতিন িনমাণ কেরন 'িতন কন া'। 'েপা মা ার', 'মিণহারা' এবং 'সমাি '- গ েলা 

িভ  ােদর হেলও িতন গে র িতন নারী চির  এেদর মেধ  একিট যাগসূ  াপন কেরেছ। 

একই বছের িতিন রবী নাথ ঠাকুেরর উপর একিট তথ িচ ও িনমাণ কেরন। নােবলজয়ী রবী নােথর 

সািহত জগেত িব েজাড়া খ ািত থাকেলও তাঁর বিচ ময় ছাটগ  জগেতর সােথ বৃহ র বি ক দশকেগা ীর 

পিরচয় ঘেট এ চলি ে র মাধ েম।  
 

এখন রবী নােথর িতন ছাটগে র সত িজৎ রায় দ  িচ েপ আসা যাক।িশ  যখন এক মাধ ম থেক অন  

মাধ েম প নয়, তখন পা েরর মােঝ পূণ সাদৃশ  বজায় রাখার কান িনয়মতাি ক দায়ব তা থােক না 

িনমাতার। ব  অনুকরেণ মৗিলকে র ছাপ যমন অনুপি ত থােক, একইসােথ িশে র ণও আর তার মােঝ 

খুঁেজ পাওয়া যায় না। কােজই রবী নােথর গ  থেক িনিমত চলি ে  রবী  গে র সাদৃশ  খুঁেজ বড়ােনাটা 

সমীচীন নয়। এই লখায় গে র িচ প িদেত িগেয় সত িজৎ রায় যভােব িতিট গ েক াধীনভােব িবিনমাণ 

কেরেছন, সটাই অনুভেবর চ া করব। 

'িতন কন া'র থম ছিব 'েপা মা ার'। এই ছিবর িকেশারী 

রতন 'িতন কন া'র থম কন া। কলকাতার ছেল ন লালেক 

পা মা ার িহেসেব কােজর েতই আসেত হয় অজপাড়াগাঁ 

উলাপুের। সখােনই তার সা াৎ ঘেট রতেনর সােথ। 

রবী নােথর ভাষায় 

"েপা মা ােরর বতন অিত সামান ।  িনেজ রাঁিধয়া 

খাইেত হয় এবং ােমর একিট িপতৃমাতৃহীন অনাথা   

বািলকা তাঁহার কাজকম কিরয়া দয়, চািরিট-চািরিট 

খাইেত পায়। মেয়িটর নাম রতন। বয়স বােরা- তেরা। িববােহর িবেশষ স াবনা দখা যায় না।“  



 

 

সই অনাথ িকেশারীেক বােনর মেতা আপন কের নয় পা মা ার ন লাল। রতনেক স লখাপড়া শখায়, 

অবসের তােক িনেজর বািড়র গ ও শানায়। আবার ন লাল ম ােলিরয়া আ া  হেল তােক াণপেণ সবা কের 

সু  কের তােল রতন। এই চলি ে  রতন চিরে  চ না বে াপাধ ায় এবং পা মা ােরর চিরে  অিভনয় 

কেরেছন অিনল চে াপাধ ায়। 

একিট অেচনা পিরেবেশ পা মা ার ন লােলর সােথ 

রতেনর য পার িরক িনভরতা এবং েহর মন াি ক 

স ক গেড় ওেঠ, তা আপন ভি েত সুচা ভােব ফুিটেয় 

তুেলেছন সত িজৎ রায়। স ত কারেণই গ ভাষােক 

িচ ভাষায় পা িরত করেত িগেয় চির সৃি  এবং গে র 

বয়ােন পাথক  এেনেছন সত িজৎ রায়। ােমর িকছু বৃ  

অিধবাসী এবং একজন পাগলেক গে র বাইের িতিন 

আলাদাভােব এই চলি ে  অ ভু  কেরেছন। 

রবী নােথর গে  রতেনর বয়স িছল বােরা- তেরা। 

সত িজৎ রায় তাঁর চলি ে  রতেনর বয়স সাত-আেট 

আব  রেখেছন। ভাই- বােনর স েকর বাইের তােদর মেধ  অন  কান দয়ঘিটত বলতা গেড় ওঠার 

স াবনােক এর মধ  িদেয়  হেয়েছ। রতেনর সােথ পা মা ােরর স ক িক ভু- ৃেত  আব  থাকেব, না 

িক াতা-ভ ীর স েক পা িরত হেব, এই িটেত িবেশষভােব আেলা পেড়েছ এই চলি ে । 

রতন একমেন লখাপড়া শেখ এই উে েশ  য, লখাপড়া জানেল পা মা ােরর কলকাতায় ফেল আসা 

ছাটেবােনর সােথ তার আর কােনা পাথক  থাকেব না। পা মা ারও সই আশার আেলা আরও উ ল কের 

তােলন রতনেক িনেয় একিট ছড়া লখার মেধ ,  
 "রতন আমার রতন তার কােজ বড়ই যতন স আমার বােনর মতন" 

 

অথচ অসু  অব ায় েরর ঘাের রতনেক িচনেত না পের ন বাবু যখন িজে স কেরন, "তুই ক?" স 

আঘাত পেয় উ র দয়, "রতন, বাবু। তামার কাজ কির।" অথাৎ এ ব ন য ভ ুর, তা যন রতন আেগই 

অনুভব কেরিছল। উে খ , এ েটা দৃশ ই সত িজৎ রায় িনজ ভােব তাঁর চলি ে  সৃি  কেরেছন, রবী নােথর 

গে  এসেবর কােনা উে খ নই।রতনেক ফেল রেখ কলকাতার পেথ রওয়ানা হেয় নৗকায় বেস 

পা মা ােরর অনুভেবর কথা রবী নাথ িলেখিছেলন এভােব, 

"একবার িনতা  ই া হইল, 'িফিরয়া যাই, জগেতর াড়িবচু ত সই অনািথনীেক সে  কিরয়া লইয়া আিস'– 

িক  তখন পােল বাতাস পাইয়ােছ, বষার াত খরতর বেগ বিহেতেছ, াম অিত ম কিরয়া নদীকূেলর শান 

দখা িদয়ােছ– এবং নদী বােহ ভাসমান পিথেকর উদাস দেয় এই তে র উদয় হইল, জীবেন এমন কত িবে দ, 

কত মৃতু  আেছ, িফিরয়া ফল কী। পৃিথবীেত ক কাহার।" 

সত িজেতর 'েপা মা ার'-এ রতনেক আমরা আরও শ  এবং বা বমুখী একিট চির েপ আিব ার কির– য 

ভতের ভতের ডুকের কাঁদেলও আেবেগর বিহঃ কাশ ঘটায় না। 'পৃিথবীেত ক কাহার'– এই অনুভবিট গে  

িছল পা মা ােরর। িক  চলি ে  এ অনুভবিট হেয়েছ রতেনর। তাই পা মা ার চেল যাওয়ার সময় স 

িকছুেতই তার কা াভরা চাখ দখােত চায় না এবং দূর থেক তার ক  শানা যায়, "নতুনবাবু, জল 

এেনিছ।" অথাৎ জগেত স েকর অিনত তার য অনুভব রতনেক বারবার তািড়ত কেরেছ, তার বিহঃ কাশ 

ঘেট চলি ে র শেষ। 

'িতনকন া'র ি তীয় ছিব 'মিণহারা'। রবী নােথর একিট অিত াকৃত গ েক 'িতন কন া'র এই ছিবিট িনমােণর 

জন  বেছ িনেয়েছন সত িজৎ রায়। জিমদার ফণীভূষণ সাহার িনঃস ান ী মিণমািলকা গহনার িত গভীরভােব 

আস । সই অিত আসি ই ধীের ধীের ামী- ীর স েকর মােঝ দয়াল তুেল দয় এবং মিণমািলকা েমই তার 

ামীর থেক িবি  হেয় পেড়। এমনিক ামীর স েট স তােক ফেল তার ব িদেনর সি ত গয়না েলা িনেয় 

পািলেয় যেত চায়। অতঃপর মিণমািলকােক আর খুঁেজ পাওয়া যায় না এবং ামী ফণীভূষণ তার জন  অধীর হেয় 



 

 

অেপ া কের। গহনার লােভ িফের আসা একিট ক াল-হাত চলি ে র সমাি েত একটা ভৗিতক আেবশ সৃি  

কের। 

এই ছিবেত মিণমািলকার ভূিমকায় কিণকা মজুমদার আর তার ামী 

জিমদার ফণীভূষণ সাহার ভূিমকায় কালী বে াপাধ ায় অিভনয় 

কেরেছন। অিত াকৃত গ  হেলও নারী- দেয়র রহস ময় িদকিট এই 

চলি ে  িবেশষভােব আনার চ া করা হেয়েছ। 'িতনকন া'র এই 

ছিবিটর ইংেরিজ সাবটাইেটল যথাসমেয় তির না হওয়ায় 

ই ারন াশনাল িরিলেজ এিট বাদ পেড়। এেক এই য়ীর সবেচেয় বল 

ছিব বলেলও ভুল হেব না। 

'িতন কন া'র তৃতীয় কন া 'সমাি ' ছিবর মৃ য়ী। চ ল াণ িকেশারী মৃ য়ীর িববােহর থাব  আচরেণ মািনেয় 

িনেত না পারার গ েক হাস রসা কভােব উপ াপন করা হেয়েছ 

এই চলি ে ।রবী নাথ ঠাকুেরর লখা রামাি ক গ েলার 

মােঝ একিট অনন  সৃি  'সমাি '। চলি ে  পা েরর সময় 

গ িটেক িনেজর মেতা কের সািজেয়েছন সত িজৎ রায়। মৃ য়ীর 

গয়না গােয়ই বাসর ঘর থেক গাছ বেয় পািলেয় যাওয়া, 

ছেলমানুষীসুলভ চ লতা, িকংবা পাষা কাঠিবড়ািল চরিকর সে  

কথা বলার দৃশ েলা িকেশারীর ত  জগতেক িনেদশ কের এবং 

সই জগৎ আকি কভােব বাধা  হয় িববাহ নামক িনয়মতে র 

জােল। 

রবী নাথ তাঁর গে র শেষ িকেশারী মৃ য়ীেক সুচা  গৃহবধূেত পা র কেরন, িক  সত িজৎ রায় পুেরা 

চলি জুেড় মৃ য়ীর চ ল পিটেকই অ ু ন রেখেছন। মৃ য়ী হেয় উেঠেছ ামবাংলার িকেশারী বধূেদর 

ছেলমানুষীর আবহমান শা ত বণময় প। এই চলি ে  মৃ য়ীর ামী অমূেল র চিরে  অিভনয় কেরেছন 

সৗিম  চে াপাধ ায় এবং মৃ য়ীর চিরে  অিভনেয়র মাধ েম চলি ে র পদায় অিভেষক ঘেট অপণা সেনর 

(দাশ । 

১৯৬১ সােল 'িতন কন া'র 'সমাি ' ছিবিট রা পিতর রৗপ পদক লাভ কের। পাশাপািশ মলেবান এবং বািলন 

চলি  উৎসেবও স ািনত হয় এই চলি িট। 

রবী নাথ ঠাকুেরর সৃি েক চলি ে  প িদেত গেল াভািবকভােবই একটা চাপ থােক। সত িজৎ রায় সাহেসর 

সােথ কাজিট তা কেরেছন বেটই, পাশাপািশ িনেজর পরী ণধমী মানিসকতা এবং াত ও পূণমা ায় বজায় 

রেখেছন এই চলি ে । পরবতীেত িতিন রবী নােথর ছাটগ  'ন নীড়' অবল েন 'চা লতা'(১৯৬৪) এবং 

'ঘের বাইের' উপন াস অবল েন১৯৮৪ সােল একই নােম আেরা িট চলি  িনমাণ কেরন। এই িনমাণ েলার 

িতিটই আপন মিহমায় বাংলা চলি ে র ইিতহােস উ ল হেয় আেছ। 

সািহেত  আর সলুলেয়েড সত িজেতর নারীেদর ব াি েত িবশাল ফারাক। সািহেত  যখােন িতিন নারী েক 

একরকম অ ীকারই কের গেলন, সখােন তাঁরই হাত ধের পািল পদায় উপ ািপত হেলা নারীে র সত তম 

প। ব ি জীবেন মা ও ী, অথাৎ খুব কােছর ই নারীেকই পেয়েছন সং ামী ও সাহসী সি নী িহেসেব। তাই 

হয়েতা একজন সত িজৎ িবনা ি ধায় বলেত পােরন, ‘ দিহক িদক িদেয় পু ষেদর মেতা শি শালী না হেলও 

কৃিত নারীেদর এমন িকছু বিশ  িদেয়েছ, যার মাধ েম তারা এই বলতা কািটেয় উঠেত পাের। তারা 

অেপ াকৃত বিশ সৎ, অকপট এবং অেনক িদক িদেয়ই বিশ শি শালী।’ 

 

  



 

 

 সৃজন স :                                                                  
 

অিভ দাস ( াতক, সেম ার ৫) 
ঊিম চৗধুরী ( াতক, সেম ার ৩) 
কৗ ভ ঘাষ ( াতেকা র, সেম ার ৩) 

িদশা দাস ( াতক, সেম ার ৩) 
দীপা পাল ( া নী) 
না ফসা খাতন ( া ন) 
পারিমতা সাহা ( াতেকা র, সেম ার ৩) 

ণয় সব  ( া নী) 
ি য়া মজমদার ( াতেকা র, সেম ার ১) 
বািকবু া ম ল ( াতক, সেম ার ৩) 

 
মৗ ঘাষ ( াতক, সেম ার ৩) 
মৗিম সাহা ( াতক, সেম ার ৩) 

রেমন পা  ( াতেকা র, সেম ার ১) 
শুভ জৎ দাস ( াতেকা র, সেম ার ৩) 
সমতা ভৗিমক ( াতক, সেম ার ৫) 
সুমাইয়া পারিভন ( াতক, সেম ার ৩) 
সু তা দাস ( াতক, সেম ার ৫) 
সুশা  পা  ( া নী) 
সাগিরকা রায় ( লিখকা) 

  

   
পি কা কিম ট ২০২১       

             
       
            স াদক 

       অিভ দাস ও সমতা ভৗিমক 
       
        কাযকরী কিম ট 

মৗ ঘাষ, মিনদীপা কমকার, কৗ ভ কুমার ঘাষ, মৗিম সাহা, সৗিম ল দাস, সু তা দাস,  
অনন া দঁেড় (মালাকার), না ফসা খাতন, নূরেনহার বগম, শুভ জৎ দাস, সুশা  পা ।  
 
মুখ  উপেদ া 
অধ , বারাসাত সরকাির মহািবদ ালয়।  
িবভাগ য় ধান বাংলা ভাষা ও সািহত  িবভাগ, বারাসাত সরকাির মহািবদ ালয়।  
বাংলা িবভােগর সকল অধ াপক ও অধ ািপকা ।  


