
সর্বজনীনতার ননপুণ র্যর্হারঃ ২০২৩-এ রায়ের চলনিয়ের পুননর্বয়র্চনা 

 

নীলশ্রী বিশ্বাস 

২ জানুয়াবি, ২০২৩ 

 

১৯৯২ সালল, অ্যাকালেবি অ্যাওয়ােড  পবিষলেি অ্নুলিালে, চলবিত্র ঐবিহাবসক বিচােড  বিলকল ভািিীয় 

চলবিত্র বনিডািা সিযবজৎ িালয়ি বনবিডি চলবিত্রগুবলি অ্ংিবিলিষ বনলয় িন্তাজ তিবি কলিন। আলিবিকাি 

হালি িালয়ি ককানও ছবিি একটিিাত্রও ফুলেজ না থাকায়, বিলকল বিটিি িেকাবটং কলপডালিিন ও 

চযালনল ৪ এি কাছ কথলক কসগুবল চাইলি িােয হন।      

 

িালয়ি কাজ বক “এক বিগিকাললি ধ্বংসািলিষ” যাি কেষ্ঠ সিয় ইবিিলেযই অ্বিক্রান্ত নাবক, কয 

সিডজনীনিা িালয়ি চলবিলত্রি স্বিন্ত্র বচহ্নক বহলসলি উপবিি, এই সিলয় িাাঁ ি পুনিািৃবি অ্সম্ভি?  

 

হয়ি বিিীয় অ্নুিানটিই সিয। ১৯৯০-এি েিক নাগােই িালয়ি ছবিগুবল পবিবি দুবনয়ায় কেখান প্রায় িন্ধ হলয় যায়। িাবকড ন কলখক ও চলবিত্র সিাললাচক 

িােড  কােুড ললাি িলি িালয়ি ছবিলি বনবহি িানবিকিাই িাাঁ ি অ্বনষ্ট কলিলছ। “লচখলভি িিই, িায় ককানও চবিত্র িা িিােলিডি পক্ষ কনন না, কািণ িাাঁ ি 

সমু্পণড িলনালযাগ থালক িানলিি জটিল সত্ত্বাি উপি,” বিবন িললন। “িাাঁ ি কালজ ককান নায়ক িা খলনায়ক কনই, বিজয়ী ও পিাবজলিি সহজ সিল বিভাজনও 

কনই।”  

 

িালয়ি নায়কিা এিন ককন্দ্রীয় চবিত্র িূিড  কলিন যালেি বনলজলেি িাবনক বিনযালসি সলে যুক্ত থাকাি এিং িাি পািাপাবি, িাাঁ লেি “িানবিক িুবনয়াে” িহন 

কিাি কস্বচ্ছা প্রলণােনা িলয়লছ যা “সিস্ত সাংসৃ্কবিক পাথডলকযি” অ্বিবিক্ত এক জায়গায় চলল যায়। অ্নযভালি িললি কগলল, িালয়ি ছবিগুবললি আিাি 

িানুলষি অ্িিা এিং িাি ভািালিগ উলে আলস “প্রািযাবহকিা” িা জীিলনি অ্-নােকীয় বেকগুবল কথলক। এই আপাি তিপিীিযিূলক পযডলিক্ষলণি িলেযই, 

িায় িাাঁ ি ছবিি আখযালনি োনালপালেন বনিডাণ কলিন োম্পিয সম্পকড  ও িাজননবিক – এই দুটি প্রাথবিক উপাোলনি িােযলি।  

 

নর্ষে দাম্পতয 

অ্পুি সংসাি (েয ওয়ার্ল্ড  অ্ফ অ্পু, ১৯৫৯) ছবিলি আেিডিােী অ্পু ভালগযি পবিহালস বিলয় কিলি িােয হয়, যখন িলনানীি পালত্রি িানবসক সিসযা বিলয়ি 

বেনই েিা পলে। োম্পিয জীিলনি জনয অ্প্রস্তুি অ্পু, িনু্ধি িুলিা কিান অ্পণডালক বিলয় কলি। প্রথিবেলক এলক অ্পলিি কালছ অ্পবিবচি হললও, খুি িীঘ্রই 

িালেি িলেয তিবি হয় আলিলগি িন্ধন। পািস্পবিক ভালিাসা এিং বিিাবহি জীিলনি আনন্দ এিন এক পবিিিড ন আলন যা অ্নযানয সেয বিিাবহি েম্পবিি 

সাোিণ কপ্রিলক অ্বিক্রি কলি যায়। 
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ছবিটিলি, িায় কপ্রলিি োিণালক পুনরুজ্জীিলনি উপায় বহলসলি িযিহাি কলিন; যা অ্পুি জীিন সংক্রান্ত নানা প্রলেি উিি। বিবন বিিাহলক দুই কিলিে-এি 

সাহচযড ও পিস্পলিি প্রবি অ্িলম্বলনি বভবি বহলসলি কেখান। িাাঁ ি চলবিলত্রি অ্িুযি ভাষায়, যািিীয় ইবন্দ্রয়জ অ্নুভুবি িুবিি হয় কচািা দৃবষ্ট আি িিীলিি 

সূক্ষ্ম চললন। এই কয পন্থাটি েয ওয়ার্ল্ড  অ্ফ অ্পু ছবিলি িায় উদ্ভািন কলিন, িা িাাঁ ি পিিিী ছবি কেিীলিও িযিহৃি হয়।    

 

কেিী (েয গলেস, ১৯৬০) ছবিটিি বিষয় একজন কগাাঁ ো শ্বশুলিি বিশ্বাস কয, িাাঁ ি কছাে পুত্রিেূ িা কালীি অ্িিাি। এই ছবিি আখযান ঔপবনলিবিক িাংলাি অ্ন্ধ 

েিডবিশ্বালসি উপি বভবি কলি বনবিডি। নিীন েম্পবি েয়ািয়ী আি উিাপ্রসালেি কাবহনী, যা শুরু হয় িালেি পিস্পলিি প্রবি আকাঙ্ক্ষাি িুহূিড গুবল বেলয় এিং 

যাি পলিই আলস বিলয়াগান্তক ঘেনািলী, িা েিা পলেলছ িালয়ি িিডলভেী বসলনিালোগ্রাবফি িলেয বেলয়। ছবিটি শুরু হয়, িাি স্বািীলক পোশুলনাি কািলণ 

কলকািা বফিলি হলি িলল সলিি িছলিি েয়ািয়ীি বিিহ বেলয়। কযালিিা িালেি েলিলছ এিন সিয়, যখন িািা একটি সুসবজ্জি খালেি উপি শুলয় আলছ। 

উিাপ্রসাে েয়ািয়ীলক কেখলছ, বকন্তু ককউ কালিা কচালখ কচাখ িাখলছ না – একটি “িুহূলিড ি দৃবষ্টপাি” ককৌিল, যা েিডকলক চবিত্রদুটিি িলেয ঘবনষ্ঠিা কল্পনা 

কিাি সুলযাগ কেওয়াি জনয িায় িযিহাি কলিন।     

 

পলি, একটি জরুিী বচঠি কপলয় উিাপ্রসাে িাবে বফলিলছ – এই গভীিভালি পীোোয়ক দৃলিয, িালেি সম্পলকড ি চিি সীিায় কপৌাঁছলনাি ঘেনাটিলক ফুটিলয় 

কিালাি জনয এই একই উপায় উলটাভালি িযিহাি কিা হয়। উিাপ্রসাে যখন িালেি িাবেি সুবিিাল আবেনায় পা িালখ, অ্লনকো দূলি িলস েয়ািয়ী, যাি 

পবিচয় এখন কেিী বহলসলি সুপ্রবিবষ্ঠি, স্বািীি কচালখ কচাখ িালখ। উোসীন হাবস িুলখ, িাি কচাখ কথলক এক বিনু্দ অ্শ্রু ঝলি পলে, যা িাি বিভ্রাবন্ত, িবস্তলেি 

বিকাি এিং অ্সহায় অ্িিালক বচবত্রি কলি। উিাপ্রসাে অ্লনক কচষ্টা কলি েয়ািয়ীলক কেিী বহলসলি িাি নিুন জীিলনি উন্মিিালক কিাঝালি, বকন্তু েয়ািয়ী 

িা িুঝলি অ্স্বীকাি কলি। কেিী ছবিটিি পথচুযি োম্পিযজীিন এিং একো হৃেয়িান একটি সম্পলকড ি ভাঙন একটি সাোিণ বিিালহি সুখী প্রকৃবি এিং 

পুরুষিাবন্ত্রক সিালজি োিীি বিষলয় কিি বকছু সুবনবেড ষ্ট প্রে িুলল আলন।   

 

কেিীলি কয প্রেগুবল উলে আলস, কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিটি, যা বছল িালয়ি প্রথি কিৌবলক বচত্রনােয, িালি কেণী ও সািাবজক সুিক্ষাি িি বিষলয়ি িলেয বেলয় 

কসগুবললক আিও গভীলি বিলেষণ কিা হলয়লছ। কাঞ্চনজঙ্ঘাকি বিনটি বিবভন্ন িয়লসি েম্পবি োবজড বললঙ ছুটি কাোনি সিয় জীিন, বিিাহ, কপ্রি ও 

আনুগিযহীনিা বনলয় বচন্তা ও আললাচনা কলিন। পািস্পবিক সম্পকড যুক্ত এই চবিত্রগুবলি িািা ও িা িায়িাহাদুি ইন্দ্রনাথ িায়লচৌেুিী ও লািণয, িাাঁ লেি উবনি 

িছলিি লাজুক কিলয় িনীষা ও িে কিলয় অ্বনিা আি িাি স্বািী িঙ্কি (যালেি বিলয় প্রায় কভলঙ পেলছ), উিাকাঙ্ক্ষী ইবিবনয়াি ও িনীষাি প্রণয়াকাঙ্খী 

িুখাবজড  এিং অ্সুি িািাি ভগ্নস্বািয পুনরুদ্ধালিি সফিসেী অ্লিাক, একজন বনম্ন-িেযবিি কিকাি িযবক্ত। কাবহনী এলগালনাি সলে সলে িনীষা জীিলন 

প্রথিিাি িাি িলনি কথা খুলল িলল। কস বনলজি সািাবজক কেণীগি অ্িিানলক কখালাখুবল অ্স্বীকাি কলি ও কেখান হয় কয, কস িুখাবজড  নয়, িিং স্পষ্টিই 

অ্লিালকি প্রবি আগ্রহী।      

 

েয ওয়ার্ল্ড  অ্ফ অ্পু ছবিটিলি কযিন কেবখলয়লছন, িনীষা আি অ্লিালকি িলেয িােলি থাকা আকষডলণি িলেয বেলয় িায় আিািও “সহজাি” ভালিাসাি 

োিণায় বফলি কগলছন। কাঞ্চনজঙ্ঘায় ভাললািাসা প্রকাবিি হলয়লছ স্বিঃসূ্ফিড িা কথলক এিং এি সলে সলে, এই ছবিি বনিডািা একটি গিানুগবিক সম্পলকড ি 

বভবি বহলসলি “পািস্পবিক বনভড িিাি” োিণাটিলক উপবিি কলিলছন। অ্বনিা ও িঙ্কলিি িলেয একটি উৎকন্ঠাপূণড দৃলিয, িঙ্কি িাি স্ত্রীি বিিাহিবহভূড ি সম্পকড  



বনলয় িন্তিয কিললও, পিস্পলিি উপি একটি গভীি বনভড িিীলিাি কািলণ িািা একটি কসৌহােড যপূণড আপলস আসলি পালি। বিিাহবিলচ্ছলেি িেলল, িিং িািা 

িালেি কিলয়ি চাবহোলক, অ্থডাৎ িািা-িা বহলসলি বনলজলেি ভূবিকালক অ্গ্রাবেকাি কেয়।     

 

িালয়ি চলবিলত্র পািস্পবিক বনভড িিীলিালক িাি বভবিি িুনন বহলসলি েলি, োম্পিয সম্পলকড ি োিণাটি িাি চিি পবিণবিলি কপৌাঁছায় িহানগি (েয বিগ 

বসটি, ১৯৬৩) ছবিলি। কঠিন িাস্তলিি োক্কায় িেযবিি েম্পবি সুিি এিং আিবিি জীিন িছনছ হলয় যায়। কপ্রি ও োম্পিয সম্পলকড ি প্রলয়াজন না 

থাকললও, হৃেয়গ্রাহী ও িানবিক সম্পলকড ি ছাাঁ চটিলক পুনিাবেকালিি জনয, িায় পািস্পবিক বনভড িিীলিালক িাাঁ ি ছবিি আখযানলক এবগলয় বনলয় যাওয়াি একটি 

পন্থা বহলসলি েলি িালখন। ছবিলি সুিিি িযাঙ্ক িািািাবি িন্ধ হলয় কগলল, আিবি, একজন গৃহিেূ, কসলসগাললডি চাকবি বনলি িােয হয়।      

 

আিবি িাি বিিাল পবিিালিি োবয়ত্ব কাাঁ লে িুলল কনয় এিং িাি প্রবিোলন, সুিি স্ত্রীলক চাকবিি আলিেনপত্র পাোলি সাহাযয কলি। ছবিটিি কিলষ আিবিিও 

চাকবি চলল যায়, বকন্তু িািপলিও িািা দুজলন বিলল একটি ইবিিাচক িলনাভাি েলি িালখ। জীিন বনলয় িালেি আিািালেি িলেয বেলয়, িায় োম্পিয 

কপ্রিলক কাবহনীি অ্ভযন্তলি বফবিলয় আলনন। এি পি কথলক, আখযালনি বিষয় বহলসলি “োম্পিয সম্পকড ” পুনবিডনযস্ত হয় এিং িাজননবিক পবিবিবিই িাাঁ ি 

ছবিি িূল বিষয় হলয় ওলে।     

 

নর্ষে রাজনননতক 

িায় িাাঁ ি জীিনীকাি অ্যানু্ড্র িবিনসনলক িললন, “আপবন একজন চলবিত্র-বনিডািা হলল, আপনাি পাবিপাবশ্বডক, িাজননবিক অ্িিা এিং আিও অ্লনক বকছু 

বিললই আপনাি সািাবজক িািািিণটি তিবি হয় – যা ভীষণভালিই প্রাসবেক হলয় ওলে। ১৯৬০-এি পি কথলকই, আবি আিাি পাবিপাবশ্বডক সম্বলন্ধ আিও 

কিবি কলি সলচিন হলয় পলেবছ।” কিকািত্ব, ৭০-এি েিলকি িাজননবিক অ্বিিিা এিং এক দুভড াগা জনিাি দুেড িাি িি বিষয়সহ সািাবজক িািািিণ 

িালয়ি কালজি অ্বিবচ্ছন্ন অ্ংি হলয় ওলে, যাি ফলশ্রুবি েয কযালকাো ট্রিলবজ – িাাঁ ি সিডালপক্ষা িাজননবিক ছবিগুবলি সংগ্রহ – প্রবিিন্দ্বী (েয অ্যােভাসডাবি, 

১৯৭০), সীিািদ্ধ (েয ককাম্পাবন বলবিলেে, ১৯৭১) এিং জন অ্িণয (েয বিেলিযান, ১৯৭৫)।  

 

এই ছবিগুবলি সলে সলে, িায় এিন এক চলবিত্রকালি পবিণি হন, বযবন শুেুই একজন িহুদূিিিী পযডলিক্ষক নন, িিং যাাঁ ি দৃবষ্ট এখন ঘবনষ্ঠভালি িাাঁ ি 

চবিত্রলেি অ্নুসন্ধান কলি। িাাঁ ি িে বেবভিালনি েিন িেলল যায়, অ্লনক কিবি সংখযক বিে িে এিং কলাজ-আলপি িযিহাি কেখা যায় এই সিয় এিং 

অ্পবিসি িসিিাবে ও অ্বফস আি সংকীণড অ্বলগবল িাাঁ ি শুটিলঙি িুখয ককন্দ্র হলয় ওলে।    

 

েয অ্যােভাসডাবি ছবিলি িায় একটি নিুন দৃিয-ভাষায় আলিাহণ কলিন। বিবন অ্িীিলক বচবত্রি কিাি জনয কফালো কনলগটিভ িযিহাি কলিন এিং সিস্ত ছবি 

জুলেই বনবিে কলাজ-আলপি দৃিযলক ছবিি নান্দবনক উপাোন বহলসলি িযিহাি কলিন। সংলালপি আকবিক উিািণ এই বচত্রায়লনি সলে সাযুজয তিবি কলি 

ও বসদ্ধাথড নালিি এক কিকাি িেযবিি কেণীি পুরুলষি সলে িাবক পৃবথিীি বছন্ন সংলযাগলক ফুটিলয় কিালল। বিেিা িা, বিপ্লিী ভাই ও উন্নিিি জীিলনি জনয 

অ্বভলাষী কিালনি সলে একটি অ্পবিসি ভাোিাবেলি িাস কিা বসদ্ধাথডলক িযবক্তি আকাঙ্খা ও প্রচণ্ড দুনীবিি িলেয এক তিপিীিয বহলসলি কেখান হলয়লছ।       

 



যবেও বসদ্ধাথড চিি হিািায় বনিজ্জনিান, িায় অ্িযন্ত িানবিকভালি িাাঁ ি নায়কলক বচবত্রি কলিন। ছবিি িাঝািাবঝ একটি ওজস্বী দৃলিয, কলকািাি প্রিল 

গ্রীলে তিদুযবিক পাখাি সুবিো ছাোই অ্নযানয কিকাি যুিক যখন চাকবিি সাক্ষাৎকালিি জনয ভীে কলি ঘন্টাি পি ঘন্টা অ্লপক্ষা কলিন িখন, প্রাথবিকিি 

সুলযাগ সুবিোি অ্ভাি বনলয় বসদ্ধালথডি হোৎ বিলস্ফািণ অ্িযন্ত িিডলভেী।   

 

এই িহি, যালক েয অ্যােভাসডাবি ছবিলি খািলখয়ালী িা এক বছন্নবিবছন্ন অ্বস্তত্ব বহলসলি কেখান হলয়লছ, িা জন অ্িণয (েয বিেলিযান, ১৯৭৫), কযালকাো 

ট্রিলবজি কিষিি ছবিলি আিও িণডহীন হলয় ওলে। “েয বিেলিযান আিাি তিবি একিাত্র বিিণড ও বনিানন্দ ছবি। কস বিষলয় ককানও প্রেই ওলে না,” ১৯৮২ 

সালল বসবনএলটি সলে একটি সাক্ষাৎকালি িায় িললন। এই ছবিি ককন্দ্রীয় চবিত্র কসািনাথ িুখাজী চাকবি খুাঁলজ কিোয়। এই সিয়ই িাি সলে কেখা হয় 

কসািনালথি িিই আলিক ফুেিললপ্রিী বিষু্ণ োি সলে। িাাঁ িই উৎসালহ কস একটি টােড আপ উলেযাগ শুরু কলি। খুি দ্রুি কসািনাথ একজন উিাকাঙ্ক্ষী 

িযিসায়ী হলয় োাঁ োয়, কয িেযবিি পবিিালিি সিস্ত ফাাঁ পা নীবিলিালেি কখালস কছলে কলি িযিসাি জটিল কখলাি সিস্ত বিিবকড ি বনয়ি কিলন চললি িােয 

হয়। ছবিটিি কিলষ কসািনাথ রূপকালথড একজন োলাল িা বিেলিযালন পবিণি হয়, যখন কস িযিসায় লালভি আিায় িনু্ধি কিানলক (একজন কযৌনকিী) 

কালজ লাগায়। েয বিেলিযান ছবিটিি িলেয বেলয় িায়, “িাজননবিক” ও “োম্পিয” – এই দুই বিষয় বনলয় চলবিত্র-বনিডািা বহলসলি িাাঁ ি বনিীক্ষলণি সফি 

কিষ কলিন। পিিিীকাললি ছবিগুবললি বিষয় বহলসলি সম্পলকড ি আখযান থাকললও, কসগুবললক বিবন অ্নয অ্িিান কথলক কেলখলছন।  

 

আিযডজনকভালি, ১৯৭৫ সালল বেওয়াি িুবক্ত পায় এিং কস িছি কথলকই বহবন্দ ছবিও দুনীবি ও িাসনিযিিাি িযথডিা বনলয় কাজ কিলি শুরু কলি। 

বেওয়ািকক এখন একটি কাট ছবি বহলসলি কেখা হয় যা বহবন্দ চলবিলত্রি অ্থডহীন প্রবিকূলিা ও দুনীবিি চালপ বিলিাহী ও কু্রদ্ধ নায়লকি পযডায় িা অ্যাংবগ্র 

ইয়ংিযান কফজলক আহ্বান কলিবছল। েয অ্যােভাসডাবি ছবিি বসদ্ধাথড, বকছুক্ষলণি জনয হলে্ বনলজি অ্বেকািহীনিালক কিলন কনয় এিং েয বিেলিযান ছবিলি 

কসািনাথ শুেুিাত্র টিাঁলক থাকাি জনয নীবিলিালেি সলে আপস কলি। িালয়ি আখযালনি এই বিষ্ট পুরুষিা বেওয়াি ও বত্রশুললি (েয ট্রাইলেন্ট, ১৯৭৮) বিজয়, 

যািা আেলি নযায়বিচালিি সন্ধালন একক িযবক্তি এক কসনািাবহনী হলয় ওলে, িালেি কথলক িহুদূলিি চবিত্র। বকন্তু িা সলত্ত্বও, আেচবিি িছি পলি, অ্পু 

কথলক শুরু কলি কসািনাথ পযডন্ত, িালয়ি “বিনম্র” ককন্দ্রীয় চবিত্রিা, িালেি কু্ষি ও িৃহৎ লোইলয়ি িালঝ, অ্লনক কিবি স্তিাবিি ও কিােগিয।       

 

নীলশ্রী বিশ্বাস একজন কলখক ও চলবিত্রবনিডািা 


