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সত্যজিৎ রায়ের ‘গুজি গাইন বাঘা বাইন’ চলজিয়ে 
প্রত্ীয়ের বযবহার: এেটি জচহ্নত্াজিে ির্যায়লাচনা 

 
রািীব নন্দী 

 
সারসংয়েি 
 
চচ্চিত্র লচ্চিলাী মাধ্যম যা যযাগাযযাগ স্থাপযে এবং চ্চবযোদে প্রদাযে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূচ্চমকা রাযে। বাংা চচ্চিযত্রর অেযতম পচ্চরচাক তযচ্চজৎ রায়। কাজয়ী বাংা 
চচ্চিত্র পচ্চরচাক তযচ্চজৎ রাযয়র অামােয ৃচ্চি ‘গুচ্চপ গাইে বাঘা বাইে ’ 
চ্চযেমা। ১৯৬৯ চ্চিস্টাযে চ্চেচ্চমণত এই চ্চযেমাটি মােব আচরযর্র ারযযবাধ্ , 
প্রকৃচ্চতযপ্রম, যুদ্ধেীচ্চত, রাজেীচ্চত, ঙ্গীত ইতযাচ্চদ চ্চবযয় আবচ্চতণ ত। এই চচ্চিত্রটি 
এচ্চগযয়যছ দইু পুরু চচ্চরত্রযক চ্চঘযর - গুচ্চপ-বাঘা। দু’জযেই বাদযবাজো  ঙ্গীযতর 
প্রচ্চত ভীর্ অেুরি এবং আি, চ্চকন্তু প্রচ্চতভাীে বয চ্চবতাচ্চিত। মাজচুযত দইু 
চচ্চরযত্রর চ্চবশ্বজযয়র কাচ্চেী এই চ্চযেমাটি। এই প্রবযে চচ্চিত্র অধ্যয়যের আযাযক 
চ্চযেমাটিযত বযবাচ্চরত প্রতীকগুযা বযােয / চ্চবযের্ করার প্রয়া যেয়া যয়যছ। 
আধ্ুচ্চেক চ্চচহ্নরতাচ্চিকযদর মযত, আমরা আয একটি চ্চচযহ্ন চ্চবযশ্ব ববা করচ্চছ। 
যযোযে প্রচ্চতটি চ্চচযহ্নর এক একটি বাতণ া আযছ। তাই বক্ষ্যমাে প্রবেটিযত উি 
চ্চযেমায় বযবহৃত প্রতীকগুযার চ্চচহ্নবযবযেদ করা যয়যছ। মগ্র চচ্চিত্রজযুি 
বহুমাচ্চত্রক চ্চচযহ্নর বযবার এবং প্রতীকময় উপস্থাপে এই কাজয়ী চ্চযেমাযক কযর 
তুযযছ চ্চচহ্নতাচ্চিক ফ যেক্সযে। 
 
সূচনা:  চচ্চিত্র বা চ্চযেমা লচ্চিলাী যযাগাযযাগ মাধ্যম। উেচ্চবংল লতযকর যলয 
পৃচ্চিবীর বুযক যরা এক আচ্চবস্কার এই চ্চবযোদে মাধ্যমটি। ইংযরচ্চজ ‘যমালে 
চ্চপকচার’ যিযক চচ্চিত্র লেটি এযযছ। যাযক বা য় চ্চবযল চ্চলল্প মাধ্যম। 
প্রচ্চতচ্চদযের যাচ্চপত জীবে চ্চকংবা রূপকিার কল্পজগযতর োো দলৃযযক কযাযমরার 
মাধ্যযম প্রাযুচ্চিক দক্ষ্তা  কাযকৌলযর আশ্রযয় একটি চচ্চিত্র চ্চেচ্চমণত য়। 
চচ্চিত্র মূত একাচ্চধ্ক যেযমর যযৌি আর ক্রমমন্বয় উপস্থাপে। যার ফয 
একাচ্চধ্ক চ্চস্থরচ্চচত্র দ্রুতগচ্চতযত দলণক যচাযে চ যয় যে। চচ্চিত্র ম্পযকণ  বা 
যায়- 
 

‘অযেযকর আপচ্চি যি চ্চযেমাযক চ্চচ্চেত ভাার মযতাই একটি যযাগাযযাগ 
মাধ্যম চ্চযযব যদো যয়যছ। এই জেয ভাা ম্বযে যয বুচ্চদ্ধবৃচ্চিক  েৃ -
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তাচ্চিক ধ্যাে -ধ্ারর্া ততচ্চর যয়যছ , যব চ্চযেমার যক্ষ্যত্র প্রযয়াগ করা 
যয়যছ।’ (াই, ২০১৪: ৩৫)  
 

চচ্চিত্র লচ্চিলাী মাধ্যম যা যযাগাযযাগ স্থাপযে এবং চ্চবযোদে প্রদাযে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূচ্চমকা রাযে। বাংা চচ্চিযত্রর অেযতম পচ্চরচাক তযচ্চজৎ রায়। চ্চযচ্চে মজ্জাগত 
দক্ষ্তায় চচ্চিত্রযক শুধ্ু চ্চবযোদযের াচ্চতয়ারই কযর তুযেচ্চে , চচ্চিত্রযক পচ্চরর্ত 
কযরযছে যযাগাযযাযগর মাধ্যম চ্চযযব। যার অেবদয চ্চলল্পভাবোয় ‘গুচ্চপ গাইে বাঘা 
বাইে’ (১৯৬৯) যপযয়যছ চ্চলল্পমােমৃদ্ধ চচ্চিযত্রর মযণাদা। বক্ষ্যমাে প্রবযে ‘গুচ্চপ 
গাইে বাঘা বাইে ’ (১৯৬৯) চচ্চিত্রটি চ্চকভাযব প্রতীক বযবাযরর মাধ্যযম একটি 
রূপক কাচ্চচ্চে বা ভাবো ততচ্চর কযর চ্চচহ্নতাচ্চিক পযণাযাচোর মাধ্যযম তার 
অেুোে করা যব। 
  
জসয়নমার সারেথা : ‘গুচ্চপ গাইে বাঘা বাইে ’ চচ্চিত্রটি মুচ্চি যপযয়চ্চছ ১৯৬৯ 
াযর ৮ই যম। উযপন্দ্রচ্চকযলার রাযয়র রূপকিা অবম্বযে চ্চেচ্চমণত এটি। তযচ্চজৎ 
েুব াবী ভাযব াচ্চতযযক বচ্চি কযরযছে যুযয়যের চ্চফতায়। মূত চ্চলশুযদর 
জেয য তা ব বয়যর দলণকযদরই উপযভাগয। মযয়র   যেযম আেযক ো 
যিযক তা চয আয লূেযলতযকর ময় উপযযাগী চচ্চিত্র ভাবোয়। এই চচ্চিত্রটি 
এচ্চগযয়যছ দইু পুরু চচ্চরত্রযক চ্চঘযর , তাাঁরা গুচ্চপ -বাঘা। দু ’জযেই বাদযবাজো  
ঙ্গীযতর প্রচ্চত ভীর্ অেুরি এবং আি। চ্চকন্তু তারা প্রচ্চতভাীে বয 
চ্চবতাচ্চিত। চ্চবতাচ্চিত দইু োয়যকর োোে কমণকাযে দইু রাজয রক্ষ্া পায় একটি 
বি যুদ্ধ যিযক। গুচ্চপ গাে কযর , বাঘা য া বাজায়। দজুযেই অপেু , চ্চকন্তু লযের 
অন্ত যেই। ভূযতর বর যপযয় তারা গীতবাযদযর দ্বারা যাকযক মন্ত্রমুগ্ধ করার ক্ষ্মতা 
যপ। আযছ শুচ্চে  াল্লার দইু রাজা। এরা ভাই। এযদর মযধ্য লত্রুতা , এরা 
পরস্পযরর যঙ্গ যুযদ্ধর জেয প্রস্তুত য় , গুচ্চপ-বাঘা তাযদর গাে -বাজোর যজাযর 
এই যুদ্ধ যত যদয় ো। এই চ্চযেমার যমাটিফ যা প্রতীযকর বযবার। তযচ্চজৎ 
রায় প্রতীযকর বযবাযর এই চ্চযেমায় অেবদয াবী। চ্চবযল কযর , রাজভবে, 
মন্ত্রী, রাজা, গ্রামবাী, ভূত, বালঝাাঁি, গাযের প্রচ্চতযযাচ্চগতার আর ইতযাচ্চদ প্রতীক 
দাগ কাযে যযযকাে চ্চবদগ্ধ দলণযকর মযে। বাংা ছচ্চবর ইচ্চতায এক মাইযস্টাে 
এই চ্চযেমা। আযজা যদযল যদযল েগ -অতযাচারী-যুদ্ধবাজ রাজা /লাযকর চ্চবরুযদ্ধ 
এক চ্চেমণ প্রচ্চতবাদ চ্চযেমাটি।  
চ্চদীপ মুযোপাধ্যাযয়র ভাায়-  

‘‘তযচ্চজৎ রায় চ্চচরকীে আেযির কিার মযধ্য মকাীে দেু 
যবদোযক বুযে চ্চদযত প্রয়া পাে। এবং যই কারযর্ চচ্চিত্রকাযরর 
মেেলীতা যা আজযকর রাজনেচ্চতক  ামাচ্চজক যতযর উপর 
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অযেকো প্রচ্চতচ্চিত তা আযাচয চচ্চিযত্র ভয। যযমে গদার  
কু্রযফার াযয়ন্সচ্চফকলে জাতীয় চচ্চিযত্র। চ্চকংবা বাগণমাযের চ্চমি 
চ্চেভণ র চচ্চিযত্র। এই মৎ চচ্চিত্রকারবৃযির মযতা তযচ্চজৎ রাযয়র 
মকাীে ামাচ্চজক রাজনেচ্চতক যচতো ; মাধ্যযমর প্রচ্চত একাগ্র 
চ্চবশ্বস্ততা এবং কুযরাায়ার মযতা মােচ্চবকতায় গভীর আস্থা ‘গুচ্চপ 
গাইে বাঘা বাইে ’ চচ্চিত্র ম্পযকণ  স্বভাবতই এক আযাচোর 
দাচ্চবদার যয় উযে।’’ (মুযোপাধ্যায়, ১৯৮৬: ৩৪)  

  
জচহ্নত্াজিে ির্যায়লাচনা : আমরা যচ্চদ স্বীকার কচ্চর যয , আমরা আয একটি 
চ্চচযহ্ন চ্চবযশ্ব ববা করচ্চছ , প্রচ্চতটি চ্চচযহ্নর এক একটি বাতণ া আযছ , তযব এই 
চ্চযেমায় বযবহৃত প্রতীকগুযার চ্চচহ্নবযবযেদ জরুচ্চর। চ্চচহ্নচ্চবদযা বযত আমরা কী 
বুচ্চঝ? 
 

‘‘চ্চচহ্নচ্চবদযা পিযত চ্চগযয় এমেব বস্তুযক চ্চচহ্ন বয আমরা চ্চচেযত পাচ্চর 
যযগুযাযক চ্চচহ্ন বয ভাবার কিা অভাবেীয়। চ্চচহ্নচ্চবদযা চ্চচচ্চেযয় যদয় 
যকােটি চ্চকযর চ্চচহ্ন, যকাে চ্চচহ্ন যকাে প্রকাযরর, কী চ্চচযহ্ন কী আয যায়। 
আমরা যাযক বচ্চ ‘অিণ’ (Meaning) যো চ্চকভাযব ততচ্চর য় ; আমরা 
যাযক বচ্চ ‘বাস্তবতা’ যো কীভাযব চ্চেচ্চমণত য় - এব চ্চেযয় পেে -পােে 
কযর চ্চচহ্নচ্চবদযা‘’ (কচ্চবর, ২০০৯: ৫)  
 

চ্চচহ্নচ্চবদযার অেযতম প্রবিা আযমচ্চরকার দালণচ্চেক চাণ ান্ডাণ পাণ (১৮৩৯-
১৯১৪) চ্চচযহ্নর যশ্রচ্চর্করর্ কযরযছে। পাচ্চণয় মযেয চ্চচযহ্নর অিণ প্রকাল পায় 
যদযাতক  যদযাচ্চতযতর ম্পযকণ র ধ্রযের উপর। চ্চচহ্নযক যশ্রচ্চর্করর্ করযত চ্চগযয় 
পাণ একটির োমকরর্ কযরযছে চ্চেযদণলক চ্চচহ্ন 
(Indexical Sign) োযম। চ্চেযদণলক চ্চচহ্নচ্চবদযার 
পাোতযে এই ছচ্চবটি বযােযা করা যায়। চ্চেযদণলক চ্চচযহ্ন 
‘‘যদযাতক  যদযাচ্চতযতর ম্পকণ  এযকবাযরই অঙ্গাঙ্গী 
জচ্চিত। এ ধ্রযের চ্চচযহ্নর অিণ যবাঝার জেয এো 
চ্চলযে যেয়ার যকাে দরকার য় ো। যযমে - ধ্ূাঁয়া, 
প্রাকৃচ্চতক গে , দরজায় যোকা , আযাকচ্চচত্র ইতযাচ্চদ ’’ (কচ্চবর, ২০০৯: ৫)। 
চিহ্নচবদ্যা পাঠ করর এই চরেমার প্রতীক বযাখ্যা আমারদ্ররক এই তয জাোয় যয , 
আমরা যা যদেচ্চছ তার চ্চভতযর এর আ অিণো ুচ্চকযয় যেই  ;বর ংং একো অিণ 
আমরাই ততচ্চর করযত পাচ্চর। চ্চচযহ্নর পাচ্চণয় মযেযর চ্চতেটি অংল -চিহ্নধারক 
(Representamen), চিহ্নবাক (Interpretant) ও চেরদ্েলক চিহ্ন (Indexical 
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Sign)। যকাে একটি বস্তুর অবয়বটিই যা চ্চচহ্নধ্ারক। চ্চচহ্নধ্ারক আমাযদর 
চ্চচন্তাজগযত যয মােচ্চক ভাযবর জন্ম যদয় তা যা চ্চচহ্নবাক। এবং চ্চচহ্নধ্ারক 
বযবার কযর বাস্তযবর যয বস্তু বা অবস্থার প্রচ্চত চ্চেযদণল করা য় তা যা 
চ্চেযদণলক চ্চচহ্ন বা বস্তু। চ্চচযহ্নর পাচ্চণয় মযেযর চ্চচত্রটি যেয়া কচ্চর-  

’’চ্চচযত্র চ্চচহ্নধ্ারক , চ্চচহ্নবাক  বস্তুর মযধ্য ম্পকণ  যদোযো যয়যছ। 
চ্চচহ্নধ্ারক  চ্চচহ্নবাযকর মযধ্য এবং চ্চচহ্নবাক  বস্তুর মযধ্য রযয়যছ 
রাচ্চর ম্পকণ । আর চ্চচহ্নধ্ারকটি বযবার কযর বাস্তযবর যয বস্তুর মযধ্য 
ম্পকণ টি আপচ্চতক বা চ্চেচ্চমণত। তাই যটিযক যদোযো যয়যছ ভগ্নযরো 
চ্চদযয়’’। (কচবর, ২০০৯  :৫)  

  
’গুজি গাইন বাঘা বাইন ’ (১৯৬৯) চলজিয়ে প্রত্ীয়ের বযবহার ও জচহ্নজবদ্যাে 
বযবয়েদ্: বযােযা যদয়া প্রযয়াজে যয চ্চচহ্ন চ্চবদযা কী আর কীভাযব এটি েতুে   
অিণযবাধ্ক ভাবোর জন্ম যদয়। াইে বা চ্চচহ্ন যিযক অিণ যোাঁজার চ্চবদযা , তাই 
এর োম চ্চচহ্ন চ্চবদযা। এই প্রযঙ্গ আমরা স্মরর্ করযত পাচ্চর-  

’’চ্চচহ্ন দ্বারা ধ্ারর্া  ধ্ারর্াগত বস্তুযক চ্চচচ্চহ্নত করা এ চ্চবযয়র 
অন্তণভুি’’ (Sassure, 1916: 216) চচ্চিত্রটিযত বযবহৃত প্রতীকচ্চচহ্ন েুাঁযজ 
এর চ্চেচ্চত অিণ যবর কযর   ভাযবর বযাচ্চি বািাযোই এ প্রবযের ক্ষ্য। 
তাছািা চ্চমযল ফুযকা এ প্রযঙ্গ বযযছে ভাা -বযয় (চ্চেযকাণ) অবলযই 
চ্চচযহ্নর মাযবল ঘযে , চ্চকন্তু এই মাযবল যকাে চ্চকছুযক শুধ্ু যবাঝাযো েয় , 
তার চাইযত যবচ্চল চ্চকছু কযর । এই যবচ্চল চ্চকছু ভাাজ্ঞাে  ভাা 
বযবাযর এমেভাযব চ্চমযল িাযক যয তাযক আাদা করা যায় ো। এই যবচ্চল 
চ্চকছুযকই আমাযদর উযন্মাচে  বযােযা করযত যব। ’’ (চ্চরযবরু, ২০১১: 
৪১) 

গুচ্চপ গাইে বাঘা বাইে (১৯৬৯) ছচ্চবর প্রিম দযৃলয যদো যায় একো চ্চস্থর ছচ্চব। 
গুচ্চপ ধ্ােযেযতর আ ধ্যর তােপুরা কাাঁযধ্ যাঁযে যাযে , তার মুযে াচ্চ। পদণ ায় 
যেক্সে যদো যায়- ‘‘কােু কাইযের যছয যগাপীোযির বি গাযের লে’’। চিজ ছচব 
ি য়-গুচ্চপ যাঁযে চয। গুচ্চপ াযত াযত চয যায়ার পযি গাাঁযয়র মুযে 
একো বেতায় িাযম। গুচ্চপোি এক োো তােপুরা চ্চেযয় যাঁযে আার পযি এক 
চাচ্চযক জাোযে তার তােপুরার কিা। এক স্তাদ চ্চকছু ফরমাযয়চ্চল কাযজর 
চ্চবচ্চেমযয় তাাঁর অপয়া তােপুরাটি গুচ্চপোিযক যদয়। গুচ্চপর গায় ুর ো িাকয , 
তার গাে গায়ার ইো চ্চছ প্রব। চ্চকছুদরূ চ্চগযয় য গাযছর ছায়ায় চ্চকছু প্রবীর্ 
যাকযক আড্ডা চ্চদযত যদযে। জ র গুচ্চপর গাে শুযে প্রবীযর্রা তাযক যবাকা 
বাোযোর ফচ্চি কযর।   তারা তাযক রাজার কাযছ গাে যলাোযত যায়ার জেয 
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পরামলণ যদয়। এই দযৃলয গাযছর ছায়ায় বয িাকা প্রবীর্যদর মাধ্যযম তযচ্চজৎ 
স্বাভাচ্চবক গ্রামীর্ চ্চচযত্রর প্রতীক ফুটিযয় তুযযছে। গ্রাযমর এই অ প্রবীর্গর্ জ 
র গুচ্চপযক ভু বুচ্চঝযয় চ্চবপযদর চ্চদযক যেয যদয়। বেগাছ অচ্চভজ্ঞতার প্রতীক। 
গুচ্চপ তােপুরা কাাঁযধ্ তাযদর চ্চদযক এচ্চগযয় আয। একজে বৃদ্ধ গুচ্চপযক যদেযত পাে। 
গ্রাযমর প্রযবলমুযে বেগাছ আর গ্রামীর্ বৃদ্ধরা এযক অপযরর মন্বয়ক প্রতীক। প্রিম 
বৃদ্ধ বয উযে- ‘এ যয গদা াযত চ্চদ্বতীয় পােযবর প্রযবল যদেচ্চছ য ’!  এইপ্রযঙ্গ 
স্মরর্ করা যযযত পাযর-  
 

‘’যকাে একটি চ্চবয় বা ভাবযক প্রতীক বযবাযরর মাধ্যযম যতো ৃজেলী 
 বুচ্চদ্ধদীিভাযব উপস্থাপে করা যায় , বর্ণোমূক ভাযব ততো ম্ভব য় 
ো। এ ধ্রযের উপস্থাপযের মাযঝ দলণকযদর জেয ভাবোর যোরাক িাযক। 
দলণকযক যকাে একটি ঘেোর গভীযর চ্চেযয় যায়। লতবযণর চ্চবলা এক 
ইচ্চতা যছাে একটি প্রতীযকর মাধ্যযম দলণযকর ামযে জীবন্ত  প্রার্বন্ত যয় 
যে।’’ (াাম, ২০০৯: ৩৩)  
 

তাচ্চিকভাযব বযেযা করয, আধ্ুচ্চেক চ্চচহ্নচ্চবদযার অগ্রজ পচ্চিক  ধ্রা য় ুইভাা 
চ্চবজ্ঞােী ফণ াচ্চদোি দয ুযরযক। চ্চতচ্চেই প্রিম ভাাতযি আযেে াইে , 
চ্চগচ্চেফায়ার  চ্চগচ্চেফাইে এ ধ্ারর্া। এটি যা যকাে চ্চচহ্ন যিযক অিণযবাধ্ক 
ভাবো ততচ্চরর চ্চত্রমুেী মযে। চ্চতচ্চে যগাাপ বয একটি লে ছুযি চ্চদয তা যচ্চদ 
য় চ্চচহ্ন য় তা য এর মযোজগযত ভাবো যব চ্চগচ্চেফায়ার আর বাস্তযবর 
গাছ যা চ্চগচ্চেফাইে। তাছািা যকাে চ্চচহ্ন তার মাজ ংসৃ্কচ্চত যভযদ েতুে 
অিণ ততচ্চর কযর। যযমে কাযা চ্চবিা আমাযদর যদল অশুভ য জাপাযে এটি 
শুভ চ্চচহ্ন চ্চযযব চ্চবযবচোর করা য়। তা য অিণ ততচ্চরযত মাজ ংসৃ্কচ্চত 
প্রভাব চ্চবস্তার কযর। চচ্চিত্র ধ্বচ্চের যঙ্গ ছচ্চব জিাজচ্চি কযর িাযক। তাই যমৎজ 
বযযছে-  
 

’’চচ্চিত্র বযােযা করা কঠিে কারর্ 
তা যবাঝা জ’’ (চ্চরযবরু, ২০১১: ৭৫) 

 
এই ংাযপ ‘চ্চদ্বতীয় পােব ’ চ্চবযলর্ 
মাভারযতর পঞ্চপা -যবর অেযতম ভাই 
ভীম, যার অস্ত্র গদা। অিণাৎ এই 
বাদযযন্ত্রটি গদার মযতাই কাাঁযধ্ বযয় 
আেচ্চছযে গুচ্চপ। তাই তারপুরা এোযে 



 www.litinfinite.com 
                                                                                                                     May-June, 2019 
  Vol-I Issue-I 
                                                                                                  Email: litinfinitejournal@gmail.com 

Litinfinite Journal  
Open Access Online Bilingual Journal  

গদার প্রতীক। আমরা জাচ্চে , গদা অস্ত্র াযত ভীম এভাযবই মাভারযতর মযঞ্চ 
প্রযবল করযতা। বৃদ্ধযদর গাে শুচ্চেযয় মােযি ‘গাইে‘ লেো চ্চবি চ্চবি করযত 
করযত তােপুরা কাাঁযধ্ চয যায় গুচ্চপ। বৃদ্ধরা আবার পালা যোয় বযস্ত যয় 
পযিে। গুচ্চপযক রাজদরবার অচ্চভমুযে তভরবী রাচ্চগেী গায়ার পরামলণ চ্চদযয় আদযত 
বৃদ্ধরা গুচ্চপযক তাচ্চেয এবং ম্ভাবয চ্চবপযদর চ্চদযকই যেয চ্চদযয়যছে। এরকম 
ইণাকাতর বৃদ্ধরা যেযছে পালার মযতা কুেচাযর যো। পালা এোযে গ্রামীর্ 
বৃদ্ধযদর অ ময় কাোযোর প্রতীক। এরপর দযৃলয যদো যায় গুচ্চপ আর গুচ্চপর 
বাবা কােুর ংাপ। বেতার বৃদ্ধযদর ‘ুেযাত’যক চ্চেযয় উপা করযছ বাবা। 
কােু বযছে , ‘ঘযে চ্চকছু চ্চদযয়যছ যতামাযর ভগবাে , যয যতোযদর তামালা তুচ্চম 
বুঝযব? গচ্চরব বাযপর চ্চযধ্ কিায় যতামার হুাঁল  ো। তুচ্চম যগয বেতার 
বাবুযদর গাে যলাোযত !.. কা যিযক যচ্চদ যফর আবার গাযের গা শুযেচ্চছ চ্চক 
যতার ঐ তােপুরা যভযঙ োে োে কযর যদব ! জাযোয়ার যকািাকার। ’ মেুয 
মাযজ যবাধ্ীে প্রার্ীযক জাযোয়ার বার যরয়াজ আযছ। বাবার যচাযে ‘চ্চেযবাধ্ণ 
গুচ্চপ’ তাই ‘জাযোয়ার’-এর প্রতীক। পরচ্চদে যভারযবা গুচ্চপ যলাবার ঘযর বাবা 
কােু ঘুম যরযে তােপুরা চ্চেযয় ঘর যিযক যবর য়। রাজবাচ্চির পাযল ভাঙা 
মচ্চিযরর কাযছ যপৌাঁযছ গুচ্চপ গাে ধ্যর - ‘আ  আ আ আ ...দযােযর! েয়ে যময! 
জগযতর বাার ’!  তারস্বযর গুচ্চপর গাে শুযে রাজার ঘুম ভাযঙ। রাজা ধ্মযকর 
ুযর জােযত চায় ‘বাারযম যকৌে 
চ্চচল্লাযত? উযকা পাকািযক চ্চভতযর য 
আ’! এই ংাপ ামন্তরাজার হুকুযমর 
প্রতীক। ামন্ত রাজার যচাযে তার ঘুম 
েিকারী প্রজা লাচ্চস্তযযাগয , তাই চ্চতচ্চে 
এমে আযদল চ্চদযয়যছে। এর চ্চকছুপর 
আমরা যদচ্চে রাজবাচ্চির চ্চভতযরর যে। 
চ্চংাযে বয রাজা বাটিযত দধু্ 
োযেে। পাযল যমাাযববৃি। দযুধ্র 
বাটি াযত চ্চবলাযদী রাজা 
ামন্তমাযজর প্রচ্চতভূর প্রতীক। রাজার 
লাচ্চস্তযত গুচ্চপ গম্ভীর যয় যায়। গুচ্চপর 
তােপুরা ভাঙ্গার পর যমাাযববৃি যয যে। রাজা তেে উিারর্ কযর - গাধ্া! 
এই ‘গাধ্া’ তৃতীয়  িুর ‘গা’  ‘ধ্া’-এর প্রতীক। আবার , আযগর চ্চদে 
চ্চেযবাধ্ণ ন্তাে গুচ্চপর প্রচ্চত বাবা কােুর উচ্চি যই ‘জাযোয়ার’ এর প্রতীক। রাজা 
তাযক আযদল যদয় গাধ্ার চ্চপযে তুয গ্রাযমর বাইযর বার কযর চ্চদযয় আযত। 
রাজামলাইযয়র আযদযল আমচ্চক গ্রাম যিযক যগাপীোি কাইেযক দরূ কয যদয়া 
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য়। যপয়াদারা গুচ্চপযক গাধ্ার চ্চপযে োয় , আর ধ্াক্কা চ্চদযয় গাধ্াযক যেয যদয়। 
ভারবাী চ্চেযবণাধ্পশু গাধ্া চ্চযেমার শুরু যিযক এই পযণন্ত জ -র গ্রাময তরুর্ 
গুচ্চপর প্রতীক চ্চযযব যদো যায়। গাধ্ার চ্চপযে চযি গুচ্চপ চয। পাযল কাো 
ফযর মাে। এই কাো ফ যযে গুচ্চপরই ইচ্চঙ্গতময় প্রতীক। প্রচ্চতভা যছাঁ যে যফা 
গুচ্চপই যযে যই কাো ফ। চ্চযেমায় চ্চচহ্ন চ্চেযয় আযরা যবাঝাপিায় আমরা 
যদেযত পাই-  
 

‘‘আধ্ুচ্চেক চচ্চিত্রতযির অেুযপ্ররর্া আযছ মূত ংগেেবাদ 
(Structuralism), ভাাতি (Linguistics), আর চ্চচহ্নতি (Semiotics) 
যিযক। াধ্ারর্ দলণযকর যক্ষ্যত্র ততো ো য একযলচ্চর্র যবাদ্ধা মােুযর 
কাযছ চ্চযেমার তাৎপযণ বদয যাযে। চ্চযেমায় মুগ্ধ য়ার চ্চদে এেে 
যল। দলৃযচ্চেভণ র মাধ্যম চ্চযেমাযক যবাঝার জযেয ততচ্চর যে েতুে পদ্ধচ্চত। 
চ্চযেমার গ্রর্যযাগযতা আর চ্চেছক যদোর স্তযর আবদ্ধ িাকযছ ো। চ্চযেমা 
যয় উেযছ একটিই পাে বা text’’। (যভৌচমক, ২০০৩  :২১৮)  
 

গুচ্চপর গাে শুযে রাজা চ্চবরি যয় তাযক গাাঁধ্ার চ্চপযে চচ্চিযয় যদল তযাযগর আযদল 
যদে। মাযজ গাধ্া ভারবেকারী পশু চ্চযযব পচ্চরচ্চচত এবং অবযচ্চত। র 
গুচ্চপযক বাই গাধ্া বয অবযা  চরম অপমাে কযর গাধ্ার চ্চপযে চচ্চিযয় গ্রাম 
যিযক চ্চবতাচ্চিত কযর। এই দযৃলয যদো যায় , গুচ্চপর অায়ত্ব গ্রামবাীর মযধ্য 
াচ্চর যোরাযকর জন্ম চ্চদযে। তার এই দদুণলাযত জেতা বযচ্চিত ো যয় বরং 
মজাই পাচ্চে। এই দযৃলয মাযজ অায় মােুযর পাযল ো দাাঁচ্চিযয় বরং মােুযর 
চ্চবপযদ অেয যকাে মােুযর আেি েুাঁযজ পায়ার স্বাভাচ্চবক প্রতীকময়তা যভয 
উযে। আর যো যায় , যছযর এই দুুঃদণলায় অায় গুচ্চপর বাবার মািা জ্জায় 
যে যয় আয, যা অায়যত্বর প্রতীক। াোত আবদু াই বযছে-  
 

‘‘লে এবং ছচ্চবর মধ্যবতী ম্পকণ  দলণযকর কাছ যিযক তুোমূকভাযব যয 
মযোযযাগ দাচ্চব কযর বা করা উচ্চচত , য ম্বযে াধ্ারর্ভাযব মন্তবয করা 
যায়, চূিান্তভাযব েয়। চ্চে চ্চকার বাইাইযক চ্চিভ চ্চযেমায় ংাযপর 
বযবাযর দারুর্ চ্চমতবযচ্চয়তা রযয়যছ , চ্চকন্তু ব চ্চযেমাযতই এো প্রযযাজয , 
এমে বা যাযব ো। চ্চটিযজে যকইযের মযতা বাক চচ্চিযত্র লে  
ংাযপর বহু বযবার কাচ্চচ্চের যঙ্গ যবল ংগচ্চতপূর্ণ। বযচযয় বি কিা , 
এই ধ্রযের ছচ্চবযত ইযমযজর ভূচ্চমকাই প্রধ্াে , যা চচ্চিযত্রর ভাায় 
যকন্দ্রচ্চবি।ু’’ (াই, ২০১৪: ৩৫)  
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গ্রাম যিযক চ্চবতাচ্চিত যয় জঙ্গয আশ্রয় চ্চেয যোযে তারই মযতা এক ভাগয 
চ্চবতাচ্চিত যুবযকর যদো পায় গুচ্চপ। প্রিযম তারা এযক অপরযক পছি ো করয, 
যেে চ্চবপযদ পযি, তেে একচ্চত্রত য় এবং বেু যয় উযে। এময় তারা চ্চেযজযদর 
মযতা কযর গাে গাইযত শুরু করয ভূযতর রাজার যদো পায়।  ভূযতরা তাযদর 
গাযে েুচ্চল যয় োচযত শুরু কযর। ভূযতর রাজা তাযদর বর দাে কযর। প্রিম 
বযর- গুচ্চপ ভা গাইযত পারযব  বাঘা ভা বাজাযত পারযব। চ্চদ্বতীয় বযর - যা 
যেযত চায়, তাই যেযত পারযব। তৃতীয় 
বযর- তাযদর দইু যজািা জতুা যদয়া 
য়, যা পযি তারা যযোযে েুচ্চল 
যবিাযত পারযব। অবলয , এগুযা ম্ভব 
যব শুধ্ু যচ্চদ তারা এযক অপযরর 
াযত তাচ্চ বাজায়। এোযে যদো যায় , 
ভয মাযজ যযোযে গুচ্চপরা 
অোকাচ্চিত  চ্চবতাচ্চিত , যতমচ্চে 
জঙ্গয ভুযতর রাযজয তারা বরপ্রাি। 
জতুা এোযে ভ্রমযর্র প্রতীক, স্বাধ্ীেতার 
প্রতীক। তারা যেে যযোযে েুচ্চল চয 
যযযত পারযব। াততাচ্চর মাধ্যযম 
তাযদর দজুেযক একই ূযত্র যবাঁযধ্ 
যদয়াো এোযে যযৌিতার প্রতীক। যযৌিভাযব যকাে কাজ করয , েুব যজই যয 
যকাে মযার মাধ্াে পায়া যায় েুব তািাতাচ্চি। এোযে াততাচ্চ যযৌিভাযব 
ম্পাদে করা কাযজর প্রতীক। চচ্চিযত্র প্রতীকময়তার পালাপাচ্চল মন্তাযজর বযবার 
ক্ষ্যেীয়। চ্চযেমায় দযৃলযর অেয একরকম ংস্থাে বা চ্চবেযাই মন্তাজ। 

‘‘ফরাচ্চ লে -মন্তাজ (montage)। এর অিণ একত্রীকরর্। একিা বয 
অবলয মযে যত পাযর মন্তাজ মাযে ম্পাদোই -চ্চবচ্চভন্ন যেম , লে, ইযমজ 
আর চ্চেযক একত্র করার কাজ। ো , মন্তাজ ঠিক ম্পাদো েয়, মন্তাজ  
ম্পাদোর এক চ্চবচ্চলি পদ্ধচ্চত। ম্পাদোর ময় একাচ্চধ্ক যেম, লে, ইযমজ 
বা চ্চেযক চ্চবেযস্ত কযর যেে এমে যকাযো দলৃযমাা ততচ্চর য় , যা একক 
দলৃযগুচ্চর অচ্চতচ্চরি যকাযো বযঞ্জো দলণযকর ামযে চ্চেযয় আয , তাযক বয 
মন্তাজ’’ (যভৌচ্চমক, ২০০৩: ২১৮)।  
 

গুচ্চপ এোযে যলাচ্চত যলচ্চর্র প্রচ্চতচ্চেচ্চধ্ত্ব করযছ। লত তাচ্চেয , বাবার ভৎণোয় 
গুচ্চপ প্রচ্চতবাদী চচ্চরত্র েয়। বরং চ্চেযজর ভাযা াগার গাে চ্চেযয় ভূযতর রাজার 
কাযছ বর চায়। তিাকচ্চিত মাজ বযবস্থায় যিযক োপ োয়াযত যচিা কযর। এর 
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পালাপাচ্চল লাক যশ্রর্ীর কাযছ পীচ্চিত গুচ্চপ। যাযক তাচ্চেয কযর গাধ্ার চ্চপযে 
চচ্চিযয় গ্রাম যিযক যবর কযর যদয়া যয়যছ। মযে কচ্চরযয় যদয় মাজ বযবস্থাপোয় 
লাক যশ্রচ্চর্র চ্চেযণাতযের কিা।  
বাাঁলবযে চ্চবপযদর প্রতীক চ্চযযব াচ্চজর য় বাঘ। গুচ্চপ -বাঘা োৎ যেয়া কযর 
দযূর বাাঁলবযের ফাাঁক চ্চদযয় একো বাঘযক যদো যায়। এময় বাঘা বয - ‘এয 
যগযছ’। বাঘটা যরত দ্ুরত এচিরয় আর। বাঘা আবাররা বর - ‘এয যগযছ ’। 

বাঘো ঘুরয বাঘা একদযৃি তার চ্চদযক যচযয় িাযক। বাঘা অতকণ ভাযব বয -
’ির যি যবাধয়...’। চ্চকন্তু বাঘ যফর মুে যঘারায়,  এচ্চগযয় আয। গুচ্চপর আিি 

ংাপ - ’ো ো ! যায়চ্চে  ,যায়চ্চে’ ! ভরয় গুচপ-বাঘার দাাঁযত দাাঁ ত যযগ যায়। 
বাঘো একবার যদর চ্চদযক যদযে চয যায়। দ’ুজযের ভয় কাযে। মাযের বাাঁলবে 
ফাাঁকা। বাাঁলবে এবং বাঘ এোযে প্রাচীে ভারতীয় মাযজর ভযয়র প্রতীক চ্চযযব 
আচ্চবণভূত য়। চ্চদীপ মুযোপাধ্যাযয়র ভাায়-  
 

‘‘শ্বাপদঙু্ক অরযর্য আন্ন মৃতুযর মুযোমুচ্চে ভয়াতণ  গুচ্চপ  বাঘার মুযের 
চ্চেজ লে-এ প্রকৃতপযক্ষ্ বাস্তবতার ইচ্চতবৃি মাি  পরবতী Live action-এ 
জাদরু দচু্চেয়া শুরু। যা এই চচ্চিযত্র প্রিম েবজন্ম ূচ্চচত কযর ’’। 
(মুরখ্াপাধযায়, ১৯৮৬  :৩৫)  
 

গুচ্চপ-বাঘা যদযে রাযতর অেকাযর বাাঁলবাগাযে অংেয ভূত োচযত োচযত এক 
জায়গায় এয জযিা যে। চাচ্চরচ্চদক অেকার যয় যায় , এবং দরূ যিযক একো 
জ্বন্ত তারা যভয এয গুচ্চপ বাঘার ামযে িাযম। যই তারার মযধ্য আচ্চবণভাব য় 
ভূযতর রাজা। গুচ্চপ -বাঘা অবাক চ্চবস্মযয় যই চ্চদযক যচযয় িাযক। ভূযতর রাজা 
াত তুয পযর চ্চেযদণল যদবার যঙ্গ যঙ্গ অেকাযরর মযধ্য োযচর বাজো যভয 
আয। ভূরতরা োিরত শুরু করর। 
 

‘‘যচ্চমটিকযর মযত , চ্চযেমা বচ্চজণ গযতর বাস্তবতার প্রচ্চতফে েয় বরং 
এটি একটি ‘চ্চেমণার্’, যা বময়ই তাৎপযণময় বার (চ্চগচ্চেচ্চফযকলে) 
প্রচ্চক্রয়ার মযধ্য রূপ যেয়। প্রচচ্চত যকাযো মতাদযলণর (আইচ্চেচ্চজ) 
চ্চেযদণ চ্চলত বাস্তবতার রূযপর যঙ্গ ামঞ্জযময় বযই চ্চযেমায় যয বাস্তবতার 
চ্চেমণার্ তা গ্রর্ করা য়। বাস্তবতার এই মায়া বা ইযফক্ট মতাদযলণর 
অধ্ীেস্ত চ্চকছু ংযকত পদ্ধচ্চত (যকাে) ছািা আর চ্চকছু ো। চ্চযেমা 
ইতুঃপূযবণ চ্চবদযমাে বাস্তবতার পুেচ্চেমণার্ বা প্রচ্চতফে েয় বরং কচ্চল্পত এক 
বাস্তযবর চ্চেমণার্  গেে’’। (াই, ২০১৪  :৩৫ )  
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বাাঁলবাগাযে প্রিযম রাজা ভূযতর দ , পযর চাা বা প্রজার দ , এর পর াযব 
ভূত এবং যলয বাচ্চেয়া , বামুে আর পাচ্চি চ্চময যমাো ভূযতর দ। োচযত 
োচযতই এযদর চ্চেযজযদর মযধ্য দ্বন্দ্ব াযগ এবং চ্চেযজযদর মযধ্যই িাই শুরু কযর , 
যই িাইযত প্রযতযক দযর ভূতই মারা পযি। যলয চারটি ভূযতর দযকই চার 
াচ্চরযত একযঙ্গ োচযত যদো যায়।  

‘‘চচ্চিত্র ভাার পর ততো চ্চেভণ রলী েয়। অঙ্গভচ্চঙ্গ  কমণ তৎপরতায় 
চ্চভন্ন ভাাভাী মােুযর কাযছ যবাধ্গময যয় যে এো। তা স্বযি 
চ্চেতযচ্চদযের অচ্চভজ্ঞতা এমে চ্চকছু অচ্চভবযচ্চি ৃচ্চি কযর চ্চভন্ন যদযলর দলণযকর 
কাযছ রযময় যয় উেযত পাযর , যারা এধ্রযের অচ্চভজ্ঞতার চ্চভতর চ্চদযয় 
কেযোই যায়চ্চে। ভারযতর যক্ষ্যত্র যা াধ্ারর্ যকাযো আচরর্ অেযযদর কাযছ 
চ্চভন্ন এক আযবযলর জন্ম চ্চদযত পাযর যো।’’ (যে, ২০০৭:০৮) 
 

ভূযতর োযচ স্বাভাচ্চবক কাচ্চচ্চে যমাি চ্চেয যোর ছয দলণকরা েুাঁযজ পাে বৃটিল 
চ্চবযরাধ্ী আযিাযের ইচ্চতা। এোযে োোে কযাোগচ্চরর ভূযতর োে পায়া 
যায়। যারা যিাক্রযম- ‘আা ভূত! বাা ভূত! চ্চকবা ভূত! চ্চকমূ্ভত! বাবা ভূত! 
ছাো ভূত! যোাঁিা ভূত! কাো ভূত! কাাঁচা ভূত! পাকা ভূত! যাজা ভূত! বাাঁকা 
ভূত! যরাগা ভূত! যমাো ভূত! আধ্া ভূত! যগাো ভূত! আযরা াজার ভূত’। এই 
যয এল চ্চংয়া-আচ্চেকা-ইউযরাপীয় ভূযতর মাার তা মূত ভূত -াম্রারাযজযর 
আন্তুঃাংসৃ্কচ্চতক প্রতীকযক তুয ধ্যর। তযচ্চজৎ বরাবরই আন্তাংসৃ্কচ্চতক যযাগাযযাযগর 
পক্ষ্পাতী।  
 

‘‘যচ্চদ আন্তুঃাংসৃ্কচ্চতক যযাগাযযাযগর প্রচ্চতবেকতার পর গুরুত্ব চ্চদযয়যছে 
তযচ্চজৎ, চ্চকন্তু আন্তুঃাংসৃ্কচ্চতক যবাঝাপিা যয অম্ভব , কেযোই মযে 
কযরেচ্চে যো। বরং প্রচ্চতবেকতাগুযা অচ্চতক্রময চ্চযযবই যদযেচ্চছযে। তার 
যুচ্চি চ্চছ প্রচ্চতবেকতাগুযা স্বীকার কযর চ্চেযই ভাযা। চ্চবযদচ্চল প্রভাযবর 
চ্চবপরীযত াংসৃ্কচ্চতক পরম্পরা ংরক্ষ্যর্র চ্চবলা পচ্চরযপ্রচ্চক্ষ্যত চ্চতচ্চে কেযোই 
অবলয াংসৃ্কচ্চতক ংরক্ষ্র্বাদী চ্চছযে ো’’। (যে, ২০০৭ :০৪)  
 

শুচ্চে রাজার চ্চবলা দরবার। রাজামলাই তেযো অেুপচ্চস্থত , তাই গাযের বাচ্চজ 
শুরু য়চ্চে। স্তাযদরা যয যার জায়গায় বয গা াধ্যছ। একো োচ্চ জায়গা 
যদযে গুচ্চপ-বাঘা যোযে চ্চগযয় বয। বাচ্চজযয়রা চ্চেযজযদর বাজো ঠিক কয যেয়। 
যদোযদচ্চে বাঘা তার ামযে রাো য ায একবার চাাঁটি যমযর যদযে যেয়। এই যয 
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রাজভার এমে চ্চেেুাঁত চ্চেযে তা শুচ্চের গােযপ্রমী রাজাযক চ্চস্দগ্ধতার ইযমযজ 
প্রচ্চতস্থাপযের প্রতীক। এইব ািণক চ্চেযে ততচ্চর যত পাযর যতা যকব 
তযচ্চজযতর মুচ্চন্সয়াোয়।  
 

‘‘চ্চলল্পীর যচাযে যদো বা চ্চলল্পীর কাযে যলাো বা মে চ্চদযয় অেুভব করা 
াধ্ারর্ যাযকর যচযয় ুক্ষ্মতর  চ্চেচ্চবিতর যত বাধ্য , তা ো য চ্চতচ্চে 
চ্চলল্পী যবে কী কযর ? চ্চলল্পীর এই ইচ্চন্দ্রয়গ্রায ুক্ষ্ম অেুভূচ্চতর প্রকাল য় 
চ্চেযেযর মধ্য চ্চদযয় এবং চ্চেযেযর ািণক প্রযয়াযগই চ্চবয়বস্তু বর্ণা য যয় 
যে।’’ (রায়, ১৯৯৭: ৫৬)  
 

চ্চযেমায় দযৃলযর পালাপাচ্চল চ্চকছু চ্চবযল লে প্রতীকময় উপস্থাচ্চপত য়। যযমে 
জাদকুর বরফীর াযি মন্ত্রীর কযিাপকিযে আমরা এই চ্চবচ্চচত্র ংাপটি শুচ্চে - 
‘গররণ চ্চপ ’। মন্ত্রী যখ্ে বরফীরক বরছ ‘এক চ্চচমযে চ্চেযত যব ?’ এর উত্তরর 
বরফী আররা চবচিত ং র উিারযর্ বযছ ‘চ্চেরুগ গুম গুলল ’। মন্ত্রী তখ্ে প্রশ্ন 
করর- ‘মাটিযত  াযত যব?’ যথারীচত বরফীর উচ্চারণ- ‘চ্চকমুল গুমম গুলল ’। 

এরপর বরফী বয যায় - ’চিরর এ ভুল ’। ’কলণ কাচ্চফেণ চ্চরচ্চজচ্চমচ্চল চ্চকচ্চমক 
চ্চকচ্চমচ্চল ’চ্চকংবা ’উল উল উল’। এই চ্চবচ্চচত্র ধ্বচ্চে প্রযয়াগ প্রযঙ্গ উযল্লে করা 

যংায়-  
 

‘‘লযের চ্চকছু ভূচ্চমকা আযছ। যা বা য় তার বাইযর চ্চকছু যিযক যায়। 
ভাার অেুরর্যে অযেক চ্চকছুর যঙ্গই যযাগাযযাগ ঘযে এবং চ্চেবণাচ্চচত চ্চকছু 
লে চ্চবযল এক অিণ বা চ্চবযল ভাব ৃচ্চি কযর। তযচ্চজৎ পযণযবক্ষ্র্ 
কযরচ্চছযে যকব েযাযরটিভ বা রূপকাযরর ভূচ্চমকায় লেযক আলা কযর ো 
যকউ, আযরা যবচ্চল চ্চকছু যযে। তাই অযেক চ্চকছুই অস্পি যিযক যাযব যচ্চদ 
যকউ ই ভাাটিই ো যবাযঝ বা ভাযাভাযব ো যবাযঝ। ’’ (যে, ২০০৭: 
৪) 
 

চ্চযেমার যলয আদলণ রাষ্ট্রভাবোয় তযচ্চজৎ ভাচ্চবযয় যতাযে দলণকযক। যযমে , 
শুচ্চেযত তেয ামন্ত যেই চ্চকন্তু ুে লাচ্চন্ত আযছ । শুচ্চে রাযজযর বর্ণোয় আমরা 
যদচ্চে যতমচ্চেই এক চ্চচত্র। মন্ত্রী চ্চংাে যিযক উযে াযত াযত এচ্চগযয় যায় , 
গুিচর তার চ্চপছু যেয়। মন্ত্রী বযে , ‘চমৎকার! যুযদ্ধর যকাযো বযবস্থাই যেই। 
মন্ত্রী দাাঁচ্চিযয় পযি , ঘুযর গুিচযরর চ্চদযক তাচ্চকযয় বয - ‘তায আযছো চ্চক , 
শুচ্চে’! গুিচযরর উির ‘যক্ষ্যত ফ আযছ। গাযছ ফ আযছ , ফু আযছ , পাচ্চে 
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আযছ’। এরপর গুপ্তির বর ির - ‘যদযল লাচ্চন্ত আযছ  ,ুে আযছ ,াচ্চ আযছ... ’। 
এখ্ারে আমরা ল্লার ড়যন্ত্রী মন্ত্রী যয শুচিরত চবো উকাচেরত ামা কররত 
িায় তা াম্রাজযবারদ্র কল্পচিত্র রয় দ্াাঁড়ায় । 
 
চ্চযেমায় গুচ্চপ-বাঘাযক একো গম যক্ষ্যতর মযধ্য চ্চদযয় এচ্চগযয় আযত যদো যায়। 
চাচ্চরপাযল যচাে-যজািাযো প্রাকৃচ্চতক দলৃয পাচ্চের োক যলাো যায়। দরূ যিযক যভয 
আযছ ুযরা বাাঁচ্চলর ুর। এময় গুচ্চপ বয - ‘কী ুির যদল যদযেযছা , অযাাঁ?’ 
উিযর বাঘা বয - ‘কী রকম ফ যয়যছ !’ এোযে ফ যযমে উবণরতার 
প্রতীক, যতমচ্চে মৃদ্ধ রাযজযর প্রতীক। প্রতীকময় এমে চ্চেযেযর কারযর্ই শু -
চ্চংরাজয দলণযকর যচাযে প্রচ্চতিা পায় একটি ুেী রাজয চ্চযযব। এমে একটি ভাব 
প্রকাযলর জযেয এমে ফ চ্চেযে ; চ্চচযত্রর াাযয ছািা ভাযবর প্রকাল যেই 
বযই চয। তযচ্চজৎ রায় তাাঁর চ্চেযজর জবােীযতই বযযছে এরকম চ্চেযেযর 
প্রযঙ্গ-  

‘‘রূপকিার রাজা শুধ্ু বি রাজা েে , তার ‘াচ্চতলায াতী , যঘািালায 
যঘািা, ভাোযর মাচ্চর্ক , কুেুরী-ভরা যমার ’। আমরা জাচে , ুযয়ারাচ্চের 

’যাোর োযে গা ,রূযপার োযে পা’ , আর ‘যদমাযক তার মাটিযত পা পযি 
ো ’। রাজার দাপে িাযক তায আমরা জাচ্চে যয তার রাযজয ’বাযঘ গরুযত 
একঘাযে জ োয় ’। এক একটি ভাব প্রকারলর জরেয এক একটি চডরট ; 
চ্চচযত্রর াাযয ছািা ভাযবর প্রকাল যেই বযই চয।  ’’(রায়, ১৯৯৭ :
৫৭)  

 
এর চ্চকছু পর যদো যায় াল্লা রাজার ঘর। রাজা আপে মযে গুেগুে করযছ। 
াদা কাগজ যকযে পাচ্চে ততচ্চর করযছ। াদা কাগযজর েকলায় ৃি পাচ্চে এোযে 
লাচ্চন্তর প্রতীক। যয রাজার লাচ্চন্তরূপ যদযে মযে য় অতযন্ত র  চ্চেরী যাক। 
চ্চকন্তু পরক্ষ্যর্ই দরজার তাা যোার আয়াজ য রাজা যচ্চদযক তাকায়। মন্ত্রী 
প্রযবল কযর বয- পাচ্চে ব কযর রব, রাচ্চত যপাাই। যতামাযক যয এবার একেু 
চ্চংাযে বযত যব বাবা !.. এই দযাযো ! আবার যোকা যোকা কিা বয ! 
দ’ুচ্চদে ভাযা ক ’যর যুদ্ধ ক ’যর ো , তারপর যতামার ছুটি ! চ্চলশু-ুভ রাজার 
দচৃ্চি উদ্ভাচ্চত যয় যে। রাজা বয যে - ‘ছুটি’! মন্ত্রী যঘারীে স্বাভাচ্চবক 
রাজাযক বয ‘যাাঁ! যতামার ছুটি! এবার াাঁ কর , াাঁ কর-াাঁ কযর যেযয় যফ !’ 
রাজাযক ুধ্ োইযয় যুযদ্ধর জেয যঘারগ্রস্ত করার আযগ রাজা চ্চছযা চ্চলশুর 
ারযয। রাজা ছুটিচ্চপ্রয়। যযে রবীন্দ্রোযির যই যমযঘযর যকায যরাদযক াাযো 
বাদ েুটি চ্চদযত চায়া যকাে ুেী মােু। তাইযতা রাজা বাধ্য যছযর মযতা াাঁ 
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কযর। মন্ত্রী তাযক বরফীর যদয়া ুধ্ োইযয় যদয়। রাজার যচাে বে যয় 
আয। ঘুযমর যঘাযর এবং ুযধ্র প্রভাযব রাজার যচারায় ভীর্ পচ্চরবতণ ে ঘযে। 
ঝুন্ত লান্ত-চ্চস্দগ্ধ  আপাত চ্চেরী যগাাঁফ-দাাঁচ্চি পাচ্চকযয় যপাঁচ্চচযয় যে। রাজার যচাে 
েুযতই দচৃ্চিযত ভর কযর কু্ররতা। দাাঁত -মুে চ্চোঁচ্চচযয় যফাাঁ কযর উযে রাজা। 
াযতর াদা কাগযজর ততচ্চর পাচ্চেো এক োযে চ্চছাঁ যি রাজা বয - ‘যুদ্ধ!’ এরপর 
মন্ত্রীযক ধ্াক্কা চ্চদযয় যফয রাজা একাযফ উযে পযি। যয রাজা লাচ্চন্তর অযন্বযর্ 
চ্চছযে, চ্চতচ্চেই োৎ চ্চং যয় গযে ! এত দ্রুতগচ্চতযত প্রতীযকর চমৎকার 
বযবার চ্চযেমায় গচ্চতময়তা ততচ্চর কযর। াদা কাগযজর পাচ্চে েৃলংভাযব 
যমাচিাযোর মাধ্যযম রাজার মযধ্য রুক্ষ্তার প্রতীক ততচ্চর য়। রাজার দাচ্চি এবং 
যগাাঁযফর আকার  আকৃচ্চতগত পচ্চরবতণ যের প্রতীক দাবযঞ্জোময়। এরপর 
দরবাযরর জাোার ামযে বয স্থুকায় যোপচ্চত োবার োয়ার দলৃয আমাযদর 
মযে কচ্চরযয় যদয় অতযাচাচ্চরত প্রজাযদর চ্চবাী-যভাগী যেতার ুেযভাযগর কিা। 
  
আজেয টাইি জচরন্তন প্রত্ীে : প্রতীক চ্চযযব চ্চবযল চ্চকছু চ্চেযে যচাযে পযি এই 
চ্চযেমায়। যযমে- শুচ্চে রাজবাচ্চি। যভতযরর ুদলৃয অচ্চগচ্চ চ্চদযয় গুচ্চপ -বাঘাযক 
অভযিণো ক'যর চ্চেযয় যায় এক ভৃতয। চ্চতেজযে একো ঘযর যপৌাঁছায়। গুচ্চপ -বাঘার 
ঘর। ঘযরর মচ্চধ্যোযে যফায়ারা , তার দচু্চদযক কারুকাযণ করা োে  যেচ্চব। 
যেচ্চবযর উপর পাযত্র রাো োোে ফ। একো যঝাাযো দাাঁি রযয়যছ - যোযে 
মযাকা পাচ্চে। দজুে পাংোদার আযছ। গুচ্চপ উদ্ভাচ্চত যয় যফায়ারার চ্চদযক এচ্চগযয় 
যায়। এই চ্চেযে চ্চোঁেুতভাযব আমাযদর মেযযাগ দাচ্চব কযর চ্চযেমার প্রচ্চত। চ্চেযে 
কী? এই প্রযঙ্গ বা যায়- 
 

‘‘চ্চেযে এককিায় েুাঁটিোটি চ্চজচ্চেযলর প্রচ্চত তকণ  দচৃ্চি চ্চেযক্ষ্প। 
পচ্চরচাোযক যা বাস্তব  তীক্ষ্ম কযর। পচ্চরযবলযক ফুটিযয় যতায। 
পচ্চরচাকযক বাস্তববাদী যত যব , পচ্চরযবলযক চ্চেেুাঁত করযত যব।  Neatest 
বা cleanest েয়, চ্চেেুাঁত। ূক্ষ্ম , তীক্ষ্ম  পচ্চরযবলােুযায়ী বাস্তবতার 
অচ্চধ্কারী য পেভূচ্চম ৃচ্চিযত ক্ষ্ম ুতরাং প্রািচ্চমক দাচ্চয়ত্বেুকু ুম্পন্ন। 
চ্চেযে চ্চজচ্চেলোযক এযকবাযর আাদাভাযব চ্চবচার করা অিণীে। জযর 
উপর চ্চদযয় াফাযত াফাযত একো গঙ্গা ফচ্চিং আর একোর কাযছ যায়া , 
বৃচ্চির পর মরা বযাঙ , চ্চি কুকুযরর গা ঝািা যদয়া , যবযতর ঝুপচ্চি 
যিযক আরযলাার যবচ্চরযয় আা , পূবণপুরুযর ততচ্চচযত্রর পাযল মাকিলার 
জা, কাঞ্চেজঙ্ঘার (তযচ্চজৎ পচ্চরচাচ্চত চচ্চিত্র) প্রচ্চতটি চচ্চরযত্রর আাদা 
যপালাক মস্তই ংগীত , পচ্চরচাো বা চ্চম্বযর যঙ্গ অঙ্গাচ্চঙ্গভাযব জচ্চিত। 
যছাট্ট যছাট্ট উপকরর্  উপাদােগুযাযক যগাঁযি বি একো চ্চকছু ৃচ্চি। তাই 
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চ্চেযেযক আর স্বতন্ত্র চ্চকছু বয ভাবা যে ো। তাযক অেযযদর াযি 
চ্চমচ্চলযয় যদয়া যে।’’ (দালগুি, ২০০৬: ২১৩) 
 

াল্লারাজা যুদ্ধ যঘার্া কযরযছ শুচ্চে রাযজযর চ্চবরুযদ্ধ। াল্লার দতূ শুচ্চের রাজার 
চ্চদযক চ্চচঠি বাচ্চিযয় যদয়। রাজা দাাঁচ্চিযয় উযে যো যেে। গুচ্চপ -বাঘা বযগ্র যয় 
অযপক্ষ্া কযর। রাজা চ্চচঠিো যোযে এবং চ্চচঠিো পিযত চ্চগযয়ই মাটিযত পযি 
যাে। গুচ্চপ -বাঘা চ্চচঠির অিণ বুঝার যচিা কযর। চ্চকন্তু চ্চচঠিযত আাঁকা আযছ 
োোরকম েকলা, যার মাযে তারা যকউ বুঝযত পাযরো। েকলাকাো চ্চচঠি যুযদ্ধরই 
প্রতীক। াল্লা রাজবাচ্চির ছাযদ যচাযে দরূবীে যদয়া রাজা যযমে যুদ্ধউন্মাযদর 
প্রতীক, যতমচ্চে রাজার যপালাযকর প্রান্তভাগ ধ্যর, রাজাযক অেুরর্কারী এক বামে 
ভৃতয এবং মন্ত্রী আেুগযযতর প্রতীক।  
 

‘‘শুচ্চে রাজা রূপকিার পাতা যিযক উযে আা রাজা মলাই। তার ভাা 
যতমেই পচ্চরশ্রুত রযয় যগযছ। মুেোচ্চে যবল যেয়ারযর। যই যদযলর 
যমায় ঘুচ্চিই মূ যবচাযকোর দা। যোেকার রাজপ্রাাযদ লরত যমযঘর 
শুভ্রতা। চ্চভচ্চিচ্চচযত্র াচ্চত , যঘািা, ময়ূর আর চ্চরর্। রাজপ্রাাযদ প্রজাপচ্চতর 
মাঙ্গচ্চক চ্চচচ্চহ্নত।’’ (মুযোপাধ্যায়, ১৯৮৬: ৩৭)  
 

াল্লা রাজা যেে বল্লম যছাাঁিা প্রযাকটি কযর তেে প্রচে যবযগ যদৌযি চ্চগযয় 
োচ্চমর যপযে  ুচ্চকযয় যদে। রাজা এোযে েুযে -েৃংলতার প্রতীক। রাজার োক 
শুযে জল্লাদ প্রযবল কযর। তার াযত েরগ। জল্লাদ এোযে অশুভ লচ্চির প্রতীক। 
তাইযতা যদচ্চে জল্লাযদর মুযে কু্রর াচ্চ। আর তেেই গুচ্চপ -বাঘা যগযয় উযে ‘যদযে 
চ্চবচ্চচত্র এই কা- কারোো/এযদর রকম কম চ্চগযয়যছ জাো। ‘ এই চ্চবচ্চচত্র কারোো 
যযে দচু্চেয়ার যদযল যদযল যুযদ্ধান্মাদ যদযলর রাজভারই প্রতীক । গুচপ-বাঘার ুযর 
তেে আমরা শুচ্চে ’শুযে াল্লা রাজার াাঁকাাাঁচ্চক ,উযি যগ প্রাযর্র পাচ্চে-

মুেেুোো যযযত বাচ্চক ,মুেেু যগয োযবা ো চ্চক ?মুেেু ছািা বাাঁচযবা ো চ্চক? ’। 
‘প্রাযর্র পাচ্চে  ’এোযে জীবযের প্রতীক। মুেেু যচ্চদ প্রাযর্র প্রতীক ;চ্চকন্তু ,
যভাজেরচ্চক গুচ্চপর কাযছ মুেেু চ্চবো োবার গ্রযর্র অামিণযতার প্রতীক ! 

আবার, রাজা-মন্ত্রীর ুযরর অপার যদযাতোয় ফুযে উযেযছ েৃংলতা। যযমে - 
াল্লার মন্ত্রী গাইযছ- ‘শুচ্চের চ্চদ চ্চপচ্চে চেযক। ’ তেে রাজা বযছে-‘লত্রু োচ্চলব 
স্কে মেযক!’ লত্রুর প্রচ্চত এমেই তার রুক্ষ্তার প্রকাল যয স্কে মেকাযোর স্বযে 
চ্চবযভার াল্লা রাজা। যুদ্ধ িামাযত গুচ্চপ-বাঘা চ্চবযল যকৌলযর আশ্রয় যেয়। অভুি 
তযেযর জেয আকাল যিযক াাঁচ্চি যেযম আযত যদো যায়। তেযরা আকাযলর চ্চদযক 
যচযয় যদযে। যোপচ্চত আকাযলর চ্চদযক যদযে। দযুগণর রাজপ্রাযদর বাইযর রাজা 
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ছুযে আযে। তেে গাে যলাো যায় - ‘আয় যর যবাঝাই াাঁচ্চি াাঁচ্চি /মো চ্চমোই 
কাাঁচ্চি কাাঁচ্চি , আয়!/চ্চমচ্চদাো পুচ্চ চ্চপযে /চ্চজযবগজা চ্চমযে চ্চমযে /আযছ যত এ 
চ্চমচ্চি/এ বৃচ্চি এ বৃচ্চি /যর!’ এই চ্চমচ্চির বৃচ্চি মূত যুযদ্ধান্মাদ রাযজযর অভুি 
যোযদর প্রচ্চত , যা যুদ্ধযকই িামাযোর যকৌল। তেেই আমরা যদচ্চে রাজা 
রাজপ্রাাদ যিযক ছুযে যবচ্চরযয় একঝাাঁক কবুতযরর মাযঝ যচাঁ চ্চচযয় মুচ্চির আেযি 
বযছে-‘ছুটি! ছুটি! ছুটি’!  তেযরা যুদ্ধ ো কযর অভুিপ্রাযর্ চ্চমচ্চি যেযয় যপে 
ভরাযত াগযা। যুদ্ধ যা ো। রাজাযক চ্চেযয় আা যা শুচ্চে রাজার দরবাযর। 
শুচ্চে রাজা চ্চবন্নভাযব চ্চংাযে বয আযছে যুযদ্ধর আলঙ্কায়। বাঘা তেে বয -
‘ধ্যর এযেচ্চছ রাজামলাই , াল্লার রাজা ’। শুচি রাজা অবাক েয়রে একপ ক 
তাচকরয় উরঠ দ্াাঁড়াে। চকন্তু , তেযো াল্লার রাজা আপেমযে চ্চমচ্চি যেযয় যাযেে। 
তাাঁর দচৃ্চি পযি শুচ্চে রাজার চ্চদযক। তাাঁর াত যিযক চ্চমচ্চির াাঁচ্চি পযি যভযঙ 
যায়। দু ’জযেই অবাক যচাযে পরষ্পযরর চ্চদযক যচয় যং িাযক। দইু রাজার মাচ্চমে 
একচ্চদযক লাচ্চন্ত স্থাপযের প্রতীক আযরকচ্চদযক চ্চযেমা মাচ্চির ইচ্চঙ্গতময় প্রতীক। 
কারর্, দইু রাযজযর যুদ্ধদলাই চ্চযেমার মূগল্প।    
  
উিসংহার:  

‘‘গুচ্চপর গায়ক াধ্যক শুধ্ু াঞ্চো করা েয় যযে একো স্বািণপর , মাভে- 
মাজ-লচ্চি এযকবাযর চ্চলচ্চলযরর মযতা তাজা চ্চলশুমােযক পা চ্চদযয় মাচ্চিযয় 
যায়। মােচ্চবকতার এই অবমােো প্রযঙ্গ তযচ্চজৎ রায় রূপকিার অতযন্ত 
প্রিাচ্চদ্ধ গাধ্ার চ্চপযে চচ্চিযয় চ্চেবণাে যদয়ার রীচ্চতযক যবযছ যেে। চ্চকন্তু 
প্রতীক চ্চেবণাচযে এোযে এই বযাপারো চ্চিিচ্চমিযক আভাচ্চত কযর চমৎকার 
তাৎপযযণ উপচ্চেত য়’’ (মুযোপাধ্যায়, ১৯৮৬: ৩৫)।  
 

চচ্চিযত্রর মাচ্চিযত গুচ্চপ আর বাঘা রাজয আর রাজকেয পায়। এই প্রাচ্চি 
পুরস্কাযরর প্রতীক। প্রকৃত পযক্ষ্ মােয তিা ক্ষ্মতা আর ুে তিা অযিণর বাইোচ্চর 
অপচ্চজলযে ভাবযত য় এ মাযজ ক্ষ্মতা আর অযিণর মাচ্চকরাই ুেী। অপরচ্চদযক 
এগুযা ছািা চ্চেরাপিাীেতার যবাধ্ জাগায় তা ুস্পি। রাযজযর অপর অিণ 
ক্ষ্মতা। আর রাজকেয যযে কাচ্চিত। োরী যযে আযরা আকণর্ীয়  গ্রর্যযাগয 
য় ম্পদ যযাযগ। রাজযারা রাজকেযা ছািা যা পায়া যায় ো। বস্তুত একটি 
চ্চলশুাচ্চতয চ্চকভাযব একটি পচ্চরপূর্ণ চচ্চিযত্রর কাতাযর দাাঁিাযত পাযর তা এর 
প্রমাে। আর এটি ম্ভব যয়যছ এর প্রতীক চ্চবযেযের মাধ্যযম। দলণযকর মে যয 
চ্চযেমার পদণ ায় অচ্চবচ্চেন্ন গচ্চতর াযি একাত্মযবাধ্ কযর তাযক আমরা যদেযত পাচ্চর 
মালণা মযাকুাযের ভাায়। গাস্তাঁ যরাযবণজ চ্চেযছে-  
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‘‘মালণা মযাকুাে তার ‘আন্ডারস্টযাচ্চন্ডং চ্চমচ্চেয়া ‘যত চ্চবষ্মযয় উযল্লে 
কযরযছে, টিচ্চভ-র প্রচ্চতেচ্চব দলণকযক যযকযন্ড প্রায় ক্ষ্ আযাকচ্চবি ু
পাোয়। যয যকাে মুূযতণ  দলণক তার যিযক মাত্র কযয়ক েজে চ্চবি ুগ্রর্ 
কযরে। তাযতই তার মযে প্রচ্চতেচ্চব গযি উযে।’’ (যরাযবজণ , ২০১২: ২১৬)  
 

চ্চযেমার এযকবাযর যলয যদো যায় - দইু রাজা প্রচ্চতশ্রুচ্চত মযতা তাাঁর কেযাদ্বয় 
মচ্চর্মাা  মুিামাাযক গুচ্চপ-বাঘার ামযে আযে। তারা দ’ুজে অবাক যয় যচযয় 
দযাযে। বাঘা তার চ্চদযক অবাক যচাযে দযাযে। মচ্চর্মাা অবাক যয় দযাযে। 
আবার গুচ্চপ অবাক যয় যদযে মচ্চর্মাাযক। চ্চযেমার বণযল প্রতীক চ্চযযব ঘযরর 
যমযঝযত একো রচ্চঙে প্রজাপচ্চত আাঁকা যদেযত পায়া যায়। এই প্রতীক চ্চবযয় বা 
চ্চমযের ইচ্চঙ্গত। অেয একটি দযৃলয এইরকম প্রতীক বযবার প্রযঙ্গ চ্চদীপ 
মুযোপাধ্যায় বযছে-  
 

‘‘প্রাচীে বযের যগািায় চেীমেযপর চ্চবধ্াে এবং জচ্চমদাযরর দরবাযরর (যার 
চ্চভচ্চি চ্চচযত্র তরচ্চেক েকলায় পযাাঁচা  েুমাে বযবহৃত ) োমযেয়া-এর 
প্রচ্চতচ্চেচ্চধ্ত্ব করযছ চ্চগ্রম উপকিার োইেীর মযতা ঐ চারবুযিা আর 
চ্চপঞ্জরাবদ্ধ চ্চংগ্র পশুর মযতা আমচ্চকর (গুচ্চপর গ্রাযমর োম) রাজার মুে। 
মুেগুযা পচ্চরচ্চচত। ামন্ততাচ্চন্ত্রক মাজবযবস্থা েুব পুরযো যয় যায়চ্চে। আর 
এই কাচাযরর চাচ্চরচ্চত্রকতা ‘যচাঁচাইচ্চছচ্চ যকযে’ এবং ‘িক জাো আযছ’ এই 
দইু ম্পূর্ণ চ্চবপরীত ধ্রযের োয়াযক্ট -এ প্রকাচ্চলত। ’’ (মুযোপাধ্যায়, 
১৯৮৬: ৩৫) 
 

চ্চযেমাটি যল য় দইু রাজার ংাযপর মধ্য চ্চদযয়। যুযদ্ধর যঘার যিযক চ্চম্বত 
চ্চফযর যপযয় াল্লা রাজা বযছ ‘ভাবযত পাচ্চর, আচ্চম আচ্চছাম যতার রাজয দে 
করযত!’ অবাক চ্চবচ্চষ্মত শুচ্চেরাজা তেে বয - ‘রাজয মাযে , এ যতা যতার 
রাজয’!  
 

‘‘চ্চযেমা একটি যযাগাযযাগ স্থাপেকারী মাধ্যম। চ্চযেমার চ্চেযজর ভাা 
আযছ, এই ভাা অেয চ্চলযল্পর ভাার পর চ্চেভণ রলী , যই তযকণ  এেে ো 
চ্চগযয় বা যায় যয , অক্ষ্রচ্চভচ্চিক (আক্ষ্চ্চরক) ভাার মযতা চ্চযেমা 
অযেক যযাগাযযাগ পদ্ধচ্চতর মযধ্য একটি। ভাা চ্চযযব চ্চযেমার পচ্চরচয়  
ভূচ্চমকা জাোর জেয এযক্ষ্যত্র প্রচচ্চত তযির উযল্লে করযত য়। গত 
লতােীর প্রিম চ্চদযক ভাাতাচ্চিক ফাচ্চদণোি ুযর এই মত প্রকাল কযরে 
যয, ভাা-ংযকযতর চ্চবসৃ্তত  বযাপক পচ্চরচ্চধ্র অেযতম চ্চবয় আক্ষ্চ্চরক 
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ভাা ছািা অেযােয ংযকত চ্চচযহ্নর াাযযয ভাব প্রকাল কযর যযাগাযযাগ 
স্থাপে করা যায়। ংযকতচ্চেভণ র যযাগাযযাগ স্থাপযের এই চ্চবসৃ্তত প্রচ্চক্রয়ার 
চ্চতচ্চে োম চ্চদযয়চ্চছযে ‘যচ্চমটিক’ বা ‘যচ্চমচ্চজ’’’। (াই, ২০১৪  :
৩৫)  

 
গুচ্চপ আর বাঘা , এই দইু চ্চবচ্চচত্র চচ্চরত্র চ্চযেমাজযুি ‘চ্চবচ্চচত্র কােকারোো’ব ধ্যর 
যফযত পাযর। কারর্ , বাঙাচ্চ পচ্চরচাক তযচ্চজৎ শুচ্চের দরবাযর গাযের আযর 
গুচ্চপ গাযের ুযর জযুি চ্চদযয়যছে ‘যমারা বাংাযদযলর যিযক এাম ’! এই বাঙাচ্চ 
লাচ্চন্তচ্চপ্রয়, যারা চ্চকো ‘াধ্া-চ্চধ্া মাটির মােু ’। তাই এমে প্রতীক খ্াড়া করা 
য় আমারদ্র ামরে তারদ্র গ্রারমর োমগুরা রয় পরড় আমচক আর চরতচক ! 
চচ্চিযত্র একচ্চদযক যযমে গুচ্চপ -বাঘার চ্চেমণ লাচ্চন্তচ্চপ্রয় চচ্চরত্র , যতমচ্চে চ্চেয়ত দ্বন্দ্ব 
চ্চেযয় তারা চযযছ কেযো ‘বেতার বাবু ’যদর মযতা তপযতয়াা োাঁটি গ্রাময 
ক্ষ্মতাকাোযমার মতব চ্চকংবা ামন্ত রাজার চ্চবরুযদ্ধ, যয রাজা ‘যচাঁচাইচ্চছচ্চ যকযে’ 
বয গাধ্ার চ্চপযে চাচ্চপযয় গ্রাযমর বাইযর চ্চেবণাে যদয় গুচ্চপযক। চ্চচহ্নতি 
(Semiotics) চ্চবযেযর্ তযচ্চজৎ রাযয়র ‘গুচ্চপ গাইে বাঘা বাইে ’ (১৯৬৯) 
চ্চযেমার তাৎপযণ এোই যয যুযদ্ধান্মাদ পৃচ্চিবী চ্চতযকাযরর কূেনেচ্চতক যজার আর 
চ্চদোর ফয বদয যযযত বাধ্য। ম্ভাবয ভাতৃঘাচ্চত যুদ্ধ বে কযর চ্চদযয় দইু 
রূপকিার োয়ক গুচ্চপ আর বাঘা এই প্রযচিাযক ফ কযর তুযযছ। মগ্র 
চচ্চিত্রজযুি বহুমাচ্চত্রক চ্চচযহ্নর বযবার এবং প্রতীকময় উপস্থাপে এই কাজয়ী 
চ্চযেমাযক কযর তুযযছ চ্চচহ্নতাচ্চিক ফ যেক্সযে। 
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৫ম ংেয, চট্টগ্রাম।  
Sassure, Ferdinan de (1916); Course in general linguistics. Open court publishing 
Company, USA  
রয়বরু, জবধ্ান  (২০১১); ‘চচ্চিত্র পাে াচ্চয়কা’,  াকা।  
শ ৌজমে, শসায়মশ্বর (২০০৩); ‘রূযপর ংগেে ; রূযপ যতামায় যভাাযবা ’, ধ্রুবপদ, প্রঙ্গ: দলৃযরূপ; 
বাচ্চণক ংকে ৬, ুধ্ীর চক্রবতী ম্পাচ্চদত, ককাতা।  
শসন, অমত্য য (২০০৭) ‘তযচ্চজৎ এবং চ্চবশ্বযৌচ্চককতার চ্চলল্প ’, অেবুাদ-ইরফাে বাবেু ; যগাাম 
ারয়ার ম্পাচ্চদত কাযর যেয়া, ংেযা-৯২;  াকা।  



 www.litinfinite.com 
                                                                                                                     May-June, 2019 
  Vol-I Issue-I 
                                                                                                  Email: litinfinitejournal@gmail.com 

Litinfinite Journal  
Open Access Online Bilingual Journal  

রাে, সত্যজিৎ (১৯৯৭); ‘চ্চেযে ম্পযকণ  দু 'চার কিা ’, চ্চবয় চচ্চিত্র ; আেি পাবচ্চলাণ প্রাইযভে 
চ্চচ্চমেে, ককাতা।   
দ্ােগুপ্ত, ধ্ীমান (২০০৬); ‘চ্চেযে’, চচ্চিযত্রর অচ্চভধ্াে; ম্পাদো, ককাতা।  
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