Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 1-10
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সলিি সসনের ‘েতুে ইহুদী’ : ভূলিকা ও লিল্পরূপ
ড. সুিান্ত স াষ
Abstract

‘Natun Ihudi’- is a very popular stage oriented historical drama was wrote by Salil Sen on 1951.
After independent of India and division of Bengal in 1947, the refugee problem grown up in new
India. Most of the hindu family suffered from the division and lost their own Land and birth place.
Sanskrit language was banned in Pakistan and Hindu People lost Their citizenship in East-Pakistan.
A Brahmin Hindu educated and renewed family came to Sealdah Station as a refugee. Family lost
their own identity. Here they face identity crisis and a well settled family broken into pieces. Pondit
taken a cookery job and he lost his all tradition and culture. Some selfish leader created the
situation of their own interest. They hit upon the communal harmony. Common Hindu Muslim
people always against the division and partition of Bengal. After division Bengali people lost their
soul and soil, lost their motherland and identity. Salit Sen a great dramatist and actor Sketched this
scenario in his drama ‘Natun Ihudi’.

োট্যকার সলিি সসে এর িঞ্চসফি ‘েতুে ইহুদী’ (প্রথি প্রকাি ১৯৫৩ লিস্টানের পয়িা সি) োট্কলট্
গ্রন্থাকানর ১৯৫৩ লিস্টানে প্রকালিত হনিও তার প্রায় দু বছর পূনবেই োট্কলট্ সিখা হয় এবং “উত্তর সারথীর
প্রনেষ্টায় পরীক্ষািূিক ভানব ‘েতুে’ ইহুদী োট্কলট্ ১৯৫১ সানির ২১ সি জুে ‘কালিকা’ রঙ্গিনঞ্চ প্রথি
অলভেীত হইয়ালছি”। সুতরাং োট্কলট্ ভারনতর স্বাধীেতা প্রালির উজ্জ্বি স্মৃলতর িনধযই রেো হনয়লছি। এই
সিনয়র ইলতহাস সপ্রক্ষাপট্লট্ তাই োট্নকর লবষয়রূনপ বতেিাে হনয়নছ। ১৯৪৭ লিস্টানের ১৪ই আগস্ট
িধযরানত ভারতবষে বহুকালিত স্বাধীেতা িাভ করি। লকন্তু বাংিাও পঞ্জানবর সক্ষনে এ স্বাধীেতা আসনি
লবলিন্নতার আতেোদ। সুস্থ িরীর সথনক অঙ্গনিনদর িনতাই বাংিা ও পাঞ্জাব লিখলিত হনয় যায় শুধুিাে
সম্প্রদায়গত লবলছন্নতায়। ১৯৪৭ লিস্টানের স্বাধীেতা লদবনসর প্রাক্কানি জওহরিাি সেনহরু ভারনতর
স্বাধীেতা লেনয় উছ্বাসাস প্রকাি করনিও সাধারম িােুনষর কানছ লবনিষত বাংিার িােুনষর কানছ লবষিয়
হনয় উনেলছি সস স্বাধীেতা। একলদনক স্বাধীেতা প্রালির আেনে যখে সিগ্রনদি আত্মাহারা তখে পূবে
পালকস্থানের উিাস্তু লহেুনদর সিােেীয় অবস্থা সসকানির প্রায় সকি ইলতহালসক ও সাধারম িােুষ প্রতযক্ষ
কনরলছি। স্বাধীেতা প্রালির সবনেনয় বড় ক্ষত আজও সাধারম িােুনষর িনে যন্ত্রমার সৃলষ্ট কনর। পূবে
পালকস্থাে সথনক দনি দনি েনি আসা িােুষগুনিা পলরেয় হালরনয় সফনিলছি। একলদনক প্রেি ক্ষুধা,
অেযলদনক সবেজে, সিাজ আদেি হারানোর তীব্র যন্ত্রমা উিাস্তু িােুষগুনিানক সভনঙ্গ েুরিার কনর লদনয়লছি।
একনেলমর িােুনষর স্বাথে লসলির জেয সাধারম িােুনষর এই যন্ত্রমা ইলতহানস আজও উজ্জ্বি হনয় আনছ।
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সদিভানগ সবনেনয় সবলি ক্ষলতগ্রস্থ হনয়লছি সাধারম ছানপাষা িধযলবত্ত সেলম। সবলকছু হালরনয় লবনবনকর
কানছ তারা অসহায় হনয় পনড়লছি। একান্নবতেী পালরবালরক সম্পকে সভনঙ্গ লগনয়লছি, সসই সনঙ্গ পুরাতে
িূিযনবাধগুলিও লবেষ্ট হনয় লগনয়লছি। উিাস্তুনদর এই আতেোনদর ছলব ‘েতুে ইহুদী’ োট্নকর িূি কথা।
বাস্তুেুযত, সদিেুযত, সিাজেুযত, পলরবারেুযত এইসব পলরেয়হীে উিাস্তুনদরই ‘ইহুদী’ বনি তুিো কনরনছেলহট্িানরর অতযাোলরত জািোলের ইহুদীনদর উিাস্তু হবার কালহলেনক সািনে সরনখ। োট্যকার লেনজও সসকথা
স্বীকার কনরনছে- “উত্তর সারথী সগাষ্ঠীর জেয লিখিাি েতুে ইহুদী োট্কট্া। লছন্নিূি উিাস্তুনদর সিসযা
সবদো লেনয় এই োট্ক। োিট্া ইনি কনর ‘েতুে ইহুদী’ সরনখলছিাি। লকছুট্া প্রতীকী। লহট্িানরর
অতযাোনর সযিে জািোলে সথনক ইহুদীনদর উিাস্তু হনত হনয়লছি। লেক সসই রকি অতযাোনরর িুনখািুলখ
হনত হয় পূবে পালকস্তানে অতযাোলরত িােুষনদর”।২ সুতরাং োট্নকর িূিকথা উিাস্তু সিসযা। তনব সসই
সিসযা লকভানব পলরবার হনত বযলিজীবনে অলভিাপ বনয় এনেলছি তারই এক অশ্রুসজি িােলবক হৃদয়
লজজ্ঞাসায় সবদোতে ও করুম এ োট্ক। োট্কলট্ সযিে িঞ্চসফি সতিলে পােয লহসানবও েিৎকার। োট্যকার
একলট্ িাে োট্নক অসাধারম সাফিয অজেে কনরলছনিে। সহজনবাধয অথে গুরুগম্ভীর এই োট্কলট্ আসনি
োট্যকানরর প্রলতভানক সিলধক প্রকাি করনত সপনরনছ। োট্যকার লেনজও সসকথা আিানদর জালেনয়নছে
“বিা সযনত পানর ‘েতুে ইহুদী’ আিার জীবনে একলট্ উজ্জ্বি লদক হনয় আনছ”।৩
‘েতুে ইহুদী’ োট্কলট্ েবোট্য আনোিনের ধারায় সুপলরলেত োট্ক। োট্যকার লেনজও এই োট্কলট্নক
েবোট্য আনোিনের োট্ক বনি লেলিত কনরনছে। গ্রনন্থর পলরেয় অংনি লতলে বনিনছে- “রক্ষমিীি
িনোভানবর সিস্ত লিধা ও সনকােনক অলতক্রি কলরয়া েবোট্য আনোিনের লদনক সুধীজনেরা সপ্রসংি দৃলষ্ট
আকষেম কলরনত সিথে হয়”। কংনগ্রসী িাসেকানি ১৯৪৮ লিস্টানে কলিউলেস্ট পালট্ে সারানদনি সবআইলে
বনি স ালষত হয়। গমোট্য সনের সনঙ্গ িাকেসবাদী কলিউলেস্ট পালট্ের সযাগ লছি অনিদয। ফযাসী
লবনরালধতা সথনক সযলদে গমোট্য আনোিে গনড় উনেলছি সসলদে সথনকই কলিউলেস্ট িতাদনিেই
পলরোলিত হত এই োট্য সংস্থা। ফনি লেনষধাজ্ঞার কারনম সািলয়ক ভানব স্বাধীে ভারনত গমোট্য
আনোিনের ধারা সীলিত হনয় পনড়লছি যলদও গমোট্য সবআইলে স ালষত হয়লে। এই বছরই িম্ভু লিে
গমোট্য সথনক সনর এনস ‘বহুরূপী’ দি গেে করনিে। এখাে সথনকই সূেো হি েবাোট্য আনোিনের
অবিয িম্ভু লিে সহ অনেনকই িনে কনরে েবোট্য আনোিনের সূেো হনয়লছি ১৯৪৩-৪৪ লিস্টানেই।
গমোট্য আনোিনের গনভেই েবোট্য আনোিনের সূেো নট্লছি। অির গনঙ্গাপাধযায় ‘রিকরবীর
অলভেয়’ সম্পনকে বিনত লগনয় বনিলছনিে- “বাংিার লবগত যুনগর লথনয়ট্ার প্রীলত ‘েবান্ন’ যুনগর েবোট্য
আনোিনের লস্তলিত ধারা েতুে সেতোয় আজ আবার িুখর হনয় উনেনছ”।৪ গমোট্য সং ‘েীরঙ্গি িনঞ্চ’
১৯৪৪ লিস্টানের ২৪সি অনটাবর লবজে ভট্টাোযে এবং িম্ভু লিনের লেনদেিোয় প্রথি অলভেীত হয় ‘েবান্ন’
োট্কলট্। সুতরাং ১৯৪৪ লিস্টানেই সয েবোট্য আনোিনের সূেো হনয়লছি সস কথা সিনে সেওয়া যায়।
িম্ভু লিে লেনজও বনিনছে— “আজ প্রায় দি-বানরা বছর ধনর েবোট্য আনোিনের শুরু কনরলছ”।৫
১৯৫৬ লিস্টানে লতলে একথা বনিলছনিে, সুতরাং তাাঁর িনত েবোট্য আনোিনের সূেো নট্ ১৯৪৪ লিিঃ
হনত ১৯৪৬ লিস্টানের িনধয। আিরা ১৯৪৪ লিস্টােনকই েবোট্য আনোিনের আত্মপ্রকাি লহসানব সিনে
লেই। েবোট্য আনোিনের িক্ষয কী, একথা বিনত লগনয় গঙ্গাপদ বসু বনিলছনিে-- “সিাট্ািুলট্ বিা যায়
সৎিােুনষর েতুে জীবে সবানধর এবং েতুে সিাজ ও বলিষ্ঠ জীবে গেনের িহৎপ্রয়াস সয সুলিলখত োট্নক
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লিল্প সুষিায় প্রলতফলিত তানকই বিনত পালর, েবোনট্যর োট্ক এিলে োট্ক লেনয় িনঞ্চ সিাজ লিল্পীর
সতয ও লরয়যালিলট্র সয অনেষমা তানকই বিনত পালর োট্য আনোিে”।৬ অথোৎ েবোট্য হনব—
[১] সৎিােুনষর েতুে জীবেনবানধর োট্ক।
[২] েতুে সিাজ ও বলিষ্ঠ জীবে গেনের িহৎ প্রয়াস থাকনব এখানে।
[৩] োট্কলট্ সুলিলখত ও লিল্পসুষিায় িলিত হনব।
[৪] সতয ও বাস্তবজীবে সিসযা সকলিক হনব এ োট্ক।
এখে প্রশ্ন ওো স্বাভালবক ‘সৎ’ বিনত ‘বহুরূপী’ কী সবাঝানত োইনিে। আিানদর িনে হয় সৎ কথালট্
রাজেীলত বলজেত োট্কনক সবাঝানত সেনয়নছে। লেনমাহে সসাহেবীি িনে কনরে। ‘পালট্েজাে’ ও ‘েে
পালট্েজানের’ িতনভদই গমোট্য ও েবোনট্যর সভদ সরখা। এই দুই সভনদ েেপালট্েজােই সফিতা পায়। ফনি
রাজেীলতর উগ্রতা, িতাদনিের সেষ্টাকৃত তলর - এসব সথনক েবোট্য দূনর সথনকনছ। সসই কারনম তাাঁনদর
প্রকৃলত িক্ষয ও উনেিয লেনয় প্রশ্ন উনেলছি। সৎ বিনত তাই “িেেলেন্তা আনবগ, দূরবগাহী এবং োনট্যর
আদনিের আহে বনিই িনে হয়। সকেো ‘সক্রাধ, সিষ, ৃমা, আর অনপ্রি যা দনির সংকীমে স্বানথের
পলরনপাষক’ তাই োকী গমোনট্যর সিৌিলেন্তা লছি বনি িনে কনরে েবোট্য সগাষ্ঠী। িম্ভু লিে সস জেযই
বনিলছনিে— “সেলম লবনিনষর বা দি লবনিনষর জীবে েয়, সিগ্র জালতর। সিগ্র সেলমর সুখ-দুিঃখ আিা
আেে লেনয় সয িহৎ জীবে সরখায় রেো কনর রাখনছ আিানদর সদনির অোগত ভলবষযনতর পট্ভূলিকা।
সসই িহৎ জীবে সরাতনক বইনয় লদনত হনব িনঞ্চর িাঝখাে লদনয়, সসই সরানত দাে করনত হনব
দিেকনদর।”৪ সুতরাং িাকেসীয় ধারমার সেলম লবনিনষর বা দি লবনিনষর োলহদানক লপছনে সফনিই
েবোনট্যর পথ েিা। ১৯৪৪ লিস্টানে পরাধীে ভারতবনষে তথা সিগ্র লবনে এক েরি লবিৃিিতার যুনগ
গমোট্য সং প্রলতষ্ঠা হনয়লছি। েবোট্য আনোিনের সূেোও সযনহতু এই সিনয়নতই সসজেয জাতীয় ও
আন্তেজালতক ট্োগুলি েবোট্য আনোিেও প্রতযক্ষ কনরলছি। ১৯৩৯ লিস্টাে সথনক েিা লিতীয় লবেযুি।
১৯৪২ লিস্টানে আগষ্ট আনোিে, ১৯৪৬ লিস্টানে সেৌ-লবনরাহ ১৯৪৭ লিস্টানে সদিভাগ, পঞ্চানির
িেন্তর, সদিভাগ, উিাস্তু সিসযা-এসবই েবোট্য আনোিনের সিসািলয়ক যুগপট্ভূলি। সদিভানগর ফনি
সয লছন্নিূি উিাস্তু সৃলষ্ট হনয়লছি েবোট্যনগাষ্ঠীর োট্যকার এই োট্নক সসই সিসযার কথা বনিনছে।
অরাজনেলতক িতাদিে, োট্যকিার সুলেপুম গাঢ়নে, সবেজেীে আনবনগর রূপায়নমর উিাস্তু সিানজর
পূেিূেিযায়নের েতুে ইহুদী একলট্ েবোনট্যর োট্ক লহসানব সাথেকতা িাভ কনরনছ। সবেজেীে িােবরস
তলরনত এ োট্ক তুিো রলহত। সসজেযই এই োট্নক অসাম্প্রদালয়ক তাৎপনযে ভানিাবাসার তাৎপযে
আলবষ্কার কনর আিানদর েিলকত কনর িুসিিাে সদনির িুসিিাে সিৌিবীর কথায়—

“সিাহইেযা সর, তুই এট্া লক কলি? সদি কথাট্া সিাহ োনর, সদি িাইেনষর িনে। জলির উপর
সদওয়াি তুিনছ – িনে সযে তুিনত ো পানর। িাইেনষনর অলবোস কলরসো। ভানিাবাসা সযে
িাইেনষনর জয় করনত পারস্ এই আিীবোদই কলর।”
লহেু ব্রাহ্মম পলিত পলরবানরর প্রলত িীজোর এই কাতনরালি সহােুভূলতর অকৃলেি সুনর অেুরলমত।
সদিভানগর সিয় ও পরও সয সাধারম োগলরকনদর িনধয লবোস ও েিা সম্পূমেরূনপ বজায় লছি তা িীজোর
এই বিবয সথনকই স্পষ্ট। এই অরাজনেলতক ও অসাম্প্রদালয়ক পলরিন্নতা োট্কলট্নক লবলিষ্ট কনরনছ।
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‘েতুে ইহুদী’ একাক োট্ক লহসানব সম্পূমে সাথেক। োট্কলট্ এক অনক ১৬লট্ দৃনিয সিাি হনয়নছ।
োট্যকার অনকর বদনি সষািলট্ দৃনিয োট্কলট্ পলরনবিে কনরনছে। একাক োট্নকর রূপেীলত একান্তভানবই
আধুলেক কানির। একলট্ িাে ট্ো সকলিক একিুখীে দ্রুতগলতিয় একঅনক সিাি সংলক্ষি োট্কনক
একাক োট্ক বিা যায়। একাক োট্নকর িক্ষয হি দ্রুত Climax বা িীষেলবেুনত সপৌাঁছানো। সছাট্গনল্পর
িনতাই এজাতীয় োট্নক েলরনের সংখযা কি হনব। একাক োট্নক সিগ্র জীবনের লবস্তৃত ছলব ফুলট্নয় সতািা
যানব ো। েলকত আভানস তানক ফুলট্নয় তুিনত হনব। ভাষা প্রনয়ানগও পলরলিত ও লিতবাক হনত হনব।
স্থাে-কাি-পানের ঐকয থাকনব এবং সংিানপর থাকনব িক্ষযনভদী তী্ণতা।তা। ‘েতুে ইহুদী’ োট্কলট্নত
একালককার সব বলিষ্টযই পূমেিাোয় সদখনত পাই। োট্নকর সূেো নট্নছ তী্ণতা। িক্ষযনভদী পলরলস্থলতনত।
সদিভানগর পর ব্রাহ্মম পলরবানরর নরায়া সরাজোিোর সনঙ্গ একরাি উনিগ ও অসহেীয় প্রকাি সপনয়নছ।
যার সূেধনর োট্যকার দ্রুত োট্নকর িনধয প্রনবি কনরনছে এবং Climax সত সপৌাঁনছ লদনয়নছে। িধযলবত্ত
লহেু ব্রাহ্মম পলরবানরর সবদোতে পলরমলতর িধয লদনয় োট্নকর সিষ কনরনছে। োট্কলট্ দ্রুতগলতসম্পন্ন
হওয়ায় োট্কলট্র সংিাপও হনয়নছ সিদহীে অিকারহীে তী্ণতা। ভাষা। েলরে ও সংিানপর গলত, কালহলের
একিুখীেতা োট্কলট্নক একলট্ সাথেক একাক োট্নক পলরমত হনয়নছ। Serious বা গুরুগম্ভীর এই োট্কলট্র
কালহলে উপযুি Dramatic Suspense তলর কনর োট্নকর আনবদেনক অদ্ভুতভানব িনক্ষয সপৌাঁনছ লদনয়নছ।
‘েতুে ইহুদী’ োট্কলট্ লেিঃসনেনহ একলট্ লবষাদান্তক োট্ক। পূবে পালকস্তাে সথনক আসা একজে সাধারম
িধযলবত্ত ব্রাহ্মম পলরবার লকভানব এনদনি লছন্নলভন্ন হনয় সগি এবং িৃতুযনত সয সংগ্রাি অবযাহত হি ভলবষযত
প্রজনমর সসকথা োট্য অনথে বুলঝনয় লদনয়নছে োট্যকার। পূবে-পালকস্তানের একলট্ কুলুনি সংকুলৃত পলড়নয়
স্বিিভানব পুেকেযা লেনয় জীবেযাপে করলছনিে ব্রাহ্মম পলিত। লকন্তু িুসিিাে রানে সংকুলৃতভাষা লেলষি
হনি োকলর হারায় এই ব্রাহ্মম পলিত। একলদনক জীলবকা হারানোর দুিঃসহ যন্ত্রমা অেযলদনক লহেুর প্রলত
িুসিিােনদর তীব্র অতযাোর। ধিোন্তকরনমর লবপদ এরই িনধয পূবে পালকস্তাে সথনক কিকাতায় েনি আনস
পলিত, লকন্তু একলদনের প্রলতষ্ঠািািী পলিত আজ লেিঃসম্বি, উিাস্তু, লছন্নিূি, পলরেয়হীে। জমভূলিনক
লেরকানির জেয তযাগ কনর আসা ব্রাহ্মম পলরবার হনয় সগি লেিঃস্ব। কিকাতায় িরমাথেী লিলবনর সসোর
উৎপাত, সস্বিানসবকনদর ট্হিদারী আরও করুম কনর তুিি হাজার হাজার পলরবানরর িনতা এই
পলরবারলট্নক। িূিযনবানধর পরাজয় এই োট্ক িৃতুযর সনঙ্গ একাথেক হনয় উনেনছ। দুবৃেত্তনদর হৃদয়হীে
তকুলরবৃলত্তও এই উিাস্তুনদর লরি লেিঃস্ব কনর লদনয়নছ। ভর লিলক্ষত সন্তাে হনয়ও দুলখয়া সেৌযেবৃলত্ত গ্রহম
কনরনছ পলরমানি ট্রানি কাট্া পনড় হাসপাতানি িৃতুয হনয়নছ। কাজ ো সপনয় পলিতনক সজাগানর ব্রাহ্মনমর
কাজ করনত হনয়নছ। অোহার লিষ্ট জীবনে একপ্রকার লবো লেলকৎসায় িারা সগনছ। সিাহে হকালর কনর সপট্
োিায়। অথোভানব সরিা পরীনক সদহলবলক্র কনর গৃহতযাগী হনত হয় এবং িা’ও সিষ পযেন্ত িৃতুযর সকানি
েনি যায় পাাঁেজনের পলরবানরর িনধয োরজেই হালরনয় সগনছ লেরতনর। সকবি সিাহে এই গভীর সিাকনক
সঙ্গীকনর সবাঁনে আনছ অসহায়ভানব। পুনরা োট্কলট্ই করুম রনস িিেনভদী। তনব একাক োট্নকর একলট্
োট্ক লতেলট্ িৃতুয ট্োর লেে তুনি ধরা সযে কতকট্া Melodrama বা অলতোট্ক বনি িনে হনত পানর।
একট্ু গভীরভানব সদখনি সদখা যানব এ ট্ো বাস্তব সকেো সসলদে এ ট্ো অনেক নট্লছি। ইলতহাস তার
সাক্ষী। সিাহনের দৃঢ় কলেে েলরে, উপলস্থত বুলি লেিঃসনেনহ োয়নকর িযোদা িাভ কনরনছ। তনব সস সযনহতু
পলরবানরর কতো েয় তাই ট্রানজলড নট্নছ পলিনতরই। লতলেই এক অোহত রষ্টা। সদিভানগর ফনি উদ্ভুত
সিসযা তানক সবেোন্ত কনর িৃতুযর রানজয লেনয় সগনছ। তার এই িৃতুয সকবি তাাঁর িৃতুয েয়। পলিনতর
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পরাজয় সকবি োট্নকর উপাদাে তার আসি ভাগয লেধোরম কনরনছ সিকািীর িূিযনবাধ ও েলতক
েলরনের অধিঃপতে জলেত সিসযা। সসই কারনম এই োট্কলট্ আিরা Tragedy of Incident বা
ট্োিুখয ট্রানজলডর তুিোয় আেনত পালর। অবিয তাাঁর Fate বা লেয়লত তাাঁর সৃলষ্ট েয়। তাাঁর আসি লেয়লত
সদিভাগ সিসযা বলহিঃরনঙ্গর লবনিদ সয অন্তরনঙ্গ লবষিয় পলরমলতর সৃলষ্ট কনরনছ তা আিরা অলত সহনজই
বুঝনত পালর। োট্কলট্ বাস্তব কালহলে লেভের। বাস্তব োট্নকর করুম পলরমলত সলতযই লবষাদান্তক।
অনেক সিনয়ই প্রশ্ন উেনত পানর ‘েতুে ইহুদী’ ঐলতহালসক োট্ক লকো? কালহলের সপ্রক্ষাপট্ লেিঃসনেনহ
ঐলতহালসক, তৎকাি সদিভাগকৃত উিাস্তু সিসযা ইলতহানসর কালহলে। ইলতহানসর সেনি োট্যকার আসনি
িােবপ্রীলতর পলরেয় লদনয়নছে, তাই সযট্ুকু ইলতহাস সসলট্ শুরু সপ্রক্ষাপট্ তলরনত বযবহার কনরনছে বালক
কালহলে োট্যকানরর কল্পোর রনে অেবদযতা সপনয়নছ। বাস্তব জীবেরক্ষা িােলবক িূিযনবাধ সযভানব গ্রন্থে
কনরনছে তানত লেিঃসনেনহ এলট্ বাস্তববাদী োট্ক, লকন্তু ঐলতহালসক োট্ক েয়। ঐলতহালসক োট্নকর
সগৌরব এখানে সেই।
সংিাপ রেোর সক্ষনে অসাধারম পারঙ্গিতার পলরেয় লদনয়নছে োট্যকার। পূবেবনঙ্গর কথযভাষানক
(উপভাষা) োট্নক অতযন্ত দক্ষতার সনঙ্গ তুনি ধনরনছে। এই োট্নক োট্যকার লতেপ্রকার ভাষা বযবহার
কনরনছে (১) পূবেবনঙ্গর কথয উপভাষা, (২) সকািকাতার িােযেলিত ভাষা (৩) লহেুস্থােী ভাষা। পূববে নঙ্গর
কথয ভাষাই এই োট্নকর প্রাম। সলিি সসে সয কথয উপভাষা বযবহার কনরনছে তা সম্পূমেরূনপ বাস্তব।
সকাথাও লতলে সেষ্টাকৃত স্বাধীেতার আেয় সেেলে। েলরে অেুযায়ী ভাষার প্রনয়াগ কনর োট্নকর সগৌরব বৃলি
কনরনছে। তুিসী িালহলড়ও তাাঁর ‘সছাঁড়া তার’ োট্নক পূবেবনঙ্গর কথযভাষায় বযবহার কনরলছনিে। সলিি
সসনের এই ভাষা প্রামবন্ত ও সজীব। োট্নকর শুরুই হনয়নছ গৃহস্থ পলরবানরর নরায়া আিাপ োলরতার িধয
লদনয়। অপূবে িাবনময সসই ভাষা সুষিা িলিত হনয় উনেনছ।
িা (অন্নপূমো) : পরী, ওনিা ওপরী! সিােস্ লে?
পরী (নেপনথয) : লক? কওো। এইত আলি িযািানর ফযাে খাওয়াই।
িা : অখে সথা ত – আর গরুনর সসাহাগ করনত িাগনবা ো – সবিার িনে সবিা
যায়-থারা সববাক্ সগি ক? দুইখযা, সিাহইেযা-অরা সগি কই
ইকুলুি লক বন্ধ োকী আইজ?... ইতযালদ
এ ভাষা এনকবানর স্বতিঃস্ফূতে প্রানমর ভাষা। উপভাষার সবকলট্ বলিষ্টযও এই ভাষায় রনয়নছ।
অলপলেলহলতর বাহুিয সয বাোলির বলিষ্টয সসই উপভাষানতই এই োট্কলট্ রলেত। তা ছাড়া সিনয়লি
কথযরীলতলট্ এখানে বাস্তবসম্মত ভানব প্রকাি কনরনছে। ফনি এ ভাষা অকৃলেি ও প্রানমর আনবনগ উিি।
িুনখর ভাষা তুনি লদনয়নছ বনিই বাকয বযবহারনক স্বাভালবক সরনখনছে। েলরোেুযায়ী ভাষার প্রনয়াগ
অতযন্ত সফিতা িাভ কনরনছ। রাগী বদনিজাজী দুইখযা প্রলতস্পধেীনদর সনঙ্গ ঝগড়া করার ভাষাও তাই
একান্ত বাস্তবতার ভাস্বর।

“দুইখযা : বানর! িানছর সিইগযা বুলঝ কাইজা করলছ? অষ্টপ্রহর আিানর ছাগইিযা বলদা কইরা
ট্ািাইতানছ-সহই সকউ সদনখ ো। জাে লকষ্ট ঐ পাড়ার সছিরা সদইখযা, লতে লতেবার লকছু কই োই,
তবু-সহই লে থানি, আলি বিদ আলছ সবি আলছ-সকাে ইনয়র বানপ
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আিার খাওয়ায় শুলে”।
সাধারম েলিত গ্রািয ভাষায় সংিাপলট্ রলেত হনিও বাপবাপান্ত িেও অোয়ানসই েনি এনসনছ। লকন্তু
এতট্ুকু অশ্লীিতা সকাথাও সেই। িুসিিাে িীজোর ভাষাও প্রেলিত েলিত ভাষারীলতনত অেবদযতা িাভ
কনরনছ।

“িীজোিঃ লছিঃ সিাহে, িাইয়া – িাইননষর িতে দুবেি হওে লক তর সিাভা পায়? আল্লায় যার িঙ্গি
োয় তানর দুিঃনখর িনধযই িােুষ কনর। িরদনদর িতে খাড়া অইয়া ওে বাজাে। লকন্তু আিার দুিঃখ
সয, আিার হাত লদনয়ই তযাগ সিষ সম্বিট্ুকু সগি। লপ্রয়জনের কাফুে োপা সদওনের িত সদনির
ট্ােট্ুকু আলিই উপিক্ষ হইয়া গুছাইিাি সর বাজাে। তযাগ সকােই ভাি করনত পারিাি ো – এই
দুিঃখ”।
এই ভাষা অকৃলেি িুনখর ভাষা বনি স্বসম্প্রদায় গত ভাষা বযবহানরর বলিষ্টয এখানে ধরা পনড়নছ।
আল্লা, কাফুে, িরদ ইতযালদ িনের িাোলেলদেষ্ট বযবহার সংিাপনক িলিিািী কনরনছ।
লহেুস্থােী সংিাপ সৃলষ্টনতও োট্যকার অেবদয প্রলতভার সাক্ষর সরনখনছে। লট্ট্াগর অঞ্চনির জনেক কুলি
লভকুয়া লহলেবিনয়র সিাক। সস এই োট্ক লেজস্ব ভাষায় কথা বনিনছ। যলদও দী েলদে লট্ট্াগনর থাকার জেয
সসখােকার কথয ভাষার লিেম নট্নছ। তথালপ উজ্জ্বিতা কনিলে বরং োট্যকানরর বহুিালেক ভাষা
বযবহানরর ক্ষিতা প্রকালিত হনয়নছ।
লভখুয়া : ও লকনষ্টা! কী হনিা জী! ইতো সরানেকা বাত সকয়া?
সকষ্ট : আিার লতেি ট্াকা েকাইয়া লেনছ – আর লকো হইি ো।
লভখুয়া : বলঢ় আফনিাস্ বলঢ় আফনিাস্। সিলকে সবকার সরাাঁ সরানক সকয়া
ফযায়দা উোও সগ?”
প্রকৃত বন্ধুর িনতা সান্ত্বো লদনত লগনয় হৃদয় লেংড়ানো ভাষায় কথা বনিনছ সস। এই সংিানপর িধয
লদনয় োট্য উৎক্া প্রকালিত হনয়নছ অদ্ভুতভানব।
কিকাতার েলিত ভাষার সংিাপ তলরনতও অসাধারম পারদিেীতা সদলখনয়নছ লতলে। কিকাতার লিলক্ষত
যুবক, হািুইকর সদববাবু, গনমি, িনহি, যতীি-প্রায় সব অপ্রধাে েলরেই এই ভাষায় কথা বনিনছে—
(১) “লিতীয় যুবক : ব্রাহ্মম! বিুেনতা ঋনেনদর ২৪ সশ্লানক লক বিুে সতা কত আনে প্রথি সবদ লিলখত
হয়? বিুে সতা-”
(২) “হািুইকর : সরাজ-কার কাজ সতা েয়, আজনকর একলদনের কাজ! তনব িগেসার বাজার আনছ, এ
িানস লকছুলদে কাজ করনত পানরে। লকন্তু সছাট্কাজ, তাই আিারও বিনত সংনকাে হনি”।
(৩) যতীে : তাইনতা তুলি লক িনে করনি আলি সতািার লকছু লেনয়লছ – আনর লছিঃ লছিঃ। আিারও সতা
নর িা সবাে আনছ
আলি সকে সতািার – আনর লছিঃ লছিঃ”।
(৪) িনহি : আলি সকষ্টদানসর কানছ শুনেলছ, আপোর দাদা স্বনদিী যুনগর কিেী লছনিে। এবং লতলে
সজনিই িারা সগনছে, তাাঁর ভাই হনয় আপলে এ েীেতা সকে সিনে সেনবে? সকে আপলে একট্া
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সং বি আনোিেনক জয়যুি করনবে ো! সকে? একজে আপোর অবস্থার সুনযাগ লেনয়
আনরকজেনক বলঞ্চত করনব সকে? সকে?”।
এই িালজেত ভাষা বযবহার োট্নকর আনবদেনক আরও িলিিািী কনরনছ। সংিানপর িনধয এই
তী্ণতা।তা, স্বাভালবকতা, োট্কলট্নক সাফিযদানে সহায়তা কনরনছ। ‘েতুে ইহুদী’ োট্নকর সূেো ও সিালিনত
লিনজিিাি রানয়র ‘বসুন্ধরা’ কলবতার প্রনয়াগ কনরনছে োট্যকার। োট্যকানরর কুিিী ভাবোয় এই গােলট্র
প্রনয়াগ োট্যপ্রনযাজোর লদনক সথনকও অতযন্ত গুরুেপূমে। অলবভি বাংিানদনি ‘ভানয়র িানয়র’ সেনহর
লেলবড়তা লছি। এই লেলবড়তা সযিে লছি জীবনে সতিে লছি সিানজ। তাই সদিভানগর পর আত্মীয়তার
সম্পকে হালরনয় সফনিনছ উিাস্তু িােুনষরা। আর তার সূেধনরই োট্নকর সিনষ সিাহনের িানয়র িৃতুযও
আসনি সম্পনকের িৃতুয, আন্তলরক সম্পনকের িৃতুয। পুরাতে িূিযনবাধগুলির অপিৃতুয। োট্নকর গলতিয়তার
পনক্ষ সঙ্গীত অন্তরায় হনত পানর- সস কারনম োট্যকার োট্নক গাে প্রনয়াগ কনরেলে। লকন্তু োট্নকর সূেোও
সিালিনত গানের এই বযবহার োট্য আনবদেনক উজ্জ্বি কনর তুনিনছ।
সনেতে োট্যকার েবোনট্যর ধারমানক সিনে লেনয় রাজেীলত বা প্রলতলক্রয়ািীি সকাে রাজেীলতর
পক্ষপালতে কনরেলে তনব সনেতে ভানব রাজনেলতক েলরে ও বিবয তুনি ধনর সং বি িলির লবজয়বামী
স ালষত হনয়নছ। যলদও তা োট্নক সগৌম হনয় উনেনছ। এ অংিলট্ ো থাকনিও োট্কলট্র রসানবদনে সকাে
াট্লত হত ো। িনহি রাজনেলতক সেতা সস সিাহেনক রাজনেলতক আদনিের কথা সিাোে। সং বি
প্রলতনরানধর কথা বনি সস—
“িনহি : লেশ্চয়ই আনছ সযিে কনর বাস্তুহারারা লেনজনদর ক্ষিতার পলতত জলি কনরনছ দখি। পলতত
জায়গায় পত্তে কনরনছ লেনজর নরর। সস র ভােনত কানয়িী স্বানথের জুলিিবাজরা সগনছ, িালেয়াি সগনছ,
লকন্তু সজার কনর যারা লেনজনদর দালবনক প্রলতলষ্ঠত কনরনছ; তাাঁনদর কানছ িাথা েীেু কনর হনট্ এনসনছ
অতযাোরীর দি। পনথর ইলঙ্গত সসই লদনক। সং বি সহাে, লেনজনদর দালব সম্বনন্ধ সনেতে সহাে। লেনজনদর
দালবনক সুপ্রলতলষ্ঠত করুে”।
সিাহেও িনহির কথায় উিুি হনয় সং বি আনোিনের একজে হনয় আনোিনে সালিি হনয়নছ
স্বাথে লবসজেে লদনয়। লকন্তু োট্নকর সিষদৃনিয সিাহেনক সয অলিিনন্ত্র উিুি কনরনছ তানত োট্যকানরর
প্রলতষ্ঠাে লবনরাধী লবপ্লবী সত্ত্বা আিানদর কানছ ধরা ো লদনয় পানর ো।

“...িনে িনে সিস্ত প্রপীলড়তনদর সনঙ্গ একাত্ম হনয় িপথ োও সয স্বাথেনিাভী, অথেনিািুপ যারা
সতািানদর ভাগযনক লেনয় লছলেলিলে সখিনছ, তাাঁনদর িালস্ত সদনব। হৃদয়হীে সিাষকনদর অতযাোর
তুলি আর বরদাস্ত করনব ো লকছুনতই।”
িনহি এই আহবাে অলিিনন্ত্র পলরশুি হনয় লবপ্লবী, প্রলতবাদী সেতোনক উিুি কনরনছ। লকন্তু োট্নকর
িনধয সকাথাও সিাহে লবপ্লব কনরলে, প্রলতবাদও কনরলে। সুতরাং রাজনেলতক সকাে িতাদিে পক্ষপাত দুষ্ট
হনয় ওনেলে। সসই জেয এলট্ প্রলতলক্রয়ািীি োট্ক েয়। রাজনেলতক আনবদনে োট্কলট্ সিষ হনিও এলট্
রাজনেলতক োট্ক েয়। ‘েতুে ইহুদী’ োট্কলট্ একাক োট্ক হনিও োট্যকানরর অদ্ভুু্ত প্রলতভায় েলরে লেেম
অলেেয সুের সহেীয়তা িাভ কনরনছ। প্রধাে ও অপ্রধাে লিলিনয় এখানে আোনরালট্ েলরে আনছ। প্রায় সব
েলরেই সকাে ো সকাে ভানব িূি োট্কীয় সিসযার সনঙ্গ যুি, সকবি ১ি পথোরী যুবক ও ২য় পথোরী
যুবক েলরেদুলট্ সকাে প্রনয়াজে লছিো বনি িনে হয়। োট্যকার িহনর লিলক্ষত যুব ক সম্প্রদানয়র উন্নালসকতা
ও পলিনতর অসহায়তার রূপ সদবার জেযই এনদর োট্নক এনেনছে। হািুইকনরর ঔদাযে, গরীব সম্প্রদানয়র
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প্রলত িিতা, ব্রাহ্মম পলিনতর উপর েিা ক্ষলমনকই লেজস্ব িূিযনবাধগুলির সাবিীিভানব প্রকাি করনত
সপনরনছ, ফনি িূিযনবানধর পরাজয় সনত্ত্বও লবিুি ো হবার লদকলট্ উদ্ভালসত হনয়নছ। গুলপর িনতা
পনকট্িার, সকনষ্টর িনতা েিিঃশুর োষী, সকনষ্টলগলন্নর িনতা কৃষােী – এই োট্নকর অপ্রধাে েলরে হনিও
লেজস্ব সগৌরনব োট্কলট্নক সগৌরবালেত কনরনছ। সদবুবাবু ও তাাঁর সিাসানহব ক্ষলমক আভানস উজ্জ্বি হনয়
উনেনছ। প্রধাে েলরেগুলির িনধয সবনেনয় সবলি দাগ সকনট্ যায় িীজো সিৌিবী যলদও প্রথি দৃিয ছাড়া আর
সকাথাও তানক সদখা যায়লে োট্নকর স্বাভালবকতা রক্ষার জেয। সকেো প্রথি দৃনিযরই ট্ো স্থাে বাংিানদি
(পূবে পালকস্তানে) সিৌিবী সযনহতু পালকস্তাে সছনড় আসনত পানরলে তাই একলট্ অনকই তাাঁনক সদখা সগনছ।
এনত োট্যকানরর কাি ঐকয ও স্থাে ঐনকযর বযাপারলট্ সুের ভানব ফুনট্ উনেনছ। সিৌিবী িুসিিাে হনিও
সস খাাঁলট্ িােুষ। েিা, ভলি, সন্তােবাৎসিযপ্রীলত পনরাপলেকীষোর িনোবৃলত্ত ও সদিনপ্রি, অসাম্প্রদালয়ক
িনোভাব তানক লবলিষ্ট কনর তুনিনছ। িীজো লেনজ িুসিিাে হনিও সদিভাগ সস োয়লে। তাই সস পলিনতর
দুিঃসিনয় প্রলতনবিীর সযাগয কাজলট্ সস কনরনছ। োট্যিনঞ্চ প্রথি সস আনস যখে পলিনতর স্ত্রী অজ্ঞাে হনয়
পনড়। প্রলতনবিীর এই অবস্থায় সস বযাকুি হনয় ডািার সডনক আেনত োয় – লকন্তু দুইখযা জাোয় ডািার
িাগনব ো। তখে আশ্চযে হনয় িীজো বনিে—“হিঃ লকষ্ট ডািার িাগব ো-এইট্া কয়লক?” – এখানে িীজোর
সহােুভাবতার পলরেয় স্পষ্ট হনয় উনেনছ। সদিভানগ সয িীজোর সিথেে লছি ো তা স্পষ্ট কনর বুলঝনয়
লদনয়নছে লতলে। সিাহে যখে অেুনিােো কনর সদিভানগর লবনরাধীতা কনর তখে বুলিিাে িীজো সানহব তা
এলড়নয় থাকার সেষ্টা করনিও তাাঁর কথানত ফুনট্ উনেনছ সদিভানগর একরাি কষ্ট, দুিঃখ যন্ত্রমা।

“সিাহে তনর ত সকােলদে এই কথা কইনত শুলে োই! েুপকরনব সবট্া, আর দুিঃখ বাড়াইস্ ো। তুই
এই সনব িাথা লদস্ো। একট্ুভাব তুই ছাড়া ছাড়া কইিাি তনগা পলরবানর সদখনের সকউ োই। এই
সব অতীত সভাি – ভুইিযা সদখ, লকছু করনত পারস লে।”
িীজো িানস সংকুলৃত পড়ানোর জেয আপ্রাম সেষ্টা কনর যানত োকরীট্া পলিনতর সথনক যায়। পলিনতর
গযােুইলট্র ট্াকা সস সজাগার করার দালয়ে সেয়। িীজো শুধু সদিনপ্রলিক েে লতলে প্রলতবাদী। লতলে সিকািীে
রাজেীলত স্বজেনপাষে, এিেকী ইসিািধনিের প্রলত কট্াক্ষ করনতও লপছপা হয়লে।

“িীজো : কতবড় দুিঃনখর কথা, কয় ইকুলুি ফানের ট্াকা োই...। থাকব লক কইরানর সবট্া! ইকুলুি
লবলডং তলর করনত লেনজর সপািানর সদস লেকাদারী – িানছর সতনি িাছ ভাজস্! ইকুলুি ফানের
ট্াকায় ইকুলুি হয় একতিা, আর তুই সতািস্ সদাতিা দািাে! সরি োই একলতি কস্ ফানে ট্াকা
োই। সতাবা! সতাবা! কথায় কথায় ইসিাি, আর সবনহস্ত সদখাস্ িাইেনসনর – আর লেনজরা োউি,
লেলে, সকনরালসে সোরাই বাজানর লবলক্র করস। ইসিানির ছবক্ - সুদ খাওয়া গুো আর তাাঁরা ট্াকা
কজে লদয়া িাইেনষর জবাই কইরযা সুদ খাস, দুিঃখার দুিঃখ সবাঝাস্ ো, এই লে পালকস্তাে তলর...।”
িীজো সয কতবড় িনের িােুষ লছনিে তা এই বিনবযর িনধয স্পষ্ট। একলদনক বাৎসিযপ্রীলত অেযলদনক
লবনিদ যন্ত্রমা কাতর কনরনছ তাাঁনক। তাই তাাঁর সিষতি সংিানপ ধরা পনড়নছ সদি কাি উত্তীমে
িােবনপ্রলিক হৃদয়বাতোর অশ্রুসজি রূপলট্—
িীজো : সিাহইেযানর, তুই এইট্া লক বলি? সদি কথাট্া সিাহ োনর সদি িাইেনষর িনে। জলির উপর
সদওয়াি তুিনছ – িনে যযাে তুিনত ো পানর। িাইেনষনর অলবোস কলরস্ো, ভািবাইসা সযে িাইেনষনর
জয় করনত পারস্ এই আিীর্ব্োদই কলর। আিার িনে তগ সিইগযা রইি – কসি খা সবট্া, আিার বুক ছুাঁইয়া
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কসম্ খা-কইয়া যা, তরা আবার লফরা আলব। আিার সপািায় আর তুই িড়াই ো কইরা বাইো বইরতা
থাকলব-আিনর জবাে লদয়া যা, কসম্ খাইয়া যা সবট্া—
পলিত িেনিাহে েক্রবতেী প্রকৃতপনক্ষ এই কালহলের োয়ক। তারই জীবে পলরমলতর ভয়াবহতা এই
োট্নকর িুখযলবষয়। অলবভি ভারতবনষে লতলে সংকুলৃনতর অধযাপক লছনিে। লকন্তু ১৯৪৭ লিস্টানের ১৫ই
আগষ্ট ভারত লবভি হয়। পূবেপালকস্তানে সংকুলৃত লেলষি হওয়ায় োকুলর হারায় লতলে। িুসিিােনদর
অতযাোনর লছন্নিূি হনয় ভারতবনষে েনি আনসে। অপাদিস্তক সৎ িােুষ এই পলিত োো দূলবেপানক লবপযেস্ত
হনয় যায়, সিষ পযেন্ত হািুইকনরর কাজ করনত বাধয হয়। একলদনক অোহার অেযলদনক এনকর পর এক
আ াত তাাঁনক িৃতুযর িুনখ সেনি সদয়। সস পলরলস্থলতর লিকার হনয়নছ। তানক এ োট্নকর ট্রালজক োয়ক বিা
েনি।
অন্নপূমোর েলরেলট্ যথাযথ ও িা েলরে লহসানব সাথেক। একলদনক কলেে সকািি িাতৃে, অেযলদনক সজাগ
স্ত্রীে তানক যথাথে িাতৃেলরনের সগৌরব এনে লদনয়নছ। অখি ভারতবনষে স্বিি পলরবানরর সরি গৃহবধূ
লছন্নিূি হনয় এনকর পর এক আ ানত লবপযেস্ত হনয়নছ তবু সস সব সহয কনরনছ তার পলরমলত আিানদর
সবদোতে কনর।
দুইখযা ও সিাহে দুজনে দুই লবপরীত েলরনের। দুইখযা লছন্নিূি হনয় ডাকানত পলরমত হনয়নছ, এবং
অলেনরই ট্রানি কাট্া পনড় িারা সগনছ। লকন্তু লিলক্ষত িালজেত যুবক সিাহে অভানবও ধযে হারায়লে। হকালর
কনর সস অলতকনষ্ঠ সংসার লেবোহ কনরনছ। োট্নকর সিনষ িনহির হাত ধনর সস সেবি আনোিনে উিুি
হনয়নছ।
যতীে উপকারীর ছদ্মনবনি অভানবর সুনযাগ লেনয় পরীনক অন্ধকার জগনত লেরলদনের িনতা লেনয় েনি
সগনছ। সাধারম সরি গ্রািয সিনয়র পলরমলতর এই ভয়করতার জেয দায়ী তৎকািীে সিাজ, পালরপালেেক
পলরনবি। এছাড়া িনহি, লভখুয়া, েলরেগুলি সংলক্ষি পলরসনর অসাধারম বলিনষ্টয িলিত হনয়নছ।
োট্যকার এই োট্নকর কনয়কলট্ স্থানে Dramatic Monologue বা োট্কীয় এনকালি বযবহার কনরনছে।
লবনিষ সকাে োট্কীয় িুহুনতে সকাে লবনিষ েলরে যখে আত্মকথনের িধয লদনয় োট্নকর িন্ধ সৃলষ্ট কনর
তানক বনি Dramatic Monologue বা োট্কীয় এনকালি। এই োট্নকর কনয়কলট্ স্থানে োট্যকার এই
োট্কীয় এনকালির প্রনয়াগ কনরনছে সুেরভানব। সবেস্ব হালরনয় লছন্নিূি উিাস্তু পলিত যখে লবনয় বালড়নত
সজাগানর হািুইকনরর কাজ সেয় তখে তানক অপিাে কনর জনেক গনমি। তার ফনি বৃি ব্রাহ্মম কাাঁদনত
এই স্বনগানতালিলট্ কনরনছে। যা অতযন্ত িিেস্পিেী।

“পলিত : (বলিনত িালগনিে) – কত লদে কত সিানকর আেে কইরা খাওয়াইলছ
খাইনত ো পারনি বাইন্ধা লদলছ। সসইসব লদে সবলি পুরাম হয় োই—
সবলি পুরাম হয় োই লকন্তু সসই ছাো-সসই অন্ন সয এত সোনখর জনি লকলেনত িাগনবা ভাবনতও
পালর োই। সসই ভাত সয এত সোো—
সসই ভানত সয এত জ্বািা-”
এ এক করুমাখে িিেস্পিেী স্বগনতালি।
Volume- VI, Issue-IV

April 2018

9

সলিি সসনের ‘েতুে ইহুদী’ : ভূলিকা ও লিল্পরূপ

সুিান্ত স াষ

‘েতুে ইহুদী’ – োট্কলট্ সলিি সসনের সবোলধক জেলপ্রয় োট্ক। েবোট্য রীলতর এই োট্কলট্ একলট্
বযলতক্রিী োট্ক লহসানবই পলরগলমত। োট্কলট্ েিলেেও পলরমত হয়। দীপোাঁদ কাংকালরয়ার প্রনযাজো ও
সুেীি সরকানরর লিল্প লেনদেিোয় সতয বনেযাপাধযায়, সালবেী েনট্টাপাধযায় প্রিুখ অলভনেতার োট্কলট্
েিলিনে রূপান্তলরত হনিও সসন্সর সবাডে অেুিলত লদনত অস্বীকার কনর। পনর অবিয ১৯৫৩ সানি উজ্জ্বিা,
পূরবী উত্তরা সপ্রক্ষাগৃনহ িুলি পায় ছলবলট্। পনর পুেরায় অিালন্ত বাাঁনধ See India বযাোরলেনয়। োট্কলট্
োট্যকানরর িলিিািী প্রলতভার সাক্ষর বহে করনছ। সকাে সকাে স্থানে ভাষাগত লকছু ত্রুলট্ থাকনিও
লিল্পসাথেক োট্ক লহসানবই এলট্নক িােনত হনব। সিকািীে বাস্তব সিসযার লেরবদয রূপদানে, আন্তলরক
ঔদানযে, সনবোপলর িােলবক সবাধ ও জীবনের পূমিে ি
ূ যায়নে ‘েতুে ইহুদী’ সলতযই প্রলতিন্ধী। জনেক
সিানিােকও সসকথা বনিনছে—

“সলিি সসে আর সকাে োট্ক ো লিখনিও ‘েতুে ইহুদী’র জেয লবখযাত হনয় থাকনতে।”
(৮) আিানদরও িনে হয় সিানিােনকর একথা যথাথে।
উৎস লেনদেি :
১। পলরেয়, সলিি সসে, ‘েতুে ইহুদী’ োট্নকর কথািুখ, ১িা সি ১৯৫৩
২। ‘ফ্ল্যািবযক’, স্মৃলতোরম, সািালহক বতেিাে, ১৯৯৬ (অেুলিখে লরন্টু েনট্টাপাধযায়)
৩। ঐ
৪। আিানদর কথা, অির গনঙ্গাপাধযায়, বহুরূপী, সি ১৯৭২
৫। সিসযার একলট্ লদক, িম্ভু লিে, বহুরূপী, ১৯৫৬
৬। নরায়া, বহুরূপী, েনভম্বর ১৯৬০
৭। অলভেয়, োট্ক, িঞ্চ, িম্ভু লিে, পৃিঃ ১৮
৮। বাংিা োট্ক সিীক্ষা, কিি কুিার সােযাি, ১৯৭৬, পৃিঃ ১০৫

Volume- VI, Issue-IV

April 2018

10

