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Abstract 
 

The year 2014, will be the Charlie Spencer Chaplin or shortly known as world famous 

Chaplin’s 125
th

 Birth year. This article is like a tribute to a great person, who was also a 

musician, actor, comedian, director and music composer. The world still remembers this man 

not only for his acting skill, as the greatest comedian of all times, but also as a great human 

being. He shared his sorrow and pain, through  which he had gone through in his childhood 

by his acting.  

In this article, from Chaplin’s childhood to his personal life, much information behind of his 

film-making, his struggle period, world-situation of that time period, all this important 

aspects are critically analyzed. In basis of that, we look upon, one more time, this great 

man’s ideological thinking, political view, think of how to use cinema as a medium etc. In 

respect of political ideology & various sources of information, we found that from past to 

present, presence of various conflict, in this regarding topic. In this article for maintain the 

honesty, tried to do not suppress any conflict; but try to collect as much as possible 

information-opinion with honesty for better quality of the article. And that’s why from 

Charlie Chaplin’s Family life to changed world scenario & other small details has been 

given so much importance. 
 

থৃিফীয যঙ্গভঞ্চে ক্লাউঞ্চনয প্রঞ্চফ: ১৯১০-১৩ 

ার। ইংরযাঞ্চেয এক থফখ্যাত নাচ-গাঞ্চনয দর 

কাঞ্চনা সকাম্পানী আঞ্চভথযকা ঘুঞ্চয সফড়াঞ্চে। 

এই ভ আঞ্চভথযকান থঞ্চনভা থল্প দ্রুত 

প্রাঞ্চযয ভুঞ্চখ্। সই থঞ্চল্পয অথবনফ আথঙ্গঞ্চকয 

 প্রচাঞ্চযয দাঞ্চে ভন ধাাঁধাঞ্চনা দশকঞ্চদয কাঞ্চছ 

ইংরযাে দরথেয নাচ-গান-ভুখ্াথবন ভৃদ্ধ যঙ্গয 

খ্ুফ একো সযখ্াাত কঞ্চযথন। ১৯১৩ াঞ্চর এই 

প্রথতকূর অফস্ায ভঞ্চধয এক ফযস্তফাগী 

থযচারঞ্চকয সছাে একথে তাযফাতশা- try to get 

hold of a bloke called chapman, Chaplin or 

something, playing second circuitসক এই 

চযাভযান, কযাথরন ফা অনয সকউ? 

১৯১৩ সিঞ্চক ১৯৫৩ ার। চথি ফছঞ্চয কত 

ঘেনা, কত উত্থান  তন। কত ফদর াভাথজক, 

অিশননথতক  যাজননথতক দুথনা। এই বাঙা 

গড়ায, থদন ফদঞ্চরয ঞ্চঙ্গ তার সযঞ্চখ্ সফঞ্চড় উঠর 

সই নাচ-গাঞ্চনয দঞ্চরয Chapman, Chaplin or 

something নাঞ্চভয সকান এক অথবঞ্চনতাথে। 

অবাফনীবাঞ্চফ, অথফশ্বাযবাঞ্চফ এফং অথত 

দ্রুতবাঞ্চফ। চথি ফছঞ্চযয একথে সছঞ্চর সম আজ 

সিঞ্চক ১০০ ফছঞ্চযয- আঞ্চগ াভানয এক 
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ভাতাঞ্চরয বূথভকা গুথে কঞ্চক দশকঞ্চক ভাথতঞ্চ 

থদঞ্চথছর, সই মুফঞ্চকয থল্পকীথতশ আজ- 

ভাথতঞ্চ সযঞ্চখ্ঞ্চছ দুথনায ভস্ত ভানুলঞ্চক। চক্ষুরূ 

ঞ্চথছর (ফা ঞ্চতা আজ খ্াথনকো ঞ্চ আঞ্চছ) 

আঞ্চভথযকায এফং তাঞ্চদয সপডাযার ফুযঞ্চযা অপ 

ইনঞ্চবথিঞ্চগন-এয। 

     অিচ জন্ম মায রেঞ্চন তায কভশবূথভ ঞ্চ সগর 

আঞ্চভথযকা। সই ১৯১৩ াঞ্চরই। সই অখ্যাত 

সছাকযাথে আঞ্চভথযকায ফুঞ্চক ফঞ্চই থফখ্যাত ঞ্চ 

উঠঞ্চরন - চাথরশ সেনায চযাথরন। আঞ্চভথযকায 

ভািাারাঞ্চদয থনরশজ্জ আ্রমভ,, আয অভাঞ্চনয 

থফরুঞ্চদ্ধ দাাঁথড়ঞ্চই একথদন সঘাল,া কঞ্চযথছঞ্চরন, “I 

have millions and millions of friends in 

America and a few enemy-that’s all.” 

ইংরযাঞ্চেয পুোঞ্চত, ফথস্তঞ্চত ফড় া, ঞ্চঙ্গ 

দুুঃখ্ আয দাথযঞ্চযযয মন্ত্র,া “ আদয মত্নীন 

জীফঞ্চন অঞ্চনক সফদনা চযাথরঞ্চনয ভঞ্চন সম 

ট্র্যাঞ্চজথড সফাধ-এয জন্ম থদঞ্চথছর যফতশী জীফঞ্চন 

তায সয সকাঞ্চনাথদন সল থন। এভনথক 

দুথনাঞ্চজাড়া খ্যাথতয ঞ্চয সই সফাধ শুথকঞ্চ 

মাথন। শুথকঞ্চ মাথন জন্মূঞ্চে াা 

নােযাথবনঞ্চয প্রথত দূফশরতা আয একাত্মতা। 
 

ফযাথিগত জীফন, ভাভথক থৃিফী এফং ভানলু 

চযাথরন: চযাথরঞ্চনয জন্ম ১৮৮৯ াঞ্চরয ১৬-ই 

এথপ্রর, দথক্ষ, রেঞ্চনয এক থঘথি থযঞ্চফঞ্চয 

ফথস্তঞ্চত। ভা, ানা চযাথরন, এফং ফাফা, যায 

চারশ চযাথরঞ্চনয সছাে সছঞ্চর চাথরশ-য সছােঞ্চফরা 

সকঞ্চেঞ্চছ দাথযযয আয কঞ্চঠায জীফন ংগ্রাঞ্চভয 

ভধয থদঞ্চ। মথদ াথযফাথযক ূঞ্চেই সঞ্চথছঞ্চরন 

থল্প আয ংস্কৃথতয প্রথত স্বাবাথফক দূফশরতা। ভা 

এফং ফাফা দু’জঞ্চনই থছঞ্চরন সই ভকায 

ইংরযাঞ্চেয অঞ্চযা থিঞ্চোঞ্চযয ফহুচথচশত 

অথবঞ্চনতা  গাক। মথদ াথযফাথযক ুখ্-ভৃথদ্ধ 

দীঘশস্াী থন চযাথরঞ্চনয সক্ষঞ্চে। পঞ্চর 

একভাে ম্পদ, তায থযফাঞ্চযয ূঞ্চে াা 

অথবনঞ্চয জাত প্রথতবা এফং থঞ্চল্পয প্রথত 

দূফশরতা, এঞ্চকই ম্পদ কঞ্চয ফড় দাদা থডনীয 

াত ধঞ্চয সনঞ্চভ ড়ঞ্চরন থিঞ্চোয জগঞ্চত। ফাফা-

ভায সিঞ্চক াা থক্ষা-দীক্ষায প্রঞ্চঙ্গ আঞ্চযা 

ফরা মা সম এই থফথচে প্রকৃথতয ভানুলথেয 

ফযাথিগত জীফন- থছর নানা ফঞ্চ,শয। জীফদ্দা 

মাঞ্চক থনঞ্চ ভাঞ্চরাচনা সফী ঞ্চঞ্চছ, ভৃতুযয য 

তাঞ্চক-ই কুথ,শ কঞ্চয চঞ্চরঞ্চছ াযা ৃথিফীয 

ভানুল। চযাথরঞ্চনয অথবন সখ্ায থফলথে 

প্রািথভকবাঞ্চফ তাাঁয ভাঞ্চয কাছ সিঞ্চকই াা। 

এ প্রঞ্চঙ্গ থতথন থনঞ্চজই তাাঁয আত্মজীফনী তিা 

থফথবন্ন ূে প্রঞ্চঙ্গ ভন্তফয কঞ্চযথছঞ্চরন। ভা, ানা 

চযাথরন, ফাস্তফ জীফন এফং াথযাথশ্বশক অফস্ায 

উঞ্চদ্ধশ উঞ্চঠ ন্তানঞ্চদয বুর-ত্রুথেগুথর সাধযাঞ্চনায 

ফযাাঞ্চয বীল, ভঞ্চনাঞ্চমাগী থছঞ্চরন। থনছক অফয 

থফঞ্চনাদঞ্চনয জনয সই ফথস্তয থযঞ্চফঞ্চ তাঞ্চদয 

ফাথড়য াভঞ্চন থতথন থনফশাকবাঞ্চফ াঞ্চতয নানা 

সকৌর অথবন কঞ্চয সদখ্াঞ্চতন তায ন্তানঞ্চদয। 

আফায ফাফা যায চারশ চযাথরন থছঞ্চরন আদফ-

কাদা থবঞ্চটাথযান মুঞ্চগয উচ্চ-ফংঞ্চয ভানুঞ্চলয 

ভঞ্চতা। ফথস্তয থযঞ্চফ আয ঘঞ্চযয সবতয দাথযযয 

ফ থভঞ্চরথভঞ্চ চযাথরঞ্চনয ভঞ্চধয সমন অনয 

ভানুঞ্চলয জন্ম থদঞ্চথছর। পঞ্চর তাাঁয ৃথিঞ্চত সম 

‘যাোায’  ‘স্ল্যাথিক কঞ্চভথড’ আভযা সদখ্ঞ্চত 

াই তা সম এই গবীয প্রবাঞ্চফয-ই পর তা আয 

ফুঝঞ্চত অুথফঞ্চধ িাঞ্চক না। থয,ত ফঞ্চ অফয 

থঞ্চল্পয থয,ত থচন্তা-বাফনায প্রঞ্চাগ-ই সদখ্ঞ্চত 

াা মা। থকন্তু ভানুল থঞ্চঞ্চফ ভাঞ্চজয 

ফশস্তঞ্চয অফাঞ্চধ সভরাঞ্চভায ক্ষভতায এই ফীজথে 

তাাঁয শফকাঞ্চরই শতযী ঞ্চথছর। একইাঞ্চি 

একিা ফরঞ্চত  সম ৫ ফছয ফঞ্চ থিঞ্চোয 

জগঞ্চত এক অঞ্চাদায থল্পী থঞ্চঞ্চফ প্রঞ্চফ 

কঞ্চযথছঞ্চরন চযাথরন, ৯ ফছয ফঞ্চয ভঞ্চধয 

তাাঁঞ্চক থযশ্রভ কঞ্চয নানা কাজ কযঞ্চত ঞ্চতা। 

উাজশঞ্চনয জনয তাাঁয ১৩ ফছয ফঞ্চই 

ড়াশুঞ্চনায জগত সিঞ্চক াকাাথকবাঞ্চফ থফঞ্চেদ 

ঘঞ্চে। াধায, থক্ষা সমভন তাাঁয থছর না, থফঞ্চদী 

বালা-য থফলঞ্চ সকাঞ্চনা ধায,া থছর না। সঞ্চক্ষঞ্চে 

থনফশাক অথবনঞ্চয ভধয থদঞ্চ থক কঞ্চয াযা 

থফশ্বঞ্চক সফাঝাঞ্চরন কথঠন ঞ্চতযয থফলঞ্চ এত 

জবাঞ্চফ, থফঞ্চল কঞ্চয সই ভঞ্চয চরথচ্চঞ্চে 
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প্রমুথিগত ীভাফদ্ধতায কাঞ্চছ ভািা নত না কঞ্চয, 

তা বাফঞ্চত আজ- তযই অফাক রাঞ্চগ। আফায 

থফঞ্চদী বালা না জানঞ্চর- তাাঁয ম্পঞ্চকশ জাভশান 

বালা কী সরখ্া ঞ্চঞ্চছ তা জানফায জনয 

চরথচ্চেকায আইঞ্চজনিাইন-এয কাঞ্চছ উৎা 

প্রকা কঞ্চযথছঞ্চরন। ততথদঞ্চন থতথন থকন্তু একজন 

থফখ্যাত ভানুল। থকন্তু স্বাধীন থল্পী ত্ত্বা আয 

াধায, ভানুল থঞ্চঞ্চফই থনঞ্চজঞ্চক ভঞ্চন কযায 

থচন্তা-বাফনা থকন্তু তখ্ন তাাঁয ভঞ্চধয ফতশভান থছর। 

ইংরযাঞ্চেয থভউথজক দঞ্চরয ঞ্চ কাঞ্চজয ুফাঞ্চদ 

সছাে চযাথরন ঘুঞ্চয সফড়াঞ্চত িাকঞ্চরন নানান 

জাগা। ধীঞ্চয-ধীঞ্চয তাাঁয অথবন বাঙঞ্চত রাগর 

সবৌঞ্চগাথরক ফন্ধন। জনথপ্রতা াা থছর শুধ ু

ভঞ্চয অঞ্চক্ষা। ফ ফাড়ঞ্চত িাকঞ্চর- 

থল্পীয ভঞ্চধয সছাঞ্চোঞ্চফরাঞ্চক ধঞ্চয যাখ্ায  

ভাঞ্চজয ফন্ধনগুঞ্চরাঞ্চক বাঙায আকুর প্রঞ্চচিা, 

তাাঁয থয,ত ভানুঞ্চলয ভঞ্চধয সই থশুঞ্চক ফাযফায 

থনঞ্চ আায অথবনঞ্চয ভধয থদঞ্চ পুঞ্চে উঠঞ্চত 

িাকর। সচাখ্-ভুঞ্চখ্য থফথচে অঙ্গবঙ্গী, অদূ্ভত 

কামশকরা, াজ-জ্জা মা থছর একভঞ্চ থনছক 

া উাজশঞ্চনয যাস্তা তাই ধীঞ্চয-ধীঞ্চয ঞ্চ 

উঠর ভাঞ্চজয বাযাভযীনতায প্রথত তীব্র 

সফদনায জাগা সিঞ্চক জন্ম সনা সফদনাঞ্চফাঞ্চধয 

প্রকাঞ্চয অনযতভ ভাধযভ। 

      এথরে সকােশ তাাঁয অথবনঞ্চয প্রঞ্চঙ্গ 

থরঞ্চখ্থছঞ্চরন, ‚ভানুলথে মখ্ন সখ্াাঁড়াঞ্চত সখ্াাঁড়াঞ্চত 

াাঁঞ্চেন “ এক া সিঞ্চক আঞ্চযক া “ কী থফলণ্ন 

অিচ াযকয “ এই দু াঞ্চ াাঁোয ভঞ্চধয তায 

ভঞ্চনয দুই রু, একোয নাভ অথবধা, আঞ্চযকথেয 

নাভ ইো।‛ (তিযূে: সঞ্চগশই আইঞ্চজনিাইঞ্চনয 

১৯৪৩-৪৪ াঞ্চর সরখ্া ভূর প্রফন্ধ, চাথরশ 

চযাথরঞ্চনয প্রঞ্চঙ্গ, ফাংরা থচেফীক্ষ, “ চাথরশ 

চযাথরন থফঞ্চল ংখ্যা প্রকাথত)। থিতী 

থফশ্বমুদ্ধ এফং যফতশী যাথা আয আঞ্চভথযকায 

ঠাো রড়াই, ধনতাথন্ত্রক ভাজফযফস্ায উত্থান এং 

থফস্তায, করকাযখ্ানায থফকা, যাথায 

ভাজতন্ত্রফাদ, জাভশানীয নাৎথ ফুঞ্চেয ফীবৎতা, 

যাষ্ট্রনাকঞ্চদয ক্ষভতাঞ্চকথিক অভানথফক 

কামশকরা তাঞ্চক সমন ফাযফায ভঞ্চন কথযঞ্চ 

থদঞ্চঞ্চছ, থতথন একো মুগাফঞ্চফয থন্ধক্ষঞ্চ, 

দাাঁথড়ঞ্চ িাকা আয দজঞ্চনয ভঞ্চতাই ভানুল এফং 

ভানথফকতাঞ্চফাধ ম্পন্ন থল্পী ভাে। পঞ্চর ভাজ 

আয ভ সিঞ্চক ভুখ্ ঘুথযঞ্চ িাকা ম্ভফ ন, 

আফায থল্পী থঞ্চঞ্চফ ফনু্দক াঞ্চত সনা তাাঁয 

ঞ্চক্ষ এঞ্চকফাঞ্চয সফভানান। প্রথতফাদ মথদ কযঞ্চতই 

 তঞ্চফ চরথচ্চে-ই ঞ্চফ সই াথতায। 

সইজঞ্চনযই সফাধ থনফশাক ভাধযঞ্চভ অনুচ্চাথযত 

ফিফযঞ্চক আঞ্চযা সফী কঞ্চয তুঞ্চর ধযঞ্চরন। ব্দ 

অফয ঞ্চয তাাঁয থঞ্চনভা এঞ্চথছঞ্চরা। এ প্রঞ্চঙ্গ 

ঞ্চযই আভযা আঞ্চরাচনা কযফ।                                           

ভাঞ্চজয অথস্যতায াঞ্চি ভান্তযারবাঞ্চফ এই 

ভানুলথেয ফযাথিগত যফতশী জীফঞ্চন- ততো 

থস্যতা আঞ্চথন। বাঞ্চরাফাা ঞ্চঞ্চছ, সবঞ্চঙঞ্চছ-

। থফঞ্চ ঞ্চঞ্চছ একাথধকফায। তাাঁয ভঞ্চধযই থতথন 

ইংরযাে, আঞ্চভথযকা, যাথা, ইউঞ্চযা প্রবৃথত 

সদঞ্চ ছুঞ্চে সফথড়ঞ্চঞ্চছন। কখ্ঞ্চনা ৃথিয তাথগঞ্চদ, 

কখ্ঞ্চনা জীফঞ্চনয একঞ্চঘঞ্চথভ কাথেঞ্চ উঞ্চঠ ৃথিয 

যদ সখ্াাঁজায জনয, আফায কখ্ঞ্চনা ফা 

যাষ্ট্রনাকঞ্চদয কাঞ্চছ ভাঞ্চজয প্রথত দাথত্বঞ্চক 

ভঞ্চন কথযঞ্চ সদায জনয। সমখ্াঞ্চনই সগঞ্চছন 

আরা ঞ্চঞ্চছ থফশ্বফঞ্চয,য ভানুলঞ্চদয াঞ্চি। 

চরথচ্চেকায সঞ্চগশই আইঞ্চজনিাইন, শফজ্ঞাথনক 

আইনিাইন, জযরার সনঞ্চরু, গান্ধীজী, জজশ 

ফা,শাড , থকাঞ্চা, আনা াবঞ্চরাবা, এথভর 

রুডথবগ, তাথরকা এইবাঞ্চফ দীঘশতয ঞ্চত িাঞ্চক। 

প্রঞ্চতযক থফখ্যাত ভানুঞ্চলয কাঞ্চছ ধযা থদঞ্চঞ্চছন 

থফথবন্ন দৃথিঞ্চকা, সিঞ্চক। কখ্ঞ্চনা থতথন 

অিশনীথতথফদ, কখ্ঞ্চনা ভানথফকতায ভুখ্, কখ্ঞ্চনা ফা 

থফখ্যাত অতুরনী থযচারক। আইঞ্চজনিাইন তাাঁয 

প্রঞ্চঙ্গ ফঞ্চরঞ্চছন, শুরু সিঞ্চক সল মশন্ত-ই খ্ুফ 

থযস্কাযবাঞ্চফ অথভত াথকতায াঞ্চি থতথন 

কিা ফঞ্চরঞ্চছন। সকফরভাে ফ ঞ্চরই এই 

াঞ্চয অথধকাযী া মা না, এয জঞ্চনয ঞ্চত 

 ভাভানফ। তযথজৎ যা- তাাঁঞ্চক ভূরত এক 

অনুবূথতপ্রধান থল্পী থঞ্চঞ্চফই ফযাখ্া কঞ্চযঞ্চছন। 

জজশ ফা,শাড , সভান থঞ্চনভায একভাে থজথনা 
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থঞ্চঞ্চফ চাথরশ চযাথরন-সক গঞ্চড় উঠঞ্চত 

সদঞ্চখ্থছঞ্চরন। তাাঁঞ্চক, ফহু ভঞ্চ যাজননথতক 

সনতা, তাাঁয দশন  থচন্তাবাফনায থফলঞ্চ তাাঁয 

ফযাথিগত ভতাভত জানঞ্চত চাা ঞ্চথছর। থকন্তু 

থল্প, াধায, ভানুল আয ভাঞ্চজয উঞ্চবশ প্রতযক্ষ 

ফা ঞ্চযাঞ্চক্ষ কাউঞ্চক স্ান সদনথন।              এই 

প্রঞ্চঙ্গ আঞ্চভথযকান সগাঞ্চন্দা ংস্া সপডাযার 

ফুযঞ্চযা অপ ইনঞ্চবথিঞ্চগন-এয (ফা ংঞ্চক্ষঞ্চ এপ 

থফ আই) দীঘশ ভ ধঞ্চয চাথরশ চযাথরঞ্চনয থফরুঞ্চদ্ধ 

সম তিয ংগ্র কঞ্চযথছর তায কিা ংঞ্চক্ষঞ্চ 

উঞ্চিখ্ কযঞ্চত । দীঘশ ভ ঞ্চয এই থযঞ্চােশ 

এখ্ন াধায, ভানুঞ্চলয জনয উন্মুি। দীঘশ ভ 

ধঞ্চযই এপ থফ আই থফার এক থযঞ্চােশ শতযী 

কঞ্চয সগঞ্চছ। মায ূোত ঠাো মুঞ্চদ্ধয ভ। 

কায, চযাথরঞ্চনয চরথচ্চে এফং ভাজতঞ্চন্ত্রয প্রথত 

দূফশরতা, সাথবঞ্চত যাথা ভ্রভ,, প্রকায 

জনবা তাাঁয ভাজতঞ্চন্ত্রয প্রথত দৃঢ় ভঞ্চনাবাফ 

প্রকা সই ভকায আঞ্চভথযকান যাষ্ট্রপ্রধানঞ্চদয 

কাঞ্চছ ভঞ্চন ঞ্চথছর, থতথন ‘অথত-ফাভ’ ভানুল, মা 

আঞ্চভথযকায কাঞ্চছ থফজ্জনক ঞ্চ উঠঞ্চত াঞ্চয। 

পঞ্চর এই ভ তাাঁঞ্চক থভিযা ভাভরা পাাঁাঞ্চনা 

ঞ্চথছর, তাাঁয ফযাথিগত চথযে থনঞ্চ সকাঞ্চেশ রড়াই 

চঞ্চরথছর। এইবাঞ্চফ এপ থফ আই-এয াতায য 

াতা, পাইঞ্চরয য পাইর জভা ঞ্চ সগঞ্চছ 

চযাথরঞ্চনয থফলঞ্চ অনুন্ধান কযঞ্চত থগঞ্চ। থকন্তু 

ফহুফায তাাঁঞ্চক থজজ্ঞাাফাদ কঞ্চয ঞ্চন্দজনক 

থকছু তিয াা মাথন, মায সিঞ্চক ভঞ্চন ঞ্চত 

াঞ্চয থতথন তখ্ন আঞ্চভথযকায থফরুদ্ধাচয, 

কযঞ্চছন। পঞ্চর সদঞ্চ-থফঞ্চদঞ্চ যাজননথতকবাঞ্চফ 

প্রফর থফতঞ্চকশয ঝড় ঞ্চঠ। থকন্তু চযাথরঞ্চনয 

াধায, ভানুঞ্চলয াঞ্চ দাাঁড়াঞ্চনায স্বে বাফনা, 

তাাঁঞ্চক সকাঞ্চনাথদনই সকাঞ্চনা যাজনীথতয ভতফাদ ফা 

যাজননথতক দর সমভন ুঞ্চযাুথযবাঞ্চফ থনঞ্চজঞ্চদয 

সগাষ্ঠীবূি কযঞ্চত াঞ্চযথন, সতভথন-ই ফরঞ্চত 

াঞ্চযথন থতথন সকাঞ্চনা থকছুয থফরুদ্ধাচয, কযঞ্চছন। 

যফতশীকাঞ্চর এই ঠাো রড়াইঞ্চয উগ্রতা কঞ্চভ 

আঞ্চর আঞ্চভথযকা- তাাঁয প্রথত ুয নযভ কঞ্চয 

সন এফং একজন থল্পী থঞ্চঞ্চফ-ই তাাঁয সশ্রষ্ঠত্ব-

সক স্বীকায কঞ্চয সন। অফয ততথদঞ্চন থতথন 

ইউঞ্চযাঞ্চ ফফাঞ্চয জনয াকাাথকবাঞ্চফই 

আঞ্চভথযকা সছঞ্চড় চঞ্চর সগঞ্চছন। 

     ১৯৭৭-এয ২৫ স থডঞ্চম্বয, ৮৮ ফছয ফঞ্চ 

জীফনঞ্চক ূ,শতায াঞ্চি উঞ্চবাগ কঞ্চযই চাথরশ 

চযাথরঞ্চনয ভৃতুয ঘঞ্চে ুইজাযরযাঞ্চে, তাাঁয থনঞ্চজয 

ফাথড়ঞ্চত। অথবঞ্চনতা, চরথচ্চে থযচারক  

প্রঞ্চমাজক, ংগীত কঞ্চম্পাায, থচেনােয যচথতা, 

ম্পাদক এই চাথরশ চযাথরঞ্চনয সল ফঞ্চয থকছ ু

ভ ছাড়া আয প্রা ুঞ্চযা জীফনোই বঞ্চয আঞ্চছ 

কভশ আয ৃথিয স্বীকৃথতঞ্চত। প্রঙ্গত, তাাঁয জীফন 

ম্পঞ্চকশ ফরঞ্চত সগঞ্চর আঞ্চযা ফরঞ্চত  সম, 

থতথন সখ্রাধুঞ্চরা কযঞ্চত বাঞ্চরাফাঞ্চতন এফং এ 

ম্বঞ্চন্ধ তাাঁয থফঞ্চল উৎা থছর। আফায চরথচ্চে 

ম্পথকশত তাাঁয কামশকরা থনঞ্চ থতথন চাযথে ফই- 

থরঞ্চখ্থছঞ্চরন। 

     ফহুভুখ্ী প্রথতবায অথধকাযী ফ,শভ এই ভানুল 

চাথরশ চযাথরন তাাঁয জীফঞ্চনয শফকাঞ্চর সম 

দাথযযয সদঞ্চখ্থছঞ্চরন তায মিািশয সকারাঞ্চজয 

থনভশাঞ্চ,য সচিা কখ্ঞ্চনা থতথন আঘাত সঞ্চঞ্চছন, 

কখ্ঞ্চনা ফা জুঞ্চেঞ্চছ ঞ্চফশাচ্চ ম্মান। অন্তঞ্চযয সম 

আঘাত তাাঁয ৃথিয ভধয থদঞ্চ স্বীকথৃত সঞ্চঞ্চছ তা 

আজ- প্রাথঙ্গকতায ভাকাথঠঞ্চত সমন ঞ্চফশাচ্চ 

জাগা যঞ্চঞ্চছ। থনজ ভকারঞ্চক ছাথড়ঞ্চ সম 

ভানুল বথফলযৎ-এয কিা ফঞ্চর মান থতথন ভান 

থল্পী সতা ফঞ্চেই, াধায, ভানুঞ্চলয থবঞ্চড় থভঞ্চ 

িাকা একজন অাধায,-অননয ফযাথি ফঞ্চে। 
 

থচন্তা  থচন্তন: চাথরশ চযাথরঞ্চনয থফখ্যাত 

থঞ্চনভাগুথর ম্বঞ্চন্ধ থফস্তাথযতবাঞ্চফ আঞ্চরাচনা 

কযায আঞ্চগ একফায সদঞ্চখ্ সনফ তাাঁয এই জগত-

এয াভথগ্রক কামশকরাথে থকযকভ থছর। থফঞ্চল 

কঞ্চয প্রািথভক ঞ্চফশ থতথন চরথচ্চঞ্চেয থফলঞ্চ 

াভথগ্রক থক থচন্তা-বাফনা প্রূত কাজ কঞ্চযঞ্চছন 

এফং যফতশীকাঞ্চর তায থকযকভ থযফতশন ঞ্চরা। 

ইংরযাঞ্চে থশুঞ্চদয অথবন দর “The Eight 

Lancashire Lads”–এ অথবন থদঞ্চ 

সাগতবাঞ্চফ প্রিভ সেঞ্চজ আত্মপ্রকা 
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চযাথরঞ্চনয। এযয, ফাঞ্চযা ফছয ফঞ্চ 

Vaudeville-এয ঞ্চ প্রিভ প্রথতথষ্ঠত সেজ সা-

এ থতথন অথবন কঞ্চযন। অথবঞ্চনতা উইথরাভ 

থগঞ্চরঞ্চেয াথন্নঞ্চধয আায শুরু এখ্ান সিঞ্চকই, 

থমথন তাাঁঞ্চক ১৯১০ াঞ্চর আঞ্চভথযকায সেড কাঞ্চ,শা 

থযঞ্চাথশয সকাম্পানীয ঞ্চ অথবন কযায যাস্তা 

ুগভ কঞ্চয সদন। তখ্ন তাাঁয জনথপ্রতা 

আঞ্চভথযকা ্রমভ ফাড়ঞ্চছ। ১৯১২ াঞ্চর থতথন 

চরথচ্চঞ্চে অথবনঞ্চয জনয ডাক ান। ১৯১৩ াঞ্চর 

তাাঁয Vaudeville-এয াঞ্চি চথুিয সভাদ সল 

ায য ভযাক সঞ্চনে এফং দয কীঞ্চিান থপল্ম 

সকাম্পানীয াঞ্চি থঞ্চনভা কযায জনয চযাথরন 

চুথিফদ্ধ ন। সই ভঞ্চ তাাঁয াপ্তাথক 

াথযশ্রথভক থছর ১৫০ ডরায। থকন্তু অথবনঞ্চ 

অাধায, দক্ষতায জনয ইথতভঞ্চধয-ই থফথবন্ন 

প্রঞ্চমাজক তাাঁয াথযশ্রথভঞ্চকয থফলঞ্চ তাাঁয াঞ্চি 

ফাযফায আঞ্চরাচনা কযঞ্চত িাঞ্চকন। 

     দয কীঞ্চিান সকাম্পানীয ঞ্চ থতথন ১৯১৪ 

াঞ্চর সভাে ৩৬ থে ছথফ কযায জনয চুথিফব্ধ 

ঞ্চথছঞ্চরন (ঞ্চভাে ংখ্যা থনঞ্চ অফয ভতঞ্চবদ 

আঞ্চছ। সকান সকান জাগা ফরা ঞ্চঞ্চছ ৩৫ থে 

ছথফ)। এগুথর ফই থছর ১ থকংফা ২ যীঞ্চরয। ৬ 

যীঞ্চরয ছথফ থছর ১ থে, “Tillie’s Punctured 

Romance”. এছাড়া এ ভঞ্চ উঞ্চিখ্ঞ্চমাগয 

আঞ্চযকথে নাভ র “Kid Auto Races At 

Venice” (Split Reel). এযয এাথন থপল্ম 

সকাম্পানীয াঞ্চি চুথিফদ্ধ ন এফং ১৯১৫ াঞ্চর 

তাাঁয অথবনীত ১২ থে ছথফ ভুথি া। তায ভঞ্চধয 

থকছু ছথফ র “His New Job”, “ A Night 

Out”, “The Champion”, “In The Park”, 

“The Tramp” (              উঞ্চিখ্য) 

প্রবৃথত। এই থঞ্চনভা ফা চরথচ্চেগুথর প্রা ফই ২ 

যীঞ্চরয থছর। ১৯১৬ াঞ্চর এাথন সকাম্পানীয 

প্রঞ্চমাজনা আঞ্চযা থতনথে ছথফ ভুথি া। এ ভস্ত 

ছথফগুথরঞ্চত তাাঁয অথবনঞ্চয কদয কযঞ্চত শুরু 

কঞ্চয সই ভঞ্চয আঞ্চভথযকায ভানুল। ১৯১৬ 

াঞ্চর দয থভউচুযার থপঞ্চল্ময ঞ্চ চযাথরন 

অথবন কযায জনয চুথিফদ্ধ ন। তাাঁয াথযশ্রথভক-

 সফঞ্চড় মা। ১৯১৬ াঞ্চর ৮ থে এফং ১৯১৭-সত 

৪ থে ছথফঞ্চত অথবন কঞ্চযন এই সকাম্পানীয 

প্রঞ্চমাজনা। ছথফয শদঘশয ফা ভ- আঞ্চগয 

সিঞ্চক সফঞ্চড় মা। কঞ্চভথড চথযঞ্চে অথবনঞ্চয 

জগঞ্চত তখ্ন তাাঁয চাথদা, প্রঞ্চমাজনা সকাম্পানীয 

কাঞ্চছ ফাথ,থজযকবাঞ্চফ সরাবনী থফল ঞ্চ 

দাাঁড়ার। “The Floorwalker”, “The Fireman”, 

“The Count”, “One A.M.”, “Easy Street” 

(১৯১৭) -প্রবৃথত থঞ্চনভা, চযাথরন, দয 

থভউচুযার সকাম্পানীয ঞ্চ সফ থকছু বাঞ্চরা কাজ 

কঞ্চযন। এযয চাথরশ চযাথরন থনঞ্চজ স্বাধীনবাঞ্চফ 

কাজ কযায ফযাাঞ্চয ভনথস্য কঞ্চযন। থনঞ্চজয 

একথে িুথড শতযী কযায কাঞ্চজ এই ভ থতথন 

ফযস্ত থছঞ্চরন। ১৯১৮ াঞ্চর “How To Make 

Movies”, এই নাঞ্চভ একথে তিযথচে- শতযী 

কঞ্চযন চযাথরন। তাাঁয াঞ্চি অনয আঞ্চযকথে 

সকাম্পানীয চুথিফদ্ধ প্রঞ্চমাজনা “A Dog’s Life” 

(৩ যীর) ছথফথে ভুথি া। থনঞ্চজঞ্চক জাতী 

স্তঞ্চযয সিঞ্চক আন্তজশাথতক সক্ষঞ্চে থনঞ্চ মাায 

জনয সমৌি প্রঞ্চমাজনা সফ থকছু চরথচ্চে শতযী  

তাঞ্চত অথবন কঞ্চযন। ১৯১৮ ার সিঞ্চক ১৯২২ 

মশন্ত উঞ্চিখ্ঞ্চমাগয এই ছথফগুথর থছর, “The 

Bond”, “Shoulder Arms”, “Sunnyside”, “A 

Day’s Pleasure”, “The Kid”, (থফঞ্চলবাঞ্চফ 

উঞ্চিখ্য, ার ১৯২০, ৬ যীর), “Pay Day” 

প্রবৃথত, সভাে ১১ থে থঞ্চনভা  একথে তিযথচে 

এই ভঞ্চ শতযী ঞ্চথছর। এগুথর ফাথ,থজযকবাঞ্চফ 

াড়া সপঞ্চরথছর। এই ভঞ্চ একথে দুই (২) 

যীঞ্চরয ছথফ- শতযী ঞ্চথছর, তঞ্চফ তা ভুথি 

াথন। প্রঞ্চতযকথে চরথচ্চঞ্চে-ই কঞ্চভথডান 

থঞ্চঞ্চফ সম অথবন চযাথরন কঞ্চযথছঞ্চরন 

(উঞ্চিথখ্ত এই নাভগুথরঞ্চত) তাঞ্চত আঞ্চভথযকা 

কঞ্চভথডান থঞ্চঞ্চফ থতথন ুু্প্রথতথষ্ঠত ঞ্চ 

সগথছঞ্চরন। 

      এয যফতশী ভ চযাথরঞ্চনয চরথচ্চে 

জগঞ্চত াথফশকবাঞ্চফই এক থন্ধক্ষঞ্চ,য ভ ফরা 

সমঞ্চত াঞ্চয। এয আঞ্চগ মশন্ত মা থছর থনছক-ই 

াথয সখ্াযাক “A Woman Of Paris” (১৯২৩ 
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ার, ূ,শ শদঘশয, ইউনাইঞ্চেড আথেশে নযানার 

থপঞ্চল্ময প্রঞ্চমাজনা) “এ মিু র সযাভাথিকতা। 

১৯২৫ াঞ্চর ভুথি সর “The Gold Rush”, 

এফং এই প্রিভ তাাঁয থঞ্চনভা এঞ্চ ড়র তাাঁয 

ফযাথিগত জীফঞ্চনয ছাা। “The Circus” 

(১৯২৮), “The City Lights” (১৯৩১), 

“Modern Times” (১৯৩৬),  ই স     

চরথচ্চঞ্চেয ইথতাঞ্চ ‘ভাোযথ’-এয তাথরকা 

জাগা কঞ্চয থনর। চাথরশ চযাথরন সঞ্চত শুরু 

কযঞ্চরন তৎকারীন চরথচ্চঞ্চেয সক্ষঞ্চে নানা ভাঞ্চনয 

ঞ্চফশাচ্চ ুযস্কায-। উঞ্চয উঞ্চিথখ্ত ফ 

ছথফগুথর-ই ইউনাইঞ্চেড আথেশঞ্চেয প্রঞ্চমাজনা 

ভুু্থি সঞ্চথছর। 

     এযয অফযই উঞ্চিখ্ কযঞ্চত  ১৯৩৯ 

াঞ্চরয থিতী থফশ্বমুু্ঞ্চদ্ধয প্রঙ্গ। কায, এয 

সপ্রথক্ষঞ্চত ততথদঞ্চন াযা ৃথিফী জুঞ্চড়-ই একো 

থযফতশঞ্চনয েবূথভ শতযী ঞ্চত শুরু কঞ্চযঞ্চছ। 

ইংরযাে, আঞ্চভথযকা, সাথবঞ্চত যাথা, জাভশানী, 

ইউঞ্চযা এই ভস্ত সদগুথরয সক্ষঞ্চে 

াথফশকবাঞ্চফই থযফতশঞ্চনয ূচনা ঘেঞ্চছ। পঞ্চর 

চযাথরঞ্চনয ৃথিয সক্ষঞ্চে তায প্রবাফ- র 

অঞ্চনক। ঞ্চযাক্ষ ফা সকািা প্রতযক্ষবাঞ্চফ মুি র 

ভাজ এফং াধায, ভানুঞ্চলয কিা। “The Great 

Dictator” (১৯৪০), “Monsieur Verdoux” 

(১৯৪৭), “Limelight” (১৯৫২) -এই থফখ্যাত 

চরথচ্চেগুথর তখ্ন থনছক-ই াথয সখ্াযাক ন। 

ভানুল বাফঞ্চত শুরু কযর াথয ভধয থদঞ্চ- 

এইবাঞ্চফ প্রথতফাদ কযা মা ভাভথক অফস্ায 

থফরুঞ্চদ্ধ। চযাথরন- তখ্ন অঞ্চনক থয,ত। পঞ্চর 

থয,ত ফযাথি আয থল্পী ভানুল এই চাথরশ 

চযাথরন, নতুন বাঞ্চফ ধযা থদঞ্চরন যীঞ্চরয ভধয 

থদঞ্চই। স্বাবাথফকবাঞ্চফই আঞ্চভথযকা ফঞ্চ তাাঁয 

ঞ্চক্ষ আয ছথফ শতযী কযা ম্ভফ র না। থকন্তু 

াযা দুথনা এই ভানুলথেয বঞ্চিয ংখ্যা 

ততথদঞ্চন প্রচুয।  

     এযঞ্চয ইংরযাে সিঞ্চক “A King In New 

York” (১৯৫৭) এফং “A Countess From 

Hong Kong” (১৯৬৬ ার) ভুথি া। “A 

Countess From Hong Kong”, থছর তাাঁয 

প্রঞ্চমাথজত সল ছথফ। এতক্ষ, আঞ্চরাথচত এই 

ছথফগুথর ছাড়া আঞ্চযা থকছু কাজ থতথন কঞ্চযঞ্চছন। 

সমভন, এাথন থপঞ্চল্ময ঞ্চ থকছ ু স্বীকৃথত াথন 

এভন চরথচ্চে [“Triple Trouble” (১৯১৮), 

“Chase Me Charlie” (১৯১৮) ইতযাথদ] ফা থকছ ু

জাগা তাাঁয স্বল্প অথবন- সদখ্া সগঞ্চছ [“His 

Regeneration” (১৯১৫), “The Nut” (১৯২১), 

“Souls For  Sale” (১৯২৮), “Show People” 

(১৯২৮), এফং “The Gentleman Tramp” 

(১৯৭৫)]। থকছু ছথফ প্রঞ্চমাজনায কাজ কঞ্চযথছঞ্চরন 

চযাথরন। আফায একথে-দুথে ছথফ কখ্ঞ্চনা ভুথি 

াথন। সঞ্চলয থদঞ্চকয চরথচ্চেগুথর ফাথ,থজযক 

এফং ফশস্তঞ্চয সযকভ সকাঞ্চনা াড়া জাগাঞ্চত 

াঞ্চযথন। এই ভঞ্চ অফয ুইজাযরযাঞ্চে তাাঁয 

থনজস্ব েুথড-সত সরাকজন স্াীবাঞ্চফ কাজ 

কযঞ্চত শুরু কঞ্চয এফং প্রঞ্চমাজক-থযচারক তিা 

অথবঞ্চনতা চযাথরঞ্চনয কাঞ্চজয ফ খ্ুাঁথেনাাঁথে 

ম্পঞ্চকশ তাাঁযা মঞ্চিি াথকফার থছর। 

     [উঞ্চিথখ্ত চরথচ্চঞ্চেয নাভ-ার-প্রঞ্চমাজনা-

সকাম্পানীয নাভ এফং অনযানয তিযগুথর ভূরত 

ংগ্র কযা ঞ্চঞ্চছ - চাথরশ চযাথরন অথপথার 

ঞ্চফাইে এফং থঞ্চন সন্ট্রার করকাতা সিঞ্চক 

প্রকাথত চাথরশ চযাথরন ম্পথকশত থফঞ্চল ংখ্যা 

সিঞ্চক]। 

থৃিয স্বরু: অথবন সক্ষঞ্চে দক্ষতা তাাঁয শুরুয 

থদক সিঞ্চক প্রকা সঞ্চত িাকঞ্চর- চাথরশ 

চযাথরন মখ্ন প্রিভ থদঞ্চক থঞ্চনভা-েুথড-য 

ারচার ম্পঞ্চকশ এঞ্চকফাঞ্চয অজ্ঞ থছঞ্চরন তখ্ন 

তাাঁয কাঞ্চর জুঞ্চেথছর কভশীঞ্চদয তুে-

তাথেরয। চযাথরঞ্চনয থঞ্চনভা জীফঞ্চনয থিতী 

ছথফ “Kid Auto Races At Venice”, ভাে 

াাঁচ থপঞ্চেয ছথফ তাাঁঞ্চক এঞ্চন থদর এক স্বতন্ত্র 

থযথচথত। এই থযথচথতয কায, সই থফশ্বথফখ্যাত 

াজ-সালাক, সই থফার ট্র্াউজায-এয ভঞ্চধয 

গরাঞ্চনা সছাে সদ, সফঞ্চেয ফদঞ্চর দথড়য সকাভয-

ফন্ধ, ফনু্ধয একো আাঁঞ্চোাঞ্চো সকাে-েুথ, আয 

একজন থফার সদীয সজাড়া ফুে, া সিঞ্চক খ্ুঞ্চর 
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মাায বঞ্চ ডান াঞ্চযো ফাাঁ াঞ্চ, আয ফাাঁ 

াঞ্চযো যা ডান াঞ্চ। তায য াঞ্চত 

থনঞ্চরন একো রাথঠয ছথড়, নাঞ্চকয থনঞ্চচ রাগাঞ্চরন 

েুিব্রাঞ্চয ভত একঞ্চজাড়া সগাাঁপ, আজফ ঙ্ সঞ্চজ 

সনঞ্চভ ড়ঞ্চরন যাস্তা, থিতী ছথফ সিঞ্চক সম 

সাাঞ্চক ঙ্ াজায শুরু “ সই সাাক আয 

চাথরশ চযাথরন একাকায ঞ্চ সগর। তখ্ন- 

অথবঞ্চনতা চাথরশ, থচে-থযচারক চাথরশ চযাথরন 

নথন ুঞ্চযাুথয। কীঞ্চিান প্রথতষ্ঠাঞ্চনয ুঞ্চযা একথে 

ফছঞ্চযয ৩৬ থে ছথফয ভধয থদঞ্চ জনথপ্রতা  

থচন্তাধাযায সভৌথরকতায থযচ সদায দরু, 

থযচারনায ুঞ্চমাগ সখ্াঞ্চনই সঞ্চরন। মথদ 

উঞ্চিখ্ঞ্চমাগয, ভযাক সঞ্চনে থযচাথরত একথে ছ 

যীঞ্চরয ছথফ, “Tillie’s Punctured Romance” 

(১৯১৪), সমখ্াঞ্চন চযাথরন অথবন কঞ্চযথছঞ্চরন 

সই ছথফথে আঞ্চভথযকায ফশপ্রিভ ফড় ছথফ থঞ্চঞ্চফ 

(থড. ডথিউ. থগ্রথপঞ্চিয থফশ্বথফখ্যাত ছথফ “The 

Birth Of A Nation” ছথফথেয থকছু থদন আঞ্চগ) 

গ,য কযা ঞ্চ িাঞ্চক। 

     ১৯১৪ াঞ্চর প্রা ৩৫ থে ১ ফা ২ যীঞ্চরয 

থনফশাক ছথফঞ্চত সই ঞ্চঙয সাাঞ্চকই চাথরশয 

অথবন মতই ফাস্তফভুখ্ীন  ভানথফকতায 

ভূরযঞ্চফাঞ্চধ জীফ ঞ্চ উঞ্চঠঞ্চছ “ তখ্নই ভগ্র 

আঞ্চভথযকা তা জনথপ্র ঞ্চ উঞ্চঠথছর আয 

প্রফরবাঞ্চফ। একথদন থতথন উদ্ভে াজ ম্পঞ্চকশ-ই 

ফঞ্চরথছঞ্চরন, “That costumes helps me to 

express my conception of the average man, 

of almost any man, of myself”. [তিযূে: 

থনঞ্চজয আত্মজীফনী এফং একাথধক াক্ষাৎকাঞ্চয 

উঞ্চিথখ্ত]। 

     ১৯২৫ াঞ্চর নতুন প্রথতষ্ঠান এাথন-সত সমাগ 

থদঞ্চরন। থনফশাক ছথফয প্রিভ প্রধান ঐশ্বমশয 

যাঞ্চিাভাইন তিা ভুকাথবন-এয শফথিয এফং 

ূফশ-অথবনীত ছথফয অথবজ্ঞতা  অথবন ক্ষভতায 

ঞ্চঙ্গ অাধায, সভৌথরকতায গুঞ্চ, চযাথরঞ্চনয 

থল্পৃথি ্রমঞ্চভই নতুনত্ব এফং গবীযতা অননয 

ঞ্চ উঠর। দৃথিবঙ্গী েি সিঞ্চক েিতয ঞ্চ 

উঠর ভগ্রতায ভধয থদঞ্চ। এখ্াঞ্চন-ই এাথন-সত 

চযাথরঞ্চনয “conception of the average 

man” – র   । এাথন-সত িাকায ভ সম 

সচাঞ্চদ্দাথে ছথফ কঞ্চযথছঞ্চরন সখ্াঞ্চন সম দৃথিবঙ্গীয 

অেি ইথঙ্গত াা থগঞ্চথছর তা আয েি, 

ফথরষ্ঠ  ুন্দয ঞ্চ উঠর নতুন সকাম্পানী 

থভউচুযাঞ্চর এঞ্চ। এখ্াঞ্চন িাকাকারীন 

ছথফ থরঞ্চত এক স স্ ভানথফকতাঞ্চফাঞ্চধয জ  

ুন্দয থল্পান প্রিভ থযস্কায ঞ্চ পুঞ্চে উঠর। 

এমাফৎ তাাঁয ছথফঞ্চত সম গতানুগথতকতায ধাযা 

থছর, তা ফাথতর কঞ্চয আশ্চমশ সভৌথরক শফথঞ্চিয 

ভুজ্জর ঞ্চ উঞ্চঠঞ্চছ সই সছাে অযাকন আয 

ভযানাথযজভগুথর। দশকঞ্চদয কাঞ্চছ জনথপ্র ঞ্চ 

উঠর তাই-ই। স্বতন্ত্র শফথিয থচথিত র 

„chaplinesque‟ নাঞ্চভ। 

      চুথিফদ্ধ থযচারঞ্চকয জীফঞ্চন আফায 

সকাম্পানী ফদর। নতুন সকাম্পানী পাে নযানার 

াথকশে। সদড় ফছঞ্চয আেখ্ানা ছথফ কযঞ্চত ঞ্চফ। 

এই ঞ্চফশই আভযা সরাভ অাভানয ৃথিফী 

থফখ্যাত ফহু আঞ্চরাথচত আঞ্চরাথড়ত ছথফ “The 

Kid” (১৯১৯-২০)। গবীয ভানথফক আঞ্চফদঞ্চন 

বযা দু’যীঞ্চরয (৬) এই ছথফ চযাথরঞ্চনয অাভানয 

প্রথতবায এক উজ্জ্বর দৃিান্ত। এক থনষ্ঠুয ফাস্তফ 

থযঞ্চফঞ্চ ভা-ফাাযা (উঞ্চিখ্য চযাথরঞ্চনয ভা’য 

ভথস্তষ্কজথনত সযাঞ্চগয জনয থতথন থকছু ভ 

থচথকৎাধীন থছঞ্চরন, চযাথরঞ্চনয ফ তখ্ন খ্ুফই 

কভ, আয ফাফায াঞ্চি সই একই ভঞ্চ দুযত্ব 

্রমভ ফাড়ঞ্চত িাঞ্চক) যাস্তা ঞ্চড় াা এক 

থশু  এক অনাদৃত-অফঞ্চথরত-থফত্তীন 

বফঘুঞ্চযয কাথনী – a picture with a smile, 

perhaps a tear. এ ছথফঞ্চত অথতঞ্চাথি এতেুকু 

সনই। ফাড়থত উোঞ্চ থফলফস্তুঞ্চক চােরযকয 

কযায সকাঞ্চনা সচিা সনই। জ-ুন্দয-তযন্ধানী 

থল্পীয আঞ্চফগভথিত ীভাীন ভঞ্চফদনা  

হৃদঞ্চয উত্তা অনুবফ কযা মা এখ্াঞ্চনই। নানা 

কাযঞ্চ,ই চুথি অনুমাী আেখ্াথন ছথফ কযঞ্চত 

সকঞ্চে সগর চাযথে ফছয। এফায আয সকািা 

চুথিফদ্ধ না ঞ্চ চযাথরন এফায ডগরা সপায 

ফযাঙ্কস্, ভাথয থকঞ্চপাডশ  থফশ্বথফখ্যাত থযচারক 
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থড. ডথিউ. থগ্রথপি এঞ্চদয াঞ্চি থভঞ্চ নতুন 

প্রথতষ্ঠান ইউনাইঞ্চেড আথেশে গঞ্চড় তুরঞ্চরন 

১৯২৩ াঞ্চর। ১৯২৩ সিঞ্চক ১৯৫২, রক্ষয,ী এই 

২৯ ফছঞ্চয ভাে আেখ্াথন ছথফ কঞ্চযঞ্চছন। থতথন, 

অিচ ১৯১৪ সিঞ্চক ২৩, ভাে ৯ ফছঞ্চয কঞ্চযঞ্চছন 

প্রা ৬৬ থে ছথফ। তায কায,, তাাঁয কভশদ্ধথতঞ্চত 

এঞ্চঞ্চছ এক থফযাে থযফতশন। একথে ছথফ শতযীয 

জনয সফী ভ সনা  সফী থপল্ম খ্যচ কযা 

একো স্বাবাথফক থনঞ্চভ দাাঁড় কথযঞ্চ থদঞ্চরন। 

অম্ভফযকভ খ্ুাঁতখ্ুাঁঞ্চত ঞ্চ থগঞ্চথছঞ্চরন দৃযগ্র, 

 আথঙ্গকগত ফযাাঞ্চয। এই থযফতশন ধযা ড়র, 

“A Woman Of Paris”, “The Gold Rush”, 

“The Circus”, “The City Lights”, “The 

Great Dictator”, “Modern Times”, 

“Monsieur Verdoux”, “Limelight”- 

উঞ্চিথখ্ত আেথে (৮) ছথফঞ্চত, মা চরথচ্চঞ্চেয 

ইথতাঞ্চ শুধু অননয-াধায, ন, চাথরশ 

চযাথরঞ্চনয নাভ- সই ইথতাঞ্চয াতা 

থচযকাঞ্চরয জনয সরখ্া ঞ্চ সগর। থক শফথিয থছর 

এইফ ছথফগুথরঞ্চত। 

 “A Woman Of Paris”“এ থছর 

আথতময-ফথজশত নতুন বাফধাযা “ আয আথঙ্গঞ্চকয 

প্রঞ্চাগ। থছর প্রাির  ফথরষ্ঠ ফিঞ্চফযয ফা 

বাফনায ঞ্চঙ্গ তীব্র কোক্ষ “ াভাথজক ভূড়তায 

প্রথত এফং ঞ্চতা এথে অথতথযি ভাো থছর “ 

পঞ্চর ছথফথে থফরুদ্ধ ভাঞ্চরাচনায ম্মুখ্ীন- ন। 

চযাথরন ঞ্চয এই ছথফয দূফশরতা স্বীকায কঞ্চয 

নতুন কঞ্চয সই বুর আয কযঞ্চরন না যফতশী 

ছথফঞ্চত। প্রা দু’ফছয ঞ্চয থিতী ছথফ “The 

Gold Rush”. চযাথরঞ্চনর থল্পী-জীফঞ্চনয 

অনযতভ সশ্রষ্ঠ থল্প-কীথতশ, কাঞ্চযা কাঞ্চযা ভঞ্চত 

ফশঞ্চশ্রষ্ঠ ছথফ। থফলফস্তু আথঙ্গঞ্চকয অাধায, 

প্রঞ্চাগ  াপরয ছাড়া, এ ছথফয কঞ্চকথে 

প্রতীকী দৃয সকার-একাঞ্চর থচযকাঞ্চরয জনয 

থঞ্চনভায ইথতাঞ্চ গ্রথত ঞ্চ সগর। মায 

অনযতভ কঞ্চকথে র বফঘুঞ্চয ক্ষুধাতশ চাথরশয 

থনঞ্চজয জুঞ্চতা থদ্ধ কঞ্চয খ্াায দৃয, ক্ষধুাতশ 

চাথরশ ভানুল আয সনই, একথে সভাযঞ্চগ রুান্তথযত। 

আফায সঘায সকঞ্চে সগঞ্চর থনঞ্চজয স্বরু ধযঞ্চছন, 

থনঞ্চজয সভাযগথেঞ্চক ভাযায সচিা “ সদৌঞ্চড়াঞ্চদৌথড়, 

বুর বাঙায দৃয থকংফা নফফঞ্চলশয যাঞ্চত চাথরশয 

খ্াায সেথফঞ্চর কাাঁো-চাভঞ্চচয আশ্চমশ ুন্দয নাচ 

“ ফ থভথরঞ্চ অূফশ রুঞ্চ-যঞ্চ ভৃদ্ধ ঞ্চ 

ৃথিফীয থল্প-যথকঞ্চদয ভঞ্চন ছা সপঞ্চর সগর 

গবীযবাঞ্চফ। এফং থঞ্চনভায ইথতাঞ্চ আয একথে 

উঞ্চিখ্ঞ্চমাগয ঘেনায উঞ্চিখ্ কযা অপ্রাথঙ্গক ন। 

১৯২৫ াঞ্চরই, ভাজতাথন্ত্রক যাথা সঞ্চগশই 

আইঞ্চজনিাইন কযঞ্চরন ৃথিফীয অনযতভ সশ্রষ্ঠ 

একথে থনফশাক ছথফ “ “Battleship Potemkin”. 

      চযাথরঞ্চনয যফতশী ছথফ “The Circus”. 

ছথফঞ্চত সই চাথরশ চযাথরনঞ্চক সরাভ না আভযা। 

মথদ সই বফঘুঞ্চযয ভাো এখ্াঞ্চন অফযাত “ 

সকননা াভঞ্চন তায ঞ্চড় যঞ্চঞ্চছ অন্তীন যাস্তা 

আয িচরা। এই িচরায ভাঞ্চঝ, ১৯২৮ াঞ্চর, 

থঞ্চনভা থঞ্চল্প এর থফযাে থযফতশন “ ছথফঞ্চত 

এর বালা, অিশাৎ ছথফ র ফাক। দশঞ্চকয 

প্রতযাা সগর সফঞ্চড়। থকন্তু অফাক কঞ্চয চযাথরন 

বালাঞ্চক ফযফায কযঞ্চরন না তাাঁয ছথফঞ্চত। চতুিশ 

ছথফঞ্চত “The City Lights”-এ আফংগীত আয 

থকছু থকছু প্রাথঙ্গক ব্দ জুড়ঞ্চর- সকান চথযঞ্চেয 

ভুঞ্চখ্ই বালা যইর না “ অিশাৎ ছথফথে ভূরতুঃ 

থনফশাক। এফং এই ছথফয কাথনীকায, থযচারনা, 

অথবঞ্চনতা,  ঙ্গীত থযচারনা একাই ফ, মা 

থঞ্চনভায ইথতাঞ্চ প্রিভ। গঞ্চল্পয জথেরতা সমভন 

ছথফঞ্চত সনই আথঙ্গঞ্চকয থদক সিঞ্চক তা সনই। 

থছভছাভ, জ-যর ভানথফক আঞ্চফদঞ্চন বযুয, 

অিচ ফথভথরঞ্চ াথয আড়াঞ্চর সফদনা-রাথিত 

জীফঞ্চনয ছথফ “ নাড়া থদঞ্চ মা ফশকাঞ্চরয 

দশকঞ্চকই। এইখ্াঞ্চনই তাাঁয ছথফ  তাাঁয সশ্রষ্ঠত্ব।       

েভ ছথফ “Modern Times” কযঞ্চত থনঞ্চরন 

াাঁচ ফছয ভ। কায, তাাঁয থিতীফায ইউঞ্চযা 

ভ্রভঞ্চ,য অথবজ্ঞতা “ সম ইউঞ্চযাঞ্চ তখ্ন াধায, 

ভানুঞ্চলয জীফন দুথফশল ঞ্চ উঠঞ্চছ অিশননথতক 

ংকঞ্চে, যাজননথতক সভরুকয, আফাা কঞ্চয 

তুরঞ্চছ দুথফশল। ফতশভান বযতায থফকা মঞ্চন্ত্রয 

াত ধঞ্চযই থনজ ভতফাঞ্চদ থফশ্বাী চযাথরন 
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তৎকারীন ইউঞ্চযাঞ্চয ফহু থফখ্যাত ফযাথিঞ্চত্বয 

ংেঞ্চশ এঞ্চরন “ আঞ্চরাচনা কযঞ্চরন, সফাঝাঞ্চত 

চাইঞ্চরন, ফুঝঞ্চত চাইঞ্চরন। সই পয সঞ্চল থতথন 

থপঞ্চয এঞ্চরন এক নতুন ভানুল ঞ্চ। বাফনা 

যঞ্চঞ্চছ ফতশভান ভ-। ভডশা, োইভ-এ 

চযাথরন সই ক্ষুঞ্চদ বফঘুঞ্চয চাথরশঞ্চক থনঞ্চ 

সপরঞ্চরন নতুন থযঞ্চফঞ্চ “ এক কাযখ্ানা। 

সমখ্াঞ্চন তকযা নিইজন দথযয শ্রথভক “ মাঞ্চদয 

মাথন্ত্রক জীফঞ্চনয মন্ত্র,ায থফরুঞ্চদ্ধ ঘৃ,া  থফঞ্চযাঞ্চয 

ুয প্রথতবথনত র থঠক সইবাঞ্চফই, মা এক 

ক্ষুঞ্চদ বফঘুঞ্চযয ঞ্চক্ষ সই থযঞ্চফ কযা ম্ভফ। 

তাই ছথফঞ্চত সকান ভাধাঞ্চনয ইথঙ্গত না থদঞ্চ 

থযচারক চযাথরন, অথবঞ্চনতা চাথরশঞ্চক আফায 

এঞ্চন সপরঞ্চরন পাাঁকা যাস্তা, ভুি ফাতা থনঞ্চ 

আফায িচরা। 

     নতুন ভ “ নতুন বাফনা “ যাজননথতক দৃথি 

সমন চাথরশঞ্চক থনঞ্চ চঞ্চরঞ্চছ নতুন ৃথিয ঞ্চি “ 

স্বাবাথফকবাঞ্চফই থল্প  বযতায ভঞ্চধয িন্ধ, 

সদখ্া থদঞ্চঞ্চছ চযাথরঞ্চনয থচন্তাধাযায ভঞ্চধয। 

থঞ্চল্পয ীভানা যাজননথতক ফিফয মখ্ন 

থল্পঞ্চক ছাথঞ্চ মা তখ্ন-ই সদখ্া সদ থফতকশ। 

চযাথরন প্রথতফিফয উস্ান কযঞ্চত চাইঞ্চরন 

তাাঁয অনযতভ াথতায থল্প ভাধযঞ্চভয ভধয 

থদঞ্চই। দয থকড, সগাল্ড যা-এয ক্ষুঞ্চদ বফঘুঞ্চয 

াযযথঞ্চকয রু ফদর তাই দশক স্বাবাথফকবাঞ্চফ 

সভঞ্চন থনঞ্চত াঞ্চযথন। চযাথরন- সভঞ্চন থনঞ্চত 

াঞ্চযনথন “ পযাীফাদী আয াম্রাজযফাদীঞ্চদয নগ্ন 

ফীবৎতা, অবযতা আয মুদ্ধ-উন্মাদনা। ১৯৪০-

এয দয সগ্রে থডঞ্চটেয ছথফঞ্চত তাই আথঙ্গক সগর 

াঞ্চে। বফঘুঞ্চয চাথরশয সালাঞ্চকয থকছুো ফদর 

র এফং ফাইঞ্চক অফাক কঞ্চয ংঞ্চমাজনা 

কযঞ্চরন ঞ্চব্দয। দুথে চথযঞ্চে অথবন কযঞ্চরন 

ছথফঞ্চত। একথে নগ,য ইহুথদ নাথঞ্চতয মা সই 

বফঘুঞ্চযয থযভাথজশত ংস্কয,, অনযথে থডঞ্চটেয 

থংঞ্চকঞ্চরয চথযঞ্চে। থিতী থফশ্বমুঞ্চদ্ধয ভঞ্চধয চুথি 

াা এই ছথফ আানুরু ফযফা কযঞ্চত াঞ্চযথন 

“ এয কায, এই ন সম ছথফয থফলফস্তু সতভন 

থছর না। এখ্াঞ্চন াধায, ভানুঞ্চলয চযভ রািনা 

 অফভাননায কিা “ বযতায ংকঞ্চেয ভঞ্চধয 

দাাঁথড়ঞ্চ থনঞ্চজয ভত কঞ্চয ফঞ্চরঞ্চছন। ঞ্চতা 

াধায,-এয কাঞ্চছ জঞ্চফাধয ঞ্চ উঞ্চঠথন তাাঁয 

ফিফয। ১৯৪০-এয ইহুথদ নাথঞ্চতয স্বপ্ন থকবাঞ্চফ 

পর ঞ্চফ না; তায যাস্তা সকানথদঞ্চক? থকবাঞ্চফ 

সই স্বপ্ন পর ঞ্চফ বাফঞ্চত-বাফঞ্চত চঞ্চর এর 

১৯৪৭ ার। থিতী ভাথফশ্বমুদ্ধ সল ঞ্চ সল 

র না “ শুরু র যাজননথতক সভরুকযঞ্চ,য ঞ্চঙ্গ 

অিশননথতক মুঞ্চদ্ধয চ্রমান্ত। চযাথরন-এয ফুঝঞ্চত 

অুথফধা র না এয স্বরু, তাাঁয ভন থফথলঞ্চ 

উঠর। প্রচে থফঞ্চফাযঞ্চ,য ভত সপঞ্চে ড়ঞ্চরন “ 

আাভীয কাঠগড়া ভাঁথঞ্চ সবদুশ-সক দাাঁড় কথযঞ্চ 

থিধাীন থচঞ্চত্ত তীব্র সেলাত্মক বঙ্গীঞ্চত অথবঞ্চমাগ 

কযঞ্চরন মুদ্ধফাদীয কুৎথত নানাবাফঞ্চক বযতায 

এই চযভ থফকৃথতঞ্চক “ সই ছথফ ভাঁথঞ্চ সবদুশ-সত 

তুঞ্চর ধযঞ্চরন চযাথরন। ভাঁথঞ্চ সবদুশ সমন সই 

অথতযথিত ক্ষুঞ্চদ বফঘুঞ্চযয তাথত্ত্বক থযফতশন। 

ভাঁথঞ্চ সবদুশ-য পাাঁথ ঞ্চ সগর। থকন্তু চাথরশয ি 

চরা আয ফরা তখ্ন সল থন। াাঁচ ফছয 

গথড়ঞ্চ সগর। ১৯৫২ াঞ্চর ৃথিফীয একথদঞ্চক 

াথন্ত, অনযথদঞ্চক মুঞ্চদ্ধয ফাতাফয,। একথদঞ্চক 

বযতাঞ্চক বং কযায চ্রমান্ত, অনযথদঞ্চক াথন্ত 

স্াঞ্চনয দুযন্ত ংকল্প। চযাথরঞ্চনয অনযতভ 

থল্পকীথতশ “Limelight” আঞ্চরা সপরর এই 

থফশ্বাঞ্চয য সম ভানুল ভঞ্চয মা, ৃথিফী 

িাকঞ্চফ “ সম থফশ্বা ভানুল অজশন কঞ্চয জীফঞ্চনয 

দাঞ্চভ। এই দাভ থদঞ্চত র চাথরশ চযাথরঞ্চনয 

সক্ষঞ্চে-, তঞ্চফ জীফঞ্চনয থফথনভঞ্চ ন। থতথন 

থনঞ্চজই থনফশান থদঞ্চরন আঞ্চভথযকাঞ্চক থচযথদঞ্চনয 

ভঞ্চতা। সম আঞ্চভথযকা তাাঁয সমৌফঞ্চনয রীরাবূথভ, 

থল্পৃথিয ভৃগাঞ্চক্ষে। ১৯৫২ াঞ্চর থতথন মখ্ন 

ইংরযাঞ্চে তাঞ্চকই ফরা র, আঞ্চভথযকা থপঞ্চয 

আঞ্চত সদা ঞ্চফ থকনা বাফঞ্চত ঞ্চফ। 

     প্রথতফাঞ্চদয ঝড় উঠর ভগ্র থফঞ্চশ্ব। থথছঞ্চ 

সগর আঞ্চভথযকা। থছঞ্চরন না সই ক্ষুঞ্চদ বফঘুঞ্চয 

চাথরশয জনক চযাথরন। ুইজাযরযাঞ্চে ফঞ্চ আয 

দুঞ্চো (২) ছথফ কযঞ্চরন, “A King In New 

York”, এফং “A Countess From Hong 
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Kong”. সফাঝা সগর চাথরশয এফায অফয সনায 

ভ ঞ্চঞ্চছ। ভগ্র ৃথিফীয ভানুলঞ্চক অনাথফর 

াথয আফযঞ্চ, মুগথেত সফদনা, রািনা আয 

অফঞ্চরায থফরুঞ্চদ্ধ থমথন াথতায কঞ্চযঞ্চছন 

থঞ্চনভা থল্পঞ্চক সই মুঞ্চগাত্তী,শ থল্পী চাথরশ 

চযাথরঞ্চনয াথ সিঞ্চভ সগর। থকন্তু আজ 

ভানুঞ্চলয ভঞ্চতা ুঞ্চযা ম্মান  ম্ভভ থনঞ্চ সফাঁঞ্চচ 

িাকায উদগ্র ফানা এথগঞ্চ চঞ্চরঞ্চছ “ েুক-েুক 

কঞ্চয ভানুঞ্চলয ভঞ্চনয দশা থফং তাব্দীয সশ্রষ্ঠ 

কঞ্চভথডান এফং ট্র্যাঞ্চজথডান চাথরশ চযাথরন। 
 

থৃিয স্বরু প্রঞ্চঙ্গ থফল-দ্ধথত-সকৌর-ব্দ 

এফং ংগীত: াধায,বাঞ্চফ চযাথরন তাাঁয থনজ 

থঞ্চনভায দ্ধথতগত সকৌঞ্চরয থফলঞ্চ নীযফতা 

অফরম্বন কঞ্চযঞ্চছন সফী। তঞ্চফ যফতশীকাঞ্চর 

গঞ্চফল,া থকছ ু থফঞ্চল তিয আভাঞ্চদয াভঞ্চন 

পুঞ্চে উঞ্চঠঞ্চছ। সমভন “ তাাঁয থঞ্চনভা শুথেযং-এয 

জনয প্রািথভক ঞ্চফশ শতযী থিপ্ট খ্ুফ একো সদখ্া 

মাথন। অঞ্চনক ভ তাই থফঞ্চল-থফঞ্চল দৃযঞ্চক 

সমভন আরাদা কঞ্চয সনা ঞ্চতা সতভথন আফায 

একো থঞ্চকাঞ্চন্স ধঞ্চয ুঞ্চযা থফলঞ্চক থনঞ্চ- 

থঞ্চনভা শতযী ঞ্চতা। অফয অথবঞ্চনতা চযাথরন 

থযচারক থঞ্চঞ্চফ- বীল, খ্ুতখ্ুাঁঞ্চত থছঞ্চরন। 

একো দৃয চূড়ান্তবাঞ্চফ সনায জনয অঞ্চনকগুঞ্চরা 

ে সনা ঞ্চতা। মায জনয ম্পাদনায কাজ  

চূড়ান্ত ঞ্চফশয কাজ সল কযঞ্চত- অঞ্চনক ভ 

সরঞ্চগ সমত। দুথে থঞ্চনভা ভুথি াায ভধযফতশী 

ভ অঞ্চনক সফী রাগাো চযাথরঞ্চনয সক্ষঞ্চে 

একো ্রমভ-ই স্বাবাথফক থফল ঞ্চ দাাঁড়ার। 

থকন্তু তাাঁয অথবঞ্চনতা-অথবঞ্চনেীঞ্চদয সিঞ্চক সযাো 

থতথন সফয কঞ্চয আনঞ্চত জানঞ্চতন। এফং ফ 

ধযঞ্চ,য সরাকজনঞ্চদয াঞ্চি- তাাঁয সভায ক্ষভতা 

স্বাবাথফকবাঞ্চফ থছর, কায, এো তাাঁয সছােঞ্চফরায 

থযঞ্চফ-ই শতযী কঞ্চয থদঞ্চথছর। পঞ্চর থযচারক 

থঞ্চঞ্চফ থনঞ্চজয ছথফয থডঞ্চেথরং-এয প্রথত ঞ্চচতন 

নজয এফং একজন স্বাধীন ভঞ্চনয থযচারক 

ায জনয কভশঞ্চক্ষে সিঞ্চক শুরু কঞ্চয ফাইঞ্চযয 

জগঞ্চত- তাাঁঞ্চক খ্যাথত এঞ্চন থদঞ্চথছর, তাাঁঞ্চক 

জনথপ্র কঞ্চয তুঞ্চরথছর ফায কাঞ্চছই। 

     শফ মায দুুঃখ্-কঞ্চিয ভধয থদঞ্চই সকঞ্চেঞ্চছ 

স্বাবাথফকবাঞ্চফই থনজ চরথচ্চঞ্চেয সক্ষঞ্চে এই 

ট্র্যাঞ্চজথডয থফল-ই নানাবাঞ্চফ ঘুঞ্চয-থপঞ্চয এঞ্চঞ্চছ 

ফাঞ্চয-ফাঞ্চয। াযয অফয তাাঁয ছথফয ভূর 

থফলফস্তু থছর; থকন্তু ঘেনাপ্রফাঞ্চয গথত ফাড়া-

কভায ভধয থদঞ্চ ভূর ফিফয থযঞ্চফঞ্চনয সক্ষঞ্চে 

এক অননযতা ফ ভঞ্চই ফজা িাকঞ্চতা। তঞ্চফ 

ভাঞ্চরাচকঞ্চদয অঞ্চনঞ্চকয ভঞ্চতই ভাধযভ থঞ্চঞ্চফ 

চরথচ্চেঞ্চক থতথন ঞ্চতা ততো বাঞ্চরা ফুঝঞ্চত 

াঞ্চযনথন, কায, থচযাচথযত ধাযায কযাঞ্চভযায 

অযাঞ্চঙ্গরঞ্চকই সফী কঞ্চয তাাঁয থঞ্চনভা থতথন 

ফযফায কঞ্চযঞ্চছন। আঞ্চরায ফযফাঞ্চয- সফী 

শফথচেয সদখ্া মাথন। সমঞ্চতু অথধকাং সক্ষঞ্চেই 

গযীফ ভানুল এফং আনুলাথঙ্গক থযঞ্চফঞ্চয উাদান 

সফী িাকঞ্চতা তাই একভাে ভুঞ্চখ্য থফঞ্চল 

অথবফযাথি তুঞ্চর ধযায জনযই সক্লাজ-আ ে 

সনা ঞ্চতা। াজজ্জা-সাাঞ্চকয সক্ষঞ্চে 

একই ফিফয খ্াঞ্চে। তঞ্চফ সই ভকায অফস্ায 

সপ্রথক্ষঞ্চত মথদ এই ফিফযঞ্চক যাখ্া  তঞ্চফ আভযা 

সদখ্ফ প্রমুথিগত সক্ষঞ্চে চরথচ্চে থঞ্চল্প ঞ্চফ 

থযফতশন ূথচত ঞ্চঞ্চছ তখ্ন এফং ঞ্চফশাথয সম 

ভস্ত ঘেনাধাযা াযা থফশ্বঞ্চক-ই কভ ফা সফী 

প্রফরবাঞ্চফ নাড়া থদঞ্চে তায সিঞ্চক একজন 

থল্পীয সজায কঞ্চয ভুখ্-ভন-সচাখ্ ঘুথযঞ্চ িাকা 

সফীক্ষ, ম্ভফ ন। স্ববাফত-ই থযঞ্চফনাগত 

সক্ষঞ্চে সভৌথরক কাঠাঞ্চভায ফযাাঞ্চয সফী গঞ্চফল,া 

না কঞ্চয থতথন সম াঞ্চফথক প্রমুথি ধঞ্চয সযঞ্চখ্ 

ভানুল-ভাঞ্চজয কিাই তাাঁয ফিফয প্রকাঞ্চয 

সক্ষঞ্চে তুঞ্চর ধযঞ্চফন তাঞ্চত থিধা ফা ভাঞ্চরাচনায 

অফকা সফাধ অঞ্চনকোই কভ। চযাথরঞ্চনয 

প্রিভ জীফঞ্চনয চরথচ্চেগুথর মায ভূর থফল-ই থছর 

শুধু াযয, যফতশী ভঞ্চ তাই ঞ্চ উঠঞ্চরা 

‘স্ল্যাথিক’ ফা ‘যাোায কঞ্চভথড’। তাাঁয ভতফাদ-

আদশ থনঞ্চ থফতকশ আঞ্চছ, ঞ্চতা িাকঞ্চফ-। 

থকন্তু ভঞ্চয চূড়ান্ত অফযফস্াঞ্চক সদখ্াঞ্চত সগঞ্চর 
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সফাধ থযচারক-অথবঞ্চনতায ঞ্চক্ষ ফনু্দঞ্চকয 

ফদঞ্চর কযাঞ্চভযা তুঞ্চর সনাোই সফী সশ্র। 

সঞ্চল ফরা মা তাাঁয থঞ্চনভা ব্দ এফং 

ংগীঞ্চতয ফযফাঞ্চযয কিা। চাথরশ চযাথরঞ্চনয 

সছাঞ্চোঞ্চফরা সিঞ্চকই ফাদযমন্ত্র-য প্রথত থফঞ্চল 

দূফশরতা াথযফাথযক ূে ধঞ্চযই থছর। থনঞ্চজ সফ 

থকছু ফাদযমন্ত্র ভান দক্ষতায াঞ্চি বাঞ্চরাবাঞ্চফই 

ফাজাঞ্চত জানঞ্চতন। সইজঞ্চনয থনঞ্চজয কঞ্চম্পাজ 

কযা থভউথজক, ংগীত থতথন তাাঁয থঞ্চনভা 

প্রঞ্চাগ- কঞ্চযন। থকছু গান থরঞ্চখ্থছঞ্চরন এফং 

তাঞ্চত থতথন থনঞ্চজ ুয- সদন।  

ঘঞু্চয-থপঞ্চয আঞ্চ সই ক্লাউঞ্চনয প্রঙ্গ-ই: 

রক্ষয,ী চাথরশ চযাথরন মখ্ন তাাঁয জীফঞ্চনয প্রা 

ভধয মশাঞ্চ এঞ্চ সৌাঁঞ্চছঞ্চছন ততথদঞ্চন তাাঁয 

াথফশক পরতা রাব ঞ্চঞ্চছ। অিশাৎ াথিশফ 

জগঞ্চতয ুখ্-স্বােন্দযগুথরঞ্চক আাঁকঞ্চড় ধঞ্চযই থতথন 

তাাঁয ফাকী জীফনো কাথেঞ্চ থদঞ্চত াযঞ্চতন। থকন্তু 

৫০ ফছয ফ সথযঞ্চ- (১৮৮৯ াঞ্চর জন্ম, দয 

সগ্রে থডঞ্চটেয, ভাঁথঞ্চ সবদুশ, রাইভরাইে ছথফগুথর 

ভুথি া ১৯৪০ সিঞ্চক ১৯৫২ াঞ্চরয ভঞ্চধয) 

থতথন থকন্তু তাাঁয ছথফ শতযীয ধাযা  ফিফয 

প্রকাঞ্চয ধায-সক ফদরানথন ফা কভানথন। ভাজ-

 সভঞ্চন থনঞ্চঞ্চছ সকানো থঠক আয সকানো বুর, 

পঞ্চর ফাথ,থজযক পরতায াঞ্চি প্রকৃত বাঞ্চরা 

চরথচ্চঞ্চেয উদায, মা তখ্ন আভযা সদখ্ঞ্চত াই, 

তাঞ্চক আজ- এই থঞ্চল্পয জগঞ্চত এক থফঞ্চল 

অনুঞ্চপ্রয,ায াঞ্চি থঞ্চঞ্চফ-ই সনা মা। 

এই ভ-থযথস্থত ফভঞ্চই ফদঞ্চর চরঞ্চফ, 

প্রমুথিয উন্নথত সিঞ্চভ িাকঞ্চফ না। অিশনীথতয 

সজাযাঞ্চরা প্রাথঙ্গকতা বথফলযঞ্চত আঞ্চযা াথ,ত- 

ঞ্চ উঠঞ্চত ফাধয ঞ্চফ ফশঞ্চক্ষঞ্চেই। থকন্তু ফদরাঞ্চফ 

না ূক্ষ অনুবূথতয জাগাগুঞ্চরা। ফযং সফাধ তা 

আঞ্চযা দাভী ঞ্চ উঠঞ্চফ আগাভী বথফলযঞ্চতয 

ৃথিফী-সত। পঞ্চর আজঞ্চকয ভঞ্চ- মখ্ন 

আভযা এই ধযঞ্চ,য থঞ্চনভা-চরথচ্চে ফা ছথফগুথর 

সপ্রক্ষাগৃঞ্চ সদথখ্ সমখ্াঞ্চন থনফশাক-ফাঞ্চকয 

ভন্বঞ্চ, অদু্ভত থকছু কামশকরাঞ্চয ভাধযঞ্চভ 

াধায, অনুবূথতম্পন্ন ভানুঞ্চলয সফদনা-

বাঞ্চরাফাায কিা ফরা ঞ্চে তখ্ন ভঞ্চন , 

দশায াঞ্চ সমন সই সছাঞ্চোখ্াঞ্চো ভানুলথে 

সকাঞ্চনা থফার দাথত্বঞ্চক কাাঁঞ্চধ থনঞ্চ অক্লান্তবাঞ্চফ 

তাাঁয কাজ কঞ্চয মাঞ্চে, সখ্রা কঞ্চয সফড়াঞ্চে 

আনভঞ্চন।                                                         

নুশ্চ (ফা End Notes): থেে যীর (Split 

Reels) : থেে যীর একথে যীঞ্চরয ফাঞ্চে দুথে 

বাঞ্চগ থফবি থপল্ম, মা থনফশাক মুঞ্চগ থফঞ্চলবাঞ্চফ 

জনথপ্র থছর। এই দুথে থপল্মঞ্চক এক কঞ্চয একথে 

প্লাথিঞ্চকয কবাঞ্চয সযঞ্চখ্ সদখ্াঞ্চনা ঞ্চর তা থনথদশি 

ভঞ্চয ফা শদঞ্চঘশযয চরভান ছথফ সদখ্া। ভূরত 

চরথচ্চেঞ্চক ফাইঞ্চযয সদঞ্চ াঠাঞ্চনায ুথফধায জনয 

(কায, প্লাথিঞ্চকয সক ফা ফােথে াধায, যীঞ্চরয 

ফাে সিঞ্চক ারকা এফং সছাে) এই যীঞ্চর থনফশাক 

মুঞ্চগ শুথেযং কযা ঞ্চতা। 
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