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Abstract 

Film is a powerful medium that plays an important role in establishing communication and providing 

entertainment. Satyajit Ray is one of the directors of Bengali films. The movie ‘Gupi Gain Bagha 

Bain’ is an outstanding creation of the time-honored Bengali film director Satyajit Ray. Made in 1969, 
the film revolves around the simplicity of human behavior, love of nature, war strategy, politics,  

music, etc. The film revolves around two male characters – Gupi-Bagha. Both of them are passionate 

and addicted to music and music, but have been dismissed as inexperienced. This movie is the story of 

the world victory of two outcast characters. This article attempts to explain / analyze the symbols used 
in the movie in the light of film studies. According to modern archaeologists, we are actually living in 

a sign world, where each of the symbols has a message. 
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সত্যজিৎ রায়ের ‘গুজি গাইন বাঘা বাইন’ চলজিয়ে প্রত্ীয়ের বযবহার: এেটি জচহ্নত্াজিে 

ির্যায়লাচনা 

সারসংয়েি 

চলচ্চিত্র শচ্চিশালী মাধ্যম যা যযাগাযযাগ স্থাপযে এবং চ্চবযোদে প্রদাযে গুরুত্বপূর্ণ ভূচ্চমকা রাযে। বাংলা চলচ্চিযত্রর 

অেযতম পচ্চরচালক সতযচ্চিৎ রায়। কালিয়ী বাংলা চলচ্চিত্র পচ্চরচালক সতযচ্চিৎ রাযয়র অসামােয সৃচ্চি ‘গুচ্চপ গাইে 

বাঘা বাইে’ চ্চসযেমা। ১৯৬৯ চ্চিস্টাযে চ্চেচ্চমণত এই চ্চসযেমাটি মােব আচরযর্র সারলযযবাধ্, প্রকৃচ্চতযপ্রম, যুদ্ধেীচ্চত, 

রািেীচ্চত, সঙ্গীত ইতযাচ্চদ চ্চবষযয় আবচ্চতণ ত। এই চলচ্চিত্রটি এচ্চগযয়যে দুই পুরুষ চচ্চরত্রযক চ্চঘযর- গুচ্চপ-বাঘা। দ’ুিযেই 
বাদযবািো ও সঙ্গীযতর প্রচ্চত ভীষর্ অেুরি এবং আসি, চ্চকন্ত প্রচ্চতভাহীে বযল চ্চবতাচ্চিত। সমািচুযত দইু চচ্চরযত্রর 

চ্চবশ্বিযয়র কাচ্চহেী এই চ্চসযেমাটি। এই প্রবযে চলচ্চিত্র অধ্যয়যের আযলাযক চ্চসযেমাটিযত বযবহাচ্চরত প্রতীকগুযলা বযােযা 
/ চ্চবযেষর্ করার প্রয়াস যেওয়া হযয়যে। আধ্ুচ্চেক চ্চচহ্নতাচ্চিকযদর মযত, আমরা আসযল একটি চ্চচহ্ন চ্চবযশ্ব বসবাস 

করচ্চে। যযোযে প্রচ্চতটি চ্চচযহ্নর এক একটি বাতণ া আযে। তাই বক্ষ্যমাে প্রবেটিযত উি চ্চসযেমায় বযবহৃত প্রতীকগুযলার 

চ্চচহ্নবযবযেদ করা হযয়যে। সমগ্র চলচ্চিত্রিযুি বহুমাচ্চত্রক চ্চচযহ্নর বযবহার এবং প্রতীকময় উপস্থাপে এই কালিয়ী 
চ্চসযেমাযক কযর তুযলযে চ্চচহ্নতাচ্চিক সফল যেক্সযে। 

 

সূচনা:  চলচ্চিত্র বা চ্চসযেমা শচ্চিশালী যযাগাযযাগ মাধ্যম। উেচ্চবংশ শতযকর যশযষ পৃচ্চিবীর বুযক 

যসরা এক আচ্চবস্কার এই চ্চবযোদে মাধ্যমটি। ইংযরচ্চি ‘যমাশে চ্চপকচার’ যিযক চলচ্চিত্র শেটি 
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এযসযে। যাযক বলা হয় চ্চবযশষ চ্চশল্প মাধ্যম। প্রচ্চতচ্চদযের যাচ্চপত িীবে চ্চকংবা রূপকিার কল্পিগযতর 

োো দশৃযযক কযাযমরার মাধ্যযম প্রাযুচ্চিক দক্ষ্তা ও কলাযকৌশযলর আশ্রযয় একটি চলচ্চিত্র চ্চেচ্চমণত 

হয়। চলচ্চিত্র মলূত একাচ্চধ্ক যেযমর যযৌি আর ক্রমসমন্বয় উপস্থাপে। যার ফযল একাচ্চধ্ক চ্চস্থরচ্চচত্র 

দ্রুতগচ্চতযত দশণক যচাযে সচল হযয় ওযে। চলচ্চিত্র সম্পযকণ  বলা যায়- 

‘অযেযকর আপচ্চি সযিও চ্চসযেমাযক চ্চলচ্চেত ভাষার মযতাই একটি যযাগাযযাগ মাধ্যম চ্চহযসযব 

যদো হযয়যে। এই িেয ভাষা সম্বযে যয বুচ্চদ্ধবৃচ্চিক ও েৃ-তাচ্চিক ধ্যাে-ধ্ারর্া ততচ্চর হযয়যে, 

যসসব চ্চসযেমার যক্ষ্যত্রও প্রযয়াগ করা হযয়যে।’ (হাই, ২০১৪: ৩৫)  

চলচ্চিত্র শচ্চিশালী মাধ্যম যা যযাগাযযাগ স্থাপযে এবং চ্চবযোদে প্রদাযে গুরুত্বপূর্ণ ভূচ্চমকা রাযে। 

বাংলা চলচ্চিযত্রর অেযতম পচ্চরচালক সতযচ্চিৎ রায়। চ্চযচ্চে মজ্জাগত দক্ষ্তায় চলচ্চিত্রযক শুধু্ 

চ্চবযোদযের হাচ্চতয়ারই কযর তুযলেচ্চে, চলচ্চিত্রযক পচ্চরর্ত কযরযেে যযাগাযযাযগর মাধ্যম চ্চহযসযব। 

যার অেবদয চ্চশল্পভাবোয় ‘গুচ্চপ গাইে বাঘা বাইে’ (১৯৬৯) যপযয়যে চ্চশল্পমােসমৃদ্ধ চলচ্চিযত্রর 

মযণাদা। বক্ষ্যমাে প্রবযে ‘গুচ্চপ গাইে বাঘা বাইে’ (১৯৬৯) চলচ্চিত্রটি চ্চকভাযব প্রতীক বযবহাযরর 

মাধ্যযম একটি রূপক কাচ্চহচ্চে বা ভাবো ততচ্চর কযর চ্চচহ্নতাচ্চিক পযণাযলাচোর মাধ্যযম তার 

অেুসোে করা হযব। 

 জসয়নমার সারেথা: ‘গুচ্চপ গাইে বাঘা বাইে’ চলচ্চিত্রটি মুচ্চি যপযয়চ্চেল ১৯৬৯ সাযলর ৮ই যম। 

উযপন্দ্রচ্চকযশার রায়যচৌধু্রীর রূপকিা অবলম্বযে চ্চেচ্চমণত এটি। সতযচ্চিৎ েুব সাবলীল ভাযব 

সাচ্চহতযযক বচ্চি কযরযেে যসলুলযয়যের চ্চফতায়। মূলত চ্চশশুযদর িেয হযলও তা সব বয়যসর 

দশণকযদরই উপযভাগয। সমযয়র  যেযম আেযক ো যিযক তা চযল আযস শূেযশতযকর সময় উপযযাগী 
চলচ্চিত্র ভাবোয়। এই চলচ্চিত্রটি এচ্চগযয়যে দইু পুরুষ চচ্চরত্রযক চ্চঘযর, তাাঁরা গুচ্চপ-বাঘা। দ’ুিযেই 

বাদযবািো ও সঙ্গীযতর প্রচ্চত ভীষর্ অেুরি এবং আসি। চ্চকন্ত তারা প্রচ্চতভাহীে বযল চ্চবতাচ্চিত। 

চ্চবতাচ্চিত দইু োয়যকর োোে কমণকাযে দইু রািয রক্ষ্া পায় একটি বি যুদ্ধ যিযক। গুচ্চপ গাে কযর, 

বাঘা য াল বািায়। দিুযেই অপেু, চ্চকন্ত শযের অন্ত যেই। ভূযতর বর যপযয় তারা গীতবাযদযর দ্বারা 
যলাকযক মন্ত্রমুগ্ধ করার ক্ষ্মতা যপল। আযে শুচ্চে ও হাল্লার দইু রািা। এরা ভাই। এযদর মযধ্য শত্রুতা, 
এরা পরস্পযরর সযঙ্গ যুযদ্ধর িেয প্রস্তুত হয়, গুচ্চপ-বাঘা তাযদর গাে-বািোর যিাযর এই যুদ্ধ হযত 

যদয় ো। এই চ্চসযেমার যমাটিফ হযলা প্রতীযকর বযবহার। সতযচ্চিৎ রায় প্রতীযকর বযবহাযর এই 

চ্চসযেমায় অেবদয সাবলীল। চ্চবযশষ কযর, রািভবে, মন্ত্রী, রািা, গ্রামবাসী, ভূত, বাশঝাাঁি, গাযের 

প্রচ্চতযযাচ্চগতার আসর ইতযাচ্চদ প্রতীক দাগ কাযে যযযকাে চ্চবদগ্ধ দশণযকর মযে। বাংলা েচ্চবর ইচ্চতহাযস 

এক মাইলযস্টাে এই চ্চসযেমা। আিও যদযশ যদযশ েগ-অতযাচারী-যুদ্ধবাি রািা/শাসযকর চ্চবরুযদ্ধ এক 

চ্চেমণল প্রচ্চতবাদ চ্চসযেমাটি।  

চ্চদলীপ মুযোপাধ্যাযয়র ভাষায়-  
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‘‘সতযচ্চিৎ রায় চ্চচরকলীে আেযির কিার মযধ্যও সমকালীে দেু যবদোযক বুযে 

চ্চদযত প্রয়াস পাে। এবং যসই কারযর্ চলচ্চিত্রকাযরর মেেশীলতা যা আিযকর 

রািনেচ্চতক ও সামাচ্চিক সযতযর উপর অযেকো প্রচ্চতচ্চিত তা আযলাচয চলচ্চিযত্র 

লভয। যযমে গদার ও কু্রযফার সাযয়ন্সচ্চফকশে িাতীয় চলচ্চিযত্র। চ্চকংবা বাগণমাযের 

চ্চমি চ্চেভণ র চলচ্চিযত্র। এই মহৎ চলচ্চিত্রকারবৃযির মযতা সতযচ্চিৎ রাযয়র সমকালীে 

সামাচ্চিক রািনেচ্চতক যচতো; মাধ্যযমর প্রচ্চত একাগ্র চ্চবশ্বস্ততা এবং কুযরাসাওয়ার 

মযতা মােচ্চবকতায় গভীর আস্থা ‘গুচ্চপ গাইে বাঘা বাইে’ চলচ্চিত্র সম্পযকণ  স্বভাবতই 

এক আযলাচোর দাচ্চবদার হযয় উযে।’’ (মুযোপাধ্যায়, ১৯৮৬: ৩৪)  

 জচহ্নত্াজিে ির্যায়লাচনা: আমরা যচ্চদ স্বীকার কচ্চর যয, আমরা আসযল একটি চ্চচহ্নচ্চবযশ্ব বসবাস 

করচ্চে, প্রচ্চতটি চ্চচযহ্নর এক একটি বাতণ া আযে, তযব এই চ্চসযেমায় বযবহৃত প্রতীকগুযলার 

চ্চচহ্নবযবযেদও িরুচ্চর। চ্চচহ্নচ্চবদযা বলযত আমরা কী বচু্চঝ? 

‘‘চ্চচহ্নচ্চবদযা পিযত চ্চগযয় এমেসব বস্তুযক চ্চচহ্ন বযল আমরা চ্চচেযত পাচ্চর যযগুযলাযক চ্চচহ্ন বযল 

ভাবার কিা অভাবেীয়। চ্চচহ্নচ্চবদযা চ্চচচ্চেযয় যদয় যকােটি চ্চকযসর চ্চচহ্ন, যকাে চ্চচহ্ন যকাে 

প্রকাযরর, কী চ্চচযহ্ন কী আযস যায়। আমরা যাযক বচ্চল ‘অিণ’ (Meaning) যসো চ্চকভাযব ততচ্চর 

হয়; আমরা যাযক বচ্চল ‘বাস্তবতা’ যসো কীভাযব চ্চেচ্চমণত হয়- এসব চ্চেযয় পেে-পােে কযর 

চ্চচহ্নচ্চবদযা‘’ (কচ্চবর, ২০০৯: ৫)  

চ্চচহ্নচ্চবদযার অেযতম প্রবিা আযমচ্চরকার দাশণচ্চেক চালণস সান্ডাসণ পাসণ (১৮৩৯-১৯১৪) চ্চচযহ্নর 

যশ্রচ্চর্করর্ কযরযেে। পাচ্চসণয় মযেযল চ্চচযহ্নর অিণ প্রকাশ পায় যদযাতক ও যদযাচ্চতযতর সম্পযকণ র 

ধ্রযের উপর। চ্চচহ্নযক যশ্রচ্চর্করর্ করযত চ্চগযয় পাসণ একটির োমকরর্ কযরযেে চ্চেযদণশক চ্চচহ্ন 

(Indexical Sign) োযম। চ্চেযদণশক চ্চচহ্নচ্চবদযার পাোতযে এই েচ্চবটি বযােযা করা যায়। চ্চেযদণশক 

চ্চচযহ্ন ‘‘যদযাতক ও যদযাচ্চতযতর সম্পকণ  এযকবাযরই অঙ্গাঙ্গী িচ্চিত। এ ধ্রযের চ্চচযহ্নর অিণ যবাঝার 

িেয এো চ্চশযে যেওয়ার যকাে দরকার হয় ো। যযমে- ধূ্াঁয়া, প্রাকৃচ্চতক গে, দরিায় যোকা, 
আযলাকচ্চচত্র ইতযাচ্চদ’’ (কচ্চবর, ২০০৯: ৫)। চ্চচহ্নচ্চবদযা পাে কযর এই চ্চসযেমার প্রতীক বযােযা 
আমাযদরযক এই সতয িাোয় যয, আমরা যা যদেচ্চে তার চ্চভতযর এর আসল অিণো লুচ্চকযয় যেই; বরং 
একো অিণ আমরাই ততচ্চর করযত পাচ্চর। চ্চচযহ্নর পাচ্চসণয় মযেযলর চ্চতেটি অংশ-চ্চচহ্নধ্ারক 

(Representamen), চ্চচহ্নবাহক (Interpretant) ও চ্চেযদণশক চ্চচহ্ন (Indexical Sign)। যকাে একটি 

বস্তুর অবয়বটিই হযলা চ্চচহ্নধ্ারক। চ্চচহ্নধ্ারক আমাযদর চ্চচন্তািগযত যয মােচ্চসক ভাযবর িন্ম যদয় 

তা হযলা চ্চচহ্নবাহক। এবং চ্চচহ্নধ্ারক বযবহার কযর বাস্তযবর যয বস্তু বা অবস্থার প্রচ্চত চ্চেযদণশ করা 
হয় তা হযলা চ্চেযদণশক চ্চচহ্ন বা বস্তু। চ্চচযহ্নর পাচ্চসণয় মযেযলর চ্চচত্রটি যেয়াল কচ্চর-  

’’চ্চচযত্র চ্চচহ্নধ্ারক, চ্চচহ্নবাহক ও বস্তুর মযধ্য সম্পকণ  যদোযো হযয়যে। চ্চচহ্নধ্ারক ও 

চ্চচহ্নবাহযকর মযধ্য এবং চ্চচহ্নবাহক ও বস্তুর মযধ্য রযয়যে সরাসচ্চর সম্পকণ । আর চ্চচহ্নধ্ারকটি 
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বযবহার কযর বাস্তযবর যয বস্তুর মযধ্য সম্পকণ টি আপচ্চতক বা চ্চেচ্চমণত। তাই যসটিযক যদোযো 
হযয়যে ভগ্নযরো চ্চদযয়’’। 

 ‘গুজি গাইন বাঘা বাইন’ (১৯৬৯) চলজিয়ে প্রত্ীয়ের বযবহার ও জচহ্নজবদ্যাে বযবয়েদ্: 

বযােযা যদওয়া প্রযয়ািে যয চ্চচহ্ন চ্চবদযা কী আর কীভাযব এটি েতুে অিণযবাধ্ক ভাবোর িন্ম যদয়। 

সাইে বা চ্চচহ্ন যিযক অিণ যোাঁিার চ্চবদযা, তাই এর োম চ্চচহ্ন চ্চবদযা। এই প্রসযঙ্গ আমরা স্মরর্ করযত 

পাচ্চর-  

’’চ্চচহ্ন দ্বারা ধ্ারর্া ও ধ্ারর্াগত বস্তুযক চ্চচচ্চহ্নত করাও এ চ্চবষযয়র অন্তণভুি’’ (Sassure, 

1916: 216) চলচ্চিত্রটিযত বযবহৃত প্রতীকচ্চচহ্ন েুাঁযি এর চ্চেচ্চহত অিণ যবর কযর  ভাযবর বযাচ্চি 

বািাযোই এ প্রবযের লক্ষ্য। তাোিা চ্চমযশল ফুযকা এ প্রসযঙ্গ বযলযেে ভাষা-বলযয় 

(চ্চেসযকাসণ) অবশযই চ্চচযহ্নর সমাযবশ ঘযে, চ্চকন্তু এই সমাযবশ যকাে চ্চকেুযক শুধু্ যবাঝাযো 
েয়, তার চাইযতও যবচ্চশ চ্চকেু কযর । এই যবচ্চশ চ্চকেু ভাষাজ্ঞাে ও ভাষা বযবহাযর এমেভাযব 

চ্চমযশ িাযক যয তাযক আলাদা করা যায় ো। এই যবচ্চশ চ্চকেুযকই আমাযদর উযন্মাচে ও বযােযা 
করযত হযব।’’ (চ্চরযবরু, ২০১১: ৪১) 

গুচ্চপ গাইে বাঘা বাইে (১৯৬৯) েচ্চবর প্রিম দযৃশয যদো যায় একো চ্চস্থর েচ্চব। গুচ্চপ ধ্ােযেযতর 

আল ধ্যর তােপুরা কাাঁযধ্ যহাঁ যে যাযে, তার মুযে হাচ্চস। পদণ ায় যেক্সে যদো যায়- ‘‘কােু কাইযের যেযল 

যগাপীোযির বি গাযের শে’’। চ্চেি েচ্চব সচল হয়-গুচ্চপ যহাঁ যে চযল। গুচ্চপ হাসযত হাসযত চযল 

যাওয়ার পযি গাাঁযয়র মুযে একো বেতলায় িাযম। গুচ্চপোি একোো তােপুরা চ্চেযয় যহাঁযে আসার পযি 

এক চাচ্চষযক িাোযে তার তােপুরার কিা। এক ওস্তাদ চ্চকেু ফরমাযয়চ্চশ কাযির চ্চবচ্চেমযয় তাাঁর 

অপয়া তােপুরাটি গুচ্চপোিযক যদয়। গুচ্চপর গলায় সুর ো িাকযলও, তার গাে গাওয়ার ইো চ্চেল 

প্রবল। চ্চকেুদরূ চ্চগযয় যস গাযের োয়ায় চ্চকেু প্রবীর্ যলাকযক আড্ডা চ্চদযত যদযে। সহি সরল গুচ্চপর 

গাে শুযে প্রবীযর্রা তাযক যবাকা বাোযোর ফচ্চি কযর।  তারা তাযক রািার কাযে গাে যশাোযত 

যাওয়ার িেয পরামশণ যদয়। এই দযৃশয গাযের োয়ায় বযস িাকা প্রবীর্যদর মাধ্যযম সতযচ্চিৎ 

স্বাভাচ্চবক গ্রামীর্ চ্চচযত্রর প্রতীক ফুটিযয় তুযলযেে। গ্রাযমর এই অলস প্রবীর্গর্ সহি সরল গুচ্চপযক ভুল 

বুচ্চঝযয় চ্চবপযদর চ্চদযক যেযল যদয়। বেগাে অচ্চভজ্ঞতার প্রতীক। গুচ্চপ তােপুরা কাাঁযধ্ তাযদর চ্চদযক 

এচ্চগযয় আযস। একিে বৃদ্ধ গুচ্চপযক যদেযত পাে। গ্রাযমর প্রযবশমযুে বেগাে আর গ্রামীর্ বৃদ্ধরা এযক 

অপযরর সমন্বয়ক প্রতীক। প্রিম বৃদ্ধ বযল উযে- ‘এ যয গদা হাযত চ্চদ্বতীয় পােযবর প্রযবশ যদেচ্চে যহ’! 

 এইপ্রসযঙ্গ স্মরর্ করা যযযত পাযর-  

‘’যকাে একটি চ্চবষয় বা ভাবযক প্রতীক বযবহাযরর মাধ্যযম যতো সৃিেশীল ও বুচ্চদ্ধদীিভাযব 

উপস্থাপে করা যায়, বর্ণোমূলক ভাযব ততো সম্ভব হয় ো। এ ধ্রযের উপস্থাপযের মাযঝ 

দশণকযদর িেয ভাবোর যোরাক িাযক। দশণকযক যকাে একটি ঘেোর গভীযর চ্চেযয় যায়। 
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শতবযষণর চ্চবশাল এক ইচ্চতহাস যোে একটি প্রতীযকর মাধ্যযম দশণযকর সামযে িীবন্ত ও 

প্রার্বন্ত হযয় ওযে।’’ (সালাম, ২০০৯: ৩৩)  

তাচ্চিকভাযব বযােযা করযল, আধু্চ্চেক চ্চচহ্নচ্চবদযার অগ্রি পচ্চিক  ধ্রা হয় সুইসভাষা চ্চবজ্ঞােী 
ফণ াচ্চদোি দয সসুযরযক। চ্চতচ্চেই প্রিম ভাষাতযি আযেে সাইে, চ্চসগচ্চেফায়ার ও চ্চসগচ্চেফাইে এ 

ধ্ারর্া। এটি হযলা যকাে চ্চচহ্ন যিযক অিণযবাধ্ক ভাবো ততচ্চরর চ্চত্রমেুী মযেল। চ্চতচ্চে যগালাপ বযল 

একটি শে েুাঁ যি চ্চদযল তা যচ্চদ হয় চ্চচহ্ন হয় তা হযল এর মযোিগযত ভাবো হযব চ্চসগচ্চেফায়ার আর 

বাস্তযবর গাে হযলা চ্চসগচ্চেফাইে। তাোিা যকাে চ্চচহ্ন তার সমাি সংসৃ্কচ্চত যভযদও েতুে অিণ ততচ্চর 

কযর। যযমে কাযলা চ্চবিাল আমাযদর যদশ অশুভ হযলও িাপাযে এটি শুভ চ্চচহ্ন চ্চহযসযব চ্চবযবচোর 

করা হয়। তা হযল অিণ ততচ্চরযত সমাি সংসৃ্কচ্চত প্রভাব চ্চবস্তার কযর। চলচ্চিত্র ধ্বচ্চের সযঙ্গ েচ্চব 

িিািচ্চি কযর িাযক। তাই যমৎি বযলযেে-  

“চলচ্চিত্র বযােযা করা কঠিে কারর্ তা যবাঝা সহি’’ (চ্চরযবরু, ২০১১: ৭৫) 

এই সংলাযপ ‘চ্চদ্বতীয় পােব’ চ্চবযশষর্ মহাভারযতর পঞ্চপা-যবর অেযতম ভাই ভীম, যার অস্ত্র গদা। 

অিণাৎ এই বাদযযন্ত্রটি গদার মযতাই কাাঁযধ্ বযয় আেচ্চেযলে গুচ্চপ। তাই তারপুরা এোযে গদার প্রতীক। 

আমরা িাচ্চে, গদা অস্ত্র হাযত ভীম এভাযবই মহাভারযতর মযঞ্চ প্রযবশ করযতা। বৃদ্ধযদর গাে শুচ্চেযয় 

মহােযি ‘গাইে‘ শেো চ্চবি চ্চবি করযত করযত তােপুরা কাাঁযধ্ চযল যায় গুচ্চপ। বৃদ্ধরা আবার পাশা 
যেলায় বযস্ত হযয় পযিে। গুচ্চপযক রািদরবার অচ্চভমুযে তভরবী রাচ্চগেী গাওয়ার পরামশণ চ্চদযয় 

আদযত বৃদ্ধরা গুচ্চপযক তাচ্চেলয এবং সম্ভাবয চ্চবপযদর চ্চদযকই যেযল চ্চদযয়যেে। এরকম ইষণাকাতর 

বৃদ্ধরা যেলযেে পাশার মযতা কূেচাযলর যেলা। পাশা এোযে গ্রামীর্ বৃদ্ধযদর অলস সময় কাোযোর 

প্রতীক। এরপর দযৃশয যদো যায় গুচ্চপ আর গুচ্চপর বাবা কােুর সংলাপ। বেতলার বৃদ্ধযদর 

‘সুেযাত’যক চ্চেযয় উপহাস করযে বাবা। কােু বলযেে, ‘ঘযে চ্চকেু চ্চদযয়যে যতামাযর ভগবাে, যয 

যতোযদর তামাশা তুচ্চম বুঝযব? গচ্চরব বাযপর চ্চসযধ্ কিায় যতামার হুাঁশ হল ো। তুচ্চম যগযল বেতলার 

বাবুযদর গাে যশাোযত!.. কাল যিযক যচ্চদ যফর আবার গাযের গা শুযেচ্চে চ্চক যতার ঐ তােপুরা যভযে 

োে োে কযর যদব! িাযোয়ার যকািাকার।’ মেুষয সমাযি যবাধ্হীে প্রার্ীযক িাযোয়ার বলার 

যরওয়াি আযে। বাবার যচাযে ‘চ্চেযবাধ্ণ গুচ্চপ’ তাই ‘িাযোয়ার’-এর প্রতীক। পরচ্চদে যভারযবলা গুচ্চপ 

যশাবার ঘযর বাবা কাে ু ঘুম যরযে তােপুরা চ্চেযয় ঘর যিযক যবর হয়। রািবাচ্চির পাযশ ভাো 
মচ্চিযরর কাযে যপৌাঁযে গুচ্চপ গাে ধ্যর- ‘আ  আ আ আ...দযােযর! েয়ে যমযল! িগযতর বাহার’! 

 তারস্বযর গুচ্চপর গাে শুযে রািার ঘুম ভাযে। রািা ধ্মযকর সুযর িােযত চায় ‘বাহারযম যকৌে 

চ্চচল্লাযত? উসযকা পাকািযক চ্চভতযর যল আও’! এই সংলাপ সামন্তরািার হুকুযমর প্রতীক। সামন্ত 

রািার যচাযে তার ঘুম েিকারী প্রিা শাচ্চস্তযযাগয, তাই চ্চতচ্চে এমে আযদশ চ্চদযয়যেে। এর চ্চকেুপর 

আমরা যদচ্চে রািবাচ্চির চ্চভতযরর যসে। চ্চসংহাসযে বযস রািা বাটিযত দধু্ োযেে। পাযশ 

যমাসাযহববৃি। দযুধ্র বাটি হাযত চ্চবশালযদহী রািা সামন্তসমাযির প্রচ্চতভূর প্রতীক। রািার শাচ্চস্তযত 

গুচ্চপ গম্ভীর হযয় যায়। গুচ্চপর তােপুরা ভাঙ্গার পর যমাসাযহববিৃ যহযস ওযে। রািা তেে উিারর্ 
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কযর- গাধ্া! এই ‘গাধ্া’ তৃতীয় ও ষিসুর ‘গা’ ও ‘ধ্া’-এর প্রতীক। আবার, আযগর চ্চদে চ্চেযবাধ্ণ 
সন্তাে গুচ্চপর প্রচ্চত বাবা কােুর উচ্চি যসই ‘িাযোয়ার’ এর প্রতীকও। রািা তাযক আযদশ যদয় গাধ্ার 

চ্চপযে তুযল গ্রাযমর বাইযর বার কযর চ্চদযয় আসযত। রািামশাইযয়র আযদযশ আমলচ্চক গ্রাম যিযক 

যগাপীোি কাইেযক দরূ কযও যদওয়া হয়। যপয়াদারা গুচ্চপযক গাধ্ার চ্চপযে ওোয়, আর ধ্াক্কা চ্চদযয় 

গাধ্াযক যেযল যদয়। ভারবাহী চ্চেযবণাধ্পশু গাধ্া চ্চসযেমার শুরু যিযক এই পযণন্ত সহি-সরল গ্রাময 
তরুর্ গুচ্চপর প্রতীক চ্চহযসযব যদো যায়। গাধ্ার চ্চপযে চযি গুচ্চপ চযল। পাযশ কাো ফসযলর মাে। এই 

কাো ফসল যযে গুচ্চপরই ইচ্চঙ্গতময় প্রতীক। প্রচ্চতভা যোঁ যে যফলা গুচ্চপই যযে যসই কাো ফসল। 
চ্চসযেমায় চ্চচহ্ন চ্চেযয় আযরা যবাঝাপিায় আমরা যদেযত পাই-  

‘‘আধু্চ্চেক চলচ্চিত্রতযির অেুযপ্ররর্া আসযে মূলত সংগেেবাদ (Structuralism), ভাষাতি 

(Linguistics), আর চ্চচহ্নতি (Semiotics) যিযক। সাধ্ারর্ দশণযকর যক্ষ্যত্র ততো ো হযলও 

একযশচ্চর্র যবাদ্ধা মােুযষর কাযে চ্চসযেমার তাৎপযণ বদযল যাযে। চ্চসযেমায় মুগ্ধ হওয়ার চ্চদে 

এেে যশষ। দশৃযচ্চেভণ র মাধ্যম চ্চসযেমাযক যবাঝার িযেয ততচ্চর হযে েতুে পদ্ধচ্চত। চ্চসযেমার 

গ্রহর্যযাগযতা আর চ্চেেক যদোর স্তযর আবদ্ধ িাকযে ো। চ্চসযেমা হযয় উেযে একটিই পাে বা 
text’’।  

গুচ্চপর গাে শুযে রািা চ্চবরি হযয় তাযক গাাঁধ্ার চ্চপযে চচ্চিযয় যদশ তযাযগর আযদশ যদে। সমাযি গাধ্া 
ভারবহেকারী পশু চ্চহযসযব পচ্চরচ্চচত এবং অবযহচ্চলত। সরল গুচ্চপযক সবাই গাধ্া বযল অবযহলা ও 

চরম অপমাে কযর গাধ্ার চ্চপযে চচ্চিযয় গ্রাম যিযক চ্চবতাচ্চিত কযর। এই দযৃশয যদো যায়, গুচ্চপর 

অসহায়ত্ব গ্রামবাসীর মযধ্য হাচ্চসর যোরাযকর িন্ম চ্চদযে। তার এই দদুণশাযত িেতা বযচ্চিত ো হযয় 

বরং মিাই পাচ্চেল। এই দযৃশয সমাযি অসহায় মােুযষর পাযশ ো দাাঁচ্চিযয় বরং মােযুষর চ্চবপযদ অেয 
যকাে মােুযষর আেি েুাঁযি পাওয়ার স্বাভাচ্চবক প্রতীকময়তা যভযস উযে। আরও যদো যায়, যেযলর 

এই দুুঃদণশায় অসহায় গুচ্চপর বাবার মািা লজ্জায় যহাঁে হযয় আযস, যা অসহায়যত্বর প্রতীক। হাসোত 

আবদলু হাই বলযেে-  

‘‘শে এবং েচ্চবর মধ্যবতী সম্পকণ  দশণযকর কাে যিযক তুলোমূলকভাযব যয মযোযযাগ দাচ্চব 

কযর বা করা উচ্চচত, যস সম্বযে সাধ্ারর্ভাযব মন্তবয করা যায়, চূিান্তভাযব েয়। চ্চে চ্চসকার 

বাইসাইযকল চ্চিভস চ্চসযেমায় সংলাযপর বযবহাযর দারুর্ চ্চমতবযচ্চয়তা রযয়যে, চ্চকন্তু সব 

চ্চসযেমাযতই এো প্রযযািয, এমে বলা যাযব ো। চ্চসটিযিে যকইযের মযতা সবাক চলচ্চিযত্র শে 

ও সংলাযপর বহুল বযবহার কাচ্চহচ্চের সযঙ্গ যবশ সংগচ্চতপূর্ণ। সবযচযয় বি কিা, এই ধ্রযের 

েচ্চবযত ইযমযির ভূচ্চমকাই প্রধ্াে, যা চলচ্চিযত্রর ভাষায় যকন্দ্রচ্চবিু।’’ (হাই, ২০১৪: ৩৫)  

গ্রাম যিযক চ্চবতাচ্চিত হযয় িঙ্গযল আশ্রয় চ্চেযল যসোযে তারই মযতা এক ভাগয চ্চবতাচ্চিত যুবযকর 

যদো পায় গুচ্চপ। প্রিযম তারা এযক অপরযক পেি ো করযলও, যেে চ্চবপযদ পযি, তেে একচ্চত্রত হয় 

এবং বেু হযয় উযে। এসময় তারা চ্চেযিযদর মযতা কযর গাে গাইযত শুরু করযল ভূযতর রািার যদো 
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পায়।  ভূযতরা তাযদর গাযে েুচ্চশ হযয় োচযত শুরু কযর। ভূযতর রািা তাযদর বর দাে কযর। প্রিম 

বযর- গুচ্চপ ভাল গাইযত পারযব ও বাঘা ভাল বািাযত পারযব। চ্চদ্বতীয় বযর- যা যেযত চায়, তাই যেযত 

পারযব। তৃতীয় বযর- তাযদর দইু যিািা িতুা যদয়া হয়, যা পযি তারা যযোযে েুচ্চশ যবিাযত পারযব। 

অবশয, এগুযলা সম্ভব হযব শুধু্ যচ্চদ তারা এযক অপযরর হাযত তাচ্চল বািায়। এোযে যদো যায়, সভয 
সমাযি যযোযে গুচ্চপরা অোকাচ্চিত ও চ্চবতাচ্চিত, যতমচ্চে িঙ্গযল ভুযতর রাযিয তারা বরপ্রাি। িতুা 
এোযে ভ্রমযর্র প্রতীক, স্বাধ্ীেতার প্রতীক। তারা যেে যযোযে েুচ্চশ চযল যযযত পারযব। হাততাচ্চলর 

মাধ্যযম তাযদর দিুেযক একই সূযত্র যবাঁযধ্ যদয়াো এোযে যযৌিতার প্রতীক। যযৌিভাযব যকাে কাি 

করযল, েুব সহযিই যয যকাে সমসযার সমাধ্াে পাওয়া যায় েুব তািাতাচ্চি। এোযে হাততাচ্চল 

যযৌিভাযব সম্পাদে করা কাযির প্রতীক। চলচ্চিযত্র প্রতীকময়তার পাশাপাচ্চশ মন্তাযির বযবহারও 

লক্ষ্যেীয়। চ্চসযেমায় দযৃশযর অেয একরকম সংস্থাে বা চ্চবেযাসই মন্তাি। 

‘‘ফরাচ্চস শে মন্তাি (montage)। এর অিণ একত্রীকরর্। একিা বলযল অবশয মযে হযত 

পাযর মন্তাি মাযে সম্পাদোই-চ্চবচ্চভন্ন যেম, শে, ইযমি আর চ্চসেযক একত্র করার কাি। ো, 
মন্তাি ঠিক সম্পাদো েয়, মন্তাি হল সম্পাদোর এক চ্চবচ্চশি পদ্ধচ্চত। সম্পাদোর সময় 

একাচ্চধ্ক যেম, শে, ইযমি বা চ্চসেযক চ্চবেযস্ত কযর যেে এমে যকাযো দশৃযমালা ততচ্চর হয়, যা 
একক দশৃযগুচ্চলর অচ্চতচ্চরি যকাযো বযঞ্জো দশণযকর সামযে চ্চেযয় আযস, তাযক বযল মন্তাি’’ 

(যভৌচ্চমক, ২০০৩: ২১৮)।  

গুচ্চপ এোযে যশাচ্চষত যশচ্চর্র প্রচ্চতচ্চেচ্চধ্ত্ব করযে। শত তাচ্চেলয, বাবার ভৎসণোয় গুচ্চপ প্রচ্চতবাদী চচ্চরত্র 

েয়। বরং চ্চেযির ভাযলা লাগার গাে চ্চেযয় ভূযতর রািার কাযে বর চায়। তিাকচ্চিত সমাি 

বযবস্থায় যিযক োপ োওয়াযত যচিা কযর। এর পাশাপাচ্চশ শাসক যশ্রর্ীর কাযে পীচ্চিত গুচ্চপ। যাযক 

তাচ্চেলয কযর গাধ্ার চ্চপযে চচ্চিযয় গ্রাম যিযক যবর কযর যদয়া হযয়যে। মযে কচ্চরযয় যদয় সমাি 

বযবস্থাপোয় শাসক যশ্রচ্চর্র চ্চেযণাতযের কিা।  

বাাঁশবযে চ্চবপযদর প্রতীক চ্চহযসযব হাচ্চির হয় বাঘ। গুচ্চপ-বাঘা হোৎ যেয়াল কযর দযূর বাাঁশবযের ফাাঁক 

চ্চদযয় একো বাঘযক যদো যায়। এসময় বাঘা বযল- ‘এযস যগযে’। বাঘো যহলযত দলুযত এচ্চগযয় 

আযস। বাঘা আবাযরা বযল- ‘এযস যগযে ’। বাঘো  ঘুরযল বাঘা একদযৃি তার চ্চদযক যচযয় িাযক। বাঘা 

অসতকণ ভাযব বযল- ‘ চযল যগল যবাধ্হয়...’। চ্চকন্ত বাঘ যফর মুে যঘারায়,  এচ্চগযয় আযস। গুচ্চপর 

আিি সংলাপ- ‘ ো ো! যায়চ্চে  ,যায়চ্চে !’ ভযয় গুচ্চপ-বাঘার দাাঁযত দাাঁত যলযগ যায়। বাঘো একবার 

ওযদর চ্চদযক যদযে চযল যায়। দ’ুিযের ভয় কাযে। সমাযের বাাঁশবে ফাাঁকা। বাাঁশবে এবং বাঘ এোযে 

প্রাচীে ভারতীয় সমাযির ভযয়র প্রতীক চ্চহযসযব আচ্চবণভূত হয়। চ্চদলীপ মযুোপাধ্যাযয়র ভাষায়-  

‘‘শ্বাপদসঙু্কল অরযর্য আসন্ন মৃতুযর মুযোমুচ্চে ভয়াতণ  গুচ্চপ ও বাঘার মুযের চ্চেি শে-এ 

প্রকৃতপযক্ষ্ বাস্তবতার ইচ্চতবৃি সমাি ও পরবতী Live action-এ িাদরু দচু্চেয়া শুরু। যা এই 

চলচ্চিযত্র প্রিম েবিন্ম সূচ্চচত কযর’’। (মুযোপাধ্যায়, ১৯৮৬  :৩৫(  
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গুচ্চপ-বাঘা যদযে রাযতর অেকাযর বাাঁশবাগাযে অসংেয ভূত োচযত োচযত এক িায়গায় এযস িযিা 
হযে। চাচ্চরচ্চদক অেকার হযয় যায়, এবং দরূ যিযক একো জ্বলন্ত তারা যভযস এযস গুচ্চপ বাঘার সামযে 

িাযম। যসই তারার মযধ্য আচ্চবণভাব হয় ভূযতর রািা। গুচ্চপ-বাঘা অবাক চ্চবস্মযয় যসই চ্চদযক যচযয় 

িাযক। ভূযতর রািা হাত তুযল ওপযর চ্চেযদণশ যদবার সযঙ্গ সযঙ্গ অেকাযরর মযধ্য োযচর বািো যভযস 

আযস। ভূযতরা োচযত শুরু কযর। 

‘‘যসচ্চমওটিকযসর মযত, চ্চসযেমা বচ্চহিণ গযতর বাস্তবতার প্রচ্চতফলে েয় বরং এটি একটি 

‘চ্চেমণার্’, যা সবসময়ই তাৎপযণময় হবার (চ্চসগচ্চেচ্চফযকশে) প্রচ্চক্রয়ার মযধ্য রূপ যেয়। 

প্রচচ্চলত যকাযো মতাদযশণর (আইচ্চেওলচ্চি) চ্চেযদণ চ্চশত বাস্তবতার রূযপর সযঙ্গ সামঞ্জসযময় 

বযলই চ্চসযেমায় যয বাস্তবতার চ্চেমণার্ তা গ্রহর্ করা হয়। বাস্তবতার এই মায়া বা ইযফক্ট 

মতাদযশণর অধ্ীেস্ত চ্চকেু সংযকত পদ্ধচ্চত (যকােস) োিা আর চ্চকেু ো। চ্চসযেমা ইতুঃপূযবণ 
চ্চবদযমাে বাস্তবতার পুেচ্চেমণার্ বা প্রচ্চতফলে েয় বরং কচ্চল্পত এক বাস্তযবর চ্চেমণার্ ও 

গেে’’। (হাই, ২০১৪  :৩৫(  

বাাঁশবাগাযে প্রিযম রািা ভূযতর দল, পযর চাষা বা প্রিার দল, এর পর সাযহব ভূত এবং যশযষ বাচ্চেয়া, 
বামুে আর পাচ্চি চ্চমযল যমাো ভূযতর দল। োচযত োচযতই এযদর চ্চেযিযদর মযধ্য দ্বন্দ্ব লাযগ এবং 
চ্চেযিযদর মযধ্যই লিাই শুরু কযর, যসই লিাইযত প্রযতযক দযলর ভূতই মারা পযি। যশযষ চারটি 

ভূযতর দলযকই চার সাচ্চরযত একসযঙ্গ োচযত যদো যায়।  

‘‘চলচ্চিত্র ভাষার ওপর ততো চ্চেভণ রশীল েয়। অঙ্গভচ্চঙ্গ ও কমণ তৎপরতায় চ্চভন্ন ভাষাভাষী 
মােুযষর কাযে যবাধ্গময হযয় ওযে এো। তা স্বযিও চ্চেতযচ্চদযের অচ্চভজ্ঞতা এমে চ্চকেু 

অচ্চভবযচ্চি সৃচ্চি কযর চ্চভন্ন যদযশর দশণযকর কাযে রহসযময় হযয় উেযত পাযর, যারা এধ্রযের 

অচ্চভজ্ঞতার চ্চভতর চ্চদযয় কেযোই যায়চ্চে। ভারযতর যক্ষ্যত্র যা সাধ্ারর্ যকাযো আচরর্ 

অেযযদর কাযে চ্চভন্ন এক আযবযশর িন্ম চ্চদযত পাযর যসো।’’ (যসে, ২০০৭:০৮) 

ভূযতর োযচ স্বাভাচ্চবক কাচ্চহচ্চে যমাি চ্চেযলও যেলার েযল দশণকরা েুাঁযি পাে বৃটিশ চ্চবযরাধ্ী 
আযিালযের ইচ্চতহাস। এোযে োোে কযাোগচ্চরর ভূযতর সোে পাওয়া যায়। যারা যিাক্রযম- ‘আহা 
ভূত! বাহা ভূত! চ্চকবা ভূত! চ্চকমূ্ভত! বাবা ভূত! োো ভূত! যোাঁিা ভূত! কাো ভূত! কাাঁচা ভূত! 

পাকা ভূত! যসািা ভূত! বাাঁকা ভূত! যরাগা ভূত! যমাো ভূত! আধ্া ভূত! যগাো ভূত! আযরা হািার 

ভূত’। এই যয এচ্চশয়া-আচ্চেকা-ইউযরাপীয় ভূযতর সমাহার তা মূলত ভূত-সাম্রাযিযর আন্তুঃসাংসৃ্কচ্চতক 

প্রতীকযক তুযল ধ্যর। সতযচ্চিৎ বরাবরই আন্তুঃসাংসৃ্কচ্চতক যযাগাযযাযগর পক্ষ্পাতী।  

‘‘যচ্চদও আন্তুঃসাংসৃ্কচ্চতক যযাগাযযাযগর প্রচ্চতবেকতার ওপর গুরুত্ব চ্চদযয়যেে সতযচ্চিৎ, চ্চকন্তু 

আন্তুঃসাংসৃ্কচ্চতক যবাঝাপিা যয অসম্ভব, কেযোই মযে কযরেচ্চে যসো। বরং 
প্রচ্চতবেকতাগুযলা অচ্চতক্রময চ্চহযসযবই যদযেচ্চেযলে। তার যুচ্চি চ্চেল প্রচ্চতবেকতাগুযলা 
স্বীকার কযর চ্চেযলই ভাযলা। চ্চবযদচ্চশ প্রভাযবর চ্চবপরীযত সাংসৃ্কচ্চতক পরম্পরা সংরক্ষ্যর্র 
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চ্চবশাল পচ্চরযপ্রচ্চক্ষ্যত চ্চতচ্চে কেযোই অবশয সাংসৃ্কচ্চতক সংরক্ষ্র্বাদী চ্চেযলে ো’’। (যসে, 

২০০৭: ০৪(  

শুচ্চে রািার চ্চবশাল দরবার। রািামশাই তেযো অেুপচ্চস্থত, তাই গাযের বাচ্চিও শুরু হয়চ্চে। 

ওস্তাযদরা যয যার িায়গায় বযস গলা সাধ্যে। একো োচ্চল িায়গা যদযে গুচ্চপ-বাঘা যসোযে চ্চগযয় 

বযস। বাচ্চিযয়রা চ্চেযিযদর বািো ঠিক কযরও যেয়। যদোযদচ্চে বাঘাও তার সামযে রাো য াযল 

একবার চাাঁটি যমযর যদযে যেয়। এই যয রািসভার এমে চ্চেেুাঁত চ্চেযেল তা শুচ্চের গােযপ্রমী রািাযক 

চ্চিগ্ধতার ইযমযি প্রচ্চতস্থাপযের প্রতীক। এইসব সািণক চ্চেযেল ততচ্চর হযত পাযর যতা যকবল সতযচ্চিযতর 

মুচ্চন্সয়াোয়।  

‘‘চ্চশল্পীর যচাযে যদো বা চ্চশল্পীর কাযে যশাো বা মে চ্চদযয় অেুভব করা সাধ্ারর্ যলাযকর 

যচযয় সুক্ষ্মতর ও চ্চেচ্চবিতর হযত বাধ্য, তা ো হযল চ্চতচ্চে চ্চশল্পী হযবে কী কযর? চ্চশল্পীর এই 

ইচ্চন্দ্রয়গ্রাহয সুক্ষ্ম অেুভূচ্চতর প্রকাশ হয় চ্চেযেযলর মধ্য চ্চদযয় এবং চ্চেযেযলর সািণক প্রযয়াযগই 

চ্চবষয়বস্তু বর্ণা য হযয় ওযে।’’ (রায়, ১৯৯৭: ৫৬)  

চ্চসযেমায় দযৃশযর পাশাপাচ্চশ চ্চকেু চ্চবযশষ শেও প্রতীকময় উপস্থাচ্চপত হয়। যযমে িাদকুর বরফীর 

সাযি মন্ত্রীর কযিাপকিযে আমরা এই চ্চবচ্চচত্র সংলাপটি শুচ্চে- ‘গররণ চ্চপস’। মন্ত্রী যেে বরফীযক 

বলযে ‘এক চ্চচমযে চ্চেযত হযব ? ’ এর উিযর বরফী আযরা চ্চবচ্চচত্র উিারযর্ বলযে ‘চ্চেরুগস গুমস 

গুশশ’। মন্ত্রী তেে প্রশ্ন কযর- ‘মাটিযত  ালযত হযব ’?যিারীচ্চত বরফীর উিারর্- ‘চ্চকমুশ গুমম 

গুশশ ’ এরপর বরফী বযল যায়- ‘ চ্চগরর এ ভুশ’। ‘কশণ কাচ্চফেণ চ্চরচ্চিচ্চমচ্চশ চ্চকচ্চমক চ্চকচ্চমচ্চশ ’চ্চকংবা 

‘উশ উশ উশ’। এই চ্চবচ্চচত্র ধ্বচ্চে প্রযয়াগ প্রসযঙ্গ উযল্লে করা  যায়-   

‘‘শযেরও চ্চকেু ভূচ্চমকা আযে। যা বলা হয় তার বাইযরও চ্চকেু যিযক যায়। ভাষার অেুরর্যে 

অযেক চ্চকেুর সযঙ্গই যযাগাযযাগ ঘযে এবং চ্চেবণাচ্চচত চ্চকেু শে চ্চবযশষ এক অিণ বা চ্চবযশষ 

ভাব সৃচ্চি কযর। সতযচ্চিৎ পযণযবক্ষ্র্ কযরচ্চেযলে যকবল েযাযরটিভ বা রূপকাযরর ভূচ্চমকায় 

শেযক আশা কযর ো যকউ, আযরা যবচ্চশ চ্চকেু যযে। তাই অযেক চ্চকেুই অস্পি যিযক যাযব 

যচ্চদ যকউ ওই ভাষাটিই ো যবাযঝ বা ভাযলাভাযব ো যবাযঝ।’’ (যসে, ২০০৭: ৪) 

চ্চসযেমার যশযষ আদশণ রাষ্ট্রভাবোয় সতযচ্চিৎ ভাচ্চবযয় যতাযলে দশণকযক। যযমে, শুচ্চেযত তসেয সামন্ত 

যেই চ্চকন্ত সুে শাচ্চন্ত আযে । শুচ্চে রাযিযর বর্ণোয় আমরা যদচ্চে যতমচ্চেই এক চ্চচত্র। মন্ত্রী চ্চসংহাসে 

যিযক উযে হাসযত হাসযত এচ্চগযয় যায়, গুিচর তার চ্চপেু যেয়। মন্ত্রী বযলে, ‘চমৎকার! যুযদ্ধর 

যকাযো বযবস্থাই যেই। মন্ত্রী দাাঁচ্চিযয় পযি, ঘুযর গুিচযরর চ্চদযক তাচ্চকযয় বযল- ‘তাহযল আযেো চ্চক, 

শুচ্চে’! গুিচযরর উির ‘যক্ষ্যত ফসল আযে। গাযে ফল আযে, ফুল আযে, পাচ্চে আযে’। এরপর 

গুিচর বযল চযল- ‘যদযশ শাচ্চন্ত আযে  ,সুে আযে ,হাচ্চস আযে’... । এোযে আমরা হল্লার ষিযন্ত্রী মন্ত্রী 
যয শুচ্চেযত চ্চবো উসকাচ্চেযত হামলা করযত চায় তা সাম্রািযবাযদর কল্পচ্চচত্র হযয় দাাঁিায় । 
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চ্চসযেমায় গুচ্চপ-বাঘাযক একো গম যক্ষ্যতর মযধ্য চ্চদযয় এচ্চগযয় আসযত যদো যায়। চাচ্চরপাযশ যচাে-

যিািাযো প্রাকৃচ্চতক দশৃয পাচ্চের োক যশাো যায়। দরূ যিযক যভযস আসযে সুযরলা বাাঁচ্চশর সুর। 

এসময় গুচ্চপ বযল- ‘কী সুির যদশ যদযেযো, অযাাঁ?’ উিযর বাঘা বযল- ‘কী রকম ফসল হযয়যে!’ 

এোযে ফসল যযমে উবণরতার প্রতীক, যতমচ্চে সমৃদ্ধ রাযিযরও প্রতীক। প্রতীকময় এমে চ্চেযেযলর 

কারযর্ই শুচ্চন্ডরািয  দশণযকর যচাযে প্রচ্চতিা পায় একটি সুেী রািয চ্চহযসযব। এমে একটি ভাব 

প্রকাযশর িযেয এমে সফল চ্চেযেল; চ্চচযত্রর সাহাযয োিা ভাযবর প্রকাশ যেই বলযলই চযল। সতযচ্চিৎ 

রায় তাাঁর চ্চেযির িবােীযতই বযলযেে এরকম চ্চেযেযলর প্রসযঙ্গ-  

‘‘রূপকিার রািা শুধু্ বি রািা েে, তার ‘হাচ্চতশাযল হাতী, যঘািাশাযল যঘািা, ভাোযর 

মাচ্চর্ক, কুেুরী-ভরা যমাহর’। আমরা িাচ্চে, সুযয়ারাচ্চের ‘যসাোর োযে গা ,রূযপার োযে 

পা ,’  আর ‘যদমাযক তার মাটিযত পা পযি ো ’। রািার দাপে িাযক তাহযল আমরা িাচ্চে যয 

তার রাযিয ‘বাযঘ গরুযত একঘাযে িল োয়’। এক একটি ভাব প্রকাযশর িযেয এক একটি 

চ্চেযেল; চ্চচযত্রর সাহাযয োিা ভাযবর প্রকাশ যেই বলযলই চযল।) ’’রায়, ১৯৯৭  :৫৭(  

এর চ্চকেু পর যদো যায় হাল্লা রািার ঘর। রািা আপে মযে গুেগুে করযে। সাদা কাগি যকযে পাচ্চে 

ততচ্চর করযে। সাদা কাগযির েকশায় সৃি পাচ্চে এোযে শাচ্চন্তর প্রতীক। যয রািার শাচ্চন্তরূপ যদযে 

মযে হয় অতযন্ত সরল ও চ্চেরীহ যলাক। চ্চকন্ত পরক্ষ্যর্ই দরিার তালা যোলার আওয়াি হযল রািা 
যসচ্চদযক তাকায়। মন্ত্রী প্রযবশ কযর বযল- পাচ্চে সব কযর রব, রাচ্চত যপাহাইল। যতামাযক যয এবার 

একেু চ্চসংহাসযে বসযত হযব বাবা!.. এই দযাযো! আবার যোকা যোকা কিা বযল! দ’ুচ্চদে ভাযলা ক’যর 

যুদ্ধ ক’যর োও, তারপর যতামার েুটি! চ্চশশু-সুলভ রািার দচৃ্চি উদ্ভাচ্চসত হযয় ওযে। রািা বযল ওযে- 

‘েুটি’! মন্ত্রী যঘারহীে স্বাভাচ্চবক রািাযক বযল ‘হযাাঁ! যতামার েুটি! এবার হাাঁ কর, হাাঁ কর-হাাঁ কযর 

যেযয় যফল!’ রািাযক ওষুধ্ োইযয় যুযদ্ধর িেয যঘারগ্রস্ত করার আযগ রািা চ্চেযলা চ্চশশুর সারযলয। 

রািা েুটিচ্চপ্রয়। যযে রবীন্দ্রোযির যসই যমযঘর যকাযল যরাদযক হাসাযো বাদল েুটি চ্চদযত চাওয়া যকাে 

সুেী মােুষ। তাইযতা রািা বাধ্য যেযলর মযতা হাাঁ কযর। মন্ত্রী তাযক বরফীর যদওয়া ওষুধ্ োইযয় 

যদয়। রািার যচাে বে হযয় আযস। ঘুযমর যঘাযর এবং ওষুযধ্র প্রভাযব রািার যচহারায় ভীষর্ 

পচ্চরবতণ ে ঘযে। ঝুলন্ত শান্ত-চ্চিগ্ধ ও আপাত চ্চেরীহ যগাাঁফ-দাাঁচ্চি পাচ্চকযয় যপাঁচ্চচযয় ওযে। রািার যচাে 

েুলযতই দচৃ্চিযত ভর কযর কু্ররতা। দাাঁত-মুে চ্চোঁচ্চচযয় যফাাঁস কযর ওযে রািা। হাযতর সাদা কাগযির 

ততচ্চর পাচ্চেো এক োযে চ্চোঁ যি রািা বযল- ‘যুদ্ধ!’ এরপর মন্ত্রীযক ধ্াক্কা চ্চদযয় যফযল রািা একলাযফ 

উযে পযি। যয রািা শাচ্চন্তর অযন্বষযর্ চ্চেযলে, চ্চতচ্চেই হোৎ সচ্চহংস হযয় গযলে! এত দ্রুতগচ্চতযত 

প্রতীযকর চমৎকার বযবহার চ্চসযেমায় গচ্চতময়তা ততচ্চর কযর। সাদা কাগযির পাচ্চে েশৃংসভাযব 

যমাচিাযোর মাধ্যযম রািার মযধ্য রুক্ষ্তার প্রতীক ততচ্চর হয়। রািার দাচ্চি এবং যগাাঁযফর আকার ও 

আকৃচ্চতগত পচ্চরবতণ যের প্রতীকও সদাবযঞ্জোময়। এরপর দরবাযরর িাোলার সামযে বযস সু্থলকায় 

যসোপচ্চত োবার োওয়ার দশৃয আমাযদর মযে কচ্চরযয় যদয় অতযাচাচ্চরত প্রিাযদর চ্চবলাসী-যভাগী 
যেতার সুেযভাযগর কিা। 
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আজেয টাইি জচরন্তন প্রত্ীে: প্রতীক চ্চহযসযব চ্চবযশষ চ্চকেু চ্চেযেল যচাযে পযি এই চ্চসযেমায়। যযমে- 

শুচ্চে রািবাচ্চি। যভতযরর সুদশৃয অচ্চলগচ্চল চ্চদযয় গুচ্চপ-বাঘাযক অভযিণো ক’যর চ্চেযয় যায় এক ভৃতয। 

চ্চতেিযে একো ঘযর যপৌাঁোয়। গুচ্চপ-বাঘার ঘর। ঘযরর মচ্চধ্যোযে যফায়ারা, তার দচু্চদযক কারুকাযণ 
করা োে ও যেচ্চবল। যেচ্চবযলর উপর পাযত্র রাো োোে ফল। একো যঝালাযো দাাঁিও রযয়যে- 

যসোযে মযাকাও পাচ্চে। দিুে পাংোদার আযে। গুচ্চপ উদ্ভাচ্চসত হযয় যফায়ারার চ্চদযক এচ্চগযয় যায়। 

এই চ্চেযেল চ্চোঁেুতভাযব আমাযদর মেযযাগ দাচ্চব কযর চ্চসযেমার প্রচ্চত। চ্চেযেল কী? এই প্রসযঙ্গ বলা 
যায়- 

‘‘চ্চেযেল এককিায় েুাঁটিোটি চ্চিচ্চেযসর প্রচ্চত সতকণ  দচৃ্চি চ্চেযক্ষ্প। পচ্চরচালোযক যা বাস্তব ও 

তীক্ষ্ম কযর। পচ্চরযবশযক ফুটিযয় যতাযল। পচ্চরচালকযক বাস্তববাদী হযত হযব, পচ্চরযবশযক 

চ্চেেুাঁত করযত হযব। Neatest বা cleanest েয়, চ্চেেুাঁত। সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ম ও পচ্চরযবশােুযায়ী 
বাস্তবতার অচ্চধ্কারী হযল পেভূচ্চম সৃচ্চিযত সক্ষ্ম সুতরাং প্রািচ্চমক দাচ্চয়ত্বেুকু সুসম্পন্ন। 

চ্চেযেল চ্চিচ্চেসোযক এযকবাযর আলাদাভাযব চ্চবচার করা অিণহীে। িযলর উপর চ্চদযয় লাফাযত 

লাফাযত একো গঙ্গা ফচ্চিং আর একোর কাযে যাওয়া, বৃচ্চির পর মরা বযাে, চ্চসি কুকুযরর 

গা ঝািা যদওয়া, যবযতর ঝুপচ্চি যিযক আরযশালার যবচ্চরযয় আসা, পূবণপুরুযষর ততলচ্চচযত্রর 

পাযশ মাকিশার িাল, কাঞ্চেিঙ্ঘার (সতযচ্চিৎ পচ্চরচাচ্চলত চলচ্চিত্র) প্রচ্চতটি চচ্চরযত্রর আলাদা 
যপাশাক সমস্তই সংগীত, পচ্চরচালো বা চ্চসম্বযলর সযঙ্গ অঙ্গাচ্চঙ্গভাযব িচ্চিত। যোট্ট যোট্ট 

উপকরর্ ও উপাদােগুযলাযক যগাঁযি বি একো চ্চকেু সৃচ্চি। তাই চ্চেযেলযক আর স্বতন্ত্র চ্চকেু 

বযল ভাবা হযে ো। তাযক অেযযদর সাযি চ্চমচ্চশযয় যদওয়া হযে।’’ (দাশগুি, ২০০৬: ২১৩) 

হাল্লারািা যুদ্ধ যঘাষর্া কযরযে শুচ্চে রাযিযর চ্চবরুযদ্ধ। হাল্লার দতূ শুচ্চের রািার চ্চদযক চ্চচঠি বাচ্চিযয় 

যদয়। রািা দাাঁচ্চিযয় উযে যসো যেে। গুচ্চপ-বাঘা বযগ্র হযয় অযপক্ষ্া কযর। রািা চ্চচঠিো যোযলে এবং 
চ্চচঠিো পিযত চ্চগযয়ই মাটিযত পযি যাে। গুচ্চপ-বাঘা চ্চচঠির অিণ বুঝার যচিা কযর। চ্চকন্ত চ্চচঠিযত 

আাঁকা আযে োোরকম েকশা, যার মাযে তারা যকউ বুঝযত পাযরো। েকশাকাো চ্চচঠি যুযদ্ধরই 

প্রতীক। হাল্লা রািবাচ্চির োযদ যচাযে দরূবীে যদয়া রািা যযমে যুদ্ধউন্মাযদর প্রতীক, যতমচ্চে রািার 

যপাশাযকর প্রান্তভাগ ধ্যর, রািাযক অেুসরর্কারী এক বামে ভৃতয এবং মন্ত্রী আেুগযযতর প্রতীক।  

‘‘শুচ্চে রািা রূপকিার পাতা যিযক উযে আসা রািা মশাই। তার ভাষা যতমেই পচ্চরশ্রুত 

রযয় যগযে। মেুোচ্চেও যবশ যেয়ালরযসর। যসই যদযশর যমলায় ঘুচ্চিই মূল যবচাযকোর 

সওদা। যসোেকার রািপ্রাসাযদ শরত যমযঘর শুভ্রতা। চ্চভচ্চিচ্চচযত্র হাচ্চত, যঘািা, ময়ূর আর 

হচ্চরর্। রািপ্রাসাযদ প্রিাপচ্চতর মাঙ্গচ্চলক চ্চচচ্চহ্নত।’’ (মুযোপাধ্যায়, ১৯৮৬: ৩৭)  

হাল্লা রািা যেে বল্লম যোাঁিা প্রযাকটিস কযরে তেে প্রচে যবযগ যদৌযি চ্চগযয় োচ্চমর যপযে  ুচ্চকযয় 

যদে। রািা এোযে েুে-েৃসংশতার প্রতীক। রািার োক শুযে িল্লাদ প্রযবশ কযর। তার হাযত েরগ। 

িল্লাদ এোযে অশুভ শচ্চির প্রতীক। তাইযতা যদচ্চে িল্লাযদর মযুে কু্রর হাচ্চস। আর তেেই গুচ্চপ-বাঘা 
যগযয় উযে ‘যদযে চ্চবচ্চচত্র এই কা- কারোো/এযদর রকম সকম চ্চগযয়যে িাো।‘ এই চ্চবচ্চচত্র কারোো 
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যযে দচু্চেয়ার যদযশ যদযশ যুযদ্ধান্মাদ যদযশর রািসভারই প্রতীক। গুচ্চপ-বাঘার সুযর তেে আমরা শুচ্চে 

‘শুযে হাল্লা রািার হাাঁকাহাাঁচ্চক ,উযি যগল প্রাযর্র পাচ্চে-মুেেুোো যযযত বাচ্চক ,মুেেু যগযল োযবা ো 

চ্চক ?মুেেু োিা বাাঁচযবা ো চ্চক’? । ‘প্রাযর্র পাচ্চে  ’এোযে িীবযের প্রতীক। মুেেু যচ্চদও প্রাযর্র 

প্রতীক ;চ্চকন্তু ,যভািেরচ্চসক গুচ্চপর কাযে মেুেু চ্চবো  োবার গ্রহযর্র অসামিণযতার প্রতীকও! আবার, 

রািা-মন্ত্রীর সুযরর অপার যদযাতোয় ফুযে উযেযে েসৃংশতা। যযমে- হাল্লার মন্ত্রী গাইযে- ‘শুচ্চের 

চ্চদও চ্চপচ্চে চেযক।’ তেে রািা বলযেে-‘শত্রু োচ্চশব স্কে মেযক!’ শত্রুর প্রচ্চত এমেই তার রুক্ষ্তার 

প্রকাশ যয স্কে মেকাযোর স্বযে চ্চবযভার হাল্লা রািা। যুদ্ধ িামাযত গুচ্চপ-বাঘা চ্চবযশষ যকৌশযলর আশ্রয় 

যেয়। অভুি তসযেযর িেয আকাশ যিযক হাাঁচ্চি যেযম আসযত যদো যায়। তসেযরা আকাযশর চ্চদযক 

যচযয় যদযে। যসোপচ্চতও আকাযশর চ্চদযক যদযে। দযুগণর রািপ্রসাযদর বাইযর রািা েুযে আযসে। তেে 

গাে যশাো যায়- ‘আয় যর যবাঝাই হাাঁচ্চি হাাঁচ্চি/মো চ্চমোই কাাঁচ্চি কাাঁচ্চি, আয়!/চ্চমচ্চহদাো পুচ্চল 

চ্চপযে/চ্চিযবগিা চ্চমযে চ্চমযে/আযে যত এল চ্চমচ্চি/এল বৃচ্চি এল বৃচ্চি/ওযর!’ এই চ্চমচ্চির বৃচ্চি মূলত 

যুযদ্ধান্মাদ রাযিযর অভুি যসোযদর প্রচ্চত, যা যুদ্ধযকই িামাযোর যকৌশল। তেেই আমরা যদচ্চে রািা 
রািপ্রাসাদ যিযক েুযে যবচ্চরযয় একঝাাঁক কবুতযরর মাযঝ যচাঁ চ্চচযয় মুচ্চির আেযি বলযেে-‘েুটি! েুটি! 

েুটি’!  তসেযরা যুদ্ধ ো কযর অভুিপ্রাযর্ চ্চমচ্চি যেযয় যপে ভরাযত লাগযলা। যুদ্ধ হযলা ো। রািাযক 

চ্চেযয় আসা হযলা শুচ্চে রািার দরবাযর। শুচ্চে রািা চ্চবষন্নভাযব চ্চসংহাসযে বযস আযেে যুযদ্ধর 

আশঙ্কায়। বাঘা তেে বযল-‘ধ্যর এযেচ্চে রািামশাই, হাল্লার রািা’। শুচ্চে রািা অবাক েয়যে 

একপলক তাচ্চকযয় উযে দাাঁিাে। চ্চকন্ত, তেযো হাল্লার রািা আপেমযে চ্চমচ্চি যেযয় যাযেে। তাাঁর দচৃ্চি 

পযি শুচ্চে রািার চ্চদযক। তাাঁর হাত যিযক চ্চমচ্চির হাাঁচ্চি পযি যভযে যায়। দিুযেই অবাক যচাযে যচযয় 

িাযক পরস্পযরর চ্চদযক, দইু রািার মহাচ্চমলে একচ্চদযক শাচ্চন্ত স্থাপযের প্রতীক আযরকচ্চদযক চ্চসযেমা 
সমাচ্চিরও ইচ্চঙ্গতময় প্রতীক। কারর্, দইু রাযিযর যুদ্ধদশাই চ্চসযেমার মূলগল্প।    

উিসংহার:  

‘‘গুচ্চপর গায়ক সাধ্যক শুধু্ লাঞ্চো করা েয় যযে একো স্বািণপর, মহাভে- সমাি-শচ্চি 

এযকবাযর চ্চশচ্চশযরর মযতা তািা চ্চশশুমােসযক পা চ্চদযয় মাচ্চিযয় যায়। মােচ্চবকতার এই 

অবমােো প্রসযঙ্গ সতযচ্চিৎ রায় রূপকিার অতযন্ত প্রিাচ্চসদ্ধ গাধ্ার চ্চপযে চচ্চিযয় চ্চেবণাসে 

যদওয়ার রীচ্চতযক যবযে যেে। চ্চকন্ত প্রতীক চ্চেবণাচযে এোযে এই বযাপারো চ্চিিচ্চমিযক 

আভাচ্চসত কযর চমৎকার তাৎপযযণ উপচ্চেত হয়’’ (মুযোপাধ্যায়, ১৯৮৬: ৩৫)।  

চলচ্চিযত্রর সমাচ্চিযত গুচ্চপ আর বাঘা রািয আর রািকেয পায়। এই প্রাচ্চি পুরস্কাযরর প্রতীক। প্রকৃত 

পযক্ষ্ মােয তিা ক্ষ্মতা আর সুে তিা অযিণর বাইোচ্চর অপচ্চিশযে ভাবযত হয় এ সমাযি ক্ষ্মতা আর 

অযিণর মাচ্চলকরাই সুেী। অপরচ্চদযক এগুযলা োিা চ্চেরাপিাহীেতার যবাধ্ িাগায় তা সুস্পি। 

রাযিযর অপর অিণ ক্ষ্মতা। আর রািকেয যযে কাচ্চিত। োরী যযে আযরা আকষণর্ীয় ও গ্রহর্যযাগয 
হয় সম্পদ সহযযাযগ। রািযহারা রািকেযা োিা যা পাওয়া যায় ো। বস্তুত একটি চ্চশশুসাচ্চহতয 
চ্চকভাযব একটি পচ্চরপূর্ণ চলচ্চিযত্রর কাতাযর দাাঁিাযত পাযর তা এর প্রমাে। আর এটি সম্ভব হযয়যে এর 
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প্রতীক চ্চবযেষযের মাধ্যযম। দশণযকর মে যয চ্চসযেমার পদণ ায় অচ্চবচ্চেন্ন গচ্চতর সাযি একাত্মযবাধ্ কযর 

তাযক আমরা যদেযত পাচ্চর মাশণাল মযাকলুহাযের ভাষায়। গাস্তাঁ যরাযবণি চ্চলেযেে-  

‘‘মাশণাল মযাকলুহাে তার ‘আন্ডারস্টযাচ্চন্ডং চ্চমচ্চেয়া‘যত সচ্চবষ্মযয় উযল্লে কযরযেে, টিচ্চভ-র 

প্রচ্চতেচ্চব দশণকযক যসযকযন্ড প্রায় লক্ষ্ আযলাকচ্চবি ুপাোয়। যয যকাে মুহূযতণ  দশণক তার যিযক 

মাত্র কযয়ক েিে চ্চবিু গ্রহর্ কযরে। তাযতই তার মযে প্রচ্চতেচ্চব গযি উযে।’’ (যরাযবিণ , 
২০১২: ২১৬)  

চ্চসযেমার এযকবাযর যশযষ যদো যায়- দইু রািা প্রচ্চতশ্রুচ্চত মযতা তাাঁর কেযাদ্বয় মচ্চর্মালা ও 

মুিামালাযক গুচ্চপ-বাঘার সামযে আযে। তারা দ’ুিে অবাক হযয় যচযয় দযাযে। বাঘাও তার চ্চদযক 

অবাক যচাযে দযাযে। মচ্চর্মালাও অবাক হযয় দযাযে। আবার গুচ্চপ অবাক হযয় যদযে মচ্চর্মালাযক। 

চ্চসযেমার সবণযশষ প্রতীক চ্চহযসযব ঘযরর যমযঝযত একো রচ্চেে প্রিাপচ্চত আাঁকা যদেযত পাওয়া যায়। 

এই প্রতীক চ্চবযয় বা চ্চমলযের ইচ্চঙ্গত। অেয একটি দযৃশয এইরকম প্রতীক বযবহার প্রসযঙ্গ চ্চদলীপ 

মুযোপাধ্যায় বলযেে-  

‘‘প্রাচীে বযের যগািায় চেীমেযপর চ্চবধ্াে এবং িচ্চমদাযরর দরবাযরর (যার চ্চভচ্চি চ্চচযত্র 

তরচ্চেক েকশায় পযাাঁচা ও হেুমাে বযবহৃত) োমযেয়াল-এর প্রচ্চতচ্চেচ্চধ্ত্ব করযে চ্চগ্রম উপকিার 

োইেীর মযতা ঐ চারবযুিা আর চ্চপঞ্জরাবদ্ধ চ্চহংগ্র পশুর মযতা আমলচ্চকর (গুচ্চপর গ্রাযমর 

োম) রািার মুে। মুেগুযলা পচ্চরচ্চচত। সামন্ততাচ্চন্ত্রক সমািবযবস্থা েুব পুরযো হযয় যায়চ্চে। 

আর এই কালচাযরর চাচ্চরচ্চত্রকতা ‘যচাঁচাইচ্চেচ্চল যকযে’ এবং ‘সিক িাো আযে’ এই দইু সমূ্পর্ণ 
চ্চবপরীত ধ্রযের োয়াযলক্ট-এ প্রকাচ্চশত।’’ (মুযোপাধ্যায়, ১৯৮৬: ৩৫) 

চ্চসযেমাটি যশষ হয় দইু রািার সংলাযপর মধ্য চ্চদযয়। যুযদ্ধর যঘার যিযক সচ্চম্বত চ্চফযর যপযয় হাল্লা রািা 
বলযে ‘ভাবযত পাচ্চরস, আচ্চম আসচ্চেলাম যতার রািয দেল করযত!’ অবাক চ্চবচ্চষ্মত শুচ্চেরািা তেে 

বযল- ‘রািয মাযে, এ যতা যতারও রািয’!  

‘‘চ্চসযেমা একটি যযাগাযযাগ স্থাপেকারী মাধ্যম। চ্চসযেমার চ্চেযির ভাষা আযে, এই ভাষা 
অেয চ্চশযল্পর ভাষার ওপর চ্চেভণ রশীল, যসই তযকণ  এেে ো চ্চগযয়ও বলা যায় যয, অক্ষ্রচ্চভচ্চিক 

(আক্ষ্চ্চরক) ভাষার মযতা চ্চসযেমাও অযেক যযাগাযযাগ পদ্ধচ্চতর মযধ্য একটি। ভাষা চ্চহযসযব 

চ্চসযেমার পচ্চরচয় ও ভূচ্চমকা িাোর িেয এযক্ষ্যত্র প্রচচ্চলত তযির উযল্লে করযত হয়। গত 

শতােীর প্রিম চ্চদযক ভাষাতাচ্চিক ফাচ্চদণোি সসুযর এই মত প্রকাশ কযরে যয, ভাষা-
সংযকযতর চ্চবসৃ্তত ও বযাপক পচ্চরচ্চধ্র অেযতম চ্চবষয় আক্ষ্চ্চরক ভাষা োিাও অেযােয 
সংযকত চ্চচযহ্নর সাহাযযয ভাব প্রকাশ কযর যযাগাযযাগ স্থাপে করা যায়। সংযকতচ্চেভণ র 

যযাগাযযাগ স্থাপযের এই চ্চবসৃ্তত প্রচ্চক্রয়ার চ্চতচ্চে োম চ্চদযয়চ্চেযলে ‘যসচ্চমওটিকস’ বা 
‘যসচ্চমওলচ্চি’’’। (হাই, ২০১৪  :৩৫(  
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গুচ্চপ আর বাঘা, এই দইু চ্চবচ্চচত্র চচ্চরত্র চ্চসযেমািযুি ‘চ্চবচ্চচত্র কােকারোো’সব ধ্যর যফলযত পাযর। 

কারর্, বাোচ্চল পচ্চরচালক সতযচ্চিৎ শুচ্চের দরবাযর গাযের আসযর গুচ্চপ গাযের সুযর িযুি চ্চদযয়যেে 

‘যমারা বাংলাযদযশর যিযক এলাম’! এই বাোচ্চল শাচ্চন্তচ্চপ্রয়, যারা চ্চকো ‘সাধ্া-চ্চসধ্া মাটির মােুষ’। 
তাই এমে প্রতীক োিা করা হয় আমাযদর সামযে তাযদর গ্রাযমর োমগুযলা হযয় পযি আমলচ্চক আর 

হচ্চরতচ্চক! চলচ্চিযত্র একচ্চদযক যযমে গুচ্চপ -বাঘার চ্চেমণল শাচ্চন্তচ্চপ্রয় চচ্চরত্র, যতমচ্চে চ্চেয়ত দ্বন্দ্ব চ্চেযয় 

তারা চযলযে কেযো ‘বেতলার বাব’ুযদর মযতা তপযতওয়ালা োাঁটি গ্রাময ক্ষ্মতাকাোযমার মতলব 

চ্চকংবা সামন্ত রািার চ্চবরুযদ্ধ, যয রািা ‘যচাঁচাইচ্চেচ্চল যকযে’ বযল গাধ্ার চ্চপযে চাচ্চপযয় গ্রাযমর বাইযর 

চ্চেবণাসে যদয় গুচ্চপযক। চ্চচহ্নতি (Semiotics) চ্চবযেষযর্ সতযচ্চিৎ রাযয়র ‘গুচ্চপ গাইে বাঘা বাইে’ 

(১৯৬৯) চ্চসযেমার তাৎপযণ এোই যয যুযদ্ধান্মাদ পৃচ্চিবী সচ্চতযকাযরর কূেনেচ্চতক যিার আর সচ্চদোর 

ফযল বদযল যযযত বাধ্য। সম্ভাবয ভাতৃঘাচ্চত যুদ্ধ বে কযর চ্চদযয় দইু রূপকিার োয়ক গুচ্চপ আর বাঘা 
এই প্রযচিাযক সফল কযর তুযলযে। সমগ্র চলচ্চিত্রিযুি বহুমাচ্চত্রক চ্চচযহ্নর বযবহার এবং প্রতীকময় 

উপস্থাপে এই কালিয়ী চ্চসযেমাযক কযর তুযলযে চ্চচহ্নতাচ্চিক সফল যেক্সযে।  
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যমাহাম্মদ িাহাঙ্গীর যহাযসে সম্পাচ্চদত বাংলাযদশ চ্চফল্ম আকণ াইভ িােণাল,  াকা।  



Litinfinite Journal 
ISSN: 2582-0400 [Online]                                                                                                                                                                                                         
CODEN: LITIBR 
Vol-1, Issue-1 (2nd July, 2019) 
Page No: 47-61 
DOI: 10.47365/litinfinite.1.1.2019.47-61 
Section: Article 

61 
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