
মৃণাল Ʊসন 

িশলািদত� Ʊসন 

 

মৃণাল Ʊসন বরাবর বেল এেসেছন, ‘‘সংকেটর ঘােড় Ʊচেপই আমােদর চলেত হেব। 

সংকটেক ভয় Ʊপেল চলেব না।’’ ফেল ষােটর দশেকর মাঝামািঝ বা Ʊশষ Ʊথেক 

সারা সóর দশেকর উóাল কলকাতা িকংবা তার সামািজক ও রাজৈনিতক 

অিƐরতা অনবরত উেঠ আসত তাঁর বাইেশ Ŵাবণ-এর পর Ĵায় Ĵিত ছিবেতই। 

আকাশকুসুম, ইĖারিভউ, কলকাতা ৭১, পদািতক, Ʊকারাস-এর মেতা সাদাকােলা 

ছিবেত বাঙািল মধ�িবেóর অসার Ɨেıর বা Ɨıভে¿র কািহিন বুেন িদেতন িতিন। 

Ʊযেহতু বাঙািল মধ�িবেóর ďেĤ আকীণƳ, ś¢, Ɨিবেরাধী, আর অসুĢর জীবন ঠাঁই 

Ʊপত তাঁর ছিবেত, দশƳেকর বড় একটা অংেশর Ʊবশ অƗিƌই হত তাঁর ছিব 

Ʊদখেত। 

নকশাল আেĢালন Ʊথেক জśির অবƐা অবিধ বামপĠী আেĢালেনর শি� ও 

দুবƳলতার ইিতহাসও ধরা পড়ত তাঁর এই সব ছিবেত। ধরা পড়ত অসŕব দািরČ 

আর ভয়ংকর Ʊশাষণ। গণতেĞর বকলেম রাżীয় সĞাস, Ĵশাসন, পুিলশ-আইন-

আদালেতর শাসন িনেয় Ĵায়ই সĴű হেয় উঠেতন িতিন, Ʊসই সময়কার Ĵায় 

Ĵিতিট ছিবেতই। Ʊস িদক Ʊথেক Ʊদখেল ভারতীয় ছিবেত িতিনই Ĵথম রাজৈনিতক 

চলিÄøকার। 

এই রাজৈনিতক সেচতনতার িপছেন তাঁর Ʊফেল-আসা ফিরদপুেরর জীবন। বাবা 

িছেলন উিকল, চরমপĠী কংে²িসেদর অন�তম িবিপনচģ পােলর Ʊয ƱগাŽী--- 

তাঁেদর খুব ঘিনŽ। ফিরদপুের তখন িŅিটশ-িবেরাধী আেĢালন Ʊলেগই থাকত। 

মৃণাল Ʊসেনর জĩ Ʊয বছর, Ʊসই ১৯২৩-এর রায়ত সেŗলেনর ব�ৃতায় বাবা 



১৯১৭-র বলেশিভক িবķেবর সŴĆ উেŬখ কেরন। িবķবীেদর ফাঁিসর Ɲকুম হেল 

বাবা তাঁেদর হেয় Ʊকস লড়েতন। আর সুভাষচģ বসু ও িবিপনচģ পােলর 

ƱƑহধন� িছেলন মা, িŅিটশ-িবেরাধী জনসভায় উেďাধনী গান গাইেতন িতিন। 

এসবই Ʊদখেত Ʊদখেত বড় হেয়েছন মৃণালবাবু। 

সóর দশেকর Ʊশষ Ʊথেক, িকংবা আিশর দশেকর Ʊগাড়া Ʊথেক একুশ শতেকর 

Ʊগাড়া পযƳĜ Ʊয ধরেনর ছিব Ʋতিরেত ব�ƌ হেয় উঠেলন মৃণাল Ʊসন, Ʊসখােন ŭধু 

ভারতীয় জীবনই নয়, মধ�িবó বাঙািলর জীবনও Ʊযন আরও Ʊবিশ মাøায় Ʊবআņ 

হেয় পড়ল। আ÷র¢ার আর অƎ রইল না, Ĵায় Ĵিতিট ছিবর চিরøেদর িতিন চুল 

ধের Ʊটেন আনেতন, দাঁড় কিরেয় িদেতন আয়নার সামেন। ওকা উির কথা, 

একিদন Ĵিতিদন, আকােলর সĥােন, খািরজ, খëহর, Ʊজেনিসস, মহাপৃিথবী, 

অĜরীণ, আমার ভুবন--- এ ধরেনর ছিবেত মধ�িবó Ʊথেক ŭś কের িনŏবেগƳর 

ĴািĜক মানুষ, এমনকী িনেজেকও আ÷সমােলাচনা আর Ĵű করা ŭś করেলন 

িতিন। আেদৗ কতটা বাƌবিনŽ হেত পারেছন, বা হওয়ার ƱচŻা করেছন িশŧকমƳীরা, 

িকংবা বাƌেবর ধাপ Ʊবেয় চলেত চলেত Ʊকানও ইÅাপূরেণর Ʊমােহ আটেক 

পড়েছন না Ʊতা তাঁরা?--- এসব Ĵেűরই Ʊযন উóর পাওয়ার একটা দুমƳর ƱচŻা 

ছিবªিলেত। 

িনেজর নানান ছিবেত Ƙৃিতেক পুনিনƳমƳাণ কেরেছন মৃণাল Ʊসন। ধরাবাঁধা ছােঁচ 

আঁটা জীবেনর গŧ বলেত চানিন বেলই Ʊবাধহয় কখনও ‘Þ�ািডশনািলƉ’ হনিন। 

িনছক নাĢিনক িনরী¢ার জেন� নয়, নতুন কথা বা নতুন িবষয় িবধৃত করার 

জেন�ই িফেŪর ফমƳ বা Ʊটকিনক িনেয় অিবরত ভাঙচুর চািলেয় িগেয়েছন। তাছাড়া  

এরকম চােপই Ʊতা বারবার বদেল িগেয়েছ যাবতীয় আটƳফেমƳর ব�াকরণ, তেব Ʊকন 

Ʊস পিরবতƳন িফেŪর আয়óাধীন হেব না, বা এভােবই Ʊকানও ƗাবলŔন খঁুেজ 



Ʊনেব না িফŪ--- এ Ĵেűর উóর িনেজর ছিব Ʋতিরর িভতর িদেয় আজীবন 

Ʊদওয়ার ƱচŻা কের িগেয়েছন মৃণাল Ʊসন। 

ফেল তাঁর িফেŪর ফেমƳর এই িবƌর ভাঙচুর িনেয় আেলাচনা তকƳাতিকƳও কম 

হয়িন। িকĝ আি¿ক িনেয় এই িনরী¢া মৃণালবাবুর হােত কখনও Ʊকানওিদনই 

অেহতুেকর Ʊখলা হেয় ওেঠিন। চারপােশর মিতÅĨ সময়েক কাটােছঁড়ার তািগেদ, 

সমাজ এবং মানুেষর গভীর ব�বেÅদেক তুেল ধরার তািগেদ িতিন বার বার 

ব�বহার কেরন এই Ĵকরণগত Ʊকৗশল। ১৯৬৯-এ ভুবন Ʊসাম Ʊথেক পাকাপািক 

ভােব এর সূøপাত। 

ভুবন Ʊসাম ŭধু মৃণাল Ʊসেনরই Ĵথম িহিĢ ছিব নয়, িহিĢ ছিবর জগেতও Ĵথম 

‘নবতর¿’। এই আেĢালেনর সূøপাত কের িহিĢ ছিবর ভাবনার জগৎটােক িকংবা 

বানােনার রীিতনীিতেক এেকবাের উেšপােš িদেয়িছল এ-ছিব। সরলৈরিখক 

গŧবলা থািমেয় এক-একটা চিরেøর িভতর Ʊথেক আর-একটা মানুষেক Ʊটেন Ʊবর 

কের আনার িবরল দৃŻাĜ Ʋতির কেরিছল। কত কম খরচায় কত ভাল ছিব করা 

যায় Ʊসটাই Ʊস-ছিবেত কের Ʊদিখেয়িছেলন মৃণাল Ʊসন। তৎকালীন সরকাির িফŪ 

Ĵেযাজক সংƐা এফ.এফ.িস (অধুনা এন.এফ.িড.িস)-র ইিতহাস বদেল িদেয়িছল 

এেকবাের ছিবিট, সাহস জুিগেয়িছল সংƐািটেক পরবতƳী কােল নতুন ধারার ছিবেত 

অথƳ িবিনেয়ােগর। 

িবিভĨ ভারতীয় ভাষায় ছিব কের িগেয়েছন মৃণালবাবু তাঁর দীঘƳ িশŧজীবেন। 

ছিবªিল িনেয় িকছু বলেত Ʊগেলই এক কুéাহীন আĜজƳািতকতার Ʊবাধ Ʊবেজ ওেঠ 

তাঁর গলায়, বেলন “আমােক অেনেক Ĵű কেরন Ʊয আপিন Ʊকন এত িবিভĨ 

ভাষায় ছিব কেরন। আিম বিল আিম দািরČ িনেয় ছিব কির। আিĺকােত িগেয় 

Ʊসায়ািহিল ভাষােতও ছিব করেত আমার Ʊকানও অসুিবেধ হেব না যিদ আিম 

িফিজকাল িপিকউিলয়ািরিটªেলা ধরেত পাির, Ʊযটা সবসময় সারেফস-এ থােক।” 



Ɨাধীনতার পর Ʊথেক টানা এই নতুন শতক অবিধ ছিব কের িগেয়েছন মৃণাল 

Ʊসন, িকĝ জĩ Ʊতা তাঁর পরাধীন ভারতবেষƳই। ফেল জেĩর সময় মাথার ওপর 

Ʊয Ʊদড়েশা বছেরর ঔপিনেবিশকতার চাপ িছল, তা আজীবন Ʊটর Ʊপেতন িতিন। 

Ʊয মুহূেতƳ পিরেবেশর মেধ� িনেজেক িনঃসŐিকƳত এবং পরবাসী বেল অনুভব 

করেতন, Ʊসই মােহģ¢েণ ছিবর বীজ জĩ িনত তাঁর মাথার মেধ�, যা িশেŧর ছċ 

ƱসৗĢযƳিনŽা ছািপেয় অজƳন কের আনত সত�। 

=======  

 


