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চলি�� িশ�েক দাঁড় করান। �থম জাতীয় পুর�ার পান ‘কী �য কির’ িসেনমার জন�। এরপর
চারবার জাতীয় চলি�� পুর�ার �পেয়েছন। ২০১১ সােল আজীবন স�াননা �পেয়েছন এই বেরণ�
অিভেনতা।

বাংলা চলি�� মােনই নায়করাজ রা�াক। তাঁেক বাদ িদেয় বাংলা চলি�ে�র ইিতহাস ক�না করা
স�ব না। চলি�ে�র গভীর �থেক অেনক গভীের তাঁর িশকড়। অেনক িকছু িদেয়েছন বাংলােদেশর
চলি��েক। �সই নায়করােজর ৭৬তম জ�বািষ�কী আজ। তাঁর সে� কথা বেলেছন জািহদ আকবর

 

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: জ�িদেনর িদন�েত আপনার �কা� �কা� ভ�েদর জন� কী বলেত
চান?

রা�াক: সবাইেক আ�িরক ধন�বাদ ও �েভ�া জানােত চাই। আমার ৭৬তম জ�িদেন যতটা
ভােলাবাসা �পেয়িছ তােত িনেজেক অেনক গিব�ত মেন হে�। আিম একজন বাংলােদিশ িশ�ী। বেুকর
মেধ� আমার বাংলােদশ। এ �দশ আমার। এ �দেশর মানষু আমােক ভােলাবােস।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: একজন িশ�ী, �ামী ও িপতা িহেসেব �কানটােত িনেজেক এিগেয়
রাখেবন?

রা�াক: িশ�ী িহেসেব সবসময় িনেজেক এিগেয় রাখব। তারপর একজন িপতা। আমার সংসার
আেছ। একজন বড় িশ�ী হেবা এটা আমার আকা�া িছল। �সটা হেয়েছ। ভােলা একজন িপতা
হেবা। �সটা �কন জািন আমার �ীর সহেযািগতায় হেত �পেরিছ। ভােলা ব�ু হেবা, �সটা হেয়েছ
যাঁেদর সে� ১৯৬৪ সাল �থেক ব�ু� হেয়েছ �সটা এখেনা অটুট রেয়েছ। এঁেদর মেধ� অেনেক চেল
�গেছন। �সখােন �কােনা িবে�দ হয়িন। আমার জীবেন অপূণ�তা বলেত িকছু �নই। আজেকর িদেন
মেন হে� যু� কের �য চলি��েক দাঁড় কিরেয়িছলাম �সটা এখন আর �নই। �নই বলা �ক হেব
না। তেব �ংেসর মেুখ চেল �গেছ। এই দঃুখটা রেয় যাে�।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: আপনার বণ�াঢ� ক�ািরয়ার �য ��টা িনেয় �� কেরিছেলন তার সবটাই
িক পূরণ হেয়েছ?

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: আিম িক� বিলউড িকংবা হিলউেডর অিভেনতা না, ঢািলউেডর
একজন িহেরা, আমােদর িলিমেটশন আেছ। সীিমত স�দ। তার মাঝখােন �ছা� একটা �ুিডওর
মেধ� কাজ কের এতটা পথ এেসিছ। �সখান �থেক অ�-�� য�পািত িনেয় িসেনমা কেরিছ। �দশ-
িবেদেশর মানেুষর কােছ স�ান �পেয়িছ। ভারেত িগেয় িসেনমা কেরিছ। �সখােন আমার অতৃ�
থাকার কথা না। �দেশর জন� অেনক তািগদ অনভুব কির। �দশ িনেয় অেনক গব� কির। এখােন
আমার না পাওয়ার আর িকছু �নই। ভােলা পিরচালক, ভােলা িসেনমা, ভােলা অিভেন�ী, ভােলা ব�ু
�পেয়িছ। একটা সময় ৭ �কা� মানেুষর িহেরা িছলাম, এখন ১৭ �কা� মানেুষর িহেরা আিম। আর
কী লােগ এক জীবেন। এখনকার �জনােরশন হয়েতা িসেনমা হেল যায় না িক� তারা �িভেত
আমার িসেনমা �দেখ। এটােত অেনক গব�েবাধ কির।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: এখনকার চলি�� িনেয় অেনেক হতাশ। এই অব�াটা কীভােব ব�াখ�া
করেবন?

রা�াক: চলি�� িনেয় এখন অেনেক হতাশ হেয় পেড়েছ। আিম বলেবা একটা সময় আমরা
পিরচালক-অিভেনতারা উদু� িসেনমার িব�ে� যু� কেরিছলাম। এখনকার পিরচালক-অিভেনতারা যিদ
অভাব-অনটেনর িব�ে� যু� কের তাহেল সামেন তারা অবশ�ই জয়ী হেব। এখন �তমন একটা



পিরচালক-অিভেনতারা উদু� িসেনমার িব�ে� যু� কেরিছলাম। এখনকার পিরচালক-অিভেনতারা যিদ
অভাব-অনটেনর িব�ে� যু� কের তাহেল সামেন তারা অবশ�ই জয়ী হেব। এখন �তমন একটা
�যা�া নাই। ভােলা ছিব হেল মানষু অবশ�ই হেল যােব। ‘মনপুরা’, ‘আয়নাবািজ’ মানষু �দেখছ।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: নায়করাজ রা�াক হেত হেল িক করেত হেব নতুনেদর?

রা�াক: আমার মেতা কেঠার পির�ম করেত হেব। অিভনয় ভােলাভােব িশখেত হেব। নাটেক
অিভনয় করেত হেব। এেসই জনি�য় হওয়ার কথা িচ�া করেল হেব না। কেঠার অধ�বসায় থাকেত
হেব। ত�াগ করেত িশখেত হেব। তাহেল একটা িকছু হেত পাের।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: আেগর জ�িদন আর এখনকার জ�িদেনর মেধ� পাথ�ক�টা কী বেল মেন
কেরন আপিন?

রা�াক: আেগ আমার জ�িদেন িফে�র সবাই আসত আমার বাসায়। �সটা ১৯৯০ সােলর আগ
পয��। আমার ব�ুরা সবাই থাকত �সখােন। এখনকার জ�িদনটা আিম উপেভাগ কির। আমার
�দখেত অেনক মানষু আেসন। আমােক �দায়া কের যান।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: চলি�ে�র পিরেবশ িনেয় আপনার ব�ব� কী?

রা�াক: �ধু এতটু� বিল, আমােদর চলি��া�েন আর আেগর মেতা পিরেবশ �নই। কািরগির িদক
�থেক আেগর �চেয় উ�ত হেয়েছ �কই; িক� আেগর মেতা চলি�� এক� পিরবােরর মেতা �নই।
সবাই যার যার মেতা িবি�� হেয় বসবাস করেছ। খুব অবাক লােগ, চলি�� িনেয় এত�েলা বছর
কা�েয় িদলাম, কত ক� আর যু� কের চলি�� িশ�েক দাঁড় করালাম, আজ �স� �ংেসর
�ার�াে� দাঁিড়েয় আেছ। এক সময় আমােদর ই�াি�র ৮০ ভাগ ছিবই িহেটর তািলকায় থাকত,
আর এখন নতুন ছিব মােনই গােয় ব�থ�তার তকমা। জািন না এ �থেক উ�রণ কেব হেব। তেব
এিদেক তাকােল বেুকর �ভতর �বশ ক� লােগ। এরমেধ� মানষু ‘মনপুরা’ ও ‘আয়নাবািজ’ িক�
�দেখেছ। ভােলা চলি�� হেল মানষু আবশ�ই �দখেব।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: দইু স�ানেক অিভনেয় িনেয় এেসেছন। তােদর পিরচালনায় অিভনয়
কেরেছন। �কমন লাগেছ?

রা�াক: আমার জন� এটা অেনক গেব�র িবষয় �য, আমার দইু স�ান আমার পথ অনসুরণ
কেরেছ। এই িদন�েলা আমার কােছ নতুন নয়। অবশ�ই �� �দেখিছলাম। �থেম অিভনয়, এখন
পিরচালনা করেছ, আিম ওেদর পিরচালনায় কাজ করিছ। একজন অিভেনতা িপতার কােছ এর �চেয়
আনে�র ঘটনা আর কী হেত পাের!

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: যখন নায়ক িছেলন তখন িছল িসেনমার �ণ�যুগ। এফিডিস িছল
আপনার ি�তীয় সংসার। এর বীজম� কী?

রা�াক: বীজম� িকছু না। এই মাধ�মটােক (চলি�� বা অিভনয়) আিম ভােলাবািস। আমার ��
আর ��ম িছল অিভনয়েক িঘের। হ�াঁ, সংসার িছল আমার, স�ান-স�িত িছল। িক� ও�েলা িছল
�সেক�াির। �থেম িছল অিভনয়। কীভােব অিভনয়টা �কঠাক করা যায়, এ িনেয়ই ধ�ান-�ান
িছল। আর আিম টাকার �পছেন ঘুিরিন, টাকা আমার �পছেন ছুেটেছ। এখন হেয় �গেছ উে�া।
অিধকাংশ মানষুই টাকার �পছেন ঘুরেছ।

সবেচেয় বড় কথা আিম সংযত থাকেত িশেখিছ। �কাথায় িছলাম �কাথায় এলাম, এই ভাবনা আমার
মেধ� সবসময় জা�ত িছল। িনেজর অব�ান স�েক�  সেচতন থাকা সবার জন�ই জ�ির। আমার
ব�ি�গত িকংবা অিভনয় জীবেন �কাথাও কল� লাগেত �দইিন। সবই স�ব হেয়েছ আমার ভ� ও



মেধ� সবসময় জা�ত িছল। িনেজর অব�ান স�েক�  সেচতন থাকা সবার জন�ই জ�ির। আমার
ব�ি�গত িকংবা অিভনয় জীবেন �কাথাও কল� লাগেত �দইিন। সবই স�ব হেয়েছ আমার ভ� ও
দশ�কেদর সুবােদ। তােদর �িত আিম সবসময় কৃত� �থেকিছ। তােদর ভােলাবাসার স�ান �দওয়ার
�চ�া কেরিছ। আমার ল�� িছল চলি�ে�র উ�িত করা। অেনক যু� কেরিছ আমরা। উদু� িফে�র
িব�ে� বাংলা ছিবর সুিদন �ফরােত অেনক �চ�া করেত হেয়েছ। চলি�ে� এখন �তমন �যা�া নাই
যারা যু� কের ভােলা িসেনমা বানােব।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: অেনক কালজয়ী িনম�াতা আপনােক িনেয় ছিব বািনেয়েছন, সফল
হেয়েছন। আপনার কী কখেনা মেন হয় �য, িকছু ছিবেত অিভনয় না করেলও হেতা?

রা�াক: মেন হয়। িক� �সটা তী� নয়। খ�ািতমান পিরচালকরা আমােক িনেয় সািহত�িনভ� র
িকংবা সু�র গ� বেলেছন। পাশাপািশ এমন িকছু ছিবেত আমােক অিভনয় করেত হেয়েছ �য�েলা
তখন চলি�� িশ�েক বাঁচােনার জন� দরকার িছল। �স সময় যােদর ছিবেতই অিভনয় কেরিছ
তােদর �েত�েকর উে�শ� িছল বাংলা ছিবেক এিগেয় �নয়া। আমােক সামেন �রেখ তারা �সই কাজটা
সহজভােব করেত �পেরিছেলন।

আিম চলি�ে� আসার আেগও এই �চ�া করা হেয়েছ। তখন িছেলন আেনায়ার �হােসন, রহমান,
খিলল, শওকত আকবর, হাসান ইমাম সােহব �মখু। তাঁরা উদু�-বাংলা দইু ভাষার ছিবেতই অিভনয়
কেরেছন। আিম আসার পর বাংলা ছিবর �জায়ারটা লাগল। খান আতাউর রহমান, জিহর রায়হান,
কাজী জিহর, আলমগীর �ম�ম, নারায়ণ �ঘাষ িমতা, জিহ�ল হক, নজ�ল ইসলাম, আিজজরু
রহমান – এমন অেনক �ণী পিরচালক তখন িছেলন। তাঁরা �চেয়িছেলন, দশ�ক চািহদা �যেহতু
আেছ, ছিব�েলা এেকর পর এক চলকু, বাংলা ছিবর দশ�ক বাড়ুক। �সটাই হেয়িছল। আিম �ধু
�চ�া কেরিছ। আর আমার �তমন �কােনা ছিব �প যায়িন।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: আপিন কী ভােগ� িব�াস কেরন? আপনার ঈষ�ণীয় চলি�� জীবেনর
�পছেন ভাগ� কতটা সহায় িছল বেল মেন কেরন?

রা�াক: ভাগ� �তা আেছই। তেব ভােগ� আেছ বেল বেস থাকেল চলেব না। ভাগ�েক গড়ার দািয়�
যার যার িনেজর। এজন� খাটেত হেব, পির�ম করেত হেব, সৎ থাকেত হেব।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: আপনার সমবয়সী অেনক িশ�ীই পৃিথবীর মায়া ত�াগ কেরেছন। মতুৃ�র
�াদ সবাইেক �হণ করেত হেব। মতুৃ� িনেয় িন�য়ই ভাবনা হয়!

রা�াক: আিম আেগও অেনক জায়গায় বেলিছ, জীবেনর �শষ িদন পয�� চলি�ে�র সে� থাকেত
চাই। মতুৃ� িনেয় ভাবনা �তা হয়। িক� মতুৃ�েক ভয় পাই না। �ধু চাই আমার �যন ক�দায়ক
মতুৃ� না হয়। কাজ করেত করেত �যন আরামদায়ক মতুৃ� হয় আমার।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: এবার একটা মজার �� কির। ধ�ন, আপনােক িনব�াসেন পাঠােনা
হেলা। ি�য় একজনেক সে� িনেত পারেবন। িতিন �ক?

রা�াক: ি�য় মানষু �তা অেনক, কয়জনেক সে� �নেবা! এর �চেয় এই ভােলা, এমন একজনেক
�নেবা �য কথা বলেত পাের না (হা হা হা)।

দ� �ডইিল �ার অনলাইন: আপনার বণ�াঢ� চলি�� জীবন। এ ব�াপাের �ছাট-বড় সবারই আ�হ
আেছ। আ�জীবনী িলখেছন?

রা�াক: হ�াঁ, আ�জীবনী িলখিছ। কাজটা অেনক দরূ এিগেয়েছ। তাড়া�েড়া কের িলখিছ না।
দ� �ডইিল �ার অনলাইন: আপনােক ধন�বাদ।
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রা�াক: হ�াঁ, আ�জীবনী িলখিছ। কাজটা অেনক দরূ এিগেয়েছ। তাড়া�েড়া কের িলখিছ না।
দ� �ডইিল �ার অনলাইন: আপনােক ধন�বাদ।

রা�াক: আপনােদরেকও ধন�বাদ।
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এ িবভােগর অন�ান� সংবাদ

কিবতার জন� এক জীবন কাজ করেত হয়: আল মাহমদু

িবেশষ ব�েন �ফরেদৗসী ও �পা মজমুদার

‘ভারেতর �চেয় অেনক �বিশ আ�জ� ািতক পরু�ার �দেশর আেলাকিচ�ীরা পাে�ন’

অেনক বড় পাওয়া অেনক বড় ভয়

একটা িভ�তা আনার �চ�া কেরিছ: রাফাত খান

নতুন বছের নতুন সািরকা

ব�ি� জীবেনও আিম এমন: আেরিফন �ভ
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