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সারাংশ  

প - পাখী তথা অন ান  জীব- জািত স ে  নানান ধরেণর গেবষণা, চচা পিৃথবীর নানান দেশ 

িব তৃ সময়কাল ধেরই চেল আসেছ। এর সােথ যখন জনি য় িবেনাদন মাধ েমর স  যু  হয়, 

তখন তা আর পথৃক ব  না থেক সমােজর িবিভ  পণূ কাঠােমা এবং তার সােথ যু  আেরা 

নানান উপাদােনর সােথ ভীষণ পণূভােবই আেলাচনার ক িব  ু হেয় স ৃ ও হেয় যায়। 

তাই সততার সােথ িনরেপ  দিৃ ভ ী লখার ে  বজায় রাখাটা অত  কিঠন কাজ। এে ে - ও 

প পাখী জগেতর কা িনক উপ হাপনায়, মাধ ম ব ব হা মলূত এই সমেয় িকভােব কাজ করেছ 

ভারেত তা আেলাচনা করেত িগেয় প পাখীর িনজ  চািরি ক- মানিসক এবং শারীিরক িবষয় িল 

স ে  াথিমকভােবই আেলাচনা করা হেয়েছ। ভারেতর ি েত জনি য় িবেনাদন মাধ ম িল 

কা িনক চিরে র সাহােয  প পাখীেক িকভােব তুেল ধরেছ িনজ- িনজ কম- বিশে র ি েত, 

তার ফেল আমােদর বা সািবকভােব সমােজর, এই সমেয়র সাধারণ মানষু, দশক বা পাঠক, িবেশষ 

কের এ িলর টােগট- অিডেয় , শশব জে র মানিসক িচ াভাবনায় িক পিরবতন হে  বা তার 

কী ধরেণর স াবনা রেয়েছ, এবং এর ফেল সািবকভােবই পিৃথবীর ে  জীবকেুলর ভিবষ ৎ কী 

হেত পাের তার একটা িচ - িনমােণর চ া করা হেয়েছ এই বে । তাছাড়াও সীিমত পিরসেরর 

বাইের যা এখােন আেলাচনা করা স ব হল না, সে ে - ও পরবতী সমেয় িক- িক গেবষণা করা 

যেত পাের স স ে  বে র শেষ উে খ করা হেয়েছ। এে ে  মানষু, প পাখীর সািবক 

জগেতর িবষয়িট দশ- কালেভেদ মাটামিুটভােব একিট অপিরবতনীয় উপাদান বা বলা যায় মাধ ম 

ব ব হার মানেুষর ে  ভােবর সািবক িবষয়িট মাটামিুটভােব একই বেল ধরা হেয়েছ। তেব 

যেহতু আমরা ভারেতর সামািজক, অথৈনিতক, সাং িৃতক, ধািমক ভিৃত িজিনেসর ি েত এই 

সমেয়র মাধ েমর কথা- ই এখােন আেলাচনা করিছ তাই মানেুষর মানিসক িচ া- ভাবনার িবষয়িট 

ভারেতর িচ েকই িতিনিধ  করেছ। সীিমত পিরসের িকছু বাদ থেক যাওয়ার স াবনােক ীকার 

কের িনেয়ই তথ , সমী া, মতামত এবং িবে ষণিভি ক এই ব  িনমােণর উে শ  একটাই – 

মলূ আেলাচনা যােত  সহকাের বা ব িচ েক যন সেবা  পযােয় সু্ ভােবই তুেল ধরেত 

পাের। 
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বে র উে শ , প িত এবং কৗশলগত িদক 

ব  র আেগ িতনিট (৩) িনিদ  য িদক, যার ওপর দাঁড় কিরেয় পেুরা িবষয়েক িনেয়- ই 

কাঠােমােক গেড় তালা হেয়েছ, স স েক একটা সু  ধারণা লাভ করাটা অত  দরকার। এর 

থেক রচনার উে শ টাও আমােদর কােছ পির ার হেয় উঠেব। 

থমত, প প ীর িব তৃ জগেতর িবিভ  িদকেক গণমাধ েমর ‘কা িনক’ উপ হাপনা – 

এই িদকিটেকই বে  ধরা হেয়েছ। অথাৎ, মাধ েমর য সম  ে  সমাজব  বুি মান জীব 

িহেসেব মানেুষর সােথ প  এবং পাখীেক অিভনয় করেত বা উপি হত থাকেত দখা গেছ, বা েবর 

র - মাংেস গড়া জীব  এই চির িলেক এই আেলাচনায় অ ভূ  করা হয়িন। এর কারণ মলূত 

একটাই, অিধকাংশ ে - ই তােত ক নার জায়গায় তােক ব বহােরর ে  এই নমনীয় 

িবষয়িটর পিরসর অেনক কম। এবং একইসােথ মাধ েমর মাট স চার সময়, মাট মু ণমাধ েম 

জায়গা কের নওয়া তথা মাট মলূ উপ হাপনার সংখ া ও ণমােনর িদক থেক দখেত গেল 

বা িবক চির  এবং কা িনক চিরে র মধ  িদেয় গণমাধ েম প - পাখী জগেতর উপ হাপনার 

মেধ  ফারাক অেনকটা- ই বিশ। এখােন তাই মূল আেলাচনার িতপাদ  িবষয় হল প পাখীর 

জগেতর কা িনক কাশ, যা কাটুন ও কিমকেসর মধ  িদেয়ই সবেচেয় বশী কের ধ ুস বপর- ই 

নয়, তােত মাধ মব ব হা িলর- ও চূড়া  াধীনতা উপেভােগর পযায়িট- ও অ ভূ  রেয়েছ। যা 

প পাখীর িনজ  চািরি ক জগেতর িদক থেক আেলাচনা করেল বে র তাৎপেয র িশকড়- ও 

অেনক সগুভীের ছিড়েয় পের।ি তীয়ত,  আেলাচনার সময়কােলর ে  মাটামিুটভােব িনিদ  

কােনা সময়কােলর কথা না বলা হেল- ও আমরা গণমাধ ম িবকােশর সািবক চূড়া  সময় এই 

শতেকই ধের িনি । এবং তৃতীয়তঃ, আেরকিট পণূ িবষয় হেলা হােনর ে  সারা পিৃথবীেক 

না িনেয় বরং উ য়নশীল দশ িহেসেব ভারতবেষর মাধ ম ব ব হা িলর এে ে  কাযকলাপ- এর 

িবষয়িট ধান হান িহেসেব গণ  করা হেয়েছ। আজেকর িবে  মাধ মব ব হা ‘ াবাল 

িভেলজ’
( ১)  

- এ পিরণত কেরেছ সারা িব েকই। িক  সামািজক- অথৈনিতক- রাজৈনিতক- িশ া 

ও সং িৃত অনযুায়ী েত কিট দেশর মাধ ম ব ব হা যখন অন  দেশর জন  কােনা অনু ান সই 

দেশর স চারিবিধেক মেন িনেয়ই তােদর বািণিজ ক লােভর কথা মাথায় রেখ ত কের, তখন 

ভৗেগািলকভােব দশ িবিভ তায় তাঁর চুর পিরবতন হয় এবং সটা াভািবক- ও। ফেল ভারেতর 

জন  তরী প পাখীর িনিদ  কাটুন- িসিরয়াল- চলি িল য ইউেরাপ, আেমিরকা বা অন ান  

দেশর মেতা হেব না বা তার থেক অেনকটাই আলাদা হেব সকথা সহজেবাধ । যিদ- ও বতমােন, 

মলূ িবষয়েক এক রেখ তার ভাষাগত পিরবতন করা হে  বা সংগীত- এর ে  ভারেতর জনি য় 

ব ল চািরত সংগীত ব বহার করা হে ,   তােক আেরা- ও আকষনীয় কের তালার জন । িক  তা 

সে - ও বলেত হয় বশ িকছু অনু ান আেছ য েলা খবু িনিদ ভােবই িনিদ  দেশ- ই জনি য়। 

তার স চার এখােন সামিয়কভােবই হে , কারণ তা বািণিজ কভােব লাভবান হে  না, তা 

াভািবক- ও। সইজন - ই ‘ াবাল িভেলেজ’ - র িবষয়িট মাথায় রেখ- ই অন ান  দশ িলর 

জনি য় িবেনাদন মাধ ম এই ধরেণর অনু ান কীভােব করেছ তা িনেয় আেলাচনা করাটা 

সময়সােপ - র সােথ গেবষণার উৎকষতা, তেথ র াচুয তা, িনরেপ তা ভিৃত িবষয় িলর যােত 
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কােনারকম মােনর ঘাটিত না হয় তার িদেক- ও খয়াল রেখ ভারেতর অব হােক- ই এখােন ধ ু

তুেল ধরা হেয়েছ। তাই জেন ই এখােন আমরা িনিদ ভােব ভৗেগািলক িবষয়টােক ভারেতর 

স চারিবিধ আইন এবং প পাখী সং া  আইন- িনয়মকানেুনর মেধ ই সীমাব  রাখিছ। 

আেলাচনায় স েম অবশ  ব ািত ম িকছু ঘটেত পাের। তেব তা বে র উৎকষতা বাড়ােনার 

কথা মাথায় রেখ- ই।  

সেবাপির, আেরকিট িবষয়েক- ও এখােন িনিদ  কের দওয়া হেয়েছ য, জনি য় িবেনাদন 

মাধ ম িহেসেব আমরা খবু সাধারণভােব িক বুিঝ- িবেশষ কের যখন ‘জনি য়’ অথাৎ সবার কােছ 

সমানভােব হণীয় হেয় উেঠেছ এবং তা ‘িবেনাদন’ করেছ। ফেল বািণিজ কভােব অত  সফলতার 

সােথ পিরচািলত হে  এই ধরেণর মাধ ম িলর স - ই এখােন জারােলা হেয় উঠেছ। 

মলূত এই িবষয়িটেক খয়াল রেখ িতন ধরেণর মাধ মেক আেলাচনায় রাখা হেয়েছ। এ িল 

হেলা ১. চলি  বা অ ািনেমশন িসেনমা, ২. টিলিভশেন বা রদশেন দখােনা কাটুন-  

অ ািনেমশেনর া াম বা অনু ান ও িসিরয়াল এবং ৩. কিমকেসর বই বা কাটুন বই, অবশ ই 

যখােন প পাখী ত  বা পেরা  রেয়েছ। এ িল সব- ই পেূব উে িখত ভারেতর ে  ধের- ই 

আেলাচনা করা হেব। একইসােথ সম ে ে - ই ভারেত যা- যা কাজ হে  তার িদেকই আেলাচনা 

ক ীভতূ থাকেব। য কারেণ উপের উে িখত মাধ ম িলর কথা বলা হল িঠক একই কারেণ 

সাশ াল নটওয়ািকং ওেয়বসাইট, রিডও এবং সংবাদপ , এবং অন ান  অেপ াকৃত কম জনি য় 

মাধ ম িল অ ভূ  করা হয়িন। মলূত িবেনাদনমলূক জনি য় গণমাধ ম িহেসেব সব েরর ব াপক 

সংখ ক মানেুষর কােছ তা পৗেঁছােনার মতা তথা আমােদর দেশর সাধারণ মানেুষর মেধ  

আিথক- সামািজক- িশ া- সং িৃত- মাধ ম ব ব হার পিরকাঠােমা ভিৃত পণূ িবষয় িলেক এই 

সমেয়র ি েত রাখা হেয়েছ। স ত উে খ , শহর এবং ামা ল এই ’ভােগ টােগট 

অিডেয়ে র িবষয়িট (মাধ ম ব ব হার আেলাচনায় ভীষণভােব পণূ) ভাগ না কের মাটামিুট 

সাধারণ াহ  তথ  এবং মতামতেকই নওয়া হেয়েছ। অথাৎ ব  রচনািটর উে শ িট হেলা 

প পাখীর বা ব জগৎ, তােদর সমােজ অব হা, তােদর মানিসক িবষয়, তােদর শারীিরক িবষয়, 

তােদর চািরি ক বিশ  ভিৃতর যা কৃত প তা িক আেদৗ আমােদর গণমাধ েম িতফিলত 

হে । হেল তা কীভােব, কতটা? আর যিদ না হয় তাহেল কী দখােনা হে ; স চািরত হে  

গণমাধ েম? (গণমাধ েমর ে  িবেনাদন ও জনি য় িবষয়িটর েযাজ তা অেনক বশী যথাথ  

বেল মাধ েমর বদেল গণমাধ ম শ িট আমরা সাধারণভােব বশী এখােন ব বহার করেবা) । 

একইসােথ গণমাধ ম যারা পিরচালনা করেছন তারা কী ভাবেছন- টােগট অিডেয়  কারা এবং তারা 

কী ভাবেছ এই িবষয় িল দখার পর। বুি মান উ ত জীব িহেসেব এই প পাখীর িনজ  জগৎ 

স েক আমােদর কী িচ া- ভাবনার জ  হে ? বা েবর সােথ ক নার তফাৎ কতটা? সবেচেয় 

বড় কথা সামি ক এই িচ া- ভাবনার ফেল আমােদর এবং এই পিৃথবীর ভােলা না খারাপ হে  

সািবকভােবই- এই পণূ িলর উ র জানবার একটা যথাসাধ  েচ ার জন - ই ব িট 

লখা। 
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ব িটর গেবষণািভি ক প িত তথা িনমােণর কৗশল সে  বলেত হয় অত  

পিরবতনশীল একিট িবষয় এই গণমাধ ম। ফেল িবিভ  সূ্  থেক তথ  সং হ করার থেক- ও বড় 

 হেয় দাঁড়ায় তথ  এবং মতামেতর িনভরশীলতার িবষয়িট। সেবাপির, ভারেতর ে  এই 

িবষেয়র গেবষণার কাজ খবু কম এবং বতমােন- ও তা অত  ধীরগিতর (সিুনিদ ভােব- ই এই 

বে র িবষয় এে ে  বলা হে )। কারণ আমােদর সামি ক বতমান অব হা এতটাই াি ক 

ি য়ার মধ  িদেয় এেগাে  সখােন প পাখীর িবষেয় মাধ েমর দিৃ ভ ীর িদকিট স ে  খবু বিশ 

তথ  সংকলুান করা অত  সময়সােপ  এবং ক সাধ  ব াপার। আশার কথা এই য ধীের হেল- ও 

সেচতনতা গেড় উঠেছ সমােজর সব ের- ই। বে র িনমাণ কৗশেল তাই িনজ  আেবগ-

প পািতে র জায়গােক যতটা স ব বিজত কের অিধকাংশ তথ - মতামত জাগাড় করার চ া করা 

হেয়েছ, যােত কােনা িস াে  পৗেঁছােনার আেগ কাউেক পণূ বা হীেনর জায়গার 

হলািভষ  না করা হয়। ব ব - িব  সমােলাচনা- মতামত- িভ  তথ - সংখ া- পিরসংখ ান 

এ িলর ভাের মলূ িবষয়ব র সূ  অথচ েয়াজনীয় অনভুিূতর জায়গা েলা যােত চাপা না পেড় যায় 

তার িদেক- ও দিৃ  দওয়া হেয়েছ। 

 

মাধ মব ব হায় প পাখীর মেতা িবষয়েক উপ হাপনায় ভারতীয় িবিধিনেষধ 

সংিবধােনর 19 (1) (a) ধারা অনযুায়ী মত কােশর ও বা - াধীনতার মৗিলক অিধকারেক ীকিৃত 

িদেত িগেয় গণমাধ ম যােত াধীনভােব দেশর তথা সমােজর ‘             ’ িহেসেব কাজ করেত পাের তার 

জন  িবিভ  সমেয় িবিভ  আইন ণয়ন করা হেয়েছ। তেব সরাসিরভােব াণী জগেতর 

উপ হাপনার ে  সিুনিদ ভােব এখেনা পয  কােনা আইন ণয়ন করা হয়িন। সািবক িবিধিনেষধ 

িহেসেব আপি কর, সামািজক মলূ েবাধ, অেশাভন িবষয়, িহংসা এই সম  িবষয় থেক সেক 

িবরত থাকেত বলা হেয়েছ। চলি ে র ে  অবশ  প পাখীর ব বহােরর িবষেয় িকছু িনয়ম মেন 

চলার পরামশ দওয়া হেয়েছ সরকােরর এবং অন ান  সং হার তরফ থেক, েযাজনা সং হার 

কােছ। এ িল মলূত িবিধব  সতকীকরণ িহেসেব চলি  র থেমই ঘাষণা কের দখােত হেব। 

অেনকসময় আইন, সং হা, িনয়ম- মেন চলা এসেবর ে  আমােদর দেশর গণমাধ েমর ে  

তাি ক িবতক- ই বশী দখা যায়। আবার মাধ ম পিরচালনা ব ব হার নীিতেভেদ কান- কান 

িবষয়েক িকভােব দখােনা হেব তারও অেনক পিরবতন ঘেট। ফেল অেনক সময়- ই - আেরািপত 

িনয়মাবলীেকই নীিতর ে  মাধ মব ব হা িল তােদর কােছ বিশ কের আঁকেড় ধের থােক। 

বতমােন ই ারেনেটর মাধ েম মতামত সং হ, সাশ াল নটওয়ািকং সাইেটর ব বহার পেূবর 

তুলনায় বেড়েছ। ফেল এর মেধ  িদেয় অেনেকই িনেজেদর মতামত ব  কেরন। এই মতামেতর 

মাধ েম সমী া কের অনু ােনর- ও আি ক বদলােনা হয় িকংবা িবতক থাকেল কােনা িবষেয় তখন 

তা বাদ দওয়া হয়, বা সই িবষেয় আেলাচনা করা হয়। স ত এটা মাথায় রাখা দরকার য 

গণমাধ ম ব ব হার ে  ভারেত, ভারত সরকার ারা পিরচািলত রদশন চ ােনল এবং রিডও 
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চ ােনল বা ক িলর অনু ান পেুরাপিুরভােবই সরকােরর িনয়ম- নীিত, অনু ান উপ হাপনা িবিধ 

মেন চেল। 

 

চলি , রদশন বা টিলিভশন এবং কাটনু- কিমকেসর মেতা মাধ মব ব হায় প পাখী 

জগেতর কা িনক উপ হাপনা 

আেলাচনার র আেগ জনি য় িবেনাদন মাধ ম বলেত িক বুিঝ তা একবার সংি ভােব 

আেলাচনা কের নব। িবখ াত মাধ ম িবেশষ  ডিনস ম াকওেয়ল 
( ২)  

- র মেত গণ াপন হল 

এমন একিট ি য়া যা জিটলতার সােথ স  হয় এবং িবশাল সংখ ক মানেুষর সােথ সরাসির 

যাগােযাগ র া কের। দশক বা াহকরা সাধারণত িবিভ  ণীর মানষু হেয় থােকন, যারা জিটল 

পিরি হিত তথা িবশাল সংখ ক িভ  সং িৃতর মানষু হেয়ও িবষয়ব  সং হ কেরন। ভাবতই তথ  

বা িবষয়ব  থােক সবার জন  উ ু  এবং তার ব ন িনকটবতী, অসংগিঠত এবং অপিরিচত 

ব াি েদর মেধ  সমানভােব হয়। ভৗেগািলক সীমাব তামু  এই ধরেণর ি য়ায় সাধারণভােব 

াহকেদর সােথ রেকর একিট স ক গেড় ওেঠ যােদর পিরিচিত মলূত তােদর কমসচূী বা তােদর 

ভিূমকা ারা অনেুমািদত করা হয়। অথাৎ গণ াপেনর এই বিশ িলেক ধেরই আমরা 

সাধারণভােব বলেত পাির য জনি য়- িবেনাদনমলূক মাধ ম হল যখােন মাধ মব ব হা িল মলূত 

জনি য়তা অজেনর িদেক ল  রেখ িবেনাদনমলূক িকছু উপ হাপনা করেছ তার দশক- পাঠক বা 

টােগট অিডেয়ে র সামেন। এখােন অবশ াবীভােবই বশী কের মনুাফা অজনটাই ল । তেব 

দশ- কাল ভেদ নীিত- নিতকতার তা াসি কতাবিজত নয়। 

চলি :  ‘BAL GANESH’, ‘DELHI SAFARI’ (2012), ‘HANUMAN’ (2005), ‘JUMBO’ 
(2008), ‘GATTOTKACH’ (2004), ‘KRISHNA’ (2006), ‘O FABY’ (1993, MALAYALAM), 
‘RETURN OF HANUMAN’ (2007), ‘ROADSIDE ROMEO’ (2008), ‘TOONPUR KA 
SUPERHERO’ (2010), ‘THE GREEN CHIC-FINDING DAD’ (PETA AWARDED), ‘MY 
FRIEND GANESHA’ (পরু ার া ), ছাটা ভীেমর িকছু িসেনমা, ভিৃত িসেনমার নাম িলর কথা 
এে ে  বলা যায়, যা ভারতীয় েযাজনা সং হার মাধ েম মলূত িনিমত হেয়েছ (িকছু ে  আংিশক 

িবেদশী েযাজনা বা কাযকলাপ যু ) । এবং এ িল িবেশষভােব জনি য়তা লাভ কেরেছ ভারতীয় 

মলূধারার বািণিজ ক চলি ে র মেতাই। তেব িহি  বা ইংেরজী ছাড়াও িক  অেনক অ ািনেমশন 

ছােটা বা বড় অেনক চলি  বা তথ িচ  রেয়েছ য িল বাংলা এবং অন ান  ভারতীয় ভাষায়- ও 

িনিমত হেয়েছ। এখােন ত  বা পেরাে  প পাখীর কা িনক উপ হাপনার চুর উদাহরণ 

রেয়েছ। িকছু- িকছু ে  বা ব চিরে  অিভনীত মানেুষর সােথ প পাখীর অ ািনেমশেনর 

সংিম ণ- ও ঘটােনা হেয়েছ। আবার প পাখীর চিরে র ে  িবিভ  সমেয় বিলউেডর িবখ াত 

অিভেনতা- অিভেন ীরা তােদর ক র দান কেরেছন। ইদানীং এই ধারা আেরা বিশ কের দখা 

যাে । একইসােথ নামী সংগীত িশ ী, বা অন ান  দেশ- িবেদেশর ভােলা আিট রাও কাজ 

করেছন। ফেল বািণিজ কভােব িবেদেশর বাজার ধরার তািগেদ ভারতীয় অ ািনেমশন িসেনমা িল 

িক  িনছক- ই প পাখী স ি ত শশব জে র জন - ই নয়, এখন তা সারা পিৃথবীর কােছই 
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আমােদর বিলউেডর িতিনিধ কারী একিট সং িৃত। যিদও ভারেতর ে  অ তঃ এই ধরেণর 

েযাজনাকারীর সং হার িবষয়ব র মলূ িভি  সংখ াগির ভােবই এখেনা পয  আমােদর পেুরােনা 

নীিতকথার গ  বা িবষয় িনভর। ফেল তােত পিরেশেষ িকছু সামািজক তাৎপয পণূ বাতাই থাকেছ। 

িক  য সম  অ ািনেমশন িসেনমা িল পেুরাপিুরভােবই িবেদেশর মািটেত তরী হেয় এেদেশ 

আসেছ ( সে ে  হয়েতা কােনা কােনা ে  ধ ুভাষার পিরবতন হে  বা সাব- টাইেটল দওয়া 

হে ) সে ে  িক  িবেনাদেনর আি েকর সােথ- সােথ নীিতর স - ও এেদেশ অেনক সময় 

হীন হেয় পড়েছ। ভারতীয় িসেনমায় অ ািনেমশন- এর ে ও দখা যাে  প পাখীর মলূ 

চির িলর ওপর বিলউড বা অন ান  িবখ াত তারকােদর মেুখর আদল বিসেয় দওয়া হে , বা 

তােদর পদার আদব- কায়দা িল প পাখীর আদব- কায়দা হেয় যাে  অ ািনেমশেন। িবখ াত 

সংগীেতর সরু বা কেথাপকথন- ও দওয়া হে  বািণেজ র কথা ভেবই। ফেল প পাখী তখন আর 

ছােটােদর কােছ পথৃক একিট জগৎ নয়, তা িবেনাদেনর িবষয়ব । সেবাপির আমরা যটা দখেত 

চাই, মাধ ম যটা দখােত চাইেছ কা িনক উপ হাপনায় প পাখীর তাই পদায় কের বড়াে । 

রদশনবােটিলিভশন:  চলি ে র মেতাই রদশেনর ে  এর ভাব আেরা বিশ, কারণ 

তা হেণর সেুযাগ- ও অেনক বিশ। তেব তার আেগ একবার দেখ নব এর উদাহরেণর স িট। 

সংখ ায় আবার অ  হেলও ছােটােদর জন  েুল, বা বড়েদর জন  কেলজ- িশ া িত ােন 

অ ািনেমশন সং া  িশ েণর উে েশ  মলূত অ ািনেমশেনর অনু ান তরী হয়,যার ণগত মান 

খবুই ভােলা হয়।। গণমাধ েম তা ব লভােব স চািরত না হেলও অেনক সমেয়ই তা আমরা নানান 

জায়গা থেক দখেত পাির, যমন ইউ িটউব বা সাশ াল নটওয়ািকং সাইেট। এ িল অবশ  

বািণিজ কভােব তত ব ল চািরত নয়। 

ভারেতর টিলিভশন স চার ব ব হার ে  য য চ ােনল িল অ ািনেমশেনর জন  

জনি য় যমন – NICK, DISNEY CHANNEL, HUNGAMA TV, POGO, CARTOON 
NETWORK, JETIX ভিৃত ায় সবই মলূত িবেদশী সং হার েযাজনায় পিরচালনাধীন। অবশ  কম 
খরেচ ভােলা মােনর জন  এরা ভারত থেক অনু ান তরী কের সব জায়গায় স চার-ও করেছ। িক  
তােত ভারেতর সং িৃতেবােধর ভাব কম।  অবশ  ‘ ছাটা ভীম’ এই িসিরয়ালিট সা িতককােল খবুই 

জনি য়তা অজন কেরেছ, যা পেুরাপিুর ভারতীয় সামািজক ি েত তরী অ ািনেমশন। তা সে ও 

বলেত হয় ভারতীয় চলি ে র মেতাই অ ািনেমশন িসেনমা তরীর ইিতহাস পেুরােনা এবং িব ৃত। 

িক  অ তূ লাগেল- ও এটা সিত  য িটিভর সােথ এবং সমা রালভােব- ই িটিভর মধ  িদেয়ই 

অ ািনেমশন চলি  ও অন ান  ে  এেদেশ অ ত িবশাল জনি য়তা লাভ কেরেছ। এর মলূ 

কারণ অ শ ই মাধ ম িহেসেব িটিভর জনি য় । িটিভর ে  স ােটলাইটবািহত অনু ান দখার 

দরজা যখন িবংশ শতেকর শষ িদেক খলুেত  করল তখন অ ািনেমশেনর উপ হাপনা িছল মলূত 

‘অ াকশনধমী’ আেমিরকােকি ক। সােবক সািভেয়ত রািশয়ার প পাখীর কা িনক চির  িনভর 

িকছু কাটুন- কিমকেসর বই এবং অনু ান দখা গিছল। িক  তা এেকবােরই কম। ফেল 

আেমিরকােকি ক অ ািনেমশন যেথ  জনি য়তা পেয়িছল এবং সই জনি য়তার খবু একটা ভাটা 
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পেড়িন (উদাহরণ –  িহম ান এ া  দ  মা াস অফ ইউিনভাস, ডানা  ডাক, টম এ া  জির)। 

অ াকশন আর হাস রেসর সংিম েণ পরবতীকােল এর অেনকটাই পিরবতেনর িদক দখা গেছ। 

ল ণীয় খবু অ  সমেয়র মেধ ই ভারেত গণমাধ েমর চিরে র- ও িবশাল পিরবতন ঘেটেছ। 

সাপ- অেপরা, মগা- িসিরয়াল, িরয় ািলিট শা, িসেনমা- িবেনাদন, ২৪*৭ সংবােদর চ ােনল, 

খলাধেূলা - ভারতীয় িয়ং েম জায়গা কের িনেয়েছ। এই ভাব িশ েদর ওপের- ও পেড়েছ। 

একইসােথ িবেনাদনিভি ক অ ািনেমশেনর ে  চািহদাও বেড়েছ  চুর। িশ রা িনেজেদর মেতা 

কের যখন অ ািনেমশন দখেত চেয়েছ তখন য িবেনাদন মাধ েমর ব ল চািরত উপ হাপনার 

সােথ তােদর য চািহদার মানিসক ফাঁক িছল, তা ধীের- ধীের পরূণ কেরেছ নতুন ব জািতক কাটুন 

চ ােনল িল। আজেকর িদেন অ ািনেমশন া ােমর বা উপ হাপনার ে  তাই এশীয় দেশর 

সং িৃতর ভাব ( যমন- জাপান) অত  বিশ। কারণ এেদর তরী অনু ান- ই শহর বা মফঃ েলর 

শশব জ  এখন ভীষনভােব উপেভাগ করেছ। অ াকশেনর িবষয় আজও রেয়েছ, খািল প পাখীর 

চির , তার উপ হাপনার আি ক অেনকটাই াট, ঝাঁ- চকচেক বা ‘িফিনশ াডা ’ হেয় গেছ। 

ভারেত জনি য় দশিট অ ািনেমশন া াম িটিভেত -  

1. NINJA HATTORI (JAPAN), 

2. OGGY AND THE COCHROACHES 

3. TOM AND JERRY 

4. BEN. 10 

5. DORAEMON (JAPAN) 

6. PARMAN (JAPAN) 

7. CHHOTA BHEEM (INDIA) 

8. KUREYON SINCHAN (JAPAN) 

9. MR. BEAN ANIMATION SERIES 

10. POWER LENJER S.P.D. 

[তথ সূ : TAM Media in India, 2010 research.] 

অিধকাংশ ে ই সংখ াগির ভােব এই ধরেণর অনু ান দেখ িচ া- ভাবনার অবকাশ িবেশষ িকছু 

পাওয়া যাে  না, কারণ িবষয়ব র গভীরতার থেক কম সমেয় কত বশী পিরমােণ জনি য়-

িবেনাদন িদেত পাের তার িদেক- ই জার দওয়া হে । সংলাপ- কাযকলাপ- চির  হেয় গেছ 

খামেখয়ালীভরা । মানেুষর সােথ প পাখী জগেতর যাগসেূ র মেধ  ক নার সীমােরখার িবষেয় 

কােনা সিুনিদ  িদশা নই। অ াভািবক এক জগেত বশীরভাগ সময় িশ রা থাকেত চাইেছ 

বািড়েত। ফেল বা েব প পাখীর চািরি ক জগত এবং িবেনাদন মাধ েমর কা িনক উপ হাপনায় 

প পাখীর জগৎ আজ একই িবে র িট ম । এই ধরেণর অনু ােনর উ মখুী চািহদার জন  
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আবার িভ - িভ  ভাষায় মলূ অনু ানেক িঠক রেখ তা স চােরর মাধ েম ভৗেগািলকভােব 

সং িৃতর ব নেকও মেুছ দওয়া হে । 

কাটনু- কিমকেসর বই: ভারেতর ি েত কাটুন এবং কিমকেসর বইেয়র ইিতহাস এবং 

তার বতমান চির  স ে  আেলাচনা িনঃসি হানভােবই অত  িবশাল তথ সমৃ  এবং িব তৃ 

আেলাচনাসােপ  িবষয়। িবেশষ কের এে ে  ধ ু প পাখীর চিরে র উপ হাপনার িদক িল 

স ে ও যিদ ধারণালাভ করেত চাওয়া হয় তেব যেথ  ধয , সতকতা অবল ন করা েয়াজন। 

তাইজন  এে ে  সামি কভােব এবং বতমান অব হার ি তেকই এখােন সাধারণভােব জার 

দওয়া েয়াজন, যােত যতটা স ব মলূ আেলাচনােতই পেুরা  থােক। ভারেত মলূত িহি , 

ইংেরজী বা বাংলা ছাড়াও আেরা ব  ভাষােত কিমকেসর বই কািশত হে  ( যমন –  মালায়ালাম 

িকংবা করল ভাষা)। বাংলা ভাষায় কিমকেসর বা কাটুেনর কাশনার ইিতহাস- ও অেনক াচীন। 

সকুমুার রােয়র সিৃ  থেক  কের এখেনা পয  ধরেল এ তািলকা মশ দীঘ থেক দীঘতর হেয় 

যােব। তেব মলূত যা একসময় পৗরািণক গ  বা উপন াস বা চির  িনভর িছল তা এখন দশৃ -

াব  মাধ েমর সােথ পা া িদেত িগেয় তার অেনকটাই পিরবতন ঘেটেছ। যমন –  ছিবর ণগত 

মান, িবষয়- উপ হাপনা, িচ  এবং গ িবন াস, ভাষা, িডেটিলং, মােকিটং ভিৃত সবিদক থেকই 

মিু ত কাটুন- কিমকস সমান তােল পা া িদে  অন ান  গণমাধ েমর সােথ ( কাথাও বা 

পিরপরূকভােব গাঁটছাড়া বাধেছ)। এই সম  সিৃ র ওপর িভি  কের আবার চলি  িকংবা িটিভর 

জন  অনু ানও তরী হে । ই ারেনট, সাশ াল নটওয়ািকং সাইেট, গ বা কিমউিনিটর মাধ েম, 

জামায়- কিফ মােগ সব - ই কাটুেনর প পাখী চির িলর অবাধ িবচরণ। ভারেতর ে  কাটুন 

িসেনমা বা িটিভর অনু ান যা মলূত নীিতকথার গ - িনভর উপ হাপনা, ব ল চািরত মু ণ 

মাধ েমর উদাহরেণর ে  ভারেতর কিমকেসর সে - ও এর খবু একটা ব িত ম দখেত পাওয়া 

যায় না। তেব সমসামিয়ক অব হার ি েত তােক কের তালা হে  আেরা িব ান- িনভর, যিু  

সব । এর পাশাপািশ রেয়েছ বা েবর সােথ ক নার িমেশেলর েচ া। ফেল প  বা পাখী এবং 

অন ান  জািতর ে ও িটিভর মেতা কিমকস িলর চির ায়েণ খবু একটা চােখ পড়ার মেতা 

পাথক  দখা যাে  না। বরং বলা যায় যেহতু মু ণ মাধ েম সময় িনেয় পড়বার এবং তার হািয়  

অেনক বশী তাই কা িনক চির া েণ দহাবয়ব- রেঙর ব বহার চিরে র ভােলা বা খারােপর 

িদক িল যােত আমােদর মেন অেনক বশী কের ভাব িব ার কের তাই যতটা স ব তা ভােলা 

কেরই করা হে । ভারেতর ে  এর বাজার- ও অন ান  মাধ েমর মেতাই ীত হে । তাই 

িতেযািগতায় িটেক থাকেত হেল ধ ুভােলা নয়, ব িত মী- ও হেত হেব। সে ে  সীমাসং া  

কােনা আইন, মাধ েমর এইে ে  অ ত এখেনা ভারেত নই। নীিতর সে  বাধ বাধকতা 

েত কটা সং হার ে ই অবশ  আলাদা।  

কাটুন িনঃসে েহ খবু চড়াভােবই কােনা িকছুর অচলায়তন বা কােনা িকছুর অন ােয়র 

িব ে  িতবােদর জন  ব বহায  সদুরূ অতীত থেকই একিট অতীব পণূ মাধ ম পী 

অ িবেশষ। মু ণ মাধ েমর ে  ‘স াটায়ার’- ধমী উপ হাপনায় এেক ব বহােরর কৗশল 

িশ সমৃ ভােবই াধীনেচতা িশ ীর িবেশষ পছে র। িক  কাটুেন প পাখীর চিরে র মধ  িদেয় 



160 প প ীেক কা িনক চিরে র মধ  িদেয় উপ হাপনায় ভারেতর জনি য় গণমাধ ম 
 

কােনা ব ব  পেশর সময় হান- কাল- ভেদ িবতক- ও দানা বঁেধেছ অেনক সময়- ই। আজেকর 

িদেনর ে ও এই িবতকেক যতটা স ব ের সিরেয় রেখই উ ু  গণমাধ ম ব ব হার মেনর 

মেধ  অবাধ গিতিবিধর এবং ভারেতর সাং িৃতক চচার িবষয়- এর মেধ  খািনকটা ভারসাম  বজায় 

রেখই এখনকার ভারতীয় কিমকেসর বইেয়র পাবিলশাস বা কাশক এবং িশ ীরা তােদর 

িবেনাদেনর মেধ  িশ  এবং ব বসােক ধের রেখ এিগেয় িনেয় চেলেছন। যেহতু কাটুন- কিমকেসর 

দেশর এবং িবেদেশর স েয় এই ধরেণর ধারািট মলূত নতুন এবং ভীষণভােবই িবেনাদনেকি ক, 

এেক পড়ার ননু তম অ র ােনর েয়াজন তাই তার টােগট অিডেয় - ও একটু বশী বয়েসর হয় 

(িটিভর তুলনায়) এবং সেবাপির এ িল কনার জন  য অথ লােগ তা সহেজ আমােদর দেশর 

সবািধক সংখ ক শশব জে র কােছ কম- বশী িনিদ  সমেয়র আেগ হােত আেস না এখেনা 

(তুলনামলূকভােব িটিভর িরেমােটর াধীনতা অেনক বিশ)। তাই এর ভাব হয় অ ত ধীরগিতর, 

িক  গভীরতর। ফেল এই মহুেূত সিুনি তভােবই এর ভােলা বা খারােপর স েক িকছু বলা 

সমীচীন নয়। প পাখী জগেতর কা িনক উপ হাপনা –  সাধারণ মানষু এবং বা িবক প পাখীর 

জগৎ এ িলর মেধ  স েকর ে  কাটুন- কিমকেসর নতুন এই ধারািটর ভিূমকা অেনকটা 

সং িৃতকরেণর িবিম  পযােয় রেয়েছ, অ ত ভারেত। 

িকছু উদাহরণ িদেয় আেলাচনা শষ করা যেত পাের। কাটুন- কিমকেসর ে  ভারেতর 

িকছু পাবিলশাস এবং বশ িকছু চির  ইিতমেধ - ই বল জনি য়তা পেয়েছ। অবশ  সে ে  

প পাখীর তুলনায় মানেুষর চিরে র উদাহরণ বিশ। প পাখীর চির  কম বা বশী, ত  বা 

পেরা ভােব উপি হত এই ধরেণর িকছু কিমকস, পাবিলশাস এবং চিরে র নাম হেলা – চাঁদমামা, 

চাঁচা চৗধরুী, িব ম- বতাল, বতাল প িবংশিত, রামায়ণ, মহাভারত, এবং এ ধরেণর আেরা 

পৗরািণক গে র বা চিরে র ওপর িভি  কের িনিমত কাটুন ভিৃত। িকছু পাবিলশাস –  
Vimanika Comics Publishers, Kriyetic Comics, Arkin Comics, Comix India, Level 10 
Comics ভিৃতর কথাও বলা যায়। 

চলি  তথা িটিভর ে  যেহতু ামাণ  তথ  তথা উদাহরণ এবং সমী ার সংখ া অেনক 

বশী কের ও অেনক িনভরেযাগ ভােব বতমান সমেয়ই পাওয়া স ব তাই তার ওপর িভি  কের এই 

িবষেয়র মলূ িচ  স েক একটা পেরখা িনধারণ করা স ব হে । কাটুন- কিমকেসর ে , 

ই ারেনট বা সাশ াল েগর ে  এখেনা এ িবষেয় আেরা পযেব ণ করা েয়াজন। একইসােথ 

একথাও মেন রাখেত হেব য অন ান  মাধ েমর মধ  িদেয়ও প পাখী জগেতর কা িনক 

উপ হাপনার অেনক ভােলা কাজ হে । যিদও তা সংখ ায় কম। এেত মাধ ম িলর সীমাব তার 

িবষয়িটও রেয়েছ। এ সে  বলা যায় – নাটক, রিডও, সংবাদপে র কাটুন ভিৃত। আবার িকছু 

মাধ ম বয়েস আমােদর দেশ নবীন, যমন –  ই ারেনেটর ে  সাশ াল নটওয়ািকং সাইেট গ 

– কিমউিনিট –  ফারাম ভিৃত িকংবা িভিডও গমস। দেশর সবধরেণর মানেুষর কােছ এর 

হণেযাগ তা ধীের- ধীের বাড়েছ। ফেল ভিবষ েত এ মাধ ম িলর, এে ে  ভিূমকা স ে  

আেলাচনার অবকাশ িক  থেকই যাে । 
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প - পাখীর িনজ  শারীিরক এবং মানিসক জগৎ 

প পাখী তথা িবিভ  াণী জািতর মন াি ক এবং শারীিরক জগৎ একিট অত  িব তৃ এবং 

জিটল িবষয়। এে ে  তার সংি  একিট সািবক প স ে - ই এখােন আেলাচনা করাটা য়। 

িবেশষ কের মাধ েম যা- যা দখােনা হয় তার ি েত- ই।  

সাধারণভােব হািত, ঘাড়া, িবড়াল, ককুরু কখেনা কখেনা বন াণী িহেসেব বাঘ, িসংহ, 

শয়াল, বাঁদর, হনমুান, খরেগাশ,  হিরণ ভিৃতেকই মাধ ম বিশ কের চিরে র মধ  িদেয় 

উপ হািপত হয়। এছাড়াও, িপপঁেড়, ইঁ র, পাখী, বালতা, ক প, সাপ িবেশষ িবেশষ কা িনক 

চিরে র মধ  িদেয় আমরা অনু ান বা িসেনমার ে  উপ হািপত হেত দখেত পাই। বন াণীেদর 

থেক গৃহপািলত এবং গেবষণাল  জািতর মেধ  তােদর আচার- আচরণ, চািরি ক বিশ , 

আ কােশর ভ ী সাধারণভােবই অেনকটা সু ভােব উ ত হয়। আবার দশ- হান- কালেভেদ 

এর িভ তাও ঘেট। তেব সাধারণভােব াণী িহেসেব িবিভ  আওয়াজ কের ভাব কাশ, ভয়, রাগ, 

ঃখ, ভােলাবাসা, একা েবাধ, িকছু তাৎ িণক এবং সদুরূ সারীভােব মেন রাখার মতা এবং িকছু 

শখার বণতা (অেপ াকতৃ উ ত প পাখীর ে ), উৎফু তা, খলা করার ইে , অৈধয তা, 

এক েয়িম, জদ, দড়ৃভােব িকছু করার ইে , ল া ও সততা, অপরাধেবাধ (গৃহপািলত প র 

ে ) ভিৃত চািরি ক বিশ িল কম বা বিশ চােখ পেড়। এর সােথ যু  হয় শারীরবৃি ক 

ি য়াকলােপর িবিভ তা। ককুরু, বাঁদর, ঘাড়া, িবড়াল, ডলিফন ভিৃত াণীর ে  এ িলর 

উ ততর পযায় চােখ পেড়। আবার কােনা- কােনা সময় এেদর আচার- আচরণ ব িত মীভােবই 

খবু উ ত হয়। জিটল িকছু- িকছু িবষয়ও এরা সহেজ র  কের বা সময় িনেয় আয়  কের। দেহর 

গঠনগত এবং সািবক বিশ  (মি ে র গঠন- ও অ ভূ ) অনযুায়ী াণী জািতর মেধ  াণশি , 

রােত দখার মতা, জাের দৗেঁড়ােনা বা উচুঁেত উড়া, াকিৃতক িবপযয় তথা পািরপাি ক িতকলূ 

পিরি হিতেক আগাম আঁচ করার মতা ভিৃত িজিনস িল আমরা দখেত পাই। এে ে  অব শই 

তারা মানেুষর থেক উ ততর পযােয় রেয়েছ। এবং এই সম  িবষয় িলর মেধ  অেনক নতুনে র 

িদক স ে  এখেনা গেবষণা চলেছ। একইসােথ এটাও মেন রাখেত হেব য ভৗেগািলকভােব হান 

পিরবতেনর জন  ও পৃিথবীর আবহাওয়া পিরবতেনর বঁেচ থাকার লড়াইেয় এেদর শারীিরক তথা 

মানিসক িবষয় িলর পিরবতন সদা পিরবতনশীল। তাই অেনক জািতর অবলুি  ঘেট হান হেয়েছ 

িসেনমা বা িটিভর পদায়। এই অবলুি র িবষেয়ও িক  গেবষণা চলেছ। 

এ সে  আেরকিট িবষয় উে খ করেত হয় ( যেহতু মাধ মব ব হায় উপ হাপনা ক ীয় 

আেলাচনার িবষয়) গৃহপািলত এবং বণ াণী- প পাখী (িবেশষত যারা উ  ভােবর) এেদর মেধ  

িক  সামিয়ক সহাব হান খবু সহেজ স বপর নয় কখেনাই, সাধারণ চািরি ক বিশ  অনযুায়ী। 

ব িত মী ঘটনার উদাহরণ- ও খবুই কম। 
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মাধ ম এবং মানেুষর িচ াভাবনার ে  ফারাক 

নাটক, সংবাদপ , কাটুন- কিমকেসর বই ও ম াগািজন, রিডও –  এ সম  ধরেণর গণমাধ েমর 

ে  মলূত ভৗেগািলক গ ীর মেধ  িনিদ  জনসংখ ার মেধ  চােরর সীমাব তা থােক। ফেল 

সে ে  স া িবেনাদন বা জনি য়তা অজেনর থেক অেনক বিশ পণূ হেয় দাড়ায় িকছু বাতা 

দওয়ার মাধ েম িনেজেদর সনুাম অজন, যােত দীঘ হায়ীভােব ইিতবাচক ‘ইেমজ’ ধের রেখ 

বাজাের িটেক থাকা যায়। যখন ‘ াবাল িভেলজ’- এর স  আেস তখন িক  িচ টা অেনকটা- ই 

পাে  যায়। কারণ অিধকাংশ অনু ান যা িটিভেত স চািরত হয় বা চলি ে  প প ীেক যভােব 

উপ হািপত করা হয় তা এই মু  তথ বােহর যেুগ সব জায়গায় ায় সমানভােবই পৗেঁছ যাে । 

ব জািতক, বসরকারী- দশী বা িবেদশী, স ােটলাইট বািহত সবধরেণর মাধ েমর মলূ ল  

একটাই যত বিশ মনুাফা অজন করা যায়। ফেল সরকারী িনয় ণ, আইন- কাননু িদেয় নিতকতার 

বড়াজােল মাধ মেক বাধা বা তার ওপর নজরদাির আজেকর যেুগ কাযত অস ব। িমিডয়া-

সং িৃতর নিতবাচক িদকটা সখােনই জারােলা িভত পায় যখােন সমােজ তুলনামলূকভােব বষম  

এবং ব না বিশ, িশ ার হার কম, সািবক অি হরতা সমােজ বিশ। ফেল িবেনাদেনর মধ  িদেয় 

মাধ ম িল িকছু ভদােভদ- বষম , অলীক ক নার িবষয় আমােদর শশব জে র মেনর মেধ  

যখন ঢিুকেয় িদে , তখন উপ হাপনার মধ  িদেয় কােনা অেথর সিৃ  এবং তার িক পিরবতন ঘটেছ 

তার িত গেবষণামলূক দিৃ  িনেয় আমােদর পে  সব ণ নজরদাির স বপর হয় না। ভারেতর 

ে  এই ধরেণর িবষেয়র  িক  আেরা বিশ। একইসােথ কা িনক উপ হাপনায় য ধরেণর 

িবষয় বিশ  পায় তার টােগট অিডেয়  মলূত শশব জ , যারা আমােদর ভিবষ েতর িভত-

ও। এক জায়গায় ি েত তরী অনু ান যখন সদুরূ অন  কােনা দেশর মফঃ ল বা শহের তােদর 

ভাষায় দখােনা হে , তার মলূ িবষয়ব র িক  কােনা পিরবতন হে  না। সই দেশ কােনা 

মাধ ম প পাখীেক যতটা উ ততর জীব িহেসেব মানেুষর দনি ন জীবেনর সােথ কা িনকভােব 

অ ভূ  ভারেতর দেশ তার কােনা যথাথ তার জায়গা নই।  

 মাধ মব ব হার ভিূমকা এবং সমাজ:  

জীবনযাপেন অিভ তাল েবাধ বা সং িৃত 

মধ হতা                                        মধ হতা 

িতিনিধ করেণ সিৃ েবাধ বা সং িৃত (মাধ ম)  

(সূ : টমিলনসন, জন। “কালচ ারালইি িরয়ািলজ : এি িটক ালইনে াডাকশন”। িপ ার 

পাবিলশাস।  ল ন।পৃ া ৬১। ১৯৯১।)  

এখােন মধ হতা হেলা যাগােযাগ ি য়া এবং অথ স ালন করার ি য়া। এই ি য়ার 

মধ  িদেয় নানা ঘটনার অথ তির, পিরবতন, তার ব াি  ঘেট। ফেল মনুাফা লােভর তািগেদ অেনক 

সময় দখা যায় মাধ ম িনেজর মেতা কের বা ব- এর সং া তির করেছ। চলি ে র মেতা িশ  

স ি ত ে  এর ভাব য ভয়ানক তা িনেয় আেমিরকা- ইংল া - ইউেরাপ িকংবা অন ান  দেশ 
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ইিতমেধ ই চুর গেবষণা হেয়েছ। টম- জিরর কাটুেন বণ বষম  িনেয় িবতক সা িতককােলই 

দখা গেছ ( স - সূ : িতেবদন,  “Not in toon with times; Tom & Jerry in race row”. 
Times of India, Kolkata ed., 12th August, 2013). বন াণী আর তাই ধ ুিনেজেদর জগেত বা বেন 

সরুি ত নয়, মানেুষর মেনর ভদােভেদর জগেতও ঢেুক পেড়েছ। কারণ েত কিট ত  মাধ ম 

ব ব হাই চাইেছ ‘স াটায়ার’- এর মধ  িদেয় জনি য়তার সােথ মানষু িনেজর মেতা কের প পাখী 

স ে  ভাবুক। মানেুষর দনি ন জীবন এবং পিৃথবীর নানা ঘটনার আঁচ তাই িগেয় পড়েছ প পাখী 

জগেতর কা িনক উপ হাপনােতও। এই ধারা অেনক সময় ধেরই িববতেনর মধ  িদেয় চেল 

আসেছ। যিু র াধীনতা এবং কা িনক উপ হাপনার এই াধীনতার ধারার ধারণার সােথ 

আমরাও সেয় গিছ। ফেল প পাখীর বা ব জগৎ স ে  সিঠক ব ািনক ধারণা তা ের থাক, 

সাধারণ ধারণা িল- ও অেনকটা আবছা হেয় গেছ। 

পি মী গণমাধ ম- িবেশষ েদর মেত, এক বা একািধক পি মী িনয়ার ারা িনয়ি ত, 

তােদর মািলকানাভু  মাধ মসংগঠন িল মু  যাগােযাগ ব ব হােক কােজ লািগেয় অন ান  দেশর 

মাধ মব ব হার ব নব ব হা এবং িবষয়ব র িনবাচেন বল ভাব খাটাে । এে ে  পা া চাপ 

িদেত পারেছ না এই অসমথ দশ িলর মাধ মব ব হা। ফেল পি মী িনয়ার আেরািপত সং িৃতর 

ধাঁেচর সাং িৃতক আ াসেন সহায়েকর ভিূমকা িনেয় মাধ ম জ  িদে  এমন এক সা াজ বােদর যা 

পিরিচত সা াজ বােদর ধরণ থেক অেনক কম দশৃ মান এবং সু তর। এ ািরেয়ল ডফম ান এবং 

আ ম ঁ মােতলার তােদর, “হাউ টু রীড ডানা  ডাক” 
( ৩)

 বইেত িবে ষণ কের দখান য, 

জনি য় এই কিমকস িকভােব পুঁিজবােদর বণতা- ক ছিড়েয় িদে । আবার একইসােথ তৃতীয় 

িবে র সে  এখােন ঐ অ েল বসবাসকারী মানষুেক অপিরণত বা িশ মন  িহেসেব দখােনা 

হে । এছাড়াও নারীসমােজর পরিনভরশীলতা, পুঁিজবাদী সমােজর চিলত ণী স কেক 

াভািবকভােব দখােনা, এই িনরীহ প পাখীর চিরে র মধ  িদেয় ফুেট উেঠেছ। মাধ ম- সং িৃতর 

িবষেয় আেরা গেবষণা কেরেছন যারা গভীরভােব তাঁেদর মেত- িনিদ  িকছু িবষেয়র িত মানুষেক 

আব  কের রাখাটাই মাধ মব ব হার উে শ । বাইেরর জগৎ থেক মানিসকভােব িবি  কের 

তালার জন  মাধ েম এমন িকছু কা িনক চিরে র কাযকলাপ দখােনা হয়, যার সােথ বা েবর 

কােনা যাগ নই। প প ীেক এইভােব ভাগবােদর িশকার কের তালাটা অেনেকর মেতই সমােজ 

নারীেকি ক িবষেয়র িত মাধ েমর সমা রাল ভাগবাদী মেনাভােবরই পিরচয়। এই বণতা 

আমােদর পিরেবেশর বা তে র পে ও পেরাে  িতকারক। কারণ আমরা ধ ু াণীজগৎ থেক 

িনেজেদর াথেকি ক েয়াজনীয়তা মটােবা িকভােব এবং তার থেক ধমুা  িতকারক িদক 

আমােদর ে  িক আেছ মাধ ম তার ওপেরই বিশ কের জার িদে । ফেল যখন বািড়েত 

প পাখী পাষা শেখর থেকও বিশ হেয় দাঁড়াে  অেথর দাপট, িনজ  মানিসক চািহদা মটােনা 

িকংবা িনতা ই অথৈনিতক বা জিবক চািহদাপরূণ তখন বাইেরর িব তৃ প পাখীর িনজ  জগৎ হেয় 

যাে  আমােদর থেক িবি । 

মাধ মব ব হার ভাব তথা সােরর ে  ভারেতর ি েত আেরকিট িবষয়- ও উে খ  

য চলি  এবং রদশেনর পাশাপািশ িক  ই ারেনট ব বহারকারীর সংখ া, কি উটার এবং 
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মাবাইেল িভিডও গমস খলার মানেুষর সংখ া মশ- ই উ মখুী। শহর- মফঃ ল ছািড়েয় 

আে - আে  তা ামা েলও ঢেুক পেড়েছ। ফেল এে ে  িব তৃভােব এই মহুেূত অ ত সিুনিদ  

িকছু ব াখা করা স ব নয় য প পাখী জগেতর এই সবব াপী কা িনক উপ হাপনা িক ভাব 

িব ার করেছ, এর তাৎ িণক তথা সদুরূ সারী ভাব িক হে । সাধারণভােবই সমাজিব ানী এবং 

গণমাধ ম- গেবষকেদর মেত অিতির  গণমাধ ম িনভরতা আমােদর সামািজকীকরণ ি য়ায় 

বাধাদান কের, িবে ষণ মতা কিমেয় দয়, এবং আমােদরেক কের তােল আ েকি ক। িভিডও 

গমেসর ে  নিতবাচক মেনাভােবর স াবনা জ ােনা িনেয় জারােলা িবতক সব - ই বরাবরই 

িবদ মান। এসবেক মাথায় রেখই বলেত হয় প পাখীেদর এই ধরেণর কা িনক উপ হাপনা নানান 

িবেনাদেনর জগৎ থেক দেখ বড় হেত অভ  এই সমেয়র শশব জ  প পাখীেদর বা িবক 

জগৎ থেক বাধহয় অেনকটাই ের সের গেছ। কারণ সিঠক তথ  এইধরেণর মাধ ম িল থেকই 

আবার পাওয়া গেল তা তুলনামলূকভােব কম, অেনক সময় তা ততটা আকষণীয়ভােব উপ হািপত 

হয় না। সেবাপির িবদ ালয় বা সাশ াল নটওয়ািকং সাইট ছাড়া তা িনেয় িব তৃভােব আেলাচনা 

করার অবকাশ- ও কম। শশব জ েক সিঠক ধারণা দওয়ার মানষু এই ব তাসব  

‘িনউি য়ার’  পিরবােরর সমেয় মশ কেম যাে । দনি ন পািথব জীবেনর ল পরূেণর বাইের 

চারপােশর জগেতর জন  িকছু করার তািগেদর অভােবর সূ পাত পেরাে  হেলও িকছুটা বাধহয় 

জীবেনর াথিমক পেবই ফাঁকা থেক যাে । স  ধেরই বলা যায় পিৃথবীর আবাসেযাগ  জায়গার 

চািহদার জন , িশ হাপেনর জন  ঘন বনা ল মশ আমােদর দেশ াস পাে । ফেল িখেদর 

তািগেদ াণীেদর লাকালেয় চেল আসার ঘটনাও বাড়েছ (পাখীর ে  মাবাইল টাওয়ার যেথ  

হাপেনর িবষয়িটও রেয়েছ)। মাধ েমর সাহােয  িরেমােটর াধীনতায় িয়ং েম প পাখী যতটা 

সহেজ জায়গা কের িনে  বা িবক ে  আমরা হয়েতা ততটা এেদরেক বেন সু হভােব িফিরেয় 

দওয়ার দৃ া  িদি  না। আবার াণীজগৎ স ে  যতটা ভােলা গেবষণার কাজ হে  এবং তার 

থেক এেদর চািরি ক বিশে র য ভােলা িদক িল স ে  তথ  জানা যে  তাও িক  মাধ েমর 

িবেনাদনমলূক িচ াভাবনায় খবু বশী কাশ পাে  না। অবশ  বতমােন ধীের হেলও িকছু ভােলা 

কােজর উদাহরণ সামেন আসেছ, বািণিজ ক সফলতার সােথই। এে ে  িবে র এবং ভারেতর সব 

মাধ মব ব হার ে ই একথা েযাজ  য, ব বসািয়ক দিৃ ভ ীর সােথ িকছু- িকছু পণূ 

িবষেয়র িত সাবধানতামলূক সেচতন দিৃ ভ ী দওয়া উিচত। যমন-  য সম  প পাখীর 

উদাহরণ আমরা দনি ন জীবেন বিশ কের দিখ তার বাইেরও চুর জািত রেয়েছ। ধমুা  িকছু 

চির  বশী কের না তুেল ধের তােক আেরা িব ৃত করা উিচত। একইসােথ মাধ ম- সং িৃতর তীকী 

অেথ কােনা িকছুর সরলীকরণ কের বারবার দখােনার িবপ নক বণতা অনু ােনর আি েক 

কমােত হেব। যেকােনা ধরেণর সং হাও যােত তােদর ব বসা বা িবপনেণর তািগেদ ত  বা 

পেরা ভােব প পাখীর মাধ মব ব হায় উপ হাপনােক বাজার ধরার অেথ কােনার কম 

নিতবাচকভােব যােত ব বহােরর জন  যাগসূ  হাপন না কের সটাও সবাইেক- ই খয়াল রাখেত 

হেব। যমন-  মরুগী, হাঁস, ছাগল এেদরেক যতটা দড়ৃভােব তােদর িনজ  চািরি ক বিশ  অনযুায়ী 

মাধ মব ব হা তােদর িবেনাদনমলূক উপ হাপনায় তুলনায় তুেল ধের, তার থেক অেনক বিশ 
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বাধহয় তােদরেক িনেয় বাজার ধরার কৗশলটাই র  কের। আবার বাঘ- িসংহ- সাপ মােনই 

িহং তা- উ তা- বন - িবষা  এইধরেণর িচ াভাবনােক ের সিরেয় রেখ প প ীর িনজ  

জগেতর সােথ মানেুষর িচ াভাবনার জগেতর ফারাক মাধ ম িলেকই কমােনার চ া কের যেত 

হেব। দশৃ - াব  এবং মু ণমাধ েম সং ৃিতর এই ‘এেফ ’ িলেক সিরেয় াভািবক ‘এেফ ’- ক 

ধের রাখার কাজিট িনঃসে েহ কিঠন। ভাবত- ই আমােদর িনজ  নিতকতা এবং সাং িৃতক 

পিরম লিভি ক িচ াভাবনােক সবাে  সবলভােব গেড় তালাটা তাই এে ে  াথিমকভােবই 

িনঃসে েহ অ তঃ তাৎপয পণূ। 

 

নতনু িচ াভাবনার অবকাশ –  েয়াজনীয়তা এবং পরবতী গেবষণার স াব তা 

মলূ আেলাচনার বশ কত িল ি ত স ে  আমােদর কােছ এখেনা পয  সিুনিদ ভােবই অেনক 

ামাণ  তথ  আেছ এবং ভিবষ েত তা আেরা পাওয়াও স ব। যমন-  এই আেলাচনায় অ ভূ  

হয়িন প পাখী স িকত ভারেতর ে  েযাজ  আইন বা নীিতর স , িব ািরতভােব এ 

আেলাচনায় েযাজ  নয়- উ ত পিৃথবীর অন ান  দশ িলেত মাধ ম- সং িৃত এবং প পাখী 

স িকত িক ধারা বতমােন চলেছ, িকংবা আেরা িব ািরতভােব আেলাচনা স ব এমন  যমন-  

অন ান  মাধ ম িলর ে  কা িনক উপ হাপনায় প পাখীর জগৎ ভিৃত। ভারেতর ি েত এই 

মাধ ম- সং িৃতেক সমাজিব ােনর একিট ধারা িহেসেব ধের সাধারণ মানেুষর ে  এর গভীর 

থেক গভীরতর এবং সদুরূ সারী ভাব িক হেত চেলেছ বা হেত পাের স স েকও গেবষণার 

পরবতী অবকাশ রেয়েছ। এই বে  মলূত সাধারণভােব য তথ িল পাওয়া গেছ িবিভ  সূ  

থেক তার ওপর িভি  কের একটা সািবক িচ েক তুেল ধরার চ া করা হেয়েছ এবং তার িবে ষণ 

করা হেয়েছ। এই িবষয়েক যিদ সমী ার জন  িবিভ ভােগ ভাগ করা হয় যমন-  শহর- মফ ল 

এবং ামা েলর িবিভ  বয়েসর মানেুষর মেধ  কান- কান িনিদ  অ েলর, িনিদ  পশার, িনিদ  

সামািজক- অথৈনিতক তথা সাং িৃতক পিরম েলর মানষু এবং সই ভােগ িবভ  পিরবােরর িশ রা 

কান- কান ধরেণর প পাখী স িকত (কা িনক এবং বা িবক চিরে র মধ  িদেয় উপ হাপনা) 

অনু ান দখেছ, তারা কী ভাবেছ, তােদর কােছ বা ব চির িল স ে  ধারণা কীরকম, তারা এ 

স ে  কী কাজ করেত চায় বা আেদৗ চায় িকনা ভিৃত স ে  তথ  জাগাড় কের িবে ষণ করেল 

আমােদর সামেন ভারেতর মাধ ম- সং িৃত তথা সামি ক পিরম েলর ে  আগামী িদেন 

আমােদর ভিূমকা কী হেত পাের স স েক একটা িদশা পাওয়া হয়েতা স বপর হেব। িবেদেশ এ 

িবষেয় অেনক িব তৃভােবই ইিতমেধ ই কাজ হেয়েছ এবং হে ও। িক  ভারেতর জনি য় িবেনাদন 

মাধ েম প পাখীর জগৎ এবং সামািজক যাগসেূ র িবষেয় এখেনা পয  িবেশষ গেবষণার কাজ 

হয়িন। বা হেল- ও তা ছঁুেয় যাওয়ার মেতা। ফেল এই আেলাচনার িবিভ  সে  উে িখত ি হর বা 

পিরবতনশীল উপাদান িলর উপি হিত এবং অনপুি হিতর মাধ েম আমরা এ িবষেয় আেরা 

িবে ষণমলূক কাজ করার স াবনা দখেত পাই। 
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