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সূচিপত্র
তিনটি প্রশ্ন থেকেই থেল
❏  কুণাল দাশগুপ্ত
তিতদিকি অগ্নীশ্বর েরকি থেকেতিকলন 
অতিিাভ! 
❏  অচিত ভট্ািার্য
িাকি আসা সুক�াে থিলাে িাতরকেকিন
❏  সত্রাচিৎ ি্াটাচি্য
শুধুই উত্তি!  বাতেকের ভুকল �াকবন! 
❏  সরল চিশ্াস

েজন ডাক্ার অগ্নীশ্বর থেকেকিন? 
❏  সিল িখুাচি্য
শুটিিং থেোর টুেকরা টুেকরা স্মৃতি
❏  চিশ্রঞ্জন দাশগুপ্ত
িিা– েকিতডোন
❏  িয়খূ নস্কর
িিা– েলনােে
❏  চদবি্নু্ দদ

নন্ দ�াবের কড়িা
সি ট্রচি ইস্টবিঙ্গলবকই চদব্া

এেটি রাি এবিং এো উত্তি কুিার
❏  অম্ান রায়বিৌধরুী
অন্য এে �েুলবতদি
❏  পৃথা কুণ্ু
বতলউডকেও পে থেতেকেতিকলন
❏  িচৃটি দিৌধচুর
িকল তেকে উত্তকির িতব থেকেকিন?  
❏  রাবিশ িখুাচি্য

উত্তি– িনুিনু জুটি িকেও িল না
❏  শুভদীপ িবন্্াপাধ্ায়
থেন থ� িিালো েরকি থেকলন! 
❏  চদবি্নু্ দদ
আর েলোিাে তিরকিই োনতন! 
❏  রিত দসনগুপ্ত
িার তিকঁে থেকি েকব! 
❏  স্বরূপ দ�াস্বািী
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উত্তম কুমারেে জন্মদিন করে?  এই দনরে একটা সমীক্া হরে যাক। 
অরনরকই হেত েলরেন, জুলাই মারস। আসরল, মতুৃযুে মাসটা এত 
বেদি প্রচাদেত, জন্মমাস চাপা পরে বেরে। ঠিক বতমনই, মহানােরকে 
জীেরনে অরনক দকেুই চাপা পরে বেরে অনযু বকানও জনদপ্রে 
প্রচারেে আোরল। বযমন উত্তম েলরলই োঙাদল েরল ওরে, উত্তম
– সুদচত্া। অথচ, বয করেকটা েদেরত এই দুজন অদিনে করেরেন, 
তাে অদিকাংি েদেে বপাস্ারে উত্তম– সুদচত্া বলখা বনই। আরে 
সুদচত্া– উত্তম। বস এক িীর্ঘ ইদতহাস। বিষ ১৮ েেরে এই জুটিে 
েদে মাত্ ৬ টি। সুদপ্রো ো সাদেত্ীে সরগেও দকন্তু প্রাে সমান সংখযুক 
ো বেদি েদে করেরেন। দকন্তু সুদচত্া নামটাে আোরল তােঁাও বযন 
চাপা পরে বেরলন। উত্তম মারনই নাদক বহমন্তে কণ্ঠ। দকন্তু বস 
বতা প্রথম করেক েেে। পরেে দিরক িযুামল, মান্া, দকরিারেে 
োনও বেি জনদপ্রে হরেদেল। তেু উরে আরস বহমন্তে নামটাই। 
উত্তম মারনই শুি ুবোমাদটিক নােক!  খলনােরকে চদেরত্ ো হাদসে 
েদেরতও দকন্তু সমান উজ্জ্বল। দকন্তু ওই বয, মহানােক ইরমরজে 
কারে চাপা পরে বেল ওই চদেত্গুরলা।

বকন শুরুরত মমু্বইরেে ডাক বপরেও যানদন?  পরে বেরলও বকন 
বসিারে সফল হরলন না?  বকন েে মারপে পদেচালকরিে সরগে 
বসিারে কাজ কোে সুরযাে হল না?  এমন নানা উপাখযুান উরে 
এরসরে দেদিন্ বলখাে। আেও অরনক দেষে তুরল িো বযত। প্রথমত, 
সমে অল্প। দবিতীেত, বকাথাও একটা থামরত হে। যােঁা মহানােক 
দনরে অরনকদকে ুজারনন, তারঁিে কারে হেত এগুরলা জানা রটনা। 
দকন্তু লক্ লক্ অনেুােী আরেন, যােঁা হেত অরনক নতুন তথযু ও 
রটনাে হদিি পারেন। মূলত, তাঁরিে জনযুই এই প্রোস। 



 শ্রেষ্ঠত্বের মাত্েও ওই
তিনটি প্রশ্ন শ্েত্েই শ্েল

েি ে্াত্লন্ার আত্ে যায়। তি বছর তনয়ম 
েত্র। ৩ শ্েত্টেম্বর শ্েঁত্ে োত্ে শুধুমাত্র এেো 
েংখ্া হত্য়। োতলেত্জে মহানায়ত্ের মূতিতিত্ি 
মালা পতরত্য় নত্মা নত্মা েত্র লক্ষ্মীপুত্�া হয় 
মাত্র। উত্তম কুমাত্রর �ন্মতিত্ন রঙ খুঁত্� পাওয়া 
দুষ্কর। বরং, মৃিু্তিত্নই বরতিময় উত্তম। উত্তম 
মাত্নই শ্লাত্ে শ্বাত্ে �ুলাই মাে। শ্েষ েপ্াত্হ 
টিতি শ্েত্ে এিএম, শ্িেবুে শ্েত্ে পাড়ার 
গুলিাতনত্ি বত্য় উত্তম– েড়। শ্োনওতিন হত্ল 
তেত্য় উত্তত্মর শ্োনও ছতব না শ্িখা বাঙাতলও 
হত্য় যান উত্তম তবোরি। অেচ, শ্েত্টেম্বত্রর 
শুরুত্ি এেব তেছুই শ্চাত্খ পত্ড় না।

অত্নে অ�ানা রহত্ে্র মত্িা মহানায়েত্ে 
তিত্র তিনত্ে রহত্ে্র তেনারা আ�ও পাওয়া 
যায়তন। ১)  উত্তম কুমাত্রর �ন্মতিন শ্েন োিা 
োত্লা?  ২)  তবপর্মীত্ি অতিনয় েরার �ন্ েুতচত্রা 
বা েুতপ্রয়ার বিত্ল োতবত্র্মী চত্্াপাধ্ায়ত্ে আরও 
শ্বতে েত্র োমত্ন রাখা হল না শ্েন?  ৩)  শ্হমন্ত 
মুত্খাপাধ্ায় যতি পূব আোত্ের উত্তত্মর োয়ে 
হন, যতি মাে আোত্ে ে্ামল তমত্র– মান্া শ্ি 
োত্েন, িাহত্ল শ্েষযাত্রার উত্তম শ্েন তেত্োর 
কুমাত্র িরপুর হত্ব না? 

তেংবিতন্তত্ে স্মরর েরার �ন্ োধাররি 
�ন্মতিনত্েই শ্বত্ছ শ্নওয়া হয়। রতব ঠাকুর 

উত্তম কুমাত্রর মৃিু্তিন বহুচতচতিি। 
তেন্তু �ন্মতিন শ্েন োিা োত্লা?  
উত্তত্মর নাতয়ো বলত্ি েুতচত্রা বা 
েুতপ্রয়ার নাম শ্িত্ে ওত্ঠ। োতবত্র্মীর 
মুখ শ্েন শ্িত্ে ওত্ঠ না?  শ্হমন্ত 
মুত্খাপাধ্ায় যতি পূব আোত্ের 
উত্তত্মর োয়ে হন, যতি মাে আোত্ে 
ে্ামল তমত্র– মান্া শ্ি োত্েন, িাহত্ল 
শ্েষযাত্রার উত্তম শ্েন তেত্োর 
কুমাত্র িরপুর হত্ব না?  তিন প্রশ্ন 
উত্কে তিত্লন কুণাল দাশগুপ্ত।



শ্েত্ে তেত্োর কুমার। পঁতচত্ে ববোখ তেংবা ৪ 
আেস্ট। যি ধুমধাম ওই �ন্মতিন তিত্রই। তেন্তু 
মহানায়ত্ের তনষ্প্রি �ন্মতিন েব তহত্েবপত্তরত্ে 
ওলে– পালে েত্র শ্িয়। রাস্ার শ্মাত্ড় শ্মাত্ড় 
োরা বছর েি উৎেত্ব অেবা শ্ব– উৎেত্ব েি 
োন বাত্�। তেন্তু ৩ শ্েত্টেম্বর তনশ্ুপ শ্েন?  
শ্েন তনস্ব্ধিা?  েড় উত্ঠত্ছ বাউল বািাে, 
আমার স্বত্নে শ্িখা রা�েন্া, বড় এো লাত্ে বা 
ে্মী আোয় বাঁতধ শ্খলাির শ্েন হঠাৎ েত্র ওই 
তিনোত্িই হাতরত্য় যায়!  উত্তর শ্মত্ল না।

তবিি্মীয় প্রেঙ্গ। উত্তম মাত্ন শুধু েুতচত্রা বা েুতপ্রয়ার 
ছ তব  নয়।  নয়  ওই দুই ন া তয়োর  হৃিত্য়র 
অন্তবিতিন্দ্ব। শ্েখাত্ন �াঁতেত্য় রা� েত্র শ্েত্ছন 
োতবত্র্মী চত্্াপাধ্ায়। নয় নয় েত্র ৩৯ টি তহে 
ছতবত্ি। শ্মৌচাে, েৃহিাহ, মরুি্মীেতি তহংলা�, 
ধতন্ শ্মত্য়, এমন েি শ্েলুলত্য়ড োত্নর স্পন্দন 
শ্পত্য়ত্ছ। শ্প্রত্মরও। ‘ অতিনয় নয়’ হত্য় উত্ঠত্ছ 
অেংখ্বার। িবু োতবত্র্মীত্ে িৃি্মীয় প্রধান হত্য়ই 
োটিত্য় তিত্ি হল। শ্িাষ োর?  িেতিে না তচত্র 
েমাত্লাচেত্ির?  শ্ে �াত্ন? 

ঠিে শ্িমনিাত্বই, অবত্হতলি তেত্োর কুমারও। 
শ্হমন্ত মুত্খাপাধ্াত্য়র েত্ঙ্গ উত্তত্মর ে ল া র 

অ দ্ু ি  ত ম ল  ত ছ ল ।  ত ে ন্তু  শ্ ে ে া  শ্ ন হ া ি 
োেিাল্মীয়। োরর, শ্েৌতমত্র চত্্াপাধ্ায়, শ্িবানন্দ 
বা তবশ্বত�ত্ির েলার েত্ঙ্গ খুব এেো তমলতমে 
খায়তন শ্হমন্ত– েণ্ঠ। িবু শ্োড়ার তিত্ে বহু 
োল�য়্মী োন রতচি হত্য়ত্ছ এই দু�নত্ে তিত্র। 
এেো েময় শ্েই �ায়োয় এত্েত্ছন ে্ামল 
তমত্র। দুই েলার মত্ধ্ তবস্র িিাি। শ্হমন্ত 
েণ্ঠ  আর ে ্ ামল  েত্ণ্ঠর  ম ত্ধ ্  প ােতিে ্ে া 
আেমান– �তমন। িাহত্ল মাত্ে োো উত্তত্মর 
েত্ঙ্গ ে্ামল েণ্ঠ শ্মত্ল ে্মী েত্র?  ে্ামল তমত্রর 
মায়াব্মী েলা শ্রোিা– িেতিেত্ে এই বাছতবচার 
েরার েুত্যাে শ্িয়তন। শ্যমন শ্িয়তন মান্া শ্ির 
োন। অ্ান্টতন তিতরতঙ্গ, স্ত্মী বা েন্্াে্মী রা�ার 
শ্ম�া� মান্া  শ্ি ছাড়া িূিারত্ি আর োর 
োত্ছই বা পাওয়া যাত্ব? 

শ্েষ লত্নে তেন্তু উত্তম কুমারত্ে অতসিত্�ন
 �ুতেত্য়তছত্লন তেত্োর কুমার। হ্াঁ, োত্ির 
িেত্ের শুরুর েবরমি্মী বা রা�কুমার্মী তনত্য় 
প্রশ্ন োেত্ি পাত্র। তেন্তু অমানুষ, আনন্দ আরেম, 
বতন্দ এমনে্মী ওত্ো বধূ েুন্দর্মী ছতবত্ি শ্য শ্লে 
ব্াে তেত্োর কুমার েত্রতছত্লন, িা শ্নপে্ 
োয়েত্ির বরতি পতরচয় তহত্েত্ব শ্বঁত্চ োেত্ব। 
োত্নর িাঁত্ে তেত্োর কুমার যখন েংলাপ 
বত্লত্ছন, মত্ন হত্য়ত্ছ শ্ে েংলাপ শ্যন উত্তমই 
বলত্ছন। এমনো শ্হমন্ত মুত্খাপাধ্াত্য়র শ্ষেত্ত্রও 
িত্েত্ছ। তেন্তু তেত্োর কুমার এই োণ্ডটি েব 
নায়ত্ের শ্ষেত্ত্রই তনখুঁিিাত্ব িটিত্য়ত্ছন। িবু 
ে া তবত্র্মী  চত্্াপাধ্ া ত্য়র মত্িাই তেত্োর 
কুমাত্ররও �ুত্েত্ছ এেরাে উত্পষো। িল শ্যো 
হত্য়ত্ছ, িা হল, উত্তম কুমাত্রর মূল্ায়ত্ন তবস্র 
তবচূ্তি শ্েত্ে শ্েত্ছ। হয়ি এর উত্তর পাওয়া 
যাত্ব এেতিন। হয়ি যাত্ব না। হয়ি েপ্তষতি 
মণ্ডত্লর মত্িা ছায়াছতবর আোত্ে প্রশ্নতচহ্ন 
হত্য়ই তবরা� েত্র যাত্ব  অনন্তোল।
  



হিহদিতে অগ্নীশ্বর করতে 
চেতেহিতেন অহিোভ! 

অমিত ভট্টাচটার্য

চেনা উত্তিতক েুতে ধরতে চেতেহিতেন 
এতকবাতর অতেনা আহগিতক। উত্তি হনতেও 
চবাধ িে চেটাই চেতেহিতেন। োই োঁর 
তেহর োরটি িহবই এতকবাতর হভন্নস্াতের। 
বির পাঁতেক আতেও এিন েিতেও 
চবঁতেহিতেন পহরোেক অরহবদি িুত�াপাধ্াে। 
স্মৃহে হিতক িতে এতেহিে। কাতন এতকবাতরই 
শুনতে চপতেন না। েবু িাতে িাতেই উহক 
হেতে চেে িিানােতকর স্মৃহে। এক েন্্াে 
হেতেহিোি োঁর বাহি। প্রেগি অবশ্ই উত্তি 
কুিার। এক প্রেগি বেতে হেতে িাহরতে 
োহছিতেন অন্ প্রেতগি। েতব ো বেহিতেন, 
োর িতধ্ চকাথাও চকানও অহেরঞ্জন চনই।
 
অরহবদি িুত�াপাধ্াতের আরও একটা 
পহরেে আতি। হেহন োহিহে্ক বোইোঁে 
িুত�াপাধ্াতের (বনিুে) ভাই। উত্তিতক 
হনতে বাহনতেতিন োরটি হেতনিা। আর 
োরটিই এতকবাতর অন্ ঘরানার। চেই 
োরটি িহব িে হনহশপদ্ম, অগ্নীশ্বর, ধহন্ 
চিতে ও চিৌোক। চে অতথথে নােক বেতে ো 
চবাোে, এই োরটি িহবতে চেিন ভূহিকাে 
আতেৌ হিতেন না িিানােক। 

আোপটা অতনকহেতনর। অরহবদিবাবু ে�ন 
েিকারনী পহরোেক। চবশ কতেকটা িহবতে 

একেতগি কাে করার  েু তে াে  িতেতি।
 সু্হিওপািাে অরহবদিবাবুর িাকনাি হিে 
ঢুেু বাবু। উত্তি বেতেন, ঢুেুো। োঁর হ্রিপ্ট 
চবশ পিদি করতেন িিানােক। 
োর আতে চবশ কতেকটা িহব করা িতে 
হেতেহিে। কি বাতেতটর িহব। োিে কতর 
উত্তি কুিারতক বেতে পাতরনহন। অবশ্ 
পহরোেক িওোর স্প্নটা উতকে হেতেহিতেন 
উত্তিই, ‘আপহন চকন িহব বানাতছিন না? 
আর কেহেন েিকারনী থাকতবন? এবার 
হনতে িহব পহরোেনা করুন।’ হকিুটা োিে 
চপতেহিতেন ঢুেুবাবু। োই বতে হক আর 
উত্তি কুিারতক বো োে ? 



োিে কতর একহেন বতেই চিেতেন।
হবভূহেভূষতের কাহিহন হনতে হনহশপদ্ম। চে�াতন 
নােক িে্পান কতর, অববধ নারনীেতগি 
আেক্ত। এিন েহরতরে উত্তি কুিার! হকিুটা 
েংতকাে হিে। বতেহিতেন, চোিাতক ওই 
েহরতরে চভতবহি। েুহি হক কাে করতব? এক 
কথাে রাহে িতে হেতেহিতেন উত্তি। তেহর 
িে হনহশপদ্ম। পতর চেই কাহিহন হনতেই 
হিহদিতে িহব বাহনতেহিতেন শহক্ত োিন্ত। 
িহবর নাি অির চপ্রি, নােক রাতেশ �ান্না।
 
এ র প র  অ গ্ নী শ্ব র ।  উ ত্ত ত ি র  ে নী ব ত ন র 
স্রেনীে িহবগুহের একটি। চবোর েেতের 
শারেনীো েং�্াে চবহরতেহিে বনিুতের 
এই েল্পটি। ে�ন চথতকই এই েল্প হনতে িহব 
করার কথা চভতব আেহিতেন ঢুেু বাবু। 

হকন্তু এর হেরেনাট্ তেহর করা চবশ কঠিন 
ব্াপার হিে। পাঁেটি েল্পতক এক োেোে 
এতন হেরেনাট্ তেহর কতরহিতেন অরহবদি 
িুত�াপাধ্াে। িহবটি চেত� অহিোভ বচ্চন 
এেটাই অহভভূে হিতেন, হিহদিতে ওই 
িহব করতে চেতেহিতেন। অতনকদূর কথা 
এ হ ে ত ে ও হ ি ে ।  হ ক ন্তু  চ শ ষ ত ি ষ  আ র 
ি ত ে  ও ত ে হ ন । 

ধহন্ চিতে। িুটবে হনতে এিন একটা 
িহব! হেরেনাতট্র চেই োইনগুতো িতন 
করুন, ‘চোিার েংোতরর চপনাহটি বতসে 
চে ে্ান্ত বেটা পাঠিতেহি, ো চেষ্া কতরও 
চকানওহেন চিরাতে পারতব না।’ এটাও 
হেঠির ভাষা িতে পাতর! এিন অহভনব হকিু 
েংোতপর েন্ই িহবটা অন্ এক িারো 



চপতেতি। নাহেকা হিতেতব 
েো ভাদুহির পথ েো এই 
িহব চথতকই। 

েিতরশ বেুর কাহিহন হনতে 
এরপর করতেন চিৌোক। 
এ�াতন উত্তি িতেন রহঞ্জে 
িহলিতকর বি োো। িতরে 
িতরে িাহের উপাোন। 
অরহবদিবাবুর কথাে, িাহের 
িহব করা হকন্তু েবতথতক 
কঠিন। চে�তে িতব, চেই 
িাহের িতধ্ চেন ভাঁিাহি 
না এতে োে।’

কথা হিে, উত্তি-েুহেরো 
দুেনতক হনতে েিতরশ বেুর 
চে�া নাতটর গুরু করতবন। 
হকন্তু ো আর িতে ওতেহন। 
উত্তি িারা োওোর পর 
েঞ্জনীব কুিারতক েতগি 
হনতে েু হেরো চেনও না হক 
অহভনে করতে আগ্রিনী 
হিতেন। হকন্তু োও আর 
িতে ওতেহন। 
টুকতরা টুকতরা অতনক 
কথা চেহেন বতেহিতেন 
বষষীোে পহরোেক। চেিন 
ো হেথে হেংতে ‘পতথ িে 
চেরনী’র শুটিং। ঢুেুবা বু 
েিকারনী পহরোেক। রাতে 
চিাতটতে আড্া িতছি। 
উত্তি কুিার বেতেন, 
আে আপনাতক হরিঙ্ক 
কহরতেই িািব।’ ঢুেুবা বুর 
িুত�ই চশানা োক, ‘আহি 

পিোি িিা ি্াোতে। 
ক�নও �াইহন। �াওোর 
ইতছিও চনই। অথে, েরােহর 
উত্তিতক ‘না’ বহে কনী কতর? 
ও একটা গ্াতে চঢতে 
হেে। ওরা েতল্প চিতে 
রইে। চে�োি, হপিন 
হেতক একটা হপকোহন। 
েু হপ েু হপ চে�াতন চঢতে 
হেোি। আিার গ্াে �া হে 
চেত� উত্তি বতে উেে, 
আতর, এর িতধ্ চশষ কতর 
চিতেতিন?  কতরতিন 
কনী? ে�ন েহে্টা বতেই 
চিেোি। শুতন েুহেরোর চে 
কনী িা হে। বেে, আপহন চো 
চে�হি উত্ততির চথতকও 
বি অহভতনো। কাউতক 
হকিু  বুেতেই হেতেন না! 

েতব, আপনাতক হেতে হকিু 
িতব না। এেব না চ�তে এ 
োইতন টিকতবন কনী কতর!’ 
পুরাতনা হেতনই চেন হিতর 
োহছিতেন বষষীোে পহরোেক। 
িুত� অনাহবে িা হে। 
টুকতরা টুকতরা এিন কে 
স্মৃ হে চভতে উেে। 

চেই িানুষটা আর চনই। 
কতেক বির আতেই 
হেরেতর িা হরতে চেতেন। 
কাতন শুনতে না চপতেও 
োঁর হৃেেেুতি হিতেন 
িিানােক। হেহন নােতকর 
েহডি চভতে এতকবাতর 
অন্ এক উত্তিতক িা হের 
কতরহিতেন বাো হের 
োিতন। 



হাতে আসা সুত�াগ
হহলায় হারিতয়তেন

বাঙারলি ‘ মহানায়ক’  রেরন। সব বয়তসি 
মানুতেি কাতে ম্াটিরন আইডল। ো সত্বেও 
হকন বরলউতড রগতয় রনতেি স্ায়ী োয়গা হো 
দূতিি কথা, হসভাতব দাগ কাটতেই পািতলন 
না। রনতেি ক্ারিয়াতি প্ায় ২৩০ টি েরবতে 
মূলেঃ নায়তকি চরিতরে অরভনয় কতিও বতিণ্ 
বাঙারল পরিচালকতদি সতগে হসভাতব কাে 
কিাি সুত�াগ হপতলন না হকন? হেে সমতয় 
নায়তকি ভূরমকা হেতে হবতে রনতয়রেতলন 
চরিরোরভতনোি ভূরমকা। রকন্তু অরিকাংে 
োয়ােরবই বারণরে্কভাতব সফল নয়। হকন? 
একটু  ে রলতয়  হদখ া  � াক এইসব প্তনেি 
উত্তিগুতলা। 

আসতল উত্তম কুমাি োঁি অরভনয় েীবতনি 
রবরভন্ন বাতঁক এতস নানা ভুল রসদ্ান্ত রনতয়রেতলন। 
সব হ� এককভাতব োঁি রসদ্ান্ত রেল, এমন 
নয় �রদও। েতব হ� হকানও ভুল সবসমতয়ি 
েন্ই ভুল। অতনতক সমতয়ি হদাহাই রদতয় 
সাফাই হদওয়াি হচষ্া কতিন। রকন্তু পতি 
আতষেপ কিতেই হয়। উত্তমকুমাতিি অরভনয় 
েীবতনও হেমনটাই হতয়রেল। এতকবাতি 
শুরুি রদতক প্ায় ১৫– ১৬ টি েরব বারণরে্কভাতব 
চূোন্ত ব্থ্থ হওয়াি পতি কলকাো হপাট্থ ট্া-
হটেি চাকুরিিে অরুণ কুমাি চত্াপ্াি্ায় মা-
নরসকভাতব খুবই হভতঙ পতেরেতলন। বাংলাি 
অরভনয় েগতে েখন নায়তকি ভূরমকায় 

বারবার সুয�াগ এযসযে। কখনও 
ননযের নসদ্াযতে, কখনও অযনযের 
বুনদ্যে, বারবার সসই সুয�াগ 
নিনরযে নিযেযেন। পযর সবাঝা 
সগযে, সসই নসদ্াতেগুয�া ননোতেই 
ভু� নে�। ননযেও বারবার আযষেপ 
কযরযেন। সসনিন ঠিকঠাক
নসদ্াতে ননযে পারয� উত্তম হেে 
‘ সযববাত্তম’  হযে উঠযেই পারযেন। 
ন�যখযেন  সত্ানেৎ চযোটানেব।



দারপতয় হবোতছেন রবকাে িায়, 
অ রসেবিণ ,  িব ীন  ম েুমদ াি 
প্মুতখিা। এই কঠিন সমতয় সুিীি 
মুখারে্থি  োপতমাচন েরবতে 
অরভনতয়ি সুত�াগ হপতলন 
অরুণ কুমাি ওিতফ উত্তমকুমাি। 
রবপিীতে সুরচরো হসন। রেরনও 
েখন নবাগো। এই �ুগল এি 
আতগ রনম্থল হদ পরিচারলতে 
‘ সাতে চুয়াত্তি’  েরবতে অরভনয় 
কিতলও হসখাতন রকন্তু নায়ক-
-নারয়কাি হিামারটিরসেতমি হেমন পরিসি 
রেল না। বিং, অতনক হবরে হারসি েরব। 
হসটা �ে না উত্তম– সুরচরোি, োি হথতক হেি 
হবরে হবাি হয় েুলসী চক্রবেতী– মলীনা হদবীি 
েরব। োি পি ১৯৫৪ সাতল মুরতি পাওয়া ‘ বসু 
পরিবাি’  এও নায়ক– নারয়কাি েুটি হসভাতব 
দানা বাঁতিরন। এি পি এল ‘ োপতমাচন’ । এই 
েরবতে উত্তম কুমাতিি রলতপ গান কিতলন 
হহমন্ত মুতখাপাি্ায়। আশ্চ�্থ রমল পাওয়া হগল 
এই দুেতনি কণ্ঠস্বতি। উত্তম কুমাি রনতে 
প্থাগে ভাতব  গ ান  রেতখ রেতলন বতলই
অসািািণ রলপ রদতলন ‘ োপতমাচন’ – এি 
গানগুতলাতে। বাংলা েরবতে শুরু হল এক 
নেুন নায়ক– গায়ক েুটিি েয়�ারো। োি 
সতগেই সুরচরো হসতনি সতগেও তেরি হল এক 
হিামারটিক েুটিি েয়�ারো। সুরচরোি রলতপ 
গান কিতেন সন্্া মুতখাপাি্ায়। সারব্থকভাতবই 
উত্তম– সুরচরো এবং হহমন্ত– সন্্া হতয় উঠতলন 
এতক অপতিি পরিপূিক। োপতমাচতনি পতি 
অরনিপিীষো, সবাি উপতি, পতথ হতলা হদিী, 
রেল্ী, চাওয়া পাওয়া, সূ�্থতোিণ, ইন্দাণী, 
হািাতনা সুি, সপ্তপদী–  এসব এতকি পি 
সুপািরহট েরব। উত্তম– সুরচরো েুটি েখন 
বাংলা েরবতে হসানা ফলাতছে। এতকি পি 
এক। হহমন্ত মুতখাপাি্ায় এতকি পি এক মন-

ম াে া তন া  গ ান  কিতেন  উত্ততমি  রলতপ। 
সারব্থকভাতবই উত্ততমি অরভনয় েীবতনি 
হমাে ঘুতি রগতয়রেল।

এিপি আরস ভুতলি কথায়। উত্তমকুমাতিি 
ভুতলি সূরেপােটাও রকন্তু হহমন্ত মুতখাপাি্াতয়ি 
ডাতক সাো না রদতয়ই। প্থমেঃ মৃণাল হসতনি 
“নীল আকাতেি নীতচ” হে চীনা হফরিওয়ালাি 
চরিতরে কাে কিতে িারে হতয়ও পতি রপরেতয় 
�ান। হোনা �ায়, চীনাতদি আদবকায়দা িপ্ত 
কিাি মতো সময় রেল না। ওই চরিতরেি েন্ 
নারক প্ায় রেন ঘণ্াি হমক আপ কিতে 
হে, মহানায়তকি ব্স্ত রসরডউতল এে সময় 
হকাথায়!  ফতল, এই েরবি কােটা োেতে 
হতয়রেল। েরবি প্ত�ােক রেতলন হহমন্ত 
মুতখাপাি্ায়। উত্তম কুমাতিি পরিবতে্থ হসই 
চীনা হফরিওয়ালাি চরিতরে হনওয়া হতয়রেল 
কালী ব্ানারে্থতক। বারকটা ইরেহাস। ‘ নীল 
আকাতেি নীতচ’  শুিু বারণরে্কভাতবই সফল 
নয়, ো নবাগে পরিচালক মৃণাল হসনতকও 
পাতয়ি েলায় রদতয়রেল েতি মাটি। উত্তম এই 
েরবতে অরভনয় না কতি মৃণাল হসতনি সতগে 
দারুণ একটি েরবতে কাে কিাি সুত�াগ
 হারিতয়রেতলন। োি আতগ অবে্ উত্তম 
কুমাি মৃণাল হসতনি পরিচালক েীবতনি প্থম 
েরব ‘ িােতভাি’  এ অরভনয় কতিরেতলন। 
রকন্তু রসতনমাটা এতকবাতিই চতলরন। ‘ নীল 



আকাতেি নীতচ’  হে কাে না কিাি পতি 
আমৃেু্ উত্তম কুমাি আি মৃণাল হসতনি সতগে 
কাে কিাি সুত�াগ পানরন, এমনরক সে্রেৎ 
িাতয়ি ‘ নায়ক’ –  অরভনয় কতি “মহানায়ক” 
হওয়াি পতিও।

এি পতিি ভুলটা আিও মািাত্মক। বাংলা 
েরবতে হহমন্ত– উত্তম েুটি েখন েনরপ্য়ো 
ও সাফতল্ি স্বণ্থরেখতি। আি বাংলাি বাইতি 
সুদূি আিবসাগতিি েীতি হহমন্ত মুতখাপাি্ায় 
ওিতফ হহমন্তকুমাি েখন 
রহরদি েরবি েগতে অন্েম 
সফল কন্ঠরেল্ী এবং সগেীে 
পরিচালক। এই অবস্ায় 
হহমন্ত হভতবরেতলন গান 
গাওয়া এবং সুিাতিাপ কিাি 
পাোপারে ভাল মাতনি েরব 
প্ত�ােনা কিতবন। ‘ গীোঞ্জরল 
রপকচাস্থ’  নাতম এই সংস্া 
রেল হহমন্ত মুতখাপাি্াতয়ি 
প্ত�ােক সংস্াি নাম। 
এই সংস্াি প্থম েরব ঠিক 
হতয়রেল ‘ েরম্থলা’ । �াতে 
হহমন্ত হচতয়রেতলন উত্তম কুমািতক। কথাবাে্থাও 
প া ক া  হ ত য়  র গ ত য় র ে ল ।  স ব্থ ভ া ি ে ী য় 
সংবাদপতরে পাোতোো োউস রবজ্াপনও 
হদওয়া হতয়রেল। রকন্তু হকানও এক অজ্াে 
কািতণ এই েরব হথতকও রনতেতক গুটিতয় 
রনতয়রেতলন। হকউ হকউ বতলন, উত্তম কুমাি 
েখনই রহরদি েরবতে কাে কিাি েন্ মানরসকভাতব তেরি 
রেতলন না। অতনতক মতন কতিন, উত্তম কুমাি 
প্ত�ােক রহতসতব হহমন্ত মুতখাপাি্ায়তক 
হেমন ভিসা কিতে পাতিনরন। �রদ েরব ফ্লপ 
হয়, োহতল োঁি েনরপ্য়োয় ভাটা পেতব। 
হ� কািতণই হহাক, এই ভুতলি হখসািে 
রদতে হতয়রেল োঁতক আমৃেু্। উত্তম আচমকা 

রনমিারে হওয়ায় প্ত�ােক হহমন্তি রবোল 
আরথ্থক ষেরে হতয়রেল। দুেতনি সম্পতক্থও 
রকেুটা রচে িতিরেল। হেেতমে ‘ েরম্থলা’  
েরবটাই আি হল না। হহমন্ত মুতখাপাি্ায় 
পতি োঁি প্ত�ােনায় তেরি কিতলন ‘ রবে স াল 
ব াদ ’ ।  হসটি  রেল  অেয়  কতিি  ‘  রেঘ া ং -
স া ’ ি  রহরদি ভাস্থান। নায়ক রহতসতব প্থতম 
উত্তম কুমািতক হভতব িাখতলও “েরম্থলা” ি 
ঘটনাি পতি উত্তম কুমাতিি পরিবতে্থ রনতয় 
এতসরেতলন আতিক বাঙারল নায়ক রবশ্বরেৎ

– হক। ‘ রবে সাল বাদ’  এি 
অভাবনীয় সাফল্ রবশ্ব-
রেৎ– হক বতবে রফল্ম ইন্া-
র্রিতে প্রেরঠিে কতিরেল 
বাঙারল নায়ক রহতসতব। পতি 
হহমন্ত প্ত�ারেে ‘ হকাহিা’ , 
‘ রবরব আউি মকান’  েরবতে 
রবশ্বরেৎ হ�মন নায়তকি 
ভূরমকায় অরভনয় কতিরে-
হলন, হেমরন আিও অতনক 
অবাঙারল পরিচালতকিও 
ডাক হপতয়রেতলন রেরন। হ� 
োয়গাটা উত্তমকুমাি অনা-

য়াতসই রনতে পািতেন। অরভনয় দষেোয়, 
গ্্ামাতি সতবতেই রেরন রবশ্বরেতেি হথতক 
অতনক এরগতয়। হহমন্ত মুতখাপাি্াতয়ি হাে 
িতি আিবসাগতিি েীতি োঁি চমকপ্দ উত্ান 
হতেই পািে। হল না োঁি হঠকািী রসদ্া-
হন্ত। পতি ৬০ এি দেতকি হেতেি রদতক রেরন 
রনতেি প্ত�ােনায় �খন ‘ হোটি রস মুলাকাে’  
েরবতে অরভনয় কিতলন, হস েরব এতকবাতিই 
চলল না। োি আতগ অবে্ আতিকবাি সুত�াগ 
এতসরেল সুপািটোি িাে কাপুতিি হাে িতি। 
‘ সগেম’  েরবতে িােসাতহব হচতয়রেতলন উত্তম 
কুমািতক । োঁি ঘরনঠিেতনতদি মন্ত্রণাতে উত্তম 
কুমাি িারে হনরন কাে কিতে। কািণ, োঁতক 



হবাঝাতনা হতয়রেল েরব রহট কিতল সবাই িাে 
কাপুিতকই কৃরেত্ব হদতব। কািণ মুখ্ রনম্থাো 
রেরনই। আি েরব সফল না হতল দায় রনতে 
হতব উত্তম কুমািতক। কািণ, বরলউতড রেরন 
এতকবাতিই নবাগে। হসবাতিও রনতেতক 
রহরদি েরবতে রনতেতক প্রেরঠিে কিাি সুবণ্থ 
সুত�াগ হহলায় হারিতয়রেতলন উত্তম কুমাি।

বাংলা েরবতেও এিকম হোটখাট ভুল রেরন 
কতিরেতলন তবরক! মাতঝ অবে্ সে্রেৎ 
িাতয়ি ‘ নায়ক’  েরবতে অসািািণ অরভনয় 
কতি রেরন খ্ারেি েীতে্থ েখন। রকন্তু  রবশ্ববতিণ্ 
চল রচিরেরনম্থ াে া  সে্ রেৎ ি ায়  ে ািপতি 
‘ রচরেয়াখানা’  োো আি হকানও েরবতেই 
উত্তম কুমািতক রদতয় কাে কিাতলন না। 
অবে্ ‘ নায়ক’  পিবেতী হকানও েরবতেই 
উত্তম কুমাি মানানসই রেতলন না। রকন্তু হ� 
েপন রসংতহি সতগে উত্তম কুমাি ‘ েেুগৃহ’  
বা ‘ রঝতদিি বদিী’ ি মতো েরবতে অসািািণ 
কাে কতিরেতলন, োঁি ‘ বাঞ্ািাতমি বাগান’  
েরবতেও তবৈেভূরমকায় অরভনয় কিাি প্স্তাব 
রেরন প্ে্াখ্ান কতিরেতলন। ঋরত্বক ঘটতকি 
মতো প্বাদপ্রেম পরিচালকতক এতকবাতিই 
পানরন উত্তম কুমাি। অেয় কিতক হপতয়রেতলন 
পাঁতচি দেক হথতক েতয়ি দেতকি শুরুতে 
‘ সপ্তপদী’  প�্থন্ত। োিপি অেয়বাবুি ভাবনায় 

শুিুই হসৌ রমরে চত্াপাি্ ায়। অরসে 
হসতনি সতগেও সব্থসাকুতল্ একটিমারে েরব
 ‘ েীবনেৃষ্া’ । আি সাতেি দেতকি হেতে 
খ্ােনামা পরিচালক েরুণ মেুমদাতিি 
‘ সংসাি সীমাতন্ত’  েরবতে অরভনতয়ি প্স্তাব 
রফরিতয় রদতয়রেতলন উত্তম কুমাি োঁি গ্্ামাি 
নষ্ হওয়াি কািণ হদরখতয়। অথচ েীবতনি 
হেে ৮ বেি অতনক কম বাতেতটি েরবতে 
কাে কতি রগতয়রেতলন। অখ্াে অতনক 
পরিচালতকি েরবতে এমন সব চরিতরে অরভনয় 
কতিরেতলন �া োঁতক এতকবাতিই মানায় না। 
রবতেে কতি ১৯৭৫– ১৯৮০ এই ৫ বেতি উত্তম 
কুমাতিি স্মিণীয় অরভনয় বলতে ‘ অনিীশ্বি’  
এবং ‘ অমানুে’ । আি োিীরিক কািতণও রেরন 
োঁি মি্বয়তসি রুপলাবণ্ হারিতয়রেতলন। 
হসেন্ই হয়ে হাতেি কাতে �া হপতয়রেতলন, 
হসখাতনই রনতেতক সঁতপ রদতয়রেতলন।

�া রেরন হপতয়রেতলন োি হথতক অতনক হবরে 
উচিোয় রনতেতক রনতয় হ�তেই পািতেন। 
অসম্ভব ভাল রেতলা োঁি সাগেীরেক হবাি। 
গাতন রলপ রদতেন এতকবাতি েরবি হসই
 রসচুতয়েতনি মতি্ রনমনি হতয়। এই কািতণই 
হহমন্ত মুতখাপাি্ায়, মান্না হদ, ে্ামল রমরে, 
রকতোি কুমাি হথতক মানতবন্দ মুতখাপাি্ায়, 
িনঞ্জয় ভ্াচা�্থ, ভূতপন হাোরিকা এমনরক 
রহরদি োয়ােরবতে মহম্মদ িরফি গান ও োঁি 
রলতপ অসম্ভব েনরপ্য় হতয়রেল। রকন্তু বাংলা 
চলরচিতরেি েগতে বতিণ্ পরিচালক হদি সতগে 
হসভাতব কাে কিাি সুত�াগ পানরন রকেু ভুল 
রসদ্াতন্ত। একই কািতণ বরলউতডও বাঙারলি 
অরভনয় প্রেভাি সাষেি িাখতে পাতিনরন। 
‘ সতব্থ াত্তম’  হওয়াি সুত�াগ গুতলা রনতেই 
হারিতয়রেতলন নানা জ্াে– অজ্াে কািতণ, 
�া আেও রসতনমাকুেলী ও েঁাি অগরণে 
ভতিতদি কাতে িহতস্ োকা। 



 শুধুই উত্তম? বাকিরা? 
তাঁদের ভুদে যাদবন? 

বাঙাকে না বুদেই কিছু কবষয়দি ভােদবদে 
ফেদে। ফেই েম্পদিকে যুকতি, পাল্া যুকতি 
ফিানওকিছুই বুেদত চায় না। এবং তাঁদি 
বড় িরদত কিদয বাকিদের িী অবেীোয় 
ফছাট িরদত পাদর।
ফযমন ধরা যাি ফনতাকি। িড়পড়তা 
বাঙাকে ফনতাকি েম্পদিকে িতটুকু পদড়দছ, 
িতটুকু ফিদনদছ, তা িথা শুনদেই ফবাো 
যায়। অথচ, িথায় িথায় ফনতাকিদি ফটদন 
আদন, আর িান্ী– ফনহরুেহ েবাইদি 
অদহতুি ফছাট িদর।

ফতমনই এি উোহরণ ফেওয়া যায়। উত্তম 
কুমার। বাঙাকে তাঁদি বড় িরদত কিদয় 

তাঁর েমোমকয়ি চেকচিত্র িিৎদি অদহতুি 
ফছাট িদর বা উদপক্া িদর। পুরাদনা মানুষদের 
অদনিদিই বেদত শুকন, উত্তম কুমার ফনই, িার 
কেদনমা ফেখব? মদন হয়, উত্তম কুমার এিাই 
ফযন চেকচিত্র িিৎদি ফটদন কনদয় ফযদতন। ফযন 
বাকিদের ফিানও ভূকমিাই কছে না।
উত্তম কুমারদি এতটুকুও ফছাট িরকছ না। 
কিন্তু তাঁর েমোমকয়িদের এিবার ফেখুন। 
উত্তম কুমার িাদের পাদে ফপদয়দছন, ভাে 
িদর ফভদব ফেখনু। প্রথদমই আো যাি নাকয়িাদের 
প্রেদগে। েুকচত্রা ফতা কছদেনই। বাকিরা িারা? 
েুকপ্রয়া ফেবী, োকবত্রী চদ্াপাধ্ায়, মাধবী 
মুদখাপাধ্ায়, অপণকো ফেন, অঞ্জনা ফভৌকমি, 
অরুন্তী ফেবী, েুকমত্রা মুখাকিকে।

উত্তম কুমারদি বড় িরদত কিদয় 
আমরা অদহতুি বাকিদের ফছাট 
িদর ফেকে। ভুদে যাই ফেই েময়টাদি। 
প্রদত্দিই ফযন এদিিিন 
কেিপাে। িাদি ফছদড় িার িথা 
বেদবন? অথচ, ফেই মানুষগুদো 
উত্তদমর আড়াদেই ফথদি যান। 
ফেই পকরমণ্ডদে িারা কছদেন? 
তুদে আনদেন েরে কবশ্াে।



বয়স্ক চকরদত্র িারা কছদেন? ছকব কবশ্াে, 
পাহাকড় োন্াে, িমে কমত্র, কবিাে রায়, 
ছায়া ফেবী, িানন ফেবী, েন্্ারানী। েহ 
অকভদনতা বা েহ নায়িদের িথা ভাবুন। 
ফেৌকমত্র চদ্াপাধ্ায়, শুদভন্ু চদ্াপাধ্ায়, 
বেন্ত ফচৌধুকর, কবশ্কিৎ, রকঞ্জত মকলিি, কমঠুন 
চক্রবততী। িদমকিয়ান কহদেদব ভানু বদন্্াপাধ্ায়, 
িহর রায়, নৃপকত চদ্াপাধ্ায়, তুেেী চক্রবততী, 
তরুণ কুমার, অনুপ কুমার, রকব ফ�াষ।

পকরচােি িারা? েীদনন গুপ্ত, অিয় ির, 
েত্কিৎ রায়, অরকবন্ মুদখাপাধ্ায়, তরুণ 
মিুমোর, তপন কেনহা। িাদনর িিদতর 
কেদি তািাদনা যাি। িান কেখদছন পুেি 
বদন্্াপাধ্ায়, ফিৌরীপ্রেন্ন, ে্ামে গুপ্ত, 
মুকুে েত্তরা। েুর 
কেদছেন নকচদিতা 
ফ�াষ, ফহমন্ত মুখাকিকে, 
েকেে ফচৌধুকর, 
অকভকিৎ বদন্্াপাধ্ায়, 
িমে োেগুপ্ত, েুধীন 
োেগুপ্ত, ফহমন্ত 
মুদখাপাধ্ায়, ে্ামে 
কমত্ররা। আি িদঠে 
ফহমন্ত মুদখাপাধ্ায়, 
মান্না ফে, ে্ামে 
কমত্র, কিদোর কুমার, 
ভুদপন হািাকরিা।

ত াহদেই  ফভদব  ফেখু ন ,  ি া দের  প া দে 
ফপদয়কছদেন মহানায়ি। হ্াঁ , েবাইদি 
পাদে ফপদয়কছদেন বদেই তাঁর  পদক্ 
মহানায়ি হদয় ওঠা েহি হদয়দছ। 
এদিিিন এিি েক্তায় এিটা ছকবদি 
ফটদন কনদয় ফযদত পারদতন। ভানু এিাই 
িত ছকবদি ফটদন কনদয় ফিদছন, এিবার 
ভাবুন। িেো�র বা োো ঠাকুদরর িথা 
মদন িরুন। ছকব কবশ্াে এিাই ফটদন কনদয 
ফিদছন। িল্প হদেও েকত্ কনশ্চয় ফেদখদছন। 
র কব  ফ� া দষর  িথ া  ম দন  িরুন।  অথকে া ৎ ,
 প্রদত্দিই কনদির কনদির িায়িায় উজ্জ্বে। 
উত্তম কুমারদি বড় িরদত কিদয় এই েময়টাদি 
ফছাট িরদবন না।  



 এখন থাকলে 
বুঝতাম, 
ককমন 
মহানায়ক

নন্দ ঘ�োষের হোত ঘেষে েোরও 
ঘরহোই ঘনই। প্রধোনমন্ত্রী ঘেষে 
রোষ্ট্রপতত, তততন সবোর খুঁত 
ধষরন। এমনে্রী রতব ঠোকুর 
বো ঘনতোতিরও ঘরহোই ঘনই। 
তোহষে মহোনোয়েই বো বোতে 
েোষেন ঘেন? এত প্রশততির 
মোষে নো হয় এেটু তিন্ন সুর 
েোেে। পডুন নন্দ ঘ�োষের 
েডচো।

খুব মহানায়ক হলয়লেন! ককউ ছেে না, 
ফাঁকা মালে ক�াে ছিলয় ভাবলেন, ছবরাট 
হনু হলয়লেন। থাকলতন এই সমলয়, 
আপনার হনুত্ব কবছরলয় কেত।

ধরা োক, এন কক সছেে সংোপ ছেখে, 
‘মারব এখালন োশ পড়লব শ্মশালন।’ 
ক্ালমরার সামলন কসই ডায়ে� ছিলত 

পারলতন? ধরা োক, আপছন েছি 
নলয়র িশলক কবঁলে থাকলতন, েছবর 
নাম হত বাবা ককন োকর, শ্বশুরবাছড় 
ছিন্াবাি, ছঝনুকমাো, কতামার রলতে 
আমার কসাহা�। বা এই কলয়ক বের 
আল�র েছব। মন কে কলর উডু় উডু়, 
ফাঁলি পছড়য়া ব�া কাঁলি, পরাণ োয় 
জ্বছেয়া কর, কখাকা ৪২০, পা�েু ২। এই 
সব েছবর কপাস্ালর েছি আপনার েছব 
থাকত, ছনলিলক মহানায়ক বলে িাছব 
করলত পারলতন ?

তখন আপনার ছেলপ কী অসাধারণ 
�ান? কারা �াইত! শ্ামে, কহমন্ত, 
মান্া, ছকলশার। এখন েছি �াইলত হত 
পা�েু কথাড়া সা করলে করামান্স, ও 
মধু আই োভ ইউ। কেখালন কসখালন 



নয়, এই �ালনর শুটং করালনার িন্ 
আপনালক ছনলয় োওয়া হত আন্াক্কটকা 
বা হুনুেুেুলত। বরলফর কিলশ িামা খুলে, 
খাছে �ালয় নােলত হত। তখন আর 
ম্াটছন আইডে থাকলতন? আপনার 
করেছস্লির �্ামাকছসন হলয় কেত।

আর িনছরেয়তা! সছত্টা কমলন কনওয়াই 
ভাে। ভবানীপুর এোকায় আপনার 
বাছড় েত কোক কেলন, তার কথলক কের 
কবছশ কোলক কেলন মিন ছমত্রর বাছড়। 
তাহলে ককন আপনালক মহানায়ক বেব 
বেুন কতা?

বুঝলেন মশাই, আল� েলে ছ�লয় কবঁলে 
ক�লেন। নইলে আপনার কে কী িশা 
হত! ঋতুপণ্ক তুই-কতাকাছর করত। 

আপনার নাম ছিত ‘উতুিা’। সুছেত্রা 
পাত্া ছিত না, নাতছনরাও বেত, ছেছন 
না। বাঁকুড়ায় বা আসানলসালে কভাট 
রেোলর না ক�লে মুনমুনও বেত, ‘ ছেছন 
না, হু ইি ছহ?’   ধছন্ কমলয় বা কমৌোলক 
কতা তবু িািার করাে কপলয়ছেলেন, 
এখন োকুরিার করােও কপলতন না। 
টছভলত ডাক পাওয়ার িন্ও সুমন কি 
বা কমৌছপয়া নন্ীলক ধরলত হত। ককউ 
ম ার া  ক� লে  ব া  ক ারও  শতবর্ক  এলে 
স্মৃছতোরলণর িন্ ডাক পড়ত। 
কফসবুলক অ্াকাউন্ খুলে পুরলনা েছব 
স াঁ ট ল য়  ক ব া ঝ া ল ত  হ ত ,  ক ি ল খ া , 
একসময় আছম হনু ছেোম। সত্ছিলতর 
পালশ আমার েছব ছেে। রেলসনছিলতর 
সলগেও আছম অছভনয় কলরছে। কিলবর 
সলগেও আমার কসেছফ আলে।   



ধরা োক, 
কলয়ক বের 
আল� আপনার 
কমাবাইলে  ককানও 
এক কমাহতা 
বা ককানও 
এক ছবশ্বালসর 
কমলসি এে। 
কাে ছরিল�লডর 
সভায় পা�েু 
নােলত হলব। 
পারলতন? এখন 
আবার ভােু্কয়াে 
ব্াপার। বো 
হে, কােীঘাট কথলক ককউ একিন 
ভারণ কিলবন। ভবানীপুলর, মিন 
ছমলত্রর পাড়ায় িায়ান্ ছ্রিলন কিখালনা 
হলব। মাস্ক পলর মিন ছমত্রর পালশ 
বলস থাকলত হলব। েছি ‘না’ বেলতন, 
ছসলনমা কতা দূলরর কথা, আর ছসছরয়ালেও 
কাি কপলতন না। আপনার নালম কমল্া 
কস্শন কতা দূলরর কথা, বগেভূরণও 
কপলতন না। 

আবার ক�লেও ছবপি। কঘারবাবুরা 
বেলতন, এই বুছধিিীবীরা সরকালরর 
পা োটা কুকুর। বামবাবুরা একটু ভদ্রভারায় 
রেছতছরিয়াশীে– টছতছরিয়াশীে ক�ালের 
ছকেু একটা বেলতন। কফসেবুলকর 
�ােমন্ কী ছিছনস, তা কতা তখন 
কবালঝনছন। এখন হালড় হালড় কটর 
কপলতন। আবার েছি পলমে ঝুঁকলতন, 
কধাপা নাছপত বন্ধ হলয় কেত। 

কনহাত তখন িলমেছেলেন, কলর-কলমে 
কখলয়লেন। এখন হলে ছনলরট কবকার 
হলয়ই থাকলত হত। নয়ত ছবনা পয়সায় 
ওলয়ব ছসছরলি কাি করলত হত। 
উত্মবাবু, ছলিি, অধলমর কথায় রা� 
করলবন না। সছত্টা কমলন ছনন। বাছক 
মহানায়কলির কাণ্ডকারখানা কিলখ 
আপনারও কবাধ হয় আর ছনলিলক মহা-
নায়ক বেলত ইলছে করত না। বড়লিার 
ছনলিলক বেলতন, ‘ রোতেন মহানায়ক’ । 

(এটি নিছক মজা। মহািায়ককক ছছাট 
করার ছকািও উকদেশ্য আমাকের ছিই। 
নকন্তু িন্দ ছ�াকের স্বভাবই এমি। ছে 
কাউককই ছাক়ে িা। নরিয় পাঠক, এই 
ছেখাকক নিছক মজা নহকেকবই ছেখুি।)
 



সেবার ডুরান্ড সেলে দিদলি 
সেলে দিরদি। তেন আদিও 
সরলের বড় অদিোর। হঠাৎ 
সেোর এলে আিালে বেলেন, 
এই সরেলনর িার্স্ট ক্ালে উত্তি 
কুিারও দিরলিন। শুলন ওই 
সেোলরর হাত দিলে এেটা 
দেরকুট দেলে পাঠাোি। 
তার আলে বলে রাদে, উত্তি 
কুিারলে আদি বড়িা বলে 
ডােতাি। দেলেদিোি, 
বাংোর বলরণ্য অদিলনতা, 
আপনার েলগে এেটু আড্া 

হলব দে ?
জবালব উত্তি 
পাঠালেন, ‘বাংোর 
বলরণ্য দপলে। 
আদিও আড্া 
িারলত োই। দেন্তু 
আজ হলব না। 
তুদি োে েোলে 
আিার েলগে সরেে-

িার্ েলরা।’ িলন আলি, এই 
সেোটা আিার সিলে পো 
সু্লে দনলে দেলেদিে। সু্লের 
বনু্লির িল্্য নাদে 
িহানােলের হালতর সেো 
সিেলত হুলড়াহুদড় পলড় 
দেলেদিে।
যাে, যা বেদিোি, পলরর দিন 
েোলেই ডাে পড়ে আিার। 
িার্স্ট ক্ালের কুলপ ঢুলে সিদে 
েুদরিো সিবীলে দনলে রিাতরাশ 
োদজলে বলে আলিন আিালির 
িহানােে। আিালে সিলেই 

বেলেন, আলর, েব রেদিই 
সতা ইর্লবগেেলে দিল্া। 
আিালির জন্য দেিু েলরা।’ 
রিেগেত সে বিরই সিাহন 
বাোলনর িাদেত্ব দনলেদি আদি।

তারপর েত েল্প। োদে 
বেলিন, দে দপলে, রেদি 
আেলব সতা ? হঠাৎ বেলেন, 
‘আ্া, আিার োি িাশেটা 
টিলপ সিে সতা, আদি িুটবোর 
হলত পারতাি দেনা।’ আদি সতা 
েজ্াে িদর। িহানােলের োলে 
হাত সিব! েুদরিো সিবী সিদে 
হােলিন। টিলপ সেই সিেলতই 
হে। বেোি, ‘িাদে্যে, 
িুটবেটা সেলেনদন। তাহলে 
আিালির িুশদেে হলে সযত।’ 
সহা সহা েলর সেঁলে উঠলেন। 
সেই িুবন সিাোলনা হাঁদেলত 
বেলেন, িন রাোর জন্য েুব 
সতে দিল্া, তাই না ?
পাক্া সিাহনবাোদন দিলেন। 
েব েবর রােলতন। তলব 
িালঠ েুব এেটা আেলতন 
না। বেলতন, ‘আদি সেলে 
সেোর বালরাটা সবলজ যালব।’ 
সরািালেস্ট  সিাহনবাোন 
ে্যা দপিেন হওোর পর দনলজর 
বাদড়লত এেবার জিোলো 
পাটিস্টও দিলেদিলেন।
এিন েত স্মৃদত। বেলত সেলে 
িুলরাবার নে। অদিনলের জন্য 
সতা অলনলেই সেলনন। দেন্তু 
েতোদন িুটবেলরিিী, তা সযন 
আড়ালেই সেলে সেে।

 েব রেদিই সতা 

ইর্লবগেেলে দিল্া!
উত্তি কুিারলে দনলে তাঁর অলনে স্মৃদত। দবদিন্ন অনষু্ালন, 
আড্াে িালে িালেই বেলত সশানা সযত। সেই দপ সে 
ব্যানাদজস্ট আর সনই। েত অজানা েল্প হাদরলে সেে। 
দবদিন্ন োক্াৎোলর, আড্াে সরেলনর এে েোলের স্মৃদত 
সিলে ্লরদিলেন দপ সে ব্যানাদজস্ট।



 কজন ডাক্ার 
অগ্নীশ্বর 

দেখেখেন?

দে দকানও ডাক্াখরর উচিত, 
ডাক্াচর দেশায় আসার আখে 
অগ্নীশ্বর দেো। দেচডখকল 
কখলজগুচলর উচিত, োত্রখের 
আখে অগ্নীশ্বর দেোখনা। 
েহানায়খকর নাখে দেখ্া 
দটেশন করার দেখক দসটা 
দেচশ জরুচর। এই চনখয় 
চিন্ন স্াখের একটি দলো। 
চলখেখেন সজল েুোচজজি।

আোখের দেখ়ে ওঠা আখটর েশখক। তেন টিচিখত 
জুলাই োস োখনই উত্তে কুোর। সপ্াখহ একচেন 
োংলা েচে। চনখজখের োচ়েখত টিচিও চেল না। ো়োয় 
এর-ওর োচ়েখত চি়ে করতাে। তেন দকানও 
োেচেিারও চেল না। ো দেতাে, তাই দেেতাে।

দসই তেনই প্রেে দেো অগ্নীশ্বর। ক্াস চরি-দ�াখর 
দেেন দোঝার কো, ততটুকুই েুখঝচেলাে। েখর আরও 
কখয়কোর দেখেচে। দশষোর দেেলাে েত সপ্াখহ। 
েতোর দেচে, নতুন েখন হয়। একজন ডাক্াখরর 
জনীেখনর নানা ঘাত-প্রচতঘাত কনী সুন্দরিাখে তুখল ধরা 
হখয়খে। এোখন চতচন তোকচেত নায়ক নন। নাচয়কার 
সখগে তোকচেত দপ্রখের কাচহচনও দনই। চকন্তু এখকক 
োখঁক অদ্তু এক িাল-লাো। 
একজন চিচকৎখসর জনীেন দকেন হওয়া উচিত, তার 
আেশজি দৃষ্ান্ত হখত োখর েচেটা। চকন্তু এই প্রজখমের 
চিচকৎসকরা চক েচেটা দেখেখেন? দেেখল অন্তত 
চকেটুা েলূ্যখোধ ততচর হত। তাহখল নাচসজিখহােগুখলা 
কসাইোনা হত না। োখঝ োখঝ েখন হয়, আচে েচে 
স্াস্্যেন্তনী হতাে, সে ডাক্াখরর েেখর দুোর কখর 
অগ্নীশ্বর দেো োধ্যতােূলক করতাে। ডাক্াচর ক্াখসর 
প্রেে চেন েলতাে, োচক চশক্া েখর হখে, আখে সোই 
অগ্নীশ্বর দেখো। ওটা দেেখলই ডাক্াচরর অখনকটা 
দশো হখয় 
োখে। এেনচক েরনীক্ার প্রশ্নও আসত অগ্নীশ্বর দেখক।

জাচন, আোখের এই োচন্তক চশক্াে্যেস্ায় এসে 
কোর দকানও েূল্য দনই। নম্বর চিচত্তক আর দডাখনশন 
চিচত্তক চশক্াে্যেস্ায় এর দেখক িাল আর কনী আশা 
করা োয়? োত্রখের কো দেখ়ে চেলাে। স্াস্্য েপ্খরর 
েন্তনী, আেলারা েচেটা দেখেখেন দতা ?

েুে্যেন্তনীখক অনুখরাধ, আেচন চনখজ একোর অগ্নীশ্বর 
দেেুন (হয়ত আখে দেখেখেন, তেু আোর দেেুন)। 
তারের আেনার েপ্খরর কতজিাখের দেেখত েলুন। 
চনখেজিশ চেন, ডাক্াচরর সে োত্রখক দেন অগ্নীশ্বর 
দেোখনা হয়। উত্তে কুোখরর নাখে একটা দেখ্া 
দটেশন করার দেখক এটা অখনক দেচশ জরুচর। 



ময়ূখ নস্কর

উত্তমকুমারেে অভিনয় জীবরন প্রথম যে 
ভিরনমা িাফর্যেে মুখ যেরখভি্ তাে নাম 
ি া রে চুয় াত্তে।  যিটি ভি্ করম ভি  ভফল্ম। 
অভিরনতারেে মর্যে ভির্ন তু্িী চক্রবততী, 
িানু বর্দযোপা্যোয়, নবদ্ীপ হা্োরেে মরতা 
িাকিাইরে করমভিয়ানো। িভতযে কথা ব্রত 
ভক ওই ি ভবে  ন ায়ক ভির্ন তু্িীব া বু , 
উত্তমকুমাে নন। ভকন্তু অভিনয় জীবরনে 
শুরুরতই করমভিে যে বীজ উত্তম কুমারেে 
মরন যপাঁতা হরয়ভি্ তা িা্পা্া িভেরয়রি 
তাঁে যেষ িভব পে্যন্ত। 

মহানায়রকে জীবরনে যেষ িভব ওর�া ব্ূ 
িু্দেীও করমভি ভফল্ম। িারে চুয়াত্তরে তু্িী 
চক্রবততীে কারি যহরে ভ�রয়ভির্ন উত্তম। 
ভকন্তু যেষ িভবরত িরন্তাষ েত্তে মরতা অিামানযে 
করমভিয়ানরকও মাত করে ভেরয়রিন ভতভন। 
হযোঁ ওই ভিরনমায় উত্তরমে করমভি িরন্তাষ 
েত্তে যথরকও িা্ হরয়ভি্। ভবরেষজ্ঞো 
বর্ন, ট্ারজভি, করমভি, অযোকেন ইতযোভেে 

মর্যে করমভি হ্ িব যথরক কঠিন। একজন 
করমভিয়ান িব িমরয়ই অিা্ােণ অভিরনতা। 
আে আমারেে মহানায়ক ভির্ন একজন 
অিা্ােণ করমভিয়ান। তাে প্রমাণ পাওয়া োয় 
যবে ভকিু ভিরনমায়।

যিো ভি্ বাং্া ভিরনমাে স্বণ্যেু�। বাং্া 
করমভিেও। িান,ু জহে, তু্িী, িরন্তাষ, নবদ্ীপ, 
নৃপভত, েভব, ভচন্ময় কারক যিরে কাে কথা 
বভ্। ভকন্তু এঁরেে মর্যেও িমান উজ্জ্ব্ উত্তম। 
িাবুন ্ভনযে যমরয়ে কথা। েভব য�াষ, ভচন্ময়, 
জহে আরিন ভিরনমারত। অনযে যকানও নায়ক 
হর্ এঁরেে িরগে এক পে্যায় করমভি কোে 
যচষ্াই কেরতন না। যোমযোভটিক নায়রকাভচত অভিনয় 
কেরতন। ভকন্তু উত্তম করমভিই কের্ন। এবং 
ফাটিরয় ভের্ন। একই ভিরনমায়, িাভবত্ীে 
িরগে োম্পতযে খুনিুটি, পাথ্যে যনেহেী্ োো, 
আবাে করমভিয়ান! ভজও! গুরু ভজও!

িাবুন ভ্াভন্তভব্াি ভিরনমাে কথা। উত্তরমে 
িাব্ যো্। িানুেও িাব্ যো্। কভমক 
যিন্স না থাকর্ িাব্ িানুে কারি যে যকউ 
িযোভনে হরয় যেত মোই িযোভনে হরয় যেত। 
িাবুন িদ্মরবেীে কথা, িাবুন ব্রজবুভ্ে কথা। 
িাবুন অবাক পৃভথবীে কথা। 
 
ন ায়ক ন া  হরয়  শু্ু  করম ভি  কের্ও 
উত্তম মহান  যথরক যেরতন।   হরতন 
মহ া -  করম ভিয় ান। 

 মহা– করমভিয়ান



দিব্যেন্দু দি

উত্তম কুমার তাঁর জীবনের সেরা 
অভিেয় কনরভিনেে সকাে 
ভেনেমায়? ো েপ্তপদীর মনতা 
সরাম্াভটিক বা অগ্ীশ্বনরর মনতা 
আদর্শবাদী ভেনেমা েয়, উত্তম 
অভিেীত সেরা ভেনেমার োম 
বাঘবভদি সেো। আর সেই 
ভেনেমায়  উত্তম ভিনরা ভিনেে 
ো, ভিনেে ভিনেে।

যভদ এই মন্তনব্র েনগে  একমত 
ো সিাে,  তািনে মে ভদনয় 
ভেনেমাটা একবার সদেুে। 
শুনেভি েীেদপ্শণ োটনক েীেকর 
োনিনবর িুভমকায় অন্্শদিুনরের 
মুস্া ভির অভিেয় সদনে 
ভবদ্াোগর জুনতা িুঁনে              

সমনরভিনেে। এতটাই বাস্নবাভিত 
িনয়ভিে সেই অভিেয়। 

বাঘবভদি সেোনত উত্তনমর 
অভিেয় সদনেও সতমেই ঘৃণায় 
গা ভর ভর কনর ওনে। ভেনেমার 
দুটি পনব্শ উত্তম দুই ্রনের 
ভিনেভে সদভেনয়নিে। প্রথম পনব্শ 
ভেনজর স্তী বাচ্ানদর সিনে সবর্া 
ভেনয় সমনত থানকে। বাজার 
সথনক আো মাি একা একাই 
োে। সিনেনমনয়নদরও িাগ 
সদে ো। আবার ভবিতীয় পনব্শ 
ভতভে িদ্রনোনকর মুনোর পনর 
থাকা রয়তাে। বাইনর েমাজনেবী 
রাজেীভতভবদ। ভিতনর ভিতনর 
োরীপািারকারী। উৎপে দত্তর 
কথা মাথায় সরনেই বেভি, বাংো  
ভেনেমায় এটাই েব্শনরেষ্ঠ 

ভিনেে িভরত্র। আেনে মিাোয়ক 
িনত সগনে শু্ু সরাম্াভটিক 
োয়ক িনে িয় ো, অেরাউণ্ার 
িনত িয়। আর উত্তম ভিনেে 
তাই। তাই োয়নকর পারাপাভর 
েেোয়নকর িুভমকানতও ভতভে 
স্মরণীয় িনয় আনিে। আনো 
আমার আনো এবং েন্্ােী 
রাজার একটা পয্শায় পয্শন্ত উত্তনমর 
িভরত্র ভকন্তু সেনগটিিই ভিে। 
স্তী ভেনেমানত ঠিক ভিনেে ো 
িনেও সরষ পয্শন্ত ভতভে ভকন্তু 
একজে েুভে।
ঠিক সযমে োে পাথনর ভতভে 
একজে োণ্া মাথার েুভে। পূভণ্শমা 
রানত িনতপুর ভেভরিনত স্তীর 
প্রাক্তে সপ্রভমকনক ভেনয় সবোনত 
ভগনয় েুনের িক কনষে। একটি 
অংনর তাঁর স্তী এবং স্তীর সপ্রভমক 
আগ্া দুগ্শ সথনক তাজমিে 
সদেনিে, আর ভপিনে ওঁত 
সপনত আনিে েুভে উত্তম। ওি! 
অো্ারণ। সক বেনব ইভে সেই 
িারানো েুনরর োয়ক। 

 মিা-েেোয়ক



 অগ্নীশ্বর 
শেষ কররই 

বাঘবন্নী শেলা! 

অরেকদিরের ইরছে দিল 
উত্তম কুমাররর শুটিং শিোর। 
অবরেরষ সুর�াগ এরস শগল। 
তেে শুটিং চলরি অগ্নীশ্বর 
িদবর। শসই শুটিং শেষ কররই 
বাঘবন্নী শেলা। একইদিরে 
এমে দবপরনীতধমমী দুর�া চদরত্র!  
শুটিং শিোর শসই অদিজ্ঞতা 
শমরল ধররলে 
বিশ্বরঞ্জন দত্ত গুপ্ত।

অরেক বির আরগর কথা। 
আদম তেে ক্াস ইরলরিরে 
পদি। দসরেমা সম্পরককে এত 
েুঁটোট ো বুঝরলও উত্তম 
কুমাররর অদিেরের েুবই 
িক্ত দিলাম। উত্তমকুমার 
অদিেনীত শকােও দসরেমা 
দরদলজ কররল আমরা 
করেকজে বনু্ দমরল 
opening day এর 
opening show শিেতাম। 
মরে আরি, অরেক কসরত 
করর বাদি শথরক পেসা 
শজাগাি করর ঘন্ার পর ঘন্া 
প্রচণ্ড ধাক্াধাদক্র মরধযে লাইরে 
িাঁদিরে শথরক টদক� শকর� 
উত্তম কুমাররর দসরেমা 
শিেতাম। উত্তম কুমার 
অদিেনীত শ� দসরেমাই 
শিেতাম, মরে হত দসরেমার 
চদরত্রট এরকবারর জনীবন্ত 
হরে সামরে িাঁদিরে শ�ে 
কথা বলরি। এত�াই 
সাবলনীল লাগত উত্তম 

কুমাররর অদিেে।
মরে মরে েুব ইরছে হত 
উত্তমকুমাররক সামো 
সামদে কাি শথরক শিেবার। 
আমারির পািার এক িািার 
স্ুদিও পািাে কারজর সূরত্র 
�াতাোত দিল। তাঁরক প্রাে 
শরাজই েুব করর অেুররাধ 
করতাম একবার উত্তম 
কুমাররর শুটিং শিোবার 
জেযে। অবরেরষ পািার 
িািাটর শিৌলরত উত্তম 
কুমাররক এরকবারর কারি 

শথরক তাঁর শুটিং শিেবার 
শসৌিাগযে হরেদিল। মরে 
আরি দুর�া বাস change 
করর এক সু্দিওরত তাঁর 
শুটিং শিেরত দগরেদিলাম। 
বি রাস্ার উপর সু্দিওরত 
ঢুকবার দবোল এক শলাহার 
শগ�। শগ��া পার হরে িাে 
দিরক সবুজ ঘারসর শিা� 
এক�া লে। বাঁদিরক দকিু 
গাদি পাদককেিং করা ররেরি। 
আমার সরগের িািাট বলল 
– শতার িাগযে িাল, উত্তম-



কুমাররর গাদি পাদককেিংরে ররেরি। তার মারে 
‘ িািা’  সু্দিওরত এরস শগরিে।
এক�া ঘররর দিতররর শস� ততদর করা 
হরেরি। শসর�র শিতর শবে করেকজে শলাক 
তাঁরির দেরজরির কাজ দেরে েুবই বযেস্। 
জােরত পারলাম এই শসর� এক�ু পররই 
স্বোমধেযে পদরচালক অরদবন্ মুোদজকের 
পদরচালোে ‘ অগ্নীশ্বর’  িদবর শুটিং হরব। 
এক�ু পরর শসর� শিেলাম অদিরেত্রনী সুদমত্রা 
মুোদজকে আর অেযোেযে অদিরেতারির। 
পদরচালক তাঁরির দৃেযে�া সম্পরককে বুদঝরে    
দিদছেরলে। দু-এক দমদে� পরর শিেলাম সবাই 
শ�ে তঠস্থ হরে উঠরলে। সুদমত্রা মুোদজকে সহ 
অেযোেযে অদিরেতারা পদরচালরকর দেরিকেে 
অেু�ােনী পদজেে দেরলে। শসর�র দিতর 
শকালাহল�া দেরমরষর মরধযে উধাও হরে 
এরকবারর চুপচাপ হরে শগল। শসর� ঢুকরলে 
িাঃ অগ্নীশ্বর মুোদজকের শবরে মহাোেক উত্তম 
কুমার। আদম মন্ত্রমুরধের মরতা অপলক 
দৃদটিরত শুধু তাঁরকই শিরে �াদছে। উত্তম 
কুমাররর রূরপর আর বযেদক্তরবের ি�াে শস� 
শ�ে আরলাদকত হরে ররেদিল। েুব আরস্          

অরদবন্ মুোদজকের সরগে সামােযে আরলাচো করর 
উদে শুটিং শুরু কররলে। উপদস্থত সবাইরক  
বাকরুদ্ধ করর তাঁর অদিেে শেষ হওোর পর 
উদে শস� শথরক শবদররে শগরলে।

দিরর আসবার সমে শিেলাম – বাইরর সবুজ 
ঘারসর লরে অরেক শলাক শবদটিত হরে উদে 
িাঁদিরে কথা বলরিে। হঠাৎ স্ুদিওর একজে 
শলাক, �তদুর সম্ভব আমার মরে পিরি, উত্তম 
কুমাররক বলরলে, ‘ িািা, এরপরর আপোর ‘ বাঘ 
বন্নী শেলা’ র শুটিং ররেরি। আমরা দক আরোজে 
শুরু করব?’  উদে ঘাি শেরি সম্মদত দিরলে। 
‘ অগ্নীশ্বর’  আর ‘ বাঘবন্নী শেলা’  িদব দুট 
উত্তমকুমাররর অদিেে গুরে কনী অসম্ভব জেদপ্রেতা 
শপরেদিল, শস�া সকরলরই জাো। িাঃ 
অগ্নীশ্বর মুোদজকের মরতা চদররত্র অদিেে করার 
দকিুক্ষে পররই অদিেে কররলে ‘ বাঘবন্নী 
শেলাে’ । িরবে বািুরজযের মরতা সম্পূেকে দবপরনীত 
এক জটল চদররত্র। কনী করর সম্ভব? পরর বুরঝদি 
– হযোঁ, এ�াই সম্ভব, শসইজেযেই দতদে আমারির 
কারি ‘ মহাোেক’ , দতদে আমারির সকরলর 
দপ্রে উত্তম কুমার। 



অম্লান রলায়চ�ৌধুরী

 একা একা থাকাটা বা থাকার ইচ্াটা প্ায় সব 
সসলিব্রেটিরই স্বপ্ন। কারণ, তাঁব্ের একা থাকার 
সুব্�াগটা বড়ই কম। শুব্েলি ভারব্তর োমী লিল্পপলতরা 
োলক লবব্েব্ি লগব্য় একা রাস্ায় হাঁব্টে, পাব্ককে �াে, 
লগব্য় বব্সে লেব্ের ইিা মতে লকিু লকব্ে খাে - 
স�খাব্ে সকউ তাঁব্ের সেব্ে ো, সকােও ভীড় হয় ো। 
এটা তাঁব্ের কাব্ি একটা বড় প্ালতি।

উত্তম কুমাব্রর মব্তা একেে অত বড় মাব্পর
 সসলিব্রেটি – েেলপ্য়তার  সিষ কথা, তাঁরও একটু 
একা থাকার স্বাে হওয়াটা খুবই স্বাভালবক। সসই 
ভাবো সথব্কই তাঁব্ক স্মরণ সরব্খ এই লেবন্ধ।  

একা থাকার শুরুটা সসই  টালিগব্জের ওই উঁেু 
োয়গাটা। স�টাব্ক সিব্ড় সেব্ম এব্িে েীব্ে রাস্ায়। 
লেশুত রাত। এলেক ওলেক তালকব্য় সেখব্িে, এত 
রাব্তও সকউ সকাথাও আব্ি লক ো। এমলেব্তই ঘে 
বষকোর মরশুম। সিাকেব্ের লেহ্নও সেখা �াব্চ্ ো। 
োলরলেক শুেিাে সেব্খ সবি হািকা িাগি তাঁর। 
কতলেে স� সখািা হাওয়ায় হাঁব্টেলে লতলে। সিাব্কর 
লভড়, আব্িার দুলেয়া অব্হারাত্র তাঁব্ক লঘব্র সরব্খব্ি।

সকউ বুঝব্তও পাব্রলে, এই আব্িার সংসারও তাঁব্ক 
সিষব্মি লকিু �ন্ত্রণাও লেব্য়ব্ি। তাঁর মব্ে পড়ব্ি, 
একলেে েগুবাবুর বাোর সথব্ক একটা সগািাপ ফুি 
লকেব্ত সেব্য়লিব্িে লতলে। স্বয়ং লতলেও সগািাপটি 
সেব্য় পােলে। সকেো, লেব্ে ো সেব্ম ড্াইভারব্ক
োলমব্য়লিব্িে। ড্াইভার সঠিক ফুিটি আেব্ত 
পাব্রেলে। একা সকোর স্বােটা লমটি ো। আর লতলে 
লেব্ে োমব্ি? সস এক কাণ্ডই হত বব্ট।

আবার মব্ে পড়ি, সবি লকি লেে আব্গর কথা, এক 
আত্ীব্য়র লবব্য়ব্ত অত রাব্তও লগব্য় সস কী লভব্ড়র 
মব্্যে পড়ব্ত হব্য়লিি। এই স� সঘরাব্টাব্পর মব্্যে 
সারাক্ষণ থাকা, এ লক তাবঁ্ক কষ্ট সেয়লে? লেব্য়ব্ি। লকন্তু 
বুব্ঝব্ি ক’েে? আর এসব ো থাকব্িও স� েয়।

 একটি রাত 
এবং একা 
উত্তম কুমার 



একবার বব্বের এক পলরোিক োেব্ত সেব্য়লিব্িে, 
সকে তাঁর পালরশ্রলমক এত সবলি। সসাো লেব্য় েব্ি 
লগব্য়লিব্িে সমব্য়ব্ের একটি সু্ব্ির সামব্ে। গালড় 
সথব্ক সেব্ম সব্ব লসগাব্রট ্লরব্য়ব্িে, অমলে হু হু 
কব্র লভড়। আর লকিু বিব্ত হয়লে। পলরোিব্কর �া 
সবাঝার বুব্ঝ লগব্য়লিব্িে।

সসবার বেযোর সময় মাব্য়রা-সবাব্েরা স� গাব্য়র গহো 
খুব্ি লেব্য়লিব্িে সস সতা তাঁব্ক সেব্খই। লতলে সতা 
তাই সবাইব্কই বিব্তে, োয়কব্ের এত প্কাব্িযে 
আসব্ত সেই। একবার শুব্ভন্ু েব্টোপা্যোয়ব্ক 
সেব্খলিব্িে সপব্রোি পাব্পে োঁ লড়ব্য় সতি 
ভরাব্চ্ে গালড়ব্ত। শুব্ভন্ুব্ক পব্র বব্িলিব্িে, 
আব্র িায়ািলবর সিাক �লে োগাব্িই থাকব্ব, তাহব্ি 
আর োয়ব্কালেত ইব্মেটির কী হব্ব? লেব্ে সসলেে 
বারণ কব্রলিব্িে।

আসব্ি োয়ক হওয়া, েেলপ্য়তার অমৃত পাে, 
একরকম েীিকণ্ঠ হওয়া। এই ইব্মেটা উলে বব্য় 
লেব্য় সগব্িে সিষ লেে প�কেন্ত। োলে ো আেব্কর 
এই লমলিয়া অ্ুযেলষত সমাব্ে ওটাব্ক উলে কীভাব্ব 
রাখব্তে।  

আে অব্েকলেে পর ফাঁকা রাস্ায় হাঁটব্ত সপব্র 
ভাব্িই িাগব্ি। ফুরফুব্র িাগব্ি। গুণগুে কব্র 
একটা গাে গাইব্ত ইব্চ্ করব্ি। তাঁরই িলবর …… 
এই পথ �লে ো সিষ হয় তব্ব 
সকমে হত? সক োব্ে সকমে  
হত,  সপিব্ে  লফব্র একবার 
লেব্ের মুলতকেটিব্ক সেখব্িে। 

ভাবব্ত ভাবব্ত েব্িব্িে,  কত 
োপুব্ট অলভব্েতাব্কই লতলে 
সেব্খব্িে। িলব লবশ্াস, পাহালড় 
সােযোি। বাপব্র বাপ, কী ল্রিে 
সপ্ব্েন্স তাঁব্ের। তারপর তাঁর 
তুিসীো, মাব্ে তুিসী েক্রবততী। 
উফফ কী স্বাভালবক 
অলভেয়টাই ো করব্ত  
পারব্তে। লবকাি রায়! লক  

কন্ঠস্বব্রর ওঠা পড়া আর সসই িরীলর অলভবযোলতি – পেকো 
মাত কব্র লেব্তে। আরও কত তুব্খাড় অলভব্েতা 
বাংিায় লিব্িে, আব্িে, থাকব্বে। লকন্তু সকব্িই 
লতলে েে। উলে লেব্েই অবাক স� কী কব্র স�ে লতলে 
একটু একটু কব্র মহাোয়ক হব্য় সগব্িে।  

উলে ভাবব্িে, �খে অলভেয় েীবে শুরু কব্রব্িে, 
সসটা লিি বাংিা সমাে ও রােনেলতক েীবব্ে একটা 
সলন্ধকাি। েীঘকে লরেটিি িাসে সিষ। সব্ব স্বা্ীে হব্য়ব্ি 
ভারত। লবিতীয় লবশ্�ুব্ধের পরবততী কাব্ি সভব্েেুব্র 
�াব্চ্ পুরব্ো মূিযেব্বা্, অথকেনেলতক েীবব্েও সেব্ম 
আসব্ি একটা বড় পলরবতকেে। ম্যেলবত্ত বাোলির 
স�ৌবব্ের লেন্তা্ারা, সমােব্েতো তখে পাব্টে পাব্টে 
�াব্চ্, ততলর হব্চ্ এক েতুে আিার লভলত্তভূলম।  এই 
সব লকিুর সব্গেই, সমাে ও অথকেনেলতক েীবব্ের 
সব্গেই বেব্ি �াব্চ্ সপ্ব্মর ্রণটাও। আর সসই 
পলরবতকেমাে সপ্ব্মর ্ারণা খুঁব্ে সবড়ালচ্ি এক েতুে 
‘সরামযোলটিক আইিি’সক। বাোলি স�ৌবব্ের সসই 
‘সরামযোলটিক আইিি’ খুঁব্ে সবড়াব্োটা স�ে খালেকটা 
লেিা সপি তাঁব্ক সপব্য়। তব্বই ো উলে আেও 
বাোলির স্মৃলতলবিাব্সর ‘মযোটিলে আইিি’, পূোর 
িব্ি আমরা �াঁব্ক ভুব্িই থালক।

এটাও সলতযে স�, তাঁর সকােও লবরাট ক্ষমতা লিি ো, 
লিি ো সকােও সংস্ার সমথকেে, স�মে লিি ো তাঁর 
েলরত্রব্েরও। সা্ারণ সথব্কও অসা্ারণ হব্য় ওঠার 



স� ক্ষমতা লিি তাঁর েলরত্রব্ের, তাই সবা্হয় লিি 
একটা সগাটা োলতর প্তযোিা।
লতলে এখে বুঝব্ত পারব্িে স� লতলেই লিব্িে সসই 
সব োলহোর প্লতলেল্। আর সামালেক সেৌহলদির 
লভতর বাস্বতা �া পূরব্ণ অপারগ লিি, লতলে তা 
লবকল্প বাস্বতায় সম্ভব কব্র তুিব্ত পারব্তে।

এ সতা ইলতহাব্সর োয়করা করব্ত পাব্রে ো। এর 
েেযে সখাঁে পব্ড় ইলতহাব্সর প্সালরত সীমায় ইলতহাস 
ততলর করা এক মােুব্ষর। লতলে লেলচিত লিব্িে, তাঁর 
এই লেরকািীে েেলপ্য়তার একটি বড় কারণ তাঁর 
বাোলিয়াোর প্তীক। বাোলিয়াোর প্তীক বিব্ত 
তাঁর সুেিকেে সেহারা বা ্ুলত-পাজোলব পরা েেরকাড়া 
বযেলতিত্বই শু্ু েয়। লতলে লিব্িে বাোলি সত্তার এক 
সপেূণকে ‘পযোব্কে’ । তাঁর সমকািীে সমব্য় ততলর 
হওয়া বাংিা িলবব্ত লতলে োরুণভাব্ব লমি সখব্য় 
স�ব্তে তাঁর বযেলতিত্ত, হালস, সপেূণকে ভাবমূলতকেই।

সাব্বলক বাোলি েিকেব্কর কাব্ি িলবব্ত তবষলয়ক 
আলতিব্�যের আব্বেে লিি ো সসভাব্ব। বরং তাঁব্ের 
সবলি ভাি িাগত সহে েীবে েিকেে এবং �াপে; 
সম্ার কের; সরি সরামযোলটিকতা; শ্রুলতম্ুর গাে 
এবং দৃলষ্টম্রু অলভবযেলতি। এই সমস্ সোগাে তখেকার 
লেব্ের পলরোিকরা লেব্িও তা পেকোয় লেখুতঁভাব্ব ফুটিব্য় 
সতািার েেযে প্ব্য়ােে লিি একটি দুেকোন্ত মা্যেব্মর 
আর সসই কােটিব্ত লতলে লিব্িে লসধেহস্ ।

এই প্সব্গে হঠাৎই মব্ে এি তাঁরই লপ্য় োয়ক 
মারব্েব্্া মাব্ত্াইয়ালনির কথা। �াবঁ্ক উলে অব্েকাংব্িই 
অেুসরণ করার সেষ্টা করব্তে। শুব্েলি ল্রিব্টের 
খালতব্র একবার মারব্েব্্া মাব্ত্াইয়ালনিব্ক  বিব্ত 
হব্য়লিি ‘আলম ইউব্রাব্পর সব সথব্ক রূপবাে 
পুরুষব্ের একেে’ (অযোে এত্তাব্রা লে লেব্য়ব্িা, 
১৯৫৯ ) – শু্ু মাত্র কথার কথা লহসাব্ব কথাটা 
স�াকাব্ো হয়লে, বুঝব্তই পারব্িে, কথাটার 
স�ৌলতিকতাটা কতটা। শু্ু মাত্র সমাপতে লহসাব্ব 
সেখব্ি েিব্ব ো।  

সস �ুব্গ �া হত আর কী, সিাকেে সসক্স অযোলপি 
টযোলপব্ির কথা শুব্েব্ি, লরেব্েট বারব্ো লক সুলপ্য়াব্ক 
লেব্য় সসসব ভাবব্িও োয়কব্ের েেযে থাকত একটা 
সম্ভ্রম সমিাব্ো তালরফ! কী রূপ সেব্খি? পুরুষ– মলহিা 
লেলবকেব্িব্ষ এই সেহে সসৌন্�কেব্ক  খালেকটা সলেব্টালেক 
অযোগেি সথব্কই সেব্খ এব্সব্িে এটা ঠিকই। লকন্তু এই 
সসৌন্�কেব্ক কখেও লক ভয়ঙ্কর সটক্সটবুক পুরুষািী 
বব্ি মব্ে হব্য়ব্ি। আেব্পই েয়, োয়কব্ের–ও  স� 
একটা প্িংসেীয় কমেীয়তা থাকব্ত পাব্র, সসটা 
সবাঝাব্োর েেযে সবা্হয় সব সসরা উোহরণ উত্তম 
এবং মারব্েব্্া। হয়ত সসেেযেই সরামযোলটিক োয়ক 
লহসাব্বও দুেব্ে অতযেন্ত সফি।

মারব্েব্্া মাব্ত্াইয়ালনি র ‘িা সোিব্ে লভটা’ লকংবা 
‘লিব্ভাসকে, ইটালিয়াে স্াইি‘ সেখার পর অব্েব্কই 



সকমে স�ে তাঁর গন্ধ সপব্য়লিব্িে সারা িলবব্তই। 
লবস্র আব্িােোও হব্য়লিি। তুিোমুিক ভাব্ব 
ভাবব্ত সগব্ি সাবকেসাস মাইব্ডে একটা া্ক্া লেচিয়ই 
এব্সব্ি। ওই িলবর সসই লসব্কাব্য়ন্স – লসলসলির 
দুপুব্র ঘাব্ম সভো বযেরব্ের আলবভকোব পেকোয়। ওটা 
লসলসলির লহউলমি দুপুর ো হব্য় ্মকেতিার  পযোেব্পব্ে 
লবকািই সহাক,  পড়লত বযোরব্ের োয়গায় ো হয়
 লবশ্ম্ভর রাব্য়র মতে ঝব্ড় পড়া  বব্েলেই সহাক,  
ফাস্কে কালেব্ের সব্গে লববাব্হাত্তর অনব্ সপ্ম �লে 
বাোলি সংসৃ্লতব্ত একটু সবলি গুরু মব্ে হয়, অেযে 
লকিু ভাব্বই ো হয় সপ্মটা সহাক - তব্ব ‘লববাব্হাত্তর’  
বযোপারটাব্ক রাখব্তই হব্ব, তা হব্ি তাঁব্ক সকমে 
িাগত – সসটা লেব্য়ও আমাব্ের সব্গে তাঁরও ভাবো 
লিি। এ গুব্িা লেব্য় গভীর ভাব্ব ভাবা স�ব্তই পাব্র। 
উলে লেব্েও ভাবব্িে ওই একিা েিার মাব্ঝ।

লতলে সবি মব্ে করব্ত পারব্িে, তাঁর মব্্যে একটি 
সাংসৃ্লতক লসব্নেোর লিি স�টা তাঁরই ততলর লিি 
পুব্রােস্তুর। অবিযে এটা উলেও মােব্িে স�, সসই সময় 
উলে একাই এই গুব্ণর অল্কারী লিব্িে, তা েয়। 
োলরলেব্ক োোে োমী োব্মর িড়ািলড়। লকন্তু তাঁর 
ভদ্র েম্র আব্বেে েিকেকব্ের কাব্ি লিি লবব্িষ লপ্য়।  
খিোয়কব্ক লপটুলে লেব্য় লেব্ের োয়ব্কালেত সপৌরুষ 
বো বা আেব্কর লেব্ের ‘মযোব্ো’ র ভাব আেব্ত 
হয়লে তাঁব্ক। সসসব ো কব্রও সহেভাব্ব লতলে �ুব্ক 
লগব্য়ব্িে তাঁর েলরব্ত্রর অন্তব্র। এর কারণ, লতলে 
অলভেব্য়র সূক্ষ লেকগুলিব্ক ওস্াব্ের মব্তা লেয়ন্ত্রণ 
করব্ত পারব্তে। আর সসই ওস্ালে শু্ুমাত্র প্লতভা 
থাকব্িই রতি হয় ো; তার েব্েযে প্ব্য়ােে অক্ান্ত 
পলরশ্রম এবং লেষ্া, �া তাঁর  লিি।

আেব্কর তুিোয় লতলে লিব্িে মান্ধাতার আমব্ির 
মােুষ; লকন্তু হালরব্য় �ােলে। লতলে বাোর অথকেেীলতর 
প্�ুলতি লেভকের কিাকুিিীব্ের পূবকেবততী সময়কার লিল্পী 
হব্য়ও আেব্কর বাোব্র েেলপ্য়তার সেৌব্ড় হার 
মাব্েেলে। মােুষ লহসাব্ব লিব্িে বড় মাব্পর। 
সহকমতীব্ের আলথকেক লবপব্ের লেব্ে পাব্ি োঁড়াব্তে 
লেঃস্বাথকেভাব্ব। কাউব্ক োেব্তও লেব্তে ো। 

তাঁর হাঁটা সিষ। এব্স থামব্িে সসই স্ুলিও পাড়ার 
কাব্ি টালিগব্জের সমাব্ড়। লফব্র সগব্িে আবার সসই 
বলন্েিায় – স�খাে সথব্ক লতলে সেখব্িে আেব্কর 
লিল্পকিা স�খাব্ে ম্যে, লেম্ন সম্ার বাড় বাড়ন্ত – 
লিব্ল্পর  মূিযোয়ে হয় বযেবসালয়ক লেলরব্খ, অল্কাংি 
লিল্পই তাব্ের তিলল্পক মূিযে হালরব্য় সফব্িব্ি সকবিই 
লবব্োেেব্ক প্া্ােযে লেব্ত লগব্য়। েিকেক ততলর হয়লে, 
করব্ত পাব্রলে আেব্কর লিল্প কুিিীরা। এব্সব্ি 
েটক ও সামলয়ক লক্ষব্্র লেবৃলত্ত। তাঁর লবষনিতা এব্িও 
লতলে সতা েুপ হব্য় সগব্িে সসই কব্ব সথব্কই ।

তব্ব সিব্ষ একটা কথা ো বব্ি সিষ করা ঠিক 
হব্ব ো। উত্তম কুমারব্ক লেব্য় আমরা েস্ািলেয়ায় 
ভুগব্িও তাঁর লিগযোলস বাঁলেব্য় রাখার মব্তা কাে কটা 
করব্ত সপব্রলি?  তাঁর অলভেীত প্ব্তযেকটি িলবব্কই 
আমরা বাঁলেব্য় রাখব্ত সপব্রলি লক? তাঁর োব্ম একটি 
লমউলেয়াম বা গব্বষণা সকব্্রের োম আে লেলবিলেব্ক 
িলড়ব্য় পড়ব্তই পারত।  

সংরক্ষব্ণর সংসৃ্লত আমরা �লে আেও ো লিলখ তব্ব 
আর কব্ব লিখব?



অন্য এক 
যুগলবন্দি

পূব্বস্মৃন্ি হারাননা স্ামীর বান্িনি এনেনেন এক 
নারী। ন্ননের ময্বাদা, অবস্ান, অহং ন্বেে্বন ন্দনে 
গভনন্বনের কাে ন্ননেনেন – স্ামীর কাোকান্ে 
থাকনবন বনল। অথচ স্ামী িাঁনক ন্চননি পানরন 
না, িাঁর ন্নরুচ্ার ভালবাোে ভরা উনবেগনক 
দূনর ঠেনল ঠদন – ‘ঠকৌিূহল থাকা ভাল, ন্কন্তু 
ঠকৌিূহনলর একটা েীমানরখা থাকা দরকার।’ 
ভদ্রনলাক অবশ্য ঠবানেন, চাকন্র করনি আো 
এই মন্হলা ন্ববান্হিা। িাই পনর যখন ন্িন্ন 
োননি চান ভদ্রমন্হলার স্ামীর কথা, উত্তর 
আনে, ‘আমার স্ামী আমানক ভুনল ঠগনেন!’ এ 
উত্তর ঠযন একটু ভান্বনে ঠিানল ভদ্রনলাকনক। 
একলা ঘনর িাঁর ভাবনার েঙ্ী হে ঠরন্িও ঠথনক 
ঠভনে আো একটি গান – ‘আে দুেনার দুটি পথ 
ওনগা দুটি ন্দনক ঠগনে ঠবঁনক।’

োদাকানলা পদ্বার মাোে আর ঠেই মাোবী 
কনঠের আনবনশ একেমে মনেন্েল আম-বাঙান্ল, 
আেও ঠে আনবশ এনকবানর হান্রনে যােন্ন। 
ন্কন্তু ‘হারাননা েুর’ েন্বর এই গানটির 
েনন্রিেিার আনবনগ ঠকবল না ঠভনে আমরা 
ন্ক ঠভনবন্ে, কিটা ব্যন্িক্রমী ন্েল এই গাননর 
রিনোগ? গানটি পুরুষকনঠে। ঘনরর মন্্য বনে 
শুননেন আর এক পুরুষ, যাঁর ঠোঁনট এর আনগ 
ওই কনঠেরই গান রিভূি োফল্য ঠপনেনে। 
ন্কন্তু এখানন গানটি িাঁর নে – ‘এই শপনথর 
মালা খুনল/আমানর ঠগে ঠয ভুনল/ঠিামানরই 
শু্ু ঠদন্খ বানর বানর আে শু্ু দূনর ঠথনক।’ 
আমানদর ন্পিমৃ িান্্রিক েমানে এ ্রননর 
কথা ঠিা িাঁনদরই মানাে, েব জ্ালায্রিণা 
েহ্য কনরও যাঁনদর কল্যাণী মূন্ি্বনি আিানল 
থাকনি হে ‘ন্ননেনর লুকানে ঠরনখ’। 
অন্যভানব বলনি ঠগনল –গানটি ঠযন উত্তনমর 
উনদেনশ ঠহমন্ত গাইনেন েুন্চত্ার হনে! ঠশানা 
যাে, েন্বনি এই গানটি রাখার েন্য গােক-
-েুরকার  ঠহমন্ত মু নখ াপ া্ ্য ােনক ন্ননের
ন্েদ্ানন্ত অটল থাকনি হনেন্েল পন্রচালক এবং 
নােক-রিনযােনকর যনথষ্ট আপন্ত্ত েন্বেও। 
আমরা েবাই োন্ন – কিখান্ন অপন্রহায্ব হনে 
উনেন্েল এই গানটি েন্বর োফনল্যর ঠষেনত্। 

উত্তম আর হেমন্ত হেন এক েুগলবন্দি। 
ন্কন্তু এমন অননক গান আনে, হে েন্বনে 
উত্তম আনেন, ন্কন্তু হেমন্তর গান অন্য 
কারও ন্লনে। হকাথাও উত্তম হ্াো। 
আবার হকাথাও গান বাজনে হনেনথ্য। 
এমনই এক অন্যরকম েুগলবন্দির 
কান্েন্ন েুনল ধরনলন েৃথা কুণ্ু।



এ এক ন্ভন্ন্ারার ‘যুগলবন্দি’র আখ্যান – 
উত্তনমর োনথই আনেন ঠহমন্ত, ন্কন্তু িাঁর 
ঠোঁনট গান গাইনেন না। এমন উদাহরণ ন্কন্তু 
কম নে এই েুটির েহাবস্াননর ইন্িহানে।  
‘বউোকুরানীর হাট’ (১৯৫৩) েন্বনি ঠদখা 
যাে, বন্দি রােপুনত্র চন্রনত্ উত্তম ্নঞ্জে 
ববরাগীর কনঠে ঠহমন্তর গান শুনন কাঁদনেন। 
এটি িাঁর রিথম ন্দককার েন্ব। ঠখোল করনল 
ঠবাো যানব, অন্যান্য দৃনশ্যর িুলনাে এই 
ঠচানখর েল ঠফলার দৃনশ্য িাঁর অন্ভনে 
অননক পন্রণি – ঠে কমৃ ন্িনবের ভাগীদার ন্ক 
গােকও নন? আবার 
ঠনৌকাে বনে ববরাগীর 
মুনখ ‘গ্াম োিা ওই 
রাঙা মাটির পথ’ শুনন 
ন্িন্ন ঠবাননক বলনেন 
– ‘িাকনি হে না 
ঠর, দরকার হনল উন্ন 
ন্ননেই আনেন’। এ 
েন্বনিও উত্তনমর 
োনথই আনেন ঠহমন্ত, 
ন্কন্তু িাঁর মুনখর গানন নন – বরং েন্িনে 
আনেন, েন্িনে আনেন েন্ব েুনি।

‘েূয্বনিারণ’ েন্বনি ‘ওরা ঠিানদর গানে 
মারনব লান্থ’ ঠযন নােনকর রিন্িবাদী েত্তার 
েমথ্বননই কথা বলনে, ন্কন্তু গানটি গাইনে এক 
পথ-অন্ভননিা। আবার উত্তম যখন েুন্চত্ার 
গান্ি চালানছেন, িাঁর অব্যক্ত ঠরিমনক ভাষা 
ন্দনছে গান্ির ন্মউন্েক ন্েনটেম ঠথনক ঠভনে 
আো ঠহমন্তর গান – ‘িুন্ম ঠিা োননা না।’ 
এ েন্বনি অন্য একটি গান অবশ্য উত্তনমর 
মুনখই, ‘ঠহাক না আকাশ ঠমঘলা’।  ‘দুই ভাই’ 
েন্বনি উত্তনমর ন্লনপ দুটি গান ঠগনেনেন 
ঠহমন্ত, বান্কগুন্ল ন্বশ্বন্েনির ন্লনপ, উত্তম 
ঠ্ািা। ‘মরুিীথ্ব ন্হংলাে’-এ গানগুনলা 

গাইনেন ‘েন্িদার’ অন্নল চন্াপা্্যাে। 
পাগনলর ভূন্মকাে উত্তমকুমানরর মননর গ্ান্ন 
ন্কন্তু অননকটা রিকাশ পাে অন্ননলর গানন 
গানন। ‘েূয্বিপা’ েন্বনি েহর রানের ন্লনপ 
‘ঠক যানব ঠক যানব’ গানটি ঠহমন্ত গাইনেন 
একান্তই ‘ঠখাকাবাবু’র েন্য, িনব ‘েব ন্কেু 
ঠবাোন ন্ক যাে’ গানটির ঠ্ািা উত্তম, েনঙ্ 
েন্্যা রাে। ‘্ন্ন্য ঠমনে’র গান দুটির ঠষেনত্ও  
উত্তম েরােন্র ঠ্ািার ভূন্মকাে ঠনই। 

‘ঠখাকাবাবুর রিি্যাবি্বন’ েন্বনিও রিথম 
গানটি বাউনলর কনঠে 
– ‘িার অন্ত নাই 
ঠগা’। রাইচরণরূপী 
উত্তনমর মুনখ িাঁর 
ঠকান গান ঠনই। ন্কন্তু 
উত্তনমর অন্ভননের 
েঙ্নি ক্াইম্যাক্স 
দৃশ্যটিনি অো্ারণ 
আবহ রচনা কনরনেন 
ঠহমন্ত। ঠখাকাবাবুনক 

পাগনলর মি খুঁনে ঠবিানছে রাইচরণ। েন্বনি 
এই দৃশ্যটি রিাে ে ন্মন্ননটর – দু-ন্িনবার 
‘ঠখাকাবাবু’ বনল িাকা োিা আর ঠকান 
েংলাপ ঠনই।  আবনহ েঙ্ীি প ন্রচ ালক 
ক্রমাগি বাোনছেন িারেপ্তনক বাঁ্া ঠবহালা, 
ঠবদনার অন্ভব্যন্ক্তর েনঙ্ ‘ন্ক হে ন্ক হে’ 
ভাব ফুটনে িানি। এমনই অনমাঘ ঠেই 
স্ররিনোগ – ঠয এিষেণ ্নর শুননি একটুও 
একনঘনে লানগ না। িারপর যখন পাি ভাঙনে 
উত্তাল নদীর ঠেউ, রাইচরণ বুেনি পারনে ঠয 
ঠখাকা িন্লনে ঠগনে, িখন ওই আবনহর 
েুরটিনকই ন্ননের গলাে িুনল আননন ঠহমন্ত 
– েব হান্রনেও ঠকবল েুরেম্বল এক হাহাকানরর 
মি ঠশানাে িাঁর কনঠে চিা পদ্বাে ‘ম - গ ম 
গ র ে’ হনে ম্্য েপ্তনক ‘ণ ্ প গ ম গ’…



ঠেই েনঙ্ রাইচরনণর মুনখ ন্রক্তিার অন্ভব্যন্ক্ত 
ন্মনল যাে মম্বস্পশশী দৃশ্যােনন।     

‘কমললিা’ েন্বনি শ্রীকানন্তর (উত্তমকুমার) 
মুনখ ঠহমন্তর গান ঠনই, এমনন্ক আর এক 
রি্ান চন্রত্ গহর ন্মোঁর (ন্নম্বলকুমার) মুনখও 
ঠগনেনেন শ্যামল ন্মত্। ঠহমনন্তর গানগুন্ল 
রাখা হনেনে এক ‘খ্যাপা ঠগাঁোই’-এর মুনখ। 
আপননভালা মানুষ, িাঁনক ঠদখা যাে খুব কম; 
অথচ িাঁর গাওো কীি্বননর েুর েব্বত্ ঠভনে 
ঠবিাে। ববষ্ণব আখিার আপন-করা, ঠরিমমাখা 
পন্রনবশ ঠযন মূি্ব হনে ওনে িাঁর গানন গানন। 
‘ভেহঁ ঠর মন’, ‘বনেন আওি নদিদুলাল’, 
‘নব বমৃদিাবন নব নব িরুগণ’, ‘এই না মা্বীিনল’ 
– গানগুনলা োিা কমললিার আখিা ভাবা 
যাে? ঠনপনথ্য ‘ঠদখ েন্খ োন্েল নদিকুমার’ 
গ ানটির  অনু ষ নঙ্  শ্রীকান্ত  আর কমললিা 
রা্াকমৃ নষ্ণর েন্য মালা ঠগঁনথ পরস্পনরর ন্দনক 
িাকাে – বিন্র হে এক মরন্মো দৃশ্যপট। 
আবনহ ঠেই এক ও অন্বেিীে ঠহমন্ত। 

‘স্তী’ েন্বনি উত্তনমর 
ন্লনপ গাইনলন মান্না 
ঠদ, আর ঠেৌন্মনত্র ন্লনপ 
ঠহমন্ত। িিন্দনন 
নানা কারনণ ঘনট 
ঠগনে উত্তম-ঠহমন্তর 
ম্ুর েম্পনক্ব ন্কেু 
অনন্ভনরিি কান্লমা-
পাি। ঠকন োন্ন না এক 
আশ্চয্ব েমাপিননর 
মিই মনন হে এ 
েন্বনি ঠহমন্তর 
গাওো গানগুন্লর 
অন্তন্ন্বন্হি বক্তব্য - 
ন্বনশষ কনর েবান্ব 

গানদুটি ঠযন উত্তনমর অন্ভনীি চন্রত্টির 
উনদেনশই গাওো – ‘কানলা আমার ভাল লানগ 
না’, আর ‘রাো, ঠয টাকাটা মারে েুঁনি’।   
অ্যাণ্টন্ন ন্ফন্রন্ঙ্ বলনল উত্তনমর কথাই মনন 
পনি। ন্কন্তু উত্তম যখন ঠভালা মেরার চন্রনত্, 
অ্যাণ্টন্নর ভূন্মকাে িখন ন্বশ্বন্েৎ, আর িাঁর 
গলাে ঠগনেনেন ঠহমন্ত। েন্বর নাম ‘ঠভালা 
মেরা’। ‘্নরাে িামাং’ েন্বনি আবার পাই 
অন্য ্রননর যুগলবন্দি - ঠহমন্তকনঠে ‘্নরাে 
িামাং একটি শু্ু নাম’ গানটিও নামভূন্মকাে 
থাকা মানুষটিনক পাহান্ি উপকথার েনঙ্ 
একাকার কনর ঠদে ঠনপনথ্যর েুরন্বস্ানর।   
এর পাশাপান্শ মনন পিনব ‘অগ্ীশ্বর’ েন্বনি 
‘পুরাননা ঠেই ন্দননর কথা’। গানটি যখন পদ্বাে 
এল, বেস্ক নােকনক ঠদখনি আো পুরননা 
বনু্নদর মি দশ্বকও নিুন কনর ভাবনি বেল 
– বাইনর ঠথনক কিা ঠমোন্ে, ঠবপনরাো, 
ন্বশাল ব্যন্ক্তবেেম্পন্ন িাক্তারবাবুর মন্্য 
অেহাে ন্বপত্ীনকর রিাণ এমন কনর লুন্কনে 
ন্েল! পদ্বাে গানটি গাইনেন অেীমকুমার। 
অথচ এ গাননর অন্ভব্যন্ক্তর পরনি পরনি 



খুনল যানছে উত্তম অন্ভনীি 
চন্রত্টির এক ঠগাপন গভীর 
ন্দক।
  এ েন্বনি আর একটি 
গাননর রিনোগও অন্ভনব। 
‘্ন্ান্য পুষ্পভরা’ 
ঠদশাত্মনবা্ক ন্বেনেন্দ্রগীন্ি 
ন্হনেনবই রিচন্লি। ন্কন্তু 
এখানন িাক্তার অগ্ীশ্বনরর 
ঠ দ শ ভ্র ম ণ  আ র  ন া ন া 
অন্ভজ্ঞিা েঞ্চনের েূনত্ 
‘লাে্বার দ্যান লাইফ’ হনে 
ও ে া  –  এ ক  খ াঁ টি ,  উ ন্ন ি
 চ ন্ র ন ত্ র  ঠ দ শ ন রি ন্ ম ক , 
ঠেবাব্রিীর ঠচাখ ন্দনে 
ঠদশনক ঠদখার অনুভূন্ি 
উজ্জ্বল হনে ওনে এই গাননর 
অন্বস্রণীে গােনন। ঠশষ 
দৃনশ্য িাক্তানরর হাি ঠেঁনপ 
ফুলগুনলা পনি যাওো, 
উনোনন ঠলানকর ন্ভি, 
িারপর পদ্বা েুনি ন্চিা 
জ্নল ওো – েবন্কেুর েনঙ্ 
অদ্ুি ভানব মান্ননে যাে 
গানটির ঠশষ স্বক – ‘ও 
মা ঠিামার চরণ দুটি বনষে 
আমার ্ন্র / আমার এই 
ঠদনশনিই েন্ম ঠযন এই 
ঠদনশনিই মন্র’। ঠেৌেনন্য 
ঠেই অনুপম কঠে – যার 
আনবদনন মমৃিু্য হনে ওনে 
অমমৃি। উত্তনমর অনবদ্য 
অন্ভনে যন্দ এই অন্ন্তম    
দৃ শ ্য টি র  শ র ী র ,  ি ন ব 
ঠহমন্তর গান িার আত্মা। 
রিাে একই কথা বলা যাে 

‘কাল িুন্ম আনলো’ েন্বর 
‘যাই চনল যাই’ রিেনঙ্। এ 
েন্বর নােক িথা েুরকার 
ন্েনলন উত্তম কুমার। ভাঙা 
েম্পক্ব িিন্দনন আবার 
ঠোিা ঠলনগনে ন্কেুটা – 
‘ঠোট ভাই’-এর েুনর গান 
গাইনি োননদিই রান্ে হনেন্েনলন 
ঠহমন্ত। উত্তনমর মুনখ নে, 
ন্কন্তু একটি মমৃিু্যদৃনশ্যর 
আবহ ন্হনেনব িারঁ অন্ভননের 
েনঙ্ এক অন্বস্রণীে 
যুগলবন্দি রচনা কনরনে 
এই গান। এবং, ‘হারাননা 
েুর’-এর মনিা এই গানটিও 
এক রিোিা নারীর (োন্বত্ী 
চন্াপা্্যাে) ন্বদােবাণী।
উত্তমকুমানরর রিোনণর পর 
একটি অনবদ্য স্মৃন্িচারণা–
েহ গাননর িান্ল োন্েনে 

ন্দনেন্েনলন ঠহমন্ত – ঠেটি 
এইচএমন্ভ-র ঠরকনি্ব, 
ক্যানেনট অননক উত্তম-
-ঠহমন্ত অনুরাগীই েংগ্নহ 
ঠরনখ ন্দনেনেন। িার ঠশষ 
গান ন্েল ‘ঠচৌরঙ্ী’ েন্বর 
‘কানে রনব, কানে রনব’ – 
খুব রিােন্ঙ্ক মনন হনছে এই 
ঠলখার উপেংহানর এনে। 
পদ্বাে গানটি ঠগনেনেন 
ন্বশ্বন্েৎ – ন্কন্তু এ গান ঠযন 
উত্তনমর উনদেনশই গাইনেন 
ঠহমন্ত। দুই মহাব্যন্ক্তনবের 
ঠশষ হনেও ঠশষ-না-হওো 
েম্পনক্বর ন্চরােি অন্ভজ্ঞান 
আর কী-ই বা হনি পানর! 

(কৃতজ্ঞতা :  
অধ্াপক প্রদ�াষ ভট্াচার্য)
 



বলিউডকেও লেন্তু পথ 
দেলিকেলিকিন মহানােে

লহলদি িলবর দুলনোে িুব এেটা সফি 
হকে পাকরনলন। আসমুদ্র লহমাচি 
হেে োঁকে দসভাকব লচনি না। 
বাঙালির মহানােে হকেই দথকে 
দেকিন। লেন্তু যাঁরা দচনার, লচনকেন। 
অনুসরণ েরকেন। োই োঁর 
অলভনীে বাংিা িলবই েকেে বির 
পর লহলদিকে হকেকি। োকে অলভনে 
েকরকিন লেেপাি অলভকনোরা। 
লিকিকিন বৃলটি দচৌধুলর।

দসই েেোি আকে মহামেী দোিকি 
বকি লেকযলিকিন, বাংিা আজ যা ভাকব, 
ভারে ো ভাবকব আোমীোি। দস এে 
সমে লিি। সালহে্য দথকে লসকনমা, দিিা 
দথকে োনবাজনা, সব ব্যাপাকরই বাঙালি 
দযন অগ্রণী ভূলমো লনে। োকেই অনুসরণ 
েরে দোটা দেশ।

দসই ব্যাপাকর পথ দেলিকে দেকিন মহানােে। 
লেলন লনকজ হেে লহলদি িলবরু দুলনোে 
িুব এেটা সফি হকে পাকরনলন। আসমুদ্র 
লহমাচি হেে োঁকে দসভাকব লচনি না। 



বাঙালির মহানােে হকেই দথকে দেকিন। 
লেন্তু যাঁরা দচনার, লচনকেন। অনুসরণ 
েরকেন। োই োঁর অলভনীে বাংিা িলবই 
েকেে বির পর লহলদিকে হকেকি। োকে 
অলভনে েকরকিন লেেপাি অলভকনোরা।
এিাকন েকেেটি নুমনা েুকি ধরা যাে। 
পাঁকচর েশে ও িকের েশকে উত্তম কুমাকরর 
দবশ লেিু িলব লহলদিকে হে এেই নাকম, 
অথবা অন্য নাকম মুলতি পাে। দযমন উত্তম-
-সুলচত্া অলভনীে ‘সবার উপকর’ িলবটির 
েথা লনশ্চে মকন আকি। ঠিে লেন বির 
পর (১৯৫৮) দবকরাকিা দেবানকদির োিা 
পালন। দুকটা িলব পরপর দেিুন। োহকিই 
বুঝকে পারকবন।

১৯৫৫ সাকি উত্তম কুমাকরর আকরেটি িলব 
িুব জনলরিে হকেলিি। লবমি লমত্র দিিা 
‘সাকহব লব লব দোিাম’। সাে বির পর 
লহলদিকেও দসই িলব তেলর হি। নােে গুরু 
েত্ত। ১৯৫৫ দেই আরও এেটি িলব িুব লহট 
েকরলিি। উত্তম-সুলচত্ার অলনি পরীক্া। 

বাকরা বির পর দসই িলব এি বলিউকড। 
দসটা  অবশ্য উত্তম কুমার লনকজই 
েকরলিকিন। সঙ্ী তবজেন্ীমািা। িলবর 
নাম? দিাটি লস মুিাোে।

১৯৬৭ দে উত্তম-সু লরিোর জীবন মৃ েু ্য 
ি লবর েথা মকন পড়কি? অন্য ােভাকব 
ফাঁস াকনা  হকেলিি এে ব্য াঙ্ক েমমীকে। 
দসই অলভকযাকে দজি িাকটন। পকর 
সে্ ার লজর িদ্মকবকশ লফকর আকসন, দসই 
ষড়যন্তীকের সাকেস্া েকরন। হ্য াঁ ,  দসই 
ো লহনী  লনকে লহলদিকেও িলব হকেলিি। 
উত্তম কুমাকরর পলরবকে্ লিকিন ধকম্ন্দ্র। 
একক্কত্ িলবর নাম বেি হেলন। জীবন 
মৃ েু ্যই রািা  হকেলিি।
বাংিাে িাি পাথর িলবটা  দেমন চকিলন। 
টিলভকেও িুব এেটা দেিা যাে না।  লেন্তু 
১৯৬৩ দে তেলর দসই িলবকে লনকে পকর 
লহলদি িলব হকেলিি। িলবর নাম িাি 
পাত্থর। একক্কত্ উত্তকমর জােোে লিকিন 
রাজ কুমার।



উত্তম আর ভানু বকদি্যাপাধ্যাকের 
ডাবি দরাি। ঠিে ধকরকিন। 
ভ্ালন্ লবিাস। দসক্সলপোকরর 
োলহলন লনকে বাংিাে তেলর িলব 
দবশ সাড়া দফকিলিি। এিনও 
মাকঝ মাকঝই টিলভকে দেিা যাে 
িলবটি। এই োলহনী লনকেই িলব 
েকরলিকিন গুিজার। বারবার 
উত্তম– সালবত্ী– ভানুর ওই িলব 
দেকিকিন। লনকজও এোলধে 
সাক্াৎোকর দস েথা অেপকট 
স্ীোর েকরকিন। লহলদিকে তেলর 
হি আঙু্র। উত্তকমর জােোে 
সঞ্ীব কুমার। আর ভানুর বেকি 
দেকবন বম্া।

আরও এেটি হালসর িলব। িদ্মকবশী। 
দবলরকেলিি ১৯৭১ সাকি। চার 
বির পর দসই িলব হি লহলদিকে 
চুপকে চুপকে। পলরচািে হৃষীকেশ 
মুিালজ্। উত্তকমর ভূলমোে ধকম্ন্দ্র, 
আর শুকভদিুর ভূলমোে অলমোভ 



বচ্চন। অলমোভ ও ধকম্ন্দ্র দুজকনই দবশ 
েকেেবার িলবটি দেকিন। ধকম্ন্দ্র এে 
সাক্াৎোকর জালনকেলিকিন, উত্তম কুমাকরর 
চলরত্টি দেিার পর োঁর োজটা অকনে 
সহজ হকে যাে। চলরত্টি আরও স্পটি হকে 
ওকে। এবং লেলন এেথাও অেপকট স্ীোর 
েকরন,  উত্তম কুমার ওই চ লরত্টিকে দয 
উচ্চোে লনকে   লেকেলিকিন, োঁর পকক্ 
দসই উচ্চোে দপৌঁিকনা সম্ভব হেলন।

সাকের েশকে আকরে লত্কোণ দরিকমর 
িলব। আলম দস ও সিা। লহলদি িলবর নাম 
দবলমসাি। একক্কত্ উত্তকমর জােোে 
অলমোভ। আরও দুটি জনলরিে িলব। দুটির 
পলরচািেই বাঙালি। দুটিই এেই নাম 
লনকে লহলদিকে হকেলিি। দুটিকেই নােে 
দসই উত্তম কুমার। ঠিে ধকরকিন, অমানুষ 
ও আনদি আশ্রম। দুটি িলবরই পলরচািে 
শলতি সামন্। আকে বাংিাে, পকর লহলদিকে 
হকেলিি।

সাকের েশকের আকরে সুপারস্ার রাকজশ িান্া! 
লেলনও উত্তকমর জুকোে পা েলিকেকিন।      
অরলবদি মুকিাপাধ্যাকের পলরচািনাে তেলর 

িলব লনলশপদ্ম। েকেে বির 
পর এটাও লহলদিকে হকেলচি। 
নাম অমর দরিম। অলভনকে ? 
রাকজশ িান্া।

এইসব িলবকে রিে্যক্ভাকবই 
দথকে দেকিন উত্তম কুমার। 
আরও অকনে িলব আকি, 
দযিাকন সরাসলর হেে দনই। 
েকব দসই িাোটা দথকে দেকি। 
এিনও বলিউকড দবশ লেিু িলব 
তেলর হকছে, যার সকঙ্ িকের 
েশে বা সাকের েশকে তেলর 

বাংিা িলবর নানা লমি দথকে দেকি। সুেরাং 
দবাঝাই যাকছে, বলিউকডর উপর মহানােকের 
রিভাব েেটা। লেলন লনকজ লহলদিকে েী েী 
িলব েকরকিন, েেটা সফি হকেকিন, এটাই 
োঁর এেমাত্ মানেণ্ড নে। োর বাইকরও 
বলিউকড এেটা রিভাব দথকে দেকি। যা 
িুঁজকে হে দেবানদি, অলমোভ, ধকম্ন্দ্রকের 
চলরত্গুলির মকধ্য।
 



 হলে গিলে কখনও উত্তম 
কুমালেে ছগি দেলখলছন! 
উত্তম কুমালেে নাম শুনলেই িাঙাগে এমন একটা ভান কলে, দেন কতই না 
জালন। অথচ, এে মল্যে একটা অদ্ভুত ফাঁগকিাগজ েলে দিলছ। নতভু ন প্রজলমেে 
কথা দছলে গেন। োো মাঝিেসী, তালেে গজলঞেস করুন দতা, উত্তলমে দকানও 
ছগি হলে গিলে দেলখলছন গকনা। আগম গনগচিত, েশজলনে মল্যে অন্তত নজন 
দেলখনগন। গেলখলছন োলজশ মভুখাগজজি।।

উত্তম কুমালেে নাম 
শুনলেই িাঙাগে এমন 
একটা ভান কলে, 
দেন কতই না জালন। 
অথচ, এে মল্যে একটা 
অদ্ভুত ফাঁ গকিাগজ েলে 
দিলছ। নতভু ন প্রজলমেে 
কথা দছলে গেন। োো 
মাঝিেসী, তালেে 
গজলঞেস করুন দতা, 
উত্তলমে দকানও ছগি 
হলে গিলে দেলখলছন 
গকনা। আগম গনগচিত, 
েশজলনে মল্যে অন্তত 
নজন দেলখনগন।

হেত িেলিন, হলে ওইসি ছগি চলে না। 
চলে না দকন? আসলে, চেলেও দোলক 
দেখলত আসলি না। এটা িভুঝলত দেলেই 
হে মাগেকো চাোন না। এমনকী এখন 
দে মাগটিললেলসেে েমেমা, দসখালনও                

উত্তলমে ছগি গনলে সাতগেলনে উৎসি হলছে 
না দকন ? দেগখ দোলক দকমন দেেলশা 
টাকাে টিগকট দকলট ছগি দেখলত োে!

হ যে াঁ ,  জভু ে া ই ল ে ে  দ শ ষ  স প্ া ল হ  ন ন্দ ল ন 
প্রগতিছে চলে। আমো কজন জাগন? কজন 
দেখলত োই? এতই েগে চাগহো থাকত, 
তাহলে নন্দন টভু -এে দছাট হলে দকন ? দকন 



নন্দন ওোলন নে? আসে কােণটা গশল্ী 
সংসেও জালন। হে ভগতজি দতা দূলেে কথা, 
অল্জিক টিগকটও গিগরি হলি না।

হালত হালত স্াটজিলফান ঘভুেলছ। সাোক্ষণ 

সিাে দচাখ দমািাইলে। আনগেগমলটড 
দডটা। েত খভু গশ ডাউনলোড কেলছ। দখাঁজ 
গনলে দেখভুন দতা,  িত এক িছলে উত্তম 
কুমালেে কটা ছগি ডাউনলোড হলেলছ? 
এতগেন না হে িযেস্ততাে অজভুহাত গেলতন। 
গকন্তু িত চাে মাস ্লে েকডাউন চেলছ। 
অগ্কাংশ দোলকে সামলনই অখণ্ড 
অিসে। দখাঁজ গনলে দেখভুন দতা,  কজন 
উত্তম কুমালেে কটা ছগি দেলখলছন?  অথচ 
গেলন ঘণ্াে েে ঘণ্া গকন্তু দমািাইে 
হালত িলসগছলেন। 

না,  দোষটা উত্তম কুমালেে নে। িেলে 
োওো সমলেে এটাই প্রকৃত ছগি। গকন্তু 
এই সহজ িযোোেটা অলনলক মানলত চান 
না। তাঁো  ভালিন, উত্তম কুমালেে েে 
দিা্ হে িাংো ছগিই হেগন। এটা দভলি 
তাঁো  কী আনন্দ োন, দক জালন। আসলে, 
তাঁো  এখনকাে িাংো ছগিও দেলখন 
না। উত্তলমে ছগিও দসভালি দেলখনগন। 
দছাটলিোে টিগভলত জভুোই মাস এলে 
হালত দিানা কলেকটা ছগি দেলখলছন। 
দসগুলোলকই ভাগঙলেই সৃ্গতে জািে 
কাটলছন। 



উত্তম সুচিত্রা জুটির নতুন রূপ পপতত িতেচিে 
উত্তম মুনমুন জুটি।
উত্তম কুমরার মুনমুন পসন একই িচিতত। আর 
পস িচির চরিচময়রাতর পেতিন সুচিত্রা পসন। স্বপ্ন 
পেখতিন মতন হতছে? নরা।
উত্তমকুমরার– মুনমুনতক চনতয়ই 
িচির কথরা হয়। পরাথ্থরিচতম 
পিৌধুচর এই জুটিতক চনতয় করাজ 
কররার কথরা ঠিক কতরন। 
নরায়ক– নরাচয়করা নয়, চকন্তু সরাররা 
িচি জুতে উত্তম আর মুনমুন। 
ওররা করততন শ্বশুর– িউমরার 
িচরত্। উত্তম চপয়রাতনরা িরাজরাতছেন 
আর মুনমুন েরাইতিন

‘ েীনহীতন পকহ িরাতহ নরা, তুচম 
তরাতর ররাচখতি জরাচন পেরা।
আর আচম-পে চকিু িরাচহ পন, িরণততে িতস 
থরাচকি।’ 

ের্থতকর পিরাতখ আনন্রাশ্রু। চকন্তু এক অতমরাঘ 
চনয়চত তরা হতত চেে নরা। ের্থতকর পিরাতখর 
জতের শ্রািণ নরামে অন্যভরাতি। ২৪পর জুেরাই, 
১৯৮০ িরাংেরার চরিয় মহরানরায়ক উত্তমকুমরাতরর 
মহরারিয়রাণ ঘটে। উত্ততমর পরষ েরাত্রায় এমন 
জনসমুদ্র কেকরাতরা আতে পেতখচন। শ্রািণ 

পভতস পেে অেচণত মরানুতষর পিরাতখর জতে।
কত িচি নরা হওয়রা হতয় পেে। তরার মতধ্য একটি 
চিতরষ িচি চিে পরাথ্থরিচতম পিৌধুচরর এই িচি। 
েরা উত্তম কুমরার–  মুনমুন পসন করততন। পসটি 
হত মুনমুতনর রিথম িরাংেরা 

িরাচণচজ্যক িচি। চকন্তু উত্ততমর আকচমিক 
রিয়রাণ িেতে চেে সি। পসই চিত্নরাট্য মুেতুচি 
পথতক পেে। উত্তমতক পরষ পেখরা পেখতত
চেতয়চিতেন সুচিত্রা। চকন্তু উত্তম পিঁতি থরাকতে 
উত্তম– সুচিত্রা জুটি সুচিত্রা তনয়রার মরাধ্যতম 
নতুন রূপ পপত। উত্তম– সুচিত্রা জুটি পসৌকে্থ, 
পসৌন্ে্থ এিং সত্রাতহর রিতীক। উত্তম কুমরার–  
সুচিত্রা পসন জুটি হতয় উতেচিে চিরন্তন পরিতমর

 উত্তম– মুনমুন 
জুটি হতয়ও 
হে নরা

উত্তম– সুচিত্রার জুটি পতরা সকতের 
করাতিই পচরচিত। চকন্তু জুটি িরাঁধরার 
কথরা চিে উত্তম– মুনমুতনর। কী পসই 
িচি?  পক পচরিরােক?  পকন হে নরা?  
উত্ততমর রিয়রাণ চেিতস পসই অজরানরা 
করাচহচনতত আতেরা পেেতেন 
শুভেীপ িতন্্যরাপরাধ্যরায়।



রিতীক। পে্থরায় তরঁাতের পরিম চিে 
িরাঙরাচের েহন অিতিততন েুচকতয় 
থরাকরা বিষ্ণি েীচতকচিতরা। তখন-
করার চেতন উত্তম– সুচিত্রার চিচভন্ন 
িচির দৃর্য অনুকরতণ নিেম্পচতররা 
পরােরার সু্চিওতত চেতয় িচি তুচেতয় 
আনন্ পপততন। পসই জুটি পরষ হে 
২৪পর জুেরাই, ১৯৮০। সুচিত্রা পসন 
েভীর ররাতত পশ্বতশুভ্রিস্ত্র পচরচহতরা 
হতয় মরােরা চনতয় পেতেন উত্তম 
কুমরাতরর িরাচেতত। সুচিত্রা পসন 
পপৌঁতিতিন শুতনই পররারতেরাে শুরু 
হতয় পেে। ঘতর ঢুতক অতনকক্ষণ ধতর মহরানরাচয়করা 
পেখতেন মহরানরায়কতক। ধীতর ধীতর মরােরাটরা 
পচরতয় চেতেন েেরায়। উত্তম–  জরায়রা পেৌরী 
পেিী পসই ক্রাইম্যরাতসে িতে িসতেন সুচিত্রা-
পক এক পমরাক্ষম চসতন-িরায়রােে ‘ তুচমই পতরা 
আসে পেরাক ওর েেরায় মরােরা পররািরার’ ।
পসচেনই উত্তম– সুচিত্রা জুটি পরষ। চকন্তু ের্থতকর 
মতন রুতপরােী পে্থরায় পকরানওচেন পরষ হওয়রার 
নয় ওঁতের জুটি। েত জুটি আসুক, ওঁররাই পসররা, 
ওঁররাই চিরন্তন।

মুনমুতনর িচির জেতত আসরা পকরানওচেনই 
সমথ্থন কতরনচন সুচিত্রা। চকন্তু েচে পেখততন 
তরাঁর নরায়ক তরাঁর ‘ উতু’ র সতগে চ্রিন পরয়রার 
করতিন মুনমুন, মন েেত চক মহরানরাচয়করার?

পরাথ্থরিচতম পিৌধুচরর পসই িচির শু্যট হে, 
চরচেজ করে ১৯৮২সরাতে। িচির নরাম 
‘ ররাজিধূ’ । উত্তম কুমরার নরা থরাকরায় তরঁার নরা কররা 
িচরত্টি করতেন উৎপে েত্ত। আর িচিতত 
তরাঁর পুত্িধূর পররাে করতেন মুনমুন। এিরােরাও 
চিতেন িরায়রা পেিী, ভরানু িতন্্যরাপরাধ্যরায়, রচজিত 

মচলিক ও রচমত ভজি। টিমটরা পেখতে পিরাঝরা 
েরায়, এঁররা সিরাই চিতেন উত্ততমর সহকমমী, 
সহতেরাদ্রা, িনু্ পকউিরা অচভভরািক। সগেীত 
পচরিরােনরা কতরচিতেন অচভচজৎ িতন্্যরাপরাধ্যরায়।

উত্তম ও সুচিত্রা কন্যরা মুনমুন এই িচি করতে 
িচিটি আরও ে্যরান্ডমরাচক্থং িচি হত। চকন্তু 
চনয়চতর পখেরায় পস সম্ভি হে নরা। সুচরিয়রা কন্যরা 
পসরামরার শ্বশুর হতয় অচভনয় কতরচিতেন উত্তম 
‘ কেচকিনী ককিরািতী’ পত। চকন্তু সুচিত্রা কন্যরার 
সতগে মহরানরায়ক অচভনয় করতে ‘ ররাজিধূ’  
একটরা অন্য মরাত্রা পপত। 



 কেন কে 
মহালয়া 
েরতে 
কেতলন!

এেবারই মহালয়া েতরছিতলন 
উত্তম কুমার। সঙ্গীে পছরচালে 
কহমন্ত মুত�াপাধ্ায়। কেমন ছিল 
কসই অছিজ্ঞো? বাংলার সাধারণ 
মানুষ ছবষয়টিতে েগীিাতব 
কেত�ছিতলন?  কেন ক্ষমা চাইতে 
হল আোশবাণগীতে? এসব 
অজানা েথা উতে এল 
ছেতব্ন্ু কে-র েলতম।

আছম উত্তম কুমাতরর  এেজন অনুর াে গী । 
উত্ততমর এেতশার উপর িছব কেত�ছি। অন্রা 
কেমন লাইন ছেতয় টিছেট কেতট োঁর িছব 
কেছ�ছিতলন, আমার কেমন কসৌিাে্ হয়ছন। 
োরণ, আমার জন্ম োঁর মৃেু্র পর। োই 
আমার উত্তম কুমারতে কচনা মূলে টিছির 
হাে ধতরই।

কিাট কথতেই শছনবার টিছিতে উত্তম কুমাতরর 
ছসতনমা। না কজতন, না বুতেই িালতবতস 
কেতলছিলাম ওই মানুষটাতে। বাছেরা কে 
কেমন, কে পছরচালে, কে নাছয়ো বা কে োন 
োইতিন, কসগুতলা ছনতয় িাবোমও না। মতন 
হে উত্তম কুমারই কবাধ হয় ছসতনমার োছহনগী 
ছলত�তিন। ছেছন ছনতজই োন োইতিন।

পতর এেটু এেটু েতর জানতে শুরু েরলাম 
মানষুটাতে। শুরুর ছেতে েগীিাতব লড়াই 
েরতে হতয়ছিল, শুতনছি। বতবেতে ছেতয় েগীিাতব         

স্বপ্নিঙ্ হতয়ছিল, োও শুতনছি। আছম এেটি 
ছবতশষ ছেতের েথা েুতল ধরব, ো এ�নও 
কসিাতব আতলাছচে হয়ছন।

সাতের েশতে উত্তম কুমারতে ছেতয় এেবার 
মহালয়া করের্ড েরাতনা হতয়ছিল। মহালয়া 
বলতেই  আমর া  ছ চরে াল  শুতন  এতস ছি 
বগীতরন্দ্রেৃষ্ণ িদ্রর কসই উোত্ত েণ্ঠ। ১৯৩৫ 
কথতে োর োত্া শুরু, এ�নও সমান জনছরিয়। 
এেবারই ব্ছেক্রম হতয়ছিল, কসটা ১৯৭৬ 



সাতল। আোশবাণগীর েে্ডারা কচতয়ছিতলন 
মহালয়াতে আরও জনছরিয় েরতে েুলতে। 
মহানায়তের জনছরিয়ো ে�ন আোশচুবেগী। 
োঁতে ছেতয় েছে করের্ড েরাতনা োয়!

রিস্াব এল উত্তম কুমাতরর োতি। এমছনতে 
নেুন চ্াতলঞ্জ ছনতে সবসময়ই িালবাসতেন। 
ছেন্তু এইতক্ষতত্ ছেিুটা ছবিধা ছিল মহানায়তের। 
বাঙাছলর অন্ েণ্ঠস্বর শুতন অি্স্থ। কসই 
েণ্ঠই বাঙাছলর োতন বাজতি। হোৎ নেুন এই 
কচষ্াতে মানুষ আতেৌ গ্রহণ েরতব কো? িরসা 
ছেতলন কহমন্ত মুত�াপাধ্ায়। ছেছনই ছিতলন 
সঙ্গীে পছরচালে।

ঠিে হল, বাণগীকুমার ছল�তবন। কহমন্ত সুর 
কেতবন। উত্তম পাে েরতবন। কবশ েতয়েছেন 
মহড়া হল। বাছড়তে সংসৃ্তের মাস্ারমশাই 
করত� সংসৃ্ে উচ্ারণ শুদ্ধ েরতলন। মহালয়ার ছেন 
করেছর্ডংও হল । মছহষাসুরমছে্ডনগীর বেতল নাম 
রা�া হল দুতে্ডদুে্ডছেহাছরনগী। ছেন্তু কে কোনও 
োরতণই কহাে, কসই মহালয়াতে বাঙাছল 
কমাতটই িালিাতব গ্রহণ েতরছন। চাছরছেতে 
সমাতলাচনার েড় উতেছিল। ে�ন কসাশাল 
ছমছরয়া ছিল না। ছেন্তু চাতয়র কেে, পাড়ার 
কসলুন, পুকুর ঘাট এগুতলাই ছিল কসাশাল 

ছমছরয়া। দ্রুে 
িছড়তয় কেল, 
উত্তম কুমার 
এ ত ে ব া ত র ই 
েরতে পাতরছন, 
েুছলতয়তি। উত্তম 
ছবতরাধগীরা বলতে 
লােতলন, ‘োর 
োজ োতেই 
মানায়। োতে 
োতে ছেতয় 
ছে মহালয়া 

হয়?’ ধাছম্ডে কলাতেতের কেউ কেউ কক্ষতপ 
কেতলন, োঁরা আোশবাণগীর সমাতলাচনা 
েরতে লােতলন। কশানা োয় রিচুর ছচঠি ও 
কোন এতসছিল কক্ষাি জাছনতয়। বাধ্ হতয় 
আোশবাণগীতে ক্ষমা চাইতে হল। এমনছে 
উত্তম কুমারও ক্ষমা চাইতলন। জাছনতয় ছেতলন, 
এটা েরা োঁর উছচে হয়ছন। আোমগীছেতন আর 
ছেছন মহালয়া করের্ড েরতবন না।

আর ে�নই ছেছন মহালয়া করের্ড েতরনছন। 
পতরর বির, অথ্ডাৎ ১৯৭৭ কথতে আবার কসই 
বগীতরন্দ্রেৃষ্ণ িদ্রর েণ্ঠস্বরই শুতন আসতি 
বাঙাছল। উত্তম কুমাতরর জগীবতন ছনঃসতন্তহ 
এটা এেটা ব্থ্ড কচষ্া। অতনতেই বতলতিন, 
এটা েেটা �ারাপও হয়ছন। আসতল, বাঙাছলর 
োন বগীতরন্দ্রেৃষ্ণর চণ্গীপাে শুনতেই অি্স্থ 
ছিল। োই নেুন এই মহালয়াতে োরা গ্রহণ 
েরতে পাতরছন।

েবু োঁরা উত্তম কুমাতরর েতণ্ঠ কসই মহালয়া 
শুনতে চান, োঁতের জন্ ইউ টিউব ছলঙ্ক 
কেওয়া হল। চাইতল শুনতে পাতরন। https://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = -
-YqGHZBvjBI



 আর কলকাতায়
ফিরততই চানফন 

উত্তম কুমার! 

রজত সেনগুপ্ত

বলিউড অলিযান ম�াটেই িাি 
হয়লন �হানায়টের। মেন হয়লন, 
তা লনটয় নানা ব্াখ্া চািু আটে। 
মেউ বটিন, রাজোপুর বা মেউ 
মেউ চানলন উত্তর বটবেটত সফি 
মহান। তাই নানারে� অসহটযালিতা 
েটরলেটিন।
আবার মেউ মেউ বটিন, িুি 
মিাটেটের খপ্পটর পটেলেটিন 
�হানায়ে। তারাই িুি পটে 
চালিত েটরলেটিন। তাোো, 
অলিনয় েরটিও লনটজর োো 
ঢািা উলচত হয়লন। বলিউড সম্পটেকে 
মোনও ধারনাই মনই, েলবর প্রচার 
মেটে লডল্রিলবউশন, সবই অজানা 
মিাটেটের উপর লনিকের েরটত 
হটব। এই অবস্ায় এত োো 
জটির �টতা ঢািা ঠিে হয়লন।

লেন্তু সাটতর েশটের �াঝা�ালঝ 
এটস মসই বটবেটতই লেটনর পর 
লেন পটে মেটেটেন। েিোতায় 
লফটর মযটত চানলন। এ�নো মেন 
হটয়লেি? মশানা যায়, শুটিং 
চিাচািীন ম্াটর এটস এেেি 
মিাে উত্ত� কু�ারটে শালসটয় 
লিটয়লেটিন। তাঁটে নালে প্রাটে 
ম�টর মফিারও হু�লে মেওয়া 
হটয়লেি। সব শুটিং বালতি েটর 
বটবে চটি লিটয়লেটিন �হানায়ে।

অটনটে জানটতন, শরীর খারাপ। 
সরোলরিাটব মসোই বিা 
হটয়লেি। লেন্তু আসটি, েিোতায় 
লফরটত িরসা পালছিটিন না উত্ত� 
কু�ার। যলে মসই েি আবার হানা 
মেয়। যলে মোনও অঘেন ঘটটয় 
মফটি। লেন্তু োরা উত্ত� কু�ারটে 

শালসটয়লেটিন? মেনই বা শালসটয় 
লেটিন? মশানা যায়, নেশািটের 
এেট মিাষ্ী নালে এর সটগে যুক্ত।

এর সটগে রাজনীলতও লেেুো 
জলেটয় আটে। উত্ত� কু�ার খুব 
মিাটর উটে �য়োটন হাঁেটত 
মযটতন। আটিা মফাোর আটিই 
আবার লফটরও আসটতন। মোনও 
এেলেন লতলন না লে এেট 
এনোউন্ার মেটখ মফটিন। 
অটনটে বটিন, পুলিশ গুলি 
েটর ম�টরলেি লবলশষ্ট সািংবালেে 
সটরাজ েত্তটে। তারপর তাঁর 
মেহ আর খুঁটজ পাওয়া যায় না। 
লনটজর মচাটখর সা�টন এই দৃশ্ 
মেখটিও লতলন োউটে লেেু 
বিটত পাটরনলন। পুলিটশর পক্ষ 
মেটেও নালে উত্ত� কু�ারটে বিা 
হটয়লেি, যা মেখটিন, তা োউটে 
বিটবন না।

নেশািটের এেট মিাষ্ী 
মচটয়লেি, উত্ত� কু�ার মযন প্রোটশ্ 
তা বটিন। সটরাজ েত্তর খুটনর 
ঘেনা লতলন বিটি �ানুটের োটে 
লবশ্াসটযাি্ হটব। পুলিশ ময 

এিাটব খুন েটর িাস গু� েরটে, 
মসো সা�টন আসটব। হয়ত 
তাই তাঁর উপর চাপ ততলর েরা 
হটয়লেি।

মসই োরটেই লে বটবে পালিটয় 
লিটয়লেটিন �হানায়ে ? হটতও 
পাটর। বনু্ ও সহ অলিটনতা 
লবশ্লজটতর েোয়, উত্ত�ো আর 
েিোতায়  লফরটত িরসা 
পালছিটিন না। লতলন ঠিে েটর-
লেটিন, বটবে মেটেই বািংিা েলব 
েরটবন। আ�াটে বটিওলেটিন, 
‘ চি লবশু, তুই আর আল� এখান 
মেটেই বািংিা েলব েলর। এখাটনই 
শুটিং হটব। মিাো ইউলনে এখান 
মেটেই োজ েরটব।’  লেন্তু 
এিাটব মিাো ইউলনেটে বটবে 
মেটে োজ েরাটনা �ুশলেি 
লেি। এেো-দুটো েলবর মক্ষটরে 
হয়ত হটত পারত। লেন্তু লেটনর 
পর লেন মিাো ইউলনে শুধু �ারে 
তাঁর জন্ বটবেটত পটে োেটব, 
এো িাি মেখায় না, বুঝটত 
মপটরলেটিন স্বয়িং উত্ত� কু�ারও। 
তাই আবার েিোতায় লফটর 
আটসন। 



  তার 
ছিঁড়ে 
গেড়ি 
কড়ে

উত্তম– সুচিত্রা। পরপর উচ্রাচরত 
হয় নরাম দুট�রা। প্রায় প্বরাদ হটয় 
গ ে ট ে ।  চ ি ন্তু  এ ি �ু  ত চ ি ট য় 
গপরাস্রারগুটিরা গদখুন। তরাহটিই 
বুঝটত পরারটবন। অচিিরাংশ 
েচবর গপরাস্রাটরই চিন্তু
উত্তম– সুচিত্রা নয়, গিখরা আটে 
সুচিত্রা– উত্তম। অর্রাৎ, সুচিত্রার 
নরাম আটে। এ�রাই নরাচি সুচিত্রার 
শত্ চেি। নীরটব গমটনই 
চনটয়চেটিন মহরানরায়ি। 
চিটখটেন স্বরূপ গেরাস্বরামী।

োংলা িছের গরামাছটিক জুটি েলড়ত কাড়ের 
গোঝায় ? এই প্রশ্নটা ছিড়য় গকািও ছবিমত গিই। 
সোই একটাই উত্তর গেড়েি- উত্তম-সুছিত্া। 
ছকন্তু ঠান্া মাথায় গেড়ে গেখুি গতা, এমি জুটির 
কথা গকািও িছের গ�াস্াড়র ো টাইড়টল কাড়্ডে 
গেড়খড়িি ছকিা। শুরুর ছেড়কর কড়য়কটা িছেড়ত 
হয়ত উত্তম-সুছিত্া �াড়েি। ছকন্তু অছিকাংশ 
িছেড়তই উত্তম সুছিত্া 
�াড়েি িা। এখি গতা 
ইটিারড়িড়টর যুে। একটু 
সািডে করড়লই অড়িক 
িছের গ�াস্ার গ�ড়য় 
যাড়েি। ো টিছেড়তও 
মাড়ঝ মাড়ঝই �ুরাড়িা 
িছেগুড়লা গেখায়। আর 
এই ঢালাও গিড়টর যুড়ে 

মুশছকল আসাি ইউটিউে গতা আড়িই। আরও 
োল কড়র িছেগুড়লা গেখুি। টাইড়টল কাড়্ডে সোর 
আড়ে সুছিত্ার িাম। আড়ে সুছিত্া, �ড়র উত্তম। 

এমিটা গকি হড়য়ছিল? �ছরিালকরা ছক 
তুকতাক ছেশ্াস করড়তি? িাছক গলছ্জ ফাস্ডে 
এর তত্ত্ব গমড়ি িলড়তি? আসড়ল, এটা ছিল 

সুছিত্ার একটা শতডে। 
�ছরিালকড়ের কাড়ি 
ছতছি শতডে ছেড়তি, 
গ�াস্াড়র আমার িাম 
উত্তম কুমাড়রর আড়ে 
রাখড়ত হড়ে। উত্তম 
কুমার ক্রমশ মহািায়ক 
হড়য় উঠড়িি। �ছরিালক 
-প্রড়যাজকরা িাইড়িি, 



তাঁড়ের িছেড়ত উত্তম কুমার কাজ করুি। তাঁড়ক 
গেড়েই ছিত্িাট্য গলখাও হড়ছে। অথি, গসই 
মহািায়কড়ক ছকিা সুছিত্ার এইসে শতডে গমড়ি 
ছিড়ত হড়ছে। অি্য গকািও িাছয়কা যছে এমি 
শতডে আড়রা� করড়তি, উত্তম কুমার ছিশ্চয় তাঁর 
সড়গে িছে করড়তি িা। অি্য িাছয়কা এমি শতডে 
গেওয়ার সাহসও গ�ড়তি িা। 

ছকন্তু সুছিত্া েরােরই অি্যরকম। আর েশজড়ির 
সড়গে তাঁর অড়িক ফারাক। তাই ছতছি অেলীলায় 
শতডে ছেড়তি, আমার িাম আড়ে ছেড়ত হড়ে। আর 
উত্তম কুমারড়কও গসই শতডে হজম করড়ত হত। 
�ড়রর ছেড়ক আমরা িছের টাইড়টল কাড়্ডে একটা 
ছজছিস গেখড়ত �াই। শুরুড়ত সুছিত্ার িাম। 
তার�র এড়কর �র এক �াশ্ডে অছেড়িতার িাম 
সোর গশড়ে গলখা ‘এেং উত্তম কুমার’। এই 
‘এেং উত্তম কুমার’গক গেড়খ অড়িড়ক োেড়ত 
�াড়রি, এটা উত্তম কুমাড়রর িতুি গকািও 
স্াইল। আসড়ল, ছতছিও একটা সম্ািজিক 
রাস্া খুঁজছিড়লি। শুরুড়ত যখি সুছিত্ার িাম 
রাখড়তই হড়ে, তার�ড়র গকি ছতছি থাকড়েি? 

তার গিড়য় েরং এড়কোড়র গশড়ে ‘এেং উত্তম 
কুমার’ হওয়াই োল। ছতছিও একটি �াল্া 
গকৌশল ছিড়য়ছিড়লি। সুছিত্ার �ড়র থাকুক 
�াহাছে সাি্যাল, কমল ছমত্, োিু েড়্দ্যা�াি্যায়, 
িেবিী� হালোর, িায়া গেেী, মছলিা গেেী- 
এসে িাম। সোর গশড়ে ছেড়শে আকেডেণ ছিড়য় 
হাছজর ‘এেং উত্তম কুমার’। একটা িমকও হল, 
আোর সু ছিত্ার অহঙ্ারড়ক একটু ‘ ছশক্া 
গেওয়া’ও হল। 

গক েে, গস তকডে গতালা থাক। তড়ে উত্তম 
কুমারও েুঝড়তি, তাঁর জিছপ্রয়তার অড়িকটাই 
ছিেডের করড়ি সুছিত্ার উ�র। অি্য িাছয়কাড়ের 
সড়গে যতই িছে করুি, োঙাছল সেসময় উত্তম-
-সুছিত্াড়কই গেখড়ত গিড়য়ড়ি। এই জুটিড়ক 
গেখার জি্যই সে কাজ গফড়ল গস কাউটিাড়রর 
সামড়ি লাইি ছেড়য়ড়ি। ছকন্তু িড়য়র েশড়কর 
গোোড়তই সুছিত্ার মাথায় ঢুড়ক গেল, উত্তমড়ক 
িাোই তাঁড়ক স্বতন্ত্র �ছরিয় ততছর করড়ত হড়ে। 
ছতছি গয একা একটা িছেড়ক টািড়ত �াড়রি, তা 
গেছখড়য় ছেড়ত হড়ে। োেট্টিড়ত গসৌছমত্ড়ক ছিড়য় 



করড়লি সাত �াড়ক োঁিা। গসই িছে আন্তজডো-
ছতক �ুরস্ারও গ�ল। সুছিত্ার অহছমকা আরও 
ছকিুটা োেল। তাঁর উত্তমড়ক েরকার গিই, এমি 
একটা োতডো হাড়েোড়ে ছেড়ত শুরু করড়লি। 

 গসই জি্যই ছক �ড়রর ছেড়ক উত্তড়মর সড়গে িছের 
সংখ্যা কড়ম গেল? সুছিত্া গয তাঁর িাম আড়ে 
গলখার শতডে ছেড়য়ছিড়লি, তা ছতছি ছিড়জই িািা 
জায়োয় স্বীকার কড়রড়িি। এক সাক্াৎকাড়র ছতছি 
ছিড়জই েড়লড়িি, উত্তড়মর সড়গে আমার এত িছে, 
ছকন্তু আছম গপ্রাছ্উসারড়ক েড়লছিলাম, আমার 
িাম ছেজ্া�ড়ি আড়ে ছেড়ত হড়ে। তার�র সে 
িছেড়ত ‘সুছিত্া-উত্তম’, ‘উত্তম-সুছিত্া’ িয়। 

ওঁড়ের জুটির প্রথম িছে সাড়ে িুয়াত্তর। মুছতি �ায় 
১৯৫৩ সাড়ল। গসই িছে অেশ্য �ুড়রা�ুছর উত্তম-
-সুছিত্ার ছিল িা। গসটা অড়িক গেছশ ছিল তুলসী 
িক্রেততী-মছলিা গেেীর িছে। উত্তম- সুছিত্ার 
প্রথম ছহট িছে �ড়রর েির, অছনি�রীক্া। ৬ েির 
িুটিড়য় দুজি অছেিয় কড়র গেড়লি। একেট্টি সাল 
গথড়ক লক্ কড়র গেখুি। সুছিত্াও িছে কছমড়য় 

ছেড়লি। একেট্টিড়ত মুছতি গ�ল একটাই িছে- 
সপ্ত�েী। োেট্টিড়তও একটাই িছে- ছে�াশা। 
দুড়টাড়তই িায়ক উত্তম। এর�র �াঁি েিড়রর 
ে্যেিাি। ৬৭ গত উত্তড়মর সড়গে েৃহোহ, ৬৯ এ 
কমললতা। তার দু েির �র িেরাে। উত্তড়মর 
সড়গে গশয় িছে �িাত্তড়র, ছপ্রয় োন্ধেী। 
   
িা, তার�র গথড়ক উত্তড়মর সড়গে আর গকািও 
িছেই করা হয়ছি সুছিত্ার। গশে দু েিড়র দুটি 
িছে, দুড়টাই গসৌছমত্র সড়গে। ছিয়াত্তড়র েত্তা, 
আঠাত্তড়র প্রণয়�াশা। অড়িড়ক োড়েি, উত্তম 
কুমাড়রর মৃতু্যর �রই গোি হয় উত্তম-সুছিত্া 
জুটির  ছ ে ড়ছেে  হড়য়  য ায় ।  ছকন্তু  সু ছ িত্ ার 
িছের তাছলকাই েড়ল ছেড়ছে, গশে ১৬ েিড়র 
উত্তড়মর সড়গে িছের সংখ্যা মাত্ ৬। গশে �াঁি 
েিড়র একটিও িছে গিই। উত্তম কুমার মারা 
গেড়িি ১৯৮০ গত। তার দু েির আড়েই 
ছিড়জড়ক গুটিড়য় ছিড়য়ড়িি সুছিত্া। ছসড়িমা জেৎ 
গথড়ক অড়িক দূড়র, গলাকিকু্র আোড়ল। 

আরও একটা ছেেয় লক্ করা েরকার। দুজড়িই 
েড়বেড়ত ছিড়জর ছিড়জর মড়তা কড়র প্রছতষ্া 
�াওয়ার গিষ্া কড়রড়িি। উত্তমও হাফ্জড়ির 
উ�র িছে কড়রড়িি। সুছিত্াও প্রায় তাই। ছকন্তু 
দুজি কখিও একসড়গে িছে করার কথা োড়েিছি। 

অেশ্য, এসে �ছরসংখ্যাি ছিড়য় োঙাছল কখিই 
গতমি মাথা ঘামায়ছি। সুক্ সুক্ অিুেূছতগুড়লা 
আম োঙাছলর অ্যাড়টিিায় কখিই গসোড়ে 
িরা গেয়ছি। তাঁরা উত্তম-সুছিত্া জুটি েলড়তই 
অজ্াি।। উত্তম-সুছিত্া েলড়ত তাঁড়ের কাড়ি 
‘হারাড়িা সুর’, সপ্ত�েী ো সােছরকা। সেই 
�াঁড়ির েশড়কর গশে, অথো িড়য়র েশড়কর 
গোোর িছে। ছকন্তু তার�র! গশে আঠাড়রাটা 
েির! সম্পড়কডের গসই তারটা গোি হয় অড়িক 
আড়েই ছিঁড়ে ছেড়য়ছিল। 
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