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িবেনাদন েডস্ক : ভারতীয় বাংলা চলিচত্েরর িকংবদন্িত অিভেনত্রী
িছেলন সুিচত্রা েসন। বাংলা চলচ্িচত্েরর ‘ম্যাডাম’ এবং অতঃপর
মহানািয়কা েখতাব- এ এক বড় গল্প। আসেল সুিচত্রা েসন শুধু নাম নয়,
িবশাল এক অধ্যােয়র েচেয়ও েবিশ িকছু।

মূলত বাংলা ও িহন্িদ চলচ্িচত্ের অিভনয় কের খ্যািত অর্জন
কেরিছেলন। িতিনই প্রথম ভারতীয় অিভেনত্রী িযিন েকােনা আন্তর্জািতক
চলচ্িচত্র উৎসেব পুরস্কৃত হেয়িছেলন। রূপািল পর্দার উত্তমসুিচত্রা জুিট আজও তুমুল দর্শকপ্িরয়।

সুিচত্রা েসন জন্মসূত্ের বাংলােদিশ। ১৯৩১ সােলর ৬ এপ্িরল পাবনা
েজলার সদর পাবনায় সুিচত্রা েসন জন্মগ্রহণ কেরিছেলন। তার বাবার
বািড় িসরাজগঞ্জ েজলার েবলকুিচ থানার অন্তর্গত েসন ভাঙ্গাবাড়ী
গ্রাম। তার নাম রাখা হেয়িছল রমা দাশগুপ্ত।

বাবা করুণাময় দাশগুপ্ত িছেলন স্থানীয় িবদ্যালেয়র প্রধান িশক্ষক ও
মা ইন্িদরা েদবী িছেলন গৃহবধূ। িতিন িছেলন পিরবােরর পঞ্চম সন্তান
ও তৃতীয় কন্যা। সুিচত্রা েসন পাবনা শহেরই পড়ােশানা কেরিছেলন।
িতিন িছেলন কিব রজনীকান্ত েসেনর নাতনী।

বাংলা চলচ্িচত্ের উত্তম কুমােরর িবপরীেত নািয়কার ভূিমকায় অিভনয়
কের িতিন িবেশষ জনপ্িরয়তা অর্জন কেরিছেলন। সুিচত্রা-উত্তম জুিটর
রসায়ন আপামর বাঙািলেক মুগ্ধ কেরিছল অভূতপূর্বভােব, যা আজও
স্মরণীয়। ‘হারােনা সুের’ এক নারীর িতিতক্ষা ও সহনশীলতােক অত্যন্ত
সুচারুভােব তুেল ধেরিছেলন িতিন। পলাশপুের িবেয়র রােত িটলার উপর
অজস্র ফুেলর মােঝ বেস গােল হাত িদেয় রমা তার েকােল স্বামীেক
শুইেয় ‘তুিম েয আমার’ গাইেছ, এ দৃশ্য বাঙািল ভুলেত পােরিন এখেনা।

মহানািয়কা সুিচত্রা েসন অিভনীত চলচ্িচত্রগুেলার গােনরও রেয়েছ
িবশাল সম্ভার। ‘ঢুিল’, ‘অগ্িনপরীক্ষা’, ‘সবার উপের’, ‘সাগিরকা’,
‘িশল্পী’, ‘চন্দ্রনাথ’ অসংখ্য িসেনমা আর িবরল গান। েসসব গােনর
িশল্পীরা েয িদকপাল, তার েকােনা সন্েদহ েনই। িকন্তু অসামান্য
েঠাঁট েমলােনার গুেণ েসগুেলা মহানািয়কারই গান হেয় িগেয়েছ।

১৯৬৩ সােল ‘সাত পােক বাঁধা’ চলচ্িচত্ের অিভনেয়র জন্য মস্েকা
চলচ্িচত্র উৎসেব সুিচত্রা েসন িসলভার প্রাইজ ফর েবস্ট অ্যাকট্েরস
জয় কেরন। ১৯৭২ সােল ভারত সরকার তােক পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান কের।
েশানা যায়, ২০০৫ সােল তােক দাদাসােহব ফালেক পুরস্কার েদয়ার
প্রস্তাব রাখা হেয়িছল। িকন্তু সুিচত্রা েসন জনসমক্েষ আসেত চান না
বেল এই পুরস্কার গ্রহণ কেরনিন। ২০১২ সােল তােক ভারেতর পশ্িচমবঙ্গ
সরকােরর সর্েবাচ্চ সম্মাননা বঙ্গিবভূষণ প্রদান করা হয়।
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েকাথায়’ ছিবর মাধ্যেম তার চলচ্িচত্ের যাত্রা শুরু হয়। সুিচত্রা
উত্তম কুমােরর িবপরীেত ‘সােড় চুয়াত্তর’ ছিবেত প্রথম অিভনয় কেরন।
এরপর আর েপছেন িফের তাকােত হয়িন তােক। ছিবিট বক্স-অিফেস সাফল্য
লাভ কের এবং উত্তম-সুিচত্রা জুিট এেকর পর এক িহট ছিব উপহার িদেত
থােকন তারা।
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স্বরূপ। ১৯৫৫ সােলর ‘েদবদাস’ ছিবর জন্য সুিচত্রা শ্েরষ্ঠ
অিভেনত্রীর পুরস্কার িজেতন, যা িছল তার প্রথম িহন্িদ ছিব। উত্তম
কুমােরর সঙ্েগ বাংলা ছিবেত েরামান্িটকতা সৃষ্িট করার জন্য িতিন
বাংলা চলচ্িচত্েরর সবেচেয় িবখ্যাত অিভেনত্রী।

১৯৬০ ও ১৯৭০ দশেক তার অিভনীত সবকিট ছিবই ব্যবসা সফল। স্বামী মারা
যাওয়ার পরও িতিন অিভনয় চািলেয় েগেছন। এেদর মােঝ িছল িহন্িদ ছিব
‘আন্িধ’। এই চলচ্িচত্ের িতিন একজন েনত্রীর ভূিমকায় অিভনয় কেরেছন।
বলা হয় েয চিরত্রিটর প্েররণা এেসেছ ইন্িদরা গান্ধী েথেক।

১৯৪৭ সােল িবিশষ্ট িশল্পপিত আিদনাথ েসেনর পুত্র িদবানাথ েসেনর
সঙ্েগ সুিচত্রা েসেনর িবেয় হয়। তােদর একমাত্র কন্যা মুনমুন েসনও
একজন খ্যাতনামা অিভেনত্রী। ১৯৫২ সােল সুিচত্রা েসন বাংলা
চলচ্িচত্র জগেতর সঙ্েগ যুক্ত হন।

‘আন্িধ ছিবর জন্য িতিন িফল্মেফয়ার শ্েরষ্ঠ অিভেনত্রী িহেসেব
মেনানয়ন েপেয়িছেলন এবং তার স্বামী চিরত্ের অিভনয় করা সঞ্জীব
কুমার শ্েরষ্ঠ অিভেনতার পুরস্কার িজেতিছেলন। ১৯৭৮ সােল সুদীর্ঘ
২৫ বছর অিভনেয়র পর িতিন চলচ্িচত্র েথেক অবসরগ্রহণ কেরন। এরপর
িতিন েলাকচক্ষু েথেক আত্মেগাপন কেরন এবং রামকৃষ্ণ িমশেনর েসবায়
ব্রতী হন।
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দৃষ্িট আর রহস্যময় ভঙ্িগমার এক িচরন্তন প্রিতমা। এই মহানািয়কা
রূপািল পর্দার ঝলমেল জীবনেক িবদায় জানােনার পর আর িমিডয়ার সামেন
উপস্িথত হনিন। ফেল েযৗবন পরবর্তী সমেয় িতিন েদখেত েকমন িছেলন তা
আর েকউ জােন না। শুধু তাই-ই নয় ৩০ বছেরর েবিশ সময় বািড়র বাইের
েবর হনিন সুিচত্রা। এমনিক ঘেরর মধ্েযও
কেরনিন। শুেয়-বেস েথেকেছন বছেরর পর বছর।
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পঞ্চাশ ও ষােটর দশেক বাংলা প্েরেমর ছিবেক স্বর্ণযুেগ েপৗঁেছ
িদেয়িছল উত্তম-সুিচত্রা িচরসবুজ জুিট। ১৯৫০ সাল েথেক প্রায় ২৫
বছর েকািট বাঙািলর হৃদেয় ঝড় তুেল িনেজেক সিরেয় িনেয়িছেলন পর্দার
অন্তরােল। িঠক েকান অিভমােন এ বাংলার েমেয় সুিচত্রা ১৯৭৮ েথেক
২০১৪ প্রায় িতনিট যুগ পর্যন্ত িনেজেক আড়াল কের েরেখিছেলন- েশষ
পর্যন্ত তা হয়েতা অজানাই েথেক িগেয়েছ।

২০০৫ সােল দাদাসােহব ফালেক পুরস্কােরর জন্য সুিচত্রা েসন মেনানীত
হন, িকন্তু ভারেতর প্েরিসেডন্েটর কাছ েথেক স্বশরীের পুরস্কার
িনেত িদল্িল যাওয়ায় আপত্িত জানােনার কারেণ তােক পুরস্কার েদয়া
হয়িন।

২০১৪ সােলর ১৭ জানুয়াির ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ২৫ িমিনট নাগাদ
কলকাতার েবল িভউ হাসপাতােল হৃদেরােগ আক্রান্ত হেয় এ িকংবদন্িত
িশল্পীর মৃত্যু হয়।

