েসৗিমত্রদার সঙ্েগ আমার আত্মার
সম্পর্ক: বিবতা
“বাংলা চলচ্িচত্েরর একজন অিভভাবক িতিন, এক িবশাল বটবৃক্ষ, তার
তলায় িবরাজ করেছ বর্তমান বাংলা িসেনমার জগৎ,” পশ্িচমবঙ্েগর
প্রখ্যাত অিভেনতা েসৗিমত্র চট্েটাপাধ্যায় সম্পর্েক এই মন্তব্য
কেরেছন বাংলােদিশ অিভেনত্রী ফিরদা আক্তার পিপ, দর্শকেদর কােছ
িযিন বিবতা নােমই পিরিচত।

বাংলা চলচ্িচত্র জগেতর িকংবদন্তী এই অিভেনতা কেরানাভাইরােস
আক্রান্ত হওয়ার পর কলকাতার একিট েবসরকাির হাসপাতােল মারা েগেছন।
তাঁর বয়স হেয়িছল ৮৫। েসৗিমত্র চট্েটাপাধ্যােয়র সঙ্েগ ১৯৭৩ সােল
সত্যিজৎ রােয়র অশিন সংেকত ছিবেত অনঙ্গ বউ চিরত্ের অিভনয় কেরেছন
বিবতা।

িবিবিস বাংলােক েদওয়া এক সাক্ষাৎকাের
অিভনেয়র স্মৃিতচারণ কেরেছন।

িতিন

েসৗিমত্রর

সঙ্েগ

অশিন সংেকত ছিবেত অিভনয় করেত বীরভূেমর শান্িত িনেকতেন িগেয়িছেলন
বিবতা। িতিন বেলন, “তখন েতা আিম খুব েছাট িছলাম। আমার বয়স িছল
১৫/১৬ বছর। েসৗিমত্রদা সম্পর্েক আিম খুব একটা জানতাম না। অপুর
সংসার ছিবিট েদেখ েগিছ। তার আেগ আিম একিট মাত্র ছিব কেরিছ ঢাকায়।
তখনও পর্যন্ত চলচ্িচত্ের আমার অিভজ্ঞতা িছল খুব কম।”

েসটাই িছল বিবতার প্রথম িবেদেশ যাওয়া। এবং ভারেত শুিটং করেত
যােবন বেলই তার পাসেপার্ট ৈতির করা হেয়িছল।

বিবতা বেলন, “এই প্রথম আিম িবেদশ েকাথাও যাচ্িছ। েসসময় খুব ভয়
েপেয়িছলাম। এক েতা হল মািনকদার (সত্যিজৎ রায়) ছিবেত অিভনয় করিছ।

তার পর এেতা বড় একজন অিভেনতা েসৗিমত্রদার সঙ্েগ কাজ করিছ। আিম
পারেবা িক পারেবা না!”

েসখােনই েসৗিমত্র চট্েটাপাধ্যােয়র সঙ্েগ বিবতার পিরচয় হয়।

“ওনােক েদখলাম গঙ্গাচরণ চিরত্েরর েপাশাক পরা- ধুিত পরা। েগাল
েগাল চশমা। আিম দাঁিড়েয় আিছ। ওনার সঙ্েগ আিম শট িদলাম। তার পর
উিন বলেলন, বাহ তুিম েতা খুব সুন্দর শট িদেয়ছ! খুব সুন্দর!”

বিবতা বেলন, েসৗিমত্রর েসই প্রশংসা তােক তখন সাহস যুিগেয়িছল। এবং
খুব অল্প সমেয়র মধ্েয িতিন তােক আপন কের িনেয়িছেলন।

“ওনােক েদেখিছ শুিটং এর অবসের, যখন সবিকছুর আেয়াজন করা হচ্েছ,
উিন হয়েতা বেস বেস কিবতা আবৃত্িত করেছন। আবার েদখতাম িতিন শরীর
চর্চা করেছন। এটা েদেখ আমার খুব মজা েলেগেছ।”

অশিন সংেকত ছিবর একিট দৃশ্েযর প্রসঙ্গ তুেল বিবতা বেলন, “একিট
দৃশ্য না বলেলই নয়। আিম স্নান কের এেস দাঁিড়েয় আিছ। আর
েসৗিমত্রদা পা ধুচ্েছন। একিট ট্রিল শট হেব। শটিট এরকম- আিম েহঁেট
েহঁেট আসেবা। এেস েসৗিমত্রদার িদেক তািকেয় হাউমাউ কের েকঁেদ আিম
ওনার বুেক ঝাঁিপেয় পড়েবা। এবং েচােখর জল টসটস কের পড়েব।”

েসসময় সত্যিজৎ রায় বিবতােক বলেলন, গ্িলসািরন ব্যবহার না কের তােক
সত্িয সত্িয েকঁেদ েদখােত হেব। রায় তােক বেলন, “েদখেবা তুিম েকমন
শট িদেত পােরা। েকমন অিভেনত্রী তুিম েদখেবা!”

বিবতা বলেত লাগেলন, “তার পর আিম েহঁেট েহঁেট েসৗিমত্রদার বুেকর
ওপর এেস পড়লাম এবং িঠক জায়গা মেতা েচােখর অশ্রুটাও পড়েলা। তখন
েসৗিমত্রদা, মািনকদাসহ সবাই হাততািল িদেয় উঠেলন। বলেলন, বাহ খুব
অপূর্ব শট হেয়েছ, অপূর্ব শট হেয়েছ।”

বিবতা জানােলন, শুিটং এর েকান একিদন িতিন কাঁদিছেলন। কারণ েসিদন
িছল ঈদ। আত্মীয় স্বজনেদর সঙ্েগ ঈদ করার আনন্েদর কথা মেন কের তার
েচাখ ছলছল করিছল।

“েসৗিমত্রদা েসটা েখয়াল কেরেছন- কী বিবতা, েতামার েচাখ ছল ছল
করেছ েকন, কী হেয়েছ েতামার? আিম বললাম েসৗিমত্রদা আজেক েতা
আমােদর ঈদ, আিম আজেক শুিটং করিছ, তাই একটু মনটা খারাপ লাগেছ। তখন
উিন বলেলন েয েমােটও েভেবা না, েদখ আমরা কী কির।”

েসিদন সন্ধ্যার
হেয়েছ।
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“আমরা েগস্ট হাউেজর েয রুেম িছলাম েসখােন েদিখ সন্ধ্যার সময় বািজ
পটকা ফাটােনা হচ্েছ, তারাবািত জ্বালােনা হেয়েছ। বাবুর্িচেক বলা
হেয়েছ েসমাই পাকােত। িতিন বলেলন এই েদখ আমরা ঈদ করিছ।”
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পুরস্কার পায়। েসখােন পুরস্কার িবতরণী অনুষ্ঠােন সত্যিজৎ রায়,
েসৗিমত্র চট্েটাপাধ্যােয়র সঙ্েগ বিবতাও উপস্িথত িছেলন। অশিন
সংেকত ছিবর সূত্েরই েসৗিমত্র চট্েটাপাধ্যােয়র সঙ্েগ িছল প্রথম
পিরচয়। এর পের তারা দুজন একসঙ্েগ েকান ছিবেত অিভনয় না করেলও
েসৗিমত্র
জানান।
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িতিন বেলন, “েসৗিমত্রদার সঙ্েগ আমার েযন একটা আত্মার সম্পর্ক।
আিম যখনই েগিছ, িতিন হয়েতা কলকাতায় েকান ছিবর শুিটং করেছন, আিম
বললাম েয দাদা আপনােদরেক েদখার জন্য এলাম।”

“িতিন ঠাট্টা কের বলেলন, কী বিবতা শুনলাম তুিম নািক বাংলােদেশ
প্রচুর ছিব করেছা। তুিম নািক ইদানীং খুব পুরস্কার টুরস্কার
পাচ্েছা! অবশ্য আমরা জানতাম। তুিম যখন অশিন সঙ্েকত কেরছ তখনই

বুঝেত েপেরিছ তুিম আসেল একিদন অেনক বড় হেব।”

বাংলােদেশর প্রখ্যাত অিভেনত্রী বিবতার তার সহকর্মী েসৗিমত্র
চট্েটাপাধ্যায় সম্পর্েক বেলন, “িতিন চেল েগেছন িকন্তু িতিন তার
কাজগুেলা েরেখ েগেছন। এগুেলােক িক েকান িদন েভালা যােব?
চলচ্িচত্র যারা ভালবােস তার এই ছিবগুেলা তােদর মেন েথেক যােব।”

