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ভানায়ক উত্তভকুভারযয ফযক্তিগত জীফরন নাযী  প্রেভ
াথথ েক্ততভ ারদায
গরফলক, ফাাংরা ক্তফবাগ, াঅাভ ক্তফশ্বক্তফদযারয় এফাং াক্ততক্তথ াধযাক স্বাভী ক্তফরফকানন্দ কররজ
Abstract
Mahanayak Uttam Kumar was a Romantic hero or a great hero or a biggest star of Bengali
cinema. He was a Producer, Director, Singer and actor. Generally we know that Uttam
Kumar’s journey from flop master general to iconic hero. Gouri Devi was first girl friend of
Uttam Kumar. At first Uttam Kumar married Gouri Devi. But he divorced her. Then he
lived with Supriya Devi. But he divorced her. Then he lived with Supriya Devi. He loved
three girls in his personal life. Three girlfriends are Suchitra Sen, Gouri Devi and Supriya
Choudhury. But the relation between Suchitra Sen and Uttam Kumar was pletonic love.
Actress Sabitri Chattopadhay said that Suchitra Sen and Uttam Kumar were never in love.
Yet he went on to win hearts, which contributed to his choice of delivering block bluster hits
like ‘Agni Pareeksha’, ‘Harano Sur’, ‘Saptapadi’ etc. Sujan Mukherjee said that it is a
great honour as he was a great actor since his children. I like his any movie. All time I try
to hear that dialogue of othelo. Uttam Kumar said dialogue to ‘Saptapadi’ movie. That was,
‘It is the cause, it is the cause, my soul… yet she must die, else she, betray more men. Put
out the light and then put out the light. Between 1945 and 1980, he acted 375 films,
averaging about 11 films per year. Suchitra Sen loves him very much. Uttam Kumar likes.
Suchitra Sen as a friend, partner, lover. A famous song of Uttam and Suchitra is ‘Ei path
Jodi na sesh hoi’ / tobe kemon hoto tumi bolo toh / Jodi prithibita swapner desh hoi / tobe
kemon hoto tumi bolo toh’. Supriya Choudhury or Supriya Devi as she was called in
reverence, was essayed in her more than 50 years long carrier, much of which was at a time
when the Bengali film industry revolved around matinee idol Uttam Kumar. His first few
films were flops. But then he was flop master general to a great hero. He created a history
of Bengali cinema. His sweet laughing and acting had impressed us, so many actress
started to love him. He was so romantic person. Actress Suchitra Sen dream of that ‘Ami
Swapne tomai dekhechi / more nisitho basaro sojjai / mon bole valobesechi / ankhi bolite
pareni lojjai’.

াঅভযা জাক্তন প্রম, ফাাংরা ক্তরনভা জগরত ারনক াক্তবরনতা এররছন, এফাং দারেয রে াক্তবনয়  করয
প্রগরছন ক্তকন্তু ভানায়ক একজনাআ প্রথরক প্রগরছন ক্ততক্তন াঅভায াঅনায ফায ক্তেয় উত্তভ কুভায। ক্ততক্তন ফাাংরা ক্তরনভা
জগরতয এক াআক্ততা ততক্তয করয প্রগরছন এফাং েজরেয য েজে তাাঁরক ক্তনরয় উোদনা, ফছরযয য ফছয তাাঁয
েক্তত ভানুরলয বাররাফাা, প্রকৌতুর প্রতভনাআ ােুে প্রথরক প্রগরছ। শুধু তাাআ নয়, প্রগাো বাযতফরলথয ক্তপরেয াআক্ততার
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ানযানয জনক্তেয় াক্তবরনতায ভত ক্ততক্তন ফায হৃদরয় ভান বারফ স্থান করয ক্তনরয়রছন। ক্তফরলত তাাঁয ভুরেয প্রাআ
াাধাযণ াক্ত াঅয াক্তবনয় দক্ষতা তাাঁরক ভানায়ক করয তুরররছ। ক্ততক্তন শুধু বাররা াক্তবরনতাাআ ক্তছররন না ক্ততক্তন
ক্তছররন ক্তযচারক, গায়ক, ক্তযরফক, এভনক্তক েীত ক্তযচারক। াঅয এভন াক্তবজ্ঞ প্রযাভাক্তিক ফযক্তি ক্তরনভারত
নায়ক ক্তররফ াক্তবনয় কযা ভারনাআ প্রম ক্তরনভা ুায ডুায ক্তে রফ, ক্তেক্তকরেয জনয াাকায রে মারফ, ক্তরনভা
ররয াভরন রাাআরনয য রাাআন থাকরফ এোাআ স্বাবাক্তফক। শুধু তাাঁয ক্তরনভা প্রম ক্তে তা নয়- তাাঁয ছক্তফয গান গুররা
 ুায ডুায ক্তে।১ াঅয এভনাআ একজন প্রযাভাক্তিক নায়রকয প্রেক্তভকা রত ভস্ত ুন্দযী যাজকনযাগণ প্রম এক্তগরয়
াঅরফন এোাআ স্বাবাক্তফক। শুধু চরক্তিত্র জগরত নয়, তাাঁয ফযক্তিগত জীফরনয ক্তদরক মক্তদ াঅভযা তাকাাআ তারর
প্রদেরত াফ ারনক নাযী তাাঁয প্রেরভ াগর রয়রছন- াঅয এাআফ প্রেক্তভকারদয কথা াঅররাচয েফরে তুরর ধযা
রয়রছ। প্রাআরে তাাঁয ভানায়ক রয় ঠায কাক্তক্তন াঅররাচয েফরে স্থান প্ররয়রছ। তরফ এ েরে একক্তে কথা
না ফরররাআ নয়, তা র- ক্ততক্তন প্রম শুধু উত্তভ াক্তবনয় কযরতন তা নয়, ফাস্তফ জীফরন ক্ততক্তন ক্তছররন একজন েকৃত
উত্তভ ুরুল। তাাঁয ক্তফক্তবন্ন যকভ গুণাআ তাাঁরক াঅয প্রফক্ত উত্তভ ফাক্তনরয় তুররক্তছর। রফথাক্তয, ভনুলযরেয ক্তদক প্রথরক
ক্ততক্তন ক্তছররন াক্তত উত্তভ– তাাআরতা ক্ততক্তন ফায উত্তভ কুভায—

‘এাআ এত াঅররা এত াঅকা াঅরগ প্রদক্তেক্তন
কাআ প্রচারে রেক্তন
এাআ ভনরতা প্রকাথা কাউরক
এত াঅন করযক্তন
াঅক্তভ জাক্তন
তুক্তভ ক্তক জারনা।’
তরফ ক্ততক্তন প্রম কাউরক াঅন করযনক্তন এো ফররর বুর রফ। কাযণ ক্ততক্তন ক্তছররন প্রযাভাক্তিক ফযক্তি এফাং বাফুক
েকৃক্ততয ভানুল—

‘াঅভায স্বরে প্রদো যাজকনযা থারক
াত াগযায প্রতরযা নদীয ারয
ভয়ূযঙক্তে ক্তবক্তেরয় ক্তদরয় প্রথা
প্রদরে এররভ তারয।’
াঅয তাাআ এভন একজন প্রযাভাক্তিক ফযক্তিরক ক্তনরয় স্বে প্রদোয জনয প্রভরয়যা  প্রম াগর রফ এোাআ
স্বাবাক্তফক—

‘াঅক্তভ স্বরে প্রতাভায় প্রদরেক্তছ
প্রভায ক্তনীথ ফায জ্জায়
ভন ফরর বাররারফরক্তছ
াঅাঁক্তে ফক্তররত ারযক্তন রজ্জায়।’
ভানাক্তয়কা ূক্তচত্রা প্রন প্রম শুধু এাআবারফ উত্তভ কুভায প্রক স্বরে প্রদরে ুে প্ররতন তা নয়- ক্ততক্তন তাাঁয ফাাআরক
উরঠ, তাাঁরক জক্তেরয় ধরয স্বরেয প্রদর াক্তযরয় প্রমরত চাাআরতন—

‘এাআ থ মক্তদ না প্রল য়
তরফ প্রকভন রতা তুক্তভ ফররা প্রতা
মক্তদ ৃক্তথফীো স্বরেয প্রদ য়
তরফ প্রকভন রতা তুক্তভ ফররা প্রতা।’
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ভানায়ক উত্তভ কুভারযয ফযক্তিগত জীফরন নাযী  প্রেভ ক্তনরয় াঅররাচনা কযরত প্রগরর েথরভাআ ভরন রে মায়
প্রগৌযী প্রদফীয কথা। এাআ প্রগৌযী প্রদফী ক্তছররন ভানায়রকয েথভ প্রেক্তভকা। চুক্ত চুক্ত করয এাআ প্রেভ প্রফ করয়ক ফছয
প্রকরে প্রগক্তছর। তাযয ১৯৪৮ ারর ‘দৃক্তিদান’ ছক্তফ ভুক্তি প্ররর ভানায়রকয রে প্রগৌযী প্রদফীয প্রেরভয ম্পরকথ
একেু ভযা ৃক্তি রয়ক্তছর। তরফ প্রকন এাআ ভযা- তা একেু াঅররাচনা কযা মাক। প্রগৌযী প্রদফী তাাঁয ঠাকুভায রে
‘দৃক্তিদান’ ছক্তফ প্রদেরত ক্তগরয়ক্তছররন- াঅয ক্তরনভা রর ফর কেন প্র তাাঁয ভরনয কথা ঠাকুভারক ফরর
প্রপররক্তছররন তা ক্ততক্তন প্রফাধ য় ক্তনরজ ফুঝরত ারযনক্তন - ‚ছক্তফ তেন চরক্তছর। ঠাকুযভা ঠাট্টায ুরয ফররক্তছররন
ছক্তফয দথায় করয়কজন ক্তল্পীরক প্রদক্তেরয়, যাাঁ প্রয, প্রদে প্রতা রদয ভরধয প্রতায কাউরক ভরন ধরয ক্তকনা...‛
ঠাকুযভায এাআ ঠাট্টায জফারফ ক্ততক্তন উত্তভ কুভারযয ক্তদরক াঅঙুর ক্তদরয় প্রদক্তেরয় ক্তদরয়ক্তছররন। াঅয তেন ঠাকুযভা 
ঠাট্টা করয ফরররন- ‘এত প্রছরর থাকরত ঐ প্রযাগারে প্রছররো? ফযাাযো মাচাাআ কযফায জনয ক্ততক্তন াঅফায
ফররক্তছররন,  ভা? াআ প্রযাগা ক্তপনক্তপরন প্রছররোরক প্রতায ভরন ধযর ক্তক প্রয?‛২ মক্তদ এযয ক্তদন প্রথরক ঠাকুযভা
াঅয ফযাাযক্তেরক প্রনাত ঠাট্টা ফরর উক্তেরয় ক্তদরত চানক্তন - তাাআ ফভয় ক্ততক্তন প্রগৌযী প্রদফীরক নজরয প্রযরেক্তছররন।
মাাআরাক াত্রীয ফাক্তে প্রথরক ারনক ভযা াঅা রে প্রল মথন্ত াত্রীয ক্তযফারযয ভরত ১৯৪৮ াররাআ ক্ততক্তন
প্রগৌযী প্রদফীরক ক্তফফা করযন। এযয ১৯৫০ াররয ৭াআ প্ররেম্বয ক্তশুভের াাতারর প্রগৌযী প্রদফী প্রছরর ন্তান
েফ করযন। েথভ ন্তান তা াঅফায প্রছরর– এাআ াঅনরন্দ ভানায়ক াআ ফছরযয ফ্ল রয় মায়া ক্তরনভা গুররায
কি বুরর থাকরত প্ররযক্তছররন। তরফ এযয ‘ারে চুয়াত্তয’৩ ছক্তফ ভুক্তি প্ররর উত্তভ কুভায দথকরদয ভরন ক্তকছুো
জায়গা করয ক্তনরত প্ররযক্তছররন। এাআ ছক্তফরত ূক্তচত্রা প্রন নাক্তয়কা ক্তররফ েথভ উত্তভ কুভারযয রে াক্তবনয়
করযক্তছররন। এযরয প্রাআ জনক্তেয় ছক্তফ ‘াক্তি যীক্ষা’ ভুক্তি প্ররয়ক্তছর। এাআ ছক্তফয জনক্তেয় তাাআ উত্তভ কুভাযরক
েযাক্ততয ক্তেরয প্রৌাঁরছ ক্তদরয়ক্তছর। শুধু তাাআ নয়, এাআ ছক্তফ প্রথরকাআ দথক ভরর প্রযাভাক্তিক জুক্তে ক্তররফ উত্তভ ূক্তচত্রা
ক্তকছুো জায়গা করয ক্তনরয়ক্তছর। এযরয ‘াযারনা ুয’ ছক্তফরত ক্ততক্তন াঅয প্রফক্ত দথকরদয ভরন জায়গা করয ক্তনরত
প্ররযক্তছররন।
তরফ এাআ ভুূরতথ প্র ছক্তফক্তেয কথা না ফরর থাকরত াযক্তছ না তা র- তাযাঙ্কয ফরন্দযাাধযায় এয কাক্তক্তন
াফরম্বরন ১৯৫৯ ারর ভুক্তি োপ্ত ‘প্তদী’ ছক্তফ। াাংফাক্তদকরদয ক্তফচারয এাআ ছক্তফ কযায য তাাঁরক প্রেষ্ঠ নায়ক
ক্তররফ ক্তফরফচনা কযা রয়ক্তছর। মাাআরাক এাআ ছক্তফয ভরধয Shakespeare এয ‘রথররা’ নােরকয প্র
dialogue ক্তে উত্তভ কুভায ফররক্তছররন তা াঅজ প্রমন কারন ফারজ- ‚It is the cause , it is the cause, my
soul…. Yet she must die, else she’।। betray more men. Put out the light and then put out the
light.”৪ এাআ াক্তবনয়ক্তে কযায য ভানাক্তয়কা ূক্তচত্রা প্রন এফাং ভানায়ক উত্তভ কুভায দুজরনাআ দুজনরক

বাররাফারত শুরু করযক্তছররন। এযরয ১৯৭৩ ারর ‘াভানুল’ ছক্তফক্তে েুফ জনক্তেয় রয়ক্তছর- এাআবারফ উত্তভ
কুভায ধীরয ধীরয ভানায়ক রয় উরঠক্তছররন।
মাাআরাক াঅভারদয াঅররাচয ক্তফলয়ক্তে একেু ানয ধযরনয ক্তছর। এফায প্রাআ ক্তদকোয কথা াঅররাচনা কযা মাক।
নাক্তয়কা প্রফণুয েক্তত উত্তভ কুভারযয োন বাররাফাা প্রকভন করয গরে উরঠক্তছর- প্রকভন করযাআ ফা তাাঁযা ফছরযয য
ফছয একরে কাক্তেরয়ক্তছররন তা প্রবরফ প্রদো প্রমরত ারয। ‘ফু ক্তযফায’, ‘গুন ফযনাযী’ েবৃক্তত ছক্তফরত ক্ততক্তন প্রফণু
প্রদফীয রে াক্তবনয় করযরছন। এাআ প্রফণু প্রদফীয েক্তত তাাঁয প্রকভন োন ক্তছর তা ভানায়রকয ক্তনরজয প্ররো প্রথরক যা
মাক- ‘এাআ ভরয় মক্তদ প্রফণুরক ক্তিরয াঅভায ভন দুফথর রয়ক্তছর, মক্তদ একো াঅকলথণ ানুবফ কযতাভ তফু
একথা তয তেন  প্রফণুরক াঅভায ানয নাক্তয়কারদয প্রথরক াঅরাদা করয প্রদেতাভ না... তফু প্রকন জাক্তন না াঅভায
ভরনয ক্তবতরয ঐ ক্তপক্তরাং রয়ক্তছর।’ তরফ প্রমরতু প্রফণু প্রদফী ক্তফফাক্ততা তাাআ ক্ততক্তন তাাঁয াংায বাঙরত চানক্তন। দূয
প্রথরক প্রফণুয ভের কাভনা করযরছন। এ প্রমন যফীন্দ্রনারথয ‘একযাক্তত্র’ গরল্পয নায়রকয বাফনায ভত- ‚স্বাভী ুত্র
গৃধন জন রাআয়া ুযফারা ক্তচযক্তদন ুরে থাকুক। াঅক্তভ এাআ এক যারত্র ভােররয়য তীরয দাাঁোাআয়া ানন্ত াঅনরন্দয
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াঅস্বাদ াাআয়াক্তছ।... াঅভায যভায়ুয ভস্ত ক্তদন-যাক্তত্রয ভরধয প্রাআ একক্তে ভাত্র যাক্তত্রাআ াঅভায তুচ্ছ জীফরনয একভাত্র
চযভ াথথকতা।‛৫ প্রফণুয একক্তে ফািায  াঅরছ। তা রে তাাঁরদয াংারয ঝারভরা াযাক্ষণ প্রররগাআ ক্তছর।
াংারয এাআ ঝারভরায কাযণ রত ফা উত্তভ কুভারযয েক্তত প্রফণু প্রদফীয াঅকলথরণয জনয। প্রফণু প্রদফী প্রম উত্তভ
কুভাযরক বাররারফর প্রপররক্তছররন তা তাাঁয ক্তনরজয উক্তিরতাআ ধযা রে- ‚জারনা মেন ‘উত্তযায়ণ’ ছক্তফ কক্তয তেন
একক্তদন ক্ততয ক্ততয প্রতাভারক বাররারফর প্রপররক্তছরাভ। ক্তকন্তু কী াঅশ্চমথ প্রদে তেন  তা প্রতাভায কারছ েকা
কযরত াক্তযক্তন।... তুক্তভ প্রমফায প্রম প্রফা মত্ন করযক্তছরর াঅভায়- তা প্ররয়ক্তছরাভ ফরর এক ভুূরতথয জনয  তেন
াঅভায ভরন রতা না প্রম াঅক্তভ একরা। াঅক্তভ ফেুীন। াঅভায ফ ক্তকছু পাাঁকা। জারনা, প্রাআক্তদনাআ াঅক্তভ প্রতাভায য
ারনকো ক্তনবথয করয প্রপররক্তছরাভ।‛ এাআ দুজনায এভন বাররাফাা াঅয াবফধ োরনয কাযরণ দুক্তে াংায প্রম
প্রবরঙ তছনছ রয় মারফ এো াঅয নতুন কী। ক্ততয প্রতা এর  প্রগর প্রাআ চযভ ক্তফরচ্ছরদয ভুূতথ। ১৯৬৩ ারর
প্রগৌযীয জেক্তদরনয উররক্ষয াক্তেথ কযা রফ ক্তঠক রয়ক্তছর ক্তকন্তু এভন ভয় প্রকারনা এক যাগাযাক্তগরত ভানায়ক
প্রগৌযী প্রদফীরক প্রছরে চরর প্রগক্তছররন—

‘তারয ফরর ক্তদ প্র প্রমন াঅর না
াঅভায দ্বারয দ্বারয
ফরর ক্তদ
এাআ গুন গুন ুরয ভন ার না
তারয ফরর ক্তদ
প্র প্রমন াঅর না াঅভায দ্বারয।’
প্রগৌযী প্রদফীরক প্রছরে ক্তদরয় ক্ততক্তন প্রফণু প্রদফীয (ফা ুক্তেয়া প্রদফী) ফাক্তেরত ক্তগরয় উরঠক্তছররন—

‘াঅক্তভ থ প্রবারা এক ক্তথক এরক্তছ।
েযারফরায চারভক্তর প্রগা
কাররফরায ভক্তিকা
াঅভায় প্রচন ক্তক।’
তাযয প্রথরক একাআ ছারদয তরায় প্রফণু প্রদফীয রে রতরযা ফছয প্রথরকরছন—

‘রগা কাজর নয়না ক্তযণী
তুক্তভ দা না  দুক্তে াঅাঁক্তে
রগা প্রগারা াক্তে প্রভররা না
তায াধরয প্রতাভারক যাক্তে।’
ভানায়ক প্রতা প্রফণু প্রদফী ফা ুক্তেয়া প্রদফীয রে াঅনরন্দ, ুরে-াক্তন্তরত ক্তদন কাোরচ্ছন ক্তকন্তু একফায  প্রাআ প্রগৌযী
প্রদফীয কথা ক্ততক্তন ভরন করযনক্তন। এাআ প্রগৌযী প্রদফীয েক্তত ভানায়রকয এভন াফজ্ঞা প্রদরে প্রগৌযী প্রদফীয ারথ
ারথ াঅভারদয প্রচারে জর চরর াঅর—

‘াঅজ দুজনায দুক্তে থ রগা দুক্তে ক্তদরক প্রগরছ প্রফাঁরক
প্রতাভায  থ াঅররায় বযারনা জাক্তন
াঅভায এ থ াঅাঁধারয াঅরছ প্রম প্রঢরক
প্রাআ রথয ভারা েুরর
াঅভারয প্রগছ প্রম বুরর
প্রতাভারযাআ তফু প্রদক্তে ফারযফারয
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াঅজ শুধু দূরয প্রথরক...
এ প্রফদনা তফু ক্ত াক্তভুরে
ক্তনরজরক রুকারয় প্রযরে।’
এফারয ভানায়ক উত্তভ কুভারযয রে ভানাক্তয়কা ূক্তচত্রা প্ররনয ফযক্তিগত জীফরন ম্পকথ প্রকভন ক্তছর তা ক্তনরয়
াঅররাচনা কযা প্রমরত ারয। চরক্তিত্র জগরত এাআ দুজন প্রম ফথকাররয প্রযাভাক্তিক জুক্তে তা াঅভযা জাক্তন। ক্তকন্তু
ফযক্তিগত জীফরন তাাঁযা দুজন দুজনরক কতো বাররাফাত তা একেু প্রদ ো মাক। ফযক্তিগত জীফরন উত্তভ কুভারযয
রে ূক্তচত্রা প্ররনয এতোাআ বাররা ম্পকথ ক্তছর প্রম ভানায়রকয েয়ারণয য ূক্তচত্রা প্রন াঅয প্রকারনা নায়রকয
রে াক্তবনয় কযায কথা বাফরত াযরতন না। এয প্রথরক প্রফাঝা মায় ভানাক্তয়কা উত্তভ কুভারযয েক্তত কতো
াঅকৃি ক্তছররন—

‘তুক্তভ প্রম াঅভায
রগা তুক্তভ প্রম াঅভায
কারন কারন শুধু একফায ফররা
তুক্তভ প্রম াঅভায।’
াঅভযা এো ফাাআ জাক্তন প্রম প্রযাভাক্তিক জুক্তেয প্রক্ষরত্র উত্তভ ছাো ূক্তচত্রা াচর প্রতভক্তন বারফ ূক্তচত্রা ছাো উত্তভ
ক্তফকর। ফ প্রথরক ফে কথা এযা েরতযরকাআ েরতযরকয াক্তবনয়রক েদ্ধা কযরতন এফাং োংা কযরতন। দুজন
দুজনরকাআ না প্রদরে থাকরতাআ াযরতন না এভনোাআ তাাঁরদয ভধুয ম্পকথ ক্তছর—

‘প্রক তুক্তভ াঅভারয ডাক
ররক রুকারয় থাক
ক্তপরয ক্তপরয চাাআ।
প্রদক্তেরত না াাআ’।
তাাআ এরদয এতো ভধুয ম্পকথ ক্তনরয় তৎকারীন ভরয় ভানুরলয ভরন রন্দরয দানা প্রফাঁরধ ক্তছর। প্রমভন করয
াঅজরকয ক্তদরন াঅভযা তাাঁরদয ম্পকথ ক্তনরয় প্রকৌতুরী রয় উক্তঠ। তরফ মতো জানা মায় প্রম ূক্তচত্রা প্রন উত্তভ
কুভায প্রক মতো ছন্দ কযরতন ততোাআ উত্তভ কুভায  ূক্তচত্রা প্রন প্রক ছন্দ কযরতন। একরে ারকথ প্রফোরত
প্রমরতন। দুজরনয ভরধয েুফ ুন্দয একো ফেুেূণথ Understanding ক্তছর—

‘তুক্তভ না য় যক্তরত কারছ
ক্তকছুক্ষণ াঅয না য় যক্তরত কারছ
াঅরযা ক্তকছু কথা না য় ফক্তররত প্রভারয।
ক্তকছুক্ষণ াঅয না য় যক্তরত কারছ’।
ভানায়ক ক্তনরজ একফায ফরররছন প্রম, ক্ততক্তন ূক্তচত্রা প্রন প্রক বাররাফারন তরফ তা ক্তকনা Platonic loveমারত প্রকান েকায কারভয গে ক্তছর না। তরফ ূক্তচত্রা প্ররনয াঅগভরন নায়রকয জীফনো প্রম ারনকো ফদরর প্রগরছ
তা ক্তঠক। তা চরক্তিত্র জগরত রত ারয ক্তকাংফা ফযক্তিগত জীফরন রত ারয। এরদয বাররাফাা প্রকভন ধযরনয
ক্তছর তা প্রফাধ য় গুক্তছরয় ফরা ম্ভফ নয়। তরফ তাাঁযা দুজন দুজনরক প্রম েুফ বাররাফারতন এো ক্তঠক—

‘এ শুধু গারনয ক্তদন
এ রগরনা গান প্রানাফায
এ ক্ততক্তথ শুধু প্রগা প্রমন দক্তক্ষণ ায়ায...
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এ রগরন তুক্তভ াঅক্তভ একাআ ুরয ক্তভর প্রমরত চাাআ
োরণ োরণ ুয েুাঁরজ াাআ
এ ক্ততক্তথ শুধু প্রগা প্রমন প্রতাভায় ায়ায
এ শুধু গারনয ক্তদন
এ রগরনা গান প্রানাফায।’
ূক্তচত্রা প্রন  ক্তফফাক্ততা াঅয উত্তভ কুভায  ক্তফফাক্তত- তা রে তাাঁরদয দুজরনয প্রেভ-ফেুরেয প্রক্ষরত্র কেন
প্রকারনা ভযা াঅরক্তন। ূক্তচত্রা প্রন কেন ফায াভরন উত্তভ কুভাযরক জক্তেরয় ধযরতন, কেন াঅফায ুক্তেয়া
প্রদফীরক প্রপান করয ফররতন প্রম উত্তভ কুভাযরক েুফ চুভু প্রেরত াআচ্ছা কযরছ। ক্ততয ভানায়ক উত্তভ কুভারযয েক্তত
ূক্তচত্রা প্ররনয বাররারাগা, বাররাফাা এক ানয ভাত্রায় ক্তছর মা বালারত ফযােযা কযা মায় না—

‘এ েথভ কারছ এরক্তছ
এ েথভ প্রচরয় প্রদরেক্তছ
ক্তকছুরকাআ াাআনা প্রবরফ
এ েথভ বাররারফরক্তছ
তুক্তভ াঅয াঅক্তভ।’
ক্ততযাআ প্রতা ূক্তচত্রা প্রন উত্তভ কুভারযয জীফরন াঅারত ক্ততক্তনাআ েথভ এত বাররা করয প্রযাভাক্তিক প্রচারে তাাঁরক
প্রদরেক্তছররন এফাং এত প্রফক্ত বাররারফর ক্তছররন- তাাআ য়ত াঅভযা ফথকাররয ফাাংরা চরক্তিত্র জগরত এভন
প্রযাভাক্তিক জুক্তে প্ররয়ক্তছরাভ। ূক্তচত্রা প্রন ক্তনরজাআ ফরররছন- ‘ানয ভস্ত াক্তবরনতারক াঅক্তভ প্রথাোাআ প্রকয়ায কক্তয।
ক্তকন্তু উত্তভরক াঅক্তভ বাররাফাক্ত। য ভত এভন প্রযাভাক্তিক নায়ক ফাাংরা ছক্তফরত াঅয াঅরফ ক্তকনা রন্দ।’৬ ফাাংরা
ছক্তফরত উত্তভ কুভারযয ভত াক্তবরনতা াঅয াঅরফ ক্তকনা াঅভযা জাক্তন না- তরফ এো জাক্তন প্রম, ভানাক্তয়কায জীফরন
উত্তভ কুভারযয ভত এভন প্রযাভাক্তিক নায়ক াঅয াঅরক্তন—

‘িুভ িুভ চাাঁদ
ক্তঝক্তকক্তভক্তক তাযা
এাআ ভাধফী যাত
াঅরক্তনরতা ফুক্তঝ াঅয
জীফরন াঅভায
...রগা ভায়াবযা চাাঁদ
াঅয রগা ভায়াক্তফনী যাত।’
তাাআরতা ভানায়রকয ভােয়ারণয রয ভানাক্তয়কা তাাঁরক একেু প্রদোয াঅায়, তাাঁয বাররাফাা ায়ায
াঅায় ক্তদন গুরনক্তছররন—

‚ফে াধ জারগ একফায প্রতাভায় প্রদক্তে
কতকার প্রদক্তেক্তন প্রতাভায়
একফায প্রতাভায় প্রদক্তে।
...াঅভায এ ােকারয কত যাত প্রকরে প্রগর
াঅক্তভ াঅধাাঁরযাআ যরয় প্রগরাভ
তফু প্রবারযয স্বে প্রথরক প্রাআ ছক্তফ
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াথথ েক্ততভ ারদায

মাাআ এাঁরক, যরঙ যরঙ, ুরয ুরয
যা মক্তদ গান রয় মায়
কতকার প্রদক্তেক্তন প্রতাভায়
একফায প্রতাভায় প্রদক্তে।‛৭
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