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Abstract:
The given interview delves deep into the performative and psychological aspects of a female
impersonator. Chapal Bhaduri was born a boy and he had an enriched theatrical background in his
home. In this interview he talks about his initial performance, the struggles of his later life, and his
role-playing as a female impersonator. The area of gender studies and gender and performativity are
replete with numerous nuanced variations in terms of understanding the impact on the actor/actress on
stage. Alterations and changing roles played by a man who impersonates a woman on stage, is
therefore, liable to have an expansive outreach altogether. In this interview, Bhaduri also laments the
current condition of the Indian yatra and the different types of media that have taken a toll on the
traditional forms of theatre.

Keywords: Female Impersonator, Indian English drama, Indian theatre, Performance Studies,
Gender Studies
Chapal Bhaduri: Chapal Bhaduri is a legendary character in the field of Indian theatre and plays. He
has been doing the role of a female impersonator in regional Yatras and folk theatres of Bengal. He
was born into a family of theatre personalities –his father Tara Kumar Bhaduri and mother Prava Debi
both were from theatre background. His voice has been bearing a female tenor and he has been
working as a female impersonator in many of the prominent Indian regional plays. There have been
multiple documentaries on him, and a renowned tele-film Ushnotar Janye has also paid tribute to this
doyen of Indian regional theatre.

সাক্ষাৎকার: চপল ভাদুড়ি
চপল ভাদুড়ি বাাংলা ডিয়েটাযে এবাং সম্ভবত ভােতী়ে ডিয়েটাযে সববযেষ জীডবত মডিলা চডেত্রাডভযেত্রী, ডিডে
একজে পুরুষ িয়েও মডিলা চডেযত্র অডভে়ে কযেযেে। ডতডে বাাংলা ললাকোটযে একরূপ িাত্রা়ে মডিলা লবে
ধােণ কযেডেযলে। ২০১০ সাযল ডতডে একটি বাাংলা েডব আযেকটি লেযমে গল্পযত অডভে়ে কযেডেযলে।
ডতডে কলকাতাে কালী দত্ত ললযে জন্মগ্রিণ কযেডেযলে। োটযাডভযেতা তাোকুমাে ভাদুড়িে এবাং লেক্ষাগৃযিে
অডভযেত্রী েভাযদবীে কডেষ্ঠ সন্তাে চপল ভাদুড়ি। পযে ১৯৩৯ সাযল তাাঁে পডেবাে কলকাতাে লগা়োবাগাে
এলাকা়ে চযল আযসে। ডতে ভাই ও দুই লবাে ডেল। অডভযেত্রী এবাং সঙ্গীতডেল্পী, লকতকী দত্ত ভাদুড়ি তাে
কডেষ্ঠ লবাে। মায়েে সিা়েতা়ে তাে অডভে়ে জীবে মাত্র সাত বেে ব়েযস শ্রীেঙ্গম ডিয়েটাযে [বতব মাযে
উত্তে কলকাতা়ে অবডিত ডবশ্বরূপা োযম খ্যাত] শুরু িয়েডেল লিখ্াযে ডতডে েেৎচন্দ্র চযটাপাধযায়েে ‘ডবন্দুে
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লেযল’-লত অপূবে
ব চডেযত্র অডভে়ে কযেডেযলে।পযে ১৯৫৫ সাযল ডতডে আলীবাবা োমক বাাংলা ডিয়েটাযে
অডভে়ে কযেডেযলে লিখ্াযে ডতডে মডজব োে চডেযত্র রূপদাে কযেডেযলে।
আলীবাবা়ে একটি মডিলা চডেযত্র অডভে়ে কোে পযে ডতডে বহু ডিয়েটাযে মডিলা চডেযত্র অডভে়ে কযেযেে।
োজা লদডবদাস, চাাঁদডবডব, সুলতাোযত তাাঁে অডভেীত ‘োডজ়ো’ এবাং ‘ককযক়েী’ চডেত্রদুটি তখ্েকাে সময়ে
েবল জেডে়ে িয়েডেল। একসম়ে ডতডে চপলোডে োযম বাাংলাে িাত্রা়ে েীষবিাে দখ্ল কযেে। ১৯60-এে
দেযক ডতডে বাঙাডল ডিয়েটাযেে সববাডধক লবতযেে 'অডভযেত্রী' ডেযলে। চপল ভাদুড়ি ১৯৫৮ সাযল
োটযযকাম্পােীযত লিাগদাে কযেডেযলে। ষাযটে দেযকে লেযষে ডদযক মডিলাো িখ্ে লেক্ষাগৃযি অডভে়ে শুরু
কযেডেযলে তখ্ে ডতডে আধুডেক েবণতা লমাকাডবলা়ে ডেযজযক একটি ভু ল োযন্ত লপয়েডেযলে এবাং তাযক
পদতযাগ কেযত িয়েডেল। এই সময়ে ডতডে কমলা লোডাকাকেযেে সাযি কাজ কযেডেযলে। 2006 সাযল ডেডমবত
একটি োটক (অধব-আত্মজীবেীমূলক) েমডেযমািযে ডতডে পুরুষ চডেযত্র অডভে়ে কযেে। চপল ভাদুড়ি
সম্ভবত এমে একজে জীডবত েক্ষত্র, ডিডে িাত্রা এবাং োটযকে মযে সমাে ভাযব ডেযজে েডতপডত্ত ডবস্তাে
কেযত লপযেযেে একজে মডিলা চডেত্রাডভযেত্রী িয়ে, িডদও বাস্তযব ডতডে একজে পুরুষ। চপল ভাদুড়িে সাযি
একান্ত আলাপচাডেতা়ে ডকেু েশ্ন-উত্তে উযে এযসযে এখ্াযে, লিগুযলা ডকেু ইডতিাস বিে কযে। চপল ভাদু়িীে
সাযি সাক্ষাৎকাযে শ্রীতন্বী এবাং সুডে়ে চক্রবতী।
“আডম লচ়োে ো়িযতও পাডে, আবাে দখ্লও কেযত পাডে”…চপল ভাদুড়ি শ্রীতন্বীযক ডেযজে লচ়োে
এডগয়ে ডদয়ে ডেযজে বসাে জা়েগা লেয়ি ডদযলে। এেপে ডেযজে সম্পযকব েশ্ন কোযত, ডতডে বলযত শুরু
কেযলে তাে বালযকাল, ককযোে, এবাং ডক ভাযব ডতডে চপল ভাদুড়ি লিযক িয়ে উেযলে চপলোেী।
শ্রীতন্বীীঃ েিম অডভেয়েে অডভজ্ঞতা ডকেকম ডেল? মযে আযে এখ্যো?
চপল ভাদু়িীীঃ ১৯৪৬ সাযল ডবোল দাঙ্গা িয়েডেযলা, লদে ভাগ িয়ে লগযলা। পূবব
ব ঙ্গ িয়ে লগযলা পূব-ব পাডকস্তাে,
আে এটা পডিমবঙ্গ। ১৯৪৬ সাযল, ১৬ই জুলাই, বুধবাে, তাডেখ্ আে ডদেটা আমাে এখ্যো মযে আযে। এই
দাঙ্গাে সম়ে বহু বযেদী পডেবাে কলকাতা লেয়ি চযল লগযলা মধুপুে, ডগডেডডাক এবাং অেযােয জা়েগা়ে। আমাে
োটক লদখ্যত খ্ুব ভাযলা লাগযতা। বুঝতাম কতটু কু তা জাডে ো, ডকন্ত লদখ্তাম, আে ভাবতাম আডমও িডদ
এেকম কেযত পােতাম! কত গিো, কত সাজযপাোক, তখ্ে ঐডতিাডসক োটকগুযলা লবডে িযতা।
েেৎচযন্দ্রে অযেক োটক তখ্ে িয়েযে। “ডবন্দুে লেযল” োটকটিযত তখ্ে ডতেযট চডেত্র িযতা, ডেশু, ব়ি
ব়েস এবাং বুয়িা ব়েস। আমাে লবাে লকতকী দত্ত তখ্ে েিম অডভে়ে কযে এই ব়ি ব়েযসে লেযলটিে
চডেযত্র। পযে ওে লচিাো তা়িাতাড়ি ডবকডেত িও়োেফযল ওযক ডগডেেচযন্দ্রে ‘ডসোজউযদৌল্লা’ োটযক
লুৎফযেসা কেযত ি়ে। ডসোযজে চডেযত্র অডভে়ে কযেডেযলা আমাে লোট কাকা মুোডেযমািে ভাদুড়ি|
তখ্ে এতবাে ‘ডবন্দুে লেযল লদযখ্ডে লি পুযো োটকটা আমাে মুখ্ি িয়ে ডগয়েডেযলা। তখ্ে েডববাে দুযটা
লো িযতা, ডতেযটে সম়ে আে সায়ি-েটা়ে। েডেবাে একটা আে বৃিস্পডতবাে একটা কযে লো িযতা।
একডদে দুপুেযবলা োটযকে একজে এযস বলযলে “চযলা, লতামাযক লতামাে মা ডাকাকযেে।“ “আডম ডজযজ্ঞস
কেলাম মা ডাকাকযে লকে? আডম লতা বাড়িযতই আডে, োটক লদখ্যত িাইডে।“ োটক লদখ্া মা পেন্দ কেযতে
ো। তখ্ে সাডবত্রীযদবী োটযক অডভে়ে কেযতে। আমাযক লদযখ্ মাযক বলযলে এই লদযখ্া টু কু এযস লগযে।
আমাে ডাকাকোম টু কু। মা বলযলে- “ডকযে, লোজ লতা োটক লদডখ্স, আমাে কিা শুডেস ো, ডবযেষ কযে এই
োটকটা বােবাে লদডখ্স। জাডেস, লোট অমূলযে পাটবটা লি কযে, লসই লেযলটি আজ আযসডে। তু ই কেযত
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পােডব?” আডম বললাম-“িযাাঁ, পােযবা”। তখ্ে আে ১৫ ডমডেট বাডক লো শুরু িযত। ডবন্দু মাযে, সাডবত্রীযদবী
লেযজ উেযলে, তাে েিম সাংলাপ-“ডদডদ, ও ডদডদ, আজযক বুডঝ অমূলয েিম পােোলা়ে িাযে?” অেপূণবা
বলযলা-“িযাাঁ, োকুেডঝ ওযক আজ লিযক পােোলা়ে পাোডে|আেীববাদ কযো, িাযত ও মােুষ ি়ে।“
এবাে আমাে সাংলাপ। ডকন্ত সব ভু যল লগলাম, সামযে দেবক লদযখ্ মযে িযে লিে পুেী'ে অন্ধকাে সমুদ্র। ডক
েকম একটা লাগযে, মযে িযে ডবোট লেউ, চাডেডদক অন্ধকাে। আডম বযল উেলুম–“তু ডমও চযলা ো
লোটমা”। তখ্ে একজে ব়ি অডভযেতা লোট অডভযেতাযক চাডলয়ে ডেয়ে লিযত পােত, এখ্ে লকাে
অডভযেতাে লসই ক্ষমতা লেই। এেপে, স্মােক িা বলযত িাকযলা, আডমও লসই মযতা বলযত লাগলুম। এই
আমাে েিম অডভে়ে। এেপে, মাযক বললাম োটক লদখ্যত িাযবা, ডকন্ত মা বােে কেযলে। বলযলে-“িা
লপয়েযো, অযেক লপয়েযো।“ বললাম- “ডক লপলাম মা?” বলযলে “তু ডম ব়ি িও, তখ্ে বুঝযত পােযব ডক
লপযল বা ডক ো লপযল।“ আমাে ভাযলা লাগডেযলা ো। তখ্ে আমাে ে-কাকা আমাযক ডাকাকযলে। আমাে
বাবা-কাকাো ডেযলে ে়ে ভাই, সবাই এই কাযজে মযধয িুক্ত। ে-কাকা বলযলে-"টু কু এডদযক িা়ে, এই
ভাউচােটা়ে সই কে। আডম তখ্ে অযেক লোট, সই কেযত ি়ে ডক কযে বুডঝ ো। বলযলে আমাে োমটা
ডলখ্যত। ডলখ্লাম -"চপল ভাদু়িী"। আআআআআ আআআআ আআআআ আআআআআআ আআআ আআআআ
আআআআআ আআআআআ আআআআআ আআ আআআআআআ আআআআআ আআআআআ আআআ আআআ আআ
আআআআআআ আআআআআ আআআআআ আআআআআআ আআআআ আআআ আআআআআআআআআ ওই পাাঁচ টাকাটা
আমাে জীবযেে েিম উপাজব ে।
মা ডফযে এযস বলযলে, আমাে অডভে়ে ভাযলা িয়েযে। ডজযজ্ঞস কেলাম- "তািযল বৃিস্পডতবাে
িাযবা লতা?" বলযলে- "লস পযে লদখ্া িাযব"। আআআআআআ আআ আআআআআ- "আআআআআআ আআ আআআআ
আআআ আআ লদাকাযে মযদে লগযলা। িয়ে খ্াোপ মে খ্ুব "এযসযে। ডফযে লস ,কেডেযলা পাটব অমূলযে লি ,
এ িডদ কাউযককবাে মদ খ্াইয়ে দাও, তািযল লস মদ ো়িা িাকযত পাযে ো, বােবাে লসই লেোটা কেযত
চা়ে। অডভেয়েে লেোটাও অযেকটা লসইেকম। দেবকযদে খ্ুডে কোে লেো, চমক লদও়োে লেো।
পযেেডদে আডম আবাে অডভে়ে লদখ্যত চযল লগলাম।তখ্েযতা আমাযদেই সব, আডম বযে বযস োটক
লদখ্যত লাগলাম। মা োগ কেযলে, বলযলে - "তু ডম এযল লকে, বােণ কযেডেলাম ো?" বললাম- "মেটা
ভাযলা লাগডেযলা ো।" মা বলযলে - "ঠিক আযে, এইখ্াযে ডেযচ বযস লদযখ্া|” মা আমাযক লচাযখ্ে আ়িাল
কেযতে ো। তখ্ে আমাে ব়েস সাত।
তখ্ে মা অযেক োটক কযেযেে। েবীন্দ্রোযিে লেষেক্ষা, এবাং বহু লপৌোডণক োটক। আডম লসগুযলাযক
গ্রামাযফাযে চাডলয়ে চাডলয়ে শুেতাম। আমাে লতা লসইেকম লকাযো বন্ধু -বান্ধব ডেল ো। ডক্রযকট, ফু টবল
লখ্লা লদখ্তু ম, আমাে ডে়ে লখ্লা ডেল ফু টবল। ডকন্ত লকাযোডদে লখ্ডলডে। ফু টবল পেযন্দে লখ্লা িযলও,
ডক্রযকযটে অডধপডত লসৌেভ গাঙ্গুলীযক আডম মযে মযে খ্ুব পেন্দ কডে। দুীঃযখ্ে ডবষ়ে, তাযক লকাযোডদে
আডম চাক্ষু ষ কেযত পােলুম ো। ওোে েডত আডম খ্ুবই আকৃ ষ্ট।
শ্রীতন্বীীঃ অমূলযে পযে আপোে ডিতী়ে োটক কযব মেি িযলা?
চপল ভাদুড়ি: ১৯৪৭ সাযল, ১৫ই অগাে লদে স্বাধীে িযলা। লসডদে লদযেে েডতটি লকাো, এমেডক ডিয়েটাে
লবাডাকবগুযলাও সাজাযো িয়েডেল। ফু যলে বযবিাে তখ্ে লতমে ডেযলা ো, আমো কাগযজে ডেকডল বাডেয়ে
সাজাতাম। আডম প়িতাম টাউে স্কু যল, এই েযামেগে ডিযট। লসডদে লদযে উৎসযবে লমজাজ, চাডেডদযক গাে
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চলযে, ডিন্দী গাে ে়ে। তখ্ে ডবখ্যাত গা়েক সতয লচৌধুেীে গাে "পৃডিবী আমাযক চা়ে" খ্ুব জেডে়েতা লাভ
কযেডেল। ডগডে চক্রবতী অযেক গুযলা কাজী েজরুল ইসলাযমে গাে লগয়েডেযলে। স্বাধীে লদযে অযেক
ডিয়েটাে খ্ুলযত লাগযলা, ডকন্ত আমাে আে ডকেু িযলা ো। আডম বাড়িযত বযস প়িাশুযো কেডে। বাাংলা
ভাষা়ে দক্ষতা ডেযলা, ইডতিাস এবাং ডবজ্ঞাযেও ভালই ভাযলা ডেলাম। ডকন্ত অযে এযকবাযে মাটি। এই সম়ে মা
দল ো়িযলা। মা ৫০ টাকা লপযতা মাযস। ডেডেেকুমাে ভাদু়িীযক বযলডেযলে আযো ৫০ টাকা বা়িাযত। ডকন্ত
তখ্ে ওোে আডিবক অবিা পডেবতব ে িযে। উডে মাযক বলযলে, উডে আে টাকা বা়িাযত পােযবে ো। ডকন্ত
মা অেয লকাযো দযল লিাগ ডদযত পাযে, লেবা মায়েে জা়েগাটা চাডলয়ে ডদযত পােযব।
লেবাযদবী মায়েে সমকক্ষ ো িযলও, অযেকটা মায়েে মযতা অডভে়ে কেযতে। তখ্ে েডব ডবশ্বাস ডমোভব া
ডিয়েটাে ডলজ ডেযলে পাাঁচ বেযেে জেয। িডদও উডে এক বেযেে লবডে চালাযত পাযেেডে। লসই সম়ে, েডব
ডবশ্বাযসে "উদ়ে ডসাংি" োটযক আডম কেলাম উদ়ে আে মাধু, অিবাৎ মাধবী কেযলা কেক। লসই লিযক
মাধবীে সাযি আমাে খ্ুব বন্ধু ত্ব, িা এখ্যো অটু ট। মাধুযক এখ্যো লদখ্া িযল ডজযজ্ঞস কডে, মযে আযে মাধু,
তমলুযক অডভে়ে কেযত ডগয়ে ডকেকম আমাে গলা়ে ফাাঁস ললযগ ডগয়েডেযলা?
শ্রীতন্বীীঃ এই োটকটিে েিম অডভে়ে ডক তমলুযক ি়ে?
চপল ভাদুড়ি: ো, েিম মেি ি়ে ডমোভব াযত, পযে তমলুক এবাং অেযােয জা়েগা়ে লো ি়ে। এই ধাত্রীপাো়ে
অডভে়ে কেযতে তখ্েকাে ডদযেে ডবোট অডভযেত্রী সেিূবালা লদবী। বেডববীে পাটব কেযতে েডব ডবশ্বাস,
আমাে লবাে চম্পা বযল একটা লোট চডেত্র কেযতা। আে আমাে মা কেযতে বেডববীে মায়েে চডেত্র, খ্ুব
ডাকাকব পাটব|
একডদে সেিূমাযক বলযত শুযেডে (তখ্েকাে ডদযে, ডসডে়েে অডভযেত্রীযদে আমো মা বযল ডাকাকতাম), ডতডে
আমাে মাযক বলযেে - "ডদডদ আডম ডকন্ত লতামাে লচাখ্ দুযটা লগযল লদযবা, ে়েযতা লখ্য়ে লেযবা। কােণ তু ডম
এমেভাযব সাংলাপ বযলা, আডম লদখ্যত পাই লি, লতামাে দু-লচাযখ্ আগুে জ্বলযে।"
এেপে েডব ডবশ্বাযসে দল এক বেে পযে বন্ধ িয়ে িাও়োযত, মা "েঙমিযল" এযলে। ১৯৫০ সাযল মা
েঙমিযল এযলে, আে ওই সাযলই মা সযোজবাবুে "ডেষ্কৃডত" কেযলে। আমাে ভাগয খ্ুযল লগযলা। এই োটযক
আডম কেলজাে, অিবাৎ সতীযেে লেযলে পাটব কেলুম। এই োটযক সুযখ্ে দাস অতু যলে চডেত্র কেযতে। ভাযলা
চযলডেযলা োটকটা, পুযজাে সম়ে টাো চােডদে লো িযতা। এেপযে, ১৯৫২ সাযল "লসই ডতডমযে" বযল একটি
োটক কেলাম। সাতটা লবৌ, তাযদে স্বামীযদে ঔদ্ধত্ব সিয কেযত ো লপযে, সাংসাে লেয়ি একটা লমস-বাড়িযত
িাকযব। লসই লমসবাড়িে ডঝয়েে পাটব কেযতা আমাে মা, কযমডডাক চডেত্র। ১৯৫২ সাযলে ৬ই েযভম্বে এই
োটকটিে পুেীঃেকাে িযলা। মা তখ্ে গণোটয সাংযে লিাগ লদও়োে জযেয েস্তুত। ডকন্ত লকাযো এক কােযণ মা
লসডদে অডভে়ে কেযত পােযলা ো। ৮ই েযভম্বে সকাযল মায়েে ডচৎকাযে েুম লভযঙ লগযলা। মা সকাযল
কাযজে ললাকযক চা বসাযত বযল পাে মুযখ্ ডদয়ে বযসযে। আমাযদে পডেবাযে পাযেে খ্ুব চল ডেযলা, আে ডেল
পােী়ে। ভাদুড়ি পডেবােযক ললাযক পােী়ে বাংে বযল ডচেযতা। মা বাবাযক বলযলে - "আমাে েেীে খ্াোপ
লাগযে, লোটু যক ডাকাযকা, লোটু আমাে লোটডদ। মা খ্ুব েটফট কেযত লাগযলা, আডম বুঝযত পােলাম ো,
ভাবলাম মা ডক অডভে়ে কেযে? ওই েিম মৃতুয লদখ্া আমাে লচাযখ্, ডেযজে মায়েে মৃতুয। সবাই কাোকাটি
কেযে, বলযে মা লেই। ডকন্ত আমাে লকাযো কাোে লবগ এযলা ো। আমাে মা মযে িাযব? লস ডক কযে ি়ে?
মাযক লেষ শ্রদ্ধা জাোযত অযেযক এযসডেযলে, কােেযদবী তাযদে মযধয একজে| আডম তখ্ে কােেযদবীযক
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লদখ্যত বযস্ত। মাযক সাডজয়ে ডেয়ে িাও়ো িযলা। সবাই লজাে কযে আমাযক ডদয়ে মুখ্াডি কোযলা, মায়েে মুখ্টা
আমাে সামযে পুয়ি িাযব এটা লদখ্যত লদখ্যত আডম কাো়ে লভযঙ প়িলাম। শুধু বলযত লাগলুম, মা চযল
লগযলা, অেপূণবা চযল লগযলা।
প়িাশুো লবডেদূে িযলা ো, লখ্লাধুযলা কেতাম ো, বন্ধু -বান্ধব ডবযেষ ডেযলা ো। গাে গাইতাম, লতা
মযঙ্গেকে আমাে ডে়ে ডেল্পী। সাোডদে কাটযতা বাড়িে কাজকমব কযে, বাজাে কো, োই-লখ্াল ডদয়ে বাসে
মাজা, জল লতালা। মায়েে কাযে লতা অডভে়ে ডেখ্যত পাডেডে, তাই মায়েে অডভেয়েে েডবগুযলা লদযখ্
পেবতীকাযল লেখ্াে লচষ্টা কযেডে।
তখ্ে আমাে পযেযো বেে ব়েস। সাংসােটা লভযঙ লগযলা, আমাে ব়ি-জামাইবাবু আমাযক বলযলে - "ডকযে
ডকেু কেযত িযব লতা? ো িযল চলযব ডক কযে?" বললাম- "আডম লতা ললখ্াপ়িা ডকেু কডেডে, ডক কেযবা
জামাইবাবু?" উডে বলযলে, লতাে িাো লকাযো কাজ িযব ো। বলযলে - "মডজব োে পাটব কেডব?" বললাম"লস ডক কযে সম্ভব? আডম লতা পুরুষ, আডম ডক কযে োেীচডেত্র কেযবা?" উডে বলযলে - "ঠিক পােডব।
লতাে কন্ঠ ভাযলা, লতাে গলা, েৃতয-এসব কাযজ লাগাডব। অডভে়ে কেডব। বাডক ডডাকযেক্টে ডেডখ্য়ে লদযব।
িডদ কডেস তািযল লতাে ইোেব লেলওয়েযত একটা চাকডে িযব।" ওোে কিা মযতা লজযাডতদাে কাযে লগলাম,
উডে ডডাকযেক্টে ডেযলে। উডে আমাযক লদযখ্ আমাে জামাইবাবুযক বলযলে - "এই কাযক এযেডেস পেজ, লোগা,
পাতলা, কাযলা, এ ডক কেযত পােযব? উডে আমাযক একটা গাে ডগয়ে বলযলে, "ভাযলাবাডস তাই ভাযলাবাডসযত
আডস"। আআআআ আআআআআ আআআআআআআ আআআ আআআআআআ আআআআআ আআআআআআআআ
আআআআআ আআআআআআআআ আআআআআ -"আআ আআআআআ আআআআ আআআ?" আআআআ
আআআআআআআআআআআআআ আআআ আআআআআআ আআআআআ আআআ আআআআআ আআআ? আআআ
আআআআআ লপট চাডলয়ে লকাম্পাডে লেস এই এখ্ে কেতাম। পাটব ডফযমল আযগ আমোও ?লতাযক বলযবা ডক""চালাই।আমাযক লমকআপ কযে ডদযলা, লপাোক পডেয়ে ডদযলা, লাল টকটযক ইোডে পা়েজামা। েযাক়িা ডদয়ে
দুযটা বল বাডেয়ে দড়ি ডদয়ে লবাঁযধ আমাে লেে কতেী কো িযলা। লসাোে গিো পোযলা। বাাঁদীো লসাোে
গ়েো আে লবগযমো িীযেে গ়েো পেযতা| ডেযজযক আ়েো়ে লদযখ্ ডচেযত পােলাম ো। লদখ্লাম আমাে
ডপেযে অযেক কম ব়েসী লেযলো দাাঁড়িয়ে আমাযক লদখ্যে। ওযদে মযধয একজে এডগয়ে এযস আমাযক বলযলা "খ্ুব সুন্দে লদখ্াযে লতামাযক। ডকন্ত লগালাপ ফু লটা লাগাযলো ো লকে?" লকািা লিযক একটা লগালাপ এযে
আমাে লখ্াাঁপা়ে পডেয়ে ডদযলা লসই লেযলটি।
এই মডজব ো কযে ৫০ টাকা লপলাম। এেপে লেযল কাজ লপলাম লচেমযাে ডিযসযব। একডদে অডফযসে একজে
এযস বলযলে আমাযক োডক টাইপ লসকেযে ডাকাকযে। ডগয়ে লদডখ্ লসই লেযলটা, লি লাল লগালাপ পডেয়ে
ডদয়েডেল আমাযক। বলযলা-"লতামাযক ঐসব কাজ কেযত িযব ো। লোজ দুপুেযবলা সম়ে কযে টাইপ লসকেযে
চযল আসযব, টাইপ ডেখ্যব। পযে আমো লতামাযক টাইপ লসকেযে ডেয়ে লেযবা। ডকন্ত তাও আমাে িাো িযলা
ো।
সুডে়ে: আপডে রুপান্তেকামী, োেী, ো পুরুষ? ডেযজযক ডক বযল পডেচ়ে ডদযত লবডে স্বেন্দ লবাধ কযেে?
চপল: আডম পুরুষ। ডকন্ত লমকআপ কোে পযে, িখ্ে আডম চু ল আে লময়েযদে লপাোক ধােে কডে, তখ্ে
আে ডেযজযক পুরুষ বযল ভাবযত পাডে ো। এমেডক তখ্ে লকাযো পুরুযষে ডদযক আডম তাকাইওো, কােণ
আডম পুরুষযদে লচাযখ্ে ভাষা প়িযত পাডে তখ্ে|
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সুডে়ে: উত্তমকুমাযেে সাযি আপোে পডেচ়ে ডক ভাযব?
চপল: ১৯৬৮ সাযলে েটো। েবীদ্রসদযে মাইযকল মধুসূদে োটক িযে। আডম জাহ্নবীে পাটব কেডে। তখ্ে
আমাে ব়েস ৩০-৩২ িযব। োটকটাে ডডাকযেক্টে ডেযলে স্বপেবাবু। জাহ্নবী আমাে জীবযেে অেযতম লশ্রষ্ঠ
চডেত্র। লালপা়ি োড়ি, লসাোে গিো, োকোডব, চু েী-পাো ডদয়ে সাজাযো িয়েডেল আমাযক। োটকটিযত খ্ুব
লোট পাটব ডেল আমাে। মাইযকল িখ্ে ডিোে িয়ে িাযে, লেষ দৃযেয জাহ্নবীে পুত্র িাোযোে লবদো়ে দুযচাখ্
ডদয়ে জল প়িযে, আে কঠিে কযষ্টে জন্ম ডেযে আমাে দুযচাযখ্। পযে জাহ্নবী পাগল িয়ে লগযলা, এবাং কাযো
মা ডাকাক শুেযলই ভাবযত লাগযলা তাে পুত্র মধু তাযক ডাকাকযে। লেষ সাংলাযপ রূপোো়েণ দত্তযক জাহ্নবী বলযে
-"লক গাে লোোযব? ে়েে? ে়েে লতা অন্ধ িয়ে লগযে।" এই বযল জাহ্নবী ডেযজে আাঁচল লক মধু লভযব বলযত
লাগযলা -"আ়ে চাাঁদ, আ়ে চাাঁদ টিপ ডদয়ে িা।।।" এই বযল জাহ্নবী ডচৎকাে কযে লেযজ পয়ি লগযলা, মৃতুয িযলা
জাহ্নবীে।
এই দৃেয লদযখ্ উত্তমবাবু আমাযক লডাকযক পাোযলে। উডে জােযতে ো, জাহ্নবী একজে পুরুষ। আমাযক লদযখ্
এক ভদ্রযলাকযক বলযলে - "এ ো, জাহ্নবীযক ডাকাযকা"। আআআ আআআআআ - "আআ আআহ্নবী, চপলোেী,
লকতকী দযত্তে ভাই"। আআআআআ আআআআ আআআআআআআ আআআআআ - "আআআআ আআ আআআ
আআআআআ আআআ আআআ আআআ আআআআআ আআআআআ আআআ?" আআআ আআআআআ, আআআআ আআ
আআআআআআ আআআআআ আআআ আআআআআ আআআআআ আআআআআআ আআআআআআআ আআআআআআআআআ
আআআ আআআআআ আআআআআ আআআআআআ আআআ আআআআ আআআআআ লতা বুযক এই ?আডম বুযক কাে ,
সাডবত্রীে, সুডে়োে, সুডচত্রাে িাকাে কিা। উডে বলযলে - "ডক চাও তু ডম? বযলা ডক চাও আমাে লিযক?"
আডম বললাম, ডকেু ো, শুধু আেীববাদ করুে িাযত এেকম ভাযব অডভে়ে কযে লিযত পাডে।
সুডে়ে: োটক লিযক শুরু কযে িাত্রা়ে এযলে লকে?
চপল: দুবেে লেযল কাজ কযেডেলাম, ডকন্ত লসখ্াযে শুধু অডভে়ে কেযত িয়েযে, কাজ ডবযেষ ডকেু কেযত
ি়েডে। তােপে সতযেত ো়ে আমাযক একডদে বলযলে লেৌডখ্ে অডভে়ে কেডব? লদওেযে অডভে়ে কেযত
িাডে, পুযজাে সম়ে। ‘সম্রাট অযোক’ মেি িযলা। তখ্ে বেফু ল োযমে একটি লেযল এযস আমাযক বলযলা "ডবোখ্া িাত্রাদযল কাজ কেযব?" লস েিম আমাযক িাত্রাদযল কাজ কেবাে েস্তাব ডদযলা। বেফু যলে আসল
োম কাোই দাস|িাত্রাদযল সবাে োম পডেবতব ে কো িযতা। ওযদে দল লিযক েডবোেী চযল ডগয়েডেযলে।
আডম েডবোেীে জা়েগা ডেলাম। ১০০ টাকা মাইযে। ডকন্ত আমাে োম লকাযো পালা়ে প়িযতা ো। পযে
সূিব
ব াবুযক বললাম ডেডলগুড়িযত - "সবাই বলযে আডম ভাযলা অডভে়ে কেডে, তাযতও আমাে োম প়িযে ো
লকে?" পযে ‘েমণীযমািে’ কযে আডম েিম স্বীকৃ ডত লপলাম। ১৯৬০ সাযল আমাযক ডেযত েযজন্দ্রকুমাে লদ
আমাযক ডেয়ে "চাাঁদডবডব" কেযলা। এই চাাঁদডবডব কযে চপলোেীে োম সবাই জােযত লপযলা। এেপে োডজ়ো
সুলতাো কেলাম ১৯৬৬ সাযল।

সুডে়ে: ডসযেমা কেযত ইযে ি়েডে কখ্যো?
চপল: একজে পুরুষযক ডসযেমা়ে োেীচডেযত্র লেযব লকে? ডসযেমা়ে লসেকম সুযিাগ লকািা়ে? োডজ়ো
সুলতাো কোে পযে োটযযকাম্পাডেে সাযি আমাে মতডবযোধ ি়ে, পযে আডম অেয দযলে িযত মধুসূদে
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কডে। ‘উপল ভাদু়িী’ োযম একটি োটক আমাে জীবে অবলম্বযে কো িয়েযে। আমাে লিৌবযেে পাটবটা
কযেযে েঞ্জে লোষ। আমাে সাযি সমাে তাযল অডভে়ে কোে মযতা ক্ষমতা একমাত্র েঞ্জে লোযষে আযে।
এমেডক লকাযো লময়েও চপলোেীে মযতা অডভে়ে কেযত পােযব ো। পযে িাত্রা়ে লময়েো আসযত শুরু
কেযলা, আে আমাে কদে কমযত শুরু কেযলা। ে়ে িাজাে টাকা মাস মাইযে লপতাম, লসটা পযে কমযত
কমযত ৩৫০ টাকা িযলা।

সুডে়ে: ষাযটে দেযক চপলোেী মে কাাঁপাযে, ডকন্ত আপোে লকাযোডদেও মযে িয়েযে সমাজ আপোযক
পুরুষ ে়ে, োেীরূযপ লবডে গ্রিে কেযে?
চপল: আডম লকাযোডদে লকাযো বাধাে সম্মুখ্ীে িইডে। আডম লিযিতু লকতকী দযত্তে ভাই, মায়েে লেযল, কমল
দযত্তে ভাই, তাই পা়িা়ে লকাযো অসুডবযধ িযতা ো। সবাই মাযে লখ্লযতা, আডম লদখ্তাম।

সুডে়ে: লখ্লাধুযলা কেযলে ো লকে? লোটযবলা লিযক feminine ডেযলে বযল?
চপল: মযে ি়ে। আডম েেটাযক লবডে ভাযলাবাসতাম। পুতুলযখ্লা, োোবাটি লবডে ভাযলাবাসতাম। ফু টবল
বা ডক্রযকট ে়ে।
সুডে়ে: লেযজ চপলোেীযক লদযখ্ ডববাডিত পুরুষযদে ডক তাযদে স্ত্রীয়েো আ়িাল কোে লচষ্টা কেযতে?
চপল: টিটু দা ডেযলা আমাে দাদাে বন্ধু । িাত্রা়ে বযস্ত িাকাে কােযণ ওে ডবয়েযত লিযত পাডেডে। একডদে
লোটডদ বলযলা টিটু দা আমাযক োডক খ্ুাঁজযে। সন্ধযাযবলা টিটু দা বাড়িযত এযস বলযলা - "ডকযে, তু ই আমাে
সাংসােটা এেকম ভাযব লভযঙ ডদডব?" আডম লতা অবাক। ডজযজ্ঞস কেলাম ডক বযাপাে। বলযলা, টিটু দা আমাে
সাযি লতালা একটা েডব আলমাডেযত লেযখ্ ডদয়েডেযলা। মযে মযে লভযবডেযলা, লকাযোডদে ডবয়ে কেযল ওে লবৌ
এেকম লদখ্যত িযব। লসই েডব লদযখ্ ওে েতু ে লবৌ ওযক এখ্ে লেয়ি ডদযত চাইযে। আডম বললাম, লতামাে
বাড়ি লিযত পােযবা ো। তু ডম লবৌডদযক ডেয়ে আমাে িাত্রা চাাঁদডবডব লদখ্যত এযস, আে পালা লেষ িযল
গ্রীেরুযম আমাে সাযি লদখ্া কযে লিও। পালা লেযষ লবৌযক ডেয়ে টিটু দা গ্রীেরুযম এযলা। আডম তখ্েও আমাে
লপাোক োড়িডে। লবৌডদযক ডজযজ্ঞস কেলাম ডক বযাপাে? লকমে আযেে? উডে বলযলে- "লকে এেকম
কেযলে আমাে সাযি? আমাে জীবেটা লেষ কযে ডদযলে?" আডম তখ্ে মািাে চু লটা খ্ুললাম। উডে লদযখ্
অবাক। বললাম, িাে এবাে আমাে দাদাযক ডেয়ে োডত্রটা োডন্তযত কাটাে।
সুডে়ে: ডেডেে কুমাে ভাদুড়িে বাংেধে িয়ে, মডিলা চডেযত্র অডভে়ে কেযলে। োটয-জগৎ লিযক বেোে
ডেকাে িযত ি়েডে?
চপল: লসেকম অসুডবযধে মুযখ্ পড়িডে কখ্যো। ডকন্ত আমাে পডেবাযেে একজে আমাযক এক সম়ে অযেক
অপমাে কযেযেে। উডে আজ লেই। ডকন্ত আডম লতা লন্ডে-কাোডাকা সব লদযে অডভে়ে কযে দেবকযদে মে
জ়ে কযেযে। আডম িা লপয়েডে, লসটা অেয লকউ পা়েডে।
সুডে়ে: চপলোেী কতেী কোে লপেযে কাে অবদাে সবযিযক লবডে?
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Interview
চপল: ডতেজে, মাখ্েলাল খ্টে, সূিব কুমাে দত্ত আে েযজন্দ্রকুমাে লদ। ওোো ো িাকযল আজ চপলোেী
িাকযতা ো। "লখ্ালা জাোলা, বন্ধ লচাখ্" বযল একটি োটক কযেডেলাম, ভগবোি ভটাচািব ডডাকযেক্টে ডেযলে।
৩০ বেে ধযে একজে পুরুষ োেী চডেযত্র অডভে়ে কযে, লেষ দৃযেয লস বলযে- "আডম লসই জ্বলন্ত বযাডধে
ডেকাে, িাে জন্ম আডম ডদইডে|”
এই বযল ডেযজে সব আবেণ এক এক কযে খ্ুযল লফলযে লস, আে ধীযে ধীযে পুরুষ রূপ ধােণ কেযে…
Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited
required. It is a live interview taken by Supriyo Chakraborty, Publisher of Litinfinite
Journal.
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