
 
 

 
 

প ম অধ ায় 

রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক -তৃতীয় পযায় : মু ধারা, 

র করবী, কােলর যা া 

মু ধারা  

পিরপূণ মানুষ িনমাণ রবী নােথর ধানতম সাধনা িছল। যা িকছু মানুষেক ছােটা ও 

সংকীণ কের িতিন তার িব ে  বারবার লখনী ধেরেছন। সািহেত র নানান ফেম আমরা স 

সেবর পিরচয় পেয়িছ। নাটকও তার ব িত ম নয়। আিধপত বােদর িতিন ঘার িবেরাধী 

িছেলন। মু ধারা রিচত হেয়িছল আিধপত বােদর িতবাদ প। য  সভ তার আিধপত বাদ 

তাঁেক িবচিলত কেরিছল। িতিন যে র িব ে  িছেলন না িক  যে র বাড়াবািড় তাঁর অপছ  

িছল। িতিন যে র পীড়ন পিরহার করার পে  কলম ধেরেছন। ব নমু  মানবা ার জয় 

ঘাষণা মু ধারা নাটেকর মূল কথা। বাঁধ িনমাণ এবং ংেসর নাট াধাের এখােন নাট কােরর 

একিট তীকী বাতা  হেয় উেঠেছ। িশ িব েবর ফেল িবেদেশ িনিমত বাঁেধর িনিম  

রবী নাথ পীিড়ত হেয়িছেলন। কৃিতর আপন বেগ চলার পেথ বাঁধ যন বাধা প। যন 

এক ছ  পতন। নাটকিট রবী নােথর সমকালীন অিভ তার এক সাথক পায়ণ।  

ইউেরাপ, আেমিরকা, জাপান মেণর অিভ তা এবং nationalism-এর সংকীণ প 

উপলি  কের িতিন সই অব া থেক বর হওয়ার পথ খঁুজেত থােকন। ব ি র মুি ই তারঁ 

কােছ ধান িতপাদ  হেয় দাঁড়ায়। থম িব যুে া র  ইউেরাপ ও আেমিরকার য  সভ তার 

চহারা দেখ রবী নােথর মেন য অনুভূিতর সৃি  হেয়িছল সটােকই দশীয় পটভূিমেত দাঁড় 

কিরেয় রিচত হয় মু ধারা। যাি কতা মানুেষ-মানুেষ য িবি তার জ  িদেয়েছ সই 

িবি তােক ব ি র মুি র অে ষেণর মাধ েম িতিন িবচার করেত চেয়েছন। রামিকেশার 

ভ াচােযর উি  রণীয় : 



 
 

 
 

“েবশ কেয়ক বছর আেগ দুিট িবতিকত বাধঁ িনমাণ িনেয় খুব বড় আে ালন হেয়িছল 

একথা আজও অেনেকরই ৃিতেত উ ল হেয় আেছ। এ যন নতুন কােলর সে  সে  

মু ধারার নতুন প। তেহির বাঁধ এবং নমদা বাঁচাও আে ালন বা কােবরী 

জলব েনর িবতক আজও ছাইচাপা আ েনর মতই িধিকিধিক লেছ। ১৯৭২ থেক 

২০০৪ পয  সু রলাল ব নার আে ালন চেলিছল তেহির বাঁধ িনেয়। িহমালয় 

থেক নেম আসা গ ার ধারােক তেহির বাঁধ িদেয় রাজধানী িদি েত জেলর ধারা বৃি  

করার ব ব া হেয়িছল। তােত িত হেয় যত িহমালয় সংল  াম েলার। তা িনেয় 

সরকােরর কােনা িচ া িছেলা না। এই িনেয় আে ালন কেরন িচপেকা আে ালেনর 

নতা ব না। ২০০৬ এর মাচ-এি েল নমদা বাঁধ িনেয় মধা পাটকেরর ভূিমকা ও 

এক কমীর কথা উে খ করেতই হেব, িতিন শাি িনেকতেনর শ ামলী খা গীর। 
িদি েত তাঁরই একা  চ ায় ১৯৯৩েত অিভনীত হেয়িছল মু ধারা। ধন য় অিভিজৎরা 

এভােবই বঁেচ থােক, বঁেচ আেছ, থাকেব সু রলাল- মধা-শ ামলীেদর মেধ ।’’১ 

নাটকিটর াসি কতা সে  িতিন আরও িলেখেছন : 

“িবংশ শতা ী শষ হেয় আজ এই একিবংশ শতেকও তার াসি কতা সমকালীনতা  

এবং অ রলীন বা বতা মািণত হেয় গেছ। মাণ নাটকিট মারািঠ ও িহি  ভাষায় 

অনুিদত হেয় ভারেতর িবিভ  রােজ  পথনািটকা বা ম নাটক িহেসেব জনি য়তা 

পেয়েছ। অথাৎ এর য অ রলীন রস এবং অ িনিহত ভাবনা তা সব ভাষার 

মানুষেকই ছুঁেয় গেছ। তাছাড়া আরও মেন রাখেত হেব রেথর রিশ-র পূবপাঠ 

রথযা াও এই বছেরই লখা। স ে  দুিট রচনােতই সাধারণ মানুেষর িবেশষ 

ভূিমকা আেছ। এই সমেয় রািশয়ার গণিব বও কিবেক য ভািবত কেরিছল তাও 

বুঝেত অসুিবধা হয় না।  

মানুষই য  আিব ার কেরেছ িনেজর সুিবধার জন । িক  সই যে র সে ই মানবতার 

সংঘাত। মানুেষর সৃি  আজ মানুেষর অপব বহােরর ফেল দানেব পিরণত হেয়েছ।  

রবী নাথ র করবীেতও সই য -দানেবর কথা বেলেছন। তাঁর স িদেনর একা  



 
 

 
 

অনুভব মু ধারায় বািহত হেয় এসমেয় এেস িতবােদর ভাষা হেয় গেছ। তেব তােত 

একথা অবশ ই বলা যায় না রবী নাথ য  িবেরাধী িছেলন। তা বুঝেত পারা যায় এই 

নাটেকর চির  বরাগী ধন য় যখন বেল— য শি  দুর  তােক বঁেধ ফলা িক কম 

কথা? তা স অ েরই হাক আর বািহেরই হাক। আবার যে র কােছ মানুেষর মনুষ  

হািরেয় যাক তাও চান িন। সই মানিসকতাই পেয়েছ নাট প। বাঁধেক িতিন যে র 

তীক িহেসেব এেনেছন। পাবত  েদশ উ রকূট এবং িশবতরাই যন িতবােদর 

তীক মধা পােটকর িনেদিশত নদীর পাবত বাহ এবং ব-দীপ বাহ। গ ায় তহির 

বাঁধ দওয়ার ফেল াবািভক বন া না হওয়ায় এবং জিমর াভািবক উবরতা কেম 

যাওয়ায় চােষর যমন িত হেয়েছ তমিন িন -অববািহকায় জেলর অভােব 

মৎস চােষও িত হেয়েছ। জেলর মােনর অবনিতর পাশাপািশ জলজ রাগ বৃি  

পেয়েছ। যা দখা গেছ িশবতরাইেয়র মেধ ।”২ 

রবী নাথ যে র িনপীড়ক েপর িবেরাধী। িতিন য েক মানুেষর ম েলর সহায়ক েপ 

দখেত চেয়েছন। মু ধারা নাটেক িতিন বহমান ােতর সে  মানুেষর জীবনধারােক যু  

কেরেছন। নাটেক উ রকূেটর রাজা রণিজৎ িশবতরাইেয়র জােদর বেশ আনার জন  য রাজ 

িবভূিতেক িদেয় িবশাল এক লৗহয  বািনেয় মু ধারার ঝরনােক বঁেধ ফেলেছন। এেত 

িশবতরাইেয়র জােদর েয়াজনীয় জল সরবরােহর রা া ব  হেয় যায়। তারা তােদর 

িপপাসার ও চাষবােসর জল থেক বি ত হেয় পেড়। ধন য় বরাগীর নতৃে  জােদর মেধ  

িবে ােহর আ ন েল ওেঠ। ম ীর পরামেশ রাজা রণিজৎ যুবরাজ অিভিজৎেক িশবতরাইেয়র 

শাসনভার দন। িক  অিভিজৎ িশবতরাইেয়র জােদর বািণেজ র সুিবধার জন  নি সংকেটর 

গড় ভেঙ িদেয় তােদর মন জয় কের ফেলন। এই ঘটনায় উ রকূেটর াথপর লােকরা 

যুবরােজর িব ে  আে ালন  করায় অিভিজৎেক সিরেয় তাঁর জায়গায় রাজশ ালকেক 

লািভিষ  করা হয়। রাজশ ালেকর অত াচাের িশবতরাইেয়র জারা অিত  হেয় ওেঠ। 

ধন েয়র নতৃে  দুিভ পীিড়ত জারা খাজনা না দওয়ার িস া  নয়। িবে াহী জােদর 

শােয় া করার জন  গেড় তালা হয় মু ধারার অিতকায় লৗহযে র বাঁধ। মু ধারার এই 



 
 

 
 

জািবে ষী বাঁধেক অিভিজৎ সমথন করেত পােরন িন। িতিন মেন মেন এই বাঁধ ভেঙ ফলার 

সংক  হণ কেরন।  

রাজার আেদেশ অিভিজৎ ও ধন য়েক কারাব ী করা হয়। ঘটনাচে  ব ীশালায় 

আ ন লােগ। আ ন লাগার সুেযাগ িনেয় মহারাজ িব িজৎ কৗশেল তােঁদর মু  কেরন। 

অিভিজতেক িতিন তাঁর রাজধানী মাহনগেড় িনেয় যাবার াব দন। অিভিজৎ সই ােব 

সায় না িদেয় িভ  কথা বেলন— 

“অিভিজৎ। আমােক আজ িকছুেতই ব ী করেত পারেব না—না ােধ, না েহ। 

তামরা ভাবছ তামরাই আ ন লািগেয়ছ? না, এ আ ন যমন কেরই হাক লাগত। 

আজ আমার ব ী থাকবার অবকাশ নই। 

িব িজৎ। কন, ভাই, কী তামার কাজ? 

অিভিজৎ। জ কােলর ঋণ শাধ করেত হেব। ােতর পথ আমার ধা ী, তার ব ন 

মাচন করব।”৩  

সবাই যখন অিভিজৎেক খঁুেজ পেত মিরয়া তখন িতিন মু ধারার বাঁধ ভাঙার জন  

সখােন িগেয় িনেজর ােণর িবিনমেয় মু ধারার বাধঁ ভেঙ িদেয় ঝরনােক মু  কেরেছন। 

বাউেলর গােন  হেয় ওেঠ অিভিজেতর িবলীন হবার ইি ত— 

“ও তা আর   িফরেব না র, িফরেব না আর,িফরেব না র। 

             ঝেড়র মুেখ ভাসল তরী, 

                   কূেল আর িভড়েব না র। 

             কা  পাগেল িনল ডেক, 

             কাঁদন গল িপেছ রেখ, 

    ওেক তার   বা র বাঁধন িঘরেব না র।”৪ 

অিভিজেতর আ দােন মু ধারার ব নেমাচেন নাটেকর সমাি  ঘেটেছ।  



 
 

 
 

মু ধারা নাটেকর খুবই তাৎপযপূণ িবষয় হেলা অিভিজেতর জ রহস । রণিজৎ ও তাঁর 

ম ীর কেথাপকথেন জানা যায় রাজা রণিজৎ অিভিজৎেক মু ধারার ঝরনাতলায় কুিড়েয় 

পেয়িছেলন। অিভিজেতর জ  রাজবািড়েত নয়, তাঁর জ  কৃিতর কােল। এ তথ  জানার 

পর যুবরাজ অিভিজেতর মন চ ল হেয় ওেঠ। িতিন ঝরনাতলায় িগেয় েয় থাকেত  

কেরন। রাজিসংহাসন তারঁ কােছ তু । তাঁেক বলেত শানা যায়—  

“আমার জীবেনর াত রাজবািড়র পাথর িডিঙেয় চেল যােব এই কথাটা কােন িনেয়ই 

পৃিথবীেত এেসিছ।”৫ 

তাঁর দখার দৃি েকাণ পৃথক। তাঁর অ র মুি র আেবেগ অনু ািণত। পৃিথবীর 

শৃ িলত েপ িতিন ব িথত। কৃিতর স ান অিভিজৎ রাজশি েক উেপ া কের মু ধারার 

ঝরনােক মু  করার সংক  হণ কেরিছেলন। তাঁর আ দােন িত া পেয়েছ িচরকালীন 

মানবতা। কািলদাস নাগেক রবী নাথ িচিঠেত জািনেয়িছেলন— 

“েতামার িচিঠেত তুিম machine স ে  য আেলাচনার কথা িলেখছ সই machine 

এই নাটেকর একটা অংশ। এই য  াণেক আঘাত কেরেছ, অতএব াণ িদেয়ই সই 

য েক অিভিজৎ ভেঙেছ, য  িদেয় নয়। য  িদেয় যারা মানুষেক আঘাত কের তােদর 

একটা িবষম শাচনীয়তা আেছ- কননা য-মনুষ েক তারা মাের সই মনুষ  য 

তােদর িনেজর মেধ ও আেছ--তােদর য ই তােদর িনেজর িভতরকার মানুষেক মারেছ। 

আমার নাটেকর অিভিজৎ হে  সই মারেনওয়ালার িভতরকার পীিড়ত মানুষ। িনেজর 

যে র হাত থেক িনেজ মু  হবার জেন  স াণ িদেয়েছ। আর ধন য় হে  যে র 

হােত মারখােনওয়ালার িভতরকার মানুষ। স বলেছ, “আিম মােরর উপের; মার 

আমােত এেস প ছয় না—আিম মারেক না-লাগা িদেয় িজতব, আিম মারেক না-মার 

িদেয় ঠকাব।”... পৃিথবীেত য ী বলেছ, “মার লািগেয় জয়ী হব।” পৃিথবীেত ম ী 

বলেছ, “েহ মন মারেক ছািড়েয় উেঠ জয়ী হও।” আর িনেজর যে  িনেজ ব ী মানুষিট 

বলেছ, “ ােণর ারা যে র হাত থেক মুি  পেত হেব, মুি  িদেত হেব।” য ী হে  

িবভূিত, ম ী হে  ধন য়, আর মানুষ হে  অিভিজৎ।...”৬  



 
 

 
 

মানুষ অিভিজৎ মাণ কেরেছন উ রকূট কবল যে র অধীন নয়, সখােন দবতাও 

মিহমায় আসীন। িতিন ঝরনার সে  জীবেনর দিবক স  অনুভব করেত পেরিছেলন। 

সজন ই মু ধারােক মু  কের িশবতরাইবাসীেদর র া কেরেছন। স েয়র বণনায়—  

“েসইখােন য াসুরেক িতিন আঘাত করেলন, য াসুর তাঁেক সই আঘাত িফিরেয় 

িদেল। তখন মু ধারা তাঁর সই আহত দহেক মােয়র মেতা কােল তুেল িনেয় চেল 

গল।”৭    

স েয়র এই বণনায় বেজ উেঠেছ মানবা ার আ ত ােগর িচরকােলর রািগণী। 

ব নমুি র আগামী পৃিথবীর বাণী ও পেথর িদশা নাটেকর মেধ  স ািরত করা হেয়েছ। 

শাষেণর বাঁধ ভেঙ িগেয় মু  হেয়েছ জীবন।  

দুই  

রবী নাথ িবিভ  ে র নামকরেণর ে  ব  রদবদল ঘিটেয়েছন। মু ধারারও 

পূববতী সংি  পােঠর নাম িছল পথ। এক পে  মিত রানু অিধকারীেক কিব িলেখেছন— 

“আিম সম  স াহ ধের একটা নাটক িলখিছলুম – শষ হেয় গেছ, তাই আজ আমার 

ছুিট। এ নাটকটা ‘ ায়ি ’ নয়, এর নাম ‘পথ’। এেত কবল ায়ি  নাটেকর  

ধন য় বরাগী আেছ। আর কউ নই। সই গে র িকছু এেত নই। সুরমােক এেত 

পােব না।”৮   

পের পথ নামিটেক বদল কের িতিন এর নতুন নাম িদেলন ‘পথেমাচন’। তােতও স  

হেত পারেলন না। অবেশেষ নাটকিটর কপােল ায়ী একটা নাম জুটল – ‘মু ধারা’। িক  পথ 

নামিট অিধক তাৎপযবাহী। পথ এই নাটেকর ক ীয় িচ ক । নাটেকর িবষয়ব  এবং পথ 

একই সূে  গাঁথা। মু ধারার পটভূিম ও সংলােপ বারবার পেথর ইি তপূণ িচ ক  ধরা 

পেড়েছ। এখােন একিট মা  দৃশ পট-পথ। নাটেকর সম  ঘটনা এই পেথই ঘেটেছ। 

ম পিরক নায় রবী নাথ নাটেকর েতই িব ািরত বণনা িদেয়েছন— 



 
 

 
 

“উ রকূট পাবত  েদশ। সখানকার উ রৈভরব-মি ের যাইবার পথ। দূের আকােশ 

একটা অ েভদী লৗহযে র মাথাটা দখা যাইেতেছ এবং তাহার অপরিদেক ভরব–

মি র-চূড়ার ি শূল। পেথর পাে  আমবাগােন রাজা রণিজেতর িশিবর। আজ 

অমাবস ায় ভরেবর মি ের আরিত, সখােন রাজা পদ েজ যাইেবন, পেথ িশিবের 

িব াম কিরেতেছন। তাঁহার সভার য রাজ িবভূিত ব  বৎসেরর চ ায় লৗহযে র বাঁধ 

তুিলয়া মু ধারা ঝরনােক বাঁিধয়ােছন। এই অসামান  কীিতেক পুর ৃ ত কিরবার 

উপলে  উ রকূেটর সম  লাক ভরব-মি র- া েণ উৎসব কিরেত চিলয়ােছ। 

ভরব-মে  দীি ত স াসীদল সম  িদন বগান কিরয়া বড়াইেতেছ। তাহােদর 

কাহােরা হােত ধূপাধাের ধূপ িলেতেছ, কাহােরা হােত শ , কাহােরা ঘ া। গােনর 

মােঝ মােঝ তােল তােল ঘ া বািজেতেছ।”৯ 

উ ৃ ত এই দৃশ পেট দু’ধরেনর িচ ক  ধরা পেড়েছ-দৃি িনভর ও িতেগাচর। 

দৃি িনভর িচ কে র মেধ  িতনিট িচ ক  খুবই পূণ। স িল হেলা—পথ, বাঁধ ও ি শূল। 

বাঁধ ও ি শূল নাটেকর ভাবগত ে র দুইিদক। পথ হল ব নমু  িচরকালীন গিতর তীক। 

পেথর মেধ  িনিহত আেছ অসীেমর ব না। এ ভব সংসাের েত েকই পেথর পিথক। পথই 

পির াণ। রহস ময় এই পথ রবী নােথর সম  সািহেত  িবেশষ ভূিমকা পালন কেরেছ।  

মু ধারা নাটেকর ভরেক ই হেলা ‘উ রৈভরব–মি ের যাইবার পথ’। উ রকূেটর 

রাজা রণিজেতর িশিবর এই পেথর পােশই আমবাগােন। এই পেথই ‘ৈভরব-মে  দীি ত 

স াসীদল সম  িদন বগান কিরয়া বড়াইেতেছ।’ বলা বা ল  নাটেকর ায় সম  চির ই 

কমেবিশ এই পেথর পিথক। তেব পথেকি ক দৃি ভি গত িভ তা আেছ। অিভিজৎ ও িবভূিতর 

পথ এক নয় মােটই। অিভিজেতর ভাবনায়— 

১ . “েয-সব পথ এখেনা কাটা হয় িন ঐ দুগম পাহােড়র উপর িদেয় সই ভাবীকােলর 

পথ দখেত পাি -দূরেক িনকট করবার পথ।”১০    



 
 

 
 

২. “মানুেষর িভতরকার রহস  িবধাতা বাইেরর কাথাও-না- কাথাও িলেখ রেখ দন; 

আমার অ েরর কথা আেছ ঐ মু ধারার মেধ । তারই পােয় ওরা যখন লাহার বিড় 

পিরেয় িদেল তখন হঠাৎ যন চমক ভেঙ বুঝেত পারলুম উ রকূেটর িসংহাসনই 

আমার জীবন- ােতর বাধঁ। পেথ বিরেয়িছ তারই পথ খুেল দবার জেন ।”১১ 

িবভূিতও পেথ বিরেয়েছ। িক  উে শ  পৃথক। মানুেষর অিভশাপেক স পা া দয় না। 

তার লড়াই দবশি র সে । অিভিজৎ ও িবভূিতর মেধ কার মতাদশগত ফারাক এবং সজন  

গেড় ওঠা পথাদশগত সংঘাতই মু ধারার উপজীব । পথ কৃতপে  একিট সংেকতধমী 

িচ ক । নাটেক এই িচ ক িট নাট কােরর দুিট িবপরীতধমী উে শ েক সফল কের তুেলেছ। 

একিট সংঘাত এবং অন িট সম য়। অ ার সে  অিভিজেতর কেথাপকথেন সম েয়র বা 

সমেবদনার বা সমানুভুিতর (empathy) ছিবিট —  

“অ া। সুমন! বাবা সুমন! য পথ িদেয় তােক িনেয় গল স পথ িদেয় তামরা িক 

কউ যাও িন?  

অিভিজৎ। তামার ছেলেক িনেয় গেছ?  

অ া। হাঁ, ঐ পি েম, যখােন সুিজ  ডােব, যখােন িদন ফুেরায়।   

অিভিজৎ। ঐ পেথই আিম যাব।          

অ া। তা হেল দুঃিখনীর একটা কথা রেখা – যখন তার দখা পােব, বােলা মা তার 

জেন  পথ চেয় আেছ।  

অিভিজৎ। বলব।  

অ া। বাবা, তুিম িচরজীবী হও। সুমন, আমার সুমন!”১২ 



 
 

 
 

অিভিজেতর যািপত জীবেনর পথাদশ এবং অ ার উি জাত বদনাপীিড়ত পথ এক 

মহাসেত  উপনীত হেয়েছ। রবী নােথর সািহত  ও দশেন পথ একিট অনবদ  তাৎপযময় 

তীকীজাত িচ ক ।  

‘অ েভদী লৗহযে র মাথাটা’ মু ধারা ঝরনার বাঁধ। বাঁধ এই নাটেক একিট 

উে খেযাগ  িচ ক । মু ধারার বহমান াতধারােক এই বাঁধ অব  কের 

িশবতরাইবাসীেক তৃ ার জল থেক বি ত কেরেছ। য রাজ িবভূিতর ধা ও অব েয়র 

মূিতমান িবভীিষকা এই বাঁধ। যুবরাজ অিভিজৎ অফুর  াণশি  িনেয় মানেবর সহজ 

াভািবক মু  ােণর িতব ক পী মু ধারা বাঁেধর উপর আছেড় পেড় বাঁধ ভেঙ িদেয় 

নাট পিরণােম িনেজও জেলর তােড় ভেস গেছন।  

মু ধারায় ব ি  চিরে র আে াৎসগ আমােদর মেন ভয় ও অনুেশাচনার আেবগ সৃি  

কের।  িক  একই সে  িব জনীন সািবক মানিবক অব য় মানবমেন সৃ  ভয় ও অনুেশাচনার 

আেবেগর সে  সে  িব  মানবসমােজর পিরণাম স ে  সতক সাবধানতার বাণীও উ ািরত 

হয়। এই িব জনীন-মহাসত েক প দওয়ার জন ই রবী নাথ নাটেক সাংেকিতক িচ কে র 

সি েবশ ঘিটেয়েছন। মু ধারার বাঁধ এই প একিট সাংেকিতক িচ ক । িবিভ  চিরে র 

চািরি ক বিশ  এই বাঁধেক ক  কেরই আ কাশ কেরেছ। উ রকূেটর রাজা রণিজেতর 

কােছ এই বাঁধ রাজশি র এক িনভরেযাগ   প। আবার য রাজ িবভূিতর কােছ এর 

প িভ । স এই বাঁধেক দেখেছ মানুেষর িনমম িব ান বুি র যুি গত সাফেল র তীক 

েপ। জন-কল াণকামী রা াদেশর ব া অিভিজৎ এবং ধন য় বরাগীর কােছ বাঁধিট হেলা 

মানুেষর তৃ ার জল ও ু ধার অ  হেণর বাধা প। তাঁেদর কােছ বাঁধিট সািবক 

মানিবকতার অ রায় এবং রাচারী রাজশি র অহংকার েপ িতপ  হেয়েছ। উ রকূেটর 

সাধারণ জারা বাঁধিটেক সংকীণ জাতীয়তাবাদী শি র গব বেল মেন কের। আবার 

িশবতরাইবাসীর কােছ এিট পরাধীন জািতর কল  ও অথৈনিতক পীড়েনর কৗশলী িতব ক। 

বাঁধিটেক ক  কের এইসব িবিচ  িতি য়া দশকমেন যে র ভয়াবহ িনমম িত িব 



 
 

 
 

জািগেয় তােল। এই বাঁধ ব  সুমেনর াণ কেড় িনেয় অ ার মেতা ব  স ানহারা মােয়র 

বুকফাটা কা ােক স ব কের তুেলেছ। অথাৎ মহামতী Allardyce Nicoll-এর ভাষায়— 

‘‘It serves the double purposes of fusing together in one atmosphere the 

varying figures of the play. Connecting them with the audience and of 

providing some suggestion of forces apart from the events given on the 

stage.”১৩ 

িনকেলর উি র শষ িদেক মে  উপ ািপত ত  দৃেশ র অ ঃি ত ভাব ও ব নার 

ে  রবী নাথ নাটেক এ জাতীয় িচ ক  েয়াগ কেরেছন। বাঁধিটর ম বণনা ও 

িববতেনর ে  রবী নাথ অজ  িচ ক  ব বহার কেরেছন। উপমা-উৎে া আি ত এইসব 

িচ কে র কেয়কিট িন প— 

১. “ওটােক অসুেরর মাথার মেতা দখাে , মাংস নই, চায়াল ঝালা।”১৪   

  ২. “দানেবর উদ ত মুি র মেতা দখাে ।”১৫    

  ৩. “আকােশর বুেক যন শল িবঁেধ রেয়েছ মেন হে ।”১৬      

৪. “েযন উড়  পািখর বুেক বাণ িবঁেধেছ।”১৭   

৫. “আকােশ লাহার দাঁত মেল অ হাস  করেছ।”১৮   

৬. “েযন ম  একটা ফিড়ং আকােশ লাফ মারেত যাে ।”১৯   

এইসব িচ ক  নাটেকর িববতেন ি য়াশীল নয়। বাঁেধর ভয়াবহতােক পির ু ট করার 

একা  তািগদ থেকই রবী নাথ একটার পর একটা ছিব সািজেয় তুেলেছন মা । এরা ি র 

িচ ক । এ সে  শ  ঘাষ মহাশেয়র ব ব  িণধানেযাগ — 



 
 

 
 

“এ কবল একিট ছিবর ওপর আেরকিট ছিব পর রায় সািজেয় যাওয়া, অনুল ভােব, 

এর মধ  িদেয় এিগেয় আসেছ না বা ভেঙ পড়েছ না কােনা নূতন অনুভূিতর আঘাত। 

িবি ভােব ছিব িল চমৎকার, িক  সমেবতভােব তা সমাহােরর চেয় বিশ িকছু নয়, 

তার মেধ  নই কােনা িমকতা অথবা িবষমতা। একমা  স েয়র সংলােপ, য িটেক 

‘উড়  পািখর বুেক বাণ’ িহেসেব ল  করবার ফেল বণনার চেয়ও একটু অিতির  

আবহ যন লাগল, যন তার ি য় যুবরােজর বদনািব  মূিতর সে  স িমিলেয় িনেত 

পারল এই ছিব, নাট -অবসােন যােক আমরা মেন করেত পারিছ আয়রিন েপ।”২০  

এবাের আসা যাক ‘ৈভরব-মি র-চূড়ার ি শূল’ সে । নাটেকর ভাবগত ে র 

একিদেক রেয়েছ ‘যে র মাথা’ আর একিদেক আেছ ‘ি শূল’।  ‘দূের আকােশ একটা অ েভদী 

লৗহযে র মাথাটা দখা যাইেতেছ এবং তাহার অপরিদেক ভরব-মি র-চূড়ার ি শূল’। এই 
িচ ক িট নাটেক সত -িশব-সু েরর িত ার েয়াজেন ব ব ত হেয়েছ। মি ের অিধি ত 

রেয়েছন দবািদেদব ভরব। িতিন সবার দবতা। অন ায় ও অধেম পােপর কলস ভের উঠেলই 

িতিন তাঁর লয়নাচন  কেরন। তারঁ ি শূল সবরকম অ েভর িব ে  েখ দাঁড়ােনার 

তীক প।  

িতেগাচের য িচ ক িল িতফিলত হেয় মেনর ভতর সংেবদনার সৃি  করেত 

স ম তার মেধ  ধানতমিট হেলা বগান। ‘ৈভরব-মে  দীি ত স াসীদল সম  িদন বগান 

কিরয়া বড়াইেতেছ। তাহােদর কাহােরা হােত ধূপাধাের ধূপ িলেতেছ, কাহােরা হােত শ , 

কাহােরা ঘ া। গােনর মােঝ মােঝ তােল তােল ঘ া বািজেতেছ।’ বগান, ঘ া বা শ িন 

এ িলই িতিচ ক । মু ধারার ভরবপ ীেদর কে — 

                “জয় ভরব, জয় শংকর, 

                 জয় জয় জয় লয়ংকর, 

                           শংকর শংকর। 



 
 

 
 

                  জয় সংশয়েভদন, 

                  জয় ব ন- ছদন, 

                  জয় সংকট-সংহর 

                             শংকর শংকর।”২১ 

—এই বগানিট য রাজ িবভূিতর অ েভদী লৗহয টােক এেকবাের কাঁিপেয় িদেয়েছ এবং 

িশহিরত কেরেছ। নাটেকর পিরণােম য ভশি র জয় ঘািষত হেয়েছ এই গােনই তার বীজ 

িনিহত রেয়েছ। মু ধারায় ব ব ত গান িলর মেধ  সবেচেয় উে খেযাগ  হেলা এই বগানিট। 

ভরবপ ীেদর কে  এই বগানিট বপেদর মেতা বার বার ব ব ত হেয় নাটেকর গিতেক 

রাি ত কেরেছ। অথাৎ য রাজ িবভূিতর বাঁধ পী যে র সে  দবমি েরর চূড়ার ি শূেলর য 

 নাটেক সংঘিটত হেয়েছ এবং শেষ অ ভশি েক পরািজত কের য ভশি রই জয় 

ঘািষত হেব সই বাতািট সুেকৗশেল রবী নাথ এই গােনর িচ ক িটর মেধ  সংেকিতত 

কেরেছন।  

মু ধারার য বাঁধ ত অকল ােণর। মানুেষর বহমান জীবনধারার িবপরীেত স 

এক ভয়ংকর অিভশাপ। সজন  বাধঁেক িঘের িনিমত িচ ক িলও ভয়ংকর এবং স িল 

ভাবতই জীবেনর াভািবক সৗ যেবাধেক সরাসির উেপ া কেরেছ। তাই সইসব গিতহীন 

িচ কে র িবপরীেত গিতশীল সৗ যময় একািধক িচ ক  নাটেক যু  হেয় নাটেকর 

অিভ ায়েক ফুিটেয় তুলেত  পূণ ভূিমকা পালন কেরেছ।  

যুবরাজ অিভিজৎ ও রাজকুমার স েয়র কেথাপকথন—  

“অিভিজৎ। ঐ দেখা স য়, গৗরীিশখেরর উপর সূযাে র মূিত। কান আ েনর পািখ 

মেঘর ডানা মেল রাি র িদেক উেড় চেলেছ। আমার এই পথযা ার ছিব অ সূয 

আকােশ এঁেক িদেল। 



 
 

 
 

স য়। দখছ না, যুবরাজ, ঐ যে র চূড়াটা সূযা েমেঘর বুক ফুঁেড় দাঁিড়েয় আেছ? যন 

উড়  পািখর বুেক বাণ িবঁেধেছ, স তার ডানা ঝুিলেয় রাি র গ েরর িদেক পেড় 

যাে ।...”২২ 

িবভূিতর ব াজীবন মানিসকতার িবপরীেত মুি কামী অিভিজেতর জীবেনাৎসগ এবং 

ত িনত বদনাবহ ািজক রেসর ছিব পািখিচ কে  িতফিলত হেয়েছ। অমেল ু চ বতী 

মহাশেয়র পযেব ণ—   

“মু ধারা’র আ েনর পািখর িতমা তীয়মােনাৎে ার গঠনভি মায় পিরকি ত 

সে হ নই। তাছাড়া অিভিজৎ এই িতমােক ‘পথযা ার ছিব’ বেলই সুিনিদ  অিভধায় 

িচি ত করেত চায়। তবুও অন ীকায য, উ সং ায় এ িতমার িনিহত ব নার 

িতিট িদগ  িনঃেশেষ উে ািচত হয় না। গৗরীিশখর, অ সূেযর আভা, আকাশ ও 

মেঘর সমেবত ব নায় আ েনর পািখর উেড় চলার ইশারা পািথব গিতর আড়াল 

ভে  অনিধগম , অফুর  অিভভাবনার বলয় ছড়ােত থােক। এে ে  এই ঐ জািলক 

ব না-শি র মূল উৎস স বতঃ ‘আ ন’ এবং ‘রাি ’র অ য়-সািধত।  জােগ 

অিভিজেতর পথযা ার ছিব এঁেক দয় য পািখ, তা আ েনর কন? কনই বা, তার 

গিত রাি র িদেক? কৃতপে  অিভিজেতর মিহমাি ত জীবন-নােট র িবেয়াগা  রস   

(tragedy) সামি ক গৗরব িনেয়,- কৗতূহল ও িব য়, সমপণ ও নঞথক 

আে াপলি র (negative self feeling), মুি  ও সৗ েযর সমি ত ইশারায় – অখ  

প পির হ কের উ  িতমায়।”২৩ 

আে াৎসেগর জন  েয়াজন হয় িতর। অিভিজেতর সই িতর ছিব ধরা আেছ 

পািখর িচ কে । দাসর স েয়র সে  কেথাপকথেন তা ধরা আেছ— 

“স য়। গাধূিলর আেলািট ঐ নীল পাহােড়র উপের মূিছত হেয় রেয়েছ—এর মেধ  

িদেয় একটা কা ার মূিত তামার দেয় এেস প চে  না?  



 
 

 
 

অিভিজৎ। হাঁ, প চে । আমারও বুক কা ায় ভের রেয়েছ। আিম কেঠারতার অিভমান 

রািখ ন। চেয় দেখা ঐ পািখ দবদা -গােছর চূড়ার ডালিটর উপর একলা বেস 

আেছ; ও িক নীেড় যােব, না, অ কােরর িভতর িদেয় দূর বােসর অরেণ  যা া করেব 

জািন ন—িক  ও য এই সূযাে র আকােশর িদেক চুপ কের চেয় আেছ সই চেয় 

থাকার সুরিট আমার দেয় এেস বাজেছ। সু র এই পৃিথবী। যা-িকছু আমার জীবনেক 

মধুময় কেরেছ স সম েকই আজ আিম নম ার কির।”২৪    

পািখ এবং অিভিজত এখােন এক ও অিভ । তই মহা ােনর িত এই একলা 

পািখর িচ কে  ফুেট উেঠেছ। গৗতমবুে র মহা ােনর কথা মেন পেড় যায়। মানেবর মুি র 

সাধনা সবরকেমর সুেখর ব েনর চেয়ও বেড়া, এমনিক স সুখ যিদ রাজসুখ হয় তাও। 

আমরা জািন নীড় মােন িনরাপ া। নীড় হেলা আহার, উ াপ ও আ েয়র িনি –গৃহসুখ। িক  

সই সুখ সকেলর জন  নয়। এই জগতসংসাের েত েকর সুিনিদ  ভূিমকা আেছ। অিভিজেতর 

অনুষে  তাঁর িনেজর এবং অন ান  অেনক চিরে র মুেখ নাটেক ‘একলা’ শ িট একািধক বার 

ব বহার করা হেয়েছ— 

“রণিজৎ। ইদানীং ও [অিভিজৎ] য ায় রাে  একলা ঝরনাতলায় িগেয় েয় 

থাকত।”২৫    

“িব িজৎ। অিলে  ও [অিভিজৎ] একলা দাঁিড়েয় গৗরীিশখেরর িদেক তািকেয় 

আেছ।”২৬   

“অিভিজৎ। সকেলর এক কাজ নয়, আমার উপর য কাজ পেড়েছ স একলা 

আমারই।”২৭    

“িব িজৎ। অ কােরর মেধ  একলা চেলছ, তবুও তামােক িবদায় িদেয় িফরেত 

হেব।”২৮   



 
 

 
 

“উ রকূেটর রাজদূত-১। নওসানুেত যারা ছাগল চরায় তারা তা বলেল তারা দেখেছ 

যুবরাজ একলা এই পথ িদেয় পি েমর িদেক গেছন।”২৯   

“উ রকূেটর রাজদূত-২। িক  এই অ কাের িতিন একলা কাথায় য যােবন বাঝা 

যাে  না।”৩০    

এক বা একা অথবা একলা শ িট িনঃসে েহ সংখ াবাচক। নাটেকর অন ে ে  শ িট 

তার াভািবক অেথই ব ব ত হেয়েছ। যমন—  

“ধন য়। এক পােয় চলার মেতা িক দুঃখ আেছ? রাজ  একলা যিদ রাজারই হয়, 

জার না হয়, তা হেল সই খাঁড়া রাজে র লাফািন দেখ তারা চমেক উঠেত পািরস 

িক  দবতার চােখ জল আেস।”৩১ 

িক  অিভিজেতর অনুষে  শ িট তার াভািবক সংখ াবাচক অেথর সীমা ছািড়েয় 

অিভিজেতর িনঃস -একাকী জীবেনর একা  িত াব  ছিবিটেকই দ ািতত কেরেছ।  

 জল, জলধারা বা জলে াত, ঢউ, ঝরনা ইত ািদ িচ ক  নাটেকর গিতধারােক পু  

কেরেছ।  

মাহনগেড়র রাজা িব িজৎ উ রকূটরাজ রণিজৎেক তাই সরাসির  কেরেছন—  

“িবে র সকল তৃিষেতর জেন  দবেদেবর কম লু য  জলধারা ঢেল িদে ন সই মু  

জলেক তামরা ব  করেল কন?”৩২ 

অিভিজৎ তাঁর জীবন ও জীবনেবাধেক নদীর াতধারার মেধ  আিব ার কেরেছন—  

“আমার জীবেনর াত রাজবািড়র পাথর িডিঙেয় চেল যােব এই কথাটা কােন িনেয়ই 

পৃিথবীেত এেসিছ।”৩৩  

িব িজেতর কে  িনত হেয়েছ—   



 
 

 
 

“মু ধারার উৎেসর কােছ কান ঘরছাড়া মা ওেক জ  িদেয় গেছ, ওেক ধের রাখেব 

ক?”৩৪  

সই গাপন খবর, সই জ বৃ া  অিভিজৎ জেনেছন। তাই িতিন দৃঢ় িত —  

“জ কােলর ঋণ শাধ করেত হেব। ােতর পথ আমার ধা ী, তার ব ন মাচন 

করব।”৩৫   

িকংবা 

“এই জেলর শে  আিম আমার মাতৃভাষা নেত পাই।”৩৬ 

ব িত মী ও অসাধারণ এইসব ধা ীসমা িচ ক িল অিভিজেতর চির েক মহৎ ও 

মু দয় কের গেড় তুলেত সহায়ক হেয়েছ। অিভিজৎ য াসুরেক আঘাত করেল য াসুরও 

ত াঘাত কেরেছ—   

“তখন মু ধারা তাঁর সই আহত দহেক মােয়র মেতা কােল তুেল িনেয় চেল 

গল।”৩৭ 

গভীরতা এবং ব নায় নাটেক এই িচ ক িট এক অসাধারণ প পির হ কেরেছ। ড: 

চতািল সাহা চমৎকার বেলেছন— 

“মু ধারার বাঁধ যখন মু  হেয়েছ তখন সই াত মু দয় মানুষিটেকও বুেক টেন 

িনেয়েছ। িতমািট অিভিজৎ চিরে র আ দােনর ঘটনািটেক এক মেনারম ভি েত ব  

কেরেছ। মৃতু র বদনায় নয়, আ িনেবদেনর এক সৗ েয এই চির  এখােন সাথক 

হেয় উেঠেছ।”৩৮   

অিভিজেতর মেতাই আরও একজন মু মনা চিরে র স ান এই নাটেক খুব সহেজই 

পাওয়া যায়। িতিন হেলন ধন য় বরাগী। এই মুি কামী মানুষিটর গান ও সংলােপ এেসেছ 

জেলর স —   



 
 

 
 

১. “আিম   মােরর সাগর পািড় দব...”৩৯ 

২. “েঢউেক বািড় মারেল ঢউ থােম না, হালটােক ি র কের রাখেল ঢউ জয় করা 

যায়।”৪০    

৩. “েতারা আমােক যত জিড়েয় ধরিছস তােদর সাঁতার শখা ততই িপিছেয় যাে ।”৪১ 

মু ধারার জলকে ােলর িন তাঁর মানসেনে  নােচর ভি মায় িতভাত হেয়েছ—   

                      “নাচ আরে র থম ডম িন।”৪২    

যে র অনড়ভি র িবপরীেত জল এবং জেলর অনুষে  গেড় ওঠা িচ ক িল 

মানবজীবেনর  আবহমানকােলর চলমানতার সৗ েয রি ত।  

যে র িবষময় ভাব ল  করা যায় িশবতরাই ও উ রকূেটর জনগেণর মেধ । 

িশবতরাইেয়র জা—  

“১। দখিছস ভাই, কী চহারা ঐ উ রকূেটর মানুষ েলার? যন একতাল মাংস িনেয় 

িবধাতা গড়েত  কেরিছেলন শষ কের উঠেত ফুরসৎ পান িন।  

২। আর দেখিছস ওেদর মালেকাঁচা মের কাপড় পরবার ধরনটা?   

৩। যন িনেজেক ব ায় বঁেধেছ, একটুখািন পােছ লাকসান হয়।  

১। ওরা মজুির করবার জেন ই জ  িনেয়েছ, ... 

২। ওেদর য িশ াই নই, ওেদর যা শা র তার মেধ  আেছ কী? 

১। িক ু  না, িক ু  না, দিখস িন তার অ র েলা উইেপাকার মেতা।”৪৩ 

বুঝেত অসুিবধা হয় না, য সভ তারই এইসব কু-পিরণাম। মানুেষ মানুেষ িবেভদ 

ধনতাি ক সমাজ ব ব ারই কু-ফল। উ রকূেটর কেঠােরর সাধনা ও শাসেন জরবার 



 
 

 
 

িশবতরাইেয়র জারা ইনিফিরওিরিট কমে ে র িশকার। সজন  িনেজেদর তারা দবাংশী 

ান কের আর উ রকূেটর নাগিরকেদর মেন কের দত াংশী— 

“২ (ি তীয় নাগিরক)। সমু ম েনর পর দবতার ভাঁড় থেক অমৃত গিড়েয় য মািটেত 

পেড়িছল আমােদর িশবতরাইেয়র পূবপু ষ সই মািট িদেয় গড়া। আর দত রা যখন 

দবতার উি  ভাঁড় চেট নদমায় ফেল িদেল তখন সই ভাঁড়ভাঙা পাড়া-মািট িদেয় 

উ রকূেটর মানুষেক গড়া হয়। তাই ওরা শ , িক  থু: - অপিব ।”৪৪   

এিদেক উ রকূটবাসী আবার সুিপিরওিরিট কমে ে র িশকার। আিধপত বাদী 

উ রকূেটর ম ায় যন ঢুেক পেড়েছ য বাঁধ। িশবতরাইেয়র মানুষ মা ই তােদর কােছ হািসর 

খারাক, চরম অব ার পা । “অজবুেগর দল”।৪৫ সজন  িশবতরাইেয়র মানুষেদর ‘কান-ঢাকা 

টুিপ’েকও তােদর ‘বাঁধ’ বেল মেন হয়— 

“উ ১। ও ভাই, ঐ- য দিখ িশবতরাইেয়র মানুষ।  

উ ২। কী কের বুঝিল?  

উ ১। কান-ঢাকা টুিপ দখিছস ন? িকরকম অ ুত দখেত! ... 

উ ২। ... ওরা কান-ঢাকা টুিপ পের কন? ... 

উ ১। কােনর উপর বাঁধ বঁেধেছ, বুি  পােছ বিরেয় যায়। 

উ ৩। তাই? না, ভুল েম বুি  পােছ িভতের ঢুেক পেড়।”৪৬   

িশবতরাইেয়র মানুষ উ রকূেটর নাগিরকেদর চােখ “অনাবৃি র ব াঙ”।৪৭ এই 

মনুেষ তর িচ ক িটেত িশবতরাইেয়র আমজনতার িত উ রকূেটর নাগিরকেদর চরম 

অব ার ছিব ফুেট উেঠেছ।  



 
 

 
 

 নাটেক দৃি িনভর িচ কে র আিধক  অিনবায। িক  িতিনভর িচ কে র সংখ া কম 

হওয়া সে ও নাটেক তার  কানও অংেশই কম নয়। মু ধারায় একবার মা  ব ব ত 

এরকম একিট িচ ক  হল বীণা। বীণা িনর সূ  ইি েত, তার সুেরর মাহমে  নাটেকর 

অিভ ায় ধরা রেয়েছ ধন েয়র গােন— 

        “ ধু িক    তার বঁেধই তার কাজ ফুরােব 

                          ণী মার, ও ণী? 

                      বাঁধাবীণা রইেব পেড় এমিন ভােব 

                          ণী মার, ও ণী?”৪৮ 

মু ধারায় আেলা এবং অ কােরর িচ ক  ব বার আবিতত হেয়েছ। অ কােরর 

িচ ক িলেত যাি ক উৎপীড়েনর িদকিট িতফিলত হেয়েছ। এই অ কােরর মেধ  আেছ 

আত , অকল াণ ও  অ তা—  

১। “আজ অমাবস ায় ভরেবর মি ের আরিত,...”৪৯   

২। “অ কাের না দখেত পেয় যােদর আঘাত কেরিছলুম তােদর আপন বেল দখেত 

পলুম।...” ৫০  

৩। “সূয অ  গেছ, আকাশ অ কার হেয় এল,...”৫১  

৪। “অ কার হেয় এেসেছ য।”৫২   

৫। “অ কােরর মেধ  একলা চেলছ তবুও তামােক িবদায় িদেয় িফরেত হেব।”৫৩   

৬। “িদন তা গল, অ কার হেয় এল।”৫৪    

৭। “অ কার হেলই এেকবাের অ কার দিখ।”৫৫   



 
 

 
 

৮। “অ কাের ও রাি েবলাকার কােলার সে  ট র িদেত লেগেছ। ওেক ভূেতর মেতা 

দখাে ।”৫৬     

৯। “এই অ কাের িতিন একলা কাথায় য যােবন বাঝা যাে  না।”৫৭     

১০। “অ কাের ঐ কােলা য টা ইশারা করেছ।”৫৮     

১১। “অ কার হেয় এল, সব অ কার হেয় এেলা।”৫৯     

১২। “অ কােরর বুেকর িভতর িখলিখল কের হেস উঠল য।”৬০  

বরী অ কােরর িচ কে র িবপরীেত আেছ আেলার আবাহনী— 

১। “েস য আমার চােখর আেলা,...”৬১  

২। “অিভিজৎ আমার দেয়র মেধ  এল-আেলার মেতা এল।”৬২   

৩। “আসল মানুষিট য তার লােগ না, স য আেলার িশখা।”৬৩   

৪। “ৈভরব-মি েরর ি শূলটােক অ সূেযর আেলা আঁকেড় রেয়েছ...”৬৪  

৫। “েযখান থেক ডাক এেসেছ সইখান থেক আেলাও আসেব।”৬৫      

৬। “আেলা িনেবেছ, পথ ডুেবেছ, সাড়া পাই ন মৃতু য়!”৬৬     

৭। “পড়েব দয়াল, ভাঙেব দরজা, আেলা ছুেট বর হেয় আসেব-সম  কাশ হেয় 

পড়েব।”৬৭  

অ কােরর িচ কে  মনুষ হীন পথ  যাি কতার পিট ধরা পেড়িছল। আেলার 

িচ কে  ধরা পেড়েছ মনুষ ে র িদক, ােণর মিহমা ও মুি র িদক যা মু ধারার ভাবসত েক 

ফুিটেয় তুেলেছ। আেলা-অ কােরর এই িচ ক িল নাটেকর ে র সে  স ূণ মানানসই 

হেয় উেঠেছ।  



 
 

 
 

 

িচ ক  িনমােণ রেঙর ব বহােরও রবী নাথ মুনিশয়ানার পিরচয় িদেয়েছন—  

১।  অ ার “  চাদর”৬৮     

২। “রণিজেতর খুড়া মাহনগেড়র রাজা িব িজৎ েবশ কিরেলন।  

             তাঁর  কশ,  ব ,  উ ীষ”৬৯      

৩। “েগৗরী িশখেরর উপর সূযাে র মূিত। কান আ েনর পািখ মেঘর ডানা মেল 

রাি র িদেক উেড় চেলেছ।”৭০     

৪। “েগাধূিলর আেলািট ঐ নীল পাহােড়র উপের মূিছত হেয় রেয়েছ—”৭১    

৫। দওতিলর দুখনী ফুলওয়ালীর “ে তপ ”৭২     

৬। “সূয অ  গেছ, আকাশ অ কার হেয় এল, িক  িবভূিতর যে র ঐ চূড়াটা এখেনা 

লেছ। রা ু েরর মদ খেয় যন লাল হেয় রেয়েছ।”৭৩   

৭। “জাফরােনর খত,”৭৪    

৮। ধন েয়র গােন “আমার দুঃখিদেনর র কমল”৭৫ 

নাটেকর মেধ  রেঙর সাথক েয়াগ ঘিটেয় এক অিনবায নাট পিরেবশ সৃি র য়াস 

করা হেয়েছ।  

মু ধারায় বাঁধ িনমােণ সময় লেগিছল ২৫ বছর—   

“নাগিরক। আমােদর য রাজ িবভূিত পঁিচশ বছর ধের যটা তির করিছল, সটা ঐ 

তা শষ হেয়েছ, তাই আজ উৎসব।”৭৬ 



 
 

 
 

বাঝাই যাে  মু ধারার বাঁধ ক  রাজা রণিজৎ আর য রাজ িবভূিতর একটা বেড় 

ক । এই কে রই দাসর যন নমদাবাঁধ ক । কারণ ধাের ভাের এই ক িটও কম 

যায় না। অ তী রােয়র ভাষায়—  

“নমদা কে র ব ারা গব কের বেলন য, এই ক  মানব ইিতহােসর সবেচেয় 

উ ািভলাষী নদীবাঁধ ক । তাঁরা ৩২০০ এমন বাঁধ িনমােণর পিরক না কেরেছন যার 

ফেল নমদা ও তার একচি শিট উপনদী ভাল পালেট হেয় যােব ধাপ ধাপ জলাধােরর 

সাপান। পাষ মানা জেলর এক কা  িসঁিড়।”৭৭ 

যেকােনা বাঁধ ক ই আসেল উ য়েনর নােম উে েদর সাকাস। কৃিতেক বঁেধ ফেল 

মানুষেক বাঁধার এক িনমম ছক। এ যুেগ িব ব াংক টাকা সব কের। সব বদনার ফল 

িহেসেব স চায় মুনাফা। বাঁেধর কারবািররা জনগেণর কােছ উ য়েনর গ  ফাঁেদ— 

“আকাশ বাতাস মুখিরত হেয় ওেঠ সই শে র ব বহাের—জনতার বাঁধ। এই মহৎ 

াগােনর পরপরই আেস নৃশংস িনপীড়ন।—ফলাফল মানুেষর সি িলত িতবাদ।”৭৮    

মু ধারার বাঁধ কে ও শাসেকর র চ ু । নমদার বাঁধ কে ও তাই। একই 

শাষেণর িভ  প। সব দেশই সব কােলই বাঁেধর িচ ক  যন power politics-এরই প 

পির হ কেরেছ। 

িব িজেতর কে  িনত হেয়েছ নাটেকর মমকথািট—   

“িব িজৎ: য পথ খুেল যায় স পথ সকেলরই – যমন উ রকূেটর তমিন 

িশবতরাইেয়র।”৭৯ 
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র করবী  

র করবীর নাটেকর থম নামকরণ িনেয় সমােলাচেকর মেধ  িকছু মতপাথেক র সৃি  

হেয়েছ। আমরা এতিদন জেন এেসিছ য, র করবীর থম নাম িছল ‘য পুরী’। এ সে  

দুিট উদাহরণ তুেল দওয়া যেত পাের—  

১. “১৩৩০ সােল িশলেঙ থাকার সময় কিব এই নাটকখািন রচনা কিরয়ািছেলন। তখন 

উহার নাম িদয়ািছেলন ‘য পুরী’।”১   

২. “ থেম এ নাটক ‘য পুরী’ নােম রিচত হেয়িছল, তারপর পা ু িলিপ অব ােতই এর 

ি তীয় বার নাম পিরবতন কের নতুন নাম রাখেলন ‘নি নী’, অবেশেষ াকাের 

কাশ করার সময় এর ব নানুসাের এেক ‘র করবী’ নােম অিভিহত করা হয়।”২   

িক — 

“ল  করার িবষয় হে — কান পা ু িলিপেতই য পুরী নামকরণ নই। অথচ এ রকম 

একটা ভুল তেথ র ওপর িনভর কের দুদা  পাি ত পূণ অেনক দুঃসাধ  িস া  

কেরেছন িবেশষ  পি ত মশাইবৃ ।”৩ 

আসেল— 

“নাটকিটর মুি ত পিটই ব কাল ধের পাঠকসমােজর গাচের িছল। িক  তার 

নপেথ  য দশ দশিট অ কািশত, অ চিলত ও অ াত পা ু িলিপ বা খসড়া আেছ, এই 

খবরটুকু অ ত ১৯৮৬ সাল পয  কােরা জানা িছল না বা গাচের আেস িন। ১৯২৩ 

সােলর ম-জুন মােস িশলেঙ থাকেত কিব এই নাটেকর য াথিমক অথাৎ থম 

খসড়া কেরিছেলন, ১৯৭৮-এর আেগ তার স ান কউ রােখন িন। তারপর দড় বছর 

ধের একটানা এেকর পর একটা খসড়া কের গেছন িনরলসভােব, এই ভােবই আেরা 

নিট খসড়া কেরিছেলন িতিন। সব িমিলেয় দশিট খসড়া। অবেশেষ নাটকিটর দশম 



 
 

 
 

খসড়ার অনুসরেণ তির কেরিছেলন একাদশ খসড়ািট, েসর জেন , যা বাসী 

পি কার ১৩৩১ সােলর আি ন সংখ ার াড়প  েপ কািশত হেয়িছল।”৪ 

সবেচেয় পূণ তথ  হেলা— 

“ থম িতনিট খসড়ায় কান নামকরণ করা হয় িন। চতুথ ও প ম খসড়ায় নাটকিটর 

নাম রাখা হেয়িছল নি নী। শষকােল অ ম খসড়ায় প েছ কিব িনেজর হােত 

পা ু িলিপর মলােট কােলা কািলেত িলেখেছন—র করবী।”৫ 

পির ার বাঝা যাে  য নাটেক াননােম য পুরীর অি  থাকেলও নাটেকর নােম 

বা খসড়ায় কাথাও য পুরীর অি  িছল না। তাহেল নামকরেণ য পুরীর আগমেনর ঘটনা 

কীভােব ঘটেলা? মথনাথ িবশীেক লখা পি ত ি িতেমাহন সনশা ীর একিট িচিঠর অংশ 

িবেশেষর মেধ  এর একটা জবাব পাওয়া যেত পাের— 

“মৃতু র অ  িকছুিদন পূেব একিদন কথা সে  কিব বিলয়ািছেলন— দখুন, ােণর জন  

ভয় নাই। উপিনষদ বেলন, াণই সত , তার মৃতু  নই, ভয় িছল জেড়র জন । িব ান 

বলেছন, কৃিতর হােত রিচত য ব  তারও মৃতু  নই। মের যতসব মানুেষর রচনা 

কৃি ম অসত  ব । র করবীেত আিম স কথা বেলিছ। হাজার বাঁধেন বঁেধও, শত 

চাপা িদেয়ও াণেক ক কেব মারেত পেরেছ? আমার ঘেরর কােছ একিট 

লাহাল ড়জাতীয় আবজনার ূপ িছল। তার নীেচ একটা ছা  করবী গাছ চাপা 

পেড়িছল। ওটা চাপা দবার সমেয় দখেত পাই িন, পের লাহা িল সিরেয় আর 

চারাটুকুর খাঁজ পাওয়া গল না। িকছুকাল পের হঠাৎ একিদন দিখ ঐ লাহার 

জালজ াল ভদ ক’ের একিট সুকুমার করবীশাখা উেঠেছ একিট লাল ফুল বুেক কের। 

িন ু র আঘােত যন তার বুেকর র  দিখেয় স মধুর হেস ীিতর স াষণ জানােত 

এেলা। স বলেল, ভাই মির িন তা, আমােক মারেত পারেল কই? তখন আমার মেনর 

মেধ  এই িবষেয়র কাশ বদনা িদল। নাটকটােক তাই ‘য পুরী’ ‘নি নী’ ভৃিত বেল 

আমার তৃি  হয় িন, তাই নাম িদলাম ‘র করবী’।”৬ 



 
 

 
 

এই ‘কথা সে ’ - ‘নাটকটােক তাই ‘য পুরী’ ‘নি নী’ ভৃিত বেল আমার তৃি  হয় 

িন’, - রবী নােথর এই কথা থেকই স বত অঘটন ঘেট থাকেত পাের। স যাই হাক 

ি িতেমাহন সনশা ীর িচিঠিট র করবীর পিট িচেন িনেত বশ সহায়ক এ িবষেয় 

সে েহর কােনা অবকাশ নই।  

পেরাে  অেনক কারণ থাকেত পাের িক  এটা সত  য র করবী রচনার মূেল রেয়েছ 

রবী নােথর আেমিরকা মেণর ত  ঢ় বা ব অিভ তা— 

“েসখােন ভােগর চহারা দেখিছ, আনে র না। অনবি  সাত মাস আেমিরকায় 

ঐ েযর দানবপুরীেত িছেলম। দানব ম  অেথ বলিছ ন, ইংেরিজেত বলেত হেল 

হয়েতা বলেবন, টাইট ািনক ওেয়লথ। অথাৎ য ঐ েযর শি  বল, আয়তন িবপুল। 

হােটেলর জানালার কােছ রাজ ি শ-পঁয়ি শ তলা বািড়র কুিটর সামেন ব’েস 

থাকেতম আর মেন মেন বলেতম, ল ী হেলন এক, আর কুেবর হল আর—অেনক 

তফাত। ল ীর অ েরর কথািট হে  কল াণ, সই  কল ােণর ারা ধন লাভ কের। 

কুেবেরর অ েরর কথািট হে  সং হ, সই সং েহর ারা ধন ব ল  লাভ কের। 

ব লে র কােনা চরম অথ নই। দুই দু েণ চার, চার দু েণ আট, আট দু েণ ষােলা, 

অ েলা ব ােঙর মেতা লািফেয় চেল; সই লােফর পা া কবলই ল া হেত থােক। ... 

আটলানিটেকর ও পাের ইটপাথেরর জ েল ব’েস আমার মন িতিদনই পীিড়ত হেয় 

বেলেছ, তােলর খচমচ’র অ  নই, িক  সুর কাথায়! আরও চাই, আরও চাই, আরও 

চাই, এ বাণীেত তা সৃি র সুর লােগ না। তাই সিদন সই কুিটকুিটল অ েভদী 

ঐ েযর সামেন দাঁিড়েয় ধনমানহীন ভারেতর একিট স ান িতিদন িধ ােরর সে  

বেলেছ : তত: িকম!”৭ 

রবী নাথ র করবীর পিরচয় াপক দীঘ ‘ াবনা’ িলেখেছন আবার আর একিট 

‘নাট পিরচয়’ অংশও রচনা কেরেছন। দুই জায়গােতই দািব কেরেছন য নাটকিট সত মূলক। 

‘ াবনা’য় বলা হেয়েছ, “কিবর ান-িব াস-মেত এিট সত ”।৮ আর ‘নাট পিরচয়’ এ একটু 



 
 

 
 

জার িদেয় বলা হেয়েছ, “কিবর ান-িব াস-মেত এিট স ূণ সত ”।৯ দুিট লখােতই 

রবী নাথ অ -িব র হয়ঁািলর আ য় িনেয়েছন।   

রবী নাথ রামায়েণর সে  র করবীর তে র িমল আিব ার কেরেছন। র করবীর 

য পুরী রামায়েণর ণল ার আধুিনক সং রণ িহেসেব পা িরত হেয়েছ। মহাকােব র 

িবশালায়তন পিরসর ছেড় যুগধেমর িনিরেখ তােক নেম আসেত হেয়েছ ায়তন নাটেকর 

অিনবায পিরসের। রাবেণর কল াণরিহত ধনতৃ ার সে  ধনতাি ক পৃিথবীর অেনক সাদৃশ  

ল  করা যায়। রামায়েণর রাবণেকই িভ মা ায় রাজা িহেসেব নাটেক উপ ািপত করা 

হেয়েছ। নাটেকর মমাথেক সহজভােব পাঠেকর সামেন উপি ত করার জন  ১৩৩১ সােল 

িলিখত নাটেকর ‘ াবনা’য় রবী নাথ র করবীর িব ৃত ব াখ া িদেয়েছন। তার িকয়দংশ 

িন প— 

“আমার পালায় একিট রাজা আেছ। আধুিনক যুেগ তার একটার বিশ মু ু  ও দুেটার 

বিশ হাত িদেত সাহস হল না। আিদ কিবর মেতা ভরসা থাকেল িদেতম। ব ািনক 

শি েত হাত পা মু ু  অদৃশ ভােব বেড় গেছ। আমার পালার রাজা য সই 

শি বা েল র যােগই হণ কেরন, াস কেরন, নাটেক এমন আভাস আেছ। 

তাযুেগর ব সং হী ব াসী রাবণ িবদু ৎব ধারী দবতােদর আপন াসাদ াের 

শৃ িলত ক’ের তােদর ারা কাজ আদায় করত। তার তাপ িচরিদনই অ ু  থাকেত 

পারত। িক  তার দবে াহী সমৃি র মাঝখােন হঠাৎ একিট মানবকন া এেস দাঁড়ােলন, 

অমিন ধম জেগ উঠেলন। মূঢ় িনর  বানরেক িদেয় িতিন রা সেক পরা  করেলন। 

আমার নাটেক িঠক এমনিট ঘেট িন িক  এর মেধ ও মানবকন ার আিবভাব আেছ। 

তাছাড়া, কিলযুেগর রা েসর সে  কিলযুেগর বানেরর যু  ঘটেব, এমনও একটা সূচনা 

আেছ।  

আিদ কিবর সাত-কাে  ানাভাব িছল না, এই কারেণ ল াপুরীেত িতিন রাবণ ও 

িবভীষণেক ত  ান িদেয়িছেলন। িক  আভাস িদেয়িছেলন য তারা একই, তারা 

সেহাদর ভাই। একই নীেড় পাপ ও পােপর মৃতু বাণ লািলত হেয়েছ। আমার ায়তন 



 
 

 
 

নাটেক রাবেণর বতমান িতিনিধিট এক দেহই রাবণ ও িবভীষণ; স আপনােকই 

আপিন পরা  কের।  

বা ীিকর  রামায়ণেক ভ  পাঠেকরা সত মূলক ব’েল ীকার কেরন। আমার পালািটেক 

যারা া ক’ের নেবন তাঁরা জানেবন এিটও সত মূলক। ঐিতহািসেকর উপের 

মােণর ভার িদেল ঠকেবন। এইটুকু বলেলই যেথ  হেব য, কিবর ান-িব াস-মেত 

এিট সত ।  

ঘটনা ানিটর কৃত নাম িনেয় ভৗেগািলকেদর কােছ মেতর ঐক  ত াশা করা িমেছ। 

ণল া- য িসংহেল তা িনেয়ও আজ কত কথাই উেঠেছ। ব ত পৃিথবীর নানা ােন 

নানা েরই ণল ার িচ  পাওয়া যায়। কিব  য সই অিনিদ  অথচ সুপিরিনিদ  

ণল ার সংবাদ পেয়িছেলন তােত সে হ নই। কারণ স- ণল া যিদ খিনজ 

সানােতই িবেশষ একটা ােন িতি ত থাকত, তা হেল লেজর আ েন ভ  না হেয় 

আেরা উ ল হেয় উঠত। 

ণল ার মেতাই আমার পালার ঘটনা েলর একিট ডাকনাম আেছ। তােক কিব 

য পুরী ব’েল জােন। তার কারণ এ নয় য সখােন পৗরািণক কুেবেরর ণিসংহাসন। 

যে র ধন মািটর নীেচ পাঁতা আেছ। এখানকার রাজা পাতােল সুড়  খাদাই কের স 

ধন হরেণ িনযু । তাই আদর কের এই পুরীেক সমঝদার লােকরা য পুরী বেল। 

ল ীপুরী কন বেল না? কারণ ল ীর ভা ার বকুে , যে র ভা ার পাতােল।  

রামায়েণর গে র ধারার সে  এর য-একটা িমল দখিছ, তার কারণ এ নয় য, 

রামায়ণ থেক গ িট আহরণ করা। আসল কারণ, কিব ই আমার গ িটেক 

ধ ানেযােগ আেগ থাকেত হরণ কেরেছন। যিদ বল মাণ কী, মাণ এই য, ণল া 

তাঁর কােল এমন উ  চূড়া িনেয় কাশমান িছল, কউ তা মানেব না। এটা- য বতমান 

কােলরই, হাজার জায়গায় তার হাজার মাণ ত  হেয় আেছ।”১০   



 
 

 
 

রবী নাথ মজার ছেল রসেবােধর পিরচয় রেখেছন তাঁর আেলাচনায়। সই রসেবােধর 

আরও িকছু নমুনা—  

“ধ ােনর িসঁধ কেট মহাকিব ভাবীকােলর সাম ীেত িক-রকম কৗশেল হ ে প 

করেতন তার আর একটা মাণ দব। 

কষণ-জীবী এবং আকষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ তার মেধ  একটা িবষম  আেছ, 

এ স ে  ব ু মহেল আিম ায়ই আলাপ কের থািক। কৃিষকাজ থেক হরেণর কােজ 

মানুষেক টেন িনেয় কিলযুগ কৃিষপ ীেক কবিল উজাড় কের িদে । তা ছাড়া শাষণ-

জীবী সভ তার ু ধাতৃ া ষিহংসা িবলাসিব ম সুিশি ত রা েসরই মেতা। আমার 

মুেখর এই বচনিট কিব তাঁর পেকর ঝুিলেত লুিকেয় আ সাৎ কেরেছন, সটা 

িণধান করেলই বাঝা যায়। নবদুবাদলশ াম রামচে র ব সংল  সীতােক ণপুরীর 

অধী র দশানন হরণ কের িনেয়িছল সটা িক সকােলর কথা, না একােলর? সটা িক 

তাযুেগর ঋিষর কথা, না আমার মেতা কিলযুেগর কিবর কথা? তখেনা িক সানার 

খিনর মািলকরা নবদুবাদলিবলাসী কৃষকেদর ঝুঁিট ধ’ের টান িদেয়িছল।  

আেরা একটা কথা মেন রাখেত হেব। কৃষী য দানবীর লােভর টােনই আ িব ৃত 

হে , তাযুেগ তাির বৃ া িট গা-ঢাকা িদেয় বলবার জেন ই সানার মায়ামৃেগর বণনা 

আেছ। আজেকর িদেনর রা েসর মায়ামৃেগর লােভই তা আজেকর িদেনর সীতা তার 

হােত ধরা পড়েছ; নইেল ােমর প বট ায়াশীতল কুটীর ছেড় চাষীরা িটটাগেড়র 

চটকেল মরেত আসেব কন। বা ীিকর পে  এ-সম ই পরবতী কােলর, অথাৎ 

পর ।”১১ 

অথাৎ র করবীেত য সভ তার সে  কৃিষসভ তার িটেক প দওয়া হেয়েছ। 

য পুরীর িমক- খাদাইকেরর দল একিদন কৃিষকােজর সে  যু  িছল। িক  ণস েদর 

লােভ তারা মােতায়ারা হেয় য  তথা ধনতাি ক ব ব ার শিরক হেয় উেঠেছ। কৃিষকাজ থেক 

সের এেস য সংকট ঘনীভূত হেয়িছল, য িনে িষত ব জীবেনর মেধ  সবাই য পুের 



 
 

 
 

আটেক পেড়িছল কে র শেষ ােণর িবিনমেয় তার থেক বিরেয় আসার আন ময় 

াধীনতার িবে ােহর বাণী  নাটেক প পির হ কেরেছ।  

র করবীেত সহজ জীবেনর অনািবল শাি র সে  বল শি র । এর সে  

রামায়েণর রাম ও রাবেণর েক কিব এক কের দখেত চেয়েছন। সজন  িতিন ি ধাহীন 

কে  ঘাষণা কেরেছন—  

“... আধুিনক সমস া বেল কােনা পদাথ নই, মানুেষর সব তর সমস াই 

িচরকােলর। র াকেরর গ টার মেধ  তাির মাণ পাই। র াকর গাড়ায়  িছেলন দসু , 

তারপের দসু বৃি  ছেড় ভ  হেলন রােমর। অথাৎ ধষণিবদ ার ভাব এিড়েয় 

কষণিবদ ায় যখন দী া িনেলন তখিন সু েরর আশীবােদ তাঁর বীণা বাজল। এই ত টা 

তখনকার িদেনও লােকর মেন জেগেছ। এককােল িযিন দসু  িছেলন িতিনই যখন কিব 

হেলন, তখিন আরণ কেদর হােত ণল ার পরাভেবর বাণী তাঁর কে  এমন জােরর 

সে  বেজিছল।  

হঠাৎ মেন হেত পাের রামায়ণটা পক কথা। িবেশষত যখন দিখ রাম রাবণ দুই 

নােমর দুই িবপরীত অথ। রাম হল আরাম, শাি ; রাবণ হল চীৎকার, অশাি । 

একিটেত নবা ু েরর মাধুয, প েবর মমর; আর-একিটেত শানবাঁধােনা রা ার উপর 

িদেয় দত রেথর বীভৎস শৃ িন। িক  তৎসে ও রামায়ণ পক নয়, আমার 

র করবীর পালািটও পকনাট  নয়। রামায়ণ মুখ ত মানুেষর সুখদুঃখ িবরহিমলন 

ভােলাম  িনেয় িবেরােধর কথা; মানেবর মিহমা উ ল কের ধরবার জেন ই িচ পেট 

দানেবর পটভূিমকা।”১২   

সমােলাচক যথাথই বেলেছন— 

“পুরাণ র করবীেত Macro নয় বরং Micro েপ ব ব ত।”১৩ 



 
 

 
 

নাটেকর সূচনা হেয়েছ য পুরীেত। এখানকার িমেকরা জড়-স দ সং েহর নশায় 

মািটর তলা থেক তাল তাল সানা তালার কােজ ব । এখানকার রাজার সীমাহীন স দ 

তবু তাঁর অ ের তৃি র লশমা  নই। তাঁেক দখা যায় না। িতন থােকন জােলর আড়ােল। 

িদনরাত পির ম কের যারা মািটর ভতর থেক সানা তুেল আেন সইসব িমেকর পছেন 

লেগ থাকা সদােরর দল িমেকর জীবনেক অিত  কের তুেলেছ। একেঘেয় কােজর সে  

িদেনর পর িদন যু  থেক খাদাইকর িমেকর দল াভািবক জীবনেক ভুলেত বেসেছ। এমন 

পিরি িতেত াণহীন য পুরীেত নি নীর আিবভাব। িনঝিরণী নি নীর আগমেন সবাই যন 

একটু একটু কের াণ-রেসর স ান পায়, তােদর মেন দখা দয় অন ােয়র িব ে  েখ 

দাঁড়ােনার সাহস। তার ভােব য পুরীেত সািবক িবে াহ ঘেটেছ এবং রাজা তাঁর রহস ময় 

জাল িছ  কের মু পেথ নেম এেসেছন। এক কথায় র ন-নি নীর আ ত ােগ হণ লাগা 

য পুরীর মুি  ঘেটেছ। তার অ কারময় জীবেনর অবসান হেয়েছ। আসেল নি নীর 

সংেযাগসূ  র করবীর রেঙ রিঙন। সজন  সবার সে ই তার অফুর  াণধেমর স । 

রবী নাথ বেলেছন— 

“নারীর িভতর িদেয় িবিচ  রসময় ােণর বতনা যিদ পু েষর উদ েমর মেধ  

স ািরত হবার বাধা পায় তা হেলই তার সৃি েত যে র াধান  ঘেট। তখন মানুষ 

আপনার সৃ  যে র আঘােত  কবলই  পীড়া দয়, পীিড়ত হয়। 

এই ভাবটা আমার র করবী নাটেকর মেধ  কাশ পেয়েছ। য পুের পু েষর বল 

শি  মািটর তলা থেক সানার স দ িছ  কের আনেছ। িন ু র সং েহর লু  চ ার 

তাড়নায় ােণর মাধুয সখান থেক িনবািসত। সখােন জিটলতার জােল আপনােক 

আপিন জিড়ত কের মানুষ িব  থেক িবি । তাই স ভুেলেছ সানার চেয় আনে র 

দাম বিশ; ভুেলেছ, তােপর মেধ  পূণতা নই, েমর মেধ ই পূণতা। সখােন 

মানুষেক দাস কের রাখবার কা  আেয়াজেন মানুষ িনেজেকই ব ী কেরেছ। এমন 

সময় সখােন নারী এল, নি নী এল; ােণর বগ এেস পড়ল যে র উপর; েমর 

আেবগ আঘাত করেত লাগল লু  দুে ার ব নজালেক। তখন সই নারীশি র িনগূঢ় 



 
 

 
 

বতনায় কী কের পু ষ িনেজর রিচত কারাগারেক ভেঙ ফেল ােণর বাহেক 

বাধামু  করার চ ায় বৃ  হল, এই  নাটেক তাই বিণত আেছ।”১৪  

অমত  সন ম ব  কেরেছন—  

“আ িবসজেনর সৗ েযর মেধ  রবী নােথর নাটকিট শষ হল, ধু লড়াইেয়র ছাট 

ইি ত িদেয়।”১৫ 

১৯৫৪ সােল ব পীর র করবীর ম ায়ন ব াপক সাড়া ফেলিছল। এ সে  অমত  

সন তাঁর ম েব  আরও যাগ কের বেলেছন— 

“েসটাই শ ু  িম  বদলােলন। স জায়গায় ওই লড়াইেয়র েয়াজনিটেক পিরণত করা 

হল মাস মুভেমে র আ ােন। সেজাের এবং সেবেগ। 

ব পীর নাটক-সমাি  িন য়ই পূণভােব রাবীি ক নয়। িক  রবী িবেরাধী, এটাও 

বলা সহজ হেব না। বর  রবী িচ ার আ য় িনেয় অন  একিট বাতা যাগ করা যেত 

পাের, এ রকম বড় ইি ত ব পীর ‘র করবী’েত দওয়া হল। এর মেধ  নতুন  িছল 

এবং সমাজমুখী বড় রকম ব বও িছল।”১৬  

দুই   

র করবীর িচ ক িলর িবচার-িবে ষণ করেত হেব নাটেক ব ব ত িবিভ  চিরে র 

িনিরেখ। িচ ক  ও চির  এ নাটেক অ া ীভােব জিড়ত।  

নি নী র করবীর াণ। রবী নােথর মেত—  

“র করবীর সম  পালািট ‘নি নী’ ব’েল একিট মানবীর ছিব। চািরিদেকর পীড়েনর 

িভতর তার আ কাশ। ফায়ারা যমন সংকীণতার পীড়েন হািসেত অ েত 

কল িনেত ঊে  উ িসত হেয় ওেঠ তমিন।... মািট খঁুেড় য-পাতােল খিনজ ধন 



 
 

 
 

খাঁজা হয় নি নী সখানকার নয়, —মািটর উপিরতেল যখােন ােণর যখােন েপর 

নৃত , যখােন েমর লীলা, নি নী সই সহজ সুেখর, সই সহজ সৗ েযর।”১৭  

য পুরীর অ কার কিঠন জীবেনর মেধ  সহজ-সরল নি নী যন এক আেলা-পৃিথবী। 

সজন  তার আিবভােব সকেলই মু । সকেলই িবি ত— 

“অধ াপক। ...এই য পুের আমােদর যা-িকছু ধন সব এই ধুেলার নাড়ীর ধন— সানা। 

িক  সু রী, তুিম য সানা স তা ধুেলার নয়, স য আেলার।...”১৮   

“নি নী। ... আমােক দেখ তামার এত িব য় িকেসর অধ াপক।”১৯   

“অধ াপক। সকােল ফুেলর বেন য আেলা আেস তােত িব য় নই, িক  পাকা 

দয়ােলর ফাটল িদেয় য আেলা আেস স আর-এক কথা। য পুের তুিম সই আচমকা 

আেলা।...”২০    

আেলা িচ কে র িবেশষণ েপ আচমকা শে র অিনবায েয়াগ অিব রণীয়। নি নী 

য পুরীেত আচমকা আেলা। তাই ভাবতই সবাই িবি ত। িনত িদেনর গতানুগিতক আেলা স 

নয়। অধ াপেকর নজের নি নী চিরে র আেলার অনন  প ফুেট ওেঠ স াতারার িচ কে —  

“অধ াপক। ... তুিম ফাকঁা সমেয়র আকােশ স াতারািট, তামােক দেখ আমােদর 

ডানা চ ল হেয় ওেঠ।...”২১      

অধ াপেকর মেতা নাটেকর অন সব চির িলও নি নীেক িঘের আেলািড়ত। সই 

আেলাড়ন ধরা পেড়েছ তােদর সংলােপ ব ব ত িচ কে ।  

িব র চােখ নি নী—  

১. “... কােছর পাওনােক িনেয় বাসনার য দুঃখ তাই প র, দূেরর পাওনােক িনেয় 

আকা ার য দুঃখ তাই মানুেষর। আমার সই িচর দুঃেখর দূেরর আেলািট নি নীর 

মেধ  কাশ পেয়েছ।”২২     



 
 

 
 

২. “য পুরীেত ঢুেক অবিধ এতকাল মেন হত, জীবন হেত আমার আকাশখানা হািরেয় 

ফেলিছ। ... এমন সময় তুিম এেস আমার মুেখর িদেক এমন কের চাইেল, আিম 

বুঝেত পারলুম আমার মেধ  এখেনা আেলা দখা যাে ।”২৩    

৩. “তুিম আমার সমুে র অগম পােরর দূতী। যিদন এেল য পুরীেত, আমার দেয় 

লানা জেলর হাওয়ায় এেস ধা া িদেল।”২৪ 

রাজার চােখ নি নী—   

১. “... সেরাবর িক ফনার-নূপুর-পরা ঝরনার মেতা নাচেত পাের।”২৫   

২. “েতামার ঐ র করবীর আভাটুকু ছঁেক িনেয় আমার চােখ অ ন কের পরেত পাির 

ন কন।”২৬    

৩. “... আিম কা  ম ভূিম- তামার মেতা একিট ছা  ঘােসর িদেক হাত বািড়েয় 

বলিছ, আিম ত , আিম ির , আিম া । তৃ ার দােহ এই ম টা কত উবরা ভূিমেক 

লহন কেত িনেয়েছ, তােত ম র পিরসরই বাড়েছ, ঐ একটুখািন দুবল ঘােসর মেধ  

য াণ আেছ তােক আপন করেত পারেছ না।”২৭    

৪. “িবে র বাঁিশেত নােচর য ছ  বােজ সই ছ । ... সই ছে  হন ে র দল 

িভখারী নটবালেকর মেতা আকােশ আকােশ নেচ বড়াে । সই নােচর ছে ই 

নি নী, তুিম এমন সহজ হেয়ছ, এমন সু র।...”২৮    

৫. “... য দান িবধাতার হােতর মুিঠর মেধ  ঢাকা, সখােন তামার চাঁপার কিলর মেতা 

আঙুলিট যতটুকু প ছয়, আমার সম  দেহর জার তার কাছ িদেয় যায় না।...”২৯    

৬. “েতামার র ন য ছুিট বেয় িনেয় বড়ায় সই ছুিটেক র করবীর মধু িদেয় ভের 

রােখ ক, আিম িক জািন ন। নি ন, তুিম তা আমােক ফাঁকা ছুিটর খবর িদেল, মধু 

কাথায় পাব।”৩০    



 
 

 
 

৭. “... গােছর থেক আ ন চুির করেত হেল তােক পাড়ােত হয়। নি নী, তামার 

িভতেরও আেছ আ ন, রাঙা আ ন।...”৩১     

৮. “সামেন তামার মুেখ চােখ ােণর লীলা, আর িপছেন তামার কােলাচুেলর ধারা 

মৃতু র িন  ঝরনা।”৩২      

৯. “...তুিমও তা আমার সে  যােব নি নী, লয়পেথ আমার দীপিশখা?”৩৩ 

সদােরর চােখ নি নী—  

“ওেগা ই েদেবর আ ন।...”৩৪ 

গাকুেলর চােখ নি নী—  

“তুিম রাঙা আেলার মশাল...”৩৫ 

র েনর চােখ নি নী—  

“র করবী”৩৬ 

নি নীর চােখ নি নী—   

“... িবদু ৎ িশখার হাত িদেয় ই  তার ব  পািঠেয় দন...’’৩৭ 

ঈশানী পাড়ার সাধারণ নি নী কীভােব অসাধারণ ‘ঈশানী’ অথাৎ অ কার সুড়  থেক 

মুি কামী চিরে  িব ািয়ত প পেলা িচ ক িল তারই মাণ। অধ াপেকর মুেখ ‘আচমকা 

আেলা’ যমন মানানসই আবার িঠক তমনই গাকুেলর মুেখ ‘আেলার মশাল’ও মানানসই। 

অধ াপক ও গাকুেলর কমজীবন িচ কে র অিভমুখী। নি নীেক িঘের িনিমত এইসব িচ ক  

স ে  চতািল সাহা সিঠক ম ব  কেরেছন—   

“েগাকুল যখন খাদাইকর, তখন অনুমান করা যেত পাের য খিনর কাজ করবার 

সময় মশাল তােক িনত  ব বহার করেত হয়, সুতরাং স যখন বেল-‘রাঙা আেলার 



 
 

 
 

মশাল’ তখন সহেজই বাঝা যায় এই িতমা চিরে র িনত িদেনর অিভ তা থেক 

অনায়ােস সৃ  হেয়েছ। ... ধু গাকুলই নয় ‘র করবী’ নাটেকর েত কিট চির ই 

নি নীেক তােদর িনজ  অিভ তার আেলােত দেখেছন। অধ াপক তাঁর িনজ  পঁুিথর 

জগেত বাস কেরন, তাই তাঁর ব ব ত েত কিট িতমায় একিট পিরশীিলত 

কাব ময়তার সুর অনুভব করা যায়। সজন  নি নীেক িতিন যখন ‘স াতারা’ অথবা 

‘আচমকা আেলা’ বেলন তখন তা অ াভািবক লােগ না।”৩৮   

রাজার চিরে  যু  িচ ক িল মূলত রাজার িনেজর স ে  িনেজর বণনা এবং 

নি নীর দৃি েকাণ থেক িবে ষণ করেত হেব।  

িনেজর স ে  রাজার মূল ায়ন—  

“আিম পবেতর চূড়ার মেতা, শূন তাই আমার শাভা।”৩৯   

‘পবেতর চূড়া’র এই িচ ক  িবশাল শি র রাজার জীবেনর অ রােলর অসীম 

শূন তােকই কট ও তীকািয়ত কেরেছ। িতিন রাজা। িতিন সীমাহীন মতার অিধকারী। 

অথচ জীবেন সুখ-শাি  িক ু িট নই। চুর স দ িক  হাহাকােরর বড়াজােল ব ী। মুি  

নই। িক  রাজা জােনন রাজদ  শষকথা নয়। তাঁর চাই মুি । চাই াধীনতা। িবরাটে র 

বািহ ক পিরচেয়র আড়ােল কৃতপে  িতিন শূন তার নাগপােশ আটেক পেড়েছন। শূন তার 

হােতর পুতুেল পা িরত হেয় হািরেয় ফেলেছন াধীনতা। সজন  রাজার ‘পবেতর চূড়া’র 

িবপরীেত কাউ ার পাট (counter part) িহেসেব  উেঠ আেস ‘ঝরনা’র িচ ক । পেরর 

বােক ই নি নী বেল, ‘েসই চূড়ার বুেকও ঝরনা ঝের ...’ অথাৎ শূন তােকও ভিরেয় তালা 

যায়। জীবেনর িবরতার িবপরীেত গিতর জয়গান ‘ঝরনা’র িচ কে  আভািসত হেয়েছ। রাজা 

ও নি নীর িনজ িনজ িব ােসর াি ক পটভূিমও রিচত হেয়েছ এখান থেকই। সজন  

পূণবাক িট এ ভােব শষ হেয়েছ “েসই চূড়ার বুেকও ঝরনা ঝের, তামার গলােতও মালা 

দুলেব।”৪০ কননা মুি  আস ।  



 
 

 
 

এক পেব  রাজার িত নি নীর মু তা ল  করা যায়।  আবার অন  পেব নি নীর 

চােখ ফুেট উেঠেছ ঘৃণা। এর ভাব পেড়েছ িচ কে । একিট ছেকর সাহােয  িচ কে র এই 

কৃিতগত ফারাকটােক শনা  করা যেত পাের— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মু তার পেব রাজার ‘ঝেড়র আেগকার মেঘর মেতা’ সৗ েয মু  নি নীর মন 

ময়ূরীর মেতা নেচ উেঠেছ। রামায়ণ-মহাভারেতর রাজােদর মেধ  য চ  তাপ, য 

অেলৗিকক মতা ও অপিরসীম িবশালতা ক না করা হয় নি নী তা মেন ােণ িব াস কের। 

 

মু তার পব ঘৃণার পব 

১. “কতবার বেলিছ, তামােক মেন কির 

আ য। কা  হােত চ  জার ফুেল ফুেল 

উঠেছ, ঝেড়র আেগকার মেঘর মেতা – দেখ 

আমার মন নােচ।”৪১ 

১. “একসময় ঝঁেক উেঠ ওর বশাফলার মেতা 

দৃি  আমার মুেখর উপর রেখ হঠাৎ বেল 

উঠল, ‘আিম তামােক জানেত চাই।’ আমার 

কমন গা িশউের উঠল।”৪৫ 

২. “কপালখানা যন সাতমহলা বািড়র 

িসংহ ার। বা  দুেটা কান দুগম দুেগর লাহার 

অগল। মেন হল যন রামায়ণ - মহাভারত 

থেক নেম এেসেছ কউ।”৪২ 

২. “হঠাৎ তামার এ কী ভাব। ... আমােদর 

গাঁেয়র ক  যা ায় রা স সােজ- স যখন 

আসের নােম তখন ছেলরা আঁতেক উঠেল স 

ভাির খুিশ হয়। তামারও য সই দশা।...”৪৬ 

৩. “ওর বাঁ হােতর উপর বাজপািখ বেস িছল; 

তােক দাঁেড়র উপর বিসেয় ও আমার মুেখ 

চেয় রইল। তার পের, যমন বাজপািখর 

পাখার মেধ  আঙুল চালাি ল তমিন কের 

আমার হাত িনেয় আে  আে  হাত বুিলেয় 

িদেত লাগল। ... আমার খালা চুেলর মেধ  দুই 

হাত ভের িদেয় কত ণ চাখ বুেজ বেস 

রইল।”৪৩ 

৩. “ভয় দখাবার ব াবসা এখানকার মানুেষর। 

তামােক তাই তারা জাল িদেয় িঘের অ ুত 

সািজেয় রেখেছ। এই জুজুর পুতুল সেজ 

থাকেত ল া কের না?”৪৭  

৪. “ভােলা লাগল। ... ও যন হাজার বছেরর 

বটগাছ, আিম যন ছা  পািখ। ওর ডােলর 

একিট ডগায় কখেনা যিদ দাল খেয় যাই, 

িন য় ওর ম ার মেধ  খুিশ লােগ।...”৪৪ 

৪. “... অজগর আড়ােল থেক মানুষ 

গেল...”৪৮  

 



 
 

 
 

সজন  য পুরীর মকররােজর সে  স ব বহার কেরেছ সাংেকিতক িচ ক । রাজার কপাল 

তাই ‘সাতমহলা বািড়র িসংহ ার’, রাজার বা  তাই ‘দুগম দুেগর লাহার অগল’। এ ছাড়াও 

রাজার ‘বাঁ হােতর উপর বাজপািখ’ অথবা ‘হাজার বছেরর বটগাছ’ ভৃিত িচ কে  রাজােক 

িভ  েহর বািস ায় পা িরত করা হেয়েছ। িক  মু তার রশ কেট িগেয় রাজা েম 

নি নীর কােছ দুেবাধ  ও ঘৃণার কারণ হেয় উেঠেছন। ক নার জগত থেক বা েবর মািটেত 

পা রেখ ‘েছা  পািখ’ নি নী রাজার ভয়ংকর প দেখ িশউের উেঠেছ। ফেল িচ কে র 

কৃিতেতও পিরবতন অিনবায হেয় পেড়েছ। য রাজা নি নীর খালা চুেলর মেধ  দুই হাত 

ভের চাখ বুেজ বেস থাকেতন সই একই চােখ এখন ‘বশাফলার মেতা দৃি ’। রামায়ণ-

মহাভারেতর ক নার রাজা এখন ‘যা ায় রা স’, ‘জুজুর পুতুল’, ‘অজগর’ ইত ািদ িচ কে  

বা েবর ধুেলায় নেম এেসেছন। িক  নি নী হাল ছেড় দয় িন। কারণ স রাজার অ েরর 

শূন তার িদকিটেক আেগই জানেত পেরিছল। রাজার বািহ ক পিরচয় নি নীেক ক  িদেয়িছল 

িঠকই িক  স অনুভব কেরিছল য রাজা এই সু র সবুজ পৃিথবীেত বুক ভের িনঃ াস 

নওয়ার জন  ব াকুল। িতিন মুি র জন  ছটফট করেছন—   

১. “ ... আিম কা  ম ভূিম- তামার মেতা একিট ছা  ঘােসর িদেক হাত বািড়েয় 

বলিছ, আিম ত , আিম ির , আিম া । তৃ ার দােহ এই ম টা কত উবরা ভূিমেক 

লহন কেত িনেয়েছ, তােত ম র পিরসরই বাড়েছ, ঐ একটুখািন দুবল ঘােসর মেধ  

য াণ আেছ তােক আপন করেত পারেছ না।”৪৯   

২. “নি ন, একিদন দূরেদেশ আমারই মেতা একটা া  পাহাড় দেখিছলুম। বাইের 

থেক বুঝেতই পাির িন তার সম  পাথর িভতের িভতের ব িথেয় উেঠেছ। একিদন 

গভীর রােত ভীষণ শ  নলুম, যন কান দেত র দুঃ  মের মের হঠাৎ ভেঙ 

গল। সকােল দিখ পাহাড়টা ভূিমকে র টােন মািটর নীেচ তিলেয় গেছ। শি র ভার 

িনেজর অেগাচের কমন ক’ের িনেজেক িপেষ ফেল, সই পাহাড়টােক দেখ তাই 

বুেঝিছলুম।...”৫০ 



 
 

 
 

‘ কা  ম ভূিম’ বা ‘ া  পাহাড়’ এইসব িচ কে  রাজা চিরে র বাইেরর িবশালতার 

আড়ােল অসীম শূন তা  হেয় উেঠেছ। রাজা জােনন তারঁ মুি  নি নীর হােত। তবু 

রাজকীয় ঠাটবাট বজায় রেখ চলার একটা মিরয়া চ া তাঁর চিরে  ল  করা যায়। িতিন 

ধনতাি ক সমাজ ব ব ার িতভূ ও রাজ ভাব অনুযায়ী নি নীেক জবরদখল করেত চান। 

িক  নি নী রাজােক নয় র নেক ভােলাবােস। রাজা র নেক িতপ  মেন কেরন এবং 

নি নীর িত ি  হেয় ওেঠন। নি নীর িত তারঁ উ  আচরেণর বিহঃ কাশ ঘেট—  

১.“...দািড়েমর দানা ফািটেয় দশ আঙুেলর ফাঁেক ফাঁেক যমন তার রস বর কের, 

তমিন তামােক আমার এই দুেটা হােত—”৫১   

২. “... পালাও তুিম, পায়রা যমন পালায় বাজপািখর ছায়া দেখ।”৫২  

রাজা িনেজেক বাজপািখ ান কেরন। নি নীেক মেন কেরন পায়রা। রাজার ব ি  

অি ে র তীক বাজপািখ িচ ক িটর মাধ েম ধনবাদী সভ তার শাষণবৃি েক ফুিটেয় তালা 

হেয়েছ। য পুরীর খাদাইকরেদর শাষক বাজপািখ পী রাজা। পায়রার িচ কে  নি নীর 

স য়হীন মু  ােণর সাবলীল ছিবিটেক প দওয়া হেয়েছ। শষ পয  নি নীর সং েশ 

রাজা ‘জুজুর পুতুল’ থেক মানিবকতায় উ ীণ হেয়েছন এবং তাঁর উপলি েত ধরা পেড়েছ এই 

সত — 

“পৃিথবীর নীেচর তলায় িপ  িপ  পাথর লাহা সানা, সইখােন রেয়েছ জােরর মূিত। 

উপেরর তলায় একটুখািন কাঁচা মািটেত ঘাস উেঠেছ, ফুল ফুেটেছ— সইখােন রেয়েছ 

জাদুর খলা। দুগেমর থেক হীের আিন, মািনক আিন; সহেজর থেক ঐ ােণর 

জাদুটুকু কেড় আনেত পাির ন।’’৫৩   

নাটেকর র িদেক রাজা শাষক। িক  শষ মুহূেত িতিন সি িলত হেয়েছন সাধারণ 

জনতার মহািমিছেল।  



 
 

 
 

নি নী বা রাজােক ক  কের গেড় ওঠা এইসব িচ কে র বাইেরও বশ িকছু 

পূণ িচ ক  র করবীেত ব ব ত হেয়েছ। সইসব িচ ক িল খুব াভািবক ভােব নাট  

কািহিনর উপেযাগী হেয় নাটেক ান পেয়েছ। যমন— 

১. “এখানকার িমকদল মািটর তলা হইেত সানা তুিলবার কােজ িনযু ।”৫৪   

২. “এখানকার রাজা একটা অত  জিটল জােলর আবরেণর আড়ােল বাস কের।”৫৫    

৩. “িকেশার। সম িদন তা কবল সানার তাল খঁুেড় আিন, তার মেধ  একটু সময় 

চুির কের তার জেন  ফুল খঁুেজ আনেত পারেল বঁেচ যাই।”৫৬ 

খাদাইকরেদর দল ‘েসানা’ তালার কােজ ব । রাজা ‘জিটল জােলর আবরেণ’ ব ী। 

জড়-স দ এই ‘েসানার তাল’। এ স দ াকৃিতক নয়। িক  ধনবাদী যাি ক সভ তায় 

মানুেষর সীমাহীন লাভ তােক িকছুেতই পিরতৃি  দয় না। ফেল স অতৃ  এক আ ায় 

পিরণত হেয়েছ। বসু রার াভািবক স দ ফল-ফুল-আেলা-হাওয়ায় স আর খুিশ নয়। যে র 

বড়াজােল আটেক পড়া মানুষ জড়স দেক কুি গত করার পেথ ধািবত হেয়েছ। এই 

স য়িল ার কারাগাের ‘রাজা একটা অত  জিটল জােলর আবরেণর আড়ােল বাস কের।’ 

আর খাদাইকর িমেকরা লােভর বশবতী হেয় জড়স েদর আকা ায় মািটর তলেদশ 

থেক মাগত সানা তালার কােজ িনেজেক িনংেড় দয়। ‘েসানা’ বা ‘েসানার তাল’ অথবা 

‘জােলর আবরণ’-এর মেতা িচ কে র পােশ রবী নাথ এক অসামান  িবমূত িচ কে র 

সি েবশ ঘিটেয় নাটেকর পিরণিতর িদেক ইি ত কেরেছন। অবকাশহীন একেঘেয় য পুের 

িকছুটা অবকােশর ছিব ধরা পেড় ‘সময় চুির’ শ েজােট এবং িচ ক েপ এিট একিট িবেশষ 

মূিত প পেয় যায়। নাটেকর েতই ‘েসানার তাল’-এর সে  ‘র করবীর’  আসেল 

জড়শি র সে  ম ও াণশি র । িক  র করবী সহজলভ  নয় মােটই। সহজলভ  

নয় বেলই র করবী িচ ক েপ গভীর অিভিনেবেশর দািব রােখ—   

“িকেশার।... র করবী এখােন সহেজ মেল না। অেনক খঁুেজ- পেত এক জায়গায় 

এখানকার জ ােলর িপছেন একিটমা  গাছ পেয়িছ।”৫৭  



 
 

 
 

য পুরীর স য় বা সং েহর িবষয়টােক রবী নাথ সুেকৗশেল ূপীকৃত জ াল বেল 

িচি ত কেরেছন। সই জ ােলর ওপাের র করবীর উ ল উপি িত—  

“অধ াপক। ... তুিম য র করবীর আভরণ পর, তার একটা িকছু মােন আেছ। … ঐ 

র -আভায় একটা ভয় লাগােনা রহস  আেছ, ধু মাধুয নয়। ... জািন ন রাঙা রেঙ 

তুিম কী িলখন িলখেত এেসছ। মালতী িছল, মি কা িছল, িছল চােমিল; সব বাদ িদেয় 

এ ফুল কন বেছ িনেল।...”৫৮ 

নি নীর সম  আভরণ র করবীর। আসেল নি নী িনেজই তা র করবী— 

“নি নী। র ন আমােক কখেনা–কখেনা আদর কের বেল র করবী।”৫৯  

নি নী ও র করবী এক ও অিভ । র করবী ব মাি ক িচ ক । তার লাল রঙ 

ম, শি  ও িব েবর ইি তবাহী। র করবীেত েমর ছিব ধরা পেড়েছ— 

“নি নী। ... তােক এই র করবীর  িদেলই আমার সব কথা জানােনা হেব।”৬০    

“েনপেথ । ... তামার অলেকর থেক ঐ য র করবীর  গােলর কােছ নেম 

পেড়েছ, আমােক দাও।”৬১  

র করবীর মেধ  আেছ িবে ােহর ইি ত—   

“েনপেথ । ঐ ফুেলর  দিখ আর মেন হয়, ঐ যন আমাির র -আেলার শিন হ 

ফুেলর প ধের এেসেছ।...”৬২     

“অধ াপক। ... তামার কপােল র করবীর  আজ লয়েগাধূিলর মেঘর মেতা 

দখাে ।”৬৩     

“অধ াপক। ... সই র করবীর ঝংকার?...”৬৪ 



 
 

 
 

র করবীর মেধ  আেছ াভািবক সৗ য। সই সৗ যেক দখেত পাওয়ার জন  

অধ াপেকর মেন আকা া—  

“অধ াপক। ... িশকেড়র মুেঠা মেল গাছ মািটর নীেচ হরণ- শাষেণর কাজ কের, 

সখােন তা ফুল ফাটায় না। ফুল ফােট উপেরর ডােল, আকােশর িদেক। ওেগা 

র করবী, আমােদর মািটর তলাকার খবর িনেত এেসা না, উপেরর হাওয়ায় তামার 

দাল দখব বেল তািকেয় আিছ।”৬৫ 

বিচ হীন একেঘেয় জীবেন অভ  খাদাইকেরর দেলর তু তা কািশত হেয়েছ 

‘কীেটর’  িচ কে —  

“অধ াপক। ... আমােদর খাদাইকেরর দল পৃিথবীর বুক িচের দরকােরর বাঝা-মাথায় 

কীেটর মেতা সুড়ে র িভতর থেক উপের উেঠ আসেছ।...”৬৬ 

এইসব সুড় ব  য পীিড়ত কীটসদৃশ মনুষ িবহীন এবং মানুেষর পিরচয়হীন 

চির িল কবল সংখ ার ারা িচি ত। এই সংখ া িল সাথক িচ কে র িনদশন হেয় 

উেঠেছ—  

“িব । ... একিদেনর পর দু িদন, দু িদেনর পর িতন িদন; সুড়  কেটই চেলিছ, এক 

হােতর পর দু হাত, দু হােতর পর িতন হাত। তাল তাল সানা তুেল আনিছ, এক 

তােলর পর দু তাল, দু তােলর পর িতন তাল। য পুের অে র পর অ  সার বঁেধ 

চেলেছ, কােনা অেথ প ছয় না। তাই ওেদর কােছ আমরা মানুষ নই, কবল 

সংখ া।...”৬৭    

“ফা লাল। িপেঠর কাপেড় দাগা আেছ, আিম ৪৭ফ।”৬৮    

“িব । আিম ৬৯ঙ। গাঁেয় িছলুম মানুষ, এখােন হেয়িছ দশ – পঁিচেশর ছক। বুেকর 

উপর িদেয় জুয়ােখলা চলেছ।”৬৯       



 
 

 
 

“সদার। ... কী হ ৬৯ঙ, তামােক এেদর মেধ  দখেল মেন হয় সারস এেসেছন 

বেকর দলেক নাচ শখােত।”৭০  

এমনিক অধাপকও িনেজেক িবেবচনা কেরেছন ‘পতে র’ িচ কে । শাষক এবং 

শািসত সবাই য পুরীর লােভর লিলহান িশখায় পত সমান—  

“অধ াপক। আমরা িনেরট িনরবকাশ-গেতর পত , ঘন কােজর মেধ  সঁিধেয় 

আিছ;...”৭১ 

‘আমরা’ সবনােম অধ াপক খাদাইকরেদর সে  িনেজেক একা  কেরেছন। য পুরীর 

িন াণ িনয়েমর িনগেড় আব  মানুষ িলেক কীট-পতে র িচ কে  তুেল ধরা হেয়েছ। 

নি নীর সংলােপও পেরাে  আ  শহরটা কীেটর আকৃিত পেয়েছ— 

“নি নী। ... সম  শহর মািটর তলাটার মেধ  মাথা ঢুিকেয় িদেয় অ কার হাতেড় 

বড়াে ।...”৭২ 

আবার দখা যায় কীেটর ছিব যখন য পুরী থেক পালাবার কথা চ া িব েক বেল—  

“চ া। এখন আর ফরবার পথ নই? এেকবাের না? 

                     িব । আেছ, নদমার িভতর িদেয়।”৭৩ 

এখােন নদমার কীেটর এই িচ ক  েয়ােগ নাটকীয়তা িবদ মান। অবশ  কীট-পতে র 

মেতা ম দ হীন মানুষ িলও নি নীর আগমেন তােদর জীবেনর মােন খঁুেজ পায় তারই  

ইশারা ধরা পেড়েছ িব  সে  নি নীর সে  সদােরর সংলােপর খাঁচায়— 

“...এতিদন কীেটর মেতা িনঃশে  মািটর নীেচ গত কের স চেলিছল, তােক মরবার 

পাখা মলেত িশিখেয়ছ তুিমই, ওেগা ই েদেবর আ ন।...”৭৪ 

কীটবৎ জীবেন অভ  িব ও নি নীর সং েশ এেস তার হারােনা ম দ  খঁুেজ 

পেয়েছ এবং সদােরর িব ে  েখ দাঁিড়েয়েছ। এ সে  নাটেকর শষদৃশ িট তাৎপযপূণ। 



 
 

 
 

এই দৃেশ  রাজিবে ােহর মেধ  খাদাইকেরর দল ঝাঁিপেয় পেড়েছ। এভােব িবে ােহ 

অংশ হেণর মাধ েম তােদর জীবেনর মূল  সূিচত হেয়েছ এবং ম দ হীন পত বৃি র অবসান 

ঘেটেছ।  

পৃিথবীেক কুি গত করার জন  রাজার স য়িল া। অধ াপেকর কথায়— 

“অধ াপক। ... সানার তােলর তাল- বতালেক বাঁচােত পারেল পৃিথবীেক পাব মুেঠার 

মেধ ।”৭৫  

 সজন  রাজা সানার তােলর স েয়র জােল আটেক পেড়েছন। িক  অধ াপক যখন 

বেলন— 

“অধ াপক। ... আিমও আিছ একটা জােলর িপছেন।...”৭৬ 

তখন খটকা লােগ। তখন আর সে হ থােক না য জােলর িচ ক  এ নাটেক 

একমাি ক নয়। নি নীর কথার মেধ  সই ইি ত— 

“নি নী। তামােদর খাদাইকর যমন খিন খুেদ খুেদ মািটর মেধ  তিলেয় চেলেছ, 

তুিমও তা িদনরাত পুঁিথর মেধ  গত খঁুেড়ই চেলছ।...”৭৭ 

আসেল ােনর সে  যখন কােজর সংেযাগসূ  িছ  হয় তখন অধ াপেকর মেতা িবদ  

মানুষও পুঁিথসব  হেয় ওেঠন। সজন  অধ াপেকর িনেজেক পুঁিথর জােল ব ী বেল মেন 

হেয়েছ। নাটেকর শষলে  রাজা তাঁর জাল িছ  কের বিরেয় পেড়েছন। অধ াপকও আর ি র 

থাকেত পােরন িন। রাজা িছ  কেরেছন তাঁর অনাবশ ক স েয়র জাল আর অধ াপক িছ  

কেরেছন তাঁর নীরস পুিঁথর জাল। অধ াপক ‘পঁুিথপ  ফেল’ রাজার মুি পেথর দাসর 

হেয়েছন— 

“অধ াপক। ... রাজা এতিদন পের চরম ােণর স ান পেয় বিরেয়েছ-পঁুিথপ  ফেল 

স  িনেত এলুম।”৭৮   



 
 

 
 

নি নীর সংলােপ ইিতবাচক িচ কে র সমাহার দখা যায়। কারণ সটাই তার চিরে র 

প—  

“নি নী। ...েতামােদর ঐ সুড়ে র অ কার-ডালাটা খুেল ফেল তার মেধ  আেলা ঢেল 

িদেত ইে  কের, তমিন ইে  কের ঐ িব  জালটােক িছঁেড় ফেল মানুষটােক উ ার 

কির।”৭৯ 

িকংবা,—  

“নি নী। আমার র নেক এখােন আনেল এেদর মরা পাঁজেরর িভতর াণ নেচ 

উঠেব।”৮০ 

িক  অধ াপেকর উি েত উেঠ এেসেছ নিতবাচক িদক। তাঁর কােজর ধারাই তাঁেক 

নিতবাচক কের তুেলেছ— 

“অধ াপক। দবতার হািস সূেযর আেলা, তােত বরফ গেল, িক  পাথর টেল না।...”৮১  

নদীর িচ ক  র করবীেত িবেশষ অথ বহন কেরেছ। নি নী র েনর চির িটেক 

তুলনা কেরেছ শি নী নদীর উপমােন। শি নী নদীর ােণা াসেক র েনর সে  তুলনা করা 

হেয়েছ— 

“নি নী। আমার র েনর জার তামােদর শি নী নদীর মেতা। ঐ নদীর মেতাই স 

যমন হাসেতও পাের তমিন ভাঙেতও পাের।...”৮২  

পের এই নদী সাধারণ িচ ক  থেক উে খেযাগ  িচ কে  পা িরত হেয়েছ 

অধ াপেকর  বাগৈবদ ময় ও চাতুযপূণ সংলােপ— 

“অধ াপক। আমেদর ঐ পাহাড়তলা জুেড় একটা সেরাবর িছল, শি নী নদীর জল 

এেস তােত জমা হত। একিদন তার বা ঁিদেকর পাথেরর ূপটা কাত হেয় পড়ল, জমা 

জল পাগেলর অ হািসর মেতা খলখল কের বিরেয় চেল গল। িকছুিদন থেক রাজােক 



 
 

 
 

দেখ মেন হে , ওর স য়সেরাবেরর পাথরটােত চাড় লেগেছ, তলাটা িভতের িভতের 

েয় এেসেছ।”৮৩  

এখােন িচ কে র যন হাট বেসেছ। ভতের েয় যাওয়া মকররােজর ভতরকার 

ভাঙন ও পিরবতন অধ াপেকর ব ব ত শি নী নদীর জমা জেলর পাথর টলােনা খলখল 

অ হািস ও জেলর বিরেয় যাওয়ার িচ কে  ফুেট উেঠেছ। সজন  রাজার ‘স য়সেরাবেরর 

পাথরটােত চাড় লেগেছ’, যা ‘পাথেরর’ িচ কে  ধরা পেড়েছ।   

নাগাই নদীর ‘তুফােনর নদী’ পার কের দওয়ার িচ কে  নি নী কাশ কেরেছ 

র েনর কাছ থেক পাওয়া তার বরাভয় ম িটেক। আবার তালপাড় করা নাগাই নদীর 

‘ে ােতর’ িচ কে  নি নী র েনর সে  তার স েকর িনজ  পিটেক খঁুেজ পেয়েছ—  

“নি নী।.. দুই হােত দুই দাঁড় ধের স আমােক তুফােনর নদী পার কের দয়; বুেনা 

ঘাড়ার কশর ধের আমােক বেনর িভতর িদেয় ছুিটেয় িনেয় যায়; লাফ- দওয়া বােঘর 

দুই ভু র মাঝখােন তীর মের স আমার ভয়েক উিড়েয় িদেয় হা হা কের হােস। 

আমােদর নাগাই নদীেত ঝাঁিপেয় পেড় াতটােক যমন স তালপাড় কের, আমােক 

িনেয় তমিন স তালপাড় করেত থােক।...”৮৪ 

নি নী িনেজ র করবী। য-র করবী স ায় র েনর জন  সািজেয় রেখেছ 

তােক জার কের িছিনেয় িনেত চান রাজা। সজন  রাজার কােছ তার িবক  িনেবদেন অথাৎ 

শাি াব িহেসেব উেঠ আেস কু ফুেলর িচ ক —  

         “নি নী। কু ফুেলর মালা গঁেথ প পাতায় ঢেক এেনিছ।”৮৫ 

   কু ফুেলর মালা নি নী রাজােক যমন িদেত চায় তমনই আবার সদারেকও িদেত 

চায়— 

               “নি নী।..জয় হাক তামার সদার, এই নাও কু ফুেলর মালা।”৮৬  



 
 

 
 

“সদার।... জয়মালা এই কু ফুেলর, এ য হােতর দান-আর বরণমালা ঐ                      

র করবীর, এ দেয়র দান।...”৮৭     

কু ফুল আর র করবীর িচ কে   িবপরীতধমী দুই ব না ধরা পেড়েছ সদােরর 

কথায়। সদার কু ফুেলর মম অনুধাবন করেত পাের িন। িক  গাঁসাই পেরেছ—  

“েগাঁসাই। আহা,  পরােনর দান, ভগবােনর  কু ফুল...”৮৮ 

‘  কু ফুল’েক শাষেণর হািতয়ার সদার অব া কেরেছ। নি নীর শাি াব স 

হণ কের িন। নি নীর মেন হেয়েছ— 

“সদার ভােলা, সই আমার জয়যা ার পথ খুেল িদেল। ...ওর বশার আেগ আমার 

কু ফুেলর মালা দুিলেয়েছ। ঐ মালােক আমার বুেকর রে  র করবীর রঙ কের িদেয় 

যাব,—”৮৯ 

কু ফুেলর িসঁিড় বেয় র করবী-নি নীর জয় ঘািষত হেয়েছ।    

নাটেক রাজার অথাৎ ধনতাি ক শাষণ ব ব ার সহায়ক উপাদান িলর সহব ােনর 

িচ ক  চমৎকারভােব ধরা পেড়েছ ফা লােলর সংলােপ—  

“ফা লাল। ... ওেদর মেদর ভাঁড়ার, অ শালা আর মি র এেকবাের গােয় গােয়।”৯০ 

রাজা, নি নী, িব , অধ াপক ইত ািদ চিরে র ভাষার সে  ফা লাল, চ া, গাঁসাই 

ইত ািদ চিরে র ভাষার অিমল ল ণীয়। এেদর ভাষা সহজসরল এবং বা ব। যমন— 

“চ া। আমরা িক ওেদর দরকােরর গােয় আটঁ কের লাগােনা, যন ধােনর গােয় 

তুঁষ?...”৯১  

িতিদেনর কােজর ছিব ধরা আেছ চ া কিথত ‘তুঁেষর’ িচ কে । নি নীেক তার 

‘মায়ািবনী’ বেল মেন হয়।  



 
 

 
 

“ চ া। ...মায়ািবনী মায়া জােন।...”৯২ 

চ া নি নীেক ঈষা কের। সই ঈষার সহজ ছিবিট ফুেট উেঠেছ গাকুেলর সে  তার 

কথায়— 

“েয প িনেয় ও সবনাশ কের, সই পটা দাও ঘুিচেয়। খুরেপা িদেয় যমন কের 

ঘাস িনেড়ায়, তমিন কের ওর প দাও িনিড়েয়।”৯৩ 

িকংবা িব র সে  কেথাপকথেনও ঈষার সহজ ছিবিট িবদ মান—  

“চ া। ...ঐ মেয়টা ওর র করবীর মালার ফাঁেস তামােক সবনােশর পেথ টেন 

আনেব।”৯৪ 

সহজ সরল ভাষায় চ ার িচ ক িল তার জীবেনর ঘেরায়া অিভ তােক তুেল 

ধেরেছ। তেব সবসময় চ ার ভাষা তার দনি ন জীবেনর অিভ তা থেক উেঠ এেসেছ এ 

কথা িঠক নয়। কারণ যখন স বেল—  

“চ া। ...সাের সাের ময়ূরপ ী, হািতর হাওদায় ঝালর দেখছ? ঝলমল করেছ। 

চমৎকার ঘাড়-সওয়ার। বশার ডগায় যন এক-এক টুকেরা সূেযর আেলা িবঁেধ িনেয় 

চেলেছ।”৯৫  

তখন  বাঝা যায় য, এই ভাষা ও ভাষাবািহত িচ কে র মেধ  য়ং রবী নাথ 

ঢুেক পেড়েছন। িবেশষত ‘বশার ডগায় যন এক-এক টুকেরা সূেযর আেলা িবঁেধ িনেয় 

চেলেছ।’ —এই অংেশ কিব  িনঃসে েহ আ কাশ কেরেছন।  

ফা লােলর সংলাপ ও িচ কে  ধরা আেছ একই সত — 

“ফা লাল। বেনর মেধ  পািখ ছুিট পেল উড়েত পায়, খাঁচার মেধ  তােক ছুিট িদেল 

মাথা ঠুেক মের। য পুের কােজর চেয় ছুিট িবষম বালাই।”৯৬  



 
 

 
 

সাধারণ ভােব ‘খাঁচার পািখ’, ‘বেনর পািখ’ িচ ক  রবী নাথ যথা েম ব ন ও মুি র 

অনুষে  ব বহার কেরেছন তাঁর িশ কেম। এখােন তা প পেয়েছ িনর র িনরান  য পুরীর 

খাঁচার মেধ  ব ী একেঘেয় জীবেনর অনুষে —  

“িব ।... খাঁচার পািখ শলা েলােক ঠাকরায়, স তা আদর কের নয়।...”৯৭  

চ ার সে  িব র কেথাপকথেন পেথর িচ ক  নানা অনুষে  ব ব ত— 

“িব । একিদেক ু ধা মারেছ চাবুক, তৃ া মারেছ চাবুক; তারা ালা ধিরেয়েছ, বলেছ, 

কাজ কেরা। অন  িদেক বেনর সবুজ মেলেছ মায়া, রােদর সানা মেলেছ মায়া, ওরা 

নশা ধিরেয়েছ, বলেছ, ছুিট ছুিট। ... আমােদর না আেছ আকাশ, না আেছ অবকাশ; 

তাই বােরা ঘ ার সম  হািস গান সূেযর আেলা কড়া কের চুইেয় িনেয়িছ এক চুমুেকর 

তরল আ েন। ... ফা  হতভাগা বােরা ঘ ার পের আেরা চার ঘ া যাগ কের খেট 

মের... সানার  িভতের িভতের ওেক চাবুক মাের, স চাবুক সদােরর চাবুেকর 

চেয়ও কড়া। ... সদার কবল য ফরবার পথ ব  কেরেছ তা নয়, ইে টা সু  

আটেকেছ। আজ যিদ বা দেশ যাও ... কালই সানার নশায় ছুেট িফের আসেব, 

আিফমেখার পািখ যমন ছাড়া পেলও খাঁচায় ফের।”৯৮  

িব র কথা েলা যন গেতাি র মেতা শানায়। িচ কে র ঢউ আছেড় পেড় তার 

কথায়। ‘ ু ধার চাবুক’, ‘তৃ ার চাবুক’, ‘বেনর সবুজ’, ‘েরােদর সানা’, ‘আকাশ’, ‘সূেযর 

আেলা’, ‘তরল আ ন’ বা মদ ইত ািদ ছােটা ছােটা নানা ধারার িচ কে র ে র ঢউ এেস 

আছেড় পেড় পেথর িকনারায়। সানার তােলর লােভর ফাঁেস আটেক পড়া মানুেষর ‘পথ’ 

। সানার নশায় বঁুদ হেয় স ‘আিফমেখার পািখ’র মেতা খাঁচায় ব ী। ফেল—  

“িব ।... য পুরীর কবেলর মেধ  ঢুকেল তার হাঁ ব  হেয় যায়, এখন তার জঠেরর 

মেধ  যাবার একিট পথ ছাড়া আর পথই নই। আজ তার সই আশাহীন আেলাহীন 

জঠেরর মেধ  তিলেয় গিছ।...”৯৯  



 
 

 
 

র েনর আগমেনর খবের পেথর িভ  ছিব ধরা আেছ অধ াপক ও নি নীর সংলােপ—  

“অধ াপক। সদােরর চাখ এিড়েয় কান পথ িদেয় খবর আসেব!”১০০   

“নি নী। য পেথ বস  আসবার খবর আেস সই পথ িদেয়। তােত লেগ আেছ 

আকােশর রঙ, বাতােসর লীলা।”১০১     

চরবৃি েক ‘পৃ ণ’-এর িচ কে  ক না করা িব র পে ই স ব—  

“িব । ... একটা সজীব দহ, তার িপছেন পৃ ণ হেয় লেগ থাকা!...”১০২ 

চ ার সে  কথা সে  সদােরর অব া করার ধরনেকও িব  শনা  কের ‘েছঁড়া 

কলাপাতা’ ও ‘ভাঙা ভাঁেড়’র িচ কে — 

“িব । ... এখন তােত-আমােত তফাত এই য, সদার তােক যতটা অব া কের 

আমােক তার চেয়ও বিশ। ছঁড়া কলাপাতার চেয় ভাঙা ভাঁেড়র িত মানুেষর 

হলা।”১০৩  

পঁুিথ ও কাদােলর িচ কে  িণগত অব ান ও  সু র ভােব ফুেট উেঠেছ— 

“ফা লাল। আ া ভাই িব , তুিম তা একিদন পুঁিথ পেড় পেড় চাখ খায়ােত 

বেসিছেল, তামােক আমােদর মেতা মুখুেদর সে  কাদাল ধরােল কন।”১০৪  

   কাদােলর সংগীতমুখর িচ ক  ধরা আেছ র েনর সে  মাড়েলর উি েত— 

“েমাড়ল। র ন ধরেল গান, ওরা বলেল, ‘ মাদল পাই কাথায়’, ও বলেল, ‘মাদল না 

থােক, কাদাল আেছ।’  তােল তােল কাদাল পড়েত লাগল; সানার িপ  িনেয় স কী 

লাফালুিফ। বেড়া মাড়ল য়ং এেস বলেল, ‘এ কমন তামার কােজর ধারা।’  র ন 

বলেল, ‘কােজর রিশ খুেল িদেয়িছ, তােক টেন চালােত হেব না, নেচ চলেব।’”১০৫  



 
 

 
 

দুিট চমৎকার পর র িবেরাধী ােদর িচ ক  নাটেক সি েবিশত হেয়েছ। একিট মধু, 

অন িট মদ। র ন আর নি নীর ভােলাবাসায় রাজা ঈষাি ত। নি নীর িত রাজা আকৃ । 

তারই ছিব ফুেট উেঠেছ ‘মধু’র িচ কে —  

“রাজা। তামার র ন য ছুিট বেয় িনেয় বড়ায় সই ছুিটেক র করবীর মধু িদেয় 

ভের রােখ ক, আিম িক জািন ন। নি ন, তুিম তা আমােক ফাঁকা ছুিটর খবর িদেল, 

মধু কাথায় পাব।”১০৬ 

িব  ও ফা লােলর সংলােপ য পুরীর দুঃসহ জীবনেক ভুেল থাকার আেয়াজন করা 

হেয়েছ মেদর িচ কে । অবশ  িব র উি েত য রােজর িত িনিহত ষও ধরা আেছ— 

“িব ।... খাওয়ার দরকার আেছ, পট ভিরেয় তার শষ পাওয়া যায়; নশার দরকার 

নই, তার শষও নই। ঐ সানার তাল েলা য মদ, আমােদর য রােজর িনেরট 

মদ।... মেদর পয়ালা িনেয় ভুেল যাই ভােগ র গি র মেধ  আমরা বাধঁা।...”১০৭    

“ফা লাল। না না, স হেব না সদারিজ। এখন সে েবলায় মদ খেয় বেড়ােজার 

মাতলািম কির, উপেদশ শানােত এেল নরহত া ঘটেব।”১০৮ 

শাষেণর ধানতম হািতয়ার সদার। িক  চ া সটা ধরেত পাের না। িব  মকেরর 

দাঁেতর িচ কে  সটা ধিরেয় িদেয় চ ােক সাবধান কের— 

“িব । ...মকেরর দাঁত, খাঁেজ খাঁেজ বেড়া পিরপািট কের কামেড় ধের। মকররাজ য়ং 

ইে  করেলও আলগা করেত পাের না।...”১০৯ 

   স আরও বেল— 

“িব ।... মকেরর দাঁেতর েত হািস, অি েম কামড়।”১১০ 

সদােরর ভাব িব র খুব ভােলা কের জানা। এরা সবনােশর আধার। তাই িব র 

কথায় উেঠ আেস আ েনর িচ ক — 



 
 

 
 

“িব । বয়ান, কথা আমরা বিল, মােন য কের ওরা। কােজই কান কথার িটেক কান 

চােল আ ন লাগায় কউ জােন না।”১১১   

নি নীর চােখও সদােরর মনুষ হীন নীরস ছিবিট ধরা িদেয়েছ বেতর িচ কে — 

“নি নী।...ওর মেতা মরা িজিনস দিখ িন। যন বতবন থেক কেট আনা বত। 

পাতা নই, িশকড় নই, ম ায় রস নই, িকেয় িলকিলক করেছ।”১১২  

নাটেক যমন অজগর সােপর িচ কে  রাজা তমনই বাড়া সােপর িচ কে  সদার 

শাষেণর জীব  িতমূিত েপ ধরা িদেয়েছ। সদার হেলা ধনতাি ক ও যাি ক সমাজ ব ব ার 

হািতয়ার। স সবদাই িনেজর শি েত ভরপুর িব াসী। খর দৃি  হেন স য পুরীর 

চারপােশর খয়াল রােখ। কৃতপে  স সীমাহীন শাষণ ও শাসনযে র পিরচালক। তার সই 

কদয চিরে র ছিবিট চমৎকার ভােব প পেয়েছ বাড়া সােপর িচ কে — 

“িব । ... সানাব াঙ যতই মকমক শে  কালাব ােঙর অভ থনা কের, সটা কােন িগেয় 

প ছয় বাড়াসােপর।”১১৩   

‘েসানাব াঙ’ বা ‘েকালাব ােঙ’র িচ কে  ধরা থােক িমেকর দল যােদর সহজ সরল 

জীবেনর তঃ ূ ত আন ধারা সদােরর িনমম অত াচাের পীিড়ত। ‘মকমক’-এই ন া ক 

শ িটও হেয় ওেঠ অপূব একিট আন  কােশর িতিচ ক ।   

অন  ব ােঙর িচ কে  মুি র ইি ত ধরা আেছ এভােব— 

“েনপেথ । এই ব াঙ একিদন পাথেরর কাটেরর মেধ  ঢুেকিছল। তারই আড়ােল িতন 

হাজার বছর িছল িটেক। এইভােব কী কের িটেক থাকেত হয় তারই রহস  ওর কাছ 

থেক িশখিছলুম; কী কের বঁেচ থাকেত হয় তা ও জােন না। আজ আর ভােলা লাগল 

না, পাথেরর আড়াল ভেঙ ফললুম, িনর র িটেক-থাকার থেক ওেক িদলুম 

মুি ।...”১১৪  



 
 

 
 

পাথেরর কাটেরর ভতর িতন হাজার বছর ধের একটা ব াঙ আটেক িছল। ‘িতন 

হাজার বছর’ অথাৎ স যন অন  সময় ধের াণহীন অব ায় ফিসল হেয় কােনা মেত িটেক 

িছল মা  িক  ােণ বঁেচ থাকার কৗশল তার আয়ে  িছল না। রাজা তােক পাথেরর ভতের 

িটেক থাকা ফিসেলর জীবন থেক বর কের এেন মু  কেরেছন। এখােন মরা ব ােঙর 

িচ কে  রাজা য তাঁর আব  জীবন থেক একিদন মু  আকােশর তলায় এেস দাঁড়ােবন সই 

মুি র ইি তিট  হেয়েছ। িক  িব র উি েত ধরা পেড়েছ ষ— 

“িব । ওর বুেকর মেধ  য বুেড়া ব াঙটা সকল রকম সুেরর ছাঁয়াচ বাঁিচেয় আেছ, গান 

নেল তার মরেত ইে  কের।...”১১৫  

িক  শষপয  গােনর ছাঁয়াচ থেক রাজা িনেজেক দূের সের রাখেত পােরন িন এবং 

নাটেকর পিরণিতেত ‘বুেড়া ব াঙটা’র িনি ত মুি  ঘেটেছ।   

গাঁসাই-এর ব াজ িত এবং িব র িবে ােহর ইি ত ‘কূম-অবতার’ িচ কে  প 

পেয়েছ— 

“েগাঁসাই। ... আহা, এরা তা য়ং কূম-অবতার। বাঝার নীেচ িনেজেক চাপা িদেয়েছ 

বেলই সংসারটা িটেক আেছ।”১১৬    

“িব । (সদারেক)...েগাঁসাইিজ এেদর কূম-অবতার বলেলন, িক  শা মেত অবতােরর 

বদল হয়। কূম হঠাৎ বরাহ হেয় ওেঠ, বেমর বদেল বিরেয় পেড় দ , ধেযর বদেল 

গাঁ।”১১৭      

নি নী আর িব র স েকর মাধুয ও উ তা ধরা পেড়েছ তােদর সংলােপ ব ব ত 

িচ কে র মাধ েম। রবী নােথর অন  নাটেক াচীর বা াকার িচ ক  ব ব ত হেয়েছ 

িতব কতার অনুষে । িক  এ নাটেক াকার উেঠ এেসেছ মুি র অনুষে । িব েক নি নী 

দেখ িভ  দৃি েত—  



 
 

 
 

“নি নী। তুিমই আমার াকার। তামার কােছ এেস উঁচুেত উেঠ বািহরেক দখেত 

পাই।”১১৮ 

“িব ।... হঠাৎ তীর খেয় উড়  পািখ যমন মািটেত পেড় যায়, স আমােক তমিন 

কের এই ধুেলার মেধ  এেন ফেলেছ; ... তৃ ার জল যখন আশার অতীত হয় মরীিচকা 

তখন সহেজ ভালায়। ... একিদন পি েমর জানলা িদেয় আিম দখিছলুম মেঘর 

ণপুরী, স দখিছল সদােরর সানার চূড়া। ... আনলুম তােক  সানার চূড়ার নীেচ।...  

নি নী। আিম এেসিছ এখান থেক তামােক বর কের িনেয় যাব। সানার িশকল 

ভাঙব।”১১৯    

‘হাল’ আর ‘পােল’র িচ কে  নি নী র েনর িত তার গভীর ভােলাবাসা ব  কেরেছ 

রাজার সে  কথা সে —  

“নি নী। ...জেলর িভতরকার হাল যমন আকােশর উপরকার পালেক ভােলাবােস– 

পােল লােগ বাতােসর গান, আর হােল লােগ ঢউেয়র নাচ।...”১২০ 

‘নীলক  পািখ’র িচ ক  নি নীর চােখ ধরা িদেয়েছ জেয়র ম ল ারক েপ— 

“নি নী।... আমার জানলার সামেন ডািলেমর ডােল রাজ নীলক  পািখ এেস বেস। 

আিম সে  হেলই বতারােক ণাম কের বিল, ওর ডানার একিট পালক আমার ঘের 

এেস যিদ উেড় পেড় তা জানব, আমার র ন আসেব। আজ সকােল জেগ উেঠই 

দিখ উ ু ের-হাওয়ায় পালক আমার িবছানায় এেস পেড় আেছ। এই দেখা আমার 

বুেকর আঁচেল।”১২১   

নীল রেঙর ভতর িদেয় অন  অসীেমর আভাস ধরা পেড়েছ। য পুরীর ব জীবেন 

নীলক  পািখর পালক যন নীল আকােশর মেতা উদার মুি র দ াতনা সৃি  কেরেছ— 

“নি নী। .... বীর আমার, নীলক  পািখর পালক এই পিরেয় িদলুম তামার চূড়ায়। 

তামার জয়যা া আজ হেত  হেয়েছ।...”১২২  



 
 

 
 

নি নীেক ভােলােবেসও না পাওয়ার জন  িব র মেন একটা অিভমান িছল। তাই 

আেলা-অমাবস া বা অ কােরর িচ কে  িব  িনেজর অব ানিট খঁুেজ নয় র েনর সােপে  

নি নীর স েক—  

“িব ।... আিম র েনর ওিপঠ, য িপেঠ আেলা পেড় না-আিম অমাবস া।”১২৩ 

স েকর যাদু- ি র টােন নি নী সবাইেক নািড়েয় িদেয়েছ। িব র একাকী  অথবা 

হতাশা যখােন প পায় অ কােরর িচ কে  সই একই রকম রাজার একাকী  অথবা 

হতাশা প পায় মধ া সূেযর িচ কে — 

“েনপেথ । ...মধ া সূেযর কউ স ী আেছ?”১২৪ 

‘মধ া সূয’ রাজার িনঃস তার তাৎপযময় িচ ক ।  

র েনর সে  দখা হওয়া এক ভল ণ। খর অনুভূিতর সাহােয  নি নী র েনর 

আগমনবাতা টর পায়। সই স াবনায় নি নী রাজােক মুি র আ াসবাণী শানায়— 

“নি নী। আমারও চাির িদক থেক তামার পাথেরর দুগ আজ খুেল যােব।...”১২৫   

রাঙা মেঘর মেধ  স র েনর পদ িন নেত পায়— 

“নি নী। দখেত দখেত িসঁদুের মেঘ আজেকর গাধূিল রাঙা হেয় উঠল। ঐ িক 

আমােদর িমলেনর রঙ। আমার িসঁেথর িসঁদুর যন সম  আকাশ ছিড়েয় গেছ।”১২৬  

ফলা আসা ােমর ছিব নি নীর মেন ভেস উেঠেছ। যে র অেমাঘ টােন আজ গাটা 

ামটাই যন য পুরীর করাল ােস আটকা পেড় গেছ। তার মেন হতাশা। তার সংলাপকৃত 

বণনায় অেনক িচ ক  ধরা পেড়েছ। সইসব সুখ ৃিত আজ তােক িবষ  কের তুেলেছ—  

“নি নী। ও কী, ঐ–সব ছায়ােদর মেধ  য চনা মুখ দখিছ। ... অনুপ আর উপমনু । 
... ওেদর সবাই বেল তাল-তমাল। ... নদীেত বাচ খলেত আসত। ... শকলু, তেলায়ার 



 
 

 
 

খলায় সবার আেগ পত মালা। ... ক ু  য! ... ওর মেতা ছেলেকও যন আেখর মেতা 

িচিবেয় ফেল িদেয়েছ। ... য ঘােট জল আনেত যতুম, তারই কােছ ঢালু পািড়র’ পের 

বেস থাকত, ভান করত যন তীর বানাবার জন  শর ভাঙেত এেসেছ। ... আমােদর 

গাঁেয়র সব আেলা িনেব গল।...”১২৭ 

সত েক খালা চােখ দখার এক অ ুত মতা রেয়েছ িব র মেধ । ‘চাবুক’, ‘রিশ’, 

এবং ‘জপমালা’ এই িতনিট িচ কে র মাধ েম স শাষেণর তী  িবে ষণ কেরেছ। চাবুক 

আর জপমালার মেধ  য তফাত তা ঘুিচেয় িদেয়েছ শাষেণর উৎস ল রিশ। তার সংলােপ 

ধনতে র কারাগার য পুরীর  শাষেণর এই রাজনীিত স ূণ উল  হেয় গেছ— 

“িব । চাবুক মেরেছ, য চাবুক িদেয় ওরা কুকুর মাের। য রিশেত এই চাবুক তির 

সই রিশর সুেতা িদেয়ই ওেদর গাঁসাইেয়র জপমালা তির।...”১২৮   

জা িচ কে  জড়শি  আভািসত। জা মকররােজর মুি র অ রায়। সজন  

মুি েক রাি ত করেত তােক ভেঙ ফলেত হেয়েছ— 

“রাজা। ... এই আমার জা, আিম ভেঙ ফিল ওর দ , তুিম িছঁেড় ফেলা ওর 

কতন।...”১২৯  

র েনর মৃতু , নি নীর স ত আ ত ােগ তােদর মেধ  য ‘পরম িমলন’ ঘেটেছ তারই 

পুণ ে ােত  যন গাটা য পুরী নেম এেসেছ ধুেলায়। এ যন াণপূণ জীবেনর ধুেলা— 

“ফা লাল। ধুলায় দখছ ঐ রে র রখা?  

িব । বুেঝিছ, ঐ তােদর পরম িমলেনর র রাখী। ... 

ফা লাল। আর, ঐ দেখা, ধুলায় লুটে  তার র করবীর ক ণ।...”১৩০   



 
 

 
 

ধুেলার সে  র  িমেশ নতুন জীবেনর জয় ঘািষত হেয়েছ। নাটেকর শেষ যে র জাল 

িছ  হেয়েছ। রে র রেঙ মিহমাি ত হেয়েছ পেথর ধুেলা। ধুেলার িচ ক  ধারণ কেরেছ 

পিরপূণ জীবেনর ‘ধুলার আঁচল’। তাই পৗেষর গােন আেগ য বলা হেয়িছল—  

“ডালা য তার ভেরেছ আজ পাকা ফসেল,...”১৩১ 

এখন সটাই পা িরত হেলা—   

“ধুলার আঁচল ভেরেছ আজ পাকা ফসেল,...”১৩২ 

ভাষাবািহত পাশােকর িবিভ  িচ ক  নাটেকর চলনেক ভািবত কেরেছ— 

“অধ াপক। আমােদর মরা ধেনর েতর যমন ভয়ংকর শি , আমােদর মানুষ-ছাঁকা 

রাজারও তমিন ভয়ংকর তাপ।   

নি নী। এ-সব তামােদর বািনেয়- তালা কথা।  

অধ াপক। বািনেয়- তালাই তা। উলে র কােনা পিরচয় নই, বািনেয়- তালা কাপেড়ই 

কউ-বা রাজা, কউ-বা িভিখির।...”১৩৩    

বািনেয়- তালা কাপেড়র িচ কে  রাজার মিক িবশালতার আড়ােল তাঁর সংকট ও 

শূন তার খালসিট  হেয় উেঠেছ। নি নীর সংলােপ তাই ধরা পেড়েছ রাজার িত তী  

ষ— 

“... আমােদর গাঁেয়র ক  যা ায় রা স সােজ- স যখন আসের নােম তখন ছেলরা 

আঁতেক উঠেল স ভাির খুিশ হয়। তামারও য সই দশা।...”১৩৪ 

রাজার উলেটা িপেঠ র ন চিরে র যৗবেনর বহমান গিতশীলতার ছিবিট পাশােকর 

িচ কে   ধরা পেড়েছ িবি ত মাড়েলর উি েত— 



 
 

 
 

“িশকল িদেয় তা ওেক কেষ বাঁধা গল। খািনক বােদ দিখ, কমন কের িপছেল 

বিরেয় এেসেছ-ওর গােয় িকছু চেপ ধের না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল ক’ের 

চহারা বদল কের। আ য ওর মতা।...”১৩৫ 

র করবীর গােন ধরা আেছ ফসেলর িচ ক । দুই িভ  সভ তা কষণজীবী ও 

অকষণজীবীর  গােনর মাধ েম কািশত হেয়েছ। য পুরীর অকষণজীবী সভ তায় ােণর 

রস িনঃেশিষত। িক   কষণজীবী সভ তায় ােণর রস অিনঃেশিষত। গােনর ভতর িদেয় সই 

সেত র একা  কাশ—  

“েপৗষ তােদর ডাক িদেয়েছ—আয় র চেল, 

আয় আয় আয়। 

ডালা য তার ভেরেছ আজ পাকা ফসেল,...”১৩৬ 

পৗেষর মােঠ ফসল কাটার ডাক। নি নীর ইে  সবাই সই ডােক সাড়া িদক। তাই 

স নপথ চারী রাজােক বেলেছ— 

“েদখছ না, পৗেষর রা ুর পাকা ধােনর লাবণ  আকােশ মেল িদে ?”১৩৭  

পৗষফসেলর আন  আেবেগ নি নীর মেধ  জেগ উেঠেছ চা ল । তাই স িকেশারী 

সুলভ চ লতায় একা  আ হারা হেয় গেয় উেঠেছ— 

“হাওয়ার নশায় উঠল মেত 

িদগবধূরা ধােনর খেত, 

রােদর সানা ছিড়েয় পেড় মািটর আঁচেল—”১৩৮ 

এভােব ফসেলর িচ ক  স ীিবত ফসল কাটার গান বা পৗষমােঠর গান রাজার 

িকেয় যাওয়া ােণ ফ ধারার মেতা রস জুিগেয়েছ। নাট াবসােন দখা যায় নি নীর হাত ধের 

রাজা তারঁ জােলর জিটল আড়াল িছ িভ  কের য পুরীর ম িসংহাসন ছেড় আমজনতার 



 
 

 
 

মােঝ বিরেয় এেসেছন। ‘েপৗষ তােদর ডাক িদেয়েছ’—ফসল কাটার এই গােনই র করবী 

নাটকিট শষ হেয়েছ এবং একই সে  নাট ে রও মুি  ঘেটেছ। িভ  সে  কিব রণিজৎ 

দােশর অিভমত মেন পেড় যায়—  

“জড়বাদী-যাি কতাবাদী িচ ার কুঠুিরেত মনেক আব  করামা  মানবমেনর দুিট ধান 

শি , অথাৎ তার ক নাশি  এবং তার ালােভর শি  অেকেজা হেয় যায়। ... 

‘সু র’ বা ‘মহৎ’ জাতীয় ােণা ীপক (life-enhancing) ধারণা িলর িত মানুেষর 

িতি য়া যিদ যাি কভােব নিতবাচক হয়, যিদ ‘সু র’ বা ‘মহৎ’ শ িট শানামা  

মানুেষর মন অিব ােস উপহােস কঁুচেক যায়, তাহেল িনি তই জীবন-িবেরাধী এক 

ভয় র মানিসক প ুতার সূচনা হয়।”১৩৯ 

র করবীর রাজার সটাই হেয়িছল।  
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৩৭. া      :  পৃ. ২২৫  

৩৮. চতািল সাহা    :  রবী নােট   িতমা, িজ াসা এেজি জ িলিমেটড, থম  

কাশ  িডেস র  ১৯৯০,  পৃ. ১৫৮ 

৩৯. রবী নাথ ঠাকুর  :   রবী -রচনাবলী,  ষ   খ ,  পি মব   সরকার,  ফা ন  

১৩৯১  মাচ  ১৯৮৫,  পৃ.  ২০২  

৪০. া      :  পৃ. ২০২  

৪১. া      :  পৃ. ২০৩  
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৫৯. া      :  পৃ. ২০১   
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৬৫. া      :  পৃ. ২২৩  

৬৬. া      :  পৃ. ১৯৯  
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১২৭. া      :  পৃ. ২২১  

১২৮. া      :  পৃ. ২২৬  
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১৩৯. রণিজৎ দাশ   :  ‘আধুিনক  মানুষ,  পানশালার  দশন  এবং  রবী নাথ’,  

অনু ু প, সাধ জ শতবষ রবী  িবেশষ সংখ া ১৪১৭, 

স াদক  অিনল  আচায,  ২০১০  পৃ.  ১০৭  

 

 

 



 
 

 
 

কােলর যা া  

কােলর যা া নাটেকর দুিট অংশ—‘রেথর রিশ’ এবং ‘কিবর দী া’। রবী নাথ 

কথািশ ী শরৎচ  চে াপাধ ােয়র ৫৭ তম জ িদেন তাঁেক নাটকিট উৎসগ কেরন। শরৎচ েক 

একিট িচিঠেত িতিন লেখন— 

“েতামার জ িদন উপলে  কােলর যা া নামক একিট নািটকা তামার নােম উৎসগ 

কেরিছ। আশা কির এ দান তামার অেযাগ  হয় িন। িবষয়িট এই--রথযা ার উৎসেব 

নরনারী সবাই হঠাৎ দখেত পেল মহাকােলর রথ অচল। মানবসমােজ সকেলর চেয় 

দুগিত কােলর এই গিতহীনতা। মানুেষ মানুেষ য স -ব ন দেশ দেশ যুেগ যুেগ 

সািরত সই ব নই এই রথ টানার রিশ। সই ব েন অেনক ি  পেড় িগেয় মানব 

স  অসত  ও অসমান হেয় গেছ তাই চলেছ না রথ। এই স ে র অসত  এতকাল 

যােদর িবেশষভােব পীিড়ত কেরেছ, অবমািনত কেরেছ, মনুষ ে র  অিধকার থেক 

বি ত কেরেছ আজ মহাকাল তােদরই আ ান করেছন তাঁর রেথর বাহন েপ, তােদর 

অস ান ঘুচেল তেবই স ে র অসাম  দূর হেয় রথ স ুেখর িদেক চলেব।”১ 

রথযা ার উৎসেবর িদেন পেথর দুপােশ উৎসুক অজ  মানুেষর িভড় িক  রথ অচল। 

“ থমা।   উেঠিছ কান ভাের, তখন কাক ডােক িন। 

ক ািলতলার িদিঘেত দুেটা ডুব িদেয়ই 

ছুেট এলুম রথ দখেত, বলা হেয় গল— 

           রেথর নই দখা। চাকার নই শ ।  

ি তীয়া।  চাির িদেক সব যন থমথেম হেয় আেছ, 

             ছমছম করেছ গা। 



 
 

 
 

তৃতীয়া।  দাকািন-পসািররা চুপচাপ ব’েস, 

           কনােবচা ব । রা ার ধাের ধাের 

            লাক জটলা কের তািকেয় আেছ 

            কখন আসেব রথ। যন আশা ছেড় িদেয়েছ।”২  

যারা এতকাল রথ টেন এেসেছ তােদর হােতর টােন রথ আর চলেছ না। এেক এেক 

সবাই এেলা। সবাই ব থ হল। পুেরািহেতর হােত রথ অনড়। তাঁর ম পাঠ কােনা কােজ লাগল 

না।  তারপর এেলা ি য়, এেলা বেশ র দল িক  রেথর চাকা নড়ল না। আসেল এেদর 

মেনর মেধ  জেম ওঠা ঔ ত  ও অহংকার রেথর গিতর অ রায় হেয় উেঠেছ। ভি মতী 

মেয়েদর মানত, তুকতাক, পূজাচনােতও কাজ হেলা না। িঘ-দুধ-গ াজেল পথ পি ল হেলা। 
ফুেল-পাতায় পথ এেকবাের ঢেক গল। প দীপ েল উঠেলা। িক  িকছুেতই িকছু হল না। 

রথ আেগর মেতাই অচল অনড়। যখন ম ত  পুেজাআ া সম ই িবফল তখন স াসী 

বলেলন— 

“কী হেব ম ের। 

কােলর পথ হেয়েছ দুগম। 

কাথাও উঁচু, কাথাও িনচু, কাথাও গভীর গত।  

করেত হেব সব সমান, তেব ঘুচেব িবপদ।”৩ 

শূে রা এিগেয় এেলা। িক  পুেরািহত মুখ উ ে িণর লােকরা তােদর িনেষধ 

করেলন। িচরকাল য রেথর রিশেত া ণেদর হােতর শ সখােন হাত পড়েব শূে র! িক  

শূে রা িনেষধ উেপ া করেলা। তারা তােদর অি  ও অিধকার স ে  সেচতন। তােদর 

ব ব ও খুব পির ার। শূ -দলপিত তাই ঘাষণা কের—  



 
 

 
 

 “দলপিত। আমরাই তা জাগাই অ , তাই তামরা বাঁচ- 

 আমরাই বুিন ব , তােতই তামােদর ল ার া।’’৪ 

 তারা এিগেয় এেলা— 

 “পুেরািহত। ছঁুেলা, ছুঁেলা দখিছ, ছুঁেলা শেষ, রিশ ছুঁেলা পাষে রা।”৫  

 “েমেয়রা। ছুঁেয়া না, ছুঁেয়া না, দাহাই বাবা— 

 ও গদাধর, ও বনমালী, এমন মহাপাপ কােরা না।  

 পৃিথবী যােব য রসাতেল।  

 আমােদর ামী ভাই বান ছেল 

 কাউেক পারব না বাঁচােত।  

 চল র চল, দখেলও পাপ আেছ।”৬   

 “পুেরািহত। চাখ বােজা, চাখ বােজা তামরা। 

 ভ  হেয় যােব ু  মহাকােলর মূিত দখেল। 

 সিনক। এ িক, এ িক, চাকার শ  নািক— 

 না আকাশটা উঠল আতনাদ কের?  

 পুেরািহত। হেতই পাের না—িকছুেতই হেত পাের না— 

 কােনা শাে ই লেখ না।  

 নাগিরক। নেড়েছ র, নেড়েছ, ঐ তা চেলেছ।”৭   



 
 

 
 

অবেশেষ শূ েদর হােতর েশ চাকা নড়ল, রথ চলল। ম ী এেস তােদর সে  যাগ 

িদেলন।  

রথ চলল। িক  সই রথ এতিদেনর রাজপথ ধের নয় বরং তা এিগেয় গল 

অসমতলেক সমান করার জন  জনপেদর িদেক— 

“তৃতীয় সিনক। এতকাল রথটা চলত যন ে — 

আমরা িদেতম টান আর ও িপেছ িপেছ আসত দিড়বাঁধা গা র মেতা। 

আজ চলেছ জেগ উেঠ। বাপ র, কী তজ। 

মানেছ না আমােদর বাপদাদার পথ— 

একটা কাঁচা পেথ ছুেটেছ বুেনা মিহেষর মেতা।”৮ 

এ সময় কিবর আগমন ঘটেলা। এই কিবরাই যুেগ যুগা ের মহাকােলর রেথর চাকােক 

সচল রােখন— 

“গােয়র জাের নয়, ছে র জাের।”৯ 

মানুেষর সে  মানুেষর িণহীন িমলেনই আেস সভ তার গিত। িবে েদ আেস 

গিতহীনতা। এটাই রেথর রিশর মূলকথা।   

রািশয়া মেণর ত  অিভ তা নাটকিট রচনায় রবী নােথর সহায়ক হেয়েছ— 

“রািশয়ায় অবেশেষ আসা গল। যা দখিছ আ য ঠকেছ। অন  কােনা দেশর মেতাই 

নয়। এেকবাের মূেল েভদ। আগােগাড়া সকল মানুষেকই এরা সমান কের জািগেয় 

তুলেছ।”১০ 

এক মানুেষর সে  অন  মানুেষর যাবতীয় ভদােভেদর রখািটেক মুেছ ফলার জন  

রািশয়ার হণ করা কমপ িত দেখ িতিন আ য ও মু  হেয়েছন— 



 
 

 
 

“েয মানুষেক মানুষ স ান করেত পাের না স মানুষেক মানুষ উপকার করেত অ ম। 

অ ত যখনই িনেজর ােথ এেস ঠেক তখনই মারামাির কাটাকািট বেধ যায়। 

রািশয়ায় এেকবাের গাড়া ঘঁেষ এই সমস া সমাধান করবার চ া চলেছ। তার শষ 

ফেলর কথা এখেনা িবচার করবার সময় হয় িন, িক  আপাতত যা চােখ পড়েছ তা 

দেখ আ য হি ।”১১ 

শিব েবর ফেল সখানকার সাধারণ মানুেষর সে  ভারতবেষর সাধারণ মানুেষর 

জীবনধারার িব র তফাত অনুভব কের রবী নাথ িবি ত হেয়িছেলন। আসেল— 

“ইউেরাপীয় সভ তার কুৎিসত েপর তুলনায় সািভেয়েতর নতুন সভ তা দেখ িতিন 

অত  ভাবাি ত হেয়িছেলন। ফেল ‘মু ধারা’, ‘র করবী’র পর িতিন যখন ‘রেথর 

রিশ’ িলখেলন তখন তাঁর আ জািতক অিভ তা পূণ হেয়েছ ইিতহােসর আনুকূেল । 

‘মু ধারা’য় তারঁ সা াজ বাদ সং া  অিভ তার কাঠােমািট নাট িবষেয়র ু টেন 

কােজ লেগেছ। ‘র করবী’েত ব ব ত হেয়েছ ধনতাি ক উৎপাদন ব ব ার ফেল 

ব ি মানুেষর সংকেটর অিভ তা আর ‘রেথর রিশ’ কাযকর হেয়েছ তাঁর সমাজতে র 

পেথ অ সর শিব েবর অিভ তা।”১২ 

নাটেক দখা যায় শূ -স ান গদাধর, বনমালী এরাই অথাৎ যুগ যুগ ধের অবমািনত 

কৃষক- িমেকরাই মহাকােলর রেথর সারিথ। এরা কােনা নতার আগমেনর জন  অেপ া কের 

বেস থােক িন। িনেজরাই অ েরর একা  রণায় রেথর রিশেত িদেয়েছ টান। ফেল 

িবেবকান  কিথত শূ  জাগরণ ঘেট িগেয় সত  হেয় উেঠেছ অিনবায এক যুগা র—  

“রবী নাথ রািশয়ার পতন দেখ যেত পােরন িন। িক  িতিন য ভিবষ ৎ া তা 

মািণত হয় ‘রেথর রিশ’ নাটকিটর পাঠ শষ কের। আমরা সহেজই বুেঝ যাই য, 

কন বাের বাের রথযা ায় কিবর ডাক পেড়? কিব য রণা যাগান, িতিনয়ত 

বুিঝেয় চেলন, রথ চেল গােয়র জাের নয়, ছে র তােল। সই ছে র পতন ঘটেলই 



 
 

 
 

সবনাশ। রথ যােব উি েয়। বাইেরর ঠলায় নয়। রথ চালােত হেব অ েরর টােন। 

তাল, লয়, ছ , িঠক রেখ এবং মান বজায় রেখ।”১৩ 

‘কিবর দী া’য় ত াগ ও ভােগর মেধ  সমতািবধােনর সাথকতার কথা বলা হেয়েছ। 

ঐ েযর অিধকারী হেয় ত ােগর ারা জীবনেক সফল কের তুলেত হয়। নাটেক দখােনা হেয়েছ 

য িশেবর িভ ার ঝুিল পূরেণর জন ই মানুেষর এত উদ ম এত  উ ীপনা। আর তার ফেলই 

উ িত ও সমৃি র পেথ মানুষ মাগত এিগেয় চেলেছ।  

দুই  

‘কােলর যা া’ নাটেকর য দু’িট অংশ তার মেধ  ি তীয় অংেশ ‘কিবর দী া’য় দুই 

চিরে র কেথাপকথেন িচ কে র দু-একিট উে খ থাকেলও তা মােটই খুব একটা 

তাৎপযবাহী নয়-এ কথা বলা মেন হয় অসমীচীন হেব না।  

“েতামরা তা মেত আছ নােচ গােন।   

জগৎেজাড়া নাচগােনরই পালা আমােদর ভুর। 

ত ােগর প দেখা ঐ ঝনায়, 

িনয়ত হণ কের তাই িনয়তই কের দান।”১৪   

“ভরব কমন কের তাঁর অসীম িভ ার ঝুিল।  

বরল মানুষ লাঙল কাঁেধ- 

বরল ফেলর থেক তুেলা,  

তুেলার থেক সুেতা,  

সুেতার থেক কাপড়।  



 
 

 
 

িক  আ ন কন লােগ স ল ায়।”১৫  

“েখেত ফসল যায় মের, 

পুকুের জল যায় িকেয়,  

িনঝিরণীর াত যখন হয় অলস 

তখন তার দােন প  হয় ধান। 

দুবল আ ার তামিসক দােন 

দবতার তৃতীয় নে  আ ন ওেঠ েল।”১৬ 

একজন কিব এবং অন জন কতা এই দুই ব ি র কেথাপকথেন নাচ, গান, ঝনা, 

িভ ার ঝুিল, লাঙল কাঁেধ মানুষ, তুেলা, সুেতা, কাপড়, আ ন, মৃত ফসল, কেনা পুকুর, পাঁক 

ইত ািদ সাধারণ িচ কে র সি েবশ নাটেক ঘেটেছ। এইসব িচ কে র মাধ েম ত াগ এবং 

ভােগর সমতািবধােনর কথা কািশত হেয়েছ।  

‘কােলর যা া’র থম অংশ ‘রেথর রিশ’। এই অংশ সিবেশষ তাৎপযপূণ। রেথর রিশর 

মেধ  ‘রথ’ আেছ, রথ চলার ‘পথ’ও আেছ িক  ধান হেয় উেঠেছ রেথর রিশিট অথাৎ ‘দিড়’। 

এই দিড়ই হেলা রেথর রিশর ধানতম িচ ক । এেক কে  রেখই নাট কার নাটেকর 

মূলভাবেক তুেল ধেরেছন। রবী নােথর দৃি েকাণ থেক এ নাটেক দিড়িট হেলা িণহীন 

সমাজব ব ার তীক। িক  সমাজব ব া যখন ভদােভেদর িশকার তখন দিড় তার াভািবক 

বিশ  হারােত বেসেছ। মানুেষর সে  মানুেষর সংেযাগসূ  অথাৎ মানবব ন সমােজর 

তথাকিথত উঁচু তলার মানুষ মেন িনেত পাের িন। ফেল কিবর চােখ—  

“রাগী বাঁধন আজ উ  হেয় লজ আছড়াে —।”১৭ 

দিড়েত টান পড়েছ িক  রথ চলেছ না।  



 
 

 
 

স াসীর চােখ—      

“পেথর বুক জুেড় পেড় আেছ তার অসাড় দিড়টা।”১৮ 

দিড়র িচ কে  আেছ ভয়। আবার ভয় থেক এেসেছ ভি । এমনিক জায়গা পেয়েছ 

অ -সং ার। িবিভ  চিরে র দৃি েকাণ থেক দিড়র চির  বদেল বদেল গেছ—   

থমা মেয়র চােখ—  

“এ য অজগর সাপ, খেয় খেয় মাটা হেয় আর নেড় না।”১৯ 

ি তীয়া মেয়র চােখ—  

“... হেত  িদেয় পেড় আেছন দিড়- দবতা।”২০ 

থম নাগিরেকর চােখ—  

“যুগযুগা েরর দিড়, দশেদশা েরর হাত পেড়েছ ঐ দিড়েত, 

আজ অনড় হেয় মািট কামেড় আেছ 

সবা  কােলা কের।”২১ 

ি তীয় নাগিরেকর চােখ—  

“ ... মেন হে  ওটা এখিন ধরেব ফণা, মারেব ছাবল।”২২ 

তৃতীয় নাগিরেকর চােখ—  

“... ওটা যন যুগাে র নাড়ী— 

সাি পািতক ের আজ দবদব করেছ।”২৩ 

থম নাগিরেকর চােখ—  



 
 

 
 

“দিড়টার রঙ যন এল নীল হেয়।”২৪ 

ি তীয়া মেয়র চােখ দিড় যন এক িব হ— 

“ ... গড় কির তামায় দিড়- নারায়ণ! স  হও।”২৫ 

   থমা মেয়র চােখ—  

“হনুমান- ভুর ল া- পাড়ােনা লজখানার মেতা—”২৬ 

থম সিনেকর চােখ—  

“ওের বাস র। দিড়টা পেড় আেছ পেথর মাঝখােন— 

যন একজটা ডািকনীর জটা।”২৭ 

চতুথ ধিনেকর চােখ—  

“বীভৎস হেয় উেঠেছ, যন বাসুিক ম’ের উঠল ফুেল।”২৮ 

ি তীয়া মেয়র চােখ দিড়র িত গদগদ ভি র কাশ— 

“... আেগ দিড়-বাবার গােয় িসঁদুর-চ ন লাগা;২৯ 

অ -সং ােরর ছিবও ধরা আেছ ি তীয়া মেয়র সংলােপ— 

“িতন বছর থাকব দাসী হেয়, ভাগ দব িতন বলা। 

ওেলা িবিন, পাখাটা এেনিছস তা বাতাস কর না— 

দখিছস ন রা ু ের তেত উেঠেছ ওরঁ মঘবরন গা। 

ঘিট কের গ াজলটা ঢেল দ। 



 
 

 
 

ঐখানকার কাদাটা দ তা ভাই আমার কপােল মািখেয়। 

এই তা আমােদর খঁিদ এেনেছ িখচুিড়- ভাগ। 

বলা হেয় গল, আহা, কত ক  পেলন ভু! 

জয় দড়ী র, জয় মহাদড়ী র, জয় দবেদবদড়ী র,”৩০ 

িকংবা,  

“িঘ ঢেলিছ, দুধ ঢেলিছ, ঢেলিছ গ াজল— 

রা া এখেনা কাদা হেয় আেছ! 

পাতায় ফুেল ওখানটা গেছ িপছল হেয়।”৩১ 

ি তীয়া মেয়র এইসব সংলােপর ভতর িদেয় তির হওয়া িবিভ  িচ ক েক সিরেয় 

তার একা  সং ার আ  িনেবদেনর ভি িট িচ কে র কৃত প পির হ কেরেছ এ কথা 

বলেল মেন হয় অতু ি  হয় না।  

ভয়, ভি  এবং অ -সং ােরর পাশাপািশ দিড়র িচ কে  সু েররও কাশ ঘটেত 

দখা যায়—                                                                           

“ থমা। 

যন যমুনানদীর ধারা।”৩২     

“ি তীয়া।                      

যন নাগকন ার বণী।”৩৩    

“তৃতীয়া।                    



 
 

 
 

যন গেণশঠাকুেরর ঁড় চেলেছ ল া হেয়,...”৩৪      

সিনকেদর কেথাপকথেন উেঠ এেসেছ বশিকছু িচ ক । সইসব িচ কে  তােদর 

জীবনযাপন, জীিবকা, দৃি ভি  ইত ািদর ছিব ধরা পেড়েছ—  

“ থম সিনক-  

রথ যিদ চেল বেনর টােন 

তেব গলায় অ  বঁেধ জেল ডুব দব।”৩৫   

“ি তীয় সিনক-  

... সময় হেয়েছ বাঁকা। 

এ যুেগ পু ধনুর িছেলটাও  

বেনর টােনই দয় িমেঠ সুের টংকার।”৩৬    

“ থম সিনক-  

... সব চেয় বেড়া তকটা ঝনঝন করেছ খােপর মেধ ।”৩৭   

মানেবর মহািমলেন সিনকেদর আ া নই। তারা সমেয়র দািবেক শনা  করেত পাের 

িন। তাই  নবযুেগর সূচনালে  তারা অিব াসী—  

“বল কী ম ী মহারাজ, িশলা জেল ভাসেব?”৩৮ 

িক  ম ীর ব ব   এবং িতিন সিনকেদর সতক কের বেলন— 

“তেলায়ােরর বড়া তুেল বন া ঠকােনা যায় না।”৩৯  



 
 

 
 

পিরবতমান সমেয়র পদ িন িতিন িনেজর অ ের অনুভব কেরেছন। পের আমরা 

দখেত পােবা য বন ার এই িচ ক  আরও বিশ তাৎপয িনেয় দখা দেব দলপিতর 

সংলােপ।  

শূ েদর িত সিনকেদর আজ  কােলর সং ারজাত ঘৃণার মেনাভাবিটও ধরা পেড়েছ 

এভােব—  

“ঘড়ার ঢাকনার মেতা শূ েলার মাথা দব উিড়েয়, 

ঢালব ওেদর র ।”৪০ 

শূ েদর স ে  সিনকেদর মেনাভােবর বীভৎস পিট ব কালাগত বণ থা তথা 

জাতপােতর অিভশাপেকই মেন করায়। শূ েদর ঘড়ার তীেক এবং তােদর র েক জেলর 

অিভভাবনায় যু  কের র  িপপাসু সনাতন সমাজব ব ার পেরখািটেক রবী নাথ পদান 

কেরেছন।  

“তৃতীয় সিনক- 

একটা কাঁচা পেথ ছুেটেছ বুেনা মিহেষর মেতা। 

িপেঠর উপর চেড় বেসেছ যম।”৪১ 

িচরকাল চনা পথ ধের মহাকােলর রথ চলেত পাের না। পিরবতন সমেয়র দািব। সই 

সত  ফুেট উেঠেছ কাঁচাপেথর িচ কে । কাঁচাপেথর কােফলায় সমােজর অ জ িণর তীক 

হেয় উেঠেছ বন  মােষর িচ ক । সজন  মােষর িপেঠর উপর যেমর িচ ক  খুবই জুতসই 

মেন হয়।  

দলপিতর কথায় সম েয়র ভাবনা। দৃশ  ও িত িচ কে র মলব েনর মেধ  সই 

সম েয়র বাতা তাৎপযপূণ হেয় উেঠেছ—  



 
 

 
 

“েভারেবলায় উেঠই সবাই বলেল সবাইেক, 

ডাক িদেয়েছন বাবা। কথাটা ছিড়েয় গল পাড়ায় পাড়ায়, 

পিরেয় গল মাঠ, পিরেয় গল নদী, 

পাহাড় িডিঙেয় গল খবর—”৪২  

আবার দলপিতর কথায় পেথর িচ কে  তােদর িণ-অব ানও ফুেট উেঠেছ— 

“কখেনা বেড়া রা ায় চলেত পাই িন, তাই রা া িচিন ন।”৪৩ 

   তার কথােতই ধরা পেড়েছ রথ চলার  ইি ত— 

“...েদখিছস রথচূড়ায় কতনটা উঠেছ দুেল।”৪৪ 

স তাই সবাইেক বরাভয় িদেয় জািনেয়েছ—  

“মরা নদীেত যমন বান আেস 

দিড়র মেধ  তমিন াণ এেস প েচেছ।”৪৫  

বােনর িচ কে  ধরা পেড়েছ পিরপূণতার এক মহৎ িত িব। সমােজর সকল িণর 

শসুধায় মহাকােলর চাকা তার েয়াজনীয় গিতপথ যন খঁুেজ পেয়েছ।  

সবত াগী স াসী আর সত া কিব এই নাটেক িবেশষ ভূিমকা পালন কেরেছন। 

নাট কার এঁেদর মাধ েম কৃত সু র এবং সত ব  সমাজব ব ার পিট তুেল ধেরেছন। 

সামািজক ও মানিবক ব েনর ি  যখন িশিথল হেয় পেড় সমাজজীবেনর গিত বাহ তখন 

বাধা া  হয়। সমাজ হেয় পেড় খ  খ । স াসীর চােখ এই িবভাজেনর পিরণাম ধরা 

িদেয়েছ এভােব— 

“ভরা ফসেলর খেত বাসা কেরেছ উপবাস। 



 
 

 
 

য রাজ য়ং তার ভা াের বেসেছ ােয়াপেবশেন। 

দখেত পা  না-ল ীর ভা  আজ শতিছ , 

তাঁর সাদধারা েষ িনে  ম ভূিমেত— 

ফলেছ না কােনা ফল।”৪৬ 

িচ কে র অশিন সংেকেত ছােটা ছােটা ঢউ বেড়া ঢউ হেয় আছেড় পড়েছ 

ম ভূিমেত। সমাজব ব ার সবেনেশ ব া পিট স াসীর দৃি েত প পেয়েছ ম ভূিমর 

িচ কে । ংেসর লয় র পিটও তাঁর দৃি েত খুব সহেজই ধরা িদেয়েছ— 

“বাধেব যু , লেব আ ন, লাগেব মারী, 

ধরণী হেব ব া, জল যােব িকেয়।”৪৭     

িকংবা— 

“সবনাশ এল। 

 শ  মািটর নীেচ। 

ভূিমকে র জ  হে । 

হার মধ  থেক আ ন লকলক মলেছ রসনা। 

পূেব পি েম আকাশ হেয়েছ র বণ। 

লয়দীি র আঙিট পেরেছ িদকচ বাল।”৪৮   

অথবা— 

“িদেন িদেন গত েলার হাঁ উঠেছ বেড়। 



 
 

 
 

হেয়েছ বাড়াবািড়, সাঁেকা আর িটকেছ না। 

ভেঙ পড়ল বেল।”৪৯   

িবভাজন কীভােব সমাজেক তছনছ কের িদেত পাের তারও চমৎকার িচ ক  স াসীর 

সংলােপ পেয় যাই— 

 “েতামরা দিড়টােক কেরছ জজর। 

যখােন যত তীর ছুঁেড়ছ, িবঁেধেছ ওর গােয়। 

িভতের িভতের ফাঁক হেয় গেছ, আলগা হেয়েছ বাধঁেনর জার। 

তামরা কবল ওর ত বািড়েয়ই চলেব, 

বেলর মাতলািমেত দুবল করেব কালেক। 

সের যাও, সের যাও ওর পথ থেক।”৫০ 

এ নাটেক কিব একজন সত া। িতিন নবযুেগর পদ িন টর পেয়েছন। তার 

জয়যা া বুেকর মেধ  অনুভব কেরেছন। নবযুগ িত ার জন  েয়াজন আ ত ােগর। সজন  

তাঁর  িস াে  উেঠ এেসেছ আ েনর বা দহেনর িচ ক — 

“যুগাবসােন লােগই তা আ ন। 

যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, 

যা িটেক যায় তাই িনেয় সৃি  হয় নবযুেগর।”৫১ 

কিবর চােখ এ জগৎ ছে র লীলাে । ছ  হেলা সমে র মলব ন। যখােন সম  

নই সখােন ছ ও নই। সু েরর িত ভােলাবাসার টান থাকেল কােজর মেধ  আেস ছ । 



 
 

 
 

ছ হীনতায় কিবর সায় নই। তাঁর এই ছ ময় মেনাভি িট সহজ ও সু র সমাজ গঠেনর 

পে  সায় িদেয়েছ—  

“যারা টানেছ রথ তারা পা ফলেব তােল তােল। 

পা যখন হয় বতালা 

তখন খুেদ খুেদ খালখ েলা মারমূিত ধের। 

মাতােলর কােছ রাজপথও হেয় ওেঠ ব ু র।”৫২ 

তাই িতিন রেথর দিড় স ে  ি ধাহীন কে  বেলেছন— 

“পুেজা পেড়েছ ধুেলায়, ভি  কেরেছ মািট। 

রেথর দিড় িক পেড় থােক বাইের। 

স থােক মানুেষ মানুেষ বাঁধা, দেহ দেহ ােণ ােণ।”৫৩ 

নাটেকর শষলে  উে ারেথর কথা রণ কিরেয় িতিন তাই যথাথই বেলেছন— 

“এই বলা থেক বাঁধনটােত দাও মন— 

রেথর দিড়টােক নাও বুেক তুেল, ধুেলায় ফেলা না; 

রা াটােক ভি রেস িদেয়া না কাদা কের।”৫৪ 

দিড় এখােন মানবস ে র অ েরর সত ব  ছ ব  েপর ক ীয় িচ ক  েপ ধরা 

িদেয়েছ। এভােব আবহমানকােলর মানিবক স ে র িত কিব ইি ত কেরেছন।  

 

 



 
 

 
 

তথ সূ  : 

১. রবী নাথ ঠাকুর   :  পিরচয়,  রবী -রচনাবলী,  ািবংশ  খ , িব ভারতী,  

পুনমু ণ  কািতক  ১৩৭৮,  পৃ.  ৫১০  

২. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  ষ   খ ,  পি মব   সরকার,  ফা ন  

১৩৯১  মাচ  ১৯৮৫,  পৃ.  ২৬৩ 

৩. া      :  পৃ. ২৬৭-২৬৮  

৪. া      :  পৃ. ২৭৭ 

৫. া      :  পৃ. ২৭৭  

৬. া      :  পৃ. ২৭৭-২৭৮  

৭. া      :  পৃ. ২৭৮  

৮. া      :  পৃ. ২৮০  

৯. া      :  পৃ. ২৮১  

১০. রবী নাথ ঠাকুর    :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  থম  কািমনী  সং রণ,  

জানুয়াির ২০০২, পৃ. ৯২৭  

১১. া      :  পৃ. ৯২৭  

১২. অপূব দ     :  ‘কােলর  মা ায়  রেথর  রিশ’,  বলাকা,  িবেশষ সংখ া :      

নাট ব ি  রবী নাথ, স াদক ধন য় ঘাষাল, নেভ র 

২০১০, পৃ. ২৪৫   

১৩. া      :  পৃ. ২৪৯  



 
 

 
 

১৪. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  ষ   খ ,  পি মব   সরকার,  ফা ন  

১৩৯১  মাচ  ১৯৮৫,  পৃ.  ২৮৮  

১৫. া      :  পৃ. ২৮৯  

১৬. া      :  পৃ. ২৯০             

১৭. া      :  পৃ. ২৮১  

১৮. া      :  পৃ. ২৬৪  

১৯. া      :  পৃ. ২৬৪ 

২০. া      :  পৃ. ২৬৪ 

২১. া      :  পৃ. ২৬৪-২৬৫  

২২. া      :  পৃ. ২৬৫ 

২৩. া      :  পৃ. ২৬৫  

২৪. া      :  পৃ. ২৬৬  

২৫. া      :  পৃ. ২৬৭ 

২৬. া      :  পৃ. ২৬৭ 

২৭. া      :  পৃ. ২৬৮  

২৮. া      :  পৃ. ২৭০  

২৯. া      :  পৃ. ২৭৪  

৩০. া      :  পৃ. ২৭৪  



 
 

 
 

৩১. া      :  পৃ. ২৮২  

৩২. া      :  পৃ. ২৬৭ 

৩৩. া      :  পৃ. ২৬৭ 

৩৪. া      :  পৃ. ২৬৭ 

৩৫. া      :  পৃ. ২৬১  

৩৬. া      :  পৃ. ২৬৯  

৩৭. া      :  পৃ. ২৭১  

৩৮. া      :  পৃ. ২৭৫  

৩৯. া      :  পৃ. ২৭৫ 

৪০. া      :  পৃ. ২৭৪  

৪১. া      :  পৃ. ২৮০  

৪২. া      :  পৃ. ২৭৬  

৪৩. া      :  পৃ. ২৭৭ 

৪৪. া      :  পৃ. ২৭৭ 

৪৫. া      :  পৃ. ২৭৭ 

৪৬. া      :  পৃ. ২৬৪  

৪৭. া      :  পৃ. ২৬৩  



 
 

 
 

৪৮. া      :  পৃ. ২৬৬  

৪৯. া      : পৃ. ২৬৮ 

৫০. া      :  পৃ. ২৭০  

৫১. া      :  পৃ. ২৮১-২৮২  

৫২. া      :  পৃ. ২৮২  

৫৩. া      :  পৃ. ২৮২  

৫৪. া      :  পৃ. ২৮৩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

উপসংহার :  

তখন গত শতা ীর ছেয়র দশক। সই সময় অমেল ু বসুর ‘রবী নােথর বাক িতমা’ 

ব িট কািশত হেলা এবং বাংলা ভাষায় িচ কে র তাি ক িত াও সংঘিটত হেলা। বাংলা 

সািহত  সমােলাচনার ে  িচ কে র এই তাি ক িত া বা “েমৗরিস পা া”১-র িবষয়িট বশ 

অিভনব।    

‘ইেমজাির’ (imagery) শে র বাংলা িতশ  িচ ক । িক  িচ কে র বাংলা 

িতশ  িনেয় গেবষকরা একমত নন। ণীজনেদর িবিভ  মতামতেক তুেল ধের একটা 

সহমেত প ছেনার চ া করা হেয়েছ। িচ ক  শ িট বাংলায় থম ব বহার কেরন আবু সয়ীদ 

আইয়ুব। িক  অেনেকর আেলাচনায় উেঠ এেসেছ সুধী নাথ দে র নাম। এই িবষয়টােক 

উপযু  তথ - মাণ সহেযােগ িনরসন করা হেয়েছ ব মাণ গেবষণায়। িচ কে র সং া- প 

িনেয়ও িবিভ  িদক িদেয় িবচার-িবে ষণ করার সাধ মেতা চ া করা হেয়েছ। িক  িচ কে র 

সং া- প িনধারণ কাজিট সহজ নয় মােটই এবং তা যেথ  সময়সােপ । Philip 

Nicholas Furbank তাই যথাথই বেলেছন— 

“The trouble with ‘imagery’ is that it appears to refer to some technical 

feature in literature—like ‘rhythm’ or ’stanza’ or ‘metaphor’—yet it is 

hard to discover what.”২  

আসেল িচ ক  এক স াবনাময় িদগ । িচ ক  নাটেকর শরীর ও চিরে র ভাষােক 

সংহত কের তােল। নাটক দৃশ কাব । িক  ধুমা  চাখ নয়, এর সে  একািধক ইি য়ািদর 

স ক ও সংেবদনা িচ কে র মাধ েম প পির হ কেরেছ। নাটক অিভনেয়র জন  িলিখত 

হেলও রবী নােথর কােছ তার পাঠ যাগ তা অপিরসীম— 

“রবী নােথর নাটক আলাদাভােব পােঠর একিট অভাবনীয় তৃি  পাওয়া যায়।”৩ 



 
 

 
 

অবশ  কিবতা, গ  বা উপন ােসর শ -িশ রীিত এবং নাট শ -িশ রীিত এক নয়। 

নাট –িশ  পিরিমিতিনভর। এই অিতির  পিরিমিতর চাপ থেক পাঠকেক িরিলফ দওয়ার জন  

নাটেক িচ কে র েয়াগ করা হয়। নাটেক িচ ক িল কান পথ ধের এেসেছ, কীভােব 

এেসেছ, কী উে েশ  এেসেছ সইিদক িল গভীর অিভিনেবেশর সে  পযােলাচনা করা হেয়েছ। 

দখা গেছ রবী নাথ নাটেক িবষয়ব র িবে ষণ, পার িরক ঘটনার মেধ  সূ িনণয় ও 

তুলনা- িততুলনার জন  িচ কে র ব বহার কেরেছন। িচ কে র সুিনপুণ েয়ােগর ফেল 

মানেবি েয় ত ািশত ও অ ত ািশেতর চমক সৃি  হেয়েছ।    

রবী নাথ চেয়িছেলন ব ি  মানুেষর সবা ীণ িবকাশ। পক-সাংেকিতক নাটেক সই 

িবকােশর একটা গভীরতর েপর কাশ ঘেটেছ। সজন  নতুন িবে ষেণ পুরেনা সেত র বদল 

যমন ঘেটেছ তমনই কখেনা বা পুরেনা ব াখ ায় নতুন মা াও যু  হেয়েছ। িচ ক েপ  

গানেকও িতিন চমৎকারভােব েয়াগ কেরেছন। এটা স ব হেয়েছ, কারণ—  

“িতিন স ীতেক বাইেরর িবলােসর ব  বেল দেখন িন, দেখিছেলন সাধেকর মেতা 

ধ ােনর দৃি েত স ীতরেসর অত  গভীের েবশ কের।”৪ 

গােনর এই তাৎপয সবময় হেয় উেঠেছ তাঁর নাটেক— 

“রবী গােনর িভতর সুর ও কথার আ য িমল আেছ। নাটেকর ে ও তমিন 

গােনরই মেতা রাবীি ক িবষয়িট বাহী হেয় উেঠেছ। সংলাপ েনই বলা যায় 

রবী নােথর নাট াংশ, যমন িকনা গান নেল বুঝেতই পাির রবী স ীত বেল।”৫  

আেলাচ  নাটক িলেত পক ও সংেকেতর পথ ধেরই রবী নােথর মি ে  িবমূত 

ধারণা বাসা বঁেধেছ। সইসব িবমূত ধারণা ইি য়সংেবদনার মাধ েম মেনর দপেণ িবিকরণ 

ঘিটেয় িচ কে  উ ীণ হেয়েছ। একিট সারণীর মাধ েম িবষয়টােক সাজােনা যেত পাের—   

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

রবী নােথর মেতা অসাধারণ একজন ব ি ে র িবমূত ধারণার মেধ  য গভীর গভীর 

গভীরতা তা তাঁর ব ধা িব ৃত অিভ তার ত  ফল। এইসব নাটেক পে ি য় িনভর 

িচ কে র অসামান  েয়ােগ রবী নােথর দৃি ভি  স াত অববািহকায় উৎপ  হেয়েছ মানেবর 

চতন ময় স ার িচর ন মুি শস । নাটক রচনায় রবী নাথ একজন দ  পযেব েকর ভূিমকা 

পালন কেরেছন। তাঁর সৃজনমনীষা আমােদর িবি ত কেরেছ। একই িব য় ধরা পেড়েছ 

জীবনানে র চােখও— 

“িব সািহেত র ইিতহােস এত বড় ব মুখী িতভা ও িতভার স েক এমন 

অিবচিলত সাধনা ও সম  সুিনয়ি ত জীবন-স ার যাজনায় েয়াগৈনপুেণ র এ রকম 

অব থ মাণ—রবী সািহেত  ও জীবেন এত দীঘকাল ধের বারবার মািণত হে  

বেলই—িব াসেযাগ । নেচৎ এেক দবী িজিনষ ভেব আমরা সামান  মানুেষরা এর 

অি  স ে  স ূণ সে হ পাষণ করতাম।”৬  

িচ ক  েয়ােগর ে  তাঁর ব ি গত “schema”৭ ি য়াশীল। জীবেনর অিভ তাল  

উ ীপক িলেক িতিন তাঁর ‘schema’র মেধ  অিভেযািজত কের কিবতা বা নাট িশে  েয়াগ 

কেরেছন। এ িবষেয় িতিন আগােগাড়া সেচতন িছেলন— 

“সািহেত র জগৎ মােনই হে  মানুেষর জীবেনর সে  িমি ত জগৎ। সূযা েক 

িতনরকম ভােব দখা যাক। িব ােনর সূযা , িচে র সূযা  এবং সািহেত র সূযা । 

িব ােনর সূযা  হে  িনছক সূযা  ঘটনািট; িচে র সূযা  হে  কবল সূেযর 

অ ধানমা  নয়, জল আকাশ মেঘর সে  িমি ত কের সূযা  দখা; সািহেত র সূযা  

হে  সই জল ল আকাশ মেঘর মধ বতী সূযা েক মানুেষর জীবেনর উপর 

িতফিলত কের দখা— কবলমা  সূযাে র ফােটা াফ তালা নয়, আমােদর মেমর 

সে  তােক িমি ত কের কাশ।”৮  

এই সািহেত র সূযা ই হেলা িচ ক ।  



 
 

 
 

সূযাে র মেতা এ রকম অজ  িচে র বা দৃেশ র সে  রবী নােথর নাট সৃজনমনীষা 

যু  হেয়  গেড় উেঠেছ অসাধারণ সব িচ ক ।  

রবী নােথর নাটেক িচ কে র চলন কিবতার সে  স িকত হেয়ও তা মিব ৃত প 

পেয়েছ।  

সমােলাচেকর উি  িণধানেযাগ —  

“সাধারণভােব দখা যায়, একটােন পেড় ফলা কিবতায় িচ ক  লহমায় উৎপ , এবং 

যন িবদু ে খায় িন , একিট বা দুিট চরেণ। প া ের বড় কিবতা, নাটক বা 

কথাসািহেত র িব ৃত অবসের তা ায়শই দীঘ এবং জিটল, িবেশষত িমেথাজীিবতায় 

আ হী।”৯ 

রবী নােথর ‘ পক-সাংেকিতক’ নাটক িল চিরে র পার িরক ি য়ায়, ভােবর 

িবকােশ এবং ঘটনা িবন ােসর মাধেম  িচ কে র িমেথাজীিবতার কৃ  উদাহরণ হেয় উেঠেছ 

এ কথা বলেল বাধ হয় অতু ি  করা হয় না।  

রবী নাথ ‘আ পিরচয়’-এ জািনেয়েছন— 

“আিম বালকবয়েস ‘ কৃিতর িতেশাধ’ িলিখয়ািছলাম---তখন আিম িনেজ ভােলা 

কিরয়া বুিঝয়ািছলাম িকনা জািন না—িক  তাহােত এই কথা িছল য এই িব েক হণ 

কিরয়া এই সংসারেক িব াস কিরয়া এই ত েক া কিরয়া আমরা যথাথভােব 

অন েক উপলি  কিরেত পাির।”১০    

তাঁর ‘ পক-সাংেকিতক’ নাটক িল সই আন ময় অন েক উপলি  করার আধার 

হেয় উেঠেছ।  

‘ পক-সাংেকিতক’ নাটক সমূেহ ব ব ত িচ ক িল ব জগেতর িনছক নকলমা  

নয়, তা রবী নােথর একা  িনজ  অিভ তার ত  ফল। তােত তাঁর সময়েচতনা, 



 
 

 
 

সমাজেচতনা, সত েচতনা, সংেবদ ও সংরাগ সেবাপির মুি েচতনা প পির হ কেরেছ। এ 

সব িচ ক  পাঠেকর মেনর আিঙনায় ডালপালা ছিড়েয় ম-অ সেরর পথ বেয় গেড় তুেলেছ 

স ূণ এক মহী হ। নাট িশ  িচ কে র আকর। িচ ক সমূেহর মেধ  রবী নােথর উৎকৃ  

ত  নাটক িল বীেজর আকাের যন মহী হেক ধারণ কেরেছ। নানা রকেমর িনগেড় বাঁধা 

ব ি মানুষ এ সব নাটেক মুি র আ াদ পেয়েছ।  

রবী ব ব ত িচ ক িলর কেয়কিট বিশ  ল  করা গেছ— 

১. রবী নােথর ব ব ত িচ ক  তাঁর ক না িতভার পথেকই িনেদশ কেরেছ।  

২. তারঁ আেবগময় অিভ তার বা ব অনুষে ই সৃি  হেয়েছ িচ কে র।  

৩. িচ ক িল যুগপৎ ‘িবষয়’ ও ‘িবষয়ী’র ভাব পিরবাহী হেয় উেঠেছ।  

৪. একই িচ ক  ভা ার মতা ভেদ িভ  িভ  সংেবদনার সৃি  কেরেছ।  

অ কুমার িসকদারেরর অসামান  এক উি র মাধ েম এই গেবষণাকম সং া  

আেলাচনার  ইিত টানেত চাই— 

“ব েনর মেধ  আব  না হওয়া,  মুি র মেধ  শূন  না হওয়া, ব েনর মধ  িদেয় 

মুি  পাওয়ার য সত  তাই রবী নােট র ক গত উপলি । এই উপলি র তাি ক 

িদক সামািজক িদক রবী নাথ তারঁ নাটকাবলীেত বারংবার পািয়ত কেরেছন। সই 

কারেণ ভাবক নার ঐকতােন রিচত এই নাটকাবলী কৃতপে  একিট মা  নাটক। 

দৃশ িল এক-একিট নাটকীয় ইেমজ, নাটক িল এক-একিট দৃশ , সম  নাটক িমেল 

একিট মা  নাটক-সদৃশ চির িল একিট চির , সম  জনতাদৃশ  িমেল একিট মা  

জনতাদৃশ , সম  নাটকাবলীর প ােত একই জীব  িনত নবীভূত শ ামশ ময় কৃিত। 

সমে র অি েম একিট মা  াণময় ম লময় মহাপিরণাম।”১১ 
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of schemas as “units” of knowledge, each relating to one aspect of the world, 

including objects, actions and abstract (i. e., theoritical) concepts. 
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১০. রবী নাথ ঠাকুর    :  রবী -রচনাবলী,  থম  খ ,  থম  কািমনী  সং রণ,  

জানুয়াির  ২০০২,  পৃ.  ৭২৬ 

১১. অ কুমার িসকদার   :  রবী নােট   পা র  ও  ঐক ,  আন ,  ি তীয়  মু ণ  

নেভ র  ২০১০,  পৃ.  ২৩৮-২৩৯  

 

 

 

 

 

 

 

 


