
রবী নােথর 
 

 

উ রব  িব িবদ ালেয়র

              িপএইচ

                      
 

Registration No

 

 

 

 পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক

িব িবদ ালেয়র কলা অনুষেদর অধীেন

িপএইচ. িড. উপািধর জন  উপ ািপত 

                      গেবষণা অিভস ভ 

 

 

 

 

গেবষক 

আবদুস সালাম 

 

Registration No : Ph.D/Beng. (1234)/505/R-2019

ত াবধায়ক 

অধ াপক ড. িনিখলচ  রায় 

বাংলা িবভাগ 

উ রব  িব িবদ ালয় 

২০২১ 

 

িচ ক    

অধীেন 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Nikhil Chandra Ray 
(Supervisor) 

Department of Bengali 
University of North Bengal 

Abdus Salam 
Department of Bengali 

University of North Bengal 

 

 



ঘাষণা 

 

আিম ‘রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ’ িশেরানােম একিট গেবষণা অিভস ভ 

রচনা কেরিছ। এিট অধ াপক ড. িনিখলচ  রােয়র ত াবধােন রিচত হেয়েছ। এই 

গেবষণাপে র কােনা অংশই অন  কােনা উপািধর জন  দািখল করা হয় িন। এিট আমার 

রিচত এবং মৗিলক রচনা। 

 

 

  

 

 

 

তািরখ :     

    

   

      আবদুস সালাম 

         গেবষক 

 ব ভাষা ও সািহত  িবভাগ 

   উ রব  িব িবদ ালয় 

    রাজা রামেমাহনপুর 

         দািজিলং 

সূচক-৭৩৪০১৩ 

 



 

 

 

      শংসাপ  

আবদুস সালাম আমার ত াবধােন ‘রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ’ 

িশেরানােম একিট গেবষণা অিভস ভ রচনা কেরেছন। যতদূর জািন এই অিভস ভ তাঁর 

মৗিলক রচনা এবং এই গেবষণাকেম িতিন কােনা প কুি লকবৃি র আ য় হণ কেরন িন। 

কাশ থােক য এই গেবষণাপে র কােনা অংশই অন  কােনা উপািধর জন  দািখল করা হয় 

িন।   

এিটেক আিম উ রব  িব িবদ ালেয়র িপএইচ. িড. (বাংলা) পরী ার জন  দািখল 

করার উপযু  িবেবচনা কির।  

আিম আবদুস সালােমর সাফল  কামনা কির। 

 

 

  

 

 

 

 

    ড. িনিখলচ  রায়  

         অধ াপক  

 ব ভাষা ও সািহত  িবভাগ 

   উ রব  িব িবদ ালয় 

    রাজা রামেমাহনপুর 

         দািজিলং 

সূচক-৭৩৪০১৩ 



গেবষণার সংি সার 
(Abstract of Research Work) 

 

ব ি মানুেষর ব ি ে র পূণিবকাশ রবী -মি ে র থম ও শষ কথা। এই সত িট 

তাঁর িশ ভাবনার সব ই ল  করা যায়। ব ত রবী -মি  এমন একিট েহিলকাময় 

রহস ভা ার যার স ূণ আিব ার কােনা সমােলাচক, গেবষক বা মন াি েকর পে  কখেনা 

স ব হেব বেল তা  মেন হয় না। তাঁর িবমূত িচ াভাবনার (planning) মূত ভাষায় পদান 

(translating) এবং তােক আ য় কের গেড় ওঠা িচ ক ঋ  পক-সাংেকিতক নাটক িল 

িবেশেষ সম  রকেমর সামািজক, মন াি ক, াে ািভক ও আধ াি ক ব নমুি র 

দিলল। এই দিলল অে ষণই আমােদর ল । িবষয়িট ফুেট উেঠেছ ইেমজ বা িচ কে র 

মাধ েম।  

শারেদাৎসব থেকই বাংলা পক-সাংেকিতক নাটেকর যা াপথ সূিচত হেয়েছ। 

শারেদাৎসব নাটেকর না ীপাঠ হেয়েছ য গানিটর মাধ েম সখােন বুেকর বসন িছঁেড় বিরেয় 

আসা একখািন ভােতর ছিব ফুেট উেঠেছ। বাংলা পক-সাংেকিতক নাটেকরও ভােতর 

যা াপথ সূিচত হেয়েছ এখান থেকই। পক-সাংেকিতক নাটেকর সং া, প ইত ািদ 

পযােলাচনা কের রবী নােথর ‘শারেদাৎসব’ থেক ‘কােলর যা া’ পয  নাটক িলেক িবিশ  

সমােলাচেকরা ‘ পক-সাংেকিতক’-এর পযায়ভু  কেরেছন। ে য় সমােলাচকবগেক মান তা 

িদেয় এই গেবষণা ক িটেক উ  পযােয়র মেধ ই সীমাব  রাখা হেয়েছ।  

এই গেবষণাকেমর তাৎপয একিট সত -উ  ঘাটন, তা হেলা সািহেত  িচ ক  ব বহােরর 

উে শ  কী? অ কথায় যা িচ েলােক সংেবদনার (sensation) সৃি  কের তাই-ই িচ ক । 

সািহেত  িচ ক  ব বহােরর কৃত উে শ  অনু পতা সৃি  কের িচে  সংেবদনার স ার 

ঘটােনা। কােব  বা নাটেক িচ কে র ব বহার করা হয় পাঠক বা দশেকর অিভ তােক 

স সািরত করেত এবং তাঁেদর অনুভূিতেক গভীরতা িদেত। তেব নাটেকর আেলাচনায় 



িচ ক  শ িটেক আমরা নাট কােরর ‘সৃজন-মনীষা’র বাহন েপ ব বহার কেরিছ। িচ কে র 

বাহন িহসােব কাজ কেরেছ িবিভ  উপাদান। সািহেত  রস-সৃি ই হে  মূলকথা। রস হেলা 

আ কাশ আবার রসই সংেবদনা। এই সংেবদনার সে  িচ কে র সুগভীর যাগ রেয়েছ। 

রবী নাথ পক-সাে িতক নাটেকর মাধ েম এই সংেবদনার অপ প কাশ ঘিটেয়েছন। ধরা 

যাক ‘রাজা’ নাটকিট। অ কার ঘের অিভনয় হে । অ কােরর পিট আমরা মানসেনে  

আ াদন করিছ। বণেগাচের মানসপটভূিমেত ছিবটা ধরা পড়েছ। িবিভ  রকেমর নাটকীয় 

ব গত উপাদান িচ কে র প িনেয় নাটেকর মূল সত েক পিরপূণ েপর িদেক িনেয় যাে । 

সািবক িবচাের দখা যায় নাট িশ কলা একিট য়ংস ূণ িচ ক । নাটেকর ব গত উপাদান 

িচ কে র প িনেয় নাটেকর মূল সত েক পিরপূণ েপর িদেক িনেয় যায়। 

রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ কে র অিব রণীয় ভূিমকা ল  করার িবষয়। 

িচ ক েক আ য় কের িবষয়গত অিভগমেনর (objective approach) মাধ েম আমরা 

রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটক িল ধের ধের িবে ষণ কের দেখিছ কীভােব পূবসত  

পাে  িগেয় বা স সািরত হেয় নতুন সেত র কাশ ঘেটেছ যা পূববতী গেবষণায় ধরা পেড় 

িন। তাই গেবষণার িবষয় িহেসেব আিদ ও অকৃি ম রবী নাথেক া জানােনার একিট 

ি য়া েপ এবং আ িরক দায়েবাধ আর গভীর অনুভব থেকই ‘ পক-সাংেকিতক’ পযােয়র 

নাটক িলেক হণ কেরিছ এবং গেবষণার িশেরানাম িদেয়িছ—‘রবী নােথর পক-সাংেকিতক 

নাটেক িচ ক ’। 

১৯৬১ সােল অমেল ু বসুর ‘রবী নােথর বাক িতমা’ িশেরানােম কািশত ব িটেত 

বাংলা ভাষায় িচ ক  িনেয় আেলাচনার সূচনা হয়। অেনেকই িচ ক  িনেয় এক বা একািধক 

িনব  রচনা কেরেছন। উে খেযাগ  কেয়কিট হেলা— 

১. উ লকুমার মজুমদার  :  িতমান বা িচ ক   

২. শ  ঘাষ    :  সংগত িতমা 

৩. ছ ম  চ বতী   :  িচ ক  

৪. জ ািত ভ াচায   :  িচ ক -িবচার : আেরকিট ভূিমকা 



৫. অেলাকর ন দাশ   :  রবী নােথর কিবতায় িচ ক  

৬. জগদীশ ভ াচায   :  পক , ইত ািদ। 

এ ছাড়া রবী নাথ বা জীবনানে র মেতা কিবর কিবতায় িচ ক  িবষয়ক গেবষণার 

দু-একিট নমুনা রেয়েছ। যমন— 

১. কৃ লাল মুেখাপাধ ায়  :   রবী কােব  পক  

২. শ ামলকুমার ঘাষ   :   কিবতায় িচ ক -কিব জীবনান  দাশ, ইত ািদ। 

িক  রবী নােথর নাটেক িচ কে র েয়াগ িনেয় গেবষণাকম হােত গানা। রবী -

নাটেক িচ ক  িনেয় উে খেযাগ  দুিট গেবষণাকম স াদন কেরন ে য় ড. অমেল ু 

চ বতী (রবী নাটেক বাক িতমা) এবং ড. চতািল সাহা (রবী নােট  িতমা)। ‘রবী নােট  

কিব রবী নাথ’ গেবষণাকেম ড. িতনাথ চ বতী ‘িচ ক ’ নােম একিট অধ ায়মা  

সংেযাজন কেরেছন, তাও কিব রবী নাথ বা তাঁর কিবতার দৃি েকাণ থেক। িকছু প -

পি কায় িবি  ভােব িচ ক  িবষেয় সাধারণ িকছু লখােলিখ চােখ পেড় তােত অবশ  

পুেরাপুির মন ভের না। আর পূবজেদর দােনর য়াসেক ীকার কের িনেয়ও বলা যায় 

িচ ক েক আ য় কের এক একিট নাটক ধের ধের রবী নােথর কবলমা  পক-সাংেকিতক 

নাটকেক কে  রেখ িচ ক  িনেয় গেবষণা আজ পয  চােখ পেড় িন। কােজই 

“রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ” এই িশেরানােম গেবষণা য হেত পাের এবং 

িবষয়িট য িবেশষ পযােলাচনার দািব রােখ তা িনঃসে েহ বলা যায়। সজন ই আরও 

িব ৃতভােব নবনব িদগে র উে াচন ঘটােনার ল  িনেয় এই গেবষণাকেমর অবতারণা 

আমােদর অিভ ায় ও একিট সেচতন য়াস।  

আমােদর গেবষণায় ত  ও তেথ র এক না িনক সি লন ঘটােনার য়াস করা 

হেয়েছ। ব ত গেবষণার িবষয় িচ ক  হেলও তার েয়াগভূিম য রবী নােথর পক-

সাংেকিতক নাটক এ কথা বলাইবা ল । িচ ক  িনেয় িব ািরত আেলাচনা এই গেবষণার 

অন তম অধ ায় িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ। গেবষণা ক িটর দুিট িদক—একিট ত গত 



অপরিট তথ গত। ত গত িদকিটর আেলাচনার িভি  মুলত ‘িবে ষণা ক’ (deductive-top 

down) এবং তথ গত িদকিটর আেলাচনার িভি  মূলত ‘সংে ষণা ক’ (inductive-bottom 

up)। এই দু’ য়র সি লেন ক িট তার কাি ত প লাভ কেরেছ।  

‘রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ’ এই িশেরানােম িন িলিখত েপ 

গেবষণা ক িটেক মাট পাচঁিট অধ ােয় িবন  করা হেয়েছ— 

থম অধ ায়  :  স  িচ ক  : সং া, প  

ি তীয় অধ ায়  :   নাটেক িচ ক     

তৃতীয় অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক - থম পযায় : শারেদাৎসব,  

ফা নী  

চতুথ অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক -ি তীয় পযায় : রাজা, ডাকঘর,  

অচলায়তন                                                   

প ম অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক -তৃতীয় পযায় : মু ধারা,  

র করবী, কােলর যা া                                     

থম অধ ােয় যা দখােনা হেয়েছ--ইেমজ বা িচ ক  কী এই িনেয় একমুখী কােনা সমাধান 

আজও হেয় ওেঠ িন। িচ কে র সং া- প এবং িতশ  িনেয় নানা মুিনর নানা মত। 

আসেল িচ ক  িনেয় অেনেকরই ধারণা আজও  নয়। ব  ে ই তা িশিথল ও অসংল । 

যিদও িচ ক েক সং ািয়ত করা বা তার পিনণয় মােটই সহজ কাজ নয় এবং তা যেথ ই 

সময় সােপ । কারণ িচ ক  একিট ব মাি ক ধারণা। সুতরাং িচ ক  িনেয় িবতক-িবচার-

িবে ষণ ও িস া হণ এই কে র অন তম একিট ধান িদক যা এই অধ ােয় গভীর 

অিভিনেবেশর সে  আেলাচনা করা হেয়েছ।                                                                               

ি তীয় অধ ােয় যা দখােনা হেয়েছ--নাটকেক সং ৃ ত নাট শাে  দৃশ কাব  বেল অিভিহত করা 

হেয়েছ। এই দৃশ কােব র সে  ইি য়ািদর স ক ও সংেবদনা ফুেট উেঠেছ িচ কে র মাধ েম। 

নাট সািহত  ও নাটেকর অিভনয় অ াি ভােব জিড়ত হেলও নাটক থমত ও ধানত শ বে র 



ারা নাট কােরর িচ ািয়ত জীবন সেত র দ াতক। তেব অপরাপর কিবতা, গ  বা উপন াস য 

শ -িশ রীিত মেন চেল নাটেকর শ -িশ রীিত তার থেক আলাদা। নাট িশ  অতীব 

পিরিমিতর দািব রােখ। অেনক সময় এই অিতির  পিরিমিতর চােপই নাটেকর বাতাবরণ 

অব  হেয় ওেঠ। এর থেক পাঠকেক িরিলফ িদেতই নাটেক যুি যু  িচ কে র সি েবশ 

ঘটােনা হয়। এ ছাড়াও িচ ক  নানাভােব নাটকেক তাৎপযময় কের তােল। এই অধ ােয় 

উদাহরণসহ তার যথাসাধ  আেলাচনা করা হেয়েছ।  

তৃতীয় অধ ােয় যা দখােনা হেয়েছ--রবী নােথর পক–সাংেকিতক পযােয়র নাটক পিরক নার 

যথাথ সূ পাত ঘেটেছ শারেদাৎসব থেক। শারেদাৎসব নাটেক দৃশ  ও াকৃিতক িচ কে র 

মাধ েম শরত কৃিতর লীলােক ফুিটেয় তালা হেয়েছ। ধােনর ত, আকাশ ইত ািদ িচ ক  

শরৎকােলর পিরচয়বাহী। সানার িচ ক  শারেদাৎসবেক মুখিরত কের তুেলেছ। এ নাটেকর 

অিধকাংশ িচ ক ই দৃশ পময়। এইসব িচ ক  ব ি েক সীমা থেক অসীেমর িদেক িনেয় 

চেলেছ। শারেদাৎসেবর সমেগা ীয় রচনা ফা নী। শারেদাৎসেব বষার িবদায় ও শরেতর 

আগমিন। ফা নীেত শীেতর িবদােয় বসে র আগমন। এ নাটেক ভাব- তীিতজাত িচ কে  

আভািসত হেয়েছ শীেতর জড়তার ও জরার জীণতার পক। এ দুিট নাটেক সংগীত 

নাট িচ কে র আ য় হেয় উেঠেছ। কথা হেয় উেঠেছ এক সংগীত থেক অন  সংগীেত 

প ছেনার সতুমা । এসবই িব ৃত আকাের আেলািচত হেয়েছ এই অধ ােয়।  

চতুথ অধ ােয় যা দখােনা হেয়েছ--এই অধ ােয় িনবািচত নাটক য়ী ব ি মানুেষর ব নমুি র 

ারক। ায় িতিট ধান বা ক ীয় চির  মা াগত িভ তা সে ও েত েকই একধরেনর 

যািপত অব  জীবন থেক মুি  চাইেছ। রাজা নাটেক বাচিনক িচ কে  রাজার বিহরাি ক  

প ও অ রাি ক প ব  হেয়েছ। এ নাটেক েপর চাইেত পক অিধক তাৎপেয উ ীত 

হেয়েছ। িবিভ  চিরে র িবিশ  দৃি েকাণ থেক েযািজত সংলাপ ও দৃশ পিরক নার সাহােয  

য আখ ানভাগ গেড় উেঠেছ তা এক কথায় িচ পময়। ডাকঘর নাটকিটর মূেল রেয়েছ মৃতু র 

িব ে  জীবেনর িতবাদ। নাটেক ব ব ত তীকাি ত কৃতপে  দুিট ক ীয় িচ ক -দরজা 

ও জানলা ব জগেতর বাঁধন িছঁেড় অমেলর ভাবেচতনার িতিব  হেয় উেঠেছ। অচলায়তেনর 



কািহিনেত পক ও পকথার সংিম ণ ঘেটেছ। পাথেরর াচীর, ব , বীণা ইত ািদ িচ ক  

নাটকিটেক যুগপৎ সমােজর বদনা ও আকা ার িশ েপ অনন  কের তুেলেছ। এ সম ই 

সািবকভােব আেলািচত হেয়েছ এই অধ ােয়।  

প ম অধ ােয় যা দখােনা হেয়েছ--এই অধ ােয় িনবািচত নাটক য়ী িবেশষত মু ধারা ও 

র করবী ব ি মানুেষর ছায়ায় সমাজ তথা সমাজমানেবর ব নমুি র দিলল। মু ধারা ও 

র করবী একই বা ব ঔপিনেবিশক অিভ তার সাথক অিভ ান। এই অিভ ান নাটেক 

িচ কে র েয়ােগ অসামান  হেয় উেঠেছ। িচ ক িনমােণ রেঙর ব বহার চমক দ। সূযাে র 

মূিত, গাধূিলর আেলা, নীল পাহাড়, আ েনর পািখ ইত ািদর েয়াগ নাটেকর বাতাবরণেক 

জীব  কের তুেলেছ। র করবীেত ব ব ত িচ ক িলও গভীর ব নার দ াতক। কােলর যা া 

একিট িবেশষ ভাবেক ফুিটেয় তুেলেছ। রথ ও রেথর রিশ এখােন ধান িচ ক । কােলর গিত 

সতত বহমান এই িচর ন সত িট কােলর যা ার মূল িতপাদ । এই অধ ােয় িচ কে র 

েয়াগেকৗশেল মু ধারা ও র করবী নাটেক কীভােব সা াজ বােদর িব ে  তী  িতবাদ 

িনত হেয়েছ এবং কােলর যা ার ারা সাম বােদর িত আ া দিশত হেয়েছ তার অনুপু  

আেলাচনা করা হেয়েছ।  

এরপর পূেব আেলািচত অধ ায় িলর পিরে ি েত ‘উপসংহাের’ এেস অ কথায় 

গেবষণা ক িটর সািবক মূল ায়ন করা হেয়েছ। সই সে  িচ ক  সং া  তাি ক আেলাচনার 

 িবেশষ ভােব িবেবিচত হেয়েছ এবং রবী নােথর পক-সাংেকিতক পযােয়র নাটেক  

িচ ক  েয়ােগর াত  ও সাথকতা কাথায় তা িচি ত করার চ া করা হেয়েছ। সম  

িবষয়িট ভূিমকাংেশ উপ ািপত হেয় যন একিট চে র সূচনা হেয়েছ এবং চ িটর পিরসমাি  

ঘেটেছ উপসংহাের। 

 

 

 



া  কথন 

তখন শশব। াথিমক িবদ ালেয় পাঠ  িছল—‘অমল ও দইওআলা’। দইওআলা খুব 

টানত। অমেলর জন  কা া পত খুব। মন কমন কমন করত। বচারা কাথাও যেত পায় 

না। কী একটা অসুখ! এখন ৗঢ়ে  প েছও দখিছ দইওআলার জন  সই আেগর মেতাই 

সমান টান আর অমেলর জন  মন খারাপ। একই লখা কা  যাদুেত এভােব শশব আর 

ৗঢ় েক একই সরণীেত এেন দাঁড় কিরেয় িদে ! আসেল মেনর নকেট র কােছ বয়েসর 

ব বধান বেড়া নয় কখেনা। অমেলর ব ী দশার আলাদা কােনা মােন আেছ যা ‘মােন বই’-এ  

নই। সজন ই ৗঢ় , শশব সব একাকার হেয় যায় অনুভূিতর আিঙনায়। এই হেলন 

রবী নাথ। ‘ফা নী’র ভাষােক সামান  বদেল িদেয় তাঁর পক-সাংেকিতক নাটক িলেক তাই 

‘বাের বােরই নতুন িফের িফেরই নতুন’—এমন বলাটা অসমীচীন নয় মােটই।   

‘ডাকঘের’র কিবরাজ ‘দরজা’ ব  কের িদেলও আমরা িচ কে র সৗজেন  

রাজকিবরােজর ‘দরজা’র স ান পেয় গিছ। িচ কে র চািব িদেয় ‘শারেদাৎসব’ থেক 

‘কােলর যা া’ পয  নাটক িলর েত কিটর দরজা এেক এেক খুেল ফেল ভতের েবশ 

কেরিছ। খঁুেজ পেয়িছ—‘ াণময় ম লময় মহাপিরণাম’।  

কাশকােলর িদক থেক রবী নােথর ‘ পক–সাংেকিতক’ নাটক িল হেলা— 

১. শারেদাৎসব  –  ১৯০৮ 

২. রাজা   –  ১৯১০ 

৩. ডাকঘর   –  ১৯১২  

৪. অচলায়তন   –  ১৯১২ 

৫. ফা নী   –  ১৯১৬  

৬. মু ধারা   –  ১৯২২  

৭. র করবী   –  ১৯২৬ 

৮. কােলর যা া  –  ১৯৩২ 



ত াবধায়েকর সে  আেলাচনাসােপে  তাঁর পরামেশ এবং ভাবসি লেনর বিশে  

‘রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ’ এই িশেরানােম িন িলিখত েপ গেবষণা 

ক িটেক মাট পাঁচিট অধ ােয় িবন  কেরিছ— 

থম অধ ায়  :  স  িচ ক  : সং া, প  

ি তীয় অধ ায়  :  নাটেক িচ ক     

তৃতীয় অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক - থম পযায় : শারেদাৎসব,  

ফা নী  

চতুথ অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক -ি তীয় পযায় : রাজা, ডাকঘর,  

অচলায়তন                                                   

প ম অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক -তৃতীয় পযায় : মু ধারা,  

র করবী, কােলর যা া                                     

গেবষণার কাজিটেক বা ব প দওয়ার জন  আমার গেবষণা-ত াবধায়ক অধ াপক ড. 

িনিখলচ  রায় মহাশয় িতমুহূেত আমােক সে হ তাগাদা িদেয়েছন। িক  ‘কেরানা’ অিতমারী 

বা মহামারীর কারেণ হঠাৎ কের দীঘসময় কলকাতায় আটেক পড়ায় সবিকছুই অিনি ত হেয় 

পেড়। অবেশেষ মালদায় িফের কােজ মন িদই।  

আমার কেলজজীবেনর িশ ক ড. শ ামলকুমার ঘাষ মহাশয় আমােক ‘রবী নােথর 

পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ’ িনেয় গেবষণা করার জন  উৎসাহ দন। সটা স বত 

২০০৮ সােলর ঘটনা। পরবতীকােল ে য় অধ াপক ড. অ কুমার িসকদার মহাশয় আমােক 

অেনকবার তাগাদা ও মূল বান পরামশ িদেয়েছন। আমার ি য় এই দু’জন িশ কই কােলর 

িনয়েম য়াত হেয়েছন। তাঁেদর স  ণাম জানাই।  

 নানান কারেণ গেবষণার কাজিট িবলি ত হেয়েছ। একসময় খুব হতাশ হেয় গেবষণার 

কথা ভুেল যাওয়ার চ া কির। সই সময় অধ াপক ড. িনিখলচ  রায় আমার পােশ এেস 

দাঁড়ান। তাঁর সুিচি ত পরামশ ও সহেযািগতা আমার মেনর ভতর নতুন এক আশার স ার 



ঘটায়। ঐ সময়পেব িতমুহূেত পােশ পেয়িছ আমার া ন সহকমী অধ াপক শি পদ পা , 

গিল মহিসন কেলেজর অধ াপক ড. মানসমুকুল বে াপাধ ায় ও ফালাকাটা কেলেজর 

অধ াপক ড. র ন রায়েক। র ন রায় তারঁ ব ি গত াগার থেক অেনক িল বই সরবরাহ 

কের আমােক ভূত সাহায  কেরেছন। অেনক িদক িদেয়ই আিম তাঁর কােছ িবেশষভােব ঋণী।   

এ ছাড়াও গৗড়ব  িব িবদ ালেয়র অধ াপক সদ ঃ য়াত ড. িবকাশ রায়, রায়গ  

িব িবদ ালেয়র অধ াপক ড. দীপককুমার রায়, মািনকচক কেলেজর অধ াপক ড. সােদকুল 

ইসলাম, গভনেম  কেলজ অফ আট অ া  াফেটর াগািরক ড. শ ামসু র কু ু , আমার 

সহকমী গভনেম  িটচাস িনং কেলজ, মালদা-র ভার া  অধ াপক ড. কািতকচ  সরকার,  

কথাসািহিত ক পীযূষ ভ াচায ও অ ন সন  মুখ আমােক যথাসাধ  উৎসাহ যুিগেয়েছন। 

উ রব  িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর অধ াপকবৃ  িবিভ  সমেয় আমােক  কের ও 

পরামশ িদেয় কৃত  কেরেছন। সতীথ গেবষক কািলপদ বমন, আিশস দবনাথ এবং আমােদর 

কেলেজর কি উটারকমী মান েসনিজৎ ধান নানান কােজ সবসময় আমার পােশ থেক 

সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেয়েছ। মু ণ ও ফ সংেশাধেনর মেতা পূণ কাজ স াদন 

কেরেছ মান িব িজৎ মজুমদার।  

 অবেশেষ সুদীঘকাল অেপ ার পর সকেলর সি িলত েচ ায় গেবষণা অিভস ভিটর 

আ কাশ স ব হেয়েছ। এই কােজ আমার সহধিমণী নূর নাহার ও কন া উিব ইসলাম 

সবসময় আমার পােশ থেকেছ। একটাই দুঃখ–আমার ‘িশ ক-িপতা’ আমার এই গেবষণাকম 

দেখ যেত পারেলন না। গত ১০ ম ২০২১-এ তাঁেক আিম িচরতের হািরেয় ফেলিছ।…   

যাঁরা সহেযািগতা কেরেছন তাঁেদর সবাইেক এই অবসের আমার কৃত তা জানাই। 

 

 

 

(আবদুস সালাম) 

    গেবষক 

  বাংলা িবভাগ 

      উ রব  িব িবদ ালয় 

 



সূিচপ  

 

পৃ া 

ভূিমকা   :                 ১-২    
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ি তীয় অধ ায়  :  নাটেক িচ ক                                            ৩৩-৪৯   

তৃতীয় অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক - থম পযায় :                                                          

   শারেদ াৎসব, ফা নী      ৫০-৯৯          

চতুথ অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক -ি তীয় পযায় :   

                রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন      ১০০-১৭৩       

প ম অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক -তৃতীয় পযায় :   

   মু ধারা, র করবী, কােলর যা া     ১৭৪-২৬৬                                        

উপসংহার  :          ২৬৭-২৭৪                                                              

পি    :          ২৭৫-২৮৩                                                              

িনঘ    :          ২৮৪-২৯২                                                             

  

 



 
 

 
 

ভূিমকা 

        িচ কে র ব বহার বাংলা সািহেত র থম িনদশন চযাপেদও িছল। িক  সািহত  

সমােলাচনার ে  য িবষয়িট অিভনব তা হেলা িচ কে র তাি ক িত া। গত শতেকর 

ছেয়র দশক থেক বাংলা সমােলাচনামে  িচ কে র যন এেকবাের আিবভাব ঘেট গল। 

মাগত দু হ ও ািতি ক সািহত েক ব গত িদক থেক িবচার িবে ষেণর তািগেদ সৃি র 

অ রমহেল ঢুঁ মের সুিনিদ  উপাদান খঁুেজ নওয়ার য়ােসর অন তম এক ধান হািতয়ার 

িহেসেব আ কাশ করেলা িচ ক ।   

যেকােনা তাি ক আেলাচনা স েক আমােদর মেন এক ধরেনর িব পতা কাজ কের। 

এর পছেন রেয়েছ অলীক এক দু হতার অিভেযাগ। আমরা সবসময় খঁুেজ চিল সহজ রা া। 

িক  িব ায়েনর এই পৃিথবীেত আজ তথাকিথত সহজ বেল িকছু নই। সবিকছুেতই পির ম 

এখন একা  অিনবায। স সািহেত র জগত হাক বা েমর। তাই না িনক িব য়েবাধেক 

স ূণ আ ীকরণ কেরও তা থেক এক ধাপ এিগেয় িগেয় পুরেনা দৃি ভি র বদল ঘিটেয় 

অধ বসােয়র িব য়েবােধ আকৃ  হেত না পারেল যেকােনা সৃজনশীল সািহেত র কৃত ও 

মাগত িবে ষণ অধরাই থেক যােব। কননা আমােদর ত িজ াসা কখেনাই ম-অ সরতা 

থেক সের আেস িন। বহমান জীবনেবাধ এবং আমােদর িত ে র কারেণ জীবেনর 

আিঙনায় নতুন শেস র উে ষ তাই সমেয়ািচত।  

কননা সময় ও নবনব িজ াসার পথ ধেরই একই রচনার একািধক মূল ায়ন গেড় 

ওেঠ এবং যসব রচনায় তা যতেবিশ ঘেট স রচনা িলও ততেবিশ মূল বান। রবী নােথর 

পক-সাংেকিতক নাটক িল এর এক িব য়কর উদাহরণ। সমােলাচনার চিলত পথ ধের 

হাঁটাটা সজন  িজ াসু পাঠেকর পে  সবদা স ব হয় না। কারণ পড়া তার কােছ একিট 

জীবনব াপী ি য়া আর ত িচ া তার কােছ আন ময় অববািহকা আিব ােরর সমান।  

রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটক িল ত নাটক। আবার তাি ক আেলাচনার 

অন তম উপাদান িচ ক । এই দুইেয়র ি য়া-িবি য়া অথাৎ িচ ক  রবী পক-সাংেকিতক 



 
 

 
 

নাটেক যথাথই কী ভূিমকা পালন কেরেছ তার পস ান এবং নতুন এক দৃি ভি  আিব ার 

করার একা  তািগদ থেকই গেবষেকর অনুস ানী দৃি  মেল িবষয় িনবাচন কেরিছ এবং 

আেলাচনার  কের তুেলিছ।  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

থম অধ ায় 

স  িচ ক  : সং া, প 

িবগত শতেকর সূচনার িদেক এজরা পাউ  িচ কে র  বাঝােত িগেয় ম ব  

কেরিছেলন— 

“It is better to present one Image in a life time than to produce 

voluminous works.”১ 

এই ম েব  অবশ ই অিতর ন আেছ। িক  িশ সািহেত  িচ ক  এতটাই পূণ য 

অিতর ন সে ও এই ম ব েক অসমীচীন বলা যায় না। িচ ক েক িতিন কােনা এক িনিদ  

মুহূেত এক বৗি ক জিটলতােক কাশ করার মাধ ম িহেসেব িচি ত কেরিছেলন— 

“An “Image” is that which presents an intellectual and emotional complex 

in an instant of time. I use the term “complex” rather in the technical 

sense employed by the newer psychologists, such as Hart, though we may 

not agree absolutely in our application.  

It is the presentation of such a “complex” instantaneously which gives 

that sense of sudden liberation; that sense of freedom from time limits and 

space limits; that sense of sudden growth, which we experience in the 

presence of the greatest works of art.”২ 

শ িশ ীরা িনজ িনজ মতাবেল মানুেষর পে ি য় সংেবদনার সে  শ বািহত ভাষার 

একটা অিনবচনীয় সংেযাগসূ  গেড় তােলন। এই সংেযাগসূ িটর ারা সৃ  ক নার সে  

ৃিত-আি ত অিভ তার সম েয় গেড় ওেঠ মূত অবয়ব। এই অবয়বিটই আসেল িচ ক । 

কিব ও সমােলাচক C. D. Lewis এই সত টা একজন শ িশ ী িহেসেব আেগ িনেজ অনুভব 

কেরেছন এবং পের সমােলাচক িহেসেব িটকয় শে  তার কাশ ঘিটেয়েছন— 



 
 

 
 

“In its simplest terms, it is a picture made out of words.”৩  

অনাড় র বা চাতুযহীন িচ কে র অিত সংি  এই সং ািট-শ িনিমত ছিব-আ িরক 

বা পািরভািষক অেথ সিঠক। এখন  হেলা যেকােনা ছিব (picture) শ  (word) িদেয় 

গেড় উঠেলই িক িচ কে র মযাদা পােব? ছ ম চ বতীর িচ ক  িবষয়ক আেলাচনায় এর 

একটা উ র খঁুেজ পেত পাির— 

“িচ ক -র আ িরক অথ িচে র ন ায়; পািরভািষক অথ, অেনেকই কেরন, শ িনিমত 

িচ । একথা িঠক য িচ ক  শ িনিমত, ভাষািনভর; িবেশষত figurative language 

যমন কািশত উপমা (simile), অ িনিহত উপমা (metaphor), অন াস  

(transferred epithet) ইত ািদর মাধ েম কািশতব । একথাও িঠক য তা িচে র 

মেতা মূত (concrete) ও ইি য়সংেবদ । িক  িচে র মেতা তা ধু দৃশ  নয়, 

যেকােনা ইি য় (sense) এবং জবেচতনার (organic sensation), যমন তাপ, গিত 

ইত ািদর মাধ েম ব  হেত পাের।”৪ 

একিট চমৎকার উদাহরেণর সাহােয  িতিন িবষয়টােক িবশেদ উপ ািপত কেরেছন— 

“‘ যুগ ধনুকবর নয়ন তাহােত শর’। মুকু রােমর এই পঙি িট এক সাথক অ িনিহত 

উপমা। এখােন ধনুক ও শর যথা েম যুগ ও শেরর উপমান হেলও তােদর ণ 

আেরািপত হেয়েছ, আসেল মূত কের তুেলেছ তৃতীয় আেরকিট ব , চােখর দৃি । তী  

সই দৃি র খাঁচা সেচতন পাঠকমাে ই অনুভব কেরন। তী তার মেতা একিট িবমূত 

অিভ তা এবং এেহন িবমূত ৃিত, ষণা (motivation), ত ণ (perception) 

ইত ািদ যখন শে র শরীের ধরা পেড়, অথাৎ মূত হেয় ওেঠ তখনই গিঠত হয় 

িচ ক ।”৫ 

সুিমতা চ বতীর ব েব ও এ িবষেয় সুিচি ত সমথন আেছ— 



 
 

 
 

“সািহেত  ব ব ত িচ ক  কবলই ভাষায় গাঁথা ছিব নয়; তা হেলা শে র িবন ােস 

গেড় ওঠা এমন এক সাবয়ব মূতন (কংি টাইেজশন) যােক অনুভব করেত পাির প  

ইি য় িদেয় এবং য-মূততার (ইেমজ) অিবে দ  িম ণ থাকেব সািহেত  পব িটর 

িনিহত উপলি র সে ।”৬   

অমল পােলর কথােতও একই অনুরণন— 

“েযখােন কবলমা  ছিব বা কবলমা  েপর বণনা সখােন তা ধুই িচ । আর 

যখােন আেবেগর ারা স ৃ  গূঢ়তর ব নার শ এেন দয়; সখােন তা হেয় ওেঠ 

িচ ক ।”৭ 

রবী নােথর মেনও যন আভােস-ইশারায় িচ কে র িবষয়টা খািনকটা ধরা পেড়িছল— 

“ ৃিতর পেট জীবেনর ছিব ক আঁিকয়া যায় জািন না। িক  যই আঁকুক স ছিবই 

আঁেক।... িনেজর ৃিতর মেধ  যাহা িচ েপ ফুিটয়া উিঠয়ােছ, তাহােক কথার মেধ  

ফুটাইেত পািরেলই তাহা সািহেত  ান পাইবার যাগ ।”৮ 

সুিমতা চ বতী িলেখেছন—  

“অ াদশ শতেকর ধান দশনিবদ, জামািনর ইমানুেয়ল কা  (১৭২৪-১৮০৪)- ক 

আমরা একিট পূণ মৗিলক  তুলেত দিখ তাঁর “ি িটক অফ িপওর িরজন” 

(১৭৮১) ে । যুি  থেক ােন প ছেনা যায় িকনা, ‘িরজন’ থেক ‘নেলজ’-এ 

প ছেনা স ব িকনা—এই িট তুেলেছন িতিন। িতিনই থম বেলন য, মানুষ যা 

দেখ তা ব র প নয়। তা হল ব স েক তার িনজ  ধারণা। তাঁর মেত ান 

হেত পাের দু-রকম—িবে ষণী ান (অ ানািলিটক াল) যার সে  অিভ তার ত  

স ক নই। আর সংে ষণী  ান (িসে িটক)—যা অিভ তা ও যুি র সম েয় গেড় 

ওেঠ।”৯ 



 
 

 
 

িনিদ  ব  স ে  লখেকর ‘সংে ষণী ান’ আর ‘িনজ  ধারণা’র যাগফলেক আমরা 

িচ ক  বেল অিভিহত করেত পাির। িবে ষণী ান িবিভ  উপাদান বা অংশেক পৃথক কের 

িনেয় পযেব ণ ও ত িন পণ কের। সংে ষণী ান একািধক ব র বা উপাদােনর িম েণ বা 

সমবােয় নতুন ব র সৃি  ও ব াখ া কের। থমিট ত গত, ি তীয়িট তথ গত। অথাৎ বলা যায়, 

িচ কে  কবল ব র ত প নয়, ধরা পেড় ব  স েক লখক ও পাঠেকর বা ভা ার 

‘িনজ  ধারণা’। িচ কে র এই বিশে র কথা মাথায় রেখ জািমল চৗধুরী িচ ক েক 

“মানস িতমার ভাষা”১০ বেল উে খ কেরেছন।  

িচ ক  আসেল এক-একিট উ ীপক (stimulus)। এইসব উ ীপক আমােদর 

পে ি েয় উ ীপনার (sensation) সৃি  কের, যার ফেল আমােদর মন ও মি ে  নানামুখী 

িতি য়া হেয় থােক। উ ীপকসৃ  উ ীপনা ইি েয়র সং েশ এেস অ মুখী ায়ুতে র 

মাধ েম বািহত হেয় মি ে  প ছয়। এর ফেল মি ে  য চতনােবােধর জাগরণ ঘেট 

মেনািব ােন তােক সংেবদন বেল। সংেবদনার ে  পূব অিভ তার ভাব, স  ও 

পিরেবেশর ভাব, মানিসক ও আেবগ উে জনার ভাব, সমােজর ভাব ইত ািদ পূণ 

হেয় ওেঠ। পে ি েয়র ভূিমকা িবে ষণ করেল দখা যায় য ইি য় সংেবদন িলর সমি  

মানিসক ি য়া েপ কাজ কের এবং মি ে  িবেশষ গঠনমূলক ি য়ার সৃি  কের। এই 

সংেবদন িবে িষত হেয় তার সে  অথ আেরািপত হেয় ত েণর প নয়। ত েণর 

মাধ েম অিজত ব গত অিভ তার সামান ীকরেণর ফেল গেড় ওেঠ ধারণা। এই িনজ  ধারণাই 

হেলা িনিদ  ব  স ে  পিরপূণ ান। এই ধারণার সে  সংে ষ যু  হেয় গেড় ওেঠ 

নবিনিমত ব র প বা িচ ক । অথাৎ ত  ব র িত েপর সে  মানস-ছিবর সংেযাজন, 

িবেয়াজন, বৃি , াস, নাড়াচাড়া ইত ািদর শেষ নতুনভােব সি ত হেয় য নতুন ছিব গিঠত 

হয় তােকই িচ ক  অিভধায় অিভিহত করা যায়। এক কথায় ত  ব র নতুন পই হেলা 

িচ ক । িচ ক  গঠনমূলক ও সৃি ধমী।  

C. D. Lewis তাঁর ে  ইি য়সংেবদনার শতসােপে  কানিট িচ ক  এবং কানিট 

নয় সকথা আেগর কথার সূে  জািনেয় দন— 



 
 

 
 

“The poetic image is a picture in words touched with some sensuous 

quality.” ১১  

িচ কে  িবরাজমান বািহ কব  অথবা িবষয়ব েক ছািড়েয় িতিন ত াশা কেরন 

অিনবচনীয় এক ব না বা উপলি — 

“An epithet, a metaphor, a simile may create an image or an image may 

be presented to us in a phrase or a passage or the face of it purely 

descriptive, but conveying to our imagination something more than the 

accurate reflection of an external reality.”১২   

ত এখােন িতিন িচ কে র ব নাধেমর িত পাঠেকর দৃি েক আকষণ কেরেছন। 

িচ কে র পিটও তাঁর কথায় সু রভােব ধরা িদেয়েছ—  

“Images are like a series of mirrors set a different angles, so that as the 

theme moves on it is reflected in a number of different aspects. But they 

are magic mirrors: they do not merely reflect the theme they give it life 

and form: it is in their power to make a sprit visible.”১৩ 

িচ ক েক িতিন ম ািজকমুকুর বা মায়াদপেণর সে  তুলনা কেরেছন য দপণ কবল 

িবষয়ব র মূলভাবেক িতফিলত কের না একই সে  জীব ও কের তােল। িচ কে র প 

চনােত িগেয় িতিন িচ কে র ািয়ে র িত দৃি  আকষণ কেরেছন— 

“The image is the constant in all poetry. And every poem is itself an 

image, trends came and go, diction alters, metrical fashion change, even 

the elemental matter may change almost out of recognition, but metaphor 

remains the life principles of poetry, the poets’ chief test and glory.”১৪ 



 
 

 
 

C. D. Lewis িচ ক  িনেয় য সং া িদেয়েছন এবং িচ কে র যভােব প 

িবে ষণ কেরেছন এক কথায় তা অতুলনীয়। িচ ক েক িতিন ‘picture made out of 

words’ বেলই থেম থােকন িন। তাঁর ে  দৃি , িত, শ, াণ ভৃিত মানেবি েয়র 

সংেবদনা জাগােনা িচ কে র একািধক উদাহরণ িদেয় পাঠেকর সংশয়েক শিমত কেরেছন। 

িক  িচ ক  িনেয় পর র িবপরীতধমী িতি য়া দুলভ নয়। তার একটা মাণ হেলা 

সমােলাচক Bliss Perry-র এই ম ব — 

“The images were not made out of words at all, but were naked sense- 

stimulus.”১৫ 

 এই উি েত সরাসির Lewis- ক আ মণ শানােনা হেয়েছ এেত কােনা সে হ নই। 

আসেল Bliss Perry stimulus অথাৎ উ ীপকেক অিধক  িদেত চেয়েছন। সজন  

‘শ িনিমত ছিব’র আ িরক বা পািরভািষক অথিটেক সেচতনভােবই অ ীকার কেরেছন এবং 

‘naked sense’ অে র আধাের সুেকৗশেল শি ক আ মণ শািনেয়েছন। 

Caroline F. E. Spurgeon-ও তাঁর িচ ক  সং া  রচনায় ‘the little word-

picture’ কথািটর ব বহার কেরিছেলন— 

“… the little word-picture used by a poet or a prose writer to illustrate,  

illuminate and embellish his thought. It is a description or an idea, which 

by comparison or analogy, stated or understood, with something else, 

transmits to us through the emotions and associations it arouses, 

something of the ‘wholeness’, the depth and richness of the way the 

writer views, conceives or has felt what he is telling us.”১৬   

িতিন কিবর ভাবনািচ ােক বা থটেক  িদেয়েছন।  



 
 

 
 

তাঁর িট পুেরাপুির িসিমিল আর মটাফেরর উপর ভর কের লখা। সূ  িবচার-

িবে ষেণর িদেক খুব একটা না িগেয় িতিন সব রকেমর মটাফর, িসিমিল, অ ানালিজেক 

িচ কে র অ ভু  কেরেছন— 

“I shall use the term image here as the only available word to cover every 

kind of simile, as well as every kind of what is really compressed simile 

metaphor.”১৭ 

িসিমিল বা উপমা এবং িচ কে র মেধ  িবেশষ কােনা পাথক  নই বেলই মেন কেরন 

দবদাস জায়ারদার— 

“আমােদর িব াস ইেমজ বলেত যা বাঝায় তােক উপমা অিভধায় চািলেয় দওয়া যায়। 

... কিব যখন এতকাল পয  অননুভূত বা িচৎ কখনও অনুভূত সাদৃশ  দখেত পান 

তাঁর িনেজর উপেমেয়র সে  বাইেরর উপমােনর, তখনই তাঁর চােখর এবং তার 

চেয়ও বিশ তাঁর মেনর হঠাৎ আেলার ঝলকািন লেগ ওই িচ ক  বাইের ঝলমল 

কের ওেঠ। আর ধু এভােবই তাঁর উপমািদ থানুগত  থেক মুি  পায়। একােল  

থানুগত  থেক মু  উপমািদ সংখ ায় একিদেক অসংখ  হেয়েছ। অন িদেক একই 

কিবতায় উপমারািজর মেধ ও কানও পার য থাকেছ না। একিট উপমা থেক যিদ 

অন  একিট সংগিতর পথ ধের বিরেয় না আেস, তাহেলই সখােন পার য হািরেয় 

যায়। আধুিনক কিবতায় কিব- িসি র বাইের এই পর রাহীন উপমারািজর রাজকীয় 

ঐ েযর সামেন দাঁিড়েয় উপমার পিরবেত সমােলাচনার একিট নতুন পিরভাষার আ য় 

একােলর সমােলাচকরা িনেয়েছন। সই শ িটই ইেমজ বা িচ ক । আসেল িচ ক  ও 

সাথক উপমার মেধ  িবেশষ কানও পাথক  নই বেলই আমরা মেন কির।”১৮ 

দবদাস জায়ারদােরর কথা বাঝা গল। সবার কথাই কমেবিশ বাঝা যাে । িক  

সবাই কােনা না কােনা ভােব িচ কে র সে  এক বা একািধক অলংকারেক জুেড় িদে ন। 

অলংকার থাকেল িচ ক  হেব না এমন কথা বলা আমােদর উে শ  নয়। ‘‘িচ ক  



 
 

 
 

সব গামী’’১৯ এবং অলংকার িচ কে র বাহনমা । আলংকািরক অথেক ছািপেয় িচ কে র 

অব ান অেনক উচুঁেত। সজন  িনরালংকার িচ কে রও অেনক উদাহরণ পাওয়া যায়। জ ািত 

ভ াচায তাঁর রচনায় সইসব উদাহরণ গভীর িন া ও অধ বসােয়র সে  তুেল ধের িচ কে র 

পিরিধেক সািরত কেরেছন। কািলদােসর ‘কুমারস ব’ কােব র ষ  সেগর ৮৪-সংখ ক 

াকিটেক িতিন অন তম একিট উদাহরণ িহেসেব হণ কেরেছন— 

“শ েরর িনেদেশ স ঋিষ িহমালেয়র কােছ এেসেছন পাবতীর সে  শ েরর িববাহ- 

াব িনেয়। তাঁেদর মুখপা  অি রা ঋিষ একিট দীঘ ভাষেণ িহমালেয়র ব  শংসা 

কের শ েরর মিহমাকীতন কের পাবতীেক িববাহ করার জন  শ েরর াথনা ব  

করেলন। সই সমেয়— 

                 এবংবািদিন দবেষৗ পাে  িপতুরেধামুখী 

                 লীলাকমল প ািণ গণয়ামাস পাবতী।। 

... দিখ পাবতীর শরীেরর একিট িবেশষ ভি  এবং তার  হাত ও আঙুল িলর একিট 

ি য়া। উি েযৗবনা একিট সু রী িকেশারী িপতার পােশ দাঁিড়েয় আেছ, স নতমুখী, 

তার হােত একিট লীলাকমল, স ওই প িটর পাপিড় িল গণনা করেছ বা গণনার 

ছেলই নতমুখী হেয়েছ-এিট একিট সু র পির  িচ ক । াকিটেত অলংকার নই, 

িচ ক  আেছ, এবং সই িচ ক িটই ব নাবাহী।”২০ 

এরকম অেনক িল উদাহরণ তুেল ধের জ ািত ভ াচায তাঁর াভ ব  কেরেছন— 

“আিম ােভর সে  ল  কেরিছ য িচ ক  িবষেয় আেলাচনা-গেবষণায় এই িণর 

িচ ক - য িল মানুেষর শরীেরর িবেশষ ভি র ছিব এেন দয় স িল উেপি ত 

থােক। পা াত  পি তেদর এরকম অবধানতা হয়েতা মাজনীয়, িক  য দেশ ভরেতর 

নাট শা  লখা হেয়িছল, য দেশ এখনও ভরতনাট ম নৃেত  ভােবর অিভনয় ও 

সংেকতবাহী ব  ‘মু া’ এখনও ব ব ত হয়, য দেশ নানারকম ‘আসন’ এখনও 



 
 

 
 

অেনেক অভ াস কেরন, সই দেশর পি তরা িচ ক  িবে ষণ বা িবচার করেত বেস 

যিদ এই িণর িচ ক িল ল  না কেরন, তাহেল ােভর কারণ ঘেট।”২১ 

পিব  এই াভেক ীকৃিত জানােতই হয় এবং এও মেন িনেত হয় য— 

“আলংকািরকেদর ারা ীকৃত কােনা অলংকার য কিবতায় নই, সখােন িচ ক  

থাকেত পাের,...িচ ক  অলংকার না হেত পাের। িক  িচ ক  অলংকার হেতও পাের, 

কােনা অলংকার হেল তা আর িচ ক  বেল গণ  হেত পারেব না এমন কথা চলেব 

না। উপমায় উৎে ায় পেক সমােসাি েত বা ওই জাতীয় য কােনা অলংকাের 

িচ কে র েয়াগ হেত পাের, হেয় থােক।”২২  

আসেল আমরা আজও সমানভােব পা াত িনভর। সজন  আজও আমরা পা াত িনভর 

ভাবধারােক অ ািধকার িদেত সমান আ হী। িক  পা ােত  িচ ক  বলেত ণবাচক উি  

(epithet), উপমা (simile), পকালংকার (metaphor) ইত ািদ য িল ধু িচ ক  িনমােণ 

স ম বা সহায়ক স িলেকই ধরা হয়। Caroline-এর িবখ াত িট কবল ‘িসিমিল’ এবং 

‘েমটাফর’ িনভর। জ ািত ভ াচায যথাথই বেলেছন— 

“আমােদর...পি তেদর িব ম ঘেটেছ শকসিপয়র-এর িচ ক  স ে  অধ ািপকা 

ক ােরালাইন ারজন-এর িবখ াত িটর ব েব র ারা পিরচািলত হওয়ার ফেল। এই 

পি তরা ল  কেরন িন য ক ােরালাইন ারজন-এর বইিটর নাম ‘েশকসিপয়স 

ইেমজাির’ হওয়া সে ও িতিন ই বেল িদেয়িছেলন য তাঁর ল  উপমা ও 

উৎে া-‘িসিমিল’ ও ‘েমটাফর’। এই দু’রকম অলংকােরর একিট সাধারণ নাম 

িহেসেবই ারজন ‘ইেমজ’ এবং ‘ইেমজাির’ শ  দুিট ব বহার কেরেছন, ... তাঁর 

িনেজর আেরািপত গি  র া কের িতিন ধুমা  উপমায় ও উৎে ায় যু  

িচ ক িলই গণনা ও িবে ষণ কেরিছেলন, অন  কােনারকম িচ ক  ল  করেত 

চ া কেরন িন। শকসিপয়র-এর রচনাবিলেত ভাববণনা বা দহভি র িচ ক িল 

গণ  কেরন িন।”২৩ 



 
 

 
 

পা াত  তাি কেদর িচ ক  সং া  একেপেশ ধারণা থেক বিরেয় আসাটা তাই 

একা  জ ির হেয় পেড়েছ এ কথা বলাই যায়।  

A. N. Dwivedi িলেখেছন— 

“The literary movement called ‘Imagism’ began as a revolt against the 

cheap and shallow practice of the Georgian poets. It was a forceful 

movement in poetry during the War period and a decade or so thereafter 

(though its impact has not died down even today). It aimed at certain 

drastic changes in poetic theory and practice, standing as it did for a clear-

cut subject, an accurate and economical language, a striking simile or 

metaphor, and a sharply visualized, concrete and sensuous image.”২৪  

এই সংি  ম েব  খুব সংে েপ িচ কে র ইিতহাস ও  বিশ  ধরা পেড়েছ।  

িচ ক  যেহতু ইি য়-সংেবদী সজন  িচ কে র িণিবভাগিটও ইি য়েকি ক হওয়া 

বা নীয়। একিট সারিণ-সহেযােগ িণিবভাগিটেক দখােনা যেত পাের— 

 

 

 

জ ািত ভ াচােযর সংেযাজন— 

 

 

 

 

মানেবি য় : চাখ কান ক নাক িজভ 

িচ কে র   

িণ : 
দৃশ -িভি ক  বণ-িভি ক  শ-িভি ক  াণ-িভি ক  াদ-িভি ক  

িচ কে র 

উদাহরণ : 

পথ, সূযা , 

আয়তে াকার, 

চতুে াণ, িন ভ 

হলুদ, উ ল 

কমলা, পািখ, নদী-

সমু , আকাশ, 

ন , গাছপালা, 

দরজা-জানালা, 

দীপিশখা, ... 

সংগীত, 

ডম িন, শে র 

ডাক, িচৎকার, 

কারাস, ব ুক-

িন, বাঁিশর সুর, 

মে র রণ, 

ঘ া- িন, বীণার 

ঝংকার, ... 

কর শ, ঠা া 

জেল ান, 

আ তা, তাপ, ... 

ু িটত 

পু রািজ, 

শরীেরর াণ, 

পচা আবজনা, 

... 

লবুর রস, মধু, 

নানতা িব ু ট, 

মিরচ, সুপ, 

িচিন, শরবত, 

... 

 



 
 

 
 

জ ািত ভ াচােযর সংেযাজন— 

“ স ত উে খ করা উিচত য চ ু  কণ নািসকা িজ া ও ক এই প  ইি েয়র 

সংেবদন অনুসাের ইংেরিজেত visual, auditory, olfactory, gustatory এবং tactile 

বা tactual ইেমজ-এর উে খ পাওয়া যায় বেট, িক  আরও অ ত দু’রকম ইেমজ-এর 

কথা বলা হেয়েছ—organik এবং kinesthetic। আিম এই সে  proprioceptive 

শ িটও রেণ রাখেত বিল।”২৫ 

বাঝাই যাে  িচ কে র সং া- প িনধারণ সহজ নয় মােটই। এ এক স াবনাময় 

িদগ ।  

ইংেরিজ imagery শে র বাংলা িতশ  িহেসেব িচ ক  শ িটর ব বহার হেয় 

আসেছ। শ িটর শরীের সােহিব র  লেগ থাকেলও বতমােন ায় িব  বাংলা শ েপ এিট 

ব ব ত হে । িক  ইেমজ বা িচ ক  কী এই িনেয় একমুখী কােনা সমাধান আজও হেয় 

ওেঠ িন। িচ কে র সং া- প এবং িতশ  িনেয় নানা মুিনর তাই নানা মত। মথ 

চৗধুরী চমৎকার বেলেছন— 

“নানা মুিনর নানা মত থাকাটা দুঃেখর িবষয় নয়; নানা মুিনর মেতর ঐক টাই সািহত -

সমােজ আসল দুঃেখর িবষয়। কননা স মত যিদ ভুল হয় তাহেল সািহেত র 

ষালকড়াই কানা হেয় যায়।”২৬ 

আসেল িচ ক  িনেয় অেনেকরই ধারণা আজও  নয়। ব ে ে ই তা িশিথল ও 

অসংল । যিদও িচ ক েক সং ািয়ত করা বা তার পিনণয় মােটই সহজ কাজ নয় এবং 

তা যেথ  সময়সােপ । কারণ িচ ক  একিট ব মাি ক ধারণা। সুতরাং িচ ক  িনেয় 

িবতক-িবচার-িবে ষণ ও িস া হণ গভীর অিভিনেবেশর দািব রােখ।  

 

 



 
 

 
 

শ িটর উৎস স ে  Dhirendra Verma িলেখেছন— 

“To imagine is to form a mental image. Both imagine and imagination 

come from the Latin ‘imago’ (image), base of imitari, “ to represent,” and 

also the source of imitate, meaning to copy in manner.”২৭ 

এই কথারই িত িন ধরা পেড়েছ A. N. Dwivedi-র উি েত— 

“The word ‘image’ actually originates from Latin ‘imago’ or ‘imagins’ 

which literally means ‘to imitate’. It has been equated with ‘imitation’.”২৮ 

িচ কে র সং া িনেয় নানা িবতক আেছ। জ ািত ভ াচায িচ কে র সং া িনধারেণর 

চ া কেরেছন—  

“সং া-িনধারণ স েক লিনেনর কাছ থেক আিম যা িকছু িশেখিছ, তার মেধ  একটা 

কথা হল যেকােনা ব র স ূণ সং া িনধারণ কাযিট এক বা একািধক মানুেষর 

আয়ু ােলর মেধ  স ব নয়, সং া মাে ই িকছুটা অস ূণ থেক যায়। ানকালপা  ও 

েয়াজন অনুসাের তখনকার মেতা কাজ-চালােনা- গােছর সং া িনধারেণর েচ া িক  

কতব , নেচৎ িকছু কাজ ই করা যায় না।”২৯ 

এই সংি  ভূিমকা দােনর পর িতিন িচ কে র সং া দওয়ার য়াস কেরেছন— 

“কােব  ব ব ত শে র ারা য ক না য়ী ইি য় াহ  ব  সূিচত হেয় 

পবণশ গ শ ও াদ ভৃিত নানা সংেবদেনর একিটর বা একািধেকর ৃিত বহন 

কের এবং উদেবাধ জাগায় সই ব  িচ ক ।”৩০ 

 

 



 
 

 
 

সং া দােনর পর তার িকছুটা ব াখ াও িদেয়েছন—  

“িচ কে  িচে র আভাস থােক। িচ  সাধারণত দৃি াহ । িক  এই সং ায় ‘িচ ’ 

শ িটর অথ ব াপক-িচ ক  দৃি াহ  তা হেতই পাের, তাছাড়া বণ াহ , শ াহ , 

াণ াহ  সবই হেত পাের, এবং যসব সংেবদন আপন শরীেরর অভ ের খর 

অি তােবাধ জাগায়, সরকম সংেবদনও িচ কে র ব  হেত পাের।”৩১ 

জহর সনমজুমদার িচ ক েক “এক িবেশষ ক নাসমৃি ”৩২ বেল িচি ত করেত 

চেয়েছন। িতিন মেন কেরন িচে র সে  ক নার সংেযােগই গেড় ওেঠ িচ ক । জীবনানে র 

কিবতার উদাহরণ সহেযােগ িতিন িচ কে র আেলাচনা কেরেছন— 

“‘ থম ফসল গেছ ঘের, 

হমে র মােঠ মােঠ ঝের 

ধু িশিশেরর জল; 

অ ােনর নদীিটর ােস 

িহম হেয় আেস 

বাঁশপাতা-মরা ঘাস-আকােশর তারা! 

বরেফর মেতা চাঁদ ঢািলেছ ফায়ারা! 

ধানে েত-মােঠ 

জিমেছ ধাঁয়ােট 

ধারােলা কুয়াশা! 

ঘের গেছ চাষা;’ 

[েপঁচা : মােঠর গ  : ধূসর পা ু িলিপ] 

ঐ, ঐ, উ ৃ ত পঙি র িবন  সমেবত অথসময়তা, যা িচ কে র স ূণ সফলতা ধারণ 

কের তীয়মান। ফসল ঘের গেছ। সই সে  সে  চাষাও তার ঘের চেল গেছ। 

হয়েতা চাষাই তার সৃি র ফসল ঘের িনেয় গেছ। এইটুকুেক আমরা বলেবা িচ , 



 
 

 
 

িনছক িচ , ধুমা  িচ । িক  যই ফসলশূন  মােঠর ফাকঁা িব াের িশিশেরর জল 

ঝরেত থােক, যই অ ােনর নদীিটর ােস বাঁশপাতা ও মরা ঘাস িহম হেয় আেস, যই 

কুয়াশাও ত ধারােলা হেয় উেঠ খুনী শীেতর ভূিমকাসহ ফাঁকা ধানে েতর ওপর নেম 

আসেত থােক-তখন, তখনই িচে র িনছক সীমাব তা ভেঙ িগেয় গাপেন গাপেন 

গিঠত হেত থােক একিট অনবদ  িচ ক । অথাৎ িচ  এবং ক  [না]-এর সি িলত 

স ে র রহস পিরিধেত গিঠত একিট অনবদ  িচ ।”৩৩  

িতিন িচে র সে  ক নার সহেযাগ সে  ধমনারায়ণ দাশ ে র ‘আফটারনুন 

অ ােফয়ার’ ছিবর উদাহরণ টেন িবষয়টােক আরও িবশদ কেরেছন— 

“আমরা দখেত পাই একিট ঘর; ঘেরর িভতর চয়াের এক পা তুেল এক রমণী, আর, 

আর, বাইেরর িদক থেক জানলা িদেয় দু হাত রমণীর িদেক অ ীলভােব বািড়েয় 

িদেয়েছ একটা অ ুত লাক, যার চাখ সামান  সবুজ এবং মুখটাও িকছুটা বািটর মত। 

লাকটার বািড়েয় দওয়া দুিট হােতর ািবত ইি েত রমণীিটর মুখ ত আতে  

কমন ঘালােট হেয় গেছ। িক  যই এই ছিবিটর গভীরােথর িচ ক  আিব াের 

আমরা মেনােযাগী হব, তৎ ণাৎ আমরাও  হেয় দখেত পাব লাকটার হাতদুেটা 

আ য পরাবা বতায় বাঁকােনা এবং লাকটার গােয় ডারাকাটা জামা, যা বুক পয  

তীয়মান। ধমনারায়ণ দাশ  এভােবই িচে র বা েব িচ কে র গূঢ় পরাবা ব ছুঁইেয় 

িদেয়েছন। ঐ রমণীর মহাআত  ারা সৃ  কদাকার মুখম ল-ঐ মুখম েলর স ুেখ 

সি য় এক িনিষ জগেতর আ ান-এই উভয়েক ত যন অিত ম কের যাে  দুিট 

বাঁকােনা হােতর ভয়াবহতা এবং সই ভয়াবহতােক যনবা একটা অ ুত িফগাের ধারণ 

করেছ ঐ ডারাকাটা জামা। দুঃ েক এইভােব বাঁকােনা হােতর ারা ডারাকাটা জামার 

ারা এতখািন বাঙময় কের তালা যায় বেলই আমরা বুঝেত পাির আতি ত রমণী হল 

িচ , িক   ডারাকাটা জামাই সম  আবেহর ধারক িচ ক ।”৩৪  

        িচ ক  এভােব মানেবি েয় ত ািশত-অ ত ািশেতর চমক সৃি  কের তার িচ া-

ভাবনার অভ  বড়াজােলর সীমানােক সািরত কের এক চিকত পা র ঘটায়।  



 
 

 
 

   রবী নাথ তাঁর ‘ছিবর অ ’ রচনায় বেলেছন— 

“মানুষ তা ধু চাখ িদেয় দেখ না, চােখর িপছেন তার মনটা আেছ। চাখ িঠক যটা 

দিখেতেছ মন য তারই িতিব টুকু দিখেতেছ তাহা নেহ। চােখর উি ে ই মন 

মানুষ, একথা মানা চিলেব না। চােখর ছিবেত মন আপনার ছিব জুিড়য়া দয়, তেব স 

ছিব মানুেষর কােছ স ূণ হইয়া উেঠ।”৩৫ 

সেরাজ বে াপাধ ােয়র ব ব  িণধানেযাগ — 

“কােক িচ ক  বেল আর কােক বেল না, এ ে র িনরসন খুব দু হ। ৃিত যার 

সজাগ, অিভ তা যার ব মুখী ও িবিচ  স ব ি  কিব না হেলও, অ ত কাগেজ 

কলেম কিব না হেলও িচ ক  তার আয়ে র মেধ । দূেরর গাছিট, য খািনকটা দখা 

যাে  আবার িমিলেয় যাে , তার স ে  যখন মােঠর কৃষক বেল ‘ঐ য গাছিট 

লুেকাচুির খলেছ’, তখন কৃষকিট মেনর অ ােত একটা ছিব বলেছ। ‘আকােশ িবদু ৎ 

চমকাে ’ এও িক  লৗিকক বণনার েম বাঁধা ছিবই। ‘এত েণ এেল’ এ বােক  

িচ ক  নই। িক  ‘এত েণ এেল চাঁদ’ এই অিতশেয়াি র মেধ , অথবা ‘এত েণ 

উিদত হেল’ এই কথার মেধ  অবশ ই ছিবর আদল আেছ। সুতরাং তা িচ ক ।...মনেন 

ও অিভ তােত কিবর কােছ যা মূত হেয়েছ, যভােব মূত হেয়েছ, তার পায়ণ য 

প িতেতই হাক না কন, তা িচ ক ।”৩৬ 

আসেল িচ ক  হেলা শ -িশ ীর ভাবেচতনার বাঙময় ছিব যার উপি িত পাঠক-দশক 

মেন একটা সংেবদনময় অনুভূিতর সৃি  কের।  

িচ কে র বাংলা িতশ  িনেয় চরম িবতক। সই সে  েবেশর আেগ আর একিট 

িবতেকর মীমাংসা জ ির হেয় পেড়েছ। সিট হেলা : িচ ক  শ িটর ব া ক, আবু সয়ীদ 

আইয়ুব নািক সুধী নাথ দ ?  

 



 
 

 
 

ড: শ ামলকুমার ঘাষ মেন কেরন— 

“ইংেরজী Image শে র  িতশ  ‘িচ ক ’ শ িটর উ াবক কিব সুধী নাথ দ ।”৩৭ 

চতািল সাহা তা মেন কেরন না— 

“বতমােন ায় সব ই িচ ক  শ িটেক ‘ইেমেজর’ িতশ  িহেসেব ব বহার করা 

হে । তেব এই ‘িচ ক ’ শ িটও ১৯৩৫ সােলর আেগ দখা যায় িন। আবু সয়ীদ 

আইয়ুব থম ‘পিরচয়’ পি কার ‘সু র ও বা ব’ বে  িচ ক  শ িট ব বহার 

কেরিছেলন।”৩৮ 

এবার দখা যাক িঠক কী বেলিছেলন আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর বে । রবী নােথর 

ন নত  িবষয়ক ‘পিরচয়’ পি কার মাঘ ১৩৪১ সংখ ায় িতিন তাঁর ‘সু র ও বা ব’ শীষক 

বে  িলেখিছেলন— 

“েসৗ য, তা স াকৃতই হাক আর িশ সূতই হাক, মানবমেনর মিবকােশর সে  

পা িমিলেয় চলেত বাধ , তােত জীবেনর িচ ল ছায়া পড়েবই। এ-যুেগর িশ ীেদর 

িচ ক  (imagery) ও মানস তীক িবে ষণ ক’ের েয়ড তােত অবলু  িমসরী 

সভ তার আভাস পেয়েছন— স-কথার উে খ করা এখােন িন েয়াজন।”৩৯  

পের ঐ ব িট িতিন ‘পেথর শষ কাথায় এবং পূব কািশত কেয়কিট ব ’ 

সংকলন ে র অ ভু  কেরন। সই ে র ‘মুখব ’ অংেশ ‘সু র ও বা ব’ তাঁর কােছ দুিট 

কারেণ রণীয় স কথার উে খ কের বেলন— 

“— থমিট পূণ, ি তীয়িট সামান । পূণ কারণিট হে  য এই বে  আমার 

রবী -চচার সূ পাত-বলাবা ল  রবী নােথর ন নতে র আেলাচনা িদেয়। তু  

কারণিট এই য এই বে  আিম ‘িচ ক ’ শ িট থম ব বহার কির ‘imagery’-র 

িতশ েপ। এই সামান  কথাটা উে খ করবার মতন িকছু নয়, তেব একিট তেথ র 

ভুল ঘেটিছল বু েদব বসু-র বাংলা সমােলাচনা সািহেত র পিরভাষার তািলকায়। িতিন 



 
 

 
 

িলেখিছেলন, এিট সুধী নাথ দে র অবদান। অথচ তখন সুধী নাথ শ িট পছ  

কেরন িন। বেলিছেলন, ‘ক িচ ’ শ িট এখােন সিঠক শ । আিম বললাম, ‘ক িচ ’ 

বা ‘ক িব’ আিম image-এর িতশ েপ ব বহার করেত চাই। ‘imagery’ তা 

িঠক তা নয়, তাই অন  শ িটর েয়াজন বাধ করলাম। ... সুধী নােথর িতবাদ 

সে ও শ িট আমার বে  রইেলা। পরবতী সমােলাচনা-সািহেত  এিট খুবই 

চিলত।”৪০ 

‘সুধী নাথ শ িট পছ  কেরন িন।’ িক  মজার িবষয় হেলা আবু সয়ীদ আইয়ুেবর 

অব বিহত পের সুধী নাথ দ  য়ং তাঁর লখায় ‘িচ ক ’ শ িট ব বহার কেরন— 

“পাউে র মেত কাব গত িচ ক  মেনারােজ র গূৈঢ়ষণা ি র সমতুল  ...”৪১ 

সুতরাং ‘িচ ক ’ শ িটর উ াবক য আবু সয়ীদ আইয়ুব এই িনেয় আর িবতেকর 

কােনা অবকাশ নই।  

এবার ইেমেজর বাংলা িতশ  িনেয় য িবতক তার একটা হণেযাগ  সমাধান একা  

আবশ ক।  

িচ ক  িবষেয় অমেল ু বসু বাংলায় থম পূণ আেলাচনা কেরন। িতিন 

িচ কে র েল  ‘বাক িতমা’ শে র াব কেরেছন— 

“আধুিনক বাংলা সমােলাচনায় অন  একিট শ  ব ল চিলত-‘িচ ক ’-আিম এই 

িচ ক  শ িটর তুলনায় আমার ািবত বাক- িতমা শ িট অিধকতর াহ  মেন 

কির।”৪২ 

িতিন তাঁর ােবর পে  যুি  সািজেয় বেলেছন— 

“ থমত সািহত ােলাচনায় ইেমজ িবচার আধুিনক সমােলাচনারই িবিশ  ল ণ।... এর 

নবীনতার দ নই এর নামকরণ এ যাবৎ সু  হয়িন। অথচ এর বাংলা নাম ইংেরিজ  



 
 

 
 

নােমর িনকটতম িতশ  হওয়া একা  সংগত। ি তীয়ত িচ ক  শ িটেত কবল 

এক ণীর ইেমজ-ই সূিচত হয়, য ইেমজ visual imagination (দৃি িনভর 

ক নাশি ) ারা িচি ত হেয়েছ, যার ফেল কাব ানুভূিতর বাঙময় পিট ধু িচ ধমী 

বেল মেন করা হেয়েছ অথচ কিবক নার বাহন য ভাষা, য বাকমালা—তােত 

দৃশ ানুভূিত যমন স ব বণাভূিত, াণানুভূিত, শানুভূিত, াদানুভূিতও তমিন 

স ব। ... অতএব ইেমজ অেথ িচ ক  শ িটর েয়ােগ ইেমজ ভাবনার সারতা ও 

জিটলতােক স ীণ ও প ু কের ফলা হেব।”৪৩ 

চতািল সাহা আবার মেন কেরন— 

“বাক িতমার বাক অংশটুকু বজন কের য ‘ িতমা’ শ িট থােক তােকই ইেমেজর 

যথাথ িতশ  িহেসেব ব বহার করা যেত পাের।... িতমা শ িট উ ারেণর সে  

সে  ‘ইেমেজ’র পল ণ ও ভাবব না দুিট িদকই ধরা পেড়, যমন মািটর িতমা 

যথাথ ভ েক একিদেক চােখর তৃি  এবং মেনর গভীর েদশেক আেলািড়ত কের 

পরম আন  দান কের।”৪৪ 

কৃ লাল মুেখাপাধ ায় ইেমজ শে র বাংলা িতশ  িহেসেব ‘ পকে ’র  েয়াজনীয়তা 

ীকার কেরেছন— 

“ প শ িট সামি ক ও ব াপক। প বলেল কিবতার গঠনছাঁদ বা প াটান িহসােব 

ইেমেজর সি য়তােক (function) িবিশ  মূল  দবার অেনকটা সুিবধা হয়। তাই 

ইেমজ বা ইেমজািরর িতশ  িহসােব আিম পক  শ িটর েয়াজনীয়তা ীকার 

কির।”৪৫ 

 

 

 



 
 

 
 

অেলাকর ন দাশ ে র মেন হেয়েছ— 

“িচ ক  শ িটর ব াপক তাৎপয যখােন কিবতা পাঠেকর মেন িবপ তা রচনা কের 

সই রকম কান কান ে  অেথর তার জন  িচ জ  শ িটেত অংশত কাজ 

চলেত পাের িকনা সটাও িন য় পাঠকই িন পণ করেবন।”৪৬ 

জগদীশ ভ াচায ‘ পক ’ নােম আ  একখানা ব  িলেখ তারঁ মত ব  কেরেছন— 

“‘েপােয়িটক ইেমজ’ সৃি  হয় ইি য়েবদ  িচ প, িন প, গ প, শ প, ও 

াদ েপর অিম  ও িম  উপাদােন, তাই তােক িচ ক  না বেল পক  বলাই 

সমীচীন।”৪৭ 

সুধীরকুমার ন ী একটু ঘুিরেয় বেলেছন— 

“ পক  শ িটর ইংেরজী িতশ  হ’ল ‘ইেমজাির’।”৪৮   

শ ামলকুমার ঘাষ মেন কেরন— 

“সব িলর মেধ  আংিশক সত  আেছ তেব পূণভােব কানিটই সামি ক বিশ  ব  

করেত পারেছ না। 

আমার আেলাচনায় িচ ক , পক , বাক িতমা-িতনিট িতশ ই ব ব ত হেয়েছ- 

ব াখ ার িবষেয়র  অনুযায়ী। ইেমেজর মন াি ক িবে ষেণর ে  ‘িচ িতমা’ 

শ িটও ব বহার কেরিছ।”৪৯ 

অথাৎ কথার কৗশেল িতিনও একিট িতশে র াব করেলন।  

সুরিজৎ দাশ   কােনা ব াখ া বা িবে ষেণর রা ায় না হঁেট সরাসির জানােলন— 

“িনেজর ভাষােত ‘িচ কি তা’ শ িট ব বহার কেরিছ।”৫০   

 



 
 

 
 

িশবচ  লািহড়ী আবার ইেমেজর বাংলা িতশ  িনেয়ই সি হান— 

“কিবতার িবেশষ ধরেনর সৗ যি য়া বাঝােত ইংেরিজ image-কথার িঠকঠাক বাংলা 

হয় বেল মেন হয় না। ... আমার আগােগাড়া-আেলাচনার অেনক ােনই ঐ ইংেরিজ 

কথািটর বাংলা বানান করা উ ারণ (ইেমজ) বজায় রেখিছ। image-এর িতশ  

িহসােব ‘ িতমান’ কথািট ব লব বহার কেরিছ।”৫১ 

িশবচ  লািহড়ীর দেল রেয়েছন নৃিসংহ সাদ ভাদুড়ীও— 

“এেক আিম বাংলায় পক  বলব, নািক িতমাক  বলব, নািক সরাসির মায়াক  

বলব, আিম বুেঝ পাই না, কননা ইংেরিজেত যটােক ‘ইেমজাির’ বিল, তার কােনা 

বাংলা হয় না।”৫২ 

শ  ঘাষ ইেমজেক িতমা িহেসেব মান তা িদেয়েছন— 

“নাটকীয়তােক সংযেমর মেধ  িবন  করবার কৗশল িহেসেব আেস বেল তােক সংগত 

নাট িতমা েপ গণ  করা যায়।”৫৩ 

অমেল ু চ বতী তাঁর ে  “বাক- িতমা”৫৪ “মানস- িতমা”৫৫ “ িতমা”৫৬ ইত ািদ 

শে র উে খ কেরেছন।  

উ লকুমার মজুমদার দু’িদক বজায় রাখার চ া কেরেছন— 

“আমরা যােক িতমান বা িচ ক  বিল তা আসেল ভােবরই বাঙময় ছিব।”৫৭ 

পের অবশ  “ তীক ও িতমান”৫৮ িলেখ িচ ক েক অ ীকার কেরেছন সটা বাঝা 

যায়। 

ইেমেজর িতশ  রবী নাথ সেচতনভােব দন িন। িক  ‘উপমার িতমা’ এ জাতীয় 

কথা বেলেছন। লােক নাথ পািলতেক িলিখত একিট িচিঠেত িতিন উে খ কেরেছন— 



 
 

 
 

“মেনর কােনা একটা ভাব ব  করার ব াকুলতা জ ােল আমার মন স েলােক 

উপমার িতমাকাের সািজেয় পাঠায়, অেনকটা বকাবিক বাঁিচেয় দয়।”৫৯ 

এই ‘উপমার িতমা’েক সামেন রেখই খুব স বত কউ কউ িচ কে র পিরবেত 

িবক  িহেসেব িতমা িতশ  চয়ন কেরেছন।  

অেনেকই িচ ক  শ িটেক নস াৎ কেরেছন িঠকই িক  মুেখ মানিছ না বলেলও 

অ ের মেন হয় গঁেথ িনেয়েছন। একটা উদাহরণ িদেল ব াপারটা পির ার হেব— 

“‘িচ ক ’ শ িটর মেধ  ইেমেজর গভীর ভাবব না যেথ  পির ু ট হয় না, বরং  

ইেমেজর বিহল ণই বিশ কাশ পায়।”৬০   

আবার একই রচনায় পেরর িদেক বলেছন— 

“ াচীন আলংকািরকরা কাব সমােলাচনার ে  ইেমজ বা তার সমাথক কান শে র 

ব বহার কেরন িন, িক  াচীন কােব ও ‘ইেমজ’ বা িতমা িছল, ... ভারতীয় মহাকাব  

রামায়ণ, মহাভারত এবং হামােরর ইিলয়াদ ও ওিদিসেত অসংখ  িচ কে র স ান 

পাওয়া যায়।”৬১ 

থেম ভেবিছলাম উিন হয়েতা ‘ িতমার স ান পাওয়া যায়’ বলেত িগেয় ভুল কের  

‘িচ কে র স ান পাওয়া যায়’ িলেখেছন। িক  ঐ একই রচনায় আরও িকছু পের— 

“রবী নাটেক ব ব ত িচ ক  স েক কান পূণা  আেলাচনা আমােদর দেশ এখন 

পয  স বত মুি ত হয় িন।”৬২ 

বা, 

“রবী নাথ িনেজ িচ ক বাদেক ীকার কের সািহত  রচনা কেরন িন ...”৬৩ ইত ািদ। 

তখন আমার ভুল ভাঙেলা।  



 
 

 
 

এরকম উদাহরণ খঁুজেল আরও পাওয়া যােব। হােতর কােছ এই মুহূেত আর একটা 

আেছ— 

“উপমা নয়, উৎে া নয়, পক নয়। অথবা উপমা, পক, উৎে া অনুষ ী হেয় 

থাকেতও পাের, িক  তারা যা পারেছ না িচ কে র দািয়  বা করণীয় সটাই।”৬৪ 

ইিন অেলাকর ন দাশ  িযিন ‘িচ জে ’র াব িদেয়েছন।  

ইেমেজর বাংলা িতশে র যন ঝড় বেয় গেছ। এটা একদম  য  িতশ  িনেয় 

ণীজনরা সহমত হেত পারেছন না। কমেবিশ েত েকই যথাস ব যুি  সািজেয় বা না 

সািজেয় অপেরর দওয়া িতশ েক খািরজ করেত আ হী। িক  পিরভাষার একািধক 

িতশ  থাকা সমীচীন নয়। এ সে  অধ াপক জ ািত ভ াচােযর ব ব  িণধানেযাগ — 

“... একিট িবনীত িনেবদন জানাই।  

‘িচ ক ’ শ িট িনেয় অেনেক স  নন। অধ াপক অমেল ু বসু ‘বাক িতমা’ শ িট 

াব কেরিছেলন। আেরকজন ‘মানস িতমা’ ব বহার কেরেছন। একজন ধু ‘ িতমা’ 

শ িটই বিশ উপযু  মেন কেরেছন। কউ বা বেলেছন ‘ পক ’। একজন াব 

কেরেছন ‘িচ জ ’,—তােত তারঁ সং ৃ ত ান মািণত হেয়েছ বেট, িক  আর কােনা 

উপকার হয় িন।  

আমার িনেবদন ইংেরিজ ‘ইেমজ’ শ িটর যথাযথ অনুবাদ- েচ ায় এইসব নানা শ  

সৃি  করার য়াস এখন া  হওয়া উিচত। ইংেরিজ ‘ইেমজ’ শ িট কাব মীমাংসার 

পািরভািষক শ , িবেশষ অেথই ওর ব বহার হয়। বাংলায় ‘িচ ক ’ শ িটেকও 

ওইরকম পািরভািষক িবেশষাথেবাধক শ  বেল াহ  কের নওয়া উিচত।”৬৫ 

বলাবা ল  এই মুহূেত image-এর পিরভাষা েপ  ‘িচ ক ’ শ িট বাংলা সমােলাচনার 

জগেত সবেচেয় অিধক ব ব ত হে । সেরাজ বে াপাধ ায়, জহর সনমজুমদার, ছ ম 



 
 

 
 

চ বতী, িতনাথ চ বতী, অমল পাল, দবদাস জায়ারদার মুখ েত েকই তাঁেদর রচনায় 

িবক হীনভােব ‘িচ ক ’ শ িটেক মান তা িদেয়েছন।  

আশাকরা যায় িচ ক  পিরভাষািট অিচেরই সবজন াহ  হেয় উঠেব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

তথ সূ  :  

১. Ezra Pound   :  “A  Retrospect” and  “A  Few  Don’ ts” (1918) -  

https://www.poetry foundation.org-Retrieved on 

19. 05. 2013, originally  published : October 13, 

2009, p. 2 

২. Ibid     :  p. 2  

৩. C. D. Lewis   :  The  Poetic  Image,  The  Clark lectures given at  

Cambridge in 1946 (Trinity), Published by - 

Jonathon Cape, London, 1948 p. 18  

৪. ছ ম চ বতী   :  িচ ক ,  বুি জীবীর  নাটবই, স াদক-সুধীর চ বতী,  

পু ক িবপিণ, পিরবিধত ি তীয় সং রণ, নেভ র ২০১১, 

পৃ. ১৬৪ 

৫. া     :  পৃ. ১৬৪-১৬৫ 

৬. সুিমতা চ বতী   :  ‘দীেপ নাথ বে াপাধ ােয়র   পুরাণ  িচ ক  - িনমাণ’,  

দীেপ নাথ বে াপাধ ায় সংখ া, িদবারাি র কাব , 

স াদক-আিফফ ফুয়াদ, জুলাই- সে র/অে াবর-

িডেস র ১৯৯৭, পৃ. ১৮৭-১৮৮  

৭. অমল পাল    :  রবীে া র  কিবতায়  পরী া  িনরী া,  দীপ  কাশন,  

২০০২, পৃ. ৯৬   

 



 
 

 
 

৮. রবী নাথ ঠাকুর   :   রবী -রচনাবলী,  দশম  খ ,  থম  কািমনী  সং রণ,  

জানুয়াির ২০০২, পৃ. ৬০০-৬০১.  

৯. সুিমতা চ বতী   :  ‘ াি ক  ব বাদ  ও কিবতা িবচার’, শারদ ন ন ১৪০৮,  

স াদক-িব ব দাশ , অে াবর-নেভ র ২০০১, পৃ. 

৫৮৭   

১০. জািমল চৗধুরী   :   শ সংেকত,  দ’জ  বাংলা  অিভধান,  দ’জ পাবিলিশং,  

থম কাশ :  ২৫ বশাখ ১৪১৬, ম ২০০৯,  পৃ. ৪০৮  

১১. C. D. Lewis   :  The  Poetic  Image,  The  Clark lectures given at  

Cambridge in 1946 (Trinity), published by- 

Jonathon Cape, London, 1948 p. 19  

১২. Ibid    :  p. 18  

১৩. Ibid    :  p. 94  

১৪. Ibid    :  p. 17  

১৫. Bliss Perry   :  A  Study  of  Poetry, 1st  published at University  

press, Cambridge, 1968, p. 49  

১৬. Caroline F. E.   :  Shakespeare’s  Imagery  and  what  it  tells  us,   

     Spurgeon     New York : The Macmillan and co., 1956, p. 9  

১৭. Ibid    :  p. 9  

 



 
 

 
 

১৮. দবদাস জায়ারদার  :  তামার  সৃি র পথ, টেগার িরসাচ ইনি িটউট, ২০০৭,   

পৃ. ৩০-৩১   

১৯. জ ািত ভ াচায   :  ‘িচ ক -িবচার : আেরকিট  ভূিমকা’, আকােদিম পি কা,  

নবম সংখ া, পি মব  বাংলা আকােদিম, এি ল ১৯৯৬, 

পৃ. ১৬  

২০. া     :  পৃ. ১০-১১  

২১. া     :  পৃ. ১৩  

২২. া     :  পৃ. ২১ 

২৩. া     :  পৃ. ১৩  

২৪. A. N. Dwivedi   :  T.   S.   Eliot  -  A   Critical   Study,   Atlantic  

Publishers and Distributors, New Delhi 2002, p. 

25  

২৫. জ ািত ভ াচায   :  ‘িচ ক -িবচার : আেরকিট  ভূিমকা’, আকােদিম পি কা,  

নবম সংখ া, পি মব  বাংলা আকােদিম, এি ল ১৯৯৬, 

পৃ. ২৭. ২৮  

২৬. মথ চৗধুরী   :   ব  সং হ, থম খ , িব ভারতী  ালয়, ১৯৬১, পৃ. 

৭৭  

২৭. Dhirendra Verma  :  The   Starling   Book   of   WORD   ORIGINS,  

Published by Starling Publishers Private 

Limited, New Delhi 1999, p. 184  



 
 

 
 

২৮. A.N. Dwivedi   :  T.  S. Eliot -- A  Critical  Study,  Atlantic  

Publishers and Distributors, New Delhi 2002, p. 

26  

২৯. জ ািত ভ াচায   :  ‘িচ ক -িবচার : আেরকিট ভূিমকা’,  আকােদিম পি কা,  

নবম সংখ া, পি মব  বাংলা আকােদিম, এি ল ১৯৯৬, 

পৃ. ১০ 

৩০. া     :  পৃ. ১০ 

৩১. া     :  পৃ. ১০  

৩২. জহর সনমজুমদার  :  জীবনান   ও  অ কােরর  িচ নাট ,  মেডল পাবিলিশং  

হাউস, থম কাশ ১ লা বশাখ ১৪০৫ (15 April 

1998), পৃ. ২৬৬ 

৩৩. া     :  পৃ. ২৬৬  

৩৪. া     :  পৃ. ২৬৮  

৩৫. রবী নাথ ঠাকুর   :   রবী -রচনাবলী,  দশম  খ ,  থম  কািমনী  সং রণ,  

জানুয়াির ২০০২, পৃ. ৮৩২  

৩৬. সেরাজ বে াপাধ ায়  :  আেলা-আঁধােরর সতু : রবী -িচ ক , দ’জ পাবিলিশং,  

ফ য়াির ১৯৮৪, পৃ. ৫  

৩৭. শ ামলকুমার ঘাষ   :  কিবতায়  িচ ক -কিব  জীবনান   দাশ, বইপ , থম  

কাশ ভ রামনবমী ১৩৯৪, পৃ. ২  

 



 
 

 
 

৩৮. চতািল সাহা   :  রবী নােট   িতমা, িজ াসা এেজি জ িলিমেটড, থম  

কাশ িডেস র ১৯৯০, পৃ. ৫  

৩৯. আবু সয়ীদ আইয়ুব  :  পেথর  শষ  কাথায়  এবং  পূব  কািশত  কেয়কিট  

ব  (১৯৩৪-৬৫), দ’জ পাবিলিশং, প ম সং রণ, 

জানুয়াির ২০০১, পৃ. ৩৫ 

৪০. া     :  পৃ. ১৭  

৪১. সুধী নাথ দ    :  সুধী নাথ  দে র  ব   সং হ,  হীের নাথ  দ   

ফাউে শন, যাদবপুর িব িবদ ালয়, কািতক ১৩৯০ 

(১৯৮৩), পৃ. ১৩৭  

৪২. অমেল ু বসু   :  রবী নােথর  বাক িতমা, সািহত েলাক, জনােরল  

ি াস অ া  পাবিলশাস, থম সংখ া, ১৯৭১, পৃ. ৩৩  

৪৩. া     :  পৃ. ৩৪  

৪৪. চতািল সাহা   :  রবী নােট  িতমা, িজ াসা এেজি জ িলিমেটড, থম  

কাশ িডেস র ১৯৯০, পৃ. ৮  

৪৫. কৃ লাল মুেখাপাধ ায়  :  রবী কােব  পক , অভী কাশন, থম কাশ  

১৩৮২, পৃ. ১  

৪৬. অেলাকর ন দাশ   :  ‘রবী নােথর কিবতায় িচ ক ’, রবী নাথ মনন ও িশ ,  

অচলায়তন কাশনী, স াদক সুধীর চ বতী, ১৩৬৮, 

পৃ. ১৪২  

৪৭. জগদীশ ভ াচায   :  উ ৃ িত,  চতািল  সাহা :  রবী নােট   িতমা,  িজ াসা  

এেজি জ িলিমেটড, থম কাশ িডেস র ১৯৯০, পৃ. ৭  



 
 

 
 

৪৮. সুধীরকুমার ন ী   :  ন নত ,  পি মব   রাজ  পু কপষৎ, তৃতীয় সং রণ,  

১৯৯৬, পৃ. ২০৯  

৪৯. শ ামলকুমার ঘাষ   :  কিবতায়  িচ ক -কিব  জীবনান   দাশ, বইপ , থম  

কাশ ভ রামনবমী ১৩৯৪, পৃ. ৬ 

৫০. সুরিজৎ দাশ    :  ‘সকিল  অন   সূেযাদয়’,  িবভাব,  জীবনান   দাশ  

জ শতবষ রণ সংখ া, স াদক সমের  সন , 

সে র ১৯৯৮, পৃ. ৫৪১  

৫১. িশবচ  লািহড়ী   :  মানসী িতমা, িনলয়, ১৩৮৮, পৃ. ৫ 

৫২. নৃিসংহ সাদ ভাদুড়ী  :  ‘রবী নাথ  :  ছিব  অথাৎ  ইেমজাির’,  বাংলা  

সািহত পি কা, রবী -জ সাধশতবষপূিত সংখ া, ব ভাষা 

ও সািহত িবভাগ, কিলকাতা িব িবদ ালয়, স াদক 

িব নাথ রায়, পঁিচেশ বশাখ ১৪২২, পৃ. ৪৯১  

৫৩. শ  ঘাষ    :  কােলর  মা া  ও  রবী নাটক,  দ’জ  পাবিলিশং,  ষ   

সং রণ, ২০০৯, পৃ. ৫১  

৫৪. অমেল ু চ বতী   :  রবী নাটেক  বাক িতমা,  সুেচতনা,  থম  কাশ,  

জানুয়াির ২০০৬, পৃ. ১১  

৫৫. া     :  পৃ. ১২  

৫৬. া     :  পৃ. ১২  

৫৭. উ লকুমার মজুমদার  :  সািহত  ও সমােলাচনার প-রীিত, দ’জ পাবিলিশং, থম  

কাশ, জানুয়াির ২০০৩, পৃ. ৭৪  



 
 

 
 

৫৮. া     :  পৃ. ৭৭  

৫৯. রবী নাথ ঠাকুর   :   রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  থম  কািমনী  সং রণ,  

জানুয়াির ২০০২, পৃ. ৮০৭   

৬০. চতািল সাহা   :  রবী নােট   িতমা, িজ াসা এেজি জ িলিমেটড, থম  

কাশ িডেস র ১৯৯০, পৃ. ৬ 

৬১. া     :  পৃ. ৯ 

৬২. া     :  পৃ. ১৯ 

৬৩. া     :  পৃ. ১৯   

৬৪. অেলাকর ন দাশ   : ‘রবী নােথর কিবতায় িচ ক ’ রবী নাথ মনন ও িশ , 

স াদক সুধীর চ বতী, ১৩৬৮, পৃ. ১৩৭  

৬৫. জ ািত ভ াচায   :  ‘িচ ক -িবচার : আেরকিট  ভূিমকা’, আকােদিম পি কা,  

নবম সংখ া, পি মব  বাংলা আকােদিম, এি ল ১৯৯৬, 

পৃ. ২৭  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ি তীয় অধ ায় 

নাটেক িচ ক  

বীণাপােদর ভিনতায় নাটেকর উে খ আেছ বাংলা সািহেত র আিদ  চযাপেদ। ১৭ নং 

পেদর একদম শষ দুই চরেণ— 

                                 “নাচি  বািজল গাি  দবী।  

                                 বু -নাটক িবসমা হাই।।”১   

অথাৎ— 

“নাচ কেরন ব ধর, গান কেরন দবী। বু -নাটক হয় িবষম (অথাৎ িবপরীত)।”২ 

বীণায  এবং নাচ-গােনর পক সৃি  কের বু -নাটক সং া  এই পদিটেত আধ াি ক 

অনুভূিতর আভাস দওয়া হেয়েছ। তথাগেতর অনুসারী ভ বৃ  নাচ ও গােনর মাধ েম তাঁর 

জীবেনর ব না করেতন। বলা যায় এই নাচ আর গানই িছল তৎকালীন সমেয়র নাটক।  

গাটা মধ যুগ জুেড় তেকি ক নাচ-গােনর মেধ ই িছল নাটেকর িবক  প। আিদযুেগর 

বু  নাটেক নাচ ও গােনর যৗথতায় য নাট ল ণ দখা িগেয়িছল মধ যুেগর ‘েগার িবজয়’, ‘শূন  

পুরাণ’ কােব  তা অনুসৃত হয়। এ ছাড়াও ধমপূজা, লাককথা, গ ীরা, ধামািল, ভাদু, টুসু, পাচঁািল, 

ছৗ-নাচ, পুতুলনাচ, জািরসাির, ঝুমুর, আলকাপ, কৃ কীতন, রামায়ণ, মহাভারত, ম লকাব , 

চতন েদেবর লীলাকীতন এ সেবর মেধ ও নাটেকর িকছু িকছু ল ণ পাওয়া যায়। উিনশ শতেকর 

ি তীয়ভােগ আধুিনক িথেয়টােরর আিবভােব নাট চচার িদগে র উে াচন ঘেট। কাল েম এক 

মহান নাট কার তাঁর ব িত মী িচ া-ভাবনা িনেয় বাংলা নাট সািহেত র আিঙনায় এেস উপি ত 

হেলন। 

“আমার মেন হেয়েছ ‘ কৃিতর িতেশাধ’ নাটেক রবী নাথ িনেজরও অ াতসাের তাঁর 

িনজ  নাটেকর রীিত খঁুেজ পেয়িছেলন। সই িদক থেক ‘ কৃিতর িতেশাধ’ নাটকেক 

তাঁর নাট ধারার আসল ভূিমকা বলা যায়।... সীমা য সীমাব  নয়, সীমার অতল েশ 



 
 

 
 

গভীরতােকই রবী নাথ সারাজীবন তাঁর কিবতায়, তাঁর সব সািহেত  তুেল ধেরেছন। তাই 

এই নাটক রবী নােথর সব নাটেকর, সব কিবতার, সব সািহেত র ভূিমকা। এমন এক 

ভােবর নাটক রবী নাথ িলেখ ফেলিছেলন ‘ কৃিতর িতেশাধ’-এ। িক  তখনও, এই 

ত ণ বয়েস িতিন আ িব াসী হেত পােরন িন। তাঁর মেন সংশয় জে েছ, স বত এই 

ভাব ধান নাটকাকার রচনা পুেরাদ র নাটক হেলা না। তাই িতিন ভাবধমেক ত াখ ান 

কের চেল গেলন নাটকীয় ঘাত- িতঘােত তী  ময় শকসপীয়রীয় রীিতর নাটক 

লখার পেথ— বৃ  হেলন ‘িবসজন’ ও ‘রাজা ও রানী’ নাটক রচনায়। পের িতিন 

বুেঝিছেলন এই িবেদিশ পথ তারঁ পথ নয়। সং ৃ ত দৃশ কাব  ও বাংলার যা ার িমলন 

ঘিটেয় তােক আধুিনকতায় উ রণ ঘিটেয় িতিন এেক-এেক িলখেলন তাঁর তীক 

নাটক িল, তাঁর এেকবাের িনজ  নাটক িল।”৩   

সই নাটক িলই বাংলাসািহেত  িচর ায়ী হেয় থাকেলা।  

“রবী নােথর নাটকজীবেনর দীঘসমেয়র িদেক তািকেয় দখা যায় ‘শারেদাৎসব’ পয  

একিট পব এবং ‘শারেদাৎসব’ পরবতী আেরকিট পব। থম পেবর রচনার িভতর 

নাট কার রবী নাথ য রকম, পরবতী ে  পাওয়া যায় িভ  এক নাট কারেক এবং সই 

ি তীয় পবিট বাংলাসািহেত  িচি ত হেয় গল িবেশষ এক ধরেনর নাটেকর পব িহেসেব। 

সখােন থাগত নাটেকর ণাবিল থেক ত  এক সংলােপ রবী নাথ িনেয় এেলন 

ধারণাগত নাটক। যার ফল িত িহেসেব বিরেয় এল শারেদাৎসব, অচলায়তন, ডাকঘর, 

র করবী ইত ািদ।”৪ 

নাটেকর িশ রীিত কাব -গ -উপন াস ইত ািদর থেক একদমই আলাদা। 

“সািহত , িচ , নৃত , স ীত এই সম  যমন কলা িহসােব ীকৃত, সইরকম নাট কলাও 

কলা িহসােব ীকৃত। িক  এর মেধ  একটা গালেযাগও আেছ। একটা তফাত আেছ। 

তফাতটা এইরকম য, ধ ন সািহত কার, িকংবা একজন িচ কর বা একজন গায়ক যখন 

সৃি  কেরন তখন িতিন সাজাসুিজ তাঁর পাঠক বা দশক বা াতা—তাঁেদর জন ই কেরন। 



 
 

 
 

এবং সাজাসুিজ তাঁেদর কােছ প েছও দন। আর এই নাট কলার মুশিকল হে  এর জন  

একটা নাটক চাই, অিভেনতা চাই, চাই ম স া। হয়েতা একজন স ীতিশ ী, বা 

বাদ যে র িশ ীও চাই,--এরকম অেনক িজিনস চাই। তােতও একটা গ েগাল হয়। কারণ 

এইরকম হওয়ার জেন  তখন একটা  ওেঠ য এটা যিদ কলা হয় তাহেল সই কলার 

া ক? আসল সৃি টা কানখােন, —এত েলা লাক যখােন মেল? ... নাটক আর 

অিভনেয়র যু  িমলন হেল পেরই তেব সটােক নাট কলা বলা হয়। অেনেক সইজন  এই 

নাট কলােক বেল থােকন Composite art, সংযু  িশ , — যখােন অেনক েলা িশ  

থেক িজিনস এেন সংেযাজন কের এই িশ কলািট তির হয়।”৫  

    নাটেকর পাঠক থােক। িক  নাটক লখা হয় দশকেদর জন । অথাৎ অিভনেয়র জন । 

অিভেনতার জন ।  

“নাটককার য নাটক লেখ তার একটা কারণ হল য ওই অিভেনতার য মতা,—

অথাৎ অিভনেয়র য- মতা িবরাট একটা আকাশ খুেল দয়,-- সইটা তার ভীষণ ভােলা 

লােগ। আর তাই সইটােক তির করার জন ই স নাটকটােক তির কের। আর 

অিভেনতাও িঠক সইরকম এই নাটককােরর তির করা য সম  পিরি িত েলা, এবং 

ভীষণ িনিবড় মুহূেত য কথা েলা বিরেয় আসেছ চির েলার মুখ িদেয়,-এ েলার 

েম পেড় যায়। ফেল দুজেন দুজনেক ক  কের ঘাের। তাই আবার বলা দরকার, 

মানুেষর স েকর এই য জিটল জাল, সটাই আমােদর আধুিনক নােট র অ ের 

অ ের একটা টনশন তির কের। একটা তনাও।”৬   

নাটেকর পিরসের নাট কােরর জায়গা নই বলেলই চেল। িতিন থােকন নাটেকর 

আড়ােল। কাব  বা গ -উপন ােসর মেতা নাটক য়ংস ূণ subjective art নয়। নাটক 

objective art। সজন  ােক এখােন মেনর ভাবােবগেক সং  রাখেত হয়। কিব বা 

ঔপন ািসেকর মেতা িবচার-িবে ষণ, টীকা-িট নী করার কােনা ফুরসত তাঁর নই। কননা— 



 
 

 
 

“নাটেকর  সংকীণ পিরেবশ িনিদ , অিভব ি র ধারা বিশ পূণ। একটা চলমান 

ঘটনােক অবল ন কিরয়া নর-নারীর ভাষণ ও কায ারা য- পিট ফুিটয়া ওেঠ, তাহাই 

নাটেকর িনিদ  প। নাটেক নাট কােরর কােনা ান নাই— কােনা িবে ষণ, ম ব  বা 

অসংব  ক নািবলােসর অবসর সখােন নাই। নাট কােরর ান নাটেকর নপেথ ।”৭ 

নাট কােরর এই য না থাকাটা সটা পূরণ কের নাট কােরর সৃজনমনীষা। তাঁর 

সৃজনমনীষা বা dramatic imagination-এর বাহন েপ িতিন নাটেক িবিভ  িচ কে র 

েয়াগ ঘটান। কননা সািবক িবচাের দখা যায় নাট িশ কলা একিট য়ংস ূণ িচ ক । 

নাটেক অখ  িচ কে র স ূণতার বাহন িহেসেব কাজ কের কথা বা সংলাপিভি ক িচ ক , 

ম িভি ক িচ ক , দৃশ িভি ক িচ ক , স ীতিভি ক িচ ক , চির  বা অিভনয়িভি ক 

িচ ক , আেলাকস াতিভি ক িচ ক , নপথ িনিভি ক িচ ক  ইত ািদ। নাট রস বা 

নাট পিরণাম তা সুখবহই হাক বা দুঃখবহই হাক না কন নাট -িচ ক  তা বহন কের িনেয় 

আেস। দশকিচে  নাট িচ কে র িতি য়া ভেদ দুই রকেমর িচ কে র স ান পাওয়া যায়। 

য়ংস ূণ ান-কাল-পাে  সীমাব  নাট কািহনী বা আখ ানিট পকধমী িচ ক  েপ 

আ কাশ কের। আবার সংগীত, দৃশ পট, নপথ িন ও আেলাকস াত ভাবব নামূলক 

সাংেকিতক িচ ক  হেয় উঠেত পাের।  

মানুেষর মেনর মেধ  য ভাবসমু  সখােন িবিচ  তর লীলা। সখােন নানান িব য় ও 

কৗতূহল। মানুেষর সৃজন ি য়ার মেধ  এই িব য় ও কৗতূহল কােশর চ া চলেছ 

অিবরাম। ভােবর কাশ প বা বাহন হেলা ভাষা। িক  ভাষার মেধ  আেছ সীমাব তা। 

ভাব কােশর মতা তার একা ই সীিমত। এটা ল  কের জীবনান  দাশ যথাথই 

বেলেছন— 

“মানুেষর ভাষা তবু অনুভূিতেদশ থেক আেলা  

না পেল িনছক ি য়া; িবেশষণ; এেলােমেলা িনরা য় শে র ক াল 

ােনর িনকট থেক ঢর দূের থােক।”৮    



 
 

 
 

সজন  ভাষার কাশ মতােক বািড়েয় তুলেত হয়। এই মতােক বািড়েয় তালার 

জন  দুিট িবেশষ শি র সংেযাজন অত  আবশ ক। থমত—ভাষার িচ ধম এবং ি তীয়ত 

ভাষার সংগীতধম। িচ ধেমর ারা অথ আর সংগীতধেমর ারা ভাবতর েক আভািসত করা 

হয়। বতমান মজিটল িবে  ভাষা এক সাংেকিতকতায় উ ীত হেয়েছ। ভাষার সাংেকিতকতার 

সে  নাট ভাষায় বা সংলােপ িচ কে র চা পূণ ব বহােরর কথা উেঠ এেসেছ। িচ ক েক 

ব বহার কের ভাষার একেঘেয়িম থেক মুি  পাওয়া স ব। িচ কে র মাধ েম ভাষা তার 

‘অনুভূিতেদশ থেক আেলা’ পেত পাের। সই আেলায় অিত ব ব ত বা মৃত শ -

সংলাপ েক পিরহার কের িচ ক  নবিদগে র উে াচন ঘটায়। িবেশষত পক-সাংেকিতক 

নাটেক পকাি ত ও সংেকতাি ত িচ ক িল নাট কার ও নাটেকর জীবন ও ভাবসত েক 

ব নাময় কের তােল। ‘র করবী’েত অধ াপেকর চােখ নি নী এক িব য়। অবশ  সবার 

চােখই সই িব েয়র রশ ল  করা গেছ। িক  অধ াপেকর সংলােপ যখন— 

“য পুের তুিম সই আচমকা আেলা।”৯ 

তখন ‘আচমকা আেলা’র এই একিট িচ কে  নি নীেক আমরা সমে  পেয় যাই। 

নাটেক িচ কে র এই কাশ মতা ভাষার বা সংলােপর সীমাব তােক ভেঙ দয়। িব ৃত 

বণনার দরকার পেড় না।  

নাটেক িচ কে র ভূিমকা স ে  শ  ঘাষ চমৎকার ম ব  কেরেছন— 

“কিবতার িতমােক যিদ বলা যায় অনুল  (vertical), তেব নাটেক স চেল অনুভূিমক 

(horizontal) চােল। যাগ  িতমা কখেনাই ছেড় দয় না সমেয়র পর রা। কবলমা  

সমেয়র ভােবই য তারা পর র যু  থােক তা নয়, এর মেধ  তির হয় একটা  

কাযকারণ সূ । পূববতী পরবতী অিভ তার সংঘেষ িমিলেয় দখেল মধ বতী কােনা 

বণনা েল ওেঠ নূতন দু িতেত। এইেটেকই বলা যায় নাটকীয় দু িত, হয়েতা এই অেথই 

কােনা সমােলাচক এেক ভাবেত পােরন dynamic বা গিতময়।”১০  



 
 

 
 

নাটকেক সং ৃ ত নাট শাে  দৃশ কাব  বেল অিভিহত করা হেয়েছ। সহজ কথায় 

অিভনেয়র মাধ েম দৃশ াকাের দশক সমীেপ উপ ািপত করা হয় সজন  নাটক হেলা দৃশ কাব । 

দৃেশ র সে  চাখ নামক ইি য়িটর যাগ এেকবাের সরাসির। অিভনেয়র সময় অিভেনতা-

অিভেন ীরা দশেকর সামেন থােকন। ফেল দশকমেন চির ায়ন ও ম ায়েনর যৗথতায় 

সামি কভােব দৃশ কাব িট প পায়। আির টল অবশ  সব রকেমর িশ কলােক অনুকৃিত বেল 

অিভিহত কেরেছন। তাঁর মেত— 

“মহাকাব , ােজিড, কেমিড... এই সব-িকছুই সাধারণভােব বলা চেল অনুকরণ। এরা 

(অবশ ) পর েরর থেক িতনভােব পৃথক, হয় তােধর মাধ েম, িকংবা িবষয়ব েত 

িকংবা অনুকরেণর রীিতেত।”১১ 

আির টেলর অনুসরেণ বলা যেত পাের—নাটক হে  সই দৃশ কাব  যােত “মানুষ ও 

তার ি য়াকলাপ”১২  দৃশ রীিতেত উপ ািপত হয়।  

এই দৃশ কােব র সে  ইি য়ািদর স ক ও সংেবদনা ফুেট ওেঠ িচ কে র মাধ েম। 

নাট সািহত  ও নাটেকর অিভনয় অ াি ভােব জিড়ত হেলও নাটক থমত ও ধানত 

শ বে র ারা নাট কােরর িচ ািয়ত জীবন সেত র দ াতক। তেব অপরাপর কিবতা, গ  বা 

উপন াস য শ -িশ রীিত মেন চেল নাটেকর শ -িশ রীিত তার থেক আলাদা। নাট -িশ  

অতীব পিরিমিতর দািব রােখ। অেনক সময় এই অিতির  পিরিমিতর চাপই নাটেকর 

বাতাবরণেক অব  কের তােল। এর থেক পাঠকেক িরিলফ িদেতই নাটেক যুি যু  

িচ কে র সি েবশ ঘটােনা হয়। নাটেক িবষয়ব র তাৎপয িবে ষেণ, িবিভ  পার িরক 

ধারণার মেধ  স কিনণয় ও তুলনার জন  িচ কে র ব বহার করা হেয় থােক। এ ছাড়াও 

িচ ক  নানাভােব নাটকেক তাৎপযময় কের তােল।  

উ লকুমার মজুমদার এ সে  চমৎকার বেলেছন— 

“নাটক অত  সংহত িশ  বেল অেনক সময় সংহিতর টােন খুব উঁচু দেরর নাটেকও 

এমন এক চ  াস আবহাওয়া গেড় ওেঠ য মেন হয় ব ব টুকুেক আরও একটু 



 
 

 
 

ছিড়েয় অবকাশ রেখ কাশ করেল ক নাশি েক ল েভদী কেরও মােঝ মেধ  একটু 

অপা দৃি  িনে প করেল বাধহয় িত হত না। সে  সে  আরও মেন হেত থােক 

ঘটনার ঐ য যতই নাটকীয় সংেবেগ তী  হাক, ঘটনািবন ােসর মা া বা পিরমাণ ান 

যতই িনখঁুত হাক, চির িল যন নাটকীয় একমুখীনতায় শীণ; তাৎপযপূণ ম ব  

পাবার অবকাশ নই, িকংবা কােনা আেবগময় তাৎপযই নই হয়েতা, যােত 

ক নাশি েক মেনর মেধ  স ািলত কের দবার সুেযাগ পাই। িচ ক  এই অভাব 

পূরণ করেত পাের। নাটেকর কিঠন সংহিত, মা া, গঠন ও কািহিনিবন ােসর অিতির  

পিরিমিত মেনও তার মেধ  একটু আেবগ, উ াপ ও ক নার সংরাগ আনেত পাের। 

কােজই নাটেকর নীর  সংহিতেক রি ম কের তার সীমাব  বৃ েক মেন িনেয়ও 

সাথক িচ ক  ক নাশি েক উে িজত কের দশক বা পাঠেকর নানান পােক ঘুিরেয় 

রিঙন িদগ  ছুঁেয় িফের আসেত পাের। নাটেকর সংে পীকরেণর সীমাব  িশ েপ য 

 দািয়ে র চাপ পেড় সই সীমাব তােক মেনও িচ ক  নাটেকর অ লীন  

ডাইেমনশনেক অেনকখািন বািড়েয় ব াপক পিরদৃশ  বা প ােনারামা গেড় তুলেত 

পাের।”১৩  

িচ ক  তার িবিভ  আলংকািরক বিশ েক অিত ম কের নাটেকর বৃহ র তাৎপেয 

সংযু  হেয় পাঠক-দশেকর মেন ায়ী জায়গা কের নয়। এর উদাহরণ আেছ রাজা এবং 

কােলর যা া নাটেক। েপর নশায় আ  সুদশনার চােখ রাজার  ভয়াল পিট বাচিনক 

িচ কে র আ েয় ব  হেয়েছ—  

“এই য কিঠন কােলা লাহার মেতা অ কার, যা আমার উপর ঘুেমর মেতা, মূছার 

মেতা, মৃতু র মেতা, ...”১৪ 

ধু িক তাই? তার পেরও িলত তাশেনর মাঝখােন দাঁিড়েয় সুদশনা রাজােক 

দেখেছন এভােব— 



 
 

 
 

“েতামার মুেখর উপর আ েনর আভা লেগিছল-আমার মেন হল, ধূমেকতু য আকােশ 

উেঠেছ সই আকােশর মেতা তুিম কােলা। ... ঝেড়র মেঘর মেতা কােলা, কূলশূন  

সমুে র মেতা কােলা-তারই তুফােনর উপের স ার রি মা।”১৫  

উপমা অলংকার বািহত িচ ক পু  তার আলংকািরক ণেক িডিঙেয় রাজা নাটেকর 

বৃহ র তাৎপেয যু  হেয়েছ। একইভােব কােলর যা ায় রেথর রিশ অথাৎ দিড়র িচ ক িট 

উৎে া অলংকােরর আ েয় পাঠক-দশক মেন একটা িব ৃত াপট তুেল ধেরেছ— 

“... ওটা যন যুগাে র নাড়ী—”১৬    

   “দিড়টার রঙ যন এল নীল হেয়।”১৭  

“েযন যমুনানদীর ধারা।  

যন নাগকন ার বণী।  

যন গেণশঠাকুেরর ঁড় চেলেছ ল া হেয়, ...”১৮  

   “দিড়টা পেড় আেছ পেথর মাঝখােন- 

যন একজটা ডািকনীর জটা।”১৯     

“বীভৎস হেয় উেঠেছ, যন বাসুিক ম’ের উঠল ফুেল।”২০ 

নাটেক ঘটনার গিতশীলতা থােক। সই গিতশীলতােক উেপ া না কেরও িচ ক  

িবিভ  চির  এবং তােদর ভাবনা-িচ ার িদকিটেক সমৃ  কের তােল। এর কৃ  উদাহরণ 

খঁুেজ পেত পাির মু ধারা নাটেক— 

“িবভূিত। ও কী িন? ও িকেসর শ ? 

ধন য়। অ কােরর বুেকর িভতর িখল-িখল কের হেস উঠল য।  

িবভূিত। আ: থােমা-না, শ টা কান িদেক বেলা তা? 



 
 

 
 

নপেথ । জয় হাক ভরব!  

িবভূিত। এ তা ই জলে ােতর শ !   

ধন য়। নাচ-আরে র থম ডম িন। 

িবভূিত। শ  বেড় উঠেছ য, বেড় উঠেছ!  

ক র। এ যন— 

নরিসং। বাধ হে  যন— 

িবভূিত। হাঁ, হাঁ, সে হ নই। মু ধারা ছুটেছ। বাঁধ ক ভাঙেল? ক ভাঙেল? তার 

িন ার নই।”২১ 

িভ  িভ  ব ি র সংলােপ একটা আতে র পিরেবশ ধরা পেড়েছ। সই আতে র 

আবেহ যু  হেয়েছ সৃি  ও ংেসর অপ প রহস ময়তা। নাট ি য়ার বহমান গিতশীলতা 

জলে ােতর শে  মুখিরত হেয় উেঠেছ।   

িচ ক  নাটেকর শরীর তথা চির েক াণময় কের তােল। অেনক সময় িনছক 

বণনার মাধ েম িচ কে র এই তাৎপয িস  হয়। একটা উদাহরণ দওয়া যেত পাের। রাজা 

নাটেক সুদশনার মেতাই রাজার বিহঃরে র ভয়াল পিট সুর মার দৃি েতও ধরা পেড়েছ। 

দুবৃ  িপতার েরাচনায় ভরা যৗবেন স ন  হওয়ার পেথ িগেয়িছল। কামদ  িনেজর সই 

অব ার কথা বণনা করেত িগেয় স িচ কে র আ য় িনেয় বেল— 

“আিম য ন  হবার পেথ িগেয়িছলুম- স পথ ব  হেতই মেন হল আমার যন কােনা 

আ য় রইল না। আিম কবল খাঁচায়- পারা বুেনা জ র মেতা কবল গেজ বড়াতুম 

এবং সবাইেক আঁচেড় কামেড় িছঁেড় ফলেত ইে  করত।”২২ 



 
 

 
 

িঠক এরকম পিরি িতেত সুর মার কােছ রাজার দ ধারী শা া পিট  হেয় ওেঠ। 
এখােন খাঁচায়- পারা বুেনা জ র দৃি েগাচর িচ ক  আেছ। এটােক িনছক বণনা বলা অসমীচীন 

হেব। িক  এর পেরই িবেশষ -িবেশষেণর েয়াগ নপুেণ র ারা িচ ক  আভািসত হেয় উেঠেছ— 

“উ:, কী িন ু র! কী িন ু র! কী অিবচিলত িন ু রতা!’’২৩    

সুর মার কামদ  িচ  শা  হেয় তার মেধ  পা র ঘেট—  

“সম  দুর পনা হার মেন একিদন মািটেত লুিটেয় পড়ল। তখন দিখ, যত ভয়ানক  

ততই সু র।”২৪ 

এভােব িনছক বণনাও নাটেকর মেধ  তাৎপযময় হেয় ওেঠ।  

  শ িশে র অন ান  শাখায় নাট িশে র মেতা  থােক না। এই  নাট ি য়ার। এেক 

িচ কে র মাধ েম সু রভােব ফুিটেয় তালা স ব। এই  এবং মলব েনর সৗ যময় 

সাথক কােশর উ লতম িনদশন রবী নােথর র করবী— 

১. বাড়া সাপ ও সানাব াঙ/েকালাব াঙ 

২. কা  ম ভূিম ও  ছা ঘাস  

৩. মকেরর দাঁত ও কূম-অবতার    

৪. পবেতর চূড়া ও ফনার-নূপুর পরা ঝরনা   

৫. বটগাছ ও ছা পািখ 

৬. কঁুদ ফুেলর মালা ও র করবীর ম রী, ইত ািদ। 

এইসব িচ কে র সমাহাের গঠনমূলক বা বতা নাটেকর িতেবশেক িভ  মা ায় উ ীত 

কেরেছ।  



 
 

 
 

নাটেক িচ কে র ভূিমকা সে  উ লকুমার মজুমদার শকসপীয়েরর নাটেকর 

উদাহরণসহ উে খ কেরেছন— 

“েশকসপীয়েরর নাটেক খুব ব াপক সমস ার কােশর এক একিট নাটকীয় সংঘষমুহূত 

সমে র মেধ  অংেশর মেতা কাজ কের এবং অেনক সমেয়ই এই মুহূত িল িচ কে র 

মাধ েম স ািরত হেয় যায়। যমন, ‘েরািমও অ া  জুিলেয়ট’-এর সই িবখ াত লাইন : 

‘My bounty is as boundless as the sea,/My love as deep’ চিকেতর িচ কে , 

উ ী  হেয় উেঠ েমর িবশালতার িদেক ইি ত কের এবং পরবতী নাটকীয়তার ওপর 

তার িবিকরণ অনুভূত হেত থােক। িঠক তমিন ম াকেবথ নাটেকও ম াকেবেথর পােপর 

সব াসী প। পােপর অনু ািরত অিনবায ফলাফল আমােদর আ  কের এবং এই 

আ তা য ধু নাটেকর ঘটনাগত কাযকারেণর িনমম স েকর মধ  িদেয়ই আেস 

তা নয়, অেনক সমেয়ই িচ কে র আেলােক তাৎপযময় সাদৃশ সৃি র মাধ েম সই 

অ াকশেনর প উ ািটত হয়। যমন, This my hand will rather/the 

multitudinous seas incarnadine/Making the green one red. ‘অ া িন অ া  

ি ওপ া া’ নাটেক িচ কে র সাহােয ই থেম রােমর এবং সই সে  অ া িনওর 

িব ব াপী শি  িব ােরর ব না দওয়া হেয়েছ এবং তারপের ান এবং কােলর অন  

াপেট সই শি িব ােরর সা াজ েক নগণ ও করা হেয়েছ।”২৫ 

িচ ক  অেনক ে  বারংবার ব বহােরর মাধ েম নাটেকর অ িনিহত ভুবনেক 

আেলািকত কের তােল। রবী নােথর ‘অচলায়তন’-এর কৃ  একিট উদাহরণ। এই নাটেক 

পাথর ও আকাশ িচ ক  দু’িট ব বার ব ব ত হেয় নাটেকর মূলভাবেক কাশ কেরেছ। 

পাথর এবং আকাশ এই দুই ধান িচ ক  নাটেকর েক কাঁেধ তুেল িনেয়েছ। থাব  

কিঠন িনয়ম আবািসকেদর জীবনেক কের তুেলেছ পাথেরর মেতা াণহীন। সখােন ঘটনাচে  

একটা পে র মেন ও মনেন মুি র আকা া জেগেছ। আকাশ তখন পাথেরর িত ী  

মুি র িচ ক  িহেসেব নাটেক ান কের িনেয়েছ। এ ধরেনর িচ ক  নাট কািহিনর খুব 



 
 

 
 

সহায়ক হয় এবং কািহিনেক এেলােমেলা হেত দয় না। কািহিনর ি েক কের তােল জমাট। 

অনথক িববৃিত বণতার হাত থেক এইসব িচ ক  নাট কার তথা িশ েক র া কের।   

নাটেক অেনক িচ ক  থােক িক  নাটেকর মূল ভাবিট অেনক সময় একিট িকংবা দুিট 

িচ কে র উপর িনভর কের কািশত হয়। এ িলেক Caroline F. E. Spurgeon বেলেছন— 

‘dominating images’।  

িতিন শকসপীয়েরর নাটেক ‘Imagery’ আেলাচনা সে  এই সব ‘dominating 

images’-এর কথা  সহকাের উে খ কেরেছন। অেনক অধ বসায় ও অনুধ ান, িনিবড় বা 

পু ানুপু  পাঠ ও গভীর অিভিনেবশর ফেল িতিন ল  কেরেছন— 

“...when in the course of  an intensive study of Shakespesre’s imagery I 

had listed and classified and card-index and counted every images in 

every play thriceover, that the actual facts as to these dominating pictures 

started me in the face.”২৬ 

এর ফেল িতিন তাঁর মত ব  কের একিট াব পশ কেরেছন— 

“I found that there is a certain range of images, and roughly a certain 

proportion of these, to be expected in every play, and that certain familiar 

categories, of nature, animals, and what one may call ‘everyday’ or 

‘domestic’, easily come first. But in addition to this normal grouping, I 

have found, especially in the tragedies, certain group of images which, as 

it were, stick out in each particular play and immediately attract attention 

because they are peculiar either in subject or quantity, or both.  

These seem to form the floating image or images in Shakespeare’s mind 

called forth by that particular play, and I propose now, as briefly as 



 
 

 
 

possible, just to look at the tragedies from the point of view of these 

groups of images only.”২৭ 

রািমও অ া  জুিলেয়ট নাটক থেক িতিন dominating image বা ‘িনয় ক 

িচ কে ’র উদাহরণ িদেয়েছন— 

“In Romeo and Juliet the beauty and ardour of young love is seen by 

Shakespeare as the irradiating glory of sunlight and starlight in a dark 

world. The dominating image is light, every form and manifestation of it, 

the sun, moon, stars, fire, lightning, the flash of gunpowder, and the 

reflected light of beauty and of love; while by contrast we have night, 

darkness, clouds, rain, mist, and smoke.”২৮ 

রবী নােথর নাটেকও আমরা এই dominating image ক খঁুেজ পাই। ডাকঘর 

নাটকিট ‘িনয় ক িচ কে ’র চমৎকার উদাহরণ। রািমও অ া  জুিলেয়ট নাটেক light বা 

আেলা যমন িঠক তমনই ডাকঘর নাটেক Spurgeon কিথত dominating িচ ক  হেলা 

‘দরজা’। জানলার িচ কে  অমেলর ঘরব ীদশা থেক বাইের তাকােনার আকা া প 

পেয়েছ। দরজার িচ ক িট াধান  িব ারক। জানলা এেসেছ দরজার অনুষে । িক  দরজা 

অমেলর দুই রকেমর িচিকৎসাব ব ােক তুেল ধেরেছ— 

“কিবরাজ। ... দরজাটা বশ ভােলা কের তালাচািব-ব  কের দাও। ... ঐ- য জানলা 

িদেয় সূযাে র আভাটা আসেছ, ওটাও ব  কের দাও, ওেত রাগীেক বেড়া জািগেয় 

রেখ দয়।”২৯     

“রাজকিবরাজ। এিক! চাির িদেক সম ই য ব ! খুেল দাও, খুেল দাও, যত ার-

জানলা আেছ সব খুেল দাও।—”৩০ 



 
 

 
 

কিবরাজ নয়, রাজকিবরাজ অমেলর অসুখটােক সিঠকভােব বুঝেত পেরেছন। তাই 

িতিন কিবরােজর িবপরীেত িগেয় বেলেছন—‘খুেল দাও, খুেল দাও, যত ার-জানলা আেছ সব 

খুেল দাও।—’ ফেল অমলও ত সাড়া িদেয়েছ— 

“অমল। আমার আর কােনা অসুখ নই, কােনা বদনা নই। আ:, সব খুেল িদেয়েছ—

”৩১  

 এছাড়াও রাজা নাটেক ‘আেলা’, অচলায়তেন ‘আকাশ’, মু ধারায় ‘পথ’, র করবীেত 

‘র করবী’, কােলর যা ায় ‘রেথর রিশ’ ইত ািদ dominating image বা ‘িনয় ক িচ কে ’র 

কৃ  উদাহরণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

তথ সূ  :   

১. সুকুমার সন    :  চযাগীিত  পদাবলী  (স ািদত),  থম আন  সং রণ,  

আগ  ১৯৯৫, পৃ. ৬১  

২. া      :  পৃ. ১৩৬ 

৩. অ কুমার িসকদার    :  ‘দুিট  কথা  : রবী নাটেকর  ভূিমকা’,  বলাকা,  িবেশষ  

সংখ া : নাট ব ি  রবী নাথ, স াদক ধন য় ঘাষাল, 

নেভ র ২০১০,  পৃ. ৮ ও ১০ 

৪. স াদকীয় রচনা    :  বলাকা,  িবেশষ  সংখ া  :  নাট ব ি   রবী নাথ,  

স াদক  ধন য়  ঘাষাল,  নেভ র ২০১০,  পৃ. ৫  

৫. শ ু  িম      :  কােক  বেল  নাট কলা,  আন   পাবিলশাস  াইেভট  

িলিমেটড,  তৃতীয়  মু ণ,  ফ য়াির  ১৯৯৮, পৃ. ৯-১১  

৬. া      :  পৃ. ৩৮-৩৯  

৭. উেপ নাথ ভ াচায   :  রবী -নাট -পির মা,  ওিরেয়   বুক  কা ািন, ি তীয়  

সং রণ, অ হায়ণ ১৩৬৬, পৃ. ১  

৮. জীবনান  দাশ   :  জীবনান   দােশর  কিবতা,  ি তীয় ভারিব সং রণ,  

জানুয়াির ১৯৮৪, পৃ. ১৩৮-১৩৯  

৯. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  ষ   খ ,  পি মব   সরকার,  ফা ন  

১৩৯১ মাচ ১৯৮৪, পৃ. ২০০  

১০. শ  ঘাষ    :  কােলর  মা া  ও  রবী নাটক,  দ’জ  পাবিলিশং,  ষ   

সং রণ, ২০০৯, পৃ. ৫৬ 
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তৃতীয় অধ ায় 

রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক - থম পযায় :শারেদাৎসব,ফা নী 

শারেদাৎসব 

শারেদাৎসব নাটেক কৃিতর সে  মানুেষর উৎসবমুখর আনে র ছিব ফুেট উেঠেছ। 

১৯০৮ সােল কািশত এই নাটকিটেক রবী নােথর ঋতু-উৎসেবর থম অঘ  এবং পক-

সাংেকিতক পযােয়র নাটেকর থম য়াস িহেসেব গণ  করা হয়। এই নাটেক ধরা আেছ 

অিনবচনীয় এক সৗ যেচতনা। নাট কােরর িনেজর কথায় শারেদাৎসব নাটেকর মমকথার 

স ান মেল— 

“‘শারেদাৎসব’ থেক আর  কের ফা নী পয  যত িল নাটক িলেখিছ, যখন িবেশষ 

কের মন িদেয় দিখ তখন দখেত পাই েতেক র িভতরকার ধুেয়াটা ঐ একই। রাজা 

বিরেয়েছন সকেলর সে  িমেল শারেদাৎসব করবার জেন । িতিন খঁুজেছন তাঁর সািথ। 

পেথ দখেলন ছেলরা শরৎ কৃিতর আনে  যাগ দবার জেন  উৎসব করেত 

বিরেয়েছ। িক  একিট ছেল িছল-উপন -সম  খলাধুেলা ছেড় স তার ভুর ঋণ 

শাধ করবার জন  িনভৃেত বেস একমেন কাজ করিছল। রাজা বলেলন, তার সত কার 

সািথ িমেলেছ, কননা ওই ছেলিটর সে ই শরৎ কৃিতর সত কার আনে র যাগ; ওই 

ছেলিট দুঃেখর সাধনা িদেয় আনে র ঋণ শাধ করেছ; সই দুঃেখরই প মধুরতম। 

িব ই য এই দুঃখ-তপস ায় রত; অসীেমর য দান স িনেজর মেধ  পেয়েছ, অ া  

য়ােসর বদনা িদেয় সই দােনর স শাধ করেছ। েত ক ঘাসিট িনরলস চ ার 

ারা আপনােক কাশ করেছ, এই কাশ করেত িগেয়ই স আপন অ িনিহত সেত র 

ঋণ শাধ করেছ। এই য িনর র বদনায় তার আে াৎসজন, এই দুঃখই তা তার 

, এই তা তার উৎসব, এেতই তা স শরৎ কৃিতেক সু র কেরেছ, আন ময় 

কেরেছ। বাইের থেক দখেল এেক খলা মেন হয়, িক  এ তা খলা নয়, এর মেধ  

লশমা  িবরাম নই। যখােন আপন সেত র ঋণেশােধর শিথল , সখােনই কােশ 



 
 

 
 

বাধা, সইখােনই কদযতা, সইখােনই িনরান । আ ার কাশ আন ময়, এইজেন ই 

স দুঃখেক মৃতু েক ীকার করেত পাের; ভেয় িকংবা আলেস  িকংবা সংশেয় এই 

দুঃেখর পথেক য লাক এিড়েয় চেল জগেত সই আন  থেক বি ত হয়। 

শারেদাৎসেবর িভতরকার কথাটাই এই-ও তা গাছতলায় বেস বেস বাঁিশর সুর 

শানবার কথা নয়।”১ 

শারেদাৎসেবর ত িটর একটা পেরা  আভাস এই উি েত ধরা িদেয়েছ। নাটকিটর 

পরবতী পা র ‘ঋণেশাধ’-এ অবশ  ত ভােব ত িটেক উপ ািপত করা হেয়েছ।   

শাি িনেকতেনর আ েমর বালকেদর কথা মাথায় রেখ রবী নাথ নাটকিট রচনা 

কেরন। ‘শারেদাৎসেবর িভতরকার কথাটা’র িব ািরত ব াখ া িতিন সু রভােব ব  কেরেছন। 

িতিন িলেখেছন—  

“সম  নাটকেক ব া  কিরয়া য ভাবটা আেছ, সটা আমােদর আ েমর বালকেদর 

পে  সহজ। িবেশষ িবেশষ ফুেল-ফেল-হাওয়ায়-আেলােক-আকােশ পৃিথবীেত িবেশষ 

িবেশষ ঋতুর উৎসব চিলেতেছ। সই উৎসব মানুষ যিদ অন মন  হইয়া অ েরর মেধ  

হণ না কের, তেব স পািথব জীবেনর একিট িব  এবং মহৎ আন  হইেত বি ত 

হয়। মানুেষর সে  মানুেষর নানা কােজ নানা খলায় িমলেনর নানা উপল  আেছ। 

িমলন িঠকমেতা ঘিটেলই, অথাৎ তাহা কবলমা  হােটর মলা বােটর মলা না হইেল, 

সই িমলন িনেজেক কােনা না কােনা উৎসব-আকাের কাশ কের, িমলন যখােনই 

ঘেট, অথাৎ ব র িভতরকার মূল ঐক িট যখােনই ধরা পেড়, যাহারা বািহের পৃথক 

বিলয়া তীয়মান তাহােদর অ েরর িনত  স  যখােনই উপল  হয়, সখােনই সৃি র 

অেহতুক অিনবচনীয় লীলা কাশ পায়। ব র িবিচ  ঐক স ই সৃি । মানুষ যখােন 

িবি  সখােন তাহার সৃজনকায দুবল। ‘সভ তা’ শে র অথই এই, মানুেষর 

িমলনজাত একিট বৃহৎ জগৎ; এই জগেত ঘরবািড়, রা াঘাট, িবিধব ব া, ধমকম, িশ -

সািহত , আেমাদ-আ াদ সম ই একিট িবরাট সৃি , এই সৃজেনর মূলশি  মানুেষর সত  

স । মানুষ যখােন িব , সখােন তাহার সৃজনকায িনে জ। সখােন স কবল 



 
 

 
 

কেল চালােনা পুতুেলর মেতা িচরাভ ােসর পুনরাবৃি  কের চেল, আপন ান- াণ-

মেক নব নব আকাের কাশ কের না। িমলেনর শি ই সৃজেনর শি ।  

মানুষ যিদ কবলমা  মানুেষর মেধ ই জ হণ কিরত তেব লাকালয়ই মানুেষর 

একমা  িমলেনর  হইত। িক  মানুেষর জ  তা কবল লাকালেয় নেহ, এই 

িবশাল িবে  তাহার জ । িব াে র সে  তাহার ােণর গভীর স  আেছ। তাহার 

ইি য়েবােধর তাের তাের িত মুহূেত িবে র ন নানা েপ রেস জািগয়া 

উিঠেতেছ।  

িব কৃিতর কাজ আমােদর ােণর মহেল আপিনই চিলেতেছ, িক  মানুেষর ধান 

সৃজেনর  তাহার িচ মহেল। এই মহেল যিদ ার খুিলয়া আমরা িব েক আ ান 

কিরয়া না লই, িবরােটর সে  আমােদর পূণিমলন ঘেট না। িব কৃিতর সে  আমােদর 

িচে র িমলেনর অভাব আমােদর মানব- কৃিতর পে  একটা কা  অভাব।  

য মানুেষর মেধ  সই িমলন বাধা পায় নাই, সই মানুেষর জীবেনর তাের তাের 

কৃিতর গান কমন কিরয়া বােজ, ইংেরজ কিব ওয়াডসওয়াথ ‘Three Years She 

Grew’ নামক কিবতায় অপূব সু র কিরয়া বিলয়ােছন। কৃিতর সিহত অবাধ িমলেন 

‘লু িস’র দহমন কী অপ প সৗ েয গিড়য়া উিঠেব তাহারই বণনা উপলে  কিব 

িলিখেতেছন,  

‘ কৃিতর িনবাক ও িনে তন পদােথর য িনরাময় শাি  ও িনঃশ তা তাহাই এই 

বািলকার মেধ  িন িসত হইেব। ভাসমান মঘসকেলর মিহমা তাহারই জন , এবং 

তাহারই জন  উইেলা-বৃে র অবন তা। ঝেড়র গিতর মেধ  য একিট  তাহার কােছ 

কািশত, তাহারই নীরব আ ীয়তা আপন অবাধভ ীেত এই কুমারীর দহখািন গিড়য়া 

তুিলেব। িনশীথরাি র তারা িল হইেব তাহার ভালবাসার ধন। আর, য-সকল িনভৃত- 

িনলেয় িনঝিরণী িল বাঁেক বাঁেক উ িলত হইয়া নািচয়া চেল, সইখােন কান পািতয়া 



 
 

 
 

থািকেত থািকেত কল িনর মাধুযিট তাহার মুখ র উপের ধীের ধীের স ািরত হইেত 

থািকেব।’  

পূেবই বিলয়ািছ, ফুল-ফল-ফসেলর মেধ  কৃিতর সৃি কায কবলমা  একমহলা; মানুষ 

যিদ তাহার দুই মহেলই আপন স য়েক পূণ না কের তেব সটা তাহার পে  বেড়া 

লাভ নেহ। দেয়র মেধ  কৃিতর েবেশর বাধা অপসািরত কিরেল তেবই কৃিতর 

সিহত তাহার িমলন সাথক হয়, সুতরাং সই িমলেনই তাহার াণমন িবেশষ শি , 

িবেশষ পূণতা লাভ কের।  

মানুেষর সে  মানুেষর িমলেনর উৎসব ঘের ঘের বাের বাের ঘিটেতেছ। িক  কৃিতর 

সভায় ঋতু-উৎসেবর িনম ণ যখন হণ কির তখন আমােদর িমলন আরও অেনক 

বেড়া হইয়া উেঠ। তখন আমরা আকাশ-বাতাস, গাছপালা, প পাখী সকেলর সে  

িমিল-অথাৎ য কৃিতর মেধ  আমরা মানুষ তাহার সে  স  আমরা অ েরর মেধ  

ীকার কির। সই ীকার করা কখেনাই িন ল নেহ। কারণ পূেবই বিলয়ািছ, স ে ই  

সৃি র কাশ। কৃিতর মেধ  যখন কবল আিছ মা  তখন না থাকারই সািমল, িক   

কৃিতর সে  আমােদর াণমেনর স -অনুভেবই আমরা সৃজনি য়ার সে  সাম স  

লাভ কির; িচে র ার  কিরয়া রািখেল আপনার মেধ  এই সৃজনশি েক কাজ 

কিরবার বাধা দওয়া হয়।  

তাই নব ঋতুর অভু দেয় যখন সম  জগৎ নূতন রেঙর উ রীয় পিরয়া চািরিদক হইেত 

সাড়া িদেত থােক, তখন মানুেষর দয়েকও স আহবান কের; সই দেয় যিদ কােনা 

রঙ না লােগ, কােনা গান না জািগয়া উেঠ, তাহা হইেল মানুষ সম  জগৎ হইেত 

িবি  হইয়া থােক। 

সই িবে দ দূর কিরবার জন  আমােদর আ েম আমরা কৃিতর ঋতু-উৎসব িলেক 

িনেজেদর মেধ  ীকার কিরয়া লইয়ািছ। ‘শারেদাৎসব’ সই ঋতু-উৎসেবরই একিট 

নাটেকর পালা।”২ 



 
 

 
 

কৃিতর সে  িমেশ িগেয় িনেজেক সািরত করার ব াকুলতা নাটেকর এই পালািটর 

মধ  িদেয় প পির হ কেরেছ। নাটকিট িশ ামূলক। রবী নােথর সব ত নাটকই 

িশ ামূলক। ‘শারেদাৎসব’ আমােদর কৃিতর সে  মলব েনর িশ া িদেয়েছ। সই িশ া 

ঋণ- শােধর যা  কৃিতর কাছ থেক িশেখ িনেত হয়— 

“শারেদাৎসেবর ছুিটর মাঝখােন বিসয়া উপন  তার ভুর ঋণ শাধ কিরেতেছ; 

রাজস াসী এই মঋণ পিরেশােধর, এই অ া  আে াৎসেগর সৗ যিট দিখেত 

পাইেলন। তারঁ তখনই মেন হইল, শারেদাৎসেবর মূল অথিট এই ঋণেশােধর সৗ য। 

শরেত এই য নদী ভিরয়া উিঠল কূেল কূেল, এই য খত ভিরয়া উিঠল শেস র ভাের, 

ইহার মেধ  একিট ভাব আেছ, স এই— কৃিত আপনার িভতের য অমৃতশি  

পাইয়ােছ সইটােক বািহেরর নানা েপ নানা রেস শাধ কিরয়া িদেতেছ। সই শাধ 

করাটাই কাশ। কাশ যখােন স ূণ হয়, সখােনই িভতেরর ঋণ বািহের ভােলা 

কিরয়া শাধ করা হয়; সই শােধর মেধ ই সৗ য। 

দবতা আপনােকই িক মানুেষর মেধ  দন নাই? সই দানেক যখন অ া  তপস ার 

অকৃপণ ত ােগর ারা মানুষ শাধ কিরেত থােক তখনই দবতা তাহার মধ  হইেত 

আপনার দান অথাৎ আপনােক নূতন আকাের িফিরয়া পান, আর তখনই িক তাহার 

মনুষ  স ূণ হইয়া উেঠ না? সই কাশ যতই বাধা কাটাইয়া উিঠেত থােক ততই 

িক তাহা সু র উ ল হয় না? বাধা কাথায় কােট না? যখােন আলস , যখােন 

বীযহীনতা, যখােন আ াবমাননা। যখােন মানুষ ােন েম কেম দবতা হইয়া 

উিঠেত সব যে  য়াস না পায় সখােন িনেজর মেধ  স দবে র ণ অ ীকার 

কের। যখােন ধনেক স আকঁিড়য়া থােক, াথেকই চরম আ য় বিলয়া মেন কের, 

সখােন দবতার ঋণেক স িনেজর ভােগ লাগাইয়া এেকবাের ফুঁিকয়া িদেত চায়- 

তাহােক য অমৃত দওয়া হইয়ািছল, য অমৃেতর উপলি েত মৃতু েক তু  কিরেত 

পাের, িতেক অব া কিরেত পাের, দুঃখেক গলার হার কিরয়া লয়, জীবেনর কােশর 



 
 

 
 

মধ  িদয়া সই অমৃতেক তখন স শাধ কিরয়া দয় না। িব কৃিতেত ও 

মানব কৃিতেত এই অমৃেতর কাশেকই বেল সৗ য : আন  পমমৃতম। 

রাজস াসী উপন েক দখাইয়া িদয়া বিলয়ােছন, এই ঋণেশােধই যথাথ ছুিট, যথাথ 

মুি । িনেজর মেধ  অমৃেতর কাশ যতই স ূণ হইেত থােক ততই ব ন মাচন হয়; 

কমেক এড়াইয়া, তপস ায় ফাঁিক িদয়া, পির াণ লাভ হয় না। তাই িতিন উপন েক 

বিলয়ােছন, ‘তুিম পঙি র পর পঙি  িলখছ আর ছুিটর পর ছুিট পা ’।  

        এই লইয়া স াসীেত ঠাকুরদাদােত য কথাবাতা হইয়ােছ নীেচ তাহা উ ৃ ত কিরলাম— 

স াসী। আিম অেনক িদন ভেবিছ জগৎ এমন আ য সু র কন? ... আজ  

ত  দখেত পাি —জগৎ আনে র ঋণ শাধ করেছ। বেড়া সহেজ করেছ না, 

িনেজর সম  শি  িদেয় সম  ত াগ কের করেছ।... কাথাও সাধনার এতটুকু িব াম 

নই, সইজেন ই এত সৗ য। 

ঠাকুরদাদা। একিদেক অন  ভা ার থেক িতিন কবলই ঢেল িদে ন আর একিদেক 

কিঠন দুঃেখ তারই শাধ চলেছ। ... এই দুঃেখর জােরই পাওয়ার সে  দওয়ার ওজন 

বশ সমান থেক যাে , িমলনিট সু র হেয় উঠেছ। 

স াসী। ঠাকুরদা, যখােন আলস , যখােন কৃপণতা, যখােন ঋণেশােধ িঢল পেড় 

যাে , সইখােনই সম  কু ... 

ঠাকুরদাদা। সইখােনই য এক পে  কম পেড় যায়, অন  পে র সে  িমলন পুেরা 

হেত পায় না।  

স াসী। ল ী যখন মানেবর মতেলােক আেসন তখন দুঃিখনী হেয়ই আেসন; তাঁর সই 

তপি নী েপই ভগবান মু । শত দুঃেখর দেল তাঁর প  সংসাের ফুেটেছ। 



 
 

 
 

ল ী সৗ য ও স েদর দবী; গৗরী যমন তপস া কিরয়া িশবেক পাইয়ািছেলন, 

মতেলােক ল ীও তমিন দুঃেখর সাধনার ারাই ভগবােনর সিহত িমলন লাভ কেরন। 

য মানুষ বা জািতর মেধ  এই ত াগ নাই, তপস া নাই, দুঃখ ীকাের জড়তা, সখােন 

ল ী নাই, সুতরাং সখােন ভগবােনর ম আকৃ  হয় না।  

উপন  তাহার ভুর িনকট হইেত ম পাইয়ািছল, ত াগ ীকােরর ারা িতদােনর 

পথ বািহয়া স যতই সই মদােনর সমান ে  উিঠেতেছ ততই স মুি র আন  

উপলি  কিরেতেছ। দুঃখই তাহােক এই আনে র অিধকারী কের। ঋেণর সিহত 

ঋণেশােধর বষম ই ব ন এবং তাহাই কু তা।”৩   

উপন  তার ভুর ঋণেশাধ করার জন  দুঃখেক মেন িনেয়েছ। দুঃেখর ভতর িদেয়ই 

স পেয়েছ আন েক। একা উপন  ঋণেশােধর কাজিট করেছ তা িক  নয়। ম 

ভােলাবাসা এবং জাবাৎসেল র ভতর িদেয় রাজস াসী িবজয়ািদত  তাঁর মেতা কের ঋণেশাধ 

কেরেছন। িনেজেক সবার মেধ  িবিলেয় িদেয় বাৎসেল র ভি রস ঢেল ঠাকুরদা সংসােরর 

ঋণেশাধ কেরেছন। রাজা সামপাল আর লে র অবশ  ঋণেশাধ করেত পাের িন। ঈষা ও 

াথপরতার জন  তারা উৎসেবর আন তর  থেক বি ত হেয়েছ। এ নাটেক দুঃখেক বেড়া 

মূল  দওয়া হেয়েছ। দুঃখেক আনে রই অ  বেল রবী নাথ মান তা িদেয়েছন। যন ঘনেঘার 

অ কােরর মেধ ও ত াগ ও তপস ার ারা উপন  আন েলােকর আেলােক উপলি  করেত 

পেরেছ।  

রবী নাথ মেন কেরন সৗ য িজিনসটা অন  অসীেমর বাতাবহ। কৃিতর সৗ য 

গৃহী মানুষেক সীমা থেক অসীমােলােক প েছ িদেত পাের। কিবর গভীর দৃি েত কৃিত ও 

মানুষ ঋণেশােধর আনে  ব াপৃত। এই ঋণেশােধর মেধ ই পিরপূণ মনুষ ে র িবকাশ ও মুি  

স ব। ু  গি  থেক মু  কের অসীেমর মেধ  িনেজেক সািরত করার একা  বাসনা 

রবী নােথর সুিবখ াত ‘বসু রা’ কিবতায় ধরা পেড়েছ— 

 



 
 

 
 

“আমাের িফরােয় লেহা, অিয় বসু ের, 

কােলর স ােন তব কােলর িভতের 

িবপুল অ ল-তেল। ওেগা মা মৃ য়ী, 

তামার মৃি কা-মােঝ ব া  হেয় রই; 

িদি িদেক আপনাের িদই িব ািরয়া 

বসে র আনে র মেতা; িবদিরয়া 

এ ব প র, টুিটয়া পাষাণ-ব  

সংকীণ াচীর, আপনার িনরান  

অ  কারাগার, িহে ািলয়া, মমিরয়া, 

কি য়া, িলয়া, িবিকিরয়া, িব ু িরয়া, 

িশহিরয়া, সচিকয়া, আেলােক পুলেক 

বািহয়া চেল যাই সম  ভূেলােক 

া  হেত া ভােগ, উ ের দি েণ, 

পুরেব পি েম- শবােল শা েল তৃেণ 

শাখায় ব েল পে  উিঠ সরিসয়া 

িনগূঢ় জীবনরেস;”৪   

‘বসু রার’ এই ভাবিট শারেদাৎসেবর মেধ ও ল  করা যায়। শরৎ ভােতর সূযিকরণ 

মানুেষর মনেক কীভােব রাঙা কের তােল তারই িত িব ধরা পেড়েছ এই নাটেক। কৃিতর 

সে  সংেযাগ সাধেনর জন  ঠাকুরদা, কিবেশখর, িবজয়ািদত  েত েকই সৗ যল ীর ডােক 

সাড়া িদেয় শরেতর আন িনঝের বািহত হেয়েছন। ‘বনবাণী’-র ভূিমকাংেশ কৃিতর সে  

মানুেষর আ ীয়তার এই শা ত ব নেক রবী নাথ “মহামুি ”৫ বেল অিভিহত কেরেছন— 

“ঐ গাছ েলা িব বাউেলর একতারা, ওেদর ম ায় ম ায় সুেরর কাঁপন, ওেদর ডােল 

ডােল পাতায় পাতায় একতালা ছে র নাচন। যিদ িন  হেয় াণ িদেয় িন তা হেল 

অ েরর মেধ  মুি র বাণী এেস লােগ। মুি  সই িবরাট াণসমুে র কূেল, য 



 
 

 
 

সমুে র উপেরর তলায় সু েরর লীলা রেঙ রেঙ তরি ত, আর গভীর তেল শা ম 

িশবম অৈ তম। সই সু েরর লীলায় লালসা নই, আেবশ নই, জড়তা নই, কবল 

পরমা শি র িনঃেশষ আনে র আে ালন।”৬ 

শরৎ ছুিট বা অবকাশ যাপেনর ঋতু। নাটেকর মেধ ও ছুিটর বা মুি র অনুষ  ধান 

হেয় উেঠেছ— 

“ওটা হে  ছুিটর নাটক। ওর সময়ও ছুিটর, ওর িবষয়ও ছুিটর। রাজা ছুিট িনেয়েছ 

রাজ  থেক, ছেলরা ছুিট িনেয়েছ পাঠশালা থেক। তােদর আর কােনা মহৎ উে শ  

নই কবল একমা  হে —‘িবনা কােজ বািজেয় বাঁিশ কাটেব সকল বলা’। ওর মেধ  

এক উপন  কাজ করেছ িক  সও তার ঋণ থেক ছুিট পাবার কাজ।”৭ 

কনক বে াপাধ ায় বেলেছন— 

“নাটেক কােজর কথা নাই, আেছ ধু ছুিটর খুিশ-একটা খুিশর িঝিলক নাটকখািনেক 

দীি ময় কিরয়া রািখয়ােছ।”৮ 

রবী নাথ ১৩২৯ সােল কলকাতায় অিভনীত শারেদাৎসেবর একিট নাটকীয় ভূিমকা 

িলেখিছেলন। সই ভূিমকািট তাৎপযপূণ। সখােন বলা হেয়েছ য— 

“রাজা। আমােদর কিবেশখেরর কথা বলছ? তা, তার উপের তা ভার িছল উৎসব 

উপলে  একটা যা ার পালা তির করবার জেন । 

ম ী। আপিন তা তাঁেক জােনন; সুিবধা অসুিবধা, ান কাল পা , এ-সেবর িদেক তাঁর 

এেকবােরই দৃি  নই। িতিন আপন খয়ালমেতাই চেলন।  

রাজা। তা, হেয়েছ কী? লাকটা পািলেয়েছ নািক?  



 
 

 
 

ম ী। এক রকম পালানই বিক। সভাপি ত-মশায় িঠক কের িদেয়িছেলন, এবারকার 

উৎসেবর জেন  িন -বেধর পালা তির কের িদেত হেব। এ কথা হেয়িছল সই 

মহা াদশীর িদেন। কাল িন কিব স পালা তিরই কেরন িন।  

রাজা। কী সবনাশ! এ মানুষেক িনেয় দখিছ আর চেল না। সখা, তুিম কনারাম 

পাঁচািলওয়ালার উপর ভার িদেল না কন, এখন উপায়?  

ম ী। কিব বেলেছন, িতিন তাঁর মেনর মেতা ছােটা একটা পালা িলেখেছন। 

রাজা। তােত আেছ কী?  

ম ী। তা তা বলেত পাির ন। সংে েপ যা বণনা করেলন তােত ভাবটা িকছুই বুঝেত 

পারেলম না। বলেলন য, সটা গােনেত গে েত রেঙেত রেসেত িমিশেয় একটা িকছুই-

না গােছর িজিনস। 

রাজা। িকছুই-না গােছর িজিনস! এ িক পিরহাস না িক! 

ম ী। ধু পিরহাস নয়, মহারাজ, এ দুৈদব।  

রাজা। তােত গ  িকছু আেছ?  

ম ী। নই বলেলই হয়!  

রাজা। যু ?  

ম ী। না  

রাজা। কােনা রকেমর র পাত? 

ম ী। না। 

রাজা। আ হত া? পতন ও মূছা?  



 
 

 
 

ম ী। এেকবােরই না। 

রাজা। আিদরস? বীররস? ক ণরস?   

ম ী। না, কােনাটাই না। কিব বেলন, িতিন যা রচনা কেরেছন তা শরৎকােলর 

উপেযাগী খুব হা া রকেমর ব াপার। তার মেধ  ভার একটুও নই। 

রাজা। তােক শরৎকােলর উপেযাগী বলবার মােন কী হল? 

ম ী। কিব বেলন, শরৎকােলর মঘ য হা া, তার কােনা েয়াজন নই, তার 

জলভার নই, স িনঃস ল স াসী। 

রাজা। এ কথা সত  বেট।  

ম ী। কিব বেলন, শরৎকােলর িশউিলফুেলর মেধ  যন কােনা আসি  নই, যমন স 

ফােট তমিন স ঝের পেড়।  

রাজা। এ কথা মানেত হয়। 

ম ী। কিব বেলন, শরৎকােলর কােশর বক না বাগােনর না বেনর; স হলােফলায় 

মােঠ ঘােট িনেজর অিক নতায় ঐ য িব ার কের বড়াে । স স াসী। 

রাজা। এ কথা কিব বশ বেলেছ। 

ম ী। কিব বেলন, শরেত কাঁচা ধােনর য খত দিখ কবল আেছ তার রঙ, কবল 

আেছ তার দালা। আর- কােনা দায় যিদ তার থােক স কথা স এেকবাের লুিকেয়েছ।  

রাজা। িঠক কথা। 

ম ী। তাই কিব বেলন, তাঁর শারেদাৎসেবর য পালা স ওই রকমই হা া, ওই রকমই 

িনরথক। স পালায় কােজর কথা নই, স পালায় আেছ ছুিটর খুিশ।  



 
 

 
 

রাজা। বা:, এ তা ম  শানাে  না। ওর মেধ  রাজা কউ আেছ? 

ম ী। একজন আেছন। িক  িতিন িকছুিদেনর জেন  রাজ  থেক ছুিট িনেয় 

স াসীেবেশ মােঠ ঘােট িবনা কােজ িদন কািটেয় বড়াে ন।  

রাজা। বা: বা:, েন লাভ হয় য! আর ক আেছ? 

ম ী। আর আেছ সব ছেলর দল। 

রাজা। ছেলর দল? তােদর িনেয় কী হেব? 

ম ী। কিব বেলন, ওই ছেলেদর ােণর মেধ ই তা আসল ছুিটর চহারা। তারা কাঁচা 

ধােনর খেতর মেতাই িনেজ না জেন, কাউেক না জািনেয়, ছুিটর িভতেরই ফসেলর 

আেয়াজন করেছ। ...”৯ 

উি িখত এই ভূিমকাংশ থেক একটা িজিনস পির ার য বাংলায় নাটক রচনার একটা 

নতুন সেচতন বাঁেকর সৃি র যা াপথ হেলা এই ‘শারেদাৎসব’ নাটকিট। ‘শারেদাৎসব’ যন 

ভারহীন এক সংগীতলহরী।  

এ নাটক াচীন ভারেতর তেপাবন কি ক জীবেনর িদেকও ইি ত কেরেছ। মহান 

এই দশ কৃিতর সে  সংেযােগর মাধ েম সাথক হেয় উেঠিছল রবী নাথ তারঁ ‘তেপাবন’ 

শীষক রচনায় সই কথা সিব াের িলিপব  কেরেছন— 

“এই বন তাঁেদর ছায়া িদেয়েছ, ফলফুল িদেয়েছ, কুশ-সিমধ যুিগেয়েছ, তাঁেদর 

িতিদেনর সম  কম, অবকাশ ও েয়াজেনর সে  এই বেনর আদান- দােনর 

জীবনময় স  িছল। এই উপােয়ই িনেজর জীবনেক তাঁরা চািরিদেকর একিট বেড়া 

জীবেনর সে  যু  কের জানেত পেরিছেলন। চতুিদকেক তাঁরা শূন  , িনজীব বেল, 

পৃথক বেল জানেতন না। িব কৃিতর িভতর িদেয় আেলাক, বাতাস, অ জল ভৃিত 

য- সম  দান তাঁরা হণ কেরিছেলন, সই দান িল য মািটর নয়, গােছর নয়, শূন  



 
 

 
 

আকােশর নয়, একিট চতনাময়, অন  আনে র মেধ ই তার মূল বণ-এইিট তাঁরা 

একিট অনুভেবর ারা জানেত পেরিছেলন; সইজেন ই িন াস, আেলা, অ জল সম ই 

তাঁরা ার সে  ভি র সে  হণ কেরিছেলন। এইজেন ই িনিখলচরাচের িনেজর 

ােণর ারা, চতনার ারা, দেয়র ারা, বােধর ারা িনেজর আ ার সে  

আ ীয় েপ এক কের পাওয়াই ভারতবেষর পাওয়া। ... বন ভারতবেষর িচ েক িনেজর 

িনভৃত ছায়ার মেধ , িনগূঢ় ােণর মেধ  পালন কেরেছ। ভারতবেষর য দুই বেড়া বেড়া 

াচীন যুগ চেল গেছ, বিদকযুগ ও বৗ যুগ, স দুই যুগেক বনই ধা ী েপ ধারণ 

কেরেছ। কবল বিদক ঋিষরা নন, ভগবান বু ও কত আ বন, কত বণুবেন তাঁর 

উপেদশ বষণ কেরেছন; রাজ াসােদ তাঁর ান কুলায়িন, বনই তাঁেক বুেক কের 

িনেয়িছল।... ভারতবেষর পুরাণকথায় যা-িকছু মহৎ, আ য, পিব , যা-িকছু  এবং 

পূজ , সম  সই াচীন তেপাবন ৃিতর সে  জিড়ত। ... মানব ইিতহােস এইেটই হে  

ভারতবেষর িবেশষ ।”১০ 

        বাঝাই যাে  াচীন ভারেতর আদশ ‘শারেদাৎসব’ রচনার অন তম রণা িহেসেব 

কিবর মেন জায়গা কের িনেয়েছ। কিব তারঁ চতািল কােব র ‘তেপাবন’ কিবতায় এই কথারই 

ছ ব  প িদেয়েছন— 

“মন ে  হির যেব ভারত াচীন 

পুরব পি ম হেত উ র দি ণ 

মহারেণ  দখা দয় মহা ায়া লেয়। 

রাজা রাজ-অিভমান রািখ লাকালেয় 

অ রথ দূের বাঁিধ যায় নতিশের 

র ম ণা লািগ- াতি নীতীের 

মহিষ বিসয়া যাগাসেন, িশষ গণ 

িবরেল ত র তেল কের অধ য়ন 

শা  ভাতবােয়, ঋিষকন াদেল 

পলব যৗবন বাঁিধ প ষ ব েল 



 
 

 
 

আলবােল কিরেতেছ সিলল সচন। 

েবিশেছ বন াের ত ািজ িসংহাসন 

মুকুটিবহীন রাজা প েকশজােল 

ত ােগর মিহমােজ ািত লেয় শা  ভােল।”১১ 

শারেদাৎসব আয়তেন ছােটা। থাগত নাট করণ এ নাটেক অনুসৃত হয় িন। মা  

দুিট দৃেশ  নাটকিট রিচত। অথচ য়ং রবী নাথই এই নাটক স ে  িবিভ  উপলে  নানান 

রচনায় চুর শ  খরচ কের ব াখ া-িবে ষণ কেরেছন এবং নাটেকর মমব েক আমােদর 

সামেন তুেল ধরার য়াস কেরেছন। িক  কন এই একা  য়াস? মেন হয় নতুন ধরেনর 

এই নাটেকর ত  পুরেনায় অভ  পাঠক-দশক কতটা বুঝেত পারেবন স িবষেয় তারঁ মেন 

সে হ িছল। সজন  অনভ  পাঠক-দশেকর কােছ নতুন ধরেনর এ জাতীয় সৃি েক বাধগম  

কের তুলেতই িতিন এই ভূিমকািট হণ কেরিছেলন। অবশ  িনজসৃি র িতিন য একজন 

চমৎকার িবে ষক স কথা বলাই বা ল ।  

রবী নাথ িনেজেক স ূণ েপ কৃিতর মেধ  সমপণ কেরিছেলন। কৃিতর মেধ ই 

িতিন ছুিট বা মুি  খঁুেজিছেলন। সই আন ঘন কৃিতমু তার ছিব ধরা পেড়েছ শারেদাৎসেব। 

কৃিত তাঁর কােছ কবল সৗ য আ াদেনর জগৎ নয়, কবল কৃিতর েপ িনেজেক হািরেয় 

ফলা নয়, কৃিত তারঁ কােছ উ ীপক। এই কৃিতর সে  িমলেনই মানুষ পূণ—এই সত েক 

প দওয়ার লে ই রিচত হেয়েছ-শারেদাৎসব। 

দুই 

রবী নােথর পক-সাংেকিতক পযােয়র নাটক পিরক নার যথাথ সূ পাত ঘেটেছ 

শারেদাৎসব থেক। নাটেকর সূচনায় নাট  পিরেবশিটেক সাংেকিতকতায় দ ািতত করার জন  

রবী নাথ িচ ক সমৃ  গােনর ব বহার কেরেছন। আমরা জািন নাটেকর ‘না ীপাঠ’ হেয়েছ য 

গানিটর মাধ েম সখােন বুেকর বসন িছঁেড় বিরেয় আসা একখািন ভাতেবলার ছিব ফুেট 

উেঠেছ। ফেল এ কথা বলাই যায় য বাংলা ‘ পক-সাংেকিতক’ নাটেকরও ভােতর যা াপথ 



 
 

 
 

 হেয়েছ শারেদাৎসব থেকই। শারেদাৎসব নাটেক দৃশ  ও াকৃিতক িচ কে র মাধ েম 

শরত কৃিতর লীলােক ফুিটেয় তালা হেয়েছ। ধােনর ত, আকাশ,  মঘ, কাশবন, 

রৗ ছায়া, ইত ািদ িচ ক  শরৎকােলর পিরচয়বাহী। িবিভ  ব র অনুষে  সানার িচ ক  

শারেদাৎসবেক মুখিরত কের তুেলেছ। এ নাটেকর অিধকাংশ িচ ক ই দৃশ পময়। এইসব  

িচ ক  ব ি েক সীমা থেক অসীেমর িদেক িনেয় চেলেছ। নাটেক সংগীত নাট িচ কে র 

আ য় হেয় উেঠেছ। কথা হেয় উেঠেছ এক সংগীত থেক অন  সংগীেত প ছেনার সতুমা ।  

অমেল ু চ বতী মহাশয় মেন কেরন— 

“উৎসব উৎসব খলা এবং ঋণেশাধ-ই ‘শারেদাৎসেব’র ক ীয় িতমা। নাট - 

পিরণিতর যথাথ তাৎপয ধানত: উ  িতমাবেগর সমি ত ব নায় আকৃিতব  হবার 

সুেযাগ পায়।”১২ 

িক  তাঁর ব েব র সে  সহমত পাষণ করা যাে  না। কারণ এই ব েব র মেধ  

একটা অধসত  আেছ। ‘উৎসব উৎসব খলা’ িচ ক  িনি ত িক  ‘ঋণেশাধ’ িচ ক  নয় 

মােটই। ‘ঋণেশাধ’ ‘শারেদাৎসেব’র ক ীয় িতমা নয়, ক ীয় ভাবনা। তাঁর কথােতও 

এক কার ধরা আেছ এই সত — 

“স াসীর সংলােপ ‘ঋণেশাধ’-এর িতমা সবুজ ঐ যময় ধােনর খত, িনমল জেল 

পিরপূণ বতিসনী, তপি নী ল ী এবং দুঃেখর দেল ফুেট ওঠা সানার পে র িতমায় 

পিরবৃত। এই পার িরক সহেযািগতার সুবণ সুেযােগই ‘ঋণেশাধ’-এর সূ  ইি ত 

ি য়াশীলতা অজন কের এবং নাট ািভ ােয়র অ গত ব র অতীত ব র র শ 

কের।”১৩ 

সুতরাং বাঝাই যাে  ‘ঋণেশাধ’ শ িট নাটেকর ক ীয় ভাবনা মা , িচ ক  নয়। 

সুখ, দুঃখ, আন , বদনা, ভােলাবাসার মেতাই ঋণও একিট িবমূত ধারণা। সজন ই 

‘ঋণেশাধ’-এর ভাবনােক ‘সবুজ ধােনর খত’, ‘পিরপূণ বতিসনী’, ‘েসানার প ’ ইত ািদ িবিভ  



 
 

 
 

িচ কে র মাধ েম প দওয়া হেয়েছ। তাছাড়া এ িবষেয় মা ম মাণ নাটেকর ভতেরই 

খঁুেজ পাওয়া যায়— 

“স াসী।... আহা, আজ এই বালেকর ঋণেশােধর মেতা  ফুলিট িক কাথাও 

ফুেটেছ-”১৪ 

‘  ফুলিট’ ঋণেশােধর অন তম িচ ক । এই বণ স াসীর মেধ  িব েয়র সৃি  

কেরেছ— 

“স াসী।...এ য টগর, এই বুিঝ মালতী, শফািলকাও অেনক এেনছ দখিছ! সম ই 

, , !”১৫ 

ঋণেশােধর িব  এবং পিব  সৗ যেক ‘  ফুেল’র িচ কে  প দওয়া হেয়েছ। 

বাঝাই যাে  িচ ক  িনেয় আেবগতািড়ত িব ম তির হেয়েছ অমেল ু চ বতী মহাশেয়র 

মেন। িঠক একই রকম আেবগতািড়ত িব ম দখা যায় চতািল সাহার ম েব ও— 

“ঋণেশাধ কথািটর মেধ  ঋেণর বাঝা বা ভারেক অনুভব করা যায়, িক  এ নাটেক 

ঋণেশাধ হেয়েছ আনে াৎসেবর মেধ  িদেয়। উপন  য কেঠার পির ম কেরেছ, তার 

মেধ ও স এক গীয় আন  উপেভাগ কেরেছ। উপন  সে  য ‘  ফুল’ িতমার 

উে খ হেয়েছ, সম  নাটকিটই যন সই ‘  ফুেল’র পিব তা উৎসেবর আনে র 

মধ  িদেয় বহন কের আনেছ। ফেল নাটকিটেত গভীর ব নাময় হেয় উেঠেছ 

শরৎ কৃিত। গাটা নাটেক শরৎঋতুিটেকই এক িতমা িহেসেব উে খ করা যায়।”১৬   

এই দািব মেন নওয়া যায় না এই কারেণই য ‘শারেদাৎসেব’ ‘শরৎঋতু’ পটভূিমকা 

িহেসেব ান পেয়েছ, িচ ক  িহেসেব নয়। িচ ক  িবচাের িবে ষেকর িব ম নয়, 

িবে ষেকর িনরাস  মেনাভাব অত াবশ ক। ‘ঋণেশাধ’ যেহতু নাটেকর ক ীয় ভাবনা এবং 

‘শরৎঋতু’ যেহতু নাটেকর পটভূিম সেহতু ‘সংগীত’ এই নাটেক িচ কে র ান হণ কেরেছ 

আপাতভােব এ কথা বলা যেত পাের। কননা সংগীত বেণি য় িনভর িতিচ ক  এবং এ 



 
 

 
 

নাটেক সংগীতই ধান হেয় উেঠেছ। দশক- াতার দৃি েকাণ থেক এ দািব সংগত। িক  

একটু তিলেয় আেবগেক সং  রেখ িবচার করেলই বাঝা যায় পাঠেকর দৃি েকাণ থেক এ 

দািব স ূণ অসংগত। কারণ পাঠ নাটক িচ কে র পে ি য় িনভর ব র িনিদ  তীক বা 

অবয়ব দািব কের। সজন  সংগীত অন  অেনক রবী নাটেকর মেতা এ নাটেকও অেনক েলা 

ধান িচ কে র আ য় হেয় উেঠেছ এ কথা বলা অিধকতর যুি সংগত।  

অবশ  িচ ক  য সব সময় সরাসির অবয়ব িনেয় এেস হািজর হেব এমন দািব 

অস ত। আভােসও িচ ক  গাপেন লুিকেয় থাকেত পাের। ‘ঋণেশাধ’-এর শ বে  সই 

আভাস থাকেলও িচ ক  অে ষণ অমূলক। িক  এই নাটেকই রবী নাথ অসামান  একিট 

িচ কে র নমুনা আভােস গঁেথ িদেয়েছন— 

“স াসী। চােখর পাতার উপের পঁুিথর পাতা েলা আড়াল কের খাড়া হেয় দাঁিড়েয়েছ, 

সই েলা খিসেয় ফলেত চাই।”১৭   

‘েচােখর পাতা’ বা ‘পঁুিথর পাতা’র  অবয়ব থাকা সে ও আসল িচ ক িট এখােন 

ধরা আেছ ইি েত। পুঁিথ িতব কতা রবী সািহেত  এক চনা ছিব। সই ছিবিটই এখােন ফুেট 

উেঠেছ ‘ াচীের’র িচ কে । পঁুিথর পাতা চােখর পাতার উপের খাড়া হেয় াচীর তুেল দৃি েক 

সংকীণ কের তুেলেছ। সজন  ‘শারেদাৎসেব’র সৗ য উপেভােগর পেথ ‘পঁুিথর পাতা’ 

াচীেরর প পেয়েছ। চতািল সাহার ম ব  এ সে  রণ করা যায়— 

“পৃিথবীর অসীম সৗ য উপেভােগর জন  চাই মন ও চাখ। চােখর পাতা যিদ পুঁিথর 

পাতার আড়ােল ঢাকা থােক অথাৎ মানুষ যিদ ধু তার সীিমত গ ীর মেধ  বেস ান 

স য় করেত চায় তেব িবে র অফুর  সৗ য থেক স বি ত হেব। রাজা এতিদন 

রাজধানীর াচীেরর আড়ােল কতেব র বাঁধেন বাঁধা িছেলন, আজ পেথ এেস অফুর  

মুি র াদ বুেক িনেয় কৃিত তথা জীবনেক িচনেত চান।”১৮  

শারেদাৎসেব ‘আেলা’র িচ ক  আনে র মূত প পির হ কেরেছ। নাটক র আেগ 

একিট গােন তারই িত িব—  



 
 

 
 

“আজ   বুেকর বসন িছঁেড় ফেল 

দাঁিড়েয়েছ এই ভাতখািন, 

আকােশেত সানার আেলায় 

ছিড়েয় গল তাহার বাণী।”১৯ 

ভােতর াকৃিতক সৗ য আেলার ইি েত উ ািসত হেয় উেঠেছ—  

“স াসী। বাইের য আজ সানা ঢেল িদেয়েছ। তারই সে  আমােদরও আজ অ ের 

বাইের িমেল যেত হেব তা, নইেল এই শরেতর উৎসেব আমরা যাগ িদেত পারব কী 

কের? আজ এই আেলার সে  আকােশর সে  িমলব বেলই তা উৎসব।”২০  

স াসীর সংলােপ উৎসেবর অ িনিহত সত  আেলার ইশারায় ফুেট উেঠেছ। আেলার 

মরমী সংেকেত আন ময় অ েরর ছিবিট প পির হ কেরেছ। এমনিক অ কারও এই 

নাটেক আেলার সংেকেত িভ  মা ায় উ ীত হেয়েছ— 

“স াসী। ... তামােদর গান আজ এেকবাের আকােশর পাের িগেয় প েচেছ! ার 

খুেলেছ তারঁ! দখেত পা  িক শারদা বিরেয়েছন? দখেত পা  না? দূের, দূের, স 

অেনক দূের, ব  ব  দূের! সখােন চাখ য যায় না! সই জগেতর সকল আরে র 

াে , সই উদয়াচেল থমতম িশখরিটর কােছ! সখােন িতিদন ঊষার থম 

পদে পিট পড়েলও তবু তাঁর আেলা চােখ এেস প ছয় না, অথচ ভােরর অ কােরর 

সবাে  কাঁটা িদেয় ওেঠ- সই অেনক অেনক দূের!”২১  

এখােন আেলা অ কােরর বা অ কার আেলার িত ী নয়। ‘অ কােরর সবাে  কাঁটা’ 

কৃতপে  আেলার িতভাস।  

নদীর িচ কে  ‘ঋণেশাধ’ এর ছিব— 



 
 

 
 

“স াসী। —জগৎ আনে র ঋণ শাধ করেছ। ... সইজেন ই ধােনর খত এমন সবুজ 

ঐ েয ভের উেঠেছ, বতিসনীর িনমল জল এমন কানায় কানায় পিরপূণ! ...”২২ 

নদীর িচ কে র মেতা সমুে র িচ ক ও এই নাটেক গভীর ব নার সৃি  কেরেছ। 

ঠাকুরদা ও স াসীর কে  সংগীতাি ত ইি য়ময় সমুে র িচ কে  ইি য়াতীেতর আকুিত ধরা 

পেড়েছ—  

“ঠাকুরদাদা। 

              আনে রই সাগর থেক এেসেছ আজ বান। 

              দাঁড় ধ’ের আজ বাস র সবাই, টান র সবাই টান। 

                        বাঝা যত বাঝাই কির 

                        করব র পার দুঃেখর তরী, 

                       ঢউেয়র’ পের ধরব পািড়— 

                                  যায় যিদ যাক াণ।”২৩ 

“স াসী। 

লেগেছ অমল ধবল পােল 

ম  মধুর হাওয়া। 

দিখ নাই কভু দিখ নাই 

এমন তরণী বাওয়া। 

কা  সাগেরর পার হেত আেন 

কা  সুদূেরর ধন! 

ভেস যেত চায় মন, 

ফেল যেত চায় এই িকনারায় 

সব চাওয়া সব পাওয়া!”২৪ 



 
 

 
 

সাগর এবং তার অনুষে  দাঁড়, তরী, পাল, ইত ািদ িচ কে র অবতারণায় অপার 

অসীমেক শ করার একা  ব াকুলতা  হেয় উেঠেছ।  

সৗ েযর পূজারী ঠাকুরদাদার কােছ কৃিত ধরা িদেয়েছ সম তায়। কৃিতর প- 

রস-গ  তারঁ কােছ ইি য়ময় েপর মেধ ও অতীি য় রহস ানুভূিতর স ান িদেয়েছ। একিট 

াণিচ ক  তাঁর ভাষায় মূত হেয় উেঠেছ—  

“ঠাকুরদাদা। ...  িশউিল বন থেক আকােশ আজ পুেজার গ  ভের উেঠেছ, ...”২৫ 

‘পুেজার গ ’ িচ কে র মেধ  অবকাশ যাপেনর ছিব ফুেট উেঠেছ।  

‘েসানার প ’ িচ কে  মানবা ার পূণিবকােশর কথা বলা হেয়েছ। নওয়া নয় বরং 

দওয়ার আনে ই মানুষ পূণতা পায়। িনেজেক উৎসিগত কেরই মানুষ সু েরর কাশ ঘটায়। 

কৃিতর মেধ ও সই একই লীলা—  

“স াসী।... ল ী য সানার প িটর উপের পা দুখািন রােখন আিম সই প িটর 

খাঁেজ আিছ।”২৬ 

মানুষ হাক বা িব কৃিত-ঋণেশােধর ভতর িদেয়ই িবকিশত হেত হয়। এই পেথই 

মমুি । এই পথ ধেরই উভেয়র পরম িমলন ঘেট। িবকিশত প পাপিড়র অনবদ  শাভা 

ঝলমেল পূণতার মেতাই মানুষও পূণিবকিশত হয়। সজন  পে র িচ কে  এক িব  

সৗ যময় স ােক প দওয়া হেয়েছ। উপনে র সাধনা এবং ঋণেশােধর সৗ েযর মেধ  

স াসী রাজা ণল ীর সানার পে র খাঁজ পেয়েছন— 

“স াসী। ল ী যখন মানেবর মতেলােক আেসন তখন দুঃিখনী হেয়ই আেসন; তাঁর 

সই সাধনার তপি নীেবেশই ভগবান মু  হেয় আেছন; শত দুঃেখরই দেল তাঁর 

সানার প  সংসাের ফুেট উেঠেছ, স খবরিট আজ উপনে র কাছ থেক পেয়িছ।”২৭    



 
 

 
 

িতেকি ক িচ ক  ‘বীণা’ এই নাটেক উে খেযাগ  ভূিমকা পালন কেরেছ। লে েরর 

কােছ দনা রেখ বীণাচায সুরেসেনর য়াণ ঘেটেছ। সই দনা শােধর দািয়  কাঁেধ তুেল 

িনেয়েছ উপন । উপনে রও দনা আেছ তার ভুর কােছ। অ  বয়েস িপতৃহীন উপন  

বাইের থেক নতুন নগের এেসিছেলা আ েয়র খাঁেজ— 

“উপন ।... সিদন াবণমােসর সকালেবলায় আকাশ ভেঙ বৃি  পড়িছল, আিম 

লাকনােথর মি েরর এক কােণ দাঁড়াব বেল েবশ কেরিছেলম। পুেরািহত আমােক 

বাধহয় নীচ জাত মেন কের তািড়েয় িদেলন। সিদন সকােল সইখােন বেস আমার 

ভু বীণা বাজাি েলন। িতিন তখনই মি র ছেড় এেস আমার গলা জিড়েয় ধরেলন; 

বলেলন, এেসা বাবা, আমার ঘের এেসা। সইিদন থেক ছেলর মেতা িতিন আমােক 

কােছ রেখ মানুষ কেরেছন- লােক তাঁেক কত কথা বেলেছ, িতিন কান দনিন। আিম 

তাঁেক বেলিছেলম, ভু, আমােক বীণা বাজােত শখান, আিম তাহেল িকছু িকছু উপাজন 

কের আপনার হােত িদেত পারব। িতিন বলেলন, বাবা, এ িবদ া পট ভরাবার নয়; 

আমার আর-এক িবদ া জানা আেছ, তাই তামােক িশিখেয় িদি । এই বেল আমােক 

রঙ িদেয় িচ  কের পুঁিথ িলখেত িশিখেয়েছন। যখন অচল হেয় উঠত তখন িতিন মােঝ 

মােঝ িবেদেশ িগেয় বীণা বািজেয় টাকা িনেয় আসেতন। এখােন তাঁেক সকেল পাগল 

বেলই জানত।”২৮ 

উপনে র কাছ থেক সুরেসেনর জীবনবৃ া  েন স াসী রাজা ‘পাগল’ মানুষিটর 

মেধ  িশ ী তথা উদারেচতা স ািটেক আিব ার কেরেছন। তারঁ মেনর ভতর সুরেসেনর বীণার 

িনম  আ াদেনর ইে  িছল। বীণাচােযর অবতমােন সই ইে পূরণ আর স ব নয়। িক  

বীণার পািথব িনম েক ছািড়েয় িতিন অপািথব এক সুেরর স ান পেয় গেছন যা 

অিব রণীয়। বীণাচায সুরেসেনর সে  উপনে র স  দু’জেনর ােণর ত ীেত য সুেরর 

ঢউ তুেলেছ স াসী তা আ াদন কেরেছন— 

“স াসী। সুরেসেনর বীণা নেত পলাম না, িক  বাবা উপন , তামার কল ােণ তাঁর 

আর-এক বীণা েন িনলুম, এর সুর কােনািদন ভুলব না।–”২৯  



 
 

 
 

উপনে র সৗজেন  উপ ািপত বীণার িচ ক  স াসীর কােছ তীকী জীবনবীণায় 

পা িরত এ কথা বলাই যায়।  

বীণাচায নই িক  বীণা আেছ। সুরেসন নই িক  সুর রেয় গেছ। উপনে র সংলােপ 

ও জীবেন তাই বীণা ও বীণার সুর ঘটমান বতমান, িচর-উ ীপক—  

“উপন । মেন কেরিছলুম, লে র যখন আমােক অপমান কেরেছ তখন ওর কােছ 

আিম আর ঋণ ীকার করব না। তাই পুঁিথপ  িনেয় ঘের িফের িগেয়িছেলম। সখােন 

আমার ভুর বীণািট িনেয় তার ধুেলা ঝাড়েত িগেয় তার িল বেজ উঠল-অমিন আমার 

মনটার িভেতর য কমন হল স আিম বলেত পাির ন। সই বীণার কােছ লুিটেয় 

পেড় বুক ফেট আমার চােখর জল পড়েত লাগল।...”৩০  

নাটেক একই িচ ক  যুগপৎ সংলােপ ও সংগীেত দু’ েলই ধরা িদেয়েছ। তেব 

সংগীতাি ত িচ ক  তুলনামূলক ভােব অিধক গিতশীল। যমন বীণা িচ ক িট নাটেকর 

আবাহন-গােন অেনক বিশ সারতা ও বহমানতা লাভ কেরেছ—  

“ রতান তুিলেয়া তামার 

সানার বীণার তাের 

মৃদু মধু ঝংকাের, 

হািসঢালা সুর গিলয়া পিড়েব 

িণক অ ধাের।”৩১ 

নাটেকর শেষ শষ গােনও সই গিতশীলতা িবদ মান—  

“আকাশ বীণার তাের তাের 

জােগ তামার আগমনী!”৩২  

রবী নােথর নাট সািহেত  বীণার িচ ক  িবিভ  সূ  ভাবনা কােশর সহায়ক। 

শারেদাৎসেবও তা পিরলি ত হয়।  
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ফা নী 

   ‘ফা নী’ গিতরােগর নাট প। কনক বে াপাধ ায় এ সে  বেলেছন— 

“রবী নাথ যখন ‘ফা নী’ (১৩২২) রচনা কেরন, তখন তাঁহার কাব জগেত চিলেতেছ 

‘বলাকা’র (১৩২১-২৩) যুগ। ‘বলাকা’য় রবী -কিবমানস তই একটা মাড় 

ঘুিরয়ািছল। কিব তখন গিতে ােতর যা ী, গিতেকই জীবেনর ও জগেতর একমা  সত  

বিলয়া উপলি  কিরয়ােছন। িব সৃি  এক গিতরই অিবি  বাহ, জরা- যৗবন 

জ মৃতু  সকলই সই বােহরই অ ।”১ 

শীত পার হেয় যমন বস  আেস, িঠক তমনই মৃতু েক অিত ম কের মানুষ পায় 

নতুন জীবন—এটাই ফা নীর মমকথা। জরা ও যৗবেনর সে  এ কথােক নাটেক প দওয়া 

হেয়েছ। সাধারণভােব মেন করা হয়—জরার ভতর িদেয় যৗবন ফুিরেয় যায়, মৃতু র ভতর 

িদেয় শষ হেয় যায় জীবন। িক  রবী নাথ তা মেন কেরন না। িতিন মেন কেরন মৃতু র 

ভতর িদেয়ই জীবনেক নব েপ লাভ করা যায়। সজন  িতিন কিবেশখেরর মুখ িদেয় বিলেয় 

িনেয়েছন— 

“ে ৗঢ়েদরই যৗবনিট িনরাস  যৗবন। তারা ভাগবতী পার হেয় আন েলােকর ডাঙা 

দখেত পেয়েছ। তারা আর ফল চায় না, ফলেত চায়।”২ 

আর ফল না চাওয়া এবং ফলেত চাওয়া অথাৎ ত াগ করেত শখা এই য আসি হীন 

যৗবন, এই যৗবনই একমা  সিঠকভােব জীবেনর রস হেণ স ম। যুবেকর দল তােদর চুেল 

পাক না ধিরেয়ও দুঃেখর অিভ তা পার হেয় এেস আসি হীন যৗবেনর তটভূিমেত উপনীত 

হয়।  

ফা নী নাটেকর এই ‘িভতরকার কথািট’ রবী নাথ মেনার ন বে াপাধ ায়েক লখা 

একিট িচিঠেত সহজভােব ব াখ া কেরেছন— 



 
 

 
 

“ফা নীর িভতরকার কথািট এতই সহজ য, ঘটা কের তার অথ বাঝােত সংেকাচ 

বাধ হয়।  

জগৎটার িদেক চেয় দখেল দখা যায় য, যিদচ তার উপর িদেয় যুগ যুগ চেল যাে  

তবু স জীণ নয়-আকােশর আেলা উ ল, তার নীিলমা িনমল। ধরণীর মেধ  ির তা 

নই, তার শ ামলতা অ ান-অথচ খ  খ  কের দখেত গেল দিখ ফুল ঝরেছ, পাতা 

কে , ডাল মরেছ। জরা মৃতু র আ মণ চািরিদেকই িদনরাত চলেছ, তবুও িবে র 

িচরনবীনতা িনঃেশষ হল না। Facts-এর িদেক দিখ জরা মৃতু , Truth-এর িদেক দিখ 

অ য় জীবন যৗবন। শীেতর মেধ  এেস য মুহূেত বেনর সম  ঐ য দউেল হল বেল 

মেন হল, সই মুহূেতই বসে র অসীম সমােরাহ বেন বেন ব া  হেয় পড়েলা। জরােক 

মৃতু েক ধের রাখেত গেলই দিখ, স আপন ছ েবশ ঘুিচেয় ােণর জয়পতাকা উিড়েয় 

দাঁড়ায়। িপছন িদক থেক যটােক জরা বেল মেন হয়, সামেনর িদক থেক সটােকই 

দিখ যৗবন। তা যিদ না হত, তা হেল অনািদ কােলর এই জগৎটা আজ শতজীণ  হেয় 

পড়েতা, এর উপের যখােনই পা িদতুম েস যেতা।  

িব কৃিতর মেধ  িত ফা েন িচরপুরাতন এই য িচরনবীন হেয় জ াে , 

মানুষ কৃিতর মেধ ও স লীলা চলেছ। াণশি ই মৃতু র িভতর িদেয় আপনােক বাের 

বাের নূতন কের উপলি  করেছ। যা িচরকালই আেছ, তােক কােল কােল হািরেয় 

হািরেয় না যিদ পাওয়া যায় তেব তার উপলি ই থােক না।  

ফা নীর যুবকদল ােণর উ াম বেগ াণেক িনঃেশষ কেরই াণেক অিধক কের 

পাে । সদার বলেছ, ‘ভয় নই, বুেড়ােক আিম িব াসই কির ন-আ া দখ, যিদ 

তােক ধরেত পািরস তা ধর।’ ােণর িত গভীর িব ােসর জাের চ হাস মৃতু র 

হার মেধ  েবশ কের সই াণেকই নূতন কের, িচর ন কের দখেত পেল। 

যুবেকর দল বুঝেত পারেল জীবনেক যৗবনেক বাের বাের হারােত হেব, নইেল িফের 

পাবার উৎসব হেত পারেব না। শীত না থাকেল ফা েনর মেহাৎসেবর মহাসমােরাহ তা 

মারা যত।”৩ 



 
 

 
 

ফা নী নাটেকর মেমা  ঘাটন করার জন  রবী নাথ িচিঠপ  বা ব ি গত আেলাচনার 

মাধ েম ব াখ াতার ভূিমকা পালন কেরেছন। এ নাটেকর আেবদন অনুভূিতর কােছ, এর 

অ িনিহত ত  কবল যুি তক বা বুি বৃি র ারা িতপাদ  অস ব। সজন  িতিন ব াখ াতার 

কলমিট হােত তুেল িনেয়েছন—  

“জীবনেক সত  বেল জানেত গেল মৃতু র মেধ  িদেয়ই তার পিরচয় চাই। য মানুষ 

ভয় পেয় মৃতু েক এিড়েয় জীবনেক আঁকেড় রেয়েছ, জীবেনর ’পের তার যথাথ া 

নই ব’েল জীবনেক স পায় িন। তাই স জীবেনর মেধ  বাস কেরও মৃতু র 

িবভীিষকায় িতিদন মের। য লাক িনেজ এিগেয় িগেয় মৃতু েক ব ী করেত ছুেটেছ, 

স দখেত পায়, যােক স ধেরেছ স মৃতু ই নয়, — স জীবন। যখন সাহস কের তার 

সামেন দাঁড়ােত পাির ন, তখন িপছনিদেক তার ছায়াটা দিখ। সইেট দেখ ডিরেয় 

ডিরেয় মির। িনভেয় যখন তার সামেন িগেয় দাড়ঁাই, তখন দিখ য—সদার জীবেনর 

পেথ আমােদর এিগেয় িনেয় যায়, সই সদার মৃতু র তারণ— ােরর মেধ  আমােদর 

বহন কের িনেয় যাে । ‘ফা নী’র গাড়াকার কথাটা হে  এই য, যুবেকরা বস -

উৎসব করেত বিরেয়েছ। িক  এই উৎসব তা ধু আেমাদ করা নয়, এ তা 

অনায়ােস হবার জা নই। জরার অবসাদ, মৃতু র ভয় ল ন কের তেব সই 

নবজীবেনর আনে  প ছােনা যায়। তাই যুবেকরা বলেল, —আনব সই জরা-বুেড়ােক 

বঁেধ, সই মৃতু েক ব ী কের। মানুেষর ইিতহােস তা এই লীলা, এই বস -উৎসব 

বাের বাের দখেত পাই। জরা সমাজেক ঘিনেয় ধের, থা অচল হেয় বেস, পুরাতেনর 

অত াচার নূতন াণেক দলন কের িনজীব করেত চায়-তখন মানুষ মৃতু র মেধ  ঝাঁপ 

িদেয় পেড়, িব েবর িভতর িদেয় নব-বসে র আেয়াজন কের। সই আেয়াজনই তা 

য়ুেরােপ চলেছ। সখােন নূতন যুেগর বসে  হািলেখলা আর  হেয়েছ। মানুেষর 

ইিতহাস আপন িচর-নবীন অমর মূিত কাশ করেব বেল মৃতু েক তলব করেছ। মৃতু ই 

তার সাধেন িনযু  হেয়েছ। তাই ‘ফা নী’েত বাউল বলেছ—‘যুেগ যুেগ মানুষ লড়াই 

করেছ, আজ বসে র হাওয়ায় তাির ঢউ। যারা মের অমর, বসে র কিচ পাতায় তারা 

প  পািঠেয়েছ। িদগিদগে  তারা রটাে -আমরা পেথর িবচার কির িন; আমরা 



 
 

 
 

পােথেয়র িহেসব রািখ িন, আমরা ছুেট এেসিছ, আমরা ফুেট বিরেয়িছ। আমরা যিদ 

ভাবেত বসতুম, তা হেল বসে র দশা িক হেতা? —বসে র কিচ পাতায় এই য প , 

এ কােদর প ? য-সব পাতা ঝের িগেয়েছ—তারাই মৃতু র মেধ  িদেয় আপন বাণী 

পািঠেয়েছ। তারা যিদ শাখা আঁকেড় থাকেত পারত, তা হেল জরাই অমর হেতা, 

পুরাতন পুঁিথর কাগেজ সম  অরণ  হলেদ হেয় যত, সই কেনা পাতার সরসর শে  

আকাশ িশউের উঠত। িক  পুরাতনই মৃতু র মেধ  িদেয় আপন িচর-নবীনতা কাশ 

কের—এই তা বসে র উৎসব। তাই বস  বেল, যারা মৃতু েক ভয় কের, তারা 

জীবনেক চেন না; তারা জরােক বরণ কের জীব ৃত হেয় থােক— াণবান িবে র সে  

তােদর িবে দ ঘেট।   

চ হাস। এ কী, এ য তুিম! সই আমােদর সদার? বুেড়া কাথায়। 

সদার। কাথাও তা নই। 

চ হাস। কাথাও না? তেব স কী। 

সদার। স । 

চ হাস। তেব তুিমই িচরকােলর?  

সদার। হাঁ।  

চ হাস। আর আমরাই িচরকােলর? 

সদার। হাঁ।  

চ হাস। িপছন থেক যারা তামােক দখেল, তারা য তামােক কত রকম মেন 

করেল তার িঠক নই। তখন তামােক হঠাৎ বুেড়া বেল মেন হল। তারপর হার মেধ  

থেক বিরেয় এেল-এখন মেন হে  তুিম বালক, — যন তামােক এই থম দখলুম।  

এ তা বেড়া আ য। তুিম বাের বােরই থম, তুিম িফের িফেরই থম।”৪ 



 
 

 
 

ফা ন িচরেযৗবেনর তীক, য যৗবন চলার মে  দীি ত, যার আপাত পা র আেছ 

িক  য় নই। এক িব ানস ত আিব ারেক রবী নাথ এ নাটেক প িদেয়েছন। এই অেথ 

নাটকিট ব নাধমী এবং গভীর তাৎপেয উ ীত। নাটেকর অন  এক তাৎপেযর িদেক 

সমােলাচক আমােদর দৃি েক আকষণ কেরেছন— 

“পথ, ঘাট, মাঠ ও হা ার–নাটেকর এই চািরিট ান-সংেকতও গভীর অথবহ।  

জীবেনর পই চলা, পথ সই চলারই অ । ঘাট পেথরই একটা া । ইহা 

দৃি হীনতার থাসব তার তীক। এখােন আিসেল তাই ঘােটর মািঝর সে ই দখা 

হয়- য বেল, “আমার ব বসা হে  পথ িঠক করা—কােদর পথ, িকেসর পথ স আমার 

জানবার দরকার হয় না। আমার দৗড় ঘাট পয -ঘর পয  না।” মাঠ ি িতর তীক, 

তাই এখােন আিসেল যুবকদেলর মেন হয়, ‘সংসারটা সবই ছল র!’ তাহারা আর 

চিলেত চায় না, বেল, “আমরা  চলব না।” হা ার— য মৃতু র তীক, এত কথার পর 

আর িন য়ই বিলয়া িদেত হয় না। এইখােনই যুবকদেলর সে  সদােরর নূতন কিরয়া 

দখা হয়, অথাৎ মৃতু র িভতর িদয়াই জীবনরহস  হয় উে ািচত।”৫ 

নাটকিট দুিট পযােয় িবভ । থম পযােয় ধরা আেছ যৗবেনর ধারণা িনেয় আেলাচনা। 

সই আেলাচনায় রাজা, আমলা, কিব মুখ চির  অংশ হণ কেরেছন। রাজকমীরা ভাবত 

রাজার িত অনুগত। রাজা, রাজকমীরা সুেখর জন  অিধক লালািয়ত িক  ম ী বা অন েদর 

মেধ  তমনটা দখা যায় না। বরং তারা তােদর কােজর িত আ হী, তারা কমব , চ ল। 

যুে র সংবাদ সং া  িবষেয় ম ী যখন রাজার সা াৎ াথী তখন রাজকমীরা তােত 

িতব কতার সৃি  কের। রাজার সে  সা ােতর জন  চীন-স ােটর দূতেক অেপ া করেত 

হয়। কারণ রাজার মন খারাপ এবং রাজার মন খারােপর িবষয়টা একটা সাংঘািতক সবনােশর 

ল ণ।  

ফা নীর ভূিমকায় য রাজা রেয়েছন বয়স বাড়ার কারেণ তাঁর কােনর কােছ পাকা চুল 

আিব ৃ ত হয়; সটােক তাঁর যৗবেনর ইিত বেল ধের িনেয় রাজার খুব মন খারাপ। এই 



 
 

 
 

সমস ার কােনা সমাধান নই মেন কের িতিন পুেরাপুির আশাহত এবং অবসাদ  হেয় 

পেড়ন। রাজকেম তাঁর মন নই। রাজধমপালেনর ই াও নই— 

“িকেসর রাজকায। রাজকােযর সময় নই—”৬ 

রাজপি ত িতভূষণ তাঁেক কেম িন ৎসািহত করায় িতিন আনি ত। িতভূষেণর 

বাণী— 

“শৃ ল বাঁিধয়া রােখ এই জািন সেব, 

আশার শৃ ল িক  অ ুত এ ভেব। 

   স যাহাের বাঁেধ সই ঘুের মের পােক,  

    স-ব ন ছােড় যাের ি র হেয় থােক।”৭ 

—এই বাণী েন রাজা উে িলত। িতিন িতভূষেণর জন  সহ  ণমু া উপহার িহেসেব ঘাষণা 

কেরন। অথচ জােদর দুরব া-দুিভ েক অ  নয়, সন  িদেয় িতহত করার আেয়াজেনর 

কথাও িনত হেয় ওেঠ। ু ধাত ও িনর  জারা রাজার আশীবাদ থেক বি ত হয়। রাজা 

সবাইেক, সবিকছুেক এিড়েয় িগেয় বরাগ সাধেনর আেয়াজেনর িদেক ঝুঁেক পেড়ন। তাঁেক 

খািনকটা া  দখায়। জীবন- যৗবেনর সমাি র কথা ভেব িতিন আতি ত ও পীিড়ত। 

কিবেশখরেক িতিন িবদায় সংবাদ দান কেরন। কারণ তারঁ মেন হেয়েছ— যৗবনকালই কিব  

কােশর একমা  কাল। িক  কিবেশখর তা মেন কেরন না— 

“কিব। মহারাজ, আপনার এই কিবেক নািক িবদায় করেত চান। 

রাজা। কিব  য িবদায়-সংবাদ পাঠােল, এখন কিবেক রেখ হেব কী। 

কিব। সংবাদটা কাথায় প ছল। 

রাজা। িঠক আমার কােনর উপর। চেয় দেখা। 



 
 

 
 

কিব। পাকাচুল? ওটােক আপিন ভাবেছন কী। 

রাজা। যৗবেনর শ ামেক মুেছ ফেল সাদা করার চ া। 

কিব। কািরকেরর মতলব বােঝন িন। ঐ সাদা ভূিমকার উপের আবার নূতন রঙ 

লাগেব। 

রাজা। কই রেঙর আভাস তা দিখ ন। 

কিব। সটা গাপেন আেছ। সাদার ােণর মেধ  সব রেঙরই বাসা। 

রাজা। চুপ, চুপ, চুপ কেরা, কিব, চুপ কেরা। 

কিব। মহারাজ, এ- যৗবন ান যিদ হল তা হাক-না। আেরক যৗবনল ী আসেছন, 

মহারােজর কেশ িতিন তাঁর  মি কার মালা পািঠেয় িদেয়েছন— নপেথ  সই 

িমলেনর আেয়াজন চলেছ।”৮       

যৗবেনর এক নতুন েপর কথা কিব বেলেছন। য যৗবন মানুষেক নতুন হওয়ার 

সুেযাগ কের দয়। ‘আেরক যৗবনল ী আসেছন’ অথাৎ যৗবন অন । সংসােরর দুঃখ- দন  

সবিকছুেক কিব এই যৗবনে ােত ভািসেয় িনেয় যেত চান নদীর মেতা। রাজােক িতিন 

বেলন— 

“নদী কমন কের ভার বহন কের দেখেছন তা। মািটর পাকা রা াই হল যােক বেলন 

ব, তাই তা ভারেক কবলই স ভারী কের তােল। বাঝা তার উপর িদেয় আতনাদ 

করেত করেত চেল, আর তারও বুক ত িব ত হেয় যায়। নদী আনে  বেয় চেল, 

তাই তা স আপনার ভার লাঘব কেরেছ বেলই িবে র ভার লাঘব কের।”৯ 

িন ৎসািহত হেয় বেস থাকা নয়, বরং নদীর মেতা িনেজেক ঢেল দওয়ার মধ  িদেয়ই 

মানবেযৗবন খঁুেজ পেত পাের তার পিরপূণতার, তার সাথকতার বৃহ র পিরচয়।  



 
 

 
 

কিবর যুি  রাজার মেন ধের। িতিন উৎসািহত হন। জীবেনর িত য িণক বীতরাগ 

দখা িদেয়িছল তা িতিন মন থেক মুেছ ফেলন। দুিভ পীিড়ত জােদর িত কতব পালেন 

উ ুখ হেয় ওেঠন— 

“দুিভ কাতর জােদর িবদায় করবার ভােলা উপায় অ  িদেয়, সন  িদেয় নয়।”১০ 

এ কথার ভতের রাজার মেধ  জাবাৎসেল র ভাবিটেক ফুেট উঠেত দখা যায়। 

কিবেশখেরর ারা অনু ািণত হেয় িতিন একই সে  কতবমুখী ও জীবনমুখী হেয় উঠেলন। 

‘কিব’েক িবদায় িদেত চেয়িছেলন িক  এবার িতিন ‘পি ত’েক িবদায় িদেত ত— 

“যাক গ িতভূষণ। ওেহ কিবেশখর, আমার কী মুশিকল হেয়েছ জান। তামার কথা 

আিম এক িব ু িবসগও বুঝেত পাির ন অথচ তামার সুরটা আমার বুেক িগেয় বােজ। 

আর িতভূষেণর িঠক তার উলেটা; তার কথা েলা খুবই  বাঝা যায় হ—

ব াকরেণর সে ও মেল—িক  সুরটা— স কী আর বলব।”১১ 

িকংবা, 

“ িতহারী। মহারাজ! 

রাজা। কী িতহারী।  

িতহারী। বরাগ বািরিধ িনেয় িতভূষণ এেসেছন। 

রাজা। সবনাশ করেল। ফরাও তােক ফরাও। ম ী, দেখা হঠাৎ যন িতভূষণ না 

এেস পেড়। আমার দুবল মন, হয়েতা সামলােত পারব না, হয়েতা অন মন  হেয় 

বরাগ বািরিধর ডুব-জেল িগেয় পড়ব। ওেহ কিবেশখর, আমােক িকছুমা  সময় িদেয়া 

না— াণটােক জািগেয় রােখা—একটা যা-হয়-িকছু কেরা— যমন এই ফা েনর হাওয়াটা 

যা-খুিশ-তাই করেছ তমিনতর।”১২ 



 
 

 
 

      ি তীয় পযায়িটই নাটেকর াণ। এই পেবর আরে ই থম দৃেশ র গীিত-ভূিমকায় িতনিট 

গােনর মাধ েম নবীেনর দেলর আগমেনর বাতা আভািসত হেয়েছ। তৃতীয় গানিটেত নবীেনর 

চির ধম সু রভােব ফুেট উেঠেছ— 

                 “ওেগা নদী, আপন বেগ 

                          পাগল-পারা, 

                  আিম  চাঁপার ত  

                       গ ভের ত াহারা। 

                  আিম সদা অচল থািক, 

                  গভীর চলা গাপন রািখ, 

                  আমার চলা নবীন পাতায়, 

                           আমার চলা ফুেলর ধারা। 

 

                   ওেগা নদী, চলার বেগ 

                          পাগল-পারা, 

                   পেথ পেথ বািহর হেয় 

                          আপন-হারা। 

                   আমার চলা যায় না বলা, 

                   আেলার পােন ােণর চলা, 

                  আকাশ বােঝ আন  তার, 

                        বােঝ িনশার নীরব তারা।”১৩ 

এই নবীন-যুবেকর দল  ও দুঃেখর পেথ ভয়হীনভােব এিগেয় চেলেছ। নদীর 

বহমানতার মেধ  তারা খঁুেজ পেয়েছ িনেজেকই। এই যুবেকর দল সবসময় াণব , সজীব, 

চ ল। চ হাস এেদর ি য় সখা, নতা ও অ দূত। জীবেনর িত চ হােসর অপিরসীম া 



 
 

 
 

ও ভােলাবাসা ল  করা যায়। সও সদােরর মেতা পিরব া  সময়সমুে  িচরেযৗবেনর আধার। 

স ধুই চেল। মাগত চলাই তার ধম। যুবেকর দল তার স ে  চমৎকার মূল ায়ন কেরেছ— 

“েদখ দিখ ভাই, আবার আমােদর ফেল রেখ চ হাস কাথায় গল। 

ওেক িক ধের রাখবার জা আেছ। 

বেস িব াম কির আমরা, ও চেল িব াম কের।”১৪ 

চ হাস যন এক চলমান সময়। তার মধ  িদেয় সমেয়র চির  িনিমত হেয়েছ এ কথা 

বলা যেতই পাের।  

দাদা চির িটর দেহর বয়স কম িক  মানিসকতায় স বুেড়া। সজন  চ হােসর কথায় 

আে েপর সুর— 

“পৃিথবীর ধুেলামািট পয  িশউের উেঠেছ আর এ পয  দাদার গােয় বসে র আেমজ 

লাগল না।”১৫ 

দাদা দ  বয়েসর অজুহাত যুবেকর দল মেন নয় িন— 

“পৃিথবীর বয়স অ ত তামার চেয় অেনক কম নয়, িক  নবীন হেত ওর ল া 

নই।”১৬ 

আসেল নবীনতার মেধ ই লুিকেয় রেয়েছ িব ােণর কৃত সচল প। িক  অসমেয় 

বুিড়েয় যাওয়া দাদার পে  এই সত  অনুধাবন করা স ব নয়। স কাটের বেস কিবতা লেখ 

এবং তার কিবতা খুব সারগভ বেল দািব কের। িক  তার কথায় যুবেকর দেলর কােনা আ হ 

দখা যায় না। তােদর আ হ কবল সময়ে ােত ছুেট চলার িদেক যা দাদার পে  মেন নওয়া 

অস ব। ফেল একটা  দখা দয়। দাদা সদােরর কাছ থেক এই ে র িনরসন চায়। িক  

সদার জানায়— 



 
 

 
 

“আিম িকছুরই িন ি  কির ন। সংকট থেক সংকেট িনেয় চিল-ঐ আমার সদাির।”১৭ 

দাদার এসব “েছেলমানিষ”১৮ কথা পছ  হয় না। িক  এই ছেলমানুষীই আবার 

যুবকেদর কােছ খুব পছে র ব াপার। তােদর ধারণা-দাদা যেকােনা িদন মা াতার আমেলর 

জরাবৃে র কােছ ম  িনেত যােবন। বাধক  তা দেহর নয়, মেনর ধম এবং সটাই 

দাদাচিরে র মেধ  প পেয়েছ। িক  যুবেকর দল মা াতার আমেলর জরাবুেড়ােক িনেয়ই 

বস -উৎসেব মেত উঠেত চায়। নাটেক আিদ কােলর এক বুেড়া চিরে র ক না-কথা আেছ। 

এ বুেড়া যৗবেনর শ -জীণ জরার তীক। স এই পৃিথবীর কােছ বাঝা প। তার ভাের 

পৃিথবী এক কার া । শানা যায় স থােক অজানা এক হার ভতের। তােক সখান থেক 

বর কের এেন যুবেকর দল নতুন রেঙ রাঙােত চায়। িক  স তা বা েব নই। স তা  

মা । এখােনই ধরা িদেয়েছ একিদেক জরা আর একিদেক যৗবেনর । জরা ও যৗবেনর 

দুিট প — বীেণর এবং নবীেনর দল নাটেক ধরা িদেয়েছ। তেব মেন রাখেত হেব বীণ-

নবীন ব াপারটা মুখ ত মানিসক; বয়স এখােন গৗণ। এই দুই দেলর একিদেক আেছ যুবেকর 

দল, চ হাস, সদার, অ বাউল আর একিদেক আেছ কাটাল, দাদা মুেখরা। এেদর মন ও 

মানিসকতার  িনেয়ই গেড় উেঠেছ নাটকিট। এ নাটেক সময় এক শা ত চতনায় উ ািসত 

হেয়েছ।  

ফা নী যন সংগীেতর সমু । গেদ র আপাতকািঠন  বা সীমাব তােক এ নাটেক 

“গােনর চািব”১৯  িদেয় স সািরত করা হেয়েছ। ‘গােনর চািব’ অথাৎ সুেরর মায়াজাল িব ােরর 

পাশাপািশ কথার রখাও তির হেয় উেঠেছ। নাটেকর ত কথায় মৃতু র ভতর িদেয়ই জীবনেক 

নব েপ লাভ করার য ইি ত আেছ তা বাউেলর গােন সু রভােব ধরা আেছ— 

“েতামায়         নতুন কেরই পাব বেল 

                          হারাই েণ ণ 

        ও  মার   ভােলাবাসার ধন। 

                  দখা দেব বেল তুিম 

                           হও য অদশন 



 
 

 
 

        ও  মার   ভােলাবাসার ধন। 

 

        ও গা   তুিম আমার নও আড়ােলর, 

                 তুিম আমার িচরকােলর, 

                 ণকােলর লীলার ােত 

                          হও য িনমগন 

         ও  মার   ভােলাবাসার ধন। 

       আিম   তামায় যখন খঁুেজ িফির 

                        ভেয় কাঁেপ মন 

            েম আমার ঢউ লােগ তখন। 

 

         তামার   শষ নািহ, তাই শূন  সেজ 

                   শষ কের দাও আপনােক য, 

                   ওই হািস র দয় ধুেয় মার 

                                  িবরেহর রাদন 

            ও  মার   ভােলাবাসার ধন।”২০ 

কবল ব ব েক তা দওয়ার জন  নাটেক গােনর েয়াগ করা হয় িন। তাই দখা 

যায়, অিনবাযভােব নাটেক সংলাপ িহেসেবও গােনর েয়াগ ঘেটেছ। 

“চ হাস। আমরা যাব। 

কাটাল। কাথায়?  

চ হাস। সটা আমরা িঠক কির িন। 

কাটাল। যাওয়াটাই িঠক কেরছ িক  কাথায় যােব সটা িঠক কর িন? 



 
 

 
 

চ হাস। সটা চলেত চলেত আপিন িঠক হেয় যােব।  

কাটাল। তার মােন কী হল। 

তার মােন হে — 

                                  গান 

চিল গা, চিল গা, যাই গা চেল। 

পেথর দীপ েল গা 

গগন-তেল। 

বািজেয় চিল পেথর বাঁিশ। 

                              ছিড়েয় চিল চলার হািস, 

রিঙন বসন উিড়েয় চিল 

জেল েল। 

কাটাল। তামরা বুিঝ কথার জবাব িদেত হেল গান গাও? 

হাঁ। নইেল িঠক জবাবটা বরয় না। সাদা কথায় বলেত গেল ভাির অ  হয়, বাঝা 

যায় না।”২১ 

শারেদাৎসব-এ কৃিতর সে  মানুেষর একটা ভারসাম  িছল। সখােন মানুষ এবং 

কৃিত উভয়ই ঋণেশােধর কাজিট কেরেছ। িক  ফা নীেত কৃিতই মানুেষর িবক  হেয় 

উেঠেছ— 

“িতিন কৃিতেক মানুেষর িবক , দাসর কিরয়া দাঁড় করাইয়ােছন, এবং কৃিতর 

লীলার মেধ ই মানুেষর লীলার ছিব যন দিখেত পাইয়ােছন। তাঁহার শেষর জীবেনর 

কাব সাধনা কৃিতেক মানুেষর িবক েপ দাঁড় করাইেত িনযু ; কৃিতর 

শাি সেরাবের সুখদুঃখ-িবরহিমলনপূণ ু  খ  মানবজীবন ি  হইয়া অখ  পূণতায় 



 
 

 
 

িতফিলত হইয়ােছ, কিব তাহাই িনিনেমষ নে  িনরী ণ কিরয়া ধন  হইয়ােছন; 

ত ত মানবজীবেনর িদেক তাকাইবার আকা া এইভােব পূরণ কিরয়া লইয়ােছন। 

মানুেষর িবক  কৃিত হইয়া উিঠবার ইিতহােস ফা নী একিট পতাকা ান, বা মাড় 

ঘুিরবার মুখ। বলাকা ও ফা নী সমসামিয়ক; ইহার পর হইেত কােব  নােট  সংগীেত 

মানবমুখী কিব কৃিতমুখী হইয়া উিঠয়ােছন; িক  তাঁহার কৃিতমুিখতাও মানবমুিখতা; 

কারণ, কৃিত মানুেষরই িবক  বা symbol।”২২ 

শারেদাৎসব-এ কৃিত ও মানুেষর ভারসােম র সে  তাল িমিলেয় নাটেকর কথাংশ ও 

সংগীতাংেশর মেধ ও একটা ভারসাম  পিরলি ত হয়। িক  ফা নীেত মানুেষর দাসর যমন 

কৃিত িঠক তমনই কথার দাসর হেয় উেঠেছ সংগীত— 

“রাজা। িচ পট- 

কিব। িচ পেট েয়াজন নই- আমার দরকর িচ পট- সইখােন ধু সুেরর তুিল বুিলেয় 

ছিব জাগাব। 

রাজা। এ-নাটেক গান আেছ নািক। 

কিব। হাঁ মহারাজ, গােনর চািব িদেয়ই এর এক-একিট অে র দরজা খালা হেব।”২৩ 

দুই  

শারেদাৎসেবর সমেগা ীয় রচনা ফা নী। শারেদাৎসেবর চেয়ও এ নাটেক সংগীেতর 

াধান  বিশ। জনি য় এইসব সংগীত িলই এ নাটেকর াণ। নাটেক ভাব- তীিতজাত 

িচ কে  আিদ কােলর বুেড়ার অথাৎ শীেতর জড়তা ও জরার ছিব ফুেট উেঠেছ। রবী নােথর 

থম িদেকর নাটেক দৃশ িচ কে র  বিশ িছল। িক  ফা নীেত কথা ও সংগীেতর 

আ েয় দৃশ িচ ক  ও িতিচ ক  সমান  পেয়েছ। সংগীেতর িচ ধম এবং সুরধম 

িমেলিমেশ ফা নী নাটেকর সৃি  হেয়েছ। এ নাটেক িনিমত হেয়েছ িব কৃিতর সে  

মানব কৃিতর আ ীয়তার স । মানবিবে  মহাকােলর অেমাঘ পদে প কীভােব বাল -



 
 

 
 

কেশার- যৗবন-জরার বৃ  রচনা কের তারই ইি ত আেছ এ নাটেক। ফা নীর মূল কথা হেলা 

চলা। এটাই এ নাটেকর ক ীয় ভাবনা। এই চলার সে  জিড়েয় আেছ জীবেনর গিতধম। 

জরােক পরা  কের জীবন ও যৗবেনর জয় ঘাষণার মেধ ই রেয় গেছ গিতর সৗ য। সই 

গিত বা চলার সৗ েযর ছিব ধরা আেছ িবিভ  িচ কে ।  

যৗবেনর দেলর একজেনর কে  তাই িনত হেয়েছ— 

“... ফুল যাে , পাতা যাে , নদীর জল যাে -তার িপছন িপছন আিমও যাব।”২৪  

এখােন গিতর আেবেগ ব ি  ও ব ি মানুেষর সে  যু  হেয়েছ িচরকালীন কৃিতজগত। 

অন  আর একজেনর কে  শানা যায়—  

“... দশটা  চেল, তার পথ েলা চেল।”২৫ 

‘েদশ’ নামক একটা িবমূতধারণা এভােবই তার অবয়ব খঁুেজ পায়। ‘পথ েলা চেল’-চলা 

বা গিতর ক ীয় ভাবনার অনুষে ই নাটেক পেথর িচ ক িল  পূণ হেয় ওেঠ।  

মািঝর কে  তাই শানা যায়— 

“ভাই, আমার ব াবসা হে  পথ িঠক করা—কােদর পথ, িকেসর পথ, স আমার 

জানবার দরকার হয় না।...”২৬ 

এখােন ‘ব াবসা’ শ িটর েয়াগ চিলত লনেদেনর সে  স িকত নয়। পথ এখােন 

সামেনর িদেক ছুেট চলার এবং অিনেদেশর অিভমুখী।  

যৗবেনর দেলর একজেনর ক — 

“পা দুেটা ল ীছাড়া, পেথ পেথই ঘুের মরল।”২৭ 

 



 
 

 
 

যৗবেনর দেলর আর একজেনর ক — 

“পথ চলেলই ভয় থােক না।”২৮ 

কিবেশখেরর ক —  

“আমােদর বরাগীর সদার িযিন, িতিন এই সংসােরর পথ িদেয় নেচ চেলেছন।”২৯ 

এভােব অেনেকর ব েব  পেথর িচ ক  গিতর াতি নী প পির হ কেরেছ। তেব 

বাউেলর কথায় পথ অন  মা া পেয় যায়— 

“আিম গান গাইেত গাইেত যাই, তামরা আমার িপছেন িপছেন এেসা। গান না গাইেল 

আিম রা া পাই ন।”৩০  

 ফা নী নাটেকর মূলম  বা অিভ ায় পেথর িচ কে  ধান হেয় উেঠেছ এ কথা বলাই 

যায়।  

এ নাটেক জরা ও যৗবনেক িবিভ  িচ কে  ফুিটেয় তালা হেয়েছ— 

“চ হাস : দাদার তুলট কাগেজর হলেদ পাতা েলা িপয়াল বেনর সবুজ পাতার মেধ  

লুিকেয় রেখিছ;”৩১  

জরা ও যৗবনেক পাতার িচ কে  সুিনপুণভােব প দওয়া হেয়েছ। এই প িদেত 

িগেয় রেঙর িবেশষণ ব ব ত হেয়েছ—‘হলেদ’ এবং ‘সবুজ’। ‘হলেদ পাতা’ ঝের পড়ার জন  

উ ুখ। আবার ‘সবুজ পাতা’ ডানা গজােনার ে  িবেভার। জরা ও যৗবেনর েক এভােব 

চমৎকার ভািষক প দান করা হেয়েছ। জরা ও যৗবেনর আরও ছিব ধরা আেছ যুবেকর 

দেলর বা বাউল চিরে র ক ের— 

১. “তুলট কাগজ েলা গেছ আপদ গেছ, িক  দাদার সাদা চাদরটা তা কেড় িনেত 

হে ।”৩২    



 
 

 
 

২. “ কেনা পাতায় আকাশ ছেয় িদেয় গেছ।”৩৩    

৩. “... চেয় দখেলই দখা যায় ধু ধুেলা আর কেনা পাতা।”৩৪   

৪. “আমরা রাি েবলাকার পাথেরর মেতা ঠা া হেয় বেস থাকব।”৩৫   

৫. “...আমােদর চার িদেক কুয়াশার মেতা ঘন হেয় জমেব।”৩৬    

৬. “আমরা সব বয়েসর িট-কাটা জাপিত।”৩৭    

৭. “যারা মের অমর, বসে র কিচপাতায় তারাই প  পািঠেয়েছ।”৩৮ 

‘তুলট কাগজ’, ‘সাদা চাদর’, ‘ কেনা পাতা’, ‘ধুেলা’, ‘পাথর’, ‘কুয়াশা’ ইত ািদ 

িচ কে র মাধ েম জরার িদকিটেক িচি ত করা হেয়েছ। আবার ‘ িট-কাটা জাপিত’ িকংবা 

‘বসে র কিচপাতা’ িচ কে র মাধ েম যৗবেনর িদকিটেক ফুিটেয় তালা হেয়েছ। হলুদ নয়, 

সবুজ রঙ ফা নীেত সমিধক পূণ। যৗবেনর জয়গান এ নাটেকর উপজীব । অেনক চলা, 

অেনক চড়াই-উতরাই পিরেয় যৗবেনর জয় সুিনি ত হেয় থােক। তাই জরার হলুদ রঙ নয় 

যৗবেনর সবুজ রেঙর িচ ক  নাটেক াধান  পেয়েছ— 

“চলার মেধ  যিদ কবলই তজ থাকত তাহেল যৗবন িকেয় যত। তার মেধ  কা া 

আেছ তাই যৗবনেক সবুজ দিখ।”৩৯  

নাটেক ভয়াবহ পিরেবশ সৃি র জন  অ কােরর সি েবশ ঘটােনা হেয়েছ—  

“ওখােন য কােলা খাঁড়ার মেতা অ কার।”৪০ 

অ কােরর িবপরীেত সি েবিশত হেয়েছ আেলার িচ ক । চ হােসর হািসর সে  

যুবকদেলর একজেনর কে  তাই িনত হেয়েছ অসামান  আেলার িচ ক —  

“েযন সূেযর আেলা, কুয়াশার তাড়কা রা সীেক তেলায়ার িদেয় টুকেরা টুকেরা কের 

কােট।”৪১ 



 
 

 
 

নদীর িচ কে  নদীর গিত বাহ মানবজীবেনর সে  অি ত। ফা নীর ক ীয় ভাবনা 

অন  চলার সংগীত যন প পির হ কেরেছ নদীর িচ কে —  

১. “ঝাউগােছর বীিথকার িভতর িদেয় কাথা থেক এই একটা নদীর াত চেল 

আসেছ, এ যন কান দুপুররােতর চােখর জল।”৪২    

২. “... হার িভতর থেক নদীর জল বিরেয় আসেছ...”৪৩  

কালিনরেপ  নদী বােহর না আেছ  না আেছ শষ। নদী িচ কে র মাধ েম 

মানবজীবেনর বদনােক গিতর ম বেল পািয়ত করা হেয়েছ।  

             “ওেগা নদী, আপন বেগ 

                       পাগল-পারা,”৪৪ 

িকংবা,  

             “ওেগা নদী, চলার বেগ 

                       পাগল-পারা,”৪৫ 

নদীর চ ল গিতর মরমী সংেবদ নাটেকর ক ীয় বাহেক মূিতমান কের তুেলেছ।  

নদীর িচ কে র পাশাপািশ সমুে র িচ ক ও ফা নী নাটেক ব ব ত হেয়েছ। মনমরা 

রাজার দয়েক স ীিবত করেত গিতর আন ধারা ঢেল িদেত িগেয় কিবেশখেরর কে  

িনত হেয়েছ এই গান— 

                 “পূিণমােত সাগর হেত 

                      ছুেট এল বান, 

                 আমার লাগল ােণ টান। 

 



 
 

 
 

                আপন মেন মেল আঁিখ 

                আর কন বা পেড় থািক 

                      িকেসর ভাবনায় 

                আমার ঘের থাকাই দায়।”৪৬ 

নাটেকর শেষ সি িলত উৎসেবর গােনও সমুে র িচ কে  অনে র ইশারা ও 

যৗবেনর পূণতার ইি ত— 

              “অকূল ােণর সাগর-তীের 

              ভয় কী র তার য়- িতের। 

              যা আেছ র সব িনেয় তার 

                    ঝাঁপ িদেয় প  অনে  

           আজ নবীন ােণর বসে ।”৪৭ 

য ক’িট পূণ চির  ফা নী নাটেক রেয়েছ তার মেধ  অন তম একিট চির  হেলা 

বাউেলর চির । এই বাউল চির েক ক  কের বশ িকছু িচ কে র সি েবশ নাটেকর 

মূলভাবেক রাি ত কেরেছ। যুবেকর দেলর চােখ স এক িব য়—  

১. “েযন কালৈবশাখীর থম মঘ।”৪৮    

২. “...ওর আঙুেলর আগায় চাখ ছিড়েয় আেছ।”৪৯   

৩. “ওেক দখেলই বুঝেত পাির ক আসেছ অ কােরর িভতর িদেয় পথ কের।”৫০   

৪. “... যন ওর মেধ  সকাল হেয়েছ।”৫১     



 
 

 
 

৫. “েযন ওর ভু র মাঝখােন অ েণর আেলা খয়া- নৗেকািটর মেতা এেস 

ঠেকেছ।”৫২  

৬. “ওর মনটা ভারেবলাকার আকােশর মেতা চুপ।”৫৩     

৭. “এখনই যন পািখর গােনর ঝড় উঠেব—তার আেগ সম  থমথেম।”৫৪     

৮. “ঐ- য একটু একটু একতারােত ঝংকার িদে ,...”৫৫   

বাউল সত া। তাই স ‘আসেছ অ কােরর িভতর িদেয় পথ কের’। জড়তার এই 

অ কার, অ ানতার এই অ কার ভদ কেরই আেলার সত পথ খঁুেজ িনেত হয়। বাউল 

িনভীক। তাই তােক বলেত শানা যায়— 

“... একিদন আমার দৃি  িছল। যখন অ  হলুম ভয় হল দৃি  বুিঝ হারালুম। িক  

চাখওয়ালার দৃি র অ  যেতই অে র দৃি  উদয় হল। সূয, যখন গল তখন দিখ 

অ কােরর বুেকর মেধ  আেলা।...”৫৬ 

কৃিতজগৎ এই নাটেক অজ  িচ কে র যাগান িদেয়েছ। স িলেক াকৃিতক 

িচ ক  অিভধায় অিভিহত করা যেত পাের। কিবেশখর িযিন “অ ব মে র বরাগী”৫৭ িতিন 

যৗবেনর বরাগীর মম এবং পিরচয় অনুধাবন করােনার জন  রাজােক বেলেছন— 

“পাহােড়র হা ছেড় য-নদী বিরেয় পেড়েছ তার বরাগ  িক দেখন িন মহারাজ। স 

অনায়ােস আপনােক ঢেল িদেত িদেতই আপনােক পায়। নদীর পে  ব হে  বািলর 

ম ভূিম—তার মেধ  সধেলই বচারা গল।...”৫৮  

চ হােসর মেধ  িব কৃিতর অংশ হওয়ার চতনা ও বাসনা দুেটাই িবদ মান। তাই 

বসে র আনে  অংশীদার না হেত পারা দাদা স েক তাঁর উি েত আকুিত ও হতাশা ধরা 

পেড়েছ— 



 
 

 
 

“... আজ পৃিথবীর ধুেলামািট পয  িশউের উেঠেছ আর এ পয  দাদার গােয় বসে র 

আেমজ লাগল না।”৫৯   

আিদ কােলর বুেড়ার অথাৎ জরাবৃে র পিরচয় কলুর সংলােপ— 

“কােলা, ... এেকবাের রাে র সে  িমিশেয় গেছ। আর বুেক দুেটা চ ু  জানাক-

পাকার মেতা লেছ।”৬০ 

পিরিচত এইসব াকৃিতক িচ ক  নাটেকর কথা-অংেশ যমন আেছ তমনই সংগীত-

অংেশও আেছ। সংখ ার িনিরেখ সংগীত-অংেশ াকৃিতক িচ কে র পিরমাণ অিধক এবং 

ত াবৃ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

তথ সূ  :   
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চতুথ অধ ায় 

রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক -ি তীয় পযায় :  

রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন 

রাজা  

রবী িতভার পক-সাংেকিতক পেবর এক উে খেযাগ  সৃি  রাজা নাটকিট। অিভনব 

িবষয়ব   ও সংেকেতর চমৎকািরে  রাজা নাটেক য অধ া রেসর সৃি  হেয়েছ এক কথায় তা 

অতুলনীয়। ‘েখয়া’, ‘গীতা িল’, ‘গীিতমাল ’, ও ‘গীতািল’ পেব রাজা নাটকিট রিচত হয়। য 

অধ া সাধনা কাব িলর মেধ  আেছ তারই অন  প নাটেক কাশ পেয়েছ। এই নাটেক 

মানবা ার সে  িব া ার স  িনণেয়র চ া করা হেয়েছ। খয়া কােব র ‘আগমন’ কিবতায় 

‘আঁধার ঘেরর রাজা’ বা ‘দুঃখরােতর রাজা’র উে খ আেছ— 

              “ওের, দুয়ার খুেল দ র, 

                     বাজা, শ  বাজা! 

                গভীর রােত এেসেছ আজ 

                     আঁধার ঘেরর রাজা। 

                            ব  ডােক শূন তেল, 

                            িবদু েতরই িঝিলক ঝেল, 

                            িছ  শয়ন টেন এেন 

                                 আিঙনা তার সাজা। 

                             ঝেড়র সােথ হঠাৎ এল 

                                 দুঃখরােতর রাজা।”১ 

‘আগমন’ রিচত হেয়িছল ১৩১২ ব াে র ২৮ াবণ। খয়া কােব র কাশ ১৩১৩ 

ব াে । প া ের রাজা নাটকিট রচনার িতনমাস পর াকাের কািশত হয় ১৩১৭ ব াে র 

পৗষ মােস। ‘আগমেন’র ‘আঁধার ঘেরর রাজা’ই য রাজা নাটেকর মূল রণা তা বলাইবা ল । 



 
 

 
 

নাটকিটর ইংেরিজ তজমার সময় রবী নাথ নাম িদেয়িছেলন “The King of the Dark 

Chember”২ অথাৎ ‘আঁধার ঘেরর রাজা’।   

কািহিনিট বৗ জাতেকর কুশ জাতক থেক খািনকটা পা িরত হেয় রাজা নাটেকর 

জন  গৃহীত হেয়েছ। মূল কািহিনিট হেলা— 

ম রাজ ই াকুর বেড়া ছেল কুশ শি শালী, বুি মান িক  দখেত খুবই কুৎিসত। 

ছােটা ছেল পবান িক  বুি মান নয়। ম  রাজকন া পরমা সু রী ভাবতীর সে  কুেশর 

িবেয় হয়। বংেশর একিট কুল থা-এক স ােনর মা না হওয়া পয  িদেনর আেলায় বধূর 

ামীর মুখ দখা িনেষধ—িমেথ  এই কুল থার দাহাই িদেয় কুেশর মা শীলবতী কুশ ও 

ভাবতীেক িদেনর বলা িমলেত িদেতন না। কবল রােতর বলােতই তােদর দখা হেতা। 

ভাবতী বারবার শা িড়েক অনুেরাধ করেত লাগেলা। তখন রানী ছলনা কের কৗশেল পবান 

ছােটা ছেলেক দখােলন। িক  রাজ-উদ ােন একিদন কুেশর সে  ভাবতীর দখা হেলা। 
কুেশর কদাকার মুখ দেখ ভাবতী িচৎকার কের উঠল। তারপর রােগ ও িবরি েত কুশেক 

পিরত াগ কের িপতৃগৃেহ চেল গল। ভাবতীর িবে েদ কুশ ব িথত হেলা। স ভাবতীেক 

িফিরেয় আনার জন  ছ েবেশ ম রােজর রাজধানীেত গল। সখােন রাজহি শালায় েবশ 

কের বীণা বাজােত লাগেলা। ভাবতী বীণার মধুর িন েন কুেশর আগমনবাতা টর পেলা। 

কুশ তারপর কু কার, রাজমালাকার ভৃিতর গৃেহ িশ াথী সেজ িবিভ  খলনা ও মালা তির 

কের ভাবতীর কােছ পাঠােত থাকেলা। িক  ভাবতীর মন গলল না। শেষ িন পায় কুশ 

রালেয় পাচেকর কাজ হণ করেলা। ভাবতী ছাড়া এ খবর কউই টর পেলা না। িক  

এত িকছুর পেরও ভাবতীর মন কুেশর িত আেগর মেতাই িব প হেয় থাকেলা।  

এিদেক ভাবতীর ামীত ােগর খবর পেয় তােক লােভর আশায় সাতজন রাজা নগের 

এেস হািজর। িক  এক ভাবতীেক সাতজনেক দওয়া স ব নয়। ম রাজ ােভ 

ভাবতীেক সাত টুকেরা করার িস া  িনেলন। রানী কঁেদ ভাসােলন। তাঁর মেন হেত 

লাগেলা, কুশরাজ থাকেল অনায়ােস সাতরাজােক পরা  কের ভাবতীেক এই কিঠন িবপদ 

থেক উ ার করেত পারেতা। ভাবতী কুেশর অব ান কাশ করেলা। পিরেশেষ কুশ 



 
 

 
 

সাতরাজােক পরািজত কের ম রােজর অনুমিত িনেয় তারঁ অন  সাতকন ােক সাতজন রাজার 

হােত সমপণ করেলা। এভােব স বীয েণ ভাবতীর মন জয় কের িনেলা।  

এই মূলগ িটর কাঠােমােক হণ কের তার মেধ  িবেয়াজন, সংেযাজন ও পা র 

ঘিটেয় “অত  আধুিনক, আধুিনকতম  নাটক িলর সেগা ”৩ রাজা নাটকিট রিচত হেয়েছ। 

রালেয় কুেশর পাচকবৃি , সাত সাম রাজার সে  ভাবতীর সাত বােনর িবেয় ইত ািদ 

রবী নাথ বািতল কেরেছন। য় র সভার আেয়াজন, সখােন সাতজন রাজার মেধ  কবল 

একজনেক চয়ন এবং সুদশনােক িনেজর িদেক আকৃ  করার জন  কা ীরাজ কতৃক সুবণেক 

ছ ধর িনেয়াগ ইত ািদ রবী নােথর সূ  ও সৃি শীল সংেযাগ। সূ  ও সৃি শীল সংেবদনার 

সে  নাট কােরর দাশিনক জীবনেবাধ যু  হেয় রাজা নাটকিট মহৎ িশে  পা িরত হেয়েছ। 

নাটকিটর অিভ ায় স ে  রবী নােথর ব ব  শ  ঘাষ তাঁর লখায় উ ৃ ত কেরেছন— 

“েতামােদর মেনর সে  িবে র যাগ হয় এই ইে  িছল। এই ইে ও কাজ করিছল য 

বসে র আন  ও তাৎপয এই নাটেকর ছেল তামােদর মেধ  স ািরত হেব।... ধেরা, 

সুদশনার ামী বস । গােছর ম ায়, ধরণী ধুেলায় রসস ার কের িদে  য আন  

তার সে  ত  পিরচয় করেত হেল কী কের দখব। আিম বস েক বললুম, তুিম 

আেসা িনিত িনিত, তামােক আেশপােশ ইি েত পাই, তামােক ধরব আিম। বস  

বলল, বশ, আিম সব জায়গায় আিছ, আমােক ধেরা। য ফুল ঝরল, য পাতা গজাল, 

সব জায়গােতই বস । এখেন বস  ঋতুর সে  রাজার প ারােলল আেছ। ... তাঁেক 

িছ  কের এক জায়গায় কনফাইন কের দখেত পাির না। ... কউ টাকা জায়গা জিমর 

মেধ  তাঁেক পেত চায়। ... সুদশনা চ ল। মেন কের আমার কত আদর তাঁর কােছ। 

তাই অহংকার।”৪  

অ  বয়েস সুদশনার রাজার সে  িবেয় হয়। সুদশনার ামী হেবন একজন পৃিথবীধন  

ব ি —এ রকম কথা এক গনৎকার সুদশনার মােক পূেবই বেলিছেলন। িবেয়র সময় সুদশনা 

বা তাঁর মা কউই রাজােক ভােলা কের দেখন িন। রাজ াসােদ এক অ কার ঘের রাজার 

সে  সুদশনার দখা হয়। আেলার ঘের সবার আনােগানা। অ কার ঘের রাজার সে  একাকী 



 
 

 
 

িমলেন সুদশনা মােটই খুিশ নন। রাজােক বাইেরর আেলােত কােশ  দখার বাসনা সুদশনার 

মেন গঁেথ বেস। 

অ কার ঘেরর একজন দাসী আেছ, তার নাম সুর মা। মা-হারা সুর মা িপতার 

েরাচনায় যৗবেন ন  হওয়ার পেথ যায়। রাজা তােক উ ার কেরন। সুর মা রাজােক সজন  

িবেশষ ভি া কের। সুর মার কাছ থেক সুদশনা রাজার েপর খবর জানেত আ হী হেয় 

ওেঠন। সুর মা জানায় য রাজা, “—সু র নয়। সু র নয় বেলই এমন অ ুত, এমন 

আ য।”৫ িক  সুর মার কথা িতিন িঠকঠাক বুেঝ উঠেত পােরন না। িতিন আেলার মেধ  

রাজােক দখার জন  ব াকুল হন। রাজা বেলন— 

“আজ বস  পূিণমার উৎসেব তুিম তামার াসােদর িশখেরর উপের দাঁিড়েয়- চেয় 

দেখা—আমার বাগােন সহ  লােকর মেধ  আমােক দখবার চ া কােরা।”৬ 

বস  পূিণমার উৎসব। রােজ র জাকুেলর িভড়। ব  দেশর ব  রাজা এই উৎসেব 

যাগ িদেত এেসেছন। রাজা এর আেগ কােনািদনই জােদর সামেন আেসন িন। তাই 

জােদর অেনেকই মেন কের— 

“িব পা ।...রাজােক দখেত বড় িবকট, সইজেন  পণ কেরেছ কাউেক দখা দেব 

না।”৭ 

আবার অেনেকর মেন রাজার অি  িনেয়ই সংশয়। িবেদিশ দেলর একজেনর কে  

তারই িত িন— 

“ভবদ । ... আসল কথাটা হে  এেদর মূেলই রাজা নই। সকেল িমেল একটা জব 

রিটেয় রেখেছ।”৮ 

জােদর বা িবেদিশ দেলর এ জাতীয় মেনাভাব ও সংশেয়র ফাঁক গেল সুবণ নােম এক 

ছ েবশী মায়ামৃগ িনেজেকই রাজা বেল ঘাষণা কের। িক  কা ীরাজ সটা ধের ফেল। 

কা ীরাজ সুদশনােক পেত চায়। তাই স সুবণেক িনেয় ম  একটা ফি  আঁেট।  



 
 

 
 

রানী সুদশনা সুপু ষ সুবণেক রাজা মেন কের দাসী রািহণীর মাধ েম প পাতায় কের 

পু  অঘ  পাঠােলন। িক  সুবণ রানীর উপহােরর মম বুেঝ উঠেত পাের িন। সুবণ এ সেবর 

মােন না বুঝেলও সুচতুর কা ীরােজর লাভাতুর চােখ সবই ধরা পেড়। সজন  সুেকৗশেল 

সুবণর গলা থেক মুে ার মালা খুেল সটােকই রাজকে র মালা প রািহণীর হাত িদেয় 

সুদশনার কােছ পািঠেয় দয়। িক  সুবণ পুতুেলর মেতা কথা না বেল বেসিছল। তােক রানীর 

দােনর মম বুিঝেয় িদেত হেয়েছ েন সুদশনার মেন সামিয়ক অিভমান ও আ ািন হয় িঠকই 

িক  সুবণর েপ িতিন তখনও আ হারা— 

“আজ এমন কের আমার দপচূণ হেয়েছ, তবু সই মাহন েপর কাছ থেক মন 

ফরােত পারিছ ন। অিভমান আর রইল না-পরাভব, সব ই পরাভব-িবমুখ হেয় থাকব 

স শি টুকুও নই।”৯ 

রানীেক পাওয়ার আশায় কা ীরাজ সুবণেক ব বহার কের। সুদশনার াসােদর বািগচায় 

তােক িদেয় আ ন লাগায়। ত সই আ ন চারিদেক ছিড়েয় পেড়। সুদশনা সুবেণর কােছ 

িবপদ থেক র া করার জন  িমনিত জানান— 

“...রাজা, র া কেরা। আ েন িঘেরেছ। 

সুবণ। কাথায় রাজা। আিম রাজা নই। 

                           সুদশনা। তুিম রাজা নও! 

                           সুবণ। আিম ভ , আিম পাষ ।...”১০ 

মায়ামৃগ নকল রাজা সুবণ সুদশনার জীবেন মরীিচকা হেয় দাঁড়ায়।  

হতাশ হেয় সুদশনােক পুনরায় াসােদর অ কার ঘের িফরেত হেলা। রাজা তাঁেক 

অভয় িদেলন। সুদশনা অপরাধ ীকার করেলন িক  রাজার কােলা প তাঁর অপছ  স 

কথাও জানােত ভুলেলন না। তাই িতিন রাজােক ছেড় যাওয়ার িস া  হণ করেলন।   



 
 

 
 

অনেথর আশ ায় কন ার ামীত াগ কান কু রাজেক অ স  কের তােল— 

“নারী যখন আপন িত া থেক  তখন সংসাের স ভয়ংকর িবপদ হেয় দখা 

দয়। ... আমার এই কন ােক আিম আজ কী রকম ভয় করিছ। স আমার ঘেরর মেধ  

শিনেক সে  িনেয় আসেছ।”১১ 

সজন  িপতার আ েয় সুদশনােক দাসী হেয় থাকেত হেলা। তাঁর রানীর অহংকার চূণ 

হেয় ধুেলায় িমেশ গল। মেনর মেধ  বল  িনেয় িতিন এখন পুেরাপুির িনঃস  জীবেনর 

মেধ  আব ।  

সুদশনা সুবণর েপ মেজ িগেয় ভুল কেরিছেলন। িক  যখন জানেত পারেলন এ প 

বািহ ক, এর সে  অ েরর কােনা যাগ নই তখন িবি ত হেয় িনেজেক িধ ার িদেয়িছেলন— 

“ভী ! ভী ! অমন মেনােমাহন প—তার িভতের মানুষ নই। এমন অপদােথর জেন  

িনেজেক এত বেড়া ব না কেরিছ? ল া! ল া!”১২ 

কা ীরাজসহ মাট সাতজন রাজা সুদশনােক লােভর আশায় তাঁর িপ ালেয় এেস 

হািজর হয়। কান কু রাজেক তারা পরা  ও বি  কের। সাতজন রাজার মেধ  ক সুদশনােক 

পােব সই িনেয় য় র সভার ব ব া করা হয়। সখােন কা ীরােজর ছ ধর সুবেণর হীনদশা 

দেখ সুদশনা অনুত  বাধ করেলন। এিদেক ঠাকুরদা এেসেছ অদৃশ  রাজার সনাপিত েপ। 

যুে  সাতরাজার হাত থেক সুদশনার উ ার ঘটেলা। রাজা অন  রাজােদর দ  িদেলও তাঁর 

অ ুত িবচাের কা ীর পরািজত রাজােক িসংহাসেন বিসেয় তার মাথায় মুকুট পিরেয় দওয়ায় 

নাগিরেকরা অিভভূত। সুদশনা ভেবিছেলন য়ং রাজা তাঁর সে  দখা করেত আসেবন এবং 

তাঁেক সে  কের িনেয় যােবন। িক  তা হেলা না। “িন ু র”১৩ রাজার কািঠেন র কােছ অিভমানী 

সুদশনােক হার মানেত হেলা। সুর মােক সে  িনেয় িতিন পেথ বিরেয় পড়েলন— 

“েবঁেচিছ, বঁেচিছ সুর মা! হার মেন তেব বঁেচিছ। ওের বাস র! কী কিঠন অিভমান! 

িকছুেতই গলেত চায় না। আমার রাজা কন আমার কােছ আসেত যােব, আিমই তার 



 
 

 
 

কােছ যাব, এই কথাটা কােনামেতই মনেক বলােত পারিছলুম না। সম  রাতটা সই 

জানালায় পেড় ধুেলায় লুিটেয় কঁেদিছ, দি েণ হাওয়া বদনার মত  কের বেয়েছ, 

আর কৃ চতুদশীর অ কাের বউ-কথা-কও চার পহর রাত কবলই ডেকেছ— স যন 

অ কােরর কা া।”১৪ 

সুদশনা রাজার কিঠন অিভমােনর কথা বেলেছন িক  িতিনও য কম অিভমানী নন 

সটা গাপন থােক িন। এমনিক তাঁর অিভমােনর মেধ  গবও ধরা পেড়েছ— 

“... তার পণটাই রইল, পেথ বর করেল তেব ছাড়েল। িমলন হেল এই কথাটাই তােক 

বলব য, আিমই এেসিছ, তামার আসার অেপ া কির িন। বলব, চােখর জল ফলেত 

ফলেত এেসিছ, কিঠন পথ ভাঙেত ভাঙেত এেসিছ। এ গব আিম ছাড়ব না।”১৫   

কা ীরােজর মেনর মেধ ও বদল ল  করা যায়। সও পেথ বিরেয়েছ। তােক পেথ 

বর করা হেয়েছ তার আ জাগরেণর িনিমে — 

“আমােক এমন কের আর কতিদন এড়ােব। যখন িকছুেতই তােক রাজা বেল মানেতই 

চাই িন তখন কাথা থেক কালৈবশাখীর মেতা এেস এক মুহূেত আমার জা পতাকা 

ভেঙ উিড়েয় ছারখার কের িদেল; আর, আজ তার কােছ হার মানবার জেন  পেথ পেথ 

ঘুের বড়াি , তার আর দখাই নই।”১৬ 

থালায় মুকুট সািজেয় তাই কা ীরাজেকও দখা যায় রাজার মি র খঁুজেত রােতর বলা 

পেথ বিরেয় পেড়েছ।  

পেথ নেম এেসেছ ঠাকুরদাও। সুদশনােক পেথ দীনেবেশ দেখ তার মন খারাপ— 

“এই দীনেবেশ তুিম রাজভবেন যা , এ িক আমরা সহ  করেত পাির। একটু দাঁড়াও, 

আিম ছুেট িগেয় তামার রানীর বশটা িনেয় আিস।”১৭ 

সুদশনা ঠাকুরদার াব মেন িনেলন না— 



 
 

 
 

“না না না। স রানীর বশ িতিন আমােক িচরিদেনর মেতা ছািড়েয়েছন, সবার সামেন 

আমােক দাসীর বশ পিরেয়েছন- বঁেচিছ, বঁেচিছ। আিম আজ তাঁর দাসী— য কউ তাঁর 

আেছ, আিম আজ সকেলর নীেচ।”১৮ 

অবেশেষ পথ পার হেয় াসােদর সই অ কার ঘের সুদশনা েবশ করেলন। সখােন 

রাজার সে  তাঁর দখা হেলা। িতিন রাজার কােছ িনেজেক স ূণভােব সঁেপ িদেলন—  

        “সুদশনা। আিম তামার চরেণর দাসী, আমােক সবার অিধকার দাও।  

রাজা। আমােক সইেত পারেব? 

সুদশনা। পারব রাজা, পারব। আমার েমাদবেন, আমার রানীর ঘের, তামােক দখেত 

চেয়িছলুম বেলই তামােক এমন িব প দেখিছলুম- সখােন তামার দােসর অধম 

দাসেকও তামার চেয় চােখ সু র ঠেক। তামােক তমন কের দখবার তৃ া 

আমার এেকবাের ঘুেচ গেছ। তুিম সু র নও ভু, সু র নও, তুিম অনুপম।”১৯ 

এখন সুদশনার কােছ সু র-অসু র, আেলা-অ কার সবই সমান। িতিন জীবেনর 

কিঠন পরী ায় উ ীণ হেয় অ েরর অসীমােলােক প েছ গেলন। অিজতকুমার চ বতী 

যথাথই বেলেছন— 

“সুদশনার পিরণিতর মেক িতন ভােগ ভাগ করা যাইেত পাের। আিদেত, সৗ য- 

উপেভােগর জন  সুতী  আকা া; মেধ , সই আকা ােক পিরতৃ  কিরেত িগয়া 

নিতক অবনিত, লালসার অি কা , বৃি র িবে াহ; শেষ, াবসােন মাধুেয 

আ দান এবং আ ািভমােন জলা িল, ঐ েযর বদেল দন েক ীকার এবং িনিখল 

জগেতর মেধ  সবার অিধকার-লাভ। সৗ য হইেত ধমনীিতেত এবং ধমনীিত হইেত 

আধ াি কতায় এই- য উ রণ, ইহা এমন ধােপ ধােপ না ঘিটেল আ ার পে  অ কার 

হইেত আেলােক আসা কােনামেতই স াবনীয় িছল না। সুদশনার ইিতহাস আ ার এই 

অ র  জীবেনর ইিতহাস এবং অিভনব soul dramaর ধান নাট ব ।”২০ 



 
 

 
 

   ‘রাজা’র সংি  সং রণ ‘অ প-রতন’-এর ভূিমকায় রবী নাথ নাটেকর সারমম 

স ে  য আেলাচনা কেরিছেলন সিট রাজা নাটেকর ে ও সমানভােব েযাজ — 

“সুদশনা রাজােক বািহের খঁুিজয়ািছল। যখােন ব েক চােখ দখা যায়, হােত ছাঁওয়া 

যায়, ভা াের স য় করা যায়, যখােন ধন জন খ ািত, সইখােন স বরমাল  

পাঠাইয়ািছল। বুি র অিভমােন স িন য় ি র কিরয়ািছল য, বুি র জাের স 

বািহেরই জীবেনর সাথকতা লাভ কিরেব। তাহার সি নী সুর মা তাহােক িনেষধ 

কিরয়ািছল। বিলয়ািছল, অ েরর িনভৃত কে  যখােন ভু য়ং আিসয়া আ ান কেরন 

সখােন তাঁহােক িচিনয়া লইেল তেবই বািহের সব  তাঁহােক িচিনয়া লইেত ভুল হইেব 

না—নিহেল যাহারা মায়ার ারা চাখ ভালায় তাহািদগেক রাজা বিলয়া ভুল হইেব। 

সুদশনা এ কথা মািনল না। স সুবণর প দিখয়া তাহার কােছ মেন মেন আ সমপণ 

কিরল। তখন কমন কিরয়া তাহার চািরিদেক আ ন লািগল, অ েরর রাজােক 

ছািড়েতই কমন কিরয়া তাহােক লইয়া বািহেরর নানা িমথ া রাজার দেল লড়াই বািধয়া 

গল, — সই অি দােহর িভতর িদয়া কমন কিরয়া আপন রাজার সিহত তাহার পিরচয় 

ঘিটল, কমন কিরয়া দুঃেখর আঘােত তাহার অিভমান য় হইল এবং অবেশেষ কমন 

কিরয়া হার মািনয়া াসাদ ছািড়য়া পেথ দাঁড়াইয়া তেব স তাহার সই ভুর স লাভ 

কিরল, য— ভু কােনা িবেশষ েপ, িবেশষ ােন, িবেশষ েব  নাই, য— ভু সকল 

দেশ, সকল কােল; আপন অ েরর আন রেস যাঁহােক উপলি  করা যায়,—এ নাটেক 

তাহাই বিণত হইয়ােছ।”২১  

নাটেকর মেধ  দুঃখ- বদনােক অিত ম কের অমৃতেলােক প ছেনার কথা বলা হেয়েছ। 

রবী নােথর ভাষায় তারই  ইি ত— 

“ “রাজা” নাটেক সুদশনা আপন অ প রাজােক দখেত চাইেল, েপর মােহ মু  

হেয় ভুল রাজার গলায় িদেল মালা; তারপর সই ভুেলর মধ  িদেয়, পােপর মধ  িদেয়, 

য অি দাহ ঘটােল, য িবষম যু  বাঁিধেয় িদেল, অ ের বািহের য ঘার অশাি  

জািগেয় তুলেল তােতই তা তােক সত  িমলেন প েছ িদেল। লেয়র মধ  িদেয় সৃি র 



 
 

 
 

পথ। তাই উপিনষেদ আেছ, িতিন তােপর ারা ত  হেয় এই সম  িকছু সৃি  করেলন। 

আমােদর আ া যা সৃি  করেছ তােত পেদ পেদ ব থা। িক  তােক যিদ ব থাই বিল 

তেব শষ কথা বলা হল না, সই ব থােতই সৗ য, তােতই আন ।”২২   

দুই  

নাটেকর িবষয়ব র সে  সাযুজ  রেখ রাজা নাটেকর িচ ক পু  সি েবিশত হেয়েছ। 

এ ব াপাের রবী নােথর মুনিশয়ানা তুলনারিহত। প ও অ েপর  যা এই নাটেকর মূল 

িবষয় তা আেলা এবং অ কােরর িচ কে  ফুিটেয় তালা হেয়েছ। নাটেকর সূচনাদৃেশ ই 

বাইেরর আেলায় রাজােক চে  দখার জন  সুদশনা একা  ব াকুল। তাই অ কার ঘের িতিন 

অি র হেয় উেঠেছন। এভােব নাট কার সূচনালে ই সুেকৗশেল আেলা-অ কােরর িচ কে র 

মাধ েম নাটেকর েক ইি েত কাশ কেরেছন। আবার আেলা ও অ কারেক অনুসরণ কের 

অন সব িচ ক  নাটেক ান কের িনেয়েছ।  

নাটেকর সূচনায় দখা যায় রানী সুদশনা আেলােক আ য় কেরেছন রাজার পদশেনর 

অিভলােষ। সজন  তাঁর সংলােপ—যা নাটেকর থম সংলাপও বেট—কামনা ও বাসনার এক 

র মাংেসর রমণীর প ধরা পেড়েছ— 

“সুদশনা। আেলা, আেলা কই। এ ঘের িক একিদনও আেলা লেব না।”২৩  

এর তু ের দাসী সুর মা জািনেয়েছ—  

“সুর মা। রানীমা, তামার ঘের-ঘেরই তা আেলা লেছ—তার থেক সের আসবার 

জেন  িক একটা ঘেরও অ কার রাখেব না।”২৪ 

এভােব সুদশনা ও সুর মার কেথাপকথেন নাটেকর ারে ই ধরা িদেয়েছ আেলা-

অ কােরর বপরীত । সুর মার কথায় ফুেট উেঠেছ অ কােরর তাৎপযময় ইি ত। এই 

ইি তপূণ অ কােরর তাৎপয আরও স সািরত প পেয়েছ সুর মার পাড় খাওয়া জীবেনর 



 
 

 
 

অিভ তায়। িক  প-তৃ ায় ম  ও কাম-তৃ ায় জজিরত সুদশনার পে  এই তাৎপয বাঝা 

এই মুহূেত স ব নয়। তাই তাঁেক বলেত শানা যায়—  

“সুদশনা। না, না, আিম আেলা চাই-আেলার জেন  অি র হেয় আিছ। তােক আিম 

গলার হার দব যিদ এখােন একিদন আেলা আনেত পািরস।”২৫ 

আসেল নাটেকর েয়াজেনই রবী নাথ এই পেব রানী সুদশনার মেধ  অ কােরর 

তাৎপয অনুভেবর মন ও মানিসকতা আেরাপ করেত চান িন। সটা নাটেকর গিতর পে  এবং 

িশে র ে  মূিতমান িবপযয় িহেসেব তীয়মান হেয় দাঁড়ােতা। নাটেকর েয়াজেন সই 

অনুভব অবশ  পরবতীেত সুদশনার মেধ  খঁুেজ পাওয়া যায়। নাটেকর পিরণিত পেব রাজার 

সংলােপ আেলার িচ কে  ফুেট উেঠেছ মুি র সূেযাদেয়র কাল— 

“রাজা। আজ এই অ কার ঘেরর ার এেকবাের খুেল িদলুম। এখানকার লীলা শষ 

হল। এেসা, এবার আমার সে  এেসা, বাইের চেল এেসা-আেলায়।”২৬ 

তখন আেলা-অ কােরর িচ ক  তার িববিতত প পির হ কের নাট কােরর সৃজেনর 

উে শ েক সািধত কের তুেলেছ। িক  এই পেব অনিভ  রানী সুদশনা অ কােরর তাৎপয 

জােনন না। দাসী সুর মা জীবেনর অিভ তায় সটা খুব ভােলা কেরই জােন। সুর মার কােছ 

অ কােরর তাৎপয তাই ধরা িদেয়েছ এভােব— 

“সুর মা। ... আমােক যিদন িতিন এই অ কার ঘেরর ভার িদেয় বলেলন ‘সুর মা, 

এই ঘরটা িতিদন তুিম ত কের রেখা, এই তামার কাজ’ তখন আিম তাঁর আ া 

মাথায় কের িনলুম—আিম মেন মেনও বিল িন, ‘যারা তামার আেলার ঘের আেলা ােল 

তােদর কাজিট আমােক দাও।’ তাই য কাজিট িনলুম তার শি  আপিন জেগ উঠল, 

কােনা বাধা পল না।...”২৭  

আেলা-অ কােরর িচ কে র সে  তাল িমিলেয় রানী ও দাসীর বপরীত ও যন ধরা 

পেড়েছ। অ কার সুদশনার কােছ িমথ া হেত পাের, কুহক হেত পাের িক  সই একই 



 
 

 
 

অ কার সুর মার কােছ আেলার মেতা পির ার। যািপত জীবেনর কিঠন অিভ তায় সই 

অ কার সুর মার কােছ বসেত  পা িরত হেয়েছ। এ সে  িতনাথ চ বতী সু র 

বেলেছন— 

“‘রাজা’ নাটেক অ কার বেচতনার িদক, জীবনেক গভীরতার মেধ  উপলি  করবার 

িদক। এ অ কার পময়, আন ঘন, আেলার চেয়ও বিশ আেলাকময়। এেত আেছ 

মুি র চিরতাথতা, িমলেনর ব না।”২৮ 

অ কার িবেন য আেলার কােনা মূল  নই সুদশনা সটা বুঝেত চান না বা বুঝেত 

পােরন না। তাই িতমুহূেত আেলার এক অলীক পৃিথবী তাঁর একা  অি । আেলার িমথ া 

আকষেণ িতিন পতে র ডানার মেতা চ ল, িতিন মােতায়ারা— 

“সুদশনা। ... আমার মন আজ এমিন চ ল হেয়েছ, এমন তা কােনািদন হয় না। এই 

পূিণমার আেলা মেদর ফনার মেতা চাির িদেক উপিচেয় পড়েছ, আমােক যন মাতাল 

কের তুেলেছ।...”২৯ 

রাজার সে  কেথাপকথেন সুদশনার মেধ  অ ালা ধরা পেড়েছ—   

“সুদশনা। ...যখন চার িদেক আ ন আমার কােছ এিগেয় এল তখন একবার মেন 

করলুম, এই মালাটা আ েন ফেল িদই। িক  পারলুম না। আমার পািপ  মন বলেল, 

ঐ হার গলায় িনেয় পুেড় মরব। আিম তামােক বাইের দখব বেল পতে র মেতা এ 

কান আ েন ঝাঁপ িদলুম। আিমও মির ন, আ নও নেব না, এ কী ালা!”৩০ 

শা  সুর মার আচরণ সুদশনার মেধ  রােগর স ার ঘটায়। িতিন বেল ওেঠন— 

“সুদশনা। ... িক  আমার ইে  করেছ-সম  ছারখার হেয় যাক! অতবেড়া রানীর পদ 

এক মুহূেত িবসজন িদেয় এলুম, স িক এমিন কােণ লুিকেয় ঘর ঝাঁট দবার জেন । 

মশাল েল উঠেব না? ধরণী কঁেপ উঠেব না? আমার পতন িক িশউিল ফুেলর খেস 

পড়া। স িক ন ে র পতেনর মেতা অি ময় হেয় িদগ েক িবদীণ কের দেব না।”৩১  



 
 

 
 

সুদশনার আেছ আেলার িত এক দুদমনীয় টান। সই টােনই তাঁর আেলার িত 

এমনতর চু েকর মেতা ম- ীিত-ভােলাবাসা। ‘পূিণমার চ ােলাক’, ‘আ ন’, ‘মশাল’, ‘র বণ 

ন ’ এইসব িচ ক  সুদশনার আেলার িত আকষেণর অনুষে ই নাটেক যু  হেয়েছ। 

রাজার পদশন বা সুদশনার মেনর গভীের ‘সুদশন’ রাজার য ছিব ধরা আেছ তােকই 

কােশ  দখার জন  তারঁ আেলার িত এই আকুিত, এই ছটফটািন।  

জীবেনর বািহ ক আড় র সুদশনার মেনর মেধ  জায়গা পেয়েছ। তাই উি িখত আেলার 

িচ ক িল তাঁর চিরে র সে  িমেলিমেশ একাকার হেয় গেছ। চতািল সাহার মেত— 

“বাইেরর জীবেনর আড় র এবং আন ই সুদশনার জীবেন একমা  সত —এই চাঁেদর 

আেলা, আ ন, মশাল এবং ন ে র িতমা সিদেক ইি ত কের। িক  এই আেলা য 

সত  আেলা নয় একিদন িতিন তা বুঝেত পােরন। ল ণীয়, এইসব উে েখর সমেয় 

সুদশনার মুেখ য ভাষা ব বহার করা হেয়েছ তার মেধ  একটা উ তা আেছ, জীবেনর 

শা  কােনা উপলি  নই। পূিণমার আেলা তাঁর কােছ মেদর ফনার মেতা, এ আেলা 

তাঁেক সৗ েযর চেয় ম তা দয় বিশ। অথবা সুদশনা িনেজেক পত  বেলই ঘাষণা 

কেরন, আ েন ঝাঁপ দবার আ ালন জানান। জীবেনর আ েন অবশ  শষ পয  ঝাঁপ 

িদেত হেয়েছ তাঁেক, আর তখনই মৃতু  হেয়েছ তাঁর পত  বৃি র এবং সত  মানিবক 

ভাব জেগ উেঠেছ।”৩২ 

সুদশনা সুর মােক বেলিছেলন, “না, না, আিম আেলা চাই—আেলার জেন  অি র হেয় 

আিছ। তােক আিম গলার হার দব যিদ এখােন একিদন আেলা আনেত পািরস।”৩৩ এই বলার 

মেধ  অথাৎ এই আেলার িচ কে  সুদশনার উ  প-তৃ া ও কাম-তৃ ার ছিবিট ধরা িছল। 

িক  পরবতীকােল আেলার িচ ক  মু ােণর অনুষে  ধরা িদেয়েছ। যমন— 

১. “সুর মা। রানীমা, ঐ দেখা, পূব িদেক চেয় দেখা, ভার হেয় আসেছ। আর দির 

নই মা-তাঁর াসােদর সানার চূড়ার িশখর দখা যাে ।”৩৪  

২. “ঠাকুরদা। ভার হল িদিদ, ভার হল।”৩৫  



 
 

 
 

৩. “সুদশনা। ... ঐ- য আকাশ এেকবাের রাঙা, ফুলগে র অভ থনায় বাতাস এেকবাের 

পিরপূণ।”৩৬    

৪. “সুর মা। ঐ- য সূয উঠল।”৩৭ 

নাটেক রাজার শষ সংলাপিট আেলার এক গভীরতম ার ারক। বতমান 

আেলাচনায় যার উে খ পূেবও করা হেয়েছ। 

“রাজা। আজ এই অ কার ঘেরর ার এেকবাের খুেল িদলুম। এখানকার লীলা শষ 

হল। এেসা, এবার আমার সে  এেসা, বাইের চেল এেসা-আেলায়।”৩৮   

সুদশনার অহংকার পুেড় ছাই হেয় গেছ। তাঁর মেধ  পিরপূণ এক মানবীমূিতর জাগরণ 

ঘেটেছ। এবার িতিন সত পেথ সম  আড় র ভুেল িগেয় রাজার কােছ এেস উপনীত 

হেয়েছন—সিত কােরর ‘আেলায়’।  

সুদশনার আেলার িত একা  ম আেছ। সজন ই অ কােরর ভাষা তাঁর কােছ সহজ 

হেয় ধরা পেড় িন। িতিন অ কােরর মহ েক আিব ার করেত অপারগ। নাটেকর র িদেক 

সুর মার সে  কেথাপকথেন তাই আেলার জন  সুদশনার মেন তুমুল ছটফটািন— 

১. “েকাথাও অ কার কন থাকেব।”৩৯    

২. “তুই যমন এই অ কার ঘেরর দাসী তমিন তার অ কােরর মেতা কথা, অথই 

বাঝা যায় না...”৪০ 

আেগই উে খ কেরিছ য অ কােরর অথ বাঝার মতা রানীর পে  এই পেব 

অস ব। জীবেনর দীঘ অিভ তার মধ  িদেয় িতিন তা পের উপলি  কেরেছন এ কথা 

বলাইবা ল । একই অ কার িক  সুদশনা ও রাজার দৃি েকাণ থেক তার পৃথক অিভব না— 



 
 

 
 

“রাজা। দখেত পাই, যন অন  আকােশর অ কার আনে র টােন ঘুরেত ঘুরেত কত 

ন ে র আেলা টেন িনেয় এেস একিট জায়গায় প ধের দাঁিড়েয়েছ। তার মেধ  কত 

যুেগর ধ ান, কত আকােশর আেবগ, কত ঋতুর উপহার!”৪১    

“সুদশনা। ... এই- য কিঠন কােলা লাহার মেতা অ কার, যা আমার উপর ঘুেমর 

মেতা, মূছার মেতা, মৃতু র মেতা, তামার িদেক তার িকছুই নই!...”৪২ 

দু’জেনর জীবনেবােধর গভীরতার বপরীত  এই দুই উি েত ধরা পেড়েছ। সজন ই 

রাজার কােলা প সুদশনার কােছ অসহ । িতিন সই েপ একই সে  ভীত ও স — 

“সুদশনা। ...ধূমেকতু য আকােশ উেঠেছ সই আকােশর মেতা তুিম কােলা। ...ঝেড়র 

মেঘর মেতা কােলা, কূলশূন  সমুে র মেতা কােলা—”৪৩ 

অ কােরর িত সুদশনার িবরাগ এখােন তই তীয়মান— 

“সুদশনা। ... কন আমােক লােক বেলিছল, তুিম সু র! তুিম য কােলা, কােলা- 

তামােক আমার কখেনা ভােলা লাগেব না। আিম যা ভােলাবািস তা আিম দেখিছ—তা 

নিনর মেতা কামল, িশরীষ ফুেলর মেতা সুকুমার, তা জাপিতর মেতা সু র।”৪৪ 

এই উি েত রানীর অপছ  ও পছে র িদকিট ধরা িদেয়েছ। 

সুদশনার সৗ যক নায় রাজা ধরা িদেয়েছন এই দীঘ উি েত এবং অজ  িচ কে র 

সমবােয়— 

“সুদশনা।... নববষার িদেন জল-ভরা মেঘ আকােশর শষ াে  বেনর রখা যখন 

িনিবড় হেয় ওেঠ তখন বেস বেস মেন কির, আমার রাজার পিট বুিঝ এইরকম— 

এমিন নেম-আসা, এমিন ঢেক- দওয়া, এমিন চাখ-জুড়ােনা, এমিন দয়-ভরােনা, 

চােখর প বিট এমিন ছায়া-মাখা, মুেখর হািসিট এমিন গভীরতার মেধ  ডুেব-থাকা। 

আবার, শরৎকােল আকােশর পদা যখন দূের উেড় চেল যায় তখন মেন হয়, তুিম ান 



 
 

 
 

কের তামার শফািলবেনর পথ িদেয় চেলছ, তামার গলায় কু ফুেলর মালা, তামার 

বুেক তচ েনর ছাপ, তামার মাথায় হা া সাদা কাপেড়র উ ীষ, তামার চােখর 

দৃি  িদগে র পাের—তখন মেন হয়, তুিম আমার পিথক ব ু ; তামার সে  যিদ চলেত 

পাির তা হেল িদগে  িদগে  সানার িসংহ ার খুেল যােব, তার িভতরমহেল েবশ 

করব। আর যিদ না পাির তেব এই বাতায়েনর ধাের বেস কান-এক অেনক দূেরর  

জেন  দীঘিন াস উঠেত থাকেব, কবলই িদেনর পর িদন, রাি র পর রাি , অ াত 

বেনর পথে ণী আর অনা াত ফুেলর গে র জেন  বুেকর িভতরটা কঁেদ কঁেদ ঝুের 

ঝুের মরেব। আর বস কােল এই— য সম  বন রিঙন, এখন আিম তামােক দখেত 

পাই কােন কু ল, হােত অ দ, গােয় বস ী রেঙর উ রীয়, হােত অেশােকর ম রী, 

তােন তােন তামার বীণার সব-কিট সানার তার উতলা।”৪৫  

সুদশনা গহনমেনর অ কােরর এবং অহংকােরর পথ ধের রাজােক খুঁেজ পেত 

চেয়েছন তাই খঁুেজ পান িন। িক  সম  অহংকার যিদন িবসজন িদেত পেরেছন সিদনই 

পরম অনুপম রাজােক খঁুেজ পেয়েছন। লাহােক পুিড়েয় যমন ই ােত পা িরত করা হয় 

িঠক তমনই িবিভ  অি পরী ার মধ  িদেয় সুদশনার মেন এই উপলি  এেসেছ য, বাইেরর 

প, দ , লালসা, কামনা, ভাগবাসনা ইত ািদ সত  নয়। অ কােরর ভতর িদেয়ই িতিন 

জীবেনর কৃত সত েক িচনেত পেরেছন। অ কােরর আসল তাৎপয বুঝেত পেরেছন। মুি  

ও িমলেনর সই অ কার নতুন তাৎপেয অসীমােলােক পা িরত হেয়েছ। তাঁর পা িরত 

জীবেনর দৃি েকাণ থেক অ কার তাই— 

“সুদশনা। আমার মেন পেড় আমার সই বাতায়নিট। স ার সময় সেজ এেস আিম 

সখােন দাঁড়াতুম আর আমােদর সই দীপ- নবােনা বাসরঘেরর অ কার থেক গােনর 

পর গান, তােনর পর তান ফায়ারার মুেখর ধারার মেতা উ িসত হেয় আমার সামেন 

এেস যন নানা লীলায় ঝের ঝের পড়ত। সই গানই তা কান অ কােরর িভতর 

থেক বিরেয় এেস কান অ কােরর িদেক আমােক ডেক িনেয় যত।”৪৬ 



 
 

 
 

এই উি েত একটা ইি য়াতীেতর সুর যন ধরা িদেয়েছ। ধরা িদেয়েছ অন কােলর 

মিহমাি ত ছিব। এখােন ফুেট উেঠেছ রহস ময়তার ইি ত। অ কােরর ভতর িদেয় ফুেট 

উেঠেছ অ কােরর মহ র অতীত। অন  সুদশনার উি েত অ কােরর িত তাঁর আকষণ ও 

একা  ব াকুলতার ছিব ধরা িদেয়েছ এভােব— 

“সুদশনা। দেহ আমার কলুষ লেগেছ, এ দহ আজ আিম সবার সমে  ধুেলায় লুিটেয় 

যাব। িক  দেয়র মেধ  আমার দাগ লােগ িন-বুক িচের সটা িক তামােক আজ 

জািনেয় যেত পারব না। তামার সই িমলেনর অ কার ঘরিট আমার দেয়র িভতর 

আজ শূন  হেয় রেয়েছ- সখানকার দরজা কউ খােল িন ভু। স িক খুলেত তুিম 

আর আসেব না। তেব ােরর কােছ তামার বীণা আর বাজেব না? তেব আসুক মৃতু , 

আসুক— স তামার মেতাই কােলা, তামার মেতাই সু র, তামার মেতাই স মন হরণ 

করেত জােন। স তুিমই, স তুিম।”৪৭ 

িঠক এর পেরই িনত হেয়েছ রানীর কে র মহাসংগীত— 

“সুদশনা। এ অ কার ডুবাও তামার অতল অ কাের, 

              ওেহ   অ কােরর ামী! 

        এেসা িনিবড়, এেসা গভীর, এেসা জীবনপাের, 

             আমার   িচে  এেসা নািম। 

         এ দহমন িমলােয় যাক, হইয়া যাক হারা, 

            ওেহ   অ কােরর ামী! 

       বাসনা মার, িবকৃিত মার, আমার ই াধারা 

           ওই   চরেণ যাক থািম। 



 
 

 
 

       িনবাসেন বাঁধা আিছ দুবাসনার ডাের, 

           ওেহ   অ কােরর ামী। 

       সব বাঁধেন তামার সােথ ব ী কেরা মাের, 

           ওেহ   আিম বাঁধনকামী। 

       আমার ি য়, আমার য়, আমার হ পরম, 

           ওেহ   অ কােরর ামী— 

      সকল ঝ’ের সকল ভ’ের আসুক স চরম, 

           ওেগা   ম ক-না এই আিম।”৪৮  

এভােব ‘ম ক-না এই আিম’-র মাধ েম অহংকােরর এবং আিমে র ংসলীলা সা  

হেয়েছ। সুদশনা নব েপ, নব-আেবেগ এবং নব-উপলি েত অ কােরর প বুেঝ িনেয়েছন। 

তাই নাটেকর অি ম দৃেশ র অি ম বােক  সুদশনা নবেচতনায় অ কােরর কােছ ণত 

হেয়েছন— 

“সুদশনা। যাবার আেগ আমার অ কােরর ভুেক, আমার িন ু রেক, আমার ভয়ানকেক 

ণাম কের িনই।”৪৯ 

সে হ নই, আেলা ও অ কােরর িচ ক ই রাজা নাটেকর ক ীয় িচ ক । তেব এ 

নাটেক আ েনর িচ কে র একটা িবেশষ তাৎপয আেছ। স কারেণ আ ন িচ ক িট পৃথক 

আেলাচনার দািব রােখ। আ ন ংস কের। আ ন সাধারণভােব জীবেনর িবপ তার 

িদকিটেকই অ ুিলিনেদশ কের, অ ত রাজা নাটেক এই িবপ তার িদকিট আ ন িচ কে র 

মাধ েম  হেয় উেঠেছ। াসােদর চারপােশ কা ীরাজ য আ ন লাগায় সই আ েন 



 
 

 
 

সুদশনা পুেড় মরেত চান। রািহণী যখন বেল, “েতামার অ ঃপুেরর চার িদেক আ ন ধের 

গেছ, ওর মেধ  েবশ কােরা না”৫০  তখন সুদশনা বেলন— 

“সুদশনা। আিম তারই মেধ  েবশ করব। এ আমার মরবারই আ ন।”৫১ 

আ ন এখােন  সুদশনার উি েক িভ  তাৎপেয উ ীত কেরেছ।  

সুদশনার কামনা-বাসনােকও নাটেক আ ন িচ কে র মাধ েম ধরা হেয়েছ। আ েনর 

কােছ সুদশনা পতে র মেতা ধেয় গেছন। েপর নশায় িতিন কামাতুর। তাই তাঁেক বলেত 

শানা যায়—  

“সুদশনা। আমার ভােলাবাসা য মুখ িফিরেয়েছ। েপর নশা আমােক লেগেছ— স 

নশা আমােক ছাড়েব না, স যন আমার দুই চে  আ ন লািগেয় িদেয়েছ, আমার 

পন সু  ঝলমল করেছ।”৫২ 

আ ন সুদশনার ল া কােশরও আধার হেয় উেঠেছ— 

“সুদশনা। ল া য আ েনর মেতা আমার সে  সে  এেসেছ। আমার মুখ- চাখ, 

আমার সম  দয়টােক রাঙা কের রেখেছ।”৫৩ 

আবার কখেনা বা অনুেশাচনার আ েন িতিন দ  হেয়েছন। তাই রাজােক বেলেছন—  

“সুদশনা। ... আিম তামােক বাইের দখব বেল পতে র মেতা এ কান আ েন ঝাঁপ 

িদলুম।”৫৪ 

আ েনর মধ  িদেয় সুদশনার মেধ  ােধরও বিহঃ কাশ ল  করা যায়— 

“আমার মেধ  একটা রােগর আ ন লেছ—আিম কাউেক সহ  করেত পারিছ ন।”৫৫   

আ ন ছাড়াও বীণািচ ক িট নাটেকর মূলভাবনার গিতদােন সহায়ক ভূিমকা পালন 

কেরেছ। সুদশনার চিরে র িতনিট িদক এই নাটেক ধরার চ া করা হেয়েছ। থমত—



 
 

 
 

রাজােক েপর মেধ  দখার জন  তাঁর মেন য আকুলতা তারই ফেল জ  িনেয়েছ 

পজেমাহ। ি তীয়ত—িবিভ  অিভ তার ভতর িদেয় তাঁর এই পজ মাহভ  ঘেটেছ। 

তৃতীয়ত— পজ মােহর মঘ সের িগেয় মেনর মেধ  জ  িনেয়েছ পিব তার িচর ন ব না।  

রাজার সে  সুদশনার িমলেনর জন  ব াকুলতা ও বীণািচ ক  :  

“সুদশনা।... বাইের যখন তামার বীণা বােজ তখন আমার এমিন হয় য, আমার 

িনেজেক সই বীণার গান বেল মেন হয়।”৫৬   

“সুদশনা। ... আিম যখন থেক এখােন এেসিছ কতবার হঠাৎ মেন হেয়েছ, আমার 

জানলার নীেচ থেক যন বীণা বাজেছ।”৫৭ 

সুদশনার মাহভ , পিব তায় উ রেণর ইি ত এবং বীণািচ ক  :  

“সুদশনা। ... এত কে র রা া আমার পােয়র তলায় যন সুের সুের বেজ উঠেছ। এ 

যন আমার বীণা, আমার দুঃেখর বীণা-এরই বদনার গােন িতিন এই কিঠন পাথের 

এই কেনা ধুেলায় আপিন বিরেয় এেসেছন, আমার হাত ধেরেছন— সই আমার 

অ কার ঘেরর মেধ  যমন কের হাত ধরেতন—হঠাৎ চমেক উেঠ গােয় কাঁটা িদেয় 

উঠত—এও সইরকম।”৫৮ 

আপাত সু েরর িত সুদশনার ীিতপূণ মেনাভাব। সু েরর ক রােজ  তাঁর অব ান। 

সজন  রাজা তাঁেক সতক কের বেলেছন—  

“রাজা। তা মরীিচকার মেতা িমথ া এবং বুদবুেদর মেতা শূন ।”৫৯ 

িক  রাজার সাবধানবাণী সুদশনা কােন তােলন িন। রাজােক তাঁর মেন হেয়েছ— 

“সুদশনা। ... কী কিঠন, কী কিঠন! এেকবাের পাথর, এেকবাের ব ! সম  বুক িদেয় 

ঠলিছ—বুক ফেট গল-িক  নড়ল না।...”৬০ 



 
 

 
 

পাথর ও বে র িচ কে  সুদশনা রাজােক িচি ত কেরেছন। িক  রাজার কৃত প 

িতিন বুেঝ উঠেত পােরন িন। রাজার সই কৃত েপর ছিব আমরা পেয় যাই ঠাকুরদার 

অসামান  একিট উি েত— 

“ঠাকুরদা। আমার রাজার জায় প ফুেলর মাঝখােন ব  আঁকা।”৬১ 

রাজিনশান হেলা রাজার আসল পিরচয়। সই িনশােন প ফুল অথাৎ িবকােশর 

শতদলধারা। প ফুেলর ইশারায় একটা পলব অনুভূিতর শ আমেদর মেনর আকােশ 

চিকেত উ ািসত হেয় ওেঠ। রাজার নরম মেনর ছিবিট আমরা দেখ িনই। িক  রাজার কেঠার 

পিট ধরা থােক বে র িচ কে । রাজা চিরে র কামেল কিঠেনর সি িলত পিট ফুেট ওেঠ 

রাজিনশােন—  

“রাজার বািহের পে র কামলতা ও সৗ য, আর িভতের বে র িবিব  কেঠারতা।”৬২   

ঠাকুরদার দৃি ভি াত এই অপ প পিট সুদশনার নজের আেস িন। িক  রাজার 

কািঠন েক জীবেনর নানান ঘাত- িতঘােতর মধ  িদেয় যিদন িতিন সামি কভােব অনুভব 

করেত পেরেছন সিদনই অ কােরর পিটও তাঁর কােছ হণেযাগ  হেয় উেঠেছ। সুর মা বা 

ঠাকুরদার মেধ  রাজা স ে  ইিতবাচক উপলি  ধরা আেছ— 

“সুর মা। স যন এইরকম পবেতর মেতাই িচরিদন কিঠন থােক-আমার কা ায়, 

আমার ভাবনায় স যন টলমল না কের। আমার দুঃখ আমারই থাক, সই কিঠেনরই 

জয় হাক।”৬৩ 

সুদশনা এবং সুর মার মেধ  অেনক অিমেলর মেধ ও এক জায়গায় িমল খুঁেজ পাওয়া 

যায়। দু’জেনর চােখই রাজা পাথর। িক  দৃি েকাণ এক এবং অিভ  নয়। সুদশনার চােখ 

পাথর িচ ক  রাজা চিরে র নিতবাচক িদকিটেক ইি ত কেরেছ। িক  সুর মার চােখ ধরা 

পেড়েছ রাজার ইিতবাচক িদক। সুর মা বা ব জীবেনর অিভ তায় বুঝেত পেরেছ য, 

পবেতর মেতা রাজা ধীরি র এবং একই সে  আ য় লও বেট। তাই সুদশনার মেতা ‘সম  



 
 

 
 

বুক িদেয় ঠলিছ- বুক ফেট গল—িক  নড়ল না।’ —এ জাতীয় আে প তার মেধ  দখা যায় 

না।  

রাজা চিরে র এই িবশাল  ঠাকুরদার ব েব ও সু রভােব ফুেট উেঠেছ— 

“ঠাকুরদা।... জার মেধ  য রাজাটুকু আেছ তারই গােয় আঘাত লােগ, তার বাইের 

িযিন তাঁর গােয় িকছুই বােজ না। সূেযর য তজ দীেপ আেছ তােত ফঁুটুকু সয় না, 

িক  হাজার লােক িমেল সূেয ফু ঁিদেল সূয অ ান হেয়ই থােকন।”৬৪ 
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ডাকঘর  

রবী নােথর িবমূত িচ া-ভাবনার মূত ভাষায় পদান এবং তােক আ য় কের 

চতনাঋ  িতবাদ ‘ডাকঘর’ নাটকিটেক অিব রণীয় এক িব য়কর সৃি েত পা িরত 

কেরেছ। িবেরাধী প েক িনি  কের দবার য রাজৈনিতক য়াস, যুগ-যুগা রব াপী 

শাসেকর য অ ীকার বণতা তারই এক ‘অমল’ িতবাদ অন ভােব িনত হেয়েছ এ 

নাটেক। জীবা া-পরমা া, সীমা-অসীম—এ জাতীয় তে  ডাকঘরেক িবে ষণ করা জায়মান 

িবে  একটা জবরদি  ায়াস মা । বরং একটু অন ভােব যিদ দিখ তাহেল এ নাটেক িচল-

িচৎকােরর – ভেঙ দব, ঁিড়েয় দব-র মেতা উ িকত িতবাদ নয়, নীরব িতবােদর যন 

এক িব ব ঘেট গেছ। অমল নামক এক িকেশােরর চতনায় সংঘিটত হেয়েছ াবালাইজড 

িবে  যূথব তার বীজ। ডাকঘর নাটকেক তাই একজন অসু  বালেকর মৃতু লােভ 

মুি লােভর কািহিনমা  মেন করাটা এক ধরেনর অিত সরলীকরণ িবড় না ছাড়া আর িকছু 

নয়। এই সরলীকরণ িক  বােরবােরই ঘেটেছ। এমনিক রবী নাথ িনেজও তােত খািনকটা 

য় িদেয়েছন। শাি েদব ঘাষ জািনেয়েছন—  

“ব ত পুেরা ডাকঘর নাটকিটই তাঁর িনেজর মৃতু ক না অবল েনই লখা। ১৩২২ 

সােল পৗষ মােস রবী নাথ আ মবাসীেদর সকেলর কােছ তাঁর নাটেকর িবষেয় 

ধারাবািহক কতক িল ব ৃ তা িদেয়িছেলন; ৪ঠা পৗেষর ব ৃ তার িবষয় িছল ‘ডাকঘর’। 

সই ব ৃ তা িল তখন আমার িপতৃেদব কালীেমাহন ঘাষ তাঁর িদনিলিপ-পু েক িলেখ 

রেখিছেলন, এখােন তার থেক খািনকটা উ ৃ ত কির। রবী নাথ বেলিছেলন— 

ডাকঘর যখন িলিখ তখন হঠাৎ আমার অ েরর মেধ  আেবেগর তর  জেগ উেঠিছল। 

তামােদর ঋতু-উৎসেবর জন  িলিখ িন। শাি িনেকতেনর ছােদর উপর মাদুর পেত 

পেড় থাকতুম, বল একটা আেবগ এেসিছল িভতের। চল, চল, বাইের চল, যাবার 

আেগ তামােক পৃিথবী দি ণ করেত হেব, সখানকার মানুেষর সুখদুঃেখর উ ােসর 

পিরচয় পেত হেব। স সময় িবদ ালেয়র কােজ বশ িছলাম। িক   হঠাৎ িক হল। 

রাত দুেটা িতনেটর সময় অ কার ছােদ এেস মনটা পাখা িব ার করল। যাই-যাই এমন 



 
 

 
 

একটা বদনা মেন জেগ উঠল। পূেব আমার দু’একিট বদনা এেসিছল। আমার মেন 

হি ল, একটা িকছু ঘটেব, হয়ত মৃতু । শেন যন তাড়াতািড় লািফেয় উঠেত হেব 

সই রকেমর একটা আন  আমার মেন জাগিছল। যন এখান হেত যাি । বঁেচ 

গলুম। এমন কের যখন ডাকেছন, তখন আমার দায় নই। কাথাও যাবার ডাক ও 

মৃতু র কথা উভেয় িমেল, খুব একটা আেবেগ, সই চ লতােক ভাষােত ‘ডাকঘের’ 

কলম চািলেয় কাশ করলুম! মেনর আেবগেক একটা বাণীেত বলার ারা কাশ 

করেত হল। মেনর মেধ  যা অব  অথচ চ ল তােক কােনা প িদেত পারেল শাি  

আেস।  ... আমার মেনর িভতর য অকারণ চা ল  দূেরর িদেক হাত বাড়াি ল, দূেরর 

যা ায় িযিন দূর থেক ডাকিছেলন, তাঁেক দৗেড় িগেয় ধরবার একটা তী  আকা া। 

সই দূের যাওয়ার মেধ  রমণীয়তা আেছ। যাওয়ার মেধ  একটা বদনা আেছ, িক  

আমার মেনর মেধ  িবে েদর বদনা ততটা িছল না। চেল যাওয়ার মেধ  য িবিচ  

আন  তা আমােক ডাক িদেয়িছল-ব  দূের স অজানা রেয়েছ, তার পিরচেয়র িভতর 

িদেয় স অজানার ডাক! দূর সখােন মু  কেরেছ, যা া সখােন রমণীয়, ব -িব ৃত 

অপিরিচেতর মেধ  স আন । সই যখন অ রােল বাঁিশ বািজেয় ডাক িদেল, স 

ভাবিট কাশ করলুম। থাকব না, থাকব না, যাব, যাব, সবাই আনে  যাে , সবাই 

ডাকেত ডাকেত যাে -আর আিম িক না বেস রইলুম! এই দুঃখেক, ব াকুলতােক ব  

করেত হেব।”১ 

পৃিথবীেক দি ণ করবার অসীম আ েহ কিবমেন জেগ ওঠা এই আেবগতরে র কথা 

িতিন অন ও কাশ কেরেছন। তাঁর  মেন হেয়েছ য কৃিতর িবকােশর পথ ধেরই িতিন 

বতমান কাশ ম অব ায় এেস প েছেছন। অমল যমন তার মানসেনে  শ ামলী নদী, তার 

ধাের পাঁচমুড়া পাহাড়, পাহােড়র কােল অেচনা াম ইত ািদ সবই দখেত পায় এবং অনুভব 

কের রবী নাথও িঠক তমনই পৃিথবীর অজানা গাছপালা, লতা  ইত ািদর মেধ  ঐক -

আ ীয়তার ব ন অধেচতন মেন অনুভব কেরেছন—  



 
 

 
 

“এক সময় যখন আিম এই পৃিথবীর সে  এক হেয় িছলুম, যখন আমার উপর সবুজ 

ঘাস উঠত, শরেতর আেলা পড়ত, সূযিকরেণ আমার সুদূরিব ৃত শ ামল অে র েত ক 

রামকূপ থেক যৗবেনর সুগি  উ াপ উি ত হেত থাকত, আিম কত দূরদূরাে র 

দশেদশা েরর জল ল পবত ব া  কের উ ল আকােশর িনেচ িন ভােব েয় পেড় 

থাকতুম, তখন শরৎসূযােলােক আমার সবাে  য একিট আন রস, য একিট 

জীবনীশি  অত  অব  অধেচতন এবং অত  বৃহৎভােব স ািরত হেত থাকত, 

তাই যন খািনকটা মেন পেড়। আমার এই য মেনর ভাব, এ যন এই িতিনয়ত 

অ ু িরত মুকুিলত পুলিকত সূযসনাথা আিদম পৃিথবীর ভাব। যন আমার এই চতনার 

বাহ পৃিথবীর েত ক ঘােস এবং গােছর িশকেড় িশকেড় িশরায় িশরায় ধীের ধীের 

বািহত হে , সম  শস ে  রামাি ত হেয় উঠেছ, এবং নারেকলগােছর েত ক 

পাতা জীবেনর আেবেগ থরথর কের কাঁপেছ।”২ 

বা ববাদী মাধব দে র ক ািজত অথ ভাগ করার কউ িছল না। সজন  স খুব 

িচি ত িছল। সই িচ ার অবসান হয় তার ীর ামস েক ভাইেপা অমেলর আগমেন। িক  

অন  এক িচ া এেস হািজর হয়। অমল অসু  হেয় পেড়। শরৎকােলর রাদ ও বাতাস 

অমেলর কােছ িবষবৎ—কিবরােজর এই পরামেশ মাধব দ  অমলেক ঘরব ী কের ফেল। 

অমল বাইেরর শ থেক স ূণভােব বি ত হয়। অসহায় অমল জানালার পােশ বেস 

বাইেরর িদেক তাকায়। স দখেত পায়-দূেরর পাহাড়, ডুমুর গােছর তলা িদেয় বািহত ঝরনা, 

নাগরাজুেতা পরা পিথক বাঁেশর লািঠ কাঁেধ সই ঝরনা পার হেয় চেল যায়। অমেলরও পিথক 

হেত ইে  কের। জানালার পাশ িদেয় সুর কের হাঁকেত হাঁকেত দইওয়ালা যায়। অমল তার 

সে  আলাপ জমায়। তারও দইওয়ালা হেত ইে  কের। দইওয়ালার সুের অমল ক না বণ 

হেয় পেড়। রাজ হরীর কাছ থেক স জানেত পাের য, রা ার ওপাের বেড়া বািড়েত রাজার 

ডাকঘর বেসেছ। সই রাজিচিঠ অমলও একিদন পােব। অমল সরলমেন তা িব াস কের। 

গাঁেয়র মাড়লেক অমল স কথা অকপেট জানায়। অিব াসী মাড়ল অব া কের চেল যায়। 

শশী মািলনীর মেয় সুধার কাছ থেক অমল ফুল চায় এবং স যন অমলেক ভুেল না যায় 

সই িমনিতও জািনেয় রােখ। ছেলেদর দেলর সে  তার বাইের িগেয় খলায় যাগ িদেত ইে  



 
 

 
 

কের। িক  তার বাইের বর হওয়া বারণ। স ব ী। তার অসু তা আরও বেড় গেল 

জানালার পাশ থেক সের এেস তােক সব সময় েয় থাকেত হয়। ঠাকুরদার কাছ থেক 

অমল জানেত পাের রাজা তােক িচিঠ পািঠেয়েছন, স িচিঠ পেথ আেছ। মাড়ল একিট 

অ রহীন সাদা পৃ া দিখেয় অমলেক উপহাস কের। সিদন স ায় দরজা ভেঙ রাজদূত 

এেস রাজার আগমেনর খবর িদেয় বেলন য, রাজা ি হর রােত আসেবন, িতিন অমেলর 

িচিকৎসার জন  রাজকিবরাজেক পািঠেয়েছন। রাজকিবরাজ ব  দরজা-জানালা সব খুেল 

িদেলন। দীেপর আেলা িনিভেয় িদেলন। অমেলর দুেচাখ জুেড় ঘুম এেলা। সুধা এেস দখল 

অমল ঘুিমেয় পেড়েছ। স তখন রাজকিবরােজর হােত ফুল িদেয় বলেলা, অমল জেগ উঠেল 

যন তার কােন সুধার এই কথািট বলা হয়— 

“রাজকিবরাজ। কী বলব? 

সুধা। বােলা য, ‘সুধা তামােক ভােল িন’।”৩ 

অমলচির  স ে   কনক বে াপাধ ায় চমৎকার উি  কের তােক কািলদােসর 

‘েমঘদূত’ কােব র অিভশাপ  যে র সে  তুলনা কেরেছন— 

“ডাকঘেরর অমল যন মঘদূত কােব র অিভশাপ  িবরহী য । যে র িবরহাব ার 

মেধ  য ধরেনর ব ীভাব, অমেলর মেধ ও সই ভাব। আকােশর মেধ  মেঘর াধীন 

গিত দিখয়া অিভশাপ  য  তাহার দুর  আকা ােক তাহারই উপর আেরাপ কিরয়া 

িবিচ  নদী, পবত, াম, বন, নগরীর উপর িদয়া অপার াধীনতার সুখ উপেভাগ 

কিরেত কিরেত যভােব অলকা বা উ িয়নীেত প িছয়ােছ, ব ী অমলও সইভােব 

উ ী  হইয়ােছ।”৪ 

অমল ডাকঘেরর ধান চির । অন সব চির  তার অনুষে ই নাটেক জায়গা পেয়েছ। 

অমল রবী নােথর শশেবর ঘটনাপুে র ারা অেনকটাই রি ত। জীবন ৃিতর ‘ঘর ও বািহর’ 

শীষক রচনায় রবী নাথ যন অমেলরই িত প। অমেলর মেতাই ব ী রবী নাথ জানালা 

খুেল ায় সারািদন জানালার নীেচ ঘাট বাঁধােনা পুকুরটােক ছিবর বইেয়র মেতা দখেতন। 



 
 

 
 

এভােবই তাঁর সময় পার হেয় যত। মানুেষর নানা ধরেনর ান সারা হেয় গেল িনজন 

পুকুেরর বটগােছর তলার অ কার কিবমেন এক অজানা রহস েলােকর স ান িদত। জানালার 

নীচ থেকই বালক রবী নাথ মু েচােখ বাইেরটােক দেখ িনেতন। কৃিতর রহস , খাঁচার 

পািখ-বেনর পািখর , চনা গয়লািনর গায়ালঘর—তার দুধ িনেয় আগমেনর দৃশ , উদাস 

করা পসািরর ডােকর সুর, শরেতর ভারেবলা—তার নবীন রােদ লেগ থাকা িশিশেরর াণ, 

রাজবািড়র খাঁজ—এ সবই অমেলর ক নায় ডাকঘর নাটেক কমেবিশ পা িরত হেয়েছ। 

শশেবর ঘের ব ী হেয় থাকার অিভ তা, “জানলার খড়খিড় খুিলয়া”৫ জানালা িদেয় বাইেরর 

কৃিতজগত ও মানুষেক দখার জন  কিবমেনর য উৎসাহ তা অমেলর সে  তাঁেক যন 

কাথাও এক কের িদেয়েছ— 

“বািড়র বািহের আমােদর যাওয়া বারণ িছল, এমন-িক, বািড়র িভতেরও আমরা সব  

যমন খুিশ যাওয়া-আসা কিরেত পািরতাম না। সইজন  িব কৃিতেক আড়াল-আবডাল 

হইেত দিখতাম। বািহর বিলয়া একিট অন  সািরত পদাথ িছল যাহা আমার অতীত, 

অথচ যাহার প শ  গ  ার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকুর িদয়া এিদক-ওিদক হইেত 

আমােক চিকেত ছুঁইয়া যাইত। স যন গরােদর ব বধান িদয়া নানা ইশারায় আমার 

সে  খলা কিরবার নানা চ া কিরত। স িছল মু , আিম িছলাম ব -িমলেনর উপায় 

িছল না, সইজন  ণেয়র আকষণ িছল বল।”৬    

‘জানালা’ বালক রবী নাথ ও বালক অমল, উভেয়র জীবেনই সমান পূণ হেয় 

উেঠেছ। এই ‘জানালা’ ও ‘দরজা’ ডাকঘর নাটেকর অিত পূণ দুই উপাদান। নাটেকর 

িচ কে র আেলাচনায় স িবষেয় আেলাকপাত করা হেব। ‘জীবন ৃিত’র ঘরব ী জীবন, 

কাদ রী দবীর আ হত া, শাি িনেকতেন পরী ামূলকভােব ডাকঘর বসােনার য়াস ইত ািদর 

ভাব ডাকঘর নাটেক ল  করা যায়।  

রবী নােথর বালকবয়েস ভৃত  শ ােমর অধীেন থাকার অিভ তাও িশে র প িনেয় 

নাটেক এক িভ  পিরসর রচনা কেরেছ— 



 
 

 
 

“বািহরবািড়েত দাতলায় দি ণপূব কােণর ঘের চাকরেদর মহেল আমােদর িদন 

কািটত। আমােদর এক চাকর িছল, তাহার নাম শ াম। শ ামবণ দাহারা বালক, মাথায় 

ল া চুল, খুলনা জলায় তাহার বািড়। স আমােক ঘেরর একিট িনিদ  ােন বসাইয়া 

আমার চািরিদেক খিড় িদয়া গি  কািটয়া িদত। গ ীর মুখ কিরয়া তজনী তুিলয়া বিলয়া 

যাইত, গি র বািহের গেলই িবষম িবপদ। িবপদটা আিধেভৗিতক িক আিধৈদিবক তাহা 

 কিরয়া বুিঝতাম না, িক  মেন বেড়া একটা আশ া হইত। গি  পার হইয়া সীতার 

কী সবনাশ হইয়ািছল তাহা রামায়েণ পিড়য়ািছলাম, এইজন  গি টােক িনতা  

অিব াসীর মেতা উড়াইয়া িদেত পািরতাম না।”৭ 

বেড়া হেয়ও সই অিভ তার গি  মুেছ িগেয়ও মােছ িন—  

“আজ সই খিড়র গি  মুিছয়া গেছ, িক  গি  তবু ঘােচ নাই।”৮ 

সজন  অমেলর অসু তার িবষয়টােক দিহক নয়, মানিসক িদক িদেয় িবচার করেত 

হেব। নাটেক অমেলর মৃতু  হেয়েছ বেল িনঃসংশয় হওয়া চলেব না। অেনেকর মেধ  এই িনেয় 

খািনকটা সংশয় য নই তা নয়। সজন  সংশয় িনঃসংশেয়র  থেক বর হেয় আসেত 

গেল থেমই বুেঝ িনেত হেব য অমেলর অসু তা কৃতপে  মানিসক, দিহক নয় মােটই। 

তখনই  হেব য ওটা মৃতু  নয়, জীবেন উ রণ।  

আসেল ‘ডাকঘর’ নাটকিটর মূল কথািট হেলা, মৃতু র িব ে  জীবেনর িতবাদ। 

এতিদন যভােব ভাবা হেয়েছ িঠক তার িবপরীত। অমল য জীবন যাপন করেছ কৃতপে  

তা মৃতু র সািমল। এবার স মৃতু েক মািড়েয় যখােন যাে  সটাই জীবন। যিদও বাংলা 

সমােলাচনা সািহত  থাড়-বিড়-খাড়া আর খাড়া-বিড়- থাড় িদেয়ই মাটামুিটভােব এ যাবৎ 

ডাকঘেরর ডাকবা  ভিরেয় তুেলেছ। কেয়কিট উদাহরণ— 

১. “নািটকার পিরণামটা আমার তই মৃতু  বিলয়া মেন হয়।”৯  



 
 

 
 

২. “নাটেকর শেষ অমল ঘুমাইয়া পিড়য়ােছ। তাহার এই ঘুেমর তাৎপয রিহয়ােছ। ঘুম 

এখােন মৃতু র তীক বিলয়াই বাধ হয়।”১০   

৩. “রবী নােথর এই একিট নাটকই মৃতু েক ক ীয় িবষয় িহেসেব হণ কেরেছ। 

তাও যার-তার মৃতু  নয়। একিট ছয়-সাত বছেরর ছেল বেড়া জার, মৃতু র এেকবাের 

িবপরীত াে , জীবেনর ভাত সমেয় স াবনার উ ল রােদ পির াত হেয় যার 

থাকবার কথা। তারই য়, অবস তা ও মৃতু র ঘটনা িনেয় এই নাটক। উপের উপের 

তীক- পেকর য সাজই পরান না কন নাট কার, এ-নাটক য মৃতু র স স ে  

পাঠক বা দশেকর কানও সংশয় থােক বেল মেন হয় না।”১১   

িক  ‘সংশয়’ সংশয়াতীত। কননা কা িনকতার ধাঁয়াশা থেক বর হেয় এেস 

আেবগেক যতটা স ব সং  রেখ িব বি ত এই রচনািটেক িচনেত চ া করেল দখা যােব 

অমেলর অনুভূিতেত রবী নাথ মৃতু র িব ে  জীবেনর এক নীরব িতবাদেক িশি ত প 

িদেয়েছন। নাটেকর শষ দৃেশ  যখন অমল তথাকিথত ঘুেমর জগেত ঢেল পড়েছ তখন সখােন 

সবাই উপি ত-িব াসী বা অিব াসী িনিবেশেষ। কউই সখােন াত  নয়। আসেল এটাই 

জীবেনর সত ধম। এই স ৃ তা চরাচের সব ই িবরাজমান। এ নাটক কােনা অেথই মৃতু র 

নাটক নয়, মৃতু র িব ে  িতবােদর নাটক। সাধন চে াপাধ ায় চমৎকার বেলেছন— 

“‘ডাকঘর’ নাটেকর স পরাধীনতার মুহূেত ফরাসী জািতর উে াধেন যমন শি  

যাগায়, িস ুর-ন ী াম িবতেকও একটা মনগড়া, ছাট মােপর, অথ খঁুেজ নয়ার চ া 

কের। আসেল, চতনায় সীমা-অসীেমর  চলেছই, আমরা যুেগর সে  তাল িমিলেয়, 

আধুিনকতা ও সভ তার নােম য-খ ায়নবৃি   কেরিছ, তারই িবষময়তা আমােদর 

াণশি েক নীরেব িকেয় মারেছ। সভ তার  থেকই মানুষেক এই ে র 

মাকােবলা করেত হে । িব সংসাের কৃিতর শি র মেধ ই ইিত ও নিত বা 

‘negative-positive’-এর িবেরাধলীলা চলেছ। মানব সংসােরও িতিদন দুই শি র 

ছায়াপাত ঘটেত দিখ। কী ব ি  মানুষ, কী সমি  মানুষ—ইেলক ন াটেনর আকষণ-

িবকষেণর মেতা, দুই িবপরীত শি র পার িরক ি য়া ি তাব া বা সাম স  র া 



 
 

 
 

কের চেলেছ। খ ন হে  এমন িনবাচন, যা থেক িবেশষ, িবেশষেক বাদ দওয়ার 

ি য়া চেল, নইেল খি ত করা যায় না। আমরা নিতেক বাদ িদেয়ই সুখ  া -

আমােদর ঈি ত অব ান তির কের িনেত চাই।”১২     

এর পেরই িতিন ডাকঘর নাটেকর গভীের েবশ কের িভ তর ব াখ ার অনুস ান 

কেরেছন— 

“রবী নাথ বলেছন কােনা িকছুেকই এিড়েয় নয়, পিরেয় যেত হেব। তাই ‘ডাকঘর’-

য় দুিট পূণ সংলাপ আমােদর বার বার রণ করেত হেব। শষদৃেশ  

রাজকিবরাজ ঘের েবশ কের যখন বলেছন 

‘এ কী। চািরিদেক সম ই য ব । খুেল দাও, খুেল দাও, যত ার-জানলা আেছ সব 

খুেল দাও। —(অমেলর গােয় হাত িদেয়) বাবা, কমন বাধ করছ?’ 

তখন ‘ ার’, ‘জানালা’ এবং ‘খুেল দওয়া’ বৃহৎ একিট মা া লাভ করেছ। সীমা যন 

অসীেমর পােন ধাইেত চাইেছ। খািনক পরই নাট মুহূত েলা যখন ঘন থেক ঘনতর 

হেয় দশেকর চতনায় িবশাল একিট দশ-কাল সৃি র ল  তির করেছ রাজকিবরাজ 

বলেছন যখন 

‘িতিন সব িচিনেয় দেবন। (মাধেবর িত) এই ঘরিট রাজার আগমেনর জেন  পির ার 

কের ফুল িদেয় সািজেয় রােখা। (েমাড়লেক িনেদশ কিরয়া) ঐ লাকিটেক তা এ-ঘের 

রাখা চলেব না’ 

অমল আপি  তুলল। ‘না, না, কিবরাজ মশায় উিন আমার ব ু । তামরা যখন আস িন 

উিনই আমােক রাজার িচিঠ এেন িদেয়িছেলন।’ এমনিক মে  শষদৃেশ র, কউই বাদ 

পেড় িন। ঠাকুরদা ‘চুপ কেরা অিব াসী। কথা কােয়া না।’ বেল িতর ার করেলও 

মাধব দ েক ঘর থেক িবি  হবার আেদশ দন িন। িব সংসাের এই ‘েযাগ’-ই 

পূণতার পেথ আমােদর িনেয় চেল। খ তা নয়। এটাই বেড়া বা ব ডাকঘর নাটেক।”১৩     



 
 

 
 

সুতরাং অমেলর মৃতু  িনেয় সমােলাচকেদর িনি  বা সংশিয়ত হওয়াটা খি ত কের 

দখার য়াসমা । অমল তার যািপত মৃতু জীবন থেক অমৃতজীবেন িগেয় প েছেছ। পাথিজৎ  

গে াপাধ ােয়র ম ব — 

“নাটেক অমেলর ঘুিমেয় পড়া িনেয় এক ধাঁয়াশা তির হেয়েছ। রবী নাথ অবশ  

পরবতীকােল  জািনেয়েছন, অমল মের িন।”১৪     

অমেলর চতনায় জীবেনর নবিদগে র উে াচন ঘেটেছ। ডাকঘেরর আেলাচনায় এটা 

মেন রাখা খুব জ ির। তাছাড়া সৃি  য ােকও ছািড়েয় যায় তার খুব বেড়া উদাহরণ 

ডাকঘর:   

মাধব দ  ও অমেলর কেথাপকথন—  

“মাধব দ । কিবরাজ য বেলেছ বাইের গেল তামার অসুখ করেব। 

অমল। কিবরাজ কমন কের জানেল?  

মাধব দ । বল কী অমল! কিবরাজ জানেব না! স য এত বেড়া বেড়া পঁুিথ পেড় 

ফেলেছ! 

অমল। পুঁিথ পড়েলই িক সম  জানেত পাের? 

মাধব দ । বশ! তাও বুিঝ জান না! 

অমল। (দীঘিন াস ফিলয়া) আিম য পঁুিথ িকছুই পিড় িন-তাই জািন ন।  

মাধব দ । দেখা, বেড়া বেড়া পি েতরা সব তামারই মেতা—তারা ঘর থেক তা 

বেরায় না। 

অমল। বেরায় না? 



 
 

 
 

মাধব দ । না, কখন বেরােব বেলা। তারা বেস বেস কবল পুঁিথ পেড়—আর কােনা  

িদেকই তােদর চাখ নই। অমলবাবু, তুিমও বেড়া হেল পি ত হেব—বেস বেস এই 

এত বেড়া বেড়া সব পঁুিথ পড়েব—সবাই দেখ আ য হেয় যােব।  

অমল। না না, িপেসমশায়, তামার দুিট পােয় পিড়, আিম পি ত হব না-িপেসমশায়, 

আিম পি ত হব না।”১৫ 

দইওআলা ও অমেলর কেথাপকথন—  

“দইওআলা। মের যাই! দই বচেত যােব কন বাবা। এত এত পঁুিথ পেড় তুিম পি ত 

হেয় উঠেব।  

অমল। না, না, আিম ককখেনা পি ত হব না। আিম তামােদর রাঙা রা ার ধাের 

তামােদর বুেড়া বেটর তলায় গায়ালপাড়া থেক দই িনেয় এেস দূের দূের ােম ােম 

বেচ বেচ বড়াব।”১৬ 

মাধব দ  বা দইওআলা দুজেনর সে  কেথাপকথেন অমল বােরবােরই ‘পি ত’ হেত 

অ ীকার কেরেছ। এই অ ীকােরর মেধ  এক ধরেনর ভয় কাজ কেরেছ। ‘েতামার দুিট পােয় 

পিড়, আিম পি ত হব না-িপেসমশায়,’ থেক ‘না, না, আিম ককখেনা পি ত হব না’। —একটা 

সংক  যন িতবাদ েপ ফুেট উেঠেছ। পি িতর িব ে  অমেলর জহাদ রবী -মি ে র এক 

িনপুণ কৗশল। সহজ সুেরর আকষণেক বাদ িদেয় নীরস পুঁিথ-চচা য রবী সমথন রিহত তা 

আমােদর অজানা নয়। নীরস এক জীবনচযায় অমল মৃত ায়। অমেলর ত াবধায়ক পী মাধব 

দে র নােমর মেধ  চমৎকার এক পক  ! মাধব = পৃিথবী; দ  = দান। অথাৎ পািথব 

পৃিথবীর সংসারী লাক। তার হােতই িকনা ‘অমল’-এর ভার! ‘সুধা’ ইত ািদ চিরে র 

নাম িলেতও রবী নাথ নীরব িতবাদেক এমনভােব চািরেয় িদেয়েছন যার মেধ  জীবেনর কত 

না বিচ  ধরা পেড়েছ!   



 
 

 
 

মাধেবর অিভভাবক  এবং পািরপাি ক অব ার িবপােক পেড় “আকাশ-িবলাসী 

িবহ িশ ”১৭ অমেলর সামেন য ঢ় পৃিথবী এেস হািজর হেয়িছল—যার দ ন অমলেক য-

জীবেন অভ  কের তালা হি েলা তা আসেল মৃত জীবেনরই িভ  প। তারই িতবােদ 

রিচত এ নাটক। তাই অমেলর ‘ঘুিমেয় পড়া’ বা ‘মের যাওয়া’ বেল যা এতকাল বলা হেয়িছল 

তা নতুন িজ াসার ভুবনািয়ত আেলায় মৃতু  থেক জীবেন উ ীণ হওয়া বই আর িকছুই নয়। 

দুই  

ডাকঘর নাটেকর ক ীয় িচ ক  জানলা এবং দরজা। এই িচ ক  দুিট ব জগেতর 

ব ন িছ  কের অমল চিরে র ভাবেচতনার িতিব  হেয় উেঠেছ। অমেলর মেতা এরাও 

অেনকটা যন মৃতু  থেক জীবেনর সড়ক অে ষণ করেছ— 

“অমল। আমােদর জানলার কােছ বেস সই য দূের পাহাড় দখা যায় – আমার ভাির 

ইে  কের ঐ পাহাড়টা পার হেয় চেল যাই।”১৮ 

জানলার এই িচ কে  ঘরব ী অমেলর ব াকুলতা, তার চলার আকা া ফুেট উেঠেছ। 

িক  জানলা িদেয় দৃশ মান পাহােড়র িচ ক িট মাধেবর কােছ অমলেক আটেক রাখার 

হািতয়াের পা িরত— 

“মাধব দ । কী পাগেলর মেতা কথা! কাজ নই কম নই, খামকা পাহাড়টা পার হেয় 

চেল যাই! কী য বেল তার িঠক নই। পাহাড়টা যখন ম  বড়ার মেতা উঁচু হেয় আেছ 

তখন তা বুঝেত হেব ওটা পিরেয় যাওয়া বারণ—নইেল এত বেড়া বেড়া পাথর জেড়া 

কের এত বেড়া একটা কা  করার দরকার কী িছল!”১৯ 

দু’জেনর এই কেথাপকথেনর মাধ েম উভেয়র মেধ কার  পাথক  চমৎকার ভােব 

ধরা পেড়েছ। অমল উ ােমর তাের বাঁধা এক ক না বণ িকেশার। মাধব দ  দনি ন 

জীবেনর অিত চনা এক ঢ় বা ববাদী চির । একজন আকােশর ওপােরর আর এক পৃিথবীর 

ে  ম । মু । অন জেনর মন ব বাদী। তাই স াচীেরর মেধ  আব । সমস া হেলা—



 
 

 
 

মাধেবর মেতা চির ই দুিনয়াটােক চালােত চায়। সাধারণত এরাই ভু  কের থােক। িক  

রবী নােথর সহানুভূিত াভািবকভােবই অমেলর িত িনমি ত ও িনিদ । এর অেনক নিজর 

ডাকঘর নাটেক আেছ।  

বাইেরর জগেতর সে  সংেযাগ াপেনর জন  দরজা খুেল ফলা বা ভেঙ ফলার মেতা 

িচ ক  রবী নােথর কােছ অন তম পছে র িচ ক । কিবরাজ আর রাজকিবরােজর মেধ  

তুলনামূলক আেলাচনায় দরজার িচ কে র অসামান  েয়াগ ডাকঘর নাটকেক অন  মা ায় 

উ ীত কেরেছ— 

“কিবরাজ। হঠাৎ আজ একটা কমন হাওয়া িদেয়েছ—আিম দেখ এলুম, তামােদর 

সদর দজার িভতর িদেয়   কের হাওয়া বইেছ। ওটা এেকবােরই ভােলা নয়। ও-

দরজাটা বশ ভােলা কের তালাচািব-ব  কের দাও। না-হয় িদন দুই-িতন তামােদর 

এখােন লাক-আনােগানা ব ই থাক-না। যিদ কউ এেস পেড় িখড়িক-দরজা আেছ। 

ঐ- য জানলা িদেয় সূযাে র আভাটা আসেছ, ওটাও ব  কের দাও, ওেত রাগীেক 

বেড়া জািগেয় রেখ দয়।”২০  

কিবরােজর িঠক িবপরীেত রাজকিবরােজর অব ান। িচ কে র েয়াগ নপুেণ  

রবী নাথ দুজেনর মেধ  চমৎকার contrast গেড় তুেলেছন— 

“রাজকিবরাজ। এিক! চাির িদেক সম ই য ব ! খুেল দাও, খুেল দাও, যত ার-

জানলা আেছ সব খুেল দাও।—”২১  

দু’ধরেনর কিবরাজ অমেলর িচিকৎসার জন  দু’রকেমর পথ বাতেলেছন। পঁুিথসব  

কিবরাজ িনি ত ভােবই একজন সাধারণ মােনর হাতুেড়, অ ত নাটেক তাঁর িচিকৎসাপ া স 

িদেকই ইি ত করেছ। সজন  িতিন কবল সাধারণ অসুেখরই িনদান জােনন— 

“....এখনই ভােলা কের দরজাটা ব  কের দাও। আিম বািড় িগেয়ই একটা িবষবিড় 

পািঠেয় িদি —”২২ 



 
 

 
 

কিবরাজ অমেলর সিত কােরর অসুখেক শনা  করেত পুেরাপুির ব থ হেয়েছন। িতিন 

বুঝেতই পােরন িন য অমেলর অসুখ আপাতভােব শারীিরক মেন হেলও কৃতপে  তা স ূণ 

মন াি ক। অমল য খুবই অনুভূিত বণ একজন ক নাজগেতর িকেশার-জীবেনর ঢ়তায় য 

মৃতবৎ—কিবরাজ তােকই িকনা বাইের যেত িনেষধ কেরেছন—  

“কিবরাজ। ...ওেক বাইের এেকবাের যেত িদেত পারেবন না। ... এই শরৎকােলর 

রৗ  আর বায়ু দুই-ই ঐ বালেকর পে  িবষবৎ—”২৩ 

কিবরােজর িনেদশনামা অমেলর কােছ দাসে র অিধক।  

রাজকিবরাজ অমেলর সমস ােক সিঠকভােব শনা  করেত পেরেছন। তাই তাঁর িনেদশ 

কিবরােজর িবপরীেত িগেয় িনত হেয়েছ—‘খুেল দাও, খুেল দাও, যত ার-জানলা আেছ সব 

খুেল দাও।—’ যার ফেল অমলও ত সাড়া িদেয়েছ—  

“অমল। আমার আর কােনা অসুখ নই, কােনা বদনা নই। আ:, সব খুেল িদেয়েছ—

”২৪ 

এখােন একাধাের ‘আ:’ অব য়িটর এবং িতিচ ক িটর মা ম েয়াগ ঘিটেয় 

রবী নাথ য ব নহীন আন ঘন ব নার সৃি  কেরেছন তার আেলায় আমােদর চতনােলাক 

বােরবােরই উ ািসত হেয় ওেঠ।   

অমেলর মানসেনে  িচ কে র সৃি  হেয়েছ। দইওআলার সে , সুধার সে  বা 

ঠাকুরদার সে  কেথাপকথেন সইসব িচ কে র কাশ ঘেটেছ। অমল দইওআলার ােম না 

গেলও সই ােমর  ছিব তার মেনর চােখ ধরা িদেয়েছ— 

“অমল। ... অেনক পুেরােনা কােলর খুব বেড়া বেড়া গােছর তলায় তামােদর াম- 

একিট লাল রেঙর রা ার ধাের। .... সখােন পাহােড়র গােয় সব গা  চের বড়াে । 

... মেয়রা সব নদী থেক জল তুেল মাথায় কলিস কের িনেয় যায়-তােদর লাল শািড় 

পরা।”২৫ 



 
 

 
 

সুধােক স বেল— 

“...আমার মেন হয় আমােক যিদ সবাই ছেড় দয় তা হেল আিম চেল যেত পাির খুব 

ঘন বেনর মেধ  যখােন রা া খঁুেজ পাওয়া যায় না। স  ডােলর সব-আগায় যখােন 

মনুয়া পািখ বেস বেস দালা খায় সইখােন আিম চাঁপা হেয় ফুটেত পাির।...”২৬ 

ঠাকুরদােক স বেল—  

“... আিম দখেত পাি , রাজার ডাক-হরকরা পাহােড়র উপর থেক একলা কবলই 

নেম আসেছ—বাঁ হােত তার ল ন, কাঁেধ তার িচিঠর থিল। কত িদন কত রাত ধের 

স কবলই নেম আসেছ। পাহােড়র পােয়র কােছ ঝরনার পথ যখােন ফুিরেয়েছ 

সখােন বাঁকা নদীর পথ ধের স কবলই চেল আসেছ—নদীর ধাের জায়ািরর খত, 

তারই স  গিলর িভতর িদেয় িদেয় স কবলই আসেছ—তার পের আেখর খত— সই 

আেখর খেতর পাশ িদেয় উঁচু আল চেল িগেয়েছ, সই আেলর উপর িদেয় স কবলই 

চেল আসেছ—রাতিদন একলািট চেল আসেছ; খেতর মেধ  িঝঁিঝঁ পাকা ডাকেছ—নদীর 

ধাের একিটও মানুষ নই, কবল কাদা- খাঁচা লজ দুিলেয় বড়াে —আিম সম  

দখেত পাি ।...”২৭ 

অমেলর ক না ও চতনার গহীন তলেদশ থেক এইসব বাচিনক-মানসেন  রি ত 

িচ ক িল আ কাশ কেরেছ। তার বাচনভি  থেক পির ার বাঝা যাে  য তার এ দখা 

কবল চমচ ু র দখা নয়, এ দখা অমেলর অে ি েয়র দখা। স কারেণ বলা যায় য দৃি  

এখােন দশেন পা িরত হেয় গেছ। িবেশষত ঠাকুরদার সে  কেথাপকথেন পেথর য 

িচ ক িট ফুেট উেঠেছ তােত এক সৗ যময় ক েলােকর ছিব ধরা পেড়েছ। পেথর এই 

ছিবিট একাধাের কৃিত ও মানুেষর সি িলত য়ােস িনিমত। সজন  এই পেথর আধাের 

পাহাড় আেছ, আেছ নদী। আবার একই সে  মানুেষর হােত গড়া জায়ার ও আেখর খত 

আেছ। খেতর আলবাঁধা পথ আেছ। এখােন দৃশ ক  রচনায় ধু য অমেলর ইি য় 

সংেবদনার কাশ ঘেটেছ তা নয়, বরং তার অতীি য় চতনার দ াতনাও ফুেট উেঠেছ। ফেল 



 
 

 
 

অমেলর বাচিনেক য দৃশ কাব  রিচত হেয়েছ তা পাঠক-দশকেক চতন ময় ভাবেলােক উ ীণ 

কেরেছ।  

রাজার কাছ থেক আসা সাদাপৃ ার িচ ক িট অমেলর মুি র আ য়। এই সাদাপৃ ােক 

স িনেজর মিজমািফক ভরােব। মজার ব াপার হেলা ডাকঘর নাটেক ব ব ত সম  িচ ক ই 

শষ পয  সাদাপৃ ার িচ কে  এেস আ য় িনেয়েছ। নাটকিট খুবই তীকীিনভর। রাজার 

িচিঠেকও সই িবেশষ অেথই ব বহার করা হেয়েছ তােত কােনা সে হ নই।   

নাটেক তারার িচ কে  ইি য়াতীেতর সূ  চতনা এবং অন  অসীেমর ব না ধরা 

পেড়েছ। সকাল বলার বতারা সুধা ও অমেলর স েকর িদকিটেক খািনকটা অ তায় 

এবং আভােস তুেল ধেরেছ—  

“বািলকা। তামােক দেখ আমার মেন হে  যন সকাল বলাকার তারা—”২৮ 

এই িচ কে  কেশারক েমর একটা পেরা  ছিব দখেত পাওয়া যায়। ভার যমন 

িদেনর সূচনা িঠক তমনই ভার বা সকােলর এই বতারা অমল ও সুধার স েকর ারি কা 

যন।  

রাজার আগমেনর খবর আমল জানেত পেরেছ। এই অিত কাি ত সুসংবাদ স 

পেয়েছ ঠাকুরদার কাছ থেক—  

“অমল। ... স াতারা িক উেঠেছ ফিকর? আিম কন দখেত পাি  ন?”২৯ 

এখােন তী ারত অমেলর ছিবিট স াতারা দখার আকুিতেত ধরা পেড়েছ। রাজ-

িমলেনর তী  আকা া স াতারার িচ কে  প পির হ কেরেছ। 

জীবেন চলার পেথ অ কার এক িচর িতব কতা। অমেলর ই াপূরেণর পেথর 

কাঁটা। িক  একবার সই অ কার পিরেয় যেত পারেলই খঁুেজ পাওয়া যায় জীবেনর পিরপূণ 

মুি র আ াদ— 



 
 

 
 

“অমল। ... সব তারা িল দখেত পাি -অ কােরর ওপারকার সব তারা।”৩০ 

এখােন তারার িচ কে  একটা অিনবচনীয় ব না ধরা িদেয়েছ। অ কার একটা 

সীমামা  এবং তা সামিয়ক। অ কােরর ওপাের আেছ অপার অসীেমর দ াতনা। সই 

দ াতনােক প দওয়ার জন ই এখােন তারা িচ কে র অবতারণা করা হেয়েছ। 

জীবেনর িতকূলতার মেধ  বসত েক খঁুেজ পাওয়ার আকা া অমেলর সংলােপ ফুেট 

উেঠেছ— 

“অমল। ...আিম রাজােক বলব, এই অ কার আকােশ বতারািটেক দিখেয় 

দাও।...”৩১   

অমেলর মেন একটা যন সংশয়- স বতারা হয়েতা অেনকবার দেখেছ িক  িঠকঠাক 

ঠাহর কের উঠেত পারেছ না— সজন  এই সুেযােগ স সিঠকভােব রাজার কাছ থেক 

বতারােক িচেন িনেত চায়। িক  রাজার কাছ থেক কন? আসেল রাজা এ নাটেক মতার 

আধার নন। িতিন এখােন মুি দাতা। আমেলর মেধ  তাই ব নহীন জীবন তথা মৃতু েক 

অিত ম করার একা  বাসনা বতারা িচ কে  প পেয়েছ। 

দীেপর মেধ  সীমাব তা আেছ। দওয়াল না তুেল ঘেরর সৃি  হয় না। সই দওয়াল 

তালা সীমাব  ঘেরর বাসনা দীেপর আেলার মেধ  ধরা পেড়েছ—  

“রাজকিবরাজ। ... দীেপর আেলা িনিবেয় দাও-এখন আকােশর তারািট থেক আেলা 

আসুক,...”৩২ 

দীেপর মাধ েম তাই দনি ন সাংসািরক ব েনর িত িব কািশত হেয়েছ। িক  

জীবন তা িবকিশত এবং সািরত হেত চায়। সজন  ভেঙ ফলেত হয় শারীিরক ও মানিসক 

সব দওয়াল। দওয়াল ভাঙেলই পৃিথবী। সই পৃিথবীর অথবা অন  অসীেমর সীমাহীন 

ব নােক ফুিটেয় তুলেতই রাজকিবরােজর মাধ েম সুেকৗশেল রবী নাথ দীপ আর তারার 

তুলনামূলক িচ ক  সািজেয় নাটেকর পে  হণেযাগ  ক ীয় েক উসেক িদেয়েছন। 



 
 

 
 

অমেলর জীবন তারার আেলােক উ ািসত। মাধব দে র কােছ দীেপর আেলাই 

যেথ । সীমার মেধ  স  তার ব বাদী মন। সজন  স দীেপর আেলা িনেভ িগেয় ঘর 

অ কােরর আশংকায় এক কার িদেশহারা—  

“মাধব দ । ...এরা আমার ঘর অ কার কের িদে  কন! তারার আেলােত আমার কী 

হেব!”৩৩ 

মাধব দে র এই আচরণ খুব াভািবক। কারণ তার মেধ  অসীেমর তাৎপয বাঝার 

কােনা মতাই অবিশ  নই। 
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অচলায়তন 

‘ডাকঘর’-এ িছল নীরব িতবাদ। িক  ‘অচলায়তন’ সরব িতবােদর নাটক। 

অচলায়তেন আচারমূঢ় এক সমাজব ব ার ত  ছিব ফুেট উেঠেছ। রবী নােথর কােছ এই 

সমাজব ব া মূল হীন। মৃত- িবর এই সমাজব ব ার িবপরীেত গিতশীল-জীব  সমােজর বাণী 

রবী নােথর কলেম প লাভ কেরেছ। অচলায়তন সবােথই অচল। সনাতন ধেমর নােম 

অচলায়তন কৃতপে  একটা পু ীভূত সং ােরর িপ । অচলায়তেনর িনিমত ছিবিট সব 

রকেমর িতব কতার িত িব। সখােন পাথেরর াচীর, ব  দরজা, নানা রখার গি , 

ূ পাকার পুিঁথ আর অেহারা  ম  পােঠর ন িন। বাইেরর পৃিথবীর সে  এর কােনা সং ব 

নই। অচলায়তেনর উ রিদেক রেয়েছ একজটা দবীর মি র। সিদেক তাকােনা বারণ। 

সিদেকর জানালা ব কাল ধের ব  আেছ। আবািসকরা জােন সিদেকর হাওয়া ভীষণ 

িতকর। তারা আটা  কার আচমন ও িবশ-পিঁচশ হাজার ায়ি  িবিধ মেন চেল। নানা 

কার তপালেন তারা অভ । তারা ম িলিখত তাগা-তািবজ শরীের ধারণ কের। তােদর 

জীবেন যাদু ও মে র িবেশষ ভাব। মে র ভতের তােদর অ রা া একা  িনমি ত। 

অচলায়তেনর হাজােরা শা ীয় মে র ঘরােটােপ তারা কাযত সঁিধেয় আেছ— 

“প ক। অচলায়তেনর মেধ  ঐ- য আমরা দরজা ব  কের আিছ, িদিব  আিছ। ওখােন 

আমােদর সম  বাঝাপড়া এেকবাের শষ হেয় গেছ। ওখানকার মানুষ সইজেন  

বেড়া িনি । িকছুেত কারও একটু সে হ হবার জা নই। যিদ দবাৎ কারও মেন 

এমন  ওেঠ য, আ া ঐ- য, চ হেণর িদেন শাবার ঘেরর দওয়ােল িতনবার 

সাদা ছাগেলর দািড় বুিলেয় িদেয় আওড়ােত হয় “ ন ন িত  িত  ব  ব  অমৃেতর  

ফট াহা” এর কারণটা কী—তা হেল কবলমা  চারেট সুপুির আর এক মাষা সানা 

হােত কের যাও তখনই মহাপ কদাদার কােছ, এমিন উ রিট পােব য আর কথা 

সরেব না। হয় সটা মােনা, নয় কানমলা খেয় বিরেয় যাও, মােঝ অন  রা া নই। 

তাই সম  চমৎকার সহজ হেয় গেছ।”১ 

সই ছিবই যন ধরা আেছ বলাকা কােব র ‘সবুেজর অিভযান’ কিবতায়— 



 
 

 
 

“খাঁচাখানা  দুলেছ মৃদু হাওয়ায়; 

      আর তা িকছুই নেড় না র 

              ওেদর ঘের, ওেদর ঘেরর দাওয়ায়। 

ঐ য বীণ, ঐ য পরম পাকা, 

চ ু -কণ দুইিট ডানায় ঢাকা, 

িঝমায় যন িচ পেট আঁকা, 

                অ কাের ব -করা খাঁচায়।”২ 

অচলায়তন একিট খাঁচা। মহাপ েকর দল অচলায়তনেক খাঁচায় পিরণত কেরেছ। এই 

খাঁচাব ী জীবেনর অনুভূিত প ক দাদাঠাকুরেক জানায়—  

“প ক। খাঁচায় য পািখটার জ , স আকাশেকই সব চেয় ডরায়। স লাহার 

শলা েলার মেধ  দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুেল িদেল তার বুক দু  দু  কের, ভােব, ‘ব  

না থাকেল বাঁচব কী কের’। আপনােক য িনভেয় ছেড় িদেত িশিখ িন। এইেটই 

আমােদর িচরকােলর অভ াস।”৩ 

এই খাঁচার িব ে  প েকর িবে াহ। তাই স র শরণাপ  হয়। স জােন  

িবেন গিত নই।  

কৗতূহেলর বশবতী হেয় বালক সুভ  উ রিদেকর জানালা খুেল িদেয় ৩৪৫ বছেরর 

অগল ভেঙ িদেয়েছ। এই ঘটনােক ক  কের আচায ও মহাপ েকর মেধ  সুভে র ায়ি  

িবষয়ক িবেরাধ দখা দয়। মহাপ েকর দল সুভে র ায়ি ে র িনদান িদেল হ বণ 

আচায িতবাদীর ভূিমকা হণ কেরন—“সুভ েক কােনা ায়ি  করেত হেব না”৪ —বেল 

অসহায় সুভে র পে  িতিন েখ দাঁড়ান এবং সুভ েক অভয় দান কেরন— 



 
 

 
 

“বৎস, তুিম কােনা পাপ কর িন বৎস, যারা িবনা অপরােধ তামােক হাজার হাজার 

বৎসর ধের মুখ িবকৃত কের ভয় দখাে  পাপ তােদরই।”৫ 

মহাপ েকর চ াে  দভকপ ীেত িনবািসত হেত হেলও আচায আ সমপণ কেরন িন। 

িতিন অচলায়তেনর িবর জীবেনর িত আস  নন। উপাচায থেম আচােযর িবেরািধতা 

করেলও পের তাঁেকই সমথন কেরন। মহাপ ক তাঁেক আচায হওয়ার লাভ দখােল িতিন 

বেলন— 

“মহাপ ক, সই েলাভেন আিম আচাযেদেবর িব ে  দাঁড়াব? এ কথা বলবার জেন  

তুিম য মুখ খুেলছ স িক এখানকার উ র িদেকর জানলা খালার চেয় কম পাপ!”৬ 

আচায অদীনপুেণ র িনজহােত গেড় তালা ানসাধনার িত ান কাল েম অচলায়তেন 

পিরণত হেয়েছ। িতিন িনেজই এই কারাগার থেক মুি  চাইেছন। প েকর মেধ  আচায 

মুি েক দখেত পান— 

“েতামােক যখন দিখ আিম মুি েক যন চােখ দখেত পাই। এত চােপও যখন 

দখলুম তামার মেধ  াণ িকছুেতই মরেত চায় না তখনই আিম থম বুঝেত পারলুম 

মানুেষর মন মে র চেয় সত , হাজার বছেরর অিত াচীন আচােরর চেয় সত ।”৭ 

 কনক বে াপাধ ায় যথাথই বেলেছন— 

“জড় িনয়েমর অনুশীলন কিরয়া, সং ার থার াণহীন বাঁধেন আব  থািকয়া, 

কৃ সাধেনর ারা াণেক িনপীিড়ত কিরয়া অচলায়তেনর অিধবাসীরা ধমপালন 

কিরেতেছ ভািবয়া িনি  িছল। পঁুিথ আর ম তে র ারা তাহারা ােণর চ লতা ও 

াধীনতােক দমন কিরেত চািহয়ািছল—একজটা দবীর িবভীিষকা সৃি  কিরয়া কৃিতর 

সিহত িমলেনর, িবে র সিহত যােগর সকল দুয়ার তাহারা  কিরয়া িদেত 

চািহয়ািছল। িক  ইহারই মেধ  ােণর িতমূিত, মূিতমান িবে াহ েপ দখা িদল 

প ক। স শৃ লার মেধ  িবশৃ লার সৃি  কিরয়ােছ, অথহীন আচােরর দেশ থা ও 



 
 

 
 

কুসং ারেক খ ন কিরবার জন  উেদ াগী হইয়ােছ। িনয়েমর মেধ  অিনয়েমর সূচনা 

কিরয়া অচলায়তেনর বিচ হীন জীবনযা া বােহর মেধ  বিচ  ও ােণর সাড়া 

আিনয়ােছ। প ক যন একিট জীব  অি ু িল ।”৮ 

প ক অচলায়তেনর িব য়। ভীত-স  সুভে র পােশ থেক স তােক সাহস 

যুিগেয়েছ। সুভে র শাি  মকুেবর জন  স চ া কেরেছ। প ক এক িনভীক চির । স 

অচলায়তেনর ব াপচা িনয়ম-নীিতর তায়া া কের না। প েকর মেধ  ােণর সজীব-লীলা। 

স যন ‘সবুেজর অিভযান’ কিবতার সবুজ-অবুঝ দেলর িতিনিধ। স খুব সহেজই শানপাং  

বা দভকেদর দেল িমেশ যেত পাের। তােদরেক অ িচ বা অ ৃশ  ান কের না। 

অচলায়তেনর অনুশাসন তােক বাঁধেত পাের না। স িনেজেক ম তে র জােল জিড়েয় ফেল 

িন। শানপাং র দল দাদাঠাকুেরর নতৃে  অচলায়তন ভেঙ ফলেত চাইেল সও তােদর সে  

যাগদােনর ই া কাশ কেরেছ। এই দাদাঠাকুর বা  ান- ম-কম-আন -রেসর সািবক 

সম েয়র িতিনিধ। ল  ও  আদশহীন অচলায়তেনর িব ে  তাঁর িবে াহ। তাই িতিন 

আচাযেক বেলেছন— 

“েয-চ  কবল অভ ােসর চ , যা কােনা জায়গােতই িনেয় যায় না, কবল িনেজর 

মেধ ই ঘুিরেয় মাের, তার থেকই বর কের সাজা রা ায় িবে র সকল যা ীর সে  

দাঁড় কিরেয় দবার জেন ই আিম আজ এেসিছ।”৯ 

প কেক উে শ  কের িতিন তাঁর অভয়ম  িদেয় বেলেছন— 

“ভয় নই প ক। অচলায়তেন আর সই শাি  দখেত পােব না। তার ার ফুেটা কের 

িদেয় আিম তার মেধ ই লড়াইেয়র ঝােড়া হাওয়া এেন িদেয়িছ। িনেজর নাসা ভােগর 

িদেক একদৃে  তািকেয় বেস থাকবার িদন এখন িচরকােলর মেতা ঘুিচেয় িদেয়িছ।”১০ 

আচারসব তার দাস েক ঘুিচেয় িদেয় -দাদাঠাকুর অচলায়তেন মু ােণর িনঝিরণী 

বইেয় িদেয়েছন। িতিন যমন সংকীণতার াচীর ভাঙেত জােনন িঠক তমনই উদার-মহৎেক 

গড়েতও জােনন। স কােজ িতিন মহাপ ক এবং প েকর পাশাপািশ তােদর অফুর  



 
 

 
 

কম মতােক কােজ লাগােত শানপাং েদরও আহবান জানান। আসেল িতিন একজন সি য় 

িতবাদী িযিন ভােঙন আবার গেড়নও। মানস মজুমদােরর অিভমত—   

“‘সবুেজর অিভযান’ কিবতায় রবী নােথর আ ান: ‘আনের টেন বাঁধা-পেথর শেষ’। 

প ক বাঁধা-পথেক অমান  কেরেছ। এজেন  তােক কম উপহাস সহ  করেত হয় িন। 

িক  তার িতবােদর ৃহা তােত লু  হয় িন। বাঁধা-পথ অপছ  বেলই  

শানপাং েদর মাঝখানিটেত দাদাঠাকুেরর জীবন বেছ নন; দভকপ ীেত গাঁসাই 

সােজন। বাঁধা-পেথর বাইের য জীবন, স জীবেনর িত উভেয়র আকষণ। উভেয়ই 

িতবাদী। িতবাদ অচলায়তেনর িব ে । আর স িতবাদ সফল।”১১ 

নাটেক মে র সে  গােনর  ল ণীয়। রবী নাথ মে র িব ে  গানেক এ নাটেক 

গভীর তাৎপেযর সে  ব বহার কের নাটেকর গিতেক রাি ত কেরেছন। মহাপ েকর মে র 

িত চরম আসি । নাটেকর েতই প েকর গান— 

“তুিম ডাক িদেয়ছ কান সকােল 

কউ তা জােন না,...”১২                                

সই গান েন— 

“মহাপ ক। গান! আবার গান! 

প ক। দাদা, তুিম তা দখেল— তামােদর এখানকার ম -ত  আচার-আচমন সূ -বৃি  

িকছুই পারলুম না। 

মহাপ ক। স তা দখেত বািক নই—িক  সটা িক খুব আন  করবার িবষয়? তাই 

িনেয় িক গলা ছেড় গান গাইেত হেব? 

প ক। একমা  ঐেটই য পাির। 



 
 

 
 

মহাপ ক। পাির! ভাির অহংকার। গান তা পািখও গাইেত পাের।”১৩ 

গােনর িত মহাপ ক একা ই িবমুখ। িক  তাঁর মেন আশ া। প েকর গােন মে র 

বাঁধন িছ  করার শি  িতিন খািনকটা যন টর পান। ম  এ নাটেক ব েনর আর গান সই 

ব নমুি র ইি ত িদেয়েছ। গান অচলায়তেনর বাইেরর জগেতর সে , কৃিতর সে  যাগসূ  

রচনা কেরেছ :  

“ি তীয় দভক। আমােদর ম  নই বেল আমরা ধু কবল গান গাই।”১৪  

প ক-দাদাঠাকুর সবার গােন নীরস ম  পােঠর বা িনেষেধর তজনীর িবপরীেত মুি র 

আন িন বেজ উেঠেছ। রবী নােথর গােনর ভাব স ে  যশ ী কথাকার আখতা ামান 

ইিলয়াস তাই ম ব  কেরেছন—  

“ াধীনতার পর বাংলােদেশ ত ণেদর মেধ  পা ােত র ব া  িমউিজক জনি য়তা লাভ 

কেরেছ। িক  একটু মেনােযাগ িদেয় দখেল বাঝা যায় রবী সংগীেতর চচা বেড়েছ 

তার চেয় অেনক ণ বিশ। ... রবী নােথর গােনর ধান আেবদন ব ি র কােছ। ... 

এই ব ি র একা  অনুভব সবেচেয় বিশ সাড়া পায় রবী সংগীেত। তাই এই প ু বা 

 ব ি িটেক বার বার যেত হয় তাঁর গােনর কােছই।  

রবী নাথ গেড় তুলেত চেয়িছেলন য-ব ি েক িতিন শ  সমথ মানুষ। আমােদর প ু 

ব ি  রবী সংগীেত িনেজেক শনা  করেত চায় শ  মানুষ িহেসেব। ... ব ি বান 

মানুষ দািয় শীল, স কবল িনেজেক িনেয় মু  থাকেত পাের না। তাই তার 

চারিদেকর মানুেষর িত স অ ীকারব  হেয় ওেঠ।...”১৫ 

এরপেরই িতিন রবী নােথর গােনর অ িনিহত শি র মা ম কথািট ব  কেরেছন—  

“রবী নােথর গান মানুষেক িব েবর িদেক উ ু  করেব না। িক  শ  সমথ ব ি  

গঠেন রবী নােথর গােনর মতা অসাধারণ। শ  মানুেষর সমেবত শি  মানবিবেরাধী 

অচলায়তন ভাঙার অন তম রণা তা বেটই।”১৬ 



 
 

 
 

দাদাঠাকুর-প েকর গান িচরি র অচলায়তনেক সচল কেরেছ। গােনর গিত বােহর 

ভতর িদেয় সখানকার অনড় বািস ারা নেড়চেড় বেসেছ। ধু তা ‘অচলায়তন’ নয়। ‘ পক-

সাংেকিতক’ পযােয়র শারেদাৎসব-ফা নী-রাজা-মু ধারা-র করবী ায় সব নাটেকই িভ  িভ  

‘অচলায়তন’ আেছ। রবী সংগীত সইসব ‘অচলায়তন’ ভাঙার ে ও তাৎপযময় ভূিমকা 

পালন কেরেছ।  

‘ বাসী’ পি কায় অচলায়তেনর কাশ উপলে  রবী নাথ চা চ  বে াপাধ ায়েক 

একিট িচিঠেত লেখন—  

“েশষকােল নাটকটা বাসীর কবেলর মেধ ই পড়ল। অেনক লােকর চে  পড়েব এবং 

এই িনেয় কাগজপে  িব র মারামাির-কাটাকািট চলেব এই আমার এক ম  

সা না।”১৭ 

এ অনুমান সিঠক িছল। নাটকিট কািশত হেল রবী নাথেক নানািবধ সমােলাচনার 

সামেন দাঁড়ােত হয়। অেনেকরই মেন হেয়িছল য িতিন িহ ুধমেক উে শ েণািদতভােব 

আঘাত করার জন ই নাটকিট রচনা কেরেছন। বাসীেত অচলায়তন কািশত হেল অধ াপক 

লিলতকুমার বে াপাধ ায় ‘আযাবত’ পি কায় একিট সমােলাচনা কাশ কেরন। তােত শি  

ও িতর ার দুেটাই িছল। তার জবােব লিলতকুমার বে াপাধ ায়েক লখা রবী নােথর দীঘ 

িচিঠিটর মূল-অংশ তুেল ধরা একা  আবশ ক। অচলায়তন নাটেকর িব ৃত ব াখ া ও পিরচয় 

এই িচিঠেত ধরা পেড়েছ— 

“জগেতর যখােনই ধমেক অিভভূত কিরয়া আচার আপিন বেড়া হইয়া উেঠ সখােনই 

মানুেষর িচ েক স  কিরয়া দয়, এটা একটা িব জনীন সত । সই  িচে র 

বদনাই কােব র িবষয়, এবং আনুষি ক ভােব  আচােরর কদযতা তই সই সে  

ব  হইেত থােক। ধমেক কাশ কিরবার জন , গিত িদবার জন ই, আচােরর সৃি ; 

িক  কােল কােল ধম যখন সই-সম  আচারেক িনয়মসংযমেক অিত ম কিরয়া বেড়া 

হইয়া উেঠ, অথবা ধম যখন সচল নদীর মেতা আপনার ধারােক অন  পেথ লইয়া যায়, 



 
 

 
 

তখন পূবতন িনয়ম িল অচল হইয়া  নদীপেথর মেতা পিড়য়া থােক—ব ত তখন 

তাহা ত  ম ভূিম, তৃষাহরা তাপনািশনী াতি নীর স ূণ িবপরীত। সই  

পথটােকই সনাতন বিলয়া স ান কিরয়া নদীর ধারার স ান যিদ এেকবাের পিরত াগ 

করা যায় তেব মানবা ােক িপপািসত কিরয়া রাখা হয়। সই িপপািসত মানবা ার 

ন িক সািহেত  কাশ করা হইেব না, পােছ পুরাতন নদীপেথর িত অনাদর 

দখােনা হয়?...”১৮  

ধম নয়, ধমেক কে  রেখ মবধমান আচােরর বাড়াবািড় রবী নাথেক পীিড়ত 

কেরিছল। ধেমর সবজনীন সত েক িতিন কখনই আঘাত করেত চান িন। ধম যখন শা তেক 

অ ীকার কের িনেজর অহিমকােক জািহর করেত চায় তখন তােক পরাভূত করা একা  

আবশ ক হেয় পেড়। ধেমর সত  ও মু  পেক একমা  ই িচিনেয় িদেত পােরন। যুেগ 

যুেগ সবধেমই র আিবভাব িদক  মানুষেক সিঠক পেথর িদশা দিখেয়েছ—  

“ েত ক মানুেষর একটা অহং আেছ। সই অহং-এর আবরণ হইেত মু  হইবার জন  

সাধকমাে র একটা ব তা আেছ। তাহার কারণ কী। তাহার কারণ এই, মানুেষর 

িনেজর িবেশষ  যখন তাহার আপনােকই ব  কিরেত থােক, আপনার চেয় বেড়ােক 

নেহ, তখন স আপনার অি ে র উে শ েকই ব থ কের। আপনার অহংকার, আপনার 

াথ, আপনার সম  রাগে ষেক ভদ কিরয়া ভ  যখন আপনার সম  িচ ায় ও কেম 

ভগবােনর ই ােক ও তাঁহার আন েকই কাশ কিরেত থােকন তখন তাঁহার 

মানবজীবন সাথক হয়। ধমসমােজরও সই প একটা অহং আেছ। তাহার অেনক 

রীিত-প িত িনেজেকই চরম েপ কাশ কিরেত থােক। িচর নেক আ  কিরয়া 

িনেজর অহংকারেকই স জয়ী কের। তখন তাহােক পরাভূত কিরেত না পািরেল 

সত ধম পীিড়ত হয়। সই পীড়া য সাধক অনুভব কিরয়ােছ স এমন েক খাঁেজ 

িযিন এই-সম  সামািজক অহংেক অপসািরত কিরয়া ধেমর মু  পেক দখাইয়া 

িদেবন। মানবসমােজ যখনই কােনা  আিসয়ােছন িতিন এই কাজই 

কিরয়ােছন।...”১৯  



 
 

 
 

   অচলায়তন নাটেক র ভূিমকা ও উে শ  স ে  রবী নােথর ব ব  খুব পির ার। 

“অচলায়তেনর  িক ভািঙবার কথােতই শষ কিরয়ােছন। গিড়বার কথা বেলন নাই? 

প ক যখন তাড়াতািড় ব ন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইেত চািহয়ািছল তখন িতিন িক 

বেলন নাই ‘না, যাইেত পািরেব না-- যখােন ভাঙা হইল এইখােনই আবার শ  কিরয়া 

গিড়েত হইেব’? র আঘাত ন  কিরবার জন  নেহ, বেড়া কিরবার জন ই। তাঁহার 

উে শ  ত াগ করা নেহ, সাথক করা।...”২০  

নাটেক ম তে র িব ে  রবী নাথ ষ কাশ কেরেছন বেল তাঁর িদেক অিভেযােগর 

আঙুল উেঠিছল। তারও জবাব িতিন সু রভােব ব াখ া-িবে ষেণর মাধ েম িদেয়েছন। ধম নয়, 

আচার বেড়া হেয় উেঠেছ। ধেমর শ সব   মে র ফাঁদ স ে  িতিন আমােদর অবিহত 

কেরেছন। মানুষ যখন কৃি ম ব ন থেক িনেজেক উ ার কের ভ মেনর রেসর স ােন 

একা  আকুল হেয় ওেঠ িঠক তখনই  এেস হািজর হন। ধেমর সংকীণতা নয়, রবী নাথ 

চেয়েছন ধেমর মানিবক িদেকর সূ  উে াচন—  

“অচলায়তেন ম মাে র িত তী  ষ কাশ করা হইয়ােছ এ কথা সত  হইেত 

পাের না, যেহতু মে র সাথকতা স ে  আমার মেন কােনা সে হ নাই। িক  মে র 

যথাথ উে শ  মনেন সাহায  করা। ধ ােনর িবষেয়র িত মনেক অিভিনিব  কিরবার 

উপায় ম । আমােদর দেশ উপাসনার এই য আ য প া সৃ  হইয়ােছ, ইহা 

ভারতবেষর িবেশষ মাহাে র পিরচয়। িক  সই ম েক মনন-ব াপার হইেত যখন 

বািহের িবি  করা হয়, যখন তাহার উে শ েক অিভভূত কিরয়া িনেজই চরম পদ 

অিধকার কিরেত চায়, তখন তাহার মেতা মনেনর বাধা আর কী হইেত পাের। 

কতক িল িবেশষ শ সমি র মেধ  কােনা অেলৗিকক শি  আেছ এই িব াস যখন 

মানুেষর মনেক পাইয়া বেস তখন স আর সই শে র উপের উিঠেত চায় না। তখন 

মনন ঘুিচয়া িগয়া স উ ারেণর ফাঁেদই জড়াইয়া পেড়। তখন িচ েক যাহা মু  কিরেব 

বিলয়াই রিচত তাহাই িচ েক ব  কের। এবং েম দাঁড়ায় এই, ম  পিড়য়া দীঘ 

জীবন লাভ করা, ম  পিড়য়া শ  জয় করা ইত ািদ নানা কার িনরথক দুে ায় 



 
 

 
 

মানুেষর মূঢ় মন লু  হইয়া ঘুিরেত থােক। এই েপ ম ই যখন মানুেষর ান 

অিধকার কিরয়া বেস তখন মানুেষর পে  তাহা অেপ া  িজিনস আর কী হইেত 

পাের। যখােন মে র এ প তা সখােন মানুেষর দুগিত আেছই। সই সম  কৃি ম 

ব ন-জাল হইেত মানুষ আপনােক উ ার কিরয়া ভি র সজীবতা ও সরলতা লােভর 

জন  ব াকুল হইয়া উেঠ, ইিতহােস বারংবার ইহার মাণ দখা িগয়ােছ। যাগয  

ম ত  যখনই অত  বল হইয়া মানুেষর মনেক চািরিদেক ব ন কিরয়া ধের তখনই 

তা মানেবর  মানেবর দেয়র দািব িমটাইবার জন  দখা দন; িতিন বেলন, 

পাথেরর টুকরা িদয়া িটর টুকরার কাজ চালােনা যায় না, বাহ  অনু ানেক িদয়া 

অ েরর শূন তা পূণ করা চেল না। িক  তাই বিলয়া এ কথা কহই বেল না য, ম  

যখােন মনেনর সহায়, বািহেরর অনু ান যখােন অ েরর ভাব ূ িতর অনুগত, সখােন 

তাহা িন নীয়। ভাব তা পেক কামনা কের, িক  প যিদ ভাবেক মািরয়া একলা 

রাজ  কিরেত চায় তেব িবধাতার দ িবিধ অনুসাের তাহার কপােল মৃতু  আেছই। 

কননা, স যতিদনই বাঁিচেব ততিদনই কবলই মানুেষর মনেক মািরেত থািকেব। 

ভােবর পে  েপর েয়াজন আেছ বিলয়াই েপর মেধ  লশমা  অসতী  এমন 

িনদা ণ। যখােনই স িনেজেক বল কিরেত চািহেব সইখােনই স িনল , স 

অকল ােণর আকর। ... ধু েপর দাসখত মানুেষর সকেলর অধম দুগিত। যাঁহারা 

মহাপু ষ তাঁহারা মানুষেক এই দুগিত হইেতই উ ার কিরেত আেসন। তাই 

অচলায়তেন এই আশার কথাই বলা হইয়ােছ য, িযিন  িতিন সম  আ য় ভািঙয়া 

চুিরয়া িদয়া একটা শূন তা িব ার কিরবার জন  আিসেতেছন না; িতিন ভাবেক 

জাগাইেবন, অভাবেক ঘুচাইেবন, িব েক িমলাইেবন; যখােন অভ াসমা  আেছ 

সখােন ল েক উপি ত কিরেবন, এবং যখােন ত বালু-িবছােনা খাদ পিড়য়া আেছ 

মা  সখােন াণপিরপূণ রেসর ধারােক বহাইয়া িদেবন। এ কথা কবল য আমােদরই 

দেশর স ে  খােট তাহা নেহ; ইহা সকল দেশই সকল মানুেষরই কথা। অবশ  এই 

সবজনীন সত  অচলায়তেন ভারতবষীর প ধারণ কিরয়ােছ; তাহা যিদ না কিরত তেব 

উহা অপাঠ  হইত।...”২১  



 
 

 
 

লিলতকুমার বে াপাধ ােয়র অচলায়তেনর আেলাচনা স  উ াপন কের অ য়চ  

সরকার রবী নােথর িব প সমােলাচনা কেরন। এই িবষেয় রবী নাথ লিলতকুমার 

বে াপাধ ায়েক লখা এক িচিঠেত তারও মা ম ও অসমসাহসী জবাব িদেয়েছন— 

“আমার লখা পিড়য়া অেনেক িবচিলত হইেবন এ কথা আিম িনি ত জািনতাম; আিম 

শীতলেভােগর বরা  আশাও কির নাই। অচলায়তন লখায় যিদ কােনা চ লতাই না 

আেন তেব উহা বৃথা লখা হইয়ােছ বিলয়া জািনব। সং ােরর জড়তােক আঘাত কিরব, 

অথচ তাহা আহত হইেব না, ইহােকই বেল িন লতা। অব ািবেশেষ ােধর 

উে জনাই সত েক ীকার কিরবার থম ল ণ, এবং িবেরাধই সত েক হণ কিরবার 

আর । যিদ কহ এমন অ ুত সৃি ছাড়া কথা বেলন ও িব াস কেরন য, জগেতর 

মেধ  কবল আমােদর দেশই ধেম ও সমােজ কাথাও কােনা কৃি মতা ও িবকৃিত 

নাই, অথচ বািহের দুগিত আেছ, তেব সেত র সংঘাত তাঁহার পে  সুখকর হইেব না, 

িতিন সত েক আপনার শ  বিলয়া গণ  কিরেবন। তাহঁােদর মন র া কিরয়া য চিলেব 

হয় তাহােক মূঢ় নয় তাহােক ভী  হইেত হইেব। িনেজর দেশর আদশেক য ব ি  য 

পিরমাণ ভােলাবািসেব স’ই তাহার িবকারেক সই পিরমােণই আঘাত কিরেব, ইহাই 

য় র। ... আপনার মেধ  যখােন সকেলর চেয় বেড়া শ  আেছ, যখােন সকেলর 

চেয় ভীষণ লড়াই তী া কিরেতেছ, সিদেক কবলই আমরা িমথ ার আড়াল িদয়া 

আপনােক বাঁচাইবার চ া কিরেতিছ। ... আমার পে  িতিদন ইহা অসহ  হইয়া 

উিঠয়ােছ। আমােদর সম  দশ-ব াপী এই ব ীশালােক একিদন আিমও নানা িম  নাম 

িদয়া ভােলাবািসেত চ া কিরয়ািছ; িক  তাহােত অ রা া তৃি  পায় নাই—এই পাষাণ 

াচীেরর চািরিদেকই তাহার মাথা ঠিকয়া স কােনা আশার পথ দিখেতেছ না। ... 

অচলায়তেন আমার সই বদনা কাশ পাইয়ােছ। ধু বদনা নয়, আশাও আেছ। ... 

দাহাই আপনােদর, মেন কিরেবন না, অচলায়তেন আিম গািল িদয়ািছ বা উপেদশ 

িদয়ািছ। আিম ােণর ব াকুলতায় িশকেল নাড়া িদয়ািছ; স িশকল আমার, এবং স 

িশকল সকেলর। নাড়া িদেল হয়েতা পােয় বােজ। বািজেব না তা কী! িশকল য 

িশকলই সই কথাটা যমন কিরয়া হউক জানাইেতই হইেব। য িনেজ অনুভব 



 
 

 
 

কিরেতেছ স অনুভব না করাইয়া বাঁিচেব কী কিরয়া। ইহােত মার খাইেত হয় তা মার 

খাইব। তাই বিলয়া িনর  হইেত পািরব না। গািলেকই আমার চ ার সাথকতা মেন 

কিরয়া আিম মাথায় কিরয়া লইব, আর- কােনা পুর ার চাই না।”২২ 

রবী নাথ অচলায়তেনর ভতর িদেয় আমােদর সচলায়তেন উপনীত করেত চেয়েছন। 

আমােদর বাধেক জা ত কের আমােদর সেচতন ও উ ীিবত কের স ীবনী সুধার শ িদেয় 

িব জনীন কের গেড় তুলেত চেয়েছন। ‘আমার ধম’ রচনায় িতিন বেলেছন—   

“েয বােধ আমােদর আ া আপনােক জােন স বােধর অভু দয় হয় িবেরাধ অিত ম 

কের, আমােদর অভ ােসর এবং আরােমর াচীরেক ভেঙ ফেল। য বােধ আমােদর 

মুি , ‘দুরগং পথ ৎ কবেয়া বদি ’-দুঃেখর দুগম পথ িদেয় স তার জয়েভরী বািজেয় 

আেস—আতে  স িদগিদগ  কাঁিপেয় তােল। তােক শ  বেলই মেন কির; তার সে  

লড়াই কের তেব তােক ীকার করেত হয়। কননা, নায়মা া বলহীেনন লভ : 

অচলায়তেন এই কথাটাই আেছ।  

মহাপ ক। তুিম িক আমােদর ?   

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুিম আমােক িচনেব না, িক  আিমই তামােদর । 

মহাপ ক। তুিম ? তুিম আমােদর সম  িনয়ম ল ন কের এ কান পথ িদেয় 

এেল! তামােক ক মানেব?   

দাদাঠাকুর। আমােক মানেব না জািন, িক  আিমই তামােদর । 

মহাপ ক। তুিম ? তেব এই শ েবেশ কন?  

দাদাঠাকুর। এই তা আমার র বশ। তুিম য আমার সে  লড়াই করেল— সই 

লড়াই আমার র অভ থনা।...   

মহাপ ক। আিম তামােক ণাম করব না। 



 
 

 
 

দাদাঠাকুর। আিম তামার ণাম হণ করব না, আিম তামােক ণত করব।  

মহাপ ক। তুিম আমােদর পূজা িনেত আস িন?  

দাদাঠাকুর। আিম তামােদর পূজা িনেত আিস িন, অপমান িনেত এেসিছ।”২৩ 

অচলায়তেনর সৗজেন  থম িব যুে র স  তাঁর রচনায় যভােব উেঠ এেসেছ তা 

খুবই রণীয়—   

“আিম তা মেন কির আজ য়ুেরােপ য যু  বেধেছ স ঐ  এেসেছন বেল। তাঁেক 

অেনক িদেনর টাকার াচীর, মেনর াচীর, অহংকােরর াচীর ভাঙেত হে । িতিন 

আসেবন বেল কউ ত িছল না। িক  িতিন য সমােরাহ কের আসেবন, তার জেন  

আেয়াজন অেনক িদন থেক চলিছল।”২৪ 

ধু তা রবী -সমকালীন ভারতবষ নয়, আজেকর ভারতবষও অচলায়তন নাটকিটেক 

কতটা মেন িনেত স ম স িবষেয় যেথ  সে েহর অবকাশ আেছ। কারণ, বাংলাসািহেত র 

িদকপাল সমােলাচেকরাও অচলায়তন িনেয় িদক  হেয় খই হািরেয় ফেলিছেলন। উদাহরণ—  

“ইহােত যিদও পেকর শ আেছ, িক  সই েশর মেধ  রহস ঘন লীলা-চ ল 

সুরিট বশ িনঃসি ভােব কাশ পায় নাই। ইহার ধান িবষয় হইেতেছ জরাজীণ, 

কুসং ার-কীট-জজর িহ ু ধেমর উপর আ মণ; এবং এই আ মেণর মা ািধক ই 

রহেস র সুরিটর অবাধ ও সাবলীল কােশ বাধা িদয়ােছ।”২৫  

িবদ  সমােলাচেকর মেনর গিতিবিধ বুেঝ িনেত িব ুমা  অসুিবধা হয় না। িবষয়ব র 

উপর দায় চািপেয় িতিন সুেকৗশেল রবী নাথেক িহ ুধেমর উপর আ মণকারীর প 

িদেয়েছন। যন িবষয়ব টাই সব নে র মূেল! নাটেকর মানিবক িদকিট অেনেকর মেতা তাঁরও 

দৃি র বাইেরই থেক গেছ। তাঁর দৃি ভি  থাগত। িতিন অেহতুক ‘আ মণ’ শে র উপর 

িবেশষ জার আেরাপ কের সমােলাচনার থাগত ােত গা ভািসেয়েছন। িবষয়ব র দাহাই 

িদেয় এ রকম িব প সমােলাচনা িশ -সািহেত র আিঙনায় এেকবােরই সিঠক পদে প নয়। 



 
 

 
 

যন িবষয়ব  অন িকছু হেলই সবিকছু হণেযাগ  হেয় উঠত, এই ভাবনাটা মােটই া কর 

নয়। অচলায়তেন গােনর চমৎকার ব বহার এবং িচ কে র অসামান  েয়ােগর িদেক 

মেনািনেবশ করেলই নাটকিটর অসাধারণ  খঁুেজ পেত িবেশষ বগ পেত হয় না। িক  

সমােলাচক বর রবী নােথর িত মারা ক অিবচার ও িব প কের বেসেছন— 

“েয-সম  যুি হীন সং ার ও িত ান রবী নােথর তী  িব েপর ল ল হইয়ােছ, 

তাহারা িনজ বাধেক র ভাের ও যুগধেমর াভািবক ভােব জীণ ও অ ঃসারশূন  হইয়া 

পিড়য়ােছ। বে  ও কিবতায়, উপন ােস ও ত ােলাচনায় চািরিদক হইেত তাহােদর 

উপর য তী  শরজাল বিষত হইয়ােছ, তাহােত এেকবাের অমর না হইেল তাহােদর 

মৃতু  অিনবায। এ প অব ায় আবার নাটেকর পৃ ায় তাহােদর িব ে  নূতন যু ে  

রচনা অেনকটা বৃথা শি -ব য় বিলয়াই মেন হয়।”২৬ 

সমােলাচক বর িবষয়ব র ঘরােটাপ থেক িকছুেতই িনেজেক মু  করেত পােরন 

িন। তাছাড়া িবষয় এক হেল তােক িভ  িভ  িশ মাধ েম কাশ করা যােব না—এ রকম 

কােনা িবিধিনেষধ িক িশ ীর উপের চাপােনা যায়? রবী নােথর অন  কােনা রচনা স ে  

‘বৃথা শি -ব য়’—এর অিভেযাগ না তুেল িতিন চুপ থেকেছন কন? ডাকঘেরর পরবতীকােল 

রিচত উৎসেগর ৮ নং কিবতা “আিম চ ল হ”২৭ ... যা একিট উৎকৃ  গান িহেসেবও ীকৃত 

যােত অমেলর ভাব িব আেছ—‘বৃথা শি -ব য়’ িহেসেব এ দুেটার একটােক িবসজন িদেত 

হেব? িব সািহেত র এত বেড়া সবনাশ পাঠক মেন নেবন? আসল কথা তাঁর অবেচতন মেন 

সং ার কাজ কেরেছ। রবী নাথ িহ ুধমেক ‘আ মণ’ কেরেছন ধের িনেয় িতিনও 

‘ িতআ মণ’ কের রবী নােথর উপর িতেশাধ তুেলেছন।  

অচলায়তেনর সমস া রবী -সমকােল এবং আজেকর ভারতবেষও সমানভােব 

িবরাজমান। আমােদর রাজৈনিতক আিঙনা জাতীয়তাবােদর নােম ধমেক হািতয়ার কের ধমীয় 

িজিগেরর মু া েল পযবিসত। ভারতবেষর এই সমস ােক িতিন অেনক আেগই শনা  করেত 

পেরিছেলন। সজন  সনাতন িহ ুধেমর নােম আচারসব তার উপ ব থেক মানুষেক র া 

করার জন ই রবী নাথ অচলায়তন নাটকিট িলেখিছেলন। নাট িশ  য একই সে  সমকােলর 



 
 

 
 

এবং িচরকােলর তার কৃ  উদাহরণ অচলায়তন নাটকিট। নাটেকর উপাদােনর মেধ  িদেয়ই 

অচলায়তন সমকাল ও িচরকােলর িত প হেয় উেঠেছ।  

দুই  

রাজা নাটেকর  যমন আেলা ও অ কােরর ধান দুই িচ কে  ধরা পেড়েছ িঠক 

তমনই অচলায়তনও পাথর এবং আকাশ এই দুই ধান িচ কে  েক কাশ কেরেছ। 

নাটেকর নােমর মেধ ই িচ কে র একটা আভাস আেছ। ‘আয়তন’-এর মেধ  য জ ািমিতক ভূ-

খে র ইশারা সই ভূ-খ িট ‘অচল’। সনাতন সাধনার কিঠন িনয়েমর জাঁতাকল পাথেরর এই 

‘আয়তন’-এর আবািসকেদর এেকবাের জীবনহীন জীবেনর িদেক চািলত কেরেছ। জীবনেক 

কের তুেলেছ ‘অচল’। ফেল মুি র আকা া অিনবায হেয় উেঠেছ। সজন  মুি র িচ ক  

িহেসেব উেঠ এেসেছ আকাশ। একিদেক নিতবাচক গি ব  ি রতার অৈব ািনক সাধনা, যার 

ভরেকে  মহাপ ক, উপাচায ভৃিতরা রেয়েছন। রেয়েছ পাথেরর াকােরর অ রােল 

অচলায়তন নামক এক কারাগার। আর একিদেক অব ান করেছ গিতর িচরকালীন সাধনা, যার 

কে  রেয়েছ প েকর মুি কামী মনন, আচােযর সমথন এবং “শতদল প ”২৮ দাদাঠাকুেরর 

ইিতবাচক ভূিমকা।  

থেম পাথর িচ কে র আেলাচনায় মেনািনেবশ করা যেত পাের।  

“উপাচায : ... বালেকর দুই চ ু  মুহূেতই পাথর হেয় গল না কন তাই ভাবিছ।...”২৯  

“উপাচায : ...আমার অেহারা  এেকবাের িনয়েম বাঁধা। স হাজার বছেরর বাঁধন। 

েমই স পাথেরর মেতা... শ  হেয় জেম গেছ।...”৩০ 

সুদীঘকােলর কৃ সাধনায় অভ  উপাচােযর িনয়মতাি ক একেঘেয় জীবনেক পাথেরর 

িচ কে  ফুিটেয় তালা হেয়েছ। এঁেদর মেতা আচারসব  িনরান  মানুেষর জীবেনর সারসত  

উপাধ ােয়র উি েত ধরা পেড়েছ— 



 
 

 
 

“... তু  মানুেষর াণ আজ আেছ কাল নই, িক  সনাতন ধমিবিধ তা 

িচরকােলর।”৩১ 

অথাৎ পাথেরর মেতা িন াণ ও িন ল জীবনেক এরঁা িবনা ে  মেন িনেয়েছন। 

সজন  অচলায়তেনর দম ব  জীবেনর পে  এঁেদর অব ান খুব দৃঢ় এবং িন ু রতার ভতর 

িদেয় এঁেদর আ কাশ। সহজেক এরঁা সহেজ মেন িনেত অ ম। িক  অন  একিট প ও 

এই নাটেক আেছ। তাই—  

“আচায : ... আমােদর এখানকার দয়ােলর েত ক পাথরটা পয  িবচিলত।...”৩২    

আচারসব  ধেম আচােযর আ া নই। তাই তাঁর একা  অনুভব এবং িবেশষ দৃি েকাণ 

থেক পাথর ও সহেযাগী িচ ক  ধরা দয় িভ  েপ--   

“আচায : ... এই পাথেরর াচীর, এই ব  দরজা, এই-সব নানা রখার গি , এই 

ূপাকার পঁুিথ, এই অেহারা  ম পােঠর ন িন—সম ই পন।”৩৩ 

হাজার বছেরর াচীন আচার আচােযর কােছ সত  নয় বৎ মেন হেয়েছ। তাই িতিন 

মে র উপের মনেক ান িদেয়েছন।  

“উপাচায : ... পাথেরর মেধ  িক ঘাস বেরায়!...”৩৪ 

মহাপ েকর পাথর িতম রসহীন চিরে র িবপরীেত প েকর আকাশিবহারী মুি কামী 

চিরে র সে  সাযুজ  রেখ ঘাস িচ কে র েয়াগ নাটেকর মূল পিরণােমর িদেক ইি ত 

কেরেছ। আচার-সব  আনু ািনকতায় মুি  মেল না। মুি  মেল সহজ ােণর অকৃি মতায়। 

ঘাস িচ কে র মাধ েম সই সত েক প দওয়া হেয়েছ।  

“ থম শাণপাং  : ... তামােদর অচলায়তেনর পাথর েলা-সু  নাচেত আর  

করেব,...”৩৫  



 
 

 
 

দমব  জীবেনর িবপরীেত শাণপাং েদর অব ান। তােদর জীবন আনে  ভরা। 

নৃত ময়। কমচ ল। আনে র িব হ দাদাঠাকুরেক তারা অচলায়তেনর নীরস জীবেন রেসর 

আন ধারা বেল মেন কের। পাথর িচ কে  এখােন তাই নােচর ছ । মুি র আভাস।  

“মহাপ ক : ... েম দখেব অচলায়তেনর একিট পাথরও আর থাকেব না।”৩৬   

মহাপ েকর মেনও আশ ার মঘ। অথচ িতিন একজন কেঠার তপ ী। তাঁর উি েতও 

একটা  িবচিলত ভাব। কিঠন িন ার ব েন অভ  িতিন। তাঁর িনয়েমর িনগেড় বাঁধাধরা জীবেন 

যন কাথাও একটা খালস খেস পড়ার ইি ত ‘অচলায়তেনর একিট পাথরও আর থাকেব না।’ 

—এই কথার মেধ  ধরা পেড়েছ।  

“প ক ... পাথর েলা সব পাগল হেয় যােব;”৩৭ 

প েকর উি েত মুি র আন িচ । মহাপ েকর কিঠন সাধনার কেঠার কতেব র 

িবপরীেত মুি পেথর ভিবষ েতর ছিব এখােন প পেয়েছ।  

“আচায : ... হাজার বছেরর িন ু র বা  অতটুকু িশ র মনেকও পাথেরর মুেঠায় চেপ 

ধেরেছ,...”৩৮ 

আচােযর মেন সংশয়। চিলত থা স ে  িতিন ি ধা । সজন  বালক সুভে র 

ায়ি   করার আেয়াজন এবং তার অেবাধ িশ মেনর সং ার িতিন মেন িনেত পােরন িন।  

“আচায : ... আমার যন একটা পাথেরর দহ গেল গল।...”৩৯ 

আচােযর মেনর ভতর চেপ বসা ি ধার ভার দভকেদর সাি েধ  এেস সহজ পেথর 

স ান পেয়েছ তারই ছিবিট ধরা আেছ উি িখত পাথেরর িচ কে । এখােন আচােযর মেনর 

ব থার উপশম ঘেটেছ। এর ফেল তাঁর মন আেগর চেয় আরও অিধক  রখায় পথ খঁুেজ 

পেয়েছ। তাঁর িবে াহী মন সুভে র ায়ি  িকছুেতই মেন িনেত পারেছ না। তাই প কেক 

উে শ  কের বলা আচােযর ব েব  পাথেরর িচ ক  ধরা িদেয়েছ এভােব— 



 
 

 
 

“ওরা ওেদর দবতােক কাঁদাে  প ক। ... ওেদর পাষােণর বড়া এখেনা শতধা িবদীণ 

হেয় গল না।”৪০ 

তাঁর সংশয় কেট গেছ। যািপত অিভ তায় িতিন বুঝেত পেরেছন য, ‘পাষােণর 

বড়া’র মেতা িতব ক আর িকছুই হেত পাের না। িক  এই িতব ক অ ায়ী। তাই 

দাদাঠাকুেরর কােছ তাঁর একা  িনেবদন—  

“আচায : ... আমার সম  িচ  িকেয় পাথর হেয় গেছ—আমােক আমারই এই 

পাথেরর বড়া থেক বর কের আেনা। আিম কােনা স দ চাই ন—আমােক একটু 

রস দাও।”৪১ 

এভােব নীরস-িনরান  জীবেনর অিভশাপ থেক মুি র জন  িপপাসা পাথেরর িচ কে  

পাথেরর বড়া ভাঙার অিভভাবনায় িতফিলত হেয়েছ।   

পাথেরর সৗজেন  ায় একই অেথ আমরা পেয় যাই লাহার িচ ক — 

“মহাপ ক : তামরা িমথ া িবচিলত হ । বাইেরর াচীর ভাঙেত পাের িক  িভতেরর 

লাহার দরজা ব  আেছ। স যখন ভাঙেব তখন চ সূয িনেব যােব।”৪২ 

এই অ -িব াস কৃত পে  হাজার বছেরর অ -সং ার। পাথর ও লাহা িচ ক  দুিট 

তাই ায় সমাথক হেয় উেঠ মহাপ কেদর অনড় ও কিঠন িনয়ম িন ার িত িনঃশত 

আ া াপক হেয় ধরা িদেয়েছ। ধু িক তাই? এই অ ে র িশকড় অেনক গভীের। তাই তা 

মহাপ েকর উি েত পাথর, লাহা এমনিক তাঁর ইি েয়র ‘ ার’ িল পয  সমাথক িচ ক  

হেয় উেঠেছ— 

“মহাপ ক : পাথেরর াচীর তামরা ভাঙেত পার, লাহার দরজা তামরা খুলেত পার, 

িক  আিম আমার ইি েয়র সম  ার রাধ কের এই বসলুম—যিদ ােয়াপেবশেন মির 

তবু তামােদর হাওয়া তামােদর আেলা লশমা  আমােক শ করেত দব না।”৪৩ 



 
 

 
 

মানেবি েয়র াভািবক বিশ  পয  কেঠার সনাতন ধমাচরেণর নােম পেদ পেদ 

লি ত হেয়েছ। ফেল িনরান  অেভ েসর দাস  ি র অ কােরর িচ কে  ধরা পেড়েছ—  

“উপাচায। ... থম ঊষার িব  অ কারেক হাজার বছেরও ন  হেত িদই িন। তারই 

পিব  অ  ছায়ার মেধ  আমরা আচায ও ছা , বীণ এবং নবীন, সকেলই ি র হেয় 

বেস আিছ।...”৪৪ 

অচলায়তন নাটেক পাথেরর িবপরীেত ান পেয়েছ আকাশ িচ ক িট। এই অন  

আকাশ মুি র বারতা িনেয় নাটেক উপি ত হেয়েছ। অচলায়তেনর  জীবন আর তার 

বাইেরর পৃিথবীেত আেলা ঝলমেল িদগ  িব ৃত নীলাকাশ প েকর মেন আেলাড়ন তুেলেছ—  

“প ক : ... আকােশ কার ব াকুলতা,...”৪৫ 

“প ক : ... এরা একটু থেমেছ অমিন আকাশটা যন গান গেয় উেঠেছ।...”৪৬  

“প ক : ...আেলােত ভরা নীল আকাশটা আমার বুেকর িভতর িগেয় কথা কে , 

আমার সম  শরীরটা ন ন কের বড়াে ।”৪৭ 

আকােশর সে  প েকর স ক খুব িনিবড়। তাই দাদাঠাকুেরর উি েত প ক মুি র 

দূত— 

“দাদাঠাকুর : ... খালা আকােশর নীেচ দাঁিড়েয় তামার মুেখর িদেক তািকেয় আমার 

মন তামােক আশীবাদ করেছ—”৪৮   

অচলায়তন একটা খাঁচা। আবািসকরা সব ব ী পািখ। তারা অেভ েসর দাস। মুি র 

ে  সজন  যন ময় আকােশর িচ ক  ধরা িদেয়েছ প েকর উি েত— 

“প ক : খাঁচায় য পািখটার জ , স আকাশেকই সব চেয় ডরায়।...”৪৯   



 
 

 
 

অচলায়তেনর মুখ পু ষ য়ং আচায। এই আয়তন িনেয় িতিন ি ধা । তাঁর মেনর 

মেধ  সবদাই । এখানকার িন াণ আচার িতিন মেন িনেত পারেছন না। প েকর মেধ  

িতিন মুি র আন িপপাসা মটান। প ক সটা বুঝেত পাের—  

“প ক : ... যন বাইেরর আকাশটােক িতিন আমার মুেখর মেধ  দেখ নন।...”৫০ 

চ ার ারা য সব রকেমর িতব কতােক জয় করা যায় আকােশর স রকম 

িচ কে রও নমুনা আেছ জল, মঘ, িদগ , সংগীত ইত ািদর অনুষে —  

“দাদাঠাকুর : যখােন আকাশ থেক বৃি  পেড় না সখােন খাল কেট জল আনেত 

হয়।...”৫১  

“প ক : ...ঘন নীল মেঘ ত  আকাশ জুিড়েয় যােব, ভের যােব।”৫২   

“দাদাঠাকুর : ... িদগে  ওই আকাশ পেত আেছ কান।”৫৩   

“প ক : ... তামার একটা ডাক িদেয় এই আকাশ ছেয় ফেলা।”৫৪  

“প ক : ... যমন কের গাইেছ আকাশ 

            তমিন কের গাও গা। 

            যমন কের চাইেছ আকাশ  

                  তমিন কের চাও গা।”৫৫ 

আকাশ কখেনা বা অিনবায িতবাদ এবং িতেরােধর আ য় হেয় দখা িদেয়েছ—  

“দাদাঠাকুর : ...ওেদর পাপ যখন াচীেরর আকার ধের আকােশর জ ািত আ  

করেত উঠেব তখন সই াচীর ধুেলায় লুিটেয় িদেত হেব।”৫৬   

“প ক : ... আকােশর ঘন নীল মেঘর মেধ  মুি র ডাক উেঠেছ—”৫৭  



 
 

 
 

“আচায : ... সই দবতারই কা ায় এ রােজ র সকল আকাশ আকুল হেয় 

উেঠেছ।...”৫৮ 

দাদাঠাকুেরর নতৃে  অচলায়তন াচীরমু  হেয়েছ। আেলায় চারিদক এেকবাের ভের 

গেছ সীমাহীন মুি র আনে । সমােসাি  অল াের ভর কের সই সময়কার িত িব 

অসামান  আকােশর িচ কে  তাৎপযপূণ হেয় উেঠেছ—  

“ থম বালক : ... সম  আকাশটা যন ঘেরর মেধ  দৗেড় এেসেছ।”৫৯ 

নাটেকর শষ লে  আকােশর অি ম িচ কে  নবজীবন ও নবিমলেনর শ সহ  

ধারায় বািহত—  

“দাদাঠাকুর : ... নূতন সৗেধর সাদা িভতেক আকােশর আেলার মেধ  অ েভদী কের 

দাঁড় করাও।...”৬০ 

অচলায়তেন পাথেরর সৗজেন  যমন িভ  িচ কে র সমাথক ইশারা পাওয়া যায় িঠক 

তমনই আকােশর সৗজেন  ধরা দয় ঝড়, বৃি , ঝণা, জল, ঢউ বা সমুে র অথবহ সব 

িচ ক —  

“দাদাঠাকুর : আিমও য ওেদর সে  খেল বড়াই স খলা আমার কােছ ম  খলা। 

আমার মেন হয় আিম ঝরনার ধারার সে  খলিছ, সমুে র ঢউেয়র সে  খলিছ।”৬১ 

“প ক : ঢউ তােলা ঠাকুর, ঢউ তােলা, কূল ছািপেয় যেত চাই।...”৬২   

“প ক : ... নববষার সজল হাওয়ায় উেড় যাক সব কেনা পাতা—”৬৩   

“প ক : মেন হে  যন িভেজ মািটর গ  পাি , কাথায় যন বষা নেমেছ।”৬৪  

“আচায : ঐ- য নেম এল বৃি -পৃিথবীর কত িদেনর পথ-চাওয়া বৃি -অরেণ র কত 

রােতর - দখা বৃি ।”৬৫  

“দাদাঠাকুর : -আনে র বষা নেম এেসেছ—”৬৬ 



 
 

 
 

আকােশর অন ধেমর সে  সাযুজ  রেখ আেলার িচ ক িটও এ নাটেক বশ 

মানানসই হেয় ধরা িদেয়েছ— 

“ি তীয় বালক। আজ চার িদক থেকই আেলা আসেছ।...”৬৭ 

“তৃতীয় বালক। এত আেলা তা আমরা কােনািদন দিখ িন।”৬৮ 

সেবাপির আেলােকি ক “আেলা, আমার আেলা”৬৯ গানিটেত মুি র আ ান তথা 

ােণর অবাধ আন  প পির হ কেরেছ। 

পেথর অেনক িল িচ ক  এ নাটেক অনে র আভাস িদেয়েছ। প েকর গােন— 

১. “এ পথ গেছ কানখােন গা কানখােন—”৭০ 

২. “সুেখ দুেখ বুেকর মােঝ 

  পেথর বাঁিশ কবল বােজ,”৭১ 

দাদাঠাকুেরর কথায়— 
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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 

 

 

 



 
 

 
 

তথ সূ  :  

১. রামিকেশার ভ াচায   :   ‘মু ধারা : আজ এবং কাল’, বলাকা, িবেশষ সংখ া :             

      নাট ব ি  রবী নাথ, স াদক ধন য় ঘাষাল, নেভ র 

      ২০১০, পৃ. ২৫০     

২. া      :  পৃ. ২৫০-২৫১ 

৩. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  পি মব  সরকার, াবণ  

১৩৯১  জুলাই   ১৯৮৪,  পৃ.  ৮৬৩  

৪. া     :   পৃ. ৮৪৯  

৫. া      :  পৃ. ৮৪৬-৮৪৭ 

৬. রবী নাথ ঠাকুর   :  পিরচয়,  রবী -রচনাবলী,  চতুদশ  খ , িব ভারতী,  

পুনমু ণ  ১৩৬০,  পৃ.  ৫৩২-৫৩৩ 

৭. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  পি মব  সরকার, াবণ  

১৩৯১  জুলাই  ১৯৮৪,  পৃ.  ৮৭৪  

৮. রবী নাথ ঠাকুর   :  পিরচয়,  রবী -রচনাবলী,  চতুদশ  খ , িব ভারতী,  

পুনমু ণ  ১৩৬০,  পৃ.  ৫৩৩ 

৯. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  পি মব  সরকার, াবণ  

১৩৯১  জুলাই  ১৯৮৪, পৃ.  ৮৩৭  

১০. া      :  পৃ. ৮৪২  

১১. া      :  পৃ. ৮৪৭  



 
 

 
 

১২. া      :  পৃ. ৮৪৯  

১৩. Allardyce Nicoll   :  The  Theory  of  Drama,  Published  by  George  

G.  Harrap  &  Co.  1937,  p. 116-117 

১৪. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  পি মব  সরকার, াবণ  

১৩৯১  জুলাই  ১৯৮৪,  পৃ.  ৮৩৬  

১৫. া      :  পৃ. ৮৪৫ 

১৬. া      :  পৃ. ৮৪৫  

১৭. া      :  পৃ. ৮৪৭  

১৮. া      :  পৃ. ৮৪৭  

১৯. া      :  পৃ. ৮৫৫    

২০. শ  ঘাষ     :  কােলর  মা া  ও  রবী নাটক,  দ’জ  পাবিলিশং,  ষ   

সং রণ,  ২০০৯,  পৃ.  ৫৮  

২১. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  পি মব  সরকার, াবণ  

১৩৯১  জুলাই   ১৯৮৪,  পৃ.  ৮৩৭     

২২. া      :  পৃ. ৮৪৭     

২৩. অমেল ু চ বতী    :  রবী নাটেক  বাক িতমা,  সুেচতনা,  থম  কাশ,  

জানুয়াির  ২০০৬,  পৃ.  ৩১৩  

২৪. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  পি মব  সরকার, াবণ  

১৩৯১  জুলাই  ১৯৮৪,  পৃ.  ৮৪৭  



 
 

 
 

২৫. া      :  পৃ. ৮৪১  

২৬. া      :  পৃ. ৮৪২ 

২৭. া      :  পৃ. ৮৬৩  

২৮. া      :  পৃ. ৮৬৩ 

২৯. া      :  পৃ. ৮৬৭ 

৩০. া      :  পৃ. ৮৬৩ 

৩১. া      :   পৃ. ৮৫২ 

৩২. া      :  পৃ. ৮৮৪ 

৩৩. া      :  পৃ. ৮৪৬  

৩৪. া      :  পৃ. ৮৪২ 

৩৫. া      :  পৃ. ৮৬৩ 

৩৬. া      :   পৃ. ৮৪১ 

৩৭. া      :   পৃ. ৮৭৪ 

৩৮. চতািল সাহা    :  রবী নােট   িতমা, িজ াসা এেজি জ িলিমেটড, থম  

কাশ  িডেস র  ১৯৯০,  পৃ.  ১৪৯  

৩৯. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  পি মব  সরকার, াবণ  

১৩৯১  জুলাই  ১৯৮৪,  পৃ.  ৮৫০  

৪০. া      :  পৃ. ৮৫১ 



 
 

 
 

৪১. া      :   পৃ. ৮৫৩ 

৪২. া      :   পৃ. ৮৭২ 

৪৩. া      :  পৃ. ৮৫৪ 

৪৪. া      :  পৃ. ৮৫৪ 

৪৫. া      :  পৃ. ৮৫৪ 

৪৬. া      :  পৃ. ৮৫৪ 

৪৭. া      :  পৃ. ৮৫৫ 

৪৮. া      :  পৃ. ৮৬৫ 

৪৯. া      :  পৃ. ৮৩৭ 

৫০. া      :  পৃ. ৮৪২  

৫১. া      :  পৃ. ৮৬১ 

৫২. া      :  পৃ. ৮৬৩ 

৫৩. া      :  পৃ. ৮৬৩ 

৫৪. া      :  পৃ. ৮৬৪  

৫৫. া      :  পৃ. ৮৬৪ 

৫৬. া      :  পৃ. ৮৬৫  

৫৭. া      :  পৃ. ৮৬৭ 



 
 

 
 

৫৮. া      :  পৃ. ৮৬৭  

৫৯. া      :  পৃ. ৮৭১ 

৬০. া      :  পৃ. ৮৭২ 

৬১. া      :  পৃ. ৮৩৮  

৬২. া      :  পৃ. ৮৪২ 

৬৩. া      :  পৃ. ৮৫১ 

৬৪. া      :  পৃ. ৮৬১ 

৬৫. া      :  পৃ. ৮৬৩ 

৬৬. া      :  পৃ. ৮৬৪ 

৬৭. া      :  পৃ. ৮৬৪ 

৬৮. া      :  পৃ. ৮৩৮  

৬৯. া      :  পৃ. ৮৪২ 

৭০. া      :  পৃ. ৮৪৭ 

৭১. া      :  পৃ. ৮৪৭ 

৭২. া      :  পৃ. ৮৫০  

৭৩. া      :  পৃ. ৮৬১ 

৭৪. া      :  পৃ. ৮৬৬ 



 
 

 
 

৭৫. া      :  পৃ. ৮৫১ 

৭৬. া      :  পৃ. ৮৩৭  

৭৭. অ তী রায়   :  ‘সব  সাধারেণর  জন   সবেচেয়  বশী ম ল’ ভাষা র :  

শবাল িম , শি  রাজনীিত, স াদনা- অেশাক দাশ ,  

আজকাল পাবিলশাস িলিমেটড, থম কাশ ২০০২, পৃ. 

৬৪  

৭৮. া      :  পৃ. ৬৬  

৭৯. রবী নাথ ঠাকুর   :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  পি মব  সরকার, াবণ  

১৩৯১  জুলাই  ১৯৮৪,  পৃ.  ৮৪৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

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।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

তথ সূ  :  
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সং রণ  ২৫  শ  বশাখ  ১৩৭২,  পৃ.  ১৫৯  
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১২. া      :  পৃ. ১৯৪-১৯৫  
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পি কা,  ৫  মাচ  ২০১৩,  শহর  সং রণ  
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২৬. া      :  পৃ. ২০৩ 

২৭. া      :  পৃ. ২০৪  
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৩২. া      :  পৃ. ২১৩  

৩৩. া      :  পৃ. ২৩৩  

৩৪. া      :  পৃ. ২২৫  

৩৫. া      :  পৃ. ২০২  

৩৬. া      :  পৃ. ২০১  

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  



 
 

 
 

৪২. া      :  পৃ. ২১৩ 

৪৩. া      :  পৃ. ২১৩ 

৪৪. া      :  পৃ. ২১৩ 

৪৫. া      :  পৃ. ২১৩ 

৪৬. া      :  পৃ. ২১৬  

৪৭. া      :  পৃ. ২১৬ 

৪৮. া      :  পৃ. ২২৯  

৪৯. া      :  পৃ. ২০৪   

৫০. া      :  পৃ. ২০৪ 

৫১. া      :  পৃ. ২১৬  

৫২. া      :  পৃ. ২১৭  

৫৩. া      :   পৃ. ২০৪  

৫৪. া      :  পৃ. ১৯৯  

৫৫. া      :  পৃ. ১৯৯ 

৫৬. া      :  পৃ. ১৯৯ 

৫৭. া      :  পৃ. ১৯৯ 

৫৮. া      :  পৃ. ২০১ 



 
 

 
 

৫৯. া      :  পৃ. ২০১   

৬০. া      :  পৃ. ২২৬  

৬১. া      :  পৃ. ২১৬  

৬২. া      :  পৃ. ২১৬  

৬৩. া      :  পৃ. ২২২  

৬৪. া      :  পৃ. ২২২  

৬৫. া      :  পৃ. ২২৩  

৬৬. া      :  পৃ. ১৯৯  

৬৭. া      :  পৃ. ২০৮  

৬৮. া      :  পৃ. ২০৮ 

৬৯. া      :  পৃ. ২০৮  

৭০. া      :  পৃ. ২০৯  

৭১. া      :  পৃ. ২০০  

৭২. া      :  পৃ. ২০০  

৭৩. া      :  পৃ. ২১১  

৭৪. া      :  পৃ. ২২৫  

৭৫. া      :  পৃ. ২০০  



 
 

 
 

৭৬. া      :  পৃ. ২০০ 

৭৭. া      :  পৃ. ২০০ 

৭৮. া      :  পৃ. ২৩৪  

৭৯. া      :  পৃ. ২০০ 

৮০. া      :  পৃ. ২০০  

৮১. া      :  পৃ. ২০১  

৮২. া      :  পৃ. ২০১  

৮৩. া      :  পৃ. ২১৯  

৮৪. া      :  পৃ. ২১২-২১৩  

৮৫. া      :  পৃ. ২০২  

৮৬. া      :  পৃ. ২১৪  

৮৭. া      :  পৃ. ২১৫  

৮৮. া      :  পৃ. ২২৩  

৮৯. া      :  পৃ. ২৩৪  

৯০. া      :  পৃ. ২০৫  

৯১. া      :  পৃ. ২০৬ 

৯২. া      :  পৃ. ২০৬ 



 
 

 
 

 ৯৩. া      :  পৃ. ২৩০  

৯৪. া      :  পৃ. ২১১  

৯৫. া       :  পৃ. ২১১ 

৯৬. া      :  পৃ. ২০৫  

৯৭. া      :  পৃ. ২১৪  

৯৮. া      :  পৃ. ২০৭-২০৮  

৯৯. া      :  পৃ. ২০৮  

১০০. া      :  পৃ. ২০১ 

১০১. া      :  পৃ. ২০১  

১০২. া      :  পৃ. ২০৮  

১০৩. া      :  পৃ. ২০৮ 

১০৪. া      :  পৃ. ২০৮ 

১০৫. া      :  পৃ. ২১৯  

১০৬. া      :  পৃ. ২০৫ 

১০৭. া      :  পৃ. ২০৯  

১০৮. া      :  পৃ. ২০৯ 

১০৯. া      :  পৃ. ২০৯ 



 
 

 
 

১১০. া      :  পৃ. ২১০  

১১১. া      :  পৃ. ২০৯  

১১২. া      :  পৃ. ২১৪  

১১৩. া      :  পৃ. ২০৮  

১১৪. া      :   পৃ. ২১৫ 

১১৫. া      :   পৃ. ২১৭  

১১৬. া      :  পৃ. ২০৯  

১১৭. া      :  পৃ. ২১০  

১১৮. া      :  পৃ. ২১২  

১১৯. া      :  পৃ. ২১৩  

১২০. া      :  পৃ. ২১৪  

১২১. া      :  পৃ. ২১৭  

১২২. া      :  পৃ. ২৩২  

১২৩. া      :  পৃ. ২১৫  

১২৪. া      :  পৃ. ২১৫ 

১২৫. া      :  পৃ. ২১৫ 

১২৬. া      :  পৃ. ২২৯  



 
 

 
 

১২৭. া      :  পৃ. ২২১  

১২৮. া      :  পৃ. ২২৬  

১২৯. া      :  পৃ. ২৩৩  

১৩০. া      :  পৃ. ২৩৫  

১৩১. া      :  পৃ. ২০২  

১৩২. া      :  পৃ. ২৩৪  

১৩৩. া      :  পৃ. ২০০  

১৩৪. া      :   পৃ. ২১৬ 

১৩৫. া      :  পৃ. ২১৯ 

১৩৬. া      :  পৃ. ২০২  

১৩৭. া      :  পৃ. ২০২ 

১৩৮. া      :  পৃ. ২০২   

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  
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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 

 



 
 

 
 

তথ সূ  :  

১. ‘বাংলা সমােলাচনা সািহেত  িচ কে র মৗরিস পা া ছেয়র  দশক থেক।’  

 ছ ম চ বতী    :  িচ ক ,  বুি জীবীর  নাটবই, স াদক-সুধীর চ বতী,  

পু ক িবপিণ, পিরবিধত ি তীয় সং রণ, নেভ র ২০১১, 

পৃ. ১৬৬ 

২. উ ৃ িত, ছ ম চ বতী  :  িচ ক ,  বুি জীবীর  নাটবই, স াদক-সুধীর চ বতী,  

পু ক িবপিণ, পিরবিধত ি তীয় সং রণ, নেভ র ২০১১, 

পৃ. ১৬৬ 

৩. ধন য় ঘাষাল   :  ‘ পক-সাংেকিতক  নাটক  ভেব  দখার  িভ   িদক’,   

বলাকা, িবেশষ সংখ া : নাট ব ি  রবী নাথ, স াদক 

ধন য়  ঘাষাল,  নেভ র  ২০১০,  পৃ.  ১২৬  

৪. শাি েদব ঘাষ   :  রবী স ীত  িবিচ া,  আন   পাবিলশাস  াইেভট  

িলিমেটড,  প ম  মু ণ  এি ল  ১৯৯৭,  পৃ.  ১  

৫. ধন য় ঘাষাল   :   ‘ পক-সাংেকিতক  নাটক  ভেব  দখার  িভ   িদক’,   

বলাকা, িবেশষ সংখ া : নাট ব ি  রবী নাথ, স াদক 

ধন য়  ঘাষাল,  নেভ র  ২০১০,  পৃ.  ১২৭  

৬. জীবনান  দাশ   :  ‘রবী নাথ’,  িবভাব,  জীবনান   দাশ জ শতবষ রণ  

সংখ া, স াদক সমের  সন , সে র ১৯৯৮, পৃ. 

১২৩  

৭. In more simple terms Piaget called the schema the basic bulding block of 

intelligent behavior—a way of organizing knowledge. Indeed, it is useful to think 



 
 

 
 

of schemas as “units” of knowledge, each relating to one aspect of the world, 

including objects, actions and abstract (i. e., theoritical) concepts. 

McLeod, S.A. (2018, June 06). Jean Piaget’s theory of cognitive development. 

Simply Psychology. 

https:// www.simplypsychology.org./piaget.html 

৮. রবী নাথ ঠাকুর    :   রবী   রচনাবলী,  প ম  খ ,  থম কািমনী সং রণ,  

২০০২,  িরজানুয়া,  পৃ.  ৮০৫   

৯. ছ ম চ বতী    :  িচ ক ,  বুি জীবীর  নাটবই, স াদক-সুধীর চ বতী,  

পু ক িবপিণ, পিরবিধত ি তীয় সং রণ, নেভ র ২০১১, 

পৃ. ১৬৫-১৬৬  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

পি  
(Bibliography) 

  

ক. আকর  : 

 ১. ঠাকুর রবী নাথ     :  রবী -রচনাবলী, স ম খ , িব ভারতী, পুনমু ণ আি ন  

১৩৬০ 

২. ঠাকুর রবী নাথ    :  রবী -রচনাবলী,  দশম  খ ,  িব ভারতী, থম কাশ   

চ  ১৩৪৮ 

৩. ঠাকুর রবী নাথ     :   রবী -রচনাবলী,  একাদশ  খ ,  িব ভারতী,  আি ন  

১৩৯৩ 

৪. ঠাকুর রবী নাথ     :  রবী -রচনাবলী,  াদশ খ ,  িব ভারতী, পুনমু ণ পৗষ  

১৩৬৭ 

৫. ঠাকুর রবী নাথ     :  রবী -রচনাবলী,  চতুদশ  খ ,  িব ভারতী,  পুনমু ণ  

আষাঢ় ১৩৬০  

৬. ঠাকুর. রবী নাথ     :  রবী -রচনাবলী,  ািবংশ  খ ,  িব ভারতী,  পুনমু ণ  

কািতক ১৩৭৮ 

৭. ঠাকুর রবী নাথ     :   িছ প ,  িব ভারতী িবভাগ, পুনমু ণ অ হায়ণ ১৪১১ 

৮. ঠাকুর রবী নাথ    :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  পি মব   সরকার,  

কিলকাতা,  াবণ  ১৩৯১  জুলাই  ১৯৮৪ 

৯. ঠাকুর রবী নাথ    :   রবী -রচনাবলী,  ষ  খ , পি মব  সরকার, কিলকাতা,   

ফা ন  ১৩৯১  মাচ  ১৯৮৫  



 
 

 
 

১০. ঠাকুর রবী নাথ    :  রবী -রচনাবলী,  থম  খ ,  স াদনা-সুেদব  

মুেখাপাধ ায়, কািমনী কাশালয়, কলকাতা, থম কাশ,  

জানুয়ারী, ২০০৪  

১১. ঠাকুর রবী নাথ    :   রবী -রচনাবলী,  তৃতীয়  খ ,  স াদনা-সুেদব  

মুেখাপাধ ায়, কািমনী কাশালয়, কলকাতা, থম কািমনী 

সং রণ : জানুয়ারী, ২০০২   

১২. ঠাকুর রবী না     :  রবী -রচনাবলী,  চতুথ  খ ,  স াদনা-সুেদব  

মুেখাপাধ ায়, কািমনী কাশালয়, কলকাতা, থম 

সং রণ : জানুয়ারী, ২০০২   

১৩. ঠাকুর রবী নাথ     :  রবী -রচনাবলী,  প ম  খ ,  স াদনা-সুেদব  

মুেখাপাধ ায়, কািমনী কাশালয়, কলকাতা থম কািমনী 

সং রণ : জানুয়ারী, ২০০২  

১৪. ঠাকুর রবী নাথ    :  রবী -রচনাবলী,  স ম  খ ,  স াদনা-সুেদব  

মুেখাপাধ ায়, কািমনী কাশালয়, কলকাতা, থম কািমনী 

সং রণ : জানুয়ারী, ২০০২  

১৫. ঠাকুর রবী নাথ    :  রবী -রচনাবলী,  অ ম  খ ,  স াদনা-সুেদব  

মুেখাপাধ ায়, কািমনী কাশালয়, কলকাতা, থম কািমনী 

সং রণ : জানুয়ারী, ২০০২ 

১৬. ঠাকুর রবী নাথ    :   রবী -রচনাবলী,  নবম  খ ,  স াদনা-সুেদব  

মুেখাপাধ ায়, কািমনী কাশালয়, কলকাতা, থম কািমনী 

সং রণ : জানুয়ারী, ২০০২ 

 



 
 

 
 

১৭. ঠাকুর রবী নাথ     :   রবী -রচনাবলী,  দশম  খ ,  স াদনা-সুেদব  

মুেখাপাধ ায়, কািমনী কাশালয়, কলকাতা, থম কািমনী 

সং রণ : জানুয়ারী, ২০০২ 

১৮. ঠাকুর রবী নাথ    :  রবী -রচনাবলী,  একাদশ  খ ,  স াদনা  সুেদব-  

মুেখাপাধ ায়, কািমনী কাশালয়, কলকাতা, থম কািমনী 

সং রণ : সে র, ২০০২ 

খ. বাংলা সহায়ক  :  

১. আবু সয়ীদ আইয়ুব   :  পেথর  শষ  কাথায়  এবং  পূব  কািশত  কেয়কিট  

ব  (১৯৩৪-৬৫), দ’জ পাবিলিশং, প ম সং রণ, 

জানুয়াির ২০০১  

২. আির টল    :  কাব ত   (অনুবাদ-িশিশরকুমার  দাশ),  প ািপরাস,  

কলকাতা,  তৃতীয়  মু ণ,  িডেস র  ২০০৩ 

৩. ইিলয়াস আখতা ামান  :  সং ৃ িতর  ভাঙা  সতু,  নয়া  উেদ াগ,  কলকাতা,  ১২  

ফ য়াির  ১৯৯৭  

৪. ইসলাম সাইফুল   :  রবী নােথর  নাটক  চতনােলাক  ও  িশ প,  বাংলা  

একােডমী ঢাকা, থম কাশ বশাখ  ১৪১০/েম ২০০৩ 

৫. ঘাষ শ      :  কােলর মা া ও রবী নাটক, দ’জ পাবিলিশং, কলকাতা,  

২০০৯  

৬. ঘাষ শাি েদব    :   রবী সংগীত,  িব ভারতী  ালয়,  পিরবিধত সং রণ  

১৯৬২ 

  



 
 

 
 

৭. ঘাষ শাি েদব   :  রবী স ীত  িবিচ া,  আন   পাবিলশাস  াইেভট  

িলিমেটড,  কলকাতা,  প ম  মু ণ  এি ল  ১৯৯৭   

৮. ঘাষ (ড:) শ ামলকুমার   :  কিবতায়  িচ ক -কিব  জীবনান   দাশ,  বইপ ,  

কলকাতা, থম কাশ ভ রামনবমী ১৩৯৪, ১৯৮৭  

৯. চ বতী অিজতকুমার    :   কাব পির মা,  িব ভারতী  ালয়,  ১৯৬১  

১০. চ বতী অমেল ু   :   রবী নাটেক  বাক িতমা,  সুেচতনা,  কলকাতা,  থম  

কাশ,  জানুয়াির  ২০০৬ 

১১. চ বতী (ড.) িতনাথ   :  রবী নােট   কিব  রবী নাথ, পা ু িলিপ, কলকাতা, থম  

কাশ  ২২  াবণ, ১৪০৬    

১২. চ বতী সুধীর (স ািদত) :  বুি জীবীর  নাটবই, পু ক িবপিণ, কলকাতা, পিরবিধত  

ি তীয়  সং রণ,  নেভ র  ২০১১  

১৩. চ বতী সুধীর (স ািদত) :  রবী নাথ মনন ও িশ , অচলায়তন কাশনী, কলকাতা,  

১৩৬৮   

১৪. চৗধুরী  জািমল (অিভধান) :  শ সংেকত,  দ’জ  বাংলা  অিভধান,  দ’জ পাবিলিশং,  

কলকাতা, থম কাশ : ২৫  বশাখ ১৪১৬, ম ২০০৯ 

১৫. চৗধুরী  মথ     :   ব  সং হ,  থম  খ ,  িব ভারতী  ালয়,  ১৯৬১ 

১৬. জায়ারদার দবদাস   :   তামার  সৃি র  পথ,  টেগার  িরসাচ  ইনি িটউট,  

কলকাতা,  ২০০৭ 

 

   



 
 

 
 

১৭. দ  সুধী নাথ    :  সুধী নাথ   দে র   ব    সং হ,   হীের নাথ  দ   

ফাউে শন, যাদবপুর িব িবদ ালয়, কলকাতা, কািতক 

১৩৯০ (১৯৮৩) 

১৮. দাশ  জীবনান     :  জীবনান   দােশর  কিবতা,  ি তীয় ভারিব সং রণ,  

কলকাতা,  জানুয়াির  ১৯৮৪    

১৯. ন ী  সুধীরকুমার   :  ন নত ,  পি মব  রাজ  পু কপষৎ, কলকাতা, তৃতীয়  

সং রণ,  ১৯৯৬  

২০. পাল  অমল    :    রবীে া র  কিবতায়  পরী া  িনরী া,  দীপ  কাশন,  

কলকাতা,  ২০০২ 

২১. বে াপাধ ায় অিসতকুমার  :   বাংলা  সািহেত র  স ূণ  ইিতবৃ ,  মডান  বুক এেজ ী  

াইেভট িলিমেটড, কলকাতা, সংেশািধত স ম সং রণ 

১৩৯২   

২২. বে াপাধ ায় ( ) কনক  :  রবী নােথর   ত নাটক,   এস  ব ানারিজ  এ   কাং,  

কলকাতা, ১৯৬৫  

২৩. বে াপাধ ায় সেরাজ  :  আেলা-আঁধােরর সতু : রবী -িচ ক , দ’জ পাবিলিশং,  

ফ য়াির ১৯৮৪ 

২৪. বসু অমেল ু   :   সািহত েলাক,  জনােরল  ি াস   অ া    পাবিলশাস,  

কলকাতা,  থম  সংখ া,  ১৯৭১ 

২৫. িবশী মথনাথ    :   রবী নাট   বাহ,  থম  খ , ওিরেয়  বুক কা ািন,  

কলকাতা,  তৃতীয়  সং রণ,  জ   ১৩৬৭  

 



 
 

 
 

২৬. িবশী  মথনাথ    :  রবী নাট   বাহ,  ওিরেয়   বুক  কা ািন, কলকাতা,  

চতুথ  পূণা   সং রণ,  ম  ২০০৪  

২৭. ভ াচায উেপ নাথ  :  রবী -নাট -পির মা, ওিরেয়  বুক কা ািন, কলকাতা,   

ি তীয়  সং রণ,  অ হায়ণ  ১৩৬৬ 

২৮. মজুমদার উ লকুমার   :  সািহত   ও  সমােলাচনার  প-রীিত,  দ’জ পাবিলিশং,  

কলকাতা,  থম  কাশ,  জানুয়াির  ২০০৩ 

২৯. মজুমদার উ লকুমার     :       সািরত  রিব ায়া,  ে িসভ  পাবিলশাস,  কলকাতা,  

থম  কাশ  ফ য়াির  ২০০৬  

৩০. িম   শ ু     :  কােক  বেল  নাট কলা,  আন   পাবিলশাস  াইেভট  

িলিমেটড,  কলকাতা,  ১৯৯৮  

৩১. মুেখাপাধ ায় (ড:) কৃ লাল :  রবী কােব   পক ,  অভী  কাশন,  কলকাতা, থম  

কাশ  ১৩৮২  

৩২. রায় অ তী   :  শি   রাজনীিত  (অনূিদত),  স াদনা-অেশাক দাশ ,                     

আজকাল পাবিলশাস িলিমেটড, কলকাতা থম কাশ 

২০০২                         

৩৩. লািহড়ী িশবচ      :  মানসী  িতমা,  িনলয়,  কলকাতা,  ১৩৮৮ 

৩৪. সাহা (ড:) চতািল   :   রবী নােট   িতমা,  িজ াসা  এেজি স  িলিমেটড,  

কলকাতা,  থম  কাশ  িডেস র  ১৯৯০  

৩৫. িসকদার অ কুমার   :   রবী নােট   পা র  ও  ঐক ,  আন ,  কলকাতা,   

২০১০ 



 
 

 
 

৩৬. সনমজুমদার জহর  :  জীবনান   ও  অ কােরর  িচ নাট ,  মেডল পাবিলিশং  

হাউস, কলকাতা, থম কাশ ১ লা বশাখ ১৪০৫ (15 

April 1998) 

৩৭. সন সুকুমার (স ািদত)  :  চযাগীিত  পদাবলী,  থম  আন   সং রণ,  কলকাতা,   

আগ  ১৯৯৫  

গ. ইংেরিজ সহায়ক  :   

1. Bradby Anne (Edited)    :     Shakespeare  Criticism,  Atlantic  Publishers  

and  Distributors, 2000 

2. Dwivedi A.N.          :  T.  S.  ELIOT - A CRITICAL STUDY, Atlantic  

Publishers  and  Distributors,  2002 

3. Lewis C. D.          :     The  Poetic  Image,  The  Clark lectures given at  

Cambridge in 1946 (Trinity), Published by- 

Jonathon  Cape,  London  1948  

4. Nicoll Allardyce    :  The  Theory  of  Drama,  Published  by  George  

G.  Harrap  &  Co. 1937 

5. Perry  Bliss           :   A  Study  of  Poetry,  1st published at University  

press,  Cambridge,  1968 

6. Spurgeon F. E.  Caroline :  Shakespear’s  Imagery  and  what  it  tells  us,  

New  York : The  Macmillan  and  co.,  1956 

7. Verma Dhirendra   :    The  Sterling  Book  of  Word  Origins,  Sterling  

Publishers  Private  Limited,  1999  

 



 
 

 
 

ঘ. প -পি কা :  

১. অনু ু প    :  সাধ জ শতবষ রবী  িবেশষ সংখ া ১৪১৭, বষ ৪৪, ৪থ   

সংখ া,  কলকাতা,  স াদক  অিনল  আচায,  ২০১০   

২. আকােদিম পি কা   :  নবম  সংখ া,  কাশক  পি মব   বাংলা  আকােদিম,  

কলকাতা,  এি ল  ১৯৯৬   

৩. আন বাজার পি কা (ৈদিনক):  শহর  সং রণ,  কলকাতা, স াদক-অভীক সরকার, ৫  

মাচ ২০১৩ 

৪. িদবারাি র কাব    :  দীেপ নাথ  বে াপাধ ায়  সংখ া,  দি ণ  ২৪  পরগণা,   

স াদক-আিফফ ফুয়াদ, জুলাই- সে র/অে াবর-

িডেস র ১৯৯৭ 

৫.  ন ন    :  শারদ  সংখ া ১৪০৮, কলকাতা, স াদক-িব ব দাশ ,  

অে াবর-নেভ র  ২০০১ 

৬. পি মব     :  রবী  সংখ া ১৪০২, কলকাতা, স াদক ড. িদব েজ ািত  

মজুমদার, তথ  ও সং ৃ িত িবভাগ, পি মব  সরকার, 

১৯৯৫ 

৭. বলাকা    :  িবেশষ  সংখ া : নাট   ব ি   রবী নাথ,  উ র  ২৪  

পরগণা,  স াদক  ধন য়  ঘাষাল,  নেভ র  ২০১০   

৮. বাংলা সািহত পি কা  :   রবী -জ সাধশতবষপূিত  সংখ া,  ব ভাষা  ও  

সািহত  িবভাগ, কিলকাতা িব িবদ ালয়, কলকাতা, 

স াদক-িব নাথ  রায়,  পঁিচেশ  বশাখ  ১৪২২ 

 



 
 

 
 

৯. িবভাব    :  জীবনান   দাশ  জ শতবষ  রণ  সংখ া,  কলকাতা,  

স াদক-সমের   সন ,  সে র  ১৯৯৮ 

ঙ. ওেয়ব সাইট :   

1. Pound Ezra     :  “A Retrospect” and “A Few Don’ts” ”(1918),  

https://www.poetry foundation.org-Retrieved on 

19.05.2013, originally published : October 13,   

2009 

2. McLeod, S.A.   :   (2018,  June  06).  Jean  Piaget’s  theory  of  

cognitive  development.  Simply  Psychology. 

     https://www.simplypsychology.org./piaget.html 

        Retrieved on 25.04.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

িনঘ  

[ ব ি নাম ও রচনা-পি কা-শ  ইত ািদেক পৃথক মানুসাের সাজােনা হেয়েছ। ] 

বাংলা :  

অ  

অ য়চ  সরকার                         :   ১৫৭                                   

অিজতকুমার চ বতী                :  ১০৭    

অমত  সন                    :  ২১০  

অমল পাল                     :  ৫, ২৫  

অমেল ু চ বতী               :  ২২, ৬৪, ৬৫, ১৮৬  

অমেল ু বসু                 :  ১৯, ২৪, ২৬৭  

অ তী রায়               :  ১৯৫  

অেলাকর ন দাশ                    :  ২১, ২৪  

অ কুমার িসকদার                :  ২৭২  

‘অচলায়তন’                           :  ৩৪,  ৪৩,  ৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫২,  

১৫৩,  ১৫৫,  ১৫৬,  ১৫৭,  ১৫৮, ১৫৯, 

১৬১,  ১৬৩,  ১৬৫,  ১৬৬,  ১৬৭ 

‘অ প-রতন’                          :  ১০৮  

 



 
 

 
 

আ  

আখতা ামান ইিলয়াস            :  ১৫২  

আবু সয়ীদ আইয়ুব              :  ১৭, ১৮, ১৯, ২৬৭ 

আির টল                      :  ৩৭  

‘আ পিরচয়’                      :  ২৭১  

‘আযাবত’                              :  ১৫৩  

ই  

‘ইিলয়াদ’                            :  ২৩  

উ    

উ লকুমার মজুমদার                :  ২২, ৩৮, ৪৩  

‘উৎসগ’                                : ১৬০  

ঋ  

‘ঋণেশাধ’                             :  ৫১  

এ  

এজরা পাউ                       :   ৩, ১৯  

ও  

‘ওিদিস’                            :  ২৩  



 
 

 
 

ক 

কনক বে াপাধ ায়               :  ৫৮,  ৭৫,  ১৩০, ১৪৯ 

কািলদাস                          :  ১০, ১৩০  

কািলদাস নাগ                         :  ১৭৮  

কৃ লাল মুেখাপাধ ায়                      :  ২০  

ি িতেমাহন সনশা ী               :  ২০৩, ২০৪  

‘কােলর যা া’                          :  ৪০,  ৪৬,  ২৪৭, ২৫২, ২৫৩  

‘কুমারস ব’                        :  ১০  

খ  

‘েখয়া’                                 :  ১০০  

গ 

‘গীতা িল’                                :  ১০০ 

‘গীতািল’                              :  ১০০ 

‘গীিতমাল ’                                :  ১০০ 

চ  

চা চ  বে াপাধ ায়                   :  ১৫৩                                      

চতািল সাহা                           :  ১৮,  ২০,  ৬৬,  ১১২,  ১৮৯,  ২১৩ 



 
 

 
 

‘চযাপদ’                                :  ১, ৩৩  

‘ৈচতািল’                             :  ৬২                                               

ছ  

ছ ম চ বতী                        :  ৪, ২৪                                           

জ  

জগদীশ ভ াচায                         :  ২১  

জহর সনমজুমদার                        :  ১৫, ২৪  

জািমল চৗধুরী                           :  ৬  

জীবনান  দাশ                          :  ১৫, ৩৬, ২৭০  

জ ািত ভ াচায                          :  ১০, ১১, ১৩, ১৪, ২৪  

‘জীবন ৃিত’                               :  ১৩১  

ড  

‘ডাকঘর’                                :  ৩৪,  ৪৫,  ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৪,  

১৩৭, ১৩৮, ১৪১ 

দ  

দবদাস জায়ারদার                     :  ৯, ২৫  

ধ  

ধমনারায়ণ দাশ                :  ১৬  



 
 

 
 

ন 

নৃিসংহ সাদ ভাদুড়ী                       :  ২২  

প 

পাথিজৎ গে াপাধ ায়                   :  ১৩৫  

মথ চৗধুরী                            :  ১৩  

মথনাথ িবশী                   :  ২০৩  

‘পিরচয়’                               :  ১৮  

‘ কৃিতর িতেশাধ’                       :  ৩৩, ৩৪, ২৭১  

‘ বাসী’                                   :  ১৫৩, ২০৩  

ফ  

‘ফা নী’                            :   ৫০,  ৭৫,  ৭৭,  ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯২, ৯৩  

ব 

বীণাপাদ                                 :  ৩৩  

বু েদব বসু                           :  ১৮  

‘বনবাণী’                          :  ৫৭  

‘বলাকা’                               :  ৭৫, ১৪৮    

 



 
 

 
 

ম 

মেনার ন বে াপাধ ায়            :  ৭৫  

মানস মজুমদার                     :   ১৫১  

মুকু রাম                                :  ৪  

‘মহাভারত’                            :  ২৩, ৩৩  

‘মু ধারা’                              :  ৪০, ৪৬, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯,  

১৮০,  ১৮২,  ১৮৫,  ১৮৬, ১৮৯, ১৯২, 

১৯৫   

‘েমঘদূত’                                 :  ১৩০  

র  

রণিজৎ দাশ                            :  ২৩৭  

রবী নাথ ঠাকুর                :  ১,  ৫,  ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ৩২, ৩৩, ৩৪,  

৪২,  ৪৫,  ৫১,  ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, 

৬৩, ৬৬, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৯৮, ১০৪, ১০৫, 

১০৬,  ১১২,  ১২৫,  ১২৬,  ১২৮,  ১৩১, 

১৩২,  ১৪৫,  ১৪৬,  ১৪৭,  ১৪৮,  ১৪৯, 

১৫০,  ১৫৩,  ১৫৪,  ১৬৭,  ১৬৯,  ১৭১, 

১৭২,  ১৭৩,  ১৭৫,  ১৭৬,  ১৭৭,  ১৮৫, 

১৮৬,  ১৮৭,  ১৯৮,  ২০০,  ২০৪, ২০৯, 

২১৭,  ২২১,  ২৩৯,  ২৪০,  ২৪২, ২৫০, 



 
 

 
 

২৫১,  ২৫৪,  ২৫৫,  ২৫৭, ২৫৮, ২৬৭, 

২৬৮, ২৭১, ২৭২  

রামিকেশার ভ াচায                :  ১৭৪  

‘র করবী’                                :  ৩৪,  ৪২,  ৪৬, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫,  

২০৭,  ২০৮,  ২১০,  ২১৩,  ২১৮, ২১৯, 

২২০,  ২২৪,  ২২৫,  ২৩৪,  ২৩৬,  

‘রাজা’                              :  ৪০,  ৪৬, ১০০, ১০৪, ১০৭, ১০৮, ১০৯,  

১১১, ১১৫, ১১৯, ১৬১ 

‘রামায়ণ’                                 :   ২৩, ৩৩, ১৩২, ২০৫, ২০৬, ২০৮ 

ল  

লিলতকুমার বে াপাধ ায়                  :  ১৫৩, ১৫৭  

লােক নাথ পািলত                        :  ২২  

শ 

শ  ঘাষ                              :  ২২, ৩৭, ১০২, ১৮৩  

শ ু  িম                                    :  ২১০  

শরৎচ  চে াপাধ ায়              :  ২৪৭  

শাি েদব ঘাষ                           :  ১২৭  

িশবচ  লািহড়ী                     :  ২২  

শ ামলকুমার ঘাষ                        :  ১৮, ২১  



 
 

 
 

মিত রানু অিধকারী                  :  ১৭৯  

িতনাথ চ বতী                        :  ২৫, ১১১  

‘শারেদাৎসব’                          :   ৩৪,  ৫০,  ৫১,  ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬২,  

৬৩,  ৬৪,  ৬৫,  ৬৬,  ৮৭,  ৮৮ 

স 

সেরাজ বে াপাধ ায়                      :  ১৭, ২৪  

সাধন চে াপাধ ায়                       :  ১৩৩  

সুধী নাথ দ                             :  ১৭, ১৯, ২৬৭  

সুধীরকুমার ন ী                       :  ২১  

সুিমতা চ বতী                       :   ৪, ৫  

সুরিজৎ দাশ                           :  ২১  

ইংেরিজ :   

A  

A. N. Dwivedi                          :  ১২, ১৪  

Allardyce Nicoll                        :  ১৮৩  

B  

Bliss Perry                        :  ৮  

 



 
 

 
 

C  

Caroline F. E. Spurgeon              :  ৮, ১১, ৪৪  

C. D. Lewis                            :  ৩, ৬, ৮  

D  

Dhirendra Verma                    :  ১৪  

P 

Philip Nicholas Furbank            :  ২৬৭  

‘power politics’                        :  ১৯৫  

S  

‘schema’                               :   ২৭০                                 

T 

‘The King of the Dark Chember’     :  ১০১ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volume-02                    ISSN: 2455-3085 (Online) 

Issue-08                RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 

August-2017   www.rrjournals.com  

 

© RRIJM 2015, All Rights Reserved                                                                                                                                              44 | P a g e  

Tagor’s Play The Post Office: In the Light of Globalization  
 

*Abdus Salam 
*Assistant Professor, Government Teachers‟ Training College, Malda, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan sarani, WB (India)  

 

ARTICLE DETAILS  ABSTRACT 

Article History 
Received: 27 July 2017 
Accepted: 29 July 2017 
Published Online: 03August 2017 

 
Rabindranath Tagore (1861-1941), whatever he touched turned into a gold. „The Post 
Office‟ is one of the examples of his master pieces. The Bengali edition of the play The 

„DAKGHAR‟ published in the year 1912. It is a very short play in terms of the size, 

scenes and dialogues. It has three scenes and three hundred ninety nine dialogues only. 

In fact, the play does not depend in the story, size, scenes or dialogues. The life-line of the 

play depends in ideas or concepts. Rabindranath advised us that The Post Office should 

read through the eyes of a child. Yes, the main character or hero Amal is a child and he 

is the centre of all the activities in the play. But in the light of globalization every advice 

or suggestions is questionable. We think, a sensible protest has been ringed out in the 
play to the refusal tendency of all concern and Amal is the symbol of liberation from all 

kinds of bondage. This is along with human personality is the ultimate motive of 

Rabindranath Tagore. „The Post Office‟ is not only a chronicle story but fixe is the soul 

of the play. That‟s why it is very short. „The post office‟ is fully an individual one in the 

series of Rabindra plays. Popularity of this play is really admirable in all over the world. 

Till now the play is eventual cabalistic. The utterance of the play is really invincible. 

Thus it has been acted successfully all over the world till date. The greatest symbolic play 

ever created by Rabindranath is the child pivotal one. This creation is deliberated as the 

greatest creation for child centric literature universally. 
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INTRODUCTION 
 
One of the famous narrators of this era remarked,‖ 

Rabindranath wanted to build up that person who is strong 
enough.‖(1) The first and foremost word of Rabindra-oriented 
theory is all round development of human personality. This 
very theory is noticeable in every sphere of his literary works. 
In fact, Rabindra-mastiska (brain) is such a storehouse of 
mystery that can never be discovered or opened by any critic, 
researcher or psychologist. The personified translation of the 
abstract planning of Rabindranath and the sensible protest in 
keeping view of that, transformed the play ‗Dakghar‘ into a 
wonderful piece of work. 

 
A serene protest has been ringed out in this play against the 

political endeavor to wipe out the opponent party and the 
refusal tendency of the ruler years after years. It is nothing but 
an attempt to analyze the play in terms of the theory, eternal 
soul and God, limit and limitless. Rather, if we look into it a 
little bit, through the mind‘s eye, the play is not a protest with 
the so-called slogans ―knock down, wipe out‖  it is a revolution 
through silent protest.  ‗The post office‘ is nothing but a 
simplified story of an ailing boy‘s enfranchisement through 
death.  

 

OBJECTIVES AND METHODS 
 
Testing or keeping previous in mind, using the observation 

method about the play ‗The Post Office‘ to find out new 
aspects or results without bias is the objective of this research 
paper.  

 
The main theme and the reality of the play: 

 

The main theme of the play ‘The Post office‘ is protest of 
life against death-this is exactly of what is thought till date. 
The way Amal is living his life is actually nothing but death. 
Though Bengali literature is filled the post box of ‗The post 
office‘ till now with “thor- bori- khara” and “khara- bori- 
thor.”  This is cited as an example: ―This very play of 
Rabindranath has adopted death as its central theme. 

 
It‘s not a death of some Tom-Dick and Harry. A boy, 

aged hardly six or seven years, whose prime status would 
have been to be dazzling brightly in the early hour of his life, 
staying right at the opposite of death. This play is based on 
his degradation, fatigue and death. Even if the playwright 
uses the literary art of simile and imagery in this play, this 
play is about death and there is no controversy among the 
readers or audiences over it.‘‘(2)  But doubt is beyond the 
sphere of doubt. Because, coming out of the doubt of 
imagination and concealing the emotions as much as can be, 
if we try to realize the play The Post Office closely, it will be 
seen here that Rabindranath Tagore has molded  the silent 
protest of life against death through the emotions of Amal. 
Everyone was present when, in the last scene of the play, 
Amal is going to take his last breath, irrespective of theist 
and atheist. None is unwanted there. In fact, this is the 
realism of life. This assimilation is omnipresent in the 
universe. So, this play is not a play of death so far, rather a 
play of protest against death in the true sense of the term. 
Because, ―vindication is such selection from which the 
processing of exclusion of individuals is going on, unless 
vindication is not possible. We are happy excluding the 
negativism; we want to make our cherished position intact. 
Rabindranath said that we have to surpass but not without 
circumventing anything.  Thus, we have to remember two 
important dialogues in ‗The Post Office‘. At the last scene, 
when the Royal Physician, entering the room and said, ‗what 



Volume-02, Issue-08, August-2017                                                                      RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 

© RRIJM 2015, All Rights Reserved                                                                                                                                              45 | P a g e  

is it! Everything closed around! Open wide all the doors and 
windows. (Touching Amal‘s body)My son, how are you 
feeling?‘ Then,opening all the ‗doors‘ and ‗windows‘ has 
gained another level. … After sometime, when the 
development of the play makes a situational time in the sense 
of the audience, Royal Physician said, ‗He will introduce to 
everything. (To Madhab) Get this room neat and clean with 
decoration of flowers to welcome the King. (Addressing the 
leader) That man should not be allowed in this room‘. 

       But Amal objected by saying—‗No, no, Doctor, he is 
my friend. He is the person who has come before you and 
delivered the letter of the King‘. Even, no one is left out in the 
last scene. Though grandfather reproaches, ‗Shut up, unfaithful 
fellow. Don‘t speak‘, he does not order Madhab Dutta to go out 
of the room. This sense of ‗oneness‘ or ‗unity‘ in the family 
leads us to the path of fulfillment. ‗No separation‘—this is the 
reality in the play The Post Office.‘‘(3) 

 
The real meaning of Amal’s sleep or death: 

 
Amal has transformed from his prolonged death to a life of 

serenity. ‗‘ In the play, a vague atmosphere has been created 
over Amal‘s falling asleep. Afterwards, Rabindranath informed 
sternly that Amal is not dead.  Even then it can be said that the 
play is too symbolical. The terms ‗post office‘, ‗letter of the 
King‘, etc. have been used here with a symbolical meaning‘‘ 
(4). If we look into the symbolical usage of two central terms 
like ‗door‘ and ‗window‘ very carefully, it will not be possible 
to find out the protesting consciousness of Tagore. Because, 
‗‘It is better to present one image in a life time than to produce 
voluminous   work.‘‘(5)But, one type of adversity keeps 
working in our mind about any theoretical discussion. There is 
a fictitious complaint behind all this. ‗‘ Truly speaking, we 
have become too much convincing to the easiest path. No one 
is agreeing to do an extra work. We spend much more time in 
making self-deceived logic than giving fraction of it in asking. 
As a result, the number of blindness increases. When the world 
is becoming impartial and inseparable at the time of facing the 
3rd Millennium, the brightening of the end of our emotions and 
experience is inescapable. How do we understand, if we don‘t 
have the inner vision?‘‘(6)This question is inevitable in this 
world of globalization. The exact and continuous discussion of 
any creative literature will remain intangible, even if the sense 
of wonder of Bibhutibhusan Bandopadhyay in ‗What is this? 
What is that?‘ is conceived but not attracted to sense the 
perseverance across one step and ―why is this? Why is that?‖ 
Because, ―all the creations and predestined factors are 
continuously being broken away for the inward and outward 
dialectical tendency.‘‘(7)Rabindranath said that, If we go to 
find the meaning in the petals of another play 
‗‟RAKTOKARABI‟‟ (Red Oleanders) and comes out any harm, 
it is not the responsibility of the poet. In a word, we don‘t give 
any importance to such statement in spite of the poet‘s intense 
warning and our curiosity to theory does never recede from 
continuous progress in fear of the harmful effects. Because, ‘‘ 
Where is life, there is question—they go side by side‘‘ (8). It 
cannot be that report does not change in terms of question and 
time. A very meaningful observation of S. K. Desai about the 
play ‗The Post Office‘ is, ‗‘The Post Office might be the world 
; the king might be God sending messages of eternity to 
everyone , according to their capacity for reception through the 
visible Nature…‘‘.(9) So, a number of evaluations come into 
existence through the path of time and new query. And more 
valuable is such writings in which such evaluations occur more 
and more. Therefore, it is not always possible for a curious 
reader to follow the path of the writer or a critic. Reading to 
him is the name of process of a life-cycle. We should keep in 

mind that, though persons like Amal can see the sky beyond 
the sky, but Madhab will never see that. 

 
‗Madhab Dutta : Doctor said that you will fall ill on 

going out the room. 
Amal : How does the doctor know? 
Madhab Dutta : What are you saying Amal! Doctor does 

not know! He has     read such a big big volume of books. 
Amal : Can you learn everything by reading books only? 
Madhab Dutta : Well! Don‘t you know that? 
Amal :( Gasping) I don‘t even read a book. That means I 

don‘t know anything! 
Madhab Dutta : Look, the famous learned men are all like 

you, they never go out of the room. 
Amal: Never go out? 
Madhab Dutta: No, never, they did not have any time. 

They only read books sitting inside, they look nothing 
outside. Amal Babu, when you will grow up, you will also be 
a pundit like them, you will read a number of books, even 
one will be wondered seeing you. 

Amal: No, no, uncle. I totally surrender to you.  I don‘t 
want to be a Pundit (bookman) ,uncle; I will never be a 
pundit‘. 

 
Amal has refused time and again to become a so called 

learned man while conversing with both Madhab Dutta and 
curd vender. ‗No, no, I shall never be a pundit‘, ‗Don‘t ask 
me to be a pundit, uncle; I shall never be a pundit. ‘ It‘s like a 
determination that comes out as a protest. The protest of 
Amal against the pundits is a clear display of Rabindra-
mostiska (brain), but not a new display at all. ‗‘punthi or 
book‘‘ and ‗‘blockage‘‘ come out as synonyms again and 
again in the Tagor‘s literature. It is even noticed in the stories 
like ‗‟totakahini‟‟ as much as in the plays like 
‗‟sharodotsab‟‟ and ‗‟dakghar‟‟. The dull bookish culture 
excluding the attraction of easy time is against the support of 
Rabindranath which is not unknown to us at all.  

 
In a real dull life Amal is almost dead. The presence of 

Amal exists in the name of Madhab Dutta very symbolically. 
Here Madhab=Earth and Dutta=Offer. That means, a crude 
man of family in this mortal world and the responsibility of 
Amal is bestowed on him. It might be a planning of banter or 
satire of a dramatist like Tagore. Rabindranath has spread the 
silent protest in the name of the characters like 
Amal=innocent, Sudha=nectar etc. in such a way that the 
‗‘diversity of life‘‘ is noticed everywhere. 

 
The central image reflected in Amal‘s feelings avoiding 

the bondage of this mortal world. 
 
‗Amal : The hill which is seen in the distance sitting by 

the window-I wish I do cross the hill. 
Madhab Dutta : Oh, what an insane talking!  Don‘t have 

any work, pass across the hill! Don‘t know what is he talking 
about? You have to understand the fact that, when it stands 
high as a huge fence, it is impenetrable. So, why is it 
necessary to make such a hill with so many huge rocks, eh?‘ 

 
The conversation between them two has wonderfully 

woven out the difference between them. One is very realistic 
while the other is too much imaginative. One is confined in 
old custom and speculation, while the other is in the dream of 
the earth surpassing sky. The problem is that men like 
Madhab Dutta wants to steer the world, dominate the world. 
But the compunction of Rabindranath is naturally but truly 
submerged to Amal. There are so many examples scattering 
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here and there in the play The Post Office. One of the most 
pleasant images of Rabindranath is to knock down or open 
such imagery on to come in contact to the outer world. The 
wonderful use of imagery, the comparative discussion between 
the Royal Physician and the so-called Doctor has certainly 
lifted the drama The Post Office to another dimension. 

 
Here two types of doctor suggested two different treatments 

for Amal—the so-called Doctor is certainly an ordinary quack, 
at least the way he treats in the play proves that and for this 
reason he only knows the treatment of some general ailment. 
He failed to diagnose the actual symptoms of Amal. He did not 
even understand that the ailment of Amal, though apparently 
seems physical, is actually a psychological ailment. Amal is 
generally an emotional boy of imaginary world,he who is dead 
in the dark of life. The Doctor suggested who would not go out 
of the room. This suggestion is like slavery to him. On the 
other hand, the Royal Physician has truly diagnosed the 
problem of Amal, ‗Open, open all the doors and windows.‘ As 
a result of which, Amal too responds quickly to the treatment 
saying ‗I have no ailment, no soreness. I can see all the stars in 
the sky for being opened all the windows, all the starts now 

twinkling beyond the sphere of darkness‘. Here Rabindranath 
has created a joyful atmosphere by using the appropriate 
application of the interjection ‗‘ah!‘‘ in the light of which our 
consciousness is manifested again and again. 

 

CONCLUSION 
 
The stern world which appeared before Amal through the 

guardianship of Madhab and the circumstances,for which 
Amal has been habituated in such a life which may be termed 
as ‗‘death in life‘‘. This is the play all about –the silent 
protest. Thus, what is told from the beginning as Amal‘s 
‗‘falling asleep‘‘ or ‗‘embracing death‘‘ is nothing but a 
transportation from death into life in the light of new 
questions. 

                                                                 
Note: 

 
I have used the original Bengali play ‗DAKGHAR‘ for 

my discussion. All the textual and incidental quotations 
translated by the present author. 
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