
 
 

 
 

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 ।  
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