
 
 

 
 

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— 

“ওেদর সই ভাঙা াচীেরর উপর িদেয় রাজপথ তির কের দব।”৭২ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

তথ সূ  :  

১. রবী নাথ ঠাকুর    :  রবী -রচনাবলী,  চতুথ  খ ,  থম  কািমনী  সং রণ,  

জানুয়াির  ২০০২,  পৃ.  ৩৮০-৩৮১  

২. া      :  পৃ. ৩০৪   

৩. া      :  পৃ. ৩৮১   

৪. া      :  পৃ. ৩৭১  

৫. া      :  পৃ. ৩৭১  

৬. া      :  পৃ. ৩৭১  

৭. া      :  পৃ. ৩৭১  

৮. কনক বে াপাধ ায়   :  রবী নােথর  ত নাটক,  এস  ব ানািজ এ  কাং, থম  

সং রণ ২৫ শ বশাখ ১৩৭২, পৃ. ৬৮  

৯. রবী নাথ ঠাকুর    :  রবী -রচনাবলী,  চতুথ  খ ,  থম  কািমনী  সং রণ,  

জানুয়াির ২০০২, পৃ. ৪০৪    

১০. া      :  পৃ. ৪০৫  

১১. মানস মজুমদার   :  ‘রবী -নােট   িতবাদ  :  অচলায়তন’,  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. ৪৫১  

১২. রবী নাথ ঠাকুর    :  রবী -রচনাবলী,  চতুথ  খ ,  থম  কািমনী  সং রণ,  



 
 

 
 

জানুয়াির  ২০০২,  পৃ.  ৩৬০  

১৩. া      :  পৃ. ৩৬০  

১৪. া      :  পৃ. ৩৯৫  

১৫. আখতা ামান ইিলয়াস  :  সং ৃ িতর ভাঙা সতু, নয়া উেদ াগ, ১২ ফ য়াির ১৯৯৭,  

পৃ. ৭১-৭২  

১৬. া      :  পৃ. ৭২ 

১৭. রবী নাথ ঠাকুর   :   পিরচয়,  রবী -রচনাবলী,  একাদশ খ , িব ভারতী,  

১৩৭৯ পৃ. ৫০৪ 

১৮. া      :  পৃ. ৫০৬ 

১৯. া      :  পৃ. ৫০৬ 

২০. া      :  পৃ. ৫০৬ 

২১. া      :  পৃ. ৫০৬-৫০৭ 

২২. া      :  পৃ. ৫০৮-৫১০ 

২৩. া      :  পৃ. ৫০৮-৫১১ 

২৪. া      :  পৃ. ৫০৮-৫১১ 

২৫. কুমার বে াপাধ ায়  :  ‘রবী নােথর নাট -সািহত ’, 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.  ৫৫ 



 
 

 
 

২৬. া      :  পৃ. ৬০  

২৭. রবী নাথ ঠাকুর    :  রবী -রচনাবলী,  নবম  খ ,  থম  কািমনী  সং রণ,  

জানুয়াির  ২০০২,  পৃ.  ৯২  

২৮. রবী নাথ ঠাকুর    :  রবী -রচনাবলী,  চতুথ  খ ,  থম  কািমনী  সং রণ,  

জানুয়াির  ২০০২,  পৃ.  ৩৭৯  

২৯. া      :   পৃ. ৩৬৯ 

৩০. া      :   পৃ. ৩৭০  

৩১. া      :   পৃ. ৩৭৩ 

৩২. া      :  পৃ. ৩৭০  

৩৩. া      :  পৃ. ৩৭০ 

৩৪. া      :  পৃ. ৩৭০ 

৩৫. া      :  পৃ. ৩৭৯  

৩৬. া      :  পৃ. ৩৮৮ 

৩৭. া      :  পৃ. ৩৮৮ 

৩৮. া      :  পৃ. ৩৮৯ 

৩৯. া      :   পৃ. ৩৯৩ 

৪০. া      :   পৃ. ৩৯৩-৩৯৪ 

৪১. া      :  পৃ. ৪০৬ 



 
 

 
 

৪২. া      :  পৃ. ৩৯৭ 

৪৩. া      :  পৃ. ৪০০ 

৪৪. া      :   পৃ. ৩৭০ 

৪৫. া      :   পৃ. ৩৬১ 

৪৬. া      :  পৃ. ৩৭৮  

৪৭. া      :   পৃ. ৩৭৮ 

৪৮. া      :  পৃ. ৩৮০  

৪৯. া      :   পৃ. ৩৮১  

৫০. া      :  পৃ. ৩৮২  

৫১. া      :  পৃ. ৩৮৩  

৫২. া      :  পৃ. ৩৮৩ 

৫৩. া      :  পৃ. ৩৮৩ 

৫৪. া      :  পৃ. ৩৮৩ 

৫৫. া      :  পৃ. ৩৮৩ 

৫৬. া      :  পৃ : ৩৮৬  

৫৭. া      :  পৃ. ৩৮৮  

৫৮. া      :   পৃ. ৩৯৩-৩৯৪  



 
 

 
 

৫৯. া      :  পৃ. ৩৯৮  

৬০. া      :   পৃ. ৪০৭ 

৬১. া      :   পৃ. ৩৮০ 

৬২. া      :  পৃ. ৩৮২  

৬৩. া      :  পৃ. ৩৮৮  

৬৪. া      :  পৃ. ৩৯৩ 

৬৫. া      :  পৃ. ৩৯৫ 

৬৬. া      :  পৃ. ৪০৬ 

৬৭. া      :  পৃ. ৩৯৭  

৬৮. া      :  পৃ. ৩৯৭ 

৬৯. া      :   পৃ. ৩৯৮ 

৭০. া      :   পৃ. ৩৭৪ 

৭১. া      :  পৃ. ৪০৪ 

৭২. া      :  পৃ. ৩৮৬ 

 

 

 


