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মািহত চে াপাধ ােয়র নাটেক ত ভাবনা 

বাংলা সািহেত  কে াল গা ীর সািহিত কগণ যখন নতুন িচ া ভাবনায় বাংলা 

সািহত েক ত  মযাদায় িতি ত করেত সেচ  য়াস করেছন এরকম এক 

াি কােল অিবভ  বাংলােদেশর বিরশােল মািহত চে াপাধ ায় জ  হণ কেরন। 

তাঁর বয়স যখন মা  পাঁচ বছর তখন ি তীয় িব যুে র র  লালসায় ম  সম  িবে র 

মতােলাভী, াথপর িপশাচরা। থম িব যুে র ত কােত না কােতই ি তীয় 

িব যুে র রণদামামা সারা িবে র পিরেবশেক কলুিষত কের তুেলিছল। ি তীয় 

িব যুে র র য়ী সং ােম ঝাঁিপেয় পেড়িছল সকল পরাধীন দশ েলা াধীনতা 

লােভর অদম  ৃহায়। িকছু িকছু দশ যুে র পিরসমাি  আপাত াধীনতা লাভ কের 

ল  ল  াণ বিলদা নর িবিনমেয়। ব াপক আিথক য় িতর পাশাপািশ মানুেষর 

মানিসক া  িবকার  হেয় পেড়িছল। মানুেষর জীবন থেক হািরেয় িগেয়িছল হ, 

ম, ভােলাবাসা ও িব াস। যার ফেল মানুষ হেয় পেড়িছল স ূণ েপ িনঃস , 

একাকী। মানুেষর অি ে র সংকট দখা িদেয়িছল। র য়ী সবনাশা িব যু  শষ 

হেয় িগেয়ও মানুষ ও মানবসমাজেক বাধ  কের িদেয়িছল বঁেচ থাকার লড়াইেয় িনযু  

থাকেত। আ ীয়- জন হারা স ীহীন িনঃস  মানুষ িল য ণাকাতর মহাজীবন সং ােম 

িল  হেয় পেড়িছল। এই দুিবসহ অব ােক অ র িদেয় অনুভব কেরিছেলন িশ ী-

সািহিত কগণ। তাঁরা িনর র েচ া চািলেয় িছেলন মানুেষর জীবনসং ােমর সম  

িচ েক একই তুিলর টােন ফুিটেয় তুলেত। তাঁরা খু ঁেজিছেলন এমন এক শি ক রীিত 

যার মাধ েম মানুেষর কািশত ও অ কািশত চতন ও অবেচতন েরর সকল রহস  

দৃশ াহ  হেয় ওেঠ। িবিভ  িশ র সে  সে  সািহত  আে ালেনর ে  নতুন নতুন 

সািহত  তে র উ ব ও িব ার ঘেট। অ াবসাড সািহত ত ও এমনই এক িশ রীিত যা 

ি তীয় িব যুে া র মানসিচে র সম  িচ  ফুিটেয় তুলেত স ম। তেব এ ে  বেল 
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রাখা েয়াজন য, অ াবসাড ত  কান সািহত  আে ালন সূত ফসল নয়। এে ে  

থেম অ াবসাড তে র সৃি ; পের এই ত  কি ক অ াবসাড দশন ও সািহত  

আে ালেনর সূ পাত ঘেট। িব যুে র ভয়াবহতার ত  ভােবর সে  সে  বাংলায় 

ঘেট যাওয়া ম র, খাদ  সংকট, সা দািয়ক দা া ও উ া  সমস া, দশিবভাগ, 

বকার সমস া ও অব িয়ত মূল েবাধ, অথৈনিতক-সামািজক–রাজৈনিতক শাষণ ভৃিত 

অি র সাং ৃ িতক পিরম ল অ াবসাড নাটেকর পটভূিম তিরেত িবেশষ সহায়তা 

কেরিছল। তার পাশাপািশ পরী ামূলক পা াত  নাট  আে ালেনর অিভঘাত বাংলায় 

অ াবসাড নাটেকর সৃি েক রাি ত কেরিছল। িব  নাট জগেত যখন এই ধারার নাটক 

ধান আেলাচ  িবষয়, সই দশকােলর াপেট মািহত চে াপাধ ােয়র নাটককার 

িহেসেব বাংলা নাট  জগেত আিবভাব ঘেট। “ মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক: জীবন ও 

িশ ” িবষেয় আেলাচনা পিরপূণতার জন  তাঁর নাট ক যু  ত  ভাবনা িবষেয় 

আেলাকপাত করার য়াস রইল এই অধ ােয়। 

জীবনেক যথাথভােব উপলি  করার জন  মানুষ িশে র কােছ যায়। বা বেক 

সরাসির উপলি  করার জন  িশ  িনজ  উপায় অবল ন কের। িশে র সে  তে র 

কান সরাসির স ক নই। িক  িশ ী জীবেনর বা বতােক িশে র মাধ েম ধরেত 

িগেয় িনেজর অজাে  তে র আ য় হণ কেরন। ি তীয় িব যুে া র কােলর 

নাটককার মািহত চে াপাধ ায় যথাথ িশ ীস ােক অনুস ান করেত কাব  কিবতায় 

কালে পণ না কের নাটক রচনায় ব াপৃত হন। যু িব , মৃতু , নরাশ পীিড়ত, 

হতাশাব ক অি  সংকটাপ  মানব সমাজ ও মানবজীবনেক যথাথভােব ফুিটেয় 

তালার জন  িতিন এমন এক িশ মাধ েমর স ান কেরিছেলন যা থাগত রীিতসব  

িনয়মানুগ নাটক থেক ত । কারণ িতিন পূেবই উপলি  কেরিছেলন বা বধমী 

নাটেকর মধ  িদেয় মানবতার সািবক কাশ স ব নয়। সাধারণত িরয়ািলি ক নাটেক 

মানবজীবনেক বতমান কােলর ি েত িবচার করার প পাতী। িক  আমােদর জীবন 
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কবল কান একটা কােল নয়, তা িতন কােলই (অতীত-বতমান-ভিবষ ৎ) আবিতত। 

মানবজীবেন কােনা ‘িফ ড টাইম এ া  স’ নই। তাই িতিন এই ‘িফ ড টাইম 

এ া  স’র িনয়ম ভাঙার অথাৎ ননিরয়ািলি ক বা বা বতাবিজত নাটক রচনার 

েচ া কেরন। ি তীয় িব যুে া র ষােটর দশেকর অন তম উে খেযাগ  নাটককার 

হেলন মািহত চে াপাধ ায়। ১৯৬৩ সােল গ ব পি কা শারদ সংখ ায় থম নাটক 

‘ক নালীেত সূয’ কািশত হওয়ার নাট জগেত ব াপক আেলাড়ন  হয়। হতচিকত 

সবাই ভাবেত  কেরন এ কমন ধারার নাটক।  হয় নানা আেলাচনা-

সমােলাচনার। তাঁর নাটেকর ত ােলাচনা িনেয় িবতেকর সূ পাত আজও থেম 

থােকিন। নাট  গেবষক ড. পিব  সরকার তাঁর ‘নাটম  নাট কথা’ ে  অ াবসাড 

নাটক িবষয়ক আেলাচনা সে  –‘আখ ান গঠেনর িদক থেক মািহত চে াপাধ ােয়র 

নাটেক অ াবসাড ত দশেনর আংিশক সূ  হেণর কথা বেলেছন’। এই অ াবসাড 

দশেনর সৃি  মা  দুই দশেকর মেধ  ঘেট যাওয়া দুই িব যুে র ারা িব  সমাজ 

জীবন ও মানব জীবেন নরাশ , হতাশা, অিন য়তা, িবি তা মৃতু  থেক। িত া ও 

িব ােরর হািতয়ার িহেসেব কাজ কের দুই িব যুে র আথসামািজক ও রাজৈনিতক 

চতনা। 

ি তীয় িব যুে া র ষােটর দশেকর েতই অ াবসাড নাটেকর সূ পাত। 

১৯৫২ সােল স ামুেয়ল বেকট-এর ‘ওেয়িটং ফর গােডা’ (Wating for Godot) 

িব নাটেকর দরবাের ব াপক আেলাড়ন সৃি  কের। যা চিলত থাগত নাটেকর ধারা 

থেক স ূণ িভ  থার এক অিভনব নাট  রীিত। যিদও থেম এই অ াবসাড ধারােক 

হণ করেত পােরিন মানুষ, অেনক সময় লেগিছল আ  করেত। ি তীয় িব যুে র 

ভয়াবহ পিরণিত মানুেষর জীবনেক অিন য় উ ট কের তুেলিছল। এই অ ুত জীবন 

কথা তুেল ধরার উপেযাগী উ ট নাট দেলর ভাবাদশ স েক অবগত হেত গেল 
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অ াবসাড নাটেকর সং া, প, বিশ  ও পূবাপর ঐিতহ  স েক আেলাকপাত 

েয়াজন। 

অ াবসাড বা উ ট নাটেকর সং া থেক জানা যায় য নাটক সুসংহত 

িনয়মব , যােক পিরভাষায় বলা হেয় থােক ‘ওেয়ল মড ’ তারই িব  িতি য়ায় 

পা ােত র আধুিনক নাট চচার অন তম ফসল হল অ াবসাড বা উ ট নাটক। িবষয়ব , 

আি ক, অিভনয় ইত ািদ সম  িবভােগই ত  দুরিধগম , মহাযু া র জীবনদশন ও 

 িজ াসার এক দুঃসাহিসক অিভ ান িতফিলত হয় এই রীিতর নাটেক। 

‘Absurd’ শ িট মূল ল ািটন শ  ‘Absurdus’ থেক উ ূত। ‘Ab’ এর অথ 

‘form’ এবং ‘surdus’ এর অথ হল deaf, inaudible, dull. ‘Absurdus’ কথািটর 

অথ হল out of fashion. ‘Absurd’ এর অথ wildly unreasonable, illogical, 

inappropriate, incongruent. চিলত ইংেরিজ- বাংলা অিভধান িলেত ‘absurd’ 

এর অথ করা হেয়েছ – অসাম স , থা বিহভূত, অেযৗি ক, িক ুতিকমাকার, অ ুত। 

বাংলায় ‘ Absurd Drama’র সই অেথ কােনা পিরভাষা নই। ‘Absurd Dramar’র  

পিরভাষা িহেসেব ‘িকিমিত’ ( িক  + ইিত = ইহা িক? What is it? ) শ িট হণ 

করা হেলও তমন ভােব ব  চিলত নয়, যতটা ‘অ াবসাড নাটক’ শ িট বাংলায় 

চিলত। ১   

িদ সটার ইংিলশ িডকশনাির (১৯৬৫) অনুযায়ী Absurd কথািটর অথ 

‘ Absurd: 1. mus Inharmonious.1617, 2. Out of harmony with reason 

or propriety; mod.use, plainly opposed to reason, and hence 

ridiculous, silly.1557’ ২   
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নাটেকর ে  অ াবসাড শ িট থম ব বহার কেরন মািটন এসিলন ১৯৬১ 

সােল ল ন থেক কািশত ‘দ  িথেয়টার অফ দ  অ াবসাড’ (The Theatre of The 

Absurd) ে । আলেবয়ার কামু (Albert Camus) তাঁর ‘দ  িমথ অফ িসিসফাস’ 

(The Myth of Sisyphus) ে  ি তীয় িব যুে া র িবকার  আথ-সামািজক 

াপেট মানুেষর অব ােনর পিরে ি ত বাঝােত িগেয় পুরােণর িসিসফােসর সে  

তুলনা কেরেছন এবং িতিন থম অ াবসাড শে র েয়াগ কেরন– “A world that 

can be explained by reasoning however faulty, it is a familiar world. 

But in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light, 

man feels a stranger. He is an irremediable exile, because he is 

deprived of memories of a lost homeland as much as he lackes the 

hope of a promised land to come. This divorce between man and his 

life, the actor and his setting, truly constitutes the feeling of 

Absurdity.” ৩  

মািটন এসিলন উ ট নাটেকর সামািজক ঐিতহািসক পটভূিম ব াখ া করেত 

িগেয় ‘The Myth of Sisyphus’ ে র ে র কথা সে  বেলেছন– 

“ … medieval beliefs still held and overlaid by eighteenth-century 

rationalism and mid-nineteenth-century Marxism, rocked bu sudden 

volcanic eruption of prehistoric fanaticism and primitive tribal cults. 

Each of these components of the cultural pattern of the age finds its 

own artistic expression. Theatre of the Absurd, however, can be seen 

the reflection of what seems to be the attitude most genuinely 

representative of our own time. … The declinge of religious faith 
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was masked until the end of the Second World War by the 

substitute religious of faith in progress, nationalism and various to 

totalitarian fallacies. All this was shattered by the war. By 1942 

Albert Camus was clamly putting the question why, since life had 

lost all meaning, man should not seek escape in suicide. In one of 

the great, seminal heart-searchings of our time, The Myth of 

Sisyphus, Camus tried to diagnose the human situation in a world of 

Shattered beliefs.”৪  

মূলত প ােশর দশেক ইউেরােপ উ ূত এক ধরেণর অ ুত নাটকেক ‘উ ট 

নাটক বা অ াবসাড নাটক’ বেল িচি ত কেরেছন সমােলাচকগণ। মািটন এসিলন তাঁর 

িবখ াত ‘িথেয়টার অফ দ  অ াবসাড’ (Theatre of The Absurd) ে  ি তীয় 

িব যুে া র ইউেরাপ ও আেমিরকায় চিলত এক ধরেণর অিভনব অ ুত নাটকেক 

‘িথেয়টার অফ দ  অ াবসাড’ (Theatre of The Absurd) বেল িচি ত কেরেছন। 

নাটেকর অ াবসাড দাশিনক ধারণার েয়াগ স েক এসিলেনর সেচতনতােক এ. িপ. 

িহংি ফ তাঁর ‘িদ অ াবসাড’(The Absurd) বইেয়  িলেখেছন—“This particular 

application of current philosophical term to drama was the 

invention of Martin Esslin in his book The Theatre of The Absurd 

(1961), and since this book more than anything else has made the 

term familiar to English reading public, it seems reasonable to  

begin a decision of Absurdity in this context.”৫ 

জন রােসল টলর ‘The Penguin Dictionary of Theatre’ ে  

বেলেছন— আমােদর সম  কােজর উে শ হীনতার অনুভূিত একটা আধ াি ক য ণার 
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জ  দয় যা অ াবসাড নাট কারেদর ধান িবষয়ব । কথা িল The Oxford 

Campanian of the Theatre’ ে  বলা কথার পুনরাবৃি  বেল মেন হয়– “... 

man's life is essentially without meaning of purpose and that human 

beings cannot communicate. This led to the abandonment of 

dramatic form and coherent dialogue, the futility of existence being 

conveyed illogical and meaningless speeches and ultimately by 

complete silence.”৬ 

ক ািলেফািনয়া িব িবদ ালেয়র অধ াপক িব কান (Ruby Cohn) প ােশর 

দশেকর িকছু িবেশষ নাটকেক অ াবসাড নাটক বেল িচি ত কেরেছন। িতিন তাঁর 

‘The Cambridge Guide to World Theatre’ ে  অ াবসাড নাটেকর সং া 

সে  বেলেছন— “ ... plays of absurd ... That presented man’s 

metaphysical absurdity in aberrent dramatic style that mirrored the 

human situation. Never a formal movement, the playwrights of the 

absurd were centred in post war Paris but they soared to 

international fame with the unexpected success of Backett’s ‘Waiting 

for Godot’.”৭ 

নাট কার ইউিজন আেয়ােনে া (Eugene Ionesco)  অ াবসাড শ িটর নতুন 

ব াখ া িদেয়েছন– “Absurd is that which devoid of purpose ... cut off 

from his religious, metaphysical and transcandental roots, man is 

lost all his actions become senseless, absurd, useless.”৮ আেয়ােনে া 

িনেজই তাঁর নাটক সে  বেলেছন ‘অ-নাটক’ (Antidrama) এবং তাঁর নায়ক ‘অ-

নায়ক’ (Anti-hero)। অ াবসাড কথািটর ব াখ ায় িতিন বেলেছন – ‘Absurd is that 
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which has no purpose or goal or objectives.’৯ অথাৎ অ াবসাড নাটক যন 

মানুেষর বা ব পিরি িতেক এক অ াভািবক িবকৃত েপ িতফিলত কের। 

অ াবসাড নাটক নাট িশে র পূব িনয়ম-শৃ লা, চিলত রীিতনীিত, ধারােক 

স ূণ েপ নস াৎ কের এক নতুন পেথর স ান িদেয়েছ। এসিলন তাঁর ে  অ াবসাড 

নাটেকর প িবে ষণ সে  বেলেছন– 

 “ If a good play must have a cleverly constructed story, these 

have no story or ploat to speak of, if a good play is judged by 

subtlety of characterization and motivation, these are often 

without recognizable characters and present the audience with 

almost mechanical puppets, if good play has to have a fully 

explained theme, which is neatly exposed and finally solved, these 

often have neither a beginning nor an end;  if a good play is to 

hold the mirror upto nature and portray the manners and 

mannerisms of the age in finally observed sketches, these seen 

often to be reflections of dreams and nightmares; if a good play 

relies on witty repartee and pointed dialogue, these often consists 

of incoherent babbling.”১০ (এখােন good play বলেত চিলত এবং these 

বলেত অ াবসাড নাটক বাঝােনা হেয়েছ)। 

অ াবসাড নাটেকর প িবে ষেণর মাধ েম উপল  হয় য, থা বিহভূত এই 

ধারার নাট কারেদর উ ট দশেনর উৎসমূেল কাজ কেরিছল তৎকালীন আথ-সামািজক 

াপট। সমােজর অ গিতর ফেল মানবসভ তা ও মানবজীবেন জিটল আবেতর সৃি  

হয়। মানুষ মশ িবি  হেয় পেড় সমাজ, ঈ র ও তার সম  মূল েবাধ েলার 
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সং শ থেক। মানুষ িনেজেক আিব ার কের অেচনা পৃিথবীর অপিরিচত জীব 

িহেসেব। তার অতীেতর সম  অিভ তা উে েশ হীন  হেয় পেড়। মানুেষর দেখ আসা 

 িনি  হেয় যায়। কাল মাকস-এর আমূল সমাজ িব েবর ভিবষ ৎবাণী মানুষেক 

আ  করেত ব থ হয়। িহটলােরর শাসনকােল ববরতা, িনিবচাের ই িদ হত া এবং 

লু েনর বন ায় ইউেরােপর পাশাপািশ সম  িবে র মানুেষর িব া সর মূল িছঁেড় যায়। 

 আর ত াশার িচ ও লশমার থােক না। ঈ রও পাের না মানু ষ মানুেষ, ধেম 

ধেম আ িব ংসী সং ামেক ঠকােত। ধম ও ঈ র মানুেষর মন থেক িনবািচত হয়। 

ইউেরাপ ও যু রাে র সমােজ অধ া  ে  শূন তােবাধ দখা দয়। ভে  যাওয়া 

সমােজ মানুষ মশ িবি  ও িনঃস  হেয় পেড়। ইউেরােপ ফ ািসজেমর উ ব, 

িহটলােরর ই িদ হত া সারা িব  িবেবকেক িছ িভ  কের দয়। ১৯৪৫ সােল জাপােনর 

িহেরািশমা ও নাগাসািক শহেরর পারমাণিবক বামা িবে ারণ াণ ও স দ ং সর 

পাশাপািশ জীবেনর অি ে   িচ  এঁেক দয়। মানুেষর জীবন এক অ ুত সংকেটর 

িশকার হয়। কবল অভ াস ও যাি কতায় ভরা জীবেনর ঘরােটােপ মুি র আশা 

িনঃেশিষত হয়। মানুেষর কােছ অতীত, বতমান আর ভিবষ ৎ একাকার হেয় পেড়। 

হািরেয় যায় ভ ও সু রর চতনা মানিবকতা লুি ত হয়। মানুেষর জীবেন েদশ ও 

িবেদেশর স ানও হািরেয় যায়। এক চরম ভয়াবহ সংকটাপ  অব ায় কেঠার 

সং ােমর মেধ  বঁেচ থােক, কবল ব ি র অি  িটিকেয় রাখার অদম  ৃহায় মানুষ 

কাল অিত ম কের। 

হতাশা, িবি তা, একাকী , শূন তা বাধ ও উদাসীনতার জগেত ীপা ের 

িনবািসত বুি জীবী ও অনুভূিতশীল মানুষ জীবেনর কা না অথই খু ঁেজ পায় না। 

একারেণই পুরােণর িসিসফােসর অ হীন বহন করা অিভশােপর সে  মানুেষর বা ব 

পিরে ি েতর িমল খু ঁেজ পান আলেবয়ার কামু। এই হতাশা, শূন তা, মানিবক 

মূল েবােধর িবপযয় ও অব েয়র নরাজ  থেক সৃি  হেয়েছ অ াবসাড দশেনর। এই 
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অ াবসাড দশন িশ ী-সািহিত কেদর হােত িশ  ও সািহেত র অবয়েব িতফিলত হয়। 

নাটক, গ , উপন াস ও িচ িশ  এমনিক চলি ে ও অ াবসাড ধারণার অিভব ি  

িব ার ও ব াি  পিরলি ত হয়। িক  অন ান  িশ  আি েকর চেয় অ াবসাড ধারণার 

পিরপূণ কােশর অত াবশ কীয় ধান মাধ ম হেয় ওেঠ নাটক। সকারেণ মািটন 

এসিলন তাঁর ‘The Theatre of The Absurd’ অ াবসাড নাটকেক বেলেছন –

“Theatre of the Absurd is the true theatre of time.”১১ 

ি তীয় িব যুে া র দশকােলর াপেট বশিকছু নাট কার পর র যাগ 

সূ হীন হওয়া সে ও নাটেকর িনমাণ, িবষয়ব  পিরেবশন, তীক ও পক ব বহার, 

উ ট ঘটনা ও চিরে  েয়াগ, অভাবনীয় সংলাপ ইত ািদর ে  তাঁেদর ভাবনা 

অেনকটা একরকম হেয় ওেঠ। থেম ফরািস দেশ এ ধরেনর নাটেকর িনদশন দখা 

িদেয়িছল। ইংল া , পাল া  ইতািল, মািকন যু রা , জাপান ভৃিত দেশ এই ধারণা 

িব ার লাভ কের। ওই সমেয়র ইিতহাস িতেবেশর িবেশষ চির  তােদর নাট ক ম ও 

িশ দশেনর ে  তাঁেদরেক এরকম কেরই ভাবেত বাধ  কেরিছল। দলব  ভােব 

িস া  কের এরকম নাটক িলখেত  কেরনিন তাঁরা। ফেল অ াবসাড নাটক কােনা 

থাগত নাট  আে ালেনর িবষয় িহেসেব দখা দয়িন। অথচ তাঁেদর নাটেকর মেধ  

বশ িকছু সাদৃশ সূচক ল ণ িবদ মান িছল। িক  অ াবসাড নাট কা ররা আবার এেক 

অেন র থেক দা ণভােব আলাদা। এ সে  ড. ম ু দ  ম ব  কেরেছন– “As 

reflection of lean emptiness, distorted absence darkness and death 

are the contents of the absurd play, the techniques adopted by 

particular playwrights are sharply different from each other and 

highly individual.”১২ 
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পা ােত র য সকল নাট কারগণ অ াবসাড নাটেকর ধারােক সমৃ  কেরিছেলন 

তােদর তািলকা িন প: 

স ামুেয়ল বেকট : ওেয়িটং ফর গােডা ১৯৫২), অ া  উইথ আউট ওয়াড 

(১৯৫৬), অল দ াট ফল, ক াশ এ  , ওয়াটস এ  িমউিজক, হ ািপ ডইজ'  িফ , 

কাম এ  গা, এহ জা, এম বারস, থ, নট আই। 

ইউিজন ইেয়ানে া: la centric chauve বা দ  ব  াইমা ডানা, la lecon 

বা দ  লশন, Jaques out a soumission বা জ াক অর ওিবিডেয়  (বৃিটশ ও 

আেমিরকান অনুবােদ জ াক অর িদ সাবিমশন), les chaisse বা িদ চয়াস, victim 

de deviour বা িভকিটমস অফ িডউিট, amedee, on comment s'em de Barr 

asser বা আেমিদ আর হাউ টু গট িরড অফ ইট, Le Nouveau Locataire বা িনউ 

টনা  , Le Pieton de I’Air (A Stroll in the Air), Le Soit Le 

Faim(Hunger and Thirst), Le Formidable Borde (Oh What a Bloody 

Circus), Le Oeuf dir (The Hard -Boiled Egg), L' impromptu de I'Amla 

or Le Cameleon du Berger, Tuer Sans Gage বা িদ িকলার, Rhinoceros বা 

রাইেনােসরস, Le Roi Se Murt বা এি ট দা িকং 

জাঁ জেন : আ জীবনীমূলক –Journal de Voleur বা The Theif’s 

Journal (১৯৪০), নাটক– Haute Surveillance বা ডথ ওয়াচ, Les Bonnes বা 

িদ মইডস, Le Balcon বা িদ ব ালকিন, Les Negres বা িদ াকস। 

ইংল াে র নাট কার হ ার  িপ ার : দ  বাথ ড পািট, দ  ডা  ওেয়টার, দ  

কয়ারেটকার, দ  পািট, দ  নাইট, না ম ানস ল া , ল া ে প অ া  সাইেল , রাড। 
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ফরািস নাট কার আথার আদামভ : দ  প ারিড (Le Parodia), দ  ইনেভনশন  

(Le Invension), েফসর তারান (Le Professor Taranne), িপং পং ( Le Ping 

Pong)। 

ফরনাে া আরাবল : Picnic in the Battlefield, The Two Execution, 

Fans and Lis, The Architect and the Emperor of Assyria. 

নমান ডিরক িস সন : The Resounding Tinkle, The Hole, One 

Way Pendulum. 

এেডায়াড এলিব : The Zoo Story, The American Dream, Tiny Alice, 

Who is Alfred of Verginiawolf. 

ােভািমর ােজক : Out at Sea, Strip-tease, The Martyrdom of 

Peter Ghey, The Police, Tango. 

এছাড়া এসিলন আরও ব  নাট কারেদর অ াবসাড প ী বেল িচি ত কেরেছন– 

াে র জঁ তােদা, বাির িভয়াঁ, ইতািলর িদেনা বুজািত দরিরেকা, মানুেয়ল দ 

পে ােলা, জামািনর ম া  ি শ, ার াস, পাল াে র তােদউস, রােজিভৎস 

মুখ। অধ াপক পিব  সরকার অবশ  এঁেদর অেনকেকই অ াবসাড প ীেদর দেল 

আেলাচনার প পাতী নন। ১৩ 

য কান মহৎ সৃি র নপথ  কািহিন িবদ মান। িবশ শতেকর ষােটর দশেকর 

এই িব  নাট জগেত আেলাড়ন সৃি কারী থাগত িভ ধারার অ াবসাড নাটেকর সৃি র 

নপেথ  সূ পােতর  কান না কান একটা চারাে াত থেক যায়। অ াবসাড নাটেকর 

ে ও পূব ঐিতেহ র স ােন সমােলাচকগণ সেচ  য়াস চািলেয়েছন এবং পূব 
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ঐিতেহ র নানা সূে র স ান িদেত য়াসী হেয়েছন। অ াবসাড নাটেক করণগত 

পূবপট স েক অধ াপক পিব  সরকােরর অিভমত–  

“এসিলন িনেজ অ াবসাড নাট ব র পূবসূ  নানাভােব স ান কেরেছন, 

তাঁর বইেয়র The Tradition of The Absurd অধ ােয়। অথাৎ এই 

নাট কৃিত িনিদ  সমেয়র ফসল হেলও এেকবাের পূবাপর নয়, বরং 

মানুেষর সং ৃ িতর ইিতহােস একটা পর রা ও দাি কতার মেধ  তার 

ান– এটা দখােনাই তাঁর ল । এ অধ ােয় িতিন অ াবসাড নাট  

করেণর এবং ভাষা ভাষাদশেনর পূবসূ  স ান কেরেছন াচীন 

রােমর ও ইউেরােপর লাকনাট  ও ইতািলর কে ািদয়া দ াত-এর 

ভাঁড় চিরে  বা ভাঁড়ািমর ঐিতেহ , শ সিপয়েরর ‘িমডসামার নাইটস 

ি ম’এ খেট খাওয়া লাক িলর নাট ভাষায়, মািকিন ভাদিভল-এ, 

‘পা  ও জুিড়’ র নােট , িকে ান কপ , চ াপিলন, বা ার িকটন 

এবং মাকস াদােসর চলি ে । অিভকর িশ  (পারফিমং আটস) 

ছাড়াও ইউেরােপর সািহেত  এসিলন পেয়েছন ভাষাগত অ াবসাড বা 

ননেসে র ব  পূবসূ – শকসিপয়র থেক িলয়ার ও লুইস ক ারল, 

জামান লখক মেগন ান এবং নাসাির ছড়া পয । তাছাড়া সািহত  

নাটেকর ে  দা েয়ভি , কাফকা, জমস জ য়স, ‘উবুেরায়া’র 

লখক আলে ড ইয়াির, সুরিরয়ািলজম, দাদাবাদ– এসব তা আেছই। 

দাশিনক িভনেগন াইেনর ‘শ ীড়া’র সে  অ াবসাড নাটেকর ভাষা 

করেণর সাদৃশ  পেয়েছন এসিলন। তেব পরবতী অধ ায় এেসেছ 

The Significance of the Absurd এ এেসেছ অ াবসাড নাটেকর 

দশনভূিমর কথা। িনটেসর ‘জরাথু  উবাচ’ (Thus Spake 

Zarathustra)র ‘God is dead’ থেক আর  কের আলেবঅর কামু  
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পয  এই উ রািধকা রর পযেব ণ। … স নাট  িনেজ একটা 

য়ংস ূণ সাং ৃ িতক ব  হেয় উেঠেছ।”১৪  

অবশ  একথা বেল রাখা েয়াজন য, অ াবসাড নাটেকর উ ব ও ব াি  ি তীয় 

িব যুে র পের। তবুও এ ধরেনর নাট রীিতর আিদ পু ষ িহেসেব খ াত সুইিডশ 

নাট কার জাহান অগা  ি বাগ (১৮৪৯–১৯১২) এবং িবিশ  ইতািলয় নাট কার 

িপরানেদে া (১৮৬৭–১৯৩৬)-র নাম উে খ কেরেছন সমােলাচকগণ। ি ম রবাট 

ন াচারািল  এবং এ ে শিন  আে ালেনর যুগসি  পেব দাঁিড়েয় রেয়েছন। 

অন িদেক িপরান দে া ােট  উ ট এবং অ াবসাড নাটেকর াি কােলর পটভূিমেত 

নাটক রচনা কেরেছন। এঁেদর নাটেক িবি তােবাধ, চতন গত অব য় ও হতাশা– 

সব িমিলেয় অি জিনত আতে র পরী ার কথা পাওয়া যায়, যা আজেকর অ াবসাড 

নাটেকর ধম। এছাড়া আধুিনক নাটেকর িবষয় ভাবনা এবং আি ক গত সমস াও 

এঁেদর নাট ক । এই সম  িবষয় িল অ াবসাড নাট কােরর উপর ভাব িব ার 

কেরেছ। কউ কউ আবার ফরািস নাট কার আলে ড জারীর ‘উবুরয়’ (১৮৯৬) 

ি লিজেক অ াবসাড নাটেকর জনক বেল মেন কেরন। ঈ েরর মৃতু  সংবাদ ঘাষণার 

কাছাকািছ সমেয় লখা ও অনুি ত আলে ড জারীর ‘উবুরয়’ ক পরবতী শতা ীর সুদূর 

প ােশর দশেকর অ ুত নাটেকর পূবসূরী িহেসেব দখা হেয়েছ। টির হজসন 

‘িথেয়টার অফ িদ অ াবসাড’ সে  বেলেছন—  

 “ it derive clearly from the dada and Surealist art movements. 

Its originator was reputedly Alfred Jarry (1873–1907) author of 

Ubu Roi (1896).”১৫ 
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‘উবুরয়’ স েক এসিলন বেলেছন –  

“Ubu is a savege caricature of a stupid, selfish bourgeois seen 

through the cruel eyes of a school boy, but the Rabelaisian 

characters with Falstaffian greed and cowardice, is more than 

mere social satire. He is a terrifying image of animal nature of 

man, his cruelty and ruthlessness. … He is mean, vulgar and 

incredibly brutal a monster that appeared ludicrously 

exaggerated in 1896, ...”১৬ 

আধুিনক অ াবসাড দশেনর সে  জারীর তুলনায় ি বাগ ও িপরানেদে ার 

ভাব অেনক বিশ। ‘উবুরেয়’র আি ক ও িবষয় চতনায় অ াবসাড ধারণার িমল 

িবেশষ উে খ । িক  ি বােগর ‘এ ি ম ’, ‘ দ া গা  সানাটা’, ‘দ  ট 

হাইওেয়’, ‘ দ  রাড টু  দামা াস’ নাটক িলেত অ াবসাড আি েকর আভাস । 

ি বােগর নাটক িল স েক িবিশ  নাট  সমােলাচক িড. জ. পামার ম ব  

কেরিছেলন –  

“The subjective and experimental qualities of Strindberg’s work 

make it difficult and sometime obscure... .”১৭  

অ াবসাড নাটেকর মেধ  য কািঠন  ও দু াঠ তার ল ণ রেয়েছ পামার তারই ছাপ 

দেখেছন ি বােগর রচনা িলেত। অন িদেক িপরানেদে া সািহত  জীবেনর থম 

পেব ন াচারািল  িছেলন। তাঁর সময় ইতািলর সািহত  জগেত ন াচারািলজম ধান 

িবষয়। জীবেনর ফরমািলজম তাঁর কােছ এক সময় অসহ  হেয় ওেঠ। িতিন জীবেনর 

সীমাব তােক দখবার চ া কেরন। তাঁর দৃি েত ধরা পেড় মহাজগৎ ধারণার মেধ  
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শূন তােবাধ যােক িতিন ‘hollow concept’ বেলেছন। িতিন থাগত আেটর িব ে  

িবে াহী হেয়েছন। তাঁর ‘িসকস ক াের ার ইন সাচ অফ অ ান অথর ডায়না অ া  টুডা’, 

‘ হােয়ন ওয়াজ ইন ইজ সামবিড’ ইত ািদ নাটক িলেত থম িব যুে া র ত য়ী 

নতা, যুগয ণা, অি রতােবাধ ধান উপজীব । িতিন জীবন থেক বিরেয় এক মহ র 

জীবেনর স ান কেরেছন। তাঁর নাটেকর াচরণ ঘেটেছ একারেণই। তাঁর এই দশন 

পুেরাপুির অ াবসাড না হেলও উ ট তা অবশ ই। ফেল াভািবকভােবই পরবতীকােলর 

অ াবসাডপ ী নাট কারেদর সৃজন কলােক পু  করেত সাহায  কের। 

তেব সুরিরয়ািলজম, ডাডাইজম, আভাঁগােদ রচনা এবং এ ে শিন েদর 

রচনাবলীর ভাব অ াবসাড নাট কারেদর উপর অেনকখািন। ফরািস আভাঁগাদ প ীেদর 

কােছ অত  জ ির িছল। তারা বা ব স ত রচনা পিরহার কের চলেতন। আলে ড 

জারীর ও অ ােপািলেনয়ার (১৮৮০-১৯১৮) সুইজারল া , জামািন ও াে র 

ডাডাইজেমর অ দূত। অ াে ািনও আরতাউদ (১৮৮৬-১৯৪৮) ও িভ াক (১৮৯৯-

১৯৫২) এঁরা সুরিরয়ািলজম-এর িত াতা। সুরিরয়ািল  অ াপিলেনয়ার দািব করেতন–  

“Arts should be more real than reality and deal with 

essences rather than apprearances.”১৮  

ডাডাই রাও এরকমই ভাবেতন। এঁেদর ম তা অ াবসাড নাট কারেদর মেধ  ‘ননেস  

এিলেম ’ াধান  পায়।  

“িব ােনর িকছু ধারনা অ াবসাড নাট কারেদর মেনাভাব গঠেন িকছু 

সাহায  কের থাকেত পাের। ‘Einstein at one blow appeared 

to invalidate both Euclid the rational conception of 

time and space.’ মাইে ািফিজ  বলেত চাইল ‘logically 
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impossible could and did happen.’ অ াটিমক িফিজ  ইি ত 

িদল য, ‘effect need heve no cause, and the phenomena 

might create themselves out of nothing,’ Absurd িচ ায় 

এসেবর িতফলন ।”১৯  

অ াবসাড নাটেকর অি ে র অথহীনতা ও একাকীে র অ কার ভরা দশেনর 

উ েবর মূেল ি তীয় িব যুে র মমাি ক িতি য়া এবং এি ে নিশয়ািলজম 

(Existentialism) -এর ভােবর কথা বেলেছন নাটককার মািহত চে াপাধ ায়। এ 

সে  তাঁর মত–  

“ি তীয় মহাযু  ংস ও হত ার এক পাশিবক উ াস। থম 

িব যুে র পের পেরই ি তীয় মহাযুে র এই র ে াত এই ধারণায় 

মানুষেক প েছ দয় য র পাত ও ংেসর খলার বুিঝ শষ নই। 

িনেজর হােত গড়া সভ তা মানুষ িনেজর হােতই চূণ করেছ, মানিবক 

মূল েবাধ শূেন  িবলীন, মূল েবােধর ন রতা মহাসত  হেয় উঠল। 

মানুেষর সে  মানুেষর স ক িছ  িভ ন হেয় গল। অন েদর থেক 

অ াবসাড নাট কাররা এই দুঘটনায় অেনক বিশ িবচিলত হেয়িছেলন। 

মানুেষর পৃিথবীর িদেক তািকেয় অি ে র অথহীনতা, অস িত, 

শূন তা কই তাঁেদর সত  বেল মেন হল। িহেরািশমা, নাগাসািকর 

মমাি ক ঘটনা, িনউি য়ার বামায় উদ ত াস তাঁেদর এই 

মানিসকতা কও আরও দৃঢ় কের তুলল। অ াবসাড নাট কারেদর দশ ন 

য মহাযুে রই একটা িতি য়া তা সহেজই অনুেময়।”২০ 
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িতিন অ াবসাড নাটেকর িনজ  দশেনর িভত আরও শ  হওয়ার িপছেন মহাযু  

িতি য়ার সে  অি বাদী দশেনর িচ ার সংেযােগর কাথাও বেলন। এ সে  তাঁর 

মত– 

“উিনশ শতেক  হেলও িবংশ শতা ীেত িবেশষভােব জামান এবং াে  

অি বাদ ভাবশালী হেয় ওেঠ। থম মহাযু  ও পা াত  দেশর কত িল 

ায়ী ধারণা ও মূল েবাধ এসময় ভেঙ পড়েত থােক। এই অিভ তার িতি য়া 

িতবােদর িচ ায় ই ন যাগায়। ‘Existentialism is the philosophic 

stand point which gives priority to existence over essence.’ এই 

দশেন মানুষ স েক যত অিভধাই (essence) দওয়া হাক না কন একজন 

conscious being িনেজেক যা মেন কের (existence) স তা-ই। (I am) > 

[existence] a (man) > [essence] এই মতবােদর কতক িল theme 

আেছ। যমন ১. anxiety বা sense of anguish, ২. absurdity, ৩. 

nothingness বা the void ৪. alienation বা estrangement 

( িবি তােবাধ)। অি বােদর এই সম  theme-ই আমরা absurd 

philosophy-র মেধ  ব  হেত দিখ।  

ডনমােকর সােরন িকেয় কগাড (১৮১৩-১৮৫৫) অি বাদীেদর 

forerunner- দর অন তম। তাঁর একিট উি র মেধ  আমরা যন absurdist-

দরই ক র নেত পাই– I stick my finger into existence – It 

smells nothing. Where am I ? What is this thing called the 

world ? Who is it who has lured me into thing, and now leaves 

me here ? Who am I ?  How did I come into the world ? Why 

was not consulted ?” ২১ 
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আবার ইটািলয়ান নাট কারগণ ‘The Theatre of The Absurd’-এর পূবসূরী 

(precursor) িহেসেব ‘The Theatre of The Grotesque’ -এর কথা বেলেছন। 

িশ  সািহেত র ে  অ াবসাড-এর মেতা ‘Grotesque’ও এক িভ তম ি ক 

রীিত। ‘Grotesque’ শ িট ল ািটন শ  ‘grotto’, ‘caves’ থেক এেসেছ, যার 

িবেশষণ ‘grottosco’ এবং িবেশষ  ‘ la grottesca’ । যার অথ ‘strange’, 

‘fantastic’, ‘ugly’, ‘bizarre’ । ১৫৩২ সােল াে  থম ‘Crotesque’ শ িট 

ব ব ত হেত দখা যায়। পের ১৬৪০ সােলর িদেক ইংেরিজেত শ িট পিরবিতত হেয় 

ব ব ত হয় ‘grotesque’ িহেসেব। এ সে  জানা যায় –  

“which originated from Greek kryple ‘hidden place’, 

meaning a small cave or hollow. The original meaning 

restricted to an extravagant style of Ancient Roman 

decorative art rediscovered and then copied in Rome at 

the end of the 15th century.” ২২ 

Grotesque-এর থম ব বহার সে  বলা হেয়েছ– 

“decorative ornaments consisting of medallions, 

sphinxes, foliage, rocks and pabbles. Because they were 

found in grottoes they were called grotteschi. The term 

came to be applied to painting which depicted the 

intermeaning of human animal and vegetable themes 

and forms.”২৩ 
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ষাড়শ শতেক ‘Grotesque’ শ িট সািহেত  ব ব ত হয় ‘apropose part of 

body’ বাঝােত। িক  ‘Neoclassicism’-এর যুেগ ‘The ridiculous, bizarre, 

extravagant, Freakish and Unnatural, in short aberration from the 

desirable norms of harmony, balance and proposition’ বাঝােত 

সাধারণ ভােব ব ল চিলত শ  িহেসেব ব ব ত হয়। সািহেত   ‘grotesque’ 

শ িট Montaigne থম ব বহার কেরন তাঁর বে । অ াদশ শতেক The 

strange, fantastic, ugly, incongruous, unpleasant, disgusting-এর 

িবেশষণ িহেসেব ব ব ত হয় grotesque শ িট। এছাড়া grotesque স ক বলা 

হেয়েছ –  

“In a comparable way the writer employs grotesque 

for comic and satirical purposes. In literature one is 

most likely to find grotesque elements in caricature, 

parody, satire, invective, Burlesque, black comedy, the 

macabre and what is known as the Theatre of the 

Absurd (qq.v.). Grotesque is often an constituent of 

comic relief (q.v.), the sick joke, sick verse (q.v.), and 

pornography (q.v.). Excellent example of the grotesque 

can be found in the work by Rabelais, Skelton, 

Webster, Tourneur, Swift, Pope, Smollett, Byron, E.T.A. 

Hoffmann, Victor Hugo, E.A. Poe, Zola, Dickens, 

Browning, Kafka, Alfred Jarry, Samuel Beckett, Avelyn 

Waugh, Mervyn Peake, Genet, Ionesco and Roald 

Dahl.”২৪ 
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Grotesque-এর ধারণা ‘decorating’-এর সূে  উ ুত হেলও সমােলাচকগণ 

এেক এেকবাের পূবাপর ঐিতহ হীন মেন কেরনিন। তাঁরা grotesque-এর পূবগ 

ঐিতেহ র অনুস ান কেরেছন। Grotesque- এর পূবসূ  সে  তাঁেদর মত – 

“The earliest written texts describe grotesque 

happening and monstrous creatures. The literature of 

Myth has been arich source of monsters; from the one 

eyed Cyclops (to cite one example) from Heriod’s 

Theogony to Humour's Polyphemus in the Odyssey. 

Ovid’s Metamorphoses is another rich source for 

Grotesque transformations and hybrid creatures of 

Myth. Horace's art of poetry also provide a formal 

introduction classical values and the dangers of 

grotesque or mixed form. Indid the departure from 

classical models of order, reason, harmony, balance and 

form opens up the risk of entry into grotesque world's. 

Accordingly British Literature abounds with native 

grotesquerie, from the strange world's of Spencer's 

allegory in the Faerie A, to tragi-comic modes of the 

16th century drama (Grotesque comic elements can be 

found in major works such as King Lear).”২৫ 

ভাবগত িদক থেক grotesque এবং absurd ায় একই অথ বহন কের। 

যিদও grotesque সািহেত র তুলনায় absurd দশন আধুিনক। তবুও একটা সময় 
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অ ুত বা উ ট িকছু বাঝােত grotesque এবং absurd ায় সমাথক ভােব ব বহার 

করার য়াস হেয়েছ। তেব grotesque এবং absurd ‘ridiculous’, ‘highly 

eccentric’ ‘stupid’ অথ বাঝােত ব ব ত হেলও বৃহ র ে  এই দুিট শ  সম 

অথ ও ভাবাদশ বহন কের না। Absurd ‘opposed to reason’  হেলও তা 

grotesque বাহক হেয় ওেঠ না। তাই grotesque-র সে  absurd-এর পাথক   

হেয় ওেঠ। উভয় ধারণার পাথক  স েক বলা হেয়েছ – 

“But the choice between ‘absurd’ and ‘grotesque’ for 

such Scenes represents a false alternative, for there is 

no reason why all of these should not be absurd (in 

the sense in which the word is currently applied) and 

grotesque at the same time. There is no however a 

social difference between the two terms. We have seen 

that the grotesque can be reduced to a certain formal 

pattern. But there is no formal pattern, no structural 

characteristics peculiar to the absurd; it can only be 

perceived content, as a quality of feeling or 

atmosphere, an attitude or world view. The formal 

means of presenting it many and varied; the absurd 

can be expressed through irony, or philosophic 

argument, or through the grotesque itself. In 

connection with latter possibility, we should note that 

consistant perception of the grotesque, or the 
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perception of grotesqueness on a grand scale, can lead 

to the nation of universal absurdity.”২৬ 

 সুতরাং একথা বলা যায় য grotesque এবং absurd এর সমাথক িহেসেব 

Extravaganza, Satire, Burlesque, Farce ভৃিত নাট  রীিতর কথা বলা হেলও 

িবষয়ভাবনা, জীবনদশন, আখ ান ও করণগত বসাদৃশ  অত   এ িবষেয় 

ি মেতর অবকাশ নই। অ াবসােডর সে  ােট -এর পাথক  ভাবগত। দশেনর িদক 

থেকও উভয় রীিতর মেধ  ব াপক ব বধান রেয়েছ। অ াবসাড দশন য সািবক 

শূন তার কথা বেল ােটি র মেধ  তা অনুপি ত।     

অ াবসাডপ ী নাট কারেদর নাটেক অনুসৃত নাট রীিত ও নাট িবষয় অ ুত এবং 

উ ট। এই অ ুত ও উ ট ভাবনা আসেল একটা কা িনক সেত র স ান। জাগিতক 

িবে  অি  িটিকেয় রাখার সং ােম মানুষ স ূণ একা-িনঃস ,  সািবকভােব 

িবি তােবােধ আ । এই সকল অ াবসাডপ ী নাট কার দর নাটেক ব ব ত 

নাট দশেনর ি েত উ ট বা অ াবসাড নাটেকর  কতক িল িবেশষ ল ণ  হেয় 

ওেঠ।  অ াবসাড নাটেকর বিশ  স েক আরিভং ওয়ােডল িলেখেছন – 

“Its characteristics are the substitution of an inner 

landscape for the outer world; the lack of any clear 

division between fantasy and fact, a free attitude towards 

time, which can expand or contract according to 

subjective requirements; a fluid environment which 

projects mental conditions in the form of visual 

metaphors; and an iron precession of language 
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construction as the writers only defence against the 

chaos of living experience.”২৭ 

অ াবসাড নাটেকর ভাব এবং বিশ  সে   ‘The Cambridge Guide to 

World Theatre’ থেক জানা যায়–  

“Almost every non-realistic modern dramatist has had 

this level affixed thereafter. Certain absurdist 

techniques have nevertheless, established themselves in 

the contemporary theatre and it is in this formal sense, 

rather than a philosophical one, that the idea of 

theatre of the absurd has been maintained in critical 

currency. Among the techniques are the rejection of 

narrative continuity and character coherence and of 

the rigidity of logic, leading to ridiculous conclusions 

scepticism about the meaning of language, bizzare 

relationship of stage properties to dramatic situations. 

Such techniques have occasionally resulted in 

memorable stage images.” ২৮ 

সুতরাং উপেরা  আেলাচনার ি েত অ াবসাড নাটেকর কত িল সাধারণ 

বিশ  কথা বলা যায়।  অ াবসাড নাটেকর থািস  নাট রীিতর চিলত কাঠােমা 

অনুসরণ না কের তা বািতল করা হেয়েছ। নাটেকর ট অ াির টেলর মেত যা 

নাটেকর াণ (the soul of the play) তার  এখােন াস পেয়েছ। ট 

এখােন বিজত হেয়েছ। েটর পিরবেত িথম বা আখ ানব েক এখােন  দওয়া 
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হেয়েছ। এই িথমেকই অ াবসাড নাট কারগণ নাটকীয় উৎকষতা দান ‘theatrically 

heighten’ কের একটা ‘ ামািটক ইমপ া ’ বা নাট  সংঘাত সৃি  কেরন। 

নাট কািহিনর আিদ, মধ , অ  এই র িবভাগও এখােন নই। অ াবসাড নাটক কািহিন 

িভি ক নয়, situation বা পিরি িত অনুযায়ী। ‘Exposition, rising action, 

climax, denouement, catastrophe’ এই কাঠােমা অনুসরণ কের য 

অ াির টলীয় নাট  প িত অব াহত আেছ এখােন তা অনুসরণ করা হয়িন। 

অ াবসাডপ ী নাট কারগণ  থেক শষ পয  নাটকীয় ঘটনা েমর ে  

পিরি িতগত চ াকার কাঠােমা অনুসরণ করার িত অিধক আ হী। এধরেনর নাটেক 

‘exposition’ অথাৎ নাটকীয় উ াস নই বলেলই চেল। Rising action বা 

development of complication এই ধরেনর নাটেক তা illogical, nonsensical 

কৃিতর হয়, আবার তা কখেনা কখেনা  Comical হেয় থােক। তাই গতানুগিতক 

নাটেকর মেতা এ নাটেক rising action িতফিলত হয় না। অ াবসাড নাটেকর 

িবষয় ািজক হয়, িক  নাটেকর পিরসমাি  অ াির টল িনেদিশত catharsis এর 

মাধ েম কােনা আনে র (pleasure) সংিবদ দয় না, বরং এক াস কর অসহায় 

দালাচল আতে র পিরেবেশ ব  কের রােখ। অ াবসাড নাটেকর ঘটনা েমর সমাি  

নই বলেলই চেল, কারণ য শূন তার মেধ  এই নাটেকর চির িল আব  তারা এই 

অব ার কােনা রকম সমাি েত প ছােত পাের না। অথহীনতােক ব য় চলার মেধ ই 

এই নাটেকর ােজিড। তাই ‘ওেয়িটং ফর গােডা’ (Waiting for Godot) নাটেকর 

মেতাই এধরেনর নাটেকর উপসংহা র দখা যায় গােডার জন  অেপ া িদেয় নাটেকর 

 এবং ওই অেপ ােতই শষ। পাঠেকর ত াশা বা যুি েক এ নাটক এিড়েয় যায়। 

কবল কত েলা  মেন জাগায়, মানুেষর অি ে র সংকট কট থেক আরও 

কটতর দৃেশ  দৃশ মান কের তােল যার ফেল দশক বা পাঠক তার ি র জায়গা 

থেক অ ি  এবং িবপ তা বােধর ঘুিণপােক তািড়ত হয়।  
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অ াির টল িনেদিশত নাটেকর পূণ উপাদান েলার মেধ  চিরে র  বা 

conflict একিট অন তম শত। িক  অ াবসাড নাটেক মুখ  চিরে   দখােনার 

কােনা সুেযাগ নই। চির েলা ায়ই তােদর আইেডি িট বদলাে । এে ে  অেনক 

সময় ি র ক ীয় চির ই থােক না। আবার এই নাটেক দশন অনুযায়ী কােরা সে  

কােরার গভীর স ক দখােনার কােনা সুেযাগ নই। চির িলর মেধ  স েকর 

গভীরতা না থাকায় াভািবক ভােবই  সখান অনুপি ত। তাছাড়া এ নাটেকর 

চিরে  অতীত অিভ তাজাত conflict বা  সৃি র অবকাশ নই। কারণ এে ে  

চির িল তােদর অতীেতর ৃিত িব ৃত। এখােন এমন িকছু ঘটনা ঘেট যার জন  

চির িল তােদর অব া বা অব ােনর বদল ঘটায়। 

অ াবসাড নাটেকর িশ  রীিতেত ভাষা বা সংলাপ এক ত  মা া যাগ কের। 

ভাষা এখােন সংেযােগর (কিমউিনেকশেনর) মাধ ম িহেসেব কাজ কের না। তাই 

অ াবসাড নাটেকর ভাষােক কিমউিনেকশন-এর ে  উপযু  এবং িনভরেযাগ  ভাবা 

হয় না। তাঁেদর িবচােরর ভাষা সত েক যতটা কাশ করেত পাের ততটা লুকােতও 

পাের। ভাষা মানুষেক আ েগাপন করেত সুেযাগ কের দয়। ভাষার চির ই ভাষার 

উপর িব াস রাখেত দয় না। একারেণ তাঁেদর নাটেকর সংলােপ আেবাল- তােবাল, 

বখা া, অসংল , অথহীনভােব ব বহার কের িব প কেরেছন। কখনও বা ‘mime’, 

‘silence’ বা ‘pause’  ব বহার কের ব েব র আসল অথ বাঝার কৗশল নওয়া 

হেয়েছ– ব ার উহ  অথ (implied meaning) কােশর চ ায়। আবার কখেনা ভাষা 

(ল া ু েয়জ) এর বদেল ‘act’ এেনেছন। যখােন ‘ওেয়িটং ফর গােডা’ নাটেক ‘ গােডা 

আজ আসেব না’ এই খবর এেলা তখন ািদিমর চেল যাওয়ার কথা বেল– ‘চেলা, 

আমরা চেল যাই।’ এ াগণ তােত সহমত হেয় বেল – ‘চ লা’। িক  তারা বেসই 

থােক, নেড় না। এখােন ‘চেলা’ কথািটেক িনরথক িহসােব ব বহার কেরেছন বেকট। 

কারণ চলা মােন তা এক জায়গা থেক অন  যাওয়া। শািররীক ভােব এক জায়গা 
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থেক অন  জায়গায় হয়েতা যেত পাের, িক  মটািফিজক ািল তারা অব ান থাকেত 

পাের না। অ া -ই তােদর িবপ তােক সিঠকভােব কাশ করেত স ম। এই ভােব 

ভাষার ব বহার না কের অ া  বা নানারকম নাটকীয় মুহূতেক কােজ লািগেয় ব েব র 

উে াচন ঘিটেয়েছন অ াবসাড নাট কার সমাজ। 

অ াির টল তাঁর ‘ পােয়িটকস’ ে  নাটক স েক আেলাচনা করেত িগেয় 

probable impossiblity এবং improbable impossiblity এই কথার মধ  িদেয় 

‘িব াস  অস বর’ উপর জার িদেয়িছেলন। িক  এই অ াবসাড নাট কাররা অিব াস  

স ব এই অব া থেক ায় অিব াস  অস ব (improbable impossiblity) এ 

আ া াপন করেলন। ফেল এ ধরেনর নাটেক উ ট ই ধান উপাদান হেয় ওেঠ। 

এ ধরেনর নাটেকর গঠন realistic বা logical নয়। এই িণর নাটেকর 

গঠন কাব ধমী ভাবা য়ী। কান একিট ভাব ক আ য় কের তীকী ব নার মাধ েম 

িবকিশত হয় নানা ইেমজ এর মাধ েম। সারেফস িরয়ািলিট থেক সের এেস এ নাটক 

‘সাইেকালিজকাল িরয়ািলিট, ইনার িরয়ািলিট বা সাবকনসাস ু থেক কাশ কের। 

মানুেষর বাহ  পিরিচিতেক উেপ া কের অবেচতন রহেস র উে াচন এখােন বল।’ 

এখােন িবষয়, ঘটনা ও চিরে র ইনার িরয়ািলিট দখােনার জন  নাটেকর approach 

non-realistic। তাই েত ক absurd নাট কারই anti-realist। তােদর নাটক 

anti-play, radical play। এ নাটক বা ব যুি েক মােন না, nonsense এর 

মাধ েম আিব ার কের sense, গভীরতম অি ে র সংক টর কথা বেল। এ নাটক 

যতটা বেল তার চেয় দখায় বিশ।  

অ াির টল time, space, action এবং unity র কথা বেলেছন। শ পীয়ার 

এবং অন ান  িতভাবান নাট কারগণ  এই ‘time’, ‘space’ এবং ‘action’ এই 

িতনিট ‘unity’র কথা মান  কেরেছন । অ াবসািড রা এই ‘unity’ ক হণ না কের 
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তােদর ‘subjective world’ ক তুেল ধরেত সেচ  য়াস কেরন। তাই এই 

নাট জগেত ঘিড়েত ২৯ টা বােজ। এক রােত চারা গাছ ডালপালা মেল ফুল ফাটায়, 

মৃত দেহর অভ ের একটা া  িপয়ােনা জ  নয়। তার ক নার উ াস, থা ভেঙ 

নতুন রীিতর জ । ‘realism’ থেক সের এেস এই ‘form’ তাই ক নার জগেত 

সহেজই চেল যায়। এই অিভনব বিশে র জন ই অ াবসাড নাটক experimental 

নাট কর উ ল দৃ া । 

িবশ শতেকর প ােশর দশেক অ াবসাড নাটেকর িচ া ও চচার ধান ক  

িছল া । অিচেরই তা ছিড়েয় পেড়িছল সম  পা ােত । এই অ াবসাড নাটেকর ঢউ 

বাংলার নাট কারেদর উপেরও এেস লেগিছল। ষাট-স েরর দশেক বাংলায় নাটক 

লখা ও অিভনয় হয়। ১৯৬৪ সােল ‘ব ীয় নাট  সংসদ কতৃক’ আেয়ােনে ার 

'rhinoceros' নাটক এর বাংলা অনুবাদ ( সােমন চ  ন ীর অনুবাদ) কের ম  

করা হল থম িনউ এ ায়াের। বাংলায় এই অ ুত ধরেনর বা উ ট (অ াবসাড) নাটক 

লখার য়াস কেরন বাদল সরকার, মািহত চে াপাধ ায়, দীপক মজুমদার ( বদানার 

কুকুর ও অমল), নেভ ু  সন (নয়ন কিবেরর পালা), ই  উপাধ ায় ( টারাড াকিটল), 

দীপক িম  (অমৃেতর পু ), বিণক রায় (কেয়দখানা, ু িল , নীলিবষ), ণব িম  

(ক র), অ ণকুমার চে াপাধ ায় (আগ ক পদশ ),িগির শংকর ( লিপেডােটরা), 

গাপাল দ (অপমৃতু  েলার নাম সংক ) মুখরা। বাংলা নাটেক অ াবসাড  বণতা 

স ূণ অেথ পা াত  অ াবসাড নাটেকর অনুসারী নয়। ট- চির - সংলাপ এসব 

ে  পা ােত র অ াবসাড নাটেক য উ টে র ল ণ পির ু ট তা বাংলা নাট ক 

মেল না। তবুও বাংলায় উ ট অ াবসাড নাটক রেয়েছ। নাটক িলর সংলাপ অ ুত 

ফাঁপা অথহীন। চির  ও টও উ টর ল ণ আেছ। অ াবসাড নাটেকর এই 

‘িরয়ািলিট’ ‘ইনারিরয়ািলিট’ তা অবেচতন রহেস র উে াচন ঘটায়। সই অবেচতন 

রহস ক উে াচেনর েচ া রেয়েছ বাংলা নাটেক। তেব পা াত  অ াবসাড নাটেকর 
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সািবক শূন তােবাধ বাংলা নাট ক কট নয়। বাংলা অ াবসাড নাটক সে  ড র 

আ েতাষ ভ াচােযর মত – 

“জীবন অথহীন, উে শ হীন এবং ল হীন, সুতরাং চিলত 

জীবনধারেণর বাঁধাধরা থা স ূণ অথহীন । ইঁহারা* মেন কেরন, 

ত  জগেতর বা ব অি  বিলয়া িকছু নাই, সহসা আমােদর এমন 

মেন হয়, আমােদর পােয়র িনেচ য মািট আেছ, তাহাও সত  নেহ, 

আমরা যন শূেন  দাঁড়াইয়া আিছ, কখন কান মুহূেত িগয়া উৎি  

হইয়া কাথায় পিড় বা, তাহার ি রতা নাই। জীবেনর কান িনভরতা 

নাই, আ য় নাই, অবল ন নাই- এক অ হীন মহাশূেন  জীবন 

আবিতত হইয়া চিলয়ােছ। মানুেষ মানুেষ হ, মমতা ম ইত ািদর 

কান স কও িমথ া, পৃিথবীেত বাঁিচয়া থাকাই য ণাদায়ক, অি  

এক দুঃসহ ালা।”২৯ (*ইহারা বলেত বেকট ও আয়েনে ােক 

বুিঝেয়েছন) 

সােমন চ  ন ী তাঁর ‘অ াবসাড  নাটক িক ও কন’ বে  অ াবসাড নাটক 

সে  িলেখেছন – ‘ অ াবসাড নাটক বলেত আমরা সই নাটক ক বুঝেবা যা ব ব  

বা কাশ ভি মায় বা রচনাৈশলী ত াভািবক নাটক এর িনয়ম কানুন অ ীকার 

কের। িব দিশ সমােলাচকেদর উি র িত িন কের বলেত পাির surface reality 

ক ভেঙ দওয়াই অ াবসাড নাটেকর ধান পিরচয়।’৩০ 

পা ােত র ন ায় বাংলা উ ট নাটেকর ও পূব িতর তথা পূব ঐিতেহ র সূ  

আিব ার কেরেছন সমােলাচকগণ। এ সে  নাটককার মািহত চে াপাধ ায় এর 

ব ব  িণধানেযাগ -   
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“আমােদর পকথা, পুরাণ, মহাকােব র গে  উ েটর িবপুল সমােবশ 

অথচ তার মেধ  থেক গভীরতর অথ আিব ার স ব। আমােদর 

দবেদবীর মূিত ক নােক ও বা বেক অ ীকার কের এক অস বেক 

তাৎপযময় মিহমায় বারবার ব াখ ার অবকাশ রচনা করা হেয়েছ । 

দশভুজা দুগা, ি নয়ন ঈ র ও ঈ রী, চতুমুখ া- এঁ দর েত কিট 

পক না আমােদর উপলি র মেধ  ত য় ও িব াস  । অথাৎ আমার 

মেন হয় আমােদর দেশর উ টেক িব াস কের তালার িচ ভূিম 

ব কাল ধের ত।”৩১  

ধু তাই নয় বাংলা সািহেত র মূল ােতর আধুিনক সািহেত ও এই অ ুতধমীতা 

অনুিমত হেয়েছ সেচতনভােব অ াবসাড এর ধারণা গেড় ওঠার বা এর সািহিত ক বা 

নািট ক েয়াগ  হওয়ার ব  আেগ থেকই। রবী নাথই তাঁর পক সাংেকিতক 

নাটেক বা বতার পূব থা ভ  কেরেছন। অেনেক তাঁর এই ভাবনার মেধ   অ াবসাড 

এর দশন উপলি  করেত চেয়েছন। বু েদব বসুর নাটেক অ াবসাড এর ছায়া 

িতফিলত। তেব বাংলা নাটেক অ াবসাড নাট কার িহেসেব িবেশষািয়ত করা হেয়েছ 

বাদল সরকার ও মািহত চে াপাধ ায় ক। অধ াপক পিব  সরকার মািহত চে াপাধ ায় 

স েক অ াবসাড দশেনর আংিশক সূ হেণর কথা বেলেছন। আবার ড. দুগাশংকর 

মুেখাপাধ ায় তাঁর ‘নাট ত  িবচার’ শীষক ে  'অ াবসাড বা িক মিত' নাটক আেলাচনা 

সে  বেলেছন-  

“ মািহত চে াপাধ ায় Absurd নাটক িলেখ বাংলা ভাষায় সবেচেয় 

বিশ খ ািতমান। িতিন এই িবেশষ ণীর নাটেকর নাম িদেয়েছন 

িকিমিত”।৩২ 
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 িব যুে া র িবশ শতেকর ষােটর দশেকর নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র 

নাটক য চিলত থা বিহভূত এক অিভনব কৃিতর তা তাঁর িনেজর ব েব ই ধরা 

পেড়। এ সে  িতিন বেলেছন – 

“বা বধমী য নাটক, তার চির  সৃি  করা খুব কিঠন। দুেটা িভতর-

বাইেরর মানুষেক রাখেত পারিছ না, আর এই চির েলা আদেত 

যমন, তমন কের আনেত পারিছ না। এমনিক আমােদর জীবেন 

আইেডি িট অফ িফ ক টাইম অ া  সও নই। আমােদর মেধ  

এমন কউ নই  য সব সময় একটা ট  এর উপর দাঁিড়েয় আিছ -

বতমান -অতীত বা ভিবষ ৎ। আমােদর চির ই হে , এই বতমােন 

আিছ তা এই একটু অতীত ভেব িনলাম, তারপর চেল গলাম 

ভিবষ েতর কান ভাবনায়। এই িতনিট কােল আবিতত হে  আমােদর 

জীবন। িক  একটা িরয়ািলি ক নাটক করেত গেল দখা যােব 

ধানত েজ  ট  এর ওপ রই নাটকটা লখা হে । এটা িক  

াভািবক নয়, এটাও িরয়ািলি ক নয়। িক  অন  অেনক নাটক লখা 

হে  যখােন এই িফ ড টাইম এ  স তাঁরা ভেঙ িদে ন এটা 

িরয়ািলি ক, অন টা নয় । আিম তখন িঠক করলাম িরয়ািলি ক নয়, 

নন িরয়ািলি ক- বা বতাবিজত নাটক আিম িলখবার য়াস 

করেবা।”৩৩ 

 িতিন তাঁর দীঘ জীবেন ায় শতািধক পূণা  একা  ও অণুনাটক রচনা 

কেরেছন। তাঁর নাটককার জীবেন পবা র ঘেটেছ বারবার। তাঁর থম িদককার 

নাটেকর কাশভি  িনি তভােব ত । ‘এই াত ই তাঁেক অ াবসাড গা ীর 

নাটককার িহেসেব িচি ত কের িদেয়িছল। িক  এই কাশভি র াত  সে ও জাঁ 
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জেন ক অ াবসাড গাে র নাট কার িহেসেব িচি ত কেরনিন জাঁ পল সা ।’৩৪ 

নাটককার মািহত চে াপাধ ায়ও তাঁর নাটকেক অ াবসাড নাটক বলবার প পাতী 

িছেলন না। এ সে  তাঁর ব ব  –  

“অেনেক অ াবসাড নাটক বেলেছন। িক  অ াবসাড দশন আমার 

নাটেক নই - ধুমা  বিহর গ দেখ অ াবসাড বলা যায় না , য 

শূন তার দশন অ াবসােড থােক তা এেত নই। তাহেল এটা কী- আিম 

িনেজ মেন মেন ভাবতাম। ... আবার এও বেলিছ আমার নাটক হেব 

িকিমিত। িকিমিত মােন হায়াট ইজ ইট ? এটা কী ? এটা দশক উ র 

দেব - তার যা মেন হেব তাই। এই িকিমিতেক অ াবসাড বা উ ট 

ভেব অেনেক আেলাচনা কেরন িক  তা নয়।” ৩৫ 

মািহত চে াপাধ ায় তাঁর নাটেক িবেশষ কান লেবেল িব াস করেতন না। 

িতিন িব াস করেতন, মানুষ িশে র আ য় নয় জীবনেক বুঝেত এই কথার সমথন 

মেল ই য়া নে ার কথায়। “ইও নে া ১৯৫৮ সােল কেনথ টাইটােনর িব প 

সমােলাচনার জবােব লেখন িশে র সে  তে র কােনা স ক নই, বা বেক 

সরাসির উপলি  করার জন  িশ  িনজ  উপায় অবল ন কের।”৩৬  তেব পের িতিন 

তাঁর নাটেকর লেবল স েক বেলেছন – 

‘িক  আমার মশ মেন হেলা আমার নাটকেক যিদ সিত  কান 

একটা লেভল িদেত হয় তাহেল তােক বলা যেত পাের ম ািজক 

িরয়ািলজম।’৩৭  

এই ম ািজক িরয়ািলজম এর ব াপার এেসেছ তাঁর ব  নাটেক। ম ািজক িরয়ািলজম বা 

ম ািজক াল িরয়ািলজম, মােভলাস িরয়ািলজম উ ব ও িবকাশ ঘেটিছল ষােটর দশেক 
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যার জামােন আিবভাব এবং পের এটা এক আে ালেনর আকাের সারা ইউেরােপ 

িবিভ  জায়গায় ছিড়েয় পেড়। ি তীয় িব যুে র াপেট সৃি  হয় ‘ডাডাবাদ’ যা 

পরবতীকােল পরাবা ববাদী আে ালেন যু  হয়। ১৮৮৫-১৯০০ ী: জামািনর িশ  

আে ালেনর জন  ‘এ ে শিন  বা কাশবাদ’  আে ালেনর সূ পাত। থম 

িব যুে া র সংকটময় পিরি িতেত িশ ীরা কাশবােদ আ া রাখেত ি ধাি ত। 

জামান িশ -সমােলাচক া  রা ভাইমা জাতে র িশ  আে ালেনর আেলাচনা সূে  

কাশবাদ ও ‘পরাবা ববােদর’ িভ তা দশন করেত িগেয় ‘জাদুবা ববাদ’ বা 

‘ম ািজক িরয়ািলজেমর’ কথা বেলন। এই আখ ািট স বত জামান ‘Magischer 

Realismus’ থেক এেসেছ, পের শ িট ডাচ ভাষায় অনূিদত হয় ‘Magisch-

realisme’ একইভােব নীয় ‘realismo magico’ এবং ইংেরিজ ‘magic 

realism’ শ িট চিলত হয়। লািতন আেমিরকান জাদুবা বতার ব া বলা হয় 

কােপি েয়রেক। যাদুবা ববা দর রণা জুিগেয়িছেলন ষাড়শ শতা ীর িম েয়ল দ 

সােভ া সরভাে স ও িবংশ শতা ীর চক অি য়ান কাফকা, িচে  ইতালীয় িচ কর 

িজওিজেয়া দ িচিরক। অন িদেক জাদুবা ববাদী লখককুেলর িশেরামিণ বলা হয় 

গাি েয়ল গািসয়া মােকস ক। তাঁর যুগা কারী উপন াস ‘শত বৎসেরর িনঃস তা’ 

ম ািজক িরেয়িলজেমর এক সাথক দৃ া । জাদুবা বতার আেলাচনা সূে  ফ া ািসর 

কথা আেস। িক  দুিট ধারণা এক নয়। জামান িশ  সমােলাচক া  রা ভাইমার 

িশ  আে ালেনর আেলাচনা সূে  কাশবাদী আে ালন ও পরাবা ববাদী িশে র 

পাথক  িবষেয় আেলাকপাট করেত িগেয় ম ািজক িরয়ািলজেমর বাইশিট বিশে র কথা 

বেলেছন। জাদুবা বতার কেয়কিট আি কগত বিশে র কথা বেলেছন রিবন পাল তাঁর 

‘জাদু বা বতা : বা বতার িভ  র’ বে । বিশ  িল িন প : ১) বা ব, 

ফ া ািস, উ েটর িম ণ বা পাশাপািশ অব ান। ২) চিকত সময় বদ লর নপুণ । ৩) 

ন ােরিটভ বা েটর িবিভ  অংশ এক  পাকােনা বা গালকধাঁধা ট। ৪) , িমথ, 



[163] 

 

পকথা গে র নানা কার ব বহার। ৫) কাশবাদী ও পরাবা ববাদী বণনা। ৬) 

রহস ময় পাি ত । ৭) অবাক বা সহসা চমেকর উপাদান। ৮) আত ময় ও অব াখ ােয়র  

উপি িত। ৯) এখােন থাকেব ফ া ািস ও অিশি ত ইি য় াহ  বা ব, সমাজবা েবর 

সম য়, উে শ  সই সত  স ান যা াত িহকতার আড়ােল থােক। ১০) লখক 

কৃিতেত, মানব আচরেণ স ান কের চেলন এক লুকােনা মতা/শি , বা ব এখােন 

ভাঙা, আর এই রদবদ লর মধ  থেক েয়াজনীয় সেত র কােছ প েছ যান পাঠক। 

১১) জাদুবা ববাদী রচনায় চািব-ঘটনার ক ীয় কােনা কাযকারণগত, মন গত 

ব াখ া থােক না। ১২) জাদুবা ববাদী পিরপাে র বা ব অনুসরণ না কের আড়াল থেক 

ব েত থাকা রহস েক ধরেত চায়। ১৩) এই ধরেনর রচনায় থােক এক মহাকািব ক 

মা া। ১৪) এই রচনার বণতাই হেলা ঐিতহািসক, নিতক ণ থেক অতীেতর 

সে  সংঘােত নামা। ১৫) অেনক সময় থােক এক কা িনক নগর, সমাজ আর আখ ােন 

ফুেট উঠেত থােক এখােন মানুেষর চূড়া  ভাগ । ১৬) জাদুবা ববাদ সািহত  

পরাবা ববাদী ফ া ািস মুখ  সািহত  নয়, এর বণতাই আলাদা। ৩৯ 

যখন একটা আ জািতক আে ালন চলেছ ম ািজক িরেয়িলজম িনেয়, তখন 

পৃিথবীর অপর াে  পি মবে  বেস বাংলা ভাষায় নাটক চচা করেছন মািহত 

চে াপাধ ায় ম ািজক িরয়ািলজেমর শত মেন। এখােন আেলাচ  িবষয় মািহত 

চে াপাধ ােয়র নাটেক ত ভাবনা। িবিভ  তে র উে শ , প ও বিশ  কথা মাথায় 

রেখ তাঁর নাটেক িতফিলত তে র আেলাচনার েচ া করা হেয়েছ এই অধ ােয়। 

মািহত চে াপাধ ায় থম নাটক ‘ক নালীেত সূয’ ১৯৬৩ সােলর ‘গ ব’ 

পি কার শারদ সংখ ায় কািশত হয়। কােশর সে  সে  নাট জগেত িব েয়র সৃি  

হয় নাটেকর নামকরণ, অিভনব িবষয়ব , চির -িচ ণ ভৃিত িবষেয় পাঠেকর মেন 

জাগেত থােক নানা – এ কমন ধরেনর নাটক? ‘গ ব’ স াদেকর িনেবদন িছল– 
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 “গগেন নােথর িচ কলার মেতা, জীবনান  দােশর কিবতার মেতা, সুকুমার 

রােয়র ছড়ার মেতা িকংবা আেয়ােনে ার অস ব িসচুেয়শন সৃি র মত স ূণ িভ  

ােদর বাংলা নাটকিটর রচিয়তা একজন কিব।”৪০  

চার অে র এই পূণা  নব  রীিতর অনুসারী মৗিলক নাটেকর িবষয়ব েত রেয়েছ– 

একজন অ াতপিরচয় লাক তার অ ুত একটা রাগ- গলায় সূয আটেক রেয়েছ যা 

পৃিথবীর আিদ রাগ বেল তার মেন হয়। লাকিট ডা ার দখােনার জন  এেস উেঠেছ 

িমলুেদর বািড়েত। িমলুর বাবা ডা ার িক  িবেশষ কােনা কােজ বাইের িগেয়েছন 

িতিন, িফরেত িদন দেশক সময় লাগেব। বািড়েত রেয়েছ িমলুর বািড়র কােজর লাক 

বনমালী এবং িমলুর িমক সমীর। আবার িমলুর জ াঠামিন ১৫-১৬ বছর পর িমলু দর 

বািড়েত এেসেছন। িতিন রাগীর অ ুত রােগর এক অ ুত িচিকৎসা ব ব ার কথা 

বেলিছেলন। িতিন িচমেট িদেয় গলা থেক সূযটােক টেন বর কের রা ায় গিড়েয় 

িকংবা সমুে  ফেল দওয়ার কথা বেলন।  িক  তা হয় না লাকিটর কািশর সে  

অসংখ  িপংপং বল বিরেয় প খেত খেত চারিদেক ছিড়েয় পেড়। লাকিট িনঃস , 

একাকী। সমুে  মাছ ধরা জােলর টিনস বেল চ ড় এেসেছ লাকিট। স কুকুেরর 

ম তা, আরেশালার ম তা মরেত চায় না। স বাঁচেত চায় তাই তা স িমলু ক িবেয় 

করার ই া কাশ কের। লাকিটেক ধরার জন  কােলা পাশাক পরা ছায়ামূিতর মত 

কেয়কজন িমউিনিসপ ািলিটর লাক সাঁড়ািশ হােত কুকুর ধরেত আেস। লাকিট 

িনেজেক কুকুর মেন কের আর মােঝ মােঝ কুকুেরর ম তা ডেক উেঠ। লাকিটেক 

িমলুরা বাঁচােনার চ া কের িক  লাকিটেক তারা ধের রাখ ত পাের না। পিরেশেষ 

দখা যায় আগ ক লাকিট কাঁেধ তার ঝালা ব াগটা িনেয় পেকট থেক িসগােরট বর 

কের ধিরেয় দরজার িদেক এিগেয় অ কাের বিরেয় যায়। 
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নাটকিটর ত গত িবে ষণী আেলায় িবচার করেল নাটেকর অভ ের  

িতফিলত ত  ভাবনার পিরচয়  হেয় উঠেত পাের। নাটকিটর নামকরণ স  

িব েয়র। বাংলা নাটেক এধরেনর উ ট নামকরণ বণতা াভািবকভােব অ ুত ঠেক, 

যা চিলত বাংলা নাটেকর ধরায় অিভনব। নাটেকর কািহিন চিলত থা সব  রীিতর 

িনগড় ভেঙ িভ  মা া সংেযাজন কের। কািহিনর অ বয়ন অ তপূব অবা ব এক 

রাগ  অ াতপিরচয় আগ কেক ক  কের সূচনা থেক নানা উ ট আপাত ঘটনার 

মধ  িদেয় পিরসমাি  লাভ কের। আগ ক (out sider) লাকিটর ক নালীেত একিট 

বড় মােপর সূয আটেক আেছ, য রাগিট লাকিটর কােছ পৃিথবীর আিদ রাগ বেল 

িবেবিচত। উ ট রােগর িচিকৎসা প িত আেরা অ ুত যিদও তা কবল পিরকি ত, 

িক  নাটেকর মেধ  তার েয়াগ হয়িন। এই ক নালীেত সূয আটেক যাওয়া সে  ড. 

অ প রতন ঘাষ পৗরািণক কািহিন অথাৎ ‘সমু  ম নজাত অমৃত পান কােল দবতা 

ছ বশী রা েক সূয ও চ  ারা িচি তকরণ এবং িব ু  কতৃক সুদশন চ  

ম কেছদন- অমৃত পা নর ফল প মাথা-গলার অমর  লাভ। সই াধ বশত রা  

কতৃক সূযেক াস’৪১– এর ইি ত িদেয়েছন। এর পাশাপািশ িতিন আরও বেলেছন—  

“এই ঘটনার মেধ  িদেয় দবতা ও অসুেরর িচরকােলর  ও যু  অথাৎ 

আমােদর পৃিথবীেত সুিবধা ও সংগিত স  মানুেষর সে  বি ত অসহায় 

মানুষেদর মেধ  য অত াচার, িনপীড়ন ও শাষেণর স ক মশ বেড় চেলেছ– 

এ নাটেক তা খুব সূ ভােব দখােনা হেয়েছ। বি ত ও শািষত মানুেষরা তােদর 

আ ীয় নয় তারা যন রা ল মেতা মারা ক শি শালী সূযেক িগেল ফেলেছ এবং 

ঘটনা েম অেপ া করেছ কখন তােদর গলা কেট িনেত বা সূযেক বর কের 

িনেত দবতােদর মেতা সুেযাগ স ানী মতা ও িতপি শালী মানুেষরা 

আসেব।”৪২ 
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নামকরণ স িট পুরাণ িতমায় ািথত হেলও নাটেকর িবষয় ভাবনার িভি  

ািপত হেয়েছ িবশ শতেকর ি তীয় িব যুে া র ঊষর জিমেত – যখােন মানুষ জিটল 

থেক জিটলতর আথ-সামািজক াপেট িনেজেক িনবািসত মেন কের। নাটেকর 

কািহিন য আগ ক লাকিটেক ক  কের আবিতত তার সকল পিরচয় হািরেয় স 

কবল এক আগ ক লাক। পিরিচত জগেতর মানুেষর কােছ স আউটসাইডার। 

মানুেষর আ ব ি ক স কেক িচি ত করেত িগেয় এমনই জিটলতম ও ভয় র 

অ ুত জগতেক ত  কেরেছন নাটককার। যখােন অস িত, অিব াস, অিন য়তা, 

িনঃস তা িবি তােবাধ-এ আ া । নরাশ  ও হতাশায় মানুেষর জীবন সংশয়াি ত। 

জীবেনর এই অস িত, অিব াস, হতাশা ও িবি তােবাধ লাকিটর মধ  িদেয় 

কািশত। সবিকছু স ভুেল যায়। হািরেয় যায় তার বঁেচ থাকার সকল অবল ন। 

লাকিট কুকুর িকংবা আরেশালার মেতা মের যেত চায় না। তাইেতা স িমলুেক িবেয় 

কের বঁেচ থাকেত চায়। লাক তােক ভালবাসেত চায়। তার মেত ভােলাবাসা সূেযর 

চেয়ও ভাির। অব িয়ত এই সমাজ ব ব ায় বঁেচ থাকার অদম  ৃহার একমা  

উপাদান মও পাের না লাকিটেক পৃিথবীর আিদ রােগর হাত থেক র া করেত। 

কননা ঈ র তার কােছ অেনক আেগই অনাথ বেল িচি ত, িতভাত। যা নীৎেস 

কিথত ঈ েরর মৃতু র িত িন প। ঈ েরর অনাথ হওয়া সে  লাকিটর মত— 

‘একটা সমুে  দবতারা হাবুডুবু খাে । কান থাকবার জায়গা পাে  না। তারপর সই 

অনাথ দবতারা আর সম  া  আমার শরীের ঢুকেত লাগল।’ লাকিট বাঁচেত চায়, 

বাঁচেত চায় বেলই স মানিসক ে  ভােগ, ভুল কের, বাকা হয়, ধূত হয়, মূখ হয়। 

স চার করেত চায় কুকুেরর দশন, লােভর দশন, উেপ ার দশন, ােভর দশন। 

তাই লাকিটেক বলেত িন– ‘অ ুত, িনেজেক খু ঁজিছলাম। আ ানুস ান নয়েতা! 

লা িল এ ড  িরয়ালাইজড– আ ানং িবি । দন আই অ াম এ ট মটািফিজক াল 

ড । আই অ াম টু ি চ ডগস িফলসিফ।...’ মােঝ মােঝ স কুকুেরর মত ঘউ ঘউ 
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কের ডেক ওেঠ যা মনুষ ে র অবমূল ায়নেক দ ািতত করার পাশাপািশ ি তীয় 

িব যুে া র আথ-সামািজক াপেট মানুেষর অব ানেক িচি ত কের। অব িয়ত 

সমাজ ব ব ায় মানিবকতার অবমূল ায়েন মানুেষর মনুেষ তর জীব িহেসেব ভাবার চরম 

প কিটত হয় আেয়ােনে ার ‘রাইেনােসরাস’ নাটেকর চির  েলার গ াের পিরণত 

হওয়া িকংবা কাফকার িব িবখ াত গ  ‘ মটামরেফািসস’-এ গর সামসার একিট 

পাকায় পা িরত হওয়ার মেধ । বেকেটর ‘ওেয়িটং ফর গােডা’ নাটেকর মত এই 

নাটেকও িকছুই ঘেট না। লাকিট য রাগ িনেয় এেসিছল তাই িনেয়ই স িফের যায়।  

েটর অ গিত ঘেটেছ লাকিটর ভাবনা িচ ার সে  অথাৎ িসচুেয়শন অনুযায়ী। 

এখােন েটর তুলনায় িথমেক  দওয়া হ য়েছ বিশ। আিদ-মধ -অ  রিবন াস 

এখােন অনুপি ত। এ নাটেকর গঠন illogical, non-realistic। চিরে র ইনার-

িরয়ািলিটেক ধরার চ া রেয়েছ। অ াির টল দিশত time-space-action এই য়ী 

ঐক  এখােন অনুসরণ করা হয়িন। সময় এখােন অতীত-বতমান-ভিবষ ৎ এই িতন 

কােল আবিতত। িবিভ  চিরে র মেধ  একমা  িমলু ছাড়া বািক সকল চির  পর র 

যাগােযাগ িবি  উ ট কৃিতর। ‘এবং ই িজৎ’ নাটেকর মািসমা চিরে র মেতা িমলু 

চিরে রা জগেতর সকল িনয়ম মেনই জীবন যাপন কের। তােদর জীবেন িবপযয় বেল 

িকছু নই। তােদর জীবেনর সকল কম অভ ােসর ফসল। ি তীয় িব  যুে র পটভূিমেত 

তােদর এেহন আচরণ াভািবক না অ াভািবক তা  হয় না। তােদর িরেয়িলিট 

আনিরেয়িলিটর নামা র,  এও অ াবসাড দশেনর অনুসারী। ‘এবং ই িজৎ’ নাটেক য 

গ ীর কথা বলা হেয়েছ – সকল মানুেষর সােথ সােথ মািসমা- িমলুরাও সই গি র 

মেধ  মাগত ঘূণায়মান। ‘িমথ অফ িসিসফােস’র মেতা এই চির েলা যন অিভশ  

িসিসফােসর মেতাই ম  বড় পাথর গিড়েয় তুলেত চ া করেছ পাহােড়র চূড়ায়। 
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এই নাটেকর চির  িলর ‘অ াকশান’ এর পাশাপািশ তাঁেদর ভাষা ও অস ত, 

অেযৗি ক, অবা ব যা পর েরর সে  কান সংেযাগ (communication) এর কাজ 

কের না। িমলু যখন লাকিটেক িকছু খাওয়ার কথা িজ াসা কের, লাকিট তখন বেল 

– “না। পট ভিত ি েধ নয়, ৎিপ  ভিত ি েধ। নানা রকম ি েধ। যমন লাল 

খাওয়ার ি েধ, সবুজ িকংবা েপািল খাবার ি েধ... জেলর উপেরর বাতাস, অেনক 

দূেরর ব পােতর শ , কাগেজর মসৃণ শ, জেল ভজা কািমনী ফুেলর গ , আপনার 

ঘােড়র উপর গিড়েয় পড়া চুল– এরকম অেনক িকছু খেত চাই। হ াঁ, আর এখুিন 

আপনার চােখ য ভয়, সটাও খেত চাই।” 

িকংবা সমীেরর ি য় কুকুর টিমেক িনেয় লখা কিবতা— 

‘ টিম টিম টিম  

টিম টিম টিম  

টিম টিম টিম  

টিম টিম টিম ।’ 

যা অস ত অেযৗি ক হাস করভােব উ ট। পা ােত র অ াবসাড নাটক িলেত এরকম 

উ ট সংলােপর িনদশন িকছু কম নয়। যমন আেয়ােনে ার ‘দ  চয়াস’ নাটেক বৃ  

ওেরটর ঘর ভিত কি ত লােকর সামেন অসংগত িকছু সংলাপ বেল।   

এ নাটেক আরও ব  উপাদান রেয়েছ য িল অ াবসাড দশেনর ল ণ বেল িচি ত 

করা যায়। অ াবসাড নাটেকর অন তম বিশ  হেলা হাস রস পিরেবশন করা। এই 

হাস রস পিরেবশন করা হয় কখেনা চিরে র ও আচরেণর মাধ েম, আবার কখেনা 

কেথাপকথেনর মাধ েম। জীবেনর অি  স েক তী  নরাশ  থেকই হাস রসেক 

উপাদান িহেসেব হণ করা হেয়েছ। ‘ওেয়িটং ফর গােডা’ নাটেক এ াগেণর জুেতা 

খালার চ ায়। এ ধরেনর নাটেক হাস রস পিরেবশন ারা ব ই করা হয় সমাজেক। 
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এখােন হাস রস কবল অনািবল হািস বা িহউমার নয় পিরণিতেত অ াির টল কিথত 

‘ক াথািসস’- এর মাধ েম কান আনে র সংিবদ দয় না– বরং একটা াস  

অসহায় ক মান আতে র পিরেব শ ি র কের রােখ। ‘ক নালীেত সূয’ নাট ক 

হাস রস  পিরেবশেনর িনদশন রেয়েছ। নাট কর েত দখা যায় িমলুর জ াঠামিনেক 

শন থেক আনেত যাওয়ার জন  সমীর য পাশাক পের তা দশক-পাঠকবেগর 

হািসর খারাক যাগায়। স প র ছ খািক হাফপ া , ফুল হাতা টকটেক লাল গাল 

িকপােরর ম তা একটা গি , হােত কােলা রেঙর একটা মুসিলম টুিপ। এই পাশােক 

তােক অ ুত লােগ। তােক দেখ িমলু িখলিখল কের উ াল হািস হােস। এই সমীর 

চিরে র মেধ  আরও নানা উ েটর উপাদান রেয়েছ। এই িবিচ  পাশাক প র তার 

মেধ  ঘার কিব  জেগ ওেঠ। তার কােছ জঠুমিনেক আনার থেক আজেকর উপলি  

বড় বেল মেন হয়। আেবেগ উে িজত হেয় বেল– ‘গরম বািলর মেধ  যমন কের খই 

ফুটেত থােক, তমিন কের অজ  কিবতা আমার মেন জাগেছ। ব ােঙর ছাতা খালার 

শে র ম তা আিম তার শ  নেত পা ।’ ধু তাই নয় য ভােলাবাসা মানুষেক 

দুেযােগর, িবপযেয়র হাত থেক র া করেত পাের না িব যুে র াপেট, তােতও 

ভােলাবাসা তার কােছ অসীম শি  বেল মেন হয়। এই ভােলাবাসার জন  স করেত 

পাের না এমন কাজ তার কােছ নই। সমীরেক বলেত শানা যায়— ‘মেন হে  

ভােলাবাসার কী অসীম শি ! কবল তামার দুিট কথায় আিম এই চহারায় সম  

পৃিথবী ঘুের আসেত পাির, শন তা ঘেরর দরজায়। ভােলাবাসা যিদ চায় ম দ  

খুেল ফ ল ব াঙ, িগরিগিট, ক প, আরেশালা যা খুিশ তাই হেত কান ল া নই, 

ভােলাবাসা যিদ চায় সম  ব ি , পৗ ষ পাটলা কের মাথায় তুেল খািল গােয় 

এস ান ডর মােড় খড়ম পের নৃত  পয  কের যেত পাির। তুিম যখন ছা িট িছেল, 

পেনর ছুঁেয়ছ িক ছাঁওিন, তখনই এই মহাসত  আিম টর পেয়িছলাম। মেন আেছ 

তামােক মেন রেখ িলেখিছলুম —  
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‘আধেফাঁটা কুিড় তুিম দু চােখ কাজল  

অলক দুলা য় মাের কেরেছ ছাগল।’   

নাটেকর এই অ ুত িসচুেয়শান সে  ফরািস িচ পিরচালক জাঁ লুক গাদার একিট 

ছিব ‘উইেকট এ ’ (১৯৬৮) এর তুলনা কেরেছন ড. অ প রতন ঘাষ। ছিবেত 

দখােনা হেয়েছ– 

‘হাইওেয়র ওপর ছুিট কাটােত যাওয়া শহর বাসীেদর মাটর গািড় িল 

সাির িদেয় দাঁিড়েয় দীঘ যানজেট পেড়। যা ীেদর অসিহ ু তা ও 

িবরি র অংশ িনেত হয় দশকেদরও। দশকরা দীঘ ণ থেম থাকা 

গািড় িলেক দখেত থােকন। পের একসময় দখােনা হয় এই 

যানজেটর থেম অেনক দূের একিট মাটর দুঘটনা ঘেটেছ। র া ুত 

একিট মানুেষর দহ পেড় আেছ। দখা যায় সই যানজেট পর পর 

দাঁড়ােনা দুেটা ছাদ খালা গািড়র মেধ  দাঁিড়েয় একটা বল িনেয় দুজন 

মাঝবেয়সী লাক লাফালুিফ খলেত থােক। সময় কাটােনার জন  

এেদর এই অ ুত ব বহার ও িবশাল যানজট পি মী সভ তার জিটল 

এবং যানজেটর মতই এক িবপযেয়র ছিব দখায়।’৪৩ 

সভােব সমীর চিরে র অ ুত আচরণ নাটেকর অ াবসািডিটেক কট কের তােল। 

এছাড়া আর দখা যায় য লাকিট ল েনেস ভুেগ। এই ল েনস উ ট 

নাটেকর িবেশষ ল ণ। এই ল েনেসর িবেশষ দৃ া  রেয়েছ িমলু ও আগ ক 

লাকিটর সংলােপ—  

‘িমলু।। আপিন কাথায় থােকন?  

লাকিট।। আপাতত িকছুই জািননা। 

 িমলু।। এখােন আসবার আেগ কাে েক এেলন?   

লাকিট।। আপনােদর এক তলার িসঁিড় থেক। 
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 িমলু।। তার আেগ? 

 লাকিট।। (গ ীরভােব অেনক ণ িচ া করল, মাথা চুলেকােলা, িবর  হল) ও 

হ াঁ, মেন পেড়েছ, িসঁিড়র আেগ, আপনােদর ি িনেক, তার আেগ রা া। 

িমলু।। তার আেগ? 

লাকিট।। তার আেগ একটা টিনস বেলর উপর দাঁিড়েয় চ  জেলর উপর িদেয় 

ভাসেত ভাসেত এেসিছ বেল মেন হে । 

 িমলু।। িন য়ই তার আেগর িকছু মেন পড়েছ না? 

 লাকিট।। হ াঁ পড়েছ। অ কার, তার আেগ অ কার, তােরা আেগ অ কার, আর 

আিম িবরাট একটা জাল হােত কের হাঁটিছ।’  

এই অ কার আসেল শূন তার কথা বেল। এই শূন তার দশন অ াবসাড নাটেকর মূল 

িথম। সুতরাং নাটেকর আি ক, িবষয় ভাবনা, সংলাপ, চির , িসচুেয়শন সকল 

উপাদানই অ াবসাড নাটেকর ল ণেক কিটত কের তােল। িক  নাট কার িনেজই 

নাটেকর ত  ভাবনা সে  অ াবসাড নাটক বলার প পাতী নন। এ সে  তাঁর 

অিভমত — 

“িক  অ াবসাড দশন আমার নাটেকর নই— ধু বিহর  দেখ 

অ াবসাড বলা যায় না, য শূন তার দশন অ াবসােড থােক তা এেত 

নই।... িক  আমার মশ মেন হল আমার নাটকেক যিদ সিত  কান 

একটা লেভল িদেত হয়, তাহেল তােক বলা যেত পাের ম ািজক 

িরয়ািলজম। আিম িরয়ািলজমেক এেকবাের বজন করেত পািরিন। 

একটা সিটং এর মেধ  একটা এ াঅিডনাির সামিথং ঘটল— 

অিডনািরর জায়গায় এ াঅিডনাির এেস ঢুকল … তার লিজক অফ 

আল এবং চলেছ এবং মশ সই অ ুত অস ব ঘটনাটা একটা মােন 

িদ ত আর  কেরেছ মানুেষর কােছ। যমন ধ ন ১৯৬৩ ত লখা 
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‘ক নালীেত সূয’। তােত আেছ একিট ছেল ডা ােরর কােছ এল, 

তার অসুখ কেরেছ। গলায় সূযটা আটেকেছ সটা ব রা ত পারেছ না। 

স যখন চ া কের তার ভ াংশ বিরেয় আেস িপং পং ব লর মেতা 

কের। … এর মেধ  এক িমিডয়কার আিটে র সমস াটা ক বাঝােনা 

হে । একজন মাঝাির মােপর িশ ী অেনক ব রা ভােবন সূেযর মেতা, 

িক  অতটা কাশ করার শি  সামথ  তার নই। যখন স কাশ 

করেত চায় তখন ওই ভাঙা টুকেরা সূেযর মেতা িপং পং বেলর মত 

কাশ কর ত পাের। একটা চরম অসহায়  িনেয় স থােক। ব ড়া ক 

বুেকর মেধ  ধারণ কের, িক  লখনীেত ধারণ করেত পাের না। এটা 

একটা ভীষণ ক । এই ক টা নাটেকর মেধ  থাকেত থাকেত বুঝেত 

পারা যায়। তখন ছেলিটর ওপর িসমপ ািথ আ স। এর মেধ  িশ ীর, 

মাঝাির মােপর িশ ী য য ণা কাজ করেছ তােক সত  বেল চনা 

যায়। এই ভােব শতেক িচিনেয় দয় ম ািজক িরয়ািলজম।” ৪৪ 

উপেরর আেলাচনার ি েত এ কথা বলা চেল য ক নালীেত সূয নাটেকর 

বিহরে  অ াবসাড নাটেকর ল ণ আর িনিহতােথ ম ািজক িরয়ািলজম। তেব অ াবসাড 

দশেনর সািবক ল ণ ফুেট না উঠেলও িকংবা পা ােত র অ াবসাড নাটেকর মেতা 

সািবক ন তার কথা না বলেলও ত গত িদক থেক অ াবসাডধমীতার ল ণ ধরা 

পেড়। তেব িবষয় ভাবনাগত িদক থেক এেক ম ািজক িরয়ািলজেমর নাটক বলা যায়। 

মািহত চে াপাধ া য়র ি তীয় নাটক ‘নীলরেঙর ঘাড়া’ ১৯৬৪ সােল অ াবর 

মােস ‘গ ব’ নাট পে  শারদ সংখ ায় কািশত হয়। নাটকিট একিট িবেদিশ গে র 

ভাবানুবাদ। িভ  মা ার এই নাটেকর কািহিন পাঁচিট দৃেশ  বিণত। মধ িব  জীবেনর 

অি  সংকেটর কািহিন িনেয় রিচত এই নাটক। পিরিচত জনেদর সমােবেশর 

স েকর বুনট ও স েকর ভা ন একইসে  ফুিটেয় তালা হেয়েছ আপাত এক উ ট 



[173] 

 

পিরেবেশ। নাটেকর ধান চির  সামনাথ। তােক িঘেরই নাটেকর কািহিন আবিতত। 

সামনাথ, একজন ৗঢ়, চ ল, সুহাস, িবমল, হ াির গাে ন, একিট বা া ছেল, পণা, 

িমলু মৃ য়ী– চির িল স িলত এই নাটেকর কািহিন ত রেয়েছ — তােসর তির দীঘ 

মালা গলায় একজন ৗঢ় একিট রহস ময় পিরেবেশর উপর দাঁিড়েয় পিরিচতজেনর 

সমােবেশ ব ৃ তার ঢেঙ  তােলন আমরা হািস কন। সমােবেশ উপি ত চির িল 

সময় কাটােনার অন  কান িবষয় খু ঁেজ না পাওয়ায় এরকম ব ৃ তার আেয়াজন কের। 

ৗেঢ়র কথায় আসেল তারা সকেলই এক প ােকট তাস মা । যােদর হােত িনেয় অন  

কউ খলেছ। এই সমােবেশর ধান অভ াগত সামনাথ রায়। িমঠু ও পণা এই দুই 

নারী যৗবেন সামনাথেক ভােলা বেসিছল। সামনাথ রায় একসময় নীল রেঙর ঘাড়া 

 দখেব সই ঘাড়াটা তা ক র সর মােঠ িনেয় যায়। সখােনই তার সই অনুভবটা 

সি য় হেয় ওেঠ- ‘ হলিদ এিনম ালস আর মুিভং’। ভীষণ ি িলং ভাবনাটা। সামনাথ 

এখেনা কুেলশন কের কান ঘাড়া মােঠ রস িজতেব। সামনােথর ী মৃ য়ী, 

মেয় িমলু, ছেল িবমল, ৗঢ় লাকিট এবং হ াির গাে ন সকেলই সামনাথেক 

উৎসাহ দয় মােঠ রস িজেত অথ উপাজেনর জন । কবল পণাই তােক মােঠ যেত 

মানা কের। িক  যৗবেনর  তােক ছােড় না। আ যজনক ভােব একিট িশ  

সামনােথর হােত কাগেজর টুকেরা িদেয় যায় যােত লখা থােক আগামীকাল মােঠ 

কান ঘাড়া িজতেব। অেনক অথ পেয় যায় স। িক  তার ম ধ  একটা অপরাধেবাধ 

কাজ কের ভতের ভতের। তাই তােক বলেত শানা যায়– ‘আমরা িতনজেন যিদ 

মি র, পাহাড়, সমু  বা আকােশর কােছ িগেয় মা চাই তাহেল আবার িতনেট সবুজ 

পাতার মত ডােল একসে  আেলা বাতােস হয়েতা এখেনা বাস করেত পাির।’ মােঠ 

রস িজেত সামনাথ িবপুল স েদর অিধকারী হেয়ও তার মেন হয় স যন সব িকছু 

হািরেয় ফেলেছ। ঘের আসবাবপে র িবিবধ উপকরণ িক  মূল বান িকছু যন খায়া 

গেছ তার। স মেন কের হাত থেক করেরখা হািরেয় যাে । মােঠর গাড়ার লেসর 
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ফলাফেলর মেতা একই ভােব বা া ছেলিটর দওয়ার রিঙন কাগজ দেখ জানেত 

পাের তার মৃতু র আগাম বাতা– আগামী শিনবাের মারা যােব স। মৃতু র পর 

সামনােথর পিরিচতজেনরা ৗঢ়, িমঠু, পযােয়, হ াির, সুহাস সকেল ানেচট কের 

নীল রেঙর ঘাড়ার েক জানেত চায়। তারা জানেত চায় মৃতু  তার কােছ কমন 

লাগেছ। 

এখােন একজন মানুেষর যািপত জীবন এবং তার  জীবন দুেটাই স বহন 

কের চেল। এমন কান জীবন নই য হীন, আবার এমন কান জীবন নই য 

বা েবর মািটেত পা না রেখ চেল। এ দুেটার ব িত ম হেল মানুষেক অ াভািবক বেল 

মেন হয়। কােজই সামনােথর দুিট জীবন িমেল তার কৃত জীবন। বা ব আর 

পরাবা ব (সুরিরয়ািলজম) দুেটাই সমা রালভােব িতফিলত এই নাটেক। িরয়ািলজম 

এবং সুিরয়ািলজম এর সংিম েণ ম ািজক িরয়ািলজেমর সৃি । েক বা বািয়ত 

করেতই ম ািজেকর ার  হন িশ ী সািহিত কগণ। একিট বা া ছেলর ারা রিঙন 

কাগেজ আগাম সবিকছু জেন যাওয়া জাদুর মত অবা তব ক না। সামনােথর 

িচরজীবেনর ে র বা বায়ন ঘেট এই ম ািজক ক নার ারা। তাছাড়া নাটেকর মেধ  

নানা অ ুত উপাদােনর িনদশন খু ঁেজ পাওয়া যায়। নাটেকর  এক রহস ময় 

পিরেবেশ পিরিচত পিরবারবেগর সমােবেশ একজন ৗেঢ়র টিবেলর উপর দাঁিড়েয় 

এক অ ুত ে র ারা– ‘আমরা হািস কন?’  িট যমন অ ুত তমিন তার গলার 

মালাও উ ট দখায়, যা হােস াে ক কের। এই ৗেঢ়র মেধ ই সামনাথ মৃতু  পরবতী 

আ া জা ত হয় ানেচেটর মাধ েম। তাছাড়া সময় কাটােনার জন  িবষয় খু ঁেজ না 

পাওয়া কমচ ল যাি ক সভ তায় মানুেষর কথা বলার সীিমত সময় এবং িবষয়েক 

দ ািতত কের। ি েকট খলার অনুষ  কুিড় বছর বা ি শ বছর দূর থেক বেল এ স 

বুেক আঘাত করা অতীত ৃিতর পা র। সামনাথ চিরে র সংকেট ‘ াক আউট 

অফ কিমউিনেকশন’ ফুেট ওেঠ। সামনাথ চির িট এখােন পুেরামা ায় আউটসাইডার 
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নয়, িক  নাটেক তার থম কাশ আগ ক িহেসেব, কারণ স সমােবেশর ধান 

অভ াগত। নাটেকর থেমই দখা যায় সুবােসর ব াট থেক এক কা িনক বল কুিড় 

বছর দূর থেক এেস সামনােথর বুেক আঘাত কের। এই আঘাত আসেল সামনােথর 

জীবন থেক পণার হািরেয় যাওয়ার পক। সামনাথ ও পণার ম সুহােসর কারেণই 

ভেঙ যায়। এখােন সামনাথ চির িট িবি তােবােধ আ া । সামনােথর প ফেটা 

তালার ই া আসেল তার িবি তা, একাকী , িনঃস তার জাল থেক বিরেয় 

আসার ই া। স িণচু ত হেয় বৃহ র জীবেনর মেধ  িনেজেক মেল ধরেত পােরিন। 

িনেজর মুেখামুিখ হওয়ার সাহস িছল না বেলই িবপুল অেথর নশায় মা লােভর  

দেখিছল স। এই  উ াকা ার তীকমা । বা া ছেলর হােতর রিঙন কাগেজ 

লখা িবজয়ী ঘাড়ার নাম এবং কুেলশন উ াকা ােক পদােনর তীক িহেসেব 

কাজ ক র। ঘেট যায় এ াঅিডনাির সামিথং। এখােনই ম ািজক িরয়ািলজম 

অিধকমা া লাভ কের। নাটেকর ঘটনা িসচুেয়শন অনুযায়ী। নাট কর ঘটনা িতন কােল 

আবিতত– অতীত জীবেনর কািহিন এখােন  পায়। একই সে  বতমান এবং 

ভিবষ ৎও কাযকরী। গাহ  জীবেনর হ, ম, ভােলাবাসার স ক অথনীিত 

কি ক। এই অথেকি ক স ক অেনকটাই াথ কি ক। ফেল জীবেনর জিটলতা, 

সংকট বিশ মা ায় কাজ কের। েত েকর  সলফ আইেডি িট (আ পিরচয়) েম 

বল হেয় ওেঠ। ‘ক নালীেত সূয’ নাটেক য অ াত পিরচয় লাকিটেক িমলু সমীেরর 

ঘের ঢুকেত দন, তারই যন ক র নেত পাই এই নাটেক। যখােন শিনবার ও 

রেসর মাঠ িতভাত হয় সকাল হওয়ার লে  এক ৗঢ় চিরে র গাঢ় বাসনায়— 

“ কাথায় ছেড়েছ? ও কুেলশন ছােড়িন। ািড ছােড়িন ইনটুইশন, লাক,  ি ল– 

সব িমিলেয় লাইফ। হলিদ অ ািনম ালস আর মুিভং ও হায়াট এ ািরয়াস সাইট! 

িবটার পা  একটা ভাঙা মারেবেলর মেতা গড়ােত গড়ােত নদমায় হািরেয় যােব।” 

এখােন ৗঢ় চির িট সামনাথ রা য়র বতমান স া হেয় ওেঠ। এছাড়া নীলরেঙর 
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ঘাড়ায় একিট চিরে র রস খলেত যাওয়া এবং তার উপলি  এক য ণায় কাতর 

কের। রেসর মােঠর সব থেক বা বতা য অিন য়তা তােকই িভ ভােব িছ  কের 

এই চির । কারণ স জানেত পাের কান ঘাড়া দৗেড় িজতেব। এই চির েকও ি র 

কতক িল চনা রখায় ভাবা স ব হয়। এখােন ইনার িরয়ািলিটর কথা বলা হেয়েছ। 

একই সে  চতন ও অবেচতেনর রহস  উে ািচত হেয়েছ। ব ি র অি  সংকেটর 

পাশাপািশ হতাশা, নরাশ ক ধরার চ া কেরেছন নাটককার। সামনােথর কথােতই 

তা — ‘িক  এক এক সময় িনেজেক বড় া  লােগ।... িক  আমার উপর ভরসা 

কেরা না তামরা। িভতের িভতের বড় ঠা া হেয় যাি  আিম। এক এক সময় কার 

উপর জািননা চ  রাগ হয়। কাঁেধ যন একটা ভারী বাঝা বইিছ। বুেকর মেধ  

একটা দােনা যন হাপাে , কে র, না সুেখ, না উে জনায় বুিঝ না। হাত শ  কের 

মুেঠা করেত ভয় কের। মেন হয় শ  কের মুেঠার মেধ  একটা বামা ফেট যােব।’ 

িলিরকধমী এই সংলাপ নাটক িভ ন মা া সংেযাজন কের। সুতরাং উপেরর ি েত 

এ কথা বলা চেল য, বা ব আর ে র িমলেন কি ত এক কািহিনর অ বয়ন, 

নাটেকর আি ক রচনায় নাটককার অেনক সময় অ াবসাড দশেনর অনুসরণ কেরেছন। 

এখােন িরয়ািলজম, সুরিরয়ািলজম আইেডি িট, াইিসস, স েকর জিটলতা, 

িবি তা, িব ু  সমাজ সমােলাচনা, অবা ব ক না, হাস রস পিরেবশন, কাব ধমী 

সংলাপ ভৃিত উপাদান এবং তীক ও ব নায় নাটেকর িনিহতাথ পিরেবশেন 

নাটককার য নাট তে র অনুসরণ কেরেছন তা আংিশক অ াবসাডধমী। তেব িরয়ািলিট 

ও  তথা ক নার মলব ন ঘটােত িতিন ম ািজক িরয়ািলজেমর অনুসরণ কেরেছন 

অিধকমা ায়। সিদক থেক ত গত ভাবনায় এ নাটক ম ািজক িরয়ািলজেমর দৃ া । 

এই বা বতা এবং ক নার মলব ন ঘিটেয়েছন তাঁর ব  নাটেক, যা ম ািজক 

িরয়ািলজেমর দৃ া  বেল গণ  করা যেত পাের। এ ধরেনর নাটক হল ‘ তাতারাম’, 

‘মুি েযাগ’, ‘লািঠ’ ভৃিত।  
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‘ তাতারাম’ নাটেকর কািহিনেত দখা যায় - পাপ-পুণ  বাধ স  ইহকাল ও 

পরকাল স েক সদাসতক সৎ সবিজ িবে তা তাতারাম সহজ সরল ভােব জীবন 

কাটােত চায়। তাতারাম িব াস কের সবিজ িবে তা িহসােব তােক ঠকােনা পাপ। 

এই মানুষটাই ী ময়ূরী ও শ ালক ভজুর েরাচনায়, অব ার চােপ ব ীবাবার দওয়া 

ম তে র ারা পােপর সে  আেপাষ কের। ীেক সুখী করেত বাবাজী সেজ লাক 

ঠকােত  কের। কাকতালীয় ভােব কতক িল ঘটনার সংঘটেন তাতারাম অেঢল 

ধন-স েদর অিধকারী হেয় ওেঠ। চািরিদেক তার নাম ছিড়েয় পড়েল পর রাজদরবাের 

রাজেজ ািতষ হওয়ার সুবণ সুেযাগ আেস। রাজা তােক রাজেজ ািতষ বেল ঘাষণা 

করেলও তাতারাম এই পেদর পিরবেত রাজার আশীবাদ াথনা কের। স তার 

অিজত ধনস ি  িদেয় একটা অ স  খুলেত চায়– যখােন নগেরর িনর  উেপাষী 

মানুষ এেল তােদর সে   দু-মুেঠা খেত পাের এবং স যন এই কাজ সবশি  িদেয় 

করেত পাের। ‘রাজর ’ পূববতী নাটেক মািহত চে াপাধ ায় য নাট রীিত হণ 

কেরিছেলন পরবতীকােলর নাটক রচনায় িতিন সের এেসিছেলন। ‘ তাতারাম’ নাটেক 

িতিন দশীয় লাকজফম ব বহার করেলন। বা ব আর জাদু তথা ম -ত  নাটেকর 

আখ ানব েত াধান  লাভ কের। গভীরভােব পযােলাচনা করেল বাঝা যায়, িবিভ  

চিরে র  সংঘাতপূণ নাট াি েকর মাধ েম নাটককার মািহত চে াপাধ ায় 

‘ তাতারাম’ নাটেক তাঁর সমকাল ও সামািজক সমস া সংকটেক িশ ীত ভি মায় তুেল 

ধেরেছন। মানুেষর মেধ  মানিবক মূল েবােধর অনুস ান কেরেছন নাটককার – এ 

নাটেক তার পিরচয় পাওয়া যায়। সত -িশব-সু েরর পূজারী িশ ী মা ই মানব 

কল াণকামী। ‘ তাতারাম’ নাটেক তাতারাম চিরে র ন ায়-অন ায়, পাপ-পুণ েবাধও 

চািরি ক ে র মধ  িদেয় মানিবক মূল েবােধর দৃ া  ু িটত হেয়েছ এবং সই সে  

নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র ভ দয়ানুভূিতর পিরচয় পাওয়া যায়।‘ তাতারাম’ 

নাটেক মানিবক মূল েবােধর কািহিন বিণত। অব িয়ত সমাজব ব ায় মানিবক 
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মূল েবােধর েয়াজনীয়তার কথা উে খ কেরেছন তাতারাম চিরে র মাধ েম। এই 

নাটেকর কািহিন, সংলাপ আি ক ভবনায় য ত গত বিশ  ফুেট ওেঠ তা অিধক 

মা ায় ম ািজক িরয়ািলজম বা জাদু বা বতার অনুসারী।  

‘মুি েযাগ’ নাটেক িতিন মানুেষর মেধ  সু  থাকা শি  জাগরণ ঘটােত 

চেয়েছন। মধ িব  িণর অকারণ ভয় কাতর শি র িবকােশর িদেক মন দয় না। 

ফেল জাগিতক িদক থেক অ হীন হেয় ওেঠ তার দুদশা। এই নাটকিটেত নাটককার 

দিখেয়েছন' মানুেষর  জীবেন সফলতার একমা  পথ হে  িনেজর শি েক জািগেয় 

তালা। িঢসুম িঢসুম নাটেকর নায়ক যদুপিত মধ িব  মানুষ। তার ভাব দুবল। বা েব 

স তার িবেরাধীেদর আ মণ করেত পারত না তাই ঘুেমর মেধ  সই কাজিট সের 

নয়। হঠাৎ এেস যায় এক ফিকর, তার দওয়া বিড় খেয় যদুপিত িনেজর মেধ  

অনুভব কের এক অেলৗিকক শি । আর তােক সাহস যাগায় বাল ব ু  িনতাইেয়র 

অশরীরী ক র। পিরণােম দখা যায় তার কােছ পরা  হে  দুধষ া ভা া আর 

জগা িমি র। ব ত েত ক মানুেষর মেধ ই আেছ িনিহত শি । মানুষ সই শি  

স েক সেচতন নয়। অথচ সই শি  একিদন জা ত হেবই। েত কটা মানুষ 

এমনিক যদুপিতর মত অপদাথ একজন মানুষও পৃিথবীেত আেস একটা িমরাে ল 

ঘটােত। একটা মুহূত জীবেন আসেবই তখন তু  একটা সাধারণ মানুষও অসাধারণ 

হেয় ওেঠ। শষ পয  দখা যায় যদুপিতর অন  বদিল ব  হেয় গেছ এবং তার 

দ াল ীও বশ মেনেছ। এভােবই নাটককার মািহত চে াপাধ ায় মানুেষর িনজ  

শি  সম ক পিরচয় িদেয়েছন। হয়েতা নাটককার সমকােলর বাঙািল চিরে  ভেয়র 

আিধক  দেখ ু  হেয়িছেলন। তাই িতিন মানুেষর কােছ প ছােনা সহজ ও সি য় 

মাধ ম নাটেকর মধ  িদেয় চেয়েছন এই জািতগত দুবলতার িবলুি  ঘটােত। এই 

আ শি  জাগরেণ জাদু বা বতার েয়াগ ঘিটেয়েছন নাটককার।   
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মানিসক অবসাদ কািটেয় মনুষ ে র জয়গােনর নাটক ‘লািঠ’। হির সাদ, রতন, 

সুেখন, ঘাষ, অ দা ও নীেল এই ছিট চিরে র মেধ  কািহিন আবিতত। হির সাদ 

িনতা ই সাধারণ এক কমচাির। একিদন অিফস থেক বেরাবার িসঁিড় িদেয় নামেত 

নামেত ব ু র কােছ অিফেসর মািলক ঘাষ স েক ছাট মুেখ বেড়া কথা বেল ফেল। 

স অিফেসর মািলক ঘােষর বাপেক চাষা আর ঘাষেক জােনায়ার বেল। এই পছন 

থেক য়ং মািলক এই কহা েন ফলা থেকই হির সাদ উদাসীন হেয় থােক। 

কােরার সে  কােনা কথা পয  বলেত পাের না। স অিফস কামাই কের। তার ছেল 

রতন তার বাবার অিফেস না যাওয়ার কৃত কারণ জানেত পাের। খবর জানার পর 

থেক বািড়র সকেলই উি  হেয় ওেঠ। সকেলর অনুেরােধ এবং মািলেকর সমন 

ধরােনার কারেণ হির সাদ শষ পয  মািলেকর বািড়েত মা চাইেত যায়। বসবার 

ঘের মদ খাওয়ার সময় মািলক ও তার ব ু  সুেখন অপমান করার খলায় মেত ওেঠ। 

চয়াের উেঠ কান ধের থাকায় তেবই অপরাধ থেক িন ৃ িত পায়। চরম অপমােন ভেঙ 

পেড় হির সাদ। এই চরম অপমােনর িব ে  িতবােদর েখ দাঁড়ােত বািড়র সকেল 

বেল। এেত হির সাদ িনেজর িভতের বােঘর মত শি  অনুভব কের। পরিদন সকােল 

স মািলেকর বািড় িগেয় িনেজর পােয় জার পাওয়া লািঠ িদেয় জােনায়ার পী 

মািলকেক উিচৎ িশ া দয়। পােয় ভর কের দাঁড়ােনা লািঠেকই স িতবােদর 

হািতয়ার কের তােল। এই লািঠর জােরই স ভয়েক জয় কের। হির সােদর মেধ  

ভয়েক জয় করার জন  হঠাৎ কের তার মেধ  কােনা এক জাদু যন কাজ কের। এই 

‘Magic if’-এর কথাই ফুিটেয় তুলেত চেয়েছন নাটককার তাঁর এই নাটেক। 

নাটকিটর মেধ  ম ািজক িরয়ািলজেমর উপাদান াধান  পেয়েছ।         

 

১৯৬৪ সােল মািহত চে াপাধ ােয়র তৃতীয় নাটক ‘মৃতু সংবাদ’ ন  নাট দেলর 

কাশনায় াকাের মুি ত হয়। আইিরস নাট কার জন িমিলংটন িস  এর ‘িদ  বয় 
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অফ িদ ওেয় ান ওয়া ’ (The Play Boy of the Western World) (১৯০৭) 

নাটেকর  অনুে রণায় লখা। আংিশকভােব ঘটনাগত িমল থাকেলও এর সমস া, িচ া, 

অনুভব, ক না স ূণ মৗিলক। কান চিরে  দশন িস  এর ভাবনার অনুসারী নয়। 

১৯৬৫ সােল ন  নাট েগা ী নাটকিট থম ম ািয়ত কের। নাট কার িনেজ 

নাটকিটেক বাংলায় অিভনীত থম মৗিলক নাটক বেল িচি ত কেরেছন। 

কািহিন িবন ােসর িদক থেক িতন অে র এই নাটকিট একিট মফ ল শহেরর 

বড় পটভূিমেত িলিখত। নাটেকর িবষয়ব  রেয়েছ, বুলু নামক একিট মেয়র সামেন 

িব.এ. পরী া থাকা সে ও পাড়ার ছেলেদর আেয়ািজত াটেসর উৎসাহ, উ াস ও 

অনুেরােধ-আবদােরর তােদর াটেসর কােড নাম িলেখ দয়। বািড়েত স একা। 

সুেবাধ নামক বাকা ভীতু শা িশ   যুবক তােক ভােলাবােস। সব িকছুেত সুেবােধর 

ভয়। বুলু তার এই ভয়টা ভাঙেত চায়। বুলুর বািড়র সকেল িবেয় উপলে  িমরাট 

গেছ। সুেবাধ বুলুর বািড় থেক ফরার পেথ স ােবলায় একটা ছায়ামূিত দেখ ভয় 

পায়। হঠাৎ স এেস বুলু ও ইিতমেধ  আগত বুলুর বাবার ব ু  ষাট বছর  বয়  নীেরন 

কাকু ক খবর দয় য, স রল লাইেনর ধাের একটা মৃতেদহ দেখ এেসেছ। তেব 

লাকেক জীিবত না মৃত তা স ভােলা কের দেখিন। নীেরনকাকু কেয়কবার 

আ হত ার চ া কেরও সফল হেত পােরিন। স মেন কের তার বঁেচ থাকাটা একটা 

িমশেনর জন । তার বড় একটা কাজ বািক আেছ। তেব কাজটা িক স তা জােন না। 

ছায়ামূিতর লাকিটেক স খাঁজ করেত চায়। হঠাৎ এক আগ ক লাক এেস ওেদর 

ঘের ঢােক। সুেবাধ বুলুর কথায় উে িজত হেয় কাতুজ িবহীন ব ুক িনেয় য 

লাকিটেক খু ঁজেত বর হয়, সই লাকিট সুেবােধর কলার ধের টেন আেন। সুেবাধ 

লাকিটেক খুিন ডাকাত বলার জন  লাকিট হঠাৎ রেগ িগেয় অ ুত সংলাপ বেল। 

লাকিটর হাবভাব অ ুত। লাকিট িকছু করেত পাের না। গরেমও তার শীত কের। 

বুলুেক িঘের একিট জাপিতেক উড়েত দেখ তার মেন হয় তার মাথা থেক রিঙন 
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জাপিতক বিরেয় িগেয় ভীম ল ঢুেক পেড়েছ। িভম লlিট লাকিটর মাথা- 

ৎিপ েক আঘাত কের। স তার বাবােক খুন কের পািলেয় এেসেছ। মা বাবা তােক 

খুব ভােলাবাসত, তবুও একটা দুঃ ে র ঘের স তার বাবােক হত া কের। পৃিথবীর 

উপর রাগ থেকই স এই কাজ কেরেছ। নী রন কাকু লাকিটেক পৃিথবীর  বী রর 

আখ া দয়। বািক অন ান  সকল চির  তােক সমথন কের। লাকিটর সংলাপ তাই  

ও বা েবর সম েয় অেযৗি ক, অসংগত ও অ ুত হেয় ওেঠ। স িনেজর নাম বলেত 

পাের না। যুব স দােয়র কােছ ‘জায়া  িফগার’ হেয় ওেঠ। লাকিটর িত বুলুর 

আ হ সুেবােধর ঈষার কারণ। এিদেক লাকিটর বাবা খু ঁজেত আেস। আসেল লাকিটর 

বাবা মারা যায়িন। বাবােক হত া করার ব াপারটা একটা , একটা ধারণামা । 

লাকিট িব াস কের স বাবােক ঘুম  অব ায় হাতুিড় মের হত া কেরেছ। লাকিট 

াটেস অেনক পুর ার পায়, তাই তােক িনেয় ছেলরা হইচই কের। লাকিটর বাবা 

লাকিটেক ু ল বানােনার, ি জ বানােনার ে র লাভ দিখেয় বািড় িনেয় যেত চায়। 

ৗঢ় লাকিটর সে  বুলুর কথায় জানা যায়, তার ছেল াভািবক জীবেনর িনয়েম 

অভ  নয়। লাকিট শূন তার অ কার থেক উ ল সবুজ পয  পৃিথবীর বৃহ ম বীজ 

বানােনার  দখত। বাবার দখােনা লােভ বািড় িফরেত চায় না স। অেনক কথা 

কাটাকািটর পর লাকিট তার বাবােক আবার খুন করেত যায়। বাবােক হত ার জন  স 

ধু িনেজেক নয় সবাইেক, কিমউিনিটেক, গড়, ম ান সবাইেক দায়ী কের। িক  বাবা 

একবারও মারা যায়িন। শষ পয  লাকিট তার বাবার সে  চেল যায়। সবাই চেল 

গেল বুলু একাকী হেয় পেড়। 

নাটকিটর েটর অ গিত হেয়েছ আগ ক লাকিটর অ ুত ভাবনা িচ া ও 

অ ুত সংলােপর ারা অথাৎ িসচুেয়শন অনুযায়ী। লাকিটর বাবােক হত া করার ভাবনা 

আনিরেয়ল হেয় ওেঠ। এই িরেয়ল এবং আনিরেয়ল এর ই কট হেয়েছ এ 
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নাটেক। পুেরা নাটকিটেত অ াবসাড উপাদান ল  করা যায়। নাটেকর অ াবসািডিট 

সে  নাটককার বেলেছন —  

“িবষয় ও িবন ােসর িদক থেক মৃতু  সংবাদ সমকােল িকছু অিভনব  

হয়েতা দািব কের। আপাত অিব াস  ঘটনা েমর মধ  িদেয় ল েনস, 

অি ে র অথ ও অথহীনতা, ভােলাবাসা, আ ার অভাব, িপপাসা, বাঁচার 

উ াস ও বদনা, হত া ও আ হত ার কারণ ইত ািদ িবিভ  বুি গত 

এবং অনুভব ধান িজ াসা মৃতু  সংবােদ তী তা লাভ কেরেছ। এর 

নায়ক িনেজর নাম হািরেয় ফেলেছ। তার নাম নই, পিরিচত জীবেনর 

মানুেষর কােছ তাই স আগ ক, আউটসাইডার। তার কথা বদনা 

উ াস য ণা আন  তাই গতানুগিতক মানুেষর কােছ কখেনা 

কৗতূহেলর, কখেনা িবপদজনক, কখেনা রহস ময়। লাকিট আমােদর 

মেনর অবেচতন অ েলর অ কার থেক শূন তা, অথহীনতা এবং 

অনথক অি ে র কাঁটায় র া  হেয় বাইের এেসেছ। তার মন থেক 

সু র, ভােলাবাসা এবং বাঁচার আন  হািরেয় যায়িন। স বাঁচেত চায়, 

আর এই চির  তার িনেজর মেতা কের বাঁচেত গেল আ ায় য িবদু ৎ 

ও ব পাত, অ কােরর উ াম িতব কতা তার প নাটক রেয়েছ। 

পাশাপািশ জীবেনর ভ ও সু েরর সহেযািগতাও বতমান। সু র ও 

শূন তার মধ বতী আবতভূিমেত মৃতু সংবােদর নায়ক র া , তী  জীবন 

িপপাসায় ক মান।”৪৪  

অথহীনতার মধ  থেক অথ খাঁজার চ া অ াবসাড দশেনর একিট অন তম উপাদান 

বা বিশ । এই নাটেক আগ ক লাকিট ও বুলুর কথার মেধ  তা িতফিলত—  
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‘ লাকিট: ... আমার বাবা-মা এরাই তা আমােক অনথক িনেয় এল। পৃিথবী 

িক িন ু র খলা খল ছ আমা ক িনেয়। আমার বাবাই তা দায়ী। মা থাকেল 

তাঁেকও দায়ী করতাম। আিম মের যেত পারতাম– বাবা আমােক িঘের রেখ 

রেখ বাঁিচেয় রেখেছ আরও ভয়াবহ অি ে র অি কাে  আমােক িদনরাত 

পাড়ােব বেল। বাবা, আমার বাবাই সব অ ি র মূেল। ওই ৗঢ় লাকিট 

েহর ছাতা ধের আমােক বধ ভূিমর িদেক িনেয় যাে । আিম ভাবেত 

ভাবেত অি র হেয় যতাম এক-একিদন। অসহ  মুহূেত িতিদন মের 

ফলেত চেয়িছ, পািরিন। শষ পয  পারলুম। আজ আিম মু , পৃিথবীর 

িন ু রতার শাধ িনেয়িছ।  

বুলু: পৃিথবীর আর সব খুনীর থেক িক  আপিন আলাদা। খুেনর মধ  িদেয় 

আপিন একটা অথ খু ঁজেত চেয়েছন, তাই না?  

লাকিট: িঠক বেলেছন আপিন।’ 

কািহিনর নািয়কা বুলু। সহানুভূিতশীল মেয়েদর জগৎ তােক াস না করেলও  

ধান চির িট যখন উ ট অথচ সত  জীবন সমস া িনেয় তার কােছ এেল ব াপারটােত 

স এেকবাের অেযৗি ক বেল উিড়েয় িদেত পাের না। িতিদনকার াভািবক জীবনেক 

ও আপাত উ ট যুি হীনতার িভতেরর সত েকও মানেত হয়। লাকিটর বাবােক হত া 

করা আসেল একটা উ ট ক না-একটা িফলসিফক াল ব াপার যা আলেবয়ার কামু র 

‘িফলসিফক াল সুইসাইড’-এর কথােক রণ করায়। কামু র কথায় সমকালীন পৃিথবীর 

জীবন যাপেনর বা ব পিরি িত ত আমােদর আ হত া করা উিচত।  িক  আ হত া না 

কের, অিভশ  িসিসফােসর মেতা মাথা উঁচু কের অথহীন জীবন অিতবািহত করেত 

হেব। কামু র কথায় — 
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“The fundamental subject of the myth of sisyphus is this : it 

is legitimate and necessary to wonder weather life has 

whether life has a meaning; therefore it is legitimate to 

meet the problem of suicide face to face. The answer, 

underlynig and appearing through paradoxes which cover it, 

is this : even if one does not believe in God, suicide is not 

legitimate; Written fifteen years ago, in 1940 amidst the 

French and European disaster, this book declares that even 

within the limits of nihilism it is possible to find the means 

to proceed beyond nihilism. In all the books I have written 

since, I have attempted to pursue these direction. Although 

The Myth of Sisyphus poses mortal problems, it sums itself 

up for me as a lucid invitation to life and to create, in the 

very midst of the desert.”৪৫   

এ নাটেকও নী রন কাকুেক বলেত শানা যায় — ‘আমােদর উিচত সমেবত আ হত া।     

অথহীন জীবেনর মানুষ েলা সব একটা িবরাট উৎসেবর মেতা কের মরেব।’ বাবােক 

হত ার ধারণািটেক বুলু ও নীেরনকাকু ার চােখ দেখ। নীেরনকাকু এেক মানুেষর 

বলতম িবে াহ ও লাকিটেক  বীর ও নায়ক বেলন। বুলুর মেত লাকিটর মধ  

িদেয় সিত ই এই পৃিথবীর থম িবে ােহর জ  হ য়েছ। এ নাটেকর একমা  সুেবাধ 

চির িট সাধারণ মানুেষর মেতা াভািবক কথা বেল। নীেরনবাবু লাকিট বারকেয়ক 

আ হত ার চ া কেরও িক  ব থ হয়। িতিন মেন কেরন তার বঁেচ থাকার একটা 

িমশন রেয়েছ। তাছাড়া এ নাটেক রেয়েছ ঈ েরর মৃতু  সংবাদ। ঈ েরর সব দহ িনেয় 

শাভাযা া। ব ত নাটেক নীৎেসর মেতা বার বার ঈ রেক মৃত বেল ঘাষণা করা 
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হেয়েছ। লাকিট তার িপতােক অথাৎ তার ােক িযিন সৃি কতার অনু প- তােক 

হত া করার চ া কেরেছ এবং িব াস কেরেছ য, স হত া কেরেছ। এই ঈ েরর মৃতু  

সংবাদ, ঈ েরর িব ে  িবে াহ এবং এিট অ াবসাড নাটেকর একিট িবেশষ ল ণ। 

এই নাটেক আরও ব  বিশ  রেয়েছ যা অ াবসাড নাটক অনুসারী, যমন লাকিটর 

কােনা পিরচয় নাটেক নই স আউটসাইডার। স ল েনেস ভােগ। স তার িনেজর 

নাম ভুেল যায়। তার সংলাপ অ ুত, উ ট।  বা ব জীবন বা জীবন যাপেনর 

অথহীনতােক অেনক অ াবসাড নাটক তুেল ধেরেছ। এই নাটেকর অেনক ঘটনা 

আধুিনক জীবন যাপেনর এক গভীর শূন তােক  কের তুেলেছ। এখােন গাল 

বলুন শূন তার পাশাপািশ পৃিথবীেকও তীকািয়ত কের। আবার বলুেনর তীক ছেড় 

এই শূন তা আেরা গাঢ় হেয় ওেঠ আগ ক লাকিটর িপতা ৗঢ় চিরে র ি েজর 

নকশা তিরর মধ  িদেয়। ৗঢ় লাকিটর কথায় – “ শূন তা থেক সু র, একটা 

কােলা অ কার থেক উ ল সবুজ পয  – এই য দখুন, এখােন একটা অ কার 

আেছ। ... কােলা মােন হে  পৃিথবীর সম  হািরেয় যাওয়া রেঙর শূন তা। এই শূন তা 

থেক একটা উ ল সবুজ পয , সবুজ মােন তা জীবেনর সব আনে র মলান 

রঙ, ... এই শূন তা থেক সু র – একটা কােলা অ কার থেক উ ল সবুজ পয  

আিম পৃিথবীর দীঘতম ীজ বানােত চাই।” জীবনভর শূন তা এবং সই শূন তা থেক 

অিত েমর চ া অ াবসাড নাটেকর অন তম পূণ বিশ  যা ‘মৃতু সংবাদ’ নাটেক 

কািশত। সুতরাং ত গত িদক থেক অ াবসাড নাটেকর উৎকৃ  দৃ া  এ নাটক।  

   মািহেতর ‘ ীেপর রাজা’ নাটক িকিমিতবা দর ল ণা া । এখােন নাট কার 

তার িনজ  ভাবনােক  এবং দুঃ র মাঝখােন াপন কেরেছন। িববতেনর 

িনিরেখ পিরবতনেক দখােত চেয় ছন। নাটকিটর মুখবে  নাটককােরর কথােতই 

এই িববতেনর প তীকািয়ত হেয় উেঠেছ। মািহত চে াপাধ ায় লেখন য 

অেনকটা কান ে র  দুঃ ে  বদেল যাওয়ার ম তা নাটকিটর চির । িকংবা যুে র 
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মুেখামুিখ এই পৃিথবীর পিরণামেক িতিন একিট সবুজ গােছর মশ ভৗিতক পাতাহীন 

শূন তায় পা েরর সে  তুলনা কেরেছন। নাটেকর পেপ নােমর এক যুবক 

েনর পালােমািরস ােম টম ােটার খ ত ায় তরমু জর মত আয়তেনর একিট 

হাইে ােজন বামায় লািথ মেরিছল। এর ফেল তার সম  শরীর রিডও একিটভ 

আি েভট হেয় যায়। স এিগেয় যায় মৃতু র িদেক। এমনিক তার সং েশ  য আেস 

তার মৃতু র স াবনা দখা যায়। এই বামার গা য় লািথ মের নাটেকর ধান চির  

সাগেরর মেন হেয়েছ য সই-ই রাজা কন না ওই গালাটার স থম লািথ 

মেরেছ। যার ফেল ীপ িবষবৎ হেয় যায়। যুে র বীভৎস প ক সরাসির িবেরািধতা 

কের মানবতার জয়গান গাওয়ার অিত চিলত পেথ না িগেয় মািহত চে াপাধ ায় 

পৃিথবীর িন -বৃে  পা েরর মাধ েম ভাব ও েপর য উৎকষতার পিরচয় 

িদেয়েছন বাংলা নাটেকর ইিতহােস অিভনব সংেযাজন।  

    বা বতার তীেকর দৃি ভি  িনেয় লখা মািহেত চে াপাধ ােয়র ‘ক াে ন 

ররা’ নাটকিট। নাটককার িনজ  ভরেকে  থেকই এ নাটেক অেনকখািন বা বতার 

শত ম ন ছন। এই নাটেকর ঘটনা ঘেটেছ ক াে ন ররা অধীেন একিট হােট ল। 

ররার কােছ হােটলিট যন একিট জাহাজ। জাহােজর মেতা কেরই হােটলিট চালান 

বেল িতিন ক াে ন। ক াে ন ররার জগৎ যন এক রহস ময় ধূসর জগৎ। তার 

সহকাির গলু। নাটেকর েত ররা আর গলু িমেল নাটেকর য িবিচ  

অস িত- য উ ট এক আধা কুয়াশা  পিরেবেশ সৃি  কেরিছল তা াভািবক হেয় 

ওেঠ সুনীল ও ইরার আগমেন। তারা হঠাৎ বাইেরর পৃিথবী থেক জাহােজ িগেয় পেড় 

তারা খাঁেজ িবর জাহােজর িবপরীেত চলমানতােক। নাটক শষ পয  ক াে ন 

ররা সব রহেস র জাল ভেঙ যায়।  
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‘বাইেরর দরজা’ (১৯৬৫) মািহত চে াপাধ ােয়র ব ি  মেনর অনুভব ধান নাটক 

েলার মেধ  অন তম। েয়ডীয় মনঃসমী ণ ত  অনুযায়ী মানুেষর গাপন ও 

অবেচতেন থাকা দৃশ  এই নাটেক দিখেয়েছন নাটককার মািহত। এই নাটেক ত ণী 

ম ু িনজন রােত মুেখামুিখ হেয়েছ িনেজর অ িনিহত স ার। তার মেনর মধ  থেক 

উেঠ এেসেছ িনহত কামনা ও পুরােনা ৃিত জিড়ত অবেচতন স া। নাটেক যা ঘেটেছ 

তা সবই তার মেনাজগেতর ঘটনা। তার মন িবি  হেয় যাওয়ার কারেণ অ ুত সব 

ঘটনা ঘেট। ম ুর া ন িমক অেশাক আর বতমান িমক কমল এই নাটেক 

পর েরর স ুখীন হেয়েছ। তারই সে  এেসেছ িবেবকসদৃশ পাহারাওয়ালা চির িট। 

নাটেকর কািহিনর অ গিত  হেয় ওেঠ অেশাক বতমােন বঁেচ নই। এক সময় 

অেশােকর সে  িকেশারী বয়েস শারীিরক স ক তির হেয়িছল— হয়েতা সই তার 

থম স ক। তাই অেশাক তার মেন একটা িবেশষ ান অিধকার কের আেছ। ম ু 

তােক ভুলেত পাের না কােনাভােব। এজন ই ম ুর মন তােক তার বতমান িমক 

কমেলর সামেন এেন হািজর কের। বাঝা যায় পুেরা ব াপারটাই ঘটেছ ম ুর মেনর 

গভীর গহেন। বা ব মানুষ অেনক সময় ইে  মেতা কােনা িকছু কের উঠেত পাের 

না। সমাজ, পিরেবশ, ব ি গত পিরি িত সততার তীক হেয় ওেঠ। এই ব াপারিট 

িছল পুেরাটাই সেচতন মেনর পিরচায়ক। এেক িভি  কের নাটককার গেড় তুেলেছন 

পাহারাওয়ালা চির িট। এ হল সই মানুষ য সবার লুেকােনা বাসনােক পাহারা িদেয় 

বড়ায় সবদা। যােক আমরা ভয় পাই। িনি  কের িদেত চাই সব। গাপনীয়তার 

আড়াল সরবার আেগই। তাই অেশাক, কমল, ম ু িতনজনই ব ত ম ুর মনই 

পাহারাওয়ালােক মেন কেরেছ তার পরম শ । তােক স হত া করার চ া কেরেছ। 

কারণ মানুেষর অবেচতন ায়শই সেচতন মেনর সে  সংঘােত জিড়েয় পেড়। 

মন াি ক জিটলতা, অস েবর তীকািয়ত ব বহার এবং সাংেকিতকতার সম েয় এই 

নাটেক নাটককার ফ া ািসর সাহােয  অপ প জীবেনাপলি র কথা বেলেছন। ‘বাইেরর 
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দরজা’ নাটকিটর সে  ইেয়ােনে ার ‘আেমিদ অর হাউ টু গট িরড অফ ইট’ নাটেকর 

কািহিন িবন াস, চির  ও সংলােপর ে  সাদৃশ  ল  করা যায়। দুিট নাটেকই ঘেরর 

মেধ  একটা মৃতেদহেক ক  কের নাট ি য়া ঘনীভূত হেয়েছ। এছাড়া আরও অেনক 

উপাদান রেয়েছ যমন সমাজ থেক িবি তার কথা, ঈ েরর িত িব াস হািরেয় 

পাপ কােজ িল  হওয়া, পর র সংেযােগর অভাব, িনঃস  িনজন জীবন য ণার 

পিরচয়, িব ু  সমাজ সমােলাচনা াক িহউমােরর েয়াগ ভৃিত যা নাটকেকর 

উ ট েক কিটত কের তােল।    

‘ সানার চািব’ (১৯৬৬) নাটেকর নায়ক গৗতম একিট সানার চািব স। 

তারপর থেক স খু ঁেজ যায় একিট বা ।  য বা  খালা যােব সানার চািব িদেয়। 

আ য সই বা  যার মেধ  আেছ অক নীয় দুলভ র  স ার। হঠাৎ এেস যায় 

সৗেম ু  নামক চির িট। গৗতম এর িমকা নি তার সহায়তা এবং িকছুটা 

সে াহেনর ারা বা টা খু ঁজেত চ া কের স। যিদও গৗতম এতিদন নি তার 

মেক াহ  কেরিন। িক  বা টা পাওয়ার স াবনায় তার মেনর মেধ  বেজ ওেঠ 

ভােলাবাসার সুর। শষ পয  সই সানার  চািব িদেয় বা  খুেল দখা যায় আেরকিট 

চািব। হয়েতা মানুেষর পরম কাম েক না পাওয়ার ইি ত নাট কার আমােদর িদেয়েছন 

নাটেকর মাধ েম। পরম কাম েক কানিদনও পাওয়া যায় না, তােক কবল খুেঁজ যেত 

হয়। স ােনর এই য়াসই গৗতমেক উপলি  করেত শখায় য বাে র ভতর রাখা 

কান জড় সাম ী নয় মানুেষর আসল েয়াজন সই বা  যার মেধ  রেয়েছ সহানুভূিত 

মমতা ও ভােলাবাসা। ভােলাবাসার মেধ ই পাওয়া যায় পরম াি েক। এক জিটল 

মন ে র নাটক। লৗিকক অেলৗিকতার মলব েন, পক, ফ া ািসর উপাদান 

নাটকিটেত কিটত হেয়েছ।   

‘গ রাজ হাততািল’ (১৯৬৬) এই নাটকিটেত মানুেষর ভােলাবাসা সংকট 

পািয়ত হেয়েছ। মানুষ একই সে  একািধক জনেক ভালবাসেত পাের। ভালবাসা 

পেতও পাের একািধকজেনর। মেনর এই জিটল অব ানিট িববৃত হেয়েছ এই নাটেক। 
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নািয়কা মীরা মানিসক িদক থেক ঈষৎ অসু । তােক ভােলাবােস িতেবশী অ ণ, 

হঠাৎ এেস পড়া হিরিক র এবং ণব িম । ণব িম  অবশ  মীরােক কেশার 

থেকই ভালবােস। ণব িমে র কােছ মীরার ৃিত রজনীগ ার সে  যু । ণব িম  

িচিঠেত িলেখেছ মীরার বয়স যখন চৗ -প নেরা। একিদন এক গাছা রজনীগ ার 

ি ক হােত িনেয় মীরা ঘের ঢুেকিছল। তার সাজেপাশােক িছল জংলা রেঙর শািড়, 

গালািপ াউজ, দুেধর মেতা সাদা িফেতয় িবনুিনর শষ াে  একটা ধবধেব ফুল। 

এভােবই নাটকিটেত েমর সে  জিড়েয় যায় তা রজনীগ া ও গ রাজ দুিট 

সুগ যু  সাদা ফুল। অবশ  এখােন ব িত ম  হেয় ওেঠ হিরিকংকর। কারণ তার ম 

নানা রেঙ রিঙন হেয় ওেঠ। স নানা রেঙর চশমা ব বহার কের ও মীরােকও সই 

চশমা উপহার দয়। মীরা তার এই িতন িমকেকই ভােলাবােস িক  দখা যায় শষ 

পয  অ ণই মীরার সে  থেক যায়। ণব িম  ও হিরিক র দুজেনই চেল গেলও 

মীরার ম থেক তারা বি ত হয় না। মীরা অনুভব কের একা িবি  মানুষ 

কখেনাই সুখী হয় না। মানুেষ মানুেষ সংেযােগ বঁেচ থাকার জন  জ রী আর মই 

সই যাগ তির করেত। ভােলাবাসা অেনক সমেয়ই কািশত হবার সুেযাগ পায় না, 

তার কারণ সামািজক পিরেবশ। গাপন ণয় মানুষেক অেনক সময় অসু  ও বা 

অ াভািবক কের তােল। মীরার অসু তার কারণ হয়ত অব  ব মুখী ভালবাসা। ম 

যখনই ব  হওয়ার সুেযাগ পায় তখনই যন মানুষ হেয় ওেঠ াভািবক সহজ–সু । 

অবশ  ি েকাণ েমর ে  ঘন জিটল পিরি িতর সৃি  হয় এবং কখনও কখনও 

তা অিত ম কের মই িনজ  দীি েত ভা র হেয় ওেঠ।  সই মেকই মািহত 

চে াপাধ ায় কৃত ম েপ তুেল ধেরেছন। যখােন েমর স ক ঈষায় পিরণত 

হয় না সখােন ম সহমিমতার স েক উপনীত হয়। িস   সুগ  গ রােজর মেতাই 

তা িবকীণ কের দয় অসীম শি র অনুভব। এ নাটেক ব ি মেনর ভােলাবাসার স ই 

শা  মিহমার  স ান মেল। নাটকিট ব ি র পিরচয় ও পিরচয় হীনতার সমস ােক 
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ক  কের গেড় উেঠেছ। আগ ক চিরে র উপি িত ল  করা যায় মািহত 

চে াপাধ ােয়র এই নাটেকও। ণব আর হরিক র এই দুিট আগ ক চির  ছাড়া 

অ ণ এবং মীরা এই চারিট চিরে র  আলাদা আলাদা স ক গেড় তালা হেয়েছ। 

েত কিট িরেলশন একটা আইিডয়া। মহাযুে র মেধ  বসবাসকারী সম  রা  সমাজ 

ব ি  ণভ ুর। যু  সভ তােক ংস কের, শাি  ও ম সভ তােক গেড় তােল। 

মানুেষর বঁেচ থাকার জন  েয়াজন ভােলাবাসা। গ রােজর হাততািল হল এই 

ভােলাবাসার দ াতনা। নাটেকর চির িল তীকী দ াতনায় উ ল। নাটকিটেত 

অ াবসািডিটর ল ণ অিতমা ায় থাকা সে ও এ নাটক অ াবসাড দশনেক অিত ম 

কের আলাদা ইি ত ফুিটেয় তােল। এিদক থেক নাটকিটেক সুরিরয়ািলজম বা 

পরাবা ববােদর নাটক বেল অিভিহত করা যায়। 

১৯৬৬ সােলর আগ  মােস ‘ব পী ২৫’ সংখ া পি কায় কািশত মািহত 

চে াপাধ ায় এর অপর একিট নাটক ‘চ েলােক অি কা ’ পকধমী। নাটকিট 

‘মৃতু সংবাদ’ নাটেকর ি তীয় পব বেল পিরিচত। িজরাদু  ণীত ‘দ  এনচ াে ড’ 

নাটেকর অনুসৃজন। িতন অে র এই নাটেকর কে  রেয়েছ এক ত ও ু ল 

িশি কা শা া লািহড়ী। িবষয়ব  রেয়েছ- এককােলর জিমদার মি কেদর হলঘের  

ত ক ধরার জন  শহেরর সমাজপিত দর িনেয় সভা বেস। পুিলশ ই েপ র, 

িমউিনিসপ ািলিটর চয়ারম ান চৗধুরী, ডা ার ও মি ক দর ছাটেছেল সভায় আেলাচনা 

কের শহের আিবভূত একিট ত ক িনেয়। সই তিট অিভশ , তােক িনধন  

করেত হেব এই তােদর যুি । িক  শা া লািহড়ী তিটর মেন ভােলাবাসার বীজ 

রাপন করেত চায়। তার বাঁচবার আ হ তির করেত চায়। তােক পুনরায় াভািবক 

আশা-আকা ার মানুষ কের তুল ত চায়। শা ার এই কােজ আপি  রেয়েছ 

সমাজপিতেদর। তারা মেন কের েতর সে  ু ল িশি কার রহস জনক মালাপ 

িত করেছ সমােজর ও ু েলর। শা া ু েল িঠকমেতা িশ াদান করেছ িকনা স 
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িবষেয়ও তারা সংশয় কাশ কের। সবাই চেল যেত শা া তেক হলঘের িনেয় 

আেস। েতর হলঘর সহ  হয় না, মেন হয় দয়াল েলা তােক িপ ষ মারেত চাইেছ। 

শা া তােক অ কার থেক আেলার উৎস আনেত চায়। অন িদেক মি ক চির িট শূন  

খাঁচায় পািখ পুষেত চায়। ই প র েক ক া ােরর মেতা অসুখ বেল মেন কের। 

তারা অ ুত ও উ ট  দেখ। সরকােরর উ  িবভাগ থেক ত স েক ব ব া 

িনেত বলা হয়। ই েপ র দুজন গানম ানেক িনেয়াগ কের তেক মারার জন  

দুজেনই নৃশংস রাবেটর মেতা। এিদেক ত শা ার েশ বঁেচ উঠেত থােক। তার 

ঘের িবনা অনুমিতেত ঢুেক ই েপ র চৗধুরী, াই রাধােগািব , গানম ানরা। তারা 

অেলৗিককেক মারেত চায়। শা ােক ভােলাবােস মি ক। স বেল সও ত, েতর 

মতই অতীতেক িনেয় বাঁচেত চায়। তাই স শা ােক চায়। এিদেক ত শা ার 

ভােলাবাসা বঁেচ উঠেছ, স বেল হাজার হাজার ত জীবন িফের পেত চায়। বািড়র 

িভতর লুিকেয় থাকা গানম ানরা ই েপ েরর িনেদেশ িল চািলেয় হত া কের তেক। 

শা া কঁেদ ওেঠ। মি ক খাঁচায় ব ী িটয়ােক ছেড় িদেত চায়। চৗধুরী দুঃ ে  

ভােগ। শষ পয  ই েপ েরর ঘরটােক মেন হয় খাঁচা, আর খাঁচার মেধ  স একাকী। 

অ ুত অ কাের ঢ ক যায়। আেলার জন  আতনাদ করেত থােক। এভােব নাটেকর 

পিরসমাি  ঘেট।   

নাটকিটেত অিভনব আি েক পক তীেকর ব নায় শূন তা থেক 

সবুজময়তায় উ ীণ হওয়ার সংেবদ পিরেবিশত। শাসক শি র শৃ লার যূপকাে  

ভােলাবাসার মু্ল হীনতা িতভাত হয়। এখােন ত অেথ অতীত, িনে িষত, পযুদ  

মানুেষর পক। য বঁেচ থাকার অবল ন খু ঁেজ পায় না। হতাশা িবি তা, িবষ তা- 

কাতরতার, য ণার অ কাের িনমি ত স েতর আচরণ কের।। মুি র, হ, ম, 

ভােলাবাসার আেলা তার কােছ প ছায় না। এই কারেণ তার অি ে র সংকট কিটত 

হয়। স ডুেব যায় আেরা গভীর অ কাের, এমনিক িনেজর শরীরটােক ছায়ামা  ভােব। 
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তা া শরীের বঁেচ থাকার হািতয়ার হেলন শা া লািহড়ী। শা া চির িট এখােন 

ভালবাসার আেলাকবিতকা প, জীবেনর আশার- বঁেচ থাকার আেলা ‘ লিড উইথ দ  

ল া ’। যন জীবনান  দােশর বনলতা সেনর মেতা শাি র নীড়। শা ার ারাই 

শূন তা থেক পূণতার িদেক তেক আনার চ া। ত শা ােক বেল ‘তুিম তামার 

মন, মেনর ভতেরর আেলা; চাখ; চােখর ভতেরর আেলা, িচবুক, িচবুেকর চারপােশর 

আেলা। তুিম কবল আেলা, আেলা আর আেলা।’ আেলাই দূর করেত পাের েতর 

মেনর অ কার। ত খুিশর জায়াের ভেস বেলেছ- ‘শা া তুিম এত সু র কন, 

আমার হাত-পা তােরর মেতা বেজ উঠেছ কন? শা া সুখ কােক বেল আমার মেন  

পড়েছ, উ াস মেন পড়েছ, দুঃখ মেন পড়েছ।’  

এ নাটক উ েটর ল ণ রেয়েছ। নাটেকর অন ান  চির রা য  দেখ তােত 

উ েটর আভাস পাওয়া যায়। ই েপ র  দেখ চাঁদটােক কবর িদে  আর তার 

ফাঁক িদেয় বিরেয় আসা আেলা তীেরর মত তাড়া করেছ তােক। চৗধুরী  দেখ 

একটা িবশাল ঘিড় থেক প ু লাম িছটেক এেস তাড়া করেছ তােক। ডা ারও  

দেখ, স ে  হাত লেগ সুেতা িছঁেড় িগেয় ঘুিড় কাথায় ভেস যায়। এই সকল   

চির িলর মেনািবকলেনর ফল। অ াবসাড নাটেকর শূন তার দশন এখােন রেয়েছ। 

ভয়াবহ শূন তােবাধ তার িনদশন তেব। এখােন শূন তায় জীবেনর শষ এই ইি ত নই 

বরং তার সবুেজর িদেক অ কার থেক আেলার িদেক এিগেয় চলার ইি ত িদেয়েছন 

নাটককার। এখােন ত চির িট অ াবসাড আদশ অিত ম করেলও ঘিড়েত তেরাটার 

ঘ া বাজা অ াবসােডর ল ণ িকংবা ঘিড়র প ুলাম িছটেক আসা উ েটর ল ণ। 

সংলােপও অ াবসাড বিশ  ধরা পেড়। মািহত চে াপাধ ােয়র ি তীয় নাটক ‘নীলরেঙর 

ঘাড়া’ নাটেকর সামনাথ চিরে র য সংকট, ‘ াক আউট অফ কিমউিনেকশন’ এই 

সমস ােক আরও একভােব পাওয়া যায় ‘চ েলােক অি কা ’ নাটেক। আসেল মািহত 

চে াপাধ ায় ‘চ েলােক অি কা ’ নাটকিটেত পক- তীেকর মধ  িদেয় ভােলাবাসার 
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গালাপ ফাটােত চেয়েছন। িতিন স েক তাঁর মেতর সমথেন বলা যায় আবসাড  

হতাশাব  পিরণামেক ভ ও সু েরর িদেক করেল এই ধরেনর নাটক থেক  

মূল বান িকছু িমলেত পাের। ‘মৃতু সংবাদ’ ও ‘চ েলােক অি কা , নাটক দুিটেত 

নাটককার সই ভ পিরণােমর কথাই বলেত চেয়েছন। আর এ কারেণই তাঁর 

নাটেকর অ াবসাড দশনেক অিত ম কের িভ  মা া লাভ কের।  

১৯৭৩ সােল ‘বণপিরচয়’ নাটকিট কািশত একিটমা  দৃেশ  পাঁচিট চির  িনেয় 

এই নাটেকর কািহিনর অ গিত। নাটেকর িবষয়ব  দখা যায় িদেশহারা চারজান মানুষ 

িন দীপ পা কর একটা ল া েপা ক ক  কের কবল িনেজেদর পিরচয় হািরেয় 

চ াকাের ঘুের চেলেছ। িহজ হাইেনস নামক চির িটর কবল হাইতুেল তার জীবন 

কেট যায়। বামেকশ নােমর বাম আর কস উ ারণ থাকায় পুিলেশর হাত থেক র া 

পেত স পািলেয় বড়ায়। াগলার চির িট ছাটেবলার আর একজন অমিলন ছিবেক 

বুেক কের াগিলং কের। াউন চির িট ক ােসট বািজেয় িশ কতা। এই াউন 

চির িটর ারা থম বণ িবপযেয়র ব াপারিট  হেয় ওেঠ। বেণর িবপযয় ঘেটেছ। 

আমােদর কথা বলায়, আমােদর পা ফলার ভাষায়, লড়াই ও হাই তুলবার ভাষায়। 

মানুেষর মু  িবেবেকর তীক েপ িতভাত হয় ছেল চির িট। তার সাহােয  মানুষ 

বতমান সমােজর বণ িবপযয় রা ধর আশা কাশ কের ছন নাটককার। বণিবপযয় 

এখােন সভ তার িবপযেয়র তীেক পািয়ত। উ টধমী এই নাটেকর আি েক জিটল 

জীবন য ণা  ও তার অ ুত বিশ  ফুেট উেঠেছ। হাস  - পিরহাস, র -রিসকতা, ব -

কৗতুেকর মধ  িদেয় সভ তার িবপযয়েক দিখেয়েছন নাটককার। জীবেনর পূব 

অিভ তা িনেয় উে শ হীন ভােব ঘুের বড়ােনা নাটেকর উ টধমীতােক কট কের 

তােল। একিট ল া েপা েক ক  কের চ াকাের ঘুের বড়ােনা আবার িবপরীত িদক 

থেক গইত পিরবতন কের সই চ াকাের ঘারা এবং া  হেয় পড়ার মেধ  িন ল 

কমহীন জীবনেক পকািয়ত কের যা অিভশ  িসিসফােসর জীবেনর সে  সাদৃশ পূণ। 
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চির িল িবি তা, একািক , এবং ল েনেস আ া । এছাড়া সমেয়র িনিরেখ 

মানুেষর স া মশ পাে  যাওয়া অ াবসাড ল ণা া । নাটকিটেত পৃিথবীর জিটল 

অব া থেক ইিতবাচক সামািজক উ রেণর ইি ত িদেয়েছন নাটককার। ‘বণ িবপযয়’ 

নাটেক অ াবসাড বিশ  ভােব ফুিটেয় তুেলেছন নাটককার মািহত চে াপাধ ায়।   

  ‘হীরামন’ নাটেকর আেলাচনা সে  াবনা অংেশর ‘ াক কেমিড’র কথা 

বেলেছন। ‘Black Comedy’ শ িট ‘Comedie noire’ শ  থেক translation 

করা হেয়েছ। যার থম ব বহার রেয়েছ Jean Anouilh (1910–80)-র নাটক িলেত। 

এছাড়া Andre Breton - এর ‘Anthologia de I’human noire’(1940) ত 

black comedy-র ব বহার রেয়েছ। াক কেমিড সে  J.A. Cudden তাঁর ‘The 

Penguin Dictionary of Literary Terms & Literary Theory’ ে  বেলেছন 

— “Black comedy is a form of drama which display a marked 

disillusionment and cynicism. It shows human beings without 

convictions and with little hope, regulated by fate or fortune or 

incomprehensible powers. In fact human beings in an absurd 

predicment. At its darkest such comedy perveded by a kind of sour 

despair, we can't do anything, so we may as we laugh. The wit is 

mordant and the humour sordonic. 

            This form of drama has no easily perceptible ancestry, 

unless it be tragi comedy (q.v.) and so called ‘dark’.” 

আবার M.H. Abrams and Geoffrey Galt Harphan স ািদত ‘A 

Handbook of Literary Terms’  রেয়েছ — “ The early plays of Tom 

Stoppers, such as Rosencrantz and Guildenstern are Dead (1966) and 
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Travesties (1974) exploit devices of absurdist theatre more for comic 

than philosophical ends. There are also affinities with this 

movement in the numerous recent works which exploit black 

comedy or black humour, beleful movie or incept characters in a 

fantastic or nightmarish modern world play out of their role in 

what. Ionesco called a ‘tragic farce’ in which the event are often 

stimultaneously comic, horrifying and absurd.”৪৬ 

াক কেমিড নাটক সে  বলা যায়— মৃতু  তা যু  ভৃিত িবষয়েক অবল ন কের 

িত  ও উ ট িবেনাদনমূলক এক ধরেনর াক িহউমার গেড় তালা হসন ধমী নাটক বা 

অন ান  রচনােক াক কেমিড বেল িচি ত করা যায়। পা ােত র ব  নাট কার তাঁেদর 

নাটেক কেমিড েয়াগ ঘিটেয়েছন। শ ু  িম  তাঁর িনেজর নাটকেক ‘কৃ  কৗতুকীয়’ বেল 

উে খ কেরেছন। তাঁর দুিট নাটক ‘গভবতী বতমান’ ও ‘অতুলনীয় স াদ’-এ াক কেমিডর 

েয়াগ রেয়েছ।  

মািহত চে াপাধ ােয়র ‘হীরামন’ নাটেক াক কেমিডর উপাদান বতমান। নাটেকর 

িবষয়ব েত রেয়েছ অথ বৃ  প ু জঠু নামক চির  তার দুঃ েক বা বািয়ত করেত 

আ ীয় জন হারা সমাজ থেক িবি  িনঃস  একাকী ভেক িনেজর শাসনাধীেন 

িতপালন কের। জঠু িনেজেক একজন িডে টর মেন কেরন। তার সা ােজ র একমা  

জা ভ। সারা নাটক জুেড় জঠু ও ভর ভু  এবং দাসে র এবং তােদর অ  

আনুগত  আদােয়র চূড়া  দািবর খলা সংঘিটত হয়। এই আনুগত  আদােয়র িনদশন 

দয়িবদারক, অপমানকর, অমানিবক, িন ু র-িনমম যা পাঠক-দশক সমােজ কৗতুককর ও 

িবষাদময় হেয় ওেঠ। এছাড়া তা, হত া, মৃতু  ইত ািদর ারা ‘হীরামন’ নাটেকর 

িবষয়ব েত এক ধরেনর উ ট িবেনাদন- াক িহউমার গেড় তালা হেয়েছ। য আ  



[196] 

 

অনুস ােনর অদম  ৃহায় নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র নাটেক পথ চলা  

হেয়িছল। ‘রাজর ’ নাটক রচনার মধ  িদেয় স পেথর িদক ঘেট যায়। তাঁর নাটেকর 

পবা র  হয়। থম পেবর নাটেকর মেধ ই ত  ভাবনার  অিধক মা ায়। িতিন 

তাঁর ‘রাজর ’ অ াবসািডিটর আি েক রাজৈনিতক চতনার েয়াগ ঘিটেয়েছন। এমন 

বুি দী  ভি েত িতিন রাজৈনিতক স  তুেল ধেরেছন যখােন গণনােট র ভাবনাও 

িতফিলত। ‘রাজর ’ পরবতী পবা েরর নাটক িলর আি ক রচনার ে  মািহত 

চে াপাধায় থম পেবর িকিমিতবাদী করণ থেক িনেজেক সিরেয় এেনেছন অেনকখািন। 

পরবতী পেব রিচত নাটক িলেত রাজৈনিতক মা া াধান  লাভ কের। এই সময় িতিন 

রচনা কেরেছন ‘মহাকালীর বা া’, ‘ েদশী নকসা’, ‘কানামািছ খলা’র মেতা নাটক। এছাড়া 

মানুেষর সে  মানুেষর স েকর িবন াস, জিটলতা, ভাঙন ভৃিত সূ  মন াি ক নাটক 

রচনা কেরেছন যমন- ‘িরঙ’, িফিন  স’, বাজপািখ’, ‘ সানার চািব’ ভৃিত।     
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