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মািহত চে াপাধ ােয়র নাটেক জীবনদশন  

 
 

 ‘ দেশর অব া’ ও ‘জাতীয় চির ’ সািহেত র মাধ েম িতিবি ত হয়। “ঐিতহািসক 

টইন মেন বেলেছন সািহত  হল একিট িবেশষ কােলর িবেশষ যুেগর সামািজক ও 

পািরপাি ক অব া ও জািতগত বিশে র ও সমকালীন ঘটনারই িতিব ।”১ আথ-

সামািজক পিরেবেশর সে  পািরবািরক পিরেবেশর ভাব িতভা িবকােশর মূেল ি য়াশীল 

থােক। “জামান দাশিনক কা  িশ -সৃি র কথায় বেলেছন য িশ ীর কৃত শি  িনিহত 

আেছ তাঁর িতভায়। আর এ- িতভা হল ক না ও বুি বৃি র সংেযােগর ফল।”২  শশব 

থেক মািহত চে াপাধ ায় নানা িবষেয় উৎসাহী িছেলন। িতিন িব াস করেতন িশ ীেক 

মেনর দরজা জানালা খালা না রাখেল চেল না। এই অভ াস তাঁর শষ িদন পয  

অসু তার মেধ ও অ ু  িছল। সা িতক িবে  য নব নব িচ ার উে ষ ঘেটেছ তার 

সে  িনয়িমত যাগ রাখার আকুিত তাঁেক আ  কের রাখত। িতিন িনিবড়ভােব সসব 

আ  করেতন। স িল সুিনপুণভােব িমেশ যত তাঁর সৃি র আি েক। মািহত 

চে াপাধ ায় যখন নাটক িলখেত  কেরন তখন বাংলার আথ-সামািজক পিরি িত িছল 

জিটল। ি তীয় িব যুে া র সংকট িনেয় জিটল আথ-সামািজক আবেত নাটেকর চিরে র 

আদল বদেল যায়। বদেল যাওয়া েয়ডীয় মনঃসমী ণ তে র িনিরেখ িশ ী-সািহিত কেদর 

জীবনদশন ভাবনা। জিটল আবেত বা ব জীবেনর বাইের ব ি স ার অবেচতন েরর 

পিরচয় স ােনর য়াস দখা যায় িশ ী সািহিত কেদর মেধ । ি তীয় িব যুে া র 

ইউেরােপ আধুিনকতার য দশেনর চচা হি ল তার ঢউ লেগিছল এেদেশও। 

সংেবদনশীল কিব ও নাটককার মািহত চে াপাধ ায় ইউেরাপীয় দশেন ভািবত হেয়ও 

িতিন তাঁর াত  কােশ স ম হেয়েছন। মািহত চে াপাধ ায় তাঁর নাটেক বা েবর 

চতন েরর সে  অবেচতন েরর ক নার িম ণ ঘিটেয় নাটেকর চির , িবষয়, আি ক 
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সৃি  কেরেছন। তাঁর থম নাটক ‘ক নালীেত সূয’ ১৯৬৩ সােল ‘গ ব’ নাট  পি কার 

শারদীয় সংখ ায় কািশত হয়। নাটেকর িবষয় ভাবনার িভি  ািপত িবশ শতেকর 

িব যুে া র ঊষর ভূিমেত। মানুেষর অবেচতন েরর পিরচয় উ াটন করেত িগেয় এক 

জিটল ও ভয় র অ ুত িব  ত  কেরেছন নাটককার। যখােন আপাত উ ট কািহিনর 

অ রােল একজন িশ ীর –ব থতার ইিতহাস ব া । সদ  কিবতার জগৎ থেক নাটেকর 

জগেত আসার ফেল তাঁর এ নাটেক কথা থেক ি য়া িনংেড় নাটকীয়তা িববৃত কেরেছন 

মািহত চে াপাধ ায়। চার অে  সমা  এ নাটেকর গঠন কৗশল। চারিট অ ই কান ত  

ােন ঘটমান নয়, এক ঘেরই সম  ঘটনা ঘেটেছ। তেব তী তর কািব ক আেবেগর ি য়া-

িতি য়ায় সই ঘেরই কখনও িনিল  কখনও বা অসহায় দমব  করা পিরি িত সৃি  

হেয়েছ। নাটেকর েটর গঠন কৗশল কখেনাই সখান থেক িবচু ত হয়িন বরং তীকী 

িব াের নাটেকর মেধ  তা সংস  আেবগ িনমােণ সহায়ক হেয় উেঠেছ। নাটেকর 

কািহিনেত রেয়েছ বঁেচ থাকার অসহনীয় পিরি িতর কথা। নাটেকর কািহিন আগ ক 

চির েক ক  কের। নাটেকর ক ীয় চির  এক দুরােরাগ  ব ািধেত আ া । লাকিট 

মেন কের তার ক নালীেত একিট সূয আটেক রেয়েছ। এই দুরােরাগ  ব ািধেক লাকিট 

পৃিথবীর মৗিলক রাগ বেল উে খ কের—  

“এটা পৃিথবীর থম মৗিলক রাগ। আমার আেগ কা র হেত পাের 

না। তাছাড়া এ রাগটার সম  কিপরাইটও আমার!”৩  

অথচ লাকিটর মেন হেয়িছল য গলা থেক সূযটা বরােনা উিচত িকংবা দিপে র 

িভতর িগেয় ঢুেক থাকা দরকার িছল। ক নালীেত আটেক থাকা ব াপারটা অ ি কর। 

গলায় সূয আটেক যাওয়ার অসুখিট অ াত পিরচয় লাকিটর মি  িবকৃিতর 

পিরচায়ক েপ িতভাত হয় অন ান  চিরে র কােছ। এই লাকিট আবার িনেজেক 

কুকুর ভােব। লাকিটর মেন হয় কুকুর ধরার দল সাঁড়ািশ িদেয় ধরবার জন  তােক 
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খু ঁজেছ– যা সহেজই লাকিটর অি ে র অপূণতােক  কের তােল। লাকিটর 

সংলাপ থেক জানা যায়—অভােব, লােভ, অপমােন, তাি েল , অস ােনর রা ায় 

কুকুেরর মত চার পােয় হাঁটেছ স। গােয় তার ঘৃণ  লাম, পােয় ছুঁচােলা নখ, দাঁেত 

ঈষার িবষ। চািরিদকটা কামেড় িদেত চায় স। নাটেক ‘কুকুর’এর পকিট িবেশষ 

তাৎপয লাভ কের। একজন সাধারণ মানুষ জীবেনর িতিট ধােপ শািষত, িনগৃহীত, 

উেপি ত হেত হেত ঋজু ম দে  ভর িদেয় দাঁড়াবার বিল তা ভুেল যায়। ‘চািরিদকটা 

কামেড় িদেয়’— স িতবাদ করেত চায়। অথচ িতবােদর সিঠক প া বা ভাষা তার 

আয়  নয়। িক  িতবােদর পথ অে ষণ করার ইি ত রেয়েছ লাকিটর সংলােপ— 

‘আিম অেনক কথা জািন, মহৎ কথা জািন, ভয়ংকর কথা জািন– আমােক বলেত হেব, 

িন য়ই বলেত হেব।’ ‘অ কােরর  পৃিথবীেত’ য অসু তার তা ব চলেছ তার সামেন 

লাকিট অসহায়, িক  স আশাহীন নয়। ‘মহৎ’ ও ‘ভয়ংকর’ কথা স এই অ কার 

িবদীণ কের উ ারণ করেবই— দুবার ‘িন য়ই’ উ ারেণ তার আ  ত েয়রই কাশ 

ঘেটেছ। ‘সূযটা’ ‘ দিপে র িভতর’ থাকেল বিঠক দুিনয়ার উপর আ ন উে  িদেত 

পারত। িক  সূযটা ভুল জায়গায় ‘ক নালীেত’ আটেক গেছ— তাই স ভীত, িব ল। 

িক  অেপ া করেছ একিদন িতবােদ িচৎকার কের উঠেবই। আবার লাকিট ঘৃণ  

কুকুেরর মত আচরেণর মধ  িদেয় চার করেত চায় কুকুেরর দশন, লােভর দশন, 

উেপ ার দশন, ােভর দশন। আর এই সকল দশেনর চার করেত চাওয়ায় তার 

মুখ থেক অসংখ  িপংপং বল অনগল পড়েত থােক। সম  ঘের স িল প খেত 

থােক। টিবল- চয়ার, জানালা, রা া, ল া েপা , লাকজন এমনিক গাটা পৃিথবী 

যন িপংপং বেলর মত প খাে । কািশর সে  অসংখ  িপংপং বেলর মত বু ুদ 

বিরেয় আেস তার গলা থেক। এ েলা সূেযর ু  ু  অংশ বেল মেন কের স। 

কে  আটেক থাকা সূযিটেক বর করার জন  লাকিট ডা ােরর কােছ আেস। ডা ার 

এরকম রােগর কারণ িহেসেব তী  মাদক িসগােরট, পান খাওয়ার কথা বেলন। িক  



[205] 

 

এ কথা বাঝা যায় য জীবনেক দখার ে  দুলভ আেলািকত সমেয়র অবেলাকেন 

স য সব সূ  দেখেছ তােতই স জােন গলায় সাঁড়ািশ ঢুিকেয় চাপ িদেল ভতর 

সূযটা িবরাট চােপ ফেট যােব। র  লেগ ল  ল  সাদা িপংপং বল লাল টকটেক 

হেয় সম  পৃিথবী গড়ােব। একিদেক ে র জগৎ শশেব িফের যাওয়ার দুর  টান 

অন িদেক বা েবর চােখ দখা পৃিথবীর আপাত সাম স  ঘারতর অসাম স পূণ মেন 

হেয়েছ লাকিটর। তাই তার সংলােপ বার বার আেস ে র কথা, বাল কােল িফের 

যাবার আিতর কথা। সময় ও বা বতার ছকেক নাটককার ভে  ফলায় লাকিটর 

সংলাপ আপাত উ ট মেন হয়। এই আপাত উ ট  আমােদর ছকবাঁধা সাজােনা 

গাছােনা জীবেন অিতশয়তার ইি ত দয়। আগ েকর চােখ ধরা পেড় ে র মায়া 

কুহেকর সক ণ অবয়েবর ফাঁিক। অথচ শশব থেক সে  লেগ থাকা ভয়েকও স 

অ ীকার করেত পাের না। স জােন এ কথা িল এই পৃিথবীর কােছ বলা অনথক। 

যারা িনেজেদর পূবাপর ভাবগত ভােব আজীবন বজায় রােখ, যারা গলার মেধ  

শরীেরর মেধ  কান রি ম উ াপ অনুভব কের না। যােদর দনি ন গতানুগিতক 

জীবন যা ায় াভািবকভােব বছর ঘারা আি ক গিতর আবতেনর কান ব ত য় নই, 

তােদর কােছ এই মানুষিটর গভীরতর অসুেখর কথা বলেত গেলই ওরা তােক মের 

ফলেব। তারা লাকটােক আরেশালার মত মের ফলেব, হয়েতা তার শরীরটােক 

িঘের একরাশ উকুন উেড় আসেব– একপাল শকুনও। িক  লাকিট আরেশালার মত 

মরেত চায় না। তাই সই ভয় কাটােনার জন  আগ ক লাকিট তাড়াতািড় মেয়িটেক 

িবেয় করেত চায়। িক  িমলুর এই াব উ ােদর লােপর মত মেন হয়। লাকিট 

জানায় িমলুেক তার ভােলা লাগার কথা। এর উ ের িমলুর সংলাপ কািব ক মা া লাভ 

কের— ‘ভােলা তা আকাশটােক লােগ, অমিন িবেয় করেত হেব।’ যিদও মানুষিটর এই 

চাওয়া বা তার যাবতীয় কামনার মেধ  কান ব  জগেতর উ ীপনার িচ  নই। 

মেক তার মেন হেয়েছ ‘ মটািরয়াল গইেনর’ হািতয়ার। তাই ম ব াপারটা 
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লাকিটর কােছ িনরাকার অ াব াকসেনর িবষয় হেয় ওেঠ না। চির িটর সংলােপ ধরা 

পেড়-  

“তাছাড়া ভালবাসা থেকই লাকসােনর পিরণিত পৃিথবীেত সব থেক 

বিশ। যখন যায় সব িনেয় যায়- িকছু লাভ অ ত থাকা দরকার। ... য 

থম ভালবাসেত যােব তােক অপর পে র েয়াজন মেতা একটা 

এনি -িফ দবার িনয়ম মেন চলেত হেব। ধ ন আমার মেতা লা-

ভাইটািলিটর গণ লাকেক যিদ কউ ভালবাসেত চায় এনি  িফ 

িহেসেব আমােক তার মালিটিভটািমন ফরিট িতনেট বড় ফাইল, িবিজ 

ফস িতন ফাইল, এক কাস ক ালিসয়াম ইনেজকশন; বছের গাটা 

কেয়ক পা াবী, কেয়কটা ধুিত, খানকতক বই- এসব দওয়া উিচত। 

কা র হয়েতা অন রকম দরকার। েয়াজন অনুসাের েবশমূল  আর 

িক। বাড়াবািড়ও হেত পাের, র ু েরে  খাওয়ােনা বা িসেনমা দখােনাও 

হেত পাের। এেত সুিবেধ এই ম চেল গেলও এই সুিবেধ েলা থেক 

যায় – ভালবাসা থেক িকছু বা ব লাভ, মেটিরয়াল গইন আেস। 

তাছাড়া এরকম হেল ম ব াপারটা অেতা িনরাকার অ াব াকসেনর 

উপেরও থােক না। দািয়  আসেব, একটা  দনা পাওনার ব াপার 

এেস যােব। কবল শূন  িনেয় িবরেহর ডুগডুিগ বাজােনার ক ণ 

বাজনাটাই নেত হেব না।”৪  

অথচ সবিকছু িঠক দেশর িনিদ  ব ি ে র সামি ক অবনমন সে ও স লাভ 

ছাড়েত পাের না। এই লােভর বশবতী হেয় অনুবর, ধূসর, িনঃস  িবষাদময় জীবনেক 

এড়ােত চেয়েছ স— য জীবেনর িচ ায় ‘মািছ ঢুেক থােক’, ‘রে  থােক ছারেপাকা’ 

আর চােখর সামেন নরাশ জনক ভােব পৃিথবী ভের ওেঠ িপংপং বেলর বু ুেদ। নাটক 
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আর তার আি ক উপলি র মাধ েম ক েলাক ও ব েলােকর , সংঘষময় 

িচ ক িল উপ ািপত কেরেছন িববৃত সংলােপ। নাটেকর সমাি েত দখা যায় 

লাকিটর জীবন স ে  উপল  মৗল সংঘা তরই িশ প—  

“অ ুত নীল আেলা ঘের। মেন হে  বাইেরর সম ই নীল। আিম চেল 

যাব। সই টিনস বলটা একটা িবরাট জাহােজর মেতা ভেস আসেছ, 

আমােক িনেয় যােব। আিম জাহােজর শ  নিছ। আিম চেল যাব।”৫      

সই চেল যাওয়ার মেধ  একটা পুনরাবৃি  ল  করা যায়। রাশীকৃত িনদা ণ শূন তায় 

জেম ওঠা দেয় মানুষিট য মুহূেত চেল যাওয়ার জন  মানিসক ভােব ত হয় িঠক 

সই সমেয়ই ঘেরর মেধ  কােলা পাশাক পরা লাক েলা ঢুেক পেড়। অধবৃে র মত 

তারা িঘের থােক মানুষিটেক— সই ায় অ কার নীল আেলার মেধ  যন িমেশ যেত 

থােক মানুষিট। এভােবই িনঃেশিষত হেত থােক তার বঁেচ থাকবার, বঁেচ থাকার 

কািহিন। আগ ক লাকিট নাটেকর নায়ক। আসেল নায়ক  িতভাধর িশ ী 

জীবেনর গভীর সংকটময় পিরি িতেত িবরাজমান। নায়ক তার িশ ীস ায় সূেযর মেতা 

িবরাট িকছু কাশ করেত চায় িক  তা তার সােধ র বাইের। সাধ  আর অসােধ র 

সংকেটর গভীরতম পক ব না হল ক নালীেত সূয এবং িপংপং বেলর বু ুদ। এই 

পক কিব মািহত থেক নাটককার মািহেতর উ রণেকও ব ি ত কের। নাটেক 

ব ব ত ভাষা ও িচ কে র মধ  িদেয় িবমূত হেয় ওেঠ িবি তার য ণার  

আভাস। নাটেকর আখ ানভােগ হাস রেসর িম ণ ঘেটেছ। িমলুর িমক সমীর এবং 

ডা ার লািহড়ী এই হাস রসেক াণব  কের তুেলেছ। খািক হাফপ া , ফুল-হাতার 

টকটেক লাল গালিকপােরর মেতা একটা গি  ও কােলা রেঙর মুসিলম টুিপ পরা 

সমীেরর িবিচ  েপর বাহার দেখ িমলু িখলিখল কের হেস ওেঠ। এই িবিচ  সাজ-

পাশােক সমীেরর ভােলাবাসার অসীম শি  অনুভব কের। তার মেন হয়— 
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“ ভালবাসার িক অ ভ শি । কবল তামার দুিট কাথায় এই চহারায় 

সম  পৃিথবী ঘুের আসেত পাির, শন তা ঘেরর দরজায়। 

ভােলাবােসা যিদ চায়, ম দ  খুেল ফেল ব াঙ, িগরিগিট, ক প, 

আরেশালা যা খুিশ তাই হেত কান ল া নই; ভােলাবাসা যিদ চায় 

সম  ব ি , পৗ ষ পাঁটলা কের মাথায় তুেল খািল গােয় 

এস ােনেডর মােড় খড়ম পের নৃত  পয  কের যেত পাির।”৬  

ধু তাই নয়, সমীর এই মহা সত িট উপলি  করেত পেরিছল  যখন িমলুর বয়স 

পেনেরা ছুঁেয়েছ িক ছাঁয়িন। সমীেরর সংলােপ তার কাশ—  

“আধ ফাটা কুঁিড় তুিম দু’ চােখ কাজল।  

অলক দুলায় মাের কেরছ ছাগল।।”৭  

িবিচ  পাশােক উে িজত হেয় সমীেরর মেন কিবতা জেগ ওেঠ। নাটককার এক 

অসাধারণ উপমায় উপিমত কেরেছন সমীেরর এই ভাবেক। সমীেরর সংলােপ রেয়েছ—  

“গরম বািলর মেধ  যমন কের খই ফুটেত থােক তমিন কের অজ  

কিবতা আমার মেনর জাগেছ। ব ােঙর ছাতা খালার শে র মত আিম 

তার শ  নেত পাি ।৮  

স কিবতা জাগরেণর দুঃসহ অি রতায় এক একিদন রাে  তার ঘুম আেস না। হােতর 

কােছ কাগজ আর কলম িনেয় তােক জাগেত হয়। িমলু তােক ঘুেমর জন  ওষুধ খেত 

বলেল, স ঘুেমর ওষুধ খেয় সৃি র য ণা ও সৗ েযর আরিত থািমেয় নাক ডেক 

ঘুমােত পারেব না বেল জানায়। িশ ী য একজন িপতা, তার অনুভূিতর মৃতু  একিট 

স ােনর মৃতু র সমান এরকম এক দাশিনক উপলি  সমীেরর সংলাপ থেক জানা 

যায়। তার মেধ   হেয় ওেঠ মি েরর দীেপর মেতা একািকে র দশেনর কথা। 
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তার ি য় কুকুর টিমেক িনেয় লখা কিবতা— ‘টিম টিম টিম...’ এর মধ  িদেয় হাস রস 

ও সংলােপর অেযৗি কতা কাশ পেয়েছ। িমলুর জঠামিণ ডা ার লািহড়ী চিরে  

উ ট ক নার পাশাপািশ হাস রেসর উপাদান াধান  পেয়েছ। হাওড়া শেন আনেত 

যাওয়া ব ি েক সহেজ চনার উপায় িহেসেব য পাশােকর িনেদশ িতিন িদেয়েছন 

তার যমন অ ুত তমিন হােস াে ককারী। তাঁর িহেসব কের িস াড়া খাওয়া অ ুত 

ঠেক আমােদর কােছ। নাটেকর আগ ক লাকিট যমন অ ুত রােগ আ া  তমিন 

ডা ার লািহড়ীর িচিকৎসা প িতও আরও উ ট। নাটক ঘটনার অ গিতেত আেরা 

অ ুত এবং উ ট িবষয় উেঠ আেস আগ ক লাকিটর সংলােপ। লাকিটর বাবা ি ংশ 

শতা ী মত দখেত। তার জ  তার িপতা-মাতার জে র পূেব হেয়েছ বেল জানায়। 

লাকিট তার িনেজর নাম ভুেল যায়। পােয়র তলায় বািল ব  গরম বেল তার 

ব ু বা ব উট ধরেত গেছ। লাকিটর আ ীয়- জন অ ম পািনপেথর যুে  মারা 

গেছ। তার কথায় যু টা প ম িকংবা স ম বা নবম  হেত পাের। স যু  কেরিছল 

‘ গালােপর’ িব ে । এই যুে  কউ জয়লাভ কের না। তার কােছ ‘যু ই িনয়িত’। 

নাটেকর কািহিনেত পৗরািণক স  উেঠ এেসেছ। ‘ক নালীেত সূয’ নামকরণিট রা  

কতৃক সূয হেণর পৗরািণক স েক রণ করায়। লাকিটর জ র াচীনতার 

সে  পৗরািণক উপাদান  হেয় ওেঠ— 

 “একটা সমুে  সম  দবতারা হাবুডুবু খাে , কান থাকবার জায়গা 

পাে  না। তারপর সই অনাথ দবতারা আর সম  া  আমার 

শরীের ঢুকেত লাগল।... অি  দবতা বা  হেয় মুেখ, বায়ু াণ হেয় 

নািসকায়, সম  গাছপালা েকর মেধ  ঢুেক চুল আর রামরািজ হল, 

দশিদক শ  হেয় কােনর মেধ  ঢুকল, চ  মেন, অধঃবায়ু মৃতু  

নািভপেথ, রতঃ জল েপ িশ  মেধ  ঢুকল! আর সূয অি ম ল 

থেক স িত ক নালীেত এেস আব  হেয় আেছ।”৯  
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এই নাটেক আপাত উ ট কািহিনর অ রােল কাব ধমী ভাষা সংলােপর মধ  িদেয় 

ি তীয় িব যুে া র অরি ত সমাজব ব া ও খি ত মানবস ার িবিচ  প 

নাটককােরর সূ  জীবনদশন িতভাত হেয় উেঠেছ।  

 ি তীয় নাটক ‘নীলরেঙর ঘাড়া’ ১৯৬৪ সােল কািশত। নাটেকর পিরিচিত 

িবষেয় নাটককােরর ব ব  উে খ করা যায়—  

“সম  নাটকিটর পিরক না, কািহনী ভাবনা, চির , সংলাপ মৗিলক 

তেব একিট শানা িবেদিশ কািহনীর অিত সামান  সাদৃশ  বতমান 

নাটকিটর একিট ছাট অংেশর িসচুেয়শেনর মেধ  রেয়েছ। এেত 

রচনািটর মৗিলক চির  িবেশষ আহত হেয়েছ বেল আমার মেন হয় 

িন।”১০  

সামনাথ, ী মৃ য়ী, ছেল িবমল, মেয় িমনু, চ ল, একজন ৗঢ়, সুহাস, পণা, িমঠু, 

একিট বা া ছেল ও হ াির গাে ন নােম একজন অ াংেলা যুবক এই কেয়কিট 

চির েক ক  কের নাটেকর কািহিন গেড় উেঠেছ। বা ব আর ক নার িম েণ গেড় 

ওঠা এর কািহিন পাঁচিট দৃেশ  িবধৃত। নাটেকর  হেয়েছ অ ুত ভােব—তােসর তির 

দীঘ মালা গলায় পের কাঁচা পাকা চুেলর একজন দহ একিট রহস ময় পিরেবেশ 

একটা টুেলর উপর পািরবািরক পিরিচত জেনর সমােবেশ  দাঁিড়েয় ব ৃ তার ঢেঙ  

তােলন –  আমরা হািস কন। সমােবেশ উপি ত অন ান  চির িল সময় কাটােনার 

জন  কান িবষয় খু ঁেজ না পাওয়ায় এরকম ব ৃ তার আেয়াজন  কেরন ৗঢ় 

ভ েলাকিট। তাঁর কথায় সমােজর এক অ ুত িবষয় ব  হেয় ওেঠ– 
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“আমরা আসেল এক প ােকট তাস। কেয়কজন চারপাশ থেক 

আমােদর সাফল করেছ, িডল করেছ, চার হােত লুিকেয় তুেল িনে , 

খলেছ। আমরা িনেজরা অথহীন চার পাঁচ ট া গালাম।”১১  

সকল চির িল এক জায়গায় সমেবত হেয়েছ সামনাথ নােমর এক পূব পিরিচত 

অভ াগেতর সে  সা াৎ করার জন । িমঠু ও পণা নামক স িতভ দুই নারী যৗবেন 

সামনাথেক ভােলাবাসত। নাটেক িতনিট িমক যুগেলর কথা রেয়েছ। িমঠু, পণা, 

সামনাথ এবং সুহাস এই চারজন চির ক ক  কের ি েকাণ েমর স ক গেড় 

ওেঠ। পণা সামনাথেক িনঃ াথভােব ভােলােবেসিছল। অন িদেক সুহাস ভােলাবােস 

পণােক, পের তােকই িবেয় কের। পণা ক ক  কের সুহাস ও সামনােথর স ক 

জিটল হেয় ওেঠ। অথচ কেলেজ পড়ার সময় সুহােসর হািস ভারেবলার বাতােসর 

মেতা সু র িছল। িবেয় করার ায় এক বছর পয  স চমৎকার হাসেত পারত। 

মশ তা হািরেয় যায় কান এক পােপর ফেল। সুহাস মেন কের তােদর িতনজেনর 

সমেবত কারেণই এই পাপ স য় হেয়েছ। তাই সামনাথেক বলেত শানা যায়—  

“আমরা িতনজেন যিদ মি র, পাহাড়, সমু  বা আকােশর কােছ িগেয় মা চাই 

তাহেল আমরা িতনেট সবুজ পাতার মত কানও ডােল একসে  আেলা বাতােস 

হয়ত এখনও বাস করেত পাির।”১২  

সামনােথর মেন কের অিব াস আর লাভ সুহাসেক মের ফেলেছ। নাটক শেষ 

দখা যায় এই চির িল ানেচেটর মাধ েম সামনােথর আ ােক আ ান কের মৃতু র 

পর তার অব া এবং অব ান স েক অবিহত হওয়ার জন । নাটেকর নায়ক বসুেড় 

ৗঢ় সামনাথ এককােল নীলরঙেয়র ঘাড়ার  দখত। সই ঘাড়া তােক রেসর 

মােঠ টেন িনেয় যত। সখােনই তার ‘ হলিদ অ ািনম ালস আর মুিভং’ অনুভবটা 

সি য় হেয় ওেঠ। ী, পু , কন া, চ ল, ঘাড়ার সিহস হ াির গাে ন এমনিক ৗঢ় 
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লাকিটও সামনাথেক উৎসাহ দয় খলার মােঠ যাওয়ার জন । তার একমা  

িহতাকা ী া ন িমকা পণাই তােক মােঠ যেত মানা কের। িক  জীবেনর  

তােক ছােড় না, সামনােথর সংলােপ মাণ পাওয়া যায়—  

“নীল রেঙর ঘাড়াটা আমােক িনেয় যােব। আমার মুকুেট হীের, মুেঠায় 

সানা, জামায় আতর, পােয় জিরর জুেতা।”১৩  

স কুেলশন করত রেসর মােঠ কান ঘাড়া িজতেব। ে র জগেতর এক ছেলর 

দওয়া রিঙন কাগেজ লখা থাকত রেসর মােঠ জতা ঘাড়া িলর নাম। এই ে র 

জগেতর ছেলর হাত ধেরই সামনাথ পূেবই জানেত পাের রেসর ফলাফল। মােঠর 

রস িজেত সামনাথ িবপুল স েদর অিধকারী হেয় ওেঠ। মােঠ রস জতা ও অথ 

লাভ স েক ছেল িবমেলর ম েব  মধ িব  পিরবােরর অথসংকট থেক মুি র 

আনে  আ হারা হেয় পড়ার ইি ত রেয়েছ—  

“ মা, মােগা, তড়াং কের যিদ ঘাড়া েলা লেগ িগেয় থােক না! িফের 

গেল আমােদর কপাল। কন য টাকাপয়সা সব জেড়া কের িদেল না 

বাবােক! িহয়ার কা  স মাই ফাদার, িদেয় িফউচার িক । িদ টায়াড 

ম ািজিসয়ান উইথ িদ গাে ন ওয়া  !”১৪  

সামনােথর িহেসব করা সম  ঘাড়া িল রেসর মােঠ িজতেলও তােক হতাশ দখায়। 

এরপর রেসর মােঠ যা ঘটেব সব তার জানা। জানেত পারাটাই তার িবেবকেক 

দংিশত কের তােল। তার মেন হয়—  

“ কমন যন িসংহাসেন বেসও িভিখির িভিখির লাগিছল। আিম িঠক 

বাঝােত পারিছ না। িনেজর মুেখর মেধ  িজভটা এেতা তেতা লাগিছল। 
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চািরিদকটা এেতা অথহীন, মানুেষর লােভর, লাকসােনর িচৎকার এত 

ভালগার, উ াস এেতা িড ািবং। না আর না এ খলা আর নয়।”১৫  

‘িদ টায়াড ম ািজিসয়ােনর’ মেতা সামনাথ সিত  া  হেয় ওেঠ। উে জনা আর 

াি েক একটা যাি ক চাকার তলায় চাপা পেড় যাওয়া এবং  িনেজেক িবিলেয় দওয়া 

বেল উে খ কের স।  তার মেন হয় স যন ভতের ভতের  ঠা া হেয় যাে । এক 

এক সময় তার িনেজর উপর চ  রাগ হয়। ভােব কাঁেধ যন স একটা ভারী বাঝা 

বইেছ। তার বুেকর মেধ  একটা দানব যন হাঁপাে । সটা কে র না সুেখর না 

উে জনায় তা বুেঝ উঠেত পাের না। শ  কের মু ঠার মেধ  একটা বামা ফেট যাবার 

ভেয় স হাত শ  কের মুেঠা করেতও পাের না। ঘের আসবােবর উপকরণ থাকা 

সে ও সামনােথর মেন হয় ‘তার হাত থেক করেরখা হািরেয় গেছ’। অ ুত সব 

ভাবনার মেধ  িদেয় সামনােথর অি ে র সংকট  হেয় ওেঠ। আন  আর লােভর 

মেধ  সজন  ঠেক যাে । ট াি  কের বািড় ফরার সময় তার মেন হয়—  

“পেথর দুপাশ, ঘরবািড়, গাছপালা, মানুষ, শ , হৈচ সব কমন 

ভৗিতক লাগিছল। যন চ  েয়াজেনর নশায় সবিকছুর আ া িব ী 

হেয় গেছ। যন সবাই আমরা চািব দওয়া পুতুল। যন কউ একটা 

কা  বলুন ফালাে  আর তার গােয় আমরা আঁকা, ছাপ দওয়া। 

ভেয় আিম চাখ বুেঝ িছলাম য কান মুহূেত ফেট যেত পাির।”১৬  

চশমা হািরেয় যাওয়ােক চােখর খািনকটা দৃি শি  চুির বেল মেন কের সামনাথ। 

এমনিক শষবােরর মত ঘাড়ার রস খলেত যাওয়ার আেগই জেনিছল তার মৃতু  

সংবাদও। আপাত উ ট এক কািহিনর মধ  িদেয় স েকর বুনট ও স েকর ভা ন 

তুেল ধরা হেয়েছ এই নাটেক। অন  দৃি েত ও অন  আেলায় দখা এক জীবেনর নাটক 

এই‘ নীলরেঙর ঘাড়া’। স আেলার রং নীল যা ক নার রেঙ— ে র রং-এ িমেশ 
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যায়। নীলরেঙর ঘাড়া হল বণময় ক না যা ছ ময় গিতর ইি েত ভরা। এই ঘাড়া 

হািরেয় গেল মানুেষর সৃি র আকা াও ধূসর হেয় যায়। একজন মানুেষর যািপত 

জীবন আর তার  জীবন দুেটাই বা ব এবং দুেটাই স বহন কের চলেত চায় একই 

সমেয়। তমন কানও জীবন নই য জীবন হীন আর স জীবন বা েবর মািটেত 

পা রেখ চেল না। নাটেকর সামনােথর দুেটা জীবন িনেয়ই তার কৃত জীবন। ে র 

জগেতর ছেলিটর দওয়া রিঙন কাগেজ লখা িবজয়ী ঘাড়ার নাম এবং কুেলশন 

উ াকা ার তীক নয় বরং একটা  বা একটা কুেলশন সটােক প দওয়ার 

তীক। নাটকিট য সমেয় লখা হয় স সমেয় কলকাতা শহেরর জনি য় একটা 

জায়গা িছল রেসর মাঠ। তখন যারা দেশর বই িবি  করত তারা বিশর ভাগই ১০-

১২ থেক ১৪ বছেরর িকেশার। নাটককােরর এই ভাবনার মেধ  সই িকেশার িলর 

ৃিত িমেশ থাকা অস ব নয়। নাটেক িতফিলত গাহ  স েকর ম ীিত 

ভােলাবাসা এবং অথৈনিতক টানােপােড়ন দুেটাই অ াি ভােব জিড়ত এবং তা 

সািবকভােব সত । সামনােথর ী মৃ য়ী কবল িনছক মময়ী ী নয় বরং স 

িহেসিব গৃিহণী। মৃ য়ী একজন মানুষ। আর মানুষ িহেসেব হ, ম যমন তার মেধ  

রেয়েছ তমিন অেথর িত লাভ, বড়েলাক হওয়ার বাসনা, সুখ- া ে র ই ার 

পাশাপািশ সংসার জীবেন ে র ই াও িবদ মান। কারণ আমােদর অভ  সংসার 

জীবেন ামী ী পু -কন া এেদর িনেয় চলার মতা অভ াস তরী হেয় যায়। 

একইসে  চলেত চলেত আলাদা দুিট স া কখেনা এক সে  িমেশ যায় না। 

েত েকরই ‘self identity’ েমই বল হেয় ওেঠ। আবার এটাও দখা যায় ামী 

ী দুজন দুজনেক দখল করার বণতা। মৃ য়ীর মেধ  অভ াসগত িদকটা াভািবক 

এবং হণ করার বণতাও তার মেধ  বল। বা ব আর পরাবা েবর মেধ  নাটেকর 

কািহিন ঘারােফরা কেরেছ। সই কারেণ এই নাটেক নীল রেঙর আিধক  অেনক 

বিশ। কারণ আমরা জািন ে র রঙ নীল। আকােশর শূন তা আর সাগেরর সারতার 
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রঙও নীল। অসীম, িব ৃত বা সািরত অথাৎ যা িকছু মাপা যায় না তার ব নায় নীল 

রেঙর ব বহার হয়। পরাবা ব জগৎেক যেহতু এই ব জগেতর মানদে  পিরমাপ করা 

যায় না তাই নীল রেঙর ব বহােরর মধ  িদেয়ই তার ব না ফুিটেয় তুেলেছন 

নাটককার। 

১৯৬৫ সােল কািশত হয় ‘মৃতু সংবাদ’ নাটকিট। কািহিন িবন ােসর িদক থেক 

িতন অে র এই নাটকিট একিট মফ ল শহেরর বড় পটভূিমেত িলিখত। নাটেকর 

িবষয়ব েত 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 লাকটা 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 কাতুজিবহীন 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 জাপিত বিরেয় িগেয় ভীম ল ঢুেক পেড়েছ। 
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ি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 া ক র। 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 ত 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। 

 িতন অে র এই নাটেক রেয়েছ এক আগ েকর কািহিন য তার বাবােক খুন 

কের পুিলেশর ভেয় পািলেয় বুলবুলেদর বািড়েত আ য় নয়। এই আগ ক লাকিটর 

বাবা য তার অি ে র মূলাধার আবার অি  সংকেটর মূল কারণ। স তার 

জ দাতােক হত া করার পর িনেজেক পৃিথবীর  িবেবক বেল উে খ কের।  

নাটককার মািহত চে াপাধ ায় এই চির িটর মাধ েম আমােদর চিলত কত িল 
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সং ােরর মূেল আঘাত হেনেছন। আসেল জ দাতােক হত া করা আগ ক লাকিটর 

ধারণামা । আগ ক লাকিট হল অি র সমেয়র সেচতন ব ি ে র পিরচায়ক।   

‘বাইেরর দরজা’ (১৯৬৫) মািহত চে াপাধ ােয়র ব ি  মেনর অনুভব ধান 

নাটক েলার মেধ  অন তম। 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। 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 

কমলার 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। স 

কারেণই নাটেকর শেষ ক র সংলােপ শানা যায় —  
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“পাহারাওয়ালাটা ক মের ফলা ভীষণ শ । ওই দ ােখা, ও উঠেছ 

(পাহারাওয়ালা ধীের ধীের উেঠ দরজার িদেক হেট যেত থােক) ওর অেনক 

কাজ। দুেটা খর চাখ মেল ওেক িচরকাল তািকেয় থাকেত হেব...।”১৭   

এ কারেণই নাটেকর শেষ ম ু য পাহারাওয়ালািটেক বিরেয় যেত দেখ বাইেরর 

দরজা িদেয় স সমাজ িনিদ  সত  বা আমােদর ন ায়- অন ােয়র এক অনুভব। এেক 

মের ফলা যায় না কখেনা। মন াি ক জিটলতা, অস েবর তীকািয়ত ব বহার এবং 

সাংেকিতকতার সম েয় এই নাটেক নাটককার ফ া ািসর সাহােয  অপ প 

জীবেনাপলি র কথা বেলেছন। 

‘গ রাজ হাততািল’ (১৯৬৬) এই নাটকিটেত মানুেষর ভােলাবাসার সংকট 

পািয়ত হেয়েছ। মানুষ একই সে  একািধক জনেক ভালবাসেত পাের। ভােলাবাসা 

পেতও পাের একািধকজেনর। মেনর এই জিটল অব ানিট িববৃত হেয়েছ এই নাটেক। 

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 ভােলাবােস। 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 
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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 সই 

শা  মিহমার স ান মেল। নাটকিট ব ি র পিরচয় ও পিরচয় হীনতার সমস ােক 

ক  কের গেড় উেঠেছ। আগ ক চিরে র উপি িত ল  করা যায় মািহত 

চে াপাধ ােয়র এই নাটেক। 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। 

 ‘চ েলােক অি কা ’ (১৯৬৬) : ভােলাবাসার ব ন না থাকেল জীবন য 

নিতবাচক হেয় পেড় তারই এক দৃ া  ‘চ েলােক অি কা ’ নাটকিট। ভােলাবাসার 

ব ন যাবতীয় িতেরাধেক দূর করেত স ম। এই নাটেকর নাটক ঘটনা ঘেটেছ 

াসাদ তুল  এক পােড়া বািড়েত। মতা  রাজৈনিতক শি  মেক িতহত করেত 



[220] 

 

চায়। নাটেক দখা যায় এক সমােবেশ িমউিনিসপ ািলিটর চয়ারম ান, এক ৗঢ় 

ডা ার রাধােগািব , থানার ই েপ র, ু ল িশি কা শা া এবং বািড়র মািলক 

মি কবাবু তারা সকেল উপি ত হেয়েছ— মৃতু র পর অশরীরী তা া খু ঁজেত। 

শা ার হােত সাদা ফুেলর  আেলার তীক প— যা মৃতু েক পাহারা দেব। শা া 

িব াস কের ভয়ংকর অেলৗিকক ঘটনায়। মৃত তও ভােলাবাসেত চায়। এই নাটেকর 

নায়ক তার নিতবাচক মেনাভাব দূর করার জন  চেয়িছল এক নারীর ভােলাবাসা। 

আেলা-আঁধার, িব াস অিব াস সবিকছু িমিলেয় আ য ঘটনার ইি ত দয় এই নাটক। 

চ েলাক হল সু  জীবেনর ইি ত। ক েলােকর কতৃপ , শাসেকর িতিনিধ 

িবপদজনক ঘাষণা কের এেক। তারা চাঁেদর আেলােক মািট চাপা িদেত চেয়িছল। 

অেলৗিকক বাতােসর খ ের সম  দশ আ  হেয় পেড়, ব  হেয় যায় বাঁচার সম  

পথ। তা ারও মৃতু  হয় িলেত। জীবন ত য়ী এই নাটেক অি কাে র মত 

দুঘটনায় চ ােলাকও মানুেষর জীবেন অিভশ  হেয় ওেঠ।  

অি ে র অথহীনতার নাটক ‘ ীেপর রাজা’ (১৯৬৬)। এখােন  আর 

দুঃ ে র মেধ  এটা সতুব ন আিব ােরর চ া রেয়েছ। ‘মৃতু সংবাদ’ নাটেক 

নাটককার মািহত চে াপাধ ায় দিখেয়েছন আপাত অিব াস  ঘটনা েমর মধ  িদেয় 

অি ে র অথ ও অথহীনতার িচ । আর ‘ ীেপর রাজা’ নাটেক িতিন দখােলন ধু 

আি ে র অথ ও অথহীনতা নয় আ জািতক নানা ঘটনা তাঁেক কী ভীষণ ভােব 

ভািবত কেরিছল তার এক ল  দৃ া । এই নাটক ‘  িকংবা দুঃ ে র নাটক’ 

িহেসেব পিরিচিত লাভ কের। “ ১৩৭৩ ব াে র শারদীয়া ‘িথেয়টার’ পি কায় কািশত 

এ নাটেকর মুখবে  মািহত জািনেয়েছন , “ বতমান নাটকিট ঘৃণ  হাইে ােজন বামার 

বীভৎস চিরে র াভ কােশর জন  রিচত। ” ব ত েনর পালােমািরস ােম 

হােজ লােপ  ািরস নােম এক যুবক টম ােটার েত ায় তরমুেজর মত 

আয়তেনর একিট হাইে ােজন বামায় লািথ মেরিছল।  এর ফেল তার সম  শরীর 
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রিডও অ াি ভাইজড হেয় যায়।  ঐ যুবক যােক তার ব ু রা ‘ পেপ’ বেল ডাকত স 

এরপর াভািবকভােবই এিগেয় যায় মৃতু র িদেক।  ধু তাই নয় তার সং েশ য 

আসেব তারই দখা দেব মৃতু র স াবনা।  গাটা ামিটই বামার িবেষর ভেয় হেয় 

ওেঠ আতি ত।  … নাটকিটর চির  ও বণ অেনকটা কান ে র দুঃ ে  বদেল 

যাওয়ার ম তা, একিট সবুজ গােছর মশঃ ভৗিতক িন  শূন তায় পা েরর মত – 

আজেকর যুে র মুেখামুিখ পৃিথবীর যা পিরণাম। ”[স াস নাট প , ১৬ সংখ া, ১৯৯৯; 

পৃ া- ৩৪০] এই িবষয়িটেক অবল ন কের মািহত চে াপাধ ায় ত  এক কা িনক 

কািহিন সৃজন করেলন।  নাটেকর নতুন েপর অে ষায় িতিন  ও দুঃ ে র 

মধ বতী সতুেত বাঁধেলন কািহিনেক।  াভািবকভােব িকিমিতবােদর ল ণ কািশত 

হয়।  িতন অে র এই নাটেকর াবনায় আেছ – ‘একদল ীপবাসী মেয়পু েষর 

আনে া ল অিভব ি ।  শি  আর সৗ েয র িত প ায় নােচর ভি েত দৃশ ময় 

হেব।  ওেদর ক িনঃসৃত েন এই  আর সাহেসর উদা  গভীর ক ন।  সম  

ীপবাসীেক িবি ত কের এেরাে েনর গজন তী  হেয় ওেঠ।  নােচর তাল কেট যায় 

তােদর।  একটা িবে ারণ হয়।  হতচিকত ীপবাসী ভেয় আর িব েয় িচৎকার কের 

ওেঠ।  ধূ কু লীর ছায়ায় মূিত িল আরও ছায়া হেত থােক।  আেলাছায়ার মেধ  চলমান 

নৃত ময় মূিত িল াথনার মত ভি েত ি র হেয় যায়। ’ [নাটক সম - মািহত 

চে াপাধ ায়] নািবক, ীপবাসীগণ, মাড়ল, চ ন, ঝুমেকা, িণন, চৗিকদার, দালন, 

রঙন, সিনকগণ, সাগর, িচিকৎসক, পূজারী ও অন ান  চির  িনেয় গেড় ওঠা এই 

নাটেকর িবষয়ব েত রেয়েছ – এক নািবকবুেড়া ডম  বািজেয় হেরক ছিব দখায়।  

ীপবাসীগণ কােচর খােপ চাখ রেকহ ছিব দেখ।  সাতসাগেরর হেরক ছিব দখােব 

বেল নািবকবুেড়া হাঙর, কুমীর, িতিম হাঁ কের সাত রাজ  িগলেছ, বনমানুষ ফুল 

িচেবাে , আকােশ কােলা শকুন ওড়ার ছিব, দােনার রেথর ছিব, রেথর পট থেক 

আ েনর গালা নামেছ আর মানুষ পাড়া ধাঁয়া উঠেছ, গাছপালার ছাই উড়েছ, 



[222] 

 

পাড়ামািটর শান – এসব দখায়।  এই ছিব দেখ ীপবাসীগণ ভয় পায়।  তারা 

সমু ু েরর ছিব, নীলজল আর রিঙন রিঙন মাছ, সাদা রেঙর শ  আর জেলর িনেচ 

লুকােনা সবুজ ফুল পাতার ছিব দখেত চায়।  সই নািবকবুেড়ার কােছ তারা িভন 

দেশর সপাই এর তাঁবুেত িক আেছ জানেত চাইেল, নািবক তেদরেক মাড়েলর কােছ 

জানার জন  যেত বেল।  সপাইরা চ ন নােমর এক ীপবাসীেক ধের িনেয় যায়।  

চ ন সখােন িগেয় জানেত পাের সপাইরা ীেপ হািরেয় যাওয়া একটা গালা খু ঁজেছ।  

সপাইরা তােক গালার খবর জানেত চায় এবং খু ঁেজ িদেত পারেল পুর ার দবার 

কথা জানায়।  চ ন িফের এেল ীপবাসীরা তােক সে হ কের।  মাড়ল চ নেক 

িণেনর কােছ িনেয় যায় তােক অপেদবতা ভর কেরেছ বেল তার িচিকৎসার জন ।  

অপরিদেক সাগর নােমর এক যুবক থম হািরেয় যাওয়া গালাটােক অেধক খালা 

অব ায় দখেত পায় একটা তরমুেজর েত। গালাটােক কাটা মুে র মেতা দখায়।  

গালাটা যন রা েসর মুেখর মেতা হা কের আেছ সম  মানুষেক িগেল খাওয়ার জন ।  

তী  ঘৃণায় আধেখালা গালাটায় লািথ মাের, তার উপর থুতু ফেল।  স হেয় ওেঠ 

ীেপর রাজা য থম ওই গালাটা দেখ লািথ মারার ধা দিখেয়েছ।  এই খবর স 

তার ী রঙনেক জানায়।  রঙন সাগেরর এই গালায় লািথ মারার খবর জানায়। ীেপর 

সবাই সাগরেক রাজা িহেসেব মেন নয়। িক  গালায় লািথ মারার পর রাি  থেক 

অসু  হেয় পেড়। স েম মৃতু র িদেক এিগেয় যায়। ীেপর সবাই সাগেরর এই 

অব ায় আতি ত হেয় পেড়। পূজারী মি ের যায় সাগেরর কী হেয়েছ তা দবতার 

কােছ জানেত। মাড়ল িচিকৎসকেক িনেয় আেস সাগরেক পরী া করার জন । 

িচিকৎসক য  িদেয় পরী া কের জানায় গালায় লািথ মারার কারেণ সাগেরর শরীের 

িবষ ছিড়েয় পেড়েছ। সাগেরর আর বাঁচার কােনা উপায় নই। এই মারা ক িবষ 

ীেপর সকেলর শরীের ছিড়েয় পড়েত পাের তাই সবাইেক সাগেরর থেক দূের থাকার 

িনেদশ দয়। রাজা হবার আনে  সাগর রঙনেক জিড়েয় ধরার কারেণ রঙেনর 
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শরীেরও িবষ ছিড়েয় পেড়। সাগর আর রঙেনর স ান দালনেক মাড়ল পরী া 

করেত িনয়র যায়। িচিকৎসক জানায় দালেনর শরীের িবেষর পিরমাণ অেনক কম 

তাই িচিকৎসা করেল স ভােলা হেয় যােব। মাড়ল ঝুমেকার কােছ দালন রাখার কথা 

জানায়। েম েম ীেপর সম  আকাশ বাতাস মািটেত িবষি য়া ত ছিড়েয় পেড়। 

চৗিকদার ও মাড়ল ীেপর সবাইেক বাঁআর জন  ীপা ের চেল যাওয়ার কথা বেল। 

সাগর মৃতু  মুেখ পিতত েতর মেতা হেয় যায় স চােখ দখেত পায় না। রঙন তার 

স ান দালনেক শষ বােরর মেতা দখেত না পেয় ভুল বকেত থােক। ীেপর সবাই 

ীপ ছেড় চেল গেলও চৗিকদার ীেপর রাজা ও রাণী সাগর আর রঙনেক দখােশানা 

করার জন  ীপ ছেড় যেত পাের না। এভােবই নাটেকর যবিনকা পতন ঘেট। এই 

নাটেকর ধান চির  সাগর এক ােণা ল যৗবেনর তীক েপ িতভাত। যাি ক 

সভ তার এক িন ু র িচ ক  ব ি ত হেয়েছ এই নাটেকর মাধ েম।               

১৯৭০-৭১ সােলর ঝেড়র হাওয়ার পটভূিমকায় মধ িব  পিরবােরর ামী- ীর 

সাজােনা- গাছােনা সংসােরর িচ  বিণত ‘বাঘব ী’ (১৯৬৯) নাটেক। বা ব আর 

অবা ব আেলাছায়ায় স েকর দৃ া  তুেল ধেরেছন নাটককার।  

‘রাজর ’ (১৯৭১) নাটেক রাজৈনিতক মা া ল  করা যায়। নাটেক ঘেট 

যাওয়া ঘটনা গণনাট  আে ালেনর উে শ েক দ ািতত কের। সমেবত জনতার 

ঐক ব  েচ ায় রাজাসােহেবর পরাজয় িনি ত করার ইি ত রেয়েছ এই নাটেক।  

 ‘ সানার চািব’ (১৯৬৬) নাটেকর নায়ক গৗতম একিট সানার চািব পায়। 

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। গৗতেমর িমকা নি তার সহায়তা এবং িকছুটা সে াহেনর 

ারা বা টা খু ঁজেত চ া কের স। যিদও গৗতম এতিদন নি তার মেক াহ  
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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 নাটককার আমােদর িদেয়েছন নাটেকর 

মাধ েম। পরম কাম েক কানিদনও পাওয়া যায় না, তােক কবল খু ঁেজ 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। এ কথাই  

হেয় ওেঠ গৗতেমর শষ সংলাপ —   

“নি তা, মেন হে  তামার মুেখর মেধ  সই কাজ করা মিণমুে ার 

বা টা, আিম ওটােক খু ঁেজ পাইিন এতকাল... নি তা তামার মেধ  

এত মুে া, এত িহেরা...! সব ওই বা টায় সািজেয় রেখেছ। আিম এই 

হীেরর আেলােত মুখ ডুিবেয় রাখব;...”১৮  

েমর অনুস ান ও ািথত াি  খু ঁেজ পাওয়া ব ি  মেনর িচরিদেনর অনুভূিত। 

এখােনই নাটেকর না িনক মূল  উপল  হয়। 

 “কিবরা নাটক িলখেল নাটেক একটা নতুন মা া আেস, নাটেকর মেধ  একটা 

িভ তা আ স। একটা নতুন হাওয়া বইেত  কের। পৃিথবীর নাটেকর ইিতহাস 

পড়েলই এ েলা বাঝা যায়, জানা যায়।”১৯ ি তীয় িব যুে া র ষােটর দশেকর 

নাটককার মািহত চে াপাধ ায় স েক এ কথা বলা চেল। সািহত াকােশ তাঁর থম 

আিবভাব কিব িহসােব। এক সময় িতিন সুনীল গে াপাধ ায় শি  চে াপাধ ায় শ  

ঘাষ মূখ কিব সািহিত কেদর মত কৃি বাস পি কার খ ািতমান থম িণর কিব 

িছেলন িতিন। যিদ আজীবন কাব  চচা করেতন তাহেল হয়েতা কাব জগেত িচর রণীয় 

হেয় আর পাঁচ জন  কিবেদর আসেন িবরাজ করেতন। কাব  জগত থেক সের 
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যাওয়ায় সািহিত ক সুনীল গে াপাধ া য়র কে  একসময় হতাশার সুর শানা িগেয়িছল। 

কিব মািহত চে াপাধ ায় কাব  থেক নাটেকর জগেত সের আসার জন  য যুি েলা 

দিখেয়েছন তা– “কিবতার মেধ  আিম আমােক খুজেত চাইিছলাম যন তা পাি লাম 

না এেক আিম মেন করতাম শবকাম, মৃেতর উপর বেস সাধনার চ া।”২০ এছাড়া 

িতিন তাঁর ‘ কন িলিখ’ বে  বেলেছন-  

“িক  কবলমা  Creative Freedom-এর উ াস, িনজ  কাশভি র 

আিব ার বা িশে র কা কায হওয়ার জন ই তা িলখেত চাই না। কন 

িলিখ তার ধান কারণ মানুষ এবং সমােজর িত দায়ব তা। এমন 

একটা পিরেবেশর মেধ  আমরা রেয়িছ যখােন বিশরভাগ মানুষ কান 

েমই সুখী নয়, অভাব অসে ােষ তারা ক িকত, তােদর জীবন 

িন ভ,  বণহীন, আশা দুরাশা মা । মানুষ যিদ আে ািলত হেয় না 

ওেঠ এই িব  জীবন সেতজ, সজীব এবং সু র হেয় উঠেব কমন 

কের ? অথচ গাটা পৃিথবীটাই কমন আে ালনহীন। সিঠক রাজনীিতর 

হােতই রেয়েছ এইসব ভাবনার মেধ  নতুন িনমােণর শি । িক  কবল 

রাজনীিত নয়, িশ  - সং ৃ িতর ভূিমকাও এে ে  কম নয়। একজন 

লখকেকও তাই সমাজ সেচতন, রাজনীিত সেচতন থেক মানুেষর 

জীবন ও পিরেবশ বদেল দওয়ার, শাি  ও া ে র মেধ  মানুষেক 

স তা দওয়ার দািয়  িনেত হেব। একজন আদশ লখক িচরকালই 

মানুষ ও সমােজর িবেবেকর ভূিমকা হণ কেরন। তাঁর রাজনীিত এই 

িবেবক বাধ উপলি র, তাই মানুষেক মানুেষর কল াণেক উেপ া কের 

য লখা তা িবেবকহীন িব াি । আিম বুিঝ আিম এমন মতাবান 

লখক নই য, আমার লখার মধ  িদেয় মানুেষর দুরাব া বদেল িদেত 
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পারব। তাই বেল কতব ই বা ভুিল িক কের ? কের তাই সীিমত মতা 

িনেয় িলখেত চাই মানুেষর হেয় মানুেষর জন ।” ২১  

এমনই এক দািয় েবাধ িনেয়ই িতিন নাটেকর জগেত এেসেছন তাঁর এই অ ীকার 

মানবদরদী অমর কথািশ ী শরৎচ েক রণ কিরেয় দয়।  

 সামািজকতা ও মানিবকতার গভীর আ ানুভূিত অনুে রণায় িতিন রচনা কেরেছন 

শতািধক ছাট-বড় নাটক। তাঁর ‘মািছ’ নাটকিট ১৯৭৮ সােল িলিখত িথেয়টার বুেলিটন 

পি কায় কািশত, বতার ও মে  েযািজত এই একা  নাটকিট পি মবে র বন া 

কবিলত ােমর াপেট রিচত। একথা অজানা নয় য ১৯৭৮ সােলর িব ংসী বন া 

স েক বাঙািল মা ই অবগত। মানুেষর চরম দুদশার িচ  মানুষেক আতি ত কের 

তুেলিছল। পি মবে র আথ-সামািজক িভত কঁেপ িগেয়িছল। কিব িশ ী সািহিত কেদর 

মেধ  জেগ উেঠিছল দািয় েবাধ। এরকম দুিভ  পীিড়ত আথ-সামািজক াপেট 

সৃ  সািহেত র পিরচয় ইিতহােস িবধৃত রেয়েছ। মািহত চে াপাধ ায় তাঁর ‘মািছ’ নামক 

একা  নাটেকর কািহিন ত এই বন া কবিলত ােমর িচ  অ ন কেরেছন। কািহিনর 

িব ার বড় চনা জানা- তুলসী লািহড়ী, িবজন ভ াচায, উৎপল দ , মেনাজ িমে র 

মেতা নাট কারেদর অনুসারী। িব ংস বন া কবিলত বা ব িচ  অি ত এই নাটেকর 

কািহিন ত রেয়েছ– ােমর মাত র বকু  চৗধুরী বািড়। জানালা সংল  টিবেল বেস 

বকুে র ভাইেপা কালাচাঁদ িছেপ মাছ ধের। রিডও াকৃিতক দুেযােগর দাপেট দেশর 

জনজীবন ও অথনীিতর িবপযেয়র খবর এবং বন ার নানা খবর পিরেবিশত হয়। এই 

খবের কালাচাঁদ ু  হেয় রিডও ব  কের দয়। তার িছেপ একটা বড় িকছু 

গঁেথেছ। তাই বকু  ও কালাচাঁদ দুজেন িমেল টেন তালার চ া কের। িক  তারা 

দুজেন ব থ হয়। িছপ কেট িশকার পািলেয় যায়। িছেপ গাঁথা িশকার স েক 

কালাচাঁেদর মেন হয় চারমণ ওজেনর মাছ, যার নােক সানার নালক। বকুে র মেন 
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হয় মরা পচা গ -ছাগল। িছেপ গাঁথা িশকার তুলেত িগেয় বকুে র মেন হয় জঠা 

ভাইেপা দুজনেক টেন িনেল চৗধুরী বংেশর বািত দবার আর কউ থাকেব না। 

বকু ও মাছ ধরার জন  সাধ কের টাপ িহেসেব িপঁপেড়র িডম এেনেছ। িক  বািক 

িছপটা ভেঙ দয় কালাচাঁেদর বউ। তার বােপর বািড়র খবর না পাওয়ায় স সারািদন 

মুেখ িকছু দয়িন। বউেয়র ঝগড়া কের কালাচাঁদ বিরেয় পড়েত চায় স াসীর মেতা। 

বকুে র বািড়র চাকর পালান বউ বা ার খবর নওয়ার জন  বািড় যেত চায়। িক  

বকু  তােক যেত দয় না। এিদেক ােমর মানুেষর ঘর বািড় সব বন ার জেল ডুেব 

যাওয়া িবিভ  াণ িশিবের আ য় নয়। তেব সকেলর ঠাঁই হয় না। ােমর বা া ও 

বুেড়া মানুষ েলা খেত না পেয় এবং দূিষত জল খ য় মারা যায়। ােম মড়ক 

লা গ। ােমর িকছু মানুষ বকু র িতনতলা বািড়র দাতলার বারা ায় আ য় নয়। 

কালাচাঁদ তােদর মুিড় খেত দয়। গগন ও তার ী পািখ তােদর ছেলর কােনা খাঁজ 

পায় না। খু ঁজেত খু ঁজেত তারা বকুে র বািড়েত এেস উেঠ। গগেনর বউ পািখেক দেখ 

বকুে র িবেশষ উে শ  চিরতােথ লাক দখােনা মায়া উথেল ওেঠ। পািখেক এক 

মুেঠা ভাত খাওয়ােত বািড়র ভতের িনেয় যায়। গগন ও অন ান  িতেবশীরা বকুে র 

মতলব বুেঝ ফেল তারা সি হান হেয় ওেঠ এবং বািড়র ভতর থেক পািখর িচৎকার 

েন তারা পািখেক বকুে র কবল থেক র া কের। অপরিদেক ােমর ধনী 

ব ি েদর ধােনর গালা লুট হেয় যাে  তার জন  খবর থানার দােরাগা বকু বাবুেক 

সাবধান থাকার আগাম খবর জািনেয় যায়। বািড়র চাকর পালান জািনেয় দয় বািড়েত 

লপ, বািলশ, তাশেকর িভতের লুিকেয় রাখা চােলর কথা, ঠাকুর ঘের পাহাড় কের 

রাখা চােলর খবর। ামবাসীরা লুটপাট করার িস া  নয়। িক  য়ং দােরাগা 

বকুে র বািড়েত থাকায় তারা সুেযােগর অেপ া কের। অপরিদেক আেগর িদন থেক 

পালােনর ভদবিম  হয়। একিট মািছ পালেনর ভদবিম থেক কেলরার িবষ 
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ছিড়েয় দয় বকুে র খাবােরর মেধ । বকু  মারা যায়। অসহায় মানুষ েলার অপারগ 

কাজেক একটা ‘মািছ’ স  কের, এখােনই কািহিনর সমাি । 

সমােজর িত এবং অসহায় মানুেষর িত িশ ীসুলভ এক দািয় েবাধ থেক 

‘মািছ’ নামক একা র সৃি । নাটেকর কািহিন িবে ষেণ নাটককােরর জীবনদশেনর 

প উপল  হয়। নাটককার একিট িবষয় উপলি  কেরিছেলন য িতব কতার 

অিনঃেশষ বাতাবরেণ মানুষ কত অসহায়। মানুেষর িমিলত েচ াও াকৃিতক দুেযাগ 

এবং আইন-আদালত, শাসনযে র কােছ িন পায় এরকমই এক িচ  ‘মািছ’ নাটেক 

সি িব । িমতায়তন এই নাটেকর সূচনায় রেয়েছ বকু  চৗধুরীর ঘর, তার িপছন 

িদেকর দওয়ােল পূবপু ষেদর িচে র দুপােশ গেণশ জননী এবং কৃে র ব হরেণর 

ফেটা। াকৃিতক দুেযােগর আবহাওয়ায় কালাচাঁদ (বয়স ি শ বছর) গলায় ক টার 

লািগেয় জানালার ধাের টিবেল বেস িছেপ মাছ ধরার স  আেছ এবং ানিজ াের 

তার ের খবর ‘অভূতপূব াকৃিতক দুেযােগর দাপেট দেশর জনজীবন ও অথনীিত 

িবপয । ... উ ার ও ােণর কােজ িতব কতা।’ কালাচাঁদ রিডওটা ব  কের দয় 

ু ভােব। কালাচাঁদ ােমর মাত র, বকু  চৗধুরীর ভাইেপা। চৗধুরী বংেশর 

ভিবষ ৎ। সূচনাংেশর দওয়ােলর িচ েলা নাটেকর মূল িবষয় স েক একটা পূবাভাস 

দয়। গেণশজননী মা দুগা দুগিতনািশনী পৃিথবী ক অসুরেদর অত াচার থেক র া 

কেরেছন। আবার কৃে র ব হরেণর িচে  পু ষেদর আিদরসা ক লা েট র 

দ াতনা পির ু ট। এখােন নাটেক িচ  াপেনর মধ  িদেয় একই সে  লাভ-লালসা 

তার িবনােশর ইি ত তাৎপযময় হেয় উেঠেছ। নাটেক দখা যায়  বকু  গগেনর ী 

স ান হারা নার শােক কাতর পািখেক িনেয় তার অদম  কামনার আ ন চিরতাথ 

করেত চায়। আর একই কারেণ গগন ও অন ান  ামবাসীরা বকুে র িত 

িতেশাধ ৃহায় ম  হেয় ওেঠ। যিদও তা সািধত হয় এক িভ  উপােয়। সমােজ 

বকুে র মত চির েলার ম াগত য, নারী ভােগর ব । অভু ত মৃত ায় িকংবা 
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স ানহারা সম  যই হাক না কন। আর যু কালীন পিরি িতেত উ া  সমস া বা 

াকৃিতক দুেযােগর সংকেট ধনী মািলক জাতদার িণর নারী লালুপতা, নারী ধষেণর 

দৃ া  মািনক বে াপাধ ায় মুখ কথাসািহিত কেদর গ -উপন াস ভৃিতর মেতা  

নাটেক িবেশষ কের ‘নীলদপণ’ থেক  কের ‘ দবীগজন’ পিরেয় একুশ শতেকর 

বাংলা নাটেকর পিরিচত ঘটনা। দীনব ু  িমে র ‘নীলদপণ’ নাটেকর রাগ সােহেবর 

হােত ধিষত মিণেক উ ার কেরিছল নবীনমাধব ও তারাপ। ধষেকর িব ে  

গেজ উেঠিছল চাষা তারাপ। িবজন ভ াচােযর ‘ দবীগজন’ নাটেকর ভ ন র ােক 

কােজর লাভ দিখেয় কামনাবি  চিরতাথ কের। র ােক াণ িবসজন িদেত হয় 

সতী  র ােথ। র ার ামী মংলা সখােন ভ ন পী অসুরেক হত া করেত খ  

উিচেয় ধের। এই নাটেক দখা যায় বকু  রােতর অ কাের ল ন েল পািখেক 

ঘেরর িভতর িনেয় যায় ভাত খাওয়া বেল। খািনক পের ল ন িনেভ যায় ও পািখ 

িচৎকার কের ওেঠ। গগন ও অন ান  সকেল ছুেট যায়। পািখেক র া কের। এর 

িতি য়ায় লাক েলার মুেখ ধু ‘সমুি র পার ধরিত পারেল নিলডা িছঁেড় নতাম’, 

‘িকংবা ‘সমুি র পা য াি ন বাঁচেব খািল মাইরেব, ও শালাের আজ জেল চুিবেয় 

মাইরব’ –এ জাতীয় বুিল আওড়ায়। িক  এ কবলই তােদর উ া কাশ ছাড়া আর 

িকছু নয়। ত ভােব তারা িতেশাধ িনেত পাের না। অসহায় দুগত মানুষেদরই 

একজন বুেড়া বেল,- ‘আজ থানার দারগা, কাল বাবুর ব ুক, পর  ভিবষ েতর িচ া। 

গগন, নিলডা ধরবার িদন ণ য আর দখিচ না র।’  

িভ  দশকােলর াপেট অন ায়-অত াচােরর িব ে  িতবােদর ভাষা ায় 

একইরকম হেলও িতবােদর পথ িভ । মািনক বে াপাধ ায় ‘দুঃশাসনীয়’ গ  ব  

সংকেটর সময় আেনায়ােরর মেতা দির  মানুেষরা কাপড় যাগােত পাের না। তাই 

কাপড় িদেত পাের না এমন মরেদর পােশ আর শােব না বেল  রােবয়া একটা ব ায় 

কতক েলা ইট-পাথর ভের মাথাটা িভতের ঢুিকেয় গলায় ব ার মুখটা দিড় িদেয় বঁেধ 
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পুকুেরর জেলর িনেচ পাঁেক িগেয় েয় থােক। আবার ‘উপায়’ গে র মি কা এ জগত 

থেক পািলেয় যাওয়ার পিরবেত িতেরােধর উপায় খাঁেজ অন ভােব। তাই স বেল- 

‘এইবার ছারা িনয়া যামু লুকাইয়া। বুঝছস ঠাকুরিঝ একখান ছারা িনয়া যামু’। আবার 

িভ  এক িতবােদর িচ  দখা যায় মেনাজ িমে র ‘চাকভাঙা মধু’ (১৯৬৯) নাটেক। 

যখােন মহাজন অেঘার ঘােষর সােপ কাটা দেহ াণ িফিরেয় আনেত িগেয় জটা 

এবং মাতলা নানা কৗশল অবল ন কের যােত অেঘার ঘােষর মেতা অত াচারী 

মহাজন আর বঁেচ উঠেত না পাের। অেঘার ঘােষর দহ থেক িবষ ঝাড়ােত িগেয় 

সম  অত াচােরর কথা মেন হয় তােদর, জটা ও মাতলা সু -সবল মহাজেনর িব ে  

িতবাদ জানােত অ ম। তাই তারা অেঘার ঘােষর সােপ কাটা দহেক বেছ নয় 

িতবাদ জানােত। যিদও নাটেক অেঘার ঘােষর িনধন ঘেট বাদামীর হােতর ক প 

ধরার সড়িকর কােপ। এই আপাত পিরিচত িতবােদর ধারায় মািহত চে াপাধ ােয়র 

াত  ব িত মী সংেযাজন। তার নাটেক ‘যিদ’, ‘ ’র াধান । িক  তার সে  

বা েবর ব বধান অস ব নয় বরং অ ম, অসহায় মানুেষর ক নায় িমেশ থাকা- মেনর 

অতল গ ের অেচতন লােক জেম থাকা জিটল অথচ নানান রহস ময় ই াপূরেণর 

ত  ভাবনার যাগ । তাঁর ‘মািছ’ নাটেক অত াচািরত, িনপীিড়ত, শািষত মানুেষর 

িতবােদর চরম ভাব অত াচারীর িব ে  ভাষার উ ায় কািশত। তােদর িমিলত 

সং ােমর ইি ত িদে ন। িক  ত  সং ােম তারা অবতীণ নয়। যমন ‘রাজর ’ 

নাটেক ছেলটা বারবার রাজা সােহেবর িব ে  শািণত অ  তুেল ধেরেছ িক  আঘাত 

হানেত পােরিন। সখােন রাজাসােহেবর শাি  অদূর ভিবষ েত সািধত হেব এরকম 

আশার ইি ত িদেয়েছন নাটককার। মািহত চে াপাধ ায় তাঁর অেনক নাটেকই ‘যিদ 

এমনটা হত’ এমন ভাবনা বা ‘ম ািজক ইফ’-এর কথা বেলেছন। যমন তাঁর ‘মুি েযাগ’ 

নাটেক যদুপিত এক দুবল ব ি  য সকেলর কােছ অপমািনত, অপদ , অত াচািরত। 

কােনা এক অেলৗিকক শি েত স বলীয়ান হেয় ওেঠ এবং সবাইেক উপযু  সাজা 
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দয়। ‘মািছ’ নাটেকর সমাি  সরকমই ইি ত বহন কের। এে ে  কাযকারণ স েক 

অেলৗিককতা নয় বরং ব ািনক ব াখ া রেয়েছ। বকুে র পাহাড় মাণ পােপর শাি র 

কারেণ তার মৃতু  ঘেটিন। মািছ একিট রাগ জীবাণু বহনকারী পত । কােনা সময়ই 

মািছর সং শ া কর নয়। ‘মািছ’ নাটেক মািছর ারা কেলরার জীবাণু বহেনর 

মাধ েম অত াচারী বকুে র মৃতু  াভািবক ওেঠ। িক  নাটেক িতফিলত 

অেলৗিককতার িদকিট কা না ভােবই উেপি ত নয়। মািছ এখােন িনযািতত অসহায় 

মানুষ েলার িতেশাধ ৃহার ই াশি র পা িরত তীক হেয় উেঠেছ। নাটেকর 

থম থেকই নাটককার ই াশি র ইি ত িদেয়েছন। গে র সূচনা থেক এেসেছ 

মােছর স । মাছ আর মািছ িনগত সাম  ল ণীয়। কৃিতগত বসাদৃশ  সে ও 

এই জলজ াণী দুিট এক হেয় উেঠেছ। সৗিখন িবলাসী মানুেষর কােছ মাছ িশকার 

াভািবক ঘটনা। িক  নাটেক মাছ িশকােরর ব েত পা িরত হয়িন সই বরং 

কালাচাঁদ ও বকু  দুই অসম শি েক পরািজত কের তােদর উপকরণ ডুিবেয় িদেত 

স ম হয়। আবার জন রােষর নাগাল থেক দােরাগা ারা সুরি ত বকু েক একিট 

ু  মািছ হত া করেত সমথ হয়। অথাৎ অত াচািরত অসহায় ামবাসীর সি িলত 

সং ােমর ই াশি র তীক হেয় উেঠেছ মািছ।  

িনপীিড়ত মানুেষর দরদী নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র মরমী ভাবনায় 

তৎকালীন আথ-সামািজক াপেট দুিভ  িব  মানুেষর জীবনিচ  নাটককাের 

গভীর জীবনদশেনর পিরচয় পাওয়া যায়। বন াকবিলত ােমর দুদশা  মানুেষর 

অসহায় িচ েক জীব  ও দয় াহী কের তালার জন  িচ কে র বপরীত  সৃি  

কেরেছন। যখােন অসংখ  মানুষ িবপ , জলম  অ ল িলর সে  যাগােযাগ ব ব া 

িবি  হওয়ার কারেণ উ ারকাজ ব াহত সখােন ােমর মাত র বকু  চৗধুরী ও 

তার কাযকলাপ আথ-সামািজক াপটেক  কের।ে েমর আ য়হীন অসহায় 

িনর  মানুেষর কথা- দুেবলা স  চােলর ভাত, সরবাটা িঘ খাওয়া আিথক স িত 
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স  মানুেষরা ভােব না। যখােন বন ার ােত িনিবেশেষ মানুষ ও প র দহ ভেস 

যাে , সখােন বারা ার টিবেল বেস মাছ ধরেত ব ।  কৃষকেদর জিমর চােষর ধান 

উেঠেছ বকুে র গালায়। ামবাসীরা এসকল অত াচার মুখ বুেজ সহ  করেলও অভু  

অব ায় তারা খেপ ওেঠ। বাঁচার জন  তারা ঝাঁিপেয় পড়েত চায় িক  িতব কতা 

সৃি  কের থানার দােরাগা। ফেল তােদর িমিলত সং ােমর য়াস ি িমত হেয় পেড়। 

নাটককার তােদর অসহায়তােক য গভীরভােব উপলি  কেরিছেলন তার মাণ রেয়েছ 

নাটেকর মেধ । য কাজ ােমর পাঁচজন িমেল করেত পােরিন একটা মািছ সই কাজ 

কের দয়। কািহিন ক বা ব প দওয়ার জন  িতিন এেকবাের াম  ভাষায় এেন 

বিস য়েছন চির েলার মুেখ। ফেল চির েলাও হেয় উেঠেছ াণব  এবং নাটকিট 

শি ক মযাদা লাভ কেরেছ।   

মানিসক অবসাদ কািটেয় মনুষ ে র জয়গােনর নাটক ‘লািঠ’। হির সাদ, রতন, 

সুেখন, ঘাষ, অ দা ও নীলু 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। পছন থেক 

য়ং মািলক এই কথা ে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 ঘাষ 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 
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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। 

হির সাদ চির িট সু রভােব উপ ািপত হেয়েছ এই নাটেক। ী অ দা চির িটও 

চমৎকার ভােব অি ত।    

‘িঢসুম িঢসুম’ (১৯৯২): সং ব গা ীর নাট  েযাজনা ‘মুি েযাগ’। মধ িব  

িণ 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 র সম ক 

পিরচয় িদেয়েছন। হয়েতা নাটককার সমকােলর বাঙািল চিরে  ভেয়র আিধক  দেখ 
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ু  হেয়িছেলন। তাই িতিন মানুেষর কােছ প ছােনা সহজ ও সি য় মাধ ম নাটেকর 

মধ  িদেয় এই জািতগত দুবলতার িবলুি  ঘটােত চেয়েছন। 

‘দপণ’ (১৯৯৯): মানুেষর মেন মানিবকতা ও সমাজ পিরি িতর মেধ  য -

সংঘাত সবদাই চেল তারই একিট পেরখা দখা যায় ‘দপণ’ নাটকিটেত। অেনক 

সময় মানুষ যথাথ মানিবক কতব  কের উঠেত পাের না সমাজিবিধর কথা মেন কের। 

মধ িব  মানুেষর সই চির গত িট অেনক সময়ই তােক যথাথ করণীয় থেক িবচু ত 

কের। ‘দপেণ’ নাটেক এই িট এবং ত িনত সংকেটর িদকিট পািয়ত হেয়েছ। 

নাটেকর ঘটনাব েত রেয়েছ - অিববািহত দুই ব ু  দুলাল ও নেরন ভাড়া বািড়েত 

থােক। স বািড়েত এক রােত হঠাৎ এেস উপি ত হয় সু রী যুবতী ণ না মর এক 

মিহলা। ঘটনা েম জানা যায় িপছু নওয়া এক দুবৃে র হাত থেক বাঁচেত এ বািড়েত 

এেস ঢুেকেছ স। স আর বাঁচেত চায় না েনও দুলাল তােক বািড় থেক তািড়েয় 

িদেত চায়। কারণ িহেসেব স বেল—তার ব ু  নেরন নাইট িডউিট থেক এখুিন এেস 

পড়েব আর বািড়র মািলক িনবারণ কাকু ওপর থেক নেম আসেবন তােত তার িবপদ 

বেড় যােব। শষ র ার আর কান উপায় থাকেব না। যিদও  সবােরর মত ণ বািড় 

থেক চেল যায় িক  অ ণ পেরই নেরন অসু  ণেক িনেয় বািড়েত ঢুেক। তােদর 

ঘের আ য় িদেয় িচিকৎসার ব ব া করেত চায়। শষ পয  দখা যায় দুলাল ও তার 

কে র সি ত অথ নেরেনর হােত েণর িচিকৎসার জন  তুেল িদেয় দেশ চেল যায়। 

এর নাটক থেক বাঝা যায় ভাবত মানুষ িবপ  মানুষেক সহায়তা করেত আ হী। 

িক  অেনক সময় একক মানুষ পিরি িতর চােপ িবেশষত ‘ লােক িক বলেব’ এই 

ভাবনা থেক সাহােয র হাত বািড়েয় দয় না। িক  যখনই অন  মানুষ তার পােশ এেস 

দাঁড়ায় তখন তার মেনর াভািবক মানিবকতা মুি র পথ খু ঁেজ পায়। মানুেষর মেধ  য 

মানিবকতার অনুস ােন িনরত মািহত চে াপাধ ায় স পিরচয় রেয়েছ এ নাটকিটেত। 

একক মানুষ িনয়ত িবপ । যখনই তার পােশ এেস দাঁড়ায় সহমমী কান ব ু  তখনই 
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স খু ঁেজ পায় িবপ তা থেক মুি র পথ। মািহত চে াপাধ ায় ‘দপণ’ নাটকিটেত এই 

সত েকই উপ ািপত কেরেছন। 

‘ঘুম’ (২০০৩): মািহত চে াপাধ ােয়র মেধ  যথাথ মানুেষর স ােনর একটা 

য়াস িছল। িতিন চেয়িছেলন অি ে র য াভািবক দুবলতা মানুষেক সংকটাপ  

কের তা দূর কের মানুষ কৃত মানুষ হেয় উঠুক। িতিন সই মানুষেক  খু ঁজেতন য 

সামািজক ভােব দুবল হেলও মেনর িদক থেক শি মান। ‘ঘুম’ নাটকিট তাঁর সই 

স ােনরই ফসল। চাকুরীজীবী মধ িব  মানুেষর সমােজ অেনক সময়ই কমে  এবং 

কতব  এই দুইেয়র মেধ   বােধ। ‘ঘুম’ নাটেকর সই জিনত সংকট এবং তার 

পিরণাম িচি ত হেয়েছ। িম ার িম  চাকির সূে  অসৎ এক কমচারীর িব ে  

িরেপাট কের। তার িরেপােটর িভি েত লাকিটর চাকির যায়। লাকিটর ব  অনুনয় 

সে ও সই িরেপাট বহাল রেখিছল। শষ পয  লাকিট অিফেসর ছাদ থেক ঝাঁিপেয় 

পেড় আ হত া কের। দফতেরর উপরওয়ালা িহসােব িম ার িম  িঠকই কেরিছল। 

িক  তার িবেবক তােক শাি  দয়িন। স ভাবত লাকিটর মৃতু র জন  স-ই দায়ী। 

তার ঘুম িবি ত হত ে  সই লাকিটেক দেখ। াণপেণ স কমচারীেদর 

ভােলাবাসেত চাইত। স কােজ তার কান ফাঁিক িছল না। তথািপ তার মেনর শাি  

িফের আেসিন কােনািদন। শষ পয  স িনেজেক এই মৃতু র জন  দায়ী কের 

পুিলেশর কােছ আ সমপণ কের। তারপের দখা যায় লকােপ সহ  অসুিবধার মেধ ও 

স শাি েত ঘুেমােত পাের। নাটকিটর মূল িবষয়  হেয়েছ লাকিট সংলােপ স 

িম ার িম েক বেলেছ —“আপিন অেন র ভােলা চান, ভােলা করেত চান িক  তার 

সীমা আেছ, শষ পয  যাওয়ার মত সা া মানুষ আপিন নন।” ব ত সৎ মানুষ 

পৃিথবীেত খুবই কম। ভােলা-ম  িনেয়ই মানুেষর জীবন। মানুষ সবসময়ই যথাথ সৎ 

হেয় উঠেত চায় িক  পিরেবশ এবং পিরি িতর চােপ অেনক সময়ই তা স ব হয় না। 

নাটকিটেত সংকট থেক উ ীণ হওয়ার িচ ই াধান  পেয়েছ।  
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‘ কৗেটা’(২০০৭): মািহত চে াপাধ ায় সব সময়ই তাঁর নাটেকর মধ  িদেয় 

মানুষ হেয় যাবতীয় িবপ তা অিত ম কের আপন শি েত উ ীিবত িনজ  স ার 

জাগরণ দখােত চেয়িছেলন। ‘ কৗেটা’ সই ধরেনর একিট নাটক। নাটকিট  

তীকধমী। এখােন আেছ িতনিট চির – ৗঢ় এবং দুই যুবক। থম যুবক তথ িচ  

িনমাতা, ি তীয় িশ ী। ৗঢ় এই দুজন সাধারণ িশ ীর িভতেরর সাহস ও আ িব াস 

জািগেয় তুলেত চায়, তােদর মানিসক শি র সম ক িবকাশ দখেত চায়। মতা সম  

মানুেষর ভতেরই আেছ। েয়াজন কবল সাহস ও আ িব াস িদেয় সটােক জা ত 

কের তালা। ৗেঢ়র ম ত েত েকরই যেথ  িতভা আেছ। এটা কান দুলভ ব  নয়, 

যা দুলভ তা হে  যেথ  দৃঢ় ত য় এবং সাহস িনেয় তা ব বহার করা। ব ত 

আ িব ােসর অভাব মধ িবে র ব  সংকেটর উৎস। দুই যুবেকর মেধ  িকছুেতই 

আ িব াস জােগ না। ৗঢ় তােদর মি  আকৃিতর একিট কৗেটা িদেত চায়। থেম 

আপি  করেলও পের তারা আ হী হয়। িক  তারা চায় কৗেটািটত জাদু মতার 

সাহােয  তােদর  সফল করেব। িক  ৗঢ় লাকিট তােত রািজ নয়। ফেল 

কৗেটািট তার কােছ শষ পয  থেক যায়। নাটেকর শেষ দখা যায় িবমূঢ় দুই 

যুবেকর সামেন কৗেটা থেক িব ু িরত হে  অেলৗিকক দু িত। নাটেকর ল  মানুেষর 

আ শি  উে াধন। আ শি  অেনকটাই িনভর কের মানিসকতার উপর। মেনর 

মতা তই মানুষ িনেজর সব  সফল কের তুলেত পাের। স কারেণই কৗেটািটর 

গড়ন ও ওজন মানুেষর মি ে র মেতা। িক  মানুষ সাধারণত এই মি  শি র 

ব বহােরর ম ীকার করেত চায় না। তার কা য কম েম, সহেজ ায় 

অেলৗিককভােব সফলতা লাভ করা। সই চাওয়া ায়শই মানুষ ক মানিসক িদক থেক 

দুবল কের তােল মানুষেক। তার স া খু ঁেজ পায় না িবকােশর াভািবক পথ। এ 

চাওয়া মানব অি েক মূল হীন কের তােল। সই চাওয়ার অথহীনতা এই নাটকিটেত 

দিশত হেয়েছ। 
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 ‘হীরামন’ নাটকিট ২০০৭ সােল ‘স াস’ সািহত  পি কায় কািশত, নাট িচ া 

ফাউে শন কািশত মািহত চে াপাধ ােয়র ‘িনবািচত নাটক সং হ’ ে র অ ভু  

হয়। ‘হীরামন’ নাটকিটর কািহিন গেড় উেঠেছ চারিট চির েক ক  কের। এেদর 

মেধ  িতনজন মানুষ— জঠু ভ ও কণা এবং একিট পািখ হীরামন। নাটেক দখা যায় 

মা-বাবা হারা অসহায় ভেক অথব, প ু  বৃ  জঠু িতপালন কের। িতিন ভেক 

লখাপড়া িশিখেয় চাকির করেত দয় না, তােক িদেয় বািড়র সব কাজ করায়। ভ 

জঠুর একমা  সহায়। স জঠুেক ইল চয়াের বিসেয় চািরিদক ঘারায়। ভর যােত 

মন িবগেড় না যায় তার জন  কােরা সে  মলােমশােক জঠু পছ  কেরন না। পঁয়ি শ 

বছর বয়সী ভর একমা  দুিনয়া জঠু। জঠুেক ছাড়া স িকছু ভাবেত পাের না,  জঠু 

যা বেল স তাই কের। জঠুর একিট পাষা পািখ রেয়েছ, যার নাম হীরামন। পািখিট 

সানািল রঙ করা খাঁচায় ব ী থােক আর সারািদন ভর সামেন— ‘যা কেরিছ তার 

ভােলার জন ই কেরিছ, সবই তার ভােলা চেয়’ শখােনা বুিল িল  অিবকল মানুেষর 

ভাষায় ককশ কে  আওড়ােত থােক। ভ পািখিটেক সহ  করেত পাের না। পািখিট 

তােক মেন কিরেয় দয় য জঠু তার একমা  সহায়,  জঠু  তার কল ােণর জন ই 

সব িকছু কেরেছন। জঠু ভর কাছ থেক দাসে র চূড়া  আনুগত  আদায় করেত 

চায়। িতিন িনেজেক dictator ভােবন। একটা দেশ dictator হেত পােরনিন তাই 

ঘরটাই তার  সা াজ – ভ তার  একমা  জা। জঠুর শি র  জার খােট একমা  

ভর উপর। িতিন ভেক আদর কের জিলিফশ ব ল। ভ অথব, বৃ  জঠুর জাদুর 

কািঠর ছাঁয়ায় পাথর িকংবা ভড়া হেয় আেছ। ন ায় ও ধমশাে  মিত থাকার জন  

তােক জঠু ম গবত গীতা পােঠর উপেদশ দন। এই সূে  লাইে িরয়ান কণার সে  

ভর ব ু  হয়। জঠুর সে  কণার পিরচয় করােনার জন  বািড়েত ডেক িনেয় আেস। 

কণার সে  ব ু  সূে  িনেজর মেধ  আ শি  অনুভব কের ভ। স মুি  পেত 

চায়। জঠু কণার সে  ভর ব ু েক মেন িনেত পােরন না। কণার সামেনর ভেক 
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িদেয় দাসে র চূড়া  আনুগেত র নমুনা আদায় কেরন জঠু। অিন া সে ও তা করেত 

বাধ  হয়। পর েণই ভ িতবাদী হেয় ওেঠ। থেম স হীরামন পািখেক গলািটেপ 

হত া কের। হীরামন িছল জঠুর াণ-আ া। হীরামেনর সে  সে  জঠুও মৃতবৎ হেয় 

পেড়। এখােনই নাটেকর যবিনকা পতন ঘেট।         

 ‘রাজর ’ নাটক থেক তাঁর এই ব িত মী নাট ফেমর পবা র ঘেট। পরবতী 

ধারার নাটক িলর িবষয় ও আি েকর ে  নাটককােরর ভাবনার পিরবতন ঘেট। 

তাঁর পরবতী ধারার অন তম একিট নাটক ‘ তাতারাম’ (১৯৮৬)।   

        সুধীন. এন. ঘােষর ‘Fairy tales from India’র একিট লাককথার ছায়া 

অবল ন কের মািহত চে াপাধ ায় ‘ তাতারাম’ নাটকিট রচনা কেরন। ১৯৮৬ সােলর 

১৪ ই ফ য়াির দুগাপুর কে াল আমি ত থম অিভনয়। ‘সমী ণ’ নাট দেলর চতুথ 

েযাজনা। িনেদশনায় িছেলন প জ মুি । ১৯৮৬ সােল ‘ তাতারাম’ নাটকিটর জন  

প জ মু ী পি মব  সরকার দ  িবিশ  পিরচালক এবং  পিরচালক িহেসেব 

‘ঋিতক কুমার ঘটক’ পুর াের স ািনত হেয়িছেলন। পের নাটকিট নাট  ‘সমী ণ’ 

সংকলেনর অ ভু  হয়। এই নাটেক কান অ  িবভাগ নই, ১ থেক ১৪ সংখ া িদেয় 

দৃশ িবভাগ। ৪থ দৃেশ র পর িবরিত অংশ। ১ থেক ১৪ পয  দৃশ  িবভােগ নাট  ঘটনার 

িব ার। তাতারাম, ময়ূরী ( তাতারােমর ী), ভজু (ময়ূরীর বাপ-মা মরা একমা  ভাই), 

ব ীবাবা (ম ত  জানা বাবাজী), ব ীবাবার ভ  ও অন ান  কেয়কিট চির  িনেয় 

রিচত এই নাটেকর িবষয়ব েত রেয়েছ –  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 
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ঠকােত  কের। কাকতালীয় ভােব কতক িল ঘটনার সংঘটেন তাতারাম অেঢল 

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

দরবাের 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।  

        মে  অিভনয় কের নাট কােরর সৃ  চির । নাট কার থােকন নপেথ ।  

নাট কার তাঁর জীবনদশন িদেয় সৃি  কেরন নাটেকর িবষয়, চির । মানুেষর 

কল াণকামী ভেবাধস  নাটককার মািহত চে াপাধ ায় আজীবন মানুষ ও মানব 

সমােজর িহতসাধেনর িনিমে  িশ সৃি  কেরেছন। তাঁর এই মানবতােবােধর আেলােক 

সৃ  ‘ তাতারাম’ নাটেকর নাম চির িট। ‘ তাতারাম’ নাটকিট তাঁর নাট জীবেনর ধারায় 

িবিশ , এ সে  শমীক বে াপাধ ায় নাট সংকেলর ভূিমকায় িলেখেছন “আিশর 

দশেক এেস মািহত চে াপাধ ােয়র মেন হেয়েছ, সমী ণ-এর একিট পুি কায় িতিন 

িলেখওেছন, ‘আমােদর প িথেয়টােরর বিশর ভাগ নাটেকর আেবদন দশেকর বুি  ও 

মনেনর কােছ। একারেণই িশি ত মধ িব  সমাজ প িথেয়টােরর বড় পৃ েপাষক। 

মানুেষর জীবেন বুি  এবং মনন মহাঘ সে হ নই। িক  এিদেক সবািধক মন  হেয় 

আমরা মানুেষর দয়েক শ করায় তমন আ হী নই।... তার ফেল একিদেক যমন 

নাটক াণ শী হেয় উঠেত পােরিন অন িদেক িশি ত ণীর বাইের বৃহ র ে  

নাটেকর ভাব ছিড়েয় পড়েত পােরিন। নাটেকর দশক কেম যাবার এও একটা 

কারণ। এ কারেণই মানুেষর দয়েক শ করেত পাের এমন সহজ সরল একটা 

নাটক লখার আকা া আমার মেন অেনকিদন ধেরই লািলত হি ল।’ ‘ তাতারাম’ 
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সে  কথাটা বলেলও নাটকেক সহজ করার এই য়াস ‘ েদশী নকসা’ থেকই  

হেয় গেছ।”(নাট সংকেলর ভূিমকা, পৃ া-৯)         

       নাটেকর িবে ষেণ  হেয় উঠেব নাটককােরর মানবজীবন স িকত মূলগত 

ভাবনা। ‘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। াধীনতা পরবতী ষাট থেক আিশর দশক িছল চরম রাজৈনিতক 

অি রতা ও অথৈনিতক সংকেটর কাল। ‘ তাতারাম’ নাটক ১৯৮৬ সােল লখা। এই 

নাটেক তৎকালীন আথ-সামািজক সংকেটর পিরচয় রেয়েছ। নাটেকর েত দখা 

যায়- ব ীবাবা আর তার ভ  ‘পেথর ধাের দুই গেজল’ কলেক ধের গাঁজায় টান 

িদে । ভ িট গান ধেরেছ ‘ভেবর হােট বেস আেছ  মহাজন, ব ীবাবা তু  হেল, কম 

বুেঝ দয় বতন।’ নাটককার দিখেয়েছন িকভােব লাকঠকােনা জাঁতাকেল মানুষ িপ  

হে । নাটেক তার এক ছা  নমুনা, ব ীবাবার ভ িট দমেভার টান িদেয় ‘ ক  

ঠাকুেরর মেতা দুেল যাে ’। ভ িটেক ধাত  হবার জন  সামেনর পুকুের জল খেয় 

আসেত বেল। ভ িট একগাছা লািঠ ধের যাবার কথা বলেল ব ীবাবা ভ িটর বাঁ 

হােতর একটা আঙুল ডান হােতর মুেঠায় ধিরেয় িদয়া বেল- ‘ ন লািঠ ধের চেল যা’। 

ভ িট স ভােবই চেল যায়। আবার তাতারােমর শ ালক ভজু মুরিগ, দই এর ভাঁড় ও 

অন ান  সবিজ গামছায় ঝুিলেয় ‘ খালতাই মজােজ’ কুটুম বািড় যেত যেত গান ধের-  

“ফা ন মােস আ ন এেস মন পাড়ােত লেগেছ   

ফুেলর কুঁিড় মুচিক হেস পাপিড় েলা মেলেছ-   

মেনর সিখ দখ চেয় তার মনেচারা য এেসেছ   

মৗচােকেত মৗ ধের না একটুখািন চেয়েছ।”  
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ভজু গানিট অন  কাউেক শানােত চেয়েছ। পেথ ভজুর সােথ সা াৎ ঘেট ব ীবাবার। 

ভজু ব ীবাবার কােছ বেল স তাঁিতপাড়ার চ া নােম মেয়িটেক ভােলাবােস, িক  

চ ার বােপর ঠঙািনেত িভন গাঁেয় যেত বাধ  হেয়িছল। এখন স িফের এেসেছ – 

এটা চ ােক জানান িদেত গানটা ধেরেছ। ভজু িনেজর স েক বেল- তার বাপ ফাঁকা 

ট াঁক িনেয় ভবসংসার ছেড় পািলেয়েছ। এখন স অনাথ। কাজ কেম গা গতর নাড়ােত 

হয় বেল ওপেথ স যায়িন। কুটুমবািড় যায়, তােদর ঘােড় বেস খেয় এখন স ভােলাই 

আেছ। এ গাঁেয় তাতারাম তার ভ ীপিত। সবিজ িবে তা তাতারাম স েক 

ব ীবাবার মত ‘ ও তাতা ! বাকার বহ টা!’ ভজুর কথায় তাতারাম স েক জানা 

যায় – ‘মানুষটা ভােলা বেল তাের বাকা বলেছা? সব তা জাে াত। আজ পয  কউ 

বলেত পারেব না –মােল ওজেন স জা ু ির কেরেছ!’ একথার উ ের ব ীবাবার কথা  

থেক তৎকালীন সমাজিচে র এক বা ব প ধরা পেড়। িতিন বেলন – ‘ঐ জন ই 

ব াটা বাকার বহ  র। ঠক বাবাজীর দেশ সাধু হেয় বেস থাকেল হাঁিড় চড়েব না। 

চােখর জেল পট ভরােত হেব।’  নাটেকর মেধ  এমন অেনক সংলাপ রেয়েছ য িল 

দা  পি ল অসৎ সমাজিচ েক তুেল ধের। ২য় দৃেশ  ব ীবাবােক বলেত শানা 

যায় – ‘... পৃিথবীটা এখন উে ািদেক ঘুরেছ।েয যত চালাক তার তত পয়সা, য যত 

সাধু তার তত দুঃখু। চারিদেক চেয় িক দিখস? পয়সা হে  অথচ ঠকাে  না এমন 

মানুষ দেখিছস? তুই িক দুিনয়া ছাড়া হিব?’ এই পৃিথবীটােক কউ দা  পি ল 

হােত ন  কের দেব তা নাটককার মািহত চে াপাধ ায় কখেনা মেন িনেত পােরনিন। 

এরকম এক আথ-সামািজক-রাজৈনিতক পিরি িতেত তাতারাম চিরে র মেধ  মানিবক 

মূল েবােধর দৃ া  তুেল ধরেলন। তাতারাম চিরে র িবে ষেণ নাটককােরর অিভ ায় 

উপল  হেত পাের।          

        তাতারাম চির েক ক  কের নাটেকর আখ ান ও চির িল আবিতত । 

তাতারাম আিথক এবং সামািজক িদক থেক দুবল হেলও মেনর িদক থেক িছল সৎ 
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ও িন াপ। নাটেক দিখ তার স েক বশ িকছু িবেশষণ, ভজুর কােছ স 

সৎচিরে র, ব ীবাব বেল বাকার বহ । নাটেকর দৃশ িলেত মা েয় তার 

মানিবক ণাবিলর পিরচয় ফুেট উেঠ। ী ময়ূরীর একমা  ভাই ভজু,চাল-চুলাহীন 

অনাথ, তার উপর আলেসর গাছ। ভজু তাতার নােম ধার কের বাজার থেক 

িজিনসপ  কেন। তার ফেল তাতার সারািদেনর উপাজন ধার মটােতই িনঃেশষ হয়। 

এেত াভািবকভােব মানুেষর মেধ  ােধর সৃি  হয়। িক  তাতা ভজুেক িবেশষ 

গালম  করেত পাের না। ভজু স েক তাতার ব ব - ‘ স কমন ছেল আমাের 

িচিনও না। কাজক  করেব না – িক  নালািট তার কম না! যি ন িছল বাজার ঘুের 

আমার নাম কের রাজ এটা সটা িগলেতা আর আমাের দনা ধেত হেতা। তামাের 

বিলিন। বলেল বাপ-মা মরা এক মা র ভাই বেল কা া জুড়েব।’ ভজুর এই বআে ল 

কাে  তার অভােবর সংসার অচল হেয় পড়ার আশ া কের স। তাছাড়া ভজু য 

কবল তাতাদাদার মান না খায়ােনার জন  আেনিন সটা বুঝেত পাের তাতা। ভজু 

চ ার টােন তার িদিদ বািড়েত এেসেছ। তাতার খািতেরই ভজু চ ার বাপ েজর 

হাত থেক র া পায়। আবার ভজু যখন বেল ব ীবাবা তাতার বািড়েত খেত আসেব 

তাতা তােত অম ল ঘটার আশ া কের। ব ীবাবা তাতার কােছ ‘মহা ফেরববাজ 

লাক’ িহেসেব পিরিচত। ব ীবাবা তাতােক ম  িদেয় বড়েলাক কের দবার জন  

আেস। ভজুই তার জন  ব ীবাবােক বেলিছল। ব ীবাবা থেম ভজুর বুি  আর সাহস 

দেখ তােক বড়েলাক করেত চাইেল ভজু বেল – ‘বড়েলাক কের আমাের িবপেদ 

ফেলা না বাবা। ঐ পয়সা সামলােনা ব  ঝি ! গা গতর নাড়ােত হয়। দুি া বােড়। 

বললাম না, আিম কুটুম খু ঁেজ বড়াই। কুটুম পেল তােদর ঘােড় বেস খাই। বরং তুিম 

আমার তাতাদাদাের বড়েলাক কের দাও। আিম তার ঘােড় বেস মজা মের গতর ফুঁ 

িদেয় খােবা। স আমাের তাড়ােব না আিমও নড়েবা না’।  ব ীবাবা তাতােক ম  

িদেয় বড়েলাক করেত চাইেল তাতারাম কােনা অনুিচত কাজ করেত পারেব না বেল 
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জানায়। এ সে  তার উি  – ‘আজ পয  কাউের আিম ঠকাইিন। হাজার মানুেষর 

িপেঠ কলেকর ছাপ- সবাই জামার তলায় গা ঢেক চেল- আমার িপেঠ ছাপ পেড়িন। 

আিম খািল গােয় বুক টান কের হাঁিট। ট াঁেক আমার পয়সা নই, িকনু মেন আমার 

িব র সুখ। রাজার মেতা পা ফেল, বুক বািজেয় হাঁটেত পাির। ঠকবািজ করেল তাতা 

পারেবা না।’ িক  তার এই ন ায়-িন া, চািরি ক দৃঢ়তা বা ব পিরি িতর চােপ ভেঙ 

খান খান হেয় যায়। ব ীবাবার চােখ চাখ রাখেতই তাতা সে ািহত হেয় পেড়। 

ীেক সাজােত, ঘরেক সাজােত, সংসাের সুেখর জন  সেবাপির ী ময়ূরী ও শ ালক 

ভজুর েরাচনায়, হয়েতা খািনকটা ীর সংসার ছেড় চেল যাবার ভেয়র কারেণ 

অন ােয়র সে  আেপাষ করেত বাধ  হয়। ফেল তার মেধ  বপরীত মূলক আচরণ দখা 

দয়। তার মাণ তাতারােমর সংলাপসহ একটা গােনর মেধ  ধড়া পেড়- ‘ তাতারােমর 

মরণ হেলা এবার আিম ধাঁকারাম। ধাঁকা দেবা মানুেষের – এবার আিম অন  মানুষ। 

ভজু গলায় মালা পরায়  

তাতার গলায় পড়েলা ফাঁিস 

বাজেলা পােপর মাহন বাঁিশ 

শানের তারা জগৎবাসী 

লােভর ালা সবনাশী! 

য ধন আিম ভােলাবািস- 

ােতর টােন যায় ভািস। 

গল আেলা, চাঁেদর হািস 

রইেলা দুঃখ রািশ রািশ।” 

এর পেরই তাতারামেক দখা যায় গণকঠাকুেরর বেশ। তাতারােমর নতুন সাজ এবং 

িদেন দুপুের নীল আকােশ তারা দখার কথা েন ােমর িন িব  ও সাধারণ মানুষ 

বেল – ‘িচরকাল ভােলা মানুেষর কপাল পােড়। নইেল অমন স ন মানুষটার এমন 
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হাল হয়!’ তাতারাম তােদর বেল ভগবােনর আেদেশ সব হে । যমন এই ভগবােনর 

ই ােতই কুৎিসত ঁেয়ােপাকা জাপিতেত পিরণত হয়। তাতারােমর পাওয়া এই 

ােদেশর কথা চািরিদেক ছিড়েয় পেড়। রাজার মিণকার লা ু  িসং এই ােদেশর 

কথা েনই তাতারােমর কােছ আেস হািরেয় যাওয়া মূল বান র  হীেরর হিদশ পেত। 

খু ঁেজ িদেত েল দুইশত ণমু া পােব না হেল চ ালা  রাজার শূেল চড়েত হেব। 

এে ে  যুি  দখায় অন  সব বড় বড় জ ািতষ ব থ হেয়েছ, তােদর কােনা শাি  হল 

না। তার মেতা মুখু  মানুষ না পারেল শাি  হবার কথা নয়। তাতারােমর মেতা 

িন িব  সাধারণ মানুেষর কােনা যুি  কউ মানেব না তা াভািবক। লা ু  িসংও 

মােনিন। তার ব ব  – ‘তারা না পারেলও ভ  নয়, রাতারািত তার মেতা জ ািতষ 

সেজ বেসিন। ... এ সময় ধা াবািজ আিম সইেবা না।’ অন ায়-পােপর পথ য কত 

মারা ক তা বুঝেত পাের ভজুও। িক  ‘রােখ হির মাের ক’। তাতারাম এ যা ায় 

র া পায় তার ভগবােনর ােদশ পাওয়া হািতয়াের। হীেরিট লা ু  িসং এর ী 

িনেয়িছল তা ঘটনাচে  জানা যায়। ফল প লা ু  িসং ও তার ী উভেয়র কাছ 

থেক দুই শত মাহর ও দুই শত ণমু া পেয় যায় তাতা। এেত ময়ূরী মন পখম 

তুেল নাচেত  কের। ময়ূরী ও তার ভাই ভজুর লাভ বেড় যায়। ময়ূরী সাতমহলা 

বািড়র  দেখ রাতারািত। িক  তাতারাম উপলি  কের ‘লেভ পাপ, পােপ মৃতু ’। 

তার মেধ  তী  অ   হয় এই পােপর কথােতই আর এক সমস ার সমাধান 

কের ফেল তাতারাম। এক শঠজীর ীর খায়া যাওয়া গলার হার খু ঁেজ দয়। তাতা 

আগ ক এক মিহলােক শািড়েত আ ন লাগার হাত থেক বাঁচােনার জন  বেল শািড়, 

আর মিহলািট ভােব তাতারাম তার হািরেয় যাওয়া হােরর খাঁজ বেলেছ। তাতারােমর 

সহায়তায় শঠজী ও তার ীর স ক জাড়া লােগ। এেত তাতারামেক ধু 

পেরাপকারী নয় পেরর দুঃেখ িনেজেক সমব াথী মেন হয়। এেত তার মানুেষর ম ল 
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কামনার িদক ধরা পেড়। বাঝা যায় িবপ  অসহায় লাি ত মানুষেক সাহায  করার 

মানিবক েণর পিরচয়।  

        শঠজী ও তার ীর স েক জাড়া লাগার মেতা কাজ চ ার কােছ অসাধ  

সাধন বেল মেন হেলও তাতারাম অন  কথা বেল। তার মেত –‘ মাহেরর চেয় মেনর 

দাম বিশ, এ কথা ক’জন বােঝ? মানুেষর মুেখর মেধ  আিম তার অ রখানাের 

দখেত পাই।’ লাক ঠকােনা কাজ থেক মনটােক বাঁচােত চায়, স িনেজেক ভ  ঠগ 

মেন কের। পােপ স জরজর হেয় যাে  মেন কের। তার াণ হাঁফ ছেড় বাঁচেত 

চায়। এরকম পিরি িতেত অন  কােনা মানুষ তার পােশ দাঁড়ােল তেব স তার মুি র 

পথ খু ঁেজ পেত পাের। তাতারাম নাটেক দিখ চ া বুঝেত পাের তাতার মেনর 

অব া। চ ার এই সহমমীতায় তাতা জীবেনর াদ খু ঁেজ পায়। সংক  কের আর এ 

কাজ স করেব না। িক  পােপর ফাঁস তার পছন পছন ঘাের। রাজার আেদেশ 

তােক আবার গণনায় বসেত হয়। রাজার চুির হেয় যাওয়া চি শটা পিটকার স ান 

চি শ িদেনর মেধ  খু ঁেজ িদেত না পারেল গদান িদেত হেব। পােপর ষােলাকলা পূণ 

হবার উপ ম। মেন ােণ এই আেদশেক িনয়িতর িবচার বেল িশেরাধায কের স । 

িক  কাকতালীয় ভােব এমন কিঠনতর সমস ার সমাধান ঘেট। রাজা তাতারামেক 

রাজ জ ািতেষর িশেরাপা দান কের। তাতারাম তার পিরবেত অ স  খুেল নগেরর 

উেপাষী মানুেষর সবা করার আশীবাদ াথনা কের। রাজার আেদশ তােক াধীন মু  

জীবেন বাঁচেত সাহায  কের। এখােনই নাটেকর সমাি , তাতারাম চিরে র 

পূণতা াি । 

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 -
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ি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 মূল েবােধর েয়াজনীয়তার কথা উে খ 

কেরেছন তাতারাম চিরে র মাধ েম।  

বতমান অথৈনিতক সমাজ ব ব ার গভীর সমস ার এক িনদা ণ সত েক অ ন 

কেরেছন নাটককার মািহত তাঁর ‘অে াপাস িলিমেটড’ (১৯৯৭) একা  নাটকিটেত। 

নাটেক িতিন দিখেয়েছন মানুষ িকভােব িব াপন পী অে াপােসর বড়াজােল জিড়েয় 

পেড়েছ। একিট ছেল ও মেয়, এেজ , ম ােরজ রিজ ার, লাকিট, ি তীয় এেজ  

এই চির িল িনেয় লখা নাটেকর কািহিনেত রেয়েছ- একিট পােকর বি র মাঝখােন 

সু ট বুট পরা এক মাঝ বয়সী ভ েলাক এটািচ কস কােল কের দূেরর িদেক তািকেয় 

ি র হেয় বেস রেয়েছ। িবেকেল পােক আেস একিট বকার ছেল ও মেয়। তারা ভাজা 

বাদাম খেত খেত তােদর ক নার রেঙ রাঙােনা নানা ে র কথা বেল অপূণ সাধ 

পূরণ কের। ছেল মেয় দুিট সােধ র অভােব িবেয়র ইে  থাকা সে ও করেত পারেছ। 

লাকিট তােদর সব কথা েন। লাকিট আসেল িবখ াত অে াপাস কা ািনর না ার 

ওয়ান এেজ । লাকিট তার বসেক ফান কের কা ািনর নসরিশেপ তােদর িবেয় 

িদেত চাওয়ার কথা বেল। এবং এই িবেয়েত তােদরেক একিট লাভনীয় অফার দওয়ার 

কথা জানায় কা ািনর এেজ । এই ােব তারা রািজ হেয় ম ােরজ রিজে শন 

অিফেস যায়। নাটেকর ি তীয় অংেশ দখা যায় রিজে শন অিফেস বরকেনর সাজ 

পাশাক থেক মাথার টাপেরও কা ািনর লােগা আটকােনা থােক। অে াপাস 

িলিমেটেডর দুন র কা ািন খবর পেয় তারা এই িবেয়েত আরও লাভজনক অফার 

দয়। ন র ওয়ান কা ািনর দওয়া অফােরর সে  তােদর ভিবষ েতর স ানেকও 
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র িদেত চায়। এই ভােব দুই এেজে র মেধ  িনলােম িবেয়র দর কষাকিষর মধ  

িদেয় নাটেকর যবিনকা পতন ঘেট। নাটককােরর ব েব   হেয় ওেঠ সারািবে র 

সম  িকছুই কা ািনর র িশে র ারা চািলত হওয়ার ঘটনা। কৗতুক মশােনা 

এই নাটেকর কািহিনেত অে াপােসর পেক রিশেপর ব বসািয়ক ব েন আব  

অব িয়ত সমােজর িত অ ু িল িনেদশ কেরেছন নাটককার।  

Max Frisch এর ‘The Fire-Raiser’ নাটেকর অনুসরেণ লখা ‘কাল বা পর ’ 

একা  নাটকিটেত রাজৈনিতক মা া াধান  লাভ কেরেছ। মতােভাগী রাজৈনিতক 

নতােদর অসৎ মানিসকতার কারেণ বতমান সমােজ উ  িশি ত যুবস দায় 

বকারে র িশকার হয়। সবহারা এই িশি ত বকার যুব সমাজ বামার ন ায় িবে ারণ 

ঘটােনার জন  তাপস নামক এক রাজৈনিতক কমীর বািড়েত তার অসু  ছেল ও ীেক 

িনেয় এক খলা খেল। নাটকীয় -সংঘাত, উৎক ার মধ  িদেয় নাটেকর সমাি । 

নাটককােরর মানিবকেবােধর চূড়া  দৃ া  এই একা িট। নাটকিট মািহত চে াপাধ ােয়র 

জনি য় ম সফল নাটক িলর মেধ  অন তম।           

‘বাজপািখ’ (১৯৬৯) নাটকিট নাটককােরর একিট িবমূত ভাবনার নাটক। পাঁচিট 

পু ষ ও একিট ী চির  িনেয় লখা একিট দৃেশ  বিণত নাটকিটর িবষয়ব েত রেয়েছ- 

অিফেস যাবার জন  মািছমারা করািন কল াণ তির হি ল। তার ছাট ভাই সু ত 

িবেকেল িমিটং-এর জন  একিট বাজপািখ তির কের িনেয় টিবেল রােখ। বাজপািখটার 

তী  দৃি  যন সম  িব টােক াস করেত চায়। পািখর ভয় র দৃি েত সকেলই 

সংকুিচত হয়। সদান বাবু িতিদন সুদীঘ সময় ধের বািড়র ফানটা ব বহার করার 

কল াণ িবর  হয়। একটু িনজনতা সুেযাগ পেল কল াণ এক দৃে  তািকেয় থােক 

বাজপািখটার িদেক। কল াণ আপন-মেন কােনা সুদূেরর িব িপতার সে  কথা বেল। স 

িনেজর স েক বেল তার কান সামথ  নই, তার ীেক স সুখী করেত পােরিন। 
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পৃিথবীেত কাউেক সুখী করেত পােরিন স। দয়া কের তােক িকছু করার সুেযাগ িদেত 

াথনা জানায়। সুদূেরর িব িপতােক ফান করার পর কল াণ এক অন  মানুষ হেয় যায়। 

তার মুখ আনে  উ ািসত হেয়। তার এই আকি ক পিরবতন দেখ সকেলই ভয় পেয় 

যায়। পুরেনা িদেনর মত ‘মহােদেবর’ ভার পরার ভয় কের সবাই। তার সেজা ভাই 

পিব  ডা ার, িক  সও িকছুই বুেঝ উঠেত পাের না। কল াণ ধীের সকল ক তার 

পিরবতেনর কারণ জানায়। স সম  পৃিথবীর হেয় িব  িনয় ার সে  কথা বলেব। 

সকেলই আনে  হইচই  কের দয়। সদা বাবু, সাংবািদক ফেটা াফার সন বাবু 

সকেলই আকাি ত ভ ণিটর জন  তী  উৎক া িনেয় অেপ া করেত থােক। 

সকেলই জানেত চায় িক  রাখেব কল াণ িবে র মহান নতার কােছ। িক  কল াণ 

িব া  হয়। মহান নতার উপযু  কােনা  স জােন না। স সকলেক অনুেরাধ 

কের মহান নতার সে  কথা বলার জন । িক  সকেলই কল ােণর মেতা িনেজেক 

উপযু  মেন কের না। সকেল িনেজেক উপযু  করার জন  সময় চায় তার কােছ। 

িনেজেদর উপযু  করার সময় দািব কের তারা। নাটেকর কািহিন, সংলাপ এবং চিরে র 

মেধ  গণ জাগরেণর ইি ত ব  হেয়েছ।  

বতমান সমাজ ব ব ায় মানুেষর অি  সংকেটর আেরকিট নাটক ‘ভূত’।  

একিট দৃশ  ও সাতিট পু ষ চির  িনেয় এই নাটেকর কািহিন গেড় উেঠেছ। এ নাটেকর 

কািহিন থেক জানা যায় সুদাম ও ভুবন নােম দুিট চির  একটা চার বছেরর পিরত  

বািড়েত ভাড়ােট িহেসেব উেঠ এেসেছ িবনা ভাড়ায় থাকার জন । বািড়িট ভূেতর বািড় 

বেলই পিরিচত। সুদাম  আেগ এেলও স বাড়িত টাকা িদেয় মুেটেক সে  রােখ ভুবেনর 

না আসা পয । একটা পা া খালা আলমাির চারজেনর মাথায় চািপেয় েবশ কের 

কুিলরা। দুজেন িনেজেদর মেধ  আিথক িবপযেয়র কথা আেলাচনা করেত করেত  

জানেত পাের সংসাের চােপ দুজেন মৃত ায়। তােদর িপছেন এেস দাঁড়ায় সংসাের চাপা 

পেড় থাকা মৃত ভূত। সুদাম ও ভুবেনর জীবন বৃ া  েন ভূতও তােদর মৃত ঘাষণা 



[249] 

 

কের এবং তােদর ছােদ উেঠ অদৃশ  হবার চ া করেত বেল। ভূেতর ম ত ভুবন ও 

সুদােমর মেধ  কবল বাঁচার মায়াটুকুই রেয়েছ। তােদর অেনক দূের িনেয় যেত চায় 

ভূত। ডা ার চির িট তােদর িনেয় যেত িনেষধ করার জন ই আেস। ডা ার তােদর 

বাঁচার ম  িশিখেয় দয়। বাঁচার দািব উ ারেণর মেধ ই নাটেকর সমাি ।  

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।  

জঘন  কুৎিসত মানুেষর মেধ ও য সু েরর অি  বতমান ‘সু র’ নাটেকর 

মেধ  তা তুেল ধেরেছন নাটককার মািহত চে াপাধ ায়। বতমান সমাজ মানুেষর মন 

থেক সৗ যেবাধ হািরেয় গেছ। এই হািরেয় যাওয়া সৗ যেবাধেক জািগেয় তালার 

ম  ‘তুিম কত সু র’ এর যথাথ েয়ােগর দািয়  হণ কের মি কা নামক চির িট। 

বতমান সমাজ ব ব ায় চাকির ই ারিভউ নামক এক হসেনর িত এবং মানুেষর 

মেনর মেধ  সু দ রর বাধ জািগেয় তালার িভ মা া ল  করা যায় এই নাটেক। 

নাটেকর িবষয়ব েত রেয়েছ -  একটা চাকির ত াশা িনেয় মি কা চির িট মানবকল াণ 
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সং ার ডাইের েরর সে  দখা করেত চায়। িক  চ  রাশভারী কৃিতর মানুষ িম ার 

তরফদার দরজার ভতের তােক েবশ করেত দয় না। মি কা ক সাহায  ক র  

সৗরভ চির িট। িতিদন একজন সিত েকর ব ু  খু ঁেজ বড়ােনা তার কাজ। সৗরভ 

মি কােক জানায় মানুেষর মেধ ই থাকা িনজ  প খু ঁেজ পাওয়ার মূল ম । নাটককাের 

জীবনদশেন ধরা পেড়েছ মানুেষর মেধ  থাকা প স ােনর য়াস। নাটেকর 

ঘটনা েম দখা যায় মি কা এেক এেক ‘তুিম কত সু র’ এই মে  উজীিবত কের 

তােল। থেম মি কার কথা েন রাশভারী কুৎিসত িরেসপশিন  িম. তরফদার চমেক 

ওেঠ। তার চােখর সু র দৃি  কথায় স িনেজর মেধ  এক নতুন সৗ য আিব ার 

কের। মি কােক স সাহা য করেত আ হী হেয় তােক ডপুিট ডাইের র িম. দে র 

কােছ িনেয় যায়। মি কা িম ার দ েক সু েরর ম  শানায় মি কার কােছ সু েরর 

কথা েন অবাক হেয় যায়। যখন মি কা জানায় িম ার দে র মুেখর কােণ চাপা 

হািসটা অপূব সু র। িম ার দ  তখন অপার মু  দৃি েত মি কােক আপন কের নয় 

এবং িনেজর াইেভট সে টাির থাকার াব দয়। পের ডাইের র িম ার 

দি দােরর মেধ  মি কা তার এক িশ সুলভ িনমল সৗ য আিব ার কের। দি দােরর 

হবু ী িত ী মি কােক তী  ভাষায় আ মণ করেলও িম ার দি দার মি কােক 

হীেরর আংিট পরােত চায়। সু েরর এই আ য মে  দীি ত হেয় মি কাও তার কৃত 

ব ু  সৗরভ ক বেছ নয়। সৗ যময় এই পৃিথবীেত কউ কখেনা িনেজেক কুৎিসত 

ভাবেত চায় না। সু র বলার মেধ  অিত কুৎিসত মানুষও িনেজেক সু র কের তুেল 

ধরেত চায়। অন  কােরার মুেখ সু র কথাটা শানার জন  অসু র মানুষও ব াকুল হেয় 

থােক। এর ফেল পহীন মানুেষর য ণা তখন সৗ েযর অলকাপুরীেত পা িরত হেয় 

ওেঠ – এমনই এক সৗ যময় জীবনদশেনর কথা ধরা পেড় এ নাটেক।   

বাংলা নাট জগেতর এক শি শালী নাটককার িছেলন মািহত চে াপাধ ায়। িতিন  

ায় পাঁচ দশক ধের আধুিনক বাংলা নাট  আে ালেনর ধারােক সি য় রাখেত অ ণী 
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ভূিমকা পালন কেরিছেলন। সময় ও সমােজর দািব মেনই িতিন কিবতার জগৎ থেক 

নাটেকর জগেত েবশ কেরিছেলন। তাঁর সৃ  -সংঘাতপূণ সংলাপ, নাট  অি েক 

কিব মািহতেক িচেন নওয়া যায়। িতিন বৃহৎ ও ায়তন নাটক রচনার পাশাপািশ 

‘অণুনাটক’ নামক এক আধুিনক নাট  আে ালেনর সূ পাত ঘিটেয়েছন বাংলা নাটেকর 

ধারায়। বাংলা নাট ধারার ইিতহাস পযােলাচনা করেল জানা যায় যা াপালা ও নাটক 

সংঘটেনর সময় মা া িছল ায় ছয় সাত ঘ া অথাৎ নাটক আর  হত মধ রাে  আর 

শষ হত সূেযাদেয়র ারে । িক  বতমান কমব  যাি ক সভ তায় মানব জীবেন 

সমেয়র মূল  অিধক পিরগিণত হওয়ায় অবসর যাপেনর মা া মশ সংে িপত হেত 

থােক। ফেল বতমান সময়কােল জীবেনর সম  িল ীড়া  থেক  কের 

সািহত , উপন াস, গ , নাটক ভৃিত মশ সংি  আকার ধারণ করেছ, পিরণত হে  

অণুেত। অণুেত িব েক াপন করা, আণিবক অিভব ি র ু  উপ াপনা – এই 

আণিবক  অনুসাের এই ধরেনর সৃি র নাম ‘অণুগ ’ বা ‘অণুনাটক’। পূণা , একা  

নাটেকর পাশাপািশ অণুনাটক রচনার সু পাত ঘেট বাংলা নাটেকর ধারায়।        

 নাটককার মািহত চে াপাধ ায় তাঁর সািহত  সৃজেন বার বার পিরবতন 

চেয়িছেলন। নাটেকর ে  থম পযােয়র িতিন ব ি  সীমার মেধ  সীমাব  

রেখিছেলন। ি তীয় পযায় অথাৎ ‘রাজর ’ নাটক থেক িতিন নব ি ক ভাবনােক 

াধান  িদেয়েছন। আধুিনক কােলর সবেশষ সংেযাজন অণুনাটেক পিরিমত িশ েপর 

মেধ  জীবেনর এক িবেশষ ণেক দখােত চেয়েছন। একুশ শতেক মানুেষর জীবেন 

নানা সমস া সংকট আরও জিটল আকার ধারণ কের। নাটক লখার ে  এক 

কিবমন কাজ কের, এই কিব েবাধ নাটেক অন মা া এেন দয়। মািহত 

চে াপাধ ােয়র মেন হি ল বাংলা নাটক একটা থািস  বা বতার পথ ধের চেলেছ। 

তার মেধ  ভােলা নাটক য নই তা নয়, িক  নতুন ধারা চােখ পড়িছল না। তাঁর 

নাট জীবন  হয় উ ট, কেমিড ও অ াবসাড নাটক িদেয়। স র দশেকর উ াল 
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রাজৈনিতক পটভূিমেত লখা নাটেকর আি েক রাজৈনিতক মা া সেচতনভােব 

িত াপন করেলন। পরবতী কােল িতিন িলেখেছন মন াি ক নাটক, হালকা হািসর 

মধ  িদেয় পির ু ট জীবন সেত র নাটেকর পাশাপািশ বা ব সমস া ঘিটত নাটক। িতিন 

কখনও অিবচলভােব এক িনিদ  ভােবর ব েন আপন সৃি েক ি িতশীল কের 

রােখনিন।  মশ গিতশীলতার ধারার বাংলা নাটেক িতিন অণুনাটেকর বীজ স ািরত 

করেলন। 

 আমােদর দেশ িবেনাদেনর য সম  িবষয় িছল তােদর মেধ  যা াপালা ও নাটক 

ায় সারারাত ধের চলত। গিতর সে  তাল িমেল চলেত িগেয় ইউেরােপর ওয়ান এ া  

, বা একা  নাটেকর উ ব হয়। নাটেকর সময়কাল িছল এক ঘ ার মেতা। 

 আমােদর দেশর পাঁেচর দশেক মফঃ ল বাংলায় একা  নাট  আে ালেনর 

সূ পাত হয়। পরবতী সমেয় েযাজনার অথবল, লাকবল, িতর সময় কম হওয়ায় 

মানুষ আেরা অ  সমেয়র নাটক দখেত আ হী হয়। আজেকর ীড়াজগত থেক 

িবেনাদেনর সািহেত র সম  জগৎ ছাট হেয় যাে । নাটক তার থেক বাদ পড়েত 

পাের না। 

 বতমান সমেয়র সে  তাল িমিলেয় ইউেরােপ ঝড় তােল দশ িমিনেটর নাটক বা 

Microplay বা Miniplay। খুব অ  অথ, লাকবল, সময়সীমার মেধ  হয় 

অনুনাটেকর চচা এবং েয়াগ করা িচ া ভাবনা। র পট নাট  পে র চতুথ সংখ ায় 

মািহত চে াপাধ ায় িলখেলন – “ বশ িকছু সময় ধের ইউেরােপ দশ িমিনেটর নাটেকর 

ঝড় বেয় চেলেছ, েত বাঝা যায়িন য এই Microplay বা Miniplay এত 

জনি য় হেয় উঠেব। এখন িতেযািগতা, উৎসব এবং ইত ত অিভনেয়র মধ  িদেয় 

নাটেকর একটা উপেভাগ অধ ায় দশ িমিনেটর নাটেকর অনু ােনর মধ  িদেয় সমাদৃত 

হে । আমােদর এখােন এধরেনর নাটেকর চচা নই বলেলই চেল। আমােদর মেধ  
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এখন ভােলাভােলা নাট কার, িনেদশক এবং নতুন িকছু হেণর জন  উ ুখ দশক 

রেয়েছন, আমার িব াস, এপেথ এেগােল অ  সমেয়র মেধ ই নাট  সমােজ হ- চ পেড় 

যােব। অণুনাটক িনেয় িবখ াত নাট ব ি েদর অিভমত ব াখ া করেল অণুনাটক 

স েক ধারণা পির ার হেব। িবখ াত নাট কার  চ ন সেনর অণুনাটক স েক 

ম ব  – “এক আণিবক আরে র াবনা”। নাট কার  রতনকুমার ঘাষ 

অনুনাটেকর সে  বেলন – “নাটেকর ােথই অনুনাটেকর চচা ও সার অবশ  

েয়াজন। “নাট কার বস  ভ াচায অণুনাটক স েক বেলন – “সমেয়র টান বড় 

টান। মানুষ গিত চায়। ত থেক ততর। এই অি র সমেয় আর বশী কের 

অণুনাটক দরকার”। নাট কার বদ নাথ মুেখাপাধ ায় বেলন – “অণুনাটক পূণা  

নাটেকর সমা রাল একিট বেড়া চ ােল । অনুনাটেকর চচা হেল বাচেন সংযম আসেব 

সংলােপ নতুন নতুন মা া যু  হেব, ফেল নাটক সমৃ  হেব”। নাট  গেবষক কমল 

সাহার ভাবনায় অণুনাটক হল – “আণিবক ও মানিবক িবে ারেণর অন  নাম 

অনুনাটক। এর স াবনা মােন ছােটা পিরসের একিট অখ  নাট মুহূত তির করা”। 

 খ াত নাট  ব ি ে র অিভমত িনেয় নাটককার মািহত চ পাধ ায়, নাট কার 

রতন কুমার ঘাষ মহাশেয়র আ ােন গত ২৯ শ মাচ ২০০৮ শিনবার ব ারাকপুর 

সুকা  সদেন অণুনাটক িবষয়ক একিট সে লেন িবিভ  নাট কমী ও নাট  সংগঠেকর 

উপি িতেত িবশদ আেলাচনায় “অণুনাটক” এর সার ও িবকােশর জন  অণুনাটক 

িবকাশ ম  গঠন কেরন। পরবতীকােল ‘অণুনাটক’ বাংলা নাট জগেত একিট িবেশষ 

ান পায়। ২২ 

 “রবী নােথর হাস েকৗতুক, ে র ছাে র পরী া, সূ  িবচার, পেট ও িপেঠ 

ইত ািদ হয়ািল নািটকা িলেত হয়েতা অণুনাটেকর বীজ রেয় গেছ। িক  অণুনাটেকর 

পূণাবয়ব িদেয়েছন মািহত চে াপাধ ায়। পা ােত ও অণুনাটেকর জ  খুব বিশিদেনর 
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নয়। ১৯৮০ সােল অ া র িথেয়টার অফ লুইিভল দশ িমিনেটর নাটেকর আেয়াজন 

কেরিছল। উৎসেবর নাম িছল – দ  িহউম ান ফি ভাল অফ িনউ আেমিরকান জ। 

এই উৎসেবর ািডউিসং িডের র িছেলন জন জির (John Jory). অণুনাটেকর িবপুল 

স াবনা ও তুমুল জনি য়তার ঐিতহািসক উৎস িছল এই উৎসব। এই উে জনামূলক 

নাটেকর আি ক পা াত  ভূখে র চিলত বেড়া ও ছােটা মােপর (পূণা  ও একা ) 

নাটেকর বাতাবরেণ এক নতুন অধ ােয়র সূচনা কেরিছল। ... অণুনাটেকর েয়াগ  

ম  ছেড় ছিড়েয় পড়েলা মােঠ-ময়দােন, পেথ-ঘােট, ু ল-কেলেজর া েণ, কারখানার 

গেট, অিফস পাড়ায় ইত ািদ ােন। কানও বড় নাটেকর আেগ িকংবা কানও বড় 

অনু ােনর মােঝ বা িবরিতর সময় অণুনাটক ম  হওয়ার ঝাঁক দখা িদল। ডিভড 

মােসট, ি ে াফার ডুরাঙ, ইগ লুকাস, অ া াম উইলসন মুখ সুিবখ াত নাট কারও 

অণুনাটক িলখেত খুবই আ হী হেয় উঠেলন।  

 মেন রাখা জ ির য, কােলর দািবেতই অণুনাটেকর চচা  হয় বাংলা 

িথেয়টাের। একুশ শতেকর থম দশেকই মািহত চে াপাধ ােয়র মনেন উঁিক িদেয়িছল 

অণুনাটক স িকত এক নতুন নাট ভাবনা। একুশ শতেকর এ সমেয় মানুেষর জীবেন 

নানা সমস া ও স েট জজিরত। সেম র সে  পা া িদেয় ছুটেছ মানুষ। জীবন থেক 

িনঙেড় িনে  সময়। এক াস পিরি িতেত অণুনাটেকর উৎপি  যুেগরই 

েয়াজেনই। এ যন ি েকট খলায় ট  থেক ওয়ান ড হেয় টুেয়ি  টুেয়ি  খলা। 

নাটেকর ে ও এ পিরবতন ল ণীয়। রােত  হেয় য নাটক শষ হেতা সূয 

উিঠেয়, য নাটক দু’ঘ া থেক দড় ঘ ার কাঁটাতাের আব  পূণা  নােম। গিতর সে  

তাল িমিলেয় সমেয়র দািবেক মান তা িদেয় প াশ থেক ষাট িমিনেটর একা  

নাটেকর চলন হয়। জট যুেগর মানুেষর জীবন আরও গিতময় হওয়ায় নাটেকর 

পিরসর কেম আেস দশ থেক পেনর িমিনেট। একুশ শতেকর দশকও যন উ ুখ 

হেয়িছল নতুন এই নাট ধারােক সাদের বরণ কের িনেত। ... ... ...  
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মািহত চে াপাধ ায় ‘অণুনাটক’ বলেত কমি ট ামা বা স ূণ নাটকেকই 

বুঝেতন। তেব তার আয়তন একা  বা পূণা  নাটেকর তুলনায় ছােটা। ... িতিন মেন 

করেতন, িবষয়ব েক সংহত কের পিরিমত িশ েবােধ উি ত করাই অণুনাটেকর 

অন তম বিশ । নাট ধম যােত ু  না হয়, সিদেক সদাসতক দৃি  রাখা জ রী। 

যেহতু অণুনাটেকর সময়সীমা দশ বা পেনেরা িমিনট, সেহতু সমস া বা স ট থেক 

সাজাসুিজ ে  চেল যাওয়াই য়। সখান থেক চূড়া  পিরণিতেত ত প েছ 

যাওয়া। এে ে  চির  িচ েণ িকংবা সংলাপ রচনায় অত  দ তার পিরচয় িদেত 

হেব। চির িলেক িব াসেযাগ  ও াণব  কের তুলেত হেব। সংলাপ হেত হেব 

িনেমদ ও বা বানুগ। নাটকিট দখার পর িকংবা পােঠর শেষ দশক বা পাঠেকর মেন 

যােত অণুরণন তােল সিদেকও দৃি  রাখেত হেব। ছােটার মেধ  বৃহৎেক দখার য 

স াবনা থােক, সই স াবনােক জািগেয় তুলেত হেব।”২৩  

একুশ শতেকর বাংলা নাট  আে ালেনর নবীন ‘উে ল তর ’ সৃি কারী অণুনাটক 

স েক নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র মূল বান াসি ক িকছু ব ব  উ ৃ ত করা 

গল :   

“অণুনাটক িবেদেশ Ten-minute play নােম পিরিচত। আমরা য ঐ 

সময়-সীমােতই আব  থাকব এমন মান তার েয়াজন নই। আমার 

মেন হয়, আমােদর অণুনাটক দশ থেক পেনর িমিনেটর মেধ  থাকেলই 

ভােলা। তমন বাধ বাধকতারও েয়াজন নই, িকছু সামান  কম- বিশ 

হওয়াটা যিদ জ ির হয় তা চলেব।  

এই সময় মেনই চলনটাই অণুনাটেকর ধান কথা নয়। অেনক 

skit এবং sketch এরকম কম সমেয়র জন  লখা হয়। এেদর িক  

অণুনাটক বলা যােব না। কারণ এসব ফম নাট মুখী সংলােপর ওপর ভর 
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কের রিচত, নাটেকর সাধারণ ধম পালন কের না। তাহেল কমন হেব 

অণুনাটক ? তার কা   কা   বিশ  থাকা দরকার। এসব ে র উ র 

পিরণত নাট কাররা জােনন। যাঁরা থম এই ধারার নাটক রচনায় 

আ হী হেত চান তাঁেদর কােছ অণুনাটেকর বিশ  স েক আমার 

িনজ  ধারণা িক তা সূ াকাের জানাি ।  

১। অণুনাটক আয়তেন ছাট হেলও তােক একিট স ূণ নাটক 

[Completeplay] হেয় উঠেত হেব। অথাৎ একিট বড় মােপর বা ১ 

ঘ ার  দেঘ র নাটক য- য শত মেন, য structure অনুসরণ 

কের রিচত হয় অণুনাটেকর সংি  পিরসের এই নাট ধম বজায় 

রেখই চলেত হেব। তেব গঠেনর সব িদকটােতই একটা ততা 

থাকেব। অথচ দশক যন না ভােবন নাট িবষয়িটেক তাড়া েড়া কের 

এিগেয় নওয়া হে । একটা শ া কাজ। একারেণই অণুনাটক একটা 

challenging dramatic format. যা দু’ঘ া বা এক ঘ ায় বলা যায় 

তা পেনর িমিবেট বলব – এটাই challenge. মেন রাখেত হেব একিট 

আদশ অণুনাটেকর মেধ  একিট miniature world াপন করা যায়। 

এে ে  এ নাটক Atomic expression of a leigtatal thing. এই 

আণিবক েক মেন রেখই এ ধরেনর নাটকএর নাম অণুনাটক।  

২। কম সমেয়র নাটেক বেলই েত exposition ইত ািদেত 

সময় ন  না কের কািহনীর বা subject-এর crisis থেকই start 

করা যেত পাের।  সব ধরেনর নাটেকই crisis  না থাকেল চেল না।  

এখােনও তা থাকেব।  সব নাটেকই মূল চিরে র একটা ল িব ু থােক, 

স িকছু করেত, পেত বা িনজ  পেথ চলেত চায়।  সখােন যখন বাধা 
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আেস তখনই দখা দয় crisis বা স ট। তার থেক দখা দয় 

Tension, Conflict ।  এই পিরি িতর মধ  িদেয়ই নাটেকর Action 

চূড়া  পিরণিত বা  Climactic ending-এ প ছায়।  অণুনাটক crisis 

থেক  কের এভােবই চূড়া  পিরণােমর িদেক যােব এবং তাহেলই 

complete play-র মাযাদা পােব।  

নাটক যখােন শষ হেব তা যন সহজ সমাধান না হয়।  স েটর 

িন ি  শেষ করেতই হেব এমন বাধ বাধকতাও নই।  উপসংহার 

open রাখাও যেত পাের – দশক বা পাঠক িনেজর মেতা কের তা 

ভেব নেবন।  

৩।  এসব কারেণই আদশ অণুনাটক িলখেত শি মান নাট কােরর 

েয়াজন।  ছা  মুেঠার মেধ  আকাশটা ধের রাখবার মেতা িতভার 

যাদু দরকার।  চাই গভীর substance and unique style। নাটেকর 

meaningful journey-র জন  উপযু  যাগ তাই অণুনাটেকর  

রচনা করেত পাের। মেন রাখেত হেব অণুনাটক Is not easy to 

write, easy to manage only. বিশ েণর নাটক নয়, তেব 

বিশ ণ যােত দশেকর মনেক আ  কের রােখ- তমন অণুনাটক 

রচনােতই সাথকতা। 

৪। ভয় হয়, অ  সমেয়র নাটক বেলই অেনেক জিমেয় দবার জন  

লঘু িবষয় িনেয় দশকেক হাসােত না ব  হেয় পেড়ন। দশক হাসেবন- 

এটা বড় কথা। িক  তােদর িক িদেয় হাসালাম, হািস ছাড়া হািস থেক 

তাঁরা আর িক পেলন এটাও আমােদর ভাবেত হেব। সরস অণুনাটক 

যেথ  লখা হাক িক  তা যন সারবান হয়। 
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 ৫। অণুনাটেকর কাথাও বা ল  থাকেব না – না সংলােপ, না 

চিরে র সংখ ায়, না সট ও আসবােব। sub-plot থাকেব না, focus 

on one action. নাট িবষয় কাথাও থেম থাকেব না – এই 

গিতশীলতা অণুনাটেকর উপেভাগ তা বািড়েয় দয়।” ২৪     

বাংলায় অণুনাটক রচনােক ক  কের য নাট  আ লেনর সূ পাত হেয়িছল তার 

পুেরাধা িছেলন নাটককার মািহত চে াপাধ ায়। তাঁর সৃ  অণুনাটক িল বাংলা নাটেকর 

বিচ  ও িবকােশর ধারায় িভ মা া সংেযাজেন কতখািন অ ণী ভূিমকা পালন করেত 

স ম হেয়েছ – তা তাঁর অণুনাটক িল িবে ষেণর মাধ েম ব  করা হল।  

‘িথেয়টার র ’ নাট পে  ২০০৪ সােল কািশত হয় মািহত চে াপাধ ােয়র থম 

(স বত) অণুনাটক ‘কােলা ব াগ’। অণুনাটকিট পের ২০০৭ সােল ‘র পট’ নাট পে  

এবং ২০০৯ সাদকৃ  চে াপাধ ােয়র স াদনায় মে র বািষক মুখপ  ‘অণুনাটক 

সমাচার’ এ কািশত হয়। কািহিনর ক ীয় চির  সত চরণ ও চার দােরাগা মাট 

পাঁচিট চির  িনেয় লখা এই নাটেক কােলা রেঙর একিট ব াগ হািরেয় যাওয়ার 

ঘটনােক ক  কের আবিতত। নায়ক সত চরণ রায় একিট কােলা ব াগ ট াি েত 

ফেল আেসন। ব াগিট উ ােরর আশায় থানায় এেস ডােয়ির কেরন এবং ট াি  ন রও 

থানায় জানায়। ব াগ উ ার করেত িগেয় এক থানা থেক আর এক থানায় ঘুরেত হয় 

তােক। এক সময় িতিন া  অবস  হেয় পেড়ন। া  অবস  অব ায় থানায় এেস 

জানান – আমার যা যাবার গেছ, যা হবার হেব, আিম আর থানায় ঘুরেত পারব না। 

ধের িনি  আমার িকছু হারায়িন। আমার case টা close কের িদন। শেষ চার ন র 

থানার দােরাগা সত চরণ রায়েক িদেয় িলিখেয় নয় তার িকছু হারায়িন। থানায় ঘারার 

হাত থেক রহাই পেত সত চরণ সহজ মেন িলেখ দয়। িক  তার জানা িছল না 

সত চরেণর জন  বড় িবপদ অেপ া কের আেছ। তার িলিখত বয়ান অনুযায়ী িকছু 
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হারায়িন। থানা সরকারী িত ান। থানােক িবিভ ভােব িব ত করার অপরােধ তার 

কারাবাস হয়। ব াগ উ ােরর জন  পুিলেশর অকমণ তা, গািফলিত, কতেব  অবেহলা ও 

তারণার এক ল  দৃ া  সমােজর মানুষেক চােখ আঙুল িদেয় দিখেয় িদেলন 

নাটককার। য শাসিনক ব ব া মানুষেক িবপদ  কের তােল ঘুণ ধরা সই 

অবনিমত শাসিনক ব ব ার অব ান  হেয় ওেঠেছ এই নাটেক। একুশ শতেকর 

াপেট রিচত এই অণুনাটক আমােদর গভীর ভােব ভািবত কের। 

 ২০১১ সােল অণুনাটক সমাচার-এর তৃতীয় সংখ ায় ‘একিট মাথা দুিট ছাতা’ 

অণুনাটকিট ছাপা হয়। তার আেগ ২০০৭ সােল র পট নাট পে  কািশত হয়। একিট 

বা ােছেল, দুজন ৗঢ় এবং একজন ৗঢ় জজ চারিট চির  িনেয় গেড় ওঠা এই 

নাটেকর িবষয়ব েত রেয়েছ – পােকর বে  কােনা এক ব ি র ফেল যাওয়া একিট 

ছাতােক িনেজর হ গত করেত দুজন বৃে র মেধ  লড়াই বাঁেধ। একিট পিরত  ছাতা 

িনেয় টানাটািন, কাড়াকািড়েত িববাদরত দুই ব ি র হীন মানিসকতা দেখ মীমাংসা 

করেত তােদর এিগেয় আেসন এক জজসােহব। নাট কার এই জজসােহবেক আজব 

মানুষ িহসােব তুেল ধেরেছন টাকা পয়সা িবষয় স ি  স েক উদাসীন, ডাকসাইেটর 

এজলােস না বসা এই জজসােহবেক একজন আজব মানুষ িহেসেব িচি ত কেরেছন 

নাটককার। িতিন পেথ পেথ ঘুের বড়ান। কউ িবচার চাইেল রায় দন। দুই বৃ  

িবচার চাইেল িতিন তার রায় িদেয় বেলন - রাদ বৃি েত কউ দুিট ছাতা মাথায় িদেয় 

চলেত পাের না। একিট মাথার জন  একিট ছাতাই যেথ । যার একিটও নই, এিট 

তার াপ । সব িদক িবেবচনা কের িতিন দখেলন িববাদরত বৃ  দুিট তােদর চািহদা 

িমটেলও তােত স  না হেয় বাড়িত স েদর িদেক হাত বাড়াে ন। দুিনয়ায় অশাি র 

মূেল মানুেষর বাড়িতর িদেক ঝাঁক। অথচ তােদর পােশই পািলেশর কােজ একিট 

ছেল যার এখন ু েলর ব াগ িনেয় যাওয়ার কথা তার পিরবেত যােক জুেতা পািলেশর 

বা  বহন করেত হে  - জজসােহব ছাতািট জুেতা পািলশওয়ালা বা া ছেলিটেক 
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িদেয়িছেলন যার একিটও নই; ছাতািট পেয় স খুিশ হেয় চেল গল। অণুনাটকিটেত 

অ  পিরসের মধ িব  িণর ু  মানিসকতা ও নীিত নিতকতাহীনতার খ িচ  তুেল 

ধরেত চেয়েছন নাটককার। আসেল আমােদর চািহদা পূরণ হেলও অে  স  থাকেত 

পাির না। বাড়িত স ি র িদেক আমােদর লাভ থােক সব সময়। গালমাল, হানাহািন, 

সংকট, বাড়িত স েদর িত লাভ –এসব না থাকেল খুব সু রভােব গেড় উঠত 

আমােদর সমাজ। অণুনাটকিটেত মধ িব  সমােজর ভ তার মুেখাশধারী েপর আড়ােল 

নাংরা মানিসকতার পিরচয় উ ািটত হেয়েছ। অপরিদেক জজসােহব চিরে র সততা, 

উদারতা, মহ , িবচ ণতা এবং বা া ছেলিটর সরলতার মাধ েম নাটককােরর 

ব ি মানেস সু  থাকা সু র সমাজ গেড় তালার অিভসি  পির ু ট হেয়েছ িশ ত 

পিরসের।   

২০০৭ সােল র পট নাট পে  ‘ মৗমািছ’ অণুনাটকিট কািশত হয়। অণুনাটকিটর 

ক ীয় চির  ছিব। ছিবর চারিট া ন বর। বেররা অিভব ি  সহ মবি । তােদর 

মুেখ কান সংলাপ নই। ছিব এক লাস ময়ী ত ণী। বশীিদন কান ামীর কােছ ঘর 

করেত পােরিন। তার মেত একসে  সারাজীবন কাটােত গেলও ামীেক অ  হেত 

হেব, না হেল ীেক বাবা হেত হেব। স (ছিব) চারিট িবেয় করেলও মেনর মেতা বর 

খু ঁেজ পায় না। থম বর ন েক পছ  হয় না কারণ স করািণর বিশ টাকা নই। 

ি তীয় বর ন র ব ু  বাি র টাকা চুর িক  ন দুলােলর মত কিচ নয়। আবার 

উিকল সরলকাি  ভােলা হেলও বজায় মাটা, তাই প ম বার পছ সই বর পেত 

আ হী। স িনেজই জােন না িঠকঠাক বর পােব িকনা। কান মানুষ িনেজ জােন না স 

কী চায়। আসেল নাটককার বলেত চেয়েছন কান মানুষ স ূণ নয়। এটা য মানেত 

পাের না তার জীবেন সুখ আেস না। নাটককার মািহত চে াপাধ ায় হািসর মাড়েক 

জীবেনর এক গভীর সত েক পির ু ট কেরেছন অণুনাটকিটর মধ  িদেয়। 
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 মািহত চে াপাধ ােয়র ২০০৮ সােল ‘খরে াত’ অণুনাটকিট গণনাট  পি কায় 

কািশত হয়। রাধু, গেনশ, দ বাবু, থম যুবক, ি তীয় যুবক, িভিখির, রাতুল ও রঘু 

এই চির িলর সংলােপ িতনিট দৃেশ  নাটেকর কািহিন পিরণিতেত প ছায়। নাটেকর 

কািহিন সহজ সরল। থম দৃেশ  দখা যায় রাধু যার বয়স চি শ বছর স গেনশ 

নােমর এক িতেবশীেক িনেয় অ াডেভােকট দ বাবুর বািড়েত আেস িকছু সাহােয র 

আশায়। গেণশ হালদার নােম একিট সৎেলাক, সৎভােব রা ার ধাের বেস ছাতা 

সারাইেয়র কাজ কের। স অ ম িণ পয  পড়ােশানা কেরেছ। ছেলর খুব অসুখ, 

িচিকৎসার জন  চুর টাকার দরকার তাই তােক সে  কের ধনী দয়ালু পেরাপকারী 

দ বাবুর কােছ িনেয় এেসেছ রাধু। এর আেগ রাধু নানা ছলা কলায়, কঁেদ কেট 

অেনকবার দ বাবুর কােছ থেক টাকার সাহায  লাভ কেরেছ। গেনশেক দ বাবু তার 

ছেলর িচিকৎসার জন  িকছু টাকা সাহায  করেত চাইেল স িনেত পাের না। স চায় 

তার যাগ তায় কােনা একটা কাজ যার ারা স মািসক আয় কের ছেলেক বাঁচােত 

পাের। স অসৎপথ অবল ন করেত পাের না। দয়ার পা  হেয় নয় িনেজর যাগ তা 

িদেয় বাঁচেত চায় স। ি তীয় দৃেশ  দখা যায় গেনশেক দুিট যুবক ধের িনেয় একটা 

পােকর বে  বসায়। যুবক দুিট জানেত চায় কন গেনশ ওভােব দাঁিড়েয় িছল। ছেল 

দুিট গেনশেক ভুল বােঝ। তারা ভেবিছল গেনশ হয়েতা আ হত ার জন  রল 

লাইেনর ধাের দাঁিড়েয় িছল। ঘটনা েম গেনশ জানায় আসেল রল লাইন পার হেত 

িগেয় এক ব াি র টাকা ভিত একটা মািনব াগ পেড় যেত দেখেছ। এত ণ স তা 

িনেয় নানা রকম িচ া করিছল কী করেব স ঐ মািনব াগটা িনেয়। স পােপর পেথ 

যােব অথাৎ মািনব ােগর টাকা েলা িনেয় ছেলর িচিকৎসার ওষুধ িকনেব, না কী যার 

ব াগ তােক িফিরেয় দেব অথবা থানায় িগেয় জমা িদেয় আসেব। গেনেশর কথা েন 

ছেল দুিট তােক বািড়েত িগেয় পরামশ কের িস া  নওয়ার কথা বেল। পােকর 

বে  বেস থাকা িভিখিরও তােক তােক টাকাটা িনেয় ছেলর িচিকৎসার করার কথা 
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বেল। িক  গেনশ তা করেত পাের না। তাই তৃতীয় দৃেশ দখা যায় স রাতুল নােমর 

এক ব ি র বািড়েত উপি ত হয় সই মািনব াগটা িনেয়। মািনব াগটা পেয় রাতুল খুিশ 

হেয় তােক পুর ার িদেত চাইেল স না িনেয় তার িনেজর যাগ তায় একটা কােজ 

াথনা কের। গেনেশর আচরেণ ও কথায় খুিশ হেয় রাতুল একটা কােজর দওয়ার 

কথা বেল সে  অেনক মাইেন ও েয়াজেন ছেলর িচিকৎসার ভােলা ডা ােরর ব ব া 

কের দওয়ার িত িত দয়। কাজিটেত িত মুহূেত মৃতু র ঝুঁিক থােক সে ও গেনশ 

রাজী হয়। অণুনাটকিটেত নাটককরা মািহত মানুেষর মেধ  িনেজর যাগ তা অনুসাের 

সং াম কের এবং সৎভােব বাঁচার অদম  ই াশি র জয়গান কেরেছন। একই সে  

িতিন দিখেয়েছন সহজ সরল সৎ ভােলা মানুেষর কাছ থেক ছলনার আ েয় িকভােব 

অসৎ কৃিতর মানুষ িল িকভােব থােদর াথ িসি  কের। লাভ, লালসা, ছলনা 

িমথ াচার ভৃিত অমানিবকতার খরে ােত গা না ভািসেয় কেঠার সং াম কের িনেজর 

যাগ তায় সৎভােব বাঁচার জীব  আেলখ  এই নাটক।    

 ২০০৯ সােল শারদীয়া সংখ ায় ‘গণনাট  পি কায়’ মািহত চে াপাধ ােয়র 

‘ই ারিভউ’ অণুনাটকিট কািশত হয়। পের এই অণুনাটকিট ‘ঋতবীণা’ পি কার ৯ 

বষ থম সংখ া জানুয়াির ২০১৩ ( রণ সংখ া) সােল পুনঃ কািশত হয়।  অিফসার, 

বয়ারা ও একজন চাকুরী াথী মেয় – এই িতনিট চির  িনেয় অণুনাটকিটর কািহিন 

গেড় উেঠেছ।। অণুনাটকিটর িবষয়ব েত নাটককার মািহত বতমান সমােজর এক ন  

প তুেল ধেরেছন। বাইশ তইশ বছেরর একজন চাকুরী াথী মেয় একিট বড় 

মােকিটং ফােমর executive officer এর অিফেস আেস ই ারিভউ দওয়ার জন । 

স ই ারিভউর সময় পব পিরেয় যাওয়ার পর অিফেস আেস এবং কানভােব তার 

ই ারিভউ নওয়ার জন  অনুেরাধ কের। অিফসার বেলন সময় মেতা স না আসার 

জন  তার আেবদনপ িট বািতল ফাইেল চেল গেছ, এখন িকছু করার নই। িক  

মেয়িট নােছাড়বা া, স জানায় তার চাকিরটা ভীষণ জ ির। তার বািড়েত বাবা, মা 
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আর একিট ছাটেবান আেছ। তার বাবা হােটর পেস । মেয়িট জানায় হঠাৎ কের 

তার বাবা অসু  হেয় পড়ায় ডা ার ডেক ওষুধ, ই  েজকসন এেন তারপর স 

বািড়েত বিরেয় এেসেছ। তাই স সময় মেতা প ছােত পােরিন। স অনুেরাধ এই 

রকম পিরি িতেত তােক যিদ একবার ই ারিভউ দওয়ার সুেযাগ দওয়া হয়। 

অিফসার মেয়িটেক বাঝােনার চ া কের য ই ারিভউ িদেল য চাকির হেব তার 

কান মােন নই। এিট সলসম ােনর চাকিরেত িশ াগত যাগ তার চেয় লড়াকু 

মেনাভাবটাই বিশ দরকার। তাছাড়া অিফসার মেয়িটেক বাঝান য Largest 

Marketing Firm এর discipline-টাই আসল কথা।  ঘটনা েম অিফসার মেয়িটেক 

অিফস থেক চেল কথা জানায়।  মেয়িট অেনক অনুনয় িবনয় কের তােক consider 

করার জন । িক  অিফসার কােনা কথা না েন মেয়িটেক বিরেয় যেত বেল।  

মেয়িট ব াগটা রেখ অিফস থেক বিরেয় বাথ েম যায়।  অিফসার মেয়িটর ব াগটা 

ছেড় গেছ দেখ বয়ারােক মেয়িটর ব াগ িদেয় আসার কথা জানায় এবং সই সে  

বয়ারােক িতর ার কের িঠকভােব স তার দািয়  পালন না করার জন ।  বয়ারা 

ব াগটা না িনেয় জানায় ব ােগ মেয়েদর অেনক মূল বান স দ থােক তাই তারা ভুেল 

গেলও খািনক পেরই িফের আসেব তা নওয়ার জন ।  একটু পেরই মেয়িট ওিফেস 

ঢােক ব াগিট নবার জন ।  ব াগ িনেয় অিফস থেক বিরেয় সময় স জানায় বাথ েম 

তার মাথাটা ঘুের িগেয়িছল তাই চােখ মুেখ একটু জল িদেয় িফের এেসেছ।  অিফসার 

মেয়িটেক একটু সময় বেস িব াম নবার কথা জানায় মানিবকতার খািতের।  মেয়িট 

তখন জানায় য স বাথ ম থেক েনেছ এই ই ারিভউ দু’িদন হববার কথা।  

মেয়িট অনুেরাধ কের ি তীয় িদেন তােক যােত একটা সুেযাগ কের দওয়া যায়। 

অিফসার জানায় তার আেবদনপ  বািতেল ফাইেল চেল গেছ তা িফিরয়া আনা স ব  

নয়। মেয়িটর কােছ থাকা আেবদনপে র ডুি েকট কিপ জমা নওয়ার অনুেরাধ কের। 

শষ পয  অিফসার ডুি েকট আেবদনপ িট টিবেল রেখ যাওয়ার কথা জানায় 
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মেয়িটেক এবং িবেকল পাঁচটার মেধ  জািনেয় দওয়া হেব তােক ি তীয়িদন 

ই ারিভউেত তােক আসেত হেব িকনা। মেয়িট বিরেয় িগেয়ও আবার অিফেস আেস 

আেবদনপে  দওয়া ল া  ন েরর বদেল দু’িদন আেগ কনা নতুন মাবাইল ন রটা 

দওয়ার জন ।  অিফেস ঢুেক আড়াল থেক মেয়িট দখেত পায় তার আেবদনপে র 

ডুি েকট কিপটা দলাপাকােনা অব ায় ওেয়  পপার বে  পেড় আেছ। মেয়িট তা 

দেখ মাবাইল ন র দওয়ার আেগ অিফসারেক বেল : “আপিন জানেত চেয়িছেলন 

আিম চাকিরর কােজ Fighter হেত পাির িক না। আিম ওেয়  পপার ব  থেক 

(দলাপাকােনা কাগেজর গা াটা তােল) আমার application টা এই তুেল িনলাম। 

এটা আিম এখন আপনার গােয় ছুঁেড় মারেত পাির। (ওর গােয় ছুঁেড় মাের) I can be 

a fighter এবার আপিন িক পােরন ক ন। [ বাক অিফসার িবমূঢ়ভােব মেয়িটর 

িদেক তািকেয় থােক। তারপর ঘন ঘন টিবল- বলটা বাজােত থােক।] এইভােব 

নাটকিট শষ হয়। নাটককার এই অণুনাটকিটর মাধ েম বতমান সমােজ চাকির 

দওয়ার নােম য ব না ঘেট চেলেছ তার এক দৃ া  তুেল ধেরেছন। সইসে  

অসহায় বকার কম াথীেদর িতবাদী স া জাগিরত করার চ া কেরেছন।  

 গণনাট  পি কায় ২০০৯ সােল কািশত হয় তাঁর অনবদ  অণুনাটক 

‘কাঁথা’। এই অনুনাটকিটেত দয় িভি ক শি র অসামান তা িতি ত হেয়েছ। দুিট 

মা  চির  রেয়েছ নাটেক– বািড় থেক বিরেয় আসা ছেলিট এবং বুিড়মা। ছেলিটর 

চাকির নই, অভােবর সংসার িনয়ত গ না েন একিদন সব ছেড় স বািড় থেক 

বিরেয় পেড়। পােক দখা হয় এক বুিড়মার সে । তার সংসাের কউ নই। সব 

ি য়জনই ছেড় গেছ বৃ ােক। কউ মারা গেছ, কউ চেল গেছ অেনক দূের। 

কাউেকই আটকােত পােরিন স। কবল মেন মেন আঁকেড় আেছ স তার আ ীয় 

জনেদর। এমনই কের কিঠন বা বেক অিত ম কের যায় মানুষ মেনরই শি েত। 

ক নায় স তার নািতেক কাঁথা জিড়েয় ঘুম পাড়ায় । ামী ছেল-বউ নািতর ফেল 
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যাওয়া কাপড়- চাপেড়র টুকেরা িদেয় স কাঁথা বুেনেছ। টুকেরা কাপেড়র ৃিতর 

মেধ ই সবাইেক কােছ পায় বৃ া। ‘সব ঘের পেড় থাকা ছঁড়া খাঁড়া কাপড়। এই য 

সাদা সাদা টুকেরা েলা ক ার পরেণর ছঁড়া ধুিত কেট িনেয়িছ, রিঙন কাপেড়র 

টুকেরা েলা বৗমার, এ েলা আমার ছেলর শােটর আর এ েলা আমার নািতর 

ইেজর আর কাঁথার ফািল এই কাঁথািট গােয় িদেল মেন হয় আমার সংসাের সবাই 

আেছ, আমার গােয় জিড়েয় আেছ।... ক কাথায় ছেড় চেল গল— আিম তা 

ছাড়েত পাির না। সব যায়, বাবা মায়া যায় না।’ মাতৃ মেনর এই অনুভূিতর কাশ 

ছেলিটর স ােক জা ত কের। স শষ পয  মােয়র কা ায় সাড়া িদেয় বািড় িফরেব 

মন ি র কের। স বৃ ার িত সহানুভূিত পরায়ণ হেয় ওেঠ। বৃ াও তা উপলি  

কের এবং সজন ই ছেলিটর কােছ মা চায় আর বেল তামার ফেল দওয়া 

সােটর একফািল কাপড় আমার এই কাঁথার গােয় সলাই কের গঁেথ নব। মািহত 

চে াপাধ ােয়র এই নাটক মানুষেক জীবেনর থেক পািলেয় নয় জীবেনর সে  লড়াই 

কের বাঁচেত শখায়। িতিট মানুষেক িতিদন লড়াই করেত হয় কান না কান 

ভােব। জীবন কখনও পরািজত হয় না। মািহত চে াপাধ ােয়র অিধকাংশ নাটেকই 

মানুেষর সততা ও াণশি র জয় ঘািষত হেয়েছ। কাঁথা নাটকিটও তার ব িত ম 

নয়। 

 ২০১০ সােল অণুনাটক সমাচার পি কায় ি তীয় সংখ ায় মািহত চে াপাধ ােয়র 

িবখ াত অণুনাটক ‘ পাকা মাকেড়র কুটুম’ কািশত হয়। এই নাটেক নাটককার 

সমােজর অ জ, াত , াি ক, শািষত িণর মানুেষর মম দ জীবন য ণার কথা 

তুেল ধেরেছন। সভ  সমাজ থেক যারা ব  দূের আ াকুেড়র নাংরা ঘঁেট যােদর 

জীবন িনবাহ হয়, যােদর চােখর জেলর কান দাম নই। সারািদন শহেরর িবিভ  

ডা িবেন জ াল ঘঁেট বড়ায় কাতু ও হািসর মেতা সমােজর অপাংে য় চির রা । 

সারািদন ভাঙা বাতল, ক ান, লাহাল ড় কুেড়ায়। কউ এেদর মানুষ বেল মেন কের 
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না। এেদর ভাটািধকার, রশন কাড, এমনিক থাকার জায়গাটাও এেদর নই, এরা 

সমােজর জ াল। এেদর মৃতু  হয় ভ  সমােজর গািড়র চাকায় িপেষ যাওয়া রা ার 

কুকুেরর মেতা। আ াকুেড়র পাকামাকেড়র সে  এেদর তাই আ ীয়তা গেড় উেঠ 

সমােজর াভািবক িনয়েম। নাটেকর মূল চির  কাতু সমাজ বদেল দবার, নতা হবার, 

জাট বাঁধবার েদেখ। কাতুর বউ তােক ছেড় চেল গেলও তার সুখ-দুঃেখর স ী 

িহেসেব পেয়েছ িতন বছর আেগ হািরেয় যাওয়া পুরেনা ব ু  হািসেক। হািস একসময় 

কাতুেক ছেড়, জ াল ঘাঁটা কাঁেধর ব া ফেল হাসপাতােলর এক ঝাড়ুদারেক িবেয় 

কের ঘর সংসার কেরিছল। হািস তার ামীর দেশ থাকা বউ বা ার কথা পের 

জানেত পেরিছল। তার ামী িতিদন মদ খেয় বািড়েত িফের হািসেক পটাত।  

হািস বশ িকছুিদন মার সহ  করেলও একসময় স আর সহ  করেত না পের পুরােনা 

ব ু র কােছ আ াকুেঁড় িফের আেস। কাতুর সে  দখা হওয়ায় হািস মেন জার পায়।  

পুরেনা স ী হািসেক িফের পেয় কাতুও যন াণ িফের পায়। তারা দুেজন একসােথ 

নতুন ভােব বাঁচেত চায়। নাংরা জীবন ছেড় সু  জীবেন বাঁচেত চায়, তারা িনেজেদর 

মেতা সমাজেকও বদেল িদেত চায়। তারা নতুন ভােব যখন বাঁচার ে  িবেভার 

ঘটনা েম সখােন তখন হািসর ামী পানু হািসেক জার কের িনেয় যাওয়ার জন  

জন  উপি ত হয়। িক  কাতুর উপি ত বুি র কােছ হার মােন হািসর ামী পানু। 

আ াকুেড় কুিড়েয় পাওয়া একটা খলনা ফান িদেয় থানায় ফান করার অিভনয় কের 

কাতু। পানু ভেয় পািলেয় যায়। কাতু মেন জেগ ওেঠ সমােজর কাছ থেক সম  দািব 

আদায় করা এক জাট হওয়ার । তারা জাট-ব  হেল দািব আদায় করার জন  

তােদরেক আর নকল িদেয় ভি  দখােত হেব না। তখন তােদর জার অেনক বেড় 

যােব। শেয় শেয় মানুষ তােদর সে  সমাজ বদেলর িমিছেল যাগ দেব। কাতু সমাজ 

বদেলর চ া কের যােব। সে  স তার হািসেক পেয়েছ তার আর কােনা িচ ার 

কারণ নই। স াম বািজেয় আনে  মেত উঠেব। কাতুর চােখর সামেন ভেস ওেঠ 
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চািরিদক থেক াম বািজেয় এিগেয় আসা িবরাট িমিছল। নাটককার মািহত 

চে াপাধ ােয়র সমাজ বদেলর  িতফিলত নাটেকর চির িলর ে ।    

‘অণুনাটক সমাচার’ পি কার চতুথ সংখ ায় ২০১২ সােল কািশত হয় মািহত 

চে াপাধ ােয়র সূ  মন ে র এক উ ল দৃ া  ‘মুখ’  নামক অণুনাটকিট। মুখ দেখ 

মানুষেক িবচার করার বণতা আমােদর সহজাত ভাব। এই ভােবর বশবতী হেয় 

অেনক সময়  মুেখর অ রােল থাকা মন, সুকুমার বৃি  ভৃিত িবচার না কের ব ি  

স েক ভুল ধারণা গেড় তুিল আমরা। মানুষ িচনেত ভুল হওয়া ও পিরণােম 

অনুেশাচনার আ েন দ  হওয়ার ঘটনা িবরল নয় মানব সমােজ। এই অণুনাটেকর 

িতিথ নামক চির িটও একইরকম ভুল কের এবং পিরণােম আফেশাস কের। 

অণুনাটকিটর কািহিন থেক জানা যায় িতিথ একিট কাপেড়র দাকান থেক হাজার 

িতেনক টাকা ও েয়াজনীয় বশ িকছু কাজগপ  সেমত পাস হািরেয় ফেল। 

ঘটনা েম কুৎিসত দখেত ি িমনাল টাইেপর একিট লাকও সখােন উপি ত িছল। 

িতিথর সে হ হয় সই কুৎিসত লাকিটেক। িতিথ পাস হািরেয় যাওয়ার ঘটনা জািনেয় 

থানায় নালশ কের। কুৎিসত দশন সই লাকিটও থানায় উপি ত হয়। লাকিটেক 

দেখ িতিথর মেন নতুন কােনা িবপেদর আশ ায় ভেয় জেড়াসেড়া  হেয় যায়। লাকিট 

িতিথর ভয় ভািঙেয় তার হািরেয় যাওয়া পাসটা ফরত দয়। লাকিট জানায় পাসিট 

কুিড়েয় পেয় স থানায় জমা িদেত এেসেছ। লাকটা পাসটা িদেয় সব িঠক আেছ িক 

না দেখ িনেত বেল িতিথেক। িতিথও জানায় দখার কান দরকার নই তার সব 

িঠকই আেছ। পিরি িত াভািবক হেল লাকিট তার ী ও মেয়র একটা ছিব বর 

কের দখায় িতিথেক। লাকিটর ী আর মেয় তার কদয কুৎিসত মুেখর মেধ  কবল  

িনঃ াথ ভােলাবাসা আর অগাধ িব াস খু ঁেজ পায়। কুৎিসত হওয়ার কারেণ িতিথর 

মেতা অেচনা অজানা লাক তােক িবেশষ সুিবধার নয় ভেব সে েহর চােখ দেখ। 

লাকিট যখন িনেজই এিগেয় এেস িতিথর সে  কথা বেল তার হািরেয় যাওয়া সবিকছু 
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িফিরেয় দয় তখন স তার ভুল বুঝেত পাের – মানুষেক সিঠক ভােব িবচার করেত 

হেল প দেখ নয় অ েরর অনুভূিত িদেয় মূলায়ন করেত হেব। আমােদর 

গতানুগিতক ধারণার মূেল আঘাত হেনেছন নাটককার মািহত। মানুেষর মহ  তার 

বািহ ক েপর পিরবেত অ েরর সৗ েযর উপেরই িনভর কের - এমন এক গূঢ় 

ব নার কথা ব  হেয়েছ এই ‘মুখ’ অণুনাটকিটেত।  

মািহত চে াপাধ ােয়র লখা শষ অণুনাটক হল ‘ ষােলা পাতা’। অণুনাটকিট 

২০০৯ সােল িলিখত ও অিভনীত হয়। সানারপুর ‘কৃি  সংসদ’-এর েযাজনায় িশিশর 

মে  ২০০৯ এর ১৮ ফ য়াির থম অিভনয় হয়। পের অণুনাটকিট ‘গণনাট ’ 

পি কায় আটচি শ বেষর ি তীয় সংখ ায় ২০১২ সােল কািশত হয়। দুিট চিরে র 

িসিরয়াস নাটক এিট। চির  দুিট হল নাট কার জিল ও তার ব ু  িবটু। নাট কার জিল 

ায় দু’বছর অ া  পির ম কের একিট নাটক িলেখেছ যার চির  সংখ া দুেশা 

একিট। লিনন থেক  কের িহটলার, নেহ , ািলন, মাকস, খট, গা ীজী, 

নতাজী, বু , কািলদাস, রবী নাথ পৃিথবীর সম  মহাপু েষরা ঊপি ত এই নাটেক। 

নাট কার জিলর দুঃখ এেদেশর মানুষ এই মহানাটেকর মম বুঝেব না। নাট কার জিল 

অেনক খেট খুেট অেনক কাটাকািট কের ৩০০ পাতার নাটকেক ষােলা পাতায় দাঁড় 

কিরেয়েছ। িক  এই ষােলা পাতার নাটকেক কােনা ভােবই স পেনর পাতায় আনেত 

পারেছ না। নাটেক িতফিলত সমাজত -গণত -ক ািপটািলজম – পৃিথবীর সব ইজম 

তালেগাল পািকেয় যাে । নাট কাের দৃঢ় িব াস নাটেকর দুেশা একিট চিরে র একিট 

চির  বাদ পড়েল মহা সবনাশ ঘেট যােব। তার এই ‘খ াপার পাঁচািল’ চািরিদকেক 

কাঁিপেয় তুলেব। িক  স এক বড় সমস ায় পেড়েছ। নাটকিট স িলেখেছ এই 

কানাডার বুক পাবিলিশং কনসান এর জন । তােদর মূল শত অনুযায়ী নাটকিটেক হেত 

হেব মা  পেনর পাতার। স একজন রাইটার হওয়ার জন  একজন মারডারার এর 

মেতা নাটকিটেক কেট ষােলা পাতা থেক পেনর পাতায় আনেত পাের না। নাট কার 
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তার সমঝদার ব ু  িবটুেক ডােক নাটকিটেক ষােলা পাতায় সািজেয় দওয়ার জন । 

উ া  দুই ব ু  অেনকবার চ া কেরও একটু বাদ িদেত পাের না। িবটু তার নাট কার 

ব ু  জিলেক আ াস দয় এই িবে ারক নাটক চািরিদেক হ চ ফেল দেব। ষােলা 

পাতার জন  কানাডার পাবিলিশং কনসান তার নাটক না ছাপেল তারা িনেজরাই ম  

করেব। নাটক ভেঙ ছাট করার সে  নাট কার জিলর সংলাপ আসেল নাটককার 

মািহেতর িনেজর ভাবনার িতফলন ল  করা যায়। যখন জিল জারােলা যুি  দখায়  

- ‘মানুেষর শরীরটা জ ােনা থেক বাড়েত বাড়েত এক জায়গায় এেস থেম যায়। তার 

পর জার কের বাড়ােলা যায় না, কমােনাও যায় না। িশ  এইরকম, ন াচারাল াথ-

এর াডা ’।              

 

 আ  অে ষেণর যা ায় কিব থেক নাটককার হওয়া মািহত চে াপাধ ায় িছেলন 

‘একজন উ াবক, িত মুহূেত িনেজর মেধ  ভাঙা-গড়ায় উৎসুক অে ষণী িশ ী।’ 

বাংলা নাটেকর িব ায়ন ঘিটেয়েছন িতিন। তাঁর নতুন িচ ার ফসল এই অণুনাটক িনেয় 

যথাথ অেথ আধুিনক িশ  করণ হেয় উেঠেছ। তাঁর এই িশ েপর মেধ  বতমান 

সমােজর বা ব িচ  ভােব ধরা পেড়েছ। তাঁর সৃ  অণুনাটকই নাট কার পিরচালক, 

অিভেনতা, দশক, পাঠেকর কােছ যথাথ িশ প িহেসেব অিধক হণীয় হেয় উেঠেছ।  
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তথ সূ  

 ১। মুেখাপাধ ায়, ড. দুগাশংকর : রবী নােথর সািহত ত  িবচার ; ১ লা বশাখ, ১৪১৬;  

        ক ণা কাশনী, কলকাতা -৯; পৃ া -২৩।  

২। তেদব , পৃ া – ২২-২৩। 

৩। (চে াপাধ ায়, মািহত : নাটক সম , সে র, ২০০১; িম  ও ঘাষ পাবিলশাস 

     াঃ িলঃ, কলকাতা –৭০০০৭৩ ; পৃ া – ১৫।) 

৪। তেদব, পৃ া -১৯। 

   ৫। তেদব, পৃ া-১৫  

৬। তেদব, পৃ া -৪  

৭। তেদব।  

৮। তেদব।  

৯। তেদব, পৃ া-২৭। 

১০। তেদব, পৃ া- ৩৭। 

১১। তেদব, পৃ া-৩৮। 

১২। তেদব, পৃ া- ৪৪। 

১৩। তেদব, পৃ া-৫৬। 

১৪। তেদব, পৃ া-৫৭। 

১৫। তেদব। 



[271] 

 

১৬। তেদব, পৃ া- ৬০। 

১৭। চে াপাধ ায়, মািহত : িনবািচত নাটক সং হ, জানুয়াির, ২০১০; নাট িচ া  

     ফাউে শন, কলকাতা – ৭০০০১৪; পৃ া -১৭৮। 

১৮। তেদব, পৃ া- ১৪২। 

  ১৯। কমল দ িসকদার (সা ািনক স াদক) : ‘ মা’, মািহত চে াপাধ ােয়র িবেশষ  

  সংখ া ২০১৩), পৃ া – ২১। 

  ২০। দাস, তপনেজ ািত (স াদক) : র পট নাট প ,  মািহত চে াপাধ ায় রণ 

  সংখ া, ২০১২, কলকাতা – ৯২,  পৃ া – ৮১।  

  ২১। কমল দ িসকদার (সা ািনক স াদক) : ‘ মা’, মািহত চে াপাধ ােয়র িবেশষ  

  সংখ া ২০১৩),  পৃ া – ১০।   

 ২২। তেদব, পৃ া – ১৪৪ - ১৪৬। 

 ২৩। তেদব, পৃ া – ২৫১ – ২৫২।  

   

 

 

 

 

 


