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Discussion 
                      শমু্ভ চমত্র রচিত সবযলশষ বমৌচেক নাটক ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’।নাটকচট প্রকাচশত িয় ১৯৭৮ সালে।চকন্তু 
নাটকচটর রিনাকাে ১৯৬৫-১৯৬৬-১৯৭৪। বহুরূপী পচত্রকালত বটুক ছদ্দনালম নাটযকার নাটকচট বেলখ্ন চতনচট পবয 
জুলে। নাটকচটর প্লট সাংগ্রি করলত নাটযকার মনসামঙ্গলের কাচিচনর আশ্রয় চনলয়লছন চিকই চকন্তু শমু্ভ চমলত্রর ‘িাাঁদ 
বচিলকর পাো’ হুবহু মনসামঙ্গলের কাচিচনর অনুকরন নয়, চতচন নাটলক মনসামঙ্গলের কাচিচনচটলক আলদযাপান্ত বযাবিার 
কলরনচন। কাচিচনলত ঘচটলয়লছন ববশ চকছু পচরবতযন, তাই তাাঁর নাটক িলয় উলিলছ অচভনব এবাং স্বতন্ত্র। 
 
           মনসামঙ্গলের কাচিচনর আরাম্ভ িলে মনসার মািাত্ম্য বিযনার মধ্য চদলয়। অনযচদলক ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’ 
আরাম্ভ িলে বাচিচজযক আলোিনার মধ্য চদলয়।  

“এক ভাইলক,- আমরা সমুদু্দলরর বুলক পাচে চদবই চদব।”১ 
নাটযকার বমৌন ,সিযশচি সম্পন্না সনকালক কলর তুেলেন প্রচতবাদী, পালে বেেলেন ববহুো-েচখ্ন্দলরর পচরিচত। চকন্তু 
কােীদিলনর পচরিচত একই রাখ্লেন। ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’র িাাঁদ তাই চনতান্তই সাধ্ারি একজন মানুষ। িাাঁলদর দুুঃখ্ 
-জন্ত্রনা-বিলর র্াওয়া এতটাই বাস্তব ভালব নাটযকার েুচটলয় তুলেলছন বর্ পািকবগয িাাঁলদর সালে চনলজলদর বাস্তব 
জীবনলক খু্ব সিলজই চরলেট করলত বপলরলছ। চবশ্বরু্দ্ধত্তর শিলরর মানুলষর চনুঃসঙ্গতার কো ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’ 
নাটলকর িচরত্র গুচের চনুঃসঙ্গতার অনুরুপ। তারাও শহুলর মানুলষর মতন পৃেক পৃেক দ্বীলপর বাচসন্দা।সাংখ্যােঘু ও 
সাংখ্যাগুরুর েোইলয় সকলেই কমলবচশ অাংশীদার। চকন্তু বর্ বকান প্রচতকূে পচরচিচত বেলক মুচি বপলত িলে বর্ 
ঐকযবদ্ধ ভালব োকা প্রলয়াজন তাই নাটযকার বলেলছন।চকন্তু ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’র িাাঁদ বাচনলজয র্াওয়ার জনয দে 
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করলত অসমেয।চকন্তু মনসামঙ্গলের িাাঁদ বচেষ্ঠ একজন বনতৃিানীয় বযাচি, তাাঁলক দে ততচরর জনয চিন্তাশীে িলত 
িয়না।সাধ্ারন নাগচরকরা তাাঁচর অনুগামী। 
 
                শমু্ভ চমত্র রচিত ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’ নাটলক মনসার সশরীলর উপচিচত বনই,চকন্তু নাটলকর বাতাবরলি 
আলছ তাাঁর উপচিচত। মনসাই নাটলকর মূে িাচেকাশচি।এখ্ালন িাাঁলদর সমাজ তাাঁর মনসাপূজার অলপক্ষা রালখ্ 
না।সকলেই িাাঁলদর িলক্ষর আোলে মনসালক পূজা কলরন। িাাঁলদর মনসাপূজালত তাই স্বীকৃচতর প্রলয়াজন বনই বচিক 
সমালজর কালরারই। 
 
                ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’র সময়কাে চবশ্বরু্দ্ধত্তর সময় নয়, চবশ শতলকর ছলয়র দশক। তখ্ন সমগ্র 
পৃচেবীলত িেলছ বযাচিলত্তর সাংকট। নাটলক মনসা এককোই চনলজই রাষ্ট্র। তাাঁলক বদখ্া না বগলেও প্রচত পলদ পলদ 
তাাঁর অচস্তত্ব অনুভব করা র্ায়। রবীন্দ্রনালের ‘রাজা’ নাটলক আমরা এইরকম অদৃশয িাচেকাশচির ছচব বদখ্লত পায়। 
মনসার অন্ধকার রাষ্ট্র পচরিােনা কলর ববনীনন্দলনর মতন কূটননচতক বযাচিবগয। তাাঁরা সনকার নালম কুৎসা রটালতও 
চদ্বধ্া কলরনচন, তুলেলছন প্রশ্নচিহ্ন।চকন্তু সমাজ তাাঁর সতযতা চবিালর র্ায়চন।তাই নাটলক সনকালক প্রমান চদলত িলয়লছ 
তাাঁর সতীলত্বর। চকন্তু বযােয সনকার েবনাি অশ্রুর মূেয বদইচন রাষ্ট্র। 
 
               রাষ্ট্র সবযশচি সম্পন্না।এই রালষ্ট্রর চবলরাচধ্তা স্বরূপ িাাঁলদর সপ্তচিঙা িুলব র্ায়। অবশয তা পূবয পচরকচিত 
একচট ঘটনা চছে। মনসামঙ্গে কাবয বেলক শমু্ভ চমত্র েচখ্ন্দর -ববহুো-সনকার পচরিচত চভন্ন করলেও এলক্ষলত্র আোদা 
চকছু ভাবলত পারলেন না। িাাঁদ বচিলকর পাো’র িাাঁদ ‘িারুয়া’ তাই এই িাাঁদ চবচনচমযত িলত পালরন চকন্তু মধ্যরু্গীয় 
নন।বাচনজয বেলক সপ্তচিঙা চনলয় িাাঁদ বেলরন না, বেলরন একরাশ বযােযতা আর সব খু্ইলয় সাধ্ারি িলত িাওয়ার 
বাসনা চনলয়।শমু্ভ চমলত্রর ক্ষত- চবক্ষত িাাঁদ তাই বলেলছন- “িাাঁদ; র্লতা চদন র্ায়, র্লতাই বয়স িয়, তলতাই মানুলষ 
বদলখ্ শুধু্ বাাঁিযার প্রচিয়া েলে-জীবলনলত কলতা ভুে, কলতা পাপ করা িয়যা বগলছ। বর্ৌবলন বতা বিষ্টা কর যা ভুলে োকা 
র্ায়, চকন্তুক বাধ্যলকয ?বসই সব সৃ্মচতগুেযা বর্ন অতীলতর কালো গতয চেযকা আিচম্বলত এাঁলকলবাঁলক উলি এলসয মাোয় 
দাংশায়। তখ্ন বতা এই একমাত্র পন্থা আলছ-ভুেযাবার।“২ 

 
            মনসামঙ্গলে সনকা পুত্রিারা ,বশাকাতুরা। তাাঁর দুুঃখ্-চবোলপ পািকএর মন চসি িয়। চকন্তু শমু্ভ চমলত্রর 
সনকা িলয় উলিলছ আস্ত িচরত্র। ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’ নাটলক সনকা চনলজর স্ত্রী মর্যাদা সম্পলকয সলিতন, এবাং বাস্তচবক 
অনুভূচতর বচিুঃপ্রকালশও বস কুচিত নয়। তাই নাটলক পুত্রলশালক চবোপ করাই তাাঁর িাচরচত্রক তবচশষ্ট িলয় োলকচন। 
নাটলক সনকা প্রচতবাদী- আত্ম্মর্যাদা সম্পন্না ,দৃঢ়, পুত্রলশালক চবহ্বে আদশয চিনু্দ নারী। নাটলক িাাঁদ বচিক ও মনসার 
দ্বলের মালে পরলত িলয়লছ সনকালক, তাই সনকা বারবার চবপর্যস্ত িলয়লছ।চকন্তু বসই পচরচিচতলতও সনকা আত্ম্ 
অচধ্কালর সলিতন, দৃঢ় নাচর।সমালজর বা রালষ্ট্রর অনযায় অপবালদ বস আিত চকন্তু ক্ষীি কিা নয়।তায় সকনা বলেলছন- 
“সনকা-সদাগর, তুচম বোলকর সমু্মলখ্ চনলজর বর্ পচরিয় প্রকাশ কলরা, তুচম বসই বোক নও ।না।তুচম শুধু্ চশলবর 
আসন প্রচতষ্ঠার জনয এতচদন রু্দ্ধ কলরা নাই। ওটা বিাে পরবতযী কো।আগুকার কো বিাে তুচম অিাংকারী।আপনার 
অিাংকার বতাষলির তলর তুচম েোই কলর যছ। চশব বসো উপেক্ষ মাত্র।”৩ ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’র সনকা বাকযবালি চবদ্ধ 
কলরলছন িাাঁদ সদাগর বকও- “সনকা-িাাঁ সদাগর, তুচম।তুচম আর কালরা চদলক দৃকপাত কলরা নাই। পত্নী বলো,পুত্র 
বলো,বতামার সাংসার বলো,-সকলেলর সবযদা তুচম বতামার গলবযর রূ্পকালষ্ঠ বচে চদয়া পাচে চদচত বগছ।“৪ 
 
                িাাঁদ বচিলকর পাো’ নাটলক তাই সনকালক শত কটাক্ষ-হুমচক-শাসক দলের রিিকু্ষ সিয কলরও জাচর 
রাখ্লত িলয়লছ আপন সত্তার বখ্াাঁজ। তাই সনকা বেলষ জজযচরত কলরলছ িাাঁদলক ,তলবই তাাঁর আত্ম্ার প্রদাি কলমলছ। 
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স্বামীলক শত্রু বলে ভাবলত তাই সনকার চবনু্দমাত্রও সাংশয় িয়চন।সনকা জীবলন স্বামীলক বসভালব পালশ না বপলেও 
েচখ্ন্দরলক আাঁকলে ধ্লর সনকা ববাঁলি বেলকলছ।চকন্তু পরবতযীকালে েচখ্ন্দলরর চববালি সনকা উপেচি কলরলছ বর্ 
েচখ্ন্দলরর উপর তাাঁর আর একার আচধ্কার রইে না,বস এখ্ন অন্ন বকান নারীর পুরুষ। স্ত্রীর দাচয়ত্ব িারা ,সন্তালনর 
সমূ্পিয অচধ্কার বেলক বচিতা সনকা তাই নাটলকর বশলষ পাগচেনী। এই সনকার ভয়ানক রূপ বদলখ্ ভয় পায় সমাজ, 
বর্ সমাজ একচদন এই সনকালক ববশযা অপবাদ চদলয়চছে ববনীনন্দলনর সালে জচেলয়। এখ্ালনই শমু্ভ চমলত্রর সনকা 
িলয় উলিলছ মনসামঙ্গলের সনকার বেলক এবাং িচরত্র সৃচষ্টর মাধু্লর্য অচভনব। 
             
                মনসামঙ্গলে েচখ্ন্দর পৃেক বকান িচরত্র নয়, বস শুধু্ একটা নাম, তালক বকন্দ্র কলর কাচিচনর আবতযন 
মাত্র। েচখ্ন্দলরর প্রান বাাঁিালনার জনয ববহুোর বভো ভাসালনা, স্বলগয বদবতালদর সমু্মলখ্ নৃতয এই সবই কাচিচনর মূে 
অাংশ।চকন্তু এসলবর মলধ্য শমু্ভ চমত্র তাাঁর নাটলক তুলে ধ্রলেন ববহুো-েচখ্ন্দলরর িচরত্র এর অন্তলবযদনার কো। তাাঁর 
িালত ববহুো-েচখ্ন্দর িলয় উিলো সাধ্ারি বাঙাচে নারীপুরুষ। মনসামঙ্গলে িাাঁদ মনসার পূজা চদলেন এবাং চবচনমলয়  
মনসা িাাঁলদর সপ্তচিঙা -িাচরলয় র্াওয়া সন্তানলদর চেচরলয় চদলেন এখ্ালনই কাচিচনর পচরসমাচপ্ত।চকন্তু ‘িাাঁদ বচিলকর 
পাো’ নাটলকর ববহুো-েচখ্ন্দর অনয বরালতর র্াত্রী। স্বামীর প্রান চেচরলয় আনার জনয ববহুোলক কামুক বদবতালতর 
সামলন নৃতয পচরলবশন করলত িলয়চছে।লবহুোর োসযময়ী নৃলতয মুগ্ধ িলয় বদবতারা েচখ্ন্দলরর প্রান চেচরলয় বদন। 
চকন্তু ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’ নাটলক ববহুোর নারীলত্বর চবচনমলয় পাওয়া জীবন রাখ্লত সম্মত িয়চন েচখ্ন্দর। তাই আচত্ম্ক 
সঙ্কলটর বেলক মুচি বপলত আত্ম্িতযার পে ববলছ চনলয়লছ েচখ্ন্দর।এখ্ালনই বেখ্ক েুচটলয় তুলেলছন সমকােীন উত্তাে 
বাাংোর ছচব। তৎকােীন বলঙ্গ তখ্ন নকশাে আন্দেলনর আগুন জ্বেলছ (১৯৬৭-১৯৭২)।সমালজ শাসকদলের অতযািার 
,তনচতক অশুচিতা, বর্ৌনচেপ্সা, সন্ত্রাস এসলবর েে স্বরূপ না জাচন কত সাধ্ারি মানুষলক ববলছ চনলত িলয়লছ আত্ম্িনলনর 
পে। এই আত্ম্িনন আসলে পাচেলয় র্াওয়া নয়, এ িে নীরব প্রচতবাদ,বদশ-কাে সমালজর চবরুলদ্ধ প্রচতবাদ। ‘িাাঁদ 
বচিলকর পাো’ নাটলক এই প্রচতবালদ বসাচ্চার ববহুো-েচখ্ন্দর িচরত্র দুচট। 
             
             মনসামঙ্গলে মূেত িাাঁদ মনসার মলধ্য দ্বে, সনকার বুকোটা কান্না, স্বামীর প্রান বাাঁিালনার জনয ববহুোর 
স্বলগয র্াত্রা, কাচিচনর বশলষ িাাঁদ দ্বারা মনসার পূজা প্রাচপ্ত িে মূে কাচিচন।লসখ্ালন েচখ্ন্দলরর বকান স্বতন্ত্র অচস্তত্ব 
বনয়।েচখ্ন্দর মঙ্গে কালবয শুধু্ একচট নাম চছে মাত্র। চকন্তু শমু্ভ চমত্র েচখ্ন্দরলক বাস্তব িচরলত্র পচরনত করলেন। 
চবশ্বরু্লদ্ধাত্তর পচরচিচতলত বর্ অচস্তলত্বর সাংকট িলয়চছে বসই সাংকটকােীন পচরচিচতলত চনলজর অচস্তত্ব খু্াঁলজ িলে ‘িাাঁদ 
বচিলকর পাো’র েচখ্ন্দর।তাই েচখ্ন্দর প্রলশ্ন গলজয ওলি– 
            “েচখ্ বকন তুচম এই পে ববযলছ চনলয়য চছলে? ঘর বপলে? শাচন্ত বপলে?সমালজ সম্মান বপলে? উপরন্তু 
বতামার কারলন আমার মালয়লর বকন অপমান িলত িয়? বমালর বকন অপমান িলত িয়? বতামার এ উন্মত্ত আদলশযর 
দালয় আমালদর সিলজ বািযার পে বকন রুদ্ধ িয়?”৫ চনলজর জন্ম পচরিয় সম্পলকয কুৎসা শুলন েচখ্ন্দর চবব্রত িয়, 
প্রচতবাদ করলত ছায়।চনলজর দুুঃলখ্র প্রকাশ কলর বস নযাোর কালছ। 

“েচখ্- চকছু বোলক কয়যাচছে আচম নাচক ববিীর জারজপুত্র”৬ 

েচখ্ন্দর চনলজর মালয়র িচরলত্র োগা কাচেমা বঘািালত বিলয়লছ, চকন্তু বযােয িলয় মার বখ্লয় চেলর আসলত িলয়লছ তাাঁলক। 
নাটলকর বশলষ চভক্ষােি প্রান চনলয় ববাঁলি োকলত িাইচন েচখ্ন্দর তাই বস ববলছ চনলয়লছ আত্ম্িনলনর পে।এখ্ালনই 
নাটযকার মনসামঙ্গে বেলক স্বতন্ত্র ভালব গলে তুলেলছন েচখ্ন্দর িচরত্রচটলক।  
 
           অনযচদলক ববহুো কীলসর চবচনমলয় েচখ্ন্দলরর প্রাি চেচরলয় এলনচছে তা ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’র পােলকর 
বুেলত চবনু্দমাত্রও অসুচবধ্া িয় না। বসই ছদ্ম সতীত্ব চনলয় সমালজর কালছ প্রশাংসা কুরালনা নাটলকর ববহুোর পলক্ষ 
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সম্ভব চছে না,তাই বস ববলছ চনলয়লছ আত্ম্িনলনর পে।এখ্ালনই ববহুোও িলয় উলিলছ মঙ্গেকালবযর ববহুোর বেলক 
স্বতন্ত্র। 
           ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’ নাটলকর বচিরাবরলন মনসামঙ্গলের ছাাঁদচট বজায় োকলেও অন্তরবয়ালন নাটযকার চবপুে 
পচরবতযন ঘচটলয়লছন। িাাঁদ এখ্ালন চপতৃতাচন্ত্রক সমালজর অনে মূচতয, র্ার কালছ চনলজর ধ্ময -চবশ্বাস-মতামলতর বাইলর 
অনয বকালনা চকছু মানযতা পাইচন। নাটলক একচদলক বল্লভািার্য- ববনীনন্দলনর দে অনযচদলক তভরব করােী বদর দে। 
উভলয়ই সামন্ততাচন্ত্রক সমালজর ক্ষমতায়লনর প্রচতেচব। পারস্পচরক দোদচে, স্বােযপরতা এই সমস্ত রাজননচতক দলের 
প্রধ্ান তবচশষ্ট। রাজনীচতর মাদকতা সমাজলক এমনভালব গ্রাস কলরলছ বর্ তাাঁরা শুধু্ই অন্ধকালরর র্াত্রী িলয় উলিলছ। 
এই অন্ধকালরর প্রতীক -বদবী মনসা। নাটলক অন্ধকার অেযাৎ অশুভ শচির সালে েোই িাাঁলদর। বদবী মনসা নাটলক 
িূর -স্বরর্ন্ত্রী নন। চতচন আপস মীমাাংসা বতও বর্লত বিলয়লছন। তাই িাাঁলদর চদলক বাচেলয় চদলয়লছন সচন্ধর িাত। চকন্তু 
িাাঁদ তালত সম্মত িনচন। তাই িাাঁলদর সালে ববাঁলধ্লছ মনসার েোই। পচরিচত স্বরূপ নাগ দাংশলন মারা বগলছ িাাঁলদর ছয় 
পুত্র, িাাঁলদর বাচিজয তরীও িুলব বগলছ, বাসরঘলর কােসপয দাংশন কলরলছ েচখ্ন্দরলক।এরপর েচখ্ন্দলরর প্রান বাাঁিালত 
ববহুো বভো ভাচসলয়লছ স্বলগযর উলদ্দলশয র্াত্রার জনয কাচিচন এই পর্যন্ত মূে কাচিচনর অনুসারী িলেও শমু্ভ চমলত্রর িালত 
তা িলয় উলিলছ স্বতন্ত্র।  
 
             মনসামঙ্গে কালবয বছদ টানা িলয়চছে মনসার পালয় অবনত, অনুতপ্ত িাাঁলদর সবচকছু চেচরলয় বদওয়ার 
মধ্য চদলয়। চবলরািী িাাঁদ মনসালক পূজা বদওয়ার পর চদ্বধ্ািীন আনচন্দত চিলত্ত চেলর বপলয়লছন ছয় পুত্র ও সপ্তচিঙা। 
এবাং পচরলশলষ িাাঁদ িলয়লছন তদব অনুগ্রলির পাত্র। চকন্তু শমু্ভ চমত্র নাটকচটর চবচনমযাি ঘচটলয়লছন তাই চতচন মনসামঙ্গলের 
চমেনাত্ম্ক কাচিচনর পচরবতযন কলরলছন। নাটকচটর পচরিচত স্বরূপ চতচন বদচখ্লয়লছন ববহুো- েচখ্ন্দলরর রু্গে 
আত্ম্িতযা। নাটলকর এই পচরিচত বুচেলয় বদয় বর্ ‘িাাঁদ বচিলকর পাো’র কাচিচন মনসামঙ্গে এর আখ্যান আচশ্রত িলেও 
তা কতখ্াচন স্বতন্ত্র। 
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