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Abstract 
দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলার নাট্যচচোে উর্েখর্ াগয অবদান জ  সব সংস্থাগুক্ষল রার্খ তার্দর মর্যয অনযতম ক্ষিতীথে। নাট্য 
সংস্থাক্ষট্র ক্ষবর্েষ ক্ষিছু প্রর্ াজনা জ মন-পিশুক্ষি, অসমাক্ষপিা,  ক্ষদ এমন হর্তা, পীরনামা ও ক্ষবছন মূলত এই পাাঁচক্ষট্ 
নাট্ি ক্ষনর্ে ক্ষবস্তাক্ষরত আর্লাচনা িরা হর্ের্ছ। পাাঁচক্ষট্ই সামাক্ষজি নাট্ি। সমার্জর ক্ষবক্ষিন্ন সমসযা ক্ষবক্ষিন্ন রিম দৃক্ষির্িাণ 
জথর্ি তুর্ল যরা হর্ের্ছ। প্রর্তযিক্ষট্ নাট্র্ির মর্যযক্ষদর্ে ক্ষিন্ন ক্ষিন্ন বাতো সমাজর্ি জদওো হর্ের্ছ। পিশুক্ষি এিক্ষট্ 
সািরতা ক্ষবষেি নাট্ি। এই নাট্িক্ষট্র মর্যয ক্ষদর্ে ক্ষেিা জীবর্নর এিক্ষট্ অঙ্গ এবং অির জ্ঞান না থাির্ল মানুষর্ি 
িত সহর্জ জবািা বানার্না  াে তা তুর্ল যরা হর্ের্ছ। পুর্রা নাট্িক্ষট্ রাজবংেী িাষাে রক্ষচত। নাট্িক্ষট্ ক্ষমলনাত্মি 
িক্ষঙ্গর্ত জেষ িরা হর্ের্ছ। ‘অসমাক্ষপিা’ নাট্িক্ষট্ মালদার িথয িাষাে রক্ষচত হর্ের্ছ। জসখার্ন জদখার্না হর্ের্ছ 
পুরুষতাক্ষিি সমার্জ এিজন নারীর অবস্থান জিাথাে। এিক্ষট্ সাযারণ জমর্ের সামাক্ষজি দুদেোর িাক্ষহনী তুর্ল যরা 
হর্ের্ছ।  ক্ষদ এমন হর্তা এই নাট্িক্ষট্র মর্যয ক্ষদর্ে তুর্ল যরা হর্ের্ছ ক্ষিিার্ব প্রথাগত ক্ষেিার বাইর্র ক্ষগর্ে ক্ষেিাথেীর্দর 
সার্থ গর্ের ছর্ল বনু্ধত্বপূণে সম্পিে গর়্ে তুর্ল  ক্ষেিা দান িরর্ল তা অর্নি জবক্ষে মর্নাগ্রাহী হর্ে ওর্ে। পীরনামা 
নাট্িক্ষট্ট্ সূ োস্ত আইর্নর সমেিার। জ খার্ন জদখার্না হর্ের্ছ জক্ষমদার্রর জক্ষমদারী রাজস্ব পক্ষরর্োয িরার জনয 
বযািুলতা। অনযক্ষদর্ি পীর সার্হর্বর অে বেসী  বউর্ি খুাঁর্জ না পাওোর জনয বযািুল হর্ে প়ো। এবং নাট্িক্ষট্র 
জের্ষ জদখার্না হর্ের্ছ মুসক্ষলম সমার্জ প্রচক্ষলত রীক্ষত ও যমেীে অনুোসর্নর বাইর্র ক্ষগে এিজন সদয  ুবতী নারীর 
স্বাযীনতার্ি স্বীিৃক্ষত জদওো। মহার্শ্বতা জদবীর গে অবলম্বর্ন  হক্ষরমাযব মুর্খাপাযযাে “ক্ষবছন” গেক্ষট্র নাট্যরূপ জদন, 
জ খার্ন বযবহৃত হর্ের্ছ ক্ষবহার্রর প্রতযন্ত অঞ্চর্লর িাষা। সমার্জর ক্ষবক্ষিন্ন স্তর্রর মানুর্ষর জিদার্িদর্ি তুর্ল যরা 
হর্ের্ছ। যনী-গরীব, জাক্ষতক্ষবর্েষ এবং িমতার মাথাে থািা মানুর্ষর সুদৃঢ় ও অথেননক্ষতি বুক্ষনোদ সিযতার্ি িতট্া 
চযার্লঞ্জ ির্র তাই নাট্িক্ষট্র মর্যয ক্ষদর্ে জদখার্না হর্ের্ছ। দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলা ততক্ষর হবার পর এই জজলার নাট্র্ির 
গক্ষতপ্রিৃক্ষতর এিক্ষট্ যারনা জদবার জচিা িরা হর্লা। জ খান জথর্ি জবাঝা  াে দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলার নাট্য জপ্রমী 
মানুর্ষরা আজও নাট্যচচো জথর্ি দূর্র সর্র  ােক্ষন।  
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Discussion 
দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলার পক্ষতরার্মর জক্ষমদার পক্ষরবার্রর অনযতম সদসয জগাক্ষবন্দ জ াষ বালুর াট্ েহর্র তার্দর এি 
টু্ির্রা জক্ষম দান ির্রন। আর জসই দান িরা জক্ষমর্ত েহর্রর বহু নাট্য জপ্রমী মানুর্ষর স্বপ্ন বাস্তবাক্ষেত হে। ১৯৬৯ 
সার্ল  তরুন তীথে ও ক্ষিেূল দুর্ট্া সংস্থা এিক্ষিত হর্ে ক্ষিতীথে গর়্ে ওর্ে। নানা সুখ-দুুঃখ আনর্ন্দর সৃ্মক্ষত ক্ষনর্ে যীর্র 
যীর্র ৫০ বছর অক্ষতক্রান্ত ির্র জগর্ছ ক্ষিতীথে।  ুর্ি আক্রান্ত হওো জদে গের্নর জনয ক্ষবক্ষিন্ন সমে ক্ষবক্ষিন্ন িক্ষতর 
সমু্মখীন হওো সর্ত্বও দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলার নাট্যচচো ক্ষবক্ষিত হে ক্ষন। ১৯৯২ সার্ল এক্ষপ্রল মার্স জজলা িাগ হর্ের্ছ। 
তারপরও ক্ষিতীর্থের এিক্ষট্র পর এিক্ষট্ সফল মঞ্চােন দেেির্দর নজর িার়্ে। এিুে েতর্ি অজস্র ক্ষবর্নাদর্নর সম্ভার 
থািা সর্েও ক্ষথর্েট্ারই পার্র মানুর্ষর সার্থ সরাসক্ষর সংর্ াগ  ট্ার্ত। ক্ষনেক্ষমত ক্ষথর্েট্ার চচোর মযয ক্ষদেও মানুর্ষর 
ক্ষচন্তার পথ প্রেস্ত হে। ক্ষিতীর্থের ক্ষবর্েষ ক্ষিছু নাট্য প্রর্ াজনা া দেেির্দর নজর িার়্ে এবং সমাজর্ি এক্ষগর্ে ক্ষনর্ে 
জ র্ত সাহা য ির্র। এরিমই ক্ষবর্েষ ক্ষিছু নাট্র্ির ক্ষবষেবস্তু মঞ্চােন ক্ষনর্ে আর্লাচনা িরার জচিা িরব। নাট্র্ির 
উর্েখর্ াগয অবদান জসই সমে মূলত বালুর াট্ নাট্য মক্ষন্দর, ক্ষিতীথে, তূণীর, বালুর াট্ নাট্যিমেী, সমর্বত নাট্যিমেী, 
গণনাট্য সংর্ র েপথ োখা, সমমন ইতযাক্ষদ। এই দলগুক্ষল মূলত নাট্যচচোর প্রবহমানতা যর্র জরর্খর্ছ। এর্দর মর্যয 
অগ্রগণয অবেযই ক্ষিতীথে। 
হক্ষরমাযব মুর্খাপাযযাে রক্ষচত এিক্ষট্ জমৌক্ষলি নাট্ি ‘পিশুক্ষি’। সািরতা ক্ষবষেি িাক্ষহনী ক্ষনর্ে এিক্ষট্ মজার নাট্ি 
দেের্ির সামর্ন উপস্থাক্ষপত হে। নাট্র্ি জরের্নর জদািার্নর িমেচারী বলাই তার ক্ষনরির সুন্দরী স্ত্রী থািা সর্েও আর্রা 
এিজন ক্ষবযবা মক্ষহলার জপ্রর্ম পর়্ে, জ  ক্ষচক্ষে ক্ষলখর্ত পার্র, গান গাইর্ত পার্র। প্রক্ষত শুক্রবার ির্র এিক্ষট্ ির্র ক্ষচক্ষে 
পাে বলাই। বলাইএর স্ত্রী প্রশ্ন ির্র জি এই ক্ষচক্ষেক্ষট্ পাোে। বলাই ক্ষনক্ষেেযাে বর্ল সব ক্ষচক্ষেগুর্লা উক্ষিল পাোে। জরের্নর 
মাক্ষলি প়োর্োনা না জানাে জরেন জদািার্নর সব ক্ষচক্ষে বলাইএর ক্ষেিানাে উক্ষিল পাোে। এরিম সমে সািরতা 
ক্ষমের্নর এি ক্ষদক্ষদমক্ষণ গ্রার্মর প্রক্ষতক্ষট্ বাক্ষ়ের্ত আর্স। িানন ক্ষচক্ষেগুর্লা ক্ষদক্ষদমক্ষণর্ি  ট্নাচর্ক্র জদখাে। ক্ষদক্ষদমক্ষণ সরল 
সতয িথা িাননর্ি জাক্ষনর্ে জদে জ  এগুর্লা এিক্ষট্ও উক্ষির্লর ক্ষচক্ষে নে। িানন জির্ে পর়্ে, িান্নািাক্ষট্ ির্র। ক্ষদক্ষদমক্ষণ 
িাননর্ি িরসা জদে। এবং জগাপর্ন জলখাপ়ো জেখার্ত শুরু ির্র। িানন খুব তা়োতাক্ষ়ে সব ক্ষের্খ জনে। ক্ষদক্ষদমক্ষনর 
বুক্ষির্ত িানর্নর হার্ত এিক্ষট্ ক্ষচক্ষে আর্স। এবং জসই ক্ষচক্ষেক্ষট্ িানন বলাইর্ি জদে। বলাই ক্ষচক্ষেক্ষট্ পর়্ে চমর্ি ওর্ে। 
জসখার্ন জিান এি ‘ম’ িাননর্ি সর্ন্ধযর্বলাে পুিুর পার়্ে জদখা িরর্ত বর্লর্ছ। বলাই এর ক্ষচক্ষেক্ষট্ পর়্ে মাথা খারাপ 
হর্ে  াে। ‘ম'ট্া জি? জগাট্া পা়োে ‘ম’ অির ক্ষদর্ে শুরু নাম গুর্লা খুাঁজর্ত আরম্ভ ির্র এবং জসই পুিুর পার়্ের 
জঙ্গর্লর মর্যয বর্স থাির্ত শুরু ির্র িখন ‘ম’ আসর্ব। গ্রার্মর জলাি জচার জির্ব তার্ি মারর্ত শুরু ির্র। তারাই 
আবার আহত অবস্থাে বলাইর্ি বাক্ষ়ের্ত ক্ষদর্ে  াে। িানর্নর িি হে। বলাইর্ি িানন জাক্ষনর্ে জদে জস জলখাপ়ো 
ক্ষের্খ জগর্ছ। এিক্ষট্ ক্ষমলনাত্মি িক্ষঙ্গর্ত নাট্িক্ষট্ জেষ হে। িাক্ষহনীর্ি ক্ষিক্ষি ির্র হক্ষরমাযব মুর্খাপাযযার্ের ক্ষনর্দেেনাে 
রাজবংেী িথয িাষাে রক্ষচত নাট্িক্ষট্ দেেির্দর হৃদেগ্রাহী হর্ে ওর্ে। নাট্ি ক্ষনমোর্ণর ক্ষবর্েষ জােগা জ খার্ন িানন 
সািরতা ক্ষমের্নর জসই ক্ষেিািমেীর িার্ছ  খন জলখা এবং প়ো ক্ষেখর্ছ, জসখার্ন ক্ষনর্দেের্ির পক্ষরক্ষমক্ষতর্বায ও তেক্ষেি 
িাবনা অনবদয দৃেয রচনা ির্র। আমরা জদখর্ত পাই ক্ষেিািমেী মক্ষহলা এবং িানন দুজর্ন বর্স স্বরবণে প়ের্ছ এবং 
ক্ষলখর্ছ। আর্লা অস্তক্ষমত হর্ে  াে। আবর্হ িানর্নর গলা পাওো  াে। 'আ’িার ও ‘ই’িার ুক্ত েব্দগুর্লা জস প়ের্ছ। 
এিট্া সমে অন্ধিার্রর পর্র আর্লা এর্ল জদখা  াে িানন উচ্চারণ ির্র প়ের্ছ। এবং ক্ষদক্ষদমক্ষণ বযাগ জথর্ি জবর ির্র 
জদে এিক্ষট্ ক্ষচক্ষে। দু’জর্নই জহর্স ওর্ে। দৃেযক্ষট্ এখার্ন জেষ হে। আর্রিক্ষট্ দৃর্েয বলাই মনা বর্ল পক্ষরক্ষচত এিজন 
জছর্লর্ি বাক্ষ়ের্ত জের্ি আর্ন। জ  সমে মনার আসার িথা জস সমর্ে বলাই ইাঁদারার পার্র লুর্িাে। িানন জদর্খ 
জফর্ল মনা আর্স। িানন  ত্ন ির্র মনার্ি বসাে এবং ক্ষের্মর ওমর্লট্ জখর্ত বর্ল। বলাই হা ির্র িানর্নর ক্ষদর্ি 
তািাে। িানন এিক্ষট্ ক্ষবর্েষ িক্ষঙ্গর্ত মনার্ি িট্াি ির্র। মনা িযাবাচযািা জখর্ে জদৌর়্ে পালাে। এবং িানন ক্ষের্মর 
জেট্ হার্ত ক্ষনর্ে হাক্ষসর্ত ঝ়ে জতার্ল। দৃেযক্ষট্ অন্ধিার হে। ক্ষবপুল হাক্ষসর্ত জপ্রিাগৃহ পূণে হর্ে ওর্ে। 
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দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলার বালুর াট্ ক্ষিতীর্থের এিক্ষট্ ক্ষবখযাত জমৌক্ষলি নাট্ি ‘অসমাক্ষপিা’। অমল ক্ষমর্ির িাক্ষহনীর্ি 
ক্ষিক্ষি ির্র মালদার িথয িাষার্ি বযবহার ির্র হক্ষরমাযব মুর্খাপাযযার্ের ক্ষনর্দেেনাে মঞ্চস্থ হে। এই নাট্র্ি আমার্দর 
পুরুষতাক্ষিি সমার্জ এিজন নারীর অবস্থান জিাথাে, তা জচার্খ আেুল ক্ষদর্ে জদখার্না হর্ের্ছ। এিজন নারী সব জছর়্ে 
সংসার িরর্ত আর্স স্বামীর সার্থ তার শ্বশুরবাক্ষ়ের্ত। জসখার্ন শ্বশুর-োশুক্ষ়ের গঞ্জনা সইর্ত না জপর্র  খন জস বার্পর 
বাক্ষ়ের্ত চর্ল আর্স, তখন জস তার জীবন ক্ষদর্ে জবার্ঝ জ  জস 'না  রিা না  াট্িা' হর্ে জগর্ছ। সুর্রন হাজরা এি 
সাইর্িল জমিাক্ষনি। সামানয ক্ষিছু জক্ষমজমাও আর্ছ। জস ক্ষগক্ষরজা এবং ননী সরিার্রর জমর্ে আোলতার্ি ক্ষবর্ে ির্র 
ক্ষিে হাজার ট্ািা পর্ণর ক্ষবক্ষনমর্ে। ক্ষবর্ের পর্র ননী ও সুর্রন হাজরা দু’জর্ন আোলতার্ি গঞ্জনা ক্ষদর্ত থার্ি। 
স্বাযীনর্চতা আোলতা এট্া জমর্ন ক্ষনর্ত পার্র না। আোলতা প্রক্ষতক্ষনেত প্রক্ষতবাদ িরর্ত থার্ি। ক্ষনতয অোক্ষন্ত 
আোলতার্ি োক্ষন্ত জদেনা। এিক্ষদন রার্ত জির্রাক্ষসর্নর ক্ষট্ন ক্ষনর্ে এর্স আোলতার্ি পুক্ষ়ের্ে মারর্ত চাে তার োশুক্ষ়ে 
ননী। জসই জির্রাক্ষসর্নর  জতল জির়্ে ক্ষনর্ে োশুক্ষ়ের গার্ে ছক্ষ়ের্ে জদে। সুর্রন হাজরা, আোলতার স্বামী ক্ষনবোি থার্ি। 
মা এবং বাবার প্রক্ষত জিার্না প্রক্ষতবাদ ির্রনা। আেলতা সুর্রনর্ি তযাগ ির্র বার্পর বাক্ষ়ে চর্ল আর্স। শুরু হে 
আোলতার জীবর্ন আর্রি ক্ষবপক্ষি। তার িাই সুর্বার্যর স্ত্রী ক্ষবমল আেলতার্ি ক্ষিছুর্তই সহয িরর্ত পার্র না। এই 
ক্ষনর্ে নতুন সমসযা ততক্ষর হে। আোলতা বর্ল বাবার জক্ষম সম্পক্ষির িাগ আক্ষমও পাই। আক্ষম জতা আমার ট্ািার্তই 
খাক্ষি। ক্ষগক্ষরজা সরিার আোলতার বাবা ক্ষি িরর্ব বুঝর্ত না জপর্র অোক্ষন্তর জনয জস আেনলতার্ি দােী ির্র। 
ইক্ষতমর্যয সরিাক্ষর আক্ষমন আোলতার চাইর্ত জবক্ষে বেসী হারাযন পার্লর সর্ঙ্গ আোলতার ক্ষনক্ষব়ে সম্পিে গর়্ে ওর্ে। 
হারাযন আসর্ল তার্ি পাবার আিাঙ্খাে বযািুল হর্ে ওর্ে। এবং জস আোলতার্ি তার িার্লাবাসার িথা জানাে। 
আেলতা ক্ষবর্ে িরর্ব ক্ষিনা জানর্ত চাে। আোলতা সম্মক্ষত প্রিাে ির্র। আেলতা ক্ষিে হাজার ট্ািা পণ চাে। হারাযন 
ক্ষনমরাক্ষজ হে। ক্ষগক্ষরজা সরিার জানর্ত জপর্র জগাপর্ন হারাযনর্ি ক্ষিে হাজার ট্ািা জদে আোলতার্ি জদবার জনয। 
আোলতা জদর্খ জফর্ল এবং হারাযন পার্লর প্রক্ষত তার তীব্র  ৃণা প্রিাে ির্র এবং প্রক্ষতবাদ ির্র জবক্ষরর্ে  াে। রার্ি 
বাবার িার্ছ প্রক্ষতবাদ জানাে। ওর বাবা ক্ষগক্ষরজা সরিার তার মৃতুয িামনা ির্র। আোলতা এই পুরুষতাক্ষিিতার 
ক্ষবরুর্ি ক্ষনর্জর অসহাে জীবনর্ি ক্ষবসজেন জদে। 
আমরা নাট্র্ির এিক্ষট্ জােগাে জদক্ষখ হারাযন বর্সক্ষছল। আোলতা জি জদর্খ জপ্রম ক্ষনর্বদর্নর ক্ষসিান্ত জনে- 

“হারাযন: ও হযাাঁ, আপনার বাবার সার্থ জদখা ির্র িথাবাতো পািা িরা  ার্ব। 
আো: ক্ষবহা হর্ব আপনার সাথ। পািা িথা বাবার সাথ জিন? 
হারাযন:  মার্ন, তাইর্তা ক্ষনেম। 
আো: ক্ষনেম, এট্ার্তা জবক্ষনেম ক্ষবহা। হামার এিবার ক্ষবহা হর্ের্ছ। স্বামীর্ি তযাগ ক্ষদর্েক্ষছ হাক্ষম না িুমারী না 
ক্ষবযবা। ক্ষবহা িরর্বা না এই যর্ন্দ। আপক্ষন চুর্ল পাি যরার্লন এিই ক্ষনের্ম ক্ষবহা ির্েন? 
হারাযন: না 
আো: তাহর্ল পািা িথা শুরু িক্ষর। 
হারাযন: ির্হন 
আো: ক্ষবহা জ  িরর্বন ট্ািা পেসা আর্ছ? 
হারাযন: আর্ছ ক্ষিছু। 
আো: নগদ িত জদর্বন? 
হারাযন: ক্ষি ির্হন? 
আো: ক্ষবহা জ  িরর্বন, নগদ িত ক্ষদর্বন? 
হারাযন: নগদ আক্ষম ক্ষদর্বা? 
আো: ক্ষদর্বন না জিন? হামার বাপ ক্ষিে হাজার ক্ষদর্ে হামাি জবাঁর্চক্ষছল সুর্খন হাজরার বার্পর িার্ছ হামার 
দাম ক্ষিে হাজার। ট্ািাট্া হামাি আপক্ষন ক্ষদর্বন ক্ষবহার আর্গ। আক্ষম বার্পর ট্ািা জফরত ক্ষদর্ে মুক্ত হব, 
তারপর ক্ষবহা। বুঝর্লন? 
হারাযন: (ক্ষবস্মর্ের চরম সীমাে) ক্ষিে হাজার ট্ািা!! 
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আো: এি পেসা ও িম হর্ব না।” ১ 
ক্ষিতীথে মালদার আঞ্চক্ষলি িাষার্ি অতযন্ত সাথেিিার্ব বযবহার ির্র নাট্িক্ষট্ মঞ্চস্থ ির্র। এবং এিক্ষট্ জমর্ের সামাক্ষজি 
দুদেোর িাক্ষহনী জচার্খ আেুল ক্ষদর্ে জদক্ষখর্ে জদে। এই আথেসামাক্ষজি পক্ষরক্ষস্থক্ষতর্ত এিজন নারীর অবস্থান জিাথাে? 
দেেি ক্ষনুঃের্ব্দ ক্ষনর্জর্িই প্রশ্ন ির্র। 
‘ ক্ষদ এমন হর্তা’ হক্ষরমাযব মুখাক্ষজের জলখা ও ক্ষনর্দেেনা এই নাট্িক্ষট্ বালুর াট্ উচ্চ ক্ষবদযালর্ের েতবষে পূক্ষতে উপলর্ি 
ক্ষিতীথে প্রর্ াজনা ির্র। নাট্িক্ষট্র মূল বক্তবয ক্ষচরাক্ষেত ক্ষেিাবযবস্থা নে। সমর্ের সার্থ সার্থ ক্ষেশু এবং ক্ষির্োরর্দর 
ক্ষেিা জদওো উক্ষচত জখলার মাযযর্ম এবং প্রিৃক্ষতর মর্যয ক্ষেশু-ক্ষির্োরর্দর জরর্খ ক্ষনক্ষব়ে পক্ষরচর্ের সুর্ াগ ির্র জদওো। 
তার্দর িেনােক্ষক্তর প্রসার  ট্ার্না ক্ষেিির্দর িতেবয হওো উক্ষচত। সমে অর্নিট্া পার্ে জগর্ছ। তাই ক্ষেিাবযবস্হার 
ও পক্ষরবতের্নর দরিার। নাট্িক্ষট্র মর্যয ক্ষদর্ে এই বক্তবযক্ষট্ তুর্ল যরা হর্ের্ছ। নাট্িক্ষট্র এিক্ষট্ জােগাে মাস্টারমোই 
জদর্খর্ছন দুই ছাি সু্কর্ল না ক্ষগর্ে োংগুক্ষল জখলর্ছ। মাস্টারমোই সু্কর্ল না  াওোর িারণ ক্ষজর্জ্ঞস ির্র। ওরা বর্ল জ  
ওর্দর চার জদওোর্লর মর্যয এতিণ বর্স থািা িার্লা লার্গনা। জসট্া ওর্দর অপছন্দ। এইবার মাস্টারমোই োংগুক্ষলর 
সাহার্ যই ওর্দর অংি জেখার্ত শুরু ির্র। 
দৃেযক্ষট্ জেষ হে। আবর্হ নামতা বাজর্ত থার্ি। আর এিক্ষট্ জােগাে মাস্টারমোই সু্কর্লর পার্ে নদীর যার্র ক্ষবর্িল 
জবলাে ছাির্ি ক্ষনর্ে দাাঁ়োন এবং ছাির্ি জচাখ মুছর্ত বর্লন।  

“জ াষি: আিা এবার জচাখ জবাজ। 
 ছিু: জিন? 
জ াষি: এিট্া মজার জখলা জখলর্বা। জবে জচাখ জবাজ। (ছিু জচাখ জবার্জ) এবার ক্ষি জদখক্ষছস বল জতা? 
ছিু: ক্ষিছু জদখা  ার্ি না। আাঁযার খাক্ষল আাঁযার। 
জ াষি: িাব, িাব তাহর্ল জদখর্ত পাক্ষব। বলর্তা এবার ক্ষি জদখক্ষছস? 
ছিু: নদী। 
জ াষি: বা: নদীর জর্লর রং জিমন বলর্তা। 
ছিু: জ ালা। হইলদা। 
জ াষি: আর ক্ষিছু জদখক্ষছস? 
ছিু: হযাাঁ। 
জ াষি: ক্ষি? 
ছিু: জনৌিা। 
জ াষি: জনৌিার্ত জিউ আর্ছ? 
ছিু: হযাাঁ হযালা মাছ যরর্ছ। 
জ াষি: বা: এবার অনয ক্ষিছু জদখ। 
ছিু: ক্ষি জদখব? 
জ াষি:  া ইর্ি? 
ছিু: এিট্া তালগাছ। 
জ াষি: জিাথাে? 
ছিু: পুিুর পার়্ে। 
জ াষি: পুিুর পার়্ের পার্ে ক্ষি আর্ছ? 
ছিু: ফাাঁিা মাে। 
জ াষি: মার্ে ক্ষিছু আর্ছ? 
জচাখু: গরু। 
জ াষি: িট্া 
ছিু: ক্ষতন-চারট্া। 
জ াষি: মার্ের পর্র ক্ষি জদখক্ষছস? 
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ছিু: এিট্া ব়ে ক্ষট্র্নর বাক্ষ়ে। 
জ াষি: িার বাক্ষ়ে? 
ছিু: ওট্াই সু্কল।” ২ 

ক্ষেিি ও ছাি ির্থাপিথর্নর মর্যয ক্ষদর্ে এর্ি অপর্রর বনু্ধ হর্ে উর্ের্ছ।  ক্ষদ এমন হর্তা নাট্িক্ষট্র মর্যয ক্ষদর্ে 
জদখার্না হর্ের্ছ প্রথাগত ক্ষেিার বাইর্র জবক্ষরর্ে ক্ষগর্ে ক্ষেিা ক্ষদর্ল ছািরা খুব সহর্জই তা গ্রহণ িরর্ত পার্র। এই 
নাট্িক্ষট্র মর্যয ক্ষদর্ে ক্ষেিাবযবস্থার্ি ক্ষিিার্ব এক্ষগর্ে ক্ষনর্ে  াওো  াে তা জদখার্না হর্ের্ছ।  
বাংলার্দর্ের তসেদ ওোলী উোর্হর ‘বক্ষহপীর’ নামি িাক্ষহনী অবলম্বর্ন হক্ষরমাযব মুর্খাপাযযাে ‘পীরনামা’ নাট্িক্ষট্ রচনা 
ির্রন। তার ক্ষনর্দেেনাে ক্ষিতীর্থের প্রর্ াজনাে নাট্িক্ষট্ মঞ্চস্থ হে। নাট্িক্ষট্র িাক্ষহনী সূ োস্ত আইন এর সমেিার। 
ঢািার এি জক্ষমদার তার স্ত্রী ও পুির্ি ক্ষনর্ে বজরাে পদ্মা নদীর মর্যয ক্ষদর্ে জিান এি গ্রার্ম আর্সন। তার উর্েেয 
ক্ষছল তার বনু্ধর িাছ জথর্ি ক্ষিছু ট্ািা যার জনওো। জক্ষমদাক্ষর রাজস্ব পক্ষরর্োয িরার জনয। জসই সমে বজরার মর্যযই 
তারা ক্ষছর্লন। সর্ন্ধযর্বলাে জদর্খন নদীর যার্র অে বেসী এিক্ষট্ জমর্ে (তার্হরা) বর্স বর্স িাাঁদর্ছ। তারা জমর্েক্ষট্র্ি 
উিার ির্র ক্ষনর্ে আর্স বজরাে। জানা  াে তার ক্ষপতা এি পীর্রর সর্ঙ্গ জমর্েক্ষট্র ক্ষবর্ে ক্ষদর্ের্ছন। অর্ের্ে জসই বৃি 
পীর জমর্েক্ষট্র্ি ক্ষবর্ে ির্র। তার্হরা ক্ষবর্ের রার্তই পালাে। তারই সম্পক্ষিেত িাইর্ি িরসা ির্র পাক্ষলর্ে আর্স। 
জছর্লক্ষট্ জমর্েক্ষট্র্ি এিা জফর্ল পাক্ষলর্ে  াে। জমর্েক্ষট্র্ি আশ্রে জদে জসই জক্ষমদার পত্নী এবং ক্ষনিেে প্রদান ির্র। জসই 
সার্থ প্রবল ঝ়ে এবং বৃক্ষি হে। এবং জসই বৃক্ষির্ত, ঝর়্ে জনৌিােুক্ষব হে। মাক্ষঝ-মাোরা জনৌিার  ািীর্দর উিার ির্র। 
এবং জক্ষমদার্রর ক্ষনর্দের্ে বজরাে উক্ষের্ে জদে। মানুষক্ষট্ বৃি এিজন পীর। জক্ষমদার জথর্ি  ত্ন ির্র, শুশ্রূষা ির্র, 
বজরাে পার্ের  র্র তার্ি আশ্রে জদে। আলাপ পক্ষরচে গাঢ় হবার পর পীরসার্হব জক্ষমদারর্ি বর্ল জস তার স্ত্রীর্ি 
খুাঁজর্ত জবক্ষরর্ের্ছ। জ  ক্ষবর্ের সমে পাক্ষলর্ে ক্ষগর্েক্ষছল। জমেক্ষট্ িে পাে। পীর ক্ষজজ্ঞাসা িরার পর জক্ষমদার বর্লন- 
ক্ষতক্ষন ট্ািা যার িরার উর্ের্েয এর্সর্ছন। ক্ষতক্ষন এিজন জক্ষমদার। তার আসল উর্েেয হর্লা জক্ষমদাক্ষর রিা িরার 
জনয ট্ািা িজে জনওো। পীর সার্হব অনুমান ির্রর্ছন তার স্ত্রী এই বজরার্তই আর্ছন। এই অনুমার্নর উপর ক্ষিক্ষি 
ির্র পীর সার্হব বর্লন জ  উক্ষন ট্ািা যার জদর্বন। পীর সার্হব  জক্ষমদার্রর জছর্লর মুর্খ জোর্নন এিক্ষট্ অে বের্স 
স্ত্রীর্লাির্ি তারা আশ্রে ক্ষদর্ের্ছন। পীর সার্হব আনুমান ির্রন সম্ভবত ক্ষতক্ষন ওনার ক্ষববাক্ষহত স্ত্রী। তারা তার্হরর্ি 
এিার্ব রাখর্ত পার্র না। পীর সার্হব তার ক্ষববাক্ষহত স্ত্রীর্ি জহফাজর্ত চান। তার ক্ষবক্ষনমর্ে তার্দর জক্ষমদাক্ষর রিার 
দাক্ষেত্ব জনন। জক্ষমদার্রর জছর্ল ক্ষবর্রাহ ির্র। জস তার জক্ষমদার ক্ষপতার্ি বর্ল তার্দর জক্ষমদাক্ষর দরিার জনই। জক্ষমদার্রর 
জছর্ল সব দাক্ষেত্ব জনে। জক্ষমদার ও পীর জি বর্লন মানুষ ক্ষনর্ে বযবসা আক্ষম িক্ষরনা। পীর বুঝর্ত পার্রন জমর্েক্ষট্র 
সর্ঙ্গ জক্ষমদার্রর জছর্লক্ষট্র এিক্ষট্ মানক্ষসি সংর্ াগ হর্ে জগর্ছ। পীর সার্হব জমর্েক্ষট্র্ি ক্ষজজ্ঞাসা ির্রন এবং ক্ষবষেক্ষট্ 
স্বীিার ির্র। পীর প্রথর্ম িে জদখাে েরীেত আইন অনুসার্র পাথর ছুাঁর়্ে তার্দর মারা হর্ব। জমর্েক্ষট্ এবং জছর্লক্ষট্ 
চুপ ির্র থার্ি। পীর জক্ষমদার্রর জছর্লর্ি ক্ষজজ্ঞাসা ির্র জস জমর্েক্ষট্র্ি ক্ষবর্ে িরর্ব ক্ষিনা? জছর্লক্ষট্ সম্মক্ষতসূচি উির 
জদন। পীর সবাইর্ি সািী জরর্খ তার স্ত্রীর প্রক্ষত ক্ষতন তালাি উচ্চারণ ির্র। সবাই খুক্ষে হে। দৃেয পক্ষরিেনা জদখর্ল 
জবাঝা  ার্ব অথে জজাগা়ে িরর্ত না জপর্র হার্তম আলী (জক্ষমদার) জির্ঙ্গ পর়্ে তার জক্ষমদাক্ষর দখল হবার ির্ে। 

“পীর: আলী সার্হব এমন িক্ষরো িাক্ষঙ্গো পক্ষ়ের্বন না। হতাে হর্বন না। আো দীন দুক্ষনোর মাক্ষলি।ক্ষতক্ষন 
জ মন মানুর্ষর ক্ষনরাে ির্রন। আবার আোর আর্লা জদখান। ক্ষতক্ষন িাক্ষরো লন সতয। ক্ষিন্তু সবট্া লন না। 
ক্ষিছু দান ির্রন। আোহর রহমর্ত িরসা রাখুন, তার জদাো প্রাথেনা িরুন।  
হাক্ষতম: আইজ দুই মাস হইর্লা আোহর জদাো মােতাক্ষছ সবেিণ। আোহ ক্ষি আর আসমান ক্ষথিা আমার মত 
বদ নক্ষসর্বর লইগা বস্তা িইরা তংখা পাোইর্বন? 
পীর: আলী সার্হব আো জিন তংখা পাোইর্বন? আো ইিা িরর্ল তার বান্দা জিান মানুষই আনার ফরমাইস 
পূরণ িক্ষরর্বন। 
হার্তম: জিন জখাোব জদখান পীর সার্হব? ওইসব পুরার্ন জিারার্ন হে, জীবর্ন  র্ট্ না। 
পীর: জখাোব জদখাইনা আলী সার্হব। আপর্নর্র ইসলার্মর গহীন গুহ জনি িক্ষহলাম। এমর্না জতা হইর্ত পার্র 
আচানাি জিান মানুষ আপনার্ি এই ক্ষবপ েে হইর্ত রিা িক্ষরল। 
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হার্তম: ক্ষি িন আপক্ষন। আমার জবাযগময হে না। 
পীর: জবাযগময  াহার্ত হে জতমন িক্ষরো বক্ষল ।খাজনা পক্ষরষর্দর ক্ষনক্ষমি অথোৎ আপনার জক্ষমদাক্ষর রিার 
ক্ষনক্ষমি িত তংখা আশু প্রর্োজন। 
হার্তম: গুইনা ক্ষি িরর্বন? আপক্ষন ক্ষি আমার তংথা ক্ষদর্বন? 
পীর: আক্ষম জিাথা হইর্ত ক্ষদব? আক্ষম জখাদার ...জীবন িাক্ষট্ল। তংখা ক্ষবষে-আেে আমার প্রবৃক্ষি নাই। জখাদার 
জখদমত িক্ষরো ক্ষদন িার্ট্। 
হার্তম: তর্ব আর ক্ষজগান জিন? 
পীর: যর্রন আক্ষম  ক্ষদ তংখার বর্ন্দাবস্ত িক্ষর? 
হার্তম: আপক্ষন? জিমন িইরা? আমার ক্ষিছুই জবাযগময হে না। 
পীর: আলী সার্হব আক্ষম পীর- আোহর রহমর্ত আমার হাজার মুক্ষরদ। তারা সির্লই গক্ষরব ফক্ষির না, অর্নি 
মুক্ষরদ  র্থি যনবান-রইস আদক্ষম। আক্ষম চাইর্ল তাহারা তংখার বস্তা লইো হাক্ষজর হইর্ব- আক্ষম  াহা বক্ষলব 
তাহাই িক্ষরর্ব। ক্ষিন্তু তারা হার্তম: ক্ষিন্তু তারা আমার্র তংখা ক্ষদর্ব জিন? 
পীর: আপনার্ি ক্ষদর্ব না আমার্ি ক্ষদর্ব, েতে ছা়োই ক্ষদর্ব। 
পীর: ক্ষেি তাই-  থাথে বুঝুোর্ছন। 
হার্তন: জিন ক্ষদর্বন আপক্ষন আমার্ি এতগুক্ষল ট্ািা? জমর্হরবানী? 
পীর: না জমর্হরবাক্ষন না, েতে আর্ছ। 
হাক্ষতম: েতে? ক্ষি েতে? 
পীর: বর্সন উর্িক্ষজত হইর্বন না, বুক্ষঝো বক্ষলর্তক্ষছ।আমার ক্ষতক্ষন আপনার্দর জহফাজর্ত। ক্ষতক্ষন রাক্ষজ না হইর্ল 
এবং আপনারা অনুমক্ষত না ক্ষদর্ল তাহার্ি লইো  াওো সম্ভব নে। আপনারা তাহার্ি আমার সক্ষহত  াইর্ত 
রাক্ষজ িরাইর্বন- ক্ষবক্ষনমে আক্ষম আপনার্দর তংখা ক্ষদর্েও সাহা য িক্ষরব। আপনার মান ইজ্জত বজাে থাির্ব। 
জক্ষমদাক্ষর রিা পাইর্ব। 
হার্তম: দে হাজার ট্ািা আপক্ষন আমার্র দান না িজে ক্ষদর্বন?  
পীর: দান ক্ষহর্সর্ব আপক্ষন গ্রহণ িক্ষরর্ল আক্ষম িৃতাথে হইর্বা।  ক্ষদ েরম হে িজে বক্ষলো ও লইর্ত পার্রন। 
উর্েখর্ াগয এই জ  এই িজে পক্ষরর্োর্যর জিান েতে নাই। আপক্ষন  খন খুক্ষে জ মন খুক্ষে, ক্ষি হইল? আমার 
প্রস্তাব ক্ষি আপনার অনুক্ষচত দুরক্ষিসক্ষন্ধ বর্ল মর্ন হইল।”৩ 

মুসক্ষলম সমার্জর জ  প্রচক্ষলত রীক্ষত তা উর্পিা ির্র পীর সার্হব যমেীে অনুোসর্নর বাইর্র ক্ষগর্ে এিজন সদয  ুবতী 
নারীর স্বাযীনতা জি স্বীিৃক্ষত জদন। এবং হার্তম আলীর মানক্ষবিতার্ি জসলাম ির্রন। জসই জনয তার্হরার্ি পীরসার্হব 
তালাি জদবার পর হার্তম আলীর পুি হার্সম আলীর সর্ঙ্গ সংসার িরার পরামেে জদন। জখার্দজা (হাক্ষতম আলীর স্ত্রী) 
বর্ল ওর্ে চুপচাপ দাক্ষ়ের্ে আর্ছন জিন? গরম গরম িাত আর মুরক্ষগর মাংর্সর বযবস্থা িরুন। নাট্র্ির মর্যয ক্ষদর্ে 
হাক্ষতম আক্ষল, তার স্ত্রী ও পুি উদার মানক্ষসিতার পক্ষরচে ক্ষদর্ের্ছ নাট্ি জথর্ি এিক্ষট্ অনয মািা ক্ষদর্ের্ছ।  
মহার্শ্বতা জদবীর ‘ক্ষবছন’ গে অবলম্বর্ন হক্ষরমাযব মুর্খাপাযযার্ের ক্ষনর্দেেনাে ক্ষিতীর্থের প্রর্ াজনাে ক্ষবহার্রর প্রতযন্ত 
অঞ্চর্ল িূদান আর্ন্দালর্নর সমর্ের এিক্ষট্ দুক্ষবেষহ ক্ষচি ফুর্ট্ ওর্ে। লছমান ক্ষসংএর অনুবের এিটু্ির্রা জক্ষম,  ার্ত 
জিার্না ক্ষদন জিার্না ফসল হেন  জসই জক্ষমক্ষট্ ক্ষনর্ে জস স্বপ্ন জদর্খ গরম গরম িাত োল আর আলুর্সি জস জখর্ত পার্ব 
তার ওই জক্ষমক্ষট্ জথর্ি। লছমান ক্ষসংহ তার িাই লট্বর ক্ষসং দুজর্নর মর্যয পাক্ষরবাক্ষরি জরষার্রক্ষষ দুলনর্ি ক্ষিছু সুর্ াগ 
এর্ন জদে। লছমান ক্ষসংর্ের িাছ জথর্ি অর্থের ক্ষবক্ষনমে লর্ট্াবর ক্ষসংএর জমাষর্ি জগাপর্ন ক্ষবষ খাইর্ে জমর্র জফর্ল 
দুলন। আবার  লর্ট্াবর ক্ষসংএর িাছ জথর্ি অথে ক্ষনর্ে তার পর্ি িাজ ির্র। মূলত জস এিজন যান্দাবাজ যূতে মানুষ 
জ  ক্ষিনা জবাঁর্চ থািার জনয এসব ির্র। পর্ণযর জক্ষমর ফসল এর্ন দুই িাইর্ি আলাদা আলাদা ির্র জদে। দুলর্নর 
জছর্ল যাতুো লছমান ক্ষসং এর িার্ছ শ্রক্ষমর্ির িাজ ির্র অনযর্দর সর্ঙ্গ। যাতু ার এর জনতৃর্ত্ব শ্রক্ষমর্িরা সামানয মজুক্ষর 
বৃক্ষির দাক্ষবর্ত দুক্ষদর্নর জনয িমেক্ষবরক্ষত পালন ির্র। দুলন িে পাে। এিট্া দুক্ষিন্তা তার্ি িুর়্ে িুর়্ে খাে। জস 
যাতুোর্ি দূর্র জিাথাও চর্ল জ র্ত বর্ল। যাতুো ক্ষসিান্ত জনে শ্রক্ষমির্দর জছর়্ে জিাথাও  ার্বনা। যাতুো স্ত্রী বাসক্ষন 
দুলনর্ি বিাবক্ষি ির্র যাতুো জিন  ার্ব? দুলন আর্রা দুক্ষিন্তাগ্রস্ত হে। তারপর এিক্ষদন যাতুো, িরণ ও আসরাক্ষফর্দর 
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খুাঁর্জ পাওো  াে না। লছমান ক্ষসং অর্নি আদর ির্র দুলনর্ি পূর্বোক্ত জক্ষমক্ষট্ জদে। সর্ঙ্গ েতে জদে এই জক্ষমক্ষট্ িখর্না 
জ ন জিউ চাষ না ির্র। দুলর্নর জসখার্ন থািার বযবস্থা ির্র জদে। দুলন রার্ি খাবার জখর্ে জসখার্ন চর্ল আর্স জক্ষম 
পাহারা জদে। দুলন বুঝর্ত পার্র যাতুো এবং িরণর্ি হতযা ির্র এই জক্ষমর্ত পুাঁর্ত জদওো আর্ছ। দুলন জিমন জ ন 
চুপ ির্র  াে িথা বর্লনা- 

“দুলন: …বউ দুপা এক্ষগর্ে  াে দুলর্নর ক্ষদর্ি। দুলনর্ি খুবই দুর্বোযয মর্ন হে। খাক্ষনিট্া িে পাে। জথর্ম 
 াে। বুঝর্ত পার্র না ক্ষি িরর্ব।দুলন এক্ষগর্ে আর্স ওর হাত িাাঁপর্ছ। ক্ষনুঃশ্বাস দ্রুত হে। বুি ওোনামা 
ির্র আর্লা ক্ষস্তক্ষমত। প্রাে অন্ধিার দুলনর্ি িোবহ জদখাে। আর্লা পর়্ে বউর্ের িপার্ল। জ্বলজ্বল িরর্ছ 
তার িপার্ল ক্ষসাঁদুর্রর ক্ষট্প। দুলন িক্ষম্পত হার্ত বউর্ের িপার্লর ক্ষট্প মুর্ছ ক্ষদর্ত চাই। বউ ক্ষচৎিার ির্র 
ওর্ে। 
বউ: মা-ই-ো। 
োশুক্ষ়ের্ি জক্ষ়ের্ে যর্র ক্ষচৎিার ির্র িাাঁদর্ত থার্ি। বাসক্ষন অবাি, ক্ষবক্ষস্মত, কু্রি বাসক্ষনর দুর্চার্খ তীব্র  ৃণা। 
বউ োশুক্ষ়ের্ি যর্র েুির্র িাাঁর্দ। 
বাসক্ষন:  ইর্ে িা? তুমিা ক্ষপোচ জহা? বহুিা জসাহাগ তুম ক্ষমট্না চাহার্ত জহা? তুম িযাো জহাসর্ম জহা? িাহা 
জহা ক্ষগো তুর্ম? (দুলনর্ি জজার্র ঝাাঁিুক্ষন জদে) 
দুলন: (জবাবা িান্না জের্ল বুর্ির ওপর্র ওর্ে। জ ন আট্র্ি  াে। মর্ন হে দম আট্র্ি আসর্ছ। জচাখ ক্ষদর্ে 
জল প়ের্ছ। হোৎ এিট্া ক্ষচৎিার ির্র গলা জথর্ি জবক্ষরর্ে আর্স) যা-তু-ো- 
ছুর্ট্ জবক্ষরর্ে  াে দুলন। ওর ক্ষচৎিার আিাে-বাতার্স পক্ষর বযপ্ত হে।” ৪ 

নাট্র্ির এিক্ষট্ দৃেয জদখা  াে লছমান ক্ষসং মার্ঝ মার্ঝ জদখর্ত জ র্তন ওই জক্ষমর্ত চাষ িরর্ছ ক্ষিনা? অর্নিক্ষদন পর 
এিক্ষদন ক্ষগর্ে জদর্খ জক্ষমর্ত জিউ যান চাষ িরর্ছ। প্রচন্ড জরর্গ  াে এবং বিাবক্ষি ির্র দুলন এবং লছমানর্ি লাক্ষথ 
মারর্ত  াে। জসই সমে লছমান ক্ষট্লার উপর্র লাক্ষথ মারর্ত জগর্ল দুলন ক্ষিপ্রতার সর্ঙ্গ লছমান ক্ষসংর্ের পা যর্র হযাাঁচিা 
ট্ান মার্র। লছমান ক্ষসং ক্ষট্লা জথর্ি গক্ষ়ের্ে পর়্ে  াে। লছমান ক্ষসংর্ের এিট্ানা বনু্দিট্া দুলন ক্ষছক্ষনর্ে জনে। এবং 
লছমান ক্ষসংএর বুর্ি গুক্ষল ির্র। রাত জিার হে। দুলন ক্ষচৎিার িরর্ত থার্ি ক্ষট্লার উপর জথর্ি। জ ন িবরগুর্লার 
উর্ের্েয বর্ল -  

“িরন বুলক্ষি আসরাক্ষফ আজ মযাের্ন িুছ ক্ষিো। আফর্োে মযাের্ন ক্ষিক্ষস জিা জবাল না সািুঙ্গা, মযাের্ন ক্ষিো 
ক্ষিো।মগর তুর্ন সব জদখা। িরন তু জদখা, বুলাক্ষি তু…  মনা আসরাক্ষফ যাতুো তুর্ন সব িুছ জদখ্ ক্ষলো।তু 
সব ক্ষমলির হার্ম িুছ্ বানাো। জি েরপুি িমর্জার আদক্ষম জমর্রর্িা তু সবর্ন বাহাদুর বানা ক্ষদো। তু সব 
বানানা েক্ তা ইক্ষসক্ষলর্ে তু সবর্িা মযাে ক্ষবছন বানা দুঙ্গা। হাাঁ হাাঁ যান পেদা জহাগা। তু সব বর্ত রহার্গ 
বাের্ত রর্হার্গ।  
দুলন আিার্ের ক্ষদর্ি হাত তুর্ল দাাঁ়োে। জস জ ন এিজন সাহসী মানুষ। এি আযা জ ািা। সিাল হর্ি। 
পুব আিার্ে সূর্ ের ছট্া। নাট্ি জেষ হে।” ৫ 

মহার্শ্বতা জদবীর জছাট্ গর্ে ক্ষবক্ষিন্ন মানুর্ষর জিদার্িদ স্তর জি ক্ষনর্দেে ির্র যনী-গরীব জাক্ষতক্ষবর্েষ এবং িমতাে থািা 
মানুর্ষর অথেননক্ষতি বুক্ষনোদ সিযতার্ি চযার্লঞ্জ ির্র। ক্ষবছন নাট্র্িও জসক্ষট্ই জদখার্না হর্ের্ছ। গক্ষরব মানুর্ষর পার্ে 
দারাবার মত জিউ জনই জসট্া সবের্ির্ি প্রর্ াজয। উক্ষিি জখর্ে জবাঁর্চ থািা এই মানুষগুর্লা জিান না জিান সমর্ে 
ক্ষবর্রাহ ির্র িখর্না এিি িখর্না সক্ষম্মক্ষলতিার্ব। মহার্শ্বতা জদবীর িাক্ষহনীর্ত এই ক্ষবষেক্ষট্ প্রিট্িার্ব রর্ের্ছ। 
প্রবহমান নাট্যক্ষের্ের িার্ছ দােবি জথর্ি ক্ষিতীথে প্রথম জথর্ি ক্ষবষেনবক্ষচর্িয অননয নক্ষজর সৃক্ষি ির্রর্ছ। জ র্হতু এই 
প্রবন্ধক্ষট্ অক্ষবিক্ত পক্ষিম ক্ষদনাজপুর জির্ে দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলা ততক্ষর হবার  পর। ১৯৯২ সাল জথর্ি নাট্র্ির 
গক্ষতপ্রিৃক্ষত এিট্া যারণা জদওোর জচিা িরা হে। েতবর্ষের অক্ষযি নাট্যচচোে বালুর াট্ নাট্যমক্ষন্দর্রর পর নতুন 
আযুক্ষনি নাট্য প্রর্ াজনা ক্ষিতীর্থেরই রর্ের্ছ। ক্ষিেূল এবং তরুনতীথে এিসার্থ ক্ষমর্ে ক্ষগর্ে বালুর ার্ট্ দেেির্দর আযুক্ষনি 
নাট্র্ির সর্ঙ্গ পক্ষরক্ষচত িক্ষরর্ের্ছ জসই জনযই ক্ষিতীর্থের নাট্য তবক্ষচিয তুর্ল যরা হর্লা। ক্ষিতীর্থের পর্র আর্রা ি'ক্ষট্ নাট্য 
সংস্থা ততক্ষর হর্েক্ষছল। তার মর্যয উর্েযখর্ াগয প্রর্ াজনা তূণীর্রর পদ্মাবতী িথা ও জল জপািা, বালুর াট্ নাট্যিমেীর 
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জোি ক্ষমক্ষছল,  সমমর্নর ছুনু ক্ষমোর ক্ষিস্ সা, বালুর াট্ নাট্য আিার্দক্ষম ক্ষতক্ষন্নর মা এবং ক্ষবর্েষ উর্েখর্ াগয মুক্ষক্তর 
োি, সমর্বত নাট্যিমেীর জাস্ট ও সাাঁনাই, গণনাট্য েপথ োখার অনয ঝুমুর ও রক্তিরবী। দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলা 
ক্ষবিক্ত হওোর পরও  ক্ষবক্ষিন্ন সংস্থার নাট্য প্রেজনা জদখর্ল জবাঝা  াে প্রবহমান নাট্যচচোে জিান জছদ পর়্েক্ষন। এখর্না 
দেেির্দর রুক্ষচর পক্ষরবতেন লি িরা  াে। এই জসলক্ষফ সবেস্ব সংসৃ্কক্ষতর্ত নাট্যদলগুর্লার জির্ি এিট্াই অসুক্ষবযা 
 ুবসমাজ জসিার্ব এক্ষগর্ে আসর্ছ না। তর্ব এই খরা িাট্র্বই। িলিাতা জথর্ি দূরবতেী জজলাগুক্ষলর্ি নাট্যচচোর জির্ি 
ক্ষবক্ষিন্ন অসুক্ষবযার সমু্মখীন হর্ত হে। তর্ব দক্ষিণ ক্ষদনাজপুর জজলার নাট্য জপ্রমী মানুর্ষরা নাট্যচচোর জথর্ি আজও দূর্র 
সর্র  ােক্ষন।    
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