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Abstract 
সুস্থ-স্বাভাদবক রৃ্দিবীরত্ হঠাৎ করর কররানার করা  গ্রাস আরস প্রনরম। ে মান জীবনযার্রন প্রনরম আরস বাধা। জীবরনর 
ররির োকা সামদ়েকভারব স্তব্ধ হর়ে যা়ে। নাটরকর েধান েদরত্রদ্ব়ে দবজ়ে-সু গ্না এই েরম িু ঃসমর়ে আশাহত্ হ়ে না। 
ত্ারা প্রভরবই প্রন়ে ‘রৃ্দিবী আবার শান্ত হরব’। ডাক্তার র্া রেৌধুরী প্রিবিূত্ দহরসরব প্রিখা প্রিন এবাং প্রেষ্টা কররন কররানারক 
দনমূপ  কররত্। কররানাকার  িুদিন্তা, একাকীত্ব, সরন্দহেবণত্া অস্বাভাদবকভারব বৃদি প্রর্র়েদি । ‘কররানার দিনগুর ারত্ 
প্রেম’ নাটরকও সু গ্না েদররত্রর মরধয স্বামীর েদত্ অদত্দরক্ত সরন্দহ আমারির িৃদষ্ট এড়া়ে না। কররানার সমর়ে মাস্ক 
আমারির জীবনধাররণর আর্দরহাযপ অাংরশ র্দরণত্ হ়ে। ‘ ক ডাউরন’র সম়ে খািয-সাংকট, সামাদজক িূরত্ব প্রমরন খািয 
সাংগ্রহ করার প্রয অদভজ্ঞত্ার সাক্ষী আমরা প্রিরকদি, ত্ার রু্ঙ্খানুরু্ঙ্খ বণপনা এই নাটরক র্াই। মানদবকত্ার অবক্ষ়েও এই 
সমর়ে েররম প্রর্ৌঁিা়ে। সু গ্না মাস্ক খুর  প্রে ার অর্রারধ আর্ন মারক প্রমরর প্রের । দবজ়ে-সু গ্নার প্রির  রুনু র্ার়ে প্রহেঁরট 
কযাদ রোদনপ়ো প্রিরক আর্ন গৃরহ প্রেরত্ আরস। এ ঘটনা কররানাকার  হাজার-হাজার র্দরযা়েী শ্রদমকরির র্ার়ে প্রহেঁরট ঘরর 
প্রেরার িৃশযরক মরন কদরর়ে প্রি়ে। কররানা ভাইরাস দনমূপ  করার ভযাকদসন প্রয ো়ে আদবষ্কার হরত্ যারে, ত্ার উরেখ বার 
বার নাটরক এরসরি। এ নাকট প্রযন কররানাকার র হুবহু ঘটনার রু্নরাবৃদি।রনরাশযবারির মধয দির়ে এই নাটকদট শুরু 
হর ও প্রশষ হর়েরি আশাবারির বাণী শুদনর়ে। 

______________________________________________________ 

Discussion    
‘কররানার দিনগুর ারত্ প্রেম’ নাটকদট ২৬রশ এদে , ২০২০ প্রিরক ২৮রশ এদে , ২০২০ ত্াদররখর মরধয প্র খা। নাটকদট 
১৭রম ২০২০ দিস্টারে ‘প্রিশ’ র্দত্রকা়ে েকাদশত্ হ়ে। নাটকদট কররানাকার র ভ়োনক, অদস্থর, অশান্ত সমর়ে প্র খা। যদিও 
প্রকান যুি-দবগ্ররহর ের  এই অশান্ত র্দররবশ সৃদষ্ট হ়েদন। এই অশাদন্তর জনয িা়েী কররানা ভাইরাস। েিম আমরা 
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সাংবাির্াদঠকার দ্বারা জানরত্ র্াদর আমারির প্রিশ ভারত্বরষপ এই মুহূরত্প জীদবত্ প্র ারকর সাংখযা মাত্র িুই  ক্ষ র্েঁ়েদত্রশ 
হাজার। প্রেন জনশূনয, ইত্াদ ও জনশূনয এবাং আরমদরকা়ে জীদবত্ মানুরষর সাংখযা মাত্র ি়ে  ক্ষ, আর দেরন মাত্র ন়ে 
 াখ। সাংবাির্াদঠকা জানান, আমারির প্রিরশ আজ সকা  প্রিরক এক প্রকাদট প্রত্দত্রশ  ক্ষ মানুরষর মৃতু্য সাংবাি এরসরি। 
এর ের  েদত্দট রাস্তা়ে কাক-দে -শকুন উরড় প্রবড়ারে। েদত্দট মহো়ে কুকুর-দশ়ো  ও অজস্র দহাংস্র জন্তু ঘুরর ঘুরর 
রাস্তার মরধয র্রড় িাকা মানুরষর  াশ দনর়ে কামড়াকামদড় কররি।দেদড়়োখানা প্রিরক প্রবদরর়ে র্রড়রি অজস্র জন্তু-
জারনা়োরররা, ত্ারা রাস্তার প্রমারড় প্রমারড় গজপন করর প্রবড়ারে। গত্প প্রিরক প্রবদরর়ে এরসরি সার্। সারর্রা েদত্দট মৃত্ 
মানুরষর শরীররর প্রিাব  মাররি বা প্রকারনা  ারশর নাদড়ভুেঁদড় োটরত্ িাকা ইেঁিুর-িুেঁরোগুর ারক ধরর ধরর খারে। দনশাের 
োণী প্রর্েঁো-বােঁিুরড়রা আবার দিরনর আর ারত্ই উরড় উরড় প্রবড়ারে। প্রগাটা শহর কাযপত্ মরা ও মূমুষূপ মানুরষর স্তুরর্ র্দরণত্ 
হর়ে দগর়েরি। সাংবাির্াদঠকা বৃহির সামাদজক িা়েবিত্া এড়ারত্ না প্রর্রর গত্ দত্নদিন ধরর অসাংখয  ারশর দভত্র দির়ে 
অদেরস এরসরিন এবাং আমারির কারি মূ যবান খবর প্রর্ৌঁরি দিরেন। 
          দবজ়ে এবাং সু গ্নার িাম্পত্য-জীবরনর ঘটনাব ীরক প্রকন্দ্র করর এই নাটরকর কাদহদনবৃি এদগর়েরি। দবজর়ের 
ব়েস ৪৫-৫০ আর সু গ্না ৪০-৪২। দবজ়ে প্রশষ খাবার প্রখর়েরি র্রশুদিন সকার । একটা রুদটর দি কা আর একটা 
আ ুরসি। সু গ্না প্রশষ করব প্রখর়েরি, প্রশষ করব ট়ের রট দগর়েরি- ত্া ত্ার মরন প্রনই। আবার বত্পমারন র্রর িাকা 
প্রর্াশাকটা প্রশষ করব র্ারেরি ত্াও মরন প্রনই। এই মুহূরত্প ত্াদরখ, বার সবদকিুই উরের্ারে প্রগরি। দকিুই মরন প্রনই। 
আবার আমরা এই সমর়ে মানুরষর মানদবক গুণাসমূরহর অবক্ষ়েও প্রিখরত্ র্াই। সু গ্না আর্ন মার়ের ঘরর যারে। প্রখােঁজ 
দনরত্ ন়ে, মাস্ক আবার খুর  প্রে   দকনা প্রিখরত্। মার়ের ব়েস হর়েরি, মাস্ক দকিুরত্ই রাখরত্ ো়ে না। ত্ার মা মরর 
প্রগর ও ত্ার প্রকারনা যা়ে-আরস না। সু গ্না কখরনাই ো়ে না, ত্ার মার়ের শরীর প্রিরক সাংক্রমণ আসুক ত্ার শরীরর। 
ত্াইরত্া প্রস দবজ়েরক বর -  

“ত্ারর্র মার়ের শরীর প্রিরক আমার শরীরর সাংক্রমণ আসুক। ত্ারর্র প্রত্ামার শরীরর, ত্াই প্রত্া? যা অদু্ভত্ বুদি 
না প্রত্ামার দবজ়ে।’’১ 

         মৃতু্যর মুরখামুদখ িােঁদড়র়েও আশাবািী িারক ত্ারা। দবর্ি প্রকরট প্রগর  একদিন ত্ারা ইউররার্ টুযরর যারব বা 
প্রকাভা ারম। ত্ারির একমাত্র প্রির  রুনু িারক কযাদ রোদনপ়ো়ে। প্রস অবশযই প্রবেঁরে আরি বর  ত্ারির েত্য়ে। রৃ্দিবী সুস্থ-
স্বাভাদবক হর  প্রির র সরে দমট কররব ত্ারা। সব প্রভরব প্রররখরি ত্ারা। জার্ান নাদক বর রি ওষুধটা ো়ে আদবষ্কার হর়ে 
প্রগরি, আর নাদক মাসখারনক  াগরব- এ খবরও রারখ ত্ারা।আর এই খবর সত্য হর ই কররানার ওষুধ ের  আসরব 
আমারির হারত্ অিপাৎ সব রূ্রবপর মরত্া স্বাভাদবক হর়ে যারব। অিপাৎ রৃ্দিবীর েরম অসুখ প্রয প্রসরর যারব, প্রস দবষর়ে 
আশাবািী ত্ারা। 
 
        রৃ্দিবীর েরম অসুরখর সমর়ে োদরদিরক সবাই মারা যারে।  ারশর গরে রৃ্দিবীটা ম-ম কররি। প্রকউ হ়েরত্া 
দবজ়ে-সু গ্নারক বােঁোরত্ আসরব না। প্রগার্া  প্রয দকনা খাবার আনরি দবজ়ে-সু গ্নার জনয, ত্ারকও ঘরর ঢুকরত্ দিরত্  
োরে না এই িম্পদত্। মানদবকত্ার অবনমন হর়েরি প্রভরব দনর  আমারির মস্ত বড় ভু  হরব। সকর ই োরে সাংক্রমণ 
এদড়র়ে প্রবেঁরে িাকরত্। আসর  র্দরদস্থদত্ই বাধয করররি আমারির এ কাজ কররত্। দবজ়ে প্রগার্ার র কারি প্রিরক খাবার 
প্রনও়োর সম়ে- 

“...রর্িরনর প্ল্যাটেরমপর ত্ া প্রিরক একটা ো়ে িশ েুরটর কদির টুকররা বার করর। ত্ার মুরখ একটা বাজাররর 
বযাগ প্র া া়ে। কদির টুকররাদট প্রস রাইট উইাংস দির়ে বাইরর বার করর। সু গ্না দবজ়েরক সাহাযয করর। দকিুক্ষণ 
র্র দবজ়ে কদিদট প্রটরন প্রন়ে। বাজারর বযাগদট ভদত্প হর়ে কদির মুরখ আরস। দবজ়ে সু গ্নার হারত্ বযাগদট ভদত্প 
হর়ে কদির মুরখ আরস। দবজ়ে সু গ্নার হারত্ বযাগদট দির়ে কদিদট আবার নীরে ঢুদকর়ে প্রি়ে।’’২ 

কররানা কার  আকসারই এ িৃরশযর সাক্ষী প্রিরকদি আমরা। 
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         ি়ে মাস আরগই দসোরু্র প্রিরক প্রয ব্ল্যাক জাগু়োরদট দকরন ক কাত্া দেদড়়োখানা়ে আনা হ়ে, প্রসদট খােঁো প্রিরক 
প্রবর হর়েরি। প্রস কামরড় ধরররি প্রগার্ার র ঘাড়। যদিও প্রগার্া রক বােঁোরনার প্রকারনা ে়োস বা সদিো আমরা দবজ়ে-
সু গ্নার মরধয  ক্ষ কদর না। ত্ারা শুধু ঘটনার েত্যক্ষ সাক্ষী হর়েই প্রিরকরি। মানুষ এইসমর়ে স্বািপর্র হর়ে প্রগরি। আসর  
জাগু়োররর ধবধরব িােঁত্গুদ রক ব্রাত্য বসু রু্েঁদজবারির করা  গ্রারসর সরে তু্ না করররিন। আমরা কররানাকার  প্রিখরত্ 
র্াই সাধারণ মানুষ দনত্যের়োজনী়ে দজদনস দকনরত্ নারজহা  হর ও রু্েঁদজবািীরা দঠকই ত্ারির আরখর গুদির়ে দনর়েরি। 
রু্েঁদজবািীরির সম্পদি আররা েুর রেেঁরর্ উরঠরি। 
 
         এদিরক সাংবাির্াদঠক-সাংবাির্াদঠকরা দঠকই ত্ারির কত্পবয র্া ন করর প্রগরি। সাংবাির্াঠরকর প্রিাটকাকা প্রিরক 
শুরু করর রাঙামাদস সকর  বারন দত্দন সাংবাি র্দররবশন প্রিরক দবরত্ িারকন না। কত্পরবযর ত্াদগরি মৃতু্যভ়েরক সরে 
দনর়ে আমারির আশাবারির কিা প্রশানান। ড. দহমাঙ্ক র্া রেৌধুরীর প্রিও়ো প্রেসদক্রর্শরনর ওষুধ প্রখর়ে  ারশর সূ্তর্ প্রিরক 
দত্নজন মানুষ সুস্থ হর়ে দনরজরির বাদড় দেররত্ প্রর্রররিন এবাং  আরও জনা প্রত্দত্রশ মানুষ আমারির প্রিরশ সুস্থ হর়ে 
উরঠরিন, ত্ার সাংবাি সাংবাির্াঠকই আমারির জানান। অিপাৎ এই েরম দবর্ি প্রিরক আমরা ঘুরর িােঁড়ারত্ র্াররবা-এই 
আশার বাণী ত্ার কাি প্রিরকই র্াই। 
         ড. র্া রেৌধুরী কীভারব সামদ়েকভারব কররানারক অযাররস্ট করর ন প্রস খবর ডাক্তারবাবু দনরজই জানার ন। 
দকিুদিন আরগ োইনা  ই়োররর দকিু িাত্র ডাক্তারবাবুর কারি আরস এবাং একটা দবষ়ে দনর়ে ত্ারা দরসােপও কররদি । 
ত্ারির দরোরসপ এমন দকিু এদ রমন্ট দত্দন র্ান, যা এই নতু্ন দেদকৎসা র্িদত্রত্ খুব কারজ  ারগ। অিপাৎ একমাত্র 
দেদকৎসা-দবজ্ঞানই প্রয আমারির এই খারার্ সম়ে প্রিরক রক্ষা কররত্ র্ারর, ত্ার ইদেত্ আমরা র্াদে। 
         দবজ়ে সাংবাির্াঠকরক প্রোন করর দকিু একটা র্দররবশন কররত্ োইর  সাংবাির্াঠক জানান, প্রসদ দব্রদট িাড়া 
সাধারণ মানুরষর গান, কদবত্া, শ্রুদত্ নাটক বা প্রিারটা দসরনমা প্রকউ প্রিখারবনা। ত্াইরত্া দত্দন দবজর়ের প্রকারনা দকিুই 
র্দররবশন কররত্ র্াররবন না, প্রসকিা জাদনর়ে প্রিন। আবার দত্দন দবজ়েরক দজম করারও র্রামশপ দিরেন– 

“আরগ দকিুদিন মন দির়ে দজম করুন।’’৩ 
        অিপাৎ শরীর েেপা করর  আমারির ‘ইদমউদনদট র্াও়োর’ প্রয বৃদি র্ারব, প্রস েসেও র্ররাক্ষভারব র্াদে। কররানারক 
প্রমাকাদব া কররত্ হর  শরীর েেপার মাধযরম প্ররাগ েদত্ররাধ ক্ষমত্া বাড়ারনা প্রয ের়োজন ত্ারই ইদেত্ বহন কররি এই 
উদক্ত। 
       
        সু গ্না ও ত্ার স্বামী দবজর়ের মরধয িাম্পত্য ক হ, মরনামাদ নয স্থান প্রর্র়েরি নাটরক। সু গ্না ত্ার স্বামী দবজ়েরক 
বর  প্রয ‘সকা  িশটার মরধয অদেরস ঢুরক এর-ত্ার ঘারড় িাদ়েত্ব োদর্র়ে, গার়ে হাও়ো  াদগর়ে ঘুররি’ এবাং আরও বর , 
‘তু্দম হে প্রবদসকযাদ  ওর্রো াক, োেঁদকবাজ আর মুরখ মাদরত্াং জগৎ। দবজ়েও কম যা়েনা।’ প্রস ত্ার স্ত্রীরক বর - ‘নারমই 
তু্দম সু্ক  দটোর, আসর  তু্দম ইররসর্নদসব , ভার়োর ন্ট আর প্রস দেশ।’ আসর  কররানাকর  ‘ ক ডাউরন’র সমর়ে- 

‘‘এই িীঘপকা ীন ঘর বন্দী অবস্থা প্রকব  অিপননদত্ক, সামাদজক সমসযার সৃদষ্ট কররি না, এর গভীর েভাব 
মানদসক ভারসাময (mental equilibrium) ও স্বারস্থযর ওর্রও প্রিখা যারে। আমারির মনরক অদনি়েত্া, উরদ্বগ, 
িুদিন্তা ও দবষণ্নত্া অজারন্তই গ্রাস কররি। এসব প্রিরক সৃষ্ট আত্ঙ্ক (panic attack) মানদসক োর্ বাদড়র়ে 
রারত্র ঘুম প্রকরড় দনরে।’’৪  

এই কাররনই সু গ্না ও দবজর়ের মরধয খুব তু্ে দবষ়েরক দনর়েও ক হ সৃদষ্ট হরে। সু গ্না অকাররণ সরন্দহও কররি 
দবজ়েরক। 
 
         সু গ্নার মা মাস্ক খুর  আঙুর খাদের ন, এই অর্রারধ সু গ্না ত্ার দনরজর মারক ভা়োর  ইেঁিুর মারা দবষ ভরর 
ইনরজকশন েুদটর়ে প্রি়ে।এর ের  মৃতু্য হ়ে ত্ার মার়ের। ত্ার মার়ের ব়েস হর়েদি  ৯২ বির। ত্ার দত্ন দিদি দি । 
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একজনও িাদ়েত্ব প্রন়ে দন মার়ের। ত্াইরত্া  িাদ়েত্ব প্রিরক অবযাহদত্ প্রর্রত্ ও সরবপার্দর মাস্ক খুর  প্রে ার অর্রারধ, এই 
অনযা়ে কাজ কররদি  সু গ্না। এই েসরে সু গ্নার স্বীকাররাদক্ত– 

“বারবার বর দি াম মাস্ক খু রব না। িরকাররর না প্রখরত্ প্রর্র়ে মররা, িরকারর িমবে হর়ে মররা, িরকারর 
িুঃস্বপ্ন প্রিখরত্ প্রিখরত্ মররা, দকন্তু মাস্ক প্রমারট খু রব না। কিা প্রশারন না প্রকন এেঁরা? এেঁরা আসর  েরত্যরক 
রাষ্ট্রদবররাধী, েদত্ষ্ঠানদবররাধী, রাষ্ট্রদবররাধী েরত্া়োদবররাধী। একটা দন়েম দঠক করর মানরত্ র্ারর না এেঁরা।’’৫ 

         এই েসরে উরেখয প্রয, েরত্যক রাষ্ট্রই ত্ারির জনগরণর জনয দকিু েরত্া়ো বা দনরিপশ জাদর কররদি । প্রসই 
দনরিপশ না মানর  ত্ারক  রাষ্ট্রদবররাধীও আখযা প্রিও়ো হদে । অিপাৎ এই সঙ্কটকার  রারষ্ট্রর দনরিপশ অবশযই প্রমরন ে া 
উদেত্। সু গ্নার মত্ানুসারর যারা দন়েম মানরব না, ত্ারির–  

“...ইেঁিুর মারা দবরষর দসদরঞ্জ স্না়ুেরত্-ধমনীরত্ েুদটর়ে দিরত্ই হরব, মাস্ট।’’৬ 
     সু গ্না ত্ার মার়ের বদডটা প্রের  রাখরত্ ো়েনা। এটারক একটা প্ল্াদস্টরকর র্যারকরট ভরর প্রের  দিরত্ ো়ে। ত্াও 
আবার প্র াকজনরক  ুদকর়ে। আবার ত্ারা এটাও ভারব প্রয বদডটা ধাররকারি প্রের  দির ই হ়েরত্া  জাগু়োর, দে  বা 
শকুরন প্রখর়ে দনদিহ্ন করর দিরত্ র্াররব। ত্াহর  র্দরদস্থদত্ স্বাভাদবক হর  ত্িন্ত শুরু হর ও মাতৃ্হত্যার িা়ে দনরত্ হরব 
না সু গ্নারক, এই র্রামশপ আরট দবজ়ে। 
 
         দবদভন্ন প্রিশ প্রিরক অনাবাসী বাঙাদ  অদত্দিরির দনর়ে দটদভরত্ একদট দবরশষ অনুষ্ঠান অনুদষ্ঠত্ হ়ে  নাটরক। 
ত্ানজাদন়ো প্রিরক ওখানকার সু্টদডর়োরত্ বসরিন শ্রীত্ানরসন দত্রর্াঠী, দেদ র সু্টদডর়োরত্ বরসরিন শ্রীমদত্ দেল্কা োক ািার, 
আজারবাইজান প্রিরক সু্টদডর়োরত্ বসরিন আজহার জানম এবাং দগ্রন যান্ড প্রিরক বরসরিন গহীন গারোত্া। ত্ানরসন দত্রর্াঠী 
কট্টরর্ন্থী দহনু্দ, দত্দন বর ন- 

“মুস মানরা রৃ্দিবীজুরড় কররানার জনয িা়েী। ...ভাররত্ কররানা িড়ারনার জনয িা়েী এই মুসদ মরা।’’৭ 
 আজহার জানম আবার কট্টরর্ন্থী মুসদ ম। দত্দন বর ন- 

 “কী আিযপ! কুর়েরত্ বা প্রসৌদি আররব ন়ে, শুধু ভাররত্ই মুস মানরা িা়েী হরে। দেনও প্রত্া এমন অদু্ভত্ যুদক্ত 
দিরে না।’’৮ 

       দেল্কা হর ন একজন কট্টর নারীবািী। দত্দন উরেখ কররন- 
‘‘...মূ ত্ সারা রৃ্দিবী জুরড় প্রয নারী দনযপাত্ন ও ধষপণ বাড়রি ত্াই-ই কররানা এরনরি।’’৯ 

দত্দন আবার একিাও বর ন–  
 ‘‘...ওই জনয সার়েদন্টস্টরা ব রি কররানা ভাইরাস মারত্রই রু্াংদ ে।’’১০ 

        আবার িদ ত্ সমারজর েদত্দনদধ গহীন কররানার জনয িা়েী কররন নারীরির অসভযত্া ও দন পজ্জ প্রর্াশাকরক। প্রস 
আবার  করঠার নারী-দবরদ্বষীও। ত্ােঁরক ব রত্ শুদন- 

“আর্নারির এই এদ ট অসভযত্ার জনযই সমারজ কররানা এরসরি। আর্নারাই িা়েী। সমারজ প্রমর়েরির এই 
অসভযত্া, এই দন পজ্জ প্রর্াশাক-আশাক র্রার কাররণ কররানা এরসরি।’’১১  

রক্ষণশী  ত্ানরসন আবার বর ন প্রয- 
“যরব প্রিরক আমারির প্রিরশ উির-রূ্বপাির  আমরা প্রগা-রক্ষা কররত্ র্াদরদন, ত্রব প্রিরকই কররানার রমরমা। 
প্রগারুর জনয, আমারির মরত্া প্রগারুর জনয, মারন সাদবপক প্রগারু েজাদত্র দবর্ন্নত্ার জনয আজ মনুষযেজাদত্ 
দবর্ন্ন।’’১২ 

গহীন আবার মাকপসবারির েসে উরেখ কররন। বর ন- 
“যরব প্রিরক মাকপসবাি রৃ্দিবীরত্ দবর্ন্ন, মনুষযেজাদত্ও দবর্ন্ন । প্রসাদভর়েত্ আজ প্রবেঁরে িাকর  দেরনর এত্ রমরমা 
হত্ না।’’১৩ 

কট্টরর্ন্থী মুসদ ম সমারজর েদত্দনদধ আজহার আবার বর  ওরঠন- 
‘’ইসরার়ে  প্রিরক ওই কররানার উৎর্দি। আরমদরকা দিরনর র্র দিন ওই কররানারক মিত্ দির়েরি।’’১৪ 
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      কররানাকার  ভােুপ়ো  মাধযরম প্রিশ-দবরিরশর দবদভন্ন োন্ত প্রিরক দবখযাত্ বযদক্তত্বরা দটদভরত্ দবত্কপসভা়ে প্রযাগ 
দিরত্ন। এখারনও প্রসরকম একদট দবত্কপসভার প্রিখা দমর রি। েরত্যরক দনরজর দনরজর ধারণা অনুযা়েী কররানার উদ্ভরবর 
আজগুদব কাররণর উরেখ করররিন। ত্ার অদধকাাংশই অবাস্তব ও েদত্দহাংসার্রা়েণ। যা দকনা আমারির মরধয হাসযররসর 
প্রযাগান প্রি়ে। 
      নাটরক কররানারক আবার একটা ২০ প্রিরক ২৫ বির ব়েসী প্রির র েদরত্র দহরসরব হাদজর করা হর়েরি। এই নাটরক 
কররানা েদরত্রদট দবজ়েরক বর রি- 

“আর্নারা এখন ভর়ে ঘররর প্রভত্র প্রসেঁদধর়ে আরিন। মািা নীেু করর আরিন। আর্নারির জু জুর  প্রোখ, েকেরক 
মুখ,  ক রক িােঁত্ আর  ক রক িুত্দনরত্ এখন কাদ র িাগ। সবাই মার়ের িারন মানত্ রাখার মরত্া করর 
আজকা  িাদড় রাখরিন আর্নারা।’’১৫ 

 
         কররানাকার  েরত্যরকই ভীত্-সন্ত্রস্ত, দেদন্তত্। েরত্যরক সামাদজক িূরত্ব বজা়ে রাখরত্ সিা সরেষ্ট। প্রিােঁ়োিুেঁদ়েও 
এদড়র়ে ে রত্ ো়ে। ত্াইরত্া িাদড়গুর া বরড়া হর়ে প্রগর ও ত্া দনর়ে দেদন্তত্ ন়ে প্রকউ। প্রিরখ মরন হ়ে মানত্ প্রররখরি 
হ়েরত্াবা। এই বাস্তব দবষ়েদটরকই েুদটর়ে তু্র রিন নাটযকার। 
         কররানা কীভারব িড়া়ে ত্ার উরেখ কররানা েদরত্র দনরজই কররিন।  

“...আমারক আর্নারির োর -ডার -িুরধ-রনশার সামগ্রীরত্ প্রটরন এরনরি। আর্দন দনঃশ্বাস দনরত্ প্রগর ই আদম 
আর্নার েুসেুরস ঢুরক র্ড়ব। আর্দন কাউরক করমিপন কররত্ প্রগর ই আর্নার িু’হারত্র আঙুর  আদম েটেট 
করব। আর্দন প্রকানও নারীরক আির কররত্ প্রগর ই আর্নার আর ওই নারীর সবপারে দঠকদিক করর উঠব।’’১৬ 

       অিপাৎ কররানা প্রযন সবখারনই দবরাজ কররি। কররানা প্রিরক মুদক্ত প্রর্রত্ প্রগর  আমারির অবশযই অবশযই সাবধানত্া 
অব ম্বন কররত্ হরব। প্রসই েসেই এখারন  জানারে কররানা েদরত্র দনরজ। এবাং েসেক্ররম সামাদজক িূরত্ব অব ম্বনও 
প্রয জরুদর ত্ারও ইদেত্ আমরা র্াদে। এই নাটরক ব্রাত্য বসু সত্যদ্রষ্টা হর়ে ঘটনাক্রম সাদজর়েরিন, সামাদজক িা়েবিত্াও 
দত্দন রক্ষা করররিন। প্রিশ, জগত্ ও জীবরনর এই েরম িুঃসমর়ে ব্রাত্য বসু দনরজরক গুদটর়ে রাখরত্ র্াররনদন, সরেত্ন 
নাগদরক দহরসরব ত্ােঁর কত্পবয দত্দন র্া ন করর প্রগরিন। সরে সরে আমারিররকও সত্কপ করররিন। 
        সু গ্না সরন্দহবাদত্ক েদরত্র দহরসরব নাটরক বারবার উর্দস্থত্ হর়েরি। কররানা েদরত্রদটরক দবজর়ের সরে 
আ ার্োদরত্া়ে মগ্ন হরত্ প্রিরখ প্রভরবরি হ়েরত্াবা ত্ারক খুন করার জনয সুর্াদরদক ার প্রডরকরি দবজ়ে। ত্াইরত্া কররানা 
েদরত্রদটরক গুদ  কররত্ প্রের়েরি সু গ্না এবাং আর্ন প্রির র রুনু যখন কযাদ রোদনপ়ো প্রিরক ঘরর েরবশ করর দঠক প্রসই 
মুহূরত্পই কররানারক উরেশয করর ো ারনা গুদ   ারগ রুনুর শরীরর।  
 
         ক ডাউরনর সম়ে রুনু কযাদ রোদনপ়ো প্রিরক হােঁটরত্ শুরু করর বাদড়র উরেরশয। হােঁটরত্ হােঁটরত্ কানাডা প্রগরি, 
ত্ারর্র কানাডার উিরদিক প্রিরক আরমদরকার আ াস্কার প্রনাম শহর হর়ে রাদশ়ো়ে ঢুক । ত্ারর্র প্রসা়ো হর়ে মরোদ ়ো 
হর়ে দেন হর়ে ভুটান দির়ে দশদ গুদড় হর়ে হােঁটরত্ হােঁটরত্ প্রসাজা বাদড়। অরনক মৃতু্য-মড়ক-মারী প্রিরখ দটরক প্রিরক ঘরর 
দেরর ও প্রশষরক্ষা হ়েদন। আর্ন মার়ের হারত্ই মৃতু্য হ়ে রুনুর। এই েসরে কররানা েদরত্র বর - 

“আমার ভযাকদসন বার করার আরগ, আর্নারা আর্নারির র্ররর েজন্মরকই এইভারব খুন কররত্ কররত্ যারবন। 
আর্নারির প্র াভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর প্রযাগযত্াহীন দহাংস্র োদহিা এইভারব আর্নারির উিররু্রুষরির  াশ বাদনর়ে 
প্রিরব।’’১৭  

       এ প্রযন কররানাকার র স্বাভাদবক িৃশয। কররানাকার  র্দরযা়েী শ্রদমকরা হাজার হাজার দকর াদমটার প্রহেঁরট বাদড় 
আসার প্রেষ্টা করররি। কখনও প্রিরখদি বাবা-মা দনরজর সন্তানরক প্রকার -দর্রঠ দনর়ে প্রেষ্টা করররি প্রহেঁরট বাদড় প্রেরার। 
নাটরকর এই িৃশযসজ্জা প্রস কিাই মরন কদরর়ে প্রি়ে আমারির। 
       নাটরকর অদন্তম র্যপার়ে প্রিখা যা়ে রুনু মরর যা়ে। দবজ়ে ও  সু গ্না সন্তানরশারক কােঁরি। ত্ারা ত্ারির মািার মাস্ক 
খুর  প্রের  এবাং রুনুর মািা ত্ারা প্রকার  তু্র  প্রন়ে। কররানার খারার্ সমর়ে আমারির হ়েরত্া অরনক আর্নজনরির মৃতু্য 
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প্রিখরত্ হরব, দকন্তু আর্নজন হারারনার মৃতু্য ভুর  সমাজরক, জীবনরক এদগর়ে দনর়ে প্রযরত্ হরব। আমারির মাস্ক অবশযই 
খুর  প্রে ার দিন আসরব। সমাজরক সে -গদত্শী  রাখার িাদ়েত্ব দনরত্ হরব আমারির।  নাটরকর প্রশরষ প্রযন ব্রাত্য বসু 
এই বাত্পাই আমারির দির়ে প্রগরিন  । 
 
        রৃ্দিবীরত্ খারার্ সম়ে আরস,আবার কার র দন়েরম ত্া ের ও যা়ে। দকন্তু মানদবক গুণাব ী প্রিরক যা়ে সারাজীবন। 
ত্াইরত্া কররানাকার  মানদবকত্ার অবক্ষ়ে প্রিরখ কররানা েদরত্র বর দি - 

“আর্নারা দবরবকরক হত্যা করররিন, বেুত্ব শেটারক জ াঞ্জদ  দির়েরিন, আত্মী়েত্া দবষ়েটারক মহাসাগরর িুরড় 
প্রের রিন, মূ যরবাধ শেটারক মরগপর প্রভত্র ঠাদন্ডঘরর শুইর়ে প্রররখরিন।”১৮ 

কররানা েদরত্র আরও বর - 
“আর্নারির  জ্জা কররি না এইভারব আর্নারা প্রবেঁরে আরিন? কীরটর মরত্া, র্ত্রের মরত্া, নিপমার আবজপনার 
টুকররার মরত্া।‘’১৯ 

       হঠাৎ প্রযন আমারির মরন হ়ে- মানুরষর আকাশেুম্বী ক্ষমত্া প্রযন এই সম়ে ধুদ সযাৎ হর়ে প্রগরি। মানুরষর অন্তহীন 
আস্ফা ন, ঔিত্য সব প্রশষ হর়ে প্রগরি। দকন্তু না। রৃ্দিবী আবার শান্ত হ়ে। মানদবকত্াই রৃ্দিবীরক আবার নতু্ন রূরর্ গরড় 
প্রত্ার । 
       সঞ্জীব প্রেৌধুরীর প্রিারটাগল্প ‘র্াশ্বপেদররত্র কররানা’ গরল্পর েধান েদরত্র রঞ্জরনর বক্তবয এই েসরে েদণধানরযাগয। 
রঞ্জন বর - 

“হাসর্াত্ার র বাইরর যারা কররানার আত্রঙ্ক েদত্দন়েত্ মৃতু্যভর়ে মররি, ত্ারির কারি কররানা মুখয েদরত্ হরত্ 
র্ারর। দকন্তু হাসর্াত্ার র দভত্রর প্রয সব ডাক্তার, নাসপ, হাউসদকদর্াং স্টাে দনরজর জীবরনর প্রত্া়োক্কা না করর 
অরনযর জীবন দেদরর়ে দিরে, প্রয সব প্রর্রশন্ট মৃতু্যর সামরন বুক দেদত্র়ে জীবরনর প্রশষ দহরসবটুকু দমদ র়ে প্রনও়োর 
সাহস প্রিখারে, ত্ারা েরত্যরকই নাটরকর মুখয েদরত্র। বরাং কররানাই প্রযন র্াশ্বপেদররত্র একা!’’২০  

       সামদ়েকভারব কররানা যত্ই আস্ফা ন প্রিখাক, যত্ই ক্ষমত্া েিশপন করুক। মানদবকত্ার কারি হার প্রমরন যা়ে 
কররানা।মানবত্ার জ়ে প্রঘাদষত্ হ়ে। রৃ্দিবী আবার আরগর মত্ সুস্থ,স্বাভাদবক, সুন্দর, বণপম়ে, োণম়ে, োরনাজ্জ  হ়ে।যার 
রূ্বপাভাস নাটযকার আমারির দির়ে প্রগরিন। ত্াহরত্া এদট সাধারণ নাটক দহরসরব না প্রিরক সমর়ের ির্পণ হর়ে কররানাকার র 
ঘটনারক আমারির সামরন তু্র  ধররি এবাং খারার্ সম়ে প্রশষ হও়োর ইদেত্ দির়ে আশাবারির আর াকবদত্পকা হর়ে 
দবরাজমান প্রিরকরি। আর এখারনই এই নাটরকর সািপকত্া। 
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