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Abstract 
আধুম ক সমোনজর রূপকোর  োটযকোর মন োজ মমে।  োটযজগনত এক অমত পমরমিত  োম মন োজ মমে। মতম  রোজ ীমতর 
কথো সরোসমর বনল ম  মকন্তু সমোনজর সব ধরনের সমসযোর কথো তুনল ধনরনে  তোাঁর  োটনকর মনধয। মতম  বড় কনর 
শদনেনে  িোরপোন র মো ুিজ নক। তোই তোাঁর  োটকগুনলোনত সমোনজর শেমের কথোর সোনথ সোনথ পমরবোর বো বযমিিমরনের 
কথোও প্রোধো য শপনয়নে। সমোজভোব োর অন ক  োটক রমিত  নয়নে তোাঁর  োনত; তবু আমম তোাঁর জ মপ্রয় মত মট  োটকনক 
মবনেিনের তোমলকোয় শরনেমে। ‘ োটক িেগ্র’ প্রথম েণ্ড শথনক ‘িোক ভোঙো মধু’, অলকো ন্দোর পুেক যো’ এবিং মিতীয় েণ্ড 
শথনক ‘সোজোন ো বোগো ’। ‘িোক ভোঙো মধু’ এবিং ‘সোজোন ো বোগো ’ এই দুমট  োটনক শেমেসিংগ্রোনমর লড়োই, শ োমিত মো ুনির 
 োসকনদর প্রমত মবনরো  অথবোৎ মটনক থোকোর লড়োই প্রোধো য শপনয়নে। শ োমিত সমোনজর প্রমতম মধ  নয়নে– মোতলো, জটো, 
বোদোমী ও বোঞ্ছোর মনতো বোস্তব িমরেগুনলো। জমমদোরনেমের ম মবম অতযোিোর তোাঁর এই দুমট  োটনক লক্ষ্য করো যোয়। 
 োসকনগোষ্ঠীর বোস্তব রূপ আমরো শদেনত পোই– অন োর এবিং েকমড়- কমড় িমরনের মনধয। তোাঁর অপর  োটক ‘অলকো ন্দোর 
পুেক যো’শত মমতোময়ী মোতোর মিে তুনল ধনরনে । অলকো ম নজ গভবধোমরেী জ  ী  ো  নয়ও পোমলত পুেক যোনদর বটবৃনক্ষ্র 
মনতো আাঁকনড় ধনর বোাঁিনত শিনয়নে। সন্তো নদর বোৎসলযনপ্রম উজোড় কনর মদনয়নে । তোর রুগ্ন স্বোমীনকও অ োদনর রোনে ম , 
ম নজ সিংসোনরর  োল ধনর সবোইনক সুেী রোেোর ম রন্তর শিষ্টো িোমলনয় যোয় এই  োরী। এই মত মট  োটনকর পমরনপ্রমক্ষ্নত 
অমভন তো- োটযকোর মন োজ মমনের সমোজভোব োর সিংমক্ষ্প্ত পমরিয় শদওয়োর শিষ্টো করনবো।  
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Discussion 
েশ্লনাে বেত্র একেন প্রখ্যাত িাঙাবল চলবিত্র ও নাটয অবভশ্লনতা। নাটযকার ও অবভশ্লনতা েশ্লনাে বেশ্লত্রর েন্ম ২২ বিশ্লিম্বর 
১৯৩৮ িাশ্লল অবিভক্ত িাাংলার খু্লনার  ূবল র গ্রাশ্লে। ব তা অশ্ল াক কুোর বেত্র। দদ্ ভাশ্লগর  র তাাঁরা এ ার িাাংলা চশ্লল 
আশ্লিন। এখ্াশ্লন  োশ্ল ানা দ ষ কশ্লর ব ক্ষকতার কাশ্লে বনযুক্ত  ন। বকন্তু বতবন বিশ্লয়টার এিাং অবভনশ্লয়র দপ্রে তযাগ 
করশ্লত  াশ্লরবন। আর এই দপ্রশ্লেই তাাঁশ্লক গশ্লে দতাশ্লল নাটযেগত এিাং অবভনয় েগশ্লতর এক বিব ষ্ট িযবক্তত্ব। ১৯৫৬ -
১৯৫৭ এই িেশ্লয় বতবন কশ্লয়কেনশ্লক িশ্লে বনশ্লয় ‘িুন্দরে’ নাটযদ্ল গশ্লে তুশ্ললবিশ্ললন। এই দ্শ্ললর প্রিে অবভনীত নাটক 
বিল বিভূবতভূষণ িশ্লন্দযা া যাশ্লয়র ‘ শ্লির  াাঁচাবল’। এর র বতবন নাটক রচনায়  াত দদ্ন। বতবন প্রিে একাঙ্ক নাটক দলশ্লখ্ন 
১৯৫৯ িাশ্লল, নাটকবট  ল ‘েৃতুযর দচাশ্লখ্ েল’। তার র দিশ্লক আর ব িন বিশ্লর তাকানবন, একটার  র একটা েনবপ্রয় 
নাটক বতবন উ  ার বদ্শ্লয়শ্লিন। তাাঁর নাটকগুশ্ললা একশ্লেশ্লয়বে নয়, বিবভন্ন  রশ্লণর নাটক বলশ্লখ্ দ্ েকিোশ্লের েশ্লন নাো 
বদ্শ্লয়শ্লিন। 
          তাাঁর নাটশ্লকর একবট প্র ান বদ্ক  ল– িোে। িােেশ্লক িাদ্ বদ্শ্লয় দকান িাব তয িৃবষ্ট  শ্লত  াশ্লর। তিা নাটযকার 
েশ্লনাে বেত্র এর িযবতক্রে নয়। িোশ্লের রােননবতক দ াষণ  ীেন, দু্নেীবত, অতযাচার দিশ্লক শুরু কশ্লর  াবরিাবরক বিবভন্ন 
 রশ্লণর িেিযাশ্লক তাাঁর নাটশ্লক তুশ্লল  শ্লরশ্লিন। নাটযকার েশ্লনাে বেত্র ১৯৮৫ দত ‘কৃবষ্ট’  বত্রকায় একবট বনিশ্লে িশ্ললবিশ্ললন– 

“আবে এই েু ূশ্লতে একবট বিষয়শ্লকই অব কার বদ্শ্লয় বলখ্শ্লত চাই, দিটা  ল দ্ীন োনুষ, দু্িেল োনুষ, অিশ্ল বলত 
এিাং  যুেদ্স্ত োনুষ তার  ীনতা, তার দু্িেলতা, তার ভয়, বি া, িাং য় কাবটশ্লয় োনুশ্লষর েশ্লতা উশ্লে দ্াাঁোশ্লে। 
এশ্লদ্শ্ল র দয দকান েটনার েশ্ল যই আবে এই োনুষশ্লক খু্াঁবে, োনুশ্লষর এই িাংগ্রােশ্লকই  রশ্লত চাই।”১ 

          তাাঁর এই  রশ্লনর িোেশ্লচতনােূলক কশ্লয়কবট নাটক  ল– ‘চাক ভাঙা ে ু’ (১৯৬৯), ‘শ্লনকশ্লে’ (১৯৬৮), 
‘শ্লকনারাে দিচারাে’ (১৯৭০), ‘ রিাি’ (১৯৭০), ‘িাোশ্লনা িাগান’ (১৯৭৭), ‘অলকানন্দার  ুত্রকনযা’ (১৯৮৮), ‘শ্ল াভাযাত্রা’ 
(১৯৯০) ‘দ্ েশ্লণ  রৎ  ী’ (১৯৯১), এিাং ‘আত্মশ্লগা ন’(১৯৯৪) প্রভৃবত। তাাঁর নাটক িম্পশ্লকে অশ্ল াক েুশ্লখ্া া যাশ্লয়র েন্তিয– 

“শ্ললাভ, দিাকাবে, ভন্ডাবে, নষ্টাবে দদ্খ্শ্লল তাাঁর (েশ্লনাে বেশ্লত্রর) কলে তরিাবরর  ার দ শ্লয় যায়। িা ু িশ্লন্তর 
দভক রা  েেীয় োবলয়াতশ্লদ্র বতবন ি যই করশ্লত  াশ্লরন না। কত দয গুইিািা, দেৌনীিািা, দ্াবেিািা-র েুশ্লখ্াি 
বতবন বনেেে  াশ্লত দটশ্লন খু্শ্ললশ্লিন তাাঁর িারােীিশ্লনর দলখ্ায় তার আর ইয়ত্তা দনই। রােনীবতর দভক ারী দনতার 
িদ্মশ্লিশ্ল  অ দ্ািে-কােুক-অতযাচারী-দু্নেীবতগ্রস্ত োনুশ্লষর বক কে দ নস্থা  শ্লয়শ্লি তাাঁর  াশ্লত। দতেবন িাংিাশ্লরর দিাট 
আবঙনায় দিাট স্বািে, কু্ষদ্র কূটিুবি, দিাট দিাট বনষু্ঠরতাশ্লকও দেশ্লল  শ্লরশ্লিন েশ্লনাে।”২  

            তাাঁর ‘নাটক িেগ্র’ দিশ্লক বতনবট নাটক বনিোবচত কশ্লর িোে িম্পশ্লকে তাাঁর  ারণা গুশ্ললা কতখ্াবন প্রসু্ফবটত 
 শ্লয়শ্লি তা বিশ্লেষণ কশ্লর দদ্খ্া যাক। বনিোবচত নাটকগুশ্ললা  ল– ‘চাক ভাঙা ে ু’, ‘িাোশ্লনা িাগান’ এিাং ‘অলকানন্দার 
 ুত্রকনযা’। নাটযকার েশ্লনাে বেশ্লত্রর ‘চাক ভাঙা ে ু’  ূণোে নাটকবট ১৯৬৯ দত রবচত  শ্ললও ‘বিশ্লয়টার ওয়াকে  ’ এর 
প্রশ্লযােনায় প্রিে অবভনয়  য় ১৬ দে ১৯৭২ িাশ্লল। নাটকবটর বনশ্লদ্ে না বদ্শ্লয়শ্লিন বিখ্যাত নাটযিযবক্তত্ব বিভাি চক্রিতেী। 
এই নাটক খু্ি েনবপ্রয়  শ্লয়বিল। নাটশ্লকর েূল বিষয় েবেদ্ার দেণীর বিরুশ্লি দেণীিাংগ্রাশ্লের লোই। এই দু্ই দেবণর 
প্র ান চবরত্র গুশ্ললা  ল– অশ্লোর,  ঙ্কর, িাদ্ােী, োতলা এিাং েটা। নাটশ্লকর প্রিশ্লে মোতলো এবিং বোদোমীর কনথোপকথন  
দোমররতোর পমরিয় পোই। েোবোনরর সন্ধোন  মোতলো সকোলনবলো িাবে দিশ্লক িার  শ্লয়শ্লি। খ্ািাশ্লরর আ ায় িাবেশ্লত িশ্লি 
আশ্লি গভেিতী দেশ্লয় এিাং িৃি কাকা। োতলা ে ুর ভাশ্লন্ড দগাখ্শ্লরা িা  বনশ্লয় িাবে বিশ্লরশ্লি। োতলা দগাখ্শ্লরা িা শ্লক দ াষ 
োনাশ্লত চায় এিাং েরার িেয়  ৃবিিীশ্লত দিশ্লে বদ্শ্লত চায় যারা তাাঁর িিেনা  কশ্লরশ্লি তাশ্লদ্র বদ্শ্লক। এবদ্শ্লক কু্ষ ার তােনায় 
িাদ্ােী কাাঁদ্শ্লত শুরু কশ্লর, কাকা েটা বতন বদ্ন দিশ্লক অনা াশ্লর। অ রবদ্শ্লক িাদ্ােীর িন্তান েশ্লন্মর িেয় টাকার প্রশ্লয়ােন 
আশ্লি। আিার ে ােশ্লনর কাশ্লি টাকার িযিস্থা করশ্লত  শ্লল বভশ্লটখ্ানা িাাঁ া রাখ্শ্লত  শ্লি। অভাশ্লির তােনায় েটা িাদ্ােীর 
দ শ্লটর িন্তানশ্লক নষ্ট কশ্লর দদ্ওয়ার  রাে ে বদ্শ্লয়শ্লি োতলাশ্লক। বকন্তু োতলা এশ্লত রাবে নয় িিবকিুর বিবনেশ্লয়ও নিোতক 
িন্তানশ্লক  ৃবিিীর আশ্ললা দদ্খ্াশ্লিই। বকন্তু  রেু ূশ্লতে নাটশ্লকর দোে অনযবদ্শ্লক েুশ্লর যায়। েটা খ্ির আশ্লন িুদ্ আদ্ায়কারী 
অশ্লোর দোষ িাশ্ল র কােশ্লে োরা যাশ্লে। তাাঁর েৃতুযর খ্ির শুশ্লন গ্রাশ্লের িিাই খু্ব । কারণ িশ্লকয়া িুদ্ আর তাশ্লদ্র বদ্শ্লত 
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 শ্লি না। গ্রাশ্লের দকউ তাশ্লদ্র বি শ্লদ্ িা াযয করশ্লত রাবে নয়। দকান উ ায় না দদ্শ্লখ্ েৃতুয  িযাত্রী অশ্লোরশ্লক োতলার 
িাবেশ্লত বনশ্লয় আশ্লি িাশ্ল র বিষ ঝাোশ্লনার েনয। অশ্লোরশ্লক িাাঁবচশ্লয় তুলশ্লত নারাে, তাই েটা োতলাশ্লক  রাে ে বদ্শ্লয়শ্লি— 

‘‘... তা িশ্লল রুগীর গাশ্লয়  াত বদ্বিশ্লন। খ্াবল – উবদ্ক িুশ্লতায় লাতায় েুরবি, বিরবি, এট্টা কশ্লর িযাচাাং িার করবি 
- ওষু  লাোচাো করবি - গাাঁইগুই করবি - োশ্লন িুোয় লষ্ট করবি  িস ...।’’৩  

দিব  দদ্বর  শ্লি তশ্লিই দতা প্রাশ্লন িাাঁচা অিা য  শ্লয় উেশ্লি। িাদ্ােী বকন্তু অশ্লোর িািুশ্লক িাাঁচাশ্লত চাই। এখ্াশ্লন িাদ্ােীর 
উশ্লেশ্ল য েটা দযিি কিা িশ্ললশ্লি তাশ্লত িোশ্লের কুিাংস্কাশ্লরর  বরচয়  াওয়া যায়।  

‘‘িাদ্ােী।। আবে তাশ্লর ইখ্াশ্লন দিশ্লকবি, আবে উয়াশ্লর দিরাবত  ারশ্লিা না। 
েটা।। আশ্লর দতাশ্লর দয শ্ম াশ্লন যাবত দনই, িাগাশ্লন যাবত দনই, দ ায়াবতশ্লর দয এিেয় ভূতশ্ল শ্লরত িা শ্লখ্াশ্ল র 
দি দূ্শ্লর িাকবত  য় – (িাদ্ােীর গলার োদু্বলটা দদ্বখ্শ্লয়) এইিা দকশ্লন আশ্লি োবনিশ্লন?’’৪ 

িাদ্ােীর অশ্লোরশ্লক িাাঁচাশ্লনার আর একবট কারণ  ল- প্রাণ িাাঁচাশ্লনার েনয যবদ্ বকিু টাকা  য়িা  াওয়া যায়,  য়শ্লতা িারা 
িিশ্লরর খ্ােনা ো  বকাংিা দকান েবে যবদ্ দদ্য়। অশ্লোশ্লরর  ুত্র আেতদ্ার োনুষ  ঙ্কর, দি োত- াশ্লতর বিচার না কশ্লর 
িাদ্ােীশ্লদ্র উশ্লোশ্লন িশ্লি  শ্লে এিাং তাশ্লদ্র িাবেশ্লত েল খ্াই।  ঙ্কশ্লরর এই িযি াশ্লর িাদ্ােীর েন আর নরে  শ্লয় যায়। 
গ্রাশ্লের োনুষ িম্পশ্লকে িাদ্ােী িশ্ললশ্লি–  

‘‘শ্ল াোরেুশ্লখ্া গাাঁর োন শ্লি দিাশ্লঝ না, শু ু িা  িশ্লল কিা না, দয দকান এট্টা োনুষ েরবত দদ্খ্বল কী দয বিষে 
কষ্ট  য়, দভতরটা দযন বক রকে করবত লাশ্লগ।’’৫  

অশ্লোশ্লরর  াশ্লত তাশ্লদ্র দ নস্থা, বনযোতন বকভাশ্লি  শ্লত  য় েটা এিাং োতলা িাদ্ােীশ্লক তাশ্লদ্র দিই দু্ুঃশ্লখ্র কিা দ ানায়। 
‘‘োতলা।।  াাঁ িবল, িবল দু্ুঃশ্লখ্র কিা ! দকশ্লন যখ্ন িুবদ্র িদ্বল েবেখ্ান বলশ্লখ্ নযায়... 
েটা।। িািনশ্লকািন বিিানা োদু্র দটশ্লন েরশ্লদ্ার িিো কশ্লর দ্যায়... 
োতলা।। আোর িুশ্লো শুশ্লয়ারিাশ্লর  াশ্লট দন দগ দিশ্লল দকশ্লট ভাগা দ্যায়... 
েটা।। দ িশ্লনর কা ে তুশ্লল েযাঙায়... 
োতলা।। তখ্ন োন শ্লির কষ্ট  য় না ? দু্ুঃখু্  য় না ? দিদ্না  য় না?’’৬ 

 ঙ্কর তাশ্লদ্র েবতগবত িুঝশ্লত দ শ্লর বনশ্লের চতুর িুবির প্রশ্লয়াগ েটাশ্লত চাই। এ িম্পশ্লকে  ঙ্কর দ্াক্ষাবয়ণীশ্লক িশ্ললশ্লি— 
'‘ ... রবদ্শ্লনই খ্শ্লেশ্লরর গলা কাটশ্লল একবদ্ন না একবদ্ন দি দতাোর দ্াাঁবে  শ্লর টান োরশ্লিই - িুঝশ্লত  য়। 
দতাোশ্লদ্র দদ্ৌে আবে খু্ি িুশ্লঝবি, এখ্ন িশ্লর  শ্লো দতা, আোর েশ্লতা আোয় এগুশ্লত দ্াও ...।’৭ 

তোনদর কাশ্লি ি ানুভূবত আদ্ায় করার েনয  ঙ্কর বনশ্লেই তাাঁর িািাশ্লক  াষণ্ড, িুদ্শ্লখ্ার, চ েশ্লখ্ার িশ্ললশ্লি। এিাোও 
িাদ্ােীশ্লক িুখ্ী িাংিাশ্লরর প্রশ্ললাভন দদ্বখ্শ্লয়শ্লি।  ঙ্কর েটা – োতলার অনু বস্থবতশ্লত িাদ্ােীশ্লক িশ্ললশ্লি— 

‘‘িাদ্াে ! আোর কিা দ ান ।  বর  দলাকটা অভাশ্লি  শ্লে দতাশ্লক দিশ্লেশ্লি। ওই অশ্লোর দোষশ্লক বদ্শ্লয় আবে 
দতাশ্লদ্র িি অভাি বেবটশ্লয় দদ্ি। আবে আেতদ্ার োনুষ- স্পষ্টা বষ্ট কিা। অশ্লোর দোষশ্লক িাাঁবচশ্লয় দদ্, আবে 
দদ্খ্ি -  বর , তুই আর দতাশ্লদ্র িািাটা দযন িাাঁশ্লচ! ভাশ্ললাভাশ্লি িাাঁশ্লচ!’’৮ 

এই কিা শুশ্লন িাদ্ােী আ ায় আনশ্লন্দ আত্ম ারা। িুশ্লক একরা  আ া বনশ্লয় তাাঁর িািাশ্লক অনুশ্লরা  কশ্লরশ্লি অশ্লোরশ্লক 
িাাঁচাশ্লনার। ‘‘িাাঁচাশ্লয় দ্যাও। বক  শ্লি টযাকায়, বক  শ্লি  য়িায়- ও িা , তুবে না ওঝা।’’৯  
অশ্লোর প্রাণ বিশ্লর দ শ্লতই দযন িি বকিু  াশ্লে যায়। দ্াক্ষাবয়ণী, অশ্লোর এিাং  ঙ্কর  ুরাতন িশ্লন্দ বিশ্লর এশ্লিশ্লি। তাই 
প্রাণ  াওয়ার িশ্লে িশ্লে অশ্লোর োতলাশ্লক িুদ্ দচশ্লয় িশ্লি। তার দলাভাতুর দৃ্বষ্ট  শ্লে গভেিতী িাদ্ােীর বদ্শ্লক, তাশ্লক দোর 
কশ্লর বনশ্লের েশ্লর বনশ্লয় দযশ্লত চায়। িাদ্ােী দযশ্লত রাবে  য়। বকন্তু যাওয়ার আশ্লগ ‘চাক ভাঙা ে ু’র কলবি দিশ্লক িার কশ্লর 
বিষাক্ত িা , তা দদ্শ্লখ্  ালাশ্লনার দচষ্টা কশ্লর বকন্তু গ্রােিািী িকশ্লল তাশ্লক বেশ্লর  শ্লর। প্রবতোত আশ্লি শু ুোত্র িাদ্ােীর 
 াত দিশ্লক। কে   রা িেবক চাবলশ্লয় দদ্য় অশ্লোশ্লরর িুশ্লক। নাটযিযবক্তত্ত অবেতকুোর দোষ এই নাটক িম্পশ্লকে িশ্ললশ্লিন– 

“অশ্লোর দোষ িাাঁবচয়া উবেল িশ্লট, বকন্তু প্রাণ বিবরয়া  াইয়াই দি তা ার কুৎবিত লালিার বিষাক্ত েূবতে  ারণ 
কবরল। অিশ্ল শ্লষ দি তা ার প্রা য  াবস্ত  াইল এিাং দিই  াবস্ত  াইল তা ারই  াশ্লত দয তা াশ্লক বকিুক্ষণ আশ্লগই 
একরকে িাাঁচাইয়া তুবলয়াবিল। নাটযকার ক্ষশ্লণ ক্ষশ্লণ নাটশ্লকর েশ্ল য শ্বািশ্লরা কারী  বরবস্থবত িৃবষ্ট কবরয়াশ্লিন যা া 
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উশ্লত্তেনােনক চেশ্লকর িারা আোশ্লদ্র বচত্তশ্লক চঞ্চল কবরয়া দতাশ্লল। আঞ্চবলক ভাষা এিাং ঝলিাশ্লনা  শ্লের তীক্ষ্ণ 
প্রখ্রতা িারা বতবন নাটশ্লকর িাংলা শ্লক োবট ও  বরশ্লিশ্ল র িশ্লে একাত্ম কবরয়া তুবলয়াশ্লিন।”১০  

দ াষক এিাং দ াবষশ্লতর লোইশ্লয় দ ষ  যেন্ত দ াবষতশ্লদ্র েয় দদ্খ্াশ্লনা  শ্লয়শ্লি। িা ারণ দেবণর োনুষগুশ্ললা েীিশ্লনর অিীে 
যন্ত্রনা ি য করশ্লত না দ শ্লর অশ্লোর দোশ্লষর েৃতুযকােনা কশ্লরশ্লি। কারণ বতবন দিাঁশ্লচ িাকশ্লল তাশ্লদ্র েীিন অবতষ্ঠ কশ্লর 
তুলশ্লি। নাটযকার েশ্লনাে বেশ্লত্রর দেবণিন্দ্ব িম্পশ্লকে নাটযিোশ্ললাচ  বিত্র িরকাশ্লরর েন্তিয – 

“তাশ্লদ্র দেণীর প্রবতিাদ্ ও দক্রা  তাশ্লদ্র ে য বদ্শ্লয় স্পষ্ট  শ্লত চায়- বকন্তু েশ্লনাে বেত্র দিটা  ীশ্লর িুশ্লস্থ, েটা- 
োতলা-িাদ্ােীর নানা েোদ্ার ও বি ন্ন িাংলাশ্ল র ে য বদ্শ্লয় ততবর কশ্লরন, দ্ েক িা  ােশ্লকর োিায়  াতুবে েুশ্লক 
এশ্লকিাশ্লরই িুবঝশ্লয় দদ্ন না।”১১  

           আোর আশ্ললাচয বিতীয়  ূণোে নাটক  ল ‘িাোশ্লনা িাগান’। নাটকবট দলখ্া  য় ১৯৭৬-১৯৭৭ দত। বনশ্লদ্ে নার 
কাে স্বয়াং েশ্লনাে বেত্র কশ্লরশ্লিন। নাটকবটর েনবপ্রয়তার েনয ‘িাঞ্ছারাশ্লের িাগান’ নাশ্লে বিশ্লনো  য়। এই নাটক 
িোেভািনার বদ্ক দিশ্লক ‘চাক ভাঙা ে ু’ এর িেশ্লগাত্রীয়। এ বিষশ্লয় বিব ষ্ট িোশ্ললাচক অশ্ল াক েুশ্লখ্া া যাশ্লয়র েন্তিয – 

“চাকভাঙা ে ু-র আবদ্ে অেকারেয় গ্রােশ্লক িাবেশ্লয় এশ্লি নতুন গ্রাশ্লের দচ ারা আাঁশ্লকন েশ্লনাে,‘িাোশ্লনা 
িাগান’এ। িকবে-নকবে এখ্াশ্লন দোতদ্ার  শ্লয়ও যাশ্লক িশ্লল দটবিশ্ললর অনয প্রাশ্লন্ত। অশ্লোর দোশ্লষর প্রিল দ্া শ্লটর 
িদ্শ্লল এরা আেয় বনশ্লয়শ্লি িলচাতুবরর, দকৌ শ্ললর।’’১২ 

            িাঞ্ছারাশ্লের িাগানশ্লক দকন্দ্র কশ্লর নাটশ্লকর কাব বন গশ্লে উশ্লেশ্লি। নাটশ্লকর প্র ান চবরত্রগুশ্ললা  ল-িাঞ্ছারাে 
কা াবল, িকবে দ্ত্ত, নকবে দ্ত্ত এিাং গুব । িৃি চাষী িাঞ্ছারাশ্লের িশ্ললর িাগাশ্লনর উ র েবেদ্ার িকবে দ্শ্লত্তর নের 
বিল। যখ্ন দি দিাঁশ্লচবিল তখ্ন বনশ্লের  স্তগত করশ্লত  াশ্লরবন তাই েরার  শ্লরও িাগাশ্লনর োয়া তযাগ করশ্লত  াশ্লরবন। 
তাই তাাঁর দপ্রতাত্মা এখ্নও িাগাশ্লনর আশ্লি  াশ্ল  েুরশ্লত িাশ্লক। েকমড়র পুে  কমড়র এখ্ন িাগাশ্লনর প্রবত প্রচুর দলাভ। 
িৃি িাঞ্ছা িাগাশ্লনর দদ্খ্ভাল আর আশ্লগর েশ্লতা করশ্লত  াশ্লর না। তাাঁর একোত্র ি ায় বিল তার নাবত গুব । গুব র আিদ্ার 
বিল িাগান বিবক্র কশ্লর িযিিা করার বকন্তু িাঞ্ছা দকান বকিুর বিবনেশ্লয়ও িাগান  াতিাো করশ্লত চায় না। শুরু  য় তাশ্লদ্র 
কিা কাটাকাবট। নকবে গুব শ্লক এখ্ান দিশ্লক তাোশ্লনার এই িুিনেিুশ্লযাগ কাশ্লে লাগায় এিাং িিলও  য়। িাঞ্ছার 
িারােীিশ্লনর ভরণশ্ল াষশ্লণর এিাং িাগাশ্লনর রক্ষণাশ্লিক্ষশ্লণর দ্াবয়ত্ব দনয়। এতবদ্ন িাঞ্ছা িাগান আগশ্লল দরশ্লখ্বিল লাবের 
দোশ্লর বকন্তু নকবের চাতুবরর কাশ্লি দ শ্লর যায়। নকবে  বরস্কার োবনশ্লয় দদ্য়– 

‘নকবে।।  যাাঁ, আে দিশ্লক এ িম্পবত্তর িি ভার আবে বনলাে। দতাোর রক্ষণাশ্লিক্ষণ ভরণশ্ল াষণ িি আোর। 
আশ্লর, িাশ্ল র প্রায়বিত্ত করশ্লিা না? 
[কৃতজ্ঞতায় িাঞ্ছা নকবের  া েবেশ্লয় কাাঁশ্লদ্]  
দ াশ্লনা, প্রবতোশ্লি  য়লা তাবরশ্লখ্ দু্খ্ানা কশ্লর িে  াবত্ত দদ্শ্লিা- যতবদ্ন েীবিত আশ্লিা োশ্লি োশ্লি দু্’শ্ল া কশ্লর 
বদ্শ্লয় যাশ্লিা।’১৩  

বতবন এটাও োবনশ্লয় দদ্য় দয, ‘আোর শু ু একটা কবন্ড ন। তুবে গত  শ্লল এই বভশ্লটোবট িাগান- টাগান িি আোর 
 শ্লি...।’১৪ এখ্াশ্লনই দ ষ নয়, এর র দিশ্লকই িাঞ্ছার েীিশ্লনর ব িশ্লন  শ্লে িাশ্লক নকবে দ্ত্ত। িাঞ্ছার  রীর খ্ারা  তাই 
দগাবিন্দ িাক্তার ঔষ  বদ্শ্লত দচশ্লয়শ্লি বকন্তু নকবে িে কশ্লর দদ্য়। উ রন্তু গণৎকারশ্লক বদ্শ্লয় আয়ু এিাং েরার বদ্নক্ষণ 
োনশ্লত দচশ্লয়শ্লি। দ শ্লষ িাঞ্ছাশ্লক বেজ্ঞািা কশ্লরশ্লি– ‘‘ভাই িাঞ্ছা, একটা  বরস্কার কিা দ্াও বদ্বক, তুবে কশ্লি েরশ্লি?’’১৫  

এর  শ্লরর দৃ্শ্ল যই দদ্বখ্, অনয দকািাও আেয় না দ শ্লয় গুব  নতুন দিৌ  দ্মরাণীশ্লক বনশ্লয় িাঞ্ছার িাবেশ্লত উ বস্থত  শ্লয়শ্লি। 
িুশ্লোর কাশ্লি িি িৃত্তান্ত শুশ্লন গুব  বিশ্লর দযশ্লত দচশ্লয়শ্লি বকন্তু  দ্ম দযশ্লত চায়বন।  দ্ম গুব শ্লক িশ্ললশ্লি– েরার আশ্লগ দতা 
েবেদ্ার তাশ্লদ্র এ িাবে দিশ্লক িার করশ্লত  ারশ্লি না, তাই যতবদ্ন িম্ভি িুশ্লোশ্লক িাাঁবচশ্লয় রাখ্ার দচষ্টা করশ্লি। িাঞ্ছার 
েীিন বনশ্লয় টানাটাবন শুরু  য় এক ক্ষ েৃতুযকােনা কশ্লর আর এক ক্ষ দ্ীেেেীবির কােনা কশ্লর।  
           আেরা দদ্বখ্, িাঞ্ছা কা াবল িারিার েৃতুযর কিল দিশ্লক বিশ্লর এশ্লিশ্লি। একটুখ্াবন স্বাশ্লিের েনয একটা োনুশ্লষর 
েীিন নগণয  শ্লয় যায়।  ুবলশ্ল  দদ্ওয়ার  েবক, যুি অবিশ্লি বনশ্লয় যাওয়ার  েবক, টাকার প্রশ্ললাভন দদ্বখ্শ্লয় গুব র  াশ্লত 
িাঞ্ছার  তযা এিাং দোক্তার আর নকবের বেবলত ভাশ্লি িাঞ্ছাশ্লক গলা বটশ্ল  োরার প্ল্যান িি দভশ্লস্ত যায়। এবদ্শ্লক  শ্লদ্মর 
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 াশ্লত দিিাযত্ন দ শ্লয় িাঞ্ছা আরও িুস্থ  শ্লয় ওশ্লে। িা ারণ ভাশ্লি েৃতুয দকান লক্ষণ দদ্খ্শ্লত না দ শ্লয় িাঞ্ছার  াশ্লত ‘িবলিল’ 
নােক বিষ তুশ্লল বদ্শ্লয়শ্লি। েৃতুযর  ওয়ার িশ্লে িশ্লে তাশ্লক শ্ম াশ্লন বনশ্লয় যাওয়া  শ্লি, যাশ্লত দকউ েৃতুয র শ্লিযর দটর না 
 াই। েো শ্ম াশ্লন বনশ্লয় যাওয়ার েনয িি প্রস্তুবত  শ্লয় িাশ্লক, দযই  শ্লদ্মর কান্না শুনশ্লত দ শ্লয়শ্লি অেবন িাঞ্ছার উশ্লোশ্লন 
 াবের  শ্লয়শ্লি িকশ্লল। দপ্রতাত্মা িকবে ও নকবে এশ্লি দদ্শ্লখ্ প্ল্যাশ্লনর িি উশ্লো  শ্লয় আশ্লি।  শ্লদ্মর কান্না আিশ্লল িাঞ্ছার 
েৃতুযর েনয নয়, নিোতশ্লকর আগেশ্লণর েনয। নিোতশ্লকর কান্নায় দযন িাঞ্ছা দচতনা বিশ্লর দ শ্লয়শ্লি। দি নকবেশ্লক  বরষ্কার 
োবনশ্লয় বদ্শ্লয়শ্লি–  

‘‘এট্টা কিা িবল কত্তা, আবে েরশ্লত  ারি না! আশ্লজ্ঞ িািাটার  শ্লর িড্ড োয়া  শ্লে দগশ্লি! আবে ওশ্লর নাবে 
দকশ্লট  রায় এশ্লনবি, এখ্ন ওশ্লর ভািায় যাি কী কশ্লর? কত্তা, আবে আর েরশ্লত  ারশ্লিা না!’’১৬  

িাঞ্ছা িবলিল দিরৎ দদ্ওয়ার আশ্লগই কতো োরা যায়। নকবে িাঞ্ছার কিা শুশ্লন িাগান না  াওয়ার  তা ায় োরা যায়। 
এখ্াশ্লন দ াবষত দেবণর েয়  শ্লয়শ্লি। িোশ্ললাচক নৃশ্ল ন্দ্র িা া িশ্ললশ্লিন– 

“েুখু্য চাষীর অব কার রাখ্ার দয লোই, েবে বনশ্লয় িাাঁচা – েরার যুযুৎিুর এই  যাাঁচ রােননবতক দেণী িাংগ্রাশ্লের 
প্রবতবষ্ঠত  িবতর িরল  ি  শ্লর আশ্লিবন িশ্ললই দয িাোশ্লনা িাগান প্রগবত ীল বচন্তা  ারার িিল নয় এেন 
দকান িরল বিিাশ্লন্ত না দ ৌঁশ্লি আেরা িরাং িলশ্লত  াবর দ াষক - দ াবষশ্লতর িম্পকে বিশ্লেষশ্লণর দক্ষশ্লত্র ‘চাক 
ভাঙা ে ু’র নাটযকার ‘িাোশ্লনা িাগাশ্লন’ দ ৌঁশ্লি দ াষক দেণীর েুশ্লখ্র উ র দতাোর িবলিল তুবেই িরাং খ্াও 
িলার িা ি েুবগশ্লয় বদ্শ্লয়শ্লি।”১৭  

িোশ্লের দ াষক দেণীশ্লক অ শ্লদ্িতা রূশ্ল  বচবিত কশ্লরশ্লিন নাটযকার। নাটশ্লক োশ্লঝ োশ্লঝ এক দভৌবতক  বরশ্লি  িৃবষ্ট 
করা  শ্লয়শ্লি। দপ্রতাত্মা িকবে চবরশ্লত্রর ে য বদ্শ্লয় অ শ্লদ্িতাররূ ী দ াষশ্লকর বনখু্াঁত বচত্র িণেনা কশ্লরশ্লিন। িাঞ্ছা কা াবল 
দপ্রতাত্মা িম্বশ্লে  দ্মশ্লক িশ্ললশ্লি–  

‘‘আশ্লিশ্লর দিৌ, ভূত আশ্লি! কবেন িশ্লল আিবি, ঐ িাগানটা করার  র দিশ্লকই এট্টা ভূত আোর দ িশ্লন দলশ্লগশ্লি! 
এট্টা কালা অ িায়া আোর িিুে লতা াতা িলিুলুবর বেশ্লর  শ্লরশ্লি! –কশ্লতা তাোই—িায়াটা িশ্লর না! –যুগ যুগ 
চশ্লল যাশ্লি -ওই অ শ্লদ্িতা ব বিবির দযখ্াশ্লন যশ্লতা িিল - িি দগরাি করশ্লি িশ্লল িশ্লি িাকশ্লি! - বকিুশ্লতই 
ওশ্লর কাটাশ্লনা যাশ্লি না দর!’’১৮  

            দ শ্লষ দদ্বখ্, নকবের েৃতুযর িাশ্লি িাশ্লি দলাভ, দ াষণ,  ীেণ, িেস্ত বকিু দকশ্লট দগশ্লি। িাঞ্ছার েীিশ্লনর 
অেকার, িোশ্লের অেকার এিাং প্রকৃবতর অেকার নতুন আশ্ললায় উদ্ভাবিত  শ্লয় উশ্লে। নাটযকার নিোতশ্লকর ে য বদ্শ্লয় 
এক নতুন দভাশ্লরর িুচনা কশ্লরশ্লিন। িাঞ্ছার েশ্লতা োনুশ্লষর  াত বদ্শ্লয় নতুনশ্লক স্বাগত োনাশ্লত চাই। তাইশ্লতা েৃতুয িযাত্রী 
‘ িাোশ্লনা িাগাশ্লনর োবলক িাঞ্ছা কা াবলর েীিন প্রদ্ী  নাটযকার বনভশ্লত দদ্য়বন। তাই িাঞ্ছার েিানীশ্লত নাটযকাশ্লরর 
উবক্ত– ‘‘... িি দতাোশ্লর বদ্শ্লয় যাশ্লিা- দতাোর েনযই দতা িাোশ্লয় দরশ্লখ্বি দগা।’’১৯  নতুন দভাশ্লর নতুন প্রেশ্লন্মর কাশ্লি িুস্থ 
 ৃবিিীর অেীকাশ্লরই নাটক দ ষ  য়। এ নাটক িম্পশ্লকে অবেতকুোর দোশ্লষর েন্তিয–  

“েশ্লনাে বেশ্লত্রর নাটশ্লক এভাশ্লি েীিশ্লনর অবন্তে েয় প্রবতবষ্ঠত  য়। দকৌতুশ্লকর এক অবিবেন্ন  ারা িেস্ত 
নাটকবটশ্লক দ্ীপ্ত ও িরি কবরয়া রাবখ্য়াশ্লি। িাঞ্ছারাশ্লের িাগান স্বািে র অিেশ্ললাভীর  াশ্লত  বেয়া ধ্বাংি  ইশ্লত 
চবলয়াবিল। বকন্তু নিেীিশ্লনর কান্না তা ার  ত্র ুস্প াখ্ায়  াখ্ায় বিবচত্র রঙ রূ  ও রশ্লির প্ল্ািন আবনয়া বদ্ল। 
বিিণে বিরি িাগান আিার িাোশ্লনা িাগান  ইয়া উবেল।”২০   

            আশ্ললাচয দু্বট নাটশ্লকই দ াবষত দেণীর েয় দদ্খ্াশ্লনা  শ্লয়শ্লি। নাটযকার আিশ্লল এটাই চান দয, িোশ্লের দ্েন- 
 ীেণ ি যকারী োনুষ গুশ্ললা দযন প্রবতিাদ্ী  শ্লয় ওশ্লে, বনশ্লেশ্লদ্র লোই বনশ্লেরা লশ্লে তাশ্লদ্র প্রা য  ক বিবনশ্লয় বনশ্লত  াশ্লর 
দ াষক দেবণর কাি দিশ্লক। এ িম্পশ্লকে িোেিশ্লচতন নাটযকার েশ্লনাে বেশ্লত্রর েন্তিয– 

“ই েীিশ্লনর েরুবর িেিযা আোশ্লদ্র নাটক দযেন তুশ্লল  শ্লরশ্লি, এেন আর দকউ  শ্লরবন। উৎ ীেন অনাচার 
অবিচার ভন্ডাবে চার াশ্ল র যত  য়তাবনর েুশ্লখ্া  বিাঁশ্লেশ্লি আোশ্লদ্র নাটক, অক্লান্তভাশ্লি বনেেেভাশ্লি ও 
িযবতক্রে ীনভাশ্লি। আোশ্লদ্র নাটশ্লকর অনয নাে প্রবতিাদ্, আক্রেণ।”২১  

             আোর অশ্ললাচয তৃতীয় নাটক  ল ‘অলকানন্দার  ুত্রকনযা’ (১৯৯০)। উ শ্লর উশ্লেবখ্ত দু্বট নাটশ্লকর দিশ্লক 
এবট িমু্পণে আলাদ্া। এখ্াশ্লন দেণীিাংগ্রাে নয় ে যবিত্ত  বরিাশ্লরর েীিনিাংগ্রাশ্লের বচত্রবট নাটযকার তুশ্লল  শ্লরশ্লিন। নাটশ্লকর 
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প্র ান চবরত্র গুশ্ললা  ল– অলকানন্দা, েয়দ্ী , শুভ, দদ্িাহুবত, রেনীনাি, িাদ্ল এিাং  ািে প্রেুখ্। িাংিার নােক দনৌকার 
একোত্র োবঝ অলকানন্দা। বতবন একবট িাবলকা বিদ্যালশ্লয়র িাংগীত ব বক্ষকা। অলকা বনুঃিন্তান, অনাি দু্শ্লটা দিশ্ললশ্লেশ্লয়শ্লক 
বনশ্লের িুঃন্তাশ্লনর েশ্লতা কশ্লর লালন  ালন কশ্লরশ্লিন। তার দেশ্লয় োনিী এিাং দিশ্লল শুভ। িাবের কতো রেনীনাি  েু  শ্লয় 
িাবেশ্লত িশ্লি, তাই িাংিাশ্লরর িি দ্াবয়ত্ব অলকার উ র। োনিীর বিশ্লয়  শ্লয় দগশ্লি আর শুভ কশ্ললশ্লে  শ্লে। এশ্লদ্রশ্লক 
বনশ্লয় তার িাংিার। 
            অলকাশ্লদ্র যখ্ন িাংিাশ্লরর অিস্থা ভাশ্ললা বিল তখ্ন শুভ ও োনিীশ্লক েশ্লর তুশ্ললবিল বকন্তু এখ্ন িাোল বদ্শ্লত 
অ ারগ। েোশ্লনা যা অিব ষ্ট টাকা  য়িা তা োনিীর বিশ্লয়শ্লত খ্রচ  শ্লয় দগশ্লি। োনিী শ্বশুরিাবেশ্লত আশ্লি তিু অলকার 
বচন্তা দলশ্লগই িাশ্লক। কারণ োনিীশ্লক দিখ্াশ্লন বনযোবতত  শ্লত  য়। তাই োশ্লয়র েন িি িেয় বচন্তায় িাশ্লক— 

‘‘...ভগিান আোর দিাকাশ্লিাকা দেশ্লয়টার ক াল  ুেল না খু্লল - বকিুই োনশ্লত  ারবিশ্লন। দকািায়  ানিাশ্লদ্ 
েৃশ্লগশ্লনর িশ্লে তার বেলবে   শ্ললা বকনা - েৃশ্লগন তাশ্লক ভাশ্ললািাশ্লি বকনা।’’২২    

শুভ কশ্ললশ্লে  শ্লে, িেয়েশ্লতা তাশ্লক আিার টাকা  াোশ্লত  য়।  াোর টাকা বদ্শ্লত  াশ্লরবন িশ্লল শুভ িাবেশ্লত  াবের  শ্লয়শ্লি 
িশ্লে র যাবগাং এর বলিার েয়দ্ী । টাকা বদ্শ্লত না  ারশ্লল শুভশ্লক গলা কাটার ভয় দদ্বখ্শ্লয়শ্লি। কারণ কশ্ললশ্লের প্রিে বদ্শ্লনই 
শুভ র যাবগাং এর োশ্লল েবেশ্লয়  শ্লেশ্লি। একটা গরীি দেশ্লয়র  ষেশ্লণর অবভশ্লযাগ শুভ’র উ র চাব শ্লয় বদ্শ্লয় দোটা টাকার 
দ্াবি কশ্লর না শ্লল বিষয়টা িিাইশ্লক োবনশ্লয় দদ্শ্লি েয়দ্ী । টাকার েনয োশ্লয়র িাশ্লি ঝগো কশ্লর িাংকীণে োনবিকতার 
 বরচয় বদ্শ্লয়শ্লি। বনশ্লের দিাশ্লনর িাশ্লি ব াংশ্লি কশ্লরশ্লি। অলকাশ্লক প্রশ্ন কশ্লরশ্লি দকন োনিীশ্লক ভাগীদ্ার কশ্লর অনাি আেে 
দিশ্লক বনশ্লয় এশ্লিবিল। শুভর কাশ্লি এইিি কিা শুশ্লন অলকা রাশ্লগ আত্ম ারা  শ্লয় তার গাশ্লল চে িবিশ্লয় দদ্য়। বকন্তু শুভ 
দকান ভ্রুশ্লক্ষ  না কশ্লর টাকা েযাশ্লনে করার েনয িাবে দিশ্লক দিবরশ্লয় যায়। টাকার িোশ্লন  াবের  য় িেশ্ললাক িাশ্ল র 
িাবেশ্লত। তার েন্মদ্াতা ব তা অলকাশ্লক োনায়–  

‘‘... য়ত টাকাটা ওশ্লক বদ্শ্লয়ই বদ্তাে বকন্তু ও যখ্ন অনগেল আ নাশ্লদ্র িকলশ্লক দু্ষশ্লত লাগল ওর িতেোন 
দু্ভোশ্লগযর েশ্লনয - ঐ েবতেন্ন দলাভী দিশ্ললটাশ্লক আবে দূ্র কশ্লর বদ্শ্লয়বি িাবে দিশ্লক।’’২৩  

শুভ েশ্লনর কিা কাউশ্লক িলশ্লত না দ শ্লর োনবিক চাশ্ল  িিার িাশ্লি খ্ারা  িযি ার কশ্লরশ্লি। তিু দ ষ যেন্ত র যাবগাং এর 
োল দিশ্লক বনশ্লেশ্লক েুক্ত করশ্লত  াশ্লরবন। বেশ্লিয অবভশ্লযাগ দেশ্লন বনশ্লত না দ শ্লর শুভ োনবিক ভারিােয  াবরশ্লয় দিশ্ললশ্লি। 
শুভ’র িম্পশ্লকে িাদ্শ্ললর িাংলাশ্ল  র যাবগাং এর ভয়াি তা আেরা উ লবি করশ্লত  াবর। 

‘‘যদু্ বত।। িাক্তার বক িশ্ললশ্লি,   
িাদ্ল।। ভাশ্ললা না - ভরিা  াবেশ্লন দ্াদ্া। কাল বিশ্লকশ্লল অযািাইলাশ্লে বগশ্লয় দদ্বখ্  ক্ত দ্বে বদ্শ্লয় ওর  াত- া 
িাাঁ া! আোশ্লক দদ্শ্লখ্ ভাশ্লয়াশ্ললন্ট  শ্লয় উেশ্ললা! উুঃ র যাবগাং দয এরকে ভয়ঙ্কর  শ্লত  াশ্লর! আর কী একটা িেয় 
 শ্লেশ্লি- িোশ্লের িিখ্াশ্লনই বকরকে র যাবগাং চলশ্লি না! অি য তুবেই ভাশ্ললা িলশ্লত  ারশ্লি। বকন্তু োনুষ অকারশ্লণ 
োনুষশ্লক কষ্ট বদ্শ্লয় কী দয েো  াশ্লে! দ্যাশ্লখ্া, আোশ্লদ্র দিশ্ললটার োিাটাই নষ্ট  শ্লয় দগল!’’২৪   

          নাটশ্লকর দ শ্লষ দদ্বখ্, অলকা  াশ্ল র িাবের েব লা দদ্িাহুবতর িন্তানশ্লক দ্ত্তক বনশ্লয়শ্লি। কারণ শুভ এিাং োনিী 
আর তার কাশ্লি বিশ্লর আিশ্লি না। বতবন েশ্লন কশ্লরন –  

‘‘...শুভ োনিীর েশ্লনয েশ্লর িশ্লি কাাঁদ্া িাো আর এখ্ন কী করশ্লত  াবর আে ! আোর দকয়া াতার দনৌশ্লকাদু্শ্লটা 
দনাঙর বিাঁশ্লে িুশ্লট দগশ্লি ভরা গাশ্লঙর েব যখ্াশ্লন - উিাল  ািাল দেউ -  য়ত ভািশ্লি -  য়ত িুিশ্লি - আবে কূশ্লল 
দ্াাঁবেশ্লয় কতক্ষণ দচশ্লয় দচশ্লয় দদ্খ্ি! তার দচশ্লয় আর একটা দনৌশ্লকা গবে না দকন - গোর দচষ্টা কবর না দকন...’’২৫  

           সমোনজ এক ধরনের মো ুি আনে যোরো সমসযো ও সিংকটনক সনে ম নয় েীিন অবতিাব ত করশ্লত চাই, এশ্লতই 
তাশ্লদ্র আনন্দ। অলকানন্দাও এই  রশ্লণর বিশ্ললন। িহৃদ্য়তা োনবিকতা, ি ানুভূবত ইতযাবদ্ িি গুণ অলকানন্দার চবরশ্লত্র 
বিরােোন। অ রবদ্শ্লক অলকানন্দার িমূ্পণে বি রীত েেী চবরত্র দদ্িাহুবত। দদ্িাহুবতর িাংিাশ্লর েন িশ্লি না, দিাট ব শুশ্লক 
িাবেশ্লত দিশ্লল দরশ্লখ্ িাইশ্লর যায়, বেকেশ্লতা দদ্খ্াশ্ল ানা কশ্লর না। তাই খু্ি ি শ্লেই অলকানন্দার চবরত্রবট আোশ্লদ্র দৃ্বষ্ট 
আকষেণ কশ্লর। অ রবদ্শ্লক, র যাবগাং এর েশ্লতা েেোবন্তক েটনাশ্লক শুভ এিাং েয়দ্ী  চবরশ্লত্রর ে য বদ্শ্লয় তুশ্লল  শ্লরশ্লিন। এই 
নাটক িম্পশ্লকে বিব ষ্ট িযবক্তত্ত অবেতকুোর দোশ্লষর েন্তিয—  
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“নাটশ্লকর েশ্ল য েূল কাব নী ারার িশ্লে কশ্লয়কবট আ ুবনক িাস্তি িেিযা েোইয়া আশ্লি। র যাবগাং দয িাত্রেীিশ্লনর 
বক িিেনা  েটাইশ্লত  াশ্লর শুভর েত একবট বনষ্পা  িম্ভািনােয় তরুশ্লণর ভয়াি   বরণবতর েশ্ল য তা ার একবট 
দৃ্ষ্টান্ত দদ্খ্া দগল। েয়দ্ীশ্ল র েত র যাবগাংোস্টাররা ওই েয়াল িাশ্ল র েতই  াশ্লক  াশ্লক েোইয়া তরুণ প্রাণগুবল 
বনুঃশ্ল ষ কবরয়া বদ্শ্লতশ্লি। দদ্িাহুবতর েত উেৃঙ্খলতার দরাশ্লত ভািোন নারী দয বকরূ  আত্ম নশ্লনর িিেনা া 
 শ্লি চবলয়াশ্লি নাটযকার তা াই দদ্খ্াইয়াশ্লিন। আর োনিীর েত একবট দেশ্লয় বিিাশ্ল র স্বপ্নস্বগে  ইশ্লত এক উত্তপ্ত 
িাংগ্রাশ্লের দক্ষশ্লত্র বনবক্ষপ্ত  ইল, ই া অশ্ল ক্ষা েীিশ্লনর দ াচনীয়  বরণাে আর বক  ইশ্লত  াশ্লর! এই িি দু্ুঃখ্কষ্ট 
িেিযা িাংকশ্লটর েশ্ল য অলকানন্দার দেযাবতেেয়ী েূবতে ঊশ্লধ্বে বিরাবেত। িাংিাশ্লর এখ্শ্লনা অলকানন্দা আশ্লি, 
 ুত্রকনযাশ্লদ্র ভয় বকশ্লির!”২৬  

        বরশ্ল শ্লষ িলা যায়, নাটযকার েশ্লনাে বেত্রশ্লক িাস্তি িোশ্লের রূ কার িলশ্ললও বকিু ক্ষবত  শ্লি না। িোশ্লের 
দ াষণ,  ীেন, অতযাচাশ্লরর বিরুশ্লি প্রবতিাদ্ী ভািনা বতবন তাাঁর নাটকগুশ্ললাশ্লত বনখু্াঁত ভাশ্লি বিশ্লেষণ কশ্লরশ্লিন। উ শ্লর 
উশ্লেবখ্ত নাটক দু্বটশ্লত তার  বরচয়  াওয়া যায়। দু্বট নাটশ্লকই দ াষক েবেদ্ার দেবণর েুশ্লখ্া  খু্শ্লল দিশ্ললশ্লিন। িোশ্লের 
দ াষক দেবণর চরে  বরণবত বদ্শ্লয়শ্লিন এিাং দু্িেল দ াবষত োনুষগুশ্ললাশ্লক বেবতশ্লয় বদ্শ্লয়শ্লিন। তাাঁর নাটকগুশ্ললা দকান 
িীোনার েশ্ল য আিি নয়। বভন্ন বভন্ন দপ্রক্ষা শ্লট, বভন্ন দৃ্বষ্টশ্লকাণ দিশ্লক যা বকিু দদ্শ্লখ্শ্লিন, যা বকিু উ লবি কশ্লরশ্লিন দিটাই 
 শ্লয় উশ্লেশ্লি নাটশ্লকর বিষয়িস্তু। তাই িেয় অনুিাশ্লর তাাঁর নাটযভািনা িা িোেভািনা  বরিতেন  শ্লয়শ্লি। তাাঁর ভাষা-িাংলা  
 ােক িা দ্ েশ্লকর েশ্লন ি শ্লেই োয়গা কশ্লর দনই। ‘েশ্লনাে বেত্র নাটক িেগ্র’ এর ভূবেকায়  বিত্র িরকার িশ্ললশ্লিন – 

“শ্লখ্ালি িা দোেক যারই দ াক, স্বরগ্রাে দযরকেই দ াক, দ ষ  যেন্ত অতযাচাশ্লরর দ াষশ্লণর বিরুশ্লি দ াবষশ্লতর 
েয় ও প্রবতষ্ঠা, ভণ্ডাবের বিরুশ্লি িতয ও োনবিকতার প্রবতষ্ঠা, বিবেন্নতার বিরুশ্লি ভাশ্ললািািার প্রবতষ্ঠা, এিাং 
েৃতুযর বিকশ্লল্প েীিশ্লনর প্রবতষ্ঠা দদ্খ্াশ্লনার িাংকল্প দিশ্লক েশ্লনাে বেত্র বিচুযত  ন না।”২৭ 

বতবন আ ুবনক িোশ্লের িাস্তি িেিযা গুশ্ললাশ্লক তাাঁর নাটশ্লক তুশ্লল  শ্লরশ্লিন। িুন্দর িোশ্লের স্বপ্ন িাস্তিাবয়ত কশ্লরশ্লিন 
নাটশ্লকর চবরত্র গুশ্ললার ে য বদ্শ্লয়। িাতো বদ্শ্লয়শ্লিন নতুন ভাশ্লি িাাঁচার এিাং  িচলার। 
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