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দুাআ বফশ্বমুদ্ধ ভধযফততী ফাাংরা নাটকও প্রবতফাদ : ভন্মথ যাকয ‘ওাযাকায’
ড. াবনর বফশ্বা
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Abstract
It is right to say that there is no consistency of Bengali theatre trend of post-world war- I
with its previous trend. In thirties of nineteenth century a new trend was introduced by
Kallol group. They revealed the mystery of critical human behaviour and biological
relation as well as nature of desire of human being. People‟s belief was shaken up by
evolution theory of Charles Darwin and Aldus Huxley‟s invention about bio-science.
Similarly Freud‟s theory of human nature and Marx-Engels‟ theory of socialism also
stunned the people. Simultaneously world-wide economic depression which greatly
pressurized the Indian economy and also the Bengali theatre in between the world wars.
Manmatha Roy established the modern dramatic dialect in the structure of mythological
drama. He tried to build the feelings of agony of dependence in his plays. His sensitivity of
writings succeeded to touch the heart of Bengal. His famous play “Karagar” was first
performed in 24th December of 1930 at Manmohan Theatre, Kolkata. The audience was so
much moved by the fact of the said play, that they raised the slogan of “Vande Mataram” as
the mark of nationality. This incident established the efficiency of Manmatha Roy to knock
the people through his play. Girish Chandra Ghosh, the famous playwright, had its own
theatrical trend before the world war-I, as we get another very new trend in the writings of
Bijan Bhattacharya which called “Gananatya” during the world-war II. These two trends
are very different in nature. Manmatha Roy drew a linkage line between these very
different trend.
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১৯১৫ খ্রীষ্টাকে বাযতফকলতয যাচনীবতকত কাবিবচয াঅকভন এওবট মুকান্তওাযী খটনা। চাবতয চীফকন কাবিবচয
প্রবাফ ফতফযাপ্ত---ফতত্রকাভী---চনককণয হৃদ যণওাযী। ভাচনীবত, যাচনীবত, াথতনীবত দদকয ভস্ত বফলাআ
কাবিভ। তাাঁয াঅকভকন ফহুভুঔী াঅকদারন নতুন রূ দর। ফাাংরাকদ এয প্রবাকফয দথকও ফাাআকয থাকওবন।
াআাংকযচ যওাকযয বফরুকদ্ধ কাবিবচয াংগ্রাভ বঙর প্রওায। চনতায ঐওযফদ্ধ বিয দৃঢ়তায উযাআ াঅস্থাফান বঙকরন
কাবিবচ।

‚ঘম্পাযকণ নীরঘালী, গুচযাকটয দঔকড়া দচরা াচন্মাীবড়ত চনককণয ওয রাখফ এফাং াঅকভদাফাকদয
শ্রবভওকদয দাবফ াঅদা বনক াবাংা তযাগ্র াববমাকনয াপরয তাকও চনবি ম্বকি াফবত ওযর।
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বফপ্লকফয প্রওৃত ফীচ দম চনবিয ভকধয বনবত এাআ উরবি ভগ্র ওভতন্থায ভকধয াঅনর এও নতুন
দচাায।‛১
ভুবষ্টকভ ভধযবফত্ত ববিকতয ভধয দথকও বফপ্লবফও াঅকদারনকও াধাযণ ভানুকলয ীভানা াবচয ওযকরন।
াধাযণ ভানুল দদকও বনকচয দদ ফকর বাফকত াযর। চাতীতাকফাকধ ানুপ্রাবণত চনককণয ওাকঙ দদকপ্রভ
ফড় ক উঠর। চনবিয াবুযত্থান যাচননবতও াঅকদারনকও এও নতুন ভাত্রা প্রদান ওযর। তাাআকতা ফঙ্গবঙ্গ দযাধ
াঅকদারকনয কঙ্গ ১৯২১-এয াকমাক াঅকদারকনয ফযাওতায পাযাও দঘাকঔ ড়ায ভত।

‚দভবদনীুকযয ঘালীযা ুবরকয রাবঠ দঔক যওাকযয প্রায যাচস্ব বদর না। যাকফবযবর  বপচাফাকদয
যাতযা ানযা দকয প্রবতফাকদ চবভদায  ুবরকয রাবঠ দঠওার। দঙাটনাকুকযয াঅবদফাীযা ফি
ওযর দঘৌবওদাযী টযাও। চাতী াঅকদারকনয তযকঙ্গ াঅকদাবরত ফাাআ।‛২
কাবিয এাআ াংগ্রাভী বাফভূবতত ভন্মথ যাকয ওাযাকায নাটকওয ফাুকদফ ঘবযকত্রয ভকধয াা মা। প্রতযি
যাচননবতও াঅকদারন ঙাড়া াস্পৃযতায বফরুকদ্ধ দদভ াঅকদারকন ভাকচয নীকঘয তরায ভানুকলয ভকধয
ফযাও াড়া চাকর। ফাাংরায নাটয চককত এর চরধয ঘকরাাধযাকয ‘ভবদয প্রকফ’ াথফা যফীন্দ্রনাথ ঠাওুকযয
‘ঘণ্ডাবরওা’ নৃতযনাটয। াঅফায নাযীভুবি াঅকদারন নাযীকও িুদ্র কৃকওাণ দথকও ভুি ওযর যণাঙ্গকন।
প্রথভ ফশ্বমুকদ্ধয ভাভবও মুকান্তওাযী বফঞ্জাবনও াঅবফষ্কায ভানুকলয বঘন্তকন এও বফপ্লবফও বযফততকনয বদও
বনকদত ওযর। মুবিফাদী বঘন্তকনয প্রফণতা ূকফতয ভস্ত াংস্কায-বফশ্বা  প্রথানুকবতও ধাযণায বফরুকদ্ধ প্রশ্ন বঘহ্ন
বনক এর। এওবদকও াবরব, াাডরায, দযযড প্রভুকঔয ভানফ প্রওৃবতয বফকেলণ ায বদকও ভার্ক্ত -একঙ্গরকয
াভযফাদী াঅকদারকনয দঢউ। ভুঔযত এাআ দুবট বফলকও দওন্দ্র ওকযাআ বফশ্বমুদ্ধ ভধযফততী ফাাংরা নাটও াঅকদাবরত
ককঙ-এয কঙ্গ দমাকয ঙ্গত বদককঙ বফশ্বফযাী াঅবথতও ভদা মা বাযত তথা ফাাংরাকও স্পত ওকযবঙর স্বাবাবফও
বাকফাআ।
১৯১৯ খ্রীষ্টাকে তৃতী াআন্টাযনযানার প্রবতষ্ঠায ভ দথকওাআ ভানকফন্দ্র যাকয দনতৃকে বাযতফকলত াভযফাদ
বফস্তাকযয দঘষ্টা াঅযম্ভ । ফাস্তবফও কি কাবিফাদী এফাং ন্ত্রাফাদী াঅকদারকনয প্রবতস্পধতী বি রুক এয উত্থান।
শ্রবভও ধভতখট এফাং শ্রবভকওয দাবফ াঅদাকয াংগ্রাভকও দওন্দ্র ওকয বফপ্লবফও দঘতনায উকন্মল খটাকত কঘষ্ট
কবঙর। মবদ তাাঁযা তাকদয ওভতওাকণ্ডয ভধয বদক দওাকনা দশ্রবণ-াংগ্রাকভয ধাযণা ৃবষ্ট ওযকত াকযবন, তফু
ফরকতাআ কফ াযা বাযকত দালণভুি ভাচকঠকনয স্বপ্ন ৃবষ্ট ওকযকত তাাঁযা দকযবঙকরন।
ফাাংরা নাটয ধাযায কঙ্গ মুদ্ধ যফততী নাটয ধাযায দওান ধাযাফাবওতা দনাআ। দভাটাভুবট ১৯২১-এয াকমাক
াঅকদারন মতন্ত ূকফতয ওভতওান্ড প্রাবযত বঙর ধযা মা। বতকনয দকও ওকলার দকাষ্ঠীয াত ধকয নযনাযীয বচফম্পওত  ওাভনায স্বরূ এফাং কবীয দকান ভকনয চবটর াঅঘযকণয ভনস্তাবেও যয উকন্মাঘন ওকযকঙন।
ডাযউাআকনয বফফততনফাদ  ার্ক্ারীয চীফবফজ্ঞান ম্পবওতত াঅবফষ্কায ভানুকলয াংস্কায  প্রতযকয ভূকর নাড়া দদ।
তাাআ ডাঃ দীও ঘন্দ্র মথতাথতাআ ফকরকঙন—

‚স্বাধীনতাওাভী চাবতয প্রওৃত ভুিমুকদ্ধয যণদাভাভা দফকচকঙ মুকদ্ধাত্তয ফাাংরা নাটকও। এাআ ভকয
যাচননবতও, াথতননবতও, াাংস্কৃবতও ওামতওাযণ ূত্রগুবরয াংকক াবিত ক নাটযওাযকদয দদাত্মকফাধ 
ঐবতাবও তযাকিলা াববনবদত ক দদঔা বদককঙ। চাতী াবুযত্থান এফাং বফকদ্রাকয াঞ্চচকনয ফাাংরা
নাটও দবদও ভুঔবযত। তাাঁয বিয ভকেয উৎবট বনবত বঙর ন্ত্রাফাদী

াকমাকী
াঅকদারনওাযীকদয স্বাথততযাক, াঅত্মবফচতন, াঅদতবনষ্ঠা এফাং ওবঠন দুাঃঔ ফযকণয ভকধয। প্রাওমুকদ্ধ যবঘত
নাটওগুবরয ভকতা চাতী উন্মাদনা এঔাকন দযাভাবন্টও বাফাকফক দ্বাযা দুফতর ন, াংগ্রাভী ভানুকলয
াঅত্মকফাকধয দ্বাযা াঅকরাবড়ত। নাটকওয াঅবঙ্গও এফাং উস্থাকনয ভকধয তাাআ এককঙ বযফততন।
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যাচননবতও, ভাচনীবত, াথতনীবত এফাং ভানফ প্রওৃবতয কঙ্গ মুি ক নাটকও চাতীতাকফাকধয প্রওা।
এয পকর, নাটযওাকযয বফকেলণাত্মও ভকনাবাফ প্রওা দককঙ। বাফাকফককয কঙ্গ বদককঙন বঘন্তা 
াঅত্মভাকরাঘনায উায। এ ঙাড়া এওাকরয ফ নাটযওাযাআ কণবিয প্রবত াবতভাত্রা াঅস্থাফান।
াকমাক াঅকদারন দম ভাচতন্ত্রী নাটযকঘতনায ওভতথ প্রস্তুত ওযর প্রবতবিান্থী বিবট যাচতন্ত্র দাআ
বফিুি ভাচকঘতনাকও মতাআ দভন ওযকত দঘষ্টা ওকয ‘চনফাদী বাফনা’ ততাআ নাটযওাযকদয াধীয ওকয।
তাাঁকদয ভগ্র বঘন্তা বাফনা বঙর চনচীফকনয বদকওাআ। চনককণয কঙ্গ এওাত্মতায ম্পওত স্থান ওযকত
বকক এওাকরয ফহু নাটও যওাবয াঅকদনাভা বনবলদ্ধ র।‛৩
বফশ্বমুদ্ধ ভধযফততী নাটযওাযকদয ভকধয াঅভযা দুচকনয ওথা াঅকরাঘনা ওযকত াবয-এওচন যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয,
াযচন-ভন্মথ যা।
াআউকযাক নফ মুককয বদও-বনকদতও নাটযওায দনবযও াআফকন-এয ভতাআ ফাাংরা নাটকওয দিকত্র যফীন্দ্রনাথ
ঠাওুকযয ওথা াঅভযা বুরকত াবযনা। ভাভবও ওাকর দওফরভাত্র যফীন্দ্রনাথাআ দম বফশ্বদযফাকয উস্থানকমাকয
নাটও যঘনা ওকযবঙকরন, এওথা দমভন স্বীওায ওযকতাআ কফ, দতভবন এওথা দভকন বনকত  দম, াধাযণ যঙ্গভঞ্চ
 তৎবযকফবষ্টত নাটযচককতয কঙ্গ যফীন্দ্রনাকথয দমাক বঙর ঔুফাআ িীণ। তাাঁয দু’এওবট প্রন চনবপ্র কর বতবন
ভঞ্চ াপরয রাব ওযকত াকযন বন।
নাটযওায ভন্মথ যা এওাঙ্ক নাটকওয ৃবষ্টওততা বাকফাআ দফব বযবঘত কর ূণতাঙ্গ নাটও যঘনাকত বতবন
মকথষ্ট ভুনবানা দদবঔককঙন। বকবয ধাযায উত্তয াধও াকযঘকন্দ্রয ভওাকরাআ দৌযাবণও নাটওকও
ধভতবাফাবশ্রত বববত্তয তাযরয দথকও ভুি ওকয চনকঘতনায ূত্রবট দমন াভকন বনক একবঙকরন। এভবনকতাআ
ভওাকরয বিবট বফকযাধী ভকনাবাফ, স্বকদী াঅকদারন াআতযাবদয কঙ্গ ভন্মথ যাকয বনবফড় দমাকাকমাক বঙর। তাাআ
স্বাবাবফওবাকফাআ তাাঁয নাটকও ভানবফও দঘতনা  প্রবতফাদী বঘন্তায প্রওা দদঔা বদকবঙর।
াঅধুবনও নাটযাবকতযয ানযতভ বফবষ্টয-ঘবযকত্রয ান্তদ্বতন্দ্ব। দম দওান ঘবযত্রাআ শুধুভাত্র বাকরা াথফা শুধুভাত্র ভদ
কত াকয না (The devil is not as black as he is painted.)8 ুযাণ-ভাওাফয াআতযাবদকত দম ঘবযত্রগুকরা
খৃণায াত্র বঙর, াঅধুবনও দঘতনায বফওাক দ ওর ঘবযত্র  ানুবূবতয কঙ্গ বঘবত্রত ক ভনুলযেকফাকধয এও নফ
বযঘ দতকওয াভকন বনক এর। মুবিফাদী বফঘাযবি চনভকন িকভ িকভ াধযাত্মবফভুঔ  ফাস্তফম্মবত বঘন্তাদঘতনায চন্ম বদর। ফাাংরা দৌযাবণও নাটকও ববিবাফ  ধভতাদকতয ুতীি বাফাকফককয চাকা স্থান ওকয বনকত
রাকর খাত-প্রবতখাতভ দ্বন্দ্ব, মা কতানুকবতও ধভত  নীবতবিায উাদানকও দূকয বযক নাটওী য ৃবষ্টকও
তযাবিত ওযর। নাটযতকেয বফঘাকয মা াঅধুবনও দৌযাবণও নাটকওয ভান ফৃবদ্ধ ওকযকঙ এওথা ফরাাআ ফাহুরয।
ভন্মথ যা দৌযাবণও নাটকওয ববিযবটকও টবূবভওা দযকঔ-ভওারীন চীফন মন্ত্রণা  স্বকদ দপ্রভকওাআ
াভকন বনক এককঙন। তাাঁয ‘ঘাাঁদ দাকয’-এ দমভন ফাগাবর বফকদ্রাী ত্তায প্রওা খটর, দতভবন ভানবফও দঘতনা
ভৃদ্ধ র-‘দদফাুয’, ‘তী’, ‘াবফত্রী’, ‘ওাযাকায’, াআতযাবদ নাটও। নাটও ম্পকওত বনকচয বল্পবাফনাকও প্রওা
ওযকত বকক ফকরকঙন—

‚প্রকতযও নাটও-নাবটওাযাআ থাকও এওবট ফিফয। প্রওাকযাআ ’ও াঅয প্রচ্ছন্নাআ ’ও। বওন্তু দ ফিফয াঅচ
দমন ভাচতাবন্ত্রও ুকয ফাাঁধা , াঅয তাকতাআ তা কফ চীফনধভতী। বযতা  াংস্কৃবতকও যিা ওকয
াঅভাকদয ুস্থবাকফ ফাাঁঘকত কর, চকৎবা াঅন বনকত কর, ভাচতকন্ত্রয াঅশু প্রবতষ্ঠা ববন্ন াঅয
দওাকনা থ দনাআ। একত মত বফরম্ব কফ, চীফন মন্ত্রণা তত ফাড়কফ।...নাটও াঅয বফরা ন াঅত্মযিায
াবতায।‛৫
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নাটযওায ভন্মথ যা বকবয  ফীচন-এয ভধযফততী ভকয এওচন াাভানয নাটযওায। তাাঁয দশ্রষ্ঠ দৌযাবণও
নাটও ‘ওাযাকায’ (১৯৩০)। ফততভান প্রফকি াঅভযা এাআ নাটওবটয বফলকাআ াঅকরাঘনা ওযফ। প্রথকভাআ নাটওবটয ভূর
দৌযাবণও ওাববনয বফলবট াভকন াঅনকত াবয। বকফকতয নফভ স্কি দথকও চানা মা ফুকদকফয বতা মদুফাংী
ূযকনকও যাবচত ওকয দবাচফাংী নৃবত াঅহুকওয ুত্র উগ্রকন ভথুযায বাংান দঔর ওকযন। এাআ
উগ্রককনয দিত্রচ ুত্র র ওাং (কৌববত দানফ দ্রুবভর উগ্রককনয রূ ধকয উগ্রককনয ত্নীয উকত ন)।
এাআ ওাংাআ উগ্রকনকও ফবদ ওকয ভথুযায বাংাকন ফকন। াঅফায ূযককনয ু ত্র ফুকদফ উগ্রককনয বাাআ
দদফকওয ওনযা দদফওীকও বফক ওযকর বদফফাণী , দদফওীয াষ্টভ ককবতয ন্তান ওাংকও ফধ ওযকফ। বদফফাণী
শুকন ওাং দদফওীকও তযা ওযকত দককর ফুকদফ  দদফওীকও ওাযাকাকয ফদী ওকয যাকঔন। নাযদ এক ঔফয দদ
দদফওীয ককবত স্বাং নাযাণ চন্মগ্রণ ওকয ওাংকও তযা ওযকফ। তাকত ওাং তাাঁয াতযাঘাকযয ভাত্রা াঅকযা ফাবড়ক
দদ। দল মতন্ত ওৃকেয াকতাআ ওাংকয বনধন ।
‘বদুস্থাকনয ভকভত ভকভত ধভত, ভভতাশ্র ওবযা নাটও বরবঔকত াআকর ধভতাশ্র ওবযকত াআকফ।’ বকবযঘকন্দ্রয এাআ
ফাণীকও নাটযওায ভন্মথ যা দমভন বুরকত াকযনবন, দতভবন নাটকওয চীফনধভতীতায ওথা বতবন াভকন না একন
াকযন বন। দতকওযা দম শুধু দতও ন, তাযা দদকয ভানুল। তাাআ যাধীন বাযতকলতয ভযা তাাঁয নাটযভকধয স্থান
ওকয বনককঙ। তাাআকতা দৌযাবণও নাটকওয ওাঠাকভায ভকধযাআ াঅধুবনও নাটয বফলকয স্থানা ওকয-এও বদকও বতবন
ফাগাবরয ভকনয য বনকত দঘষ্টা ওকযকঙন, াযবদকও যাধীন বাযতফকলতয দঘতনা চাগ্রত ওযায ওথা দবকফকঙন।
াঅয দ দঘষ্টা দম পর কবঙর, তা দফাছা মা, মঔন যাচবিয ূর দৃবষ্টকত নাটওবট িতবফিত ।
১২াআ ভাঘত ১৯৩০, াঅকভদাফাদ-এয ফযভতী দথকও ২৫০ দভাআর াক দাঁকট কাবিচী- ডাবণ্ডকত দৌকঙ রফণ
াঅাআন বাকগন  তযাগ্র শুরু ওকযন। ৫াআ দভ, ১৯৩০ কাবিচী দগ্রপ্তায কর াযা দদক াঅাআন াাভয ফযাও বাকফ
ঙবড়ক কড়। দদকয দঙাট ফড় ওর দনতাকওাআ দচকর দাযা কত রাকর। এাআ বফবষ্টকদয ওাযাফবদ ওযায পকর
দচর (ওাযাকায) দমন ক উঠর তীথতকিত্র। দৌযাবণওতায রুকও ভন্মথ যা বরকঔকরন যাচননবতও নাটও
‘ওাযাকায।’ দৌযাবণও ববিয াঅওুরতা দওাথা দমন দদকপ্রকভয াঅওাঙ্ক্ষায কঙ্গ এওাওায ক বককবঙর। ভন্মথ
যা ফততভান বাযতফকলতয যাচননবতও বযবস্থবতয উস্থাকন দম দৌযাবণও খটনায াফতাযণা ওকযবঙকরন তা দম
পর ককঙ, তা স্পষ্ট রূক দফাছা দকর ২৪ দ বডকম্বয, ১৯৩০, ভনকভান বথকটাকয নাটওবটয প্রথভ যচনীয
াববন াপকরয- নাটযারা ভুঔবযত ক কঠ ‘ফকদভাতযভ’ ধ্ববনকত। এওথা ফাগাবর দতও মতটা না ফুকছবঙর,
তাাঁয তগুণ ফুকছবঙকরন াও াআাংকযচ। তথয ফকরকঙ-দপাটত উাআবরাভ দথকও দকাযা বনয াবঠক নাটওবট ম্পকওত
দঔাাঁচ দনা । বঙ্কত ফৃবট যাচ ৮াআ দপব্রুাযী, ১৯৩১ নাটওবট বনবলদ্ধ ওকয ‘Order’ চাবয ওকয। ‘Order’
বটকত াববকমাক বাকফ ফরা —

‚…The play entitled „Karagar‟ by Manmatha Roy…, Is likely to excite feelings of
disaffection towards the Government established by law in British India‟‟৬

াঅফায ৫াআ ভাঘত ১৯৩১-এ ুনযা াববকমাক ওযা —
‚The home Member added that ostensibly the play did not relate to present-day
politics, but actually its bearing on present day politics was beyond doubt.”৭

যাবয নাটওবটকও ধযকত না দকয দমন দতন প্রওাকযন নাটওবটকও ফি ওযায দম দা ফৃবট যওাকযয কড়
বঙর, দটাাআ এাআ নাটকওয স্বকদ দপ্রভভূরও নাটও ক উঠফায ফকঘক ফড় াংাত্র। এঔাকন াঅভযা দ
ম্পবওতত ওকওবট নাটয াংরা– বঘত্র তুকর ধযকত াবয।
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ফৃবটকয দচর-এঔাকন ককঙ ওাযাকায। স্বাধীনতা াংগ্রাভীকদয এাআ দচকর ফদী ওকয ঘযভ বনমতাতন ওযা ত।
াতযাঘাবযত ফুকদফ মাদফকদয চাকাফায চনয—

‘দম াতযাঘায য ওকয, ভৃতুয তাকও খৃণা ওকয। ভৃতুয তাকও দাখাত ওকয’ য দদ, ভৃতুয মন্ত্রণা দদ,
বওন্তু াঅবরঙ্গন বদক ভুবি দদ না-াবন্ত দদ না’—
(প্রথভ াঙ্ক)- এওথা ফকর াতযাঘাবযকতয বফরুকদ্ধ রুকঔ দাাঁড়াফায ডাও দদন। এওাআ বাকফ বনকচয যাচে ুনরুদ্ধায
ওযায াঙ্গীওায এওাওায ক মা দদকয স্বাধীনতা াঅকদারকনয কঙ্গ—

‘দাআ বিকত বিভান ক াআ যাচভুওুট াচতন ওযফ..ববিা ওকয ন, দান গ্রকণ ন।‛-এ াংরা
যাধীনতায ৃঙ্খর দভাঘকনয ফীযদত দখালণা। াতযাঘাবযত বাতত ভানুকলয চাবকক দতারফায ওথা
এঔাকন ফরা ককঙ ‚এযা খুবভক াঅকঙ...চাকাকত কফ।’ (তৃতী াঙ্ক)
াঅয এাআ তৃতী াকঙ্ক ওঙ্ককণয দল াংরা দমন ফৃবট যওাকযয বফরুকদ্ধ মুদ্ধ দখালণা।

‘দ তান, বাফঙ দওভন ওকয াঅবভ ফাাঁঘরাভ? শুকন াঅতকঙ্ক বউকয উঠকফ। দতাভায এাআ নযকও ধভতযাচয
প্রবতষ্টায চনয াঅভযা বকফতী ভাতা ভুভলূ ুত দুকধয বশু ঐ যঞ্জনকও তাাঁয স্তনয কত ফবঞ্চত ওকয, দাআ স্তকনযয
দল বফদুটুওু মতন্ত াঅভাকও ান ওবযক, ঐ বশু দধীবঘ যঞ্জনকও বনক ভৃতুয ফযণ ওকযকঙন। াঅচ াঅবভ
শুধু দফাঁকঘ নাাআ, াঅচ াঅবভ াাড় ঘূণত ওযকত াবয। …ভাতৃস্তকনযয াকভাখ বি াঅভায ফাহুকত। এাআ
ফাহুকত ফন ওবয চাগ্রত বকফান প্রবতষ্টা ওযফ দদফওী-দিাকড়, ওাং-ওাযাকাকয। (ওাংকয প্রবত) তান
াধয থাকও ফাাঁধা দা।’
নাযী চাকযকণয বফলবট দমন দফ উজ্জ্বর ক উকঠকঙ। দদফওী ফকরকঙ,

‚স্ত্র মঔন কস্ত্রয উয াতযাঘায ওকয, বকফান তঔন চাককন না, বকফান চাককন তঔন মঔন স্ত্র
বনযকস্ত্রয উয াতযাঘায ওকয।‛
একওয য এও ন্তাকনয ভৃতুযকত তাাঁয বফশ্বা াটর, ত দুাঃকঔয ভকধয রকিয দ বঙর াবফঘর। াঅফায

‘ওঙ্কন  ওঙ্কা-দালাক বনকচযাাআ দরৌ-ৃঙ্খর াকত তুবরা রাআা কাবর-াঅচ ৃঙ্খকর ফাবচকঙ ভানব
ফযাব’
নাযী বিয এাআ চাকযণ ফৃবট বাকরা দঘাকঔ দদঔকত াকযবন। তাাআকতা ওাংকয ভতাআ ফাংওাভী বীত ভন বনক
ভান াআাংকযচ ওাযাকায নাটওবটকও বনফতাকন াবঠককঙ।
ওাংকয উৎীড়কন বীত মাদফ, ানুতপ্ত উগ্রকন বমবন ফুকদফকও যাচভুওুট বপবযক বদকত ঘান, ওাং ানুঘয
নযও  বফদূযকথয দাআ যাচভুওুট দওকড় বনক রান, ওাংকয উৎীড়কনয দঘাযা াঅয তাাঁয বফযীকত ফুকদকফয
দখালণা—

‘াঅভায বিাধনা ওযবঙ, দাআ বি মা এাআ াতযাঘায উৎীড়ন দভন ওযকত াকয.. মা াঅভাকদয হৃত
ম্পদ ুনরুদ্ধায ওযকত াকয। দাআ বিকত বিভান ক ঐ যাচদণ্ড, ঐ যাচভুওুট াচতন ওযফ... ববিা
ওকয ন, দান গ্রকণ ন।’ (প্রথভ াঙ্ক)
উগ্রকন দম ারগ্রাভ বরা ূচা ওযকতন ওাং দবটকও ঘূণত ওযকত ঘান। বওন্তু উগ্রকন ঘাাআকর ওাং দবটকও
ধ্বাং ওযকত াকয না, তাাঁয বঘকত্ত দ্বকন্দ্বয ৃবষ্ট । াওুকতাব ওঙ্কা  ওঙ্ককণয দরৌ ৃঙ্খর ধাযণ। এাআ দৃকযাআ
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ওঙ্ক  ওঙ্ককণয ফীযেভ ভৃতুয। ওাংদা বফদূযথ ফাাআকয প্রবুববি প্রদতন ওযকর দবতকয দবতকয দবকগ
কড়কঙন।
‘বফদূযথ।। যাাঁ ভাযা দককঙ। তাকও বনকচয াকত ুবড়ক এরাভ।
ুবড়ক তাাঁয ফ ওবট ঙাাআ তুকর বনরাভ, শ্মাকন ঙবড়কবঙ। ঔাকন ঙবড়কবঙ, খকয খকয বফবরক
একবঙ।তাযা ঙড়াকফ ফকরকঙ। বও কফ চান?
নযও।। বও?
বফদূযথ।। দাআ ঙাাআ দথকও াঅফায উঠকফ...
নযও।। দও?
বফদূযথ।। াঅভায দঔাওা। শুধু বও দঔাওা? াঅভায দঔাওায ভকতা াচায াচায রাঔ রাঔ দরাায দঔাওা।’
বফদূযকথয এাআ াংরা াঅাফাকদ উদ্দীবত ওকযকঙ, ভস্ত স্বাধীনতা াংগ্রাভীকও।
দল াকঙ্ক এওবদকও দুাঃস্বপ্ন ফযথত ওকয বনবতয দল ফাাঁধা াবতিভ ওকয ওাং নফচীফন রাকবয াঅা বফকবায,
াযবদকও দখায দুকমতাককয ভকধয শ্রীওৃকেয চন্ম। বনকচয বতবয ালাণ ওাযাকাকযয দ্বায াঅচ ওাং বনকচাআ ঔুরকত
াযকঙ না। দদফওীয ন্তান দমাকভাাকও (াঅকর মকাদা ওনযা) ালাকণ বনকি। বনবভকল ‘উকদ্ধত াষ্টবূচা ভাভাা
ভূবততয’ াঅবফবতাফ। এাআ ভস্ত খনখটায ভকধয ওাংকয দখালণা—

‘যাাঁ, াঅবভ, এাআ দুফৃতত্ত এাআ নাযওী? ওত মুক মুক ধকযাআ দতা ওত দওাবট দওাবট দরাও ওত ূচা
ওকযকঙ...ওত তযা ওকযকঙ.. তাকত স্বককতয াঅন এওবতর টকরবন। দঘাঔ ফুকচ াআকত াবযনা ...াঅবভ
তাাআ াতযাঘাকয াতযাঘাকয তাকও চচতবযত ওকয স্বকত দথকও াঅভায এাআ ভকততযাআ দটকন একনবঙ...’
দৌযাবণও নাটকও ধকভতয চ দমভন ককঙ, দতভবন- ‘াফতায বভথ’ এয াথতও রূান ককঙ, াতযাঘাযী
এফাং াতযাঘাবযত ভুবি দককঙ। ফতচন বতয ফতচন ুঔা-এাআ াঅপ্তফাওয নাটয ভাবপ্তকত াথতও ককঙ।
ানুতাকয াঅগুকন দগ্ধ উগ্রককনয উন্মাদপ্রা াংরা নাটকওয বযভণ্ডরবটকও বাবয ওকয দতাকর। ফুকদফ 
উগ্রককনয াংরা—

উগ্রকন।। াথঘ...এাআ াতযাঘায...এাআ ানাঘায াঅভাযাআ নাকভ ানুবষ্ঠত কচ্ছ...উৎীবড়ত নযনাযী াঅভাকও াববা
বদকচ্ছ.. াথঘ াথঘ... াঅবভ এয চনয এতটুওু দাব নাআ।
ফাুকদফ।। তথাব াঅবন াঅবন যাচা...প্রচায য াকযয াতযাঘাকযয চনয যাচাাআ দাী।
উগ্রকন।। বধও এরূ যাচকে। ফুকদফ, এাআ না যাচদণ্ড...এাআ না যাচভুওুট। াতযাঘাযীকও দভন ওয... যাকচযয
িদন বনফাযণ ওয...াঅভায বফকফও তুলানকর দগ্ধ কচ্ছ.. দতাভায যাচে তুবভ গ্রণ ওয...াঅভাকও ভুবি
দা...াঅভকও যিা ওয। (প্রথভ দৃয)
এাআ দৃকযাআ ফুকদকফয ঘবযকত্রয ঋচুতায বযঘ প্রস্ফুবটত ক কঠ—

ফাুকদফ।। এ দান গ্রকণ াঅবভ ম্পূণত ানুমুি। াঅবভ চাবন, দান গ্রকণ ওঔকনা স্বাবধওায প্রবতষ্ঠা  না। াঅভযা
যাচঘুযত...াতযাঘাবযত...উৎীড়ত বওন্তু...ববিুও নাআ। াঅভাকদয দওান াঅকফদন নাাআ-বনকফদন নাাআ। াঅভযা
বিাধনা ওযবঙ...কাআ বি...মা এাআ াতযাঘায-উৎীড়ন দভন ওযকত াকয...মা াঅভাকদয হৃত ম্পদ ুনরুদ্ধায
ওযকত াকয। দাআ বিকত বিভান ক ঐ যাচদণ্ড, ঐ যাচভুওুট াচতন ওযকফ... ববিা ওকয ন, দান গ্রকণ
ন। (প্রথভ দৃয)
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বফদূযথ মাদফ ক ওাংকয প্রবত এওবনষ্ঠ। প্রবুববিয বফযীকত ুত্রকে– এওবদকও ওততফয াযবদকও
ফাৎরয বফদূযথ ঘবযত্রবটকও বফবঘত্রযূণত  াঅওলতণী ওকয তুকরকঙ। নাটযভকধয বফদূযকথয াংরাাআ তাাআ দমন
াতযাঘাযী বফনাকয াঅাফাদ দানা।

বফদূযথ।। াঅভায দঔাওা। শুধু বও দঔাওা? াঅভায দঔাওায ভকতা াচায াচায রাঔ রাঔ দরাায দঔাওা। তাাঁযা বও
ওযকফ চান? (নযও নীযকফাআ যবর) এফায যা মা াবন, দফায তাাঁযা বনকত াঅকফ। এও দপাাঁটা চর াবন...
এও দপাাঁটা দুধ াবন... এও ভুকঠা বাত াবন। এফায যা এক প্রথকভাআ ফরকফ – াঅকক ঘাাআ ুদ, তাযয ঘাাআ
াঅর।
ওঙ্কা  ওঙ্কণ ঘবযত্র দুবট দমন একও াকযয বযূযও। এওচন ভবদকযয ওযঙ্ক-ফাবনী, াযচন ওাংকয
দনানাও  ওাংদা বফদূযকথয ুত্র। একদয বনক এওবট উওাববন বতবয ককঙ মা ভূর ওাববনকও কবত দান
ওকযকঙ। এাআ দুবট ঘবযকত্রয উয ওাংকয বফবধয াতযাঘায দমভন াঠও দতওকও ববযত ওকয দতভবন একদয
বফশ্বা, ফীযে, াঅত্মম্মান দফাধ  ৃঙ্খর ভুবিয চনয ঘযভ াঅত্মতযাক স্বাধীনতাওাভী যাধীন দদফাীয ভকন
াংগ্রাভী ভকনাবাকফয উকদ্বাধন খটা। ওঙ্কা  ওঙ্ককণয াংরাকয ঙকত্র ঙকত্র াঠও াঅপ্লুত , উজ্জীবফত । তাাআ
ফরা মা— একদয াংরা দমভন ঘবযকত্রয ানুকাভী ককঙ, দতভবন নাটকওয ভূর দ্বন্দ্ববটকও কবতদান ওকয াথতও
ওকয তুকরকঙ। াঅভযা ঘতুথত াকঙ্কয বওঙুটা াাং উদ্বৃত ওযকত াবয—

ওাং।। বফওায দফকড়াআ ঘকরকঙ নযও। তকফ াঅয এও ভাত্রা—
নযও।। যাাঁ, দমভন দযাক দতভবন লধ া ঘাাআ—
ওাং।। এঔন ফর—
নযও।। দাে স্বীওায ওয বওনা—
ওঙ্কা।। ওঔকনা না – ওঔকনা না—
ওঙ্কণ।। দাকেয প্রস্তাকফ াঅবভ দাখাত ওবয—
ওাং।। নযও, লকধয তকফ বদ্বতী ভাত্রা - (নযকওয প্রস্তান)
ওঙ্কণ।। ঘকিয ম্মুকঔ দানকফয... যািকয এাআ ানী বাবঘও াতযাঘায... এও দুফতরা নাযীয য... দম
নাযী য... দম নাযী াঅভাকও বঘযতকয দাে-ৃঙ্খর কত ভুি ওকযকঙ, দ ভুবি মবদ তয , তকফ বভথযাবভথযা-বভথযা এাআ দরৌ ৃঙ্খর (ৃঙ্খর বাবঙ্গা দপবরর) দওাথা ওঙ্কা – দওাথা ওঙ্কা—
(ঙুবটা ওঙ্কায প্রকফ। াকত তাাঁয মফণী প্রবযণীয ঙুবযওা)
ওঙ্কা।। াঅবভ একবঙ—
ওঙ্কণ।। যা দতাভায াঙ্গুবরয য াঙ্গুবর দওকট াঅভা কদয দাে ফযণ ওযকত ফাধয ওযকফ বস্থয ওকযকঙ, বওন্তু
চাকননা যা—
ওঙ্কা।। দম দ াঙ্গুবর াঅবভ দস্বচ্ছা বদকত াবয—(বনকচয াঙ্গুবর ওাবটকত ওাবটকত) াঙ্গুবর দওন, ভুবি-প্রাক চীফন
বদকত াবয, মবদ প্রকাচন , চীফকনয ঘাাআকতাআ দফব দাআ দতাভাকও মতন্ত বঘযতকয তযাক ওযকত াবয। (ফরায
কঙ্গ কঙ্গ াঙ্গুবর ওাবটা দপবরর। কঙ্গ কঙ্গ উা ওঙ্কণ াঞ্জবরকত গ্রণ ওবযর। ওাংকয ম্মুকঔ বকা) না – না
খাতও। (তাায ম্মুকঔ াঞ্জবর যাবঔর) তৃপ্ত তুবভ?
ঘদনা ঘবযত্রবটয দতকণাআ াঅভযা দদঔকত াাআ, ওাংকয ান্তদ্বতকন্দ্ব উথার-াথার হৃদকয বঘত্রবট। এাআ ঘবযত্রবটয
ভকধয এওবদকও াাতা, াববভান  বারফাা াযবদকও দচদ, াবওতা  ঙরনা াাাব াফস্থান ওযকঙ।
াথঘ দল মতন্ত বনকচয রিয, চাবতয ভুবি ওাভনা াবফঘর দথকওকঙ ঘবযত্রবট। বওঙুটা ফাস্তকফাবঘত বওঙুটা ওল্পনা
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দভাড়া প্রকবরওাভ এাআ ঘবযত্রবট তাাআ শুধু ওাং ন, ওকরয ওাকঙাআ াধযা যক দকর। মাদকফয দ্বাযা াতযাঘাবযত
ক ঘদনায দৃঢ়তা াঠও স্তবম্ভত ন।

ঘদনা।। যাাঁ, প্রাবিত্ত ওযফ, ধবলততা কবঙ ফকর ন, ভনুলযেীন এাআ বঙ্কর ঙ্গু ভাকচ চন্মগ্রণ ওকযবঙ ফকর।
...াঅবভ ঘররাভ... বফলান ওযকত ন, বওাংফা উদ্বিকন তনুতযাক ওযকত ন, ঘররাভ ভাকচাআ াঅশ্র বনকত ...
দতাভাকদয এাআ াভানুকলয ভাকচ ন... ভানূকলয ভত ভানুকলয ভাকচ। (বদ্বতী াঙ্ক)
াঅফায স্বচাবত মাদফকদয বফদ্রু ওকয ওঙ্ককনয উকদ্দকয ঘদনা ফকর—

ঘদনা।। তাকনয দফা ওযবঙ?... দওন ওযফ না? দতাভযা বও ওকযঙ? দতাভযা এাআ াতযাঘাকযয ভাকছ বও ভধুান
ওযঙ না? গ্রাকভ মঔন াঅগুন দরকককঙ, তঔন বও খকয ফক াস্ত্রঘঘতা ওযঙ না? ... দফণু -ফীণা বনক দচযাৎো যাকত
ঙ্গীতকফা ওযঙ না? ুওুভায ওাফযঘঘতা কচ্ছ... ওরা-রক্ষ্মীয ওরাূচা কচ্ছ... দপ্রভ কচ্ছ... বফফা কচ্ছ...।
উৎফ... বফরা... বও ফি ককঙ? াঅফায বদকও, নাযী মঔন ধবলততা কচ্ছ... ভাচবতকণ দাআঔাকন দাাঁবড়ক
দাাঁবড়ক াবভুকঔ ধবলততা নাযীয ভকনয ফর যীিা ওযকঙন! বততা ফকর তাকও ভাচঘুযত ওকয, ভাচ ধভত যিা
ওযকত তাাঁকদয বওঙুভাত্র ত্রুবট কচ্ছ না— ওঙ্কণ াঅবভ ওযবঙ দদকদ্রাবতা, াঅয এযা ওযকঙন, দদকফা, না?
াটর বফশ্বা, াম্ভফ যবি এফাং বনবফতওল্প বধকমত – দল মতন্ত এ নাটকওয দল ওথা দমন দদফওীয
াংরাকাআ াা মা—

দদফওী।। (ওাযা-দ্বাকযয বদকও াগ্রয াআকত াআকত) তুবভ াযকফ না। ওাযাকাকয াঅচ দদকয মত ধভতাত্মা, মত
ুণযাত্মা, মত ভাত্মা... ওাযাকাকয াঅচ বকফান স্বাং চন্মগ্রণ ওকযকঙন- ওাযাকায াঅচ ুণযতীথত, ওাযাকায াঅচ
স্বকত। তাাআ চককতয এাআ ভাতীকথত বকফাকনয এাআ স্বককত াতওী তুবভ ... দতাভায প্রকফ বনকলধ; তান তুবভ ফৃথা
ভাথা ঔুাঁকড় ভযঙ। ... বওন্তু দওনাআ ফা এাআ দঘষ্টা..., াঅভাকও ঘা? াঅবভ বনকচাআ ফাবকয াঅবঙ, ঐ দরৌদ্বায াঅয
াঅভায থকযাধ ওযকত াযকফ না... াঅবভ াঅচ ...াঅবভ াঅচ ...তাাঁয চননী বমবন দুষ্কৃকতয দভকনয চনয াধুকদয
বযত্রাকণয চনয, ধভত াংস্থাকনয চনয মুকক-মুকক চন্মগ্রণ ওকয থাকওন, াঅভায তযা এ মুকক াঅভাযাআ ককবত
াঅচ চন্মগ্রণ ওকযকঙন—(ঞ্চভ াঙ্ক)
নাটকওয দচ াকঙ্ক (ঞ্চভ) প্ররঙ্কযী, ছঞ্ঝায ফজ্রাকতয ভকধযাআ চন্ম বনককঙন াঅকতত য উদ্ধাযওততা বকফান।
ধ্বাংকয ভকধযাআ ঘদনায কাকনয ুকয দখাবলত ক ভাবিভান দাআ দদফতায তাৎমতূণত এাআ কানবট নাকটযাতাৎমত
ফন ওকয—

দুষ্কৃবত বফনাা মুকক-মুকক ম্ভফ
াধভত বনধকন এ াফতায নত
াবফযাভ বফভূবততত ঐ কঠ যফ—
চাগ্রব বকফান, চাগ্রব বকফান।
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