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ানুববফ-ানুধযাবন ভবনাজ মভবেয াজাবনা ফাগান
ড.মফবূমতবূলণ মফশ্বা
াধযাক, ফাাংরা মফবাগ ঠাকুয ঞ্চানন ভমরা ভামফদযারয় ককাচমফায
Abstract:
Drama is one of the mediums of literature and art. Manoj Mitra (1936) is one of the few
playwrights who have enriched the drama of undivided Bengal for almost half a century.
Manoj Mitra in the field of drama is endowed with playwright, actor and director. In
modern Bengali drama, his name is equally pronounced with that of Bijan Bhattacharya
(1917-198) and Utpal Dutt (1929-1993). Bijan Bhattacharya mainly focuses on the struggle
for rural people’s survival. Utpal Dutt has gained a reputation as a political playwright.
And Manoj Mitra has become memorable for composing contemporary problem plays.
Manoj Mitra is a socially conscious artist. His plays depict the inner and outer life of the
contemporary common man, the struggle for life, the joys and sorrows, the rule-exploitation
and the protests. "His plays are not only discussed in a variety of subjects, but also in the
combination of social reality and individual-mind. Each of Manoj Mitra's plays has a
different mood, a different style and it is colorful in many ways. '' His plays are sometimes
teary-eyed, sometimes poetic, sometimes mysterious romantic. Manoj Mitra transcends
romance and highlights ordinary people and their misery. In the same vein, he has also
highlighted the protesting form of carefully exploited people. In this context, Manoj Mitra's
statement in 'Krishti' (1985) is memorable. He said:
"One thing I want to write right now is that the poor man, the weak man, the neglected and
defeated man is rising up like a man, overcoming his inferiority, his weakness, his fear, his
hesitation, his doubt. I want to find this man in any event in this country, I want to capture
this struggle of the people. "

ামতয ও মল্পকরায ভাধযভগুবরায ভবধয নাটক ানযতভ। ফাাংরা নাটবক প্রায় াধধতাব্দী জুবে কম কজন
নাটযকায ামফব্ত  ফ্গদবদবয নাটযজগকবক দ্ধ  কবয চবরবনন, ভবনাজ মভে (১৯৩৮) তাাঁবদয ভবধয
স্তম্ভপ্রমতভ। ভবনাজ মভে নাটযজগবত নাটযকায, মযচারক ও ামববনতা এাআ মেমফধ গুবণ গুণামিত। াঅধুমনক
ফাাংরা নাটবকয ধাযায় মফজন বট্টাচামধ (১৯১৭-১৯৭৮) ও উকর দবেয (১৯২৯-১৯৯৩) ব্গদ তাাঁয নাভ
ভবাবফ উচ্চামযত। মফজন বট্টাচামধ প্রধানত গ্রাভীণ ভানুবলয কফাঁবচ থাকায াংগ্রাভবক নাটবক স্থান মদবয়বনন।
উকর দে যাজননমতক নাটযকায মববফ খ্যামত কুমেবয়বনন। াঅয ভবনাজ মভে স্মযণীয় বয় াঅবনন
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ভকারীন ভযাভূরক নাটক যচনায জনয। ভবনাজ মভে ভাজবচতন মল্পী। ভকারীন াধাযণ ভানুবলয
ান্তয-ফাময, জীফনাংগ্রাভ, াঅনন্দ-কফদনা, ান-কালণ ও ফাদ-প্রমতফাবদয মচে তাাঁয নাটকগুবরাবত স্থান
কবয়বন। ‘‘তাাঁয নাটকগুবরা শুধু মফলবয়য বফমচবেযাআ াঅবরামচত নয়, এখ্াবন স্থামত বয়বন ভাজফাস্তফতায ব্গদ ফযম্ত -ভানবয কভরফন্ন। ভবনাজ মভবেয প্রমতমট নাটবকাআ যবয়বন াঅরাদা কভজাজ,
াঅরাদা ধযন এফাং তা নানাবাবফ, নানা যবে ফমণধর।’’ তাাঁয নাটকগুবরা কখ্নও াময াঅোবর াশ্রু, কখ্নও
কমফতায় কেযা কাফযভয়, কখ্নও যযভয় কযাভাবে উদ্ভামত। ভবনাজ মভে কযাভােবক ামতক্রভ কবয
াধাযণ ভানুল ও তাবদয দাঃখ্-দদধাবক তুবর ধবযবনন। একাআ ভান্তযাবর মতমন মবে কামলত ভানুলবদয
প্রমতফাদী রূমটবকও পুমটবয় তুবরবনন। এ প্রব্গদ ‘কৃমি’ (১৯৮৫) মেকায় ভবনাজ মভবেয উম্ত মট
স্মযণবমাগয। মতমন ফবরন :
‘‘াঅমভ এাআ ভুূবতধ একমট মফলয়বকাআ ামধকায মদবয় মরখ্বত চাাআ, কটা বরা দীন ভানুল, দফধর ভানুল,
াফবমরত এফাং মুধদস্ত ভানুল তায ীনতা, তায দফধরতা, তায বয়, মিধা, াংয় কামটবয় ভানুবলয ভবতা
উবঠ দাাঁোবে। এবদবয কম ককান েটনায ভবধযাআ াঅমভ এাআ ভানুলবক খ্ুাঁমজ, ভানুবলয এাআ াংগ্রাভবকাআ
ধযবত চাাআ।’’
ভবনাজ মভবেয নাটক যচনায াবতখ্মে ‚ভৃতুযয কচাবখ্ জর‛মদবয়। মতমন নাটয জীফবন দীেধ (১৯৫৯) ,
স্বল্প, ূণধা্গদ, একাঙ্ক াআতযামদ মভমরবয় াঅনুভামনক প্রায় চাাঁেযমটযও কফম নাটক যচনা কবযবনন। তবফ তাাঁয
‚চাক বাো ভধু‛, ‚বনযববাজ‛ ও ‚াজাবনা ফাগান‛ াঠকভাবজ ামধক জনমপ্রয়তা াজধন কবযবন।
ভবনাজ মভবেয নাটয প্রমতবায ভধযাহ্ন বফধয পর ‚াজাবনা ফাগান‛। এ নাটবক জমভদায ন’কমেয
করাব ফাঞ্ছাযাবভয াজাবনা ফাগাবনয প্রমত। শুধু ন’কমে নয়, ন’কমেয াঅবগ তায মতা ন’কমে দবেযও
প্রফর াঅকলধণ মনর এাআ ফাগাবনয প্রমত। ফরা মায় মতায াম্পূণধ কাজ এখ্ন ুে ন’কমে ম্পন্ন কযবন।
তথাকমথত কালক কেমণয এটাাআ জন্মগত চমযে। তাাআ ন’কমে ফাগান াফায জনয কুট-ককৌবরয াঅেয়
মনবয়বন। ফাঞ্ছাযাভবক ন’কমে ফবর‘‘প্রমতভাব য়রা তামযবখ্ দখ্ানা কবয ফে ামে কদবফা …. মতমদন জীমফত াঅবনা ভাব ভাব দবা
কবয মদবয় মাবফা। াঅভায শুধু একটা কমিন। তুমভ গত বর এাআ মববট ভামট ফাগান-টাগান ফ াঅভায।’’
াধাযণ জনগবণয প্রমতমনমধ ফাঞ্ছাযাভ ফৃ্ধ  ফয়ব একটু ুবখ্ ামন্তবত থাকায জনয ন‘কমেয বতধ যামজ
বয় চুম্ত ফ্ধ  য়। মকন্তু এাআ চুম্ত য ান্তযাবর যবয়বন এক ীনচক্রান্ত, মা ফাঞ্ছাযাভ জাবন না। ন’কমে
ফাঞ্ছাযাবভয ফধস্ব গ্রা কযবত চায়। ককাবনা যকবভ প্রাবণ ফাাঁমচবয় যাখ্ায জনয াঅায কমাগাফায বতধ
ফাঞ্ছাযাবভয ভৃতুযয য তায ফ মকনু ককবে কনবফ এাআ কুটচক্রান্তকাযী ন’কমে।
ভজায মফলয় বরা এাআ কম, ভাবজয াধাযণ ভানুলগুবরায ভাবেও করাববয মচেনফবফ কদখ্া মায়। তবফ
কালক কেমণয করাব রারা কথবক মনম্নবেমণয ভানুলগুবরায করাববয ফযফধান দস্তয। তাযা কখ্নও ুন্দয,
কগানাবরা াংায চায় না, চায় না ককাবনা মফেনফবফ ফা মচেনফবফ। তাযা চায় ককাবনা ভবত দবফরা দভুবঠা
কখ্বয় বয কফাঁবচ থাকবত, ককাবনা যকবভ াংাযবক মটমকবয় যাখ্বত। াঅয এাআ কফাঁবচ থাকায জনয তাযা
যস্পবযয ভবধয এক ফন্বনয ভাধযবভ এাআ বফবফবক ৃমি কযবত চায়। নাটবক নয়নতাযা নকুয কাবন
াাময কচবয়বন তায ্গদু বাাআবক ুস্থ কবয কতারায জনয। নয়নতাযা ফবর‘‘কদফা? কটা টাকা াঅভাবয কদফা নকুদা? বাাআডাবয মচমকবে কযাবত াময। এতখ্ামন ফয় বরা, এখ্বনা
দ’াবয় বয কদ দাাঁোমত াবয না …. মতয কদফা কতা!’’
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াঅফায এভমনবাবফ দ্ম ও ফাদামভ উববয় চায় তায ন্তান ৃমথফীয ভু্ত  াঅবরা ফাতাবয ভাবে কফাঁবচ
থাকুক। ভাতরা, জটা, নকু, তুিু, গুম, কচায, ফাঞ্ছাযাভ এযা কবরাআ চায় াধাযণবাবফ কফাঁবচ থাকবত।
তাবদয চাওয়া-াওয়ায এাআ াঅকাক্সক্ষা ামত স্বাবামফক।
‚এ-ফ ভানুল াঅমন কবরন ককাথায়?’ ারুন্তী কদফীয বাযী ককৌতূর ‘াজাবনা ফাগান’ মনবয়। দযকদখ্া ামবনবয়য নানান ভুূবতধয কথা তুবর জানবত চাাআবরন, এভন ফুবডা ভানুল াঅমভ কদবখ্মন মক না, মায
ব্গদ গানারা জরভামটয এতটাাআ ভাখ্াভামখ্। ফাধয বয় ফ াংবকাচ মযবয় ককান কনাটবফরায় ও-ায
ফাাংরায় খ্ুরনা কজরায় কপবর াঅা াঅভাবদয কাআ গ্রাভমটয কথা কানাবত র তাাঁবক— কমখ্াবন মনযানব্বাআ
বাগ ভানুবলয জীফন মনর গানারা চালফা মনবধয। কমখ্াবন গাাঁবয়য পরন্ত কতাঁতুরগানটা েবড কববে ডবর
াযা গ্রাভ াঅত্মীয়মফবয়াগ ফযথায় মনেুভ ত। বয দুবয গাাঁবয়য চামলাডায় এক ফায এক থুত্থুবড ফুবডা
ভানুলবক কদবখ্ ববয় ডমযবয় াঅভায ামববামফকায াঅাঁচর াঅাঁকবড ধবযমনরাভ। করাকটায কদটা এাআটুকু,
গাাঁবয়য যাং পকপবক াদা, মঠক কমন একটা মডভ কপবট কফযর। করাকটা মনর ানচামল। াঅভযা মগবয়মনরাভ
ান মকনবত। ‘কাআ কগা, ও ফাঞ্ছাদা, কাআ কগা, াঅভযা ান মকনবত এরাভ...’ ফামডবত মিতীয় প্রাণী মনর না।
াবনক ডাকাডামকয য ককান মদক কথবক কম ফাাঁময াঅওয়াবজয ভবতা উেয এর, ফুেবতাআ াযরাভ না:
‘াঅম কগা!’
কতক্ষণ দাাঁমডবয় াঅমন, কাযও কদখ্া কনাআ। ঠাক কদমখ্, ানভাচানতরায েুযেুমট্ট াঅাঁধায কঠবর প্রায়
াভাগুমড মদবয় কফযর কাআ ফুবডা। ফাঞ্ছাযাভ কাামর। ‘ফাঞ্ছাযাভ’ নাভটা কাআ মদন াওয়া! ম্গদনী ফৃ্ধ ায
ভুবখ্ াঅভায মযচয় শুবন ফুবডা ফরর, ‘তাাআ নামক? তবফ ফবা, একটা কন্নামভ মদাআ।’ ওাআ বাবফ াভাগুমড
মদবয় একটা াঅাঁকম জুমটবয় উবঠাবনয ফাতামফবরফুয গান কথবক ফডড পুটফবরয াঅকাবযয একটা পর
াডায কচিা কযবত রাগর ফাযফায। মতয মখ্ন কফাাঁটাটা মনাঁডর, কাআ ভুূতধটা বুরবত াযফ না এ জবন্ম।
চমকবত ওাআ স্থমফয ফৃ্ধ  াস্ফুট মচককায কবয দ’াবত মনবজয ভাথামট কঢবক েুাঁবক ডর, কমন ওাআ পরমট তাাঁয
ব্রহ্মতারু পামটবয় না কদয়! কম ককানও কাযবণাআ কাক, ওাআ ভুূতধটা াঅমভ নাটবকও যাখ্বত কচবয়মনরাভ। দচায যামেয বয ফুেরাভ, কাআ কনাটবফরায় কম ানুবফ মফদযকচভবকয ভবতা কদখ্া মদবয়মনর, তায
মনবটবপাাঁটাও নজবয ডবন না দধবকয। উরবটা প্রমতমক্রয়া কদখ্া মদবে। স্মৃমত কম কত বাবফ াঅভাবদয
মনয়ন্ত্রণ কবয, জ্ঞাতাবয মকাংফা াজ্ঞাবত ঠকায় ফা রাবফান কবয, তায মক ককানও কল াঅবন?
াজাবনা ফাগান এ জমভদায ন’কমেয চয কভা্ত ায চমযবে এাআ ভধযস্বত্বববাগীয বফমিয রক্ষ কযা
মায়। নাটবক দমযদ্র ফাঞ্ছাযাবভয ফহু কবিয বতময ফাগান কযায়ে কযবত চায় ন’কমে জমভদায। ক ককৌবর
চুম্ত য ভাধযবভ ফাঞ্ছাযাভবক ভাবাাযা মদবয় ফাগানটাবক মনবজয কবয কনয়। াফয ফাঞ্ছাযাভবক কদয়া
ভাবাাযা কথবক কভা্ত ায মকনু াাং াথধ মনবজয বকবট কঢাকায়। জমভদায ন’কমে ফ কজবনও চু কবয
থাবক। এটাাআ ভাজ াথধনীমতয স্বরূ। শুধু কভা্ত ায নয়, নাটবক ভধযমফত্ত্ব, গণককায, ডা্ত ায, চয ফামনী
কবরাআ মফেফানবদয ানুযণ কবয। প্রবয়াজনভবতা মফেফানবদয াবথধয মফমনভবয় কাজ কবয কদয়। ক
কাজ মমদ ানযায়ও য় ফা কাবযায ক্ষমতও য় তাবতও তাবদয ককান মায় াঅব না। ওযা চায় শুধু টাকা াঅয
টাকা। টাকাাআ ওবদয কাবন ফ।
ভাবজ এাআ ভাজন, কজাতদায, জমভদাবযয াতযাচাবয ভানুবলয াফস্থা মখ্ন াংকীণধ তখ্নাআ াধাযণ
ভানুল াতযাচাবযয মফরুব্ধ  গবজধ ওবঠ। কাযণ প্রবতযক মুবগাআ াতযাচাযী কালকবগাষ্ঠী মখ্ন ভাজ মফকাবয
থ রু্ধ  কবয দাাঁমেবয়বন তখ্ন তায মফরুব্ধ  ফমঞ্চত গণভানুল াংেফ্ধ  বয় প্রমতফাদ কবযবন। াধাযণ
ভানুবলযা ফুেবত মবখ্বন, াভাবজয াগ্রগমতয বথ কম নীমত ফাধা কদয় তায মফরুব্ধ  াফযাআ প্রমতফাদ
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কযবত বফ। ফাাংরা নাটবক ভাাআবকর, দীনফন্ুমভে বচতন প্রয়াব কম প্রমতফাবদয ফীজ ফাাংরা নাটবক
কযাণ কবযমনর তা ক্রভ যফতধী নাটযকাযবদয ভবধয নানা ানুলব্গদ াঙ্কুবযাদ্্গভ েবটবন। ভবনাজ
মভবেয নাটবক এাআ প্রমতফাদ বমল্পকবাবফ মচোময়ত বয়বন।মতমন মনবজাআ ফবরবনন :
‘‘াআ জীফবনয জরুযী ভযা াঅভাবদয নাটক কমভন তুবর ধবযবন, এভন াঅয ককউ ধবযমন। উকীেন,
ানাচায, ামফচায, বণ্ডামভয চাযাবয ভত য়তামনয ভুবখ্া মনাঁবেবন াঅভাবদয নাটক, াক্লান্তবাবফ,
মনভধভবাবফ এফাং ফযমতক্রভীনবাবফ। াঅভাবদয নাটবকয ানয নাভ প্রমতফাদ, াঅক্রভণ।’’
াজাবনা ফাগান নাটবক প্রমতফাদ যবয়বন। নাটবক ফাঞ্ছাযাভ এক ফৃ্ধ  চামল, াীমতয করারচভধ ফৃ্ধ । ক
াাঁটবত াবয না। তফু তায াজাবনা ফাগানটাবক যক্ষা কযবত বচি। জমভদায ন’কমে ভবযও ফাগাবনয
করাব নােবত াবযমন, বূত বয় ফাঞ্ছাযাবভয মনবন করবগবন। মকন্তু এবত ক বীত নয়। া্ত , দফধর
াফস্থায়ও গুমবক ক ফবরবন ‘তুাআ াঅভাবয কনবে কদ। ারাবয াঅজ কভবয াটরা কবয কদফ।’ এখ্াবনাআ
ক প্রমতফাদী, াঅত্মযক্ষায় প্রতযয়ী ুরুল। ভাবজয কালকবেমণ প্রামনক াাবময, াথধফবর, মুফকবদয
মফবথ চামরত কবয মত াংেমটত বয়বন, কভনমত েভজীফী ভানুলও তত তকধ বয়বন। তাাআ ফাঞ্ছাযাভ
রামঠ ঠুকবত ঠুকবত ন’কমে দবেয ফামে এববন তায প্রায টাকায তাগাদায়। ক এখ্ন ভামট কনবে াবনকটা
উবঠ দাাঁমেবয়বন। এতমদন কম াতযাচায ামফচায ন’কমে কবয াঅমনর াঅজ তায মযফতধন বয়বন।
এতকার জমভদাযযা য্ত বচালায ভবতা দমযদ্র কেমণয কান কথবক াথধ মনবয়বন, াঅজ কাআ জমভদাযবক াথধ
মদবত বে প্রজাবক। তাাআ ন’কমেবক ফাঞ্ছাযাভ ফবরবন‘‘টাকাটা কদবফন কো! ক, ক, কী ানাচায! কী ানাচায! কচযটাকার াঅুনাযাাআ করাবকয দযজায় টাকা
তাগাদায় কগবনন, কনাবক মদবয়বন, াঅুনাযা মনবয়বনন- াঅজ াঅুনাযা কদবফন াঅভযা- কনবফা!’’
মচযকার কখ্বট খ্াওয়া, ফমদক কথবক ভায খ্াওয়া ফাঞ্ছাযা াঅজ ভাথা তুবর দাাঁমেবয়। াংগ্রাভী বয়
উবঠবন কালকবেমণয মফরুব্ধ । ফাঞ্ছাযাভ জীফন-ভৃতুযয িবন্ধ, কামলত কেমণয ানযায় াতযাচাবযয ভধয কথবক
কফমযবয় এববন ভু্ত  জীফবনয টবূমভবত। ফাঞ্ছাযাবভয ভবধয কম প্রমতফাদী কচতনা রুকাময়ত মনর াঅজ তা
প্রকামত বয়বন। গুময নফজাতক মশুয কান্না তায জীফবন ফবয় এবনবন এক নতুন প্রবাত। তাাআ ফাঞ্ছাযাভ
ন’কমেবক ফবর ‘এট্টা কথা ফমর কো াঅমভ ভযবত াযবফা না। াঅবজ্ঞ ফাচ্চাটায বয ফড্ড ভায়া বে
কগবন।’ কদরাাআবয়য একমট কামঠয জ্বরন্ত াঅগুবনয ভবতা জ্ববর উবঠবন ফাঞ্ছাযাভ। ফাঞ্ছাযাবভয ভবতা
াবনক কামঠ াঅবন এাআ ভাজ ফাবক্স। তাযা এখ্ন কবর একবে জ্ববর উবঠবন। তাবদয কতজাঃম্ত  এখ্ন
ামযবভয়। কাআ কতজাঃম্ত য ববয় ন’কমে (বূত) াদৃয বয় মায় এফাং াঅতবঙ্ক ভাযা মায় কালক ন’কমে
দে।
াজাবনা ফাগান নাটবক ভানমফকতা মযস্ফুট বয়বন ফাঞ্ছাযাভ চমযবে। এখ্াবন কচায, দ্ম, কগাম
ভাবজয এবকফাবয াধাযণ ভানুল। মাবদয কফাঁবচ থাকায একভাে াফরম্বন ফাঞ্ছাযাবভয াজাবনা ফাগান।
কচাবযয জীফনজীমফকা মনফধা য় ফাঞ্ছাযাবভয ফাগাবনয পর চুময কবয। কচায ানুবমাগ কবয ফবর- ‚কী রাব
বরা াযাাঁ, াঅভাবদয ফায বাত কভবয কী রাব র?‛ বাফী মফবদয াঅঙ্কায় াঅতমঙ্কত কচায ফবর‚াাঁমেবত চার কনাআ .... কতা চবর এরাভ ... এককাাঁমদ করা কগাঁমেবয় কফাঁবচ মদরাভ! কী ুবখ্য ফযাফস্থা
মনর!নকবোয াবত চবর কগবর াঅয মক গযাাঁোবত াযফ? ........ কাাঁটাতাবযয কফো খ্াটাবফ ...... ভামর
ফবফ। কচৌমকদায ফাবফ! ফবোবরাবকয ভার কগাঁোবনা াঅভায ভবতা কগাঁবে কচাবযয কম্ম?” তখ্ন
কেমনিন্ধটা স্পি বয় মায়। ‘ভুখ্য চালা’ফাঞ্ছা, ততমধক ভূখ্ধ তায নামত গুম(বম ভামত কনবয বামতখ্ানা ফানাবত
চায়), াঅেয়ীন দ্ম াঅয ‘কগাঁবে’ কচায কমন একাআ যরবযখ্ায় দাাঁমেবয় মায়। মঠক তাবদয মফপ্রতী ককাবণ
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দাাঁমেবয় থাবক জমভদায ন’কমে, ন’কমে ও তায মগমন্ন, দাআ কনবর, কভা্ত ায, ডা্ত ায, গনককায, ুবযামত
প্রভুখ্। মাযা ফাঞ্ছাবক ভাযবত চায়; জমভদাবযয স্বাথধবক যক্ষা কযবত চায়। াাাম মনবজবদয স্বাথধমম্ধ 
কযবত চায়। মকন্তু এাঁবদয নানা াবচিা বেও ফাঞ্ছা ভবযনা, ফযাং দাবটয ব্গদাআ কফাঁবচ ওবঠ। কম ফাঞ্ছাযাভ
ভামটবত েবল েবলাআ চরাবপযা কযত, নাটবকয কবলয মদবক কাআ ফাঞ্ছাযাভাআ াাঁটুবত বয কবয উবথ
দাাঁমেবয়বন। ক এখ্ন ফাগাবন কাজ কবয, ককাদার চারায়, জর টাবন, গান কাাঁবত। মবেয াঞ্জামফ বে,
কাশ্মীময ার গাবয় চমেবয় জমভদায ফামেবত ভাবাাযা চাাআবত াঅব। এ কমন এক উরট ুযান। ফাঞ্ছায
াংরাাআ তা স্পি কবয — ‚মচযমদন এভনটা চরবত াবয না কো, কম াঅভযা কদফ াঅয কতাভযা কনফা।
এফাবয তুমভ কদফা াঅয াঅমভ াত কবত কনফ।’’ মচযকার কখ্বট খ্াওয়া ফাঞ্ছাযা, ফমদক কথবক ভায খ্াওয়া
ফাঞ্ছাযা াঅজ ভাথা তুবর দাাঁমেবয়বন। রামঠবত বয মদবয় উবঠ দাাঁমেবয়বন। মনবজয প্রাণ ম্ত য কজাবযাআ ক
য়ত কফাঁবচ উবঠবন মঠকাআ, মকন্তু তায কথবকও ফে কথা ‚ওয কনবন কম ভানুল মবে কবযবন।‛ ভানুল মায
মনবন থাবক ক ভযবত াবয না, ভবযও ক থাবক াভয। তাাআ ফাঞ্ছাযাভ মখ্ন ফবর- ‚মকন্তু াঅমভ কী
কযফ? কতফায কতা ভযবত মাাআ। ওযা কম মকনুবত নাবে না। াঅভায গানারা .... নামতুাঁমত .... ুাঁাআবানা
.... ফ ভাথা োাঁকায় .... ফবর ফুবো, কতাভা বত াঅভায ফ বয়মন .... তুমভ াঅভাবদয নবক্ষ কবযন ....
তুমভ চবর কগবর াঅভাবদয ফাাঁচাবফ ককডা।‛ তখ্ন ফৃেয কতধবফযয টাবন ফাঞ্ছায ভবনয কথাাআ কমন কফয বয়
াঅব যাফীমন্নক বালায়- ‚ভমযবত চাম না াঅমভ ুন্দয বুফবন। ভানবফয ভাবে াঅমভ ফাাঁমচফাবয চাাআ।‛
ানযমদবক কগাম ও দ্মও বযাক্ষবাবফ এাআ ফাগাবনয উয মনবধযীর। াথচ ন’কমেয কুট-ককৌবর কাআ
ফাগান ফাঞ্ছাযাবভয াফতধভাবন ন’কমে বয় মাবফ। তাাআ ফাঞ্ছাযাভ জীফন-ভৃতুযয িবন্ধয ভাে কথবক কফমযবয়
এববন, এাআ ভানুল গুবরাবক ুষ্ঠু ুন্দয ভু্ত জীফবন প্রবফ কযাবনায জনয। এাআ তদমযদ্র ফৃ্ধ  ফাঞ্ছাযাবভয
এাআ ভানুবফতায় াঅভযা ামববূত াআ। ক জমভদায ন’কমেবক উবেয কবয ফবর : ‘এট্টা কথা ফমর কো
াঅমভ ভযমত াযফ না।’ তায কফাঁবচ থাকায ভাবোআ এাআ ভানুলগুবরা ভাবজ ুন্দযবাবফ কফাঁবচ থাকবত
াযবফ।
‘াজাবনা ফাগান’ রূবকয াঅোবর ভাজ-কচতনায গবীবয প্রবফ কবযবন। ফযম্ত য ব্গদ ভাবজয
ম্পকধ মনবয় জমটরতায কম জায়গাগুমর াঅবন তায মথাবমাগয খ্নবনয ভধয মদবয় নাটককায ভবনাজ মভে
কৌাঁনবত কচবয়বনন এক গবীয বতয। তা র কফাঁবচ থাকাটাাআ জীফবনযাআ যয। জীফবনযাআ প্রামি। ফাঞ্ছাযাভ
তাাআ কফাঁবচ থাকবতাআ কচবয়বন। ক শুধু কফাঁবচাআ থাবকমন, উেযুরুবলয ামধকাযবকও প্রমতষ্ঠা কবয মদবত
কচবয়বন। মতক্ষণ তায কদব াঅবন প্রাণ, প্রাণবণ ক ৃমথফীয জঞ্জার, ভাবজয ানাচাযবক মযবয় এাআ
ুন্দয ধযণীবক, তায াজাবনা ফাগানবক মশুয ফাবমাগয কবয তুরবত কচবয়বন। নাটবকয কবল এাআ তযাআ
প্রমতমষ্ঠত বয় মায়। মখ্ন ‘কনচুময ফুবো’ ফাঞ্ছাযাভ েবয বদযাজাত নামতয েবয ভানফুে ুমত এববন,
এাআ নফজাতবকয জবনযাআ কফাঁবচ থাকবত বফ ফাঞ্ছাবক। এতমদন ফাঞ্ছা ককান পবরয াঅায় ফাগান াজায়মন।
মকন্তু াঅজ ক তায াঅদবযয দাদবাাআবয়য জনয নতুন কবয ফাগান াজাবফ, নতুন নতুন পুর কপাটাবফ। ফাঞ্ছা
তায ফাগানবক মকনুবতাআ শুমকবয় কমবত কদবফ না। ফযাং াঅযও ফুজ, বতজ কবয তুরবফ। াঅযও পুবর,
পবর বমেবয় কদবফ। কভরুদণ্ড কাজা কবয উদাে কবে ফাঞ্ছা মখ্ন ফবর ওবঠ তখ্ন নাটযনাবভয াথধকতা
প্রজ্বমরত বয় ওবঠ।
‚কাাঁবদ না দাদবাাআ.... কবতা ামখ্ াঅবন .... যাাঁ যাাঁ .... দাবর দাবর েুবয কফোয় .... যাাঁ যাাঁ ....
কার কাবর কদবখ্া .... কবতা াঅবভয কফার ধবযবন .... ভুব্ত ায দানায ভবতা ভামটয চাদয মফমনবয় থাবক
.... গুনগুন .... কভৌভামন োাঁবক োাঁবক গুনগুন কবয .... যাাঁ যাাঁ কদবখ্া, টুু টুু কবয যাবতয মময েবয
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বেবন .... জমরাাআ-এয াতা কফবয় টুু, টুু কবয েবন .... যাাঁ যাাঁ ফ কতাভাবয মদবয় মাফ ....
কতাভায জবনযাআ কতা াজাবয় কযবখ্মন কগা .... যাাঁ যাাঁ ....।‛
জীফবনয ামবজ্ঞতায় ক ফুবেবন ত্রুয কল যাখ্বত কনাআ। তাাআ জমভদাবযয কদওয়া পমরডর তাবকাআ
কখ্বয় কনফায াঅহ্বান জানায়। মমদও তায াঅবগাআ জমভদায ন’কমে দে ভাযা মায়, ভৃত মতায ককাবর াঅেয়
কনয়। ফাঞ্ছাবদয জীফবনয ান্কায দূয ফায ব্গদ ব্গদ প্রকৃমতয ফুক কথবকও ান্কায দূয বয় কগবন।
কবাবযয াঅবরায় ফাঞ্ছাযাবভয াবাজ্জ্বর ভুখ্ উদ্ভামত বয় ওবঠ। প্রাণপ্রাচুবমধ বযুয ফাঞ্ছা। ফাঞ্ছায
জীফনদী মনববও মনববত কদনমন নাটযকায। কল বয়ও ফাঞ্ছাবক কল বত কদয়মন। এাআ ফাঞ্ছাযা ভযবত
ভযবতও ফাাঁবচ। তাযা কফাঁবচ থাকবরাআ কতা গুী, দ্ম ও কচাবযয ভবতা এবকফাবয াধাযণ ভানুবলযা কফাঁবচ
থাকবফ। াঅগাভী প্রজন্মও কফাঁবচফবতধ থাকবফ- এাআ তযবকাআ নাটযকায প্রমতমষ্ঠত কবযবনন। ভৃতুয ভান মকন্তু
তায কথবকও কতা াবনক ফে জীফন। তাাআ ভবনাজ মভে ফাঞ্ছাবক ভযবত কদনমন, নতুন জীফনদান কবযবনন।
এাআ কাজ কযবত মগবয় নাটযকায াজাবন্তাআ ফাঞ্ছায মদবক েুাঁবক বেবনন। তা কতা মঠক, এাআ কোাঁকায ভভধাথধ
প্রাবণয মদবক কোাঁকা, জীফবনয মদবক কোাঁকা। মা মচযন্তন াথচ মচয নফীন, মচয নতুন। তা নাবর কম
নাটযনাবভয ফযঞ্জনা প্রস্ফুমটত য় না।
‘াজাবনা ফাগান’ নাটবকয াংরাব মতয মতয প্রাণ কবয়বন নাটযকাবযয যতায়। মায পবর
নাটযনাবভয াথধকতাও ফজায় যবয়বন। াজাবনা ফাগাবনয াংরা কমন াঅধুমনক কমফতা বয় উবঠবন। গ্রাভয
নাযী দ্ম মখ্ন ফবর- ‚ এভন গানারা .... পাাঁকা উবঠান .... দীমেয জর .... ফাতা .... এ কনবে াঅমভ
মাবফাাআ না।‛ তখ্ন এাআ কাফযভয়ী াংরা াঅভাবদয ভুগ্ধ কবয। এাআ ধযবনয কামফযক াংরা নাটবকয ফধে
নমেবয় মনমটবয় যবয়বন। মফবল কবয নাটবকয কবল ফাঞ্ছায ভুবখ্য াংরাব াজাবনা ফাগাবনয ভত
কাফযরামরতয, ব্দোংকায, নন্দভয়তা াঅভাবদয ামববুত কবয।
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