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‘নতুন ইহুদী’ নাটকক প্রততপতরত উদ্বাস্তু ভযা
তপ্রয়ব্রত নাথ
Abstract
Partition as a result of independence has changed our life in many ways. It has affected our
economic, cultural, and social life. As literature is the mirror of society, the problems relating to
Partition is also reflected in contemporary Bengali literature. ‘Natun Ihudi’ by Salil Sen is one of
these. In this drama Salil Sen depicted the poor condition of people as a result of partition. How
people effaced problems to run their daily life is presented in this drama, not only the condition of
those people but also their struggle for life is also depicted in this drama. This paper aims to discuss
the socio-economic condition of the people after partition, with the help of this particular drama.

বাযতীয় তথা ফাঙাতর জীফকনয ফকচকয় ফড় অতবা ম্ভফত দদবাগ। যাজননততক উকেকয এই আকযাতত দবৌকগাতরক
তফবাজন াধাযণ ভানূকলয জীফকনয বয়াফ তযণতত তনকয় একতছর। এই দদবাকগয অনযতভ প্রধান পরশ্রুতত কে উদ্বাস্তু
ভযা। দম ভযা অথথননততক তদক দথকক ম্পন্ন তযফাযগুকরাককও নাতভকয় একনতছর কথয ধাকয। এয পকর ফকচকয় দফত
ক্ষততগ্রস্ত কয়তছর ভধযতফত্ত তযফাযগুকরা। মাযা াধাযণত তনকজয কষ্টাতজথত ম্ভ্রভ ও ংস্কৃতত তনকয় দফেঁকচ থাকক; তাযাই ফাধয
কয় দুভুক া অকন্নয দাকয় নানা ধযকনয অনযায় ভূরক কাকজয কে আকা কযকত ফাধয র। াততয দমকতু ভাজজীফকনয
দতরর, তাই স্বাবাতফকবাকফই ভাভতয়ক ফাংরা াতকতযয তফতবন্ন াখায় দদবাগ ও দদবাগ-যফতথী তছন্নভূর উদ্বাস্তুকদয
ভযায করুণ ও ভভথস্পরথী তচ্ায়ন আভযা দদখকত াই। এভনই তছন্নভূর উদ্বাস্তুকদয ফাস্তফ ভযা তনকয় যতচত একতট নাটক
কে তরর দকনয ‘নতুন ইহুদী’। বাযত তফবাজকনয পকর ৃষ্ট উদ্বাস্তু ভযায় ূফথাতকস্তাকনয াধাযণ ভানুকলযা দম
অতযাচাকযয তকায কয়তছর—দই অতযাচাতযত াধাযণত ভানুকলযাই এই নাটকক নতুন ইহুদী তককফ তযতচত। ক্ষতয়ষ্ণু
ভূরযকফাকধয ভাঝখাকন দােঁতড়কয়ও নতুন আকরা, নতুন আায ন্ধাকন যত াধাযণ ভানুকলয কক ায জীফন ংগ্রাভই উক্ত
নাটককয দকন্দ্রীয় তফলয়।
কতকযাতট দৃকয তফনযস্ত এই নাটকতটয অনযতভ চতয্ ভনকভান বট্টাচামথ। তমতন ূফথ াতকস্তাকনয একতট তফদযারকয় ংস্কৃত
তক্ষক তাকফ কভথযত তছকরন। স্ত্রী, ু্, কনযা তনকয় একতট ুখী ংাকযয অতববাফক তছকরন তততন। তকন্তু দদবাকগয পকর
তায স্কুর দথকক ংস্কৃত বালা তক্ষা উক মাওয়ায় তততন চাকতয দথকক ফযখাস্ত ন। তততন কয় কড়ন তযচয়তফীন। গ্রযাচুইতটয
টাকা দকত দদতয কফ তাই তততন ফতফাতড় তফতি ককয তযফায কভত চকর এককছন তিভফকে। নতুন ও উজ্জ্বর
বতফলযকতয আায় একরও, এখানকায প্রতত দকক্ষক তায জনয অকক্ষা কযতছর কত ন ও কক ায জীফন ংগ্রাভ।
চাকতয চকর মাওয়ায য ভীজথায কে ভনকভান ফাফুয ককথাকথকন তায প্রকৃত অফস্থা অতযন্ত ফাস্তফম্মতবাকফ পুতটকয়
তুকরকছন নাটযকায। তিত ভনকভান ফরকছন—
‚অখন দম তক কতয, ফৃদ্ধ ফয়ক কই তগয়া চাকযী াই- তততনই জাকনন। এইফায দথইকযা উফা আয তক! ...একটা
াগর, একটা দারাান- ফয়স্থা ভাইয়া- এই ফ রইয়া আভযা ফুড়াফুতড় তক দম কযভু তকছুই ফুতঝ না। ভা্ দুই
ভাকয ভায়না ম্বর তনয়া তন ভাইনক একটা তফকদক অকচনা জায়গায় মাইকত াকয?‛১
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দদকয স্বাধীনতায জনয মাযা তনিঃস্বাথথ প্রাণ তফজথন তদকয়কছন তাযা দতা দদবাকগয ভধয তদকয় স্বাধীনতাকক কাভনা ককযন তন।
তােঁকদয স্বপ্ন তছর অতফবক্ত স্বাধীন বাযত। তকন্তু তদ্বজাতততকেয তবতত্তকত রাব কযা এই খতিত স্বাধীনতায় ক্ষুদ্ধ দভান আজ দুিঃকখ
ফরকছ—
‚...দাদাযা শুধু শুধু দফাকায ভতন হুজুকগ প্রাণ তদকছ- আতভ ইকর এই স্বাধীনতায দরইগা যাণ তদতাভ না।‛২

দদতফবাগ াধাযণ ভানুকলয ভকন দকভন প্রতততিয়ায ৃতষ্ট ককযতছর তা নাটযকায দভান আয দভৌরফী ভীজথায কথাফাতথায ভধয
তদকয় খুফ ুন্দযবাকফ পুতটকয় তুকরকছন। দভাকনয কথায উত্তকয ভীজথা মখন ফকর ওক ন—
‚দদ কথাটা দভা নাকয, দদ ভাইনকলয ভকন। জতভয উুয দদওয়ার তুরকছ- ভকন মযান তুরকত না াকয।‛৩
দভৌরফী ভীজথায এই ফক্তকফয স্পরষ্ট দফাঝা মায় দম, এই দবৌকগাতরক তফবাজন আকর স্পরষ্টতই যাজননততক দৃতষ্টককাণ দথকক
আকযাতত। ভকনয তদক দথকক দুই দদকয ভানুলকক তা দকানবাকফই আরাদা কযকত াকযতন।
নাটকতটয তদ্বতীয় দৃয দথককই দদবাগ যফতথী উদ্বাস্তু ভযায ফাস্তফ প্রততপরন দদখা মায়। ভনকভানফাফুয তযফায ও
দকষ্টয তযফাকযয আশ্রয় এখন তয়ারদ দষ্টন; দমখাকন কাড় তদকয় ঘয ফাতনকয় তাযা দকাকনাভকত আশ্রয় তনকয়কছ।
জতভদাযী তযকফক দফকড় ও া দুইখযা, দভান, যীযা এই অকচনা জায়গায তযকফকয কে দকানবাকফই ভাতনকয় তনকত
াযতছর না। তনতযতদকনয স্নান কযকত তগকয়ও যীকক তফতবন্ন ভযায ম্মুখীন কত কয়তছর। তাই অতবভাকন দ ফকর ওক
দম, দ আয স্নান কযকফ না। অনযতদকক দদখকত াই দকষ্টকক কভটাকায তফতনভকয় জতভ দদফায প্রকরাবকন দক ফা কাযা তায
ফথস্ব রু ককয তনকয়কছ।
তৃতীয় দৃকযয ূচনাকতই দদখকত াই এই উদ্বাস্তু ভযা দমন তায আর দচাযা তনকয় আভাকদয াভকন উতস্থত।
ভনকভান ফাফু তকচষ্টায যও দকাকনাবাকফই চাকতয দজাটাকত াযকরন না। অনযতদকক দুইখযা দকাকনাবাকফই তযতস্থততয
কে ভাতনকয় চরকত াযকছ না। ফযং দ খাফায ছন্দভত না ওয়ায় াকতয বাত দপকর দদয়। একত িুদ্ধ ভনকভান ফাফু
তায গাকর চড় ফতকয় তদকয় ফকরন—
‚দদ বাকতয কাঙার, আয তুই... আয তুই।‛৪
উদ্বাস্তু ভযায ফতর াধাযণ ভানুলকদয তনকজয দভৌতরক প্রকয়াজনটুকু দভটাকনায জনয কী তযভাণ ংগ্রাভ কযকত কয়তছর,
তা স্পরষ্ট কয় ওক এই ফক্তকফয। শুধু তাই নয়, প্রকয়াজকনয চাক ভানুকলয ভানতফক ভূরযকফাধ কীবাকফ ভাতটকত দনকভ আক
তায জ্বরন্ত প্রভাণ এই নাটকক দদখা মায় মখন দুইখযা তযফাকযয আায দজাটাকনায জনয তফতবন্ন খাফায তজতন চুতয ককয
আকন। অনযতদকক তায ভাও অকনযয কাছ দথকক তভকথয কথা ফকর চার ধায আকনন। এতদকক ভনকভান ফাফু দকান কাজ দজাগায
কযকত না দকয যান্নায কাজ কযকতও তদ্বধা দফাধ ককযন না। তকফ কাজ দজাগাড় কযকত তগকয় তাকক নানা যকভ অফকরা ও
অভাকনয তকাযও কত কয়কছ। এক টাকা ফাকযা আনা য়া আকয়য জনয দম অনুষ্ঠানফাতড়কত কাকজয জনয তগকয়তছকরন
তততন; দখাকনও এই যর হৃদয় ভানুলতটকক নানাযকভ অভাকনয ভুকখাভুতখ কত কয়কছ। কােঁদকত কােঁদকত তততন মখন
ফকরন—
‚কত তদন কত দরাককয আনন্দ কইযা খাওয়াতছ—খাইকত না াযকর ফাইন্ধা তদতছ। দইফ তদন দফী ুযাণ য়
নাই।
তকন্তু দই ছান্দা-দই অন্ন দম এত দচাকখয জকর তকনকত রাগকফা, বাফকতও াতয নাই। দই বাত দম এত দনানাদই বাকত দম এত জ্বারা--‛৫
ূফথাতকস্তাকন অততফাতত কযা তায স্বােন্দযভয় তদনগুকরায স্মৃতত এই ংরাক স্পরষ্ট প্রতীয়ভান। স্মৃততয যতণ দফকয় দই
ুন্দয তদনগুকরায উদ্বানই এই ংরাকয একভা্ তফলয় নয়; ভাকজয প্রতত একটা প্রেন্ন প্রশ্নও দমন প্রকাতত এখাকন। দম
প্রশ্ন জানকত চায় দম, দদবাকগয ফরী এই াধাযণ ভানুলগুকরায করুণ অফস্থায দায় আকর কায?
এত দুিঃখ ককষ্টয ভকধযও তযফাকযয দছাট দছকর দভাকনয ভানুল ফায ফানা তযাগ কযকত াকযন না তায ভা। তকন্তু দভান
তযফাকযয প্রতত তায দাতয়ত্বকফাধকক এড়াকত াকয না। তাই দ তায ভা দক ফকর—
‚তুতভ আয যীক্ষায কথা কইও না-। তকষ্টকগা ওইখাকন কাযখানায় চাকযীয খফয াইতছ-দই কাকজই রাইগা মাভু।‛৬
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দুইখযাও তকন্তু দাতয়ত্বজ্ঞানীন নয়। তকফ তযফাকযয দাতয়ত্ব ারন কযকত তগকয় দ স্তা চুতযয থ দফকছ দনয়।

একতট ধভথঘট চরকত থাকা কাযখানায় দভান চাকতয দনওয়ায় ভকন্দ্র তাকক তায বুর ফুতঝকয় দদফায দচষ্টা ককযকছ। এই
ূক্ দুকয়য ককথাকথকন ফাস্তুাযা ভানুল ও এখানকায াধাযণ দখকটখাওয়া ভানুল উবকয়য ভযায জ্বরন্ত প্রকা ঘকটকছ।
একতদকক দভানরূী ফাস্তুাযাকদয তযফায দমভন উফাী; দতভতন ধভথঘকট যত স্থানীয় দরাকযাও অনাাযী- ম্বরীন। দভান
দম প্রশ্নগুকরা ভকন্দ্রয াভকন দযকখতছর তা শুধু ভককন্দ্রয জনয নয়- এ প্রশ্ন আকর দগাটা ভাকজয কাকছ।
‚আভাকগা দছাট দছাট দছকরযা ককট কাকট; ড়াশুনা ককয না – ট্রাকভ ফাক চুতয কইযা তফনা ইায় চকড় –
আভাকগা ফউ তঝযা দফ-আব্রু ইয়া যাস্তায়, দদাকাকন, াকট ফাজাকয উদযাকন্নয ংস্থাকনয দরইগা ৎ অৎ নানা
যকভ দগান ফৃতত্ত গ্রণ ককয, প্রভাণ য় আভযা ইতয – আভযা নীততীন। ...আভযা দকন আইা দই কথই আশ্রয়
তনতছ, তা তক বাইফা দদখকছন?‛৭
 াৎ একতদন যীয কে মতীকনয তযচয় র। মতীন তনকজ দথকক যীকক তায ফাফায জনয ঔলধ, পর-ভূর ইতযাতদ
তককন তদর। একত যীকক তায ঘকয নানাযকভ প্রকশ্নয ম্মুখীন কত কয়কছ। কয মতীন যীকক ফড়ফাফুয প্রস্তাফ তদকয়কছ।
তকন্তু যী তা ভানকত চায় তন। দ যীকক নানাযকভ প্রকরাবন দদখাকরও তাকক ভানাকত াকয তন। কাযণ যী তায ভানম্মান
ও রজ্জাম্ভ্রভ তনকয় ফােঁচকত দচকয়কছ। মতীন যীকক ফকরকছ—
‚...মতদ দরাক দদখাকনা তীনা না কযকত দতা তুতভই ওকদয খাইকয় তযকয় ুকখ যাখকত াযকত। ...কফী
তীনা না পতরকয় আভায কথাটা একফায দবকফ দদকখা।‛৮
এখাকনই দল নয়, দ আযও ফকরকছ—
‚তনকজয তদকক তাতককয় দদখ—ভকন ম্ভ্রভ আয আকছ তকনা? ওই াতড়কত তক আয দদকয ম্ভ্রভ ঢাকা মায়? মায় না!
দম ম্ভ্রকভয কথা ফকরতছকর—দটা ফােঁচাকত করও, াড়ীয দযকায, টাকায দযকায।‛৯
মতীকনয এই ংরাক গৃাযা মুফতী দভকয়কদয ফাস্তফ ভযায ভভথাতন্তক তচ্ায়ণ ঘতটকয়কছন নাটযকায। দই কে যীয
কান্না তযতস্থততকক আযও করুণ ককয তুকরকছ। উদ্বাস্তু ভযায দম অফযম্ভাফী পর দাতযদ্র্য - দই দাতযদ্র্য দম দভকয়কদয
ভানম্ভ্রভককও কথ নাতভকয় একনতছর এযও জ্বরন্ত প্রভাণ এই নাটকতট। মতীকনয কথায় যী অভাতনত দফাধ ককয। তকন্তু
তনরুায় দ। তাই দতা অতবভাকনয ুকয দ দভানকক ফকর—
‚...আতভ দতা ভাইয়া দরাক – াধ আহ্লাদ না থাকুক – আভায দতা রজ্জা কইযযা একটা ফস্তু আকছ। না, তা-ও
দখায়াইকত রাগফ। - এই দদকয রজ্জা মতদ ভুচাইকত াযতাভ...‛১০
এই অতবভান শুধু যীয একায নয়- এ দমন যীয ভকতা অংখয দভকয়কদয অন্তকফথদনায ফতিঃপ্রকা, আত্মম্মাকনয দফাধ তকন্তু
দফতক্ষণ তটকক থাককত াকয না—অবাফ তায তবত নাতড়কয় দদয়। তাই দতা দভান মখন দুইখযায তচতকৎাফাফদ টাকা ংগ্র
কযকত নাস্তানাফুদ তের, তখন যী ফকর উক —
‚আত্মম্মান? আত্মম্মান?... আতভ তদভু আতভ তকন্তু াতয, একজকনয দথইকা--‛১১
দাতযকদ্র্যয অায়তায ভকধযও প্রফর আত্মম্মান তনকয় দফেঁকচ থাকফায ংগ্রাকভ যত এই ভানুলগুকরায দফাধকক যীক্ষা কযায
জনয নাটযকায ম্ভফত মতীন চতযক্য অফতাযণা ককযকছন। তাই দতা দ ফায ফায দই ‘অথথীন’ আত্মম্মানকফাধকক প্রশ্ন
কযকত দচকয়কছ। দ যীকক ফকর—
‚দক তদর দতাভায বদ্র্তায দাভ? দতাভায ফাফায তচতকৎা য় না দকন? দতাভায বাই তককয তাড়নায় ট্রাকভ চাা
কড়? অবাফ... অবাফই একভা্ া ...মায পকর – দতাভায ভাকক আজ ফােঁধাকনা দনায়া খুকর তদকত কয়কছ।
স্বাভীয ভেকরয ংস্কায আজ দকটয তখকদয চাক চাা কড়কছ।‛১২
অবাকফয তাড়নাই জয়ী য়। যী মতীকনয কাছ দথকক এক টাকা ধায দনয়। এফং দলমথন্ত তযফাকযয প্রকয়াজকন ঘয
ছাড়কতও ফাধয য়। উদ্বাস্তু ভযায কে কে একত নাযীয াতযফাতযক, াভাতজক অফস্থানও খুফ ুন্দযবাকফ পুকট উক কছ।
দকল দুইখযায ভৃতুয, যীয গৃতযাগ ও ভনকভানফাফুয ভৃতুযয ভধয তদকয় নাটকতট তযণততয তদকক মা্া ককযকছ।
ভনকভানফাফু তায ূফথ াতকস্তাকনয ান্ত তনস্তযে জীফকনয ভূরযকফাকধয কে ংগ্রাভী জীফকণয ভূরযকফাধকক দকাকনাভকতই
খা খাওয়াকত াকযন তন। তাই দতা তায যীয ও ভন দকাকনাটাই তটককত াকয না এই ংগ্রাকভয ভকধয। দভান শুধু যকয় মায়
নতুন তদকনয প্রতযাা কয়। ভককন্দ্রয কথায় দই প্রতযাায কথাই পুকট ওক । ভকন্দ্র ফকর—
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‚ভকন ভকন ভস্ত প্রীতড়তকদয কে একাত্ম কয় ত নাও দম স্বাথথকরাবী অথথকরারু মাযা দতাভাকদয বাগযকক
তনকয় তছতনতভতন দখরকছ, তাকদয াতস্ত দদকফ। হৃদয়ীন দালককদয অতযাচায তুতভ খতভ কযকফই, বাকগযয দগারাভী
তুতভ আয ফযদাস্ত কযকফ না তকছুকতই।‛১৩

দদবাগ যফতথী উদ্বাস্তু ভযায প্রততপরন ঘটাকত তগকয় নাটযকায এই নাটকক তফকল ককয একতট তযফায ও তাকক তঘকয
থাকা ককয়কতট চতযক্য ংগ্রাভী জীফনকক তুকর ধকযকছন। একতট তযফাযকক দকন্দ্র ককয গকড় ও া কেও নাটকতটকত উদ্বাস্তু
ভযায াতফথক রূ খুফ ুন্দযবাকফ পুকট উক কছ। এক একতট চতয্ দমন কয় উক কছ এক একতট দশ্রতণয প্রতততনতধ স্বরূ—
এখাকনই নাটকতটয অনযতভ াথথকতা। এছাড়া কথযবালায াথথক প্রকয়াগও নাটকতটয তফলয়কক ফাস্তফতা দান ককযকছ। ফ
তভতরকয় দদবাকগয প্রততপরন তককফ ‘নতুন ইহুদী’ নাটকতট ফাংরা াতকতযয ইততাক স্মযণীয় কয় থাককফ তচযতদন।
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