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গলফলক, ফাাংরা মফবাগ, করযাণী মফশ্বমফদযারয়, নদীয়া, মিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
Soumitra Basu (25th November, 1956 — ) is undoubtedly a distinguished name among the
contemporary play rights. He is an dramatist, an actor and a veteran Theatre director at
the same time. His plays have already enriched the literature of Bengali Drama and
continues to do so in the recent times too. The present day socio-realism has found its way
in his play and he has done the job with a distinctive dramatic expertise. The present work
throws light on two off his mentioned worthy plays namely ‘Jalthakurer Bar’ and ‘Jadu
Madhu Bagh’ in the backdrop of socio-realism.
Apart from exhibiting socio-realism in his drama has also composed some plays, along
with a profound and realistic social aspects. In the play ‘Jalthakurer Bar’ several
perspectives of sociality such as the vocation of a wood cutter, taking the lease of a jungle,
the deceptive pledges of a candidate before election, reality show, T. R. T, murder, suicide
etc. His ‘Jadu Madhu Bagh’ drama shows the various social realism as - job world in the
present social system, domination of Boss in the office, the trap of forgers and the
impostors, the maltipractice of alcoholism in hotels and bars etc.
Key words: Celebrity, Wood cutter, Lease, Department, Reality show, Axe,
Boon/Blessing, T.R.P (Television Rating Point), Boss, Deception, Bar, Alcoholism).

২৫স নলবম্বয, ১৯৫৬ সত করকাতায় সৌমভত্র ফু জন্মগ্রণ কলযন। মাদফুয মফশ্বমফদযারয় সথলক ফাাংরা
ামতয মনলয় মফ.এ. এফাং এভ.এ ম্পন্ন কলযন। মতমন ড. ুলযচন্দ্র মভত্র-এয তত্ত্বাফধালন ‘যফীন্দ্র নািলকয
মনভমাণশরীাঃ উমন তক’’ মনলয় গলফলণা কলয াপলরযয লঙ্গ ম.এাআচ.মড মডমগ্র াজমন কলযন। মতমন
াধযানা কলযলছন একামধক কলরলজ, মথা – াওড়ায নযমাং দত্ত কলরজ, নফ ফাযাকুলযয াঅচামম
প্রপুল্লচন্দ্র কলরজ এফাং মাদফুয মফশ্বমফদযারয়। যফীন্দ্রবাযতী মফশ্বমফদযারলয় নািযমফবালগ মময কুভায
বাদুড়ী াধযাক দ ারঙ্কৃত কলযলছন মতমন। সৌমভত্র ফু নািয মফলয়ক নানা কভমারায মনয়মভত মক্ষক।
মতমন একাধালয নািযকায, ামবলনতা ও ানযমদলক দক্ষ নািয মনলদমকও ফলি। সৌমভত্র ফু বাযতীয় ামতয
একালদমভয াধাযণ মযললদয প্রাক্তন দয ও মিভফঙ্গ নািয একালদমভয দযও ফলি। তাাঁয যমচত
একামধক নািক নািযয মাুলদয নািযতৃষ্ণা মভমিলয়লছ। তাাঁয যমচত ূণমাঙ্গ ও একাঙ্ক মভমরলয় একামধক
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নািক মফলল উলল্লখলমাগয। তাাঁয সরখনী এখলনা চর ও ৃজনীর। ফাাংরা নািয ামলতযয ভকারীন
মফলল কলয়কজন নািযকায লরন – তুরী রামমড়, মফজন বট্টাচামম, উৎর দত্ত, মদমগন্দ্রচন্দ্র ফল্যাাধযায়,
মরর সন, মফধায়ক বট্টাচামম, ধনঞ্জয় মফযাগী, ভলনাজ মভত্র, রুদ্রপ্রাদ সনগুপ্ত, সৌমভত্র ফু, ধনঞ্জয়
মফযাগী, তীথমঙ্কয চ্, ফনানী সন, সকৌমক সন, উজ্জ্বর চলট্টাাধযায়, চ্ন সন, ব্রাতয ফু প্রভুখ। উলল্লখয
এাঁলদয ভলধয াঅন প্রমতবায় ভুজ্জ্বর সৌমভত্র ফু। মফলয় বাফনা, মফনযা ও নািয যচনাশরীয দ্বাযা ফাস্তফ
ভাজ মচলত্রয নানা মদক উলে এললছ সৌমভত্র ফুয একামধক নািলক। তলফ এলক্ষলত্র মতমন রূকথা ও
কল্পনায জগলতয ালথ মনজস্ব বাফনা মচন্তায সভর ফন্ধন ঘমিলয় তাাঁয নািলক লযাক্ষবালফ উ্ান
কলযলছন ভকারীন ফাস্তফ ভাজ ফযফ্ায নানা মদক। ফাাংরা নািযামতযলক ভৃদ্ধ কলযলছ সৌমভত্র ফুয
যমচত একামধক নািক। তাাঁয যমচত নািলকয মফলয় শুধুভাত্র প্রখয ভাজ ফাস্তফতা মনবময নয়। তালত াঅলছ
িানিান গল্প, কখলনা ভজাদায াময দভচাা মযম্ত এছাড়া মতমন ফড়লদয লঙ্গ লঙ্গ সছািলদয ও
মশুলদয ভলনাযঞ্জলনয কথা ভাথায় সযলখ ালনক নািক যচনা কলযলছন। সৌমভত্র ফুয যমচত ‘দ যলঙয
ভুখ’ ফাআলত াঅলছ দমি উলল্লখলমাগয নািক, মথা – াঅলভমযকা াঅমফষ্কায, জর োকুলযয ফয, মদু ভধু ফাঘ,
সবৌমতক, ামযলয় মাওয়া নাভ, মফলপুর, দুজন ভানুল, সদনাাওনা, সভজাজ, ৃমথফীয সল মদন াআতযামদ। এয
ভলধয ানযতভ উলল্লখলমাগয নািক ‘জর োকুলযয ফয’ ও ‘মদু ভধু ফাঘ’ নািলক প্রকামত ভাজ ফাস্তফতা
মমালরাচনা কলয াঅলরাচয াাংল উ্ান কযা লয়লছ। সৌমভত্র ফুয যমচত ানযতভ নািলকয ফাআ ‘যমফ
োকুয ও াঅলযা চায’ – এলত াঅলছ নয়মি নািক, মথা – াধাযণ সভলয়, ম্পাদক, সল মক্ষা, গল্পস্বল্প,
ভাভায়া, সাআ সতা সতাভায াঅলরা, ভন, সযররাাআন, দ্বী াআতযামদ। াঅলরাচয নািকগুমরলত ফাস্তফ ভাজ
ফযফ্ায নানা মদক মফমবন্ন দৃমিবমঙ্গলত উ্ামত লয়লছ। ‘ছয় নািলক ছক্কা’ সৌমভত্র ফুয মফলল
উলল্লখলমাগয নািলকয ফাআ। এলত াঅলছ ভুড়মকয াাঁমড়, যাক্ষ ফধ ারা, ুখ-ু দুখু, িুনিুমন সরা, াঅকাল
ভামিলত, ৃমথফীয াুখ মফশুখ, াআতযামদ নািক। ‘সবাংমচ সকলি দযাখ’ সৌমভত্র ফুয ানযতভ নািলকয ফাআ।
এলত াঅিমি নািক াঅলছ, মথা - ‘সবাংমচ সকলি দযাখ’, যঘু ডাকাত াঅলছ, াঅয়না, াঅিমম জাাজ, চতুথম
মফশ্বমুদ্ধ, সতাতাকামমনয লয, ফলনয ধালয নদী, কুমভয ডাঙা। এছাড়া ‘ভলেয ালক্ষায়’ নাভক নািলকয
ফাআলত াঅলছ নয়মি উলল্লখলমাগয নািক, মথা – সি সযকডমায, সঘাড়া, সচায চযণদা, একরফয, ান্তভুমখ,
জীফনমান, স্বণমূ, মফগ ফাজায, ফৃমিয জর াআতযামদ। সৌমভত্র ফুয মফখযাত মতনমি াময নািক মমাতীয়,
মনভঙ্গর ও ূফমমনধমামযত। ‘ভাাআলকয ভুলখাভুমখ’ সৌমভত্র ফুয যমচত শ্রুমত নািলকয াংকরন মফলল
উলল্লখলমাগয। সৌমভত্র ফুয ‘দ যলঙয ভুখ’ নািযগ্রলেয নািক ‘জরোকুলযয ফয’ ও ‘মদু ভধু ফাঘ’। নািক
দুমিলত প্রকামত ভাজ ফাস্তফতা মমালরাচনা কলয উ্ান কযা র।
‘জরোকুলযয ফয’ সৌমভত্র ফুয ানযতভ উলল্লখলমাগয নািক। নািযকায প্রচমরত গল্প তথা রূকথালক
াফরম্বন কলয াঅন ভলনয ভাধুযী মভমলয় নািয ঘিনায কায়া মনভমাণ কলযলছন। তলফ তালত ভাজফাস্তফতা
প্রকালয সকালনা ান্তযায় ৃমি য়মন। ফাস্তফ ভালজয নানা মদক মথা – জঙ্গলরয াআজাযা সনওয়া, দমযদ্র
কােুমযয়ায সা, সবালিয াঅলগ সবাি প্রাথমী সনতা-ভন্ত্রীলদয নানা প্রলরাবন ও মভথযা প্রমতশ্রুমত, মযয়ামরমি
সা, মি.াঅয.ম, খুন, ুাআাাআড াআতযামদ মফলল নািযদক্ষতায লঙ্গ াঅলরাচয নািলক প্রকামত লয়লছ।
নািযঘিনা মনভমালণ নািযকায মমদও রূকথা ও মকছুিা কল্পনায াঅশ্রয় মনলয়লছন। প্রচমরত গল্প কােুমযয়া ও
জরলদফতালক সকন্দ্র কলয এাআ নািলকয প্লি মনমভমত লয়লছ। াঅলরাচয নািলক দমযদ্র সশ্রণীয প্রমতমনমধ
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কােুমযয়া। জঙ্গলর কাে সকলি স জীমফকা মনফমা কলয। মেকাদায জঙ্গলর াআজাযা সনওয়ায জনয স কাে
কািলত ালয না। মকন্তু চযভ াায় াফ্ায় কােুমযয়ায ফউ তালক যাভম সদয় –
‘‘যালতয সফরা মাও। রুমকলয় রুমকলয় কালিা।’’১
াঅলর ন্তানলদয কথা মচন্তা কলয কােুমযয়ায স্ত্রী তালক একথা ফরলত ফাধয য়। কােুমযয়ায ঘলয ফউ,
সছলরলভলয়লক খাফায সদফায ভলতা সকান ফযফ্া সনাআ। তায ঘলযয চার খল লড়লছ। এভনকী ীতকালর
ড়ায ভলতা সকালনা সাাকও সনাআ। চযভ দুমফম াফ্ায ভলধয কােুমযয়ায াংায। াঅলরাচয নািলক
ভালজয সামলত, ফমেত ও মনচু সশ্রণীয প্রমতবূ মালফ উম্ত কােুমযয়া।
ভালজ এযকভ কােুমযয়ায ভলতা ফহু মনম্নমফত্ত সশ্রণীয ভানুল াঅলছ, মাযা জঙ্গলর কাে সকলি ও পর-ভূর
এফাং ভধু াংগ্র কলয জীমফকা মনফমা কলয। মেকাদালযয জনয কােুমযয়া তায ফউ, সছলর ও সভলয়লক মনলয়
চযভ ভযায় লড়। তলফ নািয ঘিনায় সদখা মায়, জরলদফতা তালক াাময কযলত লচি। এছাড়া সবালিয
াঅলগ সবাি প্রাথমীযা নানা ধযলনয প্রলরাবলন প্রলরামবত কলয াধাযণ ভানুললক। মকন্তু সাআভস্ত াধাযণ
ভানুললযা একামধকফায েলক মাওয়ায় তাযা াঅয সাআ মভথযা াঅশ্বা ও প্রমতশ্রুমতলত সবালর না। নািযঘিনায়
সদখা মায়, জরলদফতায াঅশ্বাল কােুমযয়াও সয়ন মফশ্বা কযলত ালয না; উযন্তু স াঅযও ফলর –
‘‘না োকুয, াঅভযা গাাঁ ঘলযয গমযফ গুলফমা ভানুল,
বাাঁওতায কথা াঅভযা ালনক শুলনমছ।’’২
ফাস্তফ ভাজমচলত্রয প্রকা রক্ষ কযা মায় এাআ নািলক।
ভালজ মকছু ভানুল ানয ভানুললক মনলজয প্রলয়াজলন, কখলনা ফা ফযফায তামগলদ ফযফায কলয থালক।
াঅলরাচয নািলকও এয প্রভাণ াঅলছ। নািয চমযত্র সিামম্প কােুমযয়ালক মনলজয ফযফায প্রলয়াজলন ফযফায
কলয। ভালজ এযকভ ামমক্ষত, াল্পমমক্ষত, দুফমর সশ্রণীয ভানুললযা াথমারী ফযমক্তলদয দ্বাযা নানা বালফ
ফযফহৃত লয় থালক। নািযঘিনায় উলে াঅল লয মযয়ামরমি সা-এয শুযমিাংললালযয মচত্র। এয লঙ্গ
মলথামচত রায াআতযামদ  ালত ভাাআক মনলয় দাাঁমড়লয় থালক নািযচমযত্র সিামম্প। স ামত ধূতম, প্রতাযক ও
ধাপ্পাফাজ ভমরা। কােুমযয়ালক স জ যর ভানুল সলয় মনলজয াআচ্ছাভত ফযফায কলয। াঅভালদয
ভালজও এ ধযলনয ঘিনা প্রায়াআ ঘলি থালক। ধনী ও মফত্তারী সশ্রণীয ভানুল মনম্নলশ্রণীয ভানুললদয মনলজয
াআচ্ছাভলতা ফযফায কলয থালক। াঅলরাচয নািযঘিনায় সদখা মায়, না ফুলঝ সিামম্পয াতা পাাঁলদ া সদয় গ্রাভ
সথলক াঅা জ যর কােুমযয়া। কােুমযয়ালক না জামনলয় সিামম্প জনাধাযণলক ফলর সম, তালদয
ানুষ্ঠালনয সল াঅকলমণ কােুমযয়ায নাচ। সিামম্প এফায কােুমযয়ায ফউলকও বুর সফাঝায়। তায াভলন স
বালরাভানুললয বান কলয কােুমযয়ালক দাদা লম্বাধন কলয এফাং সাআলঙ্গ স তালদয গ্রালভ সমলতও যামজ
য়। সিামম্পয এাআ মযকল্পনা কােুমযয়ায কালছ খুলনয ভলতা ভলন য়। কােুমযয়া সিামম্পয সদওয়া পাাঁলদ ও
কুপ্রস্তালফ যামজ না লর স ফলর –
‘‘ফাাঁচলত সগলর সমখালন খুন কযলত য় সখালন খুনাআ কযলত লফ।’’৩
সকৌলর সিামম্প কােুমযয়ালক ালনক িাকায সরাব ও ফড়লরাক ওয়ায স্বপ্ন সদখায়। স তালক মযয়ামরমি সায সলায বাফলত ফলর সাআ লঙ্গ াঅযও সরাব সদমখলয় ফলর –
‘‘িাকা ছমড়লয় ড়লছ সতাভায চাযাল, িাকা, িাকা, িাকা – সভলয়যা এল
সতাভায কাছ সঘলল দাাঁমড়লয় সদখলছ ভারগুলরা সকভন ক্ত।’’৪
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ফাস্তফ ভাজমচত্র াঅলরাচয নািলক ুলকৌলর নািযকায প্রকা কলযলছন। ভালজয েকফাজ, প্রতাযক ও ধূতম
ফযমক্তয াতা পাাঁলদ ালনক ভয় ালনক মনযী াধাযণ ভানুল সপাঁল মায় ও চযভ মফলদ লয। সিামম্প
এফায াঅযও চক্রান্ত কলয। স ফলর সেলজ ফাস্তফ খুলনয দৃয তুলর ধযায কথা। এবালফ স কােুমযয়ালক
ফযফায কলয প্রচুয াথম উাজমন কযলত চায়। স ভলন কলয এ দৃলয জনাধাযণ খুফ খুম লফ, এফাং
তালদয চযালনলরয মি.াঅয.ম বীলণ সফলড় মালফ। এয পলর তালদয প্রচুয রাব লফ। সিামম্প উৎপুল্ল লয়
ফলর –
‘‘সচালখয াভলন একিা খুন শুি কযলফ, মতযকালযয খুন। াঅভালদয মযয়ামরমি
সা-য মি.াঅয.ম-িা সকভন চড় চড় কলয সফলড় মালফ ফলরা।’’৫
নািযঘিনায চভক নািলকয সল াাংল রক্ষয কযা মায়। োৎ সদখা মায় কােুমযয়া তায ফউ-এয জনয জলর
ঝাাঁ সদওয়ায ভুূলতম উলে াঅল তায ফউ। সিামম্প কােুমযয়ায ফউলক ুলকৌলর জলর সপলর তযা কযলত
সচলয়মছর। সিামম্প তখন সকৌলর ভস্ত মযম্মত াভলর মনলয় ফলর – ভযা ভানুল মপলয এললছ। বূলতয
গলল্পয মি.াঅয.ম ফলচলয় সফম।
নািলকয ক্রামন্ত রলে সদখা মায়, জরোকুলযয াালময কােুমযয়া মফদভুক্ত য়। মকন্তু স মদলাযা লয়
মায় একথা মচন্তা কলয সম, কীবালফ স সফাঁলচ থাকলফ? তখন তাাঁয স্ত্রী াঅশ্বা সদয় সম, জঙ্গর াঅয তালদয
দযকায সনাআ। মযফলতম সফাঁলচ থাকায জনয তাযা এফায জর সথলক ভাছ ধযলফ এফাং তা ফাজালয মফমক্র কলয
জীমফকা মনফমা কযলফ। ভস্ত প্রমতকূর মযম্মতয লঙ্গ াংগ্রাভ কলয জীফলন এমগলয় চরায চযভ মক্ষা
নািযকায এ নািলক মল্পকুরতায লঙ্গ প্রকা কলযলছন। ভাজ ফাস্তফতায প্রকাল ভকারীন ভাজ
লচতন নািযকায সৌমভত্র ফুয ‘জরোকুলযয ফয’ নািকমি মফলল কৃমতলেয মযচয় ফন কলয।
সৌমভত্র ফু ভভলয়য মফলল উলল্লখলমাগয নািযকায। মতমন তাাঁয ামবজ্ঞ াভামজক দৃমি মদলয় ফাস্তফ
ভালজয নানা মদক তাাঁয একামধক নািলক প্রকা কলযলছন। এলক্ষলত্র সৌমভত্র ফুয মফলল গুরুেূণম ও
াঅলরামচত নািক ‘মদু ভধু ফাঘ’। নািযঘিনা মনভমালণ মমদও নািযকায মনজস্ব বাফনা ও কল্পনায দ্বাযা চামরত
লয়লছন। তলফ লযাক্ষবালফ নািযঘিনায় উলে এললছ ফাস্তফ ভালজয নানা মদক, মথা – ামপল ফলয
সপ্রায, েকফাজ ও প্রতাযকলদয প্রতাযণায পাাঁদ, ফালয ফল ভদযান ও াঅধুমনক মন্ত্রবযতায় জজমমযত
মন্ত্রভ াঅধুমনক ভানুললয জীফনমাত্রায নানা জমির মদক। নািযঘিনায় াভানয কল্পনায প্রাধানয থাকলরও
ভাজ-ফাস্তফতা প্রকাল তালত সকালনা প্রমতফন্ধকতা ৃমি য় না। নািয চমযত্র মদু তাাঁয জীফলন নানা ভযায়
জজমমযত লয় লড়। উলল্লখয ভালজয মদুয ভলতা এযকভ ালনক ভানুল ভযাগ্র্। মদু তাাঁয এাআ
ভযাগ্র্ ভুমক্ত সলত চায়। াঅধুমনক মন্ত্রবযতায় জজমমযত নানা ভানুললয জীফন। াঅয সাআ জীফন সথলক
স্বমস্তয াঅবা খুাঁজলত মনলজয াজালন্তাআ ালনলক নানা সনায় াঅক্ত লয় লড়। াঅলরাচয নািলকও সদখা
এাআ ঘিনা সদখা মায়। নািযচমযত্র মদু ও ভধু ামপলয ফলয চা ও াঅযও নানান ভযায় জজমমযত লয়
সনাক্ত লয় লড়। ভকারীন ভালজও এ ধযলনয ঘিনা মযমরমক্ষত য়। ভানুল সনায় াঅক্ত ওয়ায
পলর তালদয জীফলন লযাক্ষ বালফ সনলভ াঅল াঅযও ভযা ও মফদ। এ মফললয় কলরয লচতন থাকা
উমচত।
নািয ঘিনায় সদখা মায় ছদ্মলফী ফাঘ ভধুলক তায ামপলয কাজ ম্পলকম চা সদয়। াঅলর মদু ও ভধু
একাআ ামপল চাকময কলয। মকন্তু তালদয মডািমলভন্ট াঅরাদা। ভধু ানযালয়য প্রমতফাদ কযলতও বয় ায়।
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কাযণ এলত তায চাকময াযালনায বয় াঅলছ। াঅভালদয ভালজও মদু ও ভধুয ভলতা ালনক ভানুল মফমবন্ন
ামপল কভমযত। তাযা সখালন ফলয নানা সপ্রায ও ানযায়লক ভুখ ফুলজ সভলন মনলত ফাধয য়। ামপল
ফলয াডমায, সস্বচ্ছাচামযতা মনয়ন্ত্রণ ও খাভলখয়ামরনালক ালনক মুফক-মুফতীলক ামনচ্ছা লত্ত্বও সভলন
মনলত য়। এাআ ধযলনয ানযালয়য প্রমতফাদ কযলর ালনকলক্ষলত্র তালদয চাকময াযালনায বয় থালক। ফ
ম্পলকম মদু ভন্তফয কলয –
‘‘সপ্রমেলজ ঘা ড়লর এাআ সরাকগুলরা
ু্যফলন ফালঘয সচলয়ও বয়ঙ্কয লয় ওলে।’’৬
নািয ঘিনায় সদখা মায়, ভধু চাকময ামযলয় চযভ তাাগ্রস্ত লয় লড়। স মদলাযা লয় মনলজয স্ত্রী ও
ন্তানলক তযা কলয সযররাাআলন ভাথা সদওয়ায কথা বালফ। ভালজ এযকভ চাকময াযালনা সফকায
মুফলকযা কখলনা কখলনা চযভ তাাগ্রস্ত লয় উক্ত মদ্ধান্ত মনলত ফাধয য়। ামপলয ফলযা তালদয
সকাম্পামনয রালবয কথায় ফভয় মচন্তা কলয। াঅলরাচয নািযঘিনায় সদখা মায়, ফাঘ ালত একিা কাগজ
মনলয় স ালক। স মদুলক কাগজিা মদলয় জানায় ভধুফাফুলক ামপল না মাওয়ায কথা। ফলয মফরুলদ্ধ
প্রমতফাদ কযায় ভালজ ালনকলক চাকময াযালত য়। এ নািলকও তায প্রভাণ াঅলছ। মদু ফাফু ফাঘলক
ালনক সফাঝালনায সচিা কলয। মকন্তু ফাঘ মকছুলতাআ ফুঝলত চায় না। উযন্তু ভধুফাফুয ভস্ত কাজ স
মদুফাফুলক কযলত ফলর। এভনমক প্রলয়াজলন ছুমিয মদন যমফফালযও কাজ কযায মনলদম সদয়। মকন্তু মদু এলত
মফযক্ত য়। ফাঘলক এফায ভধুফাফু সিমফলরয তরা সথলক া জমড়লয় ধলয ানুলযাধ কলয তায চাকমযিা
ফাাঁচালনায জনয। উলল্লখয ভালজও এ ধযলনয ঘিনা প্রায়াআ ঘলি থালক। নািযঘিনায় সদখা মায়, ফাঘ সকালনা
কথা সালন না। ভধুলক াাময কযায জনয ও ানযালয়য মফরুলদ্ধ প্রমতফাদ কযায জনয মদুফাফুয চাকমযিাও
চলর মায়। তখন একান্ত াায় লয় মদু প্রাথমনা কলয –
‘‘একিা ুলমাগ যায। ভলয মাফ যায।
পযামভমর মনলয় যায যাস্তায় নাভলত লফ।’’৭
াঅভালদয ভাজ ফযফ্ায ফাস্তফ মচত্র াঅলরাচয নািলক নািযকায ু-সকৌলর উ্ান কলযলছন।
াংকীণম স্বাথম চমযতাথম কযা ালনলকয প্রধান উলেয। এ নািলকও তা রক্ষয কযা মায়। নািয চমযত্র ফাঘও
এ ফযাালয ম্পূণম লচতন। ভালজ সকউাআ মনলজয ক্ষমত কলয ালনযয উকায কলয না। মদু ফাফুয চাকময
চলর মাওয়ায় ফাঘ ভধুলক ফলর তালক এমড়লয় চরলত। ভালজ প্রায়াআ ামধকাাং ভানুলাআ স্বাথমলরাবী। এ
নািলকও নািযচমযত্র ফাঘ মদু ম্পলকম ফলর –
‘‘চাকময মাওয়া ুরুল ভানুল াঅয যলক্তয
স্বাদ াওয়া ফাঘ মকন্তু একাআ কথা।’’৮
ফালঘয সফ-াঅাআনী কালজয প্রমতফাদ কলয ভধু। তখন ফালঘয স্বালথম ঘা রাগলর সও তায চাকময সখলয়
সনওয়ায হুভমক সদয়। তলফ নািযঘিনায ক্রামন্তরলে সদখা মায়, ফাঘ াঅলর ছদ্মলফী। সলল তায ছদ্মলফ
ধযা লড় মায়। এফাং স স্বীকায কলয সকাম্পামন চারালনায জনয তালক এিা কযলত লয়লছ। তলফ একথা স
কলরয কালছ প্রকা কযলত মনললধ কলয। ভালজ ফহু ভানুল ছরনা ও প্রতাযণায দ্বাযা জীমফকা মনফমা কলয
থালক। ফাস্তফ ভাজ মচলত্রয প্রকাক াঅলরাচয নািক।
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েকফাজ, প্রতাযক ফযমক্ত াঅভালদয ভালজ ালনক াঅলছ। তালদয াত সথলক মনলজলক ফাাঁমচলয় চরায
জনয ফুমদ্ধ াঅয ালয প্রলয়াজন। নািযকায ুলকৌলর াঅলরাচয নািলক তা সদমখলয়লছন। ভালজ ালনক
ামমক্ষত ও ালমাগয ফযমক্তও ালথময ও যাজশনমতক ছত্রছায়ায় উাঁচু দ ামধকায কলয াঅলছ। াঅফায ালনক
সমাগয ফযমক্তও ালথময াবালফ সমাগয দ ায় না। াথম ও দভমমাদায সজালয ালনক ভয় ালমাগয ফযমক্তযা
সমাগয ও গুণী ফযমক্তলক াভান ও াদ্ কযলত মছুা য় না। াঅলরাচয নািলকও তায দৃিান্ত াঅলছ। এ
াভামজক মফললভযয াফান কলরয কামিত। নািযকায লযাক্ষ বালফ তাাঁয নািলকয ভলধয মদলয় ভাজ
াংলাধলকয বূমভকা ারন কলযলছন। ফাস্তফ ভাজমচলত্রয চূড়ান্ত ও মথাথম প্রকা রক্ষয কযা মায় ভকারীন
মফখযাত ভাজ-লচতন নািযকায সৌমভত্র ফুয ‘মদু ভধু ফাঘ’ নািলক – মা তাাঁয মফলল নািয কৃমতলেয
মযচয়ফাী।
ভকারীন একজন াঅদম ভাজ লচতন নািযকায সৌমভত্র ফু। তলফ তাাঁয মযমচমত শুধুভাত্র নািযকায
মালফাআ নয়। মতমন মফখযাত ামবলনতা ও দক্ষ প্রলমাজকও ফলি। তাাঁয নািয প্রলমাজনা ও ামবনলয়য ফযামপ্ত
ু-মফস্তৃত। নতুন প্রজন্মলক মথলয়িাযভুখী কলয সতারা এফাং মথলয়িালযয ভাধযলভ সরখাড়ায ুভান প্রলচিা
কলযলছন সৌমভত্র ফু। মতমন ামতয ভালরাচনাভূরক ও নািযভালরাচনাভূরক গ্রেও মরলখলছন, মথা –
‘ভধুূদলনয কৃষ্ণকুভাযী’ (২০০৬), ‘ফামক াআমতা ানযবাফনায়’ (২০০৯) – এমি ফাদর যকালযয নািলকয
াঅলরাচনা। এছাড়া মতমন প্রাফমন্ধক ও কমফও ফলি। সৌমভত্র ফু নািক ও নািয ামতযলক মশু, মকলায ও
মুফকলদয কালছ সফ গ্রণলমাগয কলয তুলরলছন। সৌমভত্র ফু একজন দক্ষ ামবলনতাও ফলি। তৃমপ্ত মভত্র
এফাং কুভায যালয়য মনলদমনায় মতমন সফ মকছু গুরুেূণম চমযলত্র ামবনয় কলযলছন। এছাড়া াঅযও ামবনয়
কলযলছন মফবা চক্রফতমী, ভনীল মভত্র, সকৌমক সন প্রভুখ ফযমক্তফলগময প্রলমাজনায়।
সৌমভত্র ফু ‘্বম’ নািযদলরয বামত, মনলদমক, প্রধান ামবলনতা এফাং সাআ লঙ্গ উলল্লখলমাগয
নািযকায। তাাঁয মনজস্ব বাফনা মচন্তা ও াঅমঙ্গলক তাাঁয নািকগুম র যমচত লয়লছ। সয়খালন প্রতযক্ষ ও লযাক্ষ
বালফ প্রকামত লয়লছ ফাস্তফ ভাজ ফযফ্ায নানা মদক। মফলয় বাফনা ও যচনাশরীলত মতমন স্বতন্ত্র।
উচ্চমকত ধ্বমন, স্ব-সঘামলত প্রকাূচক ফাতমা তাাঁয নািলক মযরমক্ষত য় না। তাাঁয ভনলনয বাফনা ও মচন্তায
গবীযতা দ্বাযা ভাজ জীফলনয গবীয সথলক মতমন তুলর এলনলছন ভাজ ফযফ্ায মফমবন্ন স্বরূ। তলফ কখনও
উভা, রূক প্রতীক ও রূকথায সভাড়লক মতমন তাাঁয নািযঘিনা ফণমনা কলযলছন। মশুলদয কালছ মতমন তাাঁয
নািযযচনায জনয মফললবালফ গ্রণলমাগয। কখলনা াযয ও কল্পনায সভাড়লক ভাজ জীফলনয ফাস্তফ মচত্র
উ্ামত লয়লছ তাাঁয নািলক। সৌমভত্র ফু তাাঁয নািয কৃমতলেয জনয একামধক ুযস্কায ও ম্মালন বূমলত
লয়লছন। মথা – যাভর সন স্মৃমত ম্মান (২০০২)। মিভফঙ্গ নািয াঅকালদমভ ুযস্কায (২০০৩),
সজাৎস্নাভাখাদা স্মৃমত ম্মান এফাং মতনফায রাব কলযলছন ায়ক ুযস্কায ও লতযন মভত্র ুযস্কায। তাাঁয
ুভান কভমকাণ্ড ও ৃমিীরতা এখনও চর ও মক্রয়। সৌমভত্র ফু াঅন ৃমি মনুলনয মচয াঅম্লান লয়
থাকলফন।
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