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ম্ভু মভত্রেয ‘একটা দৃয’: মমনমজত্রভয ীৎকাত্রয মক্ত ফফবয ভূরযত্রফাত্রধয াঈল্লা
ড. ামবমজৎ গত্রগাাধযায়
ত্রমাগী াধযাক, ফাাংরা মফবাগ, নাটা যমাত্রগন্দ্রনাথ ভন্ডর স্মৃমত ভামফদযারয়, নাটা, াঈত্তয চমি
যগণা, বাযত
Abstract
Shambhu Mitra is the eminent actor and famous dramatist of modern Bengali drama. In the
parallel comparison and criticism in between Shambhu Mitra, Utpal Dutta and Ajitesh
Bandyopadhyay, it has been always discussed and concluded many times, that the dramatic
compositions of Shambhu Mitra was mainly built by the conceptual idealism and artistic
construction of Rabindranath Tagore. His dramatic composition like ‘Ulukhagra’,
‘Ghurni’, ‘Bivab’ and ‘Ekta Drishya’, Shambhu Mitra reflected some important problems
related to Famine and Second World War like Black Marketing, Unemployment,
Exploitation on Women, Dissolution of Humanity etc. His ‘Ekta Drishya’ is such a dramatic
creation that showed these cruel reality of contemporary time vividly. The discourse of
bodily gestures have also made this drama distinct from other. Also, the aspects of author’s
consciousness and attitude towards life, self image, socio-realism, irony etc. are also being
projected vastly in this composition.
Key Words: Shambhu Mitra, Dramatic Compositions, Ekta Drishya, Problems related to
Famine and Second World War, Discourse, Socio-Realism.

ম্ভু মভে প্রত্রমামজত ‘যক্তকযফী’ মকাংফা ‘চায াধযায়’ নাটত্রকয নাটয রূায়ত্রণ যফীন্দ্রাদত্রব যম থ মযক্রভায রৄরু,
তাযাআ াাাম ভাভময়ক কাত্রর যরখা তাাঁয ানযানয যফ মকছু নাটক ফাস্তফ জীফনত্রফাত্রধ ভুজ্জ্বর। এ প্রত্রগ তাাঁয
‘াঈরুখাগড়া’, ‘ঘূমণব’, ‘মফবাফ’ এফাং ‘একটা দৃয’ নাটত্রকয কথা ফরা যমত্রত াত্রয। দু’মদক যথত্রক এ নাটকগুমরয গুরুত্ব
মফত্রফচয। প্রথভতাঃ চমল্লত্রয দত্রকয গুরুত্বূণব ঘটনা মথা ভামুদ্ধ, ভন্বন্তয, কাত্ররাফাজায, যফকাযী, ভধযমফত্রত্তয
ভূরযত্রফাত্রধ বাঙন প্রবৃমত মফলয়গুমরত্রক নাটত্রকয াঅধাত্রয তুত্রর ধযা এফাং মিতীয়তাঃ জীফনচমবা  নাটযচমবায যম খুফ
যফী ান্তয যনাআ এাআ যফাধত্রক াঠত্রকয হৃদত্রয় জামগত্রয় যতারা। ‘াঈরুখাগড়া’ এফাং ‘ঘূমণব’”ম্ভু মভত্রেয যরখা প্রায়
াফত্রমরত এ দুমট নাটক ম্ভু মভত্রেয ভৃতুযয াঅত্রগয ফৎত্রয প্রকামত য় ‘প্রাযমম্ভক’ নাভক গ্রত্রহ গ্রহফদ্ধ ত্রয়।
াঅফায ‘াঈরুখাগড়া’  ‘একটা দৃয’ নাটক দুমট প্রায় একাআ ভত্রয় যরখা (১৯৪২-‘৪৩)। নাটক দুমটয মফলয়ফস্তু 
ফযঞ্জনাগত বফমষ্ট্যগুমরয ভত্রধয াত্রনক যৌাভয যত্রয়ত্রছ। াঅমগকী প্রকযত্রণয মদক যথত্রক ‘মফবাফ’ াত্রনকটা-াআ
াঅরাদা ত্রর চমল্লত্রয দত্রকয মফত্রল তাৎমবূণব ‘খাদয াঅত্রদারন’-এয কথা যখাত্রন াঅত্রছ। ‘ঘূমণব’ নাটকমট
স্বাধীন বাযতফত্রলবয ফুত্রক যমচত ত্রর (১৯৫০) ফত্রগ যাজননমতক াায চার তখন াফযাত। াবাত্রফ, ানটত্রন
তখন মূবদস্ত ফাাংরায াধাযণ ভানুল। তাাআ বাঙা যদ াঅয মছন্নভূর ভানুত্রলয ভূরযত্রফাত্রধয প্রত্রে তাাঁয াগীকায
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চমল্লত্রয দত্রক যরখা ানযানয নাটকগুমরয ভত্রতাাআ ামহযতায দীমখায় কম্পভান। ভভত্রনাবাফান্নতায মদক
মদত্রয় ম্ভু মভত্রেয এ চাযমট নাটক, ভাভময়ক ভত্রয় যরখা মল্পত্রকমন্দ্রক াাঁচমট গল্প এফাং যফ মকছু প্রফন্ধত্রক তাাআ
একাআ ামযত্রত যাখা যমত্রত াত্রয। মফত্রলতাঃ চমল্লত্রয দত্রক বযতায এ াংকটকাত্রর াঈৎকট ভযায মফযীত্রত
একক ভানুত্রলয ফাাঁচায  াঅদব যক্ষায থ াঅয টানাত্রাত্রড়ত্রনয যম রড়াাআত্রক ‘ঘূমণব’ নাটত্রক যদখত্রত াাআ, ‘একটা
দৃয’ নাটকমটত্রক বাফনায যাআ একাআ যফদীত্রত যাখা যমত্রত াত্রয। একথা মঠক যম, যম যাজনীমতয াগুরী যরত্রন
ভাজ, যদ াঅয ভানুত্রলয জীফত্রন াকার খড়ত্রগয াঅঘাত যনত্রভ াঅত্র, কী নাটক”কী জীফত্রন”কী ফাস্তত্রফ তায
মচহ্ন মচযকার ানুচ্চামযত  াধযাাআ যথত্রক মায়। তফু তাযাআ ভত্রধয পায়দায যাজনীমতয এ মফুর াঅত্রয়াজত্রনয স্পষ্ট্
ছমফ যমভন ধযা ত্রড় ‘ঘূমণব’ নাটত্রক, যতভনাআ তা পরৃ ধাযায ভত্রতা ান্তাঃভনগত্রন প্রফামত ত্রয় মায় ‘একটা দৃয’
নাটত্রক। যাজননমতক ারাফদত্ররয যরাতত্রথ বাঙত্রনয মননাদ রৄধুাআ াাত্রয়য াঅতবনাদত্রক প্রকমটত কত্রয যতাত্রর।
কখন নাটযকাত্রযয মনত্রজয াফত্ররা াঅফায কখন ফা প্রচাযধভবীতায াবাফ এ নাটকগুমরত্রক াদপ্রদীত্রয াঅত্ররায়
মনত্রয় াঅত্রত াত্রযমন (‘ঘূমণব’ নাটকমট যলাফমধ ামবনীত য় মন)। যরখত্রকয প্রচায-কুন্ঠ ভত্রনাবাফ তাাঁয স্ববাফমফনম্রতায রক্ষণ ত্রর নাটকগুমরয প্রমতমট চমযত্রেয ামবনয়ত্রমাগযতাাআ যম যম যকাত্রনা ামবত্রনতায ত্রক্ষাআ তাাঁয
ামবনয় ক্ষভতা প্রদবত্রনয যভ ভাধযভ ত্রয় ত্রঠ একথা প্রকাত্রয াত্রক্ষা যাত্রখ না। কৃমতত্রত্বয এ দ্-ফযফাত্রযয
াাাম নাটকগুমরয মফলয় াত্রক্ষতা মুগ  কার ত্রচতন দবকত্রদয কাত্রছ ভাভময়ক মযত্রফত্রয এক মযূণব
ধাযণা মনত্রয় াঈত্রঠ াঅত্র। যগাটা চমল্লত্রয দক যথত্রক ঞ্চাত্রয দত্রকয যগাড়া মবন্ত দামযদ্র্য ীমড়ত ফাাংরা,
যাজননমতক মিচামযতা, ভাজ মফমিন্নতা, ভ্রান্ত াঅদব  ুমফধাফাদী যাজনীমতয স্বরূ এ ভয়কাত্রর যরখা নাটক 
গল্পগুমরত্রত ধযা ত্রড়ত্রছ। নফনাটয াঅত্রদারত্রনয প্রমত মফশ্বা  াঅদত্রবয বাঙত্রনয কথা এয াত্রথ যকাথা
যকাথা জমড়ত্রয় াঅত্রছ। াবাত্রফ-ানটত্রন মূবদস্ত  তশ্রী ফাাংরায াফক্ষয়গ্রস্ত এাআ ভাত্রজয ফুক যথত্রকাআ াঅভাত্রদয
‘একটা দৃয’ নাটত্রকয যছত্রন থাকা নাটযবাফনামটয াঈৎমটয ানুন্ধান কযত্রত ত্রফ।
‘একটা দৃয’ নাটত্রকয টবূমভকা যমচত ত্রয়ত্রছ ভূরতাঃ মিতীয় মফশ্বমুদ্ধ, ’৪৩-এয ভন্বন্তয, তৎমন্নমত যাজনীমত,
কত্ররার, যযমনাং  কাত্ররাফাজাযীত্রক টবূমভ কত্রয। মকন্তু নাটত্রক কাযত্রণয যথত্রক এয পরটাত্রকাআ তুত্রর ধযা ত্রয়ত্রছ
যফম। একমট মযফায  তায দযত্রদয ভত্রন ভকারীন ভত্রয়য ামবঘাত মকবাত্রফ ড়ত্ররা এফাং তা চমযেত্রদয
হৃদত্রয় মক মক মযফতবন াঅনত্ররা াথফা তা াঅত্ররাড়ত্রন াঈত্রিমরত ত্রয় াঈঠত্ররা যমটাআ ত্ররা এ নাটত্রকয যকন্দ্রীয়
মফলয়। ভকাত্ররয মনভবভ ফাস্তফত্রক মচমহ্নত কযত্রতাআ নাটত্রক চমযেগুমরয মুত্রগাত্রমাগী াফহান। নাটত্রক ফমণবত
মফলয়ফস্তু যম মফশ্বমুদ্ধ  ভন্বন্তত্রযযাআ মফলভয় পর এ তয ফুত্রঝ মনত্রত যমভন াঠকত্রক এত্রকফাত্রযাআ যফগ যত্রত য় না
যতভনাআ ভাজ যম যলমবন্ত স্বাথবমদ্ধকাযী যাজনীমতয ঘুাঁমটয চাত্ররাআ ভাত য় নাটত্রকয ামন্তভ মযণমতমট যাআ
াক্ষযাআ যদয়। একভয় নাটকমট ‘ফহুরূী’ মেকায় প্রকামত ত্রয়মছর। নাটক ম্পত্রকব ম্পাদত্রকয ভুখয ফক্তফযমট
য ভয় মেকায় প্রকামত নাটকমটয যত্রল ভুমদ্র্ত ত্রয়মছর। ম্পাদত্রকয ভন্তফযমট মছর এরূাঃ
‚ঠাৎ ফন্ধু প্রদুম্ন বট্টাচামব খফয যদন যম শ্রী ম্ভু মভত্রেয একমট ুত্রযাত্রনা নামটকা শ্রী ুধী প্রধাত্রনয কাত্রছ যাখা
াঅত্রছ। াঅভযা এমট যত্রত এফাং প্রকা কযত্রত াঅগ্র প্রকা কময। শ্রী বট্টাচাত্রমবয াঈত্রদযাত্রগ শ্রী যাভরী ুয নামটকামট
কম কত্রয াঅত্রনন। ভূর ান্ডুমরম শ্রী প্রধাত্রনয কাত্রছ াঅত্রছ। ১৯৪৫ াত্ররয ১৭ মডত্রম্বয মভনাববায় গগাদ ফুয
মনত্রদবনায় ‘একটা দৃয’ ামবনীত য়। যমদন এয ত্রগ ানয ানুষ্ঠান মছর বাযতীয় গণনাটয ত্রেয ফযাত্রর ‘মদ
াঅয়ায রযান্ড’। মনত্রদবনায ভয় গগাদ ফু এত্রত মকছু ভঞ্চমনত্রদব াআতযামদ যমাগ কত্রযন। াঅভযা শ্রী ফুয াংত্রমাজন
ফাদ মদত্রয় শ্রী ম্ভু মভত্রেয যরখা ামফকর বাত্রফ যছত্রমছ। শ্রী ুধী প্রধান জামনত্রয়ত্রছন, এাআ নামটকায় ামবনয়
কত্রযমছত্ররন করযাণী, াধনা প্রবৃমত মল্পীযা। াথবাৎ করযাণী কুভাযভগরভ, াধনা যায় যচৌধুযী প্রভুখ। ান্ডুমরময
মত্ন াংযক্ষণ এফাং াঅভাত্রদয ত্রগ হৃদয় ত্রমামগতায জনয শ্রী প্রধাত্রনয কাত্রছ াঅভযা মফত্রলবাত্রফ কৃতজ্ঞ। প্রদুযম্ন
বট্টাচামব  যাভরী ুযত্রক াঅভাত্রদয ধনযফাদ জানাাআ। শ্রী মভেত্রক নামটকায কম যদখাত্রত মতমন যত্র ফরত্ররন, ‘কত
াাআ যম কত্রযমছ! ফাআ াঅনাযা ছাত্রফন না মক? এফ যতা ছাত্র যরাক ভত্রয যগত্রর য। মকন্তু াঅমভ যতা এখত্রনা--Volume-III, Issue-V
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-ফরত্রত যনাআ----’ মাাআ যাক্, নানা মফতত্রকবয য শ্রী মভে নামটকামট ছাত্রত মনভযামজ ত্ররন।‛ এাআ ত্ররা নাটক ছাা
তথা প্রত্রমাজনায এত্রকফাত্রয যগাড়ায কথা। ম্পাদত্রকয ভন্তফযমটত্রত ামবনয় প্রত্রগ াঅত্রযা মা জানা মা তা ত্ররা, এ
নাটত্রক নত্রগত্রনয ফাফায বূমভকায় ামবনয় কত্রযন শ্রী চারুপ্রকা যঘাল, এফাং ফত্রড়া যছত্ররয চমযেমটত্রত ামবনয় কত্রযন
শ্রী গগাদ ফু।
‘একটা দৃয’ নাটত্রকয াাংক  দৃয একটাাআ, চমযে াাঁচমট। চমযেযা ত্ররা ‘ফাফা’ (নত্রগন, াধন  গামতয ফাফা,
নাটত্রক মায াঅরাদাবাত্রফ যকাত্রনা নাভ যনাআ), ফড় যছত্রর নত্রগন, ফড় যছত্ররয যফৌ ামফেী (নাটত্রক ‘ফাঈটা’ নাত্রভ
মচমহ্নত), যছাট যছত্রর াধন (নাটত্রক প্রথভমদত্রক ‘াঅগন্তুক’ নাত্রভ মচমহ্নত) এফাং নত্রগন  াধত্রনয একভাে যফান
গামত (নাটত্রকয প্রথত্রভ যম ‘যভত্রয়টা’ নাত্রভ মচমহ্নত)। াঅকমস্মক  তীব্র গমতয এক নাটযভূূতব মদত্রয় এ নাটত্রকয রৄরু।
নাটত্রকয যগাড়াত্রতাআ যদমখ মযফাত্রযয ফড় যছত্রর নত্রগন াঈত্রত্তমজত বাত্রফ তজবন-গজবন  যজযা কযত্রছ তায যফান
গামতত্রক। ঘটনা যম্পযায় জানা মায়, গামতত্রক নত্রগন াঈদ্ধায কত্রয মনত্রয় এত্রত্রছ মভমরটাযীত্রদয গাড়ীত্রত
াঅত্রযানযত দু’জন মভমরটাযীয কাছ যথত্রক। নত্রগত্রনয ত্রদ, াবাত্রফয ফফতবী ত্রয় তায যফান যস্বিায়  াত্রথবয
মফমনভত্রয় মভমরটাযীত্রদয যদদান কত্রযত্রছ। এাআ া ম্ভাফনায ত্রদত্র ক্রভাঃ মমযত ত্রয় াঈত্রঠত্রছ তায ভন। মত
তায ভত্রন এাআ মফলাক্ত ত্রদত্রয তীয তীব্র ত্রয় াঈত্রঠত্রছ ততাআ গামতয প্রমত তায তজবন-গজবন ফৃমদ্ধ যত্রয়ত্রছ াঅয এয
প্রকৃত কাযণ জানত্রত গামতত্রক ভূহুবভূহুব প্রেফাত্রন মফদ্ধ কত্রয তুত্ররত্রছ য। নত্রগত্রনয ত্রগ াায়া গামতত্রক াঅক্রভত্রনয
মকায কত্রযত্রছ নত্রগত্রনয স্ত্রী ামফেী। তত্রফ ঘটনায যছত্রনয প্রকৃত কাযণ াঅমফষ্কায তায রক্ষয নয় ফযাং মনমিত
বাত্রফাআ গামতত্রক নষ্ট্ যভত্রয় ধত্রয মনত্রয় তায যনাাংযা ভাত্ররাচনা কযাাআ তায ভুখয াঈত্রেয। কত টাকায মফমনভত্রয় গামত
ঐ মভমরটাযীত্রদয যদগ মদত্রয়ত্রছ গামতয কাত্রছ এ প্রত্রেয াঈত্তয জানত্রত মখন নত্রগন চূড়ান্ত মনষ্ঠুয  ালান-কমঠন
ত্রয় াঈত্রঠত্রছ  যাআত্রগ গামতত্রক াতী প্রভাত্রণ ামফেী মখন প্রায় এক মনমিত মদ্ধাত্রন্ত যৌাঁত্রছ যগত্রছ, মঠক তখনাআ
কান্নায় মফত্রফামযত গামত াম্মাত্রনয যল ীভায় যৌাঁত্রছ জামনত্রয়ত্রছ যম, ফাফাাআ তাত্রক গতকার টাকায মফমনভত্রয়
একজন যরাত্রকয কাত্রছ মফমক্র কত্রয যদয়, াঅয তাযয যাআ যরাকমটয ভাধযত্রভ য মফমক্র ত্রয় মায় ঐ মভমরটাযীত্রদয
কাত্রছ। মফমস্মত, তফাক্ নত্রগন এযয মচৎকায কত্রয ফাাআত্রক ঘয যথত্রক যফমযত্রয় যমত্রত ফত্রর। মমদ যফান গামতত্রক
ফামড় যথত্রক তামড়ত্রয় যদফায কথা তায ভত্রন য় না। ফাাআ যফমযত্রয় মায়। এযয নত্রগন একা ঘত্রয মনঝঝুভ ত্রয়
ফত্র থাত্রক।
নাটত্রক যদমখ, এযযাআ য ঘত্রয প্রত্রফ কত্রযত্রছ নত্রগত্রনয যছাটবাাআ াধন। ফযায়াভ কযা ুষ্ট্ যচাযা তায। াত্রত
দুত্রটা ফড় ফড় ফস্তা। তাত্রত াঅত্রছ কত্ররাত্ররয মদত্রন যফাঝাাআ কযা যচাযাাআ কাড়। দযজা ফন্ধ কত্রয ফস্তা দুত্রটাত্রক
ন্তবত্রন ঘত্রয যাখা তত্রক্তাত্রাত্রলয নীত্রচ ঢুমকত্রয় যদয় য। এযয াধন দাদাত্রক জানায় দমক্ষত্রণশ্বযী মভত্ররয এত্রজন্ট
শ্রীফাফু খানাতল্লাীয বত্রয় ভাকবা ছাড়া কাত্রড়য যমট ফড়ফাজাত্রযয ভাত্রড়ায়াযীত্রক মদত্রত না যত্রয াধনত্রক তা
রুমকত্রয় যাখত্রত ফত্ররত্রছ। মফমনভত্রয় াধন াত্রফ মতময যজাড়া পাাআন ামড়। াধত্রনয যাজা মাফ ত্ররা”
কত্ররাত্ররয ফাজাত্রয এগুত্ররা মফমক্র কযত্রত াযত্রর ামড় মছু দু’টাকা কত্রয থাকত্রর মতময যজাড়া ামড়ত্রত তায
ত্রকত্রট াঅত্রফ কড়কত্রড় একত্রা কুমড় টাকা। কাত্ররাফাজাযীয মদত্রন াধন যম নীমতয ধায ধাত্রযনা তা তায কথাত্রতাআ
যফাঝা মায়। যফান গামতয ঘটনা রৄত্রন য তায ভাতার ফাত্রক গামর যদয়। মকন্তু এ ছাড়া যফাত্রনয বমফলযৎত্রক যকন্দ্র
কত্রয তায ভত্রন াঅয যতভন যকাত্রনা বাফান্তয রক্ষয কযা মায় না। ফাত্রয মফরুত্রদ্ধ তায নানা ামবত্রমাগ। তায ফাাআ না
মক শ্রীফাফুত্রক মগত্রয় ফত্ররত্রছ যম াধন শ্রীফাফুয টাকা চুময কত্রয যদাকান মদত্রয়ত্রছ। াধন কত্ররাত্ররয মচমন
ব্ল্যাকভাত্রকবত্রট মফমক্র কত্রয মকাংফা যযত্রনয চাত্রর কাাঁকয মভমত্রয় চার যফয কত্রয যনয়”এফ ফক্তফয তায। মকন্তু
নত্রগন জাত্রন যম াধন যধায়া তুরী াতা নয়। এাআ াধনাআ একমদন ভা-য গনাগুত্ররা যজায কত্রয যকত্রড় মনত্রয়
মগত্রয়মছর ফাফায কাছ যথত্রক। নত্রগত্রনয যচাত্রখ াঅজ াফহায যপত্রয ফাফা যমভন াযাধী যতভনাআ াঅয এক াযাধী
াধন। মকন্তু নত্রগন াধনত্রক এভন ামবত্রমাগ জানাত্রত যগত্রর নত্রগন  াধত্রনয ভত্রধয প্রচণ্ড ফাক্-মফতণ্ডা রৄরু য়।
নত্রগত্রনয াঅত্রযা ামবত্রমাগ, ফছয চাত্রযক াঅত্রগ াঅখড়ায দর মনত্রয় াধন গুন্ডামভ কত্রযত্রছ, াআস্কুর-কত্ররত্রজয
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যভত্রয়ত্রদয মটটকাময মদত্রয়ত্রছ। তাযয য ভাত্রয়য গয়নাগুত্ররা যকত্রড় মনত্রয় যদাকান কত্রযত্রছ, শ্রীফাফুয কত্ররাত্ররয
মচমন রুমকত্রয় যযত্রখত্রছ াঅয ত্রথ ত্রথ মখন যরাত্রক না যখত্রত যত্রয় ভযত্রছ তখন শ্রীফাফুয যচাযা চাত্ররয কাযফাত্রয
দারামর কত্রয ানফধ ত্রথ মনত্রজয যযাজগায ফামড়ত্রয়ত্রছ। নত্রগন মাাআ ফরুক না যকন, াধন যফাত্রঝ তায াঅর রক্ষ্মী
ত্ররা”ফযফা। তায যচাত্রখ কত্ররার াঅয যযমনাং-এয জনয প্রকৃত দায়ী ত্ররা াআাংত্রযজ, াঅয শ্রীফাফু ত্ররন এক ভস্ত
স্বত্রদী। মকন্তু নত্রগন জাত্রন, শ্রীফাফুয ভত্রতা ধনী ভাজনযাাআ ত্ররা াঅত্রর মতযকাত্রযয যচাযাকাযফাযী।
শ্রীফাফুত্রদয ভত্রতা যজাত্রচ্চাযত্রদয াঅয মাাআ ফরা মাক যদবক্ত ফরা মায় না। নত্রগত্রনয মতযস্কাযত্রক াধন যছাট
যচাত্রখ যদত্রখ। তায ভত্রন য় াধন দু’য়া যযাজগায কযত্রছ”এটা নত্রগত্রনয য ত্রি না, তাাআ য তাত্রক াইলবা
কযত্রছ। মযফাত্রযয ভস্ত খযচ চারায় নত্রগন াথচ াধন ফবদা দাফী কত্রয যফড়ায় যম, ফাড়ীত্রত তায াত্রধবক
ামধকায। াধত্রনয ামবত্রমাগ, যছাটত্রফরা যথত্রক ড়াত্রানায় যম য ফমঞ্চত তায কাযণ তায ফাফায াফত্ররা। তাাআ
দাদা নত্রগন ভযামিক া কযত্রর তায ড়াত্রানা ক্লা পাাআত্রবয যফম এত্রগায়মন। াধন াঅত্রযা ভত্রন কত্রয,
াংাত্রযয মছত্রন নত্রগত্রনয টাকা খযত্রচয একভাে কাযণ তায াঅন ভত্ত্ব াঅয টাকায ফড়াাআ যদখাত্রনায যচষ্ট্া।
দুমনয়ায াঅয কত্ররয ভত্রতা নত্রগত্রনয ভমনফ যজাত্রচ্চায। াঅয যাআ ভমনত্রফয টাকা ফাড়াত্রতাআ কাজ কত্রয মায় নত্রগন।
তাাআ তায ধাযণা, ততায যকাত্রনা যযায়ামফাআ যমভন নত্রগত্রনয াত্রজ না, যতভনাআ নত্রগত্রনয এাআ মভত্রথয দবাআ একমদন
তায চযভ ফবনা কযত্রফ।
নাটত্রক যদমখ চাযমদক যথত্রক ক্রভাগত াঅক্রভত্রন নত্রগন প্রায় যজযফায ত্রয়ত্রছ। এভনমক তায মনত্রজয স্ত্রী তাত্রক
কর া কাত্রজয জনয যাচ্চাত্রয দায়ী কত্রযত্রছ। াধনত্রক ুত্রযাুময ভথবন কত্রযত্রছ ামফেী। এযযাআ যদমখ, নত্রগন
প্রাণণ যচষ্ট্া কত্রয াংাত্রযয কতবা মাত্রফ মনত্রজয াফহানত্রক যজায কত্রয প্রমতষ্ঠা কযায, মকন্তু তায স্ত্রী ামফেী
াথফা বাাআ াধন যকাঈ তাত্রক ভানত্রত চায় না। নত্রগন াধনত্রক ুমরত্র যদফায কথা ফরত্রর ামফেী তাত্রক তীব্র
ফযগাত্মক বালায় াভান কত্রয। নত্রগন যম তাত্রক যনাাংযা ত্রদ কত্রয এভন ামবত্রমাত্রগ তাত্রক মফদ্ধ কযত্রত চায়
ামফেী। মকন্তু নত্রগন কর যনাাংযামভ াঅয কর নীচতা যথত্রক বীলন যজত্রদ যজত্রগ াঈঠত্রত চায় এফাং তাত্রদয করত্রক
য যখান যথত্রক চত্রর যমত্রত ফত্রর। মঠক এভনাআ ভুূত্রতব ভত্রঞ্চ প্রত্রফ কত্রয াঈত্রস্কাখুত্রস্কা যচাযা, কাাঁচা-াকা দামড়
গাত্রর াতযন্ত ফাাঈন্ডুত্রর যচাযায একটা যরাক। য নত্রগন  াধত্রনয ফাফা। এভন ভানমক ামহযতায ভত্রধয
নত্রগত্রনয ফাফা নত্রগত্রনয কাত্রছ দু’টাকা ধায চাাআত্রর মফমবস্ত নত্রগন াকস্মাৎ ফাত্রয ভুত্রখ াঈমুবময কত্রয়কটা চড়
কমলত্রয় যদয়। ফা ভামটত্রত ত্রড় মায়। নত্রগত্রনয যাত্রগয ভূর কাযণ”য়ায মফমনভত্রয় মনত্রজয যভত্রয় গামতত্রক মফমক্র
কত্রযত্রছ ফাফা। মকন্তু এাআ ফাফাাআ একমদন মছর নত্রগত্রনয কাত্রছ গফব। এাআ ফাফাাআ একমদন তায ভত্রন ‘যেন মরমবাং এন্ড
াাআ মথাংমকাং’-এয াঅদব ঞ্চায কত্রয তুত্ররমছর। াথচ াঅজ যাআ ফাফা যধত্রনা ভদ খায় াঅয াঅত্রযা ভদ যখত্রত মনত্রজয
যভত্রয়ত্রক মফমক্র কত্রয মদত্রয় যছত্ররয কাছ টাকা চায়। ফাফায এাআ াধাঃতন নত্রগনত্রক কাতয কত্রয।
নাটত্রক যদমখ, নত্রগত্রনয ফাফায কথায় াঈত্রঠ এত্রত্রছ তায াফভামনত ভূরযত্রফাত্রধয পত্রর এক ায মযফতবনয
ছমফ। নত্রগত্রনয ফাফা একদা ৎ স্কুর মক্ষক মছত্ররন। মকন্তু াঅজ মতমন াঅদবভ্রষ্ট্। যম ফাফাত্রক মনত্রয় একমদন গফব
কযত্রতা নত্রগন, য াঅজ ভাতার, চমযেীন। াঅত্রফত্রগ মফধ্বস্তপ্রায় নত্রগন ফাফাত্রক াঅফায স্কুত্ররয চাকযী মনত্রত ফত্রর।
মকন্তু ফাফায কথায় তায কাত্রছ াঅজ াঅত্রগয জীফনটা এক প্রন! নত্রগন যদত্রখ তথাকমথত যাআ ভূরযত্রফাধ যমন যকান
এক াদৃয জাদুফত্রর ারত্রট মগত্রয় াঅজ রৄধু চামযমদত্রক চত্রনয দুগবন্ধাআ ছড়ায়। মুদ্ধ াঅয জাামন যফাভায াঅক্রভত্রণ
মখন ত্রযয স্কুর কত্ররজ ফন্ধ ত্রয় যগর, যরাত্রক মদত্রাযা ত্রয় তখন ছুত্রট যগর গ্রাত্রভ। মকন্তু ততমদত্রন য যথত্রক
গ্রাভ”ফবে কাত্ররাফাজাযীয মকড় মফস্তৃত ত্রয় যগত্রছ। াত্রয়নায াময ভত্রতা যক্লদাক্ত াথব-যরারুতা, বজমফক
ীৎকাত্রয জজবয নাযীভাাংত্ররাবী মকাযান্ধ ভানুল ভূরযত্রফাত্রধয যল ফাকরমট খমত্রয় রৄধুভাোআ াঅত্রখয যগাছাত্রনায
ফফবয াঈল্লাত্র যভত্রত াঈত্রঠত্রছ। াঅয যাআ যরাত্রত মভত্র যকাথায় ামযত্রয় যগত্রছ যনায দা নত্রগত্রনয ফাফায ভস্ত
াঅত্মম্মান াঅয মতামত জ্ঞান। মকন্তু তফু ফাত্রয এাআ াঅমত্মক তনত্রক মকছুত্রতাআ ভন যথত্রক যভত্রন মনত্রত চায় না
নত্রগন। ভাত্রজয প্রমত, যদত্রয প্রমত, এ মনদারুন মযমহমতয প্রমত”মক এক জান্তফ যক্রাত্রধ াঈন্মত্ত ত্রয় দু’াত্রত য
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ম্ভু মভত্রেয ‘একটা দৃয’: মমনমজত্রভয ীৎকাত্রয মক্ত ফফবয ভূরযত্রফাত্রধয াঈল্লা

ামবমজৎ গত্রগাাধযায়

মটত্র ধযত্রত যচত্রয়ত্রছ তায ফাফায গরা। াথচ গামতত্রক যফত্রচ যদফায জনয ফাফায ভত্রন যনাআ যকাত্রনা ানুত্রাচনা াথফা
ানুতাত্রয জ্বারা। ফাফায কথায়”ফ বাত্ররা কথায ামর রৄধু ত্রয, যবতত্রয াঅাঁচড় কাটত্রর যদখা মাত্রফ
স্বাথবযতায যাআ মফলাক্ত নাগ াঅয যরাত্রবয াঅমদভ জাত্রনায়াযটা গা জড়াজমড় কত্রয ফত্র াঅত্রছ। মক্ষায নাত্রভ ফযফা
য়, স্ত্রী াতী য়, যছত্রর ফাত্রক প্রায কত্রয রৄধুাআ াত্রথবয টাত্রন। বাত্ররা তাাআ াঅজ াঅয যকাথা যনাআ! ফাফায
কথায়”মনত্রজ বাত্ররা কত্রয ফাাঁচফায মপমকয খুাঁজত্রত াঅত্মাযা ভানুল মমদ যনায ফত্র, টাকায যভাত্র মনত্রজয
যভত্রয়ত্রক াত্রনযয কাত্রছ মফমক্র কত্রয যদয়”তত্রফ তা াঅজ াঅয ানযায় নয়। ভাতরামভয যঝাাঁত্রক ফরা ফাফায কথায়
াঅয যা”যা”ামত্রত যম াঅত্মমফস্মৃত ামহযতা, মফহ্বর ামফশ্বা ঝত্রয ত্রড় তাত্রত নত্রগত্রনয মফশ্বাত্রয দুমনয়াটা
যকভন যমন যকাঁত্র মায়। তায মনত্রজয ভত্রনয মফশ্বা ম্পত্রকব প্রে জাত্রগ”কখন ভত্রন য়, বাত্ররা থাকফায  বাত্ররা
কযফায মতযাআ মক যকাত্রনা দাভ যনাআ? ামধকায যনাআ? মভথযায জয়াআ মক ফবত্রল াঅয াফবত্রবৌভ তয? এতমদন ধত্রয
াংক্ষুব্ধ ভত্রন যম টারভাটার তয মফশ্বাটাত্রক প্রাণন মযশ্রত্রভ ফাাঁমচত্রয় যাখফায যচষ্ট্া কত্রয যগত্রছ য, মমনমজত্রভয
এাআ দাভার ায়া াঅয ফফবয াঈল্লাত্রয ভাত্রঝ ত্রড় যলমবন্ত তাত্রকাআ ামযত্রয় যমত্রত যদত্রখ াঅতাংত্রক কুাঁকত্রড় মগত্রয়ত্রছ
তায ভন। যনমতয এাআ ফবগ্রাী ধ্বাংমত্রজ্ঞ ফাফায কর জ্ঞান  ভূরযত্রফাত্রধয ফবত্তাত্রক ামযত্রয় যমত্রত যদত্রখত্রছ য,
যদত্রখত্রছ তাত্রক এক স্বাথবফুবুক্ষু াভানমফক কায়াভাে ত্রয় াঈঠত্রত”তায বয়, যাআ মভথযায ভযীমচকায়”ভত্রদয
কামরভায় য একমদন তায ত্রতযয যল ঞ্চয়মটত্রক খুাআত্রয় যপরত্রফ না যতা? নাটত্রকয এ ফবমট যমন নত্রগত্রনয
ভত্রনয এক াঅমত্মক াংকটত্রকাআ ঘনীবূত কত্রয তুত্ররত্রছ। তফু চামযমদত্রকয এ চযভ তত্রনয ভাঝখাত্রন দাাঁমড়ত্রয় নত্রগন
রড়াাআ কযত্রত যচত্রয়ত্রছ। এ রড়াাআ একান্তাআ তায একায রড়াাআ। তা রৄধু মনত্রজয ফাাঁচায রড়াাআ নয় ফযাং ানযত্রক
ফাাঁচাত্রনায রড়া। তা মভথযায গ্রা যথত্রক তযত্রক যক্ষা কযাফায রড়াাআ। নাটত্রকয একদভ যত্রল যদখত্রত াাআ, ভস্ত
যনাাংযামভ, াআতযামভ াঅয যজাচ্চুমযয জঞ্জার মছন্ন কত্রয নত্রগন াঅফায নতুন াঅা  মফশ্বাত্র যফাঁত্রচ াঈঠত্রত যচত্রয়ত্রছ। য
ফত্রর, ফাাঁচত্রত না ারুক ান্ততাঃ একফায ফাাঁচায যচষ্ট্া কত্রয তত্রফাআ য ভযত্রত চায়। াঈদভ্রান্ত াঅত্রক্রাত্র ঘত্রযয
াঅফাফে াঈরত্রট-ারত্রট াফত্রচতন ভত্রন ফদী থাকা াায়ত্রত্বয জগৎ  মন্ত্রণা যথত্রক ভুমক্ত যত্রত যচত্রয়ত্রছ য।
‘একটা দৃয’ নাটকমটত্রত ভূরতাঃ মুদ্ধ  ভন্বন্তত্রযয পত্রর ৃষ্ট্ াভামজক  ামযফামযক কুপরত্রক নাটত্রকয াঅধাত্রয
তুত্রর ধযায যচষ্ট্া যত্রয়ত্রছ। এ নাটত্রক গামতয নাযীত্রত্বয াফভাননা যমভন এক াভামজক চনত্রক তুত্রর ধত্রয যতভনাআ
নত্রগত্রনয ফাফায াৃত ভূরযত্রফাধ তায ভানমক বফকরযত্রকাআ প্রকমটত কত্রয। নাটত্রকয একদভ যত্রল নত্রগনত্রক ফরা
ফাফায াঈমক্তয ভত্রধয মদত্রয় যদ-কাত্ররয এাআ াভমগ্রক াফক্ষয় ূমচত ত্রয়ত্রছ। মথাাঃ
ফাফা : (যজায মদত্রয় ফত্রর) যফ কমযমছ, যফ কমযমছ। বাত্ররা ফত্রর মকছু াঅত্রছ ৃমথফীত্রত? নীমত ফত্রর, নযায় ফত্রর, ৎ
ফত্রর, ামন্ত ফত্রর মকছু াঅত্রছ জগত্রত? মা মকছু বাত্ররা ফ ঐ ত্রয ামর! াঅাঁচড় কাট, যদখমফ যাআ াঅমদভ
জাত্রনায়ায াঅয তায স্বাথব জড়াজমড় কত্রয ফত্র াঅত্রছ। (মতক্তবাত্রফ যত্র) বাত্ররা বাত্ররা কথা াত্রনকমদন ফত্ররমছ,
াত্রনকমদন যচষ্ট্া কত্রযমছ াআ ভস্ত কথায ত্রয মফশ্বা যাখফায। মকন্তু ঐফ বাাঁতাফামজ াঅয চরত্রফ না। কীত্রয তুাআ
াংায াংায কযমছস্, কীত্রয য দাাঁমড়ত্রয় াঅত্রছ ভস্ত াংায? ভাস্টামযয ম্মান মনত্রয় মফযাট যরকচায যভত্রয
যদত্রয যরাক ২৫ টাকা ভাাআত্রন গুাঁত্রজ যদয় ত্রকত্রট। যফাডব”এয যখাাভুমদ না কযত্রর াঅফায যাআ ২৫ টাকায চাকযী
ফাাঁত্রচ না! ফুত্রড়া মণ্ডতভাত্রয়য ভত্রতা ত্রয় ড়ত্রর চাাঁদা তুত্রর যাা খযচ জুমগত্রয় বামগত্রয় যদয়া য়। ফযফা রৄরু
ত্রয়ত্রছ মক্ষায নাভ ক’যয। এ যতায াআাঈমনবামবমট মবন্ত। তাযয যতায ঘত্রযয াংাযটাাআ ফা কী? ফামড়য কতবাত্রক কতবা
ফত্রর ভাত্রন, যকননা য টাকা যযাজগায কত্রয; যছত্রর ফাত্রক ভাত্রন মমেন ফাত্রয াত্রত টাকা থাত্রক, নাআত্রর ধত্রয
ঠযাঙায়।; স্ত্রী তী থাত্রক মমেন জাত্রন যম াতী য়ায যচত্রয় তীত্রত্বয মমকাঈমযমট যফম। তাাআ াঅমভ াঈমড়ত্রয় মদত্রয়মছ,
াঈমড়ত্রয় মদত্রয়মছ াঅভায ভন যথত্রক ঐ ভস্ত কথায জার-যফানা ঢাকা। াঅজ াঅভায জগত্রতয ত্রগ যম মযচয় যটা
াঈরগ মযচয়, নগ্ন মযচয়। যফ কমযমছ গামতত্রক যফমচমছ। যফম যযাজগায কযত্রফ, বাত্ররা কত্রয ফাাঁচত্রফ, বাত্ররা খাত্রফ
থাকত্রফ ফত্রর-- (ঠাৎ কী ভত্রন কত্রয ভুখটা একদভ ফদত্রর মায়। চতুয য়তাত্রনয ভত্রতা ম ম কত্রয যত্র) াঅয াঅমভ
যধত্রনা যখত্রয় নদবভায় গড়াফায একটা ুত্রমাগ াফ ফত্রর!‛
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নত্রগত্রনয ফাফায এাআ দীঘব াংরাত্রয াযাৎায াঅভাত্রদয মফচমরত কত্রয। যদত্রয াঅমথবক  ভানমফক াংকত্রটয
এাআ স্পষ্ট্ স্বরূ াফত্ররাকন কত্রয াঅভযা মমযত াআ। এযাআ মফযীত্রত নত্রগত্রনয বগ্নপ্রায় াঅদবত্রক মটাঁমকত্রয় যাখায
াঅপ্রাণ যচষ্ট্াত্রক যদখত্রত াাআ ফাফাত্রক ফরা নত্রগত্রনয যল াংরামটয ভত্রধয মদত্রয়। মথাাঃ
নত্রগন : না”-না”-না। াঅমভ মফশ্বা কময, ৃমথফী যথত্রক ভস্ত মকছু বাত্ররা এখত্রনা ধুত্রয় ভুত্রছ মনাঃত্রল ত্রয় মায় মন।
ান্ততাঃ এাআ মফশ্বা মনত্রয়াআ াঅমভ যচষ্ট্া কযফ বাত্ররা কত্রয ফাাঁচফায। যতাভায এাআ চা ফামড়টায ান্ধকায যকাত্রণ যকাত্রণ
জত্রভ াঈত্রঠত্রছ া”জত্রভ াঈত্রঠত্রছ যনাাংযামভ”াআতযামভ--যজাচ্চুমযয জঞ্জার। াঅমভ ফ মকছু যবত্রঙ চুযভায কত্রয যপরফ”
তায য নতুন াংায গড়ফ। ফাাঁচত্রত না াময, ান্তত ফাাঁচফায যচষ্ট্া ক’যয ভযফ”
নত্রগত্রনয এ াঈমক্ত যথত্রক াঅয মাাআ যাক্ এটা মযস্কায যম, ভকাত্রর দাাঁমড়ত্রয় ফাস্তফ ামবজ্ঞতা যথত্রক নাটযকায
এভন যফ মকছু ভানুলত্রক যদত্রখমছত্ররন মাাঁযা যাআ মনাঃীভ তত্রনয মদত্রন তযাদত্রবয মনষ্ঠাত্রক এভনবাত্রফাআ ফুক
মদত্রয় যক্ষা কযায াঅপ্রাণ যচষ্ট্া কত্রযমছত্ররন। নাটকমট ড়ত্রত মগত্রয় কখন কখন াঅভাত্রদয মগমযচন্দ্র যঘাত্রলয
‘প্রপুল্ল’ নাটকমটয কথা ভত্রন ত্রড় যমত্রত াত্রয। মকন্তু মযফাত্রযয প্রধান নত্রগন ‘ভূরযত্রফাত্রধয মফচুযমত’”নাভক খাত্রদয
মকনাত্রয দাাঁমড়ত্রয় ‘প্রপুল্ল’ নাটত্রকয যমাত্রগত্রয ভত্রতা ‘াঅভায াজাত্রনা ফাগান রৄমকত্রয় যগর’ যগাত্রছয ঋণাত্মক
বাফনায বযাডুমফত্রত যবত্র যমত্রত চায় মন, মতায ভত্রতা ‘ানত্রদাল’ মকাংফা ভ্রাতায (াধন) ভত্রতা ‘গত্রদাল’ তাত্রক
স্পব কত্রযমন। যভাংত্রয ভত্রতা াফাধ ন্তযন ম্ভফ না ত্রর ক্ষত্রিদত্রনয বয়ত্রক জয় কত্রযাআ ক্ষতদুষ্ট্
ভাত্রজয ভমরন জত্রর যলমবন্ত য তায াভমরন  াাংখয ক্ষমফস্তাত্রযয াঅপ্রাণ যচষ্ট্া কত্রয যগত্রছ। তফু তায রক্ষয
 াপরয ম্পত্রকব যম প্রেগুমর াঈত্রঠ াঅত্র য প্রত্রগ াঅভযা ত্রয মাত্রফা।
মুদ্ধ  ভন্বন্তয ভকারীন যালক, যামলত  ভধযস্বত্ত্বত্রবাগী”এাআ মতনমট যশ্রমণত্রকাআ মতনমট প্রমতমনমধহানীয়
চমযত্রেয ভত্রধয মদত্রয় এ নাটত্রক তুত্রর ধযায যচষ্ট্া কযা ত্রয়ত্রছ। এখাত্রন প্রতযক্ষ যালক মাত্রফ শ্রীফাফু নাটত্রক
াঈমহত না থাকত্রর াধত্রনয াংরাত্রয ভত্রধয মদত্রয় তায যনথয কামবকরাত্রয মছত্রনয দুষ্ট্তা  ধূতবতা ম্পত্রকব
ানুবফ কযা মায়। াধন”এ নাটত্রক যালত্রকয াত্রতয ঘুাঁমট এক ভধযস্বত্ত্বত্রবাগী ভাে। ানযায়কাযীত্রক যম ভথবন
কত্রয”তায ানযায় ানযায়কাযী যথত্রক মকছু কভ য় না। য াত্রথব, াধনত্রক ভথবন কত্রয ামফেী এ দুষ্ট্চত্রক্রয
ত্রযাক্ষ াাংীদায ত্রয় যগত্রছ। ভকারীন যাজননমতক দরগুমরয মিচামযতাাআ স্পষ্ট্ ত্রয় ত্রঠ শ্রীফাফুয বূমভকায়।
ফমভমরত্রয় এক দামযদ্র্যীমড়ত, াফক্ষয়গ্রহ, ক্রভক্ষময়ষ্ণু, বাফমফমিন্ন ফগত্রদত্রয প্রমতিমফ ত্রয় াঈত্রঠত্রছ এ নাটক।
নাটত্রক গামত চমযেমট যালত্রণয প্রতযক্ষ মকায ত্রর মফকাযগ্রস্ত নত্রগত্রনয ফাফা ত্ররা এয ত্রযাক্ষ পর। রৄধু
মনত্রজয মফশ্বাত্র াটর যথত্রক াত্রয এাআ কারচত্রক্র াীত্রদয মফরুত্রদ্ধ একা রড়াাআ কযত্রত যচত্রয়ত্রছ নত্রগন। নাটযকায
দবক হৃদত্রয় নত্রগত্রনয াঅাফাত্রদয প্রমতমফম্বত্রযখামটত্রক াাংকন কত্রযাআ নাটকমট যল কযত্রত যচত্রয়ত্রছন, মকন্তু তফু
নাটক যত্রল এক কমঠন প্রে যথত্রকাআ মায়। যম ফবগ্রাী যরাব  ফবানাা াত্রয মফরুত্রদ্ধ নত্রগত্রনয রড়াাআ”তা
যলমবন্ত পর ত্রফ মক? ফবফযাী দুযন্ত মভথযায যফামতয মফযীত্রত নত্রগত্রনয তয াঅদব  মফশ্বাত্রয স্তম্ভ
কতকার াটুট যাআত্রফ? যমখাত্রন যাজনীমত যথত্রক াথবনীমতয মনয়ন্ত্রকত্রদয ঘৃণয লড়মন্ত্র াঅয যালত্রকয স্বাথবন্ধানী াআতয
াংমকরতা গরাগমর কত্রয যদ  জামতয ভগ্র ামস্তত্বত্রক ক্রভাঃ কাংকারায কত্রয তুত্ররত্রছ যখাত্রন মনত্রজয
মযফাত্রযয জনয” ‘নতুন াংায’ গড়ায জনয নত্রগত্রনয এাআ একক প্রত্রচষ্ট্া” এ ভযনণ রড়াাআ যলমবন্ত ভাকাত্ররয
দযফাত্রয যকাত্রনা তযভূত্ররয ধযা যদত্রফ মক? দুাঃখজনক ত্রর, নত্রগত্রনয াঅাফাদী ভত্রনয যল প্রামিত্রক নাটক যত্রল
ূণয ফত্ররাআ ভত্রন য়।
এ নাটত্রক ফত্রচত্রয় যফম াঅত্রফগ ঞ্চামযত ত্রয়ত্রছ নত্রগন চমযত্রে। নত্রগত্রনয ফাফা  গামতয াংরা কখন
কখন াঅত্রফগভয়। ফাস্তফ যরাত্রবয মছত্রন ধায়া কত্রয একভাে াধনাআ ক্রত্রভাআ ফাস্তফফাদী(?) চমযে ত্রয় াঈত্রঠত্রছ।
তাত্রক ানুযণ কত্রযত্রছ ামফেী। ামথবফ যরাব (াধন ভা’য গয়না মছমনত্রয় যনয়)  ানযায় ফানা (ামফেী দাভী
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াড়ী চায়) এত্রদয এতটাাআ যফম ফত্রর ভত্রন য়, যম াঅত্রফগ রুমিয াাাম প্রত্রয়াজত্রন তীব্র ঘৃণা, াশ্রদ্ধা, ফযগ 
মতযস্কাযত্রক যম এযা ামতয়ায কযত্রত মছা নয়”তা যফ যফাঝা মায়। নাটত্রক গামতয মযণাভ  নত্রগত্রনয
াংরাত্র মুদ্ধ  ভন্বন্তত্রযয াভামজক তথা ামযফামযক ামবঘাত স্পষ্ট্  প্রতযক্ষ ত্রয়ত্রছ ফত্রচত্রয় যফম। মফন্নতায
ামবঘাত যফম কত্রয স্পষ্ট্ ত্রয়ত্রছ এ দুমট চমযত্রোআ। যরাব াঅয স্বাথবযতাাআ াধন  তায ফাফাত্রক নত্রগত্রনয কাছ
যথত্রক দূত্রয মযত্রয় মদত্রয়ত্রছ। তফু াফভামনতা গামতত্রক তায াংায যথত্রক তযাগ কত্রযমন নত্রগন। এ তায
ভানুবফতাযাআ রক্ষণ। ামফেী যমবাত্রফ স্বাভীয মফরুত্রদ্ধ মফত্রলাদগায কত্রযত্রছ  াধনত্রক গ মদত্রয়ত্রছ তাত্রত তাত্রক
এত্রকফাত্রযাআ তীরক্ষ্মী ফরা মায় না। য স্বাথবত্রযয ভত্রতা ুত্রমাত্রগয দফযফায কযত্রত ছাত্রড়মন। এ নাটত্রকয
াংরাত্র তদামনন্তন করকাতায কথযফুমরয ছা যত্রয়ত্রছ। ‘যদাত্রফা’, ‘যনাত্রফা’, ‘মফত্রদয়’, ‘ফুমঝমচ’, ‘যফমচমছ’, ‘কমযমছ’
প্রবৃমত ত্রেয প্রত্রয়াগ াধাযণতাঃ কথযযীমতত্রতাআ ত্রয় থাত্রক। নাটত্রকয এত্রকফাত্রয যত্রল ‘ভত্রয যমত্রত যদত্রফা না”
যদত্রফা না’ গানমট যজযামতমযন্দ্র বভত্রেয ‘নফজীফত্রনয গান’ যথত্রক ফযফায কত্রযত্রছন যরখক। নাটত্রকয যত্রল এাআ গাত্রনয
ভত্রধয মদত্রয় াঅাফাত্রদয ুয ঝাংকৃত ত্রয় াঈত্রঠত্রছ। াঅত্রক্ষ”াঅত্রক্রা”তথা ভানমক াঈত্রত্তজনা ফতাঃ নত্রগন
যমবাত্রফ াঅফাফে াঈরত্রট ারত্রট যপত্ররত্রছ তাত্রত তায াঅা াঅত্রদৌ ফাস্তফাময়ত ত্রফ মক না য ম্পত্রকব াংয়
যথত্রকাআ মায়। াংায ভানুলত্রক মনত্রয়াআ বতযী য়, াঅয নত্রগন যম ‘নতুন াংায’”এয াধত্রক তায ভত্রন যালণ কত্রয
য াংাত্রযয প্রমতমট চমযোআ যকাত্রনা না যকাত্রনা বাত্রফ ভ্রষ্ট্”তা য াযীমযক যাক্ ফা ভানমক। ুতযাাং নষ্ট্ দুমনয়ায
মযক এাআ ভানুলগুত্ররাত্রক মনত্রয় তায ‘নতুন াংায’ গড়ায াধ যলমবন্ত কতখামন পর ত্রফ য ম্পত্রকব প্রে
যথত্রকাআ মায়। াঅফাফে াঈরত্রট-ারত্রট যপরায ভত্রধয মদত্রয় কীটদষ্ট্ ভাজত্রক ধ্বাং কযায জনয নত্রগত্রনয
াফত্রচতন ভত্রনয াঅত্রফগ  প্রমতমক্রয়াাআ ফাস্তফ রূরাব কত্রযত্রছ।
নাটকমটয নাভ ‘একটা দৃয’। নাভকযণ মনত্রয় মকছু ফরায ূত্রফব াঅত্ররাচয নাটকমট যত্রল ‘ফহুরূী’ ম্পাদত্রকয
মকছু মনজস্ব ফক্তত্রফযয াফতাযণায প্রত্রয়াজন াঅত্রছ ফত্রর ভত্রন কময। মথাাঃ ‚শ্রী মভে জানাত্ররন যম এমট াঅত্রর একমট
ূণাব গ নাটত্রকয প্রথভ দৃয। মতনমট দৃত্রয এমট যল ত্রফ বাফা মছর। মিতীয় দৃত্রযয কত্রয়ক াতা যরখা ত্রয়মছর। য
াতাগুত্ররায যকাত্রনা মদ কযা মায়মন। এয যচনাকার ১৯৪৪ ফা ১৯৪৫, াথবাৎ ‘াঈরুখাগড়া’  ‘ঘূমণব’-য ভধযফতবী
ভত্রয়। ১৯৪৫ াত্রর ‘ধযমত যক রার’ কযায জনয মকছুকার যফাম্বাাআত্রত মছত্ররন শ্রী মভে। যকাত্রনা কাত্রজ ভত্রধয একফায
করকাতায় াঅত্রন। যমমদন াঅত্রন, যাআ মদনাআ ত্রন্ধয় মভনাববায় ূত্রফবাক্ত ানুষ্ঠানমট মছর। শ্রী মভে যখাত্রন মান।
তখত্রনা মতমন জানত্রতন না যম তাাঁয নাটযাাং ‘একটা দৃয’ নাত্রভ ামবনীত ত্রফ। যদত্রখ ফুঝত্রত াত্রযন। যক কত্রফ তাাঁয
কাছ যথত্রক াণ্ডুমরম মনত্রয়মছর তা তাাঁয ভত্রন যনাআ। তাাঁয মতদূয ভত্রন াঅত্রছ, ফাফায বূমভকায় ামবনয় কত্রযমছত্ররন
চারুপ্রকা যঘাল, এফাং ফত্রড়া যছত্ররয চমযেমট কত্রযমছত্ররন গগাদ ফু।‛ ফহুরূী ম্পাদত্রকয এ ফক্তফয যথত্রক
প্রথভতাঃ এটা মযস্কায যম, ‘একটা দৃয’ নাটকমট াঅত্রর একমট ূণবাগ নাটত্রকয প্রথভ দৃয। যমত্রতু নাটকমট মতনমট
দৃত্রয যল ত্রফ এযকভমট বাফা ত্রয়মছর এফাং তা যলমবন্ত য়মন, এভন মক মিতীয় দৃত্রযয কত্রয়কমট াতা যরখা
ত্রর যফতবীত্রত যগুত্ররায যকাত্রনা মদ ায়া মায় মন”এাআ মযত্রপ্রমক্ষত্রত যলত্রভ একমট দৃত্রয ভাি
নাটকমটয ‘একটা দৃয’ নাভকযণ যম াঅক্ষমযক াত্রথব মথাথব এভনটা ধত্রয যনয়াাআ মায়। মকন্তু াঅভায ভত্রত এ
নাভকযত্রণয াঅত্রযা এক ফা একামধক ফযঞ্জণাথব াঅত্রছ। প্রথভতাঃ মুদ্ধ  ভন্বন্তয ভয়কারীন াঅমথবক  ভানমফক
তত্রনয াজর ঘটনাভূত্রয ভত্রধয নাটযকাত্রযয ফরা নাটয ঘটনাফস্তুমট একটা দৃয ভাে”মা ভকাত্ররয ভধভবী
ানযানয ঘটনাফস্তু যথত্রক মফমিন্ন নয়, াঅফায ম্পূণব নয়”এভন াত্রথব নাটত্রকয নাভমট ‘একটা দৃয’ বাফা যমত্রতাআ
াত্রয। এাআ ‘একটা দৃয’-াআ যমন ভকারীন  ভধভবী ানযানয াঅত্রযা াত্রনক দৃত্রযয প্রমত াঅভাত্রদয ভনাঃাংত্রমাগ
ঘটাত্রত াাময কত্রয। াঅফায ‘দৃয’ কথামটয য নাটযকাত্রযয যজায াঠত্রকয াফত্রচতন ভত্রন যছত্রয় মায়। প্রথভতাঃ
‘দৃয’ াঅয ‘শ্রাফয’ কথাদুমটয ভত্রধয াথবগত পাযাক মতটা, ‘যচাত্রখ যদখা’ াঅয ‘কাত্রন যানা’”ানুবূমতরব্ধ
াংত্রফদত্রনয পাযাক মঠক ততটাাআ। ফরাাআফাহুরয, যচাত্রখ যদখায ানুবূমত কাত্রন যানায যচত্রয় াঅত্রযা তীব্র। নাটযকায
যমন যাআ তীব্র াংত্রফদনত্রকাআ জামগত্রয় তুরত্রত চান ‘দৃয’ কথামটয প্রত্রয়াগ  তায প্রাত্রয়ামগক যজাত্রযয ভত্রধয মদত্রয়।
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ামবমজৎ গত্রগাাধযায়

ভন্বন্তয  ভযকারীন াফক্ষয়ত্রক এক প্রতযক্ষত ফাস্তফ ত্রতয মযণত কযত্রত চান াঠত্রকয যচাত্রখ। মিতীয়তাঃ
নাটক এক ানযতভ দৃযশ্রাফয গণভাধযভ। যখাত্রন যদখায ফযাাযটাাআ াঅত্র াঅত্রগ”াঅয যদখাটাাআ ক্রত্রভ
যানাটাত্রক াঅত্রযা যফম জীফন্ত কত্রয যতাত্রর। যমদক যথত্রক প্রকৃত ফাস্তফত্রক মপত্রয যদখায এাআ মফলয়মটত্রক নাটক
নাভক গণভাধযত্রভয গুরুত্বূণব াগ মাত্রফ তুত্রর ধযত্রত ‘একটা দৃয’ নাভকযত্রণয মত্রথষ্ট্ প্রাত্রয়ামগক তাৎমব াঅত্রছ
ফত্ররাআ ভত্রন য়।
১৯৯২ াত্রর তাাঁয যল গ্রহ যচনায ভয় ম্ভু মভে মরত্রখমছত্ররনাঃ ‚…াঅভাত্রদয চাযাত্র যম ভাজফযফহা, যম
যাজননমতক ফযফহা, তাযা যম প্রমক্রয়ায় চত্ররত্রছ তাত্রত াঅভাত্রদয যাআ াঈন্মুখ দবকত্রদয মচত্তফৃমত্তত্রক নষ্ট্ কত্রয মদত্রত
যচষ্ট্া াত্রি। মাত্রত কাত্রযায ভত্রন যকাত্রনা নীমতয প্রমত ভমবাদাত্রফাধ না থাত্রক। মাত্রত স্বাত্রথবয ত্রয যকাত্রনা ভৎ মকছুত্রত
কাত্রযা যকাত্রনা মফশ্বা না থাত্রক। …াঅভাত্রদয মক্ষাফযফহায ভত্রধয ারৄবচক্র, াঅভাত্রদয চাকুযীফযফহায ভত্রধয
ারৄবচক্র, াঅভাত্রদয ানফযফহায ভত্রধয ারৄবচক্র। মাত্রত প্রমত ভুত্রূ তব ভানুত্রলযা ীন য়, নীচ য়। যাআ ারৄবচক্রত্রদয াংগমঠত মক্তয াভত্রন ফযমক্তগত ভানুল ফড় তুি, ফড় ামকমঞ্চৎকয ত্রয় যগত্রছ। যম ফযমক্তগত ক্ষুদ্র্ ভানুত্রলয
ভমবাদা  মনযাত্তা মনত্রয় ফাাঁচফায জত্রনযাআ মডত্রভাক্রাময হানা, যাআ ফযমক্তগত ক্ষুদ্র্ ভানুলত্রদয াঅজ”াঅভাত্রদয
যদত্রয মডত্রভাক্রাময ভত্রধযাআ”প্রমত ত্রদ রাঞ্ছনা, াভান াঅয মনযাত্তায াবাফ। মত্রতাক্ষণ না য যকাত্রনা দত্রর ঢুত্রক
ড়ত্রত াযত্রছ, যম দত্ররয াত্রত াত্রনক রামঠ  মস্তর  যফাভা াআতযামদ াঅত্রছ। এফাং এফাআ ত্রি মডত্রভাক্রাময নাভ
কত্রয, াঅভাত্রদয যদত্রয এাআ াঅধুমনক ‘মডত্রভাক্রাম’-যাআ পাাঁক-যপাাঁকত্রযয াঅতায়।“তাাআ বয় য়।‛ তাাঁয একথায
াত্রথ ম্পূণব মভত্রর মায় ‘একটা দৃয’ নাটত্রকয াঅফ, বাফফযঞ্জনা এভন মক মফলয়ফস্তু। াঅয যাআ মযত্রপ্রমক্ষত্রতাআ
ভকাত্রর দাাঁমড়ত্রয় যম বয় নাটযকায ান, য বয় াঅভযা াাআ”এভনমক াধুনাতন কাত্রর য়ত্রতা য বত্রয়য াত
যথত্রক াঅভযা এত্রকফাত্রয ভুক্ত ত্রত াময মন।
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৩। ম্ভু মভে: নাটযবাফ, াঅনদ াফমরাব, এমপ্রর ২০১৬
৪। ম্ভুদা: ুনি, যদফত্রতাল যঘাল, কামযগয, ফাআত্রভরা, ২০১৬
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