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নাটক, নাটযকার ও পাঠক - এক পারম্পর্ যতা 

এবং বাদল সরকাররর উদ্ভট নাটয-চচযা  
                                                                                        

ঘনশ্যাম রায় 

 

বাাংলা নাট্যজগতের বববিন্ন বিক বিগতে নাট্যকাতরর স্বমবিমায় এবাং সুবনিঁপুণ কাবলর আিঁচত়ে ললখা 

নাট্ক গুতলা পাঠক সমাজতক পরম সমদৃ্ধো িান কতরতে। বকন্তু ববাংশ্ শ্োব্দীর মাঝামাঝঝতে লস নাট্ক 

এক নেুন মাত্রা লপল। নাট্কগুতলাতে পাশ্চােয সাবিেয িাবনা এতস এক অনবিয রূপ িান করল। 

কখতনা নাট্ক মানব জীবতনর ঘট্না সম্ববলে মধুর িাবধারাতক প্রকাশ্ করল, আবার কখতনা সামাঝজক, 

কখতনা সাাংসৃ্কবেক, কখতনা রাজননবেক, কখতনা মনস্তাঝিক, কখতনা বা নেুন েিতক আিশ্ শ কতর নাট্ক 

গুতলা োতির জাল ববস্তার করতে লাগতলা। নাট্তকর মাতঝ মনস্তাঝিক েি ও একাঙ্ক নাট্তক আমরা 

লিখতে লপলাম রাজননবেক েতির প্রিাব। নবনাট্য, গণনাট্য আতদালতনর মাধযতম েৎকালীন স্বাধীনো 

ও মানব জীবতনর শুিমুঝির এক সূক্ষ্ম িাবধারাতক ববজন িট্টাচাতয শর মে নাট্যকাতররা বাাংলা নাট্য 

অঙ্গনতক শুি মুঝি িান করতলন। পরবেীতে পাশ্চােয সাবিেযেি এক উদ্ভট্ পারম্পয শিীনো ও ঘট্নার 

লযাগসুত্রিীনো নাট্তক স্থান কতর বনল। আর চবরত্রট্া িতয় উঠল প্রেীক। নাট্তকর মুখবন্ধ লেতক শুরু 

কতর োর গবেশ্ীলো, ঘট্নাগিশ, ক্লাইতমক্স সমস্ত বকেু  ববঝিন্নিাতব পাঠকসমাতজর সামতন উপস্থাবপে 

িতে লাগল। আর এইরকম উদ্ভট্ নাট্ক বনতয় আববিূশে িতলন বািল সরকার। বেবন বাাংলা নাট্য 

সাবিতেযর অযাবসার্শ নাট্তকর জন্মিাো িতয় উঠতলন। বাাংলা নাট্য সাবিতেয বািল সরকার ো িঁর নাট্তকর 

মাধযতম ববশ্ব-নাট্যজগতে এক নেুন বিগে উতন্মাচন কতর এবাং বাাংলা নাট্কও ববশ্ব নাট্য-িরবাতর স্থান 

কতরবেলান।বাাংলা নাট্য অঙ্গতন বািল সরকার ধ্ববনর ইবঙ্গতেই অতনকাে একটট্ প্রবেটিে নাম। বযবন 

নাট্ক রচনায় নানারকতমর নট্, নূেন নাট্য-প্রতকৌশ্ল বনতয় বনরের পরীক্ষাশ্ীল লেতকতেন। বেবন বাাংলা  

বেতয়ট্ার জগতের বহুববধ লকৌশ্তলরও উদ্ভাবক। 

 োই বশ্বাজী বতদযাপাধযায় বতলতেন-  

                                   “একাধাতর স্থাপেয ববজ্ঞানী ও অি্িুেরতসর বযাপাবর বতল আজব 

লখলনাপাবে লযমন, লেমবন লজা়োোবলর মুনবসিাবরতে ববণ শল লকালাজ বানাতনায় সমান ি়ে; ববশ্বিাষা 

এসপারাতোর অিময প্রচারক ও লসই অিমযোর লপ্রবক্ষতে সুকুমার রাতয়র বনয়মেন্ত্র বনতয় অনাববল 

মস্করা িজবরল-র এসপারাতো-অনুবািক; বযঝিসত্তায় এতকলতসিঁত়ে বকন্তু লমাতট্ও একতট্তর নন, 
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স্বনাট্যায়তন অনগ শল, নাট্তকর লেবরওয়ালা বেবন, সরকাবর োিঁসবা িঁধতনর খাসমুলুতক েুোবন লকাণ বািল- 

েকশ লনই, প্রাণ-বববচত্রায় ঋদ্ধ বািল সরকার।” ১ 

 এই ববতশ্ষ বববচত্র ঋদ্ধোই বািল সরকারতক এতন বিতয়তে নাট্য ঐশ্বয শ। বেবন নাট্যজগতে বনতয় 

এতলন নবযতুগর নূেন সাংকতট্র ওপর রবচে নাট্ক-- যার নাম লিওয়া যায় ‘উদ্ভট্’ নাট্ক।  বািল সরকার 

মিাশ্য় ো িঁর ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্তক নানািাতব এই ববঝিন্নোেতির প্রতয়াগ ঘট্াতলন। বাাংলা নাট্যজগতে 

বািল সরকার ববতশ্ষিাতব সমািৃে। ১৯২৫ খ্রীস্টাতব্দর ১৫ই জলুাই বেবন কলকাোয় জন্মগ্রিণ কতরন। 

বেবন শুধমুাত্র একজন নাট্যকারই বেতলন না- বেবন একজন সেল নাট্যকমীও  বেতলন । ১৯৬৭ খ্রীষ্টাতি 

‘শ্োব্দী’ নাট্য সাংস্থার প্রবেিাো বািল সরকার এক সময় লিশ্-ববতিতশ্র বববিন্ন স্থাতন কম শসূতত্র ঘুতর 

লব়োন এবাং মাটট্শন এসবলতনর ‘Absurd Drama’ বা উদ্ভট্ নাট্য-ধারার সাংস্পতশ্ শ আতসন। আধুবনক-উত্তর 

সমতয় সাধারণ মানুষ লয একট্া ববগত়ে যাওয়া জগতের মতধয বসবাস করবেল; এই জগতের অে শতক না 

লবাঝা, উতেশ্যিীনিাতব লবিঁতচ োকা এবাং উিভ্রাে, অস্পষ্ট, ববপন্ন জীবতনর লেতক উত্তরতণর পে ও পন্থা 

বিতসতব উদ্ভট্ নাট্ক Absurd আববিূশে িয়। জীবনতক লিখার ববস্েৃে অবিজ্ঞো লেতক বািল সরকার 

মিাশ্য় ো িঁর নাট্তক িারেবতষ শর  আে শ-সামাঝজক লপ্রক্ষাপতট্ গ্রামীণ ও অতেবাসী বনিঃস্ব মানুতষর 

বঞ্চনাতক ো িঁর নাট্তকর নাট্য-বস্তু কতর লোতলন। বািল সরকার গোনুগবেক নাট্য-ধারার মলূ লরাতের 

আ়োতল এক অবিনব নাট্য-প্রকল্প বিতসতব ‘Third Theatre’ গত়ে লোতলন এবাং আধুবনক জীবন-

ঝজজ্ঞাসা, বযঝি ও সমাতজর ট্ালমাট্াল স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সাতে  প্রচবলে সামাঝজক গোনুগবেকোর 

সাংঘাে, বযঝির ববতবক ও মানবসত্তার অঝস্ততের গুরুেপূণ শ প্রশ্ন বনতয় বেবন ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্কটট্ রচনা 

কতরন। 

 ‘উদ্ভট্ নাট্ক’ লয সুষম সূচনা ও সামঞ্জসযিীন কাবিনী, বািল সরকার মিাশ্য় ো িঁর ‘এবাং 

ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্তক ো লিবখতয়তেন। ো িঁর এই নাট্তক বববশ্ষ্ট চবরতত্রর অিাব, বুঝদ্ধিীপ্ত সাংলাতপর অিাব 

এবাং অে শিীন বকবকাবনর সমসযাযুি আতলাচনা রতয়তে। এো়োও উত্তর-আধুবনক সমতয়র অবক্ষয়, 

ননরাশ্য, উদ্ভট্ কাল্পবনক সতেযর সন্ধান; জটট্ল ও বববণ শ জীবন-চলন; গোনুগবেক, অে শিীন, বনষ্প্রাণ, 

িুতব শাধয, ববঝিন্ন ও সাংতযাগ স্থাপতন বযে শ জীবতনর নানাববধ জটট্ল সমসযা এই নাট্তক প্রাধানয লপতয়তে। 

এখনকার মানুতষর নাম অে শিীন, এখাতন সমতয়র মূলয লনই। আসতল এ লযন এক অস্বািাববক রাজয; েবু 

িোশ্া, কষ্ট ও ক্লাবের মধয বিতয়ই মানুষতক চলতে িতব। এটট্ই ি’ল এই নাট্তকর অেব শাস্তবো। 

  ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’(১৯৬৫) বািল সরকার মিাশ্তয়র একটট্ প্রবেবনবধস্থানীয় নাট্ক। এই বহু-ববেবকশে 

নাট্কটট্ আধুবনক বাাংলা নাট্তকর লক্ষতত্র সম্পণূ শ এক নেুন নাট্য-ধারার প্রবেশন করল। এই নেুন নাট্য-ধারা  

ববশ্ব-নাট্তক ‘অযাবসার্শ’ নাতম পবরবচে। এই অযাবসার্শ জীবন-িশ্ শতনর প্রধান কো ি’ল জীবতনর সঙ্গবে, 

সামঞ্জসয ও অে শময়োর ববরুতদ্ধ ববতরাি করা। এই নাট্তকর প্রধান চবরত্র ইন্দ্রঝজৎতক অবলম্বন কতর সমগ্র 

নাট্তকর বিবয আববেশে িতয়তে। ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্তকর নাতমর সতঙ্গ নাট্যকার ‘এবাং’ শ্ব্দটট্ লযাগ কতর 

অনযানয চবরত্রগুতলা লেতক ইন্দ্রঝজতের স্বােন্ত্রযো লিবখতয়তেন- োই অমল, ববমল, কমতলর পর এবাং 

ইন্দ্রঝজৎ।               
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১৯৬৩ খ্রীস্টাতব্দ বলবখে বািল সরকার মিাশ্তয়র ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্কটট্ ১৯৬৫ খীস্টাতব্দ 

‘বহুরূপী’লে প্রকাবশ্ে িয় এবাং ১৯৬৮ খ্রীস্টাতব্দ নাট্য আকাতিবমর স্বীকৃবে পায়। এই নাট্তকর নায়ক 

ইন্দ্রঝজৎ এবাং নাবয়কা ললখতকরই কোয় মানসী। আবার ইন্দ্রঝজতের স্ত্রী এবাং ইন্দ্রঝজতের মাসেুতো লবাতনর 

নামও মানসী। এই নাট্তকর নাতমরও লকাতনা অে শ লনই নাট্যকাতরর কাতে। োই নাট্তকর প্রেতমই লিখা 

যায়— 

                                                                     “ললখক বলখতে। অতনকক্ষণ লেতক বলখতে। মাসীমা 

এতলন, মাসীমা বলা শুধু নাম লিবার জনয। মা িতে পাতরন। বপবসমা, কাবকমা, মাবমমা বত়ো বউবি- লয 

লকাতনা একজন িওয়া চতল।”২   

নাট্যকার এখাতন প্রবেটিে করতে লচতয়তেন লয, এই ধরতনর চবরত্রগুতলা নাট্তক উদ্ধে আচরণ 

কতর। োই নাম বিতয় নয়, আচরণ বিতয় এই চবরত্রগুতলাতক স্বেন্ত্র করা িরকার। আবার অি্িুে বযাপার এই 

লয, অনযানয বচবরত্রগুতলার আতবগ এক এক সময় এক ধরতনর িওয়াতে  লকাতনা বনবিশষ্ট লেতম োতির বা িঁধা 

যায় না। ইন্দ্রঝজৎ, অমল, ববমল, কমল ও মাসীমা প্রতেযতক স্থান, কাল, বয়স ও বযঝিতে োতির স্বরূপ 

প্রকাশ্ কতরতে। আমাতির বদ্ধমূল সাংস্কার এই লয, একটট্ নাম শুধ ুএকটট্ চবরতত্ররই প্রবেবনবধে কতর। বকন্তু 

বািল সরকার মিাশ্য় লিখাতলন লয একটট্ নাম বহু বববচত্র বযঝিেও উদ্ঘাট্ন করতে পাতর। মানসী লকবল 

একটট্ নারীর নাম নয়, ইন্দ্রঝজৎ, অমল, ববমল, কমল ও ললখক প্রিৃবে বহু ললাতকর বহু মানসী োর মতধয 

মূেশ িতয় উতঠতে। 

 ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্তক ললখতকর কখনও কববো ললখার বাসনা আবার কখনও নাট্ক রচনার 

বাসনা োতক এক গিীর অবস্থরোয়  বযাকুল কতর েুতলতে। েখনই বেবন বিন্ন ধরতণর ললখা বলখতে চান 

লয ললখায় নাট্তকর িশ্ শকরাও িতয় উঠতব এক একটট্ চবরত্র। বপরানতিতলা লযমন ো িঁর নাট্তকর চবরত্রতক 

িশ্ শকাসন লেতক বনতয়তেন, লেমবন বািল সরকার মিাশ্য়ও ো িঁর অমল, ববমল, কমল ও ইন্দ্রঝজেতক 

বনতয়তেন িশ্ শকাসন লেতক। বনম শল অে শাৎ ইন্দ্রঝজৎ বনতজর নাম বতলতেন অেযে িতয়; িয় লপতয় লস োর 

নাম বতলতে ‘বনম শল’। োর িয় ি’ল— “অশ্াবের, বনয়তমর বাইতর লগতলই অশ্াবে।”৩  রবীন্দ্রনাতের 

‘বলাকা’লে লয খা িঁচাবদ্ধ অশ্াবের কো বলা িতয়তে; ঐকাবেকিাতব বনয়মতক লমতন চলার লয 

বাধযবাধকোর কো ‘োতসর লিশ্’-এ উচ্চাবরে, এখাতনও লসই অশ্াবের বনয়তমর প্রবেধ্ববন লশ্ানা যায়। 

 কলকাোর অবক্ষয়ী যুবতকর প্রবেবনবধ অমল, ববমল, কমল ও ইন্দ্রঝজৎ লবকার। এরা িরতলাতকর 

লগািীতে পত়ে। এরা বর্গ্রীধারী বশ্বক্ষে, িরতলাক। এতির জীবতনর গোনুগবেক জীবন-যন্ত্রনা ও জীবতনর 

টু্কতরা টু্কতরা নাট্য-বস্তুগুতলা নাট্যকার এই নাট্তক েুতল ধতরতেন। এই নাট্তক লকাতনা সুগটঠে প্লট্ লনই। 

 মাসীমার বারবার ললখকতক লখতে আসার আহ্বাতনর মাধযতম ললখতকর েন্ময়ো ও আপন মতনর 

স্পষ্ট উিাসীনো লিখাতনা িতয়তে। ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্তক ললখক যবিও কয়লা খবনর লগালাম, ধান লখতের 

চাবষ, সাপ লখলাতনা লবতি, সা িঁওোবল লমা়েল, ব়ে গাতের মােমারার িতলতির বনতয় নাট্ক বলখতে 

লচতয়তেন-- েবুও একো অস্বীকার করার উপায় লনই লয, িাবরর নয়, স্বপ্ন নয়- এই নাট্তক লয ‘লবাধ’ কাজ 

কতরতে ো ি’ল বযতঙ্গর অেগ শে লকাতনা বিন্নের ‘লবাধ’। োই মধযববত্ত অমল কখতনা এই নাট্তক িতয় 
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যাতি বশ্ক্ষক, কখনও ববমল, কখনও কমল বকাংবা ইন্দ্রঝজৎ। োরা বশ্ক্ষা বিতয়তে বকন্তু লক্ষণীয় ববষয় 

ি’ল োরা বেন জনই একই লরাল নাম্বার ‘োটট্শ লোর’ ধতর লর্তকতে; এই লরাল নাম্বারই ি’ল গোনুগবেক 

বশ্ক্ষা বযবস্থার প্রবে সকূ্ষ্ম ইবঙ্গে। সুকুমার রাতয়র আতবাল োতবাতলর রাম গরুতরর োনার মতো।এতির 

মতধয ইন্দ্রঝজৎ সব বকেুতকই বনবব শবাতি লমতন লনয়-- লমতন লনয় ঝিতকট্ ও েুট্বতলর লেিে। এমনবক 

ব্রাইনাতরর(Brainer) েবব ও আইনস্টাইতনর বেতয়াবরর ওপরও োরা অল্প অল্প লচাখ বুবলতয়তে। োই োরা 

জাতন আইনস্টাইন কবেে লোে শ র্াইতমনশ্ন ি’ল আসতল ট্াইম। এরা বান শার্শ শ্’র নাট্ক পত়ে উৎসাি 

লবাধ কতর-  বান শার্শ শ্’ আে শাৎ লজ বব এস ও প্রমেনাে বববশ্ অে শাৎ প্র না বব-লক বনতয় আতলাচনা কতর। 

সাবিতেয বস্তুসেয প্রধান, না অনয বকেু— এই ববেকশ উঠতল ইন্দ্রঝজৎ জানায়— “বরতয়বলবস্টক িতব এট্া 

মাবন। বকন্তু বনেক জীবতনর েতট্াগ্রাে িতব লসট্াও- ”৪ 

 প্রেম অতঙ্ক মাসীমা ও ইন্দ্রঝজৎ যখন কতোপকেতন রে েখন নাট্তক শুরু িয় একটট্ গান— 

“এক --িুই--বেন 

    এক--িুই—বেন—িুই--এক--িুই--বেন 

   এক--িুই—বেন—িুই--এক—িুই—বেন ...।৫ 

  ললখক গান োমতেই অনাট্কীয় বতল বচৎকার কতর ওতঠ। ললখক জানায় লয এই অমল, ববমল, 

কমলতির বনতয় লকাতনা নাট্ক িয় না। কারণ এরা চতল একট্া েতকর মতধয। এতির জীবন একট্া 

গোনুগবেকোয় পয শববসে। এরা আঙ্কল লপাজার-এর মতো। এতির জীবতনর শুরু িয় ‘এক’-এ; এর পর 

দ্রুে সমঝৃদ্ধ-- বা িঁধাধরা পতে ‘নয়’ পয শে গবে চরম বশ্খর লো িঁয়ার পর অবশ্যম্ভাবী পবরণবে-- “নয়--আট্—

সাে—েয়—পািঁচ—চার—বেন--িুই--এক।” অেচ যাত্রা লযখান লেতক সমাবপ্তও লসখাতন; না লকাতনা 

অগ্রগবে, না লকাতনা পশ্চািগবে। এতির জীবনধারার সরণ (S) = ০ (শ্ূনয)। এরা ধীর বচো করতেও চায় 

না; োই এক-িুই-বেন-এর মম শকো এরা লবাঝার লচষ্টা কতর না।। োরা বতল— 

 “ললখক ।। বঝুতে পারতল? 

   কমল ।। অতঙ্কর ক্লাতস লশ্ানাতল বুঝোম। কববো িতল বক কতর বুঝব?” ৬ 

এখাতন এরা কববোর অে শিীনোর কো বেয শকিাতব বতলতেন। এই নাট্তক নাট্যকার ববশ্ শ্েতকর পািঁচ ও 

েতয়র িশ্তকর আধুবনক কববোর লচষ্টাকৃে িুতব শাদ্ধোতকও বযঙ্গববদ্ধ করতে লচতয়তেন। 

 উদ্ভট্ নাট্তক লকাতনা ‘লবাধ’ লজতগ ওঠার আতগই োতক বুিব্ুতির মতো লিতে লেলা িয়। োই 

মানসীতক বনতয় এতো নি-হুতলা়ে লযন একট্া লরামাবিক আবিাওয়া সটৃষ্ট িওয়ার আতগই বমতশ্ যায় 

ববষাতি--  েযাকাতশ্ িতয় যায় । ললখক ইন্দ্রঝজতের কাতে ঝজজ্ঞাসা কতর লয েেয পায় োতে মানসী 

ইন্দ্রঝজতের মাসেুতো লবান। লস বাব়েতে আতস, োতক লস বাব়েতে লপৌৌঁতে লিয়। োতির একবিতক লপ্রম, 

অনযবিতক লেি— এই জট্ পাকাতনা অনুিূবে সামাঝজকতির বব়েম্বনায় লেতল। বকন্তু ইন্দ্রঝজৎ োর 

বব়েম্বনার কো মানসীতক বতল িালকা িয়।  ববশ্ শ্েতকর েয় ও সাতের িশ্তক লপ্রতমর ক্ষণিঙু্গরো; 

ববশ্বাসী মানুতষর ‘বলি টু্তগিার’-এর কাতে বববাি লয একট্া ক্ষবণক ববষয়-- ো এখাতন প্রকাবশ্ে িতয়তে। 

 ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্তকর েৃেীয় অতঙ্ক রাজননবেক অবস্থরোর কোও উতলবখে িতয়তে। এই 

নাট্তকর অমল-ববমল-কমলরা লকউ বব্রটট্শ্ সাম্রাতজযর ববরুতদ্ধ, লকউ কযাবপট্াবলস্ট সমাজ বযবস্থার 
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ববরুতদ্ধ অবিমে বযি কতরতে। আবার লকউ বা েযাবসজতমর ববরুতদ্ধ লসাচ্চার িতয়তে বকাংবা 

কবমউবনজমতক মানুতষর স্বােন্ত্রযতবাধ অবলুবপ্তর পে বতলতে। একবিতক লর্তমাতিবসর ধীর চাতল চলা 

োতির কাতে লযমন অসিয মতন িতয়তে, লেমনই বর্তেট্রবশ্প-এ মানুতষর প্রাণ লয কন্ঠাগে-- লস কোও 

োরা বতলতে। োই অমল, ববমল, কমল োস লখলতে লখলতে এই বসদ্ধাে লনয়— 

   “ববমল ।। এ গিন শতমিতক বিতয় বকসুয িতব না। 

       কমল ।।  লয যায় লঙ্কায় লসই িয় রাবণ। 

 অমল ।। রাজনীবে অবে লনাাংরা ঝজবনস।” ৭  

এর পর আতস োতির বযঝিগে জীবন, জরা ও মেুৃয বচোর কো। বারবার ঘবুরতয় ঘুবরতয় কখনও কমল 

বপো বকাংবা কমলই পুত্র িতয় উতঠতে; আবার কখনও ববমল বপো বকাংবা ববমলই পুত্র িতয় উতঠতে। 

অে শাৎ মানব জীবতন ঘুতর বেতর একই চাবরঝত্রক নববশ্তষ্টযর বযঝির আগমন এবাং  রাজনীবের চবরত্রতক 

প্রকট্ করার জনয নাট্যকার এখাতন এই পদ্ধবে অবলম্বন কতরতেন। 

অযাবসার্শ িশ্ শতন স্থান ও কাতলর লকান বনবিশষ্ট সীমা গননা করা িয় না। এই নাট্তকও আমরা লিবখ 

ইন্দ্রঝজৎ োর বয়স সম্বতন্ধ বলতে বগতয় বতলতে—“এক-লশ্া। িু- লশ্া। জাবন না কে। মযাটিকুতলশ্ন 

সাটট্শবেতকতট্র বিতসতব পিঁইয়ঝত্রশ্।” ৮ একবিতক রাজনীবে, অে শনীবে, সমাজনীবে, লকাতট্শ্ন, লট্ণ্ডার; 

অনযবিতক লস মানসীতক ববতয় কতর না, মানসী চতল যায় িাজাবরবাগ বা অনয লকাোও। ললখক বচরকাল 

বতল যায় অমল, ববমল, কমল, বনম শতলর কো; বকন্তু বিতল যায় মানসী-ইন্দ্রঝজতের চালবচত্র; মানসী 

ইন্দ্রঝজতের কাতে জানতে চায় োর সাংসাতরর কো। ইন্দ্রঝজৎ জানায়— 

“আমার বউ সাংসার লিতখ। আবম চাকবর কবর। আমার বউ বসতনমায় যায়। আবম সতঙ্গ যাই। 

 আমার বউ বাতপরবাব়ে যায়। আবম লিাতট্তল খাই। আমার বউ বেতর আতস। আবম বাজার কবর।” 

৯  

পুনরাবতৃ্ত জীবন-যাপতন মানসী ইন্দ্রঝজতের নয়, আবার মানসী ইন্দ্রঝজতেরই; এরা পবরবস্থবে অনুযায়ী 

বিতল বিতল যায়, আবার কখতনা বিলায় না-- এখাতনই ধরা পতর আচরণ ও সম্পকশ ববনযাতসর উদ্ভট্ো। 

অযাবসার্শ নাট্তকর মতো জীবন সম্পতকশ এরকম ববেৃষ্ণা, অবসাি ও িোশ্ার কোই ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ 

নাট্তক ইন্দ্রঝজতের মাধযতম প্রকাশ্ লপতয়তে। োই নাট্কটট্ লযখাতন লশ্ষ িতয়তে, লসখতনই লযন নাট্কটট্র 

শুরু; পবেতকর সীমািীন পে চলার মতো- লয পতের লকাতনা লশ্ষ লনই, লকাতনা উতেশ্য লনই; লকাতনা অে শ 

লনই। 

 ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্কটট্র আতলাচনায় র্. অঝজেকুমার লঘাষ মিাশ্য় জাবনতয়তেন-- “এবাং 

ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্তকর মতধযও অসঙ্গবে ও অে শিীনোর গিীতর জীবতনর এক সেয িশ্ শতনর আিাস পাওয়া 

যায়।...  অমল, ববমল, কমল এবাং ইন্দ্রঝজৎ ও মানসী—এমবন িাতব এক িুই বেন বাব়েয়া চতল অসাংখয 

মানুতষর সাংখযায়। োিারা জন্মায়, ব়ে িয়, ললখাপ়ো লশ্তখ, চাকবর কতর এবাং অবতশ্তষ মেুৃযর বিতক 

আগাইয়া যায়। োিারা চতল, সাংখযােীে আবেশ রচনা কবরয়া ঘুবরয়া ঘবুরয়া চতল। একটট্ পরমাণুর পর আর 

একটট্ পরমাণ—ু এমবন িাতব অসাংখয পরমাণু োলতগাল পাকাইয়া আববেশে িয়-- অবনবায শ লবতগ, 
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উতেশ্যিীন কক্ষপতে, শ্ূনয পবরণাতমর বিতক। ... লকান লশ্ষ েীতে শ আমরা লপৌৌঁবেতে পাবরব না। বকন্তু 

অনে কাল েীে শ পে ধবরয়া আমাবিগতক চবলতে িইতব।” ১০ 

 ‘বাবক ইবেিাস’(১৯৬৫) লসই কম শকুশ্লোরই এক ‘অযাবসার্শ’ বা উদ্ভট্ বনতবিন। প্রেম 

ববশ্বযুতদ্ধাত্তর অবিবযঝিবাি(Expressionism) ও পরাবাস্তববাি(Surrealism) এরকম বযঝিতকঝন্দ্রক 

বচোর উৎতকঝন্দ্রকোয় ধীতর ধীতর লধা িঁয়াতট্ জগে লেতক অে শিীনো ও শ্ূনযোর িশ্ শন মুঝি লপল বিেীয় 

ববশ্বযুতদ্ধর পতর পতর জা পল সা িঁতত্র ও আলতবয়ার কামুর রচনায়। এখাতন মানুষতক লিখা ি’ল বনব শান্ধব, 

নবরী ববতশ্ব ববঝিন্ন, ববপন্ন লকাতনা উতেশ্যিীন জীব বিতসতব-- যার অে শিীন বিনযাপন শুধ ুশ্নূযো লেতক 

শুরু কতর লশ্তষ শ্ূনযোয় পয শববসে িয়-- যা এক পীব়েে উদ্ভট্ অঝস্ততের বিতক অঙু্গলী বনতিশশ্ কতর। 

অযাবসার্শ নাট্কগুতলা উতেশ্যিীন ও অবনবিশষ্ট গঠন পদ্ধবের িারা নেবর সীমা ও সঙ্গবেিীন 

কালানুিবমক সমসযাযুি। কুেল চতট্টাপাধযায় ো িঁর ‘সাবিতেযর রূপরীবে ও অনযানয প্রসঙ্গ’ গ্রতন্থ োই 

বতলতেন– “জীবতনর উদ্ভট্ি, অে শিীনো, মানতুষর একাবকে ও প্রােযবিকোর ক্লাবেকর লপৌনিঃপুবনক 

ঝিয়াকম শ িাোতচারা অসাংলগ্ন িাষায়, অি্িুে িশ্ শন চবরত্রাবলীর আপাে উৎতকঝন্দ্রক আচরতণর মধয 

বিতয় লবাঝাতে চান নাট্যকার।” ১১ 

 বািল সরকাতরর ‘বাবক ইবেিাস’ নাট্কটট্তে টঠক এরকম বচো-িাবনারই ববিুরণ ঘটট্তয়তেন। 

বিেীয় ববশ্বযুতদ্ধর মারাত্মক ও িয়াবি প্রিাব বচোশ্ীল বশ্বক্ষে মানুতষর মনতক কেট্া অবস্থর ও িোশ্ 

কতর েুতলতে এবাং োতির আত্মিনতনর পতে লঠতল বিতি অেবা মানুষ কতোট্া জীবন্মেৃ িতয় 

আত্মযন্ত্রণায় েট্্েট্্ করতে োরই জীবন বচত্র েুতট্ উতঠতে এই নাট্তক। লোট্ লোট্ গতল্পর প্লট্-এ গটঠে 

কতয়কটট্ স্বয়াংসম্পূণ শ ঘট্নার মাধযতম এক শ্নূযোবািী জীবন প্রেযতয়র িাজার িাজার বেতরর বাবক 

ইবেিাতসর কো বলার লচষ্টা কতরতেন নাট্যকার। নাট্কটট্র েৃেীয় অতঙ্ক লযন অযাবসার্শ েতির ববচরণ 

ঘটট্তয়তেন নাট্যকার।  

নাট্তকর প্রেম অতঙ্কর প্রেতমই আমরা পাই শ্রবিদ ু ও বাসেীর বুঝদ্ধিীপ্ত জীবন সাংগ্রাতমর 

ইবেিাস। এখাতন ো িঁরা লখাশ্ লমজাতজই খবতরর কাগজতক সঙ্গী কতর িালকা কল্পনায় েরী িাবসতয় 

চতলতেন সাে সকাতল। আর পাঠক লপল োরই েল প্রকাশ্— কণা-বনবখতলর জটট্ল শ্ূনযময় জীবন 

কাবিনীর প্লট্। সযামুতয়ল লবতকট্ এর ‘Waiting for Godot’-এর মতো বলা যায় “nothing happens, 

nobody comes, nobody goes, it’s a awful.” নাট্তকর কাবিনীবতৃ্ত উদ্ভট্ িতে পাতর বকন্তু বািল সরকার 

এক অববঝিন্ন ঘট্নাচতির মাধযতম অযাবসার্শ জীবন ঝজজ্ঞাসা লরতখ বগতয়তেন ‘বাবক ইবেিাস’ 

নাট্কটট্তে। েুটট্র বিন খবতরর কাগজ বনতয় শ্রবিদ ুও বাসেীর মোমে ও আতলাচনার মতধয গতল্পর প্লট্ 

বনম শাতণ লয বচোধারা লিখা বগতয়তে ো বািল সরকাতরর Alienation বা ববঝিন্নোর প্রবে আকৃষ্টো প্রধানয 

লপতয়তে। ঘট্নার প্রধান প্লট্ বিতসতব োরা সীোনাে আত্মিেযার ঘট্নাতক নাট্তক রূপিান কতরতেন। 

বাসেী সুইসাইর্াল অজানা কাবিনীর সূত্র জতু়ে একটট্ গল্প বলখতে বসতলন। আর নাট্কটট্ লপল নূেন 

মাত্রা, নেবর ি’ল এক নেূন কাবিনীর পণূ শাঙ্গ গল্প। এক বনষ্ঠুর বপোর কনযা কণা। োর ব়েবিবি বা িঁচার 

বড্ড আকাঙ্ক্ষা োকা সতিও না লখতে লপতয় মেুৃযবরণ কতরতে। কণার লমজবি সমাতজর অন্ধগবলতে 

লিি ববঝি কতর বিতয়তে এবাং লপতয়তে এক িোশ্াময় অন্ধকার জীবন। কণাও লসই পতে পা বা়োতে 
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লচতয়বেল বকন্তু সীোনাতের সহৃিয়োয় লস ো িঁর ঘতর বধু িতয় আতস। বনষ্ঠুর বপোর করাল িাে লেতক 

বা িঁচাতনার জনযই কণাতক সীোনাে বববাি কতর। বকন্তু কণার বপোর সাতে সীোনাতের এক লগাপন 

ললনতিন িয় যার কারতণ সীোনােতক কণার বপোতক বনেয মূলয বিতে িতো। একো কণার অজানা বেল। 

কণা জানে োর বপো মারা বগতয়তে। বকন্তু কণার বপো স্ত্রী-কনযাতক  িেযা কতরতে এবাং চুবরর িাতয় 

লজতল বগতয়বেল। সীোনাে ও কণার বদৃ্ধ বপোর বিতবয ো স্পষ্ট িয়-- 

“সীোনাে ।। (প্রায় লক্ষতপ) আপবন বতল এতসতেন! আপবন বনল শজ্জ! চুবর কতর লজতল লগতলন! 

লবৌতক লমতরতেন! লমতয়তক লমতরতেন! আর একট্া লমতয়তক িাবসতয় বিতয়তেন! শুধ ু একট্া লমতয়র 

মনট্াতক বা িঁবচতয় রাখবার জনয আবম এতোবিন ধতর-- বপশ্াচ লকাোকার! বতল লুতকাোপার িরকার 

লনই!.... সব শনাশ্ িতয় লগতলা আমার! আর আপবন এতসতেন লমতয়তক বনতজর লচিারা লিখাতে!” ১২ 

 এখাতন লযিাতব ঘট্নার কাবিনীসূত্র কল্পনায় বাসেী আিঁকতে লচষ্টা কতরতেন ো অনবিয নয়, 

কারণ অযাবসার্শ বা উদ্ভট্ নাট্তকর চবরত্রগুতলা সব শিা লচেন ও অবতচেন মতন একই সতঙ্গ অবস্থান 

কতর। যার েতল মানব চবরত্র একাকীে প্রধান িতয় ওতঠ। কণার বপোর ক্রুরোর কো কণা জাতন না। 

সীোনাে কণাতক অন্ধকার জীবন লেতক বা িঁবচতয় আতলাবকে সমাজ উপিার বিতয়বেল শুধুমাত্র জীবন-

ঝজজ্ঞাসায় এক ঝলমতল রটেন স্বতপ্নর লখা িঁতজ। বকন্তু কণার বপো োতক লচেন ও অবতচেন মতনর িুটট্ 

স্ততরই আঘাে ও ঘণৃায় জজশবরে কতর বিতয়বেল পয়সার ললাতি; োতক সব শস্বাে কতর লেত়েতে বদৃ্ধ এবাং 

কণাতকও িুল লবাঝাতে সমে শ িতয়তে। কণা োর লজল লেরে বদৃ্ধ বপোতক বচনতে পাতরবন; জানতেও 

পাতরবন োতক বা িঁচাতনার জনয সীোনাতের আতত্মাৎসতগ শর কো। োর প্রকাশ্ ট্াকা ও জবম না োকার 

কারতণ বা লশ্ষ কতর লিবার কারতণ কণা সীোনাতের ওপর লরতগ বগতয় োতক লেত়ে সীোনাতের ধনী বনু্ধ 

বনবখতলর কাতে চতল বগতয়তে, পা বাব়েতয়তে অন্ধকার গবলর বিতক। সকল চবরত্রই এখাতন অননয আিতশ্ শ 

‘অযাবসার্শ’-- জীবনযুতদ্ধ পরাঝজে; জীবতনর লেতক ববঝিন্ন চবরত্র। সাজাতনা সাংসারতক মতনর মতো কতর 

সাজাতে বগতয় ববষণ্ণ, ববঝিন্ন িতয় এক একটট্ চবরত্র উদ্ভট্ কল্পনায় বারবার ববঝিন্নিাতব ববচরণ কতরতে; 

নেবর কতরতে ঘট্নার এক ববঝিন্ন রূপ। আর এখাতনই অযাবসার্শ বাসা লবিঁতধতে। এই নাট্তকর উদ্ভট্ 

চবরতত্ররা উদ্ভট্ িাষা ও িবঙ্গতে জীবতনর উদ্ভট্ ও শ্ূনযোর কো বতল চতল। এই উতেশ্যিীন ও অবনবিশষ্ট 

জীবন পতে ববচরণ মানুষতক কতর লোতল বনব শান্ধব নবরী ববতশ্ব ববঝিন্ন; ববপন্ন এক জীব বিতসতব-- যার 

সামতন লকান উতেশ্য লনই, যার বিনযাপতনর লকান অে শ লনই; শ্ূনয লেতক শুরু কতর আর শ্ূতনযই লশ্ষ-- 

এ এক পীব়েে উদ্ভট্ অঝস্তে। সীোনাে োই শ্ূতনযর বিতক ধাববে িয়, চবরত্রগুতলার সকতলর উদ্ভট্ 

আচরতণর লস ববঝিন্ন িতয় পত়ে; leap of faith-এর প্রতয়াজন িতয় যায়। লস সকতলর লেতক ববঝিন্ন িতয় 

জীবতনর করুণ মুঝির পে লখা িঁতজ। 

 ইউঝজন আয়তনতস্কা ো িঁর ‘কােকা’ প্রবতন্ধ োই বতলবেতলন--- 

                                                       “cut off from his religious, metaphysical and 

transcendental roots, man is lost; all his actions become senseless, absurd, useless.” ১৩  

‘বাবক ইবেিাস’ নাট্তকও বতৃদ্ধর black mailing, কণার misunderstanding, সীোনাতের জীবন-

যন্ত্রণা সমস্ত উদ্ভট্ ঘট্নাচি সীোনােতক মেুৃযর বিতক লঠতল বিতয়তে; পবরণাতম লস োই আত্মিেযা 
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কতরতে। বািল সরকার নাট্তকর মাতঝ এিাতব একটট্ ঘট্নাতক পূণ শো বিতলন বাসেীর কলতম। কণার 

মানবসক অবস্থার বববরণও খারাপ নয়, বাসেীর মতে— 

                          “কণা কাউতকই সবেয সবেয িালবাতসবন। বনবখলতকও না সীোনােতকও না। 

লোট্তবলার একট্ানা িাবরর োতক শুধ ুএকট্া ঝজবনস বশ্বখতয়ে-- িাবরর লেতক মুঝি পাবার ইতি। ট্াকার 

ললাি নয় বনঝশ্চে আেতয়র ললাি।” ১৪   

গতল্পর সমাবপ্ত বা যুঝিবনিো বকন্তু বাসেীর স্বামী শ্রবিদরু িাতলা লাতগবন। আসতল নাট্যকার 

এিাতব নাট্তক বববিন্ন ঘট্নার সমন্বয় না ঘটট্তয় নূেন পিচারণায় অযাবসার্শেিতক  প্রবেিা করতে 

লচতয়তেন। জীবতনর ক্লাবেকর একতঘতয়বমকোর এতলাতমতলা ববঝিন্ন জীবন বচত্র প্রবেস্থাবপে করার 

প্রয়াতস নাট্যকার িক্ষ। এই িক্ষো অবক্ষয়, ননরাতশ্যর িশ্ শতনর িারা অঝস্তবাি বা Existentialism লক 

বচবিে কতর; যা বববণ শ, গোনুগবেক, অে শিীন, বনষ্প্রাণ, িুতব শাধয, জটট্ল, বনিঃসঙ্গ, ববঝিন্ন, বনরানদময় 

এবাং জীবতনর সাতে সাংতযাগ স্থাপতন বযে শ। নাট্যকার এইরকমই অযাবসার্শ বচত্র নাট্কটট্তে আিঁকার লচষ্টা 

কতরতেন। অযাবসার্শ নাট্তকর জগে Unreality-র জগে; একট্া ববরাট্ ববশ্াল শ্ূনযো গ্রাস কতরতে 

জীবনতক। এই শ্ূনযোতক বলা যায় metaphysical emptiness. এিাতব নাট্যকার পবৃেবীর িয়াবি, 

িয়ঙ্কর, গ্লাবনময়, যন্ত্রণািগ্ধ ও ববঝিন্নোর বচত্রকল্প আিঁকার লচষ্টা কতরতেন। এক অন্ধশ্ঝি মানুষতক বা 

চবরত্রগুতলাতক বনয়ন্ত্রণ কতরতে। মানুতষর কাতে বা চবরত্রগুতলার কাতে লবিঁতচ োকাট্া ক্লাে িারবািী 

জীবনতক বতয় বনতয় চলার সমান িতয় িা িঁব়েতয়তে। সব চবরত্র কাতলর এতলাতমতলা িাবনায় উদ্ভট্ 

লিিঁয়াবলিরা িাষা সাংতকে িান কতর। আর নাট্ক িতয় যায় psychological নয় metaphysical. এখাতন 

প্লট্-এর লক্ষতত্র জীবতনর senselessness েুতট্ ওতঠ। কণার বাব়ে বানাতনার স্বপ্ন যখন বেন্নবিন্ন িতয় যায়, 

সীোনাে যখন মানবসক িারসামযিীন িতয় পত়ে; েখনই কণা কায শ-কারণ সম্পকশিীনোয় বনবখতলর 

কাতে চতল যায়। এই ঘট্নার জনয সীোনাে লমাতট্ও প্রস্তুে বেল না। োই লস আত্মিেযা করল।  

শ্রবিদ ু সীোনাতের আত্মিেযার ওপর নেুন গল্প বানায় । সীোনাে একজন প্রধান বশ্ক্ষক। 

সুদরী স্ত্রী কণাতক বনতয় বেবন চম্বলগ়ে ঘুরতে যান। লসখাতন কনযার সমান বের িতশ্তকর পাব শেীতক বনতয় 

জঙ্গতল লব়োতে যান সীোনাে; একটট্ িঘু শট্না ঘতট্। জঙ্গতলর র্াকাতের িাতে পত়ে পাব শেী ধবষ শো িয়। 

আিে সীোনাে বনতজতক র্াকাে মতন করতে োতক এবাং এক অপরাধ লচেনায় জজশবরে িয়। এরপর 

িশ্ বের িতয় লগল চম্বলগত়ের সাতে লযাগাতযাগ রাতখবন। এেবিন িুতল লেতকও পাব শেীতক পাপ িৃটষ্টতে 

লিখার ববকৃবে লবাধ ববধিূুষণ বাবরু নােবন লগৌরীতক লিতখ আবার োর মতধয লজতগ উতঠতে। পাব শেীর 

ঘট্না সীোনােতক Psycho কতর বিতয়বেল বতল কণা মতন কতর। সীোনাে বেশমাতন আিশ্ শ বশ্ক্ষক। ো িঁর 

স্ত্রী’র সাতে লসরকম সম্পকশও লস পরবেীতে রাতখবন, লসও আত্মিেযা করল। 

এরপর েৃেীয় অঙ্ক জতু়ে নাট্যকার নানািাতব উদ্ভট্ নাট্তকর বহুববধ লক্ষণতক আমাতির সামতন 

েুতল ধতরতেন। শ্রবিদরু গল্পটট্ বাসেীর িাতলা লাতগ। বাসেীর ললখার ঘতর বনতজর ললখা বনতয় লিখা-

লিবখ ও না়োচা়ো করার সময় মেৃ সীোনাে আতস োর মুতখামুবখ-- জানায় ো িঁর মেুৃযর কারণ। স্ত্রী 

কণাতক বনতয় ো িঁর লয স্বপ্ন ো স্পষ্ট িতয় যাওয়ায় কণা োই িতয় উতঠবেল োর অিযাতসর সঙ্গীনী। কণা ও 

সীোনাতের লপ্রমতক অবসাি ও গোনুগবেকো নষ্ট কতর বিতয়তে। সীোনাে লয প্রবেিা পাওয়ার জনয 
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জীবন সাংগ্রাম, খবতরর কাগতজর কাটট্াং সাংগ্রি কতরবেল-- এইসব ঘট্না ও ো িঁর বববাবিে জীবতনর ঘট্না 

লযন শ্রবিদ ুও সীোনােতক এক কতর বিতয়বেল। এই জীবন লযন শ্রবিদরুও জীবন-আতলখয; লকাতনা 

পাে শকযই লযন লনই শ্রবিদরু জীবন কাবিনীর সাতে। োই সীোনাতের জীবন কাবিনীর লয অে শিীন 

পবরণবে, লসই পবরণবে লযন শ্রবিদরুও ঘট্া উবচে অে শাৎ শ্রবিদরুও আত্মিেযা করা উবচে। জীবন 

কাবিনীর এই উদ্ভট্ আতলখয লযন অযাবসার্শ বা উদ্ভট্ পারম্পয শিীনোতক প্রাধানয লিয়।  

এ নাট্তক ঘন ঘন সীোনাে চবরতত্রর লয পবরবেশন ঘতট্তে ো উদ্ভট্ নাট্তকই ঘতট্। নাট্য কাবিনীর 

চবরতত্রর আতলখয ললখতকর জীবন আতলতখযর বাবক ইবেিাতস এখাতন উদ্ভাবসে। এট্া লযন পাগতলর 

কাবিনী-সূত্র। নাট্তকর মাতঝ িশ্ শক বা পাঠক লকাতনা বমল-সূত্র খুিঁতজ পাবার আতগই লযন কাবিনীর বাবক 

ইবেিাস ললখা িতয় যায়। বেনটট্ কাবিনী এমন িাতব এতক অপতরর মাতঝ এতস বমতশ্ বগতয়তে লয লবাঝাই 

মুশ্বকল লকান্টট্ ঘট্না আর লকান্টট্ বলবখে নাট্ক। চবরত্র ও চবরতত্রর বলবখে নাট্তকর চবরত্র বমতলবমতশ্ 

এখাতন একাকার িতয় লগতে। এটট্ই ‘অযাবসার্শ’ বা উদ্ভট্ নাট্তকর মূল নববশ্ষ্টয। বািল সরকার লসট্া খুবই 

িক্ষোর সাতে ‘বাবক ইবেিাস’ নাট্তক পূণ শাঙ্গিাতব লিখাতে লপতরতেন। নাট্তক বাবক ইবেিাতসর বমল 

শ্রবিদরু জীবন আতলতখয রূপাবয়ে িওয়ার ঘট্নায় শ্রবিদ ু বনতজই ধরা পত়ে লগতেন বতল নাট্যকার 

মতন কতরন। শ্রবিদওু লযন সীোনাতের মতো আত্মিেযা করতবন। মেুৃযর বিতক যখন বেবন এতগাতনার 

জনয বস্থর-মনষ্ক েখনই অনুজ সিকমী বাসুতিব োর ঘতরর িরজায় ক়ো লনত়ে োতক জাবনতয় বিতয়বেল 

ো িঁর প্রতমাশ্তনর খবর। েতল শ্রবিদরু আর মরা িয়বন। মরার চাইতেও ব়ে যন্ত্রণা লিতে যাওয়া স্বতপ্নর 

লবিনাতক লগাপতন লরতখ স্ত্রী ও বাইতরর আবে শক সমঝৃদ্ধ বনতয় সুখী োকার প্রাণপণ প্রয়াস কতর লযতে 

কৃেসাংকল্প- এট্াই িতি জীবতনর বাবক ইবেিাস। লযৌন ববকৃবে, ববকৃে ও অবিবমে বাসনা-কামনার 

প্রিাব এখাতন লিখাতনার লচষ্টা কতরতেন নাট্যকার-- যা অযাবসার্শ নাট্তকর মূল নববশ্ষ্টয। র্. অঝজে কুমার 

লঘাষ োই বতলতেন— “বাবক ইবেিাতস লয লযৌন ববকৃবে লিখান িতয়তে োিাও অযাবসার্শ নাট্তকর একটট্ 

লক্ষণ। উিািরণ স্বরূপ অযারাবযাতলর ‘The Two Executioners’, অযালববর ‘The Zoo Story’ এবাং 

লকাবপতট্র ‘Oh Dad, Pooa Dad’ প্রিৃবে নাট্তকর নাম করা যাইতে পাতর। এ নাট্কগুবলতে স্বািাববক 

সম্পতকশর ববকৃবে এবাং অবিবমে বাসনা-কামনার প্রিাব লিখান িইয়াতে।” ১৫ 

 অযাবসার্শ নাট্তক লবশ্ীরিাগ সময়ই লিখা যায় লয নাট্যকাতররা নাট্য-বশ্ল্প সম্পবকশে পূব শ বনয়ম-

শ্ঙৃ্খলাতক নসযাৎ কতর এক নেুন পতের সন্ধান কতরতেন; েতব ো অমসণৃ োকতব এট্াই অযাবসার্শ 

নাট্তকর লক্ষণ। আর োই বাবক ইবেিাস নাট্তক বািল সরকার এিাতব সম্পকশিীন অমসণৃ নেুন পতের 

সন্ধান করতে বগতয় ললখতকর বনতজর জীবতনর ইবেিাসতক নাট্তকর চবরতত্রর মাধযতম বমবলতয় বিতয়তেন। 

ঘট্নাচতির লঘালাতট্ বমেণ িশ্ শক বা পাঠকতক অন্ধকাতরর লঘাতর বনতয় যায়, এট্াই উদ্ভট্ নাট্তকর মূল 

বিবয।  

‘বাবক ইবেিাস’ নাট্তক নাট্যকার চবরতত্রর আচরণ ও সাংলাপগুতলাতক উদ্ভট্ িাতবই উপস্থাপন 

করার প্রয়াস কতরতেন। এখাতন চবরতত্রর উপস্থাপনার মধয বিতয় অেবন শবিে অতে শর উপবস্থবে ঘট্াতনার 

মাধযতম বেবন অবতচেন রিতসযর উতন্মাচন করার লচষ্টা কতরতেন। এ লযন এক অসঙ্গে গ্রাস; ‘বাবক 
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ইবেিাস’ প়েতে বগতয় এিাতব পাঠক ববভ্রাে িয়। নাট্কটট্ গতবষণার অাংশ্ বিতসতব এ নাট্তকর সাতে 

উদ্ভট্েতির সাংবমেণ এক অনবিয িূবমকা রাতখ।  

বািল সরকাতরর ‘লিামা’(১৯৭৬) একটট্ শ্ঝিশ্ালী নাট্ক। লযখাতন িারেীয় শ্হুতর এবাং গ্রামীণ জীবতনর 

মতধয নবষময লিবখতয়তেন। ‘লিামা’ নাট্কটট্র ববষয় ববনযাস বাাংলাতিতশ্র সুদরবন লিামা নামক বনরীি 

এবাং বন:স্ব গ্রামবাসীতক বনতয়। বািল সরকার সুদরবতনর িবরর গ্রামবাসীতির অমানববক অবস্থার উপর 

প্রিাববে িতয়বেতলন। ‘লিামা’ নাট্তক লিামা চবরত্রটট্র জীবন-মেুৃযর গল্পই নয় এটট্ একটট্ পারেরমযান্স। 

িারেীয় গ্রামীণ সমাতজর বনয শাবেে কৃষতকর জীবন কাবিনী। বববিন্ন িৃতশ্যর মাধযতম সামাঝজক ও 

অে শননবেক লশ্াষতণর কো বলতখতেন নাট্যকার। 

               লিামা সম্পূণ শ বিন্ন রূতপর নাট্ক। এটট্ রাোতববলয়ার বাস্তব অবিজ্ঞো যা সুদরবতনর গ্রামীণ 

এলাকার ঐবেিাবসক শ্ঝির জবরপ নাট্ক।লিামা একটট্ অনযনয ধরতনর নাট্ক। লকান একটট্ সম্পূণ শ 

চবরত্র এই গতল্প লনই, িৃতশ্য লকাতনা ধারাবাবিকো লনই, বকন্তু রতয়তে একটট্ বববক্ষপ্ত উপস্থাপনা। প্রবেটট্ 

িৃশ্য পবরচালতকর কল্পনা এবাং অবিজ্ঞোর অবিনতয়র পুতরা শ্রীতরর সািাতযয একটট্ ধারণা উপস্থাপন 

কতর। লিামা িতলা বনপীব়েে কৃষতকর জীবতনর নাট্কীয়ো, যারা সামাঝজকিাতব একটট্ অে শননবেকিতব 

লশ্াবষে লেনী। ববষাি বতৃক্ষর বন এখাতন নাট্তক সুববধাবািী সমাজ ও লশ্াষক পবরপূণ শোর প্রেীক 

বিতসতব উপস্থাবপে িতয়তে। আর লিামা িতলা আবিম বব শর জাবের প্রেীক। এখাতন ববষাি গাে গুতলা 

চারপাতশ্র লবত়ে ওঠার িল। নাট্তকর মরতচ কু়োল নাম একটট্ প্রেীক বযবিার করা িতয়তে। এই 

প্রেীকটট্ িতলা িীঘ শবিন ধতর চালাতনা বনয শােতনর প্রেীক অস্ত্র। যা বিতয় সিতজ কাট্তব না বকন্তু িীঘ শবিন 

বনপী়েন চালাতনা সম্ভব িতব। আবার মরতচ কু়োল িীঘ শবিন বযবহৃে িয়বন। নাট্তকর িৃশ্যগুবলতে োরা 

এিাতব বনপীব়েে িবরর কৃষকতির জীবন অঝস্ততের সাংগ্রাতমর কো বতলতেন নাট্যকার। োরা বিতন 

অেে একবার িাে বা ধান উপাজশন কতর লপট্ িরান। সযামসাাং ব্ল্যাকতবার্শ লকাম্পাবনর কম শরে বযঝি ও 

লশ্াষতণর বশ্কার িন। বযাাংতকর ললান লনই, পাম্প লনই, লসচ লনই, চাষাবাি লনই, খািয লনই োই োরা 

অঝস্তে িারাতি ধীতর ধীতর। 

      লিামাতক লকউ লিতখবন বকন্তু োর অঝস্তে আতে। এই লিামা সাব শজনীনোর প্রেীক। সমস্ত লশ্াবষে 

বনপীব়েে মানুতষর প্রবে লয লশ্াষণ বনপী়েন ও অববচাতরর কারতণ লিাতগ। োই এখাতন ললইট্মবেে 

লস্টট্তমি মানুতষর রি ঠান্ডা করার পরামশ্ শ লিয়। বনতজর সঙ্গীর ববরুতদ্ধ িা িঁ়োতনার জনয মরতচ প়ো 

কু়োল বনতয় জঙ্গতল ববষাি গাে কাতট্। প্রশ্ন আতস োই বনপীব়েে মানুতষর মাতঝ লিামার িূবমকা বনতয় 

সমাজ ও িশ্ শক এখাতন প্রশ্ন রাতখ। 

 নাট্যকার বািল সরকাতরর মতে- 

                                   ‘বকন্তু লিামার গল্প নাট্তক লনই। চাবরপাতশ্ যা লিতখ যা বশ্তখ যা অনুিব কতর 

ধাক্কা খাই,আঘাে পাই,লরতগ যাই, োই লববরতয় এতসবেল নাট্তকর লচিারার টু্কতরা টু্কতরা েববতে’। 

(মুখবন্ধ) 
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  এমন নাট্ক লযখাতন লিামা নামকরণ প্রাধানয লপতয়তে। বকন্তু লিামার কো অস্পষ্ট। চবরতত্রর 

ববঝিন্নো পারম্পয শিীন ঘট্না এবাং ববঝিন্ন কতোপকেন এই নাট্তক একটট্ উদ্ভট্ অযাবসার্শ েতির 

প্রবেেলন বিতসতব পাঠকসমাতজর সম্মুতখ উপস্থাবপে কতরতে। 

 

                       পবরতশ্তষ অযাবসার্শ নাট্তকর মতো জীবন সম্পতকশ এরকম ববেৃষ্ণা, অবসাি ও িোশ্ার 

কোই ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্তক ইন্দ্রঝজতের মাধযতম প্রকাশ্ লপতয়তে। োই নাট্কটট্ লযখাতন লশ্ষ িতয়তে, 

লসখতনই লযন নাট্কটট্র শুরু; পবেতকর সীমািীন পে চলার মতো- লয পতের লকাতনা লশ্ষ লনই, লকাতনা 

উতেশ্য লনই; লকাতনা অে শ লনই। ‘বাবক ইবেিাস’ নাট্কটট্ বািল সরকাতরর প্রাচয নাট্তকর সাতে পাশ্চােয 

িশ্ শন বমেতণর এক নেূন স্বাতির নাট্ক বলা লযতে পাতর।‘লিামার’ ববঝিন্নো পারম্পয শিীন ঘট্না এবাং 

ববঝিন্ন কতোপকেন এই নাট্তক একটট্ উদ্ভট্ অযাবসার্শ েতির প্রবেেলন ঘটট্তয়তেন।  বাাংলা নাট্তকর 

অঙ্গতন বেবন পারম্পয শিীন ববশ্ঙৃ্খল িাতবর   মাধযতম ও উদ্ভট্, ববকৃে চবরতত্রর উপস্থাপতনর মাধযতম 

বনতজর জীবতনর লশ্ষ পবরণবের ইবঙ্গে বিতয়তেন। জীবন গ়োর লয শ্ঙৃ্খলা ো োর নাট্তক বরাবরই এক 

নশ্বর ঘট্নাচতি রূপ লাি কতরতে। নাট্যকাতরর ‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’ নাট্তকও লয পারম্পয শিীনো আতে উদ্ভট্ 

ঘট্না প্রয়াস আতে যা গোনুগবেক জীবন যাত্রার মাতঝ লেি ঘটট্তয়তে, ‘বাবক ইবেিাস’ নাট্কটট্ও োরই 

অনুরূপ। 
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 সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি : 

‘অযাবসার্শ নাট্ক মােৃিাষার ববিাষায়’- কুেল বমত্র, অেববট্ পাববলবশ্াং, কলকাো, ২০০৫  

‘এবাং ইন্দ্রঝজৎ’, বািল সরকার , কোবশ্ল্প, কল-৭৩, মাঘ-১৩৭৫ 

‘বেতয়ট্াতরর িাষা’- বািল সরকার, প্রবেিাস, কলকাো, ১৯৮৩ 

‘বি অযাবসার্শ’: নাট্তক উদ্ভট্েি- িত্তাতত্রয় িত্ত; পাশ্চােয সাবিেযেি ও সাবিেযিাবনা’; নতবদ ুলসন; 

প্রেম প্রকাশ্; কলকাো; রত্নাবলী; ২০০৯  

‘বিেীয় ববশ্বযুতদ্ধাত্তর আে শ-সামাঝজক ও রাজননবেক লপ্রবক্ষতে বািল সরকাতরর নাট্যকম শ’- উত্তরা 

লচৌধুরী, বঙ্গিাষা ও সাবিেয ববিাগ, কলকাো ববশ্বববিযালয়।    

‘নাট্ক সমগ্র’ (২য় খণ্ড)- বািল সরকার, বমত্র ও লঘাষ পাববলশ্াস শ, কলকাো, ১৪১৭  

‘নাট্য বযঝিে বািল সরকার’– িশ্ শন লচৌধুরী, একুশ্ শ্েক, কলকাো, ২০০৯  

 ‘নাট্যেি ববচার’, র্. িগু শাশ্ঙ্কর মুতখাপাধযায়, করুণা প্রকাশ্নী, কল, ২০০৩ 

 ‘নাট্যেি মীমাাংসা’- সাধনকুমার িট্টাচায শ; প্রেম প্রকাশ্, কলকাো, করুণা প্রকাশ্নী, ১৯৬৩  

‘পবলটট্কযাল বেতয়ট্ার’- রবেন চিবেী(সম্পা.), নাট্যবচো, কলকাো, ২০০৩   

‘পুরতনা কাসুঝদ’ (১ম খণ্ড) বািল সরকার, ললখনী প্রকাশ্নী, কলকাো, ২০০৬ 

‘পুরতনা কাসুঝদ’ (২য় খণ্ড) বািল সরকার, ললখনী প্রকাশ্নী, কলকাো, ২০০৬ 

‘পুরতনা কাসুঝদ’ (৩য় খণ্ড) বািল সরকার, ললখনী প্রকাশ্নী, কলকাো, ২০০৬ 

‘প্রবাতসর বিঝজববঝজ’- বািল সরকার, ললখনী প্রকাশ্নী, কলকাো, ২০০৬,  

‘বাাংলা নাট্তকর ইবেিাস’, র্. অঝজেকুমার লঘাষ, লি’জ পাববলবশ্াং, কল-৭৩, ২০০৫ 

 ‘বাাংলা সাবিতেযর সম্পূণ শ ইবেবতৃ্ত’- র্. অতশ্াককুমার বমে, প্রেম প্রকাশ্, কলকাো, সাবিেযসঙ্গী, 

২০০৮  

‘বািল সরকাতরর নাট্তকর পরাপাঠ: ‘এবাং ইন্দ্রঝজে ও বাবক ইবেিাস’- র্. েরুন মুতখাপাধযায়, 

সাবিেযতলাক, কলকাো, ২০০৫  

‘রঙ্গালতয় ঝত্রশ্ বৎসর’- অপতরশ্চন্দ্র মুতখাপাধযায়, পযাবপরাস, কলকাো, ১৯৩৩  

‘সাবিতেযর রূপরীবে ও েি’- েপনকুমার চতট্টাপাধযায়, প্রেম প্রকাশ্, কলকাো, প্রজ্ঞা ববকাশ্, ২০১১  

   

আন্তর্যাললক তথ্যসূত্র : 

১। en.wikipedia.org/wiki/Badal_Sarkar  

২। Sodhganga.org  
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