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ভূিমকা

 

 এই ���েত �য চার� িবষয় িনব�া িচত হেয়েছ তার �েত�ক� িবষয় �কােনা 

না �কােনা িদক �থেক িবেশষ তাৎপয�পূণ� । বাংলা সািহত� এই চার� িবষয়ই 

উে�খেযাগ� । চার� িবষয় হেলা নীলদপ�ণ, ডাকঘর, রাজিষ� এবং ক�না । নীলদপ�ণ 

বােদ বািক িতনেটর রচনাকার রবী�নাথ ঠা�র । অথা� ৎ এই পাঠমালার িসংহভাগ জুেড় 

আেছ রবী�সািহত� ।

 �থেমই আসা যাক নীলদপ�ণ �সে� । নাট�কার দীনব�ু িমে�র অমর সৃি� 

নীলদপ�ণ । নাটক� ১৮৬০ সােল �কািশত বাংলা নাটেকর তখন হাঁ� হাঁ� পা পা 

অব�া । সেব মধুসূদন দ� শিম��া, প�াবতী আর �� �হসন, এেকই িক বেল সভ�তা 

ও বুেড়া শািলেখর ঘােড় �রাঁ িলেখেছন । তার আেগ উে�খেযাগ� নাট�কার বলেত 

উেমশচ� িম� ও রামনারায়ণ তক� র� । এই রকম একটা সময় দীনব�ু িমে�র 

আিবভ� াব নীলদপ�ণ িনেয় ।

 বাংলায় তখন �কা�ানীর শাসন চলেছ । বলা ভােলা শাসেনর নাম �শাষণ 

চলেছ । �গারা সােহবরা বাংলার চাষবাসেক রীিতমত ধংস কের িদে� । �য নীল চাষ 

করেল জিমর উব�রতা ন� হয়, �সই  নীল চাষ করাে� কৃষকেদর িদেয় । খাবােরর 

সং�ান এক �কার ব� । চাষীরা নীল চােষ অ�ীকৃত হেল �জার কের িকংবা অত�াচার 

কের নীল চােষ বাধ� করেছ । বািড়র �মেয়েদর ওপর �নেম আসেছ অবণ�নীয়  

অত�াচার । নাট�কার দীনব�ু এই �ল� সমস�া িনেয় িলখেলন ‘নীলদপ�ণ’ নাটক । 

বাংলা নাটেকর সূচনা পেব� এমন িবষয় িনেয় �লখা নাটক বাংলােদেশ ব�াপক 

আেলাড়ন �তির করেলা । নেড়চেড় বসেলা শাসক , জনতা ও । এ নাটক ব� করার 

�চ�া করেলা । ফাদার লং সােহেবর কারাদ� হেলা নীলদপ�েণর ইংেরিজ অনুবােদর 

জন� । নাট�কার দীনব�ু ছ�নােম িলখেলন এ নাটক । তাই তার িকছু হেলা না বেট, 

িক� চাকিরেত �যাগ�তা অনুযায়ী পদ �পেলন না ।

 যাইেহাক সূচনা পেব�র এই কালজয়ী নাটক ম� সফল িক� িশ� সফল নয় 

ততটা । নাটক� পড়েল এই িবষয়� জানা যােব । �ধু তাই নয় ভাষায় ব�বহার �কমন 

িছল নাটেক, তাও �বাঝা যােব । সেব�াপির নীলকরেদর অত�াচােরর িচ� পাওয়া যােব। 

এ িদক �থেক নাটক� ���পূণ� । বাঙালীর �েদশ �চতনা জাগিরত করেত 

ূঅেনকখািন ভিমকা িনেয়িছল  নাটক� । এই সব কারেণ নাটক� ���পূণ� ।

 এবার আসা যাক রবী� সািহেত� । �থেম ডাকঘেরর কথা বলা �যেত পাের । 



নাটক� কিবর অন�তম ��� নাটক । এখােন কিব সু�েরর িপয়াসী । িব�া�ার সে� 

মানব�ার িমলেনর আ�াণ আেছ এখােন । িব�দশ�েনর উ�ুখতা �থেক জ� িনেয়েছ 

মহাজগেতর সে� িমলেন�া । নাটক� �তীকধম� নাটক ।

 িচ�ােক বলা হয় রবী�নােথর ��� কাব� । িক� ক�না �কােনা অংেশ িচ�ার 

�চেয় অনূন� নয় । এ কােব�ই �থম �দখা যায় আধ�াি�কতা ও অ�ঃেচতনার 

�মলব�ন । এই �েয় িমেল কাব�� িচ�ার আেগই �ান পাওয়ার দািব রােখ ক�নায় 

কিবমেনর উ�ু� �কাশ ল�� করা যায় । কিবতা�িল িনখঁুত �সৗ�েয��র সাথ�ক 

উদাহরন ।

 রাজিষ� উপন�াস� রবী�নােথর এেকবাের �থম িদেকর রচনা । একটা বি�মী 

�শলীর অনুসরণ ল�� করা যায় এই উপন�ােস । উপন�াস� ঐিতহািসক না হেয়ও 

ঐিতহািসক । ঐিতহািসক উপন�াস রচনার এইেটই তার �থম ও �শষ �চ�া । উপন�াস 

িহেসেব রাজিষ� খুব সািহত� �ণস�� নয় । তেব এই উপন�ােস পরবত� কােলর 

�ছাটগ�কার রবী�নােথর পদচারণা �শানা যায় । �সিদক �থেক এর ��� কম নয় ।
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 মা� ৪৪(চুয়াি�শ)বছেরর জীবন সীমা । তা সে�ও কালজয়ী বাংলা সািহেত� 

দীনব�ু িম� । এক �িতবাদী ক� । ১২৩৬ সেনর �চ� মােস নদীয়া �জলার অ�গ�ত 

�চৗেবিড়য়া �ােম জ� । �াথিমক পাঠ �হণ �ােমর পাঠশালােত । তারপর �হয়ার 

�ুল । পের িহ�ু কেলজ । ১৮৫৩সােল িশ�কতা কেম�র পরী�ায় উ�ীন�  হন । 

আনুমািনক ১৮৫৫ সােল পাটনায় �পা�মা�ার পেদ �যাগ �দন । পেদা�িত হেল িতিন 

উিড়ষ�া িবভােগর ইনে�ক�ং �পা�মা�ার িহেসেব িনযু� হন । ডাক িবভােগর 

কােজ িবহার, বাংলা ও উিড়ষার ব��ােন ঘুরেত হয় । লুসাই যুে�র (১৮৭১) সময় 

তাঁেক কাছেড় �যেত হয় । �চ� পির�েম তার �া�� �ভেঙ যায় । চি�শ বছর 

বয়েসর িকছু পরপর িতিন ব�মু� �রােগ আ�া� হন । ১৮৭৩ সােলর ১লা নেভ�র 
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�থম একক 

নীলদপ�ণ- দীনব�ু িম�

�-সহায়ক সাম�ী



তাঁর জীবনাবসান হয় ।

 ঈ�রচ� �ে�র’সংবাদ �ভাকর’ - এ দীনব�ুর �লখােলিখর সূ�পাত । 

��কিবর ‘রায় বাহা�র’ �খতাব পাওয়া িশেষ�র �থম রচনা ‘মানব চির�’ নােম 

কিবতা । এছাড়া ‘সুরধুনী কাব’ (১৮৭১), ‘�াদশ কিবতা’ (১৮৭২) ও তাঁর রিচত । 

তেব কিবতা নয় নাটকই তাঁেক কালজয়ী কেরেছ ।

 তাঁর �থম নাটক ‘নীলদপ�ণ’ (১৮৬০) । এছাড়া িতিন �বশিকছু �হসন 

�লেখন তা হল - ‘সধবার একাদশী’ (১৮৬৬), ‘িবেয় পাগলা বুেড়া’ (১৮৬৬), 

‘জামাই বািরক’ (১৮৭২), ‘নবীন তপি�নী’ (১৮৬৩), কমেল কািমনী’ (১৮৭৩) 

ৃ�ভিত ।

 ‘নীলদপ�ণ’ই তাঁর সবচাইেত জনি�য় নাটক । নাটক� ১৭৮২ শকাে�র 

২রা আি�ন, ইংেরিজ ১৮৬০ সােল ঢাকা �থেক �থম �কািশত হয় । ঢাকােতই 

�থম অিভনীত হয় । পেরন�াশানাল িথেয়টার ১৮৭২ সােলর ৭ই িডেস�র এই নাটক 

িদেয় তার �ােরা� ঘাটন কের । ১৯০৮ সােল নাটক� রাজে�াহীমূলক বেল অিভনয় 

ব� কের �দওয়া হয় ।

ূ১.২. ‘নীলদপ�ণ’ এর পটভিম

 শস� শ�ামলা বাংলােদশ নীলচােষর ��ে� খুবই আদশ� । ইংল�াে� নীেলর 

খুব চািহদা থাকায় সােহবরা এ �দশ নীলচাষ চালু করেলন । বাংলার কৃষকেদর �জার 

কের দাদন িনেত বাধ� কের নীলকেররা নীলচাষ �� কেরন। তােদর লােভর মা�াও 

এেত খুব �বেড় যায়। সে� সে� তােদর �লাভও । এর ফেল চািষেদর চাষবাস ব� 

কের িদেয় �কাথাও সামান� টাকায় �কাথাও বা �কান টাকা পয়সা না িদেয়ই - �জার 

কের নীল বুনেত বাধ� করল । �কউ যিদ সামান�তম িবেরাধীতা করত, তা হেল তার 

ওপর �দিহক অত�াচার, অথ�দ�, িবনা িবচাের ��েত আটক কের রাখত । 

পািরবািরক স�ানহািন ও করত ।

 আশানু�প ফসেলর জন� নীলচােষ �জােদর বাধ� করা, সােহবেদর 

জিমদারী ও তালুকদায়ী �য়, কৃষকেদর িবনা পাির�িমেক �বগার খাটান । কখেনা 

কখেনা ��েত কেয়দ রাখ - এর ফেল �দেশ অসে�াষ ও িবে�াহ �দখা িদল । 

এিদেক নীলকরগণ �কউ �কউ অ�ািসট�া� ম�ািজে�েট আসীন হেল �জােদর �ঃখ 

আেরা বাড়ল । নীলকেররা দাদন �নওয়া চািষেদর সে� �ীতদােসর মেতা ব�বহার 

করত । টাকা পিরেশােধর সুেযাগ তােদরেদওয়া হত না । জিমর মােপ ও ফসেলর 

মােপ তােদর �তািরত করা হত । নািলশ করেল সাজা হত না, �কননা ইংেরজ 

হিকমরা ইংেরজ নীলকরেদর শাসন করত না ।
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 নীলচােষর ইিতহাস �থেক জানা যায় �য, ভারতবেষ� �থম নীলচােষর 

�বত� ন কেরন মঁিসেয় লু�ই �বানার নামক এক ফরাসীব�াি�, অ�াদশ শতা�ীর 

�শষােধ� । �গিলর তালভা�ায় �থম িতিন �� �তরী কেরন । পের তা চ�ননগেরর 

�গাঁদল পাড়ােত �তরী হয় । ই� ইি�য়া �কা�ানী ি�ে�ট নামক নীলকর সােহেবর 

সে� ১৭৭৯ সােল নীল সরবরােহর চুি� কের । �থমিদেক নীলকরেদর ৫০ �থেক 

৭৫ িবঘার �বিশ জিম নীলচােষরজন� �দওয়া হত না । পের তারা চাষীেদর �লাভ 

�দিখেয় ��র সংল� জিম দখল কের ব�াপকভােব নীলচাষ �� কের । টাকার 

�লােভ �দশীয় জিমদাররাও নীলচােষ উৎসািহত হয় । এরাও ইংেরজেদর �থেক 

�কান অংেশ  কম  অত�াচার  কের িন ।

 দীনব�ু িম� কম�সূে� নানান জায়গাব ঘুের �বড়ান । তখন িতিন �জােদর 

এই �রাব�া ল�� কেরন। এরই ফল ‘নীলদপ�ণ’ নাটক� �শানা যায় এর ইংেরিজ 

অনুবাদ কেরন মাইেকল মধূসূদন দ� এবং �কাশ কেরন পাদির �জম�  লঙ । এই 

কারেন লঙ সােহেবর একমাস কারাদ� ও হাজার টাকা জিরমানার হয় । জিরমানার 

টাকা িদেয় �দন কালী�স� িসংহ । আেরা �শানা যায় , এইজন� নািক মধুসূদনেক 

সরকারী চাকির ছাড়েত হয় ।

 এিদেক ইংেরেজর অত�াচােরর ফেল সাধারণ �জােদ মেধ� িবে�াভ ও 

অসে�াষ বাড়েত থােক । রাজসরকােরর তা মাথা ব�াথার কারণ হয় । তখন সােহবরা 

এই িবে�াভ সামাল �দওয়ার জন� �জলা�িলেক �বিশ সংখ�ক মহা�মায় িবভ� 

কের আদালত িনমা� ণ কের এবং আেরা �বিশ �বিশ কের �সন� �মাতােয়ন কের । 

�জােদর িব�ে� চুি�ভে�র �মাক�মা দােয়র কের নীলকেররা তােদর িনঃ� কের 

�দয় । �শষপয�� ১৮৬৮ সােল ‘নীলচুি� আইন’ রদ করা হয় । আর ১৮৯২ সােল 

রাসায়িনক ভােব িনল �তরী করা �গেল নীলচাষ িচরতের ব� হয় । এক �ঃখয়, 

য�ণাময় ইিতহােসর সমাি� ঘেট ।

১.৩.নীলদপ�ণ : নামকরণ

 সািহেত� নামকরণ সবসময়ও ���পূন� । কারণ নামকরেনর মেধ� িদেয় ঐ 

সািহত�কেম�র সারস�ার স�ান �মেল । অ�ত তার একটা আভাস �মেল । নাটেকর 

��ে�ও তার ব�ািত�ম নয় । ‘নীলদপ�ণ’ নাটক�র নামকরেণর মেধ� িদেয় 

নাট�কােরর মেনাভাব পাঠকবগ� িন�য়ই আ�াজ কের �নন । ‘নীলদপ�ণ’ এর দপ�ন 

ূশ��র এক� িবেশষ তাৎপয� আেছ । এই নাটেকর ভিমকার িদেক নজর করেল 

�দখা যায়, নাট�কার   বেলেছন -

  “নীলকরিনকরকের নীল দপ�ন অপ�ন কিরলাম । এ�েন তাঁহারা 
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িনজ িনজ মুখ স�শ�ন পূব�ক তাঁহািদেগর ললােট িবরাজমান �াথ�পরতা -কল� -

িতলক িবেমাচন কিরয়া তৎপিরবে��  পেরাপকার ��তচ�ন ধারণ ক�ণ, তাহা 

হইেলই আমার পির�েমর সাফল�, িনরা�য় �জা�েজর ম�ল এবং িবলােতর মুখ 

র�া ।..................”

 এই ব�েব�ই ‘দপ�ণ’ শে�র মুল অথ� �কািশত । িনজ িনজ মুখ 

স�শ�নপূব�ক’ এই শ�বে�ই বেল �দওয়া হেয়েছ আসল কথা । ইংেরজ নীলকেররা 

িনেজেদর অত�াচােরর কািহনী, �কম� এই নাটক �প দপ�েণ �দেখ বুঝুক তারা িক 

মহাপাতেকর কাজ কেরেছ । এই নাটক আসেল তােদর �িতিব� ��প ।

 এই ‘দপ�ণ’ শ��র নানান অথ�ব��না । �স সমেয়র িকছু সংবাদপে�র নাম 

‘দপ�ণ’ িদেয় িছল । �যমন -’সমাচার �ানদপ�ণ’ ‘মহাজনদপ�ণ’, ‘িবদ�াদপ�ণ’ 

ইত�ািদ । �ধু তাই নয় �স সমেয়র �সই সংবাদ প��িলেত নীিতবাক� বা আদশ�বাণী 

থাকেতা যােত তার িনজ� চির�� ধরা পড়ত । ‘নীলদপ�ণ’ এও নাট�কার �স পথ 

অনুসরণ কের িলেখেছন -

  “নীলদপ�ণং নাটকং নীলকর িবষধর-দংশন কাতর - �জািনকর 

��ম�েরন �কনিচৎ পিথেকনািভ �ণীতং”

 সামিয়ক প� �যমন সংবােদ �কৃত দপ�ণ, �তমিন ‘নীলদপ�ণ’ ও �যন 

নীলকরেদর অত�াচােরর দপ�ণ । এই অেথ� ‘দপ�ণ’ �সখান �থেকই ‘নীলদপ�ণ’ এই 

দপ�েণ যারামুখ �দখবন তারা ইংেরজ,, িবজাতীয় । এেদেশর তারা �কউ নয় । 

�স�ত উে�খ� এই কারেণই নাটক� অনুবাদ করা হয় । তেব যাই �হাক এই িবেদশী 

�ই ধরেনর - অত�াচারী, �বৃ� নীলকর সােহবরা আর ি�তীয় ��ণী মানবতাবাদী 

ভােলা ইংেরজরা । এই ভােলা ইংেরজেদরেকই এ দপ�ণ সমপ�ণ কেরেছন নাট�কার । 

�স কারেন অত�াচােরর িনখঁুত িচ� চাই । �সই িচ� ; �িতিব� �দেখ �যন তারা 

িনেজরাই লি�ত হয় । তােদর �ভেবাধ জা�ত হয় । এ�ই িছল নাট�কােরর মূল 

উে�শ� ।

 এছাড়া নাটেক উি�িখত �জােদর সংলাপ �থেক �বাঝা যায়, নীলচােষর 

ূস�ন�� িবলুি� নয়, �জােদর ওপর অকথ� অত�াচার ব� করাই নাট�কােরর �ধান 

উে�শ� িছল । �সই কারেণ দীনব�ু চির�েদর মুখ িদেয় বাের বাের বিলেয়েছন �াম 

�ছেড় চেল যাবার কথা �জারাই যিদ �াম �ছেড় চেল যায়, তাহেল নীলচাষ করেব 

কারা । অতএব, ইংেরজরা িনেজেদর �ােথ�ই �জাপীড়ন ব� ক�ক - এমনই বাত� া 

�কৗশেল নাট�কার �দন। উদাহরণ িহেসেব বলা যায় �থম অে�র �থম গভ� াে� 

সাধুচরেণর মুেখ �শানা যায় দি�ণ পাড়ার �মাড়েলর নীলকরেদর অত�াচাের �াম 

�ছেড় চেল �গল ।
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ু  “....... ধােনর ভঁেয় নীল কেরিন বেল� �মেজা �সেজা �ই ভাইেক 

ধের সােহব �বটা বৎসর িক মার�ই �মেরিছল ; উহােদর খালাস কে� আে� কত 

ক�, হাল �গা� িবি� হেয় যায় । ঐ �চােটই �ই �মাড়ল গাঁছাড়া হয় ।” (১/১)

 আেরক� িদকও নাটেক উেঠ আেস তা হল �দশীয় জিমদার নীল 

ুকম�চারীেদর িন�রতার - িহং�তা । িবেদশী নীলকরেদর মত এরাও সমান ভােব 

অত�াচারী, �দাষী । বরং এরা না থাকেল �ােমর �জােদর স�ে� সােহবেদর কােছ 

�কান তথ� �যতনা । �সিদক �থেক এরা খািনক �বিশই িছল অত�াচারী । নাট�কার 

এখােন ভারী চমৎকার �কৗশল িনেয়েছন । ইংেরজ নীলকরেদর �দাষ �দখােনা 

হেয়েচ �গাপীর �ি�েত আর ভারতীয় নীলকরেদর �দাষ �দখােনা হেয়েছ উেডর 

�ি�েত । এই �ই ��ণী ছাড়া আর এক� ��ণী হল �দশীয় মহাজেনরা । এরা টাকা 

ধার িদেয় �তজারিত কের । এই ��ণী� �য কতটা িহং�, উেডর �ে�র উ�ের এক 

উেমদার যা জানা যায় তা �থেক �� -

  “......... রাইয়েতরা বেল নীলকর সােহবেদর �দৗলেত মহাজেনর 

হাত হইেত র�া পাইেতিছ ।” (৫/১)

 কােজই সব�ােথ�ই এ নাটক নীলচােষর দপ�ণ ।

১.৪. নীলদপ�ণ : গঠন �কৗশল 

 গঠন �কৗশল বা গঠনত� �স�� এেসেছ মূলত ভাষািব�ান �থেক । 

এক� বাক�েক িবচার করার প�িতর নাম হল ‘Structuralism criticism’ বা 

গঠন ত� । �স�ত উে�খ� �পত� হল �কান সািহত� - সাম�ীর নানা ভােগ িবভ� 

�েপর ব�াখ�া বণ�না । অন�িদেক গঠনত� হল, নানা ভােগ িবভ� �পাি�েকর মেধ� 

স�ক�  �খাঁজা এবং �শেষ এক� ত�েক আিব�ার ।

 ‘নীলদপ�ণ’এর গ��েক িবে�ষন করেল �গালকচ� বসুর আ�হত�ােক 

মধ�িব�ু বলা যায় । রাইয়ত ও গৃহ�রা �েমই িব�ু� ও অসিহ�ু হেয় উেঠেছ । 

নবীন মাধব উড সােহবেক লািথ মাের, �তারাপ নাক �কেট �নয় এবং �রাগেক 

িচৎকের �ফেল ; সািব�ী িমেসস উডেক (আসেল সরলতা) হত�া (?) কের । 

নাট�কার নানা িবিভ� সংলােপর মেধ� িদেয় নীলকরেদর ব�� িব�প কেরন । কােজই 

�দখা যাে� অত�াচােরর সমা�রাল ধারায় �িতেশাধ �হণ ও চেলেছ ।

 আেরক� ��ে� �দখা যায় নবীনমাধব, �গালক ও সািব�ীেক িনেয় ঘটনার 

অ�গমন । �গালক ও সািব�ীর সি�য়তার কারেণ নবীন আপাত �ি�েত িনি�য় । 

িক� নবীনই নায়ক । ধীের ধীের �স সি�য় হয় । নবীণেক শােয়�া করার জন� 

�গালেকর িব�ে� িমথ�া মামলা করা হয় । আসেল নবীন হে� �গালক ও সািব�ীর 
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মাঝখােনর হাইেফন ; তােদর �’জেনর িমিলত িদক।

 এই নাটেকর গঠেনর ��ে� সাধুচরণও একটা বড় অংশ । সাধুচরণ, তা �ী 

�রবতী, তােদর একমা� কন�া ���মিণ, কিন� সেহাদর রাইচরণ - �গাটা পিরবারই 

নাটেক উপি�ত । সাধুচরেণর�স�� খ�কািহনী িহেসেব উেঠ  এেসেছ । মূল 

কািহনীর এক� বিধ�ত অংশ িহেসেব �দখা �গেছ । �কননা নবীন মাধেবর 

আদেশ�রবিধ�ত িদক হে� সাধুচরণ । ধান�ে���পা ���মিণর পরবত� �র �েপ 

আেছন অ�পূন�া�িপনী সািব�ী । আবার পদী ময়রাণী িবপরীত িচ� �েপ ���মিণ 

উপি�ত নাটেক ।  একজন অসতী, অপরজন �ী । একজন নীলে��, অন�জন 
ু ুধানে�� ।একজন সাধুচরণ িনেজর স�ােনর মৃত�েত অিবচল, নবীেনর মৃত� �সে� 

�সই-ই উ�ােস উথিলত ।

 �রবতী ও নাট� গঠেনর এক উে�খেযাগ� অংশ । �স বেল -”েছাট সােহব 

�মার ���ের খােল, বড় সােহব বড়বাবুির খােল ।” উড �রােগর অত�াচারেক 

এভােব �রবতী এক� িব�ুেত �াপন কেরেছ । এই নাটেকর গঠেনর আড়ােল এই 

কথা বা ভাবনা�িল লুিকেয় রেয়েছ বেল মেন হয় ।

১.৫ নীলদপ�ণ : সংলাপ

 নাটেকর এক� অত�াবশকীয় অ� হল সংলাপ । সংলাপই �গাটা নাটেকর 

িবষয়েক, ভাবনােক এিগেয় িনেয় যায় । চির�েক দশ�েকর দরবাের �পৗঁেছ �দয় এই 

সংলাপ । কােজই এই সংলাপেক হেত হেব - চির�ানুগ, ব��নাময় ও ইি�তধম�, 

যথাযথ, ি�� এবং �তগিত স�� ।

 ‘নীলদপ�ণ’ নাটেকর সংলােপর ��ে� �য �� বড় হেয় ধরা পেড়েছ, তা 

হল চির��িল সাধুভাষায় কথা বেলেছ । যা খুবই অ�াভািবক । �কাথাও �কাথাও 

অল�ার ব�ল সংলাপ ব�ব�ত হওয়ায় গিতম� হেয় পেড়েছ । কােজই ভ� 

চির��িলর সংলাপ কৃি�ম হেয়েছ । তেব এর �পছেনও কারণ আেছ । অত�াচািরত 

�জা ও রাইয়তেদর মানিসক আেবগ ও আদেশ�র িব��তােক ফু�েয় �তালার জন� 

নাট�কার �ই রকম ভাষার ব�বহার কেরেছন - সাধু ও কথ� । সাধুভাষা এক� িবেশষ 

�েয়াজেন নাট�কার এখােন �েয়াগ কেরেছন। না�ক� ভােলা কের ল�� করেল 
ু�দখা যােব, নাটেকর �থম িদেকর তলনায় �শেষর িদেক সাধু গেদ�র �কারও 

পিরমাণ �ইই বৃি� �পেয়েছ ।সািব�ী-সরলতা-েসৗর�ী- নাটেকর ��েত সহজ সরল 

�মৗিখক গদ� ব�বহার কেরেছ, িক� নাটেকর ��তব ও �েয়াজীয়তা অনুযায়ী এ 

নাটেক ভাষার ব�বহার ও �কার পিরবিত� ত হেয়েছ।

 ‘নীলদপ�ণ’ এর ভে�তর চিরে�র সংলাপ রচনায় দীনব�ু অেনক �বিশ 
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সাবলীল । তেব এই ভ�েতর চির��েলার সংলােপ নদীয়া, যেশার, খুলনা - এই 

�জলার ভাষার �ভাব আেছ । নারী-পু�ষ-ভ�-ভে�তর, �েদশী-িবেদশী - 

নীলদপ�েণর ‘সকল চিরে�র সংলােপর এক� সাধারণ �বিশ�� হল - ছড়া-�বাদ-

�বচন-ে�ােকর ব�বহার। এর কারণ হল অিধকাংশ �বাদই হল জীবন �থেক রিচত, 

বা�বতা �থেক রিচত । এক িবেশষ নীিত আদশ� এই �বাদ-�বচেন উেঠ আেস । 

‘নীলদপ�ণ’ ও এক িবেশষ আদশ� িনেয় রিচত । কােজই �সই আদেশ�র কথা - নীিতর 

কথা �চািরত এই সব �বাদ �বচেন ।

 নাটেক ‘নীল’ শ��র পর একািধক শ� জুেড় নানা পদ বা অিভধার সি� 

করা হেয়েছ । যােক বেল Epithet’ । সব চির�ই এটা কেরেছ । �যমন - নীল বাঁদর 

ূ(ি�তীয় রাইয়ত), ‘নীলবানর’ (সািব�ী), নীলম�ক (নবীনমাধব), ‘নীলযম (েগাপী) 

ইত�ািদ । এই পরপদ�িল িন�াবাচক, অবাি�ত, ভীিতজনক । এছাড়া ভে�তর 

সকল চর� ‘সিমি�’ (স��ী) এই সে�াধন�র �েয়াগ কেরেছ নীলকরেদর �িত ।

১.৬ ‘নীলদপ�ণ’ নাটক  নয়  নাট�িচ� মা�

অথবা, ‘নীলদপ�ণ’ নাটক� কেয়ক� িচে�র 

সমি�মা�  

 দীনব�ু িমে�র নীলদপ�ণ নাটক - এর সামািজকও রাজৈনিতক মূল� 

অপিরসীম । এ� এক� উে�শ� মূলক রচনা । িক� িশ�গত মূল� িবচােরর জগৎ 

�ত� । নীলদপ�েণর পুেরাপুির নাট�গঠেনর আদশ� রি�ত হয়িন বেল সমােলাচকই 

সংশয় �কাশ কেরেছন �কউ এেক নাট� িচ� বেলেছন, �কউ বেলেছন ন� শা �কউ 

বা বেলেছন িবি�� �েশ�র সমি� ।

 নীলকর সােহবেদর অত�াচার এবং আর ফেল �ামবাসী চাষী পিরবােরর 

সব�ণাশ �দখােনাই নীলদপ�েণর উে�শ� । উে�শ� ও ব�ব� যাই �হাক না �কন 

তােক এক�কািহনীর মেধ� সংব� করেত হেব । কািহনীর মেধ� না��ক ঐক� ও 

��মূলক সংহিত থাকা �েয়াজন ।

 দীনব�ুর নীলদপ�ণ নাটেকিক নাটেকািচত ঘনিপন� ঐক�ব� কািহনী নাই ? 

এই নাটক,এ �গােলাক বসুর পািরবািরক সব�নাশ �দিশ�ত হেয়েছ । কািহনী িহসােব 

নীলকর সােহবেদর সে� স�� �জাতদার পিরবার �রপুেরর বসুেদর নীলচােষর 

ব�াপার িনেয় সংঘষ� উপি�ত হেয়েছ । �সই সংঘােতর ফেল �গােলাক বসু কারা�� 

হেয় আ�হত�া কেরেছ । পিরবােরর �জ��পু� নবীনমাধব �াণ হািরেয়েছ । সািব�ী 

পাগল হেয় িগেয় কিন�া পু�বধূ সরলতার গলায় পা িদেয় �মের �ফেলেছ । এই ভােব 
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বসু পিরবার িবধ� হেয়েছ । এেক পূণা� � নাট� কািহনীর ল�ণা�া� বলা যায় না । 

কারণ এর িবিভ� অংেশ মেধ� কায�করেণর সূে� অিনবায�তা গেড় ওপেঠ িন । 

নাটেকর �েট এক� ��েকি�ক সমস�াই �ধান হেব । �� এ নাটেক ও আেছ । 

নীলকেররা �জার কের জিমেত নীল চাষ করবার জন� দাদন �দেব, �গােলাক বসু 

িনিদ� � কতক�িল জিমেত নীলচাষ করেত রািজ হেলও সব জিমেত নীল ফিলেয় 

ধেন �ােণ সব��া� হেত রািজ নয় । বৃ� ব�াি��হীন �গালক বসু সােহবেদর 

অত�াচােরর ভেয় রািজ হেলও �জ�� পু� নবীন মাধব এেত স�ত নয় । এই �� 

একটা সাধারণ অথ�ৈনিতক �� িহসােব ঊনিবংশ শতা�ীেত বাংলা �দেশর ব��ােম 

�দখা িদেয়িছল। নাট�কার নবীনমাধবেদর অত�াচািরত কৃিষজীিব গণ সমােজর 

মুখপা� �েপ �হন কের এক� ঐিতহািসক অথ�ৈনিতক ��েক �প িদেয়েছন । 

ইিতহাস গত �কােনা অথ�েনিতক সং�ামেক নাট��প �দওয়া যায় । িক� তার জন� 

�েয়াজন উ� ঐিতহািসক সংঘাতেক ব�াি�গত উপাদােনর সে� যু� করা ।

 নীলদপ�ণ নাটেক পূেব�া� কািহনীর �কান পা� পা�ীরই ব�াি�গত জীবন 

�কাশ পায় নাই । যিদ নীলকরেদর খলনায়ক �েপ �হণ কির তেব তােদর ব�াি�গত 

জীবন কথা �কাশ পাওয়ায় �কােনা �িত হয় নাই । কারণ তােদর খলতা �দশ�নই 

নাটেকর উে�শ� । ব�াি�গত জীবেনর �কান�প িচ� �কােশর সুেযাগ এ নাটেক 

নাই । িক� �কান পা�পা�ীরই অ�েল�াক আেলািড়ত হয় নাই । অ�েরর সে� 

অ�েরর টানাপেপাড়েনর মেধ� �কান ঘটনাপয�ােয়র সৃি� হয়িন । নীলকেররা 

ূঅত�াচার কেরেছ আর তারা অত�াচািরত হেয়েছ । নাট�কািহনী ঘনীভত হেয় ওঠার 

পে� এটাই হেলা �ধান বাধা । ি�তীয় বাধা হল এই কািহনীর িভি�েত �য সংঘাত 

আেছ তা যতটা ভাবা�য়ী ততটা ঘটনা�য়ী নয় । নীলকরেদরঅত�াচােরর িচ�ই 

আেছ, বাধার ব�াপার ���  পায়িন ।

 নীলদপ�ণ নাটেকর �কে� রেয়েছ নবীন মাধবেদর কািহনী । তার পাশাপািশ 

আরও এক� কািহনীর আভাস আেছ ���মিণর পিরবারেক �ক� কের । তা ছাড়া 

অন� কতক�িল চির�েক �ক� কের এমন কতক�িল �শ� আেছ যার সে� নবীন 

মাধবেদর সব�নােশর �কান �ত�� স�ক�  খঁুেজ পাওয়া যায় না, �যমন - 

���মিনেদর কািহনী । ���মিনেদর কািহনী এই উে�েশ� িসি�র পে� �লখেক 

সাহায� কেরেছ �ত� ভােব চির� িচ�েণ ও সংলােপ সাফল� �দিখেয়েছ, িক� মূল 
ুকািহনীেক �েয়াজনীয় সংহিত �তা িদেত পােরিন উপর� িশিথল কের তেলেছ ।

 আর এক� িদক িদেয়ও কািহনীর �শিথল� ল��নীয় । নাটেক মূল কািহনীর 

সে� উপকািহনী থাকেত পাের িক� �স কািহনী �কান মেতই িবি�ন ভােব অব�ান 
ুকরেত পাের না তােদর ও মূল কািহনীর সে� িনিবড় ও অিবে�দ� কের তলেত হয় । 
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বসু পিরবােরর সে� সাধুচরেনর কািহনী বলা হেয়েছ বেট িক� িবি�� ভােব । 

রাইচরণ ও সাধুচরেণর ওপর িন�হ এবং তােদর আরও শাি� �দবার জন� 

সাধুচরেণর স�ান স�বা কন�া ���মিনর ওপর �রাগ সােহেবর অত�াচার এবং 
ুপিরণােম ���মিনর �বদনাময় মৃত� এই ঘটনা�িল  িবি��ভােব সংঘ�ত । 

���মিনর কািহনী নাটকীয় পা�কািহনী হেয় ওেঠিন । আবার �ু� �ত� কািহনী ও 

হয়িন । অথ�ৈনিতক পীড়েনর সে� �নিতক অত�াচার ও এখােন যু� হেয়েছ । িক� 

অথ�ৈনিতক জুলুমবািজ এবং নারীর সতী� নােশর িববরণ গ� হেয় উঠেত পাের িন, 

হেয়েছ কেয়ক� িশিথলব� িচে�র সংকলন ।

 নীলদপ�ণেক নাট�িচ� বলা হেল নাটক িহসােব এর মূল�েক অেনকটা 

কিমেয় �দওয়া হয় । �স কথা �ক হেলও এটাই নাটেকর যথাথ� পিরচয় । উে�শ� 

�চার করেত িগেয় নাটকীয় সংহিত পূন� �ট �তরী হয়িন ।তার বদেল িশিথলব� 

ঘটনা পর�রার িচ� অি�ত হেয়েছ । নীলকর সােহবেদর ��েরর �শ�ক� ও 

জীব� । �তারাপ ও অন�ান� রায়ত �দর �য �দােম ব�ী কের রাখা হেয়িছল এক� 

�েশ� তার িচ� �কাশ �পেয়েছ । নবীন মাধবেদর পািরবািরক কািহনীর িদক �থেক 

এ�প এক� �েশ�র হয়ত �েয়াজন িছল না । িক� এ�প এক� নাট� তাৎপেয� 

পিরপূণ� �েশ�র �সৗ�য� �হলায় হারােনা যায় না ।

 দীনব�ু িম� উে�শ�েক �াধান� িদেত িগেয় �ামবাসীেদর িবে�াহ �ক 

মুখ��ান না িদেয় �মাগত অত�াচােরর বণ�নার �ারা ক�ন রেস পিরসমাি� ঘ�েয় 

নীলকরেদর, কােছ �যন �কান আেবদন সৃি� কেরেছন । এই কারেণই নাটেক �কৃত 

��প এর কােছ িতিন অিবচার কেরেছন । তাই নীলদপ�ণ নাটক �য কত�িল �েশ�র 

সমি� এই অিভেযাগ এেকবাের অ�ীকার করা যায়না ।

১.৭ নীলদপ�ণ : উে�শ�মূলক রচনা

 নীলদপ�ণ দীনব�ুর িমে�র িবখ�াতনাটক । তৎকালীন সমােজর িবেশষ কের 

�াম বাংলার কৃষক স�দােয়র ওপর নীলকর সােহবেদর অত�াচার এ নাটেকর মূল 

ূিবষয় । নাট�কার নাটক�র ভিমকায় িলেখেছন - “িনজ িনজ মুখ স�শ�ন পূব�ক 

তাঁহািদেগর ললােট িবরাজমান �াথ�পরতা কল�-িতলক িবেমাচন কিরয়া 

তৎপিরবেত�  পেরাপকার -ে�ত চ�ন ধারণ ক�ন, তাহা হইেলই আমার পির�েমর 

সাফল�, িনরা�য় �জা�েজর ম�ল এবং িবলােতর মুখর�া ।” - আমারা �বশ বুঝেত 

পাির �লখক এই কথা�িল নীলকর সােহবেদর উে�েশ�ই �েয়াগ কেরেছন । সুতরাং 

নাটক� �য উে�শ�মুলক রচনা �স স�ে� সে�হ থােক না । বি�মচ� বেলেছন -

   “কােব�র মুখ� উে�শ� �সৗ�য� সৃি� । তাহা ছািড়য়া, 
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সমাজ সং�রেণর মুখ� উে�েশ� কিরেল কােজই কিব� িন�ল হয় 

। িক� নীলদপ�েণর উে�শ� এবং িবধ হইেলও কাব�াংেশ তাহা 

ুউৎকৃ� । তাহার কারণ এই �য, ��াকােরর �মাহময়ী সহানুভিত 
ুসকলই মাধুয�ময় কিরয়া তিলয়ােছ ।”

 বি�মচে�রউ� ম�ব� �থেক আমরা বুঝেত পাির নীলদপ�ণ উে�শ�মূলক 

নাটক হেলও নাট�কােরর অসাধরণ সৃি� �কৗশেল এ� �চারধম� নাটক না হেয় যথাধ� 

রেসা��ন� নাটক হেয়েছ ।

 নীলদপ�েণ �� পিরবােরর কািহনী আেছ �য �� পিরবার নীলকর সােহবেদর 

অত�াচাের সব��া� হয় । দীন ব�ু িমে�র উে�শ� িছল নীলকর সােহবেদর অত�াচার 

ও পীড়েনর �প� পির�ূট করা । �য সব কৃষক চাষ-আবাদ কের জীিবকা িনব�াহ 

কের তােদর জিমেত দাগ িদেয় �জার কের দাদন িদেয় নীল চাষ করেত বাধ� করা । 

নীলচােষ অবাধ চাষীেদর ���ার কের এেন ��েত ব�ী কের রাখা -ৈদিহক িনয�াতন 

ৃকরা - এমনিক পিরবােরর �ীেলাকেদর ওপর অত�াচার করা, �ভিত নাট�কার তার 

নাটেক �দখােত �চেয়েছন । �স��েম যােত ইংেরজ রাজকায� পিরচালকগন 

ূসি�চার করেত উেদ�াগী হন এই িছল নাট�কােররউে�শ� । তাই নাটেকর ভিমকায় 

িতিন িলেখেছন -

  “এ�েণ �তামরা �য সািতশয় অত�াচার �ারা িবপুল অথ�লাভ 

কিরেতেছ, তাহা পিরহার কর, তাহা হইেল অনাথ �জারা 

সপিরবার অনায়েস কালািতপাত কিরেত পািরেব । �তামারা এ�েন 

দশমু�া ব�েয় শত মু�ার �ব� �হণ কিরেতেছ, তাহােত 

�জাপুে�র �য ��শ হইেতেছ তাহা �তামরা িবেশষ �াত আছ । 

�কবল ধনলাভ পরত� হইয়া �কাশ করেল অিন�ুক ।”

 িক� নাটক রচনার উে�শ� যাই থাক, দীনব�ুর িশ�ীমন যখন এই উে�শ� 

িস� করার জন� কািহনী িনমা� ণ কেরেছন চির� সৃি� কেরেছন, তখন উে�শ�েক 

অিত�ম কের �গেছন । সাধুচরন ও �গালক বসুর পিরবার ও অন�াণ� রায়তেদর 

পিরবার অত�াচাের জজ� িরত হেয়েছ । তারই ���াপেট - সাধুচরণ, রাইচরণ, 

���মিণ, আ�রী, �তারাপ, �গাপীনাধ,উডসােহব, �রাগসােহব চির��িল আপন 

আপন ব�াি�মিহমায় উ�ল হেয় উেঠেছ । অবশ� নাট�কার ভ�চির� �িলেক 

জীব� করেত পােরন িন । বসুপিরবােরর পু�ষ চির��িল আদশ�বাদী, �ীচির� 

অত�ািধক আেবগ �বণ ও মমতাময়ী হেয়   উেঠেছ । এমনিক তােদর সংলােপর 

ভাষাও হেয় উেঠেছ কৃি�ম কিব�পূন� । তবুও তােদর িচর�ন মানব �ভাব 

পির�ুটেন বাধা পায়িন । নবীনমাধব, সািব�ী,েসৗির �ী ও সরলতার চির�তােদর 
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মেনাভােবর অ�� �কাশ ও কায�কলােপ িব�াসেযাগ� হেয় উেঠেছ ।

 সাধুচরণ ও �গালকবসু �ােমর স�া� কৃষক তােদর ভাল ভাল জিম নীলকর 

সােহবরা নীলচােষ লাগােত চায় । তােদর নীিত - সামান� দাদন িদেয় নীল চাষ 

করােনা, ফসেলর চাষ ব�, অথ� না �দওয়া । একজন রাইয়ত নবীন মাধবেক বেল -

  “বড়বাবু, �মার �ছেল �েটাের �দেখা, তােদর খাওইয়াবার �কউ 

�নই - �গল সন আট গািড় নীল �দলাম, তার একটা পয়সা 

�দেলনা, আবার বেকয়া বাকী বেল হােত দিড় িদেয়েছ ।”

 অত�াচােরর এই �শ�িচ� িনঃসে�েহ সামািজক এক� সমস�ােক ফু�েয় 

তুেলেছ । িক� নাট�কার সমস�ার িদেক �ি� না িদেয় মানব জীবেনর �িতহত আশা 

আকা�া ও �বদনােক �প িদেত �চেয়েছন । সুতরাং সমস�ােক অিত�ম কের তাঁর 

�ি� জীবেনর িদেক �সািরত হেয়েছ । তারই তািগেদ নাট�কার ব�াি� চিরে�র �প ও 

রহস�েক পির�ূট করেত �চেয়েছন ।

 ���মিণর ওপর �রাগ সােহেবর অত�াচার তার জীবন সংশয় �য গভীর 

�বদনা তার িপতামাতার মেন সৃি� কেরেছ । তার পিরচয় িদেত িগেয় নাট�কার 

মানবজীবেনর এক িচর�ন �ভ� ােগ�র িচ� এঁেকেছন । ‘নমীর আৎ বুিঝ �পায়ােলা, 
ৃ�মার �সানার িপি�েম জেল যায়, �মার উপায় হেব িক’ - �রবতীর মাত�দেয়র এই 

ুআ�ল ��ন িচর�ন বাণীমুিত�  লাভ কেরেছ । ���মিণর মৃত�কােল �রবিতর উি� 

‘মুই �সানার নি� �ভসেয় িদেত পারব নামা �র, মুই কেন যাব �র’ - এ ��ন 

সব�কােলর জনণীর আ�ল আত� নাদ । �জাপালক নবীনমাধেবর মৃতেদহেক �ক� 
ৃকের সদ� িবধবার অি�রতা, �শােক পাগিলনী সািব�ী কত� ক পু�বধু সরলতার �াণবধ 

ইত�ািদর মাধ�েম বসু পিরবােরর �শাক িবধ�  �চহারাই অি�ত হেয়েছ ।

 বলেত �গেল সব�যুেগর ��� নাটক সমস�া মূলক রচনা । �ীক নাট�কার 

এ�ািরে�ােফিনস �থেক �শ� সপীয়র, আবার আধুিনক কােল ইবেসন, গলসওয়ািদ�  

এবং �. এস. এিলয়ট সকেল সমস�ামূলক নাটক রচনা কেরেছন । িক� সমস�ােক 

তাঁরা এমন ভােব নাট� কলােকৗশেলর সে�সমি�ত কেরেছন �য িনছক সমস�া�েপ 
ৃকেলান নাটক আমােদর মনন শি�েক মা� স�� কের না, সেবাধেকও ত� কের । 

দীনব�ু সমস�ােক পির�ুট করেত চাইেলও তাঁর িশ�ীমন �েত�ক চিরে�র সে� 

আপনােক সব�ব�াপী মমতার ব�েন আব� কেরেছন । নাট�কার �েত�ক চিরে�র 

মেম� �েবশ কের তার �প ও ��প বণ�না কেরেছন । এে�ে� �য সমস�ােক িতিন 

পির�ুট করেবন তার ও সমাজীবন স�েক�  তাঁর িনিবড় অিভ�তা আবশ�ক । 

ূএছাড়া নাট�কােরর সহানুভিত ও ক�নাশি� থাকেতহেব । এ�িল নাটক রচনার 
ু ুঅপিরহায� �ন ।আবার নাটক �যেহত �শ�কাব� �সই �হত কলােকৗশেলর িদক� 
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পির�ূট না হেল তা সাথ�ক হয় না 

 ‘নীলদপ�ণ’ উে�শ�মূলক নাটকহেলও উপের উি�িখত�ন সমূহ এর মেধ� 

আেছ । �স উে�শ� িশ�গত �প লাভ করায় তা রসপিরণাম লাভ কেরেছ । দীনব�ু 
ুিম� নীলদপ�ণ নাটেক নীলকরেদরঅত�াচার �হত বাঙালী সমােজর �য �বদনা তা 

ুমানিবক �বদনা �বােধর মাধ�েম তেল ধেরেছন। উে�শ� অেপ�া  রস সৃি�ই এখােন 

�ধান হেয়েছ ।

১.৮ নীলদপ�ণ : �ােজিড �স�

 �কামল ও �রামা� ক�নায় পূণ� বাঙালীর ব�তাি�ক দাশ� িনকতার সােথ 

পিরচয় উিনশ শতেক ইংেরিজ ভাষা ও সািহেত�র সং�েশ� । জীবেনর লাভ 

�লাকসান, সুখ-�ঃখ, �ত�াশা - হতাশা, স�েক�  বাঙালী সেচতন হল পা�ােত�র 

সািহেত�র ও দশ�েনর ব�মুখীনতা ও জীবনমুখীনতার �ভােবই । এই পেব�ই বাঙালীর 

আ�ীয়তা গেড় উঠল ‘�ােজিড’ সািহেত�র সে� । র�মে� এেলন �শ�পীয়ার । 

িক� পূণ�তার আদেশ� িব�াস ও জ�া�রীন কম�ফেলর �ত�য় পূণ� সং�ৃত নাটেক এই 

Art-form � িছল উেপি�ত, িনিষ� ও বলা যায় । �কননা আি�ক�েবােধর সােথ 

�ােজিড ক�নার িবেরাধ আেছ । 

 ইংেরজী সািহেত�র মাধ�েম উিনশ শতেকর বাঙালী পা�াত� নাটেকর 

আি�েকর সােধ পিরিচত হেয়েছ, অনুশীলন কেরেছ ।দীনব�ু িম� পা�াত� আি�ক 

১৮৬০ সােল িলেখেছন ‘নীলদপ�ণ’ । বাংলােদেশর নীলকরেদর অত�াচােরর এক 

আেলখ� �বদনা- িবধুর ভােব এখােন হািজর হেয়েছ । ঘেটেছ �বশ কেয়ক� জীবন 

িবেয়াগ । পিরণিত� ও িবষদা�ক । তাই নাট� সািহেত�র আেলাচনার ধারায় নীলদপ�ণ 

�ােজিড িকনা এই িনেয় তক�  িবতক�  চলেত আেছ ।

 মধ�যুেগ �ােজিডর আদশ� িছল এমন - �ভ� াগ� হঠাৎ এেস মানুষেক িবপয�� 

কের �তােল । �ীক �ােজিডর আদশ� অ�াির�টল তাঁর “ই �পােয়�ক� ” �ে�র ষ�  

অধ�ােয় সং�া িনেদ� শ কেরন -

   “Tragedy is an imitation of an action that is 

serious, compleet and of an certain magnitude in 

language embellished with eah kind of artistic 

ornament, The several part of the play ; in the form 

of action, not of narrative ; through pity and fear 

effecting the proper purgation of these emotions.”
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�কৃত �ােজিডর (Tragedy) ত� হে� : -

 ১ । একজন সব��ণ স�� �দব�ল�ভ নেরা�েমর িবষাদা� কািহনীৱ, যার 

অ�ম লড়াই �নেমিসস বা িনয়িতর সােথ িযিন িনয়িতর আঘােত পযু�দ� হেব িক� 

হার মানেব না ।

 ২। নায়েকর ভয়াবহ পিরণিত দশ�ক ও পাঠেকর মেন ক�ণা ও ভেয়র 

(Pity and fear) সৃি� কের।

 ৩ । �ােজিডর পা�পা�ীেদর সংলাপ হেব সংগীত ব�ল উ�া� কাব��ন 

সমি�ত (High poetry of melody)

 ৪ । কািহনী এেগােব সংলােপর মধ� িদেয় ।

 ৫ । পাঠক মেন ঘটেব ভাবেমা�ণ (Catharsis)

 নীলদপ�েণ �ােজিড সৃি�র উপকরণ আেছ । সাধারণ ভােব নীলকরেদর 

অত�াচার বিণ�ত হেলও তােদর উৎপীড়েন ও �িতিহংসা দী� ��ােধ িবপয�� হেয়েছ 
ু ু�� পিরবার । সাধুচরেণর পিরবার ধিষ�তা ���মিণর গভ� পাত �হত মৃত� এবং 

�গালক বসুর িমেথ� হাজত বােসর ল�া �থেক আ�হত�া, নবীনমাধেবর মমা� ি�ক 

জীবনাবসান,ি��া জননীর সে�হ বেশ পু�বধুর জীবন হািন ও �কৃিত� হেয় 
ুঅনুেশাচনায় তাঁর মৃত�ই - এ সকল অপিরিমত �শাচনীয় অপচেয়র কািহনী 

উ�া�ত হেয়েছ ।

 ��পিরবােরর এই �য �শাকাবহ পিরণামতা িনেয় উৎকৃ� �ােজিড নাটক 

রচনা করার অবকাশ িছল ।

 িক� নীলদপ�ণ সাথ�ক �ােজিড হেত পােরিন । �কন না বংশ পর�রাগত 

�কান পাপ বা �কান চািরি�ক �ব�লতা বা ��র জন� এখােন �ােজিড আেস িন । 

এখােন মানুেষর �থেকই এেসেছ মানুেষর যাবতীয় অত�াচার, লা�না । �ীক 

�ােজিডর আদশ� বা �শ�পীয়েরর রীিত অনুসৃত নয় । �শ�পীয়েরর নাটেক 

�ােজিডর বীজ নায়ক চিরে� িনিহত । তাঁর চিরে�র ��র র�পেথ �ভ� ােগ�র 

শিন�েবশ কের । এই িবপয�য় এত আকি�ক ও গভীর �য তা দশ�ক মেন নায়ক 

স�ে� �ীিত ও ��া জািগেয় �তােল ।

 এখােন অত�াচািরত �গ�ত মানুেষর �িতেরােধর অসম সংঘেষ�র ��� 

রিচত হেয়েছ । উভয় প� শি� সামেথ� সমান হওয়ায় �� তী� হয় িন । সংঘষ� যত 

ূতী� হয় আশা - িনরাশায় �দা�ল�মান পাঠক মেন ততই �তী�রস ঘনীভত হয়, 

নাট�পিরনাম জানেত উৎসাহী হেয় ওেঠ । িক� এখােন অসম সংঘাত িচ�েক 
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উৎকি�ত, আেবগ মিথত না কের িন�পায় নরনারীর ক�ণ পিরণাম মনেক ভীিত 

িব�ল রােখ । �ভাবত এখােন ক�নরস �াধান� �পেয়েছ িক� তা �ািজক রসেক 

ূঘনীভত কের িন । বা�ব জীবেন যা ঘেট তা িনেয় নাটক সৃি� হয় না । যা স�াব� 

ঘটনার �বােস যা অিনবায� ; তা িনেয় নাটক রসিস� পিরনামী হয় । অ�াির�টল এেক 

বেলন - What is possible as being probable or necessary.”

 �জাপালক নবীন মাধব অসহায়তাবােদ অনুগত �জােদর িনেয় �িতেরাধ 
ুগেড় তলেত পারেতন, সংঘাত তােত তী�তর হত - মিহমাি�ত হতত তােত 

�ািজক পিরণাম িক� উে�শ� মূলক নাটক রচনা করেত িগেয় দীনব�ু অত�াচারী 

নীলকরেদর হািজর কেরেছন । �াধান� �পেয়েছ ক�ণা ।

 দীনব�ু অত�াচােরর �য িচ� হািজর কেরেছন তা দশ�ক পাঠেকর মন 

��ােধা দী� কের , উৎপীিড়েতর �িত সমতা স�ািরত কের । িক� �ােজিডর �য 
ুরস তা জীবনেবাধেক িনিবড় কের তেল আ�দশ�েনর মাধ�েম মেন মমতা এেন �দয় । 

��াধ ও সমতার �� িবপরীত �বাহ পিরণােম কা�ন� �বাহ উ�ু� কের �দয়, িক� 

সকল িবে�ােভর উে��  মনেক জীবনরেসর িনত�েলােক আ�ান জানায় না ।

 চির� িচ�েণর ��েভ নাট�কার তত মেনােযাগী নন । তাই নায়ক - চির� 

িহসােব �কান একজনেক খঁুেজ �পেত অসুিবধা হয় । নবীনমাধব নীলকরেদর 
ৃ�দয়হীনতা স�েক�  আিহত হেয়ও আেবদন িনেবদন কেরেছ- িপত�াে�র 

িনয়মভ� পয�� নীলবপন ব� রাখার জন� িতিন ৫টাকা �সলামী িদেত �চেয়েছন । 
ুিক� �পেয়েছন অপমান - অবমাননা । সােহেবর জুেতার আঘােতর �ত��ের বুেক 
ুলািথ মারেল �িতেশাধ উ�� সােহেবর লা�র আঘােত নবীন মাধেবর মৃত� হয় ।

ু মৃত��ায় নবীন মাধবেক বািড়েত এেন সােহেবর ��েত সাংঘািতক ঘটনা 

�মৗিখক বণ�নােতই �শষ হেয়েছ। যিদও �চুর নাটকীয় উপাদান িছল নাটকীয় ভােব 

�কাশ করার ।

ু নাটেকর �শষ �েশ� িকছু মৃত�র ঘটনা । �কউ তা �দেখ এেক িনকল 
ু(Nicol) িনেদ� িশত Horror Tragedy বেলেছন । এক� মৃত�র �িত দশ�কেদর 

ূ ুসহানুভিত জাগােত না জাগােতই আর এক� মৃত� ঘেটেছ । ফেল ভাবেমা�েনর পূন� 
ুসুেযাগ ঘেটিন । পরপর পাঁচ� মৃত�র সমােরাহ �ােজিডর সূ�েবদনােক �ূল কের 

ু ুতেলেছ । িক� মৃত�ই �ােজিডর বড় কথা নয় , �াডেলর মেত - “the central 

felling is the impression of waste” জীবেনর সকল স�াবনায় �শাকাবহ 

অপচেয়র কা�ণ� �ােজিডর সুর ও জীবেনর মিহমা �শ� �যভােব এেসেছতােত 

অিব�াস� িকছুই �নই; িক� এ িবষেয় অ�াির�টল �রণীয় - “A Convincing 

impossibility is preferable to an uncominiucing possibility.”  - 
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ু ুএই মৃত�র �শ� স�াব� হেলও, �যেহত তা মনেক অসাড় কের �তােল, তাই রস 

সৃি�র িদক �থেক �হণেযাগ� নয় । আকি�ক �াকৃিতক �েয�ােগ মন �যমন অসাড় 

ূহেয় ওেঠ, এখােন ও �তমনই অনুভত হেয়েছ । �শাককারী �শ� �ত�� কের মন 

ূিনদা�ণ আঘােত অিভভত হয় । িক� �ািজক মিহমা অনুপি�ত থােক ।ও �যখােন 

পাপেক �ংস করার জন� সৎ�ণ সমূহ আ�য�ণার মাধ�েম সেচতনভােব িবলু� 

হয়, �ােজিডর মিহমা �সখােনই �িতি�ত ।

 তাই সাথ�ক িবচাের নীলদপ�ণেক �ােজিড না বেল িবষাদা�ক নাটক বলা 

যায় ।

ু১.৯ নীলদপ�ণ : মৃতিমিছল

 বাংলা নাট� সািহেত�র উে�ষ পেব�র এমনিক সম� বাংলা নাট� সািহেত�র 

একজন অন�তম শি�শালী নাট�কার দীনব�ু িম� ।সমকালীন সািহত� কেয়কগন 

িবিশ� ব�ি� যুেগর কেয়ক� ঘটনা দীনব�ুেক খুব নাড়া িদেয়িছল ।যার �িতফলন 

�দখা যায় তার সবে�� নাটক নীলদপ�ণ এর মেধ� আমােদর বতমান আেলাচ� িবষয় 
ু ুনীলদপ�ণ নাটেকর একািধক মৃত� িক নাটক�েক �ধু মা�ই মৃত�র িমছীেল পয�বসত 

কেরেছ  আসেল এই স�েক িবিভ� সমােলাচক িব�প ম�ব� কেরেছন ।এই 

অিতেরক ও  অিতশখ� নাটক�র নাট��ন খি�ত কেরেছ । মৃত��িল অপিরহায� 

িছল না ।ফেল এখােন অিতনাটকীয়তা �দখা �গেছ ।�াভািবকতা ও হািরেয়েছ ।

  এই িবষয় িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় একটু সত� ক হেয় িবে�ষন করেলই 
ু ু�দখা যােব, মৃত��িল এক -এক ভােব ঘেটেছ ।একািধক মৃত� থাকেলই তা �দাষবহ 

ুিকছু হয় না �শ�িপয়ােরর নাটেক ও একািধক মৃত� �দখা যায় ।

 আমরা এবার নাটেকর কািহনী িবন�ােসর ধারা� ল� করেত পাির । 
ু���মিনর মৃত� �েশ� �রবতী িবষয়�র �ি� আক� ষন কেরেছ । �রবতীর উি�েত 

ু ুআেছ, �রাগ সােহব ���মিনর মৃত�র কারন, উডসােহব নবীেনর মৃত�র কারন। �ই 
ুনীলকর সােহব �� চিরে�র মৃত�র কারন হেয় নাটেকর কাহীিনেত এক� সংহিত 

এেনেছ , বসু ও �ঘাষ পিরবার এক� িব�ু �ত সে�েলত হেয়েছ ।

ু ু ু অপর মৃত��িলর মেধ� সব�াে� উে�খেযাগ� �গালেকর মৃত�, এই মৃত�র 

মেধ� একিদেক আেছ মূল�েবাধ অন�িদেক িনয়িতর অিভভব । িবনা অপরােধ 

কারাবাস এবং �সখানকার অ�জল �হন এক িবেশষ পাপ বেল মেন করবার জন� 

�গােলাক আ�হত�া কেরেছন । নীলকর এখােন �ত��ভােব হত�াকারী নয় । 

�শাসন �যখােন �গালকেক মুি� িদেয়েছ, �গালক �সখােন আ�হত�া কের িনয়িত 

িনগৃহীত হেয়েছন ।হয়েতা আর একটু  আেগ �স ��ম এেল িতিন আ�হত�া 
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করেতন না । �গােলাক নবীন সাবী�ী পয�ায়�েম এক� সু�� শৃ�লায় িনয়িত 

িনগৃহীত হে�ন । িনয়িত িন�েহর �সই ধারা পথ� (িপতা -পু�-মাতা ) অনুসরন 

করেলই নাট�কােরর সেচতন পিরক�না� �� হেয় ওেঠ । �য বি�ত মূল�েবাধ 

সম� নাটক�েক পিরচািলত কেরেছ, �সই মূল�েবাধই এবার এখােন ভয়�র এক 

মানিসক শি� �েপ �দখা িদেয় িনয়িতর �প ধারন কেরেছ ।

ু ু �গােলােকর মৃত�ই নাটেকর ‘�থমত মৃত�’,পিরবােরর �ধান পু�ষ �েপ 
ুনীেলর �থম িশকার স�ত কারেনই তােক করা হেয়েছ । িপতার মৃত�েত �শাকাহত 

ুনবীন িপতারই স�ান র�ায় �ত�� �ে� আবতীন� হন ।সুতরাং িপতার মৃত�র 
ু ুঅপিরহায� ফল�েপ পূে�র মৃত� হয় - �� মৃত�েক কায�- করেনর সূে� অনায়ােসই 

বাধা যায় ।

 িপতা পূে�র অতপর স�ত কারেণই এক� শৃ�লাময় পার�য� অনুসরণ 

কের মাতার ��ে� এেস ধারা� �পৗঁেচেছ । �ামী - পু� সািব�ীর উ�ািদনী হওয়া �য 

খুবও �াভািবক কিবরাজ তা বেলেছন । পরপর �� পু�ষ চিরে�র মেধ� নীলিনয়িতর 

�য বাহ� ও অ�শি�র �েয়াগ �দখা যায়, নারী চিরে�র ��ে� এেস তা মানিসক ও 
ুআ�র এক িনগূঢ় স�ার পিরণত হল । মৃত�র ধারা�র এক� িববত� ন ঘটল । তেব 

এখােনও মূল ভাবধারা �সই মূল�েবােধই ি�য়াশীল। নীল এই বার পু�ষ নীলকরেদর 

বাহ� িদক পিরত�াগ কের একজন নারী নীলকেরর �প ধেরেছ : সতী নারী সািব�ী 

অসতী নারী িমেসস উডেক তাঁর অ�ের এক� �িতপ��েপ �হণ । নীলকর �যমন 
ুনবীন - ���মিণর মৃত�র কারণ, �তমিন সািব�ী �সই নীলকরেদর নারীস�া - িমেসস 

উড�পী সরলতােক হত�া কের এক ক�ন �তেশাধ িনেয়েছন ।

ৃ একিদেক হত�ার বদেল হত�া কের �িতেশােধর আ�তি� অপর িদেক 

�সই �িতেশাধ যখন �জন হনেন পয�বিসত, তখনই তা িনয়িতর এক বীভৎস �কাশ 
ুহেয়  যায় । অতঃপর আপন মৃত� িদেয় সািব�ী পু�বধূ হত�ার ঋণ �শাধ কেরন । 

�িতেশাধ এবার ঋনেশােধ পিরণত হয় । এইভােব নাট�কােরর পিরক�না�েক বুেঝ 
ুিনেত পারেল মৃত��িলেক �যমন আকি�ক, িবি�� ও পিরহায� বেল মেন হেব না, 

অন�িদেক তার পিরমাণও অিধক বলা যােব না ।

১.১০ নীলদপ�ণ : নায়ক িবচার

 ‘নীলদপ�ণ’ নাটেকর নায়ক �ক, এই িনেয় সমােলাচক মহেল মতেভদ 

আেছ । �কউ এই স�ান িদেত চান বসুেক �কউ বা নবীন মাধবেক, আবার �কউবা 

�যৗথভােব চািষ সমাজেক । �য �কান নাটেকর নায়ক িবচাের আমরা অ�াির�টেলর 
ুনাট�তে�র দার�  হই । �যেহত ‘নীলদপ�ণ’ এক� �ািজক নাটক তাই আেরা িবেশষ 
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কের অ�াির�টেলর মতবােদর উপর িনভ� র করেত হয় । তাঁর মেত �ািজক নায়ক 

ধািম�কহেবন না,কারণ ধািম�ক �লােকর জীবন �ািজক ধম� হেব না। �ািজক নায়ক 

ুভােলাম� িমিলত । নায়ক হেব �সই যার পতেনর জন� দায়ী থাকেব িনজ� িকছু ভল 

ও �� । এখন অবশ� অ�াির�টেলর নায়ক িবচার প�িত�র পূন�মূল�ায়ন করা হে�। 

তাই আজ অখ�াত চির� সাধারণ মানুষ �ােজিডর নায়ক িহসােব িবেবিচত হেতপাের।

 এই নাটেক নীলকরেদর অত�াচাের জজ� িরত �ামবাংলার অব�া �দখবার 

�ন� নাট�কার �বেছ �নন �রপুর এর বসু পিরবারেক । �স পিরবােরর কত� া �গােলাক 

বসু ও তার িগি� সািব�ী �দবী । আর তার পিরবাের আেছন তােদর �ই পু� নবীন 

মাধব ও িব�ু মাধব এবং �ই পু�বধু �সৗির�ী ও সরলতা । �গােলক বসু িনরীহ স�ন 

ব�াি� । তাই িতিন সকেলর ভােলা কের িনেজ ভােলা থাকেত চান । নীলকরেদর 

এিডেয় থাকেত চাইেলও �শষপয�� িতিনই জিড়েয় পেড়ন নীলকরেদর সাজােনা 

িমথ�া মামলায় । আসেল তার �জ�� পু� নবীনমাধব �াম জুেড় নীলকরেদর �িতবাদ 

করায় সােহবরা িনরীহ �গােলাক বসুেক িমথ�া মামলায় �হন�া কের �শষ পয�� তাঁর 
ুমৃত�েক �রাি�ত কেরিছল । এভেবই তারা �িতবাদী নবীন মাধবেক সােয়�া করেত 

�চেয়িছল । নবীন মাধব বেলিছল গত বছেরর ৫০ িবঘা জিমর নীল চােষর মূল� 

চুিকেয় না িদেল �স এবছর একিবঘা জিমেতও নীল চাষ করেত �দেব না ।

 এমতাব�ায় নবীনমাধব অত�াচােরর �মাকািবলা করার সুেযাগ �নয়, �ধু 

তাই নয় আর এই �িতবাদী স�া� �ােমর অন�ান� রায়তেদর �িতবাদী হবার সাহস 

�যাগায় । �ােমর অভ��েরর এসব সংবাদ অিতরি�ত ভােব নীল��েত �পৗেছ 

�গেল নবীন মাধব সােহবেদর কােছ শ� হেয়ওেঠ । নবীন মাধব মামলা চালােনার 

বুি�েত �য �টবুি� স�� তাও �দওয়ােনর মাধ�েমই সােহবরা �জেনেছ । �জা 

িহৈতষী নবীনমাধব �িতেবশীেদর িবপেদ সব�াে� ঝাঁপীেয় পড়েতা ।  আর এভেবই �স 

ূনাটেক নায়েকািচত ভিমকা পালন কেরেছ । �যমন ���মিনেক �ব�ন �বেড়র 
ু��েত �রাগ সােহব তেল িনেয় �গেল �স �তারাপেক স�ী কের নারীর ই�ত 

বাঁচাবার জন� ��েত �পৗেছ �গেছ । িপতার িনেষধ সে�ও এভােবই �স বার বার 

অপেরর কারেণ সােহবেদর সে� শ�তা বািড়েয়েছ । ফেল তােক সহ� করেত 

হেয়েছ সােহবেদর অ�ীল । গালাগািল ও শািররীক িনয�াতন । িশ�ানুরাগী নবীন মাধব 

�কবল িনেজর �ছাটভাই িব�ু মাধবেক িশি�ত করেত �চেয়েছ । �ােমর এমন আশা 

ভরসার �ল নবীন মাধব । আর তােকই নুইেয় �ফেল সােহবরা সম�  �ামবাসীর 
ৃমেনাবলেক �ভেঙ িদেত �চেয়েছ । তাই তারা সদ� িপতহারা নবীন মাধেবর আিজ� েক 

অ�াহ� কের �াে�র আেগই তােদর পু�র পােড়র জিমেত নীল চাষ করেত উেদ�াগ 

�নয় । এই আিজ�  জানােত িগেয় নবীন মাধব সােহবেদর পদাঘােত আহত হেয়েছ, 

িক� �ু� নবীন মাধব উে� সােহবেক পদাঘাত করায় �শষ পয�� তেরায়ােলর 
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ুআঘােত অসমেয় মৃত� মুেখ পািতত হেয়েছ । তার এই ক�ন পিরণিত বলাই বা�ল� 

�াম জুেড় এক �িতি�য়া সৃি� কেরেছ ।

ৃ নাটেক এভেবই নবীনমাধেবর সাহস, পেরাপকািরতা �ভিত সৎ �ণাবলীর 

�স� উেঠ এেসেছ । তেব ল�নীয় তার এই �বিশ���িল �ত�ে�র �চেয় 

পেরা��েপই �বিশ �কািশত অথা� ৎ অেন�র মুেখর (সাধুচরণ, �গালক বসু, সািব�ী, 

�ডপু� ম�ািজে�ট) সংলােপ চির��র বীর� যতটা �কািশত ততটা �ত��ভােব 

তার কায�াবলী নাটেক উপ�ািপত নয় । তার এই �ত��তার অভােবই চির��র 

নায়কে�র ��� লােভর পেথ বাঁধা হেয় দাঁিড়েয়েছ ।

 যাঁরা নবীন মাধবেক ‘নীলদপ�ণ’ এর নায়ক বেলন তাঁরা নবীন মাধেবর 

নায়কে�র �াণ��প তার বংশ �কৗিলন�, সামািজক উ�াব�ান, বীর�, 

ৃপেরাপকািরতা, উদাতা, সৎ সাহস, �িতবাদী মানিসকতা �ভিতর উে�খ কেরন । 
ুএমন এক� চিরে�র অমন মৃত�েত �াভািবক ভােবই আমােদর মেন জােগ ভয় ও 

ৃক�ণা । ব�াি�গত জীবেনও নবীন মাধব িছল �ে�য়, �স িছল িপতভ�, 
ৃ ৃমাতপরায়ন, প�ীি�য়, �াতবধুর �িত ��হপরায়ন এক আদশ� গৃহ� পু�ষ । তার 

উপর �ধু তার পিরবােরর সদস�রাই ভরসা কেরিন, �ােমর �লাকজনও িবপেদ 

আপেদ তােকই সহায় বেল �জেনেছ । তাই �দিখ জৈণক রায়তেক নীল��েত 

�জার কের ধের িনেয় যাওয়া হেল �স নবীন মাধবেকই তার �ছেল �মেয়েদর 

�দখবার ভার িদেয় িনি�ত হয়েনেছ । িক� এই নবীন মাধব িপতার বাধ� স�ান 

হেয়ও িপতার কথা না �েনই অত�াচারী নীলকরেদর �িতহত করেত �ােমর 

সকেলর হেয় এিগেয় িগেয়েছ । ইংেরজেদর কারেণ চূড়া� িবপয�েয়র িদেনও �স শত 
ৃ�েয়াজেন প�ী বা �াতবধূর অল�াের হাত িদেত চায়িন । নীলকরেদর অত�াচাের 

যখন তার সেহ�র সীমা �ভেঙ িগেয়েছ তখনই �স হঠকারীভােব অত�াচার �িতেরাধ 

করেত িগেয় িনেজর জীবন িদেয়েছ । হয়েতা দীনব�ু এমন চির� সৃজন কের 

জনমানেস �িতবাদ ভাবনােক অ�িরত করেত �চেয়িছেলন ।

 নাটক� উে�শ�মূলক, নাট�কােরর উে�শ�ই িছল সাধারণ মানুষেক 

�গ�িতর ছিব� �দিখেয় �িতবাদী কের �তালা। এই িবেশষ উে�শ� মূলকতা িনেয়ই 

নাটেকর নায়কচির� নবীন মাধব িনিম�ত ; যা �যৗথভােব নীলচাষী সমাজেক 

�িতেরােধর ভাবনায় অ�ত িকছুটা এিগেয় িদেয়িছল ।

 সুতরাং ‘নীলদপ�ণ’ নাটেক নায়ক বা নািয়কা চির� �� নয় । এখােন �কান 

একজন �েট ��� �পেয় নায়েকর উ�তা বা �যাগ�তা অজ� ন কেরিন । বরং এখােন 

চির�-�িলর �� ��নী আমরা ল�� কির - অত�াচাির ও অত�াচািরত । �য চির�� 

��ে� অন�ান�েদর �চেয় এিগেয় আেছ অথা� ৎ নবীনমাধব তার জীবন সং�ােমর 
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ু ুিদেক আমােদর নজর পেড়, িক� তার মৃত� ও এই মৃত�র পিরে�ি�েত তার সম� 

পিরবােরর চরমতম িবপয�য় - চির��েক �সই অেথ� নায়ক হেয় উঠেত �দয়িন । �স 

নীলচােষর �িতেরােধ যত কথা বেলেছ তত কাজ করেতপােরিন । ���মিণর ধষ�ন 
ুহয়ত �রাধ করেত �পেরেছ নবীন মাধব িক� তার মৃত� আটকােত পােরিন । 

এভােবই নাটক একজেনর অ�� েবদনাজাত ক�ন রস �াধান� পায়িন, বরং �যৗথ 

কৃষক সমাজেক  আ�য় কেরই নাটেকর ব�ব� পিরেবিশত হেয়েছ । তাই বলা 

�যেতই পাের এই নাটেক সমি�জীবন আেলািচত । অত�াচারী ��নী এখােন একমুখী 

হেয় অত�াচার কেরেছ এবং ল�নীয় তারাও এক� �গা�ী । অন�িদেক অত�াচারী 

এবং অত�াচািরেতর িবেরাধী �বিশ�� নাটেক উপি�ত । সােহবরা িনয�াতেন 

অমানিবক । নাট�কার �দিখেয়েছন নীলচাষ �িতেরাধ করেত িগেয় িকভােব ঘের ঘের 

মানুষ �জনেক হািরেয়িছেলন । �জন হারােনার এই �ালাই পরবত� কােল বৃহ�র 

আে�ালেন পিরণত হেয়িছল । অথা� ৎ ‘নীলদপ�েণ’র নায়কে�র দাবী নবীন মাধবেক 

ছািড়েয় ব�াপকতর সমাজেকই ব��না কের ।

১.১১ ‘নীলদপ�ণ’ নাটেক হাস�রস

 এক সময় দীনব�ু িমে�র মূল পিরচয়ই িছল হাস রিসক �েপ । �সই 

হাস�রসেক িতিন য�ত� কারেন অকারেন তাঁর নাটেক �প িদেয়িছেলন এমন 

অিভেযাগও করা হেয়েছ । বলা হেয়েছ তাঁর হাস�রস �ূল ও �ােন অশালীন এবং 

অেনক ��ে�ই নাটেকর পে� তা অপিরহায�ও নয় । িক� নীলদপ�ণ স�েক�  এই 

ূঅিভেযাগ কতখািন সত� �সটাই িবচায� িবষয় । রবী�নাথ তাঁর ‘প�ভত’ �ে� 
ু ু‘েকৗতক হাস�’ এবং ‘েকৗতক হােস�র যা�া’ �ব���েত হাস�রেসর �� িদেকর 

কথা বেলেছন- �থম� এর পিরমাণগত িবেভেদর িদক, ি�তীয়� হল অসংগিতর 

মা�া �ভদ । অসংগিতর মা�া বৃি�র ফেল কেমিড হেয় যায় ��ােজিড । ‘নীলদপ�েণর 

হাস�রস �কও এই �� �ি� �কান �থেক িবচার করা �যেত পাের । অথা� ৎ �কাথায় 

িকভােব এেত অস�িত এেসেছ এবং তােত মা�া বৃি�র িবপয�য় ঘেটেছ িকনা । 

এছাড়াও আর এক� িদক আেছ, দীনব�ুর সমকােল ব�ীয় হাস�রেসর ধারা ।

ু ু ‘নীলদপ�ণ’ �যেহত ক�নরসা�, িবষাদ-পিরনামী নাটক, �সেহত হাস�রস 

সৃি�র অবকাশ �াভািবক ভােবই �সখােন সীিমত । তবুও নাট�কার এখােন িকছু 

হাস�রস সৃি� কেরেছন । িক� এও ল�� করবার িবষয় �য, নাটেকর �ধান চির� বা 

কািহনীর �ধান ধারােত হাস�রস �নই । �শ�পীয়েরর ‘ওেথেলা’ নাটেকর মত 

হাস�রেসর িব�ার এখােন সীমাব� । নাটেকর �থমিদেক অ�ধান চিরে�র মেধ� 

হাস�রসেনর স�ান িমলেলও পরবত�েত পিরেবশ যত গ�ীর হেয়েছ হাস�রস তত 

িবলীন হেয় �গেছ । সুতরাং বলা যায় নাটেকর পিরেবশ ও পিরি�িতর সে� স�িত 
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�রখই হাস�রেসর িব�ার ঘেটেছ ।

 িবেদশী চির� �েপ উড-েরােগর সংলােপ �য মমা� ি�ক হাস�রস আেছ, 
ুতােক আেদৗ হাস�রস বলা যায় না, তেব চতথ� অে�র �থম গভ� াে� ম�ািজে�ট যখন 

বাদী পে�র �মা�ারেক িলখেত বেল -

  ‘বল, বল আিম কণ� িদয়া িলিখেতিছ না।’ তখন তার Redy wit 

এর �শংসা করেতই হয় । এছাড়া িনেজেদর মেধ� রিসকতা করবার জন� �তারপ সহ 

ৃরাইয়েতরা নীলকরেদর ‘নীলমামেদা’. ‘নীলবাঁদর’ �ভিত �য আখ�া িদেয়েছ, তার 
ৃউে�েশ�ও মূলত ব�� িব�প করা । এর মেধ� ততীয় রাইয়েতর রিসকতা �বশ 

ুমেনারম । ভেতর ভয় �পেয় অন�ান� �দব-েদবীর নাম উ�ারেণর �শেষ অসুেরর 

নামও উ�ারণ কেরেছ, ভয় �পেয় �স বেলেছ -

ু   “মুই তেব মলাম, মামেদা ভিত পািল নািক 

   ঝে�ােত  ছােড় না ? বউ �য বলেলা ।”

 ‘নীলদপ�ণ’ নাটেক পিরি�িতগত হাস�রেসর �চেয় বাচিনক হাস�রেসর 

�চেয় বাচিনক হাস�রসই �বিশ । তেব পিরি�িতগত হাস�রেসর এক� িনদশ�ন �মেল । 

ি�তীয় রাইয়েতর উি�েত ই�বােদর �কােট�  �ই �মা�ােরর বা� যুে�র বণ�না িদেত 

িগেয় �স বেলেছ -

   “ওয়া : ! ন�ােজর কােছ বেস মােচটর সােহব �যই হ�াল 

�মেরেছ, �ই সুমুি� �মা�ার ওমিন র, র,কে� অ�ােসেছ, 

�হড়ােহিড় �য কি� �নগেলা, মুই ভাবলাম ময়নামােধ সাদখাঁেদর 

ধলাদামড়া আর জমা�ারেদর বুেড়া এঁেড় নডুই �বদেলা। “ (�ই 

/এক)

 উপমান �েপ মানেবতর �ানীেকও এ নাটেকর হাস�রেসর ��ে� �হণ 

করা হেয়েছ ।

ু এই নাটেকর ভ� চিরে�র তলনায় ভে�তর চিরে�ই হাস�রেসর �কাশ 

�তঃ�ূত�  হেয়েছ বেল মেন হয় । এর �ধান কারন হল ভে�তর চিরে�র মুেখর 

ৃভাষা । এব�াপাের আ�রী পদী ময়রানী, ���মিণ �ভিত চিরে�র আচরণ ও সংলাপ 

ল��নীয়। বসুপিরবােরর িঝ আ�রী কথায় কথায় রিসকতা কের ।েসৗির�ী আ�রীেক 

ডানিদেক চােলর বাতা �থেক তামােকর �কৗটা আনেত বলেল আ�ির ডানেক ডাইিন 

অেথ� �হণ কের বেলেছ -

   “েমাগার কপােলর �দাষ, গরীব �লােকর �মেয় যিদ বুেডা 

হল আর দাঁত পড়ল তেবই �স ডান হেয় ওটেলা ।”
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ু ��ষ বে�াি�র এমন �কৗতক নাটেকর গ�ীর পিরেবেশেক একটু �াভািবক 

কেরেছ, পাঠকও একেঘেয়মীর হাত �থেক �বঁেচেছ । এই আ�রী আবার সােহেবর 

কােছ �কন �যেত পারেব না তার কারণ ব�াখ�া কের বেলচেছ -

   “মুই সব সইিত পাির প�াঁিজর �গা� সইিত পািরেন - থু, থু 

�গাে�া ! প�াঁিজর �গাে�া ।”

 �তােরােপর আচরেণও এেসেছ হাস�কর পিরেবশ । �রাগ সােহেবর হােত 

িবশাল নাদনা �দেখ ভয় �পেয় িমথ�া সাি� িদেত রাজী হবার সময় মেন মেন  

বেলেছ -

   “বাবাের ! �য নাদনা, অ�াকন �তা রািজ হই, ত�কন ঝা 

জািন তা করেবা ।”

 আবার ���মিণেক উ�ােরর �েশ� �রাগ সােহবেক উ�ম -মধ�ম িদেয় 

িফের আসার সময় �স ঠা�া কের যখন বেলেছ, �ছাট সােহব স�ালাম,মুই আিস’ 
ুতখন এই মমা� ি�ক �ঃেখর মেধ�ও পাঠক �কৗতক অনুভব কের ।

 নীলদপ�ণ নাটেকর হাস�রেসর এক� �মিবকাশ আেছ । নাটেকর �থম 
ু ুিদেকর হাস�েকৗতক চতথ� অে� এেস িতয�কতা ও ব�� -িব�েপ �পা�িরত হেয়েছ 

। পি�তেদর মেধ� এবং অন�র হাস�েসর আর পিরচয় বা িনদশ�ন নাটেক �নই । তেব 

এই নাটেক নাট�কােরর �িচ িনেয় �� উেঠেছ । নাটেকর হাস�রেসর উৎকষ�তার 

মুেল �যমন এর ভাষা রেয়েছ, �তমিন এই ভাষা �েয়ােগ �ীলতার সীমােক অিত�ম 

করা হেয়েছ বেল অিভেযাগ করা হয় । িক� বি�মচ� জািনেয়েছন ভাষাগত 

�াভািবকতার জন�ই এর হাস�রস এত �াণব� হেয়েছ ।

 আসেল দীনব�ু �চেয়েছন পিরপূণ� জীবেনর িচ� আঁকেত । িবষয়গত কারেণ 

নীলদপ�ণ’ ��ািজক নাটক । �ঃেখর সীমাহীনতার িচ� আঁকেল দশ�েকর মেন তা দাগ 

কাটেত পারেব না �ভেব মােঝ মােঝ হাস�রেসর অবতারনা কেরেছন নাট�কার । 

ফেল �বদনা�ক জীবনিচ� ও সরস, সু�র, জীব� ও �াভািবক হেয় উেঠেছ । 

নাটেকর ��ািজক রেসর �কান হািনও ঘেটিন তােত ।

১.১২ ‘নীলদপ�ণ’ নাটেকর ভে�তর চির�

 দীনব�ুিমে�র নীলদপ�ণ �য রেসর নাটক এখানকার চির��িল িবচার কােল 

�সই রেসর িদক�েকই আেগ িবচার কের �দখেত হেব । �য চির� �য িবেশষ 

উে�েশ� িনেয়ািজত, তােদর মেধ� �সই �সই উপাদান নাট�কার কতখািন বা�ব 

স�তভােব খি�ত করেত �পেরেছন, তার িবচারই সবেচেয় ���পূণ� । �সই 
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িবচাের নাট�কার জনসাধারণ ও �� চির�া�েন অসাধারণ বা�ব �ােনর পিরচয় 

িদেলও তথাকিথত সৎ ও সাধু �কৃিতর ভ� চির� অ�েন ততটা সাথ�ক হনিন । 

এেদর ব�বহার, ভাষা ইত�ািদ অত�� কৃি�ম হেয় পেড়েছ বলা যায় । এই নাটেক 

নাট�কার রায়ত ��নী, মধ�িব� ��নী ও ইংেরজ চির� - এই িতন ��নীর চির�েক 

উপি�ত কেরেছন । িক� এর মেধ� রায়ত বা ভে�তর চির� অ�েনই িতিন সবেচেয় 

�বিশ সাফল� অজ� ন কেরেছন । তৎকালীন বাংলার সমাজ জীবেন এরা তােদর 

�াভািবক আচরণ ও �মৗিখক ভাষা িনেয় িবচরণ কেরিছল । তােদর মেধ� �থেক 

নাট�কার �যন �তারাপ, আ�রী, �রবতী, ���মিণ, পিদ ময়রাণী ও অন�ান� 
ুরায়তেদর তেল এেন  নাটেক  �ান  িদেয়েছন ।

 �তারাপ িচ��েক নাট�কার �ায় এক� ‘টাইপ’ চির� িহসােব গেড় 

তুেলেছন । �স বীর�, কৃত�তা ও িব��তার �তীক । �স একজন সাধারণ মুসলমান 

কৃষক হেলও নবীেনর মত িকছু মূল�েবাধ তার িছল । প�ম অে�র ি�তীয় গভ� াে� 

সাধুচরণেক �স বেলেছ, সুেযাগ �পেলও �স উডেক হত�া করেব না  - �খাদার জীব 

পরােন মা�াম না ।” আবার যখন তােক �জার কের �গালক বসুর িব�ে� িমেথ� 

সাি� িদেতবেলেছ তখন �স বেলেচ ‘ম�াের ক�ান ফ�ালায় না, মুই �নমুখ�ারািম কি� 

পারব না ।” এই �ঢ় িচ� �তারাপ তাই ���মিনর উ�ার �েশ� �রাগসােহবেক বােগ 

�পেয় তার আে�াশেক িম�েয়েছ । িক� প�ম অে� এই �তারাপই যখন বেল -

   “মুইএখন �গালার মেধ� নুকােয়� থািক, নাত কে� 

�পলেয়� যাব, সিমি� নােকর জিন� গাঁ  নসাতেল �পটেয় �দেব ।”

 তখন তার মেধ� ভে�তর চিরে�র ভী� সরল �কৃিত� �কাশ পায় সুতরাং 

�তারােপর চিরে�র উ�ল মুহূত�  হল উড �রাগেক শািররীক শাি� িবধােন নয়, নবীন 

মাধবেক উেডর আ�মণ �থেক উ�ার করেত না পারার জন� আে�প ।

   “আ�া ! বড়বাবু �মাের এতবার বাঁচােল মুই বড় বাবুির 

অ�াকবার বাঁচািত পা�াম না । (কপাল ঘা মািরয়া �রাদন)

 তখন একজন সামান� কৃষেকর �ভতর �থেক মূল�েবাধ স�� একজন 

সদাশয় ব�াি�র অসহায় ��ােজিড ফুেট ওেঠ ।

 আ�রী চির� স�েক�  অেনেকই বেলেছন িনছক হাস�রস সৃি� জন�ই 

নাট�কার এই চির��র সৃি� কেরেছন । নাটেক আ�ির ও �সির�ীর কেথাপকেথােনর 

মাধ�েম নাট�কার হাস�রস পিরেবশন কেরেছন �কই, িক� তার মেধ� িদেব চির�� 

ূনানা �েয়াজনীয় তথ� উপ�াপেকর ভিমকা �হণ কেরেছ । িবেশষ কের বসু 

পিরবােরর নানা তথ�, িবদ�াসাগেরর িবধবা িববাহ আইন, সােহব - িবিবর ন�ামী 
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ৃ ৃ ৃ�ভিত । এর মেধ�ই আ�রীর গভীর �ামীে�েমর সে� অত� জীবন ত�াও ফুেট 

ওেঠ । আ�রীেক নাট�কার এক �ািচন পিরবােরর িঝ �েপই এঁেকেছন, �য ঐ 

পিরবােরই একজন হেয় �গেছ । তাই বসু পিরবােরর িবপয�েয় তার সকল পিরহাস 

িবলীন হেয় �গেছ ।

 �রবতী সাধুচরেণর �ী । অিশি�তা �াম� রমণী �রবতী চিরে�র মূল �বিশ�� 
ৃতার মাত� । �ধু কন�া ���মিণর �িত নয়, �দবর রাইচরেণর �িতও তার আচরণ 

ৃএই মাতে�র । তাই রাইচরণেক ��েত ধের িনেয় যাবার সময় �স বেলেছ -

   “ওমা ওেয ডা� কা �ছেল, ওেয এত�ন �বার খায় না, 

�খেয় সােহেবর �� যােবেকমন কের , �স �য অেনক �র ।”

 বা�বেবাধ স�না, কত� ব�পরায়না �রবতী মেনর মেধ� �য ধম�েক সযে� 

লালন কের এেসেছ, �স হল নারীর সতী� ধম� । �কান িকছুর িবিনমেয় �সই ধম�েক 

িবসজ� ন �দওয়া যায় না । তাই �স �মেয়েকসােহেবর কােছ পাঠােত পােরিন । িক� 
ুকন�ার মৃত� মুহূেত�  দাঁিড়েয় তার মেন হেয়েছ �সও তার পে� ভােলা িছল ।

   “সােহেবর সি� থাকােয �মার িছল ভাল মাের, মুখ �দেখ 

জুেড়াতাম মা �র।”

ৃ এখােন মাতে�র কােছ �রবতীর সকল ধম� িব�াস, সতী� �বাধ �ভেস 

�গেছ ।

 ���মিণ এই নাটেকর মেধ� সবেচেয় হতভাগ� নারী চির� । �স কৃষেকর 

ঘের জে� অপূব� �সা�েয�র অিধকারী হেয়েছ । আর এই �সৗ�য�ই তার জীবেন কাল 

হেয়েছ - ‘আপনা মাংেস হিরনা �বরী’ । কৃষক বধু স�ান স�বা ���মিণেক তাই 

�রাগ সােহেবর কাম িপপাসার িশকার হেত হেয়েছ । িক� অথ� নয়, স�দ নয়, 

নারীর �কৃত স�দ তার সতী�েক র�া করেত ���মিণ আ�াণ �চ�া কেরেছ এবং 
ৃ ুব�থ� হেয় ততীয় গভ� াে� মৃত�র �কােল ঢেল পেড়েছ । এই এক� মা� চিরে�র 

ুমাধ�েম নাট�কার তৎকালীন সু�রী যুবতীেদর বা�ব িদক� ফু�েয় তেলেছন । �রাগ 

সােহেবর গৃেহ ���মিণর মুেখর ভাষাও ভে�তর চিরে�র সাথ�ক �ূরণ ।

ু আর নাটেকর মেধ� পদীময়রানীর ভিমকা খুব িব�ৃত নয় । তার চির�  

স�েক�  নাটেক পাই । �রাগ সােহেবর �-��াব ���মিণর কােছ পদী-ই কেরেছ, 

িক� এই পদীর মেধ�ও �দিখিবেবক দংশন - ‘উপপিত কিরিছ বেল িক আমার শরীের 

দয়া �নই’ । ���মিণেক নীল��র ��য়ালেদর হােত সমপ�ন করেতও �স আ�িরক 

ভােব চায়িন । তাই ���মিনর ধষ�ণ �েশ� �রাগ সােহবেক �স বেলেছ -

  “েছাট সােহব, ���মিণ আজ বািড় যাক, তখন আর একিদন 
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আসেব ।”

 িক� এই �ছাট সােহেবর কােছ �স অসহায় ।

 ‘নীলদপণ�’নাটক� রচনার সময় দীনব�ু ভ� চির��িলর সংলাপ সাধু না 

চিলত ভাষা হেব এই িনেয় সংশেয় িছেলন । িক� ভে�তর চিরতর িনমা� েন তাঁর �স 

সংশয় িছল না । এজন� তাঁর ভে�তর চিরতর�িল সকেলই �ায় অিশি�ত এবং 

তারা সকেলই তােদর আ�িলক ভাষায় কথা বেলেছ । �ধু তাই ই নয়, কথা বলার 

সময় ছড়া, �বাদ, ��ােকর ব�বহার কেরছ, সেব�াপির তারা �ায় সকেল ভী� ও 

সরল । যিদও মােঝ মােঝ তারা গেজ�  উেঠেছ, িক� তার পেরই তােদর অসহায়তা 

�কট হেয় উেঠেছ । সবিমিলেয় �সই সমেয়র �ােমর অিশি�ত মানুষ �েলা 

�যমন� িছল �তমন�ই �ব� উেঠ এেসেছ ‘নীলদপ�ণ’ নাটেক ।

��াবলী

১ । নীলদপ�ণ নাটেকর গঠন �কৗশলিবচার কেরা ।

২ । নীলদপ�ণ নাটেকর নামকরেণর সাথ�কতা িবচার কেরা ।

৩ । নীলদপ�ন নাটক অথবা নাট�িচ� িবচার কেরা ।

৪ । ��ােজিড নাটক িহেসেব নীলদপ�ণ নাটক কতটা িবেবচ� আেলাচনা কেরা ।

৫ । নীলদপ�ণ নাটক� অেনকাংেশ �মেলা�ামা�ক হেয় পেড়েছ আেলাচনা কেরা ।

৬ । নীলদপ�ন নাটেকর নায়ক িবচার কেরা ।

৭ । নীলদপ�ন নাটেকর সংলাপ িবচার কেরা ।

৮ । নীলদপ�ণনাটেকর ভে�তর চির� িবচার কেরা ।

সহায়ক ��াবলী

১ । বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ� (অ�ম খ�), অিসত�মার বে��াপাধ�ায় ।

২। নাট� সািহেত�র আেলাচনা ও নাটক িবচার (�থম খ�), ড. সাধন �মার ভ�াচায� ।

৩ । নাট�ত� িবসার, ড. �গ�াশ�র মুেখাপাধ�ায় ।

৪ । দীনব�ু িমে�র নীলদপ�ণ, � ভবানী �গাপাল সান�াল স�ািদত।

৫ । নীলদপ�ন, ড. িনমে� ল�ু �ভৗিমক স�ািদত ।

৬ । দীনব�ু িমে�র নীলদপ�ন । পুণমূল� �ায়ন, ড. অেশাক �মার িম� ।
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২.১ নাট�কার রী�নাথ

২.২ ‘ডাকঘর’ নাটেকর মূল ভাব 

২.৩ ‘ডাকঘর’ : ��ণী িবচার

২.৪ ‘ডাকঘর’ : চির� পয�ােলাচনা

২.৫ ‘ডাকঘর’ : নামকরণ

২.৬ ‘ডাকঘর’ : সংলাপ

২.১ নাট�কার রবী�নাথ

 বাংলা নাটকেক িব�নাটেক উ�ীত কেরেছন রবী�নাথ । মানবমুি� �চতনাই 

রবী�নােট�র �ক�ীয় কথা । �শাষন - শাসন, ন�ায়-ৈবষম�, �লাভ ও িহংসার িব�ে� 

রবী�নােথর �িতবাদী মন সব�দা �সা�ার হেয়েছ । তাঁর নাটেক সমােজর সব��েরর মানুষ 

উেঠ এেসেছ । �ত� ধারায় নানা �পরীিত ও আি�েকর নাটক িলেখেছন িতিন ।

 গীিতনাট� রচনার মেধ� িদেয় রবী�নােথর নাটক �লখার সু�পাত । মা� সেতেরা 

বছর বয়েস িবলাত �মণ করেল ওখােন বেসই িতিন তাঁর �থম নাটক, গীিতনাট� - 

‘ভ��দয়’ (১৮৭৮) রচনা �� কেরন । এরপর �লেখন ‘বাি�কী �িতভা’ (১৮৮১) । 

ুতােদর �জাড়াসাঁেকার বািড়েত ঐবছরই নাটক� অিভনীত হয় ।বাি�কীর ভিমকাব �য়ং 

রবী�নাথ অিভনয় কেরন । এর িকছুইন পর রিচত হয় ‘কালমৃগয়া’ । এরপর ‘রাজা ও 

রানী’ (১৮৮৯) এবং ‘িবসজ� ন’ (১৮৯১) নােম �’� �রামাি�ক ��ােজিড নাটক �লেখন । 

�থম গদ� - নাটক �লেখন ‘শােরােদাৎসব’ (১৩১৫ ব�া�) । এর পরপরই ‘মু�ট’ 

উপন�াস �থেক ঐ নােমই নাটক �লেখন । পরবত� নাটক ‘�ায়ি�ত’ (১৩১৫) । এবার 
ুরবী�নাথ �েত�ক ঋতেক িনেয় নাটক িলখেত �� করেলন । ‘রাজা’ (১৯১০), 

‘ফা�নী’ (১৩২১/১৯১৬), ‘অচলায়তন’ (১৯১১) । ১৩১৮ ব�াে� িতিন �’� নাটক 

�লেখন ‘ডাকঘর’ ও ‘অচলায়তন’ । এর পর �মশ ‘মািলনী’ (১৯১২), মু�ধারা  

(১৯২২), ‘গৃহ�েবশ’ (১৩৩২), “েশাধেবাধ’ (১৯২৬), ‘ন�র পূজা’ (১৩৩৩), 

‘র�করবী’ (১৩৩৩), ‘েশষর�া’ (১৩৩৫), ‘পির�ান’ (১৩৩৬), ‘তপতী’ (১৩৩৬), 

ৃ‘কােলর যা�া’ (১৩৩৯), ‘তােসর �দশ’ (১৩৪০), ‘বাঁশড়ী (১৩৪০) �ভিত নাটক রিচত 
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হেত থাকল ।

 রবী�নাথ �বশ িকছু অিত চমৎকার �হসন রচনা কেরন �স�েলা হল 

‘েগাড়ায়গলদ’ (১২৯৯), ‘ৈব�ে� খাতা’ (১৩০৩), ‘িচর�মার সভা’ (১৩৩২), 
ু‘েশষর�া’ (১৯২৮),’ মুি�র উপায়’ (১৩৫৫/১৯৪৮) । এ�িল বােদ িকছু �কৗতক 

ু ুনাটক ও িতিন রচনা কেরন । �স�িল ‘হাস�েকৗতক’ এবং ‘ব��েকৗতক’ - এর 

ুঅ�ভ� � হেয়েছ ।

 তেব রবী�নাথ �য ধরেণর নাটক িলেখেছন (গীিতনাট�, নৃত�নাট�, 
ুকাব�নাট�, ঋতনাট�,�পকনাট�, সাংেকিতক নাট�, ত�নাট� ইত�ািদ) তার মেধ� 

অবশ�ই ��� �পক এবং সাংেকিতক নাটক�িল ।

২.২ ডাকঘর : মুলভাব

রচনাকাল ও �ান :

 ১৩১৮ ব�াে�র ভা�মােসর �শেষ ইংেরিজ ১৯১১ সােলর �সে��র মােস 

শাি�িনেকতেন বেস ‘ডাকঘর’ রিচত, নাটক� িলখেত িতনিদন সময় লােগ ।

ডাকঘর রচনার কারণ:

 রবী�নাথ িকছুিদন ধেরই িবেদশ যাওয়ার পিরক�না করিছেলন । মনটা তার 

�ের �কাথায়, �ের �ের’ উেড় �যেত চাইেছ । কিব তাঁর এই সময়কার মানিসক 

অব�ার ছটা বণ�না কেরেছন আ�িমকেদর কােছ ‘ডাকঘর’ নাটক� ব�াখ�া করার 

সময় । এখেনই আমরা ‘ডাকঘর’ রচনার ��রণার কথা জানেত পারেবা । �স সময় 

আ�িমক কালীেমাহন �ঘাষ তার অনুিলখন কেরন । �স� উ�ার কেরন শাি�েদব 
ু�ঘাষ । �সই বণ�না তেল �দওয়া যাক -

   “‘ডাকঘর’ যখন িলিখ তখন হঠাৎ আমার অ�েরর মেধ� 
ুআেবেগর তর� �জেগ উেঠিছল । �তামােদর ঋত - উৎসেবর 

জন� িলিখিন । শাি�িনেকতেনর ছােদর উপর মা�র �পেত পেড় 
ুথাকতম । �বল একটা আেবগ এেসিছল িভতের । চল চল বাইের, 

যাবার আেগ �তামােক পৃিথবীেক �দি�ণ করেত হেব �সখানকার 

মানুেষর সুখ - �ঃেখর উ�ােসর পিরচয় �পেত হেব । �স সময় 

িবদ�ালেয়র কােজ �বশ িছলাম । িক� হঠাৎ িক হল । রাত �েটা 

িতনেটর সময় অ�কার ছােদ এেস মনটা পাখা িব�ার করল । যাই 

যাই এমন একটা �বদনা মেন �জেগ উঠল । পূেব� আমার �’এক� 
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�বদনা এেসিছল আমার মেন হি�ল একটা িকছু ঘটেব, হয়েতা 
ুমৃত� । ��শেন �যন তাড়াতািড় লািফেয় উঠেত হেব �সই রকেমর 

একটা আন� আমার মেন জাগিছল । �যন এখান হেত যাি� 

।েবঁেচ �গলুম । এমন কের যকন ডাকেছন তখন আমার দায়েনই । 
ু�কাথাও যাবার ডাক ও মৃত�র কথা উভয় িমেল, খুব একটা 

আেবেগ �সই চ�লতােক ভাষােত ‘ডাকঘের’ কলম চািলেয় 

�কাশ করলুম । মেনর আেবগেক একটা বাণীেত বলার �ারা 

�কাশ করেত হল । মেনর মেধ� যা অব�� অথচ চ�ল তােক 

�কােনা �প- িদেত পারেল শাি� আেস । িভতেরর ��রণায় 

িলখলুম । এর মেধ� গ� �নই । এ গদ� িলিরক । আলংকাির[ক]েদর 

মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ�ািয়কা । এটা ব�ত িক? এটা �সই 

সমেয় আমার মেনর িভতর �য অকারণ চা�ল� �েরর িদেক হাত 

বাড়াি�ল, �েরর যা�ায় িযিন �র �থেক ডাকিছেলন, তাঁেক �দৗেড় 

িগেয় ধরবার একটা তী� আকা�া । �সই �ের যাওয়ার মেধ� 

রমনীয়তা আেছ । যাওয়ার মেধ� একটা �বদনা আছ, িক� আমার 

মেনর মেধ� িবে�েদর �বদনা ততটা িছল না । চেল যাওয়ার মেধ� 

�য িবিচ� আন� তা আমােক ডাক িদেয়িছল - ব��ের �স অজানা 

রেয়েছ,তার পিরচেয়র িভতরিদেয় �স অজানার ডাক, �র �সখােন 

মু� কেরেছ, যা�া �সখােন রমনীয় ব� িব�ৃিত অপিরিচেতর মেধ� 

�য আন�। �সই যখন অ�রােল বাঁিশ বািজেয় ডাক িদল �স ভাব� 

�কাশ করলুম । থাকব না থাকব না, যাব যাব, সবাই আনে� যাে� 

। সবাই ডাকেত ডাকেত যাে� আর আিম িকনা বেস রইলুম। এই 

�ঃখেক ব�া�লতােক ব�� করেত হেব । এই ভাব যিদ কা�র 

ূস�ন� অপিরিচত হয় তেব ��য়ালী বলেত পােরা । এই �বদনা যিদ 

কােরা মেধ� থােক তেব �স বুঝেত পারেব এর মম�টা কী ।”

       [রবী�সংগীত]

 এ �সে� আর এক� িচ�র কথা উে�খ করা �েয়াজন । �স� রবী�নাথ 

২২েশ আি�ন ১৩১৮ (েসামবার ৯অে�াবর ১৯১১) �ত িনঝ� িরনী সরকারেক 

িলেখেছন -

   “ মা, আিম �রেদেশ যাবার জন� ��ত হি�। আমার 

�সখােন অন� �কােনা �েয়াজন �নই - �কবল িকছুিদন �থেক 

আমার মন এই কথা বলেছ �য, পৃিথবীেত জে�িছ �সই পৃিথবীেক 
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একবার �দি�ণ কের িনেয় তেব তার কাছ �থেক িবদায় �নব । 

এরপের আর ত সময় হেব না । সম� পৃিথবীর নদী-িগির -সমু� 

এবং �লাকালয় আমােক ডাক িদে� - আমার চারিদেকর �ু� 

পিরেব�েনর িভতর �থেক �বিরেয় পড়বার জন� মন উৎসুকল হেয় 

পেড়েছ । আমরা �সখােন দীঘ�কাল �থেক কাজ কির �সখােন 

আমােদর কম� ও সং�ােরর আবজ� না িদেন িদেন জেম উেঠ 

চারিদেক একটা �বড়া �তরী কের �তােল । আমরা িচরজীবন 

আমােদর িনেজেদর �সই �বড়ার মেধ�ই থািক,জগেতর মেধ� 

থািকেন, অ�ত মােঝ মােঝ �সই �বড়া �ভেঙ বৃহৎ জগৎটােক 

�দেখ এেল বুঝেত পাির �জলখানােতই আমােদর জ� নয় । তাই 

আমার সকেলর �চেয় বেড়া যা�ার পূেব� এই �ছােটা যা�া িদেয় 

ূতার ভিমকা করেত চাি� - এখন �থেক এক� এক� কের �বিড় 

ভাঙেত হব, তারই আেয়াজন ।”

   [�মিত িনঝ� িরনী সরকারেক িলিখত, প� ১৯ িচ�প� ৭]

 রবী�নাথ ১৭েফ�য়ারী ১৯৩৯এ �লখা এক� িচ�েত পিরহাস�েল 

�লেখন -

   “ ডাকঘেরর অমল মেরেছ বেল সে�হ যারা কের তারা 

অিব�াসী রাজৈবেদ�র হােত �কউ মের না - কিবরাজটা ওেক 

মারেত বেসিছল বেট ।”

 দীনব�ু িস. এফ. এ��জেকও কিব এক� পে� (৪জুন ১৯২১) অমল 

স�েক�  মতামত ব�� কেরন -

   “I remember, at the time when I wrote it 

[The Post Office] my own feeling which inspired 

me to write it. Amal represents the man whose soul 

has received the call of the open road - he seeks 

freedom from the enclosure of habits sanctioned by 

the pendent and from walls of rigid opinion built 

for him by the respectable.”

     [Letter to a Friend]

 এই সম� প�িদর �লখা�েলা �থেক িন�য়ই এত�ন �� হেয় �গেছ �য 

‘ডাকঘর’ নাটেকর মূল ভাবব�� িক ? এককথায় বলেল দাঁড়ায় সু�েরর জন� 
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ব�া�লতা । আর এক� িবষয় �বাঝবার দরকার তা হল ‘ডাকঘর’, ‘রাজা’,’িচ�’ - 

এই শ��েলার িক �কান অ�িন�িহত অথ� আেছ ? আমােদর অ�ের বাইের অেনক 

ব�ন, িক� মনেতা ক�নাচাির �স পাখা �মেল সব�� উড়েত চায় । সব আন� 

আ�াদন করেত চায় । িক� বা�েবর মুেখামুিখ হেল তখন মেন হয় -

   “অেনক �দেখ �া� এখন �াণ

    �ছেড়িছ সব অক�ােতর আেশ

   এখন �কবল এক� �পেলই বাঁিচ ।”

 মন এই আধ�াি�ক �বােধ উ�ীণ� হেল তখন ব� ইে� নয়, এক� ইে�র 

মেধ�ই ব��েক আ�াদন করেত ইে� কের । তার আর বাইেরর ব�ে�র িকবা 

�েয়াজন, এবার বাইেরর বাত� া�িল আসুক এক� িচ� হেয় । এিচ� �সই িচ� যােত 

িবে��র বড় আদর কের তাঁর এই বাত� া পাঠােলন �য, িতিন মানবেক, িশ�েকও 

িনেজর ভােবন। তােক তাঁর ি�য় ভােবন । �সই আ�াণ বাত� া মানব �দেয় �িনত হেব 

িচ�র �পেক ।

২.৩ ডাকঘর : ��ণীিবচার 

 ‘ডাকঘর’ �পক সাংেকিতক নাটক । সমােলাচকগণ তাই-ই বেলন । �পক 

নাটক িক? �য নাটেকর মূল ল�� হে� �কান ভাবেক বা ত�েক �কাশ করা, এবং 

তা করেত িগেয় কািহনী, ঘটনা, চির� ইত�ািদেক আনা হয় - তােক বেল �পক 

নাটক । �পেক �প ভাব বা তে�র �েয়াজেন ব�ব�ত । আপাত এক� কািহনী 

�েপর মেধ� গভীর �কান ভাব বা ত� উেঠ আেস । আপাত কািহনীর সমা�রােল 

মূলভাব� উেঠ আেস ।

 ‘�পক’ এক ইংেরিজ �িতশ� হল ‘Alligory’ , যার অথ� ‘ to mean 

other’  অথা� ৎ এক �বাঝােত অন� কথা বলা । �পেকর �� অথ� - এক� হল 

আপাত গে�র িদক, অন�� উপাখ�ান বা গ� অিতির� ব��নার িদক । �পেকর 

বাইেরর গ�� উপল�� বা রা�া মা� । �য রা�া িদেয় মূলভােব �পৗঁেছােত হেব এই 

গে�র বাইের এক� ��� গ� থােক ; �স�ই আসল গ� । এই �পেকর আ�েয় 

�কান নীিতকথা, �কান িবেশষত� বা ভাবেক রসময় �প দান করা হয় ।

 সংেকত ; যার ইংেরিজ ‘symbol’ । তেব ‘Symbol’ এর যথাথ� �িতশ� 

�তীক হেলই ভােলা। তেব �চিলত আেছ ‘Symbol ic  Drama’ র অথ� 

‘সাংেকিতক নাটক’ িহেসেব । �তীক নাটক বলাই যুি�যু� । অেনেক যুি�েদন 

�য, সাংেকিতক সব�� িনিদ� � অেথ�ই �শষ হয়, �তীেক সংেকিতক িনিদ� � অেথ�র 
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পেরও অিতির� অথ�ব��না পাওয়া যায় । �স িদক �থেক �তীক নাটক বলাই �ক 

মেনহয় ।

 তাই �তীক আর �পক এক নয় �সটা �� । আর একটু �� ভােব �দখেত 

�গেল বলা যায় �পেকর আেবদন বুি�র কােছ । �ােনর সে� স�� । বুি�র িবচাের 

অেথ�র �েভদ ঘটেত পাের ফেল �পেকর অথ� একািধক হেত পাের । �তীেকর 

ুআেবদন অনুভিতর কােছ ; ক�নার কােছ । �পক-রচনায় �কান রহস�ময় 

আবহাওয়া সৃি�র �েয়াজন �নই । সুিনিদ� � এক� �ান পিরেবশনই তার �ধান 

উে�শ� এবং �স কাজ� �শষ হেলই তার কাজ ফুেরায় অন�িদেক আবহাওয়া সৃি�র 

ওপর িনভ� র কের �তীক নাটেকর সাফল� - অসাফল� । ঐ পিরেবশ আমােদর 

ু ূক�নানুভিতক উ�ীিপত কের । �স কারেণই �িতক নাটেক অ�কার ঘর, পব�তচড়া, 

ৃনদী তীর �ভিত �ান িনব�াচন কের আবহাওয়া বা পিরেবশ �তরী করা হয় ।

 �পক �তীক িনেয় এত কথা বলা হল ‘ডাকঘর’ �ক সামেন �রেখ এই 

নাটক� �কান ��নীর নাটক �সই �স�েক সামেন �রেখ। ‘ডাকঘর’ �কান ��নীর 

নাটক, তা আেলাচনার আেগ রবী�নােথর �লখা এক� িচ�র িদেক �ি� �দওয়া  

যাক । এই িচ�� রবী�নাথ ি�য়�দা �দবীেক �লেখন ২৫েশ ফা�ন ১৩১৮ ব�াে� । 

‘ডাকঘর’ পরকািশত হওয়ার পর ‘�বাসী’ পি�কায় মাঘ ১৩১৮ সংখ�ায় ‘পু�ক 

পিরচয়’ িবভােগ চা�চ� বে��াপাধ�ায় ‘মু�ারা�স’ ছ�নােম ‘ডাকঘর’ এর 

আেলাচনায় এক জায়গায় �লেখন - “ইহােক এক� �পক বিলয়া একটা ব�াখ�া 

আমরা িদেত পাির । অমল মানবা�া .........” ইত�ািদ । এই ব�াখ�ার সূে� ি�য়�দা 

�দবী রবী�নােথর মতামত চাইেল রবী�নাথ �লেখন -

   “ ‘ডাকঘর’ এর �কােনা �পক �নই - যা ওর শাদা মােন, 

তাই ওর মােন । �বাসীর সমােলাচনা, ও একটা ব�ায়াম মা� । 

ওরকম অথ� �বর কের িক �কােনা সুখ আেছ ? সািহেত� 

‘অথ�মনথং�  ভাবয় িনতভং’ - যিদ ওেত �কােনা �সৗ�য�� থােক, 

�কােনা রস থােক, তাহেল আর �কােনা �কিফয়েতর দরকার �নই 

- ছিব �দখেত িগেয়েকউ যিদ ��েমর সমােলাচনা করেত বেস 

তাহেল তােত িচ�কেরর �কােনা �গৗরব �নই । আসেল �পক ও 

গূঢ়ত� আিব�ার করার সুখটা এই �য তােত কিবর �চেয় 

সমােলাচেকর �গৗরব বােড় - কাব�টােক উপল�� কের 

সমােলাচেকরই বাহা�ির �কাশ পায় ।”

  [��ব� : প�াবলী - ৯, ৮মাচ�  ১৯১২, রবী�বী�া - ২৭, পৃ-১২]

 রবী�নাথ �� জানােলন ‘ডাকঘর’ -এ �কান �পক �নই। ি�তীয়ত 
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চা�চ� বে��াপাধ�ােয়র সমােলাচনােক ���হীন মেন কের বলেলন  ‘ব�ায়াম 

মা�’ ।

 ১৯৩৯ সােলর ১৯মাচ�  (১৩৪৫ ব�াে�র ৫ই �চ�) আন�বাজার পি�কার 

‘পু�ক পিরচয়’ িবভােগ’ডাকঘর’ এর পিরচয় স�েক�  �লখা হয় -

   “ ‘ডাকঘর’ � রবী�নাথ ঠা�র । িব�ভারতী ��ালয় - 
ৃকত� ক �কািশত । ৪থ� সং�রণ > মূল� আট আনা ল ‘ডাকঘর’ 

কিবর �িস� �পক নাট� �যৗবেন এই বই পিড়য়া আমরা জীবন ও 

জগৎ নূতণ �ি�েত �দিখেত িশিখয়ািছলাম । আশা কির আধুিনক 

কােলর ত�ণেদর �দেয়ও ইহা সাড়া জাগাইেব ।” 

  [��ব� : রবী��স� : আন�বাজার পি�কা - ৩,পৃ - ২০৭]

 রবী�নােথর মতামত �জেনও সমােলাচকগন এেক সাংেকিতক বা �পক 

সংেকিতক নাটক িহেসেবই গণ� কেরেছন ।�ুিদরাম দাস ‘ডাকঘর’ �ক সাংেকিতক 

নাটক িহেসেব �দেখেছন । আ�েতাষ ভ�াচায� বেলেছন �পক - সাংেকিতক  

নাটক । কােজই পাঠক - সমােলাচেকর কােছ ‘ডাকঘর’ সাংেকিতক নাটক িহেসেব 

গণ� । আমরা যােক বিল �িতক নাটক ।

 নাটেক অমল চিরে�র �েটা িদক - এক� হল বিহজ� গেতর িদেক  ধািবত 

তার মন, অন�� রাজার বা িবে��েরর বা অ�েপর জন� অেপ�া । আসেল এই ি�িবধ 

মানিসকতার মেধ� �কান িবেরাধ �নই । ধারাবািহক ভােব একটা মানিসকতা পিরণত 

হেত হেত অপর�েত িগেয় িমেশেছ । কােজই �থেম অমল বাইের - �ের �যেত 

চায়, তারপর �েম এক অধ�া�েবােধর উ�ীত হয় যা তােক অসীেমর অেপ�ায় ি�র 

কের । এ �সে� অমেলর এক� সংলাপ উে�খ করেল িবষয়� �� হয় -

   “অমল ।। না, না, �ঃখ �নই । �থেম যখন আমােক ঘেরর 

মেধ� বিসেয় �রেখ িদেয়িছল আমার মেন হেয়িছল �যন িদন 

ফুেরােছ না । আমােদর রাজার ডাকঘর �দেখ অবিধ এখন আমার 

�রাজই ভােলা লােগ - এই ঘেরর মেধ� বেস বেসই ভােলা লােগ - 

একিদন আমার িচ� এেস �পৗঁছেব �স কথা মেন করেলই আিম খুব 

খুিশ হেয় চুপ কের বেস থাকেত পাির । -”

 এই সংলােপ �তা নানা �তীক ব�ব�ত হেয়েছ- ‘রাজার ডাকঘর’, ‘িচ�’ 

যার হাত ধের অমল গূঢ়তর ব��নােক উে� �দয় । িক�া যখন �স িপেসমশাই মাধব 

দ�েক বেল -

   “এখন আিম এই খােনই �েয় থাকব, িকছু করব না, - 
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িক� �যিদন আিম ভােলা হব �সই িদনই আিম ফিকেরর ম� িনেয় 

চেল যাব - নদী, পাহাড়, সমুে� আমােক আর ধের রাখেত পারেব 

না ।”

 এই কথা�েলা িকেসর �তীক ? িক�া ডাকহরকরােদর নাম�েলা যখন হয় 

বাদল িক�া শরৎ, �স�েলা িক িনছক নামই হেয় থােক নািক অসীম কাল�মেক 

�দ�ািতত কের ?

২.৪ ডাকঘর : চির�পয� ােলাচনা

অমল :

 ‘ডাকঘর’ নাটেকর �ধান চির� অমল । অমেলর পিরচয় িদেত িগেয় 

নাট�কার মাধব দে�র মুখ িদেয় বলান -

   “আমার �ী �াম স�েক�  ভাইেপা । �ছাটেবলা �থেক 

�বচারার মা �নই । আবার �সিদন তার বাপও মারা �গেছ ।”

 বাপ-মা হীন এই অনাথ বালকেক মাধব দ� তার বািড়েত তােদর কােছ 

রােখ  । কারণ -

   “মাধব দ� ।। আমার �ী �য �পাষ�পু� �নবার জন� �খেপ 

উেঠিছল ।”

 তাছাড়াও - 

   “মাধবদ� ।। .......... এই �ছেল�েক আমার �য 

িকরকম �লেগ িগেয়েছ -”

 এই অমল এখন তার নয়েনর মিণ, অ�েরর ধন । তার স�েক�  একদা কৃপণ 

মাধব দ� তাই বেল -

ু   “আেগ টাকা �রাজগার করতম, �স �কবল একটা �নশার 
ুমেতা িছল - না কের �কােনা মেত থাকেত পারতম না । িক� এখন 

যা টাকা করিছ সবই ঐ �ছেল পােব �জেন উপাজ� েন ভাির একটা 

আন� পাি� ।”

 িক� �ঃেখর কথা এই �য অমেলর ক�ন অসুখ হেয়েছ । বাঁচার আশা   

�ীণ । িকছুিদন �বিশ বাঁিচেয় রাখেত �গেলও তােক ঘেরর মেধ� �ায় সব ব� কের 

িদেয় রাখেত হেব । কিবরােজর এই িবধান মেতা িপেসমশায় মাধবদ� তােক একদম 

ঘেরর বাইের �যেত �দয় না । অমেলর সারািদন কােট রা�ার ধােরর ঘেরর জানালায় 
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বেস । অমল িপেসমশায় মাধব দে�র কােছ তার বাইের না যাওয়ার কারণ জানেত 

চাইেল িপেসমশায় জানান কিবরাজ বেলেছ বাইের �গেল অসুখ করেব । অমল এ 

উ�ের স�� হেত পাের না । িজে�স কের �য কিবরাজ তা জানল িক কের । তখন 

িপেসমশায় বেলন কিবরাজ পঁুিথ পেড় সব �জেনেছ । অমলও বড় হেল সব জানেব, 

পি�ত হেব, এই আশার কথা মাধব দ� জানান । উ�ের অমল বেল -

   “না, না, িপেসমশায়, �তামার �� পােয় পিড়, আিম 

পি�ত হব না - িপেসমশায়, আিম পি�ত হব না ।” 

 রবী�নাথ সারাজীবনই পঁুিথ পড়া িবেদ�ােক িন�া কেরেছন । তাঁর অসংখ� 

�লখােত খুব �ঢ় ভােব �স মেনাভাব �কাশ �পেয়েছ । এখােনও তাই ‘অমল 

�ছেলমানুষ’, �স �ধু �দখেত চায় - ঘুের �বড়ােত চায় । িপেসমশায় বেল, এত িক 

আেছ �দখার যার জন� অমল এত ব�া�ল । িক� বাইেরর জগৎ বাের বাের িক টােন 

�যন অমলেক টােন । তার ইে� হয় �েরর পাহাড় িডিঙেয় �র �দেশ �কাথাও চেল 

�যেত । অমেলর এসব কথা িপেসমশােয়র কােছ পাগলামী বেল মেন হয় । িক� 

অমল বেল চেল �য পৃিথবীটা কথা বলেত জােন, তাই �যন নীল আকােশ �স হাত 

তুেল ডাকেছ। �সই ডাক ব��েরর মানুষ �নেত পায় । অমেলর িব�াস পি�তরা ঐ 

ডাক �নেত পায় না । এখােনই অমল চিরে�র মেধ� �দখা যায় সু�েরর �িত 

ব�া�লতা - �য ব�া�লতা আসেল রবী�নােথর িনেজর । �স কথা রবী�নাথ িচ� - 

পে� বেলেছন ।

 এই �য সু�েরর �িত টান, ব�া�লতা তারই সূে� �স কখেনা দই ওয়ালার 

মত দই িব�ীর কাজ করেত চায়, কখেনা ডাকহরকরা হেত চায়, আবার িভে�ও 

করেত চায় । তাই দই িবি� করার জন� সুর কের ডাক িশখেতও তার �কান অসুিবেধ 

�নই । আসেল এসব িকছু হেত চাওয়ার মেধ� তার এক� মা� উে�শ� - তাহ’ল 

এেদর সবার মত অমলও �দশ-েদশা�র ঘুের �বড়ােত পারেব । �ছেলমানুষ অমল 

সু�েরর টােন হেয় ওেঠ �খর ক�নাচারী । তার �কৃিত জগৎ িনেয়ক�না এত �কট 

�য �স �কান িদন দইওয়ালার �ােম না িগেয়ও �সই �ােমর �ায় িনখঁুত বণ�না �দয় । 

অমল ও দইওয়ালার িকছুটা কেথাপকেথান এ �সে� উে�খ করা �গল -

   “অমল ।। না, �কােনািদন যাই িন । িক� আমার মেন হয় 

�যন আিম �দেখিছ । অেনক পুেরােনা কােলর খুব বেড়াবেড়া 

গােছর তলায় �তামােদর �াম - এক� লালা রেঙর রা�ার ধাের । 

না ? 

   দইওয়ালা ।। �ক বেলছ বাবা ।
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   অমল ।। �সখােনপাহেড়র গােয় সব �গা� চের �বড়াে� ।

   দইওয়ালা ।। কী আ�য� ! �ক বলছ । আমােদর �ােম 

�গা� চের �বিক, খুব চের ।

ু   অমল ।। �মেয়রা সব নদী �থেক জল তেল মাথায় কলিস 

কের িনেয় যায় - তােদর লাল শািড় পরা ।

   দইওয়ালা ।। বা ! বা ! �ক কথা। আমােদর সব গয়লা 
ুপাড়ার �মেয়রা নদী �থেক জল তেল �তা িনেয় যায়ই । তেব িকনা 

ুতারা সবাই �য লাল শািড় পের তা নয় - িক� বাবা, তিম িন�য় 

�কােনািদন �সখােন �বড়ােত িগেয়িছেল ।”

 ‘ডাকঘর’ নাটেকর কািহনী অমলেক �ক� কেরই আবিত� ত । বাকী 

চির�রাও অমলেক �ক� কেরই আনােগানা কেরেছ । �সিদক �থেক িনি�ত ভােব 

অমলই নাটেকর �ক�ীয় চির� । অেনেকর মেত অমল চির��র মেধ� �ছেলেবলার 

ূরবী�নাথেক খঁুেজ পাওয়া যায় । গৃহভ শ�ােমর গি� �দওয়া জায়গার মেধ� বেস 

দরজা ব� �দেখ িদন কাটােতন । অমলও �তা ব� ঘের �খালা জানালায় বেস 

বিহিব�ে�র সে� �যাগােযাগ রাখত ।

ু নাটেকর এেকবাের �শেষ অমল ঘুিমেয় পেড় । এই আসেল মৃত�েকই 

ইি�ত কের । সমােলাচক কনক বে��াপাধ�ায় তাঁর ‘রবী�নােথর ত� নাটক’ �ে� 

অমেলর এই ঘুম �সে� বেলন -

ু   “তাহার এই ঘুেমর তাৎপয� রিহয়ােছ । ঘুম এখােন মৃত�র 
ু�তীক বিলয়াই �বাধ হয় । মৃত�র িভতর িদয়াই পরমা�ার সিহত 

মানব�ার �যাগ সািধত হয় ।”

 আেরা িতিন বেলন -

ু   “িক� এই মৃত� জীবেনর �শষ নয়,উহা �শষ নয়, উহা 
ুনবজীবন লােভর মাধ�ম মা�, মৃত�র মধ� িদয়া জীবনই আবার 

ূ ুনব�েপ িফিরয়া আেস । মৃত� পূণ�তায় �পৗঁ িছবার �সাপান, মৃত�র 

মেধ�ই মানুেষর ব�ন মুি� । সুতরাং �কহ যিদ এই ঘুমেক এক 

রকেমর �তীক িন�া বিলেত চােহণ তাহােত আপি�র �কােনা 
ুকারণ থিকেত পােরনা, কারণ মৃত� এক রকেমর িন�া, �সই  

িন�াভে� মানবা�া অ�েপর সে� সাযুজ� লাভ    কের ।”

 এই অমল স�েক�  নীহার�ন রায় বেলেছন -
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ূ   “বালক অমল সু�েরর আ�ান, অজানার ইি�তানুভিতর 

�তীক িহসােবই সত� ; তাআ না হইেল �� বালক - িচে�র 

�কাশ িহসােব অমলেক খািনকটা ‘মরিবড’ বা �ঃখ -িবলািস এবং 

অিতির� �বীণ এবং �া� বিলয়াই মেন হয় । তাহার ভাষন একটু 

অিতির� িচ�াভার�� এবং বালক বা িকেশার িহসােব একটু �বিশ 

কিব সুলভ ।

মাধব দ� :

 অমেলর আ�য়দাতা ; �ঃস�েক� র িপেসমশাই হল মাধব দ� । নাটেক 

মাধব দ� অমেলর �িত �গাঢ় ��হ�বণ হেয় উঠেত �দখা যায় । �স িছল  

িনঃস�ান । তার �ী তােক এক� স�ানেক �পাষ�পুতর িহেসেব �নওয়ার জন� খুব 

অনুেরাধ - উপেরাধ কের । �সই কারেণ অমলেক তারা �পাষ�পু� িহেসেব �নয় । 

আসেল অমলেক মাধবদে�র কীরকম �লেগ িগেয়েছ -’ । তাই মাধব দে�র �ীর 

�াম স�েক�  ভাইেপার �িত মাধব খুব �ব�ল হেয় পেড় । অমলতার বািড়েত আসার 

পের মাধব দে�র চিরে�ও পিরবত� ন এেসেছ । ঠা�রদার সােথ আলাপচািরতায় �স 

পিরবত� ন �চােখ পেড় -

   “মাধব দ� ।। জান �তা ভাই, অেনক কে� টাকা কেরিছ, 

�কাথা �থেক পেরর �ছেল এেস আমার ব� পির�েমর ধন িবনা 

পির�েম �য় করেত থাকেব, �স কথা মেন করেলও আমার 

খারাপ লাগত । িক� এই �ছেল�েক আমার �য িকরকম  �লেগ 

িগেয়েছ -

   ঠা�রদা ।। তাই এর জেন� টাকা যতই করচ করছ , ততই 

মেন করছ, �স �যন টাকার পরম ভাগ� ।

ু   মাধব দ� ।। আেগ টাকা �রাজগার করতম, �স �কবল 
ুএকটা �নশার মেতা িছল, না কের �কােনা মেত থাকেত পারতম 

না, িক� এখন যা টাকা করিছ, সবই ঐ �ছেল পােব �জেন 

উপাজ� েন ভাির একটা আন� পাি� ।

 এই পিরবত� ন সবটাই অমেলর জন� । অমল তার �পাষ�পু� হেলও িনেজর 

স�ােনর �িত �য মম�েবাধ থাকা দরকার তার চাইেত �কান অংেশ কম �নই মাধব 

দে�র অমেলর জন� । তাই কিবরাজেক যখন �স বেল -

   “আপনার ও �চব িনেয় আমার কী হেব বেলন �তা । ও 

থা�  না - কী করেত হেব �সইেট বেল িদন । িক� আপনার ব�ব�া 
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বেড়া কেঠার । �রােগর সম� �ঃখ ও �বচারা চুপ কের সহ� কের - 

িক� আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর ক� �দেখ আমার বুক �ফেট 

যায় ।”

 তখন একজন িপতার আত� নাদ �শানা যায় স�ােনর �ঃেখ।

 মাধব দ� অমেলর মত ভাবুক নয়, বা�ব �ান স�� ও িবষয়বুি� তার 

যেথ� । তাই অমলেক �স বড় হেয় পি�ত হেত বেল। িনেজ �তা আর হেত পােরন 

িন , হেত পারেল �বঁেচ �যেতন - এমন মত �কাশ কেরন । িক� তা �েন অমল 

জানায়, �স পি�ত হেত চায় না - �স কবিল সব িকছু �দেখ �বড়ােত চায় । অমেলর 

এই কথা�েন মাধব দে�র মেন হেলা অমল বা�ব বুি�হীন । আমেলর ক�নার কথা 

�েন তার মেন হয় ও�েলা অমেলর পাগলামী । পি�তরা তা কের না । কারণ 

পি�তরা ‘েখাপা’ নয় অমেলর মেতা িপেসমশাই এর বা�ব অিভ�তার পিরচয় 

আেরা পাওয়া যায়, যখন �স অমলেক িবেদশী �লােকরা যিদ তােক ধের িনেয় চেল 

যাব �কাথাও ! এই �ছাট - �ছা� কথােতই মাধব দে�র চিরে�র মূেল হিদস পাওয়া 

যায় ।

ঠা�রদা :

 ঠা�রদা এ নাটেক এক িবেশষ উে�শ�েক বহন কেরেছ । ‘ঠা�রদা 

অ�েপর ইি�তবহ �ত�েপ এেসেছ’ । আসেল ঠা�রদার মাধ�েম রবী�নাথ ঈ�র 

স�ে� তাঁর উপলি� ও ব�ব� নানা ভােব ব�� কেরেছন । এই ঠা�রদা ‘রাজা’, 

‘অচলায়তন’ - এও আেছ । �ায় একই ভাবনা িনেয় ।

 ‘ডাকঘর’ এর ঠা�রদা রিসক । এখােন িতিন �ছেল �খপাবার সদ� ার । 

�ছেল�েলােক ঘেরর বার করাই তার এই বুেড়া বয়েসর �খেল । নাটেকর �থম 

�থেকই তার উপি�িত ল�� করা যায় । ��েত অমেলর সে� তার আলাপ - পিরচয় 

িছল না । মাধবদে�র মুেখ ঠা�রদা �থম অমেলর কথা �শােন । জানেত পাের তার 

বাবা - মা �কউ �নই । তখন ঠা�রদা বেলন - ‘আহা ! তেব �তা আমােক তার 

দরকার আেছ ।’ মাধব দ� জানায় �য, অমেলর ক�ন অসুেখর কারেণ কিবরাজ 

তােক শরেতর �রাদ - বাতাস বাঁিচেব ঘেরর মেধ�ই থাকেত বেলেছ । িক� ঠা�রদা 

�য �ছেল �খপাবার সদ� ার, �স �ছেলেদর ঘর �থেক বার  কের আেন, তাই তােকই 

মাধব দ� সবেচেয় �বিশ ভয় কের । ঠা�রদা তখন জানান - 

   “িক� ভাই, ঘের ধের রাখবার মেতা �খলাও আিম িকছু 

জািন ।”

 তখেনা পয�� অমেলর সােথ তার পিরচয় হয় িন । িতিন কাজকম� �সের 
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এেস অমেলর সােথ আলাপ কের �নেবন বেল চেল যান ।

 এরপর �দখা যায় অমেলর সােথ তার আলাপ হয় ফিকর �বেশ । মাধব দ� 

তা �দেখ অবাক হয় । ঠা�রদা তােক �চােখর ইশারায় জানান, িতিন ঠা�রদা নন, 

ফিকর । মাধব দ� তা বুঝেত �পের বেল - 

ু   “তিম �য কী নও তা �তা �ভেব পাই �ন ।”

 এরপর অমেলর সােথ তার দীঘ��ণ কেথাপকেথান চেল । আসেল অমলেক 

িতিন বিহজ� গেতর নানান গ� খুব আকষ�নীয় ভােব উপি�ত কের । িবেশষ কের 
ু��ৗ��ীেপর গ�, যা সিত�ই চমক�দ । �সই বণ�না খািনকটা তেল �দওয়া হল -

   “অমল ।। �কৗ��ীপ িক রকম �ীপ আমােক বেলা - না 

ফিকর ।

   ঠা�রদা ।। �স ভাির আ�য� জায়গা । �স পািখেদর �দশ 

�সখােন মানুষ �নই । তারা কথা কয় না, চেল না, তারা গান গায় 

আর ওেড় ।

   অমল ।। বাঃ কী চমৎকার ! সমুে�র ধাের ?

   ঠা�রদা ।। সমুে�র  ধাের �বিক ।

   অমল ।। সব নীল রেঙর পাহাড় আেছ ?

   ঠা�রদা ।। নীল পাহােড়ই �তা তােদর বাসা । স��ার সময় 

�সই পাহােড়র উপর সূয�াে�র আেলা এেস পেড় আর ঝাঁেক ঝাঁেক 

সবুজরেঙর পািখ তােদর বাসায় িফের আসেত থােক �সই 

আকােশর রেঙ, পািখর রেঙ, পাহােড়র রেঙ, �স এক কা� হেয় 

ওেঠ ।

   অমল ।। পাহােড়  ঝরণা আেছ ?

   ঠা�রদা ।। িবল�ণ ! ঝরণা না থাকেল িক চেল? 

এেকবাের হীের গািলেয় �ঢেল িদে� । আর, তার কী নৃত� ! 

নুিড়�েলােক ঠুং-ঠাং-ঠুং-ঠাং কের বাজােত বাজােত �কবলই ক�  

ক�  ঝ�  ঝ�  করেত করেত ঝরনা� সমুে�র মেধ� িগেয় ঝাঁপ িদেয় 

পেড়েছ  । �কােনা কিবরােজর বাবার সাধ� �নই তােক একদ� 
ু�কাথাও আটেক রােখ । পাখী�েলা আমােক িনতা� ত� একটা 

মানুষ বেল যিদ একঘের কের না রাখত তা হেল ঐ ঝরনার ধাের 

তােদর হাজার হাজার বাসার একপােশ বাসা �বঁেধ সমুে�র �ঢউ 
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ু�দেখ �দেখ সম� িদনটা কা�েয় িদতম ।

 এই ঠা�রদারই অন� পিরচয় পাওয়া যায় রাজার িচ� �সে�। �সই একমা� 

অমলেক রাজার িচ�র ব�াপাের িব�ািরত জানায় রাজােকও ঠা�রদা �চেনন - 

অমলেক িতিন তাও জানান। ঠা�রদা বাের বাের অমলেক রাজার িচ� আসার 

ব�াপাের আ��� কের । এবং �মাড়ল যখন একটা সাদা কাগজ এেন অমেলর সে� 

ঠা�া কের বেল এই হল রাজার িচ�, তখন অমলেক িনি�� কের ঠা�রদা । �ধু 

তাই নয়, ঠা�রদা ও জানান �য িচ�েত িতিন িলেখেছন �য িতিন অমলেক �দখেত 

আসেছন । সে� রাজ কিবরাজেক িনেয় । এর আেগ �কউ রাজ কিবরাজ আসার কথা 

উে�খ কেরনিন । আসেল ঠা�রদা গৃহত�াগী, িতিন িবে��েরর সে� িনেজেক 

সংযু� করেত পােরন । তাই তার সব খবর িতিন জােনন । তারপর রাজ-কিবরাজ 

আেসন, অমলেক িজ�াসা কেরন, �স এখন �কমন �বাধ করেছ ? অমল জানায়, 

ভােলা, খুব ভােলা । এরপর অমল িচর িন�ায় যায়। রাজকিবরাজ সব আেলা িনিবেয় 

িদেত বেল।মাধব দ� এসব �দেখ �েন িকংকত� ব�িবমূঢ় হেয় পেড় -

ু  “ঠা�রদা তিম অমন মূিত� টার মেতা হাত �জাড় কের নীরব হেয় 

আছ �কন । আমার �কমন ভয় হে�, এ যা �দি�ছ এ সব িক ভােলা ল�ণ । এরা 

আমার ঘর অ�কারকের িদে� �কন । তারার আেলােত আমার কী হেব ।”

 তখন ঠা�রদা �ধু বেলেছ -

   “চুপ কেরা অিব�াসী । কথা �কােয়া না ।”

 এই �থম ঠা�রদা মাধব দে�র সে� এই সুের কথা বেলেছ । �বাঝা �গেছ 

তার চিরে�র মূলেক । িতিন ঈ�েরর সে� মানেবর �যাগসূ� �াপন কেরন । নাটেকর 

মূলভাবেক বুঝেত, অমলেক বুঝেত তাই ঠা�রদা অপিরহায� ।

�মাড়ল:

 �মাড়ল নাটেকর’টাইপ’ চির� । নাটেকর ি�তীয় �শ�েত তার �থম 

উপি�ত �দখা যায় । কনক বে��াপাধ�ায় ম�ব� কেরেছন-

   “েমাড়ল অিব�াসী নাি�ক । পরমা�া �য অনািদকাল 

ধিরয়া িবিচ� �সৗ�েয��র িলিপ মারফত মানব আ�ার কােছ তাঁহার 

িমলন বানী পাঠাইেতেছন, ইহা �স িব�াস কের না । বরং এই�প 

ভাবেক �স ব�� ও উপহাসই কের । রাজা তাহার কােছ িচ� 

িলেখেবন, অমেলর এই কথা �িনয়া �মাড়ল হা হা কিরয়া হািসয়া 
ুবেল, ‘রাজা �তামােক িচ� িলখেব, তা লীখেব বই িক। তিম �য 
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তার পরম ব�ু । কিদন �তামার সে� �দখা না হেয় রাজা �িকেয় 

যাে� খবর �পেয়িছ ।” [রবী�নােথর ত�নাটক]

 নাটেক �দখা যাে�, অমল তােক জানলার ধার �থেক ডাকেল তার 

আ�ািভমােন লােগ। িবর�হয় । িক� যখন অমেলর মুেখ �শােন �য তােক সবাই 

মােন তখন �স খুিশ   হয় । মূলত �মাড়ল একজন অহংকারী মানুষ । �স অমেলর 

�কান সরল কথােক সরলােথ� �নয় না । �বাঝা যায় তার মেধ� �মতার আ�ালন 

আেছ । এক� বালকেক পয�� �স তা �দখােত চায় । �স অমেলর কথােক িব�প ও 

কের । তার কােছ �কউই ভােলা নয় । মাধব দ�েক উে�শ� কের �স বেল -

   “মাধব দে�র বেড়া বাড় হেয়েছ �দখিছ । � পয়সা 

কািমেয়েছ িকনা এখন তার ঘের রাজা বাদশার কথা ছাড়া আর কথা 

�নই ।”

 িক� পাঠক জােনন অমেলর িক�া িপেসমশাইেয়র সে� রাজার �কান 

স��ই �নই  িক� �মাড়েলর কথা �েলার মেধ� ব�� থাকেলও তা সব সিত� হেয় 

যায় । যােক আমরা বলেত পাির ‘Dramatic Irony’ । �স বেলিছল রাজার িচ� 

ুআজ কােলর মেধ�ই আসেব , বা�িবকই তাই হয় । �স এতটা িন�র, অমলেক 
ুএকটা সাদা কাগজ �দিখেয় বেল , এটাই রাজার িচ� । একজন মৃত�পথযা�ী 

বালেকর সােথ �য এমন আচরণ কের, �স আর যাই �হাক ‘মান’ ও ‘�স’ যু� মানুষ 

নয় । তার পিরহাস �য কতটা িবেবকহীন তার একটা উদাহরণ �দওয়া যাক । একটা 

সাদা কাগজ এেন বেল -

   “রাজা, িলেখেছন আজকােলর মেধ�ই �তামােদর 

বািড়েত যাি�, আমার জেন� �তামােদর মুিড়মুড়িকর �ভাগ �তির 

কের রােখা - রাজভবন আর আমার একদ� ভােলা লাগেছ না ।”

 মাধব দ� হাত �জাড় কের এমন তেরা পিরহাস না করেত অনুেরাধ কের 

িক� ঠা�রদা একমা� জােনন �য �মাড়েলর পিরহাস করার সাধ�ই �নই ।

 এমন আ�সব��, অিব�াস, অহংকাির �পমূ�করা বরাবরই মানুেষর সু� 

িচ�ােক, সু�মার বৃি�েক �ংস করেত �চেয়েছ । �স যখনই যার সােথ কথা বেলেছ 

তােতই তার নীচতা �কাশ �পেয়েছ । তেব রাজ কিবরােজর তােক িচনেত এতটু� 

অসুিবধা হয় না । তাই এই অিব�াসী নাি�কেক �স অমেলর ঘর �থেক বার কের 

িদেত বেলেছন । এখন অমলই তার থাকার ছাড়প� িদেয় জানায় �য �স অমেলর  

ব�ু । রাজার িচ� �স-ই তােক এেন িদেয়েছ । তখন �মাড়ল �সখােন থাকার অনুমিত 

পায় রাজ -কিবরােজর । এরপর �েতর কথায় যখন �স জানেত পাের রাজা তার জন� 
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মুিড়মুড়িকর �ভাগ ��ত করেত বেলেছ, তখন �মাড়ল �ি�ত হেয় যায় । 

অিজত�মার চ�ব�� বেলন -

   “রাজা �য অমেলর মত �ছাট মানুেষর কােছ আিসেত 

পােরন, এই কথাই �তা �মাড়ল জাতীয় �লাক িব�াস কের না - 

তাহারা পিরহাস কিরয়া উড়াইয়া �দয়, তাহারা জােন �য িতিন 

রাজা, িতিন �কবল বড় বড় মানুষেকই �দখা �দন । িক� তাঁহার �য 

এক� আন� ঐ �ছাট বালেকর উপেরও অন� হইয়া আেছ, 

উহার নােম �য িতিন �কা�  অনািদকাল হইেত প� ��রণ 

কিরয়ােছন, কতবার �য িলিপর আ�ান কত �ভােত স��ায় বিহয়া 

িগয়ােছ, তাহা িক �মাড়ল জাতীয় বুি�জীবী অিব�াসী জােন না, 

মাধব দে�র মত �ঘার সংসারীরা জােন ? একমা� �লাক �য �সই 

বাত� া জােন �স ঠা�রদা ।” [কাব�পির�মা]

কিবরাজ :

 কিবরাজ পি�ত �গা�ীয় �লাক । শা� ও পঁুিথর জগেতর �লাক ।এরা বাইেরর 

জগৎেক িবচার কের পঁুিথর িনয়েম । এরা বাইেরর �কৃিতর �প, �সৗ�য�েক �বােঝ  

না । পঁুিথর মেধ�ই মানবা�ার সম� �রাগ-ব�ািধর িনরামেয়র িনেদ� শ আেছ তাই তারা 

জােন িব�াস ও কের । �সই িব�াস মেতা অমলেক �স বাইের �যেত মানা কের , 

কারণ ‘শরৎকােল �রৗ� আর বায়ু �ইই ঐ বালেকর পে� িবষবৎ।’এরা আসেল 

মানবা�ার আি�ক ব�ািধেকবািড়েয় �তােল ।

 নাটেকর ��েতই মাধব দ� অমলেক িনেয় উি�� । �স কথা �স 

কিবরাজেক জানায় । তখন কিবরাজ িনজ� ভি�মাব উ�র �দন-

   “ওর ভােগ� যিদ আয়ু থােক, তাহেল দীঘ�কাল বাঁচেত ও 

পাের িক� আযুেব�েদ �য রকম িলেখেছ তােত �তা -

 অথা� ৎ আয়ুেব�েদ অমেলর বাঁচার স�বনা খুব �ীন । তাই অমেলর বাঁচা - 

মরা ভােগ�রহােত রেয়েছ। মাধব দে�র এ সব �নেত ভােলা লােগ না। �স জােত 

চায় করনীয় কী ? কিবরাজ জানায়, খুব সাবধােন রাখেত হেব, কারণ -

   “এই শরৎকােলর �রৗ� আর বায়ু �ই ই ওই বালেকর 

পে� িবষবৎ কারণ িক শাে� বলেছ, অপ�াের �ের কােশ 

সামলায়ং হলীমেক” 

 মাধব দে�র এ�েলা অসহ� লােগ । �স বেল, ‘আপনার ব�ব�া বেড়া 
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কেঠার’ ।

 কিবরাজ আবার ��াক আওেড় বেল -

   “েসই ক� যত �বল তার ফলও তত �বিশ তাই �তা 

মহিষ� চব�ন বেলেছন - �ভষজ� িহতবাক�া� িত�ং 

আ�ফল�দ�......”

 এরপর কিবরাজেক আবার �দখা যায় �শস �েশ� । অমল তখন শয�াশায়ী । 

�সিদন অমলেক �দেখ ভােলা �বাধ কের না । অমল িনেজেক যতই সু� বলুক তা 

কিবরাজ মানেত চানিন । তার মেনহেয়েছ অমেলর ঐ হািস� ভেলা ল�েণর �তীক 

নয় । সম� দরজা-জানলা ভােলা কের ব� কের িদেত বেলেছ িতিন । যাওয়ার আেগ 

চেল যান, বািড় িগেয় িবষ বিড় পা�েয় �দেবন িতিন ; যিদ অমেলর �াণ বাঁেচ �তা 

�সটােতই বাঁচেব । কিবরাজ �যখােন সম� জানলা দরজা ব� কের িদেত বেলন, 

�সখােন রাজ-কিবরাজ এেস খুেল িদেত বেলন । মুহূেত�  কিবরােজর সব িবধান নাকচ 

হেয় যায় । আসেল এই কিবরােজর মেধ� রবী�নাথ পঁুিথ পড়া পি�তেদর পিরচয় �ক 
ুফু�েয় তেলেছন ।

সুধা :

 সুধা এ নাটেক �সৗ�েয�র �তীক । সুধার হােতর ফুল ��েমর �তীক । 

�তীকধম� এই নাটেকর মেধ� পরমা�া, মানব�ার �য স�ক�  ব�ি�ত হেয়েছ, 

�সখােন সুধাই একমা� �তীকহীন মানবীয় ��েমর মূত� । মানুষ পরমা�ার সে� 

িমিলত হেত চাইেলও পািথ�ব ��েমর �িতও তার ব�া�লতা কম নয় । �সই মানবীয়, 

পািথ�ব ��েমর ��প িহেসেব উেঠ আেস সুধা । নীহারর�ন রােয়র ম�ব� এ �সে� 

উে�খেযাগ� -

   “বা�ব ‘ডাকঘর’ মএ মানবিচে�র �যটু� পািথ�ব রসও 

রহস� তাহা সুধােক �ক� কিরয়াই ; অমল �য �ধু �তীক মা� 

হইয়া পেড় নাই তাহা সুধার জন�ই । যবিনকা পােতর অব�াবিহত 

পূেব� নাটেকর �শষ কথা ‘সুধা �তামােক �ভােলিন’ এই কথা�ই 

নাটক�েক একা� �পকময়তা হইেত বাাঁচাইয়ােছ, এবং ইহােত 

মানব-রেসর স�ার কিরয়ােছ।”

২.৫ ডাকঘর : নামকরণ

 নামকরন িনেয় রবী�নাথ বরাবরই িনখঁুত হওয়ার �চ�া কেরেছন । �স 

কাব�-উপন�াস িক�া নাটক যাই �হাক  না �কন । �যখােন নাম িনেয় একটু মেনর 
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মেধ� �দাটানা �দখা িদেয়েছ, �সখােনই �দখা যাে� নােমর ��ে� বাের বাের 

পিরবত� ণ কের মনঃপুত নামকরণ করার �চ�া কেরেছন । কােজই রবী�-সািহেত�র 

নামকরণ িবচার করেত �গেল যেথ� সেচতন ভােব তােক িবচার করা �েয়াজন 

।’ডাকঘর নাটেকর নাম নাটেকর �ধান চির� অমলেকি�ক নয়, অেনক নাটেকর 

��ে� রবী�নাথ ‘থীম’ (Theme) �ক আ�য় কের নামকরণ কেরেছন,এে�ে�ও 

তাই । নাম ‘ডাকঘর’ । ‘ডাকঘর’ - এর ইংেরিজ অনুবােদ নাম The Post Office’ 

।১৯৯৪ সােল �কািশত ।

 ‘ডাকঘর’ নামকরেণর গূঢ় তাৎপয� আেছ । ডাকঘর হল এই িব�জগৎ । 
ুিচ� হল �সই িব�জগেতর �সৗ��ম�য় বাত� া। ডাক হরকরা হল ঋতর পিরবত� ন । 

কারণ ডাকহরকরােদর নাম �থেকই তা �� -বাদল, শরৎ । নাটেক অমল মানব�ার 

�তীক । মানব�া সব সময়ই মুি�র আন� চায়, চায় িব�জগৎ জুেড় �খেল �বড়ােত 
ু ু। নতন নতন �দশ �দখেত চায় । অথা� ৎ মানব�া িব�া�ার সে� িমিলত হেত চায় 

ব�া�ল হেয় ওেঠ ।

 রবী�নাথ ‘ডাকঘর’ স�ে� বেলেছন -

   “যখন আিম নাটক� িলেখিছলুম, তখন �কান ভােবর 

��রণা �পেয়িছ তাই এখন মেন পেড়েছ । অমল হল �সই মানুষ 

যার আ�া মু� পেথর আ�ান �েনেছ । মানী �লােকর কড়া 

মতামেতর খাড়া �দয়াল আর অিভ� �লােকর িবিধব� অভ�ােসর 

�বড়া - এসেবর �থেক �স ছাড়া �পেত চায় । িক� িবষয়ী �লাক 

মাধব দ� তার চ�লতােক, মারা�ক �রােগর ল�ণ বেল ধের 

িনেল তার পরামশ�দাতা কিবরাজও শা��� �থেক ��াক আওেড় 

গি�রভােব মাথা �নেড় বলেল ছাড়া পাওয়াটা ওর পে� িনরাপদ 

নয়, �রাগীেক যথাস�ব ঘেরর ব�নীর মেধ� ধের রাখা চাই । তাই 

এত সতক� তা । এিদেক জানালার সামেন ডাকঘর বেসেছ । অমল 

রাজার িচ�র �তী�ায় থােক । �স িচ� রাজার কাছ �থেক তার 

মুি�র বাণী আসেব । �শষ পয�� রাজৈবদ� এেস �ার খুেল 
ু�ফলেলন । �চিলত ধম� িবিধও িবষয়ব�র জগেত যা মৃত� বেল 

পিরিচত তাই অমলেক আ�ার মু�ােলােক ��� জে�র 

অিধকার এেন িদল । তাই �সই নব জ�া�ের একমা� িজিনস যা 

সে� �গল, তা হল সুধার �দওয়া ��েমর ফুল� ।”

 তেব ’ডাকঘর’ - এ রবী�নাথ �য কথা বেলেছন তা তাঁর ‘েখয়া’ কােব�র 

রহস�মতা এবং ‘গীতা�িল’ র আ�িনেবদেনর সুেরর মেধ� ��� িছল ।
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 এ নাটক যুগসেচতন নাটক । তৎকালীন �দশীয় পিরি�িত, রাজনীিতর 

�ফল �ভািবত কেরেছ নাট�কারেক । রবী�নাথ িস. এফ. এ�জেক �লখা এক ু
িচ�েত বেলন -

   “অমেলর �দেশর এই অব�ায় ডাকঘর নাটেকর অন� 

�কান অথ� িক আপনার মেন আেস ? ভারতবেষ�র মুি�র বানীও 

রাজার �েতর হােতই আসা চাই - ি��শ পাল�ােমে�র কাছ �থেক 

নয় । এেদশ �যিদন জাগেব, �কােনা �দয়ালই তােক আর �� কের 

রাখেত পারেব না, রাজার িচ� িক এখেনা �স পায়িন ? 

   [রবী�নাথ এ��জ প�াবলী : মািলনা রায় অনূিদত ]

 কােজই �বাঝা যাে� ডাকঘের তৎকািলন �দশীয় পিরি�িত উেঠ এেসেছ ।

 আমরা আেগই উে�খ কেরিছ �য �ধান চির�েক �ক� কের এ নাটেকর 

নামকরণ হয় িন । তার কারণ হল ‘ডাকঘর’ নােমর মেধ� িদেয় �য ব��না �কাশ পায় 

অমল (অথা� ৎ ��, ��, িনম�ল) নােমর মেধ� িন�য়ই তা পায় না । ডাকঘর হে� 

িবপুল িবিচ� পৃিথবী িব��কৃিত । �চিলত অেথ� ডাকঘর বলেত যা �বাঝায় এ ডাকঘর 

�স ধরেনর ডাকঘর নয় । কােজই ‘ডাকঘর’ ই নাটেকর একমা� নাম হেব এটাই 

�াভািবক । এছাড়া অন� �কান নাম এখােন উপযু� নয় ।

২.৬ ডাকঘর : সংলাপ

 নাটেকর �য ষড়অ� থােক, তার মেধ� সংলাপ এক� �ধানতম অ� । 

�কননা এই সংলােপর �গাটা নাট�নবৃ� এবং ‘থট’ (Thought) �ক বহন কের তার 

সে� চিরে�র অ�জ� গত তার �� সংঘাত সবই �কািশত হয় এই সংলােপর মেধ� 

িদেয় । কােজই সংলাপ নাটেকর এক� ভীষন অপিরহায� অ� । ‘ডাকঘর নাটেকর 

সংলাপ আমােদর আেলাচ� িবষয় ।

 এই নাটেকর  সংলাপ �কাথাও �কাথাও কিব�পূন� তােত �কান সে�হ �নই 

। আেছ ব��নাধম� সংলাপ । আর আেছ চির�ানুগ সংলাপ । �িত� চির� আলাদা 

আলাদা িবেশষ� িনেয় কথা বেলেছ । অথা� ৎ সংলাপ িদেয় এক এক� চির� িনজ� 

স�ােক�কাশ কেরেছ । কাব�ধম� সংলােপর পাশাপািশ আেছ গদ� সংলাপও। আর 

এক� িবষয় হল এ নাটেকর সংলাপ হল িচ�ধম� সংলাপ । কথার ছিব �তরী 

কেরেছন রবী�নাথ নাটেক । এই িবষয়�েলা এবার উদাহরেণর সাহােয� আেরা 

পির�ার ভােব বুেঝ �নওয়া �যেত পাের ।

 অমেলর কথা �যন এ নাটেক কাব� হেয় উেঠ এেসেছ । িপেসমশাইেক �স 
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বেল -

   “কত বাঁকা বাঁকা ঝরনার জেল আিম পা ডুিবেয় ডুিবেয় 

পার হেত হেত চেল যাব - �পুরেবলায় সবাই যখন ঘের দরজা ব� 

কের �েয় আেছ তখন আিম �বড়ােত চেল যাব ।”

 িক�া দইওয়ােল যখন বেল -

   “......... আিম �তামােদর রাঙা রা�ার ধাের �তামােদর 

বুেড়া বেটর তলায় �গায়ালপাড়া �থেক দই িনেয় এেস �ের �ের 
ু�ােম �ােম �বেচ �বেচ �বড়াব । িকরকম কের তিম বল, দই, দই, 

দই - ভােলা দই । আমােক সুরটা িশিখেয় দাও ।”

ৃ তখন তােক অল�ত চমৎকার কাব� ছাড়া আর িকই বা বলা যায় !

 ডাকঘর’ নাটেকর সংলােপর অিধকাংশই ব��নাধম� । িবেশষ কের রাজার 

িচ� আসা �থেক �� কের অমেলর ঘুিমেয় পড়া পয�� । িক�া ঠা�রদার সংলাপ ; 

তাও ব��নাধম� এরকম খািনকটা অংশ উে�খ করা হে� -

   “রাজ�ত ।। মহারাজ আজ রাে� আসেবন ।

   �মাড়ল ।। কী সব�নাশ !

   অমল ।। কত রাে� �ত ? কত রাে� ?

   �ত ।।আজ �ই �হর রাে� ।

   অমল ।। যখন আমার ব�ু �হরী নগেরর িসংহ�াের ঘ�া 

বাজােব ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং তখন ?

   �ত ।। হাঁ, তখন । রাজা তাঁর বালক ব�ু�েক �দখবার 

জেন� তাঁর সকেলর �চেয় বেড়া কিবরাজেক পা�েয়েছন ।

   [রাজকিবরােজর �েবশ]

   রাজকিবরাজ ।। এিক ! চািরিদেক সম�ই �য ব� ! খুলেল 

দাও, খুেল দাও, যত �ার, জানালা আেছ সব খুেল দাও ।-

   অমল ।। খুব ভােলা, খুব ভােলা, কিবরাজ মহাশয় । 

আমার আর �কােনা অসুখ �নই, �কান �বদনা �নই । আঃ সব খুেল 

িদেয়ছ - সব তারা�িল �দখেত পাি� - অ�কােরর ওপারকার 

তারা ।”

 এখােন রাজকিবরাজ সব ব�ন খুেল িদেত বেলন তা আসেল �তা 
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ৃিবেশ�েরর সে� িমলেনর জন� । এতিদেনর গি�ব� জীবন মুি�র জন� ত�াত�  - 

�সই মুি�র ব��না এখােন �িনত হেয়েছ । সব আগল খুেল যাওয়ায় অমল 

সিত�কােরর িনম�ল, ��, �� হেয় উেঠেছ । �স মুহূেত�  �যন পরমা�ার সে� িমিলত 

হেত পাের ।

 এবার গদ� সংলােপর কথায় আসা যাক । �মাড়ল, �হরীরা �য সংলাপ 

বেলেছ, িক�া দইওয়ালা,মাধব দ� �য সংলাপ বেলেছ তা মূলত গদ�ধম� । তার 

মেধ� িবেশষ ব��না িক�া ত� �নই । �মাড়লেক অমল যখন ডােক জানালার ধার 

�থেক তখন �স বেল -

   “েক �র ! রা�ার মেধ� আমােক ডাকাডািক কের ! 

�কাথাকার বাঁদর  এটা !”

 এই  সংলাপ এেক বাের �িতিদেনর �কেজা কথা। আবার এরই মেধ� িদেয় 

�মাড়ল তার িনজ� চাির� �বিশ��েকও �কাশ কেরেছন । এই �সে� বাকী 

চির�েদর কথাও বলা �েয়াজন �য �েত�েক িনেজেদর অব�ানেক �কাশ কেরেছ 

সংলােপর মেধ� িদেয় । �যমন - দইওয়ালার কথার মেধ� �কাশ পায় ব��তা,েকামল 

�দয়তা, মু�তা -

ু   ক. “েকমন �ছেল তিম ! িকনেব না �তা আমার �বলা 

বইেয় দাও �কন ?

ু   খ. “...... পয়সার কথা �বােলা না । তিম আমার দই 

একটু �খেল আিম কত খুিশ হব ।

   গ. “িকছু �দির হয় িন বাবা, আমার �কােনা �লাকসান  

হয় িন । দই �বচেত �য কত সুখ �স �তামার কােছ িশেখ িনলুম ।

ু একজন মানুেষর িতন মানিসক অব�ার িতন� সংলাপ তেল �দওয়া হল । 

এেত তার সামি�ক অব�ান �� হল । তার স�ে� একটা ধারণা পাওয়া �গল । বাকী 

চির� স�েক� ও এ কথা সমান সত� । কিবরাজ, �হরী, রাজকিবরাজ, মাধব দ�, 

ঠা�রদা সবাই সংলােপই িনেজেদর িচিনেয়েছন । �যমন সুধা । �স একটা িমি�  

�মেয় । তার সংলােপর মেধ� িদেয়ই তার চািরি�ক �বিশ�� ফুেট ওেঠ । �স �যন 

ঝণা� র জেলর মেতা গিতময়, �ানচ�ল । অমল ও সুধার কেথাপকথন �শানা যাক -

ু   “অমল ।। �ক তিম মল ঝ�  ঝ�  করেত করেত চেলছ, 

একটু দাঁড়াও না ভাই ।

   বািলকা ।। আমার িক দাঁড়াবার �জা আেছ ! �বলা বেয় যায় 

�য ।
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   অমল ।। �তামার দাঁডােত ইে� করেছ না  আমারও 

এখােন আর বেস থাকেত ইে� কের না ।

   বািলকা ।। �তামােক �দেখ আমার মেন হে� �যন সকাল 

�বলাকার তারা - �তামার কী হেয়েছ বেলা �তা ।

   অমল ।। জািন �ন কী হেয়েছ , কিবরাজ আমােক 

�বেরােত বারণ  কেরেছ ।

   বািলকা ।। আহা, তেব �বিরেয়া না - কিবরােজর কথা 
ু�মেন চলেত হয় - �র�পনা করেত �নই, তা হেল �লােক �� 

�ছেল বলেব । বাইেরর িদেক তািকেয় মন ছটপট করেছ, আিম 

বর� �তামার এই আধখানা দরজা ব� কের িদই ।

   অমল ।। না, না, ব� �কােরা না - এখােন আমার আর সব 
ুব� �কবল এই টুেক �খালা । তিম �ক বেলা না - আিম �তা 

�তামােক িচিন �ন ।

   বািলকা ।। আিম সুধা ।

   অমল ।। সুধা ?

   সুধা ।। জােনা না ? আিম এখানকার মািলনীর �মেয় !

ু   অমল ।। তিম কী কর ?

ু   সুধা ।। সািজ ভের ফুল তেল িনেয় এেস মালা গাঁিথ । এখন 
ুফুল তলেত চেলিছ ।”

 সুধা তার কথােতই িনেজর পিরচয় জািনেয়েছ । �স মািলনীর  �মেয় । িক� 

তােরা অিতির� �য চির�মূিত�  বা ভাবমূিত�  তা ফুেট ওেঠ বাকী সংলােপ �স খুব 

স�িতভ । ভরপুর �াণরেস িস� ।

  সবেশেষ আর এক� কথা বেল এ আেলাচনা �শষ করেবা তা হল 

‘ডাকঘর’ এর সংলাপ িচ�ধম� বেট । এে�ে� আমারা ঠা�রদার সংলাপেক উদাহরণ 
ুিহেসেব তেল ধরেবা । ��ৗ��ীেপর বণ�নার মেধ� িদেয় �স িচ�ধম�তার পিরচয় 

�যমন পাওয়া যায় �তমিন পাওয়া যায় কথা সািহেত�র �মজাজ -

   “ঠা�রদা ।। িবল�ণ ! ঝরনা না থাকেল িক চেল ! 

এেকবাের হীের গািলেয় �ঢেল িদে�, তার কী নৃত� ! নুিড়�েলােক 

ঠুংঠাং কের বাজােত বাজােত �কবলই ক� ক�  ঝ� ঝ�  করেত 

করেত ঝরনা� সমুে�র মেধ� িগেয় ঝাঁপ িদেয় পড়েছ । �কােনা 
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কিবরােজর বাবার সাধ� �নই তােক একদ� �কাথাও আটেক   
ুরােখ । পািখ�েলা আমােক িনতা� ত� একটা মানুষ বেল যিদ 

একঘের করা না রাখত তা হেল ঐ ঝরনার ধাের তােদর হাজার 

হাজার বাসার এক পােশ বাসা �বঁেধ সমুে�র �ঢউ �দেখ �দেখ 
ুসম� িদনটা কা�েয় িদতম ।”

 নাটেক সাধারণত সংলাপ �য দািয়� পালন কের, রবী� - নাটেকর সংলাপ 

তার অিতির� িকছু দািয়� পালন কের । কারণ রবী�নাথ তাঁর নাটকেক িব�নােট� 

পিরণত করেত �পেরেছন - তার জন� সংলাপ একটা ��দািয়� িনেয়েছ একথা �তা 

বলাই যায় । �থাগত নাট�ধারার বাইের �বিরেয় রবী�নাথ নাটকেক মু� কেরেছন 

বাংলা সািহেত�র গ�ী �থেক িবে�র �া�ের । কােজই তাঁর নাটেকর সংলাপ �থাগত 

নাটেকর সংলােপর অিতির� মা�া বহন করেব একথা সত� সব�জনিবিদত ;  

�মািণত ।

��াবলী

১ । ডাকঘর নাটেকর মূল ভাবব� �লেখা ।

২ । ডাকঘর �কান ��ণীর নাটক ? িবচার কেরা ।

৩ । ডাকঘর নাটেকর নামকরেণর সাথক� তা িবচার কেরা ।

৪ । অমল চিরে�র মেধ� আেছসু�েরর আ�ান - আেলাচনা কেরা ।

৫ । ডাকঘর নাটেকর সংলাপ রচনায় রবী�নাথ �য মুি�য়ানার পিরচয় িদেয়েছন তা িবে�ষণ 

কেরা ।

৬ । মাধব দ�, ঠা�রদা, �মাড়ল, সুধা চির� স�েক�  িব�ৃত আেলাচনা কেরা ।

সহায়ক ��াবলী

১ । ডাকঘর - রবী�নাথ ঠা�র ।

২ । রবী�সংিগত - শাি�েদব �ঘাষ ।

৩ । রবী�রচনাবলী (ষ� খ� সুলভ সং�রণ)

৪ । রবী� �িতভার পিরচয় - ড. �ুিদরাম দাস ।

৫ । রবী� নাটভধারা - ড. আ�েতাষ ভ�াচায� ।

৬। রবী�নােথর ত�নাটক - � কনক বে��াপাধ�ায় ।
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ূ৭ । রবী� সািহেত�র ভিমকা - নীহারর�ন রায়

৮ । রবী�রচনািভধান - অনু�ম ভ�াচায� ।

৯ । রবী� - সৃি� - সমী�া - � ��মার বে��াপাধ�ায় ।

১০। রবী�নাথ ঠা�েরর ডাকঘর - সুব�ু ভ�াচায� ।
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৩.১  �ঃসময়

৩.২  বষা� ম�ল 

৩.৩  ��

৩.৪  মদনভে�র পর

৩.৫  বষ�েশষ

৩.৬ �বশাখ

 ‘ক�না’ ১৩০৭ ব�াে�র (১৯০০) �বশাখ মােস ��াকাের �কািশত হয় 
১৩০৪ ব�া� �থেক ১৩০৬ ব�াে�র মেধ� ‘ক�নার’ কিবতা �েলা �লখা হেয়িছল । 
এইকাব���� কিব তাঁর ব�ু সু�দ �শচ� মজুমদারেক উৎসগ� কেরন ।এই ১৩০৭ 
ব�া� অথা� ৎ ১৯০০ সােলই কিবর চার� কাব��� �কািশত হেয়িছল । �স�িল হল - 
‘কথা’ (১৯০০), ‘কািহনী’ (১৯০০), ‘�িনকা’ (১৯০০) এবং ‘ক�না’ (১৯০০) । 
এর মেধ� ‘কথা’, ‘কািহনী’ ও ‘ক�না’ �ত ইিতহাস এবং �াচীন ভারতীয় জীবন 
উেঠ এল । তেব একথা বলা যায়, এই পয�ােয়র ��� ও পিরণত কাব� ‘ক�না; । এ 
কােব�র একিদেক রেয়েছ অতীত ইিতহাসেক ক�নায় ছুঁেয় �দখার আ�লতা, 
অন�িদেক ঘাত �িতঘােতর মেধ� িদেয় �াণশি�র ‘িবজয়েঘাষনা’ । ‘ক�নার কিবতা  
�েলােক পাঠ করেল �দখা যায় কিবতা �িলেত িবিচ� ভােবর সমােবশ ঘেটেছ - 
�ধু ইিতহাস �চতনা বা জীবেনর জয় গাথােতই সীমাব� থােকিন । �কান ��ে� 
রেয়েছ সমকালীন মানবজীবন সমস�া ও তার �থেক উ�রেণর �চ�া �কান�র িবষয় 
হেয়েছ পুরান তেব তার নব�পায়ন ঘেটেছ কিবর   হােত । আবার িকছু কিবতায় 
রেয়েছ গ�ধিম�তা । এ কােব�র কেয়ক� ভাবধারার কিবতার পিরচয় পাওয়া যায় তা 
িন��প -

 ১. সমকালীন পিরি�িতেত কিবিচে�র �িতি�য়ামূলক কিবতা এবং 
জীবেনর নবতর ও গভীর উপলি�জাত কিবতা । �যমন - ‘�ঃসময়’, ‘উ�িতল�ণ’, 

ৃ‘অেশষ’, ‘অসময়’ �ভিত ।)

 ২. িনসগ� ও মানব মানসেলােকর রহস�েকি�ক কিবতা । �যমন - 
ৃ‘বষা� ম�ল, বষ�েশষ, �বশাখ �ভিত।

 ৩. �েদশ ��ম ও জনমানব �কি�ক কিবতা । �যমন - ‘ব�ল�ী’, 
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ৃ‘হতভােগ�র গান’, ‘জুতা আিব�ার’, ভারতল�ী, �ভিত ।

 ৪. পুরােণর নব ভাষ�ময়  কিবতা । �যমন - ‘��’, ‘মদনভে�র পূেব�’, 
ৃ‘মদনভে�র পর’, �ভিত ।  

 ৫. িবিভ� িবষয়ক সংগীত ।

৩.১ �ঃসময়

 ‘ক�না’ কাব���� রবী�নােথর এক অণন� সৃি� । ‘িচ�া’ �ক পি�তবগ� 
��� কাব� �� বেল মেন কেরন । িক� ‘ক�না’ ও ‘িচ�া’র সে� এক আসেন বসার 
�যাগ� দািবদার । বরং �কান �কান ��ে� ‘ক�নার সামি�কতা ‘িচ�া’র চাইেত   
�বিশ । ��ম িনসগ� �চতনার �কাশ আেরা গভীরতা �পল ‘ক�নায়’ পাশাপািশ 
এখােন এক অ�রতম গভীর �চতনা ভাষাময় হল । ‘�সঃময়’ কিবতা�েত এই 
‘িনগূঢ়’ গভীর সমািহত �চতেন�র �কাশ ঘটল ।

 ‘ভারতী’ পি�কার �থম পৃ�ায় ১৩০৫ সেনর �বশাখ মােস ‘�ঃসময়’ 
কিবতা� �থম �কাশ হয় । পাঁচ� �বেক িবন�� এ কিবতা । �েত�ক� �বেকই 
�ত�েয়র ভাষা �িনত হেয়েছ । আমােদর সকল সময়ই �ঃসময়  । �কননা সব 
সময়ই লড়াই সং�াম কের �যেত হয় । �ঃসময় �দেখ িপিছেয় পড়েল চলেব না । 
তােক িনেজর অনু�েল আনেত হেব । পাঁচ� �বেকর মেধ� �সই �বঁেচ থাকার 
লড়াই-এর কথা বারংবার �ঘািষত হেয়েছ ।

 �থম �বেকর ��েতই একটা �মেন �নওয়া এবং মািনেয় �নওয়ার কথা 
রেয়েছ বা�েবর সে� । িক� তার অথ� এই নয় �হের যাওয়া । বরং এক �ঢ় 
মানিসকতা িনেয় বা�েবর সম� অিভঘাতেক যুেঝ িনেত �তরী হওয়ার বাত� া রেয়েছ 
এখােন । এখােন ‘যিদও’শ�� িতনবার ব�বহার করা হেয়েছ । ‘যিদও’ িলেখ বলা 
হেয়েছ চািরপােশর িকছু �নিতবাচক �স�েক । �শেষ বলা হেয়েছ ‘তবু’ । এই এক� 
‘তবু’ অসংখ� ‘যিদও’ �ক �ান কের িদেয়েছ আশা িদেয়, শি� িদেয়, সিত� িদেয় । 
কিব বেলেছন - স��া ঘিনেয় আসেছ ধীের ধীের । সম� ‘সংগীত’ �প মাধুয�� ব� 
হেয় �গেছ । পািখর �পেক বেলেছন, স�ী �নই আকােশ । পািখ একা ; একাকী । 
�া� চািরিদেক �যন আশ�ার বাতাবরণ । িদক-িদগ� অ�� - ঢাকা । অনুেমািচত, 
অেচনা । এই পয�� কিব ‘যিদও’ শ� ব�বহার কেরেছন । এর পরই এক� মা� ‘তবু’ 
িদেয় সম� আশ�ার অব��নেক সিরয়া িদেয় ভিবষ�েতর িদেক তািকেয়েছন 
আশায় ভর কের । এই আশার মেধ� �কান আ� �ত�েয়র অভাব �নই । ‘তবু’ �যােগ 
�থম �বেকর �শষ পংি�� �যন মে�র শি� দান কের । এবার কিবর �লখার িদেক 
�ি� �দওয়া যাক - 

   “যিদও স��া আিসেছ ম� ম�ের,

    সব সংগীত �গেছ ইি�েত থািময়া,
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   যিদও স�ী নািহ অন� অ�ের,

    যিদও �াি� আিসেছ অে� নািময়া,

   মহা আশ�া জিপেছ �মৗন ম�ের,

    িদ�  - িদগ� অব��েন ঢাকা

   তবু িবহ�, ওের িবহ� �মার,

    এখিন, অ�, ব� �কােরা না পাখা ।”

 এই �শষ পংি�, এেতা অেশষ ��রনার আধার । যত িবপদ আসুক তােক 
জয় কের এেগােত �গেল এর চাইেত ভােলা ম� আর িক হেত পাের -

   “তবু িবহ�, ওের িবহ� �মার,

   এখিন, অ�, ব� �কােরা না পাখা ।” 

 ি�তীয় পিরে�েদ �বশ িকছু উপমা িদেয় একটা ‘�ঃসময়’ �ক �বাঝােনা 
ুহেয়েছ । বলা হল �যখােন �স জীবন �প পািখ (িবহ�) বেনর ছায়ায় ��ন তলেত 

পাের এ �ান �স� নয় । তার পােয়র িনেচ উ�াল সাগর উ�াসময়, সেফন । এই 
সীমাহীণ, তলহীন সমু�েক �হলায় অিত�ম কের যাবার সাহস িনেয় তােক জয় 
করেত পারেলই িমলেব িনি�ত গৃহেকান । তাই �ধৗয�  চাই, �ঢ়তা চাই এই সামিয়ক 
�ঃসময়েক অিত�ম করেত ।

 পেরর �বেক কিব আেরা �ত�য়ী, আেরা সাহসী, যা আঘাত আসুক তােক 
তেতািধক �ত�াঘােত জয় করেত হেব �যন এ বাত� াই �ঘািষত এখােন । এখেনা �সই 
আেলাকময় সকাল আেসিন, রাি� এখেনা গভীর । িব�জগৎ �হর �নেছ নবা�েণর 
আশায় । িবপদ - জীবেন আেস, আসেবও িক� তাএ িবচিলত না হেয় সুসমেয়র 
অেপ�া করার ম� উ�ািরত হেয়েছ এখােন । �র িদগে� বাঁকা চাঁদ �দখা যায় অথা� ৎ 
�সই সুকােলর সকাল আস� । �ঃসময় আর �ায়ী হেত পারেব না । তাই �হ জীবন 
িপয়াসী, �হ িবহ� িনেজর লড়াই থািমেয় িদও না । ব� �কােরা না �তামার 
অ�গমেনর পাখা । জয় হেবই । এখােন �মথনাথ িবশীর ম�ব�উে�খ� -

  “[কিবতা�] স��ার শ�াস�ল িবষােদ পূণ� । স��ার ল�� 
সে�েহর মুহূত�  : একিদেক িদবেসর �� �খর  আেলা িনিবয়া আিসেতেছ, 
অন�িদেক ন��-ভা�র শা� িনিবড়তা এখেনা �ক�ত হয় নাই, এমন 
এক� ি�ধার �ণ স��া । ........... এই ি�ধার মুহূেত�  কিবর অেপ�াকৃত 
জড় অংশ ভীত ও সি��, িক� তবু তাঁহার অগাধ িব�াস িনেজর অ�রতম 
কিব �কৃিতর �িত ।”

      [রবী�কাব� �বাহ -১]
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 এর পেরর �বেকও কিবর সতকত� া বাণী উ�ািরত জীবন �যা�ােদর �িত 
�যমন ভােব চয�াকার বেলন -

   “বান-ডািহন িমিল িমিল মা�া

   বাটত িমিলল মহাসুহ সা�া।।”

 �ক �তমিন কিব বেলন

   “উ��  আকােশ তারা�িল �মিল অ�িলু

    ইি�ত কির �তামা - পােন আেছ চািহয়া ।

   িনে� গভীর অধীর মরণ উ�িল

    শত তরে� �তামা - পােন উেঠ ধাইয়া ।

 অথা� ৎ আকােশর তারা�েলা �তামার িদেক �চেয় িকছু ইি�ত কের । িক 
ইি�ত ? িন�য়ই তা খুব সুখকর িকছু নয় িন�য়ই । তা জীবেনর পে� িন�য়ই 

ুআদরনী নয় । �তমিন িনেছ মৃত�ফাঁদ পাতাই রেয়েছ । তা সে�ও তারই মেধ� িদেয় 
�তামায়, �হ িবহ�, জীবন রিসক এিগেয় �যেত হেব জীবেনর  পেথ ।

 এেকবাের �শষ �বেক কিব চলাটােকই একমা� �ব ধেরেছন । গিতই 
জীবেনর নামা�র, এিদেকই মতামত ব�� কেরেছন । ভয় �নই, ��হ �নই, ভাষা 
�নই, গৃহ �নই ফুলস�া রচনার, যা আেছ তা হল -

   “আেছ �ধু পাখা, আেছ মহানভ - অ�ল

    উষা-িদশা-হারা িনিবড় িতিমর আঁকা-

   ওের িবহ�, ওের িবহ� �মার,

    এখিন, অ�, ব� �কােরা না পাখা ।”

 আসেল এ কিবতা �ঃসমেয় কিবতা নয়, �ঃসময়েক িচিনেয় �দবার কিবতা । 
িচেন িনেয় �সখান �থেক �বিরেয় মুি� লােভর কিবতা । জীবেনর গিতময়তা   
কিবতা । ইিতবাচক জীবন�ি� - ভি�র নবতর �চতনার কিবতা । �স কারেণই গােনর 
�বপেদর মেতা বাের িফের িফের এেসেছ ‘ওের িবহ� .....’ এই পংি��� । রবী�-
গেবষক অিজত �মার চ�বত� কিবতা� �সে� বেলন -

  “িবগত জীেনর �িতেত কিব দীঘ� িনঃ�াস ত�াগ কিরয়া নূতন জীবন ৃ
যা�ায় প�িব�ার কিরেত যাইেতেছন । কিব জীবেনর এমন এক অব�ার 
�ারেদেশ আিসয়া দাঁড়াইয়ােছন, যাহার পূণ� পিরচয় িতিন অবগত নেহন ; 

ৃিক� িপছেন �ফিলয়া আসা ঐ�েয�র িদেক চািহয়াও িতিন পিরতি� 
পাইেতেছন না ।”

      [কায�পির�মা]
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৩.২ বষ�াম�ল

 িনসগ� মিহমার অপ�প �সৗ�েয�র কিবতা ‘বষা� ম�ল’ । কিবতা� কিব 
�জাড়াসাঁেকােত বেস �লেখন ১৭ই �বশাখ, বৃহ�িতবার ১৩০৪ ব�াে� । ইংেরিজ ৯ 
এি�ল ১৮৯৭ । ‘ভারতী’ পি�কার আষাঢ় ১৩০৫ সংখ�ায় �কািশত হয় । কিবতা�র 

ুনােমই �� �য এর িবষয় বষা�  । ‘ক�না;’র অেনক�িল কিবতায় ঋতর বণ�না আেছ । 
ুতেব কিবর ি�য় ঋত বষা�  ও বস� । ‘বষা� ম�ল’ - এ বষা� র আবাহন করা হেয়েছ । এ 

কিবতা রচনার কারণ খঁুজেল মেন হেত পাের �য �সিদন আস� কালৈবশাখীর 
সি�ত �প �দেখ কিবিচে� �াচীন ভারত �জেগ ওেঠ । কািলদাস - বানভ� - 
জয়েদব কিবেক হয়েতা অনু�াণীত কের থাকেবন । তার গ� আমরা কিবতােত   

ুপাই । �মঘ�ত, ঋতসংহার, কাদ�রী, গীতেগািবে�র সুর মােঝমােঝই �শানা যায় 
৫৬� ছে� এবং ৮� �বেক স�� এ কিবতায় ।

 �থম �বেকর ��েতই বষা� েক �াগত জানােনা হেয়েছ ।

   ঐ আেস ঐ অিত �ভরব হরেষ

   জলিসি�ত ি�িতেসৗরভর ভেস

    ঘনেগৗরেব নবেযৗবনা বরষা

    শ�ামগ�ীর সরসা ।”

 �ভরেবর �েপ �স আসেছ িক� তার ভয়�র মূিত�  �বশােখর মেতা �নই 
আর । পৃিথবীর মৃি�কার বুেক জলস�ন কের �সৗঁদা গ� জািগেয় �স আসেছ । �স 
নবেযৗবনা’ এবং ‘শ�ামগ�ীর’ । তেব তার এই গা�ীেয�র মেধ� আেছ সরসতা । এমন 
বাদল িদেন �কৃিতেত �য পিরবত� ণ �দখা িদেয়েছ তারও বণ�না িদেয়েছন কিব । 
�মেঘর ‘��গজ� েণ’ নীল অরণ� িশহিরত হেয়েছ । উতলা হেব কলাপী অথা� ৎ ময়ূর 
তার পু� �মেল িদেয়েছ ।

   “��গজ� েন নীল অরণ� িশহের,

   উতলা কলাপী �ককাকলরেব িবহের ।”

 �ধু �কৃিত জগেতই নয়, বষা� র আগমেন মানব মেন িহে�াল �জেগেছ । 
‘েমঘ�ত’ এর পূব�েমেঘর অিভসািরকা রমনীেদর কথা মেন পেড় যায় এ বণ�না   
�েন -

   “পিথক জন বধূনাং ত� িবেয়াগা�লানাম ।।”

ু এবার কিব সরাসির ‘ঋতসংহার’ - এর অিভসািরকােদর �স�   আেনন । 
ুতােদরও এ কােব�র সি� কের �নন । ‘ঋতসংহার’ এ অিভসািরকার িব��েতর 

আেলায় �দেখ �দেখ পথ চলার কথা আেছ -
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ূ  “তিড়ৎ �ভাদিশ�তমাগ�ভময়ঃ �য়াি� রাগা�  অিভসািরকাঃ    
ি�য়ঃ ।”

 বষা� িভসাের অিভসািরকা ি�য় িমলেনর উে�েশ� সংেকত �ে� আেস । 
রাধা-কৃে�র লীলায় অিভসার যা�ার ব�া�লতা ফুেট উেঠেছ বাের বাের । নীল বসনা 
রাধা । আকােশ �মেঘর নীিলমা মন উচাটন । �ানদাস বণ�না কেরন-

  “চেল নীল শািড়  িনঙািড় িনঙািড়

   পরাণ সিহত �মার ।”

 রবী�নাথ এ কিবতায় বেলন -

  “ঘনবন তেল এেসা ঘননীলবসনা ।”

 এরপর শ��লার নব অনুরােগর িচে�র �স� আেনন কিব । এরই সূে� 
গীতেগািবে�র রাধাকৃ�লীলার একটা �প মূ�� নার িচে�র �িতফলন �দখা যায়  
এখােন । মৃদ�, মুরজ, মুরলী, শ�, �লু�িন, ����ের আগমন ইত�ািদ অনুস� ঐ 
গীতেগািবে�র �স�েক জািনেয় �দয়। কািলদােসর ‘িব�েমাব�শী’ �ত আেছ 
ভূজ� পাতায় নবগীত রচনার কথা ; প�পাে� প�িলখন �স� আেছ শ��লায় ।

 আসেল কিবতা� বষা� ব�না । িক� �সই বষা� েক িনেয় কিব ঘুের �বড়ান 
�াচীন সািহেত�র জগৎ । তাই এবার িতিন বেলন নববষা�  এেসেছ �হ অিভসািরকাগণ 
�তামরা �দহেশাভােক বিধ�ত কেরা । তনু� হেয় উঠেত বেলন তাই কিব -

   “েকতকীেকশের �কশপাশ কেরা সুরিভ,

   �ীণ ক�তেট গাঁিথ, লেয় পেরা করবী,

   কদ�েরণু িবছাইয়া দাও শয়েন,

   অ�ন আঁেকা নয়েন ।”

 অিভসািরকা নািয়কা তার মেনর আন� �কাশ কের হােতর ক�ন বািজেয় 
ুপািলত িশখী (ময়ূর) নৃত� কিরেয় । ময়ূেরর এই নৃেত�র কথা ‘ঋতসংহার’ এ আেছ । 

�মঘ�েতর উ�র �মঘ - এ ময়ূরেক নৃত� করােত িগেয় নারীর হােতর বালার 
অনুরণেনর কথা ি�েজ�নাথ ঠা�র কৃত ‘েমঘ�ত’ এই অনুবােদ উেঠ এেসেছ 
এভােব -

  “তাহাের নাচায় ি�য়া  করতািল িদয়া িদয়া,

   রণ রণ বােজ তায় বালা ।”

 অিভসােরর ��িত �শেষ পেথ �বিরেয় আেস অিভসািরকা । �দেখ �স ঘের 
ঘের �য়ার �� । জনহীন পথ �যন �ু� বাতােস ��েদ িফরেছ । �কান গৃেহ একা 
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িবিন� পুরকািমনী �েয় রেয়েছ । যুথী পুে�র �সৗরভ সজল সমীের িমেশ ছিড়েয় 
পেড়েছ । দা�রী অিবরাম �ডেক যাে�। এমন িনিশ িক �ভালা যায় ।

 অিভসােরর চরম সাথ�কতা িমলেন । বষা� র �স িমলন �শষ হয় ঝুলেনর মেধ� 
িদেয়। তাই কিব বেল -

  “নীপাশােখ সখী ফুলেডাের বাঁেধা ঝুলনা ।”

 কািলদােসর কােব� বষা�  িবরেহর �তীক হেয় উেঠ এেসেছ। িক� রবী�নাথ 
‘বষা� ম�ল’-এ বষা� েক িমলেনর আনে�র মা�ায় ধেরেছন, কিব বেলন শত শত যুগ 

ূআেগ �থেক অসংখ� কিব বষা�  �কৃিতেত মানব-মানবীর িমলেনর অনুভিতেক কােব� 
�প িদেয়েছন । তার �সৗরভ বষা� র মেতাই �সৗরভময় ।

  “শেতক যুেগর কিবদেল িমিল আকােশ

ু  �িনয়া তিলেছ ম�মিদর বাতােস

  শেতক যুেগর গীিতকা

  শত শত গীত মুখিরত বনবীিথকা ।”

 ‘বষা� ম�ল’এ কিব এঁেকেছন মানব-মানবীর িচর�ন িমলেনর িচ�, বষা� র 
আগমেনর অনুষে� । এবং তা হেয় উেঠেছ এক অনন� সৃি� । রবী� িবেশষ� 
নীহারর�ন রায় যথাথ�ই বেলেছন -

  “ইহার �িন ও ��দ, পদ-িবন�ােস, শে�-চয়েন ও িচ�-গিরমায় 
ম� নববষা� র �য সুগিভর �প ফু�েয় উ�য়ােছ তাহার পিরচয় ইহার শ�ােথ�র মেধ� 
পাওয়া যায় না, �য �মাহ - মাধুয�  ইহােক আ�য় কিরয়ােছ তার সৃি� হইয়ােছ অতীত 
ভারেতর বষা�  - িবজিড়ত �িত- ঐিতহ� হইেত, তাহার উপাদান �জাগাইয়ােছ শেতক ৃ
যুেগর কিব; ঘনবষা� র ধারায় �য গীত �িনত হয় তাহা ত এই কিবেদর গীত -”

ু      [রবী�-সািহেত�র ভিমকা]

৩.৩ ��

 কিব রবী�নােথর পিরণত বয়েস কােব� ‘��’, ‘ক�না’  কাব��ে�র অ�গ�ত 
কিবতা� ১৩০৪ ব�াে� ৯ই �জ�� রিচত এবং ১৩০৫ ব�াে� ‘ভারতী’ পি�কায় মাঘ 
সংখ�ায় �কািশত হয় এই ‘��’ কিবতা� মূল ��রণা কািলদােসর ‘েমঘ�ত’ কাব� ।

 কিবতা� ল�� করেলই �দখা যােব �ধু অনুভেবর �কাশ নয় এেত রেয়েছ 
এক ধরেনর অে�ষন, িচরকাল ধের কিবরা এ অে�ষন কের চেলেছন, ‘��’ আর 
ক�নার তরীেত বেস রবী�নাথ এক ধূসর জগেত যা�া কেরেছন । কািলদােসর 
‘েমঘ�ত’ কােব� �যমন রেয়েছ যা�া পেথর বণ�না ও িদশা, ‘�� কিবতােতও অধরা 
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মাধুরীেক আপন কের পাওয়া �ত�াশী কিব �তমিন কেরই িদেয়েছন যা�া পেথর 
বণ�না ও লে�� �পৗঁছেনার আন� ঘন �াদ ।

 কািলদােসর �সৗ�য�েলাক ‘��’ কিবতায় সজন কেরেছ এক অিন��সু�র 
�সৗ�য�েলাক । কািলদােস �মঘ�ত’ কােব� আেছ িশ�া নদীর কথা যােক অিত�ম 
কের চেল িগেয়িছল �মঘ িবরহী যে�র ব�া�ল বাত� া িনেয় িবরিহনী য� ি�য়ার কােছ 
। �স ব�কাল আেগর কথা, �ে�র অবকােশ �স কাল এ কালেক িমিশেয় িদেয়েছন 
কিব । ফেল �য়ং কিব হেব উেঠেছন য� আর যার উে�েশ� এ চলা �সই পরমা হেয় 
উেঠেছ ি�য়া - 

   “েমার পূব� জে�র �থমা ি�য়াের ।”

 এর পেরই কিব �সই �থমা ি�য়া বণ�না িদেয়েছন, এই �েপর বণ�না িদেত 
িগেয় রবী�নাথ ‘েমঘ�ত’ এর ‘উ�র �মঘ�ত’ এর ি�য়ার বণ�নােক �ব� অনুসরণ 
কেরেছন।

  “হে� লীলা কমল�  অলেক বাল��ানুিব�ং 

ু  নীতা �লা� �সব রজসা পা�তাম আনেন �ঃ।”

  ইত�ািদ

 আর �� কিবতায় আেছ -

  “মুখ তার �লৗ� �রণ, লীলা প� হােত,

  কণ�মুেল ��কিল, ��বক মােথ,

  তনু �দেহ র�া�র নীিববে� বাঁধা

  চরেণ নুপূর খািন বােজ আধা আধা ।”

 সুতরাং �বাঝাই যাে� ি�য়ার �প বণ�নায় কিব কািলদােসর রেঙর থালা 
�থেক ধার িনেয়েছ রঙ, নূপুেরর শ� এবং বসে�র িদেনপথ িচেন িচেন িনিদ� � �ােন 
�পৗঁেছ যাওয়ার বণ�নায় �ব�ব কিবতার ভাব সা�শ� �চােখ পেড় । ��ােলােক যা�া 

ুতাঁর সফল হেয়িছল ঋতরাজ বসে�র উ�াদনা তােদর িমলেনআনু�ল� কেরিছল ।

 িক� সময় িগেয়েছ অিত�া� হেয় মহাকাল মি�েরর �সে� এেসেছ 
এখােন �মঘ�েত ‘পুব�েমঘ’ এ মহাকাল মি�েরর কথা আেছ -

  “আপিন ি�নজলধর মহাকাল�  আসাদ�কােল

  �াতব�ং নয়ন িবষয়ং যাব�  অেত�ািত ভানুঃ ।”

 কিবতা�েত রবী�নাথ জািনেয়েছন �থম ি�য়া অে�ষন করেত করেত 
িতিন তাঁর গৃেহর কােছ �পৗঁেছিছেলন । তখন স��াকাল । মহাকােলর মি�ের �বেজ 
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চেলেছ স��া আরিত , �মঘ�েতর ‘পূব�েমঘ’ আেছ জনশূন� পন� বীিথর কথা, িবশাল 
অ�ািলকা ঢাকা পেড় আেছ গাঢ়তর অ�কাের। উ�িয়নী নগরীর বণ�নায় এ তথ� 
উপ�ািপত, তেব �সখােন আেছ, পেথ এেস পেড়েছ চাঁেদর িবকীণ� আেলাকেরখা । 
এখেন �িতিবি�ত হেয়েছ  “অ�কার হম�� ’ পের “স��ারি� �রখা ।”

 এরপর বিণ�ত হেয়েছ ি�য়ার ভবেনর অপ�প �প �স ভবেণ বাঁকা স� পথ 
িদেয় �যেত হয় । তা �গ�ম িনজ� ন । �াের আঁকা শ�চ� তার �িদেক �� নীপত� 
আর �তারেণর সামেন িসংেহর মূিত�  বসােনা । ি�য়ার ভবেনর এই �প বণ�নায় কিব 
‘েমঘ�ত’কােব� উ�র �মেঘর �ার� হেয়েছন । �সখেন ি�য়ার ভবেনর �াের আঁকা 
রেয়েছ শ�প� -

  “�ারপাে� িলিখত বপুেষৗ শ� পে�ৗ ।

 ি�য়ার গৃেহর কেপাত �িলর কথাও জানােত �ভােলনিন কিব -

  “পিরয়ার কেপাত �িল িফের এল ঘের,

  ময়ূর িন�ায় ম� �ন�দ� পের ।”

 এই বণ�না রবী�নাথ ‘উ�রেমঘ’ �থেক িদেয়েছন । এ রকম এক� 
���াপেট আিবভ� াব হয় মালিবকার । সুতরাং ‘স�’ কিবতায় �য ইি�য়ঘন পিরেবশ 
�থম �থেক ল�� করা �গেছ এখােন �যন আেরা কাছাকািছ এেস �পৗঁেছেছ । কিব 
রবী�নােথর �থম ি�য়া �কােনা িবে�াহী নন । এক �দহী রমনী, তার একটা নাম ও 
আেছ । যা তাঁর অি��েক �কট কেরেছ । �স মালিবকা �য তাঁর গৃহ �ার �াে� 
�ীপিশখা হােত িনেয় এেস দাঁড়ায় ।

 রবী�নােথর ��েমর �সে� �দহী িবে�হীর কথা ওেঠ বারবার । ‘��’ 
কিবতায় �ে�র মেধ� হেলও কিব �ভেঙেছন �সই �দহহীনতার �াচীর �ক । �থমা 
ি�য়া মালিবকা স��াতারার মেতা সামেন এেস দাঁিডেয়েছ - আর এরই মেধ ফুেট 
উেঠেছ এক� �রামাি�ক অনুভব যােক ব�মাি�কতা িদেয়েছ �সই রমনীর ��চ� া 
এবং �বশবাস এবং তারপর ি�য়া এিগেয় এেস হােতর �দীপখািন �ােরর পােশ �রেখ 
পথ�া� কিবর হাত �শ� কের এবং জানােত চায় - ‘েহ ব�ু আছ �তা ভােলা?” এই 
এক�মা� �� ঐ �শল িজ�াসা �যন অ�র িদেয় অ�রেক �শ� করা। আর তােতই 
ভাষা হািরেয় যায় কিবর । �যই মালিবকার কােছ দাঁিড়েয়েছন িতিন তাঁর নাম ও 
হািরেয় যায় ভাষাহীনতার ��ােত । �জেনই �জেনর মুেখর িদেক তািকেয় বেল 
�গেছন কথা আর �সই মেনর অনুভব ভাষায় �প �পেত না �পের -

  ‘অেঝাের ঝিরল অ� িন�� নয়ােন ।”

 এখােনই আবার ব�জগৎ ভাবজগৎ িমেলিমেশ একাকার হেয়েছ । এরপর 
অসাধারণ এক� িচ�কে�র মাধ�েম কিবর হােত ি�য়ার হাত �েশ�র �শ�� বিণ�ত  
হেয়েছ -
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  “সুেকামল হাতখািন লুকাইল আিস

  আমার দি�ণ কের �লায় �ত�াশী

  স��ার পািখর মেতা ।”

ূ ি�য়া িনেজেক স�ণ��েপ সমপ�ন কেরিছেলন কিবর কােছ। এই �েশ� 
ফুেট উেঠেছ ইি�য়ঘণ িমলেনর কথা । িন�ােস িন�ােস িমেল যাওয়ার কথা তারপর 
�য মুহূেত�  িমলন �শষ �সই মুহূেত� ই �ছদ ঘেট যায় কিবর সে� ি�য়ার । এ িবে�েদর 

ূফেল গভীর ভােব �র� অনুভত হয় । িশ�া নদীর তীের িশেবর মি�ের আরিত যায় 
�থেম ।

 কািলদােসর কিবতার রবী� কিবতায় �তির কেরেছ এক �রামাি�ক 
বাতাবরন । কািলদাস ও রবী�নাথ �জেনই পূজাির । �জেনই মেন কেরন িমলেন নয় 

ূিবরেহ ��েমর পিরপূণ�তা । �সই উপলি�র ��ে� �ই মহাকিবর অনুভিত অিভ� । 
িক� কািলদােসর বাত� া �যখােন ি�য়ার কােছ বেয় িনেয় �গেছ �মঘ, �সখােন 
রবী�নাথ িগেয়েছন �য়ং, কািলদােসর কােব� আষােঢ়র �থম িদেন �মেঘর আগমেন 
ব�া�ল হেয়েছ স� । আর এমন �কান �াকৃিতকঘটনা নয় রবী�নােথর ‘��’ �ে� 
�� ��ভে� �শষ িক� �সই ভা�া �ে�র �রশটু� �দেয় �যন বাজােত থােক । 
বু�েদব বসু যথাথ�ই বেলেছন - “........ বা�ব �থেক এই �রে�র ফেল কিবতা� 
িনে�জ হওয়া �ের থাক, �পেয়েছ পরাবা�েবর যথাথ��  । আমরা �যন �িতর এক ৃ
সুদীঘ�  গিল পার হেয় চেলিছ  ; �সখান ছিড়েয় আেছ অতীেতর �সৗরভ, আেলার 
�চেয় গাঢ়তর অ�কার, আমােদর সব �িত ও ভালবাসার বণ�না, এই যা�া হেয় ওেঠ 
হারােনা সুখ ও �যৗবেনর জন� স�ান, যােত আমরা সকেলই সহযা�ী । �কালিরেজর 
‘জানাডু’ -র মেতা এই উ�িয়ণী ও �সই �গ�, যার জন� মানব�ার আ�িত অমর, 
িক� যা িচরকাল আমােদর নাগােলর বাইের থাকেব ।”

      [কিব রবী�নাথ]

৩.৪ মদনভে�র পর

 কিবতা� রিচত হেয়েছ ১২ই �জ��, ম�লবার, শাি�িনেকতন, �বালপুের 
বেস । ইংেরিজ ২৫ �ম ১৮৯৭ সাল । ‘ভারিত’র আি�ন ১৩০৫ সংখ�ায় �কািশত । এ 
কিবতার অবল�ন কািলদােসর ‘�মারস�ব কােব�র অংশ িবেশষ । কিবতা� রবী� 
কাব�মালার র�খ� িবেশষ । এ কােব�র ছ� ব�বহার �েয়াগ স�ে� ড. সু�মার �সন 
বেলন -

  “ মদনভে�রপূেব�’ এবং ‘মদনভে�র পর’ কিবতা �ই�র ছে� 
জয়েদেবর ‘বদিস যিদ িকি�দিপ’ এবং ছড়ার ‘হাত ঘুরেল নাড়ুেদব’ 
ছে�র অপুব� অনুসরন ।”

    [বা�লা সািহেত�র ইিতহাস -৩]
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ু রবী�নাথ কিবতা�র ��েত িকছু কথা ���েল তেল ধেরেছন । িতিন 
ুল�� কেরেছন মদনেক িশব ভ�ীভত কের তার ওপর কােমর আিধপত� খব� করার 

�চ�া  কেরিছেলন। িক� ঘটনা ঘেট যায় উে�া । কােমর িব�র আেরা �বেড় যায়, 
এতিদন �য কাম িছল শরীেরর সীমায় বাঁধা, তােক ভ�কের �দওয়ায় কােমর িব�ার 
ঘেট সম� িব�ময়, কােমর সাি�েধ� �ধু িমলেনর আন� লাভ হয়, তা িক� নয়, 
িবরহ-িবে�দ-েবদনাও �বলতর হেয় ওেঠ । িক� রিতর কথা �ক ভাবেব? �ক তার 
য�ণার িদেক আেলাকপাত করেব? কিব িক� �ভেবেছন-

  “ব�া�ল তার �বদনা তার বাতােস উেঠ িন�ািস

  অ� তার আকােশ পেড় গড়ােয় ।”

ু রিতর মদন িবে�েদর �বদনা গভীরতর । তার �স িবলােপ িব�ভবন ভের 
ওেঠ । চািরিদেক �সই �বদনা িবলােপর অনুরণন । ফা�ন’ মােস �সই িবে�দ �বদনা 
সংগীত আেরা �বিশ কের বােজ -

  “ফা�ন মােস িনেমষ -মােঝ না জািন কার ইি�েত

   িশহির উ� মুরিছ পেড় অবনী ।”

ূ রিতর য�নােক সহানুভিত (Empathy)র �ি�েত �দেখন কিব । িতিন ল�� 
কেরেছন িবরহকাতরা ত�নী আনমনা হেয় বস� িদেন একা বেস থােক । ব�ল 
গােছর পাতায় �মেরর ��েন �স �বদনার �কান ভাষা �কািশত হয় । সুয�মুখী 
আকােশর িদেক তািকেয় তার ব�ভেক িকভােব �রণ কের । িনঝ� িরনী �কান অন� 
িপপাসা বুেক িনেয় বেয় চেলেছ । কিব এই সব �ে�র উ�র খঁুেজেছন । অ�শ� 
মদেনর �শ� �য কিবিচ�েকও �দালা িদেয়েছ তার পিরচয় কিব িনেজই িদেয়েছন 
এভােব -

  “বসন কার �দিখেত পাই �জ�াৎ�ােলােক লুি�ত

   নয়ন কার নীরব নীল গগেন ।

  বদন কার �দিখেত পাই িকরেণ অব�ি�ত,

ৃ   চরণ কার �কামল তণশয়েন ।”

 এই কথােতই �� কিবর মেন মদেনর �ভাব পেড়েছ । কিব �দেখেছন, 
�জ�াৎ�ােলােক কার বসন লুি�ত, নীল আকােশ নয়ন নীরব কার, কার মুখ 
িকরণ�টায় ঢাকা, নরম ঘােসর ওপর কার পদে�প ! এেতা �সই মদনরই �কাশ । 
এরপর কিব অনুভব কেরন, �ক �যন তার অ�রেক উ�িসত কের �তােল, হদয়েক 
তা লতার মেতা জিড়েয়ধের।

 ‘�মারস�ব’ - এ ব�� হেয়েছ মদেনর িবিচ� কম�ধারা । মদনভে�র পর 
রিতর িবলােপর মেধ� িদেয় �কািশত হেয়েছ ি�য় িবরেহর ব�া�ল �বদনা । 
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কািলদােসর �সই িবষয় ভাবনােকই স�ান জািনেয়েছন রবী�নাথ এ কােব� । �ধু 
তাই নয়, পাশাপািশ �সই িবষেয়র িব�ারও ঘেটেছ রবী�নােথর হােত । এে�ে� 

ু���মার বে��াপাধ�ােয়র  মতামতেক তেল ধরা �যেত পাের -

  “কিবতা�েত রিত িবলােপর িবপরীত িদক� উ� ঘা�ত । ��েমর 
ন�ায় মানেবর সনাতন �দয় বৃি�েক উৎসাদন করা যায় না । �নয় 
�দবতােক ভ�সাৎ কিরেল উহার সে�াহন শি� আরও �ল��� ভােব 
�রিবকীণ� ও �িতেরাধ� হয় । ....... �থম কিবতা�েত (মদনভে�র পূেব�) 
ক�নার �য �প উ�ানী ও আ�ািব�ারমূলক শি�র পিরচয় পাওয়া যায়, 

ুি�তীয়�েত (মদনভে�র পর) তার তলনায় পিরিচত ভােবরই �াধান� ।”

      [রবী�-সৃি�-সমী�া]

৩.৫ বষ� েশষ

 ‘বষ�েশষ’ কিবতা�র িশেরানােমর পেরই কিব রচনা কাল জািনেয় িদেয়েছন 
১৩০৫ সােল ৩০েশ �চ� ঝেড়র িদেন রিচত’ । ‘ভারতী’ পি�কার �চ� ১৩০৫ 
সংখ�ায় কিবতা� �কািশত হয় । কিবতা� রচনার দীঘ�  সাতাশ বছর পের ১৩৩২ 
সােলর শাি�িনেকতন পি�কায় কিব রচনার উৎস �সে� জানান -

  “১৩০৫ সােল বষ�েশষ ও িদন �শেষর মুহূেত�  একটা �কা� ঝড় 
�দেখিছ । এই ঝেড় আমার কােছ �ে�র আ�ান এেসিছল । যা িকছু পুরাতন ও জীন� 
তার আসি� ত�াগ করেত হেব - ঝড় এেস �েনা পাতা উিড়েয় িদেয় �সই ডাক 
িদেয় �গল । এমিনভােব িচরনবীন িযিন িতিন �লয়েক পা�েয়িছেলন �মার আবরণ 
উিড়েয় �দবার জেন� । িতিন জীণ�তার আড়াল সিরেয় িদেয় আপনােক �কাশ 
করেলন । ঝড় থামল । বললুমম, অভ�� কম� িনেয়এই �য এতিদন কাটালুম, এেত 
�তা িচ� �স� হল না । �য আ�য় জীণ� হেয় যায় তােকও িনেজর হােত ভাঙেত 
মমতয় বাধা �দয় । ঝড় এেস আমার মেনর িভতের তার িভৎেক নাড়া িদেয় �গল ; 
আিম বুঝলুম �বিরেয় আসেত   হেব ।”

 আবার ‘আ�পিরচয়’ এর ‘আমার ধম�’ �বে� এই কিবতা� স�েক�  কিব 
বেলেছন -

  “............. এমিন কের �েম �েম জীবেনর মেধ� ধম�েক �� 
কের �ীকার করবার অব�া এেস �পৗঁছল । যতই এটা এিগেয় চলল তাই পূব� 
জীবেনর সে� আস� জীবেনর একটা িবে�দ �দখা িদেত লাগলল । অন� 
আকােশ িব��কৃিতর �য শাি�ময় মাধুয�-আসনটা পাতা িছল �স তােক 
হঠাৎ িছ� িবি�� কের িবেরাধ িব�ু� মানবেলােক �� �বেশ �ক �দখা  
িদল ? এখন �থেক �ে�র �ঃখ, িব�েবর আেলাড়ন । �সই নূতন �বােধর 

ূঅভ�দয় �য কী রকম ঝেড়র �বেশ �দখা িদেয়িছল, এই সময়কার 
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‘বষ�েশষ’ কিবতার মেধ� �সই কথা� আেছ ।”

   [��পিরচয়, রবী�রচনাবলী - ৪(সুলভ সং�রণ)]

 কিবর িনেজর কথা �শানা �গল । এবার কিবতা�র িদেক তাকােনা যাক । 
কেবাতা�র �থম �� �বক জুেড় ঝেড়র আগমেনর বণ�না । ঈশান �কােণ �জেগ 
ওঠা �মেঘর বা আব�হীন �েপ ছুেট আসা, �ােমর �াে� বাঁশবেনর দীঘ�ছায়া 
স�ািরত । �মেঘর �সই �প �দেখ গ�রা চ�ল হেয় পেড়েছ, চািষও কাজ �ফেল 
ছুেট চেলেছ । মািঝরা �নৗকার পাল নামায় তিড়ঘিড় । পািখরা ঝাঁেক ঝাঁেক উেড় 
চলেছ । এই িচে� আমােদর মেন হয়, ঝেড়র আগমেনর িচ� অ�নই বুিঝবা এখােন 
মুখ� । িক� তা নয় কিবত� কিব িনেজর জীবেনর সে� িমিলেয় িদেয় এক িশ�ময় 
উৎকষ�তায় িনেয় �গেছন । চা�চ� বে��াপাধ�ায় বেলেছন -

  “এই কিবতা� কিবর অ�জ�বেনর ঝেড়র কথা । ....... এই 
কিবতার �তেভক� িবেশষন ও �তেভক� শ� নূতন নূতন অেথ� পূণ� ।”

     [রিবরি� - পূব�ভােগ]

 �শলীর ‘Ode to the west Wind’ কিবতার সে� এ কিবতার িকছু সা�শ� 
আেছ বেলঅেনক সমােলাচক মেন কেরন । �শলীর কিবতায় উ�ািরত হয় জীণ� 

ুজীেনর অবসােন নতন জীবেনর আগমনীর কথা । রবী�নােথর এ কিবতাও �সই 
ভাবনােক ব�� কের -

  “উেড় যাক, �ের যাক িববণ� িবশীণ� জীণ� পাতা 

    িবপুল িন�ােস ।”

 িক�া -

  “উেড় �হাক �য়

ৃ  ধূিলসম তণসম পুরাতন বৎসেরর যত 

  িন�ল স�য় ।”

ু ঝেড়র �ই �প এক� �ংেসর অন�� নতন সৃি�র । এই �� �েপর কথাই 
বিণ�ত হেয়েছ এখােন । এছাড়া ��েদেবতার - শা�ম, িশবম �প ও বিণ�ত হেয়েছ 
কিবতায় । �ে�র মেধ�ই কিব কল�াণময় িব�েদবতার একটা �পেক অনুভব 
কেরেছন ।

 কিবতা�র ি�তীয় অংেশ আেছ নূতেনর আগমন বাত� া । নূতন অেথ� নববষ� । 
পুরাতন বৎসেরর মিলনতা ও �বদনােক �পছেন �ফেল এিগেয় �যেত হেব । কিব 
বেলন -

ু ূ  “েহ নূতন, এেসা তিম স�ণ� গগন পূণ� কির
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    পু� পু� �েপ -

 �িতবার নূতন বছর আেস । �চ� �শেষ আেস �বশাখ । িক� এবার 
অন�রকম ভােব এেসেছ । কিব িনেজও �স কথা জানান -

ু  “এবার আসিন তিম বসে�র আেবশ - িহে�ােল

  পু� দল চুিম”

 এবার এেসেছ িবজয়ী রাজার মেতা, পুরেনােক �ংস কের, নূতেনর বাত� া 
িনেয় নববষ�েক ‘�মার’ সে�াধন কের বেলেছন -

  “এ �মার, হাস�মুেখ �তামার ধনুেক দাও টান”

 সব জীন�তা, মিলনতা �র হেয় যাক । নূতন আসুক । �কান ব�ন �যন আর 
িপছেন বাঁধেত না পাের । িতিন নুতনেক এভােব আ�ান কেরন কারন িতিন �দেখেছন 
জীবন ‘�ধু �াণ ধারেণর �ািন’ । নূতন পেথ যা�ায় �কউ আ�হী  নয় । কারন 
অজানা, অেচনা িবপেদ �কউ বা চায় ঝাপ িদেত । মানুষ �ু� গ�ীেতই আব� 
থাকেত চায় । পািরপািশ�ক �� কলেহই িদনািতপাত কের। কিবমন �ু� হয় এেত, 

ু�বদনাতর হয় । িনেজর �সই অ�েব�দনােক িতিন �প �দন এই  ভােব -

  “সেহ না সেহ না আর জীবেনের খ� কির

   দে� দে� �য় ।”

ু তই িতিন অন�েলােকর সে� অি�ত হেত চাইেছন, মৃত�র মুেখামুিখ হেত 
চাইেছন । আসেল �ু�তা, নীচ তােক ত�াগ কের বৃহেতর সে� িমিলত হেত 
চাইেছন ।

 কিবতা�েত কিব মেনর িতন� পয�ায়েক পাওয়া যায়, �থম পয�ায় পিরেবশ 
ও পিরি�িতর �িত�লতায় ��ােভর জাগরণ, ি�তীয় অংেশ ��েদেবর তা�ব । 

ৃ�কৃিতর বুেক কিব �ত�� করেলন কালৈবশাখীর মাধ�েম �সই তা�বেক । ততীয় 
�ের �শাি�র ভাব িবরাজমান ।

  “শা� ঝেড়, িঝি� রেব,ধরণীর ি�� গে�া�ােস,

   মু� বাতায়েন

  বৎসেরর �শষ গান সে� কির িদনু অ�িলয়া

   িনশীথ গগেন ।”

  ‘রবী� �িতভার পিরচয়’ �ে� �ুিদরাম দাস এ কিবতার এক� 
সু�র ব�াখ�া কেরেছন । তা এখােন উে�খ করা �যেত পাের -

  “কিব ক�নার িবপুল �ােনা�ালতা ও িবরাট ব�াি� ও িব�ার, 

��নী

62
�-সহায়ক সাম�ী



ছে�াসংগীত ও শৈ��েয�র উপর অসাধারণ অিধকার পাঠেকর মেনর 
ূগভীর সং�ািমত হইয়া তাহার িবচারবুি�েকিকছুটা অিভভতকের । 

.......... কিবতার ভাবিবন�ােসর �মিবকাশ িবে�ষন কিরেল ধারণা জে� 
�য কিব কালৈবশাখীর তা�ব শি� সম� ক�না িদয়া �হণ ও �কাশ 
কিরয়ােছন ও উহার মানস �িতি�য়া স�ে� তাঁহার �কান সু�ঢ় �তভব 
জােগ নাই । িতিন ঝ�কা ও �ি�েক মেনর মধ� িদয়া জড় জগেতর সিহত 

ুসমান সমান উ�াম শি�েত �বািহত কিরয়ােছন, িক� তমুল িবপয�েয়র 
�শষ পিরনিত� তাঁহার অ�ের সুিনি�ত ভােব �িতভাত হয় না। িচরাভ�� 
পুরাতেনর িবলুি� ও নব জীবনেবােধর আবাহন ইহাই সাধারণভােব তাঁহার 
কাম� । অ�ের এই নবীেনর �িত�ার সে� কখনও জীবেনর �িবেরাধমু� 
িনম�ল তাৎপয�েবাধ, কখনও িনগূঢ় আ�ানুস�ান, কখনও �ঃসাহিসক পথ 
পির�মার আ�ান, কখনও মৃত�র অব�বিহত �নকেট�র �চাখবাঁধােনা 

ৃআেলােক জীবেনর রহস�েভদ ও পিরণিতেত এক শা� সমাি�র পিরত� 
পূণ�তা - এই�প নানা ভাব �ত আবত� েন ও �তউি�ন, ল��হীন 
আেবগসংঘােত কিব িচ�েক মিথত কিরয়ােছ । কিব এই ভাবপর�রার 
�মপয�ায়েক �কান �ক� পিরণিতর িদেক িনয়�ণ কিরেত পােরন নাই, 
�েত�ক�র অিভঘাত �ত�ভােব আ�সাৎ কিরয়ােছন ।তাঁর ক�না ঝ�কার 
�চ� ও ব�মুখী �বগেক �ক ধারণ কিরেত পাের নাই । �বেগর �িতঘােত 

ূঅ�েরর অনুভিতেক উৎি�� কিরয়ােছ ।”

৩.৬ �বশাখ

 িনসগ� সাধারণ এক অনবদ� �কাশ হল ‘ৈবশাখ’ । যিদও রবী� কাব�েক 
�কান িবেশষ তে�, িবেশষ নােম িচি�ত করা শ�, তবু �কান �কানটায় একটা 

ূিবেশষ ভাব,িবেশষ অনুভিত �বল হেয় ওেঠ - �সই মেতা একটা একৈরিখক 
িবে�ষন কের আেলাচনা করাহয় । �সিদক �থেক ‘ৈবশাখ’েক িনসগ� স��ীয় কিবতা 
বলা �যেত পাের ।

 শাি�িনেকতেন বেস কিব কিবতা� �লেখন ১৩০৬ব�াে� । ‘ভারতী’ 
পি�কার �বশাখ ১৩০৭ সংখ�ায় �কািশত হয় । কিবতা� স�েক�  অধ�াপক চা�চ� 
বে��াপাধ�ােয়র �ে�র উ�ের কিব জানান -

  “এক জােতর কিবতা আেছ যা �লখা হয় বাইেরর দরজা ব� কের। 
�স�েলা হয়েতা অতীেতর �িত বা অনাগেতর �ত�াশা, বাসনার অতরি� ৃ
বা আকা�ার আেবগ, িক�া �পরচনার আ�েহর উপর �িতি�ত । আবার 
এক জােতরকিবতা আেছ যা মু��ার অ�েরর সাম�ী, বাইেরর সম� 

ুিকছুেক আপনার সে� িমিলেয় িনেয় । তিম আমার ‘ৈবশাখ’ কিবতা স�ে� 
�� কেরছ । বলা বা�ল� এটা �শষ জাতীয় কিবতা । এর সে� জিড়ত আেছ 
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রচনাকােলর সম� িকছু । ........ �বশাখ’ কিবতার সে� িমিশয়া আেছ 
শাি�িনেকতেনর ��মাধ�াে�র িদ�ী । �যিদন িলেখিছলুম �সিদন চািরিদক 
�থেক �বশােখর �য ত��প আমার মনেক আিব� কেরিছল �সইেটই ওই 

ুকিবতায় �কাশ �পেয়েছ । �সই িদন�েক যিদ ভিমকা �েপ ঐিদেনর সে� 
ু�তামােদর �চােখর সামেন ধরােত পারতম তা হেল �কােনা �� �তামােদর 

মেন উঠত না । �তামার �থম �� হে� নীেচর �� লাইনিনেয় -

   ছায়ামূিত�  যত অনুচর

   দ� তা� িদগে�র �কা�  িছ� হেত ছুেট আেস।

 �খালা জানালায় বেস ওই ছায়ামুিত�  অনুচরেদর �চে� �দেখিছ ��-ির� 
িদগ� - �সািরত মােঠর উপর িদেয় ��ােতর মেতা � � কের ছুেট আসেছ 
ঘূণা� নৃেত�, ধূেলাবািল �কেনা পাতা উিড়েয় িদেয় । পরবত� ��ােকই 
�ভরেবর অনুচর এই ��ত�েলার বণ�না আেরা �� কেরিছ, পেড় �দেখা ।

   তারপের এক জায়গায় আেছ -

    সক�ণ তব ম� সােথ

    - এ �েটা লাইেনরও ব�াখ�া �চেয়েছা ।

  “েসিদনকার �বশাখ মধ�াে�র সক�ণতা আমার মেন �বেজিছল 
বেলই ওটা িলখেত �পেরিছ । ধূধূ করেছ মাঠ, ঝাঁ ঝাঁ করেছ �রা�র, কােছ ু
আমলকী গাছ�েলার িঝলিমল করেছ, ঝাড় উেঠেছ িন�িসত হেয়, ঘু ঘু 
ডাকেছ ি��সুের - গােছর মম�র,পািখেদর কাকিল �র আকােশ িচেলর 
ডাক, রাঙামা�র ছায়াশূন� রা�া িদেয় ম�রগমন �া� �গা�র গািড়র চাকার 
আত� �র, সম�টা জিড়েয় িমিলেয় �য এক� িব�ব�াপী ক�ণ সুর উঠেত 
থােক, িনঃস� বাতায়েন বেস �স� �েনিছ, অনুভব কেরিছ, আর তাই 
িলেখিছ ।

  �বশােখর অনুচিরর �য ছায়ানৃত� �দিখ �সটা অ�শ� নয়েতা কী ? 
নৃেত�র ভ�ী �দিখ, ভাব �দিখ, িক� ন� �কাথায়? �কবল একটা আভাস 

ু ুমােঠর উপর িদেয় ঘুের যায়। তিম বলছ, তিম তার �িন �েনেছ, িক� �য 
িদগে� আিম তার ঘূিণ� গিতটােক �দেখিছ �সখান �থেক �কােনা শ�ই 

ুপাইিন । বৃহৎ ভিমকার মেধ� ত�ির� িবশাল �া�র �য চ�ল আিবভ� াব 
ধূসর আবত� েন �দখা যায় তার �প নয় তার গিতই অনুভব কির, তার শ� 
�তা �িনেন । এ�েল আমার ব�াি�গত অিভ�তার বাইের যাবার �যা �নই । 
ইিত ৪ কািত� ক,    ১৩৩৯ ।”

 এ কিবতার িবষেয় সম� কথা কিব বেল িদেয়েছন । কােজই আমােদর 
িবেশষ িকছু বলবার থােক না । �ধু আনুপূিব�ক অনুষ��েলা িনেয় আেলাচনা করা 
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�যেত পাের । এক� িবেশষ িদেনর তাৎ�িনক বিহজ� িগক �শ� এবং কিবর িনজ� 
ূঅনুভিত, ক�না - এই �’েয় িমেল িনিম�ত হেয়েছ ‘ৈবশাখ’ কিবতা । 

 প�াশ� ছ�দশ� পাঁচধরেণর �বেক কিব �বশাখেক ���েপ ক�না 
কেরেছন । আবার তারই মেধ� কল�ানময় মূিত� েক �ত�� কেরেছন । তপৎি�� ত� 
তনু িনেয়, মুেখ িশঙা িনেয় �ে�র মেতাই তার আিবভ� াব । এই �বশােখর অনুচরেদর 

ুিতিন �ত�� কেরেছন তার অনুভিত িদেয় । এ �সে� তাঁর িনেজর ব�াখ�া 
ইিতমেধ�ই আমরা উে�খ কেরিছ ।

 এরপর িতিন �বশাখী�প �ক ‘দী�চ�ু �হ শীণ� স��াসী’ বেল সে�াধন 
কেরন । তার কারণ �বশাখ’ ���েপ সব �ংস করার পর একসময় তার �তজ কেম 
। তখন �স স��ািসর মেতা হেয় যায় - মেন আেস �বরাগ� । এখােনই ���প ও 
ি���প িমেল িমেশ যায় ।

 এই �ই �প িমেল মানবম�েল িনেয়ািজত হয়। কিব বেলন -

   “েহ �বরাগী, কেরা শাি� পাঠ

   উদার উদাস ক� যাক ছুেট দি�েণ ও বােম,

   যাক নদী পার হেয়, যাক চিল �াম হেত �ােম,

    পূণ� কির মাঠ ।”

 তারপরই কিব কালৈবশািখর কােছ �ত�াশা জািনেয়েছন, �বশােখর 
���েপর কােছ আ�ান জিনেয়েছন,�ঃখ �র করার জন� । মম�েভদী সকল �ঃখ 
এবং �গাটা িবে� িব�ৃত হেয় �ঃেখর �বাঝা হা�া �হাক ।

 �শষ পয�ােয় �বশােখর ি��মূিত�  অি�ত হয় । িবে�র সকল মানুষ �য 
ৃ�ঃেখর মেধ� িদেয় যাে�, �ুধা -ত�ায় কাতর, িচনআব ম� - তােদর �শাি� 

�দওয়ার জন� কিব �বশােখর কােছ িনেবদন জানান -

ু ৃ  “জরা মৃত� �ুধা ত�া, ল�-েকা� নরনাির - িহয়া 

   িচ�ায় িবকল ।

  দাও পািতেগ�য়া অ�ল ।”

 এখােনই কিবতা অন� ব��না বহন কের । মানব ম�েলর জন� িতিন 
�বশাখেক আ�ান কেরন । িনছক ক�নার িবলাস নয়, মানবম�েলর আ�িরক আিত�  
ধরা পেড় কিবর �ের।

 কিবতা�র �শষ�বেক আবার �� �বশাখেক জা�ত হেত বেলন   কিব । 
ু�� �যমন �ংেসর মেধ� িদেয় নতন সৃি� বীজেক বপন কেরন - এখােনও �বশাখ 

তার �ংসা�ক স�া িনেয় �যন আেস তাহেলই সকল মািলেন�র অবসান হেব । 
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ুনতন স�াবনা �দখা �দেব ।ৈবশাখেক কিবর �� ক�নার সাথ�কতা এখােনই । তাই 
আপার অেথ� �ে�র আগমনী গান হেলও �বশােখর কল�াণময় �প�ও উপি�ত । 
তাই নটরাজেক িতিন বেলন -

   “ছােড়া ডাক, এ �� �বশাখ !

   ভািঙয়া মধ�া�ত�া জািগ উ� বািহিরব �াের,

ৃ   �চেয়  রব �ািণ শূন� দ�তণ িদগে�র পাের

     িন�� িনব�াক ।

    �হ �ভরব, �হ �� �বশাখ ।”

ৃ �শেষ এই নটরােজর �তী�া । তার আগমন না ঘটেল দ� তেণর বুেক 
ুনতন জীবেনর আ�াস জাগােব না আর ।

��াবলী 

১ । �ঃসময় কিবতা� আসেল �ঃসময় মুি�র কিবতা আেলাচনা কেরা ।

২ । বষা� ম�ল আসেল বষা�  ব�নার কিবতা আেলাচনা কেরা ।

৩ । �� কিবতা� পুরােণর নব ভাষ� - ব�াখ�া কেরা ।

৪ । মদনভে�র পর কিবতা�র অ�িন�িহত অথ � ব�াখ�া কেরা ।

৫ । বষে� শষ কিবতার ভাবব� �লেখা ।

৬ । �বশাখ কিবতার একিদেক আেছ �বশােখর ���প অন�িদেক আেছ তার কল�াণময় �প 
- আেলাচনা কেরা ।

সহায়ক ��াবলী

১. ক�না - রবী�নাথ ঠা�র

২. আ�পিরচয় - রবী�নাথ ঠা�র 

৩. রবী� - সৃি�- সমী�া - � ��মারবে��াপাধ�ায়

ূ৪. রবী�সািহেত�র ভিমকা - নীহারর�ন রায়

৫. রবী�কাব� �বাহ - �মথ নাথ িবশী

৬. রবী� �িতভার পিরচয় - �ুিদরাম দাস

৭. বা�লা সািহেত�র ইিতহাস (৩) - সু�মার �সন 
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৮. রবী�জীবনী - �ভাত �মার মুেখাপাধ�ায়

৯. কিব রবী�নাথ - বু�েদব বসু

১০. রিবরি� - চািরচ� বে��াপাধ�ায়

১১. রবী� রচনািভধান (১) - অনু�ম ভ�াচায�

১২. দপ�েণ রবী� কিবতা - ড. অেশাক �মার িম� 
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ু৪.১. ভিমকা

৪.২. রচনাকাল

৪.৩. ‘রাজিষ�’ রচনার ���াপট

৪.৪. রাজিষ� : �গা� িনণ�য় 

৪.৫. রাজিষ� : নামকরন

৪.৬ চির� :ক. �গািব�মািণক�

 খ. রঘুপিত

 গ. ন��রায়

 ঘ. জয়িসংহ

 ঙ. িব�ন ঠা�র 

ূ৪.১ ভিমকা

 বাংলা সািহেত� বি�মচ� স�ােটর আসেন �িতি�ত, মুলত তা তাঁর 
উপন�ােসর কারেণই । �থম সাথ�ক বাংলা উপন�ােসর ��া িতিনই ।বি�েমর কােলই 
রবী�নােথর উপন�াস �লখার �� । সময়টা �মাটামু� উিনশ শতেকর �শষ িদক । 

ুএরপর �থেক আমৃত� �ায় প�াশ বছর ধরা রেয়েছ রবী�নাথ �ছাট-বড় িমিলেয় 
�চৗ�� উপন�াস �লেখন । এই সৃি�র মেধ� ধরা রেয়েছ �দশ-কােলর ছিব । কাব� 
কিবতার ��ে�ও �যমন রবী�নাথ �মপিরণিতেত �পৗঁেছিছেলন । উপন�ােসও তাই 
। তাঁর �থম িদেকর উপন�ােস িতিন বি�মচে�র �ভাব �থেক মু� হেত পােরনিন । 
যত সময় �গেছ ততই রবী�নাথ ভা�র হেয় উেঠেছ । ‘রাজিষ�’ রবী�নােথর 
এেকবাের �গাড়ার িদেকর উপন�াস এ উপন�ােস �� বি�ম�ভাব িবদ�মান �নই 
উপন�াস�ই �লখার সময় রবী�নাথ সেব �িড় �পেরােনা যুবক । িতিন �যৗবেনর বেন 
মন  হািরেয়েছন । িনেজেক খঁুজেছন সেব । কােজই তাঁর �লখার মেধ� �স পিরচয়ই 
পাওয়া �গেছ । অেনক ফাঁক - �ফাঁকড়ও �থেক �গেছ এ উপন�ােস । সমােলাচকরা 
�স িবষেয় আেলাকপাতও কেরেছন । রবী�নাথ িনেজও ��র িদেকর এই 
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�লখা�েলা স�েক�  যেথ� সেচতন ভােবই পরবত� কােল ম�ব� কেরেছ �য, �স 
সময় িবদ�া, জীবনািভ�তা - �েটাই কম িছল , তাই �লখা�েলার মেধ� ব� কম 
িছল, ভাবুকতাই িছল �বিশ । ‘জীবন�িত’ �ে�র এ ম�ব� �থেক �� রবী�নাথ ৃ
�েম �েম পিরণত হেয়েছন । �ত�   হেয়েছন । তেব একথা ও �ক রবী�নাথ 
যখন ‘রাজিষ�’;িলখেছন তখন বি�মযুেগর সে�াহন �থেক মুি� পাওয়া একটু শ� 
। সদ� যুবক রবী�নাথও �স �ভাবেক অ�ীকার করেত পােরনিন । আবার এও �ক 
‘রাজিষ�’ িকছু স�াবনােক জ� িদল । তা পের আেলািচত হেব ।

৪.২ রচনাকাল

 ‘রাজিষ�’ উপন�াস� রবী�নাথ ১২৯২ - ৯৩ সাল নাগাদ (ইং ১৮৮৫ -৮৬) 
�জাড়াসাঁেকােত বেস রচনা কেরন । এই উপন�াস� ‘বালক’ পি�কায় 
১২৯২ব�াে�র আষাঢ় মাস থােক মাঘ মাস পয�� ধারাবািহক ভােব সাত� সংখ�ায় 
�থম খে�র আঠােরা� পিরে�দ ও ি�তীয় খে�র ছাি�শ� পিরে�দ পয�� মুি�ত 
হয় ।পের ১২৯৩ ব�াে�র �পৗেষ সম� উপন�াস� ��াকাের �কািশত হয় । এ� 
তাঁর �জ��া ভিগনী �সৗদািমনী �দবীেক উৎসগ� কেরন ।

৪.৩ রাজিষ�  রচনার ���াপট

 ‘রাজিষ� উপন�াস�র �লখার �পছেন এক� গ� আেছ । উপন�াস� 
রবী�নােথর ‘��ল� উপন�াস : �কমন ��ল� উপন�াস ? জীবন�িতেত কিব তার ৃ
উে�খ কের বেলেছন -

  “বালকেদর পাঠ� এক� সিচ� কাগজ বািহর কিরবার জন� 
�মজবউ ঠা�রানীর িবেশষ আ�হ জি�য়ািছল । তাঁহার ই�া িছল, সুধী�, 

ৃবেল� �ভিত আমােদর বািড়র বালকগন এই কাগেজ আপন আপন রচনা 
�কাশ কের । িক�, ��মা� তাহােদর �লখায় কাগজ চিলেত পােরনা 
জািনয়া িতিন স�াদক হইয়া আমােকও রচনার ভার �হণ কিরেত বেলন। 
�ই এক সংখ�া বালক বািহর হইবার পর একবার �ই একিদেনর জন� 
�দওঘের রাজনারায়ন বাবুেক �দিখেত যাই । কলকাতায় িফিরবার সময় 
রাে�র গািড়েত িভড় িছল, ভােলা কিরয়া ঘুম হইেতিছল না - �ক �চােখর 
উপর আেলা �িলেতিছল ।মেন কিরলাম, ঘুম যখন হইেবই না তখন এই 
সুেযােগ বালেকর জন� একটা গ� ভািবয়া রািখ । গ� ভািববার ব�থ� �চ�ার 
টােন গ� আিসল না, ঘুম আিসয়া পিড়ল । �� �দিখলাম, �কান এক মি�ের 

ঁিসিডর উপর বিলর র�িচ� �দিখয়া এক� বািলকা অত�� ক�ণ 
ব�া�লতার সে� তাহার বাপেক িজ�াসা কিরেতেছ ‘বাবা, একী ! এ �য 
র� !” বািলকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অ�ের ব�িথত হইয়া অথচ 
বািহের রােগর ভান কিরয়া �কােনামেত তার ��টােক চাপা িদেত �চ�া 
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কিরেতেছ । -জািগয়া উ�য়াই মেন হইল, এ� আমার ��ল� গ� । এমন 
�ে� পাওয়া গ� এবং অণ� �লখা আমার আরও আেছ । এই ���র সে� 
ি�পুরার রাজা �গািব� মািণেক�র পুরাবৃ� িমশাইয়া রাজিষ� গ� মােস মােস 
িলিখেত িলিখেত বালেক বািহর কিরেতলািগলাম ।”

 এই �ে� পাওয়ার কথা কিব রচনাবলীেত অ�গ�ত করার সময়ও বেলেছন । 
ু�সখােন আেরা িকছু নতন তথ� পাওয়া যায় । রবী� রচনাবলী (১) র সুলভ সং�রেন 

ূরাজিষ�র ভিমকায় কিব বেলন -

  “বালক পে�র স�ািদকা আমােক ঐ মািসেকর পােত িনয়িমত 
পিরেবশেনর কােজ লািগেয় িদেয়িছেলন । তার ফল হল এই �য, �ায় 
একমা� আিমই হলুম তার �ভােজর �জাগানদার । একটু সময় �পেলই 
মনটা ‘িক িলিখ’, ‘কী িলিখ’ করেত থােক ।

  রাজনারায়ন বাবু িছেলন �দওঘের । তাঁেক �দখেত যাব বেল 
�বেরােনা �গল । রাে� গািড়র আেলাটা িব�ােমর ব�াঘাত করেব বেল তার িনেচকার 
আবরনটা  �টেন িদলুম । অ�াংেলা ইি�য়ান সহযাি�র মন তােত�স� হল না, ঢাকা 
খুেল িদেলন । জাগা অিনবায� �ভেব একটা গে�র �ট মেন আনেত �চ�া করলুম । 
ঘুম এেস �গল। �ে� �দখলুম - একটা পাথেরর মি�র । �ছাট �মেয়েক িনেয় বাপ 
এেসেছন পুেজা িদেত । সাদা পাথেরর উপর িদেয় বিলর র� গিড়েয় পড়েছ �দেখ 
�মেয়�র মুেখ কী ভয় ! কী �বদনা ! বাপেক �স বার বার ক�ণ �ের বলেত লাগল, 
বাবা এত র� �কন ! বাপ �কানমেত �মেয়র মুখ চাপা িদেত চায়, �মেয় তখন 
িনেজর আঁচল িদেয় র� মুছেত লাগল । �জেগ উেঠই বললুম,গ� পাওয়া �গল । 
এই �ে�র িববরণ ‘জীবন�িত’েত পূেব�ই িলেখিছ, পুন�ি� করেত হল । আসল ৃ
গ�টা িছল ��েমর অিহংস পুজার সে� িহং� শি� পূজার িবেরাধ । িক� 
মািসকপে�র �পটুক দািব সািহেত�র �বধ �ুধার মােপ পিরিমত হেত চায়না । 
ব��েনর পদসংখ�া বিড়েয় চলেত হল ।”

 এমন এক� �� �দখার �পছেন হয়েতা তাঁর �শশেবর �িতই দায়ী । িতিন ৃ
একিদন (১৮৬৫েত) কলকাতার এক বড় কালীমি�েরর সামেন িদেয় �যেত িগেয় 
�দেখিছেলন রে�র একটা ��াত �চৗকােঠর িনেচ উপেচ পড়েছ । এক িন�ে�ণীর 
�ী �লাক তার িশ�র কপােল �সই রে�র িতলক িদেয় িদে� । একজন পুেরািহত 
একটা বা�া ছাগেলর গলায় �কাপ বসােনার আেগ পা ধের ঝাঁ�িন িদে� । এই ঘটনা 
�েক িবেশষ নাড়া িদেয়িছল �সই অিত �শশেব । এ কথা িতিন পরবত�কােল �রাম�াঁ 
রলাঁেক খুব আেবগ�বন ভােব বেলিছেলন । �রাম�াঁ রলাঁ �সই কথা �জেনভার 
সা�াৎকােরর িববরেণ উে�খ কেরেছন (২৮ আগ�, ১৯৩০) । �বাধ হয় �শশেবর 
�সই ঘটনাই �� হেব পরবত�েত কিব িচে� উিদত হেয়েছ । এই ঘটনা এবং ি�পুরার 
রাজ পিরবােরর ঘটনা িমিলেয় িমিশেয় কিব িলখেলন ‘রাজিষ�’ উপন�াস ।
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৪.৪ রাজিষ�  : �গা�িনণ�য়

 রবী�নােথর ি�তীয় উপন�াস ‘রাজিষ�’ । িহ�ু ধেম�র পুেজার এক� আকার 
জীববিল । এই জীব-বিলেক �ক� কের সং�ার মু� রাজশি� ও ধমা� �, �াথা� �, 
সং�ার�� পুেরািহত তে�র মেধ� সংঘাতেক আ�য় কের রিচত এই ‘রাজিষ�’ । 
ি�পুরার রাজপিরবােরর সে� কিবর ব�াি�গত পিরচয়  িছল । এই রাজপিরবােরর 
কািহনী কিবেক আকৃ� কেরিছল । তারই �িতফলন ঘটান িতিন উপন�ােস।

 �কলাস িসংেহর ‘ি�পুরার ইিতহাস’ �ব� �থেক রবী�নাথ উপন�ােসর 
উপকরণ সং�হ কেরন । এছাড়া ি�পুরারাজ বীরচ�মািণেক�র পাঠেনা রাজ 

ুপিরবােরর ইিতহাস, �য়ােট� র বাংলার ইিতহাসও ‘রাজিষ�’ রচনার ��ে� িবেশষ 
সহায়ক হেয়িছল । �স�ত বলা দরকার �য ছাি�শ� অধ�ায় পয�� �লখার পর �বশ 
িকছুিদন উপন�াস� আর �লখা হ’ল না, পেড় রইল। এরপর উপন�ােসর অন�তম 
চির� �গািব�মািণক� স�েক�  �কৃত তথ� জানেত �চেয় রবী�নাথ ১২৯৩ ব�াে�র 
২৩েশ �বশাখ (৫েম, ১৮৮৬) বীরচ�মািণক� �ক িচ� �লেখন । তােত কিব �লেখন -

  “মহারাজ �বাধ কির �িনয়া থািকেবন �য আিম ি�পুরা রাজ বংেশর 
ইিতহাস অবল�ন কিরয়া ‘রাজিষ�’ নামক এক� উপন�াস িলিখেতিছ । িক� 
তাহােত ইিতহাস র�া কিরেত পাির নাই । তাহার কারন, ইিতহাস পাই   
নাই । এজন� আপনােদর কােছ মা�� না �াথ�না িবিহত িবেবচনা কিরেতিছ । 
এখন যিদও অেনক িবল� হইয়ােছ, তথািপ মহারাজ যিদ �গািব�মািনক� ও 
তাঁহার �াতার রাজ� সমেয়র সিবেশষ ইিতহাস আমােক ��রণ কিরেত 
অনুমিত কেরন, তেব আিম যথাসাধ� পিরব�� ন কিরেত �চ�া কিরব । 
মহারাজ �গািব�মািণক� তাঁহার িন�� াসন দশায় চ��ােমর �কা�  �ােন 
িক�প অব�ায় িছেলন যিদ জািনেত পাই, তেব আমার যেথ� সাহায� হয়। 
�াচীন রাজধানী উদয়পুেরর এবং ঐিতহািসক ি�পুরার অন�ান� �ােনর 
ফেটা�াফ যিদ পাওয়া স�ব হয় তাহা হইেলও আমার উপকার হয় ।”

  [��ব� : রবী�নাথ ও ি�পুরা (শতবািষ�ক �ারক ��), পৃ - ৩৯৫, 
জীবন�িত (১৩৬৮), ��পিরচয়, পৃ - ২২০ -২১]ৃ

 এই পে�র িবষয়ানুযায়ী বীরচ�মািণক� কিবেক ‘রাজর�াকার’ নােম ি�পুরা 
রাজবংেশর এক� ধারাবািহক সং�ৃত ইিতহােসর অ�গ�ত ‘মহারাজ �গািব� 
মািণক�স� চির�� ’ অংশ পাঠান । এই ইিতহাসটা এখােন উে�খ করা �েয়াজন ।

ু কল�াণ মািণেক�র মৃত�র পর �ষাড়শ িদেন �ভ িতিথযু� বুধবাের যুবরাজ 
�গািব�নারায়ন নানারকম মেহাৎসবসহ িনেজর �লাচার অনুসাের িসংহাসেন 
আেরাহন কের পূেব�র রীিত অনুসাের একিপেঠ িশবিল� এবং অন�িপেঠ িনেজর 
মিহষী �নবতীর নাম অি�ত কের সুবণ� ও রজতমু�া �থম �চার করেলন ।তারপর 
অমাত�বৃ� যথািবিধ রাজােক উপহার িদেলন । রাজা �া�ণ ও িভ�ুকেদর �ভাজ� ও 
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দােন খুিশ করেলন । এেত �বমাে�য় ভাই ন��ঠা�র ঈষা� ি�ত হেয় মুিশ�দাবােদর 
নবােবর কােছ িগেয় িনেজর পিরচয় �দন । মুিশ�দাবােদর নবাব তাঁর পিরচয় �জেন 
তাঁেক সমাদর কের িনেজর নগের �ান িদেলন । ন��ঠা�র নানারকম 

ু�কৗতকবােক� �িতিদন নবাবেক  আন� িদেলন । �েম �জেনর মেধ� ব�ু� গেড় 
ৃওেঠ । ন��ঠা�র নবাবেক জানান �য তার সাহােয� যিদ ি�পুরার িপতরাজ� িতিন 

লাভ করেত পােরন তাহেল মুিশ�দাবােদর নবাবেক হািত ইত�ািদ উপহার �দেবন । 
একথা �েন নবাব ভাবেলন  - আিম অেনকবার ি�পুরারাজ� অিধকার করার �চ�া 
কেরও জয়ী হইিন । এখন এেদর মেধ� আ�কলহ �বেধেছ । সুতরাং সহেজই �স 
রাজ� লাভ করব । এই �ভেব িতিন মহাপরা�া� �সিনকেদর তাঁর সে� িদেলন এবং 
িনেজর রাজ� লােভর জন� তাঁেক যু� যা�া করেত বেলন । ন��ঠা�র তােদর িনেয় 
উদয়পুর রাজধানীর কাছাকািছ এেলন ।একথা �েন সম� ি�পুরাবাসী রাজােক যুে�র 
আেয়াজন করেত বলেলন । ধীর ও শা� রাজা তা �েন ি�পুরা বাসীেক এই বেল 
সা�না িদেলন - �নভ�র এই রাজ�সুখ �ভাগ করবার জন� আিম কখেনা ভাইেয়র ু
সে� িচরকাল অকীিত� কর যু� করব না । এমন রাজ�েভােগর চাইেত বেন যাওয়া 
অেনক ভােলা । িতিন রাণী �নবতী ও অনান� ভাইেদর সে� িরয়াং �দেশ �গেলন 
এবং �সখােন এক� নগর �তরী করেলন ।েসখানকার িরয়াংরা ি�পুেরশেক আ�ীয় 
�জেনর মেতা স�ান করেলন। এরপর িকছুিদন ছ�মািণেক�র (ন��রােয়র) 

ুরাজ�ািধকার িছল । তাঁর মৃত�েত �গািব�মািণক� পুনরায়রাজা হেলন।

 এিদেক �গািব�মািণেক�র �িত িরয়াংরা �েম �েম িবর� হেত  থাকল । 
িতিন তখন রাণী, ভাই জগ��ুঠা�র ও সূয�নারায়ণ, �তাপনারায়ন, চ�কনারায়ণ 

ুনােম �াত�ু�েদর িনেয় চ�লেদেশর িদেক রওনা হেলন । পেথ জগ��ু ঠা�েরর 
পু� রাজ�মার বাবার িনেষধ সে�ও �েদেশ �যেত উপ�ম করল ।তার ধৃ� আচরেন 
অত�� �ু� হেয় জগ��ু ঠা�র তাঁর জামাতােক পুে�র িশরে�দ কের আনেত 
আেদশ িদেলন । িতিন িকছু �ের রাজ�মােরর কােছ �পৗঁেছ তােক �িতিনবৃত করেত 
অেনক �চ�া করেলন । তারপর কেঠার বাক� িবিনমেয়র মাধ�েম িববাদমান �জেনর 
মেধ� যু� আর� হেল জগ�াথ রাজ�মােরর িশরে�দ কের ��েরর কােছ  

ুআনেলন । �সই িছ�মু� �দেখ �গািব�মািণক� তী� ভৎস�না করেলন । তারপর 
মহারাজ চ�ল �দেশ িকছুিদন �থেক রসাং �েদেশ �গেলন । আরাকােনর অিধপিত 
িনেজর �দেশ ব�ু �গািব�মািণেক�র আগমন বাত� া �েন অিতশী� তাঁর কােছ 
উপি�ত হেলন এবং ব�ু জেনািচত �সৗজন� �দিখেয় তাঁেক রাজধানীেত এেন সুেখ 
বসবাস করেত �ান িদেলন । তারপর  ১০৭১ ি�পুরাে� িদ�ী�েরর ি�তীয়পু� সুলতান 
সুজা িনেজর ভাই ঔরংজীেবর কােছ পরািজত হেয় পলায়ন করেলন এবং রসাং 
�েদেশ এেস উপি�ত হেলন । একিদন �গািব��মািণেক�র সে� আরাকান অিধপিত 
যখন সভায় উপিব� িছেলন, তখন িদ�ী�র পু� সুজা �সখােন উপি�ত হেয় িনেজর 
পিরচয় িদেলন । রসাংরাজ এই �লাক� যবন এই �ভেব তাি�ল� বশত তার�িত 
�কােনা স�ান না �দিখেয় চুপ কের রইেলন । তখন �গািব�মািণক� সস�েম উেঠ 
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তাঁেক অভ�থ�না করেলন এবং অিন�ুক রসাংরাজেক অনুেরাধ কের সুজােক ব�মূল� 
আসন �দান করেলন । তারপর যথাসমেয় সকেল উেঠ িনেজর িনেজর জায়গায় 
�যেত উদ�ত হেলন। তখন সুলতান সুজা �গািব�মািণেক�র হাত ধের বলেলন রাজা, 
আপিন আমােক �য আজ এত স�ান দান করেলন তা আিম আমরন িব�ত হব না ; ৃ
এখন ি�য়জেনর এই উপহার �হণ ক�ণ - এই বেল তাঁেক মহামূল� িহেরর আং� 
িদেলন । ি�পুের�র বারবার অনু�� হেয় তা �হণ করেলন । িকছুিদন পের সুলতান 
সুজা আরাকান -আিধপিতর কণ�ােক িবেয় কের তাঁর রাজধানীেত পরম সুেখ বাস 

ুকরেলন । িক� ��মিত মেন মেন ভাবেলন ; যিদ আিম ��রেক হত�া করেত পাির, 
তাহেল এসকল রাজ� আমার অিধকাের আসেব  । এই �ভেব িতিন চি�শজন 
�যা�ােক সং�হ করেলন । এরপর একিদন রাজ�মারী িপ�ালেয় যােবন এই ছলনায় 
অেনক�িল পালিক সং�হ কের তার �েত�ক�েত �জন কের �যা�া �রেখ রওণা 
হেলন । তারপর যখন তারা ষ��ার অিত�ম কের স�ম�াের �েবশ করেত উদ�ত 
হল, তখন এক বৃ� �হরী অেনক�িল পালিক �দেখ সে�হ কের এবং পালিক 
বাহকেদর িনবৃ� কের এক� পালিকর দরজা খুেল �জন �যা�ােক �দখেত �পল । 
তকন সব�িল পালিক �থেক সশ� �যা�ারা �বিরেয় এেস �হরীেদর সােথ যু� 
আর� করল । �কালাহল �েন চািরিদক �থেক রাজৈসন�রা এেস �সই �যা�ােদর 
হত�া করল। একথা �েন সুলতান সুজা ভেয় অন�� পািলেয় �গেলন । আরাকন রাজ 
কপটচারী সুজার এ�প আচরন �দেখ তােক হত�া করবার জন� স�� করেলন িক� 

ুতােক পাওয়া �গল না । তারপর ১০৭৫ ি�পুরাে� আরাকান রাজ ধাতিনিম�ত 
ব�মূল�বান �দবিসংহাসন এবং ব�রকম �তজস উপহার িদেব �গািব�মািণক�েক 

ু�েদেশ পাঠােলন । ছ�মািণেক�র মৃত�র পর সম� রাজ� অরাজক হেয় উেঠিছল 
ৃএবং শ�ভেয় উৎপীিড়ত ি�পুরাবাসী পা�িম� �ভিত চ��াম �থেক �গািব� 

মািণেক�র আগমনবাত� া �েন আনি�ত মেন িবেশষ� রাজ�ভার �হণ করেত 
অণুেরাধ  করেলন । রাজা তাঁেদর �াথ�নায় িনেজর রাজধানীেত এেস �সই বছর 
আি�ন মােস �ভ�েন পুনরায় রাজিসংহাসেন বেসন । এরপর িদ�ী�র ঔরংেজব 
তাঁর ভাই সুলতান সুজা �গাপেন ি�পুরা অব�ান কেরেছন �জেন তাঁেক ব�ী কের 
িনেজর কােছ পাঠাবার জন� ি�পুরািধপিতর কােছ �ত পাঠােলন । তখন �সই িভ� 
রাজা মুঘেলর উপ�ব ভেয় পাঁচ� হািত উপেঢৗকন ��প মুঘল স�ােটর কােছ 
পাঠােলন । এর আেগ �কােনা ি�পুরাই এই পথ অনুসরণ কেরনিন । �গািব�মািণক�ই 
সব��থম এই আচরণ করেলন, তারপর িতিন চ�েশখের এক� মি�র িনমা� ণ কের 
�সই �দবতার �ীিতর জন� উৎস� করেলন । �সখােন �গািব�সাগর এবং অন��ও 

ুব� পু�িরনী উৎসগ�কৃত হেয়িছল । তারপর িতিন গ�াতীের িগেয় কা�নতলা 
পু�ষদান অনু�ান করেলন এবং তা�ফলেক �লখা সনে�র �ারা ব� �া�ণেক 
জিমদান করেলন ।রাণী গূনবতী নুরনগর �েদেশ �ণসাগর নােম সেরাবর �িত�া 

ুকরেলন । বষা� কােল �গামতী নদীর বন�া িনবারেণর জন� �সত িনমা� ণ কের জলে�াত 
থামােলন । তখন �থেকই �গামতীর তীের ব�জন ব� বাস�ান িনমা� ণ কেরেছ । 
সুলতান সুজা �গািব�মািণক�েক �য িহেরর আং� িদেয়িছেলন তার মূল� িদেয় িতিন 
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পাকা-সুজা মসিজদ িনমা� ন করেলন এবং সুজাগ� নােম এক� বাজার �িত�া 
করেলন । পূেব� আরাকানরাজ, চ�েশখেরর �য সম� পূজা-অচ� ানািদ িবলু� 
কেরিছেলন, �গািব�মািণক� িনজ ব�ােয় �স�িল সবই পুনরায় �িতি�ত করেলন ।

 এবার �ি� �ফরােনা যাক ঐিতহািসক উপন�ােসর িদেক ।ঐিতহািসক 
উপন�ােসর মানদ� িক ? �থম শত� ই হল কািহনী হেব ইিতহাস িনভ� র । অথা� ৎ মূল 
িভি� থাকেব ইিতহাস িনভ� র িকছু সত� ঘটনা । �লখক ক�নার আ�য় িনেয় িকছু 
কা�িনক চির� বা ঘটনা সৃি� করেতই পােরন । তেব তার মেধ� অবশ�ই ঐিতহািসক 
সাম�স� থাকেব । অথা� ৎ �কান ভােবই তােত কালােনৗিচ�� �দাষ ঘটেব না । �লখক 
�কান এক� উে�শ� সফল করেত িতিন �বেছ �নেন �কান ঐিতহািসক চির� বা 
ঘটনােক । অৈনিতহািসক চির� বা ঘটনাও থাকেত পােরঐিতহািসক উপন�ােস । 
িক� তা �যন ইিতহােসর ���াপেট খাপ �খেয় যায় । ইিতহাসেক �লখক িবকৃত 
করেবন না কখেনাই ঐিতহািসক উপন�াস িলখেত িগেয় । এই শত� �েলা �য 
উপন�াস পালন কের তা ঐিতহািসক উপন�ােসর �গাে�র মেধ� পেড় ।

 ‘রাজিষ�’ উপন�াস� রবী�নাথ ঐিতহািসক উপন�াস িলখেবন এমন �কান 
উে�শ� িনেয় িলখেত বেসনিন । বরং এক� �ে�র ঘটনােক �প �দওয়ার উে�েশ� 
িতিন ‘রাজিষ�র’ পিরক�না কেরন । উপন�ােসর ছাি�শ� অধ�ায় �লখার পর 
রবী�নাথ ইিতহােসর �খাঁজ কেরন ি�পুরার রাজার কােছ �সখান �থেক �য ইিতহাস 
পান িতিন তার �ায় অিবকৃত �প �দন উপন�ােস । অথা� ৎ �দখা যাে� উপন�ােসর 
�� ভাবনা �ম । �থম ছাি�শ অধ�ায় পয�� অৈনিতকহািসক�প । ি�তীয় ভােগ 
অথা� ৎ ছাি�শ অধ�ায় পরবত� �থেক �শষ অধ�ায় অথা� ৎ চুয়াি�শ অধ�ায় উপসংহার 
পয�� ঐিতহািসক ভাবনা �ারা পু� । এছাড়া আেরা এক� কথা এখােন বলা দরকার 
�য, রবী�নাথ িনেজ এিবষেয় এক� ���পূণ� ম�ব� কেরেছন । তা হল -

  “আিম ি�পুরা রাজবংেশর ইিতহাস অবল�ন কিরয়া রাজিষ� নামক 
এক� উপন�াস িলিখেতিছ । িক� তাহােত ইিতহাস র�া কিরেত পাির নাই । 
এজন� আপনােদর কােছ মাজ� না �াথ�না িবিহত িবেবচনা কিরেতিছ ।”

 রবী�নােথর একথার সূ� ধের বলা যায়, িতিন পূব�সূরী বি�মচে�র �ারা এ 
সময় যিদও �ভািবত হেয়িছেলন তথািপ তাঁর ��িত িক� ঐিতহািসক উপন�াস 
রচনার ��িত িছল না  । কােজই �বাঝা �গল রবী�নাথ ঐিতহািসক উপন�াস রচনার 
আ�েহ ‘রাজিষ�’ �লেখনিন । তাছাড়া রবী�নাথ ‘রাজিষ�’ স�ে� আেরা বেলন �য 
‘আসল গ�� িছল ��েমর অিহংস পুজার সে� িহং� শি�পূজার িবেরাধ’ । তাই 
রাজিষ�েক ঐিতহািসক উপন�াস বলা যাে� না । উপন�াস িহেসেবও ��যু� । 
ি�তীয়ােধ� ইিতহােসর কািহনী থাকেলও তা উপন�াস হেয় উঠেত পােরনিন । �থম 
পেনর� পিরে�দ পয�� এর কািহনীর মেধ� ঐক�িছল । িক� তারপরই কািহনী নানা 
শাখায় িবভ� হেয় জ�ল হেয় পেড় । এই জ�লতার ফেল �কাথাও �কাথাও িবি�� 

ুূও �ায় �য়ংস�ণ� গ� হেয় উেঠেছ। একিবংশ �থেক চতিব�ংশ পিরে�দ পয�� 
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িবজয়গেড়র খুড়াসােহবেক িনেয় এক� এবং প�িবংশ ষড়িবংশ পিরে�েদর 
�জুরপাড়া �ামেক �ক� কের আর এক� গ� তারই �মাণ । এ�েলা মূল 
উপন�ােসর সে� একই ভাবরস র�া করেত পােরিন ।

 যাইেহাক ‘রাজিষ�’ ইিতহাস িনভ� র এক� উপন�াস । িক� ঐিতহািসক 
উপন�াস নয় । ‘রাজিষ�’ িশ�েদর জন� �লখা তাহেল ? িশ�সািহত� ? তাও �বাধহয়   
নয় । এর ভাষা, রচনাভ�ী ও িবষেয়র িদেক নজর িদেল �দখা যায় তা িশ� িচ� 
িবেনাদন মূলক রচনা নয় । এ উপন�ােস �� িশ� চির� রেয়েছ হািস ও তাতা । হািস 

ূআেগই মারাযায় । তাতা উপন�ােসর �শষ পয�� আেছ । িক� তার ভিমকা িনতা�ই  
সরলৈরিখক । বরং হািস উপন�ােসর এক� উে�শ�েক িস� কেরিছল। তেব সম� 
উপন�াস� িশ� পাঠেকর আ�েহর িবষয় হেয় ওেঠিন ।

 বরং সম� িদক িবচার কের একথাই বলা যায় ‘রাজিষ�’ রবী�নােথর 
ইিতহােসর ���াপেটরিচত উপন�াস । যার �থম অংশ� ইিতহাস িনভর নয়, 

ুি�তীয় অংশ� �ায় িনভ� ল ইিতহােসর অনুবত� ন ।

৪.৫ নামকরণ 

 সািহেত�র ��ে� নামকরণ সবসময়ই ���পূন� এক� িবষয় । �কননা 
নামকরণ হল �াথিমক ভােব পাঠেকর সােথ স�ে�র �থম ধাপ । নাম িদেয় সবটা 

ূ�চনা না �গেলও পাঠক �াথিমক ভােব একটা অনুভিতেত আ�া� হন নােমর 
কারেণ �য নামকরণ�র িকছুই �বাঝা যায়না পাঠ করবার আেগ আরও একটা ��� 

ুআেছ সািহেত�র দরবাের । �সই নাম� �াথিমক একটা �কৗতহলেতা �তরী কের । 
সািহেত� নামকরণ নানা িদক মাথায় �রেখ করা হয় - ঘটনা, চির�, িবষয় িক�া 
ব��না এই সবিদেকর �কান না �কান এক�েক সামেন �রেখ নামকরণ করা হয় । 
রবী�নাথ তাঁর রচনার নামকরণ িনেয় বরাবরই খুব �ভেবেছন । যত�ণ পয�� তাঁর 
পছ�সই �কান নাম না হে� তত�ণ িতিন তা বােরবাের বদল কেরেছন । কােজই 
নামকরণ সািহেত�র এক িবেশষ ���পূণ� িদক তা রবী�সািহেত�র �খাঁজ িনেল 
�বাঝা যায় । রবী�নাথ ‘রাজিষ�’ উপন�ােসর নামকরণ �মাটামু� এক� সহজ ভাবনা 
�থেকই কেরেছন । �কান গভীর ব��না তার মেধ� �নই । আবার সরাসির �কান 
চিরে�র নাম িদেয়ও তা হয়িন । বরং চিরে�র �ণাবলী ই হেয় উেঠেছ নামকরেণর 
�পছেনর ভাবনা । একজন ব�াি� তাঁর রাজার স�া ও ঋিষর স�া িমেল �য িদক 
�কাশ �পেয়েছ তাই-ই উপন�ােসর বিণ�তব� িবষয় । আমােদর এই উপন�াস� 
িবে�ষন কের �খাঁজার �চ�া করেত হেব �য এই নামকরন কতটা িশ��ণাি�ত 
হেয়েছ । নাম িদেয় সিত�ই সািহত�েক ব�াখ�া করা যায় িকনা । �গেল তা িকভােব, 
�কান �ি� �কান �থেক তােক আমরা বুঝেবা।

 ‘রাজিষ�’র মূল �েটর গঠন একটু �দেখ �নওয়া যাক । কেয়ক� িচে�র 
সাহােয� আমরা িবষয়�েক বণ�না করেত পাির এভােব ।
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 উপন�ােসর ��েতই �দখা যায় রাজা �গািব�মািণেক�র আিবভ� াব । 
ু�গামতী নদীর তীের ভবেন�রী মি�েরর সামেন �দখা হয় �ই ভাই -েবান হািস ও 

তাতার সে� । তারপর �থেক হািস ও তাতা রাজার অ�েরর ধন । একিদন আষাঢ় 
মােসর সকােল হািস মি�েরর সামেন �চুর র� �দেখ ভেয় সংেকােচ বেল ‘এত 

ুর� �কন!’ হািসর কাতর�েরর এই  ��� রাজােক অি�র কের তেলিছল । রাজা 
তারপেরই তার রােজ� বিল বে�র িনেদ� শ �দন । এখান �থেকই �� রাজা 
�গািব�মািণক� ও রাজপুেরািহত (েচা�াই) রঘুপিতর মেধ� িবেরাধ । রাজা বিল বে�র 
িনেদ� শ িদেল রঘুপিত তা �মােটও ভােলাভােব �দেখনিন । উে� রাজার সে� তক�  
কেরেছন । �কান �কােরই যখন �গািব�মািণক� তাঁর িস�া� বদল কেরনিন, তখন 
রীিতমেতা রাজােক কড়া বাত� া িদেয়েছন -

ু ু  “তিম রাজা, তিম ই�া কিরেল �জার সব�� হরণ কিরেত পােরা, 
ুতাই বিলয়া তিম মােয়র বিলহরণ কিরেব! বেট ! কী �তামার সাধ� ! আিম 

ুরঘুপিত মােয়র �সবক থািকেত �কমন তিম পূজার ব�াঘাত কর �দিখব ।”

 এেতা আবহমান কাল ধের চেল আসা �া�ণ�তে�র �ংকার রঘুপিতর  মুেখ 
! রা��ধানও একজন পুেরািহেতর �রােষ পেড়ন । এই �� হল �গািব�মািণেক�র 
িব�ে� রঘুপিতর �ত�� �� । এ �� এক পে�র �� । �গািব�মািণক� এ ��েক 
�ারািনত কেরন িন । খুব সি�য় ও হন িন । যা িকছু কেরেছন - সবই রঘুপিত । রাজার 
িব�ে� যত রকম হীন ষড়য� করা যায় তার সবক�ই িতিন �েয়াগ কেরেছন । 
�থেমই িতিন গৃহিববাদ বাধােনার �চ�া কেরন । রাজ�াতা ন��রায়েক ম�ণা �দন 
এই বেল �য ন��রায় রাজা হেব । এই চ�াে� িতিন সুেকৗশেল ধম�য় �সং�ারেক 
কােজ লাগান । িতিন ন��রায়েক বেলন �য �দবী মা রাজর� �দখেত চান । আর 
�সই কাজ� ন��রায়েকই করেত হেব । রঘুপিত ন��রায়েক িনেদ� শ �দন -

  “েতামােক �গািব�মািণেক�র র� আিনেত হ ইেব ।”

 িক� �য ন��রায়েক িনেয় রঘুপিত রাজার িব�ে� ষড়যে� িল� হেলন 
�সই ন��রায় �য ভী�, কাপু�ষ, �ম�দ�হীন । এিদেক জয়িসংহ রঘুপিতর 
ষড়যে�র কথা �েন তার মেন ি�ধা জােগ । তার িক করনীয় �স বুেঝ উঠেত পাের  
না ।

 এরপর একিদন �দখা যায় �দবীমূিত� র মুখ উে� িদেক । সাধারণ �জােদর 
ধম�য় আেবগ িদেয় রাজার িব�ে� ি�িপেয় �তালার এ এক জঘন� �কৗশল �হণ 
কেরন রঘুপিত । এমনিক জয়িসংহেক পয�� ছলনা কেরন �দবমূিত� র আড়াল �থেক 
�দববাণী কের ।

 িশ� অপহরণ কের খুন (বিল) করার মেতা নীচ ষড়যে�র মুল �হাতাও 
রঘুপিত ।ন��রায়েক িদেয় তাতা বা �বেক মি�ের আনােনা হয় । তারপর �জেন 
মদ�পান কের । এরপর �বেক বিল �দওয়া হেব । �বেক বিল �দওয়ার �পছেনর মূল 
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পাণ হল জয়িসংহ আ�হত�া করা পর রঘুপিত �য স�ান হারােনার য�না পায়, �সই 
একই য�না �স �গািব�মািণক�েক িদেত চায় । রঘুপিতর িব�াস �য জয়িসংেহর 

ুমৃত�র জন� �গািব�মািণক� দায়ী । �শষ পয�� �বেক বিল িদেত পাের না । তার 
আেগই �গািব�মািণক� খবর �পেয় তােক উ�ার কের। এই অপরােধ রঘুপিত ও 
ন��রােয়র আটবছর িনব�াসন হয় । এখােন �গািব�মািণক� রাজা । �কৃত রাজা �য 
রাজধম� পালন কেরন । �গািব�মািণক� রাজা । �গািব�মািণক� এখােন িনেজর 
ভাইেক পয�� শাি� িদেয়েছন । ন��রায় রাজার পা জিড়েয় ধের মাজ� না িভ�া 
করেল �গািব�মািণক� �কৃত রাজার স�ার �ারা চািলত হেয় বেলন -

  “ন��রায়, ওেঠা, আমার কথা �শােনা । আিম মাজ� না কিরবার 
�ক? আিম আপনার শাসেন আপিন ব� । ব�ীও �যমন ব�, িবচারকও 
�তমিন ব� । একই অপরােধ আিম একজনেক দ� িদব, একজনেক মাজ� না 

ুকিরব, এ কী কিরয়া হয় ? তিমই িবচার কেরা ।”

 সভাসদরা পয�� ন��রায়েক মাজ� নার আিজ�  জানায় রাজার কােছ তােতও 
রাজা িবগিলত হনিন । বরং িনেজর ভাবনায় অটল । লে�� ি�র �শষ পয�� িনেজর 
িস�া� জানান িতিন -

  “েতামরা সকেলই �িনয়াছ-আমার রােজ�র িনয়ম এই �য, �য 
ব�াি� �দবতার উে�েশ জীব - বিল িদেব বা িদেত উদ�াত হইেব তাহার 
িনব�াসনদ� । কাল স��াকােল ন��রায়  পুেরািহেতর সিহত ষড়য� কিরয়া 
বিলর মানেস এক� িশ�েক হরণ কিরয়ািছেলন । এই অপরাধ স�মান 
হওয়ােত আিম তাঁহার আট বৎসর িনব�াসনদ� িবধান কিরলাম ।”

 এই হল রাজা ; আদশ� রাজা । রাজধম� �য সকল ব�াি� স�েক� র উে��  তা 
�গািব�মািণক� কের �দখােলন । তাই বেল তাঁর মেধ� িক মাণিবক �না�ণ িছল না । 
ভীষন ভােবই িছল । ভাইেক এ িনব�াসন দ� �দওয়ার পর তা রাজার মেন সবেচেয় 
�বিশ আঘাত িদেয়িছেলন । দরজা ব� কের বেস পড়েলন রাজা । িতিন রাজা, িতিন 

ুসম� মানিবক আেবগ অনুভিত�বণ । িক� কত� ব� পরায়ন ।

 এরপর রঘুপিত ভাগ�ে�ষেন �বেরান । নানা পিরি�িত �মাকািবলা কের 
�মাঘলেদর কােছ �সন� সং�হ কের ন��রায়েক িনেয় �গািব�মািণেক�র িব�ে� 
যু�যা�া করেবন বেল ি�পুরার িদেক অ�সর হন । এ খবর রাজা �গািব�মািণেক�র 
কােন �গেল িতিন যু� করেত অ�ীকার কেরন ভাই ন��রােয়র সে� । 

ু�গািব�মািণেক�র নতন রাজপুেরািহত িবি�মান সৎ িব�ন িকছু �সন� �জাগার 
করেলও �গািব�মািণক� যুে� রাজী নন । রঘুপিত এিদেক ন��রায়েক আগেল 
রাখেলন । যােত �কান �ব�লতা তােক �চেপ না বেস । এিদেক �গািব�মািণেক�র 
মেধ� এক ঋিষসুলভ আধ�াি�ক �চতনা �কাশ �পেত �� কের।

 রাজা �গািব�মািণক� ভাইেয় - ভাইেয় যু� িকছুেতই চানিন । র�পাত 
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চানিন । তাই িতিন বেন চেল যােবন মনি�র করেলন । �বেকও সে� িনেয় যােবন । 
িক� �বর কাকা �কদাের�র তাঁেক অনুমিত না �দওয়ায় রাজা একাই বনবােস 
যাওয়ার উেদ�াগ িনেলন । যাওয়ার সময় িক দা�ন অপমান তােক সহ� করেত হল । 
মহারােজর অপমান সহ� করেত না �পের এক �জা নয়নরায় রাজােক তরবাির 
উ�ীষ িদেয় অবাধ� �জােদর উিচত িশ�া িদেত বেলন । রাজা তখন বেলন -

  “আিম এখন ইহা অেপ�া অেনক ��তর অপমান সহ� কিরেত   
ুপাির । মু� তরবাির তিলয়া আিম এ পৃিথবীেত �লােকর িনকট হইেত আর 

স�ান আদায় কিরেত চািহ না । পৃিথবীর সব�সাধারেণ �য�প সুসমেয় 
�ঃসমেয় মান - অপমান সুখ-�ঃখ সহ� কিরয়া থােক, আিমও জগদী�েরর 
মুখ চািহয়া �সই�প সহ� কিরব ।”

 এ এক ঋিষ এেস িমেলেছ সত�িন� রাজার সােথ ।

 এিদেক �গািব�মািণক� সকল ঐ�য�, �মতা ত�াগ কের চেল আেসন 
চ��ােম । আরাকানপিত তাঁেক রাজসভার পূজনীয় অিতিথ কের রাখেত চান । রাজা 
�স সুখ �ভাগ চান না । িতিন চ��ােমর একপােশ বসবাস করেত চান । তারপর 
ময়ািন নদীর ধাের রাজা ��র বাঁেধন। এখােন তাঁর মন �শা� হয় । এক উ�তর 
�চতনা তােক িঘের রােখ । আর তারই বশবত� হেয় িতিন বেলন -

  “আিমও আমার এই িবজেন সি�ত ��ম সজেন িবতরণ কিরেত 
বািহর হইব ।”

ু �বিরেয় পড়েলন নতন �কাথাও । িতিন িনেজেক ক� িদেয় িদেয় ক�েক 
জয় করেলন । বাসনা জয় করেলন । মানুেষর ম�ল সাধেন িনেয়ািজত হেলন । 
রীিতমেতা স��াসীর �বেশ িতিন �দশ-েদশা�ের �মণ করেত লাগেলন । মানুষেক 
িনেজর সাধ�মত দান করেলন । এরপর িতিন আরাকান অিধকৃত এক �ােন বসবাস 
করেত লাগেলন । �সখােন ‘েছেলিপেল’েদর িনেয় পাঠশালা খুলেলন । 
�গািব�মািণক� �ধয� ধের মানুষ গড়েত লাগেলন । এেহন �গািব�মািণক� স�েক�  
ফিকর ছ�েবশ ধারী সুজার মেন হেয়েছ -

  “িতিন িকছুই চান না বিলয়াই �যন পাইয়ােছন - িতিন আপনােক 
িদয়ােছন বিলয়াই পাইয়ােছন । িতিন �যমন আ�সমপ�ণ কিরয়ােছন, 
�তমিন সম� জগৎ আপন ই�ায় তাঁহার িনকেট ধরা িদয়ােছ । �কােনা 
�কার আড়�র নাই বিলয়া িতিন রাজা, এবং সম� সংসােরর িনতা� 
িনকটবত� হইয়ােছন বিলয়া িতিন স��াসী । এইজন� তাঁহােক রাজাও 
সািজেত হয় নাই, স��াসীও সািজেত হয় নাই ।”

 এরপর হঠাৎই রাজার কােছ এেস রঘুপিত িনেজেক সমপ�ণ কেরন । 
মহারাজ তােক পরম সমাদের �হণ কেরন । িব�ন �বেক িনেয় হািজর হন রাজার 
কােচ  রাজা সবই িফের পান । এিদেক ন��রায় মারা �গেল আবার 
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�গািব�মািণক�েক সবাই রাজিসংহাসেন বসেত বেলন । িতিন সকেলর অনুেরােধ, 
ি�পুরার �থেক আগত �েতর বাত� ায় �গািব�মািণক� পুনরায় ি�পুরার রাজিসংহাসেন 
বেসন । 

 আমােদর �দখােনার িবষয় িছল �গািব�মািণেক�র মেধ� একিদেক �যমন 
রাজার ধম� িছল �তমিন আবার িনরাস� স��ািসর কল�ানময় িদক�ও িছল । ফেল 
তাঁর ��েমর অিহংস ধেম�র কােছ এেক এেক পরািজত হেয়েছ িহংসা�য়ী �াথ�পরতা, 

ু�ুরতা । কােজই সকেলই তার ভল বুঝেত �পের এ এেক রাজিষ�র কােছ আ�য় 
�পেত চাইেলই । রবী�নাথ �য উে�শ� িনেয় উপন�াস� �লেখন তা ‘রাজিষ�’ 
হওয়াই স�ত । যথাযথ অিহংসা, ত�াগ, অেপৗ�িলকতা, মানে�ম, �সবা এ সবই 
যার মেধ� আেছ িতিনই রাজা, িতিনই ঋিষ । �সিদক �থেক �গািব�মািণক�েক রাজিষ� 
বলা একদম স�ক । উপন�াসেকও ।

৪.৬ চির�

�গািব�মািণক� :

 ি�পুরার রাজা । িতিন এই ‘রাজিষ�’ উপন�ােসর �াণ �মরা নায়ক । িতিন 
রাজিষ� । উপন�ােস তাঁর �য পিরচয় পাওয়া যায় তােত �দখা যায় িতিন িনঃস�ান । 
অবশ� তাঁর পিরবার স�েক� ও িবেশষ িব�ািরত িকছু ঔপন�ািসক জানান িন । তেব 
এটু� �বাঝা যায় তাঁর �ান না থাকার কারেণ তাঁর সম� ��হ িগেয় পেড়েছ হািস ও 
তাতার উপর । এমনিক তাঁর ভাই ন��রােয়র উপরও । এই �গািব�মািণেক�র 
চিরে�র �বশ িকছু িদক ফুেট উেঠেছ উপন�ােস । �স�িল হ’ল -

 (ক) স�ান বাৎসল� 

ৃ (খ) �াতে�ম

 (গ) মানবে�ম

 (ঘ) িনেল�াভ মানিসকতা

 (ঙ) �টৈনিতক বুি�দী�তা

 তাঁর চিরে� এই িদক�িল আমরা খঁুেজ �দখার �চ�া কেরা এবার ।

(ক) স�ান বাৎসল� :

 �গািব�মািণক� িনসঃ�ান । কােজই তাঁর মেধ� িশ�েদর �িত অিতির� 
আকষ�ন কাজ করেব তা �তা �াভািবক । তেব সম� উপন�ােস তাঁেক �য ভােব 
িচি�ত করা হেয়েছ তােত িতিন িনঃস�ান না হেলও তাঁর এই মানব ধম��র �কাশ 

ুঘটত । যাইেহাক, উপন�ােসর ��েতই �গামতী নদীর তীের ভবেন�রীর মি�েরর 
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সামেন �ই বালক-বািলকার সে� সা�াৎ ঘেট �গািব�মািণেক�র । বালক�র নাম 
তাতা । তার কথাও এখেনা �� হয় িন । মি�রেক �স বেল ‘লদ�’কড়াইেক বেল 
‘বলাই’ । এতটাই �ছাট �স । তার িদিদ হািস । �সও �ছাট, এেদর �িত মহারােজর 
�কমন একটা মায়া পেড় �গল । �যিদন �থেক তােদর সে� রাজার সা�াৎ হেয়েছ 
তারপর �থেকই তারা রাজার পরমা�ীয় �যন । রবী�নাথ িলেখেছন -

  “তাহার পরিদন হইেত ঘুম ভািঙেল সুয� উ�েলও রাজার �ভাত 
হইত না, �ছােটা �� ভাইেবােনর মুখ �দিখেল তেব তাঁহার �ভাত হইত । 

ু�িতিদন তাহািদগেক ফুল তিলয়া িদয়া তেব িতিন �ান কিরেতন ; �ই 
ভাইেবান ঘােট বিসয়া তাঁহার �ান �দিখত । �যিদন সকােল এই �� 

ূ�ছেলেমেয় না আিসত, �সিদন তাঁহার স��া-আি�ক �যন স�ণ� হইত    
না ।”

 অথা� ৎ  �দখা যাে� রাজার ��হ িগেয় পেড়েছ এই �� �ছেলেমেয়র   
ওপর । এ ��হ িব��স�ান বাৎসল� তা �েম �েম আেরা �� হেয়েছ।

 এরপর একিদন মি�ের একেশা �মাষ বিল হওয়ায় তার �চুর র� �দেখ 
হািস রাজােক �� কেরিছল ‘এত র� �কন !’ হািসর এ কাতর �� রাজার মনেক 
নাড়া িদেয়িছল গভীর ভােব । তারপরই িতিন তাঁর রােজ� বিল ব� কের িদেয়িছেলন । 
এও �তা �সই ��হ পরবশ হেয়ই । হািস ও তাতােক রাজা এরপর �থেক �চােখ 
হারাণ । একিদন হািস ও তাতা আেসিন । �য়ং রাজা তােদর বািড় চেল যান । তরা 
অনুচেররা িবি�ত হয় এ ঘটনায় । রাজা এেস �দখেলন হািসর �র । রাজৈবদ� এেস 
সে�হ �কাশ করল হািসর শারীিরক অব�া �দেখ । রাজা আবার স��ােবলােতও 

ুএেলন হািসেক �দখেত । রাি� ি��হেরর সময় রাজার �কােল হািসর মৃত� হ’ল । মা� 
ক’িদেনর পিরচেয় �য়ং রাজা হািসেক �দখেত আেসন, তাঁর �খাঁজ �নেন এবং রাজা 
অসু� হািসেক িনেয় আগেল বেস  থােকন । যিদও �শষ পয�� হািসেক বাঁচােনা যায় 
িন । িক� রাজা পরম মমতায় হািসেক �কােল িনেয় িনেজ ��ষা কেরন । হািসর বাবা 

ূ ু- মা �কউ িছল না । রাজাই তার িপতার ভিমকায় অবতীণ� হন । হািসর মৃত�র পর 
রাজার সকল ��হ ভােলাবাসা িগেয় পেড় তাতার ওপর । তাতােক রাজা িনেজর 
কােছ রােখন । পালক িপতা িহেসেব রাজা তাতা তথা �বর য� �নন । �বও তার 
বাবা-মা না থাকার �কান য�নাই �বােঝ না রাজােক ��হ �পেয় । তার সে� রাজা 
�খেল, রাজমু�ট মাথায় �দয় �ব, রাজােক শাসন কের �স । তার সম� আ�া রাজা 
�মেন চেলন । �লখেকর এক� কথােতই �বাঝা যায় �বর �িত তাঁর কতটা য�, 
��হ, মমতা -

ু  “রাজােক �ায় িতিন ‘পুতল �দব’ বিলয়া পরম�েলাভন ও সা�না 
ুিদয়া থােকন, এবং রাজা যিদ �কােনা�কার ��িমর ল�ণ �কাশ কেরন 

ুতেব �ব তাঁেক ‘গর ব� কের রাখব’ বিলয়া অত�� শি�ত কিরয়া তেলন। 
এই�েপ রাজা এখন িবেশষ শাসেন আেছন - �েবর অনিভমত �কান কাজ 
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কিরেত িতিন বেড়া একটা ভরসা কেরন না ।”

 এই বণ�নাই �মাণ কের �েবর �িত রাজার স�ান বাৎসল� িক �বল িছল ।

ৃ(খ) �াতে�ম :

 রজা �গািব�মািণেক�র ভাই ন��রােয়র �িত রাজার ��েহর �কান ঘাটিত 
িচল না । সবসময় রাজা ভাইেক আগেল �রেখেছ । যখন ভাই তা িব�ে� অ� ধেরেছ 
তখেনা রাজা ভাইেয়র �িত ��হময় । আমরা উপন�ােসর ��েত �দিখ -

  “ি�পুরার মহারাজা �গািব�মািণক� একিদন �ী�কােলর �ভােত 
�ান কিরেত আিসয়ােছন, সে� তাঁহার ভাই ন��রায়ও আিসয়ােছন ।”

 ভাইেক িনেয় রাজা সকাল �বলা �ান করেত এেসেছন । তােত �বাঝা যায় 
রাজার সে� ভাইেয়র স�ক�  মধুর । এই ন��রায় �ব�ল �কৃিতর মানুষ । তার িনজ� 
ভাবনা - িচ�া করার �মতা িবেশষ িছল না । তাই রঘুপিত যখন তােক দাদার িব�ে� 
�িপেয় �তালবার �চ�া কেরেছন তখন �স ভাইেক রঘুপিতর হাত �থেক মু� 

ুকরবার �চ�া কেরেছন । িক�  রঘুপিতর চ�াে� �স িশ� হরেনর মেতা ভল কের 
বেস । তখন রাজা রঘুপিতর সে� সে� ভাই ন��রাবেকও আট বছেরর িনব�াসন দ� 
িদেয়েছন।তারপরই রাজা ভাইেয়র জন� ব�ািথত হেয়েছন । ��কে� িতিন ভাইেক 
বেলেছন -

   “ বৎস, �কবল �তামার দ� হইল না,আমারও দ�  
ুহইল । না জািন পূব�জে� কী অপরাধ কিরয়ািছলাম ! যতিদন তিম ব�ুেদর 

হইেত �ের থািকেব �দবতা �তামার সে� সে� থা�ন, �তামার ম�ল   
ক�ন ।”

ৃ এখােনই �শষ নয় । িবষ�, ভারা�া� রাজা ‘িনভত কে� �ার �� কিরয়া 
বিসয়া পিড়েলন ।” এখােন ঔপন�ািসক আমােদর জানাে�ন -

   “ন��রােয়র ��ম রাজার মেন ি��ণ জািগেত লািগল । 
ন��রােয়র �ছেল �বলাকার মুখ তাঁহার মেন পিড়েত লািগল । �স �য সকল 
�খলা কিরয়ােছ, কথা কিহয়ােছ, তাহা এেকএেক তাঁহার মেন উ�েত 
লািগল । এক - একটা িদন, একএকটা রাি� তাহার সূয�ােলােকর মেধ�, 
তাহার তারা খিচত আকােশর মেধ� িশ� ন��রায়েক লইয়া তাঁহার স�ুেখ 
উদয় হইল । রাজার �ই চ�ু িদয়া জল পিড়েত লািগল ।”

ৃ এখােন �াতে�েমর ��া� খুব একটা �চােখ পেড় না । এরপর রাজা যখন 
�নেলন �য তাঁর িনেজর ভাই রাজ িসংহাসন দখেলর উে�েশ� যু� যা�া কের তাঁর 
ি�পুরা রােজ� আসেছ, তাঁরই সে� য্ু� করেত; তখন রাজা ���ায় রাজিসংহাসন 
ত�াগ কের চেল �গেছন । ন��রােয়র সােথ যু� িতিন �কান অব�ােতই করেত 
চানিন । কেরনওিন । আসেল ন��রােয়র �িত রাজার ��হ িছল �বল । যা �গাটা 
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উপন�ােসর �� �থেক �শষ পয�� িবদ�মান িছল ।

(গ) মানবে�ম :

 রাজা �গািব�মািণক� এ উপন�ােস রাজিষ� । তাঁর মহ� এ উপন�ােসর �� 
�থেকই �কািশত । িতিন মানবকল�ানকামী । মানবতাবাদী । মানবে�িমক । রঘুপিত 
তাঁর সে� িচরকাল শ�তা কের এেসেছ । �সই রঘুপিতেক িতিন সহেজই �মা 
কেরন । এই ন��রায়েক ��ম িদেয় ভােলাবাসা িদেয় সুপেথ �ফরােনার �চ�া 
কেরেছন । �যিদন রাজ�েছেড় চেলযান �সিদন তাঁেক যারা অপমােন অপমােন িব� 
কেরেছন তােদর িব�ে�ও তাঁর িব�ুমা� ��াভ �নই । রাজ� �ছেড় িতিন সব�দা 
মানবকল�ােন িনেজেক িনেয়াজত কের �রেখেছন । মগ িশ�েদর পাঠ দােনর জন� 
পাঠশালা খুেলেছন। এমনিক আল� খাল �ােমর যাদেবর �ছেলর মুেখ হািস 

ু�ফাটাবার জন� শাল তেল িদেলন যাদেবর হােত । যাদব �গািব�মািণক�েক তা 
িনেজর হােত �ছেলেক িদেত বলেল িতিন বেলন -

ু   “না, আিম িদব না, তিম দাও । আিম িদেল �কােনা ফল 
নাই । আমার নাম কিরেয়া না । আিম �কবল �তামার �ছেলর মুেখ আনে�র 
হািস �দিখয়া চিলয়া যাইব ।”

 এমন মহ� �কাথায় �মেল ! িতিন শ�র �িত অ�স� হল না। সব�দা 
মানুেষর ম�ল িচ�ায় , ম�লকেম� িনেজেক ব�� রােখিন ।

(ঘ) িনেল�াভ মানিসকতা :

 �গািব�মািণক� আপাদম�ক এক আদশ� চির�। �ভাবতই িনেল�াভ চিরে�র 
বড় �মাণ । িতিন িসংহাসন, ঐ�য� সবই এক �মাহহীন �ি� িদেয় �দেখেছন । 
কােজই তাঁর পে�ই স�ব হেয়েছ এ�িলর �লাভ কা�েয় ক�কর জীবেন িনেজেক 
অভ�� কের �নওয়ায় । বনবােস আরাকানপিত তাঁেক রাজসভার পূজনীয় অিতিথ 
কের রাখেত চান িক� িতিন তা িবনেয়র সােথ ত�াগ কেরেছন ।��র িনমা� ণ কের 

ু�থেকেছন, এমনিক ন��রােয়র মৃত�র পর ি�পুরা �থেক �ত এেস তাঁেক রাজপেদ 
িফেরযাওয়ার আম�ণ জানােলও িতিন তা�াথিমক ভােব িনেত অ�ীকৃত হন । এ 
সবই তাঁর িনেল�াভ মানিসকতার পিরচায়ক ।

(ঙ) �টৈনিতক বুি�দী�তা :

 রাজা �গািব�মািণক�েক যারা অিতসরল বুি�র একজন মানুষ ভােবন তার 
আর একটু �ভেব �দখেত পােরন �য �কন ন��রায়েক রঘুপিতর কােজর খিতয়ান 
আনেত বেলন আর �কনই বেনর মেধ� ন��রােয়র হােত তরবাির িদেয় তাঁেক 
আঘাত করেত বেলন । এর মেধ� িক �কান �গাপন পিরক�না িছল ?একবার 
ঘটনা�ম �দেখ �নওয়া যাক । �থম ঘটনা হ’ল একিদন �গািব�মািণক� জয়িসংহ 
রাজােক এেস জািনেয় যায় ন��রায় রাজােক হত�া করার ষড়য� করেছ । একথা 
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�েন �গািব�মািণক� মমা� হত হন �কই িক� তােক �মাকািবলা করবার পিরক�নাও 
কেরন । একিদন রাজা পিরক�না কের ন��রায়েক �গামতী তীের িনজ� ন অরেণ� 
�বড়ােত িনেয় আেসন । �সখােন �থেম ন��রােয়র কােছ জানেত চান, �য �স 
রাজেক হত�ার পিরক�না কেরেছ িকনা । একথা বেল ন��রায়েক তার অপরােধর 
কথা �কারা�ের বুিঝেয় �দন । ি�তীয়ত তার হােত তরবাির িদেয় �গািব�মািণক�েক 
হত�া করেত বেলন । এেত ন��রায় এ কাজ �কান ভােবই করেত পারেব না । এেতা 
�কৗশেল ন��রায়েক িশ�া �দওয়া । এরপর ি�তীয় ঘটনা হল একিদন 
�গািব�মািণক� �বর সােথ �খলিছেলন এমন সময় ন��রায় �সখােন এেল 
�গািব�মািণক� তােক বেলন -

  “�িনয়ািছ রঘুপিত ঠা�র অসৎ উপােয় �জােদর অসে�াষ 
ুউে�ক কিরয়া িদেতেছন । তিম �য়ং নগেরর মেধ� িগয়া এ িবষেয় তদারক 

কিরয়া আিসেব এবং সত� িমথ�া অবধারন কিরয়া আমােক জানাইেব ।”

 রঘুপিতর সে� ন��রােয়র �যাগােযাগ, তােক রঘুপিতর িব�ে� কােছ 
িনযু� কেরন ন��রায়েক । তােত যিদ ন��রায় রঘুপিতর �� ঘটনাই �মাণ কের 
�গািব�মািণেক�র �টৈনিতক বুি�দী�তা । আসেল রবী�নাথ তাঁেক যতই 
আদশ�বান চির� িহেসেব অ�ন ক�না �কন, তাঁেক িনেব�াধ বানান িন ।

 সব িমিলেয় বলা যায় ‘রাজিষ� ‘েগািব�মািণক� এক �বল ব�াি��ময় পু�ষ 
। তাঁর �দয় উদার । তাঁর ধম� �দেয়র ধম� । তাই �কান িবেশষ মতেক আ�য় না কের 
সকল জীেব সমান দয়া, সমান মমতা তাঁর ধেম�র মূল কথা হেয় উেঠেছ । তাঁর 
�দেয়র গভীরতা ওপর িব�ৃিত সাগেরর মেতা তেব তাঁর চিরে�র িবেশষ িববত� ন 
�নই । উপন�ােসর �ায় আগা-েগাড়াই িতিন ‘রাজিষ�’ হেয় রেয় �গেছন ।

রঘুপিত :

 ‘রাজিষ�’ উপন�ােসর সবেচেয় �াণচ�ল চির� হ’ল রঘুপিত । তাঁর মেধ� 
একাধাের আেছ ��াধ - ��াভ-�িতিহংসা । এরই বৃে� �ঘারা �ফরা কেরেছ তাঁর 
চাির�� �বিশ�� । কখেনা কখেনা তাঁর মেধ� জয়িসংেহর �িত ��হ �কাশ �পেয়েছ 
তেব তা সরলৈরিখক নয় । �স ��হ �কামল মধুর �শা� নয় বরং তা উ� ও তী� । 
আমরা র�পিত �দিখ �য িতিন ধম�-কম� িনেয় থােকন িক� তাঁর পূজার মেধ� ভি�র 
ব�া�লতা �নই । বরং ধম�েক, মানুেষর িব�াসেক িনেয় িতিন ছলনা কেরন । �দবী 
পূজায় তাঁর ভি� �নই । মি�েরর �মতা সারােদেশর �মতা থাকেব তাঁর হােত 
িবেশষত ধমা� চরেণর �ে� । �সই জন�ই রাজা �গািব�মািণক� বিল ব�করার িনেদ� শ 
িদেল তা তাঁর অহংকাের িগেয় আঘাত কের । তাই িতিন বেলন -

  “মহারাজ, রাজকায� আপিন ভােলা বুেঝন সে�হ নাই, িক� পূজা 
স�ে� আপিন িকছুই জােনন না । �দবীর যিদ িকছুেত অসে�াষ হইত, 
আিমই আেগ জািনেত পািরতাম ।”
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 রঘুপিতর এ দ� ম�াগত । বংশ পর�রায় তা বািহত । যিদও �স দ� বিল 
ুবে�র িনেদ� শেক আটকােত পােরিন । আসেল চতর রঘুপিত বুঝেত �পেরিছেলন �য 

ধম�ে�ে� রাজা হ�ে�প করেল পুেরািহেতর �মতা খব� হেব । �সটা রঘুপপিত 
�বল �িতেরাধ িদেয় আটকােত �চেয়িছেলন । �সই কারেণই রাজত� ও 
পুেরািহতত� অিধক� �া�ণ� তে�� সংঘাত�র সূ�পাত ঘেট অিনবয� ভােব । িক� 
রবী�নাথ িহংসা - অিহংসার �� �দখােত িগেয় এিদকটায় আর িবেশষ নজর �দন  
িন ।

 রঘুপিতর ধম�িব�াস �দেয়র িনেবিদত অেঘ��র মেতা নয় । তা বড়ই বাইেরর 
িবষয় । ধম�েক ইিন তাঁর সুিবধা মেতা ব�বহার কেরেছন । িনেজর �মতা র�ার জন� 
ধম�েক িতিন ব�বহার কের অধািম�ক ভাবনা িদেয় । আরাধ� �দবীর বাণী বেল �স 

ুিনেজই কথা বেল অ�রাল �থেক । িনেজর পু�তল� জয়িসংহেক পয�� তাঁর এভােব 
ছলনা করেত আটকায় না । িনেজ �িতমার মুখ ঘুিরেয় �রেখ �জােদর �বাঝােত 
�চেয়েছন �য �দবী িবমুখ হেয়েছন তােদর �থেক । এ ধরেনর অধম�কম� িবেশষত 
মানুেষর িব�াস িনেয় ছলনা িতিন এত �াভািবক, সহজ ও িবকারহীন ভােব কেরেছন 
�য তাঁর িনেজর কােছও িনেজর অনুতাপ �নই এ িবষেয় । অথা� ৎ ধম� িতিন মােনই না । 
ধম� িনেয় তাঁর �কান ভাবনাই িছল না ।

 রঘুপিত বরাবরই রাজা �গািব�মািণেক�র িব�ে� ষড়য� কেরেছন । �স 
ষড়য� খুবই নীচ এবং হীন । অবশ� ষড়য� �তা নীচই হয় । রাজা যখন বিল বে�র 
িনেদ� শ িদেয়েছন তৎ�নাৎ িতিন গৃহিববােদর পিরক�না কেরেছন ।ন��রায়েক 
রাজা হবার �লাভ �দিখেয় তার সে� ধম�েক িমিশেয় �াত� হত�ায় ন��রায়েক 

ু�েরািচত কেরেছন । রঘুপিতর মেতা চতর মানুষ ন��রােয়র মেতা �ব�ল �কৃিতর 
�লাভসব�� মানুেষর মন খুব ভােলাই বুঝেতন । তাই �সই �ব�ল জায়গা িদেয় িতিন 
ন��রায়েক �ব�ল করার �চ�া করেলন । যিদ ন��রায় রাজহত�াব ব�থ� হন �সজন� 
িতিন িনেজর পািলত পু� জয়িসংহেকও একােজ িনযু� করেলন । পাশাপািশ ধেম�র 

ুিজিগর তেল সাধারণ ধমা� � �জােদরও উে�িজত করেত লাগেলন । অথা� ৎ যতরকম 
ভােব রাজােক হত�ার পিরক�না করা যায় তার সবক� �কৗশল িতিন �েয়াগ করেলন 
। িক� �কান পিরক�নাই তার সফল হল না । বরং তাঁেক িশ� অপহরেণর অপরােধ 
রাজ�ত�াগ কের িনব�াসেন �যেত হল ।

 এবার আসা যাক রঘুপিতর বাৎসল� ��েমর িদেক । জয়িসংেহর �িত তার 
বাৎসল� িছল । তেব তা অ�ঃে�াতা । বাইের তার �বাহ �দখেত পাওয়া যায় িন । এ্ 
বাৎসল�েক রঘুপিত ব�বহার কেরেছন �মতা -যুে� িসি�লােভর কােজ । তাই 

ুজয়িসংেহর মৃত�েত তাঁর �যভােব �ভেঙ পড়ার কথা িছল তা িক� হয়িন । তাঁর 
মেনরও িবেশষ পিরবত� ন আেসিন । বরং �িতিহংসা �বেড়েছ । আমরা �দিখ �কমন 

ুিছল রঘুপিতর আচরণ জয়িসংএর মৃত�র পর -

ু  “রঘুপিত চীৎকার কিরয়া উ�েলন - জয়িসংহেক তিলবার �চ�া 
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ুকিরেলন, তিলেত পািরেলন না । তাঁহার মৃতেদেহর উপর পিড়য়া রিহেলন । 
..... অ�কােরর মেধ� সম� রাি� এক� �াণীর িন�ােসর শ� �না �গল ; 
.............. �ভােত বন হইেত যখন পািখ ডািকয়া উ�ল, তখন রঘুপিত 
মৃতেদহ ছািড়য়া উ�য়া �গেলন ।”

 এরপর রঘুপিত যা করেলন তা তাঁর �ভােবর িদক �থেক যথাযথ রাজার 
�দেয়র ধন �বেক বিল িদেয় িতিন তাঁর �িতিহংসা চিরতাথ� করেত চান । �সই 
উে�েশ� িতিন আবার ন��রায়েক িনেয় �গাপন ষড়যে� িল� হন । তেব তা সফল 
হয় না । উে� বালক অপহরণ কের বিল �চ�া করায় তাঁর ও ন��রােয়র িনব�াসন 
দ� হয় । এরপর রঘুপিতর আে�াশ আেরা �বেড যায় �গািব�মািণেক�র �িত । তাঁর 
একমা� হেয় ওেঠ �য �কান মূেল �গািব�মািণক�েক িসংহাসনচূ�ত করা । �সই 
উে�েশ� িতিন �মাঘল স�াট সুজার সহায়তা লাভ কেরন । ক�ন কেঠার জীবন 
সং�ােমর মেধ� িদেয় তােক �যেত হয় । তাঁর একমা� ধ�ান�ান �গািব�মািণেক�র 

ুপদচু�িত ও জয়িসংেহর মৃত�র �িতেশাধ �নওয়া ।

 উপন�ােস রঘুপিতই একমা� চির� যার িববত� ণ আেছ । উপন�ােসর 
ু��েতই রাজা �গািব�মািণেক�র সে� তাঁর �� । তাঁর ি�য় জয়িসংেহর মৃত�েত 

এক চরম আঘাত পান িতিন । এক ধরেনর বদল আেস তাঁর �ঢ়তা �মািণত । তার পর 
তাঁর উে�েশ� িস� হয় । ন��রায়েক িসংহাসেন বসান িতিন । �গািব�মািণক� 
িসংহাসন ত�াগ করেত বাধ� হন । এরপর তাঁর চিরে�র এক িবরাট বদল �দখা যায় । 
ন��রায় িসংহাসেন বেসই রঘুপিতেক ���হীন কের �দন । তাঁর �মতা খব� কেরন 
। তাঁেক আঘাত কেরন - অপমান কেরন । রঘুপিত অনুভব কেরন এ যু� - এ �লাভ - 
এ িসংহাসন সকলই �ম । তাঁর িবরাট মানস পিরবত� ন ঘেট যায় । যাঁর সে� িতিন 
িচরকাল শ�তা কের এেলন তারই পদতেল �শষ পয�� আ�য় �নন িতিন । এঘটনা 
আমােদর ভাবায �য, এ বদল রঘুপিতর না িক �লখেকর উে�শ� পুরেণর জন� বদল । 
রঘুপিত বেলন বেট -

  “মহারাজ, �তামার সিহত শ�তা কিরেলও লাভ আেছ। �তামার 
শ�তা কিরেত িগয়াই �তামার কােছ ধরা পিড়য়ািছ, নািহেল �কােনাকােল 
�তামােক জািনতাম না ।”

 িক� একথা পাঠকেক কতটা �েবাধ �দয় সে�হ আেছ । �বাঝা যায় িবেশষ 
এক মতেক �িত�া িদেতই �লখক এমন বদল ঘটান, যাইেহাক সবিমিলেয় রঘুপিত 
এক �াণব�, সি�য় চির� এ উপন�ােসর ।

ন��রায় :

 ন��রায় চির�া�েন রবী�নাথ সফল । এমন িনেব�াধ,  ফাঁপা মানুষ �যমন 
হন �ক �তমনই রবী�নাথ এঁেকেছন । এ উপন�ােসর অেনকটা অংশ জুেড় তার 
িবচরণ, িক� উপন�ােসর �মৗল ভাবনার বাইেরর তার অব�ান �থেক যায় । তার 
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চির�� সব সময়ই �গািব�মািণেক�র িবেরাধী িহেসেব উপন�ােস অি�ত । িক� তার 
িনজ� �কান মতাদশ� িছল না । মতাদেশ�র সংঘাতও িছল না । একটা ‘Type’ চির� 
হেয় রেয় �গেছ �স । এই চির��েক �লখক �কান আদেশ� আদশ�ািয়ত করেত চানিন 
বেল চির��র �াভািবক িবকাশ স�ব হেয়েছ ।

 ন�� িভ�, �ব�লতা, �ম�দ�হীন একজন মানুষ । ব�ি��হীন �তা বেটই 
। এমন মানুেষর িনজ� �কান ক��র থােক না । এরও িছল না । এেক �য �যমন 
চািলত কেরেছ, তার �ারাই �স চািলত হেয়েছ । যখন �গািব�মািণেক�র কােছ থােক 

ূতখন তাঁর ব�াি�ে�র �ারা স�ণ� আ�� হেয় পেড় আবার যখন রঘুপিতর সাি�ে� 
ূ ূআেস তখন তাঁর ব�াি�ে�র �ভােব স�ণ� বশীভত হব । এেদর কােরা কথাই 

িনেজর িবচার বুি� িদেয় �স পরখ কের �নয় িন । অবশ� �স �মতা তার িছল না ।

 ন��রায় িছল �লাভী মানুষ । রাজা হবার �লাভ তােক �পেয় বেস । �স 
িনেজর স�ে� �ভেবও �দেখিন �য �স ঐ রাজপেদর কতটা �যাগ� । তার 
�যাগ�তাহীনতা ও �লাভ, এই ি�িবধ কারেণ রঘুপিত তােক �বেধ �ফেল । �স অ�শ� 
জাল �ছঁড়ার �মতা ন��রােয়র িছল না । তাই �বেক অপহরণ কের আেন । 
রঘুপিত িনেজর �িতিহংসা চিরতাথ� করবার জন� �কৗশেল ন��রায়েক ব�বহার 
কেরন ।

 অন�িদেক দাদা �গািব�মািণেক�র �িত এক ধরেণর স�� আনুগত� তার 
ম�াগত িছল । �স ��া এমনই �য,েগািব�মািণক�েক �মতাচু�ত করেত �সন� 
িনেয় রােজ�র বাইের অব�ান করা কােল িবে�নর কাছ �থেক দাদার িচ� পেড় 
�গািব�মািণেক�র কােছ চেল আসেত �চেয়িছল সব �ছেড় িদেয় । �স সময় রাজা 
হবার �লাভও তােক আটকােত পারিছল না দাদার কােছ আসেত । দাদার �মা ও 
��হ �পেল িসংহাসেনর �লাভও �স অনাবােস ত�াগ করেত পাের । িক� আবার ঐ 
রঘুপিত তােক �কৗশেল আটকায় ।

ূ রাজা হেয় ন��রায় স�ণ� পাে� �গল । �কদাের�রেক অি�কার করল । 
ৃরঘুপিতর কত� � �কেড় �ফেল িদল । �লখক �কৗশেল এখােন ন��রােয়র �াভািবক 

বদেলর ইি�ত িদেয়েছন । তাই ন�ে�র কািহনী বাড়ােনার আর �েয়াজন িতিন �বাধ 
কেরন িন । �জুর পাড়ায় ন��রােয়র জীবেনর �য অংশ বিণ�ত হেয়েছ তােত তার 
মেধ� এক বালেকর �ভাবেক �দখা �গেছ । এই �বাধহয় আসল ন��রায় । 
যাইেহাক ন��রায় ইিতহাস স�ত চির� । িক� �লখক িনেজর ক�নায় তার 
�ভাবেক অ�ন কেরেছন । এমিনেতই উপন�ােসর উে�েশ�র িনিরেখ ন��রােয়র 

ূিবেশষ ভিমকা �নই যা আেছ তা এেকবাের �শেষ রঘুপিতর মানস পিরবত� েনর জন� । 
ন��রােয়র অপমানই তােক বদেল �দয় । হয়েতা এটু� �াসি�কতা আেছ 
ন��রায় চিরে�র । সবিমিলেয় চির� িহেসেব ন��রায় রবী�নােথর আঁকা সাথ�ক  
চির� ।
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জয়িসংহ :

 এই উপন�ােস জয়িসংহ চির�� সুঅি�ত । রবী�নাথ জয়িসংেহর পিরচয় 
িদেয়েছন এভােব -

ু ৃ  “ভবেন�রী - �দবী - মি�েরর ভত� জয়িসংহ জািতেত রাজপুত, 
ৃ�ি�য় । তাঁহার বাপ সুেচত িসংহ ি�পুরায় রাজবা�র একজন পুরাতন ভত� 

ুিছেলন । সুেচত িসংেহর মৃত�কােল জয়িসংহ িনতা� বালক িছেলন । এই 
অনাথ বালকেক রাজা মি�েরর কােজ িনযু� কেরন । জয়িসংহ মি�েরর 
পুেরািহত রঘুপিতর �ারাই পািলত ও িশি�ত হইয়ােছন ।”

ু এই জয়িসংহ আমৃত� রঘুপিতর �ভাব �থেক মু� হেত পাের িন । তার 
মেধ� �য �� কাজ কেরেছ তার মেধ� িবেশষ �কান িবকাশ �নই । তেব তার 
অ��ে�র জ�লতা আেছ, আেছ ��ািজক পিরণিত । তার ��ােজিড িকছুতা 
ইউেরাপীয় ধরেনর । রাজা �গািব� মািণেক�র �িত জয়িসংেহর �য গভীর ��া ও 
ভি�, তা মুলত রাজার িনজ� চািরি�ক উৎকষ�তার কারণ । তার পালক িপতা 
রঘুপিতর �িত তার অিবচল ��া ও আনুগত� তার মেধ� যতটা অেভ�স আেছ, 
ততটা ভি� ও ভােলাবাসা �নই । বাহ�ত ধািম�ক ও কালীভ� রঘুপিতর রাজার 
িনেদ� েশ বিল ব� করার িব�ে� �য িবে�াভ, তােত �স সহমত । িক� রাজহত�ার 
উে�েশ� রঘুপিতর �য �গাপন ষড়য�, তাএই জয়িসংহ আদশ�গত সংকেট   
পেড়েছ । এেকই রাজহত�া, তাই আবার ভাইেয়র হােত, এেত তার সেচতন 
মানিবক �বাধ ও ন�ায় - নীিত িবে�াহ কের উেঠেছ । জয়িসংহ তাই রঘুপিতেক 
বেলেছ -

  “��েদব, এমন ভয়ানক কথা কখন ও �িন নাই । আপিন মােয়র 
ৃস�ুেখ, মােয়র নাম কিরয়া ভাইেক িদবা �াত হত�ার ��াব কিরেলন, আর 

আমােক তাই দাঁডাইয়া �িনেত হইল ।”

 জয়িসংেহর কােছ এই ষড়য� �ধু অ�াভািবকই নয়, পাপও বেট । তার 
কারণ �গািব� মািণেক�র মত একজন সদাশয়, পরম নীিতবান একজন মানুষেক 
হত�ার পিরক�না, জয়িসংেহর সু� িচ�নেক নািড়েয় িদেয়েছ । রঘুপিত জয়িসংহেক 
হত�ার স�ে� অন�তর এক িশ�া িদেয় হত�ােক একটা মাণ�তা িদেত �চেয়েছন । 
তাছাড়া �দবী �িতমার নােম িমথ�াচার, িনেজর হােত �িতমার মুখ ঘুিরেয় িদেয়েছন 
িতিন । এসবই জয়িসংহ তার িন�াপ ভাবনা িদেয় বুেঝ �নওয়ার �চ�া কেরেছন । 
রঘুপিতর �িত তার ��া, ভি� �ভেঙ �গেছ এ ঘটনােত । তবুও িপতার মমতায় 
িশ�কাল হেত পালণ কেরেছন �য ��, তার কােছ রাজর� আনার �িত�া করেত 
হয় তােক । একিদেক সত�িন� রাজা �গািব�মািণক�, অন�িদেক পালক িপতা 
রঘুপিত - এই �েয়র মাঝখােন পেড় তােক িনেজর জীবন িবসজ� ন �দওয়া ছাড়া আর 
গিত থােক না । ফেল িনেজর জীবন িদেয় তােক িচে�র �� উ�ীণ� হেয় িচরকােলর 
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শাি� �পেত হয় । কত� ব� �বােধর সে� রাজভি�র ও �দয়বৃি�র িবেরাধ তার ত�ণ 
অপাপ িব� �দয়েক �ত-িব�ত কেরেছ । তারই ফল�িতেত তার আ�হনেনর পথ 
�বেছ �নওয়া ।

 উপন�ােস জয়িসংেহর চির� �মাটামু� সুপিরকি�ত । িক� তার অ�� �ে�র 
ব�াি� �নই । �নই �িদেকর টােন সমান �জার । রঘূপিতর �িত তার আকষ�ন পুেরােনা 
��ার অবেশষ মা� । রাজার ধম�য় �থা - িবেরাধী আচরণও তার গভীর ভি�েক 
িবেশষ িবচিলত কেরনা । ফেল চির�� এখােনই বা�তা �থেক খািনকটা �ের সের 
যায় । তার জীবেন �ােজিডও খুব �কট নয় । তার ‘Doing’ এবং ‘Suffering’ 
িব�ৃত নয় । কােজই �ােজিডর গভীরতা �া� হয়িন চির��েত ।

িব�ন ঠা�র :

 ‘রাজিষ�’ উপন�ােসর এেকবাের �শষ পয�ােয় অথা� ৎ উনি�শতম অধ�ােয় 
ত�ণ �লখক রবী�নাথ িব�ন নােম এক মহাপু�েষর আবতাড়না ঘ�েয়েছন । 
�লখক তার স�ে� বেলেছন -

  “িব�ন �কান �দশীেলাক �কহ জােন না । �া�ণ, িক� উপবীত 
ৃত�াগ কিরয়ােছন । বলীদান �ভিত ব� কিরয়া এক �কার নূতন অনু�ােন 

�দিবর পূজা কিরয়া থােকন - �থম �থম তাহােত �লােকরা সে�হ ও 
আপি� �কাশ কিরয়ােছন, িক� এখন সম� সিহয়া িগয়ােছ । িবেশষত 
িব�েনর কথায় সকেল বশ । িব�ন সকেলর বািড় বািড় িগয়া সকেলর সে� 
আলাপ কেরন, সকেলর সংবাদ লন, এবং �রাগীেক যাহা ঔষধ �দন তাহা 
আ�য� ঘ�য়া যায় । িবপেদ আপেদ সকেলই তাঁহার পরামশ� মেত কাজ 
কের  - িতিন মধ�বত� হইয়া কাহারও িববাদ িমটাইয়া িদেল বা িকছুর 
মীমাংসা কিরয়া িদেল তাহার উপের আর �কহ কথা কেহ না ।”

 অ�িদেনর মেধ�ই িব�ন �গািব�মািণক� ও তাঁর সকল �জােদর মন জয় 
কের �ফেলন । সকেলর সােথ �মশবার এক সহজাত চািরি�ক �বিশ�� িছল তাঁর । 
িশ�েদর কােছ ও িতিন সমান জনি�য় । তােদর মেনার�ন করেতও িতিন িস�হ� । 
�ছেলরা িব�ন ঠা�রেক �দখেলই িঘের ধরত । তাঁর কাছ �থেক গ� �শানার আনে� 
�গাল বাঁিধেয় িদত ।

  “িব�ন ঠা�র এক-একিদন অপরাে� রােজ�র �ছেল জেড়া 
কিরয়া, তাহািদগেক সহজ ভাষায় রামায়ন, মহাভারত ও �পৗরািণক গ� 
�নাইেতা ।”

ু িব�ন ঠা�েরর মানব ��েমর িদক� রবী�নাথ ফু�েয় তেলেছন এই 
উপন�ােস । িতিন সব�দা রাজ�বাসীর �সবাব িনেয়ািজত । �কান ভয় ডর �নই তাঁর 
চিরে� । ল�ন রায় ি�পুরা আ�মণ করেল িতিনই ঘুের ঘুের �সণ� সং�হ কেরন। 
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যুে� �গািব�মািণেক�র িনরাস�তােক িতিন সমথ�ন কেরন না । �কননা িতিন মেন 
কেরন, ধম�যুে� �কান পাপ �নই । �ধু তাই নয়, একজন �সনাপিতর যা কাজ 
রাজপুেরািহেতর হেয়ও িব�ন তাই করেলন । একিদেক যুে�র পিরক�না করেলন, 
অন�িদেক যু� িবরিতর ��াব িনেয় ন�� রােয়র কােছ ও �গেলন । রাজা যু� 
িকছুেতই স�ত হেলন না �দেখ বলেলন - “অসহায় �জািদগেক পরহে� �ফিলয়া 

ুিদআ তই পলায়ন কিরেব, ইহা �রণ কিরয়া আিম �কান মেতই �স� মেন িবদায় 
িনেত পাির না ।”

 এর পর �তা রাজা বেন চেল যাণ । িব�নও ি�পুরা �ছেড় �নায়াখািলর 
িনজামৎ পুের িগেয় বাস করেত �� কেরন । �সখােন ভয়�র মাির-মরক �দখা িদেল 
িব�ন ঠা�র িহ�ু-মুসলমান িনিব�েশেষ সকেলর �সবা কেরন । তােত সকেলর 
�নমু� হেয় পেড়ন । রবী�নাথ এই িব�েণর মধ�িদেয় একজন �দশ�াণ কম�েযাগী 

ুমানুেষর ছিব তেল ধেরেছন, িযিন িনেল�াভ, িনেমা� হ, পৃিথবীেত �থেকও িতিন তার 
ুউে��  বাস কেরন । তেব এই চির��েত রবী�নাথ অিতমা�ায় মহৎ�েপ তেল 

ধরেত �চেয়েছন, যার ফেল িব�ন আদশ�গত চির� হেয়উেঠছ, বা�েবর সে� যার 
�ায় িমল �নই বলেলই চেল ।

আদশ� ��াবলী

১ । ‘রাজিষ�’ উপন�াস রচনার ���াপট স�ে� যা জােনা �লেখা ।

২। ‘রাজিষ�’ উপন�ােসর �গা� িবচার কেরা ।

৩ । ‘রাজিষ�’ উপন�ােসর নামকরেণর সাথ�কতা িবচার কেরা ।

৪ । �গািব�মািণেক�র চির� আেলাচনা কেরা । এ উপন�ােসর নায়ক িক িতিন ? যুি� 
িদেয় বুিঝেয় দাও ।

৫ । রঘুপিত �গািব�মািণেক�র িবপরীত ধম� চির� ব�াখ�া কেরা ।

৬ । ন��রায় িক ‘টাইপ’ চির� ? তার চির� পয�ােলাচনা কের তা �মাণ  কেরা ।

৭ । জয়িসংহ ও িব�ন চির� �� রচনা করেত িগেয় �লখক িকছুটা বা�েবর �থেক 
�ের সের �গেছন - আেলাচনা কেরা ।

সহায়ক ��াবলী

১ । রবী�জীবনী - �ভাত�মার মুেখাপাধ�ায় ।

২ । রবী�-সৃি� সমী�া - � ��মার বে��াপাধ�ায় ।

৩ । ব� সািহেত� উপন�ােসর ধারা - � ��মার বে��াপাধ�ায় ।
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৪ । বা�লা সািহেত�র ইিতহাস - উ�মার �সন ।

৫ । রবী�নাথ - সুেবাধচ� �সন�� ।

ূ৬ । রবী� সািহেত�র ভিমকা - নীহারর�ন রায় 

৭ । কথােকািবদ রবী�নাথ - নারায়ন গে�াপাধ�ায় ।

৮ । রবী� উপন�ােসর �থমপয�ায় - �জ�ািত� ময় �ঘাষ ।

৯ । বাংলা উপন�ােসর ইিতহাস (২য় খ�) - ����� ।
��নী
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