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বাতাবরণ- মৃচ্ছেটিে নাটে এেটি প্রেৃষ্ট উদাহরণ 
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Abstract 

Although the tenth-act play 'Mrichhakatikam' by Shudraka is based on the love story of Brahmin 

Charudatta and the prostitute Basantasena, this completely folk-tale version is a rare exception to 

Sanskrit drama. Because Shudraka has shown adventure by presenting different characters from all 

walks of life, crossing the traditional boundaries of the king and kingdom. He has tried to present the 

image of the lower castes of the society to the audience through dramatic characters. Needless to say, 

the playwright has made great efforts to give a place to the image of such a low caste of the society in 

the play, so it can be said from this side that Shudraka has started a revolution in the drama literature. In 

his plays, he has beautifully matched the reflections of the social life of that time, social customs and 

principles, justice system, ethnic customs of the society, discrimination between rich and poor, social 

profession etc. The professions like prostitution, Chandal, thievery etc. have come to life on the basis of 

Shudraka's writing magic. Shudraka has become vocal about the rights of the degraded, neglected, 

humiliated, hated people of the traditional society. He has tried to bring about a revolution of equality 

between the rich and the poor, the high and the low. This is like a latent message of a playwright to the 

traditional society. Shudraka has taken initiative to build a new society by violating the traditional 

customs of the society. This is the specialty of Shudraka, this is the rise of social revolution. 

 
Keywords: Discrimination, degraded, humiliated, revolution, initiative, prostitution, and thievery. 
 
চবমতূত  
শূদ্রক বিরবিত দশম অঙ্ক বিবশষ্ট ‘মচৃ্ছকটিকম্’ নাটকটি ব্রাহ্মণ িারদুত্ত ও গবণকা িসন্তসসনার প্রণয় কাবিনী অিলম্বসন 
রবিত িসলও সম্পূণণ ললাককথা মূলক এই প্রকরণটি সংসৃ্কত নাসটের একটি বিরল িেবতক্রমী। কারণ রাজা ও রাজেসভার 
বিরািবরত গণ্ডীসক অবতক্রম কসর সমাসজর সিণস্তসরর বিবভন্ন িবরত্রসক উপস্থাবপত কসর শূদ্রক দুুঃসািবসকতার পবরিয় 
বদসয়সেন। সমাসজর নীিু সম্প্রদাসয়র মানষুজসনর প্রবতচ্ছবিসক নাটকীয় িবরসত্রর মধ্েবদসয় দশণক িসৃের বনকট তুসল ধ্রসত 
বতবন প্রয়াসী িসয়সেন। িলা িািুলে সমাসজর এসিন নীিু সম্প্রদাসয়র প্রবতচ্ছবিসক নাটসক স্থান বদসত নাটেকার প্রভূত 

প্রয়াসী িসয়সেন, তাই এবদক লথসকও িলা যায় শূদ্রক নাটেসাবিসতের জগসত একটি বিপ্লসির সিূনা কসরসেন। তৎকালীন 
সমাজ জীিন, সামাবজক রীবত-নীবত, বিিার-িেিস্থা, সমাসজর জাবতগত প্রথা, ধ্নী দবরসদ্রর লভদাসভদ, সামাবজক লপশা 
ইতোবদ নানা বিষসয়র প্রবতচ্ছবিসক বতবন তাাঁর নাটসক সেুর ভাসি লমসল ধ্সরসেন। গবণকা, িণ্ডাল, লিৌযণ ইতোবদ িবৃত্তগবুল 
শূদ্রসকর ললখনী যাদশুবির আধ্াসর জীিন্ত িসয় উসেসে। পরম্পরাগত ভাসি িসল আসা সমাসজর অধ্ুঃপবতত, অিসিবলত, 
লাবিত, ঘবৃণত মানষুজসনর অবধ্কার বিষসয় শূদ্রক লসাচ্চার িসয়সেন। ধ্নী–দবরদ্র, উচ্চ-নীি এই লভদ গবুলর মসধ্ে 
সামেতার বিপ্লি ঘটাসত বতবন সসিষ্ট িসয়সেন। এ লযন বিরািবরত সমাসজর কাসে নাটেকাসরর একটি প্রচ্ছন্ন িাতণ া। 
সমাসজর বিরািবরত প্রথাসক উল্লঙ্ঘন কসর শূদ্রক একটি নতুন সমাজ গড়সত উসদোগী িসয়সেন। এখাসনই শদূ্রসকর 

বিসশষত্ব, এখাসনই সমাজ বিপ্লসির অভুত্থান ।  
 
প্রধান অংশ 

সংসৃ্কত নাটেসাবিসতের ইবতিাসস কাবলদাসাবদ মিান নাটেকারসদর কৃবত িিু বিশ্রুত। এই িিুিবিণ ত নাটেকারসদর 
আড়াসল উসপবিত লথসক লগসেন নাটেকার শদূ্রক। যবদও তাাঁর দশম অঙ্ক বিবশষ্ট প্রকরণ ‘মচৃ্ছকটিকম্’ বিসের 
লয লকান নাটেসাবিসতের সসে তুলনীয় লতা িসটই প্রথম সাবরর নাটেগসুলার সাসথ সমান মযণাদার দাবিদারও িসত 
পাসর।  
ব্রাহ্মণ িারদুত্ত ও গবণকা িসন্তসসনার প্রণয় কাবিনী এই প্রকরসণর প্রধ্ান উপজীিে বিষয় িসলও সম্পূণণ 
ললাককথা মলূক এই প্রকরণটি সংসৃ্কত নাসটের একটি বিরল িেবতক্রমী। কারণ রাজা ও রাজেসভার বিরািবরত 
গণ্ডীসক অবতক্রম কসর সমাসজর সিণস্তসরর বিবভন্ন িবরত্রসক উপস্থাবপত কসর শদূ্রক দুুঃসািবসকতার পবরিয়  
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বদসয়সেন। তাই পাশ্চাত্ত পবণ্ডত উইলসন মসিাদয় ‘মচৃ্ছকটিকম্’ লক 
অনোনে সংসৃ্কত নাটক অসপিা অসনক লিবশ মানবিক গসুণ সমদৃ্ধ িসল 
অবভবিত কসরসেন- “The ‘Mrcchakatika’ is in many respects 

the most human of all the Sanskrit Plays.” লকান লকান 
সমাসলািসকর মসত ‘মচৃ্ছকটিকম্’ িল-“Most Shakespearian of all 

the Sanskrit Plays.” সমাসজর নীিু সম্প্রদাসয়র মানষুজসনর 
প্রবতচ্ছবিসক নাটসকর মধ্েবদসয় দশণক িসৃের বনকটতুসল ধ্রসত বতবন 
প্রয়াসী িসয়সেন। িলা িািুলে সমাসজর এসিন নীিু সম্প্রদাসয়র 

প্রবতচ্ছবিসক নাটসক স্থান বদসত নাটেকার প্রভূত প্রয়াসী িসয়সেন, তাই 
এবদক লথসকও িলা যায় শূদ্রক নাটেসাবিসতের জগসত একটি বিপ্লসির 

সিূনা কসরসেন। তৎকালীন সমাজ জীিন, সামাবজক রীবত-নীবত, 
বিিার-িেিস্থা, সমাসজর জাবতগত প্রথা, ধ্নী দবরসদ্রর লভদাসভদ, 
সামাবজক লপশা ইতোবদ নানা বিষসয়র প্রবতচ্ছবিসক শদূ্রক তাাঁর নাটসক 

সেুর ভাসি লমসল ধ্সরসেন। গবণকা, িণ্ডাল, লিৌযণ ইতোবদ িবৃত্তগবুল 
শদূ্রসকর ললখনী যাদশুবির আধ্াসর জীিন্ত িসয় উসেসে। তসি সিণাসে 
নজর কাসড় গবণকািবৃত্তটি। গবণকািবৃত্ত সমাসজর লিাসখ এক ঘণৃে িবৃত্ত। 

সমাসজর এক লকাসণ যাসদর িসিাস। সমাজ তাসদর বে বে, দরূ দরূ 
কসর দসূর সবরসয় রাসখ। বকন্তু সমাজ ভুসল যায় লয, লকান লমসয় পবততা 
িসয় জন্মায় না। আমসদর মত উন্নয়নশীল লদসশ অথণননবতক সমসো, 
পিপাতযিু সামাবজক প্রবতিন্ধকতা, পাবরিাবরক বশিা ও মলূেসিাসধ্র 
অভাি ইতোবদ পবরবস্থবতর বশকার িসয়ই একটি লমসয় লিসে বনসত িাধ্ে 

িয় এই ঘণৃে পবততার জীিন, যা লকান লমসয়র জীিসন কামে নয়। 
একটি লমসয়র পবততা িসয় ওোর বপেসনর কাবিনী যাই লিাক না লকন- 

এটা সতে লয লকান লমসয়ই লেচ্ছায় এই জীিন লিসে লনয় না, িরং িলা 
যায় লিসে বনসত িাধ্ে িয়। সমাসজর অনোনেসদর মত তাসদর অন্তসরও 

লয দয়া-মায়া, লপ্রম–ভালিাসা ইতোবদ সকুুমার িবৃত্তগবুল আসে, আমরা 
লসই অনভূুবতগবুলসক োিে কবর না বকংিা গািে করার প্রসয়াজন অনভুি 

কবর না। কারণ আমাসদর লিাসখ তারা বনবেত, ইতর, অভদ্র, তুচ্ছ, 
মনসুষেতর প্রাণী িসল কবথত। তাই সমাসজর উবিৎ, যবদ লস সমাসজর 
মলূসরাসত বিসর আসসত িায় তািসল তাসক ঘণৃায় অিসিলায় দসূর সবরসয় 
না লরসখ তাসক োগত জানাসনা। শূদ্রক উি নাটসক িসন্তসসনা িতৃ্তাসন্তর 
মধ্ে বদসয় সমাসজর লিাসখ আঙুল বদসয় লসই িাতণ াই বদসত লিসয়সেন। 

বতবন আঙুল বদসয় লদবখসয় বদসয়সেন তারাও সমাসজর এক অে, সমাসজর 
িাইসরর লকউ নয়। এ লযন বিরািবরত সমাসজর কাসে নাটেকাসরর 
একটি প্রচ্ছন্ন িাতণ া।  
শধু্ইু বক লপ্রম, ভালিাসা, দয়া, মায়া ? লপ্রবমক পুত্র লরািসসসনর প্রবত 
তার মাতৃসেি, িাৎসলে গণুটিও লযন উথসল পসড়সে । িারদুসত্তর জনে 
বতবন তাাঁর সিবকেু উৎসগণ কসরসেন এিং কুলস্ত্রী সলুভ এসিন 
আিরসণর জনেই রাজা আযণসকর কাে লথসক ‘িধ্’ূ েীকৃবত লাসভ 
পুরসৃ্কতা িসয়সেন।  

 
“যকেন ফসচবতবযঃ পরুুষঃ কুেশীেবান্ দচরকরা’চপ । 
ফশাভা চহ পণস্ত্রীণাং সদশৃজনসমাশ্রয়ঃ োমঃ ।।’’  

 
নাটেকার এক িবুদ্ধমতী কলাবভজ্ঞা, ধ্মণপ্রাণা বিদষূী নারী বিসাসিও 
িসন্তসসনার িাবরবত্রক বিবশষ্টে তুসল ধ্সরসেন। িারদুত্ত পত্মী ধ্ূতার প্রবত 
ভবগনী সসম্বাধ্ন এিং তাাঁর অবিপ্রসিসশর সংিাদ লশানা মাত্র িারুদত্তসক 
তাাঁর রিার বনবমসত্ত লপ্ররণ ইতোবদ সকুুমার গণুগুবলর প্রভাসি ললখনী 
শবির প্রবতভায় সমাসজর বনবেত িবরত্রটি নবেত িসয়সে । 
নাটকটির ষষ্ঠ অসঙ্ক লদখা যায় প্রধ্ান িবরত্র িারুদসত্তর বশশুপুত্র লরািসসন 
প্রবতসিশী এক ধ্নী িবণকপুসত্রর একটি লসানার লখলনা গাবড় বনসয় লখলা 
করবেল আপন মসন । বকন্তু পরিসণ িবণকপুত্রটি তার লখলনা গাবড়টি 
লরািসসসনর কাে লথসক লকসড় বনসল অবভমাসন লিসট পসড় তার অতৃপ্ত 

বশশহুৃদয়। বশশসুলুভ লজদ জােত িল। কান্না জড়ুসলা, িায়না ধ্রল 
‘তাসমি লসৌিণণশকটিকাং লদবি ।’ অথণাৎ লসানার গাবড় আমার িাই। 
দবরদ্র বপতার সামথণে লিাঝার মত িবুদ্ধ লরািসসসনর বেল না। আর বশশ ু
িয়সস তা না থাকাই োভাবিক। তািসল বশশ ুিল লকন? এবদসক কান্না 
আর থাসম না লদসখ রদবনকা অথণাৎ িারদুসত্তর দাসী একটি মাটির 

লখলনা গাবড় তাসক এসন বদল, যাসত তার বশশ ু মন লভালাসনা যায়। 
বকন্তু িথৃাই লিষ্টা! িরং লস অবভমাসনর সুসর জানাসলা–‘বকং মম এতয়া 

মবৃত্তকাশকটিকয়া।’ অথণাৎ এ মাটির শকট বদসয় আমার বক িসি? এই 
কথার মধ্ে বদসয়ই লস লিাঝসত িাইল, লসানার লখলনা গাবড় তার িাই-
ই–িাই। এই িিসিের পবরসপ্রবিসত লরািসসসনর বশশুসলুভ অবভমাবন 
অিঝু মসনর প্রকাশ ঘসটসে আর পাাঁি জসনর মতই যাসদর কাসে 

লজদতাই িড়, িাস্তি পবরবস্থবত লিাঝার মত িমতা নাই ইচ্ছাও নাই। 
লরািসসনসকও আমরা লদখলাম বপতার আবথণক সেবত না লভসি বনসজর 
লজসদ অটুট থাকসত । 
বশশ ুতার কাবিত িস্তু না লপসল লস লতা কাাঁদসিই। এ বশশরু োভাবিক 

প্রিবৃত্ত। এ আর নতুন কথা বক? বকন্তু এই লোট্ট কথার অন্তরাসল 
অসনক বিষয়ই লবুকসয় আসে। এই ঘটনার মধ্ে বদসয় নাটেকার 

তৎকালীন আথণসামাবজক লপ্রিাপট তুসল ধ্রসত লিসয়সেন। দবরদ্র 
ব্রাহ্মসণর বদণেতার বিত্র প্রসু্ফটিত িসয়সে। ধ্নী দবরসদ্রর লভদ এখনও 
আসে আসগও বেল। প্রকরসণর শরুুসত উজ্জবয়নীসক সমবৃদ্ধ নগরী িলার 
পাশাপাবশ নায়ক িারদুসত্তর দাবরসদ্রর এক বনদারণু অিস্থার িণণনা 
রসয়সে। পাসশর িাবড়র িবণক পুত্র লযখাসন লসানার গাবড় বনসয় লখলসে 
লসখাসন ব্রাহ্মণ পুসত্রর ভাসগে জসুটসে মাটির গাবড়। এধ্রসনর উসল্লখ 

লথসক তৎকালীন আথণসামাবজক বদকটি িঝুসত অসবুিধ্া িয় না। 
একসময় ব্রাহ্মণ জাবত বেল লেষ্ঠে মনষুে জাবত। িমতার শীসষণ তার 

অিস্থান। অনোনে বতনটি জাবত িবত্রয়, বিশে ও শদূ্র বেল তাসদর 
অধ্ীসন। এমনবক ব্রাহ্মণসদর দ্বারাই তারা পবরিাবলত িত। এই অন্ধ 
বিোস লয বিরকাল িলসত পাসর না এই িাস্তি সতেটা শদূ্রক িারদুত্ত 
িবরত্রসক অিলম্বন কসর তুসল ধ্সরসেন। কারণ লস বদন অবতক্রান্ত 
িসয়সে। ব্রাহ্মণ জাবতর িমতা ক্রমশ খিণ িসত িসলসে। ব্রাহ্মসণর 
অবভমান ক্রমশুঃ বনম্নাবভমখুী। অনে সম্প্রদাসয়র মানষু লতা িসটই 
িারদুসত্তর পূিণপুরষুরাও ব্রাহ্মণসত্বর বমথোবভমান পবরতোগ কসর িেিসা-

িাবণজেসক জীবিকা িবৃত্ত বিসাসি লিসে বনসয়বেসলন, িলা ভাল লিসে বনসত 
িাধ্ে িসয়বেসলন। শবিণলসকর িবরত্রটিই ধ্রা যাক, বতবন িতুসিণদী ব্রাহ্মণ 
পবরিাসরর সন্তান িসয়ও পূিণপুরষুসদর িবৃত্ত পবরতোগ কসর লিৌযণবিদোর 

পাে বনসয়সে। যবদও লস লপশাদার লিার নয়, মদবনকার প্রবত লপ্রমই 
তাসক এই কুকমণ করসত িাধ্ে কসরসে। অিশে িারদুত্ত লয প্রথম লথসকই 
দবরদ্র বেল তা বকন্তু নয়। বতবন বিনয় দসত্তর লপৌত্র তথা সাগর দসত্তর 
পুত্র। িেিসা-িাবণজে সসূত্র পূিণপুরুষরা প্রিুর ধ্নসদৌলত কসর লগসলও 
উত্তরাবধ্কার সসূত্র লসই ধ্ন বতবন লশষ পযণন্ত রিা করসত পাসরনবন। 

আত্মীয়-েজন, িনু্ধ-িান্ধি, প্রাথীসদর অকাতসর বিসাি িবিভূণ ত দান 
ধ্মণকরসত বগসয় বতবন আজ বনুঃে িসয় পসড়সেন। অবমত িোয়ীতা ও 

ভবিষেৎ পবরকল্পনা বিিীন জীিন অবতিািসনর বক দবুিণষি পবরণবত 
িসত পাসর নাটেকার তা িারদুত্ত িবরসত্রর মাধ্েসম উজ্জ্বল দষৃ্টান্ত বদসয়সেন 
। 
নাটসকর নিম অসঙ্ক বিিার িেিস্থার একটি সেুর বিত্র উপস্থাবপত 
িসয়সে। বিিারালয় িা ধ্মণাবধ্করণসক িলা িসয়সে অবধ্করণমণ্ডপ। 
প্রধ্ান বিিারপবতসক িলা িসয়সে আবধ্করবণক িা অবধ্কৃত। বিিারকসক 

বিিাসরর কাসজ সিায়তা করার জনে লেষ্ঠী, কায়স্থ ইতোবদ একাবধ্ক 
কমণিারী বনযুি থাকসতন। বিিাসরর রাসয় অপরাধ্ীসদর শূসল বিদ্ধ করা 
িত। তসি লসই বিিার িেিস্থা কতটা বনরসপি িা বনভুণ ল িত তা 
আমরা িারদুসত্তর বিিাসরর মধ্ে বদসয়ই অিগত িসয়বে। সমে বিিার 
িেিস্থায় রাজাই একেত্র িমতার অবধ্কারী িসতন। িলেরপূ বিিাসরর 
রায় লয কপট িা পিপাত দষু্ট িত এ বিষসয় সসেসির লকান অিকাশ 
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লনই। যবদও রাজার ভসয় লকউ মখু খুলসতন না, রায় েিসণর লিসত্র মুখ 
িসুজ সিে করা োড়া প্রজাসদর লকান উপায়ান্তরও বেল না। নাটেকার 
এরপূ পিপাতদষু্ট রাজতন্ত্র ও তার বিিারিেিস্থার অিসান িাইবেসলন। 

শধু্ ুঅিসান নয়, পরম্পরাগত এরপূ পিপাতদষু্ট রাজতন্ত্রসক ধ্বংস কসর 
একটি প্রজাবিনতষী বনরসপি রাজতন্ত্র ও বিিারিেিস্থা প্রবতষ্ঠার মধ্ে 
বদসয় বিপ্লি ঘটাসত িাইবেসলন। একথা ঠিক লয নাটসকর সামাবজক 
পবরসিশ এই বিপ্লিসক অিশেম্ভািী কসর তুসলবেল। নাটসকর প্রথমাসঙ্কই 
নাটেকার সন্ধোর পরিতী কাসলর উজ্জবয়নীর একটি বিত্র তুসল ধ্সরসেন। 

লসখাসন লদখা যায় বিট, শকার প্রভৃবত দিুসৃত্তরা রাজপসথর অবধ্কার 
বনসয় নানাবিধ্ অপরাধ্ মলূক বক্রয়া কলাসপ বলপ্ত িসয়সে। এমনবক 

লমসয়সদর বপেসন ধ্াওয়া করসতও তারা বপেপা িয়বন। িলেরপূ, 
সাধ্ারণ প্রজাসদর পসি রাস্তায় লিরসনা আতসঙ্কর কারণ িসয় দাাঁবড়সয়সে। 
আর লসই সি দিুৃণত্তরা রাজার ‘কাসের ললাক’ িসল সি অনোয় কসরও 
পার লপসয় যাসচ্ছ। রাজা তাসদর দ্বারা এতটাই প্রভাবিত লয রাজার পসি 
তাসদর বনয়ন্ত্রসণ আনা সাধ্োতীত। আসলািে প্রকরসণ লযমন বনসদণ াষ 
িারদুত্তসক রাজার শোলসকর(শকার) িস্তসিসপর দরনূ লদাষী সািেস্ত িসত 
িয়। নাটেকার এরপূ পিপাত দষু্ট বিিার িেিস্থার অিসান িাইবেসলন। 

িারদুত্ত সৎ  ্ সলাক, নগসর তাাঁর যসথষ্ঠ সনুাম আসে, এমন ললাক 
িাসিদত্তাসক িধ্ কখনই করসত পাসর না- এমন বিস িাস কথািাতণ া 
সিণত্র ধ্ববণত িসচ্ছ বকন্তু প্রকাসশে িলসি এমন িসুকর পাটা কার? এই 
পিপাত দষু্ট বিিার িেিস্থার প্রবত প্রজাসাধ্ারসণর লিাভ লয সপু্ত বেল 
তার প্রমাণ িধ্ে ভূবমসত িণ্ডাল ও লরািসসসনর কসথাপকথসন প্রমাবণত। 

দশম অসঙ্ক লদখা যায়, িধ্েভূবমর বদসক িারদুত্তসক দইু িণ্ডাল ধ্সর বনসয় 
যাসচ্ছ। এমন সময় িারদুসত্তর পুত্র লরািসসন উদ ভ্রাসন্তর মত েুসট এসস 
রিীদ্বয়সক িণ্ডাল সসম্বাধ্ন কসর িসলসে –‘অসর লর িাণ্ডাসলৌ কুত্র মম 

বপতরং নয়থুঃ।’ অথণাৎ ওসর িণ্ডাল আমার িািাসক লতামরা লকাথায় 
বনসয় যাচ্ছ? তারা লরািসসসনর প্রতুত্তসর জাবনসয়সে- 
 

“ ন খল্বাবাং িাণ্ডাকেৌ িাণ্ডােকুকে জাতপবূতাবচপ । 
ফয’চভভবচি সাধুং ফত পাপাকে ি িাণ্ডাোঃ।।”  

 
অথণাৎ ওসি িালক, আমরা িণ্ডাল িংসশ জন্মাসলও আমরা িণ্ডাল নই। 

যারা সজ্জনসক িতো কসর তারাই পাপী, তারাই িণ্ডাল। তাসদর এই লেষ 
সিূক িিসিের তীর লয রাজাসক এিং তার অনিুরসদর বনসদণশ করসে 

একথা লিাঝার অসপিা রাসখ না। তাসদর িাত পা িাাঁধ্া, রাসজের 
লিতনভূি কমণিারী, এটাই তাসদর জীবিকা। িণ্ডালরা আরও জাবনসয়সে 

িারদুসত্তর প্রবত তারা লকান অনোয় কসরবন, বনসজসদর কতণিে পালন 
কসরসে মাত্র-‘দীঘণায়ুুঃ অত্র রাজবনসয়াগুঃ খল্বপরাধ্েবত ন খল্বািাম্ ।’  
সতুরাং লদখা যাসচ্ছ িণ্ডালরাও পিপাত দষু্ট এই বিিার িেিস্থায় সন্তুষ্ট 
নয়। উজ্জবয়নীর িাবক সকল প্রজাসদর মতই তারাও দুুঃবখত বিসত্ত এরপূ 
বিিার িেিস্থার প্রবতকার িাইবেল। িণ্ডালসদর মুসখ রাজপবরিতণ সনর লয 
সম্ভািেতা লঘাবষত িসয়সে তাসক নাটকীয় পূিণাভাস িসল ধ্রা লযসত পাসর 
। 
পূসিণই আসলাবিত িসয়সে প্রজামানসস রাজার বিরুসদ্ধ বিসদ্রাসির লিাভ 
ক্রমশুঃ পুবিভূত িবচ্ছল। এমনবক দসুষ্টর মসধ্েও জােত িবচ্ছল 
বিসিকসিাধ্। এরপূ বিসিকসিাসধ্র জাগরণ বিপ্লিসক স্থায়ীত্ব ও ত্বরাবিত 
কসর। শকাসরর অনিুর বিট বিরকাল দসুষ্টর সেী িসলও পরিতীকাসল 

লসও শকাসরর বিরবধ্তা কসরসে। শুধ্ ুতাই নয়, শকাসরর গাবড়র িালক 
পযণন্ত একাবধ্কিার তার মবনসির বিরসুদ্ধ বিসদ্রাি িা আসদশ অমানে 
কসরসে। এমনবক স্থািরক নামক গাবড়িালক তার মতুৃে পযণন্ত কামনা 

কসরসে। যবদও নাটকটিসত আমরা রাজা পালকসক প্রতেি কবরবন, 
প্রতেি কসরবে তাাঁর কমণিারী ও দষু্ট শোলক শকারসক। শকাসরর 
উপবস্থবত ঘসটসে রাজা পালসকর প্রবতবনবধ্ রূসপ। প্রজাসাধ্ারণ ধ্সর 

বনসয়সে রাজার প্রেসয়ই শকাসরর এই িাড়-িাড়ন্ত। যার পবরণাম, রাজা 

পালসকর বিরুসদ্ধ প্রজাসাধ্ারসণর মসধ্ে সবৃষ্ট িবচ্ছল তীব্র লিাভ ও 
অসসন্তাষ। 
নোয়ালয় িল নোসয়র আলয়। বকন্তু লসই আলসয়ই যখন বিিাসরর িাণী 
নীরসি বনভৃসত কাাঁসদ তখন প্রকৃত সতে উদ্ঘাটন বকরসূপ সম্ভি? অথি 
নাটকীয় পবরবস্থবতসত লসখাসনই সতে উদ্ঘাটন ও ধ্মণপ্রবতষ্ঠার আসয়াজন 
করা িসয়সে বিপ্লসির মধ্ে বদসয়। লসই উসেশেসক িবরতাথণতা করার 

জনে রেমসে মতৃা িসন্তসসনার আবিভণ াি িসয়সে। শধ্ ুতাই নয়, েয়ং 
উপবস্থত িসয় বতবন প্রমান কসরসেন িারদুত্ত বনসদণ াষ বতবন কাউসক িতো 

কসরন বন। যার িলেরূপ শকাসরর সকল দষু্টতা, বিিাসরর অসারতা ও 
রাজার ধ্মণিুেবতর েরপূ বদিাসলাসকর মত উদ্ঘাটিত িসয়সে। রাজা 
পালসকর িতো তথা বসংিাসন িুেবত ও আযণসকর বসংিাসসন পদাপণণ লযন 
প্রজাসাধ্ারসণর মসনর অবলসে থাকা সপু্ত বিপ্লসিরই িবিুঃপ্রকাশ। এ 
প্রসসে উসল্লখে ব্রাহ্মণেধ্সমণর প্রাধ্ানে লয সমাসজ প্রবতবষ্ঠত লসখাসন একজন 

লগাপ সন্তাসনর রাজা িওয়া বক যবুি যিু? এোড়া লয লিৌদ্ধ সন্নোসীর 
দশণন অপবিত্র িসল সকসলর বনকট প্রবতভাত িত, লসই লিৌদ্ধ সন্নোসীসকই 
লিৌদ্ধ মসের অবধ্পবত কসর সমাসজর বিরািবরত প্রথাসক উল্লঙ্ঘন কসর 
শদূ্রক একটি নতুন সমাজ গড়সত উসদোগী িসয়সেন। এখাসনই শদূ্রসকর 

বিসশষত্ব, এখাসনই সমাজ বিপ্লসির অভুত্থান । 
শধু্ ুতাই নয়, নাটসকর অবন্তসম িারিবণতা িসন্তসসনার কুলিধ্ূর মযণোদা 
পাওয়া বকংিা দাসী মদবনকার ব্রাহ্মণ পত্নী বিসাসি ভূবষত িওয়া সিণত্রই 
বিপ্লসির জয়জয়কার। এ প্রসসে উসল্লখে িসন্তসসনা ও িারদুসত্তর মতই 
মদবনকা ও শবিণলসকর প্রণয় কাবিনী বেল কন্টকাকীণণ। কারণ শবিণলক 

ব্রাহ্মণ িংসশ জাত, অপরবদসক মদবনকা গবণকা িসন্তসসনার দাসী। 
অতএি ব্রাহ্মণে জাবত লযখাসন উচ্চ জাবতর বশখসর প্রবতবষ্ঠত লসখাসন 
এরপূ উচ্চ-নীসির মসধ্ে প্রণয় প্রবতষ্ঠার লিসত্র সামাবজক বিষমেগত লয 

িাধ্া আসসি তা লতা োভাবিক। এ আর নতুন কথা বক? বকন্তু না, 
তাসদর লকান িাধ্ার সম্মুখীন িসত িয় বন। িসন্তসসনা েয়ং মদবনকাসক 

শবিণলসকর িাসত তুসল বদসয়সে। শুধ্ু তাই নয়, মদবনকার বিদায় কাসল 
িসন্তসসনাসক িলসত লদখা লগসে- ‘সাম্প্রতং ত্বসমি িেনীয়া সংিতৃ্তা। 

তদ গচ্ছ, আসরাি প্রািিণম্। স্মরবস মাম্।’ । শবিণলকও ব্রাহ্মণে বিিাি 
বিবধ্র মসতা মদবনকাসক আশীিণাদ কসর িসলসেন-  
 

“সুদষৃ্টঃ চিয়তাকমব চশরসা বন্দ্যতাং জনঃ । 
যত্র ফত দেুতভং প্রাপ্তং বধূশব্দাবগুন্ঠনম্ ।।”  

 
সতুরাং লদখা যাসচ্ছ সমাজ েীকৃবত বদক িা নাই বদক তাসত পসরায়া না 
কসরই শবিণলক-মদবনকা পরস্পর প্রণয় সুসত্র আিদ্ধ িসয়সে। আর 

এখাসনই শদূ্রসকর অভীষ্ট বসদ্ধ িসয়সে কারণ শদূ্রক ধ্নী–দবরদ্র, উচ্চ-নীি 
এই লভদ গবুলর মসধ্ে সামেতার বিপ্লি ঘটাসত সসিষ্ট বেসলন ।  
এসিসত্র উসল্লখে সাবিতেদপণণকার আিাযণ বিেনাসথর মসত যদু্ধ, িধ্, 
রাষ্ট্রবিপ্লি-এক কথায় রাজতসন্ত্রর পসি বিপজ্জনক এমন লকান ঘটনার 
দশৃে নাটসক লদখাসনা যাসি না। নাটক লযসিতু গণমাধ্েম তাই লসখাসন 

রাষ্ট্র বিপ্লি, িধ্ ইতোবদ দশৃে লদখাসনা িসল প্রজাসদর মসন বিপ্লসির 
লপ্ররণা জাগসত পাসর। মনরু মসত রাজা লযখাসন ‘মিতী লদিতা’ লসখাসন 
এসি দশৃে লদবখসয় প্রজাসদর বিপ্ত করা িলসত পাসর না। যবদও প্রািীন 
ভারসতর সমস্ত নাটেকারই নাটেশাসস্ত্রর এই বনসদণশনামা িুিিু লমসন 
বনসয়সেন তা বকন্তু নয়। ভাসসর ঊরভুে নাটসক ‘দু সযণাধ্ন িসধ্র দশৃে’ 
এই বনসদণশনামা না মানারই দষৃ্টান্ত পবরলবিত িসয়সে। যবদও মচৃ্ছকটিক 
নাটসক লযভাসি রাজবিসদ্রাি লদখাসনা িসয়সে এিং তার িলশ্রুবত বিসাসি 
লযভাসি রাজিতোর দশৃে লদখাসনা িসয়সে লসরূপ দশৃে অনে লকান নাটসক 

লদখাসনা হ্য় বন। অভুেত্থাসনর মাধ্েসম নোয়রাজে প্রবতষ্ঠার কথা গীতা, 
িণ্ডী ইতোবদ শাসস্ত্র লয ভাসি লদখাসনা িসয়সে শূদ্রকও প্রায় লসই ভাসিই 
লদবখসয়সেন। কাসজই বিপ্লসির জনে বিপ্লি নয়। রাজাসক প্রবতবিংসা 

পরায়ন িসয় ধ্বংস করা নয়, প্রজাবিসতর জনেই রাজার বিনাশসক 
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অিশেম্ভািী বিসাসি লদবখসয়সেন নাটেকার । নাটেশাসস্ত্রর বিধ্ান অবতক্রম 
করসলও শােত প্রজাবিসতর বিধ্ান লক নাটেকার অবতক্রম কসর বন । 
পবরসশসষ িলা যায়, শধু্ ু ধ্মণ বকংিা সমাজ বকংিা রাষ্ট্র নয় 
নাটেসাবিসতের জগসতও বতবন বিপ্লসির িাতািরণ িেপ্ত কসরসেন। 
নাটেশাসস্ত্রর বিবধ্ তথা সমাসজর বিরািবরত সংস্কারসক লঙ্ঘন কসর এরপূ 
গণ অভুেত্থাসনর প্রদশণন একটি প্রচ্ছন্ন বিপ্লবিক িাতািরণ সবৃষ্ট কসরসে 
িলা যায় । 
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