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চর্মূতব : 

সংসৃ্কত সাহিত্তের ইহতিাত্স এক উজ্জ্বল জ্োহতষ্ক ভাস। প্রহিতযশা ভাস প্রাচীন সংসৃ্কত নাট্েকারগত্ের 

অনেতম। তা াঁর রহচত জতত্রাখাহন নাট্ক সংসৃ্কত সাহিতে ্গত্ত এক অমূলে সম্পদ। কাহিনী হিনোস, রস 

পহরত্িশন, সংলাপ সমুদ্ভািত্নর পাশাপাহশ চহরত্র হচত্রত্ে ভাত্সর ননপুেে তুলনািীন। ভাত্সর 

নাট্েপ্রহতভা হিহভন্ন নাট্কীয় চহরত্ত্রর উপস্থাপোর মাধ্েত্ম চরম হিকাশ লাভ কত্রত্ে। নাট্কীয় চহরত্র 

হচত্রত্ে হতহন এক অহভনি দক্ষতার পহরচয় হদত্য়ত্েন। তা াঁর অঙ্কিত প্রহতটট্ চহরত্র এক একটট্ হিত্শষ 

জেেীভূক্ত িত্য়ও আপন আপন নিহশত্যে সমুজ্জ্বল। চহরত্রগুহল নাট্েশাত্ের িাধ্া েত্ক চাহলত িয়হন। 

মিাকহির অঙ্কিত নায়ক নাহয়কা এিং অনোনে পার্শ্ বচহরত্ত্রর নোয় হশশুচহরত্রও হৃদয়গ্রািী এিং 

অহনন্দ্েসুন্দ্র। হশশুত্ক হতহন হচঙ্কত্রত কত্রত্েন আন্তহরক অকৃঙ্কত্রম অপতে জেত্ি অহভহষক্ত কত্র এিং 

জেিপ্রিন হপতৃহৃদত্য়র মত কহির হৃদয়ও হশশরু গাত্রস্পত্শ ব অত্শষ আনন্দ্ অনুভি কত্রত্ে। নাট্েকার 

ভাস হিরহচত ‘মধ্েমিোত্য়াগম্’িোত্য়াগ জেেীর একটট্ উত্েখত্যাগে একাি নাট্ক। মিাভারত্তর কাহিনী 

অিলম্বত্ন রহচত িত্লও হিষয়টট্ সম্পূে ব ভাত্ি নাট্েকাত্রর কহিত। অরেেিাত্সর সময় মধ্েম পাণ্ডি 

ভীমত্সত্নর সত্ে তা াঁর েী হিহিম্বা ও পুত্র ঘত্ট্াৎকত্চর হমলন জদখাত্নাই উক্ত নাট্ত্কর প্রধ্ান উপ্ীিে 

হিষয়। এ প্রসত্ে উত্েখে, নাট্ত্ক িহে বত উপাখোত্নর সত্ে মিাভারত্তর জকান জযাগ জনই। ভীম, হিহিম্বা, 

ঘত্ট্াৎকচ এরা হনিঃসত্ন্দ্ত্ি মিাভারত্তর চহরত্র। হকনু্ত নাট্কীয় হিষয়টট্ সম্পূে ব ভাত্ি নাট্েকাত্রর হন্স্ব 

সটৃয। মিাভারতীয় উপাখোত্নর সত্ে কহিত ঘট্নার সামঞ্জসে ঘটট্ত্য় সটৃয করা এ নাট্ক সহতেই 

অনিদে। ভাস হিরহচত ‘মধ্েমিোত্য়াগম্’নাট্কটট্ত্ত আত্লাচে হশশু চহরত্র ঘত্ট্াৎকচ িল মধ্েম পাণ্ডি 

ভীমত্সন ও রাক্ষসী হিহিম্বা পুত্র। মাতৃভক্ত ঘত্ট্াৎকচ মাত্য়র আত্দশ অক্ষত্র অক্ষত্র পালন কত্রত্ে। 

আত্দত্শর হিন্দ্মুাত্র অময বাদা কত্রহন। ব্রাহ্মত্ের শত অনুনয় উত্পক্ষা কত্রও মাত্য়র জভাত্্ের ্নে 

একটট্ মাত্র মানুত্ষর দািীত্ত জস অহিচল। যহদও ব্রাহ্মে পহরিাত্রর প্রহত এরূপ উপদ্রত্ি হৃদয় তার 

ভারাক্রান্ত। স্বভািহসদ্ধ এত্িন অপরাত্ধ্র ্নে জস ব্রাহ্মত্ের হনকট্ ক্ষমা প্রািী। চহরত্ত্রর মত্ধ্ে একহদত্ক 

জযমন হনষ্পাপ, সরল, হিনয়, আয বহশক্ষায় হশহক্ষত হশযাচাত্র হনপুে, হৃদয়িান, নম্রতা, হমতভাষী ইতোহদ 

গুেগুহল প্রকাহশত িত্য়ত্ে, জতমহন পাশাপাহশ ক্ষঙ্কত্রয়ত্ত্, কুমাত্রাহচত, িীরত্ে িলীয়ান, সািস, 

আত্মপ্রতেয় ইতোহদ নিহশযেগুহলও প্রকটট্ত িত্য়ত্ে। এ জযন দুই জমরুর এক সুন্দ্র তিা হিহচত্র 

জমলিন্ধন। িহিত্দবশ িজ্রকটিন অিচ অন্তত্র কুসুম জকামল মানহিক গুেসম্পন্ন, এত্িন কতবিেহনষ্ঠ 

ক্ষঙ্কত্রয় অলংকাত্রর মূত বপ্রতীক ঘত্ট্াৎকচ চহরত্রটট্ সতেই অনিদে । 

 

েূচক িব্দোর্লী : অহনন্দ্েসুন্দ্র, অহিসংিাহদত, প্রহিতযশা, হৃদয়গ্রািী, মূত বপ্রতীক 

 

প্রধ্োে অংি : 

কাহলদাস পূি বযুত্গর নাট্েকারত্দর মত্ধ্ে প্রহিতযশা ভাত্সর নাম সি বাত্গ্র উত্েখত্যাগে। প্রাচীন 

সংসৃ্কত নাট্েকারগত্ের অনেতম ভাস। যহদও তা াঁর আহিভবাি কাল ও ্ন্মস্থান হনত্য় রত্য়ত্ে 

হিস্তর মতত্ভদ। ডিঃ এ হপ িোনা্ী শােী ভাসত্ক খ্রীযীয় হিতীয় শতত্কর কহি িত্লত্েন। 

িরপ্রসাদ শােী, গেপহত শােী প্রমুখ গত্িষকগে খ্রীযপিূ ব চতুি ব শতাব্দীত্ক ভাত্সর সময়কাল 

িত্লত্েন। পুশলত্কর মত্ত ভাত্সর আহিভবািকাল খ্রীযপিূ ব পঞ্চম অিিা চতি ব শতক। ভাস 

টিক জকািাকার কহি হেত্লন এই হিষত্য় হনঙ্কিত জকান তিে পাওয়া না জগত্লও অত্নত্কর 

অহভমত হতহন উত্তর ভারত্তর কহি । 

ভাত্সর আহিভবাি কাত্লর নোয় তা াঁর রহচত নাট্কগহুল হেল হিি্ত্নর কাত্ে অজ্ঞাত। 

পরিতীকাত্ল ১৯০৯-১৯১১ খ্রীযাত্ব্দর মত্ধ্ে মিাত্মািপাধ্োয় টট্ গেপহত শােী জকরত্লর  
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পদ্মনাভপুর অঞ্চত্ল মনহলক্কর নামক মত্ি দুটট্ পুাঁহিত্ত 

জমাট্ জতত্রাখাহন নাট্ত্কর পাণূ্ডহলহপ আহিষ্কার কত্রন যা 

সংসৃ্কত নাট্েসাহিত্তে এক িোপক আত্লািন সটৃয কত্র। 

শােী মিাশয় তুলনামূলক আত্লাচনা ও যুঙ্কক্ততত্কবর িারা 

দাহি কত্রন জয উক্ত জতত্রাখাহন নাট্ত্কর রচহয়তা ভাস। 

A.B.Keith, K.P.Jayaswal, A.D.Pusalkar, Dr.Thomas প্রমুখ 

পঙ্কণ্ডতগে শােী মিাশত্য়র হসদ্ধান্তত্ক সমি বন করত্লও 

আহিষৃ্কত পাণূ্ডহলহপত্ত ভাত্সর নাম না িাকায় অত্নত্ক 

আিার জসগুহল ভাত্সর রচনা িত্ল মানত্ত নারা্। আহিষৃ্কত 

নাট্কগহুলর রচহয়তা ভাস না অনে জকউ -এই হনত্য় পঙ্কণ্ডত 

মিত্ল হিতকব শুরু িওয়ায় এক ্টট্ল সমসোর সটৃয িয়। যা 

সংসৃ্কত সাহিত্তের ইহতিাত্স ‘ভাস সমসো’ (Bhasa Problem) 

নাত্ম পহরহচত। 

যাইত্িাক, ভাত্সর ভাষা অতেন্ত সি্ সরল ও সুত্িাদ্ধ 

েন্দ্িদ্ধ সংলাপ গুহল অত্পক্ষাকৃত সি্। তত্ি ভাত্সর 

নাট্ক প্রহতভার সাি বক ফসল তা াঁর সযৃ চহরত্রগুহল। তা াঁর সযৃ 

চহরত্ত্র একহদত্ক জযমন রত্য়ত্ে ্ীিন ধ্মীতা, অনেহদত্ক 

জতমহন রত্য়ত্ে নাট্ত্ক িহে বত ঘট্নার িা ঘট্না প্রিাত্ির সত্ে 

চহরত্ত্রর একটট্ সুসেত আনুগতে। তা াঁর যাদুিত্ল চহরত্রগহুল 

একটট্ হন্স্বতা রূপ জপত্য়ত্ে। চহরত্রগুহলর উৎস রামায়ে 

হকংিা মিাভারত িত্লও ওই একই চহরত্রত্ক হতহন আপন 

মহিমায় আত্লাক সামানে প্রহতভায় প্রসু্ফটট্ত কত্রত্েন। 

হকনু্ত আিত্য বর হিষয় তা াঁর অঙ্কিত চহরত্রগুহল জকানটট্ই এত্ক 

অত্নের প্রহতরূপ িয়হন। চহরত্রগুহল তাত্দর হচরাচহরত 

পহরচয়ত্ক োহিত্য় মানহিক গুেসম্পন্ন িত্য়ত্ে। 

নাট্েকার ভাস হিরহচত ‘মধ্েমিোত্য়াগম্’ িোত্য়াগ জেেীর 

একটট্ উত্েখত্যাগে একাি নাট্ক। মিাভারত্তর কাহিনী 

অিলম্বত্ন রহচত িত্লও হিষয়টট্ সম্পূে ব ভাত্ি নাট্েকাত্রর 

কহিত। অরেেিাত্সর সময় মধ্েম পাণ্ডি ভীমত্সত্নর সত্ে 

তা াঁর েী হিহিম্বা ও পুত্র ঘত্ট্াৎকত্চর হমলন জদখাত্নাই উক্ত 

নাট্ত্কর প্রধ্ান উপ্ীিে হিষয়। এ প্রসত্ে উত্েখে, নাট্ত্ক 

িহে বত উপাখোত্নর সত্ে মিাভারত্তর জকান জযাগ জনই। 

ভীম, হিহিম্বা, ঘত্ট্াৎকচ এরা হনিঃসত্ন্দ্ত্ি মিাভারত্তর 

চহরত্র। হকনু্ত নাট্কীয় হিষয়টট্ সম্পূে ব ভাত্ি নাট্েকাত্রর 

হন্স্ব সটৃয। মিাভারতীয় উপাখোত্নর সত্ে কহিত ঘট্নার 

সামঞ্জসে ঘটট্ত্য় সটৃয করা এ নাট্ক সহতেই অনিদে। 

এক অত্ির স্বি পহরহধ্র মত্ধ্েও ভাস আখোন রচনায় তা াঁর 

প্রহতভাদীপ্ত হশিীসত্তার পহরচয় হদত্য়ত্েন। মিাভারত্তর 

অরেেিাত্সর পট্ভূহমকায় কহি কিনার স্বচ্ছন্দ্ সংত্যা্ত্ন 

রহচত কাহিনীটট্ জযমন সুন্দ্র জতমহন িত্য়ত্ে রসািি । 

কাহিনী হিনোস, রস পহরত্িশন, সংলাপ সমুদ্ভািত্নর 

পাশাপাহশ চহরত্র হচত্রত্ে ভাত্সর ননপুেে তুলনািীন। 

মধ্েমিোত্য়াত্গর জগৌে-মুখে প্রহতটট্ চহরত্রই স্ীি ও সঙ্কক্রয় 

মহিমায় সমুজ্জ্বল তি ু হশশু চহরত্রগুহলর উপহস্থহতত্ত 

নাট্কটট্ আরও হৃদয়গ্রািী িত্য়ত্ে। আত্লাচে নাট্কটট্ত্ত 

হশশু চহরত্রগহুল িল- ঘত্ট্াৎকচ ও ব্রাহ্মে জকশি দাত্সর হতন 

পুত্র।  

ভাস হিরহচত ‘মধ্েমিোত্য়াগম্’ নাট্কটট্ত্ত আত্লাচে হশশু 

চহরত্র ঘত্ট্াৎকচ িল মধ্েম পাণ্ডি ভীমত্সন ও রাক্ষসী 

হিহিম্বা পুত্র । ঘট্নার জপ্রক্ষাপত্ট্ িলা যায়, কুরুত্দশিাসী 

জকশিদাস নামক জকান এক ব্রাহ্মে েী-পুত্র সিত্যাত্গ 

উত্তরত্দত্শ উদ্দানক গ্রাত্মর িাহি জিত্ক উপনয়ন অনষু্ঠান 

জসত্র গতৃ্ি প্রতোিতবন করহেত্লন। তারপর হন্বন পত্ি 

রাক্ষসী হিহিম্বার পুত্র ঘত্ট্াৎকত্চর িারা জসই ব্রাহ্মে পহরিার 

অিরুদ্ধ িয়। কারে ঘত্ট্াৎকচ তার মাতার হনত্দবশ মত 

একটট্ মনুত্ষের সন্ধাত্ন পি জচত্য় অত্পক্ষায় হেল। জসই 

মনুষেত্ক জভা্ে হিসাত্ি গ্রিে কত্রই তার মাতা উপিাস 

ভে করত্িন। এখন ব্রাহ্মে পহরিারত্ক িস্তগত কত্র 

ঘত্ট্াৎকত্চর সকল অত্পক্ষার অিসান িত্য়ত্ে। ব্রাহ্মে 

ঘত্ট্াৎকত্চর কাে জিত্ক অিোিহত পাওয়ার ্নে নানা ভাত্ি 

কাকুহত হমনহত করত্ল ঘত্ট্াৎকচ একটট্ শত্তবর কিা ্ানায়, 

তার মাত্য়র জভাত্্ের ্নে এক্ন মাত্র মানুষই দরকার, 

িাহকত্দর প্রত্য়া্ন জনই। ঘত্ট্াৎকত্চর এই শত্তবর কিা শুত্ন 

ব্রাহ্মে পহরিাত্রর মত্ধ্ে শুরু িল আত্ত্মাৎসত্গ বর 

প্রহতত্যাহগতা। িদৃ্ধ জকশি দাস স্বয়ং ্ীহিত জিত্ক েী-

পুত্রত্দর সাক্ষাৎ মতুৃের মুত্খ জিত্ল হদত্ত চান না। রাক্ষত্সর 

জভা্ে হিসাত্ি হনত্্ত্ক উৎসগ ব করত্ত চাইত্লন। িাধ্ 

সাধ্ত্লন জকশি দাস পত্নী। পহতব্রতা নারীর নোয় 

আত্মিহলদাত্ন হতহন স্বয়ং এহগত্য় এত্লন। হকনু্ত ঘত্ট্াৎকচ 

্ানায় েীত্লাক তার ্ননীর পেন্দ্ নয়। পরক্ষত্ে চলত্ত 

িাকল হতন পুত্ত্রর মত্ধ্ে প্রত্তেত্কর রাক্ষস রূপ অহিত্ত 

আত্ত্মাৎসগ ব করার পালা। অিত্শত্ষ মধ্েম নামধ্ারী হিতীয় 

পুত্ত্রর ওপর অহপ বত িল আত্মহিস্বত্নর দাহয়ে। হনত্্ত্ক 

সমপ বত্নর পূত্ি ব জস ঘত্ট্াৎকত্চর অনুমহত হনত্য় তৃষ্ণা 

হনিারত্ের উত্দ্দত্শে জকান হনকট্িতী ্লাশত্য়র হনকট্ 

গমন কত্র।  

এহদত্ক ব্রাহ্মে পুত্ত্রর আগমত্নর হিলম্ব জদত্খ ঘত্ট্াৎকচ 

‘মধ্েম মধ্েম’ িত্ল আহ্বিান করত্ত িাত্ক। জসই ডাক 

জপৌৌঁোয় মধ্েম পাণ্ডি ভীমত্সত্নর কাত্ন। তা াঁরও নাম জয 

মধ্ম। অ্ুবত্নর ডাত্কর নোয় জঘার গম্ভীর এই শব্দ শুত্ন ভীম 

শরীর চচবা জেত্ি তৎক্ষোৎ ঘট্নাস্থত্ল উপহস্থত িত্লন। 

ঘত্ট্াৎকচ জদখত্লন এ জতা ব্রাহ্মে িালক নয়। হকনু্ত ভীমত্সন 

্ানাত্লন হতহনই প্রকৃত মধ্েম। িদৃ্ধ ব্রাহ্মত্ের িুঝত্ত 

অসুহিধ্া িল না ইহনই তািত্ল মধ্েম পাণ্ডি ভীমত্সন। 

ইহতমত্ধ্ে ব্রাহ্মত্ের মধ্েম পুত্র হফত্র আত্স। ঘত্ট্াৎকচ 

তাত্ক হনত্য় যাত্রা শুরু করত্ল িদৃ্ধ জকশি দাস পুত্র রক্ষার 

্নে ভীমত্সত্নর হনকট্ কাতর প্রাি বনা ্ানায়। ভীমত্সন 

সকল িতৃ্তান্ত শুত্ন ব্রাহ্মে অিধ্ে িত্ল ঘত্ট্াৎকচত্ক িাধ্া 

জদন এিং ব্রাহ্মে পুত্ত্রর পহরিত্তব হনত্্ত্ক সমপ বে কত্রন। 

ঘত্ট্াৎকচ সম্মত না িত্ল দুই ্ত্নর মত্ধ্ে শুরু িয় যুদ্ধ। 

যুত্দ্ধ ভীম জস্বচ্ছায় িঙ্কন্দ্ জিান এিং ঘত্ট্াৎকত্চর সত্ে 

রাক্ষসী হিহিম্বার হনকট্ গমন কত্রন। অিত্শত্ষ নানা ঘাত 

প্রহতঘাত্তর মধ্ে হদত্য় সকল রিত্সের অিসান িয়। 

ঘত্ট্াৎকচ ভীমত্সনত্ক হপতা িত্ল হচনত্ত পাত্র এিং েী ও 

পুত্ত্রর সত্ে ভীমত্সত্নর হমলন িয়।  

ঘত্ট্াৎকত্চর নদহিক চাহরঙ্কত্রক নিহশযে হিষত্য় জতমন ভাত্ি 

নাট্কটট্ত্ত জকান তিে পাওয়া না জগত্লও ব্রাহ্মে জকশি দাস 

ও তা াঁর েী পুত্রত্দর পারস্পহরক সংলাত্পর মধ্ে হদত্য় 

ঘত্ট্াৎকত্চর চাহরঙ্কত্রক হিষয়ক অত্নক তিেই জগাচত্র 

আত্স। রাক্ষসী হিহিম্বার গভব্ াত িওয়ায় তার আকৃহতর 

হকেু রুক্ষতা আত্ে। জকশি দাত্সর ভাষায় – 

 

“তরুেরহিকরপ্রকীে বত্কত্শা 

ভূ্রকুটট্পতু্ট্াজ্জ্বলহপেলায়তাক্ষিঃ । 

সতহিহদি ঘনিঃ সকন্ঠসূত্র যুগহনধ্ত্ন প্রহতমাকৃহতিবরসে 

।।” 1 

 

অি বাৎ নিীন সূত্য বর আত্লার মত হিসৃ্তত এর চুল, ভূ্রকুটট্র 

মাঝখাত্ন উজ্জ্বল দুটট্ হপেল িত্ে বর জচাখ, গলায় এর 

উপিীত। জদখত্ত টিক হিদুেৎ পহরিতৃ জমত্ঘর মত। ব্রাহ্মত্ের 

প্রিম পুত্ত্রর ভাষায় আিার – 
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“গ্রিযুগলহনভাক্ষিঃ পীনহিস্তীে বিক্ষািঃ 

কনককহপলত্কশিঃ পীতত্কৌত্শয়িাসািঃ । 

হতহমরহনিিিে বিঃ পাণ্ডত্রাদি্তৃ্তদংত্রা 

নি এি ্লগত্ভবা লীয়মাত্নন্দ্তু্লখিঃ ।।” 2 

 

অি বাৎ এক জ্ািা গ্রত্ির মত দুটট্ জচাখ, িক্ষ উন্নত এিং 

প্রশান্ত চুল জসানার মত হপেলিে ব, পীতিত্ে বর সুক্ষ্ম যার 

িসন, গাত্য়র রঙ পুঞ্জীভূত অন্ধকাত্রর মত, দা াঁতগুহল 

জর্শ্তশুভ্র ও উন্নত। মত্ন িত্চ্ছ জযন চা াঁত্দ ঢাকা নিীন জমঘ।  

রাক্ষসী হিহিম্বার গভব্ াত িওয়ায় তার আকৃহতর হকেু 

রুক্ষতা আত্ে। মািায় তার লম্বা চুল, জচাখ দটুট্ হপেল িত্ে বর, 

িক্ষ আয়ত এিং উন্নত, লাঙত্লর মত নাক, গাত্য়র রঙ 

কাত্লা, পীত িত্ে বর পহরধ্ান। 

যাইত্িাক্, ঘত্ট্াৎকত্চর নদহিক চাহরঙ্কত্রক নিহশযে সি 

হমহলত্য় কদাকার যত্মর মত রাক্ষত্সাহচত, ভয়ির আকৃহত 

িত্লও তা হেল জকিলমাত্র িহিভবাগ, মানিীয় মূলেত্িাত্ধ্র 

সত্চতনতায় অন্তর হেল তার পহরপূে ব। কন্ঠস্বত্র জসই 

রাক্ষত্সাহচত, নশৃংসতা জনই। ব্রাহ্মত্ের উত্দ্দত্শে 

ঘত্ট্াৎকত্চর উঙ্কক্ত-  

 

“পত্নো চাহরত্রশাহলনো হিপুত্ত্রা জমাক্ষহমচ্ছহস। 

 িলািলং পহরজ্ঞায় পুত্রত্মকং হিস্বয় ।।” 3 

 

অি বাৎ ‘সাধ্বী ভায বা এিং দুইটট্ পুত্রত্ক হনত্য় হনত্্ত্ক যহদ 

িা াঁচত্ত চাও তািত্ল গুোগেু হিচার কত্র একটট্ পুত্রত্ক 

সমপ বে কর।’ অিিা- 

 

“যদেহি বত্তা হি্ত্েষ্ঠ! পুত্রত্মকং ন মুঞ্চহস । 

সকুটু্ম্বিঃ ক্্ষেত্েননি হিনাশমুপযাসেহস ।।” 4 

 

অি বাৎ ‘জশাত্না উত্তম ব্রাহ্মে, আমার প্রাহি বত একটট্ পুত্রত্ক 

যহদ না দাও তত্ি অহচত্রই সপহরিাত্র হিনয িত্ি।‘ 

িক্তিেগুহলর অি ব জিশ নশৃংস অিচ তার কন্ঠস্বত্র জসই 

নশৃংসতার জলশমাত্র জনই ।  

ঘত্ট্াৎকচ চহরত্ত্রর সিত্চত্য় িি নিহশযে তার অতুলনীয় 

মাতৃভঙ্কক্ত। মাত্য়র আত্দত্শর অময বাদা তার পত্ক্ষ 

জকানক্রত্মই সম্ভি নয়। ব্রাহ্মত্ের শত অনুনয় উত্পক্ষা 

কত্রও মাত্য়র জভা্ে িওয়ার ্নে একটট্ মাত্র মানুত্ষর 

দািীত্ত জস অহিচল। ভীমত্সন জেত্ি হদত্ত িলত্লও তার 

একই কিা - 

 

“মুচেতাহমহত হিস্রব্ধং ব্রিীহত যহদ জম হপতা 

ন মুচেত্ত তিা জিেষ গিৃীত্তা মাতুরাজ্ঞয়া ।” 5 

 

অি বাৎ মাত্য়র আত্দশ পালত্নর ্নে যাত্ক ধ্ত্রহে স্বয়ং 

হপতৃত্দি আত্দশ হদত্লও তাত্ক োিি না। তার এরূপ 

মাতৃভঙ্কক্ত ভীমত্সনত্কও জমাহিত কত্রত্ে। 

শুধু্ মাতৃভঙ্কক্তই নয় হপতৃভঙ্কক্তও তার চহরত্রত্ক মহিমাহিত 

কত্রত্ে। অজ্ঞাত পহরচয় হপতৃত্দত্ির প্রহত ঘত্ট্াৎকত্চর 

গভীর েদ্ধা। মাতৃপহরচয় প্রসত্ে গি ব ভত্র জস হপতৃপহরচয় 

উত্েখ কত্রত্ে। নাট্ত্কর এত্কিাত্র জশষ লত্ি জদহখ মাত্য়র 

কাত্ে চাকু্ষষ হপতৃপহরচয় প্রাহপ্তর পর কৃতকাত্য বর ্ত্নে 

ঘত্ট্াৎকত্চর অনুত্শাচনার অন্ত জনই। হপতার কাত্ে হিনম্র 

ভাষায় জস ক্ষমা প্রাি বনা কত্রত্ে।  

মন্ত্রশঙ্কক্ত আয়ত্ত করার মত জমধ্া তার আত্ে। মাত্য়র কাত্ে 

এই িয়ত্সই জস মায়াপাশ রচনার মন্ত্রহশক্ষা অ্বন কত্রত্ে। 

ঘত্ট্াৎকচ যিাি ব ক্ষঙ্কত্রয় গুত্ে ভূহষত। িায় ু জদিতার জপৌত্র 

এিং ভীমত্সত্নর পুত্র িত্ল অিংকার তার িীরত্েরই 

অনুরূপ। কারও আত্দত্শ িা ঔদ্ধত্তের কাত্ে আত্মসমপ বে 

কত্র ব্রাহ্মে কুমারত্ক জস জেত্ি জদয়হন। এর পাশাপাহশ 

ঘত্ট্াৎকত্চর মানহিকতাও লক্ষনীয়। ব্রাহ্মে পহৃিিীত্ত জেষ্ঠ 

সম্মাত্নর পাত্র, একিা তার অজ্ঞাত নয়- 

 

“্ানাহম সি বত্র সদা চ নাম হি্ত্ত্তামা পূ্েতমা 

পহৃিিোম্ ।” 6 

 

তাই আত্মকৃত ব্রাহ্মত্ের প্রহত উপদ্রত্ি হৃদয় তার ভারাক্রান্ত। 

স্বভািহসদ্ধ অপরাত্ধ্র ্নে ব্রাহ্মত্ের কাত্ে ক্ষমা চায়- 

 

“মষ বয়তু ভিান্ মষ বয়তু। অিং জম প্রকৃহত জদাষিঃ।” 7 

 

অি বাৎ ক্ষমা কত্র হদন, এট্া আমার স্বভাত্ির জদাষ। 

ঘত্ট্াৎকত্চর আকৃহতত্ত রাক্ষত্সর সাদৃশে িাকত্লও তার 

স্বভাত্ির মত্ধ্ে জকািাও রাক্ষত্সাহচত িি বরতা জনই। আত্ে 

ক্ষঙ্কত্রত্য়াহচত িীরে, দম্ভ এিং সািহসকতা। চহরত্ত্রর মত্ধ্ে 

একহদত্ক জযমন হনষ্পাপ, সরল, হিনয়, আয বহশক্ষায় হশহক্ষত 

হশযাচাত্র হনপুে, হৃদয়িান, নম্রতা, হমতভাষী ইতোহদ গুেগুহল 

প্রকাহশত িত্য়ত্ে, জতমহন পাশাপাহশ ক্ষঙ্কত্রয়ত্ত্, 

কুমাত্রাহচত, িীরত্ে িলীয়ান, সািস, আত্মপ্রতেয় ইতোহদ 

নিহশযেগুহলও প্রকটট্ত িত্য়ত্ে। এ জযন দুই জমরুর এক সুন্দ্র 

তিা হিহচত্র জমলিন্ধন। িহিত্দবশ িজ্রকটিন অিচ অন্তত্র 

কুসুম জকামল মানহিক গুেসম্পন্ন, এত্িন কতবিেহনষ্ঠ ক্ষঙ্কত্রয় 

অলংকাত্রর মূতবপ্রতীক ঘত্ট্াৎকচ চহরত্রটট্ সতেই অনিদে । 

যাইত্িাক, হশশুচহরত্র ঘত্ট্াৎকচ সম্পত্কব অত্নক হকেুই 

্ানা িল। এখন প্রশ্ন, উক্ত নাট্ত্ক এই হশশু চহরত্ত্রর 

উপহস্থহতর কারে হক? নাট্ত্ক তার ভূহমকাই িা হক? এইসি 

হশশুসুলভ চহরত্র সটৃয করা হক শুধু্ই পািকিত্গ বর 

মনভরাত্নার প্রয়াস মাত্র? লক্ষে করত্ল জদখা যাত্ি ঘত্ট্াৎকচ 

চহরত্রটট্ অপ্রধ্ান চহরত্র িত্লও গুরুত্ের হিচাত্র জস জকান 

অংত্শ কম নয়। শুধু্ তাই নয়, উক্ত চহরত্রটট্ত্ক জকন্দ্র কত্রই 

নাট্ে কাহিনী আিহতবত িত্য়ত্ে। হনত্ে হশশু চহরত্রটট্র গুরুে 

হিষয়ক হকেু হদক তুত্ল ধ্রা িল -- 

প্রিমতিঃ অরেে িাত্সর সময় মধ্েম পাণ্ডি ভীমত্সত্নর সত্ে 

েী হিহিম্বার হমলন জদখাত্নাই নাট্েকাত্রর প্রধ্ান উত্দ্দশে। 

আর এই উত্দ্দশেত্ক সাি বকমঙ্কণ্ডত করার ্নে নাট্েকার 

ঘত্ট্াৎকচত্ক মাধ্েম হিসাত্ি জিত্ে হনত্য়ত্েন। এরপর 

নাট্কীয় নানা ঘাত-প্রহতঘাত্তর মধ্ে হদত্য় নায়ক নাহয়কার 

হমলন সাহধ্ত িত্য়ত্ে এিং নাট্েকাত্রর উত্দ্দশে সাি বক 

িত্য়ত্ে। 

হিতীয়তিঃ ভীমত্সত্নর িাৎসলে গুেটট্ জদখাত্নার প্রয়াস রূত্প 

নাট্কটট্ত্ত ঘত্ট্াৎকচ চহরত্ত্রর অিতারো। পুত্ত্রর প্রহত 

হপতার জকৌতুক অিচ অজ্ঞান িশতিঃ হপতার হিরুত্দ্ধ পুত্ত্রর 

িীরত্ের আস্ফালন – হপতা পুত্ত্রর এই লুত্কাচুহর জখলায় 

পুত্ত্রর িীরে ও হপতার িাৎসলেভাত্ির অপূি ব সমিয় রহচত 

িত্য়ত্ে নাট্কটট্ত্ত। এোিা হপতা পুত্ত্রর পারস্পহরক 

িীরেিেঞ্জক সংলাপ এিং জসই সংলাত্পর মধ্ে হদত্য় জয 

িাৎসলে রস পহরত্িশন করা িত্য়ত্ে এরূপ দৃযান্ত সংসৃ্কত 

সাহিত্তে সহতেই হিরল। 

তৃতীয়তিঃ সত্ি বাপহর নাট্কটট্র নামকরত্ে প্রতেক্ষ ভাত্ি না 

িত্লও পত্রাত্ক্ষ হশশু চহরত্রটট্র প্রভাি রত্য়ত্ে। জকননা 

‘িোত্য়াগ’ শত্ব্দর িুেৎপহত্তগত অি ব সংত্যাগ িা হমলন। কার 

হমলন? পত্নী হিহিম্বার সত্ে ভীমত্সত্নর হমলন। আর এই 
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হমলন িোপারটট্ই অনুটষ্ঠত িত্য়ত্ে আত্লাচে চহরত্রটট্র 

মধ্েস্থতায়।  

অতএি হশশু চহরত্রটট্র উপহস্থহত তার অহভনয়, সংলাপ শুধু্ই 

পািকিত্গ বর হকংিা দশ বকিতৃ্ন্দ্র নয়ন জলাত্ভর মত্নািরে 

হকংিা হৃদয়স্পশী হচত্র সটৃযর ্নে হকংিা নাট্কীয় রসত্িাধ্, 

অলংকরে সটৃযত্ত নয়, নাট্েকাহিনীর ধ্ারািাহিকতা, 

নাট্েকাহিনীত্ক চরম লত্ক্ষে তিা প্রাহি বত লত্ক্ষে জপৌৌঁত্ে হদত্ত 

ও সত্ি বাপহর নাট্েকাহিনীত্ক সাি বকরূপ জদওয়ার জনপত্িে 

এোিা নাট্কীয় জপ্রক্ষাপট্ ও তৎকালীন আি বসামাঙ্ক্ক 

জপ্রক্ষাপট্ তুত্ল ধ্রত্ত অনোনে প্রধ্ান অপ্রধ্ান চহরত্ত্রর 

মতই হশশুচহরত্রটট্ও সমান গুরুত্ের দাহি রাত্খ । 
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