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ভাসের নাট্যরচনায় শিিু জগৎ – একটট্ অধ্যয়ন
Dr. Indrajit Pramanik
োরেংসেপঃ
সংস্কৃত সাহিত্তের ইহতিাত্স এক উজ্জ্বল জ্োহতষ্ক ভাস। প্রহিতযশা ভাস প্রাচীন সংস্কৃত নাট্েকারগত্ের
অনেতম। তাাঁর রহচত জতত্রাখাহন নাট্ক সংস্কৃত সাহিতে ্গত্ত এক অমূলে সম্পদ। কাহিনী হিনোস, রস
পহরত্িশন, সংলাপ সমুদ্ভািত্নর পাশাপাহশ চহরত্র হচত্রত্ে ভাত্সর ননপুেে তু লনািীন। ভাত্সর
নাট্েপ্রহতভা হিহভন্ন নাট্কীয় চহরত্ত্রর উপস্থাপোর মাধ্েত্ম চরম হিকাশ লাভ কত্রত্ে। নাট্কীয় চহরত্র
হচত্রত্ে হতহন এক অহভনি দক্ষতার পহরচয় হদত্য়ত্েন। তাাঁর অঙ্কিত প্রহতটট্ চহরত্র এক একটট্ হিত্শষ
জেেীভূ ক্ত িত্য়ও আপন আপন নিহশত্যে সমুজ্জ্বল। চহরত্রগুহল নাট্েশাত্ের িাধ্া েত্ক চাহলত িয়হন।
চহরত্রগুহলর উৎস রামায়ে হকংিা মিাভারত িত্লও ওই একই চহরত্রত্ক হতহন আপন মহিমায় আত্লাক
সামানে প্রহতভায় প্রস্ফুটট্ত কত্রত্েন। হকন্তু আশ্চত্যরে হিষয় তাাঁর অঙ্কিত চহরত্রগুহল জকানটট্ই এত্ক
অত্নের প্রহতরূপ িয়হন।
ভাত্সর অঙ্কিত নায়ক নাহয়কা এিং অনোনে পার্শ্চহরত্ত্রর
ে
নোয় হশশুচহরত্রও হৃদয়গ্রািী এিং
অহনন্দ্েসুন্দ্র। তাাঁর অমর জলখনী প্রসূত হিত্শষ উত্েখত্যাগে হশশুচহরত্রগুহল িল- দু্য়
ে , (ঊরুভঙ্গম্),
ঘত্ট্াৎকচ (মধ্েমিোত্য়াগম্), দাত্মাদর (িালচহরতম্), ইতোহদ। হশশুত্ক হতহন হচঙ্কত্রত কত্রত্েন আন্তহরক
অকৃঙ্কত্রম অপতে জেত্ি অহভহষক্ত কত্র এিং জেিপ্রিন হপতৃহৃদত্য়র মত কহির হৃদয়ও হশশুর
গাত্রস্পত্শ ে অত্শষ আনন্দ্ অনুভি কত্রত্ে। ঊরুভঙ্গ নাট্ত্কর কিাই ধ্রা যাক, রেত্ক্ষত্ত্র দুত্যাধ্ন
ে
শারীহরক ও মানহসক ভাত্ি হিপযস্ত
ে ক্ষতহিক্ষত, তিু পুত্র দু্ত্ে য়র উপহস্থহতত্ত তাাঁর জেিালু হৃদয় তাাঁত্ক
শতগুত্ে হিয কত্রত্ে। জকািাও হশশুচহরত্র আিার নাট্েকাত্রর জলখনীত্ত অহতমানিীয় িত্য় উত্েত্ে।
জযমন ‘িালচহরতম্’ নাট্ত্ক িসুত্দি পুত্র দাত্মাদর হশশু চহরত্র। কাহলয়দমন, কংসিধ্, অহরযষভিধ্
ে
ইতোহদ সি অহতমানিীয়তা আত্লৌহকক কা্ জস সাধ্ন কত্রত্ে। জকািাও মাতার যিাি ে আজ্ঞা
পালনকারী হিসাত্ি হশশু চহরত্র তু ত্ল ধ্রা িত্য়ত্ে। জযমন মধ্েমিোত্য়াগ নাট্ত্কর ঘত্ট্াৎকচ চহরত্রটট্ ।
ভীমত্সন ও ব্রাহ্মত্ের শত অনুনয় উত্পক্ষা কত্র জস মাত্য়র জভাত্্ের ্নে একটট্ মাত্র মানুত্ষর দাহিত্ত
অচল জিত্কত্ে। অরেেিাত্সর সময় মধ্েম পাণ্ডি ভীমত্সত্নর সত্ঙ্গ তাাঁর েী হিহিম্বা ও পুত্র ঘত্ট্াৎকত্চর
হমলন জদখাত্নাই উক্ত নাট্ত্কর প্রধ্ান উপ্ীিে হিষয়। এ প্রসত্ঙ্গ উত্েখে, ভীমত্সত্নর সত্ঙ্গ েী
হিহিম্বার পুনঃহমলত্নর জক্ষত্ত্র অেুঘট্ত্কর কা্ কত্রত্ে ঘত্ট্াৎকচ চহরত্রটট্ । পােক সমাত্্র হনকট্
হশশু চহরত্রগুহল জিশ রসত্িাধ্ক, অহনন্দ্েসুন্দ্র ও উপত্ভাগে। শুধ্ু অহভনয়ই নয় আত্ধ্া আত্ধ্া হমটয হমটয
সংলাত্পর মধ্ে হদত্য় খুি সিত্্ই তারা পােত্কর হৃদয় গুিায় স্থান কত্র হনত্য়ত্ে। যহদও হশশু চহরত্রগুহলর
উপহস্থহত শুধ্ুমাত্র দশত্কর
ে
মত্নাতৃহির সন্তুটয হিধ্াত্নর ্নে হকংিা নাট্কীয় রসত্িাধ্ অলংকরে সৃটযত্ত
নয়, নাট্েকাহিনীত্ক প্রাহিতে লত্ক্ষে জপৌৌঁত্ে হদত্ত তিা নাট্েকাহিনীত্ক সািকরূপ
ে
জদওয়ার জনপত্িে হশশু
চহরত্রগুহলর গুরুত্ব অপহরসীম ।
েূচক িব্দাবল ঃ প্রহিতযশা, সমুদ্ভািন, হৃদয়গ্রািী, অহনন্দ্েসুন্দ্র, অনিদে, অহতমানিীয়তা ।
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প্রধ্ান অংিঃ
কাহলদাস পূিযুে ত্গর নাট্েকারত্দর মত্ধ্ে প্রহিতযশা ভাত্সর নাম সিাত্গ্র
ে
উত্েখত্যাগে। প্রাচীন
সংস্কৃত নাট্েকারগত্ের অনেতম ভাস। যহদও তাাঁর আহিভোি কাল ও ্ন্মস্থান হনত্য় রত্য়ত্ে
হিস্তর মতত্ভদ। ডঃ এ হপ িোনা্ী শােীর মত্ত ভাস খ্রীযীয় হিতীয় শতত্কর কহি । িরপ্রসাদ
শােী, গেপহত শােী প্রমুখ গত্িষকগে খ্রীযপূি ে চতু ি ে শতাব্দীত্ক ভাত্সর সময়কাল িত্লত্েন।
পুশলত্কর মত্ত ভাত্সর আহিভোিকাল খ্রীযপূি ে পঞ্চম অিিা চতি ে শতক। ভাস টেক
জকািাকার কহি হেত্লন এই হিষত্য় হনঙ্কশ্চত জকান তিে পাওয়া না জগত্লও অত্নত্কর অহভমত
হতহন উত্তর ভারত্তর কহি।
ভাত্সর আহিভোি কাত্লর নোয় তাাঁর রহচত নাট্কগুহল হেল হিি্ত্নর কাত্ে অজ্ঞাত।
পরিতীকাত্ল ১৯০৯-১৯১১ খ্রীযাত্ব্দর মত্ধ্ে মিাত্মািপাধ্োয় টট্ গেপহত শােী জকরত্লর
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পদ্মনাভপুর অঞ্চত্ল মনহলক্কর নামক মত্ে দুটট্ পুহাঁ িত্ত
জমাট্ জতত্রাখাহন নাট্ত্কর পাণ্ডূ হলহপ আহিষ্কার কত্রন যা
সংস্কৃত নাট্েসাহিত্তে এক িোপক আত্লািন সৃটয কত্র।

দুত্যাধ্ন
ে
শারীহরক ও মানহসক ভাত্ি হিপযস্ত
ে ক্ষতহিক্ষত,

শােী মিাশয় তু লনামূলক আত্লাচনা ও যুঙ্কক্ততত্কের িারা
দাহি কত্রন জয উক্ত জতত্রাখাহন নাট্ত্কর রচহয়তা ভাস।

িষত্ে
ে তার সমস্ত িেিা যন্ত্রো জযন মুিত্ূ তের মত্ধ্ে উত্ি
জগত্ে। োন্ত জোট্ট হশশু হপতার জেি লাত্ভর ্নে

A.B.Keith, K.P.Jayaswal, A.D.Pusalkar, Dr.Thomas প্রমুখ
পঙ্কণ্ডতগে শােী মিাশত্য়র এই হসদ্ধান্তত্ক সমিনে
করত্লও আহিষ্কৃত পাণ্ডূ হলহপত্ত ভাত্সর নাম না িাকায়
অত্নত্ক আিার জসগুহল ভাত্সর রচনা িত্ল মানত্ত
নারা্। আহিষ্কৃত নাট্কগুহলর রচহয়তা ভাস না অনে

তিু পুত্র দু্ত্ে য়র উপহস্থহতত্ত তাাঁর জেিালু হৃদয় তাাঁত্ক
শতগুত্ে হিয কত্রত্ে। পুত্ত্রর হৃদয়স্পশী জেত্ির িাহর

হপতৃত্রাত্ি উপত্িশত্ন উদেত িত্য়ত্ে। জোট্ট হশশু দু্য়
ে
জতা ্গত্তর পত্ি এখত্না অগ্রসর িয়হন। জস ্াত্ন না
যুদ্ধ যুদ্ধ জখলা হক ঙ্ক্হনস, জস ্াত্ন না যুদ্ধহিগ্রত্ির
ক্ষয়ক্ষহত, জস ্াত্ন না ্য়-পরা্য়, জস ্াত্ন শুধ্ু

জকউ -এই হনত্য় পঙ্কণ্ডত মিত্ল হিতকে শুরু িওয়ায় এক

হপতার সাহন্নধ্ে জপত্ত, হপতার ভালিাসা ও জেি জপত্ত,

্টট্ল সমসোর সৃটয িয়। যা সংস্কৃত সাহিত্তের ইহতিাত্স

হপতার জরাত্ি িত্স রূপকিার গল্প শুনত্ত। তাই জস

‘ভাস সমসো’ (Bhasa Problem) নাত্ম পহরহচত।

হপতার জরাত্ি উপত্িশত্ন উদেত িত্য়ত্ে। হকন্তু ভাত্গের
হক হনমমে পহরিাস মন চাইত্লও শরীর আ্ সাি হদল
না। হৃদয় ভগ্ন না িত্লও আ্ তার শরীর ভগ্ন। তাই

যাইত্িাক, ভাত্সর ভাষা অতেন্ত সি্ সরল ও সুত্িাদ্ধ।
েন্দ্িদ্ধ

সংলাপ

গুহল

অত্পক্ষাকৃত

সি্।

কাহিনী

হিনোস, রস পহরত্িশন, সংলাপ সমুদ্ভািত্নর পাশাপাহশ
চহরত্র হচত্রত্ে ভাত্সর ননপুেে তু লনািীন। ভাত্সর নাট্ে
প্রহতভার

সািক
ে

ফসল

তাাঁর

সৃয

চহরত্রগুহল।

তাাঁর

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

শারীহরক ভাত্ি অক্ষম দুত্যাধ্ন
ে
দু্য়
ে ত্ক জরাত্ি
উপত্িশন করা জিত্ক হিরত কত্রত্েন। হকন্তু অত্িাধ্
হশশু িুঝত্ত পারত্ে না এ হনত্ষত্ধ্র কারে হক িত্ত
পাত্র? আর িুঝত্ত যাত্িই িা জকন? হপতার জরাত্ি
উপত্িশন করা জয তার অিরি হনতে অভোস। তাই

হচত্রত্ে হতহন এক অহভনি দক্ষতার পহরচয় হদত্য়ত্েন।

হপতার স্বভাি হিরুদ্ধ আচরত্ে আ্ জস হকংকতেিেহিমুঢ়,

তাাঁর অঙ্কিত প্রহতটট্ চহরত্র এক একটট্ হিত্শষ জেেীভূ ক্ত
িত্য়ও আপন আপন নিহশত্যে সমুজ্জ্বল। মানিমত্নর

কত্রত্ে- “অি উপত্িশং হকং হনহমত্তং ত্বং িারয়হস?”

িতাশ। তিু জস হিস্ময় মাখা সরল মত্ন হপতাত্ক প্রশ্ন
1

হদত্ত
্াত্নন
িত্লই
তাাঁর
রূপ পহরগ্রি লাভ কত্রত্ে।

অিাৎ
ে ‘জকন তু হম আমাত্ক জকাত্ল উেত্ত হনত্ষধ্ করে

চহরত্রগুহল নাট্েশাত্ের িাধ্া েত্ক চাহলত িয়হন। তাাঁর

হিঙ্কস্মত, সচহকত। না, উত্তর তাাঁত্ক হদত্ত িল- “অদে

গভীত্র
হতহন
ডুি
নাট্েচহরত্রগুহল ্ীিন্ত

চহরত্র হচত্রত্ে প্রধ্ান্ হদক িল স্বাভাহিকতা, স্ীিতা ও

?’ পুত্ত্রর এরূপ প্রশ্নিাত্ন হপতা ্্েহরত, িতিহম্বত,
প্রভৃ হত নাস্তীদং পূিভ
ে ু ক্তং তিাসনম্ ।”

2

‘অিাৎ
ে জতামার

হিহচত্রতা। তাাঁর সৃয চহরত্ত্র একহদত্ক জযমন রত্য়ত্ে

পূত্িরে অহধ্কৃত এই আসনটট্ আর জনই ।’ অিুঝ হশশুটট্

্ীিন ধ্মীতা, অনেহদত্ক জতমহন রত্য়ত্ে নাট্ত্ক িহেতে

তখনও িুঝত্ত পারল না অত্ি উপত্িশত্নর হনত্ষত্ধ্র
প্রকৃত কারে হক? তার কহচমন শুধ্ু এতট্ুকু উপলহি

ঘট্নার িা ঘট্না প্রিাত্ির সত্ঙ্গ চহরত্ত্রর একটট্ সুসঙ্গত
আনুগতে। তাাঁর জলখনী যাদুিত্ল চহরত্রগুহল একটট্
হন্স্বতা রূপ জপত্য়ত্ে। চহরত্রগুহলর উৎস রামায়ে হকংিা
মিাভারত িত্লও ওই একই চহরত্রত্ক হতহন আপন
মহিমায় আত্লাক সামানে প্রহতভায় প্রস্ফুটট্ত কত্রত্েন।
হকন্তু আশ্চত্যরে হিষয় তাাঁর অঙ্কিত চহরত্রগুহল জকানটট্ই
এত্ক অত্নের প্রহতরূপ িয়হন।
ভাত্সর অঙ্কিত নায়ক নাহয়কা এিং অনোনে পার্শ্চহরত্ত্রর
ে
নোয় হশশুচহরত্রও হৃদয়গ্রািী এিং অহনন্দ্েসুন্দ্র। তাাঁর
অমর জলখনী প্রসূত হিত্শষ উত্েখত্যাগে হশশুচহরত্রগুহল
িল- দু্য়
ে , (ঊরুভঙ্গম্), ঘত্ট্াৎকচ (মধ্েমিোত্য়াগম্),

করত্ত পারল, হপতা িয়তঃ জকািাও যাত্িন তাই তাত্ক
হনত্ষধ্ করত্েন। তাই জস হপতাত্ক িত্লত্ে “কুত্র ন খলু
মিারাত্্ে গহমষেহত ?”

3

‘অিাৎ
ে মিারা্ তু হম হক

জকািাও যাত্ি?’ দুত্যাধ্ন
ে
্ানায়, “ভাতৃশতমনুগচ্ছাহম” 4।

‘অিাৎ
ে হতহন শতভ্রাতার পি অনুগমন করত্িন।’ হপতার
এই ্টট্ল কিার অি ে দু্ত্ে য়র জিাধ্গমে িল না। হকন্তু
জস নাত্োিিান্দ্া, জসও হপতার সাত্িই যাত্ি –“মামহপ তত্র
নয় ।”

5

অিাৎ
ে ‘আমাত্কও জসখত্ন হনত্য় চল। ’-এই

িক্তত্িের মধ্ে হদত্য় দু্ত্ে য়র অপার হপতৃভঙ্কক্ত, হপতৃত্প্রম,

দাত্মাদর (িালচহরতম্), ইতোহদ। যহদও কহির িেঙ্কক্তগত

হপতৃসঙ্গ গুেটট্ প্রস্ফুটট্ত িত্য়ত্ে।

্ীিত্নহতিাস রিসোিৃত তিাহপ তাাঁর রচনা পােকত্র
মত্ন িত্য়ত্ে হশশুচহরত্র রূপায়ত্ে হতহন নানাভাত্ি
িেঙ্কক্তগত অহভজ্ঞতার সািাযে গ্রিন কত্রত্েন। হশশুত্ক

হপতার প্রহত তার জয অকৃঙ্কত্রম ভঙ্কক্ত, ভালিাসা তা আর
একটট্

হতহন হচঙ্কত্রত কত্রত্েন আন্তহরক অকৃঙ্কত্রম অপতে জেত্ি
অহভহষক্ত কত্র এিং জেিপ্রিন হপতৃহৃদত্য়র মত কহির
হৃদয়ও হশশুর গাত্রস্পত্শ ে অত্শষ আনন্দ্ অনুভি
কত্রত্ে। ঊরুভঙ্গ নাট্ত্কর কিাই ধ্রা যাক, রেত্ক্ষত্ত্র

দু্য়
ে িত্লত্ে- “অিং ত্বাং জনষোহম।”

িক্তত্িের

মধ্ে

হদত্য়

প্রকাশ

জপত্য়ত্ে।

যখন

দুত্যাধ্ন
ে
্ানায় জয তার উত্ে যাওয়ার শঙ্কক্ত জনই। তখন
জতামাত্ক হনত্য় যাত্িা।’
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অিাৎ
ে ‘আহম
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অতএি জদখা যাত্চ্ছ, মিাভারত্তর দুত্যাধ্ত্নর
ে
সত্ঙ্গ ভাত্সর
দুত্যাধ্ত্নর
ে
হিস্তর
অহমল
রত্য়ত্ে।
মিাভারত্তর

জসিা করত্ি, পূ্নীয়া মাতা কুন্তীর আজ্ঞা পালন করত্ি,
অহভমনুে ্ননী সুভরা ও জরৌপদী উভয়ত্কই মাতৃিৎ

ৃ ল, লম্পট্, দাহিক,
দুত্যাধ্নত্ক
ে
আমরা জপত্য়হে উচ্ছঙ্খ

সত্ম্বাধ্ন করত্ি।’ এই একটট্ কিার মধ্ে হদত্য়ই দুত্যাধ্ন
ে

কামুক, পাহপষ্ঠ, অতোচারী শাসক রূত্প যার মত্ধ্ে দয়া-

পুত্রত্ক িলত্ত জচত্য়ত্েন-তাাঁর উত্তরসূরী যাত্ত পাণ্ডিত্দর

মায়া অনুপহস্থত, আত্ে শুধ্ু অন্তত্র হিষ, ঈষা,ে অসূয়া,

আপন মত্ন কত্র, তাাঁত্দর হিরুত্দ্ধ জকানরূপ প্রহতত্শাধ্

অিত্লালু
ে
প। এত্িন দুশ্চহরত্ত্রর অহধ্কারী দুত্যাধ্ন
ে
জয

স্পৃিা

পােকিত্গরে হনকট্ ঘৃেে হভত্লন চহরত্ত্রর মত প্রহতপন্ন
িত্ি তা িলার অত্পক্ষা রাত্খ না। জসই লম্পট্, ঘৃেে

উত্তরসূরীত্ক জদওয়ার ্নে নাট্েকার ভাস সুত্কৌশত্ল
হপতা পুত্ত্রর হমলন ঘটট্ত্য়ত্েন।

চাহরঙ্কত্রক গুে সম্পন্ন দুত্যাধ্নত্ক
ে
দশকিৃ
ে ত্ন্দ্র হনকট্
দয়ািান, মিৎ, হৃদয়িান, িীর ইতোহদ সুচাহরঙ্কত্রক

অতএি শুধ্ুমাত্র নাট্েরস আস্বাদ হকংিা দশকত্দর
ে
আকষেে
তিা
মত্নারঞ্জত্নর
্নে
নয়,
নানান

নিহশত্যের অহধ্কারী রূত্প তু ত্ল ধ্রাই হেল ভাত্সর হনকট্
এক প্রকার চোত্লঞ্জ। তাাঁর জসই চোত্লঞ্জত্ক সফলতার

ঘাতপ্রহতঘাত্তর মধ্ে হদত্য় নাট্েকাহিনীত্ক সাফলেমঙ্কণ্ডত
তিা সািকরূপ
ে
জদওয়ার ্নে উক্ত নাট্ত্ক দু্য়
ে
চহরত্ত্রর আগমন ঘট্াত্না িত্য়ত্ে।

সত্ঙ্গ উত্তীে ে করত্ত দু্য়
ে
হশশু চহরত্রত্ক আনয়ন
কত্রত্েন। জিাক না মূল মিাভারত জিত্ক তাাঁর কাহিনী
হকেুট্া হিকৃত। স্বতন্ত্রতা ি্ায় জরত্খ হতহন জয দশকিৃ
ে ন্দ্ িা
পােকিগত্ক
ে
আনত্ন্দ্র সুধ্া দান কত্রত্েন এই জতা জের।
তাাঁর স্বতন্ত্রতার এমন-ই একটট্ উজ্জ্বল দৃযান্ত নাট্ত্ক দু্য়
ে
হশশুচহরত্ত্রর আগমন। যা মূল মিাভারত্ত অনুপহস্থত।
দুত্যাধ্ন
ে
ও হশশুপুত্র দু্ত্ে য়র কত্িাপকিত্নর মধ্ে হদত্য়
পােককুল এক ‘অনে’ দুত্যাধ্নত্ক
ে
জপত্য়ত্ে। হচরাচহরত
মূল মিাভারত্ত জয দুত্যাধ্নত্ক
ে
তারা জদত্খ আসহেল
এখাত্ন জসই ঘৃো, অিজ্ঞা ইতোহদর জঘামট্াত্ক উত্ন্মাচন
কত্র তারা খুি সিত্্ই জেি, ভালিাসা, দয়া, মায়া
ইতোহদ সুকুমার চহরত্ত্রর অহধ্কারী দুত্যাধ্নত্ক
ে
আপন
কত্র হনত্য়ত্ে, তার দুঃত্খ সমিেিী িত্য়ত্ে, অন্তত্র িহষতে
িত্য়ত্ে জেত্ির িাহর। মূল মিাভারত্ত জয দুত্যাধ্ত্নর
ে
্নে পােক হকংিা দশকিৃ
ে ত্ন্দ্র জরাধ্িশতঃ চক্ষু অনল
হশখায় জ্বলহেল জস চক্ষু এখন দুত্যাধ্ত্নর
ে
অহন্তম করুে
পহরেহত জদত্খ োিত্ের ধ্ারায় িহষতে িত্চ্ছ।
হশশুর নশশিকাত্ল যহদ ভয়, আতি, ঘৃো, অতোচার,

মত্নাভাি

না

রাত্খ।

এই

িসুত্দি পুত্র দাত্মাদর হশশু চহরত্র। কাহলয়দমন, কংসিধ্,
অহরযষভিধ্
ে
ইতোহদ সি অহতমানিীয়তা আত্লৌহকক
কা্ জস সাধ্ন কত্রত্ে। এইসি আত্লৌহকক কা্ সাধ্ন
করত্লও দাত্মাদত্রর মত্ধ্ে হশশু সুলভ আচরত্ে জকান
িোঘাত ঘত্ট্হন। কারে হশশু জতা হশশুই। চপলতা যার
অনেতম চাহরঙ্কত্রক নিহশযে। দাত্মাদত্রর মত্ধ্েও জসই হশশু
সুলভ চপলতা হিদেমান হেল। আর জসই ্নেই জতা
হনতান্ত হশশু িয়ত্সই তার হিরুত্দ্ধ মাতা যত্শাদার হনকট্
জগাপ কনোত্দর হিস্তর অহভত্যাগ। তারপর একট্ু িি
িত্তই তাাঁত্ক জগাপ কনোত্দর সত্ঙ্গ নৃতে করত্ত জদখা
জগত্ে।
নৃতে
করত্ত
জদখা
জগত্ে
কাহলয়নাত্গর
মস্তত্কাপত্র। এ জযন সতেই আশ্চয্নক।
ে
দাত্মাদর
হনত্্ই জস
কত্রত্েন-

পরারত্মর

িীরত্ত্বর

“হিধ্বস্তমীনমকরাদ্ যমুনাহ্রদান্তাদ্

িত্য় উদ্ধত অশালীন আচরত্ের িশিতী িত্ি অিিা হশশু
িয়স জিত্কই তারন্তত্র হিংস্রতার প্রহতত্শাধ্স্পৃিা িাসা
িাাঁধ্ত্ি অিিা জস হিষাদময়তায় আসক্ত িত্ি,ফলস্বরূপ

আশীহিষং কলুষমায়তিৃত্তত্ভাগ-

জকৌরি-পাণ্ডি
জিাক।

তাই

শত্রুতা
হতহন

ভুত্ল
চানহন

আিার
তাাঁর

হমত্রতায়

উত্তরসূরী

আিদ্ধ

ভহিষেত্ত

হপতৃিন্তার প্রহতত্শাধ্ হনক। আর জসই্নেই পাণ্ডিত্দর
জ্ঞাহত মত্ন কত্র দুত্যাধ্ত্নর
ে
কত্ে জিত্্ উত্েত্ে শত্রুর
প্রশংসামূলক স্তু হত। দু্য়
ে ত্ক হতহন পাণ্ডিত্দর সত্ঙ্গ টেক
জতমহন আচরে করত্ত িত্লত্েন যা অ্ুন
ে পুত্র অহভমনুে
করত। তাইত্তা দু্ত্ে য়র প্রহত দুত্যাধ্ত্নর
ে
কত্ে
প্রহতধ্বহেত

“তত্রভিতোশ্চাং

িত্য়ত্ে-

িায়াঃ

জমষ প্রসিে সিসা ভুহি হিহক্ষপাহম।”

7

িেনা
ে

8

অিাৎ
ে ‘জয যমুনা হ্রত্দ মাে, িাঙর সি নয িত্য় হগত্য়ত্ে,
জসই হ্রত্দর মত্ধ্ে জিত্ক মিা অিংকাত্র জয ভীষে
ফুাঁসত্ে, ফনা হিস্তারকারী জসই পাহপষ্ঠ সপত্ক
ে
আহম
এখহন মাটট্ত্ত সত্্াত্র আেত্ি হদঙ্কচ্ছ।’
দাত্মাদরত্ক হশশুমাত্র মত্ন কত্র যখন অহরযষভ
ে োট্টা ও
পহরিাস করত্ে তখন ক্ষুি দাত্মাদত্রর কত্ে প্রহতধ্বহেত
িত্য়ত্ে মনুসংহিতার ‘রা্ধ্মঃ’ে নামক সিম অধ্োত্য়র
জসই

হিখোত

উদ্ধৃহতটট্র

অহভমানীর সুর-

মত

(িাত্লা’হপ

নািমন্তিে…)

কুন্তো

হনত্দত্শা িতেেহয়তিেঃ । অহভমত্নো্েননী জরৌপহদ জচাত্ভ
মাতৃিৎপূ্হয়তত্িে ।”

্য়গািা

দত্পাচ্ছ
ে েত্য়ন মিতা দৃঢ়মুচ্ছ্বসন্তম্।

যার পহরোমও িত্ি অতেন্ত জনহতিাচক। দুত্যাধ্ন
ে
কুরুতার মৃতুের সত্ঙ্গ সত্ঙ্গই জসই হিত্রাত্ধ্র সমাহি জিাক,

জকৌরি

জকািাও হশশুচহরত্র আিার নাট্েকাত্রর জলখনীত্ত
অহতমানিীয় িত্য় উত্েত্ে। জযমন ‘িালচহরতম্’ নাট্ত্ক

অনাচাত্রর িাতািরে িাত্ক তত্ি তা হশশুমত্নর ওপর
প্রভাি জফলত্ি এ হিষত্য় জকান সত্ন্দ্ি জনই। জসও িি

পাণ্ডি যুত্দ্ধর ইহত ট্ানত্ত চাইহেত্লন। হতহন চাইহেত্লন

িাতোট্া

অিাৎ
ে ‘পুত্র দু্য়
ে , পাণ্ডিত্দর
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ে
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অিাৎ
ে ‘ওত্র অধ্ম জগািৃষ, িালক িত্ল তু ই আমাত্ক

তাঙ্কচ্ছল করহেস ?’ এ প্রসত্ঙ্গ একটট্ সুন্দ্র উপমা তার
মুখ জিত্ক হনঃসৃত িত্য়ত্ে-

এককিায় একটট্ মানিহশশুত্ক হদত্য় নাট্েকার এমনসি
অত্লৌহকক ঘট্না ঘটট্ত্য়ত্েন যা একমাত্র জকান
অহতমানত্ির পত্ক্ষই সিি। িস্তু তঃ প্রকৃতপত্ক্ষ ভাত্সর
কাত্ে ‘কৃত্ষ্ণা হি ভগিান্ স্বয়ম্’। আর ভগিান রূত্পই

“হকং দযঃ কৃষ্ণসত্পেে িাত্লন ন হনিনেত্ত।

িাত্লন হি পুরা জরৌঞ্চঃ স্কত্ন্দ্ন হনধ্নং গতঃ ।।”

ধ্ত্মরে প্রহতহনহধ্ রূত্পনাট্কটট্ত্ত ভাস দাত্মাদর চহরত্র
অিন কত্রত্েন।

10

অিাৎ
ে ‘জকউত্ট্ সাপ িাচ্চা িত্লও যাত্ক কামিায় জস হক
মত্র না? পুরাকাত্ল হশশু কাহতেত্কয়ই জতা জরৌঞ্চপিতত্ক
ে
হিদীে ে কত্রহেল।’

জকািাও মাতার যিাি ে আজ্ঞা পালনকারী হিসাত্ি হশশু
চহরত্র তু ত্ল ধ্রা িত্য়ত্ে। জযমন মধ্েমিোত্য়াগ নাট্ত্কর
ঘত্ট্াৎকচ চহরত্রটট্ । ভীমত্সন ও ব্রাহ্মত্ের শত অনুনয়
উত্পক্ষা কত্র জস মাত্য়র জভাত্্ের ্নে একটট্ মাত্র
মানুত্ষর দাহিত্ত অচল জিত্কত্ে।

যাইত্িাক তাাঁর িত্ধ্র হনহমত্ত্ত কংস জপ্রহরত এত্ক এত্ক
সমস্ত দানি অসুরত্দর হতহন হনঃত্শষ কত্রত্েন।

“মুচেতাহমহত হিস্রিং ব্রিীহত যহদ জম হপতা

অিত্শত্ষ ঘট্নার ঘাত-প্রহতঘাত্তর মধ্ে হদত্য় দাত্মাদর

ন মুচেত্ত তিা জিেষ গৃিীত্তা মাতু রাজ্ঞয়া ।”

কংত্সর সত্ঙ্গ যুত্দ্ধ অিতীে ে িত্য়ত্েন এিং অতোচারী,
হনষ্ঠুর, পাপাচারী রা্া কংত্সর িধ্ হনঙ্কশ্চত কত্রত্েন।
কংসত্ক িধ্ করার পর দাত্মাদর হনত্্ হকংিা হপতাত্ক
অনায়াত্স মিুরার হসংিাসত্ন িসাত্ত পারত্তন। হকন্তু

12

অিাৎ
ে মাত্য়র আত্দশ পালত্নর ্নে যাত্ক ধ্ত্রহে স্বয়ং
হপতৃত্দি আত্দশ হদত্লও তাত্ক োিি না। তার এরূপ

কাত্ে প্রধ্ান। জকননা, প্রকৃত পত্ক্ষ রা্েটট্ উগ্রত্সত্নর।

মাতৃভঙ্কক্ত ভীমত্সনত্কও জমাহিত কত্রত্ে।
শুধ্ু মাতৃভঙ্কক্তই নয় হপতৃভঙ্কক্তও তার চহরত্রত্ক মহিমাহিত
কত্রত্ে। অজ্ঞাত পহরচয় হপতৃত্দত্ির প্রহত ঘত্ট্াৎকত্চর

উগ্রত্সনত্ক

গভীর

হতহন তা কত্রনহন। িস্তু তঃ দাত্মাদর ধ্মাত্মা,
ে
ধ্মইে তার
পদচুেত

কত্রই

কংস রা্া

িত্য়হেত্লন।

েদ্ধা।

মাতৃপহরচয়

প্রসত্ঙ্গ

গি ে

ভত্র

জস

অতএি দাত্মাদত্রর মত্ত যার রা্ে তারই হফত্র পাওয়া
উহচৎ, সুতরাং উগ্রত্সন রা্া হিসাত্ি পুনরায় মিুরার

হপতৃপহরচয় উত্েখ কত্রত্ে। নাট্ত্কর এত্কিাত্র জশষ
লত্গ্ন জদহখ মাত্য়র কাত্ে চাক্ষুষ হপতৃপহরচয় প্রাহির পর

হসংিাসত্ন

কৃতকাত্যরে ্ত্নে ঘত্ট্াৎকত্চর অনুত্শাচনার অন্ত জনই।

অিতীে ে িত্লন।

এই

ঘট্নার

মধ্ে

হদত্য়

দাত্মাদর চহরত্ত্রর মত্ধ্ে নোয়, যুঙ্কক্তিাদী, ধ্াহমক
ে ইতোহদ

হপতার কাত্ে হিনম্র ভাষায় জস ক্ষমা প্রািনা
ে কত্রত্ে।

সুকুমার গুেগুহল প্রস্ফুটট্ত িত্য়ত্ে।

মন্ত্রশঙ্কক্ত আয়ত্ত করার মত জমধ্া তার আত্ে। মাত্য়র

যাইত্িাক িালসে (েীকৃষ্ণসে) চহরতম্ (কম্াতম্
ে
) ইহত

কাত্ে এই িয়ত্সই জস মায়াপাশ রচনার মন্ত্রহশক্ষা অ্েন
কত্রত্ে। ঘত্ট্াৎকচ যিাি ে ক্ষঙ্কত্রয় গুত্ে ভূ হষত। িায়ু

িালচহরতম্।
িালচহরতম্।

িালচহরতমহধ্কৃতে
নাট্কটট্র

প্রিম

কৃতং
জিত্ক

নাট্কহমহত
জশষ

পযন্ত
ে

েীকৃত্ষ্ণর িালক িয়ত্সর হিহভন্ন অত্লৌহকক ও
দুঃসািহসক কাত্্র িেনা
ে
আত্ে এিং তাত্ক জকন্দ্র
কত্রই নাট্ে কাহিনী আিহতেত িত্য়ত্ে। এহদক জিত্ক
নাট্কটট্র নামকরে ‘িালচহরতম্’ যুঙ্কক্তসঙ্গতই িত্য়ত্ে।

জদিতার জপৌত্র এিং ভীমত্সত্নর পুত্র িত্ল অিংকার
তার িীরত্ত্বরই অনুরূপ। কারও আত্দত্শ িা ঔদ্ধত্তের
কাত্ে আত্মসমপেে কত্র ব্রাহ্মে কুমারত্ক জস জেত্ি
জদয়হন। এর পাশাপাহশ ঘত্ট্াৎকত্চর মানহিকতাও
লক্ষনীয়। ব্রাহ্মে পৃহিিীত্ত জেষ্ঠ সম্মাত্নর পাত্র, একিা

্ন্ম জিত্ক আরি কত্র কংস িধ্ পযন্ত
ে দাত্মাদর জয
সি অত্লৌহকক কা্ কত্রত্েন্ তা একমাত্র জকান
অহতমানত্ির
পত্ক্ষই
সিি।
আর
দাত্মাদরত্ক

তার অজ্ঞাত নয়-

অহতমানত্ির মূহতেত্ত হচঙ্কত্রত করত্ত ভাস এতট্ুকু ত্রুটট্
রাত্খনহন। আর জসই ্নেই নাট্েকার জিাধ্িয়

পৃহিিোম্ ।”

দাত্মাদত্রর চহরত্র-হচত্রত্ে তাাঁর হৃদত্য়র সিট্ুকু ভঙ্কক্তরস

“্ানাহম সিত্র
ে সদা চ নাম হি্ত্ত্তামা পূ্েতমা
13

জেত্ল হদত্য়ত্েন। ফলস্বরূপ ভঙ্কক্তরত্সর প্লািত্ন মানুষ

তাই আত্মকৃত ব্রাহ্মত্ের প্রহত উপরত্ি হৃদয় তার
ভারারান্ত। স্বভািহসদ্ধ অপরাত্ধ্র ্নে ব্রাহ্মত্ের কাত্ে

দাত্মাদর তহলত্য় জগত্ে, ঈর্শ্র দাত্মাদর জভত্স উত্েত্েন।

ক্ষমা চায়- “মষয়তু
ে
ভিান্ মষয়তু
ে । অিং জম প্রকৃহত

্গৎ রক্ষাত্ি ে দুিত্ত
ৃ
তিা পাপাচারীত্দর হিনাশ ও
ধ্মসংস্থাপত্ের
ে
্নে হিহভন্ন অশুভশঙ্কক্ত জযমন অহরযষভ,
ে
কাহলয়,

চানুর,

মুটযক,

সিত্শষ

কংসিত্ধ্র

হনহমত্ত্ত

দাত্মাদর চহরত্ত্রর আগমন। নাট্ত্কর প্রারত্িই নারত্দর
কাে জিত্ক আমরা অিগত িত্য়হে কংসিধ্ািংে িৃঙ্কষ্ণকুত্ল প্রসূতম্।”

11

“জলাকহিতাত্ি ে

জদাষঃ।”

14

অিাৎ
ে ক্ষমা কত্র হদন, এট্া আমার স্বভাত্ির

জদাষ। ঘত্ট্াৎকত্চর আকৃহতত্ত রাক্ষত্সর সাদৃশে িাকত্লও
তার স্বভাত্ির মত্ধ্ে জকািাও রাক্ষত্সাহচত িিরতা
ে
জনই।
আত্ে ক্ষঙ্কত্রত্য়াহচত িীরত্ব, দি এিং সািহসকতা। চহরত্ত্রর
মত্ধ্ে একহদত্ক জযমন হনষ্পাপ, সরল, হিনয়, আযহশক্ষায়
ে
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হশহক্ষত হশযাচাত্র হনপুে, হৃদয়িান, নম্রতা, হমতভাষী
ইতোহদ গুেগুহল প্রকাহশত িত্য়ত্ে, জতমহন পাশাপাহশ
ক্ষঙ্কত্রয়ত্ত্,

কুমাত্রাহচত,

িীরত্ত্ব

িলীয়ান,

সািস,

আত্মপ্রতেয় ইতোহদ নিহশযেগুহলও প্রকটট্ত িত্য়ত্ে। এ
জযন দুই জমরুর এক সুন্দ্র তিা হিহচত্র জমলিন্ধন।
িহিত্দে শ িজ্রকটেন অিচ অন্তত্র কুসুম জকামল মানহিক
গুেসম্পন্ন, এত্িন কতেিেহনষ্ঠ ক্ষঙ্কত্রয় অলংকাত্রর
মূতপ্র
ে তীক ঘত্ট্াৎকচ চহরত্রটট্ সতেই অনিদে। এ প্রসত্ঙ্গ
উত্েখে, নাট্ত্ক িহেতে উপাখোত্নর সত্ঙ্গ মিাভারত্তর
জকান

জযাগ

জনই।

ভীম,

হিহিম্বা,

ঘত্ট্াৎকচ

এরা

হনঃসত্ন্দ্ত্ি মিাভারত্তর চহরত্র। হকন্তু নাট্কীয় হিষয়টট্
সম্পূে ে ভাত্ি

নাট্েকাত্রর

হন্স্ব

সৃটয।

মিাভারতীয়

উপাখোত্নর সত্ঙ্গ কহল্পত ঘট্নার সামঞ্জসে ঘটট্ত্য় সৃটয
করা এ নাট্ক সহতেই অনিদে।
এইসি হশশুসুলভ চহরত্র সৃটয করা হক শুধ্ুই পােকিত্গরে
মনভরাত্নার প্রয়াস মাত্র? লক্ষে করত্ল জদখা যাত্ি
ঘত্ট্াৎকচ চহরত্রটট্ অপ্রধ্ান চহরত্র িত্লও গুরুত্ত্বর
হিচাত্র জকান অংত্শই কম নয়। শুধ্ু তাই নয়, উক্ত
চহরত্রটট্ত্ক জকন্দ্র কত্রই নাট্ে কাহিনী আিহতেত িত্য়ত্ে।
অরেে িাত্সর সময় মধ্েম পাণ্ডি ভীমত্সত্নর সত্ঙ্গ েী
হিহিম্বার হমলন জদখাত্নাই নাট্েকাত্রর প্রধ্ান উত্েশে।
আর এই উত্েশেত্ক সািকমঙ্ক
ে
ণ্ডত করার ্নে নাট্েকার
ঘত্ট্াৎকচত্ক মাধ্েম হিসাত্ি জিত্ে হনত্য়ত্েন। এরপর
নাট্কীয়

নানা

ঘাত-প্রহতঘাত্তর

মধ্ে

হদত্য়

নায়ক

নাহয়কার হমলন সাহধ্ত িত্য়ত্ে এিং নাট্েকাত্রর উত্েশে
সািক
ে িত্য়ত্ে। অতএি হশশু চহরত্রগুহলর উপহস্থহত তার
অহভনয়, সংলাপ শুধ্ুই পােকিত্গরে হকংিা দশকিৃ
ে ত্ন্দ্র
নয়ন জলাত্ভর মত্নািরে হকংিা হৃদয়স্পশী হচত্র সৃটযর
্নে হকংিা নাট্কীয় রসত্িাধ্, অলংকরে সৃটযত্ত নয়,
নাট্েকাহিনীর ধ্ারািাহিকতা, নাট্েকাহিনীত্ক চরম লত্ক্ষে
তিা প্রাহিতে
লত্ক্ষে জপৌৌঁত্ে হদত্ত ও সত্িাপহর
ে
নাট্েকাহিনীত্ক সািকরূপ
ে
জদওয়ার জনপত্িে অনোনে
প্রধ্ান অপ্রধ্ান চহরত্ত্রর মতই হশশুচহরত্রগুহলও সমান
গুরুত্ত্বর দাহি রাত্খ।
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