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আমার খুদে বন্ধরুা এদে হাজির তাদের নাজলশ জনদে। বলদল, োোমশাে 

তুজম জক আমাদের ছেদলমানুষ মদন কর। 

 

তা, ভাই, ঐ ভুলটাই ছতা কদরজেলুম। আিকাল জনদিরই বদেেটার ভুল 

জহদেব করদত শুরু কদরজে। 

 

রূপকথা আমাদের চলদব না, আমাদের বদেে হদে ছেদে। 

 

আজম বললুম, ভাো, রূপকথার কথাটা ছতা জকেুই নে। ওর রূপটাই হল 

আেল। ছেটা েব বদেদেই চদল। আচ্ছা, ভাদলা, যজে পেন্দ না হে তদব 

ছেজখ খুুঁদি-দপদত। জনদির বদেেটাদত ডবু ছমদর ছতামাদের বদেেটাদক 

মদন আনদত ছচষ্টা করজে। তার থজল ছথদক রূপকথা নাহে বাে জেলুম, 

তার পদরর োদর ছেখদত পাই মৎেযনারীর উপাখযান। ছেও চলদব না। 

ছতামরা নতনু যুদের ছেদল, খাুঁজট খবর চাও; ফস্ কদর জিদসে কদর 

বেদব, ছলিা যজে হে মাদের, মুদ া কী কদর হদব মানুদষর; ছরাদো, 

তদব ছভদব ছেজখ। ছতামাদের বদেদে, এমন-জক ছতামাদের ছচদে জকে ু

ছবজশ বদেদে আমরা মযাজিকওোলা হরীশ হালোরদক ছপদে বদেজেলুম। 

শুধু তাুঁর মযাজিদক হাত জেল না, োজহদতযও কলম চলত। আমাদের কাদে 

ছেও জেল মযাজিক-জবদশষ। আিও মদন আদে একটা ঝুল ঝদুল খাতাে 

ছলখা তাুঁর নাটকটা, নাম জেল মুক্তকুন্তলা। এমন নাম কার মাথাে 

আেদত পাদর! ছকাথাে লাদে েযূযমুখী, কনু্দনজন্দনী। তার পর তার মদধয 

যা েব লম্বা চাদলর কথাবাতযা, তার বুজলগুদলা শুদন মদন হদেজেল, এ 

কাজলোদের োপ-মারা মাল। বীরাঙ্গনার োপট কী! আর ছেশ-উদ্ধাদরর 

তাল ছ াকা! নাটদকর রািপুত্রজট জেদলন স্বেং পুরুরাদির ভাদনে;; নাম 
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জেল রণদুধযষয জেং। এও একটা নাম বদট, মুক্তকুন্তলার নাদমর েদঙ্গ েমান 

পাুঁেতারা করদত পাদর। আমাদের তাক ছলদে ছেল। 

আদলকিাণ্ডার এদেজেদলন ভারত িে করদত। রণদুধযষয জবোে জনদত 

এদলন মুক্তকুন্তলার কাদে। মুক্তকুন্তলা বলদলন, যাও বীরবর, যুদদ্ধ 

িেলাভ কদর এদো, আদলকিাণ্ডাদরর মুকটু এদন ছেওো চাই আমার 

পাদের তলাে। যুদদ্ধ মারা প দলও পাদব তুজম স্বেযদলাক, আর যজে ছবুঁদচ 

জফদর এে ছতা স্বেং আজে আজম। 

 

উঃ, কতবদ া চটাপট হাততাজলর িােো একবার ছভদব ছেদখা। আজম 

রাজি হদলম মুক্তকুন্তলা োিদত, ছকননা, আমার েলার আওোিটা জেল 

জমজহ। 

 

আমাদের োলাদনর জপেন জেদক খাজনকটা ছপাদ া িজম জেল, তাদক বলা 

হত ছোলাবাজ । েজতযকার ছেদলমানদুষর পদে ছেই িােোটা জেল েজুটর 

স্বেয। ছেই ছোলাবাজ র একটা ধাদর আমাদের বাজ র ভাুঁ ার রর, ছলাহার 

েরাদে ছেওো; ছেই েরাদের মদধয হাত েজলদে বস্তার ফাুঁদকর ছথদক 

ডাল চাল কুজ দে আনতুম। ইুঁদটর উনুন ছপদত কা দকাট ছিাো  কদর 

চজ দে জেতুম ছেদলমানুজষ জখচুজ । তাদত না জেল ননু, না জেল জর, না 

জেল ছকাদনাপ্রকার মেলার বালাই। ছকাদনামদত আধজেদ্ধ হদল ছখদত 

ছলদে ছযতুম। মদন হে জন ছভাদির মদধয জনদন্দর জকে ু জেল। এই 

ছোলাবাজ র পাুঁজচল ছরুঁদষ ছোটাকতক বাখাজর ছিাো  কদর হ. চ. হ., 

আমাদের জবখযাত নাটযকার, নানা আেতদনর খবদরর কােি পুদর িুদ  

একটা ছেি খা া কদরজেদলন। ছেি শব্দটা মদন কদরই আমাদের বকু 

ফুদল উ ত। এই ছেদি আমাদক োিদত হদব মুক্তকুন্তলা। েব কথা ্পষষ্ট 

মদন ছনই, জকন্তু হতভাজেনী মুক্তকুন্তলার দুঃদখর েশা জকে ু জকেু মদন 
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পদ । এইটুক ুিাজন, জতজন তদলাোর হাদত বীরপুরুদষর েদঙ্গ ছযাে জেদত 

জেদেজেদলন ছরা াে চদ । জকন্তু, ছরা াটা ছয কার োিবার কথা জেল ছে 

জ ক মদন আনদত পারজে ছন। যুদ্ধদেদত্র জেদে বীরললনা ছয স্বদেদশর 

িদনয প্রাণ জেদেজেদলন, তাদত েদন্দহ ছনই। তাুঁর বুদক যখন বশযা 

(পাতকাজ ) জবদ্ধ হল, যখন মাজটদত তাুঁর মুক্তকুন্তল লুজটদে প দে, 

রণদুধযষয পাদশ এদে োুঁ াদলন। বীরাঙ্গনা বলদলন, বীরবর, আমাদক 

এখন জবোে োও, হেদতা স্বদেয জেদে ছেখা হদব। আহা, আবার 

হাততাজলর পালা। 

 

অজভনদের ছিাো যন্ত্র ছমাটামুজট একরকম হদে এদেজেল। হরীশচন্দ্র 

ছকাথা ছথদক এদনজেদলন নানা রকদমর পরচুদলা ছোুঁফোজ । বউজেজের 

হাদত পাদে ধদর দুদটা-একটা শাজ ও ছিাো  কদরজেলুম। তাুঁর ছকাটা 

ছথদক জেুঁদুর জনদে জেুঁদথে পরবার েমে ছকাদনা ভাবনা মদন আদে জন। 

সু্কদল যাবার েমে ভুদলজেলুম তার োে মুেদত। ছেদলদের মদধয মস্ত 

হাজে উদ জেল। জকেুজেন আমার ক্লাদে মুখ ছেখাবার ছিা রইল না। 

নাটদকর অজভনদে েবদচদে ফল ছেখা ছেল এই হাজেদত। আর, বাজকটকু ু

হদে ছেল এদকবাদর ফাুঁজক। ছযখাদন আমাদের ছেদির বাখাজর ছপাুঁতা 

হদেজেল জ ক ছেই িােোে ছেিোো কজুস্তর আখ া পত্তন করদলন। 

মুক্তকুন্তলার েবদচদে দুঃদখর েশা হল যুদ্ধদেদত্র নে, এই কুজস্তর 

আড্ডাে। রণদুধযষযদক জমজহ েলাে বলবার েদুযাে ছপদলন না, ছহ বীরবর, 

স্বদেয ছতামার েদঙ্গ হেদতা ছেখা হদব। তার বেদল বলদত হল, োদ  নটা 

বািল, সু্কদলর োজ  ততজর।এর ছথদকই বঝুদব, আমরা যখন ছেদলমানুষ 

জেদলম ছে জেদলম খাুঁজট ছেদলমানুষ। 

* 

* * 
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‘োো হব’ জেল জবষম শখ— 

তখন বেে বাদরা হদব, 

ক া হে জন ত্বক। 

ছেি ছবুঁদধজে রদরর ছকাদণ, 

বুক ফুজলদে েদণ েদণ 

হদেজেল োোর অজভনে; 

কাদ র তরবাজর ছমদর 

োজ -পরা জবপদেদর 

বাদর বাদরই কদরজেলমু িে। 

আি খদেদে মুদখাশটা ছে, 

আদরক ল াই চাজর পাদশ— 

মারজে জকেু অদনক খাজচ্ছ মার। 

জেন চদলদে অজবরত, 

ভাবনা মদন িমদে কত, 

ছষাদলা-আনা নে ছে অহংকার। 

ছেখদে নতনু পালার োো 

হাত দুদটা তার প দে বাুঁধা 

এ েংোদরর হািার ছোলাজমদত। 

তবুও েব হে জন ফাুঁজক, 

তহজবদল রে যা বাজক 

কাি চলদে জেদত এবং জনদত। 

োঙ্গ হদে এল পালা, 

নাটযদশদষর েীদপর মালা 

জনদভ জনদভ যাদচ্ছ ক্রদম ক্রদম। 
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রজিন েজবর েৃশয ছরখা 

ঝাপো ছচাদখ যাে না ছেখা, 

আদলার ছচদে ছধাুঁো উ দে িদম। 

েমে হদে এল এবার 

ছেদির বাুঁধন খুদল ছেবার, 

ছনদব আেদে আুঁধার-যবজনকা। 

খাতা হাদত এখন বুজঝ 

আেদে কাদন কলম গুুঁজি 

কময যাহার চরম জহোব জলখা। 

ছচাদখর ’পদর জেদে ঢাকা 

ছভালা মনদক ভুজলদে রাখা 

ছকাদনামদতই চলদব না ছতা আর। 

অেীম েূদরর ছপ্রেণীদত 

প দব ধরা ছশষ েজণদত 

জিত হদেদে জকংবা হল হার। 

 


