
 আি েগােন, পুতুল খলা  কন াদান, চাকভাঙা মধু এই চারিট নাটেক নারীর িন ু লষ আিধপত  কী 

নারীবাদেক াধান  িদেয়েছ আেলাচনা কেরা। 
     আমােদর দেশর াচীেনরা বলেতন নারীর জ ই ‘ জনাথং’, একুইনাস বেলিছেলন নারী হল ‘Healthful in the work of 

generenation’ এবং আমােদর দেশ জনেনর জন  যাঁেদর জ  সই নারীেক নরেকর ার বলেত পু েষরা অভ  িছল। একুইনাসও 

তাই বেলিছেলন নারী হল casuse of sin’ এবং তার াব িছল য নারীেদর ঠাই হেব সমােজর নীচু বংেশ। একুইনােসর ব কাল পের 

ফরাসী িব েবর জনক েশাও নারীেক তার যৗন পিরিচিতর জন ই পু েষর অধীন  বেল উে খ কেরিছেলন, বােয়ালিজর িদক থেক 

যমন, তমিন িবিভ  জন ভািষক, মন াি ক এবং সং ৃ িতক  িদক থেক নারীর হীনতােক তঃিস  বেল ধের িনেয়িছেলন। একথা 

অবশ ই মান  য কমে  অনুযায়ী একই পিরবারভু  হেলও নারীর ভাষা িভ  হেত পাের। 

    এই অব ান থেক নারীরা তােদর আপন াত  ঘাষণা করেত থােক। নারীরা আর পু েষর চােখ ধুমা  যৗন পিরচেয়ই থাকেত 

চায় না, নারী তার ািধকার িত া করেত চায়, ঘটােত চায় আপন ব ি ে র কাশ। সই কারেণই রবী নাথ তার কিবতায় িলেখেছন,  

‘ হ িবধাতা, আমাের রখ না বাক হীনা, 

রে  মার জােগ বীণা, 

উ িরয় জীবেনর সেবা ত মুহূেতর পের  

জীবেনর সেবা ম বাণী যন ঝের  

ক  হেত 

িনবািরত ােত” 

রবী নাথ সমােজ, সংসাের নারীর মিহমময়ী েপর শি  কেরেছন, িতিন নারী বে  িলেখেছন, 

‘ াকৃিতক কারেণ নদীেত জলধারার পিরমাণ যিদ বেড় যায় তেব তার তটভূিমর সীমা আপিনই হাট 

হেয় যেত থােক, মেয়েদর জীবেন আজ সকল িদক থেকই ততই তেটর সীমা দূের চেল যাে , নদী 

উঠেছ মহানদী হেয়।  

সুতরাং দখা যাে  নারী আর সংকীণ সীমার মেধ  আব  নয়, অেনক দূর পয  িনেজেক সািরত কের িদেয়েছ, জীবেনর অেনক 

ে ই পু েষর সে  সমান িত ি তা করেছ, নারী য আর পু েষর হােতর খলার পুতুল নয় সকথা ঘাষণা করেছ সদে ।  

আি েগােন, পুতুল খলা, কন াদান, চাক ভাঙা মধু, এই চারিট নাটেকই সমােজর চার অব ান থক চারজন নারী তােদর আপন াত  

ঘাষণা কেরেছ। আি েগােন, স সমােজর উ ে িণেত অব ান কের, পুতুলেখলা নাটেকর কি য় চির  বুলু (মূল নাটেক নাম িছল 

নীরা, বাংলা অনুবােদ শ ু  িম  তার নাম িদেয়েছন বুলু) তার সামািজক অব ান িন -মধ িবে , কন াদান নাটেকর কি য় চির  জ ািত 

স উ -মধ িব  িপতার একমা  কন া, আর চাক ভাঙা মধু-র কি য় চির  বাদামী, সমােজর াি েক তার অব ান। দখা যাে  এই 

চারজন নারী নাটেকর ভরেকে  অব ান করেছ এবং নাট ঘটনা আবিতত হেয়েছ তােদরেক ক  কের ও চূড়া  মুহূত রিচত হেয়েছ।  

    িথবেসর শাসক েয়ােনর িব ে  িবে াহ ঘাষণা কেরেছ আি েগােন, রা শাসনেক অমান  কের ভাই পলুেনইেকেসর মৃতেদেহর 

সৎকার কেরেছ। েয়ান তােদর র ব নেক অ ীকার করেত চেয়েছ িক  আি েগােন তা মেন িনেত পােরিন। তার কথায়, ‘আমােক 

ভােয়র কাছ থেক দূের সবারর কান অিধকার তার নই’। আি েগােন তার কােজর সহায়ক েপ পেত চেয়েছন বান ইসেমেনেক। 

িক  ইসেমেন রা  শাসেনর ভেয় দূের সের গেলও আি েগােন তার িস াে  অটল থােক, হরীেদর দৃি  এিরেয় ভাইেক সমািধ  

কেরেছ দুবার।  

    রা  শাসেনর িনেদশ অমান  কের মৃতেদহ সৎকার করার অপরােধ তােক বি নী হেয় হেয়েছ। তবুও তার মেধ  কােনা উে জনা 

নই াধ নই স সাহিসকতার সে  ীকার কেরেছ ভাই-এর মৃতেদহ সমািধ  করার কথা, ধু তাই নয় বল িতবােদ ঘাষণা 

কেরেছ য স ভেয় মেন নব না অন ায় িনেদশ, স মানেব দবতােদর শা ত িনয়ম মেনেছ আপন জীবেনর িবিনমেয়, এমন িক রা  



তার মেক অ ীকার করেল স জােন তার মেনর মেক মারেত পারেব না রা শাসন, তাই মৃতু েক ীকার কের িনেয়ও স রাে র 

কােছ মাথা নত কেরিন, এখােনই উ ল হেয়েছ তার চিরে র ব ি  াত ।  

     পুতুলেখলা’ নাটেক বুলুর িবে াহ ামী তপেনর িব ে । তপনেক সু  করার জন  বুলু য ত াগ ীকার কের তপন তা বুঝেতই চায় 

না। তপন জােন বুলু তার খলার পুতুল, অথাৎ িনে তন একিট পদাথ। তপেনর দৃি েত স বচারী বুলু’ একটা িনেবাধ মেয় মানুষ, 

একজেনর ী। স ােনর জননী, বুলুও বুেঝ গেছ য স ‘তপেনর িবেয় িবেয় খলার বউ।’ িক  বুলু একজেনর ী, স ােনর জননী, 

িনেবাধ মেয় মানুষ হেয় বাঁচেত চায় না, স িনেজর ভাগ  িনেজই গেড় িনেত চায়, বুলু ভেবিছল তপন তােক স কােজ সাহায  করেব। 

িক  য মুহূেত তার সই ভুল ভেঙ গল সই মুহূেতই িস া  িনেয়েছ তপেনর বািড় থেক চেল যাওয়ার।  

    মানুষ িহেসেব ামী যখন ীর কােছ অনিভে ত হেয় পেড় তখন ামী স িকত একটা আদশেবাধ ীর ধ ান দৃি র সামেন একটা 

ছায়া প ধারণ কের দাঁড়ায় এবং সই ছায়া েপ তার সত কার ামীর বা ব দাষ- িট িল আ  কের দয়। িক  বুলুেক আ  

করেত পােরিন। এখােনই  হেয় উেঠেছ বুলুর নারীবাদী চতনা, আর তার এই চতনার কাশ ঘেটেছ ামী নামক একটা আদেশর 

কাছ থেক যা আসেল সমােজর গড়া িমথ া আদশ।  

    কন াদান নাটেক নারী চতনার কাশ ঘেটেছ জ ািতর চিরে । জ ািত বড় হেয়েছ িপতামাতার কাছ থেক হাজােরা নীিতকথা, 

উপেদশ েন েন। জ ািতর কােছ আদশ হেয় উেঠেছ তার িপতা নাথ। জ ািত বািড়র অমেত দিলত িণর অ ণ আেঠােলেক িবেয় 

কেরেছ। থম থম অ ণেক মািনেয় িনেত জ ািতর ক  হয়, মােঝ মােঝই বাবার বািড়েত িফের আেস। জ ািতর িবেয়টা তার মা এবং 

ভাই কউ মেন িনেত পাের না, তারা বার বার কের বাধঁা দওয়ার চ া কের িক  পাের না। জ াত তার বল িতবাদ কের। স 

যেহতু আ ণ আেঠালেক িবেয় করার িস া  নয় তাই মা ও ভাইেয়র আপি  সে ও তােক িবেয় কের।  

    আমরা েত েকই কতক িল িমেথ র মেধ  বাস কির য িমেথ েলা িপতামাতা স ােনর উপর চািপেয় দয় সারা জীবেন কখেনা 

হয়েতা স ভুল ভােঙ না, আবার ভাঙেলও তার িতবাদ করেত পাের না। জ ািতর যখন সই ভুল ভােঙ তখন স বল িতবাদ কের, 

জ ািত বুঝেত পাের দিলত বেল পেরাে  তার িপতাও অ ণেক ঘৃণা কের। জ ািত সটা মেন িনেত পাের না। তার বল িতবাদ 

কের। অ ণ জ ািতর উপর শারীিরক অত াচার কের আবার তােক বল ভােলাবােস। এইকথা যখন বুঝেত পাের, তখন স  ভাষায় 

তার বাবােক বেল,  

মানুেষর িভতরকার প েক ঘুম পািড়েয় দব েক জািগেয় তালাটা একটা অলীক ক না তামার জন  

ভাই, ধু তামার জন  এসম  কথা জানেত আমার কুিড়টা বছর লেগ গেছ।  

এবং শষ পয  জ ািত িফের গেছ অ েণর আ েয় এবং িপতামাতার কাছ থেক সম  রকম সাহায  িনেত অ ীকার কের, এইভােবই 

িপতামাতার অলীক ভাবনার বল িতবাদ জানায় জ ািত, যটা পাের না তার ভাই জয় কাশ।  

    চাক ভাঙা মধু নাটেকর ধান চির  বাদামী, স িন িব  াি ক িণর মানুষ। ামী পিরত া া বতমােন িপতার আ েয় রেয়েছ, স 

গভবতী, সংসাের িনত  দাির  লেগ আেছ, িতন িদন ধের পেট িকছু পেড়িন। বাদামীেদর পিরবার হে  ওঝার পিরবার সােপ কাটা 

রাগী বাঁিচেয় তালাই তােদর কাজ। ােমর জিমদার অেঘার ঘাষেক সােপ কােট, তােক বাচঁােনার জন  বাদামীর কথা মেতা তােদর বািড় 

িনেয় আসা হয়। বাদামী িনেজ জ ল থেক গাছ িনেয় আেস। অেনক বা  িবত ার পর শষ পয  মাতলা অেঘার ঘাষেক বািঁচেয় তােল। 

    াণ িফের পেয়ই অেঘার ঘাষ মাতলা চেপ ধের, সুদ চায়, তার দৃি  পেড় বাদামীর উপর, জীভ িদেয় লালা নেম আেস, বাদামীেক 

তার রি তা কের রাখেত চায়, মাতলা বাধঁা িদেত গেল তার বুেক লািথ মাের। এই সম  দেখ বাদামীর মেধ  বল িতেরাধ জেগ 

ওেঠ। িক  বাদামী জােন শারীিরক মতায় স অেঘার ঘাষেক পরািজত করেত পারেব না, তাই কৗশল অবল ন কের। মাতলা জ ল 

থেক কলশী ভের য গাখেরাটা এেনিছল তায় মধু বেল এিগেয় দয় অেঘার ঘােষর িদেক। কলশীর ঢাকনা খালার পেরও সাপ উথেছ 

না দেখ অবাক হয়, মাতলার কাছ থেক জানেত পাের স সাপিটেক মের ফেলেছ, তখন কােনা উপায় না পেয় ক প ধরার সড়িক 



িদেয় গজন কের এিগেয় যায় অেঘার ঘােষর িদেক। গাটা ােমর মানুষ বাদামীর সহায় হেয় আেস। সড়িকর আঘােত বাদামী হত া কের 

অেঘার ঘাষেক। য পু ষ নারীেক তার ভাগ  ব  মেন কের বাদামী তার উপযু  জবাব িদেয়েছ।  

     আমােদর পাঠ  চারিট নাটক চার ভাষায় এবং িভ  িভ  দশকােলর পটভূিমকায় লখা, িক  নাটক চারিটর মেধ  য সাদৃশ  রেয়েছ 

তা হল নারীর আপন ব ি ে র বিহঃ কােশ। নারী পু ষশািসত সমাজশৃ েল আব  নয়, পু েষর রি তা নয়, ামীর হােতর পুতুল 

নয়, িপতামাতার আ াবাহী নয়, স আপন াতে  মিহয়ান ব ি ে র কােশ সমু য়।   

 

আি েগােন নাটেক যরকম অত াচারী েপ েয়ানেক দিখ িঠক তমনই অন  নাটক িলেতও 

অত াচারীেদর ভূিমকা লেখা। 
     আমােদর তুলনামূলক সািহেত র িবভােগ পাঠ  রেয়েছ পাচিট নাটক—আি েগােন, হ ামেলট, পুতুলেখলা, কন াদান ও চাক ভাঙা মধু; 

এই পাঁচিট নাটেকর ান, কাল ও ভাষা িভ  িক  কাথাও একটা াধম রেয়েছ। একিদেক যমন নারীেচতনার বিহঃ কােশর াধম ল  

করা যায় অপরিদেক তমিন িমল রেয়েছ অত াচারী চিরে র। আমরা এই পাচঁিট নাটক িনেয় দখার চ া করব তােদর সই অত াচারীর 

পিটেক।  

ি পূবাে  রিচত আি েগােন, এই নাটেকর ধান চির  অত াচারী েয়ান। যিদও নাটেকর পূবসূে  উে খ করা হেয়িছল য দবতার 

অিভশােপ নাট ঘটনার ািজক পিরণিত ঘেটেছ তবুও েয়ােনর অত াচারী পিটেক কােনা ভােবই আড়াল করা যায় না। অব ার 

গিতেক েয়ান িথবেসর শাসক পেদ অিধি ত হেয়েছ। তারপর থেকই তাঁর মেধ  মতার লাভ উতেরা র বৃি  পেয়েছ। রা মতা 

দখেলর লড়াই-এ দুই ভাই পলুেনইেকস এ এেতায়ে স উভেয় িনহত হেল েয়ান প পাতমূলইক আচরণ কের, এেতায়ে সেক রা ীয় 

মযাদায় সমািধ  কের আর পলুেনইেকেসর দহেক শকুন কুকুেরর ভােজ  পিরণত করেত চায়।  

    রে র টােন আি েগােন এিগেয় আেস পলুেনইেকেসর দহেক সমািধ  করেত। তাঁর ফেল তাঁর উপর নেম আেস েয়ােনর 

অত াচার। আি েগােন ও ইসেমেনর কেথাপকথেনর মেধ  িদেয় আমরা জানেত পেরিছ ইসেমেন েয়ােনর অত াচােরর ভেয় ভাই 

পলুেনইেকেসর দহেক সমাধিত  করেত সাহস কেরিন আর েয়ােনর িনেদশ অমান  করায় আি েগােনেক হামুেখ মৃতু মুেখ পিতত 

হেত হয়। পু  হাইেমান তাঁর অন ায় কােজর কথা মেন কিরেয় িদেলও েয়ান তা নেত চায়িন। ধু তাই নয়, হাইেমান আি েগােনেক 

ভােলাবাসায় তারঁ উপেরও অত াচার মেন আেস। অ ীকার কের ওেদর মেক। এমনিক অ  ভিবষ তব া তইেরিসয়াসেক নানান 

কুকথা শানায়, এইভােব এেকর পর এক চিরে র উপর কখেনা শারীিরক কখেনা মানিসক অত াচার কেরেছ েয়ান। আর সই 

অত াচােরর ফলও পেয়েছ। তাই শষ পয  তাঁর উপলি  হেয়েছ স অত াচারী, হঠকারী, অধমচারী এবং তােক িনস  একাকী হেত 

হেয়েছ, পু , প ী সবাই তাঁর অত াচােরর কারেণ মৃতু র িশকার হেয়েছ।  

    স দশ শতা ীেত লখা হ ামেলট নাটেকর অত াচাির চির  িডয়াস, স মতার লােভ হত া কেরেছ অ জেক। িডয়াস বুঝেত 

পাের হ ামেলট িপতৃহত ার িতেশাধ িনেত চায় তাঁর ফেল তারঁ উপের নেম আেস অত াচােরর খাড়া। য মুহূেত  হয় হ ামেলট 

তােক হত া করেত পাের সই মুহূেত কৗশেল হ ামেলটেক পািঠেয় িদেত চায় িনবাসেন যখােন তােক হত া করা হেব। িক  সই 

পিরক না ব থ কের িদেয় পুনরায় ডনমােক িফের আেস। এখােন স কৗশেল এবং গৗপেন িডয়াসেক হত া করার পিরক না করেত 

থােক। িডয়াস সকথা জেন যাওয়ায় সও কৗশলী হেয় ওেঠ। পােলািনয়ােসর পু  িলয়ােটসেক হ ামেলেটর িব ে  যু  করার জন  

উ  করেত থােক এবং শষ পয  িডয়াস ও হ ামেলট দুজেনই স ুখ সমের উপি ত হয় এবং মারা যায়।  

    হ ামেলট নাটেক িডয়াস যমন অত াচারী একইরকম ভােব আমরা গারটুডেক অত াচারী বলেত পাির। গারটুড পু  হ ামেলেটর 

উপের মানিসক অত াচার চািলেয়েছ। িডয়াস য ডনমােকর রাজােক হত া কেরেছ সম  কথা জানার পেরও গানন কেরেছ পুে র 

কােছ, পাশাপািশ য লাকিট তাঁর ামীেক হত া কেরেছ তাঁর সে ই আবার ঘর বঁেধেছ। গারটুেডর এই আচরেণ মানিসক য ণায় ত 

িব ত হেয়েছ হ ামেলট। তাই আমরা বলেত পাির িডয়াস ও গারটুড দুজেনই এই নাটেকর অত াচারী চির ।  



     নরওেয়র পটভূিমকায় লখা পুতুলেখলা। এই নাটেকর অত াচারী চিরে র পটা একটু িভ , এখােন অত াচারী তপন। তপন 

ভেবেছ ী বুলু, তার খলার পুতুল, একবােরর জেন ও ভাবার চ া কেরিন য তার সহধিমনী একজন র মাংেসর মানুষ, তার ভােলা 

লাগা আেছ, ম  লাগা আেছ, ভুল- াি  আেছ, সই সম টােক িনেয় যিদ তপন বুলুেক হণ করেত না পাের তেব চরমতমভােব 

অপমািনত হয়, লাি ত হয় তার নারীস া। বুলু িক  আ াণভােব চ া কের তপনেক, বাবােক ছেল মেয়েদর সু  সবল রাখেত িক  

নাটেকর শেষ িগেয় আমরা ল  কির বুলুর উপলি েত য িপতৃগৃেহ থাকার সময় িপতা য পভােব মেয়র উপর মানিসক অত াচার 

কের িঠক একইভােব একইরকম আচরণ কের তার ামী। তপনেক সু  করার জন ই বুলু বাবার সই নকল কের টাকা জাগাড় 

কেরিছল। সই ঘটনা যখন কাশ হেয় যােব তখন তপেনর মানস ান হািন হেব, সই ভেয় স বুলুেক অেনক কথা শানায় অথচ 

একবােরর জন  ভাবার চ া কের না য বুলু কাজিট তার জন ই কেরিছল, তখন বুলু  জািনেয় দয়—“আর তা আিম একজন 

িনঃস কীয় লােকর ঘের রাত কাটােত পাির না।” বুলুর এই সংলাপ মান কের য তপেনর ারা স কতটা মানিসকভােব লাি ত 

হেয়েছ।  

     মহারাে র পটভূিমকায় রিচত কন াদান। এই নাটেকর অত াচারী চির  নাথ দওলালকর। এখন  হেত পাের অ ণ নয় কন? 

কারণ অ ণ জ ািতেক বলভােব ভােলাবােস, স যমন মারেত মারেত ভােলাবাসেতও পাের, তমনই ভােলাবাসেত ভােলাবাসেত 

মারেতও পাের, সিট তার সহজাত, িক  নাথ বা সবা য অত াচারটা জ ািতর সে  কের তার মেধ  সই সহজ াভািবক ব াপারটা 

নই। সবা তার িনেজর আ স ােনর জায়গা থেক অ েণর সে  জ ািতর িবেয়েত আপি  কেরেছ, কারণ অ েণর মেতা একজন 

দিলত স দােয়র ছেলর সে  মেয়র িবেয় িদেল সমােজ তােদর মাথা হট হেয় যােব। একবােরর জেন ও ভাবার চ া কের না মেয়র 

ভােলা-ম , ই া-অিন ার কথা, আর নাথ সবসময় জ ািতেক সাহস জুিগেয় এেলও সও িক  এক কার মানিসক অত াচার কের। 

নাটেকর শেষ জ ািত বুঝেত পাের সই অত াচােরর প, তাই নাথেক  ভাষায় দায়ী কের— 

...মানুেষর িভতরকার প েক ঘুম পািড়েয় দব েক জািগেয় তালাটা একটা অলীক ক না। তামার জন  ভাই, ধু তামার জন—এ 

সম  জানেত আমার কুিড়টা বছর লেগ গেছ, িনেজর অিভ তা িদেয় জানেত হেয়েছ, অ ণ আেঠােল নামক এক ব ি র সে  

আলােপর েয়াজন হেয়েছ তুিম আমাক কাছ থেক যা লুিকেয় রেখিছেল সটা অ ণ আেঠােল আমােক দখাল, এ ব াপাের আিম ওর 

কােছ কৃত ।  

     আমােদর এই ব েদেশর পটভূিমকায় লখা চাক ভাঙা মধু মেনাজ িমে র এই নাটেক ধান অত াচারী চির  অেঘার ঘাষ, তাই 

সই অত াচােরর প এই নাটেক জটা ফুকনা, ষ ী মাতলা এবং ামবাসীেদর কথাবাতায় ও আচরেণ ফুেট উেঠেছ অেঘার ঘাষেক 

সােপ কেটেছ। তার িবষ ঝাড়াবার জন  িনেয় আসা হয় ওঝা মাতলার বািড়েত।। অেঘার ঘাষ চরম অত াচারী জিমদার। তার অত াচাের 

ােমর সম  মানুষ অিত  হেয়ন আেছ। তাই অেঘার ঘাষ মারা গেল তারা শাি  পােত। অেঘার ঘােষর বাঁচা মরা িনভর করেছ 

মাতলার উপর। সই কারেণ ফুকনা, ষ ী বারবার কের মাতলা, বাদামীেক এেস জািনেয় যায় য তারা যন কােনাভােবই অেঘার ঘাষেক 

না বাঁচায়। িক  শষ পয  মাতলা অেঘার ঘাষেক বাঁিচেয় তুলেত স পূবেমজােজ িফের আেস, কথা বলেত থােক। বেঁচ উেঠই স 

মাতলােক বেল ‘ দ! আমার সুদ দ!” অেঘার ঘাষ ধু য দির  সাধারণ মানুষেদর শাষণ করত তা নয় সই সে  স িছল 

নারীেলালুপ। বাদামীেক দেখ তার িজভ িদেয় লালা ঝের। স বাদামীেক তার রি তা কের রাখেত চায়। শষ পয  অেঘার ঘাষেক 

হত া কের বাদামী। 

    উপিরউ  পাঁচিট নাটেকর অত াচারী চির িলেক িনেয় আেলাচনা কের দখা গল য তােদর অত াচােরর প িভ  হেলও 

পিরণিতেত এক। কখেনা প ী-পু েক হািরেয় একাকী িনঃস  হেত হেয়েছ, কখেনা আবার মৃতু  হেয়েছ, িডয়াস এবং অেঘার ঘাষ 

দুজেন মারা গেছন অত াচািরতেদর হােত। আর েয়ান, নাথ, তপনেক একাকী িনঃস  জীবেন েবশ করেত হেয়েছ। ফেল দখা 

যাে  য অত াচােরর পিরণাম কখনই সুখকর হয় না। তা হয় মমাি ক এবং য ণাদায়ক, য য ণা থেক মুি  পাওয়ার কােনা রা া বা 

উপায় নই।  

  


