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---------------------------------------- 

পৃিথবীব'াপী ছিড়েয় থাকা আমার সকল নাট'বK? েদর :িত- 

িব# নাট' িদবেসর Lভিদেন Mগাটা িব# জুেড় ছিড়েয় থাকা আমার নাট'কমীP  বK? েদর কােছ বাতQ া M:রণ করেত Mপের 

এবং তঁােদর সােথ কথা বলেত Mপের আিম আনেT অিভভU ত। অন'িদেক আমার সWার :িত8 তX আজ যTনার 

ভাের নু'[। এ যTনা আজেকর সমস'া স\? ল পৃিথবীেত সীমাহীন চাপ জিনত এক িম^ অনুভU িত যা নাট'জগৎ এবং 

তার বাইেরর :েত'ক িশ`ীই Mভাগ কেরন। আজেকর পৃিথবী Mয aD, হানাহািন এবং :াকc িতক িবপযQেয়র সাdী তার 

:ত'd পিরণাম হল অিeরতা। এর fংসাgক :ভাব Mয Lধ?  আমােদর বiজগেত পড়েছ তাই নয়, আমােদর 

আধ'ািgক জগত ও মেনাkািTক শািmও িবপn এবং িবিoত হেp। 

আিম এমন একটা সমেয় Mতামােদর সােথ কথা বলিছ যখন সমr পৃিথবী িবিpn aীপপুেsর মত অথবা পালেতালা 
অপসৃয়মান জাহােজর মত যােদর :েত'েক Mকান িদকিনেদQ শ ছাড়াই এিগেয় চেলেছ ক? য়াশােঘরা িদগেmর িদেক। 

চারপােশ Mকাথাও িকছ?  Mনই তােদর   সাহায' করার মত। তব?  তারা এিগেয় চেলেছ এই গজQ ন-মুখর সমুu িচের একটা 
িনরাপদ Mনাঙেরর আশায়। 

আমােদর পৃিথবী আজেকর মত এত িনিবড়ভােব সংলw আেগ িছল না, িকX একইভােব আজেকর মত দূরবতীP  এবং 

সামsস'হীনও িছল না। সমকালীন পৃিথবী আমােদর ওপর চািপেয় িদেয়েছ এই আপাত yিবেরািধতা। আধ?িনক 

Mযাগােযাগ ব'বeা এবং খবেরর zত সংবহন সমk Mভৗগিলক দূর| অিত}ম কের সি~লেনর আবহ �তরী কেরেছ 

Mগাটা িব# ব'াপী। তব?  আমরা :ত'd করিছ মতাৈনেক'র পীড়ন যা সমk য? ি�rাহ' ধারনােক নস'াৎ কের এই বািহ'ক 

ঐকতােনর অTের Mবসুেরা িবচলন সৃ� কেরেছ। এ অবeা আমােদরেক মনুষ'ে|র সহজাত ধমQ Mথেক িবচ? 'ত কেরেছ। 

িথেয়টােরর সারমমQ হল এ8 এক8 মনষু'| তথা জীবেনর িনযQাসবাহী মানিবক কাযQকলাপ। মহান অrজ 
কন�'ানটাইন kািন�াভি� বেলেছন “পােয় কাদা িনেয় কখনও িথেয়টাের এেসা না। ধU েলা ময়লা সব বাইের Mরেখ 
এেসা। Mতামার সামান' উেaগ, সাধারণ সমস'া, কলহেক বাইেরর Mপাশােকর মত পিরত'াগ কেরা দরজার ওধাের 



কারণ ও�েলা Mতামােক িশ` িবমুখ কের Mতামার জীবন fংস করেব”। আমরা যখন মে� উ�, তখন একজন 
িবেশষ মানুেষর িন�দ�� জীবনেক সে� িনেয় উ�। িকX এই জীবেনর অনন' dমতা আেছ তােক   িবি�� কের 
তার মেধ' Mথেক অেনক জীবন স�ৃ করার। এই পৃিথবীেত আমরা Mসই ব�ে|র :চার কির- যােত Mস8 জীবm 
হেয়, িবকিশত হেয় সবাইেক তার সুবাস :দান কের।

একজন নাট'কার, িনেদQ শক, অিভেনতা, দৃশ'িনমQাতা, কিব, সুরকার, নতৃ' িনেদQ শক অথবা কলাক? শলী িহেসেব 
আমরা িথেয়টােরর জগেত  এমন এক জীবেনর িবিনমQাণ কির যার অিk| মে� ওঠার আেগ পযQm িছল না। 
এই জীবনেক ধের রাখার জন' চাই এক8 য�শীল হাত, ওম্ Mদওয়ার জন' চাই এক8 উ� ব?ক। এই জীবন 
:ত'াশা কের এক8 M�হশীল �দেয়র সহম�ম�তা, এক8 :শাm অmরমন যা তােক Mবেঁচ থাকার, এিগেয় চলার 
M:রণা Mদয়।

এটা আমার অিতশেয়াি� হেব না যিদ আিম বিল আমরা মে� জীবেনর র�পায়ণ কির শূণ'গভQ  Mথেক। 
Mযমনভােব অKকােরর অিলেT  �? িল� ছড়ায় �লm অ�ার, শীতাতQতায় Mদয় উWাপ। আমরা জীবনেক মূতQ  
কির, দান কির উৎকষQতা। আমরা জীবনেক :াণবi এবং  অথQময় কের ত? িল। আবার আমরাই জীবনেক 
Mবাঝার জন' Mবােধর Mযাগান িদই। আমরা িশে`র আেলা Mক হািতয়ার বািনেয় Mমাকািবলা  কির অ�তা ও 
চরমপ�ার অKকােরর। জীবনেক একটা মতবােদর মত আঁকেড় ধের আমরা তােক ছিড়েয় Mদই Mগাটা িবে#। 
এরজন'ই   আমরা পির^ম কির, আমােদর ঘাম, র�, অ^� ঝরাই এবং সময় আর সি}য়তা ব'য় কির। এর 
মেধ' িদেয় আমরা অজQ ন করেত চাই সুউ� Mকান আদশQেক, রdা করেত চাই যা িকছ?  ভােলা, সত' এবং সুTর। 
আমােদর দৃঢ় িব#াস বঁাচার অপর নাম জীবন।

আজ আিম আপনােদর সকল িশে`র :াণশি� িথেয়টারেক তার জন' িনধQািরত এই আmজQ ািতক িদেন 
Lধ?মাB উদ'াপন করেত  বলিছ না। বরং আিম আপনােদর সকলেক আমTন জানািp হােত হাত Mরেখ, কঁােধ 
কঁাধ িমিলেয় একিBত হেয়, িনেজেদর গলার yরেক  সেবQা� মাBায় ছ? ঁ েয় িথেয়টােরর পােশ দঁাড়ােত Mযমন8 
আমরা মে� উেঠ করেত অভ'k। আমােদর উ�ািরত :েত'ক8 শ  িব#মানেবর Mচতনার উে¡ষ ঘটাক এবং 
হািরেয় যাওয়া মানবতার MসৗকেযQ'র Mখ¢াজ কর�ক িনেজেদর �দেয়র অmঃপুের, Mয মানবতা মু�, সহনশীল, 
:ীিতমুখর, অনুক¤া:বণ, িবন¥ এবং rহেনা¡ুখ। িবনাশ Mহাক নৃশংসতা, বণQবাদ, র�dয়ী সংঘষQ, 
একতরফা ভাবনািচmা এবং চরমপ�ী মানিসকতার জঘন' সব :িতpিবর। পৃিথবীর এই Mখালা আকােশর 
িনেচ মানুষ পথ চলেছ হাজার বছর ধের। তার পদয?গলেক Mস Mযন   য?§ আর র�dয়ী সংঘেষQর প\ীল 
আবজQ না Mথেক মু� কের মে�র দরজায় এেস দঁাড়ােত পাের। আমােদর সংশয়দীণQ মনুষ'| আবার  িন¨য়তার 
©�তায় মাথা ত? েল দঁাড়ােব, আমেদর গ�ব�ত করেব এই ভাবনায় Mয আমরা :েত'েক িব# মানেবর :িতভU ।

আমরা নাট'িনমQাতা। �ােনর আেলাকব�ত�কা বহন কের চেলিছ Mসিদন Mথেক Mযিদন :থম Mকান অিভেনতা 
:থমবােরর জন' মে� পদাপQণ কেরিছেলন। আমরা সকেল স\`ব§ হ'লাম যা িকছ?  খারাপ, তােক :িতেরাধ 
করেবা যা িকছ?  সুTর, পিবB এবং মানিবক তার সাহােয'। MকবলমাB আমােদরই dমতা আেছ জীবনেক আেরা 
িবkc ত এবং সুTর করার। আসুন আমরা সকেল িনেজেদর িবকিশত কির ঐক'ব§ পৃিথবী ও সি~িলত 
মানবতার সKােন।
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