






িব# নাট' িদবেসর বাত- া 

সাল : ২০২২ 

বাত- া 1দানকারী : িপটার 5সলাস- (নাট' ও অেপরা িনেদ- শক)ইউএসএ 

ি1য় ব=> গণ, 

সমB পৃিথবীর 1েত'কটা মুহG ত-  এবং ঘJা যখন আবN সংগৃহীত খবেরর 5ঘরােটােপ,  পৃিথবীর সকল সৃOশীল 

মানুষেক আিম আবাহন কির এই মহাকািব'ক সময়, মহাকািব'ক পিরবত-ন, 5চতনা Rর আর অSদৃ- Oর মহাকািব'ক 

1িতিলখেনর সTক িনম-াণ বU েV 1েবশ করেত। মানব সভ'তার এক মহাকািব'ক পয-ােয় আমরা বাস করিছ। মানুেষর 
িনেজর সােথ, এেক অেন'র সােথ, এমনিক মানুষ ব'িতেরেক বিহজ- গেতর সােথ তার স[েক-  5য গভীর এবং 
ঘটনা\িমক পিরবত-ন আমরা 1ত'] করিছ, তােক ধারণ করার, উ_ারণ করার, 1কাশ করার বা তার স`ে= িকছ>  
বলার ]মতা আমরা 1ায় হারােত বেসিছ।

আমরা খবেরর অনS সময়বU েV বাস করিছ না, আমরা বাস করিছ সমেয়র িকনাের। সংবাদপa আর গণমাধ'ম 
স[ূণ-রcেপ অ1dত এবং অ]ম আমরা যা 1ত'] করিছ তা অনুধাবন করেত।

গভীর 5য রcপাSর এবং িবদারণ আমরা 1ত'] করিছ তােক 5বাঝার 5সই ভাষা, 5সই িচaকf, 5সই অনুশীলন আজ 
5কাথায় ? gধ>মাa খবর িহেসেব নয়, একটা অিভhতালi উেjাচন িহেসেব জীবেনর সব উপাদানেক বত-মােন 
আমরা িকভােব সংবহন  করেত পাির ?

অিভhতার 5সই kশিfক মাধ'ম হেলা িথেয়টার।

1চার সব-l সংবাদ, কU িaম অিভhতা এবং ভয়mর পূব-াভাস nারা ঋN এ পৃিথবীেত িকভােব আমরা অিত\ম 
করেত পাির gp সংখ'াতেTর িনরলস পুনরাবU িVেক এবং 5পr sছেত পাির একt ব'িuগত জীবন, ব=> v আর 
ব'িuগত বাdতেTর পিবa অসীমতায় অথবা একt অপিরিচত আকােশর আেলাক িবx> রেণ ? 5কািভড-১৯ এর 
দুেটা বছর মানুেষর 5বাধেক আx| কেরেছ, জীবনেক কেরেছ সংকীণ-, িছ| কেরেছ স[ক-  এবং আমােদর নািমেয় 
এেনেছ }R, শূন' মানবজিমেন।



5কান্ বীজ�িলেক আমরা বারবার 5রাপন করেত পাির এই বছর�িলেত আর মাaািতিরu গিজেয় ওঠা 5কান্ 
আ\মনা�ক 1জািত�িলেক আমরা সামিBকভােব উৎপাটন করেত পাির ? মানুষ আজ দঁািড়েয় খােদর 
িকনাের। চািরিদেক gধ>  িহংসার অেযৗিuক অ1ত'ািশত ব'াি�। অেনক lীকU ত ধারণা বা পNিত এই িবদ'মান 
নৃশংসতার সং�ান িহেসেব আজ উেjািচত।

�ৃিতর 5স উদযাপন 5কাথায়? আজ আমােদর িক �রণ রাখেত হেব ? 5য পদে]প আমরা আেগ 5কানিদন 
5নইিন তার চচ- া করেত কfনার 5য পুনঃসৃজন দরকার 5কান আচার তার স=ান 5দেব ?

মহাকািব'ক দশ-ন, উে�শ', পুনর�Nার, gNতা এবং য� স`িলত িথেয়টােরর এখন 1েয়াজন নত> ন 1েয়াগ 
1করণ। আমরা চাই পিরসেরর আদান 1দান এবং 5সই উjীিলত পিরসেরর কষ-ণ। আমরা চাই �াব' গভীরতা 
এবং সাম'ব�ার এক সুরি]ত পিরসর।

এই পৃিথবীর ব> েক িথেয়টার এমন এক সOৃ যা মানুেষর সােথ ঈ#েরর, উি�েদর, পg পািখর, বU Oকণার, 
আঁিখজেলর এমনিক পুনর��ীবেনর সাম' পিরসর kতির কের। 5সই পিরসর আর �াব' গভীরতার উ�াষ ঘেট 
অSলী� ন 5সৗ�েয-র nারা যা সি\য় থােক সমতা, 5বাধ, কম- আর kধেয-র গভীর িমথিKয়ায়।

অবতংসক সূেa ব>N মানবজীবেনর দশ রকেমর িবেশষ kধেয-র উে�খ কেরেছন। তােদর মেধ' অন'তম 
শিuশালী হেলা সবিকছ> েক মরীিচকা রcেপ �দয়�ম করার kধয-। িথেয়টার সব-দাই জাগিতক জীবনেক 
মরীিচকাসম বাRবতায় উপ�ািপত কেরেছ যা অনন' lxতায় এবং স]মতায় আমােদর সমথ- কেরেছ মানিবক 
িব�ম, �াSতা, অ=তা আর 5নিতবাচক মেনাভাবেক অিত\ম করেত।

আমরা িকেসর িদেক তািকেয় এবং িকভােব তািকেয় 5স ব'াপাের এত িনি�ত 5য আমরা 5দখেত পাই না, 
অনুভব করেত পাির না িবকf বাRবতােক এবং তার নত> ন স�াবনা, িভ| দৃOভি�, অদৃশ' স[ক-  এবং 
িনরSর সংেযাগেক।

এখন সময় িনেজেদর মন, 5বাধ, কfনা, ইিতহাস আর ভিবষ'ৎেক পুনরায় স�ীিবত করার। একাকী কম-রত 
িবিx| মানুেষর িভড় nারা এ কাজ স�ব নয়। এ কাজ আমােদর সকেল িমেল করেত হেব। িথেয়টার আমােদর 
আমTণ জানােx একিaত হেত।

আপনােদর সকলেক আSিরক ধন'বাদ আপনােদর কােজর জন'।
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