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‘সুখী মানুষ’ নাটিকার মমাড়ল একজন অত্যাচারী মানুষ হিসসসে পহরহচত্। মমাড়ল িওয়ার কারসে মস অগাধ ক্ষমত্ার 

অহধকার লাভ কসর। হকন্তু চহরসে অফুরন্ত মলাসভর মনশা থাকায় মমাড়ল মানুষসক সে বস্বান্ত করার কাসজ ত্ার ক্ষমত্াসক 

েযয় কসরসেন। অসনযর ধাসনর জহম মজার কসর দখল কসরসেন, দুসধল গাই মকসড় হনসয়সেন। এভাসেই ত্ার সম্পদ েৃদ্ধি 

কসরসেন। হকন্তু মমাড়ল যখন িাড় মড়মড় নামক ভয়ােি অসুসখ আক্রান্ত িন ত্খন ত্ার মসধয গ্লাহনসোধ কাজ করসত্ 

লাগল। 

 

মমাড়ল এক অত্যাচারী চহরে। হত্হন গ্রাসমর মানুসষর েড় জ্বাহলসয়সেন, যা িাসু মমসন হনসত্ পাসর না। মমাড়লসক মস 

পাপী ও অত্যাচারী মসন কসর। আর এজনযই মমাড়সলর ফুফাসত্া ভাই িসয়ও িাসু ত্ার অকলযাে কামনা কসর। 

ননহত্ক আদশ বসক হেসজবন হদসয় হেপুল সম্পহির মাহলক িওয়া যায়, হকন্তু প্রকৃত্ সুখী িওয়া যায় না। জীেসনর এ চরম 

সসত্যর প্রকাশ আমরা মদখসত্ পাই ‘সুখী মানুষ’ নাটিকায়। 

 

কহেরাজ যখন অসুস্থ মমাড়সলর নাহড় পরীক্ষা করহেল, ত্খন িাসু মমাড়সলর অপকম ব সম্পসকব রিমত্সক েলহেল, 

রিমত্ িাসুর কথায় অসন্তুষ্ট িদ্ধিল। ফসল একিা মগালমাসলর সৃটষ্ট িয়, যার কারসে কহেরাজ হচহকৎসাকসম ব মসনাসযাগ 

িারাদ্ধিল। এ কারসেই কহেরাজ এ কথা েসলহেল। 

 

মমাড়সলর কটিন অসুখ হনরামসয়র জনয একজন সুখী মানুসষর গাসয়র জামার প্রসয়াজন হেল। মমাড়সলর আত্মীয় িাসু 

আর চাকর রিমত্ সুখী মানুসষর সন্ধাসন পাাঁচ গ্রাম ঘুসরও মকাসনা সুখী মানুষ মপল না। যাসকই ত্ারা ধসর, মসই হনসজসক 

অসুখী েসল মসন কসর। এ মথসক িাসু হসিাসন্ত মপ ৌঁসে ময প্রকৃত্ সুখী মানুষ মনই, ত্াই সুখী মানুসষর জামাও পাওয়া যাসে 

না। সুখ েড় কটিন দ্ধজহনস। দুহনয়ায় ধনী, হভখাহর, মপিুক সোই হনসজসদর প্রসয়াজনীয় দ্ধজহনস চাইসে। 

 

িাসু ও রিমত্ কহেরাসজর পরামশ ব মসত্া সুখী মানুসষর জামা সংগ্রসির জনয পাাঁচ গ্রাম ঘুসরও একজন সুখী মানুসষর 

সন্ধান মপল না। মশসষ েসনর ধাসর অন্ধকার রাসত্ একজন মলাসকর মদখা মপল, ময হনসজসক সুখী মানুষ েসল পহরচয় 

মদয়। িাসু হেদ্ধিত্ িসয় ত্ার দুুঃখ না থাকার কারে জানসত্ চাইসল মলাকটি জানায়, মস সারা হদন েসন েসন কাি কাসি। 

মসই কাি োজাসর হেদ্ধক্র কসর যা পায় ত্া হদসয় চাল, ডাল মকসন, মসনর সুসখ মখসয়সদসয় ঘুহমসয় পসড়। ত্ার মসানাদানা, 

জামা-জতু্ার মসত্া মকাসনা সম্পদ মনই, ফসল মচাসররও ভয় মনই, আর শাহন্তসত্ ঘুমাসনার েযাপাসরও ত্ার মকাসনা দুদ্ধিন্তা 

মনই। জীে ব কুটিসর েসোস কসরও মস ত্াই আত্মসুখ অনুভে কসর। গাসয়র জামা না থাকসলও মস প্রকৃত্ অসথ ব হনসজসক 

সুখী মানুষ ভাসে। 

 

একজসনর অসনক সম্পদ থাকসলই ময মস সুখী িসে এমন নয়; আোর আসরকজসনর হকেু না থাকসলও মস সুখী িসত্ 

পাসর। অপসরর কলযাসের জনয হনসজর জীেন-মন উৎসগ ব করার মসত্া পহরতৃ্হি আর মকাসনা কাসজই পাওয়া যায় না। 

 

প্রশ্ন: ‘সোই অসুখী, কারও সুখ মনই’ ‘সুখী মানুষ’ নাটিকায় মকন এ কথা েলা িসয়সে? 

প্রশ্ন: ‘এত্ মকালািল কসরা না। আহম মরাগীর নাহড় পরীক্ষা করহে।’- কহেরাসজর এ কথা েলার কারে দশ বাও। 
 
 


