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ফাাংরা নাটকও ওাফযবালাাঃ প্রকাককয াঅধুননওতা
(কভানত ঘকটাাধযাকয ননফবানঘত ত্রী াফরম্বকন)
ড. ফণবারী ভবৌনভও (কখাল)
Abstract
The diction used in poetry is itself poetic-diction; outwardly it is artistic and inwardly
possesses a deep symbolic significance. When any theatre personality himself possesses such
quality, that is conscious poetic mind the play (which is an applied field) itself begets an all
total different meaning and the play comes closer to a poetic-drama. While analysing the
dramas of modern playwright Sri.Mohit Chatterjee we come across such phenomena.
Sri.Chatterjee had been writing plays since three decades of 20 th century. All his plays bears
the testimony of the fact that his personality was a successful amalgamation of a playwright
and a poet. On one hand his dialogues are sharp and artistic, on the other the musical
element of a poetic drama is also present, along with the reflection of the society with its
fallies and foibles. From linguistic viewpoint the selected trio of Mohit Chatterjee’s plays and
the analysis of the poetic language in them is the main endeavor of this research paper.

ওাকফয প্রমুক্ত বালাাআ ওাফযবালা। াথবাৎ বালায ফনযকেয নফলনটকও ওাফযবালা ফরা ভমকত াকয, মা
ুলভাভনিত এফাং মায ভকধযাআ ব্দকও াথবফযঞ্জনা ফযফায ওকয ওনফ াননতযওকণ াঅন, উকেযকও নদ্ধ
ওকযন। ওাফযবালা ফযফহৃত ব্দ তাাআ াঅাত াকথবয ভভাড়ও তযাক ওকয ফযঞ্জনাূণব ক ক।। ওনফ মঔন
ভভৌনঔও বালায উয ননববয ওকয, ভভৌনঔও বালা ভথকও উাদান াংগ্র ওকয ওাফয যঘনা ওকযন, তঔন তায
ভকধয াঅঞ্চনরও প্রবাফ ড়কত ফাধয। ক্ষান্তকয, াতযন্ত কঘতনবাকফ ওনফকণ ব্দবািায ভথকও ভদী
নফকদী ব্দ উমুক্ত স্থাকন ফযফায ওকয ওাফযবালায াফফকও ারাংওৃত ওকয থাকওন। ওাফযবালা তাাআ
ওাকফয প্রমুক্ত বালা “ এাআ ীভাফদ্ধ বাফনা ধযা কড়না। তকফ এওথা ন।ও ভম, ওাফযবালায কে প্রমুক্তফযফানযও বালায তপাৎ যককঙ “ ‚বাকফয বালা হৃদকয স্তনযান ওনযা, হৃদকয ুঔদাঃকঔয ভদারা
দনরা ভানুল াআকত থাকও ুতযাাং তাায চীফন াঅকঙ, ঙাাঁকঘ ঢানরা তাায এওটা ননচবীফ প্রনতভা ননভবাণ ওযা
মাাআকত াকয, নওন্তু তাা ঘনরা নপনযা ভফড়াাআকত াকয না,  হৃদকয ভকধয ালাণবাকযয ভকতা ঘানা
নড়া থাকও।‛১ পরতাঃ ওাফযবালায াঅনেও নফকেলকণ তা াঅওলবণী ক ক।। ওাফযবালা ফযফাকযয
ভক্ষকত্র ওনফ াননতযওককণয ভভৌনরওতা-স্বাতন্ত্রতা ধযা কড়। ওাযণ, ওাফয-ানতয ননভবাকণয ভক্ষকত্র ওনফয
ানযফানযও চীফন ভমভন প্রবাফ নফস্তায ওকয, ন।ও ভতভনন াভানচও, যানিও-াথবনননতও চীফন যঘনায
ভক্ষকত্র গুরুত্বূণব ক উক।; ফযনক্তকত ভননবাফনা যঘনায ভপ্রক্ষাকট ওাচ ওকয ফরা মা, ভমকতুপ্রনত ওনফাআ
ভাননও  াভানচও নদও ভথকও নফলফস্তু স্বতন্ত্র স্থাকন াফস্থান ওকযন, পকর নবন্ন নবন্ন ভফাধ কঘতনতা
ভথকওাআ চন্মগ্রণ ওকয, ফানযও উাদান ভথকও নফলফস্তু গ্রকণয াবীপ্সা। পকর স্বাবানফওবাকফাআ ওনফকণ
ভাননওতায নদও ভথকও নবন্ন নবন্ন দৃনিকওাকণ ওাফযানতয যঘনা ওকয থাকওন।
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ভওান নাটযফযনক্তত্ব মঔন কঘতনীর ওনফভনকনয ানধওাযী , তঔন নাটকওয প্রকাকযীনতকত ওাফযবালা
ানযভাত্রা া। াঅধুননও ভননকঘতন নাটযওায ভভানত ঘকটাাধযাকয নাটও নফকেলকণ এাআ বাফনাাআ স্পি
। নফাং তকওয নতননট দও চুকড় নাটযকক্ষকত্র তায দঘাযণা, নাটযত্তায কে ওনফত্তায পর নফনভশ্রকণ
াথবও তাাঁয প্রনতনট নাটও। এওনদকও তীক্ষণ াংরাকয ওারুওামব াযনদকও ওাফযভ ুযভুর্চ্বনা। এওানধও
াঅধুননও ভাকচয ত্রুনট-নফঘুযনত, াঅকদানরত তাাঁয নাটকওয ওাফযাংরা। ভানুকলয হৃদচী াংরা, ফুনদ্ধবফদগ্ধতায ওাফযধাযা ভধৌত ককঙ প্রনতননত তাাঁয নাটকও। কান াঅয ঙড়ায ফহুভানত্রও স্তকয উন্নীত
নাটযওাকযয ওাফযবালা। নাটকওয ান্তকবত এাআ ওর ওাফযভ াংরাকয ওাফযবালা াঅধুননও বালাতানিও
দৃনিকওাকণ ননকদকাআ াঅকরাঘনা ভমাকয।
বালাতানিও দৃনিকওাকণ ভভানত ঘকটাাধযাকয ননফবানঘত ত্রী নাটকওয ওাফযবালা নফকেলকণয প্রথকভাআ
নাটকওয ভক্ষকত্র ওাফযবালায প্রানেওতা াঅকরাঘনা প্রকাচন। নাটও র দৃযভাধযভ; াংরা ভঔাকন
নাটযঘনযত্র  দবকওয ভকধযওায ভতুফন্ধন ওকয। দীখব-দকঞব াংরা বাযাক্রান্ত ওকয ভমভন নাটযকনতকও;
ন।ও ভতভননাআ নফযীকত ঙদ-ুয, ধ্বনন, ব্দ ভাধুমত
ব া কচাআ দবওভনকও াঅওৃি ওকয। দবকওয ঘানদা 
নাটযওাকযয বাফাদব তাাআ ফন ওকয প্রানেও ওাফযাংরা। াভানচও চীফকন নাটযওাকযয তযফঘন,
দাদানত্বকফাকধয প্রতীও ক উক। তাাআ ওাফযভ াংরাকয নাটযবালা। এবালায ফযঞ্জনা তাাআ ভদ-ওাকরয
নননযকঔ ওারচী ক ক।। ভভানত ঘকটাাধযাকয নাটকওয ওাফযভ াংরা গুনর এযওভাআ। াভানচওযাচনননতও-যানিও ভঘতনায ভানদকি ভগুনর াঅচ ঐনতযারী। একক্ষকত্র, তাাআ নাটযওাকযয ননফবানঘত ত্রী
নাটকওয াঅকরাকও াঅধুননও ককফলকওয দৃনিবেীকত, বালাতানিও দৃনিকওাকণ ওাফযভ াংরাকয নাটযবালা
নফকেলণ ওযা কফ।
নাটযকক্ষকত্র ওাফযবালায প্রকাক নাটযওাকযয ভভৌনরও ভঘতনায পর, ফৃৎ দৃনিকওাকণ এওনট ওার ভথকও
যফতবী ওার, এওনট মুক ভথকও যফতবী মুক নওাংফা এও দও-তও ভথকও যফতবী দও-তও এয
নাটযওাকযয ত্তা নযফনতবত বালা প্রবাফ নফস্তায ওকয ফকর ভানুাকয ওাফযবালা নযফনতবত ক মা।
তাাআ নাটযকক্ষকত্র নযফতবনীর ওাফযবালা এওাধাকয ঐনতযূণব ক মুকনযকপ্রনক্ষকত াঅধুননও ওাফযভ
াংরাক ব্দ ফযফায, বালাঋণ, প্রঘনরত ব্দ, উবালায উাদান, কফবানয ফযঞ্জনা-প্রতীওভতা ওাফযবালায
ঘারুত্ব দান ওকয। ভাআ ওাযকণাআ ত ফরা মা ভভানত ঘকটাাধযাকয ননফবানঘত নাটওত্রকয ওাফযবালা
নঙর ান্তননবনত াঅকফক; মাকত ীভাফদ্ধ ঙকদয ফযফায যকবব ফাওয ৃনি ক দবও ভনকও দনরককঙ।
যকয উৎকরাত খকটকঙ। ওাফযবালা নফলনটকও গ্রণ ওকয যফীন্দ্রনাথ ।াওুয ‘ানকতযয স্বরূ’ প্রফকন্ধ
ফকরকঙনাঃ ‚ওাফযবালায এওটা চন াঅকঙ, াংমভ াঅকঙ; তাকওাআ ফকর ঙদ। ককদযয ফাঙনফঘায ভনাআ, ভ
ঘকর ফুও পুনরক, ভাআচনযাআ যািনীনত প্রবৃনত প্রাতযানও ফযাায প্রাঞ্জর ককদবয ভরঔা ঘরকত াকয। নওন্তু
কদযকও ওাকফযয প্রফতবনা ননিত ওযা মা। তঔন ভাআ ওাকফযয কনতকত এভন নওঙু প্রওা া মা ককধযয
প্রাতযনও ফযফাকযয াতীত।‛২
শুধুভাত্র ঘনরষ্ণু বালায নযফতবনীরতায উয ননববয ওকযাআ নাটকও ওাফযবালা ফদকর মা না, এওটা
ওাকরয াভানচও-যাচনননতও-ঐনতানও টবূনভ ওাফযবালা নযফতবকনয চনয দাী। ভমভন ভভানত
ঘকটাাধযাকয নাটকও ভদঔা ভককঙ ভম “ াকমাক, ফেবে, ন্ত্রাফাদী খটনা, প্রথভ-নিতী নফশ্বমুদ্ধ,
বাযতঙাকড়া াঅকদারন, ভাওবফাদী বাফনা, কণতানন্ত্রও বাফধাযা, নি-ঔনিত যািনননতও ভঘতনা াআতযানদ প্রবাফ
নফস্তায ওকযকঙ। পকর ওাফযবালা নফনদকন্ত উকন্মানঘত ককঙ। তাাআ ওাফযবালায ঘনরষ্ণু নক্তকও নতনন
মথাকমাকয নাটযাংরাক প্রকাক ওকযকঙন। াঅকফক প্রফণ নাটযওায ওাফযবালায রূ ননভবাকণয ভক্ষকত্র
নক্রবাকফাআ ভভৌনঔওবালাকও াংরাক ঘন ওকযকঙন। ফাওযীনত এফাং ওাফযযীনতয ভন্বক ককড় ।া
ওাফযবালা ভভানত ঘকটাাধযাকয নাটকও ানযভাত্রা ভককঙ।
াঅধুননও নাটযওাযকদয ভকধয ানযতভ, নওঙুটা নবন্নতয ফরা মা ভভানত ঘকটাাধযাকও ব্দ ননক
চাকনরাং ওকয, ব্দচাদকত দবও ভনকও ভভানত ওকযতন নতনন। প্রকাকযীনত তাাআ তাাঁয নাটকও ভভৌনরও।
ওাফযভতা নযূণব তাাঁয নাটকওয াংরা, ূণবাে নাটকওয াংঔযা প্রা ২৪নট, এওাঙ্ক ১১নট; ভান্তযাকর
ওাফযগ্রকেয াংঔযা ৪-নট, উনযা নতননট। এঙাড়া নঘত্র নযঘারও ভৃণার ভকনয কে এওানধও ঙনফয
নঘত্রওাননী  নঘত্রনাটয, াাংঔয ভফতায নাটও, দূযদবকনয নঘত্রনাকটযয চনও নতনন। নশু ঘরনঘকত্রয
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নযঘারনা নতনন ওকযকঙন, এাআ নফুর যঘনা ম্ভাকযয ভকধয ভথকও নতননট নাটওকও “ ‘স্বকদী নকা’,
‘ওানাভানঙ ভঔরা’  ‘ভতাতাযাভ’, ননফবাঘন ওকয, বালাতানিও দৃনিকওাকণ এগুনরয ওাফযবালা নফকেলণ ওযা
র।
‘স্বকদী নকা’ নাটওনটয াবযন্তকয ভশ্রণীস্বাকথবয প্রওটতা ভদঔাকত ভঘককঙন নাটযওায। ূঘনা ঔুফ
চবাকফ াশ্বকভধ ভখাড়া ননক চনওয ভঔরা  ওাফযভ াংরাকয ভকধয নদক যাচনননতও াফস্থাকও নঘনিত
ওযকত ভঘককঙন নাটযওায। চ যর বালা কর ভতাক্ষণ-ানণত উনক্তয ভকধয ধযা কড়কঙ যানিও ত্রুনটনফঘুযত, ক্ষভতা-নক্ত দঔকরয উল্লা, ননকফনও উঘাটকনয নক্র যাচনীনত। তাাআ খুগুয াক কগয
কাকনাআ উক। এককঙ তৎভ, াধবতৎভ, ভদী, নফকদী, াঅঞ্চনরও কব্দয ফাায --‚স্বাধীনতা াঅকদারন কি ভপাঁকদনঙ।
চাতটা ননক ফজ্জানতয এও নকা যকঘনঙ।।
ভদকয ওথা দকয ওথা ফরকফা ভাচাুনচ।
ভদঔুন ফক বিগুরায নানান ওাযানচ।।
খযত্তুকযয গুনি মত ভযকক কফন টাং।
কগয গ াঅচ এও নচকয ভদঔুন ডডাং ডাং।।‛
চনওয াংরাক উক। এককঙ ফাাংরা-াআাংযানচয নফনভশ্রকণ ভওৌতুওভ ওাফযবালা; ভমঔাকন চ-ভফাধকভয
াআাংযানচয াকথ ভদী-ভভৌনরও-প্রঘনরত ব্দ ান্তযনুপ্রা ারাংওাকযয াকথ মুক্ত ক ঙড়ায ঙকদ ফহুভানত্রও
ককঙ, ভওাথা ফা ূকণবাভা প্রকাক ওকয, তুরনাফাঘও ব্দ নদক ফাওয শুরু ককঙ।
দৃিান্তাঃ
১) ‚ভমন ভুকক্তা ছকয যান যান!‛
২) ‚ভাাআ ভনাআভ াআচ নযদা াওড়ান
ারকচ ভুকঔ ান।
ডাওকর াঅন, না ডাওকর াঅন‛
৩) ‚চ চ াশ্বকভকধয খুড়া
করওাভ, করওাভ, নপ্ নপ্ হুর্যা”
চ চ াশ্বকভকধয খুড়া,
ওনাল্ট ওরুন ননি
াকফন এনায ওীনতব।‛
ওাফযবালা ভঙাট ভঙাট তুরনা ওকয, ব্দকও ভবকে, দবকওয ভফাধকভয ওকযকঙন নাটযওায --‚কাকঙয ভকধয তুরী, াতায ভকধয ান।
চীকফয ভকধয াশ্বকভকধয খুড়া বকফান।‛
নাটযওাকযয ানবকপ্রত ফক্তফযকও রূকওয াঅশ্রক যর ফাাংরা েীত ভাধযকভ স্বযফৃত্ত ঙকদ উক।
এককঙ। ানতকফবয নফলনট একক্ষকত্র রক্ষনী --‚ভদক এঔন াকফ যাচা, তাযা ূকচন খুড়া............
যাচায াকথ ূচা ভাকত ভননটব ফাফুযা।
(াঅা) রুকটয ফাচাকয এয ভভকর না ভচাড়া।
চ চ াশ্বকভকধয খুড়া।।‛
স্বাধীনতায ঐনতানও তযতা উক। এককঙ ওাফযবালা। ওঔন দৃঢ় ভাআ তযফঘন ওঔন নক াভওৌতুওধভবী তায ফক্তফয। াধাযণ ভানুকলয ভকটয নঔকদয মন্ত্রণায ফাস্তফ নঘকত্রয াাান স্বাধীন বাযকত
ভটবকয দকটা ভঔকত াায াঅনদ-স্বপ্ন াঅওাঙ্কা উক। এককঙ নাটয াংরাক, ওাফযবালা ককঙ
নফলানুমাী; াংকওতধভবী, ফযঞ্জনা নযূণব। যাঢ়ী উবালায ভভৌনঔও রূনট স্পি ককঙ াকনওকক্ষকত্রাআ --‚স্বাধীনতায যফ উক।কঙ, ভদকয ভানুল ঔাড়া কর্চ্
াঅভায জ্বারা নক্ষকদয জ্বারা, স্বাধীনতায ভাকন কর্চ্ বাকতয থারা
ভটুও ভকরাআ ফাাঁনঘ, দাত তুকর নানঘ।‛
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ভভানত ঘকটাাধযাকয ওাফযবালা এভন ভফ নওঙু ব্দ, ঙদ, াঅকফক-বাফনায স্পব াাআ, ভমগুনর ভদকঔ
যফীন্দ্রনাথ ।াওুকযয ওাফযওরাকও ভকন কড়। এওাআ াকথ ব্দ প্রকাকক ভওাভরতা, নফকদী কব্দয ফযফাযভাকছ ফযঞ্জনধ্বনন-স্বযধ্বনন ভন্বক দীখব ুযতযে ৃনি ঙকদ নবন্নভাত্রা াংকমাচন ওকযকঙ --‚াঅা ভয াঅা ভয াঅা ভয াঅা ভয াঅা!
ভকনঙ যাণ ভঘককঙ মাা।
ভন ননওুকঞ্জ কাক ানঔ
নউ ওাাঁা, নউ ওাাঁা, নউ ওাাঁা।
ট্রা রা রা রা রা রা রা, ট্রা রা রা রা রা রা রা
রঙ্ নরব নপনযেী ফাফা
লড়বুকচ উাঁঘু ওকযনঙ ভম ঙনট থাফা।‛
নওাংফা ‚যাভ/তফ ভকৌযকফ কযনফনী াভ। / তুনভ ভনকফ যণকবযী/ াঅনভ ভদফ ফাাঁযী/ যগক ভকৌগাাআকফা নদন
মাভ।‛ ওঔন ফা ভাত্রাফৃত্ত ঙকদয ভদারা, ওঔন নত্রদীয ঙকদ ভধযমুককয বফষ্ণফ দাফরী যীনত, ওঔন
ফা ৪-ভাত্রায চ-যর ঙড়ায ঙকদ ওাফয াংরাকও প্রাধন ওকযকঙন নাটযওায। ওাফযবালা ওঔন
নাটযওায এভন ানবনফ ব্দ ৃনি ওকযকঙন, মা বালাতানন্ত্রও দৃনিকওাকণ বফনঘত্রযূণব।
ভমভন- ‘াযস্’ “ ায (Sir) াআাংযাচী ব্দ; এয ফহুফঘকনয রূ ককঙ ‘াযস্’ (াথবাৎ Sir+S)
‘ভছদাযস্’ “ ভছদায (ননদ ব্দ); একও ফহুফঘকনয রূ নদকত াআাংযাচী ‘S’ এয নযফকতব ফাাংরা ‘স্’
প্রকাক ওকযকঙন।
‚ার ননটাং ভাাআ নডায াযস্
াআউ াঅয ভবনয ভছদাযস্।‛
‘ফটকর’ “ ফটর (Bottle; াআাংযাচী ব্দ) + ফাাংরা ‘এ’ নফবনক্ত ভমাকক ব্দ ৃনি ককঙ : ‚নফকদী ফটকর
ানকর্চ্‛।
‘থানটনাঘ্রাণ’ “ থানটন (াআাংযাচী) + াঘ্রাণ (ফাাংরা)
‘াাযঔানা’ “ াায (Power) + ঔানা (ফাাংরা)
‘াকফ’, ‘ভওৌাঁুনর’, ‘াঅদারত’, ‘াওবা’, ‘চাান্নাভ’, ‘ওউননর’, ওযানফকনট এাআ ওর ব্দ াফরীরা
স্থাকন ভককঙ ওাফযবালা। নফকল ওকয াআাংযাচী ব্দ; ওঔন ূণবাে ফাওয-ফাওযাাং, ওঔন ফা টুওকযা
টুওকযা াআাংযাচী ব্দ ফনক নাটযওায াংরা ঘন ওকযকঙন --‚ ভাাআ ভাদায ভভনযাঅাআ
ভবনয যনয!
ভাকন ভাাআ ভাদায ডাকড
রাাআও এ ভফনফ াঅাআ ক্রাকড
উাআথ যভ
ভনয”
 ভভনয-ভাাআ ভাদায ভভনয।
াঅাআ
ভবনয যনয।
 ভভনয, ভভনয--!‛
কীনত ফহুর নাটও ভমভন ‘স্বকদী নকা’ ভতভনাআ ভরাওেীকতয ুযধাযা াঅদযান্ত স্নাত ‘ওানাভানঙ
ভঔরা’ নাটওনট। গ্রাভয ভরাওচ, াধাযণ ব্দ ভাধুমত
ব া নাটওনট স্তকয স্তকয। ানত াধাযণ খটনা, রূকওয
াঅশ্রক ভওৌতুও  ভওৌতুকরয নফনভশ্রকণ উস্থান ওযা ককঙ। নাটযকনত উল্লম্ফন প্রনক্রা এনকককঙ।
ওাফয াংরাকয ভওান ভওান ব্দ, ফাওয রূকওয ভদযাতনা একনকঙ, এওাআ াকথ তৎভ, াধবতৎভ, তদ্ভফ,
ভদী-নফকদী কব্দয ভন্বক ওাফযবালা দবকওয ভকন ভদারা নদককঙ।
দৃিান্ত :
‚ভাথা ফাকড় ঘুকরয ভফাছা”
াা রাকক না!
জ্বকর ুকড় মাকর্চ্ ভাথা”
াঅগুন ভনকব না!
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এ জ্বারা না চুকড়াকর ভতা
ফাাঁঘা মাকফ না!
ফাাঁঘা মাকফ না!
ফাাঁঘা মাকফ না!‛
একক্ষকত্র, ভদঔা মাকর্চ্ াংরা ভকলয এওনট ঘযণ ধুাকদয ভত ফযফহৃত ক, ফাওযনটয উকেয াথবকও
দৃঢ়তয ওকয তুকরকঙ। ভাত্রাফৃত্ত ঙকদয ভদারা, চ-ভফাধকভয, ব্দ ফযফাকয, ান্তযনুপ্রাকয স্পকব াকনও
াংরাাআ ভওৌতুওওয ককঙ --‚চুকড়াকরা চুকড়াকরা াঅভায
জ্বারা চুকড়াকরা,
ফানচকরা ফানচকরা ভকন
ফীনা ফানচকরা।‛
যাচা করন ভদকয াও, ানধনাও, নফুর নক্ত-ক্ষভতায ানধওাযী; তায াধীনস্থ প্রচাওর যাচায
প্রাননও  নফঘায ক্ষভতায উয মাকত ফবদাাআ াঅস্থা যাকঔন “ এভনটাাআ যাচায াআর্চ্া, তাাআ ভ ব্দ ানচক
রূকওয াঅশ্রক ানত াধাযণ ভভৌনঔও ওাফযাংরাক ফকর ক।ন”
‚খাড়টা ধকয যাচত্বটা না ঘারাকর
তাকয নও াঅয ভরাকও যাচা ফকর!
াকয ওাকঙ ভাথা না ভনাাকর
যাচত্বটা মা যাতকর।
তকরাাকযয ডকা ঙাড়া
াঅয ভওান ।াাঁাআ
এ যাকচয নাাআ ......‛
নও াূফব ব্দফন্ধন; ফাওযকও বােকত বােকত, াথবাৎ উকেয-নফকধ ম্বন্ধ এওনট ফাকওযয
ওতবা+ওভব+নক্রায ান্ব ভবকে ভবকে ভকল উকেযকও এওনট ভঙাট ফাকওয ধযায ক্ষভতা ভযকঔকঙন নাটযওায,
এওাআ াকথ ওাফযবালা ককদযয ওানফযও রূকও মথামথ াংযক্ষণ ওকযকঙন --‚াঅচ উল্লাক এাআ প্রাণ ভানতর
াঅওাকয ঘাাঁকদ াত ানতর।‛
এ ভমন যফীন্দ্রবাফ ভঘতনায চককত নাটযওাকযয াফাধ নফফযণ। তাাআকতা ‘হৃদ’, ‘নত্রবূফন’,
‘ওুুভ’, ‘নাঘন’ ব্দগুনরয গ্রকাক খকটকঙ। ‘স্বকব’, ‘নাংান’, ‘নক্ষকদ’, ‘ফযাঘ্র’, ‘ঘক্ষু’, ‘ফৃক্ষ’ াআতযানদ তৎভ
কব্দয াাান ‘ছযাাঁটা’, ‘ছাড়ন’, ‘ভামকদা’, ‘ঙানা’, ‘ঘারঘুকরা’, ‘ওুকরা’, ‘ঙাাআ’ াআতযানদ ভদী ব্দ স্থান
ভককঙ। এককঙ ‘ভরাভ’, ‘ডয’, ‘পনদ’, ‘নন্ধ’, ওৃতঋণচাত ব্দগুনর। ভওাথা ফা কব্দয প্রাওৃত রূ
যনক্ষত ককঙ ভমভন “ ‘াঅন্ধায’ (‘ান্ধওায’ নওাংফা ‘াঅাঁধায’ ন)। ঘনযত্র ানুমাী ওাফযাংরাকয নযফতবন
ভমভন খকটকঙ; ভতভনাআ এাআ নযফতবন এককঙ ভস্ত বালাতানিও বফনিযকও ানুযণ ওকযাআ। তকফ ানত
াধাযণ ব্দ, ফাওযাাং, ফাওয রূকওয ভদযাতনা ননক এককঙ। এযওভ নওঙু দৃিান্ত --১) ‚চীফন াত স্তা নক।‛
২) ‚যাচায ঘুকর াত ভ।ওাকর দাঃঔু াঅকঙ তায ওাকর‛
৩) ঞ্চচকন ভদকঔা ফক বূকতয ফযাাকয ভঙযাে।‛
৪) ‚ভান ‘নফদ কফকত’- এককাকনা নও নঙাকনা।‛
৫) ‚ফাাআকয যাচা, নবতকয তায
নাং-উঘাকনা চাকনাায।‛
৬) ‚ানন্ত ুকঔ ফাাঁঘকত কর
ভদ যাচায ওান ভকর।‛
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ভফ নওঙু ওাফযাংরাক ভরাওেীকত ুয এককঙ। স্থান ভককঙ ভদচ-ভরৌনওও গ্রাভয ব্দ। এককঙ
ানত গ্রাভ ফাাংরা প্রঘনরত উভা, াংস্কায, যীনত।
‚ভানাাআ ভানাাআ ওনযকন ভা
ভতায ভানাাআ ভম াঅয নাাআ।
ভঘাকঔ ।যাওা তুরী াতা
নফকদ ক মাাআ।।
ভা ভতায াঅাঁঘর ভওকট াাআকর ভকনঙ
বকফয ভককযা ফাাঁধা নাাআ।‛
ভভানত ঘকটাাধযাকয তৃতী ভম নাটওনটয ওাফযাংরাকয বালাতানিত বফনিয াঅকরাঘনাকমাকয, তায
ওাফযবালা ানবনফ  বফনঘত্রযূণব; াযায াঅকরাঘয দাআ নাটকওয ওাফযবালায তুরনা এ বালা স্বতন্ত্র। ওাযণ
নাটযওাকযয ওানফযও ভন  ভঘতনায ূণবস্বরূ ধাযণ ওকয যককঙ নাটওনটয ওাফযবালা। বচু ঘনযত্রনটয
াংরাকাআ তা স্পি। স্বযফৃত্ত ঙকদ, শ্রুনতভধুয ব্দ ফযফাকয বালায স্বর্চ্দতা  ভরফতা ৃনি ওকযকঙ।
‚পাগুন ভাকয াঅগুন এক ভন ভাড়াকত ভরকককঙ
পুকরয ওাঁনড় ভুঘনও ভক ানড়গুকরা ভভকরকঙ
ভকনয নঔ ভদঔ ভঘক ভতায ভনকঘাযা ভম এককঙ
ভভৌঘাকওকত ভভৌ ধকযনা এওটুঔানন ভঘককঙ।‛
একক্ষকত্র, তৃতী ঘযকণ ‘ভনকঘাযা’ ব্দনট রক্ষনী; ভন ঘুনয ওকয ভম তাকও ‘ভনকঘায’ ফকর, এয াকথ
‘াঅ’ মুক্ত ওকয ব্দনটকও ানয ভাত্রা নদককঙন। াঅফায, ভফ নওঙু কাকন প্রতযক্ষবাকফ িাযওায ওৃষ্ণ প্রে
রূকওয াঅশ্রক উক। এককঙ। তকফ ‘ওৃষ্ণ’ ব্দনটকও যানয না ফনক ওৃষ্ণ> ওান> ওানাাআ> ওানা>
‘ওারা’ “ এবাকফ ‘ওারা’ ব্দনটকও ফনককঙন; ভমঔাকন উবালাকত প্রবাফ ওাচ ওকযকঙ।
‚ভাআ ওারা নও এাআ ওারা
িাযওা ভম যাচা করা ভথুযা ভ ভকাারা
যাঔার ভঙকরয ভফ ঔুকর
যাচদন্ত ননর তুকর।
যাচকফক, াকচ ওারা, ফকন যাআকরা ফনভারা।‛
ভওাথা ফা ওাফযবালা স্থান ভককঙ স্বযবনক্ত ফা নফপ্রওলব চাত ব্দ “ ‚াকয ভঙাঁনঘা াঅনভ ভুওতা
একননঙ।’ নাটযওায ভভানত ঘকটাাধযা নঙকরন ৎ, স্বাধীনকঘতনা, দৃঢ় ফযনক্তত্ব ভনস্ক প্রফাদপ্রনতভ। তাাআ তাাঁয
নাটকও াশুব “ াওরযাকণয যাচ ফবত্র ভখানলত ককঙ, ভাকচয মা নওঙু ত্রুনটূণব-ানযা-ানফঘায, তা
নতনন দানত্বওাকয নাটযঘনযকত্রয াংরাকয ভকধয নদক উস্থানা ওকয ভককঙন নাটকওয ওাফযবালা। তাাআ
এ বালা ওঔন দৃঢ়, ভচফুত াআস্পাকতয ভত তীক্ষণ-াননত; ওঔন ফা শ্রুনতভধুয-ভদারানত। ওাফযবালা
াংমত তযতকথযয াাান তৎভ কব্দয াঅনধওযতা রূ-রূকওয াঅশ্রক ধযা কড়কঙ প্রনতননতাআ।
ওাফযবালায ান্বফন্ধন াংস্কৃতানুাযী ভওান ভওান স্থান। াধাযণ-ফনঞ্চত ভানুকলয নঘন্তা ভঘতনায ভকনাচকৎ
স্পব ওযকত ভকযকঙন নাটযওায; তাাআ ানত কচাআ নরঔকত ভকযকঙন --‚ভানকয ভতাযা চকৎফাী
ভরাকবয জ্বারা ফবনাী!
ভম ধন াঅনভ বাকরাফান”
ভরাকতয টাকন মা ভম বান।
ভকর াঅকরা, ঘাাঁকদয ান
যাআকরা দাঃঔ, যান যান।‛
চককত ভরাব-নযু ভম দাঃকঔয াযাৎায, এওথা ওত চ কব্দয ফাাঁধকন ওনফ ভফাঁকধকঙন, ভওাথা ফা
ানতকফব শ্বাাখাত নদক, স্বযফৃত্ত ঙকদয ভদারা, ান্তযানুপ্রাক দবও ভনকও বনযককঙন
‚(।াওুয) ভতাভায রীরা ভতাভায ভঔরা
ভতাভায াআর্চ্া ভফাছা দা।
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(াঅভা) ভমভন ঘারা ভতভনন ঘনর
ভাথা ভযকঔ ভতাভায া।।‛
এাআ দাবননও উনক্ত ফযঞ্জনা নযূণব। নযনঘত ব্দকও ফযফায ওকয, ভরৌনওও প্রফঘন এককঙ ভওাথা -‚তপ্ত বাকত কাা নখকয কন্ধ উক।কঙ
ভানাভুককয ডাকর ভাকঙয ভাথা কড়কঙ।‛
নযককল, ভভানত ঘকটাাধযাকয ননফবানঘত ত্রী নাটকওয ওাফযবালা নফকেলণ ওযকত নকক ভকন ককঙ;
নাটযাংরাকয গুণধকভবয কে মথাথব নফনভশ্রণ ওযকত ভকযকঙন নতনন ওনফত্তায। উমুক্ত বাফ-বাফনা,
ভঘতনা তাাআ যনেন তায নাটওগুনরয ওাফযবালা। প্রকতযওনট ঘনযকত্রয কে াভঞ্জয ভযকঔ ওাফযবালায
নযফতবন ভঔাকন স্পি। নাটকওয বাফ-নফলফস্তুকও ওঔন রখু ঘর ওযকত, ওঔন দৃঢ় াংরাধভবী
ফক্তফযকও উস্থানা ওযকতাআ ওাফযবালা াথবওতা ভককঙ। াংস্কৃতানুাযী ওাফযবালা ফাকওযয ান্বফন্ধকন,
উকেয-নফকধ স্পি, তৎভ-াধবতৎভ ব্দ ূণ।ব তদ্ভফ, ভদী-নফকদী ব্দ নদক ফাওয াঅওলবণী ককঙ।
নাটযবাফনানুমাী, ঙকদয নযফতবন খকটকঙ। ারাংওাকযয প্রকাক খকটকঙ। ব্দ  ফাওয শ্বাাখাকত এয পকর
ফাকওয ঘারুত্ব যনক্ষত ককঙ। কফবানয, ভভানত ঘকটাাধযাকয ননফবানঘত ত্রী নাটকওয ওাফয াংরাকয
ওাফযবালা ুলভাভনিত-ারাংওৃত  মথাথব; এ নফলক মকথি ককফলণায াফওা যককঙ।
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