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ফাাংরা নাটকওয নফমুক : কণনাকটেয উদ্ভফ
ড. ানর বফশ্বা
কমাকী াধোও, ফাাংরা বফবাক, াাঁঘভুড়া ভাবফদোর, ফাাঁওুড়া, বিভফঙ্গ
Abstract
Realistic analysis in ‘Kathasahitya’ and ‘kabyasahiyta’ started from the beginning of
thirties in twentieth century by the work of Kallol literature group. Similarly human
characteristics, conscience and biological instinct influenced on these. Bengali
‘Kathasahitya’ and ‘kabyasahiyta’ outspreads its circumference up to the international
horizon through the expression of realisation of the truth of life. But amazing truth is that
Bengali drama could not synchronize itself with the vastness of life agony. The belief in
Marxist philosophy, the influence of Russian Revolution and realistic urge of society
motivated the playwrights to socialism. It was hindered by contemporary stages as those
were highly professional and devoted to have success in any means. But Second World War
and famine as its indispensible part made a drastic change. Millions of people were fighting
for freedom. So to reflect the societal need it became a mandate for the playwrights to make
a revolutionary change in their creation. Their creative drama should reflect day-to-day
fight for existence of common men and their troublesome life, their anxiety, their hope, love
along with their anger and story of togetherness. All these things enlightened the sky of
contemporary drama. The plotting of the drama being changed from the rich (king, queen)
to the poor middle class and their daily life-struggle, love and hope for a new society. This
trend was popularly known as ‘Gananatya’. IPTA (Indian people’s theatre) which was
cultural front of political party, established in 1943. Theatre movement of IPTA introduced
a new trend of Bengali theatre in the beginning of forties.
First in 1944 at ‘Sriragam’ and in various parts of Bengal the drama ‘Nabanna’ was
produced and performed at the doorsteps of downtroddens. ‘Gananatya’ became the mirror
of society. It reflects the homeless hungry people’s fight in the stage without any majestic
makeover. So it touched the mind of common people to be united and fight through which
they can create a new nation, new thought. The first production of IPTA is ‘Aagun’ written
by Bijan Bhattacharya. Then ‘Laboratory’ (Binoy Ghosh), ‘Homeopathy’ (Manoranjan
Bhattacharya), ‘Jabanbandi’(Bijan), and finally ‘Nabanna’. This journey may be called as
beginning by ‘Aagun’, exploration by ‘Jabanbandi’ and formed a complete circle by
‘Nabanna’.
Drama wasn’t ended with distress but faded all obstacles through the power of ploughing of
farmers. No surrendering to fate, no knee bending to urban rich, landlords and no
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expectation from them; only self-belief of farmers and their fight for glory rejuvenates and
brings new life to Bengali Drama.

বফাং তাব্দীয ঘাকযয দকও কণনাকটেয াত ধকয ফাাংরা নাটকও যম ারাফদর খকটকঙ, তা যওান াঅওবিও
বফল ন। ফরা ঘকর বতকনয দও যথকওাআ তায রকত াওাফায ওাচবট শুরু কবঙর।
নাটেওায বদবকন্দ্র ঘন্দ্র ফক্োাধোকয বালা”

‚াআবতাকয দাবফকতাআ ককড় উকেবঙর না াাংস্কৃবতও াঅক্ারন। নাটও, কান, নৃতে প্রবৃবত বল্পওকভেয
যেকে এাআ যঘতনা ঘবিকয দকও প্রওা যকর াঅভাকদয প্রকবতীর যরঔওকদয তা াঅকরাবড়ত
ওকযবঙর বেকয দকওাআ।‛১
কযাচ ফক্োাধোকয ওথা”

‚এওবদকও বফপ্লফ  রূান্তকযয বফশ্বকফাধ, াযবদকও খন খন চাতী াঅক্ারকনয উত্তার তযকঙ্গয বনষ্ফর
াঅকরাড়ন, এওবদকও ফ্রককডয াফকঘতন যরাকওয াঅবফষ্কায, াযবদকও একঙ্গর ভাওেকয দ্বন্দ্বভূরও
ফস্তুফাকদয নফীন জ্ঞান বতবযকয উাকন্ত এাআ চট াওাকনা ফাস্তফ চীফকন গ্রবি যভাঘকনয চনে দুষ্পােে
ফাস্তফকও ফোঔো ওযায দা বঙর নোবওকদয।‛২
ওকিার াবতে যকাষ্ঠীয াত ধকয বতকনয দকওয শুরু যথকওাআ ওথাাবকতে যমভন ফাস্তফধভেী বফকেলণ উকে
এককঙ, বেও যতভবন ভানফ ঘবযে-ভনন-যঘতনা  জচবফও ওাভনা-ফানা াআতোবদ বফবঘে যওৌতুরী বচজ্ঞাা াওুণ্ঠ
বাকফ ওাফোবতেকও এওটা যভাকড় একন যপরকরা।
াঅভায যাকণ বাাআ
যওাবট ভানকফয াশ্রুচকরয যচাায শুবনকত াাআ
াবঘন্তেওুভায যনগুপ্ত
বভথো বদক তেকও াঅড়াকরয যওান প্রকঘষ্টা যনাআ। এওটা বযূণে ভানুকলয প্রাকণয ভূরে াঅবফস্কাকযয উৎা
বঙর ওকিাকরয ববত। চীফকনয বেতায উরবি বনবধেধা প্রওাকয ভাধেকভ ফাাংরা ওথা এফাং ওাফোবতে তায
বনচস্ব বযবধকও াঅন্তচোবতও বদকন্ত যযঔা মেন্ত বফস্তৃত ওযর।
বওন্তু াঅিকমেয কর তে এাআ যম ফাাংরা নাটও এাআ চীফন মন্ত্রণায বফার ফোবপ্তয কঙ্গ তার যভরাকত াযর
না” যাআর দূকয কয। ভাওেী দেকন াঅস্থা, রু বফপ্লকফয প্রবাফ, মুকচীফকনয তাবকদ “ নাটেওাযকদয ভাচতাবন্ত্রও
চীফনকফাকধয াাংীদায ওযকত ঘাাআকরা। ফাধা ক দাাঁড়াকরা ভওারীন ভঞ্চ, মা যাদাযী এফাং াপরেন্ধানী
ফকট। তাাআ বতকনয দকও যওান যওান নাটও (ভন্মথ যাকয “ ওাযাকায, ভহুা, বফদুেৎণো, াকাও, ভীযওাবভ;
ঘীন্দ্রনাথ যনগুকপ্তয “ দকয দাবফ, াংগ্রাভ  াবন্ত, জকবযও তাওা, বযাচকদৌিা; বফধাও বট্টাঘাকমেয যভখভুবি,
ভাবটয খয, যকিয দাক; যফীন্দ্রনাথ জভকেয ভানভী কারে স্কুর; ভকন্দ্র গুকপ্তয “ ফুবভে, যানায ফাাংরা প্রবৃবত)।
ভঞ্চ ফেফস্থায ভধেফতেীতাকও যভকন বনকাআ যওান যওান ভ তাকও শুধুভাে স্পে ওযায যঘষ্টা ওযর ভাে। াঅবরঙ্গন
বদকত াযর না। এয চকনে দযওায ড়র বদ্বতী বফশ্বমুকধয উত্তা এফাং তৎচবনত ভন্বন্তকযয। াযা যদক রে রে
ভানুকলয ভুবিয াববপ্রাকও ফেি ওযায চকনে নাটকওয যীবত াঅবঙ্গও ববঙ্গ  বফলফস্তুয বযফতেন াফেম্ভাফী ক
উের। ফাস্তকফয তাড়না ফাাংরা নাটকও এর নতুন মুক, নতুন ভানুল। ভন্বন্তকযয াবস্তঘভোয ভানুল যথকও শুরু ওকয
চাবত-ধভেকও ঙাবক গ্রাভীণ ওৃলও, শ্রবভও-প্রতেন্ত াধাযণ ভানুল। একদয ভো চচেবযত চীফকনয তাা, দুাঃঔযফদনা বফড়ম্বনা এফাং াঅা-াঅওাঙ্ক্ষা-বারফাা কঙ্গ ওকয বফকোব  ঙ্ঘফধ াঅক্ারনকও াবতায ওকয দঔর
ওযর ফাাংরা নাটোবকতেয বফস্তীণে াঅওা। যৌযাবণও নাটকওয যদফ-যদফী, ঐবতাবও নাটকওয যাচাযাণী, ম্রাট,
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যযাভাবিও নাটকওয যাচুে-যাচওনো, াবযফাবযও নাটকওয যওতাদুযস্ত নাও-নাবওা াথফা নৃতেকীত ফহুর
প্রকভাদনাকটেয যণী যথকও নাটও যনকভ এর ভধেবফত্ত, বনম্নবফত্ত, বফত্তীন াধাযণ শ্রবভও ওৃলকওয এাঁকদা কবরকত “
ফবস্তকত, পুটাকত, ওাদাবযা যভকো যাস্তা। কণচীফকনয যওারাকর াফকান ওযর ফাাংরা নাটও। ফাাংরা
নাটোবকতেয এাআ কণভুবিওাভী যছাাঁওাআ ঔোত ককঙ ‘কণনাটে’ নাকভ।

‚ওকিাকরয কঙ্গ নতুন নাটে াঅক্ারকনয াথেওে াতেন্ত স্পষ্ট। প্রথভত ওকিাকরয উৎওট যমৌনতাকও
বযায ওযর কণনাটে। বদ্বতীত, যযাভাবিও বাফ বফরাবতায স্থকর প্রাধানে যর ফস্তুফাদী দৃবষ্ট। তৃতীত,
ওকিাকরয াস্পষ্ট যশ্রণী াংগ্রাকভয ধাযণাকও াথেননবতও  াভাবচও জফলকভেয য প্রবতবষ্ঠত ওকয এও
নতুন ভাচতাবন্ত্রও জফপ্লবফও াঅদকেয ফাণী প্রঘাবযত র।‛৩
াঅয ঘাকযয দকও এ ভস্ত প্রঘাকযয দা ফন ওযর ‘বাযতী কণনাটে াংখ’।
কণনাটে াংকখয এাআ বদওবনকদেনায িাৎকট যম াাংস্কৃবতও কণাংকেনগুকরায বূবভওা বঙর, য বফলক
াঅকরাঘনা না ওযকর কণনাটে াঅক্ারকনয তাৎমে ানুধাফকনয যেকে খাটবত যথকও মাকফ। ‚কণনাটে াংকখয
ানেতভ যীও বদবকন্দ্রঘন্দ্র ফকন্ধোাধো াম্প্রবতও ওাকর প্রওাবত প্রফকন্ধ ‘কণনাটে াংকখয ঐবতাবও বূবভওা’
ভূরোণ প্রকঙ্গ বরকঔকঙন :

াআবতাকয দাবফকতাআ ককড় উকেবঙর না াাংস্কৃবতও াঅক্ারন। নাটও, কান, নৃতে প্রবৃবত বল্পওকভেয
যেকে এাআ যঘতনা ঘবিকয দকও প্রওা যকর াঅভাকদয প্রকবতীর যরঔওকদয াঅকরাবড়ত ওকযবঙর
বেকয দকওাআ। ...বাযকতয ফুবধচীফী ভকরয প্রকবতীর াাংক এাআ াআবতাকফাধ াঅক, মা যথকও চন্ম
যন ‘প্রকবত যরঔও াংখ’।‛৪
উচকফবওস্তান বযাফবরকওয যাচধানী তাঔ্ কয (াকফও যাববকত াআউবনকনয ান্তকেত) ১৯২০
বিস্টাকব্দয ১৭াআ াকটাফয বাযকতয ওবভউবনস্ট াবটেয (প্রথভ) বববত্তস্থান কবঙর।৫ ১৯২৭-২৯ এয ফাভিীকদয
যনতৃকে াযা বাযকত শ্রবভও যশ্রবণয াঅক্ারন তীব্র যথকও তীব্রতয কত থাকও। ধভেখট াঅক্ারকনয ভকধে বদক
এওটা াংগ্রাভী যঘতনায প্রায খটকত থাকও। াযা বাযকত শ্রবভও াঅক্ারকনয াগ্রকবত যযাধ ওযায চনে বব্রবট
যওায ঔুফাআ তৎয ক কে। ১৯২৯ এয ২০য ভাঘে ভীযাট লড়মন্ত্র ভাভরায ূকে ৩১চন ওবভউবনস্ট যনতাকও
যগ্রপ্তায ওযা ।৬
১৯২৯ বিস্টাকব্দাআ ওবভউবনস্ট াবটেয যওন্দ্রী ওবভবট তাকদয ফকঘক ফড় ওাচ বাকফ াভকন বনক একরা “
পোবফাদকও যযাঔা এফাং মুধবফকযাধী ভকনাবাফ ককড় যতারা। এাআ ওাকচ াাংস্কৃবতও ওভেীকদয গুরুে বদক
‘ওবভউবনস্ট াবটেয াংস্কৃবত বঘন্তা এফাং শ্রবভও যশ্রবণয াাংস্কৃবতও যপডাকযকনয ওাচ’ নাকভ এওবট বযওল্পনা প্রওা
ওকয ফকর “ াাংস্কৃবতও াংকেকনয ওাচ কফ ভস্ত ঘনীর খৃণে চাতীতাফাদী ভকনাবাফ  াম্রাচেফাদী মুধফাদী
ভকনাবাকফয বি বফকযাবধতা ওযা।
াঅফায ১৯৩২ এয ১০াআ চানুাযী াঅন্তচোবতও বফপ্লফী াববতেও াংকখয ে যথকও াঅহ্বান চানান  মাকত
তাাঁযা তাাঁকদয প্রবতবায েুযধায াস্ত্র বনক স্বাধীনতা  ভুবি াংগ্রাকভ বরপ্ত াংগ্রাভী ভানুলকও যিাি াতোঘায যথকও
যো কঘষ্ট ন। ১৯৩৩-এ বটরাকযয নাৎী াবটে চাভোনীকত েভতা দঔর ওযকর চযরার যনরু পোবফাকদয
বফদ ম্পকওে ফরকত বকক ফকরন “ পোবফাদ াআতাবরয যওান বফকল ফোায ন। এটা ানে যদক ঙবড়ক
কড়কঙ। মঔন যওান যদকয শ্রবভওযা বিারী ক কে এফাং ুাঁবচফাদী যাকেয ওাকঙ বফদ ক যদঔা যদ
কণতাবন্ত্রও উাক বনন্ত্রণ ওযকত না যকয তঔন াও যকাষ্ঠী ুবর  াভবযও বিয াামে বনক তাযা পোবস্ত
যাস্তা গ্রণ ওকয। এযা শ্রবভও াংকেনগুবরকও ধাং ওকয যদ এফাং ানোনে বফকযাধীকদয ন্ত্রস্ত ওকয যাকঔ। াআবতভকধে
১৯৩৪ বিষ্টাকব্দয ২৩ চুরাাআ ওবভউবনস্ট াবটে বনবলধ । ১৯৪২-এয ২২ চুরাাআ মেন্ত বনকলধাজ্ঞা ফরফৎ বঙর।
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১৯৩৫-এ োবযক ভোবিভ যকাবওে, াঅকন্দ্রবচদ, াআ এভ পষ্টায, াঅকন্দ্র ভাকরো প্রভুকঔয যনতৃকেয পোবফাকদয
বফরুকধ াংস্কৃবত যোয এওবট কেরন । নাভ  ‘ার্ল্ে ওবভবট পয োকল্ এককনষ্ট পোবচম্ াোণ্ড ায’ “
এয বফশ্ব ওবভবটয বাবত করন যভাাঁ যরোাঁ। বওঙুবদন কয যফীন্দ্রনাথকও বাবত ওকয এয বাযতী াঔা যঔারা
। যঔান যথকও যরঔওকদয এওবট াঅন্তচোবতও াংখ ককড় কে চুনভাক। ানে বদকও াঅকষ্ট ভাক ওবভউবনষ্ট
াঅন্তচোবতকওয প্তভ ওাংকগ্রকয বধান্ত  “ ুাঁবচফাদী যদগুবরকত পোববফকযাধী ফাভিী এফাং বনকফবও 
যাধীন যদগুবরকত াম্রাচেফাদ বফকযাধ মুিফ্রি ককড় যতারায।
১৯৩৬-এয এবপ্রকর রেষকনৌ ওাংকগ্রকয ভকাআ ‘বনবঔর বাযত প্রকবত যরঔও কেরন’ ানুবষ্ঠত । বাবত
ন যপ্রভঘা্। াঅয ১১ চুরাাআ ওরওাতায এরফাটে কর ভোবিভ যকাবওেয িৃবত বা ফঙ্গাঔা কবেত  ‘ফঙ্গী
প্রকবত যরঔও াংখ’।
১৯৩৯-এ বদ্বতী বফশ্বমুধ শুরু র। াযা ৃবথফী উত্তার ক উের। যকল বটরাকযয চাভোবন মঔন ভাচতাবন্ত্রও
যাববকত াঅিভণ ওযর তঔন যথকওাআ বাযত  াযা াআউকযা চুকড় পোবফাদী াঅগ্রাকনয বফরুকধ াবন্তয
স্বকে বফশ্ববফকফও ভুঔয ক উের। বফশ্বমুকধয ঘবযোআ যকর ারকট। ফাাংরা কবেত র ‘যাববকত ুহৃদ বভবত’।
১৯৪০-এ াআউথ ওারঘাযার াআনবষ্টবটউট (YCI) াভেফাকদয বযূযও এওবট াাংস্কৃবতও াঅক্ারন ককড়
যতারায রকেে প্রবতবষ্ঠত কবঙর। াআাংরোণ্ড যথকও প্রতোকত বওঙু তরুণাআ এয স্থবতা। াঅয এয কমাকী কবঙর
ওকরচ  বফশ্ববফদোরকয প্রকবতীর ঙােকদয এওবট াাং।

‚১৯৪১-এ যফাম্বাাআকত কণনাটে াংখ কবেত । এয ুকযা নাভ Indian’s People’s Theatre
Associations, াংকেক IPTA-াআপটা। বণ্ডত চযরার যনকরু তায উকেকে ফকরন, বাযকতয
কণনাটে াঅক্ারকনয উন্নবত ফৃবধকত াঅবভ াতেন্ত াঅগ্রীর। চনকণ এফাং একদকয ঐবতকেয বববত্তকত
তায বফওা কর প্রঘুয ম্ভাফনা যককঙ। ানেথা এবট াা বাকফ। যতাভাকদয াওুেরাকয চনকণ
ম্পবওেত দৃবষ্টববঙ্গকত াঅবভ াঅনব্ত। ঘীন  যস্পকন এাআ াঅক্ারন বফওাকয কে উমুি বযকফ
াঅকঙ, বওন্তু াঅভাকদয যদক তায াবাফ। তথাব এবদকও যঘষ্টা শুরু ওযা দযওায াঅয তাাআ াঅবভ
যতাভাকদয াপরে ওাভনা ওবয।‛৭
াঅয ১৯৪২-এয ৮াআ ভাঘে ঢাওায যাচকথ তরুণ ফাভিী যরঔও যাকভন ঘক্য তোয প্রবতফাকদ ২৮ ভাঘে
ওরওাতা কবেত র ‘পোব বফকযাধী যরঔও বল্পী াংখ’। যদঔকত যককর ‘াআউথ ওারঘাযার াআনবষ্টবটউট’ (YCI),
প্রকবত যরঔও াংখ, যাববকত ুহৃদ বভবত, পোববফকযাধী যরঔও বল্পী াংখ াআতোবদ এওাআ রূাআ াঅভযা যরাভ
“ ‘বাযতী কণনাটে কঙ্ঘয’ ভকধে। ফাস্তবফও কে এটা দকরযাআ াাংস্কৃবতও ফ্রি। কণনাটে াংকখয নাটে
াঅক্ারকনয ভকধে বদকাআ ঘাকযয দকও ফাাংরা নাটকওয নতুন ধাযাবটয ূোত ।
বাযতী কণনাটে কঙ্ঘয ঐবতাবও বূবভওায ভভোথে বফকেলণ ওকয বদবকন্দ্র ঘন্দ্র ফক্োাধো বরকঔকঙন”

বাযতী কণনাটে ঙ্ঘকও যওান এওবট বফকল যকাষ্ঠী ফকর বাফকর বুর ওযা কফ। ঘবিকয দকও এটা
ককড় কে এও ফেবাযতী না াাংস্কৃবতও াঅক্ারন রূক। াঅভুদ্র বভাঘর একত াঅকরাবড়ত ।
...াাংস্কৃবতও বাযকতয এওটা াভবগ্রও রূ পুকট উেকতা কণনাটে াংকখয প্রবতবট ফেবাযতী কেরকন 
তায নাটে উৎকফ। প্রবত যাকচেয বল্পওরা  াংস্কৃবতয াোৎ াা যমত যঔাকন। নাভ কণনাটে াংখ
কর যওফর ভঞ্চ নাকটোআ ীভাফধ থাওকফ না। তায ৃবষ্ট-াংকীত, নৃতে, ঙাা নাটে, ওবফকান, উেুে
ওবফতা ভুাকযা প্রবৃবত বঙর তায ানেতভ াঙ্গ। রূক যক, ঙক্ ুকয বাযতী াংস্কৃবতয এও
ভাবভরনকেে ক উেকতা কণনাটেকঙ্ঘয প্রবতবট উৎফ।‛৮
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ানে এওবট প্রফকন্ধ ফকরকঙন”

‚ৃবষ্টকত মত জফবঘেোআ থাও না, প্রতেে ফা কযােবাকফ যাআ এওবট যফাধাআ (Proletarian Humanism)
ওাচ ওযকঙ।‛৯
১৯৪৪-এয াকটাফকয শ্রীযঙ্গভ ভকঞ্চ প্রথভ এফাং যফতেীকত াঔণ্ড ফাাংরায বফববন্ন প্রাকন্ত ‘নফান্ন’ নাটকওয
প্রকাচনা ফাাংরা নাটওকও বনক এর কণভানুকলয যফদীতকর। এওবদকও ফুবুেু শ্রীীন ভানুকলয াওুণ্ঠ দঘাযণা যতা,
ানেবদকও নাটকও নতুন বফলফস্তু, ফাস্তফ খটনা াঅয বফপ্লফী াঅদে। এওবদকও ঘটীন-যাংীন জ্জা াঅবযণীন
িাৎট যতা ানেবদকও াংখফধ ভানুকলয াতোঘাকযয বফরুকধ প্রবতফাদ প্রবতকযাধ এফাং াংখফধ ভানুকলয াবন্তভ
চ। কণনাটে াংকখয নাটওগুবরকও ফাাংরা নাটকওয কতানুকবতও ধাযা যথকও স্বতন্ত্র বল্পাদে বাকফ স্বীওৃবত বদর।
১৯৩৬-এ প্রবতবষ্ঠত ‘বনবঔর বাযত প্রকবত যরঔও কঙ্ঘ’য প্রওাবত াআস্তাাযবট বঙর কণনাটে াঅক্ারকনয থ
বনকদেও”

‚বাযকতয নফীন াববতেও াঅভাকদয ফতেভান চীফকনয ভূর ভো েুধা, দাবযদ্রে, াভাবচও যাঙ্মুঔতা,
যাচননবতও যাধীনতা বনক াঅকরাঘনা ওযকত কফ। ...মা বওঙু াঅভাকদয বফঘাযফুবধকও উদ্বুধ ওকয, ভাচ
ফেফস্থা  যাচনীবতকও মুবিঙ্গতবাকফ যীো ওকয াঅভাকদয ওবভেষ্ঠ, ৃঙ্খরাটু  ভাকচয রূান্তযেভ
ওকয, তাকও াঅভযা প্রকবতীর ফকর গ্রণ ওযফ।‛১০
এাআ প্রকবতীরতায প্রথভ প্রওা ফাাংরায নাটেকপ্রভীযা যর কণনাটে াংকখয প্রথভ প্রকমাচনা বফচন বট্টাঘাকমেয
নাটও ‘াঅগুন’-এয ভকধে বদক। কঙ্গ কঙ্গাআ াববনীত র বফন যখাকলয ‘রোফকযটযী’। এয য এর ভকনাযঞ্জন
বট্টাঘাকমেয ‘যাবভোবথ’ এফাং বফচকনয ‘চফানফ্ী’ এফাং এাআ ফৃত্তবট যমন ম্পূণে ওযর বফচন বট্টাঘাকমেয ‘নফান্ন’
নাটওবট। ‚ফরা মা ‘াঅগুন’-এ ূঘনা, ‘চফানফ্ী’যত বফওা এফাং ‘নফান্ন’যত ূণেতা।‛১১
কণনাটে াংকখয প্রথভপ্রা “ ‘াঅগুন’। যভাট াাঁঘবট দৃে। প্রথভবটকত “ াধাযণ বি বফকিতা বযফায, বদ্বতী
দৃকে “ ওৃলও বযফায, তৃতী দৃকে ওাযঔানায শ্রবভও বযফায “ এফাং ঘতুথে দৃকে যওযাবন কযওৃষ্ণ ফাফুয ভধেবফত্ত
বযফায। বফববন্ন যশ্রবণয ঘাযবট বযফাকযয ভো এও “ ঘার, ঘাকরয াঅওার। ঞ্চাকয ভন্বন্তকযয বওঙু াঅককাআ
ঔাদেভচুত ওকয ওৃবেভ ঔাদোবাফ ৃবষ্টয বফলবট তায ভো বনক এ নাটকও এক াবচয । ঘাযবট ঔণ্ড দৃেকটয
ভকধে বদক বফচন ভোয াংওটভ রূবট দেকওয াভকন বনক াঅকত ভথে ককঙন। ঞ্চভ ফা বযণবত দৃকে
“ াঅকযা ফহুয কঙ্গ ঘাকরয রাাআকন দাাঁবড়ক ফহুবফধ ভো াভান ুবরকয ামথা ঔফযদাবয, যদাওাবনয
াভানচনও ভন্তফে াআতোবদয াাাব রাাআকন দাাঁড়াকনা বনক বনকচকদয ভকধে ভৃদু যকারকভার এফাং একও াকযয
ক ওথা ফরা বওঙুটা প্রবতফাদী ক ো ুবর এফাং যদাওাবন দুাআ-াআ বওঙুটা নযভ  এফাং যভাটাভুবট ওকরাআ
ঘার যক াবীষ্ট রকেে যৌাঁঙুকত াকয এফাং ওকরাআ ফুছকত াকয “ এও না কর ঘরকফ না।
৩ ুরুল। াঅয ভকন ওযাওবযাআ ফা যওন। মকথষ্ট যতা ককঙ। এঔন ফাাঁঘকত কফ। ফাাঁঘকত কর বভকরবভক থাওকত
কফ ফোস্।
কযওৃষ্ণ। (বফকজ্ঞয ভত ভাথা যনকড়) এাআ ফুছটাাআ এঔন দযওায।
৩ ুরুল। তা ঙাড়া উা যনাআ, যওাকনা উা যনাআ।১২
এাআ উরবি-াআ এাআ যঙাটকল্প-ওল্প নাটও ‘াঅগুন নাটকওয প্রধান প্রাবপ্ত’ “ ফাাঁঘকত কর যচাট ফাাঁধকত কফ।
বফন যখাকলয ‘রোফকযটযী’যত যদঔকত াা মা যদকয দুবদেকন, াধাযণ ভানুকলয দুবদেকন জফজ্ঞাবনকওযা
ককফলণাকায যথকও ফাাআকয যফবযক াঅকত ফাধে । ফাধে  জদনব্ন চীফন াংগ্রাকভয টবূবভওা যাচনীবতয
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াকতঔবড় বনকত। াঅয ‘যাবভোবথ’ নাটকও ভকনাযঞ্জন বট্টাঘামে যদঔান ব্ু ভুরভান াধুেবলত ূফেফকঙ্গয এওবট
গ্রাকভয বঘে। যমঔাকন যফাব্রু ধভোন্ধতা, াজ্ঞতা  যকাযাবভ াত ধযাধবয ওকয ঘকর। যাআ ব্ু-ভুরভানাআ যওভন
ওকয বফকদয বদকন ভস্ত ওাকরাকও বঙন্ন ওকয একও াকযয চনে ছাাঁবক কড় যভ বফশ্বাক। যচাট ফাাঁকধ “
যভাওাবফরা ওকয ঙ্ককটয।
বতনবট যঙাট নাবটওায য াকোওৃত বফল বফস্তাবয নাটও ‘চফানফ্ী’। াঅগুন নাটও যল  ভন্বন্তকযয
ূফোফস্থা যযকনয বওউক। াঅয ‘চফানফ্ী’যত যাআ ভন্বন্তয এক কড় চীফকনয ভাছ ফযাফয। ওৃলও  গ্রাভঙাড়া।
ঘাযবট দৃকেয প্রথভবট গ্রাকভ “ েুধায তাড়না ফাাঁঘায াঅা, বযফাযকও ফাাঁঘাফায াঅা গ্রাভ যথকও াঅা বতনবট
বযফাকযয চীফন াথফা ভযণ বঘে বদক নাটেওায বফচন দুববেকেয এও ভভোবন্তও ঙবফ এাঁকওকঙন। ফৃধ যাণ ভণ্ডর,
তায স্ত্রী, দুাআ যঙকর যফ্া  দা, যফ্ায স্ত্রী এফাং যঙকর ভাবনও-এয কঙ্গ এওবট ব্ু ভুবরভ বযফায (এওবট
যাাআঘযকণয াযবট যভচাকনয) াংায াকত কযয পুটাকত। েুধায জ্বারা ভানুকলয ভানবফও ম্পওেগুকরা
যওভন যমন নষ্ট কত থাকও “ ভানুল যমন শুধুভাে েুবন্নফৃবত্তওাযী শুকত রূান্তবযত ক মা। হুকয বেতায বনষ্ঠুয
ওাবেকনে গ্রাকভয ওৃলও বযফাকযয স্বপ্ন যবকঙ্গ যদ। যফ্ায যঙকর বশু ভাবনকওয ভৃতুে  ানাাকয বফনা
বঘবওৎা। হুকয ফাফুকদয যরার দৃবষ্ট কড় যফ্ায ফউকয উয। য বফথকাভী কত ঘা। েুধা যাকও
যভাবকঙ্গ গ্রাকভয ওৃলও যান ভণ্ডর াুস্থ ক ড়কর “ নাটকওয ঘতুথে দৃকেয বওঙু উধায ওযা যমকত াকয।
যফ্া।। (কাকর াত বদক ফক বনাঃকব্দ ওাাঁকদ। োৎ কঔকদয\ াত উরকট)। যওাকনাাআ ওুর াবিকন।
(কোকবয ুকয যঘাঁবঘক) ফা বও তাবর াঅভাকদয ভকয মাকফ যয দা?
(দা যওাকনা ওথা ও না। যফ্ায বদকও যঘক ওাে ক দাাঁবড়ক থাকও।)
যভচান।। ওাাঁবদবন যফ্া।  যভাড়করয যঙকন যঙকন াঅভযা মাফ। দুবদন াঅকক াঅয কয।
যফ্া।। (এওটু বছভ ধকয যথকও) দুবদন াঅকক াঅয কয।
দা।। (কম্ভীযবাকফ) লাট ফঙয ধকয ফা াঅভায যানা পবরক এককঙ ভাথাকরয ভাবটবত। য-ফাচাকয াঅচ যম
ফ ঘাবরডাবরয ঔযাবত কি, াআবযয ভবধে যান ভণ্ডকরয  যতা বওঙুডা দান াঅকঙ। বওন্তু যওউ াঅচ য ওথাডা
স্বীওায ওকি না। যান ফযফাদ। না যঔবত যক াঅচ তাকয যাস্তা কড় ভযবত কি।
যফ্া।। (কম্ভীয উদাত্ত ওকণ্ঠ) ঘাবযবদবও এত ম্পদ, এত ধনকদৌরত াথঘ এাআ বযবথবভবত যান ভণ্ডকরয যফাঁকঘ
থাওফায যওান াবধওায াফেস্ত র না।
যাাআঘযণ।। (াত উরকট) ওত াঅা ওকযাআ না এাআবঙরাভ এাআ কয, হুাঁ :। যদক ড়র াঅওার, বাফরাভ ফবর মাাআ,
ওত যরাওাআ যতা যককঙ কয; না যঔবত যক াঅয ভযফ না। তা যম এাআ াফস্থা কফ তা বও যবকফবঙ ওঔন।১৩
তকফ এাআ তাায ভকধোআ নাটকওয বযভাবপ্ত খকট না। যল মেন্ত ওৃলকওয ভাবটওলেকণয বিয ওাকঙাআ যমন
ম্লান ক মা ভস্ত ফাধা বফবত্ত। তাাআ শুধুভাে বাককেয ওাকঙ াঅত্মভেণ ন, হুকয বফত্তফান বদ্রকরাকওকদয দায
প্রতোা ন োন্তকয ওৃলকওয বনকচকদয াঅত্মবফশ্বাী উচ্চাযকণ এ নাটকওয যকল যমন চীফকনযাআ শুরু ।
তাাআকতা ভৃতুেয ভুকঔ দাাঁবড়ক ফৃধ ওৃলও যান ভণ্ডর চফানফ্ী ওকয মা”
ফৃধ যান।। (াত বদক মাফায াআবঙ্গত ওকয) খকয বপকয মা যভচান “ যতাযা ফ বখকয মা, খকয বপকয মা। াঅভায
াঅভায যাআ ভযকঘড়া রাঙ্গর ওঔানা াঅফায ি ওকয, ি ওকয যঘক ধযকক ভাবটবত। ি ওকয যঘক ধযকক
ভাবটবত। ঔুফ ি ওকয যঘক ধযবফ। যানা পরকফ, যানা পরকফ। বপকয মা। বপকয মা। (াককরয ভকতা) যফ্া
যফ্ায ভা যফ্ায ভা যফ্ায ভা।১৪
কণনাকটেয ূঘনাফৃত্ত এফাং বফচকনয ভন্বন্তয বফলও নাটকওয ফৃত্তবট ূণে ওযকতাআ াঅভযা যরাভ ‘নফান্ন’। এাআ
‘নফান্ন’য ভকধোআ ফবরষ্ঠবাকফ াঙ্কুবযত র াঅকাভী বদকনয নাটে াঅক্ারকনয ফীচ। বদ্বতী বফশ্বমুকধ বাযকতয াথে 
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ম্পকদয মকথি ফেফাকযয পকর যদফোী যদঔা যদ াথেননবতও ঘযভ বফমে । াম্রাচেফাদী বব্রবট াওককাষ্ঠীয
মুধনীবতকত যদফোী যাচননবতও াবস্থযতা যদঔা যদ।’ ৪২-এয াঅককস্ট বাযত ঙাড় াঅক্ারন াযা যদক তীব্র
ক কে। নফান্ন নাটকওয প্রথভ দৃকোআ াঅকষ্ট াঅক্ারকনয দভকনয বনভেভতা এফাং প্রবতফাদ-প্রবতকযাকধয বঘেবট
স্পষ্ট । তকফ াঅকষ্ট াঅক্ারন বদক শুরু কর এাআ নাটকওয যপ্রোট ’৪৩-এয যাআ ভা ভন্বন্তয। গ্রাকভয
ঘালীযা স্ত্রী ন্তান  দু’ভুকো বাকতয াঅা দকর দকর কয ঘকর াঅক। ফুবুেুয াাওাকয বকয মা ওরওাতায
যাচথ। যভবদনীুয যচরায াঅবভনুকযয ওৃলও প্রধান ভােকযয বযফাযকও বখকয াঅফবতেত কর এ নাটকও
যদঔা মা গ্রাকভয ভস্ত নাযী ুরুলাআ এক ববড় ওকযকঙ তাকদয ঘাযাক। ঘালী ভাকচয দুাঃঔ-দুদো, যালণফঞ্চনায ওথা বনকাআ ককড় উকেকঙ দৃেগুবর। দুববেকেয াাওায, হুকয বফত্তফানকদয বফকফওীনতা, বববঔবযয দুবফেল
চীফন, রঙ্গযঔানায াঅশ্র প্রবৃবত নানা যফদনাদীণে াববজ্ঞতা বনক যফাঁকঘ থাওা গ্রাকভয ভানুলগুবর বওন্তু যল াফবধ
গ্রাকভাআ বপকয াঅক। ভন্বন্তয ীবড়ত দুফের রুগ্ন গ্রাভফাীযা িকভ যফাকছ ভো ওকরয। তাাআ ওকর বভকর রুকঔ
দাাঁড়াকফ, এওা এওা ন। বধান্ত যন ওকর বভকর কাাঁতা ঔাটকফ। ফায পর ফাাআ বভকর তুরকফ। াঅয
চবভদাকযয ওৃা ববো বওাংফা যারাকদয উয বনবেয ওকয ন; বনকচকদযাআ এওটা বওঙু ওযকত কফ। তাাআ
নাটকওয বযণবতকত প্রবতকযাকধয াংওল্প বনক দাকরয উবি”
দার। চাবন প্রধান, ভাবন যতাভায াঅওাঙ্খা বওন্তু এ ওথা যচকনা প্রধান, যম কতফাকযয ভকতা এফায াঅয াঅওার
াঅঘবম্বকত একর, াঅভায যঘাকঔয য যথকও াঅভাযাআ বযচন, াঅভাযাআ স্বচন, াঅভাযাআ ফন্ধুফান্ধফ, (চনতায বদকও
াত তুকর যদবঔক) এাআ এযাাআ যতা াঅভায াঅত্মী বযচন বঙবনক বনক যমকত াযকফ না একদয। বওঙুকতাআ না।
একদয বনকত কর াঅকক াঅভাকও বনকত কফ, াঅভাকয খাকর ওযকত কফ, এট্টা ফেফস্থায রট-ারট ওকয যপকর
বদকত কফ প্রধান, তকফ, মবদ াকয। যচায, যচায প্রবতকযাধ প্রধান এফায। যচায প্রবতকযাধ। যচায প্রবতকযাধ।১৫
এাআ যচায প্রবতকযাকধয দৃঢ় প্রতেকয ভকধে বদকাআ নাটকওয ভাবপ্ত খকট।
‘নফান্ন’ নাটও শুরুাআ  ুবরব াঅিভকণয বফরুকধ গ্রাভফাীয প্রবতকযাকধয দৃকে। ৪২-এয াঅককষ্ট বাযতঙাকড়া
াঅক্ারকন ফাগাবরয প্রবতকযাধ  াঅকত্মাৎকে াআবতা স্বীওৃত খটনা। যাআ াঅক্ারকন প্রধাকনয দুাআ যচাান ুে
শ্রীবত-বূবত ভাযা মা। স্ত্রী ঞ্চাননী নাযীয উয ুবরব াতোঘাকযয বফরুকধ প্রবতফাদ চাবনক ফকর”
ঞ্চাননী।। (রাবে বয বদক েবযতকদ) না এয এট্টা বফবত ওযকত  ওুঞ্জ, ফুছকর, এয এট্টা বফবত ওযকত । এ
ওী যওভ ধাযা ওথা? যভকভানুল, রজ্জাযভ ঔুাআক ফ ফকন-চঙ্গকর বকক ফক থাওকফ কযয য য। যওন,
বফত্তান্তটা ওী। যদক ুরুলভানুল যনাআ, োাঁ যা ওুঞ্জ?
ওুঞ্জ।। যচবেভা তুবভ।
ঞ্চাননী।। োাঁ াঅবভ, তুাআ চফাফ যদ াঅকক াঅভায ওথায।
বওঞ্জ।। ফকরা
ঞ্চাননী।। াঅফায ফরকফ ওী? যদঔবঙ যন, না যঔক ফক াঅবঙ যঘাকঔয ভাথা! ফবর যতাকদয এাআ ােভতায চকনে
যভকভানুল যওন ে ওযকত মাকফ এাআ দুকবোক? যভকভানুল ওী া ওকযকঙ োাঁ!
ওুঞ্জ।। ওী ফরফ।
ঞ্চাননী।। ওী ফরবফ!
প্রধান।। ে ওযকত একঙ ে ওকয মা। ভুঔ ফুকচ ে ওকয মা, যওাকনা ওথা ওকা না। যওাকনা ওথা ওকা
না, াধভে কফ। ভুঔ ফুকচ...
ঞ্চাননী।। তায াঅয ফরকফ ওী। াঅচ বতন বদন দাাঁকত এট্টা ওুকটা ওাবটবন, ফুছকর! যীকযয ওষ্ট াঅভযা ে ওযকত
াবয। য যওাকনা ওথা না। বওন্তু যভ!! রজ্জা!! যতাভাকদয যদকয যভকভানুকলয াকঙ্গয বূলণ!! মা বনক যতাভযা
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কফে ওয!! াঅয তাযয ফ ঘাাআকত ফকড়া ওথা াআজ্জৎ!! যভকভানুকলয াআজ্জৎ!! ওী, ওথা ফবর না যম! ঘু ওকয
থাবও যওন, োাঁ যা ওুঞ্জ, ওুঞ্জ, ওুঞ্জ!! !! !!১৬
বনকচকদয ভাকচয নাযীয োন যো ােভ ুরুলকদয বধক্কায চানা ঞ্চাননী। গ্রাকভয ভানুলচনকও াভকন
যথকও যনতৃে বদক াকওয াতোঘাকযয প্রবতফাদ াবভর ওকয। ুবরকয গুবর যঔক ভৃতেভুকঔ াওুকতাব
ঞ্চাননী ভাবটকত রুবটক কড় ফরকত থাকও”
ঞ্চাননী।। এবকক মা, এবকক মা যতাযা ফ। এবকক মা
(চনতা ভকফত ওকণ্ঠ ফক্ ভাতযভ ধ্ববন ওকয ঔাবনওটা এবকক াঅক।)
এবকক মা এবকক মা যতাযা!
(কনকথে ফাাঁকয কাাঁট পাটায ব্দ! চনতা এওটু াআতস্তত ওকয।)
এবকক মা, এবকক ঘল্ যতাযা ফ, এবকক মা।
(কনকথে ফাাঁকয কাাঁট পাটায ব্দ! চনতা থভকও দাাঁড়া।)
চননও ফেবি (খা যঔক)।। াঅকয ফা যয, ফাপ যয ফাপ।
(ওকর ভকফত ওকণ্ঠ এাআ-াআ-াআ ব্দ ওকয ববঙক মা।)
ঞ্চাননী।। াঅবভনুকযয ওরঙ্ক, াঅবভনুকযয ওরঙ্ক যতাযা ফ, তাাআ যঙু টবঙ। যকঙাবন, এবকক মা। এবকক
মা যতাযা ফ, এবকক মা।
(ভকফত ওকণ্ঠ -- ব্দ ওকয চনতা এবকক মা।)
এবকক মা, এবকক মা ফ। ...
(কনকথে ফাাঁ পাটায বফযাভীন ব্দ। ঞ্চাননী ভাবটকত রুবটক কড় ওাকর াত যঘক ধকয।)
এবকক মা, এবকক মা...
(ভুেভান ক কড় ঞ্চাননী। ওকর ভারবূবভয য বদক াভকনয বদকও ঙুকট মা। দু-এওচন ভাবটকত কড়
াত-া ঙুাঁড়কত থাকও।)
(েীণ ওকণ্ঠ) এবকক মা, এবকক মা যতাযা ফ...
(দুাআ এওটা জ্বরন্ত ভার ভাবটকত কড় থাকও। াবতায ফ াআতস্ততাঃ বফবেপ্ত। যকারভার েীণ ক াঅক।
ঞ্চাননীয ভুকঔ ওথা কয না, শুধু াত বদক াআবঙ্গকত ফরকত থাকও “ এবকক মা, এবকক মা, এবকক মা যতাযা
ফ।)১৭ ঞ্চাননী প্রবতফাদ ঞ্চাবযত  ওুঞ্জ  প্রধাকনয ভকধে। যালকওয প্রবতবনবধ ারু দত্ত ভাচন 
যচাতদাযরূক গ্রা ওকয বনকত ঘা াঅবভনুয গ্রাকভয ভানুলকদয চবভ ফাবড়। ারু দত্তয ওযার থাফা যথকও যযাাআ
যকত ওুঞ্জয প্রবতফাদী ওণ্ঠ যানা”
প্রধান।। (ওুঞ্জকও ফাধা বদক) াঅ-া-াঅ, তুাআ ঘু ওর্ বদবন ওুঞ্জ!
ওুঞ্জ।। (কঘাঁবঘক) যওন ঘু ওযায ওী ককঙ! ঘু ওযকফ! এাআ ঘু ওকয থাওকত থাওকত একওফাকয যফাফা ক
মাকফ, যফাফা ক মাকফ এাআ ফকর বদরাভ, োাঁ।
প্রধান।। তা য মাাআ মাফ, তুাআ ঘুকফা।
ওুঞ্জ।। যওন, বওকয চকনে! করা বদক এাআফায এট্টা যা ওাকড়া ফুছকর”যঘাঁঘা “ান্তত াঅয াাঁঘ চন ভানুল চানুও।
প্রধান।। াঅ-া-াঅ, তুাআ ঘু ওয বদবন ওুঞ্জ!
ওুঞ্জ।। ঘু ওযকফ!
ারু দত্ত।। ওথায যম ফকড়া াাঁতাযা যদবঔ, উাঁ।
ওুঞ্জ।। তকফ, এঔন ব ওকয ঘরকত কফ! এঔন ব!
ারু দত্ত।। উাঁ, তা য াঅভাকয ব না ওকয”
কয াত যতাকর
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ওুঞ্জ।। চাবন চাবন, কযয বদকও াত দোঔাকফ, তা চাবন। তা য বফশ্বা যবকগ যককঙ; কত াঅয ব ওবযকন।
(প্রধান ফবরষ্ঠ ওকণ্ঠ ারু দত্তকও চানা) ... ‘তা াঅবন মান ফাফা! এওকতা চবভ, যতা য াঅবভ বফবি ওযফ না।
পুবযক যকর!’১৮
বদ্বতী াকঙ্কয দৃেগুকরাকত যালণ  দুববেকেয বঙ্কয রূকয ভকধোআ ঞ্চভ দৃকে বনযঞ্জকনয প্রবতফাদী রূকয
বযঘ াাআ াঅভযা। ফাঔবয ঙদ্মনাকভ ওারীধন ধাড়ায ঘাকরয াঅড়কত ওাচ ওযা বনযঞ্জন ওারীধকনয ভচুতদাবয 
ওাকরাফাচাবযয ঔফয াঅয যফাশ্রকভয নাকভ যভক াঘাকযয যকান ওাযফাকফয ওথা যচকন মা। এাআ ওারীধকনয
কমাকী রূক ারু দত্ত গ্রাকভয ঘ্কযয দুাআ যভককও যফাশ্রকভ বনক একর বনযঞ্জন বনবিত  এফাং খটনাঘকি
তায স্ত্রী বফকনাবদনীকও যঔাকন যদকঔ যোকব  প্রবতফাকদ যপকট কড়। ারু দত্ত  ওারীধন ধাড়াকও ুবরকয াকত
তুকর যদ। বওন্তু নাটেওায ুবর প্রাকনয কঙ্গ এাআ াঅড়তদায ভাচনকদয কাাঁটঙড়া ফাাঁধায বদওবট যদঔাকত
যবাকরনবন।
ঘতুথে াকঙ্কয প্রথভ দৃকে যদঔা মা বনযঞ্জন দার ফযওত ঔীঘযণ ওকর বভকর যাভে ওকয এওটা যমৌথ
যনতৃে ককড় যতাকর ফাাঁঘায তাবককদ। গ্রাকভয প্রকতেকওয চবভকত ওকর বভকর ‘কাাঁতা যঔকট’ নতুন ধান তুকর যদফায
প্রবতজ্ঞা ওকয। প্রবতকযাকধয াংওল্প উকে াঅক যচাটফধ ওৃলওকদয ান্তয যথকও। ববফলেকতয াঅওাকরয
যভাওাবফরা ‘ধভেককারা’ জতবয ওকয প্রকতেকওয ধাকনয বওঙু াাং চভা যাঔায থ যন।
দার।। যফ যতা াঅকফদন-বনকফদন ওযকত থাকওা না যওন, ফাযণ ওযকঙ যও! ঔাচনা-ত্তয ভওুফ ঘাাআ, ফীচধান
ঘাাআ, ওৃবলঋণ ঘাাআ, এ ফ যতা াঅকঙাআ; তকফ াঅভায ওথা কি যম, প্রথভ যথকওাআ একওফাকয যারাকদয য
বনবেয ওকয না যথকও বনকচযা ওতটুওঔাবন ওী ওযকত ায তাাআ বাকফা “ মা বদক মা কফ।
বদকম্বয।। োাঁ প্রথভ যথকওাআ একওফাকয ঘাতওাবঔয নাকার া-বকতেক কযয বদকও যঘক থাওা, কত যওাকনা
ওাচ কফ না।
ঔীঘযণ।। োাঁ।
ভাবনও।। না  বভকথে। ানাও”
দার।। াঅিা এও ওাচ ওযকর যওভন !
উৎওণে ক কে ওকর।
বফলডা াফে বাকরা ওকয বফকফঘনা ওকয যদঔকত কফ ওকর বভকর।
ধবন কে “ ‘বও বফল, ওী ফরকত ঘা তুবভ;, াআতোবদ
ফরবঙ ফবর ওকর বভকর কাাঁতা ঔাটকর যওভন ।
ফযওত।। কাাঁতা ঔাটকর।
দার।। োাঁ। ধয এাআ াঅবভনুয গ্রাকভয ওথাাআ ফবর। ওভ কে ঘবি ঞ্চা খয যকযস্তয এঔাকন ফা। এঔন
ওাকচয ভ াঅভযা যম বেও এাআ ঞ্চা লাট খয যকযকস্তযাআ াামে াফ, এভন ওথা ফবর যন। ওাযণ াুঔ াঅকঙ,
বফুঔ াঅকঙ, যযাক, যাও াআতোবদ াঅয াাঁঘটা জদফ দুখেটনা াঅকঙ, এ াঅকঙ। তফু এঔন ওথা কি যম, এাআ ঞ্চা
চনায াকধেয াবত ওভ াঁবঘ খয যকযকস্তয াামে মবদ াঅভযা াাআ এফাং প্রকতেকওয চবভকত াঅভযা মবদ ওকর
বভকর কাাঁতা ঔাটফ ফকর ববতকজ্ঞ ওবয, তা কর াঅভায ঔুফ বফকশ্ব যম, এওদানা পর ওাকযা চবভয নষ্ট কত
াযকফ না। দ াকত ানাাক এ পর াঅভযা যকারা তুকর যপরকত াযফ।
প্রকতেকওাআ প্রকতেকওয বদকও তাবওক াফবাকফ াঅওাকয াআবঙ্গকত ওথাফাতো ভথেন ওকয দার ভণ্ডকরয মুবি।
...
দার।। এাআ। াঅর ওথা র পর, যটা মাকত নষ্ট না  তায যতা এওটা ফেফস্থা ওযকত কফ ফায াঅকক!
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ুচন।। না য ওথা যতা এও ফায।
দার।। যতা তকফ! এও এও ওকয এ।
বদকম্বয।। না য কাাঁতা ঔাটকর কয “ তা ওী ফর যতাভযা ফ? স্বীওায াঅকঙা যতা ঔাটকত কাাঁতা? াদা ভকন
ফরকফ বওন্তু।
ওকর ভস্বকয ‘বনি ঔাটফ’, ‘ঔাটফ কাতা’ ধবন ওকয।১৯
াঅককাআ বপকয এককঙ ওুঞ্জ এফাং যাবধওা াঅয যল দৃকে নফান্ন উৎকফয ূঘনা প্রধান ভাোয গ্রাকভ বপকয একর
দারকদয এাআ প্রকঘষ্টা বনক াং প্রওা ওযকর প্রধাকনয কঙ্গ দাকরয মুবিবনষ্ঠ াংকফদনীর ওকথাওথন”
দার।। ডয াঅকঙ, বওন্তু প্রধান, ভন্বন্তকযয দাট যতা বকককঙ এাআ ভাথায য বদক ভবযবন যতা ফাাআ াঅভযা!
াঅভযা যতা ফ যফাঁকঘাআ াঅবঙ। এাআ যম যতাভায ওুঞ্জ, বনযঞ্জন, এাআ যম ফযওত, ঔীঘযণ। যঘকনা যতা ফ একদয? ওাআ
ভবযবন যতা াঅভযা ফাাআ ভন্বন্তকয।
প্রধান।। ভযবন, ভযবন ভন্বন্তকয, বাকরা। বাকরা। বাকরা। বওন্তু দার, ভন্বন্তয মবদ াঅফায াঅক! াঅফায মবদ াঅক
যাআ ভন্বন্তয!
(গুরু গুরু যভকখয াঅাচ। চরবযা ওাকরা যভকখয এওটা াাং উকে এর উৎফ াঙ্গকনয এও-ঘতুথোাংকয য
ওাকরা ঙাা যপকর।)
(কভকখয বদকও রেে ওকয) এাআ দোকঔা, নীকঘ এাআ উৎফ, ওত াঅহ্লাদ, ওত াঅন্, বওন্তু াঅফায াআ াআঔাকন,
াআ কয, দোকঔা ওত ফড় এওটা যকারকমাক গুাঁবড় যভকয এবকক াঅকঙ। ওত ফকড়া এওটা যকারকমাক! ওত ফকড়া
এওটা”
(বফওৃত ভুকঔ ভাথা নাড়কত রাকর।)
দার।। চাবন প্রধান, ভাবন যতাভায াঅঙ্কা। বওন্তু এ ওথা যচকনা প্রধান, যম কতফাকযয ভকতা এফায াঅয াঅওার
াঅঘবম্বকত এক, াঅভায যঘাকঔয য যথকও াঅভাযাআ বযচন, াঅভাযাআ স্বচন, াঅভাযাআ ফন্ধুফান্ধফ (চনতায বদকও
াত তুকর যদবঔক) এাআ এযাাআ যতা াঅভায াঅত্মী বযচন, বঙবনক বনক যমকত াযকফ না একদয। বওঙুকতাআ না।
একদয বনকত কর াঅকক াঅভাকও বনকত কফ, াঅভাকয খাকর ওযকত কফ, এট্টা ফেফস্থায রট-ারট ওকয যপকর
বদকত কফ প্রধান, তকফ, তকফ মবদ াকয। যচায, যচায প্রবতকযাধ প্রধান এফায। যচায প্রবতকযাধ। যচায প্রবতকযাধ।
প্রধান।। (কচাকয বঘৎওায ওকয যপকট কড় চবড়ক ধকয দারকও) দার!২০
চাতাকতয যবদাকবদ বুকর ব্ু ভুরভান ‘যদাস্তাবর াবতক’ বনকচকদয াংওীণে স্বাথেদ্বন্দ্ব বুকর যচাটফধ
চনবিয প্রবতকযাকধয ভকধোআ ‘নফান্ন’ নাটকওয ভাবপ্ত খকট।
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৬। যর ঘকট্টাাধো “ বাযকতয স্বাধীনতা াংগ্রাকভয িভবফওা, যাচে ুস্তও লেদ, ১৯৯০, ৃাঃ ২২০
৭। ুধী প্রধান “ াাংস্কৃবতও প্রকবত, গ্রু বথকটায, ঞ্চদ ফলে, প্রথভ াংঔো, ৃাঃ ৪৫৭
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