
 
 

 
 

ি তীয় অধ ায় 

নাটেক িচ ক  

বীণাপােদর ভিনতায় নাটেকর উে খ আেছ বাংলা সািহেত র আিদ  চযাপেদ। ১৭ নং 

পেদর একদম শষ দুই চরেণ— 

                                 “নাচি  বািজল গাি  দবী।  

                                 বু -নাটক িবসমা হাই।।”১   

অথাৎ— 

“নাচ কেরন ব ধর, গান কেরন দবী। বু -নাটক হয় িবষম (অথাৎ িবপরীত)।”২ 

বীণায  এবং নাচ-গােনর পক সৃি  কের বু -নাটক সং া  এই পদিটেত আধ াি ক 

অনুভূিতর আভাস দওয়া হেয়েছ। তথাগেতর অনুসারী ভ বৃ  নাচ ও গােনর মাধ েম তাঁর 

জীবেনর ব না করেতন। বলা যায় এই নাচ আর গানই িছল তৎকালীন সমেয়র নাটক।  

গাটা মধ যুগ জুেড় তেকি ক নাচ-গােনর মেধ ই িছল নাটেকর িবক  প। আিদযুেগর 

বু  নাটেক নাচ ও গােনর যৗথতায় য নাট ল ণ দখা িগেয়িছল মধ যুেগর ‘েগার িবজয়’, ‘শূন  

পুরাণ’ কােব  তা অনুসৃত হয়। এ ছাড়াও ধমপূজা, লাককথা, গ ীরা, ধামািল, ভাদু, টুসু, পাচঁািল, 

ছৗ-নাচ, পুতুলনাচ, জািরসাির, ঝুমুর, আলকাপ, কৃ কীতন, রামায়ণ, মহাভারত, ম লকাব , 

চতন েদেবর লীলাকীতন এ সেবর মেধ ও নাটেকর িকছু িকছু ল ণ পাওয়া যায়। উিনশ শতেকর 

ি তীয়ভােগ আধুিনক িথেয়টােরর আিবভােব নাট চচার িদগে র উে াচন ঘেট। কাল েম এক 

মহান নাট কার তাঁর ব িত মী িচ া-ভাবনা িনেয় বাংলা নাট সািহেত র আিঙনায় এেস উপি ত 

হেলন। 

“আমার মেন হেয়েছ ‘ কৃিতর িতেশাধ’ নাটেক রবী নাথ িনেজরও অ াতসাের তাঁর 

িনজ  নাটেকর রীিত খঁুেজ পেয়িছেলন। সই িদক থেক ‘ কৃিতর িতেশাধ’ নাটকেক 

তাঁর নাট ধারার আসল ভূিমকা বলা যায়।... সীমা য সীমাব  নয়, সীমার অতল েশ 



 
 

 
 

গভীরতােকই রবী নাথ সারাজীবন তাঁর কিবতায়, তাঁর সব সািহেত  তুেল ধেরেছন। তাই 

এই নাটক রবী নােথর সব নাটেকর, সব কিবতার, সব সািহেত র ভূিমকা। এমন এক 

ভােবর নাটক রবী নাথ িলেখ ফেলিছেলন ‘ কৃিতর িতেশাধ’-এ। িক  তখনও, এই 

ত ণ বয়েস িতিন আ িব াসী হেত পােরন িন। তাঁর মেন সংশয় জে েছ, স বত এই 

ভাব ধান নাটকাকার রচনা পুেরাদ র নাটক হেলা না। তাই িতিন ভাবধমেক ত াখ ান 

কের চেল গেলন নাটকীয় ঘাত- িতঘােত তী  ময় শকসপীয়রীয় রীিতর নাটক 

লখার পেথ— বৃ  হেলন ‘িবসজন’ ও ‘রাজা ও রানী’ নাটক রচনায়। পের িতিন 

বুেঝিছেলন এই িবেদিশ পথ তারঁ পথ নয়। সং ৃ ত দৃশ কাব  ও বাংলার যা ার িমলন 

ঘিটেয় তােক আধুিনকতায় উ রণ ঘিটেয় িতিন এেক-এেক িলখেলন তাঁর তীক 

নাটক িল, তাঁর এেকবাের িনজ  নাটক িল।”৩   

সই নাটক িলই বাংলাসািহেত  িচর ায়ী হেয় থাকেলা।  

“রবী নােথর নাটকজীবেনর দীঘসমেয়র িদেক তািকেয় দখা যায় ‘শারেদাৎসব’ পয  

একিট পব এবং ‘শারেদাৎসব’ পরবতী আেরকিট পব। থম পেবর রচনার িভতর 

নাট কার রবী নাথ য রকম, পরবতী ে  পাওয়া যায় িভ  এক নাট কারেক এবং সই 

ি তীয় পবিট বাংলাসািহেত  িচি ত হেয় গল িবেশষ এক ধরেনর নাটেকর পব িহেসেব। 

সখােন থাগত নাটেকর ণাবিল থেক ত  এক সংলােপ রবী নাথ িনেয় এেলন 

ধারণাগত নাটক। যার ফল িত িহেসেব বিরেয় এল শারেদাৎসব, অচলায়তন, ডাকঘর, 

র করবী ইত ািদ।”৪ 

নাটেকর িশ রীিত কাব -গ -উপন াস ইত ািদর থেক একদমই আলাদা। 

“সািহত , িচ , নৃত , স ীত এই সম  যমন কলা িহসােব ীকৃত, সইরকম নাট কলাও 

কলা িহসােব ীকৃত। িক  এর মেধ  একটা গালেযাগও আেছ। একটা তফাত আেছ। 

তফাতটা এইরকম য, ধ ন সািহত কার, িকংবা একজন িচ কর বা একজন গায়ক যখন 

সৃি  কেরন তখন িতিন সাজাসুিজ তাঁর পাঠক বা দশক বা াতা—তাঁেদর জন ই কেরন। 



 
 

 
 

এবং সাজাসুিজ তাঁেদর কােছ প েছও দন। আর এই নাট কলার মুশিকল হে  এর জন  

একটা নাটক চাই, অিভেনতা চাই, চাই ম স া। হয়েতা একজন স ীতিশ ী, বা 

বাদ যে র িশ ীও চাই,--এরকম অেনক িজিনস চাই। তােতও একটা গ েগাল হয়। কারণ 

এইরকম হওয়ার জেন  তখন একটা  ওেঠ য এটা যিদ কলা হয় তাহেল সই কলার 

া ক? আসল সৃি টা কানখােন, —এত েলা লাক যখােন মেল? ... নাটক আর 

অিভনেয়র যু  িমলন হেল পেরই তেব সটােক নাট কলা বলা হয়। অেনেক সইজন  এই 

নাট কলােক বেল থােকন Composite art, সংযু  িশ , — যখােন অেনক েলা িশ  

থেক িজিনস এেন সংেযাজন কের এই িশ কলািট তির হয়।”৫  

    নাটেকর পাঠক থােক। িক  নাটক লখা হয় দশকেদর জন । অথাৎ অিভনেয়র জন । 

অিভেনতার জন ।  

“নাটককার য নাটক লেখ তার একটা কারণ হল য ওই অিভেনতার য মতা,—

অথাৎ অিভনেয়র য- মতা িবরাট একটা আকাশ খুেল দয়,-- সইটা তার ভীষণ ভােলা 

লােগ। আর তাই সইটােক তির করার জন ই স নাটকটােক তির কের। আর 

অিভেনতাও িঠক সইরকম এই নাটককােরর তির করা য সম  পিরি িত েলা, এবং 

ভীষণ িনিবড় মুহূেত য কথা েলা বিরেয় আসেছ চির েলার মুখ িদেয়,-এ েলার 

েম পেড় যায়। ফেল দুজেন দুজনেক ক  কের ঘাের। তাই আবার বলা দরকার, 

মানুেষর স েকর এই য জিটল জাল, সটাই আমােদর আধুিনক নােট র অ ের 

অ ের একটা টনশন তির কের। একটা তনাও।”৬   

নাটেকর পিরসের নাট কােরর জায়গা নই বলেলই চেল। িতিন থােকন নাটেকর 

আড়ােল। কাব  বা গ -উপন ােসর মেতা নাটক য়ংস ূণ subjective art নয়। নাটক 

objective art। সজন  ােক এখােন মেনর ভাবােবগেক সং  রাখেত হয়। কিব বা 

ঔপন ািসেকর মেতা িবচার-িবে ষণ, টীকা-িট নী করার কােনা ফুরসত তাঁর নই। কননা— 



 
 

 
 

“নাটেকর  সংকীণ পিরেবশ িনিদ , অিভব ি র ধারা বিশ পূণ। একটা চলমান 

ঘটনােক অবল ন কিরয়া নর-নারীর ভাষণ ও কায ারা য- পিট ফুিটয়া ওেঠ, তাহাই 

নাটেকর িনিদ  প। নাটেক নাট কােরর কােনা ান নাই— কােনা িবে ষণ, ম ব  বা 

অসংব  ক নািবলােসর অবসর সখােন নাই। নাট কােরর ান নাটেকর নপেথ ।”৭ 

নাট কােরর এই য না থাকাটা সটা পূরণ কের নাট কােরর সৃজনমনীষা। তাঁর 

সৃজনমনীষা বা dramatic imagination-এর বাহন েপ িতিন নাটেক িবিভ  িচ কে র 

েয়াগ ঘটান। কননা সািবক িবচাের দখা যায় নাট িশ কলা একিট য়ংস ূণ িচ ক । 

নাটেক অখ  িচ কে র স ূণতার বাহন িহেসেব কাজ কের কথা বা সংলাপিভি ক িচ ক , 

ম িভি ক িচ ক , দৃশ িভি ক িচ ক , স ীতিভি ক িচ ক , চির  বা অিভনয়িভি ক 

িচ ক , আেলাকস াতিভি ক িচ ক , নপথ িনিভি ক িচ ক  ইত ািদ। নাট রস বা 

নাট পিরণাম তা সুখবহই হাক বা দুঃখবহই হাক না কন নাট -িচ ক  তা বহন কের িনেয় 

আেস। দশকিচে  নাট িচ কে র িতি য়া ভেদ দুই রকেমর িচ কে র স ান পাওয়া যায়। 

য়ংস ূণ ান-কাল-পাে  সীমাব  নাট কািহনী বা আখ ানিট পকধমী িচ ক  েপ 

আ কাশ কের। আবার সংগীত, দৃশ পট, নপথ িন ও আেলাকস াত ভাবব নামূলক 

সাংেকিতক িচ ক  হেয় উঠেত পাের।  

মানুেষর মেনর মেধ  য ভাবসমু  সখােন িবিচ  তর লীলা। সখােন নানান িব য় ও 

কৗতূহল। মানুেষর সৃজন ি য়ার মেধ  এই িব য় ও কৗতূহল কােশর চ া চলেছ 

অিবরাম। ভােবর কাশ প বা বাহন হেলা ভাষা। িক  ভাষার মেধ  আেছ সীমাব তা। 

ভাব কােশর মতা তার একা ই সীিমত। এটা ল  কের জীবনান  দাশ যথাথই 

বেলেছন— 

“মানুেষর ভাষা তবু অনুভূিতেদশ থেক আেলা  

না পেল িনছক ি য়া; িবেশষণ; এেলােমেলা িনরা য় শে র ক াল 

ােনর িনকট থেক ঢর দূের থােক।”৮    



 
 

 
 

সজন  ভাষার কাশ মতােক বািড়েয় তুলেত হয়। এই মতােক বািড়েয় তালার 

জন  দুিট িবেশষ শি র সংেযাজন অত  আবশ ক। থমত—ভাষার িচ ধম এবং ি তীয়ত 

ভাষার সংগীতধম। িচ ধেমর ারা অথ আর সংগীতধেমর ারা ভাবতর েক আভািসত করা 

হয়। বতমান মজিটল িবে  ভাষা এক সাংেকিতকতায় উ ীত হেয়েছ। ভাষার সাংেকিতকতার 

সে  নাট ভাষায় বা সংলােপ িচ কে র চা পূণ ব বহােরর কথা উেঠ এেসেছ। িচ ক েক 

ব বহার কের ভাষার একেঘেয়িম থেক মুি  পাওয়া স ব। িচ কে র মাধ েম ভাষা তার 

‘অনুভূিতেদশ থেক আেলা’ পেত পাের। সই আেলায় অিত ব ব ত বা মৃত শ -

সংলাপ েক পিরহার কের িচ ক  নবিদগে র উে াচন ঘটায়। িবেশষত পক-সাংেকিতক 

নাটেক পকাি ত ও সংেকতাি ত িচ ক িল নাট কার ও নাটেকর জীবন ও ভাবসত েক 

ব নাময় কের তােল। ‘র করবী’েত অধ াপেকর চােখ নি নী এক িব য়। অবশ  সবার 

চােখই সই িব েয়র রশ ল  করা গেছ। িক  অধ াপেকর সংলােপ যখন— 

“য পুের তুিম সই আচমকা আেলা।”৯ 

তখন ‘আচমকা আেলা’র এই একিট িচ কে  নি নীেক আমরা সমে  পেয় যাই। 

নাটেক িচ কে র এই কাশ মতা ভাষার বা সংলােপর সীমাব তােক ভেঙ দয়। িব ৃত 

বণনার দরকার পেড় না।  

নাটেক িচ কে র ভূিমকা স ে  শ  ঘাষ চমৎকার ম ব  কেরেছন— 

“কিবতার িতমােক যিদ বলা যায় অনুল  (vertical), তেব নাটেক স চেল অনুভূিমক 

(horizontal) চােল। যাগ  িতমা কখেনাই ছেড় দয় না সমেয়র পর রা। কবলমা  

সমেয়র ভােবই য তারা পর র যু  থােক তা নয়, এর মেধ  তির হয় একটা  

কাযকারণ সূ । পূববতী পরবতী অিভ তার সংঘেষ িমিলেয় দখেল মধ বতী কােনা 

বণনা েল ওেঠ নূতন দু িতেত। এইেটেকই বলা যায় নাটকীয় দু িত, হয়েতা এই অেথই 

কােনা সমােলাচক এেক ভাবেত পােরন dynamic বা গিতময়।”১০  



 
 

 
 

নাটকেক সং ৃ ত নাট শাে  দৃশ কাব  বেল অিভিহত করা হেয়েছ। সহজ কথায় 

অিভনেয়র মাধ েম দৃশ াকাের দশক সমীেপ উপ ািপত করা হয় সজন  নাটক হেলা দৃশ কাব । 

দৃেশ র সে  চাখ নামক ইি য়িটর যাগ এেকবাের সরাসির। অিভনেয়র সময় অিভেনতা-

অিভেন ীরা দশেকর সামেন থােকন। ফেল দশকমেন চির ায়ন ও ম ায়েনর যৗথতায় 

সামি কভােব দৃশ কাব িট প পায়। আির টল অবশ  সব রকেমর িশ কলােক অনুকৃিত বেল 

অিভিহত কেরেছন। তাঁর মেত— 

“মহাকাব , ােজিড, কেমিড... এই সব-িকছুই সাধারণভােব বলা চেল অনুকরণ। এরা 

(অবশ ) পর েরর থেক িতনভােব পৃথক, হয় তােধর মাধ েম, িকংবা িবষয়ব েত 

িকংবা অনুকরেণর রীিতেত।”১১ 

আির টেলর অনুসরেণ বলা যেত পাের—নাটক হে  সই দৃশ কাব  যােত “মানুষ ও 

তার ি য়াকলাপ”১২  দৃশ রীিতেত উপ ািপত হয়।  

এই দৃশ কােব র সে  ইি য়ািদর স ক ও সংেবদনা ফুেট ওেঠ িচ কে র মাধ েম। 

নাট সািহত  ও নাটেকর অিভনয় অ াি ভােব জিড়ত হেলও নাটক থমত ও ধানত 

শ বে র ারা নাট কােরর িচ ািয়ত জীবন সেত র দ াতক। তেব অপরাপর কিবতা, গ  বা 

উপন াস য শ -িশ রীিত মেন চেল নাটেকর শ -িশ রীিত তার থেক আলাদা। নাট -িশ  

অতীব পিরিমিতর দািব রােখ। অেনক সময় এই অিতির  পিরিমিতর চাপই নাটেকর 

বাতাবরণেক অব  কের তােল। এর থেক পাঠকেক িরিলফ িদেতই নাটেক যুি যু  

িচ কে র সি েবশ ঘটােনা হয়। নাটেক িবষয়ব র তাৎপয িবে ষেণ, িবিভ  পার িরক 

ধারণার মেধ  স কিনণয় ও তুলনার জন  িচ কে র ব বহার করা হেয় থােক। এ ছাড়াও 

িচ ক  নানাভােব নাটকেক তাৎপযময় কের তােল।  

উ লকুমার মজুমদার এ সে  চমৎকার বেলেছন— 

“নাটক অত  সংহত িশ  বেল অেনক সময় সংহিতর টােন খুব উঁচু দেরর নাটেকও 

এমন এক চ  াস আবহাওয়া গেড় ওেঠ য মেন হয় ব ব টুকুেক আরও একটু 



 
 

 
 

ছিড়েয় অবকাশ রেখ কাশ করেল ক নাশি েক ল েভদী কেরও মােঝ মেধ  একটু 

অপা দৃি  িনে প করেল বাধহয় িত হত না। সে  সে  আরও মেন হেত থােক 

ঘটনার ঐ য যতই নাটকীয় সংেবেগ তী  হাক, ঘটনািবন ােসর মা া বা পিরমাণ ান 

যতই িনখঁুত হাক, চির িল যন নাটকীয় একমুখীনতায় শীণ; তাৎপযপূণ ম ব  

পাবার অবকাশ নই, িকংবা কােনা আেবগময় তাৎপযই নই হয়েতা, যােত 

ক নাশি েক মেনর মেধ  স ািলত কের দবার সুেযাগ পাই। িচ ক  এই অভাব 

পূরণ করেত পাের। নাটেকর কিঠন সংহিত, মা া, গঠন ও কািহিনিবন ােসর অিতির  

পিরিমিত মেনও তার মেধ  একটু আেবগ, উ াপ ও ক নার সংরাগ আনেত পাের। 

কােজই নাটেকর নীর  সংহিতেক রি ম কের তার সীমাব  বৃ েক মেন িনেয়ও 

সাথক িচ ক  ক নাশি েক উে িজত কের দশক বা পাঠেকর নানান পােক ঘুিরেয় 

রিঙন িদগ  ছুঁেয় িফের আসেত পাের। নাটেকর সংে পীকরেণর সীমাব  িশ েপ য 

 দািয়ে র চাপ পেড় সই সীমাব তােক মেনও িচ ক  নাটেকর অ লীন  

ডাইেমনশনেক অেনকখািন বািড়েয় ব াপক পিরদৃশ  বা প ােনারামা গেড় তুলেত 

পাের।”১৩  

িচ ক  তার িবিভ  আলংকািরক বিশ েক অিত ম কের নাটেকর বৃহ র তাৎপেয 

সংযু  হেয় পাঠক-দশেকর মেন ায়ী জায়গা কের নয়। এর উদাহরণ আেছ রাজা এবং 

কােলর যা া নাটেক। েপর নশায় আ  সুদশনার চােখ রাজার  ভয়াল পিট বাচিনক 

িচ কে র আ েয় ব  হেয়েছ—  

“এই য কিঠন কােলা লাহার মেতা অ কার, যা আমার উপর ঘুেমর মেতা, মূছার 

মেতা, মৃতু র মেতা, ...”১৪ 

ধু িক তাই? তার পেরও িলত তাশেনর মাঝখােন দাঁিড়েয় সুদশনা রাজােক 

দেখেছন এভােব— 



 
 

 
 

“েতামার মুেখর উপর আ েনর আভা লেগিছল-আমার মেন হল, ধূমেকতু য আকােশ 

উেঠেছ সই আকােশর মেতা তুিম কােলা। ... ঝেড়র মেঘর মেতা কােলা, কূলশূন  

সমুে র মেতা কােলা-তারই তুফােনর উপের স ার রি মা।”১৫  

উপমা অলংকার বািহত িচ ক পু  তার আলংকািরক ণেক িডিঙেয় রাজা নাটেকর 

বৃহ র তাৎপেয যু  হেয়েছ। একইভােব কােলর যা ায় রেথর রিশ অথাৎ দিড়র িচ ক িট 

উৎে া অলংকােরর আ েয় পাঠক-দশক মেন একটা িব ৃত াপট তুেল ধেরেছ— 

“... ওটা যন যুগাে র নাড়ী—”১৬    

   “দিড়টার রঙ যন এল নীল হেয়।”১৭  

“েযন যমুনানদীর ধারা।  

যন নাগকন ার বণী।  

যন গেণশঠাকুেরর ঁড় চেলেছ ল া হেয়, ...”১৮  

   “দিড়টা পেড় আেছ পেথর মাঝখােন- 

যন একজটা ডািকনীর জটা।”১৯     

“বীভৎস হেয় উেঠেছ, যন বাসুিক ম’ের উঠল ফুেল।”২০ 

নাটেক ঘটনার গিতশীলতা থােক। সই গিতশীলতােক উেপ া না কেরও িচ ক  

িবিভ  চির  এবং তােদর ভাবনা-িচ ার িদকিটেক সমৃ  কের তােল। এর কৃ  উদাহরণ 

খঁুেজ পেত পাির মু ধারা নাটেক— 

“িবভূিত। ও কী িন? ও িকেসর শ ? 

ধন য়। অ কােরর বুেকর িভতর িখল-িখল কের হেস উঠল য।  

িবভূিত। আ: থােমা-না, শ টা কান িদেক বেলা তা? 



 
 

 
 

নপেথ । জয় হাক ভরব!  

িবভূিত। এ তা ই জলে ােতর শ !   

ধন য়। নাচ-আরে র থম ডম িন। 

িবভূিত। শ  বেড় উঠেছ য, বেড় উঠেছ!  

ক র। এ যন— 

নরিসং। বাধ হে  যন— 

িবভূিত। হাঁ, হাঁ, সে হ নই। মু ধারা ছুটেছ। বাঁধ ক ভাঙেল? ক ভাঙেল? তার 

িন ার নই।”২১ 

িভ  িভ  ব ি র সংলােপ একটা আতে র পিরেবশ ধরা পেড়েছ। সই আতে র 

আবেহ যু  হেয়েছ সৃি  ও ংেসর অপ প রহস ময়তা। নাট ি য়ার বহমান গিতশীলতা 

জলে ােতর শে  মুখিরত হেয় উেঠেছ।   

িচ ক  নাটেকর শরীর তথা চির েক াণময় কের তােল। অেনক সময় িনছক 

বণনার মাধ েম িচ কে র এই তাৎপয িস  হয়। একটা উদাহরণ দওয়া যেত পাের। রাজা 

নাটেক সুদশনার মেতাই রাজার বিহঃরে র ভয়াল পিট সুর মার দৃি েতও ধরা পেড়েছ। 

দুবৃ  িপতার েরাচনায় ভরা যৗবেন স ন  হওয়ার পেথ িগেয়িছল। কামদ  িনেজর সই 

অব ার কথা বণনা করেত িগেয় স িচ কে র আ য় িনেয় বেল— 

“আিম য ন  হবার পেথ িগেয়িছলুম- স পথ ব  হেতই মেন হল আমার যন কােনা 

আ য় রইল না। আিম কবল খাঁচায়- পারা বুেনা জ র মেতা কবল গেজ বড়াতুম 

এবং সবাইেক আঁচেড় কামেড় িছঁেড় ফলেত ইে  করত।”২২ 



 
 

 
 

িঠক এরকম পিরি িতেত সুর মার কােছ রাজার দ ধারী শা া পিট  হেয় ওেঠ। 
এখােন খাঁচায়- পারা বুেনা জ র দৃি েগাচর িচ ক  আেছ। এটােক িনছক বণনা বলা অসমীচীন 

হেব। িক  এর পেরই িবেশষ -িবেশষেণর েয়াগ নপুেণ র ারা িচ ক  আভািসত হেয় উেঠেছ— 

“উ:, কী িন ু র! কী িন ু র! কী অিবচিলত িন ু রতা!’’২৩    

সুর মার কামদ  িচ  শা  হেয় তার মেধ  পা র ঘেট—  

“সম  দুর পনা হার মেন একিদন মািটেত লুিটেয় পড়ল। তখন দিখ, যত ভয়ানক  

ততই সু র।”২৪ 

এভােব িনছক বণনাও নাটেকর মেধ  তাৎপযময় হেয় ওেঠ।  

  শ িশে র অন ান  শাখায় নাট িশে র মেতা  থােক না। এই  নাট ি য়ার। এেক 

িচ কে র মাধ েম সু রভােব ফুিটেয় তালা স ব। এই  এবং মলব েনর সৗ যময় 

সাথক কােশর উ লতম িনদশন রবী নােথর র করবী— 

১. বাড়া সাপ ও সানাব াঙ/েকালাব াঙ 

২. কা  ম ভূিম ও  ছা ঘাস  

৩. মকেরর দাঁত ও কূম-অবতার    

৪. পবেতর চূড়া ও ফনার-নূপুর পরা ঝরনা   

৫. বটগাছ ও ছা পািখ 

৬. কঁুদ ফুেলর মালা ও র করবীর ম রী, ইত ািদ। 

এইসব িচ কে র সমাহাের গঠনমূলক বা বতা নাটেকর িতেবশেক িভ  মা ায় উ ীত 

কেরেছ।  



 
 

 
 

নাটেক িচ কে র ভূিমকা সে  উ লকুমার মজুমদার শকসপীয়েরর নাটেকর 

উদাহরণসহ উে খ কেরেছন— 

“েশকসপীয়েরর নাটেক খুব ব াপক সমস ার কােশর এক একিট নাটকীয় সংঘষমুহূত 

সমে র মেধ  অংেশর মেতা কাজ কের এবং অেনক সমেয়ই এই মুহূত িল িচ কে র 

মাধ েম স ািরত হেয় যায়। যমন, ‘েরািমও অ া  জুিলেয়ট’-এর সই িবখ াত লাইন : 

‘My bounty is as boundless as the sea,/My love as deep’ চিকেতর িচ কে , 

উ ী  হেয় উেঠ েমর িবশালতার িদেক ইি ত কের এবং পরবতী নাটকীয়তার ওপর 

তার িবিকরণ অনুভূত হেত থােক। িঠক তমিন ম াকেবথ নাটেকও ম াকেবেথর পােপর 

সব াসী প। পােপর অনু ািরত অিনবায ফলাফল আমােদর আ  কের এবং এই 

আ তা য ধু নাটেকর ঘটনাগত কাযকারেণর িনমম স েকর মধ  িদেয়ই আেস 

তা নয়, অেনক সমেয়ই িচ কে র আেলােক তাৎপযময় সাদৃশ সৃি র মাধ েম সই 

অ াকশেনর প উ ািটত হয়। যমন, This my hand will rather/the 

multitudinous seas incarnadine/Making the green one red. ‘অ া িন অ া  

ি ওপ া া’ নাটেক িচ কে র সাহােয ই থেম রােমর এবং সই সে  অ া িনওর 

িব ব াপী শি  িব ােরর ব না দওয়া হেয়েছ এবং তারপের ান এবং কােলর অন  

াপেট সই শি িব ােরর সা াজ েক নগণ ও করা হেয়েছ।”২৫ 

িচ ক  অেনক ে  বারংবার ব বহােরর মাধ েম নাটেকর অ িনিহত ভুবনেক 

আেলািকত কের তােল। রবী নােথর ‘অচলায়তন’-এর কৃ  একিট উদাহরণ। এই নাটেক 

পাথর ও আকাশ িচ ক  দু’িট ব বার ব ব ত হেয় নাটেকর মূলভাবেক কাশ কেরেছ। 

পাথর এবং আকাশ এই দুই ধান িচ ক  নাটেকর েক কাঁেধ তুেল িনেয়েছ। থাব  

কিঠন িনয়ম আবািসকেদর জীবনেক কের তুেলেছ পাথেরর মেতা াণহীন। সখােন ঘটনাচে  

একটা পে র মেন ও মনেন মুি র আকা া জেগেছ। আকাশ তখন পাথেরর িত ী  

মুি র িচ ক  িহেসেব নাটেক ান কের িনেয়েছ। এ ধরেনর িচ ক  নাট কািহিনর খুব 



 
 

 
 

সহায়ক হয় এবং কািহিনেক এেলােমেলা হেত দয় না। কািহিনর ি েক কের তােল জমাট। 

অনথক িববৃিত বণতার হাত থেক এইসব িচ ক  নাট কার তথা িশ েক র া কের।   

নাটেক অেনক িচ ক  থােক িক  নাটেকর মূল ভাবিট অেনক সময় একিট িকংবা দুিট 

িচ কে র উপর িনভর কের কািশত হয়। এ িলেক Caroline F. E. Spurgeon বেলেছন— 

‘dominating images’।  

িতিন শকসপীয়েরর নাটেক ‘Imagery’ আেলাচনা সে  এই সব ‘dominating 

images’-এর কথা  সহকাের উে খ কেরেছন। অেনক অধ বসায় ও অনুধ ান, িনিবড় বা 

পু ানুপু  পাঠ ও গভীর অিভিনেবশর ফেল িতিন ল  কেরেছন— 

“...when in the course of  an intensive study of Shakespesre’s imagery I 

had listed and classified and card-index and counted every images in 

every play thriceover, that the actual facts as to these dominating pictures 

started me in the face.”২৬ 

এর ফেল িতিন তাঁর মত ব  কের একিট াব পশ কেরেছন— 

“I found that there is a certain range of images, and roughly a certain 

proportion of these, to be expected in every play, and that certain familiar 

categories, of nature, animals, and what one may call ‘everyday’ or 

‘domestic’, easily come first. But in addition to this normal grouping, I 

have found, especially in the tragedies, certain group of images which, as 

it were, stick out in each particular play and immediately attract attention 

because they are peculiar either in subject or quantity, or both.  

These seem to form the floating image or images in Shakespeare’s mind 

called forth by that particular play, and I propose now, as briefly as 



 
 

 
 

possible, just to look at the tragedies from the point of view of these 

groups of images only.”২৭ 

রািমও অ া  জুিলেয়ট নাটক থেক িতিন dominating image বা ‘িনয় ক 

িচ কে ’র উদাহরণ িদেয়েছন— 

“In Romeo and Juliet the beauty and ardour of young love is seen by 

Shakespeare as the irradiating glory of sunlight and starlight in a dark 

world. The dominating image is light, every form and manifestation of it, 

the sun, moon, stars, fire, lightning, the flash of gunpowder, and the 

reflected light of beauty and of love; while by contrast we have night, 

darkness, clouds, rain, mist, and smoke.”২৮ 

রবী নােথর নাটেকও আমরা এই dominating image ক খঁুেজ পাই। ডাকঘর 

নাটকিট ‘িনয় ক িচ কে ’র চমৎকার উদাহরণ। রািমও অ া  জুিলেয়ট নাটেক light বা 

আেলা যমন িঠক তমনই ডাকঘর নাটেক Spurgeon কিথত dominating িচ ক  হেলা 

‘দরজা’। জানলার িচ কে  অমেলর ঘরব ীদশা থেক বাইের তাকােনার আকা া প 

পেয়েছ। দরজার িচ ক িট াধান  িব ারক। জানলা এেসেছ দরজার অনুষে । িক  দরজা 

অমেলর দুই রকেমর িচিকৎসাব ব ােক তুেল ধেরেছ— 

“কিবরাজ। ... দরজাটা বশ ভােলা কের তালাচািব-ব  কের দাও। ... ঐ- য জানলা 

িদেয় সূযাে র আভাটা আসেছ, ওটাও ব  কের দাও, ওেত রাগীেক বেড়া জািগেয় 

রেখ দয়।”২৯     

“রাজকিবরাজ। এিক! চাির িদেক সম ই য ব ! খুেল দাও, খুেল দাও, যত ার-

জানলা আেছ সব খুেল দাও।—”৩০ 



 
 

 
 

কিবরাজ নয়, রাজকিবরাজ অমেলর অসুখটােক সিঠকভােব বুঝেত পেরেছন। তাই 

িতিন কিবরােজর িবপরীেত িগেয় বেলেছন—‘খুেল দাও, খুেল দাও, যত ার-জানলা আেছ সব 

খুেল দাও।—’ ফেল অমলও ত সাড়া িদেয়েছ— 

“অমল। আমার আর কােনা অসুখ নই, কােনা বদনা নই। আ:, সব খুেল িদেয়েছ—

”৩১  

 এছাড়াও রাজা নাটেক ‘আেলা’, অচলায়তেন ‘আকাশ’, মু ধারায় ‘পথ’, র করবীেত 

‘র করবী’, কােলর যা ায় ‘রেথর রিশ’ ইত ািদ dominating image বা ‘িনয় ক িচ কে ’র 

কৃ  উদাহরণ। 
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