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Abstract
Dwijendralal Roy was a famous Bengali poet, playwright and musician. His play „Sajahan‟
is based on the life of the great Mughal emperor Shahbuddin Muhammad Khurram, well
known as „Shahjahan‟, a Persian word that means „king of the world‟. Shahjahan had four
sons named Dara Shikoh, Shah Suja, Aurangzeb and Murd Baksh. Aurangzeb captured the
throne by killing all his brothers and keeping his father in captivity at Agra fort until he
died in 1666.
These facts are presented in Dwijendralal Roy‟s drama named „Sajahan‟. Dwijendralal Roy
has perfectly presented the inner conflict of a father's heart and at the same time an
emperor. He was deeply grieved of the fighting and killings of his son and thereupon his
arrest by his own son. In short D. L. Roy has nicely depicted of the Mughal emperor
Shahjahan's inner self his play „Sajahan‟.
This article expresses and reassesses the inner conflict of Shahjahan. This article is also a
comparative study of play „Sajahan‟ with „King Lear‟ of William Shakespeare.
Key Word: Dwijendralal Roy, ‘Sajahan’, Inner Conflict, ‘King Lear’, Comparative Study.

‚ুষ্প াঅনায চনয পুন্দ্বট না। ন্দ্বযয চনয ততাভায
হৃদয়-ওুুভন্দ্বও প্রস্ফুপটত ওপয‛।১
ফপিভঘন্দ্বেয ওাঙ তথন্দ্বও ধায ওন্দ্বয এাআ াঈদ্ধৃপত ঘয়ন ওযন্দ্বর এওথা পশুাঠ্য েুয়াযা চান্দ্বন তম, ওঔন,
তওাথা তওানপদন তওান তভাখর ম্রাট, ান্দ্বযয চনয পনচ হৃদয় ওুুভন্দ্বও প্রস্ফুপটত ওন্দ্বযপন। তা ন্দ্বে এাআ াঈদ্ধৃপত
ফযফান্দ্বযয াঈন্দ্বেয র, মুক মুক ধন্দ্বয ৃপথফীয নানা প্রান্দ্বেয, পল্পী াপপতযওযা তাাঁন্দ্বদয পল্পাপন্দ্বতয পনচ হৃদয়
ওুুভন্দ্বও ান্দ্বযয ওান্দ্বঙ প্রওা ওন্দ্বয ঘন্দ্বরন্দ্বঙ, এাআ তভাখর ম্রাটন্দ্বদযন্দ্বও াফরম্বন ওন্দ্বযাআ। পন্দ্বর পফপবন্ন ভন্দ্বয়য
পফপবন্ন পল্পীয ওরন্দ্বভ এাআ তভাখর ফীয ম্রাটন্দ্বদয ঐপতাপও পফপনভমাণ খন্দ্বট ঘন্দ্বরন্দ্বঙ। াচাান ঘপযত্রপট
পদ্বন্দ্বচেরান্দ্বরয তাআ ঐপতাপও পফপনভমান্দ্বণয পর।
াচাান পদ্বন্দ্বচেরান্দ্বরয এও ানুভ ৃপি। াআপতান্দ্বয তযন্দ্বও াফরম্বন ওন্দ্বয এভন ঐপতাপও ভনফযন্দ্বয
স্ফূযণ ফাাংরা াপন্দ্বতযয এও পফযর খটনা। ‘াচাান’ ব্দপট এন্দ্বন্দ্বঙ ামীয়ান াচাান তথন্দ্বও। া াথমাৎ
পফন্দ্বচতা, চকৎ পফন্দ্বচতা, াধীশ্বয। াঅয চাান াথমাৎ চকৎ। াচাান ন্দ্বব্দয াথম চকন্দ্বতয াধীশ্বয ফা ফাদা।
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াথঘ াআপতান্দ্ব তম াচাান্দ্বনয ন্দ্বঙ্গ াঅভান্দ্বদয াঅশফ পযঘয়, পদ্বন্দ্বচেরান্দ্বরয াচাানন্দ্বও াঅভযা তায ন্দ্বঙ্গ
তভরান্দ্বত াপয না। াআপতান্দ্বয াচাান পমপন াাধাযণ ফীয, তমাদ্ধা, ওূট তওৌরী, াাধাযণ তাাঁয ানুভান পি,
দূযদৃপি। মায পন্দ্বর পতপন পতায তৃতীয় োন ন্দ্বয় াগ্রচ ভ্রাতা ওুভায ঔরুন্দ্বও, এভনপও তায ানযানয ভ্রাতান্দ্বদয
যাপচত  তযা ওন্দ্বয বাযত পাংান্দ্বন াঅন্দ্বযাণ ওন্দ্বযন। মায তযফাপযয পফদ্যযৎছরন্দ্বও াঅভুদ্র পভাঘর থযপয
ওম্প, তাআ তঘনা াচাান্দ্বনয ন্দ্বঙ্গ পদ্বন্দ্বচেরান্দ্বরয াচাান্দ্বনয াথমওয পফস্তয। াচাান নাভ াঈচ্চাযন্দ্বণয ন্দ্বঙ্গ ন্দ্বঙ্গ
তম াচাান্দ্বনয ঙপফ াঅভান্দ্বদয ভন্দ্বন তবন্দ্ব ন্দ্বঠ্, পদ্বন্দ্বচেরান্দ্বরয াচাান তা নয়ত। পতপন ফৃদ্ধ াায়, তপ্রৌঢ়।
াঅন্দ্বর াচাান্দ্বনয মুফযাচ, ফা তরুণ ম্রান্দ্বটাপঘত রূন্দ্বয দ্যযপত ািন ওন্দ্বযনপন পতপন। াঅন্দ্বর ফনযান্দ্বচয তৌন্দমম
ফন্দ্বন, তান্দ্বও ঔাাঁঘাফন্দী ওযন্দ্বর তমভন ত তালভানা কৃাপরত ফনপফোন্দ্বর পযণত য়, পঠ্ও ততভপন পদ্বন্দ্বচেরান্দ্বরয
াচাান ওতওটা ঔাাঁঘাফন্দী ফনযান্দ্বচয ভত। পদ্বন্দ্বচেরার াঅন্দ্বর াচাান্দ্বনয তমৌফনভন্দ্বদ ভত্ত ততন্দ্বচােীপ্ত তৌরুল
নয়, ফয়ন্দ্বয বান্দ্বয নুযচ, াস্তপভত প্রায়, ফৃন্দ্বদ্ধয ভূপতম ািন ওন্দ্বযন্দ্বঙন। পনচ ুন্দ্বত্রয ওাযাকান্দ্বয ফন্দী ফৃদ্ধ াচাান্দ্বনয
াায়তায তক্ষাবনম্র রূপটাআ ধযা াঅন্দ্বঙ ‘াচাান’ নাটন্দ্বওয তেন্দ্বভ।
ঞ্চাি পফপি এাআ নাটন্দ্বওয ফমন্দ্বভাট এওপত্রপট দৃন্দ্বযয ভন্দ্বধয ভাত্র ঙপট দৃন্দ্বয প্রতযক্ষবান্দ্বফ াঈপিত যন্দ্বয়ন্দ্বঙন
ফৃদ্ধ ম্রাট াচাান। ১/১, ১/৭, ২/২, ৪/৫, ৫/৩ এফাং ৫/৬ দৃন্দ্বয। পওন্তু বাফন্দ্বত ঔুফ াঅিমম রান্দ্বক তম নাটন্দ্বওয
পন্দ্বযানাভপট তাযাআ নান্দ্বভ। পন্দ্বর এওথা ফরায ান্দ্বক্ষা যান্দ্বঔনা তম ভগ্র নাটও চুন্দ্বে যন্দ্বয়ন্দ্বঙ প্রতযক্ষ ফা ন্দ্বযাক্ষ,
পিয় ফা পনপিয় বান্দ্বফ ম্রাট াচাান্দ্বনযাআ দঘাযণা। নাটন্দ্বও প্রথভ তথন্দ্বওাআ তদঔা মায় াচাান ঘপযত্রপট দ্বে ভপথত
ঘপযত্র। াচাান ঘপযন্দ্বত্র নাটযওায দ্যপট যস্পয পফযীত পিয াংখাত প্রদমন ওন্দ্বযন্দ্বঙন, এওপদন্দ্বও ুত্রন্দ্বেন্দ্ব ান্ধ
পতা াঅয ানযপদন্দ্বও ওতমফয যায়ন ম্রাট। এাআ দ্যাআ দ্বে াঅফন্দ্বতম ন্দ্বে াচাান পওাংওতমফযপফভূঢ় ন্দ্বয় ন্দ্বেন্দ্বঙন।
নাটন্দ্বওয এন্দ্বওফান্দ্বয প্রথভ তথন্দ্বওাআ াচাানন্দ্বও াপতভাত্রায় তেওাতয ওন্দ্বয তদঔান্দ্বনা ন্দ্বয়ন্দ্বঙ। পতা াচাান
তওফরাআ তোন্দ্বন্ধ ওতমফযঘুযত ন্দ্বয় ন্দ্বেন্দ্বঙন। নাটন্দ্বওয ১ভ ান্দ্বিয ১ভ দৃন্দ্বয ুত্র দাযা এফাং ওনযা চাানাযা পতায
াঈন্দ্বদ্ধম াঈন্দ্বঠ্ ম্রাটন্দ্বও তাাঁয যাচধভম স্মযণ ওপযন্দ্বয় পদন্দ্বর াচাান ফন্দ্বরন্দ্বঙন “ ‚াঅভায হৃদয় শুধু এও ান চান্দ্বন।
ত শুধু তেন্দ্বয ান।‛২ তাাআ ুত্রন্দ্বদয াফাধযতায ওথা শুন্দ্বন াচাান ুত্রন্দ্বেন্দ্ব এতটাাআ তভাান্ধ তম তান্দ্বদয
পফরুন্দ্বদ্ধ দন্দ্বক্ষ পনন্দ্বত পতপন াায়। পতা াচাান্দ্বনয ফুও তথন্দ্বও তওফর পনরুায় াঅতমনাদ বালা তন্দ্বয়ন্দ্বঙ –
‚াইশ্বয! পতান্দ্বদয এাআ ফুওবযা তে পদন্দ্বয়পঙন্দ্বর তওন? তওন তান্দ্বদয হৃদয়ন্দ্বও তরৌ পদন্দ্বয় কেপন। াঃ! ৩ এওপদন
তম ুত্রন্দ্বেন্দ্ব ান্ধ ন্দ্বয় াচাান তাাঁয ুত্রন্দ্বদয পফন্দ্বদ্রান্দ্বও ক্ষভা ওন্দ্বযন্দ্বঙ, এভনপও ুত্রন্দ্বদয পফরুন্দ্বদ্ধ সনয াপঠ্ন্দ্বয়
তান্দ্বদয াপস্ত পদন্দ্বত ঘানপন –

‚ওাচ তনাআ দাযা। তাযা যাচধানীন্দ্বত াঅুও ;
াঅপভ তান্দ্বদয ফুপছন্দ্বয় ফরন্দ্বফা।‛৪
পওন্তু তাআ ুত্রন্দ্বদয ভন্দ্বধয মঔন এও ুত্র যঙ্গন্দ্বচফ পতৃন্দ্বেন্দ্বয এাআ প্রপতদান্দ্বনয ঘযভ াফযফান্দ্বয ওন্দ্বযন্দ্বঙন,
াঅয তঔান্দ্বনাআ াচাান পতা পান্দ্বফ, ম্রাট পান্দ্বফ, এওচন ভানুল পান্দ্বফ ভানপও বান্দ্বফ পফমমস্ত ন্দ্বয়
ন্দ্বেন্দ্বঙন। ফরা তমন্দ্বত ান্দ্বয এঔান তথন্দ্বওাআ াচাান্দ্বনয চীফন্দ্বন ট্রান্দ্বচপি শুরু ন্দ্বয়ন্দ্বঙ।
নাটন্দ্বওয তওেীয় ঘপযত্র াচাান ন্দ্বন্দ তনাআ। পতপন বাযত ম্রাট পন্দ্বর াতুর ঐশ্বমম, পি  ক্ষভতায
াপধওাযী। চাাঙ্গীন্দ্বযয ভৃতুযয য ভ্রাতৃদ্বে, মুদ্ধ  তযায ভধয পদন্দ্বয় াআপতান্দ্বয এাআ ফীয ক্ষভতায াঈচ্চপঔন্দ্বয
াপধপিত ন্দ্বয়ন্দ্বঙন। পওন্তু চীফন্দ্বনয তন্দ্বল াফয প্রান্দ্বে াঈনীত ন্দ্বয় তাাঁয াুিতায ুন্দ্বমান্দ্বক তায ুত্রন্দ্বদয ভন্দ্বধয তম
পফশ্বাখাতওতা সতযী ন্দ্বয়ন্দ্বঙ তা তমন তাাঁয পনন্দ্বচয ূফম চীফন্দ্বনয াপবা ন্দ্বয় াঅঙন্দ্বে ন্দ্বেন্দ্বঙ। পতা চাাঙ্গীযন্দ্বও
তল ফয়ন্দ্ব মপদ তাাঁয ভন্দ্বতা ফন্দী ন্দ্বয় াায়  ওরুণ চীফন মান ওযন্দ্বত য়পন। ুত্র দাযান্দ্বও মুফযাচ ন্দ্বদ
াপবন্দ্বলও খপটন্দ্বয় তম পনপিত চীফন মান্দ্বনয বপ্ন ত পতপন তদন্দ্বঔপঙন্দ্বরন, যঙ্গন্দ্বচফ-তভাযাদ-ুচাযা তা তবন্দ্বঙ্গ ঘুযভায
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ওন্দ্বয পদন্দ্বয়ন্দ্বঙ। চীফন্দ্বনয তল ওন্দ্বয়ও ফঙয চাানাযায াঘন্দ্বমম এও াফণমনীয় দ্যাঃঔ দ্যদমায ভন্দ্বধয পদন্দ্বয় তান্দ্বও চীফন
মান ওযন্দ্বত ন্দ্বয়ন্দ্বঙ। ভূরতাঃ যাচওামম, ম্রাট ত্তা  ুত্রন্দ্বেন্দ্বয দ্বন্দ্বে তাাঁয হৃদন্দ্বয়য তম ক্ষত-পফক্ষত াফিা তাযাআ
ুন্দ্বমাক পনন্দ্বয়ন্দ্বঙ যঙ্গন্দ্বচফ। তাাঁয ঘপযন্দ্বত্রয ভূর পফমমন্দ্বয়য ওাযণাআ র তপট। তাাঁয ঘপযন্দ্বত্রয ােপনমপত দ্বোআ তান্দ্বও
ট্রান্দ্বচপিয নায়ন্দ্বও পযণত ওন্দ্বযন্দ্বঙ। াতযাপধও তেন্দ্বয ফফতমী ন্দ্বয় তেয়  তপ্রয় তফান্দ্বধ পফমমস্ত ন্দ্বয় ওতমফয 
াওতমফযন্দ্বও পতপন এও ওন্দ্বয তপন্দ্বরন্দ্বঙন। পতৃত্তা  ম্রাট ত্তায দ্বন্দ্বেয ওাযন্দ্বণাআ পতপন পফন্দ্বদ্রা দভন ওযায চনয
দাযান্দ্বও াঞ্জা প্রদান ওন্দ্বয পফন্দ্বদ্রাী ুত্রন্দ্বদয পফরুন্দ্বদ্ধ সনয তপ্রযণ ওন্দ্বযন্দ্বঙন। াঅফায ানযপদন্দ্বও তনাপতন্দ্বদয তকান
পনন্দ্বদম পদন্দ্বয়ন্দ্বঙন মুদ্ধ না ওন্দ্বয পন্ধ ওযায চনয। পন্দ্বর এাআ তম সফযীতয তা ফুন্দ্বভযাাং ন্দ্বয় পপন্দ্বয এন্দ্বন্দ্বঙ তাাঁয
পনন্দ্বচযাআ পদন্দ্বও। এওপদন্দ্বও পতপন পওঙুন্দ্বতাআ পফশ্বা ওযন্দ্বত াযন্দ্বঙন না তম দাযা যাপচত, যঙ্গন্দ্বচফ ওট “ ধূতম “
পভথযাফাদী। ানযপদন্দ্বও পতৃ-হৃদয় াঈদ্ধত পফচয়ী ুত্রন্দ্বও ফযণ ওন্দ্বয পনন্দ্বত ফযাওুর, পতৃ হৃদয় তমন ুন্দ্বত্রয ফীযন্দ্বে,
তৌন্দ্বমম, পফঘক্ষণতায় স্ফীন্দ্বতাদয। পন্দ্বর এওপদন্দ্বও পপ্রয় ুত্র দাযাযা যাচন্দ্বয় এফাং ুত্রন্দ্বদয পফন্দ্বদ্রান্দ্ব তাাঁয হৃদয়, ভন
প্রাণ দ্যভন্দ্বে ভুঘন্দ্বে ঔান ঔান ন্দ্বয় তকন্দ্বঙ। ানযপদন্দ্বও পফন্দ্বদ্রাী ুন্দ্বত্রয পফচন্দ্বয় তাাঁয হৃদয় াঈন্দ্বদ্বপরত ন্দ্বয় াঈন্দ্বঠ্ন্দ্বঙ। এাআ
তম পনন্দ্বচয ন্দ্বঙ্গ পনন্দ্বচযাআ দ্বে, এাআ তম ফপাঃভন্দ্বনয ন্দ্বঙ্গ াোঃভন্দ্বনয টানান্দ্বান্দ্বেন “ তাযাআ প্রপতপিয়ায় াচাান্দ্বনয
ফীয হৃদয় ক্ষতপফক্ষত ন্দ্বয় তকন্দ্বঙ এফাং তাাঁয চীফন্দ্বন ট্রান্দ্বচপি তনন্দ্বভ এন্দ্বন্দ্বঙ।
ানযপদন্দ্বও াঅফায মঔন ুত্রন্দ্বদয পফন্দ্বদ্রা দভন ওযন্দ্বত পকন্দ্বয় ভস্ত তভাখর সনয যাপচত ন্দ্বয়ন্দ্বঙ, তঔন তেন্দ্ব
ফ ওযায এওাে াঅা পনন্দ্বয় াঈদ্ধত ুন্দ্বত্রয ফীযন্দ্বে কফম ানুবফ ওন্দ্বযন্দ্বঙন। এভনপও তেন্দ্বদৌফমন্দ্বরযয ওাযন্দ্বণাআ পতপন
যঙ্গচীন্দ্বফয ভস্ত প্রাথমনা ূণম ওন্দ্বয পনপফমন্দ্বযান্দ্বধ দূকমদ্বায ঔুন্দ্বর পদন্দ্বয়ন্দ্বঙন। পওন্তু ওৃতঘ্ন  পনভমভ ুত্র যঙ্গচীফ ভস্ত
েদ্ধা “ বান্দ্বরাফাা বুন্দ্বর পকন্দ্বয় পতান্দ্বও ফন্দী ওন্দ্বযন্দ্বঙ। পন্দ্বর যঙ্গচীফ এঔান্দ্বন এওাআ ন্দ্বঙ্গ পতা  ম্রাট
দ্যচনন্দ্বওাআ াঅখাত তন্দ্বনন্দ্বঙ। ফন্দী াচাান, তৌত্র ভম্মন্দ্বদয ওান্দ্বঙ প্রাথমনা ওন্দ্বযন্দ্বঙন তান্দ্বও ভুপি পদন্দ্বত। তান্দ্বও
প্রন্দ্বরাবন তদঔান্দ্বত পঙা য়পন াচাান। পওন্তু ভম্মদ পওঙুন্দ্বতাআ তায পতৃ াঅজ্ঞা রঙ্ঘন ওযন্দ্বত ঘায়পন। এঔান্দ্বন
পও ুন্দয াথঘ ফীবৎ এওপট ট্রযাপচও খটনা খন্দ্বটন্দ্বঙ। এওচন পতা (াচাান) ুত্র (যঙ্গচীফ) দ্বাযা ফন্দী, ঘযভ
রাপিত। াথঘ তাআ ুত্রাআ পতা (যঙ্গচীফ) পান্দ্বফ পও াঅদমফান। ুন্দ্বত্রয ওান্দ্বঙ তদফতা বপ্রূ। তাাঁয াঅজ্ঞা, পনন্দ্বদম
“ সদফ পনন্দ্বদম বপ্রূ। পও াদ্ভূত াঅিমম সফযীতয।
াচাান তভাকর দূন্দ্বকময তন্দ্বনয চনয তম াঅাংপও দায়ী ফন্দীদায় তা পনন্দ্বচাআ বপ্ীওায ওন্দ্বযন্দ্বঙন –

‚ফ তদাল াঅভায। াঅপভ তেফন্দ্ব যাংচীফ ন্দ্বত্র মা তঘন্দ্বয়পঙর, ফ পদন্দ্বয়পঙরাভ। াঃ াঅপভ এ বপ্ন্দ্বন ত
বাপফপন।‛৫
পন্দ্বর এওথা াঅভান্দ্বদয বপ্ীওায ওযন্দ্বত াুপফধা তনাআ তম াচাান্দ্বনয তন্দ্বনয চনয দায়ী তাাঁয পনন্দ্বচযাআ ঘপযত্রকত
ত্রুপট, পফঘায পফভ্রভ, াপতপযি ুত্রন্দ্বে। ফন্দী াচাান্দ্বনয ওী ওরুণ দৃয পদ্বন্দ্বচেরার পুপটন্দ্বয় তুন্দ্বরন্দ্বঙন। তওযী মপদ
চান্দ্বর চপেন্দ্বয় মায় তন্দ্বফ তায তম াায় ওরুণ াফিা য়, াচাান্দ্বনয াফিা ন্দ্বয়ন্দ্বঙ তদ্রু। ুন্দ্বত্রয ওাঙ তথন্দ্বও
াপ্রতযাপত াঅখাত তন্দ্বয় ফন্দী াচাান যান্দ্বক, তক্ষান্দ্বব, দ্যাঃন্দ্বঔ, তিান্দ্বধ তপন্দ্বট েন্দ্বত তঘন্দ্বয়ন্দ্বঙন তধা ন্দ্বয় –

‚তবন্দ্বফন্দ্বঙা এাআ তওযী িপফয ফন্দ্বর ততাভযা তান্দ্বও দাখাত ওন্দ্বয মান্দ্বফ? াঅপভ ফৃদ্ধ াচাান ফন্দ্বট; পওন্তু
াঅপভ াচাান।‛৬
পন্দ্বর এাআ াায়তা, তান্দ্বও এও ঘযভ াঈন্মাত্তয পদন্দ্বও তঠ্ন্দ্বর পদন্দ্বয়ন্দ্বঙ িভাঃ এাআ প্রথভ তমন াচাান ফাস্তন্দ্বফয
ভাপটন্দ্বত দামণ ওন্দ্বযন্দ্বঙন। প্রফর প্রতাাপদতয বাযত ম্রাট াঅচ ফমপযি, াায়, ুন্দ্বত্রয ান্দ্বত ফন্দী। এঔান
তথন্দ্বওাআ ম্রাট াচাান্দ্বনয হৃদন্দ্বয় যিক্ষপয়ত াশ্রুান্দ্বতয শুরু। পতা ম্রাট চীপফত থাওন্দ্বত ুত্র পাংান্দ্বন ফন্দ্বঙ
“ এটা তভন্দ্বন তনয়া াচাান্দ্বনয ন্দ্বক্ষ ানীয় ন্দ্বয় াঈন্দ্বঠ্ন্দ্বঙ। াঅত্মপফন্দ্বেলন্দ্বণয ভাধযন্দ্বভ াচাান পনন্দ্বচয াায়
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াফিা পনন্দ্বচাআ ফুছন্দ্বত ান্দ্বয। পতপন ঔাাঁঘাফন্দী ফযান্দ্বেয নযায় পনস্ফর কচমন ওযন্দ্বত থান্দ্বওন। এন্দ্বওয য এও ুন্দ্বত্রয
ভৃতুয াংফান্দ্বদ পতপন পনন্দ্বচয চকৎ ততা ফন্দ্বটাআ ভস্ত চকৎ াংান্দ্বযয ধ্বাং ঘান –

‚বূপভওম্প! তুপভ সবযফ হুিান্দ্বয তচন্দ্বক াঈন্দ্বঠ্
এ ৃপথফীয ফক্ষ তবন্দ্বগ ঔান ঔান ওন্দ্বয তপর।‛৭
াঅন্দ্বর ফন্দী াচাান ওাযােযান্দ্বর থাওন্দ্বত থাওন্দ্বত ভানপওবান্দ্বফ পফমমস্ত ন্দ্বয় ন্দ্বেন্দ্বঙ। াচাান তভন্দ্বন পনন্দ্বত
াযন্দ্বঙন না, পতপন ুন্দ্বত্রয ান্দ্বত ফন্দী। বাযত ম্রাট াচাান পনন্দ্বচয ৃি ওাযাকান্দ্বয, পনন্দ্বচয ৃি যান্দ্বচয াঅচ
পনন্দ্বচাআ ফন্দী। তভন্দ্বন পনন্দ্বত াযন্দ্বঙন না পতপন, তম যঙ্গচীফ তায হুিান্দ্বয ভাপটয নীন্দ্বঘ তাঁপধন্দ্বয় তমত তাআ যঙ্গচীন্দ্বফয
ান্দ্বত পতপন ফন্দী। াথঘ াঅভীয, ভযা, ভন্ত্রীযা মমে নীযফ, াইশ্বয মমে তায এাআ াায় াফিা তদন্দ্বঔ বালাীন।
প্রচাকণ পও ওন্দ্বয য ওযন্দ্বঙ এ দৃয, তওন তাযা যঙ্গচীন্দ্বফয এাআ ানযান্দ্বয়য পফরুন্দ্বদ্ধ তক্ষান্দ্বব তপন্দ্বট েন্দ্বঙ না। এত
ানযায় ন্দ্বে ফুন্ধযা তওন পদ্বধাপফবি ন্দ্বয় তক্ষান্দ্বব তপন্দ্বট েন্দ্বঙ না। এ ওর াঅত্মপফন্দ্বক্ষাব প্রপতপনয়ত
াচাান্দ্বনয ফন্দী চীফনন্দ্বও তাো ওন্দ্বযন্দ্বঙ। প্রপতপনয়ত াচাান তবন্দ্বফন্দ্বঙন এাআ ফুপছ তওান পভযাওযার খটন্দ্বফ। তায
ভুপি পভরন্দ্বফ। তওননা যাচনীপতন্দ্বত প্রপতপনয়ত ভত ফদরায়, পদ্ধাে ফদরায় পন্দ্বর তাাঁয ভন্দ্বন ন্দ্বয়ন্দ্বঙ এাআ ফুপছ তাাঁয
পনয়পত তাাঁন্দ্বও যক্ষা ওযন্দ্বফ। এাআ ফুপছ তাাঁয ভুপি পভরন্দ্বফ “ এওথা বাফন্দ্বত বাফন্দ্বত পনন্দ্বচয ভন্দ্বধয পনন্দ্বচাআ ত
াবপ্াবাপফও ওথাফাতমা ফরন্দ্বত শুরু ওন্দ্বযন্দ্বঙন, পনন্দ্বচয াচান্দ্বোআ ওঔন তমন ত াবপ্াবাপফও াঅঘযণ ওযন্দ্বত াবযস্ত
ন্দ্বয় ন্দ্বেন্দ্বঙ। এওটা ভয় তফাঁন্দ্বঘ থাওাটাাআ তায ওান্দ্বঙ ানীয় ফন্দ্বর ভন্দ্বন ন্দ্বয়ন্দ্বঙ। পপ্রয় ু ত্র দাযায ভৃতুয াফযম্ভাফী
ন্দ্বয় ন্দ্বেন্দ্বঙ াথঘ ম্রাট াচাান তান্দ্বও যক্ষা ওযন্দ্বত াভথম। এ াায়তা তাাঁয চীফন্দ্বনয ঘযভ ট্রযান্দ্বচপি এন্দ্বন
পদন্দ্বয়ন্দ্বঙ। াচাান ফুছন্দ্বত ভথম ন্দ্বয়ন্দ্বঙ পতপন ভৃতুযয পদন্দ্বও এপকন্দ্বয় ঘন্দ্বরন্দ্বঙন “ াথঘ পও াায় পতপন। তৌপত্র (দাযা
ওনযা) চযৎন্দ্বও পফন্দ্বয় না ওযায যাভন্দ্বময ভধয পদন্দ্বয় তফাছা মায়, াচাান ভানপওবান্দ্বফ পফমমস্ত “ পওন্তু চে “
চীন্দ্বফয ভন্দ্বধয াথমওয পনণমন্দ্বয় াভথম ন্দ্বয় ন্দ্বেনপন। এভনপও াচাান তম চীফন্দ্বনয তল পদন মমে ুত্র ান্দ্বত ফন্দী
পঙন্দ্বরন এফাং তাাঁয ওনযা চাানাযা াচাান্দ্বনয তফা মত্ন ওযন্দ্বতন, এওথা ঐপতাপও তয। পদ্বন্দ্বচেরার তাআ
ঐপতাপও truth-তওাআ ভানফযন্দ্ব পনভপিত ওন্দ্বয পযন্দ্বফন ওন্দ্বযন্দ্বঙন।
াচাান্দ্বনয ঘূোে ট্রযাপচও ভূহুতমপট প্রওাপত ন্দ্বয়ন্দ্বঙ চযন্দ্বতয ফিন্দ্বফয –

‚চকন্দ্বত মত যওভ ওরুণ দৃয াঅন্দ্বঙ, জ্ঞানী াঈন্মান্দ্বদয ভত ওরুণ দৃয ফুপছ াঅয নাাআ। এওটা ুন্দয প্রপতভা
তমন তবন্দ্বঙ্গ ঙপেন্দ্বয় ন্দ্বে যন্দ্বয়ন্দ্বঙ! াঈাঃ ফে ওরুণ।‛৮
াচাান্দ্বনয এাআ াপেভ দৃয ফোআ ওরুণাখন, এয তথন্দ্বও তমন ভৃতুয তাাঁয তেয়। এওভাত্র ভৃতুযাআ াচাানন্দ্বও
ভস্ত মন্ত্রণা তথন্দ্বও ভুপি পদন্দ্বত ান্দ্বয। এরূ পঘোয় নাটযদমও -াঠ্ও মঔন তদারাপয়ত, পঠ্ও তঔনাআ নাটন্দ্বওয াপেভ
দৃন্দ্বয যঙ্গচীফ নাটয পিয়ায় প্রন্দ্বফ ওন্দ্বয ম্পূণম পফযীত াঅঘযণ ওন্দ্বয াচাান্দ্বনয ওাঙ তথন্দ্বও ক্ষভা ভাচমনা তঘন্দ্বয়
পনন্দ্বয়ন্দ্বঙ। ফরাফাহুরয াচাান যঙ্গচীফন্দ্বও ক্ষভা ওন্দ্বযন্দ্বঙ এফাং নাটয পিয়ায মফপনতা তন খন্দ্বটন্দ্বঙ। াচাান্দ্বনয এাআ
ক্ষভা দৃযন্দ্বও নাটযভান্দ্বরাঘওযা তভন্দ্বন পনন্দ্বত ান্দ্বযনপন। তাাঁন্দ্বদয ভন্দ্বত এত ানযায় াতযাঘান্দ্বযয ন্দ্বয তাআ ুত্রন্দ্বও
ক্ষভা ওযায ভত ওাচ াচাান্দ্বনয ন্দ্বক্ষ ওঔনাআ কপমত ন্দ্বত ান্দ্বয না। পন্দ্বর নাটওপটয ভূর ট্রযাপচও য ক্ষুন্ন ন্দ্বয়
নাটওপট Melo Drama-য় পযণত ন্দ্বয়ন্দ্বঙ ফন্দ্বর ফাাংরা নাটযাপন্দ্বতযয ফহু ভান্দ্বরাঘও ভন্দ্বন ওন্দ্বযন। পওন্তু না,
তওননা াচাান্দ্বনয ম্রাট ত্তায তকৌযফ রুণ্ঠন ওন্দ্বযন্দ্বঙ পপ্রয় ুত্র যঙ্গচীফ ফহুূন্দ্বফম। পন্দ্বর এঔন াচাান্দ্বনয ওান্দ্বঙ
াফপি তওফরাআ পতৃত্তা, পওন্তু নাটয তন্দ্বল এন্দ্ব তাআ পতৃত্তা াঅফায পদ্বধাপফবি ন্দ্বয় তকন্দ্বঙ। এওপদন্দ্বও াচাান
তায ভৃত ুত্রত্রয় “ দাযা, ুচা  তভাযান্দ্বদয পতা এফাং ানযপদন্দ্বও তান্দ্বদয তযাওাযী যঙ্গচীন্দ্বফয পতা। যঙ্গচীফ
তম তাাঁয পতন ুন্দ্বত্রয তযাওাযী “ এওথা াচাান ভন্দ্বনপ্রান্দ্বণ ওঔন বুরন্দ্বত ান্দ্বযনপন। ততভপন এওথাপট তাাঁয
ভন্দ্বনপ্রান্দ্বণ দা বাস্ময তম, ঐ ভৃত ুত্রযা াঅয ওঔনাআ পপন্দ্বয াঅন্দ্বফ না, যঙ্গচীফ তাাঁয এওভাত্র চীপফত ুত্র; তল
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তে াঅেয়। পন্দ্বর এওপদন্দ্বও দাযা, ুচা, তভাযান্দ্বদয পতা াচাান পমপন ুত্রন্দ্বদয তযারীরায় কবীযবান্দ্বফ ভভমাত,
তফদনাদীণম, াঅফায ানযপদন্দ্বও তাআ ুত্রন্দ্বদয তযাওাযী খাতও যঙ্গচীন্দ্বফয প্রপত তাাঁয াায তে-তপ্রভ-ভভতা।
ুন্দ্বত্রয াণ্ডুয ভুঔভণ্ডর, ীণম তদ তদন্দ্বঔ তাাঁয হৃদয় তথন্দ্বও তেফাৎরয ুধা কদকদ ওন্দ্বয াঈন্দ্বঠ্ন্দ্বঙ –

‚ওথা ওসন্দ্বন চাানাযা! ুত্র াঅভায া চপেন্দ্বয় াঅভায ওান্দ্বঙ ক্ষভা পবক্ষা ঘান্দ্বছে।। াঅপভ পও তা না পদন্দ্বয়
থাওন্দ্বত াপয?‛৯
যক্ষন্দ্বণাআ এতপদন ধন্দ্বয ুন্দ্বত্রয চনয াচাান্দ্বনয তম দীখম পফয মন্ত্রণা তায পঘত্র পতপন তকান যাঔন্দ্বত ান্দ্বযনপন –

‚ান্দ্বয ফান্দ্বয ভন! এতপদন ধন্দ্বয ততায হৃদন্দ্বয়য পনবৃন্দ্বত ফন্দ্ব এাআটুওুয চনয াঅযাধনা ওপছে।পর! এও ভূহুন্দ্বতম
এাআ তিাধ চর ন্দ্বয় তকর।‛১০
তাাআ এাআ যঙ্গচীফন্দ্বও ক্ষভা ওন্দ্বয াচাান্দ্বনয ঘপযন্দ্বত্রয ট্রযাপচও াংন্দ্বফদন তভান্দ্বটাআ হ্রা ওন্দ্বযপন। াঅয এওপট
পফলয় রক্ষযণীয় তা’র ভগ্র নাটন্দ্বও তওাথা ভভতান্দ্বচয াযীপযও াঈপিপত না থাওন্দ্বর ভভতান্দ্বচয প্রতীও পান্দ্বফ
তাচভর যন্দ্বয়ন্দ্বঙ। াচাান তাআ তাচভন্দ্বরয ান্দ্বন তঘন্দ্বয় তমন ভভতান্দ্বচয ন্দ্বঙ্গ এওাত্ম ন্দ্বয় মান। এঔান্দ্বন ক্ষভা
দৃন্দ্বয াচাান এওা ক্ষভা ওন্দ্বযনপন যঙ্গচীফন্দ্বও। ভভতাচ  াচাান্দ্বনয মুগ্ম ত্তা ওন্দ্বযন্দ্বঙ।
তান্দ্বর তফাছা তকর তওফর াচাান নয়, ভভতাচ  াচাান্দ্বনয পভপরত ত্তা যঙ্গচীফন্দ্বও ক্ষভা ওন্দ্বযন্দ্বঙ। তাাআ
এাআ ক্ষভা দৃয ‘াচাান’তও Melo Drama ততা ওন্দ্বযাআপন ফযাং এত াতযাঘাযী নৃাং ুত্রন্দ্বও ক্ষভা ওযায ভন্দ্বধয
পতৃ হৃদন্দ্বয়য দামমতায ভান্দ্বছ তম হৃদয় তভাঘোন্দ্বনা ওরুণ দৃয তা াঠ্ও-দমন্দ্বওয ভন্দ্বধয pity  fear চাগ্রত ওন্দ্বয
াচাান ঘপযত্রপটন্দ্বও তেি ঘপযন্দ্বত্রয ভপভা দান ওন্দ্বযন্দ্বঙ।
‘াচাান’ নাটওপট তক্সীয়যীয় ট্রযান্দ্বচপি নাটন্দ্বওয তকাত্রীয় এফাং াচাান ঘপযত্রপট যাচা রীয়ন্দ্বযয ানুরূ ফন্দ্বর
ফাাংরা াপন্দ্বতযয ভান্দ্বরাঘওযা ভন্দ্বন ওন্দ্বযন। াঅন্দ্বর ‘King Lear’ ট্রযান্দ্বচপি নাটন্দ্বওয এভন এওপট ভাাআরন্দ্বটান
তম, ৃপথফীয মতগুপর বালায় ুরুল ঘপযত্র তওেীও ট্রযান্দ্বচপি যপঘত য়, তগুপরয প্রায় প্রন্দ্বতযওপটয ভন্দ্বধযাআ যাচা
রীয়ন্দ্বযয ঙায়া তদন্দ্বঔন তাআ বালায নাটযভান্দ্বরাঘওযা। াঅয তাঙাো ফাগারী াঠ্ও ভন্দ্বনয ািাতয পফরাপতা
ফমচনপফপদত। ািাতয াপন্দ্বতযয ন্দ্বঙ্গ ফাাংরা াপন্দ্বতযয াদৃয তঔাাঁচায াঅত্মযপতন্দ্বত ফাগারী াঠ্ও পঘযওারাআ
তৃপ্ত। ফযপতিভ খন্দ্বটপন াচাান ঘপযন্দ্বত্রয তক্ষন্দ্বত্র। এঔন তদঔা মাও পদ্বন্দ্বচেরান্দ্বরয াচাান ঘপযত্রপট তওাথায় যাচা
রীয়ন্দ্বযয ন্দ্বঙ্গ পভন্দ্বর মায়। াঅয াপভরাআ ফা ওতটুওু।
প্রথন্দ্বভাআ তদঔা মাও, দ্যপট নাটন্দ্বওয ওাপনী পফনযা  কঠ্নযীপত। ‘King Lear’ নাটন্দ্বওয াাঁঘপট ান্দ্বিয তভাট
২৬পট দৃন্দ্বযয ভন্দ্বধয ১০পট দৃন্দ্বয প্রতযক্ষবান্দ্বফ াঈপিত ন্দ্বয়ন্দ্বঙন যাচা রীয়য। ানযপদন্দ্বও ‘াচাান’ নাটন্দ্বওয ৩১পট
দৃন্দ্বযয ভাত্র ৬পট দৃন্দ্বয াচাানন্দ্বও তদঔা মায়। তাপরওাপট এরূ”
‘King Lear’ নাটও

যাচা রীয়ন্দ্বযয াঈপিপত
প্রথভ, ঘতুথম, ঞ্চভ দৃন্দ্বয
ঘতুথম দৃন্দ্বয
পদ্বতীয়, ঘতুথম এফাং লি দৃন্দ্বয
লি এফাং প্তভ দৃন্দ্বয
তৃতীয় দৃন্দ্বয

‘াচাান’ নাটও
তভাট
দৃয
৫পট
৪পট
৭পট
৭পট
৩পট

াি
প্রথভ
পদ্বতীয়
তৃতীয়
ঘতুথম
ঞ্চভ

তভাট
দৃয
৭পট
৫পট
৬পট
৭পট
৬পট

াচাান্দ্বনয াঈপিপত
প্রথভ এফাং প্তভ দৃন্দ্বয
পদ্বতীয় দৃন্দ্বয
ানুপিত
ঞ্চভ দৃন্দ্বয
তৃতীয়  লি দৃন্দ্বয

তান্দ্বর ওাপনী পফনযান্দ্ব তদঔা মান্দ্বছে। াচাানন্দ্বও”
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‚ঘরভান খটনায পনরুায় দ্রিা, পিভান স্রিা নন্দ্বন।‛১১
না ফন্দ্বর Back Stage দমও ফরন্দ্বরাআ তফাধয় বার ওযন্দ্বতন াপচত ওুভায তখাল ভায়। যাচা রীয়য তমঔান্দ্বন
প্রপতপট ান্দ্বি ওাপনীন্দ্বত াঈপিত তথন্দ্বও ওাপনীন্দ্বও পনয়ন্ত্রণ  ানযানয ঘপযন্দ্বত্রয ন্দ্বঙ্গ প্রতযক্ষ ওভমন্দ্বমাক ুপনপিত
ওন্দ্বযন্দ্বঙ। তঔান্দ্বন াচাান ভাত্র ৬পট দৃন্দ্বয াঈপিত। তওফর তাাআ নয়, পদ্বতীয় ান্দ্বিয পদ্বতীয় দৃন্দ্বযয য দীখম ১৩পট
দৃন্দ্বয াচাান ানুপিত তথন্দ্বও ‘াচাান’ নাটন্দ্বওয ওাপনীন্দ্বত নীযফ দমন্দ্বওয বূপভওা ারন ওন্দ্বযন্দ্বঙ। তওফর তাাআ
নয়, নাটযওাপনীন্দ্বত ‘King Lear’ নাটন্দ্বও গ্লিায-এিকান্দ্বযয পতা-োন্দ্বনয ওৃতজ্ঞতায এওপট াঈওাপনী ফপণমত
ন্দ্বয়ন্দ্বঙ। মায পফপ্রপততায় রীয়ন্দ্বযয ওনযান্দ্বদয ওৃতঘ্নতায ঙপফপট াঅয স্ফুন্দ্বটাজ্জ্বর ন্দ্বয়ন্দ্বঙ। এরূ তওান াঈওাপনী
পনভমাণ ওন্দ্বযনপন নাটযওায ‘াচাান’ নাটন্দ্বও। কন্দ্বনপযর, পযকযানযা তান্দ্বদয পতায প্রপত তম পনিুয াভানপফও াঅঘযণ
ওন্দ্বযন্দ্বঙন, ‘াচাান’ নাটন্দ্বও াচাান্দ্বনয াঈয তায ুত্র যাংচীফ, তভাযাদ, ুচাযা এভন পনিুয াঅঘযণ ওন্দ্বযনপন।
ভম্মদ মমে তায পতাভন্দ্বয াঈয তওান ওটূফাওয প্রন্দ্বয়াক ওন্দ্বযপন। াঅয তাঙাো াচাান্দ্বনয ন্দ্বঙ্গ ভাত্র দ্যপট দৃন্দ্বয
এওফায ভম্মদ, াঅয এওফায যাংচীন্দ্বফয াক্ষাৎ পিয়া খন্দ্বটন্দ্বঙ। পওন্তু রীয়ন্দ্বযয নৃাং ওনযান্দ্বদয ন্দ্বঙ্গ প্রপতভূহুন্দ্বতম
নাটযপিয়া াংখপটত ন্দ্বয়ন্দ্বঙ। ‘King Lear’ নাটন্দ্বও ওন্দ্বিমপরয়ান্দ্বও ফপঞ্চত ওন্দ্বয কন্দ্বনপযর, পযকযারন্দ্বদয ভস্ত ম্পপত্ত
দান ওন্দ্বযন্দ্বঙন রীয়য। পওন্তু দাযান্দ্বও ফপঞ্চত ওন্দ্বয যাংচীফন্দ্বও ম্পপত্ত দান ওন্দ্বযপন াচাান। দ্যপট নাটন্দ্বওয ওাপনী 
খটনাকত াথমওয পফস্তয।
এঙাো দ্যপট নাটন্দ্বওয নাভওযন্দ্বণয প্রপত রক্ষয ওযন্দ্বর তদঔা মায়, তক্সীয়ন্দ্বযয নাটন্দ্বওয নাভ ‘King Lear’
াথমাৎ রীয়ন্দ্বযয প্রথভ পযঘয় পতপন াঅন্দ্বক যাচা, ন্দ্বয পতা ফা ানয াভাপচও াপযফাপযও ম্পন্দ্বওম াঅফদ্ধ। পওন্তু
পদ্বন্দ্বচেরার নাটন্দ্বওয নাভওযণ ‘ম্রাট াচাান’ নয়, তওফরাআ ‘াচাান’। াথমাৎ ম্রাট ফা যাচধভম াচাান্দ্বনয
এওটা profession ভাত্র। ভগ্র নাটন্দ্বও াচাান্দ্বনয তওাথা তওান ম্রাটত্তায ওভমওুরতা তদঔা মায় না।
তান্দ্বর াচাান্দ্বনয ন্দ্বে যাআর পতৃত্তা। রীয়ন্দ্বযয ন্দ্বঙ্গ াচাান্দ্বনয প্রধানতভ াথমওয এপটাআ। এওচন্দ্বনয যন্দ্বয়ন্দ্বঙ
ম্রাটত্তায প্রাধানয, াযচন্দ্বনয পতৃত্তায। ম্রাট রীয়ন্দ্বযয তাাআ এন্দ্বওয য যাচ পদ্ধাে Error of Judgment
ন্দ্বয় যাচা রীয়ন্দ্বযয ঘপযত্রন্দ্বও চপটর ওন্দ্বয তুন্দ্বরন্দ্বঙ। তাাআ াচাান ঘপযত্র ান্দ্বক্ষা রীয়য ঘপযন্দ্বত্রয কবীযতা ান্দ্বনও
তফী।
তান্দ্বর তদঔা তকর ভান্দ্বরাঘও প্রফয নফওৃষ্ণ তখাল ভায় তাাঁয ‘পদ্বন্দ্বচেরার’ গ্রন্দ্বে রীয়ন্দ্বযয ন্দ্বঙ্গ াচাান্দ্বনয
াঅবযেযীন নয়, এাআ ফাপযও াদৃযাআ রক্ষয ওন্দ্বযপঙন্দ্বরন “

‚াঈবয়াআ যাচা, চযাগ্রস্ত, যাচযভ্রি এফাং োনকন্দ্বণয পনিুয াঅঘযন্দ্বণ ভম্মমাত।‛১২
নাটও দ্যপট মমন্দ্বফক্ষণ ওযন্দ্বর প্রথন্দ্বভাআ তম ফপযঙ্গকত াদৃয নাটও দ্যপটন্দ্বত তঘান্দ্বঔ ন্দ্বে তার দ্যচন্দ্বনাআ চযাগ্রস্ত,
তপ্রৌঢ়, খটনায াপবখান্দ্বত াঅত, োন্দ্বনয ওৃতঘ্নতায় ভভমাত। াচাান পফশ্বা ওযন্দ্বত াযন্দ্বঙন না তম, তায ুত্র
যাংচীফ তম পওনা াচাান্দ্বনয ান্দ্বতয তন্দ্বরায়ায তদন্দ্বঔ ভাপটন্দ্বত তাঁপধন্দ্বয় েত, তাআ পওনা তান্দ্বও ফন্দী ওন্দ্বযন্দ্বঙ।
পনন্দ্বচয প্রপত পনন্দ্বচযাআ াংয় এন্দ্ব ন্দ্বেন্দ্বঙ। াপস্তেীনতায িট াচাান্দ্বনয ভন্দ্বধয তদঔা পদন্দ্বয়ন্দ্বঙ ”

‚এ পও এওটা তয খটনা? না ফ বপ্ন ত? াঅপভ তও?‛১৩
পনন্দ্বচয এাআ পযঘয় াংয়তায ভন্দ্বধয রীয়যন্দ্বও েন্দ্বত য়”
“Does any here know me? This is not Lear.
Does Lear walk thus? Speak thus?
Where are his eyes?” ১৪
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এফাং রীয়য তলমমে পফশ্বা ওযন্দ্বত াযন্দ্বঙন না তম, পতপনাআ রীয়য”
“Who is it that can tell me?
Who I am?”১৫

োন্দ্বনয ওৃতঘ্নতায় াঈবয় ঘপযত্রাআ ঘূোে হৃদয় পফদাযও ভভমমন্ত্রণায দন্দ্বন দগ্ধ ন্দ্বয়ন্দ্বঙ, াঅয তাআ ােহৃমদন্দ্বয়য
াঈদ্বাটন্দ্বন াঈবয় তরঔওাআ ফপপ্রওৃপতয ছেছঞ্ঝান্দ্বও পঘত্রওল্প পান্দ্বফ ফযফায ওন্দ্বযন্দ্বঙন। এাআ ছে াঈবয় ঘপযত্রন্দ্বওাআ
নফচন্ম দান ওন্দ্বযন্দ্বঙ। রীয়য ছন্দ্বেয ভন্দ্বধযাআ ঔুাঁন্দ্বচ তন্দ্বয়ন্দ্বঙন ওন্দ্বিমপরয়ান্দ্বও, ক্ষভা ওন্দ্বযন্দ্বঙন। াচাান ছন্দ্বেয
াফযফপত ন্দ্বযাআ যাংচীফন্দ্বও ক্ষভা ওন্দ্বয হৃদয় ীতর ওন্দ্বযন্দ্বঙন। াঈবয় নাটন্দ্বওাআ তদঔা মায় দ্যাআ পফযাট ভীরুন্দ্বয
তন্দ্বনয ূন্দ্বফম তাাঁন্দ্বদয াঅত্মায তদায বপ্রূ ওন্দ্বিমপরয়া  দাযা “ এাআ দ্যাআ ‘শুব ত্তায াঘয়’ ন্দ্বয়ন্দ্বঙ।
াঅন্দ্বর দ্যপট নাটন্দ্বওয ভূর াথমওয র াআপতা। ‘King Lear’ তম াআপতা াফরম্বন্দ্বন যপঘত তা চনশ্রুত,
Historical Myth, াঅয তাাআ াআছে।া ানুমায়ী তরঔও ঘপযন্দ্বত্রয কবীয তন্দ্বর তৌাঁন্দ্বঙ তগুপরন্দ্বও াঠ্ন্দ্বওয দযফান্দ্বয
চাপয ওন্দ্বযন্দ্বঙন। তাাআ ‘King Lear’ ভগ্র পফন্দ্বশ্ব Tragic truth াঅয ‘াচাান’ নাটন্দ্বও ফভয় পদ্বন্দ্বচেরারন্দ্বও
াআপতান্দ্বয প্রপত দায়ফদ্ধ থাওন্দ্বত ন্দ্বয়ন্দ্বঙ। পন্দ্বর াচাান্দ্বনয ভত ানুদায, ভত্তীন, ঐপতাপও ভন্দ্বনায ালণ্ডন্দ্বও
ওঔন্দ্বনাাআ রীয়ন্দ্বযয মমান্দ্বয় াঈন্নীত ওযা পদ্বন্দ্বচেরান্দ্বরয ম্ভফ য়পন।
ফন্দ্বন্দ্বল এওথা ফরন্দ্বতাআ য়, ‘াচাান’ পদ্বন্দ্বচেরান্দ্বরয ততা ফন্দ্বটাআ, ভগ্র ফাাংরা াপন্দ্বতযয, এভনপও
পফশ্বাপন্দ্বতযয ‘Art for art’s sake’ এয ানযতভ তেি াঈদাযণ, তওান নীপত, াঅদম তে ওথা এঔান্দ্বন তনাআ। তনাআ
তওান মুন্দ্বকয হুচুক। াঅয তাাআ াচাান ঘপযত্র তওান পনপদমি ভয়, ওার, মুন্দ্বকয কপণ্ডন্দ্বত াঅফদ্ধ নয়। াঅয তাাআ
ফাযাংফায াচাান ঘপযন্দ্বত্রয ুনভূমরযায়ন ন্দ্বয় ঘন্দ্বরন্দ্বঙ এফাং াঅকাভী পদন্দ্বন ন্দ্বত থাওন্দ্বফ। তাআ ধাযাযাআ তঙাঞ্ঞ
াংন্দ্বমাচন াঅভায এাআ প্রয়া।
ূত্রপনন্দ্বদম :
১। ঘন্দ্বঞ্ঞাাধযায়, ফপিভঘে, ‘তও কায় াআ’, ‘ওভরাওান্দ্বেয দপ্তয’, ‘ফপিভ যঘনাফরী াপতযভগ্র’, তুপরওরভ,
ওরওাতা, নূতন াংস্কযণ, ান্দ্বটাফয ২০০৪, ৃিা “ ৫০।
২। যায়, পদ্বন্দ্বচেরার, ‘াচাান’, ‘পদ্বন্দ্বচে যঘনাফরী’, পদ্বতীয় ঔণ্ড, াপতয াংদ, ওরওাতা, প্রথভ প্রওা,
চানুয়াযী ১৯৬৪, প্তভ ভুদ্রণ পিন্দ্বম্বয ২০০৭, ৃিা “ ২৩৫।
৩। ূন্দ্বফমাি গ্রে, ৃিা “ ২৩৬।
৪। ূন্দ্বফমাি গ্রে, ৃিা “ ২৩৬।
৫। ূন্দ্বফমাি গ্রে, ৃিা “ ২৪৫।
৬। ূন্দ্বফমাি গ্রে, ৃিা “ ২৪৬।
৭। ূন্দ্বফমাি গ্রে, ৃিা “ ২৭১।
৮। ূন্দ্বফমাি গ্রে, ৃিা “ ২৯১।
৯। ূন্দ্বফমাি গ্রে, ৃিা “ ২৯২।
১০। ূন্দ্বফমাি গ্রে, ৃিা “ ২৯২।
১১। তখাল, াপচত ওুভায, ‘াচাান’, ‘ফাাংরা নাটন্দ্বওয াআপতা’, তচনান্দ্বযর পপ্রন্টাম এযাণ্ড াফপরাম, ওরওাতা,
ািভ াংস্কযণ চুন ১৯৯৯, ৃিা “ ২৪২।
১২। তখাল, নফওৃষ্ণ, ‘পদ্বন্দ্বচেরার’, প্রথভ ুপপ্রভ াংস্কযণ, ওরওাতা, প্রথভ প্রওা চানুয়াযী ২০০৬, ৃিা “ ১১৩।
১৩। যায়, পদ্বন্দ্বচেরার, ‘াচাান’, ‘পদ্বন্দ্বচে যঘনাফরী’, পদ্বতীয় ঔণ্ড, াপতয াংদ, ওরওাতা, প্রথভ প্রওা,
চানুয়াযী ১৯৬৪, প্তভ ভুদ্রণ পিন্দ্বম্বয ২০০৭, ৃিা “ ২৪৬।
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