
www.ijcrt.org                                             © 2022 IJCRT | Volume 10, Issue 9 September 2022 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2209127 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org a950 
 

বাদল সরকার ও তা াঁর উদ্ভট নাটক ‘পরর ককারনাদদন’-- 

এক নতুন দদগরের উরমাচন 
 

ঘনশ্যাম রায় 

ড. মধুসূদন অদধকারী 

 

আধুদনক কারল সাদিরতযর নানা কেরে বহু দবদচে দচোভাবনার আমদানী করা িরয়রে এবং কসই 

সমস্ত দচোভাবনারক অবলম্বন করর নানাজারতর সাদিতয রদচত িরয়রে। দিতীয় দবশ্বযুরের পরবতীকালীন 

সমরয় পাশ্চারতযর অস্তস্তত্ববাদী নাটযকারররা তা াঁরদর নাটরক প্রথম মানব্জীবরনর কেশ্-গ্লাদন-দরক্ততারক 

নানাভারব ফুটটরয় কতালার কচষ্টা করররেন। তা াঁরা মরন কররন মানুরের সরে সমাজ বা রারের ককারনা সম্পকক 

কনই। পাশ্চারতযর নাটকগুদল লেয কররল কদখা যায় কয কসখানকার ‘anti-hero’-রা সবসময় তার পাদরপাদশ্ব কক 

অবস্থা কথরক দনরজরক চরমভারব দবস্তিন্ন বরল মরন করর। আর এই দবস্তিন্ন মানুে যখন একটা অস্তস্তত্বজদনত 

সঙ্কটময়তার পথ ধরর অগ্রসর িয়, তখন কসই কন্টকময় মানুরের যাবতীয় কম কধারা িরয় ওরে লেযিীন বা 

অদনরদকশ্য। একরঘরয় কম কবযস্ততা সবসময় মানুেরক পদরিাস করর দবব্রত করর কতারল অথচ কসই অদনরদকশ্য 

যাোপরথর গেবয সম্পরককও কস অজ্ঞ থারক। জীবরনর একরঘরয়দম কথরক দনরজরক মকু্ত করার শ্স্তক্ত কযমন 

তার থারকনা আবার জীবনরক সামরনর দদরক এদগরয় দনরয় কযরত িরলও চাই লেয, কসটটও তার কনই। তাই 

চলরত কগরল জীবনই তারক পদরিাস করর। নাটযকার বাদল সরকার চলমান মানবজীবরনর যাোপরথর 

এরকম একটা ‘মুড’কক অবলম্বন করর তা াঁর অযাবসাডক নাটকগুদল রচনার প্রয়াস কপরয়রেন। অযাবসাডক 

নাটরকর কেরে কবশ্ীরভাগ সময়ই কদখা যায় কয নাটযকারররা নাটয-দশ্ল্প সম্পদককত পূব ক দনয়ম-শ্ঙৃ্খলারক 

নসযাৎ করর এক নতুন পরথর সন্ধান কররন। আর নাটযকার বাদল সরকার মানব্জীবরনর সম্পককিীন অমসৃণ 

নতুন পরথর সন্ধান কররত দগরয় ‘পরর ককারনাদদন’ নাটরক ঘটনাচরের কঘালারট দমশ্ররণ দশ্ কক বা পােকরক 

অন্ধকাররর কঘারর দনরয় দগরয়রেন।  

বাংলা নাটয সাদিরতয বাদল সরকার তা াঁর উদ্ভট নাটকগুদলর সািারযয দবশ্ব নাটযজগরত এক নতুন 

দদগে উরমাচন করররেন এবং এর ফরল বাংলা নাটক দবরশ্বর নাটরকর দরবারর একটা স্বতন্ত্র স্থান দখল করর 

দনরয়রে। দতদন শুধুমাে একজন নাটযকারই দেরলন না-- দতদন একজন সফল নাটযকমীও দেরলন। ১৯৬৭ 
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খ্রীষ্টারদ ‘শ্তাব্দী’ নাটয সংস্থার প্রদতষ্ঠাতা বাদল সরকার একসময় কম কসূরে কদশ্-দবরদরশ্র দবদভন্ন স্থারন ঘুরর 

কবড়ান এবং মাটটকন এসদলরনর ‘Absurd Drama’ বা উদ্ভট নাটযধারার সংস্পরশ্ ক আরসন। উত্তর-আধুদনক 

সমরয় সাধারণ মানুে কয একটা দবগরড় যাওয়া জগরতর মরধয বসবাস করদেল। এই জগরতর অথ করক না 

কবাঝা, উরদশ্যিীনভারব কবাঁরচ থাকা এবং উদভ্রাে, অস্পষ্ট, দবপন্ন জীবরনর কথরক উত্তররণর পথ ও পন্থা 

দিরসরব উদ্ভট নাটক Absurd আদবভূকত িয়। জীবনরক কদখার দবস্তৃত অদভজ্ঞতা কথরক বাদল সরকার 

মিাশ্য় তা াঁর নাটরক ভারতবরে কর  আথ ক-সামাস্তজক কপ্রোপরট গ্রামীণ ও অরেবাসী দনিঃস্ব মানুরের বঞ্চনারক 

তা াঁর নাটরকর নাটযবস্তু করর কতারলন এবং গতানুগদতক নাটযধারার মূল করারতর আড়ারল এক অদভনব 

নাটযপ্রকল্প দিসারব ‘Third Theatre’ গরড় কতারলন। আধুদনক জীবন-স্তজজ্ঞাসা, বযস্তক্ত ও সমারজর টালমাটাল 

স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সারথ প্রচদলত সামাস্তজক গতানুগদতকতার সংঘাত, বযস্তক্তর দবরবক ও মানবসত্তার 

অস্তস্তরত্বর গুরুত্বপূণ ক প্রশ্ন দনরয় দতদন ‘পরর ককারনাদদন’ নাটকটট রচনা কররন।  

 

বাদল সরকাররর ‘পরর ককারনাদদন’ নাটকটটরত উদ্ভট তরের প্রকাশ্ ঘরটরে। তরব নাটকটটরত 

Absurd  বা উদ্ভটতরের োয়া ররয়রে। জীবরনর আশ্া, দনরাশ্া ও ভারলাবাসা সমস্ত দকেুর মারঝ এক গভীর 

সূক্ষ্ম তাৎপয করক নাটযকার এখারন উচ্চাদরত করররেন। নাটকটটর শ্ঙ্কর চদররের মাধযরম তার জীবরন ঘরট 

যাওয়া দকেু জীবন-কাদিনীর আরলা-আাঁধাদর কখলা অরমাঘ দনয়দতর সরে দমরলদমরশ্ একাকার িরয় দগরয়রে। 

কস কযন জীবন যন্ত্রণায় পযু কদস্ত। তার সুন্দর জীবরন দেয়া ককমন করর তার জীবনরক এক ননরারশ্যর পরথ 

দনরয় দগরয়রে তা নাটযকার এখারন কদখারত কচরয়রেন। মানুরের কচতনা, নচতনয ও জীবনরবাধ দকভারব 

দবস্তিন্ন, দবশ্ংৃখল ননরাশ্যবারদ পদরণত িরয়রে তা দতদন এখারন কদদখরয়রেন। তা াঁর শ্স্তক্তশ্ালী যুস্তক্তদনষ্ঠতায় 

শ্ঙ্কলাল কঘারের জীবন এবং দেয়ার জীবনরক প্লট করর এক সূক্ষ্ম কচতনাপ্রবািমূলক রীদতর অবতারণা 

করররেন। অদ্ভুত চদরে সৃজরনর মাধযরম নাটয-কাদিনীরত একটা কধা াঁয়াশ্ার সৃটষ্ট করররেন। অস্তস্তবাদদ 

দশ্ করনর োয়ায় এরক অপররর সারথ কগালকধায় আকদে কত িরয় এই নাটরকর চদরেরা কযন তারদর  জীবরনর 

অস্তস্তত্বরক িাদররয় কফরলরে। 

‘পরর ককারনাদদন’ নাটযকার বাদল সরকার মিাশ্রয়র একটট প্রদতদনদধস্থানীয় নাটক। এই বহু-

দবতদককত নাটকটট আধুদনক বাংলা নাটরকর কেরে একটট সমূ্পণ ক নতুন নাটযধারার প্রবতকন করল। এই নতুন 

নাটযধারা  দবরশ্বর নাটরকর দরবারর ‘অযাবসাডক’ নারম পদরদচত। এই অযাবসাডক জীবনদশ্ করনর প্রধান কথা ি’ল 

জীবরনর সেদত, সামঞ্জসয ও অথ কময়তার দবরুরে দবররাি করা। দকন্তু জীবরনর নানা অসেদত ও অথ কিীনতার 

গভীররও জীবন সম্পরকক এক সতয দশ্ করনর আভাস পাওয়া যায় এই কশ্রদণর নাটরক। বাদল সরকাররর উদ্ভট 

নাটক ‘পরর ককানদদন’ বাংলা নাটয-সাদিরতযর ভাণ্ডাররক অভূতপূব ক সমৃস্তে দান করররে। জীবন স্তজজ্ঞাসা, 
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শ্ূনযতারবাধ ও এদলরয়রনশ্ন দকভারব জীবরনর আরলারক অন্ধকারময় করর কতারল বাদল সরকার তা াঁর ‘পরর 

ককারনাদদন’ নাটরকর মাধযরম  সাথ ককভারব ফুটটরয় কতালার কচষ্টা করররেন।  

                   ‘পরর ককারনাদদন’ নাটকটট ‘বাদক ইদতিাস’ নাটকটট রচনার পাশ্াপাদশ্ নাটযকার রচনা 

কররদেরলন। এ নাটকটটরত ‘বাদক ইদতিাস’ নাটরকরই একটা দভন্ন অনুবতকন লেয করা যায়। ১৯৩৪ 

দখ্রস্টারব্দ পাাঁচ মাস কথরক আট মাস পয কে এই সময়কারল নাটযকার ‘পরর ককারনাদদন’ নাটকটট রচনা 

কররদেরলন। এই নাটরক দতদন যন্ত্রণা তাদ ডত; তাই জীবরনর দবশ্বাসরক এক কোট্ট গস্তণ্ডর মরধয আবতৃ্ত কররত 

কচরয়রেন। জীবরনর আশ্া- দনরাশ্ার কদাদুলযমানতায় দতদন বারবার দিধাগ্রস্ত িরয়রেন। নাটরকর চদরে 

দিরসরব শ্ঙ্কর চদররের মাধযরম দতদন দনরজরক উপস্থাপন করার কচষ্টা করররেন। নাটকটটর নামকররণর মধয 

দদরয়ই নাটকটটর কভতররর োদে ও শ্াদের এক দনিঃসীম ননরাশ্যরক লেয করা দগরয়রে। এখন নয় পরর 

ককারনাদদন-- এরকম গদতিীনতা মানুেরক জনরগাষ্ঠীরত পদরণত কররব বরল দতদন কদখারত কচরয়রেন; 

পদরবতকরনর ডাকরক কমরন দতদন দতদন কষ্ট কবাধ কররন; অনাগত ভদবেযৎ সম্পরককও দতদন যরথষ্ট উদিগ্ন। তাই 

নাটরক শ্ঙ্কররক উচ্চারণ কররত কশ্ানা যায় অতীরতর স্মদৃত। বতকমান নাটকটটর দনম কারণর কেরে নাটযকার 

একটু দভন্ন ককৌশ্ল অবলম্বন করররেন। শ্ঙ্কররক দতদন অতীরতর এক দনদদকষ্ট দবন্দ ু ককন্দ্রদবন্দ ু কথরক 

বদলরয়রেন, যা নাটরক বতকমারন পােকসমাজ তা উপলদি কররে। শ্ঙ্কররর দববদৃত এবং নাটরকর ঘটনা 

দমরলদমরশ্ এখারন একাকার িরয় দগরয়রে। অতীতকারলর এক আরলা-আাঁধাররর মায়াজারল নাটকটট কযন 

গরড় উরেরে। নাটরকর দতনটট আলাদা আলাদা অজানা জীবন যাোর কাদিনী সম্বদন্ধত দতনজন চদরে লেয 

করা যায়। সংঘরে ক দতন জরনর কথা কথরকই দতদন খুাঁরজ কনন ইদতিারসর অরমাঘ দনয়দত-সূে। এই দতনজন 

বতকমান কথরক অতীরত কযরকারনা সমরয় চরল কযরত পাররন এবং দফরর আসরত পাররন। তারা কখরনা চরল 

যান ১২৬ বের আরগর করারমর শ্াল কারমরনর অদভরেরক; ১৪শ্ শ্তাব্দীর কশ্রে কযান্টাররবদর কটলস বা ২৫ 

অরটাবর ১৯২৬ সারল-- কযখারন কমািনপুর নারম এক সুন্দর গ্রাম আরে; কসখারন সুন্দরী উল্কাপাত ঘরট 

তারত মারা যায় ৮১৬ জন। আবার তারা দফরর যান মিামারীরত কযখারন মারা যায় আড়াই িাজার জন। এই 

ধ্বংসসূ্তরপর মরধয বরস কথরক কশ্দরন সৃটষ্ট করর তার অমর সৃটষ্ট। অতীরতর ধ্বংসসূ্তপ কথরক আবার 

নাটযকাররর কযারমরা দফরর কযরত কদদখ দিররাদশ্মা- নাগাসাদকরত। এই ঘটনাগুদল নাটরকর পারম্পয ক 

দবনযস্ততারক নষ্ট করর। তাই আমরা নাটকটটরক উদ্ভট নাটরকর ধারায় গণয কররত পাদর। নাটরকর দেয়ার 

উদাত্ত করে উচ্চাদরত িরয়রে মানুরের জীবন সম্পরকক জদড়রয় থাকা এক দবরেেণী বযবস্থার ননরারশ্যর কথা। 

এই ননরাশ্য-নাটরকর নবদশ্ষ্টয ধারণ করর কস বরলরে যুে দুদভকে মিামারী অথ কননদতক দুিঃসময় দকেু না দকেু 

দেল, যার জনয সুন্দর সনু্দর দদন সব বযথ ক িরয় কগে। মানব জীবন কযন অদককরডর কঝালারনা বাগারন ঝুরল 

থাকা এক তাররর খা াঁচা-- যা প্রদতদনয়ত আমারদর যন্ত্রণাদগ্ধ করর। সময় ও পদরসররর আবরতক আমারদর মুস্তক্ত 

কনই। জীবরনর দসাঁদড় ভাঙা অঙ্ক বড়ই জটটল। এই দসাঁদড় কভরে ককউ ওপরর উেরত পারর আবার ককউ 
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দবফলতায় পয কবদসত িয়; সাফরলযর দসাঁদড়র মাথায় ককউ উরে ও বযথ কতার গেরবয পরড় যায়। এই ওো-নামার 

এক জটটল অঙ্ক কখলরত কখলরতই জীবরনর পদরসমাদি ঘরট। 

মানুে একটা দবগরড় যাওয়া জগরত বাস করর। এ জগরতর অথ ক দকেু কবাঝা যায় না। মানুে এখারন 

উরদশ্যিীন ভারব বা াঁরচ। উপরে কস উদভ্রাে তুি অসুদবরধ দনরয় বযস্ত এবং অস্পষ্টভারব দবপন্ন। এটারক 

শুধুমাে তারদর উৎকল্পনা বরল উদড়রয় কদওয়ার যায় না। গণতরন্ত্রর চারপ কররনসা াঁস আমল কথরক জগৎ ও 

সমাজ কথরক দচর স্তরদবনযারসর ধারণাটা েরম কলাপ কপরত আরম্ভ কররদেল। ফরল জগৎরক বযাখযা করার 

প্রয়াস নষ্ট িরয় যায়। উদনশ্ শ্তরক ডারউইন ও দনৎরসর তরের প্রভারব ঈশ্বরও দুদনয়া কথরক 

পাকাপাদকভারব দবদায় দনরয়রেন। ফরল দবশ্ শ্তরক মানুরের নচতনয কথরক জীবন, ধম করবাধ ও ঐশ্বদরক 

কচতনা েরম িাদররয় দগরয় তার জগৎটারক দেন্ন- দবস্তিন্ন করর দগরয়দেল। এই  চলমান পদৃথবীরত যদদ ককউ না 

থারক, তরব কতা জগৎ দনশ্চয় দবশ্ঙৃ্খল িরয় পড়রব। এই ধারণার মাধযরমই মানুে তার কচতনায় আঘাত 

কপরয়দেল। যার ফরলই ননরাশ্যবারদর সৃটষ্ট; নচতরনযর যুস্তক্তময় উপদরতরলর টেক দনরচই কের কবদশ্ শ্স্তক্তশ্ালী 

যুস্তক্তিীনতার কপ্ররণা কাজ করররে। ‘পরর ককারনাদদন’ নাটরক  বাদল সরকার করয়কটট চদররের মাধযরম 

আমারদর সামরন এই ননরাশ্যবাদরক প্রকট করার কচষ্টা করররেন। 

               শ্ঙ্করলাল কঘাে কমদডরকল করলরজর োে। তার দাদা দশ্বলাল দত্ত। তারদর একটট বাদড় ররয়রে। 

কমািনপুরর কসই বাদড়টটরত নতুন ভাড়া এরসরে। ভাড়াটটয়া দেয়া ও তার সিরযাগী ককাথা কথরক এরসরে, 

তারদর কদশ্ ককাথায় তা সটেকভারব জানা যায় না। তারদর বাদড় ককনার জনয একদল কলাক আরসন ২৫ 

িাজার টাকায় বাদড় দকনরত চায়। তাই দকভারব ভাড়াটটয়ারক তাড়ারনা যারব কসই দবেরয় দশ্বলাল দত্ত তার 

ভাই শ্ঙ্করলাল দরত্তর সারথ পরামশ্ ক কররত আরস। শ্ঙ্কর দাদয়ত্ব কনন, দকন্তু শ্ঙ্কর অরনক কচষ্টা কররও 

তারদর বাদড়রত আসা নতুন ভাড়াটটয়ার মত পদরবতকন কররত পাররন না এবং তারা কসই বাদড়রত কথরক যায়। 

                          এরপরই নাটরকর প্লট নতদর িয়। এই ভাড়াটটয়া দেয়া ওর তার সিরযাগী এরদর কদশ্ ককাথায় 

তা জানা যায় না; এরা দক করর তা জানা যায় না। এরদর ককারনা কথাই পদরষ্কার নয় অথ কাৎ কুয়াশ্ায় আিন্ন। 

নাটযকার এখারন এই দেয়ার এবং তার সিরযাগী চদররের মাধযরম এই নাটরক অস্তস্তবাদী দশ্ করনর একটা ইদেত 

দদরয়রেন। এখারন নাটযকার প্রথম অরঙ্কর সূচনারতই দলরখরেন মানদসক শ্স্তক্তরত প্রচন্ড যন্ত্রণা জয় করর 

একটা প্রদতজ্ঞারক খাড়া করবার কচষ্টা কররে ককউ। দকন্তু এই প্রদতজ্ঞা দক, দকরসর যন্ত্রণা, দক তার মানদসক 

শ্স্তক্ত?- এর মরধয কয এক সূক্ষ্ম কমলবন্ধন ররয়রে কসই দবশ্ঙৃ্খল দবেয়রক দতদন এখারন উপস্থাপন করার কচষ্টা 

করররেন নাটরক। নাটযকার শ্ঙ্কর এবং দেয়ার করথাপকথরনর মাধযরম সকরলর জীবরনর টানারপারড়ন, 

দেয়ার ভালবাসার কেরল-কখলা এবং দেয়ার এই েুরট কবড়ারনা, পদৃথবীর সমস্ত দনয়ম-নীদত ও সামাস্তজক 

সম্পকক কথরক দরূর চরল যাওয়া-- এই দবেয়গুদলরক এখারন উপস্থাপন করার কচষ্টা করররেন। তাই দতদন 

দেয়ারক এক অদ্ভুত চদররে উপস্থাপন করররেন। শ্ঙ্কর দেয়ারক বুঝরত পারর না; বুঝরত না পারা এবং 
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কধা াঁয়াশ্ার সৃটষ্ট িওয়া এখারন এদসরস্টস্তিয়াদলজম বা অস্তস্তবাদী দশ্ করনর প্রমাণ। দেয়া এবং তার সিরযাগীরা 

এই কমািনপুরর এরসরেন এক কভৌরগাদলক পরীো-দনরীোর জনয। এখারন দক ঘটরব বা তারা দক কররে বা 

তারদর গরবেণা দক এগুরলা কখরনাই সমস্ত নাটরকর সমস্ত অঙ্ক জরুড় দেয়া প্রকাশ্ কররত চানদন। দেয়ারক 

প্রশ্ন কররল শ্ঙ্কররক দেয়া উত্তর কদয়দন। কযমন- 

“শ্ঙ্কর-  দেয়া কতামার কদশ্ ককাথায়? 

 দেয়ার-  প্রশ্ন ককাররানা। শ্ঙ্কর আমার বলবার উপায় কনই। আমারদর কাররা বলার অদধকার কনই।”(প্রথম 

অংক)  

            এখারন আমরা কদখরত পাই দেয়া তার দনরজর সম্পরকক বলরত নারাজ। নাটযকার বাদল সরকার তা াঁর 

অনযানয নাটরকও এভারবই একটট চদরেরক অস্তস্তবাদী দশ্ করনর মাধযরম উপস্থাদপত করর উদ্ভট নাটরকর নতুন 

চাদরস্তেক নবদশ্রষ্টয দান করররেন। ইন্দ্রস্তজৎ কযমন পদৃথবীর আবরতক কথরক, সমারজ কথরক দনরজর নবদশ্ষ্টযরক 

কখরনা িাদররয় কযরত কদয়দন। কস অরনযর নবদশ্ষ্টয ধারণ কররে দকন্তু কস সব কশ্রে দনরজর নবদশ্রষ্টয সমুজ্জ্বল 

কথরকরে। কসরকম ভারব দেয়াওীই নাটরক তার দনরজর নবদশ্রষ্টয সমুজ্জ্বল কথরকরে। কস দনরজরক দচনরত 

কদয়দন কাউরক। কস পাঁদচশ্ তাদররখর রারত শ্ঙ্কররর ভাড়া বাদড় কথরক উধাও িরয় যায়। তারক আর খুাঁরজ 

পাওয়া যায় না। তারা কভৌরগাদলক দকেু কখা াঁজাখুাঁস্তজ করররে, পরীো-দনরীো করররে। এই দবেয়টট শ্ঙ্কর কশ্ে 

অবদধ বুরঝ উেরত পাররদন। শ্ঙ্কর দেয়ারক প্রশ্ন কররদেল  

“শ্ঙ্কর-  ওরা দক বরল কগল দেয়া  

দেয়া-  দকেু না। ও দনরয় তুদম মাথা ঘাদমরয়া না। 

শ্ঙ্কর-  দকরসর িস্তরেপ। দকরসর েদত। 

দেয়া-  দকেু না, দকেু না।  

শ্ঙ্কর-  তুদম কভরবানা ঘুমাও। আদম আদস।” ( দিতীয় অঙ্ক) 

  এভারব দেয়া সব সময় দনরজরক আড়াল করর দনরয়রে। কস সমারজ কথরকও সামাস্তজক দনয়ম-নীদত 

কমরনও শ্ঙ্কররর কাে কথরক তারদর দবেয়রক কগাপন কররদেল। তাই শ্ঙ্কর ও দেয়ার কপ্রম সম্পরককর মারঝ 

এমন ভারব এক দরূত্ব সৃটষ্ট িরয় যারব িোৎ করর শ্ঙ্কর তা ভুরলও ভারবদন। আসরল নাটযকার জীবরনর সারথ 

মানুরের কয সম্পকক কসটটরক কদখারত কচরয়রেন। মানুে ধীরর ধীরর এক জায়গা কথরক আররক জায়গায় 

দনরজরক স্থাপন করর কনয়; তার মরধয এক ‘দলপ অফ কফইথ’-এর জম িয়। এভারবই মানুে ধীরর ধীরর 

দবস্তিন্ন িরয় পরড়। এই চদরেটট দকভারব দক করর-- এই কগালকধা াঁধায় কফলার জনযই নাটযকার এই উদ্ভট 

নাটকটট সৃটষ্ট করররেন। ‘পরর ককারনাদদন’ নাটকটটরতও দকেুটা অংশ্ জরুড় এই উদ্ভট নাটরকর নবদশ্ষ্টযরক 
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পাওয়া যায়। কমািনপুরর ৮০০ কলারকর মৃতুয ঘটা এবং পরর মিামারীরত কমাট ২৫০০ কলারকর মৃতুয দেয়ারক 

দবস্তস্মত করররে। দেয়া পাররল দবেয়টটরক জানারত পারত দকন্তু কস জানায়দন। শ্ঙ্কর তাই বলরেন-  

“দেয়া দক িরয়রে। দেয়া দক িরয়রে। বল। 

দেয়া-  আদম বলরত পারব না। না না জানরত কচওনা, না না জানরত কচওনা। আদম বলরত পারব না।”( দিতীয় 

অঙ্ক) আবার কলকাতারত শ্ঙ্কররর দাদা, কবৌদদ, খুদক, পল্টু, সুররশ্বর, বনু্ধ অদনল, বনু্ধ অদনরলর বউ সকরল 

মারা দগরয়রে, তাই শ্ঙ্কর দবস্তস্মত। দেয়া সবদকেু কজরনও তারক জানায়দন। তাই কস দকেুই বুরঝ উেরত 

পাররদন।--এভারবই নাটযকার তা াঁর ‘পরর ককারনাদদন’ নাটরক কশ্ে পয কে উদ্ভট চদররের মাধযরম অস্তস্তবাদী 

দশ্ কনরক পােরকর সামরন তুরল ধরররেন। 
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