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প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যান্দের ভারতীে নাট্যন্ধচন্তা 

সরুন্ধিৎ মণ্ডল 

িন্দবষক, বাাংলা ন্ধবভাি, পাট্না ন্ধবশ্বন্ধবিযালে, পাট্না, ন্ধবহার 

Abstract 

Digindrachandra Bandopadhyay was a famous dramatist in the 20th Century. He wrote a 

number of essays on drama. His essays were published in various magazines. His essays 

are compiled mainly in two books. They are ‘Natyochinta: Silpojiggasa’ (1978) and 

‘Sreshtho Natyoprobondho’ (1986). In the first book he discusses about domestic and 

foreign theaters in about twelve chapters. The second book has 15 essays. The idea of 

Indian theatrical thoughts is discussed in these essays mainly. He was a journalist also so 

in his essays the identity of neutral views is found. In terms of speech, we can divide his 

essays into two categories. Namely, Essay on drama and dramatics, Essay on the nature of 

Gananatya and Navanatya movement. The environment and situation of Indian drama in 

the late half of the 20th century is the main highlight of his essays. He believed every artist 

was responsible for the society. So the effort will be made to create a healthy society for the 

next generation. This social responsibility is the main tune of all his essays. 
 

Keywords: Digindrachandra Bandopadhyay, Gananatya, movement, Navanatya, 

dramatics, Essay.  
 

     গ্রীক  িার্শন্ধনক অ্যান্ধরস্টট্ল বন্দলন্দেন সান্ধহন্ধতযন্দকর কাি হল অ্নুকরন্দের অ্নুকরে করা। এই অ্নুকরে আবার 

নানারকমভান্দব হন্দত পান্দর। যেমন সাাংবান্ধিন্দকর কাি হল হুবহু অ্নুকরে করা। ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্াপাধ্যাে ন্ধেন্দলন 

একই সন্দে সান্ধহন্ধতযক ও সাাংবান্ধিক। সান্ধহন্ধতযন্দকর প্রন্ধতভা আর সাাংবান্ধিন্দকর ন্ধনরন্দপক্ষ ন্ধবচারবুন্ধির চরম উৎকষশ 

লক্ষয করা োে তাাঁর নাট্যসান্ধহতয সম্পন্ধকশত প্রবিগুন্ধলন্দত।  
 

     ন্ধতন্ধন স্বভাবিাত অ্নুরান্দি ন্ধর্ল্প-সান্ধহতয চচশা কন্দরন্ধেন্দলন। অ্ন্ধভন্দনতা, নাট্যকমশী ও নাট্যকার ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দন্দ্রর 

িীবন্দনর অ্ন্দনকখান্ধন সমে অ্ন্ধতবান্ধহত হন্দেন্ধেন্দলা িেনাট্য সন্দের সন্দে। সারা িীবন্দন ন্ধতন্ধন িেনাট্য সাংঘ োড়াও 

একান্ধধ্ক নাট্যসাংিঠন্দনর সন্দে প্রতযক্ষ বা পন্দরাক্ষ ভান্দব েুক্ত ন্ধেন্দলন। ন্ধবন্ধভন্ন সমন্দে ন্ধনন্দিই একান্ধধ্ক সাংিঠন িন্দড় 

তুন্দলন্ধেন্দলন। ন্ধতন্ধন যেসব নাট্য সাংিঠন্দনর সন্দে েুক্ত ন্ধেন্দলন যসগুন্ধল হল,- প্রিন্ধত ন্ধর্ল্পী সাংঘ, ভারতীে িেনাট্য সাংঘ, 

মঞ্চান্দলাক নাট্মহল, িেসাংস্কনৃ্ধত সাংঘ, অ্র্ন্ধন চক্র, নাট্যকার সাংঘ ইতযান্ধি। মার্ক্শীে ির্শন তাাঁন্দক ন্ধিন্দেন্ধেল সামযবান্দি 

িীক্ষা আর সাাংবান্ধিক িীবন তাাঁন্দক ন্ধিন্দেন্ধেল ন্ধবন্দশ্বর রািননন্ধতক পালাবিন্দলর খবরাখবর। মার্ক্শীে সামযবান্দির 

আন্দলান্দক মানব সভযতার কলযানকামী ঐন্ধতহযন্দক পরবতশী প্রিন্দের মন্দধ্য সঞ্চান্ধরত কন্দর যিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকার্ 

যপন্দেন্দে তাাঁর প্রাে প্রন্ধতন্ধট্ প্রবন্দি। প্রবিগুন্ধলন্দত ‘পন্ধরবতশনর্ীল ন্ধবন্দশ্ব স্বন্দির্ন্ধচন্তার সন্দে ন্ধবশ্ব-যবান্দধ্র অ্ন্বেপ্রোস’ 
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লক্ষয করা োে। তাাঁর অ্িাধ্ পান্ধিতয ও বাস্তব অ্নুভন্দবর ফসল এই প্রবিগুন্ধলন্দত না্ন্ধনক অ্নুভূন্ধতর স্বাি পাওো 

োে।  
 

     ন্ধবন্ধভন্ন সমন্দে যলখা তাাঁর নাট্যসান্ধহতয সম্পন্ধকশত প্রবিগুন্দলা ন্ধবন্ধভন্ন পত্র-পন্ধত্রকাে প্রকান্ধর্ত হন্দেন্ধেল। প্রন্দবন্ধর্কা 

ও উপসাংহার সহ বান্দরান্ধট্ অ্ধ্যান্দে সম্বন্ধলত তাাঁর প্রথম প্রবিগ্রন্থ ‘নাট্যন্ধচন্তাাঃ ন্ধর্ল্পন্ধিজ্ঞাসা’(১৯৭৮) ইন্দেসন 

ন্ধসন্ধিন্দকট্ যথন্দক প্রকান্ধর্ত হে। প্রকার্ক ন্ধেন্দলন ন্ধনমশল চন্দ্র র্ীল। এই গ্রন্দন্থর কন্দেকন্ধট্ মাত্র অ্ধ্যান্দে ভারতীে 

নাট্যন্ধচন্তা ন্ধবষন্দে আন্দলান্ধচত হন্দেন্দে। বান্ধক অ্ধ্যােগুন্ধলন্দত আন্দে পাশ্চাতয নাট্যন্ধচন্তার সম্পন্ধকশত আন্দলাচনা। 

আমান্দির আলচনাে যকবলমাত্র ভারতীে নাট্যন্ধচন্তা ন্ধবষেক প্রবিগুন্ধল রাখা হন্দেন্দে। ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দন্দ্রর ভারতীে নাট্যন্ধচন্তা 

ন্ধবষেক অ্নয গ্রন্থন্ধট্ হন্দলা ‘ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্াপাধ্যান্দের যেষ্ঠ নাট্যপ্রবি’। কন্ধব ন্ধবরাম মুন্দখাপাধ্যান্দের সম্পািনাে 

সুন্ধনবশান্ধচত ১৫ন্ধট্ প্রবি ‘ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্াপাধ্যান্দের যেষ্ঠ নাট্যপ্রবি’ নান্দম প্রকান্ধর্ত হন্দেন্ধেন্দলা ১৯৮৬ ন্ধরাঃ।  
 

বক্তবয ন্ধবষন্দের ন্ধনন্ধরন্দখ তাাঁর প্রবিগুন্ধলন্দক দুন্ধট্ যেন্ধেন্দত ভাি করন্দত পান্ধর। েথা-  
 

[এক] নাট্যসান্ধহতয ও নাট্যতত্ত্ব ন্ধবষেক প্রবি:   

সমান্দলাচনার মানিণ্ড, রবীন্দ্র-নান্দট্ যর রবীন্দ্র-ভাষয, সাংস্কৃত িৃর্যকাবয ন্ধক ন্ধগ্রক  নাট্ন্দকর োো, 

নাট্ক সৃন্ধির উৎস, নাট্ন্দকর সান্ধহতযমূলয, পন্ধরবতশনর্ীল ন্ধবন্দশ্ব সাাংস্কৃন্ধতক দ্বন্দ্ব, নাট্ন্দকর পাঠচক্র, 

ইন্ধতহান্দসর ন্ধবচান্দর বাাংলা নাট্ক, নাট্ন্দক ন্ধহ্ু মুসন্ধলম চন্ধরত্র, ন্ধতন ির্ন্দকর নাট্যসমীক্ষা,  .

নাট্ন্দকর িাত ন্ধবচার েন্দমর না্ন্ধনকতা, ন্ধর্ল্পকন্দমশ দ্বান্ধন্দ্বকতা, সবশহারার মানবতা প্রভৃন্ধত।  
 

[দুই] িেনাট্য ও নবনাট্য আন্দ্ালন্দনর িন্ধত প্রকৃন্ধত ন্ধবষেক প্রবি:  

িড্ডান্ধলকার সাংস্কৃন্ধত, কৃন্ধিম উন্দিিনা, পরস্পর ন্ধবন্দরাধ্ী দুই ন্ধর্ল্পন্ধচন্তা, স্বাধ্ীনতা পরবতশী বাাংলা 

নাট্ক এর িন্ধত-প্রকৃন্ধত, িেনাট্য আন্দ্ালন্দনর ন্ধবকৃত বযাখযা, িেনাট্য আন্দ্ালন্দনর উিরান্ধধ্কার, 

সােন্ধতক বাাংলা নাট্ন্দক মতািন্দর্শর দ্বন্দ্ব, বতশমান বাাংলা ন্ধথন্দেট্ান্দর প্রিন্ধতর ন্ধবচার প্রভৃন্ধত।  
 

নাট্যসান্ধহতয ও নাট্যতত্ত্ব ন্ধবষেক প্রবি: ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দন্দ্রর নাট্যসান্ধহতয ও নাট্যতত্ত্ব ন্ধবষেক প্রবিগুন্ধলন্দক বলা যেন্দত পান্দর 

িন্দবষোধ্মশী প্রবি। এই প্রবিগুন্ধলন্দত তাাঁর ববন্ধচত্রযমে প্রন্ধতভার পন্ধরচে পাওো োে। এগুন্ধলর ন্ধচরকালীন আন্দবিন 

রন্দেন্দে। ন্ধবন্ধভন্ন ন্ধবষন্দে িক্ষ িন্দবষন্দকর মন্দতা ন্ধতন্ধন ন্ধবন্দেষে কন্দর ন্ধনন্দির মতামত প্রন্ধতষ্ঠা কন্দরন্দেন। এখান্দন 

কন্দেকন্ধট্ প্রবি ন্ধনন্দে আন্দলাচনা করা যেন্দত পান্দর।  
 

     ‘নাট্যন্ধচন্তাাঃ ন্ধর্ল্পন্ধিজ্ঞাসা’(১৯৭৮) প্রবি গ্রন্দন্থর প্রন্দবন্ধর্কা অ্াংন্দর্ ‘সমান্দলাচনার মানিণ্ড’ র্ীষশক প্রবন্দি ন্ধতন্ধন 

আন্দলাচনা কন্দরন্দেন ন্ধর্ল্প ও সান্ধহতয সমালচনার মানিণ্ড ন্ধক হওো উন্ধচৎ। একিন সৎ সমালচন্দকর ন্ধক ন্ধক গুোবলী 

থাকা িরকার তাও ঐ আন্দলাচনাে তুন্দল ধ্ন্দরন্দেন। প্রাবন্ধিক মন্দন কন্দরন সমান্দলাচকন্দক হন্দত হন্দব ন্ধর্ক্ষন্দকর মন্দতা। 

ন্ধতন্ধন ন্ধর্ল্পী বা যলখন্দকর ভুলত্রুন্ধট্গুন্দলা যিন্ধখন্দে যিন্দবন আবার ির্শক বা পাঠন্দকর িৃন্ধি খুন্দল যিন্দবন। সমান্দলাচক 

এর প্রাচীন ও আধু্ন্ধনক ইন্ধতহাস, ন্ধর্ল্প-সান্ধহতয সম্পন্দকশ সমযক জ্ঞান থাকা িরকার। এই জ্ঞান্দনর দ্বারা 

সমািন্ধবজ্ঞান্দনর মানিন্দণ্ড ন্ধর্ল্প-সান্ধহতযন্দক ন্ধবচার করন্দত হন্দব। প্রথন্দম ন্ধর্ল্প বা সান্ধহন্দতযর রচনানর্লী তারপন্দর তার 

ন্ধবষে এবাং যর্ন্দষ তার ভাবসম্পি ন্ধনন্দে আন্দলাচনা করন্দত হন্দব। “অ্তএব একিন সমান্দলাচকন্দক হন্দত হন্দব 

একাধ্ান্দর িন্দবষক ও বযাখযাকার অ্থশাৎ সমান্দলাচকন্দক ঐন্ধতহান্ধসক িান্ধেত্বও পালন করন্দত হন্দব।”
১
 তাৎক্ষন্ধেকভান্দব 

গুনাগুন ন্ধবন্দেষে করন্দত যিন্দল ভুল হন্দে যেন্দত পান্দর। অ্ন্দনক সমে সান্ধহন্দতযর আপাত দুন্দবশাধ্যতার অ্ন্তরান্দল যকান 

তত্ত্ব বা অ্ন্তন্ধনশন্ধহত রস লুন্ধকন্দে থান্দক। সমান্দলাচন্দকর কাি যসই অ্ন্তন্ধহশত রসন্দক তুন্দল ধ্রা। ন্ধর্ল্পীর মন্দতা 

সমান্দলাচন্দকরও থাকন্দত হন্দব অ্নুধ্াবনন্দোিয কল্পনার্ন্ধক্ত। তা না হন্দল ন্ধতন্ধন ন্ধর্ল্পীর মনস্তত্ত্ব ন্ধঠকঠাক বুঝন্দত 

পারন্দবন না। যকান বাাঁধ্াধ্রা সাংজ্ঞাে যফন্দল ন্ধর্ল্প-সান্ধহন্দতযর ন্ধবচার করা সম্ভব নে তাই সমান্দলাচকন্দক বযন্ধক্তিত 

মতাির্শ অ্ন্ধতক্রম কন্দর ন্ধনরন্দপক্ষভান্দব ন্ধর্ল্প-সান্ধহন্দতযর মূলযােন করন্দত হন্দব। 
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    ‘নাট্ক সনৃ্ধির উৎস’ প্রবন্দি প্রাবন্ধিক একন্ধট্ যমৌন্ধলক ন্ধিজ্ঞাসার ন্ধবন্দেষে কন্দরন্দেন। নাট্যকান্দরর নাট্ক সৃন্ধির 

উন্দের্য ন্ধক আর ির্শকরা যকন নাট্ক যিখন্দত েুন্দট্ োন। েুন্ধক্তর পর েুন্ধক্ত সান্ধিন্দে প্রাবন্ধিক নাট্ক সৃন্ধির উৎস সিান 

কন্দরন্দেন এই প্রবন্দি। সব ভান্দলা নাট্ন্দকর একট্া সন্দমাহনী র্ন্ধক্ত থান্দক। ির্শক যসই সন্দমাহনী র্ন্ধক্তন্দত ন্ধকেুক্ষন্দের 

িনয স্থান-কাল-পাত্র ভুন্দল োে। এমনন্ধক নাট্ক যিন্দখ উন্দিন্ধিত ির্শক কখন্দনা কখন্দনা তীব্র প্রন্ধতন্ধক্রোও বযক্ত কন্দর 

যফন্দলন। যসই ধ্রন্দনর নাট্কই ভান্দলা নাট্ক ো মানুন্দষর মনন্দক পন্ধরতৃপ্ত ও তার কল্পনা র্ন্ধক্তন্দক প্রসান্ধরত কন্দর। 

ভান্দলা নাট্ক অ্থশ বা ের্ লান্দভর িনয যলখা হেনা। কন্ধব, ন্ধর্ল্পী, নাট্যকার, সান্ধহন্ধতযক সকন্দলর ন্ধর্ল্প সৃন্ধির মূন্দল 

থান্দক সৃন্ধির তান্ধিি। “সৃন্ধির তান্ধিিই নাট্য রচনার মূল যপ্ররো । নাট্যকার তাাঁর অ্ন্তন্দরর উপলন্ধিন্দক নাট্ন্দকর মধ্য 

ন্ধিন্দে প্রকার্ কন্দর আন্ পান বন্দলই ন্ধতন্ধন নাট্ক রচনা কন্দরন।”
২
 নাট্যকার সাধ্ারন িীবন যথন্দকই উপািান সাংগ্রহ 

কন্দরন এবাং আপন অ্নুভূন্ধতর রাং ন্ধমন্ধর্ন্দে অ্সাধ্ারে ভান্দব তান্দক উপস্থাপন কন্দরন। মহৎ নাট্যকার িৃি িিৎ ও 

িীবনন্দক উন্নত যথন্দক উন্নততর রূন্দপ প্রকার্ কন্দরন। সতয প্রচান্দরর আন্তন্ধরক যপ্ররো নাট্যসৃন্ধির মূল উৎস বন্দল মন্দন 

কন্দরন প্রাবন্ধিক। নাট্য সৃন্ধির উৎস সিান করন্দত ন্ধিন্দে বানশার্শ র্, রবীন্দ্রনাথ, আইন্ধরর্ নাট্যকার যি. এম. ন্ধসঞ্জ 

প্রমুন্দখর মতামত তুন্দল ধ্ন্দরন্দেন। িীনবিু ন্ধমন্দত্রর ‘নীলিপশে’ নাট্ন্দকর এবাং ন্ধনন্দির যলখা ‘মর্াল’ নাট্ন্দকর অ্ন্ধভনে 

প্রসন্দের উিাহরে ন্ধিন্দে প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বক্তবযন্দক অ্তযন্ত প্রাঞ্জল কন্দর তুন্দলন্দেন। 
 

     ‘নাট্ন্দকর সান্ধহতয মলূয’ প্রবন্দি ন্ধতন্ধন বন্দলন্দেন অ্নযানয সৃিন সান্ধহন্দতযর মত নাট্যসান্ধহন্দতযরও একন্ধট্ সান্ধহতয 

মূলয আন্দে। অ্নযানয সান্ধহন্দতযর সন্দে নাট্যসান্ধহন্দতযর প্রধ্ান তফাৎ হন্দলা এন্ধট্ িৃর্যকাবয। তাই নাট্ন্দকর সান্ধহতযমূলয 

ির্শক-যোতা এবাং পাঠক উভন্দের উপর ন্ধনভশর কন্দর। এই প্রবন্দি প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যাে নাট্ন্দকর 

সান্ধহতযমূলয ন্ধনরুপন্দনর উপাে সম্পন্দকশ আন্দলাচনা কন্দরন্দেন। সান্ধহন্দতযর মূলয ন্ধনধ্শান্ধরত হে রসজ্ঞ পাঠক ও 

যোতান্দির দ্বারা ন্ধকন্তু নাট্ন্দকর যক্ষন্দত্র ির্শন্দকর একন্ধট্ গুরুত্বপুেশ ভূন্ধমকা রন্দেন্দে। তন্দব প্রাবন্ধিক মন্দন কন্দরন রেমন্দঞ্চ 

যে নাট্ক েত িনন্ধপ্রেই যহাক না যকন, একন্ধিন না একন্ধিন তার িনন্ধপ্রেতা হ্রাস পান্দবই। নাট্কন্ধট্ তখন চন্দল োন্দব 

পিশার আড়ান্দল। তাই নাট্ন্দকর সান্ধহতযমূলয ন্ধবচান্দরর িনয হান্ধির হন্দত হে পাঠন্দকর িরবান্দর। পাঠন্দকর কান্দে 

নাট্কন্ধট্ কতখান্ধন িনন্ধপ্রে তার ন্ধনন্ধরন্দখই নাট্ন্দকর সান্ধহতয মূলয োচাই করা হন্দে থান্দক। আমরা কান্ধলিান্দসর 

‘র্কুন্তলা’, িযােন্দট্র ‘ফাউস্ট’, যর্র্ক্ন্ধপোন্দরর নাট্ক, রবীন্দ্রনান্দথর ‘রক্তকরবী’ এর নাট্যান্ধভনে হেন্দতা যিন্ধখন্ধন ন্ধকন্তু 

তার সান্ধহতযরূপ পন্দড়ন্ধে। অ্িন্ধেত সান্ধহতয রসন্ধপপাসু পাঠক নাট্ক পন্দড়ই তৃন্ধপ্ত লাভ কন্দরন। প্রাবন্ধিক তাই মন্দন 

কন্দরন নাট্ন্দকর পাঠযরূন্দপর উপন্দর ন্ধনভশর কন্দর নাট্ন্দকর প্রকৃত সান্ধহতযমূলয। নাট্ন্দকর সান্ধহতয মূলয হ্রাস পাবার 

একন্ধট্ কারে বতশমান নাট্যকাররা নাট্ক পন্দড়ন না, মঞ্চান্ধভনন্দের কলাকুর্লতা সম্পন্দকশও তাাঁন্দির অ্ন্ধভজ্ঞতা 

েৎসামানয। নাট্যান্ধভন্দনতারাও নাট্ক পন্দড়ন না। এোড়াও মাতৃভাষাে রন্ধচত নাট্ক সম্পন্দকশ তাাঁন্দির মন্দন তান্ধিলয ভাব 

বাাংলা নাট্ন্দকর সান্ধহতযগুে হ্রান্দসর অ্নযতম কারে। বাাংলা নাট্ন্দকর সান্ধহতয মূলয বৃন্ধির অ্নযতম উপাে নাট্ন্দকর 

পাঠকন্দিাষ্ঠী ও পাঠচক্র িন্দড় যতালা। প্রাবন্ধিক তাই স্থূলরন্দসর প্রভাব যথন্দক বতশমান নাট্কন্দক মুক্ত করার িনয 

পাঠকন্দিাষ্ঠী ও পাঠচক্র বতরীর মূলযবান পরামর্শ ন্ধিন্দেন্দেন।  
 

     ‘েন্দমর না্ন্ধনকতা’ প্রবন্দি প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যাে মাকশসবািী িৃন্ধিভন্ধে ন্ধিন্দে েন্দমর না্ন্ধনক ন্ধিক 

নানা িৃন্ধিন্দকাে যথন্দক বযাখযা কন্দরন্দেন। েন্ধমন্দকর েন্দমর ওপর ন্ধভন্ধি কন্দরই িন্দড় ওন্দঠ সমাি ও সভযতা। েম কান্ধেক 

ও যবৌন্ধিক এই দুই ধ্রন্দনর হন্দত পান্দর। েম সাধ্ারােত কিিােক হন্দলও, এর মন্দধ্যই কখন্দনা কখন্দনা আন্ 

লুন্ধকন্দে থান্দক। ন্ধর্ল্প-সান্ধহন্দতয আনন্দ্র উৎস সিান করন্দত ন্ধিন্দে ন্ধতন্ধন না্ন্ধনক সন্দতযর যিাড়ার কথা খুাঁন্দি যবর 

কন্দরন্দেন।  
 

     সাধ্ারেভান্দব বলা োে যেন্দকান্দনা ন্ধনমশােকান্দেশর ন্ধপেন্দন প্রচুর েম লুন্ধকন্দে থান্দক। আর েম সাধ্ারে অ্ন্দথশ 

র্ারীন্ধরক বা মানন্ধসক কি যিে। ন্ধকন্তু কখন্দনা কখন্দনা র্ারীন্ধরক েম স্রিান্দক কন্দির বিন্দল আন্ যিে। এন্দকই বন্দল 

েন্দমর না্ন্ধনকতা। উিাহরে ন্ধহন্দসন্দব বলা োে তািমহন্দলর প্রন্ধতন্ধট্ মমশর প্রস্তর স্থাপন্দনর সন্দে সন্দেই স্রিার মন্দন 
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কাি কন্দরন্ধেল সৃন্ধির আন্ ও যসৌ্েশন্দবাধ্। প্রন্দোিনীে েন্দমর যপেন্দন কাি কন্দর অ্থশ লান্দভর আন্। আর 

অ্প্রন্দোিনীে েন্দমর যপেন্দন কখন্দনা কখন্দনা থান্দক ন্ধনমশল আন্ন্দবাধ্। যেমন ফুট্বল, তাস যখলা, িাবা যখলা 

ইতযান্ধি অ্প্রন্দোিনীে েন্দমর িিন্দত প্রন্ধতপক্ষন্দক হান্ধরন্দে ন্ধিন্দে িে ন্ধেন্ধনন্দে যনোর মন্দধ্যই কাি কন্দর আন্ন্দবাধ্। 

পন্ধরন্ধস্থন্ধতর তীব্র প্রন্ধতকূন্দল ন্ধিন্দেও মানুষ কখন্দনা কখন্দনা েমিান কন্দর আন্ পাে। যেমন ঝন্দড়র ন্ধবরুন্দি যনৌকা 

চালান্দনা, যিন্দর্র িনয েুি করা ইতযান্ধি। পরেমিীবীরা বন্দস বন্দস আন্ যভাি কন্দর ন্ধকন্তু সৃন্ধির আন্ তারা পাে 

না। বযবসান্ধেক বুন্ধি ন্ধনন্দে েমিান কন্দর আন্ পাওো োে না। ন্ধবজ্ঞানী পযাভলভ বন্দলন্দেন শুধ্ ু ন্ধনন্ধিশি লক্ষয ন্ধস্থর 

থাকন্দল হন্দবনা, লন্দক্ষয যপৌাঁোন্দনার িনয আন্দবি ও কমশ সন্ধক্রেতা থাকা চাই। েম যথন্দক আন্ লাভ করন্দত যিন্দল 

সুন্ধনন্ধিশি লন্দক্ষযর প্রন্ধত আন্দবিিত সন্ধক্রেতা থাকা চাই। যচিা োড়া লক্ষয প্রান্ধপ্ত বা আন্ প্রান্ধপ্ত সম্ভব নে।  
 

     প্রাবন্ধিক েন্দমর না্ন্ধনকতান্দক যসৌ্েশন্দবান্দধ্র সমতুলয বন্দল মন্দন কন্দরন। যসৌ্েশ যিন্দখ মানুষ যেমন প্রর্ান্ধন্ত 

অ্নুভব কন্দর যতমন্ধন না্ন্ধনক েম মানুন্দষর মন্দন প্রীন্ধত ও সুখ উৎপন্ন কন্দর। না্ন্ধনক েম শুধু্মাত্র সু্র এর সন্দে 

িন্ধড়ত নে। ন্ধবভৎস িৃর্য, ভোং কর বা ন্ধবষািমে ঘট্নার মন্দধ্যও না্ন্ধনকতা িন্ধড়ন্দে থান্দক। এ ন্ধবষন্দে প্রাবন্ধিক 

র্রৎচন্দ্র চন্দটাপাধ্যাে, পুর্ন্ধকন ও কালশমার্ক্শ এর মন্তবয উিৃত কন্দরন্দেন। ট্রান্দিন্ধর্ দুাঃন্দখর হন্দলও কযাথারন্ধসস 

মানুষন্দক আন্ যিে। প্রাবন্ধিক বন্দলন্দেন, “সুতরাাং েন্দমর না্ন্ধনক সিা যকবল সু্ন্দরর মন্দধ্যই আবি নে; মহাৎ, 

বীরত্বপূেশ বা ন্ধবষািমে ন্ধকেুর মন্দধ্যও অ্ন্দনক সমে না্ন্ধনক অ্ন্ধস্তত্ব থান্দক।”
৩
 কালশমান্দর্ক্শর মন্দত মানুন্দষর যসৌ্েশ 

যবান্দধ্র উৎস হল সেীত সন্দচতন কান ও যসৌ্েশির্শী যচাখ। মনুষয সমান্দির ন্ধববতশন্দনর সন্দে সন্দে মানুন্দষর 

েমপ্রন্ধক্রোর ও যসৌ্েশন্দবান্দধ্র ন্ধববতশন ন্ধকভান্দব হন্দেন্দে িার্শন্ধনক এন্দেলস তা বেশনা কন্দরন্দেন। ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর মানুন্দষর 

িন্দড় উন্দঠন্দে ন্ধর্ল্পন্দবাধ্। সমসযান্দক অ্ন্ধতক্রম কন্দর অ্ন্ধভি লাভ করান্দতই আন্ পাওো োে। িার্শন্ধনক যহন্দিল এর 

মন্দত না্ন্ধনক অ্নুভব আসন্দল এক মানবীে আন্দবি। তন্দব েন্দমর না্ন্ধনক পন্ধরসর েন্দমর কিন্দক লাঘব কন্দর। 

Communism বা সামযবাি মানুষন্দক তার সামথশয ও যোিযতা অ্নুোেী েন্দমর বযবস্থা কন্দর যিে। প্রাবন্ধিক 

বন্দলন্দেন, “েন্দমর সন্ধক্রেতার স্বাধ্ীনভান্দব ও অ্বান্দধ্ বাড়াবার অ্নুকূল অ্বস্থা সৃন্ধি করন্দত পান্দর একমাত্র 

কন্ধমউন্ধনিম বা সামযবািই। তার কারে প্রন্দতযন্দক যসখান্দন ন্ধনন্দির অ্ন্ধভলাষ অ্নুোেী কমশকুর্লতা বাড়াবার ও প্রন্ধতভা 

কান্দি লািাবার সুন্দোি পাে।”
৪
 এভান্দব অ্তযন্ত েমসাধ্য কাি যথন্দকও মানুষ আন্ যপন্দত পান্দর। এ প্রবন্দি 

যসৌ্েশতন্দত্ত্বর মূল উৎস যথন্দক বতশমান সমান্ধিক সমসযা, যকান ন্ধকেুই বাি োেন্ধন। ন্ধতন্ধন িন্ধট্ল তত্ত্বন্দক কু্ষদ্র পন্ধরসন্দর 

অ্ন্ধত সু্র ভান্দব তুন্দল ধ্ন্দরন্দেন এই প্রবন্দি।  
 

     ‘রবীন্দ্র-নান্দট্ যর রবীন্দ্র-ভাষয’ প্রবন্দি ‘র্ান্দরািৎসব’, ‘ন্ধবসিশন’, ‘মুক্তধ্ারা’, ‘রক্তকরবী’ প্রভৃন্ধত নাট্ক সম্পন্দকশ 

রবীন্দ্রনাথ প্রিি ভাষযগুন্ধলন্দক তুন্দল ধ্ন্দরন্দেন প্রাবন্ধিক। মহান সান্ধহন্ধতযকিে ন্ধনন্দির ন্ধনন্দির মূলযন্দবাধ্ ও ভাবনা 

অ্নুোেী সান্ধহতয সৃন্ধি কন্দরন। পাঠক বা ির্শক এর কান্দে একই সৃন্ধির নানারকম ভাষয হন্দত পান্দর। এই ভাষয ন্ধনন্দে 

নানা ন্ধবতকশ সৃন্ধি হন্দে থান্দক। এই ন্ধবতকশ এড়ান্দতই যকান্দনা যকান্দনা ন্ধর্ল্পী-সান্ধহন্ধতযক তান্দির ন্ধনন্দিন্দির সৃন্ধির ন্ধনিস্ব 

ভাষয বা বযাখযা ন্ধিন্দেন্দেন। তবুও তান্দত ন্ধবতকশ এড়ান্দনা োেন্ধন। যেমন রবীন্দ্রনাথ যকাথাও নাট্ন্দকর ভূন্ধমকাে, 

যকাথাও বক্তৃতাে, যকাথাওবা ন্ধচন্ধঠপন্দত্র তাাঁর অ্ন্দনকগুন্ধল নাট্ন্দকর ভাষ্য ন্ধনন্দিই ন্ধিন্দে যিন্দেন। 
 

     মহৎ ন্ধর্ন্দল্পর মন্দধ্য ন্ধকেুট্া রহসযমেী ভাব থান্দক। তাই েতখান্ধন প্রকান্ধর্ত থান্দক তারন্দচন্দে যবন্ধর্ থান্দক 

অ্প্রকান্ধর্ত। আসন্দল “সৃন্ধির সমে স্রিার সন্দচতন, অ্বন্দচতন, ও অ্ন্দচতন এই ন্ধতনন্ধট্ মনই কাি করন্দত পান্দর।”
৫
 

সৃন্ধির পন্দর স্রিা েখন সন্দচতন মন ন্ধনন্দে তাাঁর সৃন্ধিন্দক বযাখযা কন্দরন তখন তার ব যাখ যা অ্নযরকম হন্দে িাাঁড়াে। তন্দব 

স্রিার ন্ধনন্দির বযাখযা বা ভাষয যথন্দক থাকন্দল ন্ধবতকশ অ্ন্দনকাাংন্দর্ এড়ান্দনা োে। রবীন্দ্রনাথ তাাঁর অ্ন্দনকগুন্ধল নাট্ন্দকর 

ভাষয ন্ধনন্দিই ন্ধিন্দেন্দেন। যবালপুন্দরর ব্রহ্মচেশােন্দমর বালকন্দির িনয ন্ধতন্ধন ন্ধলন্দখন্ধেন্দলন ‘র্ান্দরািৎসব’ নাট্কন্ধট্। 

‘র্ান্ধন্তন্ধনন্দকতন’ পন্ধত্রকাে প্রকান্ধর্ত একন্ধট্ প্রবন্দি ন্ধতন্ধন এই নাট্ন্দকর একন্ধট্ বযাখযা ন্ধিন্দেন্দেন। এরপর ১৩২৯ বোন্দে 

যকালকাতাে অ্ন্ধভনন্দের সমন্দের ন্ধতন্ধন নাট্কন্ধট্র একন্ধট্ ভূন্ধমকাও রচনা কন্দরন্ধেন্দলন। যসখান্দন ন্ধতন্ধন নাট্কন্ধট্ সম্পন্দকশ 
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তাাঁর ন্ধনিস্ব ধ্যান-ধ্ারো পন্ধরষ্কারভান্দব উন্দেখ কন্দরন্দেন। পরবন্ধতশন্দত এই নাট্কন্ধট্র নাম পন্ধরবতশন কন্দর ন্ধতন্ধন 

যরন্দখন্ধেন্দলন ‘ঋেন্দর্াধ্’। ‘আমার ধ্মশ’ প্রবন্দি রবীন্দ্রনাথ এই নাট্কন্ধট্র নাম পন্ধরবতশন্দনর কারে সম্পন্দকশও বযাখযা 

ন্ধিন্দেন্দেন। তবুও এই নাট্ক ন্ধনন্দে সমান্দলাচনা হন্দেন্দে। 
 

     একইরকমভান্দব ১৩১৮ বোন্দে রন্ধচত ‘র্াকঘর’ নাট্ক সম্পন্দকশ রবীন্দ্রনান্দথর একান্ধধ্ক ভাষয পাওো োে। 

১৩২২ বোন্দের ৪ঠা যপৌষ র্ান্ধন্তন্ধনন্দকতন্দন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘র্াকঘর’ নাট্কন্ধট্র ন্ধবষন্দে বক্তবয যিন। নাট্কন্ধট্ রচনার 

পর েীন্ধনঝশন্ধরেী সরকারন্দক রবীন্দ্রনাথ একন্ধট্ ন্ধচন্ধঠন্দত তাাঁর সুিূন্দরর ন্ধপপাসা বযক্ত কন্দরন। ো ন্ধেল ‘র্াকঘর’ নাট্ন্দকর 

মূল সুর। িীনবিু ন্ধস.এফ্. এন্ড্রুিন্দক রবীন্দ্রনাথ একন্ধট্ ন্ধচন্ধঠন্দত র্াকঘন্দরর অ্মল সম্পন্দকশ তাাঁর ন্ধচন্তা ভাবনার কথা 

ন্ধলন্দখন্ধেন্দলন। এরপন্দরও র্াকঘন্দরর অ্মলন্দক ন্ধনন্দে ন্ধবতকশ কম হেন্ধন। ১৯৩৯ ন্ধরস্টান্দে যফব্রুোন্ধর মান্দস একন্ধট্ 

ন্ধচন্ধঠন্দত রবীন্দ্রনাথ ন্ধলন্দখন্ধেন্দলন, “র্াকঘন্দরর অ্মল মন্দরন্দে বন্দল সন্দ্হ োাঁরা কন্দর তারা অ্ন্ধবশ্বাসী-রািনবন্দিযর 

হান্দত যকউ মন্দর না-কন্ধবরাি ওন্দক মারন্দত বন্দসন্ধেল বন্দট্।”
৬
 

 

     ১২৯৭ বোন্দে প্রকান্ধর্ত হে ‘ন্ধবসিশন’ নাট্কন্ধট্। নাট্কন্ধট্ন্দত ন্ধলন্ধরন্দকর বাড়াবান্ধড় যকন যরন্দখন্দেন নাট্যকার তার 

বযাখযা সাংন্দোিন কন্দরন্দেন এই নাট্ন্দকর উৎসিশ পন্দত্র। ‘মুক্তধ্ারা’ নাট্কন্ধট্ ন্ধনন্দেও প্রচুর ন্ধবতকশ হন্দেন্দে। অ্ন্দনন্দকই 

অ্ন্ধভন্দোি িান্ধনন্দেন্দেন এই নাট্ন্দক রবীন্দ্রনাথ েন্ত্রন্ধবজ্ঞানন্দক অ্স্বীকার কন্দরন্দেন। ১৩২৯ বোন্দে েী কান্ধলিাস 

নািন্দক যলখা একন্ধট্ ন্ধচন্ধঠন্দত রবীন্দ্রনাথ এ ন্ধবষন্দে আন্দলাচনা কন্দরন্দেন। “েন্ত্র ন্ধবজ্ঞানন্দক অ্স্বীকার করা নে; েন্ত্র 

ন্ধবজ্ঞান করােি কন্দর মানুন্দষর মন্দধ্য যে িম্ভ আন্দস ও পরপীড়ন্দনর প্রবৃন্ধি িান্দি তা চূেশ করাই মুক্তধ্ারা নাট্ন্দকর 

উন্দের্য।”
৭
 

 

     ‘রক্তকরবী’ নাট্ক সম্পন্দকশও রবীন্দ্রনাথ একান্ধধ্ক ভাষয ন্ধিন্দেন্দেন। নাট্ন্দকর প্রস্তাবনা অ্াংন্দর্ই ন্ধতন্ধন এই নাট্ন্দকর 

রূপকধ্মশীতা সম্পন্দকশ ন্ধবস্তান্ধরত আন্দলাচনা কন্দরন্দেন। ১৩৩১ বোন্দে ন্ধলন্ধখত একন্ধট্ অ্ন্ধভভাষন্দেও ন্ধতন্ধন এ ন্ধবষন্দে 

আন্দলাকপাত কন্দরন্দেন। ন্ধবন্ধভন্ন আন্দলাচনাে রবীন্দ্রনাথ কষশেিীবী ও আকষশেিীবী সভযতার দ্বন্দ্ব, রামােে কান্ধহন্ধনর 

সন্দে ন্ধমল ও অ্ন্ধমল প্রভৃন্ধত ন্ধবষন্দে সুন্ধচন্ধন্তত মতামত বযক্ত কন্দরন্দেন। অ্বন্দর্ন্দষ প্রাবন্ধিক মন্দন কন্দরন এ ন্ধবষন্দে 

আন্দরা অ্নুসিান ও িন্দবষোর প্রন্দোিন আন্দে। রবীন্দ্র নাট্ন্দকর অ্ন্ধভনে ন্ধবকৃন্ধত ও অ্থশ ন্ধবকৃন্ধত স্তি করার িনয ন্ধতন্ধন 

রবীন্দ্রনাট্ক সম্পন্ধকশত নাট্ যচক্র স্থাপনার পরামর্শ ন্ধিন্দেন্দেন। ন্ধতন্ধন মন্দন কন্দরন রবীন্দ্রনাট্ক মঞ্চরূপােন্দনর একন্ধট্ 

মানিণ্ড ন্ধনধ্শারে করার প্রন্দোিন। এর ফন্দল রবীন্দ্রনাট্ক ন্ধবকৃন্ধতর হাত যথন্দক রক্ষা পান্দব। 
 

     যকান্দনা সৃন্ধির ভাষয ঐ সৃন্ধি সম্পন্দকশ আমন্দির ধ্ারোন্দক স্পি করন্দত সাহােয কন্দর। কখন্দনা ন্ধবকৃত বযাখযার হাত 

যথন্দক কখন্দনা সমান্দলাচনার হাত যথন্দক বাাঁচন্দত রবীন্দ্রনাথ ন্ধবন্ধভন্ন ন্ধচন্ধঠন্দত, প্রবন্দি, ভূন্ধমকাে বা নাট্ন্দকর উৎসিশ পন্দত্র 

এই ধ্রন্দনর বযাখযা ন্ধিন্দেন্দেন। প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র অ্নুসিানী িৃন্ধিন্দত যসই সকল ভাষযগুন্ধলন্দক এই প্রবন্দি 

আন্দলাচনা কন্দরন্দেন। প্রাবন্ধিন্দকর এই িন্দবষো অ্নুসন্ধিৎসা অ্নযন্দিরন্দকও এই ধ্রন্দনর িন্দবষোে অ্নুপ্রান্ধেত করন্দব। 
 

িেনাট্য ও নবনাট্য আন্দ্ালন্দনর িন্ধত প্রকনৃ্ধত ন্ধবষেক প্রবি: এই যেন্ধের প্রবিগুন্ধলন্দত মার্ক্শবািী ন্ধচন্তা ও যচতনার োপ 

যবর্ যমাট্া িান্দি অ্ন্ধিত রন্দেন্দে। ন্ধবর্ র্তন্দকর যর্ষন্ধিন্দক িেনাট্য আন্দ্ালন্দনর লক্ষযভ্রি অ্বস্থা প্রাবন্ধিকন্দক 

ভান্ধবন্দে তুন্দলন্ধেল। গ্রুপ ন্ধথন্দেট্ারগুন্ধলর েন্দথিাচার তাাঁন্দক পীড়া ন্ধিন্দেন্দে। নবনান্দট্যর নাম কন্দর িেনাট্য তার লক্ষয 

হান্ধরন্দে যফন্দলন্ধেল। িেনাট্য ও নবনাট্য আন্দ্ালন্দনর উন্দের্য, িন্ধত-প্রকৃন্ধত, মতািন্দর্শর দ্বন্দ্ব, বাাংলা নাট্ন্দকর ভন্ধবষযৎ 

প্রভৃন্ধত ন্ধবষন্দে ন্ধতন্ধন আন্দলাচনা কন্দরন্দেন একান্ধধ্ক প্রবন্দি। 
 

     ‘নাট্যন্ধচন্তাাঃ ন্ধর্ল্পন্ধিজ্ঞাসা’ গ্রন্দন্থর ‘িীবনন্দবাধ্ ও ন্ধর্ল্পরুন্ধচ’ অ্ধ্যান্দের ‘িড্ডন্ধলকার সাংস্কনৃ্ধত’ প্রবন্দি ন্ধতন্ধন 

িড্ডন্ধলকা স্বাধ্ীনতা পরবতশী বাাংলা যিন্দর্র সাাংস্কৃন্ধতক দুরাবস্থার স্বরূপ তুন্দল ধ্ন্দরন্দেন। স্বাধ্ীনতা লান্দভর পর অ্বস্থা 

চান্দপ পন্দড় বহু ন্ধবষন্দে ভারতবাসীর যমাহভে হন্দেন্ধেল। ন্ধর্ল্প সাংস্কৃন্ধতও পন্দথর ন্ধির্া হান্ধরন্দে যফন্দলন্ধেন্দলা। কৃন্ধত্রম 

আন্দবি, কৃন্ধত্রম চন্ধরত্র, কৃন্ধত্রম ঘট্না, প্রকৃত িীবন ও সমাি বাস্তবতা যথন্দক ন্ধর্ল্পন্দক অ্ন্দনক িূন্দর ন্ধনন্দে ন্ধিন্দেন্ধেল। 



প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যান্দের ভারতীে নাট্যন্ধচন্তা        সুরন্ধিৎ মণ্ডল 
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সামান্ধিক সমসযা ও তার সমাধ্ান্দনর পথ এই সমন্দের সান্ধহন্দতয ফুন্দট্ ওন্দঠন্ধন। প্রাবন্ধিক মন্দন কন্দরন প্রকৃত িীবনন্দক 

এন্ধড়ন্দে ন্ধিন্দে কখনও কখনও নৃতয সাংিীত নাট্ক সান্ধহতয কৃন্ধত্রম উন্দিিনার ফাাঁন্দি আট্ন্দক পন্দড়। এই ভুল পন্দথ যবন্ধর্ 

অ্থশ উপািশন্দনর যনর্াে ন্ধর্ল্পী-সান্ধহন্ধতযকরা যনর্াগ্রস্ত হন্দে পন্দড়ন। এন্দত ন্ধর্ল্পীন্দির অ্ধ্াঃপতন হে। ন্ধর্ল্পী 

সান্ধহন্ধতযকন্দির মন্দধ্য এই সততার অ্ভাব যিখা ন্ধিন্দল তান্দির সৃন্ধি যথন্দক কৃন্ধত্রম উন্দিিনা যিখা যিে। ন্ধর্ল্প-সান্ধহতয 

তার স্বাভান্ধবক সুষমা হারাে। ন্ধর্ল্পী সান্ধহন্ধতযকন্দিরন্দক সমান্দির প্রন্ধত িােবি হন্দত হন্দব তন্দবই সুন্ধর্ল্প সৃন্ধি হন্দব 

এবাং মানুন্দষর মন্দন পুনরাে যসৌ্েশন্দবাধ্ িাগ্রত হন্দব। সমান্দির প্রন্ধত িােবি ন্ধর্ল্পী সান্ধহন্ধতযকন্দিরন্দক প্রাবন্ধিক 

কুসাংস্কৃন্ধতর িড্ডন্ধলকা প্রবাহ যথন্দক যবন্ধরন্দে আসার পথ যিন্ধখন্দেন্দেন।  
 

     ‘পরস্পরন্ধবন্দরাধ্ী দুই ন্ধর্ল্পন্ধচন্তা’ প্রবন্দি ন্ধতন্ধন তৎকালীন ভারতবন্দষশর দুই ন্ধবপরীতধ্মশী ন্ধর্ল্প ন্ধচন্তা ন্ধবষন্দে 

আন্দলাচনা কন্দরন্দেন। তখন ন্ধবন্দিন্দর্ এবাং এন্দিন্দর্ পরস্পরন্ধবন্দরাধ্ী দুই ন্ধর্ল্প ন্ধচন্তার সাংঘাত যিখা ন্ধিন্দেন্ধেল। োর 

মন্দধ্য একন্ধট্ হন্দলা সমািতান্ধন্ত্রক বাস্তবতান্দবাধ্ ন্ধনভশর সামন্ধিক কলযাে যচতনা আর অ্নযন্ধট্ হন্দলা সামন্ধিক িীবনন্দবাধ্ 

ন্ধবন্ধিন্ন বযন্ধক্ত যচতনা। প্রথমন্ধট্ বন্দল সমান্দির ন্ধপন্ধেন্দেপড়া সকল যেন্ধের মানুন্দষর উন্নেন্দনর কথা আর ন্ধদ্বতীেন্ধট্ বন্দল 

বযন্ধক্তমানুন্দষর উন্নেন্দনর কথা। এই সাংকীেশ ন্ধর্ল্পন্ধচন্তা যথন্দক যবন্ধরন্দে এন্দস মানুষন্দক সন্দতযর ন্ধিন্দক অ্গ্রিন্ধতর পথ 

যিন্ধখন্দে ন্ধিন্দত হন্দব। রািননন্ধতক ন্ধবপ্লবীরা একিন সমাি সাংস্কারক সমান্দির বাইন্দরর রূপন্দক তারা  পন্ধরবতশন 

কন্দরন। ন্ধকন্তু তার আন্দি চাই মানুন্দষর মন্দনর পন্ধরবতশন কারে মন্দনর পন্ধরবতশন না হন্দল সামান্ধিক পন্ধরবতশন তারা 

ভান্দলা যচান্দখ যমন্দন ন্ধনন্দত পারন্দব না। মাকশসবািীরা বন্দল এই ধ্রন্দনর সমাি সাংস্কান্দরর কথা। এোড়াও বহু কৃতী 

যলখক ও ন্ধর্ল্পী ন্ধর্ল্প-সান্ধহন্দতযর সমািতান্ধন্ত্রক বযবস্থার কথা বন্দলন্ধেন্দলন। “যেন্দহতু ন্ধবন্ধভন্ন যিন্দর্র সামান্ধিক 

কাঠান্দমান্দত পাথশকয ও অ্থশননন্ধতক অ্গ্রিন্ধতর আন্দে যসন্দহতু ন্ধর্ল্প-সান্ধহন্দতয িাতীে ববন্ধর্িয আসন্দত বাধ্য।”
৮
 

প্রাবন্ধিক মন্দন কন্দরন বতশমান সমান্দি দুই ধ্রন্দনর ন্ধর্ল্পী-সান্ধহন্ধতযক রন্দেন্দে প্রথমতাঃ যসার্যান্ধলস্ট ন্ধরোন্ধলন্ধস্ট আর 

ন্ধদ্বতীেতাঃ বুন্দিশাো ন্ধক্রন্ধট্কাল ন্ধরোন্ধলন্ধস্ট। প্রথম পেশান্দের ন্ধর্ল্পীন্দির প্রাবন্ধিক বন্দলন্দেন কন্ধমন্দট্র্ বা িােবি ন্ধর্ল্পী। 

এরা সমান্দির প্রন্ধত িােবি। ন্ধদ্বতীে যেন্ধের ন্ধক্রন্ধট্কাল ন্ধরন্দেন্ধলস্টরা সমািসমসযা যথন্দক ন্ধনন্দিন্দিরন্দক ন্ধবন্ধিন্ন কন্দর 

রান্দখন। এন্দির সান্ধহন্দতয ন্ধবন্ধিন্নতাবাি প্রাধ্ানয পাে। একন্ধিন্দক সমািবিন্দলর প্রতযে অ্নযন্ধিন্দক বযন্ধক্তিীবন্দনর 

প্রতযে হীনতা, সমান্দি এই দুইন্দের সাংঘাত চলন্দে। সমািবিন্দলর রূপকারন্দির আমরা বলন্দত পান্ধর প্রিন্ধতর্ীল। 

ভন্ধবষযৎ সমান্দির িনয প্রাবন্ধিক এই প্রিন্ধতর্ীল ন্ধর্ল্প-সান্ধহন্ধতযকন্দির প্রন্দোিনীেতা অ্নুভব কন্দরন্দেন।   
 

     নাট্যকার ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্াপাধ্যাে িীঘশ ৪০ বের নাট্য িিন্দতর সন্দে েুক্ত ন্ধেন্দলন। এই িীঘশ বেন্দরর অ্ন্ধভজ্ঞতা 

অ্কপন্দট্ বযক্ত কন্দরন্দেন ‘স্বাধ্ীনতা পরবতশী বাাংলা নাট্ক এর িন্ধত-প্রকনৃ্ধত’ প্রবন্দি। সমাি সন্দচতন নাট্ যকার 

ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যাে এই প্রবন্দি প্রাক-স্বাধ্ীনতা ও স্বাধ্ীনতা-পরবতশী বাাংলা নাট্য আন্দ্ালন্দনর িন্ধত-প্রকৃন্ধত 

ন্ধনন্দে ন্ধবস্তান্ধরত আন্দলাচনা কন্দরন্দেন। বতশমান বাাংলা নাট্ক যকান পেশান্দে চলন্দে এবাং তার ভন্ধবষযৎ ন্ধক এ ন্ধবষন্দে 

ন্ধতন্ধন আন্দলাকপাত কন্দরন্দেন। ন্ধকভান্দব সুন্ধর্ল্পন্দক বাাঁন্ধচন্দে রাখা োন্দব এবাং সৎ ন্ধর্ন্দল্পর িনয সরকান্দরর ন্ধক পিন্দক্ষপ 

যনো উন্ধচত যস ন্ধবষন্দেও ন্ধতন্ধন পরামর্শ ন্ধিন্দেন্দেন। ন্ধনন্দিন্দক ন্ধতন্ধন একিন সমাি সন্দচতন নাট্যকার ন্ধহন্দসন্দব প্রন্ধতন্ধষ্ঠত 

কন্দরন্দেন। তাাঁর মন্দত, “সামান্ধিক সিা যথন্দক ন্ধবন্ধিন্ন কন্দর যকউ েন্ধি বযন্ধক্তসিান্দক যিখার যচিা কন্দরন তন্দব যসই 

বযন্ধক্তন্ধট্ উপন্ধস্থত হন্দব স্রিার ন্ধনেক কল্পনা প্রসূত রূপক হন্দে।”
৯
 প্রাবন্ধিক বলন্দত যচন্দেন্দেন যেন্দকান্দনা রচনান্দক 

আমরা ন্ধবচার কন্ধর তার ন্ধর্ল্পমূন্দলযর ন্ধনন্ধরন্দখ। স্বাধ্ীনতা পরবতশী বাাংলা নাট্ন্দকর ন্ধর্ল্পমূলয কতট্া আন্দে যসট্া ন্ধবচার 

কন্দর যিখন্দত হন্দব।  
 

     ১৯৪৭ সান্দল ভারতবাসী যে ন্ধদ্বখন্ধিত স্বাধ্ীনতা লাভ কন্দর যসখান্দন স্বাধ্ীনতার পন্দর িাতীে সাংহন্ধতর অ্ভাব যিখা 

যিে। সমান্দি বতন্ধর হে পক্ষ এবাং প্রন্ধতপক্ষ এভান্দবই সমান্দি যেন্ধে ন্ধবভাি এবাং যেন্ধে সাংগ্রান্দমর সূচনা হে। “যর্াষে 

যেখান্দন যেন্ধেিত যসখান্দন তা যথন্দক মুন্ধক্তর িনয সাংগ্রামও যেন্ধেিত হন্দত বাধ্য; কারে যেন্ধেিত যর্াষেট্া বযন্ধক্তর 

মন্দধ্য সীমাবি নে।”
১০ 

 প্রাবন্ধিন্দকর মন্দত যেন্ধে সাংগ্রান্দমর মূল কারে অ্থশননন্ধতক ববষময। এই ববষময িূর করন্দত 
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পারন্দলই সমান্দি সাংহন্ধত আসন্দব। সৎ নাট্যকারন্দির এ ন্ধবষন্দে সন্দচতন থাকন্দত হন্দব। সামান্ধিক ধ্মশীে ও অ্থশননন্ধতক 

ইতযান্ধি সব যক্ষন্দত্রই সাধ্ারে মানুষ নানান বঞ্চনার ন্ধর্কার হে। নাট্যসান্ধহন্দতয এই ববষন্দমযর কথা তুন্দল ধ্রন্দত হন্দব।  
 

     প্রাক স্বাধ্ীনতাকান্দল রন্ধচত নাট্ক গুন্ধলন্দত স্বন্দির্ প্রােতা ফুন্দট্ উন্দঠন্ধেল তীব্রভান্দব ন্ধকন্তু স্বাধ্ীনতার পরবতশী 

কান্দল স্বন্দির্ন্দপ্রন্দমর আবহাওো বিন্দল োে। প্রন্দতযক নাট্যকান্দরর মন্দধ্য আলািা আলািা ভাবনার সৃন্ধি হে। প্রাক  

স্বাধ্ীনতাকান্দলর বাাংলা নাট্ন্দকর লক্ষে এবাং িন্ধত-প্রকৃন্ধত সম্পন্দকশ প্রাবন্ধিক ো বলন্দত যচন্দেন্দেন তা হল,  
 

১) আন্দবিসবশস্ব একিল নাট্যকার পুরাে ধ্যান-ধ্ারো ন্ধনন্দে নাট্ক রচনা কন্দর চলন্দলন।  

২) একিল প্রবীে নাট্যকার সমকালীন ঘট্নার মূল কারে অ্নুসিান না কন্দর নাট্ক রচনা কন্দরন ফন্দল তান্দির 

নাট্ন্দক নতুন মূলযন্দবান্দধ্র অ্ভাব রন্দে োে।  

৩) নবািত নাট্যকারন্দির “নাট্কগুন্ধলন্দত েতট্া ভাবালুতা, উচ্ছ্বাস ও কিকল্পনা স্থান যপল, সমািব যান্ধধ্র মূল 

কারেগুন্ধলন্দত আন্দলাকপাত ততখান্ধন যিখা যিল না।”
১১

 
 

     প্রাবন্ধিক বলন্দত যচন্দেন্দেন সমসযার মূল কারেগুন্দলা ন্ধচন্ধিত না কন্দর সমসযার সুরাহা করা োে না। িাতীে 

সাংহন্ধতর প্রধ্ান অ্ন্তরােগুন্ধলন্দক ন্ধচন্ধিত না করন্দল িাতীে সাংহন্ধত আনেন করা সম্ভব নে। স্বাধ্ীনতা ও িাতীে 

সাংহন্ধতর মূল সমস্যগুন্ধল যবাঝার িনয আন্তিশান্ধতক ঘট্নাপ্রবাহ এবাং র্ন্ধক্ত ন্ধবনযান্দসর প্রন্ধত সতকশ িৃন্ধি রাখা িরকার। 

স্বাধ্ীনতা পরবতশীকান্দল সমান্দি উদ্ভূত নানা রকম সামান্ধিক সমসযার কথা ন্ধতন্ধন এই প্রবন্দি তুন্দল ধ্ন্দরন্দেন। যেমন,  
 

ক) সােিান্ধেক িাো,  

খ) যির্ভাি ও উদ্বাস্তু সমসযা,  

ি) উগ্র প্রান্দিন্ধর্কতা,  

ঘ) ভাষা যিহাি,  

ঙ) হন্ধরিন ন্ধনেশাতন ইতযান্ধি।  
 

     স্বাধ্ীনতা লান্দভর সন্দে সন্দে সােিান্ধেকতা নামক বযান্ধধ্র ন্ধর্কার হন্দেন্ধেল পন্ধশ্চমবে-আসাম-ন্ধত্রপুরা এই ন্ধতনন্ধট্ 

রািয এবাং বাাংলান্দির্। যির্-কাল-পাত্র ভুন্দল এই সমন্দের অ্ন্দনক নাট্যকান্দরর রচনান্দতই সােিান্ধেকতার ন্ধবরুন্দি 

প্রন্ধতবাি ফুন্দট্ উন্দঠন্ধেল। স্বাধ্ীনতা পরবতশীকালীন সমান্দির ন্ধদ্বতীে সমসযা উদ্বাস্তু সমস্যা। যিন্দর্ এবাং ন্ধবন্দিন্দর্র বহু 

নাট্ন্দক এই সমসযান্ধট্ন্দক তুন্দল ধ্রা হন্দেন্ধেল। চীন-ভারত েুন্দির সমন্দে ন্ধকাংবা পান্ধকস্তান-ভারত েুন্দির সমে 

নাট্যকাররা যির্াত্মন্দবাধ্ক নাট্ক ন্ধলন্দখন্ধেন্দলন। আন্তিশান্ধতক স্বি িৃন্ধি নাট্যকারন্দির মূলযন্দবাধ্ন্দক পন্ধরন্দর্ান্ধধ্ত কন্দর।  
 

     সমান্দির অ্ভযন্তন্দর সবসমন্দে ন্ধবপরীত র্ন্ধক্তর দ্বন্দ্ব ও সাংঘাত হন্দত থান্দক। স্বাধ্ীনতা পরবতশী কান্দলও তার 

বযন্ধতক্রম হেন্ধন। রািননন্ধতক ইিন যপন্দে উগ্র আঞ্চন্ধলকতা, ভাষা যিহাি, হন্ধরিন ন্ধনেশাতন এর মন্দতা ঘৃেয ঘট্না 

ঘট্ন্দত থান্দক। প্রাবন্ধিন্দকর মন্দত এসব দুাঃখিনক ঘট্নার ন্ধপেন্দন রন্দেন্দে ন্ধর্ক্ষা ও সাংস্কৃন্ধতর অ্ভাব। ভারন্দতর ন্ধবন্ধভন্ন 

রান্দিযর সােন্ধতক হাোমা গুন্ধলর মূল কারে অ্নুসিান করন্দল যিখা োন্দব অ্নগ্রসরতার যেন্ধের দুবশলতার সুন্দোি 

ন্ধনন্দে কান্দেমী স্বাথশই এসব ঘট্না ঘট্ইন্দেন্ধেল। প্রন্ধতন্ধক্রোর্ীল ও সুন্ধবধ্াবািী রািননন্ধতক যনতারা এই িাোন্দক 

ক্ষমতার লান্দভর হান্ধতোর ন্ধহন্দসন্দব বযবহার কন্দরন্ধেল। প্রাবন্ধিক এখান্দন শুধ্ু সমসযার কথাই বন্দলনন্ধন এই সমসযা 

যথন্দক উিরন্দের পথও ন্ধনন্দিশর্ কন্দরন্দেন। এই অ্জ্ঞতা এবাং কুসাংস্কার িন্ধনত সমসযার মূল কারে ও অ্ন্ধর্ক্ষা। ন্ধর্ক্ষার 

আন্দলান্দতই মানুন্দষর সাাংস্কৃন্ধতক মুন্ধক্ত ঘট্ন্দব। যসই সন্দে অ্থশননন্ধতক মুন্ধক্ত ও চাই। আন্ধথশকভান্দব স্বাবলম্বী না হন্দল 

মানুষ ন্ধর্ক্ষা ও সাংস্কৃন্ধতর কির বুঝন্দব না। স্বাধ্ীনতা পরবতশীকান্দল তরুে নাট্ যকারন্দির বাাংলা নাট্ন্দক কু্রি যেৌবন্দনর 

স্বর যর্ানা োে। প্রন্ধতন্ধষ্ঠত বযবস্থান্দক তারা যভন্দেচুন্দর যফলন্দত চান। ন্ধকন্তু তার প্রন্ধতকার সম্বন্দি সকন্দল একমত নন। 

অ্ন্দনক নাট্যকার আন্দেন োরা নাট্ন্দকর চন্ধরত্র গুন্ধলন্দক সামান্ধিক সিা সহ উপস্থান্ধপত কন্দরন। এন্দত সমান্দির 

অ্ভযন্তন্দর দ্বান্ধন্দ্বক ন্ধনেন্দম চলন্দত থাকা ববপ্লন্ধবক প্রন্ধক্রো সু্রভান্দব ফুন্দট্ ওন্দঠ। নাট্য সান্ধহতয িীবন্দনর কাোকান্ধে 



প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যান্দের ভারতীে নাট্যন্ধচন্তা        সুরন্ধিৎ মণ্ডল 
 

Volume- VII, Issue-I                                                    July 2018        113 

চন্দল আন্দস। আবার অ্ন্দনক নাট্যকার সস্তাে বাহবা পাওোর িনয ন্ধবপ্লন্দবর কৃন্ধত্রম আন্দবি সৃন্ধি কন্দরন্দেন। ন্ধবপ্লন্দবর 

নান্দম এসব নাট্ক প্রন্ধতন্ধবপ্লবন্দকই ইিন েুন্ধিন্দেন্ধেল। বাস্তব িীবন যথন্দক ন্ধবন্ধিন্ন হন্দে নাট্যসান্ধহতয কখন্দনা সফলতা 

লাভ করন্দত পান্দর না। “ন্ধকন্তু সন্দচতন ভান্দব তা এন্ধড়ন্দে োবার যচিা োাঁন্দির তাাঁরা িান্ধতর প্রধ্ান সমসযা যথন্দকই 

সেন্দে ন্ধনন্দিন্দির ন্ধচন্তা িূন্দর যরন্দখ কােশত পলােনী মন্দনাবৃন্ধিরই পন্ধরচে যিন।”
১২

 তথাকন্ধথত এই সব আধু্ন্ধনক 

নাট্যকাররা সমকালীন সমাি বাস্তবতা যথন্দক িূন্দর যথন্দকই নাট্ক রচনা কন্দরন্ধেন্দলন। সমাি বাস্তবতা যথন্দক িূন্দর 

ন্ধিন্দে তারা আধু্ন্ধনকতার নতুন অ্থশ খুাঁন্দিন্ধেন্দলন। প্রাবন্ধিক বন্দলন্দেন সৃিনর্ীল সান্ধহতয সম্পন্দকশ নাট্যকারন্দির স্পি 

ধ্ারো থাকন্দত হন্দব। সমকালীন সামান্ধিক, সাাংস্কৃন্ধতক, িার্শন্ধনক ও ববজ্ঞান্ধনক প্রভাব সম্পন্দকশও সমযক ধ্ারো থাকন্দত 

হন্দব। ‘নতুন্দনর িন্দনযই নতুন’ বলন্দলই তা আধু্ন্ধনকতা হে না। সমান্দির যনন্ধতবাচক ধ্ারো গুন্ধল ন্ধনন্দে হা-হুতার্ করা 

যকান কান্দির কথা নে। ক্ষন্ধেষ্ণু সভযতার মৃতুয হে পার্াপান্ধর্ নতুন সভযতার িে হে। তাই চলমান ইন্ধতহান্দসর 

ন্ধিন্দক তান্ধকন্দে বন্ধধ্শষ্ণু সমান্দির ন্ধিন্দক তান্ধকন্দে মানুন্দষর ঐন্দক যর বিন আন্দরা িৃঢ় করন্দত উন্দিযাি ন্ধনন্দত হন্দব। 

নবনাট্য আন্দ্ালন এর েত্রতন্দল একিল নাট্যকার নতুন ন্ধকেু আমিান্ধন করার নান্দম ধ্ার করা ন্ধবকৃত ন্ধচন্তা ও যচতনা 

লালন করন্দেন। তাাঁরা প্রিন্ধতর্ীল নাট্যকার ন্ধহন্দসন্দবও আখযা যপন্দেন্দেন। স্বাধ্ীনতা পরবতশীকান্দল বাাংলা নাট্ন্দক 

কিেশতা ক্রমর্ বাড়ন্ধত িােিা কন্দর ন্ধনন্দেন্দে। বযবসান্ধেক theatre গুন্ধল বযবসার প্রন্দোিন্দন নাট্ন্দক আন্দমাি-

প্রন্দমান্দির ঢালাও অ্নুন্দমািন ন্ধিন্দেন্দে। ন্ধকেুন্ধকেু theatre আব্রু যরন্দখ নাচ িান্দনর িলসা বন্ধসন্দে ির্শক ট্ানার যচিা 

কন্দর চন্দলন্দে অ্ন্দনন্দক আবার নাট্ন্দকর মান্দঝ কযাবান্দর নতশকী আমিান্ধন করন্দে। এভান্দব ব যবসান্ধেক স্বান্দথশ বাাংলা 

নাট্ন্দকর মান অ্বনত হন্দেন্ধেল। প্রাবন্ধিক তান্দির সমথশন কন্দরনন্ধন। েন্ধিও ন্ধকেু নাট্যন্ধর্ল্পী ন্ধতন-চার ির্ক ধ্ন্দর অ্থশ, 

প্রন্ধতপন্ধি বা পুরস্কান্দরর যলাভ তযাি কন্দর িনিীবনন্দক উজ্জীন্ধবত করার বাসনাে সু-ন্ধর্ন্দল্পর পন্ধরন্দপাষে কন্দর 

চন্দলন্ধেল। যিন্দর্র সরকান্দররও উন্ধচত এই ধ্রন্দনর সু-ন্ধর্ন্দল্পর পৃষ্ঠন্দপাষে করা। সুন্ধর্ল্প ও সৎ নাট্ন্দকর িনয সুন্ধর্ক্ষা 

ও সাংস্কৃন্ধতর চচশা করন্দত হন্দব। যিন্দর্র সরকারন্দকও সুনান্দট্ যর পৃষ্ঠন্দপাষকতা করন্দত হন্দব। প্রাবন্ধিন্দকর এই মতামত 

ন্ধচরন্তন সত য।  
 

     ‘িেনাট্য আন্দ্ালন্দনর উিরান্ধধ্কার’, ‘সােন্ধতক বাাংলা নাট্ন্দক মতািন্দর্শর দ্বন্দ্ব’ প্রভৃন্ধত প্রবন্দি চন্ধেন্দর্র ির্ন্দকর 

বাাংলা িেনাট্য অ্ন্দ্ালন্দনর িন্ধতপথ পন্ধরবতশন ন্ধবষন্দে আন্দলাচনা কন্দরন্দেন। এই সমন্দের নাট্যকারন্দির মন্দন িেনাট্য 

অ্ন্দ্ালন্দনর আির্শ ন্ধনন্দে দ্বন্দন্দ্বর সৃন্ধি হে। একিন িােবি ন্ধর্ল্পীর মন্দতা ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র এই প্রবিগুন্ধলন্দত যসই দ্বন্দ্ব 

ন্ধনরসন্দনর যচিা কন্দরন্দেন।  
 

     িননক তরুে অ্ধ্যাপক (র্. রাে) নাট্যকার ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যােন্দক একন্ধিন ন্ধিজ্ঞাসা কন্দরন্ধেন্দলন চন্ধেন্দর্র 

ির্ন্দকর বাাংলা িেনাট্য অ্ন্দ্ালন্দনর িন্ধতপথ আি পন্ধরবন্ধতশত হন্দে যিন্দে যকন? ওই তরুে অ্ধ্যাপক িেনাট্য 

আন্দ্ালন্দনর যমাড় পন্ধরবতশন্দনর িনয িেনাট্য আন্দ্ালন্দনর পন্ধরচালকন্দির দুবশলতা ও িূরিৃন্ধির অ্ভাবন্দকই িােী 

কন্দরন। এই িন্ধট্ল অ্ন্ধভন্দোন্দির উির নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র ন্ধবস্তান্ধরতভান্দব আন্দলাচনা কন্দরন্দেন ‘িেনাট্য 

আন্দ্ালন্দনর উিরান্ধধ্কার’ প্রবন্দি।  
 

     চন্ধেন্দর্র ির্ন্দক ভারতবন্দষশর এবাং তৎকালীন ন্ধবন্দশ্বর যে রািননন্ধতক সামান্ধিক ও অ্থশননন্ধতক অ্বস্থা ন্ধেল তার 

ফলশ্রুন্ধতন্দতই িেনাট্য সাংন্দঘর িে হন্দেন্ধেল। আসন্দল েুন্দির যমিাি অ্নুোেী মানুন্দষর িৃন্ধি ও রুন্ধচ বিন্দল োে।  

পরবন্ধতশ েুন্দির নতুন অ্ন্ধভজ্ঞতা মানুন্দষর িৃন্ধি ও রুন্ধচ বিন্দল ন্ধিন্দেন্ধেল তাই নাট্য ন্ধবষন্দে পন্ধরবতশন যিখা ন্ধিন্দেন্ধেল। 

চন্ধেন্দর্র ির্ন্দক ন্ধবশ্বেুি, মন্বন্তর, সােিান্ধেক িাো, কান্দলাবািান্ধর, দ্রবযমূন্দলয বৃন্ধি ইতযান্ধির ফন্দল ভারতীে 

ঔপন্ধনন্দবন্ধর্ক সমািবযবস্থা র্তন্ধেন্ন হন্দে পন্দড়ন্ধেল। যসই পন্ধরন্ধস্থন্ধতন্দত দুিশত মানুষন্দির দুিশন্ধত যথন্দক মুন্ধক্ত যিবার 

িনয একিল ন্ধর্ল্পী ন্ধর্ল্প-সান্ধহতযন্দক িেমুখী কন্দর তুন্দলন্ধেন্দলন। ন্ধর্ন্দল্প, সান্ধহন্দতয, নৃন্দতয, সেীন্দত, নাট্যান্ধভনন্দে 

নবিািৃত সাংস্কৃন্ধতর যিাোর এন্দসন্ধেল। বহু র্ন্ধক্তমান ন্ধর্ল্পী ও সান্ধহন্ধতযক যসন্ধিন এই িেনাট্য সাংন্দঘ যোি িান 

কন্দরন্ধেন্দলন। ববন্ধচত্রযমে সাংস্কৃন্ধতন্দত পন্ধরপূেশ ভারতবন্দষশ ন্ধবন্ধচত্র সাাংস্কৃন্ধতর ন্ধমলন ঘন্ধট্ন্দেন্ধেল িেনাট্য সাংঘ। তাই 



প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যাপাধ্যান্দের ভারতীে নাট্যন্ধচন্তা        সুরন্ধিৎ মণ্ডল 
 

Volume- VII, Issue-I                                                    July 2018        114 

ইন্ধতহান্দসর ন্ধবচান্দর এন্ধট্ন্দক হুিুি বা সামন্ধেক উন্দিিনা বন্দল উন্ধড়ন্দে যিওো োে না। তন্দব যকন এই সবশভারতীে 

অ্ন্দ্ালন্দনর মূল চন্ধরন্দত্রর এন্দতাখান্ধন পন্ধরবতশন হন্দলা তা ন্ধনন্দে সান্ধবশক িন্দবষোর প্রন্দোিন রন্দেন্দে। িেনাট্য 

আন্দ্ালন্দনর প্রকৃত ইন্ধতহাস যনই বন্দলই বতশমান প্রিন্দের অ্নুসন্ধিৎসু মানুন্দষর মন্দন িেনাট্য আন্দ্ালন সম্পন্দকশ 

নানা রকম ভুল ধ্ারো সৃন্ধি হন্দেন্দে। যসন্ধিনকার িেনাট্য সাংন্দঘর সন্ধক্রে কমশী ও পন্ধরচালকন্দির োরা যবাঁন্দচ আন্দেন 

তাাঁরা উন্দিযািী হন্দল, প্রন্দতযন্দকর স্মৃন্ধতচারোর ট্ুকন্দরা ট্ুকন্দরা অ্াংর্গুন্ধলন্দক সাংগ্রহ কন্দর এবাং তা সম্পান্ধিত কন্দর 

িেনাট্য সাংন্দঘর ইন্ধতহাস রচনা করা যেন্দত পান্দর। প্রাবন্ধিক িেনাট্য সাংন্দঘর প্রকৃত িন্দবষোমূলক ইন্ধতহাস রচনাে 

অ্তযন্ত আগ্রহ যিন্ধখন্দেন্দেন। ন্ধতন্ধন মন্দন কন্দরন বতশমান্দন প্রচন্ধলত একাি নাট্কগুন্ধলর মন্দধ্য িননান্দট্যর প্রন্ধতবািী ধ্ারা 

এখন্দনা প্রবান্ধহত হন্দে চন্দলন্দে। তাই একাি নাট্ক যিন্দখ প্রাবন্ধিক মন্তবয কন্দরন্দেন, “... িেনান্দট্যর ধ্যান-ধ্ারো ও 

তার প্রবাহ এন্দকবান্দর মন্দর োেন্ধন। তার মূল প্রবান্দহর পূবশ িন্ধতন্দবি হেন্দতা যনই, তার ঐকযরূপও অ্নুপন্ধস্থত। ন্ধকন্তু 

মূল ধ্ারা বহুধ্া ন্ধবভক্ত হন্দে নানা উপধ্ারাে প্রবান্ধহত হন্দি নানা ন্ধিন্দক যেগুন্দলার যকান ন্ধস্থর লক্ষয যনই।”
১৩

 িেনাট্য 

আন্দ্ালন্দনর িন্ধত ন্ধস্তন্ধমত হন্দে যিন্দলও তার উিরান্ধধ্কার এখন্দনা রন্দে যিন্দে। িােবি ন্ধর্ল্পীন্দির এই সমাি 

পন্ধরবতশন্দনর পথ যিখান্দত হন্দব। বতশমান িনিীবন্দনর েন্ত্রো, অ্থশননন্ধতক অ্সেন্ধত, রািননন্ধতক অ্তযাচার ইতযান্ধির 

পন্ধরবতশন আনন্দত যিন্দল ন্ধর্ল্পীন্দিরন্দকই তাাঁন্দির ন্ধর্ন্দল্পর মাধ্যন্দম পথ যিখান্দত হন্দব।  
 

     এই প্রবন্দি প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র যখালামন্দন স্বীকার কন্দরন্দেন যে যকান্দনা ঐন্ধতহান্ধসক আন্দ্ালন ন্ধচরন্ধিন স্থােী 

হন্দত পান্দর না। ন্ধবাংর্ র্তন্দকর চন্ধেন্দর্র ির্ন্দকর িেমুখী ন্ধর্ল্প-সান্ধহন্দতযর প্রবল ধ্ারা তাই আি ন্ধিেমান হন্দে 

পন্দড়ন্দে। তাাঁর কন্দে যর্ানান্দিন্দে সামান্ধিক িােবি ন্ধর্ল্পীর সুর। ন্ধতন্ধন বতশমান প্রিন্দের হান্দত তুন্দল ন্ধিন্দত যচন্দেন্দেন 

বাাংলা নাট্ন্দকর ঐন্ধতহয ও উিরান্ধধ্কার। যে যকান্দনা ন্ধর্ল্প-সান্ধহন্দতযর যক্ষন্দত্রই এই উিরান্ধধ্কার বতশমান ও ভন্ধবষযত 

প্রিেন্দক িােবিতার ন্ধর্ক্ষান্দিন্দব।  
 

     ‘সােন্ধতক বাাংলা নাট্ন্দক মতািন্দর্শর দ্বন্দ্ব’ প্রবিন্ধট্ রন্ধচত হন্দেন্দে ঊনন্ধবাংর্ র্তােীর যর্ষান্দধ্শ এই। ঊনন্ধবাংর্ 

র্তােীর আন্ধর্র ির্কন্দক এই প্রবন্দি ‘সােন্ধতক কাল’ বন্দল উন্দেখ কন্দরন্দেন প্রাবন্ধিক। িেনান্দট্যর যিাোর তখন 

অ্ন্দনকখান্ধন ন্ধস্তন্ধমত হন্দেন্দে। ন্ধবন্ধভন্ন গ্রুপ ন্ধথন্দেট্ারগুন্ধল বযন্ধক্তিত ন্ধচন্তা ও যচতনা যথন্দক নাট্ক রচনা ও প্রন্দোিনা 

কন্দর চন্দলন্দে। সকল ন্ধথন্দেট্ার একই ন্ধচন্তা বা তত্ত্বন্দক সমথশন কন্দর না ফন্দল তৎকালীন বাাংলা নাট্ন্দক ন্ধভন্ন ন্ধভন্ন 

মতািন্দর্শর প্রন্ধতফলন ন্ধেল স্বাভান্ধবক। সমান্দলাচক ও প্রাবন্ধিক ন্ধিন্ধিন্দ্রচন্দ্র এই প্রবন্দি যসই ন্ধভন্ন ন্ধভন্ন মতাির্শিত 

দ্বন্দ্বন্দক ন্ধবন্দেষে কন্দরন্দেন।  
 

     তৎকালীন বাাংলা নাট্যকারন্দির ও নাট্য যিাষ্ঠীন্দির মন্দধ্য ন্ধতনন্ধট্ ধ্ারা ন্ধতন্ধন লক্ষয কন্দরন্ধেন্দলন। যসগুন্ধল হল 

পন্ধরবতশনপন্থী, সাংস্কারপন্থী ও আবতশন পন্থী। পন্ধরবতশনপন্থীরা মাকশসবািী-যলন্ধননবািী বন্দল ন্ধনন্দিন্দির প্রচার করন্দতন 

েন্ধিও বাস্তব যক্ষন্দত্র তার পন্ধরচে পাওো যেত না। তান্দির নাট্ন্দক যেন্ধে সাংগ্রামী যচতনার েন্দথি অ্ভাব ন্ধেল। ভারতীে 

কন্ধমউন্ধনস্ট পান্ধট্শ (মাকশসবািী-যলন্ধননবািী) নান্দম একিল মধ্যন্ধবি েুবক সমাি সাংস্কান্দরর আগ্রহ প্রকার্ কন্দর। ন্ধকন্তু 

তান্দির নাট্ন্দক কৃষকরা ন্ধেল ন্ধবপ্লন্দবর প্রধ্ান নােক, েন্ধমকন্দেন্ধে ন্ধেল অ্নুপন্ধস্থত। েন্ধমকন্দির বাি ন্ধিন্দে তারা ন্ধকভান্দব 

সুস্থ সমাি িন্দড় তুলন্দব এবাং স্বাধ্ীন রান্দের ক্ষমতা কান্দির হান্দত থাকন্দব তান্দির নাট্ন্দক তা যিখান্দনা হন্দতা না। 

এন্দির নাট্ন্দক যেন্ধে সাংঘান্দতর বিন্দল বযন্ধক্তিত সাংঘাত প্রধ্ান হন্দে যিখা যিে। রতন যঘান্দষর ‘সমুদ্র সিান্দন’, রবীন 

ভটাচান্দেশর ‘রন্দক্ত যরাো ধ্ান’, মন্দনাি ন্ধমন্দত্রর ‘চাক ভাঙা মধু্’ প্রভৃন্ধত নাট্ন্দক যেন্ধেসাংগ্রাম যর্ষ পেশন্ত বযন্ধক্তিত 

ন্ধহাংসা বা পান্ধরবান্ধরক র্ত্রুতাে পেশবন্ধসত হে। সমাি পন্ধরবতশনকামী িেনাট্য কমশীরা কখনও বযন্ধক্তিত ন্ধহাংসান্দক 

সমথশন কন্দরন না। তাই প্রাবন্ধিক বন্দলন, “বযন্ধক্ত খুন িে আন্দ্ালন বা যেন্ধেসাংগ্রান্দমর ক্ষন্ধতই কন্দর। সাংগ্রামট্া 

যর্াষক যেন্ধের ন্ধবরুন্দি যর্ান্ধষত যেন্ধের, বযন্ধক্তন্ধবন্দর্ন্দষর ন্ধবরুন্দি নে।”
১৪

 নকর্াল পন্থীরা যেন্ধে সাংগ্রান্দমর নাম কন্দর 

যেন্ধের্ত্রু খতম করার অ্িুহান্দত সমান্দি সন্ত্রাস েন্ধড়ন্দে ন্ধিন্দেন্ধেল। প্রাবন্ধিক কন্দঠারভান্দব এই বযান্ধক্ত সন্ত্রান্দসর ন্ধন্া 

কন্দরন্দেন। নকর্ালবািীন্দির মন্দতা এই সমন্দে নানা মতন্দিাষ্ঠীর িে হন্দেন্ধেল যেমন, মাওবািী, ট্রট্ন্ধস্কবািী, 
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বনরািযবািী, সন্ত্রাসবািী ইতযান্ধি। অ্ন্দনক ন্ধর্ল্প-সাংস্কৃন্ধতন্দপ্রমী বুন্ধিিীবীরাও এই সন্ত্রান্দসর যস্রান্দত যসন্ধিন িা ভান্ধসন্দে 

ন্ধিন্দেন্ধেন্দলন। ন্ধকন্তু েন্ধমক যেন্ধেন্দক বাি ন্ধিন্দে যেন্ধেসাংগ্রাম যবন্ধর্ন্ধিন চলন্দত পান্দর না ইন্ধতহাস তার সাক্ষী যিে। 

যচতনা নাট্য সাংন্দঘর নাট্ক ‘মারীচ সাংবাি’, ‘িিন্নাথ’, না্ীকান্দরর নাট্ক ‘ফুট্বল’ প্রভৃন্ধত অ্সাধ্ারে িনন্ধপ্রেতা 

যপন্দলও নাট্কগুন্ধলর কান্ধহনী ন্ধবন্দেষে করন্দল যিখা োন্দব এগুন্ধলন্দত েন্ধমকন্দেন্ধের িািরেন্দক অ্তযন্ত অ্বন্দহলা করা 

হন্দেন্দে। এই যেন্ধেন্ধট্র নাট্যকারন্দির প্রাবন্ধিক পন্ধরবতশনপন্থী বন্দল উন্দেখ কন্দরন্দেন।  
 

     িেনাট্য সাংন্দঘর সৎকমশীন্দির প্রাবন্ধিক বন্দলন্দেন ‘সাংস্কারপন্থী’। কারে িেনাট্য সাংঘ বযন্ধক্ত হতযা বা সন্ত্রাস চাে 

না। িেনাট্য সাংঘ মানুন্দষর হান্দত মানুষ খুন্দনর িনয হান্ধতোর তুন্দল যিে না। “যর্াষকন্দেন্ধের যর্াষন্দের হান্ধতোরগুন্ধল 

যকন্দড় যনওোই যেন্ধেসাংগ্রান্দমর লক্ষয; তান্দির খুন করা নে।”
১৫

 যর্ান্ধষত যেন্ধের ন্ধবপ্লন্দবর মধ্য ন্ধিন্দে যর্াষকন্দেন্ধের 

মানন্ধসক পন্ধরবতশন ঘন্ধট্ন্দে সামান্ধিক পন্ধরবতশন ঘট্ান্দনাই সাংস্কারপন্থীন্দির মূল লক্ষয।  
 

     আর তৃতীে যেন্ধের বুন্ধিিীবীন্দির প্রাবন্ধিক বন্দলন্দেন ‘আবতশনপন্থী’। আবতশনপন্থীরা ন্ধবশ্বাস কন্দরন মানব সমান্দির 

ধ্বাংস অ্ন্ধনবােশ। মানব সাংসান্দর েুি মৃতুয ধ্বাংস ঘুন্দর ন্ধফন্দর বান্দর বান্দর আবন্ধতশত হে। এই আবতশন যথন্দক মুন্ধক্ত 

অ্সম্ভব। অ্যাবসার্শ নাট্যকারন্দির নাট্ন্দক মূলত এই ধ্ারো প্রন্ধতফন্ধলত হন্দত যিখা ন্ধিন্দেন্দে। বািল সরকান্দরর ‘বান্ধক 

ইন্ধতহাস’, ‘এবাং ইন্দ্রন্ধিৎ’ প্রভৃন্ধত নাট্ক তৎকান্দল অ্তযন্ত িনন্ধপ্রেতা যপন্দেন্ধেল। ন্ধকন্তু এইসব নাট্ন্দকর মন্দধ্য যকান 

কান্ধহনী বা প্লট্ যনই। নাট্ন্দকর যর্ন্দষ রন্দেন্দে অ্বসাি, র্ূনযতা আর হতার্ার আবতশন্দনর কথা। তাই বািল সরকান্দরর 

ইন্দ্রন্ধিৎ তীন্দথশর সিান পাে না যকবল তীথশ পন্দথই ঘুরন্দত থান্দক। ন্ধবশ্বেুন্দির পন্দর র্ান্ধন্ত ও সাংিন্ধতপূেশ পৃন্ধথবী, 

সািািযবান্দির পতন্দনর পর সমািতন্ত্রবান্দির উদ্ভব, সমান্দি সাময প্রন্ধতষ্ঠা, স্বাধ্ীনতা সুখ-সমৃন্ধি, এসব ন্ধকেুই 

আবতশনপন্থী নাট্যকারন্দির নাট্ন্দক স্থান পাে না। মানুন্দষর কান্দে চরম হতার্ার েন্ধব তুন্দল ধ্ন্দর এই ধ্রন্দনর নাট্ক। যে 

নাট্ক মানুন্দষর কান্দে আর্া ও স্বন্দের পথ খুন্দল ন্ধিন্দত পান্দর না প্রাবন্ধিক তান্দক কান্দলািীেশ ন্ধর্ল্প বন্দল মানন্দত রািী 

নন।  
 

     এই ন্ধতন যেন্ধের নাট্কন্দক বাি ন্ধিন্দেও ন্ধভন্ন যচতনাে উদু্বি হন্দে যবর্ ন্ধকেু নাট্ক যলখা হন্দেন্দে। যসইসব 

নাট্কগুন্দলান্দত যেন্ধেসাংগ্রাম সরাসন্ধর যিখান্দনা না হন্দলও তান্দত পন্দরাক্ষভান্দব সামান্ধিক ন্ধচন্তা-যচতনা স্থান যপন্দেন্দে। 

যকান ন্ধবন্দর্ষ সামান্ধিক তত্ত্ব প্রচার করা ন্ধর্ন্দল্পর উন্দের্য নে। তন্দব ন্ধর্ন্দল্পর মন্দধ্য সামান্ধিক তত্ত্ব স্থান যপন্দে থান্দক। 

তাই নাট্য সমান্দলাচনা করন্দত যিন্দল নাট্ন্দকর কান্ধহনী বা তন্দথযর পার্াপান্ধর্ তত্ত্বিত ন্ধিকন্ধট্ও খুাঁন্ধট্ন্দে ন্ধবচার করা 

িরকার। মাকশসবািী সমান্দলাচকিে ন্ধর্ন্দল্পর ন্ধবচার করন্দত ন্ধিন্দে মাকশসবািী তন্দত্ত্বর আেে ন্ধনন্দেন্দেন।  
 

     এই ধ্রন্দের প্রবিগুন্ধলন্দত প্রাবন্ধিক মাকশসবািী সমািতান্ধন্ত্রক ন্ধচন্তার আন্দলান্দক উনন্ধবাংর্ র্তােীর যর্ষান্দধ্শর 

বাাংলা নাট্ন্দকর মতাির্শিত দ্বন্দ্ব, স্বরূপ, ভন্ধবষযৎ প্রভৃন্ধত ন্ধিকগুন্ধল আন্দলাচনা কন্দরন্দেন। যসখান্দন সমান্দি প্রচন্ধলত 

ন্ধভন্ন ন্ধভন্ন মতামত আন্দলাচনা কন্দর ন্ধতন্ধন একন্ধট্ ন্ধসিান্দন্ত যপৌাঁোন্দনার যচিা কন্দরন্দেন। সাাংস্কৃন্ধতক ন্ধবপ্লন্দবর মাধ্যন্দম 

সমািন্দক পন্ধরবতশন করার কথা বন্দলন্দেন। সমািন্দক পন্ধরবতশন ও সাংর্ধ্ন্দনর কান্দি নাট্ন্দকর বযবহার বাাংলা নাট্ন্দকর 

প্রাে শুরুর সমে যথন্দকই হন্দে আসন্দে। পেপ্রথা, ন্ধবধ্বা ন্ধববাহ ইতযান্ধি তার প্রমাে। সুতরাাং এট্া নতুন ন্ধকেু নে। 

প্রাবন্ধিক বতশমান ভারতবষশন্দক সাাংস্কৃন্ধতক সাংকট্ যথন্দক মুন্ধক্তর পথ ন্ধনন্দিশর্ কন্দরন্দেন। তাাঁর মতামন্দত মাকশসবািী ন্ধচন্তা 

প্রাধ্ানয যপন্দেন্দে। তন্দব ন্ধভন্ন ন্ধভন্ন িৃন্ধিন্দকাে যথন্দক বাাংলা নাট্ন্দকর ন্ধবন্ধচত্র িন্ধতপথ িৃন্ধিন্দিাচর হন্দে উন্দঠন্দে। 
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