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Abstract: 
 

Rabindranath Tagore converted five of his novels into play. He recreated them basically to 

perform on stage and as he was also not satisfied with the plot and sometimes due to the 

demand of the character. Why did he write both novel and play with the same content? And 

how much this conversion was appreciated by audience? What thoughts came to his mind 

while producing his own play. I have discussed to what extent the individual philosophy of 

Rabindranath Tagore has been influenced by those above mentioned thoughts.   

Keywords : The practice of play in Thakurbari and Rabindranath Tagore, writing play and 

beginning of acting, Conversion of his novels into play, their stage performance and 

development of his own thoughts.  
 

 

চঠক প্রকভন াাংস্কৃচতক জরাায ভসধয যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয প্রফসড় উঠসছন? এয  াঅবা াঅভযা াাআ ১৯৪০ াসর কচফয প্ররখা 

‘প্রছসরসফরা’ গ্রসে। জীফসনয প্রলরসে এস কচফয ভসন উজ্জ্বর স াঅসছ ফাচড়য নাট্য াচবনসয কথা। চতচন চরখসছন- 
 

‚.. নাট্ক াচবনসয একট্া পূচতি প্রদখা চদসচছর, চকন্তু কী াঅয ফরফ, াঅভযা প্র ভ চছরাভ প্রছসরভানুল। 

তখন ফসড়াসদয াঅসভাসদ প্রছসরযা দূয প্রথসক বাগ ফাসত প্রত না। মচদ া কসয কাছাকাচছ প্রমতুভ তা 

সর রৄনসত ত মা প্রখরা কযসগ...... এ ফাচড়য ফাযন্দা ঝুাঁসক সড় তাচকস থাকতুভ, প্রদখতুভ  ফাচড়য 

নাচঘয াঅসরা াঅসরাভ। প্রদউচড়য াভসন প্রদখতুভ ফসড়া ফসড়া জুচড়গাচড় এস জুসট্সছ। দয দযজায কাছ 

প্রথসক দাদাসদয প্রকউ প্রকউ াচতচথসদয উসয এচগস চনস মাসেন।...... নাট্সকয প্রথসক কুরীন প্রভসয 

পুাঁচস কান্না কখসনা কখসনা াঅস তায ভভি ফুঝসত াচয প্রন। প্রফাঝফায াআসেট্া  েফর। খফয প্রতুভ চমচন 

কাাঁদসছন চতচন কুরীন ফসট্, চকন্তু চতচন াঅভায বেীচত।‛ 
১ 
 

 

াঅফায ‘জীফনস্মৃচত’ ফাআচট্সত াঅসছ এাআ ধযসনয ফনিনা, বৃতযযাজকতসে থাকা ছ ফছয ফচ যফীন্দ্রনাথ  চরখসছন- 

‚ভসন সড় খুফ মখন চরৄ চছরাভ ফাযান্দায প্রযচরাং ধচযা একএকচদন ন্ধ্যায ভ চু কচযা দাাঁড়াাআা 

থাচকতাভ। ম্মুসখয বফঠকখানাফাচড়সত াঅসরা জ্বচরসতসছ প্ররাক চচরসতসছ, দ্বাসয কত ফসড়া ফসড়া গাচড় 

াঅচা দাাঁড়াাআসতসছ। চক াআসতসছ বাসরা ফুচঝতাভ না প্রকফর ান্ধ্কাসয দাাঁড়াাআা প্রাআ াঅসরাকভারায চদসক 

তাকাাআা থাচকতাভ। ভাঝখাসন ফযফধান মচদ প্রফচ চছর না, তফু প্র াঅভায চরৄজগত াআসত ফহুদূসযয 

াঅসরা। াঅভায খুড়তুসতা বাাআ গসনন্দ্রনাথ তখন যাভনাযান তকিযত্নসক চদা নফনাট্ক চরখাাআা ফাচড়সত 

তাায াচবন কযাাআসতসছন।‛ 
২
  

 

চরৄ যফীন্দ্রনাথ প্রাআ ‘াঅসভাসদ’ াাংগ্রণ কযসত াযসতন না। চকন্তু ানাদযসক এক ভস্ত স্বাধীনতা ভসন কসয চতচন চনসজয 

কল্পনায িার প্রভরসতন। াঅভযা তাাঁয েতযি নাট্সক াাংগ্রণ তথা াচবনসয েভাণ াাআ চযিন্দ্র ারদাসযয প্ররখা 

‘ভুক্তকুন্তরা’ নাট্সক। ফারযকাসরয এাআ াচবনসয ফনিনা চতচন চদসসছন ‘জীফনস্মৃচত’য াতা। চতচন চরখসছন  কুচস্তয 
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াঅখড়া একফায চতচন প্রগাট্াকতক ‘ফাাঁখাচয ুাঁচতা তাায উয কাগজ ভাচযা নানা যসঙয চচত্র াঅাঁচকা, একট্া প্রেজ খাড়া 

কচযা চছরাভ।’ ‘গল্পল্প’য াসিয েভাচণত  কচফ এাআ নাট্সকয নাচকা ভুক্তকুন্তরা চচযসত্র াচবন কসযচছসরন  মচদ 

সয  চতচন প্রখরােসরয এাআ াচবনসক ফাদ চদসত প্রচসসছন। চতচন চরখসছন ‘ নাট্যভসঞ্চ াধাযসণয ভসি েকা াআফায 

ূসফি প্রজযাচতদাদায ‘এভন কভি াঅয কযফ না’ েসন াঅচভ ারীকফাফু াচজাচছরাভ। প্রাআ াঅভায েথভ াচবন’। মচদ এাআ 

েথভ াচবনসয তথয চনস চফচবন্ন ভত াঅসছ। 

 

যফীন্দ্রনাসথয ফ মখন চায ফছয তখন ঠাকুযফাচড়সত প্রজযাচতচযন্দ্রনাথ ঠাকুয াঅয কসকজসনয উসদযাসগ বতচয র 

প্রজাড়াাাঁসকা চথসট্ায। এাআ চথসট্ায চনভিাসনয প্রেযণা তাযা প্রসচছসরন প্রাআভসয চফখযাত ারাকায প্রগাার উসড়য মাত্রা 

প্রদসখ। ১৮৬৭ াসরয ১৪ জুরাাআ গুসনন্দ্রনাথসক একচট্ চচচঠসত প্রজযাচতচযন্দ্রনাথ চরখসছন- 
 

“My dear Goonoodada – It is but a few days ago than I received a letter from 

yourself and one from Jodoo…..the orijin of the Jorasanko Theatre is now 

hidden in the deep folds of rusty antiquity!! It was Gopal Ooriah’sJatra, that 

suggested us the idea of projecting a theatre.‛ 
৩ 

 
 

কচভচট্ াপ পাাআবএয  (গুসণন্দ্রনাথ ঠাকুয, প্রজযাচতচযন্দ্রনাথ ঠাকুয, কৃষ্ণচফাযী প্রন, ািচন্দ্র প্রচৌধুযী, াযদাোদ 

গসঙ্গাাধযা) তত্ত্বাফধাসন এাআ যঙ্গভসঞ্চ াচবনীত  ভাাআসকর ভধুূদন দসেয ‘ কৃষ্ণকুভাযী নাট্ক’  ‘এসকাআ চক ফসর 

বযতা’ নাট্সকয। নাট্কসক াঅয ভাজ াংস্কাসযয কাসজ রাগাসনায উসেসয তাাঁযা চিয কযসরন চচিত ভানুলজনসদয এাআ 

চথসট্াসযয সঙ্গ মুক্ত কযায। াঅভযা ব্রসজন্দ্রনাথ ফসন্দযাাধযাসয প্ররখা প্রথসক জানসত াচয এাআ নাট্যারা ১৮৬৫ াসরয 

জুন ভাস ‘াআচিান প্রিরী চনউজ’ চত্রকা ফহুচফফা চফলস একচট্ নাট্ক প্রচস চফজ্ঞান চদসচছসরন। চকন্তু াল্পকসক চদন 

সয তাাঁযা প্রাআ চফজ্ঞান েতযাায কসয চনস চিত যাভনাযান তকিযত্নসক দাচত্ব প্রদন একচট্ নাট্ক যচনা কযফায জনয, 

মাযাআ পসর চতচন প্ররসখন ‘নফ নাট্ক’। কচভচট্ চন্দু ভচরাসদয দুযাফিা  ল্লীগ্রাভি জচভদাযগসনয াতযাচায এাআ দুাআ চফলস 

নাট্ক প্রচস ১৫ জুরাাআ ১৮৬৫ তাচযসখ ‘াআচিান চভযয’ াংফাদসত্র চফজ্ঞান প্রদ। 
 

    প্রজাড়াাাঁসকা চথসট্াসযয এাআ নাট্ক চনফিাচসনয চফচচত্র বচঙ্গ প্রদসখ একথা াঅভযা ফরসত াচয তাাঁযা খুফ সজাআ ভাজ 

চযফতিসনয ধাযাচট্সক চচচিত কযসত প্রসযচছসরন। না সর প্রমখাসন ভগ্র উচন তক জুসড় াআাংযাচজ চচিত হুসয 

নফযফাফুয দর প্রদী কনসবননসক ছুাঁসড় প্রপরসছন, ‘প্রদসয ঠাকযুসক ভাচট্সত প্রপসর চফসদসয ককুুয’ প্রক ভাথা চনস 

ঘুযসছন প্রখাসন ঠাকুয চযফাসযয ানয জর াা নতুন চথসট্ায খুরসছন মাত্রা প্রদসখ। চফল চাসফ চাাআসছন ভকারীন 

ভযাসক, এভন চক নাট্ককায চাসফ চাাআসছন াচযচচত কাউসক। রৄধু ‘চনসদিাল াঅসভাদ’ প্রদা ন চথসট্াসয প্রম 

‘প্রনাকচসি’  তায ূচনা কযসত চাাআসছন। 
 

     াঅভযা াঅসগাআ ফসরচছ ঠাকুয ফাচড়য নাট্যচচিাসক ানয ভাত্রা চনস চগসচছসরন প্রজযাচতচযন্দ্রনাথ ঠাকুয। াঅয প্রছাট্সফরা 

কচফয উসয এাআ প্রজযাচতদাদায েবাফ সড়সছ ফসচস প্রফচ। চন্দুসভরা যফতিী ভস ফাাংরাসদস প্রম চন্দু 

জাতীতাফাসদয েফর প্রজাায প্রদখা মা, প্রাআ াা প্রভাযগ েবাচফত কসযচছর প্রজযাচতচযন্দ্রনাথসক। ১৮৬৮ াসরয চন্দু 

প্রভরায চদ্বতী াচধসফসন চতচন াঠ কসযচছসরন ‘উসদ্বাধন’ নাসভ একচট্ কচফতা। এাআ প্রম জাতীতাফাসদয ট্াট্কা ঝড় 

উসঠচছর প্রাআ ঝড় েবাচফত কসযচছর যফীন্দ্রনাসথয প্রজযাচতদাদাসক। চতচন চরখসরন ঐচতাচক ‘ুরুচফিভ’ নাট্ক। প্রট্া 

চদসাআ চতচন যঙ্গভসঞ্চ েসফ কসযন। এছাড়া প্ররসখন াঅয দুচট্ ঐচতাচক নাট্ক, ফরাফাহুরয তাাঁয এাআ নাট্কগুচর 

াচতযগুণ মতখাচন চছর তাযসচস প্রফচ চছর প্রদসেসভয াঅসফগ। প্রফঙ্গর রাাআসব্রচয কযাট্ারগ ানুাসয প্রজযাচতচযন্দ্রনাসথয 

‘সযাচজনী ফা চচসতায াঅিভণ নাট্ক’ েকাচত  ৩০ নসবম্বয, ১৮৭৫ তাচযসখ। এাআ নাট্সক কচফ াচবন কযসছন, 

এভনচক নাট্য াংরাসয যদফদর কযসছন। প্রমভন সযাচজনী নাট্সক চকসায কচফ যফীন্দ্রনাথ একচট্ াাং গদযাংরাসয 

চযফসতি নাচট্যক মুচক্তসত ‘ জ্বর জ্বর চচতা চদ্বগুণ চদ্বগুণ’ গানচট্ মুক্ত কসযন। াচবনসয চদক চদস এাআ নাট্কচট্ মসথষ্ট াপরয 

রাব কসযচছর। সযাচজনীয বূচভকা াচবনকাযী চফসনাচদনী তাাঁয াঅত্মকথা চরসখসছন “ ‘ সযাচজনী নাট্সকয একচট্ দৃসয 

যাজুত ররনাযা গাাআসত গাাআসত চচতা প্রযাণ কযসছন। প্র দৃযচট্ প্রমন ভানুলসক উন্মাদ কসয চদত। চতন চাযজাগা ধূ ধূ 

কসয চচতা জ্বরসছ, প্র াঅগুসনয চখা দু’চতন াত উাঁচুসত উসঠ রকরক কযসছ। তখন ত চফদুযসতয াঅসরা চছর না, প্রেসজয 
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য ৪।৫ পুট্ রম্বা রু রু কাঠ প্রজ্বসর প্রদা ’ত। রার যসঙয াড়ী সড় প্রকউ ফা পুসরয গনা প্রসজ, প্রকউ ফা 

পুসরয ভারা াসত চনস এক এক দর যাজুত যভণী, প্রাআ --- 

‘জ্বর জ্বর চচতা চদ্বগুণ চদ্বগুণ 

যাণ াঁচসফ চফধফা ফারা…’ 

গাাআসত গাাআসত চচতা েদচিণ কযসছ াঅয ঝু কসয াঅগুসনয ভসধয সড়সছ। সঙ্গ সঙ্গ চচকাযী কসয প্রাআ 

াঅগুসনয ভসধয প্রকসযাচন ছচড়স প্রদা সে, াঅয াঅগুন দাউদাউ কসয জ্বসর উঠসছ……তখন প্রম 

চকযকভ উসেজনা ’ত তা চরসখ চঠক প্রফাঝাসত াযচছ না।’ 
৪
 

 

দৃযচট্ প্রকভন উসেজনা বতচয কযত তা াঅভযা চফসনাচদনীয কথা প্রথসক ফুঝসত াচয। চকসায কচফ যফীন্দ্রনাথ নাট্কচট্ ভঞ্চি 

ফায াঅসগাআ ানুধাফন কযসত প্রসযচছসরন গদয াংরা াসিা গাসনয াঅসফদন কতখাচন চফস্তায রাব কযসফ। ১৪ ফছয 

ফসয ভসধয চতচন নাট্সকয গান যচনা কসয দিতায চযচ চদসরন াঅয তাসত কসয 

‘াআায য যফীন্দ্রনাথসক প্রজযাচতচযন্দ্রনাথ চনসজসদয দরবুক্ত কচযা রাআসরন’। 
৫
 

প্রজযাচতচযন্দ্রনাথ চরসখসছন“ 

‚সযাচজনী েকাসয য াআসতাআ াঅভযা কচফসক েসভান চদা াঅভাসদয ভসেচনসত উঠাাআা রাআরাভ। 

এখন াআসত ঙ্গীত  াচতযচচিা াঅভযা চতনজন“ াি, যচফ  াঅচভ‛। 
৬ 
 

২ 

এখাসন াঅভযা প্রদখরাভ যফীন্দ্রনাসথয াচবন চকাংফা নাট্ক প্রদখা প্রভাট্াভুচট্বাসফ ীচভত চছর ঠাকুযফাচড়য ভসধয। াফয 

প্রজযাচতদাদায প্ররখা নাট্সক গান মুক্ত কসযসছন চকাংফা প্রাদায ভসঞ্চ াচবন প্রদখসছন ‘ারভতী’ নাট্সকয। াফনীন্দ্রনাসথয 

‘ঘসযাা’ প্রত াঅভযা প্রতভনাআ ািয াাআ। এযসযয াাংস  াঅভযা াঅসরাচনা কযফ তাাঁয  রূান্তচযত নাট্কগুচরয উৎ  

প্রেচিত। চতচন প্রম উনযাসয নাট্যরূ চদসচছসরন তায একচট্ তাচরকা চনসে প্রদা র- 

 

উনযা                           রূান্তচযত নাট্যরূ 

যাজচলি ( ১২৯৩ )                          চফজিন ( ১২৯৭ ) 

ফউ ঠাকুযাণীয াট্ ( ১২৮৯ )            োচিে ( ১৩১৬ ) 

েজাচত  চনফিন্ধ্ (১৩১৪)                   চচযকুভায বা ( ১৩৩২ ) 

ভারঞ্চ ( ১৩৪০ )                       ভারঞ্চ ( ১৩৭৫ ) 

প্রমাগাসমাগ ( ১৩৩৬ )                    প্রমাগাসমাগ ( ১৪০২) 

 

যাজচলি ( ১৮৮৭) 0 চফজিন (১৮৯০) 

১৮৮৭ াসর েকাচত ‘যাজচলি’ উনযা যচনায চছসন এক াদ্ভুত কাচচন াঅসছ, কচফ চনসজাআ জাচনসসছন যচনায প্রাআ 

াআচতা। জীফনস্মৃচত’প্রত চতচন চরখসছন ‘ দুাআ এক াংখযা ‘ফারক’ ফাচয াআফায য দুাআ একচদসনয জনয প্রদঘসয মাাআ। 

কচরকাতা চপচযফায ভ যাসত্র গাচড়সত চবড় চছর, বার কচযা ঘুভ াআসতচছর না চঠক প্রচাসখয উয াঅসরা জ্বচরসতচছর। 

ভসন কচযরাভ ঘুভ মখন াআসফাআ না তখন এাআ ুসমাসগ ফারসকয জনয একট্া গল্প বাচফা যাচখ। গল্প বাচফফায ফযথি প্রচষ্টায 

ট্াসন গল্প াঅচর না। ঘুভ াঅচা চড়র। স্বপ্ন প্রদচখরাভ প্রকান এক ভচন্দসযয চাঁচড়য উয ফচরয যক্ত চচি প্রদচখা একচট্ 

ফাচরকা াতযন্ত করুণ ফযাকুরতায সঙ্গ তাায ফাসক চজজ্ঞাা কচযসতসছ --- 
 

‚ফাফা, এ চক ! এ প্রম যক্ত!’ ফাচরকায এাআ কাতযতা তাায ফা ান্তসয ফযচথত াআা াথছ ফাচসয যাসগয 

বান কচযা প্রকানভসত তাায েশ্নট্াসক চাা চদসত প্রচষ্টা কচযসতসছ।“ জাচগা উচঠাাআ ভসন াআর এচট্ াঅভায 

স্বপ্নরব্ধ গল্প। এভন স্বসপ্ন াা গল্প এফাং ানয প্ররখা াঅভায াঅসযা াঅসছ। এাআ স্বপ্নচট্য সঙ্গ চত্রুযায যাজা 

প্রগাচফন্দযভাচণসকযয াআচতা চভাাআা যাজচলি গল্প ভাস ভাস চরচখসত চরচখসত ‘ফারক’এ ফাচয কচযসত 

রাচগরাভ।‛
৭
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‘যাজচলি’ উনযাসয কাচচনয েথভ প্রথসক াঅঠাসযা চযসেদ মিন্ত গল্প চনস ‘চফজিন’ নাট্ক প্ররখা সসছ। ৩২, ৩৩, ৩৬ 

 ৩৭ চযেদ প্রথসক নিত্র যাসয চফসরাসয েঙ্গ এসসছ নাট্সক। উনযাসয প্রফ চকছু চচযত্র ফাদ চদসসছন চতচন। 

চফজিসনয যচনাকারীন ট্বূচভ চফলস একচট্ ছচফ াা মা এয উৎগি াাংস। প্রখাসন কচফ, ‘েীভান ুসযন্দ্রনাথ ঠাকুয 

োণাচধসকল’ু উসেয কসয চরসখসছন একচট্ দীঘি কচফতা।  

‘‘প্রতাচয াসত ফাাঁধা খাতা / তাচয -খাসনক াতা/ ািসযসত প্রপচরাচছ প্রেসক/ ভচস্তষ্কসকাট্যফাী / চচন্তাকীট্ যাচ যাচ/ 

দচচি প্রগসছ প্রমন প্রযসখ...’’। এাআ খাতা এফাং তাাঁয প্ররখা চনস কচফ প্রম যয প্রযসখসছন তায উসন্মাচন কসযসছন াফনীন্দ্রনাথ 

ঠাকুয। ‘ঘসযাা’প্রত চতচন চরখসছন  

‘‘......যচফকাকা াঅসছন যগণা। দাদা, ারুদা াঅভযা কসকজসন একট্া কী নাট্ক স প্রগসছ াঅয একট্া 

নাট্ক কযফ তায াঅসাজন কযচছ। ‘ফউঠাকুযানীয াট্’-এয ফণিনাগুচর ফাদ চদস প্রকফর কথাগুচর চনস খাড়া 

কসয তুসরচছ নাট্ক কযফ । ঝুঝু ফৃচষ্ট ড়সছ াঅভযা ফ তাচকা ফুসক চনস এাআ ফ চঠক কযচছ --- এভন 

ভ যচফকাকা কী একট্া কাসজ চপসয এসসছন। চতচন ফরসরন প্রদচখ কী সে! খাতাট্া চনস চনসরন, প্রদসখ 

ফরসরন, না, এ চরসফ না --- াঅচভ চনস মাচে খাতাট্া, চরাাআদস ফস চরসখ াঅনফ, প্রতাভযা এখন াঅয চকছ ু

কসযা না। ......এয চকছু চদন ফাসদাআ যচফকাকা চরাাআদস প্রগসরন াঅট্ দ চদন ফাসদ চপসয এসরন, চফজিন 

নাট্ক বতচয।’’ 
৮
 

এখাসন একটু্ তথযগত চফভ্রাচন্ত াঅসছ, াফনীন্দ্রনাসথয ভুসখ ফরা এাআ স্মৃচত কথা চরচফদ্ধ কসযচছসরন যাণী চন্দ। সয াফয 

ুচরনচফাযী প্রসনয একচট্ েসশ্নয উেসয েীভতী যাণী চন্দ াফনীন্দ্রনাথ প্রকান গ্রসেয নাভ ফসরচছসরন তা চঠক কসয ফরসত 

াসযনচন। ১৮৯০ াসর ভূরত ফাচড়সত াচবন সফ এভন উসেসযাআ এাআ নাট্ক প্ররখা ।  

    ‘চফজিন’ েথভ েকাচত  ১২৯৭ ফঙ্গাসে( ১৮৯০ চিষ্টাে), াঅচদ ব্রাম্ভ্রভাজ প্রে প্রথসক। েথভ েকাসয সয ১৩০৩ 

াসর ‘কাফযগ্রোফরী’প্রত এাআ নাট্ক চদ্বতীফায ভুচরত , চকন্তু এাআ েকাস েথভ াংস্কযণ প্রথসক াসনকট্াাআ ফদসর মা। 

কামিত এসক চদ্বতী াংস্কযন ফরা মা। এযয াঅফায ১৩০৬ ফঙ্গাসেয ১ াঅলাঢ় াঅরাদা ফাআ াঅকাসয াঅসযা চকছুট্া চযফতিন 

কসয ‘চদ্বতী াংস্কযণ’ নাভ চদস এাআ নাট্সকয যফতিী েকা । চকন্তু াঅদসত এচট্ তৃতী াংস্কযণ। াফাক কযায ভত 

চফল র এযসয যফীন্দ্র গ্রোফচর প্রমচট্ চতফাদী েকা কসযচছর ১৩১১ ফঙ্গাসে, প্রখাসন এর ১৩০৬ এয াংস্কযণ ানুাসয 

দৃযচফবাগ। ১৩২৩ াসর চফজিসনয একচট্ নতুন াংস্কযণ েকাচত  চকন্তু প্রচট্ াঅফায ১৩১০ এয ুনভুিরন। এযসয 

কাফযগ্রোফচরসত প্রমচট্ েকা প্রসচছর তায াসনক চযফতিন কসয  তৃতী াংস্কযণ নাসভ ১৩৩৩ ফঙ্গাসে চফশ্ববাযতী প্রথসক 

েকাচত  এাআ নাট্ক। এাআ াংস্কযসণয ম্পাদনা কসযচছসরন োন্তচন্দ্র ভরানচফ। চতচন এখাসন চপচযস াঅসনন েথভ 

াংস্কযসণয াসনক উাদান এফাং াফযাআ প্রফ চকছু নতুন াাং। াঠ চযচ াাংস চতচন এাআ াংস্কযণ ম্পসকি  চরখসছন “  

‘‘ গত ৩০ ফৎসযয ভসধয প্রকাসনা াংস্কযণ না া চফজিসনয াঠ াসনক জাগা ারৄদ্ধ  াআা চড়াচছর। 

ফতিভান াংস্কযসণয াঠ ১২৯৭ াসরয েথভ াংস্কযণ, ১৩০৩ াসরয াংগৃীত াংস্কযণ  ১৯১৬ চিোসেয 

প্রাবন াংস্কযসণয চত চভরাাআা েস্তুত কযা াআর। ফতিভান াংস্কযসন েথভ াংস্কযসণয াসনকগুচর চযতযক্ত 

াাং ুনরুদ্ধায কযা াআাসছ, এফাং ১৩৩০ াসর ম্পূণি নূতন একচট্ াাং প্রমাগ কচযা প্রদা াআাসছ। প্রাআ 

জনয ফতিভান াংস্কযসণ কচফ াঙ্ক  দৃযচফবাগ ম্পূণি নতুন কচযা াজাাআাসছন। ফতিভান াংস্কযণচট্সক তয 

তযাআ একচট্ ম্পূণি নূতন াংস্কযণ, এফাং ফতিভান াঠ (ছাায বুর ফাদ চদা) প্রভাট্াভুচট্ োভাণয ফচরা ধযা 

প্রমসত াসয।’’ 
৯
  

তফু এট্াাআ েচচরত াংস্কযণ ন, তায জনয াঅভাসদয াসিা কযসত সসছ াঅসযা ৫ ফছয, ১৩৩৮ এ েকাচত ‘চতুথি 

াংস্কযণ’চট্াআ েচচরত াঠ। মা াঅফায ১৩১০ এয াংস্কযণ। এাআ ুযাতন রূসক চপচযস াঅনা কসর ভথিন কসযনচন। ১ 

প্রসেম্বয ১৯৩৬ তাচযসখ চারুচন্দ্র বট্টাচামি কচফসক একচট্ ত্র প্ররসখন, চতচন জানান ‘‘ ফাাংরা াচসতযয এাআ নাট্কখাচনসক 

চফকরাঙ্গ প্রদখসত াআসে কসয না। ’’ প্রাআ সত্রয চকছুট্া াাং উসল্লখ কযা র “  

‘‘ াঅভায ভসত েীভান োন্ত ভরানচফ ১৩৩৩ াসর চফশ্ববাযতী প্রথসক প্রম াংস্কযণ প্রফয কসযচছসরন প্রাআচট্াআ 

সফিােভ, তায ূফিফতিী  যফতিী াংচিপ্ত াংস্কযণগুচরয প্রৌন্দমি  নাট্কসত্বয াচন সসছ।...... াঅয তাছাড়া 

াচ  তাতাসক ফাদ প্রদা মা না, চকন্তু তাযা াংচিপ্ত াংস্কযসণ ফাদ সড়সছ।...... সদ সদ াসনকগুচর 

Dramatic Ironyনষ্ট স প্রগসছ। তাসত ক’প্রয ফাআখাচনয প্রৌন্দমিাচন সসচ ফসর ভসন কচয। ’’ ১০  

ফউ ঠাকযুানীয াট্ (১৮৮৩) 0 োচিে ( ১৯০৯) 
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    ‘ফউ ঠাকুযানীয াট্’ গ্রে চাসফ েথভ েকাচত  ২৮ প্রৌল ১২৮৯ ফঙ্গাে ফা ১১ জানুাচয ১৮৮৩ াসর। এয াঅসগ 

বাযতী চত্রকা কাচতিক ১২৮৮ প্রথসক াঅচশ্বন ১২৮৯ মিন্ত ধাযাফাচক বাসফ প্রফচযসচছর। এাআ উনযাসয কাচচন উৎ 

চাসফ কচফ একফায ভন্তফয কসযচছসরন” 

‘‘ন্ধ্যাঙ্গীসত প্রগাধূচরয ভসতা একট্া াস্পষ্টতা াঅধ ছাা াধি েসু্ফট্ বালা ফীসজয াঙ্কুসযয ভসতা। 

ফউ ঠাকুযানীয াসট্য প্রফাধ  কতকট্া প্রাআযকভ। প্রফাধ  ব্রজুন্দয চভসত্রয ‘ফাকরা চন্দ্রদ্বীসয াআচতা’ 

নাসভ একট্া চচট্ বফ াআসত একটু্ ফীজ প্রনা। নাভট্াাআ াঅভাসক ভুগ্ধ কচযা তাচগদ কচযর।’’ 
১১ 

 

াঅফায েবাতকুভায ভুসখাাধযা ‘যফীন্দ্রজীফনী’ েথভ খসি চরসখসছন “  

‘‘....ফীন্দ্রনাথ প্রম গ্রে াআসত তাাঁায প্রেযণা ান প্রচট্ াআসতসছ েতাচন্দ্র প্রঘাল কৃত ‘ফঙ্গাচধ যাজ’(১৮৬৯)। 

... ফঙ্গাচধসয কতকগুচর চচযত্র  যফীন্দ্রনাসথয উনযাসয ভসধয নূতন রূ রাআাসছ।’’ 
১২

  

এাআ উনযাসয নাট্যরূ েকাচত  ১৩১৬ ফঙ্গাসে, নাভ চছর ঐচতাচক নাট্ক। নাট্কচট্য চফজ্ঞান াাংস কচফ চরসখসছন 

এচট্ উনযা প্রথসক প্রনা সর গ্রণ  ফজিসন নতুন স উসঠসছ। চফজ্ঞানচট্ চছর 

‘ফউ ঠাকুযাচনয াট্ নাভক উনযা াআসত এাআ োচিে গ্রেখাচন নাট্যীকৃত াআর। ভূর উনযাখাচনয াসনক চযফতিন 

াসত এাআ নাট্কচট্ ো নতুন গ্রসেয ভসতা াআাসছ। েী যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয। 

৩১ বফাখ ন ১৩১৬ ার 

েঙ্গত উসল্লখয ১৩৩৬ ফঙ্গাসে কচফ াঅফায এাআ ‘োচিে’ নাট্সকয ফহু চদক চযফতিন কসয চবন্ন এক নাট্যরূ েকা কসযন 

তায নাভ চছর ‘চযত্রাণ’। 
 

েজাচতয চনফিন্ধ্ (১৯০৮) 0 চচযকুভায বা (১৯২৬) 
 

১৩৩২ ফঙ্গাসেয ২৯ বচত্র ‘চচযকুভায বা’ েকাচত , েকা কসযন করুণাচন্ধ্ু চফশ্বা। চকন্তু চবন্ন রূস সর একাআ নাসভ 

এাআ যচনা েথসভ বাযতী চত্রকা ১৩০৭ বফাখ প্রথসক ১৩০৮ বজযষ্ঠ  মিন্ত দীঘি ভ ধসয ধাযাফাচক বাসফ প্রফচযসচছর। 

এচট্ েকাসয ভ কচফ প্ররখাচট্য চফলস ফন্ধ্ু চেনাথ প্রনসক একাচধক ত্র চরসখচছসরন। চফশ্ববাযতী েকাচত চচচঠত্র ৮-

এ প্রাআ ত্রগুচর াংকচরত সসছ। কসকচট্ সত্রয উসল্লখ কযা র। ১৩০৭ ফঙ্গাসেয ২৪ োফণ কচফ চরখসছন  

‘‘েবাতকুভাসযয কাছ প্রথসক াঅচশ্বসনয চচযকুভায বায তাচগদ এসসছ “ বাসরযট্া াচঠস চদসচছ।’’ ১৩ ১৯০১ াসরয 

ভাচি ভাসয একচট্ সত্র চতচন চরখসছন  

‘‘চচযকুভায বায প্রল চদকট্া এসকফাসয full steam রাগাসনা চগসচছর “ িভাগত তাড়া প্রখস প্রখস 

চফযক্ত স উসঠচছরুভ”প্রমভন কসয প্রাক প্রল কসয চদস াঋণী ফায জসনয ভনট্া চনতান্তাআ ফযাকুর স 

উসঠচছর। তায সয প্রতাভায কাসছ রৄনরুভ প্রল চদকট্া িসভাআ চেসর স াঅসছ তখন করসভয িাসত খুফ 

একট্া কড়া চাফুক রাচগস একদসভ প্রল কসয প্রদা প্রগসছ।’’ ১৪ 

 চেনাথ প্রসনয যাভি ানুাসয চতচন চযফতিসনয প্রচষ্টা কযসফন এভনচক তায চনসজয প্ররখায ান্ব চনস চতচন চচচন্তত। 

তাাআ াআ সত্রয প্রসল কচফ চরখসছন  

‘‘প্রমখাসন থাভা উচচত এফাং প্রমযকভ বাসফ থাভা উচচত তা সসচ চক না চনসজ ফুঝসত াযচচ প্রন। একফায ভস্ত 

চজচনলট্া একসঙ্গ ধসয প্রদখসত াযসর তসফ য চযভাণ াভঞ্জয চফচায কযা মা --- প্রাআজসনয বফাসখয 

বাযতীয াসিা াঅচছ। মখন ফাআ প্রফযসফ তখন াসনকট্া ফদর স প্রফযসফ। ...’’ 
১৫

 

     চত্রকায এাআ াঠ ‘চচযকুভায বা’ নাসভ ১৩১১ ফঙ্গাসে েকাচত , যফীন্দ্র গ্রোফরীয ান্তবুিক্ত স। এযয এাআ প্ররখা 

‘েজাচতয চনফিন্ধ্’ নাসভ  েকাচত  ১৩১৪ ফঙ্গাসেয ১৪ পারৃন ( ২৬ প্রপব্রুাচয ১৯০৮ )। াঅসগ েকাচত চচযকুভায 

বায চকছু চকছু াংরা ফাদ চদা াঅফায চকছু াংরা মুক্ত কসয কচফ বতচয কসযচছসরন ‘েজাচত চনফিন্ধ্’। তসফ বাযতী 

চত্রকা  গ্রোফরীসত েকাচত উনযাসয চযসেদ াংখযা চছর ১৫ চট্, ফাআএয প্রিসত্র প্রচট্ সসছ ১৬। 

োয যঙ্গভসঞ্চ াচবনসয জনয চযফচতিত এাআ ‘েজাচত চনফিন্ধ্’য াংরাসয াাংসক েধান কসয এয নাট্যরূ ‘চচযকুভায 

বা’ েকাচত সচছর ১৩৩২। 
 

ভারঞ্চ ( ১৯৩৪) 0ভারঞ্চ ( ১৯৬৮) 
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    ‘ভারঞ্চ’ উনযাচট্ গ্রোকাসয েথভ েকাচত  ২০ বচত্র ১৩৪০ ফঙ্গাসে ( ১৯৩৪ চিোসেয ৩ এচের)। এয াঅসগ এচট্ 

ধাযাফাচক বাসফ েকাচত ত ‘চফচচত্রা’ চত্রকা, ১৩৪০ এয াঅচশ্বন কাচতিক াঘ্রান াংখযা। কচফয এাআ উনযা যচনায 

েতযি াচবজ্ঞতা াঅভযা াাআ ুধীযচন্দ্র কসযয ‘কচফকথা’ গ্রসে “ 

‘‘খড়দায গঙ্গায উয এক ফড় প্রদাতারা ফাচড়, কচফ প্রখাসন ুসজায ভ কাট্াচেসরন। প্রফৌভা েচতভা প্রদফী 

 নাতনী ুস কচফয সঙ্গ চছসরন; প্ররখকসক কচফয সঙ্গ প্রফায কাট্াসত সচছর। এাআ ভট্াসতাআ ভারঞ্চ 

ফাআখাচনয াচধকাাং চরচখত  াংসাচধত । ’’ 
১৬

 

  াঅফায ১৯৩৩ াসরয ১৪ ভাচি কচফয চনভিরকুভাযী ভরানচফসক প্ররখা একচট্ সত্র জানা মা এাআ যচনা ম্পুনি কযসত 

াঅয চকছু ভ প্ররসগচছর   

‚প্রকাথা চভরার ফাগান, ভগজ প্রথসক ছুসট্ প্রদৌড় চদর াচকিসিয চচিা……যরায প্রচাযা ঝাা স প্রগসছ, 

াঅচদতয প্রভাট্সয কসয চনউভাসকিসট্ চসর প্রগসছ, াঅয এমিন্ত চপযর না। াঅচভ গল্পজভাাআকাসদয চনস। 

……’’ 
১৭ 

 

কচফয এাআ উনযা প্ররখাসল  াঅয চকছুচদন সয। ১৯৩৩ াসরয এচের প্রভ ভাস চতচন বভসত্রী প্রদফী েভুখসদয এাআ 

গ্রে াঠ কসয রৄচনসচছসরন তায চফফযণ াা মা  

 ‚প্রচদন প্রফাধ ১৯৩৩ াসরয গ্রীষ্মকার। দাচজিচরাংএ প্রেনাআসিন নাসভ একচট্ ফাচড়সত গুরুসদফ াফকা 

মাসন এসসছন। ভারঞ্চ গল্পচট্ তখন দয যচনা প্রল সসছ। একচদন তাাআ দাচজিচরাংএ উচিত 

ফন্ধ্ুফান্ধ্ফসদয চনভেণ এর গল্প প্রানাফায। কচফ সড় প্রানাসরন ভারঞ্চ। ফাাঁচয  ভারঞ্চএ দুচট্ গল্পাআ 

প্রফায দাচজিচরাংএ প্ররখা ।’’ 
১৮

  

 এাআ উনযাসয একচট্ নাট্যরূ চদসচছসরন কচফ, প্রচট্ যফীন্দ্রবফসন যচিত চছর। চকন্তু এাআ নাট্যরূচট্ েকাসয াআসে কচফয 

চছর, ১ বার ১৩৪০ তাচযসখ চনভিরকুভাযী ভরানফীসক প্ররখা একচট্ চচচঠ প্রথসক াঅভাসদয প্রতভনট্াাআ ভসন । চরখসছন“ 
 

‚…তাযয ভারসঞ্চয নাট্যকযসণ প্রকাভয ফাাঁধসত র। কাযণ প্রকাভসযয েচতসফী জঠসযয তাচগদ চছর। াথচ 

াচবন সত াযসফ ফসর াঅা প্রনাআ ’’ 
১৯ 

 

 চকন্তু এাআ নাট্ক াচবনসয একট্া ম্ভাফনায কথা ুধীযচন্দ্র কয তাাঁয াঅত্মকথা জাচনসসছন“  

 ‘‘ভারঞ্চ উনযাখাচন নাট্যাকাসয চযফচতিত কসয াচন্তচনসকতসন একফায াচবন কযফায কথা । 

এভচনসতাআ ভস্তট্া ফাআ কথা ফাতিা বযাসনা। াধযাগুসরাসক দৃয কসয ফনিনায াাংগুসরাসক েসমাজনায 

চনসদিসয ভসধয বসয প্রদা প্রগর। কথাফাতিায াাং ো মথামথাআ যাআর; এভচন কসয চতন-চাযখানা 

এক্সাযাাআজ ফুক“এ ভারঞ্চ’য নাট্যরূ দাাঁড়কযাসনা র। চকন্তু প্রচট্ প্রলমিন্ত াঅয াচবনীত চন।’’ 
২০

  

মাাআসাক কচফয ভৃতুযয য ১৩৭৫ ফঙ্গাসে ‘যফীন্দ্রচজজ্ঞাা’ েথভ খসি এাআ নাট্কচট্ েকাচত । গ্রোকাসয েকাচত কচফয 

ভৃতুযয সয,  ১৩৮৬ ফঙ্গাসেয াঅলাঢ় ভাস, েকা কসযন চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাসগয সি যণচজৎ যা। 
 

প্রমাগাসমাগ ( াঅলাঢ় ১৩৩৬ ) 0 প্রমাগাসমাগ ( ১৪০২ ) 
 

‘প্রমাগাসমাগ’ উনযাচট্ ১৩৩৬ ফঙ্গাসেয াঅলাঢ় ভাস েকাচত । গ্রেেকাসয াঅসগ চফচচত্রা চত্রকা ১৩৩৪ াঅচশ্বন 

াংখযা প্রথসক বচত্র ১৩৩৫ মিন্ত এচট্ ধাযাফাচকবাসফ েকাচত সচছর।  ১৩৩৪ এয বার াংখযা জানাসনা সচছর ‘াঅচশ্বন 

ভা াআসত যফীন্দ্রনাসথয নতুন উনযা াঅযম্ভ াআসফ।’ েঙ্গত উসল্লখয েথভ দুাআ াংখযা এয নাভ চছর ‘দুাআুরুল’। সয 

চতচন এয নাভ ফদর কসযন, প্রকন এাআ নাভ চযফতিন তায কাযণ চাসফ জনীকান্ত দা জাচনসসছন জরধয প্রসনয এাআ 

একাআ নাসভ উনযা াঅসছ ফসর চতচন এাআ নাসভয চযফতিন ঘট্ান। ১৯২৯ াসর েকাচত প্রমাগাসমাগ উনযাসয নাট্যরূ 

েথসভ েকাচত  যফীন্দ্র ফীিা চত্রকা প্রৌল ১৩৮৫ ফঙ্গাসে। সয াঅরাদা ফাআ াঅকাসয  েীজগচদন্দ্র প্রবৌচভসকয 

ম্পাদনা চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ প্রথসক েকাচত  ১৪০২ এয প্রৌল ভাস। যফীন্দ্রনাথ এাআ নাট্যরূ চদসচছসরন চচয 

কুভায বাদুড়ীয ানুসযাসধ। োন্তচন্দ্র ভরানচফসক একচট্ চচচঠসত (তাচযখীন) চতচন চরসখচছসরন- 

 ‚চচয বাদুড়ী প্রমাগাসমাসগয নাট্যকযণ ম্বসন্ধ্ ধন্না চদস সড় চছসরন। খাচনকট্া াাং ূসফিাআ কসয 

চদসচছরুভ। ফাচক াসনকখাচনাআ চতন চাযচদসনয ভসধয চরসখ প্রদফায জসনয তায াঅসফদন। দুাঃাধয কাজ কযসত 

সসছ,এভন একট্ানা চযেভ াঅয কখসনা কচযচন। াঅভায চনসজয চফশ্বা চজচনচট্ বাসরাাআ সসছ। ...... 
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উমুক্ত াচবসনতা াংগ্র কযসত প্রসযসছ চকনা সন্দ --- চফসল দি প্ররাসকয দযকায, নাআসর প্রাচনী 

সফ।’’ 
২১

 

২৩ চিসম্বয ১৯৩৬ তাচযসখ এয াচবন । এয সযয াচবন প্রদসখ কচফ প্রভাসট্য উয  সন্তাল েকা কসয  

চচযকুভাযসক প্ররসখন “ 

 ‚.... ভসন কুণ্ঠা চনস চগসচছসরভ। প্রখান প্রথসক ভসন াঅনন্দ  চফস্ম চনস চপসয এসচছ। এভনুম্পূণিো 

াচবন ফিদা প্রদখা মা না --- তৎসত্ত্ব মচদ প্রোতায ভনস্তুচষ্ট না স থাসক প্রজনয নাট্যাচধনাক   

েীমুক্তচচয বাদুড়ীসক প্রদাল প্রদা মা না। ’’ 
২২

  

৩ 

১৮৯০ াসর াচবনসয তাচগদ প্রথসক ‘চফজিন’ নাট্ক প্ররখা । তাাআ াঅভযা সজাআ ানুভান কযসত াচয প্ররখায চকছু 

সযাআ এয াচবন । চকন্তু েথভ াচবন কসফ সচছর তায চঠক তথয াা মানা। েথভ াচবনসয তাচযখ চনস 

যফীন্দ্রজীফনীকায েবাতকুভায ভুসখাাধযা, ‘যচফেচফ’ গ্রসেয প্ররখক েবাত গুসপ্ত েভুসখয  চফচবন্ন ভত  াা মা। 

েবাতকুভায ভসন কসযন েথভ াচবন সচছর সতযন্দ্রনাথ ঠাকুসযয ফাচড়সত। াঅফায েবাত গুপ্ত েথভ াচবনসয তাচযখ 

চদসসছন ১৮৯০ াসর প্রজাড়াাাঁসকা। এভনচক প্রাআভসয প্রকান ত্রচত্রকা াচবনসয প্রকান াংফাদ না থাকায জনয েথভ 

াচবনসয চদন চনধিাযন কযা মা না। 

তসফ চঠক চদন না জানা প্রগসর াফনীন্দ্রনাসথয প্ররখা প্রথসক েথভ চদসকয াচবন ম্পসকি জানা মা; ‘ঘসযাা’ গ্রসে চতচন 

চরখসছন “ 

 ‚এাআ ফাচড়সতাআ [ াকি চিট্]  চত্রুযায যাজা ফীযচন্দ্র ভাচণকযসক চফজিন নাট্ক প্রদখাসনা , ুযসনা চন 

বতচয চছর প্রাআ ফ খাচট্সাআ। াঅভাসদয াট্ি ভুখি চছর। যচফকাকা াট্ি চনসচছসরন যঘুচতয, ারুদা 

জচাংসয, দাদা যাজায, াণিা এাআ ফাচড়যাআ প্রকান প্রভস ভসন প্রনাআ চঠক। ’’ 
২৩ 

 
 

‘াট্ি ভুখি চছর’ াঅয ‘ুযাসনা চন বতচয চছর’ এাআ ভন্তফয প্রথসক ভসন  এচট্ চদ্বতী াচবনসয কথা ফরসছন চতচন।  ১৩০৯ 

এয েফাীয ভাঘ পারৃন াংখযা াভৃতরার গুসপ্তয ‘প্রকার  একাসরয মাত্রা’ নাসভ একচট্ েফন্ধ্ েকাচত । প্রখাসন 

চতচন াকি চিসট্য ফাচড়সত চফজিন নাট্সকয াচবনসয কথা ফসরসছন “  

‚প্রচদন যফীন্দ্রফাফু যঘুচত াচজা এভন চভৎকায াচবন কচযাচছসরন প্রম ঞ্জীফনীয ম্পাদক ভা এক 

স্বতে েফন্ধ্ চরচখা তাায োংা কচযসত ফাধয াআাচছসরন।‛ 
২৪

 

 এচট্ চদ্বতী াচবনসয ফনিনা। প্রকননা াংগীত ভাসজয াচবনস এয দয ছাড়া ফাাআসযয প্রকান সবযয াচবনসয 

াচধকায চছর না। চকন্তু উসযাক্ত প্ররখা প্রথসক জানা মা এয াচবন কসযচছসরন যফীন্দ্রফাফুয ‘ চযফাযি মুফসকযা’। াংগীত 

ভাসজয েসমাজনা সর চযফাসযয মুফকসদয াচবন কযায ুসমাগ থাসক না। তাাআ াঅভাসদয ভসন  ১৯০০ াসরয এাআ 

াচবন াংগীত ভাসজয ন। মচদ েবাতকুভায ভুসখাাধযা এাআ াচবনসক াংগীত ভাসজয ফসর প্রভসন চনসসছন। প্র 

মাাআসাক াভৃতরার গুসপ্তয এাআ প্ররখায ঐচতাচক গুরুত্ব াঅসছ। এচট্ ছাড়া ‘চফজিন’ নাট্সকয েথভ চদসকয াচবনসয প্রকান 

াঅসরাচনা এখন াফচধ াভসন াঅসচন। ফিেথভ এাআ নাট্সকয াচবনসয প্রম তাচযখ জানা মা প্রচট্ র ১৬/১২/১৯০০। 

এেসঙ্গ ১২ চিসম্বয ১৯০০ তাচযসখয চচচঠসত কচফ  চরখসছন জগদীচন্দ্র ফুসক চফস্তাচযত চরখসছন । এাআ াচবনসয 

চফস্তাচযত ফনিনা াাআ কচফ মতীন্দ্রসভান ফাগচী প্ররখা। চতচন চরসখসছন” 

‚প্র াঅভায জীফসন াূফি উন্মাদনী াচবজ্ঞতা। কচফফসযয যঘুচত াচবন প্রদচখা াঅনসন্দ  চফস্মস এসকফাসয 

াচববূত াআা প্রগরাভ। প্রাআ চে দিন ুকুভায তনু যফীন্দ্রনাথ রুি কচঠন যঘুচতরূস রূান্তচযত। যক্তফনি 

ট্টফসে প্রদ চফভচিত কুচঞ্চত প্রকদাভ ররাসট্াসবি চূড়াকাসয াংফদ্ধ কাসর চত্রুিক  যক্তচন্দসনয প্রপাাঁট্া। 

......... প্র এক াূফি াসরৌচকক ভূচেি।‛ 
২৫ 

 

 াঅভযা খসগন্দ্রনাথ চসট্টাাধযাসয প্ররখা প্রথসক একাআ যকভ েচতচিা াাআ। এখাসন কচফয াচবনস বফচসষ্টযয কথা চকছুট্া 

ফরা দযকায। প্রম চচযসত্র চতচন াচবন কযসতন ুসযাুচয তায াসথ একাত্ম স প্রমসতন চতচন। তাাঁয এাআ াচবন তন্মতায 

চযচ াঅসছ দুচট্ প্ররখা। াফন ঠাকুসযয ‘ঘসযাা’প্রত। নাট্ক প্রসল কচফ উসেজনা দূয দূয ফসর কারীভূচতিসক দুাসত তুসর 

চনসচছসরন। াঅয একচট্য প্রখাাঁজ াাআ প্রসভন্দ্রোদ প্রঘাসলয প্ররখা। ভাচক ফুভতীয ১৩৬০ এয োফণ াংখযা চতচন 

চরসখসছন “ 
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 ‚...... এভনাআ তন্ম াআা চড়াচছসরন প্রম, খাাঁড়া ফযফায কাসর তাা প্রম তযতযাআ তীক্ষ্ণধায তাা বুচরা 

চগসচছসরন। াচবসনতাচদসগয ভসধয াঅয একজন তাাঁায াফিা উরচব্ধ কচযা ধ্রুফসক তাড়াতাচড় যাাআা না 

রাআসর ত একট্া দারুণ দুঘিট্না ঘচট্ত।‛ 
২৬ 

 

এয সযয াচবন  ২৭ চিসম্বয ১৯০০ তাচযসখ। এাআ নাট্ক চযচারনায কাসজ কচফসক কীযকভ ফযস্ত থাকসত ত তায 

াঅবা াা মা একচট্ সত্র। েী ভৃণাচরনী প্রদফীসক চতচন চরসখচছসরন চকবাসফ চতচন উচ্চাযণ প্রখাসতন, াঙ্গবচঙ্গয াঠ 

চদসতন। প্রকানসকান চদন এাআ ভড়া প্রল সত াসনক যাচত্র স প্রমত। এাআ নাট্ক চযচারনায প্রিসত্র কচফ ভঞ্চজ্জা চফসদী 

ানুকযণ যীচত ফাদ চদসত াসযনচন। মচদ এাআ ভ প্রথসক কচফয ভসন ৃথক এক ভঞ্চবাফনা দানা ফাাঁধসছ। াঅয চকছু চদন 

সযাআ তায ফচিেকা ঘট্সফ ১৩০৯ ফঙ্গাসে ফঙ্গদিন নফমিা চত্রকা েকাচত ‘যঙ্গভঞ্চ’ েফসন্ধ্। এাআ চফজিন 

েসমাজনাকাসর প্রাআবাফনায সু্ফযণ প্রদখা মা। াচতফাস্তফতাসক ফজিন কযায প্রম রূ েকা াসফ ১৯০৮ প্ররখা াসযাদৎফ 

নাট্সক এখাসন তায ূচনা। াচভতা ঠাকুয চরখসছন ‚চফজিন নাট্সকয চযািাসর জচাংরূী ারুসণন্দ্রনাথফুসক ছুচয চদস 

ভাচট্সত সড় া দুসট্া একটু্ একটু্ নাড়াচেসরন চখাঁচুচনয ভসতা। প্রদসখ যফীন্দ্রনাথ ফসরচছসরন চক সে াভন কসয া 

নাড়াে প্রকন? উেসয ারুসণন্দ্রনাথ ফসরন ফুসক ছুচয চদস াঅত্মতযা কযসর একট্া চখাঁচুচনয ভসতা সফ না। রৄসন যফীন্দ্রনাথ 

ফসরচছসরন না না ফ চরসফ না। াত ফাস্তফ াচবনস কাজ প্রনাআ।‛ 
২৭

   

এাআ ১৯০০-১৯০১ মিন্ত চতনচট্ াচবনসয সয যফীন্দ্রনাসথয চযচারনা াঅয প্রকান াচবন াংফাদ াা মাচন। এযয 

ুদীঘি ২২ ফছয সয ১৯২৩ াসরয াঅগে ভাস এয াচবন  করকাতায এম্পাায ভসঞ্চ। েথসভ াচবনসয  চফজ্ঞান  

েকাচত সচছর চদ প্রেট্ভযান চত্রকা,২০ জুরাাআ ১৯২৩ তাচযসখ। 

চকন্তু প্রল মিন্ত কচফয াযীচযক াুিতায জনয াচবন চচছস প্রদা । াচবন ফাচতসরয খফয াআচিান প্রিচর চনউজ, 

াভৃতফাজায চত্রকা েকাচত সচছর। াচবন র াঅগে ভাসয প্রল চদসক। াচবনসয াত্রাত্রী চছসরন ----- 

‚যঘুচত --- চদসনন্দ্রনাথ ঠাকুয; জচাং --- যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয; প্রগাচফন্দভাচণকয --- যথীন্দ্রনাথ ঠাকুয; 

নিত্রভাচণকয --- তনসভান চসট্টাাধযা; াণিা --- েথভ যাসত্র ভঞ্জু, সয যানু াচধকাযী; গুণফতী --- েথভ 

যাসত াংজ্ঞা প্রদফী, সয ভঞ্জু ঠাকুয। ’’ 
২৮

  

এাআ াচবনসয েতযিদিীসদয ভসধয চছসরন চযভর প্রগাস্বাভী, ীতা প্রদফী, াানা প্রদফী েভুখযা। ‘ ুণযস্মৃচত ’ গ্রসে ীতা 

প্রদফী চরসখসছন “  

‚ যফীন্দ্রনাথ মুফক জচাং াচজা নাচভসরন, মচদ ফ তখন ৬২ ফৎয। প্রম প্রক তাাসক প্রদচখা মুফক 

ফচরা ভ্রভ কচযসত াচযত, এভন সতজ চরাসপযা দৃপ্ত কণ্ঠস্বয। ......... গ্রাভফাীসদয নৃতযগীতগুচর াচত 

উসবাগয াআাচছর।’’ 
২৯

 

চযভর প্রগাস্বাভী কচফয াচবন প্রদসখ াচববূত সচছসরন। ৬২ ফছয ফস মুফসকয াচবনস প্রকভন বনুণয চতচন 

প্রদখাসরন প্রট্া এফায াঅভযা প্রদখফ প্রভসয প্রাদায ভসঞ্চয চফচষ্ট াচবসনতা াীন্দ্র প্রচৌধুযীয প্ররখা প্রথসক “ 

 ‚প্রচদন প্র াচবন ভসঞ্চ যফীন্দ্রনাসথয প্রচস াচধকতয োণফন্ত ফযচক্তত্ব াঅয প্রকউ চছর না। তাাঁয েস্ত ররাট্, 

ভুজ্জ্বর প্রচাখ উন্নত নাা এফাং ুস্পষ্ট ফাচনবচঙ্গ, তাাঁয ুচভষ্ট কণ্ঠস্বয ভস্তাআ চছর াচবসনতায উসমাগী।’’
৩০

  

চযভর প্রগাস্বাভী চরসখসছন- 

 ‚এভন েদ্ধা তৃচপ্ত চনস াঅচভ াচবন কভাআ প্রদসখচছ। মা াফ াঅা কসযচছরাভ,তায প্রচস াসনক প্রফচ 

প্ররাভ। ফট্া াচবন াঅভায স্মৃচতসত উজ্জ্বর স াঅসছ। যফীন্দ্রনাসথয জচাং এফাং চদসনন্দ্রনাসথয 

যঘুচত।’’
 ৩১

  

াীন্দ্র প্রচৌধুযী চরসখসছন- 

 ‚প্রচদসনয প্র াচবনভসঞ্চ যফীন্দ্রনাসথয প্রচস াচধকতয োণফন্ত ফযচক্তত্ব াঅয চছর না।’’ 
৩২

 

 এাআ াচবনসয দিক চাসফ চছসরন াধাযণ যঙ্গভসঞ্চয চফখযাত নট্ নাট্যকায াভৃতরার ফু। এগুসরা প্রতা প্রগর কচফয 

াচবনসয কথা। চকন্তু েসমাজক, চনসদিক যফীন্দ্রনাথ প্রকভন চছসরন? প্রকভন কসয চতচন ফাযফায াণিা চচখসচছসরন তায 

কথা াঅসছ াানা প্রদফীয প্ররখা। চতচন চরখসছন 

 ‚ েথভ দৃসয াণিায ছুসট্ চগস প্রগাচফন্দভাচণসকযয াসয কাসছ প্রবসঙ ড়া  দুাঃখ প্রফদনা প্রিাব জচড়ত 

কাতযকসণ্ঠ ফরা ‘চফচায োথিনা কচয’ “ এাআ চফচায োথিনা কচয এাআটু্কু চঠকভত চঠকবাসফ চঠকবচঙ্গসত চকবাসফ 

প্রকভন কসয ফরসত সফ তা ফাযফায চনসজ কসয প্রদচখস প্রদফায প্রম চিা প্রদা যফীন্দ্রনাসথয প্রদসখচছ, তা 
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প্রদসখ তখনাআ রৄধু চফস্ম প্রফাধ কচযচন, তা স্মযণ কসয াঅজ চফস্ম প্রফাধ কচয। ......... াণিাসক কচফয াঅন 

াসত চতরচতর কসয গসড় প্রতারায য প্রমচদন যঙ্গভসঞ্চ াণিায েথভ াচবন প্রদচখ, প্রচদন তায াচবন াঅয 

উচক্তয ভাসঝ প্রদখসত প্রসচছরাভ যফীন্দ্রনাসথয ৃচষ্টয াঅয এক চদক।’’
৩৩

 

 একচট্ চচযসত্রয াসনকগুচর স্তয থাসক, একজন দি াচবসনতা তায চস্কসরয দ্বাযা প্রাআ স্তযগুচরসক াঅে কযায প্রচষ্টা কসযন। 

‘চঠকভত চঠকবাসফ চঠকবচঙ্গসত’ এাআ ফনিনা াঅভযা ফুঝসত াচয ভঞ্চ চনসদিক যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয প্রকভনবাসফ চনসজসক প্রেসর 

চদসতন চচযত্রসক াঅন কসয প্রতারায জনয। একাআযকসভয প্রিচিসকসনয কথা াঅসছ প্রাবনরার গসঙ্গাাধযাসয প্ররখা। 

াঅভযা জাচন একট্া নাট্সকয াথিক াচবন ভাসন প্রকফর চকছু চচযত্র াংরা গান চনস ‘এচগস চগস প্রচাঁচচস ফরা’ ন। 

প্রট্াট্যার চথসট্াসয চচযত্র াংরা ভঞ্চজ্জা াঅসরা ফচকছু চভসরাআ নাট্ক স সঠ নাট্য, স সঠ ভসঞ্চয কচফতা। এফায 

াঅভযা প্রদখফ প্রকভন চছর কচফয ভঞ্চবাফনা? The staging of Rabindranath’s Visarjan এাআ চসযানাসভ চফশ্ববাযতী 

প্রকাাট্াচরিসত একচট্ দীঘি েচতসফদন েকাচত  ১৯২৩ াসরয াসটাফয ভাস। এসত ফরা সসছ-  

“…the stage was draped throughout in different shades of dark blue, deepening as 

they receded into the black ground. There was no changing of scene; the blood 

stained temple steps, designed in Cubist fashion, dominated the stage throughout, 

a lurid red light marked the entrance to the Temple itself...’’ 
৩৪

  

াঅয চনখুাঁতবাসফ প্রচদসনয ভঞ্চচযকল্পনায কথা ফসরসছন যাণু ভুসখাাধযা। চতচন জাচনসসছন ফচকছুয প্রস্কচ কসয 

াফনীন্দ্রনাথ , গগসনন্দ্রনাথ যফীন্দ্রনাথসক প্রদচখস চনসতন । ১৯২৩ াসরয এাআ াচবনসয াঅসগ কভকসয ছ িজন এজাতী 

খড়া েস্তত কযা সচছর। 

োচিে 

     ১৩১৭ এয ২৫ বফাখ াচন্তচনসকতসনয চিসকযা এাআ াচবন কসযচছসরন। প্রাআভসয ছাত্র চগচযজানাথ চিফতিীয 

স্মৃচত কথা এয ফনিনা াা মা। েথভ াচবনস াাং চনসচছসরন -- 

‚াচজতকুভায চিফতিী”ধনজ্ঞ বফযাগী; জ্ঞাসনন্দ্রনাথ চসট্টাাধযা “ েতাাচদতয;  সন্তাল চন্দ্র ভজুভদায “ 

ফন্ত যা; জগদানন্দ যা”যাভচন্দ্র ; নসগন্দ্রনাথ াঅাআচ “ উদাচদতয।  ভাষ্টায ভাসদয ভসধয কথা উচঠর 

তাাঁাযা াচবন কচযসফন োচিে। গুরুসদফ করসক াজাাআা চদসরন। জগদানন্দফাফুসক াজাাআা গুরুসদফ 

ফচরসরন ভাচনসসছ প্রমন কাচতিসকয ভসতা। জগদানন্দফাফু াচবন কচযসতন খুফ ুন্দয। াযযসয াঠ চতচন 

খুফ বাসরা কচযসতন। করসক াজাাআা চদা গুরুসদফ চনসজ চগা দিসকয সঙ্গ াঅসন উসফন কচযসরন। 

োচিে নাট্সক ধনঞ্জ বফযাগীয গান খুফ ুন্দয াআাচছর।’’ 
৩৫

 

এযয োফণ ভাস এাআ নাট্সকয াঅয একফায াচবন । াচবন কসযচছসরন াঅেসভয ছাত্রযা। ২ যা োফণ যথীন্দ্রনাথ 

ঠাকুযসক প্ররখা এক সত্র কচফ চরসখসছন- 

 ‚প্রছসরযা োচিে াচবন কযসফ”তাসদয জনয ভুখ যাং কযায চতনসট্ stick  বুরু াঅাঁকায প্রচির াঅচনস 

চন’’ 
৩৬

 

 এাআ াচবনসয প্রতভন প্রকান চফফযণ াা মানা। তসফ াচজতকুভাযসক ১৭ াঅচশ্বন প্ররখা এক সত্র কচফ ফসরসছন- 

 ‚তুচভ চসর মাায য াঅয একফায োচিে াচবন সচছর চকন্তু বফযাগীয ারাট্া প্রদসখ কসরাআ চফসল 

ানুবফ কসযচছর প্রম তুচভ চসর প্রগছ।’’ 
৩৭

  

এয কসকভা সয একচট্ াচবনস যফীন্দ্রনাথ চনসজাআ াাংগ্রণ কসযচছসরন। প্রচট্ চছর এাআ নাট্সকয তৃতী াচবন।  ১৮ 

াঅচশ্বন ১৩১৭ ফঙ্গাসে এাআ াচবনসয াঅসগ কচফয ভানচক াফিায চযচ াা মা েচতভা প্রদফী প্রক প্ররখা সত্র  

‚ াঅভাসদয াচবনসয চদন াঅসছ াথচ াঅজ মিন্ত াঅভায বাসরা ভুখি চন ফসর বাফনা ধচযস চদসসছ। 

ভুখি সফ চক কসয? চদন যাত নানা প্ররাসকয সঙ্গ াঅরা কযসত কযসতাআ চদন প্রকসট্ মা। করকাতা প্রথসক 

এখাসন এস মিন্ত াঅভাসক ফযচতফযস্ত কসয তুসরসছ‛। 
৩৮

   

াচবনসয চফফযণ াঅভযা না প্রসর কচফ চনসজয াচবন চনস প্রম কতখাচন চচচন্তত চছসরন তায চযচ একাচধক চচচঠসত 

াা মা।   এেসঙ্গ াচজতকুভায চিফতিীসক একচট্ চচচঠসত চতচন চরসখচছসরন- 
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 ‚....কার ফসড়ায দর োচিে কযসফ। ... এফাসয কসর াঅভাসক বফযাগী াজফায জনয চনতান্তাআ প্রচস 

ধসযসছ “ যাচজ সচছ “ তুরনা াসছ সট্ মাাআ এ ব প্রম এসকফাসয ভসন প্রনাআ তা ফরসত াচযসন”চকন্তু 

এখন ত াঅভায াযফাযাআ ফ সসছ “ গািীফ তুরসত াঅয াযফ না --- াাংকাযসক সদ সদ চফজিন 

চদসত সফ ’’৩৯ 

চচযকুভাযবা 

ভজায ফযাায র এাআ নাট্কচট্ যফীন্দ্রনাথ কতৃিক কখনাআ েসমাচজত মচন। তসফ ফহুফায যফীন্দ্রনাথ এচট্ াঠ কসয রৄচনসমসছন। 

এভনাআ এক নাট্য াসঠয চফস্তাচযত ফণিনা াাআ প্রসভন্দ্রকুভায যাসময যচনাম 0 

‚াচবনসময উসমাগী কসয েস্তুত ািুচরচয াঠ প্রানফায জসনয াঅভেণ এর নাট্যকাসযয কাছ প্রথসক। 

যফীন্দ্রনাসথয চনসজয ভুসখ তাাঁয একাচধক নাট্সকয াঠ এয াঅসগাআ াঅভযা েফণ কসযচছরুভ। চকন্তু এফাযকায 

ানুষ্ঠান াচধকতয স্মযণীম ফায কাযণ, এাআ াঠ সমচছর একাধাসয াঅফৃচে  াচবনসময ভাঝাভাচঝ । 

প্রজািাাাঁসকা ঠাকুযফািীয ‘চফচচত্রা ক্লাফ ফা বা চছর াচতম চফখযাত বফঠক।’’ 
৪০

 

কচফ যফীন্দ্রনাথ ‘েজাচতয চনফন্ধ্’প্রক নাট্যরূ চদসমচছসরন চচযকভুাসযয জসনয, মচদ প্রল মিন্ত তা াচবনীত র োয 

যঙ্গভসঞ্চ াঅট্ি ম্প্রদাসময দ্বাযা। 

    এাআ াঅট্ি ম্প্রদাম নাট্কচট্ েথভ াচবনম কসযন ১৮ জুরাাআ ১৯২৫। চকন্তু কচফ এাআ াচবনসম উচিত চছসরন না। সয ২৫ 

প্র জুরাাআ চনফায (৯ োফণ) চদ্বতীম াচবনম যজনীসত স্বমাং চফশ্বকচফ োয চথসমট্াসয উচিত প্রথসক এয াচবন 

প্রদসখচছসরন। এখাসন ‘চচযকুভায বা’য েথভ চযচারক চাসফ াীন্দ্র প্রচৌধুযীয াচবভত েচণধানসমাগয  0 

‚াঅভাসদয াট্ি ফ াঅভযা প্রসম প্রগচছ, ফাআ াফয নাট্যাকাসয তখসনা ছাা সম প্রফসযামচন। চঠক সমচছর, 

কচফ প্রম-ফ নতুন গান এসত াংসমাচজত কযসছন, প্রগুচরয স্বযচরচ যাধাচযণ চগসম চগসম তুসর চনসম াঅসফ। 

যাধাচযণ তুসর চনসম াঅসফ, াঅয গাসনয ফযাাসয তত্ত্বাফধামক থাকসফন দীসনন্দ্রনাথ ঠাকুয। গগসনন্দ্রনাথ 

ঠাকুয প্রদসখ প্রদসফন ভঞ্চ ফযফিা”প্রচসন েবৃচত। তখনকায চথসমট্াসযয গাসনয প্ররখসকযা একট্া চজচন 

বাসরা জানত, প্রট্া সে, মাসক ফসর, ট্িযাি প্রনাসট্ন। যাধাচযণ জানত। ুতযাাং গান একফায গাাআসতাআ 

যাধাচযণ প্রট্া ট্িযাি প্রনাসট্সন টু্সক চনসে াঅয তাযসযাআ কচফসক ফাচজসম প্রানাসে। কচফ ফযাায প্রদসখ 

াফাক। রৄসনচছরুভ, এ ফযাাসয খুফাআ ন্তুষ্ট সমচছসরন কচফ।’’ 
৪১

 

প্রাআভস চফজ্ঞান প্রদমা ত এাআ বাসফ 0 

‚চফশ্বকচফ যফীন্দ্রনাসথয চচযকুভায বা। স্বমাং কচফ  েীমুক্ত দীসনন্দ্রনাথ ঠাকুয কতৃিক ুয-রসম গচঠত, েীমুক্ত 

গগসনন্দ্রনাথ ঠাকুয কতৃিক চযকচল্পত দৃযসট্ ভাভাসযাস াচবনম।‛ 
৪২

 

‘চচযকুভায বা’য কুীরফসদয ভসধয চছসরন0 

যচক-াসযফাফু, ািম”চতনকচিফাফু, চন্দ্রফাফু”াীন্দ্রসচৌধুযী, ূণি”দুগিাদা ফসন্দযাাধযাম, চফচন যাচধকানন্দ, েী”

াআন্দুফাফু, গুরুদাকাীনাথফাফু, বর”ুীরাুন্দযী, ুযফারা-যানীুন্দযী, নীযফারা-নীাযফারা, নৃূফারা”চপসযাজাফারা, 

চনভিরা চনবাননী, জগোচযণী”নন্দযাণী। ৪৩ 

োয ভসঞ্চ াঅট্ি চথসমট্ায কতৃিক ১৯২৫-এ ‘চচযকুভায বা’য েথভ াচবনসময য, চভনাবিা চথসমট্াসয ১৪ প্রপব্রুমাচয ১৯৩২, 

৮ এচের ১৯৩৭ োয ভসঞ্চ নফনাট্য ভচন্দয, ১৪ জুরাাআ ১৯৪০ নাট্যচনসকতন, ১৩ এচের ১৯৪০ নাট্যবাযতী কতৃিক 

যফীন্দ্রনাসথয জীফোম ‘চচযকুভায বা’য াচবনম সমসছ ।  

প্রমাগাসমাগ: 

    ১৯৩৬ াসরয ২৩ চিসম্বয নফনাট্যভচন্দসয েথভ এাআ নাট্সকয াচবন সচছর, চচযকুভায বাদুড়ীয েসমাজনা  

চযচারনা। এয াঅসগ াফয এাআ নাট্সকয াচবন সসছ ২৫ প্রসেম্বয ১৯৩৫ াসর, প্রেচসিচি কসরসজয াযদ 

সম্মরন উরসিয করকাতা াআউচনবাচিচট্ াআিচট্চট্উট্ সর, ীসযন্দ্রনাথ বসঞ্জয চযচারনা, চতচনাআ  এাআ উনযাসয 

নাট্যরূ চদসচছসরন । ীসযন্দ্রনাথ বসঞ্জয ুত্র কভরকুভায বঞ্জ জাচনসচছসরন প্রাআচদসনয াচবনস উচিত চছসরন 

চচযকুভায বাদুড়ী। নাট্কচট্ প্রদসখ চতচন ভুগ্ধ ন এফাং াচবন কযসফন ফসর চিয কসযন। প্রাআভসতা ীসযন্দ্রনাথ বসঞ্জয কাছ 

প্রথসক াচবন কচ প্রচস প্রনন। ভঞ্চাসনয াঅসগ চচযকুভায বাদুড়ী এাআ কচচট্ কচফসক প্রদচখসচছসরন। কাযণ ৬ প্রপব্রুাচয 

১৯৩৬ তাচযসখ কচফ ীসযন্দ্রনাথ বঞ্জসক চরখসছন- 
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 ‚ ...তীধভি েবৃচত ম্বসন্ধ্ উসদসয েচত রিয কসয তুচভ নাট্কট্াসক প্রম সথ চনস প্রগছ চফরৄদ্ধ াচসতযয 

াঅদসি প্রট্া হৃদয ন। চচযকভুাযসক ফসরচছরুভ মসথাচচত প্রাধন কসয ট্াসক গ্রণ কযসত “ চতচন কী 

কসযসছন জাচন প্রন।’’ 
৪৪ 

 

মচদ প্রল মিন্ত চতচন ‘মসথাচচত প্রাধন’য ফযাাসয াসনযয উয াঅিা যাখসত না প্রসয চনসজাআ এয নাট্যরূ চদসচছসরন। 

োন্তচন্দ্র ভরনাফীসক চতচন চরসখচছসরন চচয বাদুড়ী ধন্না চদস সড়চছসরন। তাযাআ ানুসযাসধ কচফ এয নাট্যরূ প্রদন। 

মাাআসাক এাআ নাট্সকয েথভ চফজ্ঞান েকাচত সচছর ২০ চিসম্বয, াঅনন্দফাজায চত্রকা। এাআ নাট্সকয াচবনসয 

াঅসগয াংফাদ প্রদ চত্রকা েকাচত সচছর।  াচবন ফায সয প্রদ চত্রকা চরখর- 

 ‚প্রমাগাসমাগ যফীন্দ্রনাসথয ানযতভ প্রেষ্ট উনযা। চতচন াআা নাট্যরূ চদাসছন চচযকুভায েসমাজনা 

কচযাসছন। চচযকুভায কঙ্কা, বসরন প্রচৌধুচয যাণীফারা েবৃচত াচবন কচযাসছন। াআাসদয াচবন খুফ 

ুন্দয াআাসছ। এতগুচর গুণ থাকা সত্ত্ব নাট্কখাচন প্রকাথা বাসরা কচযা জসভ নাাআ। তাায কাযণ 

নাট্যরূসয প্রদাল। ...সমখাসন প্রখাসন মা তা গান গান প্রদা াআাসছ এফাং তাাসত নাট্কী াঅফাা 

এসকফাসয নষ্ট াআা চগাসছ।‛
৪৫

  

এখাসন প্রদসয েচতসফদক াচবনসয ুনাভ কযসর নাট্যীকযণ তাসদয ছন্দ চন ফসর জাচনসসছন।  

এাআ নাট্যরূ চনস ২৫ জানুাচয ‘প্রকযী’ চত্রকায ভন্তফয ভাযাত্মক। েচতসফদক চরখসছন- 

 ‚ চকন্তু এ নাট্কখাচন প্রদসখ কখন কাসযা ভসন সত াসয না প্রম এ যফীন্দ্রনাসথয যচনা।  এচফলস াঅভাসদয 

াঅগ্র া াঅভযা চচয ম্প্রদাসসক এ চফলস চজজ্ঞাা কচয চকন্তু তাযা ফসরন এ কফীসন্দ্রয চনসজয যচনা। 

......সদসখ প্রকফর একচট্ কথাাআ াঅভাসদয ভুখ প্রথসক প্রফচযস এর া যফীন্দ্রনাথ া চচযকুভায।   

প্রমাগাসমাগ প্রফচচদন চরসফ ফসর াঅভযা ভসন কচযনা।’’ 
৪৬

 

এাআ নাট্যরূ চনস  োাআ একাআযকভ কথা ফসরচছসরন প্রসভন্দ্রকুভায যা। াপ্তাচক ‘ছন্দা’ চত্রকা চতচন চরসখচছসরন তাাঁয 

ভসন  কচফ প্রস্বো এয নাট্যরূ চদসত চানচন। ভসঞ্চ চচযসত্রয সযাি উচিচত, গাসনয মথামথ েসাসগয াবাফ প্রদসখ 

তাাঁয ভসন সসছ ‘ভসঞ্চয এ নাট্কখাচন যফীন্দ্রনাসথয চনসজয াসত বতচয চন।’ ফচভচরস চতচন ভসন কসযন প্রমাগাসমাগ প্রক 

নাট্ক না ফসর চতচন ‘উনযাসয নাট্য চচত্র’ ফরা চসর। এাআফ চফরূ ভাসরাচনায াাাচ ‘দুন্দুচব’ চত্রকা ‘নফ নাট্য 

ভচন্দসয প্রমাগাসমাগ’ এাআ চসযানাসভ েকাচত েচতসফদসন প্ররখা সসছ এয নাট্যরূ  াচবন প্রফ উাঁচুদসযয সসছ। 

চকন্তু এয াচবন প্রফচচদন চরসফ না তায কাযণ াফয নাট্সকয েসাসগয দুফিরতা ন চতচন দাচ কসযসছন দিসকয নাট্য 

রুচচসক। চতচন চরসখসছন ফাাংরায দিক চা ‘চায াঅনাকা --- প্রখর।’ াঅয  এাআ প্রখর প্রদখাসত না াযসর এসদসয 

রচরতকরায চনস্তায প্রনাআ। াঅয তাাআ চচযকুভাযসক ভসঞ্চ ‘ াসত সফ গাাআসত সফ চচৎকায কযসত সফ, াসরৌচকক দৃসযয 

াফতাযনা কযসত সফ, ‘তাসনয থাফা’ ‘ফাযনাযীয ারুযী’, ‘কফসন্ধ্য োচযনৃতয’ ঘন ঘন এাআ ফ নাভধাযী নাট্সকয 

াঅভদাচন কযসত সফ তসফ মচদ চতচন ফাাঁচসত াসযন---- নাআসর এাআ ফাাংরাসদস চচযকুভাযসক জীচফকায ানয ো চনসত 

সফ।’     

     ১৮৯০ াসর ভসঞ্চ উিাসনয জনযাআ কচফ নাট্যরূ চদসচছসরন ‘যাজচলি’ উনযাসয। চতচন প্রম ভস নাট্য চচিা াঅযম্ভ 

কযসছন প্রচট্ প্রাদায চথসট্াসযয স্বণিমুগ। ফাাংরা ভসঞ্চয ভধযগগসন তখন চফযাজ কযসছন চগচয প্রঘাল। প্রজনয েথভ 

চদসকয ‘যাজা  যানী’, ‘ভাচরনী’, চকাংফা ‘প্রগাড়া গরদ’ ফকট্া নাট্সক প্রক্সচযী গঠন  েতযি নাট্য দ্বসেয উচিচত 

প্রদখা মা, প্রমচট্ প্রাআ ভসয ানযতভ রিণ। তসফ যাাঁ েসমাজনা কযসত চগস চতচন এাআ এসেফাসয ফাস্তসফয ানুকযসণয 

কুপর ানুধাফন কযসত প্রসযচছসরন। চফজিন াচবনকাসর ফাস্তসফয ানুকযণ প্রথসক সয াঅসত না াযসর এয চকছুচদন 

সযাআ ‘নফমিা ফঙ্গদিন’ য াতা েকা াসফ কচফয ‘যঙ্গভঞ্চ’ েফন্ধ্চট্। প্রখাসন প্রম নাট্যবাফনায কথা ফরসফন চতচন 

প্রচট্াআ ১৯০৮ াসরয য প্রথসক প্ররখা এসকয য এক নাট্সক েসাগ কযসফন।এাআ প্রম চফকল্প এক নাট্যবাফনা প্রচট্ 

প্রাদায ভসঞ্চয াসথ খা খা না তা চতচন বাসরা কসযাআ ফুঝসতন। াঅয প্রজনযাআ াচবনসয জনয প্রফসছ চনসচছসরন 

াচন্তচনসকতন, করকাতাসক ন। ফৃেয দিক ভাসজয াসথ তাাঁয নাট্সকয াংসমাগ িাচত না সর চতচন তাাঁয নাট্কগুচর 

চনস চফচবন্ন যীিাচনযীিা কসযসছন।।   

 

তথযূত্র: 
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১। ঠাকুয যফীন্দ্রনাথ, প্রছসরসফরা, ূত্র যফীন্দ্র যচনাফরী, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ,  ত্রসাদ খি, করকাতা, প্রৌল 

১৪১০, ৃষ্ঠা ৭১৭। 

২।  ঠাকুয যফীন্দ্রনাথ, জীফনস্মৃচত, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, বার ১৪১৭, ৃষ্ঠা ৭৩।   

৩।  প্রঘাল ুব্রত, যচফনাট্সকয নাট্যকথা, চগসনট্ প্রে, করকাতা, ২০১৭, ৃষ্ঠা ৭০। 

৪। দাী চফসনাচদনী, াঅভায াচবসনত্রী জীফন, াঅভায কথা  ানযানয যচনা, ুফণিসযখা, করকাতা, ১৩৭৬, ৃষ্ঠা 

১০৬-১০৭। 

৫। প্রঘাল ুব্রত, যচফ নাট্সকয নাট্যকথা, চগসনট্ প্রে, করকাতা, ২০১৭, ৃষ্ঠা ৪৯।   

৬। ভুসখাাধযা, েবাতকুভায, যফীন্দ্রজীফনী(েথভ খি), চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, াঅগে ১৯৬১, ৃষ্ঠা ৯৮।   

৭। ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ,  জীফনস্মৃচত, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, বার ১৪১৭, ৃষ্ঠা ১৭৪।   

৮। ঠাকুয াফনীন্দ্রনাথ, ঘসযাা, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, ১৯৬২, ৃষ্ঠা ২১।  

৯। ঠাকুয যফীন্দ্রনাথ,  যফীন্দ্র যচনাফচর(১৬), চিভফঙ্গ যকায, করকাতা, প্রভ ২০০১, ৃষ্ঠা ৬২৫। 

১০। ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ, চচচঠত্র ১৪, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, ২০০০, ৃষ্ঠা ১৮১। 

১১। প্রন চিচতসভান, চদনচরচ,  প্রদ াচতয াংখযা, ১৩৯৪, ৃষ্ঠা ১৩৮।  

১২।  ভুসখাাধযা েবাতকুভায, যফীন্দ্রজীফনী (েথভ খি), চফশ্ববাযতী গ্রেন চফবাগ, করকাতা, ১৩৭৭, ৃষ্ঠা ১৫৪।  

১৩। ঠাকুয যফীন্দ্রনাথ, চচচঠত্র ৮, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, ১৯৬৪, ৃষ্ঠা ১১৪।   

১৪। ঐ, ৃষ্ঠা ৮৮।  

১৫। ঐ , ৃষ্ঠা ১৭৬। 

১৬। কয ুধীযচন্দ্র, কচফ-কথা,  ুেকান, করকাতা ১৯৫১, ৃষ্ঠা ২৯-৩০। 

১৭। প্রদ চত্রকা, ৯ বার, ১৩৬৮, ৃষ্ঠা ৩১৪। 

১৮। প্রদফী বভসত্রী, ভজুভদায, েী াচভকুভায,  কচফ াফিসবৌভ, ৯৩/১এ, ফহুফাজায চিট্, করকাতা,  ১৩৫৮, ৃষ্ঠা 

১৫।  

১৯। প্রদ, করকাতা, ১৬ বার, ১৩৬৮, ৃষ্ঠা ৪০২।  

২০। কয ুধীযচন্দ্র, কচফ-কথা, ুেকান, করকাতা, ১৯৫১, ৃষ্ঠা ৪০। 

২১। প্রদ, করকাতা, ১০ াঅচশ্বন ১৩৮২, ৃষ্ঠা ৬৫৯। 

২২।  চভত্র াভর, কচফগুরু যফীন্দ্রনাথ  নট্যাজ চচযকুভায, প্রট্সগায চযাচি াআনচেচট্উট্, করকাতা, ১৯৭৭, ৃষ্ঠা 

৫৪। 

২৩। ঘসযাা, াফনীন্দ্রনাথ ঠাকুয, ৃষ্ঠা ৮৮, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, ১৯৬২   

২৪। েফাী চত্রকা, এরাাফাদ, ভাঘ পারৃন ১৩০৯, ৃষ্ঠা ৩৫৪। 

২৫। যফীন্দ্রনাথ  মুগাচতয, মতীন্দ্রসভান ফাগচচ, ত্রসরখা, করকাতা, ২০১০, ৃষ্ঠা ১৩।  

২৬। প্রঘাল, প্রসভন্দ্রোদ, ঙ্গীত ভাজ, ূত্র ভাচক ফুভতী, করকাতা, োফণ ১৩৬০, ৃষ্ঠা ৫৭৬। 

২৭। ঠাকুয, াচভতা, যফীন্দ্র েঙ্গ, যফীন্দ্রনাসথয ১২৫ তভ জন্মফাচলিকী উরসিয েফন্ধ্ াংকরন,  বফাখ ১৩৯৫, ৃষ্ঠা 

১৪। 

২৮। ভুসখাাধযা েবাতকুভায, যফীন্দ্রজীফনী (তৃতী খি), চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, ১৩৯৭, ৃষ্ঠা ১৬০। 

২৯। প্রদফী ীতা, ূণযস্মৃচত, চজজ্ঞাা, করকাতা, ১৯৬৪, ৃষ্ঠা ৮৮। 

৩০। চিফতিী রুরোদ,  যঙ্গভঞ্চ  যফীন্দ্রনাথ ভকারীন েচতচিা, াঅনন্দ াফচরাি, করকাতা, ১৯৯৫, ৃষ্ঠা ৫৭। 

৩১। ঐ, ৃষ্ঠা ৫৮ 

৩২। ঐ, ৃষ্ঠা ৫৭ 

৩৩। প্রদফী াানা, স্মৃচতয প্রখা,  োাআভা াফচরসকন, করকাতা,  ১৯৭৮, ৃষ্ঠা ১৬৩। 

৩৪। The staging of Rabindranath’s Visarjan , চফশ্ববাযতী প্রকাাট্াচরি, াসটাফয  ১৯২৩, ৃষ্ঠা ১০২। 

৩৫। চসট্টাাধযা প্রগাচফন্দ নাযাণ  গসঙ্গাাধযা চভাাংরৄনাথ, ম্পাদক, যফীন্দ্রনাথ  চত্রুযা, চত্রুযা াঅঞ্চচরক 

যফীন্দ্র জন্ম তফাচলিকী চভচত, চত্রুযা, ১৩৬৮, ৃষ্ঠা ২৪০। 

৩৬।  চফশ্ববাযতী চত্রকা, োফণ-াঅচশ্বন ১৩৭৪, ৃষ্ঠা ৩৭। 
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৩৭। ার োন্তকুভায,  যচফজীফনী ৬, ৃষ্ঠা ১৬৮, াঅনন্দ াফচরাি, করকাতা, ১৩৯৯। 

৩৮। চচচঠত্র ৩, যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয,  চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, ১৩৪৯, ৃষ্ঠা ১০২। 

৩৯।  ার োন্তকুভায, যচফজীফনী ৬,  াঅনন্দ াফচরাি, করকাতা, ১৩৯৯, ৃষ্ঠা ১৭৬। 

৪০। চিফতিী রুরোদ, যঙ্গভঞ্চ  যফীন্দ্রনাথ ভকারীন েচতচিা, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, জুন ১৯৯৫, 

ৃষ্ঠা ১০১। 

৪১। ঐ, ৃষ্ঠা ২০৩। 

৪২। ঐ, ৃষ্ঠা ২০৪। 

৪৩। ঐ, ৃষ্ঠা ২০৪। 

৪৪। চিফতিী, রুরোদ, াধাযণ যঙ্গার  যফীন্দ্রনাথ, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, ১৯৯৯, ৃষ্ঠা ২০৬। 

৪৫। ঐ, ৃষ্ঠা ২১০। 

৪৬। ঐ, ৃষ্ঠা ২১৩ । 

 

গ্রেচঞ্জ0 

 

১। প্রঘাল াচন্তসদফ, গুরুসদফ যফীন্দ্রনাথ  াঅধুচনক বাযতী নৃতয, াঅনন্দ াফচরাি, করকাতা, ১৩৯০। 

২। প্রঘাল ুব্রত, যচফনাট্সকয নাট্যকথা, চগসনট্ প্রে, করকাতা, ২০১৭। 

৩। চিফতিী রুরোদ, যঙ্গভঞ্চ  যফীন্দ্রনাথ ভকারীন েচতচিা , াঅনন্দ াফচরাি, করকাতা, ১৯৯৫। 

৪।  চিফতিী রুরোদ, াধাযণ যঙ্গার  যফীন্দ্রনাথ, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, ১৯৯৯। 

৫। প্রচৌধুযী াীন্দ্র , চনসজসয াযাস খুাঁচজ, াআচিান াযাসাচসন, করকাতা ১৯৬২। 

৬। ঠাকুয াফনীন্দ্রনাথ, ঘসযাা, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, ১৯৬২। 

৭। ঠাকুয যফীন্দ্রনাথ,গল্পগুে, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, োফণ ১৪১৫। 

৮। ঠাকুয যফীন্দ্রনাথ, যফীন্দ্র নাট্য-াংগ্র(েথভ খি), চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা,ভাঘ ১৪০৬। 

৯। ঠাকুয যফীন্দ্রনাথ, যফীন্দ্র নাট্য-াংগ্র(চদ্বতী খি), চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা,ভাঘ ১৪০৬। 

১০। ঠাকুয যফীন্দ্রনাথ, যফীন্দ্র যচনাফরী (ুরব াংস্কযন), চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা,ভাঘ ১৪০৭। 

১১। ঠাকুয সতযন্দ্রনাথ, াঅভায ফারযকার  প্রফাম্বাাআ েফা, াআচিান াফচরচাং াউ, করকাতা, ১৯১৫। 

১২। ার োন্তকুভায, যচফজীফনী, াঅনন্দ াফচরাি, করকাতা, বফাখ ১৩৯৫। 

১৩। ভুসখাাধযা েবাতকুভায, যফীন্দ্রজীফন কথা, চফশ্ববাযতী গ্রেনচফবাগ, করকাতা, াঅগে ১৯৬১। 

 

 

 

 

 

 

 

 


