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প্রটতবা গ্রফার1
অচ, ২৬শ চুন, ১৯৮৩, ফাংরা যঙ্গভঞ্চলও টবটি ওলয শম অলরাঘনা বা, অচ তায
টিতী টদন। নািযলাধ ংস্থালনয ক্ষ শথলও ঈটস্থত ফাআলও অভায াদয অহ্বান
চানাআ। ওরওাতায যঙ্গভঞ্চ ম্বলে ঘঘণায ঈলেলয অভযা শম অলরাঘনা বায
ৃ ী ফণ। প্রথভ টদন অভযা টট্ যঙ্গভলঞ্চয টফলল
অলাচন ওলযটঙ, অচ তায তত
অলরাঘনা ওলযটঙ, টিতী টদন ফাংরা টথলিালযয এওটি ংলয য অলরাঘনা
ওলযটঙ, মালও অভযা শাদাযী যঙ্গভঞ্চ ফলর টবটত ওযলত াটয,
theatre।

commercial

অনালদয শমভন ফরা লটঙর, অচ শ্রী ভয কাঙ্গুরী , টচলতদা, রুদ্রফাফু , ভলনাচ টভত্র5
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এফং টফবা ঘক্রফতণী6 আতযাটদয অায ওথা টঙর। টওন্তু ততক্ষণ অভযা অলরাঘনা বা রৄরু ওটয।
নাযা এল ড়লর অলরাঘনাটিলও অলযা গ্রয ওলয টনল মাা মালফ। ঁলদয ফক্তফয অভযা
রৄনফ। অচলওয অলরাঘনা বাটি ঞ্চারনায চন্য অটভ ড. টফত্র যওাযলও অহ্বান চানাটি।
টফত্র যওায
ওরওাতায নািও ম্বলে টতনটদন ধলয শম অলরাঘনায ফযফস্থা লটঙর, তাযলয
ৃ ী টদন। অনাযা রৄনলরন শিা প্রটতবাটদয ওাঙ শথলও। অচলও
অচলও তত
অলরাঘনায টফলল এরাওা লি ওরওাতায ফাংরাবালী রে টথলিায। অয ওালযা
ওালযা

অায

ওথা

টঙর।

টওন্তু এঔালন এল ঈটস্থত ললঙন
টচলত ফল্াাধযা, রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত, মাঁলদয ম্বলে অরাদা ওলয টযঘ
শদফায টওঙু শনআ। তাঙাড়া এঔালন ঈটস্থত অলঙন মাঁযা ওরওাতা ফাংরা রে টথলিালযয লঙ্গ
দীখণটদন মুক্ত। শ্রীঔালরদ শঘৌধুযী7 অলঙন, শ্রীসুলয দি8 অলঙন। অভালদয অলরাঘনা শম ঔুফ এওিা
ফাঁধাধযা

formal

যাস্তা এলকালফ তা ন। অলরাঘনা ল শকলর অনাযা টনশ্চ প্রশ্ন ওযলত াযলফন।

প্রলশ্নয ঈিলযয এওিা ফযাায লফ এফং অটভ ঔালরদদা  সুলযফাফুলও অভন্ত্রণ ওযলফা। অভায ভলন
 অচলও এওিা অভালদয theme শফলঙ শনা বার। অটভ এযওভ শবলফটঙ শম এআ ভুূলতণ ফাআ
বাফলঙ শম ফাংরা রে টথলিালযয ঔুফ এওিা ঔাযা ফস্থা ঘরলঙ। এআ শম তথাওটথত রৃটদণন ফা ভযা,
এিা এও এও চন এও এও বালফ শদঔলফন টনশ্চ। টচলতফাফুয টনলচয ওতগুলরা ধাযণা অলঙ এফং
দীখণটদন ধলয শমলতু টতটন অল্ারলনয লঙ্গ মুক্ত – টতটন এফং রুদ্র – টতটন ধযলত াযলফন
ঐটতাটও বালফ শওাথা শথলও ভযাগুলরা এলরা এফং এঔন টও চলন্য অভযা এআ ফস্থা এল
দাঁটড়লটঙ। ওালচআ এআ ভযায টযলপ্রটক্ষলতআ অচলও অলরাঘনািা া বালরা ফলর ভলন লি।
শ্রীরুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত অলক ফরলফন।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
অটভ ওরলও ঔুফ – অভায ম্পলওণ অা অলঙ টওনা তা চাটন না। ধলয টনটি ভালন
ওলর ফল অলঙন টওঙু শানায চলন্য। অটভ ওরলও ঔুফ তা ওযফ। তায ওাযণ,
লি অটভ টফলল টওঙু ফরফ না। তায অলক অনুষ্ঠাটনও ফযাাযিা ফলর টনআ। শিা
লি শম, এঔালন নািও, নািয এভন এওিা টফল শমিা ন্য ভস্ত টল্পরূলয
তু রনা তযন্ত ক্ষণস্থাী। থঘ শআ ক্ষণস্থাী টল্পরূিায শওাথা এওিা শঘাযা টও
বালফ ধলয যাঔা মা, এআ ওাচিা রৃবণাকযচনও বালফ অভালদয টশ্চভফাংরা লনও দাভী বালরা
টথলিায ল শকলঙ স্বাধীনতায লয। টওন্তু এআ ওাচিা বফজ্ঞাটনওবালফ গুটঙল ঈলদযাক টনল টফলল 
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টন। মলফ শথলও প্রটতবাটদযা এআ ওাচিা রৄরু ওলযলঙন, তঔন শথলও ভলন ভলন াধুফাদ চাটনলটঙ শম
শওঈ এআ ওাচিা – লনও লতা শদটয ল শকলঙ, লনও টওঙু যক্ষা ওযা মালফ না, টওন্তু তফু শদটয
লর এ ওাচিা বীলণ স্বাকত। শআ চন্যআ এওচন টথলিায ওভণী টললফ প্রটতবাটদলদয কুণ্ঠ াধুফাদ
চানাটি। অচলও এআ এঔালন এল শকাড়ালত অটভ প্রটতবাটদলও ঘু টঘু ট ফলরটঙরাভ – ভালন ঈটন
অভালও টতন-ঘাযলি টঘটি টরলঔলঙন শপান ঔাযা ফলর এয ভলধয, এফং তালত টরলঔ টদলটঙলরন শম
শতাভায নাভ ফরা অলঙ। তা অটভ এয ভলধয অভায টদও শথলও শমাকালমাক ওলয ফরলত াটয টন অভায
সুটফলধয ওথা। টওন্তু অভায ফরায সুটফলধিা ওলরয াভলন ফুটছল ফরটঙ শম অটভ কত প্রা ২১
শথলও ২২ ফঙয র টথলিালযয লঙ্গ মুক্ত অটঙ। টথলিালযয লঙ্গ মুক্ত লটঙরাভ এওিা াভাটচও
দাটত্বলফাধ শথলও। টথলিালযয টনচস্ব গুলণয িালন অটভ টথলিালযয লঙ্গ ংমুক্ত আটন। অভায টওঙু
ওযায টঙর না। থঘ টওঙু ওযফায তাটকদ টঙর। ফেু টচলত এঁযা ওলওচন টভলর টথলিালযয ওাচ
ওযটঙলরন। ভলন লটঙর এঔালন অটভ লতা াংকিটনও এফং ন্যান্য ওালচ রাকলত াটয। শআ
ওযলত ওযলত দলরয প্রলাচলন, ংকিলনয প্রলাচলন অটভ ঔালন টবন ওলযটঙ, ওঔলনা নািলওয
রূান্তয ওলযটঙ, ওঔলনা শল মণন্ত নািলওয টনলদণনা ওলযটঙ। ওযলত ওযলত এওবালফ টথলিালযয
লঙ্গ মঔন চটড়ত লটঙ, কত – টতয ওথা ফরলত টও ৭০-এয দও শথলও এভন ঘাযািা বাগঘু য
ল শকলঙ, শ বাগঘু যিা অটভ শঙঁলদাবালফ দর বাগায ওথা ফরটঙ না, অটভ ভূরযলফাধ বাগঘু লযয ওথা
ফরটঙ, ভানুল টললফ টনলচলদয বূ টভওায ওথা ফরটঙ – শকারভারগুলরা এত তীব্র ললঙ – অটভ চাটন না
অটভ শফাছালত াযরাভ টওনা ওথািা। থণাৎ শম দরগুলরা টথলিায ওযলতা, শআ দরগুলরায ভলধয মাযা
টথলিায ওযলতা ৬০-এয দলওয শল মণন্ত – ভালন এআ দাকগুলরা, এআ ভ তাটযলঔয দাকগুলরা
লতা ঔুফ শকারলভলর। তাআ এওিা

roughly ফরটঙ

অয টও। ৬০-এয দলওয শলবাক মণন্ত ফা ৭০-এয

দলওয রৄরুলত মণন্ত শমযওভ বালফ দরগুলরা ঘরলতা, ওভণীযা শমযওভ বালফ টথলিাযলও শদঔলতন,
ওভণীযা শম বালফ যস্পযলও শদঔলতন এফং তাযআ লঙ্গ লঙ্গ টথলিালযয ওভণীযা ন্যান্য ভাভটও
টল্পরূ ম্পলওণ শম বঘতলন্যয শঘাযা তাঁলদয ভলধয শদঔা শমত, এআ ফগুলরা ওীযওভ বালফ ৭০-এয
দলও অলস্ত অলস্ত নুটস্থত ল শকর। থণাৎ দরগুলরায ভলধয াযস্পটযও ম্পওণ ওীযওভ বালফ
ঈলটাাটা ওাচ ওলয, এওআ শরাও ওীযওভ ঈলটাাটা ওাচ ওলয, এওআ রে ওীযওভ ঈলটাাটা
ওাচ ওলয, টনলচআ টনলচয ওালঙ

explain ওযলত

ালয না এযওভ ওাচ । টথলিালযয ভালচয প্রটত

দাটত্ব টও, ভানুল টললফ টথলিালয টও বূ টভওা, এআগুলরা শওাথা ওীযওভ শকারভার ল শমলত
রাকলরা। তাযলয টত ম্প্রটত শদলঔটঙ শম এআ টথলিালয অলক ছকড়া ত, তওণ ত, ওাচ ত, টওন্তু
টত ম্প্রটত শদঔলত অযম্ভ ওলযটঙ শম এযভলধয ভালন শওালিণ মাা – শমগুলরা এআ টথলিালয টঙর না।
এওিা দলরয শরালকালত ওাটরয ঙা টদল ব্লও ওলয ঙাটল শদা, যস্পযলও

openly , publicly ‘

টও

চালন –  টও শফালছ’ এআযওভ ধযলনয– ভালন টথলিায ওভণীযা ভানুল টললফ বীলণ টনঘু চাকা এওিা
ঘলর অা – এআিা ঘাযাল অভযা ৭০-এয দও শথলও বীলণবালফ রক্ষয ওলযটঙ এফং এঔন এ ওথা
ফরটঙ তঔন টনলচয চালন্ত শওাথা ফরটঙ তা ন, থণাৎ অটভ টনলচলও বাকীদায ওলযআ ফরটঙ অয
টও। শম শওান এওিা ঈলযয চাকা শথলও ালয শরাওলদয ভালরাঘনা ওযটঙ না। টনলচলদযলওআ
টনলচযা ওযটঙ অয টও। শতা এআ টঘন্তাগুলরা মঔন রৃয লত থালও তঔন ওতওগুলরা ওথা অভায ভলন
লত থালও শম াযা বাযতফললণ, টফললত টশ্চভ ফাংরালও ধযলর ওতওগুলরা থণননটতও, াভাটচও,
যাচননটতও চাকা ৬০-এয দলওয ভধযবাক শথলও ওতওগুলরা শকারভার রৄরু ল টকলটঙর।
নািয শাধ ংস্থান
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অনালদয ওলরযআ টনশ্চ চানা অলঙ শম এআ দলওয ভধযবালকয প্রথভ বাযতফললণয ওটভঈটনস্ট
অল্ারলনয ভলধয টফলবদ রৄরু  এফং শম টফলবদ লয টিধা, টত্রধা এফং ফরধা চাকা টনলত থালও।
অনালদয ভলন অলঙ শম এআ ভলযআ ভধযবালক বাযলতয চাতী ওংলগ্রলয ভলধয এওিা বাগন ধলয।
ভচায ওথা এআ শম মুক্তফ্রন্ি যওাযগুলরালত এওটদলও শম অওলণণ ফা লভাখতা টঙর তাযআ লঙ্গ টফ-ভ
শরালওযা টভলত থাওলরা। শিা টশ্চভ ফাংরালত এফং ন্যান্য যালচয শফ খিলত থালও। এআ ৬০এয দলওয ভধযবালকআ

communist movement রৄধু

অভালদয শদলআ ন, অন্তচণাটতও বালফ শকারভার

শদঔা শদ। ৪৭ ালরয য এআ ৬০-এয দলওয ভধযবালক প্রথভ
শমিা অলক ওঔলনা শদঔা শদ টন।
অভালদয

Eastern India –

থালও মায এওিা

Percentage এভটনলত

inflation ত

ফরলত াযফ না। ৬০-এয দলওয ভধযবালক

য য লনওগুলরা ঔযা এফং ফন্যা প্রা

cumulative economic effect বতটয

তীব্র বালফ শদঔা শদ

repeatedly

। এআযওভ অলযা

catalogue

এভন বালফ অলত
ওযা শমত। এআ ৬০-

এয দলওয ভধযবালক নানান ধযলনয শম খিনাগুলরা খলি, শআ খিনাগুলরায প্রওা শমভন অভালদয
চনচীফলন খলিলঙ, এওিা ঈদাযণ টদল ফটর, শমভন ধরুন, ৭৭ ার শথলও টশ্চভফাংরা ভাওণফাদী
যওায প্রটতটষ্ঠত ললঙ। টওন্তু ওাযা ভাওণফাদী ? টওন্তু এওিা দ্ভুত irony, অভায শঘালঔ লড়
ফাযফায। শআ শরালওযাআ তালদয টপল, ওলর, ওাযঔানা টফটবন্ন চাকা এভন বনটতও চাকা টনল
ওালচ এফং কুওালচ দাঁটড়ল থালও, মায পলর এআ যওাযলও তাযাআ ফানঘার ওলয। এআ শম

irony-িা

এওটদলও এযওভবালফ ঘরলঙ। অয এওটদলও তাযাআ টনলচলদয টনফণাটঘত যওাযলও এযওভবালফ
শকারভার ওলয টদলি। শমিা ভূরযলফাধ লড় মাা না ফলর confusion ফরলর ত এওিু বদ্র শানা। শ
শম টফভ্রাটন্ত, শিা শমভন াভটগ্রও চনচীফলন অভালদয এললঙ, শমভন

culture –এয

শক্ষলত্র - শতভটন

১৯৭২ ালর মঔন এঔালন এওিা শচায ওলয ঘাালনা যওায টঙর, শিা শম শচায ওলয ঘাালনা যওায
শমিা যাচননটতও না ল শদঔা মা এত
লয শম

obvious টঙর

ুলযা টচটনিা। তঔন অশ্চমণ বালফ ওরওাতা

াংখাটতওবালফ ঘলরটঙর শিা লি ‘ওরওাতা ৭১’ অয ১৯৭৭-এয য মঔন ঐ
ৃ এঔালন emerge ওযলরা, তঔন শম ঙটফগুলরা শফট ঘলরটঙর শগুলরা
নতু ন ধযলনয যাচননটতও শনতত্ব
film –িা

লন্তালী ভা9 এফং শালর 10। এআ শম, ভালন যাচনীটতয শক্ষলত্র এফং ংস্কৃটতয শক্ষলত্র এআ শকারভারগুলরায
লঙ্গ অলযা এওিা টচটন অভায ভলন লত থালও, এআ ভযাগুলরায
চাকা অলঙ, অফায ফযটক্তকত চাকালত অলঙ। অটভ শম

fanaticism

vision-িা

শওভন

subjective

- football শঔরালও শওন্দ্র ওলয,

cricket শঔরালও

শওন্দ্র ওলয, শদঔলত াআ শমভন শদঔলত াআ শম ৫০/৫৫ ফঙলযয শরাও শথলও রৄরু ওলয
১০ ফঙলযয শঙলর-শভলযা ভস্ত  ৃটথফীয ওাচ বু লর, ভস্ত দাটত্ব বু লর শম peculiarly টনলচলও চীফ
যাঔফায শঘষ্টা ওযলঙ। তালদয ভলধয মাযা গ্রণী, থণাৎ মাযা শঔরায ভালি মা, তালদয ভুলঔয শম প্রওা,
তালদয বালায শম টফন্যা, তালদয শম ঈলিচনা এফং তাযলয এওিা ফাদ, এওিা খিনালও শওন্দ্র
ওলয এফং

by proxy চীফলনয

রড়াআ, ভালন শকৌতভ যওায11 ফা ভুও এযা অভায

proxy –শত

লড় টদলি

চীফলনয শঔরািালও। চীফন শঔরািালও settle ওলয টদলি এফং তাযলয টনটশ্চত ফাদ শম ভাূলন্যয
ভলধয অটভ শদঔলত াআ, এফং তায ফাআলযয শম টযষ্কায রুিিা শদঔলত াআ, বালা, ভুলঔয শঘাযা
এফং ভগ্র দৃটষ্টবঙ্গীলত, রৃবণাকযচনও বালফ শআ শঘাযািাআ ওরওাতা যলও মটদ শদঔা মা এওিা
cross-section টললফ,

এওিা

–এয তাযলওশ্বয মাত্রা

microcosm টললফ,

seasonally

তালর শআ শঘাযািা এআ ওরওাতা লয, এআ

এফং টফটবন্ন টভটঙলরয শম

টনল মাা-িাা , শআ ফফাীলদয শম

speech pattern,

speech pattern, political slogan

youth

–ভ ৃতলদ

এফ শওাথা এওাওায। অনাযা, ভালন
নািয শাধ ংস্থান
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বালাতলেয টদও শথলও
টদলত ালয শম

analysis ওলয

speech pattern rhythm

লতা টফত্র এওিু টভঈটচও, এওিু বালা টনল লতা শদটঔল
–িা এলওফালয এও। শওাথা এওিা এনাটচণ এফং এওিা

-ভালন ঐ শম টফজ্ঞালনয বালা ফলর

energy –যআ

anatomic modification, তাআ

loss of

মায টলযা ায ওথা টঙর

শম এনাটচণ শআ এনাটচণ তায সুযি ফা শকার আতযাটদ ল মালি, এযওভ এওিা শঘাযা অভায শঘালঔয
াভলন ঔুফ স্পষ্ট টির এফং তযন্ত রৃবণালকযয ওথা অটভ, এওচন টথলিায ওভণী টললফ অভায ফ
ভ ঔুফ ঙ্কায টঙর শম অভালদয টশ্চভফাংরা যাচননটতও শরালওযা, অটভ চাটন না, লনলও লতা
ঘলি মালফন, অভায ফযাফয ধাযণা,
এযওভ টওঙু

exception ঙাড়া

াধাযণত

second grade mind, second grade ওথা

াধাযণত,

first rate mind-যা,

টওঙু

first rate mind –যা

exception

ঙাড়া, ওভলযড শরটনন, ভাওণ

টল্প ওলযন, তাঁযা

এআ লথণ ফরটঙরাভ, ভালন গুণকত

politics ওলযন

second grade –এয

না।

Only

ওথা ফরটঙ,

second grade mind –যা

টশ্চভফাংরা যাচনীটত ওলযলঙ, ভালচয ধাযও-ফাও ললঙ। টওন্তু
অভালদয কলফণয চাকা টঙর শম অভালদয টল্পীযা – শআ যফীন্দ্রনাথ শথলও রৄরু ওলয অভালদয এআ
ভ মণন্ত টফটবন্ন শক্ষলত্র টল্পীযা ফভ – এভন টও ভালচয
শআিালও অলক শথলও

apprehend ওযা, anticipate ওযায

pulse feel

ওযায ফযাালয এফং

ফযাালয টল্পীযা ফভ টশ্চভফাংরা লনও

শফট চীফনটনষ্ঠা এফং চীফন ম্পলওণ স্পণওাতযতা, ংলফদনীরতা শদটঔললঙ ফলর – এিা
analyseওযায

এিা চাকা না, টওন্তু এিা প্রভাণ ওযা মা অয টও। এিা ভলন  অভায। টওন্তু
রৃবণাকযফত অচলও শকািা society শম আ confusion –এ বু কলঙ, অভালদয টথলিালযয microcosm-িা
এলওফালয টিও শআ confusion –এয ভলধয যললঙ। শআ যস্পলযয প্রটত ওথাফাতণা, শআ যওভবালফ চ
দ্ধটতলত টথলিায ওযফায শঘষ্টা ওযা, টথলিাযিালও টও ওলয চটভল শদা মা, টও ওলয ভাটতল
শদা মা, ওীযওভ বালফ এওিা রাকাতআ টচটন ওলয শদা মা – এ ফযাালযয ংীদায অটভ
টনলচ।

please

ফাযফায ফরটঙ, অটভ পি ওলয ভাছঔালন এওিা

ওলযটঙরাভ, চটভল এওিা রৃভ ওলয –শম

objective condition
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টদল টথলিায

শিা বতটয ওযায চন্য ঘাআটঙ টও না শ টওঙু

ন। ফড়বালফ রাটকল টদলর শফাধ ল মালফ, শমিা াধাযণত ভালচয ন্যস্তলয ফা যাচনীটতয স্তলয
শদটঔ। ওলরলচ, আঈটনবাটণটিলত, ফুটদ্ধচীটফলদয
ওালঙ, টক্ষাটফদলদয ওালঙ, টল্পীলদয ওালঙ শঙাি
শঙাি ওলয

intense

অলরাঘনা ওযায শওান প্রস্তুটত

শনআ, এওিা ফড় টভটঙর। এয ভলধয শম বীলণ বালফয
খলয ঘু টয । শআ টচটনিা অভালদয ভূরযলফাধলও
অক্রান্ত ওলযলঙ এফং শওাথা শম অচ অভযা গ্রণী
শআ চাকা শথলও অচ এওিা ভস্তলয এল শকটঙ
ফলর অভায ধাযণা টঙর। এঔন এগুলরা ফআ লতা
subjective।

এগুলরা ফআ লতা অভায ফযটক্তকত

jaundiced eye

দৃটষ্টবঙ্গী। অভায

optical illusion লত

ালয – অটভ চাটন না। টওন্তু শমলতু ভাথায ভলধয এআ শাওািা ঢু লওলঙ, এআযওভ এওিা শপ্রটভ অভায
ভাথায ভলধয বতটয ললঙ, শআচন্য টওঙু টদন ধলয অটভ এআ ুলযা টফলিা টনল টথলিালযয িবূ টভলত–
এওিা কলফলণা ওযায ওাচ ওযটঙ টওঙু শরাও টভলর। শআ কলফলণালত ভুরত এআ টথলিালযয genesis, এয

নািয শাধ ংস্থান

5

এওটি নািয শাধ ংস্থান অলরাঘনা প্রওল্প

ঈৎটি টও ঐটতাটও িবূ টভওালত, এিা শওাথা ফাড়লরা, শওাথা ক্ষল শকর, শওাথা টও র এফং
টও টও

force –এয interaction –এয

পলর এআ খিনািা খির, থণাৎ যাচননটতও দর, যওায, যাচয

যওায, শওন্দ্রী যওায, ঙ্গীত নািও অওালদটভ, যালচয, শওলন্দ্র, ংফাদত্র, টথলিালযয ত্র-টত্রওা,
Calcutta Corporation –এআযওভ

শম শম ভস্ত

agency –গুলরায

লঙ্গ টথলিায interact

ওলয, এফং তাযআ লঙ্গ লঙ্গ অভালদয টনলচলদয শওান াভাটচও িবূ টভ শথলও
এআ ওভণীযা এললঙ, শওান

social milieu শথলও,

এলদয থণননটতও

background টও,

এলদয যাচননটতও ভানটওতা টও, এযা শওন টথলিায ওলযন, এফং দরগুলরা টও
বালফ বতটয লটঙর, তায কিনতন্ত্র টও, কণতন্ত্র ম্পলওণ তাযা টনলচযা টও ফলর,
টল্প ম্পলওণ তালদয শভলভালযন্ডা টও
শআ শভলভালযন্ডালভয ূণণ

commitment অলঙ,

consistency টঙর

তালদয ওালচয লঙ্গ

টও না, অলঙ টও না, এঔন শওাথা

শিা ভুলঔয ওথা ল শকলঙ টও না, এআ চাকাগুলরালও নানান বালফ ধলয, মটদ ওতওগুলরা বফজ্ঞাটনও
ূলত্র শৌঁঙান মা, তালর লতা এআ শক্ষাব, অলক্ষলয চাকা শথলও যফতণীওালর এওিা চাকা বতটয
ওযা শমলত ালয। এআযওভ ওাযলণ – শমভন অটভ এওিা ঈদাযণ টদটি, তায শফটলত অটভ মাফ না,
ঞ্চালয দলও ম্ভু টভত্র13 এওিা ফআ টরলঔটঙলরন, ‘টবন নািও  ভঞ্চ’। তালত এওিা ওথা
ফলরটঙলরন শম, টথলিালয টতযওালযয কণতন্ত্র না থাওলর টথলিায ওযা মা না। তায ওাযণ, ভন্ত্রীবা
ঘারালনায ভ শবালিয শচালয এওিা টডটন া ওটযল শনা মা, টওন্তু টতযআ মটদ ভলনয ফলর
অলফককত না, ফুটদ্ধকত – প্রশ্নকত এফং ঈলেযকত –শওাথা মটদ টভর , তঔনআ এওচন অয
এওচনলও শআ লঘনা ঘটযত্রিায ওথা, শআ াযস্পটযও শঔরািায ওথা এফং তায ভলধয শম ভূরযলফাধ
নুোন ফা প্রওালয ওথা অলঙ শিা ফরলত ালয।

Browbeat

ওলয, বু রু কুঁঘলও, ওঔলনা ালয

শরাওলও স্বলেয ওথা, ভূরযলফালধয ওথা ফরা মা না। িা ন্য এওিা চাকা লতা ম্ভফয, তা
ম্ভফ টওনা চাটন না। তা শআিা ৫০– এয দলও ম্ভু টভত্র এওিা ফআলত টরলঔটঙলরন এিায ম্পলওণ।
আিা টনল ঔাটনওিা ঘঘণা ওযলত ওযলত অভায ওতওগুলরা interesting observation অটভ শদঔলত
শলটঙ। অটভ প্রা ’শদলড়ও দলরয শম কিনতন্ত্র এফং তালদয শম ঈলেযাফটর শগুলরালও এওিু
analyse

ওলযটঙ। এঔন তায

findings ন, just analysis।

তালত

stray ওতওগুলরা

টচটন শদঔলত শলটঙ।

এলওফালয শকাড়ায টদলও শম ফ কিনতন্ত্রগুলরা টঙর, শআ কিনতন্ত্রগুলরায ভলধয শওাথা শচায ওলয
শবালিয শচালয এআবালফ অভযা দর ঘারালফা এফং টল্পিায রূ টনধণাযণ ওলয শদফ, এ ওথা শওাথা টঙর
না। চাস্ট ওতওগুলরা টনভ ওযলত , থণাৎ ফুছলত , কুটড়চন শরাও থাওলর তায অফায এওিা
গ্রণী

leadership,

এওিা

executive committee

বতটয ওযলত । শঔালন মটদ শবাি যাঔলত  তা

টওবালফ শবাি – এআযওভ ওতওগুলরা টনভ ওলয শনা টঙর এফং শগুলরা শদঔলরআ শফাছা মা শম শআ
টনভগুলরা আ

society –শত

চভা টদলত লফ। না লর

registration াা

মালফ না। না লর

tax-এয

ফযাালয শকারভার লফ। এআযওভ ওতওগুলরা চাকা শথলও বতটয লটঙর। টওন্তু তায যফতণীওালর মত
ভ শমলত থালও দরগুলরায, এআ দরগুলরায ভলধয legalistic one-third, two-third, two-third of three-fourth
আতযাটদ নানা ধযলনয চটিরতা য ভলধয অলত অযম্ভ ওলয। তাযলয এওিা স্তলয শদঔা মা শম,
founder member

শদয,

they are equal to all other members, but in some cases they are more equal than to

the others –এআযওভ

ওতওগুলরা দ্ভুত দ্ভুত টচটন ঢু ওলত অযম্ভ ওলয এফং তায এওিা ঘূ ড়ান্ত চাকা
শথলও, অটভ াম্প্রটতওওালর –within quotes –ফাভন্থী প্রকটতফাদী নাভী রৃ-এওিা দলরয ওথা ফরটঙ অয
নািয শাধ ংস্থান
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টও। তায ভলধয এওিা দলরয

constitution এ

শত রৃচন

automatically তাযা elected লফ।

equal, রৄধু executive committee

টওন্তু শআ রৃচন life member লি director
ৃ ী life member শনআ। তঔন বীলণ শকারভার রালক শম টতটন
এফং তায ফঈ- ঁযা রৃচন, অয এওচন তত
life member

টললফ

অলঙ, ফাআ ফ ফযাালযআ

টও টতযআ ভলন ওলযন শম ঐ বালফ
ওযা মা। ভালন

life member ল leadership-এ

টকল টতয তাযলয দরিালও

control

ওযা মা, টওন্তু দরিালও blossom ওযালনা মা? ওাচিায লঙ্গ লঙ্গ াঞ্জা
রড়ালনা মা? অলযওচন শফ ভাছাটয নাভী ঐ প্রকটতীর –within quotes – এফং ফাভন্থী –within
control

quotes –এওিা

দলরয ওথা ফরটঙ। শআ দলরয তাযা টওন্তু আট্যা কাটেলও ঔুফ বস্বযাঘাযী ভলন ওলযন।
লতা rightly ওলযন –that is for you to judge। টওন্তু তাযা শআ দলরয এ ওাচ শম টমটন টডলযক্টয টতটন life
president

াযাচীফন এফং রৄধু

life president

elected লফ in an annual general meeting।

না, এফালয শআ দলরয

টওন্তু ঐ

executive committee democratically

শম শওান ভুূলতণ

life president –এয

right-িা

disband that executive committee without any notice or any explanation whatsoever ।

থাওলফ

to

ভালন এওটদলও

কণতন্ত্রিা ঘাআ। এিা টওন্তু িাট্টায টফল ন। এআ অওাঙ্ক্ক্ষািা শম, এওটদলও কণতন্ত্র যাঔায অওাঙ্ক্ক্ষা, অয
তায লঙ্গ শওাথা ব শম এফং শ বিা ফুটছ আবালফ ওািলফ এফং রৄধু তাআ ন, তাযআ লঙ্গ
president, মাঁয

এত

power, তাঁয

ক্ষভতা অলঙ,

constitution –এ

শরঔা অলঙ

life time

to nominate his successor after

death।

থঘ এযাআ টওন্তু আট্যা কাটেয টফরুলদ্ধ election –এ নািও ওলযন – এযা ভালন অভযা। ধরুন
এিা অভাযআ constitution, নআলর এিা ফরলত ফড় শকারভার রাকলঙ অয টও। ভালন এযা ফরলরআ অয টও
holier than thou which –অটভ

অলদৌ ফরটঙ না অয টও। লনও ভালন টনলচআ ফুছলত াটয শম শওাথা

শওাথা া শঙাি শঙাি চাকা চভা । শতা এআ শম এওিা ঈদাযণ টদরাভ, এআযওভ বালফ ঔুঁচলত
ঔুঁচলত শদঔলত াটি শম লনও চাকা ওীযওভ বালফ নানান ধযলনয শকারভারগুলরা অলঙ, শম
শকারভারগুলরালও লতা

ওলয টল্প বতটয ওযা মালফ না, টওন্তু শওাথা শওাথা ঔানা ঔ্গুলরা শম
টনলচযাআ বতটয ওলযটঙরুভ ফা শাাআটিয values –গুলরায ওালঙ victim ল – হ্াঁ, এআলি ঘলর, অটভ
codify

ফাআলয টকল টিও আযওভ বালফ টপল অটভ দ টভটনি লয ঢু লও দ টভটনি অলক শম বালফ আ ওটয,
এঔালন টিও শ বালফ ওযলত াটয। টপল শমযওভ ফড়ফাফু অটন, শআযওভ বালফ এঔালন
টডলযক্টলযয ওাঙাওাটঙ খুলয এওিা ািণ টও ওলয শলত াটয এআ টললফআ শম ঘরলত ালয এফং ঔালন
টতনচনলও লঙ্গ ওলয অভায এওিা
িাআি যাঔলত াটয দলরয ভলধয,

striking power থাওলর

শমভন অটভ অয ঘাযলি শরাওলও এওিু

and I am always important, এঔালন

এআ টচটন ওযলত াটয। এআ শম শঘাযাগুলরালও মটদ এওিু

টিও শআযওভ বালফ দলরয ভলধয

statistically, historically মটদ

লতা তায িাযা টল্পরূ বতটয লফ। ফালযািা দর মটদ ১৯৬২-৬৩-শত মাত্রা

ধযা মা, তালর

operate ওলয,

কত ফঙলয

ওরওাতা লয শঔালন ৭২ –িা শফ নাভী দর টঙর – ১২ শথলও ৭২ এফং তালদয ওলরযআ ফাচায
বীলণ বালরা, শফ বালরা

Standard

লথণ। ওতগুলরা দর- ওিা দর লালিয দলও শাদাযী টথলিায

ওযটঙর এফং মাযা ওযটঙর তাযা রৄধু ওরওাতালতআ ওযটঙর। অচলও শআ শাদাযী দরগুলরা ওত শফট
ংঔযা শফলড়লঙ? মটদ তাযা কচালি, ভযলঙ, টওন্তু ংঔযায টদও শথলও steadily ওতগুলরা অলঙ? তাযা
অফায এওিা parallel - ওতিা? ন্যান্য টফটবন্ন চাকা ১৫ াচাযিা ২০ াচাযিা ওলয ভানুল শমলত
রৄরু ওলযলঙ। এআযওভ শম অনায ন্য, ভালন টথলিালযয শমিা
মাত্রা, শঔালন

growth rate of audience টও?

parallel, ভালন

শাদাযী টথলিায,

অভালদয ওরওাতা লয ৬০-এয দলও ওত রক্ষ শরাও

টঙর, অচলও ওত রক্ষ শরাও অলঙ, শ টলফিা ওযা র না। ভালন শিায

proportion –এ

নািয শাধ ংস্থান
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শফলড়লঙ, ওলভলঙ, এিা টলফ ওযলত লফ। শফাছালত াযটঙ ওথািা? ৬০-এয দলও, াধাযণ টনম্ন
ভধযটফি, ভধযটফি, ভধয ভধযটফি, ঈচ্চ ভধযটফি, আতযাটদ শম
pastime –এয

section,

এযা টরটঔতবালফ

culture

ফা

চলন্য তালদয টরটঔত ফালচি ওত টঙর ভাল? ৫ িাওা? ১০ িাওা? ১৫ িাওা? অচলও

স্তা টদখা ভ্রভণ শথলও রৄরু ওলয ফআলভরা মাা আতযাটদ শথলও রৄরু ওলয অভালদয এআ ভস্ত শম
client, তালদয monthly budget ওত

শফলড়লঙ? এআ ভস্ত

শদঔলফা অভালদয শওাথা টথলিালযয দণও

proportion টলফ

ওলয মটদ শদঔা মা, তালর

definitely লনও

শফট ওলভ শকলঙ। টওন্তু এআিা ওলভ শকলঙ
টও শফলড় শকলঙ – শম ওথািা এওিা vital ওথা শম অভালদয দণলওয ফস্থািা টও, শআিা ফরায চন্য
শওাথা ওতওগুলরা ঙ্ক ওলা এফং ঙ্ক ওলায
ভুও, শওন তু লও
ু আতযাটদ ফলর শম মায
টনলচলদয শম

set notionsগুলরা,

material শঔাঁচায

subject –এয

দযওায অলঙ। তা না লর এআ শওন

চাকা, টনলচলদয ঐ শম

reflectionsগুলরা,

শআগুলরায লযআ দাঁটড়ল থাওলফা – এআ ওথা শবলফ ঐ কলফলণায ওাচ

রৄরু ওলযটঙ অটভ। শআ কলফলণায ওালচ ৮৭ – িা দর, ওরওাতায ফড়, শভলচা, শলচা এআযওভ দরলও
অভযা টনফণাঘন ওলযটঙ।

Unfortunately তায

শথলও ুলযা

material শলটঙ

১২-িা দলরয। কলফলণা ওীযওভ

লফ ফুছলতআ াযলঙন অয টও! অয ফাটও দলরয রৃ-এওচন অলঙ টদলত ঘা না। শওননা publicly অভায
টফটিটযয ওথা টও ওলয ফরলফা? ঐ

publicly টফটিটযয

ওথািা শম ঐ

society registrar –এয

ওালঙ চভা অলঙ

এওিা পাআর, শআ টদললঙ, শিা শ চালন, টওন্তু তা publicly টও ওলয ফরলফা? শমভন অফায লনলও
অলঙ শম শনআ টওঙু । ঐ annual general meeting –এয অলক এওাতা ধলয বতটয । টনলচয আটতা
শওাথা টনলচযা যঘনা ওলয না। এআযওভ নানান ওাযণ টভলর শওাথা

material বীলণ scanty।

তৎলে

এ ওাচিা অভযা ওযটঙ এফং এআ ওাচিা শমলতু ওযটঙ তাআ অটভ অয াঁঘচন শরালওয শথলও অভায
ফস্থা শআ কুরুলক্ষলত্রয মুলদ্ধয শআ কাোযীয শআ শঙলরটিয ভত অয টও, শম ধালয শকলঙ অফায
এধালয শনআ ধালয শনআ এযওভ এওিা ফস্থা। তায পলর অটভ শফ লচআ টনলচয এওিা

set

ধাযণায কণ্ডীয ভলধয থাওলত াযটঙ না। অফায শম তযগুলরা ঈনীত া ঈটঘত – তায টওঙু টওঙু
অবাল শদঔা মালি টওঙু

facts – figures শথলও।

শঔালন ওথাগুলরা তয টওনা অটভ চাটন না। তায পলর

এআ টযটস্থটত ফরলর–confusion will be multiplied। শআচলন্য অটভ এলআ প্রটতবাটদলও ফলরটঙরাভ শম
অভায ফরায টধওায শনআ ফযটক্তকত চাকা শথলও। টওন্তু শআ টধওায শম শনআ এআ ওথািা ফরায চলন্য
ফড্ড শফট টফদ বূ টভওা ওলয ওথািা ফররাভ। শচন্য ভাচণনা ওযলফন।
টফত্র যওায
ধন্যফাদ রুদ্রফাফু। রুদ্রফাফু প্রধানত ফাংরা

group theatre-এয

শম নানান যওভ ভযা, তায ভলধয দৃটষ্টবঙ্গী,

দণন ফরলত াটয। ফযটক্তকত ততা, এআ ভস্ত টদও টনল শফট ওলয ফরলরন, শমগুলরা ফরা ঔুফআ
দযওায টঙর। অভালদয ভলধয অভালদয টপ্র নািযওায ভলনাচ টভত্র এল শৌঁলঙলঙন। তাঁলও অটভ টফলল
ওলয নািলওয ভযা টনল শতা ফরলত ফরলফাআ। ঈটন শতা এওটি দলরয টযঘারও ফলি। ওালচআ
দলরয টদও শথলও থণনীটত ফা নানান ধযলনয ভযাগুলরা ঙু ঁল শমলত ফরলফা। শ্রী ভলনাচ টভত্র
ময়নাজ থমত্র
বালরা টওঙু ফরলত াযলফা না। ভালন ফরািা বালরা লফ না। অয মা ফরলফা শিা ঔুফ অাফযঞ্জও
টওঙু না। এঔন অভালদয এঔালন নািও ম্পলওণ, ফাংরা নািও ম্পলওণ শতা ফরলত ফরা ললঙ। ফাআ
চালনন শম অভালদয নািলওয টিও টও ফস্থা। ঔুফ ওরুণ এফং দীন এওিা ফস্থা। মাঁযা াটতযলপ্রভী,
তাঁযা চালনন শম ফাংরা াটলতযয ফলথলও রৃফণরতভ াঔা, শম াঔায শফাধ এওিা শরাওলও শরালওয
নািয শাধ ংস্থান
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বায শনায ক্ষভতা শনআ –রড়ভুড় ওলযলবলগ ড়লফ – এযওভ এওিা াঔা লি
অভালদয নািযাঔা। রৃফণর, রৃফণর, বঙ্কয রৃফণর। অভালদয াটলতযয
আটতাগুলরা শমগুলরা অলঙ, তালত লতা অি-দিা াতা শভািাভুটি  এফং
শআ অি-দিা াতায ভলধয মা থালও শভািাভুটি এওআ যওভ –ঔুফ াভান্য রৃঘাযলি ওথা। এিা লি অভালদয াটলতযয টদও টদল ওথা। াটলতযয ফলঘল
রৃফণর চাকা। অফায অভালদয টথলিালযয রাআলন ফলথলও রৃফণর লি নািও। ওাযণ অভালদয
এঔালন ঔুফ টদওার টযঘারওযা অলঙন –তযন্ত  ৃচনীর, তাঁযা লনও টওঙু ওলযলঙন, ওযলত
ালযন, ক্ষভ। নািও শনআ ফলরআ ল লি না লনও টওঙু ওযা। অভালদয টথলিালযয ন্য শম ফ
টদওগুলরা অলঙ, ধরুন অলরা, ভঞ্চ,

make-up টওংফা

অভালদয কান-িান সুয আতযাটদ, এ ভস্ত অয ফ

টদওগুলরা –মত টল্প টনল ফা অভালদয টথলিায-টল্প প্রীটত টনল মা বতটয লি শঔালন ফাআ ঔুফ
াযঙ্গভ াযদণী টল্পীযা, ওরাকুরীযা অলঙন। টথলিায রগুলরা বালরা। ওভণীযা ঔুফ ঈৎাী
শরাওচন। ফআ বালরা, টওন্তু ঐ অফায রৃফণর চাকািা লি শম ঐ নািও। নািও শনআ। ফলথলও ওাঁঘা,
রৃফণর এওিা চাকা। অভায ভলন অলঙ শম ওীযওভ রৃফণর নািও – অভালদয এঔানওায নািও ওীযওভ
রৃফণর –অটভ এওচনলও এঔালন

quote ওযটঙ,

টতটন এঔালন ফল অলঙন, তাঁয ালথ লনও ওার অলক

অভায এআ ওথািা লটঙর। তাঁয ভলন থাওায ওথা ন, ধরুন, অচ শথলও লতা ১৫/২০ ফঙয অলক
তাঁয ালথ অভায এআ ওথািা লটঙর। শম শদঔুন, অটভ মটদ এওচন টফলদী নািযওালযয নািও ওটয –
অচ শথলও ১৫/২০ ফঙয অলকয টথলিালযয ফস্থািা শবলফ তাযয এআিা টফঘায ওযলফন – ধরুন, অটভ
মটদ শঘওলবয নািওিা ওটয, শিা বালরা শাও, ভ্ শাও, নািওিা শম শঘওলবয, এিা ভলঞ্চয য
ঈিলর অটভ ৫০-িা নম্বয খলয তু লর টনল শকরুভ। অয অটভ মটদ অনায নািওিা ওটয, তালর ৫০-িা
নম্বয শঙলড় টদল অভা দাঁড়ালত লি। চাকািা এআ, এআ যওভআ রৃফণর এওিা চাকা শম ফাআলযয
এওিা নািও ওযলর – তৎওালর লতা তাআ টঙর শম রৄধু নালভয বালযআ লতা ঘরলত াযলতা। অটভ
ফরটঙ না শম  ৃটথফীয টফঔযাত ফ নািযওাযলদয ালথ শওালনাক্রলভআ, শওালনা বালফআ এও রাআলন
অভালদয শদলয শরাওচলনয –মাঁযা নািও শরলঔন তাঁলদয তু রনা ওযা শাও। এআযওভ স্পধণায ওথা অটভ
ওঔলনা ফরটঙ না। অটভ রৄধু এআ ভানটওতায ওথািা ফরটঙ অটভ ফরটঙ শমিা টতটন ফুলছটঙলরন অভালদয
দণলওয ওাঙ শথলও শিা তাঁয শফাধ শথলও টতটন ফলরটঙলরন। টতটন শম টনলচলও টফশ্বা ওযলতন তা
লতা ওযলতন না। টতটন টনলচ লতা ঘাআলতন না এিা। টওন্তু টতটন তঔন তাঁয অভালদয দণলওয ওাঙ
শথলও লতা এআযওভ শওান ধাযণা চণন ওযলত শলযটঙলরন। তাঁলদয াফবাফ তাঁলদয ঘাটদা এআফ
শদলঔ শম ফাআলযয এওিা নািও ভলঞ্চয ঈয লর, ন্য ওালযায লর লতা ঔাটনওিা ঘু  ওলয থালও,
লতা ঔাটনওিা নািও টনল শওান ওথা ফলর না, এআঔালন ৫০ নম্বয া শ। ন্য ওাচ ওভণ টনল,
ওীযওভ টবন আতযাটদ আতযাটদ এআফ ফযাাযগুলরা টনল অলযা ৫০-িা নম্বয। তা এযওভ এওিা
চাকা অভালদয টথলিালয এফং অভালদয াটতয শমঔালন ফলথলও ওাঁঘা, রৃফণর চাকা ল যললঙ
নািও। এঔন শম ল যললঙ এিা ফর টদও টদল টিও অলঙ। শমভন, শদঔুন শম এও নম্বয অটভ ফরটঙ শম
অভালদয টথলিালয অভালদয এঔানওায নািও –টিও রৃ-যওভ ধযলনয নািও অলঙ – এআ রৃ-টতন যওভ।
তায ভলধয ভূর লি এও যওলভয নািও। শিায এওিা ঙও বতটয ল অলঙ এফং শিা বতটয ল শকলঙ
৬০ –এয দও শথলওআ। শযওভ এওিা ঔুফ াচালনা, ভাা এফং এওিা ওীযওভ ঘাটদা ূযলণয এভন
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এওিা ঙও অলঙ শমিা ফাযফায ফযফরত শআ ঙওিা বতটয ললঙ টওন্তু ঐ ৬০-এয দও শথলও। শওন
ললঙ এ ফযাালয শওান কলফলণা অভায শনআ। অয এগুলরা অটভ টযষ্কায ফরলত াযফ না
ওাযণগুলরা শওন টিও ঐবালফ ল শকলঙ। টওন্তু ঐ শঔালন ল থাওলত ালয এয টঙলন টনশ্চ অলঙ
যাচননটতও, থণননটতও ফস্থাগুলরা। টওন্তু ওীবালফ শম ওাচ ওলযলঙ- ঙওিা এযওভ শম এওিা তান
শরাও লফ, শ শরাওিা এওিা টফিফান শরাও

লফ। টফিফান শরাও লফ এওিা

তান। শ াঁঘিা শালণ ওযলফ, অয াঁঘিা

শরাও িাৎ এওটদন তায লয

শঔল ঈিলফ। শঔল ঈলি তাযয রাটি-পাটি

ধযলফ। ধলয তালও শভলযধলয শল

ওলয শদলফ এআ এওিা ঙও। মত নািও

অভালদয শরঔা , তায অটিা

নািলওআ এআ ঙও। ঙওগুলরা ওীযওভ শম অটভ

টওঙু টদন

অলক

অভযা

এওিা

টথলিায ওযলত টকলটঙরুভ টদল্লী। শঔালন ওলওচন বদ্রলরাও, এওিা চাকা এযওভ নুষ্ঠালন
শডলওটঙলরন। তাঁযা তযন্ত

aggressive type –এয।

তা ঈলিআ এওচন রৃভ ওলয ফরলরন শম, অনাযা

ভাআ টওঙু আ টরঔলত ালযন না। টরঔলত ালযন না ভালন অভালওআ ফরলরন, শম অনায ভালন শকািা
টতন ঘায ঘটযত্র অলঙ, শআ টতন ঘাযটি ঘটযত্র তাযা চাভা-ওাড় ফদলর শভািাভুটি অনায ফ নািলওআ
মাতাাত ওলয। লত

ালয, অটভ ঐবালফ শবলফ শদটঔ টন। অটভ ফররুভ শম,

অটভ ফুছলত াযটঙ না
শিা শভািাভুটি ঐ ভালন

শম শওান টতনটি ঘাযটি ঘটযত্র। টওন্তু টতটন ফরলরন,
এওধযলনয ভযা টনলআ নািও টরঔলত চালনন এফং
ওৃটল-ওৃলওলদয ংক্রান্ত। অভযা লদয dialect ফুটছ না।

অভযা টদল্লীলত থাটও।

অয অভালদয শঙলরুলরযা ঐ

না। ঐ শম টও বালা

ওথা ফলর তা ফুছলত াটয না। তা অভালদয চলন্য শতা

অনাযা

ভাআ

dialect টওিু

ফুছলত ালয

টওঙু শরঔা দযওায। অনালদয ঐ এও ধযলনয এও বূ টভ ভযা অলঙ এফং এও ধযলনয শচাতদাযচটভদায অলঙ এফং এও ধযলনয ওৃললওযা অলঙ। এভন টও অনালদয নািলও ওঔলনা এযওভ  থাওলফ
না শম ওৃলও, শ াযা চীফন টও ঘাল ওলযলঙ, ধান না াি না ডার না টও ওলযলঙ, তায শওান ঈলল্লঔ
থালও না। অনালদয শ্রটভলওযা অল, তাযা শম টিও শওান ওাযঔানা ওাচ ওলয তা শফাছা মা না।
ভালন অনালদয ভস্তআ অআটডার - এভন এও শ্রটভও শম  ৃটথফীয ফ ওাযঔানা ওাচ ওলয। টওন্তু
শওান টফলল ওাযঔানা শওান টফলল ওাচ ওলয না। শ শম টিও টওল াযদণী – Ideal ফ শ্রটভও,
ideal ফ ওৃলও, এফং ঔাটনওিা abstraction –এয ভতন তাযা শখাযালপযা ওলয এওিা চাভা লয।
অনাযা রৃলিা-টতনলিয শফট ভযা টরঔলত চালনন না। রৃ-টতন চাকায শরাও ঙাড়া টরঔলত চালনন
না। এওচন প্রঘণ্ড শযলক ঈলি ফরলরন, অটন শদঔালত ালযন শকািা কুটড় ফঙলযয ভলধয অনালদয
শওান নািলও ঙাত্রযা অলঙন? ভালন স্কুর-ওলরলচ লড় এআ ঙাত্রযা? ঙাত্রলদয ঘটযত্র অলঙ, ফরুন?
অভালও ফরলরন, অটন ফরুন শতা – রৃলিা টতনলি নািলওয ওথা ফরুন শমঔালন ঙাত্র ভযা অলঙ। ািণ
ওযলফ শও – শ এওিা ভযা। এওচন তা ঈলি ফরলরন, শম অনালদয নািলও শদঔালত ালযন শম
ফালযা ফঙলযয এওিা শঙলর অলঙ? ফালযা ফঙলযয শঙলর – শভল শতা ওথাআ শনআ, ফালযা ফঙলযয শভল
অনায নািলওআ শদলঔটঙরাভ। এ ঙাড়া অয ওালযা নািলও ফালযা ফঙলযয শঙলর – ফালযা-শঘাে ফঙলযয
এওিা শঙলর শনআ। তাযা ফ টথলিায শথলও ঘলর শকলঙ। তালর তাযা মঔন ফড় লফ তাযা এল টও ওলয
এআ টথলিালযয ালথ এওাত্ম শফাধ ওযলফ শম অভালদয শরঔা টওঙু এওিা ললঙ। িাৎ ভাছলথ
শরালও টথলিায বক্ত ল মা। ভালন ২০ ফঙয লর তাযলয এ শদঔলত ালফ শম শ টথলিালয অলঙ।
নািয শাধ ংস্থান
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তায অলক শ শদঔলত ালফ না শম শ টথলিালয অলঙ। অটভ ফরটঙ শ শতা শনআ। ভালন শ শতা ঐ কুটড়
ফঙয মণন্ত তায টথলিালযয লঙ্গ শওান ংস্রফআ শনআ, শ শতা অলতআ ালযটন শওানটদন। তায শওান
ভযাআ অলটন। ঙাত্রযা অলটন টতয টতয। এঔালন অটভ ফরটঙ শম রৃলিা-টতনলি নািও – লতা
অলঙ –শওাথা শওাথা – এওিা শঙলর ওলরলচ লড় এআযওভ এওিা ওথা অলঙ। টওন্তু ঙাত্রলদয ভযা
অলঙ টও? এআযওভ এওিা জ্বরন্ত ভযা? এিা রুদ্র অলযা টযষ্কায ওলয এক্ষু টন ফলর টদলত ালয শম
স্কুর-ওলরলচয চাকািা – ওতঔাটন তায এওিা ফড় চাকা, শম ফরটঙ ওতঔাটন গুরুত্বূণণ এওিা চাকা
অভালদয এআ চীফলনয দঔর ওলয যললঙ। টওন্তু শআ চাকা শওান ভযা শনআ, ভানুল শনআ, এওিা
ধযাও – অটভ দযাফটধ শফাধ শদঔলত াটয না শম শওান ওলরলচ ঙাত্র-ভাস্টায পাস্টায শফাধ
ঈলি শকলঙ চালনন। এওভ নািলও ঔুফ ভাস্টাযভাআযা টঙলরন – টযদ ভাস্টায িাস্টায এওভ
টঙলরন। তাঁযা এওদভ শনআ, শওান ধযাও শনআ। ফরলত
শকলর অনালও ফরলত  যক্তওযফীয 14 ওথা- শওান
ধযাও শনআ –শওঈ শনআ এফ ঙাত্রলদয ভলধয। এত
ধযাও নািও ওযলত এললঙন শম শল মণন্ত ধযাওযাআ
– শনআ, এও বদ্রলরাও অভালও ফলরটঙলরন শম অনায
এযওভ ভযা অলঙ- যযাটকং– অভায শঙলর যযাটকং –এ টও
মন্ত্রণা শবাক ওলযলঙ, ফাফা-ভা খুলভালত ালযটন। এিা ওত ফড়
ভযা – শঙলরুলর ফালযা-শঘাে ফঙলযয লি, তায লয ড়লত মালি ড়লত তালদয শলার লতয
ফঙলয, তাযা টও মন্ত্রণায ভলধয ড়লঙ! অনাযা এফ ভযা শওানটদন শদঔলত ান? অনাযা শদঔলত
ান না। াঁঘ-াতিা ঘটযত্র অনালদয অলঙ, াঁঘ াত যওলভয রাটি অলঙ। শআগুলরা টনল অনাযা
লিন, শঔরা ওলযন, ঘলর মান। এভন ধযলনয

dialect-এ

ওথা ফলরন মা অভযা অলদ্ধও ফুছলত াটয না।

টও শচাতদায, শওন শচাতদায, শওাথা চটভ, ওায চটভ, ওত টফলখ যাঔলত , ওত টফলখ যাঔলত ালয
না, ওত টফলখ শফঅআনী, যাঔা শফঅআনী, ওত টফলখ তায নালভ যাঔলর টও লফ – এআফ। এআ ভস্ত
শরাওগুলরা মটদ অনালদয শদঔা মা শম ওৃলও ফা টনম্নটফি শরাওগুলরা মটদ াধু, তা এলদযআ ংঔযা মটদ
শফট , তালর টশ্চভফলঙ্গয এতটদন াধু াআ ঈটঘত টঙর। তাআ ন টও? টনম্নটফি শরালওলদয মটদ
এতআ াধু, তালর অয তালদয ংঔযাআ মটদ অনালদয ঔালন শফট , তালর

definitely অনালদয

িা এওিা াধুলদয শদ া ঈটঘত টঙর। ংঔযা তে নুমাী। টওন্তু তা র না। এআ চাকা এফং
এআ ঙও, ফরলত শকলর ওীযওভ এওিা ওষ্টআ , না ফরলর ওীযওভ , শফট ফরায টওঙু শনআ।
চস্র শদলঔটঙ অভালদয টথলিালয – এওদভ ভালন শল ওলয টদললঙ টথলিাযিালও এফং ফরলত শকলর
লনও শরালওয কাল রাকলফ শম তাযা ফরলফন শম অটন এওিা ফড় অদণলও তু ি ওলয শদঔায শঘষ্টা
ওযলঙন। তাযা শম ধযলনয চন ভুঔী নািও ওযলত ঘালিন- তাযা ন্য এওিা অদণলও নািলওয ভলধয
ধযলত ঘালিন। লতা অনালদয নািয-াটলতযয তালত ঈন্নটত লি না, তালত অয লনও টওঙু
ানা-শথানা টভলি মালি ফা অয লনও টওঙু রাব লি, লত ালয। এআ ফযাাযিা অটভ স্বীওায
ওটয না শম অয লনও শফট রাব লত ালয। ন্যান্য শক্ষলত্র অয লনও শফট রাব লতা অভযা
শলত াটয এআ নািলওয ংঔযা ফাড়ালনায চলন্য এফং ালি-ভালি-খালি ফণত্রআ নািওগুলরা ায
চলন্য। অয লনও যওলভয রাব থাওলত ালয াভাটচও শক্ষলত্র ফা শফাধফুটদ্ধ চাকালনায ফযাালয ফা
বঘতন্য  ৃটষ্টয ফযাালয ফা যাচননটতও শঘতনা বতটযয ফযাালয – এলদয লনও গুরুত্বূণণ বু টভওা থাওলত
নািয শাধ ংস্থান
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ালয। টওন্তু টতয ওথা ফরলত টও শম অভালদয টথলিায শলক্ষলত্র আযওভ এওিা রৄধু স্ত্রআ ল
থাওলঙ, লন্যয ালতয এওিা স্ত্রআ ল থাওলঙ। টথলিালযয টনলচয ঈলেয, রক্ষয মটদ টওঙু থালও,
ভালন টথলিালযয টনলচয ফড় ায মটদ শওান চাকা থালও, তায মটদ বটফলযত থালও, তা শআফ
চাকা অভযা ফ াটযল ফলটঙ আ এত ফঙলযয ভলধয।
প্রটতবা গ্রফার
অটন ফরুন শম নািলওয শম

importance

তা এত ওলভ শকর,

শওন বার নািও শরঔা লি না টওংফা ওযা লি না। শওন
টফলদী -ভলনাচ টভত্র
ফরটঙ। এওিা চাকা ল শকলঙ টিওআ শম অটভ ওঔলনাআ
ধরুন, নুফাদ নািও ফা বাফানুফাদ নািও ওদাট অটভ ওঔলনাআ শঙাি ওলয শদটঔটন। শওান ফুটদ্ধভান ফা
টটক্ষত শরাওচলনয শদঔা ঈটঘত ন। অভালদয এঔালনআ ঔুফ রজ্জায ফযাায শম এতওার ফালদআ লতা
15

Sophocles

নূটদত  ফা শঘওব নূটদত । ধরুন শম ৮০/৯০ ফঙয ফালদ শঘওলবয নািও অভালদয

এঔালন অািা শিাআ লনও ঔাযা ফযাায। ওালচআ অটভ এগুলরালও শঙাি ওলয শদটঔ না। তলফ এিা
টিও শম মঔন শথলও অভযা মঔন প্রথভ টথলিায ওযলত এলটঙরাভ – শআ ভালন ৫০-এয শললয টদলও,
তঔন এল অভযা ঘি ওলয শম ফ নািওলও ঔুফ চনটপ্রতা চণন ওযলত শদঔরুভ এফং শম নািওগুলরা
টিওআ কিলনয টদও টদল ফা ঘটযত্র  ৃটষ্টয টদও টদল, অভালদয ুযলনা ধযান-ধাযণা ফা ুযলনা
নািওগুলরায প্রটত এভন এওিা ফীতশ্রদ্ধ বতটয ওলয টদর শম অভযা লচআ, ভালন শআটদলওআ, ফাআলযয
নািওলও ওত শফট এঔালন অনা মা, শআটদলও অভযা তাটওল টঙরাভ এফং শআ টদলও না্ীওালযয 16
ভালন প্রঘন্ড াপরয এফং রৄধু শম তায িাওা া শতারায টদলওআ াপরয তা ন। ভালন তায টলল্পয
টদলও শম াপরযিা, শম ভস্ত ফড় ফদান, এযওভ চযান্ত ভানুল অভযা – অটভ শতা ‘ভঞ্জযী অলভয
ভঞ্জযী’17, চীফলন শওানটদন বু রফ না, শম যওভ সু্য এওিা

adaptation এফং

যওভ সু্য টবন এফং যওভ চীফন্ত ফ ঘটযত্র ভলঞ্চয লয দাঁটড়লটঙর।
অভালদয শওান নািলও, অভালদয ুযলনা শওান নািলও এযওভ শতা অভযা ওঔলনা
াআটন। পলর, অভালদয ভলধয এওিা শ্রদ্ধা টনলআ অভযা প্রা রৄরু ওলযটঙরাভ।
চালনন শম অভালদয positively টও টঙর অটভ টিও চাটন না, টওন্তু অভালদয এওিা
positive খ ৃণা টঙর, এওিা শ্রদ্ধা টঙর, এআ ভস্ত টথলিায, শম ফ টথলিায
অভালদয াড়ায টদলও অলঙ, আফ টথলিালযয নািওগুলরায প্রটত এওিা খ ৃণা,
ৃ া বতটয ল টকলটঙর। মঔন অভযা ‘ুতুরলঔরা’18
এওিা শ্রদ্ধা, এওিা টফতষ্ণ
শদলঔটঙরাভ, ‘ভঞ্জযী অলভয ভঞ্জযী’ শদলঔটঙরাভ, বতটয লটঙর –positively টিও টও টঙর, দ্গগুণ টও টঙর
অভযা চাটন না। টওন্তু ঐ এওিা বতটয টঙর, এফং এআ াপরয ফ টদও টদল – অটভ রৄধু তায aesthetic
side –িায ওথাআ ফরটঙ এঔন, শম শিাআ অভালদয শিলন টকলটঙর ফাআলযয নািলওয প্রটত এফং অভযা
তঔনওায ফাআ, মাযাআ নািও ওযলত অটঙরাভ, ফধাটযত বালফ অভযা ফাআলযয য টনবণযীর
টিরুভ। এঔন শিা লত টকল শদঔা শকলঙ বালরা লনও টওঙু অভালদয টথলিালযয ললঙ, টওন্তু
এওিা ফড় ক্ষটত ল শকলঙ অভালদয। শমিু কু initiative এলটঙরাভ ফা তঔনওায শঙলরযা নািও টরঔলত
নািয শাধ ংস্থান
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এলটঙলরন, ল্প টওঙু টদলনয ভলধযআ শআ

initiative –িা

নষ্ট ল মা এফং তাঁযা মাঁযা লতা টরঔলত

াযলতন, তাঁযা ওরভ থাটভল নুফাদ ওযলত লতা রৄরু ওলয টদলটঙলরন। শিালত অভালদয এওিা
ক্ষটত ললঙ। টিতী শম ক্ষটতিা ললঙ, শিা এযওভ শম লালিয দলও মাঁযা টথলিায ওযলত
এলটঙলরন, তাঁযা শম ওতঔাটন

sincere,

তাঁলদয

sacrifice ওতঔাটন

অলঙ এিা অচ অভযা মলথষ্ট টফঘায

ওযলত াটয। এআ শম শকািা ২৫/৩০ ফঙয ধলয তাঁযা শম টথলিায ওযলঙন এফং টওঙু না টনলআ ওযলঙন
এফং চীফলনয লনও টওঙু াটযল ওযলঙন। এিা অভযা এঔালন লনলওআ অটঙ, অভালদয ফাআলয
অয লনলও অলঙন মাঁযা ২৫ ফঙয অভযা এওালথ - অভালদয লনও টফলিল, লনও যাকাযাটক
ললঙ। টওন্তু এওিা ওাচ –
অলক লনলও
ওলযলঙন,

অভযা ২৫ ফঙয ধলয শতা যলটঙ! অভালদয
৩০/৪০ ফঙয ধলয অলঙন, তা টিও। টওন্তু এআ
ওলযটঙ এফং শলক্ষলত্র টওঙু না শলআ টওন্তু ওলয

২৫ ফঙয শতা অভযা ওাচ
শকটঙ – টওঙু না শলআ। এঔন
টনল

৭০-এয ভল এল ফা তাযলয টওন্তু শদঔা মা
শরাওচন ঔুফ ওভ অলঙ। রুদ্রয

এওিা ওথায ভলধয, এওিা ওথা

অভায ভলন টির শম ঐ ওথািা

লতা ফরলত শঘলটঙর, টিও ফুছলত াযরুভ

না –শিা লি এওিু ওীযওভ টিতী

শশ্রণীয ভটস্তষ্ক ফা ভকচ, তায অকভন শফট

ললঙ। অটভ টওন্তু শরঔাড়া ফা
অভায টনলচয ধাযণা শম এওিু

শম এতঔাটন

sincerity

রুটঘ-িু টঘয টদলও টিতী শশ্রণীয ফরটঙ না,
ধা্াফাচ িাআলয শরাওচলনয ংঔযা শফট।
লনও সুলমাক অলঙ। ধরুন, অটভ শটদন শভাটতফাফু

লনও সুলমাক অলঙ, ধা্া ওযায
19

শও ফরটঙরুভ শম অটন ভাআ ১৫ ফঙয নািও

ওযায য তাযলয শযটডয এওিা নািও অনায ওাঙ শথলও টনল টকলটঙর। এঔন শযটড শস্টলন
শকলর শদঔলত াআ শম শকািা াঁঘ-াত ফঙয টথলিায ওযলঙন এযওভ শঙলরয ংঔযা শঔালন শফট।
তাযা এওিা ািণ শনফায চন্য ফা এওিা ঘান্স শনফায চন্য এঔালন শঔালন শখাযাখুটয ওযলঙন। এঔন
শযটড অলঙ টিটব অলঙ, মাত্রা অলঙ, আলি ওযলরআ টপটরলভ ঢু ওলত ালয। নানাযওভ বালফ াি
টবন অচওার ঔুফ ুরায। ঐ শম ফ নািওগুলরা টনল াি ওযা  ফল ফল, এফ ঔুফ
ুরায। ওালচআ অ-িালয ঔাটনওিা থ অলঙ এফং শফটযবাক শঙলরযা রৃ-টদলনয ভলধযআ শফ এফ
টদলও াযঙ্গভ ল লিন।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
অটভ এঔালন এওিা প্রশ্ন ওযটঙ, এঔালন

supplement –

শথলও রৄরু ওলযটঙর, এিালত এফং তায ভূর
ওথা। ভূর

contention –িা

contention –িা

ওযটঙ ভলনালচয ওথা, ভালন ভলনাচ শমঔান
এঔন শমঔালন এললঙ, শিা এওিা অরাদা

লি শওাথা অভালদয টথলিালযয শরালওযা, টথলিালযয শরালওযাআ, অভযা

অভালদয টনচস্ব নািযাটলতযয প্রটত মলথষ্ট ভমণাদা টদলত শওাথা টিধা ওলযটঙরুভ শম শওান ওাযলণ
শাও। এঔন অভায এওিু ঔিওা রাকলঙ এআঔালন শম এও নম্বয লি শম অটভ এআ নতু ন শম নািলওয
ধাযা, নতু ন ভালন মা প্রা ুযলনা ল এললঙ, এআ নািলওয ভলধয মাঁযা শফ গুরুত্বূণণ নািযওায, থণাৎ
ফাদর যওায20, শভাটত ঘলট্টাাধযা এফং ভলনাচ টভত্র, এঁলদয টতনচনলওআ অটভ টওন্তু ভলন ওটয শম
ফাআলয শথলও না, টথলিালযয incentive - এ নািযওায ললঙন। থণাৎ, টথলিাযিা এঁলদয শওাথা
generate

এলদয

ওলযলঙ নািযওায লত। অফায যটদলও এযআ লঙ্গ লঙ্গ অয এওিা আ শম, শম টথলিায

cradle ওযর, actually শআ

টথলিাযিাআ টওন্তু যফীন্দ্রনাথ নতু ন ওলয

search ওলযটঙলরন।
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মটদ এওিা ংঔযাতেয টদলও শদলঔন, শদঔলফন শম ঞ্চালয দলও এফং লালিয দলও নাভীদাভী
প্রলতযওটি দর এফং ওভদাভী দর,

প্রলতযওটি

এওিা

ওলযটঙর

প্রলতযলও– নতু ন ওলয –academician– শদয

শম ভতফাদ, শম  টওঙু ন, িালও শঙলড়

টদল নতু ন ওলয ধযফায শঘষ্টা ওলযলঙন এফং

ফালয ফালয টওঙু শরাও শফ বার ওাচ

ওলযটঙর এওিা ভ। এভন লটঙর শম

অভালদয নািযাটতয টওন্তু দীন ন।
শদলঔটঙ। যফীন্দ্রনালথয standard –এয

টফলদলয লনও নািও লড়টঙ এফং

াঞ্জা

রড়ায

শঘষ্টা

দরআ

যফীন্দ্রনালথয

শওাথা

টওঙু নািযওায টওন্তু অগুলর ি ওলয
াা ক্ত। ভালন যক্তওযফীয শমাচনা শম নািওিা শথলও ওযা মা, শযওভ নািও টওন্তু াযা  ৃটথফীলত
এওিা শঙাট্ট list ওযলরআ তায ভলধয এল ড়লফ। তা শআ যফীন্দ্রনালথয ভ শম challenge –িা লটঙর,
ফাদর যওায, শভাটত ঘলট্টাাধযা এফং ভলনাচ টভত্র এঁযা শম

generated লটঙলরন,

শম ভিা ঈিদ্ধ
ু

ওলযটঙর টওঙু প্রা ফ ৃদ্ধ শরাওলও নািও টরঔলত, ঈৎাটত ওযলত- ফুদ্ধলদফ শফা আতযাটদ আতযাটদ
চীফলনয াালে এল িাৎ বীলণবালফ নািও শরঔায শঘষ্টা অযম্ভ ওযলরন, এআিা শফাধ অভায
টনলচয ফযাঔযা শমিা – অটভ ভলনাচলও শিা verify ওযলত ফরটঙ অয টও, শিা লি শম শওাথা – এিা
 ৃটথফীয আটতালয এআ খিনািা –মটদ শক্সটলযয ভ শদলঔন শম বার টথলিায টঙর, তাআ বার
নািযওায এললঙ, এযওভ খিনা প্রা  ৃটথফীয আটতাল rare। Romantic মুলকয ম্পলওণ মটদ ধলযন,
Wordsworth

শথলও রৄরু ওলয

Robert Browning

মণন্ত প্রলতযওিা

শরাও নািও টরলঔলঙ এফং প্রলতযওিা শরাও ঔাচা নািও
টরলঔলঙ। ওাযণ টথলিাযিা বীলণ ফালচ টঙর। টওন্তু তায
যফতণী ওালর মঔন ঐ টথলিাযিা ফাআলয শথলও আফলন
প্রভুঔ অলত অযম্ভ ওযলরন, তঔটন ওীযওভ বালফ ফানণাডণ 
অলত অযম্ভ ওযলরন। টথলিাযিা মঔন

active, টথলিাযিা

মঔন রড়লত শঘষ্টা ওলয

এফং অভায ধাযণা অভালদয শদলয টথলিালযয স্বাধীনতা ঈিয টথলিালয যফীন্দ্রনাথলও শঔাঁচফায শঘষ্টা
ওযা টন, এফং এলদযলও রাটরত ওযা, এলদযলও ঈিদ্ধ
ু ওযা এআ ভস্তিা এফং তাযআ লঙ্গ লঙ্গ ফাআলয
শথলও নািও শনা, এিা ভস্ত টভলর এওিা
অভালদয টওঙু টওঙু শরালওয লতা

theatre vitality –যআ result।

balance –

টওন্তু অচলও, ভালন তায ভলধয
এয শকারভার ললঙ। টওঙু টওঙু শরাও লতা বু র

ওলযলঙ লতা এভন লত ালয। শওাথা টনলচযা শপর ওযলর ট্রাআ ওযলর তলফ শফলযালত ালয,
অচলও টক্তয চাকা অলঙ টথলিাযিা, অচলওআ শফট ওলয ট্রাআ ওযা ঈটঘত। তালর ওারলওয
টথলিায এফং নািও রৃলিাআ টক্তারী লত ালয এফং া লতা অভালদয টওঙু টওঙু
শকারভার ফা

balance –এয

calculation –এয

শকারভার লত ালয। শভালিয য টওন্তু ঐ টথলিাযিা বার নািযওালযয
চন্ম টদলত রৄরু ওলযটঙর। তায শথলও অটভ শম চাকািা অটঙ, অচলও শদঔুন, ৭০-এয দলও
অটন ওিা দলরয টদলও তাটওল শদঔলফন শম যফীন্দ্রনাথলও এওফায ট্রাআ ওলযলঙ?

Very interesting, শম

শওঈ প্রা যফীন্দ্রনাথ ওযা ফে ওলয টদললঙ, যফীন্দ্রনালথয নািও ওলয না। শনাত কানিা শযওলডণ ঘলর,
ফাচালয ঘলর, বাআ এওিা কান কা, তাআ যফীন্দ্রনালথয কান-িানগুলরা অলঙ। টওন্তু নািওিায লঙ্গ
এলওফালয total disassociation ল শকলঙ অভালদয এআ theatre movement- এ। On the other hand, রক্ষয
ওযলফন শম ওরওাতা লয টও টযভাণ
এওআ লঙ্গ ওরওাতা ঘাযলি

Brecht

শফলড়লঙ,

production, Arturo ui

Brecht –এয

ঘঘণা। ‘Caucasian Chalk Circle’

রৃলিা, ভুও টতনলি। ভালন ‘বালরাভানুল’-এয াঁঘিা
নািয শাধ ংস্থান
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production, Good Person of Szechuan’-এয---এফং

ভচায ওথা লি শম

Brecht –এয

– ওীযওভ

Brecht

টনল শফলরল্লানা ললঙ এফং তায ভলধয এওিা শওাথা শকারভার অলঙ। তায ওাযণ এআ ওরওাতা
লয

Brecht শদলঔটঙ

শম

Caucasian Chalk Circle ওযলত

টকল

ফাদ টদলর শমিা নাটও এওিা

Prologue ফাদ

fairy tale ঙাড়া,

টদল িালও ওযা। Prologue

রূওথা ঙাড়া টওঙু না,

Brecht

ন, িা রূওথায কল্প ল মা। শআ রূওথায কল্পিালও টনল ঘঘণা
ওযা, থণাৎ অটভ ফরলত ঘাআটঙ শম শওাথা

Brecht-

ওতওগুলরা সুটফলধ অলঙ, ওাদা অলঙ। এওিা লি
টশ্চভফাংরা

progressive থাওািা

িাটল আতযাটদ, তা

Brecht-এ

শও ঘঘণা ওযা এফং

progressive থাওা

মা।

ঔুফ চরুযী। ঐ শম াত যওলভয বূ টভ ঘাটল

টপি ওলয মালফ। রৃ নম্বয লি

Brecht-এ

ঐ শম

যাচননটতও ফা াভাটচও শম চটিরতায তে ঙাড়া ফা ভানটফও টবজ্ঞতায
শম চটিরতা ঙাড়া,

Brecht-এয

ভলধয তানী, ফদভালী, যটওতা নানান

ওারুওামণ টথলিালয এলওফালয াধাযণ, তায পলর শিা চটভল শদ, অয
পলর অটভ মটদ টনলচলও শফাছালত াটয শম
ওযরুভ তালর

Brecht ওযলর

অটভ

progressive থাওা

progressive থাওরুভ

এফং বালরা টথলিায

ায াা মা। টওন্তু অভায ওালঙ প্রশ্নিা ঐ, শম টথলিায
শওাথা টও ওলয যফীন্দ্রনালথয challenge –শও miss ওলয?
যফীন্দ্রনালথয

Brecht ওলয

challenge –শও miss ওলয

শওাথা

মা। এয

Brecht ওলয,

শ

Brecht ওযা

মা টওনা, শমভন নাটও ঐ ভ ফাদর যওায,
শভাটত ঘলট্টাাধযা, ভলনাচ টভত্রলও স্বীওায ওলয রৄধুভাত্র
ন্য নািও ওযায ভলধয শম বু র শথলও শমলত ালয, এলক্ষলত্র
শআ বু রিা টওন্তু অয তীক্ষ্ণ, তীব্র, এলওফালয total
polarization। এয শথলওআ অভায এআ ওথািা ভলন লি শম
শদালিা শওাথা নািযাটলতযয ফা নািযওালযয ন অলদৌ।
টথলিাযিা এফং ভলনালচয ঐ শকাড়ায টদলওয
শকাড়ায টদলওয

contention –িালও

Absolutely শদালিা

contention –িা

অটভ এলওফালযআ

তযন্ত দীন এফং তযন্ত রৃফণর। শম শওান দলরয

agree

এআ চাকা শম অভালদয

শললয টদলও ঔাটনওিা

recant ওলযলঙ।

ওটয না। তায ওাযণ, অচলওয টথলিায

production –এয

টদলও তাওালর শদঔা মা শম এওিায

শফট ভলনাচ টভত্র
Actually শিাআ

অটভ ফরলত ঘাআটঙরুভ।

রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
প্রশ্নিা এআঔালন তালর শম শওাথা টও টথলিাযিা নষ্ট ল শকর ফলরআ নািওিা নষ্ট লি?
ভলনাচ টভত্র
অটভ ঈলটা বালফ ফলরটঙরাভ শম - অভালদয টথলিালয নািও শনআ, থঘ ফ টওঙু অলঙ, এিা এওিা
ওীযওভ টফশ্বায ফযাায ল দাঁড়া না? মাআ শাও, প্রটতবাটদয ওথায ূলত্রআ রুদ্র টযষ্কায ওলয
ফলরলঙন এফং ঔাটনওিা শতা টনশ্চআ অটভ শমগুলরা ফরটঙরুভ শআগুলরাআ অলযা টযষ্কায ল শকলঙ।
অটভ এওিা-রৃলিা ওথা ফটর, াভান্য রৃলিা-এওিা ওথা শম বার নািও শরঔায ভূলর টও টও ফাধা থাওলত
ালয। এওিা নািযওালযয শঘালঔ টও টও শিওলত ালয ফাধা, এযওভ রৃলিা-টতনলি ওথা অটভ ফরফ।
নািয শাধ ংস্থান
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প্রথলভ শতা অভায শম রৃ-এওচন ফেু নািযওায অলঙন, তাঁযা ঔুফ শম নাভী তা ন, ফা তালদয নািও শম
অটভ বার শঘালঔ শদটঔ তা ন, টওন্তু তাঁযা ভালছ ভালছ ন্তত টওঙু টরঔলতন, ংঔযা দিা তাঁযা
টরঔলতন। তা তাঁলদয ভালছ ভালছ অটভ এওিা ওথা অটভ ফরলত রৄটন শম, ওথািা অটভ তয ফলর ভলন
ওটয শম,

actually নািও

টরলঔ অভালদয এঔালন এিা রৄনলর লতা ওীযওভ রাকলফ শম – ওারুয টওঙু 

না। অটভ িাওা ায চলন্য ফরটঙ, টযষ্কায িাওা-ায ওথাআ ফরটঙ শম, এওিা শরালওয নািও
টরঔলত কল্প ঈন্যা শরঔায শথলও লনও শফট ভ রাকায ওথা। শিা অনাযা টলফ ওলয
শদঔলফন শম, লনও শফট ভ নািও শরঔায চলন্য ফয ওযা দযওায। টওন্তু নািও টরলঔ টতযআ
নািযওালযযা, তাঁযা মা ফরলফন অটভ তাআ ফরটঙ শম তাঁযা টফলল টওঙু ান না। ান না ভালন, এয ভলধয
অটভ এওিা নািলও শদঔরাভ শম, শিা শফাধ ফযঙ্গ ওলয টও শওৌতু ওলফালধ শরঔা- শম রৃলিা এটডালনয
চলন্য টও –াঁঘলা িাওায ভলধয অড়াআলা িাওা টদলটঙলরন অনায নািওিায ভলধয অলঙ। রৃলিা
এটডান টফটক্র ললঙ। তা টতটন টরলঔলঙন, টচলতফাফুআ টরলঔলঙন, টতটন টনশ্চ অয বালরা ফরলত
াযলফন শম রৃলিা এটডান টফটক্র ল শকলঙ এওিা নািলওয। তালত

publisher তাঁলও

অড়াআলা িাওা

টদললঙ। তা এিা মটদ টচলতফাফুয বালকয মটদ এআ ফস্থা , তালর তায ভালন তাঁযা শঙলআ মলথষ্ট
ঈওায ওলয শদন, শঙলআ শতা ঈওায ওলযন। ওাযণ, ািও ফরলত শতা এওিা শনআ। রৃচন শরাওলও
চাটন, মাঁযা ন্তত নািলওয ািও, এওচন াড়া থালওন বদ্রলরাও, টতটন ভস্ত নািও টওলন টনল
মান। শবাযলফরা এল অফায আ ওটযল টনল মান। তাঁয ওালঙ ফ নািও অলঙ। অটন শফাধ
তাঁলও

meet ওযলত

াযলফন। অয াঈলথ অলঙন এও বদ্রলরাও। ঐ রৃচন টিও টিও ািও। তাঁযা নািও

ওলয না, লড়। অটভ এওফায ল্ ওলযটঙরুভ শ ফআিা শওানটদন ওলয – অটভ ফুছতু ভ শ ািও ন।
টওন্তু শ ওলয না, ঔাটর লড়। শআ তাযা রৃচন এআ নািও টওলন টনল মা। এ ঙাড়া অয এওটি শরাও
শনআ টমটন ফয ভল ফাংরা নািও লড় ফলর অটভ চাটন। ফাআ ফ টওঙু লড়, লনও রক্ষ্মীয
াঁঘারী বা এওফায ওলয ড়া । টওন্তু ফঙলয এওফায এওিা ফাংরা নািও শওঈ লড়লঙ?
টথলিায ওযালনা লফ এআ ওাযণ ঙাড়া শওঈ লড়লঙন? শওঈ শচায করা ফরলত াযলফন না শম অভযা
না ওযায চন্য এওিা নািও বাআ লড়টঙরুভ। অভালও ক্ষভা ওযলফন অটভ শকাড়ালতআ ফলরটঙ অটভ
কলফলও নআ, অভায

statistics গুলরা

টিও লফ না, অভায

facts গুলরা

টিও লফ না। অটভ তথযগুলরা টিও

টিও টদলত াযফ না।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
Poetic truths!

ভলনাচ টভত্র
অটভ তথয টিও টিও টদলত াযফ না, অটভ কলফলও নআ। ফ তলথযয বু র লফ। টওন্তু এিা লি শম, অটভ
অভায টবজ্ঞতায ওথা ফলরটঙ। এওিা শরাও এওিা টবজ্ঞতায ফাআলয টও ওলয ফরলফ। অটভ শতা অয
ওঔলনা অনালও meet ওটয টন। অটভ অভায টবজ্ঞতায ভলধয ফলরটঙ।
প্রটতবা গ্রফার
না, তলফ ফযাাযিা লি এআিা টতয শম নািও ওভ ড়া , ওভ টফটক্র , এিা স্বীওায ওযলতআ ।
ভলনাচ টভত্র
ৃ ী চন অলঙ শচলন অভালদয ঔুফ - তত
ৃ ী চন অলঙ চানালত অভায
অনালও টনরুভ তালর। তত
ওথািা টিও ফলর প্রভাটণত র শম, অভযা টতনচলনআ অটঙ। এআ – এআ লি খিনা। নািও শওঈ লড়
নািয শাধ ংস্থান
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না। টওলয চলন্য তাযা ঙালত মালফন? তাঁযা ঙালর ঐ , শওফর ঈওায ওযফায চলন্যআ তাযা শঙল
থালওন।
প্রটতবা গ্রফার
অটন ভলন ওলযন শম টওঙু ওযলর

situation –িা

বালরা লত ালয, শওান ঈা অলঙ?

This is a fact শম

নািও শরালওযা ওভ লড়ন, ওভ টফটক্র , া ওভ অল।
ভলনাচ টভত্র
াঁঘিাওা টও দিাওা তাঁযা শদলফন- এওিা

token money টললফ।

টওন্তু শলক্ষলত্র ঘাআলর তাঁযা শঙাি ভলন
ওলযন অয অভালদয ফাগাটরলদয িাওায ফযাালয এআ এওিা অলঙ। শওঈ ঘাআলর, শওঈ িাওায প্রঙ্গ
তু রলর তৎক্ষণাৎ শরাওিালও শঙালিা, এতিু কু এওিা চখন্য শরাও ফলর ভলন । থঘ শফটয বাক
খিনাগুলরা নষ্ট  এআ িাওা-ায চন্য। ঐ িাওায চলন্য মাফতী খিনাগুলরা

polluted ।

ভস্ত বার

চাকাগুলরা নষ্ট । টওন্তু ভুলঔ শওঈ এওফায ফরলত শকলর, তৎক্ষণাৎ তালও ভলন লফ শম এয ভত
ীনলঘতা শরাও অয টওঙু শনআ। তা এআ লঙ রৃ নম্বয খিনা শকর। টতন নম্বয খিনা, অভালদয টথলিালযয
ফস্থা ঔাটনওিা ঔাযা নািও টরঔলত অভালদয ফাধয ওলযন। ঐ শমিা শকাড়ালতআ অটভ ফরফায শঘষ্টা
ওলযটঙরাভ। এওিু ঈলটাাটা ল টকলটঙর ফলর টিও  টন। টওন্তু টথলিালযয ফস্থািাআ অভালদয
ঔাযা নািও টরঔলত ফাধয ওলয। শওন? না, এওনম্বয ধরুন না অটভ টওঙু টদন ধলয এওিা নািও শরঔায
প্রফর প্রফরতভ শঘষ্টা ওলয মাটি। অটভ শভালিআ শল ওযলত াযটঙ না। ওাযণ, ভটরায ংঔযা অভালদয
াঁঘ ভলতা ল মালি। অটভ টওঙু লতআ ওযলত াযটঙনা। এওিা শলিয ভলধয ফযাাযিালও দাঁড় ওযাফায
চলন্য অটভ অপ্রাণ শঘষ্টা ওলয মাটি। তায চলন্য মত স্বাবাটফওতা অল, মাঁযা নািও শরলঔন তাঁযা
চানলফন। এওিা চাকা ফাঁধলত শকলর টও স্বাবাটফওতা, কল্প টও ঈলটাাটা বালফ খুটযল,
ঘটযত্রগুলরালও টও যওভ ওলয শম টনল অলত , এফং শআ রৃরূ, প্রা এওিা শকালরাওধাঁধায ভলধয
টদল শৌঁঙাফায ভত এওিা ফস্থা বতটয ল মা এলওফালয। তা এআ টথলিালযয এওিা শি এওিা
চাকা যাঔলত লফ। ভটরায ংঔযা, টবলনত্রীয ংঔযা এআবালফ ওভালত লফ। শওান টরৄ শওান
ওালর ঢু ওলত াযলফ না। ভটরা টরৄ লর শতা ওথাআ শনআ- শগুলরা াযলফআ না। ফণদাআ অভালও
প্রকটতীর লত লফ, positively এ ফযাালয সুলমাক থাও ফা না থাও – এওিা নািলও অভা রৃঘায রাআন
ফক্তৃতা শল মণন্ত টদলত লফ। মটদ তালত অভায না মটদ শদা ম্ভফ , নািও শল ওলয ফলর টদলত
লফ এফং তঔন এওিা ঈংায শিলন শঔালন ফলর টদলত লফ এআ অলঙ। টিতী নািওিা – দ
ফালযাচন মটদ – দিা রেলয ওযায চলন্য মটদ অটন শওান নািও টরঔলত মান, তালর অনালও
এওিা ঔাচা নািও টরঔলত লফ। অটন মটদ এওিা রেলয টদলও তাটওল এওিা শওান দলরয চলন্য
মটদ অটন নািও শরলঔন শম অটভ এযআ চলন্য টরঔটঙ, অয অভায আিা শনআ শম শওঈ এআ নািও
ওরুও, তালর বালরা এওিা নািও শরঔা শমলত ালয। টওন্তু মটদ দচন অভায নািও ওযলফ এওথা মটদ
বাফলত , তালর অনালও ফযআ এওটি ফালচ চখন্য নািও টরঔলত লফ। ওাযণ, দরগুলরায ভলধয
এআযওভ তপাত। দিা মটদ এওযওভ চাকা অলঙ, ফাটও দিায তপাত প্রা অভালদয ঐ

cricketers

–শদয তপালতয ভত, শওঈ এযওভ চাকা, অয এওচন এযওভ চাকা। এআযওভ এওিা ফস্থা।
তাআ অভালদয টথলিায দাী, লনওঔাটন দাী – ফরলত াযরাভ টওনা।

নািয শাধ ংস্থান
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প্রটতবা গ্রফার
না, এিা অটভ শতা তলফ শদঔটঙ শম ভালন, এঔানওায মাঁযা নািযওালযযা অলঙন তাঁলদয নািও – তাঁলদয
দর ঙাড়া ন্য দরগুলরা ঔুফ ওভআ শঔরলঙ। ভালন,

with all apology to the fact –

ফাদরদায নািও ফাদরদা

শঔরলঙ, অনায নািও অনায সু্যভ শফটযবাক ওলযলঙ, তাঙাড়া ন্য দলরযা ওযলঙ টও? অটভ
শিা চানলত ঘাআ।
টফত্র যওায
টথলিায াওণ ওযলঙ ‘নযও গুরচায’21–
ভলনাচ টভত্র
হ্াঁ, অলযা লনও নািও –‘ঘাওবাগা ভধু’22 ওলযলঙ।
প্রটতবা গ্রফার
টথলিায াওণ ওযলরন। তাঙাড়া ঔুফ শফট --ভলনাচ টভত্র
ফররূী ওলযলঙ। ফররূীলও ‘যাচদণন’23 ওযলত টদলটঙরাভ এওফায।
শদফনাযাণ গুপ্ত
ভলনাচ টভলত্রয নািও বাযতফললণয শমঔালন ফাংরা নািযংস্থা অলঙ ফাআ ওলযলঙ।
নািয শাধ ংস্থান
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ভলনাচ টভত্র
অয এওিা টও চালনন, অয এওিা ওথা অটভ এঔালন ফলর টনআ –ফরা পরা শল ল শকলঙ। অটভ অয
টফলল টওঙু ফরলত াযফ না। এওিা ওথা ফলর টনআ শম এওচন অভা ঔুফ রৃঃঔ ওলয ফরটঙলরন শম দযাঔ
বাআ টিও শরঔায দযওায ওলয না টওঙু নািও। শবলফটঘলন্ত লনওক্ষণ ধলয ফা লনওটদন ধলয, এিায
শওান দযওায ওলয না। এত ওািাকুটি  না! শওলি শওঈ আলিভত ফাড়া –ওািাকুটি ন, ওািাকুটিয
এওিা ভালন থাওলত ালয। টওন্তু আলিভত ফাড়া। ধরুন, অটভ এওিা ‘শদফী কচণলনয’24 এওিা one-act
শদলঔটঙরাভ। তালর ফুলছ শদঔুন শম ওািািা শওান শরলবলর টকল – অফায লনও শঙাি নািও শিলন
ফড় ওযা  এফং এিা এভনআ , এভন বালফ  শম হ্ ওযা মা না। টতযআ, শরঔায শওান দযওায
শনআ। লনও ভ তাযা টরলঔ শন। অয এওিা ওথা অটভ ফরটঙ শম ফাংরালদ শথলও চালনন অটভ
ওতওগুলরা টঘটি শলটঙরাভ। ঐ এওিা দ্ভুত চাকা ললঙ অভালদয টথলিালযয, অটভ ন্যবালফ
ফরটঙ না। অটভ লনও ভ
এওিু ঈলটাাটা ফলর শপরটঙ –
টথলিালযয এও দ্ভুত চাকা,
টদন – ভালন প্রা াঁঘফায ধলয

ওীযওভ রৄনুন – অভায ওালঙ ওলও

এযওভ রম্বা ঔালভ। তালত শতা

লড় অটভ ভালন টতযওথা ফরলত টও

অটভ ড়ায – টও ফযাায? তাযা

টরলঔলঙ শদঔুন, ঘাযাতা এওিা

াটিললঙ। তায লঙ্গ এওিা

forwarding letter

টরলঔলঙ শম অনায নািলও এআ

দিা কান শমাক ওযা ললঙ, শওভন?

শিা

নািলও ফ বাটিারী দঔানা যা

লি

‘ঘাওবাগা

এওিা দর াঁঘিা ফড় ফড় টঘটি ািা,

ভধু’

ঢু টওললঙ। শআ দিা কান যা

টরলঔ

ালটলঙ শিা টরলঔলঙ। এিা

approve ওলয

position।

অটভ শতা

naturally এগুলরায

script

অলঙ। শিালত তাযা

াটিললঙ।

শওান

াটিল টদন।

দৃযিা
This is the

ঈিয শদফায প্রলাচন ভলন ওটয টন। তাযা তালদয ভতন ওলয

ওলযলঙ। অয এওিা দর তাযা ঐ ফাংরালদ শথলও াটিললঙ, এওিা

souvenir

–িু লবযটনয চাতী

এআযওভ। শিালত শদঔরুভ এওিা টন্দু শনআ। ‘াচালনা ফাকান’িা তাযা ওলযলঙ, ফ ও’িা ভুরভান
ঘটযত্র ওলয ওলযলঙ। এিা ধলভণ এআবালফ

adapt ওযলত

 শম িা ফাংরা নািও। ধলভণয চলন্য – ভালন ধভণ

অভালদয লনও ফণনা ওলয টওন্তু এআিা দ্ভুত ফণনা শম ফ এআ শম শরাওগুলরালও ফ ধভণান্তটযত
ওলয তালদয ভলঞ্চ না তু রলর শরালওয ওালঙ ফযাাযিা টকল শৌঁঙলফ না?
প্রটতবা গ্রফার
না, রৄধু তাআ ন ভলনাচদা। এিা practical problem শম রৄধু ভুরভান না লর টন্দু লর লদয
ভলনাচ টভত্র
Practical Problem?

টও Practical problem অটভ শতা ফুছলত াযটঙ না!

টফত্র যওায
Cherry Orchard –এয American adaptation

–এ, all Russia is our garden ফদলর all America is our garden

ফরলঙ।
ভলনাচ টভত্র
না, এিা শতা বযতা ফলি। ওাযণ, ভালন টক্ষায ফযাায। ভালন ধভণ এযওভ এওিা ফাধা ল
দাঁড়ালফ শম এওিা নািও তায বালা টিও থাওা লে শওফর ভাত্র

religion অরাদা

ফলর অনায ওালঙ

নািয শাধ ংস্থান
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ওথািা শৌঁঙলফ না! তালর চকলত শওান নািওআ অটন ওযলত াযলফন না। প্রটতটদন অনায audience
–এয

চলন্য নতু ন নতু ন টরঔলত লফ। অটন মটদ এঔালন সুরতানকঞ্জ মান তালর অনালও ভস্ত ঘটযত্র

ভুরভান ওলয টনল দাঁড় ওযালত লফ। বািাড়া শকলর ফ ফাভুন ওলয ওযলত লফ। এিা শতা দ্ভুত
ফযাায।
টফত্র যওায
অভযা ওলরয ওথা রৄলন টনআ, তাযলয অফায অলরাঘনা অযম্ভ ওযা মালফ।
ভলনাচ টভত্র
না, ধভণ এযওভবালফ এওিা ফাধা  ৃটষ্ট ওযলত ালয না। ওযা ঈটঘত ন। পলর বািাড়া শকলর
অনালও শতা ফ ফাভুন বিঘাটময ওলয টনল অনালও টবন ওযলত লফ। এটও দ্ভুত ফযাায!
টফত্র যওায
শল অলরাঘও শ্রী টচলত ফল্াাধযা। অটভ তাঁলও ফরলত নুলযাধ ওযটঙ। টতটন টওবালফ এআ
ভযাটিলও শদঔলঙন। ঈটন অলকআ ফলর টদললঙন শম অটভ ঔুফ ব াটি। ওাযণ টনলচলও ওািকড়া
দাঁড়ালত লফ। ওালচআ টনলচলও টওবালফ ঈটন ওািকড়া দাঁড় ওযান, এিা অভযা শদঔফ।
টচলত ফল্াাধযা
অটভ টথলিালযয লঙ্গ লনওটদন মুক্ত নআ। মাত্রািালও শওানক্রলভআ এঔালন শওান
শপাও টথলিায-টিলিায ালফযা ফলর, অভযা ফটর না শতা। এিালও টথলিায ফরা
টিও মুটক্তমুক্ত লফ না শতা। াধাযণত অভযা টথলিায ওটয টতনটদও টখলয। শআ
টথলিালযয লঙ্গ অটভ ওলও ফঙয ধলযআ মুক্ত নআ। অটভ মঔন এঔালন শআ
টথলিাযিা ওটয ভালছ ভালছ, এঔন শিা ওটয ফা শিা টনল অভযা এঔালন অলরাঘনা
ওযটঙ, ভূরত শআ টথলিাযিা। অভায ওালঙ ভলন ললঙ শম এআ
তাযলঘাযািা শলরা এআচন্য শম অভযা শওঈ

professional নআ।

problem –িা

অলদৌ

অটভ ফরফায ফর শরঔা, অলরাঘনা

এআ ওথািা ফাযফায ওলয ফরায শঘষ্টা ওলযটঙ এফং এঔলনা অলস্ত অলস্ত অভায ভলন এআ ধাযণািা দৃঢ়
ললঙ শম অভযা

professional নআ

ফলর এআ ভযাগুলরা অভালদয ওালঙ এললঙ এফং এআ ভযা শথলও

ঈদ্ভুত অয টওঙু ভযা অভালদয ওালঙ অলফ। অটভ ভালছ ভালছ অভায ফেুলদয লঙ্গ অলরাঘনা
ওলযটঙ এফং মটদ অচলও শওঈ অভায ওথা ফরায লয – অটভ শফট ফরফআ না – অলরাঘনা ওলযন,
তালর অভায ফরলত সুটফধা লফ। শওালনা ওাচ

seriously ওযলত

শকলর টিটওি টফটক্র ওলয টথলিায ওযফ

এফং াটলতযয শঘাযািা ালট শদফ, নািযাটলতযয শঘাযিা ালট শদফ এফং তাআ টদল টওঙু শরাও
টদনযাত ওাচওভণ ওযলফ, শিা এওিা ঈন্নটতয
থাওলফ, এিা

part-time শনফ,

তায

success –িা

definite যাস্তা

ওঔলনা

full-time

মালফ – থঘ অভায এওিা ন্য ঘাওটয
লত ালয না। অটন টলফ ওলয শদঔুন

– এওিা ঈদাযণ – ঈদাযণিা এওিু শফাড়া টদলর অভায লক্ষ এওিু সুটফলধ। তযটচৎ যা25 ফলর
এওচন বদ্রলরাও, ঈটন
ঘলট্টাাধযা

Balmier Laurie Company

Sen and Pundit–এ

–য ফড়ফাফু অয

cinema

- ওলযন। টওম্বা শৌটভত্র

মন্ত্রাটত টফটক্র ওলযন অয টলনভায টলযায ািণ ওলযন। এগুলরা

absurd

ফযাায । এগুলরা লত ালয না। ওযলর টওঙু ত না। শতভটন দীখণটদন ধলয অভালদয টথলিালয এআ
খিনািা খলি এললঙ। ঘাওটয-ফাতযওটয ওযা শরালওযা – ফুলড়া লতা, টদলন টদলন অভালদয ওলরযআ
ফল লি। ফ লত লত

naturally pension, gratuity, provident fund

বটফলযত, শওাথা মাফ! এআিা

এটেন ধলয র, অফায ওতটদন ধলয ওটয –এআ। সুতযাং টথলিালযয াাাট অয মা মা ওযফায –
নািয শাধ ংস্থান
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অটভ টওন্তু অনালদয শওান ওাচিালও শঙাি ওযটঙ না। এআ শম অনাযা ফ লনও টওঙু ওযলফন
ফরলঙন না, এআ শম ফ slide , হ্ানা-শতনা এআফ – এআফ বার। ভূর
ফযাাযিা ওআ? ভালন াঁিািা শযটড, ভরাাটত হ্ানতযান শযটড, ুরুত ঘলর
এললঙ – ফযিা শনআ- ফ শযটড। নািও ওআ? নািও শওাথা লি? নািওিা
ওরুন। ওাযা ওযলফ? অটভ ফরটঙ এিা

professional শরাও

ঙাড়া লফআ না। অটভ

টওঙু –professional শরালওলদয লঙ্গ ওাচ ওযায শৌবাকয ললঙ।

Amateur–যা

ওীযওভ বালফ এিালও অিওান, টও টও ফলরন। ভলনাচফাফুয লঙ্গ আদানীং অভায এওিু এওিু ওথা
লটঙর – আদানীং। তাঁযা টও টও ফলরন অটভ শআগুলরা চাটন। শআগুলরা তাঁযা ফযঞ্চ এঔালন ফরুন,
তালর বার লফ। অটভ শআলি অয অলরাঘনা ওযফ না। টওন্তু অভালদয ভস্ত কণ্ডলকালরয ভূরিা
এঔালন, অভালদয টলনভালত টলফ ওলয শদঔলত শকলর professional ফরলত মা শফাছা, ভালন এআ
ওাচিাআ ওলযন এফং এআ ধযলনয ওাচওভণ ওলযন- ভালনগুলন – ভালন শৌটভত্রফাফু,26 ভুওফাফু, এযওভ
রৃঘাযলি শরাও ঙাড়া ফরা মালফ না শতা। ভালন তয ফল্াাধযা – রৃচন তয ফল্াাধযা27, ঘাওটয
ওলযন না। অভযা ফটর না শম টথলিায ওযফ, ঘাওটয শতা টওঙু আ ন। রুদ্রয লঙ্গ অভায এযওভ
ললঙ। শম এওভা ঙু টি টনলটঙ, রৃভা ঙু টি টনলটঙ িানা এিা ফরলর  না। ঐ িানিা শথলওআ মা।
অটভ ভানটঙ লনলও এিা ফরলফন শম ওযলর এিায সুটফধা লফ, টচটনিা লড় মালফ আতযাটদ
আতযাটদ। এ মটদ অলরাঘনা শতালরন শতা এক্ষু টন অলরাঘনা ওযফ। অটভ এওিা মাত্রা াটিণ –professional
মাত্রা াটিণয লঙ্গ ওাচ ওলযটঙ টতনফঙয। অটভ াঁঘলা শততাটল্ল ফায মাত্রা ওলযটঙ। ংঔযািা ফরফায
সুটফলধ র, ভলন অলঙ ৫ ৪ ৩ ফলর। তালদয চীফনমাত্রািা অটভ শদলঔটঙ। গ্রালভ, এলওফালয গ্রালভ,
প্রতযন্ত গ্রালভ অটভ ঘলর শকটঙ। শ কল্পগুলরা এঔালন ফরলর ভালন ফরায দযওায শনআ ফলর ফরটঙ না।
ভালন এআ মণন্ত

underwear লয

– এআ মণন্ত ওাদা। াঞ্জাফী-াচাভািা ওাঁলধ টনরুভ। টনল াল

শকরুভ, টকল শনৌলওালত ঈিরুভ, তাযয ওাদা, তাযয ঘলর শকরুভ। টকল শঙারা অয ভুটড়-িু টড় ফ
শঔরুভ-শিরুভ। তাযয অফায যাটিযলফরা মাত্রা ওযরুভ। শ তালদয ধযন, তালদয
maximum মত

শরাও শলটঙরুভ, শিা লি ঙ াচায শরাও। এওফায এওিা

appreciation –অটভ

function –এ।

অিঘটল্ল

াচায শরালওয মটদ াত ওািা থালও তালর ৯৬ াচালযয াততাটরলত এওিা ািণ টও লত ালয
ফরুন? অয তায experience –িা এলওফালয অরাদা, ন্য যওভ। ভালন ফরায শরাব াভরালত াযটঙ না –
ফটর – এিা এওিু ফান্তয লর ক্ষভা ওলয শনলফন। ভলন্দ্রফাফু28 ফল অলঙন, তা অটভ ফররাভ শম –
এওিা ািণ ওযটঙ, যটঞ্জত টং ফআ লি –‘াঞ্জাফ শওযী যটঞ্জত টং’। অটভ যটঞ্জত টং-এয শঙলরয ািণ
ওযটঙ। তা ফররুভ এওিা াততাটর টনলত টটঔল টদন। টও – এওিা
এভটন

clap ালফ।

অটভ ফররুভ, না, লফ না। অভযা শতা

clap টটঔল

acting –এ clap –গুলরা

টদন। বার লি –

ফাদ টদআ। অভালদয

টথলিালয শতা অভযা ফাযণ ওযতু ভ –clap- টটঔল টদন – বার লি – না, না, ঈলি দাঁড়ালরন। দাঁটড়ল
ফরলরন, শম এওিা চাকা টতনলি শরাও লড়মন্ত্র ওযলঙ। অভালও ঔুফ ভদ
ঔাআলটঙর। অটভ যটঞ্জত টং-এয শঙলর –নতণওী এল াত ধলয ফরলর শম
‘মুফযাচ, তু টভ শতাভায তযা ওয’ - আতযাটদ আতযাটদ, শভলটি ফরলঙ। এযলয
sword –িা লড় মালফ। লড় মাফায লয  শভলিা ফরলফ, ‘ওৃাণ লড় শকর
শওন মুফযাচ?’ অটভ ফরফ, ‘ওৃাণ লড় শকর, মাফায অলক ফলর শকর, যটঞ্জত
টং, তু টভ মত নীলঘআ শনলভ থাও না শওন – ঔড়্গ টং তু টভ মত নীলঘআ শনলভ থালওা না শওন, এ ওথা
নািয শাধ ংস্থান
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বু রলর ঘরলফ না, তু টভ ভাযাচ যটঞ্জত টং-এয ুত্র। ‘Sword –িা শপলর টদন। টদল অটন টওঙু ওযলফন
না। অটভ টওঙু ওযফ না? ঘু  ওলয দাঁটড়ল থাওলফন। তাযলয ১৫ শলওন্ড কযা
টনন। লনলযা শলওন্ড – অটভ এওিা ড়ফটড়ল ওথা ফটর ফভ, অয
এ বীলণ

fast action –এয

stage –

ক্ষাতী। ১৫ শলওন্ড কযা টনলর শতা শরালও ব ব

ওলয ঈিলফ! অটভ এওযওভ ওল্পনা ওযলত াটয না। অটভ ফররুভ ফড্ড রম্বা লফ
না? ‘না, না, না, না। অলযা টবজ্ঞতা লর শফট কযা শদলফন’। অটভ ফররুভ,
শটও, এআ

acting –িালতা

অভযা বু রলত শঘষ্টা ওলযটঙ।

Deliberately

শআ

ওযফ? ফলর খটড় শদঔলত রাকলরন – ১৫ শলওন্ড। না, তাযলয?
audience তাযলয,

acting

Face the

এলও শদঔলফন, তাযলয এলও শদঔলফন, তাযলয এলও শদঔলফন। তালত অয শকর

াঁঘ শলওন্ড, না, াঁঘ শওন? অয ৬-৭ শলওন্ড শদঔুন না। না, তাযয? তাযয তাটওল ফরলফন,
‘ওৃাণ লড় শকর ----‘ওৃাণ লড় শকর ----মাফায অলক ফলর শকর, ঔড়্গ টং, তু টভ মত নীলঘআ শনলভ
থাও না শওন, এ ওথা বু রলর ঘরলফ না তু টভ ভাযাচ যটঞ্জত টং-এয ুত্র’। ফলর শওাথা দাঁড়ালফন না –
ফলর

exit টদল

শফলযা– ১০ শলওন্ড যাঔলত ায। অটভ ফররুভ, তাযয? ‘তাযয টপযলফন। ১০

শলওন্ড ফালদআ টপযলফন। টপলয

next dialogue –িা

ফরলফন। তালত অয াততাটর – শফটযল মালফন।

অয অভযা ঐ ফআিা ওলযটঙরুভ প্রা ৫০ ফায। অটভ টিও এিা ওযতাভ, অয টিও ১০-২০ শলওন্ড ত
–প্রলতযওিালত- প্রলতযওিালত– টও ওরওাতা টও ফাআলয, অভায ওালঙ টফস্ম শম টও ওলয এিা ওযলরা!
ফুছলত শলযলঙন টও ফস্থািা? অভায ভলন অলঙ, ‘ভঞ্জযী অলভয ভঞ্জযী’ শত াততাটর ত, লনও
ভালরাঘনা ত। ফরা মা, শম এওিা

scene-এ

াততাটর, এআ াততাটর। টলফ ওযা যললঙ টওনা।

তাযলয মঔন এওিু বাফিাফ র, এআফ শরাব ওযলত অা –‘ফুছলত াটয – ফুটছ না শম অটভ’।
এঔানিা অটন অনায ভত ওরুন। অটভ ওযরুভ– না, বার র না। ‘টও র না?’ ‘বার লি, ঔুফ
সু্য লি। টওঙু ফরফ না’। ‘না, অটভ – ঐ –ঐ ফযাাযিা’? ‘টও’? অটভ ফররুভ, ‘াততাটর?’ না,
াততাটর ---বার লি,’ ফলর শদটঔল টদলরন। অটভ আলি ওলয ঁযিা ওযরুভ– াততাটর। অটভ আলি
ওলয অভাযিা ওযরুভ– াততাটর র না। এআ শম শরাওলদযলও ফুছলত াযা, প্রটতটদন ওযলত াযা,
ওাঙাওাটঙ মাা, ফরা, ুযলনা

acting, নতু ন acting –এত

ভচায ভচায টচটন অলঙ শম ২৪ খন্িা

কুলরা না। ২৪ খন্িা কুলরা না –যাটিলয খুলভয ভ াা মা না। খাড়
পাড় ফযথা ওযলত থালও। শআফ শঙলড় টদল টও ওলয অটভ ফুছলত াটয না,
বাফলত াটয না শওান ঘাওটয ভানুল – অলদৌ শওঈ ওলয না টও? টও ওলয ওলয
অটভ ফুছলত াটয না! ঐ ভলনাচফাফু ফা – এযা টও ওলয ভালন ঘাওটয ওলয টও
ওলয? তা শতা টফত্র শরঔাটরটঔয ওাচিা শফট বালফ। ভালন এযা মটদ
অচলও ঘাওটয-ফাওযী শঙলড় টদল

seriously

এিা ওলয,

suffer

seriously

ওযলত  এিা

টতযওথা। টবলনতালদয শতা ভূরয পূ রয শনআ ভালচ। অভায বাআ বালরা ঘাওটয ওলয, তায ভূরয অভায
শঘল লনও শফট –ভা’য ওালঙ। হ্াঁ, শ

petroleum corporation –এ

ঘাওটয ওলয। শঔাওলনয ভত বার

শঙলর  না, অলভটযওা থালও। অভায শথলও ভা’য ওালঙ তায ভূরয শফট। টওন্তু শিা প্রশ্ন ন। অটভ
ফরটঙ মটদ seriously এগুলরা ওযা মা, তলফ টওন্তু এআ টথলিালযয ন্য শঘাযা লফ। টটয বারৃড়ী
আিা শঙলড় ঘলর এলটঙলরন – শঙলড় টথলিাযিা ওযলত ঘলর এলটঙলরন। ীনফাফু শতা

নািয শাধ ংস্থান
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ওযলতন এফং এঔালন ঈৎর দি29 মটদ এঔলনা ঘাওটয ওযলতন, ম্ভুদা শতা টফলল ওলযন না – তা
কযাটরটর30 শবরটও শদটঔল টদললঙন। এিা মটদ ওযলতন, এযওভ ত না এআ আলভচিা। অটভ এিাআ
ফরলত ঘাআটঙ এিা ঙাড়া লফআ না। ওালচআ মতআ শম অলরাঘনা ওরুও,
frustration, এওিু

এওিু

কণ্ডলকার, অা, টতয - নালর টও  – ভুও তভুও।

অয মাযা

মাযা ালয, মাযা প্রভাটণত, এযা মটদ ঘাওটয ওলয তালর টও ওলয লফ?

তালর

লফ না এফং টতযআ অয এওিা ওথা ফরটঙ –রুদ্রয লঙ্গ শতা অভায

দীখণটদলনয

ফেুত্ব, এও লঙ্গ ওাচ ওযটঙ না টিওআ, টওন্তু professional basis –এ শতা
ওাচ ওযলত াটয। টলনভালত শতা এও লঙ্গ ওাচ ওযলত শও

এও লঙ্গ

শিটওললঙ?
প্রটতবা গ্রফার
না, মাযা whole time ওযলঙন এআ ওাচিা – ভালন professionally –commercially
টচলত ফল্যাাধযা
শও? শমভন শও?
প্রটতবা গ্রফার
না, অটভ commercial theatre –এয ওথা ফরলত শঘলটঙ
টচলত ফল্যাাধযা
এওিা নাভ ফরুন না প্রটতবাটদ –
প্রটতবা গ্রফার
যটফ শখাল31 অলঙন, জ্ঞালন ভুঔাটচণ32 অলঙন
টচলত ফল্যাাধযা
এফায ফটর। অভায ওঔলনাআ এিা ভলন  না শম চীফলনয
ওযরাভ তঔন টযয নাভ ওযরাভ, অয মঔন

totality –িা

black market ওযরাভ

ফাদ টদল- অটভ মঔন টযয নাভ

তঔন

black market ওযরাভ।

অটভ

এওিা ঘাওটয ওযরাভ, শম ঘাওটযলত কণ্ডলকার অলঙ, তায শঘল টথলিায শথলও ঔুফ টপ্র ল শকরাভ,
এিা ঔুফ শকারলভলর টচটন।
এঁলদয শতা শআ

scope –িা

Total life –এয

এওিা

design –এয

ফযাায অলঙ। যটফ শখাল ফা জ্ঞালনফাফু

অলঙ – এঁযা শিা ওযলত াযলফন টও াযলফন না ন্য প্রশ্ন ওযলত ালযন।

টওন্তু টতয টতযআ শ scope –িা মটদ ঁযা ান তালর শফিায ওাচ ওযলফন টও ওযলফন না। ঈদাযণিা
টফটয ঔাযা ঈদাযণ র। বার ঈদাযণিা টদন।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
অলর টচত শতা ঘাআলঙ শম অলরাঘনািা শাও। তালর এিা অফায এওিা ফযটক্তকত চাকা শথলও
এওিা

advantage অলঙ।

ওাযণ অভায লঙ্গ টচলতলয এআ টচটনিা টনল অলরাঘনা অচ শথলও প্রা

দ ফঙয – তা অটভ এঔলনা মঔন ফরটঙ ওথািা তঔন

without sincerity ফরটঙ।

টচলত ফলর, শআ

crisis

–িা অটভ ফুছলত াটয। তায ওাযণ, অটভ শমভন কত রৃ-ফঙয াত ভা ধলয অটভ এওিা ঘাওটয ওটয
নতু ন অভায ওলরচ শথলও ঙু টি টনল। শম ঘাওটযিা অভায য টনবণয ওলয শম অটভ ওঔন মাফ ফা ওলফ
মাফ। তায পলর

practically অটভ,

টচলত মাত্রা মতিা ফাঁধা তায শথলও শফট

free।

থণাৎ অভায ভ

টওন্তু শওান ভাটরলওয ওালঙ শনআ, অটভ অভায ভলয ভাটরও।
নািয শাধ ংস্থান
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টচলত ফল্যাাধযা
তু টভ শমভন ভাটরলওয ওালঙ টফ্র শতভন িাওািা বাফ। অয মটদ রৃচলন অভযা িাওািা শযাচকায ওযতাভ,
এঔালন

black money –য list –শও

না টনল শনন – রৃচলন মটদ িাওািা শযাচকায ওলয টথলিায ওযলত

াযতাভ
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
তা এআ শম

operation –িা

শমিা ফা

solution,

টচলত শমিা ফরলঙ, ঐ শম ফররাভ অভালদয দীখণটদন এআ

টনল অলরাঘনা ললঙ। প্রা দ ফঙলযয য র অলরাঘনা ললঙ। তা অটভ

crisis –িা

ফুছলত াটয।

এআ শম ভিা, ভালন টতয ওথা ফরলত শকলর অচলও ভলনাচ শম ওথািা ঈলিটঙর – শম টথলিালয,
টথলিায ওযলত টকল শদঔা মালি, টথলিায ওযায শরাও টফলল শনআ। ভালন টথলিায ওযায এআ চাকায
ওথা ফরটঙ না, অটভ রৄধু

expertise –এয

ওথা ফরটঙ। থণাৎ ওযায চলন্য যীয টিও ওযা, যীয ঞ্চারন

ওযা, করা ফযফায ওযা, শরঔাড়া ওযা মা এওিা শম শওান বার
 - থণাৎ এওিা ডাক্তাযলও তায

latest journal

profession –এ

বদ্রলরাও লর মা ওযলত

ড়লত , আতযাটদ আতযাটদ।

Operation –এয

চলন্য

াতিা বতটয যাঔলত , এযওভ শম ফযাাযিা শআ চাকািা ালয শরালওযা – তাযা তালদয ভস্ত
ঘাওটয ফাওটয ওলয
এিা অটভ

tired ল

detail- এ

লেলফরা এল তাযলয অফায ওলর এওলঙ্গ ওযলফ,

মাটি না শম অটভ টথলিালযয লঙ্গ

peripherally, tangentially ফা

it is very difficult।

প্রতযক্ষবালফ মুক্ত

অলঙন ওলরআ ফুছলফন। টওন্তু ওতওগুলরা শকারভার অলঙ শম এআ শকারভারিালও isolated –টচলতলয
ওথািালও তু লরআ ফরটঙ শম, total design িালও ফাআলয শমভন বাফা মা না, এলক্ষলত্র অভায ধাযণা
টচলত

total design-িায

টথলিায তায টনচস্ব

ফাআলযআ বাফলঙ। মঔন  ফরলঙ শম এআ

digit- এ function

ওলয,

capable,

ওযলত ালয, শমিা লনও শরালওয ওালঙ মালফ।
solution –এয

ফাআলয টকল

তযাশ্রী এফং টরটবং টথলিাযিা –alive theatre

Vibrant লফ

ওথা ফরলঙ িা অভায ভলন  না ঐ

total design –এয

এযওভ টথলিায ওযলত াটয ফলর শম

scheme –এ

 না। িা

total scheme –এয

ফাআলয

টকল লি ফলর ভলন লি। অভালদয এআ টশ্চভ ফাংরা ংস্কৃটতয শক্ষলত্র মটদ তারিা শদটঔ, ভালন ঔুফ
ভচায তার াা মালফ। অব্বাঈটেন33 ফলর এওিা শরাও, শ ফরটদন ধলয ল্লীকীটত কাআত। মালদয
এওিু ফল ললঙ তাঁযা ওলরআ চালনন ফা রৄলনলঙন তাঁয নাভ। টওন্তু শ অব্বাঈটেন শতা
অব্বাঈটেন। টওন্তু ওীযওভ স্বাধীনতা র, অভালদয ওীযওভ শরাও ংস্কৃটতয টদলও শছাঁও ড়র,
অন্ফাচায টরঔলত অযম্ভ ওযর। নানান

identity, ভুও-তু লও
ু ,

আতযাটদ। রৃলা ফঙলযয ওলরাটন, এয

পলর নানান ধযলনয শম নুোন রৄরু র ৎ এফং ৎ টভটরল, শআ নুোলনয ভলধয িাৎ
টল্লকীটতিা ঔুফ – ভাচ ঔুফ তাটযপ ওযর। শমআ তাটযপ ওলয টদর, তঔটন টনভণলরন্দু শঘৌধুযীয34 pull, দাভ
ফাড়র শতা ফলিআ, শম ভস্ত শরালওলদয অভযা ুঁঙতাভ না, শ ভস্ত শরাও শফ ল্লীকীটত শকল শকল
শযাচকায ওযর। থণাৎ

society তালদয

া শদা মা। থঘ শদঔুন

ফলর টদর এফং

painter –শদয

society

তালদয টনলচয ংও টভটরল শম এলও

–মাটভনী যা শথলও শম রৄরু ললঙ ফা যফীন্দ্রনাথ শথলও শম

রৄরু ললঙ টনলচয শদল, লদল রূলফন - শযভব্রাঁ য চাকা শথলও – না টনলচয চাকা শথলও টও ওলয
ঔুঁচফ – শআ চাকািা – ঔালরদ দা টওঙু ভলন ওযলফন না, ফালচ চাকা ঘলর মালি অয টও! তাআ শআ
চাকা শঔাঁচায ভ – লনও শরাও ঔুঁচলরন টওন্তু শআ শরালওযা ফড়লচায ঐ যফীন্দ্রবাযতীলত paying
visual arts –এয এ’শত ফা াটন্তটনলওতলন, এআঔালন ফড়লচায ঐ টফটন টফাযী কাঙ্গুরী টিলি এওিা ঘা
ওলরচ অলঙ, ফাটড় শবলগ লড়, শআ চাকা ঘাওটয াায চলন্য অয শওান

opening শনআ,

নািয শাধ ংস্থান
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exhibition ওলয,

টফটক্র  না। ওাযণ, ভাচ িালও ফলর টন। ভালচয ঐ

total design -

এয ওতওগুলরা

ংও থালও। শতভটন এআ টথলিাযিা তায টনচস্ব এ’শত– শম টথলিাযিায ঈিযাটধওাযী ফালচ টথলিালযয
ভলধয টচলতলয চন্ম, এফং শম টথলিাযিায প্রলঙ্গ এঔন  ওথা ফরলঙ, শআ টথলিাযিা এওিা ভ
important ল

ঈলিটঙর।

Important ল

ঈলিটঙর এআ লথণ শম যাচননটতও শরালওযা তালদযলও ঔাটনওিা

ািা টদটির। াধাযণ ভানুললয এওিা ভালন ংঔযাতলেয টদও শথলও ঔুফ ফড়

section ন,

টওন্তু ঔুফ
important section- তাযা ঔাটনওিা ািা টদটির। টওন্তু শম ওথািা লি থণওযী টদওিা। শিায টদও
শথলও তাযা শওঈ শওান টদন ওঔলনা ািা শদ টন। This is a fact for all the agencies– মাযা এআ চনভতিনভত গুলরালও বতটয ওলয শদ। এআ শম এিা ওীযওভ চাকা শথলও চাকা ারিা, এআ অভালদয
শরালওযা টওন্তু অভযা – অভযা এত ফড় ফড় ওথা ফটর – অভযা ও’চন শরাও ও’িা নািযওাযলও া
টদলটঙ? এআ শম

ায ওথা ভলন , টওন্তু অটন শদঔুন, ভাযাষ্ট্রলত - ভাযাষ্ট্রলত
প্রলতযওটি নািযওায, শ শঁটচলঁটচ শমআ শাও, তায নািও মটদ শওঈ choose ওলয তালও িাওা শদলফআ।
professional

রাআলিয শরাও িাওা ালফ, শিরা বাড়ায শরাও িাওা ালফ, শভও-অলয শরাও িাওা ালফ থঘ নািযওায
িাওা ালফ না। এয ভলধয শম

totality of view অলঙ,

–এ Y.V.Chavan Chief Minister ল

লয অচলও ঘাযলি াঁঘিা
rehearsal space াা

তাঁয প্রথভ

এআ

totality of view –িা

amendment লি

municipal theatre hall অলঙ।

তঔটন ম্ভফ, মঔন শআ

টথলিালযয য

tax তু লর

state

শদা। ফলম্ব

শমঔালন ২৫ িাওা এয শথলও ঘাযগুণ এওিা

মা এফং শদড়লা িাওা এওিা টথলিায র াা মা। থণাৎ অটভ ফরটঙ

total ঐ scheme society টওবালফ

শদঔলঙ,

টথলিাযিায ওথা অভযা ফরটঙ। অটভ

this is very important

please এ

এফং এআ চাকা এফায টথলিাযিা শওান

ওথা ফরটঙ না শম শপর ওযা ভালনআ লি শআিা বার

টথলিায – শআ স্টু টড ওথা অটভ ফরটঙ না। অটভ এভন এওিা রৃলফণাধয টথলিায ওলযটঙ আতযাটদ এিা
ফরটঙনা। ধলয টনটি ওলরআ ফুছলত াযলঙন। টওন্তু মটদ এআ টথলিালযয ওথা ফটর শম টথলিাযিায
টনচস্ব এওিা কফণ অলঙ, ক্ষভতায টযভাল ন লতা, টওন্তু ভানটও ততা শম যফীন্দ্রনাথ শমভন ভস্ত
স্বালদটওতায ফন্যায াভলন দাঁটড়ল ‘ঘায ধযা’35 টরঔলত ালযন, তাঁয ভানুল টললফ, টল্পী টললফ,
ভলন  এিা শরঔা ঈটঘত। শমযওভ বালফ তযটচৎ যা ি ওলয ফলর টদলত ালযন শম ঔেলযয িু ট
যলরআ এঔালন

censor অিওা

এআ লি শদ। শমবালফ ঈটন ফলর টদলত ালযন ভন্ত্রীলও পি ওলয – এয

ভলধয শম ততা অলঙ – রৄধু ংওায ন – টনলচয

position শথলও

– এআ ততায চাকািা শথলও মটদ

ধযা মা, তালর শআ ততায টথলিাযিা মটদ , তালও শমভন চনটপ্র ওযলত লফ, তালও টও ওলয
alive ওযলত

লফ, তালও টও ওলয শফট শরালওয ওালঙ রৃলফণাধয না লর

communication establish ওযলত

লফ – এআিা মটদ এআ টথলিালযয task , মটদ শআ টথলিায টনলআ অভযা ওথা ফলর থাটও, তালর
শআ যওভ টথলিায  ৃটথফীয শওাথা professional ন। অচলও টচলত মটদ ওরওাতা লয ভলন ওলয
শম অভযা াঁঘচন ঘাওটয ঙাড়লর লফ, লত ালয না শওান থণনীটতলতআ –  ৃটথফীয শওাথা শওান শদল
এআ টথলিায
professional,

professional ন। Socialist country –শত every theatre is established to will –থণাৎ

িাওা

government টদলি।

শআ শদ স্বীওায ওলযলঙ শম এলদযলও িাওা টদলত লফ ন্তত

এওলািা টথলিায াঈ থাওলফ শমঔালন এও এওিা টথলিায াঈললত ঘটল্লিা ওলয
িা ওলয

actor, ঘাযলি

ওলয

panel of directors এলদযলও

ঘাযলাফায ঘলর, তায চলন্য
irrigation –এ

তাযা শম

plan ওযলফ।

টথলিায

িাওা শদা লফ। শআ নািও মটদ ঘাযফায ঘলর,

expansion ওটভল

মত টদলত লফ, ভুলও মত টদলত লফ

technician, ৫০

শদলফ, টওন্তু

that is a part of budget –

this is accepted by that society।

অফায ন্য

নািয শাধ ংস্থান

society –
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শত,

mixed economy ফা capitalist society –শত

রৄরু ওলয

Popular theatre Francoise –শম

ন্যান্য টথলিালয বীলণ
টথলিালয

শঔালন শদঔলফন

শওান টথলিায,

Edward Bond –এয

we

চন্ম , শম

অচলও

শম

Sophocles,
subsidized।

ওালচআ শওালনা

অলক শটযটি

38

শম টথলিালয ভটরলয  এফং শম
, তায ওথা ফরটঙরাভ। শম

তায ওথা ফরটঙ না। টওন্তু শম টথলিালয –‘Sorry, no
টথলিালযয ওথা ফরটঙ না। টওন্তু শম টথলিালয
নািও অভযা এঔালন ওযায ওথা বাটফ, Ibsen,
Brecht – এআ টথলিায  ৃটথফীয ফ শদল

নািযওাযলদয

এফং

এফং

36

37

Shakespeare,

টল্পরূ

that theatre is thoroughly subsidized,

Shakespeare , Mousetrap

British’–এ

are

শথলও

importantly, বীলণ initiatively subsidized –

টথলিালয ‘Oh! Calcutta’ 
sex

National theatre of Great Britain

Economics

এিা

টদলআ – টথলিায এভনআ এওিা

অচলওয ওথা ন, অচ শথলও অড়াআ াচায ফঙয

নাভও এওচন শমাদ্ধা, তাঁলও

Greece ঘারাফায

চন্য, টমটন মুদ্ধিাআ বার ওযলতন তাঁলও

দণওলও িাওা subsidize ওযলত লটঙর, শম টিটওি ওািফায চলন্য শম এআ টথলিালয ঢু ওলত শকলরআ তু টভ
াঁঘিাওায টিটওলিয চলন্য তু টভ টতনিাওা ওলয

ালফ। This man had to decide –
 ৃটথফীয টথলিালযয আটতা।

এিা অচলওয ন, অড়াআ াচায ফঙলযয শকািা
Particularly
modern

অচলওয, শমঔালন

নানান

film medium

kinds of video games

তায

range

ভুও তু লও
ু

আতযাটদ অচলওয টশ্চভফাংরায

গ্রাভাঞ্চলর শনআ, টওন্তু television network গ্রালভ
ন্য alternative entertainment, শমঔালন শম ওথা ভলনাচ ঔাটনওিা
শফট ফাড়লঙ, তায

competition –এ

অয ফাড়ালি। শমঔালন

মালফ, এভটন নানান ধযলনয শম
touch ওলযটঙর,

শআিা শমঔালন লনও

টথলিায – অটভ ফাযফায ফরটঙ রৃলফণাধয টথলিালযয ওথা ফরটঙ না।

টওন্তু serious theatre –শম টথলিায always গ্রণী, শম টথলিায ভালচয লঙ্গ ফভ াঞ্জা রড়লত ঘা,
এফং শআ াঞ্জা রড়া টথলিাযিালও popular ওযলত ঘা, শ টথলিাযিা  ৃটথফীয শওাথা শওালনা
economics –এ, socialist, mixed economy, capitalist
sufficient economically 

শওান

economy-শত

ওঔলনা

without subsidy self-

টন- অভালদয এঔালন লত ালয না এআিা অভায ধাযণা।

টচলত ফল্যাাধযা
Crisis –িা

টওন্তু অটভ 100% admit ওটয। মাযা ঘাওটয-ফাওটয ওলযন তাঁযা ফড় ঔুী ললঙন, ওাযণ ভলন
ললঙ শফাধ টিও ললঙ।
শশ্রাতা
ঈটন মা ফরলরন তালত এিা প্রভাণ র না শম মাযা ওাচ ওযলফন তাযা

non-professional থাওলফন।

এিা

প্রভাণ র শম subsidize ওযলত লফ। Subsidize শতা ওযলফ government। মাঁযা ওাচ ওযলফন –
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
অটভ এ ওথা ফরলত ঘাআ টন। অটভ ফরলত শঘলটঙ শম এিা টচলত মঔন ফরলঙ শম অচলও
professional লরআ

মাা মালফ টওম্বা

এ চাকািা লফ, তালর অটভ ফরলত ঘাআটঙ শম
folk

ওলয মাা মালফ মটদ না

professional লরআ commercial ল

society in its total interaction including us –অভযা।

ওাযণ লনও ভ অভযা –subsidized theatre – ঔুফ ঔাচা টথলিায । ওালচআ অটন শমিা ি
ওলয অভায ওথা শথলও

simple corollary

Government ফা India Government রাঔ

িানলঙন, অটভ শিা ফটরটন। থণাৎ অচলও

West Bengal

রাঔ িাওা দিা দরলও টদলত অযম্ভ ওযলরআ তাযা বার টথলিায
নািয শাধ ংস্থান
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ওযলত াযলফ

professional

বালফ, শিা টফশ্বা ওটয না। অভালদয বূ টভওা অলঙ।

I am not anti-

professionalism, but I am saying only this that professionalism is a point in theatre which has to be
understood by the whole society including us –থণাৎ

অটভ – না তফু শদঔ এআ শতা লফ

শওাথা অভালদয ফুছলত লফ টিওআ শম তাযলয

government ওলযলঙ,

দফঙয অটভ এওিু শদলঔ টন বাআ। তটেন অটভ

ডাক্তাযীলত ফা ভুও শালত অটভ া’িা ঙু ঁআল যাটঔ। শঔালন শতা টনলচলও শওাথা াঞ্জা রড়লতআ
। শিা শতা

ততা এফং অভালদয ফাচী শপরায ওথা। টওন্তু somehow total design- এয
লঙ্গ এিা related –এওিা isolated, এওিা capsulate encapsulate –এয recipe-য িাযা এিা solved লফ না।
টওন্তু

total অভালদয

I am 100% in sympathy with the crisis which makes him say so automatically about one solution to a

hydra-headed complex problem.

টচলত ফল্যাাধযা
অটভ প্রথলভআ শতা ফররাভ মাযা ঘাওটয-ফাওটয ওলযন তাঁযা শফ ঔুী ললঙন এফং লিন। ওাযণ ভলন
লি শম ফযাাযিা টিও অলঙ। ন্তত মাা শকর না, অিওালনা শতা শকর। এআ

logic –িা

এভন

শদালরয ভত াভলন দাঁটড়ললঙ !
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
এিা টওন্তু টফশ্বালয --টচলত ফল্যাাধযা
না, অটভ শতাভালও ফরটঙ িা। অটভ ফরটঙ এলওফালযআ ফযাাযিা তা ন। টফটবন্ন ধযলনয ওাচ ওলভণয
ভলধয শকলরআ শতা ফুছলত াযা মা। অটভ শতা অভায মাত্রা াটিণয ভাটরওলও শদঔরাভ ১৩ রাঔ িাওা
profit ওযলত।

টলযা-টলযাটনলও টতন রাঔ টদর অয ফাটও ফাআলও ৫০ াচায।

রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
এওিা প্রশ্ন এআলিয লঙ্গ শতাভা ফলর যাটঔ। শিা লি শম এআিা তু টভ অভা ফুটছল ফর শম শৌটভত্র
ঘলট্টাাধযা মঔন  ৃটথফীয ঔাচাতভ টপলে টবন ওলয অয তযটচৎ যালয লঙ্গ ওলয, এিা তায
চাকা। টওন্তু এআ শৌটভত্র ঘািু লজ্জ শওন ঐ টথলিাযিা টকল শতাভায ংওিা
টভটরল টদলত াযলঙ না? থণাৎ movement শওন professional লত াযলঙ না?
individual professional

টচলত ফল্যাাধযা
শওান টথলিায?
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
ঔালন শম টথলিাযিা লি –এআিা ফরলত ঘাআটঙ। মাত্রািা অটভ অরাদা
ংও ফুছলত াটয – শদড় রাঔ িাওা। তায ওাযণ লি অটভ এওিু ফাটড়ল ফরটঙ। ভালন ফাটড়ল ফরটঙ
এআ লথণ তালর অফায অয এওিু

analysis –এয

ভলধয শমলত । কত টফ ফঙয শম শম মাত্রাগুলরা

ললঙ তায value টও analysis ওযলত ?
টচলত ফল্যাাধযা
না, শল ওলয না। ফর, টও ফরলত ঘাআঙ?
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
অটভ ফরলত ঘাআটঙ শম – তু টভ শমভন এওিু ফাটড়ল ফলরঙ, অটভ এওিু ফাটড়ল ফরটঙ। শিা  ৃটথফীয
অটদভ শম ফযফা, শ ফযফায

client –এয

বাফ ওঔলনা  না। এফং তালত শম

total turnover –িাওা
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ঔালি, শ িাওািায ংও লতা  ৃটথফীয লনও ফড়

industry atomic energy commission

লতা শফট িাওা ঔালি তালত। টওন্তু তায িাযা প্রভাণ  না শম ঐ
শযলক শকটঙ about the whole –

profession –

–এয শথলও

িাআ ওাভয। ভালন অটভ

টচলত ফল্যাাধযা
তু টভ বীলণ শযলক শকঙ।
টফত্র যওায
এওিা

professional logic অয

এওিা

commercial logic–

এ টিও প্রলাক ওযা মা টওনা – ধরুন মাত্রা

টিওআ ফলরলঙ, অভায শতা ভলন  মাত্রা শম ধযলনয দণও, শম ধযলনয টচটন অভযা দণওলদয টদআ,
শম ধযলনয চনটপ্রতা তায পলর বতটয ল শকলঙ, ভস্তিা commercialized ফায পলরআ - টচলত ফল্যাাধযা
অিা, ‘স্তাটরন’ নািওিা - ওারণ ভাক্সণ ম্পলওণ অনায টও ভলন  মাত্রা? মাত্রা শতা ‘ওারণ ভাক্সণ’ ফলর
এওিা ফযাায ললঙ। ‘স্তাটরন’ ফলর এওিা নািও ললঙ। ‘শরটনন’ ফলর এওিা নািও ললঙ।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
এিা টফত্রয শথলও অটভ বার ফরলত াটয। তায ওাযণ লি ঔুফ
৮৩ মণন্ত এআ ারাগুলরালও মটদ
theme লি mythology, টওঙু

analyse

interesting শম

৬০-এয দও শথলও এআ

ওলয শদটঔ, তালর শদঔলত াফ, ৬০-এয রৄরুলত শঔালন

টওঙু াভাটচও, টধওাংআ ওাল্পটনও এফং ঐটতাটও। ৬০-এয দলওয

ভধযবালক মঔন টশ্চভফাংরা এওিু প্রকটতীর লত অযম্ভ ওযর, তঔন অযম্ভ র ‘টফন ফাদর দীলন’
আতযাটদ আতযাটদ এফং তাযলয অফায ৭০-এয দলওয রৄরুলত ‘টবলতনাভ’, শা-টঘ-টভন, ওারণ ভাক্সণ
আতযাটদ ঘলর এর। অফায এঔন কতফঙলয অভালদয াটন্ত টওন্তু ওারণ ভাক্সণ শথলও শম ফণ ঘলর এললঙ
এফং privately conversation শগুলরা, publicly quote ওলয ভালন তওণ শচতায points ন। টওন্তু privately শ
অলক্ষ ওযলঙ শম ভা যাঁলঘয রাআন টনলটঙ, progressive রাআনিা I have become progressive, এিা
progressive ওযলর

ঔালফ না। থণাৎ এআ শম চাকাগুলরা – এআ ওারণ ভাক্সণ আতযাটদ এআ ওথািাআ প্রভাণ

ওলয শম এআ মাত্রািা

consistently এয

অলক তফু ‘বওলওী’ নািলও বওলওীলও নতু নবালফ শদঔালনায

শঘষ্টা ওলযটঙর – শম ওালফয ঈলটক্ষতায ভত যফীন্দ্রনালথয ভত ক্ষভতা শনআ। টওন্তু ন্যবালফ ধযফায শঘষ্টা
ওলযটঙর শম honesty –িা artist-এয honesty। Artist- এয নতু ন ওলয শঔাঁচায শঘষ্টা। টওন্তু কত টফ-ঁটঘ
ফঙয ধলয ওারণ ভাক্সণ ওারণ ভালক্সণয দাফীলত অলটন। চনকণ আ শম াততাটরয ওথা –ঐলিলত াততাটর
লফ ফলর ওারণ ভাক্সণ শতা এললঙ।
ভলনাচ টভত্র
এআ ধরুন যফীন্দ্রনাথ –
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
I could not agree more, এওলা

দ বাক agree ওযটঙ।

ভলনাচ টভত্র
৭০-এয দলও যফীন্দ্রনাথ না া, ৬০-এয দলও া –তফলণ ূটতণ– টওঙু শা ালফ –
টচলত ফল্যাাধযা
এআ রে টথলিালয শম ধযলনয ফাযফায –
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রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
রে টথলিালয এআ ফালচ ফযাাযিা অটভ শতাভায লঙ্গ ম্পূণণ এওভত। িালত অটভ শতাভায লঙ্গ
অটঙ। ওালচআ িা না অনাআ বার। অটভ ফরটঙ শম টথলিাযিা া ঈটঘত তায ওথা ফরটঙ – ফালচ
টথলিাযিা টঙরয ওথা ফরটঙ।
টচলত ফল্যাাধযা
ঈটঘত শতা ওল্পনালত থাওলফ। ঈটঘত শতা লর ভুটওর। ওাযণ ঈটঘত মটদ  তালর শতা ফিাআ টিও
অলঙ।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
ঈটঘত শবলফ শবলফ  ৃটথফীিা াটা না?
টচলত ফল্যাাধযা
না,  ৃটথফী াটালত শকলর ঈটঘত শম শরাওগুলরা ওযলফ, তালদয শতা এঔনওায ওাচগুলরা শদঔফ।
শদঔফ শম ওীযওভ বালফ ুলযা টচটনিা মালি। অচলও মটদ টতয টতযআ এওিা শরাও মঔন ঐ
ওাচগুলরা ওলযলঙ এফং তঔন তাযা টও টও ফযফায ওলযলঙ শিা ঈদাযণ শদফায ভ অভযা তায
াটা শমিা ফরফ, অভালদয শতা তাআ ফস্থা।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
It all the more proves my point

শম তালর এআ শম শরাওগুলরা ম্পলওণ ভালন শম টথলিাযিা ম্পলওণ

শতাভায ভলন লি তাযাআ এযওভ, তালর িাৎ তাযা শাদাযী লর, ভালন া শদফায – থণাৎ অটভ
ঘাওটয ঙাড়রুভ, টফত্র ঘাওটয ঙাড়র, এযওভ এওিা
ল মালফ? তালর

over time টনল

াচায ওলয  –skilled

agree ওযরুভ

এফং তালর ঐ

silver tonic –এ

শতআ াচায ন’শা ওত থণাৎ ঘটব্ব াচায ফঙলয ভালন ভাল রৃ

labour–যা

রৃ’াচায িাওা ওলয

াঁতারটডলও যওভবালফ শডাফালতা না।

Point-িা

over time

১৯৮২- ৮১/৮২ –শত টনল

ন্য চাকা তালর থালও। থণাৎ রৄধু এআিা

শলরআ তালর লফ না, তালর শওাথা অয এওিা টফজ্ঞান থালও এআিা অটভ ফরলত াটয।
all my points! থণাৎ

এিা

So it proves

তু টভ মটদ ফর শম অভযা ঘাওটয শঙলড় শাদায লত াযফ – ভালন িাওািা শলরআ,

িাওািা শযাচকায ওযায ভত টথলিায ওযলরআ, তালর অটভ ফরলত ঘাআটঙ অভালদয শম ফালচত্বিা, শম
ফালচত্বিা অটভ াঁতারটডয ঈদাযণ টদল টদরাভ, তাযা শতা শাদায,
ওাচ না ওলয রৃ’াচায িাওা ওলয

over time টনল

triple শাদায।

ওালচয ভ

মালি। তা লে তাযা ওাচ ওযলঙ না। অভযা তাআ

ওযটঙ, রৄধুভাত্র া টদল এওিা বার টথলিায বতটয লফ ফলর টফশ্বা ওযটঙ। টফশ্বা ওটয ভালন
মুটক্তলত তাআ লফ ফলর ফুছলত াযটঙ।
টচলত ফল্যাাধযা
রৄধুভাত্র া টদলরআ বার টথলিায লফ এওথা টও এওফায ফলরটঙ?
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
না, তালর you started with that শম এওভাত্র ঐ – শফ এফায তালর নতু ন টপলে অা মাও।
টফত্র যওায
টওবালফ রৄধুভাত্র প্রশ্ন ন, প্রশ্নিা লি মটদ

professional ল

মা, তালর বার টথলিায ওযায যাস্তািা

টওবালফ ঔুলর মালফ?
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টচলত ফল্যাাধযা
Artist –যা

ভলন ওযলঙ,

Artist –যা

শদঔলত ালিন শম তাযা শম ওাচগুলরা ওযলঙন তায লঙ্গ ন্যান্য

ওাচগুলরা মুক্ত। টথলিালয তাযা এঔলনা মণন্ত এওিা াভাটচও ভমণাদা ম্পন্ন চাকা অলঙন – এিা
তালদয ঔুীয ফযাায, অনল্য ফযাায। টথলিালযয চাকািালও এভন চাকা এঔলনা টনল মাা
মা টন শম টথলিাযিালও শম

whole time ওলয

শ বীলণ ম্মাটনত শরাও। তাআ চন্য অভযা শদঔলত াআ

টফটবন্ন শরাওগুলরা, টফটবন্ন ভল – ঔুফআ ওভ

profession –এ,

ালত গুলণ এঔুটন শল ল মালফ। অয

ফাটওযা মা মা অলঙন, তাঁলদয টফটবন্ন ওাচওভণ ওলয এগুলরা ওলযন। তালত তাঁলদয শভািাভুটি শফ –
ফযাাযিা অলঙ এিা অলঙ। অটভ ফরটঙ এয শম ভযা – এআ শম ঘাওটযফাওযী ওলয টথলিাযিা ওযা
ভাল রৃফায টও টতনফায, এিা অটভ ফুছলতআ াযফ না। এিা অটভ ফুটছআ না। এিা অটভ শওান এও ভ
ফুছতাভ মঔন অটভ ঘাওটযফাওযী ওযতু ভ ফা ভলন ত টও ওষ্ট হ্ালনা তযালনা। টওন্তু অটভ ফরলত ঘাআটঙ
শম টচটনিা দীখণটদন ধলয ঘরলত ঘরলত শম ভানুলগুলরায াযীটযও এফং ভানটও ফ ল মা তঔন
তাযা শওাথা এওিা অশ্র ঘাআলফ। তঔন তাযা টনলচযা এওিা শদার বতটয ওলয টি রাটকল
ফলর শম এআিা এআ। অটভ ফরলত ঘাআটঙ শম অটভ শতা রুদ্রলও ন্য শঘাযা ালফা না, জ্ঞালনফাফুলও
ন্য শঘাযা – অনালদয ফরটঙ না, অনাযা ন্য ওালচয ভলধয অলঙন। এআ শঘাযা শল অভালদয
নািযাটতয  নািযচকত ঈওৃত লত ালয না। টওন্তু ঁযা শমিা অভায লঙ্গ theoretically agree
ওলযলঙন, ফরলঙন, শিা রৃবণাকযক্রলভ রৄধু theoretically ফরলঙন।
টফত্র যওায
এআ মণন্ত টওন্তু অভযা ফাআ agree ওযটঙ শম ন্য ওাচ ওলয part time basis –এ টথলিায ওযা, বার
টথলিায ওযা ম্ভফ ন। মতিা বার ললঙ তায শথলও লনও বার ওযা শমলত াযত। টওন্তু অভালদয
থণননটতও এআ ফস্থা, অভালদয াভাটচও এআ ফস্থা, অলদৌ টও ম্ভফ ম্পূণণ

professional ল

টকল

টথলিাযিা ওযা এআবালফ?
টচলত ফল্যাাধযা
হ্াঁ, ওযা ম্ভফ এআচলন্য শম অটভ শতা শদঔলতআ াটি মাঁযা মাঁযা ওলযলঙন অভালদয এঔালন অয মাত্রা
শতা ফলরআটঙ।
টফত্র যওায
ওলযলঙন ভালন ঈৎরফাফু –
টচলত ফল্যাাধযা
ঈৎর ফাফু, ম্ভুফাফু–
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
ঈৎরফাফু টথলিালয

professional লরন

শওন? টতটন শতা তাঁয
ফযটক্তকতবালফ

টও ওলয? তু টভ টথলিালয

profession –িা, living –িা earn ওলযন

free lancer লত

professional ঈৎরফাফুলও quote ওযঙ

ন্য ন্য চাকা শথলও। তায ভালন টতটন

যাটচ ললঙন। থণাৎ অটভ মটদ অচলও

free lancer আ,

অটভ ঔফলযয

ওাকলচ টফজ্ঞান টরঔফ – মা াটয ওযফ, অনায এঔালন নুফাদ ওযফ, আতযাটদ নানান – তালর টও
অটভ টথলিালয প্রলপনার নআ? অটভ ঘাওটয ঙাড়া ভালন টথলিালয professional া ?
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টচলত ফল্যাাধযা
এআ ওথািা এওটদন ভলনাচফাফু অভায ালথ ওথা ফলরলঙন। অটভ ফরলত ঘাআটঙ শম তু টভ মঔন এআযওভ
এওিা ওাচ ওয, তঔন তু টভ টথলিালয লনও শফট ভ দা না? তু টভ টও টথলিাযলও শতাভায
–এয

earning

এওিা চাকা ওয না?

রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
অভায ফযটক্তকত টবজ্ঞতা তা ন। তায ওাযণ লি অটভ এওফায শঙলড় এ শা অফায শঘষ্টা
ওলযটঙরুভ। অটভ ন’ভা ঘাওটয– একায ভা ঘাওটয শঙলড় টঙরুভ। ভালন শঙলড়টঙরুভ ভালন অটভ ঙু টি
টনল টিও ওলযটঙরুভ অয টপযফ না। অটভ শঘষ্টা ওলযটঙরুভ শম টও ওলয অটভ টথলিালযয চলন্য অয
শফট ভ ফায ওযলত াটয।
টচলত ফল্যাাধযা
তঔন শওন অভা ঔফযিা টদলর না?

Honestly! ওাযণ

লও শলর শতা অভায লনও শফট ওাচ ত।

কণ্ডলকারিা শতা অভায এআঔালনআ।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
না, ফরটঙ। তঔন অটভ শদলঔটঙ, অটভ টওলয শথলও শযাচকায ওযলত াটয তঔন! অটভ commercial radio
–শত

শকরাভ, অটভ

C.M.D.A –এয

নািও এওিা টরঔরুভ,

last-

ফররুভ যাস্তাখাি বতটয লর বার। এআফ

ওলয িলয তাযয ভচািা র শম ভাল

াঁঘলা-াতলা িাওা শযাচকায লি।

তঔন অটভ অভায টনলচয

টনটি শম অটভ ওত – তঔন

শত

taxi

শ্রাফন্তীয

capacity শদলঔ

ওলয শদৌলড় টকল অটভ এওিা
studio –শত

টকল এওিা নািলও

Dalhousie –

copy টরলঔ

টদল অট, তাযয ঘি ওলয

voice টদল

টদআ, তাযলয ঔালন মাআ –

এআ ওযলত ওযলত িাৎ শদঔরুভ ভাল

অভায টতন-ালড় টতন াচায িাওা

শযাচকায। ৭১– ৭২ ালর ফরটঙ।

তাযলয কাটড় টওনরাভ। এআযওভ ভলন

লত রাকর – লত লত িাৎ শদঔরুভ শম অভায ভ শনআ অয এলওফালয। তায ওাযণ ভচায লি এআ
শম
প্রলতযওিা
টচটনলয টনচস্ব এওিা – অভালও শওন্দ্র ওলয  ৃটথফীিা খুযলঙ না,
অটভ

মঔন

শ্রাফন্তী ভচুভদালযয ওালঙ অভায দযওায এও াচায িাওা। ঐ

এও াচায িাওা

শযাচকায ওলয এফালয অটভ বার ওলয টথলিায ওযফ। ওভ ভ

অফায

ঘাওটযয

ওলযলঙ

তঔন

শথলও। টওন্তু ভচা লি শম শ্রাফন্তী মঔন অভালও টনলত অযম্ভ
ঈআলও – ভাল াঁঘটদন টনলর অভায এও াচায । টওন্তু

তাযয লষ্ঠটদন শমআ

reject ওযফ

শ  অভা বাফলফ াকরা ন বাফলফ এ দয ফাড়ালত ঘাআলঙ এফং

তাযলয ঐ টতন-ঘায ভা মঔন লফ লষ্ঠটদন অভালও ালফ না, তঔন অভায শথলও

lesser শরাও,

মালও

লষ্ঠ, প্তভ ফ ভ াা মা, এআযওভ শরাওলও শনফায শঘষ্টা ওযলফ এফং তায পলর তঔন অভায ঐ
এও শা শথলও অয এও শা, শম শালত রৄধু
অভালও – ভালন ঈৎর দি
theatre।

rat race ,

অভালও অয শমলত লফ, না লর

has yet to leave a contract for Hindi film or regular assignment in Jatra for his

ওালচআ শওাথা ঐ শম টচটনিা – আ শম ফযটক্তগুলরা িাৎ এআ

lancer ল allied

society –য

ন্য চাকা

free

ওাচ মটদ ওলয, অটভ টথলিালযয প্রফে নুফালদয ওালচ মটদ মাআ, প্রটতবাটদ

ওঔলনা অভালও এআযওভ এ ওযলত ালযন না শম অটভ অভায আলিভত – ালড় াতলা ল শকলঙ
sorry – She can’t do it, because she has logic and demands! ওালচআ

–

অটভ এয িাযা শমিা ফরলত ঘাটি শম
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ঐ

individual –গুলরায profession –এ

া ভালনআ টওন্তু তালদয লনও ফালচ ওাচ ওযলত তালদয ফাধয
া এআলিআ unfortunately society –য ফস্থা।
প্রটতবা গ্রফার
না, অভায ভলন লি টচলতফাফু শমিা ফরলত ঘাটিলরন শম
মটদ ওযা মা,

energy –িা

whole timer না

লর, টথলিালয ন্য ওাচ

মলথষ্ট টদলও ঘলর মা, তালর টথলিালযয চলন্য মলথষ্ট িাআভ থালও না।

we have to find out some other way।
auditorium available ওযালনা

শাও,

এআ শম

subsidy

facility –গুলরা

ঐলি টওঙু না লর –professional –যাআ

শাও,

stage subsidy

শদা শাও, টওম্বা

professional ন

শাও, মাআ শাও, স্তা

fellowship, stipend মাআ

শাও, ভালন

শম টথলিায শথলও চণন ওযলফ, মলথষ্ট প্রঘু য িাওা

চণন ওযলফ। অটভ মতিা ফুছলত াযরাভ। টওম্বা লতা শিা অভায ভলনয ওথািা অলঙ, শম
শতা টদলত লফ মটদ বার টথলিায ওযা মা,

So

commercial ঙাড়া,

রৄধু াততাটর াায চন্য,

subsidy –

box office –

এয চন্য এিা ওযা – াততাটর ন –box office, that is the main thing, তায চলন্য না ওলয মটদ এওিা
ন্য ধযলনয টথলিায ওযা মা, তা আিা শতself-sufficient লত ালয না, শওাথা শনআ। তায চলন্য
শওান টওঙু াাময টনলত লর  শরাওচন ওাচ ওযলঙ, টনলচয ওাচ ওলয

livelihood ঘারালিন

অফায

টথলিায ওযলঙন। টচলতফাফু শমিা ফরলত ঘাআলঙন আ যওভ ওযলর বার টথলিায ওযা মা।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
টচলতফাফু

agree

ওলযলঙন শম ন্য চাকা শথলও ন্য াাময শলর লফ না, অয টনলচলদয

টথলিাযিা বার ওলয ওযলত লফ।
প্রটতবা গ্রফার
টনলচলদয চলন্য টও ওলয িাওািা অলফ, টও ওলয িাওা চণন লফ,

free lancing ওযলত

লফ না টও

ওযলত লফ, টওম্বা শফাডণ াাময ওযলফ, শিা অরাদা ওথা। শিা অভায ভলন  – টও ফলরন
টচলতফাফু?
(টচলত ফল্যাাধযা শও প্রশ্ন ওযা লর ঈিয টদলরন রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত)
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
অটভ ফরলত ঘাআটঙ এআ crisis –এয ঈিযিা – এওিা ওথা টচলতলয ওথা লত ালয- শিা লি এভন
লত ালয শম  ৃটথফীয টলফ শতা ওঔন এআ টললফ ঘলর না শম এআ টদরাভ এআ শরাভ। তালত
ওঔলনা অভালদয ভলধয এআ ওথা ভলন লত ালয শম অটভ টও আটতালয ায ফায চলন্য টডটান শনফ
শম অটভ আটতালয নাও ফ না, অটভ আটতালয ভলঞ্চ দাঁড়ালফা না, টওন্তু অটভ ায ফ –মালত
বটফলযলত – এিা লত ালয –that is very important decision, টওন্তু ঙ্কিা এআ শম আটতালয ায রাভ
শতা নাটও শকাফয ফ তা রৄধু লঘ শকলর। শআ ঙ্কিা টও?
শশ্রাতা
লঘ শকলরআ ায লফ, রুদ্র, িা

please scientifically বাফলফন

না। অটন শমিা ফরলঙন শম টথলিালযয

শরালওয লক্ষ এিা ম্ভফ। অভালদয শম চাকা অলঙ – এআ শতা ফরলরন – শম টথলিালযয শওান
শরাও এঔন এওা

decision টনল single handed –এ

ল শকলরআ এওিা

honest theatre শ

শঔরা শঔরা ওযলত াযলফন না। শদল

professional

ওযলত াযলফ না- এআলতা দাঁড়ার? তযটচৎফাফু টও ওলয

ওযলরন? অটন শম এক্ষু টন ফরলরন শম এওিা ফ ওাচ ওযলঙন। ঈটন টও ওলয

emerge

emerge ওযলরন

society-শত?

নািয শাধ ংস্থান
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ভলনাচ টভত্র
ফর শরঔও অলঙন মাঁযা শরঔা শথলও তালদয রুটচ-শযাচকায চণন ওলযন। তা তাঁযা টও ওলয থাওলফন?
ফর শরঔও শতা অলঙন। ফযাায লি

professional লর, non-professional লর

টও বার টথলিায ম্ভফ

ফরুন? না, লত ালয টও? ফয এওিা টদও টদল অভায ভলন , ৬০-এয ভ মঔন অভযা ফাআ
non-professional

টঙরুভ এফং থাওািালও ঔুফ ফড় ফলর ভলন ওযতু ভ, শতা ৬০-এয ভ বার টথলিাযআ

ললঙ। অয ৭০ শমআ অভালদয ভলন ললঙ শম অভালদয এওিু

professional লর

বার , শআ শতা

ফ গুফলরি ল শকর।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
অটভ ফরলত ঘাআটঙ শম চীফলনয ঙ্কলিয এওিা ঈিয, টঘযওালরয ঈিয, ফণচনীন ঈিয  না। চীফন
শমভন তায ভত ওলয ফদরালত ঘা, ফদলর মা, শতভটন শম শওান চীফলনয এওিা এওিা শক্ষলত্র, তালও
নতু ন ওলয ওলয বাফলত । শলক্ষলত্র অচলও টচলত শম প্রশ্নিা তু লরলঙ শিা লি শম এআ
টথলিাযিা বার লফ টও ওলয? অটভ এআিা অভায ওালঙ

valid ।

অটভ ফা টচলত

professional

ওলয শ তু টভ শফালছা, অটভ ফুছফ। অটভ শভাি ফআফ, টও ওযফ, তা টনল অভায শওান

ফ টও

concern ন।

বালরা টথলিাযিা টও ওলয ওযফ। তা বার টথলিায ওযায শক্ষলত্র টচলত এওিা ওথা ফরলত ঘালি,
এওিা াতা ফা ক্ষভতায চাকা শথলও শম শিা লি এত ওভ ভ টদলর টও ওলয ঘরলফ। অটভ
ফরলত ঘাআটঙ াাড়িা মটদ ১০ াচায পু ি ঈঁঘু , তালর মটদ অটভ প্রশ্ন ওটয টও ওলয অটভ ১০ চায
পু ি scale ওযফ, এআ ঈিযিাআ রটচও লত ালয না। সুতযাং এ বাআ কুটড় চলনয ভাথা যয দাঁটড়ল
টকল অটভ দাঁড়ালত াযফ এিা ওঔলনা ঈিয লত ালয না। ঐ ভালন টচলত শমিা ফরলঙ, অভায ভলন
লি, শমলতু াাড়িা ত ঈঁঘু। সুতযাং এআ এওিা থ। অটভ ফরলত ঘাআটঙ এলক্ষলত্র শতাভায শওান
fixed থ

অলঙ টওনা শআিাআ নতু ন ওলয ঙ্ক ওলায ওথা। অটভ ফরলত ঘাআটঙ িা এওিা cliché।

থদলীপ থমত্র
এও বদ্রলরাও এওফায ফলরটঙলরন , অভায মটদ এওিা বার ওরভ থাওলতা, অটভ ভাওাফয টরঔলত
াযতাভ। টওম্বা অভায মটদ ঔুফ ফড় এওিা বার
ঙটফ অঁওলত াযতাভ। অটভ ভলন ওটয

studio থাওলতা

professional ওথািা

াচালনা শকাঙালনা, তালর অটভ বার

এঔালন

commercial

লথণ

ওথািায ভালন লি professional perfection।

শম

ফযফায ওযা ঈটঘত।

Professional

টথলিায

শমিা বার টথলিায লফ, ৎ টথলিায লফ, ৎ ভালন

perfect লফ,

প্রঘটরত লথণ ৎ ন, শআ টথলিায মাঁযা ওযলফন, তাঁযা তায শথলও লতা
চীটফওা ংগ্র ওযলত াযলফন না। তাঙাড়া
professional লত

professional group theatre-গুলরা

াযলঙ না। ওাযণ, অভালদয টথলিাযগুলরা ওরওাতায শঘৌেীয ভলধয অিলও যললঙ –

মাত্রায লঙ্গ তু রনা এলরা। প্রথভত মাত্রা াধাযণ ভানুললয চলন্য শরঔা। মটদ অভযা চনকলণয ওথা ফটর।
টওন্তু চনকলণয রুটঘয লঙ্গ ওরওাতায এআ ীততা টনন্ত্রলণয ভলধয দণও, তালদয এওিা ভূরকত
াথণওয যললঙ এফং মাত্রায অলফদন শফট ায ওাযণ ১৩ রক্ষ িাওা াায ওাযণ, শিা ফ ৃৎ ফলঙ্গ,
ফ ৃৎ বাযতফললণ ঙটড়ল শদা লি। মটদ ওরওাতায শওান টথলিায টফজ্ঞালনয ভলধয টদল টওংফা শম
শওান বালফআ শাও াযা বাযতফললণ টওম্বা ফাংরা ঙটড়ল শদা ত, তালর টওন্তু এআ ১৩ রক্ষ িাওা
রুদ্রপ্রাদ টওম্বা টচলতলয ভলতা প্রটতবাফান টযঘারলওয ালত অি ওযলত াযলতন। অলর
অভালদয এআ শম অলরাঘনািা শার, এয সু যিা টওন্তু অদযন্ত অটভ শদঔটঙ negative, এফং negative
নািয শাধ ংস্থান
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শথলওআ রৄরু র। এনাযা ফরলরন, অাভীয ওািকড়া দাঁড় ওযালফন। অভায ভলন ললঙ ধরুন, এঔালন
মাঁযা এবালফ যআলরন, এঁযা টওন্তু – এওিা ওথা, ফাড়াফাটড় ফলর ভলন লত ালয, শম আটতালয টওন্তু এঁযা
ওারুরুল ল যললঙন। এচলন্য ওথািা ফরটঙ শম, এঔন ভলন লি টচলতফাফু টওম্বা রুদ্রপ্রাদ,
ভলনাচফাফু টওম্বা ভালরাঘও টফত্রফাফু, এঁযা াধাযণ শরাও। টওন্তু মটদ নািযাটলতযয আটতা টনল
বাটফ, ১০ ফঙয, ১৫ ফঙয, ২০
ফঙয লযয তাব্দীলত এআ টচলত
ফল্াাধযা

টওম্বা

রুদ্রপ্রাদ

শনগুপ্ত, তাঁযা টওন্তু ওারুরুললয ভত
শখাল শমভন যললঙন – শআযওভ ফরটঙ।

টওম্বা টদা ল থাওলফন, টকটয
টওন্তু তাঁলদয রৄরু লটঙর শম ৬০
৬০-এয দও – অটভ চাটন না

শথলও – ফয তাঁযা ফাযফায ফরলরন শম

টিও ফররাভ টও না। ৬০-এয দও

শথলও এআ শম এঁযা ফরলরন রৄরু ওযলরন,

এঁলদয নািলওয ভলধয ত্রুটি টঙর।

এআচন্য ত্রুটি টঙর, এনাযা এফং ওালরয

মন্ত্রণালও ধযলত ালযন টন। শম

ওাচগুলরা ড়লঙ ভগ্র শদলয ঈয,

ওথািা ঙলয দও না টও,

grammatically

ইান শওালণ শভখ শদঔা টদলি, শম থযথয ওলয ওাঁলঙ টদকন্ত, শওান টওঙু লওআ তাঁযা ফুছলত ালযন টন।
তাঁযা ওযলরন ‘টতন ায ারা’39–াধাযণ

production।

‘টতন ায ারা’ টওম্বা ঐ শম ফীটথ –

‘মঔন এওা’ য ভলধয তাঁযা টওঙু িা – এওিা বাফনালও – টওন্তু ভানুললয ওালঙ শৌঁঙলরন না। রুদ্রপ্রাদ
তাঁয অয এওটি নািলওয
ওথা ফরলরন, টও প্রফলরভ
40

পু িফর শঔরা টনল। পু িফর

শঔরা টনল ভালি শমিা 

শিা

প্রফলরভ?

শিা

ংঔয

এওিা

ংভাত্র।

াযা

শদল শম মন্ত্রণা, শম দাটযদ্রয,

শম রৃঃঔ, শম দা, ভস্ত

শদ শম এওিা ওাঁলঙ থযথয

ওলয,

পু িফর

শঔরায প্রফলরভিা ং ভাত্র,

াভান্য ং ভাত্র। থঘ

এআ পু িফর শঔরায প্রফলরভ

টনল –রুদ্রপ্রালদয ভত

শরাও লনও টফার বালফ

শঔালন

টফার

প্রফলরলভয

মুকিালও বাফলফন, চীফনিালও বাফলফন41। এআবালফ তাযা বাফলফন না। অয তাঙাড়া এঁযা দর শবলগ
শদন। মুক শবলগ টনলচয দর শথলও টফটিন্ন ল শগুলরা টওন্তু অভযা চানায তাটকলদ ফরটঙ। এনাযা
লনও ওথা ফরলরন শম ভালরাঘনা ওযলরন। টওন্তু এনালদয দর ফা টফটবন্ন দর বালগ শওন? রে
টথলিাযগুলরা বালগ শওন? তায ওাযণ ভানুললয শআ প্রফ ৃটি, অভায শরাব, অভায ওাভনা, অটভ ফড় ফ।
অভায ফযটক্তকত প্রফণতাগুলরা, ভানটওতাগুলরা এত তীব্র ল লি শম এও অওাল রৃআ ূলমণয ফস্থালনয ভতনআ এওটি রেল এওাটধও প্রটতবাফান ফযটক্তয ফস্থান হ্ এফং রৃঃ ল ঈলিটঙর।
শআচলন্য তাঁযা দর শবলগটঙলরন, এফং শওন শবলগটঙলরন শওন বালগ, এিা এওিা ওাযণ। লনও
ওাযলণআ লতা বালগ। াভাটচও থণননটতও টফটবন্ন ওাযলণ বালগ। এিা এওিা বাগফায ওাযণ এফং
এিা অভালদয ফরা দযওায। এআ প্রলঙ্গআ ফরটঙ –
টচলত ফল্যাাধযা
এিা টও অটন চানলত ঘান? অনাযা মটদ চানলত ঘান, মটদ চানলত ঘান শম শওন রেিা বাগলরা, না
প্রশ্নিা তু লরলঙন ফলরআ ফরটঙ। অটভ এক্ষু টণ ফরলত াটয টিও টও লটঙর – ভালন অভায শওান সুটফলধ
শনআ –
নািয শাধ ংস্থান
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টদরী টভত্র
না, অভায লযয প্রশ্নিা ওটয। ন্য প্রলঙ্গ শম বার নািও শরঔা লি না। বার নািও শরঔা লি না
শওন? তায ওাযণ অভালদয টথলিায ঔুফ ম্মানচনও ফস্থা টওঙু টদন অলক টঙর না। রৃআ, মাঁযা
টতযওালযয ফড় ন্যাটও ফা ন্যান্য শক্ষলত্র শরঔও, তাযা টওন্তু try ওলযন টন। তাঁলদয – ওঔলনা তাযা
apply ওলযন টন নািলওয শক্ষলত্র – এিা নািও এওিা রৃফণর ায ওাযণ। অভালদয নািও ঐ শম
ফররাভ cliché ল শকলঙ। শল মণন্ত ভালক্সণয ওথা রার অলরা শদা র। এয ওাযণ অভালদয শম
ভানটওতা, শআ ভানটওতা অভালদয –
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
এ ফযথণতািা তালতা অনালদয টনলচলদয ঘঘণা ওলয অনালদয ফায ওযলত লফ। শিা এআ রৃলিা থ
ৃ ী থ। অনাযা ঘাআলঙন এিায এওিা solution । ঙ্ক টভলর মাায ওথা ফরটঙনা, ঙ্ক
নাটও তত
শভলর?
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
ঈটন ঘাআলঙন অভযা রৃচলন টভলর এঔালন এঔন পাআনার এওিা ড্রাপট্ ফানাআ – াযফ না।
প্রটতবা গ্রফার
টফ কুভায বাআ–
থশবকুমাে যর্াশী
I have two questions to ask. Ajiteshbabu raised a question about Marathi theatre. The first
question is this, whether in Bengal they have been able to create the belief in society that theatre
is a must. It is a must part of their life. We have not been able to do that, the way it is in
Maharashtra. Today in Bombay or in Puna, the show starts early at 10’o clock in the morning on
the working days. The three days are occupied by all the four shows in all the theatres. So people
have found that theatre is a must in their life. Let us solve all the problems raised by Ajiteshbabu
and by Rudra Sengupta that the money problem without the say - enrolment by the Government.
The people themselves have taken up the responsibility of running the theatre. I don’t say that all the productions that
are being conducted by Marathi theatre are good enough. But new writers are coming in because people want them.
New plays every day - you will find from at least 25-30 writers who are regularly banking upon the writing on theatre.
Vasant Dev told me that his income is 5000/- per month out of his writing, though he is a professor in a college at
Nasik. Again, he told me that at whatever corner in Maharastra, if my show is going on I get my money order regularly.
It is 100/- per night for every show. He was talking about Madhu Rai, one of a very promising playwright in Gujarati. He
earned about 80,000/- out of his three plays in three years. So, my first question is this in whatever society, theatre can
only survive on its own, if we, theatre people have made the society that theatre is a compulsion for them. I don’t think
there is much success in India, apart from Maharashtra, where they were able to make it. It was here in Calcutta, in the
olden days, when is the professional theatre of our North Calcutta which we all criticize so much; it was I thing, a
behavioral part of every Bengali family to at least go to a theatre once in a while with the entire family, because to
experience theatre was a part of one’s liking, it is their way of life. So, I think, unless we are able to do this, the
theatrewallas, creating a situation by which to make ourselves indispensible for the society. The society is going to look
after you if we are making ourselves indispensible in the society. I think this is the only way we can do it. Because, we
have tried it out with the professional theatre may be as Ajiteshbabu is saying. Our suggestion that so many of Gujarat,
at the age of 16 come down to Ahmedabad has started running a professional theatre - Vinayak Gandhi, Vilas Pandya,
Yashbant Thakkar, all of them are joined hands. Within couple of years or three, Vinayak Gandhi went to cinema.
Yashbant Thakkar got another job. So, I think, is very much right, these unable to run a professional theatre. The
theatre world is not going to gain any momentum. Where at the same time, say, only in particular coners in the Calcutta
city, we are anyhow theatre….in Bombay actually on Sunday you will find there are about 20 theatres booked for
Gujarati theatre and tickets are 30/-rupees per day….that is 30/-rupees, 25/-rupees, 20/-rupees, 15/-rupees and all is
নািয শাধ ংস্থান
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sold out. The last ticket is 10/-rupees but would you like to go for that theatre? I don’t think so. They won’t produce any
plays. They won’t produce Madhu Rai’s plays. So, it is a different type of theatre. All the artists are being paid. The
initial charge of adaptation of a play will be 10,000/- for the writer, the first right. Then again every night he gets his own
royalty. These are the possibilities of theatre in Bombay or Maharashtra. But I think, Calcutta, has a different way of
tackling the theatre movement. All of them, Ajitesh, Manojbabu and Rudra, they have done their job in their own way
very sincerely I think and we have nothing to be ashamed of about it. And this could be the starting point and after a
decade or so we may find a more professional theatre, which is running on its own. I don’t think our Government is
going to help much. It is very much subsidized as they are saying in all over Europe and America and also in Gaza. I
was told that in Gaza they spend one hundred thousand pounds – one million pounds after the subsidy of the theatre
being run in Canada. Now if it is in Calcutta or any other part in India, I think we will be able to run about half a dozen
theatres and very regularly, which is not happening, because, again I come to the same point that we are not made the
society to attend theatre more seriously, not feeling compassion about them that is my point.

রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
অটন মটদ ভলন ওলযন শম অভযা টথলিালযয শরালওযা
াটয – অটভ এওিা বার ফাটড়লত

practice ওলয

ওালঙ টনলচলদয

indispensible ওযলত

াটয। টওন্তু শ athlete food ালফ টওনা,
শ correct coach-এয ওালঙ placed লফ টওনা, শআিা এ শরাওিা ওযলত াযলফ? Don’t you think we
operate only in a super structural level?

বার

society –য

athlete লত

 শম ওথা ফলরটঙর এফং অভযা ওলরআ শমিা ফটর, শম

টথলিালযয ওাঙ শথলও মঔন অা ওযা , শচযাটত ফসুয ওালঙ শম ঈিয, চকদী ঘন্দ্র শফালয ওালঙ শম
ঈিয, শ ভস্ত ঈিয টথলিালযয ওালঙ এল অা ওযা । অটন টফজ্ঞালনয এওিা ভুও টদন,
অটন যাচনীটতয এওিা ওথা ফরুন মালত ভুও ল মা –theatre can just generate certain value
systems, some values, some questions about value systems and those values can only operate as mutants,

এওিা

mutant, শম mutant –িা

লতা ওঔলনা শওান এওিা

generation –শও

রৃভ ওলয ালট টদলত ালয,

once in a million।
patronized

টওন্তু টথলিায টও fundamental? শমভন education, education শমভন এওিা তায
role যললঙ society –শত, শআযওভ টথলিালযয – শমিা ঔুফ suspect অভালদয এঔালন,

society- শত,

শম টথলিায টও আ শরলবলর

operate ওযলত

ালয? এিা শতা অলর শকািা শদলয

এয ওথা। শকািা শদলয – শওাথা ওঔলনা ালযটন। ওাযণ লি
তঔন

England –এ

প্রলতযও

Shakespeare মঔন professional টঙলরন,

municipal area-য gate –এ signboard থাওত, Shakespeare চীফন্ত

–beggars, vagabonds and actors are not allowed. So you must understand শম
মটদ ভমণাদা টদলত ালয, শমভন নাটও
টদল শমলত । শমভন নাটও এআ
এওিা

system ওলয

টথলিায এওিা

atomic energy commission- এ

school college- এয

টদল শকলঙ। শআ

institution, তালর

system-শও

এওিা

culture –

টও

it is –

result শফলযালি

থাওায ভ

না- িা

–society

না শফলযালি লও

টক্ষা শথলও টও দা লি শ না শদলঔ ফাফাযা

ঘাটরল শমলত । শতভটন বালফ শদ মটদ ভলন ওলয

institutional support শদফ,

তালর ওযলত াযলফ, শিা শদ

বাফলফ। টওন্তু টথলিায রৄধুভাত্র এওিা ওাচ ওযলত ালয, শিা লি শম অভায যীয, ভন, শফাধ, ফুটদ্ধ,
অভযা অভালদয ওালচ রাকাটি টওনা, so that, দিা শরাও শদঔুও, শ শরাওিা শদঔলঙ শম হ্াঁ, এিা
অভায কলফণয চাকা। এআ টথলিাযিা, এআ নািওিা বার। এঙাড়া অয টথলিায টওিু ওযলত াযলফ
ফলর অটভ টফশ্বা ওটয না। তায ওাযণ, ওঔলনা, অটন শওাথা শদঔালত াযলফন না, শম টথলিায
social change ওযলত

really

ালয। শম ভস্ত টথলিায, শম ভস্ত কান, শমগুলরা ওঔলনা চনকলণয এ শত এললঙ,

শিা শওফরভাত্র এওিা

slogan

টললফ

handy ল

এলটঙর। শকািা শদআ তঔন এভন িকফক ওলয

পু িটঙর, তঔন এওিা কান রিাি ওলয ঘলর এললঙ, টওংফা ঐঔান শথলও চলন্মলঙ। টওন্তু এওিা কান
নািয শাধ ংস্থান
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এওিা শদলও টনল শকলঙ, এওিা টথলিায এওিা শদলও ভুও চাকা টনল শকলঙ, এিা ওঔলনা
শওাথা টন। শতভটন টথলিায এতফড় ঘাটদা টনলচয চন্য

set ওযলত

ালয টওনা অভায বীলণ ল্

অলঙ।
Voice:
We have not been able to create that in the society that is a compulsion …..that has not been done.

রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
That part I agree. Second part

–এ অটভ এআিু কু

agree ওযটঙ

শম

we have to do good theatre,

টওন্তু িা

অভযা create ওযলত াটয না।
টফত্র যওায
লনও প্রশ্ন ঈলি লড়লঙ এফং তায ঈিয শদা ললঙ। অভালদয ালত অয শফট ভ শনআ। অভায
ভলন  এফায অলরাঘনািা শল ওযা দযওায।
ভলনাচ টভত্র
এআ শকারভারিা---এওিা শকারভার ল শকলঙ ফরটঙ, শম রুদ্র অলঙন, টচলতফাফু অলঙন, শম অভযা
মঔন ---এআ অফায শআ ৬০ – এয ওথািা ঘলর অলঙ। ফটর – ধরুন, কুটড়-ঁটঘ ফঙয অলকয
ফযাাযিা – মঔন অভযা টথলিায ওযলত এলটঙরাভ, অভযা টওন্তু professionalism –শও শভালিআ শ্রদ্ধায
শঘালঔ শদঔতাভ না। Non – professional ািালও অভযা ঔুফ কলফণয ফলর ভলন ওযতাভ। অভযা
টথলিালযয খয ছাঁি টদতু ভ, টনলচযা টিটওি টফটক্র ওযতু ভ, এঁযা ওলযলঙন, শিাআ অভযা এওিা দারুণ
চাকা ফলর ভলন ওযতাভ। অভালদয দলরয শঙলরযা, অভযা ফভ ফরতু ভ শম টথলিালযয ওাঙ শথলও
টওিু শনলফ না, টওিু ালফ না, না টনল ওযলত এলা। এআ টথলিাযআ টঙর তঔনওায ভল অভালদয
স্বে, অভালদয অদণ। অচ কুটড় ফঙয ফালদ অভালদয এভন ফস্থা ললঙ, এআ টনল অভযা রৄরু
ওলযটঙরুভ, চাটন না, কুটড় ফঙয ফালদ ফযাাযিা এওদভ ঈলট শকলঙ। এঔন অভযা ফরটঙ শম টও, এিা
professional না

টও?

টচলত ফল্যাাধযা
অভযা অলর

অয

commercial theatre

professional theatre

এও ভলন ওযটঙ। এআ ওথািা দারুণ

ফলরলঙন!
ভলনাচ টভত্র
না, অটভ এওদভ এও ভলন ওযটঙ না।
টচলত ফল্যাাধযা
Professional theatre

–শতা শনআ অভালদয শদল। এ ওথািা শতা ঈলট শকলঙ। না, ঈলট মা টন,

professional theatre –এয sense –িা

অভালদয টঙর না।

ভলনাচ টভত্র
Point is this শম

অভযা তঔন, ন্তত অভালদয যাভরদা মা ওলযলঙন – এআ ফ শরাওচন মাঁযা টঙলরন

তাঁযা এআ ফযাাযিা ঔুফ ফড় ফলর ভলন ওযলতন। শম অভযা এঔালন

non-professional লত

এলটঙ, অচ

অভযা শিলও শিলও ফুলছ শকটঙ।
টচলত ফল্যাাধযা
অভযা mean ওযটঙরাভ অভযা non-commercial লত এলটঙ। ভুলঔ ফরতাভ অভযা non-professional,
নািয শাধ ংস্থান
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অলর

non-commercial –এআলি

লি অর ওথা।

Professional theatre অভালদয

শদল শনআ। অভালদয

শদল commercial theatre অলঙ অয amateur theatre অলঙ।
ভলনাচ টভত্র
ফুছরাভ। অটভ অলযা শাচা ওলয ফটর। াায ফযাাযিা ম্পলওণ অভালদয শওান অা টঙর না এফং
অভযা ঘাআতাভ না। শরাওচনলও অভযা শঔাতু ভ। শম ওাযলণ শদঔুন, অচলও অভালদয
গুলরা এলওওিা

employment exchange –এয

group theatre

ভত, চালনন শতা? মাযা টথলিায ওলয তাযা ঙাড়া

everybody

gets।

শওভন? ওত শরাও এয ঈয চীটফওা টনফণা ওলয অটন শদঔুন। অলরা টমটন ওলযন এিা তাঁয

এওিা

profession

এফং

profession ভালন

টও আটন এঔান শথলও মলথষ্ট িাওা শযাচকায ওলযন। টমটন টিটওি

ঙাান টতটন, টমটন শদঔান টতটন, লনও শরাও অলঙন মাঁলদয ঈচীটফওা অভালদয টথলিায। স্বীওায
ওযলত াযলফন না শম ফরলরাওলও টওন্তু অভযা শঔলত টদআ।Point is this।
Voice:

অভযা ভালন ওাযা?
ভলনাচ টভত্র
অভযা ভালন অভালদয রে টথলিায।
Voice:
Group theatre-

এয ওাযা?

ভলনাচ টভত্র
ফাআ। এতিু কু শম group theatre –
Voice:
Group Theatre –

এয শওান ওভণী? মাযা অলরা শদ, মাযা টভঈটচও ওলয তাযা শতা রে টথলিালযয

ঙ্গ।
ভলনাচ টভত্র
শিাআ শতা অটভ ফরটঙ। অটন অভায ওথায ভলধয
Voice:

অভযা ভালন ওাযা?
ভলনাচ টভত্র
অভযা ভালন মাযা দরিা ওলযলঙন, মাযা টথলিাযিা

organize ওযলঙন

–ও’িা শরাও অরাদা ওলয দর

ওলযন ফরুন শতা?
Voice:

তাযা রে টথলিায ন
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
টওঙু ভলন ওযলফন না, এগুলরায ফিা অটন চালনন না। ওরওাতা লয অটন চালনন না ও’িা দলরয
অলরা অলঙ। অলরা ওযলফ শওালেলও? ওালচআ অটন শম ফরলরন না, পি ওলয ফলর টদলরন ‘তালর
শিা রে টথলিাযআ না’ ম্ভু টভটিয ভাআ শৌবাকযফত ঔালরদ শঘৌধুযীয ভত এওচনলও শলটঙলরন।
তালয ভত শরাও শলটঙলরন। অয ঈটন ভালছ ভালছ টফলদ শমলতন,
এঔালন টওঙু রাআি টওনলত অযম্ভ ওযলরন। অভালদয তা শন

42

‘six in one’এওিা

টনল এলরন।

ফরলরন শম অলরা ওতওগুলরা না

লর অটভ াযটঙ না। তঔন অলরা টওঙু শওনা র। টতনলি-ঘাযলি দলরয অলরা অলঙ, ফুছলত
শলযলঙন?
নািয শাধ ংস্থান
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Voice:

এগুলরা অটভ চাটন।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
তালর শওন ঘি ওলয ফরলঙন –
ভলনাচ টভত্র
অটন দা ওলয এওিু , টবন্ন লথণ ধযলফন না, অটন অভায

spirit –িা, intention –িা

ধযায শঘষ্টা ওরুন।

তাঁযা শম ান, এ ফযাাযিালও অটভ টন্া ওযটঙ না।Professional া ঈটঘত। তালদয াািালও অটভ
টওঙু শঙাি ওলয শদঔটঙ না। টওন্তু ওথা লি এআ শম, মাযা টথলিাযিালও organize ওযলঙন, তাযা শওঈ
টওঙু া না। অটন এিা টও ভালনন, চালনন টও শম এওিা tape recorder এওিা শরাও রৃলিা টতনলি
শওলন এফং এিাআ তায ঈচীটফওা শম
ওরওাতা লয অচ লনলও

tape recorder গুলরা

light –এয equipment

টওনলঙ

দরলও বাড়া শদফ? অটন টও চালনন শম
just আ group theatre শও

বাড়া শদফ শঔান

শথলও –commercial theatre –শও ন, ওাযণ তালদয অলরা অলঙ।
রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত
তালর শতা টিওআ ফরলঙ –
ভলনাচ টভত্র
অটভ শতা শিাআ ফরটঙ –
রুদ্রপ্রসাদ যসনগুপ্ত
অটন ধরুন, অভালদয ‘কাটরটরয চীফন’ র, টনভাআ শখাল

professional photographer ঙটফ

তু রলরন,

অভালদয মঔন ঙটফ তু রলরন তঔন অভালদয ঙটফ শতারায দয অলঙ। অলঙ শতা না টও? না, না, ঙটফ
তু রলরন শওন? ঐ ঙটফিা নায টফটক্র লফ ফলর। এআফায ঈটন ঙটফিা শফলঘ িাওা শলরন, ান।
এওলাফায। ঈটন শতা টলঔলঙন, টল্পী। লন্িিা লি ঁয ঙটফিা মঔন ঈির  টওঙু শর না, এআিা
আ শরাওিায প্রটত টবলমাক না, ুলযা চাকািা ম্পলওণ ফরলঙ এআিা এওিা irony।
Voice:

এআিাআ এওিা শকারলভলর ফযাায ন টও অনালদয

system মঔন

এযওভ ৬০ –এয দলওয ওথা

ফাযফায ফরা র –
টচলত ফল্যাাধযা
শও বতটয ওযর ভাআ শদলয – অটন তঔন ফরলরন ঔুফ, শওন রে বাগর, অটন শওান াটিণ ওলযন?
শ াটিণ বালগটন? এঔালন এল ঔুফ অভালদয ফরলঙন! অটন শম ওলরলচ ড়ান শঔালন ওীযওভ
দরাদটর ? Teachers ‘council– এ?  না? শওন ফরলঙন এফ ওথা?
Voice:

এঔালন ফলটঙ ফলর টও অনায ভলতা মা তা ফরলত াযফ না নাটও?
টচলত ফল্যাাধযা
অটন ওলযন না টনলচ? Teachers ‘Council – এ? লতা positively ওলযন।
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পথবত্র সেকাে
রে টথলিায টনল ঘভৎওায শঔারাঔুটর এওিা অলরাঘনা র। অনালদয ফাআলও ধন্যফাদ। অভালদয
অলরাঘনা এঔালনআ শল লি।

িীওা
1

(১৯৩০-

2

নট্- হনতদতক ফহুরূী নাট্যদতরয দয (১৯২৮- ২০০০)।

) হহি নাট্য জগতেয খ্যােনাভা ফযহিত্ব। অনুফাদক, নাট্ককায, অহবতনত্রী, নাট্য শাধ ংস্থাতনয অহধকেতা।

3

নট্- নাট্ককায- হনতদতক। নািীকায এফং নািীভুখ্ দতরয প্রহেষ্ঠাো (১৯৩৩- ১৯৮৩)।

4

রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত নাট্- হনতদতক- অনুফাদক- নাট্য ংগঠক (১৯৩৫- )।

5

নাট্ককায- নট্- হনতদতক, ুিযম্ নাট্যদতরয প্রহেষ্ঠাো (১৯৩৮- )।

6

হনতদতক- নট্- নাট্ককায , হিতেট্ায ওোকত এফং অনয হিতেট্ায নাট্যদতরয প্রহেষ্ঠাো ( ১৯৩৮- )।

7

ভঞ্চ হল্পী- হিত্র ও ঙ্গীে হফতলজ্ঞ (১৯১৯- ২০১৪)।

8

াতট্ হফতলজ্ঞ ও ভঞ্চ হল্পী (১৯৩৪- )।

9

হফজে ভতা হনতদতহে ও হজহ হহি প্রতমাহজে ১৩০ হভহনতট্য হহি ছহফ।

10

যতভ হহি হনতদতহে, হজহ হহি প্রতমাহজে প্রিভ ৭০ হভহরহভট্ায হপতেয হহি ছহফ।

11

৭০- ৮০ য দতকয করকাোয পুট্ফর শখ্তরাোড়।

12

গ্রু হিতেট্ায শক শাদযী কতয শোরা, হিভফতঙ্গয গ্রাতভ গতে হিতেট্াযতক শ তৌঁ ছ শদওো এফং আযও হফহবন্ন রক্ষ্য

হনতে নািীকায, হিতেট্ায ওোকত, শিেনা, িাফতাক, হিতেট্ায কহভউন ও ূদ্রক হভতর াতেয দতক প্রহেহষ্ঠে ে
করকাো নাট্যিিতা ফা কযারকাট্া শযাট্তহয হিতেট্ায।
13

নট্- হনতদতক- নাট্ককায, ফহুরূীয প্রহেষ্ঠাো এফং আধুহনক বাযেীে হিতেট্াতযয জনক (১৯১৫- ১৯৯৭)।

14

যফীন্দ্রনাি ঠাকুতযয নাট্ক অফরম্বতন ফহুরূী প্রতমাজনাে, ম্ভু হভত্রয হনতদতনা ও অহবনে প্রিভ অহবনে ১০ শভ ১৯৫৪

15

ক্লাহকার হগ্রক ট্রাহজহিয যিনাকায (আনুভাহনক ৪৯৬- ৪০৬ BC)

16

অহজত ফতিযাাধযাে ও অহে ফতিযাাধযাে প্রহেহষ্ঠে নাট্যদর (২৯ জুন ১৯৬০)।

17

শিকতবয ‘দয শিহয অিতািত’ অফরম্বতন অহজতে ফতিযাাধযাতেয রূান্তহযে, হনতদতহে ও অহবনীে ফাংরা নাট্ক

(১৯৬৪)।
18

ইফতন যহিে ‘আ ির াউ’ অফরম্বতন ম্ভু হভত্র রূান্তহযে, হনতদতহে ও অহবনীে ফাংরা নাট্ক (১৯৫৮)

19

নাট্কায ও কহফ (১৯৩৪- ২০১৪)

20

হনতদত- নট্- নাট্ককায, নেুন নাট্য আহঙ্গক – িািত হিতেট্ায- এয অনযেভ প্রফিা, োব্দী নাট্যদতরয প্রহেষ্ঠাো (১৯২৫-

২০১১)
21

হফবা িক্রফেতী হনতদতহে হিতেট্ায ওোকত প্রতমাহজে ভতনাজ হভত্র যহিে ফাংরা নাট্ক (১৯৭৬)

22

হফবা িক্রফেতী হনতদতহে হিতেট্ায ওোকত প্রতমাহজে ভতনাজ হভত্র যহিে ফাংরা নাট্ক (১৯৭২)

23

ফহুরূী প্রতমাহজে কুভায যাে হনতদতহে ভতনাজ হভত্র যহিে (১৯৮২)

24

হফজন বট্টািামত যহিে নাট্ক (১৯৬৬)

25

হফহষ্ট িরহিত্র হযিারক, হিত্রহল্পী, শরখ্ক ঙ্গীে হফতলজ্ঞ (১৯২১- ১৯৯২)

26

হপে ও হিতেট্াতযয হফহষ্ট নট্- নাট্ককায- হনতদতক এফং কহফ (১৯৩৪- )

27

(ক) হএরহট্ নাট্যদতরয অহবতনো (১৯৩৩- ২০০৬)
(খ্) শাদাযী ভঞ্চ ও িরহিতত্রয অহবতনো (১৯২৫- ১৯৯৭)

28

নাট্ককায- অহবতনো। একদা স্টায হিতেট্াতযয ত্বাহধকাযী (১৯১০- ১৯৮৪)

29

নাট্- নাট্ককায- হনতদতক। এরহট্হজ এফং প্রহেষ্ঠো (১৯২৯- ১৯৯৩)
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30

হিৎ শফতনহবৎ হনতদতহে কযারকাট্া শযাট্তহয হিতেট্ায প্রতমাহজে ফাংরা নাট্ক। ভূর নাট্ক শেখ্ট্, অনুফাদ শভাহে

িতট্টাাধযাে (১৯৮০)
31

নাট্য ও িরহিত্র অহবতনো (১৯৩১ – ১৯৯৭)

32

নাট্য ও িরহিত্র অহবতনো (১৯২৬ – ২০০৬)

33

ফাংরা শরাকঙ্গীে হল্পী ও ুযকায (১৯০১- ১৯৫৯)

34

শরাকঙ্গীে হল্পী (১৯২২- ১৯৮১)

35

উনযা যফীন্দ্রনাি ঠাকুয (১৯৩৪)। যফেতীকাতর ম্ভু হভত্রয নাট্য রূান্ততয- হনতদতনাে এফং অহবনে ফহুরূী এহট্

১৯৫১ শে প্রতমাজনা কতয।
36
Jean-Baptiste Poquelin, known by his stage name Molière, was a French playwright and actor who is
considered to be one of the greatest masters of comedy in Western literature (1622- 1673)
37
An Agatha Christie play in English. The Mousetrap opened in the West End of London in 1952, and is
regarded as the running show (of any type) of the modern era
38
Pericles was the most prominent and influential Greek statesman, orator and general of Athens during the
Golden Age— specifically the time between the Persian and Peloponnesian wars (495- 429 BC)
39

শেখ্তট্য হি শহন অতযা’ অফরম্বতন অহজতে ফতিযাাধযাতেয রূান্তয- হনতদতনা ও অহবনীে ও নািীকায প্রতমাহজে

নাট্ক (১৯৬৯)
40
41

আনতল্ড ওতেস্কাতযয ‘রুট্’ নাট্তকয রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্ত কৃে ফাংরা রূান্তয। হনতদতনা অহজতে ফতিযাাধযাে (১৯৬৬)

‘পুট্ফর’, ভূর নাট্ক হট্ায ট্াযন এয হজগাযা জযাগায অফরম্বতন রুদ্রপ্রাদ শনগুপ্তয রূান্তয ও হনতদতনাে নািীকায

প্রতমাজনা ১৯৭৭
42

আন্তজতাহেক খ্যাহে ম্পন্ন আতরাকহল্পী (১৯২৪- ২০০৬)
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