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পবিত্র রকারi 

করকাতায ফাংরাবালী শমট্া শাদাযী থথয়ট্ায, যঙ্গভঞ্চ, শই ম্বয়ে আজ আয়রাচনা য়ফ। শতা এ ায়ন মাযা 
উথস্থত আয়ছন, শ্রীজ্ঞায়ন ভয়ু াাধযা,ii শ্রী যথফ শ াল,iii নাট্য়কয য়ঙ্গ মকু্ত শম রৃজন আয়ছন, তাাঁয়দয থিক 
শাদাযী থথয়ট্ায়যয প্রথতথনথধ ফরয়ত আভায একটু্ থিধা আয়ছ। কাযণ, আনাযা ফাই জায়নন শম াঁযা 
ফাংরায়দয়য শমট্া রে থথয়ট্ায়যয আয়্ারন, তায য়ঙ্গ মকু্ত থছয়রন এফং এ য়না আয়ছন। শ ান শথয়ক 
শেয়ছন মথদ একট্া অন্য ধযয়নয প্রণারীফদ্ধ থথয়ট্ায়যয ভয়ধয, তফ ুথিক ঝাাঁয়কয কক ঝাাঁয়ক থভয় মাফায ভত 
অফস্থা তাাঁযা শৌাঁছনথন। তাাঁয়দয এক ধযয়নয থথয়ট্ায কযয়ত য়ে,  ফু শফথ শাদাযী আয এক ধযয়নয 
থথয়ট্ায়যয য়ঙ্গ প্রথতয়মাথেতা কয়য। শম থথয়ট্ায রৄধইু ট্াকা শযাজোয কযয়ত চা আয াাঁচট্া ফযফায ভত, 
শই থথয়ট্ায়যয য়ঙ্গ প্রথতয়মাথেতা কয়য য়দয একট্া অন্য ধযয়নয  াথনকট্া স্বাস্থযকয একট্া নাট্ক চাথরয় 
শময়ত য়ে। আয়যকজন আভায়দয অথতথথ থমথন আজয়ক আয়ফন, শ্রীয়দফনাযাণ গুপ্ত,iv থতথন। তাাঁয 
ম্বয়ে   এট্া ফরা মা, মথদ প্রথােতবায়ফ শাদাযী থথয়ট্ায়যয য়ঙ্গ থতথন থছয়রন এফং আয়ছন, তা 
য়ে শম তাাঁয থথয়ট্ায শভাট্াভথুট্বায়ফ থিক ফযফাথক থথয়ট্ায মায়ক ফয়র শই –তায ধাযাগুয়রা, তায 
শরায়বয যাস্তাট্া অনুযণ কয়যথন, মথদ থতথন ময়থষ্ট পর য়থছয়রন শয়েয়ত্র। তফ ুজ্ঞায়নফাফযু  যথফ 
শ াল ভায়য শম অথবজ্ঞতা, এ অথবজ্ঞতাট্া আভায়দয কায়ছ  ফু ভরূযফান। শম তাাঁযা রে থথয়ট্ায শথয়ক 
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শেয়রন, থেয় একধযয়নয system-এয ভয়ধয ড়য়রন, য়ড় থক ধযয়নয ভযা, থক ধযয়নয প্রথতয়মাথেতা, 
তায ভয়ধয তাাঁয়দয ফযথক্তেত থফয়ফক এফং থল্পীো থকবায়ফ থট্থকয় যা য়ত তাাঁযা কতট্া াযয়ছন, কতট্া 
আয়াল কযয়ত য়ে, থকবায়ফ, শ ম্বয়েই আভায়দয প্রশ্নগুয়রা ভরূত উিয়ফ এ ায়ন। আথভ প্রথয়ভ শ্রী জ্ঞায়ন 
ভয়ু াাধযায়ক তাাঁয অথবজ্ঞতা এফং ভতাভত থদয়ত ফরফ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 

ভাননী বাথত এফং উথস্থত ফেুযা, থফত্র যকায, আভায়দয- আথভ এফং যথফয শাদায ভয়ঞ্চয 
অথবজ্ঞতা ম্পয়কয শম কথা ফরয়রন, এয়কফায়য  াাঁথট্ কথা ফয়রয়ছন, কাযণ আভযা রৃজয়নই রে থথয়ট্ায 
আয়্ারয়নয য়ঙ্গ মকু্ত থছরাভ, আথছ এফং এ য়না থাকফ। শােত ফযাায়য আভায়দয শাদায ভয়ঞ্চ শম 
উথস্থত য়ত য়য়ছ, শ ায়ন থেয় য়ড়থছ। আথভ actually শাদায ভয়ঞ্চয য়ঙ্গ মকু্ত ১৯৭১ ার শথয়ক। 
শই ভ আভায এক ফেু, থযদা ান্যার, থতথন ফরয়রন, থতথন একথট্ নাট্ক কযয়ত চাইয়ছন শাদায 
ভয়ঞ্চ, শ নাট্য়কয থযচারনায দাথত্ব আথভ থনয়ত াথয থকনা। শ ভূুয়তযই নানাযকভ প্রশ্ন - তায য়ঙ্গ কথা 
কাট্াকাথট্, ভতথফয়যাধ র। কাযণ, আভযা শম জাতী নাট্ক কযয়ত অবযস্ত, শই জাতী নাট্য়কয নাভ ম ন 
তায কায়ছ প্রস্তাফ যা া র, থতথন ফরয়ত রােয়রন, এই নাট্ক াধাযণ ভানুয়লয জয়ন্য ন। আনাযা শম নাট্ক 
ফরয়ছন শই নাট্ক উন্নত ভায়নয। শট্া াধাযণ ভানুল িণ কযয়ফ না এফং শাদায ভয়ঞ্চয উমকু্ত নাট্ক 
ন। আথভ থকনু্ত কথাট্া থযণূযবায়ফ থফশ্বা কথয না। কথয না এইজয়ন্যই, নাট্ক –তায ফক্তফয থাকয়ফই। 
ফক্তফয ছাড়া শকান বার নাট্ক  না। আভযা ময়ুে ময়ুে শদয়  এয়থছ, নাট্য়কয ভয়ধয থফয়ল ফক্তফয শমট্া 
থায়ক শইট্াই শফী াপরযরাব কয়য, শইট্াই জনথপ্র । থকনু্ত শময়তু থতথন শ ায়ন অথযরগ্নী কযয়ছন, 
তাাঁয কথায দাভট্াই শফথ । শ ায়ন আভায়দয থকছু থকছু কয়রাভাইজ কযয়ত । পাইনাথর, কয়রাভাইজ 
কয়য আভযা থিক কযরাভ, শম থক নাট্ক আভযা কযফ। ত ন থিক র তাযাঙ্কয়যযv „ফাথ নী‟vi কযা য়ফ। 
„ফাথ নী‟য ফযাায়য আথভ একটু্ আথি কযরাভ, শম এইট্া না কয়য আয  য়যাা থকছু কযা মা থকনা 
একফায থচন্তা কয়য শদ া মাক। শইভ নাট্যকায ফীরু ভয়ু াাধযা,vii থতথন থপয়েয জন্য শম „ভথিকা‟viii 
নাট্ক এ ন কাী থফশ্বনাথ ভয়ঞ্চix চরয়ছ, একট্া থপয়েয থিপ্ট তাাঁয কযা থছর। থতথন ফরয়রন শম, এইট্া কযা 
শময়ত ায়য। ত ন আভযা ফররাভ, আো কযা মাক, শদয় া থক । নাট্কট্ায়ক াজায়না র, নাট্য়কয ভয়ধয 
থফয়ল ফক্তফয থকছু শনই, প্রফয়রভ ফয়র থকছু শনই। থকনু্ত একট্া শভাট্া দায়েয, একট্া ইয়ভানার েল্প 
আয়ছ। শই েল্পট্াই াধাযণ ভানুয়লয কায়ছ িণয়মােয র। মথদ তায প্রয়ােযীথত ফতযভান থদয়নয ভত 
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কয়য শ ায়ন প্রয়াে কযা য়থছর এফং ত ন নাট্ক কযয়ত থেয়, আভযা আয়ে শদয় থছ শম শাদায ভয়ঞ্চ 
থকছু থকছু gimmicks  না থাকয়র দযকয়ক আকথলযত কযা মা না। শই gimmicks এয থচন্তা ত ন ভাথা 
এয়রা। থক gimmicks কযা মা!  ায়ন একট্া োথড়য়ত একট্া kidnapping scene আয়ছ। একট্া শভাট্যকায 

থকডন্যা কযয়ছ। শট্ায়ক আভযা technically শদ াফ থিক কযরাভ এফং তা শন শ ায়ন অবাফনী 
াপরযরাব কযয়রন শই gimmick-ট্া শদ ায়ত। শই থেথভকট্া, শমট্ায়ত শভাট্যোথড় চারায়নায ফযাাযট্া র 
শট্া াপরযরাব কযর এফং  নাট্ক  অবাফনী াপরযরাব কয়যথছর শ ভ। ১৯৭১ ার শথয়ক শট্া 
ছয়া িয যাথত্র continuous  চয়রথছর। চরায য নাথকায য়ঙ্গ াভান্য একট্া ভতথফয়যাধ । ভতথফয়যায়ধয 
জন্য নাথকা –থতথন শছয়ড় চয়র শেয়রন। তাযয়য নাট্কট্ায়ক ফে কয়য থদয়ত র। এফং নাট্কট্া আজয়ক ১০-
১২ ফছয ায য় শেয়ছ, তাযয়য ম ন নাট্কট্া থিতীফায অথবন কযয়ত শনয়ভয়ছন, শই team শনই, 
শই অথবনয়য শজায শনই, থকনু্ত েয়ল্পয শজায়যই শাক ফা থফয়ল শকান কাযয়ণই শাক, শ নাট্কট্া আজ 
বায়রাবায়ফই চরয়ছ। জাথন না আয কথদন চরয়ফ। এই য়ে আভায প্রথভ অথবজ্ঞতা। এয য়য –য় মাফায 

য়য ম ন ফরা র শম আফায আথভ নতুন নাট্ক কথয–আভায়দয ঐ প্রয়মাজক, থতথন ফরয়রন, আভায ট্াকা 
শপযৎ চাই,ট্াকা আথভ আনয়ত চাই। শভৌথরক নাট্য়কয থদয়ক থতথন নজয থদয়রন না। থতথন ভরায়ট্য থদয়ক নজয 

থদয়রন। শই ভয় তাযাঙ্কয়যয „না‟x
 নাট্ক আভযা শ ায়ন উথস্থত কয়যথছরাভ। „না‟ শ ায়ন াপরযরাব 

কয়যথছর শথদন। তাযয়য আফায অয়নক যকভ কথা র, শম আভযা একফায এট্া কযফ শমট্া রৄয়বন্দু 
xiকয়যথছর য়য –„কারবফা ী‟, All My Sons। শট্া কযফায একট্া proposal থদয়থছরাভ ফা রে 
থথয়ট্ায়যয থকছু থকছু বার নাট্ক কযফায–শমভন আথভ একফায ফয়রথছরাভ ভাথনক ফয়্াাধযায়যxii „াযায়ণয 
xiiiনাতজাভাই‟ কযা শাক। শট্া থতথন শায়ননথন। তাযয়য থিক কযা শার কয়ভথড (comedy) কযা য়ফ। 
ফনপুয়রযxiv কয়ভথড-  থক নাভ থছর শমন? এ ন শমট্া „অ ট্ন‟ নায়ভ চরয়ছ আয থক–„বীভরশ্রী‟xv। শইট্া 
নাট্কট্া ই ায়ন কযা র এফং শট্া successful। তাযয়য আথভ ধরুন রে থথয়ট্ায়যয শম নাট্ক আভযা 
কয়যথছরাভ ১৯৫৯ ায়র, „বাঙােড়া শ রা‟xvi ফয়র, শম নাট্কট্া থফয়ল কয়য চথযত্র প্রধান নাট্ক থছর, 
নাট্য়কয ফক্তফয থছর - মথদ শকান ভথরা শদয়  শম তাাঁয অতযাচাযী স্বাভী আয়ছ, তাাঁয়ক আভযা নাট্য়ক শদথ য় 
থছরাভ শম তাাঁয়ক শছয়ড় আায ময়থষ্ট right আয়ছ এফং থতথন থডয়বায থনয়ত ায়যন। এ নাট্কট্া ম ন কযরাভ, 
কযফায য়য শদ া শের, এ নাট্ক থকনু্ত াধাযণ ভানুল িণ কযয়রন না। তায়ত শফাঝা মায়ে আভায়দয 
াধাযণ ভানুয়লয ভয়ধয এ ন একট্া কুংস্কায চয়র এয়য়ছ –কুংস্কায শইট্াই শম ফাঙাথর ভথরা, থতথন 
স্বাভীয়ক তযাে কযয়ফন না, স্বাভী মত অতযাচাযীই শাক। ইফয়ন „Doll‟s House‟ শমট্া কয়যথছয়রন, শই 
ভ ইফয়নয়ক অয়নক কথা রৄনয়ত য়থছর। এ য়না শদ া মায়ে শম ফাঙাথর ভায়জয ভয়ধয এই ফযাাযট্া 
এ ন যয় শেয়ছ। এ নাট্কট্া  ফু একট্া successful থন। তাযয়য আথভ কয়যথছ „করযফ‟ ফয়র একট্া 
নাট্ক,  য়যাা নাট্ক, শট্া থকনু্ত উন্যায়য নাট্যরূ। শট্া থক্তদ যাজগুরুযxvii েল্প শথয়ক কযা। শট্া 
শভাট্াভথুট্ successful য়থছর। থকনু্ত শট্া শফী এয়োয়ত াযর না তায কাযণ, তায expenditure এত 
শফী থছর, শট্া cover কযা শের না certain time এ এয়। তাযয়য last কয়যথছরাভ কানাই ফসুয 
„েৃপ্রয়ফ‟ ফয়র একট্া েল্প। ইট্া একট্া শভৌথরক নাট্ক থছর। থতথন এট্া শভৌথরক নাট্ক কয়যথছয়রন। তা 
শট্ায য়ঙ্গ আথভ প্রথয়ভয থদয়ক শফী মকু্ত য়ত াথযথন। কাযণ আভায ফযথক্তেত কতকগুয়রা ফযাায থছর। 
আথভ শপ্রাডাকানট্ায়ক একট্াবায়ফ ready কয়য থদয় চয়র থেয়থছরাভ ফাইয়য। ফাইয়য শথয়ক  য়ুয এয় 
শদ রাভ শম আথভ থক েড়য়ত শচয়থছরাভ আয থক েয়ড় যয়য়ছ। ভায়ন আথট্যস্টযা থনয়জয়দয ভত মা  থু কয়য 
শযয় য়ছ। আফায তায়ক বাঙয়ত বাঙয়ত  - ত ন দযক ফ চয়র শেয়রন, দযক আয এয়রন না। তাযয এ ন 
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এয় একট্া কযথছ আথভ এট্া - Oliver Goldsmith নাট্ক শথয়ক শনা, „She Stoops To Conquer‟ 
শথয়ক –শমট্া „শ্রীভান শ্রীভতী‟xviii নায়ভ–এ ন শদ রাভ াযয শরায়ক থনয়ে, এট্া বায়রাই চরয়ছ আয থক। 

াযযয়য ফযাায়য –যথফফাফ ু শতা াযয থনয়ই নাড়াচাড়া কযয়ছন, নাযট্া বায়রাই চরয়ছ। আভায়দয 
দযক থক ফদয়র শের থকনা শট্াই এ ন আয়রাচনায থফল য় দাাঁড়ায়ে। শম তাাঁযা  ফু েবীয কথাণূয শকান 
নাট্ক িণ কযয়ত চাইয়ছন না ফা বায়রা রােয়ছ না তাাঁয়দয –এট্া  থকনু্ত আভায়দয একট্া আয়রাচনায থফল 
য় দাাঁথড়য়য়ছ। এ থফলয় শফাধ শদফাথফাফুxix  াথনকট্া জট্  রুয়ত াযয়ফন। আভায শভাট্াভথুট্ 
অথবজ্ঞতা এইট্াই। আথভ শচয়থছরাভ আজয়ক আভায়দয শদফদুা, ভায়ন শদফনাযাণ গুপ্ত আয়র নায কাছ 
শথয়ক যুয়না থদয়নয অয়নক কথা রৄনয়ত াযতাভ। মাই শাক, রৄথতদা এয় শেয়ছন, নায কাছ শথয়ক 
অয়নক কথা জানা মায়ফ, অয়নক থকছু শানা মায়ফ থফশ্বা আয়ছ, এই ফয়র আথভ আভায ফক্তফয শল কযথছ। 

পবিত্র রকার 

আো, প্রশ্ন-উিয়যয ফযাায আয়ছ, ভয়ন  কয়রয ফরা য় শেয়র আনাযা আরাদা আরাদা ভানুলয়ক প্রশ্ন 
কযয়ফন এফং তায উিয ায়ফন। আথভ এফায শ্রী যথফ শ ালয়ক ফরয়ত অনুয়যাধ কযথছ--- 
 

 
রবি ঘ া 

শাদাযী যঙ্গভয়ঞ্চ আভায থনয়জয একট্া থফযাট্ অথবজ্ঞতা আয়ছ personally। থভনাবযা থথয়ট্ায়য ম ন আভযা 
থনই, প্রথভ আভযা- রে থথয়ট্ায- শফাধ তায আয়ে মু্ভফাফ ু চাথরয়থছয়রন একভা, ায়যনথন, চয়র 
এয়য়ছন। আভযা থনরাভ, থরট্র থথয়ট্ায রে, ১৯৫৯-এ। ত ন দারুণ ফ - „উল্কা‟xx চরয়ছ, থদয়ক 
„যাভরী‟xxi চরয়ছ, থট্ নাট্ক ফ চরয়ছ। তা আভায়দয রে থথয়ট্ায ফাইয়য শম নাট্কগুয়রা কযত, শমভন 
এ ন ফ রে থথয়ট্ায কয়যন, ত ন আভায়দয প্রচণ্ড থট্ নাট্ক থছর „নীয়চয ভর‟xxii। শোকযীয „Lower 

Depth‟ আয থছর „ছাানট্‟, উৎর দয়িয শর া একট্া নাট্ক। -hilarious comedy ends with a 

tragedy আয থক, এযকভ থছর। আভযা বাফরাভ শম, আভযা একট্া নতুন থদেন্ত শদ াফ। শমট্া  আয থক, 
এক-একট্া ফয়  না, শম আয়রা শদ াফ। ফাই Jesus Christ ভত একট্া বাফ থনয় থায়ক ফ ভ। 
আয়রা শদ াফায ভন থনয় শেথছরাভ  ায়ন। থেয় আভযা শদ রাভ প্রথয়ভ „ছাানট্‟ কযরাভ, একভায় 
উথিয় থদয়ত র। শম ায়ন accommodation াতয়া, য়র শরাক দাাঁড়ার থেয় ঞ্চাট্া শথয়ক থতথযট্া। 
শয়কন্ড কযরাভ আভযা „য়থয়রা‟xxiii। শ ভা শদয়ড়ক য। শ ধরুন ফাইয়য ম ন কযতাভ, প্রচণ্ড থবড় 
ত। ত ন শতা অযাকায়ডথভ থছর না। ত ন থনউ এম্পাায থছর।   ফু শরাক আত, একটু্ push sale থছর। 
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এ ায়ন ই যকভ এক-শদড়ভায় উয়ি শের। তাযয ফয়চয় ফড় শমট্া অযায়ট্ শমট্া থছর আভায়দয –

„নীয়চয ভর‟, আভায ভয়ন আয়ছ, last শমথদন শা , শথদন য়র থছর াঁথচট্া শরাক এফং পাস্টয শযা‟শত 
যথফঙ্কযxxiv শদ য়ছন। শদ য়রন, শদয়   back stage এয় ফরয়রন, “এত সু্য নাট্ক শরায়ক শদয়  না?”  

আভযা ফররাভ, “শদ য়রা না শতা!” ফরয়রন, “আনাযা শনক্সট্ নাট্ক কযয়র আথভ আনায়দয থভউথজক কয়য 
শদফ”। ত ন আভায়দয আয়রাচনা চক্র ফয়থছর ভয়ন আয়ছ এ ন, শট্া শথয়ক তূ্র ধয়য ফরফ য়য আভায 
অথবজ্ঞতা, শম আভযা শতা ঐ যকভ কান্নাকাথট্ কযয়ত াযফ না, থিয় শমফ ফযাায , -য়য শের শয ফয়র 
থচৎকায কয়য অথবন-ট্থবন, ট্া কযয়ত াযফ না আফায মা কযথছ শট্া শতা থনর না াফথরক, শতা 
আভযা শকাথা মাফ? আভায়দয ভাথা ত ন আথ াজায ট্াকা শরান। ত ন একথট্ শছয়র, আভায়দয রেয়য 
শয়ক্রট্াথয থছর কভর ভ ুাথজয ফয়র, তাদা-ট্াদা ফ ফয় থছর, শ ফরর, “শদ নু, শমট্া এ ন ফতযভান 
থথয়ট্ায়য য়ে না, আসুন আভযা শট্া কথয না শস্টয়জয য। থক? না locale ট্া শচঞ্জ কথয। এই শম  য়যয 
ভয়ধয ফ শট্ , এট্ায়ক ফাদ থদয় - ফাদ থদয় এভন থকছু –অথযাৎ gadgetry-য থদয়ক শের আয থক। 
জ্ঞানট্া থদর –শট্া শফাঝা শের য়য। থক? থক? কযয়ত কযয়ত আভায়দয করায  থনয germinal-ট্া ভাথা 
এয়রা আয থক – শজারায (Zola) শমট্া –ইয়ট্য়কই শবয়ঙচুয়য –আভযা করা থনয়ত শেরাভ - উৎরদা 
শভাট্াভথুট্ একট্া  াড়া কযয়রা–„অঙ্গায‟xxv। „অঙ্গায‟ কুথড় নাইয়ট্য য শথয়ক  পুরাউ থছর  up to three 

hundred nights। three hundred nights মযন্ত শযাজ পুর াউ। আভায়দয শরান-শপান শাধ য় শের। 
তাযয মাকয়ে, ট্া ফে য় শেয়ছ। তাযয দী যথদন থথয়ট্ায কথযথন। রে থথয়ট্ায থনয়জ কয়যথছরাভ –
„চরাচর‟। শ ায়ন শছাট্ শছাট্ জাো কযতাভ, শরাক ত। ত ন ফায়স্কায় নাভ য় শেয়ছ আভায। 
তাযয়য ম ন প্রথভ আথভ প্রয়পনার থথয়ট্ায কযয়ত এরাভ –„থফফয‟

xxvi। „থফফয‟ রৄয়নই শতা ব শরাভ, 
কাযণ  আভায়দয শতা অতীয়তয একটু্ ইয় আয়ছ - আদযেতবায়ফ – থফফয? বাফরভু, না, এই – 

inhibitions-ট্া কাটু্ক, থড়।  য়ড় ফররাভ এই ফ শনাংযায়ভা শম আয়ছ, এ শতা শস্টয়জ শদ ায়ত াযফ না। 
শছয়রথট্, ভয ভ ুাথজয, শম এ ন ফ নতৃয থনয়  ফু famous য় শেয়ছ,  থকনু্ত শভাট্াভথুট্ নাট্য়কয একট্া 
ধাাঁচা জায়ন, প্রয়পনার থথয়ট্ায়যয। জায়ন না ফরয়র বুর য়ফ।  একট্া থকনু্ত নাট্ক দাাঁড় কথযয় শদয়ফ। শতা 
আথভ ফররভু শম এইফ নাচ ফাদ দা। একট্া নাট্ক আয়ছ - শদ রাভ এই শম decadent একট্া শাাইথট্, 
একট্া িা, বযার ুশনই শকাথা, ফায়য শনই, শছয়রয নাই, আয়্ারন শম কযয়ছ তায নাই, ভা‟য নাই, 
কায়যা নাই,  ফু ভজা রাের। ইফ শরাকজন শদথ  চাথযথদয়ক –থিক আয়ছ এট্া য়র য়ত ায়য। তয়ফ 
আথভ শছাট্ াট্য কযফ। সুায থট্ কযর নাট্কট্া, একট্া unknown জাো, জাোট্া popular র। থকনু্ত 
আভায ঐ একট্া য়ন্ট্ মযন্ত, শোরভার য় শের, ভাথরয়কয য়ঙ্গ শোরভার য় শের। আভযা শতা 
আয়্ারন শথয়ক এয়থছ, পয়র ই ভাথরকানা বাফ শদ য়রই শভজাজ েযভ য় শমত। র থক, প্রা পুর 
াউয় থতনয়া ঞ্চা নাইয়ট্ই নাট্ক আথভ ফে কয়য থদরাভ, ঝেড়াঝাাঁথট্ কয়য। তাযয থিক কযরাভ কয়ভথড 
ছাড়া থকছু কযফ না। নাট্ক অয়নয়কই ড়া। মাাঁযা নাট্ক শরয় ন, প্রয়তযকয়কই আথভ ফথর, না বাই। কাযণ  
থক by my professional habits আভায়ক ভায়ঝ ভায়ঝই দ াজায থফ াজায পাংায়ন াফথরক শপ 
কযয়ত । আয আথভ শভাট্াভথুট্ তায়দয নাবযট্া ফঝুয়ত াথয, াফথরয়কয নাবযট্া থক -ম নই এযকভ ফড় 
পাংায়ন মাই, থকনু্ত শ ায়ন শকান বার োন  না। ধরুন যফীন্দ্রঙ্গীত  না শ ায়ন। ফা নজরুর েীত  
থচৎকায কয়য - নজরুর েীত  না।  আয থল্পীযা োন কয়যন তাাঁয়দয ফয়চয় স্তায োনগুয়রা। বার োন 
শকউ শায়ন না। শভাট্াভথুট্ আইথডা য়রা শম এই য়ে mass psychology। এতথদন শতা একট্া অন্য 
জাো থছরাভ। কয়ভথড আথভ শদ রাভ শরায়ক click কয়য। আভযা শম কয়ভথডট্া থয় থছরাভ –mainly 
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উৎরদায কায়ছ শ া আযথক, slapstick form। তাযয থফয়দ শথয়ক শ া – থফয়দয়য নানাযকভ 
থজথন-থট্থন শদয় -শট্য় , য়ড়-ট্য়ড় শমট্া typical Hollywood-এয ৪০‟এয ছথফগুয়রায শম ধাাঁচা আয থক 
কয়ভথডয, স্ল্যাথস্টক কয়ভথড, আথভ ফররভু, স্ল্যাথস্টক কয়ভথড শস্টয়জ য়ে না। প্রয়পনার থথয়ট্ায়য 
স্ল্যাথস্টক কয়ভথড কযা মা - শদথ  না থক ! এভন শতা য়ত ায়য শম যথফ শ ালয়ক শদয়  শকন ায়ফ? 
আথভ মথদ থচুয়ন কতযী কযফ াথয। আথভ মথদ থচুয়ন কতথয কয়য থদই াথয তায়র থকনু্ত এ-থফ-থ-
থড অথবন কযয়র same laughter য়ত ায়য। থিতী নাট্ক নাভাই „ছদ্ময়ফী‟xxvii, যঙভয়রxxviii। শট্া 
প্রচণ্ড থট্ কয়য। শট্া এভন কয়ভথড য়থছর শমট্া এ ন ভায়ঝ ভায়ঝ ফাইয়য –ধরুন, শভথদনীয়ুযয থংরা 
িায়ভ থেয় কয়য শদয় থছ, মাত্রা পয়ভয। মা থয-এযাকন , করকাতায অতযন্ত থপথস্টয়কয়ট্ড দযয়কয কায়ছ 
কযয়র একই থয-এযাকন । আভায কায়ছ থজজ্ঞাা করুন থক কয়য ? উিয শদফ, পভযয়তা এট্া, এ শতা 
আভায শকান আথফষ্কায না, আথভ থচুয়নট্া কতযী কযথছ। শকাথা অয়নক থকছু শদয় থছ –একট্া থচুয়ন, 
স্ল্যাথস্টক একট্া পভয কতথয কয়য শপররাভ। নাট্য়কয েথতয য়ঙ্গ শট্া থভথরয় থদরাভ। থভথরয় থদয় শট্া 
অথডয়য়ে থয-এযাকন য়ে। আথন ছাড়া য়ত ায়য ফা আথভ ছাড়া –ফাই কয়ভথডান।শট্া ই 
ভাথরয়কয য়ঙ্গ শোরভায়র ফে য় শের। তাযয়য, আভযা থথয়ট্ায কযফ না, থনয়জ শপ্রাপ্রাইট্য ফ।  রাস্ট 
শ য চযাট্াথজয,xxix আভায ফেু, আভযা একায়থ নাট্য আয়্ারন কয়যথছরাভ।  এয় ফরর –আথভ ত ন 
থথয়ট্ায কযথছরাভ না ফরথদন। আভায -ীযকযাজাযxxx রৄথট্ং চরথছর। তযথজৎফাফযু রৄথট্ং চরাকারীন 
শকান থথয়ট্ায কথয না। তা য় শের ম ন, য়ক ফররাভ, থথয়ট্ায কযফ। শেৌতভ যা, „বঙ্কযী‟xxxi মায 
শর া, আভায কায়ছ ফরথদন ধয়য  য়ুয  য়ুয শফড়াথের। আভা ফরর, “যথফদা, শক্সথয শথয়ক”- আথভ 
ফররভু, “শক্সথয শতা থন, মাক শে তুথভ বার কয়যছ, শক্সথযট্া follow কয়যছ। তুথভ ফথুদ্ধভান, তুথভ 
একট্া adaptation of Shakespeare কয়যছ। শভাট্াভথুট্ কাথথনট্া ফাঙাথর কাদা, থফয়-থাা থনয় একট্া 
ঝায়ভরা াথকয়য়ছা তুথভ। এগুয়রা ফাঙাথরযা ছ্ কয়য। শভয়য থফয় য়ে না – র, য়ত য়ত র না, য়র 
থক ত এইফ ঝায়ভরা ফাঙাথরযা ছ্ কয়য। তায ভয়ধয মথদ একটু্ কয়ভথড য থদয় শদা মা। একট্া 
কথা ফরথদন আয়ে চীনফাফ,ু চীন শনগুপ্তxxxii, আভায়দয একট্া  য়যাা আয়য ফয়রথছয়রন উৎরদায়ক, 
আভায শট্া এ ন ভয়ন আয়ছ। ১৯৫৪-৫৫-এ চীয়নয শথয়ক  য়ুয এয়–“উৎর, করকাতা ফা ফাঙাথর 
দযয়কয কায়ছ, মাই কয, একট্া েল্প ফরায শচষ্টা কযয়ফ। তা নয়তা থকনু্ত ফাংরা দযক ধযয়ত াযয়ফ না।” 
নায ফরথদয়নয অথবজ্ঞতা শথয়ক ফয়রথছয়রন শতা, ট্া আভায ভাথা থছর থচযকার। তা আথভ ফররভু, 
থথয়ট্ায়যয েয়পাট্া  ফু বার আয়ছ। েয়পাট্া শরায়ক শদ য়ফ। শ য, এ ন শ নাট্য আয়্ারন কয়যয়ছ। 
আয়ে নাট্ক কযায জন্য তায এযকভ শরান য় থেয়থছর। আভা ফরর, “তুথভ মথদ join কয শতা  ফু বার 
”। আথভ ফররভু, “join কযয়র আথভ শতা ফই থনয়জয ভত কয়য কযফ। কায়যা under কাজ কযয়ত াযফ 
না। আভায এক উৎরদা ছাড়া আয কায়যা under কাজ কযা ম্ভফ ন”। শতা কয।  আভায়ক অয়নক নাট্ক 
ফরর। আথভ শ যয়ক ফররভু, “শায়না, তুথভ আভায়ক থযষ্কায কয়য একট্া কথা ফর, শকান inhibition 

শযয় া না, আদয শয  না ভয়নয ভয়ধয, ভায়ন rigid শকান আদয। তুথভ ৮০ াজায ট্াকা শরান শাধ থদয়ত চা 
না সুনাভ অজযন কযয়ত চা, থক কযয়ত চা ফর।” য়দয থভথট্ং-এ শছয়রয়দয ফররাভ। যা ফরর, “না, 
আভযা ৮০ াজায ট্াকা শরান শাধ কযয়ত চাই। আথভ ফররভু, “তায়র য়য „বঙ্কযী‟ শরান শাধ কযায়ফ। 
কাযণ, াফথরক তুথভ আভায শচয় শফথ শচয়না না - আথভ এত াফথরক শপ কথয। ত ন থিক র, থকনু্ত 
শছয়রযা ভস্ত unskilled। আথভ, ফাফী ন্ীxxxiii এফং শ য চযাট্াথজয ফায়দ ফ শছয়র unskilled, 

অযায়ভচাথয। য়দয শরয়বরট্া skilled শপ্রায়পনায়র আয়থন। নভযাথর আথভ „ছদ্ময়ফী‟ নাথভয়থছরাভ দট্া 
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থযাযায়র। আভায়দয ফ প্রয়পনার, skilled actor থছর। তা আথভ রৃয়ট্া থযাযার থদয় শদ রাভ শম, য়ফ 

না। যা ফরর, “নাভয়ফ না।” আথভ ফররাভ, “একভা থযাযার থদয়ত য়ফ এফং কার শথয়ক থফকার মযন্ত। 

six hours rehearsal থদয়থছরাভ, কুথড়ট্া। থযাযার থদয় এ ন আথভ ফররাভ, “শদ , শতায-আভায শরয়বয়র 
য়দয তুরয়ত াযফ না শতা, আভায়দয একটু্ নাভয়ত য়ফ। আভায়দয শনয়ভ শভাট্াভথুট্ একট্া parity থক্রয়ট্ 
কযয়ত য়ফ। শমট্া শয়কন্ড শিড য়র থকনু্ত skilled য়ফ। পাস্টয শিড য়ফ না থকনু্ত।” শমভন, „বঙ্কযী‟ 

নাভারাভ ম ন, পাস্টয নাইয়ট্ আভায়দযই দাদাযা, মাযা আভায়দযয়ক নাট্যদর কযয়ত শদয় য়ছন, করকাতায 

থফ যাত থন্ডত দাদা আভা ফরর, “এই কযয়র তুথভ? শছয়ড় দা। ফে কয়য দা”। আথভ ফররভু, “শকন 

দাদা? থক র?” “এই trash! এথক ফযাায!” “শকন শোরভারট্া থক?” “না, এই এযাথটং-পযাথটং য়ে না”। 
আথভ ফররভু,“Ambassador োথড়, থক-আ থনয়ত ভ শনয়ফ। ভাথযথডজ-শফঞ্জ োথড় ন। আনায়দয 
ভথুস্কর র আনাযা ঐ কতকগুয়রা শট্, থফয়রত-থপয়রত  য়ুয এয় শদয় য়ছন, তাযয়য থক  ট্য়ছ শদ য়ছন 
না। আথন একয়া নাইয়ট্ শদ য়ত আয়ফন”। শতা শই বদ্রয়রাকয়ক একয়া নাইয়ট্ থনভন্ত্রণ কয়যথছরাভ। 
শদয়  ফরয়ছন, “এ থক কয়য র!” আথভ ফররভু, “আনায়ক আয়েই ফয়রথছরভু, Ambassador োথড়,                   
থক-আ থনয়ত ভ শন”। থনয়র শদ য়ফন থিক চরয়ছ। শবাাঁ কয়য চয়র মায়ফ”। তা আজয়ক এই ছ‟শা-
াতয়া নাইট্ য়ত চয়রয়ছ, য়দয শম running, ফরয়ত ায়যন it is a super hit play! অথবজ্ঞতা একট্াই 
ফরফ, করকাতা, থনশ্চই জায়নন ফাই, জ্ঞায়ন স্বীকায কযয়ফ, শদফদুা আয়ছন শদফদুা ফরয়ফন, শম 
আভায অথবজ্ঞতা শট্া ফরথছ, করকাতায প্রয়পনার, শাদাযী থথয়ট্ায়য করকাতায শরায়কযা feed কয়য 
না, এট্া  feed কয়য থকনু্ত ভপস র দযক। এ ন, ভপস র দযক, আথন আভা ফরনু, শম া  যচা কয়য  
জ্ঞান থনয়ত শকন আয়ফ? হ্াাঁ, আথভ মথদ শস্টয়জ দাাঁথড়য় – থক ফরফ - একট্া অঙ্ক কলাই শফায়ডয, াফথরক 
শকন আয়ফ? া থনয় শকন শদ য়ত আয়ফ? শমভন, আথভ শদয় থছ, োাঁয়য দযকয়দয, াঁযা  ফু শাজা 
দযক থকনু্ত। যা   াযা ফয়র, ন বায়রা ফয়র। শভাট্াভথুট্-য়র য়ত ায়য – থক ফা শকভন –অথচ -  
ভধযথফি ফাঙাথরয ভত ফয়র না। শমভন ফরথছ, আভযা থংরায়ত নাট্ক কয়য ম ন শফয়যাথেরাভ, ত ন একট্া 
শরাক এয় ফরর, আনায়দয ফা ানা শমভন চকচয়ক, আনায়দয োনাট্া শতভন চকচয়ক। কথাট্ায 
এ ন ফযা যা মথদ কথয, চকচয়ক ভায়ন? চকচয়ক য়ে slick। ইংযাথজয়ত slick। slick ফরয়র তুথভ  ফঝুয়ত, 
চকচয়ক ফরয়র ফঝুয়ফ না।  থকনু্ত ফরর, শতাভযা শকান থথয়ভ শনই। য়ুযা থজথনট্া চকচয়ক রাের। মাত্রা 
শদ নু আথন, আথভ শদয় থছ মাত্রায়ত, অয়নক বুর আয়ছ মাত্রায়ত, মাত্রায়ত যা কু্রড এযাথটং কয়য, েরা 
peculiar কয়য, শডথরবাথয বুর কয়য, ফ –থকনু্ত থায়ভ না। মাত্রায়ত শদ য়ফন য়দয শমট্া চয়র য়ুযা ফযাাযট্া 
–শথয়ভ শনই শকাথা। আভযা  ফু বায়রাবায়ফ অয়নক রে থথয়ট্ায়য অযাথটং কথয, আথভ এভন শদয় থছ, 
াাঁট্য়ত থেয় শয়ট্ ধাক্কা শ য় মায়ে, শট্ য়ড় মায়ে। থকংফা উচ্চাযণ রৃষ্ট। থকংফা anticipated dialogue 

ফরয়ছ, ফা উইংয়য থদয়ক তাকায়ে। এট্া থকনু্ত এ ন আকছায শদ া মা। এট্া আথন মাত্রা শকানথদন 
ায়ফন না। শকন ায়ফন না আথভ ফরথছ। ট্া মথদ কয়য, যা থকনু্ত এক থনয়ভয়ল শরাকয়ক নাথভয় শদয়ফ। যা 
নেদ থফদায়য জন্য এয়য়ছ। যা শৌথ নতায জয়ন্য আয়থন। াযা ফছয়য দট্াকা জথভয় য়েয়ফরা ম ন 
এয়থছ, তায়র য়ুযাথুয থনয় ফাথড় মাফ। শাজাসুথজ ফরয়ফ,  ফু বায়রা ন শতা, রৃয, থকছুই য়রা না, ফে 
কয়য থদন। শমভন, একজন অথবয়নতায়ক ফয়রথছ, আভায়দয রে থথয়ট্ায়যয শকান একথট্ শছয়র, মাত্রা 
শেথছর। তাযয়যয থদন কায়র, োাঁয়য ফদৃ্ধ শরাক শডয়ক থযষ্কায ফয়রথছর শম, “অন্য থকছু কযয়র  না?” 
শ ফরয়র, “আয়জ্ঞ?” শ  ফু থচন্তাথফদ শছয়র। থচন্তা থট্ন্তা করকাতা কয়যয়ছ। তা এ ন সুদূয ফাংরায়দয় 
এত যকয়ভয িাভ আয়ছ, আভযা অয়নয়কই শতা জাথন না শগুয়রা, তাই শ ফরয়ছ, “আয়জ্ঞ, অন্য থকছু ভায়ন?‛ 
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‚ফয়র, “ভাথট্কাট্া, ধানকাট্া- ভায়ন শমট্া কযয়ছন, শট্া আনায আয় না। কায শকানট্া আয় এট্া থকনু্ত 

আভায়দয াধাযণ দযক মাযা বঙ্কয বায়রা শফায়ঝ। থযষ্কায ফরয়র, আথন শমট্া কযয়ছন শট্া আনায 
আয়না, তা অন্য থকছু কযয়র  না? ভ শকন নষ্ট কযয়ছন?” তা আভায অথবজ্ঞতা ইয়ট্ই শম শাদাযী 
যঙ্গভয়ঞ্চ - কারয়কই একথট্ শছয়র, ায়কয, আভায়ক ফরর, আভায ফরথদয়নয ইয়ে শম আথভ „নীয়চয ভর’ট্া 
থযবাইব কথয। কাযণ „নীয়চয ভর‟ট্া আভায়দয থন। উৎরদা শপর কয়যথছয়রন „নীয়চয ভর‟ কযয়ত 
থেয়। „নীয়চয ভর‟ য়য আথভ কুয়যাাায শপ্রাডাকান শদয় থছ। তাযয়য Renoir ছথফ শদয় থছ। আথভ 
ম ন য়ড়থছ, স্তাথনস্ল্াবথস্কয শপ্রাডাকানট্া ম্বয়ে, তাযয়য কভর ভজভুদায,xxxiv থফ যাত থন্ডত থছয়রন, 
তাাঁয়ক থজজ্ঞাা কয়যথছরাভ, থতথন ফয়রথছয়রন, “থকছুই থন। শতাভযা শোকযী ফঝুয়ত ায়যাথন। শতাভায়দয 
শদাল না, শোকযী ফঝুয়ত ায়যাথন য়ড়”। তা এতথদন য়য থজয়জ্ঞ-থট্য়জ্ঞ কয়য-  ফু ইয়ে থছর „নীয়চয ভর‟ 
কযফ। কযয়ত কযয়ত শথয়ভ শেথছ।  ফরর, “নীয়চয ভর” কযয়ছন না শকন?” আথভ ফররভু,”নীয়চয ভর 
কযফ শকাথা?” ফরর, “এই ায়ন, শফস্পথত-থন-যথফ”। আথভ ফররভু, “য়তা প্রয়পনার শাদায 
যঙ্গভয়ঞ্চয জাো।  ায়ন দযক শফৌ-শট্ৌ থনয় আয় থথয়ট্ায শদ য়ত –থফয়করট্া বার কাট্য়ফ ফয়র। আথভ 
ফররভু, “তুথভ থিক ফয়রয়ছা, শতাভায ফয় আথভ ই থচন্তাই কযতাভ। আথভ এ ন থচন্তা কযয়ত াযথছনা। 
হ্াাঁ, কযয়ফা। তুথভ থথয়ট্ায ইউথনট্ xxxvশক ফয়রা একরা  ট্াকা আভায জয়ন্য নষ্ট কযয়ফ, „নীয়চয ভর‟ শকন, 
তায শচয় অয়নক এক্সয়থযয়ভন্ট্ার নাট্ক নাভায়ত াথয। য়দয ফর শম একরে ট্াকা আভায জন্য যা নষ্ট 
কযয়ফ। ত ন ফরয়ছ, “না”। আথভ ফররভু, “শদ , তুথভ শছয়রভানুল, ােরাথভ শকায়যা না। এ ায়ন াট্া না 
এয়র থকনু্ত ফাথড়- যয়দায থফথকয় মায়ফ। এট্া শতা যীো-থনযীোয জাো ন। তয়ফ এইটু্কু ফরয়ত াথয, 
আভযা শময়তু রে থথয়ট্ায শথয়ক এয়থছ, জ্ঞায়ন, আথভ, আভযা – শমভন আভায জ্ঞানফথুদ্ধ কতটু্কুই আয, 
আথভ শমভন শভয়য়দযয়ক ফয়রথছরাভ, “বাই, শতাভযা াতকাট্া ব্পাউজ শকউ শায়যা না। ায়ই „যথঙ্গনী‟ 
চরয়ছ ফয়র আভায শক্রাধ আয়ছ। আথভ ায়ই কযফ কয়ভথড। শকান ফক্স অথপ না থনয়। শকফর আথভ থাকফ, 
শ য থাকয়ফ, আয ফাফী থাকয়ফ। শভয়য়দযয়ক ফয়রথছরাভ, “শতাভযা মথদ ায াতাারা ব্পাউজ-ট্াউজ 
শায়যা। কাযণ, ই অংস্কথৃতয শকান য়য়ন্ট্ই শমন আভযা – তায়ক রু য়ত না াথয, তায়ক শল্প শমন না 
কথয। য়যথন এফং চরয়ছ, প্রচণ্ড বায়ফ চরয়ছ। শফাঝা মায়ে, দযয়কয মথদ বার রায়ে, ভয়নাযঞ্জন, শমট্া ফাংরা 
কথা ফথর আভযা, মথদ ভয়নাযঞ্জন , শ ায়ন মথদ এক্সয়থযয়ভন্ট্ার থকছু কয়য ভয়নাযঞ্জন , থনশ্চই 
শযকভ থকছু কথযথন আভযা, কযয়ত বযা াইথন, এইথট্ই অথবজ্ঞতা। আয শতা অন্য থকছু কযায ভত বযা 
াইথন। অতীয়তয অথবজ্ঞতা শথয়ক ফরয়ত াথয, শম „নীয়চয ভর‟ মথদ নাভাই আজয়ক, আথভ থকনু্ত থয 
শকউ আয়ফ না। তয়ফ আথভ জাথন না, আয়ত ায়য। কাযণ, এ ন শতা যথফ শ ায়লয নাভ য়য়ছ। শট্া 
শদ ফায জয়ন্য আয়ত ায়য। „চরাচর‟ নাট্ক আথভ ফে কয়যথছরাভ ঐ একট্াই কাযয়ণ। শদ তাভ ফাইয়য 
শথয়ক ভস্ত আত অেযানাইয়জন, এয় ফরয়তা শম, “আথন াট্য কযয়ফন শতা?” এই যায়েই ফে কয়য 
থদরাভ। আথন শতা  „চরাচর‟ শদ য়ত এয়য়ছন, আথভ কথয ফা না কথয, it is not a factor। আথভ 
থযচারনা কয়যথছ। না, আথন মথদ কয়যন!  তায়র ফযফা য়ে! তায়র রে থথয়ট্ায়যয activities 
শকাথা য়ে? আথভ ফররভু, “তয়ফ ফে কয়যা let me be professional, শাদায া better। এই 
আভায থাডয নাট্ক চরয়ছ, কতথদন কযয়ফা জাথন না, তয়ফ সুস্থবায়ফ–আথভ প্ল্যানই কয়যথছ কয়ভথড ছাড়া আয 
থকছু আথভ কযফ না। নানান ধযয়নয কয়ভথড আথভ কযফ, কাযণ ইয়ট্ আথভ শস্পারাইজ কযয়র আভায ভয়ন 
বার রােয়ফ আয জথুনয মথদ শকউ আয় তায বার রােয়ফ। কাযণ, এট্া একট্া পভয, এট্ায়ত শস্পারাইজ 
কযা উথচত। আভায়দয এ ায়ন বাাঁড়ায়ভা কয়য কয়ভথডট্া । শট্া avoid কয়য থচুয়নার কয়ভথড শমট্ায়ক 
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ফয়র, শট্ায়ক generally থকনু্ত অথডয়ে শন। আভায়ক শকউ মথদ ফয়র শন না, আথভ থকনু্ত ভানফ না, আথভ 
কয়য এয়থছ। ছদ্ময়ফী, বঙ্কযী –আথভ interior োাঁয় থেয় মাত্রা পয়ভয কয়য এয়থছ এফং শম করকাতায য়র 
শযাজ াই, ফযং তায চাইয়ত শফথ থয-এযাকান আভযা শয়থছরাভ। এইয়ট্ আভায অথবজ্ঞতা। 

 
 

 
পবিত্র রকার 

শ্রী শদফনাযাণ গুপ্ত আভায়দয ভয়ধয এয়য়ছন। জ্ঞায়নফাফ ুএফং যথফফাফযু কথা শথয়ক শম ফযাাযট্া শফথযয় 
এর, শম, সুস্থ এক ধযয়নয প্রয়ভাদ মথদ কতযী কযা মা, াধাযণ ফাঙাথর দযক শট্া শন। শ্রী শদফনাযাণ গুপ্ত 
দী যথদন ধয়য অয়নক যকভ প্রথতয়মাথেতায ভয়ু াভথু  দাাঁথড়য় একট্া সুস্থ প্রয়ভাদ কতযী কযফায শচষ্টা কয়যয়ছন 
আভযা জাথন। থফয়ল কয়য ফাঙাথরয াথযফাথযক শম ভস্ত ভরূযয়ফাধ আয়ছ, শইগুয়রাই তায নাট্ক। থতথন শম 
adopt কয়যয়ছন, ক ন থনয়জ নাট্ক কতযী কয়যয়ছন, তাাঁয নাট্য়কয ভয়ধয থদয় থতথন দাাঁড় কযাফায শচষ্টা 
কয়যয়ছন। এ ন শম অফস্থাট্া  ফু শোরয়ভয়র য় শেয়ছ, cabaret চরয়ছ, এ চরয়ছ, তায ভয়ধয উথন থকবায়ফ 
ভযায ভয়ধয য়ড়থছয়রন, শট্া ফাইয়য শথয়ক আভযা জাথন না। এইয়ট্ই য়ে সুয়মাে, তাাঁয়ক থজয়জ্ঞ কযফ 
শম, তাাঁয ভয়তা কয়য নাট্ক কযায থক অসুথফয়ধ য়ে, য়রা এফং শকন থতথন আয়স্ত আয়স্ত চয়র শেয়রন এ ান 
শথয়ক। এইয়ট্ ভয়ন  তাাঁয জীফয়ন নাট্ক কযায অথবজ্ঞতা শথয়ক এ ন মযন্ত তাাঁয ভযাগুয়রায কথা আভযা 
রৄনয়ত চাই তাাঁয কাছ শথয়ক।   
ঘেিোরায়ণ গুপ্ত 

শম কথা আনাযা রৄনয়ত চাইয়ছন আভায কাছ শথয়ক তায আয়ে যথফ থকছু থকছু কথা ফয়রয়ছন। ভযা অয়নক 
যকভ। একটু্ মথদ শথছয় ফরা মা, আনায়দয শফাধ সুথফয়ধ য়ফ – ভায়ন আজয়কয য়ঙ্গ শথদয়নয। আথভ 

১৯৪৪ ায়র  ফয়যয কােজ শথয়ক ম ন থথয়ট্ায়য এরাভ, ত ন ফ থথয়ট্াযগুয়রা ধায-শদনা জজযথযত। থকনু্ত 
তথাথ তায়দয নাট্ক অথবন কযা স্তব্ধ য় মা থন। তাযা নাট্ক কযয়ছন, রৄধ ুাভাথজক ন, াভাথজক, 
শৌযাথণক, াথয নাট্ক, অয়যাধভযী নাট্ক এফং নাট্য়কয শেয়ত্র মত যকয়ভয যীো-থনযীো কযা মা, 
ত ন থকনু্ত তা চরয়ছ এফং শই রৃথদযয়ন নাট্যাচাময থথযকুভায়যয যীো-থনযীোয কথা থফয়লবায়ফ 
স্মযণয়মােয। মথদ থতথন এইবায়ফ নাট্ক থনয় যীো-থনযীো না কযয়তন তায়র শফাধ তাাঁয শ্রীযঙ্গভxxxvi 
শফাঁয়চ থাকত। ফয়চয় রৃুঃয় য কথা র শম, থথযফাফ ু তাাঁয শ্রীযঙ্গভ ধয়য যা য়ত াযয়রন না। অত ফড় 
প্রথতবাফান ভানুল, শকন ায়যন থন? না, থতথন কতকগুয়রা ফযাায়য আয়াল কযয়ত চাইয়তন না। আফায 
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কতকগুয়রা ফযাায়য থতথন discard- কযয়তন। শমভন, আনায়ক আথভ ফরথছ, আজয়ক শব্ ট্ থনয় অয়নক 
ভাতাভাথত য়ে। ১৯৪৫ ায়র থথযফাফযু শট্থফয়র আথভ শব্ য়ট্য নাট্ক শদয় থছ। আথভ থজজ্ঞাা কযরাভ - 
ছাায পভয শতা আরাদা - নাট্যাচামযয়ক থজজ্ঞাা কযরাভ, “এট্া কায শর া নাট্ক? উচ্চাযণট্া থিক আভায িাযা 
থের না। ফরয়রন, “শদ , এট্া জাভযান নাট্যকায, শব্ ট্, এযকভবায়ফ last revolution-এয ভ শ শফচাযী 
 য়ুয  য়ুয থরয় য়ছ”। আথভ ফররাভ, “কী যকভ শর া?” ফরয়রন, “অতযন্ত সু্য শর া”। তা আথভ ফররাভ, 
“এয শথয়ক থক থকছু কযফায থযকল্পনা আয়ছ আনায?” ফরয়রন, “যাভশ্চন্দ্র! শ য়য়ছা তুথভ? অন্যয়দয়য 
ভান থৃষ্ট য়রই শম শট্া আভায়দয শদকার আয ভাথট্য য়ঙ্গ থভয়ফ এভন শকান কথা শনই। এ কাজ আথভ 
কেয়না কযফ না। ভান থৃষ্ট আথভ স্বীকায কযথছ, থকনু্ত আভায শদয়য উয়মােী এ কথা আথভ স্বীকায কযয়ত 
যাথজ নই। আয শম শমাোময়ুজযয কথা উথন ফরয়ছন নাট্য়ক, ট্া nothing new to us। ট্া আভযা মাত্রা 
ফরকার ধয়য কয়য এয়থছ”। এক কথা উথড়য় থদয়রন। থকনু্ত আথভ ম ন ফররাভ, “আথন শতা „থযচ‟ 

কযয়রন, „থচথি‟ কযয়রন, যয নাট্কগুয়রা ভায  ায়ে, থকনু্ত আফায শতা আথন ভঞ্চস্থ কযয়ত চয়রয়ছন 

এতফড় একট্া নাট্ক, „ত ৎ-এ–তাউ‟xxxvii। উথন ফরয়রন, “দযায় া, এ ফইট্া ফরকার ধয়য শপ্রভাঙ্কুয আভায 

কায়ছ থরয়   থদয়য়ছ, এফং আভায অয়নকথদয়নয ইো এইয়ট্ই আভায শল অথফা এয়তই আথভ উিয়ফা। 
practically শলই। ত ন তাাঁয শপ্রাডাকান কযফায েভতা শনই। এয ায় আয একথট্ থথয়ট্ায ত ন থতথন 
চারায়েন, থতথন য়েন শ্রীযৎচন্দ্র চয়ঞ্ঞাাধযা,xxxviii থছয়রন অথবয়নতা, by the grace of God, থতথন ১১ 
ফছয কার যঙভর থথয়ট্ায়য lessee থছয়রন। থতথন নূ্য ায়ত এয়থছয়রন, ফর া এক এক নাট্য়ক 
শয়য়ছন। আফায এক এক নাট্য়ক প্রচুয  যচ কয়যয়ছন। ভয়ন যা য়ত য়ফ, শথদন থকনু্ত আজয়কয ভতন 
একট্া নাট্ক ভি প্তা চরত না। ত ন ফধুফায়য অথবন ত একট্া নাট্ক, ফৃস্পথতফায়য অথবন ত 
একট্া নাট্ক, থন-যথফফায়য অথবন ত আয একট্া নাট্ক। থনফায়য ডফর শা থছর না, একট্াই শা থছর 
এফং শযাফফায়য রৃয়ট্া শা থছর। তায জয়ন্য ত ন প্রয়তযকথদন ত ন একট্া অথবন শ ায়নায জন্য আভায়দয 
একট্া থযাযার শযাজই ত। আজয়ক শৌযাথণক নাট্য়কয অথবন য়ে, থযাযার য়ে। কারয়ক ঐথতাথক 
নাট্ক, তাযয়যয থদন াভাথজক নাট্ক আয থথযকুভায়যয কায়ছ মাযা শময়তন, অয়থযয জন্য শময়তন না, তাাঁয 
কায়ছ থো কযফায জন্য শময়তন। আথভ জাথন, রৃথট্ থল্পীয কথা এ ায়ন উয়ি  কযয়র শফাধ অন্যা য়ফ 
না, একজন অনুকুভাযxxxix, অযজন কভর থভত্র xl। ত ন তাাঁযা মা শাক থকছু ট্াকা ান। থতথন forego 
কযয়রন থথযফাফযু কায়ছ শ ফায জয়ন্য। এই রৃজন এফং ফরা থছর শতাভায োথড়য়ত শতর মা রায়ে আথভ 
শদফ কভরয়ক। থকনু্ত োথড়য শতয়রয দাভ থদয়ত ায়যন থন। তায়ত তায শকান শোব শনই। তায়ত অনুয়য 
থকছু শোব শনই কাযণ, থো কযয়তই তাযা থেয়থছর। এয়ককথট্ ইনথস্টথট্উট্। এ ায়ন যঙভয়র শতভথন 
অীন্দ্রফাফুxli থছয়রন। তাাঁয কায়ছ শ ফায জয়ন্য ত ন একট্া schooling থছর াফথরক থথয়ট্ায়য। শট্া এ ন 
এয়কফায়য উয়ি শেয়ছ। থকবায়ফ নাট্ক কযা ত? না, ফ ধায-শদনা কয়য। ম ন শদনায টু্থথট্ ভাউন্ট্ 
এবায়যয়স্ট উয়ি  শেয়ছ, ত ন মযন্ত থকনু্ত নাট্ক প্রয়মাজনা স্তব্ধ থন। একথদয়নয কথা ফরথছ, শম ১৯৪৫ 
ায়রয শয়লয থদয়ক, তাযাঙ্কযফাফযু „থফং তাব্দী‟xlii নাট্ক ভঞ্চস্থ য়ফ - আথভ ফরয়ত াথয তাযাঙ্কযফাফ ু
মত নাট্ক থরয় য়ছন তায ভয়ধয „থফং তাব্দী‟ একথট্ উয়ি য়মােয এফং  ফু সু্য একথট্ নাট্ক, সুযথচত 
নাট্ক এফং সুংফব্ধ নাট্ক। এই নাট্য়কয থযাযার য়রা - রৃ‟থট্ ভ ুয বুথভকা অথবন কযয়তন অীন্দ্রফাফ ু
এফং াথন্ত গুপ্তাxliii। অীন্দ্রফাফু শম াট্যথট্ কযয়তন তায নাভ থছর „ডটয াস্ত্রী‟। াস্ত্রী একজন কফজ্ঞাথনক, 
এফং থতথন একথদন থযাযায়রয ভ একথদন একথট্ প্ল্যান কতযী কয়য থনয় এয় এফং  ুাঁথট্নাথট্ কয়য উথন 
যৎফাফযু কায়ছ তুয়র থদয়রন শম, দযায় া, ডাক্তায াস্ত্রীয রযাফয়যট্থযট্া এইবায়ফ াজায়ফ –শ ায়ন একট্া 
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কয়রজ রযাফয়যট্থযয শচয় শফাধ শকায়না অংয়  াযা ন ফযং থকছু শফী।  াাঁচা কতকগুয়রা থেথনথে, 
এ ায়ন কতকগুয়রা থফথরথত ইাঁরৃয,  ায়ন কতকগুয়রা াযা, নানা জীফজনু্ত ফ  াাঁচায শবতয়য এফং তায 
য়ঙ্গ  রযাফয়যট্থযথট্ াজাত। total production cost এফং ীন কতযী থনয় ত নকায়যয থদয়ন  যচ য়ড়থছর 
থফ াজায ট্াকা। আভযা  ফু আা কয়যথছরভু নাট্কথট্ চরয়ফ। ত ন চয়রথন। আজ এ ায়ন যথফ আয়ছন, 
 ায়ন জ্ঞায়নবাই আয়ছন, আথভ তায়দয ফরথছ শম, শথদন শফাধ too early থছর আভায়দয কায়ছ, দযয়কয 
কায়ছ।  

                                      
এ ন এযা নাড়াচাড়া কয়য শদ য়ত ায়যন ফইট্া কযা মা থক না। কাযণ, এ ন মাযা ফই কযয়ছন, তায়দয 
য আথভ থনফযাচয়নয জয়ন্য একট্া অনুয়যাধ জানাথে। থকনু্ত ফইয়তা থতনথদন চরয়রা। পয়র এয়কফায়য 
যঙভর থথয়ট্ায ডুভ। একথদন কারয়ফরা, োথড় শতা -শ াড়াযোথড় থছর ফ থথয়ট্ায়য, কারুয রৃ‟ ানা 
োথড়, কারুয থতন ানা োথড়, শভয়য়দয আনফায জয়ন্য। শ াড়ায োথড়থট্ এয়কফায়য আভায ফাথড়য়ত এয় 
াথজয। যৎ চাটু্য়জয এক াথন থচথি, তুথভ এেুথণ এই োথড়য়ত চয়র এ। শেরভু। আভায অথপ আয়ছ, 
 াা থন, শময়তই আভায়ক ফরয়রন শম, ত ন „বাযতফয়লয‟ আথভ কাজ কথয, শময়তই আভায়ক ফরয়রন 
শম, “বাই, এেুথণ শতাভা শফয়যায়ত য়ফ আভায য়ঙ্গ”। “শকন?” না, “ ফইয়তা  ১৫ থদয়নয শবতয না 
তুরয়র আভায ফাাঁচফায শকান উা শনই। আথভ শতা ডুয়ফই শেথছ। আথভ ফররভু, “থক ফই কযয়ফন?” শতা 
ফরয়রন শম, “ফাই ফরয়ছ শম উয়ন োঙু্গরীয „যাজথ‟

xliv। আথভ ফররভু, “যাজথ‟ কযয়ফন? আো 
শদথ ।” তাযয়য ফরয়রন, “এেুথণ চর আভায ায়থ।” উয়নদা থাকয়তন ফাথরেঞ্জ শপ্ল্য়। তাাঁয ফাথড়য়ত 
শতা শেরভু। থেয় তাাঁয য়ঙ্গ কথাফাতযা পাইনার কয়য আথভ চয়র এরভু।  নাট্কট্ায ফই এক ানা থকয়ন থনয়, 
মাফায ভ ফাজায শথয়ক থকয়ন থনয় ড়য়ত ড়য়ত োথড়য়ত মাথে, ইথতভয়ধয যৎদা, শথদন ভায়য দ 
তাথয , োথড় যৎদা এক এক জাো োথড় ঢুকয়ছ, শকান শকান জাো েযায়যয়জ ঢুকয়ছ, উথন য়য 
উিয়ছন, আথভ ফয় ফয় ফই ড়থছ। ক য়না ফা একট্া ফাথড়য শবতয়য ঢুয়ক শেয়রন, োথড়ট্া শযয় , আথভ 
শ ায়ন ফয় ফয় ফই ড়থছ,  াথনকফায়দ আফায চয়র এয়রন। এপ্ল্যায়নয়ড শকান এক জাো শযসু্টয়যয়ন্ট্ 
শ য়রন, শ য় আফায শ ান শথয়ক োথড় াাঁথকয় শেয়রন াইয়কাট্য াড়া। ফরয়রন শম, attorney য়ঙ্গ 
দযকায আয়ছ। ফয় আথছ  attorney অথপয়। প্রা ায়ড় াাঁচট্ায ভ, আথভ ট্াাডয, ফররাভ, “এত 
 যুয়রন, থক ফযাায?” ফরয়রন, “আজ ভাইয়ন শদফায থদন।” আভায়দয ফরা ত, „াজাান‟xlv

 য়রই আড়াই 
াজায ট্াকায থফথক্র য়ফই –একট্া ব্পযাংক শচক ফরা ত। একট্া terms থছর, ই ১০ তাথযয়  ব্পযাংক শচকট্া 
থদত। অথযাৎ থকছু ট্াকা াা মায়ফ এফং ভাইয়নয সুথফধা য়ফ। কত কষ্ট, আনাযা শবয়ফ শদ নু। আজয়ক এ 
কথা শতা আনাযা শকউ জায়ননই না, থক কষ্ট কয়য চয়রয়ছ। তাযয়য এর, এয়ই আভায়দয য়ঙ্গ কয়য থনয় 
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য়য উয়িই, য়ন্তালফাফ,ু আভায়দয ভযায়নজায থছয়রন, তায়ক শদয় ই ফরয়রন, “কত ট্াকায থফথক্র?” শ 
ফরর, “ছাথব্নয়া ট্াকা।” “শদ  থদথকথন, আয কতর?” াঞ্জাফীয এ য়কট্  য়কট্ শথয়ক নানাযকভ 
ট্াকা শফয কযর, তায ভয়ধয  চুয়যা, শযজথে থকছু ফাদ শনই! াজায ছয়ক ট্াকা। আভায়ক ফরয়র, “শকন 
 যুরাভ জায়না শতাভায়ক ফথয় শযয় ? এই ছ‟াজায ট্াকায জয়ন্য। ধায কযয়ত, হ্ান্ডয়নায়ট্। শকাথা 
হ্ান্ডয়নাট্ থদয়, শকাথা এভথন থনয় এরাভ –এইবায়ফ ছ‟াজায ট্াকা। ভাইয়নট্া শতা থদয়ত য়ফ। আথভ 
শই ১০ তাথয  য়রই শদ তাভ, রৃয়ট্া কাফয়রারা, ই যঙভর থথয়ট্ায়যয াভয়ন, শ শমন থভথরট্াথযয 
ভত ট্র থদয়ে। আথভ জাথন শম এযা শদড়ভা রৃভা ভাইয়ন াথন। য়দয কায়ছ ট্াকা থনয়য়ছ আয য়দয 
চুয়নাট্ কযা াঞ্জাফী, ায়ত থোয়যট্, ভয়ু  জদযায বুযবুয়য েে, এই থনয় তাযা শঢাকফায জন্য, দযক তায়দয 
শদ ফায জন্য ফয় আয়ছ। অথচ আথভ জাথন এয়দয থক অফস্থা থবতয়য। আভায ধাযণা, এই শম আজ ভাইয়নথট্ 
ায়ফ আয়দ্ধকথট্ ই কাফয়রয়দয ায়ত থদয় ফাথড় শময়ত য়ফ ফাথক া থনয়। এই কয়য থথয়ট্ায চরয়ছ। 
„যাজথ‟ চরর আফায থকছুথদন। মাই শাক, এভথন কয়যই থথয়ট্ায শথদন চয়রয়ছ, শই ‟৪৪ ার শথয়ক। 
থকনু্ত ‟৪৭ ার শথয়ক ‟৫২ ার মযন্ত ফাংরায াধাযণ যঙ্গারয়য অতযন্ত রৃথদযন। আনাযা ফরয়ফন, 
স্বাধীনতায য এত রৃথদযন শের শকন? আনাযাই থয়ফ কয়য শদ নু এই ‟৪৭ শথয়ক ‟৫২য থবতয থথযফাফ ু
চয়র শেয়রন থথয়ট্ায শছয়ড়, যঙভয়রয াতফদর র। থভনাবযা থথয়ট্ায়যয াত ফদর র, স্টায থথয়ট্ায xlvi 
ফে য় শের। স্টায থথয়ট্ায ছ‟ভা ফে শযয় , নতুন কয়য একটু্ থয-ভয়ডর কয়য থনয় শ ায়ন নতুন কয়য 
„যাভরী‟ নাট্ক নাভায়না র। „যাভরী‟ নাট্য়ক শদয়  শের অতযন্ত দযক। প্রচুয দযক এ ন। শকফরভাত্র 
অথযেন্ন এই নাট্যারা, তয়তাথধক অথযেন্ন এয দৃযজা, তয়তাথধক অথযেন্ন এয়দয শফবুলা, এফং 
ফয়চয় অস্বাস্থযকয য়ে এয দযয়কয আন। আথভ এ ন জাথন শম, যঙভর থথয়ট্ায়য াজায ট্াকায 
শফনাযী াত ট্াকায থয়ট্ ফয় থছাঁয়ড় শেয়ছ। এয় শদথ য়য়ছন য়য –শদ নু াত ট্াকায থয়ট্ ফয় াজায 
ট্াকায শফনাযীয থক দা! আনাযা এগুয়রা রেয কযয়ত ায়যন না ভায়ঝভয়ধয? এই কয়য াধাযণ যঙ্গার 
আজ শফাঁয়চ আয়ছ। শফাঁয়চ থাকয়র আভযা োরাোথর াধাযণ যঙ্গারয়ক – একথদক শথয়ক আজ রৄনয়ত 
াথে। থকনু্ত াধাযণ যঙ্গার এ শদয়য অথযথজন, এ কথা বুরয়র চরয়ফ না। থক শ্রভ! থক াধনা! থক কষ্ট! শ 
মথদ অভতৃরায়রয „আত্মস্মথৃত‟ য়ড়ন আনাযা, ফঝুয়ত াযয়ফন। আনাযা মথদ থেথযচয়ন্দ্রয শ য়দয কথা 
শায়নন, ফঝুয়ত াযয়ফন। অয়দ্ধযন্দুয় য়যযxlvii মা অল্পস্বল্প শর া আয়ছ, ফঝুয়ত াযয়ফন। থফয়নাথদনীয 
আত্মকথা ড়ুন ফঝুয়ত াযয়ফন। একজন থফথষ্ট অথবয়নতা, এফং  ফুই নাভ তাাঁয, আভায়ক থজয়জ্ঞ 
কয়যথছয়রন শম, “আভায়দয এফ কথা আথন শকাথা ান?” আথভ ফয়রথছরাভ শম, “ইতস্তত এ ায়ন  ায়ন 
ছথড়য় থছথট্য় আয়ছ, আনাযা  ুাঁয়জ থনয়রই ায়ফন। ফাইয়যয ফইয়য  ফয যায় ন, এয়দয়য  ফয যায় ন 
না।” এই কয়য ফাংরায াধাযণ যঙ্গার একয়া ফছয অথতক্রান্ত য়রা। তায একট্া ইয়ভজ থছর। শ ফযকভ 
অথবন কযয়ত াযত। তায নাট্কগুয়রা শদ য়ফন, শই ময়ুেয ফথরষ্ঠ নাট্ক। এতথদন ফায়দ উৎরফাফু শট্া 
স্বীকায কয়যয়ছন, থেথযচয়ন্দ্রয কথা। Anyhow,  তাাঁয ফ কথা, তাাঁয য়ঙ্গ - থেথযচয়ন্দ্রয শম ভস্ত শর া, 
তায য়ঙ্গ আথভ শকান শকান জাো য়তা একভত নই। থকনু্ত তথাথ আথভ ফরফ শম, একজন talented এ 
ময়ুেয, থফয়ল কয়য উৎরফাফযু ভত থল্পী, থতথন থেথযচয়ন্দ্রয ম্বয়ে এ কথা ফয়রয়ছন এফং য়ঙ্গ য়ঙ্গ 
যাভকৃষ্ণ nausea আয়ছ মায়দয, তায়দয ফরথছ, থতথন শই যাভকৃষ্ণয়দফ ম্বয়ে থক ফয়রয়ছন তাাঁয „থেথয 
ভানয়‟ শট্া তাাঁয়দয ড়য়ত য়ফ। আজয়ক শম একয়া ফছয য় শের, এই একয়া ফছয কত ংিাভ 
কয়য শেথছ ‟৪৪ ার শথয়ক আয ‟৫২ার মযন্ত। থফয়ল কয়য স্টায থথয়ট্ায়য „যাভরী‟ শ ারায য শদ া 
শের শম, অং য দযক বায়রা, স্বাে্য থনয় শদ য়ত ায়য এভন, দৃযট্ নতুন।  থররফাফ ু ত ন 
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ফয়রথছয়রন তাাঁয অয়নক থকছু ঞ্চ র কয়যয়ছন তা য়ে এই শ াড়া আভায শছায়ট্ ছুটু্ক আয তাযয়য 
আভায ফাথড় ানা আয়ছ শট্া আথভ শদফ। এ কথা থতথন ফয়রথছয়রন এফং থতথন tons of money শযাজোয 
কয়য শেয়ছন াফথরক থথয়ট্ায শথয়ক, সুস্থ ফর নাট্ক থদয় শযাজোয শম  কযা মা - থতথন এ ন শফাঁয়চ 
আয়ছন - থতথন শদথ য় শেয়ছন তাাঁয থফিম্পয়দয মা থকছু এফং থদয়য়ছন থতথন রৃায়ত ভানুলয়ক। শ ধাযণা 
কযয়ত াযয়ফন না। আজয়ক অন্তত ২০ াজায ট্াকা ফা তায শফী থতথন শডায়নট্ কয়য শেয়ছন। শম ম ন 
এয়য়ছ, মায জয়ন্য এয়য়ছ, তায়ক থদয়য়ছন বায়রা কায়জয জন্য। প্রয়তযকথট্ ায়ন্েড নাইট্য় থল্পীয়দয 
শানাদানা শদা, এই শম শফানা শদা আজয়ক য়য়ছ, এয প্রচরন থতথন কয়যন। এই শম প্রাইয়জয 
প্রচরন –ফই থতথন কয়য শেয়ছন। থকনু্ত নাট্যারায চথযত্র ফদয়র শের এই একয়া ফছয়য। শম চথযত্র নাট্য়কয 
চথযত্র ফদরায়রা, অথবনয়য চথযত্র ফদরায়রা, দৃযয়ট্য চথযত্র ফদরায়রা এফং অনুপ্রয়ফ  ট্র চরথচ্চয়ত্রয, 
থয়নভায শট্কথনক অনুপ্রয়ফ  য়ট্য়ছ ফাংরায নাট্যারা, এট্ায শচয় ফড় চথযত্রনন আয শফাধ য়ত ায়য 
না। মায প্রথত আভায অতযন্ত শোব। মাাঁযা রে থথয়ট্ায কযয়ছন, তাাঁয়দয ীথভত েভতা। তাাঁযা একট্া শট্ 
শযকডযায থনয় এ ায়ন  ায়ন থেয় কযয়ত ায়যন। তাাঁয়দয ারকা শট্ থকছু  ইয়থট্য় থদয় কযয়ত য়ত 
ায়য - কাযণ, তাাঁযা আজ এ ায়ন কার  ায়ন থেয় কযয়ছন। কতযকভ প্রথতফেকতায ভয়ধয কযয়ছন। থকনু্ত 
াফথরক থথয়ট্ায শতা তা ন। তাযা শই ইয়ভজ শকন শভনয়ট্ন কয়য চরয়ছ না? আজ এক দয়কয য 
য়ত চরর, একট্া থযথজনার, শভৌথরক নাট্ক ফাংরা নাট্যারা অথবন  থন। শল অথবন কয়য এয়থছ 
আথভ –„থফয়দ্রাী নাক‟। তাযয়য আয একথট্ অথযথজনার নাট্ক -শকফরভাত্র নাট্যরূ -নাট্যরূ -নাট্যরূ। 
নাট্যরূ আথভ অং য থদয়থছ। যৎফাফযু থদয়থছ, উয়নফাফযু থদয়থছ, প্রয়ফাধ ান্যায়রযxlviii থদয়থছ, 
সুয়ফাধ শ ায়লযxlix থদয়থছ, তাযাঙ্কযফাফযু থদয়থছ, থফভর থভথিয়যযl থদয়থছ, অয়নয়কয থদয়থছ। থকনু্ত ত ন 
থছর রৃথদযন, ফাাঁচফায প্রশ্ন। থকনু্ত ম ন শফাঁয়চ উিরাভ আথভ তাযয শথয়ক আথভ অথযথজনার ছাড়া শকান নাট্কই 
থরথ থন শম কথদন থছরাভ স্টায থথয়ট্ায়য। থকনু্ত আজ শ অং য দযক।  যচ অফয  ফু শফয়ড়য়ছ। থফজ্ঞান 
থদয়ত শেয়র শ অয়নক ফযাায। থকনু্ত এই শম শট্ শযকডযায এফং শম ঙ্গীতথল্পী োইয়ত ায়য তায়ক থদয় 
শিাাঁট্ নাড়ান এট্া কুত্রাথ শকান বয শদয়য থথয়ট্ায়য আজ  না। াভয়ন থায়ক music hands। এ ায়ন 
থভউথজক আভযা থকথন। এফ ঢুকর। কারয়কয শট্থরিায়প একজন ফয়রয়ছন শম থড এর যা, থেথযচয়ন্দ্রয 
নাট্য়ক শতা নাচ থছর।  ীযা নাচত। থেথযচন্দ্র,li থড এর যা থক েীয়যাদপ্রায়দয lii „আথরফাফা‟liii  থকম্বা 
„থকন্নযী‟ শত েীয়যাদপ্রায়দয - নাচ থছর। শই নাচ থক নাচ? শট্া ফঝুয়রন না? নাচ থছর? তাযই ায়ায়ট্য 
ফরা য়ে শম, এই কযাফায়য নতৃয। আজয়ক থথয়ট্ায়যয অয়নক ভযা। এথদয়ক েবনযয়ভন্ট্ ফরয়ছন আথভ 
exempt কয়য থদরাভ। কয়যায়যন ফরয়রন ায শা ৪০০ ট্াকা থদন। রৃয়ট্াই controversial। ায শা ৪০০ 
ট্াকা থদয়ত য়ফ। শকন? আথভ শতা জাথন দ ট্াকা থছর প্রথয়ভ। আভায়দয রাইয়ে চথি ট্াকা কয়য য়থছর 
ম ন শভয থছয়রন আভায়দয তী শ াল। ত ন থথযফাফ ুফরয়রন, “তী, তুথভ চথি ট্াকা কয়য থদয়র 

আভায়দয এই েযীফ থথয়ট্াযগুয়রায়ক?”  ফু ফেু থছয়রন উথন। শতা উথন ায়রন। ফরয়রন, “চথি এ ন 
শতাভযা থদয়ত াযয়ফ।” থছর চথি, তাযয়য একয়া ট্াকা য়থছর এফং whole নাইট্ কযয়র আয একয়া 
ট্াকা থদয়ত ত। ত ন whole নাইট্ ত। অথযাৎ নফভীয থদন, জেদ্ধাত্রী য়ুজা, শকাজােযী রক্ষ্মীয়ুজা, 
জন্মাষ্টভী ইতযাথদ। থফযাথত্রয়ত শার নাইট্ ত এফং আজয়কয আয একট্া শঞ্টন্ড শমট্া উথন ফরথছয়রন 
„ছদ্ময়ফী‟য কথা, এফং „শ্রীভতী বঙ্কযী‟য কথা। আভায শচায় য াভয়ন „শ্রীভতী বঙ্কযী‟ আথভ শদয় থছ। 

ফাংরায ভয়তা কয়য েল্পট্া থনয় ফাঙাথরয ছাাঁয়দ কযা। থনভযর আন্। শদয়  শম ায়ন স্বাভী-স্ত্রী একয়ঙ্গ শদয়  
শফথযয় আয়ছ। াফথরক থথয়ট্ায়য এইয়ট্ আভায একভাত্র অথবজ্ঞতা শমট্া ফরফায আয়ছ। াফথরক 
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থথয়ট্ায়য এভন নাট্ক া দযকায শম ায়ন াভয়নয াথযয়তই ভয়ন যা য়ত য়ফ াইয়কায়ট্যয জজায়ফ 
ফয়ফন, করকাতায থফথষ্ট থোথফদযা ফয়ফন, ডাক্তায, ইথঞ্জথনায ফয়ফন এফং শছয়নয াথযয়ত ঐ 
আরুারা, ট্রারা - তাাঁযা। তাাঁযা শমন আনয়্ থল না শদন আয এাঁযা শমন রজা ভাথা নীচু না 
কয়যন। এই রৃয়ট্ায প্রথত রেয শযয়  াফথরক থথয়ট্ায়যয ফই কযয়ত য়ফ -াথয নাট্ক। াথয নাট্ক 
ত ন য়য়ছ, অভতৃরায়রয „ াদ র‟

liv
–অদু্ভত াথয নাট্ক, „ফযাথকা থফদা‟lv -অদু্ভত াথয নাট্ক 

এফং „নফয়মৌফন‟
lvi, আথভ শথদন ড়থছরাভ। আজ মথদ এগুয়রায়ক থযবাইব কযা মা আভায ভয়ন  শ 

ফই থনশ্চই চরয়ফ। থকনু্ত আভযা  ুাঁথজ না, শদথ  না। আভযা adaptation কযথছ, থকম্বা আভযা translation 
কযথছ, আভযা আজয়ক রৄধ ুাফথরক থথয়ট্াযয়ক োরাোথরই থদথে। থকনু্ত াফথরক থথয়ট্ায়যয শ্রভ  াধনা, 
তায থফেতথদয়নয ঐথতহ্, তায শই কষ্ট, কত থক কয়য শ ১০০ ফছয়য ম ন ড়র, ত ন কয়কজন ভাত্র 
স্বাথযায়েলী ফযথক্ত তায চথযত্রনন কযর,াফথরক থথয়ট্ায়যয। আজয়ক শম এই নাট্য়কয চথযত্র ফদয়র শের, 
াফথরক থথয়ট্ায়যয কনয়বনন ফদয়র শের, এইয়ট্ য়ে ফয়চয় শফদনায। শকউ শকউ ফয়রন, নাট্ক শম 
কযফ, থল্পী শকাথা? শকউ শকউ শম ফরয়ছন, তায ভায়ন তাাঁযা  ুাঁজয়ছন। থল্পী শই ান শথয়কই মাযা থকছু 
ছথফয়ত ভ ু শদথ য়য়ছন এফং মায থকছু ফক্স অথপ য়য়ছ। থল্পী শকাথা –শথদন শ প্রশ্ন থছর না। থল্পী 
কতযী ত। থথযকুভায lviiশক আথভ ফয়রথছরাভ শম আথন একট্া ফক্স অথপ থনয়রন না, আথট্যস্ট? আয 
আথন ফড়দা চয়র মায়েন, এ ফইয়ত নাভয়ফন না, এক ভথলয আয প্রবায়দফীlviii এই শতা ম্বর। তায উিয়য 
উথন ফরয়রন, আথভ ফক্স থনই না, ফক্স অথপ আথভ কতযী কথয। আজ শ কথা শক ফরয়ত ায়য? মথদ ায়যন 
তাাঁযা তা ফরয়ত ায়যন, তায়র আথভ ফরফ শম তাাঁযা শই কতযী করুন। আথট্যস্ট কতযী কয়য ফই করুন। অয়নক 
কষ্ট কয়য জাানাযায য একট্া ফই শর া র। থকনু্ত শট্া ভঞ্চস্থ ফায শকান উা শার না।  চরয়ফ না। 
শকন চরয়ফ না? আজয়কয থল্পীয মথাথয থফচায য়ফ ত ন, শম থল্পী ঐথতাথক, শৌযাথণক, াভাথজক 
ফযকভ নাট্য়ক অথবন কযয়ত াযয়ফ। কাযণ প্রয়তযক নাট্য়কয অথবন আরাদা। তায কারাযপুর অথবন 
ত ন অন্যযকভ কযয়ত য়ফ। আভায়দয ফাংরায়দয় আয একট্া নাট্ক থছর –seasonal drama। ম ন 
কচত্রভায় আভযা শট্া কযতাভ থফযায়ত্র, য়ুজায আয়ে কযতাভ আেভনী, তাযয়য শদায়রয ভ কযতাভ 
শদাররীরা ইতযাথদ শছাট্ শছাট্ seasonal drama। কই এ ন শতা শ আয শনই! আথভ শদয় থছ থথযকুভাযয়ক 
শ ায়ন ফয় আয়ছন, ‘ফন্তরীরা‟ অথবন য়ে, আভায়দয রৄথতদা শ ায়ন আফীয়যয থড ায়ত কয়য 

থতথন অথডয়ট্াথযায়ভ শনয়ভ এয় দযকয়দয কায়র শপাাঁট্া থদয়েন। োন য়ে। তায একট্া আরাদা 
কনয়বনান। শ ায়ন শব্ য়ট্য কথা শনই, শ ায়ন নাট্যাচাময থথযকুভায এফং ফাঙাথর দযক এফং ফাংরায 
প্রকৃত ঐথতহ্ শই ায়ন। কই? আজয়ক শ ফই কই? োইয় একট্া আথট্যস্ট শনই। শম োন োইয়ত ায়য 
তায়ক থদয় শিাাঁট্ নাড়ায়ে। আয থক অনুপ্রয়ফ কয়যয়ছ? কথা কথা থিজ। থিজট্া থকয়য? াফথরক 
থথয়ট্ায়যয? নাট্য়কয়ত থিজ শনই। থিজট্া য়ে থয়নভা শথয়ক। াত উাঁচু কয়য দাাঁড়ার আয থিজ য় শের। 
শপাকা শথয়ক আউট্ অপ শপাকা ই ায়ন য়ে। আথভ একজন যুয়না থন্ডত ফরয়ত াথয, থচত্রনায়ট্যয, 
ঙ্গীয়তয –ট্যাফয়রাই ফরা শাক থকনু্ত থিজ ফরা থন, নাট্য়ক শর া য়ে „থিজ‟, শস্টজ নাট্য়ক। থিজট্া 
থক? এ ায়ন কযায়ভযা আয়ছ শম থিজ কয়য শদয়ফ? াত তুয়র দাাঁড়ার আয থিজ য় শের। শাাট্ ইজ থদ? 
এ ভস্ত এয়কফায়য এত থফথেথয ফযাায শম, শমগুয়রা আভায়দয এ ন, আভায য়ে অন্তত, ৭৩ ফছয ফয় 
আভায জ্বারা ধয়যয়ছ। আথভ জ্বারা ফরথছ আনায়দয কায়ছ এফ। একট্া োন োইফায শরাক  ুাঁয়জ াা 
মা না। অীন একথদন শোয়বয য়ঙ্গ থজজ্ঞাা কয়যথছয়রন, ত ন উথন শফাঁয়চ, আভায়ক থজয়জ্ঞ কযয়রন,  
“তুথভ শতা শযাজই য়েয়ফরা থথয়ট্ায়য থাক, আো, অযায়ভচায়য আজকার রৄথনথচ শপ্ল্  াজাান, 
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ভাভাায়ক ফাদ থদয়?” আথভ ফররাভ, হ্াাঁ, দাদা, তাই ।” “থক কয়য ?” আথভ ফররাভ, “ই যকভ 
কয়যই য়ে।” “শকন শো? ঐফ নাট্ক তায়র যা কয়য শকন?” আথভ ফররাভ, “শকন  আনায়ক 
তায়র আথভ ফথর। “শথা থোয়ছন থতথন, ভয়য আথনয়ত জয়েৌযফ থজথন”–এই োন োইফায এতগুয়রা 
শভয় শনই, যায় থন। শ ায়ন শট্য় ফাজা শতা! এতগুয়রা যায় থন আয া থন। কায়জ কায়জই  ায়ন শই 
থপউথযা অযাথটং শনই। ভাভাা –শম এয়য়ছ, ছদ্ময়ফী শকান শরাক, শ ময়াফন্তথং ন। তায়ক 
প্রাায়দ ঢুকয়ত থদ না। থক াং াথতক শদাত্ময়ফাধক কথা। শ ভস্ত থন ফাদ। তফু কযয়ত য়ফ 
াজাান। শকন? নাই ফা কযয়র। শক ভাথায থদথফয থদয়য়ছ এই ফই কযফায জন্য? আয থধথনক থধথনক কয়য 
একট্া শভয় এয় নাচয়ছ –„আথজ এয়থছ এয়থছ ফাঁধ ুশ, থনয় এই াথ-রূ-োন‟ - শকন? াাঁচট্া  ী থিক 
কযয়ত ায না?  আথভ ম ন থথয়ট্ায়য এয়থছ, শচাদট্া, শলায়রাট্া–শম থথয়ট্ায়য শেথছ ত ন একোদা শভয়। 
াভাথজক ফই ম ন য়য়ছ তাযা ফয় শথয়কয়ছ। তায়দয ই শম ফধুফায়য-থফলযুদফায়য কাজ ত। াযাথদন 
থযাযার ত। কত ঝঞ্ঝাট্ য়য়ছ। তাই থনয় এক-একট্া েল্প, শ মথদ আনাযা শায়নন। শম থভউথজক 
থডয়যটয আয ডাথেং থডয়যকট্ায়যয ভাযাভাথয কাট্াকাথট্  -থক ফযাায? পাট্াপাথট্ য় শেয়ছ, এ য য়ঙ্গ কথা 
কইয়ফ না। থক ফযাায? না থেয় শানা শের শম থভউথজক থডয়যটায ফয়রয়ছন, আভায োন থিক আয়ছ, আয 
ডাে থমথন শদ ায়েন থতথন ফরয়ছন আভায শভয়য়দয া থিক আয়ছ। তা ফই মথদ থিক আয়ছ তয়ফ শকানট্া 
অসুথফয়ধ য়য়ছ শদথ , তা ডাকয়রন। শপ্রাপ্রাইট্য এয়রন, রৃ‟জনয়কই চাই। থভউথজক চাই, ডযাথেং চাই। 
শডয়ক ফরয়রন, থক ফযাাযট্া থক? না, শফসুযা রােয়ছ। আভায সুয়যয য়ঙ্গ যা া শপরয়ছ না। তা ডাকয়রন, 
শডয়ক  ফরয়রন, এথদয়ক আ শতা। শভয়গুয়রায়ক ডাকয়রন, ফর, োয়নয প্রথভ রাইনট্া। োয়নয প্রথভ রাইনট্া 
থছর – য়য মাফনা, মাফনা, মাফনা শরা। তা একট্া শভয় োইয়ছ „ য়য মাফনা, মাফনা, মাফ শনারা। ত ন 
শপ্রাপ্রাইট্য ফরয়রন, “শতায শনারা‟ আগুন। আভায ফযস্ব নষ্ট কযথছথর তুই।” শই শভয়য়দয কতযী কযত, 
অথচ „শনা‟রা‟ ফয়র শপরত। সুয়য থিক আয়ছ,  pronunciation –এ েণ্ডয়োর। কায়জই এইফ ঝঞ্ঝাট্ 
শযয়  ত নকায়যয থদয়ন নাট্যারা এইবায়ফয়ত শই  ী তুয়র থনত। আজয়ক আথভ ফরথছ মাযা আভায 
থদন–my days are numbered, এ ায়ন যথফ আয়ছন, এ ায়ন জ্ঞায়ন আয়ছন, ফতযভায়ন তাাঁযা নাট্ক কয়য 
মায়েন এফং আয়যা নাট্ক তাাঁযা কযয়ফন। আথভ তায়দয ফরথছ, াদা ধথুত-াঞ্জাফী যা নাট্ক শথয়ক একটু্ 
 য়ুয তাাঁযা মান। আভায অনুয়যাধ শৌযাথণক করুন, ঐথতাথক, একট্া শকয়ট্কুয়ট্ থেথযফাফযুই ধরুন। 
„জনা‟–আনাযা বাফয়ত ায়যন শপাথয অযায়ট প্রফীয ভাযা মায়ে, থকনু্ত তাযয়য থপপথ্ অযাট চরয়ছ? একট্া 
থয়যা ভয়য শের, কত ফড় নাট্যকায য়র তয়ফ শই নাট্কথট্ শ ধয়য যা য়ত ায়য? থথযফাফযু য়ঙ্গ শম 
যৎচয়ন্দ্রয থফফাদ য়থছর, „থফজা‟ থনয়, শপ্রাথডউায আয়ছন শতা এক-একজন ইযকভ, শপ্রাথডউায 
ফরয়রই ফরয়ফন আথট্যস্ট শনই। অথচ আথভ জাথন, রে থথয়ট্ায়য ভায়ঝ ভায়ঝ শদথ  অথবন, অদু্ভত আথট্যষ্ট! 
তায়দয থযকু্রট্ কয়যা! আথভ এ কথা ফরথছ শম এ ন থপয়েয গ্ল্যাভায ছাড়া য়ফ না। গ্ল্যাভায থনয় মথদ কাজ 
, শই ময়ুেয এ ন আথভ ফরথছ আয়ছন এ ায়ন -আভায়দয রৄথতদা আয়ছন, আথভ ৩০-৪০  ানা অন্তত 
থচত্রনাট্য যচনা কয়যথছ,  ান শচাদ ছথফ থযচারনা একভ কয়যথছ, থকনু্ত আথভ ফরথছ শম, শ ময়ুে আভায়দয 
শম ছথফ ত, শগুয়রায়ত ভয়ঞ্চয ভানুলযাই অথবন কযয়তন এফং কতকট্া ভঞ্চ শ াঁলা থছর। তায থস্পয়ডয 
অবাফ থছর। চরথচ্চয়ত্রয শম ধভয, শম একট্া পুর শরংথ ছথফয়ত ান-থাডয ডারে থাকা চাই। less dialogue 

more action। আয এট্া য়ে more dialogue less action । এয কাযণ য়ে এই শম, একট্া াযয়স্পথটব 
শথয়ক, একট্া ভডুয়ক আথন শপরয়রন - তায শচা  থদয় জর ড়য়ছ। শ ফ জাো শথয়ক শরায়কয়দয ছথফট্া 
শদ য়ছ। থকনু্ত একজন থল্পী ম ন কাাঁদয়ছ, ত ন াভয়নয াথযয কয়কজন তায শচায় য জর শদ য়ছ। 
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কায়জই তায -অথবয়নতা ফা অথবয়নত্রীয়ক শফাঝায়ত  –“তুই শকন কাাঁদথছ?  এই যকভ ংায, এট্া 
য় থায়ক” ইতযাথদ। তায়ক ডারে থদয় ফথুঝয় থদয়ত । এট্া sacred duty, এইট্া য়ে নাট্য়কয ধভয। 
আজয়কয নাট্য়কয ডাারে শকাথা? “তুথভ শকভন আছ?”  আথভ বার আথছ।” এ থক ডারে? “থশ্চয়ভ 
আযক্ত বানু উদাচয়র, শয ছাা থফকথা কাা”– ফরয়ত ফরয়র দাাঁথড়য় আয াযয়ফ না। অথযাৎ আফথৃিয 
কাজ কয়যথন। আফথৃি ফযাস্ত্রাণাংয়ফাধাদথেথযী। আফথৃিট্ায়ক আয়ে আি কযয়ত । তাযয়য অথবন। 
আফথৃিই কযরাভ না আথভ জীফয়ন, অথচ আথভ ছ্ ফঝুরাভ না! অফয থনশ্চই ফরথছ আনায়দয কায়ছ শম 
আভায়দয শম যফীন্দ্রবাযতীয়ত ফতযভায়ন, এ ভস্তগুয়রা অতযন্ত keen interest থনয় আথন থয়  থনয়েন। 
থকছু শছয়রয়ভয় থতযই বায়রা অথবন উয়মােী য়য়ছ এফং তাযা frustrated য় মায়ে। াফথরক 
থথয়ট্ায তায়দয থনয়ে না। কায়জই এইগুয়রা শথয়ক এফং রে থথয়ট্ায শথয়ক আভযা মথদ শমাোড় কথয, 
ফয়রন তাাঁযা শম, - নাট্ক শম  রুফ, থল্পী শকাথা? এট্া ম ন ফরয়ফন, ত ন মাাঁযা থযচারক আয়ছন, যথফ, 
জ্ঞায়ন তাাঁযা তায প্রথতফাদ কযয়ফন। কয়য ফরয়ফন, থল্পীয বায আভায, শপ্রাডাকায়ন  যচ কযয়ত াযয়ফন 
থক না ফর এফং এই আভায শপ্রাডাকান। এট্া মথদ না কযয়ত াযা মা, ফাংরায াফথরক থথয়ট্ায ফাাঁচয়ফ 
না। আজ শদ নু, চথযত্রেত ধভয ফজা শযয় , শই ঞ্চা ফছয়য, লায়ট্য দয়ক মা থছর না, শই থচত্র 
আজয়ক থফশ্ব বা একথট্ থফথষ্ট স্থান অথধকায কয়যয়ছ –থল্পজেয়ত, অথবনজেয়ত। আজয়ক থথয়ট্ায, 
একয়া ন‟ফছয ফয় মায চরয়ছ, শ তায চথযত্রয়ক ক্রভ াথযয় শপরয়ছ। এই চথযত্রনন কযা এফং 
চথযত্রট্ায়ক নষ্ট কয়য শপরা, এট্া াফথরক থথয়ট্ায়য উথচত না এফং আনাযা শদ য়ফন, থফয়দয় াফথরক 
থথয়ট্ায়য ক্রভ কায়র কায়র রূয়য থযফতযন য়ফ, থনশ্চই য়ফ। শগুয়রা আভযা থনশ্চই শনফ, এফং 
আনাযা শদয় য়ছন, শক্সথয শথয়ক ১৯২২ ায়র আভযা ইফয়য়ন চয়র এয়থছ। নাট্য়কয থযথধ কয়ভ 
শেয়ছ। অথচ,  শক্সথয ময়ুে আভযা শম নাট্ক থনয় আযম্ভ কয়যথছরাভ, শই ধযয়নয নাট্ক এফং ১৯২১-২২ 
ায়র থথযকুভায আায য শথয়ক নাট্য়কয পভয শচঞ্জ য়য়ছ। আয ত শচঞ্জ য়ফ। শাক। থকনু্ত  তথাথ 
শকন য়ফ না এই ফ ধযয়নয নাট্ক, এফং এই ফ ধযয়নয নাট্ক এফং নানা যয়য এফং নানান স্বায়দয নাট্ক 
মথদ অথবন না , তায়র আভযা থল্পীয়ক মাচাই কযফ থক কয়য? একই ধযয়নয নাট্ক শদ য়ত শদ য়ত 
আয়তই য়ফ। আজ আথভ শপ্রথডট কযথছ শম, ফাংরায নাট্যারা এই  য়ুয থপয়য আয়তই য়ফ, নায়র 
monotony brake থকছুয়তই য়ফ না। monotony একথদন -এয় শেয়ছ অরয়যথড এফং আয়যা আয়ফ। শম 
কথা ফয়র মা এফং এ কথা শতাভযা রৄয়ন যায় া যথফ, এফং জ্ঞায়নয়ক আথভ ফরথছ শম মা ফয়র মা এ ন 
কায থথয়ট্ায শদয় , শ ফ কথাগুয়রা থতয মথদ শতাভযা শায়না শম মাফায ভ আথভ জীফয়ন মা শদথ থন শম 
কতগুয়রা সু্কট্ায, শভাট্যফাইয়ক দযক আয়ত। স্বাভী-স্ত্রী ফা আয কাউয়ক থনয় তাযা এয়রন, থথয়ট্ায শদ য়রন 
চয়র শেয়রন –এইফ শকাথা থবড় ? শতাভায থথয়ট্ায়য ন। শইফ জাো থবড় য়ে শমফ জাো 
ডাে আয়ছ, ই উদ্ভট্ নাচ আয়ছ, শইফ জাো। শকন? এযকভ শতা শদথ থন। আভায়দয ত ন আত - 
আজয়ক ডুঃ যা আয়ফন, আজয়ক ১৫০ জন থফথষ্ট কযারকাট্া ইউথনবাথযথট্য শরাক আয়ফন। তায 
থযয়য়নয  যচ মথাযীথত কয়যয়ছন  স্টায থথয়ট্ায়য থাকফায ভ থফয়দ শথয়ক কত শডথরয়োন 
এয়য়ছ এফং যাজবফন শথয়ক কত শট্থরয়পান আভায়ক এযায়ট্ন্ড কযয়ত য়য়ছ শম আজয়ক ১৫ জন শরাক 
মায়ফ, আনাযা থট্ যা য়ফন,তয়ফ আনায সুথফয়ধ য়ফ এযকভ য়ফ ইতযাথদ। Sir John Casson, Cibil 

Thorndike এয়য়ছন। এয় রৄয়ন শম কথা থরয়  থদয় শেয়ছন তায পয়ট্ািাপ মযন্ত আয়ছ। থতথন উিয়ভয 
য়ঙ্গ শকহ্ান্ড কযয়ছন, াথফত্রীয য়ঙ্গ শকহ্ান্ড কযয়ছন এফং ফরয়ছন শম আভায ধাযণা থছর না শম 
ফাংরায়দয়য াফথরক থথয়ট্ায এইবায়ফ –এত easy movement তায, এইবায়ফ তাাঁযা অথবন 
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কযয়তজায়নন, beyond our expectation, একট্া depth - দাে থদয় শেয়ছন শম শ কথা ফরয়ত াযফ 
না।একট্া সু্য সুস্থ থযয়ফ মথদ থৃষ্ট কযা মা, নাট্ক অথবনয়য আয়ে একট্া থযয়ফ রায়ে, শ 
থযয়ফট্া না য়র  না। থযয়ফট্া থক? Theatre-এয একট্া environment, auditorium 

environment শট্ায দযকায। আথভ েত যরৄথদন যফীন্দ্রদয়ন শেরাভ। অতযন্ত রৃুঃয় য কথা, শ য়ভ শনয় 
মাথে, অথচ শ ায়ন এায-কথন্ডন আয়ছ। একট্া প্ল্যান্ট্ চরয়ছ থক চরয়ছ না, এই শম অসুথফয়ধ, অাে্য, 
এয়ত থক কয়য আয়ফ? ফাংরায থথয়ট্ায শথদন শম ঋণিস্ত য়থছর, অয়থযয অবায়ফ, এ ফগুয়রা কযয়ত 
াযত না। আজয়ক – ত ন দযক আভযা শদথ থন –আজয়ক দযক প্রচুয য়য়ছ থকনু্ত শকউ শকউ শিভ কযয়ছন 
শম দযক আভযাই কতযী কয়যথছ। আথভ ফররভু, থিক আয়ছ, শতাভযা উিভণয, আভযা অধভণয, তায়ত থকছু মা 
আয় না। মায করযায়ণই দযক ফথৃদ্ধ য় থাকুক, থকনু্ত থথয়ট্ায শতাভায়দয ফগুয়রা চরয়ফ না, আভায়দয 
চরয়ফ না। এইয়ট্ য়র বার। আজয়কয থদয়ন শই সুস্থ, ফর নাট্ক, শভৌথরক নাট্ক –এ যচনা কযয়ত য়ফ 
এফং থফথবন্ন যয়য, থফথবন্ন স্বায়দয কতযী কযয়ত য়ফ। থল্পী কতযী কযয়ত য়ফ এফং শপ্রাডাকন–এভন থকছু 
ভয়ন কযা উথচত ন শম ই ইথরউন থক্রয়ট্ কযায জয়ন্যই, ইথরউন মথদ থয়নয প্রয়াজয়ন আয় আসুক। 
এই শতা কত ইথরউান শদথ য়য়ছন, আভায শচয় আফায শফী শদথ য়য়ছন রৄথতদা। আভযা শদয় থছ, 
আট্য থথয়ট্ায়য শ্রীকৃষ্ণ শই সুদযনচক্র ছুাঁয়ড় থদয়রন,  যুয়ত  যুয়ত থেয় থরৄায়রয ভাথা শকয়ট্ শফথযয় চয়র 
শের। থরৄার কযয়তন যাথধকাফাফুlix। এয়কফায়য ভাবাযয়তয মা ট্াইথভং তা শট্া শট্া। অদু্ভত অদু্ভত ফ 
ইথরউান। ত ন  ফু াভান্য ীথভত থজথন থদয় –ত ন থডভায থছর না, এ ন শতা ায়ত শ াযায়র থডভায 
। শাডা আয াথজভাথট্, াফান –জয়র রৃয়ট্া গুয়র শনয়েথট্ব আয থজথট্ব তায ধয়য এযকভ  কয়য শতারা 
য়ে, শনবায়না য়ে। আজয়ক ফড় জ। ফাই শতা ইয় কয়চ্চন - থক কষ্ট কয়য তা কযা য়য়ছ শ মথদ 
আনাযা বায়ফন! আথভ ফ শদয় থছ আভায শচায় য াভয়ন। কায়জ কায়জই আভা এ ায়ন থকছু ফরয়ত ফরয়র 
শই থফেত থদয়নয থল্পীয়দয জন্য আভায ফড় কষ্ট । অথবনয়য থল্পী শইযকভ শনই। ারকা য – এ 
শতা থযয়ফন ফযত্র, শফথযবাে থথয়ট্ায়যই য়ে। একটু্ থথযা া  দযকায -আজয়ক থথযা া 
দযকায এইজয়ন্যই, আথভ ফরথছ আনায়দয, এট্া আভায থনয়জয শকান প্রচায ন, আনাযা আভা েভা 
কযয়ফন, থকনু্ত আথভ ফরথছ, মথদ সুস্থ, ফর নাট্ক মথদ , আনায়ক আথভ স্টযাথট্থস্টক্স থদয় ফরয়ত াথয 
শম, াাঁচথট্ ফছয াঁতাথি াজায ট্াকা কয়য ভায় রাব কয়যথছয়রন থররফাফ,ু দাফী না কয়য। থডয়বায থফর 
ত ন য়ফ া য়য়ছ। ফায পয়র াভাথজক শম থফপ্ল্ফ, তাযই একট্া থচত্র তুয়র ধয়যথছয়রন, কত া 
শয়রন। সুস্থ নাট্ক য়র া ায়ফ না? তায জয়ন্য নাচ থদয়ত য়ফ? থফয়দী নাচ? মাই শাক, আথভ 
রৄবকাভনাই কথয – াফথরক থথয়ট্ায এফং আথভ আা কথয এফং থফশ্বা কথয শম আভায মাযা অনুজ, মাযা 
যফতযী কায়র এই থথয়ট্াযয়ক চাথরয় থনয় মায়ফন, তাযা রে থথয়ট্ায কয়যয়ছন এফংে াফথরক 
থথয়ট্াযয়ক তাযা ভবায়ফ বারফায়ন। শফথয বাে মাযা আয়ছন, াফথরক থথয়ট্ায়যয প্রথত তাযা শফথ 
শ্রদ্ধাীর নন। এই রৃথট্ ফযথক্ত আভায ায় মাাঁযা আয়ছন, এাঁয়দয শম শ্রদ্ধা আয়ছ, শই জয়ন্যই আথভ তাাঁয়দয 
থফয়লবায়ফ অনুয়যাধ কযফ শম যফতযী থদয়ন তাাঁযা শমন থল্পী কতযী কয়যন। সুস্থ-ফর নাট্ক এফং ভস্ত 
ধযয়নয যয়য থযয়ফন কয়যন, য়চষ্ট ন। নট্যাজ তাাঁয়দয কামযথথদ্ধ কযয়ফন। 

পবিত্র রকার 

আজয়ক আভায়দয শল ফক্তা য়রন একজন নাট্য ভায়রাচক শ্রী শদফাথ দাগুপ্ত।  শ্রী দাগুপ্ত নাট্ক 
শদয় ন ফযকভই। থতথন রে থথয়ট্ায়যয নাট্ক প্রয়মাজনায য়ঙ্গ জথড়ত ঙ্গীত থযচারক থয়য়ফ এফং 
ড়ায়ানা কযয়ত  ভায়রাচক য়ত শেয়র, তাই শ্রী দাগুয়প্তয কায়ছ য়ুযা ছথফট্া থযষ্কায। আথভ তাাঁয়ক 
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এ ন ধযয়ত ফরথছ শম, শম থথয়ট্ায জাতী নাট্যারা থয়য়ফ রৄরু র, শইট্া এ ন এয় „শাদায 
থথয়ট্ায‟ এই নায়ভ এয় শৌাঁয়ছয়ছ। এই শম থফফতযনট্ায ভয়ূর থক থক কাযণ, শট্া আথভ ফরয়ত ফরথছ। 

 
 

 
ঘেিাবল োলগুপ্ত 

শম শকান শফস্পথত-থন-যথফ আনাযা মথদ শকানথদন ঐ যাস্তা মান, শফরা াাঁচট্া শথয়ক অথফা যথফফায থদন 
ই থতনয়ট্য একটু্ য়য াঁযা মায়ফন, ই শম ায়ন থফশ্বরূা থথয়ট্াযlx, থফজন থথয়ট্ায, যঙ্গনা, াযকাথযনাlxi 
এই ভস্ত থথয়ট্াযগুয়রা আয়ছ, শ ায়ন শম থবড়ট্া  থফয়করয়ফরা, শই থবড়ট্া মথদ শকউ অথযথচত থায়কন 
এফং মথদ শকানথদন থদয়ক না থেয় থায়কন, তায়র ফঝুয়ফন না। িাৎ থেয় ভয়ন য়ফ শম শকান যয়থয 
শভরা এয়থছ, অথফা ছাতাট্াাঁয়ড়য শভরা রুুথরা এয়থছ –এত থবড়। একদর শরাক শফয়যায়েন, ঢুকয়ছন 
এফং থতনয়ট্য শা শল য়ে, াাঁচট্ায ভ শম থবড়ট্া । সুতযাং, দযক কয়ভ শেয়ছ এট্া ফরা চরয়ফ না। 
দযক প্রচণ্ড বায়ফ আয়ফন এফং তাাঁযা থক থথয়ট্ায শদ য়ছন আভযা শইয়ট্ আয়রাচনা কযথছরাভ। জ্ঞায়নদা 
ফা যথফদা শমট্া ফয়রয়ছন, রৃজয়নই আভায  ফু শ্রয়দ্ধ ফযথক্ত, ফযথক্তত্ব, তাাঁযা নাট্য়কয শেয়ত্র শমট্া ফয়রয়ছন 
এফং শদফনাযাণফাফ ু শমট্া ফয়রয়ছন যুয়না থথয়ট্ায ম্পয়কয, শ ম্পয়কয শ্রদ্ধা শযয় ই ফরথছ, আয়ে শম 
থথয়ট্াযট্া থছর, শমট্া একভাত্র থথয়ট্ায এফং শই থথয়ট্াযট্া - শম ায়ন তায শজায থছর, অথবন এফং তায 
নাট্যযচনা, শই অথবন ফা নাট্যযচনা শদয়  আভযা শকউ শকউ থভথন থথয বারৃড়ী, শকউ শকউ একটু্ শছাট্ 
ইয় কযফায জন্য –িায়ভ ফা রাইয়ব্থযয়ত, অথফা াড়ায িায়ফ ম ন রৃেযায়ুজায ভ থথয়ট্ায ত, ত ন 
াজাান, চাণকয, চন্দ্রগুপ্তlxii ফা থযাজয়দৌরাlxiii প্রয়তযয়কই কযতাভ। এ ন থকনু্ত শকান িায়ভ, াড়ায িায়ফ 
অথফা অথপ িায়ফ শই াজাান, চন্দ্রগুপ্ত ফা থযাজয়দৌরা –থকনু্ত াফথরক শফায়ডযয থথয়ট্াযগুয়রা   
না। এয কাযণ এই ন শম কথট্ শভয় চথযত্র আয়ছ, ভথরা চথযত্র আয়ছ শ জয়ন্য ন।  না। শকননা য়ুযা 
ফযাাযট্া থক যকভবায়ফ ফদয়র শেয়ছ। আভায়দয শদয় এই । থফয়দী শকান থফজ্ঞায়ন আথভ শদথ থন। 
আভায়দয শদয় নাট্য়কয থফজ্ঞান শদা  এইবায়ফ –একথট্ ভাত্র শট্, একথট্ ভাত্র নাযী চথযত্র। এইবায়ফ 
নাট্য়কয থফজ্ঞান শদা  শকননা শইয়ট্ই আভায়দয আকলযণ কয়য, ঐথদয়ক মা না। এযয়ঙ্গ আয 
কতকগুয়রা থজথন ঢুয়ক শেয়ছ। শমট্া - শম আভযা ভয়ন কথয, এই নাট্কগুয়রা কযয়রই আভযা শফাধ 
প্রেথতীর ফয়র থচথিত ফ, ঐ নাট্কগুয়রা ন। আফায উয়টা ফযাাযট্া আয়ছ। শট্া আথভ ফরথছ। 
শমভন, ত ন থমথন চাণকয কযয়ত চাইয়তন, তাাঁযই নাথত ত ফাঞ্ছাযাভ কযয়ত চা, ত গুাঁইফাফা কযয়ত চা 
এফং শ রে থথয়ট্ায়যয নাট্ক ফায়ছ কাযণ শঞ্টন্ডট্া শচন্জ য়য়ছ এফং এট্ায়ত শ প্রেথতীর থায়ফ থচথিত 
 এফং ট্া কযয়র শফাধ  াযা । আয ভজায ফযাায য়ে, ম ন রে থথয়ট্ায়যয নাট্ক , 
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শদফনাযাণফাফ ুফরয়রন রে থথয়ট্ায এফং শাদায নাট্ক, রৃয়ট্া নাট্য়কয তুরনায়তই আথভ আথছ। রে 
থথয়ট্ায়য ম ন নাট্ক , ত ন তাযা কতকগুয়রা থজথন ভাথা যায় ন। তাযা থক্রবায়ফ শই কাজগুয়রা 
কয়য থায়কন এফং তায ভয়ধয অয়নক ভানথফক ফযাায ফাদ মা। শমভন ধরুন, ভানুয়লয জীফন শথয়ক শপ্রভট্া 
ফাদ শদা মা না। থকনু্ত আথন শদ য়ফন ারথতককায়র মত নাট্ক আয়ছ, শপ্রভট্া শট্া শনই, থনফযাথত। 
অথচ এট্ায়তা থিকই, শম একট্া ফয়য় শরায়ক শপ্রয়ভ ড়য়তই ায়য। মথদ না য়ড় থায়ক তায়র ডাক্তায 
শদ ায়না দযকায। তায শকায়না শযাে আয়ছ। মথদ ফা শপ্রভ , তায়র থজথনট্া এই যকভই দাাঁড়া, শম একথট্ 
শছয়র ফা শভয় য়তা শরয়কয ায়ড় ফয় আয়ছ, আয়ফেবয়য থকছু কথা ফরর। তাযয়য শভয়ট্া ফরর, “চয়রা, 
কারয়ক শযথজয়েন কয়য আথ।” শছয়রট্া ফরর, “কারয়ক? কারয়ক শতা আভায কায ানা রক-আউট্ 
আয়ছ। য়দয ায় দাাঁড়ায়ত য়ফ আভায়দয।” ফয়র ফযাাযট্ায়ক  থুযয় শদা র। শকননা, নইয়র ভাজ 
শচতনা শফাধ কভথপ্ল্ট্  না। এইবায়ফ থজথনট্া উয়ি মায়ে। তাযয়য মথদ ধরুন শদ া শের বার ক্রাইভ 
োভা, শ ায়ন থকনু্ত একট্া ভজা আয়ছ। ক্রাইভ োভায়ত – শট্া শফ চরয়ছ, সুস্থ, বায়রাবায়ফই ক্রাইভ 
োভাট্া চরয়ছ। তাযয়য িাৎ শদ া শের, থানায থয ারা নকার এফং শইবায়ফ নাট্কট্া ত ন অন্য 
থদয়ক  য়ুয শের। আফায াফথরক থথয়ট্ায়য আজকার শদ া মায়ে াথয নাট্ক য়ে, তায ভয়ধয িাৎ 
এভনথক কযাফায়য নাচ শম নাট্কগুয়রায়ত থায়ক তায়দয ভয়ধয ফভ ফরা  শম, “আভযা এই য়থ 
নাভতাভ না, ভাজফযফস্থাই আভায়দয এই য়থ নাথভয়য়ছ। ভাজফযফস্থা এয জয়ন্য দাী ফয়র থকছু 
ভাজয়চতনায কথা এয ভয়ধয ঢুথকয় শদা । আভায়দয রৃুঃয় য ফযাায এই শম, আজয়ক াফথরক 
থথয়ট্ায ম্পণূযবায়ফ রৃয়ট্া বায়ে বাে। শদফনাযাণফাফয়ুদয শকানথদন থফজ্ঞান থদয়ত ত না –থযফায়য 
শদ ফায ভত নাট্ক। এট্া আভায়দয থদয়ত । ই কােয়জ শথন্ট্থভট্ায়যয ভয়ধয এক রাইন থরয়  থদয়ত  –
থযফায়য শদ ফায ভত নাট্ক। থকছু থকছু শরায়কয়দয থদয়ত । আয এক ধযয়নয নাট্ক য়ে „এ‟। „এ‟ট্া 
এত চরথত য় শেয়ছ শম শকান থকন্ডাযোয়ট্যয়নয সু্টয়ডন্ট্য়ক আথভ শদয় থছ শম „এ‟থদয় ফাকয যচনা কযয়ত 
থদয়র অযার-ট্যার না থরয়  থর য়ছ „অযাডারট্‟। একট্া েল্প ফথর, শট্া য়ে, থকছু থকছু এই নাট্ক 
শদ ফায রৃবযােয য়য়ছ, রৃবযােযই ফথর, ভায়রাচনায য়ূত্র শময়ত য়য়ছ, ভায়রাচনা কথযথন। একফায থিক 
কয়যথছরাভ ফকট্া থভয়র একট্া কযফ, তা শদ রাভ য়ে না, ফই এক। শৌবােযক্রয়ভ কয়কথট্ নাট্ক 
ছাড়া শদ য়ফন ২৫ শথয়ক ৫০ নাইট্–এট্া থযং যান ফয়র - „এ‟ ভাকযা নাট্ক চয়র মা ফাজায শথয়ক। 
শকননা মাাঁযা দযক, তাাঁযা রৄধ ুট্া শদ য়ত চান না। াযকাথযনা ফা অভকু চয়র, থকনু্ত „থউ কাাঁা‟lxiv ফরনু, 
অভকু নাট্ক ফরনু, অয়নক নাট্ক আয়ছ ৫০ নাইট্, ২৫ নাইট্ তাযয়য উয়ি শেয়ছ। একথদন আন্ফাজায়য 
ফয় আথছ, এইযকভ একথট্ „এ‟ ভাকযা নাট্ক, তায়ত ফরা র শম, আনাযা কয়র একয়ঙ্গ মায়ফন। থিক 
আয়ছ আভযা কয়কজন একয়ঙ্গ মাফ। তা থত্রকায শম োইবায ফরয়র োথড় থিক আয়ছ, থত্রকা শথয়ক মায়ফ 
- আথভ আনায়দয য়ঙ্গ নাট্ক শদ ফ? আভযা ফররাভ বায়রা কথা। আভায়দয উয়দয য়ে শম  নাট্কট্া 
শদ য়র ই োথড়য়ত থপযয়ত াযফ। ফাথড় শৌাঁয়ছ শদয়ফ তাযয়য মায়ফ। োথড়ট্া শযথড,  এর। ফরয়র, 
“আথছ।” ফয়র থেয় একটু্ াউডায-ট্াউডায শভয় য়ট্য়  এর। তাযয়য থেয় ম ন নাট্কট্া শদ য়ত ফরাভ, 
শ নাট্ক শদয়  মায়ে। থকছুেণ ফায়দ শদথ  উ ু কযয়ছ। আথভ বাফথছ শফাধ কযাফায়য নাচট্ায়চয জয়ন্য 
আভায়দয াভয়ন রজা ায়ে। ইন্ট্াযবযার য়ত শ ফরর, “ফাথড় চয়র মাফ।” তা আথভ ফররাভ, “শকন? 
তুথভ শতা নাট্কট্া শদ য়ত এয়থছয়র, ফাথড় মায়ফ শকন?” ফরয়র, “না, আথভ মাই।” আথভ বাফরাভ শম রজা 
ায়ে। ফররাভ শম, শকন?– আভায ইন্ট্ায়যস্ট শতা অন্যথদয়ক,  ফাথড় থপযফ থক কয়য? ফথর শম, “চর, থক 
য়য়ছ?” ফরয়র, “না, চথর। যীযট্া বার রােয়ছ না।” ফয়র শফথযয় শময়ত শময়ত আভায থদয়ক থপয়য এর। 
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থপয়য এয় ফরর শম, “আনায়দয বাথয কষ্ট, না?” ফয়র শফথযয় চয়র শের। তায স্বাধীনতা আয়ছ শফথযয় 
মাফায, আভায শতা শনই। আথভ শেথছ শ ায়ন থতন ন্ট্া শদ য়ত য়ফ। শ “আনায়দয ফড় কষ্ট না” ফয়র 
শফথযয় চয়র শের, আনাযা শদ য়ত ফাধয, আথভ শদ য়ত ফাধয নই। ফর জাো এই ধযয়নয নাট্ক আথভ 
শদ য়ত শেথছ, শভাট্াভথুট্ একধযয়নয ফক্তফয থায়ক। শ ায়ন অথবন ম ন না থায়ক, নাট্য়কয কাথনী ম ন 
ফথরষ্ঠ না , আয়স্ত আয়স্ত শ নাট্ক উয়ি মা। „থউকাাঁা‟ ফরনু, অয়নক নাট্ক, আথভ নাভ কযয়ত চাই না, 
রৃ-একথট্ নাট্ক ছাড়া থকনু্ত ক য়নাই একয়া নাইট্ ক্র কয়যথন। এ য়না শদ া মা শম, এই থফশ্বরূা শম 
নাট্ক চরয়ছ, যয কয়কথট্ নাট্ক শফাধ একয়া নাইট্ শয়যাথন। এট্া শৌবায়েযয রেণ শম 
আভায়দয দযক ফ থকছু িণ কয়য না। উয়টা থদক থদয় শাদায নাট্য়ক যথফদা, জ্ঞায়নদা আয়ছন, 
তাাঁয়দয ফরয়ত াথয। এ ায়ন ম ন এযাথটং , এ ায়ন রে থথয়ট্ায শথয়ক াঁযা শেয়ছন, াঁযা ফথকছুই 
কয়যয়ছন। থকনু্ত ফ ভ রে থথয়ট্ায শথয়ক শকাথা শমন- াঁযা থনয়জযা ম ন রেয় শপ্রাথডউ কয়যন, আয 
ম ন  ায়ন শপ্রাথডউ কয়যন ত ন ফযাাযট্া শকাথা শমন – এযাথটং এফং অন্য অন্য পভযুরা শকাথা শমন 
একটু্ আরাদা শথয়ক মা। শথয়ক মা ভায়ন থকবায়ফ শথয়ক মা –শফাধ যা ফঝুয়ত ায়য শম াধাযণ 
দযক এট্া চা। আথভ থফথবন্ন রেয়য য়ঙ্গ মকু্ত। আভযা রে থথয়ট্ায থকনু্ত কভ কভাথযার নই। আভযা 
ফয়ুঝ থনই শম, এ ন এই নাট্য়ক ভজা আয়ছ। এই নাট্য়ক আট্ট্া-ন‟ট্া োন রাোই–শম োনট্া শফ থনয়ে এফং 
অযাকায়ডথভয়ত ম ন  ফু প্রচণ্ড বায়ফ থনয়ে, আভযা শবয়ফথছ জনেয়ণয কায়ছ শৌাঁয়ছ শেয়ছ। এয়তই শফাধ 
কথভউথনয়কট্ কযা র–াং াথতক নাট্ক। কারয়ক যাথিযয়ফরাই শা কয়য থপয়যথছ – শফরোথছা থভল্ক কয়রাথন 
শ ায়নই শই নাট্ক শকউ থনয়ে না। থনশ্চ তাাঁযা অযাকায়ডথভয়ত নাট্ক শদয় ন। থকনু্ত তায ৫%। ৯৫% 
আয়ছন ফাথড়য়ত। তাাঁযা শকান ফযাায়যই শনই। শ ায়ন, শম ায়ন  ফু অশ্লীরতভ োরাোথর আয়ছ, শই ায়নই 
ায়ছ, তাছাড়া শকউ ায়ছ না, থকছু না। ারায়ত াযয়র ফাাঁথচ। যাত য় মায়ে। ভায়ন আভযা শমট্া 
শবয়ফথছরাভ শৌাঁয়ছ শেথছ –একদভ বুর বাফনা। থকেু য়ে না। থকনু্ত আফায শাদায থথয়ট্ায়য ম ন অযাথটং 
কযা , আভযা ম ন শদ য়ত মাই, য়তা যফীন্দ্রনায়থয শকান নাট্ক য়ে, শ ায়ন শাদাযী অযাটযযাই 
কযয়ছন, তাাঁয়দয থস্কর ম্বয়ে আভায শকান য়্ শনই। থকনু্ত তাাঁযা াট্য কযয়ত কযয়ত শকাথা একটু্  জাকয 
থদয়রন ফা শকাথা একটু্  াড় শপযায়রন ফা শকাথা একটু্ যঙ্গ-ঢঙ্গ কযয়রন –শমট্ায়ত ম্পণূয যফীন্দ্রনাথই উয়ট 
শেয়রন। ম ন ট্া কযা র, তায ভয়ধয যফীন্দ্রনায়থয ফযাাযট্াই থাকয়রা না। তায ভায়ন থক যফীন্দ্রনাথ 
যক্তভাংয়য যীয থনয়  ায়ন  াযা ? শভায়ট্ই না। শট্া আফায একযকভ আয়ছ, শম তাযা আয়ধা আয়ধা 
শফার, রায়জ েদেদ শফার কয়য একযকভ উচ্চাযণ কযয়রা, শট্া যাফীথন্দ্রক র, এট্া ন। থকনু্ত শই 
শচতনায শকাথা শমন একট্া অবাফ শথয়ক মা, য়তা য়ত য়ত অবযায়য পয়র ফদ-অবযা একট্া । 
শজন্য ফদ-অবযাগুয়রা এয়দয ভয়ধয শিা কয়য মা। মায জয়ন্য নতুন ধযয়নয নাট্ক –শদফনাযাণফাফ ু
ফরয়রন, আথভ থভউথজয়কয শরাক, আথভ শই কথা ফরথছ। রে থথয়ট্ায শথয়ক নাট্য়কয শইগুয়রাই শনা 
 প্রয়পনার শস্টয়জ, শমগুয়রা পাাঁথকফাজী শদা , কযা মা। শমভন, শট্ শযকডযায। মাাঁযা োন জায়নন 
তাাঁয়দয োন োায়না  না, তায়দয থর শভরায়ত । রে থথয়ট্ায়য আথভ শদয় থছ, এট্া ফরয়ত  ফু 
রজা কয়য, াধাযণ বায়ফ আভায়দয ভঞ্চজা ফা রাইট্ থনয় মতট্া বাফা , থভউথজক ম্পয়কয অয়নক ফড় 
ফড় ডাইয়যটয়যয ধযান-ধাযণা  ফু কভ। শস্টজ থযাযায়র আথভ শদয় থছ ফড় ফড় ডাইয়যটযযা, নাভ কযয়ত চাই 
না, আথভ শ ায়ন উথস্থত, তাাঁযা ফরয়ছন, FOH ট্া একটু্ কভা, ঐয়ট্ একটু্ াডয য়ে, আো, amber ট্া 
শনই? আো, শয়ট্য –না, না, শরপট্ শস্টয়জ–ই শম, আয়য শদ  না–আায শডথট্া–এগুয়রা কযা । থকনু্ত 
োয়নয ফযাায়য ম ন  ত ন –থক য়রা? তারট্া –ভায়নয়জাযট্া একটু্ কয়ভ শের না? একটু্ কভ য়রা না? 
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তফরাট্া শম সুয়য ফাাঁধা শনই এট্া াঁযা ধযয়ত ায়যন না। এট্া থকনু্ত শকান ভ ফয়রন না, তফরাট্া সুয়য ফাাঁধা 
শনই, ফা শফারা „শয‟ট্া রােয়ছ না। এট্া আভায়ক শকান থডয়যটয ফয়রন থন। এট্া অদু্ভত ফযাায, এট্া একটু্ 
ইয় থায়ক, শমট্া ফযয়তাবায়ফ ন তফ ু থকনু্ত রে থথয়ট্ায়যয শছয়রযাই োন োইয়ছ, প্রয়পনার থথয়ট্ায়য 
একদভই না। শকন জাথন না শট্া কযা  না এফং এই শম াধাযণ শরায়ক শন, শমভন, যথফদা ফরয়রন, 
„অঙ্গায‟ থনয়য়ছ, য়য „থতন ায ারা‟ থকংফা „বায়রাভানুল‟ আভযা শদয় থছ চয়রয়ছ। থফয়দী ফয়রই 
ফজযনী শট্া আথভ ভয়ন কথয না। অয়নক ভ তায়ত স্বয়দীানা আয়যা কয়য অয়নক থকছুই কযা মা এফং 
াঁযা জায়নন  - ই আয একট্া াথয নাট্ক চরথছর –এক ধযয়নয াথয নাট্ক আয একধযয়নয নাট্ক 
আয়ছ –ফাঙাথর কাাঁদয়ত বারফায় –শই ধযয়নয কতকগুয়রা েল্প াজায়না । আয একট্া য়ে ই 
„এ‟ভাকযা নাট্ক। এই থতন ধযয়নয নাট্ক চয়র এফং শ ায়ন শদ া মা ঐ একই ধযয়নয এযাথটং। থক যকভ 
শমন বয়ট্া একই জাো দাাঁথড়য় শরা কয়য শদা – শরা কয়য শদা। কূ্ষ্ম ফযাাযট্া যথফদা থনয়জই 
ফরয়রন শম, একটু্ নাথভয় থনয়ত র, য়দয য়ঙ্গ থভথরয় থনয়ত র। এ ন শ ান শথয়ক ম ন থিন অযাটয 
অন্য জাো মান, আভযা তায়দয কায়ছ অন্যযকভ আা কথয। শট্া থকনু্ত ফযয়তাবায়ফ তাই ন। যথফদায ফা 
জ্ঞায়নদায কথা আরাদা। তাাঁয়দয আথভ অতযন্ত শ্রদ্ধা কথয। তাাঁযা ম ন শম শকান থভথডা মান, অন্যযকভবায়ফ 
শপয়র শদন। থকনু্ত আথভ ফরথছ মাযা নতুন, রে থথয়ট্ায শথয়ক, শমট্া শদফনাযাণফাফ ুফরয়রন, এ ন রে 
থথয়ট্ায শথয়ক অয়নক শছয়র শনা । থকছুথদন ফায়দ তাযা ম ন শফয়যা, তাযা ত ন থনয়জযা শপ্রাডাকান 
কয়যন ত ন শদ া মা অন্য শপ্রাডাকায়ন থেয় তায়দয অন্যযকভ শচাযা। থকছুথদন আয়ে যফীন্দ্রদয়ন যফীন্দ্র 
জয়ন্মাৎফ শল য় শের। আথভ শদ রাভ তাযাই কযয়রন থকনু্ত শকাথা যফীন্দ্রনাথ শমন আয়যকফায ভাযা 
শেয়রন। তা এইবায়ফ থথয়ট্াযগুয়রা চয়র এফং তাযা থিক াফথরক ারট্া শফায়ঝন এফং ফয়ুঝ নাট্ক কয়যন। 
আভযা শতা ফযাফযই ফরথছ, রে থথয়ট্ায়য শদয় থছ, াফথরক থথয়ট্ায়য শদয় থছ শম নাট্ক কযয়ত থেয় 
াঁযা ফঝুয়ত ায়যন শম আভযা বাফথছ „কারবফা ী-ট্া ী‟ দারুণবায়ফ র। থকনু্ত „থানা শথয়ক আথছ‟ নতুন 
নাট্ক কযা র, শদ া শের দযক থনর না। শচষ্টা শম থন তা না। আফায শকান শকান শচষ্টা , শট্া যথফদা 
জায়নন, জ্ঞায়নদা জায়নন। এ ায়ন আথভ ভয়ন কথয, মাযা রৃয়ট্া জাোয়তই শভরায়ত ায়যন, তাযা  ফু 
বায়রা থল্পী। শমট্া যথফদা ফা জ্ঞায়নদা। আভযা ফভ াথয না। আথভ জ্ঞায়নদায একট্া ফইয়ত কাজ 
কয়যথছরাভ। শট্া য়ে „বাঙা েড়া শ রা‟। শ ফইয়ত জ্ঞায়নদা ফরয়ত াযয়ফন আথভ থভউথজয়ক শফাধ 
প্রয়পনার শস্টয়জয শথয়ক অন্যযকভই শবয়ফথছরাভ। থকনু্ত নাট্ক চয়র থন। থভউথজয়কয ম্বয়ে আথভ শকাথা 
থকছু রৄথনথন শম  ফু একট্া বায়রা য়য়ছ ফা থকছু শযকভ থকছু। তায ভায়ন ঐ দযক, তাযা ইয়ট্ শদ য়তই 
অবযস্ত থছর, ট্া ন। শ ায়ন আভায যফীন্দ্রনায়থয একট্া কথাই ভয়ন য়ড়, র না থিক আয়ছ, থকনু্ত আভায 
আাঁধায বার/ আয়রায়য শম শরা কয়য  া শ কুাা ফযয়নয়। নভস্কায।  
পবিত্র রকার 

আভায়দয আয়রাচনায অং শল য় এয়য়ছ। একট্া আথভ রৄধ ু–ভায়ন রৄথতদা এয়য়ছন ফয়রই আথভ 
সুয়মােট্া থনথে। আনায়দয কয়রয অনুভথত থনয় শম রৄথতদা, শ্রী রৄথত চয়ঞ্ঞাাধযা শাদায 
যঙ্গভয়ঞ্চয য়ঙ্গ দী যথদন মকু্ত থছয়রন। „নাচ য‟ থত্রকা একভ ম্পাদনা কয়যয়ছন।তাাঁয কাছ শথয়ক 
আভযা  ফু অল্প কথা একটু্ এ নকায শাদায যঙ্গভঞ্চ ম্পয়কয তাাঁয থনয়জয ভতাভত আভযা একটু্ রৄনয়ত 
চাই। য়তা আভায়দয কয়রযই ফাথড় শপযায তাড়া আয়ছ, তয়ফ রৄথতদা আয়ছন ফয়রই আভযা একটু্ াথন 
তাাঁয়ক অনুয়যাধ কযথছ। 
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পশুপবি চনটাপাধ্যায় 

নভস্কায। আথভ রৄনয়ত এয়থছরাভ, ফরয়ত আথথন। থকনু্ত থফত্রফাফ ুঅনুয়যাধ কযয়রন। তায আয়ে জ্ঞায়নদা 
ফয়রয়ছন,  আথভ ভাত্র রৃথট্ কথা ফরফ। একট্া শ ময়ুেয, একট্া এ ময়ুেয। আথভ শ ময়ুেয ফরয়ত থেথয, 
অয়দ্ধযন্দু এাঁয়দয অথবন আথভ শদথ থন, থকনু্ত শ ময়ুেয আয একজন stalwart, তায নাভ অভতৃরার ফসু,lxv 
তাাঁয অথবন আথভ শদয় থছ। তা শ অথবনয়য কথা ফরয়ত শেয়র অয়নক ফরয়ত । আথভ মথদ ই যফতযী 
থদয়ন আথ, শ ভ ফরফ। শ ময়ুেয শম কথাট্া এ ন ফরফ, শট্া য়ে এই শম, শ ময়ুে প্রথতথট্ 
অথবয়নত্রীয়ক োন এফং নাচ জানয়ত ত। এভনথক তাযাসু্যীlxvi, থমথন নাট্যম্মাজ্ঞী ফয়র থফ যাতা, মাাঁয 
থযথজা শদয়  আথভ ফয়রথছরাভ শম থতযকায়যয থযথজা শফাধ এত াথন ফযথক্তত্বম্পন্না থছয়রন না। শই 
তাযাসু্যী থমথন নাচয়ত জানয়তন এফং জানয়তন ভায়ন থক, থতথন য়েন নতৃযাচাময শনা শফায়য থথেকা। 
শনা শফাlxvii তাাঁয কাছ শথয়ক নাচ থয় য়ছন, এইট্া রৄয়ন যা নু আভায কায়ছ এফং থতথন োন োইয়তন। 
তাাঁয়ক শস্টয়জ োন োইয়ত ত। মথদচ তাাঁয েরা থকছুট্া রুুলাথর থছর। শ ায়নয়ত আজয়কয এই শট্ 
শযকডযায ফাথজয় োন –অকল্পনী থছর। মথদ শট্য়যকডযায শ ময়ুে থাকত, শবয়ঙ শপয়র শদা ত। ট্া 
য়ে অপ্রয়ফ–চয়র না। প্রয়তযকট্া শভয়য়ক অথবনয়য য়ঙ্গ য়ঙ্গ নাচ জানয়ত য়ফ, োন জানয়ত য়ফ। 
তা নইয়র য়য তায়ক - থযয়জয়টড। য়ফ না। এই য়ে শই ময়ুেয কথা ফররাভ। আয এ ময়ুে আথভ শদয় থছ, 
 ফু ভয়নাকষ্ট শয়থছ থফশ্বরূা থথয়ট্ায়য শকান শকান নাট্ক শদয় । আভায ভয়ন য়য়ছ, আজয়কয মেু শতা 
 াথর াভাথজক নাট্য়কয মেু। তা শম নাট্কগুয়রা শম থক নাট্ক –থয়ফ কয়য াা মা না। ভায়ন রৃইয় 
রৃইয় চায । এ রৃইয় রৃইয় থতন থক ায়ড় থতন থক াাঁচ মা শাক য়ত ায়য, থকনু্ত চায ন। এইধযয়নয 
নাট্ক এফং শ নাট্য়কয়ত শবাজফাজী, শট্ শযকডযায, অভকু-তভকু–তায য়ঙ্গ ঢুয়কয়ছ কযাফায়য নতৃয। শকন শয 
ফাফা? না রীয়ক  ুী  না। আভায়ক স্বং যাথফাযী যকাযlxviii থনয়জ ফয়রয়ছন, শম, রৄথতফাফ,ু আজয়ক 
নাট্য়ক থকছু শক্স না থদয়র নাট্ক শদ য়ত আয়ফ না শরায়ক, এই য়ে আভায দঢ়ৃ ধাযণা এফং আথভ শই 
য়থ চয়রথছ। এট্া যাথফাযী যকায আভা থনজ ভয়ু  ফয়রয়ছন এফং তাযয শথয়ক আথভ থথয়ট্ায়য মাা 
ফে কয়য থদয়থছ। আথভ মাই না।  
প্রবিভা অগ্রিা 

অযথণ ফাফ,ু আথন থকছু ফরনু – 

অরবণ িন্যাপাধ্যায় 

আনাযা শম উচ্চাযয়ণয কথা ফরথছয়রন না, থফকৃথত –মাত্রা শম উচ্চাযয়ণয কথা ফরথছয়রন, ট্া থক থফকৃথত না 
ইয়ে কয়য কয়য – 

রবি ঘ া 

না, আভায শতা অথবজ্ঞতা অত শফী শনই। আথভ ফাচ্চা ফয় আয়েকায থদয়নয মাত্রা অথবয়নতায়দয 
শদয় থছরাভ –পণী থফদযাথফয়নাদlxix, তাযয়য শছাট্ পণী। শইভ াঁয়দয শমট্া শদয় থছ–বারৃড়ীভায়য 
অযাথটং আভযা ধরুন রাস্ট শস্টয়জ শদয় থছরাভ, অীনফাফ,ু বারৃথড়ভা। শ ায়ন থকনু্ত আভযা এই এ ন শম 
থথয়ট্ায কথয, থিক ই মযায়- ধরুন আথন থফয়দয়য থথয়ট্ায়য শমযকভ থডকান, শমট্া ফথর আভযা, 
pronunciation diction –শট্া থছর বারৃথড়ভায়দয, মাত্রা নায়দয তাই থছর। থকনু্ত এ ন উচ্চাযণ রৃষ্ট 
য় শেয়ছ। „‟ এয় মা ভায়ঝ ভায়ঝ। „‟এয শম থতনয়ট্ বাে, এইয়ট্ শোরভার য় মায়ে, ফা অয়তুক 

এযায়ক্সন্ট্য়ক শে থদয় শপয়র কতকগুয়রা াডযয়ক–এইয়ট্ই শোরভার য় মায়ে। থকনু্ত ফরয়ছ  ফু 

sleekবায়ফ।আভায ফক্তফয শম মাত্রা শম অয়নক বুরবার , মথদ শট্া থক কয়য চয়র মায়ে, বীলণ থকছু 
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কাদা –এ ন আনাযা শতা জায়নন, শদফদুা ফরয়রন ফা রৄথতদা ফরয়রন, শম মাত্রায়ত শট্কয়নারথজ ঢুয়ক 
শেয়ছ, েযায়জট্াযী আয থক শমট্ায়ক ফয়র, পয়র শরায়কয কান শমট্া এ ন ফথর, আথভ একথদন একথট্ শর াড়া 
জানা শভয়য়ক ই থেথযফাফ ু ড়রাভ –উৎরফাফ ু „থেথযভান‟ থরয় য়ছন শতা, তা  ফরয়রা, “আভায 
বায়রা রায়ে না।” এভ এ য়ড় শভয়থট্। তা আথভ ফররাভ, “আথভ থড়, শায়নায়তা”। শছাঞ্ঞ থস্পচ–„জনা‟ 
শথয়ক।ঐয়ম, „শ ভযুাথয /ফথুঝয়ত না াথয/ এ রৃভযদ অথয/থকবায়ফ ফথধফ অজুযন/য়দয় থছ  থথভযয ফয়ক/তধা 
কীচক থনাত –ড়রাভ। রৄনয়রা। তাযয ড়রাভ যফীন্দ্রনায়থযট্া–„ভাতা কথযয়া না ব/ কথরাভ াণ্ডয়ফয 
ইয়ফ থফজ/ আথজ এই যণয়েয়ত্র‟। ফররভু, “শকানট্া বায়রা রাের?”„যফীন্দ্রনাথ‟। শকন? না, কায়ন রৄনয়ত 
বায়রা রায়ে না ট্া। শমট্া ফরয়রন শদফদুা কায়যট এয়কফায়য। এই থজথনট্া আভযা নাট্যকভযী থায়ফ ফরথদন 
ধয়য এই থজথনট্া শকউ ারন কথযথন। আজয়ক মায়দয ফ ৩০ ফছয ফা ৩৫ ফছয, ১৮ ফছয শথয়ক ধযা মা 
মথদ, তায়দয থকনু্ত কান কতথয য় শেয়ছ শভাট্াভথুট্ বুর উচ্চাযয়ণ। ফঝুয়রন, বুর উচ্চাযণ, বুর থডকান, বুর 
অযায়ক্সন্ট্– এইয়ত অবযস্ত য় শেয়ছ। পয়র, এই য়ুযা কায়নয াউন্ডট্ায়ক বাঙয়ত শেয়র শম দাথত্বট্া ারন 
কযয়ত য়ফ, শট্া থকনু্ত াং াথতক দাথত্ব। 

অরবণ িন্যাপাধ্যায় 

কাযণ, এট্া কযয়ত শেয়র বায দযকায রায়ে, বাযই  না এ ন। 

রবি ঘ া 

বায শকন? েদয উচ্চাযয়ণ শম থযষ্কায উচ্চাযণ দ্ধথত আয়ছ একট্া, ফরায বথঙ্গ, শমট্া অয়নয়কই আভযা 
ফকৃ্ততায ভ রৄনয়ত াই থথেত শরায়কয়দয, শট্া থকছুয়তই অথবনয়য়ত –আথভ একথট্ ইং শছয়রয অথবন 
শথদন শদ থছরাভ, “আো আথন শকভন আয়ছন?”  ফু জথড়য় শয়লয অংট্া ফয়র শপরর। আথভ ফররাভ, 
“তুথভ এট্া ফরয়র শকন?”ফরয়র, “শকন যথফদা, থক বুর র?” ফররাভ, “শতাভায আথন রৄনরাভ, আয়ছনট্া 
রৄনরাভ, ভায়ঝযট্া ফঝুরাভ না। ভায়ঝযট্া ধয়য থনরাভ থকনু্ত আথভ।” শভাট্াভথুট্ দযকযা আজকার এইবায়ফ 
অবযস্ত য় শেয়ছ। ধয়য শন। য়তা ফা ডারে শর া বায়রা  না। অথবয়নতায য়ন্ট্ অপ থবউ শথয়ক 
ডারে শর া  না ফা ই শমট্া ফরয়রন, শঞ্টথনংট্া প্রায নাই এ ন ফরয়ত শেয়র। 

প্রবিভা অগ্রিা 

দযক শফচাযা থক কযয়ফ? এ ন মথদ এই অযাটযযা বায়রা না ফয়রন –দযকয়ক শতা িণ কযয়তই য়ফ। 

রবি ঘ া 

আথভ শদাল থদথে না শতা – 

ঘেিোরায়ণ গুপ্ত 

দযয়কযা িণ কযয়ছ, মা  াাথে তাই  ায়ে। 

পবিত্র রকার 

াধাযণবায়ফ, ফরায বালায স্টযান্ডাডযট্া থকনু্ত শনয়ভ মায়ে। আয়ে থথেত শছয়রয শম ধযয়নয articulation 
থছর, এ ন শদ য়ফন „‟ট্া আনায আভায  য়যয শছয়রয়ভয়যা ফরয়ছ।“‟-„‟কযয়ছ। „য‟এয য়ঙ্গ 

„ড়‟এয তপাত কযয়ত াযয়ছ না। নাট্ক শদ য়ত থেয় আথভ প্রাই রৄনথছ শম একথট্ শভয়, শ থয়যাথ অপ 
থরবায ফয়র মায়ে। ইংয়যথজ „‟এয উচ্চাযণ শ কযয়তই াযয়ছ না। এইয়ট্ আফায ই বীলণযকভ শজায 
থদয়ত য়ফ। 

রবি ঘ া 

বায়রা অথবয়নতা দযকায।  
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ঘেিোরায়ণ গুপ্ত 

Elocution থিক কযফায জন্য শচষ্টা –এগুয়রা কযয়তই য়ফ। 
রবি ঘ া 
আথভ একট্া কথা ফথর, আজয়ক করকাতা এগুয়রায াভাথজক দাথত্ব শতা আয়ছ। আভায়দয ফাঙাথর জাত 
অথবভানী জাত –আভা শকউ শদ র না। অয়নয়কই আয়ছ। ভৎ ফযথক্তয়দয য়য়ছ অতীয়ত, শকউ ফাদ শনই 
শ ান শথয়ক। আভায ভয়ত এ ফযাায়য থেক য়ত ায়যন একভাত্র মু্ভ থভত্র, আয শকউ না। মু্ভফাফ ু–
মু্ভদা। হ্াাঁ, আজয়কয থদয়ন থতথন চুচা  য়যয ভয়ধয ফয় থাকয়ছন,  এট্া েবনযয়ভয়ন্ট্ শকউ থচন্তা কযয়ছ 
না। রে থথয়ট্ায়যয ফর ইম্পট্যযান্ট্জনয়ক শডয়কথছ, ফয়রথছ, শতাভযা শকন বদ্রয়রাকয়ক থেয় ফরছ না আথন 
উইয়ক একথদন কয়য রৄধ ুআভায়দয উচ্চাযণ দ্ধথতট্া শ ান, আয থকছু দযকায শনই। you are the last 

man। শম শরাকট্ায last row শথয়ক ফয় প্রয়তযকথট্ word like bells শানা মা। Gielgud ম্পয়কয আথভ 
একজনয়ক আথভ থজজ্ঞাা কয়যথছরাভ –Gielgud কীযকভ? He rings like a bell! থক সু্য ফরর প্রয়তযকট্া 
কথা, ভয়ন য়ফ শম ছুাঁয়ড় ছুাঁয়ড় কায়নয ভয়ধয চয়র আয়ছ। মু্ভফাফযু ভত শরাকয়ক আভযা থকনু্ত শকান রে 
থথয়ট্ায এক্সপ্ল্য়ট্ কযয়ত াযরাভ না। না, ফরথছ দাথত্ব শতা থনশ্চই আয়ছ। তাাঁয়ক ফথুঝয় এয়ন –শযকভ 
শরাকয়তা শনই আয। আয আথন মথদ আভা ফয়রন I am never a teacher, I am a performer। এই  
মযন্ত। এ ন াযপযভায য়ত শেয়র শমটু্কু থ য়ত চা থ কু। থকনু্ত শ াফায শম একট্া বথঙ্গ, উথন ঐয়ট্ থনয় 
চচযা কয়যয়ছন। বারৃথড়ভা, কাথরদা একথদন আভা ফয়রথছয়রন, আথভ জথং কযয়ত থেয়থছরাভ নায 
কায়ছ, তা আভায ত ন প্রচন্ড নাভ করকাতা, েণা-ট্ণা কয়য নাভ কয়যথছ, আভায থদয়ক তাকায়রন, 
থচনয়রনই না প্রথয়ভ, উথন ফায়ায়স্কা-শট্া (bioscope) শদয় ন না। ফরয়রন শম, “তুথভ জথং কয়যছ?” 

আথভ ফররাভ, “হ্াাঁ”। ফরয়রন, য়ড়ায়তা, যকভবায়ফ ফয় ড়য়তা”। আথভ ঐ অণযায ায়থ শম থস্পচট্া  ফু 
কাদা কয়য ড়য়ত আযম্ভ  কয়য –থতন রাইন না চায রাইন ভাত্র য়ড়থছরভু, উথন আভায ভ ু শথয়ক শকয়ড় 
থনয় ড়য়ত রৄরু কযয়রন। তাযয়য whole জথংট্া য়ড় শেয়রন। আথভ এয়কফায়য ভায়ন শই –ভায়ন থক 

ফরফ–অফাক য় রৄনরাভ একট্া থজথন –আথভ জীফয়ন াযফনা শপ্ল্ কযয়ত। য়ুযা যফীন্দ্রনাথ ড়া  ফু কথিন–

যকভবায়ফ যফীন্দ্রনাথ য়ড় না, শায়ন। ভয়ন য়ে, প্রয়তযকট্া word, প্রয়তযক sentence থনংয়ড় তায ভায়ন 
শফয কয়য শরায়কয কায়ছ শৌাঁছয়ে।  
জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায়  
ত নকায একট্া কথাই থছর শম প্রয়তযকট্া ায়ডযয ভান ভমযাদা থাকয়ফ।  
প্রবিভা অগ্রিা 

থকনু্ত আথন শম কথাট্া –যথফফাফ,ু কথাট্া আথন থিকই ফরয়রন। থকনু্ত ভুথকর য়ে শম মু্ভদায়ক থক কয়য ধযা 
মা, থকছুয়তই আভযা শকউ ধযয়ত াযথছ না। 

রবি ঘ া 

ট্া আভায়দয কয়রয দাথত্ব। 
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বলিকুমার ঘযালী 
আথভ ভাযাথি, গুজযাথট্, ফাংরা থতনয়ট্ থথয়ট্াযই শদয় থছ। াথয থথয়ট্ায়যয থক impression আনায়দয 
আয়ছ আয ফাংরা থথয়ট্ায়যয য াথয থথয়ট্ায়যয influence থছর থকনা, এ ায়ন আয়ছ থকনা–াথয 
থথয়ট্ায়যয মা influence, শট্া থক াফথরক থথয়ট্ায়যয থছর? ফাংরা থথয়ট্ায়যয শকান influence থছর থকনা 
এ য়না আয়ছ থকনা 
ঘেিোরায়ণ গুপ্ত 

একট্াই ভাত্র influence আয়ছ, শট্া য়ে  illusion। অথযাৎ থদন ইযাণীযlxx কয়কজন ছাত্র, নানুফাফ,ু 

য়য ফসু –াঁয অযাথয়স্টন্ট্ থছয়রন মাাঁযা, ইথরউান কতযী কযয়ত াযয়তন, শট্ থডজাইন কযয়ত াযয়তন 
এফং ট্রফাফ,ু অথযাৎ য়য শফা, থতথন অয়নক কাজ কয়যয়ছন। নানুফাফ ু অথযাৎ ভণীন্দ্র দা তাাঁয কায়ছ 
এইয়ট্ থয় য়ছন। থকনু্ত তাাঁয়দয ফইয়য়ত অযাথটং শতা থকছু থাকত না, াথয থথয়ট্ায়য, আথভ মা রৄয়নথছ, আথভ 
শদথ থন। শ ায়ন ইথরউান থাকত। 

বলিকুমার ঘযালী 
ডাারে শমবায়ফ শরা কযা , এয ভয়ধয আভায ভয়ন থছর ত ন ফাংরা থথয়ট্ায শদথ থন য আয়ে, ভায়ন 
ম ন আথভ অীনফাফ ু শদয় থছ, থথযফাফ ু শদয় থছ, রৃেযাদা lxxiশক শদয় থছ, শ ভকায এয়কফায়য 
influence চয়র থেয়থছর। াথয থথয়ট্ায়যয influence মা থছর, যা থিক wipe-out কয়য থদয়থছর। 
ভাযাথিয়ত মা , গুজযাথট্ থথয়ট্ায়য মা  আযথক! থকনু্ত শোড়ায়ত থক াথয থথয়ট্ায়যয শকান influence 

থছর?  ভ থক আভযা ইনয়থযট্ থকছু কয়যথছ? 

জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 

আভায শতা ভয়ন  না। 

ঘেিোরায়ণ গুপ্ত 

শয়ট্য কাজ থকছুথদন থছর, অথবনয়য থদক শথয়ক থকছুই থছর না। 

রবি ঘ া 

ইনফু্লয়েয়ফথ শতা Western Theatre শথয়ক এয়য়ছ। 

জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 

ভদায়ন শম একট্া রে থথয়ট্ায থছর না? শম ান শথয়ক শদয়  এয় শট্া কথ কয়য – 

ঘেিোরায়ণ গুপ্ত 

াথয থথয়ট্ায়য শতা োভা থকছু থছর না, য একট্া এন্ট্াযয়ট্থনং বযার ুথছর।    
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বলিকুমার ঘযালী 
শকাথনয়ূযয ভাথরক শফাধ যা থছর – 

ঘেিোরায়ণ গুপ্ত 

শকাথযথন্থান থথয়ট্ায। 

জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 

শদফদুা, ই ভদায়ন শম থথয়ট্ায য়থছর, মায থডজাইন শদ য়ত থেয় ছথফ এাঁয়ক থনয় শিট্ ন্যাানার 
থথয়ট্ায কযা য়থছর না? শ ায়ন শতা ইংথর থথয়ট্ায থছর? 

ঘেিোরায়ণ গুপ্ত 

হ্াাঁ, থছর। ইংথর থথয়ট্ায থছর। 
বলিকুমার ঘযালী 
নথয শকারকাতা আয দথেণ শকারকাতা, অথডয়য়েয থদক শথয়ক থক তপাত এয়য়ছ?  
জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 

ত। আয়ে আভযা শমট্া অথবন কযয়ত থেয় শদয় থছ শম, নাট্কট্া শকারকাতা শম জাোট্া থয-অযাট কযয়ছ, 
থযয়ভাট্ থবয়রয়জ থেয় শদয় থছ শভ জাো থয-অযাট কযয়ছ।  
রবি ঘ া 
না, উথন মা ফরয়ছন, ফযাাযট্া য়ে এই শম াউথ কযারকাট্া একায়ডথভয়ত শম অথডয়েট্া আয়ছ, ট্া 
completely homogeneous audience। তাযা থকনু্ত থতযকায়যয নায়ট্যয যীো শদ য়ত মায়ে, তাযা 
এন্ট্াযয়ট্ন্ডয়ত মায়ে না। থকনু্ত এন্ট্াযয়ট্ন্ড া বার। তাযা থকনু্ত শদ য়ত মায়ে নাট্য়কয ম্বয়ে যীো-
থনযীো থক য়ে। অথযাৎ শভাট্াভথুট্ bulk audience থচনয়ত াযা এক, আয এ ায়ন শতা heterogeneous 

audience। শমট্া শদফদুা ফরয়রন, কায়যট। শম াভয়নয শযা‟শত ফয় আয়ছ, থকছু নাট্যযথক, প্রয়পয, জজ, 
শছয়ন থকনু্ত ফয় আয়ছ ট্রারা, আরুারা –ফঝুয়রন? ভায়ন এত াথন উয়টাাটা ফযাায যয়য়ছ। 
ভায়ন এই এথরয়ভন্ট্গুয়রা একট্া সুয়য থদয়ত য়ফ। এ ায়ন থকনু্ত ফাই homogeneous audience। প্রয়তযয়কই 
মাযা শদ য়ত আয় রে থথয়ট্ায, তাযা থচন্তা কয়য থনয় শদ য়ত আয় –মাযা বার থজথন  ুাঁজয়ছ। থক কযয়ছ, 
বুর য়ত ায়য।  
জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 

এ ায়ন মাযা উথস্থত আয়ছন, এাঁযা থকনু্ত ভযাথক্সভাভ ইন্ট্ায়যয়স্টড ঐ একায়ডথভয়ত থথয়ট্ায শদ ায। তাযা থকনু্ত 
শপ্রায়পনার থথয়ট্ায শদ য়ত মায়ে না। তায কাযণ আভায থথয়ট্ায়য এক্সয়থযয়ভন্ট্ চরয়ছ। 

রবি ঘ া 

হ্াাঁ, দযকায শনই শতা শপ্রায়পনার থথয়ট্ায শদ ায। কাযণ, শপ্রায়পনার থথয়ট্ায়য শম প্রচণ্ড ভজাট্া থছর, 
শদফদুা ফরয়রন, রৄথতদা শমট্া ফরয়রন, একট্া থতযয়তা ভজা! এ ন েভতা কয়ভ শেয়ছ, আয যাজায 
শযার শকউ কয়য না। যাজায াট্য কযয়ত শেয়র শম েরায শজায, শদয়য শজায, ভায়ন দয়ভয শজায দযকায, শ 
ফ নাই আভায়দয। আভযা ই জন্য শছাট্ শছাট্- ভধযথফি য় শেথছ আভযা – শছাট্ শছাট্ আভায়দয–শমভন, 
“শকভন আথছ?”“বায়রা আথছ?” এয শফথ ফায়ড়না। থতন রাইন শনয়ট্ে য়রই আয দভ থায়ক না 
আভায়দয। পযাট থকনু্ত এট্া। আথন শদ য়ফন না শকান নাট্য়ক –থযয়ন্ট্থর একট্া নাট্ক নাথক রন্ডয়ন য়য়ছ, 
আভায এক ফেু এয় ফরর, “তুথভ কযয়ফ?” আথন ভধয়ুক জায়নন থনশ্চ শ, ই থক নাট্ক আথভ থড়থন– 
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       প্রথতবা অিফার                                                                                           স্বযণ শচৌধযুী 
 

প্রবিভা অগ্রিা 

Mouse Trap? 

রবি ঘ া  
না, ইয় ফ থকছু াড়-শোড় শবয়ঙ শেয়ছ, থফছানা রৄয় যয়য়ছ এযকভ - 
প্রবিভা অগ্রিা 

Who‟s life it is anyway 

রবি ঘ া  
পয়র total একট্া শদড়াতা না আড়াই াতায থস্পচ ফয়র, অযাটয শস্টয়জয ডানথদয়ক ফয় এইবায়ফ –থকনু্ত 
অথডয়ে শ ানট্া ফয় থায়ক। 

স্বরে ঘচৌধ্রুী 
Not শদড়াতা, It was the whole play 

রবি ঘ া  
আথভ থফন কয়য ফররাভ আয থক, না শজয়ন - 
স্বরে ঘচৌধ্রুী 
–you know, he does not move, except eye, only walking through his voice totally- 

রবি ঘ া  
তায়র ফঝুুন, কত াথন েভতায দযকায।  
স্বরে ঘচৌধ্রুী 
And he left us spellbound! 

প্রবিভা অগ্রিা 

 শক? ফাদর ফাফ?ু থকনু্ত ঐট্া শছাঞ্ঞ থজথন, ইথন্ট্য়ভট্ থথয়ট্ায়য, শট্া থকনু্ত থতয  ফুই প্রংনী কাজ। 
আো, একট্া কথা থতয আথভ জানয়ত চাই, রৄথতদা ফরয়রন, শম ফাংরা থথয়ট্ায়য এ ন শক্স না য়র –
ভায়ন একটু্ শক্স থদয়ত । শক্স না থদয়র কাজট্া চয়র না। আো, শট্া থক থতয? আথভ থযয়ন্ট্থর 
শদথ থন। থকনু্ত আথভ „শচৌযঙ্গী‟ শদয় থছরাভ, আভায ভয়ন শার শম, এভন Incipid কযাফায়য কযা উথচত ন। 
আয কযয়র থক রাব আয়ছ? আথভ জাথন না, এট্া ফাংরায়দয়য শরায়কয়দয ংস্কায থছর শম চু কয়য ফয়থছর 
–একথট্ শভয় নাচয়ত এর and she was wearing quite decent dress–swimming costume ভত। এভন 
থকছু থফথকথন-থট্থকথন থছর না। আয তাযয়য, ভায়ন শকান থয-একান শনই য়র। আভায়দয শদয় শফাধ ঐ 
প্রথভ কযাফায়য নাভায়না য়থছর „শচৌযঙ্গী‟শত। আয আথভ থতয কয়য শেরাভ এইট্া শদ য়ত শম what is the 
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re-action! আথভ জাথন না, এ ন থক আজকারকায শমট্া কযা য়য়ছ has it changed না থক ঐযকভই 
কযাফায়যট্া য়ে? আয কীযকভ বায়ফ শক্সয়ক এক্সপ্ল্য়ট্ কযা য়ে? 

ঘেিোরায়ণ গুপ্ত 

শছয়রয অন্নপ্রান, অন্নপ্রায়নয থন, আত্মীস্বজন এয়য়ছ –শ ায়ন কযাফায়য! 
রবি ঘ া 

একট্া কথা ফরয়ত ফয়রন শদফদুা, শবয়ফ শদয় ন আথভ ফরথছ, াভাথজক থদক শথয়ক ফরথছ, ভায়ন আভায়দয 
াভাথজক থনভ-কানুন আয়ছ শতা কতগুয়রা। ায়ফযা – আথন মাই ফরনু, বাযতফলয যা প্রথভ থচয়নথছর, 
আয শকউ শচয়নথন। যা থকনু্ত ফ শযথেকান কয়য থদয়থছর। bow-tie য়য যাথত্রয়ফরা িযায়ন্ড ঢুকয়ত য়ফ 
এফং এত ট্াকা রােয়ফ ঢুকয়ত, ফয় শ য়রই রােয়ফ এত ট্াকা –ত ন য়ফ একট্া কযাফায়য। অথযাৎ একট্া 
কযাফায়য শদ য়ত শেয়র আনায়ক আজ শথয়ক ৩০ ফছয –৪০ফছয আয়ে শয়ভন্ট্ কযয়ত ত প্রা ১০০ ট্াকা। 
ফঝুয়রন? যা থকনু্ত ফথুঝয় থদয়থছর ফ ভানুলয়ক – যা থকনু্ত ভস্ত আট্য়ক থদয়থছর। এ ায়ন ঢুকয়ত শেয়র 
এই কযয়ত য়ফ, ই কযয়ত য়ফ। পয়র আভযা  ায়ন শময়ত াথযথন ফয়র শমতাভ না। ারা শরাক 
শমত না। করকাতায ারা শরাক থকনু্ত িযায়ন্ড ঢুকত না ফভ। যাথফাযীফাফ,ু আথভ ফরফ অতযন্ত 
রৃষ্ট ফথুদ্ধ া য়ে প্রথভ এট্া বাফয়রন শম াাঁচ ট্াকা কযাফায়য আথভ শদ াফ, থতন ট্াকা কযাফায়য 
শদ াফ। শপারী শই ভ থকনু্ত Lido শত নাচয়ছ। ভাথা নায শম ফথুদ্ধট্া এয়থছর শট্া  ফু রৃষ্টফথুদ্ধ 
শডথপথনট্থর শম আথভ আজয়ক এই শম ভধযথফি ভাজট্া মাযা জীফয়ন শকান থদন বাফয়তই ায়যথন িযায়ন্ড থক 
কয়য ঢুকয়ত  আথভ শই থফার শশ্রণীট্ায়ক আথভ শপারীয়ক শদ াফ – শপারী থরয়ডায়ত নাচয়ছ? শ ায়ন 
১০০ ট্াকা শদয় ন? আথভ াাঁচট্াকা শদ াফ। উথন শট্া চার ুকযয়রন প্রথভ এফং থতয তাই আথন শমট্া 
ফরয়রন, শকউ শকান থয-এযাকন য়ে না –থয-এযাকন া ম্ভফ না শতা। আভায়দয ভধযথফি শম 
ইনথথফন, তায়ত ঐ শকউ শপারীয়ক শদয়  „আুঃ‟ ফয়র তাযয থদন তাযায়য শরাক তায য়ঙ্গ কথা 
ফরয়ফ না। প্রয়তযয়কযই থকনু্ত বার রােয়ছ ভয়ন ভয়ন– 

জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 

আয়যকট্া ফযাায আয়ছ। শট্া য়ে শম, একট্া শায়ট্য়র ঢুকয়ত শেয়র ১০০ ট্াকা  যচ ড়য়ফ। শ  যচ 
কযায ঙ্গথত অয়নয়কয থায়ক না। 

রবি ঘ া 

না,  যচা-ট্যচা না। ঐ শম নানান যকভ কাদা-পাদা, শফা-শপা–নানাযকভ থনয়ভয ভয়ধয থদয় শময়ত , না 
শেয়র–শময়ত ায়যনা ফাঙাথর য়জ। 

জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 

থনভ –ট্াকা শতা অয়নক  যচ । 
রবি ঘ া 

ট্াকা থদয়ত ায়য অয়নক শরাক আয়ছ। 
জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 

আথভ াধাযণ ভধযথফয়িয কথা ফরথছ। 

রবি ঘ া 

এ ন শতা মায়ে িযায়ন্ড। শতরথচয়ট্ জাভা য়য ঢুয়ক মায়ে। শকাভয়য একোদা ট্াকা আয়ছ, আট্কায়ত াযয়ফ 
না থকনু্ত।  
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প্রবিভা অগ্রিা 

আো, কযাফায়য ছাড়া আয কীযকভ বায়ফ শক্স এক্সয়াজ কযা য়ে? 

জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 

থডয়স্কা-থট্য়স্কা কযা য়ে। রথত কােয়জ য়ড়য়ছন ঊলা উত্থু ফা থভিুন চক্রফতযী শক দরে না কত ট্াকা 
শদা র। 
রবি ঘ া 

মাত্রা কযাফায়য থনয় মান না, মাত্রা কযাফায়য– 

প্রবিভা অগ্রিা 

মাত্রা কযাফায়য এয় শেয়ছ? 
রবি ঘ া 

ইাঁট্ শভয়য ফে কয়য থদয়থছর। আথন থ য নাচ থদন চরয়ফ। ই জাথঙা য়য মাত্রা –শবতয়যয িাভয 
ভাজট্া এ য়না এভন কোয়বযথট্ব  শম আথন থ য নাচ থদন, আথন াাঁতারী নাচ থদন জাভা-কাড় য়য 
চরয়ফ, ফ রৄনয়ফ। কযাফায়যয়ত শথদন ইাঁট্ য়ড় থেয়থছর। ফে কয়য থদয়থছর কযাফায়য।  
ঘেিাবল োলগুপ্ত 
যাথফাযীফাফ ুআয একফায কয়যথছয়রন। ম ন ঐ কযাফায়য থনয়  ফু কথাফাতযা উির, েবনযয়ভয়েয ট্যাক্স 
ফায়নায কথা য়ে, ত ন যাথফাযীফাফ ুফরয়রন শম –অজন্তা নাচ– 

প্রবিভা অগ্রিা 

„অজন্তা নতৃয‟ নাভ থদয়থছয়রন? 

ঘেিোরায়ণ গুপ্ত 

াঁযা এই কথা ফয়রথছয়রন শম, এই ভথ্য়য এইযকভ ছথফ আয়ছ। শ ফ ফযা যা তায কযা মা। থক জয়ন্য 
আয়ছ শট্া শতা আয শবয়ফ শদ য়রন না।  
প্রবিভা অগ্রিা 

আথভ থফত্রফাফয়ুক অনুয়যাধ কযথছ শম উথন – 

পবিত্র রকার 

না, আরাদা কয়য ফকৃ্ততা শদফায থকছু শনই। আনাযা মায়দয কথা রৄনয়রন তাাঁযা শভাট্াভথুট্ এক সুয়যই কথা 
ফরয়রন শম, শাদায থথয়ট্ায়যয এই ভূুয়তয মা অফস্থাট্া, শট্া একটু্ শোরয়ভয়র। এক ট্া থদক- শট্া 
শদফাথ আরাদা কয়য থদয়রন শম একট্া থদক তাযা চাইয়ছ কযাফায়য ফা ঐ ধযয়নয থকছু থকছু উকযণ এয়ন 
া শযাজোয কযয়ত। আয একট্া থদক, সুস্থ নাট্ক কয়য একট্া বার প্রথতয়মাথেতা  াড়া কযফায শচষ্টা 
কযয়ছন। আভযা কয়রই এ ায়ন মাযা আথছ, কয়রই চাই শম এাঁযা থজতুন, প্রথতয়মাথেতা থজয়ত মান এফং 
থতযকায়যয ফাংরা শাদায থথয়ট্ায়যয শমট্া ঐথতহ্, শমট্া জাতী নাট্ভঞ্চ থয়য়ফ রৄরু য়য়ছ, শই 
ঐথতহ্ট্া মায়ত আয়যা স্থাী । 
জ্ঞানেল মুন াপাধ্যায় 
আভযা থজতফ। আভযা েযাযাথন্ট্ থদথে থজতফ। 

পবিত্র রকার 

এইয়ট্ই আভযা চাই এফং কযাফায়য–শদফাথ ফরয়রন এট্া–আভযা আশ্বস্ত থে শম কযাফায়য থট্াঁকয়ফনা এফং 
থট্াঁকয়ছনা। পয়র এ ায়নই আথভ শচয়থছরাভ শম এভন একজন শকউ থাকয়ফন শম ঐ কযাফায়যয ে শথয়ক থমথন 
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ফরয়ফন মা কযথছ শফ কযথছ, এইজন্য কযথছ। তায়র আয একটু্ শফাঝা শমত তায়দয থদক শথয়ক থক ফরায 
আয়ছ শইয়ট্। আজয়ক আভযা বা এ ায়নই শল কযথছ। এয য়যয থদন আভযা রে থথয়ট্ায ম্বয়ে 
আয়রাচনা রৄনফ। শট্া ইন্ট্ায়যথস্টং য়ফ। শকননা রে থথয়ট্ায়যয জাোট্া  ফু েণ্ডয়োয়রয। শরাক য়ে 
না। অথচ আভযা অয়নক ফড় ফড় কথা ফয়র মাথে। থফযাট্ থফযাট্ ফ এ কযথছ –কায়জই শট্া  ফু আকলযণী 
য়ফ ফয়র আভায থফশ্বা। আজয়কয বা এ ায়নই শল কযথছ। 
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ঘপলাোরী মনের মারথীরা  
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ঘপলাোরী রঙ্গায় : ইবিানর পািা ঘথনক 

উৎাী ািকয়দয জন্য শাদাযী থথয়ট্ায়যয একথট্  ংথেপ্ত থনফে এ ায়ন ভথুদ্রত র। মথদ একয়া ফছয়যয থকছু 
শফথ ভ ধয়য চরা ফাংরা শাদাযী যঙ্গভয়ঞ্চয ম্পণূয ইথতা এট্া ন, ফরা ম্ভফ ন।  কয়কথট্ উয়ি য়মােয 
যঙ্গভঞ্চ ম্পয়কয উৎাী ািকয়দয জন্য ভান্য তথয তুয়র ধযা র। ফাথনথজযক ফাংরা থথয়ট্ায েয়ড় উয়িথছর থফথবন্ন 
ভঞ্চয়ক শকন্দ্র কয়য। এই অথত ংথেপ্ত থনফে তাই উয়ি য়মােয কয়কথট্ যঙ্গারয়ক থনয়ই শর া য়য়ছ। ফণযভ 
ইথতা যয়য়ছ ফা শকান বায়ফ এক উজ্জ্বর ইথতায়য থিকানা ফয় চয়রয়ছ, রৄধ ু শই যঙ্গারয়য কথাই ফরা র। 
কয়কথট্ ভঞ্চ ইথতায়য াতা ছাথয় আজ য়েৌযয়ফ দাাঁথড়য় আয়ছ। শই নাট্যারাগুথরয দী য ইথতা একফায়য 
না ফয়র মযা অনুায়য ফরা র। ভঞ্চথট্য কারানুক্রথভক থফফতযন এফং ভাভথক অন্যান্য ভয়ঞ্চয য়ঙ্গ থভথরয় ড়য়র 
ািকয়দয সুথফধা য়ত ায়য। করকাতায নাট্যচচযায থযয আয ফড় এফং েবীয। নাট্য শাধ ংস্থায়ন শই ইথতা 
ংক্রান্ত থফথবন্ন নথথ ংযথেত যয়য়ছ। ািয়কয জন্য ংস্থায়নয রাইয়ব্থয এফং ংিারা উন্মকু্ত। 
 
করকাতায জন্মরগ্ন শথয়ক ফাঙাথর এফং ফাংরা ভাজ ংস্কথৃতয ীিস্থান থছর উিয করকাতা।  স্বাবাথফক বায়ফই 
ফাঙাথরয কতথয শাদায যঙ্গভয়ঞ্চয প্রথভ থিকানা থছর উিয করকাতা। য়য করকাতায থফথবন্ন প্রায়ন্ত ফাঙাথরযা ছথড়য় 
শেয়র যঙ্গভঞ্চ উিয শথয়ক চয়র মা অন্যান্য থদয়ক।  
ফাংরা াধাযণ যঙ্গারয়য ইথতা রৄরু য়থছর ন্যানার থথয়ট্ায়যয জন্ম শথয়ক। ফােফাজায়যয কয়কজন তরুয়ণয 
য় য নাট্য রদা িাগিাজার এনমচার বথনয়টার (য়য নাভ  লযামিাজার োটযমাজ)। এই দয়র থছয়রন 
থেথযচন্দ্র শ াল, অয়দ্ধযন্দুয় য ভসু্তাথপ, ধভযদা সুয প্রভ ু। দয়রয থযাযার এফং অন্যান্য ফযফস্থা কয়য থদয়থছয়রন 
বুফনয়ভান থনয়ােী।  এই নাট্যদরই  ১৮৭২ এয ৭ থডয়ম্বয ন্যানার থথয়ট্ায নাভ থনয় থট্থকট্ থফথক্র কয়য অথবন 
কযয়রন দীনফেু থভত্রয „নীরদযন‟।  এ ান শথয়কই রৄরু র প্রথভ ফাংরা শাদাযী ভয়ঞ্চয ইথতা। একই ায়থ দর 
বাঙা এফং েড়ায ইথতা ফয়ট্। ই নাট্যভাজ শথয়ক ম ন ন্যানার থথয়ট্ায েথিত  ত ন দয়র প্রথয়ভ 
থেথযচন্দ্র থছয়রন না। থছয়রন অয়দ্ধযন্দুয় য ভসু্তাথপ, ধভযদা সুয প্রভ ু। এই ন্যানার থথয়ট্ায অথবন কয়যথছয়রন 
শজাড়াাঁয়কায়ত ভধুদূন ান্যার নাভক এক বদ্রয়রায়কয ফাথড়য উিয়ন। থনজস্ব শকান াকা ভঞ্চ থছরা না। এক ফছয়যয 
ভাথা ২২ জানুাথয ১৮৭৩ অথবনয়য য়য ভতান্তয়য এফং থায়ফয শোরভায়র অথবন ফে য় মা। য়য ভধযস্থতা 
কয়যন থথযকুভায শ াল (অভতৃফাজায থত্রকায ম্পাদক), থেথযচন্দ্র প্রভ ু। নতুন থডয়যটয য়রন থথযকুভায, 
থেথযচন্দ্র প্রভ ু। তাযয়য আফায অথবন র ৮ ভাচয মযন্ত। এযয়য ফথৃষ্টয জন্য অথবন ফে য় মা। তাযযই অথয 
ংক্রান্ত শোরভায়র ন্যানার থথয়ট্ায রৃ বাে য় শের। একথট্ দয়র থেথযচন্দ্র, ধভযদা সুয প্রভ ু, তাাঁযা ন্যানার 
থথয়ট্ায নাভথট্ শযথজথে কয়য থনয়রন। অন্যদয়র থছয়রন অয়দ্ধযন্দুয় য, অভতৃরার ফসু প্রভ ু। এাঁযা নাভ থদয়রন বন্দু 
ন্যালো বথনয়টার। রৃথট্ দরই থফথবন্ন স্থায়ন অথবন কযয়ত রােয়রন, কায়যাযই ত ন মযন্ত শকান  থনজস্ব ভঞ্চ থছর 
না।  
 
ঘিঙ্গ বথনয়টার (১৮৭৩ – ১৯০১) এথট্ াধাযণ যঙ্গারয়য প্রথভ থনজস্ব ভঞ্চ। আরৄয়তাল শদফ (ছাতুফাফ)ু এয শদৌথত্র 
যৎচন্দ্র শ ায়লয উয়দযায়ে এফং উৎায়  ১৮৭৩ এ করকাতা একথট্ থনজস্ব নাট্যেৃ স্থাথত র।  (৯, থফডন থেট্) 
এই ভঞ্চ থনভযায়ণয জন্য শায থফথক্র কযা য়থছর। প্রথতথট্ শায াজায ট্াকা ভয়ূরয শভাট্ আিাযজন এই শায 
থকয়নথছয়রন। প্রঙ্গত শফঙ্গর থথয়ট্ায়যয থযচারন কথভথট্য়ত থছয়রন ঈশ্বযচন্দ্র থফদযাােয, ভাইয়কর ভধুদূন দি 
প্রভ ু। শফঙ্গর থথয়ট্াযই প্রথভ াধাযণ যঙ্গার, মাাঁযা ভথরা চথযত্র অথবনয়য জন্য অথবয়নত্রী থনয়াে কয়যন। তৎকায়র 
াধাযণ থযফায শথয়ক ভথরা থল্পী াা অম্ভফ থছর তাই যঙ্গারা কতৃযে ফাযাঙ্গনায়দয থবতয শথয়ক ভথরা 
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থল্পী থনয়ায়েয থদ্ধান্ত থনয়থছয়রন। মথদ থফদযাােয এই থদ্ধান্ত ভানয়ত না াযা দতযাে কয়য থছয়রন । 
যফতযীকায়র এই ভয়ঞ্চয নাভ   রয়া ঘিঙ্গ বথনয়টার। এই ভঞ্চথট্য আষু্কার থছর ১৯০১ মযন্ত। য়য শ ায়ন কতথয 
  থফডন থেট্ শাস্ট অথপ।   
 
ঘগ্রট ন্যালো বথনয়টার (১৮৭৩ – ১৮৭৭)  ১৮৭৩ এ বুফনয়ভান থনয়ােী  থনয়জয উয়দযায়েই প্রথতষ্ঠা কযয়রন আয 
একথট্ যঙ্গার।  ৬, থফডন থেয়ট্ একথট্ জথভ ইজাযা থনয় থনথভযত র থনজস্ব নাট্যেৃ। এথট্ শাদাযী যঙ্গারায থিতী 
থনজস্ব ভঞ্চ। এই ভয়ঞ্চই ১৮৭৪ নাট্ককায শজযাথতথযন্দ্রনাথ িাকুয়যয প্রথভ আথফবযাফ (নাট্ক – রুু থফক্রভ, অথবন)।  
প্রঙ্গত,  শিট্ ন্যানার এ ১৮৭৬ ায়র অথবনীত „েজদান্  মফুযাজ‟ এফং The Police of Pig and Sheep‟ 
নায়ভ যকায থফয়যাধী রৃথট্ ফযঙ্গাত্মক প্রন অথবন কযা ফথৃট্ যকায জাথয কযর কু যাত Dramatic 
Performance Act.  থফথবন্ন ভযায কাযয়ণ ১৮৭৭এ বুফনয়ভান থনয়ােী  থথয়ট্ায়যয থরজ স্তান্তয কযয়রন 
থেথযচন্দ্রয়ক। থেথযচন্দ্র এয নতুন নাভ থদয়রন ন্যালো বথনয়টার (১৮৭৭ -১৮৮৬)। অনথতকার য়য থেথযচন্দ্র 
স্বোথধকায স্তান্তয কযয়রন। এযয থফথবন্ন স্তান্তয়যয থবতয থদয় শময়ত শময়ত ১৮৮১শত  ন্যালো বথনয়টার এফং তায 
থনজস্ব শপ্রোেৃ থনরায়ভ থকয়ন থনয়রন প্রতাচাাঁদ জরথয। ভয়ঞ্চয ভযায়নজায  থনমকু্ত য়রন থেথযচন্দ্র। অন্য চাকথয শছয়ড় 
য়ুযা ভয়য শাদায নাট্যকভযী য়রন থতথন। এই ভ শথয়কই থতথন নাট্ক থর য়ত রৄরু কযয়রন। প্রথভ নাট্ক 
„আেভনী‟। অথবনীত র এ ায়নই। এয ফছয ায়নক ফায়দ ১৮৮৩য শপব্রুাথয ভায়  প্রতাচাাঁয়দয য়ঙ্গ ভয়নাভাথরন্য 
া থেথযচন্দ্র ন্যানার থথয়ট্ায শছয়ড় থদয়রন। থেথযচন্দ্র না থাকা ভয়ঞ্চয অফস্থা ঙ্কট্ান্ন য় য়ি। এফং 
একভ থথয়ট্াযথট্ ফে য় মা। বূফনয়ভান থনয়ােী ভঞ্চথট্ বাড়া থনয় আফায শিট্ ন্যালো বথনয়টার নাভ থদয় 
চারাফায শচষ্টা কয়যন। শল মযন্ত শদনায দায় ভঞ্চ থফথক্র য় মা। যফতযীকায়র এই জথভয়তই েয়ড় উয়িথছর  বমোভভা 
বথনয়টার। দরবাঙা দর েড়া থনয়ই চরয়ত রাের াধাযণ যঙ্গার।  
 
স্টার বথনয়টার (১৮৮৩ – ১৮৮৭)  ১৮৮৩ শত থেথযচন্দ্র তাাঁয অনুফতযীয়দয থনয় কযারকাট্া স্টায শকাম্পাথন নায়ভ একথট্ 
নতুন নাট্যরদা েিন কয়য শফঙ্গর থথয়ট্ায়যয ভয়ঞ্চ অথবন কযা রৄরু কযয়রন। এই ফছযই ফযফাী গুভুয  যাই, 
থফয়নাথদনীয়ক কায়ছ াায য়তয একথট্ ভঞ্চ েয়ড় শদায প্রস্তাফ থদয়রন। নতুন একথট্ ভয়ঞ্চয জন্ম র ২১ জরুাই, 
১৮৮৩  ায়র, থিকানা -   ৬৮, থফডন থেট্ । ফাংরা থথয়ট্ায়যয ইথতায় এই থিকানাথট্ গুরুত্বণূয।  মথদ প্রথয়ভ এই 
ভঞ্চথট্ থফয়নাথদনীয নায়ভ যা ফায কথা য়র শযথজথেয ভ স্টায থথয়ট্ায নাভ শদা । ফছয়যয শলথদয়ক                
গুভুয  যাই থনয়জয়ক স্টায শথয়ক থযয় থনয়রন। ত ন এয ভাথরক য়রন অভতৃরার ফসু, দারৄচযণ থনয়ােী প্রভ ু। এই 
ভয়ঞ্চই ২১ শয়প্টম্বয ১৮৮৪শত থেথযচন্দ্র থরথ ত „কচতন্যরীরা‟ নাট্কথট্  শ্রীশ্রীযাভকৃষ্ণ যভংয়দফ শদ য়ত 
এয়থছয়রন। প্রঙ্গত, নট্ী থফয়নাথদনী এই নাট্য়ক কচতন্যয়দয়ফয বূথভকা অথবন কযয়তন। থফয়নাথদনী এই ভয়ঞ্চই তাাঁয 
জীফয়নয শল অথবন কয়যন ১ জানুাথয, ১৮৮৭ (নর দভন্তী এফং শফথিক ফাজায)। থকনু্ত এ ায়ন থেথযচন্দ্রযা  ফু 
শফথথদন থাকয়ত াযয়রন না। ৩১ জরুাই, ১৮৮৭ „ফদু্ধয়দফ চথযত‟ অথবনয়য য়য শকৌয়র স্টায রদায়ক এই  
ভঞ্চ শথয়ক উৎ াত কয়য নতুন একথট্ ভঞ্চ কতথয কযয়রন শোারার ীর। 
 
এমানরল্ড বথনয়টার (১৮৮৭ – ১৯৯৬)  ৮ অয়টাফয, ১৮৮৭ শত শোাররার ীর এই ভয়ঞ্চ প্রথতষ্ঠা কযয়রন। ফাংরা 
নাট্যারা ডানায়ভা চাথরয় প্রথভ কফরৃযথতক আয়রায ফযফস্থা কয়যথছয়রন থতথন। রৃ-একথট্ প্রয়মাজনায য়য ভঞ্চ শথয়ক 
আানুরূ রাব না া থতথন থেথযচন্দ্র শক এভায়যয়ে থনয় এয়রন। থকনু্ত এয অল্প থকছু থদয়নয ভয়ধযই 
শোাররায়রয   থভয়ট্ শেয়র থতথন থরজ স্তান্তয কযয়রন ভথতরার সুযয়ক। এফায থেথযচন্দ্র চয়র এয়রন স্টায়য। 
১৮৯৬ এ এভায়যে এয ভাথরকানা ফদর য় নতুন নাভ র ববট বথনয়টার (১৮৯৬ – ১৮৯৭)  
 
স্টার বথনয়টার  (১৮৮৮ - ১৯১২ ) ফূযতন স্টায রদা ৭৫-৩ কনযাথর থেয়ট্ ( এ ন ৭৯/৩/৪ থফধান যণী, শি 
থেট্ ক্রথং)  এ শাবাফাজায যাজফাথড়য এই ম্পথিথট্ থকয়ন থনয়রন এফং নতুন কয়য স্থান কযয়রন স্টায থথয়ট্ায। 
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প্রথভ অথবন ২৫ শভ, ১৮৮৮। নাট্ক – নীযাভ। থকছু আইনেত ভযায কাযয়ণ থেথযচন্দ্র শফক ছদ্মনায়ভ এই 
নাট্কথট্ যচনা কয়যথছয়রন। এভায়যে থথয়ট্ায ফে য় শেয়র  থেথযচন্দ্র এই ভয়ঞ্চ শমাে শদন। য়য আফায  চয়র মান। 
থেথযচন্দ্র চয়র মাায য স্টায়য নতুন নাট্ককাযরূয় উয়ি এয়রন অভতৃরার ফসু এফং যাজকৃষ্ণ যা। য়য থেথযচন্দ্র 
আফায থপয়য এয়থছয়রন। থকনু্ত ততথদয়ন স্টায থনয়জয া দাাঁড়ায়ত থয়  থনয়য়ছ। থেথযচন্দ্রয়ক ফাদ থদয়ই স্টায 
চরয়ছ।  ১৮৯৮ এ স্টায ভয়ঞ্চ থথয়ট্ায়যয য়ঙ্গ িানয়ানকাপ শদ ায়না রৄরু কযয়রন।  ১৮৯৯ ায়র স্টায ইয়রথিক 
আয়রা নতুন কয়য থজত র। ই ফছযই „থফয‟ নাট্য়কয ভাধযয়ভ ফাংরা যঙ্গভয়ঞ্চয প্রথভ ংয়মাে  য়ট্ থিয়জন্দ্ররার 
যায়য । মথদ ই নাট্ক শতভন জনথপ্র থন। থফং তাব্দীয রৄরুয়ত স্টায়যয ভরূ চাথরকা থক্ত অভতৃরার ফসু। এই 
ফছয়যযই প্রথভ থদয়ক স্টায়য নাট্ককাযরূয় শমাে থদয়রন েীয়যাদপ্রাদ থফদযাথফয়নাদ। য়য অফয থতথন চয়র শেয়রন 
শকাথনযূ থথয়ট্ায়য। ১৯০৫ এয ফঙ্গবঙ্গ আয়্ারয়নয য়য স্বাধীনতা আয়্ারয়ন শজাায আয়। ১৯১২এ থেথযচয়ন্দ্রয 
ভতুৃযয য ভি ফাংরা থথয়ট্ায়য একট্া  াযা ভ উথস্থত ।    
 
বমোভভা বথনয়টার (১৮৯৩ – ১৯১২ পযভায় ) ১৮৯৩ এ ফূযতন শিট্ ন্যানার থথয়ট্ায়যয  জথভয়ত এই নাট্যেৃথট্  থনভযাণ 
কযয়রন নায়েন্দ্রবূলণ ভয়ু াাধযা। আজয়কয থভনাবযা থথয়ট্ায এই নাট্যারাথট্যই ঐথতহ্ ফন কযয়ছ। উয়ি য 
নায়েন্দ্রবূলণ থছয়রন াথথুযা াট্ায িাকুয থযফায়যয প্রন্নকুভায িাকুয়যয শদৌথত্র। প্রন্নকুভায প্রথভ ফাঙাথর থমথন 
য় য নাট্যারা (বন্দু বথনয়টার) থনভযাণ কয়যথছয়রন ১৭ শয়প্টম্বয ১৮৩১।  মথদ শ ায়ন অথবন য়থছর ইংযাথজ 
বালা। (অথবনীত নাট্ক – জথুরা থজায –এয অং থফয়ল এফং উইরন অনথূদত বফবূথতয উিযযাভচথযত)। 
থভনাবযা থথয়ট্ায রৄরু  থেথযচয়ন্দ্রয শনতয়ৃত্ব এফং অনুফায়দ ‘ভযাকয়ফথ’ থদয় (২৮ জানুাথয, ১৮৯৩)। ১৮৯৫ শত 

ফাংরা থথয়ট্ায়যয ইথতায় একথট্ উয়ি য়মােয  ট্না  য়ট্। ই ফছযই ১৩ জরুাই একইয়ঙ্গ থভনাবযা এফং স্টায উব 
ভয়ঞ্চই অথবনীত র থেথযচয়ন্দ্রয „প্রপুি‟ নাট্কথট্।  ১৮৯৬ এ ভতান্তয়যয কাযয়ণ থেথযচন্দ্র থভনাবযা তযাে কযয়র 
ভঞ্চথট্ ক্রয়ভ রুগ্ন য় মা। থফথবন্ন াত ফদর এফং জথট্র ইথতায়য  থবতয থদয় চরয়ত থায়ক থভনাবযা। ইথতভয়ধয ফর 
াত ফদর য়ত থায়ক এই নাট্যারাথট্য। থেথযচন্দ্র এই ভ ফরফায তাাঁয আনুেতয ফদর কয়যয়ছন।  ১৯০৩ ায়র 
অভয়যন্দ্রনাথ দি থতন ফছয়যয জন্য থরজ থনয়রন থভনাবযা। িাথক  থভনাবযা রৃথট্ ভঞ্চ একয়ঙ্গ চারায়ত থেয় অভয়যন্দ্র 
ঋণিস্ত য় ভয়নায়ভান াাঁয়ড়য কাছ শথয়ক প্রা দ াজায ট্াকা ঋণ থনয়রন শাধ কযয়ত না শয়য ফাথক ভয়য থরজ 
ভনয়ভান াাঁয়ড়য়ক থরজ স্তান্তথযত কয়যন। ভয়নায়ভান তাাঁয ফারযফেু অয়যচন্দ্রয়ক থভনাবযা থনয় এয়রন। ১৯০৫ এ 
আফায থেথযচন্দ্র থভনাবযা থপয়য এয়রন। এই ফছযথট্ বাযয়তয স্বাধীনতা আয়্ারয়ন গুরুত্বণূয ফছয। শদয়প্রয়ভ 
উয়িথরত থিয়জন্দ্ররার থর য়রন „যাণা প্রতা‟। ফাংরা থথয়ট্ায নতুন নাট্ককায এয়রন থিয়জন্দ্ররার। এই থভনাবযা 
শথয়কই ফাংরা শাদাযী যঙ্গভয়ঞ্চ আয একজন নট্  নাট্ককায আথফষৃ্কত য়রা – অয়যচন্দ্র ভয়ু াাধযা।   
 
ক্লাবক বথনয়টার (১৮৯৬ -১৯০৭)  শই ৬৮, থফডন থেয়ট্য থিকানা শোাররার ীয়রয এভায়যন্ড থথয়ট্ায ইথতভয়ধয 
নাভ এফং ভাথরক ফদয়র য়য়ছ থথট্ থথয়ট্ায। কয়ক ভায়য ভয়ধয শথট্ ফে য় মা ।  ফে য় মাা ভঞ্চথট্  
অভয়যন্দ্রনাথ দি থনয় তাাঁয নতুন ভঞ্চ প্রথতষ্ঠা কযয়রন। প্রথতথষ্ঠত র ১৮৯৬ ায়র। প্রথভ অথবন ১৮৯৭ এয ১৬ 
এথপ্রর। নাট্ক – নর-দভন্তী এফং শফথিকফাজায।  এই ভয়ঞ্চই নাট্ককায েীয়যাদপ্রাদ থফদযাথফয়নায়দয প্রথভ ভঞ্চ 
পর নাট্ক „আথরফাফা‟ অথবনীত র ১৮৯৭ এই। অভয়যন্দ্রনাথ থনয়জ কয়কথট্ নাট্ক থর য়রন। সুয় য থফল নাট্য 
শাধ ংস্থায়ন অভয়যন্দ্রনাথ থরথ ত একথট্ নাট্য়কয াণু্ডথরথ ংযথেত যয়য়ছ। ফাংরা শাদাযী থথয়ট্ায়য 
অভয়যন্দ্রনায়থয কয়কথট্ উদ্ভাফয়নয কথা আরাদা কয়য ফরয়তই । ায়ত আাঁকা থয়নয জাো অভয়যন্দ্রনাথ আভদানী 
কযয়রন প্রকৃত আফাফত্র। এভনকী জীফন্ত শ াড়া াথজয কয়যথছয়রন ভয়ঞ্চ। তাাঁয নাট্য থফজ্ঞায়ন নতুনয়ত্বয শছাাঁা 
থছর। একভ দযক আকলযণ কযয়ত থট্থকয়ট্য য়ঙ্গ উায থদয়ত রৄরু কয়যথছয়রন।  অভয়যন্দ্রনাথ থনয়জ থছয়রন 
 ফু ফড় ভায়য অথবয়নতা। থকনু্ত বায়রা ফযফাী থছয়রন না। শফথয়ফী  যয়চয পয়র শদনা ডুয়ফ শেয়রন। ১৯০৭ এ 
িাথক থনরায়ভ উয়ি শের। এযয অভয়যন্দ্রনাথ  থফথবন্ন ভয়ঞ্চ একাথধক থথয়ট্ায়য মকু্ত থছয়রন। তাাঁয  ভতুৃয ১৯১৬।  
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ঘকাবেরূ বথনয়টার (১৯০৭ – ১৯১৫)  ক্লাবক বথনয়টার উয়ি মাায য এভায়যে থথয়ট্ায়যয ফাথড়থট্ থনরায়ভ উিয়র 
শই ফাথড় থকয়ন থনয় যৎকুভায যা, নতুন একথট্ নাট্যেৃ কতথয কযয়রন। এই ভঞ্চথট্ চয়রথছর ১৯১৫ মযন্ত। আভযা 
ইথতভয়ধয শজয়নথছ ভয়নায়ভান াাঁয়ড় এয আয়েই থভনবযায ায়থ মকু্ত থছয়রন। ১৯১৫ শত  ভয়নায়ভান াাঁয়ড় থভনাবযা 
এফং শকাথনযূ রৃথট্ ভঞ্চই এক ায়থ শদ য়ছন। এই ভ থতথন থস্থয কযয়রন থভনাবযায়ক থযয় থনয় আয়ফন 
শকাথনয়ূয। থল্পীযা রৃবাে য় শেয়রন। দানীফাফ,ু তাযাসু্যী প্রভ ু ভয়নায়ভানফায য়ঙ্গ শথয়ক শেয়রন। এথদয়ক 
শকাথনযূ ভয়ঞ্চ থভনাবযা নাভ ফযফায কযা আফায ভাভরা র এফং শল মযন্ত ভায়নায়ভান যাথজত য়রন। থভনাবযা 
থথয়ট্ায চয়র শের নতুন ভাথরয়কয ায়ত।  
 
মনোনমাে বথনয়টার (১৯১৫ – ১৯২৪)। আফায াত ফদর র ৬৮, থফডন থেয়ট্য এই নাট্যেৃথট্য। এফায থকনয়রন  
ভয়নায়ভান াাঁয়ড়। থতথন নাভ থদয়রন ভয়নায়ভান থথয়ট্ায। ভয়নায়ভান চয়রথছর ১৯২৪ মযন্ত। তাযয ভাথরক 
ভয়নায়ভান াাঁয়ড় শথট্ থফথক্র কয়য শদায থদ্ধান্ত থনয়রন।   ফু উয়ি য়মােয শকান প্রয়মাজনা এ ায়ন থন থিকই, 
থকনু্ত ঐথতাথক কাযয়ণই ৬৮ থফডন থেট্ এফং ভয়নায়ভান থথয়ট্ায গুরুত্ব ময়থষ্ট।  
 
১৯১২ শথয়ক ১৯২২ মযন্ত ফাংরা থথয়ট্ায থকছুট্া ট্ারভাট্ার অফস্থায ভয়ধয থদয় চয়রথছর। চার ুভঞ্চগুথর শমভন স্টায, 
থভনাবযা, শকউই  ফু উয়ি য়মােয শকান ছা যা য়ত ায়যনথন। মথদ নতুন নাট্য়কয শ াাঁজ, ভঞ্চান নতুন থল্পীয 
আা মা এইফ থনথভত কাজ চরথছরই।  ১৯১৩ শথয়ক ২২ মযন্ত থভনাবযা থথয়ট্ায়যয ইথতায় শতভন উয়ি য়মােয 
শকান  ট্না শনই। ১৯২২এ থভনাবযা শাদাযী ভয়ঞ্চ রৃজন নতুন থল্পীয়ক স্বােত জানায়রন –                             
যাথধকান্ ভয়ু াাধযা এফং নয়যচন্দ্র থভত্র। উয়ি য এাঁযা রৃজয়নই থথেত এফং  উচ্চভধযথফি থযফায়যয ন্তান। 
ফস্তুত থথযকুভায়যয আয়ে থথেত – ভধযথফি  য শথয়ক থথয়ট্ায়য আায থফল  াথনকট্া অনীা শদ া থেয়য়ছ। থকনু্ত 
রৃবযায়েযয কথা ম ন থভনাবযা থকছুট্া  য়ুয দাাঁড়ায়নায শচষ্টা কযয়ছ ত নই ১৯২২ এ থভনাবযা য়ুড় মা। থথয়ট্ায়য এক 
নতুন ফয রৄরু র থফং তয়কয থিতী দয়ক। থফং তাব্দীয ভধযবায়ে এক ফৃৎ শোষ্ঠী শজ এপ ভযাডায়নয শনতয়ৃত্ব 
নাট্য ফযফা প্রয়ফ কযয়রন। প্রথয়ভ থথ্ য়য ফাংরা থথয়ট্ায়যয জন্য তাযা কতথয কযয়রন ভঞ্চ। থথ্ থথয়ট্ায়যয 
জন্য  আনেড বথনয়টার, প্রথয়ভ ই জথভয়ত কাজযন থথয়ট্ায নায়ভ একথট্ নাট্যারা থছর, য়য থফথবন্ন স্তান্তয এফং  
নাভ থযফতযয়নয ভয়ধয থদয় র অরয়িড থথয়ট্ায  (য়য ই ভঞ্চথট্ শি থয়নভা য়র রূান্তথযত )। ফাংরা নাট্ক 
প্রয়মাজনায জন্য তাযা কনযাথর থয়নভা থকয়ন কতথয কযয়রন কনযাথর থথয়ট্ায (য়য এই ভঞ্চ শ্রী থয়নভা য়র 
রূান্তথযত র)। তাাঁযা শফঙ্গথর থথয়থঞ্টকার কম্পাথন নাভ থদয় একথট্ য়ুযা দস্তুয ংস্থা  রুয়রন। থনথভত ফাংরা 
থথয়ট্ায চারায়ত য়র বায়রা থল্পী প্রয়াজন। এ ায়নই তাযা থনয় এয়রন অধযাক থথযকুভায বারৃড়ীয়ক। 
অয়াদায য় য থথয়ট্ায়য অথবন কয়য ত ন তাাঁয শফ নাভ-ডাক। ১০ থডয়ম্বয ১৯২১ এ থথযকুভায বারৃড়ীয 
আথফবযাফ, তাাঁয „আরভেীয‟ অথবন থদয়  থথয়ট্ায়য থেথয-অভয়যন্দ্রনাথ ফয শল র।  অথবন, আয়রা ভঞ্চ জা 
প্রবৃথত প্রথতথট্ শেয়ত্র তাাঁয নতুন বাফনা থচন্তা রৄরু র নতুন এক অধযা। থথযকুভায বারৃড়ীয আাথফবযায়ফ আফায 
শভাড়  য়ুয শের থথয়ট্ায়য। রৄধ ুশভাড়  য়ুয মাা ন থথয়ট্ায়য রৄরু র নতুন একট্া মেু। এযয ১৯২২ এ  এই ভয়ঞ্চ  
থিয়জনররার যায়য „চন্দ্রগুপ্ত‟ নাট্য়ক চাণকয চথযয়ত্র কযয়রন। অতুঃয ভতান্তয া থতথন ভযাডানয়দয ংস্থা তযাে 
কয়যন। 
 
স্টার (১৯২৩ -১৯৩৩ : পযভন্ত পযভায়) দযক আকলযয়ণ ফযথয য় স্টায ম ন ধুাঁকয়ছ শই ভ মথাথয শাদাযী বায়ফ 
থযচারনা কযায জন্য করকাতায কয়কজন থফথষ্ট ফযথক্ত ুাঁথজ শঢয়র েিন কযয়রন একথট্ থরথভয়ট্ড কম্পাথন – আট্য 
থথয়ট্ায থরথভয়ট্ড। এই শোষ্ঠীয শপ্রায়ভাট্ায থছয়রন ন্যানার ফযায়ঙ্কয ভযায়নজায বূয়ন্দ্রনাথ ফয়্যাাধযা, ফযফাী 
কুভাযকৃষ্ণ থভত্র, প্রকাক থযদা চয়ঞ্ঞাাধযা, ভাজকভযী থনভযরচন্দ্র চন্দ্র। এই শোষ্ঠী স্টায থযচারনায বায ায়ত নয় 
১৯২৩ এ। আট্য থথয়ট্ায়যয থডয়যটয থছয়রন অয়যচন্দ্র ভয়ু াাধযা, থচফ প্রয়ফাধচন্দ্র গুিাকুযতা। এই থফথষ্ট নাট্য 
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প্রয়মাজয়কয আথফবযায়ফ ফাংরা শাদাযী থথয়ট্ায়য নতুন ময়ুেয রৄরু।  প্রয়ফাধচয়ন্দ্রয উদ্ভাফনী  প্রা এফং প্রয়চষ্টা ফাংরা 
থথয়ট্ায়যয ইথতায় উয়ি য়মােয একথট্ অধযা। আট্য থথয়ট্ায প্রথয়ভ শচষ্টা চারা থথযকুভাযয়ক থনয় আায, থকনু্ত 
তা পরপ্রসু না া তাাঁযা নতুন ভয়ু য োয়ন শনয়ভ এয়ক এয়ক তুয়র আনয়রন অীন্দ্র শচৌধযুী, থতনকথড় চক্রফতযী, 
নয়যচন্দ্র থভত্র থনভযয়রন্দু রাথড়ী, রৃেযাদা ফয়্যাাধযা প্রভ ু থল্পীয়দয। এক ভ স্টায়যয াপয়রয আট্য থথয়ট্ায 
১৯২৭ এ প্রয়ফাধচয়ন্দ্রয উয়দযায়ে ায়ত থনয়রন মনোনমাে বথনয়টার। একয়ঙ্গ চরয়ত থায়ক রৃথট্ ভঞ্চ। থকনু্ত অল্প 
থকছুথদয়নয ভয়ধযই কতৃযয়েয য়ঙ্গ ভতাবনয়কয প্রয়ফাধচন্দ্র আট্য থথয়ট্ায শছয়ড় থদয়রন। রৄরু র আট্য থথয়ট্ায়যয 
অয়ধােথত। শই য়ঙ্গ ১৯৩২ এ থেথযচয়ন্দ্রয তু্র দানীফাফযু, ১৯৩৩ এ অয়যচয়ন্দ্রয ভতুৃয আট্য থথয়ট্ায়যয অথন্তভরগ্ন 
শ ালণা কয়য থদর।  
 
বমোভভা বথনয়টার (১৯২৫ – ১৯৩২ পযভায় ) ১৯২৫ এ আফায নতুন কয়য েথিত র থভনাবযা। থকনু্ত দযকভয়ন শতভন 

াড়া শপরয়ত ফযথয । ১৯২৮ এ নতুন নাট্ককায জরধয চয়ঞ্ঞাাধযায়ক থনয় এয়রন। ইথতভয়ধয  ায়ন 
নাট্ক থর য়ছন ফযদাপ্রন্ন দাগুপ্ত। ১৯৩০ এ এয়রন অীন্দ্র শচৌধযুী। ভয়ন যা য়ত য়ফ ইথতভয়ধয করকাতা 
ত ন থয়নভা চার ু য় শেয়ছ। থথয়ট্ায়যয তুরনা শ ায়ন প্রয়ফভরূয অয়নক কভ। প্রথতয়মাথেতা থট্য়ক 
থাকয়ত থভনাবযা প্রয়ফভরূয থকথভয় শদ। থকনু্ত পর  উয়টা। দযক থকছু ফথৃদ্ধ শয়র তায়দয ভান শনয়ভ 
মা। অীন্দ্র শচৌধযুী আফায স্টায়য থপয়য শেয়রন। থভনাবযায আফায এক তয়নয ভয়ু  শৌাঁছ।    
অীন্দ্র শচৌধযুী ১৯৩০ এ থভনাবযা শমাে থদয়রন। এই ভয়ঞ্চ থফথবন্ন ভ মকু্ত থছয়রন ভয়ন্দ্র গুপ্ত, তয 
ফয়্যাাধযা প্রভ ু। এক ভ মু্ভ থভত্রয থনয়দযনা ফররূী তাাঁয়দয „শছাঁড়াতায‟ এফং „যক্তকযফী‟ 
শাদাযী বায়ফ কযফায শচষ্টা কয়যথছয়রন মথদ ভাত্র থতন ভায়য ভাথা থভনাবযায তৎকারীন কণযধায কৃষ্ণ 
কুণু্ড তাাঁয়দয ভঞ্চ থযতযায়ে ফাধয কয়যন। ১৯৫৯ এ উৎর দিয শনতয়ৃত্ব বট বথনয়টার গ্রুপ (এরথট্থজ) 
lxxiiথভনাবযা থরজ থনয়থছয়রন এফং একট্ানা প্রা দ ফছয য়য ১৯৬৯ এ ‘শরথনয়নয ডাক’ প্রয়মাজনা থদয় 
একথট্ শেৌযফভ অধযায়য ভাথপ্ত শ াথলত র। এযয আয দ ফছয শকানক্রয়ভ থট্াঁয়ক থাকায শচষ্টা কয়য 
এক ভ ভঞ্চথট্ অফযফরত য় প্রা বগ্নদা শৌাঁছা। থশ্চভফঙ্গ যকায এফং থফথবন্ন নাট্য ফযথক্তত্বয়দয 
প্রয়চষ্টা বমোভভা োটযংকৃবি চচভানকন্দ্র নায়ভ ২৮ শপব্রুাথয, ২০০৮ নতুন রূয় আত্ম প্রকা  য়ট্। 
 

মনোনমাে োটযমব্র (১৯২৪ – ১৯২৬) ভয়নায়ভান াাঁয়ড়য াত শথয়ক  থথযকুভায ভয়নায়ভান থথয়ট্ায 
থরজ থনয় নতুন নাভ থদয়রন ভয়নায়ভান নাট্যভথ্য। থথযকুভায়যয ায়তই ১৯২৪ এ শাদাযী থথয়ট্ায়য 
আয একজন নতুন নাট্ককায এয়রন –শমায়েচন্দ্র শচৌধুযী। তাাঁয „ীতা‟ নাট্ক থথযকুভায়যয থনয়দযনা  
অথবন ফাংরা যঙ্গভঞ্চয়ক থফরু উচ্চতা থনয় শের।  থথযকুভায  রৃ ফছয়যয ভাথা থতথন ই ভঞ্চথট্ শছয়ড় 
থদয় চয়র শেয়রন কনযাথর ভয়ঞ্চ।  ১৯২৭ এ ভঞ্চথট্ ায়ত থনয়রন আট্য থথয়ট্ায থরথভয়ট্ড ১৯২৮ এ তাাঁযা 
ভঞ্চথট্ শছয়ড় থদয়র ভঞ্চথট্ ায়ত শন থভত্র থথয়ট্ায।  
 
বমত্র বথনয়টার  (১৯২৬ – ১৯২৭)   থথযকুভায থভত্র প্রথয়ভ ভযাডানয়দয অযারয়িড থথয়ট্ায বাড়া থনয় চার ুকয়যন 
থভত্র থথয়ট্ায। থকনু্ত থকছুথদয়নয ভয়ধযই ভঞ্চথট্ শছয়ড় থদয় উয়ি এয়রন ভনয়ভান থথয়ট্ায়য।  থকনু্ত এক ফছয়যয ভয়ধযই 
তাাঁযা আফায ভঞ্চথট্ শছয়ড় থদয়রন।  
 
মনোনমাে বথনয়টার (১৯২৮ – ১৯৩১) থভত্র থথয়ট্ায ভঞ্চথট্  শছয়ড় থদয়র এফায ায়ত থনয়রন অয়যাযা থপে কম্পাথনয 
আন্ী ফসু। এ ায়ন ভযায়নজায য় এয়রন থেথযতু্র দানীফাফ।ু এই ভয়ঞ্চই প্রথভ নাট্ককায রূয় আত্মপ্রকা কযয়রন 
চীন্দ্রনাথ শনগুপ্ত। আন্ী ফসু  অল্পথদয়নয ভাথা আফায থরজ স্তান্তয কযয়রন আট্য থথয়ট্ায শছয়ড় শফথযয় আা 
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প্রয়ফাধচন্দ্র গুিাকুযতায়ক। ই ভয়ঞ্চ তাাঁয প্রথভ প্রয়মাজনা ১৯২৯এ „জাাথঙ্গয‟। ১৯৩০ এ প্রয়ফাধচন্দ্র প্রয়মাজনা 
কযয়রন চীন্দ্রনাথ শনগুপ্তয „কেথযক তাকা‟ এফং ভন্মথ যায়য „কাযাোয‟। স্বাধীনতা আয়্ারয়ন এই নাট্করৃথট্য 
প্রবাফ র েবীয। পয়র ফথৃট্ যকায ১৯৩১ এয ৪ শপব্রুাথয রাগু কযয়রন ১৮৭৬ এয শই নাট্য থনন্ত্রণ আইন এই 
প্রয়মাজনারৃথট্য থফরুয়দ্ধ। ভয়নাভয়নান ভয়ঞ্চ শল প্রয়মাজনা য়থছর ১ ভাচয, ১৯৩১। ই ফছযই ৬৮ থফডন থেয়ট্য 
ঐথতাথক ফাথড়থট্  শন্ঞ্টার এথবথনউ (ফতযভায়ন থচিযঞ্জন এথবথনউ) কতথয কযায জন্য শবয়ঙ শপরা র।  
 
কেভওয়াবল মে [নাট্যভথ্য থরথভয়ট্ড]  (১৯২৬-১৯৩০) ১৯২৬ এ ভয়নায়ভান থথয়ট্ায শছয়ড় থদয় থথযকুভায 
ভযাডানয়দয কনযাথর ভঞ্চথট্ থরজ থনয় েিন কযয়রন একথট্ থরথভয়ট্ড কম্পাথন। নাভ র - নাট্যভথ্য থরথভয়ট্ড। 
যফীন্দ্রনায়থয নাট্কয়ক নতুন উচ্চতা থনয় শেয়রন থথযকুভায বারৃড়ী। স্বং কথফ এই প্রয়মাজনায জন্য কয়কথট্ নতুন 
োন যচনা কয়য থদয়থছয়রন। ১৯২৭এ থতথন কথাথল্পী যৎচয়ন্দ্রয কাথথন শাদাযী ভয়ঞ্চ থনয় আয়রন।   ১৯৩০ এ 
থথযকুভায  রদা অথবন কযয়ত আয়ভথযকা পয়য শেয়রন।  
 
রঙম (১৯৩১ – ২০০১)  প্রথতথষ্ঠত র কৃষ্ণচন্দ্র শদ এফং যফীন্দ্রয়ভান যায়য উয়দযায়ে। য়য শ ায়ন মকু্ত য়রন 
বাযয়তয ভাথজক আয়্ারয়ন  যাতনাভা কয়কজন থনভযচন্দ্র চন্দ্র, শভচন্দ্র শদ, প্রভ ু। থিক এই ভ আয়ভথযকা শথয়ক 
থপয়য থথযকুভায নতুন ভয়ঞ্চয োয়ন থছয়রন। যঙভয়রয আহ্বায়ন থতথন শ ায়ন চাকথয থনয়রন। শমায়েচন্দ্র শচৌধযুীয 
নাট্ক  থথযকুভায়যয থনয়দযনা এফং অথবনয়  প্রয়মাথজত র „শ্রীশ্রী থফষু্ণথপ্রা‟।  থকনু্ত চাকথয কযয়ত বায়রা না রাো 
থতথন ১৯৩২ এই যঙভর শছয়ড় থদয়রন। ১৯৩৩ ায়র এই ভয়ঞ্চ „ভাথনা‟ নাট্য়কয প্রয়মাজনায জন্য  ফাংরা 
থথয়ট্ায়যয প্রথভ থযবরথফং শস্টজ চার ুর তু শয়নয াত ধয়য। ১৯৩৭ এ যঙভয়র শমাে থদয়রন ফীয়যন্দ্রকৃষ্ণ বদ্র। 
ফাংরা থথয়ট্ায়য আফায এক নতুন মেু এর ফীয়যন্দ্রকৃষ্ণয ায়ত। এই ভয়ঞ্চই „শভ ভথুক্ত‟ নাট্ক শথয়ক থফধাক বঞ্ঞচামযয 
জনথপ্রতায রৄরু। যফতযীকায়র থফথবন্ন ভ এই ভঞ্চ চরথচত্র জেয়তয থফথবন্ন নাভী থল্পীয়দয  মকু্ত কযায শচষ্টা  
কয়যথছয়রন শমভন অীন্দ্র শচৌধযুী, াথফত্রী চয়ঞ্ঞাাধযা, শৌথভত্র চয়ঞ্ঞাাধযা, জয যা, বানু ফয়্যাাধযা, জ্ঞায়ন 
ভয়ু াাধযা প্রভ ু।  নয়য দয়কয ভাঝাভাথঝ ভ শথয়ক ভঞ্চথট্ রুগ্ন য় মা। অন্যান্য ভয়ঞ্চয ভত এই ভঞ্চথট্ শল 
মযন্ত ২৯ অেস্ট, ২০০১ য়ুড় মা। ফরাফাররয স্টায়যয ভত ফণযভ ইথতা না থাকা আয নুথনযথভত থন।  
 
োটযবেনকিে  (১৯৩১ – ১৯৪১ আনুমাবেক) ১৯৩১ এয  ভাচয ভায়  প্রয়ফাধচন্দ্র স্টায থথয়ট্ায়যয  ফু কায়ছই তৎকায়রয 
২/এ যাজা যাজথকয়লণ থেয়ট্ স্থান কযয়রন নাট্য থনয়কতন নায়ভ একথট্ ভঞ্চ। রেণী এতথদন যঙ্গভয়ঞ্চয নাভ শদা 
ত ইংযাথজয়ত। থথযকুভায বারৃড়ীয শপ্রযণা নতুন ভয়ঞ্চয নাভকযণ য়ত রাের ফাংরা। ১৯৩৬ এ নাট্যথনয়কতয়নয 
াত ফদর র কযারকাট্া থথয়ট্ায থরথভয়ট্ড নায়ভ, ১৯৩৮ এ নুযা প্রয়ফাধচয়ন্দ্রয ায়ত থপয়য এর নাট্যথনয়কতন 
নায়ভ। েণনায়ট্য শমাে শদায আয়ে মু্ভ থভত্র এই ভয়ঞ্চ চীন শনগুপ্তয „বাযতফলয‟ নাট্য়ক অথবন কয়যথছয়রন। 
১৯৪১ এয শল থদয়ক থথযকুভায বারৃড়ী যঙ্গারথট্ ায়ত থনয় নতুন নাভ থদয়রন শ্রীরঙ্গম।  
 
স্টার বথনয়টানর  েিোটযমব্র ( ১৯৩৪ – ১৯৩৭)  ১৯৩২ – ১৯৩৪ মযন্ত থথযকুভায়যয ায়ত শকান ভঞ্চ থছর না। 
১৯৩৪ এ স্টায ভঞ্চথট্ বাড়া থনয় প্রথতষ্ঠা কযয়রন নফনাট্যভথ্য। ১৯৩৭ এ ভাথরকয়েয য়ঙ্গ ঝায়ভরা স্টায শছয়ড় 
থদয়রন।  
 
স্টার বথনয়টার (১৯৩৭ – এ েও ) এযয়য ভঞ্চথট্ ায়ত শনন থররকুভায থভত্র। তাাঁয আভয়র (১৯৩৭ – ১৯৭৭) দী য 
শতথত্র ফছয স্টায়য চূনা  এক শেৌযফভ অধযা। ই ফছযই নাট্ককায রূয় এ ায়ন শমাে থদয়রন ভয়ন্দ্র গুপ্ত। 
ইথতভয়ধয করকাতায রে থথয়ট্ায অন্য ধাযায প্রয়মাজনা কয়য নাট্য দযকয়দয রুথচ থযফতযয়নয প্রাায় পর য়য়ছ। 
১৯৫৩ য শলথদয়ক ক্রভােত শরাকান য়ত থাকা কয়ক ভা অথবন ফে শযয়  নাট্যেয়ৃয আভরূ ংস্কায কয়য 
যঙভয়রয শদ ায়না য়থ থনয় আয়রন চরথচত্র জেয়তয নাভী অথবয়নতা – উিভকুভায, বানু ফয়্যাাধযা, াথফত্রী 
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চয়ঞ্ঞাাধযা প্রভ ুয়দয। রৄরু র থয়নভায জনথপ্র থল্পীয়দয যীয়য ভয়ঞ্চ শদ ায়নায এক নতুন প্রয়চষ্টা। স্টায 
কতৃযে থনয় এয়রন নাট্ককায শদফনাযাণ গুপ্তয়ক। ১৯৫৩ এ এই ভয়ঞ্চই অথবনীত র  তু শয়নয আয়রায ভাা 
শ যা „যাভরী‟। ১৯৫৬ শত স্টায আত্মপ্রকা কযর প্রথভ ীততা থনথন্ত্রত যঙ্গভঞ্চ রূয়। ১৯৭১ এ ভঞ্চথট্ ায়ত 
থনয়রন যথঞ্জতভর কাংকাথযা। ১৯৯৯ শত স্টায থথয়ট্ায য়ুড় মা। ফর জথট্রতায ভয়ধয থদয় শল মযন্ত ২০০৪ এয 
১৩ অয়টাফয নতুন কয়য উয়িাধন  আজয়কয স্টায থথয়ট্ায়যয।   
 
শ্রীরঙ্গম  (১৯৪১-১৯৫৬)  প্রয়ফাধচয়ন্দ্রয াত শথয়ক নাট্য থনয়কতন ায়ত থনয় থথযকুভায নতুন নাভ যা য়রন শ্রীযঙ্গভ। 
তাাঁয নাট্য জীফয়ন এট্াই শল ভঞ্চ। কদযকণূয এ ান শথয়ক থফদা শনায য়য আয শকান ভঞ্চ থতথন ায়ত শননথন। 
ঞ্চয়াধয নাট্যাচাময শচাদ ফছয স্থাী এই ভয়ঞ্চ ফায়যাথট্ নতুন নাট্ক প্রয়মাজনা কযয়রন। উয়ি য, এ ায়নই ১৯৪৫ এ 
থফজন বঞ্ঞাচায়মযয নাট্ক „নফান্ন‟ ভঞ্চস্থ , েণনাট্য ংয় য প্রয়মাজনা এফং  মু্ভ থভত্রয থনয়দযনা এই নাট্ক  
বাযতী থথয়ট্ায়য নতুন মেু থনয় আয়। শ এক আরাদা ইথতা।  ১৯৪৬এ থতথন প্রয়মাজনা কযয়রন                    
তুরী রাথড়ীয নাট্ক „রৃুঃ ীয ইভান‟। শাদাযী যঙ্গভয়ঞ্চ প্রথভ যীোভরূক প্রয়মাজনা। ১৯৫১ ায়র ভঞ্চস্থ কযয়রন 
প্রথতথষ্ঠত াথথতযক শপ্রভাঙ্কুয আতথযীয নাট্ক „ত ত-এ-তাউ‟। ১৯৫৬ এ থথযকুভায এ ান শথয়ক থফদা থনয়রন 
এফং ভঞ্চথট্ ায়ত থনয়রন যাথফাযী যকায  দথেণাযঞ্জন যকায।   
 
বথনয়টার ঘন্টার (১৯৫৪-২০০০) ায়র থনয়জয ফাবফয়নই (৩১, চক্রয়ফথড়া শযাড, াউথ, করকাতা) একথট্ ইথন্ট্য়ভট্ 
থথয়ট্ায কতথয কয়যথছয়রন থনয়দযক এফং নাট্ককায (ধনঞ্জ কফযােী ছদ্মনায়ভ) তরুণ যা (১৯২৭ - ১৯৮৮)। াঁয 
থনয়দযনা এক ভ প্রচুয শাদাযী থথয়ট্ায প্রয়মাথজত য়থছর এ ায়ন। ১৯৬৪ শত ভঞ্চথট্ য়ুড় শেয়র য়যয ফছয 
১৪ নয়বম্বয আফায একথট্ নতুন ভঞ্চ  ায়ন থনথভযত । থথয়ট্ায শন্ট্ায়যয উয়ি য়মােয একথট্ কাজ ১৯৫৫ শথয়ক 
একাঙ্ক নাট্য প্রথতয়মাথেতায আয়াজন। উয়ি য, নাট্ককায-অথবয়নতা ভয়নাজ থভত্রয নাট্ক শর ায ায়ত  থড় ১৯৫৮ 
ায়রয থথয়ট্ায শন্ট্ায একাঙ্ক নাট্য প্রথতয়মাথেতা „ভতুৃযয শচায়  জর‟ নাট্ক  শথয়কই।  
 
বিশ্বরূপা  (১৯৫৬ -১৯৯৭ ) নাট্যাচামযয থফদায়য য শ্রীযঙ্গভ ভঞ্চথট্ ায়ত থনয়রন প্রথতথষ্ঠত ফযফাী  যাথফাযী  
দথেণাযঞ্জন যকায। ভঞ্চথট্ ায়ত থনয়  নাভ যা য়রন বিশ্বরূপা। যকায বাইয়যা ভঞ্চথট্ ায়ত থনয় প্রা নতুন কয়য 
শঢয়র াজায়রন। এই প্রথভ ভয়ঞ্চ ভথরা থট্থকট্ থফয়ক্রতা এফং usher থনয়াে কযা র। ১৯৭১ এ প্রয়মাথজত র ঙ্কয 
যথচত উন্যা অফরম্বয়ন „শচৌযঙ্গী‟। থথয়ট্ায়য প্রথভ এয় শের কযাফায়য নাচ। যফতযীকায়র থফশ্বরূা  অথবন 
থল্পীরূয় শমা ে থদয়রন তথৃপ্ত থভত্র। এয়রন াথফত্রী চয়ঞ্ঞাাধযা, অনুকুভায, াাড়ী ান্যার প্রভ ু।  ১৯৯৭ এয শভ 
ভায় ভঞ্চথট্ ফে কয়য শদা  এফং শল মযন্ত ২০০০ এয কাথরয়ুজায যায়ত আগুয়ন য়ুড় মা এই যঙ্গারা।  
এ ন শ ায়ন একথট্ ফরতর থনথভযত য়য়ছ। নাট্যারাথট্ অফরপু্ত।  
 
কালী-বিশ্বোথ মে (১৯৬৩ - )   ফাংরা শাদাযী থথয়ট্ায়যয জন্মরগ্ন শথয়ক থথয়ট্ায াড়া য় উয়িথছর  থফডন থেট্ 
– াথতফাোন এরাকা। প্রা নব্নই ফছয য ১৯৬৩শত য়ূফযাক্ত অঞ্চয়রয ফাইয়য নতুন থকছু ভঞ্চ কতথয য়ত রাের। শই 
মাত্রা থপ্রদযক  ফূয করকাতা ভাথনকতরায কায়ছ কাীথফশ্বনাথ ভঞ্চ। এ ায়ন প্রয়মাথজত য়থছর শাদাযী 
থথয়ট্ায়যয ফর উয়ি য়মােয প্রয়মাজনা থফয়ল কয়য ফাংরা থয়নভা জনথপ্র থকছু নাট্ক। এই ভয়ঞ্চই প্রয়মাথজত র 
ফাংরা থথয়ট্ায়য এ ন মযন্ত আয়রাথচত প্রয়মাজনা শৌথভত্র চয়ঞ্ঞাাধযায়য „নাভ জীফন‟।  
 
প্রিাপ ঘমনমাবরয়া  (১৯৬৭) প্রথতথষ্ঠত ব্াহ্ম ভাজ শনতা প্রতাচন্দ্র ভজভুদায়যয নায়ভ উৎেয কযা একথট্ বফনয়ক 
রূান্তথযত কযা র ভয়ঞ্চ। ১৯৭২ এ এ ায়নই শতারাড় কয়য শদা চতুভুয  প্রয়মাথজত সুয়ফাধ শ ায়লয কাথথন 
অফরম্বয়ন অীভ চক্রফতযীয „ফাযফধ‟ু। েীত যচনা কযয়রন শেৌযীপ্রন্ন ভজভুদায, সুযকায নথচয়কতা শ াল। ভ ুয চথযয়ত্র 
অথবন কয়যথছয়রন শকতকী দি। ফ কায়রয শযকডয শবয়ঙ থদয় ১৮০০ যাথত্র চয়রথছর এই নাট্ক ।  
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রঙ্গো (১৯৭০ -)  ভরূত েয়ন ভয়ু াাধযা  তাাঁয ফেু শোরক ায়রয উয়দযায়ে এই ভঞ্চথট্য জন্ম। জয়ন্ময ফছয 
শথয়কই ১৯৭৬ মযন্ত না্ীকায এ ায়ন থনথভত অথবন কয়যন। ১৯৭৬ শথয়ক রৄরু  যঙ্গনায থনজস্ব প্রয়মাজনা। ৮ শভ 
২০০৮ েয়ন ভয়ু াাধযায়য প্রায়ণয য শথয়ক ভঞ্চথট্ ফে য় যয়য়ছ।  
 
 
 
 
 
 
 

োটয ঘলাধ্ ংস্থানের আকভাইভ ংগ্র  :    ককািার কনয়কবট রঙ্গায় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শিট্ ন্যানার থথয়ট্ায  (১৮৭৩-১৮৭৭)  ৬, থফডন থেট্ 
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বিডে বিনটর স্টার বথনয়টার  (৬৮, বিডে বিট): ১৮৮৩ – ১৮৮৭ 

 

 

 

কেভওয়াবল বিনটর স্টার বথনয়টার –  (পনুে যাওয়ার আনগ) 
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কেভওয়াবল বিনটর স্টার বথনয়টার – এ ে  (পনুে যাওয়ার পনর) 
 

 

আজনকর বমোভভা বথনয়টার 
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                          বিশ্বরূপা বথনয়টার  (১৯৫৬ -১৯৯৭)                        

 

                                      

 

                                                   বথনয়টার ঘন্টার (১৯৫৪ -২০০০) 
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টীকা  
 
i থোথফদ, নাট্য েয়ফলক, ভায়রাচক  নাট্ককায (১৯৩৭-) 
ii নাট্য  চরথচত্র অথবয়নতা (১৯২৬ – ২০০৬) 
iii নাট্য  চরথচত্র অথবয়নতা (১৯৩১ – ১৯৯৭) 
iv নাট্ককায নাট্যফযথক্তত্ব (১৯১০-২০০০) 
v  াথথতযক তাযাঙ্কয ফয়্যাাধযা (১৮৯৮-১৯৭১) 
vi তাযাঙ্কয যথচত উন্যা। নাট্ক  চরথচয়ত্র রূাথত 
vii নাট্ককায (১৯২৬ – ১৯৮৯) 
viii জযায়েয কাথথনয নাট্যরূ (১৯৭২) প্রয়মাজনা  কাীথফশ্বনাথ ভঞ্চ 
ix ১৯৬৩ ায়র প্রথতথষ্ঠত নাট্যভঞ্চ।  
x তাযাঙ্কয়যয কাথথন অফরম্বয়ন কাীথফশ্বনাথ ভঞ্চ প্রয়মাথজত (১৯৭৫) 
xi অথবয়নতা রৄয়বন্দু চয়ঞ্ঞাাধযা (১৯৩৬ – ২০০৭) 
xii াথথতযক (১৯০৮-১৯৫৬) 
xiii ভা থথয়ট্ায প্রয়মাজনা (১৯৭০) 
xiv াথথতযক ফরাইচাাঁদ ভয়ু াাধ্ায়য ছদ্মনাভ (১৮৯৯-১৭৭৯) 
xv ফনপুর যথচত বীভরশ্রী েয়ল্পয নাট্যরূ „অ ট্ন‟ কাীথফশ্বনাথ ভঞ্চ প্রয়মাথজত (১৯৭২) 
xvi ফীরু ভয়ু াাধযায়য নাট্ক। ফাসুয়দফ ভঞ্চ প্রয়মাজনা (১৯৭২) 
xvii াথথতযক (১৯২০-২০১৪) 
xviii জ্ঞায়ন ভয়ু াাধযা থনয়দযথত  অথবনীত থফশ্বরূা (১৯৮৩) 
xix সুযকায  নাট্য ভায়রাচক শদফাথ দাগুপ্ত (১৯৩৪-১৯৯১) 
xx যঙভর প্রয়মাথজত (১৯৫৪) নীাযযঞ্জন গুপ্তয নাট্ক। থনয়দযনা-অয়ধযন্দু ভয়ু াাধযা  
xxi স্টায থথয়ট্ায প্রয়মাথজত (১৯৫৩) থনরূভায়দফীয উন্যা, নাট্ক – শদফনাযাণ গুপ্ত, থনয়দযনা-থথয ভথিক  
মাথভনী থভত্র।  
xxii LTG প্রয়মাজনা (১৯৫৭) নাট্ক – উভানাথ বঞ্ঞাচাময, থনয়দযনা –উৎর দি 
xxiii LTG প্রয়মাজনা (১৯৫৯) নাট্ক-থনয়দযনা অথবন উৎর দি 
xxiv শতায থল্পী(১৯২০-২০১২) 
xxv থভনাবযা থথয়ট্ায উৎর দি যথচত থযচাথরত  অথবনীত (১৯৫৯) 
xxvi ভয়য ফসুয উন্যায়য নাট্যরূ। শনতাজী সুফাল ভঞ্চ প্রয়মাজনা (১৯৭৫) 
xxvii যঙভর প্রয়মাজনা (১৯৭৮)।  
xxviii ১৯৩১ প্রথতথষ্ঠত যঙ্গভঞ্চ 
xxix অথবয়নতা-থযচারক (১৯২৪-১৯৯০) 
xxx কাথথন থচত্রনাট্য থযচারনা তযথজৎ যা (১৯৮০) 
xxxi শ য চয়ঞ্ঞাাধযা থনয়দযথত। থফজন থথয়ট্ায (১৯৮০) 
xxxii নাট্ককায। (১৮৯২-১৯৬১) 
xxxiii ভঞ্চ  চরথচত্র থল্পী (১৯৩৯-) 
xxxiv াথথতযক (১৯১৪-১৯৭৯) 
xxxv শ য চয়ঞ্ঞাাধযা প্রথতথষ্ঠত  নাট্যদর (প্রথতষ্ঠা – ১৯৫৮) 
xxxvi থথযকুভায প্রথতথষ্ঠত যঙ্গার (১৯৪১-১৯৫৬) 
xxxvii াথথতযক শপ্রভাঙ্কুয অতথযী (১৮৯০-১৯৬৪) থরথ ত একভাত্র নাট্ক প্রয়মাজনা থথযকুভায (১৯৫১) 
xxxviii অথবয়নতা  নাট্য ংেিক (১৯৯৮-১৯৫৪) 
xxxix অথবয়নতা (১৯৩০-১৯৯৮) 
xl অথবয়নতা (১৯১২-১৯৯৩) 
xli নট্মূয অীন্দ্র শচৌধযুী (১৮৯৫-১৯৭৪) 
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xlii তাযাঙ্কয যথচত নাট্ক। প্রয়মাজনা যঙভর(১৯৪৪) 
xliii থফং তাব্দী নাট্য়ক অথবয়নত্রী াথন্ত গুপ্তা। অথনভায বূথভকা অথবন কয়যন।  
xliv উয়ন্দ্রনাথ েয়ঙ্গাাধযায়য উন্যা। নাট্যরূ-শদফনাযাণ গুপ্ত, অথবন –যঙভর (১৯৪৬) 
xlv থিয়জন্দ্ররার যা যথচত ঐথতাথক নাট্ক (১৯০৯) 
xlvi ১৮৮৩ ায়র করকাতায থফডন থেয়ট্ স্থাথত , য়য ১৮৮৮ ায়র নুেযথিত  কনযাথর থেয়ট্ 
xlvii অথবয়নতা নাট্যথেক অয়ধযন্দুয় য ভসু্তাথপ 
xlviii াথথতযক (১৯০৫-১৯৮৩) 
xlix াথথতযক (১৯০৯-১৯৮৩) 
l াথথতযক (১৯১২-১৯৯১) 
li নট্-নাট্ককায-অথবয়নতা থেথযচন্দ্র শ াল (১৯৪৪-১৯১২) 
lii নাট্ককায েীয়যাদপ্রাদ থফদযাথফয়নাদ (১৮৬৩-১৯২৭) 
liii নাট্ক-েীয়যাদপ্রাদ থফদযাথফয়নাদ (১৮৯৭) 
liv নাট্ক-অভতৃরার ফসু (১৯১২) 
lv নাট্ক – অভতৃরার ফসু,  প্রয়মাজনা – থভনাবযা (১৯২৬) 
lvi নাট্ক – অভতৃরার ফসু,  প্রয়মাজনা – থভনাবযা (১৯১৪) 
lvii নাট্যাচাময থথযকুভায বারৃড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) 
lviii শাদায ভয়ঞ্চয প্র যাত অথবন থল্পী (১৯০৩-১৯৫২)।  
lix যাথধকায়ভান ভয়ু াাধযা (১৮৮৬-১৯৩৯), শ্রীকৃষ্ণ নাট্য়ক থরৄার চথযয়ত্রয থল্পী। 
lx করকাতায যাজাযাজকৃষ্ণ থেয়ট্ স্থাথত ভঞ্চ (১৯৫৬) 
lxi করকাতা প্রথতথষ্ঠত একভাত্র এথযনা থথয়ট্ায (১৯৭৬) 
lxii নাট্ক-থিয়জন্দ্ররার যা (১৯১১) 
lxiii এই নায়ভ রৃথট্ ফাংরা ঐথতাথক নাট্ক াা মা। প্রথভথট্ থেথযচন্দ্র শ াল যথচত থভনাবযা ভয়ঞ্চ প্রয়মাথজত 
(১৯০৫), থিতীথট্ চীন্দ্রনাথ শনগুপ্ত যথচত, নাট্যথনয়কতন ভয়ঞ্চ অথবনীত(১৯৩৮) 
lxiv সুয়ফাধ শ ায়লয েল্প অফরম্বয়ন যঙভর প্রয়মাথজত নাট্ক (১৯৭৯) 
lxv যযাজ অভতৃরার ফসু। (১৮৫৩ -১৯২৯) 
lxvi অথবন থল্পী (১৮৭৮-১৯৪৮) 
lxvii নট্  নতৃযথেক (১৮৬৭-১৯২৭) 
lxviii থফশ্বরূা থথয়ট্ায়যয স্বত্বাথধকাযী। যকায ব্াদায প্রাইয়বট্ থরথভয়ট্ড এয অন্যতভ অথধকতযা 
lxix ারাকায এফং মাত্রাথল্পী (ফড় পণীফাফ ুনায়ভ থযথচত। ১৮৯৬-১৯৬৮) 
lxx াথয দৃযট্ থল্পী। ভযাথজক এফং ভঞ্চভাা থৃষ্টয়ত থদ্ধস্ত থছয়রন।  
lxxi অথবন থল্পী রৃেযাদা ফয়্যাাধযা (১৮৯৩-১৯৪৩) 
lxxii উৎর প্রথতথষ্ঠত নাট্যদর (১৯৪৮-১৯৬৯) 


