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যফীন্দ্র নাটক  ছছাটগল্পে াঅশ্রল্পেয ূল্পে প্রততফাদ : এক াতবনফ ছকৌর
তফশ্বতজৎ ছাদ্দায
কাযী াধযাক, ফাাংরা তফবাগ, াাঈথ ভারদা কল্পরজ
গল্পফলক, ফাাংরা তফবাগ, করযাণী তফশ্বতফদযারে, নদীো, তিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
Context of shelter has been created in several dramas, short stories and poems of Rabindranath
Tagore. In the present research paper, the researcher has chosen the subject of shelter and intends
to show to what extent the shelter issue played a role in bringing about the completeness of the plot
and establishing the thoughts and ideals of Tagore in these dramas, short stories and poems. It has
been found that the characters who resorted to any shelter established themselves as a symbol of
protest. They became rather the mover of the plot by their brilliancy of personalities.
Key Words: Shelter, Protest, Personality, Thoughts and Ideals of Rabindranath Tagore.

ভাজতাতিক দৃতিল্পকাল্পণ াঅশ্রল্পেয স্বরূ ন্ধান কযল্পর তায ম্ভাফয ছমফ কাযণগুতর াঅভাল্পদয াভল্পন াঈল্পে াঅল্প
ছগুতর র— ১) াভাতজক (জাততি/ জাততদাঙ্গা, াভাতজক তফনযা), ২) াথথননততক (দাতযদ্র), ৩) ধভথীে (ধভথল্পবদ 
তাংা), ৪) যাজননততক (াঅল্পদারন, ছদবাগ, যােট, দরগত চাল্প গৃীন ো), ৫) প্রাকৃততক (ফনযা, বূতভকম্প, দুতবথক্ষ,
ুনাতভ, ধ াআতযাতদ), ৬) ভনস্তাতিক (ভতাদথগত, তফন্নতাল্পফাধ), ৭) জনাংখ্যায াঅতধকয, ৮) াঅফান ভযা, ৯) ানাথ
দা, ১০) ফযতিগত (ফৃদ্ধাশ্রভ, Child home, Crech) াআতযাতদ। যফীন্দ্র নাটক এফাং ছছাল্পটাগল্পেয ছপ্রতক্ষল্পত তফলেতট
াঅল্পরাচনা কযল্পর ছদখ্া মাে াঈল্পয ফতণথত ম্ভাফয কাযণগুতরয ভল্পধয ানাথ দাজতনত কাযল্পণয জনয তাাঁয তফতবন্ন চতযল্পেযা
াঅশ্রল্পেয ূল্পে ফাাঁধা ল্পেল্পছ। তল্পফ একথা াফয স্বীকামথ ছম াঅশ্রে গ্রল্পণয ভূর কাযল্পণয ল্পঙ্গ াফযাআ নানা াঈকাযণগুতর
ম্পৃি থাল্পক। ানাথ দায জনয ছম চতযে াঅতশ্রত ল্পফ াফযাআ তায ানাথ দায াাাত, াথথননততক ভযায তফলেতট
ম্পৃি থাকল্পফ। ছাআল্পঙ্গ াঅশ্রেদাতা ফা াঅশ্রেদােীয প্রতত ভতাদথগত তফশ্বা ফা প্রল্পোজল্পন াতফশ্বাল্পয জন্ম ল্পফ। যফীন্দ্র
নাটক এফাং ছছাটগল্পে তফলেতট তনছক ঘটনায ূল্পে াঅল্পতন। কাযণ ছাআ ফ াঅতশ্রত চতযল্পেয ভাধযল্পভ যফীন্দ্রনাথ তাাঁয াতল্পতয
েল্পতা তফল্পল ছকাল্পনা াঅদথ ফা ভননল্পক প্রতততিত কযল্পত চাাআল্পছন। তি, াঅদথ, ভননল্পক প্রততিায জনয াঅতশ্রত চতযেগুতরল্পক
নাটল্পক ফা গল্পে কল্পয তুল্পরল্পছন প্রততকূরতা ফা প্রততল্পক্ষয তফযীল্পত প্রততফাল্পদয ভুখ্। এল্পদয ভল্পধয ছম কখ্ল্পনা াংকীণথ
ভল্পনাবাল্পফয তযচে পুল্পট াঈেল্পফ না তা নে। তল্পফ যফীন্দ্র াতল্পতযয ছক্ষল্পে তাযা াতধকাাংাআ াঅশ্রল্পেয ছদনা ছাধ কল্পয ছগল্পছ,
ভৎ তয প্রততিা কল্পয ছগল্পছ। তেী যফীন্দ্রনাথ তাাঁয ভনন এফাং াঅদথ প্রততিায াঈল্পদ্দল্প কখ্ল্পনা ক্ষাতদুি, কখ্ল্পনা তাল্পদয
প্রতত ানুবূততীর। তফস্তৃত াঅল্পরাচনা কল্পয ছদখ্া মাক ছখ্াল্পন প্রততফাল্পদয ুয ছকান তদক ছথল্পক ধ্বতনত ল্পেল্পছ।
যফীন্দ্রনাল্পথয প্রথভ তদল্পকয নাটকগুতরল্পত ছদখ্া মাে নাটযয ঘণােল্পন এফাং কাতনীয দ্বন্দ্বজার ছভাচল্পন তততন তকছু ফাতরকা
চতযল্পেয াঈয তনবথযতা ছদতখ্ল্পেল্পছন। কখ্ল্পনা ফাতরকা এল্পল্পছ যস্বতীয ভূততথ ধল্পয (‘ফাল্মীতক-প্রততবা’) কখ্ল্পনা ছপ্রতভকায ভূততথ
ধল্পয (‘রুদ্রচন্ড’, ‘ভাোয ছখ্রা’) কখ্ল্পনা ভূর চতযল্পেয ছফাল্পধয াঅেিতা দূয কযল্পত (‘প্রকৃততয প্রততল্পাধ’) কখ্ল্পনা তয ছপ্রল্পভয
াঅদল্পথ তফশ্বল্পপ্রল্পভয ভন্ত্র তনল্পে (‘তফজথন’) াঅফায কখ্ল্পনা ভানফল্পপ্রভল্পক তফশ্বধভথ ছপ্রল্পভয ছফাল্পধ াঈন্নীত কযল্পত (‘ভাতরনী’)।
এল্পদয ভল্পধয ‘প্রকৃততয প্রততল্পাধ’ নাটল্পকয ছেচ্ছকনযাতট ন্নযাীয াঅতশ্রতা। কল্পর মাল্পক ঘৃণাবল্পয ীনদৃতিল্পত ছদল্পখ্ দূল্পয
ছেল্পর তদল্পত চাে। ন্নযাী াঅকতিকবাল্পফ তাল্পক াঅশ্রে তদল্পত ছচল্পেল্পছ। তনল্পভথা ন্নযাী প্রকৃততয তফরুল্পদ্ধ জেী ল্পত ছচল্পেল্পছ।
ছ ছফাল্পঝ তন ীল্পভয ভল্পধযাআ াীভ, ক্ষুদ্রল্পক তনল্পোআ ফৃৎ। াঅত্মল্পকতন্দ্রকতাে গুায ভল্পধয কল্পোয কৃচ্ছাাধল্পন ছ তফল্পশ্বয
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ীভানাল্পক বাঙল্পত ছচল্পেল্পছ। ফাতরকা তাল্পক গৃল্পয তদল্পক ছটল্পনল্পছ। নাটল্পকয ভূরদ্বন্দ্ব তাাআ গৃ ফনাভ গুা। ন্নযাী তায
াধনাল্পক পর কযল্পত ফাযফায ফাতরকায ছোকলথণল্পক এতেল্পে মাফায ছচিা কল্পযল্পছ। ান্ধ গুাে তনতফথকায ছমাগীয াধনা
মতাআ ঐকাতিক ছাক না ছকন নাটল্পক ন্নযাীয যাজে ঘল্পটল্পছ। ছ তচযতল্পয ছফতযল্পে এল্পল্পছ গুায জীফন ছথল্পক। প্রকৃততয
কাল্পছ তায াঅত্মভথণ ফাতরকাযাআ জে। তকন্তু ততক্ষল্পণ ফাতরকা কর ছো কাতটল্পে ভৃতুযল্পক ফযণ কল্পয তনল্পেল্পছ। নাটল্পক
তাল্পক াঅতশ্রতা ফরায ছচল্পে াঅশ্রে প্রাথথনাকাতযণী ফরা াতধক মুতিমুি। গৃল্প তায স্থান ছনাআ কাযণ ছ ছেচ্ছকনযা। গুা
ন্নযাীয একাি তনজস্ব স্থান। তাাআ ছখ্াল্পন তায াঅশ্রে ছভল্পরতন। গুাদ্বাল্পয তায াঅশ্রল্পে স্পি ল্পেল্পছ, ছ গুা  জগল্পতয
তভরনস্থর গুাদ্বাল্পয ন্নযাীল্পক ছল্পত চাে। াধনায ান্ধতাে তনভগ্ন াঅত্মল্পকতন্দ্রক ন্নযাী তায ততৃল্পবাধল্পনয ভভথ াঈরতি
কযল্পত চাে তন। ফাতরকা প্রকৃততয ছকাল্পর ভৃতুযয াতিল্পত তনতদ্রত ল্পর গুাচাযী ন্নযাীয বুর বাল্পঙ। প্রকৃততয াত ছথল্পক
তনদারুণ তফচায রাব কল্পয ন্নযাীয তাাআ াঅল্পক্ষ—

ছেল্পয প্রততভা ল্পগা, ভা, াঅতভ এল্পতছ—
ধূরাে তেো ছকন — ে ভা ে ভা—
ালাল্পণল্পত ভুখ্খ্াতন ছযল্পখ্তছ ছকন?
াঅে ছয ফুল্পকয ভাল্পঝ — এ ছতা ালাণ।
ুতযাাং ন্নযাীয ভ্রাি াধনায বুর বাঙাল্পত এফাং জগৎল্পরাল্পত তাল্পক তনল্পে াঅল্পত ফাতরকায ভৃতুয এখ্াল্পন নীযফ প্রততফাল্পদয
ভাধযভ। মা ছথল্পক তক্ষা তনল্পে ন্নযাী তপল্পয এল্পল্পছ ীভায ভল্পধয।
‘যাজা  যানী’ (১২৯৬ ফঙ্গাল্পে) নাটল্পকয ছক্ষল্পে যফীন্দ্রনাথ কুভাযল্পল্পনয াঅশ্রে প্রল্পঙ্গয াফতাযণাে ছম নাটযদ্বল্পন্দ্বয
ভীভাাংা ঘতটল্পেল্পছন তায একতট র প্রকৃত ছপ্রল্পভয স্বরূ ন্ধান। কুভায-াআরায াটুট তফশ্বাল্পয ফন্ধল্পন াঅফদ্ধ ছপ্রল্পভয তফযীল্পত
তফক্রভ-ুতভোয কতথফয  াঅদথচুযত ছপ্রভতচল্পেয াঙ্কন কল্পযল্পছন। তফক্রল্পভয ান্ধ ছপ্রভ কাভনায ুেঙ্গ ল্পথ চরল্পত থাল্পক। যানী
ুতভো তাল্পক প্রজাারল্পনয ভল্পতা কতথফযল্পফাধ ম্পল্পকথ ল্পচতন কযল্পত তনল্পজ দূল্পয ল্পয তগল্পেল্পছ। াঅয তাল্পতাআ তফক্রল্পভয
খ্তন্ডত ান্ধ ছপ্রভ তাংায ছযালানল্পর ফ তকছুল্পক দগ্ধ কযল্পত ছচল্পেল্পছ। তায াাংমত প্রফৃতি ছপ্রল্পভয ভঙ্গরভে ভূততথল্পক তচনল্পত
াল্পযতন। যাজায াখ্ন্ড প্রতাল্পক যানীয ছম ফ কাশ্মীযী াঅত্মীল্পেযা খ্ন্ড খ্ন্ড কল্পয বাগ কল্পয তনতচ্ছর, তফক্রভ তাল্পদয াঈমুি
তক্ষা তদল্পত াংকরফদ্ধ ে। মতদ এ দাতেত্ব ূল্পফথাআ গ্রণ কল্পয তনল্পেতছর ুতভো এফাং ভ্রাতা কুভাযল্পন। যাজায াভাতনত
ক্ষেল্পতজ তাল্পত নতুন াংকে ছনে। জারন্ধযাজ তফক্রল্পভয ছযালানর ছথল্পক কাশ্মীযল্পক ফাাঁচাল্পত কুভাল্পযয ততৃফয ভাযাজ
চন্দ্রল্পন স্ত্রী ছযফতীয কুযাভল্পথ াঅতশ্রত কুভাযল্পক তফক্রল্পভয াল্পত তুল্পর তদল্পত চাে। াঅতশ্রত ল্পর কুভাযাআ কাশ্মীল্পযয
তাংাল্পনয ছমাগয দাফীদায। ততায ভৃতুযয য পতেক তাংান ুল্পেযাআ প্রায। চন্দ্রল্পন স্ত্রীয যাভল্পথ তনজ িাল্পনয জনয
তাংাল্পনয থ ুযতক্ষত কযল্পত এভন তনিুয তদ্ধাি গ্রণ কল্পয। কুভায তাংাল্পনয জনয রারাতেত নে। তায াংকল্পটয তদল্পন
াআরায ততা তাল্পক জাভাতা তাল্পফ গ্রণ কযল্পত নাযাজ। াভরুযাজ াঅজ কনযাল্পক তফক্রল্পভয াল্পত তুল্পর তদল্পত চাে। কুভাল্পযয
কাল্পছ তাংান ফানা ছথল্পক াআরাল্পক প্রাতিয ভূরয াল্পনক ছফী। াআরায ভল্পন াঅজ কুভাল্পযয জনয ছম তফশ্বা-বতিয াটুট
ফন্ধন যল্পেল্পছ তা তফক্রভল্পক তফল্পভাতত কল্পয। াঅজ তায কাল্পছ স্পি ে যানী ছযফতীয ক্রূয তাংায ভুখ্। তচিশুদ্ধ তফক্রভ াঅজ
কুভাযল্পক ক্ষভা কল্পয তাংান ফা াআরা-দুাআল্পকাআ তায াল্পত ছমাগয তাল্পফ তুল্পর তদল্পত চাে। তফক্রল্পভয তচল্পিয এাআ তযফতথন
কুভায জাল্পন না। তনল্পজয ছপ্রভদ্বন্দ্ব, তাংানদ্বন্দ্ব, কাশ্মীল্পযয তনযািা এফাং ুতভোয বাগযল্পক ানুকূর ছরাল্পত ফাআল্পে তদল্পত াঅজ
ছ তদ্ধাি ছনে াঅত্মতযায। ভৃতুযল্পত াঅশ্রল্পেয ছদনা, জীফল্পনয ছদনা চুতকল্পে তদল্পে ছ তফক্রভল্পক ফুতঝল্পে ছদে প্রকৃত ছপ্রল্পভয
স্বরূ। ততৃফয চন্দ্রল্পন এফাং ছযফতীয কাল্পছ স্পি কল্পয ছদে তাংানটুকুয ভল্পধযাআ তায াঅদথ ীভাতেত নে। ভাজতফজ্ঞাল্পনয
দৃতিল্পকাল্পণ যাথথভূরক াঅত্মনল্পন ছ খ্ন্ডন কল্পয াঅশ্রল্পেয ূেতট। তায ভৃতুযয ছফদনাে ভূতছথত ুতভো ভৃতুযফযণ কল্পয।
একাতধক ভৃতুযদৃল্পয ছযাভাতিক-ট্র্যাল্পজতি নাটকতট ূণথতা াে। ছঘাতলত ে প্রকৃত ছপ্রল্পভয ভঙ্গরধ্বতন। তফক্রল্পভয এততদল্পনয
ছফাঝফায ফাধা দূয র তকন্তু ততক্ষল্পণ াযাল্পত ল্পেল্পছ — তপ্রেতভাল্পক। ছপ্রভ াঅয তপ্রেতভা—াঈবেল্পক াতযল্পে ানুল্পাচনাে
দগ্ধ যাজা তফক্রভ নতজানু ল্পে তফরা কল্পয—

ছদফী, ছমাগয নত াঅতভ ছতাভায ছপ্রল্পভয,
তাাআ ফল্পর ভাজথনা কতযল্পর না? ছযল্পখ্
ছগল্পর তচয-াযাধী কল্পয?
াঅভযা াঅভাল্পদয প্রাচীন গ্রল্পে ছদল্পখ্তছ ছম ছপ্রভ াাংমত তা াঊতলাল্প খ্তন্ডত ে (াতবজ্ঞানম্ কুিরম্) তা ছদফল্পযাল্পল
বিীবূত ে (কুভাযম্ভফ), তা প্রবুাল্প তনযযাতত ে (ল্পভঘদূত)। যফীন্দ্রনাল্পথয নাটল্পক তফক্রল্পভয াাংমত ছপ্রভ, ছল্পল
Volume-II, Issue-I

July 2015

37

যফীন্দ্র নাটক  ছছাটগল্পে াঅশ্রল্পেয ূল্পে প্রততফাদ : এক াতবনফ ছকৌর
তফশ্বতজৎ ছাদ্দায
প্রােতিল্পিয থ খ্ুল্পাঁ জল্পছ। াঅশ্রতত চতযে কুভাল্পযয াঅত্মতফজথল্পন নাটযকাযল্পক ছ থ খ্ুজ
াঁ ল্পত ল্পেল্পছ। তফক্রল্পভয ছপ্রল্পভয ান্ধতা
 ভূঢ়তাল্পক প্রততফাদ জানাল্পত ফযফায কযল্পত ল্পেল্পছ াঅতশ্রল্পতয াঅত্মতফজথল্পনয ভৎ োল্পক।
ঞ্চাল্পঙ্ক ভাি যফীন্দ্রনাল্পথয ছযাভাতিক ট্র্যাল্পজতি নাটক ‘তফজথন’এ নাটযকায ছফৌদ্ধধল্পভথয াতাং তিল্পক প্রতততিত কযল্পত
ছচল্পেল্পছন। এাআ াঈল্পদ্দল্প নাটল্পক তততন ফহুতদল্পনয প্রচতরত একতট প্রথায াজ্ঞতাল্পক প্রততফাদ কল্পযল্পছন। ছ প্রথা র ভতদল্পয
ফতরপ্রথা। জীফফতর ফন্ধ কযায ছঘালণাভাল্পোআ নাটল্পক কতগুতর তফরুদ্ধ তিয দ্বন্দ্ব শুরু ল্পেল্পছ। ছগুতর র ব্রহ্মল্পতজ ফনাভ
হৃদেধভথ, ছপ্রভ ফনাভ প্রতা, তফশ্বা ফনাভ াতফশ্বা। এাআফ দ্বল্পন্দ্বয মথাথথ ভীভাাংাে নাটল্পক তনল্পে াঅল্পত ল্পেল্পছ াঅতশ্রত
চতযে জেতাংল্পক। দীঘথতদন ধল্পয ভতদল্পয জীফফতর ছদল্পখ্ াবযস্ত জেতাংল্পয ভল্পন এাআ প্রচতরত প্রথা তনল্পে প্রথল্পভ ছকান ল্পদ
ছদখ্া মাে না। ফযাং ারকততা যঘুততয প্রতত ান্ধ-াঅনুগতযতাে ছ তাল্পক ভথথন কল্পয ছগল্পছ। ক্ষুদ্র ফাতরকা াণথা তবখ্াতযণী
ছফল্প ভতদল্পয প্রল্পফ কল্পয ল্পতযয প্রততিা কল্পয ছগল্পর জেতাংল্পয ভন নাো ছখ্র। ছ ফুঝল্পরা এততদল্পনয কত ফে ানযােল্পক
ছ ছভল্পন এল্পল্পছ। তফশ্ব ভাল্পেয ূজা ছপ্রল্পভয দ্বাযাাআ ম্ভফ, তাংায দ্বাযা নে। ারকততায প্রতত কৃতজ্ঞতাফত তায
ানযােল্পক যফ প্রততফাদ জানাল্পনায ভানতক দৃঢ়তা তায ছনাআ। াথচ াণথায াঅহ্বাল্পন ভতদয ছছল্পে ছমল্পত চাে ছ। যাজা
ছগাতফদভাতণল্পকযয ফতরপ্রথা তনতলদ্ধ ছঘালণায ল্পঙ্গ ল্পঙ্গ যাজুল্পযাতত যঘুততয ব্রহ্মল্পতজ াভাতনত ছফাধ কল্পয। ছ
াঅত্মল্পক্ষয জে তনতিত কযল্পত ছরনা, লেমন্ত্র এফাং প্রতাযণায াঅশ্রল্পে তি ঞ্চল্পে ভন তদল্পেল্পছ। যাণী গুণফতীল্পক ছ াঅশ্বস্ত
কল্পযল্পছ, যাজভ্রাতা নক্ষেযােল্পক তাংাল্পনয প্রল্পরাবন তদল্পে তনল্পজয তদল্পক তনল্পে এল্পল্পছ। প্রজাল্পদযল্পক যাজায তফরূল্পদ্ধ
তফল্পদ্রাী কযল্পত প্রততভায ভুখ্ ঘুতযল্পে ছযল্পখ্ল্পছ। াতরতুে জেতাংল্পক াঅশ্রল্পেয াঊণ ছাধ কযায তনল্পদথ তদল্পেল্পছ। পল্পর
নাটল্পক তফশ্বা-াতফশ্বাল্পয ছম দ্বন্দ্ব শুরু ল্পেল্পছ তা যাজা ফনাভ যানী, যাজা ফনাভ ভ্রাতা, যাজা ফনাভ প্রজা এফাং তনল্পজয ল্পঙ্গ
াতরত ুল্পেয ভল্পধয ছদখ্া মাে। যঘুততয ানযাে চক্রাি, লেমন্ত্র ছদল্পখ্ াতরতুে তাল্পফ জেতাং ফযথাত ল্পর ভুল্পখ্াভুতখ্
প্রততফাদ জানাল্পত াল্পযতন। প্রততভায াঅোর ছথল্পক ততা যাল্পজযয প্রজা এফাং জেতাংল্পক শুতনল্পেল্পছ-ছদফী যাজযি চাে।
এযযাআ জেতাং প্রততজ্ঞাফদ্ধ ল্পেল্পছ যাজযি ছ তনল্পে াঅল্পফ, ভ্রাতৃতযা ল্পত ছ ছদল্পফ না। এজনয ছদফতা-গুরু ফ
াথতযতট ছথল্পক ভুতি ছল্পত ছ াঅত্মতযায তদ্ধাি ছনে। জন্মূল্পে ক্ষেযি তায ছদল্প প্রফাতত। তাাআ শ্রাফল্পণয ছল যাল্পত
জীফল্পনয খ্াতাে ছল দাতে ছটল্পন তদল্পেল্পছ ছ। হৃদল্পেয কর াংে-াাংেল্পক াঅত্মতফজথল্পন ছ ভুল্পছ তদল্পর যঘুততয
ছফাঝফায ফাধা দূয ে। ছ াঅজ প্রাণতপ্রে জেতাংল্পক াতযল্পে াঈরতি কযল্পত াল্পয প্রাল্পণয প্রতত প্রাল্পণয ভভতা কল্পতা ফে
তজতন। তাল্পক াঅঘাত কযল্পর কত ছফদনা। ফদ্ধ াংস্কাল্পয াঅফদ্ধ ছথল্পক ছ তায ব্রহ্মল্পতজ  ুল্পযাতত ধভথল্পক জে তদল্পত তগল্পে
নানা ক্রূয চক্রাল্পি তরি ল্পেতছর। যাজায াতরতুে ধ্রুফল্পক তযা কযায ভল্পতা তনিুয াকল্পভথ তরি ল্পেতছর। ছল মথি
যাজায তৎযতাে ধ্রুফ যক্ষা ছর। যাজুল্পযাতত এফাং যাজভ্রাতা দুজল্পন এ ঘটনায জনয তনফথান দন্ড ছবাগ কযল্পফ। তকন্তু
তনফথাল্পন মাফায ূল্পফথ ছ ছদল্পখ্ ছমল্পত চাে ব্রহ্মল্পতল্পজয জে। াতরতুে তাল্পক কথা তদল্পেতছর ছদফীয জনয যাজযি ছ তনল্পজ
তনল্পে াঅল্পফ। ছ তয ারল্পনয ভে াঅীন ল্পর জেতাং াঅন ফুল্পক ছুতয তফন্ধল্পন হৃদেদরনী ালানীয াতৃ্া তনফাযণ
কল্পয। ছোম্পদল্পক াতযল্পে যঘুততয ছচতনায থ তযষ্কায ল্পর ছ দূল্পয ছগাভতীয জল্পর তনল্পক্ষ কল্পয প্রততভাল্পক। াঈচ্চকল্পে
ছঘালণা কল্পয ছকাথা ছ তছর না ছকাল্পনাতদন। জেতাংল্পয ভৃতুযল্পত ছ ফুঝল্পরা াণথায কাল্পছ ফতরপ্রদি ছাগতশুয প্রাণ কত
তয তছর। যঘুততয প্রততভা তফজথন ফাাআল্পযয একতট তফলেভাে। তায ূল্পফথ াঅয একতট ভৎ তফজথন ঘল্পট ছগল্পছ তায হৃদল্পে।
তা র ফতর প্রল্পঙ্গ তায ান্ধ াজ্ঞতা। জেতাংল্পয জীফল্পন কর তফশ্বা-াতফশ্বা, াঅনুগতয তফল্পদ্রা জট াতকল্পে ভুতি
খ্ুল্পাঁ জল্পছ ভৃতুযল্পত। াঅল্পর তনল্পজয াতবজ্ঞানল্পক স্পি কল্পয তুরল্পত এছাো তায থ ছনাআ। তায ভৃতুযয প্রততফাল্পদয ধ্বতনল্পত
ভতদল্পয প্রতততিত ল্পেল্পছ তফশ্বাংগীত। প্রভাতণত ল্পেল্পছ ছপ্রল্পভয কাল্পছ াাংকায, ছদফতা, ব্রাহ্মণ, াতবভান—ফ তভথযা। যঘুতত
ায ছভল্পন তনল্পর নাটল্পক জেী ল্পেল্পছ ছপ্রভ াঅয ায ছভল্পন তনল্পেল্পছ প্রতা। াঅয এাআ নাটযদ্বল্পন্দ্বয ভীভাাংাে াঅত্মতফজথল্পনয
নীযফ প্রততফাল্পদয ধ্বতন ঞ্চায কল্পয াঅতশ্রত জেতাং ল্পেল্পছ নাটল্পকয ভূর াঅদথ চতযে।
যফীন্দ্রনাথ ‘ছগাোে গরদ’ ফা ‘ছলযক্ষা’ নাভক প্রনতটল্পত ছপ্রভাংক্রাি তফলেল্পকতন্দ্রক প্রাথতভক ভ্রাতিল্পক াঈ্জ্বলর াল্পয
ফণথনা কল্পযল্পছন। এাআ াঈল্পদ্দল্প নাটল্পক ছম াঅতশ্রতা চতযেতট াতঙ্কত ল্পেল্পছ তায ভাধযল্পভ প্রততফাল্পদয তফল্পল ুয তকছু ধ্বতনত
েতন। ফাস্ততফক াযযল্পয নাটল্পকয ছক্ষল্পে তা খ্ুফ একটা ম্ভফ ে না। তনফাযল্পণয াঅতশ্রতা াঅতদতযফাফুয কনযা কভরভুখ্ীয
াঅচযল্পণ মতটুকু প্রততফাল্পদয ুয পুতটল্পে ছতারা ল্পেল্পছ তা র ুরুলাতত ভাল্পজ স্বাভীয খ্াভল্পখ্োরীনায তফরুল্পদ্ধ
হৃদল্পেয গুল্পণ াঅয ভল্পত্বয তযচল্পে স্বাভী তফল্পনাদতফাযীল্পক স্ত্রীধল্পনয ভূরয ম্পল্পকথ তক্ষাদান। কতফপ্রাণ খ্াভল্পখ্োতর ভানুল
তফল্পনাদতফাযী কভরভুখ্ীল্পক তফফাল্পয যাআ দাতযল্পদ্রযয াজুাল্পত স্ত্রীল্পক তনফাযণফাফুয ফােী াতেল্পে ছদন। এযয াঅতশ্রতা
কভরভুখ্ী াঅকতিকবাল্পফ পতেক ম্পতি প্রাি ল্পে স্বাভীয কর দুতিিা দূয কল্পয ছমবাল্পফ স্বাভীয হৃদল্পেয ধল্পন তযফততথত
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যফীন্দ্র নাটক  ছছাটগল্পে াঅশ্রল্পেয ূল্পে প্রততফাদ : এক াতবনফ ছকৌর
তফশ্বতজৎ ছাদ্দায
ল্পেল্পছ ছাআ কাতনী নাটল্পক ফতণথত ল্পর তা ভূর কাতনী নে। ভূর কাতনী র াআদুভতী-তনভাাআল্পেয ভ্রাতি। কাদতবনী এফাং
রতরত নাল্পভ তাযা যস্পল্পযয কাল্পছ প্রততন্ন ল্পেল্পছ। এাআ কাদতবনীল্পক তনভাাআ বাল্পরাল্পফল্পল্পছ। াঅফায এাআ রতরতল্পক
বাল্পরাল্পফল্পল্পছ াআদুভতী। ফাস্ততফক তাল্পদয এাআ ভ্রাতি নাটল্পক দূয কযল্পত ল্পেল্পছ কভরভুখ্ীল্পক। কভর তাল্পদয াক্ষাৎ ঘতটল্পে
তাল্পদয ভল্পন জন্ম ছনো াযস্পতযক ভ্রাতিল্পক ছবল্পঙ তদল্পেল্পছ। তাযা াঈবল্পে াঈবেল্পক বাল্পরাফাল্প। তল্পফ তবন্ন তবন্ন নাল্পভ ভাে
তাযা যস্পল্পযয হৃদল্পে াফস্থান কল্পযল্পছ। এ বুর ছবল্পঙ ছগল্পর ছগাোে গরদ ছলযক্ষা াে। াতববাফক তনফাযণ এফাং
তফচযল্পণয ভল্পনয দুতিিা তাল্পত দূয ে। এাআ াভানয তফলেতটল্পক াযযল্পয ভাধযল্পভ তযল্পফনাে নাটযকায নাটল্পক াঅতশ্রত
চতযে তাল্পফ কভরভুখ্ীল্পক কাতনীল্পত াংল্পমাতজত কল্পযল্পছন। নাটল্পকয ভূর দ্বল্পন্দ্বয ভীভাাংাে কভল্পরয বূতভকা ছমভন স্বতন্ত্র
ছতভতন তনল্পজয ল্পঙ্গ স্বাভীয তফল্পচ্ছল্পদয ভযাতটল্পক ভীভাাংা কযল্পত ছ ছম চাতযতেক দৃঢ়তা, াঈদাযতা এফাং নভনীেতাে তযচে
ছযল্পখ্ল্পছ তাল্পত ুরুল প্রধান ভাল্পজ স্ত্রীয াফল্পরা, ুরুল্পলয ভতজথভাতপক তদ্ধাি াআতযাতদ তফলল্পেয তফরুল্পদ্ধ ূক্ষ্ম তকছু
প্রততফাল্পদয ভন্ত্র াঈচ্চাতযত ল্পেল্পছ। ফুতদ্ধভতী, ততব্রতা স্ত্রীয বূতভকাে নাটল্পক ছ জেী ল্পেল্পছ। াঅয তাল্পত তনধথাতযত ল্পেল্পছ
স্ত্রীধল্পনয ভূরয।
ভাবাযল্পতয কাতনী াফরবল্পন যতচত ‘তফদাে াতবা’ (১৩০১) নাটকতটল্পত যফীন্দ্রনাথ ফযতিগত ছপ্রল্পভয াউল্পধথ কতথফয
ধল্পভথয াঅদথল্পক প্রতততিত কল্পযল্পছন। পদতযগুরু শুক্রাচাল্পমথয কাছ ছথল্পক ভৃত ঞ্জীফনী নাভক দুরথব তফদযা াজথল্পনয জনয ছদফগুরু
ফৃস্পততয ুে কচ র ফছল্পযয জনয শুক্রাচাল্পমথয াঅশ্রে রাব কল্পযন। এাআ াঈল্পদ্দল্পয প্রথল্পভ কচ ছদফমানীয ািল্পয তনল্পজয
াফস্থান প্রতততিত কল্পযল্পছন। ছদফমানীয জনয তায হৃদল্পে ছপ্রল্পভয ঞ্চায ল্পেতছর। তফদােরল্পগ্ন কচল্পক ছফাঁল্পধ যাখ্ায াঈল্পদ্দল্পয
ছদফমানীয কর প্রল্পচিাল্পক ছ শ্রদ্ধায ল্পঙ্গ ভানযতা তদল্পর ফৃিয স্বাল্পথথয রল্পক্ষয কতথফযাধল্পনয ভল্পন্ত্র তনল্পজয প্রণেল্পক ছগৌণ
ফল্পর ধল্পয তনল্পেল্পছ। ছদফমানীয প্রতত কৃতজ্ঞতা জাতনল্পে তনল্পজয প্রণেল্পক হৃদল্পে রুতকল্পে ছ স্বল্পগথয ল্পথ া ফাোল্পর শুক্রকনযা
তাল্পক াতবা তদল্পে ফল্প। ছদফমানীয কল্পথাকথল্পন স্পি তায দাফী াননততক নে। াঅফায কল্পচয তদক ছথল্পক তফচায কযল্পর
ছদখ্া মাে াতবি ল্পর স্বল্পগথ প্রতযাগভন তায াফয কতথফয। হৃদল্পেয ভল্পি াতবা প্রদানকাতযণীল্পক াতবা না তদল্পে
ছ াঅীফথাদ কল্পয —

াঅতভ ফয তদনু, ছদফী, তুতভ ুখ্ী ল্পফ।
বুল্পর মাল্পফ ফথগ্লাতন তফুর ছগৌযল্পফ।
এাআ াাংল্প াঅভযা ভাবাযল্পতয ঘটনায পফযীতয রক্ষয কতয। াঅল্পর যফীন্দ্রনাথ ছচল্পেল্পছন ফযতিগত ছপ্রল্পভয াউল্পধথ কতথল্পফযয
তনিাল্পক াঈল্পচ্চ াঅীন কযল্পত। ছদফমানীয ছপ্রভ, ছফা, াচমথ তাাআ কল্পচয কাল্পছ াভূরয ল্পে ফৃিয ছগািীস্বাল্পথথয প্রল্পে তা
স্বীকৃতত াে তন। কল্পচয জীফল্পন ছদফমানী াধযাল্পেয কর িৃতত পরতখ্যল্পদল্পয ূমথপ্রবাফ ভল্পতা াঈ্জ্বলর থাকল্পফ। াথচ
কতথল্পফযয প্রল্পে তাল্পক খ্ন্ডন কল্পয ছ তচযকাল্পরয জনয ছফ িৃততয ফাক ল্পে ছফোল্পফ। যফীন্দ্রভননল্পক জে এল্পন তদল্পত তাাআ
াঅতশ্রত চতযল্পেয ছকাল্পনা প্রততফাল্পদয ধ্বতন ধ্বতনত ে তন। ফযাং প্রততফাদ মা ফাআ ছদফমানীয। কচ ছখ্াল্পন ছকফর াঅতশ্রত চতযে
তাল্পফ াঅত্মল্পগািীয স্বাথথ াধল্পনয একটা ভাধযভ। তায কতথল্পফযয াঅদথ কতফয কাল্পছ প্রাংতত তফলে ল্পর ােল্পকয কাল্পছ
খ্ুফ একটা গ্রণল্পমাগযতা াে না।
স্ত্রী চতযল্পেয াংরাফতজথত ততনতট দৃল্পযয ক্ষুদ্রকাো প্রন ‘পফকুল্পেয খ্াতা’ (১৩০২)। নাটকতট ানাতফর াযযল্পয নাটক
নে। নাটকতটয ভূরয করুণায  ভাধুল্পমথয। াযয এখ্াল্পন ছমন ঞ্চাযী য ভাে। াঅল্পরাচয নাটল্পক নাটযকায কল্পেকতট
ুল্পমাগন্ধানী চতযল্পেয াঅাংতক াঅশ্রেতচল্পেয াঙ্কন কল্পযল্পছন। পফকুল্পেয ভ্রাতা াতফনাল্পয তফফাল্পয ূল্পফথ তাল্পদয গৃল্প ফন্ধু
ছকদায এফাং ছাোঙ্গী ততনকতেয াঅশ্রে জুল্পটতছর। ছকদাল্পযয ছকৌল্পর ভল্পনাযভায ল্পঙ্গ াতফনাল্পয তফফাল্পয য ছখ্াল্পন
নতুন াঅতশ্রত তল্পল্পফ ছকদায, ততনকতেল্পদয ল্পঙ্গ জুল্পটল্পছ ছছাটফাঈল্পেয খ্ুল্পো তফতন এফাং ছকদাল্পযয তত। াঅশ্রেদাতা পফকুে
ফা াতফনাল্পয দুফথরতা তাল্পদয ফাততক। াাংাযী পফকুল্পেয ফাততক ছরখ্া এফাং প্রাচীন াংগীতাস্ত্র তনল্পে গল্পফলণা কযা। াঅয
াতফনাল্পয ফাততক গাছারা এফাং ভল্পনাযভাল্পক তফল্পে কযায ঐকাতিকতা। দুাআ বাাআল্পেয এাআ ফাততকগুল্পরাল্পক মথামথবাল্পফ
তনল্পজল্পদয াঅশ্রল্পেয ুল্পমাগ তল্পল্পফ ফযফায কল্পযল্পছ ছকদাল্পযয দর। কখ্ল্পনা পফকুল্পেয যতচত াততয ছানায তভথযা াঅগ্র
প্রকা কল্পয াঅফায কখ্ল্পনা াতফনাল্পক প্রল্পযাতচত কল্পয ভল্পনাযভাল্পক তফফাল্পয জনয ফযততফযস্ত কল্পয ছতাল্পর। ছকদায ফা
ততনকতেয এাআ ছরনা, প্রফঞ্চনায কাযণ তনল্পজল্পদয াঈদযূততথ। াতফনাল্পয তফফাল্পয য নতুন মাযা াঅতশ্রত ল্পে াঅল্প তাল্পদয
ভল্পধয ছছাটফাঈল্পেয খ্ুল্পো তফতল্পনয মন্ত্রনাে গৃকতথা পফকুল্পেয প্রাণ িাগত। ানয াঅতশ্রত ছকদাল্পযয ততয তনমথাতল্পনয
পফকুল্পেয তফধফা কনযা নীরু নানা াতযাচাল্পযয তকায। াঅন বাাআল্পেয াঅত্মীেল্পদয কথা বাাআল্পক নাতর কল্পয পফকুে ছছাট ল্পত
চাে না। ফােীয ফৃদ্ধ চাকয াইাল্পনয ছচাল্পখ্ এাআফ াঅতশ্রতল্পদয াঈল্পদ্দয স্পি। ভাল্পঝ ভাল্পঝ ছ তাল্পদয জফাফ তদল্পত ছবাল্পরতন।
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তফশ্বতজৎ ছাদ্দায
এল্পন াইানল্পক াংমত কযল্পত পফকুে কখ্ল্পনা কখ্ল্পনা তনল্পজ দাতেত্ব তুল্পর তনল্পেল্পছ। নীযল্পফ কনযাল্পক তনল্পে গৃতযাল্পগয তদ্ধাি
তনল্পেল্পছ। াতিভ ভল্পে ফ ঘটনা জ্ঞাত ল্পে াতফনা দাদায গৃতযাল্পগয তদ্ধািল্পক ছযাধ কল্পযল্পছ। তনজগৃল্প পফকুে এফাং তায
কনযা, াঅতশ্রতল্পদয কাছ ছথল্পক ছম জ্বারাতন য কল্পযল্পছ তাল্পত গৃতযাল্পগয তদ্ধািতট ফাস্তফাতেত ল্পর নাটকতট ছকানভল্পত
প্রন তাল্পফ প্রততন্ন ল্পত াল্পয না। াতফনা ছল মথি কর াঅতশ্রতল্পদয ফােী ছথল্পক চল্পর মাফায তনল্পদথ তদল্পেল্পছ। পল্পর
নাটকতট ছল মথি াঅয করুণ তযণততয েতন। এল্পদয ভল্পধয ততনকতে ছমন খ্াতনকটা ভল্পদয বাল্পরা। ভাল্পরাচক াঈল্পন্দ্রনাথ
বট্টাচামথ তাাঁয ‘যফীন্দ্র-নােয-তযক্রভা’ গ্রল্পে ততনকতেয চতযে তফল্পেলণ কযল্পত তগল্পে মথাথথাআ ফল্পরল্পছন —

‘াঈদযান্ন-াংগ্রল্পয জনয ছ ছকদাল্পযয ঙ্গ গ্রণ কতযোতছর এফাং ছকদাল্পযয নীচ কাল্পজ াাময
কতযোতছর, তকন্তু ািয তাায করুতলত ে নাাআ, — ফাতল্পযয ছনাাংযা কাজ তাায হৃদল্পেয ভনুলযত্বল্পক নি
কতযল্পত াল্পয নাাআ। ছ াতযি স্পি ফাদী, ছকদাল্পযয ছরাব  স্বাথথফুতদ্ধ তাায ভল্পধয নাাআ। পফকুল্পেয াঈদায
স্ববাল্পফয জনয তাায প্রতত একটা শ্রদ্ধা তছর, তাাল্পক ছ বাল্পরাফাতত।’
এাআ তফল্পফকল্পফাধটুকুয জনয ছ ফথদা ছকদাল্পযয াল্পত ো ফৃল্পদ্ধয জনয দুতিিা কল্পযল্পছ। ধূতথতাে ছ ছকদাযল্পক ফ
ভানাে। নাআল্পর ছকদাল্পযয ভতরফল্পক াঅল্পগ ছথল্পক ানুধাফন কযল্পত াযত না ছ। ধূতথ ল্পর াঅশ্রেদাতাল্পদয প্রতত তকছু
দুফথরতা তায তছর। াঅশ্রেদাতাল্পদয াঈদাযতা, াযরয এফাং বাল্পরাভানুলীল্পক তনতফথকায তচল্পি ফযফায কযায ভল্পতা াতি ছ
নে। ছ ছফাল্পঝ পফকুেল্পক পাাঁতক তদল্পর াধভথ ল্পফ। এাআ বাফনা ছকদায, তফতন ফা ততয ছনাআ। তাযা ুল্পমাল্পগয ফযফায কল্পয
দুাত বল্পয ছকফর তনল্পত জাল্পন। মায ানুগ্রল্প ছফাঁল্পচ তাল্পক তফেবনাে ছপরল্পত তাল্পদয ফাল্পধ না। াঅতশ্রত তাল্পফ ছকান
ীনল্পফাধ ফা দুফথরতা তাল্পদয ছনাআ। ফযাং ভল্পন কল্পয মা াল্পচ্ছ তায াতধক ানা তাল্পদয। এভন াকৃতল্পজ্ঞয দর ছলমথি
তফতাতেত ল্পর াঅশ্রেদাতাযা তনতিি ে। যফীন্দ্রনাটল্পক াল্পনক াঅতশ্রত চতযল্পেয াঅল্পরাচনা কযতছ এফাং াল্পনক াঅতশ্রত
চতযল্পেয াঅল্পরাচনা াভল্পন কযা ল্পফ তকন্তু াঅল্পরাচয নাটল্পকয াঅতশ্রতল্পদয ভল্পতা এভন নীচ, াঅামক ক াঅয ছনাআ। যফীন্দ্রনাথ
তাল্পদয কে ছকান প্রততফাল্পদয ুয ধ্বতনত কযায াঈল্পদ্দল্পয ফযফায কল্পযন তন। ফযাং তাল্পদয াতযাচাল্পয যরভন, াঈদায
াঅশ্রেদাতায নাকার ফায ভভথাতিক দৃযাআ নাটল্পক াঙ্কন কল্পযল্পছন।
ভাবাযল্পতয কাতনী াফরবল্পন যফীন্দ্রনাথ ‘কণথ-কুিী-াংফাদ’ (১৩০৬) ীলথক ছম নাটযতট যচনা কল্পযল্পছন ছখ্াল্পন
বাগযতফেতবত কল্পণথয াঅশ্রে প্রল্পঙ্গয তচেতট ফতণথত াঅল্পছ। মদু ফাংীে যাজা ূযল্পল্পনয কনযা কুিী াতততথ দুফথাাল্পক ছফাে
তুি কল্পয এক াল্পভাঘ ভন্ত্র রাব কল্পযন। মায তিল্পত তততন ছম ছকান ছদফতাল্পক াঅহ্বান কল্পয তায প্রাল্পদ ুে রাব কযল্পত
াযল্পফন। ছকৌতূরফল্প কুভাযী কুিী ূমথল্পক াঅহ্বান কল্পয কানীন ুে তাল্পফ কণথল্পক রাব কল্পযন। এযয করঙ্ক এফাং
ছরাকরজ্জায বল্পে তততন তাল্পক কফচ-কুন্ডর  াফজ্ঞায ছরাল্পত বাতল্পে ছদন। জীফল্পনয তফতবন্ন ছক্ষল্পে তায ফযতিগত জীফল্পনয
তফেবনা ফে কভ নে। ছ ূতুে ফল্পর ছদ্রাণাচাল্পমথয কাল্পছ তক্ষা ম্পূণথ কযল্পত াল্পয তন, যশুযাল্পভয কাল্পছ ছদ্মতযচল্পে াস্ত্র
তক্ষা রাব কযল্পত তগল্পে াতবি ল্পেল্পছ, ব্রাহ্মল্পণয ছগা-তযা কল্পয াতবি ল্পেল্পছ। ছদ্রৌদীয স্বেবয বাে ফীযত্ব প্রদথল্পন
ফাধাপ্রাি ল্পেল্পছ এভনতক ক্ষতেেকূল্পর জন্ম না োয াযাল্পধ াজুথল্পনয ল্পঙ্গ প্রততদ্বতন্দ্বতা কযল্পত ফাধা ছল্পেল্পছ। াথচ তায
জন্মফৃিাি তনল্পে মাযা প্রে তুল্পরল্পছ ছাআ ছদ্রাণ, কৃ ফা ান্ডফল্পদয জন্মকাতনী করঙ্কূনয নে। কুরুল্পক্ষল্পেয মুল্পদ্ধ ছ
দুল্পমথাধল্পনয ঙ্গী। তায ফীযল্পত্ব বীত ল্পে ূল্পফথাআ াআন্দ্র ছকৌল্পর তায কফচ-কুন্ডর যণ কল্পযতছর। মুল্পদ্ধয ছলাে তদফল্প
জন্মদােী ভা কুিী তাল্পক ান্ডফততফল্পয তপতযল্পে তনল্পত এল্পল্পছ। কুিী তাল্পক াঅন াতধকাল্পয তাংাল্পন াতধতিত ফায
প্রল্পরাবন তদল্পেল্পছ। াতধযথ-যাধাল্পক ততাভাতা তাল্পফ ছভল্পন তনল্পত তায কুোল্পফাধ ছনাআ। তকন্তু জন্মদােীয ছোতুয াঅকলথল্পণ
এক ভুহুল্পতথয জনয ল্পর ছ দুফথরতা ানুবফ কল্পযল্পছ। াঅন ফীযধভথল্পক জরাঞ্জতর তদল্পত ছ াযল্পফ না। াঅফায ভাল্পেয
ছোকল্পলথ তায ািযাত্মা ছজল্পগ াঈল্পেল্পছ। প্রফর দ্বন্দ্বভতথত ল্পে ভাল্পক তায াঅজল্পকয বাল্পগযয জনয দােী কল্পয তকতঞ্চৎ
ানুল্পমাগ জানাল্পত ছ ছবাল্পর তন। চযভ াতবভানতভতশ্রত ুল্পয ছ ফল্পর—
জেী ছাক, যাজা ছাক ান্ডফ িান —

াঅতভ যফ তনষ্ফল্পরয, তাল্পয দল্পর।
ভাল্পক ছ তপতযল্পে তদল্পর ান্ডফল্পদয জে তনতিত কল্পযল্পছ। তফশ্বাংাল্পয তফতধয প্রথভ দান ভাতৃল্পে। ছাআ ছদফতায ধন ছথল্পক
ছ জন্মভুূল্পতথাআ ফতঞ্চত। তাাআ তাংান ম্পল্পদয ছরাব াঅয কাল্পছ ছগৌণ তফলে। ভাল্পেয াঅহ্বাল্পন াো তদল্পর ফন্ধু দুল্পমথাধল্পনয
প্রতত াকৃতজ্ঞ প্রততন্ন ল্পত ে, তায কতথফযল্পফাধ প্রেতচল্পনেরয ভুল্পখ্ এল্প দাাঁোে। ল্পফথাতয তায ফীযধভথ বূরুতেত ল্পে তাল্পক
স্বাথথয, ুল্পমাগন্ধানী ফল্পর তচতনেরত কল্পয। ভাল্পক ছ কথা তদল্পেল্পছ াজুথন ফযতীত াঅয কাাঈল্পক ছ তযা কযল্পফ না। নাটল্পকয
কাতনী াঅল্পযা প্ররতবত ল্পর াঅভযা বাগযতফেতবত কল্পণথয ভৃতুয ছদখ্তাভ কুরুল্পক্ষল্পে। ছদফতা-ভানুল্পলয তমক তরত লেমল্পন্ত্রয
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তফরুল্পদ্ধ তফমথস্ত ফীল্পযয করুণ তযণতত ছদখ্তাভ। এখ্াল্পন তাল্পক মতটুকু ছদখ্া ছগল্পছ তাল্পত তাল্পক ভাল্পেয তফরুল্পদ্ধ চযভ এক
াতবভানী মুফক তাল্পফ ছদখ্া মাে। প্রততফাদী চতযে তাল্পফ ভাবাযল্পত তায াফস্থান মেতে। াঅল্পরাচয নাটল্পক তায
প্রততফাল্পদয ধ্বতন ছাচ্চায ল্পেল্পছ ভাল্পেয াফজ্ঞায তফরুল্পদ্ধ। তনল্পজয াযাল্পধ ভা তাল্পক তনফথান তদল্পেতছর। ছাআ ভভথজ্বারা
তনল্পে ভাল্পক ছ চযভ াতবভাল্পন তপতযল্পে তদল্পে তনল্পজয ফীযধভথ এফাং ক্ষােল্পতজল্পক াক্ষুণ্ণ ছযল্পখ্ল্পছ।
ছফারুল্পযয ব্রহ্মচমথাশ্রল্পভ াযল্পদাৎফ াঈরল্পক্ষ ছােল্পদয দ্বাযা াতবনীত ফায াঈল্পদ্দল্পয যফীন্দ্রনাথ ‘াযল্পদাৎফ’ (১৩১৫)
নাটকখ্াতন যচনা কল্পযন। নাটকতট যচনায ছতল্পযা ফছয ল্পয যফীন্দ্রনাথ নাটকতটল্পক ‘াঊণল্পাধ’ নাল্পভ ুনযাে যচনা কল্পযন।
নাটল্পকয ভূর তফলে জগৎ াঅনল্পদয াঊণল্পাধ ছমভন তয ছতভতন তয াঈনল্পদয গুরুাঊণ ছাধ। ফীণাচামথ ুযল্পল্পনয
াকারপ্রোল্পণয য গুরুয াঅতশ্রত নীচকুল্পরাদ্ভফ াঈনদ রল্পক্ষশ্বল্পযয কাল্পছ গুরুয াতযল্পাতধত াঊণ ছাধ কযল্পত একাগ্র তচল্পি
ুাঁতথ নকর কল্পয চল্পর। একতদল্পক কল্পর মখ্ন ছুতটয াঅনল্পদ প্রাল্পণয ছখ্রাে ছভল্পত াঈেল্পছ াঈনদ তখ্ন কতথল্পফযয কতেন
ফন্ধল্পন াঊণল্পাল্পধয তচিাে তনভগ্ন। নাটল্পক ছম তফলেগুতর প্রধানত প্রাধানয ছল্পেল্পছ ছগুতর র —
১) তফিফানা (রল্পক্ষশ্বয) ফনাভ াঅতিীনতা (ভাযাজ তফজোতদতয, াঈনদ, োকুযদা)
২) স্বাথথীন াঅনদভে াযল্পদাৎফ (ফারকগণ, োকুযদা  তফজোতদতয) ফনাভ ফযতিগত ীন স্বাথথূযণ (রল্পক্ষশ্বয,
ছাভার)
৩) দাথতনকতা  াঅধযাত্মফাদ (তফজোতদতয, োকুযদা)
৪) কতথফযল্পফাধ (াঈনদ এফাং তফজোতদতয)
রল্পক্ষশ্বয দুতনথফায ধনতাাে ান্ধ ল্পে ভাযাজ তফজোতদল্পতযয াযল্পদাৎল্পফ ছফয ফায াঈল্পদ্দযল্পক ফুঝল্পত াল্পয তন।
ভাযাল্পজয াভি ছাভার তায াম্রাজয ফৃতদ্ধয ীনস্বাথথ ততদ্ধয াধনা কল্পয। ছল্পল ছদ্মল্পফী তফজোতদল্পতযয মথাথথ স্বরূ
াঈল্পন্মাচল্পন তায কুোয াফতধ থাল্পক না। ন্নযাী (ছদ্মল্পফী তফজোতদতয) এফাং োকুযদায াঅধযাতত্মক াঅল্পরাচনাে ছফাঝা মাে দুাঃল্পখ্য ছজাল্পযাআ াোয ল্পঙ্গ ছদোয জন ভান ল্পে মাে মখ্ন, তখ্নাআ তভরনতট ে ুদয এফাং তযূণথ। ন্নযাী তক্ষা
তদল্পে ছগল্পরন যাজা ল্পত ছগল্পর াঅল্পগ ন্নযাী ো চাাআ। তফজোতদল্পতযয প্রকৃত স্বরূ াঈল্পন্মাতচত ল্পর াভি ছাভাল্পরয
স্বীকাল্পযাতি —

‘ভাযাজ, াঅতন ছম যল্পতয তফজেমাোে ছফতযল্পেল্পছন াঅজ তায তযচে াো ছগর। াঅজ এভন ায
াঅনল্পদ ছল্পযতছ, ছকাল্পনা মুল্পদ্ধ এভনতট ঘটল্পত াযল্পতা না। াঅতভ ছম াঅনায াধীন এাআ ছগৌযফতট াঅভায
কর মুদ্ধজল্পেয ছচল্পে ফে ল্পে াঈল্পেল্পছ। কী কযল্পর াঅতভ যাজত্ব কযফায াঈমুি ফ ছাআ াঈল্পদতট
চাাআ।’
নাটল্পকয ছল্পল কল্পর তায মথাথথ প্রায ছল্পেল্পছ। রল্পক্ষশ্বয ছল্পেল্পছ ম্পদ, ছাভার ছল্পেল্পছ যাজয াল্পনয মথাথথ তক্ষা,
োকুযদা ছল্পেল্পছ যাজায ছমাগয ল্পখ্যয ভমথাদা। াঅয তনযাশ্রে াঈনদ ছল্পেল্পছ যাজায িান তাল্পফ যাজপ্রাাল্পদ াঅশ্রে।
যাজা স্বীকায কল্পযন ন্নযাধল্পভথয ছজাল্পয তনাঃিান তততন এাআ িানতট রাব কযল্পরন। নীচ কূল্পর জন্ম ফায জনয ছম
ীনতাল্পফাধ তায ািল্পয তছর াঅজ ছথল্পক তা ভুল্পছ মাল্পফ। যাজা তায কতথফযতনিাে ভুগ্ধ ল্পে তাল্পক িাল্পনয স্বীকৃতত দান
কল্পযন। তনল্পজ তায কাছ ছথল্পক তল্পখ্তছল্পরন — ত দুাঃল্পখ্য দল্পর াধনায তাল্পফ কী ল্পফ। প্রকৃততয াঅনদমল্পজ্ঞ ছ
াতভর ল্পেল্পছ। তল্পফ ানযল্পদয ভল্পতা ফাাআল্পযয াঅনল্পদ নে। কতথল্পফযয ঐকাতিকতাে ািল্পযয াঅনল্পদ। পল্পর জগৎ াঅনল্পদয
াঊণল্পাল্পধয ভল্পতা তয ল্পেল্পছ াঈনল্পদয প্রল্পচিা।
যফীন্দ্র নাটল্পক াঅতশ্রত চতযেল্পদয কতথফযল্পফাল্পধ কচ ছল্পেল্পছ তপ্রেতভায াতবা, কণথ ছল্পেল্পছ ফীল্পযয খ্যাতত াঅয াঈনদ
ছল্পেল্পছ যাজায িান তাল্পফ স্বীকৃতত। নাটল্পক াঅতশ্রত াঈনল্পদয ছম প্রততফাদ তা াঅতিীন  তনাঃস্বাথথ কতথল্পফযয ভাভল্পন্ত্র
স্বাথথাল্পেলী তফিল্পবাগীল্পদয তফরুল্পদ্ধ ুদযল্পক জে কযায তক্ষা। এাআ তক্ষা রল্পক্ষশ্বল্পযযা রাব কযল্পত াল্পয না ফল্পর তচযকার
স্বাথথ  ম্পল্পদয াংকীণথ গণ্ডী তাল্পদয তল্পল ভাযল্পত থাল্পক।
তরাাআদল্প াফস্থানকাল্পর যফীন্দ্রনাল্পথয একটা nervous breakdown ল্পেতছর। মায পরস্বরূ তদনযাত ভযফায একটা
াআচ্ছা তাাঁল্পক তােনা কল্পয ছফোত। তরাাআদে ছথল্পক তপল্পয ূজায ছুতটয য াতিতনল্পকতন াফস্থানকাল্পর যফীন্দ্রনাথ তাাঁয
‘িাকঘয’ (১৩১৮) নাটকখ্াতন যচনা কল্পযন। নাটল্পকয াঅতশ্রত চতযে ফারক াভল্পরয াঅশ্রে রাল্পবয থতট ভৃণ তছর না।
তফলেতনি ভাধফ দি যাজী না থাকল্পর তায িানীনা স্ত্রী ছালযুে ছনফায জনয ছক্ষল্প াঈেল্পর তততন াঅয না ফরল্পত াল্পযন
তন। ততৃভাতৃীন গ্রাভয ফারকতট তায দূয ম্পল্পকথ য গ্রাভয তযচল্পেয ততভায গৃল্প াঅশ্রে ছল্পরন। ক্রল্পভ ভাধফ দল্পিয ভল্পন
ছছল্পরতট তনল্পজয স্থান কল্পয তনল্পত ছল্পযল্পছ। াঅজ ছ ানুবফ কল্পয টাকা ছযাজগাল্পযয ছনাটা তায াথথীন ল্পফ না। ছ তায
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যফীন্দ্র নাটক  ছছাটগল্পে াঅশ্রল্পেয ূল্পে প্রততফাদ : এক াতবনফ ছকৌর
তফশ্বতজৎ ছাদ্দায
াঈাতজথত ম্পদল্পক ছছল্পরতটয াল্পত তদল্পে ছমল্পত াযল্পফ। তায ভানতক তকছু তযফতথন এল্পর তফলেতচিা ছথল্পক তায ভন
কখ্ল্পনা ল্পয াঅল্প তন। ছল দৃল্পয তাাআ যাজায াঅগভল্পনয ফাতথা শুল্পন াভরল্পক ততখ্ল্পে ছদে – তকছু ছচল্পে তনল্পত। নাটকতট
মখ্ন যতচত ে তখ্ন কতফহৃদে ছখ্ো-গীতাঞ্জতর-গীততভারয ল্পফথ তফশ্বল্পদফতায ৃতি ছৌদল্পমথয াঅধযাতত্মক রীরাে ভগ্ন। তশু
াভর ছমন ছাআ রীরাযাআ প্রকাক। ঘল্পযয ফাাঁধন কাতটল্পে তফশ্বল্পদফতায তচযিন রীরা তনল্পকতল্পন মাফায িাল্পক াো তদল্পত তাাআ
তফশ্বল্পদফতায িাকঘয প্রতততিত ল্পেল্পছ নাটল্পক।
প্রকৃততয ছৌদল্পমথয ভল্পধযাআ বগফাল্পনয ানাতদ কাল্পরয রূল্পয প্রকা। ানাতফর ািযাত্মা না থাকল্পর ছাআ াীভ
ছপ্রভভল্পেয কাল্পছ ছৌাঁছাল্পনা মাে না। স্বপ্নতফরাী ফারক কখ্ল্পনা তন্ডত ল্পে ঘল্পযফদ্ধ থাকায স্বপ্ন ছদল্পখ্ না। ছ চাে
নাগযাজুতাোরা তথল্পকয ভল্পতা কাজ খ্ুজ
াঁ ল্পত। কখ্ল্পনা চাে যাভরী নদী তীযস্থ, াাঁচভুো াাল্পেয তনকটস্থ গ্রাল্পভয
দাআোরা ল্পে দাআ ছফচল্পত। াঅফায কখ্ল্পনা চাে যাজায িাকযকযা ল্পে ছদল্প ছদল্প তচতে তফতর কযল্পত। তায এাআফ াদ্ভুত
াঅজগুতফ স্বল্পপ্ন কতফযাজ ফা ভাধফ দি াতধক তচিাগ্রস্ত ল্পে ল্পে। াঅতশ্রত ফারক ল্পর তনাঃিান দম্পততয বতফলযল্পতয
বযাস্থর ছ। তকন্তু তায ছচাল্পখ্ ভুল্পখ্ পুল্পট াঈেল্পত থাল্পক ভৃতুযয তনতিত তচনের। ছল রল্পগ্ন তফল্পশ্বশ্বয ততযাআ াঅল্প তায কাল্পছ।
জগৎভে তফশ্বল্পদফতায াঅনদভে াভৃতরূল্পয ছম প্রকা, তায স্বরূ মায কাল্পছ মথাথথ াঈরি ে তফল্পশ্বশ্বয তায কাল্পছ না
এল্প াল্পয না। নাটল্পক তায াংরাল্প ছম ফযঞ্জনা তা াতফায। ছকাঈ ফল্পর ‘ভে ফল্পে মাল্পচ্ছ’, ছকাঈ ফল্পর ‘ভে ে তন’।
‘ভে ছকফরাআ চল্পর মাল্পচ্ছ’ ছম ছদল্প ছাআ ছদল্প ছমল্পত াভল্পরয ভন াঈৎকতেত ল্পে ল্পে। ক্রল্পভ যাজা এর। তায িাকঘল্পযয
িাকযকযা একতদন াভল্পরয জনয তচতে এল্পনতছর। যাজদূত এর াঅজ যাজাল্পক ল্পঙ্গ তনল্পে। াভর াঅজ ভৃতুযয ভুতিল্পত
তফশ্বল্পদফতায াায যযল্পরাল্পক প্রল্পফ কযল্পফ। াঅজ াভল্পরয জনয ুধা পুর এল্পনল্পছ। তল্পফ ততক্ষল্পণ ছদযী ল্পে ছগল্পছ।
াভর তফল্পশ্বশ্বল্পযয িাকঘল্পযয তচতেল্পত তফশ্বাত্মায ল্পঙ্গ তভতরত ল্পত ছূল্পট চল্পরল্পছ। নাটল্পকয ভূর তফলে ভানফাত্মা াভল্পরয
তফশ্বাত্মা যাজায ল্পঙ্গ তভতরত ফায াধনা। ‘িাকঘয’, ‘িাকযকযা’, ‘ঘিা’, ‘তচতে’ ফতকছু এখ্াল্পন াাংল্পকততক ফযঞ্জনাে
াঈতস্থত ল্পেল্পছ। াঅল্পর ভগ্র তফশ্বতট ানাতদ যাজায এক িাকঘয। ফারল্পকয জ্ঞান তযতধল্পত তফশ্বাল্পমাগযতা প্রততস্থাল্পন
নাটল্পক তা াভল্পরয জানারায াভল্পন ফাল্পত ল্পেল্পছ। িাকযকযা যাজ াঅজ্ঞায ফাতথাফাক। তচতে র জীফাত্মা-তফশ্বাত্মায
তভরল্পনয িাক। াঅয ঘিাধ্বতন র যযল্পরাল্পক প্রল্পফল্পয াংল্পকত। নাটল্পকয ভূর তফলে – তফলেফানা ফনাভ তফশ্বপ্রকৃততয
ছৌদমথ তাা এফাং জীফাত্মা-তফশ্বাত্মায তভরন। এাআ দুাআতট তফলল্পেয াংঘটল্পন নাটযকায াঅতশ্রত াভরল্পক ছযল্পখ্ল্পছন
ছকন্দ্রতফদুল্পত। নাটল্পক তায ুদূল্পযয তাা, তফশ্বযয ছবাল্পগয দুতনথফায ফানা  যাজায তচে াফায াঈৎকো াঅল্পর াংকীণথ
তফলে ফানায তফরুল্পদ্ধ তচযিন জীফনল্পরাল্পত াতভর ফায এক াতনফায স্বপ্ন । এাআ স্বপ্ন তায ফাস্তফাতেত ে। াঅয ছাআ ল্পথ
নীযফ প্রততফাদ ছযল্পখ্ মাে তফলেল্পফাল্পধয ান্ধতায তফরুল্পদ্ধ।
প্রথভ তফশ্বমুল্পদ্ধয দুফছয য যতচত ‘ভুিধাযা’ নাটল্পক নাটযকায ছম তফলেগুতরল্পক াঅভাল্পদয াভল্পন এল্পনল্পছন ছগুতর র—
১) মন্ত্র ফনাভ ভানুল (তফবূতত-াতবতজৎ), ২) াঈগ্র জাতীেতাফাদ (াঈিযকূল্পটয প্রজা ফনাভ তফতযাাআল্পেয প্রজা), ৩) তি ফনাভ
ভুতি (তফবূতত-যণতজৎ ফনাভ াতবতজৎ, ধনঞ্জে, তফশ্বতজৎ, ঞ্জে), ৪) ফাাঁধ ফনাভ থ। প্রথভ তফশ্বমুল্পদ্ধ যফীন্দ্রনাথ ছদল্পখ্ল্পছন
তিভল্পদীেল্পদয াম্রাজযফাদী তিয াঈগ্র জাতীেতাফাদ। ছদল্পখ্ল্পছন তফজ্ঞাল্পনয ধ্বাংাত্মক রূল্পক কাল্পজ রাতগল্পে ভানুল
কীবাল্পফ ক্রুদ্ধ াঅস্ফারন কল্পয াঈেল্পছ। াঅল্পরাচয নাটল্পক যফীন্দ্রনাথ ছমন ছ তফলেগুতরয প্রততফাদ কল্পযল্পছন। নাটল্পক এাআ
প্রততফাদ এল্পল্পছ প্রধানত াতবতজল্পতয ভাধযল্পভ। দাদাভাাআ ছভানগেযাজ তফশ্বতজল্পতয াঅদল্পথ প্রাল্পণয ভল্পধয ছ ছম াপুযান
তিয াঈন্মাদনা রক্ষয কল্পয তায ছজাল্পয তিারী প্রততল্পক্ষয তফরুল্পদ্ধ রুল্পখ্ দাাঁোল্পত তায বে ে না। তফতযাাআল্পেয দাতেত্ব
াল্পত ছল্পে ছ তাল্পদয দুফছল্পযয খ্াজনা ভুকুফ কল্পযল্পছ। ফাতণল্পজযয ুতফধাল্পথথ তাল্পদয জনয দীঘথতদন ফন্ধ নতদাংকল্পটয থ
খ্ুল্পর তদল্পেল্পছ। াঈিযকূল্পটয মুফযাজ তাল্পফ নাটল্পক তায াঅতফবথাফ ল্পর দাদাভাাআ তফশ্বতজল্পতয কাছ ছথল্পক ছ ছজল্পনতছর
তায জন্মযল্পযয কথা। ভুিধাযায াঈৎল্পয কাল্পছ ছকান ঘযছাো ভা তাল্পক জন্ম তদল্পে তগল্পেতছর। যাজা যণতজৎ তায কাল্পর
যাজচক্রফতথীয রক্ষণ ছদল্পখ্ তাল্পক াঅশ্রে তদল্পেতছর। ভুিধাযায ছকাল্পর তায জন্ম ফল্পর ছ ফথদা তায ছরাতল্পক ািল্পয ানুবফ
কল্পয। তফতযাাআল্পেয প্রজাল্পদয তৃ্া এফাং চাল্পলয জর ফন্ধ কযল্পত মন্ত্রযাজ তফবূতত তফকট ছরৌমল্পন্ত্রয তনভথাল্পণ তায গততল্পযাধ
কল্পযল্পছ। ক্ষতে্ু যাজতন্ত্র পফযতল্পন্ত্রয াাময তনল্পে যাজকামথ তনফথা কযল্পত চাে ফল্পর তফবূততল্পক প্রকাল্পয ভথথন কল্পয ছগল্পছ
যণতজৎ। মন্ত্রদানল্পফয এাআ ক্রুদ্ধ াঅস্ফারনল্পক তনাত কযল্পত াতবতজৎ তদ্ধাি গ্রণ কল্পয। াঈিযনবযল্পফয ভতদল্পযয চুো াঅজ ঐ
কদাকায মল্পন্ত্রয াভল্পন ঢাকা ল্পে ছগল্পছ। ুতযাাং ছদফতা-ভানুলল্পক ফাাঁচাল্পত ল্পর াতবতজৎল্পক এতগল্পে াঅল্পত ল্পফ।
াঈিযকূল্পটয মুফযাজ ল্পে াতবতজৎ তফতযাাআল্পেয প্রজাল্পদয কাল্পছ ূজনীে। এজনয াঈিযকূল্পটয প্রজাযা তাল্পক যাজতফল্পদ্রাী
ভল্পন কল্পয তনজ াল্পত তফচায কযল্পত চাে। যাজায হৃদল্পে শুরু ে এক চযভ দ্বন্দ্ব। একতদল্পক িান তাল্পফ াঅতশ্রত প্রাণাতধক
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যফীন্দ্র নাটক  ছছাটগল্পে াঅশ্রল্পেয ূল্পে প্রততফাদ : এক াতবনফ ছকৌর
তফশ্বতজৎ ছাদ্দায
াতবতজৎ, ানযতদল্পক যাজয। ুতযাাং ছ াঈন্মুি াঈিযকূল্পটয প্রজাল্পদয াত ছথল্পক াতবতজৎল্পক ফাাঁচাল্পত কাযাগাল্পয ফদী কল্পয
তাল্পক। তফতযাাআল্পেয ন্নযাী ধনঞ্জে াতাং াঅল্পদারল্পন াতধকায াঅদাল্পেয দাফী জানাে। ভায ছখ্ল্পে ভায জে কযায ভন্ত্র
ছখ্াে প্রজাল্পদয। াঈিযকূট এফাং তফতযাাআল্পেয প্রজাল্পদয ভল্পধয ছম াঈগ্র জাতীেতাফাল্পদয প্রকা ঘল্পটল্পছ নাটল্পক যফীন্দ্রনাথ
তাল্পক ভথথন কযল্পরন না। াতবতজল্পতয কাল্পছ াঈবে প্রল্পদল্পয প্রজাযাাআ ভান। ছকফর ানযাে-াতযাচাল্পযয তকায ফল্পর
তফতযাাআল্পেয প্রজাল্পদয ফাাঁচাল্পত তততন যাজতফল্পদ্রাী প্রততন্ন ল্পেল্পছন। তফশ্বতজল্পতয ছকৌল্পর কাযাভুি াতবতজৎ তিয তফরুল্পদ্ধ
ভুতি াঅনল্পত াঅয ফাাঁল্পধয কাযল্পণ ফন্ধ ছরাতধাযায থ াঈল্পন্মাচন কযল্পত ভুিধাযায ল্পথ াগ্রয ে।
াঅল্পরাচয নাটল্পকয াঅতশ্রত চতযে াতবতজৎ যফীন্দ্রভননল্পক প্রততিা কল্পয ছগর প্রাল্পণয ভূল্পরয। ছম ধাযায ছকাল্পর তায জন্ম
ছাআ ধাযায ফদ্ধ প্রফা ভুি কল্পয ছ ছমন জন্মাঊণ ছাধ কল্পয ছগর। াঈিযকূল্পটয তাংান তায রক্ষয নে। তায রক্ষয ভানুল ।
তাাআ াঅতশ্রত চতযে ল্পে হৃদল্পেয ভল্পি কর াঅশ্রেজার ভৃতুযল্পত তছন্ন কল্পয প্রজাল্পদয জনয ভঙ্গল্পরয জেধ্বতন ছঘালণা
কল্পযতছর ছ। াঅয তাল্পত াথথকতা ছল্পেতছর পবযফেীল্পদয স্তুতত।
এখ্ন ‘গৃপ্রল্পফ’ নাটল্পকয াঅল্পরাচনা কল্পয নাটল্পকয ধাযাে প্রঙ্গতটয াঅল্পরাচনা ভাি কযা মাক। ‘গৃপ্রল্পফ’ (১৩৩৩)
নাটকখ্াতন নাটযকাল্পযয ‘ছল্পলয যাতে’ ছছাটগল্পেয তকছু চতযল্পেয গ্রণ-ফজথল্পনয তবন্ন রূ। এখ্াল্পন াাঁজল্পযয ফযথাে ফযথাক্রাি,
রুগ্ন, ভৃতুযথমােী মতীল্পনয গে ফতণথত ল্পেল্পছ। নাটল্পক মতীন, ততভ (ল্পফান) এফাং স্ত্রী ভতণ মতীল্পনয ভাতয াঅশ্রল্পে ফা কল্পয।
কাতনী তফল্পেলণ কযল্পর ছদখ্া মাে মতীন এফাং ততভ ততৃভাতৃীন ল্পে ভাতয াঅশ্রল্পে ফে ল্পেল্পছ। মতীল্পনয ততা ছকদাযফাফু
মতীল্পনয ভাতাভল্পয ফােীল্পত ছথল্পক ছভতিল্পকর কল্পরল্পজ ল্পে। ছাআভে মতীল্পনয ভাল্পেয ল্পঙ্গ ছকদাল্পযয ম্পকথ স্থাতত ে।
তকন্তু ভাতাভ এাআ ম্পকথ ছভল্পন ছনেতন। াাঁচ ফছল্পযয দীঘথ াধনায াফাল্পন মতীল্পনয ভা তাল্পক স্বাভী তাল্পফ ান।
ভাতাভল্পয াতনচ্ছাে এাআ তফফা াংঘতটত ে ফল্পর তততন তায ম্পতি ছথল্পক তাল্পক ফতঞ্চত কল্পয ানয ছভল্পেল্পক (ভাতল্পক) ফ
তদল্পে মান। াঈদাযভনা ভাত তায ফ তফলে-াঅে রুগ্ন মতীল্পনয ছবাল্পগ ছঢল্পর তদল্পচ্ছন। মতীন ভৃতুযয ূল্পফথ ভস্ত তনাঃল্পল কল্পয
ভতণল্পৌধ তনভথাণ কল্পয মাল্পফ। স্ত্রী ভতণ স্বাভীয প্রাল্পণয বাল্পরাফাায খ্ফয যাল্পখ্ না। রুগ্ন স্বাভীল্পক ছপল্পর গাছ, জন্তু,
জাল্পনাোযল্পদয তনল্পে ল্পে থাল্পক। তাতচ্ছরয এফাং াঈদাীনতাে তাল্পক এতেল্পে চল্পর। চযভ ভুূল্পতথ মতীনল্পক ছপল্পর ছফাল্পনয
ান্নপ্রাল্পন ীতাযাভুয চল্পর ছমল্পত তায ফাল্পধ না। ততভ, ভাী তাল্পক ভতণ ম্পল্পকথ নানাবাল্পফ বুতরল্পে যাল্পখ্। ক্রল্পভ ছ ফুঝল্পত
াল্পয তায াফস্থা ম্রাট াজাাল্পনয ভল্পতাাআ —

‘এখ্ন ভল্পন ল্পচ্ছ, াঅভায ছমন ছাআ াজাাল্পনয ভল্পতাাআ র — াঅতভ ক্ষীণ জীফল্পনয এাল্পয — ছ ূণথ
জীফল্পনয াল্পয — াল্পনক দূয, াঅয তায নাগার াো মাে না’।
ভস্ত তফতকল্পে ছ ভল্পনয ভাধুযী তভতল্পে ভতণল্পৌধ তনভথাণ কল্পয চল্পরল্পছ। তায াজজ্জা ছকাথাে ছকভন ল্পফ তেক কযল্পছ।
াথচ ভতণ তায ভূরয না ফুল্পঝ এতেল্পে এতেল্পে চল্পর। ততভয কল্পে ছমন ফাস্তফ ল্পতযয প্রততধ্বতন — ‘ছখ্রাঘয ফাাঁধল্পত ছরল্পগতছ’।
ভৃতুযথমােী মতীন ছফাল্পনয তফল্পেয খ্যল্পচয ফযফস্থা কল্পয ফাকী ফ ভতণল্পক াঈাআর কল্পয ছদে। এজনয ভাীল্পক ছ ান্ত্বনা ফাণী
ছানাল্পর ভাী ফল্পর — ছ ছঢয ছল্পেল্পছ। তনাঃিান ভাীয ছকাল্পর মতীন াঅল্পরা কল্পয াঅল্পছ এাআ তায াল্পনক াো।
এভন াঈদাযভনা ভাীল্পক ছল্পে মতীন ধনয। তাাআ তায ফানা যজল্পন্ম তাল্পক ছভল্পে তাফ রাব কযা। তদল্পক ভতণ
ম্পল্পকথ ভাী, ততভ ছম মতীনল্পক বুতরল্পে চল্পরল্পছ াঅজ তা স্পি ে ফােীয চাকল্পযয কথাে। ভতণ ম্পল্পকথ ছফান ফা ভাত ছম
ছকন তাল্পক বুতরল্পে চল্পরল্পছ তা মতীন ছফাল্পঝ ফল্পর তাল্পদয প্রতত যাগ কল্পয না। ভতণয প্রতত তায যাগ ছনাআ। ছকফর যল্পেল্পছ
াতবভান। এখ্াল্পন ছকান প্রততফাল্পদয ধ্বতন াঅভযা শুনল্পত াাআ না াঅতশ্রল্পতয কল্পে। মা ছানা মাে তা াতবভাল্পনয ধ্বতন। চযভ
ভে এল্পর মতীন াতে ছদে তফশ্বল্পদফতায তচযিন গৃল্প প্রল্পফল্পয ল্পথ। াঅজ ভতণ ানুতি। ছ এল্প মতীল্পনয চযণ জতেল্পে
ক্ষভা তবক্ষা কযল্পছ। মতীল্পনয গৃল্প একতদন মতীনল্পক ছাোাআ তাল্পক গৃপ্রল্পফ কযল্পত ল্পফ। মতীন ছম ভযল্পণয াগযাল্পয
ছৌাঁল্পছ ছগল্পছ ততক্ষল্পণ। ততভ ছগল্পে ল্পে —

াআ ভযল্পণয াগযাল্পয চুল্পচুল্প
এল্পর তুতভ বুফনল্পভান স্বনরূল্প।
যফীন্দ্র গল্পেয ছপ্রতক্ষল্পত তফলেতটয তদল্পক াভানয াঅল্পরাকাত কযল্পর ছদখ্া মাে ততফাদী ল্পে প্রকাতত ‘ছাস্টভাস্টায’
(১২৯৮?) গল্পে াঈরাুয গ্রাল্পভ নফতনমুি হুল্পয ছাস্টভাস্টায তায ানবযস্ত াস্বতস্তকয তযল্পফল্পয একাকীত্বতা কাটাল্পত
ততৃভাতৃীন ক্ষুদ্র ফাতরকা যতনল্পক াঅশ্রে তদল্পেতছর। যতন ছাস্টভাস্টাল্পযয ল্পঙ্গ থাকল্পত থাকল্পত তফতচে নাযী হৃদল্পেয
াঅকাঙ্খা স্বরূ তাল্পক বাল্পরাল্পফল্প ছপল্পর। ছাস্টভাস্টাল্পযয কাল্পছ এ তয ানাতফষ্কৃত থাল্পক। ফদতরয ভে যতল্পনয বতফলযৎ
জীফনল্পক ুযতক্ষত কযল্পত তকছু াথথ তায াল্পত তদল্পে াঅল্পত চাে। ক্ষুদ্র ল্পর যতল্পনয নাযীিা তাল্পত াভাতনত ছফাধ কল্পয।
Volume-II, Issue-I

July 2015

43

যফীন্দ্র নাটক  ছছাটগল্পে াঅশ্রল্পেয ূল্পে প্রততফাদ : এক াতবনফ ছকৌর
তফশ্বতজৎ ছাদ্দায
তায া জতেল্পে ধল্পয ফল্পর — ‘দাদাফাফু, ছতাভায দুতট াল্পে তে, ছতাভায দুতট াল্পে তে, াঅভাল্পক তকছু তদল্পত ল্পফ না;
ছতাভায দুতট াল্পে তে, াঅভায জল্পনয কাাঈল্পক তকছু বাফল্পত ল্পফ না।’ ছপ্রল্পভয াতধকাল্পয তায এাআ াতবভান প্রকা। একথা না
ফুল্পঝ ছাস্টভাস্টায ছদল্প ছপল্পয। ছপযায ল্পথ একফায বাল্পফ তপল্পয মাাআ। যক্ষল্পণাআ দাথতনক াঈরতিল্পত াঅত্মান্ত্বনা—
‘তপতযো পর কী! ৃতথফীল্পত ছক কাায।’ ফাতরকা ক্ষুদ্র ল্পর, ফাতরকায এাআ ছপ্রভাকলথণ ছ েল্পতা বুরল্পত াযল্পফ না কখ্ল্পনা।
যতল্পনয াঅশ্রে খ্তন্ডত ল্পর, ছপ্রভাস্পদল্পক ধল্পয যাখ্ায ছম ক্ষুদ্র হৃদল্পেয প্রল্পচিা তা ফযথথ ল্পর নােক ছখ্াল্পন ফযথথ নােক ,
ুল্পমাগন্ধানী নােল্পক প্রততন্ন ল্পেল্পছ। ‘ছখ্াকাফাফুয প্রতযাফতথন’ (১২৯৮, াধনা) গল্পে যাাআচযণল্পক াঅতশ্রত ফরা মাল্পফ না।
তল্পফ াঅকতিক দুঘথটনায দাে তনল্পে ছ ছমবাল্পফ তনজুেল্পক াঅল্পকথটাাআার াআল্পভল্পজ ভতনল্পফয ুল্পেয তযচল্পে স্থাতত কল্পয
ছগর, তাল্পত তায হৃদল্পেয ভানুবফতায তযচে ছভল্পর। ঘটনাতট নাটকীে ল্পর ছপরনায নফকুভায তাল্পফ ভতনল্পফয গৃল্প স্থান
ছভল্পর। ভতনল্পফয ছচাল্পখ্ ছ তনজ িান তাল্পফ াতধতিত ল্পর ােক জাল্পন প্রকৃত তয। ুতযাাং ােল্পকয তফচাল্পয ছ
াঅতশ্রত। াথচ তায এাআ তযচেতট ভতনফ এফাং তায স্ত্রীয কাল্পছ তচযকার াধযা ছথল্পক মাল্পফ। এফ কথা ফরায াউল্পদ্ধথ তচযবাস্বয
ল্পে থাকল্পফ যাাআচযল্পণয ভত্ব এফাং াঈদাযতা। তনল্পজয হৃদে তছাঁল্পে ছ ভতনল্পফয বাঙা হৃদে গল্পে তদল্পে ছগর।
যফীন্দ্রনাল্পথয ‘ম্পতি ভথণ’ গল্পে ছম াততপ্রাকৃত যল্পয ঞ্চায ঘল্পট তা এক হৃদে তফদাযক তনদারুণ কাতনীয
প্রচ্ছদট। মজ্ঞনাথ কুন্ড তায ম্পতি যক্ষাল্পথথ প্রাচীন এক ছবৌততক দ্ধতত ‘মখ্ ছদো’য তফলেতট এখ্াল্পন াংঘটন কযল্পরন।
ফাস্ততফক, না ছজল্পন তনতাাআ নাভক ছম ফারকতটল্পক তততন ভাতটয নীল্পচ ভতদল্পযয ুেল্পঙ্গ ম্পদ যক্ষায জনয ছযল্পখ্ এল্পরন ছ
তাযাআ ছৌে ছগাকুর। তনল্পজয ঘযছাো ছছল্পর ফৃদাফল্পনয ুে। তনতাাআল্পক তনল্পজয প্রল্পোজল্পন তততন াঅশ্রে তদল্পরন। তায ছগাকুর
তযচে জ্ঞাত ল্পর এাআ তনভথভ াঅচযণ তততন কযল্পত াযল্পতন না। ানুল্পাচনাটুকু তায াযাল্পধয ূণথ প্রােতিি ল্পত াল্পয না।
খ্ন্ড াঅশ্রেতচল্পে ছরখ্ক এখ্াল্পন তায তনভথভ াতফকতায তফরুল্পদ্ধ একটা প্রততফাদ জাতনল্পে ছগল্পরন। ‘দাতরো’ (১২৯৮, াধনা)
নাভক াযযল্পয গল্পে একান্নফতথী তযফাল্পযয দাতযদয, স্ত্রীজতনত কাযল্পণ গৃতযাগ, নাকার ল্পে গৃল্প প্রতযাফতথল্পনয কাতনীল্পত
াযযল্পয ছটা মতটুকু থাক না ছকন যফীন্দ্রনাথ ছল মথি পুতটল্পে তুল্পরল্পছন — পফযাগয াধল্পন নে, াংাল্পযয াাংখ্য
ফন্ধল্পনয ভাল্পঝাআ ভানদ রাব কযল্পত ে। তায ভল্পধযাআ রাব কযা মাে ভুতিয স্বাদ। পতকযচাাঁল্পদয ক্ষুদ্র াঅতশ্রত জীফল্পনয
াঈরতিল্পত ছ তযল্পক প্রতততিত কল্পযল্পছন গেকায। ‘কঙ্কার’ (১২৯৮, াধনা) গল্পেয াযীযী াঅত্মায প্রািন জীফল্পনয
কাতনী ফণথল্পন ছদখ্া মাে কঙ্কার জীতফত জীফল্পন ফেজতনত কাযল্পণ স্বাভী এফাং ছপ্রভল্পক াঅতঙ্ক ভল্পন কযল্পতা। তফধফা ল্পে
দাদায গৃল্প াঅশ্রে ছনফায য দাদায ফন্ধুল্পক ছ বাল্পরাল্পফল্প ছপল্পর। এখ্ন স্বাভী ফা তায ছপ্রভ তায কাল্পছ াঅকাঙ্ক্ষায তফলে।
দুতট ছক্ষল্পোআ ভূর র ফে। তকন্তু ল্পণয ছরাল্পব িািায ছপ্রভাস্পদ ানযে তফফা কযল্পত তস্থয কযল্পর নাতেকা তাল্পক তফলাল্পন
তযা কল্পয। ুতযাাং এাআ াঅশ্রেতচল্পে ভকারীন কুপ্রথা ণপ্রথা নাভক াভাতজক এক ফযাতধল্পক াঅক্রভণ কযা ল্পেল্পছ।
যফীন্দ্রনাল্পথয ‘জীতফত  ভৃত’ (১২৯৯, াধনা) গেখ্াতনল্পত তকছু ছবৌততক যল্পয তযল্পফন ল্পেল্পছ। স্বাবাতফক ছফাল্পধ
ভৃত ফল্পর ছঘাতলত কাদতবনীল্পক দা কযায জনয শ্মাল্পন তনল্পে মাো ে। প্রাকৃততক তফমথল্পে দাকাযীল্পদয রােন, কাদতবনীয
াাে ছদল্প ুনযাে হৃদস্পদল্পনয প্রতযাফতথন, একাকীত্বতা  তফন্নতাল্পফাধ শ্রীতত ফাফুয গৃল্প তায াঅশ্রে এফাং
াঅতঙ্কজনক াঅচযণ, ুনযাে বাুযুে তীল্পয টাল্পন যানীাল্পটয াযদাাংকল্পযয গৃল্প প্রতযাফতথল্পনয কাতনীল্পত নানা ছবৌততক
য তযল্পফতত ল্পেল্পছ। ছাআ ল্পঙ্গ ‘Somnambulism’ ফা ‘doppelganger’ াআতযাতদ নানা ছরৌতকক তফশ্বা মা
াঅতঙ্কজনক তা এখ্াল্পন প্রকাতত ফল্পর ভল্পন ে। ফল্পল্পল তায তনল্পজয জীফি িায তযচে তদল্পত তাল্পক ুষ্কতযনীয জল্পর
ঝাাঁ তদল্পে ভযল্পত ল্পেল্পছ — ‘কাদতবনী ভতযো প্রভাণ কতযর, ছ ভল্পয নাাআ।’ াঅত্মতযাে ছ কর তফন্নতাল্পফাল্পধয তনফৃতি
কল্পযল্পছ। ‘ছুতট’ গল্পে গেকায পতটল্পকয ভাভাফাতেল্পত াঅশ্রে, ফারল্পকয স্বাধীনতফাযী জীফল্পনয ফাধা, ভাভীয তনমথাতল্পনয
কাতনীল্পক াঅল্পফগূণথবাল্পফ ফণথনা কল্পযল্পছন। ভাল্পেয প্রতত প্রফর াতবভাল্পন তায এাআ াতনচ্ছুক াঅশ্রে ফন্ধনল্পক খ্ন্ডন কল্পয ছ
ছল ফাল্পকয ভাল্পক শুতনল্পেল্পছ — ‘ভা, এখ্ন াঅভায ছুতট ল্পেল্পছ ভা, এখ্ন াঅতভ ফাতে মাতচ্ছ।’
যফীন্দ্রনাল্পথয ‘ভাভাো’ (১২৯৯, াধনা) গেতটল্পত একতট াঅশ্রেপ্রঙ্গ াঅল্পছ। াঅয ছাআ াঅশ্রেপ্রল্পঙ্গয ভাধযল্পভ
াভাতজক এক কুপ্রথাল্পক প্রততফাদ জানাল্পনা ল্পেল্পছ। াঅতশ্রত যাজীফল্পরাচন, তফধফা ল্পে ভযল্পণ মাো এফাং
পদফঘটনাল্পতাধথদগ্ধ ল্পে গৃল্প প্রতযাফতথনকাতযণী ভাভাোল্পক ছপ্রল্পভয তিল্পত  ভানতক দৃঢ়তাে তথাল্পল্পক্ষ রাব কল্পয।
াতধক ছকৌতূরফত ছ তথল্পক তনল্পজ খ্ন্ডন কযল্পর ভাভাোল্পক ছ তচযতল্পয াতযল্পেল্পছ। এ ছফদনা তায াফতি জীফল্পনয
ঙ্গী ল্পফ তয, তকন্তু তায ূল্পফথ াঅতশ্রত ল্পে ছম ভানতক দৃঢ়তাে ছ ভাভাোল্পক গ্রণ কল্পযতছর তাল্পত ছাআ ভযণ,
কুপ্রথাতটয তফরুল্পদ্ধ প্রততফাল্পদয একতট ুয ধ্বতনত ল্পেল্পছ তনাঃল্পদল্প। ‘ানতধকায প্রল্পফ’ গল্পে (১৩০১, াধনা) ভকারীন
তফধফা নাযীয াংস্কায তফশ্বাল্প াঅঘাত কযা ল্পেল্পছ। ভৃত ভাধফচন্দ্র তকথফাচস্পততয তফধফা স্ত্রী তনাঃিানা জেকারীয গৃল্প তায
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যফীন্দ্র নাটক  ছছাটগল্পে াঅশ্রল্পেয ূল্পে প্রততফাদ : এক াতবনফ ছকৌর
তফশ্বতজৎ ছাদ্দায
ভ্রাতুষ্পুেদ্বে ুতরন  নতরন াঅশ্রে রাব কল্পয। াংস্কাযভনা, ছুতভাল্পগথ তফশ্বাী জেকারীয োকুযফােী ফারকদ্বে তথা ানযল্পদয
কাল্পছ ল্পজ প্রল্পফল্পয জােগা নে। ছল মথি ছখ্াল্পন ফযা এফাং ুযাাল্পন াঈন্মি ছিাল্পভযা প্রল্পফ কযল্পর জেকারীয
দীঘথজীফল্পনয াংস্কায-তফশ্বা তফচতরত ে। তততন ানতধকাল্পয প্রল্পফতত াশুতচ জন্তুল্পক াঅশ্রে তদল্পর ছিাভল্পদয কো তনল্পদথল্প
ছানাল্পরন — ‘মা ছফটাযা, তপল্পয মা! াঅভায ভতদয াতফে কতয ছন।’ ‘প্রােতিি’ গল্পে যফীন্দ্রনাথ দীনফন্ধু তভল্পেয
‘জাভাাআফাতযক’ প্রল্পনয ভল্পতা াঅতশ্রত ভূঢ়, াতফল্পফচক ঘযজাভাতাল্পদয ভানতকতাল্পক াঅঘাত কল্পযল্পছন। ‘তদতদ’ (১৩০১,
াধনা) গল্পে ক্ষুদ্র বাাআল্পেয ম্পতি যক্ষাল্পথথ স্বাভীয লেমল্পন্ত্রয তফরুল্পদ্ধ প্রততফাল্পদয ধ্বতন ছঘাতলত ল্পেল্পছ। ততৃভাতৃীন ক্ষুদ্র
ফারক নীরভতণল্পক এফাং তায ম্পতিল্পক স্বাভী জেল্পগাাল্পরয তনিুযতা এফাং ছরাব ছথল্পক ফাাঁচাল্পত তদতদ ছম ছচিা কল্পযল্পছ তাল্পত
তায হৃদল্পেয তি, াঈদাযতা এফাং স্বাভীয ানযাল্পেয প্রতত প্রততফাদী নাযীচতযল্পেয তযচে পুল্পট ল্পে। বাাআ তায ছেল্পয াঅতশ্রত
াঅয স্বাভী তায বাাআল্পেয ম্পল্পদয াঈয তনবথযীর ফযতি। বাাআল্পেয ম্পতি ছথল্পক স্বাভী তনল্পজয ক্ষুধায ান্ন ছজাগাে কযল্পর
ম্পূণথটুকু গ্রা কযায ছরাল্পব তনিুয াতফক াঅচযল্পণয ভি ল্পেতছর। তায এাআ াতফকতাল্পক প্রততফাদ কল্পয বাাআল্পক ফাাঁচাল্পত
ছচল্পেতছর তদতদ। যফীন্দ্রনাল্পেয ‘াতততথ’ (১৩০৩, াধনা) গল্পেয তাযাদ তনল্পজয গুল্পণ ফাযফায তনল্পজয জনয াঅশ্রে যচনা
কল্পযল্পছ। াঅফায তনল্পজাআ তা খ্ন্ডন কল্পয দূল্পয াতে জতভল্পেল্পছ। ফন্ধনবীরু এাআ তযণ তশু ুদূল্পযয াঅহ্বাল্পন ফাযফায ফন্ধন তছাঁল্পে
যফাহুত াতততথ ল্পে প্রকৃততয াঅনদমল্পজ্ঞ াতভর ল্পেল্পছ। ছে-ছপ্রল্পভয লেমন্ত্র ফন্ধনল্পক তছন্ন কল্পয ছ গল্পে প্রতততিত কল্পযল্পছ
প্রকৃততয ছোকলথল্পণয তচযিন তয  কটীনতাল্পক। এাআ াভতগ্রক াঅল্পরাচনাে ছদখ্াল্পনা ছগর যফীন্দ্র নাটক এফাং ছছাটগল্পে
াঅশ্রেপ্রঙ্গতট কখ্ল্পনা প্রততফাল্পদয ভাধযভ ল্পে কাতনীয যতনষ্পতি ঘতটল্পেল্পছ।
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