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Abstract 
উনতবাংশ শতদের েত্তদরর েশে সথদে বাাং ায় ঐততহাতেে বা সেশদেমমূ ে নাটে রচনায় োংখ্যা ক্রমশ বৃতি সেদত 
শুরু েদর। এর অনযতম েধান োরণ হ  বাঙাত র ঐেযবি জাতীয়তাদবাদধর ক্রম-বধযমানতা। তবশ শতদের তিদশর 
েশদে আতবভূযত শচীন্দ্রনাথ সেনগুদের ঐততহাতেে নাটেগুত র সবতশরভাগ চতরি আেশয সেশদেতমে চতরি রূদে 
েততভাত হদয়দে। এই েময় ঘদট র্াওয়া তবতভন্ন রাজননততে ঘটনাগুত  নাটযোদরর হৃেয়াদবগদে তীব্র অতভঘাত দ্বারা 
আদদাত ত েরদত েক্ষম হদত শুরু েদর। এেেথায় তাাঁর হাত ধদর বাাং া নাটয রচনার সক্ষদি এে ো াবেদ র েূচনা 
ঘদট। তাাঁর নাটদের চতরিগুত  েনাতন ভারতবদিযর জাতীয় বীরত্বেূণয চতরদির আেশয দ্বারা অদনোাংদশ েভাতবত হদয়দে। 
তৎো ীন বাঙাত  জাততর জাতীয়তাবাে এবাং স্বদেশ সেদমর োংতমশ্রদণ শচীন্দ্রনাথ সেনগুদের ঐততহাতেে নাটেগুত  
োংদবেনশী তা এবাং ভাবময়তার েতীে রূদে তচতিত হদয় উদেদে।  
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Discussion 
বাাং া োতহদতয সমৌত ে ঐততহাতেে নাটে রচনায় েূিোত ঘদটতে  সজযাতততরন্দ্রনাথ োেুদরর হাত ধদর। ইততমদধয 
তগতরশচদন্দ্রর নাটয রচনা এবাং নাটযাতভনয়দে সেন্দ্র েদর বাাং ায় এে সগৌরবময় রু্দগর েূিোত ঘদটতে । তদব সেখ্াদন 
তবদেতশ োতহদতযর োতহতন এবাং োং াদের েুস্পষ্ট েভাব তে  তবেযমান। োরণ বাঙাত র ইততহাে চচযা েূচনা হদয়তে  
ইউদরােীয় তশক্ষার েোদরর েদঙ্গ েদঙ্গ। উতনশ শতদের বাঙাত  জাতত History Of Indian, Annals And 
Antiquities Of Rajasthan ইতযাতে গ্রন্থগুত র দ্বারা েবদথদে সবতশ েভাতবত হদত শুরু েদর। তারের ধীদর ধীদর 
তদ্বদজন্দ্র া  রায়, ক্ষীদরােেোে তবেযাতবদনাে েমুখ্ োতহততযেদের তত্ত্বাবধাদন সেশাত্মদবাধ তমতশ্রত ঐততহাতেে বাাং া 
নাটে রচনা বযােেভাদব েোরতা  াভ েদর। এই রু্দগ র্খ্ন বাাং ায় নাটে তনদয় নানা ধরদনর েরীক্ষা-তনরীক্ষা চ তে  
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তেে সতমতন েময় শচীন্দ্রনাথ সেনগুে বাাং া নাটে রচনায় ব্রতী হন। তদ্বদজন্দ্র া  রাদয়র ের বাাং া োতহদতয সর্ 
ঐততহাতেে নাটযোদরর নাম েবযেথম উদে আদে তততন হদ ন শচীন্দ্রনাথ সেনগুে। রবীদন্দ্রাত্তর রু্দগ আতবভূযত নাটযোর 
তহদেদব তাাঁর রতচত নাটেগুত র অনযতম েধান ববতশষ্টয হ  স্বদেশীেতা ও জাতীয়তাবােী মদনাভাদবর েোশময়তা। এ 
েম্পদেয অতজতেুমার সঘাি বদ দেন,  

"আমাদের স্বাধীনতা আদদা দনর েময় র্খ্ন জাতীয় সচতনা ও সগৌরবদবাধ েতততেন েব  হইয়া উতেদততে  
তখ্ন এই ঐততহাতেে নাটেগুত  জনগদণর তচদত্ত গভীর আদবেন জাগাইয়া তুত য়াতে । এই আদবেনময়তার 
জনযই অদনে নাটে ে া ও রীততর তেে তেয়া ত্রুতটেূণয হইদ ও রঙ্গা দয় েমাের  াভ েতরয়াদে। অদনে 
নাটদেই অোরণ ভাবাদবগ এবাং অদহতুে উৎে েঞ্চয় েতরয়া স খ্েগণ েশযেদের স্বদেশী ভাবানুোতণত 
তচত্তদে অতভভূত েতরদত েদচষ্ট েতরয়াতেদ ন।" ১ 

তাাঁর নাটেগুত র মদধয বহু স্থাদন োতহতনর বণযনা এবাং চতরদির তনবযাচদনর সক্ষদি তদ্বদজন্দ্র াদ র েভাব  ক্ষয েরা র্ায়।  
        তাাঁর রতচত নাটেগুত দত তততন েনাতন ভারতবদিযর েমাজবি োধারণ মানুদির অতীদতর আশ্রয়মূ ে তথযতনষ্ঠ 
জীবনচর্যার রু্তিেূণয বযাখ্যা এবাং ভাবময়তার বণযনা েদরদেন। ভারতবদিযর ইততহাদের নানান তথযগুত দে োতহদতযর 
মত এেতট ধারার োবযজনীন েতয তহোদব তততন তাাঁর নাটদের মদধয েততষ্ঠা েদরদেন। রবীন্দ্র-উত্তর রু্দগ তততনই 
আধুতনে রঙ্গা দয়র েূক্ষ্মাততেূক্ষ্ম েরু্তিগত েিততদে েবযেথম বাাং া নাটদে েরু্ি েদরন। চতরি অঙ্কন, োং াে রচনা, 
নাটযদ্বন্দ্ব েৃজন ও নাটেীয় আদবগ োংগেদন তততন তাাঁর নাটেগুত দত র্দথষ্ট মুতিয়ানার েতরচয় তেদয়দেন। তাাঁর রতচত 
নাটেগুত  ভারতবদিযর স্বাধীনতা আদদা দনর েময় সেশবােীর হৃেদয় সগৌরবময় সেশাত্মদবাধ জাগ্রত েরদত েদচষ্ট 
হদয়তে । তবশ শতদের ৩০ সথদে ৬০ এর েশে ের্যি োয় ৩০ বের বযােী তততন সর্ েে  নাটেগুত  রচনা 
েদরতেদ ন সেগুত  বাাং া নাটদের েনাতন রীততর ো াবেদ র মাই দটান স্বরূে তবদবতচত হয়। নাটযোর তহদেদব 
স্বমতহমায় তততন সেই েমদয় তবদশি খ্যাততর তশখ্দর সেৌঁেদত েক্ষম হদয়তেদ ন। তাাঁর ঐততহাতেে এবাং রাজননততে 
নাটেগুত র মূ  েততোেয তবিয় তে  আদবগঘন সেশাত্মদবাদধর োেতঙ্গেতা। ইততহােগত েদচতনতা, োতহতনর বন্ধনগত 
েৃঢ়তা ইতযাতে সক্ষদি তততন র্দথষ্ট ঋিতার েতরচয় তেদয়দেন। 'োতহতয' গ্রদন্থ রবীন্দ্রনাথ োেুর বদ তেদ ন,  

"েৃতথবীদত অল্প োংখ্যে স াদের অভুযেয় হয় র্াহাদের েুখ্-েুুঃখ্ জগদতর বৃহৎ বযাোদরর েতহত েঙ্ঘবি। 
রাদজযর উত্থান-েতন, মহাোদ র েুেূর োর্যেরম্পরা, সর্ েমুদ্র গজযদনর েতহত উতেদতদে েত়িদতদে সেই 
মহান ে োংগীদতর েুদর তাদের বযতিগত তবরাগ-অনুরাগ বাতজয়া উতেদত থাদে। োতহদতযর েটভূতমর মদধয 
এই তবশা তাদে েবাতহত েতরয়া তেবার আোঙ্ক্ষা হইদতই ঐততহাতেে োতহদতযর েৃতষ্ট।" ২ 

 েদবযােতর তাাঁর নাটেগুত র মদধয তহদু, মুে মান, তিটান ইতযাতে ধদমযর মানুিদের মদধয এেতট োম্প্রোতয়ে েম্প্রীতত 
ও োংগততর তচি অতঙ্কত হদয়দে। তাাঁর রতচত নাটেগুত  সেই েমদয় তবতভন্ন রঙ্গমদঞ্চ র্দথষ্ট তবপ্লব েৃতষ্ট েরদত সেদরতে । 
েরবতযীোদ  অদনে েমাদ াচে তাাঁর নাটদের চতরিগুত দে জতট  ও তবরুি ভাবময় বদ  উদেতখ্ত েদরদেন। তেন্তু 
এেথা স্বীোর েরদতই হদব ঘটনার উেদর্াগী চতরি েৃতষ্টর সক্ষদি সর্ সমৌত েতা এবাং তবতশষ্টতা তততন েৃতষ্ট েদরদেন, 
তা তাাঁদে েুেক্ষ নাটযোর রূদে তচর-স্মরণীয় েদর রাখ্দব।  
        তততন অধযােনা দ্বারা েমযজীবদন েদবশ েরদ ও সবশ তেেুতেন ের োাংবাতেেতার োদথ রু্ি হন। তৎো ীন 
ভারতবদিযর জাতীয়তাবােী েতরতস্থতত তাাঁদে এই োজ েরদত অতধেতর উৎোতহত েদরতে । ধীদর ধীদর তততন েৃিে 
ও ভারত নামে বেতনে েতিো েুতটর েম্পােে তহোদব তনরু্ি হন। তার েদয়ে বের ের বারীন্দ্রেুমার সঘাি েম্পাতেত 
তহতবােী ও তবজত  েতিো েুতট েতরচা নার োতয়ত্ব তততন  াভ েদরন। েমযেূদি তততন রাতশয়া, সো যান্ড, নরওদয়, চীন, 
তোংহ  ইতযাতে বহু সেশ ভ্রমণ েদরদেন, োংগ্রহ েদরদেন বহু আিজযাততে অতভজ্ঞতা। তৎো ীন আিজযাততে ইততহাদে 
তবখ্যাত বহু মানুদির োদথ তাাঁর আ ােচাতরতা তে । তাাঁর বাস্তব জীবদনর অতভজ্ঞতা সথদেই নাটেগুত র োতহতন এবাং 
অনুভূতত েোশ সেদয়দে। তাাঁর রতচত উদেখ্দর্াগয নাটেগুত  হ - বগতরে েতাো(১৯৩০), সেদশর োতব (১৯৩৪), 
রাষ্ট্রতবপ্লব (১৯৪৪), তেরাজউদদৌ া (১৯৩৮), ধািীোন্না (১৯৪৮), েবার উেদর মানুি েতয (১৯৫৭), আতযনাে ও জয়নাে 
(১৯৬১) ইতযাতে। এো়িাও রিেম  (১৯২৯), ঝদ়ির রাদত (১৯৩১), নাতেযাংদহাম (১৯৩৩), স্বামী-স্ত্রী (১৯৩৭), ততটনীর 
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তবচার (১৯৩৯), মাতটর মায়া (১৯৪০), মাতটর মায়া (১৯৪৩), োাঁটা ও েম  (১৯৪৮), ে য় (১৯৫০), জননী (১৯৫৩) 
েভৃতত োমাতজে নাটেও তততন রচনা েদরদেন। 
        তার রাজননততে এবাং ঐততহাতেে নাটেগুত র মদধয তার সেশদেদমর েুতীব্র আদবগ এবাং অনুভূতত েোতশত 
হদয়দে। তৎো ীন সেশ ও োদ র আেশয ও মূ যদবাধদে নবভাদব তাাঁর নাটেগুত র মদধয তততন েোতশত েদরদেন। 
তবদশি েদর ভারতবদিযর েচত ত ধমযীয় সগাাঁ়িাতমর ঊদবয উদে তততন োম্প্রোতয়েতার তবরুদি সোচ্চার হদয়তেদ ন। তাাঁর 
হাত ধদর আবহমান অতীত এবাং বতযমাদনর মদধয তথয এবাং জ্ঞাদনর োংতমশ্রণ দ্বারা েবযজনগ্রাহয নাটে রচনা েম্ভবের 
হদয়দে। বাঙ্গা ীদের মদধয ইততহােচচযার েূচনা হদয়তে  ইাংদরজদের তথা ইউদরােীয় োতহদতযর েোরতার েভাদব। এই 
তবিদয় ব া র্ায়,  

"All values are human creations. Truth is such a value and it has to be created by the 
human narrator. All values are human creations. Truth is such a value and it has to 
be created by the human narrative or recounter. In the telling of the story as visualized 
by him, he discovers the truth. Thus the writer of historical literature like his potential 
reader, recreates history using the unusual mood. Only a historical incident can help 
to complete the incompleteness of historical apprehended thoughts and facts." ৩  

মানব জীবদনর জতট  এবাং মনস্তাতত্ত্বে েমেযাগুত দে তবতভন্ন চতরদির মধয তেদয় তততন ফুতটদয় তুদ দেন। 
         তৎো ীন েমাদজর োধারণ মানুদির জীবদনর েুুঃখ্-োতরদ্র-অেহায়তা ইতযাতের নানা তেেগুত দে ঐততহাতেে 
তদথযর োদথ সম বন্ধন ঘতটদয় তততন অোধারণ উদীেনা দ্বারা তাাঁর ঐততহাতেে নাটেগুত র মদধয উত্থাতেত েদরদেন। 
তততন সর্ েে  নাটে রচনা েদরদেন তাাঁর মদধয েতযক্ষ এবাং েদরাক্ষভাদব তৎো ীন েমাজনীতত এবাং রাজননততে 
অতস্থরতা উদেতখ্ত হদয়দে। তৎো ীন েমাজ এবাং রাজনীততর বহু অনাচার-অতবচার-ভ্রষ্টতা-তবেথগামীতা তাাঁর মদন বহু 
অজানা েশ্ন বততর েদরতে । এই েময়োর অতস্থরতার তবিদয় মন্মথ রায় বদ দেন,  

"তবশ এবাং তিদশর েশদের নাটে সেব  েমেযার বাতহযে রূেতচি। সোন রাষ্ট্র-োমাতজে অবস্থার গদভয 
েমেযার ভ্রূণ জন্মায়, তেভাদব তা েমাদজর বুদে োিাদণর সবাঝা রূে হদয় ওদে - তববতযদনর সেই গততদরখ্া 
এ রু্দগর নাটদে েম-সবতশ তচতিত হদয়দে। ইাংদরজ েরোদরর বেশাতচে েী়িন, েঞ্চাদশর মন্বির, োঙ্গা, 
সেশভাগ, স্বাধীনতাোতের তেন্নমূ  মানুদির সরাত বাঙাত র জীবদন এমন দ্রুত আেদ়ি েদ়িতে  সর্ তার 
আঘাদত েমস্ত বাঙাত  জাতত হতচতেত এবাং  তবভ্রাি হদয় েদ়ি। স্বাধীন ভারদতর েুনগযেদনর োদথ এে 
ভগ্নোয় অথযনীতত, তশক্ষা, স্বাস্থয, জনোংখ্যার আতধেয, বাতণজয-তশদল্পর ঘাটতত েৃতির উন্নততর েদথ বাধা েৃতষ্ট 
েদরতে । সেই েময় সবোরত্ব ও েীমাহীন েমেযা বাঙাত র জীবনদে জজযতরত েদর তুদ তে ।" ৪  

ব া সর্দত োদর,সেই জীবন-তজজ্ঞাো সথদেই তততন জতট তামুি এে আদ ােময় েদথর েন্ধান েরদত শুরু েদরতেদ ন 
তাাঁর এই নাটয রচনার মাধযদমই। সেই েমদয়র েশস্ত্র তবপ্লবী আদদা ন, স্বাধীনতা রু্ি, ভারতবদিযর মানুিদের েীমাহীন 
অতযাচার-অনাচার সথদে মুতির েন্ধান তেদত তততন তেদ ন বিেতরের। তততন সেব মাি নাটযোর তেদ ন না, তততন 
তেদ ন োধারণ মানুিদের ববপ্লতবে সচতনা এবাং েমাজ ভাবনা উদীেনোরী এে মহান োতহততযে বযতিত্ব। 
      তাাঁর েমদয় রতচত অনযানয েশযে মদনারঞ্জনোরী নাটেগুত র নাচ-গান- রঙ্গরতেেতার তেেতটর তবেরীদত তগদয় 
তততন এে অদু্ভত রেময়তার েন্ধাদনর উদদদশয েশযেদের অনুেন্ধানী েদর তুদ তেদ ন। ব া র্ায় েথমতেদে তথদয়টাদরর 
েতত উৎোদহর সথদেই তাাঁর নাটযোর হদয় ওোর স্বপ্নতট গদ়ি উদেতে । তাাঁর রতচত নাটেগুত  আতঙ্গদের তেে সথদেই 
সেব মাি সমৌত ে তে  তা নয়, নাটদের োতহতন এবাং চতরদির অোধারণ সম বন্ধন েৃতষ্টদতও তততন েফ  হদয়তেদ ন। 
১৯২৯ তিটাদে রিেম  নাটেতট েোতশত হওয়ার োদথ োদথই তততন নাটযোর তহদেদব র্দথষ্ট েতরতচতত  াভ েদরন। 
বাাং া নাটদের মদধয তততন েথম নাটযোর তর্তন অননয বযতিত্ব তহোদব ইউদরােীয় নাটয েদর্াজনার নানা সটেতনে তাাঁর 
নাটেগুত  মঞ্চায়দনর সক্ষদি েফ তার োদথ বযবহার েদরতেদ ন। আেদ  স্বাধীনতার েূদবয তততন সর্ েে  নাটে রচনা 
েদরদেন তার মদধয তদ্বদজন্দ্র া  রাদয়র েতযক্ষ েভাব তবেযমান। তবদশি েদর তাাঁর ঐততহাতেে এবাং রাজননততে 
নাটেগুত র মদধয ভারতবদিযর েনাতন ইততহাদের অমর চতরিগুত  আেিযণীয়ভাদব উত্থাতেত হদয়দে। তবদশি েদর এই 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-18 
Website: www.tirj.org.in, Page No.145-150 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 148 of 150 
 

ঐততহাতেে নাটেগুত র মদধয তততন সর্ভাদব োতহতয েু ভ েৃতষ্টভতঙ্গদত ঐততহাতেে েতয এবাং ঐততহাতেে তথযগুত  
অবতারণা েদরদেন- তা েততযই েশাংেনীয়। 
     তেন্তু স্বাধীনতার েরবতযীোদ  তততন সর্ েে  নাটে রচনা েদরতেদ ন সেগুত র মদধয নাটযোদরর বনততেতা এবাং 
আেশযদবাদধর এে আমূ  েতরবতযন  ক্ষয েরা র্ায়। এই ের্যাদয় তততন সেব মাি নাটযোর তহদেদব তনদজদে েীমাবি 
রাদখ্নতন, এই েমদয় তততন অনযতম েধান এেজন নাটযেমযী তহোদব তনদজদে তবতভন্ন রঙ্গমদঞ্চর োদথ োংরু্ি েদরন। 
বামেন্থী আেদশয তনতমযত আই.তে.তট.- এর োদথ এই েময় তততন েতযক্ষভাদব োংরু্ি হদয় েদ়িন। েথমতেদে রতচত 
ঐততহাতেে এবাং রাজননততে নাটেগুত র মদধয বামেন্থা অতধে োেতঙ্গেতা তনদয় হাতজর না হদ ও তবশ শতদের 
তদ্বতীয়াধয সথদে তৎো ীন গণনাটয োংদঘর আদদা ন তাাঁর হৃেয়দে বযােেভাদব েভাতবত েদরতে । এই েময় সথদে 
তার নাটেগুত র মদধয েতমউতনট মদনাভাব অতযি েুস্পষ্টভাদব ধরা ে়িদত থাদে। সে োরদণই োধারণ মানুদির 
অতযাচার-বঞ্চনা-েুখ্-েুুঃখ্-বযথযতা-সবেনাদবাধ েততবাদের আোদর তাাঁর নাটেগুত র মদধয তবতচি আোদর তচতিত 
হদয়দে। তাই েরাধীন ভারতবােীর বনরাদজযর হতাশা ও গ্লাতন োতটদয় মানব জীবদনর অবক্ষদয়র ইততেথা তদ্বধাতন্বত 
ভাদবই তাাঁর রচনায় ফুদট উদেদে। তততন তবশ্বাে েরদতন, শত র্ন্ত্রণার সশদি েীতত এবাং বমিীর েদথই জনমানুদির 
র্থাথয মুতি োংঘতটত হদব। 
       শচীন্দ্রনাথ সেনগুে রতচত আধুতনে নাটেগুত র মদধয তবিয়গত তবনযাে এবাং তবতভন্নতা সেই েময়োর অনযানয 
নাটযোরদের সথদে তাাঁদে স্বতন্ত্র এেতট স্থাদন েতততষ্ঠত েদর তেদয়দে। তাাঁর রতচত আধুতনে নাটদের মদধয তবিয় 
ভাবনার অতভনবত্ব তবতভন্নভাদব উত্থাতেত হদয়দে। মূ ত ইততহােদে সেন্দ্র েদর তততন নাটে রচনায় েয়ােী হদ ও 
নাটেগুত র তবিদয়র তবতচিতা বাাং া োতহদতয তাাঁদে তবতশষ্ট এেতট প্লযাটফময বততর েদর তেদত েক্ষম হদয়দে। বগতরে 
েতাো নাটেতটর মদধয েিেতত তশবাজী চতরিতটদে সেন্দ্র েদর গদ়ি ওো েরাধীন ভারদতর জাতীয়তাভাদবর এে 
আদবগময় েোশ  ক্ষয েরা র্ায়। সেই রু্দগ এেই োদথ সোতহনুর এবাং তমনাভযা এই েুতট রঙ্গমদঞ্চ োয় আ়িাই মাে 
ধদর এেটানা এই নাটেতট অতভনীত হদয়তে । েিেতত তশবাজীর তযাগ এবাং শতির েোশ- তৎো ীন মারাতে েমাজদে 
স্বাধীনতার স্বপ্ন এবাং আশার আদ া সেতখ্দয়তে । মুঘ  োম্রাদজযর  শােন এবাং সশািদণর মাদঝ এে অেময আেশযদে 
েততষ্ঠা েদর তেভাদব স্বাধীন জাতত তথা স্বাধীন সেশ বততর েরা র্ায় তার োতহতন এই নাটদের মদধয তবতচিভাদব অতঙ্কত 
হদয়দে। 
       তেরাজউদদৌ া নাটেতট তাাঁর েবযাতধে জনতেয় ঐততহাতেে নাটে বদ  আজও তচতিত হদয় আদে। ১৭৫৭ 
তিটাদে ে াশীর রু্দির মাধযদম বাাং ায় নবাবী আমদ র েমাতে ঘদট, শুরু হয় ইাংদরজদের অতযাচারময়-তনমযম 
শােনো । এই নাটেতটর মদধয তৎো ীন বাঙাত  জাততর স্বতুঃসূ্ফতয সবেনাময় হৃেদয়র েরুণ অতভবযতির আদবেন 
উত্থাতেত হদয়দে। রাষ্ট্রতবপ্লব নাটেতটর মদধয তদ্বদজন্দ্র া  রাদয়র োজাহান নাটদের েভাব থােদ ও নাটদের মদধয সবশ 
তেেু সমৌত ে েেঙ্গ বতযমান। এই নাটেতটর মদধয মূ ত শাহজাহাদনর তোংহােন তযাদগর েরবতযী মুঘ  োম্রাদজযর 
অতধোরগত সর্ রিক্ষয়ী োংগ্রাম োংঘতটত হদয়তে  তারই বণযনা েরা হদয়দে। েম্রাট োরার েবযধমযেমন্বয়মূ ে 
মানতেেতা এবাং ঔরঙ্গদজদবর ইে াম ধদমযর েতত অন্ধ আেিযণময়তা - এই েুইদয়র দ্বন্দ্বময়তার এে চমেেে তচি 
এই নাটদে ফুদট উদেদে। আবার ধািীোন্না নাটেতটদত বনবীদরর বীরত্ব এবাং মাতৃভতি েধান রূদে েতীয়মান হদয়দে। 
নাটেতটর ঘটনাগত েরম্পরা অতযি দ্রুততার োদথ ঘাত-েততঘাদতর েমন্বদয় অতঙ্কত হদয়দে। েুতট তবেরীত ধরদনর 
ভাদবর োংঘদিয এই নাটেতটর নাটযরে সোনও সোনও স্থাদন অতধে আদবগময়তা  াভ েদরদে। তার ফদ  এই নাটেতট 
অদনেটা সমদ াড্রামা বা অততনাটেীয়তার অিভুযি হদয়দে।  
       উনতবাংশ শতদে সেৌতখ্ন তথদয়টার েততষ্ঠার মাধযদম বাাং া নাটযচচযার েূিোত ঘদটতে । তারের ধীদর ধীদর 
বাাং া োতহদতযর অনযানয শাখ্ার মত নাটে রচনার শাখ্াতট েতরেূণযতা  াভ েরদত থাদে। েদতযে নাটযোদরর নাটয 
রচনার আতঙ্গে েৃথে েৃথে ধরদনর হদয় থাদে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুে তাাঁর রতচত নাটেগুত র মদধয নাটয রচনার 
আতঙ্গেগত তবতচি তেেদে উত্থাতেত েদরদেন। েরাধীন ভারতবদিয ইাংদরজ শােদনর তবরুদি জাতীয় োংগ্রাম চ াো ীন 
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সেশবােীর উদদদশয ে ম ধদরতেদ ন এই তবখ্যাত নাটযোর। তাাঁর রতচত ঐততহাতেে এবাং রাজননততে নাটেগুত র 
মদধয ইততহাে ও তথয রু্গ্মভাদব অবস্থান  াভ েদরদে। তবতভন্ন োল্পতনে-অেধান চতরি এবাং ঘটনার েমাদবশ দ্বারা 
তততন চরম নাটেীয় উৎেিযতার সম বন্ধন ঘতটদয়দেন তাাঁর রতচত নাটেগুত র মদধয। তাই ঐততহাতেে এবাং রাজননততে 
চতরিগুত র মনুিযত্ব এবাং বীরত্ব- এই েুই তবেরীত তেদের সেতুবন্ধন েদর তততন নাটদের চতরিগুত দে অননযতা োন 
েদরদেন। 
      নাটযোর শচীন্দ্রনাথ রতচত নাটেগুত র অনযতম েধান আেিযণ হ  চতরিগুত র বীরত্ব ও আেিযণময় োং াে। 
তার নাটদের োং াে রচনায় তততন অোধারণ েক্ষতার েতরচয় তেদয়দেন, র্া নাটেীয় দ্বন্দ্ব এবাং োংঘাতদে তীব্র সথদে 
তীব্রতর মািায় সেৌঁদে তেদয়দে। এো়িাও তাাঁর েৃষ্ট নাটদের চতরিগুত র জতট  ও ববেরীতযময় অবস্থান নাটদের 
েতরণততদে তনয়ন্ত্রণ েদরদে। তাাঁর রতচত নাটেগুত দত বযতি নায়েতন্ত্র েধান স্থান অতধোর েদরদে। তৎো ীন 
নাটযরচনার ধারা, রঙ্গমঞ্চ, েশযেদের রুতচ ইতযাতে েম্বদন্ধ তততন র্দথষ্ট ওয়াতেবহা  তেদ ন। সেই েমদয়র সেশ-ো  
ইতযাতের েটভূতম তাাঁর োতহদতয বহুমাতিেতা েৃতষ্টদত অনযতম েধান ভূতমো গ্রহণ েদরতে । তাাঁর রতচত নাটেগুত দত 
েৃশযেজ্জা, রূেেজ্জা, মঞ্চেজ্জা, আবহোংগীত - ইতযাতের র্থার্থ ও োথযে েদয়াগ দ্বারা তাাঁর জীবদনর আেশযময়তাদে 
েুেক্ষভাদব েততস্থাতেত েদরদে। র্তেও তাাঁর রতচত নাটেগুত দত তৎো ীন আথয-োমাতজে েমেযার নানা েেঙ্গ উদে 
এদেদে, তবু এেথা ব দতই হয় সর্ নাটযোর শচীন্দ্রনাদথর তনতব়ি ও গভীর জীবনদবাধ তাাঁর রতচত নাটেগুত র মদধয 
েতততষ্ঠত হদয়দে। 
       তাাঁর নাটদের বতণযত চতরিগুত র জীবদনর োমনা-বােনা-আনদ-েুুঃখ্- জতট তা ইতযাতে তেেগুত দে তততন অতযি 
আিতরেভাদব বণযনা েদরদেন। র্তেও এদত েখ্দনা েখ্দনা নাটেগুত র মদধয অততশয় েতরতস্থততর অেমতা আত্মেোশ 
েদরদে, তবুও চতরিগুত র সগৌরবময় তবজয়  াদভর ঘটনা নাটদের েমস্ত েস্তা মদনারঞ্জনমূ ে তেেগুত দে েূরীভূত 
েরদত সেদরদে। আবার অনযতেদে নাটদের তবতভন্ন চতরদির অতধে েখ্রতা এবাং েীতের োদে অেধান চতরিগুত র 
েূবয তা অদনে েময় অনুেরু্ি এবাং অথযহীনভাদব বতণযত হদয়দে। এর ফদ  নাটেগুত র নাটয দ্বন্দ্ব েৃতষ্টদত এবাং েৃশয 
োংস্থােদনর সক্ষদি তবতভন্ন বাধা তবঘ্ন েৃতষ্ট হদয়দে। তদব সোনও সোনও ঐততহাতেে চতরদির েততদশাধমূ ে মদনাভাব 
এবাং তনমযমতা নাটেগুত র মদধয মদনারম েতরদবশ েৃতষ্টদত নানাভাদব েততবন্ধেতা েৃতষ্ট েদরদে। 
       েতরদশদি এ েথা ব া র্ায় সর্ ঐততহাতেে এবাং রাজননততে নাটে রচনার সক্ষদি নাটযোর শচীন্দ্রনাথ সেনগুে 
অননয ও ববতচিযময় আতঙ্গেদে গ্রহণ েদরতেদ ন। ইততহাে সচতনা এবাং তথয বণযনা েরবার সর্ সেৌশ গত েক্ষতা 
নাটে রচনার সক্ষদি েদয়াজন - সেই উভয় তেদেরই েমন্বয় তততন তাাঁর নাটদের মদধয ঘতটদয়দেন। তৎো ীন েমদয়র 
েরাধীন ভারতবদিযর মানুিদের হৃেদয়র গ্লাতনদে ঘুতচদয় তার স্থাদন স্বাধীন সেদশর আেশযদবাধদে তততন তাাঁর নাটেগুত র 
মধয তেদয় তনমযাণ েদরদেন। বাঙাত  অতযি আদবগেবণ জাতত। আর সে োরদণই  তবশ শতদে েরাধীন বাঙাত  জাততর 
হৃেদয়র বন্ধনহীন স্বাধীনতার নব অরুদণর সজযাততদে তততন আদ াদোজ্জ্ব  েদর তবচু্ছতরত েদরদেন। এ েম্বদন্ধ সেৌতমি 
বেু তাাঁর বাাং া ঐততহাতেে নাটে েবদন্ধ বদ দেন,  

"আধুতনে নাটেোরদের ইততহাে তবমুখ্তার এেতট ব়ি োরণ  ুতেদয় আদে েমো ীন নাটযধারার মদধয। 
স্বাদস্থয, েণ্ঠস্বদর বা অতভনয়রীততদত ইততহাদের মহনীয়তাদে েোশ েরবার সর্াগযতা অতধোাংশ নাটযেমযীর 
সনই, তার উের ইোতনাং সর্ ধরদনর োতরবাতরে নাটযোোদমায় আমাদের োয়বিতা, সেখ্াদন সতা ইততহাদের 
েদবশ োয় তনতিি। আশা েরা র্ায়, এই অবস্থা এেতেন না এেতেন োটদব, তবদশি স্থান-ো -সশ্রতণ তেদয় 
তঘদর রাখ্দত চাওয়া বাাং া নাদটয অেীম েতরয়ায় সেউ বইদয় সেদবন নবীন েজদন্মর নাটযজদনরা।" ৫  

েরাধীনতার শৃঙ্খ  সমাচন েরবার জনয বাঙ্গাত দের সর্ রিক্ষয়ী োংগ্রাম ও তযাগ স্বীোর, তার েতত েম্মান জাতনদয় 
তততন েততষ্ঠা েদরদেন নতুন ধরদনর এে বনততেতার। তেন্তু বাাং া োতহদতযর ঐততহাতেে নাটে রচনা এবাং অতভনদয়র 
ধারাতট বতযমান েমদয় সবশ তেেুটা সগৌণ হদয় েদ়িদে। তদব এেথা স্বীোর েরদতই হদব সর্ ধমযীয় তবদদ্বি েূরীভূত 
েদর োম্প্রোতয়ে েম্প্রীতত স্থােন েরবার েমথযদনই তাাঁর নাটদের চতরিগুত  অতঙ্কত হদয়দে। বাঙাত  জাততর জাততগত 
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তবদদ্বি েূর েদর এেমাি সর্ োময-বমিী-স্বাধীনতা-তযাগ-সেম ইতযাতের মাধযদমই আত্মতনভযরতােম্পন্ন আেশয সেশ েততষ্ঠা 
েরা েম্ভব এই বাণী তাাঁর ঐততহাতেে নাটেগুত র রদন্ধ রদন্ধ েঞ্জীতবত হদয়দে। 
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৫.     বেু, সেৌতমি, বাাং া ঐততহাতেে নাটে, রত্নাব ী, েথম খ্ন্ড, তৃতীয় োংস্করণ, ২০১৩, ে োতা,    
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http://www.tirj.org.in/

