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বর্ড ারে নাটক নাটরকে বর্ড াে 

এ. এফ. এম. সেবগাতুল্লা 

 

একদিন আগে আমার এলাকার এক নাট্যিল ‘বাাংলা প্রগেদনয়াগমর’  োগে নিীয়ার েীমান্ত ব্লক কদরমপুগর নাট্ক দিখগে যাই।কমমেূগে আদম জঙ্গল 

মহগলর বাদেন্দা, জন্মেূগে িদিণ চদিশ পরেনার আর দলখাপডা েূগে কলকাো। শুক্রবার রাগে দোনারপুর এর কাদলকাপুর এ শুধু ঘুগমাগে এগে 

পরদিন কদরমপুগরর উগেগশয রওনা দিই।ঝাডখণ্ড েীমাগন্তর জঙ্গলমহল দেগক আমার বাদড বাাংলাগিশ েীমাগন্তর কদরমপুর গুগন গুগন আট্খানা দজলা 

দপগরাগে হয়| রে দিখা কলা দবচার মেন নাট্ক দিখা ও বর্ম ার দিখা োগে দবদশষ্ঠ বনু্ধ েম্পাদিকার অনুগরাগধ আমার এবাগরর দনগবিন বর্ম াগরর নাট্ক 

নাট্গকর বর্ম ার। 

প্রেমে বগল দনই নাট্ক েম্মগন্ধ দবগশষ আইদর্য়া আমার দনই।ইদেহাগের ছাে হবার েুবাগি দিক েভ্যো দনগয় পডগে দেগয় অলট্াইম দবশ্ব দবখযাে 

নাট্যকার ইেকাইলাে, েগ াদিে এর েমাগলাচনা দেগক দরগনোাঁ  দহদি- বযে ওই পযমন্ত, আর এখন যুক্ত হগয়গছ িািা আর দবগশষ দকছু বনু্ধর োগে 

নাট্ক দিখগে যাওয়া। হযাাঁ  আদম নাট্গকর দলাক নই ।গমাট্ামুটি অজ্ঞ দলাক। দকন্ত পদিমবাাংলার দুইপ্রাগন্তর দুই রকম নাট্য ধারা দবশ ভ্াগলা লােগলা, 

োগে বর্ম ারভ্রমণ মনট্াগক উিােীন কগর দিল। জঙ্গল মহল হগে আদিবােী অধুযদেে অঞ্চল, বাঙাদলরাও োগকন। আদম োদক ঝাডিাম শহগরর আদিবােী 

পাডায়। েগব এখাগন বাঙ্গালী আর োাঁ ওোলগির মগধয এখাগন দকছু পােমকয দনই। পােমকয যদি বুঝগে চান দযগে হগব দবলপাহাদডর জঙ্গগল, দযখান 

দেগক িলমা দরঞ্জ শুরু হগে পদিমবাাংলার দেগক, ঝাডখণ্ড দেগক আগরা ভ্াগলা বুঝগে পারগবন। ঝাডখগণ্ডর পূবম দোংভূ্ম দজলায় দবডাগে যাবার 

েুগযাে আমার হগয়দছল,েগব দকানট্া োাঁ ওোল িাম আর দকানট্া মুন্ডা িাম আমার পগি পােমকয দবাঝা েম্ভব হয়দন, আর এগির ভ্াষাও জাদননা । েগব 

ঝাডিাগমর দযখাগন আদম োদক দেখানকার দকছু দকছু োাঁ ওোল বাদড এখনও মাটির, োর উপর রাং করা, আর বাদডর োমগন প্রায় রাস্তার মাঝখান পযমন্ত 

আলপনা দিগয় আাঁকা। আদম োইগকগল যাোয়াে কদর। আলপনা দিখগলই োইগকল োর পাশ কাটিগয় যাবার দচষ্টা কদর ।মগন প্রাগণ চাই আলপনা গুগলা 

যে দবদশদিন পাগর োকুক।  

পদিমবগঙ্গর এই অাংশট্ার দশষেম ব্লক জামবদন ব্লক। ব্লগকর েির হগলা দেধনী, দেগন ওট্াই পদিমবাাংলার দশষেম দেশন।োর পগরর দেশন বর্ম ার 

দপদরগয় দযগে হয় কানীমহুদল ওট্া ঝাডখণ্ড। বাাংলার ভ্ারেীয় ঘরানার দেগয়ট্ার দো যাো। দেধনীগে যাোর দবগশষ চচম া আগছ। এলাকার দলাকজগনর 

োগে কো বগল জানলাম প্রায় পগনর কুদড বছর আগেও যাো হবার েময় দবশাল দভ্ড হগো এখন দেেব আর হয়না। েবাই দেদরয়ালগকই দিাষী করগলা। 

ঝাডিাগমর জঙ্গল দপদরগয় দযগে হয় দলাধাশুদল|গেখান দেগক ঝুমুর োগনর এক িল একবার ঝাডিাগম আগে। নৃগেযর োগল োগল অজানা অখযাে 

দশল্পীগির ঝুমুর োন দশানার েুগযাে দহাগয়দছগলা। ওগির োগনর োগে দিগখদছলাম নাচ। অনুষ্ঠান দশগষ একজন দশল্পীর োগে ছদব েুলগে চাই দজগন 

দেদনও দবশ উৎোহী হগলন। ও মা দেলদ  দোলার েময় মুখ দেগক দক দবদেদর োদডর েন্ধ দবগরাদেল! মুহূগেম  মগন পগড দেগলা  দপ্রদেগর্দি কগলজ 

এ বাাংলা বযাগন্ডর অনুষ্ঠান হবার েময় আমার েময়কার োাঁ জা এবাং োংেীগের অনবিয ককগট্ল| 

নৃতয, নাটয এবং স ৌ-নাচ: 

পদিম বগঙ্গর দচৌ নাচ বলগে পুরুদলয়া দজলার কো  োধারণ জনমানগে দভ্গে ওগে। দছৌ দনছক নাচ নয়। এট্া একট্া নৃেযনাট্য ।মাগন নাট্ক এখাগন 

আগছই োগে ইিেুগমন্টাল দমউদজক। জঙ্গলমহগলর ঝাডিাম দজলার একট্া অদু্ভে অবস্থান রগয়গছ।এই দজলার োগে বর্ম ার ছুগয়াঁগছ দযমন বাাংলার 

পুরুদলয়া, দেমনই ওদডশার ময়ূভ্ম ঞ্জ দজলা আবার ঝাডখগণ্ডর দোংভূ্ম দজলা। মাগন দেন রাগজযর বর্ম ার এই দজলাগক ছুাঁ গয়গছ। এই দেন দজলার দেন 

রকগমর দছৌ নৃেযনাট্য দিখগে পাওয়া যায়। পুরুদলয়ার দছৌগয় মাশমাল আট্ম  দবগশষভ্াগব লিণীয়।ময়ূরভ্গঞ্জ নাগচর ভ্াে দবদশ হয় এবাং ওদডদশ নৃগেযর 

প্রভ্াব োকগলও োকগে পাগর। আর দোংভূ্গমর দছৌ নৃেযনাট্যগে বীরগের প্রকাশ দবদশ বগল জানা যায়। যদিও এখন দোংভূ্ম দজলা দেন ভ্াগে দবভ্ক্ত 
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পূবম দোংভূ্ম, পদিম দোংভূ্ম এবাং েরাইগকলা খারোওয়ান দজলা। উগেখয েরাইগকলার দপ্রিদল দেগট্র দোংগিও রাজপদরবাগরর দলাগকরা েরাইগকলা 

ঘরানার দছৌ নৃেযনাট্যর পৃষ্ঠগপাষক দছগলন। দছৌ নৃেযনাগট্যর োগে রামায়ণ বা দপৌরাদণক কাদহনী দমগশ আগছ। আদম ভ্াবদছ অনয কো। আমার বেম মান 

আবােস্থল দেগক  েরগ দন নিী মাে দেদরশ পাঁয়দেশ দকগলাদমট্ার। দেখাগনই পাওয়া যায় প্রাগেদেহাদেক মানুগষর আবাস্থল। েখন রামায়ণ,মহাভ্ারগের 

জন্ম হয়দন, পুরাণ দো অগনক পগর েৃদষ্ট হগয়গছ। এইেব নৃেযনাগট্যর জনক এখানকার আদি বাদেন্দা প্রগট্াঅিালগয়র্ েম্প্রিাগয়র দলাকজনরা নয়| এই 

োরাগ দন েীগর আদমও দকছুিণ কাটিগয়দছ, জঙ্গল, আর মাগঝ মাগঝ দেঁদু োছ।োাঁ ওোল বাচ্চারা ঘােরা জলপ্রপাগে লাদ গয় লাদ গয় স্নান কগর। 

এগির বাদড চান্দদবলা িাগম| দজদপএে অন কগর দিখলাম িামট্া েমূ্পণম জঙ্গগলর মগধয।  আদিবােীরা এখাগন কাে কুডাগে আগেন। হয়গো 

পদিমবাাংলার পদিম বর্ম াগরর এইেব বাচ্চাগির পূবম পুরুষরাই এখানকার নৃেযনাগট্যর প্রদেষ্ঠাো! 

েগব ঝাডিাগমর আধুদনক প্রগেদনয়াম দেগয়ট্াগরর দনিই দিটিশপগবমই েূচনা হগয়দছল েহগজই অনুগময় l দছৌ নৃেযনাগট্যর দমলনস্থল দযমন এই 

জঙ্গলমহল, দেমনই আধুদনক দেগয়ট্ার ও আদিবােী নাট্যধারার দমলনস্থলও এই জায়ো। আমার বাদড িদিণ চদিশ পরেনা এখাগন যদি দকাগনা 

ইউগরাপীয় প্রভ্াববদজম ে দকাগনা দেগয়ট্ার বা নাট্যধারা দেগক োগক েগব দেট্া অবশযই মনোপালা।'পালা' মাগন অবশযই দেগয়ট্ার। এর োগে োন ও 

যুক্ত আগছ। েগব এখন এই োগন অগনক দহদন্দ োগনর েুর যুক্ত হগয়গছ! যা অবশযই শ্রুদেকটু্। এই দহদন্দ োগনর েুরযুক্ত মনো োনগক আদম 

‘কালচারাল দহদজমদনেম’ বদল । আমার িাগমর পাগশর িাগম আজও হাগজাে হয়। দেখানকার মদন্দগর পুগরাদহে হগলন মুেদলম আর ভ্ক্তরা েবাই 

দহনু্দ।উগেখয আমার পূবম পুরুষ দেগক এখনকার পদরবাগরর েিেযরাই উক্ত মদন্দগরর পুগরাদহে। পুগরাদহগের চযালা হগে আদমও বহুবার ওখাগন দেদছ। 

ওখাগন আজও মনোপালা হগয় োগক।  

 

আজকাল অনুগপ্ররণা দেগয়ট্াগরর কো শুনগে পাদে । োম্প্রদেক 'অনুগপ্ররণা' দেগয়ট্াগরর বহু বছর আগে দেগক দেগয়ট্াগরর অনুগপ্ররণা কালচার দছল 

বগল মগন হয়, যাগক পৃষ্ঠগপাষকো বগল । দচদিেড, আমার কমমস্থল দেগক দচাগো /পগনর দকগলাদমট্ার দূগর। ওখাগন একট্া দবগশষ দলাকোন আগছ 

যার পৃষ্ঠগপাষক দছগলন দচদিেড রাজপদরবার। আবার েরাইগকলা ঘরানার দছৌ নৃেযনাগট্যর পৃষ্ঠগপাষক হগলন দোংগিও রাজপদরবার। এদিগক আমার 

োগধর িদিণ চদিশ পরেনার জদমিাররা োাঁ গির স্থানীয় োংসৃ্কদেগক পৃষ্ঠগপাষকো কগর দন। এাঁরা কলকাো দেগক দেগয়ট্ার দশগখ আেগেন আর 

এলাকায় প্রগয়াে করগেন।এখনও এগির ছানাগপানা দেগক অনুেরণকারী ছানাগপানারা োই কগর,দকন্ত দকছুগেই কলকাো েযান্ডার্ম  হগে পারগছনা। 

োই এরা ‘না ঘরকা না ঘাট্কা’ োংসৃ্কদের জন্মিাো। বরাং জদমিাদর আমল দেগক যদি এরা োজন, োজীর োন, মনোপালার পৃষ্ঠগপাষকো করগেন 

োহগল দলাকদেগয়ট্ার বা োংসৃ্কদে অন্তে েযাদর্শনাল দেগয়ট্াগরর রূপ হয় দো দনে। 

শদনবার রাগে কদরমপুগর দশা দিখগে দেদছলাম। আদম দয িলটির োগে দশা দিখগে দেদছলাম োগির দশা এর দশগষ । স্থানীয় িগলর এক অদভ্গনেীগক 

এই িগলর মাগন বাাংলা প্রগেদনয়ম িগলর দর্গরক্টর আর আমার বনু্ধ অদভ্গনেীগক উগিযাক্তাগির একজন পদরচয় কদরগয় দিদেগলন দয উক্ত অদভ্গনেী 

দশদশরমঞ্চ খযাে। আদম দূর দেগক বযাপারট্া দিখদছ আর ভ্াবদছ।এই ‘দশদশরমঞ্চ খযাে’ কোট্া বলগলা দকগনা?! কদরমপুর মঞ্চ খযাে দো বলগেই 

পারগেন। এই হগলা বাাংলা দেগয়ট্াগরর েমেযা।  কলকাো হগে োাংসৃ্কদেক দস্কল! এই দস্কগল দমগপ দমগপ কলকাোর বাবুরা বগল দিগব দক ভ্াগলা দক 

খারাপ (গক িান্ট পাগব দক পাগব না)! বরাং বাউলোগনর দশল্পীগির দমরুিগন্ডর হাগডর দর্নদেটি দেগয়ট্াগরর বাবুগির দেগক অগনক ভ্াগলা। কলকাোর 

বাবু দক বলগলা না বলগলা োগে ওগির দকেেু যায় আগেনা। ওরা ওগির মে কগর োংসৃ্কদে কগর ও ো এদেগয় দনগয় চগলগছ।  

একট্া ঝাপা কনগেপ্ট দোমাগির দক বদল। িািার কাছ দেগকই দশানা, ও আবার অনয দলাগকর কাছ দেগক শুগনগছ। দেট্া হগলা এই: চন্দননের 

অঞ্চগলর এক অঙ্ক নাট্ক চদেশ / পাঁয়োদেশ দমদনগট্র নাট্ক দযমন ভ্াগলা হয়। আবার মুদশমিাবাগির বহরমপুগরর ঘণ্টা দুগয়গকর পূণমাঙ্গ নাট্ক ভ্াগলা হয়। 

কনগেপ্ট আদম শুগনই ধরগে দপগরদছলাম, এবার দেট্া বগলই দ দল। চন্দননের হগলা  রােীগির দ গল যাওয়া শহর। ফ্রাগি নাদক ওরকম ধরগনর 

নাট্ক ভ্াগলা হয়। আবার মুদশমিাবাি নবাবগির শহর, একট্া  িীঘম পালাোংসৃ্কদের প্রভ্াব নাদক দেখাগন আগছ। েগব চূডান্তভ্াগব এট্াই ঠিক দয বাাংলা 

জুগড দয আধুদনক দেগয়ট্াগরর চচম া চলগছ দেট্া ইউগরাপীয় েেনগশলী দ্বারা প্রভ্াবাদিে। আমার এলাকায় দেগয়ট্াগরর দলাকজন বলার মেন দকউ দনই 
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যাগক এক নাগম োরা বাাংলার েবাই দচগন। অেচ শোব্দীপ্রাচীন দেগয়ট্ারচচম ার জায়ো। একজনই দছগলন দেদন দুেমািাে বগন্দযাপাধযায়। দকন্ত দেদন শুধু 

জগন্মদছগলন এখাগন। োর কাজকমম েবই কলকাোয়| আর একজন দছগলন যদিও মাধযম দছগলা দ ল্ম।দেদন দশখ দনয়ামে আলী। দেদনও এলাকায় 

জন্মিহণ কগরন দকন্ত োর কমম, খযাদে েবই বাাংলাগিগশর ঢাকাগেই অজম ন কগরন। এলাকায় অগনক পদেকা প্রকাদশে হয়, োর মগধয মাে দেনটি পদেকা 

অযাকাগর্দম অযাওয়ার্ম  পাওয়া।মাগন এগির কো বাইগর বলা দযগে পাগর। এগির েম্পািকগক একবার বগলই দ ললাম, এলাকাগে রবীন্দ্র-নজরুল-

েুকান্তেন্ধযা, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী দছাট্গবলা দেগক দিগখ দিগখ এগকবাগর একগঘগয় হগয় দেগছ। এরা যদি পাবগলা দনরুিা-ওরহান পামুক েন্ধযা, দমগশল 

 ুগকা জন্মজয়ন্তী পালন না কগর আদম এগির োগে আর োংসৃ্কদে করগে যাবই না! 

বর্ড াে ভ্রমণ: 

বর্ম ার ভ্রমণ আমার কাগছ দবশ লােগলা। পদিম বর্ম াগর দযমন লাল মাটিগে োর্ম  দজনাগরশগনর চারা শাল বন দিগখদছ। এখাগন দিখদছ পদলমাটিগে 

দবসৃ্তে েরগষ দিে। Radcliffe কদমশগনর নাম অনুযায়ী এই বর্ম াগরর নাম Radcliffe লাইন। নিী অনুযায়ী ভ্ােকরা দুগট্া দিগশর বর্ম ার। দকন্ত নিী 

দো মানুগষর দচাখ রাঙাদন অনুযায়ী বগয় চগলনা। োই নিী একুল অকূল দভ্গঙ এদেগয় চগলগছ আজও। োই নিীর ওপাগর দযমন িাগমর দকছু অাংশ 

ভ্ারে আগছ, এপাগরও দকছু অাংশ বাাংলাগিশ আগছ। আমার দেগজা দজেুর বাদড বাাংলাগিগশ ঢাকায়। দছগল দবলায় আমার িাম দবগনবউ িাগমর পূবম 

দিগক োদকগয় োকোম। জা রপুর আর োগহবপুর িাম আমার িাগমর পূবম দিগক। ওই দুই িাগমর দিেন্তগরখার দিগক োদকগয় ভ্াবোম 

 ওই দিগকই বাাংলাগিশ! ওখাগনই আমার দেগজা দজেু মাগন দেগজা আিা োগকন । কোট্া আজ আবার মগন পডগলা! পদ্মার পাড দেগক 

জেীমউেীগনর কোয় বদল! “ওই দয দূগর মাগের পগর েবুজ দঘরা োাঁ " হযাাঁ  ওট্াই বাাংলাগিশ! অজ পাডাোাঁ গয় দবএেএ  এর িাপট্ দচাগখ পডার মগো। 

আদম একট্া দছাট্ট খাগলর মে নিীর পাগড নামগে দেলাম। দিখলাম দবএেএ  জওয়ানরা োদকগয় আগছ। জলপাইগুদডগে দযমন ট্াং তেদর কগর চাষীরা 

অবাদিে হাদে পাহারা দিয়। এখাগন ট্াং তেদর কগর অবাদিে মানুষ পাহারা দিয়। দেশন চেগর এপাডার কুকুর ওপাডায় দেগল দযমন েবাই দঘগর ধগর। 

এখাগনও দেমন, এপাডার মানুষ ওপাডায় দেগল দঘগর ধগর। দলারা , নার মগধয এট্া শুধু দহাগমা েযাদপগয়িগির বর্ম ার। বাদকগির বর্ম ার দকনা জাদননা! 

আদম ইউগরাপীয়ান ইউদনয়ন মগর্গল দবশ্বােী। অন্তে িদিণ এদশয়াগে এই মগর্ল চালু োকগল অগহেুক মানুগষর দহনস্থা হয়না। দবগশষে দুটি দিশই 

দলাবাল হাঙ্গার ইনগর্ক্স,গলাবাল পভ্াটিম  ইনগর্গক্স দবপজ্জনক েীমায় রগয়গছ ।পদিমবর্ম াগর কখন দয পদিমবাাংলা দেগক ঝাডখগণ্ড চগল যাই দট্র 

পাইনা, এখাগন বর্ম ার দেগকও দযন দনই।  পদিম বাাংলার পূবমবর্ম াগর ঠিক উগটা।  এখাগন দলাকজন বনু্দক উঁদচগয় বগে আগছ, বুদঝগয় দিগব বর্ম ার বগল 

একট্া দজদনে আগছ। দোাঁ ডা কদমউদনেগির মেন দবশ্বাে কদরনা দেণীগশাষণ দশষ হগয় দেগলই 'িয দেট্ উইল উইিার অযাওগয়'। মাগন রাষ্ট্র োকগবনা। 

শুনুন মশাই আপােে পৃদেবীর যা হালচাল এমন েম্ভাবনা দনই বলগলই চগল। েুেরাাং রাষ্ট্রবযবস্থা োকগব। এর মগধয দেগকই আমাগির আগরা েহজ হগে 

হগব । 
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