
ভ্ৰাভযভাণ থথয়েটাৰৰ ফততভানৰ ৰূ 

থিয়তন বফিফৰুৱা 

 

ভ্ৰাভযভাণ থথয়েটাৰ অসভৰ এক িনথিে আৰু িবাৱশালী থশল্পভাধযভ। িনথিেতা আৰু 

িবাৱশাথলতাই থশল্পৰ সাভাথিক দােফদ্ধতা হ্ৰাস নকয়ৰ, ফৰঞ্চ ফৃথদ্ধয়হ কয়ৰ। তদুথৰ অসভৰ দয়ৰ 

সাভাথিক থৰয়ফশত িনসাধাৰণক ফযাকবায়ৱ িবাথৱত কৰা এয়ন থশল্পভাধযভৰ দােফদ্ধতা আৰু 

ফৃথদ্ধ াে। থকন্তু ভ্ৰাভযভায়ণ স্পষ্টকক বসই দােফদ্ধতাক উলাই কথৰয়ে। দুই-এক ফযথতক্ৰভ থনশ্চেকক 

থাথকফ ায়ৰ, থকন্তু সাধাৰণবায়ৱ ক’ফকল গ’বল, ভ্ৰাভযভাণ থথয়েটাৰৰ ধাৰায়টা সম্প্ৰথত 

ভয়নাৰঞ্জনসফতস্ব হহ ফথলউডৰ পভমতলা থপল্ম, বভথিক, চাকতাে আথদৰ এক উদ্ভট থভশ্ৰণকল মতফথসত 

হহয়ে। ইোক এয়ক আষায়ৰ ভ্ৰাভযভাণৰ অশুব িৱণতা ফমথল ক’ফ াথৰ। এইথিথনয়ত বকায়নাফাই িশ্ন 

তমথলফ ায়ৰ : সাভাথিক দােফদ্ধতাত লাথগ থাথকয়ল ভ্ৰাভযভাণৰ বট নভথৰফয়ন? আৰু ইোৰ ফায়ফ 

ভাধযভয়টায়ৱ নন্দনতাথিক ক্ষথতূৰণ বথৰফলগা নহ’ফয়ন? (তকতৰ িাথতৰত বকায়নাফা 

কলাককৱলযফাদীয়ে সমথধফ ায়ৰ মথদও থিতীে িশ্নয়টা বম ভ্ৰাভযভাণৰ বক্ষত্ৰত থফয়শষ িয়মািয নহে, 

বসো থচন্তাশীল বলাকভায়ত্ৰই সহয়িই ফমথি াফ।)  

 

দােফদ্ধতাৰ কথা আথহয়ল বট ফয়চাৱাৰ িশ্ন বতালায়টা আচলয়ত দােফদ্ধতাহীনতাক নযামযতা 

িদানৰ অক্ষভ িয়চষ্টা, বাল-বফো থময়কায়না ৰুথচৰ নাটযকভত থনথফতয়ে চলাই বমাৱাৰ ফায়ফ াৰত্ৰ 

আদােৰ ফমথদ্ধ ভাত্ৰ। বট ফয়চাৱাৰ নাভত মথদ ভ্ৰাভযভায়ণ থনম্নৰুথচৰ কভতকাণ্ডৰ বাহাৰ বভয়ল, ফাস্তৱৰ 

অথতসৰলীকৰয়ণয়ৰ অিলা দশতকৰ ফায়ফ এিন কথৃত্ৰভ স্বথস্তদােক সয়ানমৰী থনভতাণ কথৰ ৰূঢ 

ফাস্তৱৰৰা দশতকক ভানথসক লােনৰ সমথফধা কথৰ থদ সভািয়চতনা ববাটা কৰাত আগবাগ লে, 

বতয়ন্ত ভ্ৰাভযভাণক অৰাধী ফমথল িফাফথদথহ কথৰফ নালাথগফয়ন? এই সাভাথিক অৰাধৰ সমূ্পণত 

দাথেত্ব ভ্ৰাভযভাণক থদয়ল বতয়নই বমল হ’ফ, থকন্তু এই অৰাধ ধাৰাফাথহকবায়ৱ সংঘথটত কথৰ অহা 

আন আন িনথিে ভাধযভসভূহৰ তাথলকাত থনিৰ নাভ থলিাই ভ্ৰাভযভায়ণা ইোৰ অংশীদাৰ হহ ৰা 

নাইয়ন? ভ্ৰাভযভায়ণ সম্প্ৰথত আথথতক থচন্তা ফাৰু থঠয়কই কথৰয়ে। আভদাথনকৃত বেভাৰ আথটতষ্টৰ ফযাক 

সভাহাৰ ঘটাই ফযাক থৰভাণৰ ধন অথত কভ সভেয়ত উািতন কথৰফকল সক্ষভ হহয়ে। থকন্তু এই 

আথথতক থচন্তাত বগায়টই ফযৱস্থায়টাৰ সমষভ উন্নেনৰ উয়েশয থনথহত আয়েয়ন? আভদাথনকৃত থহৰ’-

থহৰ’ইয়ন আৰু থথয়েটাৰৰ ভাথলকক্ষই লাি টকাৰ উািতয়নয়ৰ য়কট থনশ্চে গৰভ কথৰয়ে, থকন্তু 

ফেৰ ফেৰিমথৰ থনষ্ঠাসহকায়ৰ বসৱা আগ ফঢাই অহা ভ্ৰাভযভাণৰ থনিৰ নাটযকভতীসকলৰ (সকয়লা 

স্তৰৰ) এয়কধৰয়ণ উািতন ফৃথদ্ধ াইয়েয়ন? অথবয়নতা-অথবয়নত্ৰী আথদক ফাদ থদ ভ্ৰাভযভাণ 

ফযৱস্থায়টাক চলাই ৰাথিফকল থমসকয়ল অয়শষ শাৰীথৰক-ভানথসক কষ্ট স্বীকাৰ কথৰফলগা হে, 

বলাকচক্ষমৰ আঁৰত হৰ বমাৱা বসই সৰু-ফৰ অনাভী কভতীসকলৰ বক্ষত্ৰত একা?  

 

এই িশ্নসভূহৰ িথত আন এথফধ গহীন আথি উথঠফ ায়ৰ। এচায়ভ সভায়লাচনা কথৰয়লও 

ভ্ৰাভযভাণৰ নাটকয়তা ৰাইয়ি এয়কদয়ৰ উয়বাগ কথৰয়েই আয়ে, ফৰং দশতকৰ হাৰ ফাথঢয়েয়হ। দশতয়ক 

ইচা িৰচ কথৰ ভয়নাৰঞ্জন ল’ফকলয়হ আয়হ, বফৌথদ্ধক থশক্ষা ল’ফকল নহে, ইতযাথদ ইতযাথদ। এইয়ফাৰ 



ভাৰাত্মক আথি। অথশথক্ষত-অল্পথশথক্ষত ভানময়হয়ৰ বৰা অসভিনত সয়চতন দশতকয়না আয়ে 

বকইিন? এই অবাৱৰ সময়মাগ হল দশতকক থনম্নৰুথচৰ কভতকাণ্ড বদিমৱাই বভাহগ্ৰস্ত কথৰ ৰাথিয়েই মথদ 

ভ্ৰাভযভায়ণ আত্মতমথষ্ট লথব থায়ক, বতয়ন্ত থথয়েটাৰ আৰু ভদৰ বফাৰৰ ভািত বকায়না াথতকয থফচাথৰ 

বাৱা নামাফকগ। 

 

হািাৰিনৰ অয়শষ শাৰীথৰক-ভানথসক থৰশ্ৰয়ভয়ৰ িীোই থকা ভ্ৰাভযভাণ থথয়েটাৰ এক 

থফশাল ফযৱস্থা, এক স্বেংভহান কভতমজ্ঞ। অল টকাৰ ফায়ফ এভমথঠভান ক্ষভতাৱান ফযথিয়ে ইোক 

থফভ্ৰান্ত কথৰ থফয়থ থৰচাথলত কথৰফৰ ফায়ফ চয়লাৱা অয়চষ্টা ই িথতহত কথৰফই লাথগফ।  

 

(ৰচনাকাল : ০২-০৭-২০০৯;  

ংকি বিযাথত বূঞা সম্পাথদত অধমনালমপ্ত নাটয ফাততায়লাচনী ‘নাটযথচন্তা’ৰ িমলাই, ২০০৯ 

সংিযা আৰু ‘িনসাধাৰণ’ কাকতৰ সাপ্তাথহক ‘ইতযাথদ’ৰ ৩০ বভ’, ২০১০ সংিযাত িকাথশত)  
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