সিদ্ধেশ্বর চদ্ধ্য়োপোধ্য়োয় ও অথ সিম
সংস্কৃত সাহিত্তে বাঙালীর দান হনিঃসত্েত্ি আমাত্দর শ্লাঘার
হবষয় | এই সাহিত্তের দুিাজার - আড়াই িাজার বছত্রর ইহতিাস
আত্লাচনা করত্ল দদখা যায় শ্রবেকাবে অর্াত
থ মিাকাবে,
খণ্ডকাবে বা কাবে, দূতকাবে, গীহতকাবে ইতোহদ, দৃশ্েকাবে
অর্াত
থ নাটক, প্রকরণ, প্রিসন ইতোহদ, দতাত্রসাহিতে, স্মৃহত,
বোকরণ, নোয়, মীমাংসা, আয়ুত্বদ,
থ তন্ত্র, প্রবন্ধ, টীকা, টটপ্পনী
ইতোহদ আরও নানাহবষত্য় বাঙালী তার অসামানে প্রহতভার
স্বাক্ষর দরত্খত্ছ |
ঊহনশ্, হবশ্ শ্তত্ক, এমনহক একুশ্ শ্তত্কও দয দস ধারা
অবোিত তার সাক্ষে রামত্মািন, হবদোসাগর, তারানার্
তকথবাচস্পহত, রাধাকান্ত দদব, গঙ্গাধর কহবরাজ, পঞ্চানন
তকথরত্ন, সতেব্রত সামশ্রমী, মধুসূদন নোয়াচায, থ িহরদাস
হসদ্ধান্তবাগীশ্, চন্দ্রকান্ত তকথালংকার, হচন্তািরণ চক্রবতী প্রমুখ
পণ্ডণ্ডত এবং এর পরবতীকাত্ল হসত্দ্ধশ্বর চত্টাপাধোয়, দিরম্বনার্
চত্টাপাধোয়, অত্শ্াক চত্টাপাধোয়, হচন্ময়ী চত্টাপাধোয়, দিমন্ত
গত্ঙ্গাপাধোয়, রমারঞ্জন মুত্খাপাধোয়, রহবশ্ঙ্কর বত্েোপাধোয়,
ধোত্নশ্ নারায়ণ চক্রবতী, তারাপদ ভটাচায, থ মৃণালকাহন্ত
গত্ঙ্গাপাধোয়, মানত্বেু বত্েোপাধোয়, সীতানার্ আচায, থ দীপক
দঘাষ, সুকুমারী ভটাচায, থ করুণাহসন্ধু দাস, নণ্ডেতা বত্েোপাধোয়
প্রমুখ সারস্বত দসবকগণ এই পরম্পরা রক্ষা কত্রত্ছন | "कः त ां
क ततस्न्येन वक्ष्यतत" ? এই তাহলকা তাই অস্মপূণ ই
থ র্াত্ক |
শুধু নাটত্কর কর্াই যহদ ধহর হবংশ্ শ্তাব্দীত্ত সমগ্র
ভারতবত্ষ রহচত
থ
সংস্কৃত নাটত্কর সংখো পাাঁচত্শ্াত্রা দবশ্ী |
সংস্কৃত নাটেজগত্ত নাটত্কর একটট নতু ন ঘরানা ততরী কত্রত্ছন
হসত্দ্ধশ্বর চত্টোপাধোয় |

প্রহতটট নাটত্কর মত্ধে হদত্য় বার বার হতহন গত্জথ
উত্েত্ছন অনোত্য়র হবরুত্দ্ধ, দুনীহতর হবরুত্দ্ধ | সাধারণ মানুত্ষর
িত্য় মানবাহধকাত্রর জনে লড়াই কত্রত্ছন হতহন | প্রহতটট
নাটত্কর মধে হদত্য় হতহন শুধু সত্তের সন্ধান ই কত্রনহন, হনমমথ
সতেত্ক, রূঢ় বাতবত্ক তু ত্ল ধত্রত্ছন পােক ও দশ্ত্কর
থ
সামত্ন |
দশ্লষ হবদ্রূত্পর শ্রসন্ধান কত্রত্ছন, দসাজাসুণ্ডজ তীক্ষ্ণভাত্ব এবং
নগ্নভাত্ব |
হসত্দ্ধশ্বর চত্টোপাধোত্য়র প্রহতটট নাটক ই ঐহতিে ও
আধুহনকতার দমলবন্ধন | তাাঁর নাটক সম্বত্ন্ধ হবতাহরত বলার
আত্গ সামহগ্রকভাত্ব হবংশ্ শ্তাব্দীর সংস্কৃত সাহিতে সম্বত্ন্ধ
সংত্ক্ষত্প দু-একটট কর্া বলা দবাধিয় অপ্রাসহঙ্গক িত্ব না |
সংত্ক্ষত্প সাহিত্তে আধুহনকতা কর্াটট অত্নত্কর
কাত্ছই দশ্ানায় ত্সানার পার্র বাটট র মত - অর্াত
থ হকনা
অণ্ডতত্বিীন অসম্ভব দকান হবষয় | এর কারণ হক ? এর কারণ িল
সাধারণ মানুত্ষর দতা বত্টই অত্নক পণ্ডণ্ডত হবদগ্ধ জত্নরও
ধারণা সংস্কৃত মাত্নই দবদ, উপহনষদ, দশ্ন,
থ পুরাণ, রামায়ণ,
মিাভারত ইতোহদ | আর সংস্কৃত ভাষার সাহিহতেক িত্লন
অশ্বত্ঘাষ, ভাস, কাহলদাস, মাঘ, ভারহব, শ্ূদ্রক, হবশ্াখদত্ত প্রমুখ |
অর্াত
থ সংস্কৃত সাহিতে সম্বত্ন্ধ বহুপ্রচহলত এবং বহুজন -আদৃত
একটট ধারণা িল এই দয ঊনহবংশ্/ হবংশ্/ একহবংশ্ শ্তাব্দীর
শুরু - অর্াত
থ অত্নত্কর মত্ত যা িল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্তের
চরম অমাযাদার
থ
এবং অবক্ষত্য়র যুগ, দসই যুত্গ সংস্কৃত ভাষায়
দতমন দকাত্না উত্েখত্যাগে রচনা দুলভ,
থ দয কত্য়কজন
অঙ্গু হলত্ময় বা মুটিত্ময় সংস্কৃত পণ্ডণ্ডত কাবে, নাটক ইতোহদ
রচনা কত্রত্ছন, তাাঁত্দর রচনা হবষয়বস্তু, আহঙ্গক প্রভৃ হতর হবচাত্র
সব ই Coventional, যহদও উক্ত মতটট অহধকাংত্শ্র মত, তত্ব
আমার মত একটু হভন্ন | হবংশ্ শ্তাব্দীর সংস্কৃত সাহিতে

সমগ্রভাত্ব অর্াত
থ হবহভন্ন "genre" এর হবচাত্র দয ঐহতিে ও
আধুহনকতা অর্াত
থ Tradition এবং Innovation এর দমলবন্ধন
িত্য় উত্েত্ছ এই সতে আজ পরীহক্ষত, স্বমহিমায় প্রহতটিত |
বলাবাহুলে এখাত্ন নাটক কর্াটট হকন্তু বাংলা নাটক,
English drama অর্বা সংস্কৃত দৃশ্েকাবে বা রূপত্কর সমার্ক
থ |
একর্া সকত্লরই জানা সংস্কৃত্ত কাবে কর্াটটর মত্ধে সব এত্স
পত্ড় | কারণ সংস্কৃত কাত্বের দুটট ভাগ দৃশ্ে এবং শ্রবে | যার
জনে বাংলার হগরীশ্ দঘাষ নাটেকার, রবীন্দ্রনার্ , মধুসূদন,
জীবনানে, দগালাম কুদ্দুস, জয় দগাস্বামী কহব, বণ্ডঙ্কমচন্দ্র,
শ্রত্চন্দ্র যর্াক্রত্ম সাহিতে সম্রাট বা কর্াহশ্ল্পী | হকন্তু সংস্কৃত
সাহিত্তে ভাস অর্বা বাণভট সকত্লই মিাকহব | সংস্কৃত্ত ভাস
শুধু নাটক হলখত্লও আমরা বহল মিাকহব ভাস | কাহলদাস
নাটক, কাবে দুত্য়র ই রচহয়তা িত্লও একর্া দতা টেক
क तिद सस्य सवतस्वम् अतिज्ञ नशकुन्तिम् | তাও আমরা হকন্তু
বহল না নাটেকার কাহলদাস আমরা বহল কহব কাহলদাস | অর্বা
ধরা যাক বাণভত্টর কর্া | বাণভট হলত্খত্ছন িষচহরত
থ
ও
কাদম্বরী অর্াত
থ আখোহয়কা এবং কর্া | অর্াত
থ হকনা বাঙলায়
যাত্ক বলা িয় উপনোস | হকন্তু বাণভটত্কও বহল মিাকহব
বাণভট অর্াত
থ হকনা সংস্কৃত্ত নাটক, গল্প, কহবতা সব ই কাবে
- িয় দৃশ্ে নয় শ্রবে | তাই সংস্কৃত্ত নাটেকারও কহব, কাহিনীকারও কহব, আর কাবেকার কহব দতা বত্টই |

