
সিদ্ধেশ্বর চদ্ধটোপোধ্য়োয় ও অথ সিম  

 

আধুনিকতা প্রসঙ্গে নকছু আঙ্গ াচিা করা যাক | আধুনিক 

কথাটির ব্ুুত্পনিগত অথ থ নক ? অধুিা ভব্ঃ আধুনিকঃ | 

अधुना + ठञ् প্রতুয় | অথ থাত এখি যযিা আঙ্গছ | এই এখি 

মাঙ্গি কখি ? 1947 - এ যযিা এখি ব্া অধুিা, 2005 - এ 

যসটি এখি িয় | অথ থাত 1947 এর যা সমসুা, 1950 এর 

সমসুা তার যথঙ্গক আ াদা | 2005/2006 - এর সমসুা 

আরও আ াদা | যাই য াক, অিুািু ভাষার সান ঙ্গতুর 

মতই নব্িংশ শতাব্দীর সিংসৃ্কত সান ঙ্গতুর অঙ্গিকািংশ ই  ঙ্গয় 

উঙ্গেঙ্গছ   কাঙ্গ র দপ থণ   | তাই িক্শা  আন্দি ি, উদ্বাস্তু 

সমসুা, রাজনিনতক যিতাঙ্গদর দুিীনত, নব্ধব্া নব্ব্াঙ্গ র 

কথা, কুষ্ঠঙ্গরাগ, সাম্প্রদানয়কতা, পােুনব্ষয় যথঙ্গক 

সিংসৃ্কঙ্গতর নব্তাড়ি ইতুানদ ইতুানদ অঙ্গিক নকছু  ঙ্গয় 

উঙ্গেঙ্গছ সিংসৃ্কত সান ঙ্গতুর িািা শাখায় নব্ষয়ব্স্তু | নব্শ/ 

একুশ শতঙ্গক সিংসৃ্কত সান ঙ্গতুর িািা শাখায় যযমি 

সগ থব্ন্ধ ম াকাব্ু যথঙ্গক খণ্ডকাঙ্গব্ু, যছাঙ্গিাগঙ্গে, 

উপিুাঙ্গস, নব্ঙ্গশষত িািঙ্গক িািাভাঙ্গব্ ঐনত ু ও 

আধুনিকতার যম ব্ন্ধি পনর নিত  ঙ্গয়ঙ্গছ | Traditiional 

িািী, ভরতব্াঙ্গকু, প্রস্তাব্িার পাশাপানশ ব্স্তু, আনেক, 

ভাষার ব্ুব্ াঙ্গর রঙ্গয়ঙ্গছ অসামািু অনভিব্ত্ব | 

সাধারণভাঙ্গব্ Traditiional মাঙ্গিই Conservative অথ থাত 

পুঙ্গরাঙ্গিাঙ্গক আকঁঙ্গড় থাকা | Conservative মাঙ্গিই নকন্তু 

opposed to Change . সব্ পুঙ্গরাঙ্গিাঙ্গক আকঁঙ্গড় থাকাও 



যকাঙ্গিা কাঙ্গজর কথা িয়, আব্ার সব্   ঐনত ু   মাঙ্গিই 

যগাড়ঁানম িয় | সব্ িতুিঙ্গক আন েি করািাও যযমি খুব্ 

সমথ থিঙ্গযাগু িয়, সব্ িতুি সম্বঙ্গন্ধ উন্নানসকতাই নক 

সমথ থিঙ্গযাগু ? তাও যব্াধ য় িয় | 

এব্ার   িািক   ব্া   িািু   সম্বঙ্গন্ধ আরও দু-একটি কথা 

ব্ঙ্গ  সরাসনর নসঙ্গেশ্বঙ্গরর িািক প্রসঙ্গে আসব্ | 

  িািু   কৃঙ্গতর ই অিকুরণ | কামসূঙ্গের িীকাকার 

ব্ ঙ্গ ি -  

  स्वरे्ग वा मर्त्यलोके वा पाताले वा ननवानिनाम् । 

कृतानुकरणं स्यान्नाट्यनमदं नतयकानितम् ॥  

স্বগ থ, মতুথ ও পাতা  - এই নতিঙ্গ াঙ্গকর জিসমাঙ্গজ যয 

আচরণ ব্া কাজ  ঙ্গে তার অিুকরণ ই      িািক   

িামক কৃন্দেম উদ্ভাব্ি | 

এই যয অিকুরণাত্মক প্রঙ্গচষ্টা তার নকন্তু একিা   উদার   

পিভূনমকা আঙ্গছ | ভরঙ্গতর িািুশাঙ্গে রঙ্গয়ঙ্গছ যদব্তারা 

ব্রক্ষ্মার কাঙ্গছ এঙ্গস ব্ ঙ্গ ি -  

  न वेद््यवहारोऽयं िंिायः  शूद्रजातीषु । 

तस्मात् िृजापरं वेदं पञ्चमं िावयवनणयकम् ॥  

অথ থাত, " যব্ঙ্গদর যয ব্ুব্ ার প্রচন ত তা শদূ্রগঙ্গণর 

শ্রব্ণঙ্গযাগু িয় | এমি নকছু সজৃি করুি যা সক  ব্ঙ্গণ থর 

উপঙ্গযাগী |" তত্কা ীি পনরনিনতঙ্গত যদব্গঙ্গণর এক 

সম্প্রদায় রিণশী  সমাজঙ্গক পাল্টাঙ্গত যচঙ্গয়ঙ্গছি, 

অভূতপূব্ থ ঔদাঙ্গয থর পনরচয় নদঙ্গয়ঙ্গছি ; িািুঙ্গক উপ িু 

কঙ্গর সমাঙ্গজর অন্ত্ুজ যশ্রণীঙ্গক ময থাদা যদওয়ার যচষ্টা 



কঙ্গরঙ্গছি | অথ থাত    তত্কা ীি নচন্ত্ািায়কগণ উপ নি 

কঙ্গরনছঙ্গ ি ব্রাক্ষ্মণ ও িন্দেয় ছাড়া অিু ব্ঙ্গণ থও যনদ 

নশিার প্রসার িা ঘঙ্গি তা ঙ্গ  জাতীয় উন্ননত ব্ুা ত  ঙ্গব্ | 

অথচ এব্নব্ম্ব প্রঙ্গচষ্টায় যয ম ত ব্াধা উপনিত  ঙ্গব্ 

এনব্ষঙ্গয় তাঙঁ্গদর সঙ্গি  নছ  িা | অতএব্ উভয়নদক রিা 

কঙ্গর সব্ থব্ঙ্গণ থ নশিা ও নশ তা প্রচাঙ্গরর একটি চতুর 

পনরকেিা করঙ্গ ি তত্কা ীি নচন্ত্ািায়কগণ এব্িং 

তাঙঁ্গদর যসৌভাগু ব্রক্ষ্মার মঙ্গতা এইরকম উদারপন্থী 

যিতাঙ্গক তারঁা  াভ কঙ্গরনছঙ্গ ি পথপ্রদশ থঙ্গকর ভূনমকায় |" 

তাই সটৃষ্ট    িািুঙ্গব্দ ব্া পঞ্চমঙ্গব্দ | এই িািুঙ্গব্ঙ্গদর 

অথ থাত িািঙ্গকর সব্ থাঙ্গপিা উঙ্গেখঙ্গযাগু নব্ঙ্গশষত্ব    

য াকস্বীকৃনত | আচায থ ভরত ব্ার ব্ার প্রনতটি ব্ুাপাঙ্গর 

য াঙ্গকর ওপর নব্চাঙ্গরর ভার নদঙ্গয়ঙ্গছি |  

ভরত ব্ ঙ্গ ি - 

  ঙ্গ াকব্িৃািকুরণিং িািুঙ্গমতন্ময়া কৃতম | 

উিমাধম-মধুািািং িরাণািং কম থসিংশ্রয়ম ||" 

জিসমাঙ্গজর মঙ্গধু উিম, মধুম, অধম - সক  স্তঙ্গরর 

মািঙ্গব্র কম থধারা ও মািব্সিা ব্তথমাি | িািুঙ্গব্দ    

আসঙ্গ    জীব্িঙ্গব্দ   | 

ভরত ব্ার ব্ার ব্ঙ্গ ঙ্গছি য াকস্বভাব্ সমীিণ কঙ্গর তারা 

কতিা ব্ঝুঙ্গত পারঙ্গব্ যসিা নিণ থয় করা প্রথম কতথব্ু | 

িািক যয শুধু নব্দগ্ধ জঙ্গির জিুই িয়, একথা ভরত ব্ার 

ব্ার ব্ঙ্গ ঙ্গছি |  



এখি িািকও কাব্ু | এই িািঙ্গকর যয সান তু তাঙ্গক 

রঙ্গসািীণ থ করঙ্গত  ঙ্গব্ | এই রঙ্গসর উপর অঙ্গিক, কটেি 

উচ্চস্তঙ্গরর আঙ্গ াচিা  ঙ্গয়ঙ্গছ ভরত নকন্তু রসঙ্গক 

বব্দানন্ত্ক স্তঙ্গরও নিঙ্গয় যায়নি, আ ঙ্কানরঙ্গকরা রসঙ্গক যয 

পয থাঙ্গয় নিঙ্গয় যগঙ্গছি যসখাঙ্গিও নিঙ্গয় যািনি | 

য াকসমাদঙ্গরর পনরঙ্গপ্রনিঙ্গত িািুরঙ্গসর নব্চার কঙ্গরঙ্গছি 

| 

নসঙ্গেশ্বঙ্গরর িািক নিঙ্গয় আঙ্গ াচিার আঙ্গগ এিুকু 

ভূনমকার যব্াধ য় প্রঙ্গয়াজি  নছ  | আঙ্গগই ব্ঙ্গ নছ 

নসঙ্গেশ্বর নছঙ্গ ি িি, িািুকার, িািুনিঙ্গদথশক ও 

িািুতত্ত্বনব্দ |  

সিংসৃ্কত িািুসান ঙ্গতু নসঙ্গেশ্বর অথব্া ব্ঙু্গড়াদা নছঙ্গ ি এক 

িতুি ঘরািার প্রব্তথক | ব্ া ব্াহু ু সিংসৃ্কত িািুজগঙ্গতর 

এক নব্র  এব্িং ব্ুনতক্রমী ব্ুন্দিত্ত্ব নসঙ্গেশ্বর | নতনি যয 

শুধু িািুকার নছঙ্গ ি তাই িয় নতনি নছঙ্গ ি িি, 

িািুনিঙ্গদথশক এব্িং িািুতত্ত্বনব্দ | তারঁ রনচত চারটি িািক 

- 1. धररत्रीपनतननवायचनम्  2. अथ नकम् 3. नाना-नवताडनम् 4. 

स्वर्गीयहिनम्  

 

अथ किम्  

 ভারতব্ঙ্গষ থর মত গণতানিক যদঙ্গশর নিব্ থাচিব্ুব্িার প্রনত 

point-blank satire, অথ থাত তীব্র এব্িং যসাজাসুন্দজ কিাি 

এই   अथ नकम्  িািক |  

শুরুঙ্গতই সূেধাঙ্গরর কথায় সমাঙ্গজর যচ ারািা পনরষ্কার | 



   परमद्यते्व िवं जातम् अिंसृ्कतम्,- देहे, नचते्त, िमाजे 

िंसृ्कतस्य र्गन्धोऽनप नास्ति, अनिनयश्च िवनत िवयतै्रव - मारे्ग, हटे्ट, 

धटे्ट, पररवारे, नवद्यालये, नवधानििायामनप ।   

িািী যথঙ্গক শুরু কঙ্গর পাে-পােীর িামকরণ এব্িং যশঙ্গষ 

ভরতব্াকু পয থন্ত্ - সব্ থে ই ব্ুনতক্রমী অনভিব্ত্ব | 

িািীঙ্গত স্তুনত করা  ঙ্গয়ঙ্গছ -   िमुद्भटाखं्य नव-नाट्यदेवम् । 

িতুি এক যদব্তা | িাঙ্গিুর ব্া িািঙ্গকর যদব্তা যার িাম 

  সমুদ্ভি  , তারঁই স্তুনত করা  ঙ্গয়ঙ্গছ | অথ থাত ফরাসী, 

জাম থাি, আঙ্গমনরকার িব্িািু আঙ্গিা ঙ্গির অিুসরঙ্গণ 

ব্ািং াভাষায় যযমি উদ্ভি রঙ্গসর অদ্ভুত িািক ব্া 

absurd drama য খা  ঙ্গয়ঙ্গছ, अथ नकम् যকও যতমি 

আমরা যসই পয থায়ভুি করঙ্গত পানর | ব্াদ  সরকার, যাঙঁ্গক 

ব্ািং াভাষায় 3rd Theatre-এর পুঙ্গরাধা ব্ া  য় ব্ািং ার 

তথা সমগ্র ভারঙ্গতর িািুজগঙ্গতর অনতপনরনচত একটি 

িাম | সিংসৃ্কত িািুজগঙ্গত যতমি নসঙ্গেশ্বরঙ্গক 3rd 

Theatre-এর পুঙ্গরাধারূঙ্গপও স্বীকৃনত যদওয়া যযঙ্গত পাঙ্গর | 

নসঙ্গেশ্বর ছাড়াও গুজরাঙ্গির সিংসৃ্কত িািুকার  ষ থঙ্গদব্ 

মাধব্ এব্িং মধুপ্রঙ্গদঙ্গশর রাধাব্েভ ন্দেপােী প্রমুঙ্গখর 

িািঙ্গক এই 3rd Theatre এর প্রভাব্ অসামািু | অথ থাত 

নসঙ্গেশ্বঙ্গরর িািঙ্গক ভরত, যব্রশ্ি, যব্ঙ্গকি, ব্াদ  সরকার 

সব্ যযি নমঙ্গ  নমঙ্গশ একাকার  ঙ্গয় যগঙ্গছ | 

সারা িািক জঙু্গড় এই যয   নতনি   আসঙ্গব্ি অথব্া   তারঁ   

জিু অঙ্গপিা করা - এই ব্ুাপারটি নিঃসঙ্গিঙ্গ  সুামুয়া  



যব্ঙ্গকঙ্গির নব্খুাত Tragi-comedy "Waiting for 

Godot"(1954) এর কথা মঙ্গি পনড়ঙ্গয় যদয় | 

এই িািঙ্গকর আরও একটি উঙ্গেখঙ্গযাগু বব্নশষ্টু    

যকাঙ্গিা চনরঙ্গের িামকরণ করা  য়নি | "ক  , "খ  , "গ  , 

"ঘ  , "ঙ  , এইভাঙ্গব্ পুরুষ চনরেগুন র এব্িং   আ  , "ঊ   

এইভাঙ্গব্ েীচনরেগুন ঙ্গক identify করা  ঙ্গয়ঙ্গছ | 

িামকরঙ্গণর দ্বারা গণ্ডীব্ে িা কঙ্গর শঙ্গব্দর Connotation 

যয কতিা ব্ুাপক করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদা রণ স্বয়িং 

কান দাস | যমঘদঙূ্গত যিঙ্গক যকাঙ্গিা িাঙ্গমর ব্ন্ধঙ্গি আব্ে 

িা কঙ্গর ব্ ঙ্গ ি   কন্দিত . . . . . .যিঃ   || এই যয ম াকনব্ 

কান দাস যঙ্গির যকাঙ্গিা িামকরণ করঙ্গ ি িা তার দ্বারা 

নক নতনি যি, যদব্, দািব্, মািুষ নিনব্ থঙ্গশঙ্গষ সমস্ত নব্র ী 

প্রনমঙ্গকর আনতথঙ্গক মিূ থ কঙ্গর তু ঙ্গ ি িা ? যি নক 

সব্ থযুঙ্গগর সব্ থঙ্গদঙ্গশর সব্ থকাঙ্গ র নব্র ীর আনতথঙ্গক 

অিুরনণত করঙ্গছ িা ? 

আব্ার अथ नकम् এ নফঙ্গর আনস | যকাঙ্গিা চনরঙ্গের িাম িা 

কঙ্গর িািুকার  যব্াঝাঙ্গ ি এখাঙ্গি যকাঙ্গিা ব্ুন্দি প্রধাি 

িয়, প্রধাি    Party ব্া দ  ব্া যগাষ্ঠী যাঙ্গক যস represent 

করঙ্গছ | 

যভাঙ্গির আঙ্গগ রাজনিনতক যিতাঙ্গদর প্রনতশ্রুনত, 

যিতাব্ঙৃ্গির ব্ক্তৃতায় সাধারণ মািুঙ্গষর অিী া, সমস্ত 

রাজনিনতক দঙ্গ র  প্রনতই মািুঙ্গষর নিভথরতার অভাব্, 

যভাি-কা ীি Rigging িমতাসীি দঙ্গ র, তাছাড়া 

খুিখারানপ ইতুানদ সব্ নকছু তুঙ্গ  ধঙ্গরঙ্গছি | যিতাদার 



ব্কতৃতার উিঙ্গর অনধয থ মািঙু্গষর প্রনতন্দক্রয়া ব্ুি  ঙ্গয়ঙ্গছ 

-  

 र्गः  - नकमेषा नवद्यालयस्य इनतहाििेणी ? वयं नकं छात्राः   

অিুব্াদ -   এিা নক ইনত াঙ্গসর ক্লাস রুম ? িানক আমরা 

আপিার ছাে ? 

সাধারণ মািুঙ্গষর আর এক প্রনতনিনধ ব্ ্ঙ্গছি - 

  वारे तु अस्तस्मन् िवेषामेव नाम्ां पारे्श्व नचह्णान्यङ्कनयष्यानम  । 

অিুব্াদ - এব্ার আনম সব্ার িাঙ্গমর পাঙ্গশ ছাপ নদঙ্গয় 

আসব্ [  অথ থাত আমরা যভািিা িষ্ট কঙ্গর আসব্    

তীক্ষ্ণ নব্দ্রূপব্াঙ্গণ জজথনরত কঙ্গরঙ্গছি মিুষুত্বনব্ ীি 

যিতাঙ্গদর চনরে - 

 ङ -  तदथं तु वतयने्त तरुणाः    

অিুব্াদ - আঙ্গর তার জিু যতা  তরুণার রঙ্গয়ঙ্গছই | 

 आ -  ये तावत् शहीदाऽख्यमुपानधं लव्धुकामाः   

অিুব্াদ - তারা যতা   শ ীদ   এই আখুাই যপঙ্গত চায় | 

 क -  तत्र तु तन्नामधेयः  िम्भो वतयते ; तत्र यनद ििा 

कानचदनुष्ठीयेत तनहय वहवः  शहीदेर्त्ाख्यािाजो िवेयुः   ।  

অিুব্াদ - যসখাঙ্গি যসই িাঙ্গম যয স্তম্ভ রঙ্গয়ঙ্গছ তার গ ায় 

যনদ সভা ডাকা  য়, তা ঙ্গ  অঙ্গিঙ্গকই   শ ীদ   আখুা 

পাঙ্গব্ | 

  আ  -র উন্দির মধু নদঙ্গয় নিষ্েুরতা মূত থ  ঙ্গয় উঙ্গেঙ্গছ | 

  সভা, নব্রাি সভার আঙ্গয়াজি করঙ্গত  ঙ্গব্ |" 

মািুঙ্গষর নিষ্েুর স্বাথ থপরতা, আত্মঙ্গকন্দিকতা মূতথ  ঙ্গয় 

উঙ্গেঙ্গছ ভরতব্াঙ্গকুর মধু নদঙ্গয় - 



 कालस्य र्गनतमालोच्य िाम्प्रतं प्राथययामहे।  

अिु मे मङ्गलं ननरं्त् िवतामिु वा न वा ॥  

একথা নিঃসঙ্গিঙ্গ  ব্ া যায় - যব্ঙ্গকি অথব্া ব্রি্শ এর 

প্রভাব্ অথব্া absurd drama যাই য াক িা যকি 

নসঙ্গেশ্বঙ্গরর প্রনতনত drama-ই নকন্তু সুঙ্গব্াধু এব্িং রঙ্গসািীণ থ 

| 

  

 

 
 


