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Variegated Exertion in Bengali Drama : Dramatist Manmatha Roy
বাংলা নাটেক িবিচ

য়াসঃ নাট কার ম থ রায়

Abhijit Gangopadhyay
Nahata J.N.M.S Mahavidyalaya ,W.B. , India

Abstract
Renowned critic Narayan Choudhury called Manmatha Roy as a perfect successor of Dinabandhu Mitra. It's
true that after Rabindranath Tagore, the anti-imperialist tradition in drama was bear by Manmatha Roy alone and
the consummation of his social judgment in this regard was really taken for an instant. Dramatist Utpal Dutta has
also mentioned that Roy was able to reach from classic to modernity in Bengali Drama from the judgment of our
hearts. In the real sense, Manmatha Roy himself was an era in Modern Bengali Drama. For nearly eighty years,
he wrote and worked. He was the creator of Bengali one act play also. In 'Karagar' and 'Mahabharati' he was hard
enough to hit the British ruler against their inhumane rule. In 'Mirkasim', 'Ashok', 'Chand Saudagar' and many
other plays he has showed the same attitude of patriotism towards country. Following the intensity of his
dramatic movement, when he was on a hunger strike in Presidency jail, Rabindranath redeem him and said '
Give up hunger strike, our literature claims you.' In this paper I have expressed myself for a judgement from the
tradition to modernity of various playwrights as well as Manmatha Roy and tried to promote the episode, which
is nearly compatible with modern trend in Bengali Drama of today and that is one of our most important legacy
and excellence.
Key words: Manmatha Roy, Anti-Imperialist Tradition, One Act play, Dramatic Movement , Bengal Opera.

Article
আধুিনক নাটেকর অিভধায়
উৎপল দ

ও

খ াত নাট সমােলাচক নারায়ণ

চৗধু রী তাঁেক অিভিহত কেরেছন-‘দীনব ু িমে র সাথক উওর সাধক’ বেল।

য়ং একসময় বেলিছেলন, “বাংলা নাট শালােক হাত ধের

পদী থেক আধুিনেক

পৗঁেছ িদেয়িছেলন ম থ রায়।” (জুন ,

১৯৮৫) সমােলাচেকর কথা অনুসরেণ বলা যায়, ব তই দীনব ু র পের সা াজ বাদ িবেরাধী ঐিতহ েক যিদ
অথচ সবািধক সাথকতার সে

কােনা নাট কার একক ভােব

কউ বহন কের থােকন তা িতিন ম থ রায়। আসেল ম থ রায় িনেজই হেলন এক

যুগ।

ায় একা র
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বছর ধের নাটক িলেখেছন িতিন। িবষয় ও আি েকর অিভনবে
তাঁর

পৗরািণক

ও

ঐিতহািসক

নাটেকর

‘মহাভারতী’(১৯৫২) নাটেকর মেধ

আধাের।

এক আধুিনক নাট কার িতিন। সমকালীন সমেয়র

আধুিনক

নাটেকর

িদেয় ইংেরজ শাসেনর িব ে

আঘাত

িদকিচ

একাে র

াও

িতিন।

িতফিলত হেয়েছ

‘কারাগার’(১৯৩০)

হেনেছন। ‘মীরকািশম’, ‘অেশাক’, ‘িদি জয়ী’, ‘চাঁদ সওদাগর’,

‘সািব ী’, ‘পেথ-িবপেথ’, ‘জীবন-মরণ’, ‘জীবনটাই নাটক’ ইত ািদও সই সু ের বেজ উেঠেছ। য সা াজ বাদ ও য সভ তার িব ে
ধেরিছেলন রবী নাথ তাঁর ‘র করবী’ অথবা ‘মু ধারা’ নাটেক, তােকই
আনেলন িতিন। আলুই-এর ‘আি েগােন’ অথবা

তফাৎ। তাই তা
িনেয়

াপেনর অেথ অথবা

যন এক অন

াউস মাে র ‘ মিফে া’ আমােদর উ ী

ইংেরজ শািসত ভারতবেষর কেলািনয়াল হ াংওভার অথবা নাট কােরর

ও

অথচ অনন

কের। িক

কলম

িতবাদী ভাবনার সুের িফিরেয়

িতবাদী নাটক ‘কারাগার’

চার ধম তা ? আমরা তা জািন বাতা

চার এবং বাতা

ধু ই িক
াপেন কত

িতবােদর মা ায় ‘কারাগার’ গাটা িবে র। আবার কে ােলর আধুিনকতা অথবা আধু িনকতার কে াল

তা আমরা কত কথাই না বিল। িক

যখন

দিখ

য়ং ম থ কে াল নাটেকর িব াপন ব

করা িনেয় কেরন

িতবাদ অথবা

রবী সদনেক জাতীয় নাট শালা করার দাবীেত কেরন পদত াগ অথবা উৎপল দে র মুি র দাবী িনেয় কেরন আে ালন তখন তাঁর বা ব
জীবনভি র সােথ তাঁর
‘বে

লখা নাটকেক িমিলেয় িনেত আমােদর এতটু

মুসলমান’ থেক

কের ‘এেদেশ লিনন’ পয

আড়ােল সা াজ বােদর িবেরািধতা কেরেছন। এর

তাঁর নাট রচনাধারায় এেসেছ নানাতর

িতবাদ, অন ােয়র িব ে

িতবাদ, য

এবং পর

িথেয়টার সব িকছু র ঊেধ

যাই থা ক না

সখােন একটা কথাই তা

িতবাদ জানােত িতিন অনশন কেরন আর সই অনশন ভাঙােত

কন, বলার
শষ কথা হেয়

িসেড ী জেলর

কারাগাের রবী নাথ যখন তাঁেক টিল াম কের লেখন “Give up hunger strike, our literature claims you” তখন সািহিত ক
এক অিভমুখ যন তরী হেয় যায় যার পর
তুেল দন

িনিষ

জীবেনর

তাও

যন উ ু

তথ িন

িতবােদর

রােক িনমাণ কেরন একােলর নাট কার ম থ রায় আর তার উ রািধকােরর তুিণর তাঁর হােত

য়ং রবী নাথ িযিন একাল- সকাল সব কােলর।

কে ােলর সািহত অনুর াগী ম থ রায়

জীবেনর

রা।

পা র। ‘কারাগার’ নাটেক পৗরািণক কািহনীর

পছেন ধমিব াস, িহ ু ঐিতহ , বাঙালী আেবগ, িম

িবষয় েতা বড়ই সমসামিয়ক, আধুিনক। নাট িনয় ণ আইন, িপপল
দাঁড়ায় যা হেলা

অসুিবধা হয়না। দুেটাই তা জীবন যা িকনা খাঁ

িত সহমিমতা

চিলত সামািজক

-নীিতর িব ে

কাশ কেরিছেলন। কে ােলর আদশ

কলম ধেরিছেলন। তৎকালীন সমাজনীিতর পিরে ি েত িনি ত ও

শ কেরিছল তাঁর স ােক। কে ােলর মুখ

কেরেছ তাঁেক। একসময় িতিন বলেতন: “ শশব যায় বাধক

ন, এ

যৗবন হে

হাক না কন চির

ক না শি , এ

যৗবন হে

সৃজন শি ।” তাঁর

িচ েণ এবং ভাবাদশ িনমােণ িতিন িছেলন খাঁ

মানবতাবাদী। পুর াণ-ইিতহাস িনভর

আেস, িক

িবচার করেত

যৗবন সব সমেয় থােক। এই

যৗবন হে

পৗরািণক ও ঐিতহািসক নাটক িলর িবষয়ব

যতই

গিতপ হী, নব জাগরেণর সাথক উ রসূরী, িবে াহা ক ও

াধীনতা তাঁর নাট কেম এমন এক ঔদােযর জ

অব াত অেনক চির েকই মনুষ ে র নতুন মানদে

চতনা য যৗবন চতনা

িদেয়েছ যার ফেল িতিন তৎকােলর উেপি ত ও

য়াসী হেয়েছন। যার ফেল পরবত

কােল

অন েদর

লখা অেনক

পৗরািণক- ঐিতহািসক নাটেকই তাঁর ই নাট ণ অনুসৃত হেয়েছ।

১৯২৩ থেক ১৯৩৮ হেলা তাঁর নাট রচনার
৫০ । এই পেব রিচত ‘মুি র ডাক’ নাটক
ডাক’ নােম ১৭ বছর বয়েস লখা এক

থম পব। এ পেব রিচত নাটেকর মেধ পূণা
ায়তন এক

একা

নাটক যা তাঁেক একা

ছাট নাটক িদেয় যাঁর নাট রচনার

তাঁর

নাটক ৮
নাটেকর

আর একা

এই সমেয়

পূণা

য ৮

লখা একা

নাটক ‘মুি র ডাক’

ে র সূ

াহী জীবেনর জাদু েশ িগিরশচ ীয় পুন

সে

াদক ও

বেলন: “আপনার নাটকখািনর মহা ণ এই য, এখািন যথাথই একখািন

থানবাদী

পিরবতন করেলা। ড.

তা, সংলােপর ওজি তা আর মানিবক আেবদেন ভরপুর চির

নাটক লেখন তার মেধ ৫ র িবষয়ই িছল ভারতীয় পুরাণ। সবুজপে র স

ায়

বতেকর খ ািত এেন দয়। ‘মুি র

পৗরািণকতা থেক নবীন যুেগর রাজৈনিতক মূল েবাধ ও মানবতাবাদী ব িবক সৃজেনর িদেক নাটক তার িদকিচ
গৗরীশ র ভ াচায তাঁর নাটেক অনুভব কেরেছন অ

নাটেকর সংখ া

সমি ।

আর

খ াত সমােলাচক তাঁর
ামা। বাংলা সািহেত ও
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িজিনস একা

দুলভ। নাটকেক আমরা দৃশ কাব বিল। িক

যা যথাথ নাটক তা

ধু দখবার ব

নয়, পড়বারও িজিনস। সত কথা বলেত

গেল পৃিথবীর অিধকাংশ নাটক আমরা পড়বার বই িহসােবই জািন, অ াক ং িপস িহেসেব জািনেন। আমরা চােখ না দখেলও মানস-চে
সব নাটেকর অিভনয় দখেত পাই। ‘মুি র ডাক’ নাটকও আিম মানসচে
ামা।” ১৯৩৯ থেক ১৯৪৫ সময়কােল ম
সমেয়

লখা ম থ রােয়র নাটক

ঘটনা অ িব র ছুঁ েয়
িব যুে র

াি ল

দেখিছ এবং তাই দেখই বলিছ য ‘মুি র ডাক’ একখানা যথাথ

র, অথৈনিতক ম া, কােলাবাজাির, ফ ািসবাদ, মূল বৃি

িলর মেধ

িবেশষতঃ একা

দেশর

গিতশীল

িমক-কৃ ষক-মধ িবে র সং ামী ঐক িভি ক জীবেন এক

লখক সংেঘর সাম বাদী মতাদেশ আকৃ

নাট কােররও একা

কাি ত। িব যু

হেয় মধ িব

মানুষ

গণনাট সংঘ িহসােব কাজ করেত

কের। িব যু

দেশর বুি জীবী স

মশঃ সমাজতাি কতার

অন তমরা হেলন সুন ীল চে াপাধ ায়, িবনয়

কলকাতা িব িবদ ালেয়র ছা রা গেড় তুেলিছেলন ইউথ কালচারাল ই
নাট িবভাগ

িবেরাধী

ে

পরবত কােল আেস

হেব। িক

মুখ নাট কাররা।

স সময়

িবেরাধী লখক ও িশ ী সংেঘর

নাটক িলেত সামািজক, অথৈনিতক ও জনজীবেনর িনদা ণ দুদশার
মজীবী মানুেষরা তাঁর একাে

হান পেলও

ম থ একজন উদারবাদী

আগােগাড়া জাতীয় ভাবধারায় িস ।……………তাঁর নাটেক জাতীয়তা থাকেলও আ জািতকতা িছল না।” এই
উি

অথবা যুি েকই। িতিন বেলনঃ “……………. কৃত মূল ায়েনর কতা মহাকাল।

গেছ অথবা এেস যােব সিদন কােলর কি পাথের যাচাই হেয় আমার এই প াশ বৎসেরর ফসল মূল হীন

তােত আন ও আেছ এই জন

অেনক বশী। আর সা নাও থাকেব এই জন

মািনত

য, আিম যা িদেয়িছ তার মূেল র চেয়, যটা আসেছ বা এেসেছ তার মূল কােলর কি পাথের
য, এেক এেক য সাপান

হেব সই মহা উ রণ। এবং আিম আ িরক ভােব
এিগেয় যাক। িব

দােয়র বেড়া অংশ

দেখেছন তমনই তুেল ধেরেছন। সবহারা মানুেষর সমস ােক ব ািনক যুি বােদর িভি েত

সমােলাচনার উ ের রাখা যেত পাের নাট কােরর িনজ
এমন িদন হয়েতা এেস

েপ

িব াসী হেয় উেঠেছ যা

কাথাও তােদর উ ল হেয় উঠেত দখা যায় িন। এ িবষেয় গেবষক জয়তী ঘাষ বেলনঃ “মেন হয় তখনও পয

িবচার কেরন িন। তাঁর একা

ভৃিত

প িথেয়টার। অেনক সমােলাচক বেল থােকন য

ছিব থাকেলও এই অথৈনিতক ব ন ও শাষেণর মূল কারণ িছল অনুে িখত। কখেনা কখেনা

লখক িহসােব গাটা সমােজর চহারাটােক যমন

াধীনতা

লখক ও িশ ী সংেঘ যাঁরা অ ণী

ঘাষ, িবজন ভ াচায

উট। ১৯৪৩ সােলর পর ফ ািস

এ সময় বা তার অব বিহত িকছু কাল পের লখা ম থ রােয়র একা

দশভাগ, দা া,

জারােলা সাং ৃ িতক আে ালেনর ফল

সই আে ালেনর আঘােত

ও পূবভারেত জাপানী আ মেণর সময়কালীন ফ ািস

ভূ িমকা পালন কেরিছেলন তাঁেদর মেধ

সময় মাথা চাড়া িদেয়িছল।এ

কেরেছন সািবক অব েয়র মেধ ও এক আশার আেলা যা ি তীয়

আিবভূ ত হেয়েছ অথবা আিব ৃ ত হে । সবভারতীয় গণনাট সংঘ সৃ
অথবা

িবিভ

নাটক িলর মেধ এই িবষয় িল ছাড়াও

গেছ। িবিবধ ঘটনার পিরে ি েত নাট কার ল
থেকই

স

ণী আমরা রচনা কের িদেয়িছ সই সাপানই উ ীণ হেয় তেবই

াথনা কির আমার সাপান অিত ম কের আমােদর নাট সািহত

নাট সািহেত র আসের এক মহান আসন অজন ক ক।” (বাংলার সাধারণ ম

সই

মহা উ রেণর পেথ

ও আিম, ম থ রায়, ২০ শ নেভ র,

১৯৭২) এ যন নাট কােরর অকপট ও উদার নাট ীকৃ িত। প ােশর দশেকর পর থেক ম থ রায় িলেখেছন ধমঘট, সাঁওতাল িবে াহ, অমৃত
অতীত, তারাস, শভেচে া, শরৎ িব ব, অমর

ম, লালন ফিকর- এর মেতা বশ িকছু নাটক। এ কােল িকছু টা হেলও বদেলেছ তাঁর

রাজৈনিতক িচ াধারা। একদা মুি সং ামী জাতীয়তাবাদী নাট কার তখন সমাজতাি ক চতনায় উ ু । ’৬১ সােল িলখেলন, “রাজনীিত থেক
আমােদর নাটক িবি

থাকেত পাের না। আমােদর এখনকার নাট ধারা

বািহত

হাক সমাজতাি ক খােত। িব

িনেভজাল সমাজতাি ক

অথনীিতেত গেড় উঠু ক সমাজতাি ক রা । সই সমাজতাি ক রাে ই আিম মরেত চাই। আেগ মরেল সটা হেব আমার অপমৃতু ।” ি

েশর

রাজেরােষ যাঁর ‘কারাগার’ িনিষ

হেত হেত আিব ার কেরিছল পালাবদেলর নাটেকর অপিরেময় শি েক িতিনই আবার ষােটর দশেক নাটকেক

দখেলন সমাজ পিরবতেনর মুখ

হািতয়ার িহেসেব। িশে র তাৎ িণক উপেযািগতােত তখন তাঁর িব াসেবাধ ঘনীভূ ত হে । তাই সামি ক

বাংলা নাটক স

েক বলেত পারেলন, “খুব সুগ ত নাটক িকংবা

দশকােলর এই মুহূেতর

েয়াজন

হায়ী েণর িবষয়ব

স

নাটক নাই বা লখা হেলা –কাঁচােলখাও যিদ

মটায়, তােকই অিভন ন জানােত হেব। ঘর যখন পু ড়েছ, তখন গ াজেলর খাঁজ

জলও তখন মহামূল বান।” নাটক স

েক এমন উদারতা আর আধুিনক দৃি ভ ী আর কার মেধ

মেল ?

ক কের? – নদমার
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মথ

চৗধুর ী, রেমশচ

মজুমদার, অহী

চৗধুরী

থেক ড. আ েতাষ ভ াচায, ড. সাধন মার ভ াচায, ড. অিজত

সকেলরই সুিচি ত অিভমত হেলা বাংলায় যথাথ একা

নাটেকর

া হেলন ম থ রায়। সং ৃ ত সািহেত মহানাট কার ভাস একা

বতক আর বাংলা নাটেক সই স ােনর যাগ অিধকারী হেলন নাট কার
বতক একমা ই নাট কার ম থ রায়। তেব

ম থ রায়। সত কােরর একা

হান কােলর ঐক ছাড়াও অন ভােব নাটেকর ইউিন

ব েব অথবা উপ হাপনায় ? আবয়িবক িবিধিনেষেধর মাপকা েতই িক এক

নাটেকর সাথক

গৗণ হেয় পড়েছ ম

অখ

পকার অথবা

হসেনও যমন

দৃশ ভাগ, অ ভাগ-

হান কােলর ঐক নীিত

মানা হয় িন

ভােব ল

করেলই বাঝা যায় য তা িনতা ই ‘কােটন রইজার’। সবিকছু িমেলই যন তারা

কালসীমায় িবিনসুেতায় গাঁথা মালার মেতাই একে

িবরাজ করেছ। তাই তাঁর হােত নবাদেশ গেড় উঠেলা একা । নবনাট আে ালনও

একটা সময় একা

আে ালেনর

টাকা’, ‘ সিমেরিমস’

প িনেলা। তাঁর লখা ‘ টােটাপাড়া’, ‘ফিকেরর পাথর’, ‘অজগরমিণ’, ‘কাজলেরখা’, ‘ইলা’, ‘মরা হািত লাখ

ভৃিত একাে

সমকালীন জীবেনর ছাট ছাট সমস া, অস িত, বষম ধরা পেড়েছ, দখা গেছ

খাঁজার িনর র অনুস ান। মাৎস ন ােয়র যুেগ জনগেণর িনবািচত
উেদ াগ িনেয় তারই ঐিতহািসক

থম শাসক গাপাল

দব িকভােব

দশে াহীর একমা

পিরচয়

দশে াহী িহসােবই। এ নাটেক

কণ ােদর জীবেন য কতখািন অপমান এেনেছ স ভাবনায়

ী দুগা মমাহত। দুগ ার

কের। তার কােছ তার

মুেছ িদেত পাের না, তমিন তা

থাকেত

ামীর আ হত াও যমন তার কল

দয় না। ‘িবদু ৎপণা’ একাি কায় িবদু ৎপণার

হকী

লখেকর অ ুলী িনেদশ। ‘জওয়ান’ একাি কায় দিখ দশে েমর
‘উইল’ একাে

দিখ এক খিন মািলক মৃতু কােল তার সম

নয় এ , আেছ আরও গভীর রহস ।

উৎপল দ

অসাধারণ

পাথর’ একা

িতভার

বাদল সরকার, মেনাজিম
িদেন দাঁিড়েয় ব

সদািশেবর দৃি

িলর মেধ

ী িহসােব তােক তার

ামীর

ঘেট। এ নাটক সামািজক

স

ি

উইল কের যান

এক

িলেদর। িক

িত উদাসীনও
সং ােরর

িত

মািলক- িমক সুস

েকর ই াপূরেণর

হেলা মািলেকর মেয়। তাঁর ‘ টােটাপাড়া’ নাটক র মেধ

ত িবলীয়মান উপজািতর জীবেনিতহাস িনেয়

লখা। ‘ফিকেরর

িফের পাবার কািহনী। এ নাটেক সদািশব ও গ ার জীবন রহস , তােদর অ েবদনার
সীিমত পিরসেরর মেধ ও িব য়কর

নপুেণ

িবধৃত হেয়েছ।

পেক, বা েব,

অন তম। একটা সময় এমন িছল যখন শ ু িম , উৎপল দ , অিজেতেশর যু েগ অথবা

িকংবা মািহত চে াপাধ ােয়র নাট সং ৃ িতর কােলও মহীয়ান মহী েহর মেতা িছেলন নাট কার ম থ রায়। আজেকর

পুেরাধা য নাট কার ম থ রায় িছেলন তােত কােনা সে হ নই। িথেয়টােরর আি নায় শহর থেক
েযাজনা অথবা পিরচালনায় মেত উেঠেছ তা তাঁরই যাগ উ রািধকারেক

ম থ রায় পি মব

দশে াহীতা তার পু

এ নাটেক এক আধুিনক নারীেক িচি ত

পী, না ীকার, গ ব, সু রম, অভু দয়, শৗভিনক- এর মেতা নাট েগা ী য একা

আজ য একাে র

করেলন সুশাসেনর

েশ ছ ছাড়া মানুষও বীর সিনক িহসােব দেশর সবা কেরেছ। তাঁর লখা

কেরিছেলন। নাটক

পাশাপািশ কািতক, গেনশ, কলাবতীর মধুর জীবনিচ
একা

শাষণ ব

ামী অির েমর

তস ার

দহভি মায় পুেরািহেতর মৃতু

িলব ীর এক নারীর গভজাত িশ

া রেক ল

অেলৗিকক ভােব অ

সাংেকিতকতায় নাটক

জা

ছাটর মেধ বড়েক

ি েত রিচত নাটক ‘অমৃত অতীত’। গণনাট সংেঘর উেদ ােগ তাঁর আর এক সাড়া জাগােনা নাটক

‘সাঁওতাল িবে াহ’। ‘ ণকীট’ নাটেক

গ

নাটেকর

লখণীর মান িনণ ত হেব অথবা িবষেয়র অ ীভূ ত অিভ ায়ই

স া অথবা িনেদশনা। মাইেকল বা অমৃতলােলর

তমিন রবী নােথর হাস েকৗতুক িলেকও তী

ঘাষ-

র া করা যায় না িক ? িবষেয়,

মুখ হেয় উঠেব – িবেশষ কের যখন আধুিনক কােল িথেয়টােরর সং াটাই বদেল গেছ। বদেলেছ চহারাও। বদেল যাে
ব ে ে

মার

যা াদেলর

থম সম য় সংগঠন ‘যা ািশ ী সংঘ’-এর মুখ

নাটেকর অিভনয় কের তার

াম,

া

িতি ত থেক সেদ াজাত সকেলই

রণ করায়।

উপেদ া িছেলন। পালাকার না হেয়ও িতিন ‘সত র

অেপরা’ এবং ‘নাট ভারতী’ দেলর জন যথা েম ‘িদি জয়ী’ ও ‘ বৗ ঠা রানীর হাট’-এর পালা প িদেয়িছেলন। িনি ধায় বলা যায়, বাংলার
আর এক ঐিতহ

লাকনাট , যা াপালার সােথ িবল ণ পিরিচত িছেলন িতিন। িবিশ

আবহমান কােলর নাট ানুশীলেনর ধারাবািহকতার সে

যা া িবেশষ

িতিন গভীরভােব িনেজেক পিরিচত

ভাত মার দােসর মেত, “বাংলার

রেখিছেলন। িবেশষত আিদযুেগর নাট কলার

ধারাবািহকতা ও িববতেনর িবষেয়ও িতিন িবেশষ অবিহত িছেলন।” বাংলা যা াগােনর ঐিতহ ও তার সবা ক জনি য়তা স
ভারত ব

সািহত

েক িনিখল

সে লেনর ৩৭তম বািষক অিধেবশেন নাট শাখার সভাপিতর অিভভাষেণ িতিন যা বেলন তার সারমম হেলা এই

য,
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মুসলমান শাসনকােল সং ৃ ত নাট কলা ও অিভনয়

থা রাজানু হ বা পৃ েপাষকতা

তােত বি ত থাকেলা না। রাজউেপি ত নাট কলা কােল

জা বি ত হেয় আ

থেক বি ত হেয়িছল। িক

কাশ করেলা বাংলােদেশর মু

মানুেষর শা ত রসিপপাসা
অ েন যা াগান

েপ। িশেবর

ছড়া, মনসার ভাসান, কৃ যা া, রামযা া, চ ীযা া, ম লচ ীর গান, কৃ কীতন, ঢপ কীতন, গ ীরা বা গাজন গান ইত ািদ লাকনােট র
সং েশ

ভািবত যা াগান নাট েপ পিরবিতত হেলা এবং ি

শ শাসন সু িতি ত হওয়ার পূব পয

পিরগিণত হেলা। এই হেলা বাংলার যা াপালার ঐিতহ বা পর
তার পােয় পরােনা
তারপর

িচর

নই।
ভাব

লাকনাট কলা কৃ লীলা

রা যা আজ

তা বাঙালীর

জাতীয় নােট াৎসেব

ধুমা ই গণেচতনার ইি তবাহী, শাষেকর শাসেনর বিড় আর

থেক যা া িকভােব তরলীকৃ ত হেয়

পা িরত হেলা স া জন িচর িবদ াসু ের আর

থেক তােক উ ার করেলন মিতলাল রায় তার সিব ার বণনা িদেয়েছন িতিন। মিতলাল –এর সময় েক যা ার

সূবণযুগ বেল অিভিহত করেলন িতিন।

েদশীযা ার িবষয়ব

এবং সবেশেষ চতু থ অধ ােয় আধু িনক যা াপেবর সবে

আেলাচনায় চারণ কিব মু
পকার

েজ নাথ

দাস,

েম িথেয়ি ক াল যা ার িব ােরর

দর কৃ িতে র কথা তুেল ধেরেছন। তবুও

আে প। স েরর দশেক যা ার জনি য়তার অধঃপতনমুখীনতােক ব াখ া কেরেছন িতিন। তাঁর ভাষায়: “ স যা া আর
আজ হেয় দাঁিড়েয়েছ দৃশ পটহীন িথেয়টার।……এেত আমােদর িনজ
ধের ভারতবেষ চালু িছল। তাঁর মেত আমােদর
‘এিরনা িথেয়টার’

নৃত নােট র অসামান

জনি য়তা

িথেয়টার এবং যা া উভেয়রই

নই।……যা াগান

হারােত বেসিছ।” এই দৃশ পটহীন িথেয়টার শত শত বৎসর

দেখেছন িথেয়টােরর মেধ যা াগান

দেশ অেপরার

তমন

দেশ অিত আধু িনক কােলও গীিতনাট বা

চলন না থাকেলও রবী নােথর িচ া দা, চ ািলকা

ভালার নয়। অেপরায় নাচ এবং গােনর মেধ

রাউ ’ ,

মশঃ ডু বেছ। মূল েবােধর হািন ঘটেছ, ঘেট তা

পা িরত হেল যা াগান বঁেচ যােব” কারণ, তাঁর মেত পা াত

অেপরার জয়যা া অব াহত িছল। আমােদর

থেক যায় িকছু

দেশর দৃশ পটহীন যা াগােনর আসেরর মেতাই আেমিরকার ‘িথেয়টার ইন দ

ভৃিত মু া ন চালু রেয়েছ। িতিন

সব ই। তবু বেলন: “অেপরায়

জাতীয় নাট

স

ভৃিত অেপরাধম

িদেয় নাটক পিরেবিশত হয়। সবেশেষ িতিন বলেত চান

েয়াজনীয়তা রেয়েছ। উভেয়র মেধ িদেয়ই নাট িশ

তার স ণূ অি

সেমত বঁেচ থাকেব। তাই উভেয়ই

নাট িশে র পূণ সাথকতা।

িবষয়ব

ও আি েকর

ে

ম থ রায় রায় তাঁর

লখা

পৗরািনক অথবা ঐিতহািসক নাটক িলেত অিভনব

পৗরািণক অথবা ঐিতহািসক নাটেকর কািহনী িল ি েজ লাল িকংবা
আেছ, িক

ীেরাদ সােদর মেতা

ধুম া

সৃ ি

ভাবােবেগই আ

কেরেছন। তাঁর

নয়। দশে ম সখােন

স দশে ম পুরােণর আবরেণ ইংরাজশািসত ভারতবেষর সমকালীন অি হরতার িচ । সিদক িদেয় বলা যায়, পৗরািণক

ঐিতহািসক নাটেকর

ে

ম থ রায় আধুিনক শলীর জনক। তাঁর অনন নাট ৈবিশ

লখা

িলর মেধ অন তম কতক িল বিশ

অথবা

হেলা নাটেক

পুর েনা উপাদান

িলেক িতিন আধুিনক এবং তাৎপযপূণ নাট ব বহােরর উপেযাগী কের তুেলেছন। নাটেকর সময়সীমােক কিমেয় এেনেছন।

ঐিতহািসক এবং

পৗরািণক নাটক িলর

ব বহার কেরেছন। চির

িলর শি শালী

ে

চিলত ভাবহীন চরেণর পিরবেত সরল, সাদামাটা তথা কািব ক এবং নাটকীয়তাপূণ গেদ র

পায়ণ এবং তার অ

ে র উপর অিধকতর

উে জনাময় অংেশ গিতশীলতা ও আেবগঘন টানােপােড়ন –এ অিধকতর
অিতবা বতার বদেল বা বতার উৎপাদেন অিধকতর
সংি

দান ও অিভনব

য়াসী হেয়েছন। িনিবড় নাট রচনাৈশলী

, ি ধাহীন, মম শ সংলাপ সহ যুগ ও নাট অিভ ােয়র সাথক ও আধু িনক

এক তী

নাট েবগ স

সংলােপর আেবগক

নাটক। পর র িবেরাধী শি র

বল

সৃি

তী

চিরে র অভ ের দানব ও মানব স ার সুত ী

আর

ভূভি

ও পু

দখােত সমথ হেয়েছন।

, পিরি হিতগত আকি ক

বপরীত ,

গিতেবগ স ার কেরেছ। নাটেকর দুই িবেরাধী শি র

িতবােদর ফেল য ঘাত- িতঘাত সৃ ি

, িবদূর েথর

মুহূত সহ সব ই

িতফলন দখােত স ম হেয়েছন। তাঁর লখা ‘কারাগার’

ভৃ িত চির , অন িদেক তমিন আেছ বসুেদব, ক ণ, ক া

অত াচার আর অন িদেক বসু েদেবর আপসহীন সংক

কেরেছন। চূ ড়া

ারা িবষেয়র মূল পয

, চিরে র আভ রীণ অ

ধাবমান গিত ও ঘনীভূ ত নােট াৎকা া নাটেকর মেধ

একিদেক যমন আেছ কংস, িবদূরথ, নরক

দান কেরেছন। নাট মুহূত িলর চমক দ এবং

ভৃ িত চির । একিদেক কংেসর িন ু র

হেয়েছ তা-ই এই নাটেকর

বাৎসেল র ক ণ িবেরাধ নাটেক এক িন

আেবেগর উ াপ স ার কেরেছ। তাঁর ‘মহাভারতী’ (১৯৫২) নাটক েক ইংেরেজর িব ে

াণ। কংস
ার

বগ ও

াধীনতা সং ােমর এক পূবাপর ধারাবািহক
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নাট দিলল বলা যায়। ভাবােবদেন তা যন ‘কারাগার’- কও ছািড়েয় গেছ। ‘কারাগার’ নাটেক রােজািচত আড় ব যখােন বিহরাবরণ অথবা
বাতাবরণ সৃি

কেরেছ সখােন ‘মহাভারতী’-র পটভূ িম িহসােব মিদনীপুর

চাষী পিরবােরর জীবন িচ ণ অেনক মানিবক। তা যন
নাটেক রামচ

জানুর ন ও শা সং ােরর

জলার কাঁিথ মহ মার অ বত

াধীনতা আে ালেনর জীব

ারা িনেজর

দয়ব ােক অব

লড়াইেক
কের

রামনগর

চােখর সামেন

রেখিছেলন। দািয়

ত

হেয়েছ। তৎসহ শ ুেকর
িস

তেজা ী

নাটেক উপি হত। চির

িনেজ এখােন সং ামী মানুেষর

ািথত কেরেছন তােত নাটক

পুরাণ হেয় উেঠেছ। আধুিনক নাটক ‘চাঁদ বিণেকর পালা’-র মেধ ও

মহাভারেতর বনপেবর

দ

িসংহ,

েযাজকেক। িক

রক ন

চিরে র অনুসরণ মা

পাষাক পের সাধারণ নরিনেয়

করা যায়। উনিবংশ শতা ীর

ীেরাদ সােদর নাটেকর সািব ী চির
বি

াত িপয়াসী এক আধু িনক

ঐিতহািসক রসসমৃ । জাতপাত, অিশ া আর ধমা তার
দশ

দৃেশ

লখা এ নাটেকর অন তম বিশ

ি য়ায় এই উপভাষার জন নাটক র রস হেণ বাধা সৃ ি

পরবত েত এ নাটেকর সংলাপেক মান

চিলত ভাষায়

পা িরত কের

নবার

হওয়ার

াধীনতা নাট কার

হেলা

য অিভেযাগ
দন

কােনা

ভাষাগত তাি ক িবচাের ‘লালন ফিকর’-এর মূল সংলাপ আজও উ রাখে র ভাষািবদেদর কােছ তার আ িলকতার

মুহ দ মহাশেয়র রিচত সাতখে র ‘হারামিন’
ি য়ার অ গত

িবষয় যা অত

ে হ তাঁর মেতর সত তার

মারখািল সংল

মানিসক িবপযেয়র কািহনী যা িকি ৎ চলি
সােথ তার বেরর আকি ক সা াৎ দু

কায় হ পিরবাের,

ামাণ তা িবষেয় অতঃপর

সমসামিয়ক ও আধুিনক িবষয় িলও অেনকে ে ই ম থ রােয়র নাটেকর

াপট িনেয় লখা আেরা এক
অ ীকার ও কৃ ত তা। তাঁর

ক ীয়

নাটক। জািতর জনক ব ব ু েক িনেয় তাঁর লখা

নাটক হেলা ‘ াধীনতার ইিতহাস’। এই িতন
লখা ‘বণ া’ বণ া িব

এক

াম

নাটক যন

ভূখে র সামািজক ও

ধম ও বেট। এ নাটেক জজসােহেবর মেনািবকলন ও মৃতু এবং রাঙা চিল পরা িবেয়র কেণর

তাৎপযপূণ িবষয়। পরবত েতও। বলা যায়, ম থ রােয়র নাটেকর একিদক যমন মে

জন অন িদেক তমিন তা সািহত পােঠর উপেযাগীও বেট। িবষয় এবং আি েকর ব িবধ বিচে
যায়, ম থ রােয়র ভাবনায় ঘেটেছ

ােম জ ান। তাঁর জ

দূর দশ তা অথবা তথ িনভরতার

হেয় উেঠেছ। ভাষা আে ালন িনেয় িতিন লেখন ‘এ েশ ফ য়ারী’ নােম এক

মাতৃভূ িম তথা ধা ীমাতার কােছ তাঁর একিন

িনেয় পরবত েত িবতক উঠেলও মুনসুরউ ীন

গড়াই নদীর তীের ভাড়ারা (চাপড়া-ভাঁড়ারা)

আর কােনা সে হ থােক না। স েরর দশেকর বাংলার

নাটক ‘আিম মুিজব নই’ আর মহান মুি যুে র

তাৎপযপূণ তা হেলা : িতিন তাঁর এ নাটেক

মান মেল। মুনসুর উ ীন মুহ েদর মেত: “লালন ফিকর অিবভ

পদবী কর (মতা ের রায়)। বাবা-মার নাম মাধব ও প াবতী।” ম থ রােয়র

ভাব পেড়েছ পরবত েতও।

িত িনত

ািনেক যন স বহন কের চেলেছ।

হেলও ম থ রােয়র ‘সািব ী’ ব তই আধুিনক সমােজর

দিখেয়েছন লালন জে িছেলন এক কায় হ িহ ু পিরবাের, তাঁর উপািধ িছল কর। এ তথ

িবষয়ব

িনত

িত া ও দুজয় চাির শি

যন তারই উ রািধকারেক ল

মূল মান সেমত গেবষণার আধার হেয় আেছ। তৎসহ এ নাটেকর আর এক

নদীয়া জলার

দবেদবীর

কদারনাথ গে াপাধ ায় এবং িবংশ শতা ীর নাট কার

আ িলক উপভাষায় সংলাপ রচনার দ তা। পূববাংলার

কােনা

সখােন

তীক।

লালেনর বাণী ও সাধনা িনেয় লখা লখা ‘লালন ফিকর’ নাটক । এক অে

উেঠিছল তা খ েনর জন

তঃ ূ ত আেবগ

াচীণ পুরােণর কািহনী না হেয় বাংলা ও বাঙািলর আধু িনক

নারী। তাঁর লখা ‘মীরকািশম’ নামক ঐিতহািসক নাটেক মীরকািশেমর সংলাপ খাঁ
িব ে

যন

মানিবকও বেট। িবংশ শতা ীর পরাধীন বাঙািল জািতর বদনা ও

য তজ ও বীযব ােক সখােন িতিন

পৗরািণক নাট কার কালী স

দেয়র

অকাট যুি র অ রােলও লুিকেয় আেছ আধুিনক ভাবনা। তাঁর ‘চাঁদ সদাগর’ (১৯৩৪) নাটেক আচার

নারীরাই চলােফরা করেছন। চাঁদ সদাগর চির

িক

করায়। তাঁর ‘সীতা’

এক আধুিনক মানুেষর িবে াহ যন এখােনও

দবতা অনুপি হত। তা ম লকােব র ভাবনা অনুসারী তা নয়ই বরং মেন হয়

চির

ামীণ

ও কতেব র পাশাপািশ তাঁর

িনরিভেযাগ , মৗন অ ঃস ার সং াম গূঢ় নাটকীয় রেস পাঠেকর মনেক পিরপূণ কের তােল। রামচে র অব
উে ািচত হেয়েছ বিশে র িনকেট। লাকাচার এবং শা সং ােরর িব ে

াম ও তার

াচ ও পা ােত র নাট ভাবনার

িমলন যা

অিভনেয়র

তাঁর নাটক িল সত ই অনন । তৎসহ বলা

িতফিলত হেয়েছ সমকালীন ব ীয় নাট শালায় এবং যার
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মার

ঘাষ বেলন: “ম থ বাবুর ভাষা অলংকৃত এবং কিব

পিড়য়ােছ একথা বিলেল অন ায় হয় না। রবী নােথর ন ায় ইহার ভাষােতও
সৗ য ব

হইয়া পিড়য়ােছ।” ব তঃই নাটেকর সংলাপ ও ভাষার

ছে র গতানুগিতক
আলংকািরক। তাঁর

ে

কৃ িতর অব
অিভনব

সৃি

সমৃ । রবী নােথর ভাষার

ন অপসৃ ত হইয়ােছ ও তাহার নয়নািভরাম

স

বগবান। ছাট ছাট বাক াংশ িল বশাফলেকর মেতা যন
একই শে র পুন ি , অধ সমা

িকংবা অসমা

উেঠ আবার মুহূেতর মেধ দুবলতায় ভে

বাক

েণ

দ হেলা এর সংলাপ। এ সংলাপ অি
েণ ঝলসায়। আেবেগর

েয়াগ, পর রিবেরাধী শ

প ও

কেরিছেলন নাট কার ম থ রায়। তথাকিথত গিরশ

ভাবেক নাটেকর ভাষায় পিরহার করেলন িতিন। সংলাপেক কের তুলেলন আধুিনক,
লখা ‘কারাগার’ নাটেকর অন তম

ভাব ইহার নাটেক

মৗিখক,

লৗিকক এবং তৎসহ

ু িলে র মেতা তী

গিত স

ও

ত মুেখ যন রে র ফায়ারা উ িসত হেয় ওেঠ।

ও বােক র পাশাপািশ সি েবশ, উে জনার চূ ড়া

মুহূেত

পড়া ইত ািদর ফেলই যন সংলাপ এত বশী গিতশীল ও উে জনাময় হেয় উেঠেছ। সব থেক তা

কাযকরী হেয় উেঠেছ পৗরািণক নাটক িলর

ে । যমন ‘কারাগার’, ‘ দবাসুর ’, ‘চাঁদ সদাগর’ িকংবা ‘মীরকািশম’। কােনা কােনা জায়গায়

সংলাপ কাব সুষমাময় ও ছি তও বেট। যমনঃ –কংেসর সংলাপ: “িমথ া িমথ া –অথবা তামরা ভু ল দেখছ, ভু ল বুেঝছ। আিম দুবল ?
িমথ া কথা। মুহূেতর তেরও আিম এতটু
দীঘ াস, আকােশ বাতােস িক
তাঁেক

দয়েভদী

দুবল নই। আিম িনমম, আিম দুিনবার শয়তান।………এিক ! চািরিদেক হাহাকার………চািরিদেক
নেরাল। ……আিম অত াচাের অত াচাের কৃ েক জজিরত কের তাঁর

টেন এেনিছ।” (কারাগার) এ সংলাপ

পাশিবক

ধুমা

পৗরািণক নয়, তা আধু িনক। এ সংলােপ অবেচতন মেনর

ে র এক অসাধারণ ও যুগপৎ বিহঃ কাশ ঘেটেছ। অথবা

ধমা া, যত পূণ া া, যত মহা া-কারাগাের আজ ভগবান
সংলাপ

পদী

পৗরািণক ভাবােবগ স

আিম

প

য়ং জ

ত স া, মানিবক ও

দবকীর সংলাপ: “তুিম পারেব না – কারাগাের আজ

দেশর যত

হণ কেরেছন- কারাগার আজ পূণ তীথ ! কারাগার আজ

হেলও তার কথনরীিতেত আধুিনকতা িমেশ আেছ। আবার একইসে

সংলাপেকও। যমনঃ- চ না।………….. কউ িক দেখছ
দেখছ

গ থেক আমার এই মেত

খুঁেজ পাই অন রীিতর

প দেখ আকাশ হেলা মাতাল, বাতাস হেলা পাগল ? আিম দেখিছ। কউ িক

দেখ বেনর অজগর এল ছু েট……চরণ-পে র পরশ িনল……ধন হেয় ফণা ধরল……ফণা ধের তার জয়যা ার জয়ছ

দেখ এলাম……আিম

দেখ এলাম……

প নয়

েপর আ ন

কা

কা

পত

সই

িবে াহ ব কতায় পিরব । তাঁর লখা

হল ?

েপর আ েন ঝাঁপ িদেত ছু েটেছ-

আিমও…আিমও……” (কারাগার)। এ সংলাপ যন গেদ র নয়, কােনা এক আধুিনক কিবতার যার চির
দূরাচারী ইংরাজ শি র িব ে

গ।” এ

ও পটভূ িম

াচীন পুরাণ অথচ যা

থম দশা েবাধক নাটক ‘ দবাসুর’ (১৯২৮)- এর সংলাপ এ পঃ

“আিম ডু ব িদলাম শচী। তুিম নাম উ ারণ কর, যিদ পার অ তঃ একজন

দবতারও জীবন র া কর। আজ না হয় একযুগ পের সই

দবতার ভিবষ ৎ বংশধরগণ অসু েরর অত াচার হেত

দবভূ িমর শৃংখলপাশ িছ

দবভূ িমেক র া কের

িদলাম। আমার জািত অ য় হাক-আমার জািত অমর হাক- আমার জািত জয়লাভ ক ক।” এ সংলােপ

করেব-

সই আশােত আিম ডু ব

ধু দশা েবাধ নই, যুগা েরর

আেবদন রেয়েছ যা নাটেকর সীিমত সময় অথবা দশ-কােলর গ ীেক ছািড়েয় যায়। চাঁদ সদাগর নাটেক শাকাত ব লার সংলাপ: “জেল
ভািসেয় িদেল বঁেচ উঠেব ? …না বাবা, ভািসেয় িদেয়া না…ঐ দখ, সানার
সংলাপ নয়,

ামীহারা

দহ…িদেয়া না…িদেয়া না……।” এ যন যন

কােনা এক আধুিনক অসহায় নারীর ক ণ কাতর অিভব ি । য সংলাপ সকল কােল সত

তমনই এক সংলাপ

হেলা: “চাইেত যিদ িকছু হয়, চাইব শাি , মেনর শাি । গ া চল, আমায় ঘের িনেয় চল। আঃ বাঁচলাম ! অ কার, অ কার
আমার সামেন শাি র পারাবার।” (‘ফিকেরর পাথর’ [ ১৯৫৯], চ
মার

সং াি

ঘােষর ভাষায় –“তাঁর সংলাপ আেবেগ থেরা থেরা কাঁেপ। নাট কােরর

ম হন চলেছ। সই ম হেন উেঠ এেসেছ অমৃত ও িবষ।” ম ব

ত েয় উ ারণ কেরন: “ াধীনতার
অি ম

ণাম জানাি ।” পি মব

যৗবেনর উ

চাষী সদািশেবর

তা নয়-

াথনা)। ড. অিজত

র ধারা নাটেক স ািরত,

সখােন সুরাসু েরর

যথাথই সাথক।

াধীনেচতা গণতাি ক ভাবনার মানুষ বেল একসময় সকেলর কােছই ম থ রায়
তাঁর আনুগত ও িন ার কথা ব

গাজেনর িদেন অ

ধু ব লার

ার আসন পেয়িছেলন। তেব সমাজতাি ক গণতে র

িত

কেরেছন বােরবােরই। ১৯৭২ এ লখা ‘সাধারণ র ালয় ও আিম’ িনবে র অি ম অনুে দ েত গভীর
ািন অতীতেক নম ার করিছ।
নাট আকােদিমর িতিন িছেলন

াধীনতা উ মিথত বতমানেক বরণ করিছ। সমাজতাি ক ভিবষ তেক

থম সভাপিত। ১৯৭২ সােল বাংলা সাধারণ র ালেয়র শতবষপূিত উৎসব
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সিমিতর কাযকরী সভাপিতও িছেলন িতিন। ১৯৬২- ত যখন সরকার নতু ন কের নাট িনয় ণ িবল আেন তখন বাংলার নাট িশ ীরা

বল

িতবাদ গেড়
িব িবদ ালয়

তােলন।

সই আে ালন পিরচালনা কিম র সভাপিতও িছেলন ম থ রায়। রবী

থেক তাঁেক সা ািনক িড.িলট

দান করা হেয়িছল। দীনব ু পুর ারও

থম

ভারতী িব িবদ ালয় এবং উ রব

দান করা হেয়িছল তাঁেকই। ভারতীয় গণনাট

সংেঘর পিথকৃ ৎ তাঁেক বলা যায় িকনা জািননা তেব তাঁর নাটেকর ভাবােবদেন য

ত য় ও িব াস জিড়েয় আেছ তা য গণনাট ভাবনারই

পিরবাহী একথা বলার অেপ া রােখ না।১৯৫৬ সােল িব

িতি ত নাট উ য়ন পিরক না পিরষেদর সি য় সদস

িছেলন িতিন।নাট

িতেযািগতায় িবচারেকর দািয়

পা িথেয়টােরর উেদ ােগ

পালন, নাট সািহত আেলাচনা ও সে লেন ভাষণ দওয়ার কমসূচীও িন ার সে

কেরিছেলন িতিন। িবিচ া, আ শি , শিণবােরর িচ , যুগা র, জনেসবক, সবুজপ , ভারতবষ সহ

ায় ৭৫

পালন

প -পি কার িনয়িমত নাটক

রচিয়তা িছেলন িতিন। তাঁর ৮৯ বছেরর ঘটনাব ল জীবেন রেয়েছ নানা সৃি র স ার। পৗরািণকতা অথবা ঐিতহািসক নাটেকর
কের বাংলােদেশর মুি যুে র পটভূ িমকায়
বিচ ময় সৃি র স াের
ু িধত পাষােণর িচ
মানুেষর

লখা ‘আিম মুিজব নই’ অথবা ‘শরৎ িব ব’ অথবা একাে র কা ারী ম থ রােয়র িবশাল

পদী থেক িচর গণ আে ালেনর পথই যন িনিমত হেয়েছ। ভারেত

কািহনী,

সারদামিণ পালােরকড

িত ভােলাবাসা আর সব রকম িনপীড়েনর িব ে

আর নজ ল ইসলাম সহ

যমন ধেরনা, তমিন আন

থম সবাক ইংেরজী িফ

ায় অধশত দিলল িচ

িচ েত িলেখিছেলন: “এক বুক কাদা

‘ কাট ডা ার’,

তাঁর ই অসামান সৃি । সম

যুগ কাল ব পী অিবরম িনরলস িবে াহই যন িছল তাঁর সবে

ব ু বর কািজ নজ ল ইসলাম একবার ম থ রায়েক এক
দু’ চােখ আন

থেক

অ ীকার।

ভেঙ পথ চেল এক দীিঘ প

দু’ চাখ ভের পান কেরিছ আপনার লখায়।”(৪ঠা জুল াই, ১৯২৭) নজ েলর এ উি েত

দখেল
ধু

নাট কার নয় বরং সািহিত ক ম থ রােয়র এক সাথক সৗ য সৃজেনর সুকৃিত লুিকেয় আেছ। বলাবা ল , তাঁর নাটেকর অিধকাংশ গান িলও
নজ েলর
মুি

লখা। বাংলা নাটকেক তার ধূসর গতানুগিতকতা, পুন

িদেয়িছেলন িতিন।

রায়েকই এক

পৗঁেছ িদেয়িছেলন আধুিনক কােলর

থানবাদী

পৗরািণকতা আর ঐিতহািসক

দারেগাড়ায়। একসময় আন বাজার পি কায়

রামাে র

পৗণপু িনকতা

থেক

লখা হেয়িছল: “একক ম থ

যুগ বলা যেত পাের।”(আন বাজার পি কা, ৫/৫/১৯৫৭) আর দশ পি কায় লখা হেয়িছল: “িতিন কখেনা থেম থােকন

িন, সব সমেয়ই এিগেয় চেলেছন – তাঁর িচ াধারার মেধ গিত আেছ, িববতন আেছ, নানান সুেরর অেক া বাজােত িতিন িস হ ।” এই
িববতেনর ধারা এবং ঐিতেহ ই য তাঁর নাট কৃ িতর
রােখ না।পিরেশেষ
ফেটা লে র
সজল

চাখ

খ াত পিরচালক গৗতম ঘােষর এক

হনেযাগ তা বাংলা সািহেত আজও অ ান সকথা আর বলার অেপ া

অসাধারণ উ ৃ িত িদেয় শষ করব। সাধারণ নাট শালার শতবষ অনু ােন টিল

াজ আেপ তাঁর ছিব নবার সময় পিরচালেকর অনুভূিতঃ “তাঁর ব ৃ তা এখনও আমার চােখ ভােস, কােন বােজ।……… ওঁর
যন একেশা বছেরর ঐিতহ , সং াম ও ধারাবািহকতার ইিতহাসেক

সযতেন য ঐিতেহ র সজল িচরায়ত চাখ ক

সহায়ক

েয়াজনীয়তা ও

ত

ম থ রায়ঃ জীবন ও সৃজন-ড. জয়তী ঘাষ
নাট ব ি ে র মুেখামুিখ-অপূব দ
রবীে া র বাংলা নাটেকর ইিতহাস- ড. জগ াথ ঘাষ

গণনাট এবং নবনাট এক

িনবািচত নাট সংকলন-ম থ রায়
একাি কা-ম থ রায়

াপাধ ায়

িবতক- ড.মি রা রায়

কারাগার ও রাজপুরী-ম থ রায়

করেছ।”

সলুল েয়েডর কৃ ি ম

কেরেছ তাই আসেল আমােদর বাংলা নাটেকর শা ত পর

হঃ

বাংলা নাট িনয় েণর ইিতহাস-ড. রবী নাথ বে

ত

রা।

চাখ এখােন অিত
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নাট কার ম থ রায়ঃ

রণ ও মনন-ড. সনাতন গা ামী

বাংলা একা

নাটকঃ

প ও

বাংলা একা

নাটক- ড. সেরাজেমাহন িম

ম থ রােয়র কারাগার-ড.

পকার-ড. সনাতন গা ামী

রণ আচায

নাট সািহেত র আেলাচনা ও নাটকিবচার- ড. সাধন
নাটেকর কথা-ড. অিজত
চাঁদ বিণেকর পালাঃ

মার ভ াচায

মার ঘাষ

াসি ক িকছু ভাবনা- অিন

আলী আখতার
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