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Abstract
Ajitesh Bandyopadhyay is one of the most successful playwright in Modern Bengali Drama. In Sixties, Ajitesh has come from an
industrial area far away from Calcutta and initiated the transition of his stage life beside two of the most powerful playwrights of that
era in Bengali theatre like Shambhu Mitra (1915-1997) and Utpal Dutta (1929-1993). If we look on his direction, acting, play and
other theatrical part of his performance, it can be easily seen that the main string of his dramatic success was hidden in making the
localised form of Bengali drama from the source of various famous Western drama of Bertolt Brecht, Henrik Ibsen, Pirandello and
many others. Mainly, by the process of his Bangiyakaranaor Sthanikarana (ie. ‘Localisation’) he made the direct translation from
foreign play in to the Bengali form. In his action of work, he took the background of the original foreign play out of the ground
according to its country, men and time and set it in to his own dramatic creation as per the contemporary Bengali society with a new
story, characters and dialogues. The socio-economic structure of the contemporary Bengali culture with its regional base was tried to
shown in every respect on stage by him and his co-actors in a natural way. In foreign playwrights Shakespeare, Samuel Beckett,
Eugene Ionesco, Bertolt Brecht, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Henrik Ibsen, Edward Albee and many others have already been
converted in to Bengali drama in many ways. To dissolve the traditional ‘empathy’ of Brecht’s drama in to modern Bengali play was
being practiced by Ajitesh more practically rather than its theoretical application. He has made the ideal production of Brecht’s play
in Bengali drama. He was one of the wonderful successor among those Bengali playwrights who has tried to reach in goal with
global attitude by their particular dramatic effort and work. Playwrights like Ashok Mukherjee, Ramaprasad Banik, Rudrapasada
Sengupta, Soumitra Chatterjee and Bivash Chakraborty has taken a vivid choice regarding the style of acting as well as the selection
of subject for localisation like Ajitesh Bandopadhyay.
Key Words: Ajitesh Bandopadhyay, Localisation, Foreign Play, Bengali Theatre, Regional Base,
Global Attitude.

Article
‘একটা গ বিল নু ন, একটা গ বিল
িদেনর গাড়ায় রাতটা যমন তমিন গে র গাড়া
এক দেশ এক রাজার িছল আট আটটা ঘাড়া।
সাতটা ঘাড়া

াণ পণ লড়ত িছল কােজর কাজী

আট ন র ঘাড়াটা িছল কুেঁ ড় এবং পাজী
তবু রাজা বলেতা তােক ‘তু িম সরা ঘাড়া
যু ে র কাজ দখেত নেত নইেকা তামার জাড়া’।
কিবতািটর নাম ‘আট ঘাড়ার গান’ অথবা ‘একটা গ

বিল শােনা’। বরেটা

খেটর মূ ল রচনার অনু বাদ। িযিন

এর অনু বাদ এবং সা ীিতক সু রােরাপ কেরিছেলন িতিন আর কউ নন, অধ শতা ীরও পূ েব বাংলা নাটক তথা
িথেয়টারেক িযিন িব

িথেয়টােরর সােথ জু েড় িদেত পেরিছেলন সই অিজেতশ বে াপাধ ায় (৩০.০৯.১৯৩৩-

০১.১০.১৯৮৩)। নাট কার অিজেতশ বে াপাধ ায়। কিবতা, উপন াস,

ব

ও ছাটগে র

পকার ছাড়াও অনু বাদক,

সু রকার, গীিতকার, নাট সমােলাচক িছেলন িতিন। িফচার রচিয়তা, নাটক-যা া-িসেনমা সহ অিভনয়,

েযাজনা ও
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িনেদশনার মেতা ব মু খী
আফগান’। েত কিট

শি ক

ে ই আ

বণতা ও

িতভায় ভা র এই নাট কার যথাথ অেথই িছেলন ‘ শর

ত য়ী, দৃ ঢ়িন । নাটেকর িবষয়ব সহ ভাবগত আি েকও িযিন অিবরত এেনেছন

নানািবধ বিচ । মাইেকেলর মেতাই একা
য কান

51

অনু রাগী িবেদশী সািহত পােঠ। তাঁর অিভনীত অনু বাদ নাটক িল দেখ

খ াত িবেদশী নাট দশেনর মেতাই একাধাের ভয়, দু ঃখ ও

ােধর িবিম

কােশ দশকরা কখনও

হেয়েছন চমিকত কখনও বা িবি ত।
Stella Adler একসময় বেলিছেলন “The word theatre comes from the Greeks. It means the seeing place. It is the place people
come to see the truth about life and the social situation. The theatre is a spiritual and social X-ray of its time. The theatre
was created to tell people the truth about life and the social situation.”

সূ চনা। কােলর অেমাঘ িনয়েম নাটেকর
নাট াে ালন

প-রীিত-আি ক

হেয়িছল বা বধমী নাটকেক ক

ীক নাটেকর মধ িদেয়ই িব

নাট সািহেত র

েম বদেলেছ। ১৮৮০ সােল ইউেরােপ এক নতু ন

কের। কমািশয়াল িথেয়টার কতৃ ক বিজত বা বধমী নাটক খু ঁেজ

পেয়িছল িকছু সংখ ক অেপশাদার নাট কমী, যারা িনেজেদর আদশেক তু েল ধেরিছল আিথক লাভ- লাকসােনর ঊেধ।
১৮৮৭ সােল প ািরেস, আে

আঁেতায়া একিট িথেয়টার দল

কালকাতায় নবা নাটকিটেক ক

কের য নবনাট আে ালন ঘেটিছল, সটাও িছল যন ইউেরােপর নবনােট রই

পু নরাবৃ ি । স র ও আিশর দশেক এেস বাংলা ম নাটক
রাজপেথও ঠাঁই কের িনল। িবেদশী নাটেকর
বেকট, ইউিজন

আয়ােন া,

ােসিনয়ােমর ঘরােটাপ ভেঙ শহীদ িমনার, পাক, ময়দান,

পা িরত ম ায়েনরও হেলা

ট

খট, জ ঁ

এলিব, মিলেয়র, মালনার, শ পীয়র, হনিরক ইবেসন
শ পীয়র, মিলেয়র,

িত া করেলন। ি তীয় িব যু কালীন এবং তারপের

পল

। িবেদশী নাট কারেদর মেধ স ামু েয়ল
সাত, এলেবয়ার

মু েখর নাটক অনূ দীত ও

ক ামু , এডওয়াড

পা িরত হেয়েছ। এরমেধ

খট ও ইবেসেনর নাটেকর ম ায়নই বিশ হেয়েছ। ফরাসী নাট কার মিলেয়েরর কেমিডসমূ হ

বলভােব জনি য়তা অজন কেরেছ িদেন িদেন। মিলেয়েরর মেতাই জনি য়তা অজন কেরেছন জামান নাট কার
ট

খট। বাঙািল নাট কারেদর মেন স ামু েয়ল বেকেটর ‘ওেয়িটং ফর গেডা’র মেতা িনরী ামূ লক নাটক যমন

ঠাঁই পেয়েছ তমিন সেফাি েসর রাজা ঈিডপােসর মেতা

পদী নাটেকর ম ায়নও ঘিটেয়েছন তাঁরা।

কথায় আেছ Theatre is life. Cinema is art. Television is furniture. TheatreTheatre

এক িশ । জীব

এই িশ

মাধ ম

মানু েষর সােথ মানু েষর ব ন সৃ ি কের দয় সরাসির। একটা কথা তা চালু ই আেছ, মানু েষর সােথ মানু েষর মহািমলন
ঘেট িথেয়টােরই। কাঁেধ কাঁধ িমিলেয়

িতিট িথেয়টার কমী কাজ কেরন, স কােজর অংশীদার হয়

িতিট দশকও। এ

যন গণতে র এক সহজপাঠ। মত িবিনময়, আেলাচনার এমন সূ বণ পাটাতন আর কাথায়ই বা আেছ! হয়েতা স
কারেণই

সমাজ

গঠেনও

িথেয়টার

সরাসির

ভূ িমকা

রােখ।

দীনব ু

হােসেনর ‘জিমদার দপণ’, মাইেকল মধূ সূদন দে র ‘বু েড়া শািলেকর ঘােড়

িমে র ‘নীল

দপণ’, মীর

মাশারফ

রাঁ’ ধু বাংলা িথেয়টােরর স দ

নয়, বাঙািল ও বাংলার সমাজ বদেলর এক ধারাবািহক পাঠ িহসােবও িবেবচ । সমাজ গঠেন এই সব নাটক

িল

িচরকালই অ েজর ভূ িমকা পালন কের এেসেছ। সমাজ, দশ, রা যাই বিল না কন, স তা মানু ষেক িনেয়ই সৃ ি ।
তাই িথেয়টােরর ক িব ু ও মানু ষ। িথেয়টার ব ি

মানু েষর িবকােশও সে া

ভূ িমকা রােখ। ব ি

মানু েষর

সৃ ি শীলতা, আ িব াস, শৃ লােবাধ বাড়ােত আর কান িশ মাধ ম এেতাটা অ গণ নয়। একটা সময় সারা পৃ িথবী ব াপী
িবিভ

দশ-কােলর পটভূ িমেত নাট চচা ও ম ায়েন িভ তা থাকেলও ব ত উে শ বা লে র িভ তা কখনই িছল

না। আধু িনক তৃ তীয় িবে ব ি র িবকাশ ও সমি র ব মাি ক উ য়েন নাট চচা
হেয়েছ।

ায় অিনবায অনু ষ িহেসেবই গৃ িহত

ীক নাটেক মানু েষর আি ক িবকাশ ও সমাজ সং ার; শ পীয়েরর নাটেক জীবনবী েণর পু নমূ ল ায়ন ও

পিরবতন এবং উ রকােলর নাটেক তাঁেক আেরা বশী জীবন অি

কের তু েল ধরেত নাট কাররা বাের বােরই সেচ

হেয়েছন। নাটকেক সমাজ পিরবতেনর হািতয়ার িহেসেব গণ কের ব ি গত উ য়ন ও সমি র উ য়েন য রা বা
জািত তােক সেবা ম

েপ ব বহার করেত পেরেছ সভ তার ইিতহােস তারাই িশখর

শী হেয়েছ। পৃ িথবীর এমন
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কান একিট সভ তার কথা বলা যােব না; এমন কান একিট িব েবর নাম উ ারণ করা যােব না যখােন নাটক তােক
সামেন থেক পথ দখায়িন। কারণ নাটক তা
সমাজ স েক িশি

ধু একিট

কাশ ভি ই নয়। নাটক মানু ষেক ভাবায়, সেচতন কের,

ত কের তােল। তাই তা ইবেসেনর নারা যখন শষ দৃ েশ দরজা ব

অি কার িনেয় বিরেয় আেস তখন ইউেরােপর হাজার হাজার ঘের তার

কের নারী

াধীনতার

ভাব পেড়, নারীরা আর পু তুেলর সংসাের

আটেক থাকায় িব াসী নয়। নারী সেচতনতায় ইবেসেনর ‘ডলস হাউস’ সারা িব েক সেচতন কের তােল।
িতিট নাটক মানু ষেক শখায়, সেচতন কের।
স ব

নয়

খেটর ‘ লাক

এির ফািনেসর ‘িলিস া া’ িকংবা
ভয়াবহতা

মানব

সভ তার

ণী সং াম আর অথৈনিতক মু ি

সমান

লাক’ িকংবা ‘িবিধ

ও

ব িত ম’ তা

খেটরই ‘মাদার কােরজ’ মানু ষেক যু
মু েখ

য

কািল

মেখ

দয়

িনেয় হাজার

ব

কের

খেটর

িলেখ যা করা
দিখেয়

দয়।

িবেরাধী কের তােল। ি তীয় িব যু ে র

তার

অথহীনতা

িনেয়

হাসাহািস

কেরন

বেকট, আয়ােনে া, এদামভ এর মেতা নাট কাররা। ‘ বেকেটর ‘ওেয়িটং ফর গেডা’ আমােদর িশিখেয় দয় জীবেনর
িতিট

পেদ, িতিট

পেল

আমরা

ধু

অেপ াই

কের

যাি ।

উে শ হীন

সই

অেপ া

কখেনা

হাস কর, াি কর, িবরি কর পিরণিতর িদেক ঠেল দয়। তবু এ াগেনর মেতা আমরা ‘চেলা যাই’ বেলও কাথাও
যাই না, ঠাঁই দাঁিড়েয় থািক। িথেয়টার জীব
িথেয়টার।

, তাই

ভাবগতভােব আমােদর মেনােযােগর পু েরাটাই

ায় সব জািতর ইিতহােসই একটা সময় মানিবকতার

পে , িব েব-িবে ােহ, বামা

কেড়

নয়

বামার থেকও শি শালী

ভূ িমকা পালন কের এেসেছ নাটক। সািভেয়ত িব েবর ইিতহাস আমােদর অজানা নই। ি িটশ নীল শাষেণর
িব ে

দীনব ু

িমে র 'নীলদপণ' এক ভয়ংকর শি শালী অ

হােসেনর 'জমীদার দপণ' তা একসময় িছল

কািট

মু ি যু ে র সময়ও রা া-ঘাট, ােকর পাটাতনেক ম

কািট

এই িব য়কর

িণেশািষত মানু েষর মু ি র বাইেবল। একা েরর

িহসােব বািনেয় িব ু

নাটকেক ব বহার কেরেছ তার মা ম অ িহেসেব। ব ি
িশকার হেয়েছ, যখােনই

িহেসেব ব ব ত হেয়িছল। মীর মশাররফ

, সমাজ

িশ ীসমাজ

রাচােরর িব ে

বাংলা

বা রাে র যখােনই মানু ষ তার অি ে র িবপ তার

িণৈবষৈম র কলু ষ ন কেরেছ মানু েষর যাবতীয় স ীিত ও সৗহাদ , সখােনই নাটেকর

কাশ ঘেটেছ।

হনিরক ইবেসন স েক জজ বানাড শ’ িলেখিছেলন, ‘‘িতনিট িব ব, ছয়িট ু েসড, দু ইিট িবেদশী আ মণ এবং একটা
ভূ িমকে র যা ফল হেত পাের ইংল াে র উপর ইবেসেনর
নাট কার নন। বা ববাদী ধারার

ভাব তার সমক ।’’ বলাবা ল য ইবেসন ইংল াে র

বতক নরওেয়জীয় নাট কার হনিরক ইবেসেনর আিবভাব িব

এক গৗরেবা ল অধ ায়। তবু ইউেরােপর নাট জগেত আজ ইবেসন যু গ

বতক এবং িব

নাটেকর ইিতহােস
নাটেকর

ে

পথ

দশক। ব তই সব াসী ভাগবাদ, পু ঁিজবাদ, গণতে র মু েখােশ সা াজ বােদর দানবীয় আ াসন; িব ায়েনর পিটয়ায়
আজ ঢু েক পড়েছ নানা ছাট ছাট রা ও জািত। সােপর পাঁচ পা দখার মেতা িব ােনর পাঁচ পা দেখও উ িসত
িব বাসী গাটা িবশ শতক জু েড়ই টর পেয়েছ িব ােনর সা িতক কী
ব ািধ, িবকার

মানবতা ও মানব অি

একুশশতেকর

সং ৃ িত িকছু ই রহাই পায়িন এই মহামাির থেক যা িব
শি

প! িবশ শতেকর

থম দশেক আেরা মহামািরর

াি ক সমেয়র উৎকট
প িনেয়েছ। িশ া-িশ -

ােতর িবপরীেত দাঁড়ােত পােরিন। িব ােনর ঈ রীয়

এতটাই বেড়েছ; এমন অে র আিব ার কেরেছ মানু ষ; পৃ িথবী নামক

হিটেক িনি

করেত যার মা

কেয়ক

ঘ াই যেথ । এরই বা ব ফলাফল দু েটা িব যু ে র অস ব ও অক নীয় র পাত ও অসংখ মানু েষর িবনাশ, িবনাশ
অসংখ মানু েষর ব কােলর 'িব াস'-এর। একিট অসহ , অসহনীয়, উৎকট বা বতা ও িন ু র নৃ শংসতা মানু েষর রে র
কণায় কণায় অনু কণায় অনু েবশ কের সব িকছু েকই
নাটকও সমেয়র এই অিন
নাটেকর নাট কলা কৗশেলর

মশঃ শষ কের ফলেছ। িশ -সং ৃ িতর

াচীনতম শাখা

টােনর িশকার। িবেশর দশেক এেস তাই ব চিচত

ীক নাটক বা শ পীয়রীয়

ে ও ঘেটেছ আমূ ল পিরবতন। মানু েষর সভ তার

ায় সমবয়সী য িশ মাধ মিট
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এতকাল সভ তার

ত

বা পেরা
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িনমােণ সি য় ও শি শালী অনু ঘটক িহেসেব কাজ কের এেসেছ; াচীন

িমশরীয় িথেয়টার, ীক িথেয়টার, ভারতীয় সং ৃ িত িনভর িথেয়টােরর গৗরবিচ
বা বতার কিঠন সত েক মেন মানু েষর কাছাকািছ আসেতই হেয়েছ মানু েষরই

যার সারা শরীের; সই িথেয়টারেকই
ােথ।

হেয়েছ িবখ াত নাটেকর

হানীকরণ বা নাট পা রকরেণর মধ িদেয় পিরবিতত সময়, মানু ষ ও তার সমাজেক নতু নভােব িচ ায়েণর কাজ।
এ যন নাটেকর িভতর থেকই আর এক নাটেকর পু নজ , যার নবা ু িরত নাট কায়ায় জু েড় আেছ এক নতু ন
জীবনাদশ অথবা জীবনদশন যা সমকালা া

হেয়ও

ধু মা ই সমকােলর নয়, সািহেত র িচরাচিরত ধারা মেনই তা

িচরায়ত। আধু িনক কােলর িবখ াত নাট কাররা অেনক
কােছ। এরউইন িপসকেটর 'িথেয়টার

ে

িনেজরাই এর পথ

ত কের গেছন ভাবীকােলর

াইবু নাল', রম াঁ রলার 'িপপলস িথেয়টার' বরেটা

িথেয়টার' ও ‘এিপক িথেয়টার', রসিকেডর 'পপু লার িথেয়টার' ইত ািদ িথেয়টার িল তারই

খেটর 'পিলিটক াল

মাণ। কােলর িববতেন আর

যাগ তেমর উ তেন পরবতীেত উেঠ এেসেছন য সকল সফল নাট কাররা, তাঁেদর মেধ যাঁরাই

থা িবেরাধী অথবা

িত ান িবেরািধতার পেথ পা বািড়েয়েছন অথবা আ িরক অেথই গণমু খী হেয় উঠেত পেরেছন তাঁেদরই যাদু কািঠর
ছাঁয়ায় িবখ াত নাটেকর

পা িরত ফম িল নতু ন আি েক

িনমােনর পেথই হঁেটেছ। একসময়

শ পীরীয়ান

মশঃই পিলিটক াল, এিপক অথবা পপু লার িথেয়টার

ােজডী নাটেকর অনু ভেবর সােথ পা িমিলেয় হাঁটেত চেয়েছন িগিরশচ

নাট কােররা। িক যখন শ পীরীয়ান ােজডীর পু রেনা পেথই এেলন আ ন চকভ অথবা বরেটা
পা রকরেণর

পরীিতটাও গল বদেল।

ে ই এমনিট ঘেটিছল। জাঁর

য়ং চকেভর

ঘােষর মেতা

খেটর মেতা আধু িনক নাট কােররা তখনই নাটেকর

আমেল যখন

ায় সকেলই নাটেকর

শ পীয়েরর ারা

ভািবত হেয়েছন, তখন আ ন চকভেক আমরা দেখিছ ভীষণভােব অ াি

ািডশনাল ও অ াি

াকচাির । সারা িবে যু িবেরাধী গণেচতনা, যু াপরাধীর িবচার, যু

ে

শ পীিরয়ান, অ াি পরবতী িবে

অিধকার,মানিবকতািবেরাধী আ াসেনর িব

তা তথা সািবক মানিবক সমাজ, রা ও িব

িবশ শতকীয় ভারতবেষর নাট পা রেনরও

ভ সূ চনা কেরেছ। ১৮৮২ সােল ‘অ ান এিনিম অব দ িপপল’ নাটেক

ইবেসন গণ মানু েষর দায় ও ভূ িমকােক চ ােল
নতু ন সমাজ সং ারক চির
লেখন আেরা অেনেক আর

যা

কেরন। ড.

গড়ার ডাক

নারীর

কমান চিরে র মাধ েম মাধ েম িতিন সৃ ি কেরন এক

িতবাদী চতনার। আথার িমলােরর মেতা নাট কার এই গ

বাংলার সত িজৎ

িনেয় পরবতীেত নাটক

রায় এই নাটক িনেয়ই হাল আমেল তির কেরন তাঁর িবখ াত চলি

‘গণশ ’। এ থেকই বাঝা যায় শতািধক বৎসর পার হেলও ইবেসেনর নাটেকর
কেমিন। বাংলার মািটেত দাঁিড়েয়

ভৃ িত িবষয়

াসি কতা আজও এতটু কু

ায় সকল বা ালী নাট কারেদর কােছই িবেদশী নাটেকর ব ীয়করেণর কাজ িলও

িছল দশ-কাল অনু যায়ী এেকবােরই তাঁেদর িনজ
ধারা বাংলা নাটকেক িব ায়েনর মে

ধ ান ধারণা

এিগেয় দওয়ার

ইউেরাপীয় অিভঘােত উ ু ত আমােদর পিরিচত

ে ও এক িবেশষ ভূ িমকা পালন কের এেসেছ।

ােসিনয়াম িথেয়টােরর নাট েয়াগ রীিত রবী নাথেক

কেরিন। নাট উপ াপনা, দৃ শ ও ম িবন াস এবং কাশ ভি ্র
চেয়িছেলন। খ াত পা াবী নাট কার বলব

সূ ত। সিদক থেক বলা যায়, ব ীয়করেণর এই

ে রবী নাথ এক িভ তর রীিতেক

গাগী বেলেছন ‘রবী নােথর নাটক আদ া

ভািবত

েয়াগ করেত

ভারতীয় নাট ৈশলীর

অনু সারী’। ‘ভারতীয় নাট ৈশলী’ কথাটার মেধ ই একটা ধাঁধাঁ আেছ। কারণ আমােদর নাট ধারার উ ব ও িবকাশ সনাতন
ভারতীয় নাট ৈশলী বা সং ৃ ত নাট ৈশলীর অনু সারী িছল না।

াচীন সং ৃ ত নাট ধারার

াভািবক মৃ তু হেয়েছ

ইউেরাপীয় নাট ধারা আসার অেনক আেগই। সু তরাং ভারতীয় নাট ৈশলী বলেত আমরা বু ঝেবা নাটেকর পর রাগত
শলী এবং নাট

েয়ােগর নানান পরী া নীির া ও নব নব

িমলনেক। উপিনেবশবাদ, ত নগরায়ন ও নূ তন
আমােদর নানান লাককথা, কৃ
িছল।

রবী নাথ

তাঁর

েয়ােগর ারা পিরবিতত নাট ৈশলী এই দু ই িদগে র

ণী িবন াস বাংলার িনজ

নাট ধারার িবকাশ হেত দয়িন, যিদও

যা া, পাঁচািল গান ও ম ল কােব এমনিক কীতন গােনও বাংলা নাটেকর উপাদান
নাট

উপ াপন

রীিত

লাক

আি ক থেক হণ

কেরিছেলন।

ােসিনয়াম
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িথেয়টােরর ‘িরয়ািলি ক’ ম
কারণ, তােত

ব বহােরর রীিত তাঁর পছ

দশকম লীর

সে

নাট কথার

িছল না, বরং দৃ শ পটহীন যা া তাঁেক বশী আকষণ করত
নকট

িতিন জািনেয়ওিছেলন। িক আেরা আ েযর িবষয় এই য, ব
দশক থেক কলকাতা বা মফঃ েল বাংলার
েযাজনা খু ব সামান ই। শ ু িম
বে াপাধ ায় রবী
‘তপতী’ নাটক

কেরিছেলন, িক

কােনা সাথক রবী

পীর

ভূ িমকায়

‘অংগার’, ‘কে

একথা

েযাজনা িল বাদ িদেল গত শতেকর প ােশর
বাহ, সখােনও রবী নােট র আ িরক

ছাড়া সমকালীন বাংলা নাট জগেতর আর দু ই িদকপাল উৎপল দ
তাঁর িলটল িথেয়টার

েপর

িত ার

ও অিজেতশ

থম িদেক ‘অচলায়তন’,

াল’, ‘ব ািরেকড’, ‘িটেনর তেলায়ার’-এর উৎপল দ পেরর িদেক আর

নাটেক অিভনয় কেরনিন। অবশ

আমােদর ম নাটেকর ভূ িমকাই িছল
সু

থােক। ‘তপতী’ নাটেকর

প িথেয়টার আে ালেনর য

নাটক কেরন িন। উৎপল দ

54

াধীেনা রকােল বাংলা নাটেকর িবশাল ব াি

ধান। লাকনােট র চহারায়

নাটেকর িব ব ঘটােত পােরিন। িক এ

ত

ও

সাের

অ েলর যা াপালার ভূ িমকাও সই অেথ

স উপ হাপেনর উে শ রবী নাটেকর ম ায়েনর সমােলাচনা অথবা

হণেযাগ তা িনেয় নয়, আসল িবষয় যা হেলা তা উৎপল দ

ও অিজেতশ বে াপাধ ােয়র মেতা নাট ব ি

রা

আধু িনক বাংলা নাটকেক যমন আধু িনক গণনাট আে ালেনর িবেশষ সূ চীমু খ তরীর িতযকতা িদেত চেয়িছেলন
তমিন সই

েচ ােক এিগেয় িনেয় যেত কখেনা কখেনা িবখ াত িবেদশী নাটেকর হাতও ধেরিছেলন। ফেল িবেদশী

নাটেকর ব ীয়করণ অথবা

হানীকরেণর কাজিট এই দশক িল

বে াপাধ ােয়র রাজৈনিতক অনু ে রণা, কমু িনজেমর

থেকই

হেয় িগেয়িছল। অিজেতশ

িত ঐকাি ক িন া ও আ হ এবং সেবাপির িথেয়টােরর

তাঁর িনিবড় ভােলাবাসা এ পথেক আরও বশী সাথকতা

িত

দান কেরিছল।

বাংলা নাটক যখন তার অপ ংেশর জঠর থের সেবমা মু ি লাভ কেরেছ িঠক তখনই র মে র মািটেক নতু নভােব
শ করেলন অিজেতশ৷ জ

িনল ‘সাঁওতাল িবে াহ’-এর মেতা

হয়। জনি য়তা পায় ‘ সতু ব ন', ‘সওদাগেরর নৗেকা'র

মেতা নাটক৷

থম ম সফল নাটক যা IPTA কতৃ ক ম ািয়ত
পাশাপািশ বাংলা নাটেক আ জািতক মান আনেত

অনু বাদ করেলন ‘ শর আফগান', ‘িতন পয়সার পালা', ‘পাপপু ণ -', ‘ভােলামানু ষ',‘ চখেভর ৭িট নাটক' ইত ািদ৷
কেয়কজনেক িনেয় দল বানােলন৷ নাম রাখেলন ‘না ীকার'৷ সাল ১৯৬০৷ দেশ তখন সা াজ বাদী আ াসী শি র
পা া হাওয়া৷ অথনীিত ও সমাজনীিতেত একটা জায়গা খু েঁ জ নওয়ার

য়ােস ব

ভারতবষ৷ তখনই কিবতা ও

উপন ােসর পাশাপািশ নাটক িনেয়ও মাথা ঘামােলন অিজেতশ৷ সমাজ ও সময়েক সে িনেয়ই অিধকার বু েঝ নওয়ার
দািব থেক িলখেলন‘ হ সময় উ াল সময়', ‘জলছিব'৷ নাটক স াদনার কােজ মন িদেয়েছন তার িকছু আেগই৷
স াদনা করেলন সত ঘটনা অবল েন রিচত নাটক ‘একিট রাজৈনিতক হত া'৷ থেম নই অনু বাদ ও
কাজও৷ ততিদেন কলকাতার অিভনয় জগেত অিজেতশ একিট সমীহ জাগােনা নাম৷ পশাদাির মে
িনেদশনা ও অিভনয় এক অন ভাবনার জ

তাঁর নাটক

িদে । ‘আি েগােন, ‘থানা থেক আসিছ, ‘বািঘনী', ‘ম রী আেমর

ম রী' ভৃ িত নাটক ম ািভনেয়র সােথ সােথই অনু েরাধ আসেত থাকল
না হেলও দল চালােনার খরচ তু লেতই চলি ে

পা েরর

েপািল পদার৷ শত অনু েরােধও

থেম রািজ

অিভনেয় শষেমশ রািজ হন অিজেতশ৷ ‘হােটবাজাের’ ছিবেত

বজয় ীমালার উে েশ তাঁর িবখ াত ভরাট গলার সই ডাক ‘িছবিল' েন চমেক ওেঠনিন এমন িসেনমাে মী পাওয়া
দু র৷ এছাড়াও অিভনয় কেরেছন অিতিথ, ছু িট, হংসিমথু ন, ণয়পাশা, ঠিগনী, আেলয়ার আেলা, কলকাতা ৭১, গণেদবতার
মেতা কমেবিশ
মৃ ণাল সন,

ায় ৫০িট ছিবেত৷ অিভনয় কেরেছন তপন িসংহ, ত ণ মজু মদার, নেব ু চে াপাধ ায়, দীেনন

,

ােনশ মু েখাপাধ ায় সহ আেরা নানা নামকরা পিরচালেকর পিরচালনায়। বিলউেডও পা রেখিছেলন

অিজেতশ৷ অনজােন মহমান, এক আধু ির কহািন, সমঝওতা,১৯৭৭ ছিবেত রেখেছন িনেজর অিভনেয়র সা র। িক
তারপরই কােনা এক অজানা অিভমােন না ীকার থেক সের এেস নয়া দল ‘না ীমু খ'-এর জ
জীবেনর শষপব পয

িদেলন অিজেতশ৷

সখােনই অিভনয় কের িগেয়েছন িতিন৷ সংগীত নাটক অ াকােডিমর পু র ার, িদশাির পু র ার,
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ইি য়া পু র ার ও ‘ছিব িব াস' ৃ িত পু র ার হােত এেস িগেয়েছ

গাটা জীবনেক বািজ ধরেত পােরন

য

াণ তাঁেক পু র ােরর মানদে

িবচার করা এক অিবচারই বেট৷ তাঁর িনেজর লখা নাটক ‘ ডইিল প ােস ােরর ক ণ কািহনী’, ‘খিড়র িলখন’ (এ
নাটেক গানও রচনা কেরন িতিন) অন তম। আকাশবাণী থেক
নাটক ‘মেনাডানা’ একসময় জনি য়তা পায়। তাঁর একা
সবেনর অপকািরতা’

চািরত হ ািনবেলর িকংবদ ীেক অবল ন কের লখা

নাটক িলর মেধ অন তম ‘নানা রেঙর িদন িল’, ‘তামাকু

ভৃ িত। এ সময় সমকালীন একিট পি কায়

কািশত হেয়িছল তাঁর রিচত উপন াস ‘ভােলা

লেগিছল'৷
অিজেতশ বে াপাধ ােয়র জীবেন মূ লতঃ িতনিট িজিনস তাঁেক িচরকাল অনু ে রণা যু িগেয়েছ। ফুটবল, রাজনীিত এবং
িথেয়টার। যিদ তাঁর জীবেন আন

আর অনু ে রণার উৎস আর

টা হয় ফুটবল তেব রাজনীিত হেলা তার

মাঝখানটা আর িথেয়টার হেলা তার পিরণিত অথবা পিরপূ ণতা। আসানেসােলর িব.িব. কেলজ থেক আই.এ. পাশ
কের কলকাতায় আসা ১৯৫৩ সােল। এরপর মণী

কেলেজ ভিত হওয়া ও ইংরাজীেত

াতক হেয় শষেমষ িশ ক

পেদ কাজ

করা। পড়ােশানার ফাঁেক রাজনীিতেত আসা, গা ীজীর আদশ ছেড় কমু ইিনজেমর

পের কমু উিন

পািটর সদস

েপ যাগদান জীবেনর

ারি ক িভি

র রচনা কেরিছল। এরই মােঝ পাথরিড

রলওেয় ই িটিটউেট ‘িটপু সু লতান’-এ অিভনেয়র মেধ িদেয় নাটেকও জয়যা ার
সংেঘর সে িনেজেক যু

। কলকাতায় এেস গণনাট

করা অবশ আেরা পেরর ঘটনা। গণনাট সংেঘর পািতপু কুর শাখায় তখন তাঁর খু ব নাম

ডাক। এরই চারিট শাখােক িমিলেয়

থম পূ ণা

েযাজনা ও ম

সফল নাটক ‘সাঁওতাল িবে াহ’। এরপর অবশ

আর িপছন িফের তাকােত হয়িন। ১৯৬০ এর ২৯ শ জু ন তাঁরই সভাপিতে
বে াপাধ ােয়র নতৃ ে

িত ঝাঁক ও

আ

কাশ কের না ীকার নাট েগা ী।

এবং দীেপ

সন

ও অিসত

ায় ১৭ বছর ‘না ীকার’-এ থেক িথেয়টােরর

িনগেড়ই স ূ ণ ও ওতে াত ভােব িনেজেক িনমি ত কের িদেয়িছেলন নাট িশ ী অিজেতশ বে াপাধ ায়। ১৭ বছর
পর কােনা এক অ াত কারেণ ‘না ীকার’ থেক বিরেয় আেসন িতিন, ১৯৭৭-এ গেড় তােলন িনজ নাটেকর দল
‘না ীমু খ’। ‘পাপ-পূ ণ ’-এর মেতা সফল নাটেকর নাট

েযাজনা ও অিভনেয়র পালা চেল সখােনও, যার একিট

ম সফল গােনর (‘একিদন আিম যাব ব ু ’) রচিয়তাও িছেলন িতিন।
সু দূর িশ া ল থেক কলকাতায় আসা ও তারপের বাংলা িথেয়টােরর দু ই অন তম নাট কার শ ু িম (১৯১৫-১৯৯৭)
ও উৎপল দ

(১৯২৯-১৯৯৩)-এর সােথ নাম জু েড় যাওয়া অিজেতশ বে াপাধ ােয়র জীবেনর পিরবতনেক সূ িচত

কেরিছল। শ ু িম
ম

বা উৎপল দ

দু জেনই দীঘিদন কলকাতার িথেয়টার মহেল গণনােট র সমথেন একটা নাগিরক

অথবা নাগিরক সমাজ গেড় তালার

য়াস অনু ভব কেরিছেলন, িশ চচার

েয়াগ ও না িনক দৃ ি ভ ী

কােশর

সু েযাগও সখােন িছল। তাঁরা যমন তাঁেদর জীবৎকােল রবী প হী আদশ অথবা রাজৈনিতক সেচতনতার গভীের
প েছ বাংলা নাটক িনেয় ভেবেছন ও তার এক িববিতত

প তু েল ধরারও চ া কেরেছন, তাঁেদরই কাছাকািছ

থেক অন আি েক অথচ িঠক তমনটাই চ া কের গেছন অিজেতশ বে াপাধ ায়ও। অধ শতা ীরও পূ েব ব
িথেয়টারেক িব

িথেয়টােরর সে িমিলেয় িদেত চেয়েছন িতিন। িবষয়ৈবিচে ও ভাবনাগত তাৎপেয নতু ন

চেয়েছন। িবেদেশ বেস স দেশর পটভূ িমেত লখা অিজেতেশর িবিভ বাংলা নাটক িল আি ক ও
হেলও ভােব ও ধেম স িল িছল একা ভােবই এ বে র। বরেটা
ওেয় ার, িপ ার, আথার িমলার
বে াপাধ ােয়র হাত ধেরই।
উপ হাপন

মু খ িব

আনেত

করেণ িবেদশী

খট সহ ইবেসন, চখভ, িপরানেদে া,

নাট সািহেত র নানান হপিতেদর সােথ বাঙালীর পিরচয় অিজেতশ

ধু অনু বাদই নয়, িবেদশী নাট কারেদর নাটেকর ব ীয়করণ কের িতিন তা মে
করেতন।

অধ াপক, নাট সমােলাচক ও অিভেনতা াত বসু র মেতঃ “অিজেতশ পিরচািলত ও অিভনীত িথেয়টার িলর িদেক যিদ ন
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পূ ণ কাজ িল ধানতঃ পা াত নাটেকর হানীকরণ তথা ব ীয়করণ। অ

িজেতশ তাঁর কােনা কােজই মূ ল নাটক থেক সরাসির অনু বাদ কেরন িন, পা রও নয়। িতিন হানীকরণ বা ‘ লাকালাই
জশন’ কেরেছন। অথাৎ মূ ল নাটকিটেক

তার

পটভূ িম থেক তু েল এেন তােক

বাংলার মািটেত ফেল, দশ-কাল-

পিরি হিত অনু যায়ী গ িটেক, তার চির , সংলাপেক িনমাণ করেতন। দশেকর মেন হেতা নাটেকর িবষয় যন এই বাংলার
ই। কােজ তারা সহেজই আ
(‘তাঁর

হ

হেয় যেতন নাটেকর সে ।এটাই অিজেতশ ম ািজক।”

অবদান মু েছ ফলার চ া হেয়েছ’, াত বসু ,

সে অিজেতেশর িনেজর মতিটও খু বই হণেযাগ । তাঁর িনবািচত
বছেরর স দশ য আরও পিরণত িশ ে
য বাংলা নাটেক ‘

ষাট এবং স েরর দশেকর ব
এসময় চেলিছল বাংলার

ব

তাঁরা’, আন বাজার পি কা, ২১ শ ফ য়ারী, ২০১৪) এ

সং েহর এক জায়গায় িতিন বেলনঃ “ য দেশ নাট িশ মা

একেশা একা র

থেক হেণর জন আ হী হেব এটাই তা ভিবষ ৎেক ভােলা করবার পথ। ‘িবেদেশর ঠাকুেরর চেয় েদেশর

কুকুর ভােলা’ এ িনতা ই হাস কর, সংকীণ ও
পৃ ঃ৫২) অিজেতেশর এ যু ি

‘অতীেতর

ামীণ দৃ ি ভ ী।” (অিজেতশ বে াপাধ ায়, িনবািচত

লাকালাইেজশন’-এর সপে

ব

সং হ, নাট িচ া, তৃ তীয় সং রণ, ২০০৬,

তা আর বলার অেপ া রােখনা।

নাট চচায় এেসেছ পালাবদল। বাংলা নাটেক িব ায়েনর এ এক সূ বণকাল। িবেদশী নাটেকর

থাগত সামািজক পিরকাঠােমােক অ ু

রেখ িভ

পা রকরেণর পাশাপািশ

আথসামািজক পিরেবেশ নতু ন নাট সং ৃ িত িনমােণর কাজ। এ সময়কার

নাট চচা স েক সমােলাচক রাজদীপ কানােরর অনু ভবঃ “A certain half of theatre practice has responded to the globalization process
by openly accepting thematic and stylistic effects of foreign theatrical and cultural traditions while the second half has
found its objective in searching and preserving traditional forms in their purity, making them their cultural bastion of
identity and resistance.” ষােটর দশেকর বাংলায় য অ কার ও সব হারােনার য ণা থেক উেঠ এেসিছল ‘হাংির আে ালন’ তাই-ই

মশঃ কিবতা-

উপন াস- ছাটগ -নাটক সহ সািহেত র নানা শাখায় ছিড়েয় পেড়েছ। নাট সািহেত র িদেক তাকােল দখা যায় ষাট এবং স েরর দশেক মািহত চে াপাধ ায়
ও বাদল সরকােরর মেতা নাট কােররা িকিমিতবাদী নাট রচনায় মেনািনেবশ কেরেছন। ইউেনে ার ‘রাইেনাসরাস’ অবল েন সােমন চ
‘গ ার’ ম

হ হয় িনউ এ ায়ার িথেয়টাের ১৯৬০ সােল। এ সময়ই পশাদারী র মে

স সময় পশাদারীে র িদেক কােনা নজর না িদেয় ইউেরাপীয় আধু িনকতার মানদে

িথেয়টােরর ফম িনেয় নানারকম পরী া িনরী া কের গেছন

অিজেতশ। তেব অিবরত ফম ভাঙার খলা নয় বরং অিজেতশ আেরা বশী কের অিভিনেবশ কেরেছন আি েকর নব নব
আি েকর চচা সৃ ি কেরেছ িবেদশী নাটেকর আদেল দশী নাটেকর নানা
িথেয়টােরর নাট রীিতেকও যেথ সমৃ
তাঁর

থম

পায়েণ। তাঁর এই িভ িভ নাট

প যা সমকােলর নাট রীিতেক তা বেটই এমনিক পরবতীকােলর বাংলা

‘ ঘা স’ নাটেক ইবেসন অেনক বিশ ন , সাহসী, িবতিকত হেয় উেঠিছেলন।
িতিন এ নাটেক। িপতার অৈবধ কন ার

িত আকৃ

ও অিজেতশ বে াপাধ ায়। ১৮৮১ সােল সােল লখা

সন

েয়ডীয় মেনাসমী ায় আর ম াে িলয় বংশ গিতর ধারায় ব াপক তািড়ত হন

হেয় ওেঠ স ান। সৎ ভাই- বােনর

ম আর িপতার গাপন যৗন রাগ ছিড়েয় পিড়েয় স ােনর

তা া অনু সরণ কের পু েরা নাটক জু েড়ই। এই নাটক স েক ল েনর ডইিল টিল াফ িলেখিছেলা, ‘একিট খালা নদমা; একিট

দগদেগ ব াে জিবহীন ঘা, জনমানু েষর সামেন তু েল ধরা একিট নাংরািম।’ হডা গাবলার (১৮৯০) যন এক মেনািবকার
িববািহত হডা অনাকাি ত এক স ােনর জননী হেত যাে , ামীেক িনেয় স অসু খী, পূ ববতী
সব পা ু িলিপ পু িড়েয় িদেত চায়। এিদেক লেয়ভবাগ আ হত া কের। হডার

িত আস

রাখেত চায়। হডাও আ হত া কের। এ নাটক স েক একসময় অ ার ওয়াই
ােজডী।’ অিজেতেশর নাট ািয়ত
রােয়র সভাপিতে

‘ খট সাসাইিট’

তাঁর নাট জীবেন

নারীর কস

িমক মাতাল কিব লেয়ভবাগেক স

ািড। ২৯ বছেরর
ংস করেত চায়, তার

জাজ াক সবিকছু ই টর পায়, স হডােক িনেজর রি তা বািনেয়
বেলিছেলন, ‘আিম ভয় ও বদনা অনু ভব কির, এ যন এক

ীক

েপ ‘ ঘা স’ নাটেকর মূ ল ভাবনািটেক র া করা হেয়েছ।

স েরর দশক থেকই বাংলা নাটেক বরেটা
দ

প

কেরেছ।

পা িরত নাটক হনরী ইবেসেনর ‘ ঘা স’, যার হানীকরণও কেরন দীেপ

িত, পােপর এই

ন ীর নাটক

েবশ কেরিছল ‘িথেয়টারে াপ’ ও কু চীপূ ণ ক াবাের নৃত । িক

খেটর নাটেকর একটা বড়

িত া করেলও িনেজ কখেনা

খেটর একিট মা

ভাব কাজ কেরেছ। উৎপল দ

খটেক িনেয় অথবা

নাটেকর অনু বাদ কেরিছেলন এবং তা হেলা

খট িনেয় নানা লখােলিখ অথবা সত িজৎ

খেটর নাটক িনেয় একিটও নাট

েযাজনা কেরনিন। উৎপল

খেটর ‘িডমাস নােম’ নাটক অবল েন ‘সমাধান’। সমােলাচক

রাজদীপ কানার যথাথই বেলনঃ ‘It is indeed a fact that tilting the land of theatre with translations and adaptations of foreign
plays did yield rich dividends in case of Bengali theatre. In form of crop, not only we have got excellent plays by Dutt, one
after another; who, one should remember began his career by doing Shakespeare first at the Saint Xaviers college group
and then with the group of famous English director Jeffrey Kendhal, Shakespiriana; but in the 60’s and 70’s we got brilliant
plays

by

Badal

Sircar

like Ebong

Indrajit, Baki

Itihas and

others

and

also

by

Mohit

chattopadhay

like Mrityu Sanbad, Rajrokto, Konthonalite Surjo, Captain Hurrah, Mahakalir Baccha and others. These plays have been of
immense value to the development of Bengali theatre and it is a fact every theatre enthusiast would know that the
inspiration behind writing of these plays were reading of foreign plays and also watching them being produced by the
contemporary amateur theatre groups. However, Ajitesh in spite of being a supporter of translations and adaptations from
foreign plays, was as have been often been wrongly alleged, not indifferent to the question of Indian regional forms of
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theatre.’ ষাট ও স েরর দশেক যাঁর

পা র ও তার

ায় সম

েযাজনাই নয়,

ঘিটেয়িছেলন অিজেতশ। বাংলার
কের িনেয় যেত দখা যত।

নাট ভাবনা জু েড়ই িছেলন

খট িতিন অিজেতশ

বে াপাধ ায়।

খটীয় নােট র অিভনয়ভ ীমােকও আয়
ত

ধু ই

57

খেটর নাটেকর

কের সফলভােব তার ম

ােম অিভনেয়র সময়ও তাঁেক চকভ অথবা

েয়াগ

খেটর নাটেকর বই সােথ

খটীয় নাটেকর আি ক ও অনু ষ েক বাংলা মে র উপেযাগী কের সমকালীন বা ািল

সমাজ-মানসেক তু েল ধেরিছেলন িতিন। এিদক থেক তাঁেক বাংলা নাটেকর এক আদশ

খটীয় নাট

েয়াগিবদ বলা

যেত পাের। ম ায়েনর ইিতহােস বা ািল সমাজ-মানেসর এই পু নিনমান য অিভনব ও অ ত ািশত িছল এ িবষেয়
কােনা সে হ নই।

খট অবল েন বংলা িথেয়টাের য Basic Ground Work িতিন কের গেছন তােক অিত ম

করার দু ঃসাহস আর কােনা বাঙািল নাট কার করেত পেরেছন িকনা জানা নই তেব, তার মেধ িদেয় সমকালীন ও
ভাবীকােলর নাট কারেদর কােছ অিজেতশ য এক Roll Model হেয় উেঠিছেলন স িবষেয় কােনা সে হ নই।
তাঁরই িবেদশী নাট

পা েরর আদেশ অনু ািণত হেয়েছন রমা সাদ বিণক,

ােনশ মু খাজী,

সৗিম চে াপাধ ায়, িবভাস চ বতী, ি েজন বে াপাধ ায়, অেশাক মু েখাপাধ ােয়র মেতা
পা রধমী নাট চচা, নাট
বে াপাধ ােয়র স াদনায়

েযাজনা

ভৃ িত িবষয় স

কািশত) নপথ

িকত ‘িথেয়টার’

সাদ সন

িণধানেযাগ নাট ব ি

হিটর (পিব

,
রা।

সরকার ও শমীক

রণা ও উৎসাহদাতাও িছেলন অিজেতশ বে াপাধ ায়।

খটীয়

অিভনেয়র empathi ক ভেঙ দওয়ার রীিতেক তাি কভােব নয় বরং ফিলতভােব চচা কেরেছন িতিন। অথাৎ
তাি কভােব

খট পযােলাচনা নয়, বরং হােত-কলেম তার

িতিন। তেব

ধু

খট নয়, চকেভর নাটেক য কৗতু ক,

দশন বা িশ মাধ মগত

েয়ােগই বশী পির মী িছেলন

ৃ িত মদু রতা ও ন ালিজক আবহেক

িতফিলত হেত

দখা যায় তােকও সু র ভােব তাঁর নাটেক (‘ম রী আেমর ম রী’) তু েল এেনেছন িতিন।
বরেটা

খেটর ‘দ ি

পনী অেপরা’ অবল েন তাঁর ‘িতন পয়সার পালা’ যখন মে

আি কসহ, ম ায়ন ও নাট েয়াগ রীিতর নানা

ে ই অিভনব

উপ হািপত হেলা তখন এর

আনেলন অিজেতশ। তদু পির এই নাটেকর অিভনয়

দেখ দশক সাধারেণর কখনও মেন হয়িন য তারা দশকাসেন বেস কােনা িবেদশী নাটেকর ম ায়ন দখেছন। তাঁর
সমকােল এই রীিতর অিভনব জনি য়তার

ায় ণিশখর

শ কেরিছল। এ

সে নাট কার াত বসু র মত হেলাঃ

“িবেদশী নাটেকর হানীকরেণর িবষয়টা ঐ সমেয়র দাবী িছল। দরকারও িছল। স দাবীটা অিজেতশবাবু চ ােল
িহসােব িনেয়িছেলন এবং সফলও হেয়িছেলন। িক

এই িব ায়ন পরবতী যু েগ আমােদর িথেয়টারেক আর িবেদশী

নাটেকর মু খােপ ী হেত হয়না। আমরা আমােদর িথেয়টােরর ট ট িনেজরাই তরী কির। দশীয় জল-হাওয়া থেকই
উেঠ আেস আমােদর চির

ও সংলাপ।” তেব তাঁর মেত অিজেতশ বে াপাধ ােয়র এই নাটক িল বাংলা নাটেকর

স দ। যতিদন বাঙািল িথেয়টার িনেয় ভাবেব ততিদন অিজেতশ তাঁর কীয়তা িনেয়ই তােদর মেধ বঁেচ থাকেবন।
বলাবা ল নাটেকর কােনা চির
তাঁর অিভনয়রীিতর

অিভনেয়র সময় অনায়ােস তার অ রমহেল

েবশ কের যেতন িতিন। এভােবই

কাশেক আমরা দখেত পাই ‘মু ারা স’ িকংবা ‘আি েগােন’ নাটেক। বাগভ ী তা বেটই,

হাঁটাচলা, তাকােনা এমনকী শে র ব বহােরও ইউেরাপীয় তথা িবেদশী নাট রীিতর সে
বিশ

তাঁর িনজ

িল এেকবাের িমেলিমেশ িগেয়িছল। মে র উপর িচরকাল দাপেটর সােথই িনেজর অিভনয়

গেছন িতিন।

বরেটা

বে াপাধ ায়। সই

খেটর ‘দ

ি

পনী অেপরা’-র সংলাপও রচনা কেরিছেলন

সংলােপর

একটু

অিভনয়ধারার
দশন কের
য়ং অিজেতশ

নমু নাঃ “তার আেগ তারা কজন জামা-

ফামা গােয় দ মাইির। তার তা জ ই ক দেখ আসিছ, এই এক লাল শালু গােয় িদি স। তার গােয়র গে কাবিল কাঁ
দেব শালা। িসপাহী িবে ােহর পর এটা আর কািচসিন নািক ব! দ াখ িকিন কামের গামছা বঁেধ ডাঁিরেয় আেচ। তু ই বরযা ীর না

শান যা ীর র? ডাঁইেরডাঁইের হাসেচ, যন বাপ মেরেচ।” মহী

নর মু েখ এ সংলােপ রেয়েছ ষােলা আনা খাঁিট বাঙািলয়ানা। তদু পির য আ িলক ভাষাৈবিশ রেয়েছ এ সংলােপ তােত
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তাঁেক সাধু বাদ না িদেয় পারা যায় না। আ িলক ভাষার অনায়াস ব বহাের অিজেতশ অনন । তাঁর সােথ যাগ অিভনয়সাথী
সাদ ( সন

)ও

কয়া (চ বতী)।এ

সে জগ াথ বসু র একিট উ ৃ িতর কথা উে খ করা যেত পাের। কােনা

এক সময় সংলাপ সহ তাঁর অিভনয়ধারার বিশে র

শংসা কের িবিশ বািচক িশ ী ও দূ রদশেনর

া ন কতা

জগ াথ বসু বেলনঃ “ থাগত অিভনেয়র বাইের চির

িনেয় ভেব সংলাপ রচনা করেতন অিজেতশবাবু । আ িলক

ভাষার অিভনেয় ওঁর কাছাকািছ কউ িছেলন না।” তাঁর সময়কার ও তাঁর সহ অিভেনতা-অিভেন ীেদর মেধ
সাদ সন

, িবভাস চ বতী, কয়া চ বতী, মায়া ঘাষ, পিব সরকার, স া দ

মু খ অন তম। তাঁেদর মেত

অিভনয়টা িতিন সময় িদেয়ই করেতন। সৃ ি করেতন নানা নাটকীয় মু হূত। সইসে অিজেতশ িনেজ মেন করেতন
অিভনয়কলা এমন এক িনমাণিশ

যা হােত ধের শখােনা যায়না, িনেজেদর চ া ও উদ ম িদেয়ই তা তরী করেত

হয়, নাট িশ ক তােত সাহায কেরন মা । এ

সে নাট কার িবভাস চ বতীর একিট ম ব

িণধানেযাগ । িতিন

বেলনঃ “সংগঠক িহসােব অিজেতশ িছেলন দাদ অথচ দয়বান।...তবু নাট িশ ক িহসােব তাঁর জু িড় নই। আমার
সৗভাগ তাঁর কােছ কাজ িশখেত পেরিছ। পরবতী জীবেন আিম নাটক িনবাচন, তার ব াখ া বা
অনু সরণ কিরিন কখেনাই িক

কাশভ ীেত তাঁেক

তাঁর কাছ থেক য Craft িশেখিছ তার সাহােয ই িনমাণ করেত পেরিছ আমার

নাটক।”(জৈনক বাঙােলর সলেত পাকােনা, িবভাস চ বতী,

ব

সংকলন, স াদনা সত ভাদু ড়ী, নয়া উেদ াগ,

২০০১ সং রণ, পৃ ঃ৯৭)
অিজেতশ বে াপাধ ায় য সময় বেটালট

খেটর ‘দ ি

পিন অেপরা’ থেক তাঁর ‘িতন পয়সার পালা’ তরী

কেরিছেলন তার থেক এখনকার পৃ িথবী বিহরে অেনকটাই বদেলেছ। আবার ভতর িদক থেক ততটা বদলায়িনও
বেট। কারণ, মানু েষর কতক েলা মূ লগত
নয়।

যথা- লাভ, ঈষা,

িতেশাধ

ৃহা –এ িল কােনািদনই বদলাবার

খট এর ‘এিপক িথেয়টাের’র ভাবনায় এ েলা মহাকািব ক উপাদােনর মেতা ঘু ের িফের আেস এবং অবশ ই তা

রাজনীিতেক স ী কের।
তার

বৃ ি

পা েরর সময় অিজেতশ এই

াসি কতা রেয় যায়। অিজেতশ বে াপাধ ােয়র

খটীয় পদিচ

খটীয় অনু বাদ একসময় খু শী কেরিন উৎপল দ েক। যিদও

পারফরেমে র িদক থেক দানীবাবু , িশিশর ভাদু ড়ী থেক
এতটাই উ মােনর িছেলন য তার পার

িলেক অনু সরণ কেরিছেলন বেলই আজও

কের অিজেতশ,

সাদ অথবা উৎপল দ সকেলই

িরক অথবা তু ল মূ ল িবচার করা ধৃ তা মা । ‘এিপক িথেয়টার’-এর য

িলিরক অংশ তােকও এ নাটেকর সংলােপ ভারী চমৎকারভােব ঢালাই কেরেছন িতিন। তেব
ল ণ িলেক মান করাই নয়, এেত মান তা দওয়া হেয়েছ

খটীয় অিভনয় রীিতেকও। তু মু ল সংঘষ বণ নাটেকও

য এতখািন কািব কতা আনা যায়, তা এ নাটক না দখেল িব াস করা যায় না। তু মু ল
পলবতার মেধ ও ভারসাম বজায় রেখ যাওয়াটাই এ নাটেকর
িতনিট ম

ধু এিপক িথেয়টােরর
ু রতা আর কােব র

ে এক সবেচেয় বড় চ ােল । এই নাটেকর

আেছ। দু ধষ ডাকাত মহী নাথ (এই চির টােতই মে

আসেতন

েট

য়ং অিজেতশ), ভাড়ােট িভখািরেদর

িনেয় আ ম চালােনা যতীন পাল ও তার মেয় মহীেনর সে বািড় থেক পালােনা পা লবালা, ঘু ষেখার পু িলশকতা
বটকৃ

আর তার মেয় আর মহীেনর িবেয় কের বােপর বািড় রেখ আসা বউ

ীিতলতা। মহীেনর জীবেন আেছ আর

এক পিরত া নারী জ াৎ া। মহীেনর জীবন যন দাবার ছক। তমনই তার এেগােনা িপছেনা। এই িতন নারীেক
ঘু ঁিটর মেতা আ িপছু কের এেগােনার চােল গড়ায় মহীেনর জীবন। মহীনেক না ানাবু দ করার চ া চালায় তার
যতীন ও বটকৃ । ধরা পড়া গেলও শষপয
িবচারব ব হার
এক সময়

িত ও তথাকিথত সমােজর
য়ং শ ু িমে র

অচাড’-এর নাট

বঁেচ বিরেয় আেস মহীন আর

িত নাট কােরর

র

সখােনই থােক সমকালীন

বল িধ ার।

শংসা কুিড়েয় িনেয়িছল ‘ম রী আেমর ম রী’। নাটকিট চকেভর লখা ‘দ

পা র। এ নাটেক অিজেতেশর অিভনয় িছল

শংসনীয়। শ ু িম

চির

তখন িনয়িমত নাটক দখেত

আসেতন ‘না ীকার’-এ। নাটেকর একিট সংলাপ অংেশ অিজেতশ বাবু র ডায়লগ িছল মাত কের দবার মেতা। হািস
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চাপেড় অিজেতেশর উি : ‘এ বািড় এখন আমার, এখন আমার, আিম িকেনিছ।’ সংলাপ

বলার ধরনিট এতই অ ু ত িছল য তােত মাত হেয় যত দশকরা। একবার ‘ম রী আেমর ম রী’ শা-এর শেষ
ব াকে েজ শ ু িম

অিজেতেশর হােত ইউিজন ও’িনেলর নাট সং হ উপহার দন, যার

থম পাতায় অিজেতশেক

উে শ কের িতিন িলেখিছেলন- ‘আগামী যু েগর মহানটেক।’ ষােটর দশেক অিভনীত ‘না ীকার’- এর আর এক নাটক
‘ শর আফগান’ ম

হ হয় সাফেল র সােথ। এ নাটেক তেরায়াল হােত মু খ ভূ িমকায় অিজেতেশর অিভনয় িছল

দখার মেতা। তেব ‘ম রী আেমর ম রী’ নাটকিটেক যভােব ব ীয়করণ কেরিছেলন অিজেতশ তােত তােক কােনা
অেথই

পা িরত বেল মেন হয়না। অন িদেক হ ার

িপটােরর ‘দ বাথ ড পািট’ নাটকিটর

আ হ িছল। পের নাটকিটর হানীকরণ কের ‘৩৩-তম জ িদন’ নােম এক অসাধারণ নাট
‘না ীকার’ ছাড়ার আেগ যমন ম
(‘রাণী’ চিরে

হ হয় ‘পাপ-পূ ণ ’ (‘আদু রী’ চিরে

েযাজনা ম

সফল এই নাটকিট

হ হয় ‘চাক ভা া

খেটর নাটক ‘The good person of Szechuan’ অবল েন

অিজেতশ বে াপাধ ায় য নাটকিটর ম ায়ন কেরন তার নাম দন ‘ভােলামানু ষ’।
বািণিজ কভােব অত

হ কেরন।

অিভনয় কেরন স া দ), ‘খিড়র িলখন’

কয়া চ বতী ও ‘ সা’-র ভূ িমকায় স া দ), তমিন ‘না ীকার’ ছাড়ার পর ম

মধু ’ অথবা ‘ সায়াইক গল যু ে ’-র মেতা নাটক।

িত তাঁর বরাবরই

ায় ৩০৫বার অিভনীত হয়। এই নাটেকর মূ ল চির

১৯৭৪ সােল ‘না ীকার’ ম

শা া এবং শা া সােদর

হ কের নাটকিট।

ত ভূ িমকায় অিভনয় করেতন

িবখ াত অিভেন ী কয়া চ বতী। ১৯৬১ সােল ইতািলয়ান নাট কার িপরানেদে ার Six Character in Search of an Author অবল েন IPTA-এর
ব ানাের অিজেতশ ম

হ কেরন ‘নাট কােরর স ােন ছিট চির ’এবং ওেয় ােরর

েযাজনািটর নাম িছল ‘পাঁউ িট আর মােছর ঝাল’। এিটও িছল একসময়কার ম

ীলজী ‘িচেকন সূ প উইথ বািল’ অনু সরেণ অিজেতেশর

পা িরত

সফল নাটক িলর মেধ অন তম। িপরানেদে ার ‘Henry IV’ অবল েন

তাঁর অন তম নাট িনমাণিটর নাম হেলা ‘ শর আফগান।’

অিজেতশ বে াপাধ ায়

েযািজত ‘পাপপূ ণ ’ নাটকিট িলও তল েয়র লখা ‘The Power Of Darkness’ নাটেকর

পা িরত ম ায়ন। ১৮৮৬ সােল ‘The Power Of Darkness’ লেখন িলও তল য়। ১৮৮০ সােল রািশয়ার তু লা
েদেশ একিট হত াকা

ঘেট। সই ঘটনায় অিভযু

তারই িভি েত এই নাটকিট লেখন িতিন। নাটেকর গে
আিনিশয়া। স ত ণ কৃষক িনিকতার সােথ

ও সাজা্ া েদর সােথ
বৃ

য়ং কথা বেলন িলও তল য়। আর

কৃষক িপটােরর ত ণী ভাযা হেয় িদন কাটােত অিত

ম স ক পাতায়। িনিকতার মা মাি ওনা আবার এই স েক হাওয়া

িদেয় যান, যােত তার ছেল ক া করেত পাের আিনিশয়ার স ি । একসময় মাি ওনার বু ি েতই িবষ েয়াগ কের
ামীেক খু ন কের আিনিশয়া। ব াপারটা অবশ বু ঝেত অসু িবধা হয়না িপটােরর আেগর পে র কণ া আকুিলনার।
এিদেক িপটােরর স ি

হািতেয় পু েরাপু ির বদেল যায় িনিকতা। স হেয় ওেঠ বাড়ীর সবময় কতা। আিনিশয়া তার

দাসী। মদ পান ও ইতর শে র যেথ
কেরনা। িপটােরর

ব বহাের এ এক অন িনিকতা। িপতােকও স অপমান করেত কসু র

আেগর পে র মেয় আকুিলনার সে

স স েক জিড়েয় পেড়, ফেল আকুিলনা গভবতী হয়। যিদও স অিববািহতা ও স েক সৎ

মেয় তবু তার গেভ এেসেছ িনিকতার স ান। স ানিটেক
কবর খু ঁড়েত

উেঠ দাঁড়ায় বিল িনিকতা। মরণাতনাদ কের ওেঠ িশ িট।
যায়। এখােনই শষ হয় নাটকিট। নানা

নাটক ম

সব কের বেট আকুিলনা িক

কের িনিকতা। তারপর সদ জাত িশ িটেক

চায় তােক মের ফলেত।

বল অিন া আর দাটানা িনেয়

ইেয় দয় সদ খাঁড়া কবেরর মািটেত। িশ িটর বু েকর ওপর চড়ায় িপঁিড় আর তার ওপর
বল পােয়র চােপ তার বু েকর হাড়

িঁ ড়েয় যায়। একসময় িশ িটর পাঁজর ভাঙার শ

িনেষধা ার কারেণ এ নাটক অবশ একসময় রািশয়ায় ম ািয়ত হয়িন।

শানা

থমবার এ

হ হয় ১৯০২ সােল। ‘না ীকার’ ছাড়ার পর নতু ন নাট দল ‘না ীমু খ’ গেড়ন অিজেতশ। আর স বছরই

‘The Power Of Darkness’ অবল েন তাঁর ‘পাপপূ ণ ’ নাটকিট ম

হ হয়। এ নাটেকর আি ক ও চির ায়েণ

দশীয় মজাজ থাকেলও এর আ ায় আেছ তল েয়র িনজ ভাষ । ষালআনা খাঁিট বাঙািলয়ানার রেস আ হেলও এ
নাটেকর

শ মজাজ সহ সম

নাটকীয় মু হূত

অিজেতেশর অিভনয়ও িছল অভূ তপূ ব। অিজেতেশর
বেলনঃ “ ‘সাঁওতাল িবে াহ’ বা ‘চার অধ ায়’ ধরেণর
কলােকৗশল, চকেভর বদনা ও কৗতু েকর

িলেকই অ ু

রেখেছন িতিন। িনতাই গড়াই নামক মু খ চিরে

েযািজত মৗিলক এবং

পা িরত নাটক িলর িবে ষণ কের নাট কার পিব

সরকার

থাগত ফেমর নাটক, িপরানেদে ার নাটেকর মেধ নাটক িকংবা মায়া ও বা েবর িব ম সৃ ি র নানা

গাঢ় িম ণ ও িকছু টা বা ববাদী ম , সং ৃ ত নাটেকর

ায় খালা ম

ভারতীয় সং রেণ পিরেবিশত িবষ ীকরণ বা এিলেয়েনশেনর আকৃিত, ‘দাও িফের স অরণ ’-এর পথনািটকা

করণ,

খেটর িনজ ধরণ ধারণ ও

প, ‘কাব নাট ’, ‘নীিলমােত’ বা ‘৩৩তম
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জ িদবেস’ অ াবসাড নাট রীিতর পরী া-িনরী া, আবার যা ায় িগেয় যা ার িনেদশনােত নতু ন ভাবনা িচ ার আেরাপ এত ব াি এই অ

কেয়ক বছেরর

(২৫ বছেরর মেতা) আর কােনা নাট ব ি ে র িছল িকনা সে হ।” (নাট ম
নাট ব ি

ও নাট প, পিব সরকার, অখ

সং রণ, দ’জ, ২০০৮, পৃ ঃ৫৯০) ব তই

অিজেতেশর নাটেক িব ায়ন ভাবনার অবকাশ তাঁর ব মু খী কমকাে র অ িহসােব য কতখািন স সািরত হেয়িছল তা তাঁর এই উি

বাঝা যায়। অন

থেকই

সমােলাচক রাজদীপ কানার বেলনঃ “Theatre according to him was a European medium and thus Ajitesh wanted to

understand it through practice. He had a thought that through these exercises he would be able to give shape to an Indian
form of theatre. One has to realize, that when he began with adaptations or translations of foreign plays, he was not
interested in their philosophy but their form. Ajitesh himself clarifies-‘When Nandikar performed foreign plays it was this
exercise with form which the principal objective. It was same reason to do Pirandello. We were not much concerned about
the philosophical nitty-gritties of Pirandello rather we were enticed by the form of Pirandello’s plays.’ ফেমর পাশাপািশ
বাংলা ও পা ােত র সাং ৃ িতক ঐিতহ েক অিজেতশ তাঁর
সত য, তাঁর িথেয়টার জীবেনর
বামপ হী

াচ তথা

পা িরত নাটক িলেত য এক সমা রাল হান িদেয়িছেলন একথা বলাই বা ল ।

থম পেব িথেয়টােরর

ািত ািনক রাজনীিতর সে লড়াই কের তাঁেক অ সর হেত হেয়িছল। একিদেক উৎপল দে র

ািত ািনক রাজনীিতর উৎেরাল ও অন িদেক শ ু িমে র ব ি ে র নিতকতা ও জাতীয়তাবাদ পু রবী াদেশর মােঝ অিজেতেশর িবন আগমণ।

থম জীবেন অথাৎ ’৪০ এর দশেক িব যু ে র ভয়াবহতা অিজেতশেক িবপ কেরেছ। বছর কেট গেছ এক ভয়ংকর ভাবনা ও দু র মানিসক ভীিত িনেয়।
এই মানিসক ভীিত কাটােতই হয়েতা একসময় ফুটবল, রাজনীিত আর িথেয়টাের িনেজেক স ৃ
ফুটবল, পের রাজনীিত ছােড় তাঁেক আর এভােবই িথেয়টােরর সােথ শষাবিধ যু
একা

িনজ

কেরন িতিন। িক

মজার িবষয়

থেম িতিন ছােড়ন

হেয় পেড়ন িতিন। বলাবা ল এ িথেয়টার সব রাজনীিতর কলু ষমু

ভাবনার িথেয়টার। যিদও সঅেথ Political Hegemony কােনািদনই অিজেতেশর ব ি স ােক সভােব

ভািবত বা আেলািড়ত করেত

পােরিন এমনিক IPTA থেক বিরেয় আসার পরও অিজেতশ সরকার অথবা কােনা রাজৈনিতক দেলর ছ ছায়ায় থেক বা তােদর আিথক

াৎসাহেন

নাটক করারও তী িবেরাধী িছেলন। য কারেণ পরবতীেতও কখনই তাঁর নাটেক কােনা িবেশষ রাজৈনিতক দল অথবা মেতর িচ াভাবনার

িতফলন

ঘেটিন। আসেল অিজেতশ রাজনীিত, ব ি গত মূ ল েবাধ এবং িশে র মেধ এক গভীর সাম স িবধােন স ম িছেলন। এ

সে রাজদীপ কানার তাঁর

সমােলাচনায় যথাথই বেলনঃ “In an era where categories like political and ethical; globalism, nationalism and regionalism are
contested with such intensity and zeal, I believe it would be crucial to re-read Ajitesh who successfully negotiated them to
leave behind an experiment in theatre practice where perhaps the secrets to the future of our theatre and our life lies.”
ব ত অিজেতেশর নাট স ায় রাজনীিত আগােগাড়াই একটা নিতক িচ ন-সূ

েপ কাজ কেরেছ। রাজনীিত তাঁর কােছ অবশ ই ব ি স ার গভীের লু িকেয়

থাকা এমন কােনা ব ি - নিতকতা যা কােনা কার সমেঝাতার মেধ না িগেয়ও কবলমা
তাঁর কােছ রাজনীিত মােন কােনা একিট িনিদ
জনকল াণমু খী হয় তেব তা হেয় ওেঠ ব ি

যৗথ দািয় কেমর মেধ িদেয় তার

ভূ িমকা পালন কের।

দল অথবা সংগঠেনর সৈবব িনয় ণ নয়, রাজনীিত ও তার উে শ যিদ বা িবক অেথই সৎ ও

ও সমি তথা জনগেণর মধ কার এমন এক অিবরাম সংেযাজন যা িনবািচত ভাষা বা সংলােপর বিহঃ কােশও

িব ৃ ত হেত পাের। গণমাধ ম িহসােব নাটক আমােদর সই ভাষা ও সংলােপরই বিহঃ কােশর সু েযাগ দয় ও তার ারাই রাজনীিত আেরা বশী কের তার
স

উে শ

হাপেন জনগেণর আেরা কাছাকািছ প ছােত পাের। অিভ

অনু সরেণ রাজনীিত, িশ

নাট সমােলাচক শমীক বে াপাধ ােয়র ‘অিজেতশঃ িথেয়টার-রাজনীিত’ িনব

এবং ব ি গত মূ ল েবাধ স েক অিজেতেশর দৃ ি ভ ীিট কমন িছল স িবষেয় আেরা আেলাকপাত করা যেত পাের।

বে াপাধ ােয়র মেত বতমানকােল যােক রাজৈনিতক নাটক বলা হয় অিজেতশ তার সােথ সরাসির সঅেথ কখেনাই যু
নাট দল ‘না ীকার’ ব লাংেশ রাজৈনিতক মতাদেশ চািলত হেলও অিজেতেশর পে
বা ব রাজৈনিতক বাতাবরেণর কােনা প
রাজৈনিতক দািয় েবােধ চািলত হে

তা

কতব । সদথক অেথ যিদ কােনা নাট কারেক রাজৈনিতক নাটক

করেতই হয় অথবা যিদ িথেয়টারেকই সদথক অেথ তার রাজৈনিতক ভূ িমকা পালন করেত হয় তেব তা
াি র মেধ ই সীমাব

থােকনা অথবা শষ হেয় যায়না।

ধু মা ই ঐ সমমেনাভাবাপ রাজৈনিতক দেলর

কারা ের, বৃ হ র জনেগা ীর কােছ প ছেত হেল

রাজৈনিতক নাটকেক অবশ ই তার সিঠক রাজৈনিতক দািয় েবােধর ারাই চািলত হেত হেব।পিরেশেষ, অিজেতেশর রাজৈনিতক মূ ল েবাধ
কমন িছল তা জানেত অিজেতেশরই লখা দু িট অত
বে

থম

সরাসির

দশন অথবা চািপেয় দওয়া কােনা প রাজৈনিতক িস া েক নাটেক তু েল ধরা নয় বরং নাটক তার যথাথ

িকনা সটা অনু ধাবন করাই নাট েযাজেকর আ

মানু েষর (এখােন দশক) সু েযাগ-সু িবধা

িছেলন না। অিজেতেশর

হেণর স ত কােনা কারণ িছলনা। কারণ ম ে ে

পূ ণ

কৃত অেথই

বে র শরণাপ হেত হয়। ‘ ব িবক িথেয়টার এবং আমােদর আজেকর সং াম’ শীষক

িতিন যা বেলন তার মমাথ হেলা এই য, কােনা সংর ণ ছাড়াই িতিন িব াস কেরন য যেকান িশে রই সবদাই কােনা না কােনা রাজৈনিতক

দশন ারা চািলত হওয়া উিচৎ, না হেল সং ৃ িতর সৗেধ থাকেত থাকেত একসময় যেকান িশ ই তার

কৃত

হািরেয় ফেল। তাঁর অিভ তায় িতিন

িঠক তমনিটই দেখেছন। তবু কন িতিন িথেয়টার কেরন? কমন িথেয়টার িতিন করেত ভােলাবােসন? কমন কের িতিন িথেয়টার কেরন? তাঁর মেত যিদ
একজন িশ ী এই

িলর উ র িবষেয় রাজৈনিতকভােব

জায়গায় প ছেনা অস ব। অন িদেক ‘অত
অসাধারণ নাটক, িক
িক

এ নাটেকর

বি ে র

অিভেযাগ’

বে

না হন তাহেল সমাজ সেচতন একজন নাট কার িহসােবও তাঁর পে

িতিন যা বেলন তার সারমম হেলা এই য, কািলদােসর ‘অিভ ান শকু লম’ অবশ ই এক

তা সমসামিয়ক রাজনীিত অথবা সমাজ-রা ব ব হার কােনা রাজৈনিতক
থেক শষ পয

িনেয় লখা নাটক, সমাজ

কােনা রাজৈনিতক সমস ার
সে ধম ও িব ােনর পার

ধু রাজনীিতেকই নয় বরং ু

িতফলনেক তাঁর নাটেক তু েল ধেরিন। সকােলর দশকও

িতফলন ঘেটেছ িকনা তা িনেয় কখনও মাথা ঘামায়িন। মনঃসমী েণর নাটক,
িরক নিতক িবচার ও িবে ষণা ক নাটক যু েগর পর যু গ ব াপী িথেয়টােরর িবষয়

হেয় উেঠেছ এবং তােদর অিধকাংশই উ রপু ষবেগর কােছ তােদর ীকৃিত
হেয়েছ য নাটেকর তথাকিথত রাজৈনিতক

স ূণ আ স ি র

িতপাদেনও সমথ হেয়েছ। আসেল দশক সাধারণ আজ উপলি

করেত স ম

ব ারা আসেল বািণিজ ক িথেয়টােরর কােছ যতটা দায়ব িথেয়টােরর আদেশর কােছ ততটা নয়। এভােব তাঁরা

বািণিজ ক ােথ রাজনীিত এবং নাটক উভয়েকই

মাগত শাষণ কের চেলেছন।
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এিট ঘটনা য িবেদশী নাটেকর আ ীকরণ ও তার অনু বাদকেমর মধ িদেয় বাংলা নাট সািহেত র জিম উবর হেয়েছ ও ঘেরর ফসল িহেসেবই তা বাংলা
িথেয়টারেক কােল কােল সমৃ
গেছন। এ িবষেয় স

কেরেছ। উৎপল দ

জিভয়াস কেলজ

স

জিভয়াস কেলেজ তাঁর ছা াব হা থেকই এেকর পর এক শ পীিরয়ান রীিতর নাট চচা কের

েপরই ি িটশ নাট পিরচালক Jeffrey Kendhal-এর

েযাজনায় একািধক উৎকৃ িবেদশী অনু বাদ চােখ পেড়। িক

ভৃ িত নাটেকর মেধ িদেয় বাংলা নাটক আেরা বশী িব ৃ িত লাভ

নাটক িলর অবদান অনন । নাট সমােলাচকেদর মত উ

পড়া ও তার সারাথ অনু ধাবন সমসামিয়ক অ ােমচার িথেয়টার

নাটক িল রচনা ও অনু ে রণার পছেন িবেদশী নাটক

প িলর জনি য়তা ও মান দু ই-ই অ ু

রাখেত সাহায কেরিছল। ১৯৬১ সােল ইতািলয়ান

নাট কার িপরানেদে ার Six Character in Search of an Author অবল েন IPTA-এর ব ানাের অিজেতশ ম
চির ’, িক IPTA –এর প

দে র

১৯৬০ ও ’৭০ এর দশেক বাদল সরকােরর এবং ই িজৎ, বািক ইিতহাস এবং মািহত

চে াপাধ ােয়র মৃ তু সংবাদ, রাজর , ক নালীেত সূ য, ক াে ন ররা, মহাকালীর বা া
কেরেছ। বাংলা নাটেকর উ িতেত উ

ভাবও কাজ কেরেছ। পরবতীেতও

হ কেরন ‘নাট কােরর স ােন ছিট

থেক অিবলে অিভেযাগ ওেঠ ও IPTA –এর ব ানাের িপরানেদে ার এই নাটেকর অিভনয় ব

রাখেত বলা হয়। ফ ািস

রত ী মু েসািলনীর সিহত সংেযােগর কারেন িপরানেদে ার নাটকেক সসময় বাংলায় বজন করা হেয়িছল। না ীকােরর রাধারমণ তফাদােরর
জানা যায় য,

ৃিতসূ ে

য়ং উৎপল দ ও স সময় িপরানেদে ার কােনা নাটেক perform করেতন না। রাজৈনিতক ম করেণর ফেল IPTA-এর

মওয়ােক

তখন অিজেতেশর মেতা িচ াশীল ও আ িরক নাট কারেদর নাট েচ ায় এতটাই আঘাত আেস য িতিন একসময় IPTA-এর কাজকম স েকও ঘারতর
সি হান হেয় ওেঠন। িপরানেদে ার নাটকিটর ব ীয়করণ িনেয়ও তাঁেক এসময় নানাভােব সমােলাচনার স ু খীন হেত হয়। আেরা বশী সমােলাচনা তাঁেক
সহ করেত হেয়িছল
নাটেক

খেটর

খেটর ‘Three Penny Opera’ অবল েন ‘িতন পয়সার পালা’ নাটকিট ম ায়েনর সময়। মাকসীয়

িত িতিন ঘারতর অমযাদা ও অিবচার কেরেছন - উৎপল দ সহ

আমরা সকেলই জািন অিজেতেশর

স েক বািতল কের বাংলা

মু খ নাট ব ি ে র কােছ এমত অিভেযাগও তাঁেক

টা িছল িবেদশী নাটেকর অনু বাদ কেমর মধ িদেয় িব

নেত হয়। িক

ােনর আদান- দােন। সািহেত র এ য এক অিত

ভ

উে শ তােত কােনা সে হ নই। নানা সময় িবিশ জেনর কােছ ব েব ও িবিভ জনসভায় িথেয়টােরর ইিতহাস থেক িতিন নানা ঘটনার উদাহরণ টেন
এেনেছন এবং বাঝােনার চ া কেরেছন য অনু বাদকম ছাড়া একসময় সম পৃ িথবীর নাট ঐিতহ কতটাই দীন িছল। তাঁর কথায় উইিলয়াম শ পীয়ােরর
নাট

েযাজনা অথবা অিধকাংশ আধু িনক ইংেরজী নাটক যথাথ অনু বােদর অভােব কখনই রািশয়ায় অনু ি ত হেত পােরিন।

কখনই ‘An Enemy of the People’ নাটেকর

না করেতন। জামান ভাষায় অনূ িদত না হেল বরেটা
ইতািলয়ান নাট কার িপরানেদে ার নাটক ইংল াে ম
অথাৎ রািশয়ান নাট কার গরাসীম
আ

পেনািভ

ািনসলাভি

েযাজনা করেত সমথ হেতন না যিদ না িতিন নরওেয়বাসী নাট কার হনরী
খেটর পে ও

(Stanislavski)

ইবেসেনর রচনার মূ লানু বাদ

ীক নাটক ম

হ করা কখনই স ব হেতা না। একই কারেণ অিত স িত

হ হেত পােরিন। অিজেতশ আেরা

রণ কিরেয় দন য একেশা স র বছর আেগ একজন িবেদশী

লেবডেফর (১৭৪৯-১৮১৭) হােতই কলকাতায় বাঙািলর

থম র ম

‘ ব িল িথেয়টার’- এর

কাশ ঘেট এবং সখােন অনু বািদত নাটক (‘The Disguise’ এবং ‘Love is the Best Doctor’ নােম দু িট নাটেকর অনু বাদ ম

িত া তথা

হ হয়) মধ িদেয়ই

বাংলা ম নাটেকর সূ পাত হয়।
শ ু িমে র

বাদী িথেয়টার চচা এবং উৎপল দে র সা ার বামপ হী নাট চচার বাইের থেক িবেদশী নাটেকর অনু বাদ ও

পা িরত নাটেক অিভনেয়র

মেধ িনেজেক ব াপৃত রেখেছন অিজেতশ বে াপাধ ায়। বাংলা র মে র ইিতহােস যখন তৃ তীয় পা ব িহসােব তাঁর আগমন তখন শ ু িমে র

িত া ঘেট

গেছ িনউ এ ায়াের আর উৎপল দে র নাট ফল িত অজগেরর মেতা থাবা িব ার কেরেছ িমনাভা িথেয়টাের। অিজেতেশর িথেয়টার চচার মা বৎসেরর
তইশ বৎসেরর (১৯৬০-১৯৮৩) আয়ু ােল এেসেছন মেনাজ িম , বাদল সরকার অথবা মািহত চে াপাধ ােয়র মেতা নাট কাররাও। ষাট এবং স েরর
দশেক বাদল সরকার

বৃ

হেয়েছন ও একিনিব

পৗরািণক ভাবনার িবিম েণ িলেখেছন িভ

ওপর আেছ ইবেসেনর

চ

থেকেছন অ াবসাড তথা থাড িথেয়টােরর

ােদর নাটক। মেনাজ

ভাব। আর

িম েক ভীষণভােবই আ

মািহত চে াপাধ ায় িথেয়টােরর সে

িকিমিতবাদী নাটক। অন িদেক নাট সং ৃ িতর অন তম পু েরাধা অিজেতশ ষােটর দশক পয
পিরবতন। ফ াসীবাদী ববরতা, বাঙালীর মূ ল েবােধর

িত। মেনাজ িম

তাঁর সামািজক, রাজৈনিতক অথবা

কের আেছন ইবেসন অথাৎ তাঁর

িনেজর িবচু িত ঘিটেয়ও এেকর পর এক িলেখ চেলেছন
বাংলার সমােজর বু েক বেসই দেখেছন নানা নাটকীয়

পা র, দাির ও হতাশা, যু বমানেসর ভাঙন, দশীয় নানান আিথক সংকট ও িব রাজনীিতর ঘূ ণাবত

তাঁেক আেলািড়ত কেরিছল। এছাড়াও ১৯৬২-এর চীন-ভারত যু , ১৯৬৩-এর কিমউিন

পািটর ি ধািবভি , ১৯৬৪ সােল কলকাতায় ছা -পু িলশ সংঘষ,

১৯৬৫-এর ভারত-পািক ান যু , ১৯৬৬-এর খাদ আে ালন অন অেনক খ ািতমান নাট কােরর ন ায় তাঁর নাট কার স ােতও আঘাত হেনিছল। ১৯৬৭ ত
ঘেট নকশাল আে ালন। এ সময় চীন-ভারত স েকর ফল িতেত ি তীয় বার কিমউিন

পািট ভেঙ যায়। ১৯৭১ এর মু ি যু

থেক

কের ১৯৭৬-

এর জ রী অব হা পয নানাসময়ই চরম সামািজক িবশৃ ংখলা সৃ জনধমী নাট িনমােণর পেথ অন তম অ রায় হেয় উেঠিছল। গণহত া, িমসা, থাড িড ী, ন
রা ীয় স াস িছল ষাট-স েরর দশেকর িনত কার ঘটনা। এই সময়ই যৗবনেক সাথকতার ও সাফেল র সে

তু েল ধরার অ ীকার িনেয় উেঠ

এেসিছেলন অিজেতশ বে াপাধ ায়, উৎপল দ অথবা মািহত চে াপাধ ােয়র মেতা খ ািতমান নাট কাররাও যা ব াপকােথ পােরন িন।

ত

িদেয়ই তাঁর নাটেক উেঠ এেসেছন বাংলার অেনক ত ণ নাট স দ। পশাদার ও অেপশাদার িথেয়টােরর মেধ স ক হাপেন অত
একটা সময় িথেয়টােরর পাশাপািশ যা া, বতার, চলি
অেপশাদারীে র

সকল

িশ েণর মধ
িসিরয়াস িনেজও

ে ই িনেজেক সমভােব ছিড়েয় িদেত পেরিছেলন আর তা স ব হেয়িছল তাঁর

ভাব বিশে ই। উৎপল দ চলি ে অস ব জনি য়তা লাভ করেলও পিরচালনা ব াতীত সরাসির যা ািভনেয় আেসন িন। তদু পির নাট

িনবাচন ও পিরচালনায় অিজেতশ

ায়শঃই ফিলত নাট

পেড়েছ তাঁর অিভনয় ও পিরচালনায়। সিদক থেক তাঁর
েয়াগ রীিতর িদক িদেয় অিজেতশ শ ু িম

েয়াগ রীিতর উপর জার িদেয়েছন। যার ফেল আপাদম ক িথেয়টারী

েয়ােগর মু ীয়ানা চােখ

পা িরত নাটক িলও িপিছেয় িছল না। অেনেকর ধারণায় তথাকিথত ইে কেলকচু য়াল নাট

থেকও হয়েতা বা িকছু টা িপিছেয় িছেলন। তেব ‘বাংলা নাট ম

দওয়া হেলও এর নপথ কা ারী িছেলন অিজেতশ। ‘বাংলা নাট ম

সিমিত’

িত ার িসংহভাগ কৃিত শ ু িম েক

সিমিত’র উেদ ােগ ‘মু ারা স’ নাটকিট অিভনেয়র িনেদশনাও তাঁরই দওয়া। এ

নাটেক িনেদশনার পাশাপািশ অিভনয়ও কেরন অিজেতশ। ধু িবেদশী নাটেকর

পা িরত অবয়েব নয় বরং ভারতীয়

পদী তথা সং ৃ ত নাটেকর

িত য
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মাণ। িতিন মেন করেতন সং ৃ ত নাটেকর যথাযথ

অনু বাদ কেমর মধ িদেয়ও বাঙািলর নাট চচা এেগােত পাের। যখােন ভারতীয় সং ৃ িত তথা সং ৃ ত নাট চচা

েমই গাটা িবেদেশ আেলাচনার িবষয় হেয়

উঠেছ সখােন ভারতীয় িহসােব আমােদর তথাকিথত নীরবতা তাঁেক ব িথত কেরিছল। তাঁর আরও ধারনা িছল ম সফল সং ৃ ত নাটেকর ব ীয়করণ িবনা
ভারতীয় নাটক িবে র দরবাের তার

পূরেণর আশার উ িত ঘটােত পারেব না। তৎসহ অন ান িবেদশী নাটেকর অনু বাদ অথবা আ ীকরণ ছাড়া ধু মা

িট কেয়ক সং ৃ ত নাটেকর অনু বােদর মধ িদেয়ও ভারতীয় নাটেকর িব ায়েনর

বা বািয়ত হেবনা। তেব

ধু মা

সং ৃ ত নয়, তাঁর মেত আমােদর

িবিভ আ িলক ভাষার সািহেত র উপরও জার দওয়া উিচত। নাট কেমর পিরিধেত স িলরও অনু বাদ কাম । বাংলা ছাড়া ভারেতর অন ান
িথেয়টােরর শি শালী

েদেশও

রেয়েছ। িথেয়টার সখােন অেনকাংেশই জারােলা গণমাধ ম। আমরা যখন িবখ াত নাট পিরচালক ই ািহম আলকািজর কথা িন

তখন ভাবতই তাঁর নাট কেমর

ে র

িত অনু সি ৎসু হই। একসময় শ ু িম

তাঁর িনেদশনা ও অিভনেয়র

েণ দশক মেন আেলাড়ন তু েলিছেলন যা

িছল ধু ই শ ু িমে র একক অবদান। ‘রাজা অয়িদপাউেস’ তাঁর অিভনয় একসময় দশক দেয় য টানটান উে জনার সৃ ি কেরেছ, সৃ ি কেরেছ য
আবহ তা িছল অিভনব। অয়িদপাউেসর অিত হাহাকার, ‘রাজা’ নাটেক অ কােরর মেধ িনঃস রাজার একক ক
অথচ তী শ ে পণ তু লনারিহত। সিত ই সখােন রাজা অথবা নামভূ িমকায়
জগেত শ ু িম েক ত কেরেছ। শ ু িমে র ‘চাঁদ বিণেকর পালা’ নাটক

র,

েরর ওঠানামা, কখেনা মৃ দু, সূ

য়ং নাট কার একা অথবা িনঃস । এমন

কাশভ ীই বাংলা নাট ািভনেয়র

সে ও এমন কথা বলা যেত পাের। স র থেক আশীর দশক পয অিজেতশ

ও উৎপল দে র অিভনয় ধারার য সমৃ ি তাও অেনকে ে তাঁেদর নাট ািভনেয়ও একই মান তা ও উ তা লাভ কেরেছ যা ম
অধ ায়

েপই ীকৃত। অন িদেক নাট িনবাচেনর

ইিতহােসর আর এক ত

ে অিজেতশ কখনও দশ-কােলর কােনা সীমায় আব থােকন িন। জামান, রািশয়া, আেমিরকা

দেশর নাটকেক িতিন কের তু েলেছন বাংলা নাট মে র স দ। ধু বাংলা ভাষায়
জারকরেস িস

ীক

কেরেছন িতিন। আ িলকতার মাপকািঠ িবচােরও তা তা

যাগসূ ে র কারেণই তাঁর িথেয়টােরর মেধ সবােপ া

পা রই নয়, পৃ িথবীর অন তম

নাটক িলেক বাংলার

ভৃ িত

সং ৃ িতর

ে র সীমা অিত ম কের গেছ। ভারতীয় তথা বাংলার গণনাট সংেঘর সােথ

পূ ণ য িবষয়টা

হেয় উেঠেছ তা হেলা সমকাল ও নাট িবষেয়র সােথ সমাজ ও রাজনীিতর

গাঢ় সংেযাগ। নাট রীিত দশী বা িবেদশী যমনই হাক না কন সমকালীন বাঙািল সমােজর বা ব দৃ শ ায়েন িতিন কাথাও কােনা কমে ামাইজ কেরন
িন। সম

িন া অথবা

শংসার উেধ থেক এবং সামািজক দায়ব তােক এেকবাের আড়াল না কেরই একজন সেচতন ও সংেবদনশীল নাট কমী িহেসেব

িব নাট সািহেত র ঐিতহ েক এক

াভািবক উ রািধকােরর অেথ

হণ কেরেছন িতিন। ব ি

বা বতার সােথ তু েল ধরার অনন

য়াস িছল তাঁর। িবে ষণমু খী দৃ ি ভ ী তাঁর িথেয়টার ও অিভনেয়র ল ণীয় বিশ ।

িবেদশী নাটেকর ভারতীয় অনু বাদ বা তার ভারতীয়করণ ও ম ায়ন িক মূ ল ভারতীয় নাটেকর
যেকান ভারতীয় অথবা বাঙািল নাট

েযাজকেদর

সহ দশ ও সমাজেক বাংলার আথ সামািজক

াপেট

িতসাধন কেরেছ? এর উ ের অিজেতশ একসময় বেলন

িত এই অিভেযাগ অস ত কারণ যিদ তাঁরা সেফাি স, চকভ অথবা আথার িমলােরর

েযাজনােক

সফলভােব ম ািয়ত করেত পােরন তেব একই দ তার সােথ তার মূ লানু বাদেক ভারতীয় সং ৃ িতর আধাের পিরেবশন না করেত পারার কােনা কারন নই।
আসেল নাট কােরর দ তা ও সমসামিয়ক পিরেবশেক সমিবন
আ ীকরণ ও তার

পা েরর অভ াস

কের ঐ নাটেক ফুিটেয় তালাটাই হেলা মূ ল কথা। িতিন মেন করেতন িবেদশী নাটেকর

মশঃ বাঙািলেক তার িনজ তথা উৎকৃ নাটক রচনার মােন প েছ দেব। এ

সে িতিন িবখ াত ি িটশ নাট কার

কেনথ টাইনােনর কথা বেলন। টাইনান একািদ েম সেফাি স, সাে , আইেনে া এবং িপরানেদে ার নাট েযাজনার মূ ল ায়ণ কেরিছেলন। এই মূ ল ায়েণর
ফল িত থেকই দূ রদৃ ি স

টাইনান বলেত পেরিছেলন য আগামী দু -এক বছেরর মেধ ই এই নাটক িলর ারা ইংল াে র নাট সািহত উপকৃত হেব

এবং আমরা ইংল াে র বু েকই উৎকৃ নাট
হয় ও ইংল াে
তীতীর জ

েযাজনার স ান পােবা। টাইনােনর এই িব ােসর ফল িতেতই পরবতী বছর ‘লু ক ব াক ইন অ া ার’ ম

এক নতু ন নাট যু েগর সূ চনা হয়। অিজেতেশর মেত িবেদশী নাটেকর অনু বাদকমিট এমনই হওয়া দরকার যােত তা মানু েষর মেন এই
দয় য তারা পৃ িথবীর বু েক অব হানরত একই পিরবােরর অিধবাসী, তােদর জীবন একই আন

অিজেতেশর িনেজর

ে

নাটেক এমন আদশ

বদনার অিবিম

১. অসাধারণ ক

বহমান।

ভািবত করেত পাের তা অিজেতেশর িথেয়টার না দখেল বাঝা যায়না।

সাদ সন ে র মতানু সরেণ অিজেতশ বে াপাধ ােয়র নাট ািভনেয়র বিশ

না যায়। এ বিশ

খােত িচর

িত হাপেনর পাশাপািশ আর য িজিনসিট কাজ কেরিছল তা হেলা হািনক ও বািচক সং ৃ িতেক নাটেক

হান দওয়া। Regional Culture য ব াপকভােবই বাংলা নাটকেক

নাট কার

হ

িল তাঁর িবেদশী নাটেকর হানীকরেণর

ে ও সমান ভােব যু

িলেক িন িলিখত ভােব সাজা

হেয়েছ। বিশ

িল িন

পঃ

র। তৎসহ পিরিমত রসেবাধ।

২. আি ক ও বািচক অিভনেয়র উপের সবািধক

দান। ম স া অেপ া চির ও কািহনী িবন ােসর উপর অিধকতর

জার।
৩. িনজ অিভনেয়র

ে উপেরা

বিশ

িল ছাড়াও শারীিরক উ তা ও শারীিরক আেবদনেক কােজ লাগােনা। সংলাপ

উ ারেণর ভি মায় অি তীয় অিভব ি ।
৪. সহজ কৗতু ক বণতা ও নাটেক বু ি দৃ

কৗতু েকর েয়াগ। হাসার ও হাসাবার অনায়াসল

মতা (কখেনা তাঁর অ

হাস দশকেদর কােছ ায় িপেল চমকােনা)।
৫. ‘অিভনয় এবং একমা অিভনয়ই অিভেনতার শি

ক

’-

এই মতেক দৃ ঢ়ভােব িতি ত করা। অিভনয়েক মূ ল উপাদান িহসােব ব বহার করা ও অিভনেয়র

ে আপন শি র জায়
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গা িলেক এমনভােব তু েল ধরা যােত অিভেনতার সকল দু বলতা ঢাকা পেড় যায় ওেগাটা অিভনয়টাই বড় হেয় ওেঠ আর
তার ারাই অিভেনতা িনেজর সকল দ তা আর উৎকষেক দশন করেত পাের।
৬. অসাধারণ Story Telling বা গ বলার মু ীয়ানা। িথেয়টাের তার অিভনব েয়াগ। তৎসহ গ িনবাচেন নতু ন ।
৭.

ত সংলাপ কথেনর অনায়াস ভি মা। আ িলক ভাষার অিভনেয় অনন তা। অ েলর মানু েষর শারীিরক ও ভাষাগত

বিহঃ কাশ িলেক নাটেক

েয়াগ।

৮. আ য পিরিমত সমেয়র ব বহার।
৯. আ য পিরিমত শে র ব বহার।
১০. জা ব ও পরাবা ব জীবনীশি র েয়াগ।
১১. খলচির অিভনেয় িবেশষ নপূ ণ ।
১২. বাংলা িথেয়টাের যৗবেনর আনয়ন করা ও বাঙালী যু ব সমাজেক সৎ িথেয়টােরর অিভমু খী কের তালা।
বাংলা নাটেক অিজেতশ উ রকােল অিজেতেশর
চ বতী, রমা সাদ বিণক অথবা

পা রধমী নাটেকর আদশেক

হণ কেরেছন অেনক নট ও নাট কারররা। অেশাক মু েখাপাধ ায়, িবভাস

পসাদ সন ে র মেতা নাট কাররা তাঁেদর নাটেকর িবষয় িনবাচন,

নাট ৈশলীেক অেনকখািন হণ কেরেছন।
উইথ বািল’ অনু সরেণ অিজেতেশর

পা র ও অিভনেয়র রীিতেত অিজেতেশর

সােদর ‘নাট কােরর স ােন ছিট চির ’- এর অিভনয় অিজেতেশর অনু সারী। ওেয় ােরর ীলজী ‘িচেকন সূ প

পা িরত

েযাজনা িছল ‘পাঁউ িট আর মােছর ঝাল’। ওেয় ােরর মূ ল নাটক ও অিজেতেশর এই

পা িরত

নাটকিটেক সামেন রেখই আবার অেশাক মু েখাপাধ ায় রচনা কেরন ‘ বলা অেবলার গ ’। িবভাস চ বতী অিজেতেশর নাটেকর উ রািধকারেক পােথয়
কেরই িলেখেছন ‘রাজর ’, ‘চাক ভাঙা মধু ’, ‘নরক

লজার’, ‘মাধব মালি

কইন া’( যখােন িবভাস চ বতী অিজেতেশর মেতাই লাক ফমেক ব বহার

কেরেছন)-র মেতা িবখ াত সব নাটক। অিজেতেশর ারা অনু ািণত হেয়ই সৗিম
কেরন য নাটকিট তার নাম দন ‘িবিধ ও ব িত ম’।
সমােলাচকেদর একাংেশর মেত অিজেতশ

চে াপাধ ায়

খেটর ‘দ এ ে

শন অ া

খটেক অবল ন কের সৗিম বাবু আেরা বশ িকছু ম সফল নাটেকর

বে াপাধ ােয়র নাটেক গৃ িহনীপনার অভাব িছল। শ ু িম

নাট কােররা যভােব তাঁেদর অিভনয়,

দ

ল’ অবল েন

পা র

পা র কেরন।

ও উৎপল দে র মেতা

েযাজনা বা িবষয় িনবাচেনর মধ িদেয় বাের বাের িনেজেদর নাট ব ি ে র

বদল ঘিটেয়েছন িতিন তা ঘটােত পােরন িন। কােরা কােরা মেত এটাই নািক অিজেতশবাবু র নাট ব ি ে র ােজডীর
অন তম কারণ। আমরা বলেবা, এই না-বদল হওয়া অিজেতশেক একিদেক যমন তী সমােলাচনার ভাগীদার কের
তমিন অন িদেক তাঁর িকছু

পূ ণ নাট ৈবিশে রও স ান দয়। ষাট ও স েরর দশক জু েড় একই আদেশ

অিবচল থেকেছন অিজেতশ। যখােন শ ু িম , উৎপল দ , উ ম কুমার ও ছিব িব ােসর মেতা ম ািভেনতা ও
চলি

ািভেনতারা বারংবার িনেজেদর অিভনেয়র প াটান বদেলেছন সখােন অিজেতেশর অিভনয় ও নাট ভাবনার এই

না-বদল হওয়া এক
অিভনেয়র দ

পূ ণ অভী ার জ

দয়। নাট াচায অথবা নটসূ য হেত চাওয়ার বাসনা, িশ ার অহংকার,

এ িলর কােনািটই কােনাকােল অিজেতেশর মেধ িছলনা।

ায়ু এই অিভেনতা িচরকাল এক

সাধারণ নাট কমী হেয়ই থাকেত চেয়েছন, চেয়েছন তাঁর বােহিময়ান জীবন, িনজ
থেক নাট দশন সেবেতই

নাট ভাবনা, রাজৈনিতক দশন

ীয় মতাদেশ অিবচল থাকেত। এই দৃ ঢ়তাই তাঁেক অেনেকর কােছ িবরাগভাজন কের

তু েলিছল, এেনিছল মত ও পেথর নানা সংঘাত। ‘না ীকার’ ভেঙ ‘না ীমু খ’ তরীর নপেথ ও তা কাযকরী ভূ িমকা
পালন কেরিছল। যিদও নব -যু ব নাট কমীেদর কােছ অিজেতশ বে াপাধ ােয়র জনি য়তা তােত এতটু কু কেমিন।
তাঁেদর মেত অিজেতশ বে াপাধ ায় বাংলা নাট চচার ইিতহাসেক সবােথ সমৃ
নাট

কেরেছন। ষােটর দশেক

পা রধমী

েযাজনার মধ িদেয় িথেয়টােরর কালচারগত হাওয়া বইেয় িদেয়েছন িশি ত মধ িব বাঙািল যু ব সমােজ। নতু ন

নাট দল ও নাট কমীেদর িদশারীর মেতা নাট পেথর স ান িদেয়েছন িতিন। বাংলার যু বকেদর িথেয়টার অিভমু খী কের তালার জন িতিন
যভােব তাঁর ডাক তাঁেদর কােছ প েছ িদেয়িছেলন তােত তাঁেক িবশ শতেকর বাংলার িথেয়টার আি নায় যৗবেনর আ ায়ক অথবা যৗবন
ব নার

াণপু ষ বলেলও িকছু মা অতু ি

হয় না। পরাধীন ভারতবেষর বু েক ও ি িটশ শািসত সমােজ য ত ণ িবে াহী শি

ইিতহাস ছাড়া সমাজ মানেস সরাসির কখনও সা ীকৃত হয়িন তাই-ই
িবন ােসরও জ

িল

েম াধীনতার পর নাট ে ে নতু নভােব ীকৃিত লাভ কেরেছ, নতু ন

িদেয়েছ। িবেদশী নাটেকর আি ক ও নবাবয়েব তার পু নিনমান অবশ ই তােক এক অিতির

সামথ যু িগেয়েছ। এ িবষেয়
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কৃিতে র অিধকারী অিজেতশ। তেব পশাদারী তথা ব বসািয়ক ম ায়েনর বাইের থেকও এ সময়কােল য স সািরত নাট চচার

উ ব ঘেটেছ বাংলায়, িব ায়েনর ফল িতই সখােন শষ কথা নয়। অন অেনেকর পােশ থেক অিজেতশবাবু ও য পিরবতেনর স ী ও
সা ী িছেলন তােকই

পা িরত নানা নাট কায়ায় তু েল ধরার চ া কেরেছন িতিন। শ ু িমে র ভাষায়ঃ ‘ বাদল সরকােরর ‘এবং

ই িজৎ’ পেড় আিম যরকম মু

হেয়িছলু ম, িক া ‘ম রী আেমর ম রী’- ত অিজেতশবাবু র অিভনয় দেখ যরকম

নশা ে র মেতা হেয়িছলু ম, এই রকম অসংখ রে র টুকেরা আমােক অনু ে রণা িদেয়েছ, আমােক িশ া িদেয়েছ।
ব

পীেত বছেরর পর বছর কত লােকর কলাকুশলতা দেখিছ, নােট র জন কত লাকেক কত মহৎ ত াগ করেত

দেখিছ এইসব যখন ভািব তখন িনেজেক ভাগ বান বেল মেন কির।’
আেরা মতঃ ‘আমার

সরকম

মতাস

অিভ তায় আিম বলেত পাির য,
অিভেনতা তখনকার নাটমে

অিজেতশ বে াপাধ ােয়র িবরাট আেবগ
রাতারািত িকংবদ ীেত পিরণত করত।’

পরাধীন ও

কুমার রােয়র িবিচ

াধীন ভারতবেষর নাট চচার ফল স েক তাঁর

চির ািভনেয়র য অসাধারণ

এক অ ু তকমা যােগশচ

ছাড়া আর কউই িছেলন না।

কাশ করবার য অসামান দ তা সই
অিজেতশ বে

আর নাট সমােলাচক রাজদীপ কানােরর মেতঃ “Ajitesh

মতা

মতা তখনকার িদন হেল তাঁেক

াপাধ ায় স েক এর থেক বড়

িত বাধহয় আর হয়না।

I believe, presented the third alternative in modern Bengali theatre, as

well as a modern Bengali, Indian and perhaps Universal subjectivity.”বা িবক অিজেতশ তার নাটেক সমসামিয়ক দশক সাধারেণর

কােছ এক তৃ তীয় িবকে র আদশেক তু েল ধরেত পেরিছেলন যার আেবদন ধু আধু িনক ভারতবষ বা বাংলার নয় বরং সারা িবে র িছল।
সিদক থেক অিজেতেশর নাটেকর এই িব জনীনতােক অ াহ করা যায়না।
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৫. ‘ পা ের অিজেতশ বে াপাধ ায়’, অেশাক কুমার বে াপাধ ায়, পিরচয়, এি ল- ম, ১৯৮৭
৬. ‘অিজেতশ- িবেজতা ও িবিজত’, দবাশীষ দাশ
৭. ‘নানা রেঙর িদেনর অিজেতশ
৮. ‘অিজেতশ- রণে

রণ’, কৃে

, দশ, ১২ই নেভ র ১৯৮৩

ু সন

, কালা র, ২৯ শ নেভ র ২০০২

থেক ইিতহােস’, অেশাক মু েখাপাধ ায়,

িত ণ, ২রা নেভ র ১৯৮৩

লখক পিরিচিত :
ড. অিভিজৎ গে াপাধ ায় উ র ২৪ পরগণার নহাটা জ.এন.এম.এস. মহািবদ ালেয়র বাংলা ভাষা ও সািহত িবভােগর অধ াপক। িবিশ
ছাটগ কার ও প -পি কার লখক।

াবি ক,

