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বাংলা নাটেকর পবা র 
 

াধীনভােব পথ চলেত  কের বাংলা নাটক দীঘ পথ অিত ম কের একিবংশ 

শতেকর ি তীয় দশেক উপি ত। দীঘ এই পথ চলায় বাংলা নাটেকর গিতে াত িব ৃ িত 

লাভ কেরেছ, একই সে  নানা বিচে র সংেযাজন ঘেটেছ। কােল কােল ি তীয় 

িব যুে া র বাংলা নাটেকর উ রণ ঘেট। এই সময়কার য সকল নাট কার বাংলা নাটেকর 

গিতেক রাি ত করেত অ ণী ভূিমকার পিথকৃৎ িছেলন তাঁেদর মেধ  অন তম নাটককার 

হেলন মািহত চে াপাধ ায়। নাটেকর িবষয় বিচ , জীবনদশন, িশ ভাবনা ভৃিত িবষয়েক 

িতিন ত  ধারায় চািলত কেরেছন। এই ত  ধারার সূ পাত হঠাৎ কের  হয়িন। 

বাংলা নাটক দীঘ পথ অিত ম কের এই াত  লাভ কেরেছ। তার এক বৃহৎ পিরব া  

ইিতহাস রেয়েছ। “ মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক : জীবন ও িশ ” িবষয়ক আেলাচনার 

পিরপূণতার লে  বাংলা নাটেকর এই বিচ ময় সুবৃহৎ ইিতহাস সংে েপ পযােলাচনার 

য়াস রেয়েছ এই অধ ােয়। 

উৎস সূে  নাটক িবেনাদেনর উে েশ  সৃ  অনুকরণমূলক িশ কলা। মা েয় এই 

উে েশ র পিরিধ িব ৃ িত লাভ কের। নাটক একই সে  আন  িবেনাদেনর পাশাপািশ আথ-

সামািজক জীবন সমস া ও সমাধােনর বাতাবাহক িহেসেব অন তম ধান মাধ ম হেয় ওেঠ। 

সািহত  সমােজর দপণ, নাটক তার ত  মাধ ম। সমাজ িতিনয়ত পিরবতনশীল। 

সমােজর সে  সে  তাল িমিলেয় দপণ প নাটকও বদেল যায়। উৎসল  থেক 

সা িতক কাল পয  অিত া  বাংলা নাটেকর সুদীঘ ইিতহােসর পেরখা পযােলাচনা 

করেল দখা যােব বাংলা নাটেকর পবা র ঘেটেছ বার বার। ১৮১৭ সােল িহ ু  কেলজ 

িত া। ১৮২৫ সােল এেদেশ পা াত  িশ ার বতন, িডেরািজও ইয়ংেব ল আে ালন। 

১৮২৯ সােল রাজা রামেমাহন রােয়র েচ ায় সতীদাহ থা রদ আইন পাশ। ১৮৩১ এ 
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বাঙািল ারা সৗিখন র ালয় াপন। ১৮৫৭ সােল িসপািহ িবে াহ, ১৮৬০ সােলর 

নীলিবে াহ, ১৮৭২ সােল ন াশনাল িথেয়টার িত া ও ব দশন পি কার আ কাশ। 

১৮৭৬ সােল ি িটশ সরকার কতৃক নাট িনয় ণ আইন পাশ। ১৯০৫ সােল ব  িবে েদর 

পিরক না, ১৯১৪-১৯১৯ পয  থম িব যু । ১৯৩৯-১৯৪৫ এর াণঘাতী ি তীয় মহাযু  

ও জাপােনর িহেরািসমা নাগাসািক শহের পারমাণিবক বামা িবে ারণ। ১৯৪৭ সােলর ১৫ই 

আগ  ভারেতর ব  কাি ত াধীনতা লাভ। ১৯৫০ এর ম র এবং ি তীয় িব যুে া র 

িবিভ  নাট  আে ালন ভৃিত ঘটনার অিভঘােত ভীষণভােব ভািবত বাংলা নাটক। ধু 

আথ-সামািজক াপট নয় নাটেকর পবা র িবভাজেন পূণ ভূিমকা পালন কের 

র ালয়, নাটেকর আি ক, চির  িচ ণ, নাট কােরর জীবনদশন। বাংলা নাটেকর উ ব কাল 

থেক সা িতক কাল পয  নাটেকর এই দীঘ ইিতহাসেক আেলাচনার সুিবধার জন  চারিট 

পেব িবভািজত কের আেলাচনা করা গল।  

থম পব: ১৮৫২ সােলর পূববতী নাটেকর পিরচয়, যখােন বাংলা নাটেকর  ত 

হে । নাট ল ণা া  িবষেয়র াধান  রেয়েছ মা , িশ প িনেয় কােনা  দওয়া 

হয়িন- যা যা া, পাঁচািল, গীতািভনয় ভৃিত অনুষে  এবং সং ৃ ত নাটেকর অনুবাদমূলক 

রচনায় সীমাব । যিদও সা িতক কাল পয  বাংলা নাটক কখেনা সং ৃ ত, ইংেরিজ ও 

অন ান  পা াত  নাটেকর ভাব থেক িবি - একথা জার িদেয় বলা যায় না। বাংলা 

নাটেক কােনা না কােনা ভােব াচ  বা পা াত  নাটেকর ভাব িবদ মান। 

ি তীয় পব: ১৮৫২ সাল থেক ি তীয় িব যুে র া  -কাল পয  বাংলা নাটক যখােন 

নানা সামািজক ও রাজৈনিতক আে ালেনর ি েত সািরত। সৗিখন র ালয় ও 

পশাদাির  র মে র সৗজেন  নাটক ম ায়নমুখী। নাটেকর আি ক িনেয় পরী া-িনরী া 

তুলনামূলক অেনক কম।  
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তৃতীয় পব: বাংলা নাটেকর ধারায় রবী নাথ একক ও অনন । বাংলা নাটক িনেয় িতিন 

িনর র পরী া িনরী া চািলেয়েছন। নাট  আি ক, চির িচ ণ, জীবনদশন ও িবষয় ভাবনা 

তাঁর হােত িভ  মা া পায়। িতিন নাটেকর িব ায়ন ঘিটেয়েছন।  

চতুথ পব: ি তীয় িব যুে া র িবিভ  নাট  আে ালেনর ি েত রিচত বাংলা নাটক ও 

নাট কার এই পেবর ধান আেলাচ  িবষয়। পবা র িবভাজেনর যথাথতা আেলাচনাপূবক 

পব িলর সািবক িবে ষেণর মাধ েম সম  বাংলা নাটেকর সংি  পেরখা তুেল ধরার 

য়ােস এই অধ ােয়র অবতারণা।  

থম পব: ১৮৫২ সােল িজ. িস.  ( যােগ  চ  ) রিচত ‘কীিতিবলাস’ নামক 

মৗিলক নাটক িনেয় বাংলা নাটেকর পর চলা  একথা ইিতহাস মেত সত । িক  ১৮৫২ 

সােলর পূেবও বাঙািল ারা বাংলা নাটক চচার তথ  িদেয়েছন সািহেত র ইিতহাস রচিয়তা 

এবং নাট  গেবষকগণ। বাংলা সািহেত র আিদ িনদশন ‘চযাপদ’ এর ১৭ ন র চযায় 

রেয়েছ– ‘নাচি  বািজল গাি েদবী। বু  নাটক িবসমা হাই।।’ এর থেক পি েতরা 

অনুমান কেরেছন বু েদেবর জীবেনর কান কান অংশেক নাটকীয় প দওয়ার েচ ার 

কথা। এছাড়াও বু  নাটেকর পাশাপািশ তৎস িকত নৃত গীত ও নটেপিটকা অথাৎ 

অিভেনতােদর পাশাক-পির দ রাখার বাে র কথা জানা যায়। নৃত গীেতর সে  য 

নাটেকর যাগ র য়েছ একথার মাণ মেল–  

“ ‘নৃৎ’ ধাতু হইেত ‘নাটক’ এই কথািটর সৃি  ইহা িবেশষ ভােব 

ল ণীয়। নৃত  হইেত ভারতীয় নাটেকর জ  এই মত ও নবাগ 

ভৃিতর সিহত িকথ সােহবও পাষণ কিরয়ােছন।”১  
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াচীনকােল ধমানু ােন নৃত গীত ইত ািদর ারা মানুষ তার অনুকরণ েচ ােক 

পািয়ত কের। এই অনুকরণ করার সহজাত বৃি  থেক নাটেকর সৃি । ি েস 

থম নাটেকর সৃি  Dionysus  নামক দবতার উৎসব উপলে । াচীন ভারতীয় 

নাটেকর মূলও ধেমর মেধ ই িনিহত িছল। কিথত আেছ  জাপিত া নাট বদ 

নােম প ম বেদর সৃি  কেরন এবং এই নাট েবেদর িশ ার ভার দন তার ি য় 

িশষ  ভরতমুিন ক। তাঁরই ারা নাট েবদ জগেত চার লাভ কের।  

বাংলা সািহেত  নাটকীয় অ ু েরর থম িবকাশ রাধাকৃে র মলীলা িবষয়েক ক  

কের। এই রাধাকৃে র মলীলা িনেয় তৎকালীন সমােজর গীতািভনয়, পাঁচািল, যা া 

ভৃিতর মাধ েম বাঙািলরা নাটকীয় রস আ াদান করেতন। অন ান  দেশর লাক ঐিতহ  

থেক নাটেকর সৃি  হেলও বাংলা নাটক তার থেক ব িত ম। বাংলার লৗিকক ঐিতহ  

নাটক ারাই উপকৃত হেয়েছ। বাঙািলর নাটক চচার অনুে রণা লােভর উপায় িহেসেব 

উে ািচত িছল সং ৃ ত নাটেকর বৃহৎ জগৎ। অবশ  একথা িঠক য বাংলা ভাষা উ েবর 

পূেব বাঙািলর ারা সং ৃ ত ভাষা ও অন ান  ভাষায় সািহত  চচার পিরচয় ইিতহােস 

িলিপব । যিদও বাংলা ভাষা উ েবর অেনক পের বাংলা সািহেত  ব , উপন াস, নাটক 

রচনার সূ পাত ঘেট। িবেশষ কের বাংলা নাটেকর চচা  হয় সং ৃ ত ও ইংেরিজ 

নাটেকর অনুবাদ, অনুকরণ এবং িবেদিশ র মে র পস ার আকষেণ। অবশ  বাংলার 

সমাজ পটভূিমকায় আেগ র ম  এবং পের র মে র অিভনয় েয়াজন মটােনার জন  

অিভনয় উপেযাগী নাটেকর স ান। সই সূে ই সং ৃ ত ও ইংেরিজ নাটেকর অনুবাদ কেমর 

মধ  িদেয় বাংলা নাটেকর াথিমক পেবর সূ পাত ঘেট। অনুবাদমূলক নাটেকর পিরচয় 

নওয়ার আেগ এখােন উে খ বা নীয় মধ যুেগর বাংলা সািহেত র নাটকীয় ণস  

সািহেত র পিরচয় লাভ করা। 
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বড়ু চ ীদাস রিচত ‘ কৃ কীতন’ কােব  িতনিট চির  সংবিলত -সংঘাতময় 

কাব কািহিন নাট  আেবদেনর সৃি  কেরেছ। এ সে  কুমার বে াপাধ ায় বেলেছন—  

“বড়ু চ ীদাস াম  সমােজর জন  তাঁহার কাব  িলিখয়ািছেলন বিলয়া 

ইহার মেধ  নাটকীয়তা আরও তী ভােব কট হইয়ােছ– ইহার 

কাব ণেক ছাপাইয়া নাট ণই ধান হইয়া উিঠয়ােছ। িতিন নৗকাখ , 

দানখ  ভৃিত সংঘাতমূলক আখ ান সংেযাজন কিরয়া তাহার নাটকীয় 

আেবদনেক ঘনীভূত কিরয়ােছন। নাটেকর য ধান ল ণ েত ক পা  

পা ীর মুেখ চির ানুযায়ী ভাষার আেরাপ– তাহাও রাধা কৃ  ও বড়াই 

এর সংলােপর মেধ  চমৎকারভােব উদা ত হইয়ােছ। ‘ কৃ কীতন’ ক 

ধু কাব  না বিলয়া গীিতনাট  বা নাটগীিত বলাই অিধকতর স ত।”২ 

চতন  ও চতন  উ র যুেগর সািহেত  নাটকীয় ল ণ িবেশষ ভােব ধরা পেড়। চতন েদব 

িনেজই একািধকবার কৃ লীলা িবষয়ক অিভনেয়র আেয়াজন কেরিছেলন– একথা চতন  

জীবনী  থেক জানা যায়। এছাড়া এই অিভনয় রণা থেক নাটেকর পক  উ ুত 

হওয়ার জন  এই সময় নাট াি েকর িকছু আদশ ি র হেয়িছল। প গা ামীর ‘লিলতমাধব’ 

ও ‘িবদ মাধব’ নােম কৃ লীলা িবষয়ক দুিট নাটক এবং কিব কণপুেরর চতন লীলা 

িবষয়ক ‘ চতন চিরতামৃত’ নাটক থেক তা বাঝা যায়। পদাবলী সািহেত র পালা িবভাগ, 

নাটেকর নায়ক-নািয়কার মানস অব া অনুযায়ী পদিবন াস, মান- অিভমান িবষয়ক পেদ 

উ র তু রমূলক সংলােপর াধান , সখী ও দূতীর মুেখ তী  অিভেযােগর আেরাপ 

ভৃিত নাটকীয় পিরেবেশর দ াতনা সৃি  কের। এছাড়া ম লকােব র অিভনয় বণতা, সুর 

সংযু  আবৃি র ারা রস স ােরর য়াস বাঙািলর নাট কৗতূহেলর পিরচয় দয়। চ ীম ল 

ও ধমম েলর আখ ািয়কার সরল বাহ ও ঘটনার িরত গিত িবেশষ কান নাটকীয় 
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মুহূেতর সৃি  কের না, িক  মনসাম েলর চাঁেদর সে  মনসার রথ সং াম ও বাসরঘের 

সদ  পিতহারা ব লার ি ত করা দুভাগ  সু ভােব নাটকীয় ক নােক আেলািড়ত কের। 

তারই ফল প পরবতীকােল মনসাম েলর কািহিন িনেয় নাটক রিচত হয়। 

রামায়ণ ও মহাভারেতর কািহিনর নাটকীয় আেবদন পরবতীকােল ভি মূলক 

পৗরািণক নাট ধারার ধান আধার হেয় দখা দয়। বাংলা নাটেকর উ েবর পূেব 

িবদ াসু র কািহিনর নাট প পাওয়া যায় বাঙািলর ারা িতি ত সৗিখন নাট শালার 

অিভনেয়। এছাড়া কিবগােনর মেধ  চিরে র সংলাপ ও গােনর মাধ েম নাটেকর উপাদােনর 

পিরচয় পাওয়া যায়। কারণ কিবগােনর মূল িবষয় িছল রাধা-কৃ  ও হর-পাবতী লীলা 

কািহিন। সুতরাং মধ যুেগর সািহেত  ত ভােব নাটেকর পিরচয় পির ু ট না হেলও 

নাটেকর উৎস াতেক জািগেয় তুলেত সাহায  কেরিছল এ কথা িনঃসে েহ বলা যায়। 

াচীন ও মধ যুেগর সািহেত র নাটেকর উপাদান আধুিনককােল নাটেকর িবষয়ব  িহেসেব 

গৃহীত হেলও েত ক জািতর লাক নােট র ন ায় বাংলা নাটেকর উ ব ও িবকাশ বাঙািল 

জািতর লাকনাট  থেক না হেয় বরং িবপরীত ঘটনা ঘেটেছ। আধুিনক বাংলা নাটেকর 

আদশ েপর সূচনা হেয়েছ িবলািত ঐিতেহ র ারা। 

আধুিনক বাংলা নাটক রচনার সূ পাত ঘেট ১৭৯৫ ি াে  হরািসম ( গরািসম) 

লেবডফ নােম এক শ দশীয় মনীষীর হােত। িতিন অধুনা িবলু  ২৫ ন র ডুমতলা 

ীেট (বতমােন এজরা ীট) ‘Bengali Theatre’ িত া কেরন এবং দুই ইংেরিজ নাটক 

‘The Disguise’ ও ‘The Love is the Best Doctor’ বাংলা অনুবাদ কের ম  

কেরন। দুই রাি  তাঁর অনূিদত ‘কা িনক সংবদল’ নাটকিট অিভনীত হয়। ১৭৫৭ সােলর 

১৭ নেভ র থম অিভনয়, ি তীয় অিভনয় হয় ১৭৯৬ সােল ২১ মাচ। দুভাগ বশত এই 

মহামনীষীর নাট ানুরাগ ষড়যে র কারেণ অ ু েরই িবন  হয়। এই িবেদশী ভ েলােকর মহৎ 
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কম ভ ীভূত হেলও তাঁর সংকি ত মহৎ উে শ  লািলত হেত থােক তৎকালীন িবেদিশ 

শাসকবেগর অনু হপু  অিভজাত বাঙািল বাবু স দায় কতৃক। তাঁেদর আেমাদ- েমাদ 

িনবারেণর জন  িতি ত হয় শেখর নাট শালা। ইংেরিজ ‘Theatre’-এর অনুকরেণ 

িতি ত এই সৗিখন নাট শালার অিভনয় উপেযাগী নাটক স ােনর হাত ধেরই বাংলা 

নাটেকর জয়যা া সূিচত হয়। অবশ  শেখর নাট শালায় বাংলা নাটক অিভনেয়র আেগ িকছু 

িকছু নাট কােরর অনুবাদ নাটেকর পিরচয় পাওয়া যায় য েলা কখেনা কান র মে  

অিভনীত হয়িন। ১৮৫২ সােলর পূব বাংলা নাটক পিরচয় িন প:-  

১৮২২ সােল কাশীনাথ তকপ ানন কতৃক সং ৃ ত ‘ েবাধচে াদয়’ নাটেকর  বাংলা 

অনুবাদ যােক বাংলা নাটেকর ইিতহােস সং ৃ ত থেক বাংলায় অনূিদত থম নাটক বেল 

মেন করা হয়। নাটকিটর বাংলা অনুবাদক িহেসেব কাশীনাথ তকপ ানন, গদাধর ন ায়র  

ও রামিক র িশেরামিণ এই িতনজেনর নাম পাওয়া যায়। ১৮২২ সােল ‘হাস াণব’ নােম 

একিট হাস রসা ক রচনার ব ানুবাদ পাওয়া যায় যার অনুবাদেকর নাম কিব জগদীশ 

(পুেরা নাম অ াত), অেনেকর মেত এিট বাংলা নাট  সািহেত র ইিতহােস ি তীয় মুি ত 

নাটক। ১৮২২ সােল সং ৃ ত থেক ‘ধূত  নাটক’ ও ‘ধূত সমাগম’ নােম বাংলায় দুিট হসন 

অনূিদত হেয়িছল, িক  হসন দুিটর পিরচয় ও অনুবাদক স েক কান সিঠক তথ  

পাওয়া যায়িন। 

 ১৮২৮ সােল গাপীনাথ চ বতীর সং ৃ ত রচনা ‘ কৗতুক সব  নাটক ’ এর বাংলা 

অনুবাদ রামচ  তকাল ার কলকাতা থেক কাশ কেরন। নাটকিটর কািহিন দুই অে  

বিণত, গদ  ও পদ  সংলােপর ব বহার রেয়েছ। ১৮৩১ ি াে  স কুমার ঠাকুর িতি ত 

‘িহ ু িথেয়টার’ বাঙািল ারা িতি ত থম নাট শালা। যিদও এেত কান বাংলা নাটক 

অিভনীত হয়িন, তবু বাংলা নাটেকর ইিতহােস এর  কম নয়। এখােন নাটক দখার 
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জন  ইংেরজেদর পাশাপািশ আমি ত অিভজাত বাঙািলরা উপি ত িছ লন। ‘িহ ু িথেয়টার’ 

ম  দেখই নবীন বসু তাঁর শ ামবাজােরর বািড় ত র ম  িত া কেরন ১৮৩৫ ি াে । 

এই র মে র থম অিভনয় হয় ‘িবদ াসু র’ নাটক। এটাই িছল বাঙািলর উেদ ােগ থম 

বাংলা নাটেকর অিভনয়। এেত নারী চিরে র অিভনীত হয় মিহলা অিভেন ী ারা। নাটেকর 

দৃশ িলেক িব াসেযাগ  কের তালার জন  ান ও সময় অনুযায়ী অিভনয় কের দখােনা 

হয়। এই স খর নাট শালায় নাটেকর অিভনয় কলকাতার মানুেষর মেধ  নাটেকর অিভনয় 

ৃহােক জািগেয় তােল। 

১৮৪৮ সােল রামতারক ভ াচায কািলদােসর িস  সং ৃ ত নাটক 

‘অিভ ানশকু ল ’ বাংলা ভাষায় অনুবাদ কেরন। অনুবাদিটর মু ণ সে  িবেশষ তথ  

জানা যায় না। এ সে  রেয়েছ -  

“ঈ র  ১৮৪৮ সেনর ২৮ শষ জুন তািরেখর ‘সংবাদ ভাকর’ 

পি কায় ইহার স েক িলেখেছন– ‘ আমরা অত  আ াদপূবক কাশ 

কিরেতিছ, গভনেম  সং ৃ ত কেলেজ সািহত  গৃেহর সুপা  ছা   

যু  রামতারক ভ াচায কতৃক গৗড়ীয় গদ  পেদ  ম হাকিব 

কািলদাস িবরিচত অিভ ান শকু লা নামক সুিবখ াত নাটক ে র 

অনুবাদ হইয়ােছ, তদীয় ভূিমকা ও ম লাচার ভৃিত িকয়দংশ পরী া 

কিরয়া দিখলাম উৎকৃ তর হইয়ােছ, অপর উ  পু ক উ মা ের 

উ ম কাগেজ ানদপণ য ালেয় মু াি ত হইেতেছ।...”৩  

১৮৪৯ সােল নীলমিণ পাল হষ রিচত ‘র াবলী’ নাটকিট বাংলা অনুবাদ কের কাশ 

কেরন। নাটকিট গদ -পেদ র িম  সংলােপ রিচত। নাটেকর অিভনয় স েক কােনা তথ  

পাওয়া যায়িন। এছাড়া উিনশ শতেকর থমােধ িকছু িকছু হসন রিচত হেয়িছল। যমন 
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ারকানাথ রােয়র ‘িব ম ল’ (১৮৪৫), প ানন বে াপাধ ােয়র ‘রমনী নাটক’ (১৮৪৯) ও 

‘ ম নাটক’ (১৮৫০) উে খেযাগ । এখােনই াথিমক পেবর বাংলা নাটেকর পিরসমাি । 

ি তীয় পেবর সূ পাত ১৮৫২ সােল িজ. িস. ে র ‘কীিতিবলাস’ এবং তারাচরণ 

িশকদা রর ‘ভ াজুন’ নাটক রচনার মধ  িদেয়।  

বাংলা নাটেকর ইিতহােস াথিমক পেবর নাটক িল আধুিনক বাংলা নাটেকর 

আি ক অবয়ব এর অনুসারী না হেলও বাংলা নাটক ে  নাটেকর বীজ বপেনর সূ পাত 

ঘেটিছল এই পেব। যার ফেল ি তীয় পেবর বাংলা নাটক ণযুগ আখ া লাভ কের। অবশ  

থম পেব বাংলা নাটেকর সংলাপ রচনায় তখনও পদ  িবেশষত পয়ার-ি পদীর ভাব 

অ িতহত ভােব চেলিছল। পেদ র ছ  রচনায় ভারতচে র রীিত আদশ িহেসেব গণ  হত। 

কান কান কািহিন উপ াপনায় ম লকােব র রীিত অনুসরণ কের গেণশ ব নারও 

অবতারণা করা হেয়েছ। এ েলা নামমা  নাটক িছল। কৃতপে  আখ ািয়কা কােব র প 

লাভ কেরিছল। নাটক বলেত য কৃত কী বাঝায় তা তখনও এেদেশর বাঙািল সমাজ 

সিঠকভােব বুেঝ উঠেত পােরিন। তাই স সময় সংলাপ আকাের রিচত যেকান রচনাই 

‘নাটক’ নােম অিভিহত হয়। বলা বা ল  য াথিমক পেব নাটক সং ৃ ত নাটেকর 

অনুবােদর গ ীেত সীমাব  িছল। 

ি তীয় পব: ১৮৫২ সাল থেক ি তীয় িব যুে র পেবর নাটেকর পযােলাচনা এই 

পেবর অ ভু । বাংলা নাটেকর ি তীয় পেবর সূ পাত ১৮৫২ সােল রিচত িজ.িস. ে র 

‘কীিতিবলাস’ নাটক ও তারাচরণ িশকদােরর ‘ভ াজুন’ নাটেকর মাধ েম। িজ.িস. ে র 

‘কীিতিবলাস’ ভ াজুন নাটেকর কেয়ক মাস পূেবই কািশত িক  িটগত কারেণ 

‘কীিতিবলাস’ অেপ া ‘ভ াজুন’ নাটক থম সাথক ও পূণা  মৗিলক নাটক বেল হণ 

করা হেয় থােক। ‘ভ াজুন’ নাটেকর —  
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“ভূিমকায় তারাচরণ িশকদােরর একিট উি  হইেত জািনেত পারা যায় 

য, তাঁহার পূেব বাংলা ভাষার মৗিলক কান নাটক না থািকেলও 

সং ৃ ত নাটেকর কেয়কিট অনুবাদ চািরত হইয়ািছল; িতিন িলিখয়ােছন 

‘এত শীয় কিবগণ ণীত অসংখ  নাটক সং ৃ ত ভাষায় চািরত আেছ 

এবং ব ভাষায় তাহার কেয়ক ে র অনুবাদ হইয়ােছ।”৪  

তারাচরণ িশকদার কাশীরাম দােসর মহাভারত থেক অজুনকতৃক সুভ া হরেণর বৃ া  

অবল েন ‘ভ াজুন’ নাটক রচনা করেলও কেয়কিট িদক থেক তাঁর নাটক মৗিলকতার 

দািব রােখ। িতিন কািহিন মহাভারত থেক হণ কেরেছন িক  আি ক হেণর ে  

সং ৃ ত রীিতর তুলনায় পা াত  থােক বিশ অনুসরণ কেরেছন। নাট কার পা াত  থা 

অনুযায়ী তাঁর নাটেকর িবষয়ব  ও কািহিন িবন াসেক পাঁচ অে  ও েত ক অ েক 

কেয়কিট দৃেশ  িবভ  কেরেছন। তাঁর পূেব এবং পের সং ৃ ত নাটেকর অনুবাদমূলক নাটক 

রচনার ধারা অব াহত িছল, িক  িতিন ওই সমেয় এমন িবষয় িনেয় থম বাংলা নাটক 

রচনার মেধ  য সাহিসকতার পিরচয় িদেয়েছন তা িব য়কর বেট। তাছাড়া সংলাপ রচনা 

ে  িতিন গদ -পেদ র সংিম ণ ঘিটেয় ছন। তখনও বাংলা নাটেকর ভাষা সৃি  হয়িন, 

সে ে  সমসামিয়ক ভাষােক যথাথ নাটকীয় প িদেয় ব বহার করেত হেয়েছ যা তাঁর 

অনন  কৃিতে র পিরচায়ক। 

১৮৫২ সােল িজ. িস.  ‘কীিতিবলাস’ নাটক রচনা কেরন। অেনেকর মেত এটাই 

থম মৗিলক নাটক। ইংেরিজ সািহেত  চিলত িবেয়াগা  নাটেকর সাথকতা দেখ বাংলা 

ভাষায়ও তা বতেনর জন  িতিন উৎসািহত হন। ১৮৫২ সােল দশীয় সািহত  স িকত 

সকল কার সং ােরর িবেরািধতা কের বাংলায় সব থম এখােন পূণা  িবেয়াগা  নাটক 

রচনার সি য় য়াস ‘কীিতিবলাস’ নাটক। এে ে  নাট কার একই সে  সং ৃ ত ও 
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ইংেরিজ নাট রীিত হণ কেরেছন তাঁর নাটক রচনায়। নাটেকর সংলাপ গদ  ও পদ  িমি ত 

বাংলা ভাষা। সংলােপর ভাষায় ঈ র ে র ভাব । নাটেকর কািহিন অেনকটাই 

হ ামেলট থেক গৃহীত। তেব নাট কার টেক আমােদর পকথার আধাের বিসেয়েছন। 

নাটকিট প মা । ‘Act’  এখােন ‘অ ’ নােম অিভিহত হেয়েছ। তেব ‘Scene’ এখােন 

অিভনয় অেথ ব ব ত হেয়েছ। ‘কীিতিবলাস’ এর নাট কার আধুিনক হওয়া সে ও সং ৃ িত 

অনুযায়ী ‘না ী’ ও ‘না ে  সূ ধার’ ারাই তাঁর নাটেকর সূ পাত কেরেছন। সপ ী 

পুে র িত িবমাতার অত াচােরর কািহিন িনেয় াচীন বাংলা সািহেত  ব   রিচত 

হেয়েছ। শীত-বসে র পকথার িন ু রতা বিণত হেয়েছ। িবজয়-বসে র কািহিন িনেয় ব  

যা া ও নাটক িলিখত হেয়েছ। আেলাচ  নাটেক কুৎিসত সপ ী িবে ষ এবং তারই িন ু র 

পিরণিত দিশত হেয়েছ। নাটেকর িবেয়াগা  পিরণিত উে শ মূলক ভােবই দখােনা 

হেয়েছ। উপযু  কার ণর অভাব হতু নাটকিট রেসা ীণ পিরণিত লাভ করেত ব থ হেয়েছ। 

সমকােল আরও কেয়কজন নাট কােরর হােত সং ৃ ত ও ইংেরিজ নাটেকর অনুবাদ 

হয়। তাঁেদর মেধ  অন তম হরচ  ঘাষ, িযিন বাংলা নাটেকর ইিতহােস থম একািধক 

নাটক রচনা গৗরেবর অিধকারী। তাঁর থম নাটক শ পীয়ার রিচত ‘দ  মােচ  অফ 

ভিনস’ এর বাংলা অনুবাদ ‘ভানুমতী িচ িবলাস’ (১৮৫৩), ি তীয় নাটক ‘ কৗরব িবেয়াগ’ 

(১৮৫৮) মহাভারেতর কািহিন অবল েন রিচত। নাটকিট তাঁর একমা  মৗিলক নাটক। 

তাঁর তৃতীয় নাটক শ িপয়ােরর িস  নাটক ‘ রািমও অ া  জুিলেয়ট’ এর বাংলা অনুবাদ 

‘চা মুখ িচ হরা’। চতুথ তথা শষ নাটক ‘রজতিগির নি নী’ ১৮৭৪ সােল রচনা কেরন। 

ধমীয় আখ ািয়কা অবল েন ইংেরিজ ‘িসলভার িহল’এর বাংলা অনুবাদ। তারঁ নাটেক িতিন 

ইংেরিজ ও সং ৃ ত উভয় রীিতর অনুসরণ কেরেছন। কখেনা কখেনা ম লকােব র িবড় না 

আমদািন কেরেছন। হরচ  ঘাষ তাঁর নাটেক যু গািচত বিশ ই ফুিটেয় তালার চ া 

কেরেছন। এর পেরই বাংলা নাটেকর ইিতহােস সামািজক নাটেকর সূ পাত ঘেট 
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রামনারায়ণ তকরে র ‘কুলীনকুলসব ’ নাটেকর মধ  িদেয়। সমাজ সমস ামূলক নাটেকর 

আেলাচনার সুিবধার জন  তৎকালীন আথ-সামািজক াপট স েক অবগত হেত হয়। 

উিনশ শতেকর কলকাতার অিভজাত বাঙািল বাবু স দােয়র আেমাদ- েমাদ, 

িবলাস ব সেনর শখ মটােনার জন  শেখর নাট শালা গেড় ওেঠ। এই শেখর নাট শালা 

অিভনয় চািহদা পূরেণর জন ই অিভনয় উপেযাগী নাটেকর স ান সূে  বাংলা নাটেকর 

আ কাশ ঘেট। বাংলা নাটক িছল িন াণ পুতুেলর মেতা। িন াণ পুতুেল ােণর স ার 

ঘটােনার চ েতই বাংলা নাটক অনুবতেনর সাজা রা া ত াগ কের সৃি র জিটল পথ ধের 

চলেত  কের। ফেল তা সমাজ ভাবনায় আেলািড়ত হেয় ওেঠ। সমােজর িবিভ  কার 

জা ত মানস চতনার গিত ও সংঘাত বাংলা নাটেক পািয়ত হেয় ওেঠ। নাটেকর মেধ  য 

চতনা মূত হেয় ওেঠ তার প িনব  িছল তৎকালীন বাংলার সমাজ অভ ের। 

১৮১৭ সােল িহ ু কেলজ িতি ত হয়। নব ব  বা ইয়ংেব ল গা ীর িতভূ 

িডেরািজও কতৃক িহ ু কেলজ থেক াচীন সং ারমু  যুি বাদী াধীন িচ ার ধারা 

দেশর সব  ছিড়েয় পেড়। মকেল ও বি র চ ায় এেদেশ ইংেরিজ িশ ার মূল 

ািথত হয় এবং ভারত পিথক রামেমাহন রায় ও ডিভড হয়ার কতৃক তার মূেল জল 

িসি ত হয়। পা াত  িশ া ও সভ তার চ  আঘােত াচীন ভারতীয় সং ারা  

সভ তার পুরেনা িনেমাক খেস পেড়। সতীদাহ থা রদ ও িবধবা িববাহ আইন পাশ এবং 

ব িববােহর িব ে  সমােজ জা ত জনমত গেড় ওেঠ। ১৮২৫ সাল থেক বাংলার 

নবজাগরেণর সূচনা হয়। ইিতমেধ  বাংলার রাজৈনিতক ইিতহাস উ  হেয় ওেঠ। ‘বিণেকর 

মানদ  দখা িদল রাজদ ’ েপ। ১৮৫৭ সােলর িবে ােহর আ ন চািরিদেক ছিড়েয় পেড় 

এই িবে ােহর বিহর  িনবািপত হেলও সমােজর অ রতম েদেশ িলত িছল। সই 

আ েনর ালায় পরাধীন সমাজ গেজ উঠেত  কের। স সমেয় বাংলার এক াে  গণ-
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অভু ান দখা দয়। দির  উপায়হীন কৃষকগণ এতকাল নীলকর ও জিমদারেদর ারা 

যভােব অত াচািরত হেয়িছল তারই তু র দখা দয় এই গণ অভু ােনর মাধ েম। 

বাংলার সমাজধম ও রাজনীিতর এই ভাবা ুত অব ায় ি তীয় পেবর নাট কারেদর 

আিবভাব। সমােজর এই নবজা ত ভাব তর  অত  াভািবক িনয়েম তাঁেদর নাটেকর 

মেধ  িতফিলত। িবধবা িববাহ আে ালন িছল তৎকালীন সবােপ া ভাবশালী। ি তীয় 

পেবর নাট কারেদর অেনেকই িবধবা িববােহর পে  যুি  দশন কেরিছেলন। এ িবষেয় 

পিথকৃৎ িছেলন উেমশচ  িম  ও তারঁ ‘িবধবািববাহ নাটক’। এই নাটক সামািজক সমস ার 

এক ক ণ রেসর আকর। তাছাড়া যদুেগাপাল চে াপাধ ােয়র ‘চপলার িচ চাপল ’, িশমূেয়ল 

পীরবে র ‘িবধবািববাহ নাটক’, মেনােমাহন বসুর ‘আন ময় নাটক, িবধবা িববাহ িবষয়ক 

রচনা। ব িববাহ ও সমস া িনেয় ব  নাটক রিচত হেয়িছল। স েলার অিধকাংশই িছল 

ক ণ রেসর আেবদন, অপর িলেত কৗতুকরেসর আঘাত। বাংলা সািহেত র থম নাটক 

‘কীিতিবলাস’ এই সমস া িনেয় িলিখত। এছাড়া ‘নবনাটক’, ‘উভয় সংকট’ (রামনারায়ণ 

তকর  রিচত),  মেনােমাহন বসুর ‘ ণয়পরী া’, দীনব ু  িমে র ‘জামাই বািরক’ এ িবষেয় 

অিধক জনি য় রচনা। তৎকালীন িশি ত জনগণ একিদেক যমন িবধবা িববােহর িত 

সদথক মেনাভাব পাষণ করেতন, তমিন অন িদেক বাল িববােহর িত িব প 

মেনাভাবাপ ও িছেলন। বাল িববােহর িব ে  বলতম িতবাদ িনত হেয়িছল ‘স  

সমািধ’ নাটেক পিত মুেখাপাধ ােয়র ‘বাল িববাহ’ নাটক, রামচ  দে র ‘বাল িববাহ’ এবং 

শ ামাচরণ মানীর ‘বােল া াহ’ নাটক এ িবষেয় উে খেযাগ  রচনা। এছাড়া কৗলীন  থার 

দাষ উে িখত হেয়েছ িবিভ  হসেন। 

উিনশ শতেকর মধ ভােগ সমাজ সমস ামূলক ব  নাটক রিচত হয়। ব  িববাহ, 

বাল  িববাহ, সামািজক দাষ িট, লা ট  চির  ভৃিত িবষয় ধানত তৎকালীন 
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নাট কারেদর আকৃ  কেরিছল। উিনশ শতেকর পা াত  িশ া এবং নবজা ত সং ার 

রণার ারা তাঁরা য চািলত হেয়িছল স পিরচয় তাঁেদর নাটেকর মেধ  সু  েপ 

িচি ত। ব ত নাট িশ  অেপ া সং ােরর উে শ ই তাঁেদর অিধকতর বল িছল তার 

মাণ সহেজই মেল তাঁেদর অেনক  রচনায়। কারণ ায় সব নাটেকই নাটকীয় সংঘাত ও 

চির  সৃি  অেপ া িবেশষ িবেশষ সামািজক ত  ও মতবাদ অত ািধক আিতশয  লাভ 

কেরিছল। এই সব নাটেকর চার ও ভাব বিশ িছল না, অিধকাংশ আজ ায় িব ৃত। 

িক  এ েলা সািহত  ে  সমাজ গিতর অিবসংবািদত সা ী। এই সব নাটেকর 

িবষয়ব  ও দৃি ভি র মেধ  নবীন  থাকেল এঁ দর িশ রীিত ও রচনাভি  াচীন র গ ী 

অিত ম করেত স ম হয়িন। 

উিনশ শতেক পা াত  সভ তার দী  আেলােক সমােজর অভ ের ব কাল 

পািষত কুৎিসত ব ািধর অি প কািশত হেয় পেড়। সমাজ থেক এই সকল ব িধ দূর 

করার জন  সকােল ব  সমাজ সং ারেকর উদ মশীল কম েচ ার ইিতহাস অজানা নয়। 

য নবীন ও াচীন ভােবর সংঘষ তৎকালীন সমাজ জীবনেক আেলািড়ত কেরিছল সািহেত  

তার ভাব পেড় অিনবাযভােব। িশি ত স দােয়র মেধ  পা াত  ভাবপু  নবীন 

ভােবরই জয় হেয়িছল সিদন। সজন  সািহ ত ও নতুন  িবলাসী সং ারপ ী মতবাদ 

উৎসােহর সে  সমিথত হয়। 

মাইেকল মধুসূদন দে র পূেব য সকল নাট কার নাটক রচনা কের যশ ী হেয়েছন 

তাঁেদর মেধ  অন তম রামনারায়ণ তকর । রাম নারায়েণর নাটক সং ৃ ত রীিতর পিরপ ী 

হেলও বা ব এবং  সরসতার জন  িতিন িবেশষ জনি য় িহেসেব ‘নাটু ক 

রামনারায়ণ’ আখ া পেয়িছেলন। সমােজর সমস া িনেয় িতিনই সব থম নাটক িলখেত 

আর  কেরন এবং িনেজও একজন সং ৃ ত  পি ত হেয়ও তারঁ মেনর উদারতা সকেলর 
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িব েয়র উে ক কের। বলগািছয়া র শালার কারেণই িতিন নাটক রচনার বৃ  

হেয়িছেলন।  িতিন এমন এক সম য় ‘কুলীনকুলসব ’ নাটকিট রচনা কেরন, যখন কৗলীন  

থা ও ব িববাহ িনেয় বল জন আে ালন চ লিছল। উিনশ শত কর গাড়া থেকই 

জনমত িতবােদ মুখর হেয় ও ঠ। এ সে  বাংলা নাটেকর ইিতহাস ে  রেয়েছ –  

“১৮১৮ সােলর রামেমাহন রায় তাঁর ‘সহমরণ িবষয়ক বতক ও 

িনবতেক’র ি তীয় সংবােদ িলিখয়ািছেলন, অেনক কুলীন া ণ 

যাঁহার দশ পানর িববাহ অেথর িনিমে  কেরন তাহা দর ায় 

িববােহর পর অেনেকর সিহত সা াৎ হয় না অথবা যাব ীবেনর 

মেধ  কাহােরা সিহত দুই চািরবার সা াৎ ব িতেরেকও এবং ামী 

ারা কান উপকার িবনা ও িপতৃগৃেহ কবল পরাধীন হইয়া  নানা 

দুঃখ সিহ ু তা পূবক থািকয়াও যাব ীবন ধমিনবাহ কেরন।”৫  

১৮৫৫ সােল ব িববাহ আইেনর ারা ব  করার জন  িবদ াসাগর মহাশয় আেবদন জানান। 

১৮৫৭ সােলর িসপাহী িবে ােহর কারেণ এই সং ার আে ালন িকছু কাল িগত থাকেলও 

িবদ াসাগর মহাশেয়র অদম  আ িরক সিদ ার কারেণ িবধবািববাহ আইন পাশ হেলও 

ব িববাহ আইেনর ারা িনিষ  করা অস ব হেয় ওেঠ। এরকম সামািজক সমস ার কুফল 

িনেয় রামনারায়ণ তকর  তাঁর হসন ও নাটক রচনা কেরন। িতিন দুিট সামািজক নাটক 

‘কুলীনকুলসব ’(১৮৫৪) ও ‘নবনাটক’(১৮৬৬) রচনা কেরন। ‘কুলীনকুলসব ’ নাটেক 

কৗলীন  থার দাষ ও অস িত হাস  রসা ক দৃশ াবলীর মধ  িদেয় সমাজেক িন া 

কেরেছন িতিন। এক কন াদায়  ভ েলাক চার কন ার যেথ  বয়স হওয়া সে ও তােদর 

িববাহ িদেত স ম হনিন। অবেশেষ এক বৃে র সে  কন ার িববাহ িদেত বাধ  হেয়িছেলন 

এটাই  এই নাটেকর বিণত িবষেয়। নাটকখািন সং ৃ ত রীিত অনুযায়ী ছয়িট অংেশ িবভ । 
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নাটেকর মেধ   গ ীর শে র পাশাপািশ সরস ও লঘু ভাষার চাপল   ান পেয়েছ। 

ভাষা ও ভােবর মেধ  ভারতচে র ‘অ দাম ল’ কােব র ভাব লি ত হয়। নাটেকর মেধ  

িবিচ  বিণত চির িলর নাম িবেশষ কৗতূকপূণ। কুলী নর কুলই য সব  তাই নাটেকর 

মেধ  দখােনা হেয়েছ। নাটেকর সংলাপ িকছুটা গদ  ও িকছুটা পেদ  রিচত। পেদ  

তখনকার চিলত পয়ার, ি পদীর ব বহারও ল  করা যায়। এখােন সং ৃ ত নাটেকর 

ভাবও ল ণীয়। ‘নবনাটক’ থম নাটেকর ন ায় উে শ মূলক। দুিট নাটেকর জন ই 

রামনারায়ণ আিথক পুর ার লাভ কেরিছেলন। ি তীয় নাটেক িতিন সৗখীন র ালেয়র 

পৃ েপাষকেদর আেদশ অনুসাের িলেখিছেলন। নাট কােরর নাট াধীনতা বড় একটা িছল 

না। নাটেকর মেধ  তৎকালীন সামািজক জীবেনর নানা বা ব িচ  পাওয়া যায়। নাটেকর 

মেধ  বধব  বদনা, াবকতা দাষ, ভাষা সমস া ইত ািদ ব  িবষয় আেলািচত হেয়েছ। ব  

িববােহর কুফল দখােনার জন  িবেয়াগা  পিরণিত ঘিটেয়েছন, যা সং ৃ ত নাট াদশ 

অনুসরণকারী নাট কােরর পে  অিভনব সৎসাহেসর পিরচায়ক। তকর  মহাশয় িতনিট 

পৗরািণক নাটক রচনা কেরিছেলন। ‘ ি ণী হরণ’ (১৮৭১), ‘কংসবধ’ (১৮৭৫) ও 

‘ধমিবজয়’ (১৮৭৫)। িতিন চারিট সং ৃ ত নাটেকর অনুবাদ কেরন- ভ নারায়েণর 

‘ বণীসংহার’ (১৮৫৬), হেষর ‘র াবলী’ (১৮৫৮), কািলদােসর ‘অিভ ান শকু ল’ 

(১৮৬০), ভবভূিত ‘মালতী মাধব’। এছাড়া িতিন িতনিট হসন রচনা কেরেছন-  ‘ যমন 

কম তমিন ফল’ (ি তীয় সং রণ ১২৭৯), ‘চ ু দান’ (১৮৬৯), ‘উভয় সংকট’ (১৮৬৯)। 

রামনারায়ণ তকর  সামািজক, পৗরািণক িবিভ  কার নাটক রচনা করেলও তাঁর 

ে র পিরচয় পাওয়া যায় হাস রেসর ে  অথাৎ হসন রচনায়। সামািজক সমস ার 

সে  তাঁর ঘিন  যাগ িছল এবং সমস ার বা ব প তুেল ধরেত িতিন স ম হেয়িছেলন। 

সৗিখন র ালয় িত ার সৗজেন  বাংলা নাটেকর পথ চলা । আর এই সৗিখন 

নাট শালার েয়াজন মটােনার তািগেদই রামনারায়ণ তকরে র নাট িতভা িবকাশ ও 
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ব াি  লাভ কেরেছ। তাঁর রিচত নাটক ও হসন িলর িবিভ  নাট শালা সাফেল র সে  

ব বার অিভনীত হয়। তাঁরই সমকােল আেরা কেয়কজন সািহত  অনুরাগী বাংলা নাটেকর 

পথেক সচল রাখেত উেদ াগী হেয়িছেলন- তাঁেদর মেধ  অন তম পিথকৃৎ হেলন কালী স  

িসংহ।  িতিন িবেদ াৎসািহনী সভা িত া কেরন িনেজর উেদ ােগ। িবেদ াৎসািহনী র মে  

থম অিভনয় হয় রামনারায়ণ তকরে র ‘ বণীসংহার’ নাটেকর বাংলা অনুবাদ।  এছাড়া 

কালী স  িসংহ িনেজ কািলদােসর ‘িব েমাবষী’ নাটেকর অনুবাদ ও অিভনয় কেরন। তাঁর 

মৗিলক নাটক ‘সািব ী সত বান’ও এই র মে  অিভনীত হয়। ‘মালতী মাধব’ নাটেকর 

বাংলা অনুবাদ এই র মে  পিঠত হেয়িছল। 

উিনশ শতেকর ি তীয়ােধর গাড়ােতই বাংলা নাটকেক আধুিনক কের তুলেত স ম 

হেয়িছেলন মাইেকল মধুসূদন দ । রামনারায়ণ তকর  তৎকালীন সমােজর বৃহ র 

সমস ােক ক  কের নাটক রচনা করেলও স নাটক য আধুিনক অেথ যথাথ নাটক িছল 

না, স কথা মধুসূদেনর থম নাটক ‘শিম া’র (১৮৫৯) াবনায় িলিখত খেদাি েতই 

কািশত—  

‘অলীক কুনাট  রে              মেজ লােক রাঢ়বে র  

              িনরিখয়া ােণ নািহ সয়।’ 

–মধুসূদেনর এই খেদাি ই মধুসূদনপূব বাংলা নাটেকর অপূণতা স েক এক বড় সা  

দয়। কৃতপে  তার পূেব ব  র শালা িতি ত হেলও এই সংগঠেনর উপেযাগী নাটক 

রিচত হয়িন। ইংেরিজ ভােবর ফেল আমােদর দেশ র শালা সৃি  হেয়িছল িক  তখনও 

ইংেরিজ নাটেকর সমধমী আধুিনক নাটেকর সূ পাত হয়িন। বাংলা নাটেক থম সং ৃ ত 

অল ার শা র ব ীশালা থেক নাট ভারতীেক উ ার কের আধুিনক সাজ স া ও 
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অল াের ভূিষত কেরিছেলন। পা াত  নাট সািহেত র রীিত অনুসাের তাঁর নাটক পাঁচ অ  

ও েত ক অে  কেয়কিট দৃশ  বা গভাে  িবভ । 

রামনারায়ণ তকরে র হােত বাংলা নাটক থম শশেবর হামা িড় দওয়া থেক 

উেঠ দাঁড়ােত িশেখিছল। আর মধুসূদেনর হােত বাংলা নাটক িনজ পােয় ভর িদেয় হাঁটেত 

 কের। এ সে কুমার বে াপাধ ায় িলেখেছন— 

 “মধুসূদন দ  (১৮২৪- ১৮৭৩) িনজ িতভার েশ বাংলা নাটকেক 

অিনি ত পরী ার অি র ও উে শ হীন গিত হইেত মুি  িদয়া উহার 

িনজ  কৃিতিট আিব ার কিরেলন; ইহার নানামুখী উ  া  েচ ােক 

ক সংহত কিরয়া ভিবষ ৎ গিতপথিট ি হর কিরয়ািছেলন।”৬  

সৗিখন র মে  িত াকােল বলগািছয়া র মে  এর  িবেশষ উে খেযাগ । 

রামনারায়ণ তকরে র িতভার কাশ ও িবকাশ এই র শালার কারেণই। আের এই 

কারেণ মাইেকল মধুসূদেনর আিবভাব বাংলা সািহেত । রামনারায়েণর ‘র াবলী’ নাটেকর 

ইংেরিজ অনুবাদ কােজর কারেণই িতিন অনুভব কেরন বাংলা নাটেকর অভােবর কথা। এবং 

তার ফল প আমরা তাঁর কাছ থেক পাই ব  মূল বান কেয়কিট নাটক ও হসন। তাঁর 

‘শিম া’, ‘প াবতী’, ‘কৃ কুমারী’, ‘মায়াকানন’ নাটক এবং ‘বুেড়া শািলেকর ঘােড় রা’ঁ, 

‘এেকই িক বেল সভ তা’ এই দুিট হসন বাংলা নাট কলার থম সাথক ও সুসংব  

কাশ েপ িচর রণীয়। নাটক রচনার ে  মধুসূদন মহাভারত ও ইিতহােসর কািহিনেক 

হণ কেরেছন আর হসেনর ে  তৎকালীন বা ব সমােজর সমস ােক সুচা েপ তুেল 

ধেরেছন। মধুসূদন দে র রচনায় সং ৃ ত ও পা াত  আদেশর অনুকেণর িচ  থাকেলও 

-সংঘােতর ফেল ঘনীভূত নাট রেস নাটকীয় রসপুি র ঘটনািবন ােস এবং চির  সৃি  ও 

মূল ায়েন আধুিনক যুেগর বাঙািলর াণধম ও জীবন িন তার পিরচয় সু । 
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‘শিম া’ নাটেকর আখ ান অংশ মধুসূদন মহাভারেতর আিদ পব থেক সং হ 

কেরেছন। মহাভারেতর গে  য আিদমতা িছল উিনশ শতেকর নাট কার তা সংেশাধন কের 

িনেয়েছন। বাংলা নাট মে  িতিন বাংলা নাটকেকই চেয়েছন, সং ৃ ত নাটেকর রাম ন 

নয়। ধু বাংলা নাটক নয় তাঁর ল  িছল আধুিনক বাংলা নাটক। এ সে  ড. 

অিজতকুমার ঘাষ িলেখেছন— 

“পুরাণ হইেত কািহনী হণ কিরয়া মধুসূদন বাংলা সািহেত র সব থম 

মৗিলক পৗরািণক নাটক রচনা কেরন। তাহার পের অেনেকই 

পৗরািণক নাটক িলিখয়ােছন বেট, িক  তাহােদর নাটক অ াকৃত ও 

অেলৗিকক িবষয় সমি ত হইয়া অেনক েলই যা া ল ণা া  হইয়া 

পিড়য়া ছ। িক  মাইেকল তাহার স াব তার সীমা অিত ম কেরন নাই 

এবং ঘটনা সং াপন ও চির  সৃি র িদেকই ল  রািখয়া ছন।”৭  

শিম া ও দবযানীর যু  আকষেণ যযািতর িচে র দালায়মানতা, দবযানীর িত ি নী 

েপ িনধািরত শিম ার সংেকাচ  কাশ ও গাপন েমর মেধ  য মেনাভােবর তারতম – 

এ িলই িছল নাট রেসর মুখ  উপাদান। িক  মধুসূদন এইসব সূ  মানস িতি য়ার িত 

 না িদেয় দবযানীর অিত উ িসত অিভমান, াচােযর অিভশাপ ভৃিত ঘটনােকই 

াধান  িদেয়েছন। মধুসূদন মহাভারেতর মূল কািহিনর অনুবতন কেরেছন। পৗরািণক 

আখ ানরস নাট রস অেপ া তাঁর কােছ াধান  লাভ কেরেছ। তবুও ‘শিম া’র মৗিলকতা 

স েক সু রশচ  ম  িলেখেছন —  

“আধুিনক বাংলা সািহেত র সৃজনশীল অধ ায় তখনও সূচীত হয়িন। 

র লাল বে াপাধ া য়র পি নী উপাখ ান তখনও মু াযে র হাত থেক 

িন ৃ িত পায়িন। িবদ াসাগর মহাশেয়র আখ ািয়কা সমৃ  রচনা কােনাটাই 
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মৗিলক সৃি  নয়, বি মচে র দুেগশনি নী আরও আট বছর পের 

আ কাশ করেব। প ারীচাঁদ িমে র ‘আলাল’ ও কালী সে র 

‘ েতাম’ পূব কািশত  হেলও এই দুিট ক ‘িসিরয়াস’ সািহেত র 

অ ভু  করা চেল না। মাইেকেলর শিম া থম মৗিলক ‘িসিরয়াস’ 

রচনা আধুিনক দৃি েত।”৮ 

ি তীয় নাটক ‘প াবতী’(১৮৬০) ীক পুরােণর আখ ানব  িনেয় রিচত। মধুসূদন 

দ  অবশ  ীক পুরাণেক িহ ু  পুরােণর ছাঁেচ ঢেল তােক বাঙািল ধমসং ার অনুযায়ী প 

িদেয়েছন। নাটেকর ঘটনা িবন াস ও শষ পিরণিত ভারতীয় অেলৗিকক দব সংগঠেনর 

উপর িতি ত দৃশ  সং ােনর িদক িদেয় ‘প াবতী’ ‘শিম া’র তুলনায় অিধকতর অিবন । 

বাংলা নাটেকর ইিতহােস যুগা কারী রচনা ‘কৃ কুমারী’ (১৮৬১) নাটক। থমত 

এই নাটকিটর কািহিন ইিতহােসর থেক নওয়া। এিট থম ঐিতহািসক বাংলা নাটক। 

ি তীয়ত এটা বাংলা সািহেত র সং ৃ ত নাট রীিতর আদশ মু  সব থম ািজক নাটক। 

যিদও এর পূেব ‘কীিতিবলাস’(১৮৫২), ‘িবধবািববাহ’(১৮৫৬) নাটক দুিট িবেয়াগা ক নাটক 

হেলও জনসাধারেণর মেধ  এেদর চার িছল না। চির  সৃি র মেধ  সব থম 

গতানুগিতকতা মু  মৗিলকতার আভাস পাওয়া যায়। ‘কৃ কুমারী’ নাটেকর কািহিন 

মধুসূদন দ  টেডর ‘রাজ ান’ থেক সং হ কেরেছন। এখােন মাইেকল মধুসূদন মায়াময় 

সুখ দুঃেখ ভরা পৗরািণক জগৎ থেক ইিতহােসর ব িন  অেমাঘ কাযকারণ-শৃ লায় 

িথত, ময় র ভূিমেত নেম এেসেছন।  অন ান  নাটেক য িবপেদর ঘটনা দবানু েহ 

মুহূেত কেট িগেয়েছ এখােন তা ঘনীভূত হেয় ব িনেঘা ষ মানব ভাগ েক অিভভূত কেরেছ। 

রাজপুত ইিতহােসর রাজন বেগর আ কলহ গাহ  জীবেনর ছাটখাট চ া  িমেশ য 

সংকেটর সৃি  হেয়েছ তাই এই নাটেকর শাকাবহ পিরণিত ঘিটেয়েছ। 
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শিম া রচনা পর িতিন দু’খািন হসন রচনা কেরন। হসন দুিটেত তম 

পিরসেরর মেধ  তার ব ে র তী তা ও অ া  ল  তাঁর িনখু ঁত স িত বাধ ও নাটকীয় 

উে েশ র একমুখীনতােক উ লভােব পির ু ট কেরেছ। সমাজজীবেনর অসংখ  দুনীিত 

অস িতর মেধ  আপন শি েক িবি  ও ব ে র  অিতর েন াভািবকতােক িবকৃত না 

কের িতিন সুিনবািচত একিট িবষয় থেক পূণ কৗতুররেসর িবকাশ সাধন কেরেছন। 

নবীেনর আেলাড়ন উশৃ লতা ও াচীেনর ধমািভনেয়র অ রােল পাপাসি  উভয় কই 

সমান ভােব ব  কের িতিন িনরেপ  দৃি ভি র পিরচয় িদেয়েছন। 

মাইেকল মধুসূদন দ  যখন নাটেকর ে  নতুন নতুন পরী া-িনরী ায় রত, 

তখন আরও দুজন শি মান নাট কােরর আিবভাব ঘেট। এই দুই নাট কার দুই িবপরীত 

বণতা িনেয় বাংলা নাট  সািহত েক সমৃ  কেরিছেলন। একজন বাংলা নাটকেক আরও 

বা েবর সে  স যু  কেরেছন। ি তীয়জন পুরােণর আ েয় নবীন যুেগর দািব আংিশক 

পূরেণ সেচ  হেয়িছেলন। থম ব ি  যা া  করেলন িনয়মবিহভূত নাট ৈশলীর 

অবতারণা কের, পের িফের এেলন গৃহীত িনয়েমর অে । ি তীয় ব ি   থেক শষ 

পয  িনয়ম অনুগত নাটক িলেখেছন। সূচনায় স িনয়ম িছল পুরাতেনর বা াচ  সং ােরর 

অনুবতন, পের ধীের ধীের নবীন রীিত শিমত হল। থম ব ি  দীনব ু  িম  (১৮১৯-

১৮৭৩)। িতিন িক ভারতীয় িক ইউেরাপীয় কােনা নাট শা েক আদশ ভেব মে  পদাপণ 

কেরনিন। বা েবর পায়েণ তঃই যা উ ূত হয় তাই হল তাঁর নাটক। তাঁর নাটেকর 

চির  তারােপর মতই তা মািটর একা  স ান। স বত এই নাট রীিত স যুেগ িছল 

অসমসাহসী। রাজৈনিতক অেথ নয় নািট ক িজ াসার িদক থেক। ধু েদশীয় সািহেত  

নয়, িব সািহেত ও। অ াির টল ও ভরতমুিন দুই নাট শা ীর িদক-িনেদশেক অিত ম 

কেরও িতিন পথ  হনিন। মেনােমাহন বসু থেম ভরতমুিনর িনেদশ মাথা পেত হণ 

করেলন, সই আবার ইউেরােপ আদ শও িবচিলত হেলন।  বাংলা নাটেকর মিবকােশর 
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ইিতহাস পর র িবেরাধী এই দুই পরী ামূলক য়াস আজ নাট  সমােলাচকেদর 

কৗতূহেলর িবষয়।   

দুই নাট কােরর পথ পির মায় মাইেকল মধুসূদন দে র িবে াহা ক ভূিমকা িবেশষ 

পূণ।  কান িনয়ম য অিনবায নয়, অিবন র নয় তা িতিনই থম দখােলন। িনয়ম 

সত  ও সু রেক কািশত কের মা । মধু কিবর ন ায় দীনব ু  িম  এবং ম নােমাহন বসু 

এ সত ক মেন িনেয়িছেলন। দীনব ু  িম  মধুসূদেনর ায় সমসামিয়ক নাট কার। এই দুই 

 অথচ িভ  দুই ভাবাদেশ িব াসী নাট কােরর যুগপৎ আিবভােব বাংলা সািহেত  

নাট েচতনা য কতখািন সার লাভ কেরেছ তার িনদশন তাঁেদর নাট সৃি । দীনব ু  িম  ও 

মধুসূদন দে র কৃিত ও জীবনচচা স ূণ িভ  ােদর। একজন জীবনেক দেখেছন 

কেশার ও থম যৗবেন এক অদম  উ ােস ঘূিণবায়ুর িভতর িদেয় এবং পরবতীকােল 

এক মহাকােব ািচত মিহমা ও পৗরািণক ভাবানুষে র অ রাল থেক। অন জন জীবনেক 

দেখেছন অিলেত গিলেত, প ী ও মফ ল শহেরর সহজ িবকীণতায় ও ব াি েত, ইতর 

জনতার ভাঙােচারা মুেখর কথায় ও মেনাভি েত; হাস রেসর সম  আবরণ সরােনা 

অ েভদী িতযক দৃি েত। তাই মধুসূদন দে র িমলনা ক নাটক সংযত ও গ ীর কৃিতর; 

অপরপে  িবেয়াগা ক নাটক অিভজাত িচেত আিতশয  িবেরাধী। িতিন দীনব ু  িমে র 

মেতা াণ খুেল হাসেত ও আশা িমিটেয় কাঁদেত জানেতন না। বাংলার জীবনযা া তাঁ ক 

তার এই িনজ  ও মািজত ভাব আিতশেয র িশ া দয়িন। দীনব ু  িমে র নাটেক থম 

বাংলা জীবেনর উ তর পিরম েলর পিরবেত মািটর শ পাওয়া যায়। তাঁর নাটেক 

তথাকিথত কান ধার করা উপায় কৃি ম উপাদান নই। তাঁর নাটেকর দহ ও মন গেড় 

তুলেত বাংলা জীবনস ূত রসধারাই ধান সহায়ক হেয় উেঠেছ।  
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দীনব ু  িমে র থম নাটক ‘নীলদপণ’ (১৮৬০)। নাটকিট উে শ মূলক। নীলকর 

ইংেরজেদর অত াচার িনপীিড়ত শািষত কৃষক স দােয়র দুদশার কািহিন এই নাটেকর 

িবষয়ব ত িতফিলত। তৎকালীন ইংেরজেদর িব ে  যাঁরা সম  দশেক উ িজত কের 

তুেলিছেলন তাঁ দর মেধ  সবাে  িছেলন হিরশচ  মুেখাপাধ ায় ও দীনব ু  িম । বাংলা 

নাটেকর ইিতহােস ‘নীলদপণ’ দীপশলাকা প। বাংলা কৃষক স দােয়র দুঃখ-দুদশা 

কখন কােনা সািহেত র িবষয় হেত পাের তা দীনব ু  িমে র পূেব কউ উপলি  করেত 

পােরনিন। এই দপণ নাটক যমন একিদেক সম  বাঙািল জািতেক জা ত কের অত াচারী 

শাসেকর িব ে  গেজ উঠেত সাহস জুিগেয়িছল, অন িদেক তমিন বাংলা সািহেত র িবিভ  

শাখা এর ারা অনু ািণত হেয় িবিভ  সািহত  রিচত হেয়িছল। ধু তাই নয় ইংেরজ শাসক 

স দােয়র টনক নেড় উেঠিছল, একই সে  িনেজেদর প দেখ এবং বাংলােত কৃষক 

স দােয়র মেধ  চাপা থাকা ােভর আ ন দেখ। ‘নীলদপণ’ বাংলা নাটেকর যা াপথেক 

িভ মা ার শি  যাগােত সাহায  কেরিছল। পরবতীকােল এই নাটেকর অিভনয় িদেয়  

হয় সাধারণ র াল য়র। যা পের বাংলা নাটেক িভ  পেবর সূ পাত ঘটায়। ‘রােজ লাল 

এর মম উপলি  িঠকই কেরিছেলন, “নীলদপণ ব েদেশর ভািব ইিতহাস লখকিদেগর 

উপজীব  হইয়ােছ। যতিদন পৃিথবীম েল ব ভাষা পিঠত ও কিথত হইেব ততকাল নীলদপণ 

স ােন পিরগৃহীত হইেব তাহার আর সে হ নাই।”’৯  

     তাঁর ি তীয় নাটক নবীন তপি নী নাটকিট ি য় সু দ বি মচ েক উৎসগীকৃত 

কেরিছেলন। উৎসগ পে  িতিন িলেখেছন–  

“আমার ‘নবীন তপি নী’ কৃত তপি নী- বসনভূষণহীন- সুতরাং 

জনসমােজ যিদ ‘নবীন তপি নী’র সমাদর হয় তাহা সািহত ানুরাগী 

মেহাদয়গেণর স দয়তার ণই হইেব।”১০    
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নাটেকর আখ ানভােগর পিরক নায় মৗিলকতার পিরচয় কম। কািহিনেত বা ব সংসােরর 

সে  িবেশষ সংেযাগ নই বলেলই চেল। রাজারাজড়ােদর কািহিন হেলও তােদর আচরণ 

রাজন  সুলভ নয়। পকথার গে র ছােদ িতিন তাঁর যুেগর কথােক বলেত চেয়েছন। তাঁর 

এই নাটক ব  িববােহর িব ে  িলিখত। িবষয়ব  তাঁর সমকােলর ব  আেলািচত িবষয়। 

িবদ াসাগেরর সমকােল এ িবষেয় িনঃসে েহ আধুিনক। ঘটনার জিটলতা ও বিচ  

নাটকিটর গিত বৃি  কেরেছ। দুিট কািহিনর মেধ  নাটকীয় রসেক দুই ভােগ িবভ  

কেরেছন নাট কার। এক ভােগ রেয়েছ রামা  ক না- রমণীেমাহন, তপি নী, িবজয়, 

কািমনীর উপাখ ান ম এবং িবে দ মূলকা। অন ভােগ রেয়েছ হাস রেসর ক না- জলধর, 

জগদ া, মালতী, িবনায়ক, মি কার কািহিন।  ি তীয় ভােগর কািহিন শ িপয়ােরর 

‘Merry Wives of Windsor’ নাটেকর ভাব রেয়েছ। তৃতীয় ও চতুথ নাটক 

‘লীলাবতী'(১৮৬৭) ও ‘কমেলকািমনী’ (১৮৭০) িবেশষ উে খেযাগ  নয়। 

দীনব ু  িমে র িতভার ব াি  ‘নীলদপণ’ নাটক ও তাঁর হসন িলর জন । 

িতনিট হসন িতিন রচনা কেরেছন– ‘সধবার একাদশী’(১৮৬৬), ‘িবেয় পাগলা 

বুেড়া’(১৮৬৬) ও ‘জামাই বািরক’(১৮৭২)। হসন িতনিটেত তৎকালীন ভ সমােজর নবীণ 

ও বীণ স দােয়র মেধ  য চির গত অধঃপতন, ব িববাহ সমস া এবং স া  অিভজাত 

পিরবােরর ঘরজামাইেদর দুরব া আখ ানব  িহেসেব বিণত হেয়েছ। দীনব ু  িম  

অিবসংবািদত েপ বাংলা সািহেত  একজন  হাস রিসক। ইিতপূেবই রামনারায়ণ 

তকর  তাঁর নাটক রচনার মধ  িদেয় বাংলা সািহেত  হাস রস পিরেবশন কেরেছন। 

মাইেকল মধুসূদন দে র হসনও সই পেথর পিথক। দীনব ু  িম  এই পথ অনুসরণ 

করেলও িতিন তাঁর পূবসূিরেদর থেক র দািবদার। দীনব ু  িছেলন যথাথ হাস রিসক 

(Humorist)। জীবেনর ছাটখােটা অস িতর উপর িতিন তাঁর ভাবিস  হাস রস বষণ 

কের তা ক ধুেয় মুেছ িনমল কের িদেতন, িক  তার উপর কশাঘাত করেতন না। দীনব ু  
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িমে র ব  দাষ িট থাকা সে ও বাংলা নাট  সািহেত র ইিতহােস িতিনই সব থম 

কতক েলা সামািজক চির  সৃি েত সাথকতা লাভ কেরেছন। একথা সত  য দীনব ু  

িমে র দৃি েত সাধারণত ত  খ ব েক আ য় কের কাশ পেয়েছ- সম ভােব ত  

এবং অ ত  অংশেক িমিলেয় এক একিট পূণা  চির  সৃি  তার মতার অতীত িছল। 

িক  তা সে ও য সকল সামািজক চির  সম  ভােবই তাঁর অিভ তার অ ভু  িছল 

তােদর পায়েণ, তােদর পূণা  পিরচয় যথাযথ ভােব কাশ করেত স ম হেয়েছন িতিন। 

তাঁর সৃ  এই কার চিরে র সংখ া অ  িছল, িক  তা স ও এই চির িলর ারাই তাঁর 

িতভার িবিশ তার পিরচয় পাওয়া যায়। মাইেকেলর মেধ  একই কাশ, একই কার 

চির  িবকা শর পিরচয় পাওয়া যায়, িক  তা সে ও তাঁর পিরকি ত বাংলার সামািজক 

চির িল অস ূণ, কবলমা  হসেন তা পািয়ত। িক  বাঙািলর জীবেনও য 

নাট সািহেত র চরম মূল বান উপাদান বতমান িছল, তা দীনব ু র পূেব এমন পূণা  প 

চােখ আঙুল িদেয় কউ দিখেয় িদেত পােরনিন। তাঁর িনমচাঁদ, অভয়কুমার, কািমনী এরা 

আমােদর ঘেরর লাক হেয়ও যভােব নাট মে র উপর িদেয় িনেজেদর পিরচয় কাশ কের 

তার ারা সিদন বুঝেত পারা িগ য়িছল য বাঙািলর জীবেনও মূল বান নাটেকর উপাদান 

িবি  ভােব রেয়েছ। 

দীনব ু  িম  তাঁর েত ক চির েক সহানুভূিতর ারা ত  করেতন বেল 

চির িল যমন জীব  হেয় উেঠেছ তমিন জীবেনর কত েলা গূঢ় সত ও এেদর িভতর 

িদেয় কাশ পেয়েছ। তাঁর হাস রেসর অিধকাংশ চিরে ই  রেয়েছ ক ণ রেসর 

আধার। এ সে  রবী নােথর একিট উি েক আ েতাষ ভ াচায সু রভােব তুেল 

ধেরেছন-   
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“কেমিড তার অে  অে  চড়াই ত চড়াই ত িগয়াই েজিডেত উপনীত 

হইেত হয়– সই জন ই দিখেত পাওয়া যায়, দীনব ু র অিধকাংশ 

সামািজক নাটকই উ াে র ােজিড হইেত পািরত, িক  তাহার 

সািহত ধম ােজিড সৃি র িবেরাধী িছল বিলয়া তাঁহার কেমিড তার 

ােজিডর মা ায় চিড় ত পাের নাই। বৃে র িববাহ-সােধর মধ  িদয়া 

হাস রেসর পিরবেত মানব জীবেনর এক ক ণ সত  কাশ পায়, তাহা 

তাঁহার ‘িবেয় পাগলা বুেড়া’ হসেনর িভতর িদয়া গাপন থািকেত পাের 

নাই; উ িশি ত নব  যুবক িনমচাঁেদর মাতলামীর িভতর িদয়া য 

তাহার ব থ দা ত  জীবেনর ক ণ িবলাপই কাশ পাইয়ােছ, তাহাও 

নাট কার গাপন কিরেত পােরন নাই। অভয়কুমােরর িত কািমনীর 

আে ােশর িভতর িদয়াও য অস ত সমাজ ব ব ার ফেল তাহার ব ি  

জীবেনর িন লতা জিনত আে াশ কাশ পাইয়ােছ তাহাও তা ‘জামাই 

বািরক’ নাটেকর মেধ  গাপন নাই। বাঙািল জীবেনর মেধ  এক িবিচ  

নাটকীয় উপাদান সং েহর সব থম কৃিত  দীনব ু রই াপ ।”১১ 

ি তীয় পেবর থম পবাে র শষ নাট কার হেলন মেনােমাহন বসু (১৮৬৭-১৮৯০)। 

বাংলা নাট সািহেত র ইিতহােস আিদ ও মধ যুেগর সি েণ তাঁর আিবভাব। িতিন আিদ 

যুেগর ভার স ূণ কািটেয় উঠেত পােরনিন একথা সত । িক  তাঁর মেধ  য কেয়কিট 

ধান বিশ  কাশ পেয়েছ তা থেক তােক বাংলা নাটেকর মধ যুেগর অ দূত বেল 

িনেদশ করা যেত পাের। তাঁর ধান বিশ  িতিনই সব থম বাংলা নাটক ক অিধক 

সংখ ক স ীত যু  কের এক নতুন প িদেয়েছন। অিধক গােনর েয়াজনীয়তা স েক 

িতিন তাঁর ‘সতী’ নাটেকর ভূিমকায় উে খ কেরেছন— 
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“ইউেরােপ নাটককােব  গান অ ই থােক, আমােদর তথািবদ ে  

গীতািধেক র েয়াজন। ইহা জাতীয় িচেভেদ াভািবক। য দেশর বদ 

অবিধ মহাশেয়র পাঠশালায় ধারাপাত পয  র-সংেযাগ িভ  সািধত 

হয় না; য দেশর লাক স ীেতর সাহচয িবরিহত পুরাণ পাঠ ও বণ 

কের না; য দেশর আপামর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন  

সব কার হীনতা ও দীনতার হে  পিড়য়াও পূব গা বিবদ ার অ র সে  

নানা র  অ  বে  যা া, কিব, পাঁচালী, ফুল ও হাফ আখড়াই, কীতন, 

তজমা, ভজন ভৃিত িনত  নূতন স ীতােমােদ আবহমান ঘার আেমাদী; 

অিধক িক য দ শ িদবািভ ু  ও রাতিভকারীও গান না নাইেল পযা  

িভ া  পাইেত পাের না, স দেশর দৃশ কাব  য স ীতা ক হইেব, ইহা 

িবিচ  িক? এত কথা এত কিরয়া িলিখবার কারণ আেছ।... অতএব 

চির গত ভােবর সমথন পূবক বা ালা নাটেক সৎস ী তর বা ল  যতই 

থািকেব, ততই লােকর ীিতর কারণ হইেব, সে হ নাই। নাটেকর 

অন ান  অে র ক না ও িবচারশি  যমন আবশ ক, গীিত অংেশও 

তদেপ া নূ ন হওয়া উিচত ন হ।”১২  

মাইেকল এবং দীনব ু  িমে র পর বাংলা নাটক সাধারণত পা াত  রীিতেত রিচত হেলও 

াচ  রীিত এেকবাের লু  হেয় যায়িন। পূববতী নাট কার মেনােমাহন বসু াচ  আদশ 

অনুসরণ কের নাটক রচনা কেরিছেলন। ইংেরিজ িশি ত স দায় ইংেরিজ নাট  রচনার 

আদেশ িকভােব বাংলা নাটক রচনা কেরিছেলন নাট  সািহেত র াথিমক পেবর িববরণ 

থেক জানেত পাির। িক  মেনােমাহন বসু অনুভব কেরিছেলন তাঁেদর রচনা জািতর 

রসিপপাসা চিরতাথ করেত ব থ। তাঁর মেত কবল অনুকরণ ারা সাথক সৃি  স ব নয়। 

তাই িতিন ইংেরিজ িকংবা সং ৃ ত কান রীিতরই অনুকরণ রণা িনেয় নাটক রচনায় 
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বৃ  হনিন। িতিন দুিট সামািজক ও কেয়কিট পৗরািণক িবষয় িনেয় নাটক রচনা করেলও 

তার মধ  িদেয় কােনা আধ াি ক ত  কাশ কেরনিন। মানিবক রসই তার ধান 

উপজীব  এবং ক ণ রসই ধান। পৗরািণক চির িল পৗরািণক দবমাহা  হািরেয় তাঁর 

নাটেক বাঙািল সুলভ চির  হেয় উেঠেছ। এে ে  তাঁর রচনা মধ যুগীয় বাংলা ম লকাব  

িলর সে  যাগ াপন কের বাঙািলর রস ও িচর স ূণ অনুগামী যার মাধ েম ঊনিবংশ 

শতেকর শষ ভােগ বাঙািল পুনরায় নতুন কের জাতীয় লাক ঐিতেহ র সে  পিরচয় লাভ 

কের।  

মেনােমাহন বসুর িচেবাধ িছল উ ত যা বাংলা না য সািহেত র ি তীয় পেবর এক 

িবেশষ বিশ । এই উ ত িচেবাধই বাংলা নাটেক সাধারণ র মে র িভতর িদেয় 

পিরেবশন করার উপেযািগতা দান কেরিছেলন। নাটকীয় ভাষার উ িতর মূেল মনেমাহেনর 

িবেশষ অবদান রেয়েছ। পূববতী যুেগর নাটকীয় ভাষার মেধ  একটা সমতা িকংবা ঐক  

অনুভব করা যায় না- নাটকীয় ভাষা তখনও িনেজর ভাবাদেশর স ান পায়িন। চির িল 

অেনক সময় পর র এত ত  কৃিতর ভাষা ব বহার কেরেছ য তার ফেল সম ভােব 

একিট নাটেকর মেধ  বা বরস ও ভাব গেড় উঠেত পােরিন। েত ক চিরে রই িনজ  কথ  

ভাষার মেধ  যত বা বরসই থাকুক না কন, সম ভােব েত ক নাটেকর একিট অখ  রস 

গেড় তালার দািয়  আেছ। পূববতী যুেগর খুব অ  সংখ ক নাটেকই এই দািয়  পালন 

করা হেয়েছ। বা বরসেক যথাস ব অ ু  রেখ মনেমাহন বসুই সব থম ভাষার িদক 

িদেয় ঐেক র স ান করবার চ া কেরেছন। পরবতী নাট কারিদেগর মেধ  এই েচ া 

অিধকতর সাফল  লাভ করেলও থম য়ােসর কৃিত  মনেমাহন বসুরই াপ  – একথা 

িনঃসে েহ বলা যায়। 
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বলগািছয়া নাট শালার সাফল  কলকাতা শহের একটা বল নােট াৎসাহ সৃি  কের। 

নাট ািভনেয়র উৎসাহ সাধারেণর মেধ  ছিড়েয় পেড়। আিবভাব ঘেট নানা নাট কােরর। 

এরকমই এক নাট শালার জন ই মেনােমাহন বসু নাটক রচনায় উ ু  হন। বলেদব ধর ও 

চুিনলাল বসুর উেদ ােগ ব বাজাের একিট নাট শালা গেড় ওেঠ। এই নাট শালার ােরা াটন 

হয় মেনােমাহন বসু ‘সতী’(১৮৬৮) নাটক অিভনেয়র মধ  িদেয়। তাঁর রিচত থম নাটক 

‘রামািভেষক’ (১৮৬৭) মধুসূদেনর ‘শিম া’ পর এিটই থম মৗিলক পুরাণাি ত নাটক। 

নাটেকর আখ ানভাগ পুেরাপুির পুরাণা য়ী নয়। এর মেধ  নাট কার তৎকালীন বাংলােদেশর 

সামািজক রীিতনীিত ও সমস াবলীর আমদািন কেরেছন। সমসামিয়ক অথৈনিতক স  ান 

পেয় ছ। রােমর বনবাস গমনই এর মুখ  িবষয়। দশরেথর মৃতু েত সমাি । এর মেধ  

মেনােমাহন বসু এক দুঃসাহিসক পরী ায় িনযু  হেয়েছন- সং ৃ ত নাটেকর আদেশ 

নাটেকর াবনায় নটনটীর অবতারণা ক রও শষ পয  সং ৃ ত নাট  আদেশর িবেরাধী 

িবেয়াগা ক পিরণিত দান কেরেছন। সংলা প গদ  ও পেদ র সংিম ণ ঘিটেয়েছন। নাটেকর 

ঘটনার কান জিটলতা নই। 

ি তীয় নাটক ‘সতী নাটক’(১৮৬৮)। দ  িন ায় সতীর দহত ােগর সুপিরিচত 

পৗরািণক বৃ া  এই নাটেকর আখ ানব েত গেড় উেঠেছ। থেম নাটকিটর পিরণিত 

িবেয়াগা ক কেরিছেলন িক  াচীন িচর িবেশষ অনুেরােধ নাটক চা রর িকছুিদন পর 

িতিন হরপাবতী িমলন’ নামক একিট িমলনা ক উপসংেযাগ করেত বাধ  হেয়িছেলন। 

নাটেকর াবনায় সং ৃ ত রীিত অনুযায়ী ম লাচরণ ও নটনটীর অবতারণা কেরেছন। সতী 

ও সূিত দুিট নারী চিরে র াধান  ল  করা যায়। সূিতর স ােনর মেধ  নাট কার 

বাঙািল মাতৃ দেয়র ন অনুভব কেরেছন। 
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হিরশচে র আ ত াগ িবষয়ক সুপিরিচত পৗরািণক বৃ া  অবল েন মেনােমাহন 

বসু ‘হির  নাটক’ রচনা কেরন ১৮৭৫ সােল। নাটকিট ক ণ রসা ক িমলনা ক 

নাটক। মেনােমাহন বসু ‘ ণয় পরী া’ ও ‘আন ময় নাটক’ নােম দুিট পূণা  সামািজক 

নাটক রচনা কেরন। ‘ ণয় পরী া’ নাটকিট সমােজ ব  িববােহর কুফল িনেয় রিচত। 

এখােনই ি তীয় পেবর থম পবাে র সমাি  ও ি তীয় পবাে র সূ পাত ঘেট ১৮৭২ 

সােলর সাধারণ র ালয় িত ার মধ  িদেয়। 

সৗিখন র ালয় িত ার ফেল ব  িতভাবান নাট কােরর আিবভাব ঘেট বাংলা 

নাটেকর জগেত। সৃি  হয় ব  নাটক। কলকাতা জনসাধারেণর মেধ  নাট রস হেণর ৃহা 

জেগ ওঠেলও িক  তা চিরতাথ হয় না। ব কাল আেগ থেক সাধারণ মানুষ এমন এক 

নাট শালার িত ায় আকাি ত িছল যখােন সকল মানুষ অবােধ অিভনয় উপেভাগ করেত 

সুেযাগ পােব। এরকমই এক চািহদা থেক সাধারণ র ালয় িতি ত হয় ১৮৭২ সােলর 

িডেস র মােস। যুব স দায় উেদ ােগ সাধারণ র ালয় ােরা াটন হয় দীনব ু  িমে র 

‘নীলদপণ’ নাটক অিভনেয়র মধ  িদেয়। ১৮৭২ সােল সাধারণ র ালেয়র িত ার মধ  

িদেয় বাংলা নাটেকর আেরকিট েরর সূচনা হয়। ইিতপূেব সৗিখন নাট শালার সৗজেন  

নাটক অিভনয় হত ব ি িবেশেষর িনজ  র মে । তােত কবল িনমি ত লােকরাই দশক 

িণভু , নাট ােমাদী জনসাধারেণর সখােন অবাধ েবশািধকার িছল না। সাধারণ লােকর 

মবধমান চািহদা মটােত ও দ  অিভেনতা অিভেন ীেদর দল গঠনপূবক  অিভনয়েক 

ায়ীভােব িত া করেত সাধারণ র মে  েয়াজন িছল অত  জ রী। অবশ ই এখােন 

বেল রাখা ভােলা ১৮৭২ সােল ‘ব দশন’ পি কাও চালু হয়, যার ফেল বাংলা সািহেত  

আেলাড়ন সৃি  হয়। ইিতপূেব ঘেট যাওয়া ১৮৫৭ সােলর িসপাই, ১৮৬০ এর নীলিবে াহ, 

এছাড়া ভারেতর িবিভ  অ েল ঘেট যাওয়া ু -বৃহৎ নানা িবে াহ সম  ভারতবাসীেক 

পরাধীনতার ািনেত জজিরত কের। গিঠত হয় িহ ু েমলা (১৮৬৭)। সম  ভারেতর িশি ত 
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উদার ব ি বেগর মেধ  জাতীয়তা বাধ জা ত হয় এবং জাতীয়তােবােধর কারেণ সকেলর 

মেধ  ঐক  গেড় তালার ই া বলতর হয়। তাঁরা ঐক েবাধ গেড় তালার িভ  প া 

আিব ােরর য়াস করেত থােকন। অপরািদেক ন াশনাল িথেয়টার বা সাধারণ র মে র 

সুবােদ দীনব ু  িমে র সকল নাটক ম  হয়। সই কারেণ জনসাধারেণর মেধ  

এক কার িবেদিশ শাসক-িবেরাধী া  পিরচয় কট হেত থােক। ‘নীলদপণ’-এর 

অনুসরেণ নানা ‘দপণ’ নাটক রিচত হয়। যা িমক, মজুর, জনসাধারেণর মেধ  ব াপক 

আেলাড়ন সৃি  কের। এই সাধারণ র ালয় সূে  ১৮৭২-১৯২২ এই প াশ বছেরর বাংলা 

সািহেত র অন ান  শাখার তুলনায় অেনক বিশ নাটক রিচত হয়। তাই পি তগণ এই 

সময়কালেক বাংলা নাটেকর ণযুগ বেল অিভিহত কেরেছন। এই ণযু গ আিবভাব ঘট 

ব  িবখ াত অনন  সব িতভাধর নাট কােরর। জ ািতির নাথ ঠাকুর, িগিরশচ  ঘাষ, 

ি েজ লাল রায়, ীেরাদ সাদ মুখ নাট কােরর িতভার ব াি  এই সময়কােল।  

জাতীয়তােবাধ ও েদশে ম চতনা জা ত করার অিভ ােয় বাংলা নাটক রচনায় 

হ ে প জ ািতির নাথ ঠাকুেরর(১৮৪৯-১৯২৫)। তাঁর নাট কার জীবেনর সূ পাত হওয়ার 

আেগ ১৮৬৭ ভারতীয় িহ ু জাতীয়তাবােদর অ দূত িহ ু মলার িত া নব িশি ত 

বাঙািল যুবস দােয়র মেধ  সুদূর সারী ভাব িব ার কেরিছল। এ সে  রেয়েছ -  

“িহ ু  মলার পর হইেত কবলই আমার মেন হইত িক উপােয় দেশর 

িত লােকর অনুরাগ ও েদশ ীিত উে ািধত হইেত পাের শেষ ি র 

কিরলাম নাটেক ঐিতহািসক বীর গাথা ও ভারেতর গৗরব কািহিন 

কীতন করেল হয়ত কতকটা উে শ  িসি  হই ত পাের।”১৩  
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এই উে শ  িসি র অিভ ােয় িতিন য ঐিতহািসক নাটক রচনায় মেধ  মাধ েম জাতীয়ভাব 

উ ীপনা জািগেয় তুেলিছেলন তা স ূণ নতুন এবং অদৃ পূব। এ সে  ড. অিজত কুমার 

ঘাষ িলেখেছন —  

“ জ ািতির নাথ ঐিতহািসক নাটেকর মধ  িদয়া য জাতীয় ভাব 

উ ীপন কিরবার চ া কিরয়ািছেলন িগিরশ চে র নাটক এ তাহার 

িবকাশ এবং ি েজ লাল রােয়র নাটক তাহার পূণতম পিরণিত।”১৪ 

জ ািতির নােথর নাট রচনােক চার িণেত িবভ  কেরেছন আ েতাষ ভ াচায। 

ঐিতহািসক িবষয়াি ত নাটক, গীিতনাটক, হসন এবং অনুবাদ। তাঁর ঐিতহািসক 

িবষয়াি ত নাটেকর মেধ  তাঁর িনজ  বিশে র পিরচয় পাওয়া যায়। তাঁর তথাকিথত 

ঐিতহািসক নাটক িল রামাি ক ল ণা া । েদশীভাব উে াধেনর আশায় 

জ ািতির নাথ াচীন ভারেতর াধীনেচতা এবং গ বা ত রাজা পু র িব ম কািহিন িনেয় 

থম নাটক ‘পু িব ম’ রচনা কেরন। নাটকিট থেম ‘িব ন সমাগেম’ পিঠত হয়, পের 

ন াশনাল িথেয়টাের অিভনীত হয়।  সেক ার শােহর সে  পু র য সং াম সই 

ঐিতহািসক ঘটনােক অবল ন কের ‘পু িব ম’ নাটেকর আখ ানভাগ গিঠত।  আলাউি েনর 

িচেতার আ মেনর কািহিন অনুসরণ কের ি তীয় নাটক ‘সেরািজনী’ রচনা কেরন িতিন।  

নাটেকর াপট তুিক িবজয় পরবতী ভারতবেষর কািহিন। এেত সব থম িহ ু মুসলমান 

স  মাথা চাড়া িদেয়িছল। অেনেকর মেত ‘সেরািজনী, নাটেকর উপর ইউিরিপিডেসর 

‘Iphignia at Aulis’ নাটেকর ভাব রেয়েছ। নাটকিট ছয় অে  স ূণ। ঐিতহািসক 

নাটক িহেসেব ‘সেরািজনী’ জ ািতির নাথ ঠাকুেরর সবােপ া সাথক রচনা।  টেডর 

রাজ ােনর কািহিন অবল ন কের মাইেকল মধুসূদন য বাংলা নাটক রচনার ধারা বতন 

কেরিছেলন সই ধারা অনুসরণ কের ‘অ মতী’ নামক পূণা  িবেয়াগা ক নাটক রচনা 
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কেরন।  িচেতােরর রানা তাপ িসংেহর শষ জীবেনর কািহিনর উপর িভি  কের িলিখত 

হেলও সিলম ও অ মতীর মেক ক  কের য মূল কািহিন গেড় ওেঠ ছ তােতই 

নাটেকর ল  ও াণ স ািরত হেয়েছ। ‘অ মতী’ নাটেকর মেধ  মাইেকেলর ‘কৃ কুমারী’ 

নাটেকর ভাব । রাজ ােনর ইিতহােসরব পর মধ যুেগর বাংলার ইিতহাস অবল েন 

দশা েবাধক নাটক ‘ ময়ী’ রচনা কেরন। বধমান রাজ কৃ রাম রােয়র িব ে  ভ 

িসংেহর িবে ােহর কািহিন এই নাটেকর িবষয়ব । 

কেয়কিট গীিতনােট  তাঁর কৃিতে র পিরচয় পাওয়া যায়।  িতিন রাধাকৃে র 

দাললীলােক পটভূিম কের ‘বস লীলা’ গীিতনাট িট িলেখেছন।  এই গীিতনােট র সংগীত িল 

রবী নােথর রচনা।  ‘পূণবস ’ নামক ু  গীিতনােট  ইে র িত সে হ ও অিভমান 

নাটকীয় হেয় উেঠেছ।  রবী নােথর থম পেবর গীিতনােট র ভাব বল।  মদনভে র 

বৃতা  অবল েন ‘ধ ানভ ’ গীিতনািটকািট রিচত।  এই গীিতনািটকার শেষ কুমারস েবর 

তৃতীয় সেগর কতকাংেশর পদ ানুবাদ সুখপাঠ  হেয়েছ। 

জাতীয়তােবাধ উে ককারী বীর রসাি ত িবষাদা  নাটক রচনায় িসি লাভ 

করেলও লঘু, চপল হাস মুখর হসন রচনােতও জ ািতির নাথ িবিশ  মতার পিরচয় 

িদেয়েছন। হসন রচনার মধ  িদেয়ই তাঁর আগমন ঘেটেছ বাংলা নাটেকর জগেত। তাঁর 

থম হসন ‘িকি ৎ জলেযাগ’(১৮৭২) অ াদশ শতেকর ইউেরাপীয় ‘কেমিড অফ ম ানাস’ 

এর আদেশ রিচত। বিহরে  দীনব ু র ভাব পির ু ট। িক ূতিকমাকার ঘটনা তির কের 

সমকােলর সামািজক আচার ব বহােরর অস িত ফুিটেয় তালাই এই জাতীয় রচনার 

উে শ ।  ি তীয় হসনধমী রচনা ‘এমন কম আর করব না’ (১৮৭৭) পরবতীকােল 

‘অলীকবাবু’(১৯০০) নােম কািশত হয়।  মিলয়র রিচত ‘দ  রামাি ক লিডস’ ও 

শিরডােনর ‘দ  িরেভলস’ নাটক েয়র গ  চির  ও সংলােপর অনুসরণ আেছ।  অসাধারণ 
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কৗতুকরস সৃি র কারেণ নাটকিট উিনশ শতেকর  হসেন পিরণত হেত পেরিছল।  

এর থম অিভনয় হয় ১৮৭৭ সােল। এক বৃ  কৃপেণর জ  হওয়ার কািহিন িনেয় ‘িহেত-

িবপরীত’ রিচত হেয়েছ। ‘হঠাৎ নবাব’ হসনিটর জগৎ িবখ াত ফরাসী নাট কার মিলেয়র 

‘The Cit Turned Gentelman’ নাটেকর বাংলা অনুবাদ। ‘দােয় পেড় দার হ’(১৮৯০) 

হসনিট মিলয়েরর ‘ম ােরজ ফাস’ নাটেকর বাংলা অনুবাদ।  

এছাড়া তাঁর অনুবাদমূলক নাটক িলর মেধ  ‘অিভ ান শকু ল’(১৮৯৯), ‘উ র 

চির ’ (১৯০০), ‘র াবলী’ (১৯০০), ‘মালতী মাধব’ (১৯০১), ‘মৃ কিটক’ (১৯০১) 

‘মু ারা স’ (১৯০১), ‘িব েমাবশী’ (১৯০১), ‘ বণীসংহার’ িবেশষ উে খেযাগ । 

শ িপয়ােরর ‘জুিলয়াস িসজার’-এর অনুবাদ কেরন িতিন। বাংলা নাটেকর থম পেবর 

সে  িতিন যাগ সাধন কেরেছন তাঁর অনুবাদ কেমর ারা। 

িহ ু  জাতীয়তােবাধ ও ইিতহাস আি ত রামা  কািহিন অবল েন জ ািতির নাথ 

ঠাকুেরর সমকােল বশ কেয়কজন নাট কােরর আিবভাব ঘেটিছল যাঁরা নানা কারেণ 

নাটেকর ইিতহােস ব  িবখ াত হেয় আেছন। িকরণচ  বে াপাধ ােয়র ‘ভারতমাতা’ ও 

‘ভারেত যবন’ এই দুখািন নািটকা অিত ু াকার হেলও জাতীয় ভাব আে ালেনর সূচনায় 

এেদর ভাব অেনকখািন িছল। নাট কার নািটকা দুিটেক ‘মা ’ বা পক জাতীয় বেল 

উে খ কেরেছন। িকরণচ  বে াপাধ ায় ন াশনাল িথেয়টােরর কণধার িছেলন। তার নাটক 

ন াশনাল িথেয়টাের অিভনীত হয় এবং িহ ু  মলায় দিশত হয়। এই সময়কােলর অন তম 

নাট কার হেলন হরলাল রায়। তাঁর নাটেক রামাি ক কািহিন থাকেলও জাতীয় 

ভাবউ ীপনাই তােত াধান  লাভ কেরেছ। বীর  ও মহা াণতার আদশ হরলাল রায়েক 

উে ািধত কেরিছল। সজন  েদশী ভাবনায় অনু ািণত জনসাধারেণর কােছ তাঁর নাটক 

সহেজই জনি য় হেয় উেঠিছল। তাঁর জাতীয় ভাবা ক দুখািন নাটক ‘ হমলতা’ ও ‘বে র 
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সুখাসান’ সবােপ া খ ািত অজন কেরিছল। এ যুেগর বল ভাবাদশ জ ািতির নােথর পর 

হরলাল রােয়র মেধ ই সবােপ া বিশ ধরা পেড়িছল। হরলাল রায় পশাদারী িথেয়টােরর 

‘ হমলতা’ নাট াংেশর কািহিন কা িনক। যিদও রাজপুতানার ইিতহােসর সে  যু  করা 

হেয়েছ। ‘ হমলতা’র আখ ান অংশ ও নাট ীয় কৗশল দীনব ু  িম  থেক গৃহীত। ‘বে র 

সুখাবসান’ নাটেক বি য়ার িখলজী কতৃক রাজপুতানা অিধকােরর কািহিন বিণত হেয়েছ। 

তাঁর ‘শ  সংহার’ নাটক ‘ বণীসংহার’ নাটেকর অনুসরেণ লখা। শ িপয়েরর ‘ম াকেবথ’ 

নাটক অবল েন ‘ পাল’ রচনা কেরন।  ‘কনক প ’ (১৮৭৫) তাঁর রিচত অন তম নাটক। 

রাজনারায়ণ বসু তাঁর ‘বা ালা ভাষা ও সািহত ’ িবষয়ক ব ৃ তায় তৎকােলর ধান 

নাট কারেদর মেধ  ল ীনারায়ণ চ বতীর নাম উে খ কেরেছন। ল ীনারায়ণ চ বতী স 

যুেগর পশাদারী মে র আনুকূল  লাভ কেরিছেলন। তাঁর চারখািন নাটকই ট ন াশনাল 

অিভনীত হেয়িছল। তাঁর থম নাটক ‘ন  বংেশাে দ’ শ িপয়েরর ‘হ ামেলট’ নাটেকর 

ছায়া অবল েন রিচত। তাঁর অপর ইিতহাসিভি ক রচনা ‘িসরাজউে ৗলা’ নামক পাঁচ অে র 

এই নাটেক ইিতহােসর সামান  যাগ পিরলি ত হয়। তৃতীয় নাটক ‘কুলীন কন া’ অথবা 

‘কমিলনী’ (১৮৭০) কৗলীন  থার িব ে  রিচত এই নাটক স যুেগ ব  শংিসত 

হেয়িছল। শষ নাটক ‘আন  কানন’ (১৮৭৪)। 

জ ািতির নাথ ঠাকুেরর রামাি ক ভাবক নােক মূলধন কের নাটক রচনায় 

অ সর হেয়িছেলন মথনাথ িম । িতিন িছেলন বীণা র মে র কণধার রাজকৃ  রা য়র 

ব ু । তাঁর থম নাটক ‘নগ-নিলনী’, ‘ ম ও পিরণয়’ িবষয়ক রচনা। ি তীয় নাটক 

‘জয়পাল’ (১৮৭৬)। ‘জয়পাল’ যবনেদর হােত পরাজ য়র কািহিন িনেয় রিচত। 

মথনাথ িমে র মেতা আরও এক নাট কার হেলন উেমশচ  । িতিন 

রামাি ক নাটক িলখেত  কেরিছেলন। িক  শষ পয  তাঁর নাটক িল ইিতহাস 
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অবল েন স যুেগর িহ ু েমলার ভাবাদশ ফুিটেয় তুলেত সেচ  হেয়িছল। ‘ হমনিলনী’ 

(১৮৭৪) নাটক ‘ রািমও জুিলেয়ট’-এর আখ ািয়কা অনুসরেণ কা িনক ইিতবৃ  মূলক 

রামাি ক কািহিন। এেত াচীন, মধ যুগীয় ও আধুিনক সব রকম ভাব ও পিরেবশ 

বতমান। বীর, রৗ , আিদ, হাস  ও ক ণ কােনা কার রেসর অভাব নই, তবু কােনা 

নাটকীয় ণ এই নাটেক মেধ  খু ঁেজ পাওয়া যায় না। ি তীয় নাটক ‘বীরবালা’(১৮৭৫) 

তথাকিথত ঐিতহািসক নাটক ‘পু িব ম’-এর মেতা। এর আখ ািয়কা ীক-ভারত সংঘষ। 

সলুকােসর সে  চ ে র সংঘষেক অবল ন কের লখা। এই নাটেক বীরবালা ও 

চ ে র কািহিন বিশ াধান  লাভ কেরেছ। সুকুমার সেনর মেত উেমশচ  ে র 

‘বীরবালা’ ি েজ লাল রােয়র ‘চ ’ নাট কর পিরক না যুিগেয়িছল। তৃতীয় নাটক 

‘মহারা  কল ’(১৮৭৫)। তৎকালীন রামাি ক নাটক িলর ন ায় এই নাটকীয় েমর 

সবময় ভােব একটু অস ত। 

জাতীয় ভােবা াদনা ও  দশে মমূলক নাটক রচনা প ব নানা কারেণ িবিশ  ান 

অিধকার কের আেছন উেপ নাথ দাস। তাঁর নাটেকই থম ত ভােব ইংেরজ শাসক 

গা ীেক আ মণ করার ইি ত দওয়া হেয়েছ। রামা কর ও অিতনাটকীয় উপাদান ারা 

জনি য়তার অিধকারী হেয়িছেলন িতিন। তখনকার উ  জাতীয়তাবাদ তাঁর হােত ইিতহােসর 

সুরম  াসাদ পিরত াগ কের  বা ব বাংলা কিঠন মািটেত পদচারণা  কেরিছল। 

পা াত  িশ ায় আেলাক া  নর-নারীর সমাজ িনেয় িতিন নাটক রচনা আর  কেরিছেলন, 

সজন  ত , সং ারমু  ম নাভাব তােদর মেধ  দখা গেলও মােঝ মােঝ তােদরেক 

একটু আড়  ও অসামািজক মেন হয়। িশি ত যুবক যুবতীেদর মেধ  তৎকােল য ইংেরজ 

িবে ষ ও েদশ িহৈতষী, েদশগবী ভাব জা ত হেয়িছল তারই অবতারণা কেরিছেলন 

নাট কার তাঁর নাটেক। উেপ নাথ দাস ব বসায়ী র মে র সে  যু  িছেলন। তাঁর থম 

নাটক ‘শরৎ সেরািজনী’(১৮৭৪) দুগাদাস ছ নােম কাশ কেরন। নাটকিট ১৮৭৪ সােল 



 

[95] 

 

ন াশনাল িথেয়টােরই অিভনীত হয়। শরৎ-সেরািজনী এবং িবনয়-সুকুমারীর অনুরাগ ও নানা 

বাধা-িবপি র অবসােন তােদর িমলন এই নাটেকর আখ ানব । নাটকিট ছয় অে  আটিট 

দৃেশ  স ূণ। এ নাটেক নায়ক চিরে র মধ  িদেয় েদশ েমর ভাব ু িটত করার 

য়াস রেয়েছ। স যুেগর ম সাফল  নাটক িলর মেধ  এিট অন তম। ি তীয় নাটক 

‘সুের  িবেনািদনী’(১৮৭৫)। ‘নীলদপণ’ নাটেকর পর বাংলা নাট সািহেত  এবং র মে  

নানা কারেণ ‘সুের  িবেনািদনী’ নাটকিট সবািধক চা ল  সৃি  কের। ১৮৭৫ সােলর ৩১ 

িডেস র ট ন াশনাল িথেয়টাের নাটকিট অিভনয় হয়। ১৮৭৫ সােলর ১৪ আগ  ব ল 

মে  ‘িদ িনউ এিরয়ান’ দল থম এই নাটক মে  অিভনয় কের। ১৮৭৬ সােল ‘সুের  

িবেনািদনী’ নাটকেক ক  কের ি িটশ সরকার নাট িনয় ণ আইন পাস কের। ফেল 

পেরা  ভােব ও পক েল দশা েবােধর ভাব অবল ন কের য নাটক রচনার সূ পাত 

হেয়িছল তা ব াহত হয়। তখন ভি মূলক পৗরািণক নাটক এবং নানা সামািজক িট 

িবচু িতমূলক পািরবািরক জীবনিভি ক নাটক রচনার ধারা বিতত হয়। সুতরাং উেপ নাথ 

দােসর বাংলা নাটক রচনা এবং র মে র ে  আিবভােবর ফেল বাংলা নাটক রচনা এবং 

বাংলা নাটেকর অিভনয় ে  এক যুগা কারী পিরবতেনর সূচনা হয়। 

জাতীয় নাট শালার মাধ েম জাতীয় মুি  আে ালন গাড়ােতই  কের দওয়া হয় 

নাট  িনয় ণ আইেনর মধ  িদেয়। দেশ ােদিশকতার উে ষ এবং পরাধীনতার বদনা 

থেক মুি র য ভ সূচনা সাধারণ র ালেয়র মধ  িদেয়  হেয়িছল, স  ইংেরজ 

সরকার অ ু েরই িবনাশ করার জন  এই আইেনর বতন কের। এই আইেনর বেল 

সবেচেয় িত  হেয়িছল সাধারণ র ালয়। ১৮৭২ সােল সাধারণ র ালয় িত াকােল য 

সকল নাট রিসক যুব স দায় িছেলন তাঁেদর মেধ  সবােপ া িতভাবান িছেলন িগিরশচ  

ঘাষ। নাট িনয় ণ আইন চালু হবার পর িবপদ  ট ন াশনাল িথেয়টাের ১৮৭৬ সােলর 

২৫ আগ  পয  টানা সাত মাস অিভনয় ব  থােক। র মে  ি তাব া িছল ১৮৮০ সাল 
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পয । তাপচাঁদ জ ির ন াশনাল িথেয়টােরর ািধকারী িছেলন এবং ম ােনজার িনযু  

হেয়িছলন িগিরশচ  ঘাষ। থম এখােন হািসর নাটক অিভনীত হয় ১৮৮১ সােলর পয়লা 

জানুয়াির। উপযু  নাটেকর অভােব িগিরশচ  িনেজই নাটক রচনায় হ ে প কেরন। 

নাটক রচনার পূেব িতিন র মে র সে  যু  িছেলন এবং অিভনয়ও কেরিছেলন। তাই 

িতিন দশক িচ ও বা ব অব া স েক সেচতন িছেলন। তাঁর স েক অিজত কুমার 

ঘাষ িলেখেছন —  

“িগিরশচে র পূেব বাংলার নাট ভারতী অিভজােতর অ ঃপুের ভী  

পদে েপ স ালন কিরেতিছেলন। িগিরশচ ই সব থম তাঁহােক 

কাশ  দরবাের আিনয়া তাঁহার অিন  সৗ য ও অপূব মিহমা সব 

সমে  অনাবৃত কিরয়া িদেলন। ... িগিরশচ  এবং তাঁহার সহেযািগবৃ  

ারা বাংলােদেশর নাটকীয় আে ালন চূড়া  অব া া  হইয়া িছল। 

সাধারণ র ালয় িত া, র ম  পিরচালনা এবং অিভনয়িশে র 

িশ াদােন িগিরশচে র সমক  লাক বাংলায় কহ জ ান নাই।”১৫ 

িগিরশচ  য সমেয় নাটক রচিয়তার আসেন অিধি ত হেলন তখন বাংলা নাট  সািহেত র 

শশব ও কেশার অিত া  হেয় যৗবেনর সূচনা হেয়েছ। দশেকর মবধমান আকা া 

পিরতৃি  ও র ালয় িলেক নতুন রেস স ীিবত করার আশা িনেয় নাটক রচনায় বৃ  

হেয় জীবেনর শষ িদন পয  তাঁর অ া  লখিন ারা অিবরামভােব িনত  নতুন নাটক 

সৃি  কের চেলিছেলন। এ সে  ড. অিজতকুমার ঘাষ তাঁর ‘বাংলা নাটেকর ইিতহাস’ ে  

িগিরশচ  ঘােষর নাট িতভা সে  অপেরশ মুেখাপাধ ােয়র একিট ম ব  িলিপব  

কেরেছন তা উ ৃ ত করেল কােনা অতু ি  হয় না-  
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“অপেরশ মুেখাপাধ ায় মহাশয় তাঁহার ‘র ালেয় ি শ বৎশর’ নামক 

পু েক বিলয়ােছন- িগিরশচ  এেদেশর নাট শালার িত া 

কিরয়ািছেলন মােন িতিন অন  ারা ইহার াণর া কিরয়ািছেলন বরাবর 

া কর আহার িদয়া ইহােক পিরপুি  কিরয়ািছেলন ইয়ার কিরয়া 

ইহােক আন পূণ কিরয়া তুিলয়ািছেলন। আর এই জন ই িগিরশচ  

Father of the Native stage – ইহার খুড়া জ াঠা কহ কানিদন 

িছল না।”১৬ 

িগিরশচ  িছেলন যথাথই বাংলা জাতীয় নাট কার। পা াত  আদেশ উ ু  মাইেকল 

ও দীনব ু  বিতত ধারার সে  মেনােমাহন বসু মুখ নাট কারগণ বিতত ‘নতূন যা া’ বা 

গীতািভনয় ধারার মেধ  যাগ াপন করাই তাঁর জীবেনর সব ধান কীিত। িতিন পৗরািণক 

নাটেকর িভতর িদেয় বাংলারই পুরাণ কথা চার কেরেছন। িতিন িহ ু  সং ৃ িতর মৗিলক 

আদশ স ান কেরেছন। িতিন িহ ু  সং ৃ িতর মৗিলক আদশ স ান কেরেছন বা ীিকর 

পিরবেত কৃি বাস, বদব ােসর পিরবেত কাশীরাম দাস, মুকু রাম চ বতী, রােম র, 

ভারতচ েক অবল ন কের। িতিন ায় শতািধক নাটক রচনা কেরেছন। তাঁর লখা 

নাটক িলর কেয়কিট িণেত ভাগ করা হয়। 

গীিতনাট - ‘আগমনী’, ‘অকালেবাধন’, ‘ দবলীলা’, ‘ মািহনী িতমা’, ‘আবু হােসন’ 

যথাথ সাথক গীিতনাট । ভি মূলক ও পৗরািণক নাটক- ‘রাসলীলা’, ‘রাবণ বধ’, ‘অিভমুন  

বধ’, ‘সীতার বনবাস’, ‘পা বেদর অ াত বাস’, ‘ াদ চির ’, ‘ চতন লীলা’, ‘বু েদব 

চিরত’, ‘িব  ম ল’, ‘পা ব গৗরব’ এই িণর নাটক িলর মেধ  কতক িল অবতার ও 

মহাপু ষ িবষয়ক।  রামকৃ েদেবর সাি ধ  লােভর পর িগিরশচ  মহামানেবর মেধ ই 

দবতােক ত  কেরেছন।  পৗরািণক নাটেকর মেধ  ‘জনা’ ।  ‘িব ম ল’ স সময় 
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নাট মে  ভি রেসর াবেনর ঢউ তুেলিছল।  সািহত  ও সমােজর িদক িদেয় বি মচ  

এবং আধ াি ক িদক িদেয় রামকৃ  - িবেবকান  য আদেশর পিরচয় বাঙািলর স ুেখ 

াপন কেরিছেলন সই আদেশর িত ল  রেখ বাংলা িনজ  পৗরািণক মিহমা কীতন 

কের সমােজর িচরাচিরত কু থা িলর িত দৃি  আকষণ কেরিছল। 

দশে ম মূলক ইিতহাস আ য়ী নাটক-  ‘আন  রেহা’, ‘কালাপাহাড়’, ‘ াি ’, 

‘সৎনাম’, ‘িসরাজউে ৗলা’, ‘মীরকািশম’, ‘ছ পিত িশবাজী’, ‘অেশাক’।  দশ- মমূলক 

ইিতহাস আ য়ী নাটেকর নাট কার ভারতবেষর ইিতহােসর বীর নায়কেদর ার সে  

রণ কেরেছন। িশি ত মানুেষর সেচতনতা দশা েবাধ জাতীয়তাবাদ তাঁর এই সব 

নাটেকর ধান বিশ । িসরাজউে ৗলার  ঐিতহািসক নাটক।  

সামািজক নাটক ‘ ফু ’, ‘হারািনিধ’, ‘মায়াবন’, ‘বিলদান’, ‘শাি  িক শাি ’, 

‘গৃহল ী’ িগিরশচ  তাঁর সামািজক নাটক িলেত অথৈনিতক ও পািরবািরক ভা ন, নারীর 

িববাহ, বধব , মামলা- মাক মা ভৃিত িবষেয়র অবতারণা কেরেছন। ফু  তাঁর  

সামািজক নাটক। সামািজক নাটক রচনায় তাঁর কৃিত  িবেশষ উে খেযাগ  িছল না, কারণ 

বা ব সমাজ সমস া স েক তাঁর িবেশষ অিভ তার অভাব িছল। চির -িচ ণ দুবলতার 

কা শর মধ  িদেয় তা ধরা পেড়। 

র েকৗতুকমূলক ব া ক হসন ‘ ভাটম ল’, ‘হীরার ফুল’, ‘সভ তার পা া’, 

‘স মীেত িবসজন’, ‘ বি ক বাজার’, ‘বড়িদেনর বকিশস’। তাঁর হসেন কশাঘােতর তী  

আঘাত আেছ, ি  অনািবল হাস রেসর উ ল বাহ নই। 
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‘কপালকু লা’, ‘িবষবৃ ’, ‘দুেগশনি নী’, ‘ মঘনাদবধ’ কাব  ‘যমালেয় জীব  মানুষ’, 

‘পলাশীর যু ’,’ চােখর বািল’ ভৃিত উপন াস ও কােব র নাট প িতিন িদেয়েছন। িগিরশ 

মানস স েক উৎপল দ  বেলেছন—  

“আমােদর ব িদন থেক মেন হেয়েছ িগিরেশর নাটেকর য আর একটা 

র রেয়েছ, গভীরতর িদক রেয়েছ সিট পি তেদর দৃি র বাইের থেক 

গেছ। অথাৎ মােঝ মােঝ ইংরািজ শ  ব বহার করেলও এইসব 

পি তেদর “রসেবােধর পিরিধ” স যুেগর সবেচেয় ইতর দশেকর চেয় 

এক িবঘৎ বশী নয়। তাঁরাও ঐ cheap sentimentality ও stage-

trick এর চমেক হতবুি  হেয় আেছন।  িগিরশ- িতভার মূল ায়ন 

সুতরাং এঁেদর হােত হেত পারেছ না।  

... িগিরশ ভারেতর  নাট কার তা বেটই, তাঁর কা না 

কােনা রচনা িব নাট  সািহেত  ান পাওয়ার যাগ । আধুিনকতায় িতিন 

কখেনা কখেনা বট  খট-এর এিপক িথেয়টা র সমািব । জমন 

এ ে শিন েদর আিবভােবর পূেবই িতিন এ ে শিনজম-এর 

পরী ামূলক েয়াগকতা। মানস চিরে র জিটল ও ময় িবকােশ 

িতিন কখেনা বা শ পীয়েরর যাগ  ছা ।”১৭  

িগিরশচে র সবােপ া  কৃিত  তাঁর গিরশ ছ । ভাষা ছে র িদক িদেয় িতিন 

বাংলা নাটেক সবােপ া বিশ সং ার কেরিছেলন। মাইেকল, দীনব ু  ভৃিত নাট কােরর 

গদ  সংলাপ সং ৃ ত ভাষার ভােব িনতা  আড়  ও অ াভািবক িছল। নাট কর ে  

দীনব ু  ব ব ত এবং মাইেকল বিতত চতুদশ অ রিবিশ  অিম া র ছ  কা নাটাই 

অনুকূল িছল না। কারণ এ দুই ছে  ভােবর ত ও অিবরাম গিত স ব নয়। িগিরশচে র 
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হােতই নাটকীয় সংলাপ সব থম সচল ও সাবলীল গিত লাভ কেরিছল। নাটকীয় চির িল 

তােদর িনেজেদর ভাষা ব বহার করবার অিধকার পেয়িছল। িগিরশচে র এই মৗিলক 

এবং নাটকীয় ছে র জন ই তাঁর পৗরািণক নাটক িল ও গতানুগিতক একেঘেয়িমর হাত 

থেক র া পেয়েছ। 

গিরশ ছে র চলেনর পূেব বাংলা নাটেক ভা া অিম া র ছে র থম বতক 

হেলন রাজকৃ  রায়। িতিন নাট  রচনার িবষয় িনবাচেনর ে  মেনােমাহন বসুর অেপরা 

জাতীয় নাটেকর িত ভািবত হেয়িছেলন। মেনােমাহন বসু য গীতািভনয় জাতীয় 

নাট ধারার সূ পাত কেরিছেলন তার এই পিরণিত রাজকৃ  রােয়র নাটক। বীণা িথেয়টােরর 

িত াতা রাজকৃ  রােয়র নানা ধরেনর নাটক পৗরািণক ও ভি মূলক নাটেকই তাঁর 

াত  ও বিশ  পির ু ট হেয়েছ। িতিন রামায়ণ মহাভারত এবং পুরােণর চিলত কািহিন 

অবল েন অিধকাংশ নাটক রচনা কেরেছন। তাঁর থম নাটক ‘পিত তা’। পিত সবার 

চরম আদশ সািব ীেক ক  কের পুরাণ আ য়ী এই নাটক রচনা কেরিছেলন। িতিন 

ইিতহােসর কািহিন অবল েন নাটক িলখেলও জাতীয়ভাব চার তাঁর মুখ  উে শ  িছল না। 

িহ ু েমলা িত ার সুবােদ জাতীয়তােবাধ জাগরেণর েয়াজেন বাংলা নাটেক 

ঐিতহািসক উপাদান ও নাট  িনয় ণ আইেনর ফেল পৗরািণক িবষয় অবল েন বাংলা নাটক 

জনগেণর আ েহর মূল ব  হেয় ওেঠ। বাংলা নাটেকর সই সময়কার এক ব িত মী 

পেথর পিথক হেলন অমৃতলাল বসু। বাংলা নাটেক নাট কার িহেসেব আিবভূত হওয়ার পূেব 

িতিন অিভেনতা িহেসেব খ ািত অজন কেরিছেলন। পের নাটক রচনায় হ ে প কেরন। 

মে র সে  িনিবড় ভােব যু  থাকার কারেণ মে র চািহদা এবং দশক িচ স েক 

স ূণ অিভ  অমৃতলাল প রেঙর হসনেক তাঁর ে র হািতয়ার িহেসেব বেছ 

িনেয়িছেলন। িগিরশচে র সমকােল আিবভূত এই নাট কার হসেন হাস রেসর কারেণ 
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‘রসরাজ’ নােম খ াত হেয়িছেলন। সমােজর নানা সমস া, চির  সংেশাধন ইত ািদর কারেণ 

তাঁর হসন তী  ভাষায় কশাঘাত পূণ িব পা ক। চিলত হসেনর ধারা অনুসাের তাঁর 

নাট িতভা েদশ ীিত জা ত থেক িবরত থাকেলও িতিন থম বাংলা নাটেকর আি ক, 

রীিতনীিত িনেয় পরী া-িনরী া কেরেছন যা তাঁর মৗিলক িতভার া র। 

অমৃতলাল যখন নাটক িলখেছন তখন নাটেকর বৃ  িনেয় নানা পরী া-িনরী া  

হয়। পা ােত র নাট কার ইবেসেনর ভােব তখন কান কান নাটেকর দৃশ  িবভাগ তুেল 

দওয়া হেয়িছল।  অমৃতলােলর নাটেক কান অ  িবভাগ ও দৃশ  িবভাগ নই। তাঁর নাটক 

েবশক, পূবিচ  ও উ রিচ  এই িতনিট ভােগ িবভ , যা সং ৃ ত নাটক অনুসারী। িতিন 

তাঁর নাটেকর িণ স েক  ‘ েমাদ হসন’ বেল উে খ কেরেছন। তাঁর নাটেকর মূল 

কািহিন কৗতুকরেসর উ িসত ধারায় বািহত। তাঁর নাটেকর হাস রস ঘটনােকি ক নয়, 

চির েকি ক।  

উিনশ শতেকর জাতীয় ভাবা ক ঐিতহািসক নাটক রচনার িপছেন যমন নেবাি ত 

জাতীয় রণার অি  িছল, িবশ শতেকর সূচনায় ঐিতহািসক নাটেকর গৗরবময় 

পুনঃ িত ার িপছেনও তমিন এক রণীয় জাতীয় আে ালেনর অিনবায ভাব িছল। 

উিনশ শতেকর জাতীয় চতনা েদশ তী মুি েময় কেয়কজন িশি ত মানুেষর মেধ  

সীমাব  িছল। িক  িবশ শতেকর গাড়ায় তা এক ব াপক জাতীয় আে ালেনর প লাভ 

কের। আপামর সাধারণ মানুষ একেজােট পেথ নােম। এর থেক িপিছেয় থােক না 

নাট কারগণও। য ধমানুস  দৃি  অেলৗিকক দবলীলার মেধ  িনম  িছল তা মু  স ানী 

দৃি েত পা িরত হেয় লৗিকক মানবলীলা িনব  হয়। ১৮৭২ সােল সাধারণ র ালেয়র 

িত া ফেল য চতনার উে ষ ঘেটিছল, ১৮৭৬ সােলর নাট  িনয় ণ আইন ারা তা রাধ 

করা হয়। ফেল বাঙািলর ভাবজাত পৗরািণক ভি মূলক নাটেকর হাত ধের বাংলা নাটক 
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পুন ীিবত হেয় ওেঠ। িগিরশচে র হােত বাংলা নাটেকর ণযুেগর সূচনা হয়। ১৯০৫ 

সােল ব িবে েদর পিরক না মানুষেক ভি মূলক ভাব জগৎ থেক কেঠার সং ােমর 

ে  পদাপণ করেত বাধ  কের। এক অভূতপূব জাতীয় মাদকতায় দেশর আবাল-বৃ -

বিনতা মেত উেঠিছল। তৎকালীন  নাট কারগণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনু ািণত 

হেয় জাতীয় ভােবা ীপনার নাটক রচনায় হ ে প কেরিছেলন। দশক তােদর রাি ক 

সং ােমর রণা নাটেকর মেধ  খুেঁজ পায় এবং িবপুল উৎসােহ সই নাটকেক তারা 

স ধনা জানায়। আন রেসর াগৃহ ও আে ালেন রাজপথ এক ােণর যােগ সি িলত 

হেয় ওেঠ। জাতীয় ইিতহােস বিণত ঐিতহািসক বীরপু ষেদর সং াম ও তােদর 

আে াৎসেগর কািহিন েদশ মীেদর মেধ  জীব  রণা এেন দয়। এই সময়কােল 

বাংলা নাটেকর ণযুেগর সূচনা ও ব াি । ণযুেগ আিবভূত জাতীয় মুি েযা ার ঋি ক 

হেলন িগিরশচ , ি েজ লাল ও ীেরাদ সাদ িবদ ািবেনাদ মুখ নাট কারগণ। িগিরশচ  

খ ািত ভি মূলক নাটক রচনায় হেলও তাঁর ঐিতহািসক নাটেকর সময়কাল এই সং ামীশীল 

জাতীয় আে ালেনর াপেট। বাংলার ঐিতহািসক নাটেকর ে র মুকুট ি েজ লাল 

রােয়র াপ । থেম হািসর গান রচিয়তা এবং হসনকার িহেসেব বাংলা নাট  জগেত তাঁর 

আিবভাব। িতিন আধুিনক িব  নাট কলার সে  স ূণ পিরিচত িছেলন। স জন  িতিন 

বাংলা নাটেকর থা গেতাি  পিরবজন পূবক ইবেসন, বানাড শ মুখ পা াত  

নাট কারিদেগর ম  ব ব া, র ম  উপেযাগী নাট  িনেদশ এবং অিভেনতার ভােবর 

অিভব ি  ও তার চতুপা  পিরেবশ ফুিটেয় তুেলেছন তাঁর নাটক। 

িবশ শতেকর থম দশকেক ঐিতহািসক নাটেকর ণযুগ বলা হয়। ি েজ লােলর 

হােত তার চরম সাথকতা। ব ভে র িব ে  দেশর অভ ের য তুমুল িবে াভ বল 

আে ালন গেড় উেঠিছল এই সম  জাতীয়তােবাধ উ ীপক নাটক তােক শি শালী রাখেত 

স ম হেয়িছল। য েদশী আে ালেনর সূচনা হেয়িছল তাপািদত  নাটেক তার পূণ প 
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দখা গল তাপ িসংহ, দুগাদাস, মবারপতন, ভৃিত ঐিতহািসক নাটেক। ি েজ লাল 

পরাধীনতার খুব ালা ও অপিরসীম বদনার কথা ফুিটেয় তালার মধ  িদেয় ভিবষ েতর 

জাতীয় আশা ও আেলার িচ  অ ন কের দিখেয়িছেলন। ঐিতহািসক নাটেকর অনুকূল 

পিরেবশ সৃি েত ি েজ লাল সবািধক জনি য়। তাঁর নাটেকর মহা া ণরর আ  বিলদা নর 

স ীত এবং াধীনতা িবেরাধীেদর মেধ  মমাি ক ক ণা কােশর পাশাপািশ আে াৎসেগর 

মিহমা, াথত ােগর গৗরেব মন ভের ওেঠ।  

ি েজ লাল রায় জীবনেক দেখিছেলন পিরপূণ েপ। সজন  তাঁর নাটেক 

বিহজগেতর িববাদ অেপ ায় চিরে র অ জগেতর িব ব ধান হেয় উেঠিছল। মানবতার 

গৗরেবর তীক নবজা ত কৗতূহল চিরে র অবতারণা গিতেবগ ও ভাবস িতর িদেক 

মেনােযাগ, র মে র সে  ঘিন  যাগ াপনা এসব িদক িদেয় তাঁর নাটেক আধুিনকতা 

আ কাশ ঘেটিছল। হসেনর হাত ধের বাংলা নাটেক তার পদাপণ ঘটেলও হািসর সে  

সামািজক িবষয়, ব  ভৃিতর ারা  তাঁর মেনর মেধ  এমন একটা জগৎ সৃি  হেয়িছল যা 

তাঁেক হসন রচনা রণা যুিগেয়িছল। িবলাত থেক  উ  িশ া লাভ কের িতিন দেশ 

ফরার পর সমাজিবেরাধীেদর হােত লা নায় তাঁর মেন একটা সুগভীর িধ ার জে িছল। 

এর সে  তাঁর অকৃি ম দশা েবাধ যু  হওয়ার ফেলই িতিন নাটক রচনায় হ ে প 

কেরন। যার ফল প বাংলা নাটেকর ইিতহােস ণ যুেগর সু পাত হয়। িতিন সৃি  কেরন 

তাঁর অমর নাট  স ার। একঘের, ক ী অবতার, ায়ি , পুনজ , আন  িবদায় ভৃিত 

হসন িল তাঁর অিভনবে র দািব রােখ। জাতীয় ইিতহােসর কািহিন অবল েন েদশী 

আে ালেনর াপেট রিচত ‘তারাবাঈ’, ‘ তাপ িসংহ’,’ দুগাদাস’, ‘নুরজাহান’, ‘ মবার 

পতন’, ‘শাজাহান’, ‘চ ’, ‘িসংহল িবজয়’ তাঁর ঐিতহািসক নাটক। ‘পাষাণী’, সীতা, 

‘ভী ’ এই িতনিট নাটক রচনা কেরেছন যার মেধ  পৗরািণক কািহিনেক মানবতার রেঙ 
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রািঙেয় আধুিনক েপ পিরেবশন কেরেছন। এছাড়া ‘পরপাের’ ও ‘ব নারী’ নােম দুিট 

সামািজক রচনার পর তাঁর নাট  িতভা অ িমত হয়। 

ি েজ লাল রােয়র সমকােল আিবভূত বাংলা নাটেকর ণযুেগর অন তম িতিনিধ 

িছেলন ীেরাদ সাদ িবদ ািবেনাদ। ি েজ লা লর সমসামিয়ক নাট কার ীেরাদ সাদও 

েদশী ভাব রণা িনেয় নাটক রচনা কেরিছেলন। তাঁর ‘ তাপািদত ’, ‘আলমগীর’, 

‘পলাশীর ায়ি ’ ভৃিত নাটক জাতীয়ভােব উ ীিপত, দশকেদর িচ  িবেশষভােব আকৃ  

কেরিছল। ভাবাদেশর িদক থেক ি েজ লােলর সে  তাঁর তর পাথক  িছল। 

ি েজ লােলর মেতা তাঁর দৃি  ব জগেত িনব  িছল না। তাঁর দৃি  অেলৗিকক জগেতর 

রহস  ও মিহমায় কৗতূহলী িছল। িতিন আধুিনক উদার মতবােদ িব াসী হেয়ও ধম ও শা  

িনেদিশত পুরাতন মাহেক আঁকেড় ধেরিছেলন। এে ে  িতিন িগিরশচে র আদেশর 

অনুসারী। ীেরাদ সাদ তাঁর নাটেকর চির  অেপ া কািহিন বণনায় াধান  িদেয়েছন। 

তাই তাঁর সৃ  চির িল একটু অ , দুেবাধ , িববণ। ায়ই চির িল অ িনিহত রহেস  

জিটল, ভাবাতুর ও অব বি ত িচ । এ সে  ড র সুকুমার সন বেলেছন–  

“ ীেরাদ সাদ নাটক রচনার ধান িবেশষ  হইেতেছ কািহিনর 

মেনাহাির  অথাৎ েটর গ রস। িগিরশচ  ভি রেসা ােসর বন া 

আিনয়ািছেলন ীেরাদ সাদ তাহা িতেরাধ কিরয়ািছেলন নাট  

কািহিনেক সাধারণ দশেকর মেনার ন কিরয়া।”১৮ 

ীেরাদ সাদ িবিভ  ধরেনর ায় অধশত নাটক রচনা কেরেছন, আরব তুরে র কািহিন 

িনেয় বশ কেয়কিট নািটকাও িতিন রচনা কেরেছন। এই িণর ু  নাটক িল িগিরশচ , 

ি েজ লােলর ভাবজাত ফসল। ‘স ম িতমা’, ‘রঘুবীর’, ‘র াবতী’, ‘ দৗলেত দুিনয়া’ এই 

িণর নািটকা।  
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ীেরাদ সােদর িতভার পূণ পিরচয় পাওয়া যায় র নাট  ও গীিতনাট  িণর 

রচনা িলর মেধ । এ িল ম  সফল নাটক। এর কািহিন পকথার চিলত উ ট ও 

অস ব রামা কর কািহিন। ‘আিলবাবা’, ‘িক রী’, ‘জুিলয়া’, ‘িবেদৗরা’, ‘বৃ াবন িবলাস’, 

‘বাস ী’, ‘ব ণা’, ‘ভূেতর বগার’, ‘পিলন’, ‘িমিডয়া’ এই িণর রচনা। ‘আিলবাবা’ এই 

পযােয়র  রচনা। িতিন কেয়কিট পৗরািণক নাটকও রচনা কেরেছন। আ েতাষ ভ াচায 

ীেরাদ সােদর পৗরািণক নাটক সে  িলেখেছন — 

“ঊনিবংশ শতা ীর শষ দশেকর মধ ভাগ হইেত ীেরাদ সােদর 

নাট কার-জীবেনর সূ পাত হইেলও, িবংশিত শতা ীর থমভােগই 

িতিন তাঁহার কীয় বিশ ানুযায়ী নাটক রচনা কিরয়া বা ালী 

নাট ােমাদীিদেগর িচ িবেনাদন কিরয়ািছেলন। ... একিদক িদেয় িবচার 

কিরয়া দিখেত গেল ীেরাদ সাদেক বাংলা নাট সািহেত র মধ  ও 

আধুিনক যুেগর মেধ  যাগর াকারী বিলয়াও িনেদশ কিরেত পারা যায়। 

মধ যুেগর পৗরািণক িবষয়ব  অবল ন কিরয়া নাটক রচনার ধারািট 

যমন িতিন আধুিনক যুগ পয  অ সর কিরয়া িদয়ািছেলন, তমনই 

আধুিনক যুেগর আ সেচতনতার ারাও িতিন তাঁহার পৗরািণক 

নাটক িল ক একিট িবেশষ  দান কিরয়ািছেলন।”১৯ 

ব বাহন, সািব ী, উলুপী, ভী , ম ািকনী ও নরনারায়ণ তাঁর পৗরািণক নাটক। 

নরনারায়ণ তাঁর  পৗরািণক নাটক।  

ব ভ  ও েদশী আে ালেনর যুেগর িতিন অেনক েলা ঐিতহািসক নাটক রচনা 

কেরিছেলন। তাপািদত , পলাশী ায়ি , পি নী, অেশাক, চাঁদিবিব, বাংলার মসনদ, 
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আলমগীর, রঘুবীর তাঁর উে খেযাগ  ঐিতহািসক নাটক। তাঁর ‘ তাপািদত ’ নাটক স েক 

ড. অিজতকুমার ঘাষ বেলেছন —  

“িবংশ শতা ীর থম দশেক য জাতীয় ম পূত অনু াণনাময় 

নাটকাবলীর ণয়ন হইয়ািছল তাহার সূচনা ীেরাদ সা দর 

‘ তাপািদত ’ নাটেকই হইয়ািছল।”২০  

এছাড়া খাজাখান, আেহিরয়া, বে  রােঠার তাঁর কা িনক ইিতবৃ  মূলক রচনা। 

ইিতমেধ  বাংলা নাটেক কতক িল রণীয় ঘটনা ঘেট। ায় একই সমেয় বাংলা 

নাটক থেক িগিরশচ  ও ি েজ লাল এই দুই মহান িতভার িতেরাধান ঘেট। এর িকছু 

পূব হেত বাংলা নাটক রবী নােথর হােত ত  ধারায় পিরপুি  লাভ কেরিছল। স স েক 

পরবতী পেব আেলািচত হেয়েছ। এই পেব রবী নাথ যখন তাঁর িনজ  নাট  সাধনায় িনম  

িছেলন তখন তাঁর সমসামিয়ক অন ান  নাট কারগণ সাধারণ র মে র জন  নাটক রচনা 

কের জনসমথেনর লাভ কেরিছেলন। িগিরশচ  িতেরাধােনর পর নাট াচায িশিশরকুমােরর 

যুগ  হয়। সাধারণ র মে  সূয চৗধুরী, িনমলা িম , দূগাদাস বে াপাধ ায়, যােগশ 

চৗধুরী মুখ অসাধারণ শি শালী অিভেনতােদর আিবভােব বাংলা নাট শালা ধন  হেয় 

ওেঠ। থম িব যু  থেক ি তীয় মহাযু  পয  এই সমেয়র সাধারণ নাট শালার জন  

থম িদেক ি েজ লাল, ীেরাদ সাদ, অমের  নাথ মুখ নাট কারগণ নাটক রচনা 

কেরন এবং শষ িদেক তাঁেদর নাট ধারা িকছুটা অনুসরণ কের এবং নবযুেগর িচ া ধারায় 

নতুন নাট কােরর আিবভাব ঘেট।   

ি তীয় পেবর অ গত ি তীয় মহাযুে র া   পেব য কেয়কজন িতভাবান 

গিতশীল নাট কার পরাধীনতার ািন, েদশ াণতা, জাতীয় ভােবা াদনা, াধীনতার 



 

[107] 

 

ৃহা ভৃিতর মধ  িদেয় বাংলা নাটকেক সমৃ  করেত সেচ  হেয়িছেলন তাঁেদর মেধ  

উে খেযাগ  কেয়কজন হেলন ম থ রায়, যােগশ চৗধুরী, শচী নাথ সন , িনিশকা  

বসু, িবধায়ক ভ াচায, জলধর চে াপাধ ায় মুখ। পৗরািণক নাটেকর ে  ম থ রায়। 

তাঁর ‘কারাগার’ নাটেক িতিন পৗরািণক কািহিনর অ রােল তৎকালীন রাজৈনিতক 

ভাবমূিতেক তুেল ধেরিছেলন। এছাড়া ‘চাঁদ সদাগর’, ‘ দবাসুর’, ‘সািব ী’ পৗরািণক 

নাটেকর ধারায় উে খেযাগ । অবশ  ম থ রায় ি তীয় িব যুে া র পেবও কতক িল 

নাটক রচনা কেরেছন। যােগশচ  চৗধুরীর ‘সীতা' নাটক পৗরািণক নাটেকর ধারােক 

সচল  রেখেছ।  

ঐিতহািসক নাটেকর ধারায় শচী নাথ সন ে র ‘ গিরক পতাকা’ াধীনতা 

আে ালেনর সময় জাতীয় চতনা ও গৗরবেবাধ জািগেয় তালার ে  জনগেণর িচে  

গভীর আেবদন সৃি  কের। তাঁর নাটক আধুিনক নাট রীিতর ছাঁয়ায় জিটল হেয় উেঠেছ। 

এছাড়া তাঁর ‘িসরাজউে ৗলা’, ‘রা িব ব’, ‘ধা ীপা া’, ঐিতহািসক নাটেকর ধারােক িবশ 

শতেকর তৃতীয় দশেকও গিতশীল রেখিছল। ম থ রােয়র খনা, অেশাক, মীর কািশম; 

মেহ  ে র ‘িটপুসুলতান’, ‘পা াব কশরী রি ত িসং’, িনিশকা  বসু রােয়র  ‘বে  বগী’ 

ভৃিত ঐিতহািসক নাটক ি তীয় িব যুে র া   পেব ভারেতর াধীনতাকামী েদশ 

তী দর দেয় দশা েবাধ জািগেয় তােল। সামািজক নাটক রচনার মধ  িদেয় বশ 

কেয়কজন নাট কার বাংলা নাটেক সমৃ  কেরিছেলন। তাঁেদর মেধ  অন তম - িবধায়ক 

ভ াচােযর ‘মািটর ঘর’, ‘ মঘমুি ’, ‘তাইেতা’, ‘িবশ বছর আেগ’ ভৃিত।   

িবশ শতেকর গাড়া থেকই আথসামািজক াপেটর অি রতার কারেণ জীবন 

ধারণ ণালীর জিটলতার সে  সে  মানুষ েম েম সময় সেচতন হেয় ওেঠ। আিথক 

সংকটতার জন  মানুেষর মন অস  ও সে হ বণ হেয় পেড়। এর ফেল নানা অিভনব 
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মতবাদ চিলত সমাজব ব া রীিতনীিতর িত মানুষ িবে াহী হেয় ওেঠ। মানুেষর জীবেন 

শাি পূণ সুিনি ত আরাম অিত া  হয়। বানাড শ, হনিরক ইবেসন ভৃিত িব  িবখ াত 

নাট কােরর নাটেক এই সমাজ জীবেনর পিরচয় পাওয়া যায়। াভািবক কারেণ বাংলা 

নাটেকও সামািজক সমস ার ব ল ব াি  ও সবা ীন সমৃি  এই সমেয় দখা যায়। আধুিনক 

সামািজক নাটক েণতােদর অ ণী হেলন িবধায়ক ভ াচায। আধুিনক বাঙািল পিরবার য 

সম  সমস া ারা িবচিলত তার বা ব িচ  দিখেয়েছন িতিন। িতিন কবল সমাজ 

সমস ােক শ কেরিন। সমস ার অ ঃ েল েবশ কেরেছন তার অনুভূিতর আেছ সমস া 

অিভিষ  হেয় উেঠেছ। তাঁর  নাটক ‘মািটর ঘর’ যা আধুিনক  নাটেকর অন তম। 

এছাড়া ‘ মঘমুি , ‘তাইেতা’, ‘িবশ বছর’ আেগ উে খেযাগ  নাটক। শচী নাথ সন  

‘ ামী- ী’, ‘তিটনীর িবচার’, ‘মািটর মায়া’ বাংলা সামািজক নাটেকর উে খেযাগ  দৃ া । 

তৃতীয় পব : ১৮৭৬ সােল নাট  িনয় ণ আইেনর ধারা বাংলা নাটেকর ক েরাধ 

করার েচ া যখন িগিরশচ  ারা ব াহত হয় পৗরািণক নাটক রচনার মধ  িদেয়। 

মা েয় তা সমসামিয়ক সামািজক আধ াি ক রাজৈনিতক চতন  ধান উপজীব  হেয় 

ওেঠ। সূচনা হয় নাটেকর ণযুেগর এরকম সময় কােল ১৮৬১ সােল বাংলা নাটেক 

আিবভাব ঘেট রবী নােথর। তাঁর নাটেকর রচনাকাল ি তীয় পেব সীমাব ধ। ওই 

সময়কােল নাটক রচনা কেরও তাঁেক ত  পেব আেলাচনা যেথ  কারণ িবদ মান। তাঁর 

নাটেকর পিরচয় সূে  তা িবে ষণ করা হল। রবী নাথ য যুেগর িতিনিধ হেয় বাংলা 

নাটেক আিবভূত হেলন তখন বাংলা নাটেক সামািজক সংঘেষর বিশ াধান । িবি  

ঘটনার বিচ ময় ঘাত- িতঘাত থেক নাটেকর উপকরণ সংগৃহীত রবী পূব এবং রবী -

উ র সা িতক কােলর বাংলা নাটেকর জনি য়তার সমসামিয়ক যুেগর িবিশ  িচ াধারা 

ধান বাহক িছল। অথচ রবী নাথ এই িচ াধারার হণ না কের তী  আ সেচতনতা 

ারা সামািজক িলর িবচার কেরেছন। এ সে  তাঁর ‘অচলায়তন’ নাটক উে খেযাগ । 
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িতিন স ূণ অথ িনরেপ  দৃি েত িবচার না কের তাঁর ব ি গত আদশেবাধ ারা িবচার 

কেরেছন।  

রবী নােথর মেধ  য নাট কার স া িবদ মান িছল তা সবদা পরী া-িনরী ায় রত 

িশ ীর আ িতি ত ও অনায়  প সুষমার অনুস ােন অি র। িতিন তাঁর আ ত য়র 

অনু প আদশ নাট  সং প স ােনর য়ােস কাব -কিবতার ন ায় নাটক রচনায়ও ায় দীঘ 

ষাট বছর ব াপৃত থেকেছন। দীঘ এই ষাট বছর নাটক পির মায় তাঁর ‘বা ীিক িতভা’ 

থেক নৃত নাট  ‘শ ামা’ পয  বাংলা নাটেকর এক ত  ইিতহাস সৃি  কেরেছন। তাঁর 

সম  ব ি  জীবন পিরপূণ এক সাথক পূণা  নাটক যা চ ীদােসর রাধার মেতা েম েম 

িবকিশত হেয় মধুর পূণতা াি  ঘেটেছ। এমনিক য প ও নাট কার কিব িতকৃিতর সে  

একা  সখােন িতিন নতুন নতুন ক নার অ ু শ তািড়ত নতুন ভাব কে র চািরিদেক 

আবিতত। িতিন নাটক িলখেত িগেয়ও আ েকি কতার গ ী থেক সের আসেত পােরনিন। 

তাঁর সৃ  চির িল একিট মূত ভাবিব হ, কিবর িবে াহী চতনার এক একিট অথ পির ু ট 

মানিবক তীেক পির ু ট অস ূণ য়ােসর খ াংশ িবকীণ। বাংলা নাটেকর মি র া েণ 

তাঁর িতভার দীি । তাই তাঁর নাটক প থেক পা ের চািলত। রবী নােথর নাট  

সািহত  সৃি  এতই অিভনব এত িবিচ  এতই সমৃ  য তা যমন তাঁর পূববতী যুেগর 

থেক পৃথক তমিন তাঁর পরবতীকােল সা িতক নাটক থেকও িভ । রবী নাটক বাংলা 

সািহেত র ইিতহােস পূবাপর স কহীন রবী  ব ি  মানুেষর এক অিভনব সৃি ।  এর মেধ  

য িব ৃ িত বিচ  ও সমৃি  আেছ তার ারা ইহা আধুিনক বাংলা সািহেত  পূণ ান 

অিধকার কের আ ছ।  তাই রবী নাথেক বাংলা নাট সািহ ত র আধুিনক যুেগর সব ধান 

িতিনিধ বেল িনেদশ করা চেল। রবী নাট  িতভা স েক ড. অিজত কুমার ঘাষ 

বেলেছন—  
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“রবী নাথ আিসবার ফেল বাংলা নাটক তাহার পিরপূণ আিভজাত  এবং 

গৗরভ লাভ কিরল। নাটেকর মেধ  িতিন য সূ  কলােকৗশল এবং 

সুগভীর অ দৃি র সু  পিরচয় িদেলন তাহা তাহার পূেব দখা যায় 

নাই, এবং পেরও অনুসৃত হয় নাই। তাহার নাটক এখেনা ব াপক 

সবজন সমােজর লাভ কিরেত পাের নাই, তাহার কারণ দশকেদর মন 

এখেনা যাগ  ও ত হয় নাই। ভাবী কােলর অনাগত সমােজ ইহার 

কৃত মূল  অনুভূত হইেব, তখন লােক সম ের ীকার কিরেব– 

রবী নাথ বাংলার ধু  কিব নেহন, িতিন  নাট কারও বেট।”২১ 

ি িটশ ভারেতর রাজধানী কলকাতার এক ধনাঢ  সং ৃ িতবান িপরািল া ণ পিরবাের িব  

কিব রবী নাথ ঠাকুেরর জ । ১৮৭৪ সােল ‘ত েবািধনী পি কা’য় থম তাঁর ‘অিভলাষ’ 

কিবতািট কািশত হয়। পরবতীেত িতিন হেয় ওেঠন বাংলা ও বাঙািলর মধা-মনেনর 

অ দূত, দশন ও আদেশর পিথকৃৎ। 

নাটক তথা কথাসািহত  এবং বে র মাধ েম িতিন সমাজ, রাজনীিত ও রা নীিত 

স েক িনজ মতামত কাশ কেরিছেলন। ামীণ উ য়ণ ও ামীণ জনসমােজ িশ ার 

িব ােরর মাধ েম সািবক সমাজকল ােণর ত  চার করেতন িতিন। পাশাপািশ সামািজক 

ভদােভদ, অ ৃশ তা, ধমীয় গাঁড়ািম ও ধমা তার িব ে ও তী  িতবাদ জািনেয়িছেলন 

রবী নাথ।   

সািহত  সং ৃ িতর িবিভ  শাখায় সানালী ফলেনর পাশাপািশ বতন কেরেছন নতুন 

নতুন ধারা। কিব র একিট িবেশষ স া িছল নাটেক। িতিন িছেলন িছেলন একজন 

িবদ  নট ও নাট কার। জাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র পািরবািরক নাট মে  মা  ষােলা বছর 

বয়েস অ জ জ ািতির নাথ ঠাকুর রিচত ‘হঠাৎ নবাব’ নাটেক (মিলেয়র লা বুেজায়া 
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‘জাঁিতেরাম’ অবল েন রিচত) ও পের জ ািতির নােথরই ‘অলীকবাবু’ নাটেক নামভূিমকায় 

অিভনয় কেরিছেলন রবী নাথ। ১৮৮১ সােল তাঁর থম গীিতনাট  ‘বা ীিক- িতভা’ ম  

হয়। এই নাটেক িতিন ঋিষ বা ীিকর ভূিমকায় অিভনয় কেরিছেলন। ১৮৮২ সােল 

রবী নাথ রামায়েণর উপাখ ান অবল েন ‘কালমৃগয়া’ নােম আরও একিট গীিতনাট  রচনা 

কেরিছেলন। এই নাটক ম ায়েনর সময় িতিন অ মুিনর ভূিমকায় অিভনয় কেরিছেলন। 

গীিতনাট  রচনার পর রবী নাথ কেয়কিট কাব নাট  রচনা কেরন। শকসিপয়রীয় 

প া  রীিতেত রিচত তাঁর ‘রাজা ও রাণী’ (১৮৮৯) ও ‘িবসজন’ (১৮৯০) ব বার সাধারণ 

র মে  অিভনীত হয় এবং িতিন িনেজ এই নাটক িলেত অিভনয়ও কেরন। ১৮৮৯ সােল 

‘রাজা ও রাণী’ নাটেক িব মেদেবর ভূিমকায় অিভনয় কেরন রবী নাথ। ‘িবসজন’ নাটকিট 

দুিট িভ  সমেয় ম ািয়ত কেরিছেলন িতিন।  ১৮৯০ সােলর ম ায়েনর সময় যুবক 

রবী নাথ বৃ  রঘুপিতর ভূিমকায় এবং ১৯২৩ সােলর ম ায়েনর সময় বৃ  রবী নাথ 

যুবক জয়িসংেহর ভূিমকায় অিভনয় কেরিছেলন।  কাব নাট  পেব রবী নােথর আরও দুিট 

উে খেযাগ  নাটক হল িচ া দা (১৮৯২) ও মািলনী (১৮৯৬)।  

কাব নােট র পর রবী নাথ হসন রচনায় মেনািনেবশ কেরন। এই পেব কািশত 

হয় ‘ গাড়ায় গলদ’ (১৮৯২), ‘ বকুে র খাতা’ (১৮৯৭), ‘হাস েকৗতুক’ (১৯০৭) ও 

‘ব েকৗতুক’ (১৯০৭)। ‘ বকুে র খাতা’ নাটেক রবী নাথ কদােরর ভূিমকায় অিভনয় 

কেরিছেলন। ১৯২৬ সােল িতিন ‘ জাপিতর িনব ’ উপন াসিটেকও ‘িচরকুমার সভা’ নােম 

একিট হসনমূলক নাটেকর প দন। 

১৯০৮ সাল থেক রবী নাথ পক-সাংেকিতক ত ধমী নাট রচনা  কেরন। 

ইিতপূেব ‘ কৃিতর িতেশাধ’ (১৮৮৪) নাটেক িতিন িকছুটা পক-সাংেকিতক আি ক 

ব বহার কেরিছেলন। িক  ১৯০৮ সােলর পর থেক এেকর পর এক নাটক িতিন এই 
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আি েক িলখেত  কেরন। এই নাটক িল হল: ‘শারেদাৎসব’ (১৯০৮), ‘রাজা’ (১৯১০), 

‘ডাকঘর’ (১৯১২), ‘অচলায়তন’ (১৯১২), ‘ফা নী’ (১৯১৬), ‘মু ধারা’ (১৯২২), ‘র করবী’ 

(১৯২৬), ‘তােসর দশ’ (১৯৩৩), ‘কােলর যা া’ (১৯৩২) ইত ািদ। এই সময় রবী নাথ 

ধানত শাি িনেকতেন ম  তির কের ছা ছা ীেদর িনেয় অিভনেয়র দল গেড় ম  

করেতন। কখনও কখনও কলকাতায় িগেয়ও ছা ছা ীেদর িনেয় নাটক ম  করেতন 

িতিন। এসব নাটেকও একািধক চিরে  অিভনয় কেরন রবী নাথ। তার মেধ  উে খেযাগ : 

১৯১১ সােল ‘শারেদাৎসব’ নাটেক স াসী এবং ‘রাজা’ নাটেক রাজা ও ঠাকুরদাদার যু  

ভূিমকায় অিভনয়; ১৯১৪ সােল ‘অচলায়তন’ নাটেক অদীন পুেণ র ভূিমকায় অিভনয়; ১৯১৫ 

সােল ‘ফা নী’ নাটেক অ  বাউেলর ভূিমকায় অিভনয়; ১৯১৭ সােল ‘ডাকঘর’ নাটেক 

ঠাকুরদা, হরী ও বাউেলর ভূিমকায় অিভনয়। নাট রচনার পাশাপািশ এই পেব ছা  

ছা ীেদর অিভনেয়র েয়াজেন রবী নাথ পুরেনা নাটক িল সংি  সং রণ কের নতুন 

নােম কাশ কেরন। ‘শারেদাৎসব’ নাটকিট হয় ‘ঋণেশাধ’ (১৯২১), ‘রাজা’ হয় 

‘অ পরতন’ (১৯২০), ‘অচলায়তন’ হয় ‘ ’ (১৯১৮), ‘ গাড়ায় গলদ’ হয় ‘ শষর া’ 

(১৯২৮), ‘রাজা ও রাণী’ হয় ‘তপতী’ (১৯২৯) এবং ‘ ায়ি ’ হয় ‘পির াণ’ (১৯২৯)। 

১৯২৬ সােল ‘নটীর পূজা’ নাটেক থম অিভনেয়র সে  সে  নাচ ও গােনর েয়াগ ঘটান 

রবী নাথ। এই ধারািটই তাঁর জীবেনর শষ পেব “নৃত নাট ” নােম পূণ িবকাশ লাভ কের। 

নটীর পূজা নৃত নােট র পর রবী নাথ এেক এেক রচনা কেরন ‘শাপেমাচন’ (১৯৩১), 

‘তােসর দশ’ (১৯৩৩), ‘নৃত নাট  িচ া দা’ (১৯৩৬), ‘নৃত নাট  চ ািলকা’ (১৯৩৮) ও 

‘শ ামা’ (১৯৩৯)। এ িলও শাি িনেকতেনর ছা  ছা ীরাই থম ম  কেরিছেলন। 

পরবতীকােল দীঘ একটা সময় উপিনেবিশকতা এবং ধমীয় গাঁড়ামীর কবেল পেড় 

রবী  নাটক তথা বরী  সািহেত  অেনকটা িবরতা দখা দয়। সমেয়র েয়াজেন 

রবী নাথ হেয় ওেঠন আ ার আ য়। অ াভেনর রাজহংেসর মেতা জাড়াসাঁেকার রিবও 
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িছেলন একাধাের সফল কিব ও সাথক নাট কার। রবী নােথর নাটক চিলত থার 

অনুগামী নয়। বরং কীয় জীবনেচতনার অ ীরেস জািরত এই নাটক িল তাঁর িশ ীস ার 

আ কােশর অন তম মাধ ম। উিনশ শতেকর মধ ভােগ ইউেরাপীয় ভাবাদেশর ভােব 

একিট নতুন নাট েচতনা িবকাশলাভ কেরিছল ঠাকুরবািড়র া েন। এই ভােব দীি ত 

হেয়িছেলন সদ যুবক রবী নাথও। তাঁর সুদীঘ জীবেন নব নব সৃি লীলায় বাংলা 

নাট সািহেত  অভূতপূব বিচ  এেনিছেলন িতিন। এই বিচ  ধু বাংলা সািহত েক সমৃ ই 

কেরিন, বরং ‘অলীক কুনাট  রে ’ মেজ থাকা রাঢ় ও বে র যুগ িচ সং াের, এবং তা 

িব মনেনর উপেযাগী কের তালার ে ও পূণ ভূিমকা পালন কেরিছল। 

রবী নােথর মৗিলক নাটেকর সংখ া ৩৮। এই নাটক িলেক কেয়কিট বেগ িবভ  

করা যায়। যমন: গীিতনাট , িনয়মানুগ নাটক, কাব নাট , নৃত নাট , হসন- কৗতুকনাট  ও 

পক-সাংেকিতক নাটক। নাট মে  নাট কার রবী নােথর আিবভাব তাঁর গীিতনােট র হাত 

ধের। এই নাটক িলেত রবী নােথর সুর া (composer) ও নাট কার িতভার যুগপৎ 

সমাহার লি ত হয়। রবী নােথর থম সৃি  ‘বা ীিক- িতভা’ (১৮৮১) ও ‘কালমৃগয়া’ 

(১৮৮২)। দু’িট নাটকই কৃি বাসী রামায়েণর দু’িট পৃথক কািহিন অবল েন রিচত। এই 

দু’িট নাটক এবং ‘মায়ার খলা’ (১৮৮৮) রবী নােথর িব  গীিতনােট র উদাহরণ। 

উে খ , ‘মায়ার খলা’র আখ ানভাগ রবী নােথর কি ত। এই নাটেক সংগীেতর জােল 

বাঁধা পেড়েছ এক জিটল েমর কািহিন। 

রবী -গীিতনােট র ধান বিশ  গীিত াণতা। নাটেকর সংলাপ িল সবই গােন 

বাঁধা। ইতালীয় অেপরা ও আইিরশ মেলািডজ এই গান িলর অনুে রণা। আর এক 

অনুে রণা দাদা জ ািতির নােথর গান ও সুর। িনেজর আ কথােত জ ািতির নাথ অবশ  

এও দািব কেরেছন য, ‘বা ীিক- িতভা’র সুরকার িতিনই। স যাই হাক, জীবন ভােতর 
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গীিতনােট র মাধ েম য বীজ রবী নাথ রাপণ কেরিছেলন, তার পিরপ  ফসল জীবন 

সায়াে র নৃত নাট । আর গানেক তা সারা জীবনই রবী নাথ নাটেকর অপিরহায অ  মেন 

কেরেছন। 

ায় একই সমেয় গীিত াণতা থেক িকছুটা মু  হেয় রবী নাথ থানুগ অথাৎ 

শকসিপয়রীয় প া  রীিতর নাট রচনায় তী হেয়িছেলন। এই ধারার ‘রাজা ও রাণী’ 

(১৮৮৯) নাটকিটেক িতিন বা বানুগ কের তুলেত চেয়িছেলন। যিদও কৃি মতা ও 

অিতর ন দাষ এিটেক শষেমষ পযবিসত কের মেলা ামায়। গীিত াণতােক িতহত 

করেলও গদ নােট  কােব র উ াস রাধ করেতও ব থ হেয়িছেলন রবী নাথ। 

সমােলাচকেক উ ৃ ত িতিন িনেজও ীকার কেরিছেলন-  “ কহ বেল ‘ ামািটক’/ বলা নািহ 

যায় িঠক/ লীিরেকর বড় বাড়াবািড়।”২২ যিদও এই বেগর ‘িবসজন’ (১৮৯০) নাটকিট িনজ 

সাদ েণ ভা র। থা ও দেয়র , চির  ও ঘটনার সংঘাত ও শকসিপয়র-সুলভ 

মানবেচতনা এখােন ব লাংেশ লি ত হয়। এই বেগর অন ান  নাটক িলর মেধ  ায়ি  

(১৯০৯), ‘গৃহ েবশ’ (১৯২৫) ও ‘তপতী’ (১৯২৯) উে খেযাগ । 

উিনশ দশেকর শষ দশেক রবী নােথর কলম থেক উৎসািরত হয় অেনক িল 

কাব নাট  ও নাট কিবতা – ‘সতী’ (১৮৯২), ‘িবদায় অিভশাপ’ (১৮৯৩), ‘মািলনী’ (১৮৯৬), 

‘িচ া দা’ (১৮৯৭), ‘গা ারীর আেবদন’ (১৮৯৭), ‘নরকবাস’ (১৮৯৭), ‘ল ীর পরী া’ 

(১৮৯৭), ‘কণকু ীসংবাদ’ (১৯০০) ইত ািদ। ‘িচ া দা’ আেলাচনাকােল অধ াপক কুমার 

বে াপাধ ায় য উি িট কেরেছন, তা এই নাট বেগর সাধারণ বিশ িলর দ াতক-  

“নাটক যন একিট অ গূঢ় মানস ে  অতৃ , িত ের নেবাি  

সংশয়-সে েহ িব া , অপিরচ  ও অধপিরচেয়র আেলা-আঁধািরেত 

অিনি ত, েমর পটভূিমকা ত কিরয়া উহার রসিন ি র দািয়  
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কােব র সুকুমার সৗ যসার-িনিমত িশে র উপর ছািড়য়া িদয়ােছ। 

নাট সমস ার  অি  মৃদু বায়ু বােহর ন ায় সৗ যসরসীর 

উপিরভাগেক মােঝ মেধ  তরি ত কিরয়ােছ, উহার গভীরতায় কান 

আেলাড়ন জাগায় নাই। পমু তার িনিবড় যাগসমািধ যন রিহয়া 

রিহয়া নাটকীয় িচ িব লতার েঘাের ঈষৎ কাঁিপয়া কাঁিপয়া 

উিঠয়ােছ, িক  উহার অবসান ও চরম পিরণিত আিসয়ােছ নাটকীয় 

উপােয় নেহ, কােব ািচত তঃউ ীলেন।”২৩  

আসেল, গীিতধম ও ভাবত পায়েণর ঝাঁেক শকসিপয়র-অতৃ  কিব বৃ  হেয়িছেলন 

ঘটনািবন াস-িববিজত কাব াল ার- শািভত নাট ব  পিরেবশেন। তারই ফসল এই বেগর 

নাটক িল। 

ায় একই সমেয় রবী নাথ ঝাঁেকন হাস রসা ক নাটেকর িত। এ িল হসন। 

িক  একটু িভ  কৃিতর। ‘ গাড়ায় গলদ’ (১৮৯২), ‘ বকুে র খাতা’ (১৮৯৭), ‘িচরকুমার 

সভা’ (১৯২৬), ‘ শাধেবাধ’ (১৯২৬) ও ‘ শষর া’ (১৯২৮) – এ িল কবল 

জনিচ র নকারী লঘু হাস রসা ক নাটক িছল না। িকছু খামেখয়ািল চিরে র ভাবগত 

অসংগিতিটেক রবী নাথ এই সব নাটেক হািসর খারাক কেরেছন। িক  তা হেয়েছ 

মািজত ভােব, িনমল হাস রস পিরেবশেনর মাধ েম। 

তেব রবী  নাট -সািহেত র তম ধারািট হল তাঁর ‘ পক-সাংেকিতক’ নাটেকর 

ধারা। শাখািটর িবকাশ  হয় রবী নােথর কাব জীবেনর ‘গীতা িল’-পেব। সমকালীন 

ইউেরাপীয় নাট সািহেত র পক-সাংেকিতক ধারার ভােব, িবেশষত বলিজয়ান নাট কার 

মটারিলংক ও নরওেয়িজয়ান নাট কার হনিরক ইবেসেনর তীকী নাট ৈশলী িছল 

রবী নােথর ধান অনুে রণা। ‘শারেদাৎসব’ (১৯০৮), ‘রাজা’ (১৯১০), ‘ডাকঘর’ (১৯১২), 
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‘অচলায়তন’ (১৯১২), ‘ফা নী’ (১৯১৬), ‘মু ধারা’ (১৯২২), ‘র করবী’ (১৯২৬) – এই 

বেগর ধান নাটক। 

এতিদন য বিশ িল নানা বেগ িবভ  হেয় রবী নােথর নানা নাটেক ছিড়েয় 

পেড়িছল, সই গীিতধিমতা, কাব েশাভা, ঘটনািবন ােসর নপাট , ভাবত পায়ণ, চািরি ক 

 সবই এই নাটক িলর মেধ  দখা দয়। 

বৗ  ‘অবদান’ সািহেত র একিট উপাখ ান অবল েন রিচত ‘রাজা’ নাটেক কিব 

ব  কেরন অজ  মাহজাল িছ  কের পরমা ার অনুস ােন মানবা ার অিভসার-কািহিন। 

আবার ‘ডাকঘর’-এ একই ভােব ঈ েরর উে েশ  মানেবর অিভযা ার কথা বলা হেয়েছ। 

িক  সখােন িমলেনর মাধ মিট হেয়েছ মৃতু । ‘শারেদাৎসব’ ও ‘ফা নী’ নাটকদু’িট 

িব কৃিতর সে  মানবা ার অে দ  ব েনর পিট িনেদিশত হেয়েছ। ‘অচলায়তন’ 

অনথক থা-রীিতনীিত এবং অসার সং াের আব  সমাজ ও রা ব ব ার িব ে  

রবী নােথর জহাদ। এখােন কিব মু মানস ও মু জীবেনর জয়গােন মুখর। অন িদেক 

‘মু ধারা’ ও ‘র করবী’র উপজীব  পদদিলত, লাি ত, শৃ িলত জনতার মুি র 

সংেকতবাতা। 

নাট জীবেনর সায়া েবলায় রবী নাথ মেনািনেবশ কের নৃত নাট  রচনায়। এই 

নাটক িলেত নট-নটীর পিরবেতর নতক-নতকীর ভূিমকা ধান। সংগীত-নৃত  ও অিভনেয়র 

যুগলব ী িক  এ িলর নাট ণ ন  কেরিন। ‘নটীর পূজা’ (১৯২৬) নাটেকর নটীর নৃেত  

রবী -নৃত নােট র সূচনা। তাঁর নৃত নাট - য়ী ‘িচ া দা’ (১৯৩৬), ‘চ ািলকা’ (১৯৩৮) ও 

‘শ ামা’ (১৯৩৯) – নািয়কার জিটল দয়  ও তৎ সূত অপরােধর িভি ভূিমেত দ ায়মান 

চির িলর মন  তথা মানিসক িবকােশর র িলেক সু ভােব িনেদশ কের। এর 
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িবপরীেত নৃত নাট  বগভু  ‘তােসর দশ’ (১৯৩৩) আসেল সমকালীন ভারেতর াপেট 

একিট রাজৈনিতক পকনাট । 

রবী নাথ আধুিনক জীবেনর সংশয়- ে র পেড় ভারতীয় সভ তার িবিশ  মূল েবাধ 

তথা অধ া িব ােসর সাথক পায়ণ ঘিটেয়েছন তাঁর নাটেক। নাটেকর শলী ও িবষয়ব  

িনেয় িতিন সারা জীবনই পরী া িনরী া চািলেয় গেছন। িবেদিশ নাটেকর ভাব 

থাকেলও, তাঁর নাটক তাঁর ভাঙা গােনর মেতাই কীয়তায় ভা র। সমকালীন দশক 

সমােজর ূ ল িচ এই দুে য় নাট  আি কেক সম ক অনুধাবেন ও হেণ অপারগ িছল। 

িক  এই নাট িচ ার অিভ িত ঘেট রবী -পরবতী যুেগ বাংলা নাট মে র নবনাট  

আে ালন ধারািটর মাধ েম। 

িব  িশ া েন অনন  সাধারণ এক িতভা রবী নাথ ঠাকুর, যাঁর সৃি কম িবষয় 

বিচ  ও ব াি েত যথাথই মহাসমুে র সে  তুলনীয়! রবী  কীিতর নানা মাি ক অতু ল 

সৃজন স ােরও সম-দু িতমান তারঁ রিচত নাটকসমূহ। অন িদেক, তাঁর নাটক চিলত 

কােনা সৃজনধারার অনুসারী নয়, বরং এ ে ও িব সািহেত  একিট ত  দৃি ভি র 

সূচনা গৗরেবর অিধকারী িতিন। আর রবী নাথ তা নাট কার মা ই নন, পাশাপািশ নাট  

েযাজনার ব িবধ ব বহািরক কেমর সে ও িছেলন িনিবড় ভােব স ৃ । এখােনও তাঁর 

িতভা িবরল-ব মুখী, কারণ নাটক রচনায় উ াে র সাফল  অজেনর সমা রােল িতিন 

িছেলন সাথক নাট  িনেদশক, নাট  সমােলাচক, নাট -অিধকতা, নাট - িশ ক, নাট -

অিভেনতা, ম -স ীত- পাশাক-অ রচনা পিরক ক ও নপথ  নাট কুশলী।  

সমকােল বা তৎপরবতী দীঘকাল অবিধ বাংলায় কােনা সািহিত েকর সািহত  

সৃজেনর পিরপূরক অনু প ব বহািরক নাট ত  দােনর দৃ া  িররল। এ ে  তাঁর 

সাথক উ র-সাধক িনি তই সিলম আল দীন! উপর , চিলত ধারা থেক িভ তর ত  
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ও েয়াগ ভাবনা এবং স ভাবনার সমা রােল নাটক রচনা ও উপ াপন েচ ার 

িবেবচনায় আধুিনক কােলর নাট িবেশষ গণ তাঁর নাট চচােক ‘ল াবেরটির িথেয়টার’ বা 

‘গেবষণাগার িথেয়টার’—এ ব বহািরক-ধারণার অধীন বেলই িবেবচনা কেরন। িবেশষত, 

তাঁর নাট চচার াথিমক পেবর (‘ জাড়াসাঁেকা পব’) পরবতী ধাপ অথাৎ ‘শাি িনেকতন 

পব’র নাট চচােক যৗি ক ভােবই এ রীিতর অ গত বেল অিভিহত করা যায়। সুতরাং 

রবী নােথর সুদীঘকােলর নাট সং া  ব বহািরক সংযুি  ও িনরবি  গেবষণার 

িবেবচনায় তার নাট িবষয়ক মতামতসমূহ িনি তভােবই রবী নাট  উপ াপনায় 

আধুিনককােলর নাট -িনেদশেকর িনকেট িবেশষ ে  িবেবচ । িক  দুঃখজনক হেলও 

সত  য, বাংলায় রবী নাট  িনমােণর অিধকাংশ য়ােসই এ সেচতনতা ল  করা যায় না। 

বরং িসংহভাগ িনেদশকই রবী নাকৃত নাট তে র কথা িব ৃত হেয় তাঁর নাটকসমূহেক 

চিলত সাধারণ নাট কােরর নাটকসম িবেবচনা কেরই যন িনমাণকেম অ সর হন। 

ভাবতই সখােন রবী নােট র সিঠক ব বহািরক-উপ াপন অস ব হেয় পেড়। 

রবী নাথকৃত সুিচি ত নাট ভাবনার ফসল ‘পেথর স য়’ ে র অ গত ‘র ম ’ (১৩০৯ 

ব া ) ব , ‘অ র বািহর’ (১৩১৯ ব া ) ব , ‘তপতী’ নাটেকর ভূিমকাসহ িবিভ  

রচনায় এবং নানা আেলাচনায় পা াত রীিতর অনুকরেণ তৎকােল চিলত ভাববাদী-

বা ববাদী (ন াচারািলি ক িরেয়িলি ক) দৃশ পট ম স ার রীিত অিভনয় তথা উপ াপন 

রীিত স েক সু  অনা া জািনেয়েছন এবং এর িবপরীেত অিভেনতা ও দশেকর সহূদয় 

অ য়সমৃ , কাব রস িনভর ও কৃি ম ম স া িববিজত নব কােলর নাট রীিতর পে  তাঁর 

আ িরক অনুরাগ কাশ কেরেছন। গভীর মেনােযাগ সহকাের অনুস ােনর মাধ েম এর 

অভ র িদেয়ই কৃতপে  রবী নাথ অিভ ীত রবী নাট -উপ াপনাৈশলীর সূ সমূহ লাভ 

করা যায়। রবী নাট  েযাজনা িনমােণর ে  বতমােন তাই িনেদশকেক রবী নাথ 

উি িখত নাট ত  বা উপ াপনাৈশলী সতকতার িবে ষণ এবং তার আেলােকই সৃজন য়াস 

পিরচালনা করা আবশ ক। কারণ এর ব ত য় ঘটেল রবী নাট  উপ াপনার সিঠক পিট 



 

[119] 

 

অেগাচের থেক যায়। বলা েয়াজন, রবী নাথ ঠাকুেরর নাট দশেনর সমু িত ত েণ 

নাট িবষেয় তাঁর গভীর অনুধ ান, ঋি , দূরদৃি  ও আধুিনকতা অনুধাবেন যমন আ য হেত 

হয়; তমিন গভীর আ িনেবশ সহকাের িবে ষেণর মাধ েম উপলি  করা যায় য, তাঁর 

নাট দশেনর মধ  িদেয় কৃতপে  বাংলার সহ  বৎসেরর নাট -ঐিতহ  বাংলা 

লাকনাট রীিতর অ ৈবিশ সমূহই আধুিনক দৃি ভি েত িতফিলত হেয়েছ। কৃতপে  

রবী নাথ বাংলার হাজার বছেরর বাংলা িশ রীিতর অিময়ধারা ম েনর মাধ েম বাঙািলর 

সিঠক নাট রীিতসূ  িচি তকরেণ স ম হেয়িছেলন। তাই উপিনেবশ-উ র এ 

আধুিনককােল সহ  বৎসেরর ঐিতেহ র ধারাবািহকতায় বাংলা লাকনাট রীিতর যুেগাপেযাগী 

পিরশীলেনর মাধ েম বাংলার িনজ  নাট -আি ক ‘বাংলা নাট রীিত’-র স ােন যখন নানািবধ 

আ িরক উেদ াগ অব াহত, তখন এ য়ােস রবী -নাট দশন িনঃসে েহ বাঙািলর জন  

যথাথ পথিনেদশক েপ পিরগিণত হেত পাের। 

চতুথ পব : নাটক সািহেত র এক বিল  শাখা। সমােজর যথাযথ িত িব দশেকর 

চােখর সামেন উ ািসত হেয় ওেঠ নাটক অিভনেয়র মাধ েম। সুতরাং নাটেকর কােছ 

সামািজক দশেকর চািহদা অেনক। সামািজক, রাি ক ও অথৈনিতক টানােপােড়েন সািহেত র 

এই শাখািট তাই সবািধক আেলািড়ত। কােলর পিরবতেনর ধারায় পালা বদেলর হাওয়া 

এেস লােগ বাংলা নাট  সািহেত ও। বাংলা নাটেকর থম ও মধ পেব পৗরািণক, সামািজক, 

ঐিতহািসক, রামা  ভৃিত িবষয় অবল েন রিচত অসংখ  নাটেকর ‘পুেণ র জয়, পােপর 

য়’- এই ভাবেবাধ দশেকর আকা া িনবৃ  করেত ব থ হেত থােক। তাই তৃতীয় পেব 

তথা ১৯৪২ সােল সংগিঠত হয় ‘ফ ািসিবেরাধী লখক ও িশ ী সংঘ’ এবং ১৯৪৩ সােল 

গিঠত হয় ‘গণনাট  সংঘ’। ি তীয় িব যু কালীন পৃিথবীর অব য়, ১৯৪২-এর আগ  

আে ালন, ১৯৪৩ সােলর নরকতম মহাম র (প ােশর ম র) ভৃিত সমকালীন 

িবষয়েক ক  কের ‘গণনাট  সংঘ’ সূচনা কের ‘নবনাট  আে ালেনর’। আর এই ‘নবনাট  
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আে ালেনর থম পুেরািহত হেলন িবজন ভ াচায’ (১৯১৫-১৯৭৮)। নবনাট  আে ালেন 

তাঁরই নাটক ‘নবা ’ সব থম ব িবক ভূিমকা পালন কের। ‘নবনাট  আে ালেনর’ ধারায় 

তথা বাংলা নাট  সািহেত র ধারায় িবজন ভ াচায এক অনন  সাধারণ ব ি । এ স েক 

ড. অিজতকুমার ঘােষর িবে ষণ উ ৃ ত করা যেত পাের : 

 “বাংলােদেশর নবনাট  আে ালেন যাঁহােদর দান সব থেমই ার 

সিহত রণীয় তাঁহােদর মেধ  িবজন ভ াচায অন তম।  অিভনয়, নাট -

েযাজনা ও নাট  রচনা িবিভ  ে ই িতিন তাঁহার শংসনীয় 

কৃিতে র পিরচয় রািখয়া িগয়ােছন।  সুগভীর সমাজেচতনা এবং নাটেকর 

মাধ েম গিতমূলক িচ াধারা সােরর েচ াই তাঁহার সব নাটেক 

ল  করা যায়। ”২৪ 

বাংলা নাটেকর পিরবতেনর ধারায় চি েশর দশক (১৯৪০) থেক বাংলা র মে র 

জগেত এবং নাটক রচনার ে  নবযুেগর সূচনা হয়। য য়ােসর ফেল এই নবযুেগর 

উ ব তােক নবনাট  আে ালন নােম িচি ত করা হেয়েছ।  এই আে ালেনর থম উেদ া া 

ভারতীয় গণনাট  সংঘ।  তাই থম িদেক নবনাট  আে ালন গণনাট  আে ালন নােমই 

খ াত িছল।  িশ  সািহেত র ে  এতিদন িতবাদী িচ া য িছেলা না তা নয়, িক  

িমক িণর অিধকােরর দৃি েকাণ থেক জীবনেক দেখ িমক িণর াথেক সামেন 

রেখ সেচতনভােব িশ  ও সািহত  কেম আ িনেয়ােগর য়াস ইিতপূেব দখা যায়িন। এই 

িবেশষ  একিদককার িচ । অন িদেক ি িটশ ঔপিনেবিশক শাসন ও তার িতি য়ায় 

ভারতবষ তথা বাংলার আথ-সামািজক পিরি িত অন  একিদেকর িচ । থম িব যু -

উ রকােল ি িটশ ঔপিনেবিশক শাসকেদর অত াচােরর মা া িদন িদন বেড়ই চলিছল। 

জনগেণর ওপর মাগতই নেম আসিছল অবণনীয় িনযাতন। িবনা িবচাের আটক, িহজলী 
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জেলর মেধ  িল কের হত া, সভা সমােবেশ হামলা কের ব  কের দওয়া, শাসক গা ীর 

এরকম িনযাতনমূলক আচরণ জনগণেক আতি ত করার পাশাপািশ িতবাদীও কের 

তুেলিছল। জাতীয়তাবাদী ও স াসবাদী আে ালেনর পাশাপািশ জা ত হেয়িছল 

সমাজতাি ক চতনা। ১৯২২ সােল ইতািলেত এবং ১৯৩৩ সােল জামানীেত ফ ািসবাদী 

রা যে র িত া হয়। ফ ািসবােদর আ মণ জাতীয় ে  সীমাব  থােকিন, ফ ািসবাদীরা 

অপর জািত ও দশেক আ মণ করেত  কের। ি তীয় িব যু  ফ ািসবাদী জামােনর 

পরেদশ আ মণ ও দখেলর বপেরায়া জ ীনীিত থেকই  হয়। তেব ১৯৩৫ সাল 

থেকই ইউেরােপ ফ ািসবাদী আ মণ  হেয় িগেয়িছল। ইতািল ফ ািস  মুেসািলিনর 

নতৃে  েনর উপর হামলা  কের। পাবেলা িপকােসার মেতা িশ ী তাঁর িতবাদ 

জািনেয়েছন, ‘ গািনকা’র মেতা ছিব এঁেক। ১৯৩৬-এর ৩ সে র রামাঁ রল াঁ, গািক, 

বারবুস, আইন াইন, আে  িজঁদ, ািচ মুেখর আ ােন ােসলস শহের অনুি ত 

িব শাি  সে লেন AIPWA-এর প  থেক য ঘাষণা বাতা রণ করা হয় তােত বলা 

হেলা - পৃিথবীর স ুেখ আজ আতে র মেতা আর এক িব যুে র িবভীিষকা সমুপি ত। 

ফ ািস  রত  মাখেনর বদেল কামান তিরেত ম । তারা সং ৃ িতর িবকােশর বদেল 

িবকিশত করেছ সা াজ  জেয়র উ াদ লালসা, কাশ করেছ িনেজর িহং  সামিরক 

পেক। ফ ািসজেমর নৃশংসতা ও ববরতার িতবােদ িব মানসেক সেচতন করার 

উে েশ ই িছল এই আেয়াজন। 

১৯৪৩ সােল ভারতীয় গণনাট  সংঘেক সবভারতীয় সংগঠেন পিরণত করা হয়। যার 

উেদ া ােদর মেধ  িছেলন কায়িফ আজমী, শাি  বধন, মধাবন, বলরাজ সাহনী, শংকর 

শেল , পৃি রাজ কাপুর, অমর শখ মুখ। আর বাংলার ােদিশক কিমিটেত মেনানীত 

হন সুনীল চ াটাজী, িদলীপ রায়, সুধী ধান, িবজন ভ াচায, শ ু  িম , সুজাতা মুখাজী, 

মেনার ন ভ াচায, হাং  আচায, িব ু  দ, িবনয় রায় মুখ। ভারতীয় গণনাট  সংেঘর 
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নানািবধ উে েশ র মেধ  নাটক ও মে র ল  িহেসেব বলা হেয়িছল য, তৎকালীন 

িব পিরি িতর পটভূিমকায় নােট র মাধ েম মানুেষর অিধকার স েক সেচতনতা সৃি , 

শাষেণর িব ে  শি ক িতবাদ। এ কারেণই গণনাট  আে ালন ‘Art for arts sake’ 

বা ‘িশে র জন  িশ ’ এই নীিত ারা পিরচািলত নয়; ‘Art for humans sake’ বা 

‘জীবেনর জন  িশ ’ এই নীিতেতই পুেরাপুির িব াসী িছেলন গণনাট  আে ালনকারীরা। 

উপেযাগবাদী এই নাট কারগণ সবতভােব চ া কেরিছেলন, এই জীবনেক কীভােব হতাশা-

ব না, দুঃখ-দুদশা ও পরাজেয়র পথ থেক মু  কের একিট সু  সমাজবাদী অথৈনিতক 

অব ার মেধ  সমু ীণ করা যায়। ‘গণনাট -আে ালন’ শ িট একিট িবেশষ সমেয়র 

সি েণর দিলল। যখন বাংলা নাট -মে র পিরেবেশর গতানুগিতকতা িব ৃত হেয় 

পেড়িছল। সই মুমূষু নাট া েন একরাশ তাজা বাতােসর সুগ  িনেয় এেসিছল এই 

আে ালন। গণনােট র অথ ধু জনতা বা গেণর নাটক নয়, সই সে  একিট িবিশ  

সাং ৃ িতক তথা নাট  আে ালনও বেট।  চি েশর দশেকর েত এক টালমাটাল 

পিরি িতেত ভারতীয় গণনাট  সংেঘর উ ব।  ‘জবানব ী’, ‘ হািমওপ ািথ’, ‘ল াবেরটরী’, বা 

‘আ ন’ ইত ািদ একা  নাটক অিভনেয়র মধ  িদেয় যার সূচনা, নানা গান ও নােচর দেলর 

পাশাপািশ নাট দেলর ‘নবা ’ নাটক েযাজনার মধ  িদেয় ইিতহাস ািপত হয় ।  ১৯৪৪ 

ি াে র ২৪ শ অে াবর র ম (বতমােন িব পা) র মে  িবজন ভ াচােযর লখা 

‘নবা ’ নাটকািভনেয়র মেধ ই এই আে ালেনর থম িত া, যার েযাজনায় িছেলন 

ভারতীয় গণনাট  সংঘ।  এই পব থেকই গণনাট  আে ালন িবেশষভােব কে ািলত হেয় 

উঠেত থােক।  বাংলা নাটেকর ইিতহােস গণণাট  বা নবনাট  আে ালন একিদেন গেড় 

ওেঠিন। বাংলার সামািজক ও রাজৈনিতক ইিতহােসর নানা উ ান-পতেনর মধ  িদেয় 

যুগা কারী নানা ঘটনা-সংঘােতর ধারাবািহকতােক িতল িতল কের সি ত কের তেবই এই 

আে ালেনর উৎপি  হেয়েছ। 
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গণনাট  আে ালেনর াক- াপট িবচার সােপে  বাংলা নাটেকর ধারাবািহকতা 

আেলাচনা এ সে  িবেশষভােব পূণ। আমরা জািন য, র মে র হাত ধের বাংলা 

নাটেকর উৎপি  হেয়েছ। বাংলায় থম র ম  ািপত হেয়িছল ১৭৯৫ সােল, যার নাম 

িছল ‘Bengally theatre’ এবং এর িত াতা িছেলন শ নাগিরক হরািসম লেবেডফ 

(১৭৪৯-১৮১৮)। বাংলা নাট  সািহেত র ইিতহােস তাই এই বছরিট যুগা কারী এবং 

হরািসম লেবেডফ অিব রণীয় এক নাম। কননা এই বছের হরািসম লেবেডফ-এর 

িতি ত ‘Bengally theatre’-এ য ইংেরিজ সহন দুিটর বাংলা অনুবাদ অিভনীত 

হেয়িছল তার থেক উৎসাহ ও অনুে রণা স ািরত হেত হেত আধুিনক বাংলা নাটেকর 

িবকাশ সািধত হয়। অহী  চৗধুরী এই ঘটনােক তৎকালীন সামািজক িব ব বেল আখ ািয়ত 

কের িলেখেছন, ‘১৭৯৫ সােলর কথা ‘িদ িডজগাইজ’ এবং ‘লাভ ইজ িদ ব  ড র’ এই 

দুখািন হসন জাতীয় নাট ািভনয় িদেয়  হেয়িছল বাঙলা িথেয়টােরর থম পদে প।’ 

এই ঘটনার পর মিবকােশর ধারায় বাংলা নাটক অনুবাদ পব পিরেয় প েছ 

মৗিলক নাটেকর সাপােন। বাংলা নাটেকর এ পবেক িযিন একক েচ ায় ঋ  

কেরিছেলন, িতিন হেলন রামনারায়ণ তকর  (১৮২২-১৮৮৬)। িতিন অনুবাদ নাটেকর 

পাশাপািশ িকছু মৗিলক নাটক ও হসন রচনা কেরেছন। তাঁর রিচত মৗিলক নাটেকর 

মেধ  ‘কুলীনকুলসব ’ (১৮৫৪), ‘যবননাটক’ (১৮৬৫) উে খেযাগ  এবং এই 

‘কুলীনকুলসব ’ নাটকিটই বাংলার থম সমাজ সেচতন নাটক। তৎকালীন বাঙািল 

সমােজর কুসং ার কৗলীন থা ও তার অিভশােপর িব ে  জার িতবােদর হািতয়ার 

িছল এই নাটকিট। এ স েক ড. আ েতাষ ভ াচায ‘কুলীনকুলসব ’ নাটকেক বাংলার 

সব থম সাধারণ মধ িব  জীবন িভি ক এক দুঃসাহিসক সামািজক রচনা বেল উে খ 

কেরেছন।  
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উিনশ শতেকর মধ ভােগ সমাজ-সং ার আে ালেনর পেব সামািজক সমস ার 

িতফলন থম সূিচত হেয়িছল এই নাটেক। সিদক থেক বলা যায়, বাংলার নবনাট  

আে ালেনর বীজ এর মেধ ই সু  িছল। এরপর বাংলা নাট  সািহেত র িবকাশ পেবর সূচনা 

মাইেকল মধুসূদন দ  (১৮২৪-১৮৭৩) ও দীনব ু  িমে র (১৮৩০-১৮৭৩) হােত। 

‘কুলীনকুলসব ’ নাটেক বাঙািল সমাজ-সং ার আে ালেনর য বীজ িনিহত িছল, তারই 

ধারাবািহকতায় মধুসূদন রচনা করেলন ‘বুড় শািলেকর ঘােড় রাঁ’ (১৮৬০) এবং ‘এেকই িক 

বেল সভ তা’ (১৮৬০) হসন দুিট। হসন দুিটেত িতিন সমসামিয়ক সমাজ-জীবেনর নানা 

সং ার, অস িতেক তুেল ধেরেছন। সমসামিয়ককােল আেরকিট নাটক নীলকরেদর িব ে  

বাঙািল কৃষকেদর জাট িতেরােধর দিলল িহেসেব কাজ কের। দীনব ু  িমে র (১৮৩০-

১৮৭৩) এই ‘নীলদপণ’ (১৮৬০) নাটেকই থম গণসেচতনতা িতফিলত হয়। 

বাংলায় গণনাট  আে ালন বা নবনাট  আে ালন সার লাভ কেরিছল িবশ 

শতেকর চি েশর দশেক। আর ‘নীলদপণ’ (১৮৬০) এ নাট  আে ালেনর ায় একশ’ বছর 

পূেব রিচত হেয়ও য আেলাড়ন সৃি  কেরিছল তা নবনাট  আে ালেনর পেথ খুবই 

পূণ। কােজই দীনব ু  িমে র ‘নীলদপণ’ (১৮৬০) নাটকিট য আধুিনক বাংলার 

গণনাট  বা নবনাট  আে ালেনর থম পদে প স কথা বলার অেপ া রােখ না। বলা 

বা ল  য, তখনও পা াত  সািহেত  নবনাট  আে ালেনর সূচনা হয়িন। শ িপয়রীয় যুেগর 

পা াত  নাটেকর অিভজাত িণর মানুষেক ছেড় নাট  সািহেত  মধ িব  ও সাধারণ 

মানুেষর জীবনেবাধ িনেয় আিবভূত হন ইবেসন (১৮২৮-১৯০৬)। তাঁর রিচত ‘ গা স’ 

(Ghosts) নাটকিট ইউেরাপীয় িচরাচিরত থােক উেপ া কের িনতা  পিরিচত জীবন ও 

সত  ভাষেণর দুঃসাহিসকতা িনেয় এেস আেলাড়ন সৃি  কেরিছল। Ghosts নাটকিট ১৮৮১ 

সােল কািশত হেয় বশ আেলাড়ন সৃি  কেরিছল। ইবেসেনর নাটক বশ আেলাড়ন সৃি  

করেলও, তখনও ইউেরাপীয় নাট সািহেত  িনতা  সাধারণ বি  জীবেনর দুঃখ দুদশা িবষয় 
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িচি ত হেত  কেরিন। কননা, ইবেসন য মধ িব  সমাজ-জীবেনর িবষয় অবল েন 

নাটক রচনা কেরেছন, সই মধ িব  সমাজ শ িপয়েরর অিভজাত িণর মা  একধাপ 

িনেচর র। িক  তারও িনেচর েরর বা সমােজর সবিন  ের মানুেষর জীবনেক িচি ত 

কেরেছন ম াি ম গািক (১৮৬৮-১৯৩৬) তাঁর নাটেক। 

গণমুখী জীবন চতনা িনেয় নাটক রচনা কের বাংলায় আেলাড়ন সৃি  কেরিছেলন 

যাঁরা, তাঁেদর মেধ  রামনারায়ণ তকর , মাইেকল মধুসূদন দ  ও দীনব ু  িমে র কথা 

পূেবই বলা হেয়েছ। এই ধারাবািহকতায় পরবতীকােল মীর মশাররফ হােসন (১৮৪৭-

১৯১২) রচনা কেরিছেলন ‘জিমদার-দপণ’ (১৮৭৩) এবং দি ণাচরণ চে াপাধ ায় রচনা 

কেরিছেলন ‘চা-কর দপণ’ (১৮৭৫) নাটক দুিট। বাংলা নাটেক যখন শশব ও কেশার 

অিত া  কের যৗবেনর সূচনা দখা িদেয়েছ, িঠক সইসময় নাট  িগিরশচ  ঘাষ 

(১৮৪৪-১৯১১) তাঁর িবপুল িতভা িনেয় নাট া েন হািজর হন। তাঁরই নতৃে  ১৮৭২ 

সােলর িডেস ের বাংলায় সব থম পশাদারী র ম  ‘ন াশনাল িথেয়টার’-এর িত া হয়। 

এরই ফেল সমােজ তথা নাট  সািহেত  গণমুখী চতনার সৃি  হয়। িগিরশচ  ঘােষর 

সমসামিয়ক কােল ইিতহাস ও সমাজেক অবল ন কের নাটক রচনা কেরিছেলন অমৃতলাল 

বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। েদশী আে ালেনর াপেট যুগ ও জািতর যথাথ আ িজ াসােক 

নাটেক পািয়ত কেরেছন ি েজ লাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। সমসামিয়ক কােল 

ীেরাদ সাদ িবদ ািবেনাদ (১৮৬৩-১৯২৭) তাঁর নাটেক জাতীয় চতনােক সমাকালীন 

যুগ িচ ও চািহদার সে  যু  করেত পেরিছেলন। এরপর রবী নােথর (১৮৬১-১৯৪১) 

হােত বাংলা নাট ভা ার পূণতা পায়। বাংলা নাট  সািহেত র ইিতহােস এর পেরর 

উে খেযাগ  ও পূণ ঘটনা হল বাংলা নাটেক গণনাট  আে ালেনর সূ পাত।  
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১৯৪১ সােল ভারতীয় কিমউিন  পািটর স ািদকা িসংহলী কন া অিনলা িড িসলভা 

ব া ােলাের ‘জননাট ’ নােম একিট নতুন নাট  সংগঠন গেড় তােলন। পের এই ‘জননাট ই’ 

গণনােট  পা িরত হেয়েছ। ১৯৪৩ ি াে র ২৫ ম গণনাট  সংেঘর থম আনু ািনক 

সে লন অনুি ত হয় বা াইেয়র মােরায়াড়ী িবদ ালয় গৃেহ। ভারতীয় গণনাট  সংঘ 

আমােদর নাট  আে ালেনর মরা গােঙ জায়ার এেনিছল।  চি েশর দশেকর এই নাট  

আে ালন আমােদর না য- াপেট এেনেছ সাম বাদী রাজৈনিতক মতাদেশর ত  

ভাব।  সই সে  ঐিতহ েবাধ ও আধুিনকতা।  ১৯৪৭ সােল দশ িবভাগ হয় এবং ১৯৪৮ 

সােল ভারতীয় কিমউিন  পািটর উপর আবার িনেষধা া জাির করা হয়। গণনাট  

আে ালনকারী কিমউিন  কমীরা ভারেতর িবিভ  অ েল আ েগাপন কের আ র া 

করার চ া কেরন। ফেল গণনাট  আে ালনও িকছুটা ীণ হেয় পেড়। গণনাট  

আে ালেনর ঐ ীণ দীি র কােল গণনাট  সংঘ থেক িবি  হেয় থেম য দলিট পৃথক 

নাট  েযাজনায় তী হেয় নতুনতর নাট  আে ালেনর িভি  াপন কেরিছল স দলিটর 

নাম ‘ব পী’ (১৯৪৮), নবনােট রও সূচনাপব সই সময়কাল থেকই। প িথেয়টার এই 

নবনাট  আে ালেনর ারা পিরপু । কাল েম বাংলা িথেয়টােরর ইিতহােস িতি ত নানা 

প িথেয়টােরর পাশাপািশ বাদল সরকার কতৃক িতি ত থাড িথেয়টার, পথ নাটক 

ভৃিত। এই সময়কােলই বাংলা নাট  আে ালেনর ধারায় িব ার লাভ কের অ াবসাড 

নাটক।  

উপিরউ  আেলাচনার ি েত একথা বলা চেল য, বাংলা নাটেকর সুদীঘ 

ইিতহাস নদীর ােতর ন ায় বার বার গিতমুখ পিরবতন কেরেছ। কােলর অ গিতেত 

সমাজ ও  সামািজক জীবেনর পিরবতন ঘেটেছ। এই পিরবতেনর ভাব পেড়েছ সািহেত র 

ত  মাধ ম নাটেকর উপর। কােলর ি েত পিরবতেনর ভাবেক আ ীকরণ কেরই 

িবিভ  কােল নাটেকর াগণ তাঁেদর জীবনদশনেক দশক সমে  তুেল ধেরেছন। তাঁরা 
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সমাজ ও সামািজক জীবেনর কল াণ সাধেনর হািতয়ার িহেসেব অন ান  সািহত  সং েপর 

ন ায় নাটকেকও াধান  িদেয়িছেলন। মানব জীবন ও সমাজ জীবনেক েপ তুেল 

ধরেত হসন, পূণা  নাটক, একা , অণুনাটক ভৃিত নাট  আি েকর পাশাপািশ সামািজক, 

ঐিতহািসক, ভি মূলক পৗরািণক, জীবনীমূলক, রাজৈনিতক নাটক রিচত হেয়েছ। কখেনা 

কখেনা পক, সাংেকিতক তে র পাশাপািশ পা ােত র অ াবসাড, ম ািজক িরয়ািলজম, 

পরাবা ববাদ, াক কেমিড ভৃিত তে র আ য় িনেয়েছন নাট কারগণ। এভােবই বাংলা 

নাটক ব মুখী ধারায় কােলর সে  স িত রেখ িবকােশর পেথ এিগেয় চেলেছ িনজ  

গিতেত।            
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১৮। সন, ড. সুকুমার, বা ালা সািহেত র ইিতহাস’, ৩য় খ , ২০০০, আন  পাবিলশাস  

     াইেভট িলিমেটড, কলকাতা - ০৪, পৃ া - ৩৮০   

১৯। ভ াচায, আ েতাষ : বাংলা নাট সািহেত র ইিতহাস, ২য় খ , অে াবর ১৯৬১, এ.  

   মুখাজী অ া  কাং াইেভট িলিমেটড, কলকাতা - ৭৩, পৃ া - ২৩২।  

২০। ঘাষ, ড. অিজতকুমার : বাংলা নাটেকর ইিতহাস, জানুয়াির ২০০৫, দ'জ পাবিলিশং, 

    কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ া - ২৩৭। 

২১। তেদব, পৃ া - ২৪২। 

২২। ঠাকুর, রবী নাথ :  রবী -নাট -সং হ, থম খ , মাঘ ১৪০৬, িব ভারতী ন  

     িবভাগ,  কলকাতা - ১৭, পৃ া – ২৫৮।  

২৩। বে াপাধ ায়, কুমার : রবী -সৃি -সমী া, ১ম খ , ৪থ সং রণ, বশাখ ১৪১৭ , 

      পৃ া – ১৮১।    

২৪।  ঘাষ, ড. অিজতকুমার : বাংলা নাটেকর ইিতহাস, জানুয়াির ২০০৫, দ'জ পাবিলিশং, 

     কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃ া - ৩৭১। 


