
ম স া 
    নাটক একিট অিভেনয় িশ মাধ ম। আর অিভনেয়র জন  েয়াজন হয় একিট ম । সই ম স া যিদ যথাযথ না হয় তেব নাটেকর 

মূলব ব  িবষেয়র পূণা  কাশ স ব নয়। সইজন ই বলা যায় নাট ািভনেয়র একিট পূণ অংশ হল ম স া। বতমােন ম স া 

িনেয় যভােব ভাবনা িচ া করা হয় সিট অবশ ই ভেব দখার িবষয়। কননা নাট ািভনেয়র ে  ম স া িক খুবই েয়াজন। 

রবী নাথ ঠাকুরও ম স া িনেয় িচ াভাবনা কেরেছন তেব বতমান সমেয় যভােব ম স া করা হয় আমােদর মেন হয় িতিন িঠক 

সই ধরেনর ম স ার সমথক িছেলন না। িতিন ‘িবিচ  ব ’ ে র ‘র ম ’ নােম একিট বে  িতিন ই জািনেয়েছন য, দশক 

যখন নাটক দখেত আেসন তখন িতিন এিট ভেবই আেসন য িসেনমার মেতা সম  িচ  সখােন দখেত পােবন না বা দখােনাও স ব 

নয়। তাই বেল িতিন কখনই এটা  ভােবন না য িতিন র মে  বিণত নাট দৃেশ র সম টাই দখেত পােবন, যিদ তাই পান তেব 

দশকেদর ক নােক ছাট কের দখা হেব। নাটক এমন একিট িশ  মাধ ম যখােন সম  িকছু আদালেতর কােছ সা  দবার মেতা 

মাণ করেত হয় না। কারণ যারা দশক তােদরও ক নাশি  আেছ, নাট পিরচালক িকছুটা বাঝােবন আর দশক িনেজর ক নাবেল 

িকছুটা বুেঝ নেবন এটাই িনয়ম, যখনই এই িনয়েমর ব িত ম ঘটেব তখনই দখা দেব িবপি । এই িবষয়িট রবী নাথ শকু লার 

একিট দৃেশ র উদাহরণ িদেয় সু রভােব বুিঝেয়েছন,  

‘দুষ  গােছর ঁিড়র আড়ােল দাঁড়াইয়া সখীেদর সিহত শকু লার কথাবাতা িনেতেছন। অিত উ ম। 

কথাবাতা বশ রেস জমাইয়া বিলয়া যাও। আ  গােছর িঁড়টা আমার স ুেখ উপি ত না থািকেলও 

সটা আিম ধিরয়া লইেত পাির, এতটুকু সৃজনশি  আমার আেছ, দুষ  শকু লা অনসূয়া ি য়ংবদার 

চির ানু প েত ক হাবভাব এবং ক েরর েত ক ভি  এেকবাের ত বৎ অনুমান কিরয়া লওয়া 

শ  সুতরাং স িল যখন ত  বতমান দিখেত পাই তখন দয় রেস অিভিষ  হয়; িক  দুেটা গাছ 

বা একটা ঘর বা একটা নদী ক না কিরয়া লওয়া িকছুই শ  নয়, সটাও আমােদর হােত না রািখয়া 

িচে র ারা উপি ত কিরেল আমােদর িত ঘারতর অিব াস কাশ করা হয়।’  

আমােদর দেশ এক সময় যা ািভনেয়র চলন িছল সখােন ম স ার ে  নাটেকর মেতা এত বাধ বাধকতা িছল না। আমােদর 

দেশ ম স ার ধারণটা এেসেছ পা াত র ভােব। রবী নাথ সকথাও িলেখেছন,  

‘আমার অন  বে  বিলয়ািছ, ইয়ুেরাপীেয়র বা ব সত  নিহেল নয়। ক না য কবল তাহােদর িচ র ন 

কিরেব তাহা নয়, কা িনকেক অিবকল বা িবেকর মেতা কিরয়া বালেকর মেতা তাহািদগেক ভুলাইেব। 

কবল কাব রেসর াণদািয়নী িবশল করণীটুকু হইেল চিলেব না, তাহার সে  বা িবকতার আ  

গ মাদনটা পয  চাই।...িবলােতর েজ মা  এই খলার জন  য বােজ খরচ হয়, ভারতবেষর কত 

অ েভদী দুিভ  তাহার মেধ  তলাইয়া যাইেত পাের।’  

ি িটশরা এেদেশ এেস িবেনাদেনর জন  য ম  গেড় িছেলন সখােন তারা তােদর দেশর মেতা কের ম স া কেরন। তােদর দেখ 

এেদিশয় নাট েমাদীরাও ম স ার িবষেয় য বান হন। নবীনবসুর বািড়েত যখন িবদ াসু েরর অিভনয় হয় তখন ি িটশেদর মেতা কের 

ম স ার ব ব া করা হেয়িছল। এখােন তার একটু বণনা িদেয় আমরা ম স ার িবষেয় আেলাচনায় অ সর হব। নবীনবসুর বািড়েত 

িবদ াসু েরর অিভনেয়র জন  কােনা ম  তির করা হয়িন, িচি ত দৃশ পটও ব বহার করা হয় না। কািহিনর সে  িমিলেয় বািড়র িভতের 

আর সামেনর কেয়কিট জায়গায় নাট ানু ােনর উপেযাগী কের সিত কােরর আসবাব আর তজসপ  সাজােনা হেয়িছল। বড় বঠকখানার 

একিদেক সাজান হয়িছল বীরিসংেহর দরবার, আর একিট বড় হলঘের িবদ ার ক । এইসব ঘের যথাযথ ভােব সিত কােরর ঝাড়ল ন 

থেক  কের মখমল, কােপট, খাট, িবছানা সবই ব বহার করা হয়িছল। বািড়র ভতেরর দুিট দালােন িছল পথ, বধ ভূিম ইত ািদ 

দৃেশ র অিভনেয়র জায়গা। ‘বকুলতলার পু লিরণী’র দৃশ  সামেনর বাগােনর পুকুরপােড় অনুি ত হেয়িছল, আর ওই বাগােনরই একিদেক 

সাজান িছল হীরা মািলনীর কুিটর আর মাল । এইভােব সিদন নাটেকর অিভনয় হেয়িছল।  



বতমান সমেয় হয়েতা এমনভােব ম স া করা হয় না িঠকই িক  এই ধারারই অনুকরণ করা হয়। একমসয় নাটেকর অিভনেয় 

িচ পেটর ব বহার করা হত। যখন য দৃশ  অিভনয় হত তখন সই দৃশ পটিট টাঙােনা হত। আর তার জন  িচ করেক িদেয় আঁিকেয় 

নওয়া হত দৃশ পট। রবী নােথর ‘বা ীিক িতভা’ নাটেকর ম স া করা হেয়িছল বা েবর অনু প কের। ডালপালা কেট বনভূিম, 

বৃি র জেলর ধারা তির করা হেয়িছল িটেনর ঝাঁঝরা িদেয়। প বন তির করা হেয়িছল শালার প  িদেয়। নেটর পদাও ব বহার করা 

হেয়িছল। আয়নায় আেলা ফেল িবদু েতর িঝিলক, ছােদর উপর ডাে ল গিড়েয় িদেয় মঘগজন সৃি  করা হেয়িছল। তুেলার ৗ  িমথুন 

তির করা হেয়িছল, কচু বেন বন বরাহ লুিকেয় থাকার দৃশ ও দখােনা হেয়িছল। ‘িবসজন’ নাটেকর ম স া করা হেয়িছল অন রকম, 

সে ে  কানরকম দৃশ পট ব বহার করা হয়িন। রথী নাথ ঠাকুেরর বণনায় পাই, রবী নাথ ঠাকুর জয়িসংহ সেজিছেলন। 

‘আেলাকিচে  দখিছ একিট ধােপ জয়িসংহ বেস আেছ। পরেন পাট করা ধুিত, গােয় গাঢ় রেঙর ফতুয়া, একিট চাদর পাট কের কাঁেধ 

ঝুলেছ গলার দুপােশ। কপােল িতলক। মাথায় ফি । আর দৃশ পট? লতাপাতা আঁকা কােনা দৃশ পট নই িপছেন। বরং দখা যাে  

ি মাি ক চৗেকা বদী, দুিট ধাপ, বদীর ওপর দীপাধার, পু পা । এই ভােবও ম স া করা যায়।  

    ম স ার ে  ‘ব পী’ যুগা র ঘিটেয়িছল। আর সই কােজ সহায়ক হেয়িছলেন খােলক চৗধুরী ও তাপস সন। আমরা মে  

আেলাকস ােতর িবষেয় তাপস সেনর কথা জািন। সই সূে ই এটাও মেন রাখা দরকার য ধুমা  দৃশ স া কেরই ম স া করা 

হয় তা নয়, সে ে  আেলাও তার সহায়ক হয়। ব পীর র করবীর ম স ার বণনাই পাই, র করবীর পদা উঠেতই যা নজের পেড় 

তা চাখেক তৃি  িদেয়ও অিভনয় চলেত তচলেত য পুরী আর সখানকার মানুষ, তার রেভদ পাষাণপুরীর পাথেরর ঋজু রখায় আেলা-

আধািরেত  হেয় উঠত। সই একই ম স ায় আেলার সাহােয  িব  নি নীর আলােপর সময় সম  িকছু থেক আলাদা হেয় তারা 

দখা িদত। কারণ, তারা য ত  এই পিরেবেশ। একই ম তেল এত িল র বাধ হয় বাংলা মে  এই থম।  

    বাংলা নাটেকর ম স ার ে  িবজন ভ াচােযর ‘নবা ’ নাটক এক নতুন ধারার সূচনা কের। ‘নবা ’ নাটেকর অিভনেয়র ে  

ম স া করা হেয়িছল গতানুগিতক ধারা থেক সের িগেয়। মে র িপছেনর িদেক উঁচু পাটাতন থাকত, সামািজক িব েবর মূকািভনয় 

হত সখােন। আলাদা দুিট ের অিভনয় হত। এ নাটেকর ম স ায় ঘরেক ঘর বা আড়তেক আড়ত িকংবা িচিকৎসালয়েক িচিকৎসালয় 

কের দখােনা হত না। সবটার িপছেন িছল চেটর পদা। এক একটা অংশ সই পদায় ফাকঁ কের দওয়া হেয়িছল িবিভ  জায়গা 

বাঝােত। চেটর পদার সামেন হয়ত কানও দৃেশ  একটু রিলং সািজেয় পােকর দৃশ  হল, চেটর ওপর লাল সালুেত দাতব  িচিকৎসালয় 

িলেখ িচিকৎসালেয়র দৃশ  বাঝান হত। চাষী জীবেনর নাটেক চেটর প াদপট বশ মািনেয় িগেয়িছল।  

    ম স ায় আর এক িব ব িনেয় আেনন উৎপল দ । অ ার নাটেকর ম স া দশকেক িব েয় অিভভূত কের িদত। কয়লাখিনর 

‘ রসিকউ অপােরশেনর দৃেশ  মে  এমন এক মায়া সৃি  করত য দশক অ ােত চেল যত ওই খিন এলাকায়। িপট হেডর চাকায় 

ঘার অম লসূচক লাল আেলার মালা। এক  কােভটর, ন িপফেটর ওঠানামা সবটা িমিলেয় খিন দুঘটনা, সই সে  সনাতন, িমনু, 

রমজান, গফুেরর জীবেনর ােজিডর সংেকত বহন কের আনত।  

    উপের ম স া িনেয় নাট  িনেদশকেদর য কী ভাবনা িচ া িছল তা ধরার চ া করা হল। বতমান সমেয়ও সই ধারারই অনুবতন 

চলেছ। এখন তথ  যুি র ব বহার অেনক বিশ করা হয় বেট তেব পূবসুরীেদর পিরক নােক এেকবাের বাদ দওয়া স ব হয়িন। 

আেলাও দৃশ পেটর সাহােয ই ধু নয় অন ান  সর ােমর সাহােয ও ম সাজােনা যেত পাের। কখনও ধুমা  একিট পদা ব বহার কেরও 

ম স া করা যেত পাের যমনটা শ ু িম  ‘পুতুলেখলা’ নাটেক কেরিছেলন। িবছানার চাদর বদেল বদেল এক একিট আেবগ বাঝােত 

চেয়িছেলন।  

    একিট সামািজক নাটেকর অিভনেয়র ে  বািড়র দৃেশ  গৃহ ািলর আসবাবপ  নাট মে  ব বহার করা হয়। িকংবা ােমর দৃেশ  

অিভনেয়র সময় পণকুিটর তির কের নাট মে  ব বহার করা হয়। কখনই সমুে র দৃেশ  অিভনেয়র জন  মে র িপছেন সাদা কাপড় 

টািঙেয় িপছেন নীল আেলা িদেয় সমুে র নীল জল দখােনা হয়, লাল আেলা ব বহার কের সূেযাদয় বা সূযা  দখােনা হয়। আর 

শ ে পেণর সাহােয  সমুে র ঢউেয়র গজন শানােনা হয়। কখনও বি র দৃশ  দখােনার জন  কতক িল ভাঙােচারা বাঁশ িদেয় ছঁড়া-



ফাঁটা ি পল টািঙেয় বি  বানােনা হয়। এইভােবই এক একিট নাটেকর িবষেয়র কথা মাথায় রেখ ম স া করা হয়। আমােদর মেন 

রাখা দরকার ম স াও একিট িশ  স কথা বেল যিদ তা িবষেয়র সে  সাম স পূণ হয়।  

    সব শেষ  বলেত পাির, যটুকু না হেল অিভনয় স ব নয় সই েয়াজনীয় স ার কথা আেগ ভাবা দরকার। আর নাটেকর একিট 

িব াসেযাগ  পিরেবশ রচনা যা অিভেনতােক সাহায  করেব। আর ল  রাখেত হেব অলংকরেণর িদেক। নাট ি য়া বা পিরেবশ রচনায় 

হয়ত স অলংকরণ ত  বা পেরাে  সাহায  করেব না—িক  যা িদেয় নাটকেক সু র কের কাশ করা বা দশকেক বুঝেত সাহায  

করেত পাের। তাছাড়া ম স া এমন একিট মাধ ম যা দ  িশ ীর েয়াগ কৗশেল তা অিভনীত নাটকিটেক একটা আলাদা মা া দান 

করেত পাের।      

আেলাক স াত 
র মে  মায়া সৃি  করবার ধান উপায় হেলা আেলা। িবদু ৎশি র িনত নব উ াবনী কৗশেলর ারা এখনকার নাট  েযাজকগণ 

অিভনেয়র ে  িব য়কর জাদু সৃি  কের চেলেছন। আেগ র ম েক ধু দশকেদর নয়নেগাচর করবার জন  আেলােকর ব বহার করা 

হত। এখন পিরেবশ সৃি  করবার জন , অিভেনতােদর সূ ািতসূ  ভাবােবেগর অিভব ি  ফুিটেয় তালার জন  এবং অিভনয়ে বিহভূত 

দূরবতী জগেতর আভাস দশকিচে  স ার করবার জন  আেলােকর সাহায  হণ করা হয়।  

    যখন উ ু  বিহজগেত অিভনয় হত তখন াভািবক আেলােকই অিভনয়ে  আেলািকত থাকত। তখন কৃি ম আেলাক ব বহার কের 

মায়া সৃি  করবার কােনা সুেযাগ িছল না। যখন অিভনয় উ ু  জগৎ থেক গৃেহর মেধ  ানা িরত হল, তখন থেকই আেলাক 

েয়ােগর েয়াজনীয়তা িবেশষভােব অনুভূত হল আর তার জন  িবিভ  সমেয় নানা রীিত ও কৗশল উ ািবত হেয়েছ। রেনসােঁসর যুেগ 

ইটািলেত আেলাকপাত িনেয় অেনক পরী ািনরী া হেয়েছ। তখন ধানত বািত ও তলােলাক িবেশষ িবেশষ জায়গায় াপন কেরই 

অিভনয়ে  আেলািকত করা ও িবেশষ িবেশষ আবহাওয়া সৃি  করা হত। একদল আেলাকিবেশষ  দশকেদর স ুেখ উপের আেলাক 

ঝুিলেয় দবার প পাতী িছেলন, আর একদল িবেশষ  িপছেনর িদেক অথবা মাথার উপের আেলাক াপেনর প পাতী িছেলন কউ 

কউ আবার পা ভাগ থেক আেলাকপােতর কথা বেলিছেলন। তখন বাতলভিত লাল অথবা নীল তরল পদােথর িপছেন আেলা রেখ 

িবিভ  বেণর আেলাকপােতর রীিতও বিতত হেয়িছল। এিলজােবথীয় যুেগ মে র িবিভ  ােন আ ন েল ব িবদু েতর আবহাওয়া 

আনবার চ া হত।  

    ঊনিবংশ শতা ীেত গ ােসর আেলার বতেনর সে  সে  আেলাক-িনয় েণর অন  স াবনার পথ খুেল গল। গ ােসর আেলােকর 

সুিবধা হল এই য র ম  উ লভােব আেলািকত করা যত এবং েয়াজন হেল হঠাৎ আেলা িনিভেয় দওয়াও যত। াগৃেহর 

আেলাও এভােব িনয় ণ করা যত। গ ােসর আেলার পর আেলাক স ােতর ব িবক ধারা বিতত হল বদু িতক আেলার মধ  িদেয়। 

১৮৮০ সাল থেক বা বতা ও ভাবপিরম ল সৃি  করবার জন  বদু িতক আেলাকস াত চিলত হল।  

    বদু িতক আেলাক বতমােন িবিচ  ম পিরেবশ ও অিভনেয়র আেবগ এবং রসসৃি েত আ িনেয়াগ কেরেছ। কােনা দৃশ েক 

আেলাকউ ল কের তুলেত, একিট িবেশষ ানেক তী ভােব িনিদ  করেত, কােনা িবেশষ রেঙর সমােবশ করেত, িকংবা ায়া কার র 

থেক চাখঝলসােনা দীি র র পয  আেলার নানা তারতম  সৃি  করেত বদু িতক আেলাক িবেশষ সহায়ক হেয় উেঠেছ। এখন মে র 

িবিভ  ান থেক নানা ধরেনর ও নানা আকােরর আেলাক াপন কের অনবরত পিরবতনশীল আেলাকিনয় ণ স ব হেয়েছ। বতমােন 

সরল ও সাংেকিতক র মে  দৃশ স া অেনক সময় অপিরবিতত রেখ ধু কবল আেলাকস ােতর মধ  িদেয় দৃেশ র প ও ভােবর 

মেধ  িবিচ  পিরবতন আনা হয়। কত িবিচ  রকেমর আেলাই য বতমােন ব ব ত হয় তার ইয় া নই। ব ােটন ল া , ােজ র 

ল া , িডমার ইত ািদ ারা িবিভ ভােব আেলাকস াত করা হয়। আেলার সাহােয  মঘ, অি িশখা, তুষার, বৃি , িবদু ৎ, সমু তর  

সবিকছু দখােনা স ব।  



     মে  আেলা ব বহােরর অেনক িনয়ম আেছ। ইে  খুিশ আেলা ব বহার করা যায় না। সই কারেণই আেলাক িশি েক সবাে  সতক 

হেত হয় আেলার েণর ও মােনর িবষেয় অথাৎ কােনা আেলা কান অথ বহন কের তা জানা দরকার। আেলার স েক ান না থাকেল 

িক  কখনই একিট মে  আেলাক স াত সবা সু র ও তাৎপযপূণ হেত পাের না। লাল, হলেদ ও কমলা রঙ অত  তী  ও উ ল 

রঙ, আবার সবুজ নীল ও ভােয়ােলট খুব মৃদু ও কামল রঙ। কােনা ভীষণ ও িন ু র দৃশ  দখাবার সময় যমন লাল রঙ ব বহার করা 

হয়, তমিন মধুর ণয় রসা ক দৃশ  দখােনার সময় নীল অথবা সাদা রেঙর ব বহার করা হয়। িবেকেলর ান আেলা েম েম মের 

আসেছ, জানালা িদেয় ঘের ঢাকা সূেযর আেলা েম মিলন হেয় ঘের ফলা ছায়া িটেয় িনেয় অ ধান করেছ, পিরবেত ঘেরর ভতের 

আল েল িদেতই ভতেরর আেলা িগেয় বাইেরর অ কার ভদ কের পড়েছ বাইের—কালগত পিরবতেনর এমন াকৃিতক পালাবদল 

সৃি  কের ধু য নাট ঘটনারই ইি ত দওয়া যায় তাই নয়, গাটা নাটকিটেক এমিন কের বা িবক ও াণব  কের তালা যেত পাের। 

তী  আেলা এবং উ ল বণ একটা উ লতা ও ূ িতর ভাবেক ফুিটেয় তােল। ি  বেণর মৃদু আেলা আেন শাি  আর সুি রতার 

আভাস। একিদক থেক পড়া মৃদু আেলা হতাশা-ভয়-আত  ইত ািদ িবমষ মানিসকতার আেলা-আধািরেক ফুিটেয় তােল।  

    বতমােন অত াধুিনক য পািত আিব ারর ফেল আেলাকস া আেরা িনয়ি ত হেয় উেঠেছ। এে ে  িযিন আেলাক স া করেবন 

তােক আেগ ভােলা কের যে র ব বহার জানেত হেব। আর সই সে  নাট পিরচালেকর সে  আেলাক স া িযিন করেবন তার একটা 

বাঝাপড়া কের িনেত হেব, কারণ দুজেনর সহেযািগতােতই একিট নাটেকর সু র েযাজনা স ব। অত াধুিনক যে র আিব ােরর ফেল 

মে র যখানটােত আেলা ফলেত চাওয়া হয় সইখােনই আেলা ফলা যায়। অিভনেয়র েয়াজেন কখনও কখনও একিট চিরে র 

উপেরই বিশ কের ফাকাস করেত চাওয়া হেল আেলািট তার উপের ফলা দরকার চির িট যিদ মে  চলেত চলেত অিভনয় কের তেব 

মুিভং লাইট ব বহার করেত হয়। যখন একিট সুখী পিরবােরর আন ময় ছিব দখােনা হয় তখন াড লাইট ব বহার করা হয়। কারণ 

সাদা আেলা কােনা অ ভ সংেকত বেয় আেন না, তা একিট সুখী পিরবােরর ছিবেকই তুেল ধের। আর যখন কােনা হীন ষড়যে র দৃশ  

দখােনা হয় তখন সাধারণ মৃদু লাল আেলা ব বহার করা হয়। িকংবা রাি র দৃেশ র অিভনেয়র সময় পিরেবশ অনুযায়ী কখনও নীল 

কখনও লাল কখনও হলুদ বা মৃদু সাদা আেলা ব বহার করা হয়।  

    আেলাকস াত বতমান ম -অিভনেয়র একিট অপিরহায অ  তা সত , িক  মেন রাখেত হেব আেলাক স ােতর কাজ অিভনেয়র 

সহেযািগতা করা, অিভনয়েক ু টতর করা, অিভনয়েক আ  করা নয়। র মে  যত জিটল আি েকরই ব বহার করা হাক না কন, 

সব আি েকরই িক  উে শ  এক—অিভনেয়র মধ  িদেয় মানব জীবনেক পািয়ত করেত সাহায  করা। মেন রাখেত হেব একিদন যখন 

যে র ব বহার ারা অিভনেয়র মেধ  নানারকম আি কগত ভাব স ার করবার উপায় িছল না, তখনও দশকরা অিভনয় দেখ আজেকর 

দশকেদর মেতাই সমান আন  লাভ করত। বাধ হয় আন  তােদর বিশই হত। অবশ  আজ য যুেগ অিভনয় থেক য েক বাদ 

দওয়া চেল না। িক  যে র কৗশল যােত মানবজীবনরস থেক দশকেদর দৃি  বিশ আকষণ না কের সিদেক ল  রাখেত হেব। 

মে র মেধ  আজকাল অত াধুিনক যাি কতা দখা যাে  সটা নাটক ও নাট ািভনেয়র পে  ভল ণ নয়। আেলােকর কথাই 

িবেশষভােব বলা যেত পাের। আজকাল আেলােকর নানা ই জাল িব ার কের দশকেদর মনেক সে ািহত কের রাখবার চ া হয়। এেত 

দশকরা অিভনয়ব  ভুেল িগেয় ধু আেলােকর কুহেকই ভুেল থােক। এমনটা হওয়া উিচত নয়। মেন রাখেত মে  আেলা দরকার, সই 

আেলা যন জীবনেক আেলািকত কের জীবনেক ঝলেস না দয়।   

 

নাটক পিরচালনার প িত ও কৗশল লেখা 
     একিট নাটক পিরচালনার বা িনেদশনার জন  বশ িকছু রীিত ও কৗশল অবল ন করেত হয় িনেদশকেক। সব থেম েয়াজন 

নাটকিট পড়া এবং সই পড়া হেব একজন িনেদশেকর পাঠ। সে ে  তাঁেক সবসময় মেন রাখেত হেব িতিন যন কােনাভােবই 

নাটেকর বা নাট কােরর নােমর ারা ভািবত না হন, যিদ ভািবত হেয় যান তেব নাটেকর জীব পিট আ  হেয় যাওয়ার স াবনা 



থােক। নাটকিট পােঠর সময় তােঁক সবসমেয় উপলি  করেত হেব নাটেকর জীব  উপাদান িলেক। তার জন  ধু চাখ িদেয় পড়েলই 

হেব না, সম  ইি য় িদেয়, আেবগ িদেয় পড়েত হেব। পাশাপািশ নাটেকর কািয়ক ি য়ােক চাখ িদেয় দখেত হেব। বািচক ি য়ােক 

কান িদেয় নেত হেব এবং সাি ক ি য়ােক অনুভব করেত হেব। সে ে ও মেন রাখেত হেব িতিন যন অিতির  আেবেগর বেশ 

নতুন িকছু আেরাপ কের না বেসন। এইভােব পােঠর মেধ  িদেয় নাটেক জীবেনর য প কািশত তা মেনাগত যিদ হয় তেবই িতিন 

নাটকিট িনবাচন করেবন, তেব নাটক িনবাচেনর ে  পিরচালকেক একথাও মেন রাখেত হেব য নাটকিট েযাজনা করার জন  য 

অেথর েয়াজন তা ব য় করার মতা েযাজেকর আেছ িকনা। এইভােব একিট নাটক পিরচালনার জন  িনবািচত হেয় থােক।  

    নাটক িনবাচেনর পের পিরচালেকর বড় কাজ নাটকিট িবে ষণ কের নাটেকর পূণ পিট চােখর উপর রাখা, িত মুহূেত িনেজর 

ক নােক িবে ষণ করা, নাটককােরর ভাবনার সে  িনেজর ভাবনােক িমিলেয় দখা। তারপের পিরচালেকর কাজ িনবািচত নাটেক 

Climax আেছ িকনা দখা। যিদ থােক তা কাথায় আেছ এবং তা কতটা উপযু  হেয়েছ তা দখা। Climax হে  সব ে র ও 

তাৎপেযর পিরণিত আর সম  নাটকখািন একিট Climax-এর িত। তাই নাটক িবে ষেণর সময় সব ভুেল িগেয় নাটেকর শষ অে র 

িদেক দৃি  িদেত হেব, িবে ষণ কের দখেত হেব িক বলেত চায় আর িক বলেত চায় না। Climax এর পাশাপািশ anti- Climaxa এর 

িবষয়িটও দখেত হেব। কারণ এমন অেনক তাৎপযপূণ পিরি িত নাটেক থােক যার উপ াপনার জন  anti- Climax এর েয়াগ 

আবশ ক হয়, এইভােব নাটক পাঠ ও িবে ষেণর মেধ  িদেয় নাটেকর িনবাচন চূড়া  হয়।  

    নাটক িনবাচন করার পর িঠক করেত হেব কান রীিতেত নাটকিট েযাজনা করা হেব। অেনক সময় নাটককােরর সে  আলাপ-

আেলাচনায় রীিত িবষেয় িস াে  প ছােনা যায়, আবার অেনক সময় নাটেকর পই রীিত িনধারেণর িনয়ামক হয়। তেব েত ক 

নাটকেকই নানাভােব উপ ািপত করা স ব। ধু তাই নয় একই নাটেকর েযাজনায় একািধক রীিত েয়াগ করা যেত পাের, তেব না 

করাই ভােলা।  

    এক এক রকেমর রীিত েয়ােগর ে  আিথক ব েয়র পাথক  রেয়েছ। এই কারেণ আিথক সামথ  অেনক সময় রীিত িনধারেণর 

ধান রণা হেয় দাঁড়ায়।  তাই আয় ও ব েয়র িদেক সতক দৃি  রেখ পিরচালকেক রীিত িনধারেণ অ সর হেত হেব।  

    নাটক িনবাচন ও রীিত িনধারণ করার পেরর কাজ হে  অিভেনতা-অিভেন ী িনবাচন করা। এে ে  পিরচালেকর কাজ অেনক 

বিশ। িতিন অিভেনতা-অিভেন ীেদর ভােলাভােব জানেবন, জানেবন তােদর অিভনয় মতার মা ািট, তােদর জানার পর পিরচালকেক 

একিট ফাইল তির করেত হেব, সখােন তােদর নাম-ধাম, অিভনেয়র এবং িবেশষ যাগ তার িববরণ লখা থাকেব, এই সে  কাথায় 

কােনা নতুন অিভেনতা শি র পিরচয় িদে ন িকনা স স ে ও পিরচালক ওয়ািকবহাল থাকেবন।  

    নাটক পােঠর সমেয় পিরচালেকর চােখর সামেন িবিভ  চিরে র চহারা  ভেস ওেঠ, সই ব ি  য অিভেনতা হেবনই এমন কােনা 

কথা নই। নাটকেক সম  রিচে র  সমান থােক না। তাই চির  ব েনর সময় পিরচালকেক ভারসাম  র া করেত হয়। পূণ 

চিরে  দ  অিভেনতা বা অিভেন ীেক আর কম পূণ চিরে  দুবল অিভেনতা বা অিভেন ীেদর িদেয় অিভনয় করােবন এমন কােনা 

মােন নই। তেব একিট নাটেকর সু ু  স ূণ েযাজনার জন  দ  অিভেনতা-অিভেন ী িনবাচনই ধান কাজ, সই কারেণ অিভেনতা-

অিভেন ীেদর িনবাচেনর জন  পিরচালকেক অেনকটা সময় িনেত হয়।  

    এইভােব অিভেনতা-অিভেন ী িনবাচেনর পর তােদরেক িদেয় নাটকিট পাঠ করােত হেব। সে ে  তােদর কাজ হেব পিরচালক যা 

দিখেয় দেবন িতিন তাই করেবন, তেব পিরচালকেক অিভেনতােদর সে  ভ  ব বহার করেত হেব, যােত তারা াধীন মেন, অসংেকােচ 

িনেজেদর শি  দখােত পাের। একজন অিভেনতার কাছ থেক ভােলা অিভনয় আদায় করেত হেল তার উপর আ া রাখেত হেব, তার 

মেধ  আ ত য় জািগেয় তুলেত হেব, এইভােব সম  অিভেনতােদর িদেয় পিরচালক অ তপে  একবার গা ীব ভােব নাটকিট পাঠ 

করােনার চ া করেবন।  

    এরপের পিরচালকেক ভাবেত হেব নাটেকর দৃশ  স ার িবষেয়। সবসময় দৃশ স ার ফেল নাটেকর েযাজনা ভােলা হয় এমনটা 

নয়। তাই দৃশ স ার িবষেয় পিরচালকেক খুব সতক থাকেত হেব, দখেত হেব দৃশ  যন তার অিধকােরর সীমা ছািড়েয় না যায়, আদশ 



দৃশ  হে  সই দৃশ  যােক লােক দখেব বুঝেব এবং সে  সে  ভুেল যােব। নাটেক কান ধরেনর দৃশ  েয়াগ উপযু  হেব তা িনবাচন 

করেত হেব। দৃশ িট আেলাক উ ল হেব না অনু ল, দৃেশ  য লাক িল থােক তারা দখেত সু র হেব না কুৎিসত হেব তা সবই 

পিরচালকেক িফচার করেত হেব, য মুখ  ব  বা ানিট দৃশ িটেক বুঝেত গেল অপিরহায, তা আেগ িঠক করেবন এবং অন ান  

েয়াজনীয় ব েক দৃি াহ  ােন ও েপ িবন  করেব। েয়াজনীয় না হেল কােনা ব েক িতিন ান দেবন না, আকৃিতেত এবং 

ব স ােরর দৃশ  যত সরল হয়, ততই ভােলা। উ তা িব ার এবং গভীরতা হেব, দৃেশ  য অিভেনতা অিভনয় করেব তার  

অনুসাের। দশৃ স ার  ে  সবসময় মেন রাখেত হেব তা যন দশকেদর ক নাশি েক কখনই ছািড়েয় না যায় তাই েয়াজেন 

নতুন বা খাপছাড়া দৃেশ র দৃশ স া করেত পারেবন।  

    আেলা িথেয়টার িশে র একিট অন তম উপাদান। এই উপাদােনর কৃিত এবং েয়াগ িশ ীেক জানেতই হেব। িথেয়টাের আেলা 

িতনিট উে েশ  ব ব ত হয় ১. অিভেনতােদর দৃশ মান কের তােল; ২. দৃেশ র মুখ উপকরণ িল িনবাচন কের এবং  কের দখায়; 

৩. ভাবম ল সৃি েত সাহায  কের। এ েলার মেধ  আেলার মুখ  কাজ হে  অিভেনতােদর দৃশ মান কের তালা, কারণ দশেকর সে  

সংেযাগ াপেনর ধান উপায় হে  ক র, মুখম ল এবং দহ, আর আেলা ধান সহায়ক হেয় ওেঠ এই িতনিট উপায়েক  

করেত, তাই নাট মে  কান ধরেনর অিভনয় হে  তার উপর ল  রেখ উপযু  বেণর আেলা ফলেত হেব।  

অিভেনতােক আেলািকত করেত হেব মােন এই নয় য মে র সব জায়গােক সমান তী  আেলােক আেলািকত করা দরকার। আেলােকর 

ত  এবং িতফিলত তী তা েভদ ারা, িবেশষ ান, ব ি  বা ব  অিধকতর দৃশ  করা েয়াজন। সু ু  আেলাক স ােত 

আেলাছায়ার যথাযথ ভারসাম  র া করেত হেব, আর নাটেকর ভাবপিরম ল সৃি েত আেলােকর ভূিমকা সবেচেয় পূণ, আেলােকর 

সে  ভােবর আনুষি ক সংেযাগ রেয়েছ এবং বেণর ভতর িদেয় আেলা ভাবেক ব ি ত কের থােক।  

    একিট নাটকেক সু ু  ও সু রভােব পিরচালনার জন  তার রহাসােলর েয়াজন আেছ, থেম পিরচালকেক নেত হেব 

অিভেনতােদর নাট পাঠ। কােনা ভুল হেল তা সংেশাধন কের দওয়া। এইভােব স াহ জুেড় চলেব নাটক পাঠ ও আেলাচনা এবং 

পিরচালকেক বার বার কের ল  রাখেত হেব কােনা চির  যােত ভুল অভ ােস অভ  না হেয় যায়। থম স ােহ এইভােব পিরচালক 

চির িটেক অবিহত কের তুলেবন য চিরে র সে  অিভনয় করেছ তার স ে । এইভােব চিরে র ধরণ-ধারণ গেড় তালা হয়।  

    ি তীয় স ােহ অিভেনতােক উপযু  ব  উপকরণ ছাড়াই সই ব  উপকরেণ অিভনয় শখােত হেব পাশাপািশ। কান চিরে র কী 

ধরেনর পাষাক লাগেব তা িনধারণ করেত হেব এবং সই চিরে র গােয় পাষাক-পির দ পিরেয় দেখ িনেত হেব িঠক হে  িকনা। 

চির েদর কাযাবলী িনধারণ কের দওয়া হয় ি তীয় স ােহ।  

    তৃতীয় স াহ অদল-বদেলর সময়, পিরমাজেনর এবং পিরেশাধেনর সময়; এই সময় পিরচালকেক ল  রাখেত হয় অিভেনতার 

াব ে র উপর, তার উপর, ছ , অিভ ায়, সুেবাধ তার উপর। দখেত হেব চির িট েত কিট কথােক াভািবক উ ারেণর গি র 

মেধ  রেখও কথা িলেক উপযু  যে র সে  ী  করেত পারেছন িকনা। যিদ না পােরন তেব তা শখােত হেব। েত কিট বােক র 

অ িনিহত ভাব বা আেবগেক  কের কাশ করেত হেব। অিভেনতার বলার মেধ  যন ছ  থােক, ধু িনেজর কথার মেধ ই  ছ  

থাকেল চলেব না, আেগর ও পেরর কথার মেধ ও ছ  বজায় রাখেত হেব। েত কিট অিভেনতার অিভ ােয়র জন  সুিনিদ  হয় অথাৎ 

তার েত কিট আচরেণর মেধ  তার অিভ ায়  হেয় ওেঠ। অিভেনতার েত কিট কথা এবং সুেবাধ তা থােক। এই িল যথাযথভােব 

হেল বুঝেত হেব অিভেনতারা অিভনেয়র জন  তির। আর যিদ না হয় তেব পিরচালেক স িল সংেশাধন করেত হেব।  

    তৃতীয় স াহ পয  অিভেনতােদর কািয়ক ও বািচক অিভব ি  স ূণ হেল চতুথ স ােহ উপযু  সাজস াসহ িরহাসােলর েয়াজন। 

এই সময় নাটেকর নপেথ  যারা রেয়েছ তােদর সে  অিভেনতা-অিভেন ীেদর ঘিন  পিরচয় এবং সাবলীলভােব কাজ করার নপুণ  যােত 

গেড় ওেঠ সিদেক িবেশষ ল  রাখেত হেব। এই সময় মে  িরহাসাল করা হেব। মে র কান ােন দািঁড়েয় অিভনয় করেত হেব, 

কীভােব েবশ- ান করেত হেব স িবষেয় সেচতন করেত হেব। এইভােব ধােপ ধােপ একিট নাটক অিভনেয়র উপেযাগী হেয় ওেঠ। 

আর একিট নাটেকর সু ু  েযাজনার জন  উি িখত িবষয় িল মেন রেখ পিরচালকেক এেগােত হেব।  



একিট ম সফল নাটক হেত গেল িক িক বিশ  থাকা েয়াজন? 
    যখনই ম সফল বা অিভনয় সফলতার কথা বলা হয় তখনই এিট বাঝােনা হয় য নাটকখািনর অিভনয় খুব ভােলা হেয়েছ, ব িদন 

ধের ব  দশক আকষণ কের েযাজকেক পয়সা িদেয়েছ, ব বসায়ী িথেয়টােরর মািলকেদর কােছ নাটেকর এই মূল ই চরম মূল  এবং 

একমা  মূল  কারণ য উে েশ  িথেয়টােরর ব বসা খালা হেয়েছ সই উে শ  িস  হেয়েছ—চারেশা-পাচেশা অিভনয় ল  ল  টাকা 

এেন িদেয়েছ, এখন  হল অিভনয় সাফল  কথাটা এই অেথ ব বহার করা িঠক িকনা। কতক িল অিশি ত ও অ  িশি ত লােকর 

কােছ আেমাদজনক হেয়েছ বেলই তােক অিভনয় সফল নাটক বলা স ত হেব িকনা এবং সই মােণর বেলই তু  তু  নাটকেক  

নাটেকর মযাদা দওয়া যােব িকনা? আসেল এক সময় এই অেথই ম সফল কথািটেক িশিথলভােব েয়াগ করা হেয়েছ এবং ব  তু  

নাটকেক ম  সফল নাটক বেল স ািনত করা হেয়েছ। আমরা জািন কািলদাস ‘অপিরেতাষাং িবদষাং’—তার েয়াগ িবদ ােক সাধু বলেত 

চান িন। িবিশ  দশকরা অিভনয় দেখ তৃ  হেল তেবই য নাটেকর অিভনয় সফল—একথা আমরা কািলদােসর মুেখই পেয়িছ। 

ম সাফল  কথািটর এটাই খাঁিট অথ হওয়া উিচত।  

    অিশি ত এবং অ  িশি ত ূ ল িচর দশকরা উে জক কােনা ব  পেলই হাততািল িদেয় থােক, কানিট কৃত নাটকীয় কানিট 

অনাটকীয় তা িবচার করেত পাের না—অ ভােব অনুিচত সবিকছুেকই িনিবচাের হণ কের। এজাতীয় িশ িচ  দশকেদর সমাগেমর 

উপর যার ম  সাফল  িতি ত তার অিভনয় সাফল  ভালে র কােনা মাণ হেত পাের না, িক  িবিশ  িব ান রিসকেদর সূ  

ঔিচত েবাধেক তৃ  কের য নাটক সাফল  অজন কের, স নাটক অিভনয় সফল এবং সািহত মূেল  মূল বান হেত বাধ । এিদক থেক 

দখেল দখা যায় য নাটেকর সািহিত ক মূল  এবং অিভনয় মূেল র মেধ  কােনা িবেরাধ নই।  

    িবিশ  দশকেগা ীর িচেক তৃ  করেত পারা তথা ম  সফল হওয়া সই নাটেকর পে ই স ব য নাটক সবতভােব নাটকীয়—

নাটক িহেসেব িবচ ণ সমােলাচেকর কােছ যা িনেদাষ বেল ীকৃত, িবিশ  দশক ম লীেক পিরতৃ  কেরই অিজত হয় একিট নাটেকর 

ম  সাফল ।   

    একিট নাটকেক ম সফল হেত গেল থেমই য িবষয়িটর উপর  িদেত হেব  তা হল তার নাটকীয়তা বা নাটকীয় , নাটেকর 

সই চির ই নাটকীয় য যথাথ ি য়া িতি য়ার বৃে র মেধ  থেক আচরণ কের। সই কািয়ক মানিসক-বাচিনক আচরেণই নাটকীয় 

যােত ব ি র পার িরক ি য়া িতি য়ার পিট িতফিলত, এই একই সে  নাটেক ব ব ত গান িলর সুের ি য়া বা িতি য়ার 

িবেশষ আেবগ ও বগ ব  হয় তা একিট নাটেকর ম  সাফল েক বািড়েয় দয়, আর যিদ তা না হেয় িবপরীত ি য়া কের তেব তা 

নাটকিটর ম সাফেল র পেথ অ রায় সৃি  কের।  

    নাটেকর ম সাফল  িনভর কের সমকালীন যুগ চতনার উপের অথাৎ য সমেয় নাটকিট অিভনীত হয় স সমেয়র দশকেদর 

িচেবােধর িদেক নাট কারেক নজর রাখেত হয়। আমরা উদাহরণ িহসােব দখােত পাির িগিরশ ঘােষর পৗরািণক নাটক িল। উিনশ 

শতেকর দশকেদর িচেবাধ ধমেবােধর ারা আ  িছল, সই কারেণই সই সমেয়র বিশরভাগ পৗরািণক নাটকই ম  সাফল  লাভ 

কেরিছল। তাই নাট কারেক অবশ ই মূল  িদেত হেব দশকেদর িচেবাধেক।  

    নাটেকর ম সাফেল র আর একিট পূণ উপাদান হল পস া। মেন রাখেত হেব নাটেকর রস যারা হণ করেত আেস তারা 

দশক, অথাৎ তারা আেস আেগ দখেত তারপের নেত। তাই দশকেদর এই কৗতূহল মটাবার জন  অিভেনতােক চহারা ও সাজস ার 

িদেক িদেয় স ূণ অিভেনয় চিরে র অনু প হেত হেব। অিভেনতার চহারা ও সাজ পাষােকর সে  যিদ তার ব ব  ও আচরেণর 

স িত না থােক তাহেল দশকরা িকছুেতই সই অিভেনতােক বা অিভেন ীেক িব াস করেত বা সহানুভূিত দখােত পারেব না। ব ি ে র 

হেরকরকম বিচ  ফুিটেয় তুলেত গেল পস া অবশ  েয়াজনীয়।  

    আেলাক স াত বতমান ম  অিভনেয়র একিট অপিরহায অ । আেলাক স ােতর কাজ অিভনেয় সহেযািগতা করা। অিভনয়েক 

 কের তালা, বতমােন মে  আেলাক স ােতর উপর নানা কলা- কৗশল আেরাপ করা হয়, কান দৃশ  কান সমেয় অিভনীত হে  



সই িবষয়িট  কের তালার ধান অবল ন আেলা সুতরাং নাট মে  যথাযত আেলাক স ােতর উপের নাটেকর ম সাফল  

অেনকাংেশ িনভর কের।  

    দশকেদর চাখ ও কােনর তৃি  সাধন কের রসসৃি  করাই হল অিভনেয়র উে শ । চােখর তৃি  ঘটায় আেলা ও কােনর তৃি  ঘটায় 

শ , সুতরাং নাটেকর ম  সাফেল র আর একিট পূণ উপাদান হল শ ে পণ। মে  অিভনেয়র সময় িবেশষ িবেশষ আেবগেক 

বািড়েয় তালার জন  মে  পা  অথবা প াৎ থেক িবিভ  বাদ যে র মেধ  িদেয় নানারকম সুর স ার করা হয়। বাদ যে র এক একিট 

ত ীেত যন এক একিট আেবগ বাধা রেয়েছ। কােনা ক ণ দৃশ  দখাবার সময় যিদ বহালার সুর কােন েবশ কের তখন দৃশ িট 

আরও ক ণ হেয় ওেঠ। নাটেকর মেধ  ন, আতনাদ, উে জনা, ভয় ইত ািদ সি িলত ক েরর মেধ  সৃি  করেত হয়। যিদ জারাল 

ভােব এইসব শ িল সৃি  না করা হয় তেব র মে র অিভনয় অথহীন হেয় পেড়।  

    একিট নাটেকর কথা িলেক মূত ও জীব  কের তােল অিভেনতা-অিভেন ী। তাই অিভেনতাই নাট কােরর ও দশেকর মেধ কার 

সতু। িতিন নাটেকর ব ব  দশক িচে র মেধ  স ার কের থােকন। সইজন  অিভেনতােক দুেটা িবষেয় স ম হওয়া দরকার থমত, 

নাটেকর ব ব েক ভােলাভােব বুঝেত হেব, এজন  তার িশ া, রসেবাধ ও অ দৃি  থাকা েয়াজন। ি তীয়ত, দশকিচে  নাটেকর ব ব  

স ার করার মেতা তার চহারা, ক র ও অিভনয় নপুণ  থাকা দরকার। সুতরাং দখা যাে  একিট নাটেকর ম সাফল  িনভর করেছ 

দ  অিভেনতা-অিভেন ীর উপর। এে ে  আমরা উে খ করেত পাির যােগশচ  চৗধুরীর ‘সীতা’ নাটকিটর কথা। নাটক র 

িবষয়ব  িকছু নয় অথচ সিদন িশিশর ভাদুিড়র অিভনয় নপুেণ  নাটকিট ম  সফলতা পেয়িছল।  

    নাটেকর ম সাফেল র জন  আর একিট পূণ িবষয় হল নাট ি য়া অথাৎ নাট মে  অিভনীত কািহিনর মেধ  যিদ কাযকারণ 

স েকর ধারাবািহকতা না থােক তেব তা দশকেদর িচেবাধেক আঘাত কের, রসেবােধ হািন ঘটায়, অথাৎ অ াসি কভােব এমন 

কােনা দৃেশ র অবতারণা করা যােব না যা নাটেকর মূল নাট ি য়ার সে  যু  নয়।  

    একটানা উে জনাপূণ নাট ঘটনার অিভঘাত দশকেদর া  কের তুলেত পাের তাই েয়াজেন কিমক িরিলেফর সূ েয়াগ ও 

নাটকেক ম সাফল  এেন িদেত পাের, যমনটা শ পীয়েরর অেনক ােজিডেত দখেত পাওয়া যায়।  

পস া (Make-up) 
নাটেকর চির েক ফুিটেয় তুলেত হেল অিভেনতার পে  ধু কবল িনখু ঁত অিভনয় কৗশল জানেলই হয় না সে  সে  িনভুল পস াও 

জানা দরকার। মেন রাখেত হেব নাটেকর রস যারা হণ করেত আেস তারা দশক, অথাৎ তারা আেগ দখেত তারপর নেত আেস। 

থমত তারা দখেব ক বলেছ, তারপর নেব কী বলেছ ও কীভােব বলেছ। সুতরাং ক বলেছ দশকেদর এই কৗতূহল মটাবার জন  

অিভেনতােক চহারা ও সাজস ার িদক িদেয় স ূণভােব অিভেনয় চিরে র অনু প হেত হেব। একিট লােকর চহারা ও পাশাক-

পির দ দেখ আমরা আ াজ করেত পাির, স কী ধরেনর লাক এবং কী প কথা বলেত পাের ও আচরণ করেত পাের। অিভেনতার 

চহারা ও সাজ- পাশােকর সে  যিদ তার ব ব  ও আচরেণর সংগিত না থােক তা হেল দশেকরা িকছুেতই সই অিভেনতােক িব াস 

করেত ও সহানুভূিত দখােত পারেব না। অিভনেয়র সময় অিভেনতােক িনজ  ব ি েক স ূণ গাপন কের অিভেনয় চিরে র ব ি  

হণ করেত হেব। দশকরা জােন অিভেনতা ছ েবশ ধারণ কেরেছ এবং স ছলনা করেছ িক  তারা এই ছ েবশ ও ছলনাই দখেত 

চায়, এবং ণকােলর জন  িনেজেদর অিব াস চেপ রেখ সেত র আভািসত প দেখ আন  পেত চায়। পস া অিভনেয়র পে  

একিট অত াবশ ক িশ  এবং এই িশ  অসাধ সাধন করেত পাের। অবশ  াভািবক চহারার অেনকখািন  আেছ তা অ ীকার করা 

যায় না। একিট মেয়র অবয়বসং ান যিদ িনখু ঁত না হয়, তাহেল কােনা কার পস ার ারাই তােক অপ পা সু রী কের তালা 

যােব না। একজন পু েষর দিহক া  যিদ ভােলা না হয় তেব িকছুেতই তােক পস ার মারফৎ বীরপু ষ কের তালা যায় না। 

সুতরাং অিভেনতা ও অিভেন ীর াভািবক া  ও সৗ য অিভনেয়র চিরে র ব ি  ফুিটেয় তুলেত অেনকখািন সাহায  কের বেট, 

িক  সবখািন নয়। ব ি ে র হেরকরকম বিচ  ফুিটেয় তুলেত গেল পস া অবশ  েয়াজনীয়। সামািজক জীবেন মানুেষর নানা 



টাইপ আেছ—যথা ধািমক, উদারেচতা, কুিটল, খাশামুেদ, মাতাল, ল ট, জািলয়াত, ভ , শয়তান ইত ািদ। এই সম  টাইপ পস ার 

মেধ  জীব  হেয় ওেঠ। বা ব জীবেন সব মাতাল, ভ  অথবা শয়তান িঠক একরকম আকৃিতর হয় না, িক  তােদর এক একিট 

সবজন ীকৃত সাধারণ প আেছ। পস াকর সটাই ফুিটেয় তােলন।  

    নাটেকর মেধ  চিরে র কথা ও আচরেণর মধ  িদেয় তার ব ি ে র য িচ  ফুেট ওেঠ তাই অবল ন কের পস াকর 

অিভেনতােক িচি ত ও সি ত কেরন। আেগকার নাটেক চিরে র চহারা ও সাজস ার কােনা বণনা নাটেক থাকত না, পস াকরেক 

তখন িনেজর ক না ও রসেবােধর উপরই ধানত িনভর করেত হত। িক  এখনকার নাটেক নাট কার চিরে র চহারা স ে  অেনক 

বণনা িদেয় থােকন বেল পস ার সুিবধা হয়। তেব সুিবধা হেলও এেত অসুিবধা য এেকবােরই নই তা নয়। নাট কােরর বণনায় 

চিরে র চহারা িনিদ  থােক বেল পস াকর এখন িনেজর ক নাশি র উপর িনভর করবার সুেযাগ কম পান। এটা সকেলরই জানা 

আেছ য পস াকেরর িনপুণ তুিলকা েশ নাট কােরর পিরকি ত চহারা অেনক সময় অিধকতর বা ব ও জীব  হেয় ওেঠ। নাটেকর 

চির  কা   সমেয়র এবং কা   িবেশষ জাতীয় ও সামািজক পিরেবশ থেক গৃহীত তা পস াকরেক িবেশষভােব জানেত হেব। সই 

সমেয় এবং সই পিরেবেশ লােকরা কী প পাশাক-পির দ ব বহার কের এবং তােদর চুল ও গাঁফ-দািড়র আকৃিত কী প তা ভােলা 

কের জানেত হেব। ঐিতহািসক চির  হেল একটু সুিবধা হয়, কারণ সই চিরে র আকৃিত ইিতহােস বিণত থােক এবং তার চহারা িচ  

অথবা ভা রিনিমত মূিতর মেধ  পাওয়া যেত পাের। িক  যখােন নাটেকর চির  ইিতহাসখ াত নয় সখােন পস াকরেক সমসামিয়ক 

নানা ইত ত িবি  সামািজক বৃ া  এবং িনজ  রসেবাধ, ক নাশি র উপর িনভর করেত হয়।  

    পস ািশ  সু াচীন কাল থেক ায় সব দেশই নানা রীিত আ য় কের আ কাশ কের এেসেছ। ি ক ও রামক অিভেনতারা 

িবিভ  ধরেনর মুেখাশ ব বহার করত। িচন ও জাপােনর অিভনেয় মুেখ িবিভ  রঙ ও আকােরর খুব পু  েলপ ববহার করা হত। 

াচীন ভারেতর অিভেনতারাও তােদর ভূিমকা অনুযায়ী মুেখ রঙ লপন করত। ত, নীল, কৃ , র  ও পীত— ধানত এই চািরিট রঙ 

ব বহার করা হত। িকরাত, ববর, পুিল  এবং কাশী, কাশল ও দাি ণােত র অিধবাসীেদর রঙ িছল কােলা। শক, যবন, প ব ভৃিত 

জাতীয় লােকরা র পীত রঙ লপন করত। অ , ব , কিল , মগধ, পা াল ও রেসেনর অিধবাসীবৃ  শ াম রঙ ব বহার করত। বশ  

ও শূ  জাতীয় লােকরা শ াম বেণর হত, া ণ ও ি য়রা র পীত রঙ হণ করত। কশস জােতও সয  দৃি  দওয়া হত। ভূত, 

িপশাচ ও উ াদ চিরে র চুল ঝালা ও এলেমেলা হত। িবদূষেকর মাথায় টাক থাকত। ছাট ছাট ছেলেমেয়েদর চুল িতনিট ে  

িবভ  হত। মেয়েদর কশিবন াস করবী-ব েনও িবিভ  অ েলর াত  বজায় রাখা হত। িবদ াধরী, য ী, অ রা ও নাগীরা মিণমু া 

ধারণ করত। নাগীেদর মাথায় সােপর ফণা থাকত এবং য রা বৃহৎ কশ  রাখত। পাশাক-পির েদর মেধ ও নানা বিশ  দখা 

যত। মুিনঋিষরা কৗপীন অথবা ব ল ব বহার করেতন, রাজােদর পাশাক িছল উ ল। অপির ার পাশাক-পির দ দুঃখ মেনর 

অ কৃিত তা, িচ -িবে প ইত ািদ বাঝাবার জন  ব বহার করা হত।  

    বতমােন আেলাকস ােতর নানা ি য়ােকৗশেলর ফেল পস ার অপিরহায েয়াজনীয়তা দখা িদেয়েছ। বা ব জগেত আেলা আেস 

মাথার উপর থেক িক  র মে  এখন আেলা দওয়া হয় মাথার উপর থেক, পাদ দীপ থেক ও পা ভাগ থেক। তাছাড়া আেছ িবিভ  

রেঙর টলাইট। এইসব কৃি ম আেলাকস ােতর ফেল মুেখর াভািবক বণ ন  হেয় যায়, মুেখর উপর নানা অবাি ত আেলা ও ছায়ার 

সৃি  হয়, মুেখর াভািবক কাশভি  এেকবাের লু  হেয় যায়। সজন  মুেখর উপর াভািবক আেলাছায়া ফুিটেয় তালার েয়াজেনই 

মুেখর উপর েলপ দওয়া দরকার। কৃি ম আেলার ভাব দূর করার জন  য েলপ ব বহার করা হয় তােক বলা হয় Straight 

Makeup কা  ীম েয়াগ কের চেমর রেঙর পাউডার একটু লাগােত হেব। যুগল একটু কােলা করেত হেব এবং তারপর সম  

মুখটায় একটু জ মাখােলই চলেব। মুেখর রঙ একটু বিশ ণ ায়ী রাখেত গেল থেম একটু ি জ েলপ ব বহার করা দরকার। 

চােখর সৗ য বজায় রাখেত গেলও চােখর রেঙর সে   মািনেয় কােনা েলপ লাগােনা দরকার। মুখ ও চােখর সে  ঠাঁেট রঙ 

লাগাবার িদেক িবেশষ সয  দৃি  িদেত হেব। মুখম েলর সে  হাত পা কাধঁ ভৃিতও মুেখর রেঙর সে  সাম স  রেখ িচি ত করা 

েয়াজন। চহারার বিশ  চুেলর মেধ  িদেয় অেনকখািন ফুেট ওেঠ, চুল নানাভােব ভাগ কের আকৃিতর যেথ  পিরবতন করা যায়। নানা 



রেঙর েলপ ব বহার কের চুেলর রেঙর মেধ ও বিচ  আনা যায়। চুেলর রেঙর সে  সাম স  রেখ যুগলেকও িচি ত করা দরকার। 

গাঁফ দািড় ও পাকাচুেলর ারা মানুেষর চহারা ও ব ি  স ূণ পা িরত কের দওয়া যায়, সজন  নকল চুেলর ব বহার পস ার 

একিট অত াবশ ক অ । মুেখর মেধ  নানা রখা এেক মুেখর ভােব নানা বিচ  আনা স ব। রখা িল যিদ সরলভােব একপাশ থেক 

অন পােশ িব ৃত হয়, তেব ধয, সিহ ু তা ও মহ  ফুেট ওেঠ। রখা িল যিদ ব ভােব উ িদেক সািরত হয় তেব ফু তা, হাস ময়তা 

ভৃিত ভাব পির ু ট হয়। আবার রখা িল যিদ ব ভােব িন মুখী হয় তেব দুঃখ, শাক ইত ািদ ভাব মূত হেয় ওেঠ।  

নপথ স ীত ও আনুষি ক শ ে পণ 
দশকেদর চাখ ও কােনর তৃি  সাধন কের রসসৃি  করাই হল অিভনেয়র উে শ । চােখর তৃি  ঘটায় আেলা এবং কােনর তৃি  ঘটায় 

শ । আেলার নানা পমায়া সৃি  কের যমন অিভনেয়র নানা পিরেবশ ও আেবগ সৃি  করা হয়, শ  ও সুেরর িবিচ  েয়ােগর মধ  

িদেয়ও তমিন দশকিচ েক ভাবরেসর অনুকূল কের তালা হয়। অিভনেয়র সে  য স ীেতর সহেযািগতা ায় সব দেশ সব যুেগই 

দখা গেছ। াচীন ভারতীয় অিভনেয়র সে  বাদ দল থাকত। আমােদর দেশর যা ােতও অিভনেয়র আেগ িকছু ণ ধের সি িলত বাদ  

চলত। আেগকার িথেয়টাির অিভনেয়ও র মে র স ুেখ বাদ য ীদল থাকত। এইসব বােদ র উে শ —অিভনেয়র পূেব অথবা সামিয়ক 

িবরিতর মােঝ য স ীেতর মধ  িদেয় দশকেদর অ ের রসােবেগর অনুরণন জািগেয় রাখা। বতমান ম ািভনয় চলবার সময় িবেশষ 

িবেশষ আেবগেক বািড়েয় তালার জন  মে র পা  অথবা প াৎ থেক িবিভ  বাদ যে র মধ  িদেয় নানা রকেমর সুর স ার করা হয়। 

আেলার এক একিট রেঙর সে  যমন একিট একিট ভাগজগৎ স ৃ  হেয় আেছ, তমিন এক একিট সুেরর সে  এক একিট দৃশ জগৎ 

ওতে াতভােব যু  হেয় আেছ। বাদ যে র এক একিট ত ীেত যন এক-একিট আেবগ বাধা রেয়েছ। কােনা ক ণ দৃশ  দখবার সময় 

যিদ বহালার সুর কােনর মেধ  েবশ কের তেব ক ণ দৃশ িট আেরা ক ণ হেয় ওেঠ। কানও দৃশ  আর  হবার আেগ যিদ বাঁেশর 

বাঁিশর সুর কােন আেস তেব সে  সে  দশকেদর মন ছায়ােঘরা কােনা প ীর কৃিতর পেথ- া ের ঘুরেত থােক। বািঁশর সে  মাদেলর 

সুর িমিলত হেলই আবার তােদর মন চেল যােব ম য়ামাতাল কােনা পাহািড় পিরেবেশ। কােনা যুে র দৃেশ  যিদ িকছু ণ ধের নাকাড়ার 

শ  করা হয় তেব দশকেদর িচ  য যু রেস মেত উঠেব স স ে ও স কথা বলা যেত পাের। অথাৎ আবহস ীত অিভনেয়র 

অনুগামী হেব, অ গামী হেব না। িক  অেনক অিভনেয় দখা যায়, স ীত পিরচালকরা এ কথা িব ৃত হেয়েছন। তারা এমন অদম  

আ েহ স ীত পিরেবশন কেরন য অিভনেয়র একিট কথাও কণেগাচর হয় না। অেনক সময় মে র অিভনেয়র িদকিট িনি য় অথবা 

গৗণ রেখ ধু কবল নপথ  স ীেতর ারাই দশকেদর িচে  রসসৃি  করবার চ া হয়। এই বাড়াবািড়ও বজন করা উিচত, অিভনেয়র 

সময় অিভনয়িশ ী অেপ া স ীত িশ ীেক কখেনা কখেনা াধান  দওয়া উিচত নয়।  

     আবহস ীত ছাড়াও অিভনেয় বা ব রসস ার করবার জন  অেনক েল নানা কৃি ম শ - ভাব সৃি  করা হয়। নাটেকর মেধ  

ায়ই কালাহল ও গালমােলর শ  সৃি  করেত হয়। ন, আতনাদ, দািব, উে জনা, ভয় ইত ািদ সি িলত ক েরর মেধ  িদেয় সৃি  

করেত হয়। যিদ জারােলাভােব এসব শ িলর সৃি  না করা হয় তেব র মে র অিভনয় অথহীন হেয় পেড়। ধরা যাক রবী নােথর 

রাজা ও রাণী নাটেকর একিট দৃেশ র কথা। রািন সুিম া জােদর ক ণ কাতর েন িবচিলত হেয় পেড়েছন। িক  তার এই িবচিলত 

ভাব দশকেদর কােছ াভািবক মেন হেব না, যিদ জােদর ন তােদর কােন েবশ না কের। আর একিট কা িনক দৃ া  নওয়া 

যাক। িবপ  সন েদর কলরব েন হয়েতা একজন সনাপিত অিভনেয়র মেধ  উে জনার ভাব কাশ করেলন। িক  তার এই উে জনা 

দশকেদর মেন কােনা সাড়াই জাগােত পারেব না, যিদ তারাও সন েদর কলরব নেত না পায়। মে র উপর যখনই অিভেনতা আেস 

তখনই তার সে  দশকেদর দয় একই সূে  বাধা পেড়। নপথ জগৎ থেক য শ  আেস তা যমন অিভেনতা নেব তমিন দশকরাও 

নেব। দশকেদর অ ত কােনা শ  েন অিভেনতার কােনা ভাবা র কাশ করা অত  কৃি ম ও অসংগত।  

    অেনক সময় ঝড়, জল, ব , বামা, ব ুক ইত ািদ অিভনেয়র পে  েয়াজনীয় হেয় পেড়। আজকাল িবেশষ াকৃিতক ও যাি ক 

শে র রকড পাওয়া যায়। শ ে পক যে র সাহােয  সইসব শ  াগৃেহর সব  জারােলা সুের চািলেয় দওয়া হয়। রকড সৃি র 



পেব নানা কৗশেল নপথ জগৎ থেক দশকেদর মেধ  শ ে পণ করা হত। নাটেকর মেধ  যিদ কাথাও আচমকা কােনা িব য়, ভয়, 

দুঃখ ইত ািদ ভাব সৃি  করেত হয় তেব, াশ’ শ  করেত হয়। যথাসমেয় এই াশ িদেল দশকেদর িচ  আকি ক শে র আঘােত 

উে িজত হেয় ওেঠ এবং অিভনয় জগেতর িত অিধকতর িনিব  হয়। A Doll’s House নাটেকর শেষ নারা যখন চেল যাে  তখন 

একিট চ  দরজার শ  শানা যায়। এই শ িট দশকেদর শানােত না পারেল নাটেকর অথপূণ পিরণিত তােদর িচে র কােছ 

অপির াত হেয় থাকেব। অিভনেয়র পির ূ টেনর জন  শ সৃি র েয়াজনীয়তা অন ীকায; িক  সই শ েক সুেকৗশেল িনয় ণ করা 

দরকার অথাৎ অিভনেয়র িন েরর সে  সংগিত রেখই শ ে পণ করা দরকার। শ ে পণ যিদ খুব আে  অথবা খুব জাের হয় 

তেব অিভনেয়র সুর তােত ঢ় আঘাত পেয় ভাব হািরেয় ফলেব।      

  

অিভনয় কােক বেল? একজন দ  অিভেনতা বা অিভেন ীর কাজ বা কী কী ণাবলী 

থাকা েয়াজন।  
 

সাজেগাজ কের কৃি ম অ ভি  কের অন  একিট চিরে র অনুরকরণ করাই হল অিভনয়। অিভনয় চার কাের স  হয়। ০১) আি ক 

অিভনয় ০২) বািচক অিভনয় ০৩) সাি ক অিভনয় ০৪) আহায অিভনয়। ০১) আি ক অিভনয় : শরীেরর অ ভি  ব বহার কের য 

অিভনয় করা হয়, সটাই আি ক অিভনয়। শরীর ব বহার না করেল অিভনয় পিরপূণ হয় না বেলই অিভনেয় শারীিরক িবিভ  অ ভি  

ব বহার করেত হয়। ০২) বািচক অিভনয় : অিভনয়েক পিরপূণতা দােনর জন  ক রও ব বহার করেত হয়। ক র ব বহার কের য 

অিভনয় করা হয় সটাই বািচক অিভনয়। বািচক অিভনয় ছাড়া অিভনয় পিরপূণ হয় না। ০৩) সাি ক অিভনয় : স া বা মনেক অিভনেয় 

অ ভু  করেত না পারেল অিভনয় পিরপূণ হয় না। মেনর ভাবনােক িনয় ণ ও অ ভু  কের য অিভনয় করা হয়, সটাই সাি ক 

অিভনয়। মূলত আেবগ ব বহার না কের অিভনয় করেল সটা পিরপূণতা লাভ কের না। আর আেবগ ব বহার করেত হেলই অিভেনতােক 

মন িনয় ণ করেত হয়। এই মন িনয় ণ কের যই অিভনয়, সটাই সাি ক অিভনয়। ০৪) আহায অিভনয় : অিভনয়েক পূণমা ায় 

বাধগম  ও িচ াকষক করার জন  পাশাক, অ রচনা, আেলা ও ম  ব বহার করেত হয়। অিভনেয়র জন  ব ব ত এই সব উপাদান 

ছাড়া অিভনয় পিরপূণতা পায় না। অিভেনতার শরীেরর বাইের অবি ত এই সব উপাদান ব বহার কের য অিভনয় করা হয়, সটাই 

আহায অিভনয়। বড় পদা এবং ছাট পদায় অিভনেয়র িকছু ব াবহািরক পাথক  আেছ। পূণৈদঘ  িসেনমােত ক ােরকটারাইেজশন করা হয় 

িব ািরত ভােব যা াভািবক কারেণই নাটেক াপট এবং সময় তার কারেণ হেয় উেঠ না। ছাট পদায় সাধারণত অিভনেয়র সব 

মা াই, আি ক, বািচক, াি ক এবং আহায  একইসােথ েয়াগ করা হয় এবং তা অবশ ই   অনুযািয় িনিমত িক  চলি ে  

 িবশাল থাকায় িনমােণর সুিবধােথ আি ক, াি ক এবং আহায  একই সােথ স  হেলও অিভনেয়র বািচক (ডািবং) পযায় সংযু  

করা হয় পের সজন  একজন অিভেনতার স রকম দ তার েয়াজন হয়। এছাড়া চলি ে  গােনর িচ ায়ন আলাদা ভােব হেয় থােক যা 

অিভেনতােদর ে  আেরকিট মা া। িক  নাটেকর ে  গােনর িচ ায়ন খুবই কম হেয় থােক। অিভনেয়র ে  এই দুই মাধ েম 

অেনকটা িমল থাকেলও িনমােণর ে  িব র ব বধান রেয়েছ। 

    অিভেনতা বা অিভেন ীই নাট কােরর কথা িলেক মূত ও জীব  কের তােলন। সজন  তার দািয়  অেনকখািন। িতিনই নাট কার ও 

দশকেদর মধ েল িবরাজ কেরন, িতিনই নাট কােরর ব ব  দশকিচে র মেধ  স ার কের থােকন। এজন  একজন দ  অিভেনতা বা 

অিভেন ী হেত গেল কতক িল বিশ  থাকা দরকার। নাট কােরর ব ব েক ভােলা কের বুঝেত হেব, এজন  তার িশ া, রসেবাধ ও 

অ দৃি  থাকা েয়াজন। দশকিচে  নাট কােরর ব ব  স ার করার মেতা তার চহারা, ক র ও অিভনয় নপুণ  থাকা খুবই দরকার। 

অিভেনতা বা অিভেন ীর চহারা যিদ নাট কােরর চির  অনুযায়ী না হয় তেব দশকিচে  িতিন কখেনা রস উে ক করেত পারেবন না। 



অিভনেয়র একিট মৗিলক বিশ ই হেছ ক েরর আেরাহন-অবেরাহেণর ারা িবিভ  ভাব ফুিটেয় তালা। ক র পদায় পদায় মাগত 

বাড়ােল িকংবা কমােল দশকিচে র মেধ  কৗতূহল ও উে জনা সৃি  হয়। আবার ক র হঠাৎ উচু থেক নীচু অথবা নীচু থেক উচু 

পদায় ানা িরত করেল দশকিচে  য আকি ক আঘাত লােগ তার ফেল চমৎকার নাট রেসর সৃি  হয়। এই িবষেয় অিভেনতা বা 

অিভেন ীেক সেচতন থাকেত হয় অথাৎ কখন উচু ের আর কখন নীচু ের সংলাপ বলেত হেব স িবষেয় ান থাকা দরকার। ধু 

ক ের ওঠা-পড়া নয়, সই সে  উ ারণ খুব িব  ও মািজত হওয়া েয়াজন। অেনক সময় ত উ ারেণর ফেল একিট িনর 

উ ারেণর সে  পা বতী আর একিট িনর উ ারণ িমেশ যায় এবং তার ফেল কথা অ  হেয় যায়। আবার অেনক সময় বাক  

বলেত িগেয় অিভেনতার দম ফুিরেয় যায় বেল বােক র শষ বােক র কথা িলর উপর জার পেড় না এবং সজন  স িল ায়ই 

বণেগাচর হয় না। িনঃ াস িনয় ণ এমনভােব অভ াস করা দরকার যােত িনঃ াস অেনক ণ পয  ধের রাখা যায় এবং েত কিট 

বেণর উপর তােক েয়াগ করা চেল। তাছাড়া সংলােপ আেবগ চেল আসেছ িকনা স িবষেয় সেচতন থাকেব হেব। কননা তার ফেল 

সুর কথােক ছািপেয় যায়, তােত অিভনয় দুবল হেয় পেড়। 

   বা ব জেগত িবেশষ িবেশষ পিরি িতেত মানুষ কীভােব চলােফরা কের, কীভােব হাত পা নােড়, কীভােব চাখ, মুখ,  ও কপােলর 

মেধ  নানাভােব পশী স ালন কের ও িবিভ  রখা এেন ভাবােবগ কাশ কের থােক তা অিভেনতা বা অিভেন ীেক িবেশষ মেনােযােগর 

সে  পযেব ণ করেত হয়। িক  অিভনয় ধু বা েবর অনুবতন নয়, অিভনয় য এক িবেশষ ধরেনর িশ । সই িশে র েয়াজেনই 

অিভনয় বা বেক ছািড়েয় যায়। সই কারেণই বা েব যটা না হেলও চেল িক  অিভনেয়র ে  িক  অবশ  েয়াজনীয় অথাৎ াধ 

কাশ করেত কপােলর রখােক কীভােব কুি ত করেত হয়, িকংবা িব য় কােশর সময় রখােক কীভােব উ িদেক আকষণ করেত 

হয় এবং কতটা পয  করেত হেব স িবষেয় অিভেনতা বা অিভেন ীর ান থাকা দরকার। বা ব জগেত মানুষ উে শ হীনভােব 

চলােফরা কের িক , অিভনেয়র সময় তা হয় না। একিট িবেশষ ভাব ফুিটেয় তালার জন ই চলােফরােক িবেশষ তাৎপযপূণ কের তালার 

অিভ তা অজন করেত হেব। তার নীরেব তািকেয় থাকা বা িন লভােব বেস থাকার মেধ ই িশ স ত পািরপাট  আনেত হেব যােত 

দশকেদর িচে  একটা আ হ ও আেবগ জা ত হেত পাের। অিভেনতার অ ত িল অত  সি য় ও সুপটু হওয়া দরকার এবং 

মাংসেপশী িল স ূণভােব তার িনয় ণাধীন হওয়াও েয়াজন। কুিটল ভাব আনবার জন  তার ঠাটঁ দুিটেক কতখািন বাকঁােনা দরকার 

এবং বীর  ফুিটেয় তুলেত হেল শরীরিটেক কী প ঋজু এবং মুেখর মাংসেপশীেক কতটা কিঠন কের তালা দরকার স িবষেয় যথাযথ 

ান থাকা দরকার। 

   ধু বািচক বা কািয়ক অিভনয় দ তা থাকেলই একজন দ  অিভেনতা হওয়া যায় না। অিভনীত চির িটর মন মানিসকতােক 

ভােলাভােব উপলি  করা ও তার সে  একা  হওয়া একা  দরকার। বা েব অিভেনতা বা অিভেন ীর কী পিরচয় তা ভুেল িগেয় মনেক 

িনয় ণ করেত হেব এবং অিভনীত চির িটর মানিসক অব ােক আয়  করেত হেব। য অিভেনতা এই কাজিট যত ভােলাভােব আয়  

করেত পােরন িতিন ততই দ তা অজন কেরন।  

অিভনেয়র সময় অিভেনতােক ল  রাখেত হয় য মে  উপি ত উপকরণ িলর যথাযথ ব বহােরর িদেক। একজন দ  অিভেনতা হেত 

গেল সম  ম স ািটর িতও দৃি  রাখেত হয় অথাৎ ধু ভােলা সংলাপ বেল বা কািয়ক অ ভি  করেলই অিভেনতা কাজ শষ হেয় 

যায় না। সই অিভনয়েক আেরা সু র ও স ূণ কের তুলেত হেল মে  ব ব ত উপকরণ িলর যথাযথ ব বহােরর িদেকও দৃি  রাখেত 

হয়। কখন কান উপকরণিট ব বহার করেত হেব স িবষেয় ান থাকা বা নীয়।           

 িবিভ  রেসর নাটেকর অিভনয়রীিতও িবিভ  হেয় থােক, তাই স িবষেয় অিভেনতা বা অিভেন ীেক সেচতন থাকেত হয়। যমন 

রামাি ক নাটেকর অিভনেয় ভাবােবেগর বলতা ফুিটেয় তালা েয়াজন। সখােন অিভেনতােক ক না ও কিব শি র অিধকারী হেত 

হেব। যমন শ পীয়েরর দীঘ কিব পূণ সংলাপ বলার সময় অিভেনতা দশকেদর িদেক না থািকেয় পারেবন না, স ানভােব িতিন তার 

আবৃ  অংশ দশকিচে  স ার করেত চাইেবন। িক  বা বধমী নাটেকর অিভনেয়র সময় অিভেনতা দশকেদর অি  এেকবাের ভুেল 

থাকেবন। তার চলােফরা ও বােক া ারণ স ূণ াভািবক হেব। িনেজর পিরেবশ ভুেল িগেয় িতিন কখেনা অন িদেক দৃি পাত করেবন 



না। ােজিডেত অিভনেয়র সময় ক েরর য গা ীয েয়াজন, হসেন অিভনেয়র সময় তার কােনা েয়াজন নই। ক র হালকা ও 

তরল না হেল দশকগণ কখেনা অিভেনতার অিভনয় দেখ হাসেব না। ঐিতহািসক নাটেকর অিভনেয় হাত-পা ও চাখমুেখর যতখািন 

স ালন করা দরকার, আধুিনক সামািজক নাটেক তার কােনা দরকার নই। সাংেকিতক নাটেক অিভেনতা চলােফরা, চাহিন ও ভাষেণ 

কােনা দূরবতী জগেতর ইি ত, িকংবা কােনা অ ূ ট তে র ব না ফুিটেয় তুলেবন। আসল কথা, অিভেনতা য ভূিমকায় অিভনয় 

করেছন তার সে  স ূণ একা  হেয় যােবন। সই চির িট কা   সমেয়র কা   অব ার, তার মনন ও আেবগ কী প সসব 

অিভেনতােক বশ ভােলাভােব বুঝেত হেব। সই কারেণ দ  অিভেনতা-অিভেন ী হেত হেল ান, বুি , িবচারেবাধ ও মানবচির   

স ে  অিভ তা থাকা েয়াজন। ভােলাভােব চির িটেক বুেঝ িনেয় অিভনয় কৗশল েয়াগ কের তােক জীব  কের তুলেত হেব। ধু 

অিভনয় কৗশল আয়  করেলই একজন দ  অিভেনতা বা অিভেন ী হওয়া যায় না, তার জন  েয়াজন অিভেনতার সম  স া িদেয় 

চির িটর সে  একা  হেয় যাওয়া, তেবই চির িট ােণর সই স ীবনী পরশটুকু পােব।  

নাট েযাজনার ণ িল উে খকর? েযাজক েপ তুিম একিট নাট েযাজনার ে  সই 

ণ িল কীভােব েয়াগ করেব জানাও। 
    নাটক একিট জীব  পদাথ, তাই কােনা একিট নাটেকর েযাজনার জন  সব থেম েয়াজন নাটকিটেক সম  ইি য় িদেয়, আেবগ 

িদেয় অনুভব করেত হেব। ধুমা  ঘটনা বা ি য়ােক জানেলই হেব না দখেত হেব কায়ক ি য়ােক নেত হেব বািচক ি য়ােক, অনুভব 

করেত হেব সাি ক ি য়ােক। তেব িতিন যন অিতির  িকছু আেরাপ না কেরন। েযাজক বা পিরচালেকর ধান ল  থাকেব 

নাটকিতর জীব  আচরেণর উপর। নাটকএর জীবেনর য পিটেক ফুিটেয় তালা হেয়েছ সিট যিদ মেনাগত হয় তেবই একিট নাটেকর 

সু ু  ও সু র েযাজনা স ব।  

     একিট নাটক েযাজনার জন  েযাজেক িন িলিখত ণ বা বিশ িল মেন রাখেত হেব— 

১. পা ু িলিপ 

২. নাটক িবে ষণ 

৩. উপ াপনা 

৪. ভূিমকা ব ন 

৬. দৃশ স া 

৭. মে র উপর পা পা ীেদর ি য়াকলাপ। 

১. পা ু িলিপ  

পা ু িলিপ অব ায় বা কািশত অব ায় য অব ােতই নাটক থাকুন না কন নাটকিটেক খুব ভােলাভােব পড়েত হেব েয়াজেন নাটকএর 

নাম বা নাট কােরর নাম পড়া হেব কারণ তার ারা েযাজক ভািবত হেত পােরন। তাই নাটক পাঠ কের তার মেধ কার 

জীব পিতেক মম িদেয় উপলি  করেত হেব। এইভােব পােঠর মধ  িদেয় একিট েযাজনার জন  িনবাচন করেত হেব।  

নাট েযাজনা দুরকম রীিতেত করা হয়। ১. বা বধমী েযাজনা, ২. গিতসূচক েযাজনা। নাটকিট পেড় দখেত হেব কান ধরেনর 

েযাজনা স ব। তেব একই নাটেকর েযাজনা একািধক রীিত েয়াগ না করাই ভাল। বতমােন গিতসূচক েযাজনার েযাগ বিশ 

কের ল  করা যায়। একিট নাটক েযাজনা করেত গেল িবিভ  অে র সংেযাগ ঘটােত হেবই, গিতসূচক েযাজনাও িবেশষ িবেশষ 

অ  যাজনার িবেশষে র মেধ  আ কাশ করেব। এই েযাজনায় ম  ব বহােরই থম বিশ  লি ত হয়। ছাট মে  বা বক না ও 

দৃশ ািদ াপন করার উপযু  ান থােক না বেল এই নাট ধমী েযাজনাই বিশ সুখকর। এই েযাজনায় িন িলিখত কৗশল িল 

অবল ন করা যেত পাের 

১. িথেয়টােরর স ুখবতী ম াংশ ব বহার করা। 



২. দশকেদর মেধ  অিভেনতােদর বিসেয় রেখ ব ৃ তার পে  বা িবপে  বাদ- িতবাদ করােনা দশেকর িভতর িদেয় অিভেনতােদর 

মে র িভতর েবশ করােনা।  

৩. কােলর ব বধােন দখােনার জন  যবিনকা ব বহার না কের হঠাৎ আেলা িনিভেয় ম  অিধকার কের তা করা যায়।  

৪. ব রসা ক নাটেক বা হসনািদেত কাটুন ব বহার করা যেত পাের।  

৫. জনতার আেবগ ব  করেত কারাস ব বহার করা যেত পাের।  

৬. নানাধরেনর কা  বিদকার উপের অিভনেয়র ব ব া করা এবং বা িবক দৃেশ র পিরবেত সাংেকিতক দৃশ  ব বহার করা। 

৭. িনয়িমত দৃেশ র বদেল পদা ও ঝালর ব বহার কের অিভনেয় গিতশীলতা িনেয় আসা,  পদা ব বহার কের মে র গভীরতা সৃি  

করা যায় কােনা িকছুেক িতর করণ ও আিব রণ করেতও  পদা ব বহার করা যায়।  

৮. দৃেশ র বা অে র মেধ  িবরােমর সমেয় নাটেকর ভােবর সে  স িত রেখ স ীতািদ েয়াগ করা।  

৯. চলি ে র কৗশল ধীের ধীের আেলা কিমেয় দৃশ েক িবলীন কের দওয়া।  

১০. িব ৃত মে  ট লাইেটর সাহােয  ধুমা  নাটেকর দৃশ  এবং চিরে র উপর আেলাকপাত কের দশেকর দৃি েগাচর করা হয়। য 

নাটেক ায়ী দৃেশ র সংখ া অিধক এবং য নাটেক অিত ত দৃশ  পিরবতেনর েয়াজন হয় সখােন এই রীিত খুবই কাযকরী।  

  

এই ব  তামােদর অেনক কােজ লাগেব বেলই মেন হয়। ব  শ ু  িমে র 
রচনা। এ  ভােলা কের দেখ িনও, তামােদর অেনক ে র উ র পেত পার।  

বাংলা ম  ও অিভনেয়র িববতন রখা 
দশ িক িবশ বৎসর আেগ ‘িথেয়টার’ বলেলই লােক বুঝেতা িসিনয়ামমে  দিশত কােনা নাট ািভনয়। িক  বতমােন ‘এরীনা 

িথেয়টার’ বা ‘িথেয়টার ইন িদ রাউ ’ িবষেয় অেনক প’ ড়- েন আমরা অেনক বুি মান হেয় গিছ। তাই এখন আমরা িথেয়টার বলেত 

বুিঝ অিভনেয়র জন  একিট ম , যখােন ঝালর, পদা, পট, সবই থাকেত পােব, িক  সব অিভনেয় সবিকছু ব ব ত নাও হ’ ত পাের। 

আর ‘যা া’ বা ঐধরেনর অেনক নাট ভ ীেক আমােদর সরকাির/ িশি ত পিরভাষায় বলা হয় ‘ লাকনাট ।’ 

এেত একিট কৗতুকাবহ পিরি িতর উ ব হয়। যা া, যটা দশকেদর মাঝখােন একিট আসের িচরিদন অিভনীত হাত, সটা, িকছুিদন 

আেগ পয  মা ই একটা ‘ লাকনাট ’ িছল। অথাৎ খুব পুরােনা ও অমািজত একটা ফম, যটা আমরা, আধুিনক ও িবদ জেনরা, অেনক 

িপছেন ফেল এিগেয় এেসিছ। িক  হঠাৎ সােহবরা যখন আবার এটােকই ‘িথেয়টার ইন িদ রাউ ’ নাম িদেয় হণ কেরন তখন আমরাও 

হঠাৎ িবগিলত চে  এেকই আবার সবেচেয় আধুিনক ও ব িবক রীিত ব’ ল াগত জানাই। 

আিম অবশ  জািন য আমার এই িট ু িনটা এমন িকছু নতুন বা অিরিজন াল নয়, তবু আপনােদর সামেন আমার আেলাচনার েতই 

এইটুকু ভিণতা আমার করার দরকার িছল। যােত আমরা আমােদর দেশর পটভূিমকােতই আমােদর িথেয়টারেক বাঝবার চ া কির, 

কােনা পি ম- থেক-আমদািন-করা পিরভাষায় িব া  না হেয়। 

বাঙলায় ব  াচীনকাল থেকই নাট ািভনেয়র চলন িছল, যিদও স নােট র প স েক বা নাটেকর িবষয়ব  স েক আমরা িবেশষ 

িকছুই জািন না। 

ভারেতর নাট শাে  দেশর িবিভ  অ েল চিলত িবিভ  অিভনয়রীিতর উে খ আেছ। এরই মেধ  একিট রীিতর নাম ‘ও  মাগধী।’ 

নাট শাে র েয়াদশ অধ ােয় বলা আেছ য এই রীিত িবহার, ওিড়ষ া, বাংলা ও নপােল চিলত িছল। সই রীিতর কেতাটুকু অংশ 

এখেনা এই অ েল জীিবত আেছ, বা পুরােনা নিথপ  ও অন ান  সূ  অনুস ান ক’ র সই রীিতর িকছু বণনা উ ার করা যায় িকনা, এ 

সম ই গেবষেকর কাজ। 



জ  িববাহ বা িবিভ  ঋতুর পাবণ উপলে  এই বাংলায় এখেনা কতক িল আচার-অনু ান পািলত হেয় থােক। এই ত বা আচার িলর 

উ ব াক-আয সভ তায়। এই আয-পূব সং ৃ িতর ভাবই হয়েতা ভরতমুিন বিণত ‘ও  মাগধী’ রীিতর মূল। 

এ.িব. কীথ তাঁর সং ৃ ত নাটক স েক লখা ে  বেলেছন- [‘নাটেকর] জনি য় শাখািট’ যা বাঙলা সািহেত  যা া নােম ব ল পিরিচত, 

সিট িক  অেনক যুগ পিরেয়ও অি  বজায় রেখেছ; অথচ মািজত এবং পুেরািহত-শািসত বিদক নাটক কােনা উ রপু ষ না রেখই 

লাপ পেয় গল।’ িতিন আেরা বেলেছন য, ফন য়ডােরর মেত ‘যা া ও বিদক নাটেকর মূল এক হেলও পের িভ  ধারা অবল ন 

কেরেছ।’ 

এর ফেল কতক িল সমস ার উ ব হয়। থেম যা ার নামকরণ স েক। িকছু পি ত মেন কেরন রথযা া ানযা া সংযা া ইত ািদ 

পাবেণর মেধ ই নাট ািভনেয়র উৎপি । অন িদেকর পি ত বলেলন, বাংলার পি মসীমাে  কােনা- কান উপজািতর মেধ  যা া নােম 

অনু ােনর নািক চলন আেছ। অিববািহত ত ণ-ত ণীরা এই পাবণ উপলে  একিট খু ঁিটেক িঘের নাচগান কের। 

আ েতাষ ভ াচায তারঁ ‘বাংলা নাট সািহেত র ইিতহাস’ ে  বেলেছন য িতিন দাি ণােত  ‘মারীযা া’ নােম এক ধরেনর অনু ান 

দেখেছন। এবং পূব সমুে র তটবতী এলাকায় জেলেদর মেধ  ‘যাে ’ নােম একিট পাবণ নািক এখনও চিলত। 

সুতরাং এসব তথ  সিঠক হ‘ ল একথা মেন করা যেত পাের য নাট ািভনয় অেথ যা া শ িটর উৎস হয়েতা সং ৃ ত নাও হ’ ত পাের, 

সং ৃ তপূব আ িলক ভাষা থেকও এটা গৃহীত হেয় থাকেত পাের। িকংবা এমনও কউ কউ অনুমান কেরন য নাট ািভনেয়র এই পিট 

াক-আয যুেগর, িক  এর নােমর আযীকরণ ঘেটেছ পের। এবং এই িবেশষ ধরেনর নাট রীিতই হয়েতা নাট শাে  িনেদিশত হেয়িছল। 

তাছাড়া মৗযযুেগ আমরা বাংলার কতক িল সমৃ  নগেরর উে খ পাই। সখােনও িন য় কােনা এক ধরেনর নাট ািভনেয়র পৃ েপাষকতা 

করা হাত। তেব এখনও আমরা এ-িবষেয় কােনা িব ািরত তথ  পাই না। 

াচীনতম বাঙলার িনদশন বৗ  চযাগীিতেত আমরা পাই: 

নাচি  বািজল, গাি  দবী 

বু নাটক িবসমা হাই।। 

ব চায নৃত  করেছন আর দবী (অিভেন ী) গাইেছন। এর বিশ কােনা বণনা নই। নাটক স ে  কােনা ব াখ া নই, বা আসের বা 

মে  কাথায় য এ অিভনয় হাত তারও কােনা িববরণ নই। ধু অিভেনতা নাচেছ ও অিভেন ী গাইেছ, -বাস এই হাল বু নাটক। 

িযিন এটা িলেখেছন সই কিব বাঙালী িছেলন এটা ভেব আেরা আ য হেত হয়। কননা তারঁ আধুিনক উ র-পু ষেদর মেধ  অেনেকই 

এরকম সংি  ভাষেণর মােটই অনুর  নই। 

স ম থেক াদশ শতা ী পয  বাঙালীর দেশ িতন ধরেনর ভাষা চিলত িছল ব’ ল পি েতরা বেলন : (১) সং ৃ ত (২) াকৃেতর 

িবিভ  প, (৩) সৗরেশনী অপ ংশ। অ  য-কেয়কিট নাটক আমােদর কােছ এেস প েচেছ স িল সং ৃ েত লখা। িক  চযাগীিতর 

ভাষায় লখা সাধারণ ব ি েদর জন  অিভনীত কােনা নাটেকর কথা এখেনা আমরা জািন না। 

াদশ শতা ীেত জয়েদেবর ‘গীত গািব ’ রিচত হয়। এই কােব , এবং স-যুেগ রিচত অন ান  সািহত  থেক, তৎকালীন িবদ  সমােজর 

জীবন-িবষয়ক-দৃি ভ ী কী িছল তা আমরা জানেত পাির। তখন বাংলার ায় অধভাগ পাঠান িবেজতােদর অিধকাের অথচ সনবংশীয়েদর 

রাজসভা তখেনা বৃ াবনলীলার তী  শৃ াররেস আিব । 

পের চতন যুেগ অবশ  প গা ামী গীত গািবে র এক নতুন ব াখ া কেরন, এবং জয়েদবেক সাধক কিব েপ িতি ত কেরন। 

স যাই হাক, এ িবষেয় কােনা সে হ নই য ‘গীত- গািব ’র মেধ  তৎকালিন লৗিকক নাট েপর অেনক িল ল ণ । এবং এ-

ও জানা যায় য জয়েদেবর প ী প বতী গীেত পারদিশনী ও নৃেত  পটীয়সী িছেলন। 

ি িতেমাহন সন বেলেছন য িব ভারতীর ভূতপূব সংগীতিশ ক মহারা  দশবাসী পি ত ভীমরাও শা ী জয়েদেবর মূল ঘরানা থেক 

সুর এবং তাল িশেখ পি ত ভাতখে েক শানান। আচায ভাতখে  েন অবাক হ’ য় বেলন, ‘আের, এ তা মালাবার থেক নওয়া’। -



স ত উে খ করা যেত পাের য ড র নীহার ন রায় িশখেদর  ে  জয়েদেবর দুিট গান পেয়েছন। এই গান দুিট জরী এবং 

মা  রােগ গীত হয়। এ থেক বাঝা যায় য যােক আমরা গৗড়ীয় রীিত বিল, তােত ভারেতর িবিভ  অ েলর নানা বিশে র ভাব 

আেছ। 

‘গীত- গািব ’ এবং পরবতীকােল রিচত ‘মনসাম ল’, ‘চ ীম ল’, ‘কািলকাম ল’ ভৃিত ম লকাব িল মূলতঃ বাধহয় নৃত  সহেযােগ 

গীত হ’ তা। িক  উ  কাব িলেত কােনা গদ  সংলাপ থাকেতা িকনা তার কােনা মাণ নই। 

িক  চতন যুেগ এেস আমরা দখলুম গােনর সে -সে  িকছু সংলাপও সংেযািজত হেয়েছ। এবং এটাও রণেযাগ  য ৈচতন  য়ং 

ভােলা অিভেনতা িছেলন। 

ব বধেমর সােরর সে -সে  নাট ািভনয়ও মেন হয় িবরাট রণা পেয়িছল। এবং কৃে র নানা লীলা অবল েন রিচত কৃ যা া 

িবেশষ জনি য় হয়। তাছাড়া িছেলা রামযা া, এবং মহামারীর সমেয় শীতলাযা া বা ওলািবিবর যা া। 

চতেন র পেরর সময়টা আমােদর দেশর এক তমসা  যুগ, সংকীণতা, গাঁড়ািম, ও কুসং াের দশ ছেয় িগেয়িছেলা। তারপর এেলা 

ইংেরজরা। ১৬৯০ ী াে  চানক কলকাতা ব েরর গাড়াপ ন কেরন। ১৭৫৭ ী াে  পলাশীর যু  হয়। ১৭৭০ ী াে  (১১৭৬ 

ব াে ) এই দেশ ভয়াবহ দুিভ  হয় যার বণনা বি মচে র ‘আন মঠ’ উপন ােস আেছ। ১৭৭৪ ী াে  কলকাতা ই  ইি য়া 

কা ািন শািসত ভারত সা ােজ র রাজধানী হয়। 

কলকাতা যখন পূণ নগর িহেসেব গ’ ড় উঠেছ, তখন িব ু পুর, বধমান, বীরভূম, যেশাহর এবং নিদয়া অ েলর ‘যা া’ িবেশষ 

িসি  অজন কেরিছেলা। এই সে  পরমান  অিধকারী, িশ রাম অিধকারী, লাচন অিধকারীর যা াদেলর নাম উে খেযাগ । অিধকারী 

মােন মািলক। িক  অিধকারীরা ধু মািলকই িছেলন না, তাঁরা একই সে  িছেলন িনেদশক, পালার লখক, স ীতিনেদশক, এবং কখেনা 

কখেনা সবেচেয় পূণ ভূিমকার অিভেনতা। তাঁরাই যাবতীয় ব বসািয়ক ও শাসিনক কায পিরচালনা করেতন। 

এই পালা িলর িবষয় িছেলা কৃ যা া বা কালীদয়মন অথবা ভারতচে র িবখ াত সািহত সৃি  ‘িবদ াসু র’। িবদ াসু র-এর রচনারীিত 

অসাধারণ। সভাকিবসুলভ ভি েত লখা এই কাব িটর মজাজ স ূণ েপ নাগিরক, ছে র ফােঁক ফাঁেক লুিকেয় আেছ িসিনেকর ব -

হািস। ভারতচে  বাক িবন াস অসামান । তাঁর অেনক পঙি  আজ বােদ দাঁিড়েয় গেছ। ব  সাধারণ নর-নারী দনি ন জীবেন তারঁই 

পঙি  বচন িহেসেব উ ৃ ত কেরন, যিদও তাঁরা কউ ভারতচে র নামই শােননিন। ভারতচ  শৃ াররেসরও অকপট বণনা িদেয়েছন 

তাঁর িসিনকভ ীেত। 

অবশ  মূলত এিট পালা িহেসেব রিচত হয়িন। িক  পের এিট পালা েপ গৃহীত হয় এবং ব  ােন অিভনীত হেতা। সংলাপ িল পয়াের 

রিচত, িক  কেয়কিট দৃেশ  অিভেনতারা মুেখ-মুেখ সংলাপ তির কের বলেতন , য িল গেদ  । বািক অংেশ থাকেতা নাচ আর গান । 

মেয়রা  অিভনেয় অংশ হণ করার যুগ তখন অতীত হেয় গেছ । যা ায় ব  ছেল িছেলা যারা ী- ভুিমকায় অিভনয় করেতা , নাচেতা 

গাইেতা । তেব নাট ািভনেয়র অন েপ, যমন ঝুমুের, মেয়রা থাকেতা । তারাশ র বে াপাধ ায় তারঁ কােনা এক উপন ােস এইধরেনর 

একিট দেলর কথা বণনা কেরেছন ।  কলকাতা গেড় ওঠবার সে - সে  এক ণীর বেড়া লােকরও সৃি  হয়। তােদর বািড়েত তারা 

মােঝ- মােঝ এই যা ার আসর বসােতন । তােদর পৃ েপাষকতায় এ িল চলেতা। কলকাতা ভারেতর রাজধানী হবার একুশ বছর পের 

শ - দশীয় জৈনক ব ি  একিট ম  িনমাণ কেরন এবং ১৭৯৫ ী াে র নেভ র মােস তার েযাজনায় একিট বাঙলা নাটক ম  

হয়। এই ভ েলাক হেলন গরািসম লেবেডফ। িতিন িদ িডসগাইজ নামক ইংেরজী নাটেকর কা িনক সংবদল নােম এক বাঙলা তরজমা 

কেরন। এই অিভনেয় ী-ভূিমকায় মেয়রাই অংশ িনেয়িছেলন এবং িটিকেটর হার িছেলা চার টাকা এবং আট টাকা। ১৭৯৫ ী াে র 

মু ামূেল র তুলনায়এই হার য বশ বিশ, স-িবষেয় সে হ নই।  থমবােরর সাফেল  উৎসািহত  হেয় লেবেডফ পরবতী মাচ মােস 

পুনরািভনেয়র ব ব া কেরন। অিভনেয়র পূব িদেন িতিন কাগেজ িব াপন দন -দশকেদর সুিবধার জন  বিসবার আসন দুই শত করা 

হইয়ােছ যাহা শী ই পূণ হইয়া যাইেব। দশন াথীেদর লেবেডফ এর িনকট এক ণ মাহর দশনী সহেযােগ আেবদন কিরেত হইেব। 

াগৃহ পূণ না হওয়া পয  আেবদনপ  গৃহীত হইেব।’ একিট িটিকেটর জন  এক ণ মাহর এই ১৯৭০ ী াে ও চমিকত করবার 

মেতা। অিভনেয়র শেষ িতিন ক ালকাটা গেজট পি কায় দশকেদর উদার পৃ েপাষকতার জন  ধন বাদ াপন কেরন। 

 



এর অ কাল পেরই িতিন ইংল াে  যান। সখােন ১৮০১ ী ে  অথাৎ বাঙলােদেশ তারঁ েযািজত অিভনেয়র িঠক পাঁচ বছর পের ‘এ 

ামার অব িদ িপওর অ া  িম ড ঈ  ইি য়ান ডায়ােল স’ কািশত হয়। বইিটর ভূিমকায় িতিন লেখন, দুিট অিভনেয়ই াগৃহ পূণ 

িছেলা। 

িক  বাঙলা িথেয়টােরর এই আকি ক অভু দয় লেবেডফ-এর িবদােয়র সে -সে  ব  হ’ য় যায়। অেনক ঐিতহািসেকর মেত ১৮৩৫ 

ী াে  নবীনচ  বসুর গৃেহ র ম  াপেনর পূেব বাঙলা িথেয়টােরর অি  পাই না। এখােন িথেয়টার বলেত যবিনকা-পট সেমত 

িসিনয়াম মে র কথাই তাঁরা ধরেছন। 

একথাও বলা হ’ য় থােক য লেবেডফ-এর একক েচ া এেদেশ কােনা ভাব িব ার করেত পােরিন, কননা বাঙালীরা তখনও 

র ম সেচতন হয়িন। এবং পরবতীকােল য-িথেয়টার পাই, তা ইংেরজেদরই অনুকরণ। 

খ াত অিভেনতা অহী  চৗধুরী পূেবা  িস াে র িব ে  কতক িল যুি স ত আপি  তুেলেছন। িতিন লেবেডফ-এর পূেবাি িখত 

ভূিমকা থেক কেয়কিট ম ব  িবষেয় আমােদর দৃি  আকষণ কেরেছন। লেবেডফ িলেখিছেলন য নাটকিটর অনুবােদ তাঁর এই সাফেল র 

কারণ এই য, িতিন িবেশষ সৗভাগ বশত তারঁ িশ েকর মেতা ব ি র সহায়তা লাভ কেরিছেলন। এই িশ েকর নাম েগালকনাথ 

দাস। িতিন লেবেডফ- ক বেলন য িতিন যিদ এই নাটকিট অিভনয় করােত রািজ হন, তাহ’ ল িতিন দশীয় অিভেনতা-অিভেন ী 

সং েহর দািয়  নেবন। এই কথায় উৎসািহত হ’ য় লেবেডফ িনজ  পিরক নায় একিট শ  র ম  িনমাণ কেরন এবং িতনমােসর 

মেধ  ম  স ূণ হয়, অিভেনতারাও ত হন। 

অহী বাবুর মেত, লেবেডফ য়ং যখন ীকার কেরেছন য নাট েযাজনার থম পিরক না গালকনাথ দােসর, তখন িন য় মািণত 

হয় য শেষা  ব ি র এই িবষেয় এক ধরেনর অিভ তা ও বাধ িছেলা। ি তীয়ত- িতিন কাথা থেক অিভেনতা-অিভেন ী সং হ 

করেলন যাঁেদর মা  িতন মােসর মহলায় তির করা িগেয়িছেলা? তাছাড়া এই িতন মােসর মেধ  লেবেডফ- ক িন য় র ম  িনমাণ, 

দৃশ পট-অ ন ইত ািদ ব াপাের অিধকাংশ সমেয় ব  থাকেত হ’ তা। সুতরাং অিভেনতােদর মহলা দবার বিশর ভাগ দািয়  িছেলা 

গােলাকনাথ দােসর ওপর। িবেশষত ঐসব অিভেনতা-অিভেন ীেদর ইংেরিজ ভাষার দখল থাকা স ব িছল না। সুতরাং তােদর ভূিমকা 

ইত ািদ বুিঝেয় দবার জন  গােলাক দােসর মেতা ব ি র েয়াজন িছেলা। এবং বাঙলােদেশ যিদ নাট ািভনয় স েক একটা  চতন 

না থাকেতা তাহ’ ল কী-ক’ র একজন অ াত গােলাক দােসর পে  বাঝা স ব হ’ তা য কান নাট েযাজনার কতখািন স াবনা 

আেছ? কী-ক’ রই বা স ব হ’ তা অিভেনতা-অিভেন ী যাগাড় করা িকংবা তাঁেদর িশ া দওয়া? 

অহী বাবু আেরকিট যুি স ত  তুেলেছন। যিদ অিভনেয় অংশ হণকারীরা অিভনয় স েক স ূণ অনিভ  হেতন, তাহ’ ল এেতা 

 সমেয়র মেধ  স ূণ নতুন একিট িশ মাধ েমর জন  তােঁদর তির করা যেতা? নাটেক তােদর অিভনেয়র সে -সে  গানও গাইেত 

হেয়িছেলা। 

সুতরাং অহী  চৗধুরী িস া  কেরেছন য অিভেন ীেদর সং হ করা হেয়িছেলা াম মাণ শারী-জারী-কীতিনয়ােদর দল থেক। 

দুঃেখর িবষয় লেবেডফ এেদশ ছেড় যাবার পর তােদর কাযাবিল িবষেয় আমরা িকছুই জািন না। গােলাক দাসইবা লেবেডফ আসার 

আেগ পের কী করেতন এবং কী করেলন স স েক আমরা অ কাের। এটা দুভাগ জনক। তেব একথা িনি তভােব বলা যায় য, এই 

ধারার ছদ পেড়িন এবং থম নাট েযাজনার ভাব িবিভ  ে  িবিভ ভােব পেড়িছেলা। 

এখন দখা যাক এই অিভনেয়র কী-কী ভাব আমরা ল  কির। তখনকার যা ার পালায় কােনা অ  বা দৃশ  িবভাগ িছেলা না, দৃশ  

থেক দৃশ া ের এমিনই চ’ ল যেতা। ি তীয়ত- অিভেনতােদর েবশ- ােনর কােনা রীিত িছেলা না। অিভেনতারা তােদর পাট বলা বা 

গান গাওয়া হ’ য় গেল আসেরর মেধ ই ব’ স পড়েতন, আবার পরবতী দৃেশ  েয়াজন হ’ ল উেঠ পড়েতন। লেবেডফ েযািজত 

নাট ািভনেয়র ভােব এই রীিতর পিরবতন  হ’ লা। এই ভাব অবশ  ত  নয়, কননা িটিকেটর চড়া দােমর জন  কলকাতার 

অিধকাংশ লাকই তখন িন য় এই অিভনয় দখার সুেযাগ পানিন। এই ভাবটা এেসিছেলা অিভেনতা-অিভেন ীেদর মেধ  এবং বাধহয় 

য়ং গােলাক দােসর কাছ থেক। স যাই হাক, এই পিরবতেনর থম া র পলাম ১৮২১ ী াে  কািশত কিলরাজার যা া’য়। 

কােশর অ কাল পেরই এিট অিভনীত হয়। 



[বইিটর নামকরেণ] ‘যা া’ কথািট চিলত নাট ািভনয় অেথ ব ব ত হয়িন। এখােন ‘যা া’ শে র অথ গমন। নাটকিটর িবষয় কিলরােজর 

চ াম থেক কলকাতায় গমন। এই ব নাটেকর কুশীলেবর মেধ  আেছন কিলরাজ এবং তাঁর পািরষদবগ। যমন, একজন ব ব, 

একজন সােহব, আর সপিরচারক তাঁর ী। এই নাটেক অিভেনতার মে  েবশ করেতন, অিভনয় শেষ ান করেতন। নাটকিটর 

অিভনয় িবেশষ সফল হেয়িছেলা এবং সকােলর প -পি কা িলেত খুব শংিসত হয়। 

এ থেক অনুমান করা যেত পাের সযুেগ পুেরােনা যা ােক নতুন প দবার আেরা অেনক চ া হেয়িছেলা। এরকম অেনক নতুন 

রীিতর যা ািভনেয়র খবর পাওয়া যায়। তার মেধ  একিট ১৮২২ ী াে  অিভনীত হয়-পালািটর নাম নলদময় ী। 

িক  এর সে -সে  ইংেরিজ ভাষা ও সং ৃ িতর [ ত ] ভাবও  হয়। ১৮১৭ ী াে  িহ ু  কেলজ িতি ত হয়। ১৮৩১ ী াে  

িহ ু  কেলজ িতি ত হয়। ১৮৩১ ী াে  স কুমার ঠাকুর ‘িহ ু  িথেয়টার’ াপন কেরন। এখােন জুিলয়াস সীজার নাটেকর 

অংশিবেশষ এবং উইলসনকৃত উ ররামচিরত- এর অনুবাদ অিভনীত হয়। িহ ু  কেলেজর ছা রা সােহবেদর মেতা অিভনয় করেত পারার 

জন  িবেশষ গব অনুভব করেতন। ব বচরণ আঢ  নােম এরকম একজন যুবক ‘সাঁ সুিস’ িথেয়টাের ওেথেলার ভূিমকায় িসি  অজন 

কেরন। ‘সাঁ সুিস’ নামিট ফরািশ। একজন পি েতর মেত ইংেরজেদর িতি ত র মে র ফরািশ নামকরেণর মেধ  এমন একটা 

হীনমন তাই কাশ পায় য, ফরািশরা ইংেরজেদর চেয় বিশ সং ৃ ত একথা যন ীকৃত। িঠক যমন অেনক ভারতীয় বেদর কােছ 

পি েমর িজিনস মাে ই- আপনারা তা জােনন, কী। 

‘িহ ু  ি য়ট’ কাগেজ লখা হয় য বাঙলা ভাষায় নাটক অিভনেয়র জন  বাঙালীেদর একটা ম  থাকা উিচত, যমন আেছ বা াইেত 

া  রাড িথেয়টার। 

যাই হাক, ১৮৩৫ ী া  থেক ধনী ব ি েদর পৃ েপাষকতায় কলকাতার িবিভ  অ েল র ম  গ’ ড় উঠেত লাগেলা। এই িথেয়টাের 

িসিনয়াম ম  িছেলা, অি ত াপট িছল, আর পাশাক-পির দ িলও খুব দামী িছেলা। নাটক িল হয় ভারতচে র ‘িবদ াসু র’ এর 

নাট প িকংবা সং ৃ ত নাটেকর বাঙলা তরজমা অথবা সং ৃ ত নাটেকর রীিতেত রিচত কােনা পৗরািণক নাটক। 

১৮৫৪ ী াে  থম সামািজক নাটক কুলীনকুলসব  (পি ত রামনারায়ণ তকর  রিচত) কাশ হবার পর সটাই থম মৗিলক বাংলা 

নাটক ব' ল িবখ াত হয়। উিনশ শতেকর অিধকাংশ মনীষীই সমাজসং াের উ ু  হেয়িছেলন, সই িচ াধারার ভাব িথেয়টােরও ল  

করা যায়। সামািজক কুসং ার ও কু থােক আঘাত করার জন  িথেয়টার একিট শি শালী মাধ ম হ' য় উেঠ। 

এই সময় থেক ‘যা া’ নাটকীয় তী তা সৃি র উে েশ  মশ অেপরার ধরন ত াগ ক' র সংলাপ ধান হ' য় উেঠিছেলা। িক  নাটকীয় 

সংলােপর ভাষা তখেনা তির হয়িন। কুলীনকুলসব  নাটেকর সংলাপ কথ ভাষা থেকই নওয়া হেয়িছেলা, িক  য-তী তা কথ  ভাষায় 

টনশন সৃি  করেত পাের, অথবা আেবেগর তী তার জন  দনি ন ভাষার মেধ  শ চয়েনর য- ণ আনা দরকার তা এখােন নই। 

সই অনুস ান  হ' লা ১৮৫৯ ী াে  মাইেকল মধুসুদন দ  থেক। ১৮৫৮ ী াে  মধুসুদন কলকাতার উ রা েল র াবলী 

নাটেকর অিভনয় দেখ আে প ক' র বেলন, ‘রাজারা এই তু  নাটেকর জন  কী িবপুল অথব য় কেরেছন’। তাঁর ব ু রা তখন তােঁক 

একটা নাটক লখার জন  অনুেরাধ কেরন এবং িতিন কথা দন য িতিন িলখেবন। ১৮৫৯ ী াে  তারঁ থম নাটক শিম া কািশত 

হয়। পেরর বছর ব েলা তারঁ দুিট হসন এেকই িক বেল সভ তা এবং বুড় সািলেকর ঘােড় রাঁ। এই হসেনর একিটর িবষয় 

তৎকালীন নব ব  এবং অন িট হ' লা র ণশীল সমাজ সে । দুেটা নাটকই ঝরঝের কথ ভি েত লখা এবং নাটক দুিট ভাষার েণ 

এখনও উপেভাগ করা যায়। শিম া যা ার ধরেন অিভনীত হয় এবং নাটকিট বশ জনি য় হেয়িছেলা। িক  মাইেকল অনুভব করেলন 

পদ াংশ অিভনেয়র জন  অিম ার ছে র দরকার। তাঁর পরবতী নাটক প াবতী- ত এই ছ  বিতত হ' লা। আমার মেন হয় পুেরােনা 

ছ  এবং নতুন ছ  থেক বাংলায় আবৃি  ক' র এখােন িকছু দৃ া  িদেল ভােলা হয়। কাশীরাম দােসর মহাভারেতর ছ  এইরকমভােব 

বলা হাত : 

মহাভারেতর কথা       অমৃত সমান 

কাশীরাম দাস ভেন     েন পুণ বা- ন।। 



এই পােঠর ধরন অনুসৃত হ' তা। পুেরােনা যা ার রীিতর মেধ । সুর ক' র অেনকটা গােনর মেতা ক' র বলা হ' তা। িক  সাধারণ 

চির েলা অিভনেয় বািনেয় বলবার সমেয় একবাের গদ  ব বহার করেতা। 

িক  আঠােরা-উিনশ শতক থেক এই ধারা িববিতত হ' য় এমন একটা রীিতর উ ব হ' লা যটা গেদ র অেনক কাছাকািছ। মধ -উিনশ 

শতক থেক একটা দৃ া  নওয়া যাক যটা বলার ধরন একটু পৃথক : 

ক হিরল সেরা হ হইয়া িনদয়। 

শাভাহীন সেবাবর অ কারময়। 

হির সব শবময় শান সংসার। 

িপতা মাতা াতা দারা মেরেছ আমার। 

িক  মাইেকল প াবতী নাটেক য- বহমাণতা আনেলন, সটা এই রকম : 

এিক? ওই না স প াবতী 

আয় লা কািমনী 

এই প কুরি ণী িনঃশে  অভাগা 

পেড় িকরােতর পেথ; এই েপ সদা 

িবহ ী উিড়য়া বেস িনষােদর ফােঁদ। 

এই রীিতর সূ পাত প াবতী’ ত, পের মঘনাদবধ কাব  এবং কৃ কুমারী নাটেক িবকাশ লাভ কের। িবখ াত মঘনাদবধ কাব  পাঠকেক 

চমেক িদেয়িছেলা, তার কারণ এর ধরনটাই স ূণ অন রকম। যমন : 

স ুখ সমের পিড় বীরচূড়ামিণ 

বীরবা , চিল যেব গলা যমপুের 

অকােল, কহ, হ দিব অমৃতভািষিণ 

কান বীরবের বির সনাপিতপেদ 

পাঠাইলা রেণ পুনঃ র কূলিনিধ 

রাঘবাির? 

বাঙলা কােব র এই শি , এই ঐ য আেগ কখেনা ল  করা যায়িন। আর অহী বাবু বেলন, মধুসূদেনর ওপর িথেয়টােরর দািব তুলনায় 

বিশ, কননা নাটককার েপই তাঁর থম আ কাশ এবং নাটেকই িতিন থম অিম া র ছ  ব বহার কেরন। 

একই বছের অথাৎ ১৮৬০ ী াে  দীনব ু  িমে র নীলদপণ কািশত হয়। নীলকর সােহব এবং রায়তেদর িনেয় লখা এই নাটকিটর 

ইংেরিজ অনুবাদ কােশর জন  পাি  লেঙর জিরমানা হেয়িছেলা। এসব কািহনী তা ব পিরিচত, বতমােন তার িব ৃত আেলাচনায় যাবার 

দরকার নই। িক  একটা িজিনস ল  করা েয়াজন। কথাভাষা এখােন নাটকীয় সংলােপর উপেযাগী তী তা এবং সু তা পেয়েছ। 

এবং এখন থেক আসের- ঘরা যা ার চেয় মে  অিধি ত িথেয়টার অেনক বিশ ধান  পেলা। বা েবর য- িতফলন থম ল  করা 

গেলা মধুসূদন-দীনব ু  মুখ শি শালী নাটককারেদর রচনায় সই সমসামিয়কতা যা ার পালায় িছল না। মধুসূদন স েক িবেশষভােব 

বলা যায় য িতিন তাঁর হসেন ধু সহজ সাবলীল কথাভাষা এেন তােঁক গিত দনিন, অিম া র ছে  লখা রচনােতও কথারীিতর 

েয়াগ ক' র এর স াবনােক আেরা িব ৃত কেরেছন। 

স-সমেয়র র মে র কথা মেন রাখেত হেব। তখন ধু ধনীেদর পৃ েপাষকতায় কেয়কিট ব ি গত নাট শালা িছেলা। মধুসূদন যখন 

হসন িল িলেখিছেলন, তাঁর আশা িছেলা য পাইকপাড়ার রাজারা এ েলাও ম  করেবন। যমন এর আেগ তাঁরা শিম া নাটক 

অিভনয় কিরেয়িছেলন। িক  রটনা এই য, নকল সােহবেদর চােপ এেকই িক বেল সভ তা'র অিভনয় রাজারা ব  রােখন, কননা 

হসনিটর আ মেণর ল  িছেলা নকল আধুিনিকপনা। আেরকিট হসন, যার িবষয় হ' লা র ণশীল সমাজ, সটাও িকনা ব  হ' লা 

র ণশীলেদর চােপ। 



আসল কথা, িথেয়টার যখনই পূণ হ' য় ওেঠ, যখনই সমােজ তার ভূিমকা িবষেয় সেচতন হবার চ া কের, তখনই িতেরাধ আেস 

িবিভ  কােয়িম ােথর িতিনিধেদর কাছ থেক, তা তাঁর াচীনপ ী না আধুিনক সেজেছন তােত িকছু এেস যায় না। অবশ  ভারেতর 

তৎকালীন বৃিটশ সরকারও ১৮৭৬ ী াে র পর থেক িথেয়টােরর ক েরােধ সি য় হেলন। তেব একথা ভুলেল চলেব না য, থম 

িবেরািধতা এেসিছেলা আমােদর সমােজর মধ  থেকই। এই কােয়িম ােথর িতিনিধরা আজও ােথ ঘা লাগেল র ম েক িনি  

করেত চ ার িট কের না। যমন রবী নােথর কােনা-একিট নাটেকর িব  িক  থাবিহভূত অিভনয়- েযাজনা আমােদর সমােজর 

কােনা-একিট স দােয়র এমন ােধর কারণ হেয়িছেলা য তারঁা সাধ মেতা নানা চাপ সৃি  ক' র অিভনয়িট ব  করবার চ া 

কেরিছেলন। অনু পভােব িথেয়টার যিদ কােনা মতাশালী রাজৈনিতক দেলর কােছ আ িব য় না কের, যিদ িথেয়টার ধুই বষিয়ক 

সাফেল র জন  েমােদর উপকরণ না হ' ত চায়, তেব তােক কেঠার িধ ার এবং িবে েষর স ুখীন হ' ত হেব, ঝুঁিক িনেত হেব িনি ত 

হবার। এইভােবই শতািধক বছর ধ' র আমােদর বাঙলা দেশ র মে র ইিতহাস আবিতত হে । 

যাই হাক, ইিতহােসর আেলাচনায় িফের যাওয়া যাক। একদল ত ণ অিভেনতা, যাঁেদর পৃ েপাষক েপ কােনা রাজা-মহারাজা িছেলন না, 

নাটেকর টােন িমিলত হেলন। এই ত ণ স দায় দীনব ু  িমে র একিট নাটক বেছ িনেলন, কননা এেত জমকােলা ম স া বা 

পাশােকর জন  ব -অথব েয়র েয়াজন নই। নাটকিটর নাম সধবার একাদশী- র ব ে র সে  ািজক গভীরতা এই নাটেক অপূবভােব 

িমেশেছ। ১৮৬৮ ী াে  [দুগা] পূজার সমেয় এিট অিভনীত হয়। এই নাটেক অিভনয় ক' র িগিরশচ  ঘাষ নােম চি শ বছেরর 

একজন যুবক রাতারািত িবখ াত হ' য় ওেঠন। সমসামিয়ক তথ  থেক মাণ হয় য অিভনেয়র এরকম মান আেগ কখেনা দখা যায়িন। 

ধান চির  িনমচাঁেদর ভূিমকায় িগিরশচে র অিভনয় এমন একিট ািজক গভীরতা শ কেরিছল য, তাঁর দশকেদর মেন হেয়িছল য 

স- যন জীবেনর এক পরম অিভ তা। 

কী-ক' র এটা হ' লা? বেড়ােলােকরা অিভনেয়র জন  জেলর মেতা টাকা খরচ করেতন, আর এঁরা সামান  সংগিত িনেয় এ নাটক 

েযাজনা কেরিছেলন। ইংেরজ িশ করা িহ ু  কেলজ এবং অন ান  অেনক জায়গায় িশি ত বাঙালী ত ণেদর কেতা অিভনয় শখােতন,- 

শখােনা হ' তা বাচনপ িত, আি ক অিভনয়, এবং মূক অিভনেয়র কলােকৗশল। এঁেদর মেধ  অেনেকই কেয়কিট ইংেরিজ-বাঙলা নাটেক 

অং হণও কেরিছেলন। িক  সধবার একাদশী নাটেকর অিভেনতারা পূেবা  স দায়ভু  িছেলন না। এঁেদর মেধ   অিভেনতা িযিন 

সই িগিরশচ  ঘােষর কােনা কেলিজ িশ া পয  িছেলা না। িতিন িনেজর চ ায় িশ ালাভ ক' র দশী-িবেদশী সািহত  ও র ম  

িবষেয় ভূত ান অজন কেরন বেট, িক  ধু পা াত  রীিতর অনুকরণ ক' রই িতিন বেড়া অিভেনতা হনিন। ছেলেবলা থেকই িতিন 

যা া কীতন এবং কথকতার অনুরাগী িছেলন। কথকতায় কথক পুরাণ বা মহাকাব  থেক গৃহীত কািহনী বণনা কেরন, িতিন িনেজই 

িবিভ  চিরে র ভূিমকা অিভনয় ক' র দখান, গান গেয় শানান, এবং আবৃি  কেরন। িগিরশচে র অসামান  অিভনয় িতভার িবকাশ 

এই মূল থেক শি  আহরণ ক' র। তার মােন ঊনিবংশ শতা ীর ঐ আধুিনক বাঙলা িথেয়টার দেশর মূল অিভনয়ধারা থেক িবি  

নয়, বরং একিদক থেক বাধহয় তার স সারণ। একথা আেরা  হেব পরবতীকােল িগিরশচে র কাযাবিল ল  করেল। 

এখােন বলা দরকার য বাঙলা িথেয়টার িগিরশচ  ছাড়াও তাঁর কেয়কজন সহেযাগীর পূণ ভূিমকা রেয়েছ, িক  এ িবষেয় িব ৃত 

আেলাচনার েলাভন আমােক সংবরণ করেত হে । কননা বাঙলা িথেয়টােরর িববতেনর একিট মাটামুিট রখািচ ই ধু আিম এখােন 

িদেত পাির। 

সধবার একাদশী’র এবং আেরা কেয়কিট নাটেকর সাফেল  উৎসািহত হ' য় এই ত ণ শৗিখন অিভেনতারা একিট সাধারণ র ম  

িত ার কথা ভাবেলন, যখােন লােকরা ইে মেতা িটিকট কেট অিভনয় দখেত পারেব। বড়েলাকেদর র শালায় আম ণপ  ছাড়া তা 

সাধারেণর েবশািধকার িছেলা না। তাছাড়া, সাধারণ র মে র পিরক না তঁেদর মাথায় এেসিছেলা ধু টাকা রাজগােরর জন  নয়, 

িতবার অিভনেয়র জন  চাঁদা তালা এক িবরাট সমস া হ' য় দাঁিড়েয়িছেলা। কননা চাঁদা যাঁরা িদেতন তারঁা ব ি গতভােব পিরিচত 

সামান  কেয়কজন ব ি  এবং তাঁেদর সংখ াও সীমাব । িতিট অিভনেয়র জন  বারবার চাঁদা দবার সংগিতও সব সমেয় হ' তা না। 

সুতরাং সানে  এই াবিট গৃহীত হাল এবং যুবকরা এর নাম িদেলন ন াশনাল িথেয়টার। এইখােনই িগিরশচে র সে  তােঁদর 

মতা র হ' লা। িতিন মেন করেলন সাধারণ র শালার নামকরণ ন াশনাল হওয়া অনুিচত, কননা নােমর উপযু  দািয়  পালন করবার 

সামথ  তাঁেদর নই। িক  অন রা স ত হেলন না এবং থম সাধারণ র শালার উে াধন হ' লা ১৮৭২ ী াে  িবখ াত নীলদপণ নাটক 

িনেয়। 



এখােন একটা িজিনস ল  করার আেছ। বাঙলােদেশ নবনাট রীিতেত থম মৗিলক নাটক হ' লা কুলীনকুলসব  তৎকালীন সামািজক 

কু থােক আ মণই তার ল । আর থম য-নাটক িনেয় সাধারণ র শালার উে াধন হ' লা তার নাম নীলদপণ। এর িবষয় হাল কী-

ক' র নীলকর সােহবেদর অত াচাের দশ ংস হে । অথাৎ বলা যায়, িথেয়টােরর সূ পাতই হ' লা এই সামািজক দািয়  স েক 

সেচতনতা িনেয়। এবং আমার মেন হয় চতন যুেগর অিভনয়ধারা িবষেয় যিদ যেথ  জানা যায়, তাহ' ল দখেত পােবা সযুেগও 

নাট ািভনেয়র এই সামািজক দািয়  বাধ িছেলা, উদার ব বধম চােরর একিট িন য় একিট শি শালী মাধ ম হেয় উেঠিছল। 

১৮৭৫ ী াে র শেষ ভারতবেষ এেলন তৎকালীন ি িটশ সা ােজ র ি  অব ওেয়লস, পের িযিন স ম এডওয়াড হেয়িছেলন। 

জগদান  নােম জৈনক ব বহারজীবী ি েক গৃেহ [অ রমহেল] আম ণ জানান। এই উপলে  গজদান  ব নােম একিট নকশা 

রিচত হয়। িগিরশচ  এই নকশার জন  দুিট গান রচনা কেরন। মহারাণীর একজন অিত-অনুগত জােক িব প করার অিভেযােগ 

পুিলস এই অিভনয় ব  ক' র দয়। একই িবষেয় আেরা দুিট নাটেকর ওপর অনু প িনেষধা া জাির হয়। স-সমেয় পুিলস কিমশনার 

িছেলন িমঃ হগ এবং পুিলস সুপািরনেটে ে র নাম িছল িমঃ ল াম। তখন আ মেণর ল  হেলন এঁরা। শূওর এবং ভড়ার পুিলস নাম 

িদেয় একিট নকশা লখা হ’ লা এবং অিভনীতও হ’ লা। সােহবেদর পে  এেতাটা বরদা  করা ভাবতই অস ব িছেলা। ভারত 

সরকােরর গেজেটর িবেশষ সংখ ায় ঘাষণা করা হ’ লা য, জনসাধারেণর ােথ সরকার য- কােনা নাট ািভনয়েক ব ি গত কুৎসা বা 

আ মণপূণ, রা িবেরাধী, অ ীল, অথবা অন  কােনা কারেণ আপি কর মেন করেলই তার অিভনয় ব  ক’ র িদেত পােরন। 

এর িকছুদিন পেরই ১৮৭৬ ী াে  ‘নাট  অিভনয় িনয় ণ িবল’ পাশ হ’ লা। আমার মেন হয় এই আইন এখনও ভারতবেষর ব  

জায়গায় চালু আেছ। তেব পি মবে  নই, বছর িতেনক আেগ এই আইন রদ হয়। 

যিদও িগিরশচ  ন াশনাল িথেয়টােরর সে  স ক ত াগ কেরিছেলন, িক  তাঁর সহেযাগীেদর েয়াজন িছেলা তারঁ মেতাই একজন 

িবচ ণ িনেদশেকর। তাঁরা তাই তারঁ সহেযািগতা াথনা করেলন। িগিরশচ  স ত হেলন। এবং তারপর আমরণ র মে র সবা ক’ র 

গেছন। তেব একই দেল নয়, কননা একটা না একটা কারেণ দল িল িকছুিদন পেরই ভেঙ যেতা। এই অিন য়তার মেধ  থেকও 

িগিরশচ  বাঙলা র মে র িভি েক সুদৃঢ় কেরিছেলন, য-কারেণ তাঁেক বাঙলা মে র জনক বলা হয়। জৈনক নরাশ বাদী একবার 

বেলিছেলন য বাঙলা র মে র জনক আেছ িঠকই, িক  কােনা কাকা বা জ াঠা নই। 

যাই হাক, ১৮৭৭ ী া  নাগাদ িগিরশচ  িনজ  একিট ম  পেলন। িক  নাটক কাথায়? মাইেকল-দীনব ু র নাটক হ’ য় গেছ। 

র মে র জন  চাই নতুন নাটক অথচ নাটককার নই। তখন িগিরশচ  মাইেকেলর মঘনাদবধ কােব ’র নাট প িদেলন এবং এিট 

সাফেল  সে  অিভনীতও হ’ লা। এই সমেয়ই িবেনািদনী দাসী নােম এক অিত-অ -সয়সী অিভেন ী দশকেদর দৃি  আকষণ কেরন। 

পরবতী যুেগ িযিন বাঙলা র মে র একজন  অিভেন ী েপ ীকৃিত পেয়েছন। 

এখােন একটু আেগর ইিতহােস িফের যেত চাই। কী-ক’ র অিভেন ীরা আবার নাট ে ে  িফের এেলন। ভারেত াচীন যুেগ, ীক 

থার িবপরীেত, নাটেক মেয়রাও অংশ িনেতন। মধ যুেগ জয়েদেবর সমেয়ও অিভেন ীর চলন িছেলা। িক  নবািব আমেল নাট -

অিভনয় পূবতন রাজােদর মেতা নবাবেদর পৃ েপাষকতা পায়িন। ফেল জিমদার বা সাধারেণর বায়নায় এক জায়গা থেক আেরক জায়গায় 

ঘুেরঘুের অিভনয় করেত হ’ তা। িক  দেশর আইনশৃ লার অবনিত হওয়ায় াম মাণ দল িলর সে  অ বেয়িস সু র অিভেন ী িনেয় 

যাওয়া িনরাপদ িছেলা না। ফেল মশ ছেলরাই মেয়েদর অংেশ অিভনয় করেত  করেলা। তেব আমরা দেখিছ পুেরাপুির মেয়েদর 

িনেয় অিভনেয়র দলও কেয়কটা িছেলা। 

আঠার শতেক লেবেডফ ব কাল পের মেয়েদর িদেয় অিভনয় করােলন। উিনশ শতেকর গাড়ায়, ১৮৩৫ ী াে , িবদ াসু র-এর 

অিভনেয় মেয়রা ী-ভূিমকায় অংশ হণ কেরিছেলন। িক  ব ি গত র শালায় সাধারণত অিভেন ীর চলন িছেলা না। এবং যসব 

ত েণরা ন াশনাল িথেয়টার  কেরন, তাঁরাও মেয়েদর ভূিমকা ছেলেদর িদেয়ই করােতন। থম সাধারণ র শালা ব  হ’ য় যাবার 

পর ১৮৭৩ ী াে  ব ল িথেয়টােরর িত া হয়। তারপর থেক অিভেন ীেদর নওয়াটা রওয়াজ হ’ য় গেছ। ভাবতই তখন 

অিভেন ীেদর সং হ করা হ’ তা িবেশষ একিট পি  থেক। 

িক  ব ল িথেয়টার িতি ত হবার চার বছেরর মেধ ই পূেবা  পি  থেক সংগৃহীত অিভেন ী িবেনািদনী দাসী বাঙলা র মে র 

একজন  অিভেন ী েপ গণ  হেলন। এই ঘটনা িবেশষ অনুধাবনেযাগ । 



িগিরশচ  তাঁেক ভােলা-ভােলা প’ ড় শানােতন, তরজমা ক’ র বুিঝেয় িদেতন, দশ-িবেদেশর অিভেনতা-অিভেন ীেদর কথা বলেতন, 

এবং অিভনয়িশ  িবষেয় িশ া িদেতন। ধু একা তােঁক নয়, আেরা ব  নটনটীেক িগিরশচ  িশ া িদেয়িছেলন, যার জন  জীবনকােলই 

িতিন ‘বাঙলা র মে র জনক’ আখ া পেয়িছেলন। 

মতী িবেনািদনী পের একিট িবেশষ মূল বান আ জীবনী িলেখিছেলন। আমার মেত বইিট বাঙলা র মে র কমীেদর অবশ পাঠ  হওয়া 

উিচত। 

মঘনাদবধ কাব ’-এর নাট েপর আেলাচনায় িফের আসা যাক। মধুসুদন িলেখিছেলন : 

স ুখ সমর পিড় বীরচূড়ামিণ 

বীরবা  চিল যেব গলা যমপুের অকােল ... ইত ািদ। 

িগিরশবাবু দখেলন িতিট পঙি েত এই চাে া মা ার কিঠন অনুশাসেন সংলােপর িন অ াভািবক হ’ য় পেড়। [আমােদর] াভািবক 

বণতা হে  মােন অনুযায়ী কেট কেট পড়া এবং অিভেনতার আেবেগর ঘাত- িতঘােতর সে  স িত রেখ াসযিত দওয়া। সজন  

িগিরশবাবু অিম ার ছ েক অিভনেয়র উপেযাগী করার জন  এর বদল ঘটােলন। যিদও বলা হয় য আেরা কউ কউ এ চ া কেরেছন, 

তবু িগিরশচে র সৃি সাফেল র জেন ই এর নাম হেয় গেছ গিরশ ছ । 

এই গিরশ ছ েক অিভেনতা এবং দশকসমাজ সে  সে  হণ করেলন এবং এর স াবনা সিত -সিত  সীমাহীনভােব িব ৃত হ’ লা। 

মধুসূদন যখন থম অিম ার ছে র বতন কেরন তখন লােকরা ভেবিছেলা এটা িবেদশ থেক আমদািন করা িজিনস, আমােদর 

কাব িনর সে  মেল না। িক  িগিরশচ  যখন এেক আমােদর বাক ে র সে  স িত রেখ ভাঙেলন, তখন আমােদর কােন দশীয় 

আিদম পুেরােনা অিভনয়রীিতর মেতা ঐিতহ স ূত মেন হ’ লা, যিদও তার চেয় অেনক ভােলা। তার সবেচেয় বেড়া মাণ সাধারণ 

অিশি ত লােকরাও এই ছে  লখা সংলাপ অনায়ােস বুঝেত পাের। আিম আমার ছেলেবলােতই দেখিছ সাধারণ চাষীে ণীর মানুষ 

যমন ক’ র কৃি বােসর রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত উপেভাগ কের, তমনভােব যা ায় এই জাতীয় কােব র রসা াদন করেছ। আিম 

যখন এই জাতীয় কােব র সহজেবাধ তার ওপর ঝাকঁ িদি  তখন তার মােন এই নয় য, এ িল ধু সমােজর নীেচর মহেলই জনি য় 

িছেলা, িবদ  মহেল এর কােনা আদর হয়িন। আমার ব ব  হ’ লা বাঙলা িথেয়টার অ ত একিট অে  িনজ  ঐিতহ েক আ য় ক’ রই 

িববিতত হেয়েছ, (যিদও কখেনা কখেনা িবষম পা ত রীিতেকও হণ কেরেছ) এবং তােতই দেশর ব সংখ ক লােকর মন ছুঁেত 

পেরেছ। 

িক  িতিন (িগিরশচ ) নাটককার হ’ ত চানিন। িতিন আসেল িছেলন অিভেনতা এবং সমসামিয়কেদর সা  িব াস করেল বলেত হয় 

মহৎ অিভেনতা। পরবতীকােলর আর একজন মহৎ অিভেনতা িশিশরকুমার ভাদুড়ী িগিরশচে র শষ অব ায় একবার অিভনয় 

দেখিছেলন। তখন িশিশরবাবুর বেয়স কুিড় িক বাইশ। 

আজ থেক িতিরশ বছর আেগ যখন িশিশরবাবুর বেয়স ায় বাহা , তাঁর িনেজর মুেখ এই অিভনেয়র একিট দৃেশ র কথা িন। আিম 

অনুভব করেত পারিছলুম িশিশরবাবু কেতা মু  হেয়িছেলন সই অিভনয় দেখ। আমার পে ও স এক রামা কর অিভ তা। এক 

মহৎ অিভেনতার মুেখ আর এক মহৎ অিভেনতার অিভনেয়র বণনা শানা। 

যাই হাক, িগিরশচ েক বাধ  হ’ য় নাটক িলখেত হয় এবং িতিন অেনক িল নাটক িলেখও িছেলন। অিধকাংশ নাটকই র মে র িখেদ 

মটােনার জন  লখা, িক  অবাক হ’ ত হয় এই ভেব য অিভনেয়র েণ অেনক িল নাটকই িবরাট গভীরতা লাভ কেরিছল। ফু , 

বিলদান,  চতন লীলা, শ রাচায’ অিভনেয়র সমেয় য-গভীরতা লাভ করেতা ব’ ল আমরা পিড় স-গভীরতা সহেজ আেস না, এবং 

েত ক যুেগই আেস না। 

িক  অিধকাংশ নাটক িল এখন পড়েল মেন হয় না য মাইেকল অথবা দীনব ু র  নাটক িলর সে  তুলনীয়। পণ থা িবষেয় লখা 

বিলদান িনেয় কী-ক’ র ািজক মিহমায় প ছােনা যায় আিম ভেব পাই না। িক  া  তথ  থেক িনঃসে েহ মািণত হয় য এই 

নাটেক তাঁর অিভনয় অসাধারণ হাত। এ থেক বাঝা যায় নাটেকর িলিখত ভাষায় যা কাশ হয় না, অিভনেয়র জাদুেত অিভেনতারা তা 

তির করেত পােরন। আর নাটককার য়ং যখােন অসাধারণ অিভেনতা সখােন িতিন খসড়াটা মা  নাটেক কাশ কেরন, আসল সৃি  



উদঘািটত হয় তারঁ অিভনেয়র মাধ েম। লখকেদর মেতা ছাপার হরফ িগিরশচে র ভাবনা কােশর বাহন িছেলা না। আর তাই তাঁর 

িশষ েদর এমন এক অ-পূব রীিতেত অিভনয় িশ া িদেয়িছেলন য, তাঁরাও মে  িব য় সৃি  করেত পারেতন। 

এবং সাধারণত যা হয়, িগিরশচ  যেতািদন িছেলন, আেশপােশ তাঁর সমক  কউ িছেলন না। িতিন িথেয়টারেক একটা মযাদা 

িদেয়িছেলন এবং কবল েমাদ-িবতরেণর ক  হওয়ার অধঃপতন থেক এেক র া করার জন  যথাসাধ  চ া কেরিছেলন। কারণ, 

তখনকার িদেন হঠাৎ-নবাব এবং পা ােত র অ  অনুকরণকারী বেদর পা ায় প' ড় সও এক Permissive সমাজ িছল, অ ত 

পু ষেদর বলায় তা খুব Permissive বেটই। 

িগিরশচ  মারা যান ১৯১২ ী াে । িগিরশচ -র মৃতু র পের র মে র অব া আেলাচনা করবার আেগ কেয়কিট িবষেয় আপনােদর দৃি  

আকষণ করেত চাই। আমােদর আেলাচ  য-িথেয়টার তার পিরেবশ সৃি েত অেনক িলর মেধ  এ-কেয়কিটও খুব পূণ। 

আমার মেত ১৮৭৬ ী াে র নাট ািভনয় িনয় ণ িবল অত  তাৎপযপূণ। এর ফেল সমােজর বা বিচ ণ এবং তার আশা-আকা ার 

িতফলন েপ নাটেকর দািয় শীল ভূিমকার াভািবক গিত ব াহত হ' লা। রামনারায়ণ তকরে র কুলীনকুলসব , মাইেকল মধুসূদন 

দে র এেকই িক বেল সভ তা এবং বুড় সািলেকর ঘােড় রা,ঁ দীনব ু র িমে র সধবার একাদশী য-পেথর সূচনা কেরিছেলা, আমরা আশা 

করেত পারতুম জাতীয়তার উে েষর সে -সে  এ ধরেনর আেরা অেনক নতুন নাটেকর। িক  এই আইন র মে র ক েরাধ করেলা। 

সুতরাং িগিরশচ  মধুসূদেনর কােব র নাট প িদেলন, নবীন সেনর পলাশীর যু -ও নাট ীকৃত হ' লা। বি মচে র উপন াসও নাটেক 

পা িরত ক' র অিভনীত হেয়িছেলা। িক  তারপর? িগিরশচ  পৗরািণক কািহনী অবল েন নাটক িলখেত  করেলন এবং স িল 

দা ণ জনি য় হয়। িতিন শ পীয়ােরর নাটেকরও তরজমা কেরিছেলন, িক  িটিকট িবি র িদক িদেয় স িল এেকবাের মার 

খেয়িছেলা। 

তাই িগিরশচ  িবি র িদেকও ল  রেখ নাটক রচনা করেত লাগেলন। এবং সটুকু িতিন না-করেল সাধারণ র ম িল দউেল হ' য় 

যেতা এবং িনয়িমত অিভনেয়র থাও ব  হেয় যত। 

ি তীয় য-িজিনসটা ল  করার মেতা তা হ' লা িশি ত স দােয়র মেধ  এক অংেশর িথেয়টার স েক গাঁড়ািম। অেনেক এেক এিড়েয় 

চলেতন। তােঁদর িচবাইেয়র কারণ অিভেন ীেদর সং হ করা হ' তা গিণকাপি  থেক। এইসব ভ েলাকেদর ধারণা িছেলা িথেয়টােরর 

নােম একদল মাতাল এবং বশ ারা বেল াপনা কের। এই িভে ারীয় তােবাধ হয়েতা মহারাণী িভে ািরয়ার রাজ কােল ইংেরিজ 

শখার অন তম ফল। তার মােন এই নয় য কােনা অিভেনতার মদ পান দাষ িছেলা না, বা কােরা কােনা চির লন হ’ তা না, িকংবা 

কােনা সমেয় কউ জঘন  আচরণ করেতন না। (িক  সিত  কথা বলেত িক স-যুেগর তুলনায় এখনকার িথেয়টার বা অন  সহেযাগী 

িশে  অিভেনতা-অিভেন ীেদর মেধ  অেনক বিশ িশিথল আচরণ চােখ পেড়, সযুেগ যটা স ব িছেলা না।) তবু এই কারেণ 

িথেয়টারেক অ ু ৎ করা উিচত হয়িন। 

সুতরাং একিদেক যখন সরকার সতক দৃি  রাখেছন যােত কােনা ‘িবপ নক িচ াধারা’ র মে  েবশ করেত না পাের, আর অন িদেক 

িশি তেদর মেধ  এক অংশ (ভাবেত মজা লােগ য আমরা িশি ত বলেত সবসমেয় ইংেরিজ জানা লাক বুিঝ) যখন িথেয়টারেক 

তাি ল  কেরেছন, তখন র ম  কার কােছ পৃ েপাষকতা পােব? দশকেদর অিধকাংশই িছেলা অিত সাধারণ, কােনা উ িশ ার অহ ার 

তােদর িছেলা না। িথেয়টারেক মূলত িনভর করেত হাত এই ধরেনর দশকেদর ওপর। 

তৃতীয় য-িজিনসটা ল ণীয় তা হ’ লা রামকৃে র আিবভাব ও তারঁ বাণী। সমাজ যখন অসংখ  মত ও পেথ িবি , যখন এেক 

সংহত করার মেতা কােনা শি  নই, তখন রামকৃ েদব এেলন তারঁ গভীর মানিবক দৃি ভি  িনেয়। তারঁ এই [উদার] িচ াধারা 

একিদেক কশব সন, ামী িবেবকানে র মেতা বুি জীবীেদর আকষণ করেলা, অন িদেক ধনী-দির  িনিবেশেষ সাধারণ মানুষেকও উ ু  

করেলা। িথেয়টারও সে  সে  একটা ক  পেলা,- তৎকালীন সমােজর ঘুিণঝেড় সও িছেলা অি র। 

এই কে র, সমােজর এই অ ঃকরেণর বাধ, তা যেকােনা মহৎ িশ সৃি র পে  অপিরহায। িশ ী যখন অনুভব কেরন িতিন তারঁ 

িশে র মেধ  িদেয় সমােজর সকল ধরেনর লােকেদর কােছ প ছােত পােরন, তখনই তার িশ মাধ ম এমন একিট িবিশ  েণ অি ত 

হয় য এই িশ ীর কাশ যমন সহজ হয়, যমন ত  হয়, তমনই জািতর অবেচতন মেনর অজ  ত ীেত িগেয় ঘা মের তােদর 

ি ত ক’ র তােল। 



অিভনয়িশ ীেদর পে  এটা আেরা বিশ পূণ। কননা একটা বই বছের পাচঁ হাজার কিপ িবি  হ’ ল আমরা বিল খুব সাথক। িক  

িথেয়টােরর ে  যিদ বছের মা  পাঁচ-ছয় বার ভােলা হাউস পায় তাহ’ ল আমরা বলেবা মার খেলা। সুতরাং সকেলই ভােবন, 

িথেয়টারেক জনি য় হ’ ত গেল বুি র িদক িদেয় খেলা হ’ ত হেব, আর নয়েতা মুি েময় বুি জীবীেদর মন যাগােত িগেয় চ ভােব 

আিথক িত ীকার করেত হেব। এই চ বু হ থেক বিরেয় আসার একমা  উপায়, যিদ সমাজ উৎেকি ক না হয়, যিদ তার মূলেক  

হয় দৃঢ়। এই ক  বলেত আিম বাঝােত চাইিছ টাটািলেটিরয়ান রাে র মেতা ওপর থেক চািপেয় দওয়া কােনা ব াপার নয়। সমােজর 

অিধকাংশ ব ি সমি র অনুভূিতর সাযুজ  থেক যায় জ । যার ফেল িশ ী [দশক-পাঠেকর সে ] সামি কভােব মানিসক সংেযাগ অ ু  

রেখও অত  সূ  ও অত  গভীর হ’ ত পােরন। যমন পেরিছেলন সেফাে স িকংবা শ পীয়ার। 

বাঙলা র মে র ইিতহােস আমােদর আেলাচ  পেব এই সাযুজ  এেনিছেলন রামকৃ  পরমহংস। ধমীয় িবষয় িনেয় লখা নাটক ধু 

জনি য় হ’ লা তাই নয়, দশকেদর মেনর মেধ  চ  আেলাড়ন তুলেলা। ম িশ ীরাও এই রণায় উ ু  হেয়িছেলন ব’ ল তাঁেদর 

অিভনয়ও উ ু  শ পেয়িছেলা। িক  স-যুগটা ধমীয় আে ালেনর সময় বাধহয় িছল না। দেশ তখন আধ াি ক উ িতর সে -সে  

েয়াজন িছেলা রাজৈনিতক াধীনতার এবং আিথক উ য়েনর। ামী িবেবকান  এটা িবেশষভােব অনুভব কেরিছেলন। তাই তাঁর 

কমধারায় এসেবর সম য় দখা িদেলা। িক  সটা আেরা পের। আর িগিরশচে র াধীনতা স িকত যেকােনা নাটেকর ক েরাধ 

করবার জেন  িছল ইংেরেজর আইন। 

আেটর দশেক িগিরশচ  রামকৃে র একজন পরম ভ -িশষ  িছেলন। এবং স-সময় থেক রামকৃ ও রাঙলা র মে র অিভভাবক 

স  েপ গণ  হন। 

এর ফেল বাঙলা িথেয়টার যমন শি  পেয়িছেলা, তমিন কতক িল দুবলতাও দখা দয়। ৈচতন  বা কবীেরর সমেয় ধমীয় নাট  

হয়েতা ব িবক হ’ ত পারেতা, িক  উিনশ শতেকর শষােধ তার এই ভাব আংিশক হ’ ত বাধ । 

১৯০৫ ী াে  তৎকালীন বেড়ালাট ব িবভাগ করেলন। এই ব ভ  রদ করার জন  চ  আে ালন  হয়। েদশী আে ালন আেরা 

দানা বাধঁেলা কেয়কিট  সংগঠন গ’ ড় ওঠার পর। সারা দশ জুেড় দশে েমর বন া এেলা। িথেয়টার কাশ ভােব িকছু ভূিমকা না-

িনেত পারেলও িগিরশচে র মীরকিশম, িসরাজে ৗ া জাতীয় নাটক ম  করা হ’ লা। এ িল সিদন অসাধারণ সাফল  অজন 

কেরিছেলা। িক  এই সম  নাটেকর অিভনয় তৎকালীন ইংেরজ সরকার কতৃক িনিষ  হয়। 

িগিরশচ  ঘােষর মেতা মহৎ নাট  িতভার এই িছেলা পটভূিম। এই পিরেবেশর মেধ ই িতিন বাঙলা িথেয়টারেক একটা দৃঢ় িভি  িদেয় 

িগেয়েছন। 

িগিরশচে র পর বাঙলা র মে র উে খেযাগ  নতুন পেবর সুচনা হ’ লা িশিশরকুমার ভাদুড়ীর আিবভােব। িতিন কেলজ জীবেন বশ 

নামকরা অিভেনতা িছেলন এবং ইউিনভািসিট ইনি িটউেট তাঁর নাট েযাজনা অেনেকর দৃি  আকষণ কেরিছেলা। িতিন কেলেজর 

অধ াপনা ছেড় পুেরাপুির নােট  আ িনেয়াগ কেরন। এটা হ’ লা তৃতীয় দশেকর ঘটনা। ১৯২৫ ী াে  িতিন যােগশ চৗধুরীর সীতা 

নাটক িনেয় িনজ  নাট স দায় গ' ড় তুলেলন। এইভােব ‘নাট মি র’-এর সূচনা হ' লা। 

তেতািদেন দেশর অেনক পিরবতন ঘ' ট গেছ। াধীনতার আকা া অেনক বিশ তী  হেয়েছ, ব  ত ণ এই আে ালেন যাগ 

িদেয়েছন। আমরা যারা স-সমেয় খুবই ছােটা িছলুম, দখতুম বেড়ােদর মেধ  যাঁরাই সৎ বুি মান এবং উদার িছেলন, তাঁরা সবাই 

কােনা না কােনাভােব এই আে ালেনর সে  যু । তাঁরা চাইেতন অন  ধরেনর িথেয়টার। িবেশষত িগিরশচে র মৃতু র পর থেক 

বাঙলা র মে  নাটক েযাজনা এবং অিভনেয়র মান খুব নেম িগেয়িছেলা। অিভনেয়র মান নেম যাওয়াটা আেরা দুঃেখর কননা 

পূববতী বাঙলা র মে র যটুকু কৃিত  তা ধানত এই ে । িশিশরবাবু নাট মি র খালবার আেগ ার িথেয়টাের একিট স দায় 

মহাসমােরােহ কণাজুন করিছেলন। এই নাটেকর েযাজনা ও পাশাক-পির দ অেনক উ ত,- নবাগতেদর অিভনেয়র ধরনও তৎকালীন 

পুরােনা অিভেনতােদর থেক পৃথক। িকছু লাক মেন কেরন য এই রীিতর পিরবতেন ইউিনভািসিট ইনি িটউেট িশিশরকুমােরর 

েযাজনার পেরা  ভাব রেয়েছ। 

াভািবকভােবই িশিশরকুমার যখন নাট মি র গ' ড় তুলেলন, সিট  িথেয়টার েপ গৃহীত হ' লা। এবং তারপর থেক 

িশিশরকুমারেক যুগা কারী িশ িতভা িহেসেব ীকৃিত দওয়া হেয়েছ। 



িশিশরকুমার হেলন কৃত অেথ বাঙলা র মে র থম িনেদশক। নাট -অিভনয়েক একিট সামি ক িশ কম িহেসেব িতিনই থম 

দেখন। নাট মি ের তাঁর েযাজনােত িতিন কাশ কেরেছন তারঁ সূ  িশ েবােধর পিরচয়। তাঁর ম স া, তাঁর পাশাক-পির দ, 

আেগর কােলর থেক স ূণ আলাদা। 

তাঁর েযািজত যােগশ চৗধুরীর সীতা এবং িদিগ¦জয়ী নাটক, শরৎচে র ষাড়শী এবং রমা, ীেরাদ সাদ িবদ ািবেনােদর নরনারায়ণ, 

আলমগীর এবং রঘুবীর আজ িকংবদ ীর মেতা। তারঁ েয়াজনায় নৃত  এবং গীত মশ গৗণ ভূিমকায় চ' ল গেলা। এটা অবশ  

আকি ক পিরবতন নয়। িগিরশচে র ব  নাটেক যিদও গান িছেলা, িক  ব ধান চির িলরই কােনা গান নই। গান িল িছেলা এই 

কারেণ য দশেকরা নাটেক িকছু ভােলা গান নেত ভােলাবাসেতা এবং িগিরশচ ও খুব ভােলা সংগীত রচনা করেত পারেতন। 

িশিশরবাবুর সমেয় ধান নাটক িলেত গােনর অংশ মশ কমেত থােক। নাটেকর ধান ঝাকঁ সংগীেতর চেয় সংঘােত বিশ ল  

করা গেলা। পুেরােনার সে  নবীেনর । এর ফেল [নাট ািভনয়] গােনর চেয় অিভনেয়র ওপর অিধকতর িনভরশীল হ' য় উঠেলা। 

তেব, সই সমেয় ‘নাট মি ের’ নাচগােনর জন  য ‘সখীর দল’ িছল তার খুবই খ ািত িছল শহের। 

াভািবকভােবই এর একিট িতি য়া দখা গেলা গীিতনােট র পুন ীবেন। আেগকার িদেনর মেতা এই গীিতনােট র ল  িছেলা 

সাধারেণর মেনার ন। িক  বাঙলা র মে র মূল ধারার ওপর এ-জাতীয় নাটেকর িবেশষ ভাব নই। সুতরাং এখােন এ িবষেয় 

আেলাচনা িন েয়াজন। 

িশিশরবাবু মহৎ অিভেনতা িছেলন এবং অিভনেয় একিট নতুন ধারা এেনিছেলন। িক  আিম যখন থম কেলেজ ঢুেকিছ, তখন আমােদর 

সং ৃ েতর অধ াপেকর কাছ থেক িশিশরবাবুর অিভনয় িবষেয় খুব িব প ম ব  িন। িশিশরবাবু স েক আমার অধ াপক মহাশেয়র 

ধান আপি  িছেলা য তাঁর অিভনয় বেড়া বিশ ‘ন াচারাল’। রামচ  তা আর সাধারণ মানুষ নন য আর পাঁচজন লােকর মেতা তারঁ 

কথাবাতার ধরন বা কাজকম সাধারণ হেব। অথচ িশিশরবাবু নািক রামচ েক সভােবই দিখেয়েছন। 

এই সমােলাচনায় আমার অেনক ান হেয়েছ, আিম এ থেক মশ একটা িবরাট সত  দখেত পেয়িছ। আমার সই িশ েকর দৃি ভি  

থেক িশিশরবাবুর অিভনয় ‘ন াচারািলি ক’, িক  আিম যখন সই অিভনয় দখলুম, আমার তখন তা মেন হয়িন। এ থেক বাঝা যায় 

েত ক মহৎ িশ ীও তাঁর সমসামিয়ক কােলর সে  অে দ ব েন বাঁধা। িতিন ধু শে র ব নােক কাশ কেরন তাই নয়, সমসামিয়ক 

যুেগর ভাবনা-িচ ােকও মূত ক' র তােলন তারঁ অে র চালনায় ও শ ব বহােরর ভি েত। এর সাহােয ই িতিন নাটেক বিণত িবষয়েক 

অিত ম ক' র যান, কননা িতিন িশ ী। না-হ' ল অিভনয় তা িশ পাঠ  বইেয়র অলংকরণ বা িচ েণর মেতা হ' য় পেড় িকংবা 

িনেদশেকর হােত পুতুেলর মেতা অিভেনতার দশা হয়। 

অিভনয় হ' লা একিট মহৎ সৃি । এখােন জিটল চিরে র ভাবনািচ া িল এমন একটা েপ কাশ পায় যা আর কােনা িশ মাধ েম 

কাশ করা যায় না। যমন িচ িশ  দু-একটা রখার টােন অথবা কেয়কটা রেঙর সংিম েণ যা সৃি  করেত পাের সটা কােনা শে , 

নৃেত  বা সংগীেত কাশ করা স ব নয়। তমিন সংগীেত পাশাপািশ দুিট পদা য-অনুভব সৃি  কের, তার ব  কাশ অন  কােনা 

িশ মাধ েম স ব নয়। তমিন অিভনয়ও যা কাশ করেত পাের, অন  িশে  সটা আশা করা স ব নয়। তমিন অিভনয়ও যা কাশ 

করেত পাের, অন  িশে  সটা আশা করা যায় না। বাঙলা র মে র  অিভেনতােদর এইটাই িছল ধান শি । সই  

অিভেনতারা আেবেগর সে  বুি েকও উ ী  ক' র তাঁেদর সময়েক িতফিলত করেত পারেতন। 

অিভনয় অন ান  িশ কেমর মেতাই বা েবর িতফলন, এবং সই সে  অিভনেয় প পায় আমােদর রে  অ িনিহত অিত গাপন 

আশা-আকা া, যা বা েব পিরণত করার কামনা আমােদর মেধ  িনিহত থােক। যা ল  ও যা অল , এবং যা লভ  ও যা অলভ , এইসব 

িবপরীেতর বদু িতক আকষণ িবকষেণর ফেল এক অবনণীয় জিটল প াটান তির হয় আমােদর মেন, বা েবর ও ে র এই িনগূঢ় 

সংঘােতর ফেল। িক  এই  তা যুেগ-যুেগ পিরবিতত হয়। যমন পিরবিতত হয় বা ব অব াও। িবেশষত এই শতেকর ঊ াস 

গিতর যুেগ। ফেল এক পু েষর আশা-আকা া পরবতীকােলর কােছ অথহীন হ' য় যায়। তাই আেগর যুেগর অিভনেয়র ধরনও পের 

অেতা পুেরােনা ও অ াভািবক লােগ। 

এই পেবর অেনক নতুন অিভেনতারা অিভনেয় য-নতুন রীিত আনেলন  নাট মুহূত িলেত, বলা যায়, তা কাব ময় এবং আেবগ বণ। 

িক  অেনক সমেয় মেন হ' তা দশনেলাভী এবং িকছুটা মাটা দােগর। িক  ন াচারািলি ক অেথ এই অিভনয় কখেনাই বা ব িছেলা 



না। অথাৎ দনি ন জীবেন সাধারণ লাকজেনর কথাবাতার ধরেনর অনুকৃিত নয়। েযােগশ চৗধুরী এবং মেনার ন ভ াচায, এই দু-

জন অসাধারণ অিভেনতােক বাদ িদেল আর কােরা অিভনেয় এই াভািবকতা িছেলা না আর এই দু-জন অিভেনতা কােনািদন স-যুেগর 

িথেয়টার-মািলক বা দশকসমােজর কাছ থেক সরকম বেড়া অিভেনতা ব' ল ীকৃিত পানিন। কননা তাঁেদর অিভনেয় এই উ ল 

বণেশাভার কা কায িছেলা না। 

িক  আ েযর ব াপার এই য নাটককােররা এবং নাট েযাজনা েলা মশ বা বানুকরেণর িদেকই ঝুঁকিছেলন। নকল ছাদ লাগােনা 

বা  সট চালু হ' লা, দৃশ পিরবতেনর সুিবধার জন  ঘূণ ম র ম  এেলা, নাটেকর িবষয়-িনবাচেনও সামািজক সে র চেয় 

পািরবািরক স েকর ওপর অিধক  দওয়া হ' লা। তার মােন এই নয় য সামািজক িবষয় িনেয় এেকবােরই নাটক লখা হয়িন। 

শচীন সন  বশ কতক িল িলেখিছেলন। িক  সাধারণভােব িথেয়টােরর ‘িরয়ািলি ক’ েযাজনার ধরনটাই কােনা িব ৃত 

পটভূিমেত নাটক রচনার িতকূল িছেলা। 

অিভনেয়র রীিত িবষেয়ও তাই। িবেশষ যুেগ য-অিভনয়রীিত খুব ‘ন াচারাল’ মেন হ' তা, িতিরেশ এেস মেন হ' লা সটা যন খুব কৃি ম। 

জীবেনর এটা খুবই একটা িন ু র িনয়ম। দু-একিট অসাধারণ ব িত ম ছাড়া, মেন হয় বেড়ােজার একটা দশক পয ই অিভনয়-িশ ীর 

কালসীমা। আমার ধারণা, এবং সটা নহাতই আমার ব ি গত ধারণা য, কিব ও সািহিত ক স েকও বাধহয় এই িনয়মই খােট। 

তােঁদর  সৃি িল সাধারণত এক দশেকর মেধ ই রিচত হয় এবং তারপর  হয় অবেরাহণ। অিভেনতার বলায়, মােন ভােলা 

অিভেনতার ে  দখেত পাই িতিন এক যুগ পয  দনি ন জীবেনর সংলােপর বাক  এবং িনমাধুয ধ' র রাখেত পােরন। িক  

তারপর কথ ভাষার ভি ও বদলােত  কের। এমন িক র মিডউেলশেনর মােন বদেল যায়। তখন সই অিভেনতারই রে প বা 

রপিরবতেনর ধরন এবং অিভনেয়র রীিত সেকেল লােগ, মেন হয় অতীত যুগ থেক আমদািন করা, যখন অনুভূিতর ধরন যন আলাদা 

িছল, যখন আচরেণর মানদ  যন আলাদা িছল। 

এই িবষয়িট, আমার মেন হয় একিট দৃ া  িদেয়  করা যেত পাের। আমােদর ছেলেবলায় রাজৈনিতক িমিছেল াগান দবার 

রওয়াজ িছেলা, এখনও যমন আেছ। িক  িনর ধরন অেনক বদেলেছ, এেতাই বদেলেছ য চনাই যায় না। আমােদর ছেলেবলায় 

আমরা নতুম, ব- -মা-ত-র-  বা ইন-িক-লা-ব িজন-দা-বাদ। এই াগান িল টেন- টেন বলা হ' তা। যন সম  লাকেদর আহান 

করা হে । এখন ‘বে মাতর ’ াগান িহেসেব কদািচৎ দওয়া হয়। িক  ‘ইনিকলাব িজ াবাদ’ াগান দবার ধরনও অেনক 

বদেলেছ। এখন এইভােব বলা হয় : ইন/িক/ লাব/ িজন/ দা/ বাদ। ঝাঁকটা এখােন এেকবাের অন রকম। অেনকটা মাচ করার তােলর 

সে  মলােনা। আমার ধারণা আজকালকার ছেলরা হয়েতা এই আধুিনক রীিতেত াগান দওয়ায় িঠক সই রকমই ম  হ' য় ওেঠ, 

যমন আমরা হতুম আমােদর কােল, আমােদর ধরেন দওয়া াগােন। 

িনর ধরন পিরবতেনর আেরা িকছু দৃ া  দওয়া যেত পাের। রবী নাথ এবং রবী -পরবতী কেয়কিট কিবতা নওয়া যাক। যমন 

রবী নােথর এই কিবতািট : 

ওেহ অ রতম 

িমেটেছ িক তব সকল িতয়াস আিস অ ের মম। 

অথবা 

দুয়ার বািহের যমিন চািহের মেন হ' লা যন িচিন 

কেব িন পমা ওেগা ি য়তমা, িছেল লীলাসি নী। 

রবী নােথর অিধকাংশ কিবতা পড়বার সমেয় দখা যােব পঙি র শষভােগ রে প ওপের উেঠ যায়। এই বণতা রবীে া র 

কিবেদর মেধ  অনুপি ত। জীবনান  থেক একিট উদাহরণ নওয়া যাক : 

আবার বছর কুিড় পের তার সােথ দখা হয় যিদ ... 

অথবা িব ু  দ-র: 

েনিছ সকােল িনরাপদ কিব গােন ... 



অথবা সুধী নােথর: 

আমার কথা িক নেত পাও না তুিম ... 

েত কিট লাইেনর শষ শে র ঝাকঁ নীেচর িদেক। [উ ারেণর] এই পিরবতেনর পছেন য-মানসতা কাজ কেরেছ তা পূববতী কিবেদর 

মেধ  পাওয়া যােব না। আবার এই আধুিনক কিবেদর মেধ  একজেনর সে  আেরকজেনর যেতাই বপরীত  থাক সবার মেধ  িক  িকছু 

একটা যুগল ণ থােক, যার সাহােয  আমরা এক যুেগর সে  অন  যুেগর পাথক  বুঝেত পাির। 

অবশ  একথাও ীকার করেত হেব য, রবী নাথেক পুেরাপুির কােনা একিট ণীেত ফলা যায় না। তাঁর পরবতী যুেগর ‘পৃিথবী’ 

ইত ািদ কিবতা পড়েল বাঝা যায় ফীিনে র মেতা িতিন বারবার নতুন জ  লাভ করেত পােরন। িক  তাঁর মেতা ব িত েমর দৃ া  

কেয়ক শতেকর মেধ  একিটই পাওয়া যায় এবং সজন  আপাতত আমােদর আেলাচনার বাইের। আমরা ধু এইটুকু বলেত পাির, যিদ 

কােনা অিভেনতার আেবগ কােশর বাচনভি  দু-দশক ধ' রও জীব  লােগ তাহ' ল িতিন অসাধারণ অিভেনতা। 

িক  িতিরেশর এবং তার পরবতী যুেগর অিভনয় ধারায় তৎকালীন সামািজক রপিরবতেনর কােনা িচ  িছল না। 

সজন  নাটক িল যিদও লখা হ' তা িরয়ািলি ক ধরেন, অথাৎ নাট মুহূত িল তির হ' তা ােনর ও কােলর িনিদ তার মেধ , গেতাি  

থাকেতা না, তাহ' লও সংলাপ িল খুব বা বানুগ হ' তা না। িবেশষত আেবগময় দৃশ িলেত। কােনা- কােনা ে  সংলাপ িল 

বা বানুগ হ' লও অিভনেয়র ধরেনর জন  কৃি ম লাগেতা। 

ম স ার ে ও একথা েযাজ  ; বা ব করবার চ া চলেতা, িক  কখেনা বা ব মেন হ' তা না। কননা দয়াল েলা হ' তা েম 

আঁটা কাপেড়র। যােত াভািবক দওয়ােলর ঘন টা আসেতা না। দরজা-জানলা েলাও পু  বা ভাির মেন হ' তা না। এবং দরজা 

ধা ােনার কােনা দৃশ  থাকেল অিভেনতার পে  তা হ' তা মমাি ক। উপর  আমােদর ঘেরর দওয়ােলর মেতা সাদা বা কাছাকািছ 

কােনা হা া রেঙর পিরবেত এখােন নানা রকেমর ফুেলর অলংকরেণ িচি ত থাকেতা। 

এর ফেল িরয়ািলি ক ধরনটা খুব কৃি ম লাগেতা। এই কারেণ িবেশর যুেগর নবনাট ধারার জয়যা া িতিরেশ এেসই ি য়মাণ হ' য় 

গেলা। যিদও এর সে  িশিশরবাবুর মেতা িতভাবান অিভেনতা যু  িছেলন, যাঁর অিভনেয় আেবগ এবং বুি র ও কিবে র সু র 

সম য় আমরা দখেত পাই। তাঁর  অিভনয় িল আমার দখা পৃিথবীর  অিভনয় িলর তুল । িক  শেষর িদেক তারঁ মতার 

উপযু  নাটক িতিন পানিন। ফেল তাঁর িবিশ  শি র িবকাশও পুেরাপুির হয়িন। এই নাটেকর অভােবর একিট কারণ আমার মেন হয় 

‘বা বানুগ’ িথেয়টােরর অ  ীকৃিত। যার জন  িশিশরকুমােরর মেতা অসাধারণ বুি মান, ত পিরবতনশীল অি র ব ি , স ীণ 

নাটেকর চৗহি র এই ছােটাখােনা মানুষেদর িভেড়র মেধ  জায়গা পানিন। অবশ  িতিন মাইেকল মধুসূদন দে র ভূিমকা পেয়িছেলন। 

িক  তােঁক ত ণ মাইেকেলর ভূিমকায় অবতীণ হ' ত হ' লা তারঁ অিভনয়-জীবেনর শষ াে  যখন িতিন বৃ । 

এ থেক আমার মেন একটা  জােগ। িথেয়টােরর িরয়ািলি ক ধরেনর সে  বাঙলা র মে র বিশে র িক কােনা িবেরাধ আেছ? 

িগিরশচ  ইংেরিজ িথেয়টােরর সে  বাঙলা দেশর যা া এবং অন ান  লাকিশে র ফম িমিশেয় অিভনেয়র য-ধরনটা তির করেলন 

সটা আমরা আ  করলুম। িক  য মুহূেত নাটক এবং নাট েযাজনা ‘বা বানুগ’ হ' ত লাগেলা ভােলা নাটক লখাও হ' লা না, বেড়া 

অিভেনতারাও কােনা সুেযাগ পেলন না। যিদ সিত -সিত  [ সকােলর] নাটক িল িরয়ািলি ক হ' তা তাহ' ল যােগশবাবু অথবা 

মেনার নবাবুর মেতা অিভেনতারা এই নাট ধারায় সবশি  েয়াগ করার সুেযাগ পেতন। িক  এ-িরয়ািলজম তা আহরণ করা, জািতর 

চতনার থেক তার উ ব হয়িন। 

ইউেরােপ িরয়ািলি ক িথেয়টােরর আিবভােবর একটা পটভূিম আেছ। তা হ' লা িব ােনর িবিভ  শাখা- শাখার মধ  িদেয় বা ব িবষেয় 

ানলােভর চ া। য -িশ - সােরর সে -সে  িচ িশ ী, লখক, ও ম িশ ীেদর দৃি ভি রও ব িবক পিরবতন ঘেটিছেলা। 

আমােদর দেশ এরকম কােনা অব া িছেলা না। সুতরাং পি ম থেক য-বা ব িতম ধরন আমরা অনুকরণ করলুম, তা আমােদর 

নাটককারেক মুি  িদেত পারেলা না। ফেল ঐ ফম আমােদর দেশর গভীর বা ব প িদেত িগেয়ও ব থ হ' লা। এে ে ও ব িত ম 

রবী নাথ। িতিন পেরিছেলন বা বেক তুেল ধরেত, যিদও এমন একটা রীিতেত যােক চিলত অেথ বা ব রীিত বলা হয় না। এই পেব 

তাঁর কেয়কিট  নাটক রিচত হেয়িছেলা, অথচ স যুেগর কােনা সাধারণ র শালায় স িল অিভনীত হয়িন। িথেয়টার তখন ায় অ  



গিলর মেধ  পথ খু ঁজেছ, আর তার বাইেরর জগৎ ত বদলাে । িতিরেশর েতই জগ াপী অথৈনিতক সংকট, বকার সমস া, 

াধীনতা আে ালেনর তী তা, মুসিলম লীেগর সারণ এবং তারই ফল িহেসেব িহ ু-মুসলমােনর সা দািয়ক অিব াস-এর কােনা 

অিভঘােতর জন ই িথেয়টােরর িত িছেলা না। আর চি েশর েতই িথেয়টারেক দখােত লাগেলা াণহীন উদ মহীন লু েযৗবেনর 

মেতা। 

এই সমেয় র মে  একটা নতুন আে ালেনর ঢউ এেলা। অবশ  পশাদাির র মে  নয়। পশাদাির র ম িল তখন ব বসািয়ক 

িত ােন পিরণত হেয়েছ। নতুন হাওয়া এেলা এেদর বাইের। উপল টা হ' লা প ােশর ম র। আমরা দেখিছ পােল-পােল গাঁেয়র 

মানুষ কলকাতায় এবং অন ান  শহের এেস িভড় কেরেছ [খাবার আশায়] আর কীেটর মেতা মেরেছ রা ায়। অিধকাংশ বাঙালীর কােছ 

দুঃ ে র মেতা মেন হ' তা। তােদর আত র, ‘ফ ান দাও বাবা’। ভাত চাইবার সাহস িছল না তােদর। চােলর তখন বড় দাম। তাই ধু 

একটু ফ ান চাইেতা। তােতও বােঁচিন। 

সারা েদশ এক হ' য় এই মানুেষর তির দুিভে র িব ে  িধ ার িদেয় উঠেলা। এই চতনা িথেয়টারেক িদেলা একিট ক , যখান 

থেক স সবার সে  িশে র ভাষায় কথা বলেত পাের। আমােদর গভীর বদনা এবং দুঃখই হ' লা এই ঐক সূ । আর এ থেক জ  

িনেলা আর এক নতুন িথেয়টার যা কােঁধ তুেল িনেলা এই সামািজক দািয় । 

থম য-নাটকিট জনসাধারেণর মেন সাড়া জাগােলা, চতনা আনেলা নবনােট র তা হ' লা নবা । সটা ১৯৪৪ সােলর কথা। 

গণনাট  সংঘ ব  ত ণ-ত ণীেক আকষণ কেরিছেলা। তাঁরা অনুভব কেরিছেলন িথেয়টােরর সামািজক ভূিমকার কথা। তােঁদর আনুগত  

ও িন ার ফেল স ব হ' লা এই ঐিতহািসক েযাজনার, য-অিভনয়েক ক  ক' র বাংলা র মে  নতুন যুেগর সূচনা হ' লা বলা হয়। 

মেন রাখেত হেব এই সমাজেচতনার অথ চারসব  িথেয়টার নয়। দীনব ু -মধুসূদেনর নাটক যমন সমসামিয়ক সমােজর সে  

দািয় শীলভােব সংল , এখােনও তমিন। হয়েতা এই কারেণ অেনেক নবা  েযাজনার সে  নীলদপণ-এর অিভনেয়র তুলনা কেরেছন। 

এই নতুন পেবর নাট ধারােক বাঝাবার জন  নবা  েযাজনার কেয়কিট বিশে র কথা এখােন আেলাচনা করা যেত পাের: 

থমত নাটকিট স ূণ িভ  ধরেন লখা হেয়িছেলা। এখােন ছককাটা কােনা গে র কাঠােমা িছেলা না যােক ক  ক' র চির িলর 

সংঘাত হয় এবং ঘটনা চরেম ওেঠ। অথচ এটাই িছেলা স যুেগর ‘বা ববাদী’ নাটক লখার রীিত। 

নাটেকর গঠন িছেলা পেব পেব িববরণ মূলক। দুিভে র বছর িলেত চাষীেদর দুেভােগর ধারািববরেণর মেতা,-কী ক' র তারা ামছাড়া 

হ' লা ( থম অ ), কলকাতায় আসবার পর তােদর কী ঘটেলা (ি তীয় অ ) এবং কী-ক' র তােদর কউ- কউ আবার িনেজেদর 

িভেটমািটেত িফের িগেয় নতুন চতনায় উ ু  হ' য় নতুন ক' র বাঁচবার চ া করেলা। 

নাটেকর এই ধারািববরেণর ধরন অেনক সুধী ব ু র কােছও িট ব' ল মেন হেয়িছেলা। তারঁা পি েমর বা বানুগ নাটেকর গড়ন িবষেয় 

ওয়ািকবহাল িছেলন, এবং সই রীিত থেক কােনারকম িবচু িত হ' ল,-খুব কম ক' র বলেল,- তাঁেদর দা ণ ব থা িদেতা। অবশ  ব কাল 

পের, যখন খট- বিতত নাট ৈশিলর চলন হ' লা তা িক  সবাই িবনা বাক ব েয় সে  সে  হণ করেলন। একিদেক সােহবেদর িত 

এই িব াস অন িদেক েদশী যাবতীয় মৗিলক সৃি র িবষেয় সে হ, এটা হে  আমােদর অেনক ‘বুি জীবী' দর (আিম এই শ িট উ ৃ িত 

িচে র মেধ  ব বহার করিছ) অন তম ধান ল ণ। ব াপারটা সিত ই বেড়া ‘মম শী’, তেব দুভাগ বশত িকি ৎ উৎকট রেসরই যন 

াধান  আেছ এেত। 

স যাই হাক, নবা ’র েযাজনায় ি তীয় যা ল ণীয় : ম স া ধু য বা বানুগ িছেলা না তাই নয়, র মে  একই দৃেশ  দুিট িভ  

[ঘটনা উপ াপনার জন ] েরর েয়াগ হয়। র িল ােনর িভ তা বাঝাবার জন , অথাৎ দুেটা র ানগত িভ তা িনেদশ করেতা। 

িক  র দুিটর েয়ােগ আেরা য-একিট অথ িছেলা তা চির িচ েণর। মে র স ুখভােগর চির িল িছেলা স ূণ ব ি , আর মে র 

পছেন ওপেরর েরর চির িল সমি ,-জনতার অংশ,-তারা ব ি িহেসেব িছল না। 

এবং নাটকিটর আগােগাড়া-অিভনয়রীিত তখনকার িতি ত অিভেনতােদর রীিতর চেয় কােন অেনক বিশ াভািবক িছেলা ; এই 

াভািবকতার মধ  িদেয়ই নাট িটেত অেনক গভীর কাব মুহূেতর সৃি  হ' তা। ধু নীরবতার মাধ েম নয়, (সাধারণত বা বধমী নাটেক 

এইভােবই কাব ময় অিভঘােতর সৃি  হয়), আেবগময় দৃেশ  কথা বলার িবিশ  ভ ীেতও এই অনুভূিত জাগােতা। 



সাধারণত আমরা যখন একিট আেবগমুহূত তির করেত চ া কির, তখন আমরা ধীের-ধীের একিট নীরবতা গ' ড় তুিল, কথা যথাস ব 

কম ব বহার কির, যােত আেবেগর কাব ময়তা ভেঙ না যায়। (এর কারণ, আমরা জািন য সাধারণত সংলােপর মেধ  কাব ময়তা কাশ 

করেত গেল সংলাপটাই সেচতনভােব কািব ক হেয় যায়, এবং তার ব বহাের কৃত কিবতার বরং হািনই ঘেট।) সই নীরবতাও নবা  

নােট  ব ব ত হেয়িছল। িক  নবা ’র অিভনয় আরও মাণ করেলা য অিভেনতার পে  কিবতার কণামা  িবসজন না-িদেয়, একটুও 

কৃি ম না-হ' য়, সবাক ও আেবগময় হওয়া স ব। এই পূণ সাফল  অজন স ব হেয়িছল এই কারেণই য-আিম আেগই যমন 

বেলিছ-আমােদর িথেয়টার তখন সমাজমানেসর একটা ক  খু ঁেজ পেয় যন মুি  পেয়েছ, সই কে র বাধ তখন যন অবাধ 

াধীনতার আ াদ এেনেছ নাট েপর মেধ । 

অবশ  এই সাথকতা তখন নাট ািভনেয়র সে  জিড়ত সকেলই য বুেঝিছেলন এমন নয়। িক  তাহ' লও নাট িট িবপুল সাফল  লাভ 

কের, এবং েত েকর কােছ নতুন যুেগর সূচনা ব' ল ীকৃত হয়। 

িক  ১৯৪৮ সােল ভারতীয় গণনাট  সংেঘর মেধ  কােনা- কােনা শি  এটােক কােনা িবেশষ রাজৈনিতক মেতর চার বাহেন পিরণত 

করেত চাইেলন। এই সংগঠন, যা এেতািদন এেতা দ , কুশলী ব ি েক আকষণ কেরিছেলা,- এর ফেল তার সই প ভেঙ গেলা। 

তাই ব' ল কাজ ব  হ' লা না। ‘ব পী’ নােম আেরকিট সংগঠন ১৯৪৮ সােল িতি ত হয়, এবং কেয়ক বছেরর মেধ  আেরা ব  

িত ান গ' ড় ওেঠ এই কাজ চািলেয় যাওয়ার জন । 

এই কােলর একিট উে খেযাগ  েযাজনা হ' লা নতুন ই িদ। পূব-পািক ান থেক আগত উ া রা িছেলা এই নাটকিটর িবষয়। 

এইরকম অেনক েযাজনার ারা ‘অন  িথেয়টার’ ব লভােব মাণ কের য স সামািজকভােব দািয় স , যা সাধারণ র ম  তখন 

মােটই িছল না। ‘সাধারণ িথেয়টার িল’- যারা বাধঁা াগৃেহ িনয়িমত অিভনয় করেতা-তারা মশই আেরা বশী ক' র ব বসািয়ক 

মেনাভাবাপ  হেত থােক, আর বাংলা নােট র যা িকছু মানমযাদা তা িত া কেরেছ ‘সাধারণ র মে র’ বাইেরর ঐ ‘অন  িথেয়টার’। 

তাই াভািবকভােবই এই ব বসািয়ক কা ানী িল নতুন ধরেনর নাট ধারােক রাধ করবার যথাসাধ  চ া কের। থমতঃ নবা ’র পর 

তারা তােদর ম িল িনয়িমতভােব ভাড়া িদেতই অ ীকার কের। িক  নতুন নাট কমীেদর িনঃ াথ িন ার জন  এই নব-নােট র সারেক 

কােনা মেতই রাধ করা যায়িন। 

কাজ ধু চলিছল বলেল ভুল হেব, কাজ এেগাি ল। পরবতী উ িতর ধাপ হাল নাটককার িহেসেব রবী নাথেক আিব ার করায় মাণ 

করা য তারঁ নাটক িল ধু পাঠ ব  নয়, স িল ভােলা ‘িথেয়টার’-ও হেত পাের। 

তাঁর দু-একিট নাটক অিভনীত হবার সে  সে  দখা গল য, তাঁর িলিখত সংলাপ অত  জীব  ও দু িতস , এবং িব য়করভােব 

সূ তামি ত,- য-সূ তা অিভনেয়র মাধ েম দশকমেন নাটকীয় অিভঘাত জাগােত স ম। বাঝা গল য এই বা ব জগৎ, এ স ে ই 

িতিন িলেখেছন, এই বা ব জগেতর বা ব সমস া িলই তারঁ লখার িবষয়। 

আসেল, যেতািদন আমরা পি মীরীিতর মাপকািঠেত রবী নাথেক িবচার করবার চ া কেরিছ তেতািদন তাঁেক অ  ও দুেবাধ  ব' ল 

মেন হেয়েছ। িক  নবা েক ক  ক' র য নতুন নাট ধারার সূচনা, তার ল  িছল এমন এক নাট েপর যা একিদেক যমন আধুিনক, 

অপরিদেক তমিনই িবিশ ভােব ভারতীয়। এবং এই বুি দী  ভারতীয় িথেয়টার গ' ড় তালার আকা াই এই নাট কমীেদর রবী নােথর 

নাটক ম  করার িবিশ  নাট েপ প েছ িদেয়েছ। 

তাঁর নাটক, মােন তাঁর নাটেকর গঠন, কাথায় যন আমােদর াচীন নাট িশ  যা ার সে  মেল। িক  তার অনুকরণ নয়। অথচ বুঝেত 

পারা যায় য নানা িশ কলা কােশর য পর রা আেছ আমােদর, তারই মেধ  তাঁর িশকড় ািথত, এবং সই িশকড় থেকই িতিন 

আহরণ কেরেছন তাঁর াণশি । িনর  ন নতাি ক নয় তাঁর নাটক, যমন নয় ধার করা সং ৃ িতর উ ািসক মুি েময়র লে  উি । 

িথেয়টারেক সমৃ  করেত গেল চাই এমন িকছু পদী নাটক যা যুেগ যুেগ নতুন ভােষ  উপ ািপত করা যােব। তাহেল সমসামিয়ক কােল 

নাটেকর অভাব থাকেলও অিভেনতা ও েযাজকেদর িবকাশ অব াহত থােক। নাটক তা কারখানায় ফরমাশ িদেয় তির করােনা যায় না। 



ব  সামািজক কারণ থােক এক একটা নতুন ধরেনর ও গভীর উে াচেনর নাটেকর জে র। যমন ব  সামািজক কারণ থােক নাটেকর 

অবনিতরও। 

রবী নােথর নাটেকর সে  সে  এই নাট ধারা (ব বসািয়ক র মে র িততুলনায়) সারা িবে র িচরায়ত নাট সািহত  থেকও বাছাই 

কেরেছ অিভেনয় নাটক। 

রাজৈনিতক িথেয়টারও গ' ড় উেঠেছ এর মেধ । খালাখুিলভােব কােনা িবেশষ রাজৈনিতক ব ব  চািরত হয় এইসব নাটেক। 

নতুন অেনক পথঘাট তির হওয়ায় এবং যাতায়ােতর সুিবধার ফেল ামা েল যা ার জনি য়তাও বেড় গেছ অেনক ণ। এখনকার 

যা ায় একিদেক াধীনতা আে ালেনর নানা কািহনী, অপরিদেক িহটলার বা লিনেনর কািহনী- এসব িবষয়ব ও দশকেক চুর আকষণ 

করেছ। 

বাদল সরকােরর নাটক িনেয়ও বশ উৎসাহ ও আেলাচনা ল  করা যায়। 

িবিভ  মেতর ও িবিভ  দৃি ভ ীর অসংখ  গা ী নতুন নতুন রীিত িনেয় পরী া-সমী া চালাে ন। 

অেনক ত ণ-ত ণী অবশ  আধুিনকতম হবার উৎসােহ পি ম গালােধ যখিন যা হাওয়া বইেছ তখিন তার সুের গলা মলাবার চ া 

করেছন। এবং ফেল তােঁদর মাথা যাে  ঘুিলেয়, শকড় যাে  হািরেয়, - িঠক যমন ঘেটিছল তােঁদর বাপ-ঠাকুদােদর আমেল, 

ঔপিনেবিশক সং ৃ িতর স ান হবার িহেসেব। 

খট ইেয়ােনে া টেনিস উইিলয়ামস এডওয়াড আলিব মুেখর নাটক যেথ  তরজমা ক' র অিভনীত হে । অেনক ে  এসব 

ভাবানুবাদ এমিনই াধীন য কু ীলকিগিরও এর চেয় ভােলা ব' ল মেন হয়। 

নতুন নাটক চুর লখা হেলও নতুন যুেগর সূচনা করার মেতা এখেনা িকছু লখা হেয়েছ ব' ল জািন না। 

অিভনেয়র ে ও গত দশেকর ধারা থেক উে খেযাগ  পিরবতন িকছু ঘেটিন। বরং িকছু িকছু নতুন অিভেনতার অিভনেয়র ধরন মধ -

চি েশর ব বসািয়ক মে র অিভনেয়র কথাই মেন কিরেয় দয়। 

এবং আেরা-একটা িবপদ েমই  হেয় উঠেছ। ‘অন  িথেয়টার’ ও ব বসািয়ক িথেয়টােরর মেধ  ভদেরখা যন লু  হ' ত বেসেছ। 

খ ািত ও িত ার মােহ অেনক অিভেনতা ও িনেদশক ব বসািয়ক দৃি েত আ  হেয় যাে ন। ফেল, য সু  িবেভদ িনেয় কাজ  

হেয়িছল তার অবলুি  ঘটেছ, আবহাওয়া কলুিষত হেয় উঠেছ। 

এই রােজ র ভয়াবহ রাজৈনিতক অিন য়তা হয়েতা নাট জগেতর এই িব াি র কারণ। াণ এখন খুব সুলভ, এবং নীিত ান তমিনই 

দুমূল । বকােরর সংখ া িতবছর বেড়ই চেলেছ। াধীনতার পর থেক এখেনা লােখ লােখ উ া  আসেছন। রােজ র অথনীিত ভেঙ 

পড়েছ। 

িশ ীরা আবার হািরেয় ফলেছন তাঁেদর ক । বেবেলর িমনােরর মেতা চারপােশ কালাহল আপনার কােন আসেব। িক  কােনা ভােবর 

আদান- দান হয় না। 

হয়েতা এরই মেধ , িকংবা এর িভতর িদেয় চ' ল উ ীণ হেয়ই নতুন জ  নেব সমাজ। িথেয়টােররও হয়েতা তখিন আসেব এক নতুন 

প,- আেরা অেনক উ ত বাধ আর খরতর কােনা নতুন চতনা িনেয়। 

িকংবা এবার হয়েতা উ ততর নাট  জ  নেব ভারেতর অন  কােনা ভাষার মািটেত, বাংলায় নয়। 

 

 



ম  পিরক না িনেয় কামালউি ন কিবেরর এক  ব  িনেচ দওয়া হল 

ম  পিরক না : এক  পযােলাচনা 
 ইংেরিজ ‘ সট িডজাইন’ এর বাংলা পািরভািষক নাম ‘ম  পিরক না’। ‘ম স া’ তও অেনক সময় িবষয়িট বাঝােনা হেয় থােক িক  

অথ ও তাৎপেযর িদেক ল  রাখেল দখা যােব সট িডজাইন সাজােনার ব াপার নয়। আধুিনক ধারণা ও তার েয়াগমেত ম  

পিরক নার প ােত থােক একিট সুিনিদ  উে শ  এবং সই উে শ  অনুযায়ী ম  িনমােণর পছেন থােক সুিনিদ  ি য়া। 

নাটক ম ায়েন সট এর আবশ কতা কতখািন- নাট কমীেদর এরকম এক আেলাচনা মােঝ মেধ  তেক িবতেক পয  গড়ায়। িক  নাট  

েযাজনার নানা উপাদান িবে ষণ করেল দখা যােব সট বা ম  িবন াস িবষয়িট েযাজনার অপিরহায িভি প। দৃশ ায়নই যেহতু 

নাটেকর অন তম ধম, তাই এর দৃশ গত িদকটােক কােনাভােবই উেপ া করা যােব না। পাশাক, আেলা, পরচনা ও আবহস ীত 

ভৃিত উপাদান যথাথ িশ াণ পায় কােনা না কােনা দৃেশ । যখন কউ বেলন সট ছাড়া নাটক করা স ব- তখন তা িনতা  ভুল 

বাহাদুিরই মা । কননা নাটক য আয়তন বা পািরপাি কতায় উপ ািপত হয়, তখন তা-ই নাটেকর সট। সট ছাড়া য নাটক ম ায়ন 

অস ব, স সে  নাট িবদ সয়দ জািমল আহেমদ চমৎকার একিট উদাহরণ িদেয়েছন। ‘মে র পছেনর সাদা দয়ােলর সামেনই 

আপনার নাটক হাক। নাটেকর ক ীয় কােনা চির  যিদ সই সাদা দয়ােলর সামেন সাদা পাজামা পা ািব পের দাঁড়ায়, এবং পােশ 

কােনা গৗণ চির  যিদ লাল মাফলার পের থােক তেব চাখ আপনার ঐ লাল মাফলারওয়ালা গৗণ চিরে র িদেকই বিশ যােব। এে ে  

আপনার নাটেকর লাভ নয়, িত হে । এ দন  কবল আিথক নয়, িশে রও বেট’। (নাটেক সট িডজাইন : একিট আেলাচনা, স , 

সংকলন ২ ভা  ১৩৯৩, চ াম)। 

নাট িশে র আিদম য়ােসর য বণনা আমরা পাই সখােন পাহােড়র পাদেদেশ বা উ ু  া ের কৃিতর সহজ ছে ই তির হেতা 

নাট ায়তন। আিদম মানুেষর িশকার নৃত , যাদু নৃত  বা যাবতীয় কৃেত র (Rituals) মধ  িদেয় মূত হেয় উঠিছেলা নােট র বীজ। আহারািদ 

ও বসবােসর ব ব ার পরপরই আিদম মানুষ অবকাশ মুহূেত মেত উঠেতা আন  উৎসেব। আেবগ অিভব ি েত ফুিটেয় তুলেতা নানা 

গ কথা। িবিনময় হেতা অিভ তার, আনে র। হয়েতা তা স  হেতা িশকােরর সাফল  বণনা বা িশকার পূব মানিসক-শারীিরক 

িতর সই কৃত  পেবর নানা দহভি মায়। তােদর কােরা গােয় চাপােনা আেছ মৃত প র চামড়া, মুেখ প র মাথা বা মুেখাশ। দু’হােত 

লািঠেত ভর কের কখেনা চারেপেয় জ  কখেনা-বা িশকারীর সই ভূিমকা পায়ণ। দশক (মােন হাবািস স ীদল) দাঁিড়েয় যেতা 

চারপােশ, বৃ াকাের। াভািবকভােবই তির হেতা বৃ াকার অিভনয়  (Acting area)। আিদম বা াথিমক নাট  য়ােসর এই 

অিভনয় েক বলা হয় আিদম অ ােরনা (Primitive Arena)। 

বাংলা নাটক বা নােট র দশজ য আি ক এখেনা বতমান আেছ, যা া, পালা, পাঁচািল, িকসসা, হা র গান, গাজীর গান ইত ািদ সবেতই 

দখা যায় ায় শূন  আয়তেন ব ব নাধমী নাট ািভনয়। আধুিনক নাট  অিভ ােন িনরাভরন মে র য উে খ আমরা দিখ, তা বাংলা 

দশজ নাট  আি েকেতা বেটই, পৃিথবীর সকল জািত-সং ৃ িতর িনজ  (Indigenous) নাট রীিতেতই বতমান রেয়েছ। স িত িণত 

‘বাঙলা নাট  কােষ’ (ড. সিলম আল দীন) বাংলা িনজ  ম েপর উে খ পাওয়া যায় যমন, গৃহা ন িথেয়টার, ভূিম সমতল বৃ ম , 

চৗেকাণ খালা ম / চৗপথ খালা ম । এখােনই ‘ সট ছাড়া নাট ায়েন’র সই আেলাচনািট চেল আসেত পাের। অেনেকই হয়েতা 

বলেবন-যা ার শূন  মে  কত শি শালী অিভনয়েতা আমরা দিখ! িক  সামান  ল  করেলই দখা যােব যা া মে ই কত সুচা েপ 

েয়াগ হে  িচর আধুিনক সট িডজাইন। যা া পালায় রাজা চির িট মে  েবেশর পূব েণ কউ একজন মে  এেস একিট ঝলমেল 

রিঙন কাপড় মাড়েনা চয়ার বিসেয় যায়। রাজার ােনর সে  সে  আসনিটও সিরেয় নয়া হয়। আবার উিজর চিরে র অিভনয় যখন 

 হেব তখেনা মে  চয়ার বসােনা হেব িঠকই িক  এবাের সই ঝলমেল কাপড়িট আর থাকেব না। এই িনয়ম তিস  িকছু নয়। য 

আসের যমন ব ব া হেব স অনুযায়ী অথাৎ ইে াভাইসড সট েয়াগ করা হেয় থােক। এই সিদন (১ বশাখ ১৪০৬) রাজধানীর 

একিট নাট  িত ােন যা াপালা (িবে রী অেপরা’র ‘কমলার বনবাস’) দখলাম। ওমর বাদশাহ মে  আসার পূব েণ সখােন বসােনা 

হেলা একিট হাতাওয়ালা আধুিনক চয়ার। িক  কু ভাবী উিজর এর জন  মে  বসােনা হয় কােঠর তির ছাট ফাি ং চয়ার। ঝলমেল 

কাপড় ব বহার করা না করার মধ  িদেয় বা দু’ধরেনর চয়ার ব বহােরর মধ  িদেয় দশকরা িঠক িঠক ধের িনেত পােরন চির ায়েনর 

রকমেফর। 



অবশ  যা া এবং অন িবধ দশজ বা লাক নাট  আি ক সমূেহ মে  কােনা প দৃশ  উপকরণ (Set element) েয়ােগর চেয় শূন  

আয়তেন অিভনয় উপ ানই মুখ । বাচনভ ী, দহ ভি মা ও পাশাক পির েদর িবেশষে  ওই ধরেনর নাট ানু ােন দশেকর সে  সংেযাগ 

াণব  হেয় ওেঠ। ম  উপাদান সে ে  িনতা ই গৗণ স । লাক অিভনয়িশ ীর ব ব ত িবিভ  পস এর ব মাি কতা নাট রীিতর 

সই িচর আধুিনকতােকই মাণ কের। িকসসা বা পালা অনু ােন গােয়েনর বািলশিটর ব িবিচ  অেথ ব বহার যথাথই সৃি শীল নাট  

মুহূত তির কের। গােয়েনর কামের পঁচােনা শািড় িদেয় নানা রকম আকষণীয় চির ায়ন ও নাট দৃশ  পািয়ত হয়। এমনিক দাহােরর 

ব ব ত বাঁিশিট গােয়েনর হােত কখেনা লািঠ কখেনাবা কলম েপ উপ ািপত হয়। অনবরত বিচ ধমী নাট  মুহূত িনমাণ বাধহয় 

এেকই বলা যায়। 

ম  পিরক নার মূল কথা বা এর উে শ ই বা কী, এর উ ের এক কথায় বলা যায়- নাট  েযাজনার আধার এই  ম  পিরক না। 

এখােন অবশ  উে খ েয়াজন য, ম  পিরক না িবষয়িট এককভােব কখেনা িবচায নয়। সট, আেলা, পাশাক, পস া, আবহ-সব 

উপাদােনর সম েয়র ফেলই যথাথ নাট  েযাজনা তির হয়। কােনা একিট উপাদান িভ ভােব আকষেণর িবষয় হেল তা সম  

েযাজনার হািনকর িদকেকই মাণ কের। 

িডজাইন বা পিরক নার উে শ  িনেয় িব ািরত আেলাচনায় যাবার আেগ আর একিট িবষয় বেল নওয়া জ ির। েযাজনার িবিভ  

উপাদােনর সে  অন  িশ  সািহত  মাধ েমর িবকাশ বিশে র যাগসূ  আেছ কী নই-তা িবেবচনায় রাখা েয়াজন। কননা িশ রীিত বা 

শলী ি র-আব  কােনা ব াপার নয়। রীিতগত ও প িতগত পিরবতনশীলতা এর অন তম বিশ । নতুন থেক নতুনতর িশ  চতেন র 

উ াসই এর াণধম। সই ি শ বা চি েশর দশেকর পইি ং, িয়ং, ভা েযর সে  এই সমেয়র চা িশে র িন য়ই অেনক অেনক 

িভ তা রেয়েছ। তা িবষয় িবন াস থেক  কের শলী বা করণ অবিধ। তমিন আধুিনক পাঠেকর কােছ াচীন থা িনভর কথা 

িশে র চেয় নতুন িবষয় ও আি েকর পাঠ হণীয় হেব। অথচ বতমােনর নাট া েন এ এক অনুতােপর িবষয় য- নাটেকর িবষয়ব েত 

যমন াচীনকতা বা থাব তা গেড় বেসেছ, তমিন উপ াপেনর ায় িতিট উপাদােন, িবেশষ কের ম  পিরক নােত দখা যায় 

গাতানুগিতকতা ও ূলতার  ছাপ। 

এই সমেয়র য কােনা আট গ ালািরর দশনীেত গেল নতুন নতুন িশ  সমাহাের আমােদর চাখ মন ধািঁধেয় যায়। রঙ- রখার িবিচ  

িবন াস আমােদরেক িবেমািহত কের বা িনেদনপে  মেনােযাগী কের তােল। অবশ  এও সত  য, শলীর নতুন  কখেনাবা দেবাধ তার 

আড়াল তির কের। এে ে ও মেন রাখা েয়াজন-িশ  শাখার িতিট িবষয়েক দশ কাল পা  ভেদ নানাভােব ব াখ া করা যেত 

পাের। নাট  েযাজনার কথাই যিদ ধির দখেবা য, একই নাটেকর নানান ম  পিরক না হেত পাের। কােনািটেত হেয়েতা পা ু িলিপেত 

বিণত পিরেবেশর ব  কাশ, কােনািটেতবা নাট ি য়া স াদেনর লে  নূ নতম উপাদােনর েয়াগ। এে ে  নাট  িনেদশেকর ভূিমকা 

বা তারঁ িশ  িচ ার ভূিমকা মুখ । কান দৃি ভি েত িতিন নাটকেক িবে ষণ করেছন এবং কান রীিতেতই-বা তা কাশ করেবন ইত ািদ 

নানা স  তখন জ ির হেয় দখা দয়। 

নাট  ঘটনার াপট দৃশ ায়নই ম  পিরক নার থম উে শ । কাথায় হে  এ ে র উ র দওয়া, অথাৎ দশেকর স ুেখ সম  

পািরপাি কতােক উে াচন করা। পুরেনা আমেল ম  বা দৃশ  পিরক না করা হেতা ম  পইি ং এর আদেল। েসিনয়াম মে  যমন, 

চতুে াণ ম, সই েমর পছেন িবশাল আকৃিতর িচ পট। মে র দু’পােশ এবং প াৎপেট বড় থেক মশ ু  আকৃিতর অথাৎ 

দশনানুপাত রীিতেত অি ত দৃশ পেটর ব বহার িছেলা। পরবতী সমেয় েসিনয়ােম যু  হেলা উইংস। স ুখভােগর উইংস থেক মশ 

পছেনর উইংস ও প াৎপেট ব ব ত হেতা দশনানুপাত রীিতেত অি ত িচ । এই ি য়ােত রাজ াসাদ, বনজ ল বা পথ- া েরর 

দূর  ও গভীরতা (দৃশ  িব ম) তির হেতা। এ সমেয় সট তির হেতা সবজনীন সবকালীন আদেশর সােপে । ফেল একই সট 

একািধক েযাজনায় ব ব ত হেতা। স দশ শতা ীর অি ম পযায় থেক িবংশ শতা ীর র িদক পয  িচ া ন ি য়ায় ম  

পিরক নার চলন িছেলা। ইউেরাপ, মািকনসহ সম  িব  নাট চচােত ওই ধারা ব া  িছেলা। এ শতা ীেত আমরা পাবেলা িপকােসা, 

সালভাদর দালী এবং মাক শাগাল মুখ খ াত িচ ীেদর পেয়িছ, যারা নাট  েযাজনায় দৃশ  নকশা কেরেছন।    

নাট িবষেয়র ভাব, েযাজনার শলী এবং সেবাপির নাটক িদেয় যা বাঝােত চাওয়া হয় সই অথ বা মেসজ ম  িবন ােস  হেত 

হেব। ম  উপাদান সমূেহর রঙ ও রখায় মূত হেব নাটেকর মূল সুর ও মূল ব ব । উদাহরণ প ঢাকা িথেয়টােরর ‘ করামত 

ম েলর’ ম  পিরক নার কথা বলা যেত পাের। করামত বারবার গ ী ভেঙ বর হেত চায়। তাই মে র বৃ  পিরক না ও বৃ  



িবভাজন নাটেকর মূল সুরেকই ব  কের। সয়দ জািমল আহেমদ কৃত এই সট নাটেকর নানা িচ ক  ও ব মাি কতােক দৃশ মান 

কেরেছ। চাকা লাগােনা বদীেত ি র অিভনয়িশ ী দূের সের যায়। নািট ক আয়তেন তা কখেনা সমতল ভূিম, কখেনাবা জেল ভাসা 

নৗকা। ম , আেলা ও অিভনয়িশ ী অৈ ত েপ তির হয় এক সাথক কিবতা। 

বা ব বা অবা ব য রীিতেত ম  পিরক ন হাক না কন, তা অবশ ই দশেকর কােছ  করেব য, নাট ঘটনা কাথায় এবং কখন 

হে । ঘের বাইের, পেথ া ের, শহের ব ের ইত ািদ নানা ান বাঝােত যমন িভ  িভ  বিশে র ম  উপাদােনর েয়াগ হয়, 

তমিন গঠন কৃিত ইত ািদেত িনেদশ করেব সিট কান সময়কার? ম  পিরক না নােট র চির ায়ন স েকও ত ইি ত দয়। 

সামান  উঁচু িনচু তেল দাঁড়ােল চিরে  চিরে  য রকমেফর বা চিরে র সে  চিরে র য স ক তা িতি ত করা স ব। 

ম  পিরক নার নানা উপাদান, যমন রখা, রঙ, আকৃিত ইত ািদ সব িমিলেয় ত  স ূণতা তির হেত পাের। অেনক ে  

িডজাইনার সম  পিরক নায় একিট ক ীয় িচ ক  বা পক িত ার চ া কেরন। উদাহরণ: ‘ইঁদারা’ নাটকিট। ােমর এক পিরত  

ইঁদারা থেক অক াৎ মানুেষর কা া ভেস আেস। সই কা ােক ক  কের ামবািস দুই ধেমর দুইদল মানুষ উ ট এক সংঘেষ িল  

হয়। দা া হা ামায় িছ  িবি  হয় সম  জনপদ। এই নাট  িবষেয়র ম  পিরক না ভািবকভােবই, খেস যাওয়া িসেমে র আ র, 

ভাঙােচাড়া ইট বিরেয় আেছ (হাড বােড আঁকা)- এরকম একিট বা বানুগ ইঁদারা ম েকে  াপেনর মাধ েম অিভনয় উপ াপন কের 

আসিছেলা ‘িথেয়টার স ার’। অেনক েলা দশনীর পর, আধুিনক ম  শলীর এক আেলাচনা পেব সকেল স ত হেলন য, ওই 

বা বানুগ ম  িবন াস (ইঁদারা) বড় বিশ এক মাি ক। িভ  কােনা অথ, িভ  কােনা ব না তিরেত ওই ম  এেকবােরই অ ম। তাই 

নতুন পিরক নায় দখা গেলা-সম  ম  তেল কেনা বড় বড় পাতা। এর মােনটা এরকম য- াচীন কােনা বৃ তেলই ঘটেব নাটেকর 

নাট ি য়া। যিদও একিট দৃেশ ই নাট কািহনী আবিতত হয়, তবু  থেক এই মে  ইঁদারার িচ  মা  নই। আেছ কেনা পাতা আর 

মে র িবিভ  ােন চার-পাচঁিট ভাঙা প। চেটর তির এ উপাদানেক এবেড়া থবেড়া মািটর প মেন হি েলা। আর মে র উপেরর 

াই সংল  পাইপ থেক িবিভ  দূরে , দিড় ও বেটর ঝুল-িশকড় সহেযােগ তির একিট উপকরণ, ঝুিলেয় দয়া হেয়েছ। এই িডজাইন 

করার ফেল নাটকি ত নাট ি য়ারও অেনক পিরবতন হেলা। অিশ া ও অ  িব ােসর কারেণ জনজীবেন য হানাহািন-তােক নাট  

ঘটনায় িনেয় আসার জন  নাটেকর সরাসির সংঘাত দৃশ  এিড়েয় থেম-অ কার, ভূতুের পিরেবশ (পিরত  ইঁদারা, মােয়র কা া, কেনা 

পাতার খস খস শ , ঝুল  িশকড় নেড় ওঠা), রহস  আত  ইত ািদ নানা অিভব ি মূলক নাট ি য়ার মাধ েম এক িভ  নাট  পিরেবশ 

তির হয়। দশক তখেনা জােন না ইঁদারা কাথায়। আত  পিরেবেশ িট সুিট মের ামবািসরা মে  আেস, শরীের নানা ক কর 

ভি মা, অিশ া-কুিশ া-কুসং ােরর অ কার যন জাপেট ধের সকলেক, এরকম অব ায় কৗশেল অিভনয়িশ ীরা সই ভাঙা 

প েলােক পাশাপািশ জেড়া কের তির কের এক ইঁদারা। অথাৎ ামবািসরা এেতা ণ যেনা এই ইঁদারার কােছ আসিছেলা। সব 

িমিলেয় স এক িবপ  জনজীবেনর িচ মালা তির হি েলা এেকর পর এক। নাট কার বিণত কািহনীিবন াস ম  েয়ােগ এেস িনেদশক 

ও িডজাইনােরর কমকুশলতায় পেলা িভ তর ব না। 

ম  পিরক নার উে শ  সে  সেবাপির যা উে খ েয়াজন, তা হেলা ম  উপকরণ-সমূেহর যথাযথ সম য়। পা ু িলিপর কাঠােমা ও 

অিভনয় যিদ হয় াইলাইজ িনভর, তাহেল ম  পিরক নােত গতানুগিতক সাধারণ এবং একেঘঁেয় কােনা েয়াগ থাকা িঠক হেব না। 

আবার নাটক ও অিভনয় বা বানুগ হেল েযাজনার অন  উপাদােনর চেয় সট িভ  ব িত মী হেল চলেব না। অথাৎ নাটেকর িবষয়, 

অিভনয়, আেলা, ম  ইত ািদ েত েকর সে  স িত রেখ দৃশ  পিরক না ণয়ন করা েয়াজন। তেব একিট িবষয় এখােন আেলাচনার 

দািব রােখ, তা হেলা, কােনা নাটেক অিভনয়, পাশাক আেলা ইত ািদর স িতপূণ বা বানুগ উপ াপনােত ম  িবন ােস কতটুকু বা বানুগ 

থাকেত হয়? নাটককার বিণত িডেটইল পিরেবশ রচনাই িক সখােন মুখ ? নািক নাট ি য়ায় অিনবায েয়াজন কবল এমন সব 

উপকরণই াপন যেথ ? 

পা ু িলিপেত বিণত ব  িব ৃত পািরপাি কতােক ম িশ ী অত  সীিমত পিরসের (নাট মে ) পািয়ত কেরন। এখােনই িশ ীর 

সৃজনশীল দৃি ভি  ও দ তার িদকিট চেল আেস। মিদনায় নবীজীর মসিজদ, দােমে  মািবয়ার রাজগৃহ, জ ােরর বািড়, জয়নােবর বািড়, 

হােসেনর বািড়, ম পথ, এিজেদর রাজসভা, হযরেতর রওজা, যু ে , মােরায়ােনর হা, মায়মুনার বািড়, জােয়দার ঘর, মুসলনগর, 

মিদনানগের হািসনা বানুর ঘর, হাসােনর ঘর,- ‘িবষাদ িস ু ’র এই এেতা এেতা দৃশ  পিরেবশ কী চমৎকার সাবলীলভােব মিহলা সিমিত 

ম  ও াগৃেহর অেনকখািন জায়গা জুেড় মূত হেয় ওেঠ। না, শূন  আয়তেন কবল বণনা বা সংলাপ িদেয় ওই দৃশ াবিল িতি ত 

করা হয়িন ( যমনটা যা া মে  হেয় থােক); নাট  েযাজনার আধুিনক শলীর সাথক েয়াগ হেয়েছ ঢাকা পদািতেকর এই নােট । 



িনেদশক িডজাইনার সয়দ জািমল আহেমদ নাট ি ত িতিট দৃেশ র দৃশ গত নূ নতম উপাদান ব বহার কের দশেকর বাধগম তা এবং 

ক না সারেণ সহায়তা কেরন। িতিট ইউিনেটর নাট ি য়া দৃশ ায়েনর েয়াজেনই ওই দৃশ গত নূ নতম উপাদান যু  হেয়েছ। স 

কারেণ িতিন িডজাইন ি য়াকরেণর েতই ভাবেলন, ‘(মিহলা সিমিত) াগৃেহর িসেম  ারা আ রকৃত মেঝর বিশ  পিরবতন 

েয়াজন; কারণ এিট সু ভােব িবংশ শতকীয় শ ের গে র সে  যু । এখােন এমন িকছু চাই যা ারা এিটেক দেখ ঢাকা শহেরর 

একিট ইমারেতর মেঝ মেন না হেয় কারবালার ম া েরর কথা মেন হেত পাের। অথবা এখােন এমন িকছু চাই যার কারেণ এেক 

কারবালার ম া র ক নার ে  অ ত বাধার সৃি  করেব না। এর সহজতম সমাধান: িববণ হলুদাভ খেয়ির রেঙর ম াট। এিট 

মেঝর িসেম  িনিমত চির  মুেছ ফলেত সাহায  কের এবং একই সে  াটফেমর তুলনায় অত  সহেজ বহনেযাগ । এিট ম ভূিমর 

বালু নয়; অথচ বালুর কাছাকািছ। বালুময় িব ীণ অ েল তৃ াত মানুেষর কািহনী উপ াপেনর ে  এিট বাধা প নয়। এিট 

রাজদরবােরর কা কাজমি ত মেঝ নয় িক  াসােদ ব ব ত গািলচার কাছাকািছ।’ ( সয়দ জািমল আহেমদ, িবষাদ িস ু :  থেক 

নােট , স াস-একাদশ বািষকী সংখ া ১৯৯৪, কলকাতা)। ম ভূিম, আরব রাজ াসাদ এবং হাসােনর গৃেহর আনুষি ক উপাদান িহেসেব 

অিভনয়ে ে র একিদেক ( েসিনয়াম ওেপিনং বরাবর) একিট গািলচা ঝালােনা হেয়েছ। হলুদাভ খেয়ির জিম এ ারােব  নকশা শািভত 

গািলচািটেত আরব পিরেবশ তির কেরেছ (আরব সং ৃ িতেত গািলচা একিট পিরিচত উপাদান) অন িদেক দৃশ া েরর েয়াজেন পদা 

িহেসেবও ব বহার করা স ব হেয়েছ। ম াট ও গািলচা ব িতেরেক চারিট নািতদীঘ াটফম একে  াপন কের তার ওপর আর একিট 

গািলচা িবিছেয় দওয়া হয়। প ীসহ মািবয়ার বসার জন  াটফেমর দুই কােণ দু’িট কুশন রাখা হয়। একিট ম সামান  পিরবতেনর 

মাধ েম জ ােরর বাসগৃহ এবং জয়নােবর িপ ালয় দৃশ  উপ ািপত হয়। অধবৃ াকাের িবিভ  উ তায় অিভনয়িশ ীেদর কােলা ও ছাই 

রেঙর কাপেড় ঢেক তির করা হয় মােরায়ােনর হা। বলা বা ল , িতিট দৃশ  পায়েন ম  ফ া র িছেলা আেলার িবেশষ ে পণ। 

‘িবষাদ িস ু ’ ম ায়েন দশেকর আসন থােক িতনিদেক। েসিনয়াম ম  ব িতেরেক মিহলা সিমিতর িতন িদেকর দয়াল সংল  চার 

সািরেত বেসন দশক। বাংলা নােট র মৗল অিভনয়রীিতর আধুিনকায়েন ‘িবষাদ িস ু ’ ত বণনা ও সংলাপ অ াি ভােব জিড়েয় রেয়েছ। 

ব না গীেতর মাধ েমই এ নােট র । গােয়ন বা মূল কথক দৃশ  বা কািহনী বণনার সে  সে  িবিভ  চিরে  পদান কেরন। তার 

হােতর চামড় ( লাক অিভনেয় ব ব ত উপাদান) নািড়েয় নানান অেথ সিট ব বহার কের বিচ পূণ অিভনয় স  হয়। দশজ বা 

িনজ  নাট  উপাদান সহেযােগ িনিমত আধুিনক বাংলা নােট র এক অনন  উদাহরণ এই ‘িবষাদ িস ু ’। 

স িত িদি  থেক আগত খ াত নাট  ও চলি  িনেদশক এম. ক. রায়না, স ার ফর এিশয়ান িথেয়টাের তির কের গেলন ‘বুেনা 

হাঁস’। ইবেসন রিচত পা া বা ববাদী ঘরানার নাটক এিট। নাটেক পািরপাি কতার য িনখু ঁত বণনা নাটককার িদেয়েছন তার যথাথ পই 

আমরা মে  দিখ। আর ম  সাম ীেত তা অবশ ই। যথাথই ‘অত াধুিনক বািড়’, ‘জাঁকজমকপূণ িভতেরর অংশ’, ‘ দাতলায় কিরেডােরর 

অংশ’, ‘ দাতলা থেক নেম আসা িসঁিড়’, ‘ দয়ােলর গােয় শ  জানালা’, ‘কা কায খিচত একিট কা- দরজা’, ‘মে র সামেনর অংেশ 

বাঁ িদেক একিট বইেয়র শলফ ... ইত ািদ আেরা অেনক অেনক িনখুতঁ বা বতা। সিবনেয় জানাই, ওই উপ াপনা পযেব েণ আমরা 

ে  পেড় যাই। ১৯৯৯ সােল আধুিনক িশ ীেদর কােজ কন এেতা িনেরট বা বতা দখেত হেব? ায় শত বছর পূেব আে  আঁেতায়া 

(১৮৫৪-১৯৪৩) ‘বুেনা হাসঁ’ িনেদশনা িদেয়েছন। আঁেতায়া মে  জীব  ছিব তিরর কমকার িছেলন। তাঁর ‘বুেনা হাসঁ’, েযাজনার সট-এ 

মেঝ িছল কােপটসহ ার থ িদেয় ঢাকা-যােত মে র কাঠ না দখা যায়। আেরা িছল কােঠর ঢালু ছাদ, কােঠর দয়াল। িবছানা, চয়ার, 

আসবাব প  অন ান  ব ািদ-এক কথায় য সময়কার কথা নাটেক বলা হেয়েছ, িঠক সই জীব  ছিব। 

তারপরেতা সময় অেনক গিড়েয়েছ। বা ববাদী িচ াধারার িব ে  িরচাড ওয়াগনার যা া  করেলন, এবং এেক এেক এড  আি য়া, 

গডন ইগ, বেটা  শট, জারিজ টি , িরচাড শখনার, িপটার ক মুখ নাট িবদগণ নতুন থেক নতুনতর নাট  অবদান রেখ 

চেলেছন। কউ আর পুরেনা থার অনুগামী হন িন। 

স েম উে খ করা েয়াজন- স ার ফর এিশয়ান িথেয়টার ইেতাপূেবও ইবেসেনর নাটক মে  এেনেছ। ‘ গা স’ এর বাংলা 

পা র ‘কৃ িববর’। কামালউি ন নীলু িনেদিশত এ নাটেকর ম  ও আেলাক পিরক না কেরেছন কুট হারেমনেসন। বা ববাদী এ 

নাটেক ‘মফ েলর একিট বািড়। বড় আয়তেনর একিট বঠক ঘর। ঘেরর আসবাব পে  িব  ও বভেবর ছাপ ইত ািদ পািরপাি কতা 

ব  বা েবর আদেল িনমাণ করা হয় িন। ব  কাণসহ একািধক তল িবিশ  মেঝর মধ ােন দু’িট বেতর সাফা একিট বেতর টিবল 

রেয়েছ। মে র স ুখভােগও বেতর চয়ার টিবল এবং মেঝেত শীতলপািট িবছেনা রেয়েছ। িবিভ  কৗিণক াটফেমর দু’িকনার ঘেঁষ 

িনিদ  দূরে  বত বসােনা কােঠর ম। নাট ি য়া উপ াপেন এই ইি তবহ দয়াল িবেশষ ব না সৃি  কেরেছ। এই িডজাইন খুব 



চমৎকারভােব নাটেকর িচ ক  ও িবিভ  নাট মুহূত দৃশ মান কেরেছ, িভ  অথ ও প যাগ কেরেছ। আেলা, ম  এবং অিভনয়িশ ী 

এক হেয় এ েযাজনায় এক সফল িথেয়টার তির কেরেছ। 

ঢাকা িব িবদ ালেয়ল নাট কলা ও স ীত িবভােগ ণী েযাজনা িহেসেব তির হেয়েছ ইবেসেনর ব ল আেলািচত ‘দ  ডলস হাউস’। 

যথারীিত এ নাটেকর পা ু িলিপেত বা বতার অেঢল িনদশন মে  উপ াপেনর িনেদশ রেয়েছ। ম ায়ন রীিত বা অিভনয় শলীর ব াপাের 

এই েযাজনার িকছুটা কড়াকিড় িছেলা। কননা েযাজনা সংি  সকেলরই সবদা মেন রাখেত হি েলা- ািত ািনকভােব অিভনয় 

িশ া কায েমর অংশ এিট। 

িক  ম  পিরক না ণয়েন দু’িট সমস া দখা িদেলা। এক, য মে  (নাটম ল, ঢাকা িব িবদ ালয়) নাটকিট ম  হেব সখােন 

অিভনয় ে র পিরমাপগত সমস া রেয়েছ। পা ু িলিপেত বিণত িডেটল বা বতা ওই আয়তেন সমস াজনক। এবং অন  সমস া হেলা- 

িডজাইন ভাবনার িশ গত িদক। যুেগর দািবর কথাই যিদ মেন রািখ তাহেল এই সময়কার নাট চচায় বা ববাদী েয়াগ কতখািন এবং তা 

কীভােব স ব? ম ায়েনর তািরখ যেতা ঘিনেয় এেলা, ভাবনার আেলাড়ন তেতা বাড়েত থাকেলা। িনেরট দয়ােলর পিরবেত িচকন কােঠর 

িবট ারা একািধক জ ািমিতক ম ভাবা হেলা। এর সে  মেঝেত িবিভ  আসবাবপ  ও এ েলার ওপর িবিভ  আকৃিতর অেনক েলা 

পুতুল রাখার কথা ভাবা হেলা। িক  িচ ার রিশেত টান পড়েলা। বা বাদী রীিতর েযাজনায় এ বড় বিশ িনরী ার মেতা মেন হে । 

এেকেতা ম ায়ন সময় সি কেট। এবাের গভীর অনুধ ােনর সে  ইবেসন দ  পিরেবশ বণনার মধ  থেক সরল বা ব অনুষ  বাছাই 

করা হেলা। যমন- ‘ বশ খালােমলা আরামদায়ক একিট ঘর’। ‘আসবাবপ  সরকম দামী নয়, তেব িচশীল’। ‘(জানালার কােছ) একিট 

গাল টিবল’। ‘হাতল চয়ার ও ছা  একিট সাফা’। ... ‘( দয়ােলর গােয় লােগায়া) াভ’। ‘ ােভর সামেন দু’একটা ইিজ চয়ার ও 

দালনা চয়ার’। ... ‘ ছা  একিট টিবল’। ... ‘একিট ছা  বই শলফ। শলেফ চমৎকার বাঁধােনা িকছু বই’। ... ‘বাইের হলঘেরর বল’। 

ইবেসেনর বণনা থেক উপেরা  িনবাচেন যা যা আপাতত বাদ পড়েলা তা হেলা- ‘িপছেনর দয়ােল দু’িট দরজা। ডানিদেকর দরজা িদেয় 

হলঘেরর িদেক আর বাঁ িদেকর দরজা িদেয় হলমােরর পড়ার ঘেরর িদেক যাওয়ার পথ। দু’ টা দরজার মাঝখােন দয়াল ঠেস একিট 

িপয়ােনা। ... বাঁ িদেকর দয়ােলর মাঝ বরাবর অন  একিট দরজা। দরজার কাছাকািছ জানালা। ডান িদেকর দয়ােল ায় পছেনর িদেক 

আর একিট দরজা। ... দয়ােল িকছু খাদাই কােজর িনদশন। চনা কা কাজ করা একিট কিবেনট এবং আেরা িকছু আনুষি ক 

টুিকটািক। ... মেঝেত গািলচা।’ 

নাটম- লর অিভনয় ােনর সীমাব তা, সট িনমােণর অথ বােজট এবং সেবাপির আজেকর িশ  িচ ােক সামেন রেখ অবেশেষ ‘দ  

ডলস হাউস’-র, ম  পিরক না স  হেলা। বলাবা ল , কােনারকম দরজা জানালা ব িতেরেক কবল আসবাব সাম ী াপেনর মাধ েম 

হলমার নারার ‘ খালােমলা আরামদায়ক একিট ঘর’ রিচত হেয়েছ। ‘িহি  অব হাউস’ সহ ফািনচার এর বশ িকছু কাষ  

অনুস ােনর পর াে েনিভয়ান আসবােবর আদলিট মুখ  রেখ সামান  পিরবতেনর মাধ েম তির করা হেয়েছ দু’িট হাতল চয়ার ও 

একিট গাল টিবল, একিট দালনা চয়ার, একিট িডভান, একিট ছাট টিবল, একিট ছা  বই শলফ, একিট কাপড় া  ও একিট 

াভ। এখােন মেন রাখা েয়াজন, এই িডজাইন ণয়ন ‘আজেকর িশ িচ া’ কই সিবেশষ  দয়া হেয়েছ। সট তিরর বােজট বা 

অিভনয় ােনর সীমাব তার জেন  দয়াল, দরজা, জানালা ইত ািদ ব বহার করা হয়িন- এমনিট ভাবার কােনা কারণ নই। বরং নূ নতম 

যসকল উপকরণ না হেলই নয় অথাৎ যথাযথ নাট ি য়া স াদেনর জন  য য উপাদান বা ব সাম ী একা  েয়াজন স-সবই মে  

াপন করা হেয়েছ। অবশ  সে ে ও ল  রাখা হেয়েছ য, বা েবর জিটল গঠন-কাঠােমা যতটা সরলভােব মে  িনেয় আসা যায়। 

মে র স ুখভােগর বাম কােণ দয়াল সংল  ািপত হেয়েছ লাহার তির া সেমত িচিঠর বা । আর িকছুটা সামেনই ায় পাচঁ ফুট 

উঁচু িতনপায়া রড া  তির কের বল ঝুিলেয় দয়া হেয়েছ। নাটেকর েতই নারা এখান থেক বল বািজেয় ঘের েবশ কের। 

মে  আসবাব সাম ী েলা এমনভােব রাখা থােক, যেনা িতন িদেকই মুহূেত তির হয় অদৃশ  দয়াল। নারা এবং িমেসস িলে  যখন 

ঘের আলাপরত, তখন ডা. র াংক বাইের (দশেকর িদক) থেক ঘের েবশ ক’ র যভােব াভ, কাপড় া  ও বুক শলেফর পছন 

িদেয় এমন িব াসী পদে েপ যান য, মেনই হয় দয়ােলর পােশর স  পথ িদেয় হলমােরর পড়ার ঘের যাে । াপট ও আবেহর 

অপিরহাযতায় ‘িপয়ােনার’ বদেল বুক শলেফর ওপর একিট পুরেনাকােলর লংে  রকডার রাখা হেয়িছেলা। াভিট ধূসর পাথর রঙ 

এবং অন  সব সট সাম ী পুরেনা কাঠ রঙ (কিফ রঙ) ব বহার করা হেয়েছ। 



আিশর দশক থেক বাংলােদেশর নাটেক সট িডজাইেনর স িট ে র সে  িবেবিচত হেত লাগেলা। পিরবতেনর সূচনা হেলা ঢাকা 

িথেয়টােরর ‘ফিণমনসা’ েযাজনায়। েসিনয়াম ওেপিনং এর বাইের এেলা সট। মে র সমতল পিরকি ত উপােয় ভাঙা হেলা। আর 

এক বড় পিরবতন সূিচত হেলা নাগিরক েযাজনা ‘ কােপিনেকর ক াে ন’ িদেয়। নাটক ম  হেলা াগৃেহ। িতন িদেক িছেলা 

দশক। মে র বাইের িবশাল আকৃিতর সট ব ব ত হেলা ‘িক নেখালা’ নাটেক। পা াত রীিত িনভর সট িছল এিট। এই িডজাইেন 

িছেলা িবিভ  উ তায় অিভনেয়র সুেযাগ। ফেল সৃি  হেয়িছেলা নতুন অথ ও তাৎপেযর নাট ি য়াসহ নানামাি ক কে ািজশন। 

আিশর দশেকর ায় পুেরাটা সময় জুেড়ই রেয়েছ আধুিনক নাট ম ায়নরীিতর নানা উদাহরণ। যমন ঢাকা িথেয়টার-এর ‘ফিনমনসা’ 

থেক  নাগিরক-এর ‘ কােপিনেকর ক াে ন’, পদািতক-এর ‘মা’, ঢাকা পদািতক-এর ‘তালপাতার সপাই’, ব বচন-এর ‘ইিডপাস’, 

ঢাকা িথেয়টার-এর ‘িক নেখালা’, ‘ করামত ম ল’। অথাৎ এই সমেয় সট িডজাইেনর উে শ , িডজাইেনর উপাদান, অিভনয়  ও 

কে ািজশন, প িতগত িডজাইন ও মেডল ণয়ন- ইত কার িবষয় েলার চচা ও েয়াগ  হেয়েছ। বলা যেত পাের, এই প িতগত 

চচা ও েয়ােগর সূ  ধেরই মধ  আিশ থেক দেশ িবিভ  িব িবদ ালেয় নাট কলা িবষেয় উ তর িশ া কায ম  হেয়েছ। 

মিহলা সিমিত াগৃেহর দশক আসন সিরেয় ফলা যায় বেলই সখােন হয়েতা অিভনয় ান িনেয় িনরী াধমী বশ ক’িট েযাজনা 

আমরা পেয়িছ। অবশ  এটা তা সত  য, িনিদ  আথ-সামািজক পিরি িত, পিরেবশ ও অব ান অনুযায়ী গেড় উঠেব সই সময়কার 

নাট িশ । িকেশারগে র বািজতপুের নাটেকর কােজ িগেয় চমৎকার এক অিভ তা অজন কেরিছ। বদ ামান আলমগীর-এর বণনাধমী 

ট ট ‘পূন াহ’ মহড়া করিছলাম একিট ায় পিরত  অিডেটািরয়ােম। েত িস া  িছেলা- বাজাের, যখােন সভা সমােবশ হয়, 

সখােনই পূন াহ ম  হেব। সমস া দখা িদেলা। যেহতু দশনীর িবিনমেয় দশনী হেব, তাই ওই অত বড় খালা জায়গা িটন বা অন  

িকছু িদেয় িঘের ফলা দুঃসাধ  হেয় উঠল। পের িস া  হেলা- অিডেটািরয়ােমই দশনী হেব। িক  এখােনেতা মহাসমস া- কথা বলেলই 

গম গম িত িন। িকছুইেতা বাঝা যােব না। তারপর অিভনয়টা হেব কানখােন? অথাৎ সট ফলেবা কাথায়? অিডেটািরয়ােমর ম  

মােনেতা কােঠর পাটাতন, ওটাও সামান  অবিশ  নই। পচঁা বাস করেছ সখােন। কী করা! মহড়া চলেছ। শারীিরক অনুশীলন এবং র 

ও বাচেনর কাজ এিগেয় চলেছ। িকংএ যেত হেব। িক  সট িডজাইনেতা এখেনা হয়িন। ‘গ  িথেয়টার’র উদ মী ব ু রা িস া  িনেলা 

মে র জায়গাটা (২৫ ফুট ২৫ ফুট ৪ ফুট) তারা মািট িদেয় ভরাট করেব। দুি ায় পড়লাম। দশজ নাট  আি ক িনেয় কাজ করেবা, তা 

ওই বাকস মেতা জায়গািটেত কীকের স ব! তার ওপর িত িন সমস া তা আেছই। তাছাড়া েসিনয়াম ম  প িতেত এ-নাটক 

ম ায়েনর কথা এক মুহূেতও ভািবিন। িস া  িনলাম েসিনয়াম ওেপিনং এর স ুখভােগ মািট ফেল পূন াহ’র সট িডজাইন করা হেব। 

ওই ভাঙা মে র জায়গািটেত গাটা ি েশক তালপাতা িবিভ  দূরে  ও লেবেল দাঁড় কিরেয় দয়া হেলা। এই তালপাতার াপনা কখেনা 

অিভনয় ান িহেসেব স ৃ  হেয়েছ, কখেনা হেয়েছ অফে জ। দশেকর চয়ােরর আনুভূিমক উ তায় মািট ভরাট করা হেয়েছ। 

সামেনর িদকটা সামান  ঢালু রেখ, পছেন অধবৃ াকাের একফুট উচুঁ এক আলপথ তির করা হেয়িছেলা। য ানিটেত অিভনয় িশ ীরা 

কখেনা বেসেছ দাহার িহেসেব, আবার কখেনা তা হেয়েছ পথ, কখেনা কাকরগািছ ােমর ‘ শতলা পুকুরপার’। সব িমিলেয় অপূব এক 

আবহ তির হেয়িছেলা। বািজতপুর গ  িথেয়টােরর িনেবিদত াণ ব ু েদর সৃজনশীল ম- েচ ায় শষ পয  সই িন- িত িনর 

সমস ািটও িক  িছেলা না। নাটেকর অি ম িটেকট িবি  হওয়ােত দশনীর আেগরিদন ভরব থেক িনেয় আসা হেলা ায় িতন হাজার 

টাকার চট। সই চট কুিচ িদেয় পদার মেতা কের অিডেটািরয়ােমর দুই ম  বড় পা েদয়াল ঢেক িদেয় শ  সমস া িনয় েণ আনা 

হেয়িছেলা।   

এ সমেয়র পা াত  নাট িবদগণ শূন  আয়তেন (Empty Space) িবিচ  নাট মুহূত িনমােণর কথা বেলন। অথচ এমন এক নাট  ঐিতেহ র 

উ রািধকার আমােদর রেয়েছ যখােন যুগ যুগ ধের জনপেদর মােঠ ঘােট িনরাভরণ ভূিম সমতল বৃ  ম , গৃহা ণ ম  ইত ািদ নাট কৃিত 

হেয় আসেছ। এ নাট  ঐিতেহ ই পাওয়া যােব, তম উপকরেণর সাহােয  কত িবিচ  মাি ক কাশ য স ব-তার অনন  উদাহরণ। 

রবী নাথ ঠাকুর ব  আেগই তারঁ ‘র ম ’ বে  কৃি ম ম , কৃি ম পট ইত ািদর মাধ েম দশেকর মেন িব ম উৎপাদেনর িন া 

কেরেছন। বতমান নাগিরক নাট চচায় একিদেক যমন রেয়েছ ম  সীমাব তা, থাব , িন াণ নাট  েযাজনায় নগরম  যমন 

ভারা া  হে , তমিন কৃত নাট ানুরাগী দশেকর সংখ াও িদন িদন নাজুক অব ায় নেম এেসেছ। এ স ট থেক উ রেণর জন  

িনজ  নাট  ঐিতেহ র ব িবিচ  অনুষ  এখনকার নােট  হণ করা একা  অপিরহায। 

  


