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Abstract
Swadheenata parabartee bangla pouranik natoker janapriota hras : karan annusandhan
Tarak Purkayet ,goveshak ,bangla vibhag, sidho kanho birsha viswavidyalaya,Purulia
The composition of fundamental bengali play begins in 1852 .G.C Gupta"s "kirtibilas" and
Taracharan Sikdar"s "Vadrarjun' were composed in that year.Bengali mythological drama
started its journy through the drama "vadrarjun' and it matured itself in the hand of Girish
Chandra.Girish Ghosh took the mythological drama to its zenith of popularity .From the
middlle of 19th century to the 3rd decade of 20th century bengali mythological drama churn
the ocean of bengalee heart and flowed it to the tide of happiness and devotion .But this
time honoured precepts or tradition of bengali mythological drama faced question tooth
and nail after the 4th decade of 20th century and it gradually went in the path of extinction
after indepandence .Once(or after a short period) Bengalees turned their face from
composing or watching mythological play.approximately after 80 years(upto 'karagar' a
play by Manmatha Ray) the Bengali drama which provided Bengalee with such the utmost
flavour of milieu(culture or trend).And if we focus on the cause of the decline of popularity
of the bengali mythological drama some points arises as follows :
i) Peaple became more materialistics because of the Second World
War,riot,partition,refugee problem etc.Gana Natya Sangha was created on this platfrom
and they tried to express this dilemma of life through their drama.
ii) The slaughter or destruction of the two world wars crated a confusion in human mind
about the existence of God.So man turned their face from the sentiment of devotion ,the
sucess of mythological drama.
iii) Several operas like "vahurupi" created to produce pure or genuine play,paid
importance on the psychological aspects of the character in place of story or incident and
as a result mythological drama based on story or incident lost its importance.

ণবকদ্ণির উকদ্যাকগ বাাংলা নাটককর িথম মঞ্চায়ন। রুি পদ্িীয় পগরাণসম পলকবকদ্কের ‘পবঙ্গণল ণথকয়টার’ এ ‘
The Disguise’ এর বাাংলা অনুবাদ্ ‘কাল্পণনক সাংবদ্ল’ এর অণভনকয়র মধয ণদ্কয় বাাংলা নাটককর অণভনয়
জীবকনর সূত্রপাত। সালটা ১৭৯৫ ণরঃ। তারপর দ্ীর্ত বছকরর বযবধাকন বাাংলা নাটক রচনা ও তার অণভনকয়র পকান
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সাংবাদ্ পাওয়া যায় না। আমরা ধকর ণনকত পাণর ১৮৫২ ণরঃ এর পূকবত পকান বাাংলা নাটক রণচত য়ণন। অবিয
নবীনচন্দ্র বসুর বাণির িকের ণথকয়টাকর ১৮৩৫ ণরঃ ণবদ্যাসুন্দকরর পালা অণভনীত কয়ণছল। যণদ্ও ণবদ্যাসুন্দকরর
পালা নাটক নয়, গীতাণভনয় - অকনকটা যাত্রার সকগাত্র।
বাাংলা পমৌণলক নাটক রচনার সূত্রপাত র্কট ১৮৫২ ণরঃ। ওই বছকর রণচত য় ণজ ণস গুকের ‘কীণততণবলাস’ এবাং
তারাচরি ণিকদ্াকরর ‘ভদ্রারজুন’ নাটক। ‘ভদ্রারজুন’ নাটককর মধয ণদ্কয় বাাংলা পপৌরাণিক নাটককর পথ চলা আরম্ভ।
ণগণরিচকন্দ্রর াকত যার পণরপূিত ণবকাি। বাাংলা পপৌরাণিক নাটককক জনণিয়তার িীকষ পপৌকছ ণদ্কয়কছন ণগণরি
পর্াষ।
উণনি িতকক বাাংলা পপৌরাণিক নাটককর উদ্ভব ও স্বিতযুগ। এই িতককর অণধকাাংি নাটযকার পপৌরাণিক নাটক
রচনা ককরকছন। এর কারি ল পুরাকির িণত বাঙালীর স জাত আকষতি। পুরাকির নানা কাণ ণন দ্ীর্তণদ্ন ধকর বাংি
পরম্পরায় চাণলত কয়কছ এক িজন্ম পথকক আর এক িজকন্ম। সান্ধয অবসকর চন্ডীমণ্ডকপর গকল্প, আকমাকদ্
িকমাকদ্, কথকথায়, ছিায়, যাত্রা, গাকন বাঙাণল পপৌরাণিক ঐণত যককই লালনপালন ককরকছ কাল পথকক
কাকলাত্তকর। তাই পপৌরাণিক কাণ ণন বা ণবষয় স কজই বাঙাণলকক আকষিত ককরকছ এবাং আনন্দ ণদ্কয়কছ। তাছািা
উণনি িতককর পিষপাকদ্ ণ ন্দু পুনরভুযথান আকন্দালন এবাং িাচীন ভারতীয় ধমত ও সাংস্কৃণতর পুনরুজ্জীবন িকচষ্টা
িবলভাকব চলণছল। পপৌরাণিক নাটক রচনার মূকল যা দ্ারুিভাকব িভাব ণবস্তার ককরণছল।
উণনি িতককর মধযভাগ পথকক ণবি িতককর তৃতীয় দ্িক পযতন্ত বাাংলা পপৌরাণিক নাটক আপামর বাঙালীর
হৃদ্য় সমুদ্র মন্থন ককর তাকক আনন্দ ও ভণির পজায়াকর ভাণসকয় ণনকয় পগকছ। ণকন্তু বাাংলা পপৌরাণিক নাটককর এই
সুদ্ীর্ত ঐণত য ণবি িতককর চাকরর দ্িককর পথককই িবল িশ্নণচকের মুকে এবাং স্বাধীনতা পরবততীকাকল তা
অবলুণের পকথ। এবাং একটা সময় একস পপৌরাণিক নাটক রচনা বা অণভনয় পদ্ো পথকক বাঙাণল মুে ণেণরকয় পনয়।
িায় আণি বছকরর কালপরম্পরায় পয পপৌরাণিক নাটক বাঙাণলকক পরম রকসর পযাগান ণদ্কয়কছ, পসই পপৌরাণিক
নাটককর জনণিয়তা হ্রাকসর কারি অনুসন্ধান করার পচষ্টা করব। অবিয পূকবত আমরা বাাংলা পপৌরাণিক নাটককর
পগৌরবজ্জল অধযায়কক একবার স্মরি ককর পনব।
বাাংলা ভাষায় রণচত িথম পপৌরাণিক নাটক তারাচরি ণিকদ্াকরর ‘ভদ্রাজ্জুতন’(১৮৫২)। পঞ্চাঙ্ক এই নাটকণট
ম াভারকতর আণদ্ পকবতর অন্তগতত অজুতন কতৃতক কৃষ্ণভণগনী সুভদ্রা রকির কাণ ণন ণনকয় রণচত। এই নাটকণট সম্পককত
সুকুমার পসন জাণনকয়কছন– “ই াই ইাংকরজী ও সাংস্কৃকতর যুি আদ্কিত রণচত িথম পমৌণলক মধুরাণন্তক বাঙ্গালা
নাটক। ভদ্রাজ্জুতকনর কাণ ণন পপৌরাণিক ণকন্তু পণরকল্পনায় সাংস্কৃত নাটককর পুকরাপুণর অনুসরি নাই।”
বাাংলায় িথম পমৌণলক নাটক রচণয়তা রামনারায়ন তকতরত্ন ণতনণট পপৌরাণিক নাটক রচনা ককরকছন এগুণল ল–
‘রুণিণন রি (১৮৭১), ‘কাংসবধ’ (১৮৭৫) ‘ধমতণবজয়’ (১৮৭৫)। রুণিণন রকির কাণ ণন গৃ ীত কয়কছ পুরাি
পথকক। কৃষ্ণকক আনয়কনর জনয কাংস কতৃতক অক্রুরকক বৃন্দাবকন পিরন, কৃষ্ণ কতৃতক কাংস ণনধন এবাং উগ্রকসকনর
পুনরায় ণসাং াসন লাভ ‘কাংসবধ” নাটকণটর ণবষয়বস্তু । ‘ধমত ণবজয়” নাটকণট রণচত কয়কছ রাজা ণরিচকন্দ্রর
কাণ ণন ণনকয়।
বাঙলায় পিকসপীয়করর নাটককর িথম বাাংলা নাটয অনুবাদ্ক রচন্দ্র পর্াষ ‘পকৌরব ণবকয়াগ’ (১৮৫৮) নাকম
একণট পপৌরাণিক নাটক রচনা ককরকছন। নাটকণটর কাণ ণন গৃ ীত কয়কছ ম াভারত পথকক। ‘রাজা দুযধকনর
উরুভঙ্গাণবণধ ও অন্ধ রাজাণদ্র যজ্ঞানকল দ্গ্ধ ওয়া পযতন্ত অপূবত বৃত্তান্ত সুমাণজতত সাধুভাষায় বহুলাাংকি ছকন্দ ও অণত
স্বল্পাাংিমাত্র পদ্য িবকন্ধ ইাংলন্ডীয় নাটককর িচণলত িিালীকত রচনা কণরকলন।‘’
‘অলীক কুনাটয রকঙ্গ মকজ পলাক রাকে বকঙ্গ ণনরণেয়া িাকি নাণ সয়।’- অগতযা বাাংলা নাটক রচনায় কলম ধরকলন
মাইককল মধুসুদ্ন দ্ত্ত। এবাং িথম পয নাটকণট ণলেকলন তা পপৌরাণিক নাটক ‘িণমতষ্ঠা’ (১৮৫৯)। ম াভারকতর
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িণমতষ্ঠা-পদ্বযানী-যযাতী উপােযান অবলম্বন ককর নাটকণট রণচত। িণমতষ্ঠার ণনবতাসন পথকক নাটক শুরু কয় যযাণতর
জরামুণিকত নাটককর সমাণে। সাংস্কৃত নাটযরীণত ও পািাতয নাটযরীণতর সমন্বকয় রণচত িণমতষ্ঠা নাটকক পদ্বযানী ও
িণমতষ্ঠার পিকমর জণটলতা ঈষা-দ্বন্দ্ব এবাং পিকমর ণনষ্ঠাই িাধানয লাভ ককরকছ।
িণমতষ্ঠার পকর মাইককল গ্রীক পুরাকির Apple of Discord”এর কাণ ণন অবলম্বকন রচনা ককরন “পদ্মাবতী’
নাটকণট। ‘পদ্মাবতী’ নাটককর িচী, মুরজা ও রণত যথাক্রকম গ্রীক পুরাকির জুন পযালাস ও ণভনাকসর অনুরুপা।
সুকুমার পসন জাণনকয়কছন ণদ্বজ তনয়া নাকম (যার কাণমনী সুন্দরী পদ্বী) জননকা নাটযকার ঊবতিী নাটক (১৮৬৬)
রাকমর বনবাস নাটক (১৮৭৭) এবাং উষা নাটক (১৮৭১) িভৃণত পপৌরাণিক নাটক রচনা ককরণছকলন।
ণগণরিচকন্দ্রর সময়কাকল ণব ারীলাল চকটাপাধযায় মকঞ্চর িকয়াজকন পবি ণকছু পপৌরাণিক নাটক ণলকেণছকলন।
যার মকধয উকেেকযাগয ল রাবিবধ (১৮৮২) পদ্ৌপদ্ী স্বয়ম্বর (১৮৮৪), রাজসূযত যঞ্জ (১৮৮৫), িভাস ণমলন
(১৮৮৭), পরীণিকতর ব্রম্ভ্রিাপ (১৮৮৯), ধ্রুব (১৮৯৫) িভৃণত উকেেকযাগয। ণব ারীলাকলর পপৌরাণিক নাটকক
ভণিরকসর উৎসার লিয করা যায়।
বাাংলা পপৌরাণিক নাটককর ধারাকক ণবকিষভাকব পণরপুষ্ট ককরকছন মকনাকমা ন বসু। মকনাকমা ন বসু ণছকলন
একজন গীণতকার। বালযকাল পথককই াে আেিাই, পাাঁচালী িভৃণত রচনায় ণতণন ণছকলন ণসদ্ধ স্ত। তাই তার নাটক
গীণতবহুল। অকনকক তার পপৌরাণিক নাটককক অকপরাধমতী বা গীতাণভনয় বকল অণভণ ত ককরকছন- “মকনাকমা ন
বসুর নাটকগুণল আকলাচনা কণরকল মকন য় পয োাঁণট নাটক অকপিা এইগুণলকক গীতাণভনয় নাম পদ্ওয়া অণধকতর
সঙ্গত। “(অণজত কুমার পর্াষ- “বাাংলা নাটককর ইণত াস’)। মকনাকমা ন বসুর পপৌরাণিক নাটকগুণল ল–
‘রামাণভকষক’ নাটক অথবা রাকমর অণধবাস ও বনবাস (১৮৬৭), সতী (১৮৭৩), ণরিন্দ্র (১৮৭৫), পাথতপরাজয়
(১৮৮১) এবাং রামলীলা নাটক, িভৃণত। ‘পরবততীকাকল ণগণরিচকন্দ্রর পপৌরাণিক নাটকক পয রকম আধযাণিকতা ও
তত্ত্বময়টা েুণটয়া উণিয়াণছল মকনাকমা কনর নাটকক তা ার পকান আভাস নাই।
ণগণরিচকন্দ্রর ণসণদ্ধ মূলত পপৌরাণিক নাটক রচনায়। ণগণরিচন্দ্র তাাঁর নাটযরচনার উকেিয পর্াষিা করকত ণগকয়
বকলণছকলন- “ণক রূকপ ধমতণিিা ও নীণতণিিা রঙ্গভূণম ইকত সাধারকির িীণতকর কণরয়া নাটককর উন্নণত সাণধব’
তাাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। শ্রীরামকৃকষ্ণর সকঙ্গ পণরচকয়র পর তাাঁর উপকদ্িাবণল শ্রবি ককর ণগণরিচকন্দ্রর গুরুত্বপূিত
মানণসক পণরবততন র্কট। তাাঁর পপৌরাণিক ভণিমূলক নাটক বা অবতার-ম াপুরুষ জাতীয় নাটক রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও
স্বামী ণবকবকাননকন্দর জীবন ও বািীর িভাব স্পষ্ট। উণনি িতককর পিষপাকদ্ ণ ন্দু পুনরভুযত্থান আকন্দালন এবাং
িাচীন ভারতীয় ধমত ও সাংস্কৃণতর পুনরুজ্জীবন িকচষ্টা িবলভাকব চলণছল। ণগণরিচন্দ্র এই আকন্দালন ও িকচষ্টার সকঙ্গ
মকন িাকি যুি ণছকলন এবাং তাাঁর ভাবাদিতকক তাাঁর নাটককর মধয ণদ্কয় রূপ ণদ্কত িয়াসী কয়ণছকলন। ণগণরিচন্দ্র
উপলণি ককরণছকলন– “ণ ন্দুস্থাকনর মকমত মকমত ধমত। মমতাশ্রয় কণরয়া নাটক ণলণেকত ইকল ধমতাশ্রয় কণরকত ইকব।”
ণগণরি পর্াকষর পপৌরাণিক নাটককর সাংেযা অসাংেয। তাাঁর িথম পপৌরাণিক নাটক ল – ‘রাবিবধ’। এই নাটক রচনা
ককর ণগণরিচন্দ্র িভূত জনণিয়তা অজতন করকলন। একত উৎসাণ ত কয় ণতণন ‘সীতার বনবাস’ নাটক রচনা ককরন।
বনবাণসনী সীতার অশ্রুজকলর প্লাবকন বাঙাণল মণ লারাও পসণদ্ন পভকস ণগকয়ণছকলন। এবাং তারা ণথকয়টাকর দ্িতক
ণ সাকব আসকত শুরু করকলন। ইণতপূকবত বাাংলা রাঙ্গালকয় ভদ্রর্করর মণ লারা দ্িতক ণ সাকব েুব পবণি আসকতন না।
ণবষয়ণটর গুরুত্ব অনুধাবন ককর অ ীন্দ্র পচৌধুরী তাাঁর “নাটয ণববধতকন ণগণরিন্দ্র’ গ্রকন্থ ণলকেকছন “সীতার বনবাসই
িথম বাাংলার মা-জননীকদ্র নাটযিালায় অণভনয় দ্িতকন আগমকনর জনয সমস্ত ণদ্বধা সাংককাকচর দ্বার উন্মুি ককর
ণদ্ল। পরবততীকাকল ণগণরি পর্াষ পয সমস্ত পপৌরাণিক নাটক রচনা ককরকছন পসগুণলর মকধয উকেেকযাগয ল লিি বজতন, সীতার ণববা , রাকমর বনবাস, সীতা রি, পাণ্ডব পগৌরব, পাণ্ডকবর অঞ্জাতবাস, িহ্লাদ্চ ণরত্র, জনা,
তকপাবল িভৃণত। এছািা অবতার-ম াপুরুষ জাতীয় নাটক পযমন– চচতনযলীলা, ণনমাই সন্নযাস, বুদ্ধ, ণবশ্বমঙ্গল,
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রূপসনাতন িভৃণত উকেেকযাগয। ণগণরিচকন্দ্রর পপৌরাণিক নাটককর ভণিরকসর িাবকলয উণনি িতককর আপামর
বাঙাণল পসণদ্ন পভকস ণগকয়ণছল।
ণগণরিচকন্দ্রর সময়কাকল রাজকৃষ্ণ রায় পপৌরাণিক নাটক রচনা ককর পপৌরাণিক নাটককর ধারাকক পণরপুষ্ট
ককরকছন। তাাঁর পলো ‘তরিী পসন বধ’, ভীকমর িরিযযা’, হরধনুভঙ্গ, িহ্লাদ্চণরত্র, নরকমধযঞ্জ, যদুবাংি ধ্বাংস,
রাকমর বনবাস, িভৃণত পপৌরাণিক নাটক ণবকিষভাকব উকেেকযাগয।
অমৃতলাল বসু ণথকয়টাকরর দ্াণবকক অস্বীকার করকত পাকরন ণন। তাই দ্িতককদ্র চাণ দ্ানুযায়ী ণতণনও পপৌরাণিক
নাটক রচনায় কলম ধকরকছন। অমৃতলাকলর পূরনাঙ্গ পপৌরাণিক নাটককর সাংেযা দুণট। এগুণল ল ণরিন্দ্র (১৮৯৯)
এবাং যাজ্ঞকসনী (১৯২৮)। ণরিন্দ্র নাটকণট পিমীশ্বকরর ‘চণ্ড পকৌণিক” নাটক অবলম্বকন রণচত। যাজ্ঞকসনী
অমৃতলাকলর সাথতক পপৌরাণিক নাটক। ম াভারকে্র পকৌরব ও পাণ্ডবকদ্র ণববাদ্ কাণ ণনর মূল উপজীবয।
ণগণরি যুকগ আরও অকনক অিধান নাটযকার পপৌরাণিক ণবষয় ণনকয় নাটক রচনা ককরকছন। পযমন কাণলদ্াস
সানযাকলর ‘ নলদ্ময়ণন্ত’ দুগতাদ্াস কর এর ‘ স্বিতকমল’, ণনমাই চাাঁদ্ িীল এর ‘ধ্রুব চণরত্র’ নন্দলাল রাকয়র ‘অজুতন
বধ’, মক িন্দ্র দ্ািগুকের ‘ অণভমুনযবধ’,সুকরন্দ্রনাথ বকন্দযাপাধযাকয়র ‘জয়দ্রথ বধ’ িভৃণত উকেেকযাগয।
উণনি িতকক পপৌরাণিক নাটককর জনণিয়তার িাবলয ণবি িতকক একস মন্থর কয় পকি। ণবি িতককর পগািায়
বঙ্গভঙ্গ আকন্দালন, বয়কট, স্বকদ্ণি আকন্দালন িভৃণত জাতীয় জীবকন পয িবল ভাবাকবগ সৃণষ্ট ককরণছল পসোকন
দ্াাঁণিকয় নাটযকাররা নাটককর মধয ণদ্কয় স্বকদ্ি পিকমর উকত্তজনাকক কাকজ লাগাকলন। তাই এই সময় ঐণত াণসক
নাটয রচনায় প াাঁক পবণি। অবিয পপৌরাণিক নাটক পয রণচত য়ণন তা নয়। তকব পপৌরাণিক নাটককর মধয ণদ্কয়
আধুণনক জীবন ণজঞ্জাসার িশ্ন বি কয় উকিকছ।
ণবি িতককর সূচনায় িীকরাদ্িসাদ্ ণবদ্যাণবকনাদ্ পবি ণকছু পপৌরাণিক নাটক রচনা ককরকছন- বভ্রুবা ন
(১৮৯৯), সাণবত্রী (১৯০২), ভীষ্ম (১৯১৩), উলুপী (১৯১৬), মন্দাণকনী (১৯২১) এবাং নরনারায়ি (১৯২৬)। মূলত
ম াভারকতর কাণ ণন নাটকগুণলর উপজীবয। িীকরাদ্িসাদ্ ভীষ্ম নাটকণট ণদ্বকজন্দ্রলাকলর ‘ভীষ্ম’ নাটককর তুলনায়
পবণি জনণিয়তা অজতন ককরণছল। অবিয নাটযগুকি ণদ্বকজন্দ্র লাকলর নাটক অকনক পবণি সমৃদ্ধ। ‘উলুপী” নাটককর
ণবষয়বস্তু গৃ ীত কয়কছ ম াভারকতর অশ্বকমধ পবত পথকক। উলুপীর পাণতব্রতয, জীবনরস ণপপাসা এবাং পিম ণপপাসা
ণমকল চণরত্রণট অনবদ্য কয় উকিকছ। তাাঁর সবকচকয় িণসদ্ধ এবাং জনণিয় নাটক ‘নরনারায়ন’। চদ্ব ও পুরুষকাকরর
দ্বন্ধ নাটককর মূল ণবষয়। নাটকণট শুরু কয়কছ ককিতর ব্রহ্মিাপ িাণে পথকক এবাং ককিতর মৃতুযকত নটককর সমাণে।
নাটককর নামকরকি অজুতন ও কৃষ্ণ িাধানয পপকলও নাটককর মূল পকন্দ্র ণবন্দুকত রকয়কছ কিত । বাইকরর নানা দ্বকন্ধর
সকঙ্গ ককিতর মকনাজগকতর দ্বন্ধ নাটকণটকত ণবকিষ আকষতিীয় কয় উকিকছ। িসঙ্গত স্মরিীয় ণগণরি পর্াকষর
ভণিমূলক চণরত নাটককর দ্বারা িভাণবত কয় িীকরাদ্ িসাদ্ রচনা ককরন ‘রঞ্জাবতী’ এবাং ‘রামানুজ’ নামক দুণট
নাটক।
ণদ্বকজন্দ্রলাল ঐণত াণসক নাটক রচনায় রাজাণধরাজ। তকব ণতণন ণতনোণন পপৌরাণিকনাটকও রচনা ককরকছন।
এগুণল ল- ‘পাষানী’ (১৯০০), সীতা (১৯০৮) এবাং ভীষ্ম (১৯১৪)।’ পাষানী’ নাটকক পগৌতম পত্নী অ লযার কামনা
বাসনা, িবৃণত্তর তািনা আধুণনক নারীর অতৃে কামনার ভাবনাককই উণদ্রি ককর। ‘সীতা’ নাটকক সীতা চণরকত্র
পরকলাকগতা পত্নীর এবাং রাম চণরকত্র নাটককর ণনজ হৃদ্কয়র আণতত িকাণিত। ণদ্বকজন্দ্রলাল আধুণনক জীবন দ্ৃণষ্টকত
পপৌরাণিকচণরত্রগুণলকক পদ্কেকছন এবাং পস ভাকবই িকাি করকত পচকয়কছন।
পপৌরাণিক নাটক রচনায় অপকরিন্দ্র মুকোপাধযায় কৃণতকত্বর পণরচয় ণদ্কয়কছন। রঙ্গমকঞ্চর সকঙ্গ িতযি পযাগ
থাকায় ণতণন নাটক রচনায় চবণচত্রয সৃণষ্ট করকত পপকরকছন। তাাঁর সবতিথম পমৌণলক পপৌরাণিক নাটক কনতাজুন।
ম াভারকতর সবতাকপিা নাটকীয় অাংি ণতণন নাটযাাঁকাকর উপস্থাণপত ককরকছন। কনতাজুকনর পর ণতণন ‘শ্রীকৃষ্ণ’ নাকম
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একণট নাটক রচনা ককরন। কাংস বধ পথকক আরম্ভ ককর শ্রী কৃকষ্ণর তনু তযাগ পযতন্ত কাণ ণন নাটকণটর উপজীবয।
পরবততী কাকল ‘শ্রী রামচন্দ্র’ নাকম আরও একণট পপৌরাণিক নাটক রচনা ককরন। তাাঁর রণচত অনযানয পপৌরাণিক
নাটককর মকধয উকেেকযাগয ল ‘পুস্পাণদ্তয’ ‘িকুন্তলা’ ইতযাণদ্। এছািা মঙ্গলকাকবযর কাণ ণন ণনকয় রচনা ককরন
‘েুেরা’ নাটকণট। অবিয তাাঁর অণধকাাংি পপৌরাণিক নাটকই পপৌরাণিক কাণ ণনর ণববরি মাকত্রই পযতবণসত, নাটকীয়
রস সঞ্চাকর অিম।
মন্মথ রায় পবি ণকছু পপৌরাণিকনাটক রচনা ককর জনণিয়তা অজতন ককরকছন। তার রণচত পপৌরাণিকনাটককর
মকধয উকেেকযাগয ল চাাঁদ্সদ্াগর (১৯২৭), পদ্বাসুর (১৯২৮), কারাগার (১৯৩০) িভৃণত। মন্মথরাকয়র
পপৌরাণিকনাটকগুণলকক োাঁণট পপৌরাণিকনাটক বলা যায় না। ‘কারন পুরাকনর পকান ণবকিষ র্টনা ণক কাণ ণন বযতীত
পপৌরাণিকভাব, আদ্তি, নীণত, ণকছু িদ্িতন করা বতমান নাটযকাকরর উকেিয নক ’। ভণিভাব নাটকক পতা পনই বরাং
গতানুগণতক সাংস্কার ও ণনষ্ঠার িণত একটা ণবকদ্রাক র ভাব আমরা লিয কণর। ‘কারাগার’ বা ‘পদ্বাসুর’এ রাজননণতক
ভাবনার িকাি র্কটকছ।
পপৌরাণিক নাটক রচনার মধয ণদ্কয়ই নাটযকার পযাকগি চন্দ্র পচৌধুরীর আণবভতাব। ‘সীতা” নাটক তাাঁর িথম নাটক।
এই নাটক ণলকে এবাং অণভনয় ককর ণতণন জনণিয়তা অজতন ককরন। ণিণির কুমার ভাদুণরর অনুকিরনায় ণতণন নাটকণট
পলকেন। অবিয সীতা নাটকণটর অণভনয় পদ্কে রবীন্দ্রনাকথর নাটকণট পমাকটই পছন্দ য় ণন। পরবততীকাকল পযাকগি
পচৌধুরী ‘রাবন’ নাকম আরও একণট পপৌরাণিক নাটক রচনা ককরন। ণগণরি পর্াকষর ভণিমূলক চণরত নাটককর দ্বারা
িভাণবত কয় ‘শ্রী শ্রী ণবষ্ণুণিয়া’ নাটক রচনা ককরন।
পপৌরাণিক নাটককর চদ্বীভাব, ধমতণবশ্বাস এবাং ভণির পরাকাষ্ঠা ণকভাকব পণরবণততত কয় সমকালীন জাতীয়
জীবকনর উেীপনা পপৌরাণিক ণবষয়াণশ্রত নাটকক িাধানয পপল তার সবকচকয় বি উদ্া রি মন্মথ রাকয়র ‘কারাগার”
নাটকণট। ডঃ অণজতকুমার পর্াষ নাটকণট সম্পককত অণভমত বযি ককর ণলকেকছন ‘এই নাটকণটর পপৌরাণিক
পণরকবিণট আমাকদ্র বততমান বাস্তব পণরকবকির সকঙ্গ এত সাদ্ৃিযযুি, চণরত্রগুণলর আকবগ এত পজারাকলা ও জীবন্ত,
সাংলাপ এত আকবগদ্ীে এবাং জাতীয় ভাকবাচ্ছ্বণসত পয, সমসামণয়ক স্বাধীনতাসাংগ্রাম পয ই ার মকধয িণতেণলত
ইয়াকছ পসই ধারিা িকতযকণট উেীণপত দ্িতকণচকত্তই দ্ৃেভাকব িণতণষ্ঠত য়।‘’ পপৌরাণিক ণবষয় নাটকক রূপক
ণ সাকব বযবহৃত। কাংকসর কারাগার আসকল পরাধীন ভাা্রতভূণম। কাংস ল অতযাচারী ণব্রণটি সরকার। ভারত ভূণমর
িৃঙ্খণলত সন্তান ল বসুকদ্ব, পদ্বকী, কঙ্কি, কঙ্কা ইতযাণদ্। কৃষ্ণ ল ভারকতর ভাগয ণবধাতা, ভারতবাসী যাকক
জাগাকনার সাধনা করকছ। বসুকদ্ব সাংগ্রামী জনগকনর নায়ক, তার সাংগ্রাম অণ াংস উপাকয়। বসুকদ্ব চণরকত্র গাণন্ধণজর
ছায়া স কজই লিিীয়। এইভাকব নাটযকার পপৌরাণিক আবক সমসামণয়ক রাজননণতক সাংগ্রাকমর অণিময় ণদ্ক
িকাি ককরকছন।
মন্মথ রাকয়র পর পথকক বাাংলা পপৌরাণিকনাটক রচনায় ভাাঁটা পিকত থাকক। এর জনয অবিযই দ্াণয় পদ্ি কাল
সমাজ পটভূণম। িথম ণবশ্বযুকদ্ধর অণভর্াত পিষ কত না কত আর একটা ম াযুদ্ধ সারা ণবশ্ববযাপী অিাণন্তর
বাতাবরি সৃণষ্ট ককর। পসই সকঙ্গ ভারতবকষতর রাজননণতক উত্তাপ, দুণভতি, ণ ন্দ-মুসলমাকনর দ্াঙ্গা, পদ্িভাগ, উদ্বাস্তু
সমসযা, অথননণতক সাংকট, মূলযকবাকধর অবিয় মানুকষর মকন ‘পকান এক পবাধ জন্ম পনয়’। এ পবাধ এক িবল
চনরাকিযর। পয চনরাকিযর চাকায় ণপষ্ট কয় মানুষ বি পবণি বাস্তববাদ্ী কয় উকিণছল। তেন পুরান নয়, ইণত াস
নয়-এক কথায় অতীত নয়, বততমান তার কাকছ বি কয় উকিণছল। বততমান সমসযা ও সমসযা মুণির স্বপ্ন পদ্েকত
পদ্েকত পস বুক ণছল ‘পূণিতমা চাাঁদ্ পযন লসান রুণট’। এই সময় পিিাপকট দ্াাঁণিকয়ই ফ্রাকের রমাাঁ পরাাঁলার ‘The
People`s Theatre’এর আদ্কিত ভারকত ১৯৪৩ েৃঃ গকি অকি ‘ভারতীয় গননাটয সাংর্’ (Indian People`s
Theatre Association, I.P.T.A.)। এই সাংকর্র উকেিয ণছল নযায় সাংগত অণধকার ও আিা আকাঙ্খা পূরকনর
দ্াণব সম্পককত মানুষকক সাংগ্রাম সকচতন ককর পতালা।
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‘গননাটয সাংর্’ এর বাাংলা িাো যেন গকি ওিল, তেনও ণদ্বতীয় ণবশ্বযুদ্ধ পিষ য়ণন। গাণন্ধণজর আগস্ট
আকন্দালন তেন চলকছ। পসই সকঙ্গ ণব্রণটিকদ্র দ্মন পীরন। দুণভি, শ্রণমক ধমতর্ট, পনৌণবদ্র , ণ ন্দুমসুলমাকনর দ্াঙ্গা
আজাদ্ণ ন্দ পেৌকজর মুণির দ্াবী- সব ণকছু ণমণলকয় এক অণস্থর সময়কাকল দ্াাঁণিকয় গননাটয সাংর্ বাস্তবাবাদ্ী
গননাটক রচনা ও অণভনয় ককরকছ। েলতঃ এই সময় পিিাপকট দ্াাঁণিকয় ‘আগুন’, ‘নবান্ন’এর মকতা নাটক রণচত ও
অণভনীত কয়কছ, পকান পপৌরাণিকনাটক নয়। কারি সমসযাদ্ীিত মানুকষর মন পথকক পদ্বকদ্বীর িণত ভণি ও ণবশ্বাস
পযন কপূতকরর মকতা উকব পগকছ। পয ভণিরস পপৌরাণিকনাটককর ণসণদ্ধ, পসোন পথকক দ্িতক মুে ণেণরকয়কছ।
অতঃপর রাজননণতক কূপমুন্ডকতায় ভারতবষত ণদ্বেণন্ডত ল। সৃণষ্ট ল উদ্বাস্তু সমসযা এবাং পদ্ো ণদ্ল অথননণতক
সাংকট। গননাকটযর রাজননণতক িভুত্ব ণবস্তার পছন্দ ল না ণিল্পকমাদ্ী কণব সাণ ণতযক নাটযকাকরর। িম্ভু ণমত্র
গিনাটয পছকি পবণিকয় গকি তুলকলন ‘বহুরূপী’ (১৯৪৮) নামক নাটযকগাষ্ঠী। শুরু ল নবনাটয আকন্দালকনর। ‘সৎ
মানুকষর নতুন জীবন পবাকধর এবাং নতুন সমাজ ও বণলষ্ঠ জীবন গিকনর ম ৎ িয়াস পয সুণলণেত নাটকক ণিল্প
সুষমায় িণতেণলত, তাককই বলকত পাণর নবনাকটযর নাটক’।
‘বহুরূপী’ একণট গ্রুপ ণথকয়টার। নবনাটয আকন্দালন বলকত আমরা মূলতগ্রুপ ণথকয়টার পক বলকত পাণর। যারা
নূতন নূতন পরীিা ণনরীিার মাধযকম ণিল্পগুি সমৃদ্ধ নাটক দ্িতককদ্র উপ ার ণদ্কয়কছন। বহুরূপী ছািা আরও
অকনক গ্রুপ ণথকয়টার গকি উকিণছল। পযমন-নাটযচক্র, কযালকাটা ণথকয়টার, ণপপলস ণলটল ণথকয়টার, ণথকয়টার
পসন্টার, রূপকার, পিৌভণনক, সুন্দরম, নান্দীকার িভৃণত। তারা পণিকমর নবয রীণতর কাছ পথকক িকয়াগ এবাং নাটক
দুইই ণনকে। েকল পািাতয নাটককর অনুবাদ্ কে, এমনণক পমৌণলক নাটক রচনার পিকত্রও পািাতয ভাবধারা
অনুসৃত কে। উণনি িতককর নাটক ণছল মূলতঃ কাণ ণন ণনভতর। ণকন্তু ণবি িতককর নাটযকাকররা কাণ ণনর তুলনায়
চণরত্রকক পবণি িাধানয ণদ্কয়কছন। ণবকিষতঃ স্বাধীনতা পরবততী কাকল গ্রুপ ণথকয়টাকরর সকঙ্গ যুি নাটযকাররা
চণরকত্রর মনস্তাণত্বক ভাবনাকক, মকনর নানা ওিাপিা, দ্বন্দকক সুণনপুি ণিল্প দ্িতায় রূপময় ককর পতালার ণদ্কক
পজার ণদ্কয়কছন। আর এ কারকনই কাণ ণন ণনভতর পপৌরাণিক নাটক গুরুত্ব াণরকয়কছ এবাং এ ধরকনর নাটক রচনা বা
নাটক অণভনকয়র ভাবনা পথকক সকর পগকছন গ্রুপ ণথকয়টাকরর সকঙ্গ যুি ণিল্পীরা। িসঙ্গত বকল রাো দ্রকার পয,
স্বাধীনতা পরবততীকাকল পপিাদ্ারী ণথকয়টারও পপৌরাণিকনাটক মঞ্চস্থ করা পথকক সকর একসণছল। পপৌরাণিক নাটককর
এই পণরিণত সম্পককত আকলাচনা করকত ণগকয় আশুকতাষ ভটাচাযত তাাঁর ‘বাাংলা নাটয সাণ কতযর ইণত াস (২েন্ড)”
গ্রকন্থ ণলকেকছন “পয পপৌরাণিক নাটক রচনা দ্বারাই বাাংলা নাটয সাণ কতযর সূত্রপাত ণ য়াণছল, এক িত বৎসকরর
মকধযই তা া িায় লুে ইয়া পগল। ণবকিষত এই পপৌরাণিক নাটকই বাাংলা নাটযসাণ কতযর মধযযুকগর সমগ্র পিত্র
সম্পূিত অণধকার কণরয়াণছল এবাং ই ার মকধযই বাাংলার সবতাণধক জনণিয় নাটযকাকররও আণবভতাব ইয়াণছল। জাতীয়
জীবকনর অগ্রগণতর সকঙ্গ সকঙ্গ জাণতর রস ও রুণচর ধারা পয ণকভাকব পণরবণততত ইকত পাকর, ই া তা ার অনযতম
িমাি। স্বাধীনতা লাকভর পরও ঐণত াণসক নাটক পকানও উপাকয় আিরিা কণরয়া বাাঁণচয়া থাণককলও, ই ার বহু পূবত
ইকতই পপৌরাণিক নাটক পয িকৃত পকি লুে ইয়া ণগয়াকছ, তা া অস্বীকার কণরবার পকানও উপায় নাই।‘’
স্বাধীনতা পরবততীকাকল পপৌরাণিকনাটক রচনা পয এককবাকর স্তি কয় ণগকয়ণছল, তা বলকত পাণরনা।
ণবণিেভাকব কলও ণকছু ণকছু পপৌরাণিকনাটক রণচত কয়কছ। এ িসকঙ্গ আমরা বুদ্ধকদ্ব বসুর নাম উকেে করকত
পাণর। বুদ্ধকদ্ব বসুর ‘তপস্বী ও তরণঙ্গনী’ রামায়কনর কাণ ণন অনুসরকি পলো। িথম পাথত (১৯৬৯), কালসন্ধযা
(১৯৬৯) ‘অনাম্নী অঙ্গনা’ (১৯৭০)-িভৃণত কাবযনাটয ম াভারকতর কাণ ণন ণনভতর। ণকন্তু নাটকগুণলকক যথাথত
পপৌরাণিকনাটক বলকত পাণরনা। কারি বুদ্ধকদ্ব বসুর কাবযনাটয গুণলকত নাটযকাকরর ণনজস্ব পিম দ্িতন ভাবনা
আধুণনক ভবনার পমািকক পণরকবণিত।
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স্বাধীনতা পরবততী বাাংলা পপৌরাণিক নাটককর জনণিয়তা হ্রাসঃ কারি অনুসন্ধান

তারক পুরকাইত

িম্ভু ণমকত্রর ‘চাাঁদ্ বণনককর পালা’ পপৌরাণিকআবক ণনণমতত বযণি স্বাতকে পিাজ্জবল আধুণনক বযণি মানুকষর
আদ্কিতর জনয দ্বন্দ্ব সাংর্াত ও একাণককত্বর পবদ্নায় িকাণিত। িসঙ্গত অরুন মুকোপাধযাকয়র ‘মারীচ সাংবাদ্’ এবাং
মকনাজ ণমকত্রর ‘নরক গুলজার’ নাটককর কথা উকেে করা যায়। পপৌরাণিকচণরত্র ও কাণ ণনর স্পিত থাককলও নাটক
দুণটকত আধুণনক জীবন ণজঞ্জাসার িশ্নই বি কয় উকিকছ।
পাপ পুকিযর িকশ্ন আমরা আজও িরি ণনই পুরাকনর কাকছ। সাণবত্রী-সতযবান, রাম-সীতা, ণরিচকন্দ্রর কাণ ণন
আমাকদ্র কাকছ অণত পণরণচত। ণকন্তু বাস্তকবর দ্বন্দ্ব জণটল পকথ চলকত চলকত ‘পগাটা মানুকষর মাকন’ েুজকত ণগকয়
আমাকদ্র তাকাকত কয়কছ সমকাকলর ণদ্কক। সমকালীন মানুকষর সমসযার ণদ্কক। ণবিষতঃ স্বাধীকনাত্তর কাকল
মানুকষর বহু পকৌণিক সাংকট এবাং মানুকষর মকনর বহুককৌণিক ভাবনাকক িকাি করার ণদ্ককই সাণ ণতযককর প াাঁক।
নাটযকাকররা এর বযণতক্রম নন। পপৌরাণিকচণরত্র নয়, আধুণনক মানুষই নাটককর িধান চণরত্র কয় উকিকছ। তাই
স্বাধীনতা পরবততী কাকল বাাংলা পপৌরাণিকনাটক তার পকৌণলনয াণরকয়কছ।
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