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Abstract
This article traces the literary and dramatic significance of playwright Mohit
Chattopadhyay in the context of the historical development of modern Bengali theater.
With reference to a number of his plays, the article aims to critically discuss the specific
features of his plays and how it was shaped by socio-economic conditions. Given the
realities of the established theatrical productions in Bengal, the plays by Mohit
Chattopadhyay become a potent site of contestation between traditional narratives,
aesthetic, and specific ideologies and agendas. There are very few parallel features that
survive in the context of postcolonial Indian theatre, whose defining characteristics
include a widespread interest in intercultural experimentation and political engagement.
This paper would present the argument about the interplay of diverse cultural and
political forces through a detailed analysis of the plays by Mohit Chattopadhyay,
performed by different group theater troupes. His plays grapple with ongoing political,
social, and philosophical issues and at the same time blend the contemporary with the
historic, the indigenous with the foreign. The objective is to trace back the growth of his
plays to the interaction of different cultures, narrative techniques and different
political imperatives that shaped the modem Bengali theatre, outlining the rough
contours of postcolonial India's socio-political history. Such a study will introduce to a
broader audience the leading attributes of Mohit Chattopadhyay, his influential role in
the resistance against traditional theater performances, and the considerable achievement
of his literary and dramatic techniques.

থবশ শতয়কর পঞ্চাশ ও ষায়টর দশয়কর অথভজ্ঞতায়ক সঙ্গী কয়র সত্তয়রর দশয়ক মপ ৌঁয়েথেল ভারতীে গণনাটয
সাংঘ। থকন্তু সত্তয়রর দশক মিয়কই নব্বই এর দশক পর্যন্ত প্রয়র্াথজত গণনাটয সাংয়ঘর অথধ্কাাংশ প্রয়র্াজনা আয়গর
দশক গুয়লার য়তা মসই থচরকালীনতা, জনথপ্রেতা মপল না। এসব প্রয়র্াজন থনথদযষ্ট িয়ে রইয়লা এক ক্ষুদ্র কাল
পয়বয। মকননা গণনাটয সাংয়ঘর ঐথতিয বা আদশয মকানথটই সথিকভায়ব খুৌঁয়জ পাওো মগল না। এইসব প্রয়র্াজনা
মবথশর ভাগ মক্ষয় ই ক্ষণকায়লর সী া মপথরয়ে থচরকালীন ানব ্লয বা আদশযয়ক তুয়ল ধ্রয়ত পায়রথন। তাই
গণনাটযয়ক মিয় মর্য়ত িল। গণনায়টযর ততরী ভীয়তর উপর স্থাথপত িল স্বাধ্ীন-উত্তর বাাংলা থিয়েটার নো আথঙ্গক
গ্রুপ থিয়েটার। গণনাটয সাংয়ঘর সৃথষ্টর ধ্য থদয়ে থিয়েটায়রর মর্ নতুন জগৎ আথবষ্কৃ ত িয়েথেল, থিয়েটায়রর মর্
নতুন আদশয তিা আদল ততরী িয়েথেল, থিয়েটার থনিঃসয়েয়ি তারই ফলশ্রুথত। মপশাদারী রঙ্গ ঞ্চ মিয়ক সয়র এয়স
থকেু থকেু অথভনেকা ী নাটযথপ্রে অথভয়নতা-অথভয়ন ী এক সয়ঙ্গ থ থলত িয়ে পুয়রাপুথর স্বাধ্ীনভায়ব তারা অথভনয়ের
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বযবস্থা কয়র গ্রুপ থিয়েটায়র। গণনাটয সাংঘ মিয়ক মবথরয়ে এয়স গ্রুপ থিয়েটার ততরী স্পধ্যা মদখায়লন শম্ভু থ ,
উৎপল দত্ত, তৃথি থ , অথজয়তশ বয়েযাপাধ্যাে, থবজন ভটাচার্য, থদথগন্দ্র চন্দ্র বয়েযাপাধ্যাে, তুলসী লাথিড়ী,
য়নারঞ্জন ভটাচার্য, প্র ুখ নাটযকার তিা অথভয়নতা।
বাাংলার গ্রুপ থিয়েটায়রর স্চনা ১৯৪৮ সায়ল। স্বাধ্ীনতা-উত্তর পঞ্চায়শর দশয়কই তার আত্মথবশ্বাসী প্রথতষ্ঠা।
তারপর মকয়ট মগয়ে অধ্যশতাব্দীর অথধ্ক কাল। গ্রুপ থিয়েটার এখনও থনয়জর মগ রব বজাে মরয়খ জের্া া চাথলয়ে
র্ায়ে। স ায়জর সবযস্তয়র প্রবলবায়ব বহুগুথণত িয়ে ওিা বাথণথজযকতার পথর ণ্ডয়ল গ্রুপ-থিয়েটায়রর স্থাথেত্ব ও
দাথেত্ব থবয়শষ প্রশাংসনীে। অয়নক মোট মোট নাটয দল আয়ে র্ারা তায়দর ক যীয়দর িড়া কয়ক্ষ আসা-র্াওোর
খরচটুকু ও সা ানয চা-থটথফন োড়া আর থকেুই থদয়ত পায়র না। তা সয়েও গ্রুপ থিয়েটারগুথল নাটকয়ক ভায়লায়বয়স,
নাটয়কর প্রথত হৃদয়ের টায়ন নাটক প্রস্তুত কয়র এবাং ঞ্চস্থ কয়র। অয়নক স ে বযে সাংকুলান িে না। নাটক ঞ্চস্থ
কয়র উদ্বৃত থকেুই িায়ক না। তবুও গ্রুপ থিয়েটার চলয়ে। শুধ্ু চলয়ে না। নাটক ও অথভনে তনপুয়নযর গুয়ণ দশযকয়ক
থবথিত কয়র থদয়ে। সব গ্রুপ থিয়েটার মর্ সবস ে তাৌঁয়দর অথভনে-প্রথতভা মর্ উচ্চ ায়নর বা অথভনে পথরচালনা
মর্ উন্নত ায়নর িয়ে তাও নে। থকন্তু তাৌঁয়দর সািস, পথরকল্পনা, অথভনবয়ত্বর মজ লুয়স এবাং থনয়বথদত শ্রয় র
ফয়ল আজয়কর বঙ্গীে স ায়জ সৎ-সাংস্কৃথতর মর্ কয়েকথট মক্ষ আয়ে গ্রুপ থিয়েটার তার অনযত । গ্রুপ থিয়েটায়রর
জগয়ত স্চনা মিয়ক আজ পর্যন্ত মর্ দলগুথল জনথপ্রেতার সয়ঙ্গ অথভনে সাফলয বজাে মরয়খয়ে মসগুথল িল- বহুরূপী,
নােীকার, থলথটল থিয়েটার গ্রুপ, মচতনা, থিয়েটার ওোকযশপ, নােী ুখ, গন্ধবয, কযালকাটা থিয়েটার, মশ ভথনক,
সযাস নাটযয়গাষ্ঠী, সুেরম, থপপলস্ থলথটল থিয়েটার, চাবযাক, কলকাতা নাটয মকন্দ্র, থিয়েটার কথ উন, বথতযক,
স ীক্ষণ, রঙ্গপট, থিয়েটার লাভাসয গ্রুপ ইতযাথদ। এইসব গ্রুপ থিয়েটার সত্তর, আথশ ও নব্বই এর দশয়কর না জাদা
নাটযকারয়দর নাটক অথভনে কয়র বাাংলা রঙ্গ য়ঞ্চর ধ্ারাবাথিকতার ইথতিাসয়ক ধ্য়র রাখয়ত সক্ষ িয়েয়ে। গ্রুপ
থিয়েটারয়ক থনেথ ত নাটক থদয়ে স ৃদ্ধ কয়রয়েন– উৎপল দত্ত, শম্ভু থ , তৃথি থ , অথজয়তশ বয়েযাপাধ্যাে বাদল
সরকার, কু ার রাে, বীরু ুয়খাপাধ্যাে, ম াথিত চয়টাপাধ্যাে, রুদ্র প্রসাদ মসনগুি, বাথণযে রাে, অরুণ ুয়খাপাধ্যাে,
থবভাস চক্রবতযী, য়নাজ থ , শাৌঁওলী থ , র াপ্রসাদ বথণক, অথপযতা মসন, ব্রাতযবসু প্র ুখ নাটযকার।
ভারতীে গণনাটয সাংঘ মিয়ক মবথরয়ে এয়স শম্ভু থ ১৯৪৮ সায়ল প্রথতষ্ঠা করয়লন ‘বহুরূপী’ না ক নাটয
সাংস্থাথট। এর ধ্য থদয়ে শুরু িল স্বাধ্ীনতা উত্তর বাাংলা গ্রুপ থিয়েটায়রর পি। প্রি অথভনীত িল তুলসী লাথিড়ীর
‘পথিক’। এোড়া ‘মেৌঁড়াতার’, ‘উলুখাগড়া’, ‘থবভাব’ ইতযাথদ নাটয়কর থশল্প মস ের্য ে চ ৎকার অথভনে বহুরূপীয়ক
জনথপ্রেতার মজাোয়র ভাথসয়ে থনয়ে মগল। এোড়া ‘রক্ত করবী’, ‘ডাকঘর’, ‘ ুক্তধ্ারা’, ‘রাজা’ ইতযাথদ নাটক অতযন্ত
সাফয়লযর সয়ঙ্গ বহুরূপী অথভনে কয়র।
বাাংলা গ্রুপ থিয়েটারয়ক উৎকৃষ্ট নাটযরচনার ধ্য থদয়ে অয়নয়কই সািায়র্যর িাত বাথড়য়ে থদয়েথেয়লন। তাৌঁয়দর
য়ধ্য অগ্রগণয থেয়লন ম াথিত চয়টাপাধ্যাে। বাাংলা গ্রুপ থিয়েটায়রর নাটযদল, পথরচালনা, অথভনে মকায়না থকেুর
সয়ঙ্গ প্রতযক্ষভায়ব জথড়ত না মিয়কও গ্রুপ থিয়েটারয়ক থনেথ ত পরা শয, উপয়দশ ও নাটক থদয়ে সািার্য কয়রয়েন
থতথন। স সা থেক নাটযকারয়দর য়তা থতথন মকায়না নাটযদল গিন কয়রনথন। শুধ্ু া গ্রুপ থিয়েটায়র নাটয সরবরাি
কয়রয়েন। শযা ল মঘায়ষর ‘গন্ধবয’ নাটযদয়লর সয়ঙ্গ র্ুক্ত িয়ে কথব ম াথিত চয়টাপাধ্যাে মিয়ক নাটযকার ম াথিত
চয়টাপাধ্যায়ে রূপান্তথরত িয়েয়েন। থকথ থতবাদী নাটযরচনা থদয়ে থতথন নাটযজীবন শুরু কয়রন এবাং থলয়খয়েন,
একাঙ্ক, প্ণযাঙ্গ, অনুবাদ ও অণুনাটক। র্ায়ত স ৃদ্ধ িয়েয়ে বাাংলার একাথধ্ক গ্রুপ থিয়েটার। গন্ধবয মিয়ক শুরু কয়র
নক্ষ , নােীকার, নােী ুখ, থিয়েটার কথ উন, থিয়েটার ওোকযশপ, স ীক্ষণ, সাংস্তব, প্র কাসয, অনযথিয়েটার,
ম ািন, মসানারপুর কৃথষ্ট সাংসদ, রঙ্গপট প্র ুখ গ্রুপ থিয়েটার ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের নাটক ঞ্চস্থ কয়র তারা
থনয়জয়দর নাটয ঘরাণা বজাে মরয়খয়ে।
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থবভাস চক্রবতযীর তোবধ্ায়ন গথিত িে থিয়েটার ওোকযশপ। মসখায়ন ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের পাৌঁচথট নাটক
প্রয়োথজত িে। র্িা—‘রাজরক্ত’, ‘আথলবাবা’, ‘লাথি’, ‘ িাকালীর বাচ্চা’ ও গযাথলথলওর জীবন’। ‘রাজরক্ত’ নাটকথট
থবভাস চক্রবতযীর থনয়দযশনাে ১৯৭১এর ২৫জানুোরী রঙ্গনা য়ঞ্চ প্রয়র্াথজত িে। চারথট চথর থবথশষ্ট এই নাটয়ক
অয়শাক ুয়খাপাধ্যাে (রাজা সায়িব), ‘থবভাস চক্রবতযী’ (রাজার সিচর) াো মঘাষ (য় য়েথট) ও সয়তযন থ
(য়েয়লথট)র ভ্থ কাে অসাধ্ারণ অথভনে কয়রন। এোড়া মগ রাঙ্গ গুিিাকুরতার ঞ্চ সজ্জা, থব য়লেু মঘায়ষর
আয়লাক সজ্জা ও মস য়রশ দয়ত্তর র্ন্ত্র সাংগীয়তর কারুকার্য নাটকথট জ জ াট িয়ে ওয়ি। ক্ষীয়রাদ প্রসাদ
থবদযাথবয়নাদ-এর আথলবাবা নাটকথটর পুনযথলখন কয়রন ম াথিত চয়টাপাধ্যাে। মসথটও থিয়েটার ওোকযশয়প অয়শাক
ুয়খাপাধ্যায়ের থনয়দযশনাে প্রয়র্াথজত িে। ১৯৮৮-র ২৩ নয়ভম্বর। অথভনয়ে থেয়লন অয়শাক ুয়খাপাধ্যাে, ক ল
ান্না মদব, প্রথত দাশগুি, মদবশ্রী মসনগুি, পাপথড় বসু, অথনল সািা, প্র ুখ। এোড়া তাৌঁর ‘লাথি’ নাটকথট অথভনে
কয়র থিয়েটার ওোকযশপ দশযক য়ন সাড়া মফয়ল মদে। রা ুয়খাপাধ্যাে থনয়দযশনাে থবজন থিয়েটায়র ২ জুলাই
১৯৮০মত ঞ্চস্থ িে এই নাটকথট। আয়লা জে মসন রূপসজ্জা সুদীি বসুও ক ল ান্না। অথভনে—অথ ে
ুয়খাপাধ্যাে, অয়শাক ুয়খাপাধ্যাে, ক ল ান্না, কৃষ্ণা পাল, পাপথড় বসু ও থবভাস চক্রবতযী। থিয়েটার ওোকয শয়পর
অনযত প্রয়র্াজনা ম াথিয়তর ‘ িাকালীর বাচ্চা’ নাটকথট। থবভাস চক্রবতযীর থনয়দযশনাে ১৯৭৮এর ১১জুলাই থশথশর
য়ঞ্চ অথভনীত িে নাটকথট। আবার ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের অনুবাদ নাটক ‘গযাথলথলওর জীবন’ থিয়েটার
ওোকযশয়পর নাটযক যীয়দর দ্বারা অথভনীত িে।
অথজয়তশ বয়েযাপাধ্যাে নােীকার মেয়ড় চয়ল আয়সন নােী ুখ-এ। এই থিয়েটার ক যকতযা থতথন। নােী ুয়খ
অথভনীত িে ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের থতনথট নাটক। ১৯৯৬ এ অয়শাক চয়টাপাধ্যায়ের থনয়দযশনাে প্রয়র্াথজত িে
‘ভ্ত’ নাটকথট। অরুণ ুয়খাপাধ্যায়ের সাংগীত, বাদল দাস, প্রণব চয়টাপাধ্যাে, অয়শাক চয়টাপাধ্যাে, থবশ্বনাি
ভটাচার্য, থ তা বয়েযাপাধ্যাে, স্বপন রায়ের অথভনে মচায়খ পড়ার য়তা। আবার ২৭ মসয়েম্বর ২০০৩ সায়ল
নােী ুয়খর প্রয়র্াজনাে অয়শাক চয়টাপাধ্যায়ের থনয়দযশনাে রবীন্দ্র সদন য়ঞ্চ উপস্থাথপত িে ‘থ স্টার রাইট’
নাটকথট। বাাংলা গ্রুপ থিয়েটায়রর ধ্ারাে আর একথট জনথপ্রে নাটযদল িল ‘মেয় কাসয’। থনয়দযশক ও সবয ে কতযা
থেয়লন রা ুয়খাপাধ্যাে। তাৌঁর থনয়দযশনাে আকায়ডথ য়ঞ্চ ১৯৯৮-এ প্রয়র্াথজত িে। পাশাপাথশ থবভাস চক্রবতযী
থিয়েটার ওোকযশপ মেয়ড় মর্ অনয থিয়েটার নায় নাটযদলথট গিন কয়রন মসখায়ন ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ে দুথট নাটক
ঞ্চস্থ িে। ‘মভথনয়সর বথণক’ ও ‘ভায়লা ে’। থবভাস চক্রবতযীর থনয়দযশনাে অথভনীত িে এই নাটকথট। ২০০৫-এর
২০ াচয থবজন থিয়েটার থবভাস চক্রবতযীর অথভনে ও থনয়দযশনাে িাসযরসাত্মক এই নাটকথটর প্রয়োজনা িে।
ম াথিত চয়টাপাধ্যাে বাাংলা গ্রুপ থিয়েটায়রর একটা উত্তরাথধ্কারী নাটয থন যাতা থেয়লন। তাৌঁর িায়তর নাটয
র্াদুয়ত প্রস্তুত নাটকগুথল থিয়েটায়র ঞ্চথস্থত িয়েয়ে এবাং গ্রুপ থিয়েটায়র জনথপ্রেতা ও প্রশাংসা ক্র ান্বয়ে বৃথদ্ধ
মপয়েয়ে। গেবয, নক্ষ , থিয়েটায়র কথ উন ইতযাথদ গ্রুপ থিয়েটারগুথল ম াথিয়তর নাটয প্রয়র্াজনা কয়র তায়দর
অথস্তত্ব ধ্য়র মরয়খয়ে। ‘গেবয’ ও ‘নক্ষয় ’র শযা ল মঘাষ থেয়লন ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের একান্ত অনুগত বন্ধু। তাই
ম াথিত চয়টাপাধ্যাে নাটক থলখয়লই আয়গ খবর মপ ৌঁয়ে মর্ত শযা ল মঘায়ষর কায়ে। সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ শযা লবাবু মসই
নাটক িায়ত মপয়ে তাৌঁর থিয়েটায়র অথভনয়ের বযবস্থা করয়তন। ১৯৬৬-র ১২ মসয়েম্বর ুক্তাঙ্গয়ন শযা ল মঘায়ষর
থনয়দযশনাে এবাং অথসত মদ, কাজল মচ ধ্ুরী, রা ানে চয়টাপাধ্যাে এর অথভনয়ে প্রয়র্াথজত িে ‘মসানার চাথব’
নাটকথট। আবার ‘চন্দ্রয়লায়ক অথিকান্ড’ ঞ্চস্থ িে ১৯৬৭-র ২৬ জুলাই। অ ল চক্রবতযী, অয়শাক মঘাষ, থতনু
বয়েযাপাধ্যাে, তা চয়টাপাধ্যাে, ানব ুয়খাপাধ্যাে ও শযা ল মঘায়ষর অথভনে মচায়খ পড়ার য়তা। নাটয
থনয়দযশনা থদয়েথেয়লন শযা ল মঘাষ। পরবতযীয়ত নাটয থনয়দযশক তাৌঁর অথভজ্ঞতা প্রসয়ঙ্গ জাথনয়েয়েন—

“ভায়লা য়ের তকয না তুয়লও বলয়ত পাথর ‘ ৃতুযসাংবাদ’ প্রয়র্াজনা মসকায়লর বাাংলা গ্রুপ থিয়েটায়র
আয়লাড়ন তুয়লথেল। বুদ্ধয়দব বসু মিয়ক শম্ভুথ , থচদানে দাশগুি, শ ীক বয়েযাপাধ্যাে, শথক্ত
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বাাংলা গ্রুপ থিয়েটারর আসয়র নাটযব্রতী ম াথিত চয়টাপাধ্যাে

স ীরণ ণ্ডল

চয়টাপাধ্যাে, মিয়ক অথভতাভ দাশগুি থকাংবা য়িন্দ্র গুি মিয়ক থরথক থ লার পর্যন্ত নানা ধ্রয়নর ানুয়ষর
ত স াদর আ রা মপয়েথে মত থন লাঞ্ছনাও জুয়টয়ে মের ানুয়ষর ত স াদর আ রা মপয়েথে মত থন
লাঞ্ছনাও জুয়টয়ে মের ানুয়ষর কাে মিয়ক। আ ায়দর বরায়ত পুরষ্কার আর থতরস্কার মর্ন র্ুগলবেী
িয়েথেল। মকান থকেুর মতাোক্কা না কয়র ম াথিয়তর পরবতযী নাটক চন্দ্রয়লায়ক অথিকাণ্ড ঞ্চস্থ করা মগল।
ম াথিয়তর িাত ধ্য়রই আ রা এক থভন্ন রীথতর নাটয প্রয়র্াজনার স্বীকৃথত মপলা । ...চন্দ্রয়লায়ক অথিকাণ্ড
নাটয়ক তা চয়টাপাধ্যাে জাদুকরী অথভনে কয়রথেয়লন। ম াথিয়তর ওই নাটয়ক কথবতার রিসয েতাও
রূপকায়লর সয়ঙ্গ পা থ থলয়ে থতথন তাৌঁর অন্ত ুযখীন অথভনেকুশলতাে এ নভায়ব মসই নাটয়কর য েুৌঁইয়ে
থগয়েথেয়লন র্া দীঘযকাল রথসক দশযয়কর িরণয়র্াগয থেল।” ১
‘কযায়েন হুররা’ নক্ষয় র প্রয়র্াজনাে শযা ল মঘায়ষর থনয়দযশনাে ১৯৭০-এর থডয়সম্বর ুক্তাঙ্গায়ন অথভনীত িে।
ঞ্চসজ্জাে থেয়লন প্য়ণযেু প ী ও নয়ভেু মসন র্ন্ত্রসাংগীত ানস ুয়খাপাধ্যাে, আয়লা স্বরূপ ুয়খাপাধ্যাে।
অথভনয়ে অথসত মদ, অ ল চক্রবতযী, থদলীপ মঘাষ, নীলকণ্ঠ মসনগুি, শথ যষ্ঠা মঘাষ, শযা ল মঘাষ প্র ুখ। এই নাটয়কর
প্রয়র্াজনা প্রসয়ঙ্গ নাটয থনয়দযশক বয়লয়েন—

‘এরপর নক্ষ সরাসথর চয়ল এয়লা রাজননথতক নাটয়ক, তয়ব প্রচথলত ধ্ারার নে। নাটক ম াথিত
চয়টাপাধ্যায়ের কযায়েন হুররা, গণনাটয সাংয়ঘর িাকার স য়ে রাজননথতক নাটয়ক থকেু পাি মনবার সুয়র্াগ
িয়েথেল আ ার। সবযয়ক্ষয় তা মপাস্টার নাটয়কর য়তা তীব্র না িয়লও প্রথতপক্ষ বা অস্টথিসয় ন্টয়ক
সরাসথর আক্র ণ এবাং থবদ্ধ করার প্রোস িাকত তায়ত। ...আ ায়দর কযায়েন হুররাও থেল তারই
অনুগা ী।২
নক্ষয় র প্রয়র্াজনাে শযা ল মঘায়ষর থনয়দযশনাে থগথরশ য়ঞ্চ অথভনীত িে ‘সাক্রায়তস’ নাটকথট। সাল ২৪
অয়টাবর, ১৯৮৯। অনাথদ দাস, অথ তাভ গুি, অরুণ নেী, আশুয়তাষ রাে, উত্ত থশকদার, পুথিতা বসুর ফাল্গুনী
সযানযায়লর অথভনয়ে থচত্তাকষয িয়ে ওয়ি এই প্রয়র্াজনা।
বাাংলা গ্রুপ থিয়েটায়রর ধ্ারাে নীলকণ্ঠ মসনগুয়ির থিয়েটার কথ উওন একথট উয়েখয়র্াগয ও জনথপ্রে
নাটযসাংস্থা। এই সাংস্থাে ঞ্চস্থ িে ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের ‘স্বয়দশী নক্সা’ নাটকথট। ২৩ নয়ভম্বর ১৯৭৪ রবীন্দ্রসদন
য়ঞ্চ নীলকণ্ঠ মসনগুি থনয়দযশনাে এথট উপস্থাথপত িে। এোড়া তাৌঁর থনয়দযশনাে ‘তৃতীে নেন’ ও ‘র্য়শা তী’ নাটক
দুথট উপস্থাথপত িে। বাাংলা গ্রুপ থিয়েয়ের আর একথট জনথপ্রে সাংস্থা ‘স ীক্ষণ’ র্ার সবয ে কতযা থেয়লন পঙ্কজ
ুন্সী। মসই গ্রুপ থিয়েটায়রর ম াথিত চয়টাপাধ্যাে একাথধ্ক নাটয়কর প্রয়র্াজনা িে। র্ার য়ধ্য উয়েখয়র্াগয—
‘স্বয়দশী নকশা’, ‘ ৃেকথটক’, ;কানা াথে’, মতাতারা ’, ‘মলায়ভন্দ্র গয়বন্দ্র’, ‘গুিাথচ ’, ‘কায়লর র্া া’, ‘ ান েী
গালযস স্কুল’, ‘পুণযজন্ম’, থবধ্াতা পুরুষ’ ইতযাথদ। পঙ্কজ ন্স
ু ীর থনয়দযশনাে এবাং অথভতাভ মঘাষ, অয়লায়কেু মদ,
কালী ুখাজযী, মগ ত থ , মদবর্ানী থ , শুভশ্রী মঘাষ, তাপস থবশ্বাস প্র ুয়খর অথভনয়ে জ জ াট িয়ে ওয়ি এই
থিয়েটার দলথট।
ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের নাটয প্রয়র্াজনা শুধ্ু কলকাতার য়ধ্য সী াবদ্ধ িায়কথন। কলকাতার বাইয়র থবথভন্ন শিয়র
ও ফিঃস্বয়লর থিয়েটার য়ঞ্চ অথভনীত িয়েয়ে। িাওড়া মিয়ক শুরু কয়র চুচুৌঁড়া, বধ্য ান, বীরভ্ , উত্তর ২৪ পরগণা,
ুথশযদাবাদ, বাৌঁকুড়া সি জলপাইগুথড়, মকাচথবিার ও দথক্ষণ ২৪ পরগণা মজলার থবথভন্ন গ্রুপ থিয়েটার তাৌঁর নাটয়কর
প্রয়র্াজনাে প্রশাংথসত িয়েয়ে। এোড়া, পথি বয়ঙ্গর বাইয়র মবাম্বাই, থদেী, থবিার ও বাাংলায়দয়শ তাৌঁর নাটয়কর
প্রয়র্াজনার পথরচে পাওো র্াে। কায়জই ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের নাটয খযাথত জনথপ্রেতাও আকষযনীেতা সিয়জ
অনু ান করা র্াে। থতথন শুধ্ু কলকাতার গ্রুপ থিয়েটায়রর নাটযকার নে। থতথন বাাংলার ও বথিিঃবাাংলার থবথভন্ন গ্রা শিয়রর নাটযকার। থশব ুয়খাপাধ্যায়ের মদওো একটা পথরসাংখযান মিয়ক জানা র্ায়ে মর্, পথি বয়ঙ্গ কলকাতা ও
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ফিঃস্বল থ থলয়ে ১৯৬০ মিয়ক নতুন সিস্রায়ব্দর প্রি দশক পর্যন্ত নতুন পুরায়না সজীব-থনজযীব থ থলয়ে প্রাে এক
িাজারথট নাটযদল আয়ে। অপর থদয়ক ১৯৬০ মিয়ক ২০১২ সাল পর্যন্ত ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের নাটক অথভনে
কয়রয়ে ১৫০ বা তার মবথশ নাটযদল। এর য়ধ্য আবার মকান মকান নাটযদল তাৌঁর একাথধ্ক নাটক ঞ্চস্থ কয়রয়ে।
কায়জই সাংখযাে পথর াপয়ক দাৌঁড়য ১৫ মিয়ক ২০ শতাাংশ দল ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের নাটক অথভনে কয়রয়ে। তাৌঁর
থনজস্ব মকান নাটযদল থেল না। তবুও তাৌঁর নাটয়কর গ্রিণয়র্াগয ক থেল না। তাৌঁর স কায়ল শম্ভুথ , উৎপল দত্ত,
অথজয়তশ বয়েযাপাধ্যাে এরা সবাই নাটক থলয়খয়েন। থনয়জয়দর দয়ল অথভনে কথরয়েয়েন। থকন্তু তুলনা ্লকভায়ব
ম াথিয়তর জনথপ্রেতাে ভাৌঁটা পয়ড়থন। তাই ফিঃস্বয়লর নাটযদলগুথল তাথকয়ে িাকয়তা ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের স্বল্প
তদয়ঘযর নাটয়কর প্রথত। স ায়জর থবথভন্ন অসাংগথত, অনাচার, থ িযাচার ধ্রা পড়য়ত িাকয়লা তাৌঁর এক একথট নাটয়ক।
তাৌঁর নাটক প্রয়র্াজনা করার জনয তাৌঁর কায়ে আসয়তন থবথভন্ন মজলার নাটযক যীরা। ক্রয় তাৌঁর বাথড় িয়ে উিয়ত
িাকয়লা নতুন প্রজয়ন্মর নাটয-থশক্ষা-নাটয মপ্ররণা ও নাটযগয়বষণার মকন্দ্র। শুধ্ু তাৌঁর থনয়জর নাটক নে, দ্র -দ্রান্ত
মিয়ক আসা তরুণ নাটযকারয়দর নাটক শুয়ন তাৌঁয়দর পরা শয থদয়তন। ফয়ল ফিঃস্বয়লর গ্রুপ থিয়েটায়রর নাটযয়প্র ী
ানুষরা তাৌঁর সয়ঙ্গ সম্পকয স্থাপন কয়রথেয়লন। এর ফয়ল ম াথিত চয়টাপাধ্যাে নাটক মর্ ন জনথপ্রেতার িাওো মপল
মত থন তাৌঁর নাটয দশযন তরুণ নাটযক যীয়দর য়ধ্য প্রসাথরত িয়ত িাকয়লা। ফয়ল তাৌঁর নাটয়কর কদর সিয়জ অনু ান
করা র্াে।
বস্তুতিঃ বাাংলা গ্রুপ থিয়েটায়রর জন্মলি মিয়ক আজ পর্যন্ত ভাঙা-গড়ার থববতযন থনয়ে এথগয়ে চয়লয়ে।
ধ্ারাবাথিক এই চল ান র্া াপয়ি অয়নক গ্রুপ থিয়েটার ম্লান িয়ে থগয়েয়ে আবার মকউ মকউ থনয়জয়দর মগ রয়বর
ধ্ারা রাখয়ত স িয িয়েয়ে। অবশয তার থপেয়ন কাজ কয়রয়ে নাটয প্রয়র্াজকয়দর বযবস্থাপনা, থনয়দযশনা এবাং
অবশযই নাটযকারয়দর নাটয কৃথতত্ব।
তয়ব সবযায়ঙ্গ ভাঙয়নর থচহ্ন িাকয়লও বাাংলা গ্রুপ থিয়েটার কখয়না দুবযল বা রুি িয়ে র্ােথন। থকন্তু বাাংলা গ্রুপ
থিয়েটার আয়োলন মর্ বায়র বায়র ভাঙয়নর ফয়ল প্রতযাশা অনুর্ােী আস্থা অজযন করয়ত পায়রথন তা বলা র্াে।
আবার একিাও থিক বার বার ভাঙয়নর ফয়ল বাাংলা গ্রুপ থিয়েটার অয়নক বযি িয়েয়ে। বহুথবধ্ অথভনয়ের ধ্য
থদয়ে থিয়েটার চচযার পথরসর মবয়ড়য়ে, প্রথতয়র্াথগতা মবয়ড়য়ে। ফয়ল একথট থবিয়ের কিা বলয়ত িে— মব্রখয়টর
“The Life of Galileo” অবলম্বয়ন ম াথিত চয়টাপাধ্যাে অনুবাদ কয়র মলয়খন ‘গযাথলথলওর জীবন’ নাটকথট।
থিৎজ মবয়ন থভৎয়জর থনয়দযশনাে অযাকায়ডথ য়ঞ্চ ১৯৮০র ১৮ই নয়ভম্বর এই নাটকথট ঞ্চস্থ িে। কলকাতার
না করা কয়েকথট গ্রুপ থিয়েটার সথিথলত ভায়ব এবাং ঐকাথন্তক প্রোয়স অথভনীত িে এই নাটকথট। নাটয মপ্র ী
দশযকরা সথবিয়ে মদখয়লন নােীকার, থিয়েটার ওোকযশপ, মচতনা, থিয়েটার কথ উন, চাবযাক, শ্দ্রক – নাটয মগাষ্ঠীর
সব না জাদা অথভয়নতা-অথভয়ন ীরা এই প্রয়র্াজনাে অথভনে কয়রয়েন। প্রধ্ান ভ্থ কাে থেয়লন শম্ভু থ । এোড়া
রূদ্রপ্রসাদ মসনগুি, অরুণ ুয়খাপাধ্যাে, থবভাস চক্রবতযী, মজােন দথস্তদার, নীলকণ্ঠ মসনগুি, থদ্বয়জন বয়েযাপাধ্যাে,
অয়শাক ুয়খাপাধ্যাে, শাৌঁওলী থ , রাজা মসন, রা ুয়খাপাধ্যাে, ইন্দ্রানী বয়েযাপাধ্যাে, শযা ল মসনগুি, সনৎ
চন্দ্র, স্বাতীয়লখা চয়টাপাধ্যাে প্র ুখ থবথভন্ন দয়লর আয়লাকসজ্জা, রূপসজ্জা, ঞ্চসজ্জা, সাংগীত ও মপাষাকসজ্জার
ক যকতযারা সবার একাথন্তক প্রয়চষ্টাে এই সাংিত প্রয়র্াজনা অসাধ্ারণ খযাথত বয়ে আয়ন। শুধ্ু তাই নে, এই স য়বত
প্রয়র্াজনার ধ্য থদয়ে একথট সতয মবথরয়ে এল মর্, থবথভন্ন দল এভায়ব মভয়ঙ না মগয়ল নাটযপ্রয়র্াজনার ান থবপুল
উৎকষয অজযন করয়ত পারত। র্ার জ্বলন্ত প্র াণ ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের গযাথলথলওর জীবন প্রয়র্াজনাথট। ম াথিত
চয়টাপাধ্যায়ের জীবয়নর অথন্ত নাটক ‘তিাগত’। এথট প্রয়র্াজনা কয়র রঙ্গপট নাটযসাংস্থা। ডািঃ তপনয়জযাথত দায়সর
থনয়দযশনাে অযাকায়ডথ য়ঞ্চ ২৭ মফব্রুোরী, ২০১২ সায়ল প্রয়র্াথজত িে এথট। পুনরাে ৬ াচয থবড়লা সভাঘয়র
ঞ্চস্থ িে। সাংগীয়ত শ্রীকান্ত আচার্য, আয়লা জে মসন, এবাং অথভনয়ে মসৌঁজুথত ুয়খাপাধ্যাে, অঘয মদ সরকার, স্বপন
কু ার, ম থ তা চক্রবতযী, অথভথজত থ , থ িুন রাে, থবেব দত্তও না ভ্থ কাে তপনয়জযাথত দাস সি থবোথেশ জন
অথভয়নতা-অথভয়ন ী স ন্বয়ে থচত্তাকষযক প্রয়র্াজনা বাাংলা থিয়েটার মপ্র ী দশযকয়দর ুগ্ধ কয়র। স্বোং নাটযকার
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অসুস্থ-অশক্ত শরীয়র গ্রীয়ের দুপুয়র শাল- াফলার জথড়য়ে উৎসুক ন থনয়ে চপল দৃথষ্টয়ত থতনঘণ্টা সাত থ থনয়টর
নাটক এক জােগাে বয়স উপয়ভাগ করয়লন। মশয়ষ আনে উজ্জ্বল িয়ে আয়বগ থণ্ডত কয়ণ্ঠ বলয়লন—‘আথ চ য়ক
মগথে, এতটা আথ ও ভাবয়ত পাথরথন।’ অতিঃপর থতথন রঙ্গপয়টর প্রথত, নাটযক যীয়দর প্রথত আশযীবাদ জ্ঞাপন কয়রন,
শুভকা না কয়রন বাাংলা থিয়েটার ও গ্রুপ থিয়েটায়রর প্রথত।
ম াথিত চয়টাপাধ্যায়ের নাটয়কর বাাংলার মর্ গ্রুপ থিয়েটার গুথল পথরপুষ্ট িয়েথেল, প্ণযতা মপয়েথেল, আশযীবাদ
ধ্নয িয়েথেল তার একথট তাথলকা মদওো র্াক।

গ্রুপ থিয়েটায়র ম াথিয়তর নাটয প্রয়র্াজনা
নাটক
নীল রয়ঙর মঘাড়া
থগথনথপগ (রাজরক্ত)
”
”
রাজরক্ত
”
”
”
”
”
”
”
”
”
ৃতুয সাংবাদ
গন্ধরায়জর িাততাথল
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
থসাংিাসয়ন ক্ষেয়রায়গ
Volume-II, Issue-X

অথভনেকাল
১৯৬৬, ২০ এথপ্রল
১৯৬৬, ২২ এথপ্রল
১৯৭৮
১৯৭৮
১৯৬৭
১৯৯০
১৯৬৯
১৯৭৫
১৯৬৭
১৯৭০
১৯৭১
১৯৬৭
১৯৭৫
১৯৭১
১৯৬৫, ২৬ মসয়েম্বর
১৯৬৬
১৯৬৭
১৯৬৮
১৯৬৯
১৯৭৪
১৯৬৭, ২৬ জুলাই
১৯৬৭
১৯৬৮
২০০৬
১৯৬৯
১৯৭২
১৯৭৬
১৯৭৬
১৯৬৭

প্রয়র্াজক নাটয দল
চতু ুযখ, কলকাতা
মশ ভথনক সাাংস্কৃথতক ঞ্চ, দথক্ষয়ণশ্বর
তৃণীর, বালুরঘাট।
জনাথন্তক নাটযসম্প্রদাে, কুথ ো, বাাংলায়দশ
অয়ন্বষণ, িাওড়া।
মকারাস, কলকাতা উত্তর।
মখোথল গ্রুপ থিয়েটার, বথরশাল, বাাংলায়দশ।
গণ সাাংস্কৃথতক মকন্দ্র, উত্তর থ পুরা।
ধ্্ য়কতু, থদেী।
নাটুয়করা, থশলচর, আসা ।
ভাবীকাল, উত্তর থদনাজপুর।
রূপ , থ পুরা।
সদানয়ের ম লা, বাৌঁকুড়া।
িলথদবাথড় থিয়েটার মসন্টার, মকাচথবিার।
নক্ষ , কলকাতা
ঋতােন, কলকাতা।
নীলকন্ঠ, থজোগঞ্জ, ুথশযদাবাদ।
প্রাথন্তক, বির পুর, ুথশযদাবাদ।
মলাকােন, কলকাতা।
সািানা, শ্রীরা পুর, হুগলী।
নক্ষ , কলকাতা।
থশল্পােন, ইোপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।
থিয়েটার কেযার, লখনউ।
কিাকৃথত, কলকাতা।
মলাকােন, কলকাতা।
ম থলক নাটযসাংস্থা, বধ্য ান।
স কালীন থশল্পীদল।
থিনাস, চাকদি, নদীো।
অনুকার, কলকাতা।
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স ীরণ ণ্ডল

১৯৬৮
১৯৭৪
১৯৭৯

অনুভব, কলকাতা।
থিয়েটার লাভাসয গ্রুপ, কলকাতা।
বথতযক, জা য়শদপুর।

১৯৬৯
১৯৭৪
১৯৭০
১৯৭১
২০০৩
১৯৭০
১৯৮৫
১৯৭২
১৯৭৬
১৯৭৪
১৯৭১
১৯৭৪
১৯৭৯
১৯৭০, ৪ থডয়সম্বর
১৯৮০
১৯৭০
১৯৭৫
১৯৯৬
১৯৯৮
১৯৭৩
১৯৭৭
১৯৭৩
১৯৭৪
১৯৭৯
১৯৮০
১৯৮৪
১৯৮৩
১৯৮৯
১৯৯৪
১৯৯৬, ২৬ জানুোরী
১৯৯৯
২০০৪
১৯৯৫
২০০৭

আদাকর নাটযসাংস্থা, কলকাতা।
থিয়েটার লাভাসয গ্রুপ, কলকাতা।
নাটযরূপা, কলকাতা।
বাটানগর থিয়েটার ইউথনট, দথক্ষণ ২৪ পরগণা
সাংস্কার ভারতী, কলকাতা।
তশথল্পক, কলকাতা।
কলাকুশলী, জলপাইগুথড়।
কযালকাটা থপপলস্ আটয থিয়েটার।
বথতযক, জা য়শদপুর।
নােীকার, কলকাতা।
কযালকাটা থপপলস্ থিয়েটার।
থিয়েটার িন্ট, কলকাতা।
বথতযক, জা য়শদপুর।
নক্ষ , কলকাতা।
অথরে , বজবজ।
কথণযক, থশথলগুথড়।
ক্লাথসক, চেননগর।
থিয়েটার কনভে, কলকাতা।
থিয়েটার কেযার, লখনউ।
নবরূপ, থদনাজপুর (উত্তর)।
নয়বাদে, থদেী।
নাটযচক্র, কৃষ নগর, নদীো।
প্রগথত নাটয সাংস্থা, থদনিাটা, মকাচথবিার।
বধ্য ান নটরাজ ইউথনট, বধ্য ান।
কলকাতা নাটযয়কন্দ্র, কলকাতা।
ঋথত্বক, থশথলগুথড়।
স ীক্ষণ, কলকাতা।
বলাকা, থশথলগুথড়।
বহুব্রীথি, ত লুক, ম থদনীপুর।
নােী ুখ, কলকাতা
ইয়ে পাখী, নদীো।
ক্রাথন্তকাল, মসাদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।
গণ সাাংস্কৃথতক মকন্দ্র, উত্তর থ পুরা।
রােপুর ইসক্রা, টাথলগঞ্জ।
November 2016

7

বাাংলা গ্রুপ থিয়েটারর আসয়র নাটযব্রতী ম াথিত চয়টাপাধ্যাে

,,
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,,
মনানাজল
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”
ব ন
সুের
”
মজেনা কু ারী
শ ীবৃক্ষ
তখন থবয়কল
মলায়ভন্দ্র গয়বন্দ্র
গুিাথচ
”
”
গজানন চথরত ানস
ুথষ্ঠয়র্াগ
জন্মথদন
অয়টাপাস থলথ য়টড
”
”
”
”
”
কাল বা পরশু
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২০০৩
অথভনেকাল
২০০৩
২০০৪
১৯৮৯
১৯৮৬, ১৪ মফব্রুোরী
১৯৮৯
১৯৯১
১৯৯৫
১৯৯২
১৯৯২
১৯৮৯
২০০৮
১৯৯২, ৬ আগষ্ট
১৯৯৪
১৯৯৪
১৯৯৭
১৯৯৭
১৯৯১, ১০ অয়টাবর
১৯৯১, ২ থডয়সম্বর
১৯৯৪
১৯৯২
১৯৯২
১৯৯২, ১৭ এথপ্রল
১৯৯২, ৩০ মসয়েম্বর
১৯৯৫, ১১ নয়ভম্বর
১৯৯৯
১৯৯৪
১৯৯৪
১৯৯৪
১৯১৭
২০০০
২০০৫
২০০৮
১৯৯৮
২০০৫
১৯৯৮
২০০৩

স ীরণ ণ্ডল

মলাকােত, কলকাতা।
প্রয়র্াজক নাটয দল
মসাপান।
প্রবাসী, মবাকায়রা।
থিয়েটার ওোকযশপ, কলকাতা।
স ীক্ষণ, কলকাতা।
কথণযক, থশথলগুথড়।
কলায়কন্দ্র, চেননগর, হুগলী।
থিয়েটার ফর থপপল।
নানা ুখ, মবাড়াল, দথক্ষণ ২৪ পরগণা
রণথশখা নাটযসম্প্রদাে, চটগ্রা , বাাংলায়দশ।
নক্ষ , কলকাতা
নটধ্া।
স কালীন থশল্পীদল, কলকাতা।
কলাকুশলী, জলপাইগুথড়।
গণকৃথষ্ট।
থশল্পােন, দুগযাপুর, বধ্য ান।
িথরনাথভ বঙ্গ নাটযস াজ, দথক্ষণ ২৪ পরগণা।
তশথল্পক, িাওড়া।
সাংস্তব, কলকাতা।
প্রবাসী, মবাকায়রা।
অনয থিয়েটার, কলকাতা।
মেয় কাস, কলকাতা।
গান্ধার, কলকাতা।
স ীক্ষণ, কলকাতা।
স ীক্ষণ, কলকাতা।
এখনই, থসউড়ী, বীরভ্ ।
প্রবাসী, মবাকায়রা।
মেয় কাসয, কলকাতা।
সাংস্তব, কলকাতা।
চুপকিা, কলকাতা।
মেয় কাসয, কলকাতা।
কিাকৃথত, কলকাতা।
ঘয়র বাইয়র।
বণযনা, মকাচথবিার।
রণন
ঝাংকার
অনয থিয়েটার, কলকাতা।
November 2016

8

বাাংলা গ্রুপ থিয়েটারর আসয়র নাটযব্রতী ম াথিত চয়টাপাধ্যাে

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
থবপন্ন থবিে
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তুষাথি
জায়ম্বা
থ স্টার রাইট
কায়লর র্া া
থ য়সস মসাথরোয়না
ঘু
বাইয়রর দরজা
”
”
”
”
বৃত্ত
বাজপাথখ
”
”
”
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২০০৫
২০০৪
২০০৫
২০০৭
২০০৭
২০০৭
১৯৯৭
২০০৯
২০০২
২০০২
২০০২
২০০২
২০০৩
১৯৯৮
২০০২
২০০২
২০০৩
২০০০
২০০৪
২০০৩
২০০৩
২০০৪
২০০৩
১৯৬৮
২০০৮
১৯৭০
১৯৭১
২০০২
১৯৬৮
১৯৭৭
১৯৮৫
১৯৮৮
১৯৯৯
২০০১
১৯৮৪
১৯৭০
১৯৮৪
১৯৭০
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কলাকুশলী, জলপাইগুথড়।
চালশা, শালবনী, জলপাইগুথড়।
থ তে, নদীো।
থদশারী, বাণযপুর।
নাটযয়সনা।
নক্ষ , খাসয়কো মকাথলোথর, বধ্য ান।
নাটযাঙ্গন, ফারাক্কা।
তনিাথট বথঙ্ক িৃথত সাংঘ।
পাৌঁচালী, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা।
মবাকায়রা, নাটযচচযা।
রাজপুত অগ্রগা ী, ২৪ পরগণা (দথক্ষণ)
রূপােন, তবৌঁথচগ্রা , হুগলী।
সাৌঁয়ঝর বলাকা, দথক্ষণ ২৪ পরগণা।
মেয় কাসয নাটযসাংস্থা, কলকাতা।
স কালীন নাটযদল, কলকাতা।
অঙ্গীকার, বধ্য ান।
াঙ্গথলক, কলকাতা।
সাংস্তব, কলকাতা।
কিাকৃথত, কলকাতা।
নােী ুখ, কলকাতা।
স ীক্ষণ, কলকাতা।
চুপকিা, মবিালা।
সাংস্তব নাটযসাংস্থা, কলকাতা।
থিয়েটার অথভর্ান, থসউড়ী, বীরভ্ ।
দথক্ষয়ণর বারাো, কাকদ্বীপ, দথক্ষণ ২৪ পরগণা।
াইয় থসস
রূপদক্ষ, নাটযসাংস্থা।
থদজ মপ্রাগ্রা ইজ স্পনসডয বাই
নােীকার, কলকাতা।
থিয়েটার ওোকযশপ, কলকাতা।
অপযণ, চুৌঁচ্ড়া, হুগলী।
োথেক, বির পুর, ুথশযদাবাদ।
থিয়েটার মকালাজ।
নােীরঙ্গ, কলকাতা।
ম ঘদ্ত।
মলাকােন, কলকাতা।
তশথল্পক, কলকাতা।
সথন্ধক্ষণ, কলকাতা।
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স ীরণ ণ্ডল

কিাকৃথত, কলকাতা।
নক্ষ , কলকাতা।
রঙ্গপট, কলকাতা।
থিয়েটার ওোকযশপ, কলকাতা।
অঙ্কুর, বাটানগর।
অথভর্ান, বধ্য ান।
অযাথজটপ্রুপ, খড়দি, উত্তর ২৪ পরগণা।
আনন, থসউড়ী, বীরভ্ ।
কলাকুশলী, জলপাইগুথড়।
কুশীলব, আথড়োদি।
গয়েশপুর ঞ্চয়সনা, নদীো।
নানা ুখ, চেননগর, হুগলী।
োথেক, বধ্য ান।
থিয়েটার ওোকযশপ, কলকাতা।
থিয়েটার ফর থপপল, কলকাতা।
নাটয বলাকা, রঘুনািগঞ্জ।
থফথনক, কাৌঁচড়াপাড়া, কলযাণী।
রূপান্তর, মগাবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা।
রূপােন, তবৌঁথচগ্রা , হুগলী।
সাংশিক, মকাচথবিার।
মসাপান।
বৃয়ত্তর বাইয়র, কলকাতা।
বণযক, মবায়ম্ব।
একথট দল
মশািন, কলকাতা।
েযাটফ য
থবভাব নাটয অযাকায়দথ ।
রােপুর ইসক্রা, টাথলগঞ্জ।
র্ুয়গর র্া ী, চেননগর, হুগলী।
নাটযাঙ্গন, ফারাক্কা, ুথশযদাবাদ।
নােীরঙ্গ, কলকাতা।
আনে ।
প্রবাসী, কুলথট, বধ্য ান।
সাংস্তব, কলকাতা।
আনেয়লাক ড্র াথটক ক্লাব, ত লুক।
াঙ্গথলক, কলকাতা।
উদীচী নাটযসাংস্থা, জলপাইগুথড়।
বৃথিক নাটযসাংস্থা, বাৌঁশয়বথড়ো, হুগথল।
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বাাংলা গ্রুপ থিয়েটারর আসয়র নাটযব্রতী ম াথিত চয়টাপাধ্যাে

মষালপাতা
তিাগত

২০০৯
২০১২ ২৭ মফব্রুোরী

স ীরণ ণ্ডল

কৃথষ্ট সাংসদ, মসানারপুর, দথক্ষণ ২৪ পরগণা।
রঙ্গপট, কলকাতা।

বাাংলা গ্রুপ থিয়েটায়র কয়েকশত রজনী অথতক্রান্ত িয়েয়ে তাৌঁর নাটয়কর নাটয প্রয়র্াজনাে। একদা শ্রীশ্রীিাকুর
রা কৃষ্ণ নাটযচার্য থগথরশ মঘাষয়ক বয়লথেয়লন—‘নাটয়ক মলাকথশক্ষা িে’। মসই কিা থশয়রাধ্ার্য কয়র সবযকায়লর
নাটযকাররা নাটযচচযা কয়রয়েন। বাাংলা নাটয জগয়ত আধ্ুথনক নাটযকার ম াথিত চয়টাপাধ্যােও তা ম য়ন থনয়ে নাটয়কর
ধ্য থদয়ে মদশ গড়া ও স াজ গড়ার কাজথট কয়রয়েন। আর মসই কাজথট বাস্তয়ব রূপ দান কয়রয়ে। বাাংলার গ্রুপ
থিয়েটারগুথল এ থবষয়ে নাটযকায়রর থনজস্ব অথভ ত বযক্ত িয়েয়ে এইভায়ব—

“ভারয়তর আজ বড় দুিঃস ে। সন্ত্রাস, সাম্প্রদাথেকতা, ্লযবৃথদ্ধ, মবকারত্ব, থবশ্বােন, মখালা বাজার এই
নানা ুখী মদ রায়ত্ম থবপন্ন আ ায়দর স্বয়দশ। --আ ায়দর ‘গ্রুপ থিয়েটার’ থচরকালই প্রগথত ও সুস্থতার
পয়ক্ষ, থচরকালই ানবতা এবাং শুভয়ক প্রথতষ্ঠাে সজাগ। থকন্তু বতয ান স য়ের এই সাংকট গ্রুপ থিয়েটায়রর
এই ভ্থ কায়ক আরও সজাগ, সথক্রে ও তীব্র ভ্থ কাে মপয়ত চাইয়ে। ‘িল মশা’ আর ‘কল মশা’র গণ্ডী মভয়ঙ
সথিক থবষে ও থশল্পশথক্ত থনয়ে গ্রুপ থিয়েটারয়ক আজ েথড়য়ে পড়য়ত িয়ব বযাপক ানুয়ষর কায়ে।
... ানুষয়ক র্িািয ানথবক, র্িািয সয়চতন, এবাং র্িািয প্রথতবাদী কয়র মতালার বড় কাজথট বড় অসম্প্ণয
মিয়ক মগয়ে। ...খাৌঁথট ানুষ গড়ার কায়জ য়নায়র্াগী িয়তই িয়ব। খাৌঁথট ানুষই পায়র খাৌঁথট মদশ গয়ড়
তুলয়ত। আ ায়দর গ্রুপ থিয়েটায়রর নাটযকয় যর য়ধ্যও এই মদশ গড়াও ানুষ গড়ার কাজথট সাংগতভায়ব
িাকার প্রয়োজন আয়ে।”৩
থনয়জর মকান গ্রুপ থিয়েটায়রর দল না িাকয়লও থতথন এয়কবায়র থনিঃস্বািয ভায়ব গ্রুপ থিয়েটায়রর উন্নথতর জনয
সুনায় র জনয নাটক পথরয়বশন কয়রয়েন। তাৌঁর নাটয়কর দ্বারা স ৃদ্ধ বহু থিয়েটার মপ্র ী নাটযপাগল ানুষ উজ্জ্বল
জীবয়নর ভথবষযয়তর থদয়ক অগ্রসর িয়েয়েন। এবাং থদয়ক থদয়ক গ্রুপ থিয়েটায়রর সুনা বৃথদ্ধ মপয়েয়ে।
তিযস্ :
১। শযা ল মঘাষ / িৃথতসত্তা নাটয; শম্পা পুস্তক প্রকাশনা, জানুোরী ২০০৩, পৃষ্ঠা ২০।
২। শযা ল মঘাষ, হৃদয়ের মচয়ে ভায়লা বাসভ্থ মনই, স ল সািা, রঙ্গপট, পৃষ্ঠা ৮২।
৩। ম াথিত চয়টাপাধ্যাে, রঙ্গপট, ২০১২, নব সাংখযা পৃষ্ঠা ৩০২।
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