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Abstract 
Bijan Bhattacharya, Tulsi Lahiri and Digindrachandra Bandyopadhyay, the legendary personalities 
of Bengali theatre literatute and the spearhead of the Gananatya movement, opened a new 
horizons for Bengali drama. The subjects of those work is a various accounts of the turbulent, 
tumultuous, domestic and international situation of the turbulent forties. The terrible Great 
Depression of the 1950s, the hellish situation of Bengal, the starvation of millions of people and 
the death of epidemics by eating inedible food in the effort to extinguish the fire of stomach, 
the sale of daughters by fathers for the sake of honor, the sale of wives by husbands and even 
the scandalous history of women’s self-sale are objectively and poignantly described in their 
literature. Along with this, the communal riots of 1946, the migration of a large number of 
scattered people as an inevitable result of the partition, the crisis of existence in foreign countries 
despite being dominated by the native people, and the struggle for survival are noticeable in 
their plays. Besides, the final economic crisis of the British-ruled and newly independent India, 
the exploitation of workers in factories as the evils of capitalist civilization, deprivation, 
retrenchments of workers, accumulated labor discontent centered on lockouts, strikes, organized 
labor movements as well as exploitation by landlords and tenants as part of feudal society, 
peasant deprivation, misc. Deprivation of their land by diplomatic conspiracies and peasant 
uprisings in protest, Tevaga movement, brilliant chapter of resistance movement for the right 
of sharecropping has been embodied with deep social analysis in the works of the discussed trio 
of dramatists. As a matter of fact, Gananatya’s leading personalities, being initiated into Marxist 
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ideals, not only contributed to the end of their literature through exploitation, deprivation and 
despair, but also sought the direction of liberation of the nation through collective protest and 
resistance movement. In view of the origin and development of Gananatya, the analysis of the 
mentioned topics in terms of comparative discussion of prominent and significant dramas of 
Bijan Bhattacharya, Tulsi Lahiri and Digindrachandra Bandyopadhyay is carried out in the present 
purpose or article I have tried to reveal this fact in view of the discussion of the creations of 
these trio Gananatyakar.  

______________________________________________________ 

Discussion    
বাাংলা নাযে সাতিট্িের তিনকাণ্ডারী তবজন ভট্টাচার্ি, িুলসী লাতিড়ী এবাং তিতগন্দ্রচন্দ্র বট্্োপাধ্োয় তিন উজ্জ্বল নক্ষত্র। উত্তাল 
চতিট্ের িেট্কর সেয়পট্বি এই তিন প্রতিি র্ো নাযেকার সেকালীন আিি-সাোতজক ও রাজননতিক প্রপ্রক্ষাপট্য অবক্ষতয়ি 
োনবাত্মার েুতির পি অট্েষণ এবাং জীবট্নর র্িািি স্বরূপ উিঘাযট্ন প্রয়াসী িট্য়ট্েন। সাংঘািেুখর জীবনপতরতিতিট্ি 
শ্রেজীবী সবিিারা োনুট্ষর সাংগ্রাে ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রট্চষ্টার বাঙ্ময় প্রকাট্ে এই তিন নাযেকাট্রর সৃষ্ট চতরত্রসেূি িাই 
জীবন্ত ও বস্তুতনষ্ঠরূট্পই প্রতিভাি।গণনাযে আট্্ালট্নর এই তিন নাযেকাট্রর নাযে সেূট্ির িুলনােূলক আট্লাচনার তনতরট্খ 
তবষয়তযর র্িার্ি স্বরূপ উদ্ঘাযট্ন প্রয়াসী িট্য়তে। গণনাট্যের আট্লাচনা প্রসট্ে বলা র্ায়–   

“তেক্ষাপ্রি আট্োিপ্রট্োি গণজীবট্ন জ্ঞানসৃ্পিা জাগায় এবাং তনজ জীবন সম্বট্ে িাট্ির সট্চিন কট্র প্রিাট্ল। 
এই আত্মট্চিনার উট্েকই প্রলাকতেক্ষার েূল লক্ষে এবাং প্রসই লট্ক্ষে উপনীি িবার অনেিে প্রধ্ান বািন গণনাযে।”১

  

প্রসেি উট্িখে েধ্েরু্গীয় বাাংলা সাতিট্িের এক বড় অাংে প্রর্েন-কিকিা, কতবগান, েয়েনতসাংি গীতিকা, অট্পরা, গম্ভীরা, 
বাউল প্রলাকতেক্ষার োধ্েে রূট্প তকয়িাংট্ে গণনাট্যের উট্েেে চতরিািি কট্র। গণনাট্যের উট্েেে ও ববতেষ্টে প্রসট্ে বলা 
চট্ল- 

১. গণনাযে তেক্ষােূলক ও উট্েেেপ্রট্ণাতিি। 
২. গণনাযে সবিিারা োনুট্ষর নাযক। 
৩. গণনাযে বাস্তবজীবট্নর সেসোর উদ্ঘাযন কট্র। 
৪. গণনাযে তবট্েষ প্রকাট্না তেল্পীর প্রাধ্ানেট্ক স্বীকার কট্র না। 
৫. গণনাট্যে গণসেীট্ির িানই প্রধ্ান।  

         র্তিও চীনট্িট্ের তকয়াাংসী প্রট্িট্ে ১৯৩১ সাট্ল চীনা প্রসাতভট্য়য নাযেসঙ্ঘ কিৃিক গণনাট্যের সূচনা িয়, িবুও 
ঘুইচীট্নর তবখোি প্রগাতকি তবিোলট্য়র প্রায় িাজার খাট্নক োট্ত্রর গণনাট্যের প্রট্চষ্টা উট্পক্ষণীয় নয়। ভারট্ি প্রধ্ানি 
চতিট্ের িেট্ক গণনাট্যের সূচনা িয়। ১৯৪১ সাট্ল Anil D’ Silva– উদদযাদে Indian People’s Theatre Association 
এর প্রথম ইউহনট ব্যাঙ্গাদলাদর প্রহতহিত িয়, যার একহট সাংসৃ্কহতক শাখা ১৯৪৩ এ কলকাতার প্রহতহিত িয়। ‘েণ’ অথিাৎ 
সাধ্ারণ মানুদের সুখ-দুুঃখ, প্রাহি-অপ্রাহি, আশা-আকাঙ্খার রূিায়ণকদে এই েণনাটয সঙ্ঘ ব্হিত,হনিীহিত সব্িিারা শ্রেহণর 
সঙ্ঘব্দ্ধ সংগ্রাদমর িদথ মুহির হদশার সন্ধান হদদয়দেন।অহব্চার,শ্রশােণ,ব্িনা,কাদলাব্াজাহর ইতযাহদ সামাহজক সমসযার 
িাশািাহশ চহিদশর দশদকর জাতীয় হব্িযিয়স্বরূি দুহভিক্ষ,মিামারী,মানুদের জীব্ন ও জীহব্কার যন্ত্রণা, সাম্প্রদাহয়ক দাঙ্গা, 
শ্রদশভাদের িহরণামস্বরূি হেন্নমূল মানুদের জীব্ন যন্ত্রণা ও উত্তরদণর ব্স্তুহনি আদলখয এই েণনাটয। 
        গণনাযে আট্্ালট্নর অনেিে পতিকৃৎ তবজন ভট্টাচার্ি ১৯১৫ তিস্টাট্ে ১৭ই জুলাই বাাংলাট্িট্ের ফতরিপুর প্রজলার 
খানখানাপুর গ্রাট্ে জন্মগ্রিণ কট্রন। ক্ষীট্রািতবিারী ভট্টাচার্ি ও সুবণিপ্রভার প্রজেষ্ঠ সন্তান তবজন ভট্টাচার্ি নাযেচচিার পাতরবাতরক 
আবট্িই নাযে অনুরাগী িট্য় ওট্েন। প্রসই সট্ে গােীজীর আিট্েি অনুপ্রাতণি িট্য় পঞ্চিে বের বয়ট্সই েতিষবািান লবণ 
সিোগ্রি ও আইন অোনে আট্্ালট্ন প্রর্াগিান কট্রন। জীবট্নর পরবিিী অধ্োয় সাাংসাতরক স্বচ্ছলিা আনয়ট্নর প্রট্চষ্টায় 
আন্বাজার পতত্রকায় প্রর্াগিান করট্লও একতিট্ক সাতিিেপ্রীতি ও অনেতিট্ক কতেউতনস্ট পাতযির প্রতি িুবিলিাবেি 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-28 
Website: www.tirj.org.in, Page No.231-239 

___________________________________________________________________________ 

Page 233 of 239 

আন্বাজার পতত্রকা প্রিট্ক পিিোগ কট্রন এবাং ভারিীয় গণনাযে সাংট্ঘর প্রর্াগিান কট্রন। ১৯৪৩ এ অরতণ পতত্রকায় 
‘আগুন’ নাযট্কর প্রকাট্ের োধ্েট্ে িাাঁর নাযেকার রূট্প আত্মপ্রকাে ও ১৯৪৪ এ ‘নবান্ন’ এবাং ‘জবানবত্’, ১৯৪৬-৪৭ -এ 
‘অব্দরাধ্’, ‘মরাচাাঁি’, ’জীয়নকনো’, ১৯৫০ এ ‘কলঙ্ক’, ‘ট্িবীগজিন’, ‘োয়াপি’, ‘প্রগাত্রান্তর’, ‘জিুগি’, ‘ধ্েিট্গালা’, 
‘োস্টারেোই’ নাযট্কর োধ্েট্ে তিতন খোতির উচ্চতেখট্র আরূঢ় িন। তি্ু-েুসতলে ভ্রািৃঘািী িাো, শ্রদশভাে, উদ্বাস্তু সমসযা, 
‘৪৩’ এর েিােেন্তর, কতেউতনস্ট আট্্ালন ইিোতি বহুতবধ্ তবষয়সমৃ্পি অগতণি নাযক বাাংলা নাযেসম্ভারট্ক সেৃদ্ধ 
কট্রট্ে। 
         অনেতিট্ক গণনাযে–নবনাযে আট্্ালট্নর অপর এক অনেিে বেতিত্ব িুলসী লাতিড়ী ১৮৯৭ তিস্টাট্ে অখণ্ড বাাংলার 
রাংপুট্রর সািুিাপুট্রর নলডাো গ্রাট্ে জন্মগ্রিণ কট্রন। তিতন তব.এ. এবাং এল. এল. তব. উত্তীণি িদয় প্রথদম রংিুদর ও 
িরব্তিীকাদল কলকাতায় আহলিুর শ্রকাদটি ওকালহত কদরন। যহদও সঙ্গীদতর প্রহত আনুেতযব্শত হতহন কমিদক্ষত্র শ্রথদক 
িদতযাে কদর ‘শ্রমোদ ান’ শ্রকাম্পানী ও ‘His Master’s Voice’ এ সঙ্গীত িহরচালক রূদি শ্রযােদান কদরন। িাশািাহশ 
চলহিত্র ও নাটযজেদতও আদমাহনদয়াহজত কদরন। তাাঁর সৃষ্ট অেহণত নাটদকর মদধ্য ‘মাদয়র দাহব্’ (১৯৪১), ‘শ্রোঁিা তার’ 
(১৯৫০), ‘দুুঃখীর ইমান’ (১৯৪৭), ‘িহথক’ (১৯৫১), ‘লক্ষ্মীহপ্রয়ার সংসার’ (১৯৫৯) উদিখদযােয। ব্স্তুত চহিদশর দশদকর 
উত্তাল সময়িদব্ি হব্শ্বযুদদ্ধর অহভঘাত, দ্রব্যমূলয বৃ্হদ্ধ, মিাঘিতা, সাম্প্রদাহয়ক দাঙ্গা, শ্রদশভাে ও লক্ষ লক্ষ মানুদের অহভপ্রয়াণ, 
এমনহক স্বাধ্ীদনাত্তর শ্রদদশর চূিান্ত অথিননহতক সংকট মানুদের ননহতকতা, মনুেযদের অিমৃতুয ঘটায়।নাটযকার তুলসী 
লাহিিী এই কীটদষ্ট সমাজ অব্দলাকদন েভীরভাদব্ ব্যহথত িন এব্ং িুাঁহজব্াদী শ্রশােদণর হব্রুদদ্ধ সঙ্ঘব্দ্ধ প্রহতদরাধ্ 
আদদালদনর দ্বারা শ্রেহণিীন শ্রশােণমুি সমাজ প্রহতিার স্বপ্ন অেহণত নাটদক ব্যি কদরন। 
        িাশািাহশ নাটযকার হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যায় ১৯০৮ হিস্টাদের ৫-ই জুলাই ব্তিমান ব্াংলাদদদশর ঢাকা হব্ক্রমিুদরর 
অন্তেিত আদাব্াহি গ্রাদম জন্মগ্রিণ কদরন।মাতৃেদভি হিতৃিীন নাটযকার োত্রাব্স্থাদতই োন্ধীব্াদী আদদশি উদু্বদ্ধ িদয় আইন-
অমানয আদদালদন যুি িদয় িদিন এব্ং হিহটশ সরকাদরর হব্চাদর কারাব্রণ কদরন। কারাব্াস অদন্ত সাংব্াহদকতার বৃ্হত্তর 
িাশািাহশ অেহণত নাটক রচনার মাধ্যদম স্বকীয় প্রহতভার হব্কাশ ঘটান। সৎ, হনভিীক, স্পষ্টভােী, প্রতযক্ষ রাজনীহতদত 
অংশগ্রিণকারী এই নাটযকার চহিশ শ্রথদক আহশর দশদকর উত্তাল, অরাজক সময়িব্িদক তাাঁর নাটযসাহিদতয হব্ধৃ্ত 
কদরদেন।তাাঁর রহচত উদিখদযােয নাটকগুহলর মদধ্য ‘অন্তরাল’ (১৯৪১), ‘দীিহশখা’ (১৯৪৩), ‘ব্াস্তুহভটা’ (১৯৪৭), ‘মশাল’ 
(১৯৫০), ‘জীব্নদরাত’ (১৯৬০), ‘দুরন্তিদ্মা’ (১৯৭১) অনযতম।দীধ্ি চহিশ ব্েদরর শ্রদশীয় ও আন্তজিাহতক স্তদরর উত্তাল, 
অহস্থর, সংঘাতময় আথি-সামাহজক ও রাজননহতক িহরহস্থহত জীব্ন্তরূদি ব্াঙ্ময় িদয় উদিদে তাাঁর নাটযসাহিদতয। 
        সমসামহয়ক এই হতন নাটযকার হব্জন ভট্টাচাযি, তুলসী লাহিিী এব্ং হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যায় অরাজক এক 
যুেিহরহস্থহতর সাক্ষীস্বরূি শুধু্মাত্র জাহতর ব্িনার ইহতিাস নয়, জাহতর স্বাহধ্কার প্রহতিার লদক্ষয সঙ্ঘব্দ্ধ প্রহতদরাধ্ 
আদদালদনর ইহঙ্গতদাদনর মাধ্যদম আদলাদকাজ্জ্বল নব্যুদের আহ্বানব্াণীও শ্রঘােণা কদরদেন। 
        ব্স্তুত আদলাচয হতন নাটযকাদরর রচনাদতই শ্রয হব্েয়হটর সানুিুঙ্খ ও ব্াস্তব্হনি রূিায়ণ ঘদটদে তা িল ‘৪৩’ এর 
ভয়াব্ি মিাম্বন্বন্তর।মন্বন্তর প্রসদঙ্গ ব্লা যায়—  

“প্রাকৃহতক অথব্া মানহব্ক কারদণ সংঘহটত খাদযশদসযর অতযন্ত অভাদব্র  দল ব্যািক অন্নকষ্ট সৃহষ্ট িয়। সাধ্ারণত 
ব্হুস্থদল খাদযাভাদব্ মৃতুয ঘহটদল তদব্ই অব্স্থাহটদক দুহভিক্ষ ব্লা িয়।”২  

িাশািাহশ মন্বন্তর’ ব্া ‘Famine’ শদের ব্যাখযায় ‘এন্সাইদলাহিহিয়া হিটাহনকা’য় ব্লা িদয়দে, 
“An extreme and protracted shortage of food. Usually resulting in higher than normal 
death rates.”৩  

হকংব্া,  
“True Famine is shortage of total food so extreme and protracted as to result in 
widespread persisting hunger, notable emaciation in many of the affected population and 
a considerable elevation of community death rate attributable at least in part of deaths 
from starvation.”৪  

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-28 
Website: www.tirj.org.in, Page No.231-239 

___________________________________________________________________________ 

Page 234 of 239 

অথিাৎ, দীঘিস্থায়ী খাদযাভাব্ যখন ব্হু মানুদের অনশন ও মৃতুযর কারণ িয়,তখন দুহভিক্ষ ঘদট। মন্বন্তর প্রাকৃহতক ও মনুেযসৃষ্ট- 
দুহট কারদণই সংঘহটত িদত িাদর। প্রাকৃহতক কারণ শ্রযমন অহতবৃ্হষ্ট, অনাবৃ্হষ্ট, কীদটর উিদ্রব্ িদত িাদর, শ্রতমহন মনুেযসৃষ্ট 
কারণস্বরূি যুদ্ধ, সরকার কতৃিক শসয ব্াদজয়ািকরণ, শসয মজুতদারী ইতযাহদ িদত িাদর। ব্স্তুত িিাদশর মন্বন্তদরর 
শ্রনিদথয প্রাকৃহতক কারণ অদিক্ষা মনুেযসৃষ্ট কারণই অহধ্কতর হক্রয়াশীল হেল।ব্নযা, ঘূহণিঝি, জদলাচ্ছ্বাদসর সদঙ্গ হদ্বতীয় 
হব্শ্বযুদদ্ধর অহভঘাত, জািান কতৃিক ভারদতর চাল আমদাহনর উৎস ব্ামিা অহধ্গ্রিণ, জািানী আক্রমণ প্রহতিতকরদণ হিহটশ 
সরকার কতৃিক শ্রিািামাহটর নীহতগ্রিণ, নসনযদদর জনয খাদযশসয মজুতকরণ, মুনা াদলাভী কতৃিক কাদলাব্াজাহর, হনতয 
প্রদয়াজনীয় দ্রদব্যর মিাঘিতা– ব্াংলায় চরম দুহভিদক্ষর সূচনা কদর। হব্দশেত গ্রামািদলর িহরহস্থহত শিরািদলর তুলনায় 
অদনকাংদশই অব্নহত ঘদট।একদা সম্পন্ন েৃিস্থ কৃেক িহরব্ারেণ খাদদযর প্রতযাশায় মিানেরীর রাজিদথ হভকু্ষদক িহরণত 
িয়। হকন্তু হভক্ষার অভাব্, অনািার মানুদের ননহতক চহরদত্রর অব্নমন ঘটায়। সন্তান হব্ক্রয়, স্ত্রী হব্ক্রয়, কনযা হব্ক্রয় 
এমনহক জিরজ্বালায় নারীর আমহব্ক্রয় হনতযননহমহত্তক ঘটনা িদয় দাাঁিায়।  

“দাহরদদ্রর জ্বালায় িূব্িব্দঙ্গ অসংখয নারীর ‘শ্রব্শযাবৃ্হত্ত’ অব্লম্বন। ব্হু অহভভাব্ক কতৃিক িুত্র-কনযা হব্ক্রয়।”৫  
            হব্জন ভট্টাচাযি ‘আগুন’, ‘জব্ানব্দী’, ‘নব্ান্ন’ নাটক-ত্রদয় িিাদশর মন্বন্তদরর ব্স্তুহনি রূিায়ণ ঘহটদয়দেন। 
িিম দৃদশযর অব্তারণায় ‘আগুন’ নাটদক নাটযকার হব্হক্ষি কদয়কহট িাহরব্াহরক হচদত্রর অঙ্কদণ সমাদজর হব্হব্ধ্ অব্স্থাদন 
রত মানুদের দুদিশার কাহিহনর ব্স্তুহনি রূিায়ণ ঘহটদয়দেন। অন্নিীন বু্ভুকু্ষ িহরব্ারগুহল দ’মুদিা অদন্নর প্রতযাশায় প্রতযি 
প্রতুযদেই খাদদযর সাহরদত অদিক্ষমান থাদক। দীঘিক্ষণ দণ্ডায়মান থাকদলও প্রতযি চাল শ্রমদল না। ব্যথি মদনারথ িদয়ই হ দর 
আসদত িয়। জাহত-ধ্মি হনহব্িদশদে সকল িতভােয মানুদের জীব্নই আজ একসূদত্র গ্রহথত। শ্রনতয, শ্রনতযর হিতা-মাতা, 
সতীশ, সতীশিত্নী ক্ষীহর, শ্রমদয়  ুলকী, িদরকৃষ্ণ, মদনারমা প্রদতযদকই সরকারী অন্নসািাদযযর আশায় কালহতক্রম কদর। 
‘আগুন’ তথা এই বু্ভুকু্ষ মানুেগুহলর জিরাহিদকই নাটয়কার ইহঙ্গত কদরদেন। প্রদয়াজদনর হনহরদখ সরকারী সািাদযযর 
অপ্রতুলতা, িুাঁহজব্াদী, মুনা াদলাভী কতৃিক খাদযদ্রদব্যর মজুতকরণ, হনতযপ্রদয়াজনীয় দ্রব্যমূদলযর মিাঘিতা তৎকালীন ব্াংলাদক 
চরম দুহদিদনর সমু্মহখন কদর। এই সতযই ব্স্তুহনিভাদব্ রূিাহয়ত িদয়দে হব্জন ভট্টাচাদযির ‘আগুন’ নাটদক। 
          মন্বন্তদরর শ্রপ্রক্ষািদট হব্জন ভট্টাচাদযির িরব্তিী নাটক ‘জব্ানব্দী’ (১৯৪৩) চারহট দৃদশযর সমন্বদয় িিাদশর 
মন্বন্তদরর শ্রপ্রহক্ষদত একদা অব্স্থািন্ন, অসিায়, িতভােয, খাদদযর প্রতযাশায় গ্রাম শ্রথদক শিদর আেত এক কৃেক িহরব্াদরর 
শ্রশাচনীয় দুদিশার কাহিহন। অভাব্ মানুদের ভদ্রতা, আব্রুতার মুদখাশ, িাহরব্াহরক ব্ন্ধনদক হেন্ন কদর মানুদের জান্তব্ 
রূিদকই প্রহত হলত কদর, আদলাচয নাটদক তারই সুস্পষ্ট অহভব্যহি প্রহত হলত। বৃ্দ্ধ িরাণ মণ্ডল খাদযাভাদব্ স্ত্রী, িুত্র, 
িুত্রব্ধূ্র কাতদরাহি, অনািাদর মৃত সন্তাদনর জনয প্রহতদব্হশনীর আকুল ক্রদন, খাদদযর প্রতযাশায় গ্রামব্াসীর শিদরর 
উদেদশ যাত্রা ইতযাহদ দশিদন সিহরব্াদর শিরযাত্রার হসদ্ধান্ত শ্রনয়। সম্পন্ন চােী মিামন্বন্তদরর কব্দল িদি কলকাতা 
মিানেরীর রাজিদথর হভকু্ষদক িহরণত িয়। শ্রসইসদঙ্গ ব্হু প্রতীক্ষায় লব্ধ অন্ন স্বামী এমনহক অনািারহলি হশশু শ্রিৌত্রদক 
না হদদয় িরাদণর স্ত্রীর একাকী ভক্ষদণর ঘটনা এক হব্দশে সময়িদব্ির নারকীয়তার সাক্ষয শ্রদয়। িরাণ মণ্ডদলর শ্রপ্রহতনী 
দ্রষ্টা স্ত্রীর এদিন আচরণ প্রমাণ কদর অভাদব্র যাতনা, জিরাহির জ্বালা শ্রসইসময় মানুদের িাহরব্াহরক মূলযদব্াদধ্র অিমৃতুয 
ঘহটদয় মানুেদক মনুেযেিীনতার অহন্তম ধ্াদি অব্নত কদর। শ্রসই সদঙ্গ খাদযাভাদব্ একমাত্র হশশুিুত্র মাহনদকর মৃতুযদত 
সামহয়কভাদব্ হব্চহলত িদলও শ্রব্দার স্ত্রীর আিন কু্ষহিবৃ্হত্ত চহরতাথি করার অহভপ্রাদয় শহুদর যুব্দকর হনকট আমহব্ক্রদয়র 
ঘটনা ব্াস্তব্সম্মত-ইহতিাস তার সাক্ষয শ্রদয়। শ্রিৌদত্রর মৃতুয, খাদদযর জনয িুত্রব্ধূ্র সম্মানহব্ক্রদয়র ঘটনায় হব্কারগ্রস্থ িরাণ 
মণ্ডল হদনব্দদলর স্বপ্ন শ্রদদখ। মাি ভহতি শ্রসানার  সল, শ্রোলা ভহতি ধ্াদনর স্বদপ্ন হব্দভার িদয় মিানেরীর  ুটিাদত এক 
অসিায় বৃ্ৃ্দদ্ধর সব্িশূনযতায় আমহনমজ্জন– িিাদশর মন্বন্তদরর এই জাতীয় দুভিাদেযর ইহতিাদসর ব্াঙ্ময় রূি হব্জন 
ভাট্টাচাদযির ‘জব্ানব্দী’ নাটক। 
      ‘৪৩’ এর মন্বন্তদরর শ্রপ্রক্ষািদট হব্জন ভট্টাচাদযির চতুথি অঙ্ক সম্বহলত প্রথম িূণিাঙ্গ নাটক ‘নব্ান্ন’ (১৯৪৪) দুহভিক্ষ 
এব্ং তার আনুেহঙ্গক অঙ্গস্বরূি মিামারীর এক ব্স্তুহনি আদলখয। আদলাচয নাটদক িিাদশর মন্বন্তদরর শ্রনিদথয এক শ্রেহণর 
মানুদের অথিহলপ্সা, কাদলাব্াজাহর, হনতযপ্রদয়াজনীয় দ্রব্যাহদর কৃহত্রম অভাব্ সৃজদনর উদেদশয খাদযদ্রব্যদক গুদামজাতকরণ 
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শ্রসইসদঙ্গ শহুদর হব্ত্তশীল মানুদের চূিান্ত স্বাথিিরতা মানুেদক হক অব্ণিনীয় দুদিশার সমু্মহখন কদরহেল, তারই সানুিুঙ্খ 
ইহতবৃ্ত্ত ব্হণিত িদয়দে।আদলাচয নাটযরচনা প্রসদঙ্গ নাটযকাদরর মন্তব্যহট এ প্রসদঙ্গ উদিখদযােয-  

“ঘদর শ্রসহদন অন্ন হেল না, হনরদন্নর মুখ শ্রচদয় শ্রসহদন আহম নব্ান্ন হলদখহেলাম। নাটক আরম্ভ কদরহেলাম ১৯৪২ 
সাদলর জাতীয় অভুযত্থান আেস্ট আদদালনদক স্বােত জাহনদয়। এই নাটদকর প্রথম ও চতুথি অংদকর সমস্ত দৃশয 
আহমনিুর গ্রাদম এব্ং হদ্বতীয় ও তৃতীয় অংদকর সমস্ত দৃশয শির কলকাতায় শুধু্ হদ্বতীয় ও চতুথি দৃশয গ্রাদমর 
সংেহিত িদয়দে। নাটদক কৃেক সমাদজর চালহচত্রদক গুরুে শ্রদওয়া িদয়দে। হব্দদহশ শাসদনর অতযাচার দুহভিক্ষ 
মন্বন্তদরর স্বাথিাদন্বেী চদক্রর মুনা াব্াহজ কাদলাব্াজাহর জহনত আহমনিুদরর কৃেকদদর দুরাব্স্থা এব্ং শ্রশে িযিন্ত 
সঙ্ঘব্দ্ধ প্রহতদরাদধ্র মাধ্যদম শ্রসই দুদিশা শ্রথদক মুহির হচত্র অহঙ্কত িদয়দে নাটদক। নব্ান্ন তাই একাধ্াদর দুেিহত 
ও প্রহতদরাদধ্র নাটক— এই নাটদকর শুধু্ অতযাচার আর শ্রশােদণর হচত্র অহঙ্কত িয়হন, শ্রজাটব্দ্ধ প্রহতদরাদধ্র 
মাধ্যদম শ্রয নব্জীব্দনর সম্ভাব্না সূহচত িয় তার ইহঙ্গত নব্ান্ন নাটদকর ধ্বহনত িদয়দে।“৬  

‘নব্ান্ন’ নাটদক প্রধ্ান সমাোর ও তার িহরব্াদরর িিাদশর মন্বন্তদরর করালগ্রাদস অব্ণিনীয় দুদিশার হচত্র প্রহতস্থাহিত 
িদয়দে। খাদযাভাদব্ দুই িুত্র ও একমাত্র শ্রিৌত্র মাখদনর মৃতুয, দুবৃ্িত্তদদর আক্রমণ শ্রথদক গ্রাদমর শ্রমদয়দদর রক্ষাদথি স্ত্রী 
িিাননীর মৃতুযৃ্দত শিদর আেমন, হকন্তু শিদরর হব্ত্তব্ান মানুদের হব্দব্কিীন স্বাথিিরতায় িুত্র কুঞ্জ ও িুত্রব্ধূ্ রাহধ্কার 
অব্ণিনীয় দুদিশা, অসাধু্ নারী ব্যব্সায়ী কতৃিক কহনিা িুত্রব্ধূ্র অিিরণ- প্রধ্ান সমাোদরর শিদরর হনিুর ব্াস্তব্তার স্বরূি 
দশিদন িুনরায় গ্রাদম প্রতযাব্তিন, ধ্মিদোলা স্থািদনর স্বদপ্নর মাধ্যদম নাটদকর ইহতব্াচক িহরণহতদাদন সদচষ্ট িদয়দেন 
নাটযকার।ব্স্তুত ‘দুদিশা ও প্রহতদরাদধ্র নাটক’ ‘নব্ান্ন’–এ নাটযকার হব্জন ভট্টাচাযি শুধু্মাত্র মন্বন্তরহলষ্ট মানুদের দুুঃখ-দুদিশার 
হচত্রায়ণ নয়, সংকট শ্রথদক উত্তরদণর হদশারও সন্ধান হদদয়দেন। 
        িিাদশর মন্বন্তদরর িটভূহমকায় েণনাটয আদদালদনর অির উদিখদযােয নাটযকার তুলসী লাহিিী রচনা কদরন 
‘শ্রোঁিা তার’, ‘দুুঃখীর ইমান’। একদা কমিসুদত্র রংিুর ব্াদসর অহভজ্ঞতাপ্রসূত কাহিহন ব্হণিত িদয়দে তাাঁর অনযতম উদিখদযােয 
নাটক ‘শ্রোঁিা তার’। ‘৪৩’ এর ভয়াব্ি দুহভিদক্ষ রংিুদরর এক কৃেক িহরব্াদরর শ্রশাচনীয় দুদিশার ইহতবৃ্ত্ত আদলাচয 
নাটকহট।হতন অদঙ্কর এই নাটদক মন্বন্তদরর করালগ্রাদস এক সুখী দম্পহতর জীব্দনর তার হেন্ন িদয় যাওয়ার করুণ কাহিহন 
ধ্বহনত িদয়দে। একদা দহরদ্র হিতার সন্তান িওয়ায় শ্রমধ্াব্ী োত্র িদয়ও হশক্ষালাদভর সুদযাে শ্রথদক ব্হিত িদয় হনজ 
িহরেদম ও শ্রচষ্টায় চােব্াদসর সািাদযয অথি উিাজিন কদর হিতৃঋণ িহরদশাধ্,  ুলজানদক সাহদ, ব্হেদরর জন্ম ও ব্দয়াুঃপ্রাহি 
িযিন্ত জীব্দনর েহত স্বাভাহব্ক খাদত প্রব্াহিত িদলও মন্বন্তর ও মিামারী তাদক এক কহিন সংকদটর সমু্মহখন কদর। 
অনািাদর জজিহরত িুদত্রর খাদদযর আকাঙ্খায় আকুল ক্রদন, স্ত্রীর অসিায়তাদক ব্হুগুহণত কদর যখন িাহকমুহের চক্রাদন্ত 
সরকারী লঙ্গরখানায় আিাযি প্রাহির শ্রশে আশাটুকু অব্লুি িয়। আকাদলর হদদন স্ত্রীর ভরণদিােদণর অক্ষমতার যন্ত্রণাদক 
ব্হুগুহণত কদর যখন তার িহরচয় আকাদলর হদদন স্ত্রীর খাদযপ্রাহিদত প্রহতব্ন্ধক িদয় দাাঁিায়। স্ত্রীর অন্নসংস্থানদক সুহনহিত 
করদত ব্াধ্য িদয় স্ত্রী  ুলজানদক হব্ব্ািব্ন্ধন শ্রথদক মুহি শ্রদয় তালাক প্রদাদনর মাধ্যদম। শ্রসইসদঙ্গ িুত্র ব্হেরদক সদঙ্গ হনদয় 
খাদয ও কমিসংস্থাদনর প্রতযাশায় শিদরর উদেদশ িাহি শ্রদয়। হকন্তু কালদক্ষদি স্ত্রীদক িুনরায় হ দর িাওয়ার ধ্মিীয় ও 
সামাহজক প্রহতব্ন্ধকতা, স্ত্রী  ুলজাদনর সংস্কার তার দাম্পতয জীব্নদক হচরতদর অন্ধকার েহ্বদর হনহক্ষি কদর। ‘আকাদলর 
দুইটা মাস’ অহতক্রম িদলও রহিমুহের জীব্দনর হকেুই আর িূব্িাব্স্থায় শ্র দর না। জীব্দনর শ্রয তার একব্ার হেন্ন িদয় 
শ্রেদে, তাদক িুনরায় শ্রজািা লাোদনার ব্যথি প্রদচষ্টার অদন্ত তাই আমিনদনর মদধ্য হদদয়ই রহিমুহে মুহির িথ অদন্বেণ 
কদর। ব্স্তুতিদক্ষ আকাদলর হদদন  যাসীব্াদী চক্রান্ত হকভাদব্ দহরদ্র, অসিায় মানুদের শ্রশে আশাটুকুদকও হনব্িাহিত কদরহেল 
তারই ব্াস্তব্ ও মমিদভদী আদলখয তুলসী লাহিিীর ‘শ্রোঁিা তার’ নাটকহট। 
          িিাদশর মিামন্বন্তদররর শ্রপ্রক্ষািদট তুলসী লাহিিীর অির উদিখদযােয নাটক ‘দুুঃখীর ইমান’ রচনা প্রসদঙ্গ 
নাটযকাদরর মন্তব্যহট প্রহণধ্ানদযােয-  

“েণতাহন্ত্রক সভযতার চরম িহরণহত মন্বন্তদরর হদদন হচর ব্হিত ও অব্জ্ঞাদতর দল, যারা ধ্নদলাভীর যূিকাদি 
ব্হল িদয়হেল তাদদর েহব্ আাঁকদত এই নাটদকর সৃহষ্ট।”৭   
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হদ্বতীয় হব্শ্বযদদ্ধর অব্শযাম্ভাব্ী িহরণামস্বরূি হিহটশ সরকার কতৃিক েৃিীত হকেু নীহত শ্রযমন শ্রিািামাহটর নীহত, শ্রসচ ব্যব্স্থা 
ব্ন্ধ, হচরস্থায়ী ব্যব্স্থার হব্দলাি এদদদশর মানুেদক সীমািীন খাদযসংকদটর সমু্মখীন কদর। প্রায় হত্রশ লক্ষ মানুদের মৃতুযদত 
ব্াংলা কাযিত শ্মশ্মানভূহমদত িহরণত িয়। সমাদজর উি-নীচ, ধ্নী-দহরদ্র, হশহক্ষত-অহশহক্ষত সকল মানুেই একসূদত্র গ্রহথত 
িদয় যায়। অহস্তে রক্ষার সংগ্রাদমর িাশািাহশ জাহতদক আসন্ন অব্লুহি তথা জাতীয় হব্িযিয় শ্রথদক উদ্ধারকদে মানুদের 
সঙ্ঘব্দ্ধ প্রহতদরাধ্ আদদালদনর ইহঙ্গত প্রাি িয় আদলাচয নাটদক।ব্স্তুত অভাব্ মানুেদক একসূদত্র গ্রহথত কদর। ধ্মিদাস ও 
হব্লাহতর শ্রপ্রদমর ইহতব্াচক িহরণহত এই মন্তদব্যর সতযতাদকই হনদদিশ কদর।ব্স্তুত মন্বন্তদরর করাল গ্রাদস ব্হলপ্রদত্ত 
অসিায় মানুদের সংগ্রাম ও প্রহতব্াদ ধ্বহনত িদয়দে তুলসী লাহিিীর ‘দুুঃখীর ইমান’ নাটকহটদত। 
          ব্াংলা েণনাটয আদদালদনর অনযতম িহথকৃৎ নাটযকার হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যায় হব্জন ভট্টাচাযি এব্ং তুলসী 
লাহিিীর নযায় তাাঁর সৃহষ্টকদমি মন্বন্তর িীহিত ব্াংলার অিহরদময় দুদিশার হচত্র অঙ্কন কদরদেন। তাাঁর মন্বন্তর আেয়ী নাটক 
‘দীিহশখা’ গ্রামব্াংলার অেহণত বু্ভুকু্ষ মানুদের খাদদযর প্রতযাশায় কলকাতা মিানেরীর রাজিদথ হভকু্ষদক িহরণত িওয়ার 
করুণ ইহতবৃ্ত্ত। আদলাচয নাটদক একদা সম্পন্ন েৃিস্থ গ্রামযব্ধূ্র হনরন্ন সন্তানদদর মুদখ অন্ন তুদল শ্রদওয়ার প্রতযাশায় গ্রাম 
তযাে কদর শিদর এদস কলকাতার রাজিদথ হভখাহরণীদত িযিব্হসত িওয়ার যন্ত্রণাময় ইহতিাস আদলাচয নাটদকর হভহত্তভূহম। 
শিদর হভক্ষার অপ্রতুলতা, খাদদযর অভাদব্ িুদত্রর মৃতুয, অহভমানী কনযার হনরুদেশ িদয় যাওয়া– উিযুিিহর দুই ঘটনায় 
মানহসক হব্কারগ্রস্থা রূদি সরকারী িাৃ্সিাতাদল স্থানপ্রাহি, কখনও হব্কাদরর শ্রঘাদর জিরাহি হনব্িািদনর হনহমত্ত খাদদযর জনয 
আহতি, কখনও খাদযিীনতার কারদণ সন্তান িারাদনার যন্ত্রণা শ্রথদক শ্রসই প্রতযাহশত খাদয ঘৃণাভদর প্রতযাখযান- নারীসত্তা ও 
জননীসত্তার শ্রদালাচলতায় জননীসত্তার জয়লাভ এব্ং িহরণহতদত িারাদনা কনযাদক িুনুঃপ্রাহিদত নাটযকাহিহনর ইহতব্াচক 
িহরণহত নাটকহটদক নব্হচত্রয ও স্বাতন্ত্র দান কদরদে। প্রসঙ্গত উদিখয নাটযকার হভখাহরণী চহরত্রহট শ্রকাদনা নামকরণ কদরনহন। 
ব্াস্তহব্ক শ্রয, তৎকালীন কহিন িহরহস্থহতদত সকল অভাব্ী মাতার শ্রেহণপ্রহতহনহধ্ হিসাদব্ চহরত্রহট নাটদক আিন স্থান কদর 
হনদয়দে। নাটযকার হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যায় আদলাচয ‘দীিহশখা’ নাটদক শুধু্মাত্র অভাব্ী মানুদের যন্ত্রণার কাহিহনই হলহিব্দ্ধ 
কদরনহন, মন্বন্তর িীহিত মানুেদদর উদ্ধারকদে মহিলা িহরচাহলত শ্রস্বচ্ছাদসব্ী সংস্থার কদমিাদদযাদের ব্স্তুহনি রূিায়ণ 
ঘহটদয়দেন। ব্স্তুত মন্বন্তর প্রহতদরাধ্কদে নারী সুরক্ষা সহমহত, মহিলা সহমহতর কমিপ্রদচষ্টা, মহিলা শ্রনত্রী রাণু মুখাহজি এব্ং 
নাটযকার িত্নী সহব্তা রাণী শ্রদব্ীর উদদযাে উদিখয নাটযকাহিহন রচনার িিাদত হক্রয়াশীল হেল। ব্স্তুত েণনাটযিন্থী এই 
নাটযকার িতাশার অন্ধকাদর কাহিহনর যব্হনকা িতন ঘটানহন, স্বপ্ন ও প্রহতদরাদধ্র মাধ্যদম কাহিহনর ইহতব্াচক িহরণহত 
দান কদরদেন। 
         অনযহদদক সাম্প্রদাহয়ক দাঙ্গা, শ্রদশভাে, উদ্বাস্তু শ্ররাত প্রাক-স্বাধ্ীনতা ও সদয স্বাধ্ীদনাত্তর ভারতব্দেির হব্িযিয়কর 
িহরহস্থহত এই ত্রয়ী নাটযকাদরর শ্রলখনীদত ব্াঙ্ময় িদয় আদে।লক্ষ লক্ষ হেন্নমূল মানুে তাদদর হিতৃিুরুদের ব্াস্তুহভটা তযাে 
কদর জীব্ন ও িহরব্াদরর নারীদদর সম্মান রক্ষাদথি স্বজাহত অধু্যহেত শ্রদদশ উদ্বাস্তুহশহব্দর নারকীয় জীব্নযািদন ব্াধ্য িয়। 
একহদদক সব্িস্ব িাহরদয় িরদদদশ অহস্তেরক্ষার সংগ্রাম, অনযহদদক এদদদশর স্থায়ী কৃেকদদর সদঙ্গ জহমর অহধ্কারদক শ্রকন্দ্র 
কদর সংঘাত- িহিমব্াংলার আথি-সামাহজক িহরহস্থহতদক জহটল কদর শ্রতাদল। নাটযকার হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যায় তাাঁর 
ব্সতব্াহট ব্াগুইআহটর ‘ব্াস্তুহভটা’র হনকটস্থ ব্ােদজালা খাদলর ধ্াদর উদ্বাস্তু হশহব্দর আেয়প্রাি হেন্নমূল মানুদের 
হশহব্রজীব্দনর নারকীয় িহরহস্থহতর সদঙ্গ সংগ্রাম, শ্রব্আব্রু িহরহস্থহতদত িহরব্াদরর নারীদদর সম্ভ্রম রক্ষার ব্যথিতা, এদদদশর 
স্থানীয় কৃেকদদর সদঙ্গ জহমর দখলদক শ্রকন্দ্র কদর সংঘহটত হব্ব্াদ একদেহণর স্বাথিাদন্বেী মানুদের েিযদন্ত্র দাঙ্গার রূি 
িহরগ্রিণ, উদ্বাস্তু মানুেদদর িুনব্িাসদনর প্রহতশ্রুহতর হব্হনমদয় সরকারী খাল কাটার কাদজ হনদয়াে ইতযাহদ ইহতিাসসম্মত 
ব্াস্তব্হনি তদথযর রূিায়ণ কদরদেন তাাঁর ‘নয়াহশহব্র’ নাটদক। উদ্বাস্তু মানুদের জীব্নযন্ত্রণার িাশািাহশ নাটযকার আদলাচয 
নাটদক শ্রয হব্েয়হট উিস্থাহিত কদরদেন, তা িদলা হশহব্রব্াহসনী উদ্বাস্তু কনযার সদঙ্গ এদদশীয় কৃেক যুব্দকর প্রণয়-যা 
সমাজস্বীকৃত নয়। দুই হভন্ন সামাহজক অব্স্থাদনহস্থত নারী-িুরুদের প্রণয় সম্পকিদক শ্রকন্দ্র কদর দুই শ্রেহণর মানুদের হব্ব্াদ 
সংঘদেির রূি িহরগ্রি কদর। স্বজাহতদদর মদধ্য রিক্ষয়ী দাঙ্গার ব্ীভৎসতা এিাদত হিতা, অগ্রজ এব্ং অনযানয হশহব্রব্াসীর 
সদঙ্গ উদ্বাস্তু কনযা ব্াসনার আদামাদন যাত্রার হসদ্ধান্তগ্রিণ এব্ং অহন্তদম শ্রপ্রহমক রাখাদলর সদঙ্গ নয়াহশহব্র েিদনর স্বপ্ন হদদয় 
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কাহিহনর ইহতব্াচক িহরনহত ঘদটদে। ব্স্তুত নাটযকার হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যায় আদলাচয নাটদক সদয স্বাধ্ীদনাত্তর শ্রদদশর 
এক হব্দশে সামাহজক িহরহস্থহত— দুই হভন্ন শ্রদদশর, হভন্ন সংসৃ্কহতর মানুদের শ্রমলব্ন্ধন, সম্পকি স্থািদনর ইহতবৃ্ত্ত 
সুহনিুণভাদব্, উিস্থাহিত কদরদেন, যা তৎকালীন সমাজ-ইহতিাদসর দহললস্বরূি। 
         একই ভাদব্ েণনাটযকার হব্জন ভট্টাচাযি তাাঁর ‘শ্রোত্রান্তর’ নাটদক উদ্বাস্তু মানুদের স্বজাহত অধু্যহেত িরদদদশ অহস্তে 
রক্ষাদথি জীব্নসংগ্রাম, মানুদের হটদক থাকার লিাই, শ্রোত্রান্তদরর কাহিহন মমিস্পশিী ভাোয় ব্ণিনা কদরদেন। শ্রোত্রান্তর নাটক 
রচনাপ্রসদঙ্গ নাটযকার স্বয়ং জাহনদয়দেন-  

“নীহতব্াদদর প্রশ্ন নয় - জীব্দনর শ্রক্ষদত্রই শ্রোত্রান্তর আজ যুেসতয। আর জীব্দনর শ্রক্ষদত্র শ্রয সতয চন্দ্র সূযি গ্রি 
তারা মতই সমুজ্জ্বল নাটদকর তার অিলাি করা শ্রকাদনা নাটযকাদরর জীব্ন ধ্মি িদত িাদর না। নাটদকর মদধ্য 
এই শ্রোত্রান্তর হকভাদব্ ঘহটদলা তািা আদলাচনা করদত শ্রেদল ব্হলদত িয় মধ্যহব্ত্ত হশক্ষক কনযা শ্রেৌরী ব্হস্তব্াসী 
েহমক যুব্ক কানাইদক ভাদলাব্াহসল এব্ং অব্দশদে উিাদদর হব্ব্াি িইল ইিাই শ্রোত্রান্তর। হকন্তু শ্রোত্রান্তদরর আর 
একহট ব্যািকতর তাৎিযি রহিয়াদে। মধ্যহব্ত্ত সমাজ শ্রয আজ সমস্ত হশক্ষাদীক্ষা ভদ্রতা ও শ্রেহণ আহভজাদতযর 
শ্রোত্র ব্ন্ধন হেন্ন কহরয়া কাহয়ক িহরেমজীব্ী েহমক সমাদজর শ্রোত্রভুি িইয়া িহিদতদে ইিাই প্রকৃত শ্রোত্রান্তর।”৮  

ব্স্তুত হেন্নমূল মধ্যহব্ত্ত কনযার এদদশীয় েমজীব্ী যুব্দকর স্ত্রীদত শ্রোত্রান্তদরর সদঙ্গ মধ্যহব্ত্ত শ্রেহণর অব্স্থানব্গুদণয 
অহস্তেরক্ষাদথি এব্ং জীব্নধ্ারদণর লদক্ষয েমজীব্ীদত শ্রোত্রান্তদরর ইহতবৃ্ত্ত সুহণিুণ দক্ষতায় ব্ণিনা কদর নাটযকার হব্জন 
ভট্টাচাযি হব্চক্ষণতার স্বাক্ষর শ্ররদখদেন। 
         িাশািাহশ ধ্নতাহন্ত্রক সভযতার আসন্ন িহরণামস্বরূি অথিননহতক মদা, কলকারখানার মাহলক িক্ষ কতৃিক েহমক 
শ্রশােণ, ব্িনা, নূযনতম মজুহর প্রদান, লকআউট ইতযাহদদক শ্রকন্দ্র অদর েহমক অসদন্তাে, েহমক মাহলক হব্দরাধ্, ধ্মিঘট, 
স্বাহধ্কাদরর দাহব্দত সঙ্ঘব্দ্ধ প্রহতব্াদ, প্রহতদরাধ্, েহমক আদদালদনর শ্রপ্রক্ষািদট এই হতন েণনাটযকার নাটযরচনার িতী 
িদয়দেন। কহমউহনস্টিন্থী নাটযকার হব্জন ভট্টাচাযি এব্ং হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যাদয়র উদিখদযােয দুই নাটক যথাক্রদম 
‘অব্দরাধ্’ এব্ং ‘শ্রমাকাহব্লা’ এপ্রসদঙ্গ উিখদযােয। 
         হদ্বতীয় হব্শ্বযুদদ্ধর অব্শযাম্ভাব্ী িহরণামস্বরূি হব্শ্বব্যািী অথিননহতক মদা, ভারদতর অথিনীহতর ওির সুহব্শাল চাি, 
েহমক-মাহলক দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও েহমক অসদন্তাদের শ্রপ্রক্ষািদট রহচত হব্জন ভট্টাচাদযির ‘অব্দরাধ্’ অব্শয আদলাহচতব্য-নাটক।  

“অব্দরাধ্ নাটক েহমকদদর জীব্ন, কারখানার মাহলকদদর হনদয় শ্রলখা। অথচ এই নাটক েণনাটয সংঘ শ্রকন 
করদত িারদলা না? কারণ দুহট। একহট হব্জদনর কারখানা ও িুাঁহজব্াদ সম্পদকি অহভজ্ঞতার অভাব্ এব্ং হদ্বতীয় 
জনযদদ্ধর রাজনীহতদত েহমক আদদালন তখন শ্রযভাদব্ অথিননহতক দাহব্দাওয়ার সব্িাদিক্ষা নূযনতম স্তদর সীমাব্দ্ধ 
হেল তার মদধ্যকার শ্রকৌশলেত রূিদক বু্ঝদত না িারা হব্জন গ্রাদমর কৃেকদদর যত শ্রচদনন, কারখানা িুাঁহজব্াদ 
ও েহমকদক তত শ্রচদনন না।”৯  

ব্স্তুত ’অব্দরাধ্’ নাটদক রায়ব্ািাদুর িুত্র নযাশানাল শ্রমাটর ইহঞ্জহনয়াহরং ওয়াকিশদির মযাদনহজং হিদরক্টার হম. শ্রসদনর 
অিহরদময় অথিহলপ্সা, েহমক-শ্রশােণ ও ব্িনার দ্বারা মুনা া অজিন তাাঁর স্বাথিান্ধ, িুাঁহজব্াদী মানহসকতারই িহরচায়ক। েহমক 
শ্রেহণর প্রহতব্াদ, অহধ্কাদরর দাহব্দত আদদালন তার হনকট দহরদদ্রর ঔদ্ধতয রূদি িহরেহণত। শ্রসই সদঙ্গ কহব্িত্নী সাহব্ত্রী 
শ্রদব্ীর সদঙ্গ অনব্ধ্ সম্পকি, হনজ হব্ব্াহিতা িত্নী সুহচত্রা শ্রদব্ীদক অলংকার প্রদাদনর ব্াহুদলযই স্বামীর কতিব্য সমািন, স্ত্রীর 
মূলযমান হনধ্িারণ ও অদথির অিহমকা প্রকাশ– তার ননহতক এব্ং চাহরহত্রক হশহথলতার প্রকাশ লক্ষণীয়। স্ত্রীর ক্রমান্বহয়ক 
সাব্ধ্ানব্াণী উদিক্ষা কদর হব্দদ্রািী েহমকদদর শাহস্তহব্ধ্াদনর লদক্ষয তাদদর গ্রাসাচ্ছাদদনর উিায় িরণ, শ্রকাম্পাহনর অিিার 
প্রাহির জনয সাহব্ত্রী শ্রদব্ীর নারীেদক ব্যব্িাদরর সংকে তাদক অধ্ুঃিাদতর অহন্তম িযিাদয় অব্নহমত কদর। 
         অনুরূিভাদব্ নাটযকার হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যাদয়র ‘শ্রমাকাহব্লা’ নাটকহটও িুাঁহজব্াদী অথিনীহতর অঙ্গস্বরূি েহমক-
মাহলক দ্বদন্দ্বর শ্রপ্রক্ষািদট এক অসাধু্ ব্যব্সায়ী, কারখানার মাহলদকর েহমক-শ্রশােদণর িটভূহমদত রহচত। হদ্বতীয় হব্শ্বযুদদ্ধর 
অরাজক িহরহস্থহতর সুদযাদে কালীনাদথর অনযায়িদথ ব্যব্সার দ্বারা হব্িুল অথিসিয় কদর ব্তিমাদন কারখানার মাহলক রূদি 
সামাহজক প্রহতিহত্ত প্রাহি, অহধ্কতর মুনা ার শ্রলাদভ েহমকদদর নযাযয মজুহর শ্রথদক ব্িনা, েহমক োাঁটাই, স্বে সংখযক 
েহমদকর ওির হব্িুল িহরমাণ কাযিভার অিিণ, কনযাসমা কহণকাদক চলহিদত্র অহভনদয়র সুদযােদাদনর প্রহতশ্রুহতদাদনর 
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হব্হনমদয় হনজ হব্কৃত ব্াসনা চহরতাদথির প্রদচষ্টা, হনজ িত্নীদক ব্হুমূলয অলংকার প্রদাদনর দ্বারা স্বামীর কতিব্য সমািকরণ 
এং িহরদশদে স্ত্রীর সাব্ধ্ানব্াণী ও সঙ্ঘব্দ্ধ েহমকদদর প্রহতদরাধ্ আদদালদনর সমু্মদখ িরাভব্ ও েহমদকর দাহব্ িূরদণ 
ব্াধ্য িওয়ার কাহিহন ব্ণিনার দ্বারা নাটযকার সমকালীন আথি-সামাহজক িহরহস্থহতর ব্াস্তব্ হচত্রায়দণর িাশািাহশ সব্িিারার 
জয় শ্রঘােণা কদরদেন। তাাঁর ‘অন্তরাল’ নাটকহটও ধ্নতাহন্ত্রক সভযতার হব্রুদদ্ধ েহমক আদদালদনর হব্েয়দক শ্রকন্দ্র কদরই 
রহচত। 
         শ্রসইসদঙ্গ সামন্ততদন্ত্রর প্রহতভূ জহমদার, শ্রজাতদারদদর কৃেক হনযিাতন, শ্রশােদণর প্রহতব্াদস্বরূি হব্জন ভট্টাচাদযির 
‘কলঙ্ক’, ‘শ্রদব্ীেজিন’, হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যাদয়র রহচত একাঙ্ক ‘শ্রব্াধ্ন’, ‘রি রাঙা হসাঁহথ’ এ প্রসদঙ্গ উদিখদযােয। েণনাটয 
আদদালদনর প্রহতভূ রূদি আদলাচয নাটযকারদদর নাটযিহরসদরর ব্যািকতার দৃষ্টান্তস্বরূি উদিখয নাটকসমূি অব্শয 
আদলাহচতব্য।  
         হব্জন ভট্টাচাদযির ‘কলঙ্ক ব্ং তার িহরব্হধ্িত রূি ‘শ্রদব্ীেজিন’ প্রধ্ানত ব্াাঁকুিার আহদব্াসী অধু্যহেত অিদলর এক 
দহরদ্র সাাঁওতাল কৃেক িহরব্াদরর চার সদসয প্রধ্ান, হেহর এব্ং তাদদর িুত্র মংলা এব্ং নব্হব্ব্াহিতা িুত্রব্ধূ্ রত্নার জীব্দন 
শ্রজাতদার প্রভঞ্জদনর হনিুর চক্রাদন্ত সব্িস্ব িাহরদয় শ্রয হব্িযিয় ঘহনদয় এদসহেল তার করুণ আদলখযর িাশািাহশ সঙ্ঘব্দ্ধ 
প্রহতদরাধ্ আদদালদনর িদথ নাটযকাহিহনর ইহতব্াচক িহরসমাহি ঘদট। অসিায় মানুেগুহলর দাহরদ্রয ও অহশক্ষার সুদযাে 
হনদয় অথিেৃধু্ন প্রভঞ্জন কজিধ্াদনর সুদ এব্ং প্রধ্াদনর িুদত্রর হব্ব্াি হনহমত্ত কজি রূদি শ্রকৌশদল জহমহজদরত িরণ কদর হনদয় 
তাদদর চরম সংকদটর সমু্মহখন কদর। হনরুিায় িদয় অন্নসংস্থাদনর হনহমত্ত প্রধ্ান ও হেহরর িুরাতন ব্যব্সা ঝুহর বু্নন, 
মংলার কয়লা খহনর েহমদক িহরণত িওয়া, প্রভঞ্জন সুহৃদ হত্রভুব্দনর চক্রাদন্ত রত্নার প্রভঞ্জদনর খামাদর কাহমদনর কাজ 
করদত হেদয় প্রভঞ্জদনর প্রবৃ্হত্তর হশকার িদয় হনরুদেশ িওয়ার িরব্তিী অধ্যাদয় সঙ্ঘব্দ্ধ কৃেক অভুযত্থান, ধ্মিদোলা উনু্মি 
িওয়া এব্ং রত্নার মৃতদদি উদ্ধার অদন্ত মংলা কতৃিক প্রভঞ্জনহনধ্দনর দ্বারা সব্িিারা শ্রেহণর জয়দঘােণার মদধ্য হদদয় 
নাটযকাহিহনর ইহতব্াচক িহরণহত ঘদটদে। 
        অনযহদদক জহমদার শ্রজাতদার কতৃিক শ্রশােণ ব্িনার হব্রুদদ্ধ শ্রতভাো আদদালদনর শ্রপ্রহক্ষদত নাটযকার হদহেন্দ্রচন্দ্র 
ব্দদযািাধ্যাদয়র একাঙ্ক ‘শ্রব্াধ্ন’ শ্রতভাো আদদালদন কদষ্টাৎিাহদত  সদলর দুই তৃতীয়াংদশর দাহব্দত চােীদদর জহমদার, 
শ্রজাতদারদদর হব্রুদদ্ধ অসম সংগ্রাদমর রিাি কাহিহনর িাশািাহশ কৃেক ব্ধূ্দদর লিাইদয় অংশগ্রিণ, আমতযাদের মমিস্পশিী 
রূিায়ণ ‘শ্রব্াধ্ন’। জহমদার কতৃিক অসম লিাইদত স্বামী আক্রান্ত িদল দুেিার প্রহতদশাধ্ গ্রিদণর সংকে, সমু্মখ যুদদ্ধ 
অংশগ্রিণ কদর মৃতুযব্রণ- ব্াস্তহব্কই ইহতিাসসম্মত। 

“তুমার রদি শ্রয মাহট রাঙা করদলা একব্ার শ্রদদখ হনব্ তার রি কতখাহন।”১০  
অনযহদদক তাাঁর ‘রি রাঙা হসাঁহথ’ একাদঙ্ক জহমর স্বত্তাহধ্কাদরর দাহব্দত শ্রজাতদারদদর হব্রুদদ্ধ ব্েিাচােীদদর সমদব্ত প্রহতদরাধ্ 
আদদালন, শ্রজাতদার কতৃিক হনিুর উিাদয় আদদালন দমদনর প্রদচষ্টা এমনহক কৃেক কনযার ওির হনহব্িচাদর অতযাচাদরর 
ব্াস্তব্হনি আদলখয আদলাচয নাটকহট। 
        ব্াংলা নাটযসাহিদতযর এই ত্রয়ী নাটযকার  যাহসস্ট হব্দরাধ্ী শ্রলখক হশেী সদঙ্ঘর সাংসৃ্কহতক শাখা েণনাটয সদঙ্ঘর 
ব্াহণব্ািীরূদি চহিদশর দশদকর শ্রদশীয় ও আন্তজিাহতক স্তদরর দুুঃসময়দক নাটদকর হব্েয় রূদি হনব্িাচন কদর অন্ধকাদর 
হনমজ্জমান জাহতদক উত্তরদণর িথ প্রদশিন কদরদেন।  

“ব্াংলার সাংসৃ্কহতক জেদত হব্রাট সংকট রাজনীহতর শ্রক্ষত্র জুদি প্রকাণ্ড িতাশা সামাহজক জীব্দন অহতকায় 
শ্রপ্রতচ্ছায়া- এমহন সময় আমপ্রকাশ করদলা েণনাটয সংঘ একদল আশাব্াদী তরুন-তরুনীর প্রদচষ্টার মধ্য হদদয়। 
ব্াংলার নাটযশালা গুহল দশিদকর সহতযকাদরর চাহিদা শ্রমটাদত িারদে না; ব্তিমান সমাজ ব্যব্স্থায় অন্তদ্বিদন্দ্বর ঘা 
শ্রখদয় শ্রখদয় অসদন্তাদে হব্হেদয় উদিদে মানুদের মন, এই সব্ সমসযার সমু্মখীন িই েণনাটয আদদালন নতুন সত্তায় 
সম্পদশালী িদয় েদি উিদত প্রয়াস শ্রিল শ্রস হদক হদদয় এই আহব্ভিাব্ ঐহতিাহসক।  
               এই সংদঘর কাজ িল শ্রযমহন একহদদক হস্তহমত প্রায় সংসৃ্কহতদক জাহেদয় শ্রতালা শ্রতমহন অনযহদদক 
তাদক প্রাণব্ন্ত কদর শ্রতালা। জনেদণর ব্যহির মদধ্য শ্রটদন এদন এই েণসংদযাদের সম্প্রসারণ এর মদধ্য হদদয় 
সভযতা ও সংসৃ্কহত নতুন ভাদব্ সমৃদ্ধশালী িদয় উিদব্ মানুদের নব্প্লহব্ক প্রাণশহিদত ব্হলয়ান কদর তুলদত 
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সংসৃ্কহতর দান অনস্বীকাযি। তাই এই সাংসৃ্কহতক আদদালদনর িুদরা ভাদে ভারতীয় েণনাটয সংঘ অহব্চহলত 
শ্রদশদপ্রম হনদয় অগ্রসর িদয় চদলদে।”১১  

ব্স্তুত েণনাদটযর হব্স্তাদরর ইহতিাদস হব্জন ভট্টাচাদযির ‘আগুন’, ‘জব্নব্দী’, ‘নব্ান্ন’, তুলসী লাহিিীর ‘মাদয়র দাহব্’ নাহটকা, 
‘শ্রোঁিা তার’, ‘দুুঃখীর ইমান’, হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যাদয়র ‘অহভযান’, ‘দীিহশখা’, ‘শ্রব্াধ্ন’, ‘রি রাঙা হসাঁহথ’, ‘শ্রমাকাহব্লা’, 
‘অন্তরাল’, হব্নয় শ্রঘাদের ‘লযাব্দরটহর’ মদনারঞ্জন ভট্টাচাদযির ‘শ্রিাহমওিযাহথ’ মন্বন্তর ও শ্রদশভাদের শ্রপ্রক্ষািদট সামন্ততাহন্ত্রক 
ও ধ্নতাহন্ত্রক শ্রশােদণর হব্রুদদ্ধ সব্িিারা শ্রেহণর সঙ্ঘব্দ্ধ প্রহতব্াদ ও প্রহতদরাদধ্র কাহিহনর উিস্থািদন েণদচতনাদক উদু্বদ্ধ 
কদর।েণনাদটযর এই জনজােরদণর শ্রজায়াদর আদলাচয ত্রয়ী নাটযকাদরর ভূহমকার অননযতা তাই অনস্বীকাযি। 
         ব্তিমান আদলাচনার সাদিদক্ষ ব্লা চদল, চহিদশর দশদকর উত্তাল, অহস্থর, অরাজকতাদীণি আথি-সামাহজক ও 
রাজননহতক িহরহস্থহতদত যন্ত্রণাহলষ্ট মানব্ামাদক মুহির হদশার সন্ধান দাদন িতী িদয়দেন আদলাচয ত্রয়ী েণনাটযকার। 
মানব্তাব্াদী, কহমউহনস্টিন্থী, জনদরদী এই হতন নাটযকাদরর ব্হলি শ্রলখনীদত একহদদক শ্রযমন অতযাচার, িীিন, শ্রশােণ, 
ব্িনার কাহিহন ধ্বহনত িদয়দে, িাশািাহশ েণনাটযকার রূদি মানব্ামাদক যাব্তীয় সংকট শ্রথদক মুহি ও উত্তরদণর হদশারও 
সন্ধান হদদয়হেদলন। চহিদশর দশদকর ব্াংলার এক অধ্যায় স্বরূি হব্জন ভট্টাচাযি, তুলসী লাহিিী ও হদহেন্দ্রচন্দ্র ব্দদযািাধ্যায় 
তাই ব্াংলার নাটযইহতিাদসর স্মরণীয় ব্যহিে তা ব্লাইব্াহুলয। 
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১১.  শ্রচৌধু্রী, দশিন, েণনাটয আদদালন, কলকাতা, অনুষু্টি,১৯৮২, ৩য় সংস্করণ, ২০০৯, িৃ. ১৪২  

http://www.tirj.org.in/

