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মূকাভিনয়ের জগয়ে পদ্মশ্রীপ্রাপক শ্রী ভনরঞ্জন গগাস্বামী সুভিভিে নাম। ১৯৬৬–১৯৬৯ ‘পিািলী’গ্রূয়প গুরু গ ায়গশ িত্তর কায়ে অনুশীলন 

কয়রয়েন এিং এরপর ১৯৭০–১৯৭৫ িীর্ঘ ৫ িের ‘িহুরূপী’গে অভিনে কয়রয়েন শমু্ভ ভমত্রর অধীয়ন। ওই একই সময়ে ভেভন নায়েরও 

োভলম গনন গুরু সুয়রশ িত্তর কায়ে। ভেভন ময়ন কয়রন নাে, গান এিং অভিনে ভশল্পকলা প্রিশঘয়নর গেয়ত্র অঙ্গাঙ্গীিায়ি জভিে, গসজয়নে 

োল, লে এিং েয়ের িেিহারও গশয়েন গগাপাল েোটাভজঘ র কায়ে। ১৯৭৬ সায়ল ইভিোন মাইম ভিয়েটারপ্রভেভিে হে োাঁ রই অধীয়ন এিং 

িেঘ মায়ন িারয়ের নানান গজলা, প্রয়িশ, গিশ এিং ভিয়িয়শ ইভিোন মাইম ভিয়েটার মূকাভিনে কয়র েয়লয়ে। ইউভনিাভসঘটি গ্রান্টস 

কভমশয়নর দ্বারা স্বীকৃে অভেভি অধোপক ভহয়সয়ি ২০০০–২০১০ পারফভমঘং আটঘ স পিান মহারায়ের ঔরঙ্গািায়ির ভি এ এম ইউভনিাভসঘটিয়ে। 

উভন মূকাভিনেয়ক শুধু গ  একটি উৎকৃষ্ট ভশল্প ভহয়সয়ি উপস্থাপনা কয়র েয়লয়েন ভনরন্তর শুধু োই নে, িরং নানা গসভমনার, মূকাভিনে 

সয়েলন, কমঘশালার মাধেয়ম গিয়শর নানা প্রান্ত গিয়ক েুাঁয়জ এয়নয়েন ভিস্মেকর সি প্রভেিা। এ োিাও স্বল্পয়মোভি প্রভশেণ কমঘশালা এিং 

গকাসঘ কভরয়েয়েন ভিভিন্ন কয়লজ, প্রভেিান, সাংসৃ্কভেক সংগঠন, ভিশ্বভিিোলে এিং নাটে অোকায়েভময়ে,  ার ময়ধে উয়েেয় াগে এফ টি 

আই আই (পুয়ণ), নোশনাল সু্কল অফ ড্রামা, সঙ্গীে নাটক অোকায়েভম, NCERT (ভনউ ভিভে), পাঞ্জাি, অন্ধ্রপ্রয়িশ, েণ্ডীগি আর 

মধেপ্রয়িয়শর গিশ ভকেু সরকাভর ভিশ্বভিিোলয়ে। এ োিাও ভেভন ভশশুয়ির জয়নে ভেলয়ড্রন মাইম ভিয়েটার ওোকঘ শপ আর ভেলয়ড্রন অোি 

এয়োয়লয়সন্ট ভিয়েটার ওোকঘ শপ কভরয়েয়েন িহুিার এিং ভিয়শষিায়ি সেম ভশশুয়ির জয়নেও কাজ কয়রয়েন মূকাভিনয়ের মাধেয়ম। এ 

োিাও মাইয়সার ‘রঙ্গােন’, গিাপায়লর িারে িিন আর মুম্বইয়ের ‘আভিষ্কার’ভিয়েটার গ্রুয়পও ভেভন কমঘশালা কভরয়েয়েন। ২০০৯–এ 

িারে সরকায়রর পে গিয়ক পদ্মশ্রী পাওো োিাও গপয়েয়েন আরও িহু পুরস্কার এিং সোন,  ার ময়ধে উয়েেয় াগে ICA পুরস্কার 

(১৯৮১), িারেীে সরকায়রর জুভনের গফয়লাভশপ (১৯৮৯), ড্রামা অোকায়েভম ইভিো পুরস্কার (১৯৯৬), পাটভলপুত্র পুরস্কার (২০০৪), সঙ্গীে 

নাটক অোকায়েভম পুরস্কার (২০০৩), ইন্টারনোশনাল ভিয়েটার পুরস্কার (২০০৭), অয়িক গেস্টা সোন (২০১৭) প্রিৃভে। নোশনাল 

কালোরাল কোয়ের উদ্ভািয়নর ভেন্তা প্রিম োাঁ র মািায়েই আয়স এিং গসই কোয়ের দ্বারা জােীে সংহভের ভিষেটি েুয়ল ধরার িোপারটিও 

োাঁ রই অনুয়প্ররণাে হে। উত্তরপ্রয়িশ এিং ভিভের সঙ্গীে নাটক অোকায়েভম োাঁ র ওপর েকুয়ময়ন্টশন কয়রয়ে। এ োিাও ভেভন গয়িষণা এিং 

অনুসন্ধায়নর কায়জ গলয়গ িায়কন এিং েুাঁয়জ আয়নন মূকাভিনে এিং নাটয়কর নানান ভিক। গিশ ভকেু কভমটির সোনীে সিসে ভেভন। 

ইউয়রাভপোন িা ইংয়রভজ পোয়ন্টামাইয়মর অনুকরণ না কয়র ভেভন ভনয়জর র্রানায়েই জন্ম ভিয়েয়েন একিম অনেরকম এক িারেীে 

মূকাভিনে শশলীর। োাঁ র গিশ ভকেু আয়লাভেে এিং অভিনীে মূকাভিনেগুভলর ময়ধে অনেেম কয়েকটি হল ‘গসানার গাাঁ য়ের গময়ে’,‘সুয়ের 

োভি’,‘গমসিাভি’,‘মঞু্জভলকা’,‘ইয়েপূরণ’,‘েীনাি িহুরূপী’, ‘িীজ’,‘কমলা’,‘স্বয়িভশকো’,‘মা লক্ষ্মী পুেুলনাে পাটিঘ ’,‘গসামরভসক 

ভনরু গগাঁাাসাই‘, ‘গগায়েো ভনরু গগাঁাাসাই‘এিং ‘নষ্ট’। ইভিোন মাইম ভিয়েটার ২০১৯–এ ইভিো ইন্টারনোশনাল মাইম গফভস্টিাল 

কয়রভেল কলকাোে, গ োয়ন গমভিয়কা, জামঘাভন, েুভকঘ , শ্রীলঙ্কা, িাংলায়িশ, জাপান গিয়ক ভশল্পীরা অভিনে করয়ে এয়সভেয়লন। িেঘ মায়ন 



ভেভন কলকাোে িায়কন। োাঁ র স্ত্রী ও এক কনো োাঁ র সিসময়ের গপ্ররণা। ভলট্ইনভফভনট নাটক সংেোর জয়নে ভলট্ইনভফভনয়টর পে গিয়ক 

োাঁ র সংভেপ্ত সাোৎকার ভনয়েয়েন সুভপ্রে এিং শ্রীেন্বী েক্রিেী। 

প্রশ্ন: িাট্যশাস্ত্রে আমরা মূকানিিস্ত্রের নিষস্ত্রে নক গকািও উস্ত্রেখ পাই? মাস্ত্রসেউ িারস্ত্রে আসার আস্ত্র  কীিাস্ত্রি 

মূকানিিে নিস্ত্রে জািা যাে? 

উত্তর: কলকাোে োর আয়গ গিয়কই মূকাভিনয়ের েল ভেল। প্রধানে গ ায়গশিা (গ ায়গশ িত্ত) হাসেয়কৌেুক, িেঙ্গয়কৌেুক ভনয়ে কাজ 

কয়রয়েন। গ ায়গশিার িািা সুয়রশিা (সুয়রশ িত্ত) রিীন্দ্রিারেীয়ে উিেশঙ্কয়রর কায়ে নাে ভশয়েভেয়লন। ১৯৫৫ সায়ল  েন অোকায়েভম 

হল, েেনও উভন ভেয়লন, গসই সমে ১৯৬০–এ মায়সঘল এয়লন। সুয়রশিা কিাকভল জানয়েন এিং গ ায়গশিা গোয়ের িোোম, মুদ্রা এগুয়লা 

অয়নকটাই সুয়রশিার কাে গিয়ক ভশয়েভেয়লন। মায়সঘল মায়সঘউ  েন িারয়ে এয়লন েেন ভেনভিয়নর ওোকঘ শপ ভেল, ভনউ এোোর হয়ল 

গলাকজন আসয়ন িয়সও োাঁ র মূকাভিনে অনুিান গিয়েয়েন।  ভি িারেীে জােগা গিয়ক মূকাভিনয়ের কলার কিা িলয়ে হে েয়ি 

নাটেশাস্ত্র োিাও, আমরা িভল নাটেশায়স্ত্রর অয়নক আয়গই মূকাভিনয়ের েল ভেল। নাটেশায়স্ত্র গলাকধমী এিং নাটেধমী অভিনয়ের কিা িলা 

আয়ে, এিং কাভলিাস ভলয়েও ভিয়েয়েন ‘রাজা শরসন্ধোনং নাটেভে, শকুন্তলা িাভরভসঞ্চনং নাটেভে’, এ োিাও গায়ে জল গিওো, গায়ের 

আিাল গিয়ক শকুন্তলায়ক গিো, সিটাই নাটেধমী এিং কাল্পভনক। সারা পৃভিিীয়ে অভিনে এিায়িই হে। এমনকী সাজসরঞ্জায়মর িেিহার, 

অিঘাৎ প্রয়ের িেিহায়রও আধুভনক পভরিেঘ ন ভিয়শষিায়ি লেণীে। 

প্রশ্ন: কনিউস্ত্রমর মাধ্যস্ত্রম মূকানিিস্ত্রের িান্দনিক নিকটি কীিাস্ত্রি েুস্ত্রে ধ্রা হে? 

উত্তর: মূকাভিনে িা গ  গকানও অভিনয়ের গেয়ত্রই কভস্টউম আর প্রয়ের একটা মজা িায়ক। মূকাভিনয়ের গেয়ত্র মুয়ে সািা রং করার 

েল আমরা গিেয়ে পাই প্রাে ৪৬৭ ভিস্টপূিঘায়ে প্রােীন গস্টজ গশাগুভলয়ে। ভকেুটা হায়লঘকুইন আর িাাঁ িায়মার গমকআপ িোপারটাও পাই, 

েয়ি কায়লা কভস্টউয়মর উৎপভত্তটা ঠিক গকািা গিয়ক ো ভনয়ে এেনও ভিস্তর দ্বন্দ্ব আয়ে। আমায়ির গিয়শর এেগুয়লা রায়জের ময়ধে গকউ 

এই কায়লা টাইট কভস্টউম পয়র না। েয়ি হোাঁ ,  ারা এই কভস্টউম পয়র, োরা োয়ির শারীভরক গসৌিি গসিায়িই ভনেন্ত্রণ রায়ে নাে এিং 

িোোয়মর দ্বারা। একিার গ মন ‘গিশ’–এর সাংিাভিক পািঘ িসু ভকেুেণ মূকাভিনে গিোর পয়রই আমায়ির মূকাভিনয়ের প্রশংসা 

কয়রভেয়লন। আমরা একটু অনেরকমিায়ি করার গেষ্টা কয়রভেলাম। ফলে, শারীভরক এিং অভিনে িেো, একটি নােভনক ভিক— 

 এ সি ভকেুই আয়ে মূকাভিনয়ে  ভিও গিভশরিাগ গেয়ত্রই মানুষ আগ্রহ হাভরয়ে গফয়ল ‘ভনরু গগাঁাাসাইয়ের োো’িয়ল গ  নাটকটা 

কয়রভেলাম, োো ভিয়ে িাভি, গাে, সিরকমিায়ি একটি আশ্রে গিোয়নার গেষ্টা কয়রভে। োোটা একটা প্রেীক; ভসম্বল ভহয়সয়ি িেিহৃে 

হয়েয়ে, গসজয়নে োো ভিয়ে িারিার ভেয়ত্রর গকালাজ শেভর হয়েয়ে, আিার গিয়ে আয়রকটা ভেত্র শেভর হয়েয়ে, আিার িশঘয়কর সাময়ন 

গসই েভিগুয়লা দ্রিীিূে হয়ে ভগয়েয়ে আয়স্ত আয়স্ত। একটার পর একটা গোট গোট গল্প শেভর হয়েয়ে, গ োয়ন োোটা একজন সাধারণ 

গলায়কর আশ্রে: লাঠি, সম্বল; গরাি, িৃভষ্ট, ঝি উয়পো কয়র গ ই োো োয়ক আশ্রে গিে।ঠিক গ মন প্রােীন নাটকগুয়লায়ে আমরা 

রাজেয়ত্রর উয়েে পাই। 

প্রশ্ন: িাচ, িাট্ক, মূকানিিে, ধ্রুপিী নশল্প এিং অধ্যিসাে কীিাস্ত্রি জনিে? চানেে চযাপনেস্ত্রির অনিিে গসই 

জাে াে মািুষস্ত্রক কেট্া অিুপ্রানিে কস্ত্রর? 

উত্তর: মূকাভিনে হল ক্ল্োভসকোল িা ধ্রুপিী আটঘ  ফমঘ, ভশয়ল্পর সাহে ঘ একিম অনে এক মাত্রার ভনভরয়ে শেভর হে। এেন ওোকঘ শপ করায়ে 

ভগয়েও গিভে িেো, গেভনং এিং অধেিসায়ের ভিপুল অিাি। আভম  েন ১৯৭৬ সায়ল ইভিোন মাইম ভিয়েটার শেভর কভর, েেন আমার 

কায়ে গো িে অভিয়নো ভেল না। ১৯৬৬ গিয়ক ১৯৭৮ আমার ভনয়জরও কয়ঠারিায়ি অনুশীলন েয়লয়ে। ১৯৭৯–গে আভম প্রিমিার 

অভিনে কভর, এিং গসই সমে গিয়কই নেুন ভকেু করার ইয়ে ভেল। গকানওিায়িই ইউয়রাভপোন আটঘ  ফয়মঘর গকানওরকম অন্ধ অনুকরণ 

করয়ে োইভন। িীষণিায়ি উদু্বদ্ধ হয়েভেলাম োভলঘ েোপভলয়নর আয়টঘ র সিঘজনীনত্ব িা ‘ইউভনিাসঘাভলটি’গিয়ে। োাঁ র ভসয়নমাে মানভিক 

িহুমুভেো, ভনরন্তর পরীো–ভনরীো, ভনিঘাক, মূক ভকন্তু শভিশালী অভিনে আমাে নেুন কয়র প্রভে পয়ি িািাে। মোনঘ টাইময়স গ মন 

গয়ল্পর গিীরো, োভলঘর ভসয়নমাে মন্তাজ শেভর, িাষা, স্বপ্নক্রম িা ভড্রম ভসয়কায়েন্স, এই সি ভকেুই আমার গিোর এিং িািনার পিয়ক 

আরও প্রসাভরে কয়রভেল। মূকাভিনে  উৎসি কয়রভে, গসভমনার কয়রভে, নানান গজলা এিং প্রয়িশ গিয়ক োত্রোত্রী, ভশেকয়ির একসয়ঙ্গ 

এক জােগাে এয়নভে, এয়ক অয়নের কাজ গিয়ে োরা উদু্বদ্ধ হয়েয়ে। িারয়ের ভিভিন্ন প্রয়িয়শ আমার অয়নক োত্র এেন কাজ কয়র েয়লয়ে, 

পরীো–ভনরীো কয়র েয়লয়ে। 



প্রশ্ন: কযােকাট্া পাস্ত্রপট্ নিস্ত্রেট্ার, পযাস্ত্রটামাইম গেনিিাে এিং োরপর িযাশিাে মাইম গেনিিযাে— এেনকছু 

কস্ত্ররও নক আপিার মস্ত্রি হে আট্ে  অে সাইস্ত্রেন্স এখিও গসরকম জিনপ্রেো অজে ি করস্ত্রে পাস্ত্ররনি? ইনিোি মাইম 

নিস্ত্রেট্াস্ত্ররর কাজ এই জাে াে কীিাস্ত্রি প্রাসনিক? 

উত্তর: এই মাইম ভিয়েটায়রর জয়নে জভম গপয়েভেলাম ১৯৯৭–৯৮ সায়ল। কলকাো কলামণ্ডলম গপয়েভেল, আমায়ির কায়ে েেন 

অোকায়েভম গোলার ময়ো সামভগ্রক অিঘিাহুলে ভেল না, এম ভপ ফাি গিয়কও ভকেু টাকা গপয়েভেলাম। এিায়ি শুরু হল মূকাভিনে 

গশোয়না আর নোশনাল মাইম ইনভস্টটিউট শেভর হল। এিং মূকাভিনে ভনয়ে আয়লােনার ভিয়শষ ভিকগুভল েুয়ল ধরা। োত্রোত্রীরা আসয়ে 

শুরু করল, আভঙ্গক, সাভিক, িাভেক— এ সিই লায়গ মূকাভিনয়ে। ভকন্তু এই িাভেক িোপারটা অনুচ্চাভরে, গ  কারয়ণ গিেয়র  ভি শে 

শেভর না হে, গসটা িাইয়র এিয়প্রশন িা শারীভরক অভিিেভি হয়ে গিয়রায়ি না। (উভন ‘সুখ্’এিং ‘দুঃয়ের’অভিিেভি কয়র গিোয়লন)। 

নাটেশায়স্ত্র িলাই আয়ে গ , নাটয়কর সমে অভিিেভি পূণঘরূয়প কীিায়ি প্রকাশ পায়ি, িয়ের িা অদু্ভে ভকেু গিেয়ল মুে েুয়ল  ায়ি। আিার 

গ মন, হাভসর িোপায়র অভেহভষঘে, ভস্মে, এগুয়লার সময়ে মুে েুলয়েই হয়ি। অভিিেভির মাধেয়ম গসই গ াগায় াগ স্থাপন করাটা িরকার। 

গোয়ের পভরিাষা, নিােিা, গোয়ের মভণর ভস্থরো, গলার আওোজ, প্রয়জকশন িা প্রয়েপ, আট রকম গোয়ের িাি, রসদৃভষ্ট, সঞ্চারী দৃভষ্ট, 

দুঃে, আনে, এই সি ভকেু গিাঝা  ায়ি গোে ও মুয়ের অভিিেভিয়ে। শরীর, মুেজ এিং শাো, অঙ্গ–উপাঙ্গ কেৃঘ ক গেষ্টাকৃে অভিনে— 

এটাই গো মূকাভিনে। 

প্রশ্ন: মূকানিিে কীিাস্ত্রি নিনিন্ন গিহছস্ত্রন্দর প্রস্ত্রো  এিং প্রনেেেি হে? 

উত্তর: োল, লে, েে, গ াগিোোম, প্রাণাোম— এগুয়লা সি আমরা এই অোকায়েভময়ে গশোই। ভফভজকোল ভফটয়নস, পয়েভন্টং করার 

অনুশীলন, গকান পয়েন্ট গিয়ক গকান পয়েয়ন্ট দৃভষ্ট ভনয়েপ হয়ি— নাটয়কর এইসি ভিকগুয়লাও আয়লােনা কভর। কিাকভলয়ে গ মন িূে 

এিং রােস েভরত্রগুয়লা ভেৎকার কয়র, নাটয়কর মাধেয়ম একটি ভিয়শষ স্থান, কাল, সমে এিং সাংসৃ্কভেক প ঘায়লােনা েুয়ল ধয়র। প্রয়েেকটা 

েভরয়ত্রর গভেেয়ের ময়ধে ভিয়ে োল, লে পৃিকিায়ি গিোয়না হে। এই েভরয়ত্রর সঠিক গিহেেয়ক প্রকাশ করাই আমায়ির একমাত্র লেে 

িায়ক। 

প্রশ্ন: িারেীে িাট্যশাস্ত্রে মাইম এিং নিনিন্ন আঞ্চনেক জাে াে গচারচুনন্ন (গকাচনিহার),  ম্ভীরা (িাট্ক ও িাচ), 

গকেস্ত্রকপাোরী (হাওিা) এইরকম িািানিধ্ গোক িাচ,  াি আর িাট্ক আমরা গিখস্ত্রে পাই। এট্া িো গযস্ত্রে পাস্ত্রর গয, 

মাইস্ত্রমর নশকি নক িারস্ত্রেই? 

উত্তর: আমরা নাটেশায়স্ত্র মূকাভিনয়ের সংজ্ঞা এেনও গসিায়ি েুাঁয়জ পাইভন। নাটয়কর িশটা রূপক, অষ্টািশ উপরূপক এইসি 

োভলকাগুয়লা ভনয়ে পিায়শানার  য়িষ্ট জােগা রয়েয়ে। এ োিা, অভিনয়ে িাি জরুভর, িাি কে রকয়মর হে, একক অভিনয়েও কী িাি 

িায়ক? এরকম নানান প্রশ্ন উয়ঠ আয়স। অহীন্দ্র গেৌধুভরর গ্রন্থাগায়র এই সি ক’টি ভজভনয়সর ওপয়র িই রয়েয়ে। এই গ মন ভকেুভিন আয়গ, 

িধঘমায়নর গলয়টা মাইম িয়ল একটা অেেন্ত গকৌেূহয়লাদ্দীপক উপস্থাপনা গিেলাম, এক স্বামী, োর দই স্ত্রী, পুয়জার সমে শাভি ভকয়ন 

গিওো এিং শাভি পেে না হওো ভনয়ে স্ত্রীয়ির সয়ঙ্গ মন–কষাকভষ। োরপর িাি এিং স্বামীয়ক দ’জয়ন ভময়লই ভমভষ্ট োওোে। এর আয়গ 

আভম শুয়নভেলাম  াত্রার দয়টা দৃয়শের ময়ধে এরকম একটা গলয়টা দৃশে অিিা মূকাভিনে গুাঁয়জ গিওো হে। নানান ধরয়নর গ্রামে 

গলাকনাটক ইেোভি এইসি প ঘােিুি গো িয়টই। 

প্রশ্ন: প্রস্ত্রের মাধ্যস্ত্রম গোকধ্মী অনিিস্ত্রের কেট্া পনরসু্ফট্ি হে? মাস্ত্রসেস্ত্রের ‘িয গকজ’, অিিা ‘ওোনকং এস্ত্র ইিি 

িয উইি’–এ উনি প্রস্ত্রের িযিহার কস্ত্ররস্ত্রছি। এ নিষস্ত্রে আপিার কী মে? 

উত্তর: এসিরকম ফমঘগুয়লার ময়ধেই গলাকধমী অভিনে এিং নাটেধমী অভিনে রয়েয়ে। মূকাভিনে ও রয়েয়ে। অরুণ মুয়োপাধোয়ের ‘

জগন্নাি’নাটয়ক গ োয়ন গমািা ভনয়ে একটি েভরত্র  ায়ে, গসটা গো মূকাভিনয়েরই ভিন্ন রূপ। গ মন, আভম গগাোে একটা ওোকঘ শপ 

করায়ে ভগয়েভেলাম, একটা গেয়ল কায়লা গপাশাক পয়র অভিনে করল, মা কালীর রূপ ধারণ করল, হায়ে েড়্গ, েভরত্র িারিার িিলায়ে, 

উদ্ভািন হয়ে (োরপর ভেভন মূকাভিনয়ের মাধেয়ম হাে, পা এিং মুয়ের অভিিেভিয়ে িুভঝয়ে ভিয়লন  াত্রাে কীিায়ি একটি েভরত্র মারা 

 াে, একজন অনেজনয়ক েয়রাোল ভিয়ে আর্াে কয়র এিং োরপর ভনয়জ হাে ফাাঁ ক কয়র অস্ত্র গফয়ল ভিয়ে মাটিয়ে শুয়ে মারা  াে)। 

প্রশ্ন: এ নিষস্ত্রে আরও একটু্ নিস্তাস্ত্রর িেুি 



উত্তর: সারঙ্গয়িয়ির গলো ‘সঙ্গীে রত্নাকর’–এ নায়ের সমে পভরমাপণ, নায়ের জয়নে এিাসাইজ িায়রর িেিহার ( া ভকনা পভিভম ভকেু 

পভরয়িশনায়েও িায়ক), এইসি সঙ্গীে রত্নাকয়র অয়নক আয়গ গিয়কই গিওো আয়ে। এ োিাও নাে, গেলাধুলা এিং অভিনয়ের গেয়ত্র 

শরীয়র শেলমিঘ ন, এিাসাইজ প্রিৃভের িেিহার হয়েই িায়ক। িোোম কীিায়ি মূকাভিনয়ের গেয়ত্র িেিহার হয়ি এটা িীষণ জরুভর। এর 

সয়ঙ্গ আয়ে িাি, ভিিাি এিং অনুিায়ির ভিিরণ, গোে কেটা কুভঞ্চে হয়ি, কেটা ভিসৃ্তে হয়ি ইেোভিও মূকাভিনয়ে গিোয়না হে।  েন 

কুভরোট্টয়মর গুরুভজ মভণমাধি োভকোরয়ক ভজজ্ঞাসা কয়রভেলাম েেন উভন রয়সর প্রকার এিং গকান রয়স কেটা গোে কুভঞ্চে হয়ি গসটা 

কয়র গিভেয়ে ভিয়লন) 

প্রশ্ন: িেে মাস্ত্রি ইনিোি মাইম নিস্ত্রেট্াস্ত্ররর কমেকাণ্ড সম্বস্ত্রে নকছু িেুি। 

উত্তর: স্বাধীনোর পয়র ভিধানেন্দ্র রাে নাে, গান, এিং অনোনে সাংসৃ্কভেক েেঘ ার জয়নে ১৯৫৫–গে সঙ্গীে নাটক অোকায়েভম শেভর 

কয়রভেয়লন, কারণ সংসৃ্কভে ভিয়েই একটা জাভেয়ক গেনা  াে। গসই অোকায়েভময়ে প্রেুর সাভহেেমনস্ক গলাকজন ভেয়লন, উিেশঙ্কর 

নায়ের ভিকটা গিেয়েন। এরপর ১৯৬২–গে রিীন্দ্রিারেী ভিশ্বভিিোলে শেভর হল। এ োিাও িারয়ে ভিভিন্ন গজলাে এিং প্রয়িয়শ 

গফভস্টিাল িা মূকাভিনে উৎসি করয়ল গিো  াে কেজন ভশেয়ে, গশোয়ে এিং অংশগ্রহণ করয়ে ইেুক। িারে সরকায়রর  ুি িপ্তর এ 

িোপায়র গিশ ভকেু কাজ করভেল ওই সমে, নোশনাল কালোরাল কোে হে, গসই দয়টায়ক ভমভলয়ে আভম কয়রভেলাম নোশনাল কালোরাল 

কোে ফর নোশনাল ইভন্টয়গ্রশন। িাকা, োওো, সারাভিন অনুশীলন, নাটক পিা, অভিনে গশোয়না, মূকাভিনয়ের প্রভশেণ ভিোম। আমরা 

কোয়ে রামকৃষ্ণ ভমশয়নর মহারাজয়ির আমন্ত্রণ জাভনয়েভেলাম, এ োিাও সাংসৃ্কভেক জগয়ের অনোনে গলাকজন, নোশনাল ইভন্টয়গ্রশয়নর 

সিসেরা, আমার োত্রোত্রীরা সিাই ভেল।  ারা এেন অোকায়েভম অোওোেঘ  পায়ে, ভিসভমো অোওোেঘ  পায়ে, োয়ির অয়নকয়কই গেয়ক 

এয়ন হায়ে ধয়র কলা ভশভেয়েভে। গকরয়ল গ মন শ্রীকুমার কাজ করয়ে ‘মাইম আটঘ স’ভনয়ে, গস আমার োত্র। এরকম হঠাৎ হঠাৎ পুরয়না 

োত্ররা, নেুনরা সকয়লই গফভস্টিায়লর সমে েয়ল আয়স, িয়ল ‘গুরুভজ গশোন’। এটাই পাওো। 

প্রশ্ন: আস্ত্রো এিং নিনিন্ন োইস্ত্রট্র িযিহার কীিাস্ত্রি মূকানিিেস্ত্রক আরও উৎকৃষ্ট কস্ত্ররস্ত্রছ? 

উত্তর: লাইট, গসট, আয়লার সঞ্চালনা, আয়লা–আাঁধাভরর মাোজাল, গিলুন হায়ে ভনয়ে 

 েন ওঠা েেন নীয়েটা োো এিং অন্ধকার কয়র গিওো, ফোন্টাভস িা কল্পনা, োো 

এিং েভির মাধেয়ম উত্তরণ— এ সিটাই গিলুয়নর মূকাভিনয়ের মাধেয়ম গিাঝায়না 

হয়েয়ে। ভরম–লাইটিং গটকভনক গ মন িেিহৃে হয়েয়ে ‘রাইভেং টুওোেঘ স হরাইজন’

িয়ল একটা নাটয়ক। একটা গলাক গর্ািাে েয়ি সমুয়দ্রর ধয়র গপৌাঁয়ে ভগয়েয়ে, গ ই 

েভরত্রটা আভম কয়রভেলাম এিং গকািাও আমার মুে গিোয়না হেভন। আয়লার কাজ ভিয়ে 

সমুদ্র গিোয়না হয়েয়ে, সাইয়ক্ল্ারামায়ে আমার গপেন গিয়ক আয়লা গিোয়না হয়েয়ে, 

একটা ফুলহাো জামা, গসোয়রর িোকগ্রাউি সুর, এরপর িািকয়ক িললাম ৪ নম্বর 

োরটায়কই ভমজঘ াি েুয়ল সয়রায়ির ময়ো িাজাও, ফয়ল িীষণ সুের এক আিহর সৃভষ্ট 

হল। েেন একসয়ঙ্গ িনু্ধরা ভময়ল অয়নক কাজ করোম। গপইন্টার সমীর মণ্ডল আমার 

িনু্ধ, গপাস্টার িাভনয়ে ভিয়েভেয়লন। িশঘকময়ন গশা গশষ হওোর পর ভেল শুধুই মুগ্ধো। 

এরপর িয়রািায়েও কাজ কয়রভে, ভনেরোে ওোকঘ শপ কভরয়েভে। ওয়ির ভপ্রভন্সপাল ভনয়জ এয়স আমায়ক ভজয়জ্ঞস কয়রভেয়লন কীিায়ি এিং 

গকন আভম ভনেরোে একটা গগাটা ওোকঘ শয়পর িাভেত্ব ভনলাম। 

প্রশ্ন: িারস্ত্রে মাইম িা মূকানিিে এিং মূকানিিে নশল্পীস্ত্রির জিনপ্রেো কেট্া? মূকানিিে নক োর প্রাপয গপস্ত্রেস্ত্রছ? 

উত্তর: প্রোর হয়েয়ে আয়স্ত আয়স্ত। এেনও নানান গজলাে, নানান প্রয়িয়শ গলাকনায়টের উয়দ্বাধন হে আমার হায়ে, সম্প্রভে মহারায়ে হল, 

েেন আভম িয়লভেলাম আভম িশঘকয়ির সয়ঙ্গ মাটিয়ে িয়সই মূকাভিনে এিং গলাকনাটে গিেি। ফয়ল মানুয়ষর কায়ে মূকাভিনেয়ক ভনয়ে 

ভগয়েভে িারিার। প্রশংসা গপয়েভে, প্রোরও গপয়েভে, সরকাভর আটঘ  কয়লয়জ আমার অয়টাগ্রাফ গনওোর জয়নে ৫০০ জন লাইন ভিয়েভেল। 

ওয়ির একটা ওোকঘ শয়প িুভঝয়েভেলাম ভেত্রকলার ময়োই মূকাভিনয়েও কীিায়ি আমরা গিাল্ড লাইন, ফাইন লাইন, শ্বাস আটকায়না, োিা 

এ সি কীিায়ি কভর িুভঝয়েভে। িোলান্স, এেটি গেস, ফুল গেস এগুয়লার সংজ্ঞা সি হায়েকলয়ম জােগা পভরিেঘ ন কয়র কয়র গিভেয়ে 

ভিয়েভে। গসোয়ন ৩/৪ অংশ জােগা কীিায়ি রােয়ে হে এিং োিয়ে হে গসটাও গিভেয়েভে। নাে, গান এগুয়লা গকানওটাই আভম ভশভেভন, 

েয়ি োল, লে, েেটা অয়নয়কর গিয়কই িাল গিাঝায়ে পারি। নাটেশায়স্ত্র আয়রকটি েুি গুরুত্বপূণঘ েিে গিওো আয়ে,  া রসানুিূভের 

কিা িয়ল। গসই রসানুিূভের জােগাটায়েই িহু গলাক গপৌাঁেয়ে পায়র না। মূকাভিনে প্রধানে িািাশ্রেী, নাটক রসাশ্রেী, নােও িািাশ্রেী, 

িাি শেভর কভর মূকাভিনয়ের মাধেয়ম,  া গিয়ে মানুষ িািাভন্বে হে। একিার গুরুভজ মভণমাধি োভকোরয়ক ভজয়জ্ঞস কয়রভেলাম রস গো 



িশঘয়কর, োহয়ল রসানুিূভে আভম অনুশীলন করি গকন? িশঘয়কর উভেে অনুশীলন করা। গুরুভজ েেন গিাঝায়লন িািদৃভষ্ট আর রসদৃভষ্ট 

কীিায়ি আলািা। উভন এও গিাঝায়লন গ , প্রিয়ম অভিয়নো ময়ন ময়ন রস উপয়িাগ এিং আত্মস্থ কয়র গনন, োরপর ভেভন আনে পান 

এিং োরপর ভেভন গসই রস ফুটিয়ে গোয়লন গোে, মুে, হায়ের মুদ্রার িেিহায়র,  া িশঘকময়ন রয়সর সঞ্চারণ কয়র। রস Ý িাি-িাি-রস = 

রস ভনষ্পভত্ত। গ মন, ফুল, গমৌমাভে, রস ইেোভিয়ক শরীর, গোে এিং হায়ের মুদ্রার মাধেয়ম িস্তুগে ভিকগুয়লা  েন মূকাভিনয়ের মাধেয়ম 

একজন েুয়ল ধরয়েন েেন ভেভন হাে ভিয়েই ফুল, গমৌমাভে ইেোভি অভিনে কয়র গিোয়েন। একসমে ভিভে, কলকাো এিং আরও 

অয়নক জােগাে মূকাভিনে গিয়েভে, এেনও গিভে, আর এই গশো আর না–গশোর ভিকগুয়লা গোয়ে পয়ি। 

প্রশ্ন: ‘গিেুি’–এ আপনি অদু্ভে এক গিেুি নিস্ত্রেোর চনরস্ত্রে অনিিে কস্ত্ররস্ত্রছি, গযখাস্ত্রি গস গিেুি ওিাস্ত্রিার গচষ্টা 

করস্ত্রছ নিনিন্নিাস্ত্রি। এট্ার মস্ত্রধ্য নিস্ত্রে নক গকািও সামানজক িােে া গিওো হস্ত্রেস্ত্রছ? 

উত্তর: ‘গিলুন’ নাটয়ক ভিয়শষ গিয়ক ভনভিঘয়শয়ষ উত্তরয়ণর জােগাটা গিোয়না হয়েয়ে, গ টা ভশয়ল্পর উত্তরণ। গ মন, োভলঘ েোপভলয়নর 

শশশি িীষণ কয়ষ্টর। োিার আয়ে ভকন্তু পায়ে না, ভিষেটা সহজ, ভকন্তু উপস্থাপনা েেটাই শশভল্পক িোপার। ‘মোনঘ টাইমস’,‘ভসটিলাইটস’

মূভেঘ  উয়দ্বাধন হয়ে শহয়রর এক প্রায়ন্ত গকাটি গকাটি টাকা েরে কয়র, আর োভলঘ গসই মূভেঘ র ওপর িয়স আয়ে, কারণ শহয়র মানুয়ষর 

িাকার জােগার অিাি। আমায়ির অভধকাংশ মূকাভিনয়ের মাধেয়মও আমরা প্রধানে সামাভজক গিশ ভকেু িােঘ াই ভিয়ে গেয়েভে। 

হাইয়ড্রাভলক গমভশয়নর গকৌশল, গেোর ওঠায়না, গিলুন, ভপন গফাটায়না, স্বপ্নিঙ্গ, সময়ের সমন্বয়ের অিাি— সয়িরই পভরসু্ফটন ভনিঘাক 

অভিনয়ের মাধেয়ম, গ টা করা গিশ শি। 

 

প্রশ্ন: গকািাও নক সামানজক–রাজনিনেক গকািও িােে াও েুস্ত্রট্ ওস্ত্রে িারিার? 

উত্তর: ঠিক একইরকম সামাভজক িােঘ া, গ্রাম এিং শহয়র মভহলায়ির ভনরন্তর গশাষণ এগুয়লা গিভেয়েভে ‘গসানার গাাঁ য়ের গময়ে’মূকাভিনয়ে 

(১৯৮৩)। এই গল্পটা সামাভজক–রাজননভেক িােঘ ার একটা অদু্ভে ভময়শল। গয়ল্পর গশষ গিয়ক শুরু কভর, ফ্ল্োশিোক গমায়ে অয়নক েিে 

উয়ন্মােন হে— মভহলায়ির শারীভরক গশাষণ, ভিয়ের প্রভেশ্রুভে, গময়েয়ির পাোর এিং ভিভক্রর ময়ো রৃ্ণে অপরাধ। এই সিভকেুই এই গয়ল্পর 

মাধেয়ম গিভেয়েভে। ভেনয়ট পভরিার গিোয়না হয়েয়ে, প্রিমটা স্বামী–স্ত্রী, স্ত্রীর অিেঘ মায়ন স্বামী গ্রাম গিয়ক আসা গময়েটায়ক গশাষণ কয়র। 

এরপর গস আয়রকটি িাভিয়ে কাজ করয়ে  াে, গ োয়ন গৃহস্বামী এিং োর স্ত্রী িাল, ভকন্তু এক পাভরিাভরক িনু্ধর লালসার ভশকার হে 

গময়েটা। আর ভেন নম্বর পভরিায়র স্বামী–স্ত্রীর োকভরর সুয় াগ ভনয়ে পায়শর িাভির োকর গময়েটায়ক ভিয়ের প্রভেশ্রুভে ভিয়ে সহিাস কয়র 

গিঘ িেী কয়র গিে। এরকমিায়ি সামাভজক অিেয়ের পভরপূণঘ রূপটা আমরা মূকাভিনয়ের ময়ধে ভিয়ে েুয়ল ধয়রভে। এ োিাও প্রভেভিয়নর 

ভিষে ভনয়ে নাটক কয়রভে ‘প্রভেভিয়নর নাটক’(১৯৮২–৮৩), লটাভর পাওো, শিনভেন জীিন, সামাভজক অভস্থরো, গিামার আওোজ, 

গলােয়শভেং, মারামাভর ইেোভি ভনয়ে। এেন  া গিেভে, সময়ের সয়ঙ্গ প্রভেিায়ির িাষা িিয়লয়ে, ভনিঘাক ভকেু গনই, ভনিঘ ল িলয়েও ভকেু 

গনই। আন্তজঘ াভেক গশল্টার ইোর িা আশ্রেিয়ষঘ নাটক কয়রভে। গ মন ‘গমসিাভি’িয়ল একটি মূকাভিনে করলাম। ে’টা েভরত্র, ে’রকম 

গপশার সয়ঙ্গ  ুি, একসয়ঙ্গ িাস করা, সুয় াগ, সুভিধা, অসুভিধা এইসি ভনয়েই নাটক। সি েভরয়ত্রর মুে ঢাকা ভেল গনট ভিয়ে। এই নাটকটি 

িারেীে কয়পঘারাল মাইয়মর একটা উিাহরণ। 

প্রশ্ন: একট্া গশষ প্রশ্ন, মাইম নিস্ত্রে গোকস্ত্রক হাসাস্ত্রিা যাে, পিে ার আিাস্ত্রে নিস্ত্রজস্ত্রির দুঃখস্ত্রক গেস্ত্রক গরস্ত্রখ 

মূকানিিে নশল্পীরা কীিাস্ত্রি নিস্ত্রজস্ত্রির অনিিযনি নিস্ত্রে িশেস্ত্রকর মস্ত্রি হাসযরস্ত্রসর উৎপািি কস্ত্ররি? 

উত্তর: মানুয়ষর জীিন গো সুে, দুঃে সি ভকেু ভনয়েই, ভশল্পীও গসই িৃয়ত্তর িাইয়র নে। েয়ি অভিনয়ের সমে েভরয়ত্রর সয়ঙ্গ এেটা 

একাত্ময়িাধ হওোর একটা প্রিণো িায়ক গ  েেন ভনয়জর সুে, দুঃে, কান্না িাি ভিয়ে িশঘকয়ক আনে গিওোটাই মূল উপজীিে হয়ে ওয়ঠ। 

 

 


