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মননোনমোহন বসু (১৭ জলুাই ১৮৩১-৪ ফেব্রুযারি ১৯১২) রিললন একজন রিরিষ্ট 

নাট্যকাি এিং এিং মঞ্চাধ্যক্ষ । মলনালমাহন িস ু ফেরিে ফহযালিি িাত্র এিং করি ঈশ্বি গুলেি 

রিষ্য রিললন । িাত্রািস্থালেই রেরন প্রিাকি এিং েত্ত্বলিারধ্নী পরত্রকায প্রিন্ধ রলখলে থালকন । 

১৮৭২ খ্রীষ্টালে রেরন মধ্যস্থ নালমি একটি সাোরহক পরত্রকা প্রকাি কলিন । রেরন রিললন এই 

পরত্রকাি সম্পাদক । পলি এই পরত্রকা পারক্ষক এিং মারসক রূলপও প্রকারিে হলযরিল । রেরন 

পাঞ্জািলকিিী িণরজৎ রসংলহি উপি একটি েথযরিরিক জীিনী দলুীন িচনা কলি খযারেলাি 

হলযরিললন । োি ফলখা রিদযাললযি পাঠ্যিই পদযমালা ফিি জনরপ্রয রিল । 

শুরুি রদলক মলনালমাহন যাত্রা, হাে-আখডাই, পাাঁচালী, কীেত ন, িাউল নানা রিষ্লযি সঙ্গীে িচনা 
কিলেন । 

েৎকালীন যুলে যাত্রাি মান খুিই রনচুস্তলি ফনলম রেলযরিল। মলনালমাহন যাত্রালক উন্নে 

কলি মানুলষ্ি কালি গ্রহণলযােযো িাডািাি ফচষ্টা কলিন । োি িরচে নাট্কগুরল িাইলি ফথলক 

আধ্ুরনক নাট্লকি মে রিল রকন্তু রিেি ফথলক রিল এলদলিি যাত্রাধ্মী । এই নাট্কগুরল যাত্রাি 

মে ফখালামলঞ্চ এিং আধ্ুরনক রথলযট্ালিি মে ফেজ ফিাঁলধ্ও অরিনয কিা ফযে । এই সমলয 

েীোরিনয নামক এক িকলমি রমশ্রধ্মী েমত তেরি হলযরিল । রথলযট্াি ও যাত্রাি রমশ্রন 

মলনালমাহন োি নাট্কগুরলি মলধ্য কলিরিললন । যাাঁলদি ফেজ ফিাঁলধ্ রথলযট্াি কিাি মে আরথতক 

সঙ্গরে রিল না আিাি রথলযট্ালিি প্ররে আকষ্তণ রিল এিং যাত্রালকও পুলিাপুরি িাডলে পািরিললন 

না এিকম মানুষ্লদি কালি মলনালমাহন খুিই জনরপ্রয ও শ্রলেও রিললন । 

 

মলনালমাহন িহুিাজাি িঙ্গ নাট্যালয -এি সলঙ্গ পৃষ্ঠলপাষ্ক এিং নাট্যকাি রহসালি যুক্ত 

রিললন । এই সমলয রেরন ফিি রকিু নাট্ক িচনা কলিরিললন । িামারিলষ্ক (প্রথম অরিনয: 

https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A4%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AB-%E0%A6%86%E0%A6%96%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%87&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%B2
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97_%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%95


১৮৬৮), সেী (১৮৭৪), হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫) প্রিৃরে নাট্কগুরল িহুিাি অরিনীে হলয খুিই 

জনরপ্রয হলযরিল । 

 

সেী নাট্কটি রিলযাোন্তক হওযালে অলনলক আপরি কলিন । োই মলনালমাহন একটি 

রমলনান্তক ফরাডঅঙ্ক রললখ িারপলয এি সালথ জলুড ফদন । রিলযাোন্তক নাট্কলক এিালি ফরাডঅঙ্ক 

জলুড রমলনান্তক কিাি এই হাসযকি পেরে িাংলা যাত্রায রিল । রকন্তু মলনালমাহলনি িযিহালি 

িাংলা নাট্লকও এই িীরে জনরপ্রয হয । 

১৮৭২ খ্রীষ্টালে নযািনযাল রথলযট্াি প্ররেষ্ঠাি উলদযালে মলনালমাহন উৎসাহী রিললন । নেুন 

যুলেি এই রথলযট্ািলক স্বােে কলি রেরন িষ্তপূরেত  অনুষ্ঠালন দীর্ত িকৃ্তো রদলযরিললন । 

 

 

 

মলনালমাহন ফিি কলযকটি িঙ্গাললয ফপিাদারিিালি মঞ্চাধ্যলক্ষি কাজ কলিন । এিং িাংলা 
রথলযট্ালিি যুেিদললি সরন্ধক্ষলন দাাঁরডলয রেরন যাত্রালক উন্নে এিং সঙ্গীলেি অংিগুরললক মারজত ে 

কলিন । 

নোট্যতোলিকোসম্পোদনো 

 িামারিলষ্ক(১৮৬৮) 

 সেী (১৮৭৪) 

 হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫) 

 প্রণয পিীক্ষা (১৮৬৯) 

 পাথতপিাজয (১৮৮১) 

 িাসলীলা (১৮৮৯) 

 আনন্দময (১৮৯০) 

 

https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%A8_%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%81&action=edit&section=1
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