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 মািহত চে াপাধ ােয়র সমসামিয়ক নাট কার: জীবন ও  

িশ  পায়েণ াত  

 
“িচ ার ে  নতুন আেস নতুন সত  িনেয়, যুি র পর যুি  

িদেয় পুরাতন সবেথেক খি ত কের— নতুন িস া  িত া কেরই, 

িশে র ে  নতুন আেস নতুন জীবনেবাধেক েপ-র স ব  

করেত করেত, – নতুন জীবন – সমােলাচনার বৃি  িনেয়ই এবং 

কমে ে  আেস পুরাতন ব ব ােক সিরেয় িদেয় নতুন ব ব া 

িত া কের।”১  

নাট  সািহেত র এবং নাট েয়ােগর মিবকােশর ইিতহাস পযােলাচনা করেল দখা 

যায় নাটক এবং নাটেকর েয়াগ অথাৎ উপ াপনা রীিত, অিভনয় রীিত ভৃিত িবেশষ 

িবেশষ সমােজর অ গিতর ইিতহােসর সে  িবেশষ িবেশষ যুেগর অথৈনিতক, 

রাজৈনিতক, নিতক এবং সাং ৃ িতক অব ার সে  িনগূঢ়ভােব যু । সমাজ িববতেনর 

সে  সে  জীবন যাপেনর রীিতর, িণ িবন ােসর তথা িণ স েকর এবং 

মূল েবােধর মেধ ও পিরবতন দখা দয়। সমাজ িববতেনর সে  ব ি  বাসনার এবং 

িবষয়ব  িনবাচেনর একটা নিমি ক স  আেছ—যুেগর পিরবতেন লােকর ান, 

ম কেম তথা িবষয়ব  িনবাচেন পিরবতন দখা দয়। িবষয়ব র িনবাচেন সমােজর 

ে র পই ত  বা পেরা ভােব িতফিলত হয়। উিনশ শতেকর ি তীয়াধ থেক 

াধীনতা লােভর সময় পয  (১৯৪৭) যত বাংলা নাটক রিচত হেয়েছ স িল িবে ষণ 

করেল দখা যায় তােদর মেধ  তদানী ন বাঙািল জীবেনর িবিচ  ে র এবং আশা-

আকা ার কথাই ব  হেয়েছ। বাংলা হসেনর ে  দখা যায় বাঙািল জীবেনর 
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িবকৃিতর িদক িল ব  করা হেয়েছ— উপহাস-ব ে র আঘােত িবকৃিত সংেশািধত 

করার অিভ ােয়ই হসন িল রচনা করা হেয়েছ। পৗরািণক, ঐিতহািসক নাটেক 

বাঙািলর এবং ভারতবেষর াচীন ঐিতহ  রণ করা হেয়েছ এবং তার সাহােয  

জািতর আ িত ার কামনােক উ ীিপত কের— জািতর আ িত ার ধান বাধার 

ি িটশ আিধপেত র িব ে  পেরা ভােব সং াম ঘাষণা করা হেয়েছ। নাটেক 

আ েকি ক ব ি জীবেনর পিরবেত বৃহ র সামািজক জীবন িতফিলত হয়। 

িশ ে ে  ‘আ সং ৃ িত’ মূলত সামািজক ব ি র রসেবােধর – জীবন ও মূল েবা ধর 

অিভব ি কই াধান  দয়। এই কারেণ েত ক যুেগর সৃি েত সই যুেগর সমােজর 

অ ে র ও বিহ ে র িবিচ  প কাশ হেয় থােক কাথাও ত  কাথাও বা 

পেরা ভােব। সা াজ বােদর সে  য  তােক সমােজর বিহ  আর পুঁিজবােদর 

সে  য  তােক অ  বলা হেয় থােক। নাটেকর িবষয়ব  মূলত বাঙািল জািতর 

রাজৈনিতক, অথৈনিতক এবং সামািজক  থেক িনবািচত। বাংলা নাটেকর েয়াগ 

ব ব ার মিবকােশর ইিতহাস অনুসাের বাংলার বা ব সং ৃ িতর ইিতহােসর সে  

িথেয়টােরর ইিতহাস ওতে াতভােব িমেশ আেছ। সািহত  সৃি েক আপাত দৃি েত 

িশ ীর রসেবােধর কাশ বেল মেন হেলও আসেল তা িশ ীর জীবন সমােলাচনারই 

কাশ, তা িবেশষ যুেগর রাজনীিতরই সমােলাচনা। াধীনতা পরবতী সমেয় 

অথৈনিতক াধীনতা ও গণতাি ক অিধকােরর জন  সমােজর মেধ  য অ  - য 

িণ  দখা িদেয়িছল, সাম - ম ী- াধীনতােক বা েব পিরণত করার জন  য 

আেবগ দখা িদেয়িছল, সই ে র- সই আেবেগর উৎস থেক িবমুখ থােকনিন 

িশ ী সািহিত কগণ। যার ফেল িবিভ  িশ  আে ালেনর সূ পাত ঘেট। ি তীয় 

িব যু কােল াপেট ঘেটেছ নাটেকর িববতন। িববতেনর পথ ধের আিবভাব ঘেট 

িবিভ  ধারার নাটক ও নাট বেগর। িবশ শতেকর চি শ– প ােশর দশক বাংলা নাট  

সািহেত র ইিতহােস সি ণ- াি কােলর যুগ বেল িবেবিচত। ষাট-স েরর দশক 
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রাজৈনিতক ও অথৈনিতক অি রতার যুগ। এরকম এক আথ-সামািজক অি রতার 

যুেগ বাংলা নাটেকর ে  আিবভাব ঘেট িবজন ভ াচায , তুলসী লািহড়ী, িবধায়ক 

ভ াচায, সিলল সন, শ ু  িম  উৎপল দ , বাদল সরকার, অিজেতশ বে াপাধ ায়, 

মেনাজ িম  এবং মািহত চে াপাধ ােয়র মেতা কৃিতমান নট ও নাট কােরর। সমকাল 

বা ায় সমকােল আিবভূত এই সকল নট ও নাট কারগণ একই আথ-সামািজক 

াপেটর িতিনিধ হেয়ও েত েকই তােদর নাট সৃজনেক িভ  িভ  ধারায় চািলত 

কেরেছন। াত  সৃি  কেরেছন ি তীয় িব যু  পূববতী কােলর নাট ভাবনার সে । 

াত  ধু আি ক ভাবনা, চির -িচ ণ, সংলাপ সৃি েত নয়, াত  নাট  ম ায়েনর 

ে ও। এই সময়কােলর নাট কারেদর হােতই বাংলা নাটেকর যথাথ মুি  ঘেট। 

তাঁেদর হােতই বাংলা নাটক িব নােট র সে  একা তা লাভ কের। এই ধারােতই 

মািহত চে াপাধ ায় তাঁর নাট  সৃজেনর ে  িকভােব স ূণ ত  হেয় উেঠিছেলন 

তা গেবষণার িবষয়। একই সে  নামকরণ, নাটেকর দৃশ  িনমাণ, নাট - আি ক, িবষয় 

ভাবনা, চির -িচ ণ ও সংলাপ রচনা সম  িদক থেকই িতিন ত । সমকালীন এই 

সকল ািথতযশা নাট কারেদর িবেশষ অবদান ও শলীর উে েখ মািহত 

চে াপাধ ােয়র নাটেক জীবন ও িশে র অব ান িনণয় এই অধ ােয়র আেলাচ  িবষয়। 

মািহত চ পাধ ােয়র সমকােল ব  খ াতনামা নাট কুশলীর আিবভাব ঘেটিছল যাঁরা 

তাঁেদর অসাধারণ সৃজনীর ারা াধীনতা উ র বাংলা নাটেকর ধারােক সমৃ  

কেরেছন। এই অধ ােয় সই সকল নাট কারেদর িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ যাঁরা 

থাগত গতানুগিতক িশ া েন আব  না রেখ তাঁেদর নাট সৃজনেক ত  ধারায় 

চািলত কেরিছেলন। 

“িভ  িচিহ মানবঃ। িতিট মানুেষর িভ  িভ  িচ। এই য িচ এ িক  

রসজাত। এেক িব  রসায়ন ি য়াজাত বািধিব ানও বলা যেত পাের। কননা 

রেস রেস িমলেনর ফেলই সু েরর জ  হয়...।”২ িশ ীর সাধনা সু েরর সাধনা। 
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সু েরর সাধেকরা সু রেক নানা েপ বণনা কেরেছন, কউ বেলেছন– ‘আন প’, 

কউ বেলেছন– ‘অিনবচনীয়’, আবার কউ বেলেছন ‘অনুপম’। িচর িবিভ তা 

পিরেয় সবেশেষ একিট জায়গায় সু র ধরা দয়। যমন জীবজগেত বিচে র মেধ  

ঐক । “সু র হল আন প। মু ক উপিনষেদর ি তীয় মু েকর ি তীয় খে র অ ম 

মে  বলা হেয়েছ—  

মেনাময়ঃ াণশরীরেনতা িতি েতাঽে  দয়ং সি ধায়। 

তি ােনন পিরপশ ি  ধীরা আন পমমৃতং যি ভািত।।৮ 

[মেনাময় াণ শরীেরর নতা অে  িতি ত হেয় দেয় ি ত আেছন এই িব ান 

লােভর ারাই ধীমা  ব ি  তাঁেক পিরপূণ ভােব দশন কের আন প অমৃত িবভা 

লাভ কেরন। অ রানেনর িবভায় আ দশেন য া  ধৃত হয় তাই আন , এই 

আন প অমৃতই ’সু র’।]”৩ 

িশ ীর আসল কাজ রস সৃি  করা। িশ েক যথাথ িশ প লাভ করেত হেল 

তােক ‘রসনীয় েপ' পিরণত হেত হেব। কননা ‘ন ভাবহীেনাহি  রসঃ না ভােবা 

রসবিজত’— অথাৎ ভাবহীন রস নই, রসহীন ভাব নই। ‘বাসনা চ বাধ পা’–ভােবর 

সে  জীবনেবােধর িনগূঢ় স ক। আর িশ সৃি র মূেল আেছ েয়াজন এবং তার 

উপেযািগতা।৪  

“ েত ক ব ি র মানিসক আচরেণ সমাজ পু ষাথ এবং ব ি  

পু ষােথর বুঝাপড়ার পিটই িবেশষ আকাের ব  হেয় থােক। 

িশ  রচনা যেহতু অন তম মানিসক আচরণ, িশ  রচনােতও ঐ 

বুঝাপড়ার পিটই ব  হেয় থােক– জগৎ ও জীবন িবষেয় 

িশ ীর য িবিশ  দৃি ভি  সই দৃি ভি  কাশ পেয় থােক।”৫ 
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িশ ীর এই ত  বা িবিশ  দৃি ভি  িনণেয়র িনিরেখ শলীিব ান সৃি  হেয়েছ। বুঁেফা 

শলী স েক বেলেছন ‘Style is the man himself.’ ধু িভ  িভ  ব ি স া নয়, 

একই ব ি র মেধ  িভ  িভ  স া অথাৎ িভ  আিমর অি  অ ীকার করার নয়। এ 

সে  মািহত চে াপাধ ায় বশ সু র একিট কথা বেলেছন—  

“মানুষ ধু িরঅ াকশন, িরঅ াকশেন মানুেষর চিরে র কাশ হয়, 

তার আলাদা িক কান চির  আেছ? আিম আমার ছেলর কােছ 

যখন থািক, আিম বাবা। তার পেরই বাবার সে  যখন কথা বিল 

তখন আিমই স ান, িতিন আমার বাবা। আমার র  মাংেসর 

মেধ  একটা স ান তির হেয় গল তখন। তার মেধ  আেগর 

বাবােক খু ঁেজ পাওয়া যায়, আমার স ােনর কােছ একটু আেগ যা 

িছলাম। তার পের আমার ীর কােছ আিম যখন যাই তখন আমার 

ভতের ওই বাবা এবং স ান কউ থােক না— আর একটা চির  

এেস দাঁড়ায় তার পর আবার া ন কােনা এক মিহলা, একিদন 

হয়েতা ভালবাসতুম, তাঁর সে  হঠাৎ পেথ দখা, আমার মনটা 

মদুর হেয় আবার কাথায় চেল যায়— তােত আেগকার কউ নই! 

ব ু র কােছ গলাম বদেল গলাম। সারািদন ধের চলেত চলেত 

আিম কবল চিরে র পিরবতন করেত করেত এিগেয় যাই। সব 

মানুষ মুহূমুহূ চিরে র পিরবতন কের যাে । িরঅ াকশেনই চির  

হয়। আমার ছেলর কােছ িরঅ া  কির বেলই আমার বাবা 

চির টা হয়, আমার বাবার কােছ গেল িরঅ া  কের আলাদা 

রকম হই— এই িরঅ াকশনই হে  মানুেষর চির । এই 

িরঅ াকশান যত হেব ততই তার চিরে র মেধ  নতুন প আসেত 

থাকেব। তবু তার মেধ ও িক  আমরা একটা মূলসূ  কাথাও 
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রচনা কির যার জন  একটা চির  থেক আর একটা চিরে  

গেলও একজন আমােক িচনেত পাের, বুঝেত পাের— একটা 

Common Thread তার মেধ  আ ছ।”৬ 

াধীনতা পরবতী সমেয় অথৈনিতক াধীনতা ও গণতাি ক অিধকােরর জন  সমােজর 

মেধ  য অ – য িণ  দখা িদেয়িছল, সাম - ম ী- াধীনতােক বা েব 

পিরণত করার জন  য আেবগ দখা িদেয়িছল, সই -আেবেগর উৎস থেক িবমুখ 

থােকনিন িশ ী সািহিত কগণ। যার ফেল সূ পাত ঘেট িবিভ  িশ  আে ালেনর। 

ি তীয় িব যুে া র দশকােলর াপেট ঘেটেছ নাটেকর িববতন। এই িববতন পথ 

ধের আিবভাব ঘেট িবিভ  ধারার নাটক ও নাট বেগর। িবশ শতেকর চি শ–প ােশর 

দশক বাংলা নাট  সািহেত র ইিতহােস সি ণ– াি কােল বেল িবেবিচত। ষাট-

স েরর দশেক রাজৈনিতক ও অথৈনিতক অি রতার যুগ। এরকম এক আথ-

সামািজক অি রতার যুেগ বাংলা নাটেকর ে  মৗিলক নাটেকর ম া অব া 

চেলিছল। এরকম এক স টজনক অব া থেক বাংলা নাটকেক  গিতেত 

িফিরেয় আনেত স ম হেয়িছেলন িবজন ভ াচায, তুলসী লািহড়ী, সিলল সন, শ ু  

িম , উৎপল দ , অিজেতশ বে াপাধ ায়, বাদল সরকার, মািহত চে াপাধ ায় ও 

মেনাজ িম  মুখ কৃিতমান নট ও নাটককাররা। সমকাল বা ায় সমকােল আিবভূত 

এই সকল নট ও নাটককারগণ একই সমােজর িতিনিধ হেয়ও েত েক তাঁেদর 

নাট সৃজনেক িভ  িভ  ধারায় চািলত কেরেছন। াত  সৃি  কেরেছন ি তীয় িব যু  

পূববতী কােল নাট ভাবনা সে । াত  ধু আি ক ভাবনা, চির -িচ ণ, সংলাপ 

সৃি েত নয়, াত  ম ায়েনর ে ও। এই সময়কােলর নাট কারেদর হােতই বাংলা 

নাটেকর যথাথ মুি  ঘেট। তাঁেদর হােতই বাংলা নাটক িব নােট র সে  একা তা 

লাভ কের।  
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ি তীয় িব যুে র াপেট বাংলা নাটেকর জগেত আিবভাব িবজন 

ভ াচােযর। িবজন ভ াচায (জ  - জুলাই ১৭, ১৯১৭ ফিরদপুর, বাংলােদশ; মৃতু  - 

১৯ জানুয়াির, ১৯৭৮) একজন বাঙািল নাট মে র খ াতনামা ব ি  ও সুঅিভেনতা। 

িবজন ভ াচায ফিরদপুর জলার খানাপুের ১৯১৭ সােল জ হণ কেরন। তাঁর িপতা 

ীেরাদিবহারী ভ াচায িছেলন একজন ু লিশ ক। ভূ ামী পিরবাের তাঁর জ । 

িপতার কমসূে  িবিভ  অ েল বসবাস করার সুবােদ িতিন সাধারণ মানুেষর দনি ন 

জীবনযা া ও সং ৃ িতর সে  পিরিচত হন। 

িবজন ভ াচােযর নাট জীবেনর  হয় ১৯৪০ এর দশেক। বাংলা নাটেকর 

এক ব াদশায় িতিন নাটক রচনায় বাংলা নাট সৃজেন আ  িনেয়াগ কেরন। তখন 

নতুন নাত েচতনায় উ ু  হওয়ার উৎসাহ হািরেয় ফেলেছ পশদার র ম িল।  

চিলত বািণিজ ক িথেয়টােরর ধারার বাইের ত  নাট  আে ালেনর সূচনা কেরন 

িকছু ফ ািসবাদ িবেরাধী লখক িশ ী গা ী । এঁেদরই সাং ৃ িতক শাখা িছল ভারতীয় 

গণনাট  সংঘ বা ইি য়ান িপপলস িথেয়টার অ ােসািসেয়সন যা আই িপ িট এ নােম 

বিশ পিরিচত। িবজন ভ াচায িছেলন এই গণনাট  সে র থম সািরর নাট কমী। 

িচ া, চতনা এবং সং ােমর গিতশীল িচ া ভাবনার িদশারী িছল ভারতীয় গণনাট  

স । িবজন ভ াচােযর নাটক রচনা, অিভনয় এবং িনেদশনা সাফল  লাভ কেরিছল 

এই গণনাট  আে ালেনর মধ  িদেয়। গণনােট র েয়াজেনই তাঁর নাটক রচনায় 

আ িনেয়াগ। িতিন ায় চৗ িট পূণা  নাটক নয়িট একা  নাটক ও একিট গীিতনাট  

ও পক নাট  রচনা কেরন। গণনাট  সে র ( সই সময় ফ ািসিবেরাধী লখক িশ ী 

স ) থম নাটক ‘আ ন’ িবজন ভ াচােযর রচনা । এই নাটকিট ১৯৪৩ সােল 

ম  হেয়িছল। ১৯৪৪ সােল তাঁর লখা নাটক ‘জবানব ী’ এবং ‘নবা ’ অিভনীত 

হেয়িছল। এই নাটক িলেত িতিন ধান অিভেনতা এবং িনেদশেকর দািয়  পালন 

কেরিছেলন। ১৯৪৪ সােলর ২৪ অে াবর র ম মে  ‘নবাে ’র থম অিভনয় হয়। 
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এই নাটকিটর পটভূিমকা িছল ি তীয় িব যুে র অি রতা, ১৯৪২ সােলর আগ  

আে ালন, প ােশর ম র এবং াকৃিতক দুেযাগ। গণনাট  আে ালন এবং িবজন 

ভ াচােযর নাটক বাংলা নাটক রচনা এবং অিভনেয়র এক যুগবদেলর সূচনা কের। 

১৯৪৮ সাল থেক গণনাট  সে র সে  িবজন ভ াচােযর মতা র ঘেট। 

১৯৪৮ থেক ১৯৫০ িতিন বা াইেত িহি  িসেনমার সে  যু  থােকন। ১৯৫০ সােল 

িতিন আবার বাংলায় িফের আেসন এবং িনেজর নাটেকর দল ক ালকাটা িথেয়টার 

িত া কেরন। এখােনও িতিন নাট কার, ধান অিভেনতা এবং িনেদশেকর ভূিমকা 

পালন কেরন। এই িথেয়টাের তাঁর রিচত নাটেকর মেধ  অন তম িছল কল , 

গা া র, মরাচাঁদ, দবী গজন, গভবতী জননী ভৃিত। ১৯৭০ সােল িতিন ক ালকাটা 

িথেয়টার ছেড় িদেয় কবচ-কু ল নােম নতুন দল গঠন কেরন। এখােন তাঁর রিচত 

নাটক িলর মেধ  অন তম িছল কৃ প , আজবস , চেলা সাগের, লাস ঘুইরা যাউক 

ভৃিত। িবখ াত লিখকা ানপীঠ পুর ার িবজয়ী মহাে তা দবী িবজন ভ াচােযর 

ী। তেব পরবতীকােল তাঁরা িববাহ িবি  হন। তাঁেদর এক স ান নবা ণ ভ াচায 

িযিন ১৯৪৮ সােল জ হণ কেরিছেলন। নবা ণ ভ াচায একজন সািহত  একােডিম 

পুর ার া  লখক এবং কিব। 

িবজন ভ াচায মাকসীয় দশেন িব াসী িছেলন। কৃষক িমক মহনতী মানুেষর 

জীবন সং ােমর কথা ও বাঁচবার কথা তাঁর নাটক িলর মুখ  িবষয় হেয় উেঠিছল। 

িক  আে  আে  িতিন এই ভাবনা থেক সের যান। গণনাট  স  ত াগ এবং িনেজর 

নাটেকর দল একািধক বার ভেঙ গেড় িতিন তির কেরন। েম মাকসীয় দশেনর 

পিরবেত তাঁর রচনায় লাকায়ত ধম দশন, িহ ু ধেমর সম য় য়াসী মানিসকতা 

কাজ কেরিছল। িচরকালীন মাতৃকা ভাবনা তাঁর নাটেক ায়ই ল  করা যায়। 

অিভেনতা িহসােব িবজন ভ াচায অসামান  কৃিত  দিখেয়িছেলন। নানারকম চির েক 
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মূত কের তুলেত িতিন দ  িছেলন । নানা উপভাষার সংলাপ উ ারেণও িতিন 

সাফল  অজন কেরিছেলন। তাঁর অিভনীত উে খেযাগ  চিরে র মেধ  িছল ব া 

(জবানব ী), ধান সমা ার (নবা ), পবন ও কতকাদাস (মরাচাঁদ), হেরন মা ার 

( গা া র), ভ ন ( দবীগজন), মামা (গভবতী জননী), কদার (আজ বস ), সুেরন 

ডা ার (চেলা সাগের) ভৃিত। নাট িনেদশক িহসােবও িতিন সমান সফল িছেলন। 

গণনাট  সে  তাঁর নাটক জবানব ী এবং নবা  িছল অসাধারণ দুিট েযাজনা। পের 

িতিন তাঁর িনেজর প িথেয়টােরও ব  নাটেকর সফল েযাজক এবং িনেদশক 

িছেলন। আ ন(১৯৪৩), জবানব ী (১৯৪৩), নবা  (১৯৪৪), জীয়নকন া (১৯৪৫), 

মরাচাঁদ (১৯৪৬), অবেরাধ(১৯৪৭), কল (১৯৫০), জনেনতা(১৯৫০), জতুগৃহ(১৯৫২), 

মা ারমশাই(১৯৬১), গা া র (১৯৬১), ছায়াপথ (১৯৬১), দবীগজন (১৯৬৬), 

কৃ প  (১৯৬৬), ধমেগালা (১৯৬৭), গভবতী জননী (১৯৬৯), আজ বস  (১৯৭০), 

লাস ঘুইর া যাউক (১৯৭০), ণকু (১৯৭০), চেলা সাগের (১৯৭২), চুি (১৯৭৪), 

হাঁসখািলর হাঁস (১৯৭৬) ইত ািদ তাঁর নাট কম।  

িবজন ভ াচায ১৯ জানুয়াির, ১৯৭৮ সােল কলকাতায় মারা যান। িতিন এমন 

এক সময় বাংলা নাটক রচনায় আ িনেয়াগ কেরন যখন বাংলা নাটেক ব াদশা 

চলিছল এবং পশাদারী র ম িল নতুন নাট  চতনায় উ ু  হবার বাসনা হািরেয় 

ফেলিছল। স সময় যসব ঐিতহািসক ধমমূলক পৗরািণক, সামািজক নাটক রচনা 

হি ল তােত সমকােলর প সিঠকভােব উ ািটত হি ল না। িতিন ত  

কেরিছেলন িবিভ  রাজৈনিতক অিভঘাত ও আে ালন। তাঁর নাটেক িনপীিড়ত 

মানুেষর সমেবত িণসং ােমর ইিতহাস িলিপব । িতিন িছেলন গণনাট  সংেঘর 

পথ দশক। তাঁর নাট সৃজন স েক সমােলাচেকর মত –  
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“ নট ও নাট  পিরচালক িবজেনর পিরপূণ পিরচয় তাঁর নাট  

রচনার মেধ ই ব  হেয়েছ। িতিন িনপীিড়ত মানুেষর 

নাট পকার। ি তীয় মহাযু , আগ  আে ালন, দা া, দশভাগ, 

মাকসবাদী আে ালন এবং তার িবেরাধী কৃিত, পিট বুেজায়া 

নতার বামপ ী ভ ািম, অিতিব বী বামপ ী রাজনীিতর ভয়াবহতা 

সবই িবজন ত  কেরিছেলন। তাঁর নাট  সম  তারই 

িত প। তাঁর নাট বী া তাঁর জীবনবী ার িতফলন ঘিটেয়েছ। 

এই িতফলেন িতিন যত অকপট থেকেছন ততই িতিন িশকার 

হেয়েছন হতাশা ও িব াি র। ...”৭ 

 িবশ শতেকর ি তীয় দশক থেক সবা ক আেলাড়েনর ঢউ লােগ বাঙািল 

মনেন। তৃতীয় দশেক দখা দয় মানবজীবন স েক -সংশয়-িজ াসার সূ া  

ঘেট। চােরর দশেক ি তীয় িব যুে র সব াসী িতি য়া মানুেষর জীবনেবােধর, 

িব ােসর িভি মূলেক নািড়েয় দয়। যু , ম র, দশিবভাগ মানুেষর জীবেন গভীর 

িবপযয় িনেয় আেস- এরকমই এক ঝ া িব ু  পটভূিমেত তুলসী লািহড়ীর আিবভাব 

ঘেট । খ াত নট, নাট কার, পিরচালক ও গীিতকার তুলসী লািহড়ী (১৮৯৭ – 

১৯৫৯) বাংলা নাটক ও অিভনেয়র জগেত একিট িবিশ  ও রণীয় নাম। জ  

রংপুেরর নলডাঙার জিমদার পিরবাের। তাঁর িনজ  িশ াদী া, পািরবািরক সং ৃ িত, 

তাঁর আইন ান, রংপুের সই সময়কার নাট সং ৃ িত, জিমদােরর ছেল হেয়ও 

কৃিষজীবন ও সং ৃ িত স েক ত  অিভ তা, ি তীয় িব যু  ও প ােশর 

ম েরর ঢ় অিভঘাত এবং সেবাপির মূল েবােধ দৃঢ়িব াস তাঁর িশ ী মানসেক 

ভািবত কেরিছল। সংগীেতর মাধ েম তাঁর নাট জগেত েবশ। যখােনই িতিন িবেশষ 

কােনা আদেশর কথা বেলেছন ( যমন ‘ ছঁড়া তার’, ‘বাংলার মািট’) সখােনই 

রবী নােথর গান-কিবতার উ ৃ িত যন তাঁর নাটেকর আবিশ ক অ  হেয় গেছ। 
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১৯২৯ সােল উ াদ জিম ি ন খাঁেক িদেয় রিচত দু’িট গান ামােফান 

কা ািন অফ ইি য়া (িহজ মা াস ভেয়স) থেক রকড করান তুলসী লািহড়ী। 

এরপর থেকই  হয় তাঁর সুরকার, গীিতকার, পিরচালক ও অিভেনতার জীবন। 

নাট কার েপ িতিন গিতশীল নাট ধারার সে  যু  হেয় পেড়ন। থম সুর 

সংেযাজনা কেরন আট িথেয়টােরর ‘ য় রা’ (১৯৩১) নাটেক। থম অিভনয় কেরন 

রবী -নাটক ‘িচরকুমার সভা’র চ বাবুর চিরে । এছাড়া সুর দন ‘ পাষ পু ’, 

‘মি র’ ভৃিত নাটেক। ‘যমুনা পুিলেন’ নােম একিট চলি ও পিরচালনা কেরন। 

১৯৪৬ সােল র ম িথেয়টাের তাঁর থম নাটক ‘দুঃখীর ইমান’ অিভনীত 

হয়। ১৯৪৭ সােলর ম-জুন নাগাদ নাটকিট বই আকাের কািশত হয়। িবজন 

ভ াচােযর ‘নবা ’ ও তুলসী লািহড়ীর ‘দুঃখীর ইমান’ সমসামিয়ক দু’িট রচনা। িক  

আদশগত কারেণ গণনাট  সংঘ এই নাটকিট ম  কেরিন। এিট ম  হেয়িছল 

পশাদার নাট মে । তাি ক িদক থেক তুলসী লািহড়ী কিমউিন  িছেলন না। িতিন 

মানবতাবাদী একিট িবেশষ আদেশ িব াস করেতন। যুেগর ভােব কৃষক িণর 

দুঃখ- বদনা-িব ােসর িদকিট িতিন ফুিটেয় তুেলিছেলন তাঁর নাটেক। সুধী ধান মেন 

কেরন িবজন ভ াচায মা বাদ পেড় যা করেত পােরিন – তুলসী  লািহড়ী না পেড় 

তাই কেরেছন। সই কারেণই হয়ত িশ বাদী এবং রাজৈনিতক দৃি েকাণ থেক 

শাধনবাদী শ ু  িমে র ‘ব পী’ দেল যাগ িদেয়িছেলন িতিন। অব ােনর িদক থেক 

তাই তাঁেক গণনাট  অেপ া নবনাট  দেলর একজন বলেত হয়। ১৯৪৯ সােলর ১৬ 

অে াবর তুলসী লািহড়ীর ‘পিথক’ নাটেকর মাধ েমই ব পীর যা া  হয়। এই 

নাটেক কয়লাখিনর সাধারণ মজুরেদর ংেসর িনেচ চাপা পড়ার কািহিনেক পটভূিম 

কের ি তীয় িব যুে র সময়কার কােলাবাজাির ও ডাকাত দেলর িব ে  এক 

আদশবাদী ভবঘুেরেক জািহর কেরেছন িতিন – এই লাকিট কােনা দেলর লাক নয়, 

অথচ সেত র জন  াণ িদেত পাের। 
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১৯৫০ সােলর ১৭ িডেস র িনউ এ ায়ার িথেয়টাের ব পীর েযাজনায় 

তুলসী লািহড়ীর ‘ ছঁড়া তার’ নাটকিট অিভনীত হয়। কৃষক জীবেনর সাধারণ সমস ার 

সে  মুসিলম সমােজর তালােকর সমস া িতিন যভােব এই নাটেক উ াপন কেরেছন, 

বাংলা সািহেত  তার তুলনা নই। িক  তা সে ও বলেত হয়, য িণসং ােমর মেধ  

িদেয় ‘ ছঁড়া তার’ নাটেকর সূচনা, সই িণসং ামই নাটেক পের গৗন হেয় গেছ। 

একিট িবেশষ মূল েবাধ, আদশবাদ ও ভাববাদী মেনাভাব তুলসী লািহড়ীেক 

িবেশষভােব পিরচািলত কেরিছল। এই নাটেক িতিন িনেজ হািকমুি  চিরে  অিভনয় 

কেরিছেলন। 

১৯৫৩ সােল ব পী ছেড় বিরেয় আসার পর থেম ‘আন ’ ও পের 

‘ পকার’ নােম িনজ  নাট দল গেড় তােলন। ঐ বছরই ৩ অে াবর ‘ াি িশ ী 

সংঘ’র ম েপ তাঁর ‘বাংলার মািট’ অিভনীত হয়। এই নাটকিট িছল িহ ু-মুসলমান 

স ীিত িত ার একিট য়াস। নাটেকর শেষ ব ব ত হয় ব ভ -িবেরাধী 

আে ালেনর সময় রবী নােথর লখা ‘বাংলার মািট, বাংলার জল’ গানিট িদেয়। এই 

নাটেক আবু িমঞা িছেলন নাট কােরর মুখপা । দাশিনক আদেশ িব াসী এই 

চির িটর কে  ব ব ত হেয়িছল আর একিট রবী গান – ‘িবিধর বাঁধন কাটেব তুিম 

এমিন শি মান’।এরপর তুলসী লািহড়ী লেখন ‘ঝেড়র িনশান’ ও ‘ল ীি য়ার 

সংসার’। আবু িমঞার মেতা ল ীি য়ার সংসার নাটেক সমাজকমী এক দুঃ  নারীেক 

বেলেছ ‘দুঃেখর পাড়-খাওয়া সব দুঃখীর দল তামার পােশ আেছ।’ 

তুলসী লািহড়ীর একা  নাটক ‘নাট কার’ ১৯৫৬ সােল গণনাট  সংঘ কতৃক 

অিভনীত হেয়িছল। এই নাটেক নাট কার িনেজ মুখ  চির  কমলবাবুর চিরে  অিভনয় 

কেরন। এখােন আমরা নাট কারেক বলেত িন, যারা লােভ নানা কুকম কের, তারা 
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মনুষ ে র চরম শ । ১৯৬১ সােল তাঁর ‘নাট কােরর ধম’ ব িট গণনাট  সংেঘর 

রােজ াৎসব উপল  কািশত রিণকায় কািশত হয়। 

গণনাট  সংেঘর নাট রচনা ও েযাজনার িনয়মনীিত তুলসী লািহড়ী িকছুটা 

অনুসরণ করেলও ভাববাদ থেক িনেজেক স ূণ মু  করেত পােরনিন। ‘ ছঁড়া তার’ 

নাটেক হািকমুি েনর সাজা হয়ত শাষক পে র পরাজেয়র ত  মাণ, িক  

নাট কােরর মূল ল  িছল রিহেমর ােজিড তুেল ধরা। তাই তুলসী লািহড়ী নাট কার 

েপ গিতশীল ভাবধারার অনুসারী হেয়ও শষ িবচাের িতিন ভাববাদী, আদশবাদী ও 

িশ বাদী। য ভাববাদী আশা ও আদশবাদ তাঁর নাটেকর ধান সুর। 

 তুলসী লািহড়ী একইসে  সুরকার, গীিতকার, অিভেনতা ও নাট কার িহেসেব 

বাংলা নাটক জগেত আিবভূত হেয়িছেলন। িতিন গণনাট  সংেঘ যাগ িদেলও 

পরবতীকােল গণনাট  সংঘ থেক বিরেয় এেস নতুন নাট েগা ী গেড় তােলন। তাঁর 

িচ াধারা িছল শািষত, িনযািতত মানুেষর জীবননাট  রচনা করা। তাঁর জীবন দৃি  

সমাজতাি ক ভাবনায় উ ু । সমােজর শাষক, অত াচারী িবেবকহীন মানুেষর িব ে  

িতিন গেজ উেঠিছেলন। সাধারণ মানুেষর িত দরদ ও সহানুভূিত তাঁেক ভাব বণ 

কের তুেলিছল। কৃষক, মজুর, িন -মধ িব  কুিল, কািমন, সাঁওতাল, দালাল এই সম  

চির  তাঁর নাটেক বারবার ঘুের িফের এেসেছ। িতিন দিখেয়েছন বঁেচ থাকার 

তািগেদ সংঘব  হওয়ার কথা। তাঁর সৃজনিশ  স েক বলা যায় –  

“তুলসী লািহড়ী যুগ র িশ ী। যুেগর অি রতা, সংশয়, িজ াসা 

তাঁর িশে  বা য় প লাভ পেয়েছ। যুে র িবভীিষকা ও তার 

তী  িতি য়া, ম েরর কুৎিসত িবপযয়, দশ িবভােগা র 

বাঙালী জীবেনর অথনীিত-সামািজক- নিতক মূল েবােধর 

িবি য়াজিনত পিরবতন, ত পিরবতনশীল সমােজর প ও 
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পা র তাঁর নাট িশে  মূত হেয় উেঠেছ। ... জীবেনর উপিরতেল 

ভাসমান ফনপুে র বণ টায় মু  হেয় সখােনই িতিন ম  

থােকনিন, জীবেনর গভীের অ ঃসারী মেনর স ােন তাঁর িশ  

মানস সতত চি ত। ... তাঁর থম ও ধান ল  মানুষ, অেথ 

সমাজনীিতক ও আি ক স েদ পূণ পিরপূণ মানুষ। এই সাধনার 

কারেণই িতিন বতমােনর িট-িবচু িতর িত অ ু িল িনরেদশ 

কেরেছন, ষ-িব েপর িনমম কষাঘাত কেরেছন, অন িদেক 

মানুেষর িত পরম িব ােস ও উে ল হেয় উেঠেছন। ... 

অপরােজয় মানবা ার অপিরমাণ সেত র উ াটেন মানুষ একিদন 

সব ব থতা, ািন, অ কার থেক উদার জ ািতময়েলােক উ রণ 

করেবই- এ িব াস িতিন রােখন। িতিন িব াস কেরন- ‘It is not 

the historian, but the artist, who writes the real 

history of man’।”৮   

িদিগ চ  বে াপাধ ায় (১৯০৮-১৯৯০) চি েশর দশেকর এমন এক সময় 

নাটক রচনায় আ িনেয়াগ কেরন, তখন সমাজ ব ব ার অভ ের মানবতা িবেরাধী 

মেনাভাব বল আকার ধারণ কের। এই পিরি িতেক িতিন তী  নজের পযেব ণ 

কের মাকসীয় দৃি েকাণ থেক অনুধাবন করেত চেয়িছেলন। তাঁর নাটেকর মেধ  

সমাজিচ া, অথৈনিতক ভাবনা সই সে  সংকট অিত েমর ইিতবাচক মেনাভাব ল  

করা যায়। দেশর চিলত জীবনধারার গিত- কৃিত স েক সেচতনতা তাঁর নাটেক 

াধান  পেয়েছ। জীবন ঘিন  ব বাদী চতনায় মানিবক দৃি েকাণ থেক িতিন 

যাবতীয় পািরবািরক ও সামািজক পিরি িতর িবেবচনা কেরেছন। ১৯৪৩ সােল 

িতি ত ভারতীয় গণনাট  সে র একজন সি য় নাট কমী িছেলন। 
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াধীনতা উ র বাংলা নাট সািহেত র একজন উে খেযাগ  নাট কার হেলন 

সিলল সন (১৯২৪-১৯৯৯)। তাঁর নাটেক িব  মানবসমাজ াধান  পেয়েছ। িতিন 

জীবেনর বা বতার িদকেক তাঁর রচনায় সূ  িচ া- চতনায় িতিবি ত কেরেছন। 

িতিন তাঁর সমসামিয়ক উ া  সমস ােক ক  কের ‘নতুন ই দী’ নাটকিট রচনা 

কেরেছন। তাঁর নাটক িবিচ  মানুেষর িভড় এইসব মানুেষর বিশ  জীিবকার স ান 

ও জীবনযাপন ণালী বিচে  ভরা তাঁর নাট  কািহিন।  

নাটক য ধুমা  িবেনাদেনর মাধ ম নয় রাজৈনিতক চতনা িবকােশর 

হািতয়ার এবং শাষেণর িব ে  সং ােমর অন তম মাধ ম - এ উপলি  উৎপল 

দে র নাট  চতনায় । মাকসবাদী িচ া ধারায় উ ু  নাট কার উৎপল দ  

চেয়িছেলন দশক ও িথেয়টােরর সে  সংেযাগ গেড় তালার মধ  িদেয় জনেচতনা 

জাগােত। উৎপল দ  তাঁর নাটেক দিখেয়েছন মানুেষর মুি র লড়াইেয়র কািহিন। 

মানুেষর মুি  যখােন অব  হেয়েছ মুি কামী মানুেষর সংঘব ভােব সং ােম িল  

হেয়েছ। তাই তাঁর নাটেক বার বার িফের এেসেছ সাম ত , রাজত , পুঁিজবাদ 

সা দািয়ক চতনা এবং কুসং ােরর িব ে  সা ার িতবাদ। িথেয়টার স দায় 

ছাড়াও, িবেশষত পি মবে  িথেয়টাের উৎপল দে র অবদােনর িবষেয় সেচতন 

ব ি েদর মেধ  এমন অেনক লাক নই। ব ত, িতিন থম িথেয়টােরর একজন 

এবং পরবতীেত িসেনমার একজন মানুষ িছেলন এবং িতিন চলি ে র মাধ েম যা 

অজন কেরিছেলন তা িতিন িথেয়টােরর কারণেক তুেল ধরার জন  াপন কেরন।  

তাঁর ২০তম মৃতু বািষকী ১৯ আগ  ২০১৩ তািরেখ অনুি ত হয়। এিট 

িথেয়টােরর কারেণই উৎপল দে র ৃিত ে র পুনরাবৃি র জন  একিট যথাথ সময়। 

উৎপল দ  জনগণেক িশি ত করার জন  িথেয়টার িহেসেব ব বহার কেরন এবং 

যখন িতিন বঁেচ িছেলন তখন মাকসবাদীেদর পে  কানও রাজৈনিতক সমােবেশ 
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অিভনীত ৩০ িমিনেটর পথ নাটক িল ছাড়া স ূণ কােনা নাটক িছল না। িতিন তাঁর 

িথেয়টারেক িব েবর একিট িথেয়টার বেল মেন কেরন। যিদও উৎপল দ  বােটা  

খট থেক এিপক িথেয়টােরর ধারণা লাভ কেরন। তেব এিপক িথেয়টােরর রচনািট 

খেটর সােথ ভাবগত িদক থেক িভ  িছল। কানাডায় অবি ত একজন 

সমাজিব ানী ও লখক িহমানী ব ানারিজ সু ভােব দুিট প া িলর মেধ  পাথক  

তুেল ধেরেছন। ািন াভি , তাঁর পৗরািণক কািহিন িলর পুনজীিবত শি িলর 

উপর িভি  কের এিপক িথেয়টার গেড় তুলেত চেয়িছেলন। উৎপল দ  কলকাতায় 

স  জািভেয়েরর কেলজ থেক াতক িডি  লােভর পর, িতিন দ  শ পীয়াস নােম 

একিট প গঠন কেরন। এই প ারা পিরচািলত থম নাটক িছল ‘িরচাড 

তৃতীয়’। জরে  এবং লরা ক ল অিভনয় এতটাই ভাব িব ার কেরিছেলন য, 

তাঁরা উৎপল দ েক তােদর শকসিপিরয়ান িথেয়টার কা ানীেত িনেয় িগেয়িছল। 

দুই বছর ধের মানুসাের উৎপল দ  শ পীয়ােরর নাটক িল থেক িবিভ  ভূিমকা 

পালন কেরন এবং সম  ভারত ও পািক ান জুেড়  কাজ কেরন। িতিন িলটল 

িথেয়টার প গঠন কের ানীয় ভাষােত কাজ  করার িস া  নন।  

শ পীয়ার এবং অন ান  রািশয়ান আধুিনকতার অনুবাদ তাঁর বাঙািল ভাষায় 

এখনও চিলত আেছ বাংলায় িথেয়টােরর ভ রা। উৎপল দ  িনেজেক কবলমা  

একিট িথেয়টার প গঠন করার জন  সীিমত কেরিন। িতিন অন ান  দল গঠন 

কেরন, যথা িপপলস িথেয়টার প, আয অেপরা এবং িবেবক না সমাজ। অন ান  

ভাষা িলর সািহিত ক কাজ স েক তাঁর বাধগম তােক গভীর কের তালার জন  

এবং তােদর ানীয় ভাষা বাংলায় অনুবাদ করেত স ম হওয়ার জন , উৎপল দ  

িনেজেক ািনশ, জামান, ফরািস এবং ল ািটন ভাষা শখায়। এিদেক, িতিন 

কলকাতায় সাউথ পেয়  ু েল ইংেরজী পড়ােশানা চািলেয় যান এবং এমনিক িতিন 

িবখ াত হেয় ওঠার পরও তা কেরন।  
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উৎপল দে র িলটল িথেয়টার একিট াটফম যা দমনমূলক বািহনীর িব ে  

িনপীিড়ত দেলর সং ােমর ফাঁস হেয় দাঁিড়েয়েছ।  ইউেরাপীয় ও ভারতীয় সং ৃ িতর 

িঘের গেড় ওঠা, এিট একিট পূণ শি  িছল যা ঔপিনেবিশকতার সােথ জিড়ত 

অেনক পুরাণেক ংস কেরিছল।  উৎপল দ  উপিনেবশবাদেক সবেচেয় খারাপ 

ধরেনর শাষণ িহেসেব িবেবচনা কেরিছেলন এবং তাঁর িথেয়টােরর মাধ েম িতিন 

বুেজায়ােদর এবং ইিতহােসর অন ান  িবকৃত সং রণেক চ ােল  কেরিছেলন।   

িতিন যা া পালােক পুন ীিবত করেতও সহায়ক িছেলন। িতিন বাংলার 

াম িলেত ামীণ জনসাধারেণর মেধ  বামপ ী মতাদশ ও িব ােসর কােশর একিট 

কাযকরী প িতেত যা ার াটফেমর ওপর জার দন। িতিন িনেজর যা া সংগঠন 

কেরন এবং বাইশিট পূণ দেঘ র নাটক, পেনরিট পথ নাটক এবং উিনশিট যা া 

ি  রচনা কেরন।  

কলকাতার িমনাভা িথেয়টার িছল তাঁর ধান ব ব ল। ১৯৫৯ সােল িতিন 

িথেয়টাের িলজ হণ কেরন। জনগেণর সমস া িনেয় তাঁর সহেযািগতার  হয় 

অ ার (ফায়ার) নােম একিট নাটক যা ১৯৫৯ সােল কয়লা খিন িমকেদর শাষেণর 

উপর িভি  কের তির হেয়িছল। ক না বণ লাইট, সাউ , িভসুয়াল ব ায়াম, স ীত, 

তী  অিভনয় এবং মৃদু অিভেনতােদর সে  ভৎসনা করার পিরি িতেত িচি ত। 

িমনাভা এইভােব পরবতী দশেক তাঁর কমজীবেনর আধার হেয় ওেঠ। উৎপল দে র 

নাট কৃিত স েক ড. অিজত কুমার ঘাষ িলেখেছন-  

“বতমান কােলর নাট ািভনয় ও নাট েযাজনার ে  উৎপল 

দে র ান থম িণেত এ িবষেয় স বত িবেশষ মতেভদ 

হইেব না। ... পিরেবেশর পু ানপু  বা বতা এবং চিরে র  

ও ঢ় েপর যথাযথ বণনায় তাঁহার নাট  বিশ  পির ু ট 
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হইয়ােছ। তাঁহার সংলাপ অিত তী  ও অনাবৃত এবং পিরেবশ ও 

চির েপর সিহত অিবে দ  স কযু । উৎপলবাবু াি ক 

ব বােদ অত  উ ভােব িব াসী এবং নাটেকর মেধ  িতিন অিত 

ভােবই িনেজর মত চার কিরেত আ হী। জীবেনর কামল, 

সু র ও ীিতি  েপর িত তাঁহার কান আ া 

নাই। ...উৎপবাবুর ‘ ফরারী ফৗেজ’ যথাথ িশ ীর সমদশী ও 

সহানুভূিতমূলক দৃি  দখা যায়। এই নাটেক সব থম মানবীয় 

দয়বৃি র মূল  ও জিটল জীবেনর রস তাঁহার ীকৃিত লাভ 

কিরল।”৯  

শ ু  িম  (২২ অগ , ১৯১৫ – ১৯ ম, ১৯৯৭) িছেলন বাংলা তথা ভারতীয় 

নাট জগেতর এক িকংবদি  ব ি , নামধন  আবৃি িশ ী ও চলি  অিভেনতা।  

১৯৩৯ সােল বািণিজ ক নাট মে  যাগ দন।  পের ভারতীয় গণনাট  সংেঘর সদস  

হন।  ১৯৪৮ সােল মেনার ন ভ াচােযর নতৃে  গেড় তােলন নাট সং া ব পী।  

১৯৪৯ সাল থেক ১৯৭১ সাল পয  ব পীর েযাজনায় রবী নাথ ঠাকুর, 

সেফাি স, হনিরক ইব সন, তুলসী লািহড়ী এবং অন ান  িবিশ  নাট কােরর রচনা 

তাঁর পিরচালনায় ম  হয়।  শ ু  িমে র ী তৃি  িম  ও কন া শাঁওলী িম ও 

নামধন  ম ািভেন ী।  শাঁওিল িমে র নাট সং া প ম বিদেকর সে  আমৃতু  যু  

িছেলন শ ু  িম ।  তাঁর পিরচালনায় উে খেযাগ  নাটক িল হল নবা , দশচ , 

র করবী, রাজা অয়িদপাউস ইত ািদ।  তাঁর রিচত নাটেকর মেধ  ‘চাঁদ বিণেকর পালা’ 

সবােপ া উে খেযাগ ।  ১৯৭৬ সােল নাটক ও সািহেত  িবেশষ অবদােনর জন  তাঁেক 

ম াগেসেস পুর ার ও ভারত সরকােরর প ভূষণ স ােন ভূিষত করা হয়।   
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শ ু  িমে র জ  কলকাতার ভবানীপুর অ েল মাতামহ ডা. আিদনাথ বসুর 

গৃেহ।  তাঁর িপতার নাম শরৎকুমার বসু ও মাতার নাম শতদলবািসনী দবী।  শ ু  

িমে র পতৃক িনবাস িছল গিল জলার কলাছাড়া ােম।  বািলগ  গভনেম  ু েল 

িবদ ালয় িশ া সমা  কের ভরিত হন স  জিভয়াস কেলেজ।  তেব কেলেজর পাঠ 

সমা  কেরনিন।  ১৯৩৯ সােল রংমহেল যাগদােনর মাধ েম বািণিজ ক নাট মে  তাঁর 

পদাপণ।  পের যাগ িদেয়িছেলন িমনাভায়।  নাট িনেকতেন কািল ী নাটেক অিভনেয়র 

সূে  স যুেগর িকংবদি  নাট ব ি  িশিশরকুমার ভাদুড়ীর সে  আলাপ হয়।  

পরবতীকােল িশিশরকুমার ভাদুড়ীর েযাজনায় আলমগীর নাটেক অিভনয়ও 

কেরিছেলন।  িক  এই সময় থেকই িশিশরকুমােরর থেক আলাদা স ূণ িনজ  এক 

নাট ঘরানা তিরেত উেদ াগী হন শ ু  িম ।  ১৯৪২ সােল ফ ািসিবেরাধী সংেঘর সে  

পিরিচত হন শ ু  িম । ১৯৪৩ সােল ভারেতর কিমউিন  পািটর তৎকালীন সাধারণ 

স াদক িপ. িস. যািশর অনুে রণায় যাগ দন ভারতীয় গণনাট  সংেঘ। ১৯৪৫ 

সােলর ১০ িডেস র গণনাট  সংেঘ কাজ করার সময়ই খ াত ম ািভেন ী তৃি  

িমে র সে  পিরণয়সূে  আব  হন শ ু  িম । 

১৯৪৮ সােল মেনার ন ভ াচােযর নতৃে  গঠন কেরন ব পী নাট েগা ী। 

১৯৪৯ সাল থেক ১৯৭১ সাল পয  ব পীর েযাজনায় রবী নাথ ঠাকুর, 

সেফাি স, হনিরক ইবেসন, তুলসী লািহড়ী এবং অন ান  িবিশ  নাট কােরর রচনা 

তাঁর পিরচালনায় ম  হয়। তাঁর এই পিরচালনা িল ভারতীয় নাটেকর ইিতহােস 

এক একিট মাইলফলক িহেসেব পিরগিণত হয়। ১৯৭০ সােল একিট আট কমে  

িনমােণ উে েশ  গঠন কেরন ব ীয় নাট ম  সিমিত। অথ সং েহর উে েশ  সিমিতর 

েযাজনায় ও অিজেতশ বে াপাধ ােয়র পিরচালনায় ম  মু ারা স নাটেক 

অিভনয়ও কেরন। িক  রাজ  সরকােরর অসহেযািগতায় েয়াজনীয় জিম না পাওয়া 

গেল পিরক নািট পিরত  হয়। ১৯৭৬ সােল নাটক ও সািহেত  িবেশষ অবদােনর 
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জন  ম াগেসেস পুর ার ও ভারত সরকােরর প ভূষণ স ান লাভ কেরন। ১৯৭৭ 

সােল এক বছেরর জন  িব ভারতী িব িবদ ালেয়র িভিজিটং ফেলা হেয়িছেলন। 

১৯৭৮ সােলর ১৬ জুন অ াকােডিম অফ ফাইন আটেস দশচ  নাটেক অিভনয় 

কেরন। ব পীর েযাজনায় এিটই তাঁর শষ নাটক। এই বছরই ১৫ আগ  

আকােডিমেত রিচত চাঁদ বিনেকর পালা নাটকিট পাঠ কেরন িতিন। এরপর 

ব পীর আর কােনা েযাজনায় তাঁেক দখা যায়িন। 

১৯৭৯ সােল ায় দৃি হীন অব ায় না ীকার েযািজত ‘মু ারা স’ নাটেক 

চাণেক র ভূিমকায় তাঁর অিভনয় িবেশষ সাড়া ফেলিছল। ১৯৮০-৮১ সােল ি ৎজ 

বেনিভৎেজর পিরচালনায় ক ালকাটা িরেপাটািরর েযাজনায় গ ািলিলওর জীবন 

নাটেক অিভনয় কেরন। ১৯৮৩ সােল িনেজর েযাজনায় কন া শাঁওলী িম  

পিরচািলত নাথবতী অনাথবৎ নাটেক কন ার সে  অিভনয় কেরন শ ু  িম । শাঁওলী 

িমে র পরবতী নাটক কথা অমৃতসমান-এর সে ও যু  িছেলন শ ু  িম । কন ার 

নাট সং া প ম বিদেকর িত াতা-সদস  ও আমৃতু  কমসিমিত সদস  িছেলন। 

১৯৮৫ সােলর সে র মােস রবী সদেন প ম বিদেকর েযাজনায় ও তাঁর 

পিরচালনায় দশচ  নাটকিটর পরপর ছয়িট অিভনয় পাঁচ িদেন ম  হয়। অিভেনতা 

েপ এর পর আর কােনািদন মে  অবতীণ হনিন িতিন। ১৯৮৩ সােল িব ভারতী 

তাঁেক দিশেকা ম উপািধেত স ািনত কের। যাদবপুর ও িব ভারতী িব িবদ ালয় 

তাঁেক সা ািনক িড.িলট. উপািধেতও ভূিষত কেরিছল। ১৯৯৭ সােলর ১৯ ম 

কলকাতার বাসভবেন শষিনঃ াস ত াগ কেরন শ ু  িম । ই াপ -এ িতিন 

িলেখিছেলন-  

“ মাট কথা আিম সামান  মানুষ, জীবেনর অেনক িজিনস এিড়েয় 

চেলিছ, তাই মরবার পেরও আমার দহটা যন তমনই নীরেব, 
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একটু ভ তার সে , সামান  বেশ, বশ একটু িনিলি র সে  

িগেয় পুেড় যেত পাের।” ১০ 

এই কারেণ সৎকার সমাধা হওয়ার পূেব সংবাদমাধ েম শ ু  িমে র মৃতু সংবাদ চার 

করা হয়িন। 

ব পীর েযাজনায় শ ু  িম  পিরচািলত উে খেযাগ  নাটক িল হল: নবা , 

'িবভাব', ছঁড়া তার, পিথক, দশচ , চার অধ ায়, র করবী, পুতুল খলা, মু ধারা, 

কা নর , িবসজন, রাজা অয়িদপাউস, রাজা, বািক ইিতহাস, পাগলা ঘাড়া, চাপ 

আদালত চলেছ ইত ািদ।  চাঁদ বিণেকর পালা তাঁর রিচত একিট কালজয়ী নাটক।  এই 

নাটেকর েযাজনা করা তাঁর পে  স ব হয়িন।  তেব একািধক অনু ােন িতিন এই 

নাটক পাঠ কেরেছন এবং রকডও কেরেছন।  তাঁর রিচত অন ান  নাটক িলর মেধ  

উে খেযাগ : উলুখাগড়া, িবভাব, ঘূিণ, কা নর  ইত ািদ।  এছাড়া গভবতী বতমান ও 

অতুলনীয় সংবাদ নােম দুিট একা  নাটকও রচনা কেরন।  নাট রচনা ছাড়াও শ ু  িম  

পাঁচিট ছােটাগ  ও একািধক নাট িবষয়ক ব  রচনা কেরিছেলন।  তাঁর রিচত কােক 

বেল নাট কলা ও স : নাট  দুিট িবখ াত ব ।  

শ ু  িম  িছেলন বাংলার এক নামধন  আবৃি িশ ী।  জ ািতির  মে র 

মধুবংশীর গিল কিবতািট আবৃি  কের িতিন জনসমােজ িবেশষ সাড়া ফেলিছেলন।  

র করবী, চার অধ ায়, রাজা অয়িদপাউস, তাহার নামিট র না, ডাকঘর, চাঁদ 

বিণেকর পালা ও অয়িদপাউেসর গ  তাঁর কে  রকড করা নাট পাঠ।  এছাড়া শ ু  

িম  (কিবতা আবৃি ), রবী নােথর কিবতাপাঠ, িদনাে র ণাম তাঁর িস  বাংলা 

কিবতা আবৃি র রকড।  নাট ািভনেয়র সূে  চলি  জগেতও পা রেখিছেলন শ ু  

িম  ।  খাজা আহেমদ আ ােসর পিরচালনায় িনিমত িহি  ছিব ধরিত ক লাল-এর 

সহকারী পিরচালক িছেলন িতিন।  অিভনয় কেরেছন মািনক, ভিববাহ, ৪২, কা নর , 
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পিথক, বউ-ঠাকুরাণীর হাট ভৃিত চলি ে ।  অিমত িমে র সে  একিদন রাে  ও 

তার িহি  জাগেত রেহা-র কািহিন, িচ নাট  ও পিরচালনার কাজ কেরন।  রাজ কাপুর 

েয়ািজত ও অিভনীত জাগেত রেহা ছিবিট াঁ িপঁ স ােন ভূিষত হেয়িছল।  

শ ু  িম  ও উৎপল দে র পেরই বাংলা িথেয়টােরর জগেত পৗনঃপুিনকতা 

অনুসরণ ও বামপ ী রাজনীিতর চার, িবেদিশ নাটেকর অিবকল করা এরকম এক 

ি তাব ায় চ  আঘাত করেত চেয়িছেলন অিজেতশ বে াপাধ ায়। িতিন নাটক 

িনবাচেনর জন  বার বার িফের গেছন িবেদেশর নাট কারেদর কােছ। অিজেতশ 

বে াপাধ ায় তাঁর নাট  জীবন  কেরন গণনাট  সংেঘর আওতায়, িক  

পরবতীকােল এই গণনাট  ত াগ কের িতিন িত া কেরন না ীকার নাট েগা ীর। 

অিজেতশ বে াপাধ ায় অধুনা পু িলয়া তখন মানভূম। ১৯৩৩-এর ৩০ সে র 

সখানকার রােপা ােম মামাবািড়েত জ ান অিজেতশ বে াপাধ ায়। বশ কেয়ক 

বছর পের কলকাতায় পা রেখ তাঁর পিরবিতত নাম হয় অিজেতশ। িপতা ভুবনেমাহন 

ও  মাতা ল ীরািনর বড় ছেল অিজেতশ বে াপাধ ায়। িপতা কািলয়ািরেত কাজ 

কেরন। আসানেসাল িশ া েলর রামনগের। একটু বড় হেতই অিজেতশ বে াপাধ ায় 

দখেলন ি তীয় িব যু । সটা ১৯৪২, তখন তাঁর বয়স বছর নেয়ক। জাপািন বামার 

ভেয় িপতা ভুবনেমাহন তাঁেক পু িলয়ার ঝালদায় এক আ ীেয়র বািড় পািঠেয় 

িদেলন। সখােন অিজেতশ বে াপাধ ায় িতনিট িবষেয়র েম পেড়িছেলন— ফুটবল, 

রাজনীিত এবং িথেয়টার। থমিটর ঘার অ  িদেনর মেধ ই কেট যায়। ি তীয়িটেত 

ভািবত কের গা ীজীর লখা। িক  পেরর িদেক কিমউিনজেমর িদেক ঝুঁেকিছেলন। 

বশ িকছু কাল সি য় রাজনীিতেত অংশ িনেয়িছেলন। তেব িথেয়টােরর ম তা 

আমৃতু  কাটােত পােরনিন অিজেতশ বে াপাধ ায়। ঝালদা থেক বছর খােনেকর 

মেধ ই িফের এেলন রামনগের। কুলিট ু েল প ম িণেত ভিত হেলন। অ ম 

িণেত ওঠার পর  িপতা ভুবনেমাহেনর বদিল হয় ঝিরয়ার কােছ চাসনালায়। 



[294] 

 

সখােনই নাট র দখা পেলন অিজেতশ বে াপাধ ায়। নাম েবাধিবকাশ 

চৗধুরী। তাঁর সে ই পাথরিড রলওেয় ইনি িটউেট ‘িটপু সুলতান’-এ জীবেনর থম 

অিভনয় কেরন অিজেতশ বে াপাধ ায়। 

ইংেরিজর াতক অিজেতশ বে াপাধ ায় িশ ক িহেসেব কােজ যাগ িদেলন। 

পাশাপািশ িতিন কিমউিন  পািটর সদস । বা ইআিটর িহ ু িবদ াপীেঠর ইংেরিজর 

িশ ক, পািট কমী, তথা গণনাট  স  পািতপুকুর শাখার িশ ী অিজেতশ 

বে াপাধ ায়েক তখন সবাই এক ডােক চেনন। দমদম আ িলক কিমিটর সদস  

িনবািচত হওয়ার পর অিজেতশ বে াপাধ ােয়র উপর দািয়  পেড় গণনাট  সে র 

চারিট শাখােক িমিলেয় একিট পূণা  েযাজনা তির করার। ম  হল ‘সাঁওতাল 

িবে াহ’। তার পর ধারাবািহক ভােব সে র কাজ কেরেছন িতিন, মূলত িথেয়টারেক 

আঁকেড়। থম িদেক তারই শাখা িহেসেব কাজ করত ‘না ীকার’।  িক  সে র সে  

মানিসক দূর  আর িবি তা বাড়েত থােক। তাই গণনাট  স  থেক সের এেস 

১৯৬০-এর ২৯ জুন অিজেতশ বে াপাধ ােয়র সভাপিতে , দীেপ  সন  এবং 

অিসত বে াপাধ ােয়র সহায়তায় ত  স ায় আ কাশ করল ‘না ীকার’।  এর 

পর ায় ১৭ বছর এই সংগঠেনর সে  িথেয়টারেক িনেয় িনেজেক আে পৃে  জিড়েয় 

িনেয়িছেলন অিজেতশ বে াপাধ ায়। এই দেলর থম নাটক ইবেসেনর ‘ ঘা স’।  

বাংলায় ‘িবেদহী’।  একিট মা  অিভনেয়র পর ব  হেয় যায় এই নাটেকর শা। ’৬০-

’৬১- ত পর পর কেয়কিট নাটক ম  কের না ীকার। মৗিলক এবং িবেদিশ নাটক 

িনভর ‘দাও িফের স অরণ ’, ‘ সতুব ন’, ‘চার অধ ায়’, ‘ াব’ করার পর ১৯৬১ 

সােলর ১২ নেভ র অিভনীত হল ‘নাট কােরর স ােন ছ’িট চির ’। এই নাটক বাংলা 

িথেয়টাের না ীকার-এর নাম দৃঢ় ভােব িতি ত কের। এর পর অিজেতশ 

বে াপাধ ােয়র িনেদশনায় এেকর পর এক ম সফল েযাজনা কেরেছ না ীকার। 

‘ম রী আেমর ম রী’, ‘যখন একা’, ‘নানা রেঙর িদন’, ‘িতন পয়সার পালা’, ‘ শর 
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আফগান’, ‘ভাল মানুষ’— তািলকায় নাম বাড়েতই থােক। িনেদশনার পাশাপািশ 

নাটেকর গান তির করা, স গােনর সুর দওয়া, িবেদিশ নাটেকর আ ীকরণ, 

মৗিলক নাটক লখা— সবই চলেত থােক অিজেতেশর। 

১৯৭৭-এ ‘সাংগঠিনক কারণ’-এ িনেজরই তির করা দল না ীকার ছেড় 

বিরেয় গেলন অিজেতশ বে াপাধ ায়। ওই বছেরর ৯ সে র িতিন গঠন করেলন 

নতুন সং া, ‘না ীমুখ’।  থম িদেক না ীকাের করা তাঁর পুরেনা নাটক িলই ম  

করত না ীমুখ। ‘নানা রেঙর িদন’, ‘ শর আফগান’, ‘তামাকু সবেনর অপকািরতা’, 

‘ াব’ ইত ািদ নাটক িদেয়ই পথ চলেত থােক অিজেতশ বে াপাধ ায়র নতুন দল। 

িবেদেশ বেস লখা, স দেশর পটভূিমেত লখা িবিভ  নাটক অিজেতশ 

বে াপাধ ায়র ছাঁয়ায় হেয় উঠত ঘেরর নাটক। এই বাংলার নাটক। িভ  দশ-কাল-

পিরেবশ-পিরি িত-পা পা ী যন হেয় উঠত একা  ভােবই এ দেশর। বা বলা 

ভােলা, এই বে র। খট, ইবেসন, চখভ, িপরানেদে া, ওেয় ার, িপ ার— িব  

নাট  জগেতর এই সব পিতর সে  বাঙািলর পিরচয় অিজেতশ বে াপাধ ােয়র হাত 

ধের। এঁেদর নাটেকর অনুবাদ নয়, ব ীয়করণ কের িতিন উপ াপন করেতন মে । 

অিভনয় িশে র সব ক’িট মাধ েমই কাজ কেরেছন অিজেতশ বে াপাধ ায়। ম  

নাটেক তা িতিন অিবসংবািদত অিভেনতা িছেলনই, বাংলা চলি  এবং যা ািশ ও 

সমৃ  হেয়েছ তাঁর অিভনেয়। বাংলা ও িহি  িমিলেয় মাট ৬৩িট চলি ে ও অিভনয় 

কেরন। ১৯৮৩-র ১৩ অে াবর মা  প াশ বছর বয়েস দেরােগ আ া  হেয় মারা 

যান বাংলা অিভনয় জগেতর বাদ িতম এই িশ ী 

বাংলা নাটেকর জগেত যাঁরা িবেদিশ নাট  ফেমর নানা পরী া-িনরী া 

কেরেছন তাঁেদর মেধ  অন তম হেলন বাদল সরকার। তাঁরই হােত থম বাংলা 

অ াবসাড নাট ধারার সূ পাত। নাট কার ব ব েক  কের দশেকর কােছ প েছ 
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দবার িচ াধারা থেকই থাড িথেয়টােরর উ ব। বাদল সরকার গেড় তুেলিছেলন তার 

থাড িথেয়টার বা তৃতীয় িথেয়টার। লািতন আেমিরকার তৃতীয় চলি  যভােব 

হিলউিড ছিব িলেক দূের ঠেল িদেয় িনেজেদর আদেল গেড় তুেল, একা ভােবই 

িনেজেদর অথাৎ লািতনীয় হেয় উেঠিছল, বাদল সরকােরর তৃতীয় িথেয়টারও হেয় 

উেঠিছল দশীয়। তাঁর দশীয় নাটক তাই সমােজর সকল িণর কােছ বাধগম  হেয় 

ওেঠ। ষােটর দশেক আধুিনক নাট কার িহেসেব মারািঠ ভাষায় িবজয় ট ু লকার, 

িহি েত মাহন রােকশ এবং কানািড় ভাষায় িগিরশ কানােডর পাশাপািশ বাংলায় 

বাদল সরকােরর নামও উেঠ আেস। এবং ই িজৎ, পাগলা ঘাড়া, সারারাি র, বািক 

ইিতহাস সহ ায় প াশিটর মেতা নাটক রচনা কেরেছন। ১৯৭২ সােল তাঁেক প  

পদক দান করা হয়। ১৯৬৮ – ত স ীত নাটক একােডিম অ াওয়াড দান করা 

হয় এবং ১৯৯৭ সােল স ীত নাটক অ াকােডিম ফেলাশীপ থেক ভারত সরকােরর 

সে া  স ািনত পুর ার ‘র  সদস ’ পদেক তাঁেক ভূিষত করা হয়। 

নাট কার বাদল সরকােরর িশ জীবন  হেয়িছল অিভনয় িদেয়। ১৯৫১ 

সােল চ  িথেয়টােরর ‘বড় তৃ া’ নাটেকর মেধ  িদেয় তার অিভনয় জীবন । সই 

সমেয়র পি ম বে র িথেয়টাের শ ু  িম , িবজন ভ াচায এবং উৎপল দে র মেতা 

িবখ াত সব িরয়ািল  নাটেকর িদকপােলরা ম  কাঁিপেয় নাটক িনমাণ কের যাে ন। 

১৯৬৩ সােল নাইেজিরয়া থাকাকালীন সমেয়ই তার জীবেনর অন তম  নাটক 

“এবং ই িজৎ” িলেখ শষ কেরন, যা ১৯৬৫ সােল থম ম  হয় কলকাতায়। এর 

মােঝই “চ ” নােম একিট সাং ৃ িতক িত ান কেরন এবং িনয়িমত ম ায়ন ছাড়াই 

িনয়িমতভােব নাটেকর ওপর আেলাচনা,পড়ােশানা এবং িরহাসাল চািলেয় যান। ১৯৭৫ 

সাল পয  িতিন কমজীবন চািলেয় গেলও ১৯৭০ নাগাদ নাট কার িহেসেব তার 

পিরিচিতর সার ঘটেত থােক। ধু তাই নয়, তােক িশ ামূলক এবং সামািজক 

দায়ব  নাট কার িহেসেব গণ  করা হেয় থােক। তার ‘থাড িথেয়টার’ সরকম একিট 
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চ ার ফল। মূলত যা া এবং দশীয় ঐিতেহ র িনযাস স িলত ভাব থেক িনেয় তার 

এই থাড িথেয়টােরর যা া – যা একা ই িনজ । থাড িথেয়টােরর উৎপি  সাম  

সমােজর সই িটকেয়ক িশি েতর ারা, যারা ভূ ামী বা কৃষক কান িণর মেধ  

পেড় না। বাদল সরকােরর নাটেক কান ট থােক না। চিরে র সুিনিদ  কান 

চির ায়ণ নই। অিভেনতা–অিভেন ীরা ইে  মেতা চির  বাছাই করেত পাের, 

নাটেকর মাঝখােন চির  বদলও করেত পাের, এমনিক দশেকরাও অিভনেয় 

অংশ হণ করেত পাের। এই অংশ হণ িঠক আ িরক অেথ নয়, এই অংশ হেণর 

অথ নাটেক তােদর সংি তা খুব জারােলা ভােব থােক। যমন ‘ াব’ নাটেকর 

শেষ একিট দিড়র িগট খুলেত দওয়া হয় দশকেদর। অথাৎ নাটেকর চির রা যমন 

শারীিরক কে র ারা নাটক উপ াপন কেরন, দশকরাও সই কে র িকছুটা 

অংশভাগী হাক। তার থাড িথেয়টাের মুেখর অিভব ি র চাইেত শারীিরক অিভব ি  

অিধক  পায়। এখােন একিট কথা বেল রাখা ভােলা, চলি ে র বড় পদায় 

পারফরমার বা অিভনয় িশ ীেদর মুেখর অিভব ি  যতটা েয়াজন ম  নাটেক ততটা 

েয়াজন পেড় না, আর তাই ম  নাটেক চির েদর দেহর অিভব ি  অিধকতর 

পূণ। সরকােরর নাটেক চির েদর ‘ স’ বা ‘ ািনক’ াধীনতা চুর। ফেল 

চির রা ইে মেতা ঘুের িফের অিভনয় কেরন। 

মিণপুেরর একিট ওয়াকশেপ সরকার মিণপুির ভাষায় য নাটক উপ াপন 

কেরিছেলন সখানকার জিট িছেলা উ ু । ধু ওপের িকছু বাঁেশর সাির িদেয় 

ছাদ িনমাণ করা হয়। মািটেত ম াট বা চট িবিছেয় দ শেকর বসার ব ব া করা হয়। 

নাটেকর আনুষি ক িজিনসপ  সীিমত ব বহােরর কারেণ য কান জায়গায় যখন 

তখন তার নাটক ম ািয়ত হেত কান অসুিবধা হেতা না। নাটেকর গঠন এবং সংলাপ 

পিরেবশনা কখেনা কখেনা অিভনেয়র মূল উপজীব  হেয় যায়। ছাট ছাট সংলাপ, 

দৃশ  সহ ভ ুর সংলাপ েলা কখেনা কখেনা অথহীন অ াবসাড নাটেকর মেতা হেয় 
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ওেঠ। কান নাটেক দখা যায় একই সংলাপ দুেটা চির েক িদেয় বলােনা হেয়েছ। 

আবার একই পারফরমার িভ  িভ  চিরে  পদান কের। যমন তার একিট নাটেক 

যখন দখা যায় একই ব ি  িপয়ন এবং বেসর চিরে  অিভনয় কেরন, তখন বাদল 

সরকার এই িবষেয় বেলন এই দুইজেনর মােঝ মূলত কান পাথক  নই, কারণ 

দুজনই মানুষ। কােজই একই ব ি  দুেটা চিরে  অিভনয় করেত পাের। অথাৎ একই 

ব ি র দুেটা িভ  িণর চির  িচ ায়েনর মেধ  িদেয় িতিন এক ধরেনর িণহীন 

সমােজর উপ াপন করার চ া কেরন। 

দশকেক সেত র মুেখামুিখ দাঁড় করােনাই বাদল সরকােরর নাটেকর বিশ । 

জীবেনর মূল  এবং সামািজক স েকর টানােপােড়ন এমন একিট িতকূল পিরেবেশ 

এেন দখান যখােন দশকেক িব েয়র পর িব য় জাগােত থােক। যমন ‘এবং 

ই িজৎ’ নাটেক সুম  ব ানািজ যিদ ই িজৎেক  কের মানুষ কন বঁেচ থাকেব 

তাহেল ‘সারা রাি ’, ‘বািক ইিতহাস’, ‘ি ংশ শতা ী’ এবং ‘ শষ নই’ নাটক েলােত 

িতিন দখান মানুেষর বঁেচ থাকার ব থতা বা সাথকতা একা ভােবই তার িনেজর 

ওপর িনভর কের। অি ে র শূন তা পূরেণ ব থতার কারেণই মানুষ অপরাধ বাধ 

কের। এবং সখান থেকই মানুেষর বঁেচ থাকার অপরাধেবাধ বা দািয় েবাধ  

হয়।  

‘ শষ নই’ (১৯৭০)’নাটেক দখা যায় নাটেকর মূল চির  সুম  জীবেনর নানা 

পছে র মােঝ ঘুের শষ পয  িনেজেক লখক িহেসেব আিব ার কেরন। য লখক 

বড় একিট পুর ার পাবার পের পেরই তার মা, িশ ক, য়সী, পািট কমেরড, তার 

িশ ক, অিফেসর বস এর ারা অিভযু  হন। দখা যায় তােদর অিভেযােগর কান 

অ  নই। অথচ স অখ তার পছেনই ছুেটিছল। িমকা মািনকার সােথ তার ঘর 

বাঁধা হয়িন কারণ সুম র আকাশটা িছল িবশাল। সংসােরর ব  ঘের স তার 
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জীবনেক গ ীব  করেত চায়িন। িব ব ব ু  শা েক ছাড়েত হয়, দুজেনর মানিসক 

দূরে র কারেণ। শা  রাজৈনিতক দেলর তীক হেয় আমােদর সামেন এেস দখা 

দয়। দুজন মানুষ কখেনা একরকম হয় না। একরকম হেলও তােদর ভতরকার 

মানিসক অভাব বাধটা থেকই যায়। এই অভাব কউ কাউেক িদেয় পূরণ করেত 

পাের না। কােজই সখােনও সুম  কােনা সমাধান খু ঁেজ পায় না। সুম  পড়ােশানা 

করেত চায়িন, চেয়িছেলা িশখেত। লখাপড়া করা আর শখা এক িবষয় না। তাই 

এম.এস.িস. পাশ করার পর তার িশ ক ও িব িবদ ালেয়র অধ াপক অিময়কুমার 

মুেখাপাধ ােয়র শত অনুেরােধও গেবষণামূলক কায ম থেক িনেজেক িবরত রােখ। 

বা েবর অধীেন জুিনয়র এে িকউিটভ পেদ মাটা বতেনর চাকিরও ছেড় দয়। 

পুঁিজবােদর চ াকার বাহ মানুষেক কীভােব অথ- লালুপ কের তােল কাঠগড়ায় 

দাঁিড়েয় বা বেক মা  একিট সংলাপ িদেয় সুম  বেল – ‘রে  ঘুণ ধিরেয় 

িদেয়িছেলন আপনারা টাকা িদেয়। টাকার অেভ স কিরেয় দন আপনারা – ঐ 

আপনােদর প িত।’ আসেল সুম  িনেজর মেতা কের বাঁচেত চেয়িছেলা। িনয়ম–

নীিত, আইন–আদলত িদেয় জীবনেক িনেজর মেতা কের সাজােনা যায় না। তাইেতা 

সুমন বেল ওেঠ – ‘আিম যেত চাই যাওয়া ছািড়েয়।’ এই যাওয়া ছিড়েয় যাবার 

অিভ ায় িনেয় িবিভ  পথ পির েমর পর লখক িহেসেব িনেজেক িতি ত করেত 

পারেলও শষ র া করেত পােরিন। লখক িহেসেব এখােনও তার একটা ফাঁক থেক 

গেছ। সমােজর াি ক মানুেষরা সুম েক অিভযু  কের তােদর স েক লখার 

িবষয় িনেয়। সুম  ভয় পায় তােদর িনেয় িলখেত। াি েকরা জানায় – ভয় িনেয় 

বাঁচা যায় না। ভেয় মূল েবাধ চেল যায়। আশা চেল যায়। জীবেনর অথ চেল যায়। মন 

প ু হেয় যায়। নাটেকর শেষ আমরা এই উপলি েত আিস – কউ যখন কান 

আঘাত বা ভীিতর মুেখামুিখ হয় তখন একা ভােবই ব ি র িনজ দািয়ে  একা 
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তােকই মাকািবলা করেত হয়। নাটেকর এেকবাের শেষ তাই আসামী আর িবচারক 

একাকার হেয় যায়। এভােবই চেল িনেজেক িনর র খু ঁেড় দখা ও চলার ইিতহাস।  

‘এবং ই িজৎ’ নাটকিট শকড়হীন নব  শ ের মধ িবে র কািহিনেক ক  

কের আবিতত হওয়ায় তাঁর নাটক শ ের মধ িবে র জেন  রিচত বেল মেন হেত 

পাের। িক  একটু িনিব  িচে  তাঁর সব নাটক পযেব ণ করেল বাঝা যায় তাঁর 

পৃিথবী দনি ন বা বতােক িঘের আবিতত, য পৃিথবী অ–নায়কিচত। আর তাই 

সাধারণ দশেকর িতই তাঁর াধান  দখা যায়। বাদল সরকার এই সাধারণ 

দশকেদর উে েশ ই বেলিছেলন এসব দশক যারা খুব ভােলা পাশাক পের নাটক 

দখেত আেসন না তারা নাটেকর ভতর মূল িবষয়–ব র িদেকই কবল মেনােযাগী, 

আর ভােলা পাশাক পিরিহত তথা শহেরর মধ িব  িণ নাটেকর ভতর সৗ যশা  

বা ন নত  খু ঁেজ বড়ান। তাঁর অন  একিট নাটক ‘ওের িবহ ’ আ িরক ভােবই 

সমােজর াি ক চির েদর এেন, সমােজর াি ক চির িলেক ক  কের নাটকিট 

িনিমত হেয়েছ। এই নাটক সমােজর যেকােনা িণ থেক উেঠ আসা দশেকর কােছ 

বাধগম । মা  িতনিট চির  – মা দা, রাজল ী এবং পাগলদাদা। পাগলদাদা 

িথেয়টােরর দল গড়েত চান িন িব েদর িনেয়। ধু তা নয়, এই াি ক িণেক 

অস েবর স াবনা দখােত চান িতিন। নাটেকর এক জায়গায়, পাগলদাদা তার 

নাটেকর দেল যাগ িদেত আসা রাজল ীেক িজে স কেরন – ‘সে রােত আকােশেত 

ছা খােটা চাঁদ উঠেল তািকেয় দেখা? — আকাশ থেক পেড় কামেড় খেত ইে  

কের? — সে েবলা লালেচ–নরম সূিয টােক বল বািনেয় খলা করেত ইে  কের?’ 

ধু  দখা না, েক জািগেয়র রাখার এক যাদুকর যন এই পাগল দাদা। িক  

বা বতা বেল িভ  কথা। নাটেকর শেষ রাজল ী তাই পাগল দাদােক ে  জজিরত 

কের – ‘ তামার এটা থটােরর দল, না ওড়া শখাবার ই ু ল, বলেত পােরা? ওড়া িক 

শখােনা যায়? শখা যায়? মানুষ িক ওেড়? মানুষ উড়েলও উড়েত পাের, িক  মেয় 
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মানুষ? তাও যিদ ওেড়, বাসন–মাজা িঝ? বাসন মাজা িঝ িক পারেব – কখেনা পারেব 

উড়েত?’ তবু পাগল দাদার আশা লু  হয় না, হয় না তার  দখা আর েক 

জািগেয় রাখার বাসনা।  

শাি  আর আন  কখেনাই পাশাপািশ বসবাস করেত পােরনা। শাি  হেলা 

গৃহেকাণ আর আন  হেলা ভােলাবাসা। সই ভােলাবাসা যা কারণহীন, যুি হীন, 

বুি হীন িনেবাধ এক একমুখী ভােলাবাসা। এক সবত াগী, সব াসী, সবাি ক চাওয়া। 

একটা  বা দুঃ  – য  র মাংেসর মানুেষর মােঝ মেলনা, কােনািদন 

িমলেব না তার ে র সে । বাদল সরকােরর অন তম আেরকিট নাটক ‘সারারাি র’ 

এভােবই দশেকর কােছ প েছ িদেত চায় মানুেষর গভীের থাকা িনভৃত বাসনা। একিট 

মা  বৃি র–রােত সাত বছর একসে  বসবাস কেরও ামী– ী আিব ার কের 

দুজনেক। ধু ভােলাবাসাই সব নয়। দুজন দুজনেক জানার মেধ  িদেয়ই গেড় ওেঠ 

কৃত ভােলাবাসা। অথচ এই জানার িবষয়িট ছাড়াই দুজন দুজনেক এতকাল 

ভােলােবেস এেসেছ। 

বাদল সরকার মানুেষর দেয়র অভ ের নৃতাি েকর মেতা ফুঁেড় বর করেত 

চান কৃত মানুষটােক। তাই দখা যায় কােনা এক বৃি  ভজা রােত দুই ামী– ী 

একটা ভা া বািড়েত এেস হািজর হয় আ েয়র জেন , যখােন এক বৃ  অেনক কাল 

বসবাস কের এেসেছ। নাট কার চমৎকার ‘ মটােফার’ িদেয় সািজেয়েছন নাটকিট। 

বািড়টা যমন অ ূত তমিন অ ূত সই বৃ । আেরা অ ূত সই বৃে র সে  

অ ূতভােব নারীর ভােলাবাসা আর চাওয়া–পাওয়া একাকার হেয় যায়। অ কাের 

দুজেন এক হেয় যায়। দুজেন যন একিট অ কার হেয় হেয় যায়। িক  শষ পয  

শাি র জয় অিনবায। বৃে র একিট সংলােপ রেয়েছ  অিত বড় দুেযােগও ঘর ভেস 

না যাওয়ার কথা। ঘর বাঁধা মানুেষর এমনই এক িচর ন আর অিনবায এক অভ াস, 
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য অভ াস থেক মানুষ উেঠ আসেত পােরনা। আর তাই ভােরর আেলা ফুেট ওঠার 

আেগ নারীেক অিনবায ভােব ামীর সে  চেল যেত হয়। পছেন পেড় থােক একিট 

রাত, মা  একিট জেগ–থাকা রাত, অস ব একটা ঘের অস ব একটা জেগ–থাকা 

রাত – যােক ধু রেণ থােক হণ করা যায় না। এভােবই বাদল সরকার তার 

নাটেকর মেধ  িদেয় আমােদর অ  মুখাবয়ব  কের তােলন। জ.িভ. সাদ 

মেত বলা যায়-  বাদল সরকােরর নাটেক সৃ  উে গ দশক এবং মে র মােঝ দূর  

সৃি র চেয় দশেকর সামেন অিধক জীব  কের তােল তাঁর নাটকেক।   

সা িতক কােলর বাদ িতম নাট কার হেলন মেনাজ িম । ১৯৭৭-এ য 

নাটেকর , ২০১৪-এও সই বা ারাম আবার মে  মিহমায়। ২১ বছর বয়েস 

বি ম, ৩৭ বছের গজমাধব (পরবাস) ৩৯ বছর বয়েস বা ারাম (সাজােনা বাগান) এই 

িতন বৃ  চিরে  অিভনয় র মে  িমথ হেয় গেছ অেনকটা। এখােন িতিনই 

অিভেনতা। আবার ১৯৭২-র নাটক চাকভাঙা মধু ( েযাজনাঃ িথেয়টার ওয়াকশপ)-র 

জটা, মাতলা বা আেরা পেরর নাটক রাজদশন ( েযাজনা- ব পী) বা অন  অেনক 

নাটেক বৃ  এক চির  িনেয়ই নাটক হেয় ওেঠ জীবেনর এক অনুপম ভাষ । বৃ  

হেলন ব দশী। জীবনেক দেখেছন িতিন ব বছর ধের। সই দখাই যন তাঁর 

নাটেকর দশন। যত বয়স বেড়েছ, বাধেক র িদেক যত এিগেয়েছ মানুষ, ি কালদশী 

সই চির  হেয় উেঠেছ বাধেক র কারেণই অেনকটা িন পায়। এই িন পায়তার 

গ ই বেলেছন িতিন তাঁর নাটেক। ‘মৃতু র চােখ জল’-এর বি ম বা ‘পরবােস’র 

গজমাধবেক মেন পেড়। গজমাধব আমােদর নাট  সািহেত  এক অদৃ -পূব চির । 

িক  য বি ম একা  িন পায়, িনেজর ওষুেধর িশিশ বাতল িনেয় কােনা েম বঁেচ 

থাকেত চায় য, স চাকভাঙা মধুেত এেস (জটা) বঁেচ থাকােক একটু সহনীয় কের 

তুলেত নানা কৃতেকৗশল অবল ন কের। শাধ িনেত চায় অেঘার ঘােষর মৃতু  ঘিটেয় 

িদেয়। জাতদার অেঘার ঘাষ এেসিছল সােপর কামড় খেয় সই ত ােটর বড় 
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সােপর ওঝা মাতলার কুিটের। িনেয় এেসিছল তার পু । মাতলার বুেড়া কাকা জটা 

শাধ িনেত চায়। অেঘার তােদর সব িনেয়েছ। এবার যন ফরত নেব। আসেল 

িণ চিরে র তফােত জটা আর বি ম আলাদা হেয় যায়। িক  বঁেচ থাকার অদম  

বাসনা তােদর একই রকম। জটা মাতলা আর মাতলার গভবতী মেয় বাদামী, এই 

িতনজেনর শষ দুজন চায় অেঘার বাঁচুক। জটা তার দীঘ জীবেনর অিভ তা থেক 

বুেঝিছল আহত িবষধরেক বাঁিচেয় রাখা মােন িনেজেদর মরণ ডেক আনা। বাঁচাব না 

মারব- এই  িনেয়ই নাটক। বৃ  বি ম বাঁচত িশিশ বাতল িনেয়, জটার বাঁচা আর 

মরা যখন একাকার তখন স শাধ িনেয় বাঁচেত চায়। স হল সু রবেনর হতভাগ  

ভূিমহীন, না খেত পেয় চারেপেয় হেয় যাওয়া মানুষ। ফেল স আর বি ম তা 

আলাদা হেবই। এরপর ১৯৭৫-এর নাটক পরবাস, সখােন উে দ হওয়া ভাড়ােট 

গজমাধব নানা কৃত- কৗশেল থেক যেত চায় তার ব কােলর পুরান আ েয়। এ 

নাটক তাই হেয় ওেঠ অসামান  ব নাময়। গজমাধবই যন বা ারাম হেয় ওেঠ 

সাজােনা বাগােন। তার আেগ বা িপেছ লখা কনারাম বচারাম হেয় সাজােনা বাগান। 

সাজােনা বাগােনর পর রাজদশন, িকনু কাহােরর থটার...কত নাটক। বঁেচ থাকার 

কৗশল আর অদম  ৃহাই হেয় ওেঠ সম  নাটেকর মূলম । বঁেচ থাকার কথাই 

নানা ভােব ঘুের আেস। আর সই বঁেচ থাকা এক ি কাল  বৃে র। তার বঁেচ থাকা 

শষ অবিধ যন মানব সভ তার বঁেচ থাকা হেয় ওেঠ। সাজােনা বাগান যন সই 

কথাই বেলেছ শষ পয । বৃে র বঁেচ থাকা আর একিট িশ র জ  সমাথক হেয় 

ওেঠ। 

মেনাজ িমে র নাটক সািহত  পােঠর াদ দয়। তাঁর সংলােপ যমন নাট ণ 

তমিন সািহেত র ণ। রসেবাধ অসামান । কািহিনর গভীরতা, নাট  কািহিনেত 

জীবেনর অতল তল ছুঁেয় যাওয়া, এসব আমােদর নাট  সািহত েক িদেয়েছ এক িবরল 

মা া। আবার যা নই ভারেত বা চাকভাঙা মধু, সাজােনা বাগান, অ ামা। মেনাজ 
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িমে র নাটেক সই আ াদ পাওয়া যায়। অ ামা নাটক তমন অিভনয় না হেয়ও 

এই নাটক উ ািরত হয় এর সািহত েণ। 

মেনাজ িমে র  জীবনমুখী ব ব , গভীর মানিবকতা, উ ত কা কায, নাটেকর 

িবষয় ভি র বিচ  সমসামিয়ক নাট কারেদর মেধ  সবেচেয় বিশ। িতিন তাঁর 

নাটেকর মেধ  দুবল, অসহায়, অবেহিলত, পযুদ  মানুেষর সং ােমর িচ  ধরেত 

চেয়েছন। িণ চির েক াধান  না িদেয় মানুষেক িনেয় আেসন ঘটনার কে । 

মানুেষর মেধ  থাকা ভােলা-ম , জিটলতা–নীচতা, মহ -ঔদায ও মা- িন ু রতা 

ইত ািদ দু হ াি ক সম য়েক িতিন িনিদ  কােনা ছাঁেচ গেড় তালার চ া 

কেরনিন। অত াচার শাষেণর িব ে  শািষেতর জয় িত া, ভ ামীর িব ে  সত  

ও মানিবকতার িত া, িবি তার িব ে  ভােলাবাসার িত া এবং মৃতু র িবকে  

জীবেনর িত া তাঁর নাটেক মূল িতপাদ ।  

সমসামিয়ক নাট কারেদর অন তম মািহত চে াপাধ ায় তাঁর নাটেক মানুেষর 

িত সমােজর িত গভীর আ া দিখেয়েছন। তাঁর নাটক িবেনাদেনর জায়গা থেক 

সের এেস দশেকর বুি ম ার কােছ আেবদন জাগায়। তাঁর নাট  জীবেন থম পযায় 

িতিন অ ুতধমী নাটক রচনা করেলও মানিবক মূল েবােধর িদকিট িতিন এিড়েয় 

যানিন। একই সে  কিব ও নাটককার হওয়ার কারেণ সংলােপর ভাষা কাব  

সুষমামি ত, সহজ-সরল, পিরশীিলত। একই সে  িতিন সাধু, চিলত, ইংেরিজ, িহি  

ভাষার ব বহার কেরেছন তার সংলােপ। নাটেকর িবষয়ব , চির  িচ ণ, নাট  আি ক 

ভৃিত িবষেয় িতিন তাঁর সমসামিয়ক অন ান  নাট কারেদর থেক ত  িছেলন। িতিন 

তাঁর নাটেকর সংলােপ ে  একটা নাটেকর জন  অন  একটা যুি র াপেনর 

মাধ েম িবষয়িবন াস, চির -িচ ণ কেরন। যখােন অন ান  নাট কারগণ লােকর 

বােধর উপেযাগী কের সহজ সড়ল ভােব সাজাবার চ া কেরন। ফেল াভািবক 
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ভােব একটা সংলােপর পর য সংলাপ হওয়া উিচৎ িতিন তা না কের অ ত ািশত 

ঘটনা, সংলােপর অবতারণা কেরেছন। যা একই সে  নাট  িনেদশক, অিভেনতার 

পাশাপািশ দশকেদর কােছও খুবই চ ােলি ং িবষয় হেয় ওেঠ। অবশ  িবিভ  িবষয়েক 

চুলেচরা িবে ষণ করার অসাধারণ দ তা িছল নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র। 

তাঁর নাটেকর সংলাপ িবন ােস ম মু  কের রাখার উৎস ব ি  মািহেতর জাদুকরী 

বাকপটুতার মেধ ই িনিহত িছল। অনন  সাধারণ রসেবােধর ারা জািরত কের 

াতােদর মাহময় জােল অনায়ােস বঁেধ ফলেতন িতিন। এখােনই তাঁর িতভার 

অনন তা- াত -উ লতা-সাথকতা।   
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