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মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক ও ব  র ম  

নাটক এক ধরেনর িম  িশ  (কে ািজট আট), সিদক থেক সািহেত র অন ান  

মাধ ম— গ , উপন াস, ব , কাব -কিবতা থেক িভ তর  লাভ কের। সািহেত র 

অন ান  মাধ ম িল ি মাি ক উপাদান িভি ক, িক  নাটক ি মাি ক–নাট কার-অিভেনতা-

দশক। তাই র মে র সে  নাটেকর গভীর যাগ রেয়েছ। ম  সাফেল  নাটেকর সাথকতা 

অেনকখািন িনভর কের। সািহেত র অন ান  শাখার মেতা পাঠ কের নাটেকর রস হণ 

করা যায়। িক  তা অিধক মা ায় সাথকতা লাভ কের দশক সমে  ম ায়ন সাফেল । 

নাটেকর সে  মে র অ াি  স ক সে  ড. কুমার বে াপাধ ায় িলেখেছন—  

“নাটক সািহত  হইেলও তদিতির  আরও িকছু। ইহার সিহত দশেকর 

িচ- চািহদা, মে র ব ব াপনা ও অিভনয় কৗশল অ াি ভােব 

স ৃ ।”১ 

 সুতরাং কােনা নাটক বা কােনা নাট কার স েক আেলাচনায় স ূণতার জন  

নাট কােরর সমকােলর ম  ব ব া, র মে র িনয় ণ ব ব া ও দশক িচ স েক  

ধারণার েয়াজন। নাট কার তাঁর গভীর জীবনদশন নাটেক সৃ  চিরে র মাধ েম ব  

কের থােকন। অিভনেয়র মাধ েম তার বিহঃ কাশ ঘেট। িবশ শতেকর ষােটর দশেক 

রাজৈনিতক ও আথ-সামািজক জিটলতায় সৃি  হয় গণনাট , নবনাট , থাড িথেয়টার, 

অ াবসাড িথেয়টার ভৃিত নাট  আে ালেনর। এই সময়কার ায় সকল নাট কার কােনা 

না কােনা সং ার কণধার, িনেদশক, পিরচালক বা অিভেনতা িছেলন। মে র েয়াজন 

মটােত তাঁেদর সৃি  করেত হয় নাটেকর। সমকােলর নাটককার মািহত চে াপাধ ায় 

কােনা নাট  সং ার কণধার বা অিভেনতা িছেলন না। িতিন এেকর পর এক অসাধারণ 

নাটক সৃি  কেরিছেলন যা থাগত নাটেকর জগেত বপরীত  সৃি কারী। সুতরাং মািহত 
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চে াপাধ ায় ও তাঁর নাটক ব  র ম েক কতখািন সমৃ   করেত স ম হেয়িছল তার 

পিরচয় নওয়া আবশ ক, যা ‘ মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক: জীবন ও িশ ’ িবষয়ক 

আেলাচনােক পিরপূণ কের তুলেত সাহায  করেব। 

ি তীয় িব যুে া র ষােটর দশেকর নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র নাটেকর 

সে  ব  র মে র স ক িবষয়িট আেলাচনার পূেব সংে েপ র মে র ইিতহাস জেন 

নওয়া যায়। ি ক শ  ‘Theatron’(িথয়াে ান) থেক ইংেরিজ ‘Theatre’  শ িট 

এেসেছ। যার আিভধািনক অথ হল দৃশ  ল বা দখবার জায়গা। এর আনুষি ক 

‘Auditorium’ বা শানবার জায়গা শ িট এেসেছ রামান উৎস থেক। আর ‘Theatre’-

এ অিভনীত ‘Drama’ শ িট ি ক শ  ‘Dracin’ থেক এেসেছ, যার অথ ‘to do’ বা 

‘act’ যা িথেয়টাের দখা যায়। 

ি ক দেশই থম নাটক ও র মে র সূ পাত। ি ক র মে র য জায়গায় 

দবতা ডায়িনসােসর আরাধনার পর অিভনয় হত তােক ‘Skene’ বলা হয়। এই Skene 

এর সামেনর িদেক যু  গালাকৃিত জায়গােক ‘Orchestra’ বলা হয়। এই গালাকৃিত 

জায়গার সামেন িবশাল পাহােড়র মেতা ঢালু জায়গােত গ ালািরর মেতা দশকাসন িছল ায় 

পেনেরা-কুিড় হাজার। রামান যুেগ িথেয়টাের অিভনেয়র সুিবধার জন  skene-এর  সামেন 

খািনকটা জায়গা বািড়েয় একটা াটফৈমর মেতা করা হয়। Orchestra এবং skene- 

এর মাঝখােন এই বাড়িত অংশটুকু জুেড় দওয়া হয়। Skene-এর সামেন (pro) এই 

অংশ জাড়ার ফেল এর নাম হয় ‘proskenion’ পরবতীকােল orchestra-র গালাকৃিত 

জায়গা তুেল িদেয় অধবৃ াকার ভােব এই অংশিট skene- এর সামেন জুেড় দওয়া হয়, 

যা খািনকটা ধনুেকর িছলার মেতা (arch), তাই অেনেক এেক Arch proskenion  বেল 

থােকন। 
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ইংেরিজ ভাষায় ‘skene’ হয় ‘scene’। ি ক ’k’ বদেল ইংেরিজ  ‘c’ ইংেরিজ হয়। 

ি ক ও রামান ‘proskenion’ ইংেরিজেত হেলা ‘proscenium’। এই ’proscenium’ 

মে  য ‘theatre’ হয় তােক ‘proscenium theatre’ বেল। ােসিনয়াম িথেয়টার এ 

পৃিথবীর সব দেশর সবেচেয় ব ল ব ব ত িথেয়টার। অেনক দেশই তােদর িনজ  

নাট ািভনয় প িত িছল ও আেছ। িক  ি -পূব কাল থেক িববতেনর মধ  িদেয় 

এেগােত এেগােত মধ যুেগর ইউেরােপ ােসিনয়াম িথেয়টার িনিদ  প পায়। ইউেরােপর 

দশ িল িবেশষত ইংেরজ এবং ফরািসরা ব বসা-বািণজ  ও উপিনেবশ াপেনর জন  

পৃিথবীর যসব দেশ িগেয় বসবাস  কেরেছ, সখােনই  তােদর দেশর ােসিনয়াম 

িথেয়টার িনেয় গেছ। সই সব দেশর িনজ  নাট  অিভনয় প িত থাকা সে ও সখােন 

ােসিনয়াম িথেয়টার চালু হেয় আদৃত হেয়েছ।২ অ াদশ শতেক ইংল াে  য রকম 

ােসিনয়াম িথেয়টার চালু িছল, ইংেরজরা সই িথেয়টারই ভারেত িনেয় আেস। ফেল 

ইংেরজেদর আনুকূেল  ও েসিনয়াম িথেয়টােরর মেডেল কলকাতায় িথেয়টা রর সূ পাত। 

অ াদশ শতেকর মাঝামািঝ সমেয় ইংেরেজরা থম কলকাতায় িথেয়টার গেড় 

তােল। বশ কেয়কিট িবেদশী িথেয়টাের নাটক অিভনয় হয়। কলকাতায় থম Old Play 

House িতি ত হয়। The New Play House বা Calcutta Theatre (ক ালকাটা 

িথেয়টার) িত ার পের পের িমেসস ি ে ার াইেভট িথেয়টার, হােয়লার  স 

িথেয়টার, এেথিনয়াম িথেয়টার, চৗর ী িথেয়টার, বঠকখানা িথেয়টার, সাসুিস িথেয়টার 

ভৃিত ায়ী ও বশ কেয়কিট অ ায়ী িবেদিশ র ালেয় ইংেরিজ নাটক অিভনীত হয়। এই 

িবেদিশ র ালেয়র সে  একসময় কলকাতার স া  অিভজাত বাবু স দায় যাগ দয়। 

ফেল বাঙািলেদর মেধ  নাট  ৃহা ও িথেয়টাির িবেনাদেনর অিভলাষ কাশ পায়। তাঁর 

ফল প িবিভ  শেখর নাট শালা গেড় ওেঠ কলকাতায়। অবশ  সেখর নাট শালার পূেব 

লেবেদফ ও তাঁর ব িল িথেয়টার বাংলা র মে র ইিতহােস পূণ ান অিধকার 

কের। 
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কলকাতায় থম বাঙািল ারা িতি ত শেখর নাট শালা িহ ু  িথেয়টার (১৮৩১)। 

িত াতা স কুমার ঠাকুর। অন ান  য সকল সেখর নাট শালা গেড় উেঠিছল স িল— 

শ ামবাজাের নবীন বসুর নাট শালা (১৮৩৫)। নেগ  ঠাকুেরর ওিরেয় াল িথেয়টার 

(১৮৫৩)। প ারীেমাহন বসুর জাড়াসাঁেকা নাট শালা। আ েতাষ দেবর(সতুবাবুর) বািড়র 

নাট শালা। রামজয় বসােকর বািড়র নাট শালা, গদাধর শেঠর বািড়র নাট শালা। চুঁচুড়ার 

নেরা ম সােলর বািড়র নাট শালা। কালী স  িসংেহর িবেদ াৎসািহনী ম । পাইকপাড়ার 

বলগািছয়া নাট শালা। রামেগাপাল মি েকর াসােদর মে াপিলটন িথেয়টার। 

যতী েমাহন ঠাকুেরর বািড়েত পাথুিরয়াঘাটা ব নাট ালয়। শাভাবাজার াইেভট 

িথেয়ি ক াল সাসাইিট। ঠাকুরবািড়র জাড়াসাঁেকা নাট শালা। ব বাজার র ালয়। সৗিখন 

র ালয় িল অিভজাত বাঙািলর বাবুেদর ইে  মেতা িবেনাদেনর ব ব া হয় মা । তেব এই 

সৗিখন র ালেয়র সৗজেন  মাইেকল মধুসূদন দে র নাটক রচনা এক অিব রণীয় 

ঘটনা। এবং এই সৗিখন র ালেয়র কারেণই বাঙািল যুব স দায় ও নাট ােমাদী বাঙািল 

নাটক চচায় সি য় ভূিমকা পালন কের।  

১৮৭২ সােল বাংলা সাধারণ র াল য়র িত া বাংলা র মে র ইিতহােস 

যুগা কারী ঘটনা। এই সাধারণ র ালেয়র কারেন নাটক চচার ার উ ু  হয় সাধারণ 

মানুেষর কােছ। সেখর নাট শালা সূে ই অিভনয় ব াপারটা ব বসািয়ক মূল  লাভ কের। 

ন াশনাল িথেয়টার থম সাধারণ র ালয়। এই সাধারণ র ালয়ও একসময় ব ি  

মািলকানাধীন হেয় পেড়, য ধারা  আজও অব াহত। সাধারণ র ালয় িত ার ায় দড়শ 

বছর পেরও ব ি  মািলকানায় গেড় উেঠেছ নানা নাট দল ও নাট ম । যার ারা বাংলা 

নাটক চচার ইিতহাস সচল। সেখর র ালয় সূে  মধুসূদন দ , দীনব ু  িমে র মেতা 

িতভাবান নাট কােরর জ  হেলও  কােনা সৗখীন র ালয় এঁেদর নাটক িবেশষ অিভনয় 

কেরিন। সাধারণ র ালয় িত া  হওয়ায় ম ািভনয়  হয় দীনব ু  িমে র ‘নীলদপণ’ 

নাটক িদেয়। এই ন াশনাল িথেয়টার চলেত চলেত একসময় দেলর অভ রীন িবেভদ 
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দেলর িবভাজেনর সূ পাত ঘটায়। ফেল সৃি  হয় ট ন াশনাল িথেয়টার। যমন 

পরবতীকােল মতাদেশর অৈনেক র কারেণ গণনাট  থেক নবনােট র সূ পাত। ন াশনাল 

িথেয়টার ব  হয় ১৮৭৩ সােল। ন াশনাল িথেয়টার ব  হওয়ার কেয়ক মােসর মেধ ই ৯ 

ন র িবডন ি েট গেড় ওেঠ ব ল িথেয়টার ১৮৭৩ সােল। আবার ন াশনাল িথেয়টার 

ভেঙ গেড় ওেঠ ট ন াশনাল িথেয়টার ১৮৭৩ সােল। এর পেরই ১৮৭৬-এ  নাট িনয় ণ 

আইন পাশ হয়। এই আইেনর ফেল বাংলা নাটক এবং সাধারণ র ালয় ায় ব  হেয় 

যায়। ১৮৮১ সােল ৬নং িবডন ীেট তাপচাঁদ জ িরর উেদ ােগ ন াশনাল িথেয়টার গেড় 

ওেঠ। এখােনই থম িটিকট িবি  কের সবসাধারেণর সামেন অিভনয়  হয়। পের 

গেড় ওেঠ বশ কেয়কিট র ালয়। যমন মুখ রােয়র ার িথেয়টার। ার িথেয়টার পের 

গাপাল শীেলর উেদ ােগ এমাের  িথেয়টাের পিরণত হয়। রাজকৃ  রায় াপন কেরন 

বীণা িথেয়টার। পরবতীকােল ার িথেয়টার পুনরায় িত া কেরন িগিরশচ  ঘাষ ও 

অন ান  ব ি বগ। বীণা িথেয়টাের নীলমাধব চ বতী িসিট িথেয়টার িত া কেরন। ার 

িথেয়টােরর মেতাই িমনাভা িথেয়টার গেড় তােলন নেগ ভূষণ মুেখাপাধ ায়। পের অেরারা,  

ািসক, কািহনুর, রঙমহল ভৃিত গেড় ওেঠ। ি তীয় িব যুে র া  কােল সৃি  হয় 

গণনােট র। এই গণনাট  থেক আবার সৃি  হয় নবনােট র। পরবতীকােল বাদল সরকােরর 

উেদ ােগ গেড় ওেঠ থাড িথেয়টার। এই সময় কলকাতার নানা প িথেয়টার বাংলা নাটক 

ও ম ািভনেয়র গিতেক রাি ত কের। গেড় ওেঠ ব পী, িপ এল িট, না ীকার,  

িথেয়টার ইউিনট, িথেয়টার কিমউন, সং ব, িবজন িথেয়টার, সু রম, শতা ী ভৃিত। 

বাংলা নাট  আে ালন আে ালেনর ধারায় অ াবসাড নাটক ও িথেয়টার 

উে খেযাগ । এই ধারার অন তম ধান নাটককার মািহত চে াপাধ ায়। িতিন কােনা 

িথেয়টােরর েয়াজন মটােত নাটক রচনায় হাত দনিন। অবশ  তাঁর িলিখত নাটক থম 

পযােয় কােনা িথেয়টার প ম  করেত সাহস পায়িন। যমন রবী  নাটেকর ম ায়ন 

ঘটােত দীঘ সময় অেপ া করেত হেয়িছল। রবী  ভাবনার উপেযাগী দশক তির হেত 
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সময় লেগিছল। একইভােব অ াবসাড নাটেকর দশক তিরেত সময় লেগিছল অেনক। 

‘ওেয়িটং ফর গােডা’ ফরািস ভাষায় ৫ জানুয়াির ১৯৫৩ সােল থম অিভনয় হয় ‘পািরর 

িথেয়তর দ  ব িবেলান’-এ। পের এর ইংেরিজ অনুবাদ মািকন যু াে  অিভনীত হয় ১৯৫৫ 

সােল। পা ােত র িবখ াত অ াবসাড নাটক ‘ওেয়িটং ফর গােডা’ যখন ১৯৫৬ সােলর ৩ 

জানুয়াির ‘িময়ািম  হাউেস’ থম অিভনয় হয়, দশক তােত হতাশ হেয় বািড় িফেরিছল। 

পরবতী কােল ‘ ডওেয়’ ত নাটকিটর অিভনয় যিদও ব াপক আেলাড়ন সৃি  কেরিছল। 

১৯৫৬ সােলর আগ  মােস নাটকিট ল েন ব িদন ধের অিভনীত হয়। ‘ঈ রবাবু 

আসেছন’ নােম ‘ওেয়িটং ফর গােডা’ নাটেকর বাংলা পা র কেরন দীপ বে াপাধ ায় 

১৯৮০ সােল। ১৯৮২ সােলর আগ  মােস দীপক মজুমদােরর িনেদশনায় ব া ােলার 

াি স নাট েগা ী ােটাি  প িতেত অিভনব উপ াপন কের। বাংলা অ াবসাড 

নাট শালার অন তম নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক বাংলা র মে  িকভােব সাড়া 

ফেলিছল তার পেরখা িনে  িববৃত করা গল। 

মািহত চে াপাধ া য়র থম নাটক ‘ক নালীেত সূয’ ১৯৬৮ সােল অিভনয় হয়। 

নাটেকর কাশকাল ১৯৬৩ । এর সাত বছর পর নাটেকর অিভনয় হয়। নাটক কােশর 

দু'বছর আেগই পা ু িলিপ পাঠ কেরিছেলন নাট কার। স স েক অেশাক মুেখাপাধ ায় 

িলেখেছন—  

“ সটা বাধহয় একষি  সাল (১৯৬৩) একিদন নলাম মািহত 

চে াপাধ ায় না ীকাের আসেবন নাটক পড়েত। এিদেক একটু আধটু 

নিছলাম অবশ  য কিব মািহত মােঝ মেধ  নাটক িলখেছন। তােদর 

নািক সব অ ুত নাম। নাটক িলও নািক অ ুত। জ না-ক নার 

িনরসন ঘিটেয় মািহত না ীকােরর শ ামপুেরর ঘের এেলন ও পড়েলন 

দুিট ছাট নাটক ক নালীেত সূয ও বৃ । নাটক দুিটর কথা আজ আর 
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মেন নই। িক  সই ত ণ নাট কা রর হাস ময় বুি দী  মুখিট মেন 

আেছ।”৩ 

না ীকার গা ী ‘বৃ ’ (১৯৬৮) নাটকিট েযাজনা করেলও থম নাটক 

‘ক নালীেত সূয’ েযাজনা করেত সাহস পায়িন। ১৯৬৩ সােল ‘গ ব’ নাট পে  এ 

নাটেকর েযাজনার িব াপন কাশ পায়। ‘গ ব’ এর প  থেক ই নীল চে াপাধ ায় 

নাটকিট ম  করার ভােবন। গ ব নাট দল মহলা  করেলও শষ পয  ম  

কেরিন। ‘গ ব’ পি কায় একািধক সংখ ায় নাটকিটর ম  হবার িব াপন কািশত 

হেয়িছল। পরবতীকােল কলকাতা, িচ র ন, দুগাপুর ও অন ান  জায়গায় িবিভ  নাট দল 

নাটকিট েযাজনা কের।   ‘ক নালীেত সূয’ নাটকিট থম অিভনয় হয় ২১ শ মাচ 

১৯৬৬ সােল শ ামবাজার ায়াের। উেদ া া িছল আন ম। এই নাটেকর েযাজনা 

সে  গ ব নাট পে র স াদেকর িনেবদন িছল—  

“স ূণ িভ  ােদর এই বাংলা নাটকিটর রচিয়তা একজন কিব। 

গ ব এই নাটেকর িনেদশনার দািয় ও িদেয়েছন আর একজন কিবর 

ওপর। একিট ভােলা কিবতার মেতা এই নাটেকর প ািরিট। ই নীল 

চে াপাধ ায় ‘গ ব’র এই নতুন েযাজনায় পর রিবেরাধী ম াজ 

যাজনার মধ  িদেয় অিভনব াব িন পেণ তী।”৪ 

ি েম  ডেনর অনুসৃজন কেরন মািহত চে াপাধ ায়—উইল শকসিপয়র: একিট 

ক না। অনবদ  কাব নাট । ১৯৬৪ সােল শকসিপয়েরর কাটার সি নাির উপলে  এ 

কাব নােট র মহলা  কের ‘ন ’ নাট দল শ ামল ঘােষর িনেদশনায়। ইংল া  থেক 

পাঠােনা ইংেরিজ অনুবাদ করার জন  শ ামল ঘাষ মািহত চে াপাধ ায়েক িদেলন। এ 

স েক িতিন তাঁর ‘ ৃিত স া নাট ’ ে  িলেখেছন—  
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“ মািহত তখন মুিশদাবােদ জি পুর কেলেজর িশ ক। মা  পেনেরা-

কুিড় িদেনর ব বধােন ভাষা র কের সই কাব নােট র অসামান  

ভাষা র মািহত আমার হােত তুেল িদেয়িছেলন। িক  অেনক চ া 

সে ও স নাটক করেত পািরিন (গ ব ও না ীকােরর চ াে )।”৫  

শষ পয  ২৪ শ এি ল ১৯৬৪ সােল না ীকার এ নাটক অিভনয় কের সাদ 

সন ে র দুবল অনুবাদ িনেয়। অেনক বছর বােদ কাশ  সভায় সাদ সন  

ীকার কেরন অনুবাদ ও েযাজনা অত  সাধারণ মােনর হেয়িছল। মািহত 

চে াপাধ ােয়র  অনুবাদ  ১৯৭২ সােলর এি ল মােস কলামি ের থম অিভনয়। েযাজনা 

কের ক ালকাটা িপপলস আট িথেয়টার। িনেদশনা ও আবেহ অিসত বসু। ম স ায় 

িছেলন সমীর রায়েচৗধুরী। পাশাক পিরক নায় িছেলন অপণা সন। অিভনয় কেরন অপণা 

সন, অিসত বসু, জগ াথ হ, পাথ বে াপাধ ায়, সুনীল মুেখাপাধ ায়, সাহাগ সন, ই  

মুেখাপাধ ায়, অনািদ দাস, সুেম  রায়েচৗধুরী। এই কাব নাট িট জামেশদপুেরর বিতক 

সং ার েযাজনায় ১৯৭৬ সােলর ২০ জুলাই একােডিমেত অিভনয় হয়। িনেদশনায় িছেলন 

দীপ চ বতী। ১৯৭৬ সােলর ২৫ সে র দশ পি কায় দবাশীষ দাশ  এ সে  

িলেখেছন— 

“ মািহত চে াপাধ ােয়র রচনা একিট যাদু আেছ (খারাপ অেথ) এই 

সংলােপর জাদু গভীর রােত বৃি  ধারার মেতা দশক- াতােক আ  

কের চ  করতািল িক ধুই উ াস? মািহত মােয়র কােছ যখন 

অেদখা অসহায় আ জ, পরাভব মােন তখন সই করতািল অদৃে র 

পিরহাস িহেসেব বিধর করেত পারত।”৬ 

মািহত চে াপাধ ােয়র পরবতী নাটক ‘নীলরেঙর ঘাড়া’ নাটকিট ১৯৬৪ সােলর 

অে াবর মােস গ ব নাট পে র শারদ সংখ ায় কািশত হয়। একিট িবেদশী গে র 
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ভাবানুবাদ। ‘নীলরেঙর ঘাড়া’ নাটেকর থম েযাজনা কের চতুমুখ নাট দল। থম 

অিভনয় ১৯৬৬ সােলর ২০ এি ল। িনেদশনায় িছেলন অসীম চ বতী, ম স ায় িবনয় 

চ বতী ও মেনার ন ঘড়া। স ীত পিরচালনা কেরিছেলন অিসত চে াপাধ ায়। আেলাক 

স ায় মা ার মুকু। ‘নীলরেঙর ঘাড়া’ নাটেকর েযাজনা দেখ িনত ি য় ঘাষ তী  

আ মণা ক সমােলাচনা কেরিছেলন। নাটককার মািহত চে াপাধ ায় এই সমােলাচনার 

সদু র িদেয়িছেলন ভ  ভাষায়, এ সে  আিশস গা ামী তাঁর ‘বাংলা নাট  সমােলাচনা 

কথা’ ে  িলেখেছন। 

‘নীলরেঙর ঘাড়া’ অিভনয় স েক এক সা াৎকাের সীমা মুেখাপাধ ায় বেলেছন —   

“এই নাটেকর মূেল যটা ধরা হেয়েছ অিভনয় িরয়ািলি ক(Realistic) 

অ াি ং(Acting) এ জার িদেয়িছ। অিভেনতা এবং অিভেন ীরা যন 

বা ব মেন হয় এিদেক দৃি  রেখিছ। আেলা, আবহ, ম  এর মেধ  

সুরিরয়ািলজম(Surrealism) বা পরাবা বেক ধরেত চেয়িছ। কারণ 

নাটক ক দশেকর সে  কিমউিনেকট(Communicate) করেত হয়। 

নাটকটা িরয়ািলি ক(Realistic) ভােব দশেকর মেন হেব চনা আবার 

পাশাপািশ য পরাবা ব বতমান, তােত মানুষ বুঝেত পারেব অবেচতন 

ছুেঁত ছুেঁত চেলেছ এ নাটক। তার ফেল নাটেকর মেধ  য বা ব আর 

পরাবা ব দুই সমা রাল রখা আেছ যটা িগেয় সখােন প পায় 

অথাৎ বা ব অিভনয় আর দৃশ  িনমােণ পরাবা বতা অনুভব করেত 

সমথ হয়।”৭ 

মািহত চে াপাধ ােয়র থম ম সফল নাটক ‘মৃতু  সংবাদ’। এর আেগ 

‘ক নালীেত সূয’ ও ‘নীলরেঙর ঘাড়া’ নাটক দুিট কািশত হেলও কােনা নাট েগা ী 

সাহেসর সে  অিভনয় করেত স ম হনিন। ‘মৃতু  সংবাদ’ ১৯৬৪ সােল ন  নাট দেলর 
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কাশনায় াকাের মুি ত হয়। ১৯৬৪ সােলর ২৬ সে র  রিববার সকাল দশটায় 

‘মৃতু  সংবাদ’ নাটেকর থম অিভনয় হয়। এিট ন  নাট দেলর ি তীয় েযাজনা। 

িনেদশনায় িছেলন শ ামল ঘাষ। াগৃেহ চুর দশক সমাগম হয় এবং অিধকাংশই 

িছেলন কিব ও থম িণর বুি জীবী। অিজেতশ বে াপাধ ােয়র সে হ এবং আনে র 

বিহঃ কাশ ঘেট। অিমতাভ দাশ ে র উ াস কািশত হয়। এ নাটক সে  নাট কােরর 

অিভমত—  

“আপাত অিব াস  ঘটনা েমর মধ  িদেয় ল েনস অি ে র অথ ও অথহীনতা, 

ভােলাবাসা, আ ার অভাব  িপপাসা, বাঁচার উ াস ও বদনা, হত া ও আ হত ার 

কারণ ইত ািদ বুি গত এবং অনুভব ধান িজ াসা মৃতু সংবাদ-এ তী তা লাভ 

কেরেছ।”৮ 

এই সময়কার নাট সমােলাচনা ে  আিশস গা ামী তাঁর ‘বাংলা নাটেকর 

সমােলাচনা কথা’ ে  িলেখেছন— 

“ বাংলা নাটেকর ে  এই সমেয় সবেচেয় িবতিকত িবষয় িছল িকিমিতবাদী নাটক 

িনেয়। নাট কার মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক ‘মৃতু  সংবাদ’ এবং ‘নীল রেঙর ঘাড়া’ 

নাটক দুিটর সমােলাচনা এই পি কার( িথেয়টার) ে  অত  পূণ হেয় 

উেঠিছল। িকিমিতবাদী নাটক িল বাংলায় নতুন আমদািন এবং দশক সমােলাচেকরা 

তােক পুেরাপুির বুেঝ উঠেত পারেছন না অথবা েযাজনার মধ  থেক যাে  এক 

ধরেনর দূর — য সীমা ল ঘন করেত পারেছন না নাট কার–পিরচালক িকংবা 

দশক–সমােলাচক।”৯  

১৯৬৬ সােলর ১লা আগ  ন  গা ী েযািজত ‘মৃতু সংবাদ’ নাটেকর সমােলাচনায় 

কিব শ  ঘাষ িলেখিছেলন— 
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“ চুর বলুন বুেক ঝুিলেয় মৃতু  সংবােদর সুেবাধ চির িট যখন মে  

আসেছ, দশক িহেসেব কেয়কিট িমক অসি  তখন মেন মেন তির 

হেত পাের। অিভেনতা ঐ টলমেল ছা  পিরসর িদেয় িঠকমত ঢুকেত 

পারেবন তা। অেতা বলুন সু ? িক  রামান  চে াপাধ ায় চমৎকার 

চেল এেলন, পেরর দৃেশ  দখা যােব তার চেয়ও িনপুণভােব াটস 

িবজয়ী নায়কেক কাঁেধ বেয় আনেছ বেড়া বেড়া এক যুবােদর। ি তীয় 

ভাবনা, ও িল এখন কান কােজ লাগােবন পিরচালক। নীেরনকাকুর 

অনার  িমশন িবষেয় তাঁর গ ীর উ াশা উ ািরত হবার সে  সে  

বল শে  ফােট নানা রেঙর বলুন, অতএব  একটা উ র পাওয়া 

গল। িক  এই উ র মূল নাটেকর কান কােজ লাগল?  তখন দখা 

দয় িতন ন র সমস া : নাট কার য একিট একিট কের বলুন 

ফাটােনার ই া কাশ কেরিছেলন তার নায়কেক িদেয়— তার সে  

এই দৃশ েপর সংগিত তির হেব তা? 

ন  গা ীর ‘মৃতু সংবাদ’ অিভনয় শষ পয  এই সংগিতর 

দুভাবনােক িভতর থেক টানেত থােক বেল মেন হয়। এখােন আেছ 

নাটেকর আভ রীণ সংগিতর সমস া। এবং সই কারেণই হয়েতা, 

নাটেকর সে  অিভনয় ঈষৎ ব বধােনর সমস া। এেক বলা হেয়েছ 

িকিমিতনাট  বা অ াবসাড ামা। অতএব সংগিত কথািটেক আর পাঁচটা 

নাটেকর অেথ িন য়ই ভাবব না। বরং সই অেথ ‘মৃতু সংবােদ’র রচনা 

পিরচালনা আর অিভনেয় াভািবকতার চহারাই বিশ। এেতাটাই কন 

বিশ, এইেটই বরং অিভেযাগ হেত পাের কখেনা কখেনা। ঘটনায় 

কেয়কিট চমক দ মুহূত থাকেলও সিত কােরর অিব াস তা নই, 

কািহনীর িনমাণ ও িবন ােস (রচনা/ পিরচালনায় একিট ভি  রাখা 
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আ ছ, চির িলও ায়শই াভািবক। নাট কােরর একিট রচনা থেক 

জানেত পারিছ এসব তার া েণািদত। িক  কন এই ইে ? যিদ 

নাট েগা ী থম বাঙলা অ াবসােডর কথাই ভাবিছেলন, তাহেল কন 

আরও একটু ভেঙ িদেলন না চির  িনমাণ রীিত, অিভনয় রীিত?”১০ 

ায় চার দশক পর বাংলােদেশর ঢাকায় অ ারেনিটভ িলিভং িথেয়টার (এ.এল.িট) 

২০০০ সােলর ১লা ম ‘মৃতু সংবাদ’ নাটকিট অিভনয় কের। িনেদশনায় িছেলন বীর হ। 

অিভনয় কেরেছন বীর হ, িব িজৎ, স য়, সমাি , আলপনা। 

১৯৬৫ সােল সােল ানজা কাফকার রচনা অনুসৃজন কেরন মািহত চে াপাধ ায় 

‘ মটা মরফিসস’ নােম। িক  এই অনুসৃজন নাটকিট কাথাও অিভনীত হয়িন। 

মািহত চে াপাধ ায় ১৯৬৫ সােল িলেখন ‘বাইেরর দরজা’ একা  নাটক। নাটকিট 

ম - বতার দূরদশেন চার পায়। পের ২৭ জানুয়াির ১৯৬৬ সােল কমল ঘাষ দি দার ও 

তিড়ৎ চৗধুরীর যু  িনেদশনায় মু  অ ন মে  থম অিভনয় হয়। েযাজনা কের 

পদ  নাট েগা ী। আেলায় িছেলন এ ার াইজ। স ীেত তিড়ৎ চৗধুরী ও িনতাই 

চ বতী। পস ায় িছেলন গাপাল হালদার। অিভনয় কেরন তিড়ৎ চৗধুরী, িনিখল 

চ বতী, পিব  চ বতী, বুলু ভ াচায, িশ া চ বতী। 

১৯৬২ সােলর ১২ সে র মু  অ ন মে  ‘ সানার চািব’ একা  নাটক থম 

অিভনয় হয়। েযাজনা কের ন  নাট েগা ী। িনেদশনায় িছেলন শ ামল ঘাষ। অিভনয় 

ক রন কাজল চৗধুরী, রামান  চে াপাধ ায়, শ ামল ঘাষ। 

১৯৬৭ সােলর ২৬ জুলাই শ ামল ঘােষর িনেদশনায় মু  অ ন নাট মে  মািহত 

চে াপাধ া য়র ‘চ েলােক অি কা ’ নাটেকর থম অিভনয় হয়। অিভনয় ক রেছন— 

মমতা চে াপাধ ায় (শা া), শ ামল বরণ ঘাষ (জিমদার পু ), শ ামল ঘাষ (অিফসার), 
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মানব মুেখাপাধ ায়( িমক ত), িতনু বে াপাধ ায়। নাটকিট িজ দ ার লখা ‘দ  

এনচ া ড’ নাটেকর অনুসৃজন, ‘মৃতু সংবাদ’ নাটেকর ি তীয় পব েপ পিরিচত এই 

নাটক।  নাটকিটর েযাজনা সে  অেশাক মুেখাপাধ ােয়র রণ যাগ —  

“নাটক যখােন কিবতা হেয় উঠেত চায় এবং কিবতা যখােন চায় 

নাটেকর অবয়ব, সই নািত  ধূসর সীমানায় দাঁিড়েয় থাকা 

মািহেতর নাটক এই থম েযাজনায় উ ারেণর ভি  খু ঁেজ পল। 

শ ামল ঘােষরও যটা শি র জায়গা অিভেনতা এবং েযাজক িহেসেব, 

সটা মািহেতর নাটেক পল সুখ দ অবল ন।”১১ 

চ েলােক অি কা  নাটেকর পরবতী েযাজনা কেরন সু দ নাট েগা ী, িচ র ন, 

বধমান। িনেদশনায় িছেলন রণিজৎ চ বতী। অিভনয় কেরিছেলন মায়া ঘাষ (শা া), 

রণিজৎ চ বতী (ইনে র)। ‘চ েলােক অি কা ’ নাটকিট মারািঠ ভাষায় অনুবাদ কেরন 

পু েষা ম দেভকর। নাগপুর ব িল অ ােসািসেয়শন এর েযাজনায় থম এই মারািঠ 

অনুবাদ অিভনীত হয় নাগপুের। সু দ নাট েগা ীর েযাজনা সে  র পট নাট পে   বলা 

হেয়েছ—  

“বধমান িচ র েনর একিট নাট দল মািহতবাবুর পাঁচটা নাটক- 

‘চ েলােক অি কা ’ (১৯৬৭), ীেপর রাজা ১৯৭০), িনশাদ (১৯৬৮), 

বাইেরর দরজা (১৯৬৮), সানার চািব (১৯৬৭) েযাজনা করেছ ায় 

সে  সে ই। াম বাংলায় মািহত নােট র থম ও ধান অনু াহক 

‘সু দ নাট েগা ী’। এসব নাটেক মায়া ঘাষ এবং রণিজৎ চ বতী 

অিভনয় কেরন।”১২ 
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িবশ শতেকর স র দশেকর সময়কার বাংলা নাটক ও র মে র ইিতহা সর িদেক 

ল  করেল দখা যায়, এই সময় বাংলা িথেয়টােরর িতনজন ব িত মী নাট কমী িহেসেব 

খ ািত লাভ কেরেছন বাদল সরকার, মািহত চে াপাধ ায় এবং মেনাজ িম । বাদল 

সরকার এবং মেনাজ িম  দুজেনই মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক েযাজনা কেরেছন । 

১৯৬৭ সােলর ৬ আগ  মেনাজ িমে র িনেদশনায় ‘রঙমহেল’ অিভনয় হয় ‘গ রােজর 

হাততািল’ নাটকিট। 

১৯৬৮ সােলর ২৫ িডেস র রঙমহেল ‘িসংহাসেনর য়েরাগ’ নাটকিট অিভনীত 

হয়। েযাজনা  কের বহালার অনুকার নাট দল। িনেদশনায় িছেলন দীেপ  সন । 

ম  পিরচালনা কেরিছেলন খােলদ চৗধুরী। আ লায় তাপস সন। অিভনয় কেরিছেলন 

মি রা দাস, মায়া ঘাষ, িনশীথ ম ল, অিময় লািহড়ী। 

১৯৬৮ সােলর ৮ নেভ র না ীকােরর েযাজনায় অিজেতশ বে াপাধ ােয়র 

িনেদশনায় ‘বৃ ’ নাটকিট থম অিভনয় হয়।  নািয়কার চিরে  অিভনয় কেরন কয়া 

চ বতী। এই একা  নাটকিটর মা  পাঁচিট দশনী হয়। Eugene O’neill এর ‘Where 

the cross is made’ অনুসর ণ মািহত চে াপাধ ায় ‘বৃ ’ নামক একা  নাটকিট 

অনুসৃজন কেরন। 

১৯৬৮ সােলর অে াবের ‘িথেয়টার’ নাট পে  শারদ সংখ ায় ‘ ীেপর রাজা’ একা  

নাটক লেখন মািহত চে াপাধ ায়। নাটকিট রচনার  অনুষ গ িহেসেব কাজ কের সংবাদ 

পে  কািশত একিট িতেবদন — আেমিরকার এক ীেপ অবতরণ করেত বাধ  হয় 

একিট যু  িবমান। মািকন িবমােন হাইে ােজন বামা মজুত িছল। যাি ক িব াট দূর কের 

িবমানিট আকােশ উেড় যায়, ীেপ একিট বামা থেক যায় । এক বালক পদাঘাত কের 

সই িবপদজনক বামায় বল ঘৃণা ও খলা েল বামা টায় লািথ মাের পৃিথবীর থম 

মানুষ। সবনাশা অে  লািথ মারার ধা দিখেয় সই হেয় ওেঠ ীেপর রাজা। এই ঘটনা 
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স ূণ সত । এই সংবাদ অবল ন কেরই নাটকিট িলেখেছন মািহত চে াপাধ ায়। নাটকিট 

১৯৬৯ সােলর ৩১ জানুয়াির থম অিভনয় হয় মু  অ ন মে । লাকায়ন নাট েগা ী 

েযাজনা কেরিছল। িনেদশনায় িছেলন অ ণ রায়। ভূেপন হাজািরকা এই নাটেকর 

সংগীত পিরচালনা কেরন। মে র দািয়ে  িছেলন রােজন তরফদার। অিভনয় কেরন অ ণ 

রায়, সীমা দাস, মায়া ঘাষ, বাদল সন, অতনু রায়, সত ত মুেখাপাধ ায়, দীপক 

চ বতী। নতুন দেলর এিট থম েযাজনা। িবেশষ উে খ  য আন বাজােরর িব াপেন 

মায়া ঘা ষর নাম িছল না। 

মািহত চে াপাধ া য়র ‘িনষাদ’ নাটক ১৯৬৮ সােলর আগ  থেক সে র 

অিভনয় দপণ পি কায় [বষ- ১ সংখ া - ৩] কাশ পায়। ১৯৬৯ সােল িহি েত ‘িনষাদ’ 

নাটক েযাজনা কের ‘আদাকার’ গা ী। অনুবাদ ও িনেদশনা কেরন িকেষণ কুমার। 

১৯৭৪ সােল মািহত চে াপাধ ায় ‘িনষাদ’ নাটেকর নামকরণ কেরন ‘যাদুদ ’ এই নাটেক 

থম অিভনয় হয় ১৭ ই সে র ১৯৭৪, আকােদিম ত। েযাজনা কের িথেয়টার লাভাস 

প (িট. এল. িজ.)। িনেদশনায় িছেলন প জ মুি । িনষাদ নাটকিট ২০০৩ সােলর ৬ 

মাচ িবজন িথেয়টাের অিভনয় হয়। েযাজনায় সং ার ভারতী। িনেদশনায় িছেলন িবকাশ 

ভ াচায। 

‘পু ক রথ’ নাটক জুলাই- আগ  মােস অিভনয় দপণ নাটকপে  (বষ -১ সংখ া-

২) ১৯৬৮ সােল কািশত হয় ঋি ক ঘটেকর স াদনায়। থম অিভনয় হয় শি ক 

নাট দেলর েযাজনায়। িনেদশনায় ও ম  স ায় িছেলন সুরিজৎ ঘাষ। অিভনয় 

কেরেছন- অিভিজৎ বসু, অ ণ মুেখাপাধ ায়, তাপস , দীপ দাশ , মধুিমতা সন, 

শা া রায়, সুরিজৎ ঘাষ, পন সন ।  

মািহত চে াপাধ ােয়র লখা ‘বাজপািখ’ নাটক থম কািশত হয় অিভনয় দপণ 

পি কায় (বষ -২ সংখ া- ৬) ১৯৬৯ সােলর মাচ-এি ল । থম অিভনয় হয় মু  অ ন 
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মে  ২রা জুলাই ১৯৭০। েযাজনা কের লাকায়ন গা ী। িনেদশনায় িছেলন অ ণ রায়। 

পের িথেয়টার ওয়াকশপ ‘বাজপািখ’ নাটক থম েযাজনা কের ২৫ জুন ১৯৭৯ যােগশ 

মাইম আকােদিমেত। িনেদশনা দন রাম মুেখাপাধ ায়। আেলা- দুলাল িসনহা। পস ায় 

িছেলন শাি  সন। অিভনেয় কেরিছেলন অ ন দব, আিশস মুেখাপাধ ায়, কমল মা া, 

জয়তী ঘাষ, িশবনাথ চৗধুরী, সুভাষ সরকার। ১৯৮৪ সােল শি ক েযাজনায় সুরিজৎ 

ঘােষর িনেদশনায় নাটকিট অিভনয় হয়। সামনাথ মুেখাপাধ ায় িনেদিশত ‘না ীর ’ 

নাট দেলর েযাজনায় ২০০১ সােলর ২৫ িডেস র ‘বাজপািখ’ নাটক অিভনয় হয়। মাট 

দশনী সংখ া -২৩। 

১৯৭০ এর সে ের অিভনয় দপণ পি কায় মািহত চে াপাধ ােয়র ‘ক াে ন 

ররা’ নাটকিট কািশত হয়। শ ামল ঘােষর িনেদশনায় ন  গা ীর েযাজনায় ৪ঠা 

িডেস র ১৯৭০ ‘মু  অ ন মে ’ এই নাটেকর থম অিভনয় হয়। ম  ব ব ায় িছেলন 

পূেণ ু  প ী এবং নেব ু  সন। আেলাক স ায় িছেলন প মুেখাপাধ ায়। সংগীত– 

মানস মুেখাপাধ ায়। অিভনয় কেরন শ ামল ঘাষ (ক াে ন ররা), নীলক  সন  

(ফা ু স), অমল চ বতী ( নবাল অিফসার গলু), অিমত দ (সুনীল), িনতাই দ (পািখ 

বাবু)। ‘ ািসক’ িথেয়টােরর েযাজনায় ‘ক াে ন ররা’ নাটক থম অিভনয় হয় ১৯৭৫ 

সােল চ ননগের। িনেদশনায় িছেলন সুচা  দাস। ১৯৭৬ এ ‘ক াে ন ররা’ েযাজনা 

কের যুবতীথ, িনেদশেকর নাম অ াত। ১৯৭৭ সােলর ২২ শ নেভ র নাট কার বাদল 

সরকােরর িনেদশনায় তৃতীয় ধারার নাট আি ক (থাড িথেয়টার) শতা ী' েযাজনায় 

িথওলিজক াল সাসাইিটেত মািহত চে াপাধ ােয়র ‘ক াে ন ররা’ নাটেকর অিভনয় হয়। 

বলাবা ল  য এর আেগ পয  উৎপল দ  এবং মেনাজ িম  মািহত চে াপাধ ােয়র লখা 

নাটেকর েযাজনা কেরেছন। বাদল সরকারও এই দেল যাগ িদেলন, িতিন ও মািহত 

চে াপাধ ােয়র নাটেকর েযাজনা কেরেছন। এখােন উে খ  য, মািহত চে াপাধ ায়, 

মেনাজ িম  এবং বাদল সরকার িতনজনই বাংলার ব তম এবং িবিশ  নাট কার। 
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িতনজেনর রচনাৈশলী, নাট  ভাবনা এবং িবষয় ভাবনা স ূণ আলাদা। নাট ে ে  এরকম 

ব ন শংসনীয়। মািহত চে াপাধ ােয়র িনজ  কান না যদল িছল না। থাকেল অবশ ই 

িতিন মেনাজ িম  এবং বাদল সরকােরর নাটেকর েযাজনা করেতন বেল খবর পাওয়া 

যত। 

 ১৯৭০ সােলর ব পী নাট পে  (সংখ া-৩) সে েরর িবেশষ নাটক সংখ ায় 

‘িগিনিপগ’ নাটক থম কািশত হয়। ‘িগিনিপগ’ নাটেকর নতুন নাম ‘রাজর ’ রােখন 

অেশাক মুেখাপাধ ায়। ‘রাজর ’ নাটক সে  অেশাক মুেখাপাধ ায় িলেখেছন—  

“উিনশেশা স েরর শষ িদেক একিট চমৎকার ঘটনা ঘটল। তখন 

িথেয়টার ওয়াকশপ কিঠন সংকেটর মধ  িদেয় যাে । দেলর কমী 

সংখ া ম ীয়মান। পুরেনা েযাজনা িল ব । ভােলা নতুন নাটক 

চাই অথচ তােত চির  বিশ থাকেল চলেব না। সবার মন খারাপ। 

[ব পী'- ত ’িগিনিপগ’ পড়ার] পেরর িদন সকােল দুজেন (িবভাস 

চ বতী- অেশাক মুেখাপাধ ায়) সাজা চেল গলাম িসঁিথেত। মািহেতর 

বািড়। দরজা খুলেলন মািহত। পলাম অনুমিত। উ তা, চা, খাবার, 

গ । ওই এক সকােল দীঘ ায়ী ব ু  ও কােজর স ক  হেয় 

গল। সই উিনশেশা স র থেক আজ উিনশেশা ন ই।... এই 

েযাজনার সাফেল  িথেয়টার ওয়াকশপ সাবালক হেয়েছ।... িবভাস 

িনেদশক িহেসেব বলভােব অ ারাইভড কেরেছ। আমার অিভনেয় 

হােত খিড় হেয়েছ।... িবভাস চ বতীর িনেদশনা নপুেণ  রাজর  

মািহত চে াপাধ ায়েকও িত া িদেয়েছ।”১৩ 
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যিদন িবভাস চ বতী এবং অেশাক মুেখাপাধ ায় িসঁিথর বািড়েত িগেয় ‘রাজর ’ 

অিভনেয়র অনুমিত আদায় কেরন সিদন িবেকেলই শ ামল ঘাষ একই নাটেকর দািব 

িনেয় নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র বািড়েত উপি ত হন। নাটককার সিবনেয় তাঁর 

অনুেরাধ রাখেত না পারার কথা জানান । হতাশ হেয় িফরেলন। শ ামল ঘাষ অনুমিত 

পেলন ‘ক াে ন ররা’ নাটক অিভনয় করবার।   

“১৯৭১ ন  সাল আে ালন র া  স র দশক। ‘রাজর ’ নাটেক িবে াহী যুব 

স দােয়র ক র শানা যায়। মািহত বলেত চেয়িছেলন মতার হােত মানুষ 

িগিনিপগ। িবভাস চ বতী দখােল িগিনিপগও একিদন ঘুের দাঁড়ায়। িতেশাধ চায়, 

রাজর  চায়, চুর পিরবতন হেলা তক িবতক- মন খারাপ- যুি । নাট কার হািস 

মুেখ স িত িদেলন।"১৪  

চার চিরে র এই নাটক ‘র ন’ িথেয়টাের ২৫ শ জানুয়াির ১৯৭১ সােল থম অিভনয় 

হয়। েযাজনা কের িথেয়টার ওয়াকশপ। িনেদশনায় িছেলন িবভাস চ বতী। অিভনয় 

কেরন অেশাক মুেখাপাধ ায় (রাজা সােহব), িবভাস চ বতী (রাজার সহচর), মায়া ঘাষ 

( িমকা), সেত ন িম  ( িমক ও িবে াহী), মািহত চে াপাধ ােয়র সৃ  নাটক িলর মেধ  

‘রাজর ’ নাটেকর সবািধক দশনী হয়। মাট দশনী সংখ া- ২১৯। 

১৯৭১ সােলর ২২ শ এি ল দি েণ র অিফস মােঠ ‘ সৗিভক সাং ৃ িতক চ ’  

িগিনিপগ নাটেকর থম অিভনয় কের। গৗতম মুেখাপাধ ায় িনেদশনায় িছেলন। অিভনয় 

কেরন অলক ভ াচায, গৗতম মুেখাপাধ ায়, মেনার ন গড়া, মি রা ভ াচায। এই নাটেকর 

মা  দুিট দশনী হয়। 

’িগিনিপগ’ নাটেকর িহি  অনুবাদ কেরন সা না িনগম। অিভনয় হয় িদি েত 

‘অিভযান’ িথেয়টােরর েযাজনায়। িনেদশনায় রািজ র নাথ। উে খ  কলকাতার পদািতক 
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েযাজনায়ও িনেদশক িছেলন রািজ র নাথ। ১৯৭৩ সােল ‘রাজর ’ নাটেকর িহি  

অনুবাদ ও িনেদশনা কেরন সত েদব দুেব। অিভনয় হয় মু াইেয়। েযাজনা কের িথেয়টার 

ইউিনট, মু াই। িহি েত ‘পদািতক’ েযাজনায় শ ামান  জালােনর িনেদশনায় ১৯৭৩ 

সােল ‘রাজর ’ অিভনয় হয়। িহি েত রাজর  নাটেকর আরও একিট অিভনয় হয় ১৯৭৩ 

সােল ‘অনাগত’ সং ার েযাজনায়, পারেভজ আ ােরর িনেদশনায়। এছাড়াও ‘নাগরী’ 

নাট ম লীর েযাজনায় রােজ  উপাধ ায় এবং রােজ  গৗতেমর িনেদশনায় অ াত কান 

সং ার েযাজনায় িহি েত ‘িগিনিপগ’ অিভনীত হয়। ধু িহ ীেত নয় ‘রাজর ’ নাট কর 

‘িগিনিপগ’ নােম অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ হয়। অনুবাদ কেরন িদলীপ শমা। অসমীয়া 

অনুবা দর থম অিভনয় হয় ১৯৮১ সােল। েযাজনায় িছল আসােমর ‘ভাবীকাল’ 

নাট দল।  

১৯৭১ সােলর আগ  মােস ‘উইল স িপয়ার’ অনুসৃজন নাটকিট অিভনয় 

ি কায় কািশত হয়। েম  ডন-এর কাব নােট র অনুবাদ কেরন মািহত 

চে াপাধ ায়। ক ালকাটা িপপলস আট িথেয়টার নাটকিট থম েযাজনা কের ১৯৭১ 

সােল। িনেদশনা ও আবহ অিসত বসু। ম  স ায় িছেলন সুবীর রায় চৗধুরী । পাশাক 

পিরক না কেরন অপণা সন। অিভনেয় িছেলন অপণা সন, অিসত বসু, জগ াথ হ, 

পাথ বে াপাধ ায়, সুনীল মুেখাপাধ ায়, সাহাগ সন, ই  মুেখাপাধ ায়, অনািদ বসু, সুেম  

রায়েচৗধুরী। 

১৯৭৪ সােল থম চৗধুরীর ‘রাম ও শ াম’ গে র নাট প দন মািহত 

চে াপাধ ায় ‘ েদশী ন  সা নােম। ‘ েদশী ন  সা’ নাটকিট রবী  সদেন ১৯৭৪ সােলর 

২৩ নেভ র থম অিভনয় হয়। িথেয়টার কিমউন যাজনা কের। িনেদশনা দন নীলক  

সন । িবেশষ উে খ  য ১৯৭৭ সােল ‘সমী ণ’ নাট দল িতি ত হয়। িত াতা 

প জ মুি । ১৩/১ মনী  িম  রাড, কলকাতা-৭০০০০৯। ধান উপেদ াম লী িছেলন 
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মািহত চে াপাধ ায়, দবেজ ািত দ , রজত ন ী, গৗর কের, অিনলব ু  বে াপাধ ায়,  

দীপক বে াপাধ ায়, কল াণ ত চ । ‘সমী ণ’ নাট দেলর থম েযাজনা মািহত 

চে াপাধ ােয়র ‘ েদশী ন  সা’ নাটকিট। এই সমী ণ দলই মািহত চে াপাধ ােয়র 

সবেচেয় বিশ নাটক েযাজনা কের। য সকল নতুন নাট দল িলর উে াধন মািহত 

চে াপাধ ায় নাটক িদেয়  হেয়িছল, স িল হল - লাকায়ন ( ীেপর রাজা,১৯৬৯), 

সমী ণ ( েদশী ন  সা, ১৯৭৮),  মকাস (শমীবৃ , ১৯৯৩), র পট ( সানার চািব, 

২০০৪)। প জ মুি র িনেদশনায় ‘সমী ণ’ নাট দল ' েদশী ন  সা’ নাটকিট িশিশর মে  

থম েযাজনা কের ২৪ শ এি ল, ১৯৭৯ সােল । সংগীত পিরচালনা কেরন শা  

ভ াচায এবং দবাশীষ দাশ । আেলা কিন  সন। ম  স ায় িছেলন দবািশস 

মজুমদার। অিভনয় কেরন গািব দ গা ু িল, ত য় সন, ত ণ ঘটক, নীলক  সন , 

সু ত ভ াচায মুখ। 

শূ ক রিচত সং ৃ ত ‘মৃ কিটক’ নাটেকর বাংলা অনুবাদ কেরন জ ািতির নাথ 

ঠাকুর ১৮৭৪ সােল। জ ািতির নাথ ঠাকুর অনূিদত নাটকিট ১৮৯৯ সােল অিভনীত হয়। 

ায় শতবষ পের জ ািতির নাথ ঠাকুেরর বাংলা ‘মৃ কিটক’ নাটেকর পুনিলখন কেরন  

মািহত চে াপাধ ায় ১৯৭৫ সােল। মািহত চে াপাধ ায় িলিখত নাটকিট িশিশর মে  

অিভনীত হয় ১৯৯০ সােলর ২৬ িডেস র । েযাজনা কের সমী ণ নাট দল। িনেদশনা 

দন প জ মুি । পুনিলিখত বাংলা ‘মৃ কিটক’ নাটেকর িহি  অনুবাদ েযাজনা কের 

িদি র ‘অিভযান’ নাট  দল। 

ীেরাদ সাদ িবদ ািবেনাদ িলিখত ‘আিলবাবা’ নাটেকর পুনিলখন কেরন মািহত 

চে াপাধ ায় ১৯৭৪ সােল। ‘আিলবাবা’র মহলা  কের িথেয়টার ওয়াকশপ ১৯৭৫ সােল। 

িরহাসাল হয় গালপােকর কােছ। িনেদশক িছেলন িবভাস চ বতী। অিভনয় কেরন 

অেশাক মুেখাপাধ ায়, ম ু বে াপাধ ায়, িবভাস চ বতী। িক  শষ পয  অিভনেয়র 
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আেয়াজন বািতল হয়। ায় চৗ  বছর তী ার পর ১৯৮৮ সােল ২৩ নেভ র িথেয়টার 

ওয়াকশেপর েযাজনায় আকােদিমেত ‘আিলবাবা’র থম অিভনয় হয়। িনেদশক িহেসেব 

কাজ কেরন অেশাক মুেখাপাধ ায়। আেলায় তাপস সন, সংগী ত িছেলন দবাশীষ 

দাশ । পস ায় শি  সন,  িশ - রঘুনাথ গা ামী। নামা ন কেরন ণেবশ মাইিত। 

অিভনয় কেরন অেশাক মুেখাপাধ ায় (কািসম), কমল মা া (দসু  সদার), দব িতম 

দাশ  (আবদ া), দব  দাস  (মািজনা)। ১৯৮৯ সােলর ১২ ই আগ  ‘ দশ’ 

পি কায় রিঙন আিলবাবার সমােলাচনা হয়—  

“এই সমেয় বেস সই সমেয়র ি েত াসি কতার কেরেছন িতিন 

( মািহত চে াপাধ ায়) সামািজক রাজৈনিতক ের দসু দেলর অব ান 

িনেয় তাি ক সমস া তাঁেকও পীিড়ত কেরেছ। নাটকে র েলাভন 

থেক সমকালীনতার ধারাভােষ র নবীন িবন ােস উ ীণ কের দওয়া 

স ূণ সফল হয়িন। ‘রিঙন’ শ িটর সেচতন েয়াগই শষ পয  সত  

হেয় ওেঠ।”১৫ 

১৯৭৮ সােলর অে াবর মােস িথেয়টার বুেলিটন নাট পে  মািহত চে াপাধ ােয়র 

নতুন নাটক ‘মহাকালীর বা া’ কািশত হয়। নাটকিট পড়ার পর উৎপল দ  িপ. এল. 

িট. এর পে  েযাজনা করেত চান। িক  ততিদেন মািহত চে াপাধ ায় িবভাস চ বতীর 

িথেয়টার ওয়াকশপেক অিভনয় করার অনুমিত িদেয়েছন। ‘মহাকালীর বা া’ নাটেকর 

িশিশর মে  থম অিভনয় হয়  ১৯৭৮ সােলর ২১ জুলাই। েযাজনা কের িথেয়টার 

ওয়াকশপ। িনেদশনায় িছেলন িবভাস চ বতী। আেলার দািয়ে  িছেলন তাপস সন। 

সংগীেত দবাশীষ দাশ । ১৯৮৮ সােল ‘অ ু র’ েযাজনায় সালিকয়া হাওড়ায় 

‘মহাকালীর বা া’ নাটক অিভনীত হয়। 
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১৯৭৮ সােল িথেয়টার বুেলিটন পি কায় মািছ  একা  নাটক কািশত। মািহত 

চে াপাধ া য়র  এই একা  নাটকিট বতার মে  েযািজত হয়। 

১৯৭৮ সােল মািহত নাট িব াপেন য সকল নাটেকর নাম িছল তার তািলকা িছল 

এরকম — ‘ক াে ন ররা’ , সমী ণ নাট দল, িনেদশনায় িছেলন িদেয়  িদলীপ ঘাষ। 

‘বাজপািখ’ েযাজনা কের িথেয়টার ওয়াকশপ নাট দল। িনেদশনায় িছেলন রাম 

মুেখাপাধ ায়। ‘মহাকালীর বা া’  েযাজনা কের িথেয়টার ওয়াকশপ নাট দল। িনেদশনার 

দািয়ে  িছেলন িবভাস চ বতী। ‘রাজর ’ েযাজনা কের িথেয়টার ওয়াকশপ নাট দল । 

িনেদশনায় িছেলন িবভাস চ বতী। ‘ েদিশ ন  সা’ েযাজনা কের সমী ণ নাট দল। 

িনেদশনায় িছেলন প জ মুি । 

১৯৭৭ সােল িথেয়টার বুেলিটন নাট পে  মচে র িহি  গ  ‘ইি ফা’র বাংলা 

একা  নাট প ‘লািঠ’ কািশত হয়। নাট প িদেয়েছন মািহত চে াপাধ ায়। ১৯৮০ 

সােল বাংলা একাি কা ‘লািঠ’র িহি  অনুবাদ ও িনেদশনায় িছেলন বাববু শমা। িশিশর 

মে  থম অিভনয় হয়১৯৮০ সােলর ১৮ ফ য়াির। েযাজনা কের র বাণী িথেয়টার 

ইউিনট। ২রা জুলাই িবজন িথেয়টার ওয়াকশ পর েযাজনায় ‘লািঠ’ একা  নাটক হয়। 

িনেদশনায় িছেলন মুেখাপাধ ায়। আেলায় জয় সন। ম  পিরেবশনায় িছেলন কমল মা া 

এবং িবদু ৎ গা ামী। পস ায় সুদী  বসু। অিভনয় কেরন অিময় মুেখাপাধ ায়, কৃ া 

পাল, অেশাক মুেখাপাধ ায়, কমল মা া, সনৎ চ , পাপিড় বসু, আিশস মুেখাপাধ ায়, 

িবভাস চ বতী মুখ। 

১৯৮৯ সােলর ৭ই িডেস র বীরভূেমর ‘আনন’ িথেয়টােরর েযাজনায় জলা 

পিরষদ হেল ‘লািঠ’ নাটক অিভনীত হয়। িনেদশনায় িছেলন পীযুষ দ । ম  পিরেবশনায় 

উ ল হক। আেলায়  িবকাশ চৗধুরী। সংগীেত অিমত িম । পাশাক– ত ণ সন । 

অিভনেয় িছেলন পন রায়, চয়িনকা চৗধুরী, া িম , বাবুন চ বতী, উ ম চে াপাধ ায়, 
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হম  বে াপাধ ায়, িবকাশ চৗধুরী। এছাড়া ১৯৯৩ সােল গাবরডা া ‘ পা র’ 

নাট দেলর েযাজনায় দীপ রায় চৗধুরীর িনেদশনায় লািঠ একাি কািট অিভনীত হয়। 

এই একা  নাটেকর িশ ীরা িবিভ  িতেযািগতায় পুর ার লাভ কেরন। আিশস পাল  

অিভেনতার িশেরাপা লাভ কেরন।  অিভেন ীর পুর ার পান গীত  চ বতী।  

েযাজনা িহেসেব িনবািচত হয় লািঠ নাটকিট। ১৯৯৭ সােল ২৬ শ িডেস র গাবরডা ার 

‘ পা র’ নাট দেলর েযাজনায় দীপ রায় চৗধুরীর িনেদশনায় ‘লািঠ’ নাটকিট আবার 

অিভনয় হয়। 

েটা  খট িলিখত জামান নাটেকর ইংেরিজ অনুবাদ ‘ ডসম  আই ভিস’। এই 

ইংেরিজ নাটেকর বাংলা অনুবাদ কেরন মািহত চে াপাধ ায় ‘গািলেলওর জীবন’ নােম। 

নাটকিট থম অিভনয় হয় ১৮ নেভ র ১৯৮০ সােল আকােদিমেত। েযাজনা কের 

কলকাতা নাট েক ।  িনেদশনায় িছেলন িফৎস ভেনিভৎস। অিভনয় কেরন শ ু  িম  

(গািলেলও), শাঁওিল িম  (ভািজিনয়া) অেশাক মুেখাপাধ ায় ( পাপ), জাছন দি দার (িসনর 

ভাি ), ি েজন বে াপাধ ায় (বড় আে য়া) িব বেকতন চ বতী (বৃ  কািডনাল),  িবভাস 

চ বতী (সাে েদা), রাম মুেখাপাধ ায় (লুেডািভেকা) সাদ সন  (কািডনাল 

ইনকুইিজটর), সাথীেলখা চে াপাধ ায় (িসেনারা সািত), নীলক  সন  ( ফদার জািন), 

অ ণ মুেখাপাধ ায় (িসনর ভাি  ি তীয়), শ ু  িমে র সে  না ীকার িথেয়টার ওয়াকশপ, 

চতনা, িথেয়টার কিমউন, চাবাক, শূ ক- এর সদস  িশ ীবৃ  এবং িনজ কন া শাঁওিল 

িম ও অিভনয় কেরন। শ ু  িম েক দখেত বল িভড় হয় ম াগসায়সায় পুর ার পাবার 

পর দশক মহেল হঠাৎ শ ু  িম েক িনেয় বল আেলাড়ন সৃি  হয়। বালুরঘােট গািলেলও 

(১৯৭৮) কেরন হিরপদ মুেখাপাধ ায়। এই নাটেকর থম বাংলা অনুবাদ কেরন ঋি ক 

ঘটক। এিশয়ায় থম গািলেলও সােজন অব ীকুমার সান াল (১৯৬৪),  সবেশষ অ ন দ  

(২০১২)। অেনেকর মেত ছয় জন গািলেলওর মেধ  অমর গা ুলী অনন । িক  র পট 

নাট পে র স াদক তপনেজ ািত দােসর মেত শ ু  িম  ও কুমার রায় । একসময় 
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গািলেলও নাটেকর অিভনয়েক ক  কের একটা িতেযািগতার সূ পাত হেয়িছল। এই 

স েক র পট নাট পে  বলা হেয়েছ —  

“এ যন অিভনেয়র িতেযািগতা। শ ু  িমে র ভাষায় ‘অ  ব  

সে লন’। শ ু  িম েক ক  কের বল উে জনা।  ভােসস িশষ  

মহাযু । যমনটা হেয়িছল  িগিরশচে র সে  অমৃতলাল িমে র 

লড়াই, ‘ ফু ’র যােগশ িনেয়। িগিরশচ  ভােসস অমের নাথ 

‘সীতারাম’ িনেয়– এবার ব পীর  শ ু  িম  ভােসস ব পীর 

িশষ েদর। একই মে  অ িদেনর ব বধােন দুইজন গািলেলও। শ ু  

িম  এবং অমর গা ুলী (পের কুমার রায়) কলকাতা সরগরম।”১৬ 

 ‘গািলেলওর জীবন’ নাটেকর িব াপেন ১৮ নেভ র থেক ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও 

৩০ নেভ র আকােডিম এবং ইউিনট ইনি িটউট-এ হাউসফুল িছল। এছাড়াও িছল প াশ 

শতাংশ িটিকট িব েয়র জন  মাথািপছু চারিট িটিকট অিতির । ‘গািলেলওর জীবন’ 

নাটেকর ব ানুবাদ িনেয় মািহত চে াপাধ ােয়র ব ি গত াভ, অপমান, অসি  স েক 

িবভাস চ বতী িলেখেছন—  

“জন উইেলট স ািদত খট নাট  সংকলেনর ডসম  আইেভিস 

কৃত ইংেরিজ অনুবাদ থেক মািহত ব ানুবাদ  করেলন।... 

িনয়িমত িরহাসাল র আেগ মািহেতর নাট  পাঠিট খািনকটা কের 

শানােনা হত শ ু দােক। িকছু িকছু জায়গায় শ ু দা গািলেলওর 

কতক িল সংলাপ একটু অন  রকম কের িলখেত বলেতন মািহতেক। 

তার নাট িনত চতনার দবািশস মুেখাপাধ ায়। িক  মািহত ওই পাঁচ 

পাতার নাট এবং ইংেরিজ নাটক িনেয় বসেলন িমিলেয় দখার জন । 
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মািহেতর কথায় ‘সব অপমান, াভ, অসি  দূর হেয় আমার মনটা 

হালকা হেয় গল। মেন হল এরকমটাই তা হওয়া উিচত।”১৭  

‘কানামািছ’ খলা নাটেকর থম অিভনয় হয় আকােদিমেত, ১৯ িডেস র ১৯৮৩। এটা 

িছল সমী ণ নাট  দেলর তৃতীয় েযাজনা। িনেদশনায় িছেলন প জ মুি । ম  

পিরেবশনায় রঘুনাথ গা ামী। সংগীেত দবাশীষ দাশ । ‘কানামািছ’ নাটক িনেয় 

মিদনীপুর তমলুক শহের ব ীিহ েযাজনায় ৪ ঠা জুন অিভনয় হয়। িনেদশনা দন উ ম 

প নায়ক। 

 সুরিজৎ ঘােষর িনেদশনায় শি ক েযাজনায় মািহত চে াপাধ ােয়র লখা 

‘বাজপািখ’ একা  নাটক অিভনয় হয় ১৯৮৪ সােল। এছাড়া সামনাথ মুেখাপাধ ায় 

িনেদিশত ‘না ীর ’ নাট দেলর েযাজনায় ২০০১ সােলর ২৫ িডেস র ‘বাজপািখ’ নাটকিট 

অিভনয় হয়। মাট দশনী সংখ  ২৩। 

১৯৮৪ সােল ‘গণকৃি ’ েযাজনায় অিমতাভ দে র িনেদশনায় িবজয় িথেয়টাের 

‘ নানাজল’ নাটক থম অিভনয় হয়। আেলাক স ায় িছেলন সামনাথ মুেখাপাধ ায়। 

সংগীেত দীপ ভৗিমক। ম  এবং পস ায় িছেলন তাপস িম । অিভনয় কেরন অ না 

বসু, অিমতাভ দ , কাজিল মজুমদার, জয়  ঘাষ, তাপস তলাপা , সব সাচী চে াপাধ ায়, 

সু ত হ, েণ ু  সন। ১৯৮৭ সােল ‘ নানাজল’ নাটেকর িহি  অনুবাদ ‘খরাপািন’ থম 

অিভনয় হয়। েযাজনায় িছল িদি র অিভজান নাট দল। িনেদশনায় িছেলন রািজ র নাথ। 

১৯৮৭ সােল ১১ ই জুলাই  নাট কােরর পুর ার িহেসেব সেত ন িম  পুর ার পান 

মািহত চে াপাধ ায়। ১৯৯২ সােলর ৬ আগ  আকােদিমেত ‘সমকালীন িশ ীদল’এর  

েযাজনায় নানাজল নাটকিট অিভনীত হয়। িনেদশনায় িছেলন অ র রায়। ম  

পিরক না কেরন পন দাস। আেলায় িনিখল দখেলা। সংগীেত িবদু ৎ দাস। িন সু ত 
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ভাবা। অিভনেয় িছেলন পাথসারিথ দব, কাজল চৗধুরী, সব সাচী মুেখাপাধ ায়, সু ত ঘাষ, 

মিল রায়, সামনাথ ভ াচায, পািপয়া দ, অ র রায়। 

মািহত চে াপাধ ায় ণীত ‘তৃতীয় নয়ন’ নামক একা  নাটেকর থম েযাজনা 

কের িথেয়টার কিমউন নাট দল। িনেদশনায় িছেলন নীলক  সন । 

মািহত চে াপাধ ায় রাজেশখর বসুর গে র নাট প দন ‘যেশাবতী’ নােম। 

নাটকিট থম অিভনয় কের িথেয়টার কিমউন নাট দল। িনেদশনায় িছেলন নীলক  

সন । 

১৯৮৬ সােল ‘Fairy Tales from India’র একিট লাককথার ছায়া অবল েন 

মািহত চে াপাধ ায় ‘ তাতারাম’ নাটক রচনা কেরন। নাটকিট দুগাপুের  থম অিভনয় হয় 

১৪ ই ফ য়াির। এটা িছল ‘সমী ণ’ নাট দেলর চতুথ েযাজনা। িনেদশনায় িছেলন 

প জ মুি । 

মািহত চে াপাধ ােয়র ‘ সা ােতস’ নাটকিট ১৯৮৯ সােলর ২৪ শ অে াবর ন  

নাট দেলর েযাজনায় িগিরশ মে  থম অিভনয় হয়। িনেদশনায় িছেলন শ ামল ঘাষ। 

আেলাক স ায় িছেলন তাপস সন। সংগীত পিরচালনা কেরেছন মুরাির রায়েচৗধুরী। ম  

ও পাশাক স ায় িছেলন নেব ু  সন। সা ােতেসর ভূিমকায় অিভনয় কেরন শ ামল 

ঘাষ। এছাড়া অন ান  চিরে  অিভনয় কেরন দীেপ ু  বে াপাধ ায়, ভ  ভায়া, ফা নী 

সান াল, স ীব রায়, বাদশা ম , চ কা  ঘাষ ও শিম া ঘাষ। স ত উে খ করা 

েয়াজন য, এ বছেরই সা ােতসেক িনেয় আরও দুিট নাটক  হয়। শি নাথ 

ভ াচােযর ‘সে িটস’, েযাজনা কের বহরমপুেরর ‘ছাি ক’ নাট দল। অপরিদেক িশিশর 

কুমার দাশ এর সে িটেসর জবানব ী েযাজনা কের সং ব পের ২০০৮ সােল িশিশর 

কুমার দােশর ‘সে িটেসর জবানব ী’ েযাজনা কের ‘সং ব’ নাট দল। পর ও মািহত 
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চে াপাধ ায় ণীত ‘ সা ােতস’ অবল েন এবং ‘সে িটস’ নাটেকর পা ু িলিপ রচনা 

কেরন অণ মুেখাপাধ ায়। ১২ জানুয়াির রামেগাপাল মে  েযাজনায় থম অিভনয় হয়। 

িনেদশনায় িছেলন অণ মুেখাপাধ ায়। 

১৯৮৯ সােলর ৩১ শ জুলাই আকা দিমেত সং ব েযাজনায় ‘নাক’ ও ‘ক মন’ 

দুিট এখা ার নাটক একসে  অিভনীত হয়। িনেদশনায় িছেলন ি েজন বে াপাধ ায়। 

১৯৮৯ সােলর এি েল ি েজন বে াপাধ ােয়র িনেদশনায় ‘সং ব’ েযাজনায় 

একােডিমেত ম ভূিম নাটকিট অিভনয় হয়। নাটকিট রচনা কেরন মািহত চে াপাধ ায় 

এবং ম  ও আেলাস ায় িছেলন অমর দাস, আিশস , কাজল সন , ি েজন 

বে াপাধ ায়। 

১৯৯১ সােলর ১০ অে াবর ‘বমন’ নাটেকর েযাজনা কের শি ক সং া, হাওড়ার 

ভালিগির নাট মি র, িনেদশনায় িছেলন সত ি য় সরকার। 

মািহত চে াপাধ ােয়র লখা ‘সু র’ নাটেকর থম েযাজনা কের ‘সং ব’ 

নাট দল ১৯৯১ সােল ২ িডেস র। অিভনীত হয় িগিরশ মে । িনেদশনায় িছেলন ি েজন 

বে াপাধ ায়। ম  পিরচালনা কেরন তিড়ৎ চৗধুরী। আেলায় বাদল দাস। স ীেত মুরাির 

রায়েচৗধুরী। অিভনয় কেরন তিড়ৎ চৗধুরী, ি জন বে াপাধ ায়, পাথ সন , পৃথা 

গা ামী, সং ামিজৎ সন , সুিনতা িসংহ। 

 ‘বীণা’ িথেয়টাের অিভনেয়র জন  রাজকৃ  রায় ‘ লােভ  গেব ’ নাটকিট লেখন 

১৮৮৯ সােল। অিভনয় হয় ২৯ নেভ র। ায় শতবষ পর এই নাটেকর পুনিলখন কেরন 

মািহত চে াপাধ ায়। রবী  সদেন থম অিভনয় হয় ১৯৯২ সােল ৩০ সে র। 

েযাজনা কের ‘সমী ণ’ নাট দল। িনেদশনায় িছেলন প জ মুি । স ীত পিরচালনা 
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কেরন অেশাক নারায়ণ। আেলাক স ায় িছেলন িবজয় চে াপাধ ায়। প স ায় রনিজৎ 

চ বতী। ম  পিরচালনা কেরন সুদী কুমার বসু। 

‘তখন িবেকল’ নাটকিট থম েযাজনা কের ‘গা ার’ নাট দল। থম অিভনয় হয় 

আকােদিমেত ১৯৯২ সােলর ১৭ এি ল। িনেদশনা িদেয়েছন অিসত মুেখাপাধ ায় 

মুেখাপাধ ায়। রািশয়ান নাট কার Alexey Arbuzov এর Old World নাটেকর অনুসৃজন 

কেরন মািহত চে াপাধ ায় ‘তখন িবেকল’ নােম। নাটকিটর মা  দুিট চির  অিসত 

মুেখাপাধ ায় (ডা. পাথ সান াল) এবং িশ া মাইিত (উমা রায়)। ম  পিরেবশনায় িছেলন 

খােলদ চৗধুরী। আেলায় তাপস সন। নৃত  পিরচালনা কেরন বব দাস। সংগী ত মুরাির 

রায়েচৗধুরী। পস ায় অমর দাস। ‘তখন িবেকল’ নাট কর সমােলাচনায় বনলতা বসু 

িতিদন পি কায় (১ অে াবর অে াবর ১৯৯২)  বেলন —  

“উনষাট বছেরর ৗঢ় িবপ ীক ডা ার পাথ সান া লর 

স ানােটািরয়ােম রািগনী হেয় আেসন ায় প ােশর িববাহ িবি , 

স ান হারা উমা রায়। ... উমা চেল িগেয়ও িক  িফের আেসন পাথর 

বািড় ত িমিলত জীবন-যাপেনর িস াে ।”১৮ 

‘তখন িবেকল’ নাটেকর েযাজনা স েক আন বাজার পি কায় (১ অে াবর ১৯৯২) 

পিব  সরকার সমােলাচনা কেরন —  

“এ গে  িবেদশী ভাব ঢাকা খুব মুশিকল... পা রকারী মািহত বাধ 

হয় মেন রােখিন য হােটর রাগী সরিবে ট  হােতর কােছ রাখা 

ডা ােরর অত কিফ খাওয়া ভােলা নয়। তবু য এ নাটক এমন উতের 

গেছ তার আেছ অিসত মুেখাপাধ া য়র অসাধারণ অিভনয়।”১৯  
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 অপরিদেক এই একই নাটেকর েযাজনা স েক সুরিজৎ ঘাষ দশ পি কায় (৩ 

অে াবর ১৯৯২) সমােলাচলায় লেখন — 

“বািড় িফরেত ইে  করিছল না। আমরা হাঁটিছলাম। আমার সে  

িছেলন ‘শীতকাল কেব আসেব সুপণা'র কিব ভা র চ বতী।... সই 

মািহতদা। মেন আেছ ‘শবাধাের জাৎ া’র কিবতা েলার কথা।... 

মািহত চে াপাধ ােয়র কাব  কৗতুক মশােনা সংলােপ বাংলা নাটক 

মু  হেয় আেছ দীঘকাল।” ২০ 

সুনীল গে াপাধ ােয়র জাছনা কুমারী উপন ােসর নাট প দন মািহত 

চে াপাধ ায়। নাটকিট ১৯৯২ সােলর ১৪ নেভ র িবভাস চ বতীর িনেদশনায় ‘অন  

িথেয়টার’ েযাজনায় থম অিভনয় হয়। আেলায় তাপস সন। সংগীেত িদেন  চৗধুর্ী। 

ম  পিরেবশনায় রনিজৎ চ বতী। ম  উপেদ া সুেরশ দ  ও গৗতম বসু। এ নাটেক 

অিভনয় কেরন অনীতা মি ক, িকরীিট কাি লাল, কৃ া দ , জয়দীপ ম , পাথসারিথ 

চ বতী, িবমল চ বতী, রনিজৎ চ বতী, সনৎ চ , সুদী  কুমার বসু েত েকই 

চমৎকার অিভনয় কেরিছেলন। 

১৯৯৩ সােলর ১৭ ফ য়াির িগিরশ মে  ‘  মকাস’ নাট দেলর েযাজনায় 

(নতুন দেলর থম েযাজনা) পৗরািণক কািহিন অবল েন ‘শমীবৃ ’ নাটকিট অিভনীত 

হয়। ম  স ায় িছেলন রি ত চ বতী। অিভনয় কেরিছেলন পাপিড় বসু, া 

মুেখাপাধ ায়, রাম মুেখাপাধ ায় (অিবনাশ) বালকাি  ঘাষ, দবযািন িম , রিনতা দাস, 

দীপ মৗিলক, সুিজত মুেখাপাধ ায় মুখ। িবেশষ উে খ  য, িথেয়টার ওয়াকশ পর 

সদস  িশ ী রাম মুেখাপাধ ায় ১ সে র ১৯৯১ সােল ‘  মকাস’ নাট দল িত া 

কেরন। এঁেদর পরবতী েযাজনা মািহত চে াপাধ ােয়র ‘গজানন চিরতমানস’, ‘িবপ  

িব য়’, ‘অে াপাস িলিমেটড’ নাটক েলা। 
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‘মুি েযাগ’ নাটকিট িশিশর মে  থম অিভনয় ১৯৯৩ সােলর ২২ এি ল।  

েযাজনা কের ‘সং ব’ নাট দল। িনেদশনা দন ি েজন বে াপাধ ায়। ম  স ার 

দািয়ে  িছেলন িবভাস চ বতী। আবেহ অ ণ মুেখাপাধ ায়। কা কৃিত– তিড়ৎ চৗধুরী। 

আেলায় বাদল দাস। অিভনয় কেরন ি েজন বে াপাধ ায়(তদুপির), পন রায় (জগা 

িমি র), পৃথা গা ামী (পােকর মিহলা)। ভীতু মানুেষর জেগ ওঠার গ  এই নাটেকর 

রেয়েছ। একটা অলীক অবা ব গ । মূল কথা ঘুের দাঁড়ােনা, েখ দাঁড়ােনা। সবে ে  

ব না আর অমানুিষক অত াচার সইেত সইেত নুইেয় ভেঙ পেড়েছ মানুষ।  দরকার 

একবার ধু িতবাদী হেয় ওঠা। সই টাই আসল সত । িতিট মানুেষর ঘুম  

অি ে  রেয়েছ সই শি । জেগ ওঠার অদম  ই া। ি েজন বে াপাধ ােয়র  িনেদশনা 

ও অিভনয় দীি েত, ম -আবহ-আেলার ি মুখী বভেব এবং মািহত চে াপাধ ােয়র আ য 

রচনা সৗকেষ এ নাটেকর ৫৪২ তম দশনী ম  হয় ২৩ সে র ২০১২।  স ত 

উে খ  ম  সাজােনা হয় মুি যুে র এিরনা ভাবনায়। খু ঁিট, দিড়, ােরােস  আেলা। 

লড়াই িক  চেল না। আমােদর মেন পেড় চািল চ াপিলেনর সই অদম  মুি যু । ই া 

শি র জাের অসাধ  সাধন ঘেট যায় বারবার। অধ াপক পিব  সরকার আন বাজার 

পি কায় (২৭ আগ  ১৯৯৩) ‘মুি েযাগ’ নাটক স েক সমােলাচনায় িলেখেছন— 

“ মািহত চে াপাধ ােয়র ‘মুি যাগ’ নাটকিটেত চখেভর চেয় 

চ াপিলেনর ছাপ বিশ িছল।... মুি েযাগ ‘ঠ’ কন হল তা িন য় একটু 

খটকা লােগ। কথাটা ‘মুি ' তবু ‘ ’ না হেল ঘুিসেত যেথ  জার হয় 

না- নাট কার িক তাই বাঝােত চেয়েছন?”২১ 

১৯৯৩ সােল ৮ অে াবর িবিশ  অিভেন ী মমতা চে াপাধ ায় য়াত হন। 

নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র প ী া চে াপাধ ােয়র িদিদ। পরবতীকােল মমতা 
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চ পাধ ােয়র ৃিতর উে েশ  িস-৩০/৪ কািল ী এে ট, কলকাতা ৭০০০০৯ মমতা 

মেমািরয়াল া  গঠন কেরন নাটককার। 

১৯৯৪ সােল ১৭ অে াবর ‘ - মকােস’র েযাজনায় আকােদিমেত ‘গজানন চিরত 

মানস’ নাটক অিভনীত হয়। িনেদশনায় িছেলন রাম মুেখাপাধ ায়। পস ায় িছেলন শি  

সন। ম  পিরেবশনায় িবভাস চ বতী। সংগীেত মুরাির রায়েচৗধুরী। আেলায় তাপস 

সন। িন– অমর ন ী। 

১৯৯৪ সােলর ১১ নেভ র িগিরশ মে  ‘ হািচ ’ নাটকিটর থম অিভনয় হয়। 

েযাজনা কের ‘সমী ণ’ নাট দল। িনেদশনা এবং অ য়বাবু চিরে  অিভনয় কেরন প জ 

মুি । কৃত তা– া চে াপাধ ায়। ম  পিরেবশনায় িছেলন পৃি শ গে াপাধ ায়। আেলাক 

স ায় িছেলন িবজয় চে াপাধ ায়। এ নাটেকর মেধ  রেয়েছ– ফুল যভােব পাপিড় মেল 

কৃিতেক জািগেয় দয়, তমন ভােবই পড়  বলায় অবসর া  ব া  কমী অ য়বাবু 

িনেজেক মেল িদেত চান। িবগত িদেনর যা িকছু অন ায় এবং পাপ লন করেত চান। 

অন িদেক সমাজ িবেরাধী ভালা– সও চায় কাদা ময়লা ধুেয় তার ী হািসেক িন য় একটা 

নতুন এবং ে র সংসার গেড় তুলেত চায়, চায় একটু িনমল বাতাস। মেনর হা থেক 

পাপ ও ভীিত দূর করার নাটক এিট। 

William Gibson- এর ‘The Miracle Worker’ নাটেকর বাংলায় অনুসৃজন 

কেরন মািহত চে াপাধ ায় ‘জ িদন’ নােম। হেলন কলােরর জীবনী অবল েন রিচত এই 

নাটক থম অিভনয় হয় ‘চুপকথা’ েযাজনায় িবড়লা সভাঘের, ১৯ আগ  ১৯৯৭ সােল। 

মুকািভনয় িশ ক িছেলন অজন দব। ম  পিরেবশনায় িছেলন খােলদ চৗধুরী। আেলায়- 

তাপস সন। অিভনয় কেরন– অিসত মুেখাপাধ ায় ( হেলেনর বাবা ক াপেটন কলার) ডিল 

বসু ( হেলেনর মা িমেসস কলার) দােয়ল বসু (িকেশারী হেলন), সঁজুিত মুেখাপাধ ায় 

( হেলেনর ধযশীল িশ ষক অ ান স ািলভান)।  
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“এ নাটেক অসাধারণ অিভনয় কেরন দােয়ল বসু তার অবাধ তা 

দু ু িম এবং শারীিরক িতব কতার কাশ খুবই বা বস ত হেয় 

ওেঠ। সঁজুিতও চমৎকার অিভনয় কেরন তাঁর িপতার িন দেশ। মা– 

মেয় ডিল ও দােয়ল এবং বাবা– মেয়- অিসত– সঁজুিত একাকার 

হ য় যান মািহত নাট সংসাের। শানা যায় হেলন কলারেদর সংসাের 

িমস অ ান স ািলভােনর আিব ভাব িদনিটেক বলা হত হেলেনর আ  

জ িদন।  

এ নাটক দেখ পি মবে র মুখ ম ী জ ািত বসু অবাক িব য় 

পিরহাস কেরন:  আমার নাতিন দােয়ল মুক-বিধর এটা তা জানতাম 

না। এরা এসব কের িকভােব।”২২ 

সুইস নাট কার Max Frisch এর ‘The Fire Raiser’ নাটেকর ইংেরিজ অনুবাদ 

কাশ পায় ১৯৫৩ সােল। জুিরেখ থম এই ইংেরিজ নাটেকর অিভনয় হয় ১৯৫৮ সােল।  

বতার ও ম  নাটক িহসােব িবখ াত এই ইংেরিজ ত অনূিদত নাট কর বাংলা অনুসৃজন 

কেরন মািহত চে াপাধ ায় ‘কাল বা পর ’ নােম। ফারা ার ‘নাট া ন’ েযাজনা সং া 

এই একা  নাটকিটর থম েযাজনা কের ১৯৯৭ সােলর ২৩ িডেস র। িনেদশনায় 

িছেলন দুলাল চ বতী। ফারা ার এই ‘নাট া ন’ েযাজনা সং া ১৯৯৯ সােল মািহত 

চে াপাধ ােয়র লখা ‘দপণ’ নাটেকরও থম েযাজনা কের। িনেদশনায় দুলাল চ বতী 

িছেলন। এছাড়া ২০০০ সােলর ১০ এি ল ‘দপণ’ নাটক ‘না ীর ’ েযাজনায় অিভনীত 

হয়। িনেদশনায় সামনাথ মুেখাপাধ ায় িছেলন। মাট দশনী হয় ১৬ িট। 

মািহত চে াপাধ ায় Slawomir Mrozek এর ‘The Police’ নাটেকর বাংলা 

অনুসৃজন কেরন ‘তুষাি ’ নােম। নাটকিটর থম অিভনয় হয় মধুসূদন মে  ২০০১ সােলর 

২২ ম।  েযাজনা কের ‘সং ’ নাট দল। িনেদশনায় িছেলন ি েজন বে াপাধ ায়। ম  
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পিরেবশনায় িছেলন দবািশস মজুমদার। ি েজন বে াপাধ ায় চমৎকার অিভনয় কেরন, 

িক  িকছুিদন পর ‘সং ব’ এই নাটেকর অিভনয় করা ব  রােখ। 

 ‘িসি দাতা’ নাটেকর থম অিভনয় হয় আর ২০০২ সােল। েযাজনা কের 

‘সমকালীন িশ ী দল’। িনেদশনায় িছেলন অ র রায়। নামা ন কেরন চ ী লািহিড়। 

২০০৩ সােল ১৭ এি ল আকােডিমেত ‘মা িলক’ সং ার েযাজনায় হা ন আল 

রিশদ নাটেকর থম অিভনয় হয়। িনেদশনায় িছেলন ছিবর িব াস। অিভনয় কেরন অ ণ 

মুেখাপাধ ায় (মেনর ডা ার) এবং সমীর িব াস (যদুপিত)। 

২০০৩ সােল ২৭ সে র রবী সদ ন ‘িম ার রাইট’ নাটকিট থম অিভনীত 

হয়। েযাজনা কের ‘না ীমুখ’ নাট দল। িনেদশনায় িছেলন অেশাক চে াপাধ ায়। 

২০০৩ সােল ১৫ নেভ র িবজন িথেয়টাের ‘ সাহন’ নাট দেলর েযাজনায় ‘জুেতা’ 

একা  নাটকিটর অিভনয় হয়। িনেদশনা ও কাতু চিরে   অসামান  অিভনয় কেরন অনীশ 

ঘাষ। 

২০০৩ সােলর অে াবের ‘িবভাব’ সািহত প  শারদ সংখ ায় মািহত চে াপাধ ােয়র 

‘কারাদ ’ নাটক থম কািশত হয়। ‘সমী ণ’ নাট দেলর পঁিচশতম (২০০৩) িত া 

িদবস উৎসেব ‘কারাদ ’ নাটেকর পাঠ অিভনেয় অংশ হণ কেরন জগ াথ বসু এবং 

উিমমালা বসু িশ ী দ িত। 

২০০৩ সােল ৬ নেভ র িবজন িথেয়টাের ‘কাল বা পর ’ একা  নাটক অিভনীত 

হয়।  দেঘ র এই নাটেকর েযাজনা কের ‘অন  িথেয়টার’ নাট দল। িনেদশনা 

িদেয়েছন িবভাস চ বতী। তীর িচ  িদেয় বসার ঘর, শাবার ঘর, রা াঘর ইত ািদ 

দখা না হয়। ‘কাল বা পর ’ নাটক স েক িবভাস চ বতী িলেখেছন–  
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“বা েদর পর ওপর বেস আেছ দশটা। চরম সাবধান বাণী 

শানােলন মািহত: আজ না হেলও কাল বা পর  িবে ারণ ঘটেবই 

ঘটেব! ... এটা মািহেতর লখার একটা নতুন পব। আমােদর 

চারপােশ যা ঘটেছ তােত মািহত য ণাহত। য রাজৈনিতক বাধ, য 

বামপ ায় মািহত িব াস কের তার িবচু িত তােক পীড়া িদে । ... 

উে িজত কেরেছ, অহরহ ক  িদে , ু  কেরেছ।”২৩ 

হনিরক ইবেসন-এর  An enemy of the people অনুসরেণ সত িজৎ রায় 

িলিখত িচ নাট  (ছিব মুি  ১৯৯০) অবল েন ‘গণশ ’ রচনা ও স াদনা কেরন মািহত 

চে াপাধ ায়। থম অিভনয় হয় নরওেয়। েযাজনা কের ‘ চতনা’ নাট দল। পিরচালনায় 

িছেলন অ ণ মুেখাপাধ ায়।বলা বা ল  কলকাতায় এই নাটেকর কান অিভনয় হয়িন। 

একথা িঠক য মািহত চে াপাধ ােয়র িনেজর কান নাট দল িছল না। দি ণ 

কলকাতা যাদবপুর অ েল ২০০৩ সােল মহালয়ার িদন ‘র পট’ নােম একিট নতুন 

নাট দল গিঠত হয়। ‘র পট’ দ েরর িনকটবতী রািনকুিঠ িনবাসী অবসর া  অধ াপক ও 

কিব নাটককার মািহত চে াপাধ ায় িছেলন এই দেলর অন তম িত াতা এবং থম 

সভাপিত। দেলর জ লে  িতিন পাঁচ হাজার টাকা দান কেরন। নামকরণ, দেলর 

সাংিবধািনক গঠনত  এবং িনয়মশৃ লা িবিধ রচনায় মুখ  ভূিমকা িতিনই হণ কেরন। 

অ ণ মুেখাপাধ ায় িছেলন অন তম িত াতা এবং ধান কমকতা। ‘র পট’ এই কিব 

নাট কােরর শষ জীবেনর সব েণর জন ক  হেয় ওেঠ। িতিন মহলা কে  এেস 

উপেদশ িদেয়েছন। দেলর জন  িলেখেছন বশ কেয়কিট নতুন নাটক। ‘র পট’ নাট দল 

কিব নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র ৭৫তম জ িদবস পালন কেরেছ। নাট পে  

িনয়িমত তাঁর নাটক ও জীবন কথা কািশত হেয়েছ। িতিন এই দেলর নাট  িনেদশক 

িছেলন না; িছেলন িনেদশেকর িনেদশক এবং একমা  রণা পু ষ – শীষ অিভভাবক। 
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২০০৪ সােল ২৭ মাচ মািহত চে াপাধ ােয়র  ‘জাে া’ নাটেকর থম অিভনয় হয় 

রামেমাহন মে । েযাজনা কের ‘কথাকৃিত’ নাট দল। িনেদশনায় িছেলন স ীব রায়। 

২০০৪ সােল রবী  ম  রিচত ‘মানময়ী গালস ু ল’ নাটেকর স াদনা কেরন 

মািহত চে াপাধ ায়। থম অিভনয় হয় ২৩ ম ২০০৪। ‘সমী ণ’ নাট দল।  িনেদশনা 

এবং গৃহভৃেত র ভূিমকায় অিভনয় কেরেছন প জ মুি । এছাড়া এডুয়ােডা িড িফিলেপা 

ণীত ‘িমেসস সািরয়ােনা’ নাটেকর পা র কেরন অ ণ মুেখাপাধ ায় এবং স াদনা 

কেরন মািহত চে াপাধ ায়। ‘চুপকথা’ েযাজনায় বহালার শরৎ সদেন থম অিভনয় হয় 

২৪ ম।  িনেদশনা ও অিভনেয় িছেলন ডিল বসু। মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক স াদনা 

সে  র পট নাট প  িলেখেছ —  

“অেন র নাটক স াদনা- পুনিলখেন মািহত চে াপাধ ায় িছেলন 

অি তীয়। বাংলা িথেয়টাের ‘অপরেক অ-পর’ এর থেক বিশ আর 

কউ করেত পােরনিন। িতিন িছেলন অেনক নাট কার িনেদশেকর 

িশ ক। তাঁর পুনিলখন - স াদনায় িনিমত নাটেকর সংখ া দশ। 

িনেজ না িলখেলও তাঁর সংলাপ- সমৃ  নাটেকর সংখ া শতািধক। 

িতিনই থম ‘দায়ব ’ নাট কর পাঠ েনই বেলিছেলন এ নাটক 

থামােনা যােব না– চলেতই থাকেব। ‘সাঁঝেবলা’ নাটেকর বশ িকছু 

সংলাপ তাঁরই উ ািরত কথার ৃিত লখা । ‘সায়ক’ এর ায় সব 

নাটকই মঘনাদ ভ াচায তাঁর পরামশ অনুসাের অন েক িদেয় িলিখেয় 

িনেতন। ‘সায়ক’ কখেনা মািহতনাট  েযাজনা কেরিন। মািহতবাবু 

িছেলন সায়ক নােট র াণ হরী।”২৪ 

২০০৪ সােলর ১৩ অে াবর মহালয়ার িদন ‘র পট’ নাট দেলর েযাজনায় 

আকা দিমেত মািহত চে াপাধ ােয়র ‘ সানার চািব’ নাটক অিভনীত হয়। িনেদশনায় িছেলন 
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িব নাথ মুেখাপাধ ায়। আেলায় বাদল দাস। ম  পিরেবশনায় িছেলন দীপক দাস। আবহ 

সৃি েত িছেলন দব চৗধুরী। অিভনয় কেরন সু ত সমাজদার। রচনা িম  (নি তা) 

িব নাথ মুেখাপাধ ায়, পন কুমার। নতুন দেলর থম েযাজনা  হয় মািহতনাট  

িদেয়। 

রবী নােথর ‘ গাড়ায় গলদ’ কৗতুক নােট র পা র ‘ শষ র া’ (১৯২৭) নাটেকর 

স াদনা কেরন মািহত চে াপাধ ায়। সীমা মুেখাপাধ ােয়র িনেদশনায় ‘ পরঙ’ েযাজনায় 

এই নাটক অিভনীত হয় ২০০৪ সােল। 

২০০৫ সােলর ৩০ মাচ িবজন িথেয়টাের ‘ভােলা ম ’ নামক  দেঘ র নাটক 

অিভনীত হয়। েযাজনা কের ‘অন  িথেয়টার’ নাট দল। িনেদশনায় িছেলন িবভাস 

চ বতী। 

 মািহত চে াপাধ ায় ‘তুষাি ’ নাটেকর পুনিলখন কেরন ‘তুেষর আ ন’ নােম। 

২০০৪ সােলর ১৩ ‘র পট’ নাট  পে র থম সংখ ায় থম কািশত হয় নাটকিট। 

আকােদিমেত ২০০৫ সােলর ৩ অে াবর ‘তুেষর আ ন’ নাটেকর থম অিভনয় হয়। 

েযাজনা কের র পট নাট দল। িনেদশনায় িছেলন দীপক দাস। স াদনা ও েয়াগ 

পিরক না কেরন তপনেজ ািত দাস। কািরও ািফেত িছেলন দবকুমার পাল।  জয় সন। 

পস ায় িছেলন  মহ ত আলী। ম  ও পাশাক স ায় িছেলন সমীর আইচ। সংগী ত 

দব চৗধুরী। ‘তুেষর আ ন’ সে  র পট নাট প  িলেখেছ—  

“‘তুষাি ’র চেয়ও ধারােলা হেয় ওেঠ তুেষর আ ন। দুেটা নাটকই 

দেখিছ। িনমাণ শলীেত কাব  ও স াটায়ার িমেল িমেশ ‘তুেষর আ ন’ 

এক অনবদ  েযাজনা হেয় ওেঠ। আরও ঋজু, দৃ , সরাসির 
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উে াচন। অসাধারণ অিভনয় কের তপন জ ািত দাস এবং িব নাথ 

মুেখাপাধ ায়।”২৫ 

২০০৫ সােল িড এল রায় রিচত ‘পুনজ ’ নাটেকর স াদনা ও পুনিলখন কেরন 

মািহত চে াপাধ ায়। প জ মুি র িনেদশনায়  ‘সমী ণ’ নাট দল েযাজনা কের । 

২০০৬ সােলর ১০ মাচ ‘কথাকৃিত’ নাট দেলর েযাজনায় ‘চ েলােক অি কা ’ 

নাটেকর অিভনয় হয়। িনেদশনা িদেয়েছন সুিজত রায়। আেলাক স ায় িছেলন জয় সন। 

ম  িনমাণ কেরন মদন িট ু । আবহ সৃি র দািয়ে  িছেলন গৗতম ঘাষাল। অিভনয় 

কেরেছন মুরাির মুেখাপাধ ায় ( ত), দীপাি তা সরকার (শা া), গৗতম সাধুখাঁ 

(ইনে র) ই িজৎ পাল (মি কবাবু)। 

Georrge Fedeam ণীত ‘Revenge’ অনুনাটেকর অনুসৃজন কেরন মািহত 

চে াপাধ ায় ‘উেড়া মঘ’ না ম। থম কাশ ‘র প ’ নাট পে  তৃতীয় সংখ ায় ২০০৬। 

‘চুপকথা’ নাট দেলর জন  অনুেমািদত হয় নাটকিট। 

২০০৭ সােলর ৬ জানুয়াির ‘এই ঘুম’ নাটকিট স েলেকর িব.িড. হেল,  ‘সং ব’ 

েযাজনায় থম অিভনীত হয়। িনেদশনায় িছেলন ি েজন বে াপাধ ায়। 

ইি রা পাথসারিথ ণীত ‘আওর েজব’ নাটেকর  ব ানুবাদ কেরন সত  ভাদুিড়। 

২০০৮ সােল মািহত চে াপাধ ায় ওই বাংলায় অনুিদত নাটেকর পুনিলখন কেরন। থম 

অিভনয় হয় ৪ ম। েযাজনা কের ‘র পট’ নাট দল। িনেদশনা ও অিভন য় িছেলন 

হিরপদ মুেখাপাধ ায় (শাজাহান)। এছাড়াও অিভনয় কেরেছন িবজয়ল ী বমন (জাহানারা), 

তপনেজ ািত দাস (দারা), দবশংকর হালদার (আওর েজব) ঋতা দ  চ বতী 

( রাশানারা)। 
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২০১০ সােল ‘সং ব’ েযাজনায় ি েজন বে াপাধ ােয়র িনেদশনায় একিট িভ  

ােদর হািসর নাটক ‘ভূতনাথ’ অিভনীত হয়। 

২০১১ সােল মািহত চে াপাধ ায় উইিলয়াম শ িপয়া রর ‘মােচ  অফ ভিনস’ 

নাটেকর বাংলা অনুবাদ কেরন– ‘ ভিনেসর বিণক’ নােম। নাটকিট েযাজনা কের চুপকথা 

নাট দল।  িনেদশনায় িছেলন ডিল বসু। 

সােলর ৬ মাচ মািহত চে াপাধ ােয়র শষ নাটক ‘তথাগত’ থম অিভনয় হয় 

িবড়লা সভাগৃ হ ‘র পট’ নাট দেলর েযাজনায়। িনেদশনা ও নাম ভূিমকায় অিভনয় কেরন 

তপনেজ ািত দাস। অন ান  ভূিমকায় িছেলন সঁজুিত মুেখাপাধ ায়, স ীব সরকার, পন 

কুমার, অণ মুেখাপাধ ায়, িব নাথ মুখাজী মুখ। ‘তথাগত’ নাটেকর অিভনয় দখােনার 

জন  অসু  নাট কারেক সভাগৃেহ আনার িবেশষ ব ব া করা হয়। নাট কার ৩ ঘ া ১৫ 

িমিনেটর নাটকিট গভীর মেনােযাগ সহকাের উপেভাগ কেরন। েযাজনা ও অিভনয় দেখ 

আ ুত হন িতিন। অিভনয় শেষ র পেটর প  থেক তাঁেক পু বক তুেল দন া ন 

ম ী ি িত গা ামী। িতিন ধু হাত নেড় সকলেক অিভন ন জািনেয়িছেলন। এই ঘটনার 

কেয়কিদন পর ১২ এি ল ২০১২ কিব নাটককার মািহত চে াপাধ ায় মাি াগ 

রিজ া  িনউেমািনয়া ও সফিটিময়ার কারেণ হাট-লাঙ ফিলওর এবং কে  ককট 

রা গ আ া  হেয় শষ িনঃ াস ত াগ কেরন আর. এস. িভ. হাসপাতা ল। নাটককােরর 

মৃতু র ১ ঘ া ১৫ িমিনট পর একা ডিমেত ‘তথাগত’ নাটেকর অিভনেয়র মাধ েম র পর 

নাট দেলর সম  িশ ীবৃ  িপতৃতুল  নাট কােরর তপণ সমা  কেরন। অিভনয় শেষ 

সকেলর শষকৃেত  অংশ হণ কেরন। 

মািহত চে াপাধ ায় ধু নাটক রচনা, অনুসৃজন বা পুনিলখনই কেরনিন। িতিন 

বশ কেয়কিট িচ নাট ও রচনা কেরেছন। 
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মািহত চে াপাধ ায় স েক অেশাক কুমার মুেখাপাধ ােয়র কথা উ ৃ ত যেত 

পাের—  

“কলকাতা িথেয়টাের গত ৩০ বছের একিট লাক একিট িত ান হেয় 

উেঠেছন। িতিন এক িনঃ াস কেড় নওয়া ব িত ম। সব িমিলেয় 

িতিন এক নিজরিবহীন মানুষ: সজেন ও জীবেন।  

ভােলা িথেয়টােরর যা যা শি র িদক সব মািহেতর মেধ  দখা যায়। 

অেন র কাজ স েক ধু সিহ ু তা নয়, সিত কােরর া। িনেজর 

কাজ িবষেয় ধু িবনয় নয়, গভীর আ িব াস। এইসব িনেয় মািহত 

আমােদর সমেয়র এক সরা িতিনিধ।  

আবার আ য ব িত ম িতিন একমা  নাট  ব ি  িযিন একা, 

একক। তাঁর কােনা দল নই। কাব  রচনা ত াগ কের নাটক রচনার 

দু হ কােজ িনেজেক িনেবদন করার পর সই পেথ একা হঁেটেছন 

িতন দশক। দলীয় নাংরািম, লাভ, সংেঘর তাপস া, অথ ও খ ািতর 

পছেন ইঁদুর দৗড়– এসেবর থেক একটু দূর িদেয় হঁেট যাে ন, 

একা। 

িথেয়টার করেত না এেল এই অ র  দশন থেক বি ত থাকেত 

হত। নাটককার মািহত, কিব মািহত, ব া মািহত, সংগঠক মািহত... 

সুেখ-দুঃেখ অমিলন তাঁর মুখ, য মুখ তাঁর দেয়র ছিব, অ হীন 

সমথন ও মমতা িনেয় য মুখ জেগ থােক নাট কমীর িশয়ের, আন  

ও সংকেট য মুখ তী া কের য়তর-র জন , য মুখ তামার মেধ  

তম তার বাধন জািগেয় দয় তামারই মেধ । কলকাতার 
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িথেয়টােরর সবেচেয় বুি দী  ধারােলা মানুষ মািহত, সবেচেয় 

দয়বান নরম মানুষ মািহত।... মৃতু  এেক এেক িনেয় গেছ ব  

আ য মানুষেক। মািহত চে াপাধ ায় আমার সামেন দাঁড়ােনা এমনই 

এক মানুষ িযিন এক তীকও।”২৬  

 

পিরেশেষ বলা যায় াধীনতা উ র বাংলা নাটেকর জগেত িতিন একজন ব িত মী 

মানুষ িছেলন। সংেবদনশীল মানুষ িহেসব নাটকেকই িতিন বেছ িনেয়িছেলন 

আ ানুস ােনর জন । তাঁর নাটক লখার সূ পাত আ িজ াসা থেকই। অথচ তাঁর 

সমকােলর অন ান  নাটক রচিয়তারা কােনা না কােনা নাট দেলর স  যু  িছেলন। িক  

িতিন কােনা নাট দেলর সে  ত ভােব যু  না থেকও সম  নাট দলেকই িনেজর 

মেতা ভাবেতন। কলকাতাসহ ামা েলর ছাট ছাট িবিভ  নাট দল তাঁর লখা নাটক 

েযাজনা কেরই িত া পেয়েছ। িতিন নাট দল িলর চািহদা মেতা নাটক িলখেত ি ধা 

করেতন না। এমনিক দল িলেক নাটক িলেখ দওয়ার জন  কােনািদন পাির িমক ননিন 

বরং িতিন িনেজই দল িলর সুিবধা অসুিবধার খাঁজ খবর িনেতন েযাজেন আিথক 

সহায়তা করেতও িব ুমা  ভাবেতন না। য আদশ িনেয় িতিন নাটক সৃজেনর সংক  

হণ কেরিছেলন তা সামিয়ক ভােব ব াহত হেয়িছল িনজ  কােনা নাট দল না থাকার 

কারেণ। তাঁর লখা নাটক িলর ম ায়েনর জন  অেন র মুখােপ ী থাকেত হেলও িতিন 

থেম থােকনিন তাঁর আপন কেম। কাল েম িতিনই হেয় ওেঠন বাংলা নাটেকর 

িপতৃ িতম। তাঁর য়ােণ বাংলা নাটক অিভভাবকহীন হেয় পেড়। ায় শতািধক নাট দল 

তাঁর িত কৃত তা দােন আজও তাঁর নাটেকর েযাজনা কের চেলেছ যা িপতৃতপণ 

প। নাটেকর মাধ েমই িতিন অমর হেয় থাকেবন নাট ি য় মানুেষর দেয়।    
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১৯। তেদব  

২০। তেদব  

২১। তেদব  

২২। তেদব, পৃ া - ৫২  

২৩। তেদব, পৃ া - ৫৬  

২৪। তেদব, পৃ া - ৫৭  

২৫। তেদব, পৃ া - ৫৯ 

২৬। তেদব, পৃ া - ৪৪  
 
 

 

 

 

 


