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উপসংহার 

 
ি িটশ শাসনাধীন ভারতবেষর রাজধানী কলকাতা থেক িদ ী ানা েরর 

কারেণ ব াপক ভাব পেড় বাংলার অথনীিতেত। থম িব যুে র ত  ভাব 

ভারতবেষ সভােব না পড়েলও ভারতবাসী মশ পরাধীনতার নাগপাশ থেক মুি  

পেত িবিভ  রাজৈনিতক কমসূিচ হণ ক র। সামািজক াপট বদেল যায় সমেয়র 

সে  তাল িমিলেয়। ব িত ম ঘেটিন িশ -সং ৃ িতর ে ও ১৯৩২-১৯৩৪ সােল 

গা ীজীর নতৃে  আইন অমান  আে ালন সংগিঠত হয়। ১৯৩৪ সােল এেদেশ 

কিমউিন  পািটর ক ীয় কিমিটর িনেদেশ কিমউিন  ই ারন াশনাল শাখা েপ 

ীকৃিত পায়। আবার ১৯৩৪ সােলর িডেস ের ি িটশ সরকার এেদেশর কিমউিন  

পািট, ড ইউিনয়ন কংে স ও ওয়াকস লীগেক িনিষ  ঘাষণা কের। এই সময়কাল 

বাংলা সািহেত র াণ পু ষ রবী নাথ তখন নাটক উপন ােসর জগৎ ছেড় কাব -

কিবতা, সংগীত, ব  ও ছাটগে র সাধনায় ব াপৃত। বাংলা নাটেক ম থ রােয়র হাত 

ধেরই একা  নাট রীিতর যথাথ েয়াগ ঘেট। এরকমই এক াি কােল ১৯৩৪ সােলর 

১ জুন বাংলােদেশর বিরশােল জ  হণ কেরন মািহত চে াপাধ ায়। মা  পাঁচ বছর 

বয়েসই িতিন ত  কেরন ি তীয় িব যুে র ংসলীলা। ১৯৪২ সােল অসহেযাগ ও 

ভারত ছােড়া আে ালন ব াপক আকার ধারণ কের। ১৩৫০ ব াে  ম েরর কারেণ 

হাজার হাজার নরনারী একমুেঠা খাবােরর জন  শহেরর রা ায় ভীড় কের। ১৯৪৩ 

সােল  ভারতীয় গণনাট  সংেঘর িত া হয়। ১৯৪৪ গণনা ট র সফল পথ চলা  

হয় িবজন ভ াচােযর ‘নবা ’ নাটেকর েযাজনার মধ  িদেয়। ১৯৪৫ সােল 

পারমাণিবক বামা িবে ারণ, ি তীয় িব যুে র সমাি । ১৯৪৬ সােলর সা দািয়ক 

দা া মারা ক ভাব পেড় ভারতবেষ িবেশষ কের পি মবে । ১৯৪৭ সােলর ১৫ 
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আগ  কাি ত াধীনতা লাভ হয় ভারতবষেক ি খি ত কের। মা  ১৩ বছর বয়েস 

বালক মািহত চে াপাধ ায় পিরবােরর সে  জ ভূিম ছেড় কলকাতায় চেল আেসন 

পাকাপািক ভােব সা দািয়ক দা ার ত িনেয়। কলকাতা বসবাসকােল অপিরিচত 

মািহত থেমই বই এবং বসাক ীেটর লাইে রীেক তাঁর স ী কের িনেয়িছেলন। 

এই িনঃ তা, একাকী , দশভােগর য ণা, তাঁ ক ব াপকভােব ভািবত কের। মােয়র 

সহজ-সরল ভাব কিব  মািহত চে াপাধায়েক ক না বণ কের তােল। কেলেজর 

পাঠকােল বশ কেয়কজন ত ণ িতভাবান কিব সািহিত েকর সাি ধ   লাভ কেরন 

িতিন। ‘কৃি বাস’ পি কা ক ক  কেরই তাঁর কিব িতভার িবকাশ। তাঁর কিব 

িতভায় াভািবকভােব িতফিলত হয় ব ি  জীবেন উপল  িনঃস তা, একাকী , 

য ণা। িনেজর অি ে র স া ন কিবতার জগত ছেড় নাটেকর সাধনায় ম  হন 

িতিন। তাঁর নাট কর পথ চলা অ জগৎ িদেয়ই  হয়। থম নাটক ‘ক নালীেত 

সূয’ থেক শষ নাটক ‘তথাগত’ পয  নাট  পির মায় িতিন ায় শতািধক নাটেকর 

িবষয়ব  চির -িচ েণর মধ  িদেয় সমকালীন আথসামািজক াপট, ব ি র অি  

র ার লড়াই, মানিবক স েকর টানােপােড়ন পািয়ত কেরেছন। তাঁর নাটক 

বা বতার সে  ক নার িম েণ গেড় উেঠেছ। এই আেলাচনায় ব ি  জীবন, আথ-

সামািজক াপ ট লখা িশ  সৃি র পিরচয়  হেয় ধরা পেড়েছ। 

সূচনা ল  থেক মািহত চে াপাধ ােয়র িতেরাধান কাল পয  বাংলা নাটেকর 

পযােলাচনায়  হেয় উেঠেছ নাটেকর পবা রর ইিতহাস। এই পেবর িবভাজেন 

সমকালীন সামািজক-রাজৈনিতক-অথৈনিতক ভাবনা িবেশষ  পেয়েছ। সমেয়র 

সে  সমাজ পিরবিতত হয়। পিরবিতত সমােজর ভাব িশ -সািহেত র করণগত 

িভ তায় ধরা পেড়েছ। উৎস সূে  িবেনাদনমূলক িশ  মাধ ম থেক নাটক হেয় ওেঠ 

মানব কল াণ- সমাজ কল া ণর অন তম ধান হািতয়ার। কাল েম নাটেকর পিরিধ 

িব ৃ িত লাভ কের। নাট  ল ণা ক উি  তু ি  মূলক সংঘাতপূণ সািহিত ক উপাদান 
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নাট ণাি ত আি েকর পলাভ কের। াচ  ও পা ােত র নাটেকর অনুবাদ কেমর 

মধ  িদেয় নাট ৃহা চিরতাথ হয় একসময়। পরবতীকােল পা াত  অনুকরণ পিরহার 

করার য়াস এবং মৗিলক রচনা সংক  দখা দয়। মাইেকল মধুসূদন দ  বাংলা 

নাটেক মন াি ক উপাদােনর পাশাপািশ সাথক িবেয়াগা  পিরণিত েয়াগ ঘটান। 

দীনব ু  িম  সমাজ জীবেনর বা ব অিভ তার িনিরেখ নীলদপণ নাটক রচনা কেরন। 

রাজৈনিতক মা াও তাঁরই হাত ধের নাটেক াধান  পায়। ি েজ লাল রায় পা ােত র 

নাট রীিতেক তাঁর নাটেক তুেল ধেরন সাথক ভােব। একই সে  চিরে র মন াি ক 

জিটলতােকও িতিন সাথকভােব তুেল ধেরেছন। িগিরশচ  বাঙািল িহ ুর আেবেগর 

িবষয় ভি িব লতােক  িদেলন তাঁর নাটেক। তাঁর অবদােনর জন  বাংলা নাটক 

ণযুেগর ের প ছায়। এই সমেয়র নাটেক শানা গল দশা েবােধর জয়গান। 

পরবতীকােল বাংলা নাটক রবী নােথ হােত িভ  মা া পায়। িতিন বাংলা নাটক 

জাঁকজমক পূণ আড় েরর ঘরােটাপ থেক মুি  িদেত চাইেলন। তাঁর হােত বাংলা 

নাটক পক-সাংেকিতকতার দৃি দভি েত া ল হেয় ওেঠ। িতিন থাগত ধারা 

থেক বিরেয় নাটেকর চির িলেক সংখ া ারা িচি ত করেলন। ব ব  িবষয়েক 

সরাসির পিরেবশন না কের ছ েবেশর আড়ােল ঢাকেলন। ভােবর পিরবেত বােধর 

আ েয় গেড় তুলেলন তাঁর নাট  কািহিনেক। বাংলা নাটেকর ধারায় িতিন পূবাপরহীন 

একক ও অনন ।  

াধীনতা পরবতী কােল বাংলা নাটেক হেয় হেয় ওেঠ জনগেণর নাটক। 

মাকসীয় দশন তােত াধান  লাভ কের। সাম বােদ িব াসী অিধকাংশ নাট কার 

সমেবত চিরে র ারা িতেরাধ গেড় তালার িচ  অ ন করেলন। তাঁেদর নাটেক 

একনায়েকর পিরবেত গণ চির  াধান  পায়। াক- াধীনতা পেব য নাটক িছল 

অিভজাত বাবু স দােয়র িবেনাদেনর আধার াধীনতা উ রকােল তা-ই হেয় ওেঠ 

জাতদার, জিমদার, বাবু স দােয়র িব ে  িতবােদর- িতেরােধর ধান হািতয়ার 
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প। রাজৈনিতক মতাদেশর কারেণ গণনাট  আে ালন থেক নবনাট  আে ালেনর 

সূ পাত ঘেট। এই নবনাট  আে ালেনর ধারায় প িথেয়টার াধান  লাভ কের। এর 

ফেল পশাদারী র ম  কাণঠাসা হেয় পেড় এবং অি  িটিকেয় েয়াজেন ব বসািয়ক 

িত ােন পযবিসত হয়। ি তীয় িব যুে া র কােলর াপেট আথ-সামািজক 

অিভঘােতর িব  িচ  তুেল ধরার জন  পা ােত  অ াবসাড নাট  ধারার সূচনা হয়। 

বাংলা নাটেক এই ধারার ভাব পিরলি ত হয়। এর ফেল াধীনতাপূব াধীনতা-

উ র বাংলা নাটেকর িবষয়ব , আি ক, চির  িচ ণ, সংলাপ ভাবনা ভৃিত ে  

িবরাট বসাদৃশ  ঘেট। িবশ শতেকর ষােটর দশেকর নাট  আে ালেনর ধারায় নবতম 

সংেযাজন অ াবসাড নাটক। এই ধারার সূ পাত ঘেট বাদল সরকােরর হােত। বাংলা 

অ াবসাড নাটেকর ধারােক সমৃ  মািহত চে াপাধ ায়ও। সুতরাং অ াবসাড নাটেকর 

ধারা কােনা পূবাপর ঐিতহ হীন নয়। বরং তার সূ পাত নাটেকর সৃি র গাড়া থেকই 

একথা  হেয় ওেঠ নাটেকর পবা েরর পেরখায়।       

ি তীয় িব যুে া র বাংলা নাটেকর ইিতহােস মািহত চে াপাধ ায় একজন 

উে খেযাগ  িবিশ  নাটককার। বাংলা সািহেত  তাঁর থম পিরিচিত কিব িহেসেব 

ঘটেলও মানিবক মূল েবােধর কারেণ তাঁর অতৃ  কিবস া পথ পিরবতন কের। 

কিবতার ক না সু রীেক সে  িনেয় িতিন পািড় দন নাটেকর জগেত। ত  ধারায় 

িনজ  রীিতেত িতিন বাংলা নাট ম েক উপহার িদেয়েছন নতুন নাটক, নতুন ভাবনা। 

ি তীয় িব যুে া র আধুিনক জীবেনর িবি তা, িনঃস তা, অি ে র সংকেটর 

পাশাপািশ ভ  মানবস া ও অব িয়ত সমাজস ার কৃত প তুেল ধরার জন  

এমন িশ রীিতর অনুস ান কেরিছেলন িতিন যা থাগত ধারা থেক ত । মািহত 

চে াপাধ ায় ায় শতািধক দীঘ ও ৈদেঘ র  নাটেকর মেধ  তাঁর মানব কল াণমূলক 

িচ া ভাবনােক িনব  কেরেছন।  
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জীবনেক যথাথভােব উপলি  করার জন  মানুষ িশে র কােছ যায়। বা বেক 

সরাসির উপলি  করার জন  িশ  িনজ  উপায় অবল ন কের। িশে র সে  তে র 

কান সরাসির স ক নই। িক  িশ ী জীবেনর বা বতা িশে র মাধ েম ধরেত িগেয় 

িনেজর অজাে  তে র আ য় হণ কেরন। িতিন পূেবই উপলি  কেরিছেলন 

বা বধমী নাটেকর মধ  িদেয় মানবতার সািবক কাশ স ব নয়। সাধারণত 

িরয়ািলি ক নাটেক মানবজীবনেক বতমানকােলর ি েত িবচার করার প পািত। 

িক  আমােদর জীবন কবল কান একটা কােল নয়, তা িতন কােলই (অতীত-

বতমান-ভিবষ ৎ) আবিতত। মানবজীবেন  কােনা ‘িফ ড টাইম এ া  স’ নই। 

তাই িতিন এই ‘িফ ড টাইম এ া  স’র িনয়ম ভাঙার অথাৎ ননিরয়ািলি ক বা 

বা বতাবিজত নাটক রচনার েচ া কেরন। তার থম নাটক ‘ক নালীেত সূয’ 

কািশত হবার সে  সে  নাট জগেত িব েয়র সৃি  হয় নাটেকর অিভনব  িনেয়। 

এর কািহিন উ ট, অবা ব, অেযৗি ক। অবা ব অভূতপূব রাগ  এক অ াত 

পিরচয় আগ ক লাকেক ক  কের অেযৗি ক ঘটনার মধ  িদেয় নাটেকর সমাি । 

নাটেকর সংলােপ সংেযাগ অভাব ল  করা যায়। আগ ক চির িট ক ীয় চির  হেয় 

ওেঠ। তােক ক  কেরই নাটেকর কািহিন গিত লাভ কের। নাটেকর মেধ  িকছুই ঘেট 

না। মানুেষর অি ে র সংকট, জীবেনর ব থতা, অথহীনতা আগ ক চিরে র কথায় 

 হেয় ওেঠ। লাকিট ‘ল েনেস’ ভােগ। নাটেকর  যখান থেক শষও 

সখােনই। নাটেকর ঘটনা, আি ক চির , সংলাপ ভৃিতর িনিরেখ অ াবসাডধমী মেন 

হেলও িনিহতােথ একজন মধ ম মােনর িশ ীর -ব থতর, বা বতা আর ক নার 

াধান  রেয়েছ। ক না আর বা েবর মলব েন নাটকিট অ াবসাড রীিতর সািবক 

শূন তার দশনেক অিত ম কের যায়। অ াবসাড নাটেকর দশেন মানুেষর কােনা 

ভিবষ ৎ নই। একই বৃে র মেধ  ঘারা ফরা কের িক  বৃে র বাইের বরেত পাের 

না। দনি ন জীবন যা া, িচ াভাবনা মানুষ িনেজর ারা িনয় ণ করেত পাের না। 
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জীবেন সব িকছুই অথহীন জেনও বঁেচ থাকেত হয় মানুষেক এটাই অ াবসািডিট। 

নাটককার মািহত চে াপাধ ায় অ াবসািডিটর এই দশনেক পিরহার কের মানুেষর মেধ  

নতুন কের বাঁচার রণা যাগােত চেয়েছন তাঁর অিভনব আি ক ধান নাটেক। নাট  

ঘটনা ও সংলােপর মেধ  এক ধরেনর কাব ময়তা আলাদা মা া িনেয় আেস। এ সে  

াসি ক একিট উ ৃ িত -   

“পা াত  অ াবসািডিটর কাঠােমােত মািহত চে াপাধ ায়েক িচি ত 

করা যােব না। বরং ৬০-এর দশেক িতি ত ফরাসী দেশ বল 

আিধপত  িব ারকারী, ‘Poetic avant-guarde’ বা ‘কািব ক আভাঁ-

গাদ’ এর সে  মািহেতর নাটেকর অেনক সাদৃশ  দখা যায়। 

পা াত  অ াবসাড নাটেকর মত অতটা উদ  িনমম না হেয়, অেনক 

বিশ কািব ক রামাি ক িছল ‘কািব ক আভাঁ-গাদ’ ইেমজারী ব বহার, 

ভাষার অিভনব  িছল এই ধরেনর নাটক রচনার মূল কাঠােমা। 

িবগত শতা ীর মধ ভােগ িতি ত ফরাসী কিবেদর মেধ  গীঠয়ম, 

অ ােপােলািনয়ার, পল এলুয়ােরর কিবতার মেধ  এই কািব ক আভাঁ-

গােদর ভাব িছল। জীবেন চলার পেথ য ‘pretension reality’ 

য বা ব ভ ীেত মানুষ ‘behave’ কের, কথা বেল, তার চলেন য 

‘pretension’ এর আড়াল থােক, িমেথ  থােক, ব না থােক 

মািহত তােক নাটক রচনায় অ ীকার করেত চাইেলন।”১  

‘মৃতু সংবাদ’, ‘িসংহাসেনর য়েরাগ’, ‘চ েলােক অি কা ’, ‘গ রােজর হাততািল’, 

‘ক াে ন ররা’, ‘বণ িবপযয়’, ‘বাঘব ী’ ভৃিত এই ধারার অনুসারী নাটক। তাঁর 

ি তীয় নাটক ‘নীলরেঙর ঘাড়া’য় ম ািজক িরয়ািলজেমর ভাব অেনক বিশ। 

‘ তাতারাম’, ‘মুি েযাগ, ‘লািঠ’ ভৃিত নাটেক ম ািজক িরয়ািলজেমর ভাব রেয়েছ। 
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‘রাজর ’ অ াবসাডধমীতার পাশাপািশ রাজৈনিতক মা া  লাভ কেরেছ। নাটেক  

িতিন ‘হীরামন’ নাটেক ‘ াক কেমিড’ তে র েয়াগ ঘিটেয়েছন। তাঁর নাটেক ব ব ত 

িবিভ  তে র ধারণা এই আেলাচনায়  হেয় উেঠেছ।  

মানুষ এবং সমােজর িত দায়ব তা থেকই িতিন নাটক রচনায় তী 

হেয়িছেলন। িতিন মেন করেতন বতমান সমাজ পিরেবশ বসবাসকারী অিধকাংশ মানুষ 

অসুখী, সুখ- হীন অসে ােষর ক িকত জীবেন সজীব সু র হেয় ওঠার কােনা 

আশা নই। তা রেয়েছ কবল রাজৈনিতক মতা ভাগীেদর হােত। এে ে  িশ  

সং ৃ িত দায় এিড়েয় যাবার নয়। তাঁর মেত একজন সেচতন িশ ীর ারাই স ব 

সমাজ ও জীবন বদেল দওয়ার, মানুেষর শাি  া  িফিরেয় দওয়ার। একজন 

আদশ লখক মানুষ ও সমােজর িবেবেকর ভূিমকা পালন কেরন।  মািহত চে াপাধ ায় 

যখন নাটক িলখেত  কেরন তখন বাংলার আথ-সামািজক পিরি িত িছল জিটল। 

ি তীয় িব যুে া র সংকট িনেয় জিটল আথ-সামািজক আবেত নাটেকর চিরে র 

আদল বদেল যায়। বদেল যয় েয়ডীয় মনঃসমী ণ তে র িনিরেখ িশ ী-

সািহিত কেদর জীবনদশন ভাবনা। জিটল আবেত বা ব জীবেনর বাইের ব ি স ার 

অবেচতন েরর পিরচয় স ােনর য়াস দখা যায় িশ ী সািহিত কেদর মেধ । 

সংেবদনশীল কিব ও নাটককার মািহত চে াপাধ ায় ইউেরাপীয় দশেনর ারা ভািবত 

হেয়ও িতিন তাঁর াত  বজায় রেখেছন সৃি  ে । িতিন থািস  কািহিন, চির  

ও আি েক গ ীেত িনেজেক ব ী কের রােখনিন। বা েবর দৃশ ত জীবেনর অনুসরণ, 

অনুকরণ কেরও ‘ফ ানটািস’, ‘ইনার িরয়ািলিট’, ‘অ াব াকসন’ বা ‘স ােডা অফ 

িরয়ািলিট’র আ েয় বাসেবর মেধ  িনিহত সেত র এক িভ  চহারা কাশ করেত 

স ম হেয়েছন। এই বা বতার বািহ ক পেক পিরহার কের অ বা বতার কােশর 

মধ  িদেয় নাটেক নতুন মা া সংেযাজন কেরিছেলন য়ং রবী নাথ। িতিন চিলত 
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ধারা থেক সের এেস িনজ  পেথ চািলত হেয়েছন। িতিন মানুেষর মানিবক স ার 

ত পেক ধরার চ া কেরেছন তাঁর নাটেক। এই সে  তাঁর উি  –  

“ আসেল মানুষ ব  কথা, ব  সেত র সে ই পিরিচত, িক  সই 

পিরিচত কথা বা truth- েলা মানুেষর মেন িনজীব হেয় থােক, তার 

তাৎপয তমন উ িকত থােক না – লখক তাঁর লখার মধ  িদেয় 

সই িনজীবেক সজীব কের তােলন, িন ভেক া ল কের 

তােলন, যা তাৎপযহীন িছল তােক গভীর তাৎপয দান কেরন যার 

ফেল চনা কথা অেচনার মিহমা পায়, শানা কথা নতুনে র িব য় 

িনেয় আেস।”২  

১৯৬৩ সােল ‘গ ব’ নাট  পি কার শারদীয় সংখ ায় কািশত হয় তাঁর থম নাটক 

‘ক নালীেত সূয’। এই নাটেকর কািহিনেত রেয়েছ বঁেচ থাকার অসহনীয় পিরি িতর 

কথা। যখােন আপাত উ ট কািহিনর অ রােল একজন িশ ীর  - ব থতার 

ইিতহাস ব া । নাটেকর কািহিন আগ ক চির েক ক  কের আবিতত। নাটেকর 

মেধ  ি তীয় িব যুে া র পৃিথবীর এক ভয়াবহ প তুেল ধেরেছন নাটককার। আসেল 

আগ ক চিরে  পেক  িতভাধর িশ ী জীবেনর গভীর সংকটময় পিরি িতর 

কথা কািশত। নায়ক তার িশ ীস ায় সূেযর মেতা িবরাট িকছু কাশ করেত চায় 

িক  তা তার সােধ র বাইের। সাধ  আর অসােধ র সংকেটর গভীরতম পক ব না 

হল ক নালীেত সূয এবং িপংপং বেলর বু ুদ। এই পক কিব মািহত থেক 

নাটককার মািহেতর উ রণেকও ব ি ত কের।  

 ‘নীলরেঙর ঘাড়া’ নাটেক বা ব আর ক নার িম েণ গেড় ওঠা এর কািহিনর 

মেধ  যািপত জীবন আর কি ত জীবেনর সম য় সাধন কেরেছন। আপাত উ ট এক 

কািহিনর মধ  িদেয় স েকর বুনট ও স েকর ভা ন তুেল ধরা হেয়েছ এই নাটেক। 
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অন  দৃি েত ও অন  আেলায় দখা এক জীবেনর নাটক এই‘ নীলরেঙর ঘাড়া’। স 

আেলার রং নীল যা ক নার রেঙ— ে র রং-এ  িমেশ যায়। নীলরেঙর ঘাড়া হল 

বণনায় ক না যা ছ ময় গিতর ইি েত ভরা। এই ঘাড়া হািরেয় গেল মানুেষর সৃি র 

আকা াও ধূসর হেয় যায়।   

১৯৬৫ সােল কািশত হয় ‘মৃতু সংবাদ’ নাটকিট। এই নাটেক রেয়েছ এক 

আগ েকর কািহিন য তার বাবােক খুন কের পুিলেশর ভেয় পািলেয় বুলবুলেদর 

বািড়েত আ য় নয়। এই আগ ক লাকিটর বাবা য তার অি ে র মূলাধার আবার 

অি  সংকেটর মূল কারণ। স তার জ দাতােক হত া করার পর িনেজেক পৃিথবীর 

 িবেবক বেল উে খ কের। নাটককার মািহত চে াপাধ ায় এই চির িটর মাধ েম 

আমােদর চিলত কত িল সং ােরর মূেল আঘাত হেনেছন। আসেল জ দাতােক 

হত া করা আগ ক লাকিটর ধারণামা । আগ ক লাকিট হল অি র সমেয়র সেচতন 

ব ি ে র পিরচায়ক। নাটকিট নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র জীবেন িবেশষ 

পূণ, এিটই তাঁর মে  অিভনীত থম নাটক। বাংলা নাটেকর ইিতহােস অ াবসাড 

নাটেকর বাংলা পিরভাষা িহেসেব ‘িকিমিত’ শে র েয়াগ ঘেট।  

‘গ রাজ হাততািল’ নাটকিট ব ি র পিরচয় ও পিরচয় হীনতার সমস ােক ক  

কের গেড় উেঠেছ। আগ ক চিরে র উপি িত ল  করা যায় মািহতবাবুর এই 

নাটেক। ণব আর হির িক র এই দুিট আগ ক চির  ছাড়া অ ণ এবং নীরা এই 

চারিট চিরে র  আলাদা আলাদা স ক গেড় তালা হেয়েছ। েত কিট িরেলশন 

একটা আইিডয়া। মহাযুে র মেধ  বসবাসকারী সম  রা  সমাজ ব ি  ণভ ুর। যু  

সভ তােক ংস কের, শাি  ও ম সভ তােক গেড় তােল। মানুেষর বঁেচ থাকার 

জন  েয়াজন ভালবাসা। গ রােজর হাততািল হল এই ভােলাবাসার দ াতনা। 
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 ভােলাবাসার ব ন না থাকেল জীবন য নিতবাচক হেয় পেড় তারই এক 

দৃ া  ‘চ েলােক অি কা ’ নাটকিট। ভােলাবাসার ব ন যাবতীয় িতেরাধেক দূর 

করেত স ম। এই নাটেকর নাটক ঘটনা ঘেটেছ াসাদ তুল  এক পােড়া বািড়েত। 

মতা  রাজৈনিতক শি  মেক িতহত করেত চায়। নাটেক দখা যায় এক 

সমােবেশ িমউিনিসপ ািলিটর চয়ারম ান, এক ৗঢ় ডা ার রাধােগািব , থানার 

ই েপ র, ু ল  িশি কা শা া এবং বািড়র মািলক মি কবাবু তারা সকেল উপি ত 

হেয়েছ— মৃতু র পর অশরীরী তা া খু ঁজেত। শা ার হােত সাদা ফুেলর  

আেলার তীক প— যা মৃতু েক পাহারা দেব। শা া িব াস কের ভয়ংকর 

অেলৗিকক ঘটনায়। মৃত তও ভােলাবাসেত চায়। এই নাটেকর নায়ক তার 

নিতবাচক মেনাভাব দূর করার জন  চেয়িছল এক নারীর ভােলাবাসা। আেলা-আঁধার, 

িব াস অিব াস সবিকছু িমিলেয় আ য ঘটনার ইি ত দয় এই নাটক। চ েলাক হল 

সু  জীবেনর ইি ত। ক েলােকর কতৃপ , শাসেকর িতিনিধ িবপদজনক ঘাষণা 

কের এেক। তারা চাঁেদর আেলােক মািট চাপা িদেত চেয়িছল। অেলৗিকক বাতােসর 

খ ের সম  দশ আ  হেয় পেড়, ব  হেয় যায় বাঁচার সম  পথ। তা ারও মৃতু  

হয় িলেত। জীবন ত য়ী এই নাটেক অি কাে র মত দুঘটনায় চ ােলাকও মানুেষর 

জীবেন অিভশ  হেয় ওেঠ।  

অি ে র অথহীনতার নাটক ‘ ীেপর রাজা’। এখােন  আর দুঃ ে র মেধ  

এটা সতুব ন আিব ােরর চ া রেয়েছ। ১৯৭০-৭১ সােলর ঝেড়র হাওয়ার 

পটভূিমকায় মধ িব  পিরবােরর ামী- ীর সাজােনা- গাছােনা সংসােরর িচ  বিণত 

হেয়েছ ‘বাঘব ী’ নাটেক। বা ব আর অবা ব আেলাছায়ায় স েকর এক নতুন দৃ া  

তুেল ধেরেছন নাটককার। ‘রাজর ’ নাটেক রাজৈনিতক মা া ল  করা যায়। নাটেক 

ঘেট যাওয়া ঘটনা গণনাট  আে ালেনর উে শ ক দ ািতত কের। সমেবত জনতার 

ঐক ব  েচ ায় রাজাসােহেবর পরাজয় িনি ত করার ইি ত রেয়েছ এই নাটেক। 
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সাধারণ জনগেণর ঐক ব  লড়াইেয়র কথা তুেল ধেরেছন তাঁর ‘মািছ’ একা  নাটেক। 

বন া কবিলত এক াম বাংলার কািহিন এই নাটেক রেয়েছ। ‘ তাতারাম’ নাটেক 

মানিবক মূল েবােধর কািহিন বিণত। অব িয়ত সমাজব ব ায় মানিবক মূল েবােধর 

েয়াজনীয়তার কথা উে খ কেরেছন তাতারাম চিরে র মাধ েম। পকথা ও পুরােণর 

কািহিন অবল ন কের ‘িসি দাতা’, ‘শমীবৃ ’ ‘ম ভূিম’, ‘িনষাদ’, ‘রা স’, ‘ তাতারাম’ 

নাটক রচনা কেরেছন িতিন। এই সকল নাটেকর ে  িতিন পুরােনা ঐিতেহ র নব 

পায়ন ঘিটেয়েছন কীয় িতভায়। িতিন পা ােত র বশ কেয়কিট নাটেকর অনুবাদ 

কেরেছন। অনুবাদ করা নাটক নাটককােরর অসামান  িতভার েণ মৗিলকতা দাবী 

রােখ। িতিন কেয়কিট জীবনী নাটক রচনা কেরেছন। গ ািলিলওর জীবনী অবল েন 

লখা নাটকিট বশ জনি য়তা লাভ কের। অেনেকর মেত সই সময় িতনিট অনুবাদ 

করা নাটেকর মেধ  মািহত চে াপাধ ােয়র অনুবাদকমিট ে র দাবী কের। এছড়া 

হেলন কলােরর জীবনী, বাণভ , এবং িস াথ গৗতম বুে র জীবনী নাটক িতিন 

রচনা কেরেছন। তাঁর শষ নাটক ‘তথাগত’ তাঁরই জীবেনর  আ ানুস ােনর ফসল। 

‘ক নালীেত সূয’ নাটেকর মধ  িদেয় য অি  স ােনর যা া  হেয়িছল তা পূণতা 

লাভ কের বুে র পিরিনবােণ। য সংকত, হতাশা, য ণা– সব িকছুর িনরসন হয় 

বুে র বাণীেত, পরম মার মেধ  া  হয় সকল শাি । নাটেক জগেত পথ চলা 

থেক ‘তথাগেত’ িবলীন হওয়ার িনরবি  কািহিন যন মািহত চে াপাধােয়র  

সংঘাতময় ব ি  জীবেনর এক পূণা  নাটক।   

 াধীনতা উ র বাংলা নাট  আে ালেনর ধারা চতনা বােহর ভাবধারা, 

পরাবা ববাদ, জাদু বা ববাদ, অ াবসাড ভাবনা িবেশষ  লাভ কের। ি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 

এই নাট  আে ােলর ধারােক সি য় কের তুেলিছেলন তােদর নাট  সৃজন এবং 
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নাট ািভনেয়র মধ  িদেয়। 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। এই 

সময়কােলর নাটক রচনায় আ য ব িত মী িছেলন মািহত চে াপাধ ায়। অন ান  

নাট কারগণ যখন থাগত ধারায় চািলত হে ন, নাটককার মািহত িভ  পেথ িনেজেক 

চািলত কেরেছন। বাদল সরকার এবং মািহত চে াপাধ ায় দুজেনই কিবতার জগৎ 

থেক নাটেকর জগেত এেসেছন। দুজেনই নাট াি েক পুরােনা থােক ভেঙ বাংলা 

নাটকেক মুি  িদেয়েছন। দুজেনই বাংলা নাটেক অ াবসাড ধারােক লািলত কেরেছন। 

তা সে ও উভেয়র মেধ  াত  িবদ মান। একই ক  িব ু  থেক যা া  কের 

িবপরীত ম েত দি ণ কেরেছন তাঁরা। অন ান  নাট কারেদর নাটেক ঘটনা পর রা 

লি ত হয়। তাঁেদর সংলাপ যৗি ক ঘটনা অনুসারী। তাঁেদর নাটেক চিরে র ভাষা 

সংেযাগ র া কের চেল। িক  মািহত চে াপাধ ায় কািহিনর ঐক  ভেঙ িদেয়েছন। 

তাঁর নাটেকর চিরে রা আগ ক, চির িলর অেযৗি ক, উ ট কৃিতর। তােদর ভাষা 

যৗি ক পারময মেন চেল না। তােদর ভাষায় সংেযােগর অভাব পিরলি ত হয়।  

 ি তীয় িব যুে র াপেট বাংলা নাটেকর জগেত আিবভাব িবজন 

ভ াচােযর। ি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 
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মানুেষর সমেবত িণ সং ােমর ইিতহাস িলিপব । িতিন িছেলন গণনাট  সংেঘর 

পথ দশক।  

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।  

িদিগ চ  বে াপাধ ােয়র 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। াধীনতা উ র বাংলা নাট  সািহেত র 

একজন উে খেযাগ  নাট কার হেলন সিলল সন। তাঁর নাটেক িব  মানব সমাজ 

াধান  পেয়েছ। িতিন জীবেনর বা বতার িদকেক তাঁর রচনায় সূ  িচ া- চতনায় 

িতিবি ত কেরেছন। িতিন তাঁর সমসামিয়ক উ া  সমস ােক ক  কের নাটক রচনা 

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

জীবনযাপন ণালী বিচে  ভরা তাঁর নাট  কািহিন।  
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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।  

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। 

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 দবার িচ াধারা থেকই 

থাড িথেয়টােরর উ ব। 

 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 । 
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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 া কেরন 

িন। 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। তারঁ নাট  জীবেন থম পযায় 

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

যানিন। একইসে  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। 

 
নাটক এক ধরেনর িম  িশ । সিদক থেক সািহত  সং েপর অন ান  মাধ ম 

েলার তুলনায় নাটক িভ তর  লাভ কের। সািহেত র অন ান  মাধ ম িল 

ি মাি ক উপাদান িভি ক িক  নাটক ি মাি ক (নাট কার অিভেনতা ও দশক)। তাই 

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

অেনকখািন িনভর কের। সািহেত র অন ান  শাখার মত পাঠ কের নাটেকর অংশ হণ 

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

নাট কার তাঁর গভীর জীবনদশন নাটেকর সৃ  চিরে র মাধ েম ব  কেরন। অিভনেয়র 

মাধ েম দশক সমে  তার বিহঃ কাশ ঘেট। িবশ শতেকর ষােটর দশেক রাজৈনিতক 
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ও আথ-সামািজক জিটলতায় সৃি  হয় গণনাট , নবনাট , থাড িথেয়টার, অ াবসাড 

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

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

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

কান নাট  সং ার সে  ত  ভােব যু  িছেলন না। িতিন এেকর পর এক 

অসাধারণ নাটক সৃি  কেরিছেলন যা নাটেকর জগেত আেলাড়ন সৃি কারী। মািহত 

চে াপাধ ায় যখন নাট  রচনায় হ ে প কেরন তার আেগই বাংলা র মে  গণনাট  ও 

নবনাট  প র প িথেয়টােরর সূ পাত ঘেট গেছ। আ কাশ কেরেছ তুলসী 

লািহড়ীর ‘পিথক’ নাটক েযাজনার মেধ  িদেয় ব পী নাট দেলর। পের িপ. এল. িট, 

না ীকার, িথেয়টার ইউিনট, িথেয়টার কিমউন, সং ব, থাড িথেয়টার, িবজন িথেয়টার, 

সু রম িথেয়টার ভৃিত বাংলা র ম ক সমৃ  কেরেছ। অ াবসাড নাটক বাংলা নাট  

আে ালেনর ধারায় িবেশষ উে খেযাগ । এই ধারার অন তম ধান নাটককার মািহত 

চে াপাধ ায় কবল িথেয়টােরর েয়াজন মটােত নাটক রচনায় হাত দনিন। 

সমাজকল াণ ও মানব কল ােণর উে েশ ই তাঁর নাটক রচনা। বলাবা ল  য তাঁর 

িলিখত থম পযােয়র নাটক কান িথেয়টার প ম  করেত সাহস পায়িন। যমন 

রবী  নাটেকর ম ায়ন করেত দীঘ সময় অেপ া করেত হেয়িছল। রবী  ভাবনার 

উপেযাগী নাট  দশক তির হেত সময় লেগিছল। পা ােত র িবখ াত অ াবসাড নাটক 

‘ওেয়িটং ফর গােডা’র থম অিভনয় দশকেক হতাশ কেরিছল। অবশ  পরবতী 

অিভনয় ব াপক আেলাড়ন সৃি  কেরিছল। মািহত চে াপাধ ােয়র থম নাটক 

’ক নালীেত সূয’ ১৯৬৩ ত মুি ত হেলও তার থম অিভনয় হয় ২১ শ মাচ ১৯৬৬ 

সােল শ াম ায়াের ‘আন ’ এর উেদ ােগ। না ীকার গা ী ‘বৃ ’ নাটকিট েযাজনা 

করেলও ‘ক নালীেত সূয’ েযাজনা করেত সাহস পায়িন। গ ব নাট দল মহড়া  

কেরও শষ পয  ম  করেত পােরিন এই নাটকিট। পাঠক মহেল নাটকিট সমাদৃত 
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হেলও এধরেনর িনয়মভে র নাটক ম ায়েন দশক সমােজর িতি য়া স েক 

অেনেকই ি ধাি ত িছেলন। পরবতীকােল কলকাতা, িচ র ন, দুগাপুর ভৃিত অ েল 

‘ক নালীেত সূয’ নাটকিট ম  হয়। ১৯৬৪ সােল ি েম  ডেনর রচনা অবল েন 

মািহত চে াপাধ ায় ‘উইল শকসিপয়র: একিট ক না’ নােম কাব নােট র অনুসৃজন 

কেরন। শকসিপয় রর কাটার সি নাির উপলে  শ ামল ঘােষর িনেদশনায় ন  

নাট দল এ কাব নাট  মহলা  কের। অেনক চ া কেরও তারা এই কাব নাট  ম  

করেত পােরিন। ১৯৭২ সােলর এি ল মােস কলামি ের নাটকিটর থম অিভনয় হয় 

অিসত বসুর িনেদশনায় ক ালকাটা িপপলস িথেয়টােরর েযাজনায়। পের ১৯৭৬ 

সােলর ২০ শ জুলাই আকােদিমেত জামেসদ পুেরর বািতক সং হার েযাজনায় 

অিভনয় হয়। ‘নীলরেঙর ঘাড়া’ নাটেকর থম েযাজনা কের চতুমুখ নাট দল। অসীম 

চ বতী িনেদশনা িদেয়েছন। আেলা, আবহ, ম  এসেবর মেধ  পরাবা ব জগৎেক 

ধরার চ া রেয়েছ। মািহত চে াপাধ ােয়র থম ম সফল নাটক ‘মৃতু সংবাদ’। ১৯৬৪ 

সােলর ২৬ শ সে র রিববার সকাল দশটায় শ ামল ঘােষর িনেদশনায় রঙমহেল 

থম অিভনয় হয়। াগৃেহ সমাগত দশকেদর অিধকাংশই িছেলন কিব ও থম 

িণর বুি জীবী। এই ধারার নাটক িল িছল বাংলায় নতুন আমদািন এবং দশক, 

সমােলাচকরা তােক পুেরাপুির বুেঝ উঠেত পারিছল না। ‘মৃতু সংবাদ’ নাটেকর 

েযাজনা িনেয় কিব শ  ঘাষ িব প সমােলাচনা কেরিছেলন। ায় চার দশক পর 

বাংলােদেশর ঢাকায় অ ারেনিটভ িলিভং িথেয়টার বীর েহর িনেদশনায় ২০০০ 

সােলর ম মােস ‘মৃতু সংবাদ’ নাটেকর অিভনয় কের। ১৯৬৬ সােলর ২৭ জানুয়াির 

কমল ঘাষ দি দার ও তিড়ৎ চৗধুরীর যু  েযাজনায় ‘বাইেরর দরজা’ একা  নাটক 

মু  অ ন মে  অিভনয় হয়। নাটকিট ম - বতার দূরদশেন চার পায়। মু  অ ন 

মে  ‘ সানার চািব’ নাটেকরও থম অিভনয় হয়। িনেদশনায় িছেলন শ ামল ঘাষ। 

‘চ েলােক অি কা ’ নাটকিট শ ামল ঘােষর িনেদশনায় মু  অ ন মে  অিভনীত 
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হয়। ১৯৬৭-র ৬ আগ  মেনাজ িমে র িনেদশনায় রঙমহেল গ রােজর হাততািল 

অিভনয় হয়। ১৯৬৮ সােলর ২৫ িডেস র রঙমহেল ‘িসংহাসেনর য়েরাগ’ দীেপ  

সন ে র িনেদশনায় বহালার অনুকার নাট দল েযাজনা কের। মািহত 

চে াপাধ ােয়র মৃতু র এক ঘ া পেনর িমিনট পর আকােদিমেত তাঁর শষ নাটক 

‘তথাগত’ অিভনেয়র মাধ েম র পট নাট দেলর সম  িশ ীবৃ  িপতৃতুল  নাটককােরর 

তপণ সমা  কেরন। অিভনয় শেষ তাঁর শষ কৃত  স  হয়। িতিন একমা  নাট  

ব ি  িযিন একা এবং একক িছেলন। তাঁর কােনা দল িছল না। কাব  রচনা ত াগ 

কের নাটক রচনার দু হ কােজ ায় পাঁচ দশক অিতবািহত কেরেছন। সমসামিয়ক 

সম  নাট দল ও বাংলা র ম েক সমৃ  কেরেছন িতিন। ব  র মে র সে  তাঁর 

আি ক যাগ গেড় উেঠিছল।    

নাটক লখার মেধ ই িতিন একধরেনর পরমািথক আন  খু ঁেজ পেয়িছেলন। 

য নাটক িছল তাঁর িনজ  সৃি  –“This my product, absolutely mine, next 

to god, it’s created by me alone. … This isn’t a part of my life – this 

is the existence of my life.”৩ িতিন  িনেজর অি ে র মূল  খু ঁেজ পেয়িছেলন 

নাটেকর মেধ ।  নাট িশ  িছল তাঁর কােছ আিব ােরর মেতা।  িতিন মেন করেতন- 

“my theatre is a new knock on the door”৪ সাধারণ মানুেষর দুঃখ, বদনা, 

হতাশা য ণা িনেয়ই তাঁর নাটক রচনার সূ পাত।  অ র জগৎ থেক বিহজগেত পািড় 

িদেয়ই তাঁর নাটেকর পিরসমাি  ঘেট।  িতিন নাটেকর হতাশা ব ক পিরণােমর 

পিরবেত ভ ও সু েরর জয় ঘাষণা কেরেছন। িতিন আজীবন নাটক িনেয় ভাঙা 

গড়ার খলা খেলেছন। িতিনয়ত নতুন নতুন সংেযাজন, আিব ােরর মধ  িদেয় বাংলা 

নাটক ও নাট ম েক সত  মযাদায় িতি ত করেত আজীবন েচ া চািলেয়িছেলন। 

ভিবষ েত তাঁর এই মহৎ েচ ার পূণ মযাদা াি র াথনা জািনেয় এই গেবষণা 

অিভস েভর ইিত টানলাম।    
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তথ সূ  
 

১। রায়, ভ র (অিতিথ স াদক) : মা, মািহত চে াপাধ ায় িবেশষ সংখ া,  

    ২০১৩, কলকাতা -৭৩, পৃ া – ১১৮ - ১১৯। 

২। তেদব, পৃ া - ৯।  

৩। সন , সুতপা : িনরীহ সরলেরখার অ রােল, অনু ু প, অিনল আচায (স াদনা), 

    ২০১১, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ া - ১৭। 

৪। রায়, ভ র (অিতিথ স াদক) : মা, মািহত চে াপাধ ায় িবেশষ সংখ া, ২০১৩, 

    কলকাতা -৭৩, পৃ া – ৮।  

 
 
 


