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ভূিমকা 

 

উিনশ শতেকর ি তীয়াধ থেক বাংলা নাটেকর য পথচলা সফলভােব   

হেয়িছল, ি তীয় িব যুে া র কােলর াপেট আথ-সামািজক অিভঘােত তার 

গিতমুখ পিরবিতত হয়। দুই দশেকর মেধ  ঘেট যাওয়া দুই ভয়াবহ মহাযুে র 

ত াঘােত িশ  সািহেত র ে  গভীর আেলাড়ন সৃি  হয়। এই ভয়াবহ মহাযুে  

িব  আথ-সামািজক, রাজৈনিতক অিভঘাত িশ ী-সািহিত কেদর ভােবর পিরবতেন 

সি য় অনুঘটেকর কাজ কের। বাংলা নাটেক এর ত  ভাব পিরলি ত হয়। 

ফেল াধীনতাপূব, াধীনতা-উ র বাংলা নাটেকর িবষয়ব , আি ক, চির িচ ণ,  

সংলাপ ভাবনা ভৃিত ে  িবরাট বসাদৃশ  ঘেট। এই সময়কােল বাংলা নাটেকর 

ে  আিবভাব ঘেট িবজন ভ াচায, তুলসী লািহড়ী, সিলল সন, িদিগ চ  

বে াপাধ ায়, উৎপল দ , বাদল সরকার, নাট ািভেনতা শ ু  িম , মেনাজ িম  মুখ 

নাট কারেদর। িবশ শতেকর ষােটর দশেকর নাট  আে ালেনর অন তম একিট ধারা 

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

অ াবসাড নাটেকর ধারােক সমৃ  করেত যাঁরা পূণ ভূিমকা পালন কেরিছেলন 

তাঁেদর মেধ  অন তম হেলন মািহত চে াপাধ ায়। নাট কার বাদল সরকার ও তাঁর 

নাটক িনেয় ব  গেবষণাধমী আেলাচনা হেলও সমকােল আিবভূত সমধমী নাটেকর 

সাথক া হেয়ও নাটককার মািহত চে াপাধ ায়েক িনেয় গেবষণাধমী আেলাচনা 

অেনক কম। তাই নাট  সং ৃ িতর ধারায় মািহত চে াপাধ ােয়র অবদান এবং তাঁর 

িশ সৃি র সামি ক িবে ষ ণর জন  আমার গেবষণার িবষয় িহেসেব হণ কেরিছ 

‘ মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক: জীবন ও িশ ’ িবষয়িট।  
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ি 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। একাধাের 

িতিন িছেলন কিব, িচ নাট কার, াবি ক এবং নাটককার। 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। তাঁর নাটেক িতফিলত জীবন ও িশ পেক যথাযথ 

ও সুচা েপ পযােলাচনার জন  ‘ মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক: জীবন ও িশ ’ 

িবষয়িটেক ছয়িট অধ ােয় িবভ  করা হেয়েছ। অধ ায় িল িন প— 

থম অধ ায়   : মািহত চে াপাধ ােয়র জীবন ও সমকাল  

ি তীয় অধ ায়  : বাংলা নাটেকর পবা র 

তৃতীয় অধ ায়  : মািহত চে াপাধ ােয়র নাটেক ত ভাবনা 

চতুথ অধ ায়   : মািহত চে াপাধ ােয়র নাটেক জীবনদশন  

প ম অধ ায়  : মািহত চে াপাধ ােয়র সমসামিয়ক নাট কার : জীবন ও 

  িশ পায়েণ াত                                                                                  

ষ  অধ ায়    : মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক ও ব  র ম  
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 িশ ী বঁেচ থােকন তাঁর িশ  সৃি র মেধ । িশ সৃি র নপথ  থােক িশ ীর ব ি  

জীবন ও তাঁর সমসামিয়ক আথ-সামািজক াপট। াধীনতা-উ র িবশ শতেকর 

ষােটর দশেকর নাটককার ‘ মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক:  জীবন িশ ’ িবষয়িট 

আেলাচনা সূে ই াভািবকভােব পূণ হেয় ওেঠ নাটককােরর ব ি জীবন পিরচয় 

সমকালীন আথ-সামািজক, রাজৈনিতক, সাং ৃ িতক পটভূিম। কননা জীবনদশন, 

চির -িচ ণ, সমাজভাবনা, আি ক, িবষয় িনবাচন সব িকছুই উেঠ আেস নাটককােরর 

সমসামিয়ক সামািজক, অথৈনিতক, রাজৈনিতক ও সাং ৃ িতক াপট থেক। ি তীয় 

িব যুে া র নাট  আে ালেনর ধারায় বাংলা নাটেকর সমৃি র ইিতহােস খ ািতমান 

নাটককার মািহত চে াপাধ ায় ১লা জুন ১৯৩৪ সােল জ  হণ কেরন। ১৯৩২-৩৪ 

সােল সারা ভারেত গা ীজীর নতৃে  আইন অমান  আে ালেনর ি তীয় পযায়  

হয়। ১৯৩৪ সােল এেদেশ কিমউিন  পািটর ক ীয় কিমিট কিমউিন  

ই ারন াশনাল শাখা েপ ীকৃিত পায়। মািহত চে াপাধ ায় শশেবই ত  কেরন 

ি তীয় িব যুে র বীভৎস ংসলীলা, ১৯৪২-এর ভারতছােড়া আে ালন ও আগ  

আে ালন। ১৩৫০ সােল ভয়াবহ বন া, দুিভ জিনত অথৈনিতক সংকট ও খাদ  

সংকট দখা দয় বাংলায়। দুিভে র াপেট িবজন ভ াচােযর লখা ‘নবা ’ 

নাটেকর মাধ েম বাংলা গণনাট  আে ালেনর সফল সূচনা হয়। ১৯৪৩ সােলর ২৫ ম 

আনু ািনক ভােব ‘ভারতীয় গণনাট  সংঘ’-এর িত া হয়। ১৯৪৫ সােল পারমাণিবক 

বামা িবে ারণ এবং ি তীয় িব যুে র সমাি । ১৯৪৭ সােলর ১৫ আগ  ভারত 

াধীনতা লাভ করেলও অখ  ভারতবষ ক ি খি ত কের ভারত ও পািক ান রাে র 

সৃি  হয়। ি তীয় িব যুে র ভয়াবহ ংসলীলা থামেলও মানুেষর মেনর মেধ  িহংসা, 

াথপরতা, লাভ, লালসা িব ুমা  অপসৃত হয় না। ১৯৪০ সােল বিরশাল জেমাহন 

িবদ ালয় বালক মািহেতর িশ াজীবন  হয়। কলকাতায় আসার সময় তাঁর বয়স 
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িছল মা  ১৩ বছর (মতা ের ১১ বছর)। উ র কলকাতার িসিট কেলেজ বাংলা 

িবষেয় অনাস িনেয় িব.এ পাস কেরন িতিন। ১৯৫৩ সােল সুনীল গে াপাধ ায় 

স ািদত কৃি বাস পি কায় কিব সুনীল গে াপাধ ায়, শি  চে াপাধ া য়র পাশাপািশ 

ধান সািরর কিব হেয় ওেঠন মািহত চে াপাধ ায়ও।  

১৯৫৪ সােল শ ু  িমে র িনেদশনায় রবী নাথ ঠাকুেরর ‘র করবী’ নাটেকর 

থম নাট ািভনয় িকেশার মািহতেক িব েয় হতবাক কের দয়। ১৯৫৫ সােলর ২৬  

আগ  বসু-  বীণা-  িসেনমায় সত িজৎ রায় পিরচািলত ‘পেথর পাঁচািল’ ছিব দেখ 

উ ীিপত হেয় ওেঠন িতিন। ১৯৫৬ সােল মািহত চে াপাধ ােয়র থম কাব  

‘আষাঢ় াবেণ’ কািশত হয়। ১৯৫৭ সােল চালকল িমক এবং ব র কমীরা 

আে ালেনর জন  পেথ নােম। ১৯৫৮ সােল  উ া  আে ালন পুনরায়  হয়। 

১৯৫৯ সােলর খাদ  আে ালেনর িতফলন ঘেট িবজন ভ াচােযর ‘ দবীগজন’ 

নাটেক। ১৯৬৩ সােলর গা ব পি কার শারদীয় সংখ ায় মািহত চে াপাধ ােয়র থম 

নাটক ‘ক নালীেত সূয’ কািশত হওয়ার স  সে  নাট জগেত িবেশষ আেলাড়ন 

সৃি  হয়। এই নাটেকর ঘটনা েম ি তীয় িব যুে া র াপেটর িত িব  

হেয় ওেঠ। ১৯৬৪ সােল ভারেতর সাম বাদী দেলর ি খ ীকরণ ঘেট। ১৯৬৫ সােল 

কািশত হয় মািহেতর তৃতীয় নাটক ‘মৃতু সংবাদ’। উ ট কািহিন কি ক এই নাটক 

কােশর পর থেক মািহত চে াপাধ ায় অ াবসাড নাট ধারার একজন িবিশ  

নাট কার িহেসেব চচার ক  িব ু  হেয় ওেঠন। ১৯৫৯-এর খাদ  আে ালন পুনরায় 

 হয় ১৯৬৬ ত। ১৯৬৭ সােলর ম মােস উ রবে র নকশালবািড় আে ালন 

বাংলার রাজৈনিতক ইিতহােস এক মাইলে ান েপ িচি ত। এরকম এক জিটল 

রাজৈনিতক পটভূিমেক ক  কের ১৯৭০ সােল মািহেতর ‘রাজর ’ নাটকিট রিচত। 

‘রাজর ’ থেক মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক রচনায় পবা র সূিচত। একই েম 
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িতিন ায় শতািধক নাটক রচনা কেরন। মািহত চে াপাধ ায় তাঁর শষ নাটক 

‘তথাগত’র মধ  িদেয় বৗ  দশেনর আদেশর কথা বেলেছন। ২০১২ সােলর ১২ই 

এি ল গলায় ক া ােরর কারেণ িতিন ইহেলাক ত াগ কেরন। তাঁর সম  জীবন, িশ  

সৃি  ও সমকােলর পেরখা এই অধ ােয়র আেলাচ  িবষয়।   

সািহত  সমােজর দপণ, নাটক তার ত  মাধ ম। সমাজ িতিনয়ত 

পিরবতনশীল। সমােজর সে  সে  নাটকও বদেল যায়। উৎস সূে  নাটক িবেনাদেনর 

উে েশ  সৃ  অনুকরণ মুলক িশ কম। নাটক একইসে  আন  িবেনাদেনর পাশাপািশ 

সমকালীন আথ-সামািজক জীবনসমস া ও সমাধােনর মাধ মও। উৎস ল  থেক 

সা িতক কাল পয  অিত া  বাংলা নাটেকর সুদীঘ ইিতহাস পযােলাচনা করেল 

দখা যায় বাংলা নাটেকর পবা র ঘেটেছ বার বার। ধু আথ-সামািজক বা 

রাজৈনিতক াপট নয়, নাটেকর পবা র িবভাজেন পূণ ভূিমকা পালন কের 

র ালয়, নাটেকর আি ক, চির িচ ণ, নাটককােরর জীবনদশন। ি তীয় িব যুে া র 

ষােটর দশেকর নাট  আে ালেনর অন তম সফল নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র 

নাটেকর িবষয়ৈবিচ , জীবনদশন, িশ ভাবনা ভৃিত ত  ধারায় বািহত। এই 

ত  ধারার সূ পাত হঠাৎ কের  হেয় যায়িন। তার দীঘ ইিতহাস রেয়েছ। এই 

দীঘ ইিতহাসেক সংে েপ পযােয় আেলাচনার জন  অধ ায়িটেক চারিট পেব িবভ  

করা হেয়েছ। এই পব িবভাজেনর  িন প— 

থম পব:— এই পেব নাট  ল ণ যু  রচনা িলেক উে খ করা হেয়েছ। 

সূ ভােব িবচার করেল দখা যায় বাংলা নাটক ও বাংলা উপন ােসর সফল সূচনা ায় 

একই কােল। ইিতহােসর তথ  অনুসাের ১৮৫২ সােল িজ. িস. ে র ‘কীিতিবলাস’ 

নাটকিটেক মৗিলক নাটক রচনার সূ পাত বলা হয়। ১৮৫২ সােলর আেগ পয  
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বাঙািল ারা বাংলা নাটক চচার দৃ া  এই পেব িলিপব  হেয়েছ। াচীনকােল 

ধমানু ােন নৃত গীত ইত ািদ ারা মানুষ অনুকরণ েচ ােক পািয়ত কের। এই 

অনুকরণ করার সহজাত বৃি  থেক নাটেকর সৃি । বাংলা নাটেকর অ ু েরর থম 

িবকাশ রাধাকৃে র মলীলা িবষয়েক ক  কের। বড়ু চ ীদােসর ‘ কৃ কীতন’এর 

িতনিট চিরে র উি - তু ি মূলক -সংঘাত নাট  আেবদেনর সৃি  কের।  রামায়ণ 

ও মহাভারেতর অনুবাদমূলক রচনায় নাটকীয় আেবদন পরবতীকােল পৗরািণক 

নাট ধারার ধান আধার হেয় ওেঠ। বাংলা নাটেকর উ েবর পূেব িবদ াসু র কািহিনর 

নাট প অিভনীত হয় বাঙািল ারা িতি ত সৗিখন র ালেয়। এছাড়া কিবগােনর 

মেধ ও নাটকীয় উপাদােনর পিরচয় পাওয়া যায়। বাংলা নাটেকর সূ পাত গরািসম 

লেবেডেফর হােত ১৭৯৫ সােল ‘Love is the Best Doctor’ ও ‘The Disguise’ 

এর বাংলা অনুবাদ ম  হওয়ার মাধ েম।  

ি তীয় পব: ১৮৫২ সাল থেক ি তীয় িব যুে র াক পেবর কালসীমায় রিচত 

নাটেকর আি ক, িবষয়, সংলাপ, চির  ভৃিত পযােলাচনা এই পেবর অ ভু । 

১৮৫২ সােল িজ. িস. ে র ‘কীিতিবলাস’ ও তারাচরণ িশকদােরর ‘ভ াজুন’ সাথক 

মৗিলক নাটেকর যথাথ য়াস। এই পেব নাটক ধমীয় পটভূিম ত াগ কের সামািজক 

সমস ামূলক ও মানব জীবনেকি ক হেয় ওেঠ। গাড়ার িদেক ইংেরিজ ও সং ৃ ত 

নাটেকর অনুবাদ হেলও মাইেকল মধুসূদন দে র হােত নাটেকর যথাথ মুি  ঘেট। 

দীনব ু  িমে র ‘নীলদপণ’ নাটেক কৃষকেদর ওপর নীলকর সােহবেদর অত াচােরর 

িব ে  িতবাদ াধান  লাভ কের। ১৮৭২ সােল সাধারণ র ালয় িত া বাঙািলর 

নাট চচার বণতােক বািড়েয় দয়। ১৮৭৬ সােলর নাট িনয় ণ আইেনর ফেল সমাজ 

সমস ামূলক কািহিন থেক সের পৗরািণক নাট ধারায় বাংলা নাটক সমৃ  হয়। 

িগিরশচ  ঘাষ, ি েজ লাল রায়, ীেরাদ সাদ িবদ ািবেনাদ মুখরা এই সমেয়র 
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বাংলা নাটকেক সমৃ  কেরেছন। আবার ১৯০৫ সােল ব িবে দেক ক  কের 

েদশে ম জাগরেণর তািগেদ ঐিতহািসক নাট ধারার সূ পাত ঘেট। িবশ শতেকর 

গাড়া থেকই আথ-সামািজক অব ার অবনিতর ফেল মানুেষর জীবন জিটল হেয় 

ওেঠ। থম িব যুে র অিভঘােত মানুেষর জীবেন সুখ-শাি  অিত া  হয়। াভািবক 

কারেণই বাংলা নাটকীয় সামািজক সমস ার ব াি  ও সবা ীণ িবকাশ দখা যায় এই 

সমেয়র নাটেক।   

তৃতীয় পব: বাংলা নাটেকর জগেত রবী নাথ িছেলন একক ও অনন । 

রবী নােথর মেধ  িবদ মান নাট কার স া সবদা পরী া-িনরী ায় িনযু  িছল। 

িশ ীর দৃঢ় আ ত েয় অ িতি ত ও অনায়  পসুষমার অনুস ােন ব াপৃত তাঁর 

িশ ীস া। িতিন তাঁর  আ কােশর অনু প আদশ নাট সং প স ােনর য়ােস 

কাব  কিবতার ন ায় নাটক রচনায়ও ায় দীঘ ৬০ বছর ব াপৃত থেকেছন। ১৮৭৬ 

সােল নাট  িনয় ণ আইন ারা বাংলা নাটেকর ক েরােধর চ া এবং িগিরশচ  

কতৃক ভি মূলক পৗরািণক নাট ধারার মধ  িদেয় ণযুেগর সূচনা হয়। এরকম 

সময়কােল ১৮৮১ সােল বাংলা নাটক জগেত আিবভাব ঘেট রবী নােথর। ‘বা ীিক 

িতভা’ (১৮৮১) থেক শ ামা (১৯৩৯) পয  দীঘ পির মায় িতিন বাংলা নাটেকর 

এক ত  যুেগর সৃি  কেরেছন। তাঁর নাটক রচনার কালসীমা ি তীয় পেবর মেধ  

সীমাব । অথচ একই সময় কােল নাটক রচনা সে ও তাঁেক ত  পেব আেলাচনার 

যৗি কতা এই পেবর আেলাচ  িবষয়।    

চতুথ পব: রবীে া র বাংলা নাটক মূলত নাট  আে ালেনর যুগ িহেসেব িচি ত। 

রবী নােথর হােত বাংলা নাটক থাগত রীিত থেক মুি  লাভ কের। িবজন 

ভ াচােযর হাত ধের বাংলা নাটেক গণনােট র সূ পাত। েম েম নবনাট , 
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অ াবসাড নাটক, থাড িথেয়টার ভৃিতর মধ  বাংলা নাটক একুশ শতেকর িদগে  

ািবত। এই সমেয়র নাটেক সাম বাদী ভাবধারা াধান  লাভ কের। চির  িচ েণ 

একক নায়েকর জায়গায় জনগণ ধান হেয় ওেঠ। মানব মেনর জিটল মন   

লাভ কের। কম সমেয়র মেধ  ঘেট যাওয়া দুই মহাযুে র িতি য়ায় মানব সভ তার 

পাশাপািশ মানব মনও জিটল হেয় পেড়। মানুেষর মন থেক হািরেয় যায় িব াস, 

ভােলাবাসা। দখা দয় অি ে র সংকট। সমসামিয়ক বা ব জগৎ স েক 

নাট কারেদর সেচতনতা দখা দয়। এই সমেয়র নাট কারেদর নাটেক  হেয় ওেঠ 

নাট  কািহিন বা েটর িশিথলতা, কাযকারণ স কহীনতা ভৃিত িবষয়। সময় এবং 

সমােজর পিরবতেন বাংলা নাটেকর িববতেনর পেরখা তুেল ধরা হেয়েছ এই 

অধ ােয়র িবিভ  পব িলেত। 

ি তীয় িব যুে া র কােলর নাটককার মািহত চে াপাধ ায় যথাথ িশ ীস ােক 

অনুস ান করেত কাব  কিবতায় কালে পণ না কের নাটক রচনায় ব াপৃত হন। 

যু িব , মৃতু , নরাশ পীিড়ত, হতাশাব ক অি  সংকটাপ  মানব সমাজ ও 

মানবজীবনেক যথাথভােব ফুিটেয় তালার জন  িতিন এমন এক িশ  মাধ েমর স ান 

কেরিছেলন যা থাগত রীিতসব  িনয়মানুগ নাটক থেক ত । কারণ িতিন পূেবই 

উপলি  কেরিছেলন বা বধমী নাটেকর মধ  িদেয় মানবতার সািবক কাশ স ব 

নয়। সাধারণত িরয়ািলি ক নাটেক মানবজীবনেক বতমান কােলর ি েত িবচার 

করার প পািত। িক  আমােদর জীবন কবল কান একটা কােল নয়, তা িতন 

কােলই (অতীত-বতমান-ভিবষ ৎ) আবিতত। তারঁ থম নাটক ‘ক নালীেত সূয’ 

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

পাঠেকর মেন  জােগ— এ কমন নাটক। মািহত চে াপাধ ায় তাঁর নাটক স েক 

কােনা িবেশষ তকমায় িব াস করেতন না। অবশ  পের িতিন তাঁর নাটেকর অিভধা 
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সে  ‘ম ািজক িরয়ািলজম’-এর কথা বেলেছন। নাটকিট ত গত িবে ষেণ দখা 

যায়— এর কািহিন উ ট, অবা ব চিলত ধারায় িভ তম সংেযাজন। আপাত অবা ব 

অভূতপূব রাগ  এক অ াত পিরচয় আগ ক লাকেক ক  কের অেযৗি ক 

ঘটনার মধ  িদেয় নাটেকর সমাি । ত গত িদক থেক নাটকিট ম ািজক িরয়ািলজম 

বিশে র অনুসারী। অবশ  পা ােত র অ াবসাড নাটেকর সে  বাংলা অ াবসাডধমী 

নাটেকর সাদৃশ  অেনক কম। ‘মৃতু সংবাদ’, ‘িসংহাসেনর য়েরাগ’, ‘চ েলােক 

অি কা ’, ‘গ রােজর হাততািল’, ‘ক াে ন ররা’ ভৃিত এই ধারার অনুসারী নাটক। 

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

িতিন তার ‘হীরামন’ নাটক ‘ াক কেমিড’ তে র েয়াগ ঘিটেয়েছন। তৃতীয় অধ ােয় 

মািহত চে াপাধ ােয়র নাটেকর ত গত েয়ােগর িবে ষণ করা হেয়েছ। 

সামািজক ও রাজৈনিতক পিরেবেশর সে  সে  পািরবািরক পিরেবেশর ভাব 

িতভা িবকােশর মূেল ি য়াশীল থােক। মািহত চে াপাধ ায় যখন নাটক িলখেত  

কেরন তখন বাংলার আথ-সামািজক পিরি িত িছল জিটল। ি তীয় িব যুে া র 

সংকট িনেয় জিটল আথসামািজক আবেত নাটেকর চিরে র আদল বদেল যায়। বদেল 

যাওয়া ে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 । ি তীয় িব যুে া র ইউেরােপ 

আধুিনকতার একটা দশন চিচত হি ল তার ঢউ লেগিছল এেদেশও। সংেবদনশীল 

কিব ও নাটককার মািহত চে াপাধ ায় ইউেরাপীয় দশেন ভািবত হেয়ও িতিন তাঁর 

াত  কােশ সমথ হেয়েছন। মািহত চে াপাধ ায় তাঁর নাটেক বা েবর চতন 

েরর সে  অবেচতন েরর ক নার িম ণ ঘিটেয় নাটেকর চির , িবষয়, আি ক 

সৃি  কেরেছন। তার থম নাটক ‘ক নালীেত সূয’ ১৯৬৩ সােল গ ব নাট  পি কার 
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শারদীয় সংখ ায় কািশত হয়। নাটেকর িবষয় ভাবনার িভি  ািপত িবশ শতেকর 

িব যুে া র ঊষর ভূিমেত। মানুেষর অবেচতন েরর পিরচয় উদঘাটন করেত িগেয় 

এক জিটল ও ভয় র অ ুত িব  ত  কেরেছন নাটককার। যখােন আপাত উ ট 

কািহিনর অ রােল একজন িশ ীর  - ব থতার ইিতহাস ব া । ি তীয় নাটক 

‘নীলরেঙর ঘাড়া’ ১৯৬৪ সােল কািশত। বা ব আর ক নার িম েণ গেড় ওঠা এর 

কািহিন চারিট দৃ শ  িবধৃত। আপাত উ ট এক কািহিনর মধ  িদেয় স েকর বুনট ও 

স েকর ভা ন তুেল ধরা হেয়েছ এই নাটেক। ১৯৬৫ সােল কািশত হয় 

‘মৃতু সংবাদ’ নাটকিট। এই নাটেক রেয়েছ এক আগ েকর কািহিন য তার বাবােক 

খুন কের পুিলেশর ভেয় পািলেয় বুলুেদর 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 অি র সমেয়র সেচতন ব ি ে র পিরচায়ক।   

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

ক  কের গেড় উেঠেছ।  যু  সভ তােক ংস কের, শাি  ও ম সভ তােক গেড় 

তােল। মানুেষর বঁেচ থাকার জন  েয়াজন ভােলাবাসা। গ রােজর হাততািল হল 

এই ভােলাবাসার দ াতনা। ভােলাবাসার ব ন না থাকেল জীবন য নিতবাচক হেয় 

পেড় তারই এক দৃ া  ‘চ েলােক অি কা ’ নাটকিট। আেলা-আঁধার, িব াস 

অিব াস সবিকছু িমিলেয় আ য ঘটনার ইি ত দয় এই নাটক। 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 
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সতুব ন আিব ােরর চ া রেয়েছ। ১৯৭০-৭১ সােলর ঝেড়র হাওয়ার পটভূিমকায় 

মধ িব  পিরবােরর ামী- ীর সাজােনা- গাছােনা সংসােরর িচ  বিণত ‘বাঘব ী’ 

নাটেক। বা ব আর অবা ব আেলাছায়ায় স েকর 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 রাজা 

সােহেবর পরাজয় িনি ত করার ইি ত রেয়েছ এই নাটেক। 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। এভােবই নাটেকর 

িবষয়ব  পযােলাচনার িনিরেখ নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র জীবনদশন তুেল 

ধরার য়াস রেয়েছ চতুথ অধ ােয়।  

ি 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 নাটক ক  

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 
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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। নাটেকর িবষয়ব , চির  িচ ণ, নাট  আি ক ভৃিত 

িবষেয় িতিন তাঁর সমসামিয়ক অন ান  নাট কারেদর থেক মািহত চে াপাধ ােয়র 

াতে র িবষয় প ম অধ ােয় আেলািচত হেয়েছ।    

িবশ শতেকর ষােটর দশেক রাজৈনিতক 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 মে র কণধার, 

িনেদশক,পিরচালক বা অিভেনতা িছেলন। মে র েয়াজন মটােত তাঁেদর সৃি  

করেত হয় নাটেকর। িবশ শতেকর ষােটর দশেকর সমসামিয়ক নাটককার মািহত 

চে াপাধ ায় কান নাট  সং ার কণধার বা অিভেনতা িছেলন না। িতিন এেকর পর 

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

সুতরাং মািহত চে াপাধ ায় ও তাঁর সৃ  নাটক ব  র ম েক কতখািন সমৃ  

কেরিছল স পিরচয় ষ  অধ ােয়র আেলাচ  িবষয়। 

িবশ শতেকর ষােটর দশেক বাংলা নাটেকর মািহত চে াপাধ ােয়র 

অ াবসাডধমী নাটক রচনায় খ ািত লাভ কেরেছন। য সময়কােল িতিন তার শশব 

অিতবািহত কেরেছন, স সময় িছল অত  জিটল। সমসামিয়ক অথৈনিতক, 

সামািজক, রাজৈনিতক, সাং ৃ িতক এবং পািরবািরক অিভ তা তাঁর নাটেকর 

িবষয়ব েত উেঠ এেসেছ। নাটক রচনায় িতিন থাগত রীিত ভেঙ িদেয়েছন। চির  

সৃজেনও পা াত প ী অ াবসাড রীিতর অনুসরণ কেরেছন। িতিন তাঁর নাটেকর সৃ  
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চিরে র মেধ  একইসে  অ  ও বিহ ে র িবকাশ ঘিটেয়েছন। বাংলা নাটেক 

িতিনই একমা  ব ি  িযিন কান নাট সং ার কণধার বা পিরচালক বা অিভেনতা 

িছেলন না। সমসামিয়ক সকল নাট েগা ী তাঁর সৃ  নাটক ারা সমৃ  হেয়েছন। িতিন 

তাঁর নাটেক মানুেষর বাহ  পিরিচিতেক উেপ া কের অবেচতেনর রহস  উে াচন 

কেরেছন। িতিন পা ােত র অ াবসাড নাটেকর হতাশা ব ক পিরণােমর পিরবেত ভ 

ও সু েরর জয় ঘাষণা কেরেছন।  

‘ মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক : জীবন ও িশ ’ িবষেয় গেবষণার ে  

কৃত পাঠ ও তথ  সং হ এবং িবে ষণ প িত হণ কেরিছ। পি মব  বাংলা  

আকােদিম বানান িবিধ অনুসরণ কেরিছ। মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক িনেয় গেবষণা 

করেত িগেয় থেমই য সমস ার স ুখীন হেয়িছ তা হল, তাঁর অিধকাংশ  নাটকই 

কান না কান নাট  পি কায় কািশত। তাঁর কেয়কিট মা  নাটক ‘ মািহত 

চে াপাধ ায় নাটক সম ’, ‘দশ কথা’, ‘দশ পক’, ‘নাট  সংকলন, এবং ‘িনবািচত 

সংকলন,  সংকিলত হেয়েছ। তাঁর অ ি ত বশ কেয়কিট নাটক িবিভ  প –

পি কা থেক সং হ করেত সমথ হেলও কেয়কিট নাটক সং েহ আিম ব থ হেয়িছ। 

া  এই নাট েলা সং হ করেত ার  হেয়িছ- ব ীয় সািহত  পিরষদ, রামেমাহন 

লাইে রী, কলকাতা িলিটল ম াগািজন লাইে রী, মিদনীপুর জলা াগার, িবদ াসাগর 

িব িবদ ালেয়র ক ীয় াগার। এই সম  াগােরর াগােরর কমী এবং 

আিধকািরক দর সাহায  ব তীত আমার এই গেবষণাক ম সমা  করা অস ব হেয় 

পড়ত। তাঁেদর িত আমার আ িরক কৃত তা জানাই। িবেশষ কৃত তা জানাই 

কলকাতা িলটল ম াগািজন লাইে রীর িত াতা ও ধান আিধকািরক স ীপ দ  

মহাশয়েক।  ‘ মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক: জীবন ও িশ ’ এই িবষেয় গেবষণা কােয 

আমার ত বধায়ক অধ াপক ড. সুিজতকুমার পাল মহাশ য়র িনেদশনা ও পরামশ 
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হণ কেরিছ। যাঁর সুিচি ত পরামশ ও সহেযািগতা ব তীত এই গেবষণাকমিটেক 

স  করা স ব হত না। তাঁর িত আমার স  ণাম এবং কৃত তা জানাই। 

কৃত তা জানাই িবদ াসাগর িব িবদ াল য়র মাননীয় উপাচায মেহাদয় এবং বাংলা 

িবভােগর িবভাগীয় ধান ও অন ান  অধ াপক অধ ািপকাগণেক। এছাড়া কৃত তা 

জানাই আমার গেবষণাকেম সাহায কারী সম  ভানুধ ায়ী ব ু  এবং মৃ য়ীেক। বাবাও 

মা’ ক আমার িবন  ণাম ও পিরবােরর সকল ক আমার কৃত তা জানাই সবদা 

পােশ থাকার জন । আমার গেবষণািটেক যথাযথ পদােন সাহায কারী অিমতদােক 

কৃত তা জানাই। ‘ মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক : জীবন ও িশ ’ এই গেবষণাকমিট 

যিদ পাঠক, গেবষক, ছা -ছা ীেদর কান কােজ লােগ তেবই আমার ু  য়াস 

সাথকতা লাভ করেব।   


