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মািহত চে াপাধ ােয়র জীবন ও সমকাল 

নাট কােরর জীবন দশন, চির -িচ ণ, সমাজ ভাবনা, িবষয় িনবাচন সবিকছুই উ ঠ 

আেস সমসামিয়ক আথ-সামািজক াপট থেক। উ র আধুিনক বাংলা নাটেকর ইিতহােস 

িবজন ভ াচায, উৎপল দ , বাদল সরকার, মেনাজ িমে র সমসামিয়ক আরও একজন 

খ ািতমান নাটককার হেলন মািহত চে াপাধ ায়। িযিন ি তীয় িব যু া র বাংলা নাটেক 

াত  এেন িদেয়েছন। তাঁর নাটেকর িবিশ তার জন  ব  সমােলাচক ব  িবেশষেণ 

িবেশিষত কেরেছন তাঁেক। অেনেক তাঁর নাটক স েক দুেবাধ  ও জিটলতার অিভেযাগও 

কেরেছন। িতিন য সমেয় বেড়া হেয়েছন স সময়টা িছল যু -িব  এক াি কাল, 

সংকেটর সময়। াভািবক ভােব তাঁর রচনায় আৈশশব ল  জীবন অিভ তা িশে র উপাদান 

িহেসেব  লাভ কের। ব ি  জীবন িতফিলত হয় সািহেত । সুতরাং নাটককােরর 

আৈশশব লািলত ব ি  জীবেনর পিরচয় তাঁর নাট দশনেক  কের তুলেত সাহায  কের। 

নাটককার মািহত চে াপাধ ায় নাট কর বা বতা স েক বেল ছন একটা চির  অতীত 

এবং বতমান িনেয় স ূণ নয়, বতমােনর সে  সে  অতীত এবং ভিবষ ৎও াসি ক ভােব 

জিড়ত। মািহত চে াপাধ ােয়র ব ি  জীবেনর আেলাচনায় তাঁর সমসামিয়ক সামািজক, 

রাজৈনিতক, অথৈনিতক াপট াভািবকভােবই উেঠ আেস। “ মািহত চে াপাধ ােয়র 

নাটক জীবন ও িশ ” িবষয়ক আেলাচনার সুিবধার জন  তাঁর জীবন ও সমকােলর সংি  

পেরখা এই অধ ােয় আেলাচনার য়াস রইল। 

াধীনতা-উ র িবশ শতেকর ষােটর দশক থেক একুশ শতেকর ি তীয় দশক পয  

সময় কােলর ইিতহাস সৃি কারী নাটককার মািহত চে াপাধ ায় ১লা জুন ১৯৩৪ (পািরবািরক 

সূে  া  তথ  অনুসাের ১৯৩৬, অিফিশয়ািল ১৯৩৪)১ পূবব  বতমােন বাংলােদেশর 

বিরশােল নেগ নাথ চে াপাধ ায় ও রণুকােদবীর ি তীয় স ান ( থম কন া স ান মায়া 

দবী) েপ জ  হণ কেরন। মািহত চে াপাধ া য়র ঠাকুরদা যািমনীর ন চে াপাধ ায় 
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পূববে র ফিরদপুেরর উিকল িছেলন। িপতৃেদব নেগ না থর (১৯০৭-৯১) আিদ িনবাস িছল 

পূবব  বিরশাল জলার ফিকরবািড় রাড। িতিন বিরশাল শহেরর সাধারণ উিকল িছেলন। 

থ ম ওকালিত করেতন। ১৯৪৭ সা ল ভারেতর াধীনতা লােভর ায় মাস দু’ য়ক আেগ 

ওকালিত ছেড় িতিন সপিরবাের কলকাতায় আেসন। এই সে  জানা যায় – 

“... দশিবভােগর িবপযেয় পি মবাংলায় এেস উ র কলকাতার বৃ াবন 

বসাক ি ট-এর একিট জীণ অ ািলকার এক অংেশ ভাড়া িনেয় বসবাস 

কেরন তাঁরা। আন  বাগচীর ভাষায়- ‘ভাঙােচারা বােরায়াির দুেগর মেতা 

বািড়’। িশবশ ু  পােলর ভাষায় ‘একিট া  -পুরািণক বািড়’। আরও একটু 

অনুপু  িববরণ মিত ন ীর লখািটেত- “ওিরেয় াল সিমনািরর গা িদেয় 

বৃ াবন বসাক ি ট। একটু ঢুেকই ডানিদেক মািটর গিল। সটা সাজা 

িগেয় ডানিদক বাঁিদক বঁেকেছ একটা বািড়র তলা িদেয়। মেন হত যন 

সুড়  িদেয় যাি । একটা খালা বড় উেঠােন গিলটা শষ হেয়েছ। কাপড় 

কাচা, বাসন মাজা, ান করা চলত উেঠােন। উেঠান িঘের ভাড়ািটয়া। িতন 

তলায় থাকত মািহতরা। াচীন জরাজীণ এমন বািড় উ র কলকাতােতও 

বাধ হয় ব  হওয়ার মত।”২  

কলকাতায় আসার পর নাটককােরর িপতা খাদ  িবভােগ অিফসার েপ জীিবকা িনবাহ 

কেরন। মাতৃেদবী রণুকা চে াপাধ ায় (মুেখাপাধ ায়) এ া  পাশ। সািহেত র িনিবড় পাঠক 

িছেলন। িতিন িছেলন ভাব কিব। মেনর আনে  গান ও কিবতা িলখ তন িতিন। কাথাও 

ছাপােনা িতিন পছ  করেতন না। িতিন অ রােল থাকেত বিশ পছ  করেতন। গান িকংবা 

কিবতা লখার পর িতিন তাঁর ছেল মেয়েদর পেড় শানােতন। নাটককােররা মু  হেয় তাঁর 

কিবতা, গান নেতন। কিবতার পাশাপািশ মােয়র সহজাত কিব  শশেবই ভািবত 

কেরিছল নাটকারেক। মাতৃসূ  মািহত চে াপাধ া য়র সািহেত র িত আকষণ তির হয়। 



[17] 

 

রণুকােদবীর িপতৃেদব মেনার ন মুেখাপাধ ায় ও মা ( মািহত চে াপাধ ােয়র িদিদমা) 

িহরণমালা দবী িছেলন নাটককােরর ােণর মানুষ। এঁরা থাকেতন বিরশাল শহর থেক দূের 

নগরপাড়া ােম। বাল কােল মামার বািড়েত সব থেক সুেখর িদন কেটেছ তাঁর। 

লখােলিখর ে  পািরবািরক ভাব সে  িতিন এক সা াৎকাের শশব ৃিতচারণ কের 

বেলেছন – 

“সহজাত কিব  িনেয় মা কিবতা িলখেতন। স কিবতা িল আমােক খুব 

ভািবেয়েছ। আমার এক দাদু িছেলন। তাঁর একিট গভীর িশ ী মন িছল। 

িতিন িচেলেকাঠায় বেস এক মেন দু’িতন ঘ া সতার বাজােতন। কানও 

আসের বাজােতন না, কাউেক শানােতন না। আমরা িনেচ বেস তাঁর 

সতার েন িবেমািহত হেয় যতাম। অ েরর তািগেদ মােয়র কিবতা, গান 

লখা এবং দাদুর ত য় হেয় সতার বাজােনা আমােক ভীষণভােব 

অনু ািণত কেরেছ। মা ও দাদুর ভাব গভীরভােব আমার মেধ  পেড়েছ। 

আমার িজেনর মেধ  সৃি শীল মেনর ভাব হয়ত আেছ। তারপর 

কলকাতায় থাকার সময় লখার ইে  জেগ ওেঠ। কিবতা, গ , উপন াস 

লখার বাসনা হয়।”৩  

নাটককােররা ছয় ভাইেবান– মায়া চে াপাধ ায় িছেলন নেগ নাথ রণুকােদবীর থম কন া 

স ান। িতিন িছেলন নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র বড়িদিদ, বাঘাযতীন অ েল বসবাস 

কেরন, স ীতচচা করেতন। মািহত চে াপাধ ায় িছেলন তাঁর বাবা মােয়র ি তীয় স ান এবং 

থম পু  স ান। মলয় চে াপাধ ায় নাটককােরর ভাই। বািড়র সকেলর কােছ িতিন না ু  

ডাকনােম পিরিচত িছেলন। আ েতাষ কেলেজ ভূেগাল িবষেয় িবভাগীয় ধান েপ অধ াপনা 

থেক অবসর হণ কেরন। িতিন িববাহ কেরনিন। মিণ চে াপাধ ায়, নাটককাের বান। এক 

সময় িতিন িচ কলা িবষেয় চচা করেতন। ইিনও িববাহ কেরনিন। রবা চে াপাধ ায় 
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নাটককােরর ছাট বান। নৃত িশ ী িহেসেব িবেশষ খ াত। ইিন রবী ভারতী িব িবদ ালেয়র 

নৃত িবভাগ থেক থম িবভােগ থম ানািধকারী িহেসেব িসিনয়র িডে ামা িডি  লাভ 

কেরন। এছাড়া সবভারতীয় মিণপুরী নৃেত  থম িবভােগ থম ান লাভ কেরন াচীন 

কলােক  থেক। ইিন যু  িছেলন লিলতকলা আকােদিম এবং দি ণী, সুর িন, ণময়ী 

িমউিজক কেলেজর সে । ‘নৃত া ন’ নৃত  িশ ণ কে র কণধারপেদ আসীন আেছন 

বতমােন। নাটককাের ছাট ভাই সুক  চে াপাধ ায় িপতামাতার কিন  স ান। তাঁর ডাকনাম 

িছল িন ু । ইিনও অিববািহত। একসময় কিবতা চচায় আ হ িছল যেথ । বতমােন অসু  

আেছন।৪  

বালক মািহেতর িশ াজীবন  হয় মামা বািড় নগরপাড়ার পাঠশালায়। সখােন 

িতিন থম িণেত পাঠরত িছেলন। পের সখান থেক িতিন জ ান বিরশােল চেল 

আেসন। ১৯৪০ সােল বিরশােলর নামকরা সব থেক বড় িশ া িত ান জেমাহন 

িবদ ালেয় তৃতীয় িণেত ভিত কের দওয়া হয় তাঁর মধার কারেণ। এ সে  াসি ক 

একিট উ ৃ িত উে খ  -     

“লাজুক কৃ বণ এবং শীণকায় ছেলিটর ব ু মহেল িবেশষ খ ািত অজন 

কের তার মধা এবং বুি ম ার কারেণ। গ  ও কথা বলােতও তার জুিড় 

িছল না। িশ ক মহেলও যেথ ট আদর িছল। শরীের শি  না থাকেলও 

মেনর সাহস িছল অপিরসীম।”৫  

 তৃতীয় িণেত ভিতর ফেল ি তীয় িণর পাঠ হণ তাঁর জীবেন িছল না। এই িবদ ালেয় 

িতিন স ম িণ পয  পড়ােশানা কেরন। বলাবা ল  রবীে া র কিব জীবনান  দাশ এই 

িশ া িত ােনর িশ াথী িছেলন। এছাড়া এই িশ া িত ােন িশ ার পাশাপািশ 

খলাধুলাও চলত একই ছে । অন ান  িশ াথীর ন ায় বালক মািহেতরও িনত িদেনর 

আনে র িবষয় িছল ু ল ছুিটর পর ি েকট, ফুটবল খলা এবং িবদ ালেয়র খলার মাঠ 



[19] 

 

সংল  পুকুের সাঁতার কাটা। িবদ ালয় জীবন থেকই খলাধুলার িত তাঁর বল ভােলাবাসা 

জ ায়। ি েকট, ফুটবল দুেটাই তাঁর খুব ি য় খলা িছল। বাঙািল ি েকটার সৗরভ গা ু িল 

তাঁর ি য় খেলায়াড়। তােক িতিন আদর কের বলেতন ‘আমার গাপাল’। জ ান পূববাংলা 

হওয়ার কারেণ ই েব ল ােবর িত টান িছল অদম । তাই িতিন খলার মােঠ িনেজেক 

‘ই েব িল’ বেল অিভিহত করেতন। িতিন আজীবন বামপ ী মতাদেশ িব াসী িছেলন। 

আতুর র ােঁবা মািহত চে াপাধ ােয়র অত  ি য় কিব িছেলন।  

১৯৪৬ সােলর সা দািয়ক দা া কারেণ অগিণত মানুষ বাংলােদশ ছেড় ভারেত 

িবেশষ কের পি মবাংলায় এেস আ য় নয়। এই সা দািয়ক দা ার পাশাপািশ দশ জুেড় 

াধীনতা লােভর কালাহলমুখর এক উ াল সময়। দা া, দশভাগ ভৃিত য ণাদায়ক 

পিরি িতেত জেমাহন িবদ ালেয় স ম িণর পাঠ ছেড় বালক মািহত মা  ১৩ (মতা ের 

১১) বছর বয়েস পিরবােরর সে  কলকাতায় চেল আেসন ১৯৪৭ সােলর জুন মােস। 

পরবতীকােল ১৫ই আগ  ভারত াধীনতা লাভ কের। কলকাতার িচৎপুর বেয়জ ু েল 

েবিশকা পরী া িদেয় নবম িণেত ভিত হন। ফেল তাঁর ছা  জীবেন অ ম িণর পাঠ 

লাভ করা হয়িন। িতিন অ  বয়েস িলখেত  কেরন। কলকাতায়, িতিন িবডন ি েট তাঁর 

বািড়র কাছাকািছ চতন  াগােরর িনয়িমত পাঠক িছেলন। লাইে রীেত িতিন িপরানেদে ার 

‘িস  ক াের ার সাচ অ ান অথার’ বইিট পাঠ কের হতাশ হেয় পেড়িছেলন, একিট 

অেযৗি ক খলার সােথ তার থম পিরিচিত। িতিন ১৯৫০ সােল ম াি কুেলশন পরী ায় 

পাশ কেরন। ১৯৫২ সাল উ র কলকাতা িসিট কেলেজ বাংলায় অনাস িনেয় িব.এ. পেড়ন 

িতিন। তখন তাঁর সহপাঠী িছেলন একদল ত ণ িতভাবান। িতিন সহপাঠী িহেসেব 

পেয়িছেলন সুনীল গে াপাধ ায়, ফণীভূষণ আচায, িশবশ ু  পাল। ১৯৫২ সােল িতিন কিবতা 

লখা  কেরন। অবশ  তার আেগ কেশারকােল অথাৎ নবম-দশম িণেত পড়ার সময় 

‘ তামার পতাকা যাের দাও’ নােম িতিন একিট উপন াস িলেখিছেলন। তাঁর দূর স েকর 

এক দাদার উেদ ােগ কািশত ‘মি র’ নামক পি কায় ‘মধ িব ’ নােম থম গদ কিবতা 
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ছাপা হয়। ১৯৫৩ সােল ‘কৃি বাস’ পি কায় সুনীল গে াপাধ ায়, শি  চে াপাধ া য়র 

পাশাপািশ একজন ধান সািরর কিব হেয় ওেঠন মািহত চে াপাধ ায়। যাঁেদর হােত 

প ােশর দশেক বাংলা কিবতা া  - াধীনতা পেবর কিবতা ত  বিশ  িনেয় উপ ািপত 

হয়। কিবতার িত তাঁর আ িরক টান িছল। কলকাতার বেড়া বেড়া সািহত  পি কায় একই 

সে  তাঁর িতনিট কিবতা কািশত হওয়ার িতিন কেরিছেলন সারা জীবন ধু কিবতা ছাড়া 

অন  িকছু িলখেবন না। ১৯৫৪ সােলর শ ু  িম  িনেদিশত ও অিভনীত রবী নােথর 

‘র করবী’ নাটেকর থম নাট ািভনয় দেখ িব েয় হতবাক হেয় যান। ১৯৫৫ সােলর ২৬ 

আগ  বসু-  বীণা-  িসেনমায় সত িজৎ রায় পিরচািলত ‘পেথর পাঁচালী’ িচ ািভনয় দেখ 

মু  ও উ ীিপত হন। ১৯৫৬ সােলর ভা  মােস (১৩৬৭ ব া ) মািহত চে াপাধ ােয়র 

থম কাব  ‘আষােঢ় াবেণ’ বুক িরভু  কাশনা থেক কািশত হয়। কাশ কেরন 

পিব  মুেখাপাধ ায়। কাব িট বাবােক উৎসগ কেরন কিব মািহত। িবেশষ সহায়তার হাত 

বািড়েয় দন ব ু  বীের  দ । থম  মু ণকােল ১৯৫৬ সােল নাট  িনেদশক শ ামল 

ঘােষর সে  কিব (পের নাটককার) মািহেতর পিরচয় হয়। িসিট কেলেজর পাঠ শষ কের 

িবিভ  প -পি কা িলিটল ম াগািজন-এ বছের ৫০ থেক ৫২ টা কিবতা লখার পাশাপািশ 

সংসােরর হাল ধরেত ডালেহৗিসেত িগেয় ইনকাম ট া  অিফেস চাকির হণ কেরন ১৯৫৪ 

সােল। একই সে  িতিন াইেভেট এম. এ. পরী ার িত নন। ১৯৫৮ সােল কলকাতা 

িব িবদ ালয় থেক াইেভেট এম. এ পাশ কেরন। ১৯৫৯ সােল অধ াপনার কাজ িনেয় 

কলকাতা ও ি য় ব ু েদর ছেড় সুদূর মুিশদাবাদ জলার জি পুর কেলেজ চেল যান। 

জি পুর কেলেজ অধ াপনা কােলই তাঁর মেধ  নাটক রচনার বীজ অ ু িরত হেয় ওেঠ। এই 

সে  ব ু িতম বীের  দ  জািনেয়েছন-   

“জ ীপুর কেলেজ অধ াপনার চাকির িনেয় ১৯৫৯-এ চেল যাওয়ার পর 

একটানা সাত বছর িতিন ছা ছা ীেদর অিভনেয় ধান উৎসাহদাতা হেয় 

উেঠন। তাঁর মেত: ‘ধীের ধীের কুঁিড় থেক ফুল হেয় ওঠার মত কখন যন 
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কিব মািহেতর কিবতার ‘ইেমজ’ ক না নাটেকর আি েক িভ  তীেকর 

মা া ও ব াখ া পেত থােক।”৬  

এখােন অবশ  বলা বা ল , নাটককার মািহত এক সা াৎকাের নাটেকর িত তাঁর অ েরর 

টান সে  জািনেয়েছন-   

“যখন আমার সাত-আট বছর বয়স, ু েল পড়ার সময় পাড়ার পূেজা 

ম েপ ব ু েদর িনেয় একিট নাটক েযাজনা কেরিছলাম। নাটকিটর নাম 

মেন নই। তেব পকথার আদেল রাজা, ম ী, সনাপিত ইত ািদ 

চির িল িছল। আমারই লখা, িনেদশনাও আমার। বািড়র বেড়ারা, 

আ ীয় জন, পাড়া- িতেবিশ সকেলই নাটকিট উপেভাগ কেরিছল। হয়ত 

আমােদর হাস কর উপ াপনার জন ই। কেয়ক বছর পর রবী নােথর 

‘মুকুট’ ম  কির। তার পর নাটেকর সে  আর কানও সংেযাগ িছল 

না। গে র বই পড়ার নশা জােগ। কলকাতার ফিকরবািড় রা ায় 

থাকতাম। সখােন কািলবািড়েত বেড়ােদর নাটেকর িবরােমর সময় আিম 

এবং আমার ব ু  সু ত দশ িমিনেটর হাস েকৗতুক কির। আিম ঘাড়ার 

ভূিমকায়, সু ত অ  চিরে । ছােটােবলা থেকই আিম খুব লাজুক 

িছলাম। মে  অিভনয় করব ভাবেতই পারতাম না। দুলাল হ (িযিন 

পরবতীকােল অেনক িহি  চলিচ  পিরচালনা কেরিছেলন) িনেদশক। 

িতিন হঠাৎ একিদন আমার ল া ভাঙেত না পের চির  বদল কের 

আমােক অে র পাঠ িদেলন। চাখ ব  কের অিভনয় করেত হেব ভেব 

পুলিকত হলাম। খুবই ভােলা অিভনয়ও করলাম। যােক বেল িরয়ািলি ক 

অিভনয়। আই াজডিল শাট মাই আইজ। টিবেল রাখা জেলর াস 

আমার হাত লেগ ভেঙ যায়। দশকরা এটােক অ াকিটং ভেব করতািল 

িদেয় ওেঠন। তারপর িসরাজেদৗ া নাটেক গালাম েসেনর পাঠ 
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করিছলাম। ল ার ভাব চােখ মুেখ ফুেট উেঠিছল। অিধকাংশ সময় চাখ 

িনচু কের অিভনয় কেরিছলাম। ফেল আমার ডাক নাম হেয় িগয়ািছল 

লাজুক গালাম েসন। এই আমার অিভনয় করা, িনেদশনা, নাটক লখার 

হােতখিড়। আর কােনািদন মে  উিঠিন। অিভনয় কিরিন। ... নাটক লখা 

পুেরাদেম  কির, তখনই িস া  িনই কানও নাটক পিরচালনা করব 

না, কানও দেলর সি য় সদস  হব না। ... ােণর টােন লখা বা অিভনয় 

িকছুই  কিরিন। মূলত সেখ এবং দুলালদার চােপই নাটক লখা বা 

অিভনয় করা।”৭ 

 
 ১৯৬১ সােলর (আষাঢ় ১৩৬৮) মািহত চে াপাধ ােয়র িলিখত ি তীয় কাব  

‘ গালােপর িব ে  যু ’ কাশ কেরন কৃি বােসর পে  সুনীল গে াপাধ ায়। িট উৎসগ 

কেরন মাতৃেদবী রণুকা চে াপাধ ায়েক। তৃতীয় কাব  ‘অংকন িশ া’ কাশ কেরন 

দবকুমার বসু। এই ে র কাশকাল ছাপা িছল না। কাশকাল স বত ১৯৬০-৬১। 

এরপর ১৯৬৩ সােলর জানুয়াির মােস ‘ব পী’ নাট  পি কায় ‘মূল ায়ন সে ’ িশেরানােম 

মািহত চে াপাধ ােয়র একিট িনব  কাশ পায়। অসীমকুমার বসু স ািদত ‘নাট ভাবনা’ 

নাট পে  ‘অ াবসাড’ নাটক িশেরানােম মািহত চে াপাধ ায় থম িনব  কািশত হয় 

‘মূল ায়ন সে ’ িনব িট ি তীয় িনব । ১৯৬৩ সােলর অে াবর মােস ‘গ ব’ পি কার 

শারদ সংখ ায় (ি তীয়) মািহত চে াপাধ ােয়র থম নাটক ‘ক নালীেত সূয’ কািশত হয়। 

এে ে  নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র সমকালীন পেরখা িছল  িন প। 

নাটককার মািহত চে াপাধ ােয়র সমসামিয়ক সামািজক, অথৈনিতক, রাজৈনিতক ও 

সাং ৃ িতক াপট তুেল ধরার ে  একটু পূব থেক  করা গল, অথাৎ ১৯০৫ 

সােলর লড কাজেনর জািতর িভি েত ব ভে র পিরক না ব থ হওয়া এবং ১৯১১ সােলর 

ব ভ  রদ আইন পােশর মধ  িদেয়। ১৯১২ সােল ি িটশ সরকার ভারেতর রাজধানী 
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কলকাতা থেক িদি েত ানা িরত কের। ১৯১৪-১৯১৮ পয  থম িব যুে র সূচনা ও 

সমাি । সােলর িবশ শতেকর ি তীয় দশক থেক এ দেশ জাতীয়তাবাদী ও িব বী 

আে ালেনর পাশাপািশ সাম বাদী ভাবনায় সমাজতাি ক চতনার উে ষ ঘেট। ১৯১৭ সােল 

রািশয়ার সমাজতাি ক সািভেয়ত রা  িত ার এর মূেল কাজ কেরিছল। ১৯২০ সােলর ১৭ 

অে াবর রািশয়ার তাসখ  শহের কেয়কজন ভারতীয় িমেল ভারতীয় কিমউিন  পািটর 

িত া কের। এঁেদর মেধ  িছেলন মানেব  মুেখাপাধ ায় মুখ। স াদক িনবািচত হন 

মাহা দ রিফক। থম িব যুে র িতি য়া এবং ি িটশ শাসন ও শাষেণর ন  প 

এেদেশর সাম বাদী ভাবনািচ ােক সংগিঠত হেত সাহায  কের। ১৯২৫ সােলর এই ভারেত 

কিমউিন  পািট গিঠত হয়। ১৯২০ সােলর থম িত ার পর ভারেত মুজাফফর আহেমদ, 

িস ারা ভলু মুেখর উেদ ােগ কিমউিন  পািট িতি ত হয়। ১৯৩০ সােল কিমউিন েদর 

তৃতীয় ই ারন াশনােলই ভারেতর কিমউিন  পািট ীকৃিত লাভ কের। তার পেরই এেদেশ 

সারা ভারত ড ইউিনয়ন কংে স গিঠত হয়। ১৯৩১ সােল গিঠত হয় ভারেতর কিমউিন  

পািটর জলা কিমিট। ১৯৩৩ সােলর িডেস র মােস কলকাতায় অনুি ত হয় সবভারতীয় 

সে লন। ১৯৩৪ সােল দেশ কিমউিন  পািটর ক ীয় কিমিটর কিমউিন  ই ারন াশনাল 

শাখা েপ ীকৃিত পায়। এবং ১৯৩৪ সােলর িডেস র মােস ি িটশ সরকার এেদেশর 

কিমউিন  পািটেক বআইিন েপ ঘাষণা কের। তারই সে  ড ইউিনয়ন কংে স অন 

ওয়াকস লীগেকও িনিষ  কের দয়। এই সময় িতি ত হয় কৃষক সভা (১৯৩৪ সােল)। 

অবশ  তার আেগই ঘেট যায় ১৯২৯ সােলর িমরাট ষড়য  মামলা। ১৯৩৯ সােল তির হয় 

কলকাতা জলা কিমিট। 

অসহেযাগ আে ালেনর সময় িমক আে ালন িলও যেথ  তাৎপযপূণ। ই াি র 

আেন  কিমিটর িতেবদন থেক জানা যায় ১৯২০-২১ সােল ১৩৭িট িমক ধমঘট 

হেয়িছল। আসােমর চা কুিলরা তােদর িনজ  এলাকা ত াগ কের ১৯২১ সােলর ম মােস 

কুিম া জলার চাঁদপুের এেস হািজর হয়। ি িটশ সন রা ব  চা-কুিলেক িলিব  কের 
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হত া কের। এর িতবােদ সমােজর িবিভ  র থেক িতবােদর ঝড় ওেঠ আেস। তােদর 

িত সমথন জািনেয় ই  ব ল রলওেয় ও ি মার কমীরা ধমঘট কের। ১৯২০ সােলর 

নেভ ের ও ১৯২১ সােলর ফ য়াির মােস কলকাতার াম িমেকরা ি িটশ মািলকেদর 

িব ে  ধমঘট কের। ১৯২২ সােলর ফ য়াির- মাচ মােস ইি য়া রলওেয় িমকরাও 

ধমঘট কের। 

িমকেদর থেকই দেশ ব িবক আে ালেনর সূ পাত হয়। ১৯২৮ সােল পাঁচ 

লে র বিশ মানুষ এই ধমঘেট সািমল হয়। িপেকিটং ও ধমঘট কিমিট গঠন এই দুই 

ধরেনর কৗশল মশ বৃি  পেত থােক। সংগিঠত িমক আে ালেনর মেধ  ড ইউিনয়ন 

ও ধমঘট কিমিট েলার নতৃ  লােভর জন  কিমউিন  পািট এবং গণত ীেদর সে  

জাতীয়তাবাদী সং ারপ ীেদর আে ালন ব াপক আকার লাভ কের। বাংলা নাটেক িমক 

আে ালেনর ছিব আঁকেত এই গণসংগঠেনর ভূিমকা যেথ । অসহেযাগ আে ালেনর পেরই 

উে খেযাগ  গণঅভু ান হল গা ীজীর আইন অমান  আে ালন। ১৯৩০ সােলর ৩০ 

জানুয়াির ‘ইয়ং ইি য়া’ পি কা গা ীজী ি িটশ সরকােরর কা ছ ১১ দফা দািব পশ কেরন 

এবং স িল না মানা হেল আইন অমান  আে ালেনর পেথ যাওয়ার কথা ঘাষণা কেরন। 

লবণ সত া েহর মাধ েম  হওয়া আইন অমান  আে ালেনর ি তীয় পযায়  হয় 

১৯৩২- ৩৪ সাল পয ।  হয় সভা-সিমিত, শাভাযা া, িবেদিশ পণ  ও কর বয়কট এবং 

রল, ডাক ও সরকাির স ি র উপর আ মণ ও আইন অমান । দশজুেড় কংে েসর 

নতােদর ফতার করা হয়। কংে স পিরচািলত নানারকম সবামূলক িত ান বআইিন 

ঘািষত হয়। নানািবধ অত াচার চেল। িক  কান িকছুই এই আে ালনেক দমন করেত 

পােরিন। আইন অমােন র ডাক আেছ িবজন ভ াচােযর ‘নবা ’ নাটেক। 

১৯৩৯ ি াে র ৩ সে র ি তীয় িব যু   হয়। সরকার ভারতেক ‘যু রত 

দশ’ িহেসেব ঘাষণা কের। ফেল ভারতীয় রাজনীিত ভয় র আকার ধারণ কের। ইিতমেধ  
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হাজার ১৯৪৬ সােল জাপােন অ  শি র পে  যুে  যাগদান কের এবং ভারেতর িদেক 

এিগেয় আসেত থােক। ি িটশ রাজ অভ রীণ গালেযােগ ল ভ । গা ীজীর ‘হিরজন’ 

পি কায় ি িটশেক ভারত ত াগ করেত বেলন। কারণ ি েটেনর উপি িত জাপানেক ভারত 

আ মেণর আম ণ জানায়। 

১৯৪২ সােলর ১৪ জুলাই কংে স ওয়ািকং কিমিট ভারত ছােড়া আে ালেনর াব 

হণ কের। ১৯৪২ এর ভারতছােড়া আে ালন ও আগ  আে ালন, বাংলায় ১৩৫০ সােলর 

দুিভে র ছিব আমরা িবজন ভ াচােযর ‘নবা ’, তুলসী লািহড়ীর ‘দুঃখীর ইমন’, ‘ ছঁড়াতার’, 

িদিগ চ  বে াপাধ ােয়র ‘দীপিশখা’ নাটেক ত  করা যায়। 

১৯৪২ সােলর আে ালন ১৯৪৬ সােল নৗিবে াহ ভারত তথা বাংলার রাজনীিতেত 

যেথ  ভাব ফেল। নৗ- সনােদর িবে ােহর কারণ িছল নৗবািহনী বণৈবষম  মূলক 

মেনাভাব। নৗবািহনীর তা  অিফসাররা ভারতীয় নৗ- সনােদর িত অভ র ও অশালীন 

আচরণ কের। কারেণ অকারেণ তােদর গািল গালাজ কের। তােদর বতন িছল খুবই কম। 

অথচ একই কােজ িনযু  ইংেরজ কমচারীরা অেনক বিশ বতন ও সুেযাগ সুিবধা ভাগ 

করেতন। এই সম  কারেণ নৗ- সনারা িবে াহ কের। এবং িবে ােহর সমথেন িমক িণ 

সি য়ভােব অংশ হণ কের। উৎপল দে র ‘কে াল’ নাটেক নৗ-িবে ােহর কথা রেয়েছ। 

কে াল নাটক িবষয়ব  আি ক িবচার উভয় িদক থেকই এক অসামান  সৃি । নৗিবে ােহর 

সমসামিয়ককােল বাংলা কৃষেকরা তভাগা (১৯৪৬-৪৯) আে ালন  কের। সারা বছর 

উদয়া  পির ম কেরও অনাহার ও দাির , ব ািধ ও অিশ া িছল তােদর িনত স ী। ১৯৪৬ 

অে াবর মােস বাংলার দাির  পীিড়ত কৃষেকরা জিমদারেদর িব ে  আে ালন  কের 

যা তভাগা আে ালন নােম পিরিচত। িবজন ভ াচােযর ‘ দবীগজন’ নাটেক জাতদারেদর 

শাষেণর ন  প কিটত হেয়েছ। চািষরা জিমদারেদর বআইিন সুদ না দওয়ার িতবাদ 

জানায়। পাঁেচর দশেকই াধীন ভারেতর পথ চলা । টালমাটাল িব  পিরি িত, 
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দশভােগর ত সমােজ িনেয় আেস আর এক সমস াদীণ পিরি িত। ি তীয় িব যুে র 

করাল ছায়া থামেলও, মানুেষর িহংসা, াথপরতা, লাভ, লালসা িব ুমা  অপসৃত হয় না। 

ভারেতর সংিবধােন সমাজতাি ক সমাজ গঠেনর ইি ত িছল। মানুষ ভেবিছল গণত , 

নাগিরক অিধকার ধমিনরেপ তা, িব ানস ত ও আ জািতক দৃি ভি  সুিনিদ  আিথক 

পিরক না সমাজতে র থম সাপােন মা ।  ভাঙেত বিশ দির হয়িন কারণ দাির , 

বকার র পাশাপািশ িছল ৪৬ এর দা ার া  ভা া মন। আর তারপরই াধীন ভারেতর 

উ া  সমস ায় জজিরত হয় বাংলার জনজীবন। 

১৯৫০ সােল সদ  াধীনতা া  বাংলােত চােলর দাম বেড় যায়। জারদার ও 

চারাকারবারীরা িনত  েয়াজনীয় িজিনসপ  মজুত করায় পিরি িত আরও জিটল হয়। 

১৯৫২ সাল পয  কংে স সরকার খাদ  পুেরাপুির িনয় ণ চালায়। িক  সরকােরর িনয় ণ 

নীিত ব থ হয়। ১৯৫৪ সােলর জিমেত ভােলা ফসল হেলও িবিধব  রশিনং, মূল  িনয় ণ, 

লিভ ইত ািদ উেঠ গেল রােজ  অবাধ বািণজ  নীিত  হয়। ফেল অবাধ মজুতদাির 

মুনাফা লুঠ  হয়। ১৯৫৬ সােল পুনরায়  হয় খাদ  সংকট ও দুিভ । পিরি িত 

অি গভ হেয় ওেঠ। সমসামিয়ককােল বামপ ী আে ালন িকছুটা ম র কের তৎকালীন 

কংে স সরকার িহংসা ক প িত ত মতা দখেলর অিভেযােগ কিমউিন  পািটেক ১৯৪৮ 

সােলর িনিষ  ঘাষণা করা হয়। ১৯৫০ সােল িনেষধা া উেঠ গেল বৃহ ম সামািজক ােথ 

বামপ ী সংগঠন েলা আে ালন জারদার কের। 

১৯৫১ সােল কুচিবহাের খােদ র দািবেত মানুষ ভুখা িমিছল কের। ১৯৫৪ সােল াক 

ভাড়া বৃি র িতবােদ িমেকরা আে ালন কের, ১৯৫৪ সা লই িশ করা তােদর দািব-

দাওয়া পূরেণর জন  ধমঘেট সািমল হন। ১৯৫৫ সােল গায়া মুি  আে ালেনর সমথেন 

কলকাতায় তঃ ূ ত সভা িমিছল ও হরতাল পািলত হয়। ১৯৫৬ সােল সীমানা পুনিবন ােসর 
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দািব িনেয় িমিছল  হয়। ১৯৫৭ সােল চালকল িমক এবং ব রকমীরা আে ালেনর 

পেথ নােম। ১৯৫৮ সােল আবার উ া  আে ালন  হয়। 

১৯৫৯ সােলর ৩১ আগ  খাদ  আে ালন  হয়। বাংলায় কংে স শাসনাধীন 

রােজ র মানুষ ধু দু মুেঠা খােদ র দািবেত শহেরর রা ায় িমিছল কের। তৎকালীন কংে স 

সরকার ববেরািচত উপােয় ৮০ জন আে ালনকারীেক হত া কের। ‘যুগা তর’ পি কায় এ 

িবষেয় লখা হয়—  

“খাদ শেস র মূল বৃি র ফেল পি মবে  য শাচনীয় অব ার উ ব হইয়ােছ 

তাহা অবণনীয়। এই ব াপাের সরকারী নীিতর ব থতা আরও পূণ। 

ফসল উিঠবার সে  সে  সরকার চাউেলর য মূল  িনধারণ কিরয়া 

িদয়ািছেলন স মূল  কােনা কােলই উহা পাওয়া যায় নাই, িকছুকাল পূেব 

এই ব থতা িনবারণকে  সরকার য নীিত হণ কিরয়ািছেলন, তাহােত 

বাজার হইেত চাউল এেকবাের অদৃশ  হইয়া িগয়ািছল। িনধািরত মূল  আেরা 

বািড়য়া গল। এই অসহনীয় অব ার িব ে  আে ালন তী  হইয়া উেঠ 

তাহা িন য়ই অিনবায। ... অসহায়তা ও দীঘকােলর িতকারহীনতা 

মানুষেক তী তর কিরয়া তােল।”৮  

রাজনীিতর আি না ছেড় এই পালাবদেলর আিত সািহত -িশ েকও ছুঁেয় িগেয়িছল। 

সািহত  সমােজর দপণ আর নাটক হল দৃশ ব । তাই ১৯৫৯ সােল য খাদ  আে ালন 

হেয়িছল তার িতফলন দখেত পাওয়া যায় িবজন ভ াচােযর ‘ দবীগজন’ নাটেক। 

১৯৫৯ সােলর খাদ  আে ালন ১৯৬৬ সােলর গাড়ােতই আবার  হয়। ইিতমেধ  

১৯৬৭ সােলর ম মােস উ রবে র নকশালবািড়েত কৃষক পুিলশ জাতদার তী  সংঘেষ 

জিড়েয় পেড়। র ািডক াল ছা েদর একাংশ নকশালবািড়র কৃষক িবে ােহর সমথেন জনমত 
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গঠেন ত হয়। ছা  আে ালেনর মূল উপাদান মানবতা এবং গণতাি ক চতনােক 

ছািপেয় এই জায়ার রাজৈনিতক চহারা িনেয়িছল। ু ধাত কমহীন যুবেকরা দেখ - 

চারপােশ অফুর  ভাগ ব র দশনী, সমােজর একাংশ আন - ূ িতেত মােতায়ারা। িক  

দেশর সংখ াগির  মানুেষর তােত কােনা অিধকার নই। িণশ র রে  হাত রািঙেয় 

তাই আদশ কিমউিন  হবার জন  নকশালবািড় আে ালেনর তাি ক নতা চা  মজুমদার 

ডাক িদেলন। সহকাির কানু সান াল এবং জ ল সাঁওতাল। নকশালবাদীরা চেয়িছেলন চীেনর 

সাহােয  ভারেতর িহমালয় সংল  এলাকায় একিট মু  অ ল গেড় তুলেত। িক  িহংসা ক 

কাযকলােপর জন  য  সরকার তােদর িব ে  কেঠার ব ব া িনেত বাধ  হয়। িবগত 

বছর েলােত রাজৈনিতক িবতক, তাি ক আেলাচনা ও চােরর মধ  িদেয় য ব িবক 

পিরম ল গেড় তালবার চ া চেলিছল তা এেলােমেলা হেয় যায়। িণশ  আিব ােরর 

জন  নানা ধরেনর সবলীকৃত ত  হািজর হয়। এমতাব ায় ঘেরায়া যুে র আকার ধারণ 

কের। এ সে  িবপানচ  তাঁর ‘India After Independence’ ে  িলেখেছন —  

“ The CPI(ML) and other Naxalite groups argued that 

democracy in India was sham, the Indian state was Fascist, 

agrarian relations in India were still basically Feudal; the 

Indian big bourgeois watch comprador, India was politically 

and economically dominated by U.S., British and Soviet 

imperialisms, Indian policy and economy were still colonial, 

the Indian revolution was still in its anti imperialist, anti-

feudal stage, and protected Guerrilla warfare on the Chinese 

model was form revolution would take in India.৯ 
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কিমউিন  আে ালন ও কিমউিন  পািটর যাবতীয় কাযকলাপ পি ম বাংলার 

বুি জীিব মহল থেক িন িব  মানুষ সকলেকই িবপুলভােব আে ািলত কেরিছল। ছেয়র 

দশেকর মধ ভােগ সই পািটর ভা ন ও দশেকর শেষ ি তীয় ভা ন মধ িব  মানুষেক 

অভূতপূব ভাবােবেগ আিব  কেরিছল। িবেশষত ১৯৬৭ সাল থেক নকশালবািড়েক ক  

কের কৃষক িবে াহ এবং তােত বুি জীবীেদর িবপুল সমথন ও ব িবক অভু ােন সাহায  

করা। ১৯৬৭ সােলর ২১ নেভ র যু  সরকািরভােব বািতল হয়। ব  নতা ও কমী 

িব ু  হেয় চেল যান নকশাল আে ালেন, উৎপল দ ও আকৃ  হেয়িছেলন এই মতাদেশর 

ারা। িমনাভা িথেয়টাের উৎপল দে র নতৃে  গেড় উেঠিছল নকশাল আে ালেনর 

সাং ৃ িতক ফ  সংযু  গণ িশ ী সংঘ। ১৯৬৭ সােলর নেভ র মােস শিরকেদর মেধ  

তর মতেভদ এবং কলেহর ফেল যু  ভেঙ যায় এবং ড র ফু  ঘাষ-এর 

নতৃে  িপপলস ডেমাে িটক  ি তীয়বার সরকার গঠন কের। কেয়কিদেনর মেধ  

পুনরায় অ কলেহর ফেল সংখ াগির তা হারােনার ফেল কান সরকার গিঠত না হওয়ায় 

রা পিত শাসন বিতত হয়। ১৯৬৮ সােল িবধানসভার নতুন িনবাচেনর পের একিট ি তীয় 

যু  সরকার মতায় আেস। এই সময় কলকাতা শহেরর কেয়কিট অ েল নকশাল 

আে ালন পুেরাদেম  হয়। অন িদেক রা ম ী জ ািত বসু িসিপএম নতা িহেসেব 

ঘাষণা করেলন য এখন থেক িমক ও মািলক পুিলশ মািলকেদর প  নেব না এবং 

িমকেদর অিধকার থাকেব মািলক এবং ম ােনজারেদর ঘরাও করা। এইভােব  হয় 

ঘরাও আে ালন। এেত িশ জগেত অরাজকতার সৃি  হয়। ১৯৭০ সােল পি মবাংলায় এই 

অরাজকতার জন  অজয় মুেখাপাধ ায় িনেজও িসিপএেমর িব ে  আে ালেন নামেলন। পের 

পুনরায় বাংলা রা পিত শাসন জাির হয়। 

১৯৭১ সােলর গাড়ার িদেক নতুন কের িবধানসভা িনবাচেন অজয় মুেখাপাধ ায় 

মুখ ম ী িহ স ব িফের এ লন। এই সরকার বিশিদন িটকল না। এই সময় পা বতী পূব 

পািক ােনর রাজৈনিতক ঘটনাবলীর মশ সংকেটর িদেক এিগেয় যায়। তার ভাব 
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পি মবাংলায় পেড়।  ১৯৭১ সােল মাচ মােস িনবাচেন যেত তােক মতায় আসেত না 

দওয়ায় এবং পািক ান সরকার সামিরক বািহনীেক পূব বাংলার উপের লিলেয় দওয়ায় 

আওয়ামী লীেগর নতা শখ মুিজবুর রহমান পািক ােনর িব ে  িবে াহ ঘাষণা কেরন 

এবং াধীন বাংলা ঘাষণা করেলন। ভারত সরকার াধীন বাংলােদশ সরকারেক পূণ 

সমথন জািনেয়িছেলন। পািক ান সামিরক বািহনীর অত াচাের ায় ৯০ ল  বাঙািল শরণাথী 

পূব বাংলা ছেড় পি ম বাংলায় আ য় নয়। পুেরা সীমা  জুেড় সামিরক তৎপরতা  

হয়। দৃঢ়হে  এই সংকেটর মাকািবলা করার জন  অজয় মুেখাপাধ ায় সরকার পদত াগ 

কেরন এবং পুনরায় রা পিত শাসন জাির হয়। ৬ িডেস র ভারত পািক ােনর মেধ  যু  

 হয়। সে  সে  ভারতীয় সনাবািহনী বাংলােদেশর মুি  বািহনীর সাহােয  িতনিদক 

থেক বাংলােদেশর অভ ের েবশ কের। ভারতীয় িবমান বািহনী ও ল বািহনীর সাহােয  

এিগেয় যাওয়া এবং কেয়ক িদেনর মেধ  পূব বাংলার ি ত পািক ান িবমান বািহনী ংস 

কের দয়। ভারেতর সনাবািহনী ১৫ িডেস র ঢাকা দখল কের এবং ১৬ িডেস র 

বাংলােদেশ পািক ান ধান সনাপিত জনােরল িনয়ািজ ভারেতর সনাবািহনী ও মুি  

ফৗজ িমিলত বািহনীর সবািধনায়ক জনােরল জ এস অেরারার কােছ আ সমপণ কেরন। 

াধীন বাংলােদশ সরকার তখন থেক গণত  গণ জাত  াধীন বাংলােদেশর সরকার 

েপ আ কাশ কের। 

১৯৭২ সােল পি মবাংলা িবধানসভা িনবাচেন িস াথ শংকর রােয়র নতৃে  কংে স 

িবপুল ভােট জয়ী হয়। িবেরাধী বামপ  ব াপকহাের িনবাচেন কারচুিপর অিভেযাগ কেরন 

এবং িতবােদ িবধানসভা বয়কট কেরন। িস াথ শংকর রায় সরকার পাঁচ বছর মতায় 

িছেলন। িবেরাধী প  বলেত ধু কিমউিন  পািটর সদস  িছল। এই সরকােরর ধান কাজ 

িছল অভূতপূব কেঠারতার সে  নকশালবাদীেদর দমন করা। অেনকেক অিনিদ কােলর জন  

কারাগাের বি  কের রাখা হয়। নকশালবাদী স াস েম েম অবসান হয় এবং সই সে  

সে  িশে র পুন ােনর িকছু িকছু ল ণ দখা দয়। িক  কংে েসর গভীর অ ে র 
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ফেল এই সরকার তমন কান উে খেযাগ  সাফল  দখােত পােরিন, গতানুগিতকভােব 

সরকার চেলিছল। 

১৯৭৫ সােল এলাহাবাদ হাইেকাট  ইি রা গা ীর িনবাচন অৈবধ ঘাষণা কেরন। 

গভীর অিন য়তার  হয়। ডান ও বামপ ী সব দলই ইি রা গা ীর পদত ােগর দািবেত 

দশব াপী আে ালন গেড় তােল। এই আে াল নর জারােলা হাওয়ােত ইি রা গা ী ২৫ 

জুন দেশ জ ির অব া ঘাষণা কেরন ও ায় সম  িবেরাধী নতাকমী ও িকছু িকছু 

সাংবািদকেদর ফতার কেরন। এই সব ঘটনার জন  কংে েসর ভাব ত গিতেত াস 

পেত থােক। 

১৯৭৭ সােল ইি রা গা ী মেন করেলন য িতিন য ব ব া িনেয়েছন তার িত 

জনগেণর সমথন দরকার। ১১ জানুয়াির িতিন নতুন িনবাচন ঘাষণা করেলন এবং তার 

কেয়ক িদন পর জ ির অব ার অবসান ঘাষণা কেরন। ১৯৭৭ সােল মাচ মােসর িনবাচেন 

কংে স উ র ভারেতর সম  রােজ  পরািজত হয় নবগিঠত জনতা পািটর কােছ। এই 

জনতা পািট িছল ডানপ ী ও বামপ ী সব দলেক িনেয় গড়া। পি ম বাংলায় কংে স ায় 

সব েলা আসেন পরািজত হয়। িবপুল ভােট জয়ী হয় বামপ ীরা এবং জ ািত বসুর নতৃে  

থম বাম  সরকার গিঠত হয়। ২০০১ সাল পয  জ ািত বসুর নতৃে  এইসব সরকার 

বহাল থােক। এই সােলই তার বাধক  হতু পদত ােগর জন  তাঁর লািভিস  হন বু েদব 

ভ াচায। ২০০১ সােলর িনবাচেন বাম  সরকার পুনরায় জয়লাভ কের। ২০০৬ সােলর 

িনবাচেন বু েদব ভ াচােযর নতৃে  বাম  সরকার িবপুল ভাটািধেক  মতা ধের রােখ। 

এই িনেয় বাম  সরকার পি মবে  পরপর সাতবার সাধারণ িনবাচেন জয়ী হয়। এিট 

পৃিথবীর ইিতহােস এক অভূতপূব ঘটনা। বু েদব ভ াচােযর নতৃে  বাম  সরকার চ া 

কের িকছুটা চীনা আদেশ িশ ায়ন এবং অবাধ অথনীিতর পেথ চলেত। িক  বাধা আেস 

র ণশীল মাকসবােদর ব া এবং সই মেত চলা িমক সংগঠন িল থেক। ২০১১ 
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সােলর িবধানসভা িনবাচেন দীঘ ৩৪ বছর সরকার গঠনকারী বাম ে র ভরাডুিব হয়। 

কংে স থেক বিরেয় আসা তৃণমূল কংে স মমতা বে াপাধ ােয়র নতৃ াধীেন নতুন 

সরকার গঠন কের। বলা বা ল  য যিদন িনবাচেনর ফলাফল ঘািষত হয় সই িদন অথাৎ 

২০১১ এর ১৩ই ম খ াত নাট কার বাদল সরকার পরেলাক গমন কেরন।  

ল ণীয় মািহত চে াপাধ ােয়র আিবভােবর বশিকছু পূব কাল থেকই ভারতসহ িব  

ইিতহােসর সবা ীণ ে  তথা রাজৈনিতক-সামািজক-অথৈনিতক এমনিক ভাব জগেতও 

চরম অি রতা সৃি  হয়। যার ভাব এই সমেয়র সািহত েকও অত  জারােলা ভােব 

ভািবত কের। মািহত চে াপাধ ায় কাব  থেক নাটেকর জগেত েবশ কেরন। আর তাঁর 

নাটক এর মেধ ও দখা যায় ‘এক সৎ এবং সার ত দািয় েবােধর কাশ’ ( মািহত 

চে াপাধ ায় নাটক সম , ভূিমকা- কুমার রায়)। মািহত চে াপাধ ােয়র রচনায় সমসামিয়ক 

পিরেবশ পিরি িত িকভােব ভাব ফেলিছল আেলাচনার িবষয় সমােলাচেকর কথােতই বলা 

যেত পাের — 

 “আমরা মািহেতর নাটক িনেয় আেলাচনা করিছ - এবং সত  িব াস 

িনেয় বলেত পাির য এই নাটেকর এই সংলােপর মেধ , িকংবা এই 

চিরে র মেধ  এই নাটেকর মেধ  আমরা ব ি  মািহতেক িচেন িনেত 

পাির - আর এই িচনেত পারার মেধ ই আমােদর ভােলা লাগার 

আন লাভ। এই কথা েলা বলা হেয় গেল আবােরা ভাবনায় আ স ওই 

সংলাপ, ওই চির  এবং ওই নাট -ি য়ায়, - একটু অনুধাবন করেল িক 

আমরা ধের ফল বা কানও পূবসৃি র ছায়াপাত - যা একটা িবেশষ 

সমেয়র সা ী - ব ি গত নয়। যা অ য কানও ার অিভ তা তও  

এেসেছ এ দেশ িক া িভন দেশ। অিতবািহত সময়টােক একটু দখা 

যাক। মািহেতর অনুভ বর িনমাণ কাঠােমা িক গেড় উেঠিছল সই সমেয়র 
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েদশ এবং আ জািতক সািহত  আবহাওয়ায়। - সময়েক আমরা 

সাধারণত িবচার করেত পাির বা বজীবন িদেয়, সামািজক িত ান িদেয় 

এবং িবেশষ আদশ িদেয়। ”১০ 

মািহত চে াপাধ ােয়র নাটেক তাঁর জীবন ও সমকােলর িতফলন িকভােব পেড়িছল তা 

িবে ষেণর যাওয়ার আেগ নাট কােরর সম  রচনা পিরচয় সংে েপ আেলাচনা  করা গল। 

মািহত চে াপাধ ােয়র থম নাটক ‘ক নালীেত সূয’। থম কাশ ১৯৬৩ গ ব 

নাট  পি কার শারদ সংখ ায়।  ১৯৬৪ সােল ি েম  ডেনর রচনা ‘উইল শকসিপয়র: 

একিট ক না’ অনবদ  কাব নাট  রচনা কেরন মািহত চে াপাধ ায়। এই সােল তাঁর 

‘ জ াৎ ায় িনি ত ফুল’ নােম থম উপন াস কািশত হয়। ১৯৬৪ সােলর অে াবর মােস 

িবেদিশ গে র ভাবানুবাদ ‘নীলরেঙর ঘাড়া’ নাটকিট গ ব নাট পে র শারদ সংখ ায় 

কািশত হয়। ন  নাট দেলর কাশনায াগাের ‘মৃতু সংবাদ’ নাটকিট মুি ত হয়। 

থম অিভনয় হয় ১৯৬৫ সােলর ২৬ সে র। ১৯৬৫ সােল ‘ চে র উড়  ফুল’ নােম 

ি তীয় উপন াস কািশত হয়।  ১৩৭২ ব াে র আষাঢ় মােস কািশত হয় কিবতার বই 

‘শবাধাের জ াৎ া’।  ১৯৬৫ সােলর অে াবর মােস ‘বাইেরর দরজা’ নাটকিট কািশত 

হেয়েছ।  এই বছেরই বী ণ কাশনী থেক কািশত হয় দুিট নাটক ‘নীলকে র িবষ’ এবং 

Franza Kafkar-র অনুসৃজন নাটক ‘ মটামরেফািসস’। ‘ পণক’ পি কায় কািশত হয় 

‘িরং’ নােম একা  নাটক। ১৯৬৬ সােল িতিন জি পুর কেলজ থেক কলকাতার িসিট 

কেলজ বতমােন আন েমাহন কেলেজ অধ াপনার কােজ যাগ দন। এই কেলজ থেকই 

িতিন কমজীবেন অবসর হণ কেরন ১৯৯৪ সােল। ১৯৬৬ সােলর ২০ এি ল অিভনয় হয় 

‘নীলরেঙর ঘাড়া’ নাটকিট। ১২ সে র অিভনয় হয় ‘ সানার চািব’ নাটক। ১৯৬৬ সােল 

শারদ সংখ ায় কািশত হয় ‘গ রােজর হাততািল’ নাটকিট। ‘গ ব’ নাট  পি কায় কািশত 

হয় ‘মৃতু  সংবাদ’ নাটেকর ি তীয় পব িজরাদু  িলিখত ‘দ  এনচ ােট ’ নাটেকর অনুসৃজন 
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‘চ েলােক অি কা ’। ১৯৬৭ সােলর ২৬ জুলাই ‘মু া ন’ র মে  থম অিভনয় হয় 

‘চ েলােক অি কা ’ নাটকিট।  শ ামল ঘােষর িনেদশনায় ন  গা ী েযাজনায়।  

ভােলাবাসার িব ে  সমােজ াচীন শি  ও অ  কুশাসেনর িবনাশমূলক ষড়য  এই 

নাটেকর িবষয়ব ।  এই নাটেকর িমক চিরে র সংলােপ ‘র করবী’ রাজােক মেন পেড় 

যায়।  এ সে  অেশাক মুেখাপাধ ােয়র ম ব  উে খ  —  

“নাটক যখােন কিবতা হেয় উঠেত চায় এবং কিবতা যখােন চায় 

নাটেকর অবয়ব সই নািত  ধূসর সীমানায় দাঁিড়েয় থাকা মািহেতর 

নাটক এই থম েয়াজন েযাজনায় উ ারেণর ভি  খু ঁেজ পল। শ ামল 

ঘা ষর যটা শি র জায়গা অিভেনতা এবং েযাজক িহেসেব সটা 

মািহেতর নাটক পল সুখ দ অবল ন।”১১  

১৯৬৭ সােল কািশত হয় ‘িবমেল ুর জীবন’ নামক তৃতীয় উপন াসিট। সমকােল 

িতিন ‘বৃ ’ নােম উপন াস রচনা কেরন যার কাশকাল অ াত। নানা রেঙর িফতা িদেয় 

কােঠর েম কা িনক এক িয়ং ম। অনুভেবর টানােপােড়ন। স েকর খলা, টুকেরা 

টুকেরা কের জীবনেক খলনা বানােনা। খলেত খলেত এক একটা পিরচয় খু ঁজেত হেন  

হেয় ওেঠ তৃতীয় িবে র মানুষ। ভেঙ যায় মানুষ, মানুেষর সমাজ, সংসার, রা । ব ি র 

আইেডি িট িনেয় দখা দয় িবরাট  িচ । এই সকল িবষয় িনেয় রিচত ‘গ রােজর 

হাততািল’ নাটকিট। ১৯৬৭ সােলর ৬ আগ  মেনাজ িমে র িনেদশনায় ‘রঙমহেল’ থম 

অিভনীত হয় নাটকিট। ১৯৬৭ সােলর পকধমী নাটক ‘িসংহাসেনর য়েরাগ’ কািশত 

হয়। এ এক ক কািহিনর নাটক, “িক  স কািহনী বা ব থেক দূের িনেয় িগেয়ও বড় 

ত  হেয় দখা দয়। আমােদর অিভ তারই অংশ হেয় ওেঠ। ... এ নাটক পড়েত পড়েত 

মেন হয় র করবী পেবর রবী নাথ মািহেতর কলেমর ডগায় ভর কেরেছন- কিব 

মািহেতর এ জাতীয় নাটেক বাধ হয় সটাই ত ািশত।”১২   
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১৯৬৭ সােলর জুলাই-আগ  মােস ‘অিভনয় দপণ’ পি কার থম বেষর তৃতীয় 

সংখ ায় কািশত হয় ‘পু ক রথ’ নাটকিট।  িকংবা দুঃ ে র নাটক িহেসেব িচি ত 

কেরিছেলন নাটককার মািহত তাঁর ‘ ীেপর রাজা’ নাটকিটেক। পি মী অ াবসাড নাটেকর 

মৗিলক ল ণ- অি ে র অথহীনতা। িক  এ নাটেক মািহত চে াপাধ ায়েক আেলািড়ত 

কেরেছ সই সমেয় ঘেট যাওয়া সারা িবে র নানা ঘটনা। তার মেধ  অন তম ঘটনা ঘৃণ  

হাইে ােজন বামার সফল পরী া। এই ঘটনা িনেয় বশ চারধমী ালাময়ী িতবাদ হেত 

পারত। িক  িতিন পেথ হাঁেটনিন। কিবর মেনাজগেতর  আর দুঃ ে র মেধ  একটা 

সতু আিব ার কেরেছন নাটককার তাঁর এই নাটেক। আ জািতক ি েত ঘেট যাওয়া 

ঘটনা িল যন এক িববতেনর র। এ নাটক যখন থম ছাপা হয় ‘িথেয়টার’ পি কা 

১৯৬৮ সােল বাংলা ১৩৭৫ ব াে । মািহত চে াপাধ ায় নাটকিটর মুখবে  িলেখিছেলন —  

“নাটকিটর চির  ও বণ অেনকটা কান দুঃ ে  বদেল যাওয়ার মেতা, 

একিট সবুজ গােছর মশ ভৗিতক িন  শূন তায় পা েরর মেতা- 

আজেকর যুে র মুেখামুিখ পৃিথবীর যা পিরণাম।”১৩           

ব ত, ‘ ীেপর রাজা’ নাটকিট তির হেয়িছল আন বাজার পি কায় কািশত একিট 

খবরেক ক  কের। খবের িছল- আেমিরকার একিট ীেপ মািকন সরকােরর একিট যু  

িবমান যাি ক গালেযােগর জন  অবতরণ করেত বাধ  হয়। সই মািকন যু িবমােন মজুত 

িছল হাইে ােজন বামা।  যাি ক িব াট দূর কের িবমানিট আকােশ উেড় যায়।  িক  একিট 

বামা তরমুেজর খেত থেক যায়।  সম এই ঘটনািটেক নাটেকর িবষয় িহেসেব বেছ 

িনেলন মািহত চে াপাধ ায়।  সই মহা িবপ নক বামায় পদাঘাত কের এক বালক।  বল 

ঘৃণা ও খলার ছেল বামাটা লািথ মের পৃিথবীর থম মানুষ ‘ প প’। সবনাশা মারণ অে  

লািথ মারার ধা দিখেয় সই হেয় ও ঠ ‘ ীেপর রাজা’।  এই আখ ানব েক ক  কের 

মািহত চে াপাধ ায় তাঁর নাট ক ক না আর বা েবর সংেযাগসূ  গেড় তােলন। যা 
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আমােদর দনি ন জীব ন ছুঁেয় থাকা বা বেক অিত ম কের বৃহ র তাৎপযেক বহন কের।  

এই নাটক সে  নাট সমােলাচক সৗিম  বসুর ম ব  এখােন উে খ - 

“১৩৭৫ ব াে  কািশত ‘ ীেপর রাজা’ থেকই মািহত তাঁর অস েবর 

সে  সমকালীন রাজনীিতেক খুব  ও সাথকভােব মলােত 

পারেলন।”১৪    

১৯৬৯ সােলর ৮ ম ‘মৃতু সংবাদ’ নাটকিট ন  কাশনী থেক াকাের কািশত হয়’ 

আইিরশ নাট কার J. M. Synge (1871-1909)-এর ‘The Play Boy of the Western 

World’(1907) নাটেকর কািহিন অণুষে  ‘মৃতু সংবাদ’ নাটকিট রচনা কেরন মািহত 

চে াপাধ ায়। ১৯৬৯ সােলর মাচ-এি ল মােস ‘অিভনয় দপণ’ পি কায় ি তীয় ব ষর ি তীয় 

সংখ ায় ‘বাজপািখ’ নাটকিট কািশত হয়। একই বছের ‘িনষাদ’ নাটেকর িহি  অনুবাদ 

‘আদাকাব’ িনেদশনা ও েযাজনা কেরন িকেষণকুমার। ১৯৭১ সােলর ঝেড়া হাওয়ার 

পিরেবশেক িবে ষেণর মাধ েম তুেল ধেরেছন তাঁর ‘বাঘব ী’ নাট ক। স র দশক, গ এবং 

পৃিথবী - িতন দৃেশ র এই নাটক ‘অিভনয় দপণ’ পি কায় অে াবর ১৯৭০ সােল কািশত 

হয়। ১৯৭০ সােলর সে র মােস ‘অিভনয়’ পি কায় কািশত হয় ‘ক াে ন ররা’ 

নাটকিট । 

১৯৭০ সাল পয  মািহত চে াপাধ ােয়র নাটক রচনা এক ধারায় চলিছল। ১৯৭১ 

সােলর গাড়ােতই তাঁর রচনায় একটা িবব তন দখা যায়। তাঁর সৃজনশীলতাও পিরবিতত 

হয়। যার মেধ  মানুেষর অ েলােকর জগৎও আেছ আবার ত  বা ব জগেতর সমস াও 

আেছ। আিশর দশেকর গাড়ােতই নকশাল আে ালেনর র া  রাজৈনিতক পিরেবশ। এই 

াপেট িতিন রচনা করেলন ‘িগিনিপগ’ পের ‘রাজর ’ নাটক নােম পিরিচত। িসঁিথর 

পািতপুকুের থাকাকালীন এই নাটকিট িলেখিছেলন িতিন। মািহত চে াপাধ ােয়র সবািধক 

ম  সফল নাটক এিট। দশনী সংখ া ২১৯। ‘রাজর ’ নাটেকর নামকরণ কেরন অেশাক 
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মুেখাপাধ ায়। ‘রাজর ’ নাট ক িব ু  িবে াহী যুবস দােয়র ক র শানা যায়। 

‘িগিনিপগ’ নাটকিট ‘ব পী’ নাট পে  কািশত হেয়িছল। নাটেকর নাট দশেন নাটককার 

বলেত চেয়িছেলন মতার হােত মানুষ িগিনিপগ মা । িবভাস চ বতী িনেদশনায় িতিন 

দখােলন িগিনিপগরাও একিদন ঘুের দাঁড়ায়। িতেশাধ িনেত চায়। তারা চায় রাজর । এ 

সে  িবভাস চ বতীর ব ব  িছল-   

“আমােদর য রা  ব ব া রেয়েছ তার সবটাই সাজােনা। যখানকার 

িজিনস সখােন রেয়েছ, সটা সখােন সাজােনা থাকেব। িনয়ম ভাঙা যােব 

না।  … আমরা মু  নই, আমরা একটা কারাগােরর মেধ  আিছ। র করবী 

রাজা যভােব থাকেতন, জােলর আড়ােল। ওই লাল দরজাটার মেধ  

রাজার ঘর। আমােদর শাসনব ব া সাধারণ মানুষেক িগিনিপেগর মেতাই 

কের রেখেছ। ত ণ াণ িল ... িত ােনর িব ে  কথা বলেছ, অ  

ধর ছ ... রাজর  চাইেছ, ণীশ ক হত া কের করার দািব করেছ।”১৫     

তাঁর লখা ‘রাজার ’ (িগিনিপগ) বাংলা রাজৈনিতক নাটেকর ইিতহােস মাইলফলক িহসােব 

িবেবিচত হয়। কলকাতা িভি ক িথেয়টার প িথেয়টার ওয়াকশপ িবভাস চ বতী 

পিরচালনায় থম কলকাতায় এই নাটকিট পিরচালনা কেরিছেলন। পের িবিভ  ভাষায় 

নাটকিটর অনুবাদ হয়। িদি র রািজ র নাথ িহি  অনুবাদ কের অিভনয় কেরন। িবখ াত 

অিভেনতা কুলভুশন খারব া  এই নাটেক অিভনয় কেরিছেলন। মু াইেয় সত েদব দুেব এই 

নাটেক পিরচালনা কেরন এবং িবখ াত চলি  অিভেনতা অমেরশ পুরী এই নাটেক অিভনয় 

কেরন। আমল পােলকার মরাঠী অনুবাদ ও অিভনয় কেরেছন এবং শ ামান  জালান এই 

নাটেকর আেরকিট িহি  অনুবাদ রচনা কেরেছন। রাজৈনিতক কারেণই ভারত সরকার ারা 

নাটকিট িনিষ  হেয়িছল এই াধীন ভারেত।  
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একজন দ  নাটককার িহেসেব িতিন ায় শতািধক নাটক িলেখেছন। তাঁর িকছু 

নাটক িবিভ  ভাষায় অনুবাদ করা হেয়েছ এবং িনয়িমত ভারেত িবিভ  িথেয়টার গা ী ারা 

ম  হেয়েছ। পূণ দেঘ র নাটক ছাড়াও, স াদনা এবং অনুবাদ কেরেছন অেনক নাটক। 

তাঁর সৃ  নাটেকর একিট তািলকা িনে  দওয়া হল: 

 

নাটেকর নাম থম কাশ কাশ কাল থম 

অিভনয় 

কাল 

 েযাজক 

নাট দল 

ক নালীেত সূয গ ব নাট প  

শারদীয় সংখ া 

১৯৬৩ ২১ মাচ, 

১৯৬৬ 

আন ম, 

শ ামবাজার 

ায়ার 

নীলরেঙর ঘাড়া গ ব নাট প  

শারদীয় সংখ া 

১৯৬৪ ২০ এি ল, 

১৯৬৬ 

চতুমুখ নাট দল, 

কলকাতা 

উইল শকসিপয়ার 

(বাংলা অনুবাদ) 

(কাব নাট ) 

অিভনয় পি কা ১৯৬৪(অনুবাদ) 

১৯৭১( কািশত) 

এি ল, 

১৯৭২ 

ক ালকাটা 

িপপলস আট 

িথেয়টার 

মৃতু সংবাদ ন  কাশন 

কতৃক াকাের 

মুি ত 

ফ য়াির, ১৯৬৫ ২৬ 

সে র, 

১৯৬৫ 

 ন  

নাট েগা ী, 

কলকাতা  

মটামরফিসস ( ানজা 

কাফকার রচনার 

অনুসৃজন) 

বী ণ কাশনী ১৯৬৫  কাথাও অিভনীত 

হয়িন 

বাইেরর দরজা ( ছাট 

নাটক) 

গ ব নাট প  

(আগ - 

অে াবর) 

১৯৬৫ ২৭জানুয়াির, 

১৯৬৬ 

পদ  

নাট েগা ী  
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গ রােজর হাততািল গ ব নাট প , 

শারদীয় 

১৯৬৫ ১৯৬৬ ঋতায়ন নাট দল, 

কলকাতা 

িরঙ ( ছাট নাটক) পণক পি কা ১৯৬৫   অিভনেয়র 

কােনা খবর 

পাওয়া যায় না 

সানার চািব  অিভনয় পি কা 

(মুি ত কাশ) 

১৯৬৬ 

১৯৭৩(মুি ত কাশ) 

১২ 

সে র, 

১৯৬৬ 

ন  নাট েগা ী, 

কলকাতা 

চ েলােক অি কা  ব পী পি কা, 

সংখ া -২৫ 

আগ , ১৯৬৬ ২৬ জুলাই, 

১৯৬৭ 

ন  নাট েগা ী, 

কলকাতা  

িসংহাসেনর য়েরাগ অ াত ১৯৬৭ ২৫ 

িডেস র, 

১৯৬৭ 

অনুকার নাট দল, 

কলকাতা 

ীেপর রাজা িথেয়টার পি কা, 

শারদীয় সংখ া 

অে াবর, ১৯৬৮ ৩১ 

জানুয়াির, 

১৯৬৯ 

লাকায়ন 

নাট দল 

বৃ  ( ছাট নাটক) 

(অনুবাদ) 

 অ াত ১৯৬৮ ৮ নেভ র, 

১৯৬৮ 

না ীকার, 

কলকাতা 

পু ক রথ অিভনয় দপণ, 

বষ- ১, সংখ া -২  

 জুলাই – আগ , 

১৯৬৮ 

১৯৭০ শি ক নাট দল 

িনষাদ অিভনয় দপণ, 

শারদীয় সংখ া, 

বষ -১, সংখ া-৩ 

আগ - স র, 

১৯৬৮ 

১৯৬৯ 

(িহি েত) 

আদাকার 

নাট সং া 

বাজপািখ ( ছাট নাটক) অিভনয় দপণ, 

বষ- ২, সংখ া -৬ 

মাচ-এি ল, ১৯৬৯ ২ জুলাই, 

১৯৭০ 
 
 

লাকায়ন গা ী 
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বাঘব ী অিভনয় দপণ, 

শারদীয় সংখ া 

অে াবর, ১৯৬৯ ১৯৭১ ক ালকাটা 

িপপলস আট 

িথেয়টার 

ক াে ন ররা অিভনয় 

নাট পি কা,  

সে র, ১৯৭০ ৪ িডেস র, 

১৯৭০ 

ন  গা ী, 

কলকাতা 

িগিনিপগ, পিরবিতত 

নতুন নাম রাজর  

(অেশাক মুেখাপাধ ােয়র 

দওয়া) 

ব পী নাট প , 

সংখ া-৩ (িবেশষ 

নাট  সংখ া) 

সে র, ১৯৭০ 

( াকাের কািশত 

১৯৭৪) 

২৫ 

জানুয়াির, 

১৯৭১ 

িথেয়টার ওয়াকস 

তাতাকািহিন (নাট প) 

( ছাট নাটক)  

িবেশষ তথ  

পাওয়া যায়িন 

১৯৭০   

িফিন  

( ছাট নাটক)  

ধু িথেয়টার নাট  

পি কা 

১৯৭৩(িলিখত) 

১৯৮৪(মুি ত কাশ) 

  

 আিলবাবা (পুনিলখন) 

(মূল নাটক- 

ীেরাদ সাদ 

িবদ ািবেনাদ) 

শূ ক 

নাট প ,সংখ া -৪ 

১৯৭৩ ২৩ নেভ র, 

১৯৮৮ 

িথেয়টার 

ওয়াকসপ 

েদশী ন  সা 

( েম  িমে র লখা 

‘রাম ও শ াম’ গে র 

নাট প) 

প িথেয়টার 

পি কা, বষ -৭, 

সংখ া - ২ 

১৯৭৪(িলিখত) 

১৯৮৫(মুি ত কাশ) 

২৩ নেভ র, 

১৯৭৪ 

িথেয়টার কিমউন 

নাট দল 

মৃ কিটক (পুনিলখন) 

(শূ েকর লখা সং ৃ ত 

নাটেকর থম অনুবাদ 

কেরন জ ািতির নাথ 

ঠাকুর ১৮৭৪ সােল) 

 

সমী ণ কািশত 

‘ মািহত 

চে াপাধ ায় নাট  

সংকলন’ 

১৯৭৫(রচনাকাল) 

১৯৯০(মুি ত কাশ) 

২৬ 

িডেস র, 

১৯৯০ 

সমী ণ নাট দল 
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মহাকালীর বা া িথেয়টার বুেলিটন 

নাট পি কা 

অে াবর ১৯৭৭ ১১ জুলাই, 

১৯৭৮ 

িথেয়টার ওয়াকস 

নাট দল 

লািঠ ( ছাট নাটক) িথেয়টার বুেলিটন 

নাট পি কা 

১৯৭৯ ১৮ 

ফ য়াির, 

১৯৮০ 

র বাণী িথেয়টার 

ইউিনট 

মািছ ( ছাট নাটক) িথেয়টার বুেলিটন 

নাট পি কা 

১৯৭৮ ১৯৭৮ বতার মে  

েযািজত হয় 

গািলেলওর 

জীবন(অনুবাদ), 

( েটা  খেটর নাটক)  

িথেয়টার বুেলিটন 

নাট পি কা 

১৯৮০ (অনুবাদ 

কাল, 

মুি ত কাশ-১৯৮১, 

প ািপরাস কাশনী 

থেক াকাের 

কািশত-১৯৮২ 

১৮ নেভ র, 

১৯৮০  

কলকাতা 

নাট েক  

কানামািছ খলা সমী ণ কািশত 

‘ মািহত 

চে াপাধ ায় নাট  

সংকলন’ 

১৯৮৩(রচনাকাল) 

১৯৯০(মুি ত কাশ) 

১৯ 

িডেস র, 

১৯৮৩ 

সমী ণ নাট দল, 

কলকাতা 

বণ িবপযয় ( ছাট নাটক)  অ াত ১৯৮৩ ১৯৮৩ বৃে র বাইের, 

কলকাতা 

ভূত ( ছাট নাটক) প িথেয়টার 

পি কা, বষ -৬, 

সংখ া -২ 

জানুয়াির ১৯৮৪ ২৬ 

জানুয়াির, 

১৯৯৬ 

না ীমুখ 

নানাজল ( ছাট নাটক) মহানগর শারদীয় 

পি কা, স াদনা 

– সমেরশ বসু 
 
 

১৯৮৪ – রচনাকাল, 

১৯৯২-মুি ত কাশ  

১৯৮৪ গণকৃি  

নাট সং া 
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তৃতীয় নয়ন ( ছাট নাটক) অ াত ১৯৮৪ ১৯৮৪ িথেয়টার কিমউন 

নাট দল  

যেশামতী (নাট প), 

(রাজেশখর বসুর গ  

অবল েন)  

অ াত ১৯৮৪ ১৯৮৪ িথেয়টার কিমউন 

নাট দল 

ঋৈ িদক (কাব নাট ) গ ব নাট প  ১৯৮৫ অ াত অ াত 
 
 

জেনিসস (িচ নাট ), 

(সমেরশ বসুর ‘উতািরয়া’ 

গ  অবল েন মৃণাল 

সেনর সে  যৗথ য়াস) 

 ১৯৮৬   

তাতারাম সমী ণ কািশত 

‘ মািহত 

চে াপাধ ায় নাট  

সংকলন’ 

১৯৮৬ – রচনাকাল, 

১৯৯০- মুি ত কাশ 

১৪ 

ফ য়াির, 

১৯৮৬ 

সমী ণ নাট দল, 

কলকাতা 

সা ােতস নাট  আকােদিম 

পি কা - ২  

১৯৮৯- রচনাকাল, 

জানুয়াির ১৯৯৩- 

মুি ত কাশ 

২৪ 

অে াবর, 

১৯৮৯ 

ন  নাট দল, 

কলকাতা 

নাক ( ছাট নাটক)(নাক 

ও ক মন দুিট একা  

এক সে  অিভনয় হয়) 

অ াত ১৯৮৯ ৩১ জুলাই, 

১৯৮৯ 

 সং ব 

নাট সং া, 

কলকাতা 

ম ভূিম ( ছাট নাটক)  আজকাল, শারদীয় 

সংখ া 

১৯৮৯-রচনাকাল, 

১৪১৪ ব া - মুি ত 

কাশ 

এি ল 

১৯৮৯ 

 সং ব 

নাট সং া , 

কলকাতা 

বমন ( ছাট নাটক) অ াত ১৯৯১ ১০ অে াবর, 

১৯৯১ 

শি ক সং া, 

হাওড়া 
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সু র ( ছাট নাটক) দশ পি কা ১৯৯১ – রচনাকাল, 

১৮ নেভ র ১৯৯৮- 

মুি ত কাশ 

২ িডেস র, 

১৯৯১ 

সং ব নাট সং া, 

কলকাতা 

তখন িবেকল 

(অনুসৃজন)(মূল নাটক 

রািশয়ান নাট কার 

Alexey Arbuzov এর 

Old World) 

 

 অ াত অ াত ১৭ এি ল, 

১৯৯২ 

গা ার নাট দল 

লােভ  গেব  

(পুনিলখন)(মূল নাটক 

রাজকৃ  রায় িলিখত) 

 ১৯৯২ ৩০ 

সে র, 

১৯৯২ 

সমী ণ নাট দল, 

কলকাতা 

জাছনাকুমারী( সুনীল 

গে াপাধ ােয়র 

‘ জাছনাকুমারী’ 

উপন ােসর নাট প) 

 ১৯৯২ ১৪ নেভ র, 

১৯৯২ 

অন  িথেয়টার, 

কলকাতা 

শমীবৃ  ( ছাট নাটক)  ১৯৯২ ১৯৯২ েমকাস 

নাট দল, 

কলকাতা 

িঢসুম িঢসুম- পের 

নামকরণ কেরন মুি েযাগ 

( ছাট নাটক) 

গ ব নাট পি কা ১৯৯২ – িঢসুম িঢসুম 

নােম িলিখত, 

১৯৯৩- মুি েযাগ 

নােম কািশত 

২২ এি ল, 

১৯৯৩ 

সং ব নাট সং া, 

কলকাতা 

হািচ  ( ছাট নাটক) স াস নাট পি কা,  

সংখ া-১০ 

১৯৯৩ ১১ নেভ র, 

১৯৯৪ 

 সমী ণ 

নাট দল, 

কলকাতা 
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গজানন চিরত মানস র পট নাট প , 

দশম সংখ া 

১৯৯৪- রচনাকাল, 

২০১৩- পুনমু ণ 

 

১৭ অে াবর, 

১৯৯৪ 

েমকাস 

নাট দল, 

কলকাতা 

জ িদন( William 

Gibson এর ‘The 

Miracle Worker’ 

নাটেকর অনুসৃজন) 

প িথেয়টার 

নাট পি কা 

১৯৯৭- রচনাকাল 

১৯৯৯- মুি ত কাশ 

১৯ আগ , 

১৯৯৭ 

চুপকথা নাট দল, 

কলকাতা 

কাল বা পর  (Max 

Frisch এর ‘The 

Raiser’ নাটেকর 

ইংেরিজ অনুবােদর বাংলা 

অনুসৃজন)  

স াস নাট পি কা, 

সংখ া -১৪ 

১৯৯৭ ২৩ 

িডেস র, 

১৯৯৭ 

নাট া ন সং া, 

ফারা া 

অে াপাস িলিমেটড 

( ছাট নাটক) 

স াস নাট পি কা, 

সংখ া -১৫ 

১৯৯৭ ২০০০ েমকাস, 

কলকাতা 

িবপ  িব য় 

( ছাট নাটক) 

আজকাল, শারদ 

সংখ া 

১৯৯৮ 

 

১৯৯৮ েমকাস, 

কলকাতা  

 

িসি দাতা 

( ছাট নাটক) 

স াস নাট পি কা, 

সংখ া -১৬ 

১৯৯৯ জানুয়াির, 

২০০২ 

সমকালীন 

িশ ীদল, 

কলকাতা 

 

হা ণ-অল রিশদ 

( ছাট নাটক) 

িতিদন পি কা 

শারদ সংখ া 

অে াবর, ১৯৯৯  ১৭ এি ল, 

২০০৩ 

মা িলক সং া, 

কলকাতা 

 

দপণ ( ছাট নাটক) তথ েক  পি কা ১৯৯৯ ১৯৯৯ নাট া ন 

নাট দল, ফারা া, 

মুিশদাবাদ  
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তুষাি  (Slawomir 

Mrozekএর ‘The 

Police’ নাটেকর বাংলা 

অনুসৃজন) ( ছাট নাটক) 

স াস নাট পি কা, 

সংখ া -১৭ 

২০০০ ২২ ম, 

২০০০ 

সং ব নাট সং া, 

কলকাতা   

জাে া ( ছাট নাটক)  নাট প  ঘের 

বাইের 

 জুলাই ২০০১ ২৭ মাচ, 

২০০৪ 

কথাকৃিত 

নাট দল  
 

িম ার রাইট ( ছাট 

নাটক)  

স াস নাট পি কা, 

সংখ া-১৮ 

২০০১ ২৭ 

স র, 

২০০৩ 

না ীমুখ নাট দল 

কােলর যা া (রবী নাথ 

ঠাকুেরর নাটেকর 

স াদনা) 

 ২০০৩ ২৭ মাচ, 

২০০৩ 

সমী ণ নাট দল, 

কলকাতা 

জুেতা ( ছাট নাটক)  স াস নাট পি কা, 

শারদীয়, সংখ া-

২০ 

২০০৩ ১৫ নেভ র, 

২০০৩ 

সাহন নাট দল 

কারাদ  ( ছাট নাটক)  িবভাব সািহত প , 

শারদ সংখ া 

অে াবর ২০০৩ ২০০৩ সমী ণ 

নাট দেলর 

িত া িদবেস 

পাঠ অিভনয় 

কেরন জগ াথ 

বসু ও উিমমালা 

বসু 

ঘুম ( ছাট নাটক)  ব পী 

নাট প ,(শারদীয়) 

সংখ া-১০০ 

অে াবর ২০০৩ ৬ জানুয়াির, 

২০০৭ 

সং ব নাট দল 

‘এই ঘুম’ নােম 

স েলেকর 

িব.িড. হেল 
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েযাজনা কের। 
 

বাণভ  র পট নাট প , 

নবম সংখ া 

২০০৩ রচনাকাল, 

২০১২ – মুি ত 

কাশ 

 র পট নাট দল 

ম ায়েনর দায় 

ও অিধকার বহন 

কের। 

মানময়ী গালস ু ল(রবী  

ম  িলিখত মূল নাটেকর 

স াদনা) 

 ২০০৪ ২৩ ম, 

২০০৪ 

সমী ণ নাট দল, 

কলকাতা 

িমেসস সািরয়ােনা 

(এডুয়াড িড িফিলেপা 

রিচত নাটেকর বাংলা 

অনুবাদ কেরন অ ণ 

মুেখাপাধ ায়, পুনিলখন ও 

স াদনা কেরন 

নাটককার মািহত 

চে াপাধ ায়) 

 ২০০৪ ২৪ ম, 

২০০৪ 

চুপকথা, বহালা 

তুেষর আ ন (তুষাি  

নাটেকর পিরবিতত নাম) 

র পট নাট প , 

থম সংখ া 

২০০৪  সং ব নাট সং া, 

কলকাতা   

শষ র া (রবী  

নাটেকর স াদনা) 

 ২০০৪ ২০০৪ রঙ প 

নাট সং া 

কােলাব াগ ( থম 

অনুনাটক) 

িথেয়টার  

নাট প  

২০০৪  অ াত 

ভিনেসর বিণক 

( শকসিপয়েরর 

‘Marchent of Venice’ 

নাটেকর অনুবাদ) 

অনু ু প, সংখ া-

৩৮ 

২০০৪ ২০১১ চুপকথা, 

কলকাতা 
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ভােলাম  ( ছাট নাটক)   ২০০৫ ৩০ মাচ, 

২০০৫ 

অন  িথেয়টার 

নাট দল 

দাহ ( ছাট নাটক) স াস নাট প , 

সংখ া- ২২  

স র ২০০৫ ২০০৯  শাহন নাট দল, 

কলকাতা 

পুনজ  (ি েজ লাল 

রােয়র লখা নাটেকর 

পুনিলখন ও স াদনা) 

 ২০০৫ ২০০৫ সমী ণ নাট দল, 

কলকাতা 

লাইিসস াটা (অস ূণ) 

(ি ক নাট কার 

Aristophanes িলিখত  

Lysistrata নাটেকর 

বাংলা অনুসৃজন)  

    

মঘ (উৎপল দে র লখা 

নাটেকর স াদনা) ( ছাট 

নাটক)  

 ২০০৫  শাহন নাট দল, 

কলকাতা 

গণশ  (ইবেসেনর An 

Enemy of The Peopl 

নাটক অনুসরেণ ও 

সত িজৎ রােয়র িচ নাট  

অবল েন িলিখত) 

 

র পট নাট প , 

নবম সংখ া  

২০০৫- রচনাকাল 

২০১২ – মুি ত 

কাশ 

২০০৫ চতনা নাট দল 

একিট মাথা দুিট ছাতা 

(অণুনাটক) 

না ীকার 

নাট েমলা 

ারকপ  
 
 
 
 

 িডেস র, ২০০৫  অ াত 
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উেড়ােমঘ (Georrge 

Fedeam িলিখত 

‘Revenge’ নাটেকর 

বাংলা অনুসৃজন) 

র পট, তৃতীয় 

সংখ া  

২০০৬ ২০০৬ চুপকথা 

নাট দেলর জন  

অনুেমািদত 

ভাইরাস (অণুনাটক) ‘দশ কথা’  নাট  

সংকলেনর 

অ ভু  

২০০৬ রচনাকাল, 

২০০৯ – মুি ত 

কাশ  

  

ব ু বাবু এেলন (Alan 

Alexander Milne এর 

Mr. Pim Passes By 

নাটেকর আদেল িলিখত) 

‘স াস’ নাট প , 

সংখ া-২৩ 

২০০৬-  রচনাকাল, 

 

২০০৮ মা িলক নাট দল 

মৗমািছ (অণুনাটক) ‘র পট’ নাট প , 

চতুথ সংখ া 

মহালয়া , ২০০৭   

সমা রাল ( ছাট নাটক) ‘সময়’ বাংলা 

সািহত প  

অে াবর ২০০৭   

হীরামন ( ছাট নাটক), 

(John Lazarus এর 

‘Chester’ নাটক 

অবল েন িলিখত) 

‘স াস’ নাট প , 

সংখ া -২৪, 

মািহত 

চে াপাধ ােয়র 

িনবািচত নাটক 

সং েহ কািশত 

২০০৭- রচনাকাল 

২০১০-নাটক সং েহ 

কািশত 

 শাহন 

নাট সং ার জন  

অনুেমািদত 

আওর েজব (মূল 

নাটকিট ইি রা 

পাথসারিথ লেখন, 

ভাষা র কেরন- সত  

ভাদুিড়, পুনিলখন কেরন 

– মািহত চে াপাধ ায়) 

‘র পট’ নাট প  স র ২০০৮ ২০০৮ র পট নাট দল 
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সলেফান ( ছাট নাটক) ‘দশ কথা’ নাট  

সংকলেন 

কািশত 

২০০৮-রচনাকাল, 

২০০৯ নাট সংকলেন 

কাশ 

২০০৯  িগেলািটন, 

মাথাভা া 

কৗেটা ( ছাট নাটক) ‘দশ পক’ ে  

সংকিলত 

জানুয়াির, ২০০৯   

সরল অ ( ছাট নাটক) ‘দশ পক’ ে  

সংকিলত 

জানুয়াির, ২০০৯ ২০০৯ অনুলাপ, 

চ ননগর  

িবধাতাপু ষ ( ছাট 

নাটক)  

‘দশ পক’ ে  

সংকিলত 

জানুয়াির, ২০০৯   

ভূত  ( ছাট নাটক) ‘দশ পক’ ে  

সংকিলত 

জানুয়াির, ২০০৯   

ষাল পাতা (অণুনাটক)  ২০০৯ ১৮ 

ফ য়াির, 

২০০৯ 

কৃি  সংসদ, 

সানারপুর 

উ ভ  ( ছাট নাটক) ‘দশ কথা’ ে  

সংকিলত 

আগ , ২০০৯   

রা স ( ছাট নাটক) ‘দশ কথা’ ে  

সংকিলত 

আগ , ২০০৯ ২০১২ মা াস নাট দল, 

হাওড়া 

আ কথা (অণুনাটক) ‘দশ কথা’ ে  

সংকিলত 

 

আগ , ২০০৯   

খরে াত ( ছাট নাটক) ‘দশ কথা’ ে  

সংকিলত 

 

আগ , ২০০৯   

হণ ( ছাট নাটক) পিথেয়টার 

পি কা 

 

 অে াবর, ২০০৯   
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ই ারিভউ (অণুনাটক) ঋতবীণা, বষ -৯ 

সংখ া -১ 

২০০৯- রচনাকাল, 

জানুয়াির ২০১৩-

মুি ত কাশ  
 
 

  

কাঁথা (অণুনাটক) ঋতবীণা, বষ -৯ 

সংখ া -১ 

২০০৯- রচনাকাল, 

জানুয়াির ২০১৩-

মুি ত কাশ  

  

যী  ( ছাট নাটক) অসমেয়র 

নাট ভাবনা, বষ-

২১, 

সংখ া-২ 

 ২০০৯- রচনাকাল, 

২০১৪-মুি ত কাশ 

  

ি পল এ  ( ছাট নাটক) মািহত 

চে াপাধ ােয়র 

িনবািচত নাটক 

সং েহ কািশত 

 জানুয়াির, ২০১০   

ভূতনাথ ( ছাট নাটক)   ২০১০ ২০১০ সং ব নাট দল, 

কলকাতা 

মােয়র মেতা (উৎস 

কিবতা –কিবতা িসংহ) 

 ২০১০ ২০১১ পরঙ, 

কলকাতা 

ইে পূরণ (মূল রচনা- 

রবী নােথর গ ) 

অসমেয়র 

নাট ভাবনা, বষ-

২১, 

সংখ া-২ 

২০১১ রচনাকাল, 

২০১৪- মুি ত কাশ 

  

তথাগত  র পট নাট প , 

নবম সংখ া 

২০১১ রচনাকাল, 

২০১২- মুি ত  

৬মাচ, 

২০১২ 

র পট, কলকাতা 
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মািহত চে াপাধ ায় তাঁর দীঘ ায় পাঁচ দশেকর িশ সাধনায় শতািধক নাটক রচনা 

কর ছন। তাঁর শষ নাটক ‘তথাগত’ গৗতম বুে র জীবনী অবল েন রচনা কেরেছন। এ 

সে  মািহত চে াপাধ ায় তাঁর ‘আমার নাটক লখা’ বে  বেলেছন- 

 “ইদািনং কােল দখেবন আমােদর নাট জগৎ থেক জীবনীমূলক উধাও 

হেয় গেছ- িক  পুে্রােনা ব  নাটেক জীবনীমূলকতা পেত পেত আিম 

এখন যুে র জীবন িনেয় ‘তথাগত’- লখবার চ া করিছ। সই পুেরােনা 

ধারাটােত এখােন িনেয় এলাম- মানুষ কতটা পাের। মানুষ কতটা 

পােটনিশয়াল তা দখােনার জন । মানুেষর জেগ ওঠার সবেচেয় বেড়া 

দৃ া  মানুষ। এই মানুেষর কথা বলেত িগেয় মানুষ কত শি শালী হেত 

পাের সটা মানুষেক জানবার জন ই এই জীবনীমূলক নাটক িলেখিছ। 

এটােক একটা দািয় পূণ কাজ বেল আিম মেন কেরিছ।”১৬   

িতিন ধু কিব, উপন ািসক, াবি ক িকংবা নাটককার িছেলন না, একই সে  িতিন 

বশ কেয়কিট িচ নাট ও রচনা কেরেছন। ১৯৭৩ সােল মািহত চে াপাধ ায় মৃণাল সেনর 

সে  ঘিন  সহেযািগতায় ‘ কারাস’ ছায়াছিবর চলি  ি ে  কাজ  কেরন।  এই 

িচ নােট র কািহিন রচনা কেরেছন মািহত চে াপাধায়, গালাম কু ুস ও মৃণাল সন। ১৯৭৫ 

সােল ‘ কারাস’ মে া ও বািলন পুর ার লাভ কের। মৃণাল সেনর ৃিতচারণায়  হেয় 

ওেঠ –  

“বাইেবেলর Give us our daily bread- এর অনুকরেণ খেত না 

পেল পাতা তা পােব- এইরকম ভাির সু র গান িলেখেছন মািহত। 

ভাবনার সে  তাল িমিলেয় খুব হাত চেল মািহেতর।”১৭   
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১৯৭৫ সােলর ২৮ ফ য়াির কিব, নাটককার, অধ াপক মািহত চে াপাধ ায় িববাহ ব েন 

আব  হন সািহত  স াট বি মচ  চে াপাধােয়র বংেশা ূ ত িবিশ  অিভেন ী মমতা 

চে াপাধ ােয়র বান া চে াপাধ ােয়র সে । ােদবী ইিতহাস িবষেয় উ  িবদ ালেয়র 

িশি কা িছেলন। ১৯৮১ সােল তাঁেদর একমা  পু  সায়ন (ডাকনাম - বাবুিল) চে াপাধ ােয়র 

জ । ১৯৭৬ সােল মৃণাল সেনর মুি  পাওয়া ছিব ‘মৃগয়া’র িচ নাট  রচনা কেরন মািহত 

চে াপাধ ায় উিড়য়া গ কার ভগবতীচরণ পািন াহীর গে র বাংলা অনুবাদ অবল েন। গীত 

রচনাও তাঁর। গােন সুর িদেয়িছেলন সিলল চৗধুির। িমঠুন চ বতী ধান চিরে র ভূিমকায় 

অসাধারণ অিভনয় কেরন। ১৯৭৭ সােল মচে র ‘কফন’ গে র কািহিন অনুসরেন মৃণাল 

সেনর ‘ওকাউির কথা’ ছিবর িচ নাট  রচনা কেরন মািহত চে াপাধ ায়। ১৯৮০ সােলর ৫ 

িডেস র মুি  পাওয়া মৃণাল সেনর ‘পর রাম’ চলি ে র িচ নাট  ও গান মািহত 

চে াপাধ ােয়রই রচনা।    

১৯৮০ সােল মািহত চে াপাধ ায় তাঁর থম ও একমা  পিরচািলত েচ া, মেঘর 

খলা (দ  াউড অফ দ  াউডস), একিট িশ  চলি  শষ কেরন।  িতিন গ  এবং 

িচ নাট  িলেখেছন।  পের রাজা সন িচ নাট িট পিরচালনা কেরন। সহকারী পিরচালক 

িছেলন; রণিজৎ রায়। িসেনম ােটা াফার িছেলন; দবিশস দাশ । স ীত পিরচালক এবং 

স াদনার দািয়ে  িছেলন মৃ য় চ বতী।  পরবতী বছর িলেত মািহত চে াপাধ ায় িটিভ 

িসিরয়াল (িটিভ িসিরজ)-এর ি  রচনা  কেরন। সুবণলতা, অেরাগ িনেকতন, আদশ 

িহ ু  হােটল কলকাতা দূরদশন অ েলর সবেচেয় জনি য় এবং সমােলাচকেদর শংিসত 

টিলিভশন িসিরয়াল িলর মেধ  অন তম। মািহত চে াপাধ ায়ও িথেয়টার, চলি  

উৎপাদন, এবং ি , িনব  িলেখেছন। িতিন িবিভ  সিমনার, আেলাচনা, কমশালা এবং 

সািহত  ও পারফিমং আটস স িকত আেলাচনায় অংশ নন।  
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১৯৯১ সােল মািহত চে াপাধ ােয়র িপতৃেদব নেগ নাথ চে াপাধ ায় ায় ৮৪ বছর 

বয়েস বাধক জিনত কারেণ পরেলাক গমন কেরন। এই ঘটনার ায় নয় বছর আেগ ১৯৮২ 

সােল মাতৃেদবী রণুকা চে াপাধ ায় ইহেলাক ত াগ কেরন। িতিন তাঁর শশব ৃিতচারণায় 

বেলেছন-  

“তাঁর মা-ই িছেলন তাঁর কােছ সব। যতিকছু আদর, আ ার মােয়র কােছই 

িছল। বাবা িছেলন অত  রাশভারী কড়া ধাঁেচর। সজন  বাবার সে  দূর  

বজায় রাখেতন। িক  হেল িক হেব একিদন ু েল েদশী আে ালেনর আঁেচ 

জিড়েয় পেড় আটেক পেড়িছেলন। সারা ু ল দখল িনেয়েছ পুিলস। িবেকেল 

যখন ছাড়া পেলন তখন দখেলন রাশভারী গ ীর সই বাবা ু েলর গেট 

উৎকি তভােব অেপ া করেছন - বিরেয় আসেতই বাবা তাঁেক কােল তুেল 

িনেয়িছেলন, সবার অলে  বাবার চােখ জল দেখিছেলন। গভীর ায় তাঁর 

মাথাটা সিদন নত হেয়িছল।”১৮   

১৯৯১ সােল স ীত নাটক আকােদিম পুর ার লাভ কেরন মািহত চে াপাধায়। স ীত নাটক 

আকােদিম পুর ার পাওয়ার পর বা ইপুর িমশন সংেঘর প  থেক তাঁর জন  স ধনা 

সভার আেয়াজন কের। িতিন বা ইপুর লাভাস অ ােসািসেয়শন আয়িজত থম বা ইপুর বই 

মলার উে াধক িছেলন। ১৯৯৮ সােল পি মব  নাট  আকােদিম ‘দীনব ু ’ পুর াের ভূিষত 

হন। অন ান  পুর ােরর মেধ  িতিন িগিরশ পুর ার, পি মব  রাজ  পুর ার, িব এফ জ এ 

পুর ার, না ীকার পুর ার পেয়েছন। ২০০৫ থেক ২০০৭ সাল পয  পি মব  নাট  

আকােদিম কমপিরষেদর সদস  িছেলন িতিন। ২০০৬ সােলর ২৩ নেভ ের পি মব  নাট  

আকােদিম আেয়ািজত ষ  নাট েমলার উে াধন কেরন নাটককার মািহত চে াপাধ ায়। 

২০০৭ সােল পি মব  নাট  আকােদিম আেয়ািজত েযাজনা িবষয়ক িশ ণ িশিবের 

িশ ক িনযু  হন িতিন। ২০০৮ সােলর ৩ মাচ স ায় বাংলা আকােদিম সভাগৃেহ রিচত 
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নাটক পাঠ কেরন নাটককার মািহত। ২৭ মাচ িবেকল ৩.৩০ িমিনেট িব নাট  িদবস 

উপলে  আেয়ািজত পদযা ার উে াধন কেরন মািহত চে াপাধ ায়। ২০০৯ সােল ১৫ থেক 

১৯ জুলাই নাট েশাধ সং ান ভবেন স  বাদল উৎসেবর উে াধন কেরন নাটককার 

মািহত। ২০০৯ সােলর শষ িদেক ভ র ও ক নালীেত পীড়াজিনত কারেণ অসু  হেয় 

পেড়ন নাটককার। ডা. তপনেজ ািত দাস িছেলন ধান িচিকৎসক।  ২০১০ সােলর ১ 

সে র অসু  নাটককারেক আর এস িভ হাসপাতােল ভিত করােনা হয়।  তাঁর রনালীর 

পরী া িনরী া করা হয়।  এখােন িতিন চারিদন ভিত িছেলন।  ৪ সে র থম বােয়া িস 

িরেপােট নমাল রজা  িছল।  ওই বছর নাট কার চ ন সন ক া ার রােগ আ া  হন।  

২০১০ সােল সবস িত েম িতিন পি মব  নাট  আকােদিমর সভাপিত িনবািচত হন। ২৩ 

নেভ র দশম নাট েমলায় অসু  অব ায় নাট  আকােদিমর সভাপিত িহেসেব হাজরা পাক 

থেক রবী সদন পয  শাভাযা ার পুেরাভােগ িবরামহীন ভােব হঁেট যান। িতিন তাঁর 

িলিখত অিভভাষেণ বেলিছেলন-  

“এখন সুসময় নয় – অি র অশা  পিরেবশ। মানিবকতা আ া , 

িবেবকবিজত িহংসা খ হ , অসভ  দাি ক গজেন উ ক , অ গিত 

িতব কতায় িবচিলত। এ-সময় নাটেকর ভূিমকা খুবই পূণ। 

নাটেকর কােছ দুঃসমেয় মানুষ পােশ এেস দাঁড়ায়। নাটেকর মেধ  একটা 

দুজয় াণশি  আেছ- কেয়ক হাজার বছর আেগর জ কাল থেক নানা 

িতকূল অব া ও িব তা সে ও আজ পয  তা িজতেবই। সখােন 

কােনা বাধাই বাধা নয়। নাটক সংকটেক িবে ষণ কের এবং তার াস 

থেক উ ােরর সংেকত দয়। নাটক মেন কিরেয় মানুষ কীভােব 

িমেলিমেশ বলবান হেয় উঠেত পাের, নাটক িশিখেয় দয় িবষাদ সিরেয় 

আমরা কীভােব হেস উঠেত পাির, নাটক ঘাষণা কের অন ায় শষ 

পয  পরািজত হেত বাধ ।” ১৯ 
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২০১০ সােলর শেষর িদেক গলায় অিতির  পীড়ার কারেণ ি তীয়বার বােয়া  িস করা হয়। 

তােত রজা  নমাল থােক। ২০১১ সােল ২২ জানুয়াির বল াসকে র কারেণ ি তীয়বার 

আর. িভ. এস. হাসপাতােল ভিত করা হয় তাঁেক। াসনালীেত িছ  কের াস চলাচেলর 

ব ব া করা হয়। এবং বােয়া  িসেত াসনালীেত ক া ার রাগ ধরা পেড়। িচিকৎসা 

িব ােনর পিরভাষায় যােক বলা হয় ‘ ায়ামাস সল কািসেনামা অফ ভাকাল কড’। 

নাটককারেক সিদনই ছেড় দওয়া হয়। িতিন ভােলাভােব কথা না বলেত পারার কারেণ 

শারীিরক এবং মানিসকভােব অ ি  বাধ কেরন। ১১ ফ য়াির তৎকালীন মুখ ম ী বু েদব 

ভ াচােযর উেদ ােগ অসু  নাটককার মািহত চে াপাধ ায়েক িপ. িজ. হাসপাতােলর 

রিডওেথরািপ িবভােগ ভিত করােনা হয়। এই সময় তাঁেক ১৯ িদেন ৩৩ বার রিডওেথরািপ 

দওয়া হয়। হাসপাতাল থেক নাটককারেক রািনকুিঠর সরকাির আবাসেন িনেয় আসা হয় 

২৯ মাচ। ম মাস থেক িপ িজ হাসপাতােলর ইএনিট িবভাগ ও রিডওেথরািপ িবভােগ 

িচিকৎসা চলেত থােক। অপরিদেক ২০১১ সােলর িবধান সভার িনবাচেন ৩৪ বছেরর 

লালদুেগর পতন ঘেট। নতুন মুখ ম ী িহেসেব শপথ হণ কেরন ‘মা-মািট-মানুষ’ সরকােরর 

অি কন া মমতা বে াপাধ ায়। বাম ে র এই শাচনীয় পরাজেয় অসু  নাটককার 

শারীিরক ও মানিসক ভােব িব  হেয় পেড়ন। বলাব ল  মেন ােণ িতিন মাকসীয় 

ভাবধারায় িব াসী িছেলন। সারা জীবন িতিন ‘িথেয়টার - ল  ট  - ি েকট’ এই িতনিট 

িজিনসেক আঁকেড় িছেলন। পিরবিতত রাজৈনিতক পিরি িতর কারেণ পি মব  নাট  

আকােদিমর সভাপিতর পদ থেক ই ফা দন মািহত চে াপাধ ায়। ১৩ ম অ াবসাড 

িথেয়টার ও থাড িথেয়টােরর পুেরাধা িকংবদ ী নাট কার বাদল সরকােরর পরেলাক গমন 

তী ভােব শাকাহত কের তােল নাটককার মািহত চে াপাধ ায়েক। বাংলা নাটেক তাঁরা 

দুজেনই িছেলন স ূণ ব িত মী মানুষ। বাংলা িথয়াটাের সুিচ ক, িপতৃ ানীয়। ভীষণ 

আঘাত সহ  কেরও মারণ রাগ ক া ােরর সে  তী  লড়াই চািলেয় যান িতিন। অসু  

অব ায় একমা  পু  সায়ন চে াপাধ ােয়র িববাহ দন ২০১২ সােলর ফ য়াির মােস। 



[56] 

 

পু বধূ সুি তা পি ত (এক বসরকারী কেলেজ গণমাধ ম িবভােগর অধ ািপকা। কলকাত 

আকাশবাণী বতারেকে র আংিশক সমেয়র অনু ান স ািলকা)। ৬ মাচ িবড়লা সভাগৃেহ 

মািহত চে াপাধ ােয়র শষ লখা ‘তথাগত’ নাটেকর অিভনয় দখােনার িবেশষ ব ব া করা। 

তর অসু  অব ায়ও িতন ঘ া পেনর িমিনট নাটককার মন িদেয় উপেভাগ কেরন। 

অিভনয় শেষ র পট নাট সং ার প  থেক তাঁর হােত পু বক তুেল দন া ন ম ী 

ি িত গা ামী। অসু  নাটককার হাত নেড় সবাইেক অিভবাদন জানান। এটাই িছল 

নাটককাের জীবেন শষ অিভবাদন। এর মাস খােনক পর ১৯ মাচ বল াসক  িনেয় 

তৃতীয়বার আর. এস. িভ. হাসপাতােল ভিত হন। াস চলাচেলর সুিবধার জন  পুনরায় 

াসনালীেত একিট িছ  ( ািকওে ািম) করা হয়। জীবেনর শষ চি শ িদন তাঁেক 

হাসপাতােল শয াশায়ী থাকেত হয়। কলকাতা পুরসভা তাঁর িচিকৎসার ব য়ভার বহন কের। 

২০১২ সােলর ১২ এি ল সম  রকম েচ া ব থ হয়। ‘ক নালীেত সূয’ নাটেকর েণতা 

িনেজর কে  ককট রাগেক ধারণ কের বাংলা নাট  জগৎেক িপতৃহীন কের শষ িবদায় 

জানান। িতিন শষ িনঃ াস ত াগ কেরন আর. এস. িভ. হাসপাতােল িবেকল ৪টা ৩৫ 

িমিনেট। ডা াির মেত মৃতু র কারণ মাি াগ রিজ া  িনউেমািনয়া ও সফিটিময়ার 

কারেণ হাট লাঙ ফইিলওর। িতিন ধু সািহেত র অধ াপক িছেলন না, িতিন একই সে  

কিব, নাট কার, ঔপন ািসক, াবি ক এবং স দয় সংেবদী নাগিরক ও অিভভাবক িছেলন। 

সািহত  িছল তাঁর কােছ সমাজ বদেলর হািতয়ার প।  
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তথ সূ : 

১। দাস, তপনেজ ািত (স াদক) : র পট নাট প , মািহত চে াপাধ ায় রণ সংখ া, 

    ২০১২, কলকাতা - ৯২, পৃ া - ২৫। 

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

    কলকাতা-৭৩, পৃ া -১০৩।  

৩। দ, ড. অপূব  : নাট -ব ি ে র মুেখামুিখ, িদয়া পাবিলেকশন, থম কাশ  

    ২০১২,  কলকাতা-০৯,  পৃ া - ২১ ।  

৪। দাস, তপনেজ ািত (স াদক) : র পট নাট প , মািহত চে াপাধ ায় রণ সংখ া,  

    ২০১২, কলকাতা- ৯২, পৃ া -২৩। 

৫। তেদব-২৫ 

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

    কলকাতা-৭৩, পৃ া- ১২৭। 

৭। দ, ড. অপূব : নাট -ব ি ে র মুেখামুিখ, িদয়া পাবিলেকশন, থম কাশ ২০১২,  

            কলকাতা-০৯,  পৃ া– ১৯–২০। 

৮। পাল, ড. স য় : বাংলা নাটেক গণআে ালন, ২০১৭, ব ীয় সািহত  সংসদ,  

    কলকাতা -৭০০০০৯, পৃ া -৩০।  

৯। তেদব, পৃ া - ৩১।  

১০। চে াপাধায়, মািহত : নাটকসম , থম খ ,  ভূিমকা অংশ- কুমার রায়, ২০০১,  

     িম  ও ঘাষ পাবিলশাস, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ া —৮। 

১১। দাস, তপনেজ ািত (স াদক) : র পট নাট প , মািহত চে াপাধ ায় রণ 

    সংখ া,  ২০১২ কলকাতা-৯২, পৃ া-২৯। 

১২। চে াপাধায়, মািহত :  নাটকসম , থম খ ,  ভূিমকা অংশ- কুমার রায়,  

    ২০০১, িম  ও ঘাষ পাবিলশাস, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ া – ১৪।  
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১৩। তেদব– ১৩। 

১৪। দ , র ন (স ািদত) : অসমেয়র নাট ভাবনা, জ িদেন িফের দখা মািহত 

     চে াপাধ ায়, এি ল- জুন, ২০১৪, কলকাতা-৭০০০১৪, পৃ া - ২১।  

১৫। দাস, তপনেজ ািত (স াদক) : র পট নাট প , মািহত চে াপাধ ায় রণ সংখ া, 

     ২০১২, কলকাতা-৯২, পৃ া - ৩১। 

১৬। তেদব-৮৪। 

১৭। তেদব-৩৩ 

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

     ২০১৩,  কলকাতা-৭৩, পৃ া- ৮৩। 

১৯। দাস, তপনেজ ািত (স াদক) : র পট নাট প , মািহত চে াপাধ ায় রণ সংখ া, 

     ২০১২, কলকাতা-৯২, পৃ া-৬৭। 

(িবঃ ঃ মািহত চে াপাধােয়র জীবনী সং া  অিধকাংশ তথ  অনু ু প নাট প , র পট 

নাট প  এবং মা নাট পে র অনুসরেণ িলিখত।)  


