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Abstract
Michael Madhusudan Dutta is the real founder of Bengali drama with its realistic
approach. Bengali drama had gone through so many hazzards and ups and down before
him. Middle Age’s ‘Jatra’ and the translation of western drama were not suitable enough in
Bengali drama. So the bengali dramatists have used all the conventional patterns of
Sanskrit drama. In this situation Madhusudan appeared in bengali drama with a new style
and pattern of language.
In his first drama ‘Sharmistha’ he was not quiet able to come out from the effect of Sanskrit
drama. So, all the characters from the common man, actress, fighters to the man like king,
ministers are used the same lengthy, ornamented dialogues. There was no any dramatic
conflict or contradition in the characters due to their imitative language. Madhusudan’s
next creation ‘Padmabati’ is anyhow better in its variety of language. He has followed the
western pattern of using poetical language but the characters were more dramatic when
they used the colloquial language. ‘Krishnakumari’ is the best one of his dramatic
excellence. The style and pattern of language of the drama has a versatile effect.
Madhusudan’s great work— his two Farce is full of varieties of language. In ‘Akei ki Bale
Sabhyata’ he has used the language on different region, education, age, religion, profession
and the language of woman in a realistic way. In ‘Buro Saliker Ghare Row’ he has used the
dialect of Jasohar. It is incredible to use such language in that time when there was no
existence of a solid and sustainable language of bengali drama and that is why
Madhusudan is called the pioneer of bengali drama.

ফাংরা নাটনকয মথাথত ও তযূণত রূনয প্রকা ঘনটনছ ভধুূদন এয াত ধনযআ। যাভনাযাণ তকতযনেয ‘যোফরী’
নাটনকয তবন ূনেআ ভধুূদন ফাংরা নাটনকয ংস্পনত অনন। তাাঁয অনগ ফাঙারীয নাটয প্রনচষ্টা নানা
বাফনাতচন্তা দ্বন্ধতফক্ষুব্ধ থ ধনযআ এতগন চনরতছর। ভধযমুগী মাোতবন সথনক ািাতয প্রথা ভঞ্চাতবনন অগ্রী
ওা থচ ািাতয ভঞ্চাতবননয ঈমুক্ত ফাংরা নাটনকয বাফ, তাআ াভনন তফস্তৃত ংস্কৃত নাটযবাণ্ডাযনকআ তাাঁযা
ফযফায কনযন – তাযআ পরস্বরূ অভযা াআ প্রথভ ফাংরা বালা তবনীত নাটক নন্দকুভায যা এয ‘তবজ্ঞান
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কুন্তরম্’ এয নুফাদ। ংস্কৃত নাটনকয নুফানদয নঙ্গ নঙ্গ তকছু আংনযতজ নাটনকয নুফাদও  সমভন ‘বানুভতী
তচর্ত্তফরা’, ‘চারুভুখ তচর্ত্াযা’ আতযাতদ। এযআ নঙ্গ চনরনছ সভৌতরক ফাংরা নাটক যচনায ক্ষীণ ও দুফতর প্রা।
সমভন – তাযাচযণ তকদানযয ‘বদ্রাজুতন’, সমানগচন্ন গুনপ্তয ‘কীততততফরা’। মতদও এগুতর সভৌতরক যচনা তফুও
ংস্কৃত নাটযধাযায প্রবাফ সথনক এআ নাটকগুতর সফতযন অনত ানযতন। ংস্কৃত নাটনকয যীতত, বালাবতঙ্গ, ংরা
যচনা এআ নাটকগুতরয ঈয প্রবাফ সপনরতছর। এআ টবূতভনত ভধুূদননয নাটযকায রূন অত্মপ্রকা। তাাঁয
নাটনকয ংরান বালায বফতচেযূণত ফযফায এক কারজী ৃতষ্ট। ংস্কৃত নাটযযীততয তফরুনে ফাংরা নাটযজগনতয
তদক প্রদতননয প্রথভ প্রাণুরুল তততন। ভধুূদন এয ভনত—

‚নাটনক ফযফহৃত ংরানয তত সআ মুনগয কথযবালায ংনমাগ থাতকনফ। সক্সতায তাাঁায মুনগয
তত াদৃয যক্ষা কতযা ও ফতকারীন অনফদন ৃতষ্ট কতযানছন। নাটনক নুকযণ চনর না। বদনতন্দন
জীফননয বালায তযচ নাটকী ংরান না াআনর স্ববাফত দতকগণ তা আা তযনফন।‛
[ভধুূদননয নাটক/বফানীনগাার ানযার, ৃ. ৬০]
ফয ংস্কৃনতয অনুগতয নজানয স্বীকায কযনরও তততন তাাঁয নাটনক ংস্কৃত প্রবাফ সথনক ম্পূণত ভুক্ত
কযনত ানযনতন। তাাঁয প্রথভ তদনকয নাটকগুতরয ংরা অড়ষ্ঠ ও তযন্ত দীঘত। াধু বালায ফযফায তাাঁয
নাটকগুতরয ভনধয রক্ষয কযা মা। তনফ তাাঁয নাটনকয অড়ষ্ঠতায একভাে কাযণ শুধুভাে াধু বালায প্রনাগআ ন,
কতফত্বূণত ফণতনা ও রংকাযমুক্ত ফানকযয তফনযা। কানফযয সক্ষনে কতফত্ব ভানা তকন্তু নাটনকয সক্ষনে তা সফভানান।
সজনয তাাঁয নাটনকয ংরান ংস্কৃত নাটনকয কাফযভতা এননছ তকন্তু ািাতয নাটনকয গততভতা অনতন।
এফ নেও তততনআ ফাংরা নাটকনক ংস্কৃনতয অনুগতয সথনক ঈোয কনয অধুতনক বানফ তানক রূদান কনযনছন।
তাাঁয প্রথভ নাটক ‘তভতষ্ঠা’সত তততন ংস্কৃত প্রবাফ কাতটন ঈঠনত ানযনতন। ফাংরা নাটক তরখনত তগন তততন
ংস্কৃত সথনক ব্দ, তচে, রংকায প্রবৃতত তনন এননছন। বালানক চতযে ও তক্রায ধীনন না সযনখ তানক কতফয
ভনতা রাগাভীন বানফ ফযফায কনযনছন। তাআ এআ নাটনকয তধকাং চতযেআ রংকৃত ফাকয ফযফায কনযনছ।
একতট াধাযণ বদতয, থচাযী নাগতযক, খী কনরআ ভাফে, দীঘতাতত ফাকয ফযফায কনযনছ। চতযেগুতরয বাফ
প্রকান সম দ্বন্ধ ও ংঘানতয ৃতষ্ট  ভধুূদন ‘তভতষ্ঠা’ নাটনক তা নুযণ কনযনতন। সজনয নাটকতটয বালা ও
ংরা চতযে তফকানয ও ঘটনায গতত তনধতাযনণয তফযীতধভতী ননছ, ংরানয ভধয তদন নযাক্ষ কাততনয
ফণতনা ননছ ভাে। সমভন নাগতযনকয ঈতক্ত—

‚সদখুন ফজ্রাঘানত সকান তফার অশ্র তরুজ্বনর মা তনফ তায অতশ্রত রতাতদয তক দুযফস্থা না ঘনট।‛
(২/১) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ১৭১]
এখানন একজন াধাযণ নাগতযক তৎভ ব্দফহুর াধু বালা কতফত্বূণত বালা ফযফানযয ভাধযনভ তায ফক্তফয
ফনরনছ। এনক্ষনে তায সশ্রতণ ততক্ষত-ততক্ষত ফা ম্ভ্রান্ত তকনা সফাঝায সকান ঈা সনআ। বালায গুরুগম্ভীযতা
ফযতক্তনত্বয ওয তনবতয কনয, অফায বালা ফযফানযয ভধয তদনআ ফযতক্তত্ব প্রকাতত । এনক্ষনে ফযতক্তয তযচআ
ম্পূণত স্পষ্ট ন। এ ধযননআ চতযে তাআ দতক াঠনকয ভনধয ঈদ্দীনা ৃতষ্ট কযনত ানয না। বালা চতযনেয
াভাতজক ফস্থাননক ুস্পষ্ট কযনর নাটনক তায গ্রণনমাগযতা ফানড়। মা এ নাটনক ক্ষুণ্ণ ননছ। যাজা, যাণী, ভন্ত্রী,
মাযা াভাতজক, থতননততক ও াভতগ্রক বানফ ভানজয ঈচ্চস্তযী তননফ তযতচত তকন্তু তানদয ংরা এফং বালা
নযানয চতযেগুতরয বালায নঙ্গ খুফ সফত াথতকযূণত ন। সমভন—
যাজা- ‚অা! তক ভধুয স্বয। ুন্দতয! সতাভায ঙ্গীত শ্রফনণ সম অভায ন্তঃকযণ তক মতন্ত তযতৃপ্ত নরা, তা ফরনত
াতয না।‛ (২/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ১৭৫]
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ভন্ত্রী- ‚(স্বগত) দয নন্ত সদফত অভায স্কনন্আ ধযাবায তন কনয প্রস্থান কনরযন।‛ (২/৩) [ভধুূদন যচনাফরী,
ৃ. ১৭৭]
এআ ংরানয াাাত একজন নটীয ঈতক্ত—
‚অতভ ভাযানজয অজ্ঞাফতর্ত্তনী।‛ (২/১) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ১৭৫]
অফায এক বদনতযয কনে ংস্কৃত ব্দ ফযফহৃত ননছ।
‚কস্ত্বং‛ (১/২)_ [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ১৬৩]
সআ ভনয াভাতজক তযতস্থতত তকন্তু এআ ছতফয নঙ্গ াভঞ্জযূণত ন। াভাতজক তফনবদ ফা প্রনবনদয প্রভাণ
াতনতয অভযা সনতছ। াধাযণ নাগতযক, নাচ গান কনয জীতফকা তনফতা কযা নটী, একজন সমাো (এখানন সমাো
সফী বদতয), খী এনদয বালা, কথা ফরায ধযণ যাজা-ভন্ত্রী সশ্রতণয নঙ্গ তভন মানফ এটা নজ গ্রণ কযা সকার
ফা একার সকানকানরয দতক ও াঠকনদয ভনধয তফশ্বানমাগযতা অনন না। স মতআ সৌযাতণক ংস্কৃত াতনতযয
কাততন ফরম্বনন নাটক যতচত সাক না সকন। তানর নাটযকায সকান তফনল কাযনণ বালায এআ াভঞ্জয তফধান
কযনত সগনরন। এখাননআ প্রনরয ভুনখাভুতখ দাাঁড়ানত  নাটযকাযনক। তৎকারীন ত্প  াতনতযয ৃষ্ঠনালক মাাঁযা
তছনরন তাাঁনদয ছন্দ-ছনন্দয কাযণ, নাতক বদনতন্দনতায ধুনরা ভাতট বযা জীফননয ঈনবত সকান তযীতরত
ভাতজতত ভযাফতী ৃতষ্টআ তছর ভাআনকনরয ভননয আচ্ছা। মতদ তাআ ন থানক তানর সআ কানজ তততন পর নরও
নাটক ৃতষ্টয ম্ভাফনায আততান তততন ঈনটা নথ াাঁটনরন।
এআ নাটনকয নযতভ নাযী চতযে সদফমানী তায ূফতযানগয কথা মখন খী ূতণতকায কানছ ফনরনছন তখন
অনফগ ও দুঃনখয প্রকা সমখানন ংমত, ংতক্ষপ্ত ওা প্রনাজন সখানন তা ফণতনাভূরক ওা তা ম্পূণত
ঈরতব্ধ কযা মা না। সদফমানীয ঈতক্ত—

‚তপ্র তখ, স চন্নানন তক অতভ অয এ জনে দতক কযনফা? (দীঘতশ্বা তযতযাগ) সআ ভৃতফতলতনী ভধুয বালা তক
অয কখন অভায কণতকুনয প্রনফ কযনফ?‛ (১/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ১৬৯]
তকন্তু এআ সদফমানী চতযেনকআ মথামতথ নাটকী চতযে ভনন ননছ মখন তততন যাজানক ততযস্কায কনযনছন—

‚মাও মাও। তুতভ তত তনরতজ্জ রম্পট ুরুল, তুতভ অভানক স্পত কনযা না। অতভ তক তভতষ্ঠা? চন্ডানর চন্ডানর তভরন
ওা ঈতচত ফনট। অতভ সতাভায সক?‛ (৪/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ১৯০]
এআ বালা প্রকৃত নাটযবালায ভতআ ধাযানরা ও তীঘ্ন। তফস্ম, প্রর, ততযস্কায এআরূ বাফফাচকতা সদফমানী
চতযনেয দ্বন্ধজতটর ও তনষ্ফর তবভান তভতশ্রত ভানতক ফস্থা নাটকী বানফ পুতটন তুনরনছ। এআ বালাআ াঠকদতনকয প্রানণয স্পত রাব কনয। তকন্তু নাটযকায সখানন স্থাতনত্বয সচষ্টা কনযনতন।
ঈচ্চস্তনযয নাযী চতযেগুতরনক ভাআনকর বালায অততনময ভুনড় তদনরও নটী চতযনেয ভনধয তযতচত
ভাভতক নাযী বালায ্প  স্বাদ াওা মা। একান্ত নাযী বালায সম বফতষ্টয সমভন ‘গা’ ‘এভা’, ‘দূয তবাগা’
নব্দয ফযফায একভাে তায ভুনখআ সানা সগনছ। প্রধান, স্ব্প ততক্ষত, ভাতজতত চতযে নরও স তফদূলনকয
চারাতকূণত কথায জনয তানক সখাাঁচা তদনত ছানড়তন। স প্রংায ছনর তায বুর কথায তনন্দা কনয ফনরনছ—

‚ফাঃ ঠাকুনযয তক ূক্ষ্মফুতে গা!‛ (২/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ১৭৬]
ভধুূদন ‘তভতষ্ঠা’ নাটনক ুযাতন ও নফীননয ভনধয সম ভন্ব াধননয সচষ্টা কনযনছন তা নাটক অনরাচনা সথনক
ফুঝনত াযা মা। ফাংরা গদয তখনও বফ সনযাতন। তফদযাাগয ভানয কুন্তরা নফভাে প্রকাতত ননছ
এআ তযতস্থততনত ধ্রুদী নাটক যচনা কযনত তগন তততন এক স্বতন্ত্র বালা বতযী কযনত সচনতছনরন। তাাঁয ফক্তফয—
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“The only foult found with it, is that the language is a little too high for such
audiences as we may expect now to patronize it.” [ভধুূদননয নাটক, বফানীনগাার
ানযার]
থতাৎ এআ বালা নাটনকয নক্ষ ক্ষততকয ন, দতকনদয নক্ষ নফাধয। এআ ভানরাচনা নাটযকাযনক
সগৌযফাতন্বত কযনরও নাটকতটনক পর কনয না। তনফ সকান সকান জাগা তততন বাফগত ও বালাগত ংগতত
তফধাননয সচষ্টা কনযনছন তাআ তকছু ভনয জনয নরও সদফমানীয কনে নাযীয তবভান, াাকায, নটী চতযনেয
ভনধয সভনতর বালা রক্ষয কতয। এককথা াতনতযয তফচানয তকছু গন্ডীফেতা থাকনরও ‘তভতষ্ঠা’ এক মুনগাতীণত
ৃতষ্টয তযচ ফন কনয।
তাাঁয যফততী নাটক ‘দ্মাফতী’। এআ নাটনকয বালা ংস্কৃত প্রবাফ থাকনরও ‘তভতষ্ঠা’য তুরনা যর ও কথয
বালায ফযফায ননছ সফত। ংরাগুতর অকানয সছাট এফং ফাকযগুতর ংতক্ষপ্ত ওানত াটনকয কানছ সফত
ঈনবাগয ননছ। তনফ এ নাটনক তততন ািাতয নুকযনণ দয ংরা সফত ফযফায কনযনছন। সক্সতয
বফযীতয সদখাননায জনয একআ নাটনক গদয-নদযয ফযফায কনযনছন। ভধুূদনও ‘দ্মাফতী’সত এআ ভতনক
নাটযবালা রূ সদফায সচষ্টা কনযনছন। তনফ দয ংরা ফযফানযয প্রকৃত ভভত তততন ফুনঝতছনরন ফনর ভনন  না।
সক্সতয প্রধান চতযেগুতরয ভুনখ তীব্র ও গবীয বাফানফগ প্রকা কযায জনয দয ংরানয ফযফায কনযতছনরন।
তকন্তু ভধুূদন কঞ্চুকী ও কতরয ভুনখ দয ংরা ফযফায কনযনছন। কঞ্চুকী সকৌতুক যাত্মক চতযে অয কতর নীচ
প্রফৃতর্ত্য ক্ষততকাযী চতযে। তাআ তফদৃ চতযনেয ভুনখ দয ংরানয ফযফানযয জনযআ তা কামতকযী ন ওনঠতন।
তকন্তু এআ কঞ্চুকী, তফদূলক মখন াধাযণ বালা থতাৎ কথয বালা কথা ফনরনছ তখন তা ননকখাতন প্রাণফন্ত
ননছ। কঞ্চুকীয ঈতক্ত—

‚সফ। ওনরা ভাধতফ, সরানক ফনর সযৌনদ্র ফৃতষ্ট নর সখাঁকতারীয তফন , তা অতভ সদখতচ সতাযও তফন তত
তনকনট‛ (১/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ২১৪]
অয তফদূলনকয ঈতক্ত—

‚এ সম যাজা আন্ননীর! তা এখন তক কতয? এনক সম গারাগাতর তদতছ সফাধ কতয, সভনয াড় সবনঙ সদনফ এখন।‛
(১/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ২০৮]
তফদূলক, কঞ্চুতকয কথাফাততা ‘ওনরা’, ‘সরা’, ‘সরা’, ‘ওনগা’ এ ধযননয ব্দ ফযফায চতযেগুতরনক অকলতণী
কনয তুনরনছ। মতদও ‘রা’, ‘সরা’, ‘ওনরা’ সভনরী ব্দ তকন্তু নাটযকায তফদূলক ও কঞ্চুকীয ভুনখ এআ ব্দগুতর তফনল
ঈনদ্দয তনন ফযফায কনযনছন। এনদয ভুনখ এ ধযননয নব্দয ফযফায াযয ৃতষ্ট কনযনছ। ফযঙ্গ তফ্রূপ বাাঁড়াতভ
বতণতা টু এ ধযননয চতযে যাজায তযলদ তানফ যাজবাগুতরনত ঈতস্থত থাকত। নাটযকায সজনযআ এনদয
ভুনখ াধাযণ চতরত বালা ফযফায কনয তানদয গ্রণনমাগযতানক ফাতড়ন তুনরনছন।
যাজা আন্ননীরায ংরানয বালা াধুবালা। তাাঁয ঈচ্চ াভাতজক ফস্থাননয কথা সবনফআ নাটযকায এআ বালা
ফযফায কযনরও ‘তভতষ্ঠা’য তুরনা এ বালায ননকখাতন যরীকযণ কযনছন।
‘দ্মাফতী’সত নাযী চতযেগুতরয বালা নাযীুরব। ভাআনকর এনক্ষনেও ভূরত দুতট সশ্রতণয নাযীনদয বালাগত
াথতকয তুনর ধনযনছন। সদফী, দ্মাফতী, ততস্বনী, সগৌতভী চতযেগুতর ঈচ্চভানগতয তাআ তানদয বালা ভূরতঃ াধুবালা
তনফ প্রনাজনন তাযা কথযবালাও ফযফায কনযনছন। এখানন নাটযকায সদফী চতযেগুতরনক ভানুনলয ভত কনয
ঈতস্থত কনযনছন। সদফনদফীনদয ঝগড়া নফত তানদয ভুনখ ‘সফাা’, ‘অআ ভা’, ‘তক রজ্জা’, ‘সতায ভুখ সদখনর
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া’ এ ধযননয সভনরী কথায ফযফানয অভযা বুনর মাআ সম স্বনগতয সদফীনদয ভনধয অতছ তক না অভানদয
ভানজযআ প্রততচ্ছতফ সদখনত াতচ্ছ। সদফী যততয মখন কাঠুনযনদয সভনয ছদ্মনফ ধনযনছন তখন তায বালা—

‚ওনগা, সতাভযা কাযা গা? (৪/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ২২৯]
যাাঁগা সতাভানদয তক এখানন থাকনত ব  না?‛ (৪/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ২২৯]
সফ ফদনরয ানথ বালায ফদরও সম জরুতয তা নাটযকায বুনর মানতন। ভানজ সশ্রণীগতবানফ বালায বফতচেয
থাকনফআ। এখানন সআ তফলতট ধযা নড়নছ। যতদনক ফুভতী, তযচাতযকা ভাধফী, যাজতযফানযয নঙ্গ মুক্ত,
অফায জেগতবানফ াধাযণ ভাজবুক্ত। সজনয দুতট সশ্রতণয নঙ্গআ তানদয সমাগূে যননছ। তানদয ভুনখয
বালাও তাআ প্রনাজননয নঙ্গ াভঞ্জযূণত সযনখ ফযফায কনযনছন নাটযকায। াধু বালা ও কথয বালা ফযফায
কনযনছন তানদয বালা। ঈচ্চ-নীচ, াধাযণ-াধাযণনত্বয সফড়াজানর অফে না সযনখ ফস্থায প্রনাজনন বালায
ফযফায কনয ভাআনকর নাটকতটনক সভৌতরকতা দান কনযনছন। াধু -চতরত দুআ বালাযআ াফরীরতা, বফতচেয এফং
জীফন্ত নাযী চতযনেয বালা নাটকতটনক একতট ঈৎকৃষ্ট নাটনক তযণত কনযনছ।
ভধুূদননয নাটয প্রততবায সশ্রষ্ঠ তনদতন ‘কৃষ্ণকুভাযী’ নাটক। এআ নাটকতট তায বালা বফতচনেযয ঈৎকলততা
স্বভতভা ঈজ্জ্বর। নাটনকয এখানন বাফ নুমাী বালা ফযফায কনযনছন। এখানন ংরানয বালা চতযনেয সশ্রতণ ও
প্রকৃতত নুমাী ুঙ্গত ননছ। নাটকী ভুূতত নুমাী ংরানয বালা ও ধযণ ফদর কযা চতযেগুতরয ফহুভুখী
অনফদন অভানদয কানছ জনফাধয ননছ। নাটনকয একতট প্রধান চতযে বীভতং চতযেতটয স্বাথতকতায ভূর কাযণ
নাটকী ভুূতত নুমাী ংরানয ফযফায। মখন তততন যাজায বূতভকা তখন তায ংরা—

‚বগতফতী, এ বাযতবূতভতক অয স শ্রী অনছ! এ সদনয ূফতকারীন ফৃর্ত্ান্ত কর স্মযণ নরয, অভযা সম
ভনুলয সকানভনতআ এ তফশ্বা  না!...‛ (২/১) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ২৪৭]
যাজায তবজাত াভাতজক ফস্থান এআ ংরানয বালা প্রকাতত। ভানজয ঈচ্চতখনয ফস্থান কযা এক
ফযতক্তয বালা তৎভ ব্দফহুর এফং রংকাযমুক্ত নফ এ যীতত খুফ একটা স্বাবাতফক না। অফায তততন মখন
সোতুয ততা তখন তায বালায নঙ্গ াধাযণ ভানুনলয বালায সকান াথতকয সনআ।

‚অয বানগয মা অনছ, তাআ নফ। সদফী তুতভ কৃষ্ণানক একফায এখানন ডাক সতা। অা! ননক তদন নরা,
সভনটানক বার কনয সদতখ নাআ।‛ (২/১) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ২৪৭]
ংরা এখানন চতযনেয শুধু ভুনখয কথা ন ভগ্র র্ত্ায তবফযতক্ত।
স্বাথতয প্রফৃতর্ত্য দা, ধনদা তায ংরানয বালা জীফন্ত ন ঈনঠনছ। সমভন—

‚ভাছ বাা সটাতটত তগনরনছন।‛ (১/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ২৩৮]
‚অভায নানভ চুকতর না কাটনর চরনফ সকন।‛ (১/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ২৪৩]
এ ধযনণয বালা ম্পূণতবানফ তায চতযনোনমাগী ননছ।
‘কৃলকুভাযী’সত নাযী চতযেগুতরও তানদয বালা ফযফানয বফতচেযভ। ভাআনকনরয ফগুতর নাটনকয নাযী চতযেআ
প্রাথতভকবানফ একতট তনতদতষ্ট ছাাঁনচ সপরা ফনর ভনন । এখাননও নযানয নাটনকয ভত ‘ওনরা’, ‘ওনগা’, ‘সরা’,
‘ভাথাখাও’, ‘সাড়াযভুনখা’ আতযাতদ সভনতর ব্দ ফযফায কনযনছন নাটযকায। নাযীনদয ভনধয তবজাত সশ্রতণয
নাযীযা সমভন ততস্বনী, যাজভতলী, যাজকুভাযীয বালা তানদয ফস্থান নুমাী ঈমুক্ত ননছ। যাজকুভাযীয
সকাভর ভননয তযচ তায ংরান পুনট ঈনঠনছ—

‚বগফতীয শ্রীচযণ ননক তদন দতন কতয নাআ, তাআনত, ভা, ওাঁনক প্রথনভ তচননত াতয নাআ। (প্রণাভ
কতযা) বগফতী, অতন এ দাীয সদাল ভাজ্জতনা করুণ।‛ (২/১) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ২৪৮]
নাযীনত্বয ুরতরত ছন্দ ভধুূদন কযাত্ব কনয তানক তনুণবানফ ত্প াতত কনযনছন। তাআনতা সভননদয
অত্মম্মাননয তচযন্তন তযনক তততন ভদতনকায ভুনখ অতফষ্কায কনযনছন—

‚এ জনে কানকও সভন ফনর ফনরা কনযা না।‛ (৪/৩) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ২৭২]
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নাযী হৃদনয তনগূঢ় যয এত ফরীরা তততন তচোতত কযনত সনযনছন ফনরআ ফাংরা নাটযাতনতয ততন
প্রাণুরুনলয ভমতাদা সননছন।
ভধুূদন তাাঁয প্রনগুতরনত ংরানয বালা সম ফণতভতা এনননছন তা বূতূণত ও তফস্মযণী। তাাঁয সআ
ূফত বালা ফযফানযয ধাযা অজও নুৃত ন চনরনছ। নাটনকয সক্ষনে নতা সকান দৃযগণ্ডী ফা ফাধযফাধকতায
জনয তততন ফযফানযয সতভন ঈৎকলততা সদখানত ানযনতন তকন্তু প্রন যচনা তততন ম্পূণত স্বাধীনবানফ বালা
ফযফায কনযনছন। প্রননয াভতগ্রক াপনরযয াততায ননছ তাাঁয প্রতযক্ষ ফাস্ততফক তবজ্ঞতারব্ধ ংরানয
বালা। ‘এনকআ তক ফনর বযতা’ (১৮৬০) প্রনন তাাঁয ৃতষ্ট ফণতভ চতযেনভরা ঞ্চরনবনদ ভানুনলয বালা,
তক্ষত-ততক্ষত সশ্রতণয বালা, ফতবতর্ত্ক বালা, ধাতভতক-ধাতভতনকয বালা, সাতবতর্ত্ক বালা, ফাযতফরাতনীনদয
বালা, নাযীনদয বালা কৃতেভ বানফ পুনট ঈনঠনছ।
ততক্ষত ভানজয ভূতততভান প্রতততনতধ নফকুভানযয প্রকৃত ভননাবাফ তায ংরানয তফজাতী বালানত প্রকাতত—

‚আন্ তদ সন্ভ প ফ্রীডভ, সরট্  এঞ্জ অওাযনরভ।‛ (২/১) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৩৬]
আংনফঙ্গরনদয এক মথাথত প্রতততনতধ নফকুভানযয বণ্ডাতভনত সস্বচ্ছাচায, নাচায, ারীনতাযআ প্রকা
ঘনটনছ। আংনযজী তক্ষা ও ািাতয ংস্কৃততয ঈজ্জ্বর তদকতট ফনতরত ননছ। নফকুভানযয এক তফস্মযণী
ঈতক্ত—

‚ও অভানক তভতযাফাদী ফরনর না সকন?... তানত সকান ারা যাগনতা? তকন্তু রাআয- এতক ফযদাস্ত ।‛
(২/১) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৩৬]
আংনযজী বালায প্রতত তক ূফত নুযাগ। ভানতক বদনযতায এক চযভ তনদতন এআ ংরানয কথা।
ফাযতফরাতনীনদয নৃতযগীনতয প্রংা তায ঈতক্ত—

‘তকা ফাৎ জীতা যও।’ (২/১) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৩৭]
‘সছাড় সদও াভনকা।’ (২/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৩৯]
‚রযাও – ব্রাতন্ড রযাও – জরতদ।‛ (২/১) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৩৯]
নাটযকায নফকুভানযয ভুনখ ততন্দ বালায ফযফায কনযনছন। ভূরত ভদয ফস্থানতআ এআ ততন্দ বালা ফযফানযয
ভধয তদন তৎকারীন ফাফুভানজয স্ববাফ ঙ্গনদাল তানকও সম প্রবাতফত কনযনছ তা সফাঝা মা।
ধতততক্ষত কারীনানথয কথানত তায সভাানফী ভানতকতা পুনট ঈনঠনছ। আংনযজী ফাংরা তভতন কথা ফনর
স তৃপ্ত। ‘অা তক পট াত’, ‘টুরুথ ফরফ তায অয সফ্রন্ড তক?’
কততা ভা চতযেতট একতট ধাতভতক চতযে তাআ তাাঁয ংরানয ভনধয সদখা সগনছ তৎভ ব্দফহুর াধু
বালা। সমভন—

‚সতাভায স্বগতী খুড়া ভা অভায যভ তভে তছনরন।‛ (১/১) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩২৯]
নযতদনক ফকধাতভতক বফষ্ণফ ফাফাজী, ভুনখ তায যানধকৃষ্ণ নাভ তকন্তু ন্তনয সবাগফানা। যাস্তা
ফাযতফরাতনীনদয সদনখ তাাঁয ঈতক্ত—

‚অাা, স্ত্রীনরাক দুতট সম সদখনত তনতান্ত কদাকায তা ন।‛ (১/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৩০]
এ কথানতআ তায প্রকৃত আচ্ছা ও ঈনদ্দয ধযা নড়। সাতবতর্ত্ক বালা রক্ষয কযা মা াযজন, সচৌতকদায,
খানাভা, সফাযা এনদয কনরয ভনধয। াযজননয কথাফাততা তায সায মথাথত তযচ াওা মা।

‚সযং আওয সগয, সগয, সগ, চুযাও আঈব্লাতড তনগয, সডকরাও সটাভাযা সফযগনভ তকা স।‛ (১/২)
[ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৩১]
আংনযজ াযজননয মনথামুক্ত আংনযজী টানন ফাংরা ফরায সচষ্টা, বাযতীনদয ভান ম্মান কযা এফং তায
কততফয যাণতায অড়ানর তননজয স্বাথতততে কযায সচষ্টা ফআ ুন্দযবানফ পুনট ঈনঠনছ। সচৌতকদায কভতূনে ফাংরা
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ঞ্চনর থাকনরও স সম সদনয নয প্রনদনয সরাক তা তায কথা বালা স্পষ্ট সফাঝা মা। ফাযফায তায ভুনখ
‘ছাফ’ (ানফ>াফ>ছাফ) ব্দতট সানা সগনছ। ফাফাজীনক তায তনজস্ব ততন্দ বালা ও ঢনঙ স ফনরনছ—

‘সতাম্ াভনকা সতা কুচ তদা সনত-অচ্ছা মাও, চরা মাও। (১/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৩২]
এআ বালা সচৌতকদাতয সাগত ভানূনলয তফকৃত বালা। দানযাান, সফাযা, খানাভা তানদয সাগত অনুগতয
ারন কনযনছ। সজনয তানদয কথা ‘সম অনজ্ঞ’, ‘জী ভাযাজ’, ‘অচ্ছা ফাফা’ এ ধযননয অনুগতযূণত বালায
প্রকা ঘনটনছ।
ফাযতফরাতনীনদয ভনধযও বালাগত তাযতভয সদখা মা। তনচুস্তনযয ফাযতফরাতনীনদয বালায সকান ারীনতা ফা
যাখ ঢানকয ফারাআ নাআ। সমভন—

‚ওনরা ফাভা, গুনযা সাড়াযভুনখায অনের সদখতর? অভায নঙ্গ মাতচ্ছ ফনর অফায সকাথা সগর?‛
(১/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৩০]
নযতদনক হুনয তযীতরত ভাতজতত কথা সানা সগনছ ঈাঁচু স্তনযয ভানুনলয নঙ্গ ওঠাফা কযা
ফাযতফরাতনীনদয ভনধয। নাধাযী—

‚অজকার দানন্দফাফু খুফ সতানয ন ঈনঠনছ। এভন আায ভানুল দুতট াওা বায।‛ (১/২) [ভধুূদন
যচনাফরী, ৃ. ৩৩৩]
সভনতর বালা ৃতষ্টনত ভধুূদননয প্রততবায স্বাক্ষয অভযা ফতেআ সনতছ। বদ্রভানজয ন্তঃুযফাতনীনদয
াত-ঠাট্টা, সাঁআারী, অনভাদ অহ্লাদ, গৃস্থাতরয তফল, সভনতর বালায মাদু স্পনত মথাথত নাটকী রাব কনযনছ।
‘ভয ছুাঁতড়’, ‘সখরায ইশ্বাযা ফুঝনত াতযনন’, ‘চু কয সরা চু কয’ এ ধযননয কথা নাযীয তনজস্ব তযচনয
তযূযক ননছ।
ভুনখয বালা ফা কথয বালায ম্পনকত ভধুূদন সম নচতন তছনরন তা দুজন ভুরভান সভাট ফানকয ংরানয
ভধয সথনকআ তায তযচ াওা মা। তন্দু ফাঙারী ও ভুরভান ফাঙারীয বালায ভনধযও সম একটা ফযফধান অনছ
স তফলতটও নাটযকানযয দৃতষ্ট এতড়ন মাতন।
তদ্বতী ভুনট—

‘সদখ ভাভু, এআ সাঁদু সফটাযাআ দুতনাদাতযয ভজা কনয সনযনরা।’ (১/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৩২]
ভুনট সমনতু ভুরভান সনতু স অযফী, পাযী তভতশ্রত ফাংরা কথয বালা ফযফায কনযনছ।
আততানয ূক্ষ্ম যম্পযায তনফ কযনর ঈবালা ফা অঞ্চতরক বালা তনবতয ফাস্তফতা ভধুূদননয ‘ফুনড়া
াতরনকয ঘানড় সযাাঁ’ (১৮৬০) সথনকআ প্রধানত শুরু ননছ ফরা মা। মনায ঞ্চনরয ঈবালায মথানমাগয
ফযফায তততন এখানন কনযনছন। সম মুনগ নাটযংরানয বালা তনন ফাংরায নাটযকানযযা সকান তস্থয তোনন্ত এন
সৌাঁছানত ানযনতন, সআ মুনগ দাাঁতড়ন সথনক তততন সম ঈবালানক নাটনকয বালা রূন প্রনাগ কনযনছন সটা
অভানদয কানছ এক তফনল প্রাতপ্ত ফনর ভনন । শুধু ঈবালা ন চতযনেয স্তয নুমাী তততন সআ ঈবালানক
ভাজ বালানত তযণত কনযনছন।
াতনপ, পনতভা এফং ুাঁতট এআ ততনজননয ংরাআ এআ প্রনন তফনলবানফ দৃতষ্ট অকলতণ কনয। অভযা এনদয
ংরানক দুতট তদক সথনক রক্ষয কযনত াতয—
ক) তনছক একতট ঞ্চনরয ঈবালা রূন।
খ) সআ ঈবালানক কতখাতন নাটযবালা ও ভাজবালা নাটযকায তযণত কযনত সনযনছন স তদক সথনক।
সম ঈবালা ফযফায ংরান সদখা মা তায সম বতনতাতেক বফতষ্টয রক্ষয কযা মা তা র—
১) ‘এ’ এয ঈচ্চাযণ ‘এযা’ সপরতাভ > পযারতাভ, তঠকানা > সঠকানা > ঠযাকনা, সদনড়নকয > দযানড়নকয।
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২) স্বযঙ্গতত – কুম্পাতন, সনতয।
৩) ভাপ্রাণ ফনণতয ্প প্রাণতা সভাছরভান > সভাচরভান।
৪) ‘ন’ বতন ‘র’ সত তযণত তনন > তরন।
রূতাতেক বফতষ্টয—
১) নুগত, তফনচ, ভনধয
২) ফতনাভ – সভায > ভুআ।
এছাড়াও াতনপ ও পনতভায ংরান তকছু অযফী পাযী ও ততন্দ ব্দ ফযফহৃত ননছ। সমভন অদতভ,
ওাতকপ, এনছা, আাদ, সপাড়া, সদাসযা, নতফ, সভনযফানী, সরতকন আতযাতদ।
এফায সদখফ এআ ঈবালানক চতযনেয ংরানয ভনধয তদন নাটযকায তকবানফ নাটযবালানত রূ তদননছন।
াতননপয ায ভন্তফয—

‚অনায সম সভাছরভান তত াধ সগনছ,
তা জান্তত াতি, বাফনা তক তছর?‛ (২/২) [ভধুূদন যচনাফরী, ৃ. ৩৫৩]
এআ ফযনঙ্গাতক্ত বক্তপ্রানদয রাম্পটযনক সমন যাতয তফে কনয।
এছাড়াও ংস্কৃত তণ্ডত ফাচস্পততয বালা, বক্তপ্রানদয বালা তযনফ ও তযতস্থততগত বানফ সফ ভানানআ
ননছ। াভাতজক স্তয নুমাী, অনফনগয ঈত্থান-তন নুমাী তাাঁনদয বালায তযফততন ননছ মা জীফন্ত ও
ঈনবাগয ননছ।
নাযী চতযে পনতভা ছাড়া ুাঁতটয ভনধযও বালা ফযফানযয বফতচে রক্ষয কযা মা‚থু থু! াততনননড় সফটানদয ফাড়ীনত অনত গা ফতভ ফতভ কনয। থু, থু। কুাঁকড়য াখা, যাাঁনজয সখাা। থু,
থু...‛ (১/২) [ ভধুুদন যচনাফরী, ৃ। ৩৪৫]
নব্দয ুনযাফৃতর্ত্, ফযনদয ফযফায, চয ব্দ, বনাত্মক ব্দ, ফানকযয ফততফবাগ (কুাঁকড়য াখা/যাাঁনজয
সখাা) ফ তভতরন নাযী বালা ও নাটযবালায ুন্দয ংতভশ্রণ ঘনটনছ। এক কথা শুধু অঞ্চতরক বালাআ ন, চতযনেয
জাতত, সশ্রণী, প্রকৃতত ও ভানতকতা নুমাী ব্দ ও ফাকবতঙ্গ প্রনাগ কনযনছন নাটযকায।
ফাংরা নাটনক ভধুূদননয ূনফত সমফ নাটযকানযযা এনতছনরন তাাঁযা সকঈআ ফাংরা নাটযবালানক ফাস্তফতায
তনতযনখ একতট স্থাী তস্থততীর ফস্থা তনন সমনত ানযনতন। সআ মুনগ দাাঁতড়ন ভধুূদননয কৃততত্ব এখাননআ সম
তততন সআ স্থাতনত্বয ূচনা কযনত ক্ষভ নতছনরন এফং যফততী নাটযকানযযা সআ যম্পযা নুাযী ননছন।
ভধুূদননয প্রথভ নাটক ‘তভতষ্ঠা’সত নাটযবালায সম জড়তা, ংস্কৃত অনুগতযতা ‘দ্মাফতী’ সত তকছুটা কাতটন ঈঠায
অপ্রাণ সচষ্টা সদখা সগনছ। সআ সচষ্টায পরস্বরূ ‘কৃষ্ণকুভাযী’য বালা নাটযবালা তানফ মনথষ্ট ভাদৃত ননছ।
ংতক্ষপ্ত ও তীক্ষ্ণ চতরত বালা, অনফনগয ংমত প্রকা, নাযী হৃদনয যয তযন্ত দক্ষতায নঙ্গ ভধুূদন পুতটন
তুনরনছন। তনফ নাটনকয তুরনা প্রনগুতরনত নাটযকানযয বালানমাজনা এককথা নফদয-াভানয। ফাংরা
নাটনকয আততান এক মুগান্তকাযী ৃতষ্ট র অঞ্চতরক বালা ফা ঈবালা তনবতয ‘ফুনড়া াতরনকয ঘানড় সযাাঁ’
প্রনতট। তৎকারীন ভাজফযফস্থানক ঈনক্ষা কনয নাটনক তততন মা কনযনতন প্রনন সআ াধয াধন কনয
সদতখননছন। তচযাচতযত বালায সফড়াজার তছন্ন কনয চতযেগুতরয ভুনখ তানদয তনজস্ব হৃদনয বালা, যানণয বালা
ফযাায কনযনছন। শুধু প্রধান চতযেগুতরআ ন- াযজন, সচৌতকদায, সফাযা, ভুনট, তণ্ডত এআফ সগৌণ চতযেগুতরও
তানদয ংরান বালা বফতচনেয ভধয তদন তানদয সভৌতরক ও তনজস্ব তযচ বততয কনযনছ মা অজও নুৃত ন
চনরনছ। এখাননআ ভধুূদননয ননযতা অয সজতনয তততন ফাংরা নাটনকয থপ্রদতক তানফ তচযফতন্দত।
তথযূে0
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১. ভধুূদননয নাটক- ম্পাদনা বফানীনগাার ানযার, তফ তফ ব্রাদাত এণ্ড সকাং., প্রকা ১৯৬৮।
২. ভধুূদন যচনাফরী (খণ্ড ংস্কযণ)- অনাক ফুক এনজন্সী,প্রথভ প্রকা ২০০৩, নফভ প্রকা ২০১৪।
৩. নাটয াতনতযয অনরাচনা ও নাটযতফচায- াধনকুভায বট্টাচামত, ফাভা ুস্তকার, তৃতী ংস্কযণ ২০০০।
৪. নাটযভঞ্চ ও নাটযরূ (খণ্ড ংস্কযণ)- তফে যকায, সদজ প্রকানী, ভাচত ২০০০।
৫. ফাংরা নাটনকয আততা- তজত কুভায সঘাল, সদজ াফতরতং, সদজ এয প্রথভ ংস্কযণ ২০০৫।
৬. ফাঙাতরয নাটযনচতনায ক্রভতফকা- ভনীন্নরার কুণ্ডু, াততয সরাক, এতপ্রর ২০০০।
৭. বালা ও ভাজ-ভৃণার নাথ, না ঈনদযাগ, প্রথভ প্রকা, জানুাতয ১৯৯৯।
৮. বালা তফজ্ঞান ও ফাংরা- তননভলকাতন্ত ার, প্রজ্ঞা তফকা, নটাফয ২০১২।
৯. ভধুূদননয কৃষ্ণকুভাযী- সৌতভে ফু (ম্পাতদত) গ্রন্থতফকা, ুনভুদ্রণ-জানুাতয ২০১৬।
১০.নাটযকায ভধুূদন ও কৃষ্ণকুভাযী-তজত কুভায ফনন্দাাধযা ম্পাতদত, ফাভা ুস্তকার, ুনভুদ্রণ
২০১৫-১৬।
১১. ভধুূদননয এনকআ তক বযতা- তনীথ ভুনখাাধযা (ম্পাতদত), গ্রন্থতফকা, ুনতভুদ্রণ-জানুাতয ২০১৬।
১২. ভধুূদন দর্ত্ ফুনড়া াতরনকয ঘানড় সযাাঁ- তনভতনরন্দু সবৌতভক (ম্পাতদত), তরাতরত, ুনতভুদ্রণ- ননবম্বয
২০১১।
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১৪. The Development of the Drama (1960), Brander Mathew.

Volume-IV, Issue-III

November 2017

9

