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Abstract 

The emergence of singer-songwriter and patriotic Dwijendralal is one of the most renowned 

poet writers in Bengali literature. His plays have seen the melody of poetry and lyrics. He 

renovates myth through reconstruction of both the story and the character, both the emotion 

and the language, in the play. He created the playwright with modern ratoinal mind and social 

outlook. Usually the stories of mythological drama are taken from the eighteenth myth and the 

Ramayana Mahabharatha. Because the gods and goddesses are muthic, and in the drama, the 

words of the common people of the dusty earth are predominant. And the mythological drama 

serves as the bridge between heaven and death. That is why the playwright has to be extremely 

aware whenever he writes mythological drama. Sometimes in the shelter of Puranas one has to 

seek refuge in Purana to express a modern problem or mordern problem. In both this cases, the 

playwright repeatedly had to construct the building. Both Dwijindra-Yogesh have given novelty 

to the story and character of the Purana by mixing it with the sweetness of their minds. As well 

as keeping the demands of the Yogesh Chandra Manch, the play has given success in the theater 

as the play has adapted mythology and modernity in the making of the story with character and 

story. Yogesh Chandra has kept his position brightly despite the Dwijendra followers, only for 

sits drama.  

The main difference between Dwijendralal’s Sita drama and Yogesh Chandra Sita drama is that 

the main characters of Dwijendralal’s play are Sita and Rmachandra Gowan. And Sita is not 

main character in the Yogesh Chandra drama. He preferred Ramchandra to drama. Sita poem 

by Dwijendralal The dialogue of the play contains the sweetness of the poem, the subtle spread 

of the imagination and the passion. Miracles and supernatural narratives make this play 

interesting, but it also hinders acting. On the other hand, the dialogues of Yogesh Chandra’s 

dramaare realistic and emotionless, but useful in acting. Yogeshchandra Nataka Mancha has 

been a success due to its adaptability. Yogesh Chandra has occasionally followed the sweet 

poem of Dwijendralal Roy’s play. But I have to admit that the rhythm of Dwijendralal’s Sita 

drama is far ahead of the Sita drama of Madhurya and poetic beauty Yogesh Chandra. 
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     াণতয পম ণত্রেয পেণন ণফবাজত্রনয একণট াখা তাত্রত ত্রে পনই। াণতয ‘ণে’ ত্রত াত্রয ণকন্তু ‘ণে’ 

াণত্রতযয ভত্রধয ীভাফদ্ধ থাকত্রত াত্রয না, তা আয ফযাক  বফণচেযভয়। অথমাৎ ণত্রেয একণট রূ ত্রে 

াণতয। এই াণতয যচনায ণফণবন্ন দৃণিবণঙ্গ যত্রয়ত্রছ। তুরনাভূরক াণত্রতযয পনৌকা পফত্রয়ই আভযা পৌৌঁত্রছ মাই 

াণত্রতযয ণফণবন্ন আণঙ্গনায়। পই ুত্রেই আভযা ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ‘ীতা’ এফং পমাত্রগচন্দ্র পচৌধুযীয ‘ীতা’ নাটত্রকয 

তুরনাভূরক ণনভমাি-ণফণনভমাি ণফলত্রয় আত্ররাচনা কযফ। যাভায়ি বাযত্রতয জাতীয় ভাকাফয। এই ভাকাত্রফযয ণফণবন্ন 

কাণণন  চণযেত্রক পকন্দ্র কত্রয ণফণবন্ন প্রাত্রদণক বালায় অংখয গে, কণফতা, নাটক যণচত ত্রয়ত্রছ। আত্রর 

যাভায়ত্রিয চণযেগুণর ফাঙাণর তথা বাযতীয়ত্রদয ুখ, দুঃখ, আনে-পফদনায ত্রঙ্গ জণিত। তাই ণফণবন্ন ভত্রয় 

যাভায়ত্রিয কাণণন  চণযে অফরম্বত্রন নফনফ াণতয ৃজন ত্রয় আত্রছ। এই কাত্রফযয অনযতভ গুরুত্বূিম চণযে 

ীতা। এই চণযেণটত্রক পকন্দ্র কত্রয ণফ তত্রকয প্রথভাত্রধম দজন ণফখযাত নাটযকায ণিত্রজন্দ্ররার যায়  পমাত্রগচন্দ্র 

পচৌধুযী একণট পৌযাণিক নাটক ‘ীতা’ যচনা কত্রযন। ণিত্রজন্দ্ররার পভাট ণতনণট পৌযাণিক নাটক ণরত্রখত্রছন “ 

‘ালািী’ (১৯০০), ‘ীতা’ (১৯০৮),  ‘বীস্ম’ (১৯১৪)। এগুণরয ভত্রধয ‘ীতা’ অফযই অনযতভ পৌযাণিক নাটক। 

ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয কত্রয়ক ফছয ত্রযই ফঙ্গযঙ্গ ভত্রে পমাত্রগচন্দ্র পচৌধুযীয আণফবমাফ ঘত্রট। ণণযকুভায বাদিীয 

ত্রমাণগতায় ণতণন যঙ্গভত্রে ণফত্রল আন কত্রয পনন। পমাত্রগচত্রন্দ্রয উত্রেখত্রমাগয নাটক গুণর র “ 

‘ীতা’(১৯২৪), ‘েীেীণফষ্ণুণপ্রয়া (১৯৩১), ‘ভাকিায জার’ (১৯৩৯), ‘ভাভায়ায চয’ (১৯৩৯) ইতযাণদ। ‘ীতা’ 

পমাত্রগচত্রন্দ্রয প্রথভ নাটক। ১৯২৪ াত্রর ৬ই আগস্ট ভত্রনাত্রভান“ নাটযভণেত্রয নাটকণট ভেস্থ য়। একই চণযেত্রক 

ণনত্রয় দজন নাটক যচনা কযত্রর দজত্রনয ণচিা-পচতনা, যচনায ভয়কার, ণযত্রফ, কাণণনয ণফলয় উস্থানা  

চণযে ৃণিয ভত্রধয বফণচেয থাকত্রফ। দজন নাটযকাযই কাণণনয ভত্রধয অত্রনক ণনভমাি-ণফণনভমাি কত্রযত্রছন। প ণদকণটয 

প্রণত আভযা দৃণি যাখফ। 

২ 
 

      ণিত্রজন্দ্ররার যাত্রয়য নাটক যচনায ূচনা ১৮৯৫ াত্রর ‘কণি অফতায’ প্রত্রনয ভধয ণদত্রয়। তাৌঁয ‘ীতা’ 

নাটকণট ১৯০৮ াত্রর ‘নফপ্রবা’ ণেকায় প্রথভ প্রকাণত য়। ণতণন ফাল্মীণক যাভায়ত্রিয ‘উত্তযকাণ্ড’  বফবুণতয 

‘উত্তয যাভচণযত’ অফরম্বত্রন ‘ীতা’ নাটকণট ণরত্রখত্রছন। তাৌঁয এই নাটক যচনায ভূর উত্রযযয ণছর বাযতীয় ণেু 

নাযীয ভাাত্ম প্রচায। নাটত্রকয উৎগম ত্রে ণতণন ণরত্রখত্রছন- ‚এই অবাণগনীয (অভণষ্ণু) ণত ণনষ্ঠা প্রত্রতযক 

ণতব্রতা ণেু ভণরায কাত্রছ আদত্রযয, পগৌযত্রফয  ূজায ণজণনল‛।
১ 

  অনযণদত্রক পমাত্রগচত্রন্দ্রয ীতা নাটকণট 

১৯২৪ াত্রর ণরণখত। পমাত্রগচত্রন্দ্রয ীতা নাটক পরখায ণছত্রন ভত্রেয দাফীয বূণভকা ণছর ফমাত্রে।  ণতণন ণনত্রফদন 

অংত্র ণরত্রখত্রছন“ ‚আভায অিত্রযয পকাত্রনা পপ্রযিায িাযা অনুপ্রাণিত ত্রয় আণভ এ নাটক ণরখত্রত অেয ইণন, 

ফাইত্রযয প্রত্রয়াজন আভাত্রক ণরখত্রত ফাধয কত্রযত্রছ।‛
২
 এখাত্রন স্পি জীফত্রনয প্রথভ নাটক যচনা তফু অিত্রযয 

তাণগত্রদ নয় ফাইত্রযয প্রত্রয়াজত্রন। পমাত্রগচন্দ্র প্রথত্রভ অণবত্রনতা রূত্র যঙ্গভত্রে আণফবূমত ন। দমত্রকয চাণদা 

অনুমায়ী অণবনয় কত্রয করত্রক ভুগ্ধ কত্রযন। পই চাণদা অনুমায়ী যফতমী কাত্রর নাটক ণরত্রখত্রছন ণতণন। ণফ 

তত্রকয পগািায় পমাত্রগচন্দ্র ণণয কুভায বাদিীয নাটযদত্ররয অণবত্রনতা ণছত্ররন। এইভয় ণণয কুভাত্রযয ত্রঙ্গ 

ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ‘ীতা’ নাটত্রকয অণবনয় স্বত্ব ণনত্রয় আটম ণথত্রয়টাত্রযয ভত্রনাভাণরনয য়। ণিক তখনই ণণয কুভায 

পমাত্রগচন্দ্রত্রক ণদত্রয় ুনযায় ‘ীতা’ নাটক ণরণখত্রয় পনয়। ১৯২৪ াত্ররয ৬ই আগস্ট ভত্রনাত্রভান নাটযভণেত্রয 

পমাত্রগচন্দ্র যণচত ‘ীতা’ নাটক ভেস্থ য়।  
 

     আাতবাত্রফ ভত্রন ত্রত াত্রয পমাত্রগচন্দ্র ‘ীতা’ নাটক না ণরত্রখ অনয নাটক ণরখত্রত াযত্রতন, প পেত্রে 

আভাত্রদয মুণি র, পমাত্রগচত্রন্দ্রয ভত্রন বাযতীয় যাভ-ীতায ুিয কাণণন ণফত্রল বাত্রফ আত্ররািন তুত্ররণছর; পই 

ত্রঙ্গ ণফণবন্ন কণফ ভাকণফ পমবাত্রফ যাভ-ীতায কাণণন ফিমনা কত্রযত্রছন তায অত্রনক ফিমনা তাৌঁয বাত্ররা রাত্রগণন। তাই 

ণতণন েন্থকাত্রযয ণনত্রফদন অংত্র ফত্ররত্রছন- ‚আণদকণফ ফাল্মীণক পথত্রক আযম্ভ ক’পয বাযতফত্রলময  ভস্ত ুযাতন  

আধুণনক ফি কণফ ীতা ম্পত্রকম ণকছু না ণকছু ণরত্রখত্রছন। আভায প্রথভ নাটক আণভ পম বাযত্রতয এই ণচযিন 
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ুিযকাণনী অফরম্বন কত্রয ণরখফায ুত্রমাগ পত্রয়ণছ, পজনয আণভ ণনত্রজত্রক ফিই পৌবাগযফান ফ’পর ভত্রন কণয।. . . 

.ণকন্তু ণরখত্রত আযাম্ভ কত্রয আণভ ‚যাভীতাণফযত্রয ণনঝমণযিী ধাযা‛ আভায প্রাত্রিয ণবতয অনুবফ কত্রযণছ এফং 

ফাইত্রয তাৌঁয রূ পুণটত্রয় তুরফায মত্রথি ক’পযণছ।‚
৩
 একথা এটাই প্রভাি কত্রয পম, মতই ফি ফি কণফযা যাভ-ীতায 

কাণণন ফিমনা করুক না পকন পমাত্রগচত্রন্দ্রয ভত্রন  যাভ-ীতায কাণণন ম্পত্রকম ণকছ ুপরখায ুপ্ত ফানা ণছর। মা 

যফতমীত্রত ীতা নাটত্রক মমফণত য়। তাছািা পমাত্রগচত্রন্দ্রয ীতা নাটক পরখায ণছত্রন ণদণদ ণকযিী পদফীয 

বুণভকা মত্রথি ণছর। নাটত্রকয উৎগম েণট িত্ররই পকথা পফাঝা মায়। ুতযাং পদখা পগর একাণধক কাযত্রন 

পমাত্রগচন্দ্র ‘ীতা’ নাটকখাণন যচনা কত্রযণছত্ররন।  
 

৩ 
 

    প্রথত্রভই নাটত্রকয ণফলয়ফস্তুয ভত্রধয ণনভমাি-ণফণনভমাি রেয কযফ। নাটক দণট ুযািানুগ ত্রর নাটযকাযত্রদয ণচিা-

পচতনায তপাৎ আত্রছ। ণিত্রজন্দ্ররার যাত্রয়য ‘ীতা’ নাটত্রক অিাফক্র ঋণলয আণফবমাফ ঘটনা পনই। নাটত্রকয প্রথত্রভই 

যত্রয়ত্রছ ণতন বাইত্রক ণনত্রয় াম্রাজয ণযচারনায কথা। এখাত্রন যাত্রভয কথায় জানা মায় “ ‘ভূর যাজধভম একভাে 

প্রজানুযাঞ্জন’। তাই ণতণন যাত্রজযয প্রজাত্রদয খফয পনফায জনয গুপ্তচয ণনত্রয়াগ কত্রযন। অনযণদত্রক পমাত্রগচন্দ্র প্রথভ 

অত্রেই যাত্রভয প্রণতবায নাটকীয়তা প্রদমত্রনয জনয অিাফক্র ঋণলয  আণফবমাফ ঘণটত্রয়ত্রছন” 
 

‚প্রজানুযঞ্জত্রন অনায়াত্র ণফজমন  

ণদত্রত াণয। … 

স্র জীফনাণধক “ পভায জানকীত্রয -… 

এই দত্রণ্ড ণফজমন ণদত্রত াণয।‛ 
৪
 

 

     এই প্রণতজ্ঞা েফত্রন দভুমত্রখয ফমাঙ্গ পকৌঁত্র িায় নাটকীয়তা ৃণি ত্রয়ত্রছ। মণদ ভে প্রথভ অত্রে যাভচত্রন্দ্রয 

জানুত্রদত্র ভাথা পযত্রখ ীতায দীঘম ভয় ণনদ্রায ঘটনাণট অস্বাবাণফক ফত্রর ভত্রন য়।  
 

     ণিত্রজন্দ্ররার ‘ীতা’ নাটত্রকয প্রথভ অত্রেই ীতা তাৌঁয ণতন জা’এয াভত্রন দীঘমণদত্রনয ফনফাত্রয কথা 

শুণনত্রয়ত্রছ। ফনফাত্রয অণবজ্ঞতায কথা ফরত্রত ফরত্রত ীতা ণনগম প্রকৃণতয প্রণত এক আকলমি অনুবফ কত্রয” 
 

‚আা পই পভত্রিয ণস্থয 

                                          ণনভুমণি আকা, পই ফি ভীয 

                                          আণত মা পজায়াত্রযয ভত পমন পকান 

                                          অজাণনত ণনু্ধ ফে ত্রত !‛ 
৫
 

 

     এভনণক তৃতীয় দৃত্রয  রেত্রিয ত্রঙ্গ আরাত্র ঊণভমরায বনণগমক পচতনায ণযচয় ায়া মায়। পমভন“ 
 

          ‚পাত্রনা ই ভৃদধীয, েণফত অটফীয ুণস্পত অধত্রয, 

                            অস্ফটূ ভভমযফানী “ আকাত্র ভুখখাণন ণদফয পে বত্রয, 

                            াত্র শুভ্র যাণ যাণ আীফমাদ বযা াণ, ভধযাহ্ন ণকযত্রি, 

                            ঘনযাভ কুঞ্জাত্রখ, ই পাত্রনা াখী ডাত্রক, ঘনকুঞ্জ ফত্রন।‛ 
৬
 

 

     এখাত্রন ঊণভমরা ফা ীতায বনণগমক পচতনা পৌযাণিক নাটত্রক ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয আধুণনক দৃণিবণঙ্গয ণযচয় পদয়। 

নাটত্রকয চণযেগুণরত্রক ণতণন অত্রনকটা আধুণনক কত্রয তুত্ররত্রছন; ণনত্রজয কেনায় চণযেগুণরত্রক স্বগম পথত্রক ভত্রতম 

পটত্রন এত্রনত্রছন, মা তাৌঁয পভৌণরক গুত্রিয ণযচয়। াাাণ এই ফিমনায ভধয ণদত্রয় ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয কাফযধভমী ভন  

ভানণকতা অত্রনকটা কাজ কত্রযত্রছ। একজন কণফয ত্রেই ম্ভফ এই বনণগমক পচতনাত্রক তাৌঁয যচনায় পুণটত্রয় 
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তুরত্রত। ণিত্রজন্দ্ররার পণদক পথত্রক াথমক। অযণদত্রক পমাত্রগ চত্রন্দ্রয নাটত্রক এই বনণগমক পচতনা  কাফযধভমীতা 

পনই। জ যর বাত্রফ ণতণন কাণণনত্রক এণগত্রয় ণনত্রয় পগত্রছন। 
 

     উবয় নাটত্রকই প্রথভ অত্রে ীতাত্রক ফনফাত্র পদয়ায কথা ফরা ত্রয়ত্রছ। তত্রফ াথমকয র ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ীতা 

‘ণততয’ যোয জনয ফনফা পভত্রন ণনত্রয়ত্রছ” 
 

                          ‚ণতৃতয তুণভ পযত্রখণছত্রর প্রবু, 

                           আণভ যাণখফ ণততয। কবু 

                           ভণরন না ত্রফ তফ ুিযযণি  

                           ীতায কাযত্রন।‛ 
৭
 

 

     অনযণদত্রক পমাত্রগ চত্রন্দ্রয ীতায ফনফা স্বীকাত্রযয ভত্রধয পকাত্রনা ভনুঃত্রোব পনই, শুধুই আত্রছ আত্মভমি” 
 

 ‚পদফতা আভায 

                         প্রবু যাজ যাত্রজশ্বয! 

                          তুণভ দন্ড ণদয়াছ দাীত্রয, 

                          ণনণফমচাত্রয েন কণযনু দণ্ডাত্রদ।‛ 
৮
 

 

     এখাত্রন ণতয প্রণত ণফশ্বা  ণনবমযতা প্রকা পত্রর ীতায যাভায়িী আত্মভমমাদাত্রফাধ  ণি প্রকা ায়ণন। 

চণযেণটত্রক ণতণন অত্রনকটা তযর কত্রয পপত্ররত্রছন। 
 

     পমাত্রগ চত্রন্দ্রয নাটত্রক ণিতীয় অত্রে একদর পরাত্রকয ভুত্রখ ূদ্রযাজ ম্বুত্রকয মজ্ঞত্রয়য কথা ফণিমত ত্রয়ত্রছ। 

এভনণক পমাত্রগ চত্রন্দ্রয নাটত্রক এই দৃত্রয এক ব্রাহ্মি কুভাত্রযয ভৃতুযয ঘটনা ফরা ত্রয়ত্রছ। এ ঘটনাগুণর 

ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয যচনায় পনই। শুধুভাে ূদ্রযাজ ম্বুত্রকয মত্রজ্ঞয কথা ফত্ররত্রছন, ণকন্তু একদর চণযে ণিত্রজন্দ্র যচনায় 

পনই। এ পমন পমাত্রগত্রয ণনত্রজয কেনা। ম্বুক ফত্রধয দৃযণট আকণস্মক। ীতা ণনফমাত্রন ত্রয কারগত ফযফধান 

এখাত্রন যণেত য়ণন। পমাত্রগ চন্দ্র যাভ চণযেত্রক অত্রনক পফণ ফুণদ্ধভান  প্রাজ্ঞ কত্রয ম্বুক ফত্রধয ঘটনায় 

প্রজানুযঞ্জত্রনয ভুখযফৃণত্তয িাযা চাণরত কত্রযত্রচন। ফণত্রষ্ঠয ‘ফিমােভ- ধভমকথা’ পল মমি অকণথত পথত্রক পগত্রছ। পত্রর  

ফণত্রষ্ঠয বূণভকা এখাত্রন নগনয। এ ঘটনায় ণিত্রজন্দ্ররার তকম ণছত্ররন। তাই ণতণন ফণত্রষ্ঠয ভুত্রখ ‘ফিমােভ ধভমকথা’ 

ফণরত্রয়ত্রছন” 
 

                      ‚দণেত্রি বফরণত ূদ্রযাজ ম্বুক ম্প্রণত  

                        কণযত্রছ তযা, পফদাি, ধভমকথা, নযণত, 

                        অাস্ত্রীয় কাজ। তাই এই দঘমটনা-অতযাচায।‛ 
৯
 

 

     পমাত্রগচত্রন্দ্রয নাটত্রকয তৃতীয় অত্রেয প্রথভ দৃত্রয রফ ফাল্মীণকত্রক ণজত্রজ্ঞ কত্রযত্রছ  তাৌঁয ভা’পক ণতণন ীতা 

ডাত্রকন আফায ণতণন ‘যাভায়ি’ েত্রন্থ যাত্রভয স্ত্রীয নাভ ীতা পযত্রখত্রছন। তাৌঁয ভা কী পই ীতা? ফাল্মীণক রফত্রক 

ান্ত্বনা ণদত্রয় ফত্ররন যাভায়ত্রনয ীতা তাৌঁয ভানকনযা, এ নাভ তাৌঁয ণপ্রয়। ীতা তাৌঁয জননী ত্রর প মণদ খুণ য় 

তত্রফ পই তাৌঁয জননী। অথমাৎ রফ ফাণল্মণকয কাত্রছ তাৌঁয ফং ণযচয় জানায পচিা কত্রয। ণকন্তু ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয রফ 

যাণয তাৌঁয ভাত্রয়য কাত্রছ  আত্মণযচয় ণজজ্ঞাা কত্রযত্রছ। উত্তত্রয ীতা ফত্ররত্রছ” 
 

  ‚ণদফ আত্মণযচয় কু ! আণজ নয় 

                            জাণন এখন, পতাযা যাজায তনয়, 

                            আয আণভ অবাণগনী ণত ণনফমাণতা, 

                            যাজায গৃণিী, আণভ যাজায দণতা।‛ 
১০
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     আফায পমাত্রগচত্রন্দ্রয নাটত্রক এখাত্রনই ফাল্মীণক ীতাত্রক জানান তাৌঁয ‘যাভায়ি’ েন্থ যচনা ভাপ্ত ত্রয়ত্রছ। 

ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ফাল্মীণক কখত্রনাই তাৌঁয ‘যাভায়ি’ েন্থ ভাপ্ত ত্রয়ত্রছ একথা জানান ণন। এখাত্রনই কাণণন  ঘটনা 

ফিমনায় উবত্রয়য ভত্রধয ণফস্তয াথমকয ণযরণেত য়। মা আন স্বাতন্ত্রতায দাফী যাত্রখ। 
 

     ণিত্রজন্দ্ররার যায় ীতা নাটত্রক পদণখত্রয়ত্রছন যাভচন্দ্র অশ্বত্রভধ মজ্ঞ কযত্রফন ‘ীতায ণযন্ময়ী প্রণতকৃণত’পক 

ধণভমিী ণত্রত্রফ কেনা কত্রয। ণকন্তু পমাত্রগচন্দ্র ‘স্বিমীতা’য প্রঙ্গ নাটত্রক তুত্রর ধত্রযত্রছন। এই স্বিমীতা ণনভমাি 

কাত্রর বযত  রত্রফয উণস্থণত নাটকীয়তা ৃণিয ায়ক ত্রয়ত্রছ। পমাত্রগচন্দ্র রফ-কুত্রয কাণণনত্রক নাটত্রক 

অণতণযি ণফস্তায ণদত্রয়ত্রছন। এয পত্রর নাটত্রক বফণচেয এত্রত্রছ। রত্রফয ত্রঙ্গ যাঘত্রফয ভস্ত পনা জ্ঞান াযাত্রর রফ 

ণনত্রজই অশ্ব ণনত্রয় অত্রমাধযায় মায়। এই ভয় কু রফত্রক ফত্রর” 
  

                                 ‚ীঘ্র ণপত্রয এ 

                                  যাজধানী পদত্রখ বুত্ররানাক পমন  

                                  িমে পঘযা পভায ভাত্রয়য কুণটয।‛ 
১১

 
 

     এখাত্রন অায়, দণখনী জননীয প্রণত কুত্রয বাত্ররাফাায ণযচয় ায়া মায়। মা ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ফিমনায় পনই। 

ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয রফ অত্রমাধযা  মায়ণন, এক বগ্নদূত প ংফাদ ণনত্রয় পগত্রছ যাত্রভয কাত্রছ।  
 

     ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয নাটত্রক  পদখা মায় রফ যাত্রভয মত্রজ্ঞয অশ্ব পছত্রি পদত্রফ না, এভন দৃঢ়প্রণতজ্ঞ প। এভনণক প 

একা মুদ্ধ কযত্রফ ফত্রর ভা’পক জাণনত্রয় পদয় প। রত্রফয এই দৃঢ়প্রণতজ্ঞ াণকতায় ীতায ভত্রন ত্রয মায় যাভচত্রন্দ্রয 

কথা” 

          ‚পই যাঘত্রফয পতজ। পই দৃঢ়কথা। 

                                  পই দম ! পই বণঙ্গভা ! গফম ণফস্ফাণযত 

                                  পই নাা। পই দৃঢ় পৌমম “ প্রাণযত 

                                  যাভফে। চত্রে পজযাণতুঃ। অটর  ণস্থয 

                                  প আত্ম ণনবময ভুত্রখ।‛ 
১২

 
 

     এই কণফত্বভয় বালা, ফিমনায ভাধুমম, পতজস্বী ংরা পমাত্রগচত্রন্দ্রয নাটত্রক ায়া মায় না। শুধু জ যর 

বাত্রফ ণতণন কাণণন ফিমনা কত্রয পগত্রছন। 
 

     নাটত্রকয পল দৃত্রয উবত্রয়য যচনায ভত্রধয মত্রথি াথমকয রেয কযা জায়। ীতাত্রক অত্রমাধযায় ণনত্রয় আায 

ঘটনায় পমাত্রগচন্দ্র ুত্রযাুণয পৌযাণিক কাণণনত্রক তুত্রর ধত্রযত্রছন। অত্রমাধযায যাজবায় যাভ, পদফণলমগি, 

ভণলমগি, প্রজাগন প্রত্রতযত্রকই ফত্র আত্রছন ীতা ুনযায় ণপত্রয আায অত্রোয়। মথা ভত্রয় রেি ীতা  

রফ-কুত্রক ণনত্রয় যাজবায় প্রত্রফ কত্রয। যাজগুরু ফণত্রষ্ঠয যাভত্রম ীতাত্রক ুনযায় তীত্ব থ কযায কথা 

ফরত্রর ফাল্মীণক ফণত্রষ্ঠয প্রণত, যাজবায প্রণত পক্রাধাণিত ন এফং ীতা অভান য কযত্রত না পত্রয ধণযেী 

ভাতাত্রক আহ্বান জানায় “ 

                                      ‚বূতধােী ধণযেী জননী, 

                                       তয মণদ ণতব্রতা আণভ, 

                                       তয মণদ দণতা পতাভায 

                                       ভাত্রগা স্থান দা পকাত্রর ! 

                                       ংাত্রয তা ভাত্রগা, 

                                       আয আণভ ণত্রত না াণয !‛ 
১৩
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     ‘া আকা প্ররত্রয়য পভত্রঘ পেত্রক পগর, ঘন অন্ধকায পনত্রভ এর, বূণভ ণফদীিম র, ীতা পই ণফদীিম বূণভয 

ভত্রধয তণরত্রয় পগর।’ “এই ফিমনায ত্রঙ্গ ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ফিমনায ণফস্তয াথমকয রেয কযা মায়। ণিত্রজন্দ্ররার 

দণ্ডকাযত্রিয কাণণন ভাপ্ত কত্রযত্রছন। যাভ ণনত্রজই দণ্ডকাযত্রিয ফাণল্মণকয আেত্রভ এত্রত্রছন। এখাত্রন উবত্রয়য (যাভ-

ীতা) ণভরত্রনয য িাৎই বুণভকত্রম্প ীতায দতত্ররয ভাণট পপত্রট ণগত্রয় তায ভত্রধয ীতা তণরত্রয় মায়। মা ীতায 

বাফায অতীত ণছর। ণিত্রজন্দ্ররার ীতায াতার প্রত্রফত্রক আকণস্মক বদফণফমময় রূত্র ফিমনা কত্রযত্রছন। বুণভকত্রম্প 

বূতত্রর পাটর পদখা পগত্রছ” 
 

                                      ‚এণক ! অকস্মাৎ ঘন ণফকণম্পত ৃথবী, . . . . . 

                                       ফারুকায স্তূভ “ তধা ণফখন্ড, 

                                       ণফণেপ্ত, ণফচূিম ণনত্রে।. . . . . 

                                       ণফশ্বফযাী ধ্বং ? এণক এণক “ দীিমবূণভ !‛ 
১৪

 
 

     এই ফিমনায পত্রর অত্ররৌণককতা ণযায কযা পগত্রছ ফত্রট ণকন্তু ীতায আত্মগ্লাণন ফা যাভচত্রন্দ্রয অিিন্দ্ব আত্রদৌ 

পপাত্রট উত্রিণন। ীতায াতার প্রত্রফত্র বূণভকত্রম্পয পম ফিমনা ণিত্রজন্দ্ররার ণদত্রয়ত্রছন তা তাৌঁয আধুণনক জীফন দৃণিয 

ণযচায়ক। ুতযাং পদখা মাত্রে উবত্রয়ই নাটত্রকয কাণণন  চণযে ণনভমাি- ণফণনভমাত্রিয ভাধযত্রভ নতুনতয নাটক 

ৃজত্রন ভুণিয়ানায ণযচয় ণদত্রয়ত্রছন। 
 

৪ 
 

     দণট নাটত্রকয নাভকযি ‘ীতা’। তত্রফ  দণট নাটত্রকই ীতা কী ভূর চণযে রূত্র  ণফযাণজত ? নাণক উবত্রয়য ভত্রধয 

াথমকয যত্রয়ত্রছ। আত্রর দ’জত্রন একই ণফলয় ণনত্রয় নাটক ণরখত্রর উবত্রয়য ভত্রধয ভূর াথমকয র ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয 

নাটত্রক ীতা ভুখয চণযে, ণকন্তু পমাত্রগচত্রন্দ্রয নাটত্রক ীতা ভুখয চণযে নয়, পগৌি চণযে। যাভচন্দ্রত্রকই ণতণন পফণ 

প্রাধানয ণদত্রয়ত্রছন। পকননা পমাত্রগচন্দ্র তাৌঁয নাটত্রক পদণখত্রয়ত্রছন ঊণভমরায ত্রঙ্গ কত্রথাকথত্রন ণতয প্রণত ণফশ্বা  

ণনবমযতা প্রকা পত্রর ীতায ভত্রধয যাভায়িী আত্মভমমাদাত্রফাধ  ণি প্রকা ায়ণন। তাই ফনফা স্বীকাত্রযয 

ভত্রধয তাৌঁয পকাত্রনা ভনুঃত্রোব পনই। শুধুই যত্রয়ত্রছ আত্মভমি” 
 

           ‚প্রবু যাজ  যাত্রজশ্বয 

                                              তুণভ দন্ড ণদয়াছ দাীত্রয, 

                                              ণনণফমচাত্রয েন কণযনু দন্ডাত্রদ।‛ 
১৫

 
 

     তাছািা পমাত্রগচত্রন্দ্রয ীতা অদৃিফাদী” 
 

‚ফুণঝরাভ ফ 

                                        কারচক্র ণনয়ত ঘুণযত্রছ “ 

                                       পই চত্রক্র ণনাণতত আণভ !‛ 
১৬

 
 

     এখাত্রন ীতা চণযত্রেয স্বাবাণফকতাত্রক ণতণন পতভন বাত্রফ পুণটত্রয় তুরত্রত াত্রযন ণন। এছািা নাটত্রকয 

কাণণনত্রত ীতা চণযত্রেয ংরা ফা ণফফৃণত পমন কভ ভত্রন য়। ণনফমান দত্রন্ডয কথা শুত্রন এফং ণনফমাত্রন 

থাকাকারীন পকাত্রনা ভত্রনাত্রফদনায ছণফ পতভন বাত্রফ পুণটত্রয় তুরত্রত াত্রযনণন ীতা চণযত্রে। অযণদত্রক যাভ চণযত্রেয 

য অত্রনক পফণ দয়াদাণেিয পদণখত্রয়ত্রছন। যাভচন্দ্রত্রক ণতণন ত্রজই পদফত্রত্ব উত্তমীন কত্রযত্রছন।  ীতা ণনফমাত্রনয 

য যাত্রভয পম াাকায ণতণন ফিমনা কত্রযত্রছন প াাকায ীতা চণযত্রে পনই। ীতায জনয যাত্রভয ণফরা” 
 

   ‚ ীতা, ীতা, ীতা! 

                                         . . .অরূ ভাধুযী ণপ্রত্রয়, নযচত্রে 
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                                             পদণখত্রত াফ না ফুণঝ আয “ 

                                             এ তত্রফ ধযাত্রনয নয়ত্রন।‛ 
১৭

 
 

     এ ণফরা, এ িা, এ ভভমত্রবদী াাকায পমাত্রগচত্রন্দ্রয ীতা চণযত্রে পনই ফরত্ররই চত্রর। পমাত্রগচন্দ্র 

াধযভত্রতা যাভায়িী কাণণন তযাগ কত্রয প্রত্রয়াজনভত কাণণন  চণযে ণনভমাি কত্রযত্রছন। ীতা চণযেত্রক ণতণন পতভন 

জীফি রূ ণদত্রত াত্রযনণন। যাভচন্দ্রই তাৌঁয নাটত্রকয ণং বাগ জুত্রি যত্রয়ত্রছ। ীতা পখাত্রন পগৌি চণযে ভাে। 
 

     অয ণদত্রক ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয নাটত্রক ীতাই ভুখয চণযে। ীতায অিুঃিন্দ্ব, যাত্রভয জনয ণফরা নাটত্রক পফণ 

প্রাধানয পত্রয়ত্রছ। এ ীতা ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ভানকনযা; ণনত্রজয াত্রত ফানাত্রনা ফমগুি ম্পন্ন  ফযাণিত্বভয়ী ীতা। 

ীতা মখন ফত্রর” 

   ‚দা ছুত্রট পমত্রত চাই 

                                  আফায উন্মুি পেত্রে পভায নাথ ত্রন 

                                  পই পগাদাফযী তীত্রয; পই কুঞ্জ ফন  . . . 

                                  ণগয়াত্রছ চণরয়া আা ণক ুত্রখয ণদন !‛ 
১৮

 
 

     তখন ীতায এ ংরাত্র ণিত্রজন্দ্ররার পম বনণগমক প্রকৃণতয ফিমনা ণদত্রয়ত্রছন তা তাৌঁয আধুণনক দৃণিয ণযচয় পতা 

ফত্রটই, ীতাত্রক ণতণন পমন স্বগম পথত্রক তুত্রর এত্রন ফাস্তত্রফয ভাণটত্রত দাৌঁি কণযত্রয় ণদত্রয়ত্রছন। ণততয যোয জনয 

ণতণন ণনফমান দন্ড পভত্রন ণনত্রয়ত্রছন “ মা ুযািাণেত। ণনফমাত্রনয য ীতা যাত্রভয ণফযত্র কাতয ত্রয় ত্রিন” 
 

 ‚পম রূ ুেয াি েফটী ফন। 

                                           পকাথা তুণভ পকাথা তুণভ হৃদত্রয়য ধন, 

                                           ণপ্রয়তভ ! পকাথা তুণভ ?‛ 
১৯

 
 

     পমাত্রগচত্রন্দ্রয ‘ীতা’য় যাত্রভয জনয এভন কাতয ণযচয় ায়া মায় না। ীতা চণযে যচনায় ণিত্রজন্দ্ররার তাৌঁয 

ভনপ্রান পেত্রর ণদত্রয়ত্রছন ফত্ররই চণযেণট এতখাণন জীফি  ভানণফক ত্রয় উত্রিত্রছ।  
 

৫ 
 

     ফাল্মীণক চণযে ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ণনত্রজয ৃণি। ফাল্মীণকত্রক ণতণন ণনত্রজয প্রত্রয়াজন ভত্রতা নাটকত্রক এত্রনত্রছন। 

যাত্রভয মজ্ঞ বায় ফাল্মীণকয আণফবমাফ এফং ফাল্মীণক ীতাত্রক অত্রমাধযায় ণনত্রয় আায জনয ফণত্রষ্ঠয  -‘পপ্রভ না 

কতমফয ফি’ এই ণফতত্রকম ফণত্রষ্ঠয যাজয় শুধ ুঅত্রৌযাণনক নয়, তা ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয আধুণনক কণফভন  ণফণি জীফন 

বাফনায ণযচায়ক। যাভচন্দ্র ীতাত্রক মূ্পিম ণনত্রদমাল পজত্রন ফণত্রষ্ঠয আজ্ঞায় তাত্রক ফনফাত্র াণিত্রয়ণছত্ররন এফং 

ুনযায় ফণত্রষ্ঠয ণনত্রদমত্রই যাভচন্দ্র ূদ্রক ফধ স্বরূ অনযায় কাজ কত্রযণছত্ররন। ফাল্মীণক এফং ফণত্রষ্ঠয 

আত্ররাচনাকাত্রর ফাল্মীণক ফণষ্ঠত্রক পমফ মুণি পদণখত্রয়ত্রছন তাত্রত ফণষ্ঠ যাজয় পভত্রনত্রছ। পমাত্রগচন্দ্র এণদক 

পথত্রক অত্রনক পফণ ুযািুগ। তাৌঁয নাটত্রক ফণষ্ঠ ভাভুণন ফাণল্মণকয কাত্রছ ীতায উদ্ধাত্রযয ভাধান পচত্রয়ত্রছন এফং 

ণতণন মা বাত্ররা ফুত্রঝন তাই কযত্রত ফত্ররত্রছন “ মা ুযািাণেত এফং যাজগুরু ফা কূর গুরুত্রক ভমমাদা পদয়ায 

ণযচায়ক। রেযিীয় ণিত্রজন্দ্ররার ফািী চণযেণটত্রক ফাল্মীণকয রাণরতা কনযারূত্র অেন কত্রযত্রছন। অযণদত্রক 

পমাত্রগচন্দ্র আত্রেয়ীত্রক ফাল্মীণকয ঋণলকনযা রূত্র এৌঁত্রকত্রছন। 
 

     যাভচন্দ্র চণযেণট ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয কেনা ণভণেত। ণতণন যাভচত্রন্দ্রয পকাত্রনা পদফত্বগুি ফা ঐশ্বণযক ণফবূণত 

পদখানণন। মণদ তাৌঁয রেয ণছর ীতা চণযে ণনভমাি। অনযণদত্রক পমাত্রগচন্দ্র  যাভচত্রন্দ্রয ভত্রত্ব ভুগ্ধ ত্রয় তাত্রক 

পদফতায় উত্তমীন কত্রয ণদত্রয়ত্রছন। অফয পৌযাণিক নাটত্রক এটাই স্বাবাণফক। ণিত্রজন্দ্ররার যাভচন্দ্রত্রক করে ভুি 

কযায জনয ীতা ণফজমন  ূদ্রক ফত্রধয দাণয়ত্ব ুত্রযাুণয ফণত্রষ্ঠয ত্রয চাণত্রয়ত্রছন। ণকন্তু এয পত্রর যাভচন্দ্র 



পৌযাণিক ীতা চণযত্রেয নফণনভমান: প্রঙ্গ ণিত্রজন্দ্ররার যায়  পমাত্রগচন্দ্র পচৌধুযীয ‘ীতা’ নাটক             ভৃিার কাণি যায় 
 

Volume- VIII, Issue-III                                                     January 2020            32 

করেভুি ত্রর অায়  দফমর ফযণিত্রত্বয ুরুল রূত্র প্রণতবাত ত্রয়ত্রছ। মণদ একথা ণিক নয়। ণিত্রজন্দ্ররার 

পজনয ণনত্রজই নাটত্রকয বুণভকাংত্র ণরত্রখত্রছন“ ‚একজন ুধীভাত্ররাচক কণয়াণছত্ররন, পম আণভ ীতায চণযে 

ভাাত্ম কীতমন কণযত্রত ণগয়া যাত্রভয চণযে ভাাত্ম খফম কণযয়াণছ। আভায ণফশ্বা আণভ তাা কণয নাই। . . . . .আণভ 

ফনফা আখযান বফবূণতয দানুযন কণযয়াণছ। এরূ কযায়, আভায ণফত্রফচনায়, যাত্রভয চণযে ফাল্মীণক ণচণেত চণযে 

ইত্রত ীন না ইয়া ভৎ ইয়াত্রছ।‚
২০

 পমাত্রগচন্দ্র ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয নাটত্রকয এই ণফণিতা তথা ুযাি ণফরুদ্ধ স্বকীয় 

কেনায ণফথ ভত্রন্ধ অফণত ণছত্ররন। পত্রর তাৌঁয ীতা নাটত্রক পকন্দ্রীয় চণযে ীতা নন, যাভচন্দ্র। এখাত্রনই দণট 

নাটত্রকয ভূর াথমকয“ পকন্দ্রীয় চণযত্রেয স্থান ণযফতমন। অফয এই ণযফতমন াধত্রন ভত্রেয দাফীয কথা ভত্রন 

যাখত্রত ত্রফ। ণণয কুভায বাদিীয অণবনত্রয়াত্রমাগী চণযে রূত্র পমাত্রগচন্দ্র যাভ চণযে ণনভমাি ত্রয়ত্রছ।    
 

৬ 
 

    যচনা বরীয ণদক পথত্রক ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ‘ীতা’ নাটত্রকয ত্রঙ্গ পমাত্রগচত্রন্দ্রয ‘ীতা’ নাটত্রকয ণফস্তয াথমকয 

আত্রছ। ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ‘ীতা’ কাফযনাটয। এই নাটত্রকয ংরাত্রয ভত্রধয আত্রছ কাত্রফযয ভাধুমম,  কেনায ূক্ষ্ম ণফস্তায 

 আত্রফগপ্রফিতা। অত্ররৌণককতা এফং বনণগমক ফিমনা তাৌঁয নাটকত্রক আকলমিীয় কত্রয তুরত্রর তা অণবনত্রয়য পেত্রে 

ফাধায ৃণি কত্রযত্রছ। অনযণদত্রক পমাত্রগচত্রন্দ্রয নাটত্রকয ংরাগুণর ফাস্তফধভমী  আত্রফগীন। ণকন্তু অণবনত্রয়য 

উত্রমাগী। ণিত্রজন্দ্ররার তাৌঁয নাটত্রক ণভোেয, য়ায ছে ফযফায কত্রযত্রছন। এই ছে অণবনত্রয়য পেত্রে 

অনুত্রমাগী। নাটক অণবনত্রয়য পেত্রে অণভোেয ছে অত্রনক ুণফধাজনক। অযত্রে পমাত্রগচন্দ্র ীতা নাটত্রক 

বগণয ছে ফযফায কত্রযন। অণবনয় উত্রমাগী য়ায কাযত্রি পমাত্রগত্রয নাটক ভে াপরয পত্রয়ত্রছ পফী। 

ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয নাটত্রকয ভধুয কাফযবালা পমাত্রগচন্দ্র ভাত্রঝ ভাত্রঝ অনুযন কত্রযত্রছন। তত্রফ স্বীকায কযত্রত য় 

ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয ীতা নাটত্রকয ছে-ভাধুমম  কাণফযক পৌেমম পমাত্রগচত্রন্দ্রয ীতা নাটত্রকয তুরনায় ফহুগুন এণগত্রয়।  

   ফাংরা াণত্রতয ণগণযচন্দ্র যফতমী অনযতভ স্বনাভধনয কণফ, পরখক, গায়ক, ঙ্গীত যচণয়তা, এফং স্বত্রদত্রপ্রভী 

ণিত্রজন্দ্ররাত্ররয আণফবমাফ। তাৌঁয নাটক গুণরত্রত কাফয  গীত্রতয পভরফন্ধন রেয কযা মায়। ণতণন আত্ররাচয নাটত্রক 

কাণণন  চণযে, বাফ  বালা উবত্রয়যই ণনভমাি- ণফণনভমাত্রিয ভধযণদত্রয় ুযাত্রিয নফায়ন ঘণটত্রয়ত্রছন। ণতণন আধুণনক 

মুণিফাদী ভন  ভাজদৃণিয ণনণযত্রখ নাটত্রকয াে-ােীত্রক ৃণি কত্রযত্রছন। াধাযিত পৌযাণিক নাটত্রকয কাণণন 

অিাদ ুযাি  যাভায়ন-ভাবাযত পথত্রক পনয়া য়। পকননা পদফতা  পদফানুগৃীত চণযে ুযাত্রিয অফরম্বন; আয 

নাটত্রক াধাযন ভতময ৃণথফীয ধূণরধূণযত ভানুত্রলয কথা প্রাধানয ায়। আয পৌযাণিক নাটক স্বগম  ভত্রতমযয ভত্রধয 

ংত্রমাক যোকাযী পতুয কাজ কত্রয। পজনয নাটযকায মখনই পৌযাণিক নাটক যচনা কত্রযন তখন তাত্রক অতযি 

ত্রচতন থাকত্রত য়। কখন ুযাত্রিয আেত্রয় আধুণনক পকাত্রনা ভযাত্রক ণকংফা আধুণনক পকাত্রনা ভযাত্রক ফযি 

কযত্রত ণগত্রয় ুযাত্রিয আেয় ণনত্রত য়। এই দই পেত্রেই নাটযকাযত্রক ফাযফায ণনভমাি-ণফণনভমাি কযত্রত য়। ণিত্রজন্দ্র-

পমাত্রগ উবত্রয়ই পৌযাণিক কাণণন  চণযেত্রক আন ভত্রনয ভাধুযী ণভণত্রয় নতুনত্ব দান  কত্রযত্রছন। াাাণ 

পমাত্রগচন্দ্র ভত্রেয দাফীয কথা ভাথায় পযত্রখ চণযে ণনভমাি  কাণণন গিত্রন পৌযাণিক ণফলয়ত্রক আধুণনক রূ দান 

কত্রযত্রছন। নাটকণট অণবনয় উত্রমাগী য়ায় যঙ্গভত্রে ণফত্রল াপরয পত্রয়ত্রছ। ণিত্রজন্দ্র-অনুৃৃ্ণত থাকায ত্রে 

পমাত্রগচন্দ্র আন স্থানণট উজ্জ্বরতায ণত ধত্রয পযত্রখত্রছ শুধুভাে ‘ীতা’ নাটত্রকয জনয।  
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