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‘‘রাজা’’ নাটকের গান: প্রক াকগর তাৎপর্য 

েষৃ্ণপ্রসাদ চ্যাটাজযী 

গকেষে, োাংলা বেভাগ, বেশ্বভারতী, শাবিবনকেতন  

Abstract  

The symbolic allegorical plays of Rabindranath Tagore are quite different and innovative in 

their category in the history of Bengali drama. Tagore composed these plays in an unique 

structure setting aside that of the plays in vogue. Replete with subjective innovations along 

with many other characteristics, they are different from the traditional Bengali plays in the 

use of songs. These songs have been used purposively in the allegorical symbolic plays of 

Tagore. In that sense the songs used in these plays are subject to individual discussion. The 

subject matter of the present discussion is not all the songs used in the symbolic allegorical 

plays of Tagore, but the songs used in the play RAJA by him. The songs used in this play 

have also served many purposes like other plays of Tagore. Therefore the songs in RAJA 

have been taken into consideration by us to discuss their meaningfulness and implications. 
 

Keyword: ‘‘RAJA’’, symbolic allegorical plays, Rabindranath Tagore, songs, 

meaningfulness. 
 

     োাংলা নাটকের ইবতহাকস রেীন্দ্রনাকের রূপে সাাংকেবতে নাটেগুবল অবভনে সৃবি। রেীন্দ্রনাে প্রচ্বলত নাটকের 

গঠন উকপক্ষা েকর সমূ্পর্য নতুন আবিকে রচ্না েকরকেন রূপে সাাংকেবতে নাটেগুবল। র্াকত বেষ গত অবভনেত্ব 

যর্মন লক্ষ েরা র্া , যতমবন আকরা নানা বেবশিয যচ্াকে পকে। যসকক্ষকে যর্ সমস্ত বেবশিয নাটেগুবলকে অনয োাংলা 

নাটে যেকে পৃেে েকরকে তার মকযয গাকনর েযেহার েুেই গুরুত্বপূর্য। োরর্ গানগুবলর মযয বদক  নাটেগুবলর 

অকনে উকেশযই পূর্য হক কে। যসই সূকে রূপে সাাংকেবতে নাটেগুবলকত প্রর্ুক্ত গানগুবল স্বতন্ত্র আকলাচ্নার বেষ । 

এোকন আমরা সে রূপে সাাংকেবতে নাটকের গান বনক  আকলাচ্না েরে না। যেেল ‘‘রাজা’’ নাটকের গানগুবলই 

আমাকদর আকলাচ্য। রেীন্দ্রনাকের অনযানয নাটকের মত ‘‘রাজা’’ নাটকে প্রর্ুক্ত গানগুবলও নাটেবটর নানা প্রক াজন 

বসদ্ধ েকরকে। তাই ‘‘রাজা’’ নাটকের গানগুবলকেই আমরা আকলাচ্নার জনয বনেযাচ্ন েকরবে। যসকক্ষকে ‘‘রাজা’’ 

নাটকে প্রর্ুক্ত বনেযাবচ্ত গাকনর তাৎপর্য অনুসন্ধান েরাই আমাকদর মূল লক্ষয।  
 

     আমরা েতযমান আকলাচ্না  ‘‘রাজা’’ নাটকের গানগুবলর তাৎপর্য বেকেষর্ েকরবে। মূল আকলাচ্না  প্রকেকশর 

পূকেয এোকন আমাকদর আকলাচ্নার পদ্ধবত সম্পকেয বেেু েো েলা হল। েতযমান প্রসকি ‘‘রাজা’’ নাটকের চ্ূোি 

পাকঠর গানগুবলকেই গুরুত্ব যদও া হক কে। আকলাচ্না  চ্ূোি পাকঠর গানগুবলর একের পর এে তাৎপর্য বেকেষর্ 

েরা হক কে। তকে গানগুবলর আকলাচ্না  চ্ূোিপাকঠর পাশাপাবশ েক েবট গাকনর যক্ষকে নাটেবটর প্রেম 

সাংস্করকর্র েোও একসকে। তাই এোকন ‘‘রাজা’’ নাটকের প্রেম সাংস্করর্ ও চ্ূোিপাকঠর প্রোশ তেয যদও া যর্কত 
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পাকর। ‘‘রাজা’’ নাটকের প্রেম প্রোশ ১৯১০ বিস্টাকে। এরপর ১৯২১ বিস্টাকে নাটেবট আকরেোর প্রোবশত হ । 

র্া স্বতন্ত্রভাকে প্রোবশত ‘‘রাজা’’-র বিতী  সাংস্করর্, এেইসকি রেীন্দ্রজীেৎোকলর যশষ সাংস্করর্ও। েতযমান প্রসকি 

‘‘রাজা’’ নাটকের চ্ূোি পাঠ বহকসকে ১৯২১-এ প্রোবশত বিতী  সাংস্করকর্র পাঠকেই যনও া হক কে।  
 

     েতযমান প্রসকি ‘‘রাজা’’ নাটকের গানগুবলকে যাকপ যাকপ বেকেষর্ েরা হক কে। যসকক্ষকে প্রেকম চ্ূোি পাকঠর 

গানবটর উকেে েকর তারপকর গানবটর বেকেষর্ েরা হক কে। আকলাচ্না  প্রকেকশর পূকেয গাকনর গুরুত্ব সম্পকেয 

বেেু েো েলা যর্কত পাকর। এ প্রসকি রেীন্দ্রনাকের বেেু েো প্রবর্যানকর্াগয: 
 

“গীবতেলার বনকজরই এেবট বেকশষ প্রেৃবত ও বেকশষ োজ আকে। গাকন র্েন েো োকে তেন েোর 

উবচ্ত হ  না যসই সুকর্াকগ গানকে োোই া র্াও া, যসোকন যস গাকনরই োহনমাে। গান বনকজর ঐশ্বকর্যই 

েকো- োকেযর দাসত্ব যস যেন েবরকত র্াইকে। োেয যর্োকন যশষ হই াকে যসইোকনই গাকনর আরম্ভ। 

যর্োকন অবনেযচ্নী  যসইোকনই গাকনর প্রভাে। োেয র্াহা েবলকত পাকর না গান তাহাই েকল।”১ 
 

     এই েোগুবলকত গাকনর গুরুত্ব উকঠ একসকে। গান বেকশষ েকর নাটকে গান েুেই গুরুত্বপূর্য ভূবমো পালন েকর। 

েোর মযয বদক  র্া েলা র্া  না তা গাকনর মযয বদক  েলা র্া । আোর নাটকে এমন বেেু মুহূতয আকস যর্োকন 

গানই হক  ওকঠ ভাে প্রোকশর েবলষ্ঠ মাযযম। এই েো স্মরকর্ যরকে ‘‘রাজা’’ নাটকের গানগুবল েতোবন নাটেী  

উকেশয প্রোকশ সােযে হক কে তা বেকেষর্ েকর যদোকনা হল। 
 

     ‘‘রাজা’’ নাটকের মূল োবহবন যেৌদ্ধ অেদান সাবহকতযর েুশজাতে যেকে গৃহীত হক কে। র্াকত মেরাকজর যজযষ্ঠ 

পুে েুশ েীভাকে নানারূপ ঘাত প্রবতঘাকতর মযয বদক  রানী প্রভােতীর সকি বমবলত হল তা যদোকনা হক কে।
২ 
এই 

োবহবনই বেেু পবরমাজযনসহ ‘‘রাজা’’ নাটকে গৃহীত হক কে। সমগ্র নাটেবট প্রমেনাে বেশীর ভাষা : ‘মানে হৃদক র 

ভগেৎ উপলবির ইবতহাস।’
৩
 যসকক্ষকে ‘‘রাজা’’ নাটকে রানী সুদশযনার রূপতৃষ্ণা যর্মন প্রোশ যপক কে যতমবন 

সুদশযনা েীভাকে যশকষ রাজার প্রেৃত পবরচ্  লাভ েরল এোং রাজার সকি বমবলত হল তা অপূেয যেৌশকল যদোকনা 

হক কে। এই োবহবন স্মরকর্ যরকে ‘‘রাজা’’ নাটকের গাকনর আকলাচ্না েরা যর্কত পাকর। নাটেবটকত অকনে গান 

আকে।  রেীন্দ্রনাে বেবভন্ন দৃকশয অকনে গান সবন্নকেশ েকর নাটেী  বেষ কে ফুবটক  তুকলকেন। এোকন যসই 

গানগুবল ১, ২, ৩-এইরেম সাংেযা  বচ্বিত েকর একের পর এে যাকপ যাকপ বেকেষর্ েরা হল: 

 

১. 
 

    ‘‘রাজা’’ নাটকের প্রেম গান “যোকলা যোকলা িার রাবেক া না আর /োবহকর আমা  দাাঁোক ”।
৪
 এই গানবট 

োইকর গীত হক কে। তাই গানবটর শীকষয যলো আকে ‘োবহকর গান’। েক েবট বদে যেকে গানবট গুরুত্বপূর্য। গানবটর 

প্রেকমই ‘িার’ যোলার জনয আকেদন জানাকনা হক কে। এই আকেদন রাজাই েকরকেন। রাজা িাকর একসকেন। তাই 

সুদশযনাকে িার যোলার জনয অনুকরায েকরকেন। রাজার আেুবতর বদে যেকে গানবট েুেই গুরুত্বপূর্য। এ প্রসকি 

গানবটর ‘োবহকর যরকো না দাাঁোক ’ েোগুবল লক্ষর্ী । র্াকত রাজা সুদশযনাকে বভতকর বনক  র্াও ার জনয অনুকরায 

জাবনক কেন। এোকন গানবটকত রাজার আসার সম বট েুেই গুরুত্বপূর্য। এ প্রসকি গাকন আকে:  
 

                                                  োজ হক  যগকে সারা, 

                                                  উকঠকে সন্ধযাতারা, 

                                     আকলাকের যে া              হ’য  যগল যদ া 

                                                   অস্তসাগর পারাক ।।৫ 
 

     সন্ধযার অন্ধোকর রাজা একসকেন রানীর দু াকর। তাই অন্ধোকরর মযয বদক ই রানী রাজাকে েরর্ েরুে এমন 

ইচ্ছাই রাজা েযক্ত েকরকেন গানবটকত। রাজার এই ইচ্ছা নাটেবটর ভাকের যক্ষকে েুেই গুরুত্বপূর্য। োরর্ রানী 
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সুদশযনা সেযদাই রাজাকে োইকরর দৃবি বদক  যদেকত যচ্ক কে। তাই এোকন রাজা অন্ধোকরর মকযয একস রানীকে 

েুবিক  বদকত যচ্ক কেন যর্, রানী রাজাকে অন্ধোর তো অিকরর উপলবি যেকে েরর্ েরুে। সুতরাাং এোকন 

আকলাচ্য গানবটকত রাজা বনকজকে যদোর প্রেৃত উপা  বহকসকে অিদৃযবিকেই ইবিত েকরকেন। এই বদে যেকে 

গানবট গুরুত্বপূর্য। সেবমবলক  গানবটকত রানী ‘আিবরে প্রকর্াদনা  এবগক  একস’ রাজাকে েরর্ েরুে রাজার এই 

আেুবতই প্রযান হক  যদো বদক কে।
৬
 র্া নাটেবটর মূল ভােকেও েযবিত েকরকে। 

 

২. 
 

     ‘‘রাজা’’ নাটকের বিতী  গান সুরিমার েকে গীত হক কে। গানবটর প্রেম লাইন ‘এ যর্ যমার আেরর্’।
৭
 এই 

গানবট সুরিমার চ্বরেকে প্রোশ েকরকে। সুদশযনা র্েন রাজার আবেভযাকে সুরিমাকে দরজা েুলকত েকলকে তেন 

তারপকর সুরিমার “যতামার দুক ার যে েন্ধ রােকত পাকর রাজা?...” 
৮ 
ইতযাবদ সাংলাকপর পকরই আকলাচ্য গানবট 

সুরিমার েকে গীত হক কে। গানবটর প্রেকমই সুরিমা বনকজর আেরকর্র েো েকলকে। এোং যসই আেরর্ যর্ 

রাজার মকনর ইচ্ছাকত বেন্ন হকে এমন েোও প্রোশ যপক কে। এ প্রসকি গানবটর  
 

‘বনশ্বাস োক        উকে চ্কল র্া  

    তুবম ের র্বদ মন।’৯ 
 

লাইনগুবলই তার প্রমার্। গানবটকত সুরিমা সমপযকর্র েোও েকলকে। এ প্রসকি গানবটর বেেু লাইন: 
 

‘ঘুম টুকট র্াক্ চ্কল’ 

বচ্বন যর্ন প্রভু েকল; 

েুকট একস িাকর             েবর আপনাকর 

চ্রকর্ সমপযর্।।১০ 
 

     এোকন উপকরর লাইকন ‘ঘুম’ শকের প্রক াগ েুেই তাৎপর্যপূর্য। এোকন ঘুম শেবট ‘অকচ্তনতা, অপবরচ্ক র 

অজ্ঞতা, আত্মাবভমাকনর আেরর্ অকেযই েযেহৃত হক কে।’
১১

 সুরিমা যচ্ক কে সমস্ত অেকচ্তনার অেসান। সমস্ত 

আেরর্ ঘুকচ্ র্াে। তকেই রাজার স্বরূপ যোিা র্াকে। এোকন আভাকস সুদশযনার মকনর অেকচ্তনার েোও েলা 

হক কে। সুরিমা তার মকনরও উকদ্ধাযন োমনা েকরকে। সে আেরর্ ঘুচ্কলই রাজার োকে সমপযর্ েরা সম্ভে হকে। 

নাটকের যশকষ যদো র্া  রানী সুদশযনার মকনর জাগরর্ ঘকট। র্াকত সুদশযনা রাজার োকে বনকজকে সমপযর্ েকর। 

রাজার প্রেৃত স্বরূপ েুিকত পাকর। এোকন গানবট এেবদকে সুরিমা এেইসকি আভাকস সুদশযনার চ্বরে প্রোকশও 

সহা ে হক কে।   

 

৩. 
 

     ‘‘রাজা’’ নাটকের প্রেম দৃকশযর যশকষ সুরিমার েকে এেবট গান গীত হক কে। গানবটর প্রেম লাইন: ‘যোো 

োইকর দূকর র্া  যর উকে হা  যর হা ’। 
১২

 সমগ্র গানবটকত সুদশযনার স্বরূপ উকঠ একসকে। সুদশযনা সেযদা রাজাকে 

োইকর যদেকত চ্া । যস রাজাকে েবহদৃযবি বদক  যদোর জনয েযােুল হ । এেইসকি যস রাজাকে আকলাকতও 

যদেকত চ্া । বেন্তু োইকরর দবৃিকত রাজাকে যদোর যচ্িা েযেয। এজনয সুদশযনার যচ্িাও োকর োকর েযেয হ । 

অিদৃযবি বদক  যদেকলই রাজাকে পাও া র্াকে। এ প্রসকি গাকন আকে: 
 

‘‘আবজ   হৃদ  মাকি র্বদ যগা োকজ যপ্রকমর োাঁবশ 

  তকে    আপবন যসকয আপনা যোঁকয পকর যস ফাাঁবস, 

তকে    ঘুকচ্ যগা ত্বরা ঘুবর া মরা যহো যহাো - 
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      আহা     আবজ যস আাঁবে েকনর পােী েকন পালা ।’’১৩ 
 

     বনকজর মকযয র্বদ প্রেৃত যপ্রকমর উদ  হ  তকে আর রাজাকে পাও ার জনয োইকর যর্কত হকেনা। বতবন বনকজই 

একস যরা যদন। গানবটকত সুদশযনার চ্বরকের স্বরূপবট েুে সুন্দরভাকেই উকঠ একসকে। সুদশযনা রাজাকে োইকরই 

যপকত যচ্ক কে। গানবটকত সুদশযনার রূপতৃষ্ণার স্বরূপও উকঠ একসকে। সুরিমা গানবটকত সুদশযনার রূপতৃষ্ণাকে 

‘চ্পল’ েকলকে। 
১৪

 সেকেকে আশ্বর্য গানবট সুরিমার চ্বরেকেও েযবিত েকরকে। সুরিমার মকযয রাজাকে যদোর 

সতয দৃবি আকে। যস রাজাকে বচ্নকত েেকনাই ভুল েকরনা। তাই গানবটকত সুরিমা স্পিভাকে সুদশযনার চ্পলতার 

েোকে তুকল যকর। গানবটকত সুরিমা োকর োকর সুদশযনাকে সকচ্তন েকর বদক কে। 

 

৪. 
 

     ‘‘রাজা’’ নাটকের বিতী  দৃকশয োলেগর্কে বনক  ঠােুদযার প্রকেশ ঘকট। প্রকেকশর পকর ঠােুদযা বেেু েোর 

পকরই এেবট গান যকরন। গানবটর প্রেম েক েবট লাইন: 
 

‘‘আবজ দবেন দু ার যোলা- 

             এসকহ, এসকহ, এসকহ, আমার 

                       েসি এস!’’১৫ 
 

     এই গানবটকত ঠােুদযা েসিকে আসার আহ্বান জাবনক কেন। তাই গানবটকত োকর োকর ‘েসি এস’ েোগুবল 

েযেহৃত হক কে। র্ার মযয বদক  ঠােুদযা েীভাকে েসি আসকে তারও বেস্তাবরত ের্যনা বদক কেন। গানবটর পূকেয 

ঠােুদার সাংলাকপ:  
 

“ওকর দবক্ষকর্ হাও ার সকি সমান পাো বদকত হকে-হার মানকল চ্লকে না-আজ সে রাস্তাই গাকন ভাবসক  

বদক  চ্লে।”১৬  
 

     এই েোগুবল লক্ষর্ী । র্াকত ঠােুদযার আনন্দপূর্য তো মুক্ত মকনর পবরচ্  পাও া র্া । তাই োকর োকর ঠােুদযা 

েসিকে আহ্বান েকরকেন। এর মযয বদক  আসকল ঠােুদযা েসকির আগমকন নতুনভাকে যজকগ উঠকত যচ্ক কেন। 

এেইসকি অনযানয সেলকেও জাবগক  তুলকত যচ্ক কেন। যসই সূকে গানবট ঠােুদযার স্বভাে বেবশিযকেও এেটু 

প্রোশ েকরকে।  

 

৫. 
 

     নাটেবটর বিতী  দৃকশযই এেদল যলাে ঠােুদযাকে বনক  টানাটাবন েকর প্রকেশ েকর। র্াকত প্রেকমই এেজন 

ঠােুদযাকে “যতামাকে আজ এমন েকর’সাজাকল যে?...” 
১৭

 এই েো বজজ্ঞাসা েকর। এর বেেু পকরই তৃতী  যলাে 

ঠােুদযাকে বনক  এেবট গাকনর উকেে েকর। গানবট ঠােুদযাকে বনক  যোঁকযকেন েবে-যেশরী। এোকন গানবটর বেেুটা 

উৎেবলত হল: 

“যর্োকন রূকপর প্রভা ন নকলাভা, 

                        যসোকন যতামার মতন যভালা যে! (ঠােুরদাদা) 

যর্োকন রবসে সভা পরম যশাভা 

                           যসোকন এমন রকসর যিালা যে!(ঠােুরদাদা)”১৮ 
 

     এই গানবট ঠােুদযার চ্বরেকে সুন্দরভাকে প্রোশ েকরকে। ঠােুদযা সেযদা মুক্ত মকনর পুরুষ। তাই বতবন সেযে 

আনন্দ বনক  বেরাজ েকরন। যর্োকন সেকল ‘গলাগবল যোলােুবল’েকরন যসোকনই ঠােুদযার উজ্জ্বল উপবিবত লক্ষ 
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েরা র্া । সেবমবলক  গানবটকত ঠােুদযার চ্বরেবট যেশ প্রার্েিভাকেই উকঠ একসকে। এই বদে যেকে গানবট 

গুরুত্বপূর্য।  
 

৬. 
 

     ঠােুদযা েবে যেশরীর এেবট গাকনর উকেে েকরকেন। র্াকত রাজার স্বরূপ উকঠ একসকে। গানবটর েক েবট 

লাইন:  
 

“আমরা সোই রাজা আমাকদর এই রাজার রাজকত্ব। 

নইকল যমাকদর রাজার সকন বমলে বে স্বকত্ব! 

(আমরা সোই রাজা) 

... 

রাজা সোকর যদন মান 

যস মান আপবন বফকর পান, 

যমাকদর োকটা েকর’রাকেবন যেউ যোকনা অসকতয ,’’১৯ 
 

গানবটর পূকেয বিতী  যলাে— 
  

“এোর যদশবেকদকশর যলাে একসকে, সোই েলকচ্ সেই যদেবচ্ ভাকলা বেন্তু রাজা যদবেকন যেন?...” ২০ 
 

     এই েো ঠােুদযাকে বজজ্ঞাসা েকর। যসই যপ্রবক্ষকতই ঠােুদযা বেেু েোর পর আকলাচ্য গানবটর েো উকেে 

েকরকেন। গানবট নাটকের যক্ষকে উপকর্াগী হক কে। গানবটকত সেকলর “আমরা সোই রাজা”এই ভােনা যর্মন 

উকঠ একসকে, যতমবন গানবটকত “রাজা সোকর যদন মান”এই েোগুবলকত রাজার চ্বরেবটও েুে সুন্দরভাকে অবিত 

হক কে। রাজা বনকজর রাকজয সেলকে সম্মান বদক কেন, মর্যাদা বদক কেন। তাই গানবটর যশকষ সেকলর বমবলত 

হও ার ভাে েযক্ত হক কে:  
 

আমরা চ্লে আপন মকত 

যশকষ বমলে তাাঁবর পকে 

যমারা মরে না যেউ বেফলতার বেষম আেকতয 

                                       নইকল যমাকদর রাজার সকন বমলে বে স্বকত্ব!২১ 
 

     এই েোগুবলকত সেকল স্বাযীনভাকে চ্লার েো জাবনক কে। আর স্বাযীনভাকে চ্লকলই হকে রাজার সকি বমলন। 

এই ভােবটই গানবটকত প্রোশ যপক কে।  

 

৭. 
 

     ‘‘রাজা’’ নাটকের বিতী  দৃকশয োউকলর দল-এর েকে এেবট গান গীত হক কে। গানবটর প্রেম লাইন: “আমার 

প্রাকর্র মানুষ আকে প্রাকর্”। 
২২

 এই গানবটর পূকেয জনাদযন— 
 

“...যতামরা ত এমন রাজয জান যর্োকন রাজা যেেল যচ্াকেই যদো র্া  বেন্তু রাকজযর মকযয তা’র যোকনা 

পবরচ্  যনই, যসোকন যেেল ভূকতর েীতযন-বেন্তু এোকন যদে-” ২৩ 
 

     এই েোগুবল েকলকে। র্াকত রাজার পবরচ্  ভাকলাভাকে না পাও ার জনয জনাদযকনর এেটা যক্ষাভ প্রোশ 

যপক কে। ভেদত জনাদযকনর েোর উতর বদক কে। ভেদতর েোর পকরই োউকলর দল আকলাচ্য গানবট যগক কে। 

র্াকত যদোর প্রেৃত উপা  সম্পকেয েলা হক কে। নাটেবটর মকযয রানী সুদশযনা ও আকরা বেেু জনতা রাজাকে যচ্াকে 
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যদেকত যচ্ক কে। এোং এই বনক ই োকর োকর তারা রাজাকে যদোর জনয েযােুল হক কে। আকলাচ্য গানবটকত তাই 

োউকলর দল রাজার স্বরূপকেই তুকল যকরকে। রাজাকে যদেকত যগকল বভতকরর দৃবি প্রক াজন, আমাকদর বভতকরই 

আকে রাজা। তাই রাজাকে গানবটকত “প্রাকর্র মানুষ”েলা হক কে। বর্বন সেকলর হৃদক  বেরাজ েকরন। এ প্রসকি 

গাকন আকে: 
 

আকে যস ন ন-তারা  আকলাে-যারা , তাই না হারা , 

ওকগা  তাই যদবে তা  যর্ো  যসো  

      তাোই আবম যর্বদে পাকন।। 

 আবম তা’র মুকের েো 

     শুনে েকল’যগলাম যোো, 

          যশানা হ’ল না, যশানা হ’ল না,২৪ 
 

     রাজাকে যদোর জনয যোোও র্াোর দরোর যনই। তাই গানবটকত হৃদ  তো অনুভে বদক  রাজার উপবিবত 

অনুভে েরার েো েলা হক কে। সেবমবলক  গানবট রাজার স্বরূপ উদঘাটকন সহা ে হক কে।   

 

৮. 
 

     ‘‘রাজা’’ নাটকের বিতী  দৃকশযর যশকষ পাগকলর েকে এেবট গান গীত হক কে। গানবটর প্রেম েক েবট লাইন 

উৎেবলত হল: 
 

যতারা   যর্ র্া েবলস্ ভাই 

   আমার   যসানার হবরর্ চ্াই। 

     যসই     মকনাহরর্ চ্পল চ্রর্ 

                যসানার হবরর্ চ্াই।। 

         যস যর্   চ্মকে যেো  দৃবি এো  

                          র্া  না তা’যর োাঁযা,২৫ 
 

 

     এই গানবটকত ‘যসানার হবরর্’-এর রূপকে রূপতৃষ্ণার েো েলা হক কে। নাটকে সুদশযনাসহ আকরা েক েজন  

রাজাকে সেযদা োইকরর রূকপ যদোর োসনা প্রোশ েকরকে। তাই গানবটকত যসানার মৃগ প্রসি েুেই গুরুত্বপূর্য। 

যসানার হবরকর্র প্রসি রামা কর্ আকে। র্াকত যদো র্া  রাম যসানার হবরর্ যরকত বগক  সীতাকে হাবরক বেকলন। 

রাম যর্ সম  হবরর্ বশোর েরকত বগক বেকলন, বঠে যসই সমক ই রাের্ সীতাকে হরর্ েকর বনক  র্া । অেযাৎ 

যসানার হবরর্ সেযদা আমাকদর মা াকত ভুবলক  যদ । এোকন তাই সেলকেই মা া যেকে দূকর োোর জনয আভাকস 

সকচ্তন েরা হক কে।   

 

৯. 
 

     নাটেবটর তৃতী  দৃকশয সেকলর েকে এেবট গান গীত হক কে। গানবটর প্রেম লাইন “যমাকদর বেেু নাই যর 

নাই,”।
২৬

 গানবটর পূকেয ঠােুদযা সেলকে “না ভাই, আজ আমার এইোকনই দাাঁবেক  দাাঁবেক  চ্লা। সেকলর 

চ্লাচ্কলই আমার মন েুটকচ্।...” 
২৭

 এই েোগুবল েকলকেন। তার পকরই সেকল বমকল আকলাচ্য গানবট যকরকে। 

গানবটকত সেকল বনকজকদর স্বরূপ তুকল যকরকে। এেইসকি র্ারা রাজাকে োইকরর দৃবিকত যদেকত  চ্া  তাকদর 

সম্পকেযও বেেু েো েলা হক কে। এ প্রসকি গানবটর বেেু লাইন: 
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‘‘র্ারা    যসানার যচ্ারাোবলর পকর 

                  পাো ঘকরর বভবত গকে 

    তাকদর সামকন যমারা গান যগক  র্াই  

তাইকর নাইকর নাইকর না।’’২৮ 
 

     এোকন গানবটকত ‘যসানার যচ্ারাোবল’-র অনুষি েুেই তাৎপর্যপূর্য। র্ার মযয বদক  র্ারা রাজাকে সেযদা যচ্াে 

বদক  যদেকত চ্া  তাকদর ইবিত েরা হক কে। সুদশযনা ও অনযানয বেেু যলাে রাজাকে বনকজর যচ্াে বদক  যদোর 

োসনা োকর োকর প্রোশ েকর। বেন্তু প্রেৃত বর্বন রাজা তো চ্রাচ্করর রাজা বতবন সেযে বেরাজমান। তাাঁকে যদোর 

জনয যোোও যর্কত হকে না। বতবন আমাকদর সেকলর মকযযই আকেন। তাই তাাঁকে যদেকত যগকল যেেল উপলবির 

প্রক াজন, অনুভূবতর প্রক াজন। তাই আকলাচ্য গাকনর যসানার োবলর অনুষকি োইকর রাজাকে যদেকত চ্াও া 

েযবক্তকদর স্বরূপকেই যোিাকনা হক কে। এোং তাকদর জাগাকনার প্র াসও গানবটকত লক্ষ েরা র্া । গাকনর ‘যমারা 

গান যগক  র্াই’েোগুবল লক্ষর্ী । র্ার মযয বদক  সেলকে সচ্কতন েরার ইবিত আকে।    

 

১০. 
 

     তৃতী  দৃকশযর যশকষ ঠােুদযা “আজ আমাকদর নানা সুকরর উৎসে-সে সুরই বঠে এেতাকন বমলকে।‘’
২৯

 

েোগুবলর পর এেবট গান যকরন। এোকন গানবটর বেেু লাইন উৎেবলত হল:  
 

‘‘েসকি বে শুযু যেেল যফাটা ফুকলর যমলা যর? 

যদবেসকন বে শুেকনা পাতা িরা ফুকলর যেলা যর!  

যর্ যেউ ওকঠ তাবর সুকর 

োকজ বে গান সাগর জুকে? 

যর্ যেউ পকে তাহাকরা সুর জাগকচ্ সারা যেলা যর। 

েসকি আজ যদেকর যতারা িরা ফুকলর যেলা যর।’’৩০ 
 

     এই গানবটর পূকেয নাগবরে দল রাজার অবস্তত্ব বনক  প্রশ্ন যতাকল। এমনবে বিতী  নাগবরে বনকজর যেকলর মৃতুয 

প্রসকিও রাজার অবস্তত্ব বনক  প্রশ্ন যতাকল। প্রেম ও বিতী  নাগবরে বনকজকদর োরাপ দশারও েো েকল। ঠােুদযাও 

“আমার দশাটাই যদে না।”
৩১

 এই েো েকলন। তার বেেু পকরই আকলাচ্য গানবট যকরন। র্াকত েসকির অনুষকি 

রাজার স্বরূপ সম্পকেয বেেু তেয উকঠ আকস। এ প্রসকি গানবটর আকরা বেেু লাইন:  
 

‘‘আমার প্রভুর পাক র তকল, 

শুযুই বেকর মাবর্ে জ্বকল? 

চ্রকর্ তাাঁর লুবটক  োাঁকদ লক্ষ মাবটর যেলা যর।’’৩২ 
 

     এোকন রাজার স্বরূপ ফুকট উকঠকে। রাজা তো বর্বন সেযশবক্তমান বতবন সেকলর জনযই। তাই সেকলর োকেই 

তাাঁর সমান আদর। গানবটর ‘মাবটর যেলা’ েোগুবল েুেই লক্ষর্ী । র্ার মযয বদক  রাজার সকি সেকলর যর্াকগর 

েো েলা হক কে। এভাকেই গানবট রাজার স্বরূপ বেবশিযকে প্রোশ েকরকে। 

 

১১. 
 



‘‘রাজা’’ নাটকের গান: প্রক াকগর তাৎপর্য               েৃষ্ণপ্রসাদ চ্যাটাজযী 
 

Volume- VII, Issue-III                                                    January 2019          132 

     নাটকের চ্তুেয দৃকশয সুদশযনা বনকজর হক  োলেকদর এেবট গান গাইকত েকল। যসই যপ্রবক্ষকতই োলেকদর 

েকে ‘‘বেরহ মযুর হল আবজ/মযুরাকত।”
৩৩

 গানবট গীত হ । র্াকত রানীর েো বেেু উকঠ একসকে। গানবটর  বেেু 

েো েুেই লক্ষর্ী । র্ো: 
 

‘‘অযীর অদশযন-তৃষা 

বে েরুর্ মরীবচ্ো আকন 

আাঁবে-পাকত!’’৩৪ 
 

     এোকন ‘অযীর অদশযন-তৃষা’ েোগুবলর মযয বদক  রানীর চ্ঞ্চলতাকে ইবিত েরা হক কে। এর পূকেয বেেু 

েোকতও রানীর মকনর চ্ঞ্চলতা প্রোশ যপক কে। এ প্রসকি রানীর বেেু েো: 
 

“...আবম যেমন আপনার বদকে যচ্ক  আপবন লজ্জা পাবি! ভ  লজ্জা সুে দুুঃে সে বমকল আমার েুকের 

মকযয আজ নৃতয েরকচ্।”৩৫ 
 

     এোকন েোগুবলকত যর্ চ্ঞ্চলতা প্রোবশত হক কে গানবটকত যসই চ্ঞ্চলতা আকরেভাকে উকঠ একসকে। এই বদে 

যেকে গানবট রানীর চ্বরে বেবশিযকে প্রোশ েকরকে।  

 

১২. 
 

     আকলাচ্য নাটকের পঞ্চম দৃকশয সুরিমার েকে এেবট গান গীত হক কে। র্াকত রাজার অবযষ্ঠান সম্পকেয বেেু 

েো উকঠ একসকে। প্রেকমই পুকরা গানবট উৎেবলত হল: 
 

“পুষ্প ফুকট যোন্ েুিেকন 

যোন্ বনভৃকত যর যোন্ গহকন! 

মাবতল আেুল দবক্ষর্ ো ু 

যসৌরভ চ্ঞ্চল সঞ্চরকর্ 

যোন্ বনভৃকত যর যোন্ গহকন।। 

োবটল ক্লাি েসি বনশা 

োবহর অিন-সিী সকন। 

উৎসেরাজকোো  বেরাকজ 

যে ল’য  র্াকে যস ভেকন- 

যোন্ বনভৃকত যর যোন্ গহকন।।৩৬ 
 

     গানবটর পূকেয ঠােুদযা ‘দুগযকমর েের’ পাও ার জনয সুরিমাকে অনুকরায েকরকেন। তার পকর সুরিমা ঠােুদযাকে 

‘যতামার নাবে যোকনা েের যপকত োবে আকে?’
৩৭

 এই েো েকলকে। েোগুবলর বেেু পকরই আকলাচ্য গানবট গীত 

হক কে। গানবটকত প্রেকমই ফুল এোং ো ুর অনুষি একসকে। তার পকর একসকে ‘বনশার’প্রসি। যশকষ একসকে 

উৎসেরাকজর বেরাজ সম্পবেযত বেেু েো। র্াকত আসকল রাজার অবযষ্ঠান সম্পকেযই েলা হক কে। এোকন রাজার 

োকে র্াও ার জনয সুরিমার েযােুলতা প্রোবশত হক কে।  

 

১৩. 
 

     নাটেবটর অিম দৃকশয রাজার েকে প্রর্ুক্ত গানবট েুেই উকেেকর্াগয। গুরুত্বপূর্য বেকেচ্না  এোকন পুকরা গানবট 

উৎেবলত হল: 
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“আবম রূকপ যতামা  যভালাে না 

ভাকলাোসা  যভালাে। 

আবম  হাত বদক  িার েুলে না যগা 

গান বদক  িার যোলাে। 

ভরাে না ভূষর্ ভাকর 

সাজাে না ফুকলর হাকর 

      যসাহাগ আমার মালা েকর’ 

               গলা  যতামার পরাে। 

জানকে না যেউ যোন্ তুফাকন 

তরিদল নাচ্কে প্রাকর্, 

চ্াাঁকদর মত অলে টাকন 

যজা াকর যেউ যতালাে।।”৩৮ 
 

     এই গানবট নাটেবটর বিতী  সাংস্করকর্ই প্রেম সাংকর্াবজত হক কে। প্রেম সাংস্করর্ ‘‘রাজা’’ নাটকে আকলাচ্য 

গানবট পাও া র্া  না।
৩৯

 গানবটর সাংকর্াজন েুেই প্রাসবিে। বেকেষর্ েরকলই তা যোিা র্াকে। গানবটর পূকেয রাজা 

ও রানীর েকোপেেন হক কে। র্াকত রানী ‘সেযনাকশর মকযয’রাজাকে যদোর েো জাবনক কে। এেইসকি রাজাকে 

যদো প্রসকি ‘ভ ানে’েোবটও প্রক াগ েকরকে। বেন্তু রানী সেযনাকশর মকযয রাজাকে যদেকত আগ্রহী ন । তাই রানী 

সুদশযনা র্োেযভাকে রাজার পবরচ্  যপকত যচ্ক কে। এজনয রানী েযােুলও হক কে। এ প্রসকি রানীর এেবট 

সাংলাকপর বেেু েো: 
  

“...এেন আর যর্ যতামার সকি যতমন েকর’ পবরচ্  হ’যত পারকে তা মকন েরকতও পাবরকন।’’৪০ 
 

     এই েোগুবলকত রানী রাজার ‘যতমন েকর’পবরচ্ ’পাও া র্াকে েীনা এ বনক  সাংশ  প্রোশ েকরকে। র্াকত 

বেেু েোর পকরই রাজার েকে আকলাচ্য গানবট গীত হক কে। গানবটকত রাজার স্বরূপ েুে সুন্দরভাকে ফুকট উকঠকে। 

গানবটর ‘ভাকলাোসা  যভালাে’ েোগুবল েুেই তাৎপর্যপূর্য। রাজা োউকে রূকপ যভালাকত চ্ান না। োরর্ রাজা 

অরূপ। তাই রাজা রানীর বচ্কত ভাকলাোসার সঞ্চার ঘটাকত যচ্ক কেন। ভাকলাোসার সঞ্চার হকলই রানী ভাকলাভাকে 

রাজাকে েুিকত পারকে। এটাই রাজার অবভপ্রা । আসকল রাজা এোকন রানীর মকন আশার সঞ্চারও েরকত 

যচ্ক কেন। যশকষ রাজা যর্ রানীকে যদো যদকেন এোকন গানবটকত রাজা তারই পূেযাভাস বদক কেন। যশকষ যদো র্া  

রানী সুদশযনা রাজাকে েুিকত পাকর। এোং রাজা রানীর বমলকন নাটকের সমাবি ঘকট। সুতরাাং গানবট নাটকের 

পবরর্ামী েযিনার আভাস বদক কে। এই বদে যেকে গানবট গুরুত্বপূর্য। 

 

১৪. 
 

     ‘‘রাজা’’ নাটকের প্রেম সাংস্করকর্র অিম দৃকশয এেবট গাকনর প্রেম লাইন: ‘আমাকর তুবম বেকসর েকল’।
৪১

 এই 

গানবট সুরিমার েকে গীত হক বেল। বেন্তু নাটেবটর বিতী  সাংস্করকর্ তা েবজযত হক কে। তার পবরেকতয সাংর্ুক্ত 

হক কে ‘ভক কর যমার আঘাত ের’।
৪২

 গানবট। র্া সুরিমার েকেই গীত হক কে। গানবটকত সুরিমা ভ  দূর েরার 

জনয রাজার োকেই অনুকরায জাবনক কে। আসকল সুরিমা এোকন বনকজর ভ  প্রসকি সুদশযনারই ভ  দূর েরকত 

যচ্ক কে। োরর্ গানবটর পূকেয সুদশযনা ‘ক্রকমই যেগ যেকে উঠকচ্- এোর যনাঙর বোঁেল! হ ত ডুেে বেন্তু আর বফরে 

না।’’
৪৩

 এই েো েকলকে। র্াকত সুদশযনার ভ ই প্রোশ যপক কে। এজনয সুরিমা গানবটকত জীেনকে মুক্ত পকে 

উবেক  যদও ার প্রােযনা জাবনক কে। এ প্রসকি গাকন আকে:  
 

“এসকহ, ওকহ আেবস্মে 
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বঘবর া যফল সেল বদক্ 

মুক্ত পকে উোক  বনক্ 

                    বনকমকষ এ জীেন।’’৪৪ 
 

     গানবটকত সুরিমা যেশ েবলষ্ঠভাকে সুরিমার ভ  বনোরর্ েরকত যচ্ক কে। এই বদে যেকে গানবটর সাংকর্াজন 

প্রাসবিে।  

 

১৫. 
 

     নাটেবটর অিম দৃকশযর যশকষ সুরিমার েকে এেবট গান গীত হক কে। এোকন গানবটর েক েবট লাইন 

উৎেবলত হল: 
 

“আবম যতামার যপ্রকম হে সোর 

েলিভাগী। 

আবম সেল দাকগ হে দাগী। 

যতামার পকের োাঁটা েরে চ্ ন; 

যর্ো যতামার যূলার শ ন 

যসো আাঁচ্ল পাতে আমার 

যতামার রাকগ অনুরাগী।”৪৫ 
 

     এই গানবটকতও সুরিমার চ্বরেবট যেশ সুন্দরভাকে ফুকট উকঠকে। এোকন সুরিমা পুকরাপুবরভাকে সুদশযনার 

োকে আত্মসমপযর্ েকরকে। যস রাজার দাসী। তাই যস সেযদা সুদশযনার োকজর ভাগ বনকত যচ্ক কে। তাই সুরিমা 

বনকজকে সুদশযনার ‘অনুরাগী’েকল অবভবহত েকরকে। র্ার মযয বদক  সুদশযনার প্রবত তার দাসীসুলভ মকনাভাে 

প্রোবশত হক কে। এই বদে যেকে গানবট সুরিমার চ্বরে প্রোশে।  

 

১৬. 
 

     নাটেবটর দশম দৃকশযর যশকষ সুরিমার েকে এেবট গান গীত হক কে। এোকন গুরুত্বপূর্য বেকেচ্না  পুকরা 

গানবটই উৎেবলত হল: 
 

আবম যেেল যতামার দাসী। 

যেমন েকর’আনে মুকে যতামা  ভালোবস! 

গুর্ র্বদ যমার োেত তকে 

অকনে আদর বমলত ভকে, 

বেনামূকলযর যেনা আবম শ্রীচ্রর্ প্র াসী।।৪৬ 
 

     এই গানবট প্রেম সাংস্করর্ ‘‘রাজা’’ নাটকে যনই। বিতী  সাংস্করকর্ই প্রেম সাংকর্াবজত হ । গানবটর পূকেয সুদশযনা 

সুের্যকে রাজা েকল ভুল েকরকে। সুরিমা রানীর ভ্রম দূর েকর। তার পকরই সুদশযনা “...আচ্ছা সবতয েল্, তুই যতার 

রাজাকে েুে ভালোবসস্!”
৪৭

 এই েো সুরিমাকে বজজ্ঞাসা েকর। যসই যপ্রবক্ষকতই সুরিমার আকলাচ্য গানবট। র্াকত 

সুরিমা রানীরই দাসী েকল বনকজকে অবভবহত েকরকে। এর মযয বদক  সুদশযনার প্রবত সুরিমার আনুগতয প্রোবশত 

হক কে। এই গানবটকতও সুরিমার চ্বরেবট পবরস্ফুট হক কে।  

 

১৭. 
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     নাটেবটর চ্তুদযশ দৃকশযর যশকষ সুদশযনার েকে এেবট গান গীত হক কে। র্াকত সুদশযনার অন্ধোকরর প্রবত 

আসবক্ত প্রোবশত হক কে। এোকন গানবটর বেেু লাইন উৎেবলত হল: 
 

এ অন্ধোর ডুোও যতামার অতল অন্ধোকর, 

ওকহ অন্ধোকরর স্বামী! 

এস বনবেে, এস গভীর, এস জীেনপাকর 

আমার বচ্কত এস নাবম। 

এ যদহ মন বমলাক  র্াক্ হই া র্াক্ হারা 

ওকহ অন্ধোকরর স্বামী!৪৮ 
 

     এই গানবট সুদশযনার চ্বরে পবরেতযকনর বদে যেকে েুেই গুরুত্বপূর্য। সুদশযনা যশকষ রাজাকে েরর্ েকর যনকে। 

এোকন তারই যর্ন পূেযাভাস ফুকট উকঠকে। তাই সুদশযনা গানবটকত অন্ধোকরর প্রবত বনকজর অনুরাগ প্রোশ েকরকে। 

এেইসকি রাজাকে োকর োকর ‘অন্ধোকরর স্বামী’েকল বচ্নকত যপকরকে।  

 

১৮. 
 

     আকলাচ্য নাটকের অিাদশ দৃকশয ঠােুদযা েসি উৎসকের েো েলকত বগক  এেবট গান যকরন। র্াকে ঠােুদযা ‘ঘা 

যদোর গানটা’েকল ভূবষত েকরকেন। গানবটর বেেু লাইন:  
 

“আবজ েসি জাগ্রত িাকর। 

তে অেগুবেত েুবেত জীেকন, 

যোকরা না বেেবিত তা’যর। 

আবজ েুবলক া হৃদ -দল েুবলক া, 

আবজ ভুবলক া আপন পর ভুবলক া, 

এই সিীত মুেবরত-গগকন 

তে গন্ধ তরবি া তুবলক া!”৪৯ 
 

     এই গানবটও প্রেম সাংস্করর্ ‘‘রাজা’’ নাটকে যনই। বিতী  সাংস্করকর্ই প্রেম সাংকর্াবজত হ । গানবটকত েসিকে 

েরর্ েরার জনয সেলকে আহ্বান জানাকনা হক কে। এেইসকি সেলকে এেসকি বমবলত হও ারও আহ্বান ধ্ববনত 

হক কে। গাকনর ‘আবজ ভুবলক া আপন পর ভুবলক া,’ লাইনবটই তার প্রমার্। গানবট েসি েন্দনার উকেেকর্াগয 

উদাহরর্।  

 

১৯. 
 

     নাটকের ঊনবোংশ দৃকশয সুদশযনা রাজার সকি বনবেে যর্াগ অনুভে েকরকে। এোং অন্ধোকরর মকযযও রাজার 

উপবিবত অনুভে েকরকে। যসই যপ্রবক্ষকত সুরিমার এেবট গাকন অন্ধোকরর মকযয রাজার সকি বমলকনর েোই উকঠ 

একসকে। এ প্রসকি গানবটর প্রেম েক েবট লাইন: 
 

অন্ধোকরর মাকি আমা  যকরে দুই হাকত। 

েেন্ তুবম একল, যহ নাে, মৃদু-চ্রর্পাকত? 

যভকেবেকলম জীেনস্বামী, 

   যতামা  েুবি হারাই আবম, 

আমা  তুবম হারাকে না েুকিবে আজ রাকত।৫০ 
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     এই গানবটও প্রেম সাংস্করর্ ‘‘রাজা’’ নাটকে যনই। বিতী  সাংস্করকর্ই প্রেম সাংকর্াবজত হ । গানবটকত সুরিমা 

বনকজর েোর মযয বদক  সুদশযনার েোকেই তুকল যকরকে। সুদশযনা সেযদা রূকপর মযয বদক  রাজাকে যদেকত 

যচ্ক কে। বেন্তু ঊনবোংশ দৃশযবটকত সুদশযনা ও সুরিমার যর্ েো হক কে তাকত যোিা র্া  সুদশযনার রূপ তৃষ্ণা দূর 

হক কে। যস রাজার প্রেৃত স্বরূপ উপলবি েরকত যপকরকে। তাই গানবটকত রাজার চ্বরে েুে সুন্দরভাকে উকঠ 

একসকে। গানবটকত রাজার সকি বনবেে যর্াকগর েোও আকে।   

 

২০. 
 

     ‘‘রাজা’’ নাটকের যশষ গান সুরিমার েকেই গীত হক কে। গানবটর প্রেম লাইন: ‘যভার হ’ল বেভােরী, পে হ’ল 

অেসান!’
৫১

 রানী সুদশযনা সমস্ত অবভমান ভুকল রাজার স্বরূপ উপলবি েরকত যপকরকে। র্ার ফকল যশকষ রাজার 

সকি রানীর বমলন হক কে। যশষ গানবট নাটকের ‘ভাে পবরর্াকমর যদযাতে’
৫২

 বহকসকেই োজ েকরকে। গানবটর যশষ 

লাইন: 
 

‘লজ্জাভ  যগল িবর ঘুবচ্লকর অবভমান।।’৫৩ 
 

     এোকন অবভমান দূকরর মযয বদক ই নাটকের পবরর্াম প্রোশ যপক কে। তাই নাটকের যশকষ রানী সুদশযনা সমস্ত 

অবভমান বেসজযন বদক  রাজাকে ‘প্রর্াম’-এর মযয বদক  েরর্ েকর বনক কে। এই বদে যেকে গানবট নাটকের 

পবরর্ামী েযিনা প্রোকশ সহা ে হক কে। 
 

     এইভাকে ‘‘রাজা’’ নাটকে প্রর্ুক্ত প্রবতবট গানই নাটকের নানা উকেশয সাযকন সহা ে হক কে। আমরা নাটেবটর 

চ্ূোিপাকঠর বনেযাবচ্ত গাকনর বেকেষর্ েকরবে। আকলাচ্না  যদো যগকে নাটকের গানগুবলকত োবহবনর বেেু বদে 

যর্মন প্রোশ যপক কে, যতমবন গানগুবল চ্বরকের স্বরূপ উদঘাটকনও ভূবমো বনক কে। প্রসিত আমরা ‘‘রাজা’’ 

নাটকের বিতী  সাংস্করকর্ সাংকর্াবজত বেেু গাকনর েো েকলবে। যসই গানগুবল প্রেম সাংস্করকর্ না োো  নাটেী  

বেষ  এেট ুঅসম্পূর্য বেল। এজনয রেীন্দ্রনাে নাটেবটর বিতী  সাংস্করকর্ গান সাংকর্াজন েকর নাটকের বেষ কে পূর্য 

েকরকেন। র্ার মযয বদক  নাটেবট বনমযাকর্ রেীন্দ্রনাকের উকেশযও সমূ্পর্যভাকে বসদ্ধ হক কে। সেবমবলক  ‘‘রাজা’’ 

নাটকে প্রর্ুক্ত প্রবতবট গাকনরই প্রক াগ যেশ প্রাসবিে ও তাৎপর্যপূর্য।  

 

 

তেযপবি:  
 

১. গান সিকন্ধ প্রেন্ধ. জীেনস্মৃবত, রেীন্দ্র রচ্নােলী(নেম েণ্ড) বেশ্বভারতী গ্রন্থনবেভাগ, ৬ আচ্ার্য জগদীশচ্ন্দ্র েসু 

যরাড, েবলোতা-১৭, সুলভ সাংস্করর্ পুনমুযদ্রর্ শ্রাের্ ১৪২১, পৃ. ৪৮৭। 

২. োিালা সাবহকতযর ইবতহাস(চ্তুেয েণ্ড), সুেুমার যসন, আনন্দ পােবলশাসয, ৪৫ যেবন াকটালা যলন, েলোতা-৯, 

সিম মুদ্রর্ যফব্রু াবর ২০১২, প.ৃ ২১৮।  

৩. রেীন্দ্রনাটযপ্রোহ, প্রমেনাে বেশী, ওবরক ণ্ট েুে যোম্পাবন, ৯ শযামাচ্রর্ যদ বিট, েবলোতা-৭৩, ষষ্ঠ পূর্যাি 

সাংস্করর্ জুলাই ২০১৪, পৃ. ২০০। 

৪. রাজা, রেীন্দ্রনাে ঠােুর, ইবণ্ড ান যপ্রস বলবমকটড, এলাহাোদ, বিতী  সাংস্করর্-১৯২১, পৃ. ৭।(অতুঃপর 

তেযপবিবট ‘রাজা: বিতী  সাংস্করর্’েকল উবেবেত হকে)।  

৫. তকদে, পৃ. ৮। 
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৬. রেীন্দ্রনাটকে গাকনর ভূবমো, রকমন্দ্রনারা র্ নাগ, বড এম লাইকেবর, ৪২ বেযান সরর্ী, েলোতা-৬, প্রেম 

প্রোশ: ফাল্গুন ১৩৮৮,পৃ. ৩৪। (অতুঃপর তেযপবিবট ‘রেীন্দ্রনাটকে গাকনর ভূবমো: রকমন্দ্রনারা র্ নাগ’েকল 

উবেবেত হকে)। 

৭. ‘রাজা: বিতী  সাংস্করর্’, পৃ. ৮। 

৮. তকদে। 

৯. তকদে। 

১০. তকদে, প.ৃ ৯। 

১১. ‘রেীন্দ্রনাটকে গাকনর ভূবমো: রকমন্দ্রনারা র্ নাগ’, পৃ. ৩৬। 

১২. ‘রাজা: বিতী  সাংস্করর্’, পৃ. ১৫। 

১৩. তকদে। 

১৪. ‘রেীন্দ্রনাটকে গাকনর ভূবমো: রকমন্দ্রনারা র্ নাগ’, পৃ. ৩৮। 

১৫. ‘রাজা: বিতী  সাংস্করর্’, পৃ. ১৯। 

১৬. তকদে, প.ৃ ১৮। 

১৭. তকদে, প.ৃ ২২। 

১৮. তকদে, প.ৃ ২৩। 

১৯. তকদে, প.ৃ ২৫।  

২০. তকদে, প.ৃ ২৪। 

২১. তকদে, প.ৃ ২৫। 

২২. তকদে, প.ৃ ২৯। 

২৩. তকদে, প.ৃ ২৮। 

২৪. তকদে, প.ৃ ২৯। 

২৫. তকদে, প.ৃ ৩৮। 

২৬. তকদে, প.ৃ ৪৬। 

২৭. তকদে। 

২৮. তকদে, প.ৃ ৪৭। 

২৯. তকদে, প.ৃ ৫২।  

৩০. তকদে। 

৩১. তকদে, প.ৃ ৫১। 

৩২. তকদে, প.ৃ ৫২। 

৩৩. তকদে, প.ৃ ৫৭। 

৩৪. তকদে। 

৩৫. তকদে। 

৩৬. তকদে, প.ৃ ৬৮। 

৩৭. তকদে। 

৩৮. তকদে, প.ৃ ৮১।  

৩৯. রাজা, রেীন্দ্রনাে ঠােুর, ইবণ্ড ান্ পােবলবশাং হাউস, ২২ ের্যও াবলস বিট, েবলোতা, প্রেম সাংস্করর্ ১৯১০, 

পৃ. ৭৪।(অতুঃপর তেযপবিবট ‘রাজা: প্রেম সাংস্করর্’েকল উবেবেত হকে)। 

৪০. ‘রাজা: বিতী  সাংস্করর্’, পৃ. ৮১। 
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৪১.  ‘রাজা: প্রেম সাংস্করর্’ পৃ. ৭৭। 

৪২. ‘রাজা: বিতী  সাংস্করর্’, পৃ. ৮৪। 

৪৩. তকদে। 

৪৪. তকদে, প.ৃ ৮৫। 

৪৫. তকদে, প.ৃ ৮৭-৮৮। 

৪৬. তকদে, প.ৃ ৯৫। 

৪৭. তকদে। 

৪৮. তকদে, প.ৃ ১১২-১১৩। 

৪৯. তকদে, প.ৃ ১৩১। 

৫০. তকদে, প.ৃ ১৩৪। 

৫১. তকদে, প.ৃ ১৩৬। 

৫২. ‘রেীন্দ্রনাটকে গাকনর ভূবমো: রকমন্দ্রনারা র্ নাগ’, পৃ.৭৩। 

৫৩. ‘রাজা: বিতী  সাংস্করর্’, পৃ. ১৩৬। 

 

 

েতৃজ্ঞতা স্বীোর: 
 

১. রেীন্দ্রভেন গ্রন্থাগার, বেশ্বভারতী, শাবিবনকেতন। 

২. অভ্র েসু, অযযাপে, োাংলা বেভাগ, বেশ্বভারতী শাবিবনকতেন। 

৩. অমরনাে পাকণ্ড, বটচ্ার ইনচ্াজয ও অযাবসস্টযান্ট যহডমাস্টার, যসানােবল োলাপাের উিতর মাযযবমে বেদযাল , 

যসানােবল, োবশপুর, পুরুবল া, পবিমেি।  
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