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Abstract 

The influence of medieval translation is seen in Bengali literature which later contributed to 

Bengali drama literature as well. In the nineteenth century, the way of Bengal drama began 

to be translated into English and Sanskrit literature. At the time of writing this translation 

play many dramatists came forward. Among them Ramnarayan Tarkaratna had taken a 

permanent seat in the Bengali drama. He translated Srihattas Ratnabali drama by the name 

Ratnabali. Also his other translated play’s are Benisonhar, Avigyan Shakuntalam, 

Malatimadhab etc. These play’s are not only literally translation of Ramnarayan 

Tarkaratna, they are sufficiently original and have an identity of writer’s mind. Which I will 

try to discuss in detail in the article ‘Ramnarayan Tarkaratna : translated drama.  
 

ভরূ প্রফন্ধ: াাভানয নাটযপ্রদতবায াদধকাযী দছযরন যাভনাযাণ তককযত্ন। দতদনাআ প্রথভ করকাতায নাগদযক ভাযজ 

াদবনযয জনয নাটক যচনা কযযন। াফয যফতকীকাযর ভাাআযকর ভধুূদন দত্তও াদবনযয জনয নাটক যচনা 

কযযন। াংস্কৃত বালা ও াদযতয প্রগাঢ় দিত, কদফ ও নাটযকায যাভনাযাণ তককযত্ন বট্টাচামক বফদদক ব্রাহ্মণ ফাংয 

চদি যগণায দযনাদব গ্রাযভ জন্মগ্রণ কযযন। দতদন াংস্কৃত কযরযজ াযনক দদন াধযন কযয তককযত্ন াঈাদধযত 

বূদলত ন। ফাাংরা বালা নানা গ্রন্থ যচনা কযযরও াংস্কৃত বালা দছর তাাঁয াাধাযণ াদিতয। দতদন মভৌদরক নাটক, 

ানুফাদ নাটক এফাং প্রন দরযখ ‘নাটযক যাভনাযাণ’ নাযভ াঅখযাত যদছযরন। তাাঁয ানূদদত নাটকগুদর র (ক) 

মফণীাংায (১৮৫৬), (খ) যত্নাফরী (১৮৫৮), (গ) াদবজ্ঞান কুন্তরা (১৮৬০), (ঘ) ভারতীভাধফ (১৮৬৭)। 
 

     ‘যত্নাফরী’ নাটকদট শ্রীযলকয াংস্কৃত নাটক ‘যত্নাফরী’য ানুফাদ। তযফ াদফকর ানুফাদ ন। ভূর নাটযকয নযা 

ানুফাদও চায াযে দফবক্ত। ‘যত্নাফরী’য কাদনীদট এাআ যকভ- ফৎযাজ াঈদযনয যঙ্গ দনজ কনযা যত্নাফরীয দফয 

মদফায জনয দাংরযাজ তাযক ভন্ত্রী মপ্রযণ কযযন। যথ ঝড় ফৃদিযত মনৌকাডুদফ যর ফৎযাযজয ভন্ত্রী যত্নাফরীযক 

াঈদ্ধায কযয এফাং তায দযচ জানযত মযয এাআ কনযাযত্নযক যাজভদলী ফাফদত্তায কাযছ রুদকয যাখযরন। দকন্তু 

াঈদন যরন মপ্রদভকপ্রফয; দতদন মথাকাযর যত্নাফরীয মখাাঁজ জানযত াযযরন। ফাফদত্তায কাযছ এাআ াংফাদ মগান 

থাকর না। দতদন যত্নাফরীযক াদযীভ মন্ত্রণা দদযরন। এদদযক দাংর যাজায ভন্ত্রী ফৎযদয াঈনীত য 

যত্নাফরীয দযচ ফকভযে মঘালণা কযযরন। তখন যাণী ফাফদত্তাাআ স্বাভীয যঙ্গ যত্নাফরীয দফফা দদযরন। ম 

মুযগয ফহুদফফা াধুযদলত ফঙ্গী াদবজাত ভাযজয কাযছ ফড় ভযনাযভ কাদনী এদট। 
 

     এাআ নাটকদটয ানুফাযদ যাভনাযাণ এয াংত রূযয দদযকও নজয দদযযছন। যত্নাফরী ভূর নাটযক চাযদট াে 

াঅযছ; প্রস্তাফনা ছাড়া একদট দফষ্কম্ভক, একদট প্রযফক ও ফাযযাদট দৃয দনয এাআ নাটক গদিত। যাভনাযাণ াে 

াংখযা কভানদন। তযফ দৃয াংখযা কদভয াঅট কযযযছন। দিতী ও তৃতী াযে দৃযান্তয দছর ঘন ঘন াঅযর তা 
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দছর একাআ দৃযযয একটু াফস্থান্তয। যাভনাযাযণয যত্নাফরীয এাআ াংত াে ও দৃযযয জনযাআ জননক ানুফাদক 

ফযরযছন- ‚াআায নাটকী াংস্থানগুদর ও ঘটনায াকচক্র কতকটা াঅধুদনক নাটযকয নযা মাআজনয এখনকায 

যঙ্গভযে াদবনীত াআফায যে ম্পূণকরূয াঈযমাগী।‛ 
 

     বট্টনাযাযণয ‘মফণীাংায’ নাটকদট দকছুটা দযফতকন কযয যাভনাযাণ চদরত বালা নাটকদট যচনা কযযযছন। 

‘মফণীাংাযয’ মরৌদীয মকফন্ধযন বীযভয বূদভকাাআ প্রধান। ফীযযাত্মক ঘটনায ঘাত-প্রদতঘাযত নাটকদট প্রচি 

গদতম্পন্ন। মরৌদীয ফস্ত্র যযণয ূযফক দাঃান মরৌদীয মক ধযয বাকযে াঅনা মথযকাআ এাআ কাদনীয শুরু। 

তাযয মরৌদীয ফস্ত্রযণ, ািফযদয াজ্ঞাতফা, ািফ ও মকৌযফযদয মুদ্ধ এফাং মাআ মুযদ্ধ বীযভয দাঃানযক 

যাদজত কযয তায ফুযকয যক্ত ান, মুদ্ধযেযত্র বীভকতৃকক দযমকাধযনয প্রায, মরৌদীয মফণীাংায- এাআফ ঘটনায 

ঘনঘটাযতাআ নাটকদট মল যযছ। 
 

     ‘মফণীাংায’ নাটকদট যাভনাযাযণয প্রথভ ানুফাদ নাটক। ভূর ‘মফণীাংাযযয’ গিন দযকল্পনায যঙ্গ 

ানুফাযদয গিন দযকল্পনায তুরনাভূরক াঅযরাচনা কযযর যাভনাযাযণয ভে যচতনতায প্রভাণ াওা মা। 

এাআ নাটকদট ছদট াে দফদি। প্রথভ াযে দতনদট দৃয দছর। নাটযকায ফ কদট দৃয মজাড়া দদয একদট দৃয 

বতযী কযযযছন। দিতী াযে একদট দফষ্কম্ভক দছর; মদট দযতযক্ত যযছ। তৃতী াযে ভূর নাটযক যাে-যােী 

দদয মুযদ্ধয বাফতা মফাঝাফায জনয একদট প্রযফক দছর। মরখক মাআ প্রযফক াাংদটয যঙ্গ জুযড় দদযযছন 

াশ্বত্থাভা কৃাচাযমকয কযথাকথন াাং। চতুথক াযেও দযফতকন াদধত যযছ। প্রথযভ ফদণকত যদছর প্রাযভূদছকত 

দযমকাধনযক দনয াযথীয প্রযফ। যাভনাযাণ এাআ াাংদট ফজকন কযযনদন; স্থান দযফতকন কযযযছন। পযর ঘটনায 

মাকাফতা মফযড়যছ। ফকাযো ফড় দযফতকন র ভযে বীভ কতৃকক দাঃাযনয যক্তান। দতদন ফণকনা কযযযছন- 

‘বূতযর াতন’ ও নানারূয ফধ ূফকক তাায ফোঃস্থযরয যক্তান কদযা াট্টায নৃতয। 
 

     েভ াযে াআাঈযযাী নাটযাস্ত্র ানুাযয ঘযটযছ- document- এয ভতাআ। ভূর নাটযকয েভ াে মথযক 

মুদধদিয মরৌদী প্রঙ্গ দনযযছন। লঠ াযে বীভ কতৃকক মরৌদীয মফণীাংাযয নাটযকয াফান ঘটর। দকন্তু 

যাভনাযাণ াংসৃ্কত ারাংকায াস্ত্র ানুাযয াদন্ত ফচযন নাটযকয মল ঘটাযরন। 
 

     ‘াদবজ্ঞান কুন্তর’ কাদরদাযয প্রদদ্ধ নাটযকয স্বাধীন ানুফাদ। এাআ নাটযকয কাদনীযত াাআ-ভাযাজ দষ্মন্ত 

ভৃগা মফয য কন্বভুদনয াঅশ্রযভ এয াঈনীত যরন। মখাযন কুন্তরায যঙ্গ তায াোৎ । কুন্তরা 

কন্বভুদনয াদরতা কনযা। ভদলক দফশ্বাদভযত্রয ঔযয ও াপ্সযা মভনকায গযবক কুন্তরায জন্ম । দকন্তু জযন্ময যাআ 

ম দতাভাতা কতৃকক দযতযক্ত । ম কন্বভুদনয াঅশ্রযভ প্রদতাদরতা ন। ভাযাজ দষ্মন্ত কুন্তরাযক গান্ধফক ভযত 

দফফা কযয স্বযাযজয দপযয মান। মাত্রায ূযফক াদবজ্ঞান স্বরূ একদট াঙু্গযী কুন্তরাযক দদয মান। এদদযক দত 

দফয কাতয াঅশ্রযভ াঅগত দফকাাযক দযচমকা কযযত বুযর মগর; পযর াদবাগ্রস্ত যরা। 
 

     কন্বভুদন াঅশ্রযভ দপযয এয কুন্তরায প্রণকাদনী জানযত াযযরন। গবকফতী কুন্তরাযক দতগৃয মপ্রযণ কযা 

ভীচীন ভযন কযয াঙ্গযফ ও াযিত নাভক দলযি ও বদগনী মগৌতভীয যঙ্গ কুন্তরাযক দতগৃ াদবভুযখ 

ািাযরন। াআদতভযধয কুন্তরা দষ্মন্ত প্রদত্ত াঙু্গযীদট াদযয মপযরযছন। াঅয দফকাায াদবায যাজাও 

কুন্তরাযক দচনযত াযযরন না। ভাতা মভনকা া এয াঅদফবূকত য তাযক াঊদল ভযীচীয াঅশ্রযভ দনয মান; 

মখাযন কুন্তরা একদট ুত্রন্তান প্রফ কযযন। এাআ ুত্রাআ বযত। 
 

     এদদযক যাজা দষ্মযন্তয াযত কুন্তরায াযাযনা াঅাংদট এয মৌছার; যাজায তখন ফ দকছু ভযন ড়র। যাজা 

দষ্মন্ত াআযেয াঅহ্বাযন স্বযগক াুয দনধযন দগযদছযরন। মপযায যথ ভযীদচয াঅশ্রযভ কুন্তরায মদখা মযরন এফাং 

ুদীঘক দফযেযদয য দষ্মন্ত কুন্তরায দভরন ঘটর। যাভনাযাণ কাদরদাযয কাদনীয মখারটুকু দনযযছন ভাত্র। 
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এাআ নাটযকয বূদভকা দতদন ফযরযছন- ‚াধুনাতন দনভানুাযয নাটক াদবনযাযমাদগ কদযফায দনদভত্ত স্থাযন স্থাযন 

যবাফাদদ দযফদতকত, দযতযক্ত ও দন্নযফদত যযছ।‛ 
 

     ‘ভারতীভাধফ’ বফবূদতয নাটযকয ানুফাদ। এখাযনও ভূর নাটযকয াযনক দযফতকন ও দযফজকন কযা যযছ। 

এাআ নাটযকয কাদনী াদধক দযদচত ন। নাটযকয কাদনীদট এাআযকভ- দফদবকযদযয যাজায দাআ ভন্ত্রী বুদযফু ও 

মদফযাত। তাাঁযা যস্পযযয ুত্র কনযায ভযধয দফফাফন্ধন প্রদতঠা কযযফন ফযর ভনস্থ কযযদছযরন। ভারতী যরন 

বুদযফুয কনযা, াঅয ভাধফ যরন মদফযাযতয ুত্র। দযব্রাদজকা কাভন্দকীয াঈযদযাযগ াঈবযয ভযধয মদখা াোৎ 

ঘযট এফাং মপ্রভ োদযত । দকন্তু যাজা ফাধ াধযরন। তাাঁয াঅযদয ভারতীয যঙ্গ াঅয এক াযত্রয দফফাযয 

াঅযাজন যত থাযক। ভারতী াঅয দক কযযফন? গৃ তযাগ কযাাআ ভীচীন ভযন কযযন। দকন্তু মখাযনও দফদ এর। 

াযঘাযঘন্ট নাভক এক কাদরক তাযক ধযয শ্মাযন দনয চরর। দকন্তু ভাধফ এয ড়যরন। কাাদরকাযক তযা 

কযয তায কাছ মথযক ভারতীযক াঈদ্ধায কযযরন। কাভন্দকীয াঅশ্রযভ ভারতী ও ভাধযফয দফফা মগাযন ম্পন্ন । 

দকন্তু দনত কাাদরক দলযা কারকুিরা ভারতীযক াযণ কযয রাণ কযয। এযেযত্রও ভারতী াঅফায াঈদ্ধায 

মর। কাভন্দকীয  জননকা দলযা ভারতীযক কারকুিরায কফর মথযক াঈদ্ধায কযয ভাধযফয দনকট মপ্রযণ কযযরন। 

াঈবযয ভযধয দভরন মূ্পণক র। 
 

     ‘ভারতীভাধফ’ নাটকদট দ াে দফদি একদট ভানাটক। এাআ নাটযকও দতদন ফহু দযফতকন ও দযফজকন 

কযযযছন। দ াযেয এাআ নাটকদটযত মাআ মুযগয ভযেয দাফী ানুাযয েভাযে রূান্তদযত কযযযছন। ভূযরয ফহু 

ঘটনা াংযেদত যযছ। মকান ঘটনা স্থান দযফতকযন ফাধয যযছ ফা দযতযক্ত যযছ। দৃযগুদর দযফদতকত 

যযছ, এফাং তাযদয াংখযা ফহু হ্রা মযযছ। দ াযেয এাআ নাটকদট াঈদনদট দৃয ও চাযদট দফষ্কম্ভক দনয গদিত 

দছর। যাভনাযাণ াাঁচ াযে ও এগাযদট দৃযয তাযক রূান্তদযত কযযযছন। এ রূান্তয দছর ফাঞ্ছনী রূান্তয। 
 

     বট্টনাযাযণয ‘মফণীাংায’ নাটযকয নান্দী, ূত্রধায, নটী ফজকন কযা যযছ এফাং নাটকদটযত একদট গানও 

মনাআ। দকন্তু এয দ’ফছয য ১৮৮৫ যাভনাযাণ শ্রীলকয নাদটকা াফরম্বযন মম ‘যত্নাফরী’ নাটক দরখযরন, তাযত 

নান্দী ছযর গান, নটীয ফন্ত ফণকনা গান এফাং দদট গান যযযছ। গানগুদর নাটযকায দনযজ যচনা কযযনদন। গানগুদর 

যচনা কযযদছযরন গুরুদার মচৌধুযী- একথা নাটযকয ‘দফজ্ঞাযন’ যাভনাযাণ দনযজাআ ফযরযছন। নাটযক ১২দট 

গাযনয এাআ াংযমাজন প্রযঙ্গ যাভনাযাণ দফজ্ঞান াাংয জানাযরন” 
 

‚এাআ নাটকাদবন দফলয মম াযনযকযাআ ঔৎুকয জাদন্মাযছ তাা দফযল রূয দযজ্ঞাত থাকর এ গ্রন্থ 

তদযমাগীকযণ ভানয মথাাধয মত্ন কদযাদছ এফাং তদন্নদভত্ত শ্রীগুরুদার মচৌধুযী ভযাদ িাযা কদত 

ঙ্গীত াংগ্র কদযা স্থান দফযযল মমাজনা কযা দগাযছ। মদদচ মাত্রায প্রদত াঅভাদদযগযও াীভ াশ্রদ্ধা 

াঅযছ। তথাদ এককাযর ঙ্গীত ভাত্র াঈযেদ মকাযা াদবভত কখযনাাআ নয। প্রতুযত নাটক াদবনয ঙ্গীত 

ম্পদ দনতান্ত দযফদজকত াআযরও তাাযত য ও মৌন্দমক াদনয ম্ভাফনা। মফাধকদয ািকভিরীও এ 

াদবপ্রায াম্মত াআযফন না।‛
১
 

 

     ভূর ‘যত্নাফরী’ নাটযকয মলাকগুদর ানুফাদ না কযয তায দযফযতক নাটযকয ভাযঝ ভাযঝ মম গান দন্নযফদত 

যযছ মগুদর মচদট, বচতাদরক এফাং দাংর যাজকুভাযী াগদযকায (যত্নাফরী) গান, গানগুদর মপ্রভ দফলক টপ্পা 

ধযযনয। গাযনয প্রকাবঙ্গী াঈন্নত এফাং বালা ভাদজকত। তযফ াইশ্বযগুযেয দলয গুরুদাযরয যচনা ফযর ানুপ্রাযয 

ছড়াছদড়। নভুনা স্বরূ াগদযকায একদট গান াঈদ্ধৃত কযদছ” 
 

(নবযফী-াঅড়া) 

‚শুন যদতদত কদযযছ মতাভায এাআ দভনদত। 

এ যীদত দক যীদত তফ াআয বূদত। 
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াঅনযন্দ াআয কত        যঙ্গ কয ভযনাভত 

ফদধযত মুফতী, 

য মকাানযর           জ্বযর মগর না কুভদত 

তফ যয দনযন্তয           জয জয চযাচয 

াভয প্রবৃদত 

ম য ন্ধান মকন াফরায প্রদত।‛
২
 

 

     যাভনাযাণ তককযত্ন ভকারীন ানযানয নাটযকাযযদয ভযতা াদফকর ানুফাদ কযায োদত দছযরন না। তাাঁয 

ানুফাদকৃত মফীযবাগ নাটযকাআ দনজস্বতা দযরদেত কযা মগযছ। াঅফায ানুফাদকৃত নাটকগুদরয ভযধয নানাবাযফ 

াংস্কৃত যীদতয প্রবাফ রেয কযা মা। াংস্কৃত কযরযজয াধযাক যাভনাযাণ মদী বালায প্রদত ানুযক্ত যফন 

এটাাআ স্বাবাদফক। চাযদট াংস্কৃত নাটক ানুফাযদয মেযত্রাআ তাাঁয াংস্কৃতানুযাগী ভন ও ভানদকতায প্রকা ঘযটযছ। 

যাভনাযাণ তককযত্ন াংস্কৃযত ুদিত যরও াআাংযযদজ বালা খুফ মফী াঅদধতয দছর না। তযফ একথা দিক দতদন 

ািাতয বাফধাযায াদধকাযী দছযরন। াউনদফাং তাব্দী জুযড় াঅভাযদয মদয াংস্কৃত বালায প্রবাফও ফভান দছর। 

দতদন তখন াাভানয াংস্কৃত নাটক দরযখদছযরন। একথা দনদিকধা ফরা মা যাভনাযাণ তককযযত্নয াদস্থ-ভজ্জাগত 

বাযফাআ াংস্কৃত বাফনায িাযা াঅফৃত দছযরন। াংস্কৃত নাটযকয মেযত্র ােদফবাগ থাকযরও দৃযদফবাগ দছরনা। 

নাটযকায যাভনাযাণ তককযত্ন নাটক যচনায মেযত্র াে ও দৃয দফবাগ াঈবযকাআ ফতকভান মযযখযছন।   
 

     বফবূদতয াংস্কৃত নাটক াফরম্বযন যদচত যাভনাযাযণয ভারদতভাধফ (১৮৬৭) ভে াপরয রাব কযযদছর। এাআ 

নাটযক নানাবাযফ গান ফযফায কযা যযছ। াফয গানগুদর যাভনাযাযণয দনযজয যচনা ন“ গানগুদর যচনা 

কযযদছযরন ফনাদযরার যা নাযভ এক াদঙ্গতজ্ঞ। একথা নাটযকায বূদভকাযতাআ াঈযেখয কযযযছন। এাআ নাটযকয 

নাদন্দ, ূত্রধায, নটী দকছুাআ মনাআ এফাং বফবূদতয নাটকদট দতদন নতুন কযয দরযখযছন। যাভনাযাণ তককযযত্নয 

ানুফাদকৃত নাটযকয মেযত্রও গান একদট গুরুত্বূণক বূদভকা ারন কযযদছর। দফদবন্ন নাটকগুদরযত গাযনয মম প্রাধানয 

ফতকভান মযেযত্র নাটযকায মযথি কৃদতত্ব মদদখযযছন। ভকারীন দককযক াঅনন্দদাযনয জনয নাটযকায গাযনয 

গুরুত্বযক ফাদড়য দদযযছন। ভকারীন দককফৃন্দ গাযনয প্রদত মম গাযনয ফাড়দত াঅকলকণ মফাধ কযযফন, এটা 

যাভনাযাযণয বাফনায ভযধযাআ দছর। নাটযকায স্বাবাদফকবাযফাআ ানুফাদ ও মভৌদরক াঈব প্রকায নাটযকয ভযধযাআ 

গাযনয ফযফাযযয প্রদত দফযল দৃদি দদযযছন। গানগুদর ম মুযগয দককযদয দদযক মচযাআ মরখা যযছ। ১ভ 

াযেয ২ গবকাযে াঈজ্জ্বদনীয াধীশ্বযযয প্রধানভন্ত্রী বুদযফুয কনযা ভারদতয দাী ভন্দাদযকায একদট গান— 
 

(খাম্বাজ “ মখভতা) 

‚মগর প্রাণ ময জনী, তাাঁ াঁয ভন ধন। 

যযয মফদনা যযযতা জাযন না, 

তফু ফুযঝ না াঅভায ভন। 

দছর মম ফানা পর র না 

শুধ ুযত র জ্বারাতন।‛
৩ 

 

     গানদটযত াআদঙ্গত যযযছ। দফদবক মদাদধদতয ভন্ত্রী মদফযাযতয ুত্র ভাধফ এযযছন খা ভকযন্দযক দনয। 

াঈজ্জ্বদনীযত ভারতী বারযফয মপযরযছ ভাধফযক, াআদঙ্গযত মাআ কথাাআ ফরা যযছ। 
 

     রূভুগ্ধা ভারতী খী রফদঙ্গকাযক াদিযযছ ভাধযফয কাযছ। তায দপযযত মদযী যে। তাাআ াঈৎকদিতা ভারতী 

তায হৃদ দায খুযর দদযযছ গাযন– 
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(েযাবযণ “ াঅড়া) 

‚া দক রাদগ র ভন নযণয াধীন 

এ মকভন ফযাফায । 

জান মতা মমভন াঅাঁদখয গুণ 

াঅভায াআয নয াঅভায। 

য ভভ ধন মকনযয ভন 

বুদরযর তুদভও কুযক তায, 

নণ কাযযণ বাফ মম ধযন 

ম দক এ বাযফয বাদফ মতাভায 

াঅাঁদখয মন্ত্রণা ফুযঝ মফাযঝনা 

দদওনা মাতনা, য না াঅয।‛
৪
 

 

     ভারতীয হৃদ মফদনাাআ প্রকা কযা যযছ এাআ গাযনয ভাধযযভ। এাআ একদট ন, াঅযও গাযনয ভাধযযভ ভারতী 

এাআবাযফ তায হৃদ মফদনা প্রকা কযযযছ। ানযদদযক ভাধযফয ভযনয কথা প্রকা কযা যযছ মনথয ঙ্গীযতয 

াাযময। মমভন” 
 

(াানা “ াঅযা) 

‚দক ুযখয দদন, ফ াধ ূদযযফ 

ভন াঅদজ ুখ-াগযয বাদযফ। 

ফ খীগণ দভদর গা ুভঙ্গর 

এতদদযন দফদধ ানূকুর াআযফ জুড়াযফ নণ।‛
৫ 

 

     ভারতী ও ভাধযফয দভরনদৃযয ভারতী মম গানদট মগযযছ, মদট াদধদভশ্র াঅনযন্দয ঙ্গীত ওাাআ াঈদচত দছর। 

দকন্তু গানদটযত ম মুযগয বাযতী নাযীয াা াফস্থায াআদঙ্গত ধ্বদনত যযছ। ভারতী গাাআযছ” 
 

(খাম্বাজ – ভধভান) 

‚মদযখা বুযরা না এ দাীযয 

এাআ ানুযাগ মমন থাযক দচযদদন তযয। 

মতাভা দফযন ানয াঅয দক ধন াঅযছ াঅভায 

প্রাযণ ভদয ও ফদন েণ না মদযযর যয 

কুরীর রাজ ব, দযদয ভুদ 

াঁযদছ জযন্ময ভত প্রাণ ভন তফ কযয।‛
৬ 

 

     এছাড়া ভারতীভাধফ নাটযক বফজ্ঞাদনযকয একদট গান াঅযছ এফাং নাটযকয মল দৃযয মফদনকা তযনয াঅযগ 

াঅযছ একদট ‘ভাঙ্গরীক গীত’। 
 

     নাটযকায যাভনাযাণ তককযত্ন তাাঁয ানুফাদকৃত ‘ভারতীভাধফ’ নাটযকয ভধযদদয ভধযমুগী দফদবন্ন প্রণকথা 

াদবজ্ঞতা ভৃদ্ধ য প্রদতপরন গদিযযছন এাআ ানুফাদকৃত নাটকদটয ভধযদদয। ভধযমুগী নাযী ুরুযলয হৃদযয 

মপ্রভ-বারফাা, াঅযদত-মফদনায নানান ছদফ নাটযকায াযনকাাংযাআ দনজস্বতায দযচ মযযখযছন। াঅধুদনক 

ভকাযরয নাযী ুরুযলয মপ্রভ বারফাাযও নানান দদক গাযনয ভযধয দদয তুযর ধযযযছন। এাআ নাটযকয 

গানগুদরয ভধযদদয শুধুভাত্র প্রাচীনমুগাআ ন াঅভাযদয ভযন যযছ ভধযমুগ ও াঅধুদনক মুযগয হৃদযয াতা 

প্রকাদত যযছ। াভদগ্রকবাযফাআ বাযতী ভানফ ভাযজ নাযীয াফস্থান ম্পযকক স্পি ধাযণা নাটযকায দদযত 
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াাময কযযযছন। মা াঅগাভীদদযন নাযী ম্পযকক াঅভাযদয ভযন ভমকাদা ও ম্মাযনয াঅন মযত াাময কযযযছ। 

নাযীযদয প্রদত াঅভাযদয হৃদ শ্রদ্ধা–বারফাায স্থান ক্রভ মফযড়যছ। 
 

     শুধুভাত্র গানাআ ন াংরা ও চদযত্র দচত্রযণয দদক মথযকও নাটযকায ানুফাদকৃত নাটযক াদবনফত্ব মদদখযযছন। 

তাাঁয ানুফাদকৃত াযনক নাটযকয মেযত্রাআ াংস্কৃত নাটযকয কাদনীযক মকাথাও াদফকর মযযখ, মকাথাও াঅফায 

াঅাংদক াংযাধন ও দফযাজযনয ভধযদদয নাটযকায তাাঁয দনজস্বতায দযচ তুযর ধযযযছন। ফাযকযয ফযাফায, 

াংস্কৃত মলাক, প্রকৃদতয নানান ফণকনা ভস্ত দকছুাআ াংস্কৃত নাটযকয ানুরূ যরও ঘতনা, াঅদঙ্গক ও চদযত্র দচত্রযণয 

মেযত্র ভকারীন ভাযজয প্রবাযফ দতদন প্রবাদন্বত যযছন। মা ভকারীন ানযানয ানুফাদক নাটযকাযযদয ভযধয 

যাভনাযাণ তককযত্ন স্বতন্ত্র জাগা াজকন কযযদছযরন। 
 

     প্রযতযক নাটযকাযাআ চান তাাঁয নাটক াদবনীত মাক এফাং াপরয রাব করুক। মজনয মকান নাটযকায ভকারীন 

ভাযজয ভানুযলয রুদচ ও চাদদাযক নাটযকয ভযধয াঈযো কযযত াযযন না। মম জীফনভযা ভানুযলয জীফনযক 

ফাস্তফযেযত্র াঅযরাদড়ত কযয, তায একদট যরূাণ ভানুলযক মদখাযত চান ানুফাদক যাভনাযাণ তককযত্ন। মাআ 

জীফনভযায প্রকা, তায দফদচত্রতা ও ভাধাযনয াআদঙ্গত ভানুল জানযত াঅগ্রী। মজনয ভানুল তায ভযােুদ্ধ 

জীফযনয রূ মদখযত মপ্রোগৃয মা। ফযদক্তগত জীফযনয মকান জদটর প্রশ্ন মখন াদবনযয ভাধযযভ এক 

যযরাযকয ফস্তু য ওযি ও  মপ্রোগৃযয ফহু দকযকয দচযত্তয ভযধয মখন াঅযরাড়ন জাগা তখন ফযদক্তগত 

জীফযনয প্রশ্ন তয ও ফকজনীন য ওযি।  
 

     াউনদফাং তাব্দীয ভাঝাভাদঝ ভ ফাাংরা মভৌদরক নাটযকয াঈদ্ভফ যরও , তরুণ ফাঙাদর দদেত ভাযজয ভযন 

দীঘককার ধযযাআ ানুফাদ এফাং মভৌদরক নাটক মরখায ুে ফানা রেয কযা দগযদছর। তযফ এাআ ানুফাদ কযভক 

াযনযকাআ দনযজযক দনযাদজত কযযরও মযায দযযাায দাফীদায দনাঃযন্দয দদযত  যাভনাযাণ তককযত্নযকাআ। 

ানুফাদ কাযজ দতদন শুধুভাত্র াংস্কৃত াদতযযকাআ াঅেদযকবাযফ ানুফাদ কযযনদন, নফযদদেত মুফক ওা তাাঁয 

ানূদদত নাটযকয ভযধয ািাতয নাটযকয নানা বফদিযও াংস্কৃত কাদনীয াঅশ্রয দচদত্রত যযছ। ‘যাভনাযাণ 

তককযত্ন: ানূদদত ফাাংরা নাটক’ প্রফন্ধদটয াঅরচনা মদখরাভ, যাভনাযাণ তককযত্ন কাদনী দনফকাচযন মভৌদরকতা 

মদখাযত াযযনদন। তযফ একথা ফরযতাআ যফ াংস্কৃত াদতয মথযক মম কাদনী দতদন দনযযছন, তা তাাঁয 

বদল্পকগুযণ াঅেদযক ানুফাযদয গিী ছাদড়য াযনক জাগাযতাআ মভৌদরকতায দাফী যাযখ। যফতকীকাযর তাাঁযাআ 

ানুযপ্রযণা াযনক নাটযকাযাআ ফাাংরা নাটযাদতযযক ভৃদ্ধ কযযযছন। 
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