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Abstract 
 

Michael Madhusudan Dutta became most successful playwright among others to 

westernisation of Bengali theatre. „Krishnakumari‟ is considered as his greatest play, gave 

him huge honour by its dual characteristics as it revealed the playwright‟s keen interest on 

historical drama as well as establishment of tragedy. But Madhusudan bagged his 

permanent position in world literature by his two farces, „Ekei ki bole sabhyata‟ and „Buro 

shalikher ghare roun‟. These plays show firstly exaggeration of external celebration of 

hyper modernisation of neo-literate youth of Bengal and on the other side debauchery of so-

called religious leaders and Jamindar. 

Though the main purpose of the play „Ekei ki bole sabhyata‟ was to show the bad effect of 

alcoholism, but Madhusudan didn‟t use any propagandist technique to achieve his goal 

rather depended upon the dramatic action only. His strategic self control uplifts this farce 

from the bad essence of „purposeful drama‟.  

„Ekei ki bole sabhyata‟ and „Buro shalikher ghare roun‟ both the plays were written in the 

same year and theme of those also very closed in nature. Actually they are made for each 

other even can be called they are two sides of same coin. They gave crystal clear picture of 

drunkenness of „Young Bengal‟ and dissipation of Jamindar. The plays upholds the 

protesting feature not by loud slogan but by sharp theatrical language. In natural 

consequences both the plays didn‟t get the necessary permission for performance before the 

audience for second time. Belgachia Natyashala couldn‟t keep their commitment to make 

use their stage for this production. This is the first production which was stopped under 

pressure. This incident honoured the two farces and their creator.  

     উতন তকেয গগাড়া গথকোআ চরতত ভাজফযফস্থা ক্রভ তায তস্থযতা াযাকত থাকে। গেৌতরনয প্রথা, তীদা, 

ফারযতফফা, ণপ্রথা, নফযফাফুকদয তফরাততায উদ্ভফ তচত্র উৎেটবাকফ াভকন াঅকত থাকে। ভাজকে গফয েকয 

াঅনায জনয যাভকভান-তফদযাাগয-ফতিভচন্দ্র-গদফ গমভন গকতছ, গতভতন ভাজকে াঅকরায তদা গদখাকত 

নাটযোযকদয প্রাকয তফলতট াভকন াঅনকতাআ । মতদ উতন তকেয গগাড়া ফাাংরা নাটকেয গোন াঅদশ 

না থাো াআাংকযতজ  াংস্কৃত াঅদকশ ফাাংরা নাটকেয গস্কচ্   ফা নক্সা ভূরে যচনা চরকত থাকে প্রা প্রথভ ঞ্চা 

ফছয। এাআ নক্সা জাতী যচনায ভকধয তদকাআ ভাকজয প্রতত্ছবতফ গমভন াভকন এককছ, গতভতন গ ছতফয ভকধয 

তদক ভানুকলয ভকন ভাকজয প্রেৃত াফস্থায তচত্র পুকট উকেকছ। প্রেৃত প্রস্তাকফ নাটযোযকদয াকত এাআ প্রকচষ্টায 
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পর প্রা াঅভযা গরাভ উতন তকেয তিতীাকধশ। গেৌতরনয প্রথায পরশ্রুততকত ফাাংরায ফহুতযফাকযয নাতবশ্বা 

উেকত শুরু েকযকছ। এেতদকে ফারয তফধফা- ানযতদকে তফফাকয য স্বাভী-ঘকযয তযফকতশ ফাকয ফাতড়কত াঅফারয 

ফফা, ভস্ত তেছু তভতরক ভাকজ ফযাতবচাকযয ভাত্রা উত্তকযাত্তয ফৃতি গকত থাকে। ভাকজয এাআ াভানতফে 

ানাচাকয ঘুতরক োয োকর েরভ ধযকরন নাটযোকযযা। নাটযোকযযা ভাজ-াংস্কাযকেয বূতভো াফতীণশ করন 

গগাটা ভাকজয প্রততফাদী বূতভো গদখা গগর তাাঁকদয। ভভকয াঅভযা কতা ভুতষ্টফি াত উকয উেকত 

গদতখনা াথফা শুনকত াাআ না, গণেকেয াকভাঘ গজশন, তেন্তু নাটযোকযযা খুফাআ কচতন-ান্ত- াথচ দৃঢ় বাকফ 

তফলগুতর তাকদয াভাতজে নাটকেয ভকধয তুকর ধকয ভাকজয তবত মশন্ত নাতড়ক তদকত গকযতছর। তাাআ 

প্রততফাকদয প্রততবূ ক াভকন াঅা াভাতজে নাটেগুকরা ক থাের ফাাংরা নাটকে প্রততফাকদয প্রথভ প্রস্তাফ।   

 

     ভাজ াংস্কাযভূরে তফতবন্ন াঅকদারনকে াঅফতশন েকয তৎোরীন ভাজ এতগক গমকত থাকে। নাটে ভূরতাঃ 

ভাকজযাআ ভঞ্চতচত্র তাাআ এয প্রবাফ ফাাংরা নাটকে েখকনা প্রতযক্ষবাকফ েখকনা কযাক্ষবাকফ কড়কছ। তফদযাাগয 

ভাকয িাযা প্রবাতফত ক ফাাংরায প্রথভ মুকগয নাটযোযকদয ভকধয াকনকোআ তাকদয নাটকেয ভাধযকভ তফধফা 

তফফাকয স্বকক্ষ ফকরন। প্রথকভাআ উকভচন্দ্র তভত্র তাাঁয; তফধফা তফফা নাটে’- এয ভকধয তদক ভাকজয ফুকে গর 

ফলশণ েকযন এফাং েরুণযকয গরাকত ভাকজয জগদ্দর াথযটাকত তেছুটা কর তচড় ধযাকত গকযতছকরন। 

এযকয মদুকগাার চকটাাধযা তাাঁয ‘চরাতচত্ত চারয’ নাটেখাতনয ভকধয তদক তফলতটকে াঅকযা এতগক তনক 

মান। 

 

     এয কযাআ াঅক ফহু তফফা। এাআ ভযাকে গেন্দ্র েকয গোকর গফ তেছু নাটেধভশী গস্কচ যতচত কতছর মা, 

তৎোরীন নাটযোযকদয দুাঃাকয তযচ গদ; তাাঁকদয প্রততফাদ াভাতজে ভযা  েু-প্রথায তফরুকি। এাআ 

গেতণয নাটকেয ভকধয ‘েীততশতফরা’, ভনকভান ফুয ‘প্রণ যীক্ষা’, দীনফনু্ধ তভকত্রয ‘জাভাাআ ফাতযে’ াআতযাতদ 

উকেখকমাগয। এোআ কঙ্গ ‘ফারযতফফা নাটে’, যাভচন্দ্র দকত্তয ‘ফারযতফফা’ এফাং যাভাচযণ েীভানীয ‘ফাকরযিা’ 

নাটে াআতযাতদ। এাআ ের নাটকেয ভকধয নাটযতল্প াকক্ষা ভাজ াংস্কাকযয উকদ্দয গম প্রফর তছর, গ তফলক 

গোন তিভত থােকত াকয না। ান্ততাঃ নাটে াে েযকর তাাআ ভকন । তভুকর তযফকক্সয ‘তফধফাতফফা’ নাটকে 

ভকনাকভাতনী, াড়ীয গছকর নঙ্গযায ান্তাঃত্ত্বা ক কড়। রজ্জা দুাঃকখ তায ফাফা  ভা ঘয গছকড় মাফায াঅকগ 

এেতট তচতে তরকখ গযকখ মা। মাকত গরখা তছর-  

 

‘গ গদফফাং তদু গরাকেযা গতাভযা াঅভায স্বজাতী গরাে, গাআজকনযাআ গতাভাকদয তনেকট াঅভায 

তনকফদন এাআ, মতদ েুরীর জাতত ভানযক্ষা েতযকত াআ্ছবা েয তকফ ীঘ্র মাাকত তফধফাকদয ুনতফশফা  

এভন গচষ্টা েয।‛
১
 

 

     ভূরতাঃ এাআ তথয মূ্পণশ ফাস্তফ াতবজ্ঞতা গথকে উকে াঅা। এাআ বানে তযতস্থতত গথকে ভাজকে যক্ষা 

েযকতাআ নাটযোযকদয উকদ্দযভূরে নাটে যচনা। প্রঙ্গক্রকভ ফরা মা, াতততযে প্রফতশনা গম নাটেগুতর াভকন 

এককছ তাকত প্রততফাকদয তদেতট প্রস্ফূতটত তন াাাত ফাাংরা নাটকেয ূচনারকে াভাতজে প্রফতশনা গম 

নাটেগুতর গরখা ককছ, তাকতাআ ধযা কড়কছ ফাাংরা নাটে প্রথভ প্রততফাদী বালা। াঅয – এ তফল গম নাভতট প্রথভ 

াঅভাকদয ভকন ড়কফ গতট যাভনাযাণ তেশযত্ন তথা নাটুকে যাভনাযাণ। ১৮৫৪ গথকে ১৮৭৫ – এাআ ভোকরয 

ভকধয নাটে তরকখকছন যাভনাযাণ। তায প্রথভ নাটে ‘েুরীন েুরফশস্ব’ াঅয গল নাটেতট ‘ধভশতফজ’। এাআ ভকয 
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ভধযফতশী োকর ফাাংরা উকভিন্দ্র তভত্র এফাং ভীয ভাযর প গাকন নাটে যচনা েকযকছন; াঅফায এাআ ভোকরাআ 

উতন তকেয গেষ্ঠ গতা ফকটাআ ফশোকরয ফাাংরা প্রততফাদী নাটকেয ভকধয ানযতভ নীরদশকনয গরখে দীনফনু্ধ 

তভত্র নাটে যচনা েকযকছন। 

 

     এাআ াভাতজে প্রফতশনায াত ধকযাআ নাটয উৎেকলশয চযাকরঞ্জ তনক একরন ভধুূদন। নাটযকফািাযা তাাঁকে ফাাংরা 

নাটকেয নফমুকগয দাকযাদ্ঘাটে তককফ ভমশাদা তদককছন। ভধুূদকনয প্রথভ নাটে – তভশষ্টা (১৮৫৯)। তাাঁয যফতশী 

নাটেগুতর এযেভ – দ্মাফতী (১৮৬০), ‘একোআ তে ফকর বযতা’ (১৮৬০), ‘ফুকড়া াতরকেয ঘাকড় গযাাঁ’ (১৮৬০), 

েৃষ্ণেুভাযী (১৮৬১) এফাং ভাাোনন (১৮৭৪)। নাটকে ািাতয যীততয পর প্রকাকগ ভধুূদন দত্ত, তাযাচযণ 

তেদায ফা তজ. ত. গুপ্তকে ছাতড়ক গগকরন এেথা ফরাাআ ফাহুরয, তাাঁয গেষ্ঠ নাটে – েৃষ্ণ েুভাযী- এেতদকে 

ঐততাতে নাটকেয প্রফতশনা ানযতদকে ট্রাকজতডয প্রততষ্ঠা, ভধুূদনকে াকনেখাতন ভমশদা গদকফ এেথা 

ফশজনগ্রায। তেন্তু াভাতজে প্রফতশনা গম দুখাতন নাটে (প্রন) ভধুূদনকে তফশ্বাতকতয স্থান েকয গদকফ তা র- 

‘একোআ তে ফকর বযতা’ এফাং ফুকড়া াতরকেয ঘাকড় গযাাঁ’। এেতদকে নফয ততক্ষত ফাঙাতর মুফেকদয াতত-

াংস্কাযভুতিয ফায-াঅড়ম্বকযয াততময াযতদকে ধভশাতধোযী জতভদাযকদয রাম্পটয এফাং শুতচফাাআগ্রস্ততায তনকভঘশ 

প্রো – ােে, দশেকে চভৎেৃত েকয। 

 

‚ভধুূদকনয ভাা-োনন’  চাযখাতন নাটোআ গযাভাতিে, ফাঙাতর জীফকনয কঙ্গ াআাকদয োায গোন 

ম্পেশ নাাআ। ... তকফ প্রন দুখাতনয ভকধয ফাঙারী ভাকজয তফকল তফকল গোন গোন াাংকয ফাস্তফ 

রূ নেবাকফ াঅত্মপ্রো েতযাকছ।‛
২
 

 

     এাআ ভতাভততট ানুধাফন েযকর ফতশভান াঅকরাচনায শুধুভাত্র ভধুূদকনয প্রন দুতটয তফচাযাআ মকথষ্ট গাআ 

প্রতীততকত উনীত া জ । মাাআকাে, াঅভযা গদকখতছ যাভনাযাকণয যচনা (কম তফলগুতরয) যাতয 

প্রততফাদ েযা ককছ, তায প্রততফাদী ভততট গাচ্চাকয ফরা ককছ – গাআ এোআ ধযকনয াভাতজে প্রফতশনাকত 

ভধুূদন তছকরন তনতফশোয। শুধুভাত্র নাটযতক্রায উয তততন তনবশয েকযতছকরন। মতদ ভদযাকনয েুপর প্রদশনাআ  

‘একোআ তে ফকর বযতা’ তফতষ্ট উকদ্দয, তফু গ তফলক গোন গলাগান ফা ফিৃতা ভধুূদন েকযনতন। তায এাআ 

াংমভাআ প্রনতটকে উকদ্দয ভূরে নাটকেয ভতরনতা গথকে উকয তুকর াঅনকত গকযতছর। 

 

     ‘একোআ তে ফকর বযতা’ নাটেতটকত েকেতট চতযকত্রয ভাধযকভ গফ েকেতট ফাস্তফ প্রশ্ন  প্রততফাকদয াআতঙ্গত 

তদককছন নাটযোয। গমভন— 
 

েতশা।। াঅয গখাকফ গে? এ েল োতা এ েরোতা ভাানগয েতরয যাজধানী, এখাকন তে গোন বদ্রকরাকেয 

ফতত েযা উতচত?
৩
 

-এাআ গেতণয রাম্পটয  াাংমত াঅচযকণ ফীতেি ক নাটযোয গমন জানকত গচককছন, 

 

‚গফাাযা াঅফায ফকর তে, গম াঅভায াকফকদয ভতন বয কতচ। া াঅভায গাড়া োর। ভদ-ভাাং 

গখযক ঢরাঢতর েকোআ তে বয ? একোআ তে ফকর বযতা?‛
৪
 

 

     এোআ প্রশ্ন ভাকজয প্রতততট গক্ষত্র গথকোআ গমন ফতনত কতছর গতদন। াঅন াতবজ্ঞতায ভাধুযী তভতক 

নাটযোয ভধুূদন গম ভাকজ ফাস্তফতায ছতফ এাঁকেকছন তা স্ববাফতাআ াআাং গফঙ্গর গেতণয ভনদ তন। পকর 
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তাযা নাটেতট ফন্ধ েকয গদফায াঅপ্রাণ গচষ্টা চারাকত থাকে। াআততুকফশ যাভনাযাকণয গক্ষকত্র তৎোরীন ভাজতত 

েুতরন ব্রাহ্মকণযা েুরীন েুরফশস্বকে বাকরা গচাকখ গ্রণ েযকত াকযনতন। ভধুুদকনয নাটেখাতন গম ভাকজয 

তবতকে েতখাতন নাড়া তদকতছর, তায প্রভাণ াা মা ১৮৬৫ তিস্টাকে নাটেতটয প্রথভ াতবনকয য। গফ 

গেৌকরাআ নাটকেয তিতী াতবন ফন্ধ েযা । 

 

     ‘একোআ তে ফকর বযতা’ প্রকন ভধুূদন গোকরয থভ্রষ্ট াআাংযাজী ততক্ষত মুফেকদয ছতফ এাঁকেতছকরন- গ 

ছতফ ফযাতিগত াতবজ্ঞতারব্ধ- ভাতটয োছাোতছ। প্রথকভ াঅভযা ঘটনাক্রভতট তফস্তাতযত েকয তনকত াতয “ নফফাফু “ 

েরোতা গথকে ড়াশুনা েকয। তায স্ত্রী যোতভনী। নফফাফু-াআ এাআ নাটকেয প্রধান চতযত্র “ গ েকেজন াআায 

তনক েরোতা জ্ঞানতযতঙ্গনী বা স্থান েকয াংস্কৃত চচশায াকথ ভদযান এফাং ফাযফতণতাঙ্গ েকয চরকছন। তায 

ততা েতশা ভা যভ বফষ্ণফ,কফতযবাগ ভ তততন ফৃদাফকনাআ ফা েকযন। ফতশভাকন গছকরয চারচরকন কদ 

েকয েরোতা াফস্থান েযকছন। ততায গচাখ এতড়ক নফফাফু “ জ্ঞানতযতঙ্গনী বা গমকত াযকছ না, এেতদন ফনু্ধ 

োরীফাফুয াতা  গ বা গমকত াযর। তেন্তু েতশাভা বফযাগীকে াোকরন। বফযাগীয ভুখ ফন্ধ যাখকত 

নফফাফ ুঘুল তদকরন। তেন্তু যাতত্রকত ভাতার নফফাফু ফাতড় তপযকর ভস্তাআ প্রোতত র। েতশা ভা েরোতায ফা 

তুকর গদফায াংেল্প েযকরন। াংকক্ষক এাআ ঘটনা োোকভায ভকধয নফফাফু, নফফাফুয ফনু্ধফগশ এফাং তততারকয গম 

স্বাবাতফে তচত্র ভধুূদন এাঁকেকছন, তা দশকন ূণশচকদয প্রতততফম্বাআ প্রদশন েকয। 
 

াআাং গফঙ্গকরয গমাগয প্রতততনতধ নফফাফুয ফিৃতায ভাধযকভাআ াঅভযা তাকদয ভকনাবাফ স্পষ্ট েযকত াতয- 

 

‚গজকেরভযান, াঅভাকদয েকরয তদুেুকর জন্ম, তেন্তু াঅভযা তফদযাফকর ুাযতস্টকনয তেতর গেকট 

তি কতছ। াঅভযা ুত্ততরো গদকখ াাঁটু গনাাকত াঅয স্বীোয েতযকন, জ্ঞাকনয ফাততয িাযা াঅভাকদয 

াজ্ঞান-ান্ধোয দূয ককছ। এখন াঅভায প্রাথশনা এাআ গম, গতাভা েকর ভাথা, ভন এে েকয এ গদকয 

গাতার তযপযকভন মাকত , তা গচষ্টা েয। ...গজকেরভযান, গতাভাকদয গভককদয এডুকেট েয “ 

তাকদয স্বাধীনতা দা “ তা কর এফাং গেফর তা ’গরাআ াঅভাকদয তপ্র বাযত বূতভ াআাংরণ্ড প্রবৃতত 

বযকদকয কঙ্গ টক্কয তদকত াযকফ “ নকচৎ ন।‛
৫
 

 

     এফাং গল মশন্ত ‘গরট াঅ  এঞ্জ াঅাযকরবস্ ’ ফকর ফিৃতা এফাং ফাযফতনতা কঙ্গয িাযা বায েভশোণ্ড 

ভাপ্ত েযকরন। 

 

     এত গগর ফাতড়য ফাাআকযয তচত্র, ফাতড়য তবতকযয াভানয নভুনা নফুফাফুকদয চতযত্রকে ূণশতফতম্বত েযকফ। এেতদন 

নফফাফু ভদ গখক যাত েকয ফাতড় তপকয প্রাপ্তফস্ক গফানকে চুম্বন েযকরন। এফাং াপাাআ তদক ফরকরন “ ‘একত 

গদাল তে? াকফযা গম গফাকনয গাকর চুকভা খা, াঅয াঅভযা েকোআ তে গদাল ?’ একন ফ তচত্র  াংরাাআ 

ােেকে ফাদপ্রততফাকদয গক্ষকত্রতট ফুকঝ তনকত াাময েকয। নাটযোযকে ফকর তদকত  ভা, গাচ্চাকয চতযত্রকদযকে 

এয প্রততফাদ েযকত  না। 

 

     এফায াঅভযা াভকন াঅনকত াতয (তফদযাাগয ভা প্রদত্ত নাভেযণ) ‘ফুকড়া াতরকেয ঘাকড় গযাাঁ’ 

নাটেতটকে। ‘একোআ ফকর বযতা’ এফাং ‘ফুকড়া াতরকেয ঘাকড় গযাাঁ’ শুধুভাত্র এোআ ফছকয যতচতাআ ন, তফল 

এোআ ধযকনয। প্রেৃতকক্ষ ফরকত গগকর “ একে াকযয তযূযে, গমন এোআ ভুদ্রায দুাআ তে। োততনয ভূকর 
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যককছ প্রজাীড়ে জতভদায বিপ্রাদ। াতনপ নাকভ এে দতযদ্র প্রজা তায খাজনা ুকযা ুদ েযকত াযকছ না। 

বিপ্রাদ ছাড়ফায াত্র নন। াতনপ “ জতভদাকযয ানুচয গদাধযকে ধযর, গদাধয জতভদাযকে াতনকপয নতুন 

স্ত্রীয েথা ফরকর োভাি বিপ্রাদ াতনকপয খাজনা ভাপ েকয গদন। এযয াতনকপয স্ত্রী পততভায োকছ ুাঁতটয 

ভাধযকভ প্রস্তাফ গগর, স্বাবাতফে বাকফাআ গেথা যরপ্রাণা পততভায োছ গথকে াতনপ জানকত াকয। াঅফায কু্রি 

াতনকপয োছ গথকে ফাচস্পতত জানকত াকয। ফাচস্পতত এফাং াতনকপয তযেল্পনা যাতত্রোকর ুাঁতটয কঙ্গ পততভা 

মা তনজশন তফভতদকয। গখাকন বি প্রাদ াঅক গদায কঙ্গ। গল মশন্ত াকত নাকত ধযা কড় উমুি তক্ষা 

া। প্রনতচত রঘু াযযকয ভকধয তদক কতযয প্রোক ভধুূদন পর। এফাকয াঅভযা গদকখ তনকত চাাআ 

প্রততফাদ তেবাকফ াঅোয তনককছ। তিতী গবশাকিয তেছুটা  াাং উকেখ েযকরাআ গ প্রভাণ াা মাকফ। 

 

াতন। াঅভায াভকে্  মতদ াঅভায তফতফয গাক াত গদ, তে গোন যেভ গফাআজ্জৎ েতত্ত মা, তা তর গতা াঅতভ তখতন 

গ াযাভজদা গফটায ভাথাটা টাকনয তছাঁকড় গপরাকফা! াঅভায গতা এখকন াঅয গোন ব গনাআ; াঅতভ গদাস্ যা এরাো 

ঘকযয েযাক না েতযতছ। 

 

ফাচ। (স্বগত) গফটা একে াক্ষাৎ মভদূত, তাকত াঅফায গযকগকছ, না জাতন াঅজ এেটা তে তফভ্রাটাআ ফা ঘটা। 

(প্রোক) গদখ , াতনফ , াভন যাগকর চরকফয না, তাকর ফ নষ্ট কফ; তুাআ এেটু তস্থয ক থাক । 

 

াতন। াঅকয গথা ভযাকন োহুয! াঅভায রহু গযভ ক উঠ কতকছ, াঅয াত দুখানা গমন তনস্ তস্  েকত্তকছ, - এেফায 

ারাকয এখন াতর , তাতর ভকনয াকধ তাকয তেল ক গগযাভ ছাকড়য মাফ, াঅয তে?... 

 

(উবকয প্রস্থান) পকতভা  ুাঁতটয প্রকফ... 

 

পকত। তুাআ বনকর থাক  বাাআ। ভুাআ াঅয যতত াযকফা না। (গভকনাদযত) 

 

ুাঁতট। (পকতয স্ত ধাযণ েতযা) াঅ ভর , ছুাঁড়ী! াঅতভ থাক কর তে কফ? (স্বগত) া; াঅভায তে এখন াঅয গ োর 

াঅকছ? তারা গকে ি করয াঅয তাকে গে গখকত চা? (প্রোক) তুাআ বাাআ, াঅয এেটুখাতন দাাঁড়া না। 

েত্তাফাফু একরা ফকরয। 

 

পকত। না বাাআ, ভুাআ গতায েতড় াতত চাাআকন, গভায াঅদ তভ এ েথা ভারুভ েততয াতরয গভাকয াঅয াঅকস্তা যাখ ক 

না।  

 

ুাঁতট। াঅকয, তভকছ ব েতয গেন? গ এভন েকয জাে্ কত াযকফ ফর; গ তে এখাকন গদখকত াঅকছ? তা একতা 

বযাআ ফা গেন? এেটু দাাঁড়া না। (চতেকত স্বগত)  ভা, ঐ ভতদকযয ভকধয তে এেটা ে করা না? যাভ যাভ! যাভ!  

 

যাভ! (পকতকে ধাযণ)... 

 

(বি  গদাধকযয প্রকফ) 

 

বি।  ুাঁতট, এতট গতা ফড় রাজুে গদখ তচ গয, াঅভায তদকে এেফায চাাআকত তে নাাআ? (পকতয প্রতত) ুদতয, 

এেফায ফদন তুকর দুকটা েথা ে, াঅভায জীফন াথশে উে। তযকফার, তযকফার, তযকফার! তা রজ্জা তে? 

 

গদা। (স্বগত) াঅয  নাভ গেন? এখন াঅো াঅো ফকরা। 
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বি। াঅা! এভন গখাস্ -গচাযা তে ানকপয ঘকয াকজ? যাজযাণী গাকর তকফ এয মথাথশ গাবা া। 

 

ভূয চকোয শুে চােকত না া। 

া তফতধ াো াঅভ দাাঁড়োকে খা।। 

 

তফধুভুতখ, গতাভায ফদনচন্দ্র গদকখ াঅজ াঅভায ভনেুভুদ প্রপুে গাকরা! “ াঅাঃ! 

 

 

ুাঁতট। (স্বগত) েত্তা াঅজ ফাকদ োর তকঙ্গ পাঁেকফন, তফু যতেতাটুেু ছাকড়ন না।  ভা ছাাআকত তে াঅগুন এত োর 

 থাকে গা? (প্রোক) েত্তাফাফু,  গনকড়কদয গভক, যা তে  ফ গফাকঝ? 

 

বি। াঅকয, তুাআ চু ের  না গেন? 

ুাঁতট। গম াঅকজ্ঞ। 

 

পকত। ুাঁতট তদতদ, ভুাআ গতাকয াক গরাভ েতয, তুাআ গভাকে গতা গথকে তনক চল । 

 

বি। (াঞ্চর ধাযণ েতযা) গপ্রত, তুতভ মতদ মাকফ, তকফ াঅতভ াঅয ফাাঁচকফা তেক?- তুতভ, াঅভায প্রাণ “ তুতভ 

াঅভায েতরকজ “ তুতভ াঅভায গচাকদ্দা ুরুল! 

 

তুতভ প্রাণ, তুতভ ধন তুতভ ভন, তুতভ জন, 

তনেকট গম ক্ষণ থাে গাআ ক্ষণ বার গরা। 

মত জন াঅয াঅকছ, তু্ছব েতয গতাভা োকছ, 

তত্রবুফকন তুতভ বার াঅয ফ োর গরা।। 

 

তা গদখ বাাআ, ফুড় ফকরয গরা েকযা না; তুতভ মতদ চকর মা তা কর াঅয প্রাণ থাক গফ না। 

 

গদা। (স্বগত) গবরা গভায ধে্  গয? এাআ গতা ফকট। 

 

ুাঁতট। েত্তাফাফু, পততয ব কচয গম াকছ কে গেউ এখাকন গদখ কত া; তা ঐ ভতদকযয ভকধয গগকরাআ ত বার 

। 

 

বি। (তচতন্ততবাকফ) াযাাঁ “ ভতদকযয ভকধয? াাঁ তা বেতকফ গতা  তফত্ব নাাআ; তায ফযফস্থা তনকতছ। তফকল এভন 

স্বকগশয াপ্সযীয জকনয তদুাতন তযাগ েযাাআ ফা গোে্  ছায? 

গনকথয গম্ভীয স্বকয। ফকট গয ালণ্ড নযাধভ দুযাচায? (েকরয ব) 

 

বি। (ত্রাক চতুতদশকে গদতখক) াযাাঁ “ াঅ “ াঅ “ াঅ “ াঅতভ না!  ফাফা! এতে? গোথা মাফ! 

 

ুাঁতট। (েতম্পত েকরফকয) যাভ যাভ যাভ যাভ। াঅতভ তখতন ত জাতন “ যাভ - যাভ - যাভ । 

বি।  গদা! োকছ াঅ না! 

 

গদা। (েতম্পত েকরফকয) াঅকগ ফাাঁতচ, তকফ- 

 

(কনকথয হুিায “ ফতন।) 
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ুাঁতট। াআ-াআ-াআ-াআ! (বূতকর তন  ভূ্ছবশা) 

 

বি। যাধাযাভ “ যাধাযাভ! “  ভা গগা “ তে কফ! 

 

(কনকথয।) এাআ দযাখ  না তে ? 

 

বি। (েয গমাড় েতযা োতকয) ফাফা! াঅতভ েছু জাতন না, গদাাাআ ফাফা, াঅভাকে ক্ষভা েয। (াষ্টাকঙ্গ প্রতণাত) 

 

(ষ্ঠ  তচফুে ফস্ত্রফৃত েতযা াতনকপয দ্রুত প্রকফ, গদাকে চকতাঘাত  তাায বূতকর তন, কয বকিয 

ৃষ্ঠকদক ফতা ভুষ্টযাঘাত এফাং ুাঁতটকে দ প্রায েতযা গফকগ প্রস্থান।) 

 

বি। াঅাঁ াঅাঁ াঅাঁ! 

 

(কনথয াআকত ফাচস্পততয যাভপ্রাদী দ “ ‚ভাকয এাআ গতা তফচায ফকট, ফকট ফকট গগা াঅনদভত, এাআ গতা 

তফচায ফকট‛ এফাং প্রকফ।) 

 

গদা। (কদতখা) এাআ গম দাদাোেুয এককছন! াঅাঃ! ফাাঁচকরভ; ফাভুকনয োকছ বূত াঅকত ায না! 

 

(ৃষ্ঠকদক াত ফুরাাআা) ফাফা! বূকতয াত এভন েড়া। 

 

ফাচ। এ তে! েত্তাফাফু গম এভন েকয কড় যককছন! 

 

-ককছ তে? াযাাঁ? 

 

বি। (ফাচস্পততকে গদতখক গাকত্রাস্থান েতযা) গে  ? ফাচ্ কাৎ দাদা না তে? াঅাঃ, বাাআ, াঅজ বূকতয াকত 

ভকযতছরাভ াঅয তে? তুতভ গম এক কড়কছা ফড় বার ককছ। 

 

ুাঁতট। ( গচতন াাআা) যাভ যাভ যাভ যাভ! 

 

গদা।  তত, গটা চকর তগককছ, াঅয ব নাাআ, এখন ঠ । 

 

ুাঁতট। (উতো) তগককছ! াঅাঃ, যকক্ষ গাকরা। তা চল , ফাছা, াঅয এখাকন ন; াঅতভ গফাঁকচ থাক কর াকনে গযাজগায 

কফ! (ফাচস্পততকে গদতখা)  ভা! এাআ গম বট্ চাতজ্জ গভাাাআ এখাকন এককছন। 

 

ফাচ। েত্তাফাফু, াঅতভ এাআ তদে তদক মাত্ছবকরভ, ভানুকলয গগাাঁগাতনয ে শুকন একরভ। তা ফরুন গদতখ ফযাাযটাাআ 

তে? াঅপ তনাআ ফা এ ভক এখাকন গেন? াঅয এযাাআ ফা গেন এককছ? এ গতা গদখতছ াতনফ  গাজীয ভাগ ।  

 

বি। (স্বগত) এে তদকে ফাাঁচকরভ, এখন াঅয এে তদকে গম তফলভ তফভ্রাট! েতয তে? (প্রোক তফনীত বাকফ) বাাআ 

তুতভ গতা েতর ফুকঝকছা, তা াঅয রজ্জা তদ না। াঅতভ গমভন েভশ েকযতছকরভ, তায উমুি পর গকতছ। তা 

যা গদখ বাাআ, গতাভায াকত ধকয ফল তছ, এাআ তবক্ষাতট াঅভাকে গদ গম, এ েথা গমন গেউ গটয না া। ফুকড়া 

ফকক এভন েথা প্রো কর াঅভায েুরভাকন একেফাকয ছাাআ গাড়কফ। তুতভ বাাআ াঅভায যভ াঅত্মী, াঅতভ 

াঅয াতধে তে ফল কফা।  
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ফাচ। গ তে েত্তফাফু? াঅতন করন ফড় ভানুল “ যাজা; াঅয াঅতভ করভ দতযদ্র ব্রাহ্মণ, াঅয গাআ ব্রহ্মত্ত্বটুেু মাা 

াফতধ তদফাকন্ত ান্ন গমাটা বায তা াঅতভ াঅনায াঅত্মী ফ এভন বাগয তে েকযতছ?- 

বি। ককছ- ককছ বাাআ। াঅতভ েতরয গতাভায গ ব্রহ্মত্র জতভ তপকয গদকফা। াঅয গদকখা,  গদকখা, গতাভায 

ভাতৃোকি াঅতভ মৎাভানয তেতঞ্চৎ তদকতছকরভ, তা াঅতভ গতাভাকে নগদ াঅকযা ঞ্চাতট টাো গদকফা, তেন্তু এাআ 

েভশতট েকয যা গমন াঅজকেয েথাতট গোকনারূক প্রো না ।... 

 

(স্বাবাতফে গফক াতনপ গাজীয প্রকফ) 

 

াতন। েত্তাফাফু, ারাভ েতয। 

 

বি। (াতত ফযােুরবাকফ) এ তে! াযাাঁ। এ াঅফায তে ফশনা উতস্থত?  

াতন। (াযভুকখ) েত্তাফাফু, াঅতভ ঘকয াঅকয পতততয তো েোভ, তা েকর েকর গম গ এাআ বাঙ্গা ভতদকযয 

তদতে ুাঁতটয াকত াযাককছ, তাাআ তাকয ঢাঁড়তত ঢুাঁড়তত াঅকয তড়তছ। াঅনায গম গভাছরভান তত াধ গগকছ, তা 

জানতত াতে, বাফনা তে তছর? পতত গতা পতত, এয চাক গানায চাাঁদ াঅনায াঅকনয তদতত াত্তাভ, তা এয জতনয 

াঅতন এত তজ তদ গনকরন গেন? গতাফা! গতাফা! 

 

বি। (তচন্তা েতযা নম্রবাকফ) ফাফা াতনপ, াঅতভ ফ ফুকঝতছ, তা াঅতভ গমভন গতাভায উয াকতুে াতযাচায 

েকযতছকর, গতভতন তায তফতধভত াতস্ত গকতছ, াঅয গেন? এখন ক্ষান্ত দা। াঅতভ ফযঞ্চ গতাভাকে তেছু তদকত 

যাতজ াঅতছ,  তেন্তু ফাু এ েথা গমন াঅয প্রো না , এাআ তবক্ষাতট াঅতভ চাাআ। গ ফাফা, গতায াকত ধতয! 

 

াতন। গ তে, েত্তাফাফু? াঅতন গম নাকড়যকদয এত গাল  াড়কতন; এখন াঅতন গখাদ  গাআ নাকড়য তত ফককছন; 

এয চাক খুীয েথা াঅয তে কত াকয? তা এ েথা গতা াঅভায জাত েুটুভকগা েততাআ কফ। ... 

 

পকত। (াগ্রয াআা ায ফদকন) গেন , েত্তাফাফু? “ নাকড়যয ভাকয তে এখকন াঅয ছদ কচ্চ না? 

বি। দূয , তবাগী গতায জনযাআ গতা াঅভায এাআ ফশনা উতস্থত! 

পকত। গ তে েত্তাফাফু?- এাআ, ভুাআ াঅনায েল কজ ক্ছবরাভ, াঅকযা তে তে ক্ছবরাভ; াঅফায এখন গভাকয দূয েতত্ত 

চা! 

 

বি। গেফর গতাকে দূয? এ জঘনয েভশটাাআ াঅজ াফতধ দূয েকরযভ। একতাকত মতদ বি প্রাকদয গচতন না , 

তকফ তায ফাড়া গদ্দশব াঅয নাাআ।
৬  

 

     ভধুূদকনয নাটে দুতটকত াআাং গফঙ্গকরয ভাতরাতভ ফা োভুে জতভদাযকদয রাম্পটয ফাআ জরছতফয ভত তযষ্কায 

ভকন । তেন্তু গোনটা খাযা  ফা গোনটা উতচত গ েথা নাটযভকধয গোথা উচ্চাতযত তন। াঅথচ এ নাটে দুতটয 

াতবন কত গদা তন। তাাআ গাচ্চায না ক ভধুূদন এ নাটকেয বালা গম তনভশভ তীক্ষ্ণতা একনকছন, তায 

তফদুযৎ ঝরোআ এ নাটকেয প্রধান প্রততফাদী বফতষ্ট। গম প্রততশ্রুতত তততন গফরগাতছা নাটযারা গথকে গকতছকরন “ 

গ প্রততশ্রুতত তাযা যাখকত াকযতন। 

এয ‚ুদয তফফযণ াাআ গফরগাতছা নাটযারায গেষ্ঠ াতবকনতা গেফচন্দ্র গকঙ্গাাধযাকয গরখা – 

 



ফাাংরা প্রততফাদী নাটকেয উদ্ভফমগুাঃ ভধুূদকনয প্রন         ানর তফশ্বা 
 

Volume- VI, Issue-II                                                    October 2017 71 

“a few of the Young Bengal Class getting a scent of the farce and feeling that a 

caricature made in it touch them too closely, raised a hue and cry; and choosing for 

their leader a gentleman of position and influence who, they knew, had influence 

with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the 

board of their theatre. This gentleman (also a Young Bengal) fought tooth and nail 

for the success of his mission. The Rajahs would not yield at first, but under great 

pressure were obliged to give up the farce.”
৭
 

 

     াঅফায ‘ফুকড়া াতরকেয ঘাকড় গযাাঁ’ নাটেতট মাাঁযা গছকতছকরন “ গাআ াাআোড়ায যাজাযাাআ এয াতবন ফন্ধ 

েকয গদন। াাাত ‘ফুকড়া াতরকখয ঘাকড় গযাাঁ’ গত তে োযকণ তফকযাতধতা নাকভ তা গদতখ। 

 

‚স্বগশী তণ্ডত যাভগতত নযাযত্ন ভা বিপ্রাদ ম্পতেশত উি তযেল্পনাকে াম্ভফ ফতরা 

ভধুূদকনয তনদা েতযাকছন। তাাঁায প্রধান াঅতত্ত াআাকছ, ‘গগাাঁড়া তদুযা াযায ােকভশ যত 

াআকর জাততভ্রাংেয মফনী-াংকমাকগ েখকনাাআ রূ ফযগ্র ন না।’ তেন্তু াআা তয ন। রম্পকটয তনেট 

জাততভ্রাংেয ফতরা তেছু নাাআ। বিপ্রাকদয ভত বকণ্ডয এেতট চযভ তযচ প্রো েতযফায জনযাআ 

ভধুূদন এখাকন তাায ম্পকেশ ভুরভান েৃলে- যভণীয েথা াঅতনাকছন; াআতন্দ্র যফ ফযাতিয 

গোনপ্রোয ধভশাধভশ জ্ঞান থাকে না, াতএফ এাআ চতযত্রতটয স্বাবাতফেতা তদগ্ধ াআফায গোন োযণ নাাআ। 

তফগত তােীয ব্রাহ্মণ তণ্ডতগণ ভুরভাকনয নাভ শুতনফাভাত্র ততযা উতেকতন; ভধুূদকনয তক্ষা  

াংস্কায এাআ ভকনাবাকফয তফকযাধী তছর ফতরাাআ, তততন এখাকন তনতফশচাকয এাআ ভুরাভ েৃলে-নাযীয চতযত্রতট 

াঅতনা গমাগ েতযাকছন। বিপ্রাকদয রাম্পকটযয চযভ াফস্থা ফণশনা েতযফায কক্ষ এখাকন এাআ চতযত্রতট 

তনাঃকদক যভ াে াআাকছ ফতরকত াআকফ।‛
৮
 

 

     ভাকজয ঘটভান তফলফস্তুয ভকধয বণ্ডাতভয উস্থান তাকোআ শুধু াভকন একন ভধুূদন গককছন াফকরা “ 

তাাআ তফযি ভধু গরকখন – 

 

“Mind you broke my wings about the farces; if you play a similar trick this time, I 

shall forswear Bengali, and books in Hebrew or Chinese”
৯
 

 

     তেন্তু মাাআ গাে না গেন, চাকয োকছ নততস্বীোয েকয ফাাংরা প্রথভ গোন নাটকেয াতবন ফন্ধ র। গাআ 

দুরশব ম্মাকনয াতধোযী ক থােকরা এদুতট প্রন এফাং তায যতচতা “ ভধুুদন দত্ত। 
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