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দ্বিজেন্দ্রলাজলর ঐদ্বিহাদ্বিক নাটজকর নারীচদ্বরত্র।

অপূর্ ব লাল মেুমদার

নাটকের চররত্র হক া নাটকের প্রাণ। নাটকের চররত্র গুর দ্বন্দ্বসংঘাকের মকযে রিকে পররণরের পকে

অগ্রসর হে। রদ্বকেন্দ্র া োর ঐরেহারসে নাটকের চররত্র সৃষ্টির ক্ষেকত্র রেছুটা নেুনত্ব আনেন

েকরকছন। চররত্রগুর র সষ্টিে রিোকে নাটেোর রিকেষ যত্নিান হকেকছন।

োরািাঈ নাটকের রদ্বকেন্দ্র াক র প্রেম ঐরেহারসে নাটে। োরািাঈ চররকত্রর মকযে রিকে নাটেোর

রােপুে নারীর ক্ষেৌয য িীয য ও েত্রত্রে নারীর িৃঢ়োর রচত্র একঁেকছ। রােপূে রমণীর ক্ষয িীরত্ব

োরািাঈকের মকযে প্রোরেে হকেকছ ক্ষসই যারাই পরিেী নাটেগুক াকে  েে েরা যাে। পুরুষ ক্ষিকে

োরািাঈকের রেোর যাত্রা ও চাররত্রত্রে িৃঢ়ো ক্ষযমন রকেকছ ক্ষেমরন োর মকযে ক্ষপ্রকমর ির ষ্ঠোও রকেকছ।

এমনরে ক্ষপ্রকমর ক্ষচকে ক্ষিে ক্ষপ্রম োর োকছ িড় হকে উকিরছ ।

োরািাঈ নাটকের আকরেষ্টট উকেখকযাগ্ে হ সূয যমূ চররত্র। োর মকযে এে রিকে রকেকছ ভ্রােৃকপ্রম

ও ক্ষেহিাৎস ে অনেরিকে রকেকছ রােে  াকের আোঙ্খা। এই িুই রিষে সূয যমক র মকযে দ্বকন্দ্বর সৃষ্টি

েকরকছ। ক্ষেষ পয যন্ত েমোর ক্ষ াে সম্বরন েরকে না ক্ষপকর োই ও সন্তানকির প্ররে অরিচার েকরকছ।

োরািাঈ নাটকে আর এেষ্টট চররত্র হ েমসা। নাটকের অগ্রগ্রে সাযকন চররত্রষ্টটর রিকেষ েূরমো

রকেকছ। সূয যমক র হৃিকে ক্ষমিাকরর রানা সুপ্তাোোররূপ িীকে রনেে ে রসঞ্চকনর োেটা েকর

রগ্কেকছ এই েমসা চররত্রষ্টট। এই চররত্রষ্টটর মকযে ক্ষেক্সরপোকরর ক্ষ রি মোেকিে চররকত্রর প্রোি

রকেকছ।

প্রোপরসংহ নাটকের এেষ্টট উকেখকযাগ্ে চররত্র হকে ইরা। েকি এই চররত্রষ্টট নাটেোকরর েল্পনা

প্রসৃে। এই নাটকে ইরা হকে উকিকছ োিািকে যর প্রেীে। ক্ষিেকপ্রকমর ক্ষচকে পরপোর ও রিশ্বকপ্রম এর

মকযে  েে েরা যাে পরিেী নাটে ক্ষমিার পেন এর পূি যাোস পাওো যাে।

এই নাটকে আরও িুষ্টট চররত্র রকেকছ ক্ষমকহরউরিসা ও ক্ষিৌ েউরিসা। েকি এই চররত্র িুষ্টট

রিপরীেমুখী। ক্ষযখাকন ক্ষিৌ েউরিসা রির ও অরিচ ক্ষসখাকন অনেরিকে ক্ষমকহরউরিসা চঞ্চ ও মুখর।

উেকেই েক্তরসংকহর প্ররে অনুরক্ত। রেন্তু ক্ষেষপয যন্ত আিার ক্ষমকহরউরিসাই সঙ্কীন যরচত্ত রপোর োকছ

েক্তরসংকহর সকে ক্ষিৌ কের রিিাকহর িোপাকর িরিার েকরকছ। রিচার প্রিন যুত্রক্তিািী মনুষকত্বর এে

উজ্জ্ব উিাহরণ রহকসকি ক্ষমকহরউরিসা এই নাটকে ক্ষিখা রিকেকছ।

িাং া নাটে সারহকেের ইরেহাকস নুরোহানই হক া প্রেম সাে যে ট্র্োত্রেে নারী চররত্র। নাটেোর এই চররত্র

রচত্রকনর ক্ষেকত্র মূ ে ইরেহাকসর আশ্রেপ্রােী হক ও সমগ্র নাটকের পুস্কানুপুঙ্খ রিচাকর ক্ষিখা যাে

নাটেোর ইরেহাকসর োিাকমাষ্টটকে িোে ক্ষরকখ িহু েল্পনার রকে নুরোহান চররত্রষ্টট অঙ্কন েকরকছন।

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                        ©  2022 IJCRT | Volume 10, Issue 1 January 2022 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2201190 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org b531 
 

এখাকন নুরোহান শুযুমাত্র োরকের সি যমে অযীস্বর নন। আকিগ্ রিকিকের িে যকনর েে রিেে

অসহাে নারী ও িকট। না পাওোর ক্ষিিনা োকে েেটা উগ্র রেপ্ত েকর েুক কছ ো ক্ষিাঝা যাে ি

অত্রেে েুমার ক্ষঘাকষর মূ োেকন। সমগ্র নুরোহান নাটকের মকযে আমরা ক্ষযন এেষ্টট ক্রদ্ধ ঝষ্টটোর

উন্মুক্ত অরেযান  েে েরর। ক্ষসই ঝষ্টটোর রক্তচেু ও পে রিস্তাকরর অেোস প্রেম িৃকেেই ক্ষিরখ এিং

ক্ষেষ িৃকেে োহার ির ে রিধ্বস্ত সি যহারা রূপ চেুরিযকে আেঙ্ক রিস্তার েররো প্রেষ্টটে হইো

উষ্টিোকছ।

এেরিকে স্বামীর প্ররে োক ািাসা ও অনেরিকে েমো ও োমনা  া সার দ্বন্ধ সমগ্র নাটকে নুরোহান

ক্ষে রনকে ক্ষখ া েকরকছ। স্বামীর মৃেুের পর োহােীর ক্ষে রিকে েরক ও ক্ষেষ পয যন্ত স্বামী হেোোরী

োহােীকরর উপর প্ররেকোয গ্রহকণর আগুন ক্ষেেকর ক্ষেেকর প্রজ্বর ে হকেকছ। নুরোহান এেরিকে

ক্ষযমন েমো ক্ষ ােী েেোনী অনেরিকে ক্ষেমন ক্ষপ্ররমো ও োরেীে নারী। এই দ্বদ্বে সত্ত্বা ও সংঘাে

মেোর মকযে রিকে চররত্রষ্টট ক্রমে পররস্ফুট হকেকছ।

নুরোহান নাটকে  াে া এে অরে গুরুত্বপূণ য চররত্র। নুরোহাকনর আত্নো  াে া মকন োর মাকের

প্ররে যুগ্পৎ োক ািাসা ও ঘৃণার মকনাোিকে নাটেোর এ নাটকে চমৎোর ফুষ্টটকে েুক কছ।  াে ার

ক্ষপ্রম রিিাহ রুগ্ন স্বামীর েনে োেরো মাকের প্ররে ক্ষক্রায ও োক ািাসা এিং সকি যাপরর োর

এোেীত্ব োকে আশ্চয যিেত্রক্তত্বমে েকর েুক কছ।

ক্ষের খা ঁ ও ক্ষমকহরউরিসা এর েনো  াির ক্ষিগ্মই রদ্বকেন্দ্র া র নাটকের  াে া চররত্র। ১৬২০

রিস্টাকে োহােীকরর েরনষ্ঠ সন্তান োররোকরর সকে  াির ক্ষিগ্কমর রিিাহ অনুষ্ঠাকন স্বেং সম্রাট

উপরিে রছক ন এিং েনোপন রূকপ সম্রাট স্বেং এে  ে্ মুদ্রা প্রিান েকরন। োহােীকরর

আত্মেীিনীকেই এসি েকেের উকেখ পাওো যাে।

ইরেহাকসর ক্ষসই শুষ্ক েেে পররহার েকর রিকেন্দ্র া  াে া ক্ষে একেিাকর রক্তমাংকসর মানুষরূকপ

েীিন্ত েুক কছন। প্রেম অকঙ্ক ক্ষস রনেোন্ত রেকোরী। রেন্তু রদ্বেীে অঙ্ক িািার মৃেুেকোে ক্ষেকে উকি

আসা  াে ার ঘৃণা ও রিদ্রুপ প্রাে অরগ্নকেক র মকোই সম্রাট োহােীকরর গ্াকে রনরেপ্ত হে। রদ্বেীে

অকঙ্ক ক্ষস োর রপেৃহন্তাকে রিিাহ েরার েনে মা নুরোহানকে ঘৃণা ও রিদ্রুপ েকরকছ।  াে া

যন্ত্রণার োষা ক্ষপকেকছ োরঁ গ্াকনর মাযেকম সুেরাং  াে া এেষ্টট প্ররেিািী চররত্র হকে উকিকছ এই

নাটকে।োোহান নাটকের এেষ্টট উকেখকযাগ্ে চররত্র হ রপোরা। রপোরা সুোর স্ত্রী। প্ররেকপ্রকম সেীত্বর

মরহমাে ও এেরনষ্ঠাে ক্ষস উজ্জ্ব । রপোরা যোে য ক্ষপ্রমমেী। যকুদ্ধাস্বাি ও আত্মঅরেমাকন স্ফীে

সুোকে ক্ষস যুকদ্ধর ক্ষনোে মত্ত োো ক্ষেকে রনিৃত্ত েকরকছ। সুো এই রিষেষ্টট িুঝকে পাকরন োই

রেরন িক ন এই রেম েকর ক্ষস আমাকে যুকদ্ধর রচন্তা ক্ষেকে েুর ো রাকখ। রপোরাও োরঁ এই

প্রিণো সম্পকেয সমূ্পণ য সকচেন। োই হাসে পররহাকস ক্ষেৌেুকে উজ্জ োে গ্াকন গ্াকন ক্ষস রনকের

চারপােকে েররকে রাখকে চাে। োর েোিােযার এই রিষকে স্পি। নাটকে রপোরা এে হাসেপররহাস

নারী রূকপ ক্ষিখা রিকেকছ।

সাোহান নাটকে মহামাো চররত্রষ্টটকে পাই রােপুে ইরেহাকসর এেষ্টট প্রেীে পরররচে রহকসকি।

মহামাো ক্ষযাযপুরপরে যকোিন্ত রসংকহর স্ত্রী। এই িীরেনা যুকদ্ধ পরাত্রেে স্বামীর প্রোিেযন সহে

েরকে পাকররন। োই রেরন িুগ্ যদ্বার িন্ধ েকর প্রকিকে িাযা রিকেকছন। োরণ পরাত্রেে স্বামীকে িরণ

েরা রােপুে রমণীর আিে য নে। মহামাো নামেরকনর মকযে রদ্বকেন্দ্র া ক্ষযন রচন্মেী রূকপ ক্ষিে

েননীকে রচরিে েকরকছন।
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েহরৎউরিসা িারার েনো। েহরৎ ক্ষে আমরা নাটকের আকিগ্মে মুহকূেয িারিার ক্ষিকখরছ চররত্রষ্টট

িার ো এিং সি সমে উচ্ছ্বাকসর চড়া পিযাে িাযা।ঁ েৃেীে অকঙ্কর েৃেীে িৃকেে রােপুোনার মরু প্রাকন্ত

েুযােয রপপাসােয রনরদ্রে েহরৎ ক্ষে ক্ষিরখ রপো মাোর সকে।

আিার চেুে য অকঙ্কর রদ্বেীে িৃকেে রসপার ও েহরৎকের েোিােযার মকযে এেিারও িুষ্টট িা ে

িার োর েো িক মকন হেনা। রাত্রত্রোক রসপারকে েহরৎ যখন িকে আমরা এই রেম িনে

েন্তুর মে িন হকে িনান্তকর প্রোরড়ে হেোোরীর মকো এে গ্হ্বর ক্ষেকে পার কে আর এে গ্হ্বকর

রগ্কে মাো  ুকোত্রে পকের রেখারীর মকো এে গ্হৃকির দ্বাকর মুষ্টিরেো েুরড়কে ক্ষিড়াে।

নাটকের ক্ষেকষ েহরৎ ঔরেকেি ক্ষে ক্ষয অরেোপ রিকেকছ োর মকযে ক্ষেেরস্বোর পররচে পাওো যাে।

সাম্রােে ক্ষোমার ো স্বরূপ হে ক্ষযন ক্ষস পাপ ক্ষেকে ক্ষেি গ্াঢ়ের পাকপ ক্ষোমাে রনকেপ েকর

যাকে মরিার সমে ক্ষোমার ঐ উত্তপ্ত   াকট ঈশ্বকরর েরুনার এে েনাও না পাও।

এইোকি রদ্বকেন্দ্র নাটকে নারীচররত্র গুর েখকনা ক্ষপ্রমমেীরূকপ েখকনা আকিগ্ী িা েখকনা িীপ্তেকে

প্ররেিাি োরনকেকছন। োই নারীচররত্র গুর হকে উকিকছ এে এেষ্টট স্বেন্ত্র ও স্বে্স্ফূেয।

িহায়ক গ্রন্থিাদ্বলকা

১ আচায য ক্ষিকিে েুমার সারহকেের ইরেহাস আযুরনে যুগ্ ইউনাইকটি িুে একেত্রি ে োো

।

২ ক্ষঘাষ অত্রেে েুমার িাং া নাটকের েো সারহেেক াে ে োোর ।

৩ ক্ষঘাষ অত্রেে েুমার িাং া নাটকের ইরেহাস ক্ষিে পাির রেং ক্ষো োো।

৪ ক্ষচৌযুরী িে যন িাং া রেকেটাকরর ইরেহাস পুস্তে রিপরন ে োো।

৫ েট্টাচায যে সাযন েুমার নাটে প্রকযােনা ও পররচা না ক্ষিে পাির রেং ক্ষো োো।

৬ েট্টাচায যে সাযন েুমার নাটে সারহকেের আক াচনা ও নাটে রিচার ত্রেজ্ঞাসা ে োো।

৭ রাে রদ্বকেন্দ্র  া িুগ্ যািাস গুরুিাস চকট্টাপাযোে এন্ড সি।

৮ রাে রেীন্দ্রনাে সম্পারিে রদ্বকেন্দ্র রচনাি ী রদ্বেীে খণ্ড সারহেে সংসি ে োো।

৯ রাে রেীন্দ্রনাে রদ্বকেন্দ্র া রাে েরি ও নাটেোর সুপ্রোে প্রাইকেট র রমকটি ে োো।

১০ মুকখাপাযোে ি াচািঁ রিকেন্দ্র িপ যণ িুে োন্ড প্রাইকেট র রমকটি ে োো।

১১ ক্ষসন িীপারিো রদ্বকেন্দ্র া েীিন সৃষ্টি আনন্দ প্রোেন ে োো।

১২ ক্ষসন রুদ্রপ্রসাি িাং া সারহেে ক্ষসক্সরপোকরর প্রোি।
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১৩ হা িার ক্ষগ্াপা িাং া সারহকেের রূপকরখা রদ্বেীে খন্ড অরুণা প্রোেনী।

১৪ এছাড়াও রেছু পত্রপত্রত্রো এিং গ্কিষণা রনকিযেে শ্রকদ্ধে ি ক্ষসৌরমে ের মহােকের

আক াচনা আমরা গ্কিষণা রনিন্দ্ব রচনাে রিকেষ সহােে েূরমো গ্রহণ েকরকছ।
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