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দ্বিজেন্দ্রলাল রাজ়ের নাটজের পাশ্চাত্য প্রভাব। 
 

গবেষক অপূে ব লাল মজমুদার 

 

োাংলা নাট্য সাহিবযয পাশ্চাযয প্রভাে অপহরসীম । সাংসৃ্কয নাট্য রীহযর অনুসরবে এোং সাংসৃ্কয 

নাট্বকর অনুোবদর ওপর হনভবর কবর োাংলা নাট্য সাহিবযযর ধারা প্রোহিয িচ্ছিল । প্রাচীন এই 

হচরাচহরয রীহযর উপর প্রথম আঘায করবয সমথ ব িব়েহিবলন সদয হেলায ফেরয মাইবকল 

শ্রীমধসুূদন দত্ত। 'রত্নােলী' নাট্বকর অহভন়ে ফদবে ফেদনািয হচবত্ত হযহন েবলহিবলন------ 

                           "অলীক কুনাট্য রবে মবজ, 

                           ফলাক রাব়ে েবে 

                           হনরহে়ো প্রাবে নাহি স়ে।"১ 

হেবদহি হথব়েট্াবর নাট্ক ফদোর সুোবদ পাশ্চাযয নাট্বকর গঠন শিলী, আহেক, ট্রাবজহির 

রূপা়েে প্রভৃহযর প্রব়োগ শ্রী মধুসদূবনর িায ধবরই শুরু িব়েহিল। এরপর দীনেনু্ধ হমত্র এোং 

হগহরিচন্দ্র ফঘাষ োাংলা নাট্য সাহিবযয নাট্বকর মঞ্চা়েন, উপস্থাপন, আহেক, চহরত্র সষৃ্টি  প্রভৃহযর 

ফেবত্র পাশ্চাযয নাট্য রীহযর দ্বারা হেবিষভাবে প্রভাহেয িব়েহিবলন । হদ্ববজন্দ্রলাবলর নাট্য 

প্রহযভার অবনক ত্রুষ্টট্ হেচয যহয থাকবলও ফসক্সপী়েরী়ে নাট্যরীহযর সাথ বক প্রব়োগ হযহন 

ঘষ্টট্ব়েহিবলন । হদ্ববজন্দ্রলাল যার জীেনকাবল নাট্ক রচনার ফেত্রভূহমবয েহু পবর প্রবেি 

করবলও োলযকাল ফথবকই হযহন নাট্বকর প্রহয অনুরক্ত হিবলন। এ প্রসবে যার হনবজর কথা 

স্মরে করা ফেবয পাবর----- 

         " হেলায োইোর পূবে ব আহম 'ফিমলযা' নাট্ক এোং 'নীলদপ বে' নাট্বকর অহভন়ে 

ফদহে়োহিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগবরর এক ফসৌহেন অহভবনযা দল কযৃবক অহভনীয 'সধোর 

একাদিী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একষ্টট্ প্রিসবনর অহভন়ে ফদহে । আর 'অযাহিিন' এর "কাবট্া" 
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এোং ফিক্সপী়েবরর 'জহুল়োস হসজার' এর আাংহিক অহভন়ে ফদহে। ফসই সম়ে িইবযই অহভন়ে 

েযাপারষ্টট্বয আমার আসচ্ছক্ত ি়ে। হেলাবয োই়ো েহু রেমবঞ্চ েহু অহভন়ে ফদহে এোং ক্রবমই 

অহভন়ে েযাপারষ্টট্ আমার কাবি হপ্র়েযম িই়ো উবঠ । হেলায িইবয হেহর়ো আহস়ো আহম 

রেমঞ্চ সমূবি অহভন়ে ফদহে এোং ফসই সমব়েই েেভাষা়ে হলহেয নাট্ক গুহলর সহিয আমার 

পহরচ়ে ি়ে”।২  

   ঐহযিাহসক নাট্ক রচনার ফেবত্র শুধুমাত্র নাট্বকর প্রহয আসচ্ছক্তই ফে হদ্ববজন্দ্রলালবক উৎসাি 

উদ্দীপনা েুহগব়েহিল যা ন়ে, েেভে ও স্ববদিী আবদালবনর সম়ে ফদিবপ্রবমর ফে প্রেল 

ভাবোচ্ছ্বাস প্রোহিয িব়েহিল, যাও হদ্ববজন্দ্রলাবলর উপর েবথি প্রভাে হেস্তার কবরহিল। 

    হদ্ববজন্দ্রলাবলর ঐহযিাহসক নাট্কগুহলর সষ্টঠক পে বাবলাচনা করবল ফোঝা ো়ে পাশ্চাযয নাট্ক 

হকভাবে যা াঁর উপর প্রভাে হেস্তার কবরবি। চহরত্র-সৃষ্টি ফথবক শুরু কবর সাংগীয, সাংলাপ ও 

আহেক-সেবেবত্রই হেবদহি প্রভােবক হেবিষভাবে লে করা ো়ে। 

     হদ্ববজন্দ্রলাবলর প্রথম ঐহযিাহসক নাট্ক সৃষ্টির ফেবত্র ফিক্সপী়েবরর অহমত্রাের িবদর দ্বারা 

অনুপ্রাহেয িব়ে ‘যারাোঈ’ নাট্বকও অহমত্রাের িবদর সষৃ্টি কবরহিবলন। ‘যারাোই’ নাট্বকর 

সূে বমল ও যমসার চহরবত্র মযাকবেথ ফলহি ও মযাকবেথ চহরবত্রর িা়ো লে করা ো়ে। সূে বমল 

মযাকবেবথর ময ভাযয ষু্পত্রবদর প্রহয সহৃদ়ে, অনযহদবক রাজ-হসাংিাসবনর আকাঙ্ক্ষাও লে করা 

ো়ে। পরেযীবয Witch-ফদর ময চারেীবদর ভহেষযদ্বােী অনুসাবর সূে বমবলর আকাঙ্ক্ষাবক পূে ব 

িবয ফদো ো়ে। অনযহদবক যমসার মবধয আমরা ফলহি মযাকবেথ-ফকই ফদেবয পাই ফে 

সূে বমবলর উচ্চাকাঙ্ক্ষাবক পহরেহয দান কবরবি। যমসার চহরত্রষ্টট্ ফলহি মযাকবেবথ-র আদবল 

হনম বাে করবয চাইবলও হদ্ববজন্দ্রলাল এবেবত্র অবনকাাংবিই ভ্রি িব়েবিন। শ্রবে়ে োাংলা 

সাহিবযযর ইহযিাসবেত্তা সুকুমার ফসন েবলবিন- 

                      ‘সূে ব মন্ডবলর পত্নী যমসা ফলহি মযাকবেথ এর অেম অনুকরে’।৩  

আোর নুরজািান নাট্বকর লা়েলা চহরবত্রর মবধয িযামবলবট্র িাপ লে করা ো়ে। 

হপযৃিযযাকারীর সবে মাব়ের হেোিবক িযামবলবট্র মবযা লা়েলাও ফমবন হনবয পাবরহন। 

িযামবলট্ এর ময লা়েলাও যাই মাব়ের সমাবলাচনা করার সবে সবে হপযৃিযযাকারীবদর িযযা 

করার িপথ হনব়েবি। েহদও একথা প্রাসহেক ফকাবনাভাবেই িযামবলবট্র সবে লা়েলার যযলনা 
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ি়েনা। কারে চহরবত্রর হদক ফথবক লা়েলা হদ্ববজন্দ্রলাবলর অবনক দেু বল সৃষ্টি। যাই শুধু ন়ে, 

কুবেনীর চহরত্র ও হকিয ট্া িযামবলট্-র আদবল শযহর । নুরজািান চহরত্র সম্পবকব অচ্ছজয কুমার 

ফঘাষ মিািব়ের মন্তেয,  

                                                                             “ফস হমহি়োর নযা়ে প্রহযহিাংসাম়েী ফলহি 

মযাকবেবথর নযা়ে অপ্রকৃহযস্থ ও িড্ডা গযােলাবরর নযা়ে দুদবম প্রেৃহত্তর েিীভূয। হকন্তু 

এযাগাবমমনন- পত্নী ক্লাইবট্নবমিার নযা়ে সহিয যািার সাদৃিয সে বাবপো ফেহি। েীর ও উদার 

স্বামীর মৃযয যর পর স্বামী িন্তযাযাবকই ফস ক্লাইবট্নবমিাবরর নযা়ে স্বামী েহল়ো গ্রিে কহর়োবি। 

ক্লাইবট্নবমিাবরর নযা়ে ফসও কনযার হনকট্ িইবয িত্রুর আঘায পাই়োবি এোং অন্তয 

ইউহরহপহিবসর ক্লাইবট্নবমিার (‘Electra’ নাট্ক) নযা়ে ফসও যািার অনযা়ে অপরাধ সবেও 

আমাবদর ফেদনা করুন সিানুভূহযর পাত্রী িই়োবি। হদ্ববজন্দ্রলাল ইউহরহপহিস ও ইেবসবনর 

নযা়ে যািার নাহ়েকা চহরবত্র আহদম প্রেৃহত্তর হনহষে লীলা ফদোই়ো যাবক ঘেৃয কহর়ো ফযাবলন 

নাই। এক উদার েমা করুন সিানুভূহযর ফোগয কহর়ো যয হল়োবিন।..... ইউহরহপহিবসর হমহি়োর 

নযা়ে সম্ভেয যা াঁিার রক্তাক্ত হৃদ়ে ও আযবনাদ কহর়োবি’। 

“Oh’ 

Of all things upon earth that bleed and grow a herb most brufsed is woman”.৪ 

        ফিক্সপী়েবরর প্রভাে সেবচব়ে ফেহি লে করা ো়ে নুরজািাবনর চহরবত্র। নুরজািাবনর মবধয 

আমরা ফিক্সপী়েবরর ফলহি মযাকবেথ ফকই প্রযযে কহর। এিাডাও নুরজািাবনর মবধয হমহি়োর 

প্রহযহিাংসামূলক মবনাভাে ও িড্ডা গযােলাবরর দুদবম প্রেৃহত্তর িাপ লে করা ো়ে। flectra-র 

ইউহরহপহিবসর সবে নূরজািাবনর চহরবত্রর সামানযযম সাদৃিয লে করা ো়ে। 

       উনহোংি িযাব্দীর নাট্য-সাহিবযযর ইহযিাস পে বাবলাচনা করবল একষ্টট্ হেষ়ে স্পিভাবে 

প্রযী়েমান ি়ে, ফিক্সপী়েবরর নাট্যাদি ব োাংলা নাট্বকর উপর হেবিষভাবে প্রভাে হেস্তার 

কবরহিল। োাংলা নাট্বক ফিক্সপী়েবরর নাট্যাদবি বর েহুলাাংবি সাথ বক রূপা়েে ঘষ্টট্ব়েবিন 

হগহরিচন্দ্র ফঘাষ ও হদ্ববজন্দ্রলাল রা়ে। 
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 হদ্ববজন্দ্রলাল রাব়ের নাট্কগুহল হেচার-হেবেষে করবল আমরা ফদেবয পাই- হযহন ফিক্সপী়েবরর 

‘হকাং হল়োর’ নাট্বকর দ্বারা হেবিষভাবে প্রভাহেয িব়েহিবলন। হদ্ববজন্দ্রলাবলর সে বাহধক হপ্র়ে 

চহরত্র হিল লী়ের ও ‘ফমোর পযবন’র ফগাহেদ হসাংি, ‘হসাংিল হেজব়ে’র হসাংিোহু চহরবত্রর মবধয 

লী়েবরর িাপ লে করা ো়ে। সাজািাবনর চহরত্র সৃষ্টি ও যা াঁর মুবে নাট্যকার ফে সাংলাপ 

সাংবোজন কবরবিন, যার সে ববেত্র জবুডই আমরা লী়ের চহরত্রষ্টট্বক প্রযযে কহর। কারাগাবর 

েচ্ছদ অেস্থা়ে সাজািাবনর ফে হৃদ়োহয ব ফিানা ো়ে যা, লী়েবরর আহযবরই প্রহযধ্বহন। 

 ট্রযাবজহি হনম বাবের ফেবত্র হদ্ববজন্দ্রলাল সেবচব়ে ফেহি প্রভাহেয িব়েহিবলন ফিক্সপী়ের দ্বারা। 

যমসা ও সূে বমবলর ট্রযাবজহি ফিক্সপী়েবরর ট্রযাবজহির সবে একসূবত্র গ্রহথয। সাজািাবনর ফিষ 

পহরেহয ও নুরজািাবনর অন্তদবন্দ্ব সবেবযই আমরা ফিক্সপী়েবরর স্পি ব অনুভে কহর। হদলদার 

নামক হেদষূক চহরত্র হনম বাবের ফেবত্রও হদ্ববজন্দ্রলাল পাশ্চাযয প্রভাবে প্রভাহেয। 

 হদ্ববজন্দ্রলাবলর জীেবনর উপর ফিক্সপী়ের এক অসম্ভে মা়ো সৃষ্টি কবরহিবলন। অযাভবনর যীবর 

ফিক্সপী়েবরর জন্মভূহম স্ট্রাট্বোিব নগরী, স্কট্ েহে বয প্রাচীন ফকনীলও়োথ ব, দগূ ব, ইহযিাস েযায 

‘গাইব়ের হগহরপথ’ হদ্ববজন্দ্রলাবলর রবে রবে প্রোহিয িব়ে আমৃযয য োসা ফেবধাঁহিল যা াঁর হৃদ়ে ও 

মবন। যাই হযহন েবলহিবলন, 

             “ আট্লাহিক মিাসাগবরর অপর পার িইবয ফযামার নাম গীয িইবে দহেে মিাসাগবর 

ফযামার নাম প্রহযধ্বহনয িইবে সমগ্র ইউবরাপ জাহয হেবদ্বষ ভয হল়ো ফযামার গুেগান কহরবে, 

আর দবূর গোযীরোসী আে বােবযবর িযামল সন্তান ফযামাবক ভারযী়ে ের পুত্র কাহলদাবসর হপ্র়ে 

ভ্রাযা, জগবযর হপ্র়ে কহে েহল়ো আহলেন ও আন্তহরক শ্রোঞ্জহল প্রদান কহরবে”।৫ 

 সাংলাপ সৃষ্টিবযও হদ্ববজন্দ্রলাল ফকাবনাভাবেই ফিক্সপী়েরবক অহযক্রম করবয পাবরনহন। সাংগীয 

হনম বাবেও হদ্ববজন্দ্রলাল এর ওপর পাশ্চাযয প্রভাে হেবিষভাবে লে করা ো়ে। হদ্ববজন্দ্রলাল প্রাচয 

ও পাশ্চাযয সুরপ্রোিবক এমনভাবে এক সুবযা়ে গ্রন্থন কবরহিবলন, ফে যার মধয হদব়ে একষ্টট্  

 সামহগ্রক হিল্পী সত্তা প্রকট্ িব়ে উবঠহিল। এ প্রসবে রেীন্দ্রনাথ ঠাকুর েথাথ বই েবলহিবলন,         

“হদ্ববজন্দ্রলাবলর গাবনর সুবরর মবধয ইাংবরচ্ছজ সুবরর স্পি ব ফলবগবি েবল ফকউ ফকউ যা াঁবক হিদ ু
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সাংগীয ফথবক েহিষৃ্কয করবয চান। েহদ হদ্ববজন্দ্রলাল হিদসুাংগীবয হেবদহি-ফসানার কাষ্টঠ িয ইব়ে 

থাবকন, যবে সরস্বযী হনশ্চ়েই যা াঁবক আিীে বাদ করবেন”।৬ 

 এিাডাও আধুহনক ফট্কহনবকর প্রব়োগ ও মঞ্চসজ্জার ফেবত্র হদ্ববজন্দ্রলাল ইেবসনবক অনুসরে 

কবরহিবলন। ফসই সবে অহভনব়ে রূপসজ্জার জনয োন বািববি-র দ্বারা প্রভাহেয িব়েহিবলন। 

  

গ্রন্থসূত্র- 

 ১) অহসযকুমার েবদযাপাধযা়ে, োাংলাবদবির সম্পূে ব ইহযেৃত্ত, পষৃ্ঠা ৩৪৪। 

২) হদ্ববজন্দ্র রচনােলী প্রথম েন্ড, পষৃ্ঠা ৬৭৮। 

 ৩) সুকুমার ফসন, োঙালা সাহিবযযর ইহযিাস যৃযী়ে েন্ড ,পষৃ্ঠা ৩৭৭। 

 ৪) িক্টর অচ্ছজয কুমার ফঘাষ, োাংলা নাট্বকর ইহযিাস, পষৃ্ঠা ২২১। 

৫) রথীন্দ্রনাথ রা়ে, হদ্ববজন্দ্রলাল কহে ও নাট্যকার, পষৃ্ঠা ২৮৩। 

৬) যবদে,পষৃ্ঠা ৩৯৪। 
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