নাট্যকার জ্যাতিতরন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্নািককাত্তর প্রথম জেতমস্টার
বাাংলা তবভাগ
রবীন্দ্রানাথ ঠাকুর তবশ্বতবদ্যালয়

নাট্যকাকরর োংক্ষীপ্ত পতরচয়
• ্ন্ম ৪ জম ১৮৪৯, মৃত্যয ৪ মাচচ ১৯২৫

•রবীন্দ্রনাথ ঠাকুকরর দাদা
• ১৮৬৮, ৫ জুলাই ১৯ বছর বয়কে িাাঁর
েকে শ্যামলাল গকোপাধ্যাকয়র তৃিীয়া
কন্যা ন’বছকরর কাদম্বরীর তবকয় হয়।
• একাধাকর নাট্যকার, োংগীিস্রষ্টা, েম্পাদক
ও তচত্রতিল্পী।
• স্বকীয়
প্রতিভা
ছাড়াও
অন্যান্য
প্রতিভাবানকদর খাঁক্ জবর করার তবরল
ক্ষমিা তছল িাাঁর মকধ্য।
• তিতন িাাঁর জছাকট্াভাই রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুকরর প্রতিভার তবকাকি তবকিষ ভূতমকা
পালন ককরতছকলন।

প্রতিভার তবকাি
•ছাত্রাবস্থাকিই জ্যাতিতরন্দ্রনাথ তথকয়ট্াকরর প্রতি
আকৃষ্ট হন।
•তিতন একটি পাতরবাতরক নাট্যদল গঠন ককর
নাট্ক মঞ্চস্থ করকি শুরু ককরন।
• জ্ঞাতিভ্রািা গুকেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যাতিতরন্দ্রনাথ
–উভকয়র উকদ্যাকগ ১৮৬৫ োকল জ্াড়াোাঁককা
নাট্যিালার প্রতিষ্ঠা হয়।
•এই নাট্যিালায় প্রথম মঞ্চস্থ হকয়তছল মাইককল
মধুসূদন দকত্তর কৃষ্ণকুমারী।
•জ্যাতিতরন্দ্রনাথ
এই
নাট্কক
নাট্কক
অহল্যাকদবীর (কৃষ্ণকুমারীর মা) ভূতমকায়
অতভনয় ককরন।
• প্রথম নাট্যাতভনকয়র োফল্য িাাঁকক নাট্যকার
হওয়ার জক্ষকত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ককর জিাকল।

হিন্দমু েলা ও নাটক
•বাাংলা নাট্য-োতহকিযর ইতিহাকে তহন্দুকমলার তবকিষ
ভূতমকা আকছ।
• ১৮৬৭ োকলর এতপ্রল মাকে ঠাকুর পতরবাকরর
েহক াতগিায় কলকািায় প্রথম তহন্দু জমলা
আকয়াত্ি হকয়তছল।
•এই জমলায় তিক্ষা, োংস্কৃতি, রা্নীতি, োতহিয,
তবজ্ঞান ইিযাতদ তবষকয় আকলাচনা হি।
• তহন্দু জমলা তিটিি ভারকি তহন্দু েম্প্রদাকয়র মকন
স্বাকদতিকিার ভাব ্াগরে িথা ্ািীয় জচিনার
প্রোকরর উকেকশ্য আকয়াত্ি একটি জমলা।
• এই আদকিচ র জেউ বাাংলা নাট্ককর মকধ্যও
পকড়তছল। তবকিষ ককর জ্যাতিতরন্দ্রনাথ ঠাকুর এই
জমলার োংস্পকিচ ই ্ািীয় ভাবাত্মমূলক বা
জদিাত্মকবাধক নাট্ক রচনায় হাি জদন।

• তহন্দু জমলার আদিচ জ্যাতিতরন্দ্রনাকথর নাট্কক েথচ ক
ভাকব প্রকাি পায়।
• স্বকদি-জচিনা ও ্ািীয়িাবাকদর প্রকাি থাককলও এই
আকদালকনর উল্লাে িাাঁর নাকক তছল।
• িাাঁর নাট্ক তছল খবই োং ি ভাকবর এবাং োংলাপ তছল
খবই স্বাভাতবক ও পতরতমি।
• িার নাট্ককর প্রধান গুে হল আতেক-জচিনা ও
োংলাপ। তিতনই নাট্কক েবচ প্রথম সুগঠিি প্লট্ তনমচ াে
ককরন, া জেই েমকয় দুলচভ তছল।
• এর মূকল রকয়কছ অতভ্াি পাতরবাতরক পতরকবি, জেই
েকে িাাঁর ফরাতে োতহিয-চচচ া।
• এই অতভ্াি রূতচর প্রকাি িাাঁর প্রথম প্রহেন ‘তকতঞ্চৎ
্লক াগ’ (১৮৭২)-এই পাওয়া ায়।
• জকিবচকন্দ্রর প্রবতিচি স্ত্রী-স্বাধীনিার আতিিয্যকক ব্যে
ককর এটি রতচি।
• তিিীয় প্রহেন ‘এমন কমচ আর করকবা না’ পকর নাম
হয় ‘অলীকবাবু’ (১৮৭৭)।
• অলীকবাবুর ভূতমকায় রবীন্দ্রানাথ ককয়কবার অতভনয় ককর
নাট্কটির ্নতপ্রয়িা বধচ ন ককরন।

•িাাঁর জবি তকছু প্রহেন ও নাট্ক অনুবাদ মূলক।
•তিতন ভাে, কাতলদাি, ভববূতি, শ্রীহষচ , তবিাখ দত্ত
প্রমুকখর পািাপাতি অকনক তবকদতি নাট্যকাকরর
নাট্ক অনুবাদ ককরতছকলন।
•এ-জথকক িাাঁর স্বকদি-প্রীতির পািাপাতি বহু-ভাষায়
দক্ষিার পতরচয় পাওয়া ায়।
• তিতন োংস্কৃি ও প্রাকৃি ভাষার নাট্ককর জক্ষকত্র
জগৌড়ীয় োংস্করকের ত্যলনায় উত্তর-পতিম ভারকি
প্রাপ্ত োংস্করকের উপকর জবতি তনভচর করকিন।
•িাাঁর প্রথম পূেচ াে জমৌতলক নাট্ক ‘পুরুতবক্রম’
(১৮৭৪) জলখা।
•এই নাট্কক তহন্দুকমলার স্বকদি-জচিনা প্রথম োথচ ক
রূকপ ধরা পকড়কছ।
•স্বকদি-জচিনার আকবগ আকছ তকন্তু বারতি উচ্ছাে
জনই। এখাকনই নাট্যকাকরর অোধারে োং ম, া,
িার প্রায় েমস্ত নাট্ককরই ববতিষ্টয।

জমৌতলক নাট্ক
১. তকতঞ্চি ্লক াগ (প্রহেন) : ১৮৭২
২. পুরুতবক্রম (নাট্ক) : ১৮৭৪
৩. েকরাত্নী বা তচকিার আক্রমে (নাট্ক) : ১৮৭৫
৪. এমন কম্ম আর ক'রব না (প্রহেন) : ১৮৭৭,
পকর 'অলীকবাবু' নাকম প্রকাতিি : ১৯০০ তিষ্টাব্দ।
৫. অশ্রুমিী (নাট্ক) : ৪ নকভম্বর ১৮৭৯ তিষ্টাব্দ
৬. মানময়ী (গীতি-নাটিকা) : ১৮৮০ তিষ্টাব্দ ।
পতরবতধচ ি আকাকর 'পুনবচ েন্ত' নাকম প্রকাতিি : ১৮৯৯
৭. স্বপ্নময়ী (স্বপ্নময়ী) : ২৪ মাচচ ১৮৮২ তিষ্টাব্দ
৮. তহকি তবপরীি (জকৌত্যক-নাট্য) : ৭ জম ১৮৯৬
৯. পুনবচেন্ত (গীতিনাট্য) : মানময়ী'র পতরবতধচ ি রূপ
১৮৯৯
১১. বেন্ত-লীলা (গীতিনাটিকা) : ২৯ মাচচ ১৯০০ তিষ্টাব্দ
১২. ধ্যান-ভে (গীতি-নাটিকা) : ১৯০০ তিষ্টাব্দ
১৫. অলীকবাবু (নাট্ক) : এমন কম্ম আর ক'রব না
(প্রহেন)-এর নূিন রূপ।
১৩. এতপ্রল ১৯০০ তিষ্টাব্দ।

অনুবাদ নাটক
ইাংকরত্ নাট্ক :
১. জুতলয়াে েী্ার (নাট্ক)। জিক্সতপয়র। ২৮ অকটাবর
১৯০৬ তিষ্টাব্দ।
ফরােী নাট্ক :
১. হঠাৎ নবাব (প্রহেন)। জমাতলকয়র। ২৫ এতপ্রল ১৮৮৪
তিষ্টাব্দ।
২. দাকয় পকড়' দার-গ্রহ (প্রহেন)। জমাতলকয়র। ১৬
জেকেম্বর ১৯০২ তিষ্টাব্দ।

বামী্ নাট্ক
১. র্ি-তগতর (নাট্ক)। ২১ জফব্রুয়াতর ১৯০৪ তিষ্টাব্দ।

োংস্কৃি নাট্ক :
১. অতভজ্ঞান িকুন্তলা (নাট্ক) : কাতলদাে। ১৮৯৯ তিষ্টাব্দ।
২. উত্তর-চতরি (নাট্ক) : ভবভূতি। ৭ জুন ১৯০০।
৩. রত্নাবলী (নাট্ক) : শ্রীহষচ কদব। ২৬ জেকটক্বর ১৯০০ তিষ্টাব্দ।
৪. মালিী-মাধব (নাট্ক)। ভবভূতি। ২৯ জেকটক্বর ১৯০০ তিষ্টাব্দ।
৫. মৃগচ্ছকটিকা (নাট্ক)। শূদ্রক। ৮ মাচচ ১৯০১ তিষ্টাব্দ।
৬. মুদ্রারাক্ষে (নাট্ক)। তবিাখ দত্ত। ৪ জুন ১৯০১ তিষ্টাব্দ।
৭. তবক্রকমাবচ িী (নাট্ক)। ৪ জুন ১৯০১ তিষ্টাব্দ।
৮. মালতবকাতিতমত্র (নাট্ক)। কাতলদাে। ১৫ জুন ১৯০১ তিষ্টাব্দ।
৯. মহাবীর চতরি (নাট্ক)। ভবভূতি। ৮ অকটাবর ১৯০১ তিষ্টাব্দ।
১০. চণ্ডককৌতিক (নাট্ক)। জক্ষমীশ্বর। ৪ তিকেক্বর ১৯০১ তিষ্টাব্দ।
১১. জবেীোংহার (নাট্ক)। ভট্টনারায়ে। ১৪ তিকেক্বর ১৯০১।
১২. প্রকবাধ-চন্দ্রদয় (নাট্ক)। কৃষ্ণতমশ্র। ২৪ মাচচ ১৯০২ তিষ্টাব্দ।
১৩. নাগানদ (নাট্ক)। শ্রীহষচ কদব। ১ অগাষ্ট ১৯০২ তিষ্টাব্দ।
১৪. তবদ্ধ-িালভতিকা (নাট্ক)। রা্কিখর। ১৯০৩ তিষ্টাব্দ।
১৫. ধনিয়-তব্য় (নাট্ক)। কাঞ্চনাচা চ । ৩ মাচচ ১৯০৪ তিষ্টাব্দ।
১৬. কপূচরমিরী (নাট্ক)। ২৩ এতপ্রল ১৯০৪ তিষ্টাব্দ।
১৭. তপ্রয়দতিচ কা (নাট্ক)। শ্রীহষচ কদব। ২৩ জম ১৯০৪ তিষ্টাব্দ।

