
বাাংলা নাটক ও প্রহসন 

মধুসূদন দত্ত 



(১৮২৪ – ১৮৭৩) 

মাইকে মধুদূন দকের উকেখকযাগ্য 
নাটেগুলর লিনটি লিভাগ্ 

১। পৌযাণিক নাটক - 
 ‘ণভিষ্ঠা’ (১৮৫৯) 
 ‘দ্মাফতী’ (১৮৬০) 
 
২। ঐণতাণক  নাটক – 
 ‘কৃষ্ণকুভাযী’ (১৮৬১) 
 
৩। প্রন – 
 ‘এককই ণক ফকর বযতা ?’ (১৮৬০) 
 ‘ফডু় াণরককয ঘাকড় পযাোঁ’ (১৮৬০) 



 
মধুদূকনর নাটযরীলির বিললষ্ট্য 

 
 ফাাংরা নাটকক াশ্চাতয নাটযযীণতয ফিপ্রথভ াথিক প্রক াগ। 
 
  প্রথভ ঐণতাণক নাটক যচনা ককয নতূন থ প্রদিন। 
 
  ফাাংরা নাটযাণকতয প্রথভ ট্রাকজণড যচনায প্র া। 
 
  দটুি প্রকন ভকারীন জনজীফন  ভাজ-ফাস্তফতায উস্থানা। 
 
  এই প্রন দটুিকত ণফকল কৃণতকেয কে াংরা প্রক াগ। 
 
  প্রাচয  াশ্চাতয উব  নাটযযীণতয প্রক াকগ ফাাংরা নাটককক ভদৃ্ধ কযায প্র া। 
 



ফাাংরা নাটযজগকত ভাইককর ভধুূদকনয আণফবি াফ ফাাংরা নাটকক এক অবূতূফি 
উন্ন কনয ূচনা ককয। ফাাংরা নাটককয ণফল  এফাং াণকতযয অা তা পদকে 
ভধুূদকনয পেকদাণি – 

   “অীে কুনাটয রকে  মকে লাকে রাক়ে িকে 
                     লনরলখয়া প্রাকে নাল য়।”  

এযকয ভধুূদকনয াত ধকযই উন্নতভাকনয ফাাংরা নাটককয নতূন থমাত্রায 
ূচনা  । 

‘িডু় ালকের ঘাকড় লরাোঁ’ প্রকনর দলৃয 



লমাোঃ লমিাহু ইাম 
    কাযী  অধযাক    

ফাাংরা ণফবাগ 
     লালিরু েকে 

 
 



( ১৮৭৬ – ১৯৩৮) 

 যৎচন্দ্র ফাাংরা াণকতযয অভয কথাণল্পী। 
 
 ভধযণফত্ত  ণনম্নভধযণফত্ত ফাঙাণর জীফকনয আন্তণযক উস্থানা 

তাোঁয উনযাক। 
 
 নাযী চণযত্র অঙ্ককন তাোঁয অাধাযি কৃণতে। 
 
 জ  প্রাঞ্জর বালা যৎচন্দ্রকক ফাঙাণরয ঘকয ঘকয পৌোঁকছ 

ণদক কছ। 
 
 যৎচকন্দ্রয ফণরষ্ঠ পরেনী তাোঁয াণতযকক অভযে ণদক কছ।  

‘ণফযাজ পফৌ’, ‘ণফন্দযু পছকর’, ‘ণিতভাই’, ‘ল্লীভাজ’, ‘শ্রীকান্ত’, 
‘পদফদা’, ‘চণযত্রীন’, ‘দত্তা’ ‘গৃদা’, ‘পদনাানা’, ‘কথয দাফী’ 
ইতযাণদ উনযা ণফেযাত।ফড়গল্প যচনাকত প্রণতবায ণযচ  
ণদক কছন। 
 
 ফাাংরা পছাটগল্প যচনাকত ণতণন অননয।‘ভক’, ‘অবাগীয স্বগি’ 

ফাাংরা াণকতয পছাটগল্প যচনা  নতূন ণদগন্ত েুকর ণদক ণছর। 



‘শ্রীোি’   (প্রথম িব) 



‘শ্রীকান্ত’ (প্রথভ ফি) উনযাকয নানাণদক 

 ণককায  মুফক শ্রীকাকন্তয ণফণবন্ন অণবজ্ঞতায প্রকা। 
 
 শ্রীকাকন্তয নন অণবমাকনয দটুি মিা - 
ক) ইন্দ্রনাকথয কে ণককায শ্রীকাকন্তয নদীকথ নন   

অণবমান। 
 
ে) মুফক শ্রীকাকন্তয শ্মাকন নন অণবমান এফাং তায 

জীফনদিন। 
 

 পকৌতুক যকয অফতাযিা- পভজদায তত্ত্বাফধাকন শ্রীকান্ত 
এফাং অনযানয বাইকদয ণফদযাচচি া, ণছনাথ ফহুরূী, নতুনদায 
কে ইন্দ্রনাথ  শ্রীকান্তয পনৌকাভ্রভি ইতযাণদ ণফল গুণরয 
ভধয ণদক  পকৌতুক য ণযকফন। 
 
 নাযী চণযত্র অঙ্ককন কৃণতে: প্রধান দটুি নাযী চণযত্র- 

অন্নদাণদণদ এফাং যাজরক্ষ্মী। 
 

 



‘শ্রীকান্ত’ (প্রথভ ফি) উনযাকয নানাণদক 

 উনযাকয গঠন নফণষ্ট্য – 
 

ক) এটি একটি আত্মজীফনীভরূক উনযা। 
 
ে) প্রাঞ্জর বালায প্রক াগ। অন্ধকায যাকতয 
ফিিনা  অাধাযি ণচত্রকল্প যচনা। যাকতয নদী, 
ভাশ্মাকনয পযাভাঞ্চকয ণচত্রা ি। 

 



ভাশ্মাকনয পযাভাঞ্চ ( ‘শ্রীকান্ত’ - ১ভ ফি ) 



                         লমাোঃ লমিাহু ইাম 
                                কাযী  অধযাক 
                                  ফাাংরা ণফবাগ 
                                 লালিরু েকে 

 
 



 (১৮৬১ – ১৯৪১) 

 
যফীন্দ্রনাথ ঠাকুকযয ফাাংরা পছাটগল্প- ‘ুবা’ 

 



েলিগুরু রিীন্দ্রনাথ লোটগ্কের এে অাধারে ংজ্ঞা লদকয়কেন 
‘লানারিরী’ োিযগ্রকের ‘িবাযান’ েলিিায়- 

  “পছাকটা প্রাি, পছাকটা ফযথা,    পছাকটা পছাকটা দুুঃেকথা 

           ণনতান্তই জ যর, 

   স্র ণফসৃ্মণতযাণ       প্রতয পমকতকছ বাণ 

          তাণয দ-ুচাণযটি অশ্রুজর। 

   নাণ ফিিনায ছটা       ঘটনায ঘনঘটা, 

          নাণ তত্ত্ব নাণ উকদ। 

   অন্তকয অতৃণি যকফ      াে কণয’ ভকন কফ 

          পল ক  ইর না পল।” 



‘ভুা’  
                                                                             রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 



 ‘ুবা’ একটি াথিক 
পছাটগল্প। 
 
 পকন্দ্রী  চণযত্র ুবা। প 

ভূক ফাণরকা। 
 
 প্রকৃণতয কে তায ণনণফড় 

ম্পকি । 
 
 ণফফাকয নাকভ প্রন। 
 
 ণত্রারক  ণপকয আা। 

 

 ‘ভুা‘ 



 নীযফ প্রকৃণতয পকাকর ুবায 
পপযা। 
 
 ‘ুবা’ গল্পটি একটি পফাফা 

পভক য নীযফ কান্না। 
 
 কাণণনয একভুেী  ণফনযাক, 

ফযঞ্জনাধভী বালা প্রক াকগয 
ভাধযকভ ুাংত আত্মপ্রকাক 
‘ুবা’ একটি াথিক পছাটগল্প। 



লমাোঃ লমিাহু ইাম 
    কাযী  অধযাক 

     ফাাংরা ণফবাগ 
  লালিরু েকে 

 
 


