
Department of Bengali 
SEM-VI(Genl),DSE-1B 

Natyakar Dijendralal Roy & Khirodpras Bidyabinod 
Dr.Swapna Das 

 

 দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) দ্বিজলন একেন দ্বিদ্বিষ্ট িাঙাদ্বল কদ্বি, 

নাট্যকার ও সংগীতস্রষ্টা। দ্বতদ্বন দ্বি. এল. রায় নাজেও পদ্বরদ্বিত দ্বিজলন। দ্বতদ্বন প্রায় 

৫০০টট্ গান রিনা কজরন। এই গানগুদ্বল িাংলা সঙ্গীত েগজত "দ্বিজেন্দ্রগীদ্বত" নাজে 

পদ্বরদ্বিত। তাাঁর দ্বিখ্যাত গান হল --- "ধনধাজনয পুজে ভরা", "িঙ্গ আোর! েননী 

আোর! ধাত্রী আোর! আোর দেি" ইতযাদ্বে আেও সোন েনদ্বপ্রয়। 

💝¤ েন্ম ও েন্মস্থান :- 

 দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ দ্বিস্টাজের ১৯দি েলুাই অধুনা পশ্চিেিজঙ্গর নেীয়া 

দেলার কৃষ্ণনগজর েন্মগ্রহণ কজরন। 

💝¤িংিপদ্বরিয়/পাদ্বরিাদ্বরকপদ্বরিয় :- 

 তাাঁর দ্বপতা কাদ্বত িজকয়িন্দ্র রায় (১৮২০-৮৫) দ্বিজলন কৃষ্ণনগর রােিংজির 

দেওয়ান। তাাঁর িাদ্ব়িজত িহু গুণীেজনর সোজিি হত। কাদ্বত িজকয়িন্দ্র দ্বনজেও দ্বিজলন 

একেন দ্বিদ্বিষ্ট দখ্য়াল গায়ক ও সাদ্বহদ্বতযক। দ্বতদ্বন গীতেঞ্জরী নােক একখ্াদ্বন 

স্বরদ্বিত গীতসংগ্রহ প্রকাি কজরন। এই দ্বিেগ্ধ পদ্বরজিি িালক দ্বিজেন্দ্রলাজলর 

প্রদ্বতভার দ্বিকাজি দ্বিজিষ সহায়ক হয়। তাাঁর ো প্রসন্নেয়ী দেিী দ্বিজলন অদ্বিত 

আিাজয ির িংিধর। দ্বিজেন্দ্রলাল রাজয়র েুই োো রাজেন্দ্রলাল রায় ও হজরন্দ্রলাল রায় 

এিং এক দিৌদ্বে দোদ্বহনী দেিীও দ্বিজলন দ্বিদ্বিষ্ট সাদ্বহতযস্রষ্টা। সন্তান দ্বেলীপকুোর 

রায়। 

💝¤ নাট্ক :- 

দ্বিজেন্দ্রলাল রাজয়র নাট্কগুজলাজক সোজলািকরা িারটট্ দেদ্বণজত দ্বিভক্ত কজরজিন --
- 

ক। প্রহসন িা লঘ ুরসােয়ী নাট্ক :- 

 

(১) "একঘজর" (২রা োনুয়াদ্বর, ১৮৮৯) 

★তথ্য :- এটট্ একটট্ দ্বিদূ্রপাত্মক গেয রিনা। 

💝এই িইজয় দ্বতদ্বন প্রািীনপন্থী দ্বহন্দ ুসোজের দনতৃিনৃ্দজক তীব্র ভাষায় আক্রেণ 



কজরদ্বিজলন।         

(২) "কদ্বি অিতার" (১৮৯৫) 

★তথ্য :- এটট্ তাাঁর প্রথ্ে প্রকাদ্বিত প্রহসন িা লঘ ুরসােয়ী নাট্ক। 

💝এই প্রহসনটট্ িা লঘ ুরসােয়ী নাট্কটট্জত নিয দ্বহন্দ,ু ব্রাহ্ম, দগা াঁ়িা, পশ্চিত ও 

দ্বিলাতজেরত - এই পাাঁিটট্ সম্প্রোজয়র উপর দ্বিদূ্রপ িদ্বষ িত হজয়জি। 

💝এই রিনাটট্জক সাোশ্চেক প্রহসন িা সাোশ্চেক লঘ ুরসােয়ী নাট্ক িলা দযজত 

পাজর।        

💝"আয িগাথ্া" (প্রথ্ে খ্ণ্ড : ১৮৮২ ও দ্বিতীয় খ্ণ্ড : ১৮৯৩) প্রকাদ্বিত হওয়ার পজর 

"কদ্বি অিতার" (১৮৯৫) প্রহসন িা লঘ ুরসােয়ী নাট্কটট্ই তাাঁর সি িপ্রথ্ে প্রকাদ্বিত 

গ্রন্থ, অথ্ িাৎ এটট্ তাাঁর দ্বিতীয় প্রকাদ্বিত গ্রন্থ।             

(৩) "দ্বিরহ" (১৮৯৭) 

★তথ্য :- দগাদ্বিন্দ েুজখ্াপাধযায় এিং তার তৃতীয় পজের কুরূপা স্ত্রী দ্বনে িলার 

দকৌতুককর োম্পতয কলহ দ্বেজয় এই কাদ্বহনীর সূত্রপাত করা হজয়জি। 

★উৎসগ ি :- এই প্রহসন িা লঘু রসােয়ী নাট্কটট্ দ্বতদ্বন উৎসগ ি কজরন --- কদ্বিগুরু 

রিীন্দ্রনাথ্ ঠাকুরজক।    

(৪) "ত্রহস্পি ি িা সুখ্ী পদ্বরিার" (১৯০০) 

(৫) "প্রায়শ্চিত্ত" (১৯০২) 

★তথ্য :- এই প্রহসন িা লঘ ুরসােয়ী নাট্কটট্ "িহুত আচ্ছা" নাজে ক্লাদ্বসক দ্বথ্জয়ট্াজর 

অদ্বভনীত হয়। 

★উৎসগ ি :- এই প্রহসন িা লঘু রসােয়ী নাট্কটট্ দ্বতদ্বন উৎসগ ি কজরন --- নাট্যকার 

দযাজগিিন্দ্র দিৌধুরীজক।🖕দ্বিলাতজেরত সোজের অথ্ িজলালুপতা, কৃশ্চত্রেতা ও 

দ্বিলাদ্বসতার দ্বিত্র আাঁকাই দ্বিল এই প্রহসনটট্র উজেিয।              

(৬) "পুনেিন্ম" (১৯১১) 

★তথ্য :- "প্রায়শ্চিত্ত" রিনার েীঘ ি ৯ িির পর প্রহসন রিনা কজরন পুন িেন্ম। 

🖕এই েুদ্র কজলির প্রহসনটট্জক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রাজয়র দেষ্ঠ প্রহসন িলা হয়। 

🖕এই েুদ্র প্রহসনটট্র কজয়কটট্ িদ্বরত্র হল --- 'যােি িক্রিতী', 'দসৌোদ্বেনী', 

'অদ্বিনী'।               

(৭) "আনন্দ-দ্বিোয়" (১৯১২/১৩১৯) 

★তথ্য :- এটট্ তাাঁর েতুৃযর আজগ প্রকাদ্বিত সি িজিষ গ্রন্থ এিং সি িজিষ প্রহসন িা লঘ ু

রসােয়ী নাট্ক। 

🖕এই প্রহসন িা লঘ ুরসােয়ী নাট্কটট্র পযাজরদ্বিজত দ্বতদ্বন দ্বিিকদ্বি রিীন্দ্রনাথ্ 

ঠাকুরজক আক্রেণ কজরন।      

★উৎসগ ি :- এই প্রহসন িা লঘু রসােয়ী নাট্কটট্ দ্বতদ্বন উৎসগ ি কজরন --- রসরাে 

অেতৃলাল িসুজক। 



🖕 এই প্রহসন িা লঘ ুরসােয়ী নাট্কটট্ "স্টার দ্বথ্জয়ট্ার"-এ ১৩১৯ িঙ্গাজের ১লা দপৌষ 

অদ্বভনীত হয়। 

খ্। ইদ্বতহাসেয়ী িা ঐদ্বতহাদ্বসক নাট্ক :- 

(১) "তারািাঈ" (১৯০৩) 

★তথ্য :- এটট্ তাাঁর প্রথ্ে প্রকাদ্বিত ইদ্বতহাসেয়ী িা ঐদ্বতহাদ্বসক নাট্ক। 

(২) "প্রতাপদ্বসংহ" (১৯০৫) 

(৩) "েুগ িাোস" (১৯০৬) 

(৪) "দসারাি রুস্তে" (১৯০৮) 

(৫) "নূরোহান" (১৯০৮) 

(৬) "দেিার পতন" (১৯০৮) 

★তথ্য :- রােস্থাজনর ইদ্বতিতৃ্ত দ্বনজয় দলখ্া তাাঁর দিষ নাট্ক হল "দেিার পতন" 

(১৯০৮) 

🖕ঘট্নার দ্বেক দথ্জক এই নাট্কটট্জক "প্রতাপদ্বসংহ" (১৯০৫) নাট্জকর পদ্বরদ্বিষ্ট িলা 

যায়। 

🖕এই নাট্কটট্র কজয়কটট্ িদ্বরত্র হল --- 'কলযাণী', 'সতযিতী', 'োনসী', 'েহািৎ খ্া াঁ', 

'দগাদ্বিন্দ'। 

🖕এই নাট্কটট্র 'োনসী' হল নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রাজয়র োনসকনযা। 

🖕"দেিারপতন" (১৯০৮) হল দ্বিজেন্দ্র েীিনেি িজনরই নাট্যরূপ।            

(৭) "সাোহান" (১৯০৯) 

(৮) "িন্দ্রগুপ্ত" (১৯১১) 

(৯) "দ্বসংহল দ্বিেয়" (১৯১৫) 

★তথ্য :- দ্বিজেন্দ্রলাল রাজয়র েতুৃযর ২ িির পর এই নাট্কটট্ প্রকাদ্বিত হয়, অথ্ িাৎ 

এটট্ তাাঁর েরজণাত্তর প্রকাদ্বিত নাট্ক। এটট্ তাাঁর দিষ প্রকাদ্বিত ইদ্বতহাসেয়ী িা 

ঐদ্বতহাদ্বসক নাট্ক। 

🖕এটট্ তাাঁর েীঘ িতে নাট্ক। 

🖕এই নাট্কটট্ সম্পূণ ি ইদ্বতহাসেয়ী িা ঐদ্বতহাদ্বসক নাট্ক নয়, পুরািতৃ্ত - আেয়ী 

নাট্যজরাোঞ্চ।         

গ। দপৌরাদ্বণক নাট্ক :- 

(১) "পাষাণী" (১৯০০) 

★তথ্য :- এটট্ তাাঁর প্রথ্ে প্রকাদ্বিত দপৌরাদ্বণক নাট্ক। 

(২) "সীতা" (১৯০৮) 



(৩) "ভীষ্ম" (১৯১৪) 

★তথ্য :- এটট্ তাাঁর দিষ প্রকাদ্বিত দপৌরাদ্বণক নাট্ক। 

ঘ। সাোশ্চেক নাট্ক :- 

(১) "পরপাজর" (১৯১২) 

★তথ্য :- এটট্ তাাঁর প্রথ্ে প্রকাদ্বিত সাোশ্চেক নাট্ক। 

(২) "িঙ্গনারী" (১৯১৬) 

★তথ্য :- এই নাট্কটট্ পান্িুদ্বলদ্বপ অিস্থায় পজ়িদ্বিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রাজয়র েতুৃযর ৩ 

িির পর এই নাট্কটট্ প্রকাদ্বিত  

হয়, অথ্ িাৎ এটট্ তাাঁর েরজণাত্তর প্রকাদ্বিত নাট্ক। এটট্ তাাঁর দিষ প্রকাদ্বিত সাোশ্চেক 

নাট্ক। 

🖕এই নাট্কটট্র উপর নাট্যকার দ্বগদ্বরিিন্দ্র দঘাজষর "িদ্বলোন" (১৯০৫) নােক 

সাোশ্চেক নাট্জকর প্রভাি অতযন্ত সুস্পষ্ট। 

🖕এই নাট্জক িালযদ্বিিাহ ও পণপ্রথ্া সম্পজকি আজলািনা করা হজয়জি।             

🖕এই নাট্কটট্র েজধয একটট্ 'গদ্বণকা' িদ্বরত্র এতই উজ্জ্বল হজয় উজঠদ্বিল দয দসই 

িদ্বরত্রটট্জক দ্বনজয়ই দ্বতদ্বন স্বতন্ত্রভাজি "পরপাজর" (১৯১২) নাট্কটট্ রিনা 

কজরন।              

🖕¤ িাংলা নাট্যসাদ্বহজতয দ্বিজেন্দ্রলাল রাজয়র গুরুত্ব :- 

িাংলা নাট্যসাদ্বহজতয দ্বিজেন্দ্রলাজলর অদ্বিস্মরণীয় ভূদ্বেকা আেরা কখ্নও ভুলজত পাদ্বর 

না। দ্বতদ্বন িজলজিন, --- "িাঙলা ভাষায় নাট্য-সাদ্বহজতয স্বাভাদ্বিকতা ও আখ্যানিস্তু 

গঠজন অসাধারণ ননপুণয দেদ্বখ্তাে, দ্বকন্তু তাহাজত কদ্বিজত্বর অভািজিাধ হইজতা। 

আোর কািযিশ্চক্ত আদ্বে আোর নাট্জক প্রকটট্ত কদ্বরজত প্রিতৃ্ত হইলাে।" 

১। দ্বিজেন্দ্র েীিনীকার দেিকুোর রায়জিৌধুরী িজলজিন, --- "তাাঁহার ঐদ্বতহাদ্বসক 

নাট্কগুদ্বল অদ্বতসািধানতার সদ্বহত দ্বলদ্বখ্ত। দকাজনা স্থাজনই দ্বতদ্বন ইদ্বতহাসজক 

এজকিাজর অদ্বতক্রে কজরন নাই। দযখ্াজন ইদ্বতহাসকার নীরি, োত্র দসখ্াজনই তাাঁহার 

দোদ্বহনী কল্পনা অদ্বত দ্বনপুণতার সদ্বহত িণ িপাত কদ্বরয়াজি।" 

২। দ্বিজেন্দ্রলাজলর নাট্জকর অদ্বভনিত্ব প্রসজঙ্গ অধযাপক নিকৃষ্ণ দঘাষ িজলজিন, --- 

"যা াঁহারা িাঙাদ্বল দ্বথ্জয়ট্াজর যাইজত ঘণৃাজিাধ কদ্বরজতন এেন অজনক িযশ্চক্তও দ্বি. এল. 

রাজয়র নাট্জকর অদ্বভনয় দেদ্বখ্জত যাইজত আরম্ভ কদ্বরজলন।.....দ্বিজেন্দ্রলাল 



নাট্যিালাগুদ্বলজক দিদ্বিক িাোর হইজত আনন্দিাোজর পদ্বরণত হইিার প্রকৃষ্ট পথ্ 

প্রেি িন কদ্বরজলন।" 

৩। ১৩২০ িঙ্গাজে "ভারতী" পশ্চত্রকায় সাদ্বহদ্বতযক দসৌরীন্দ্রজোহন েুজখ্াপাধযায় 

িজলজিন, --- "তাাঁহার নাট্ক প্রকাদ্বিত হইিার পর হইজতই িাঙলা রঙ্গভেঞ্চসেূজহর 

নাট্জক প্রণাদ্বলজত একট্া পদ্বরিতিন আদ্বসয়াজি। দ্বথ্জয়ট্ারী ঢং হইজত েুশ্চক্ত পাইিার 

েনয রঙ্গেজঞ্চর নাট্ক দিষ্টা পাইজতজি। দ্বথ্জয়ট্ারী সাদ্বহজতয একট্া Intellectual 

আিহাওয়াও দয সম্প্রদ্বত প্রজিি লাজভর দিষ্টা কদ্বরজতজি, ইহাও দ্বিজেন্দ্রলাজলর নাট্ক 

সংসজগ ির েল।" 

৪। ি. অশ্চেতকুোর দঘাষ তাাঁর "িাংলা নাট্কজর ইদ্বতহাস" গ্রজন্থ িজলজিন, --- 

"নাট্জকর ভাষা দ্বনরাজিগ কথ্ার সেটষ্ট নয়, ইহার িারা িদ্বরত্র দ্বিজেষণ এিং ঘট্নার 

গদ্বতদ্বিধান কদ্বরজত হইজি, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা ভাজলাভাজিই োদ্বনজতন। দসেনয তাাঁহার 

ভাষার েজধয সি িত্র গদ্বতর আজিগ, এিং ভাজির উচ্ছ্বাস লেয করা যায়। সংলাজপর 

প্রদ্বতট্া কথ্া দযন এক একট্া তীে্ণেলা িুদ্বরকার নযায় ঝকঝক কদ্বরজতজি, দযন 

দ্বনজেষগদ্বতজত েি িজকর হৃেজয় ইহা আেূল দ্বিি হইয়া যাইজি।" 

৫। ইদ্বতহাসেয়ী নাট্ক দ্বহসাজি "নূরোহান" (১৯০৮), "দেিার পতন (১৯০৮)", 

"সাোহান" (১৯০৯), "িন্দ্রগুপ্ত" (১৯১১)-এর ভূদ্বেকা আেরা কখ্নও ভুলজত পাদ্বর না। 

ইদ্বতহাসেয়ী নাট্জক স্বজেদ্বি আজন্দালনজক দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিল্পসম্মতভাজি সঞ্চাদ্বরত 

করজত সেে হজয়জিন। 

৬। িাংলা নাট্যসাদ্বহজতযর আধুদ্বনকতার উত্তরজণ দ্বিজেন্দ্রলাজলর ভূদ্বেকা 

অদ্বিস্মরণীয়। 

৭। দ্বিজেন্দ্রলাল েেতার সজঙ্গ নাট্জক গেয ও পেয উভয় েূদ্বণর সংলাজপর প্রজয়াগ 

কজরজিন। 

🖕¤ েতুৃয ও েতুৃযস্থান :- 

১৯১৩ দ্বিস্টাজের ১৭ই দে োত্র ৫০ িির িয়জস  পশ্চিেিজঙ্গর কলকাতায় 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় েতুৃযিরণ (পরজলাকগেন) কজরন। 

🖕🖕¤ তথ্যঋণ :- 

১) "আধুদ্বনক িাংলা সাদ্বহজতযর ইদ্বতহাস" (২য় খ্ণ্ড) ---  অধযাপক েী তপন কুোর 

িজটাপাধযায়। 



 

 

 


