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মালতীমাধব – একটি যথাথথ প্রকরণ 

 
Subrata Kumar Manna 

 

সংসৃ্কত নাট্যশাস্ত্রীয় পরিভাষা অনুসারি এবং আলংকারিকরেি েরৃিভঙ্গী অনুসারি ভবভূরত 

িরিত ‘মালতীমাধব’ রূপকটি একটি প্রকিণ। প্রকৃতপরে মালতীমাধব প্রকিণ পর্যায় ভুক্ত 

রকনা তা রবিাি রবরেষরণি মাধযরম রবরবিনা কিা হল আমাি এই অধযারয়ি আরলািয 
রবষয়।তাই আলংকারিক তথা নাট্যশাস্ত্রীয় তথযানুসন্ধারন প্রয়াসী হরয় মালতীমাধরবি 

প্রকিণত্ব প্রমাণ কিাি চিিা কিব। 
মূলতঃ কাবযরক েটুি চেণীরত রবভক্ত কিা হয়- েবয ও েশৃযকাবয । সারহতযেপযণ অনুসারি 

েশৃযকাবযরক রূপক নারম অরভরহত কিা হয়।চসই রূপক খ্যায় েশরবধ । এই েশ প্রকাি 

রূপরকি মরধয প্রকিণ অনযতম । প্রকিরণি ববরশিয সম্পরকয  সারহতযেপযণকাি রবশ্বনাথ 

করবিাজ বরলরেন- 

 

ভরবৎ প্রকিরণ বৃত্তং চলৌরককং করবকরিতম্। 
শৃঙ্গারিারহী নায়কস্ত্ত্ত রবরপ্রাহমারতযাহবা বরণক্। 
সাপায়ধমযকামাথযপরিা ধীিপ্রশান্তকঃ।। (১) 

 

প্রকিণ চেণীি েশৃযকারবয বতৃ্ত বা নাট্কীয়বৃত্তান্ত বা গি হরব চলৌরকক অথযাৎ চলাকখ্যাত 

রবষয় এবং তা হরব করবকরিত কারহনী । অথযাৎ মতয যরলারক পরিরিত চকান ঘট্নাি 

করবকিনাি িঙ ির়িরয় তাি ইরতবৃত্ত িিনা কিরবন । নাট্রকি চেরে ইরতবৃত্ত বা 
আখ্যানরক হয় রবখ্যাত পুিাণারেত । অথি প্রকিরণ তা হরব করবকরিত । েশৃযকারবযি 

ইরতবৃত্ত সাধািণতঃ রতন প্রকাি হরয় থারক। ‘নাট্যিরিকায় রূপরগাস্বামী তাই বরলরেন- 

 

“ইরতবৃত্তং ভরবৎ খ্যাতং কৃ্লপ্তং রমেরমরত রেধা। শাস্ত্রপ্ররসদ্ধং খ্যাতং সযাৎ কৃ্লপ্তং করব 

রবরনরমযতম্”। 
 

নাট্রকি ইরতবৃত্ত খ্যাত এবং প্রকিরণি ইরতবৃত্ত কৃ্লপ্ত। মতয রলারকি চকান অরধবাসীি 

জীবনকথা রনরয় গর়ি উঠরব প্রকিণ। েশরূপরকও প্রকিরণি ইরতবৃত্তরক উৎপােযং এবং 
চলাকসংেয়ম্ হরত হরব বরল করথত হরয়রে। প্রসঙ্গতঃ নাট্যশাস্ত্রািার্য ভিতও তাাঁি নাট্যশারস্ত্র 

বরলরেন- 
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“র্ন্নাট্রক মরয়াক্তং বস্ত্ত্ত শিীিং ি বৃরত্তরভোশ্চ।  
তত্ প্রকিরণহরপ কার্যযং চকবলমুৎপােযং বস্ত্ত্ত 

সযাৎ”।। (২) 

 

প্রকিরণি িস হরব শৃঙ্গাি।েশরূপরকও ‘শঙৃ্গাি এব ’শরেি 

দ্বািা চকবল শৃঙ্গাি িসই চর্ অঙ্গী িস হরব তা স্পিভারব 

বলা হরয়রে। এো়িা প্রকিরণি নায়ক চর্মন ব্রাহ্মণ জাতীয় 

িরিে হরত পারি, চতমরন অমাতয বা বরণক জাতীয় িরিেও 

হরত পারি। সারহতযেপযরণি বরৃত্তরত রবশ্বনাথ চেরখ্রয়রেন চর্ 

রবপ্র নায়রকি উোহিণ হল- শূদ্রক রবিরিত মৃচ্ছকটিক 

প্রকিণ। আিঅমাতয নায়রকি উোহিণ প্রসরঙ্গ 

‘মালতীমাধব’এবং বরণক নায়রকি উোহিণ 

“পুষ্পভূরষত”। 

প্রকৃতপরে ‘মালতীমাধব’ প্রকিরণি নায়ক মাধব িরিে 

অমাতয নয়। চস অমারতযি পুে। তরব পরিতরেি 

মতানুসারি অমাতয পরেি দ্বািা অমাতযপুেরক ও বুঝরত 

হরব। কািণ প্রকিরণি অঙ্গী িস হল শৃঙ্গাি, নায়ক র্রে 

অিবয়স্ক হয় তরবই শৃঙ্গাি িরসি পরিপুরি ঘরট্। আি 

িাজাি অমাতয হরত চগরল পরিণত বুরদ্ধি পরিিয় রেরত 

হয়, অি বয়রসি পরে সাধািণতঃ অমাতয হওয়া সম্ভব 

নয়। আবাি অরধক বয়স্ক অমাতয হরল তাি পরে শৃঙ্গাি 

িরসি পরিপূণযতা চেখ্ানও সম্ভব নয়। তাই অমাতয পরেি 

দ্বািা অমাতয পুে বা ভাবী অমাতযরক ধিরত হরব। 

নাট্ক বা নাটিকাি নায়রকি মত প্রকিরণি নায়ক 

ধীরিাোও বা ধীিলরলত চেণীি হরব না। প্রকিরণি নায়ক 

ধীিপ্রশান্ত চেণীি হরব। এই চেণীি নায়রকি ববরশিয 

সম্পরকয  সারহতযেপযরণ বলা হরয়রে- “সামানযগুননভূয য়ান্ 

রদ্বজারেরকা ধীিপ্রশান্তঃ সযাৎ”। 

এো়িা এি নায়ক‘ সাপায় ধমযকামাথযপি’ হরব। অথযাৎ র্া 

অপায় বা রবনারশি সারথ রু্ক্ত, তারক সাপায় বলা হয়। 

অথযাৎ র্া রবনাশশীল হরব। এই রবনাশশীল ধময বা োনারে 

করমযি অনুষ্ঠান বা ধনারে অজয ন অনুষ্ঠারন র্াি কামঃ বা 

কামনা প্রধানভারব প্রকাশ পায়। এইরূপ নায়ক হরব।অথযাৎ 

প্রকিরণি নায়ক অরবনাশী শাশ্বত চমারেি জনয ধারবত 

হরব না, কামনা কিরব না, চস রবনাশশালী ধনযসম্পে 

অজয রন বযাপৃত হরব অথবা চভাগযবস্তুরত আসক্ত হরব। 

অথযাৎ এককথায় বলা হয় চর্ প্রকিরণি নায়ক হরব চভাগী 

এবং তাি জনয রবঘ্নসঙু্কল পরথি র্ােী। েশরূপকাি 

ধনঞ্জয়ও বরলরেন-“সাপায়ধমযকামাথয তৎপিম্’। 

প্রকিণ সম্পরকয  ভিরতি নাট্যশারস্ত্র বলা হরয়রে- 

 

“রবপ্রবরণক সরিবানাং পুরিারহতামাতয সাথযবাহানাম্। 

িরিতং র্নেকরবঘ্নং চেয়ং তত্ প্রকিণং নাম।। 

চনাোওনায়ককৃতং ন রেবযিরিতং ন িাজসংরভাগঃ। 

বাহযজনসংপ্ররু্ক্তং চেয়ং তত্ প্রকিণম্”।।(৩) 

 

অতএব সমস্ত রেক রবরবিনা করি টীকাকাি হরিোস 

রসদ্ধান্ত বাগীশ প্রকিরণি লেণ করিরেন- 

 

“করবকরিত চলৌরককবৃত্তান্তমূলরত্ব সরত 

েরয়ষু্ণধমযকামাথযপিায়ণ ধীিপ্রশান্তলেণ 

রবপ্রামাতযবরণগনযতম- নায়কবচ্ছঙৃ্গাি 

প্রধানেশৃযকাবযত্বং প্রকিণত্বরমরত”। (৪) 

 

সারহতযেপযণ অনুসারি প্রকিরণি নারয়কা হরব কুলজা 

চেণীি। প্রকৃতপরে কুলজা কথাি অথয হল কুলস্ত্রী বা 
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কুলাঙ্গনা। এই কুলাঙ্গনা স্বকীয়াও হরত পারি আবাি 

পিকীয়াও হরত পারি। পিকীয়া হরল চস চবশযা হরব 

না।তাই রবশ্বনাথ প্রকিরণি নারয়কাি স্বরূপ সম্পরকয  

বরলরেন- 

 

নারয়কা কুলজা ক্বারপ চবশযা ক্বারপ দ্বয়ং ক্বরিত্। 
চতন চভোস্ত্রয়স্তসয তে চভেসৃ্ততীয়কঃ।। 
রকতব েযূতকািারে-রবট্-চিট্কসংকুলঃ।(৫) 

 

েশরূপরকও বলা হরয়রে কুলজা অভযন্তিা। পুষ্পভূরষরতি 

নারয়কা কুলজা চেণীি। এখ্ারন একজনই নারয়কা, চস 

কুলাঙ্গনা। টীকাকাি ধরনক তাি েশরূপরকি টীকায় 

প্রকিণটিি নাম বরলরেন ‘পুষ্পভূরষতক’। চকান প্রকিরণি 

নারয়কা হরব চবশযা চেণীি। তরব পরিরতিা ‘চবশযা’ 

শেটিি রবরেষণ নানাভারব করিরেন। 

চবরশরবশযাবারট্ভবা-চবশযা।অথযাৎ চর্নািীরবশযাপল্লীরত 

থারক, তারক চবশযা বরল। ‘চবশ’ শরেি অথয বাসস্থান বা 

বার়ি, কালক্ররম অথযসংরকািরনি মাধযরম এখ্ন অথয 

োাঁর়িরয়রে চবশযালয়। আবাি অরনরক বরলরেন“ 

চবরশাভৃরতঃরসাহসযাজীবনমরস্ত ইরত চবশযা”।চবশযা শরেি 

বতয মান অথয গরণকা।এই চবশযা রবরভন্ন কলারবেযায় 

পািেরশযনী হরব।গারয়কা চবশযা প্রকিরণি নারয়কা হরব বরল 

ধনঞ্জয় মরন করিন- “নারয়কা তু রদ্বধা চনতুঃ কুলস্ত্রী 

গারয়কা তথা”। তরব চবশযা নারয়কা হরয়রে এমন প্রকিরণি 

নাম হল তিঙ্গবৃত্ত। কুলস্ত্রী এবং চবশযা উভয় চেণীি 

নারয়কা িরয়রে এরূপ প্রকিণ হল মৃচ্ছকটিক। এখ্ারন 

কুলাঙ্গনা ধূতা এবং চবশযা বসন্তরসনা (নারয়কা) উভয়ই 

নারয়কা।নারয়কাি রবভাগ অনুর্ায়ী প্রকিণরক রতন ভারগ 

রবভক্ত কিা হয়। কুলস্ত্রী চর্খ্ারন নারয়কা হয়, তাি নাম 

শুদ্ধ প্রকিণ। চবশযা বা গরণকা চর্খ্ারন নারয়কা হয়, তাি 

নাম ধূতয  প্রকিণ এবং চবশযা ও কুলস্ত্রী উভয়ই চসখ্ারন 

নারয়কা হয় তাি নাম রমে বা সংকীণয প্রকিণ। এই সংকীণয 

প্রকিরণ রকতব বা ধূতয , েযূতকাি র্ািা বারজ চিরখ্ পাশা 

চখ্লা করি, তারেি জয়ুা়িী বরল। এইরূপ িরিরেি সন্ধান 

পাওয়া র্ায় সংকীণয প্রকিরণ। এই চেণীি প্রকিরণ রবট্, 

চিট্ক, শকাি প্রভৃরত চেণীি িরিেও থারক। এইসব 

িরিরেি সরঙ্গ সম্পকয রু্ক্ত হওয়াি জনয েশরূপরকি টীকায় 

ধরনক মৃচ্ছকটিকরক সংকীণয প্রকিণ বরলরেন- 

 

“রকতবেযূতকািারে ধূত্তযসংকুলং তু মৃচ্ছকটিকারেবত্ 

সংকীণযং প্রকিণরমরত” । (৬) 

 

এো়িা প্রকিরণি অনযানয ববরশিয নাট্রকি মত ইহরব। 

চর্মন অঙ্ক সংখ্যা পাাঁি চথরক েশ এি মরধয হরব। তরব 

বযরতক্রম রহরসরব ভাস িরিত ‘প্ররতোরর্ৌগন্ধিায়ণ’ এি 

অঙ্ক সংখ্যা িািটি হওয়া সরেও অলংকারিক েরৃিভঙ্গীরত 

এটি একটি প্রকিণ চেণীি রূপক। এো়িা প্রকিরণ িাি 

প্রকাি বৃরত্তি মরধয চকৌরশকী বৃরত্ত থাকরব। অথযাৎ চর্ বৃরত্ত 

সূক্ষ্মবসন-ভূষরণ সুন্দি, স্ত্রীরলাকর্ুক্ত, বহুনৃতয-গীত 

সমরিত, কাম উপরভারগি উপািারি সমৃদ্ধ অথযাৎ শৃঙ্গারিি 

উদ্দীপক। প্রসঙ্গতঃ চকৌরশকী বৃরত্তি লেণ হল- 

 

“র্া েক্ষ্নরনপসয রবরশষরিো 
স্ত্রীসংর্ুক্তা র্া বহুনৃতযগীতা। 
কারমাপরভাগপ্রভরবাপিািা 
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তাং বকরশকীং বৃরত্তমুোহিরন্ত” (৭) 

 

এো়িা নাট্রকি অনযানয রবষয়গুরল চর্মন প্ররবশক, 

রবস্কম্ভক, িূরলকা, সরন্ধ প্রভৃরত প্রকিরণও থাকরব। প্রকিণ 

হরব পঞ্চসরন্ধ সমরিত। তরব প্রকিণ হরব প্রধানতঃ বস্তুবােী 

(Realistic)। প্রকিরণি সরঙ্গ নাট্রকি চর্মন রমল িরয়রে 

চতমরন রকেু রকেু ববসােশৃযও িরয়রে। নাট্রকি বৃত্তান্ত হরব 

‘ইরতহারসাদ্ভবম্ ’অথি প্রকিণ হরব মতয যরলারক পরিরিত 

চকান ঘট্নাি উপি কিনাি িঙ ির়িরয়। নাট্রকি ইরতবৃত্ত 

হরব ‘খ্যাত’। প্রকিরণি ইরতবৃত্ত হরব কৃ্লপ্ত অথযাৎ 

মতয যরলারকি চকান অরধবাসীি জীবন অবলম্বরন িরিত। 

ধনঞ্জয় তাই প্রকিরণি ইরতবৃত্তরক ‘উৎপােযম্’এবং 

‘চলাকসংেয়ম্ ’হরত হরব বরলরেন। নাট্রক চর্মন শৃঙ্গাি, 

বীি বা শান্তিরসি চর্ চকারনা একটি অরঙ্গিস হরত পারি, 

প্রকিরণি চেরে রকন্তু তা হয় না। এখ্ারন চকবল শৃঙ্গািই 

অরঙ্গিস হরব। নাট্রকি নায়কধময বা চমাে কামী হরত 

পারি এবং িতুিবরগযি চর্ চকারনা একটি নাট্রকি ফল হরত 

পারি, রকন্তু প্রকিরণি নায়ক হরবন 

“সাপায়ধমযকামাথযপিঃ”। রতরন রবনাশশীল ধনসম্পে বা 

চভাগযবস্তুরত আসক্ত হন। তাই ভিতািার্য বরলরেন- 

 

“চনাোত্তনায়কৃতং ন রেবযিরিতং ন িাজসংরভাগঃ। 
বাহযজনসংপ্ররু্ক্তং েয়ং তত্ প্রকিণম্”।। (৮) 

 

নাট্রকি নায়ক হরবন “রেরবযাহথ রেবযারেরবযা বা 

গুণবান্নায়রকা মতঃ” অথি প্রকিরণি নায়ক ব্রাহ্মণ জাতীয় 

বা অমাতয বা বরণক্ষজাতীয় হরত পারি। নায়ক ব্রাহ্মণ 

হরলও তাি ব্রহ্মশরক্তি কথা এখ্ারন বরণযত হয় না। চর্মন-

মৃচ্ছকটিরকি নায়ক িারুেরত্তি চেরে ঘরট্রে। অমাতয 

নায়ক ও বরণক নায়রকি উোহিণ র্থাক্ররম মালতীমাধব 

ও পুষ্পভূরষত । 

এো়িা প্রকিরণি নামকিণ হরব নায়রকি নামানসুারি। 

র্থা মালতীমাধব। রকন্তু নাট্রকি নামকিণ হয় গরভয তাথয 

প্রকাশক। র্থা-িামাভুযেয়। তরব টীকাকারিিা এই বযাপারি 

রবশ্বনারথি সরঙ্গ একমত হন রন। তাাঁিা বরলন- “এততু্ত 

প্রারয়কম্”। মৃচ্ছকটিরকি নামকিণই িারুেত্ত বা 

বসন্তরসনাি নামানুসারি হয় রন। 

নাট্রকি নায়ক হন ধীরিাোও প্রকৃরতি রকন্তু প্রকিরণি 

নায়ক হরবন ধীিপ্রশান্ত চেরণি। আবাি প্রকিরণি 

নারয়কাি র্ত ববরিেয থারক, নাট্রক তা থারক না। কািণ 

এি নারয়কা সৎকুল জাতা, চবশযা বা উভরয়ই হরত পারি। 

চর্খ্ারন চবশযা নারয়কা থারক চস চেরে রকতব, েযূতকাি, 

রবট্, চিট্ প্রভৃরত পারেি সরঙ্গ চর্াগ থাকরব। অঙ্কসংখ্যা 

নাট্যাঙ্গ নাট্যালংকাি ইতযারে বা কী সবই নাট্কও 

প্রকিরণি চেরে সমানভারবই প্রর্ুক্ত হরয় থারক । 

অতএব পাথযকযটি এইরূপ- 

এখ্ন প্রকিণ ও নাটিকাি সােশৃয ও ববসােশৃযগুরল রবরবিনা 

কিা হরচ্ছ। ভিরতি নাট্যশারস্ত্র েশ প্রকাি রূপরকি কথা 

বলা হরলও নাটিকা সহ এগাি প্রকাি রূপরকি লেণ রনরেযি 

হরয়রে। তরব ভিত নাটিকারক স্বতন্ত্র রূপরকি মর্যাো চেন 

রন। রতরন নাটিকারক নাট্ক ও প্রকিরণি রমেরূপ বরল 

উরল্লখ্ করিরেন। শািোতনয় তাাঁি ‘ভাবপ্রকাশন ’গ্ররে 

এবং রবশ্বনাথ তাাঁি‘ সারহতযেপযণ’ গ্ররে নাটিকারক 

উপরূপরকি চেণীভূক্ত করিরেন। উপরূপরকি তারলকায় 
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প্রথমটি নাটিকা। তাই মধযমরন নযারয় এরক রূপরকি 

চেণীরত অন্তযভুক্ত কিা র্ায়। প্রথম উরল্লখ্ঃ মধযমরননযায়। 

আি েশরূপকাি ধনঞ্জয় নাটিকারক সংকীণয আখ্যায় 

রিরিত করিরেন  

 

“লেযরত নাটিকাপযে সংকীণযনয রনবৃত্তরয়”। 

 

চকউ চকউ সংকীণয উপরূপরকি নাটিকা এবং প্রকিরণকা 

নামক েটুি পৃথক চভে স্বীকাি করিও রূপরকি স্বতন্ত্র 

চভেরূরপ প্রকিরণকাি উরল্লখ্ করিরেন। নাট্ক ও 

প্রকিরণি সংরর্াগ বশতঃ েশৃযকারবযি চর্ েটুি চভে 

সৃরি হয়, ভিত চসগুরলরক ‘নাটী’ নারম অরভরহত 

করিরেন। তরব বৃরত্তকাি ধরনক এই মরতি রবরিাধী। 

রতরন প্রকিরণকারক পৃথক চভেরূরপ স্বীকৃরত রেরত 

িাজী নন। কািণ আিার্য ভিত চকান স্থরল 

প্রকিরণকাি নাম এবং লেণ উরল্লখ্ করিন রন। 

তাো়িা প্রকিণ ও প্রকিরণকাি স্বাজাতয বশতঃ 

উভরয়ি মরধয চকান পাথযকয চনই। প্রকিরণকাি 

কথাবস্তু, িস এবং নায়ক প্রকিরণি বস্তু, িসও 

নায়রকিই অনুরূপ । 

নাট্ক এবং প্রকিণ- এই েইু শুদ্ধ রূপরকি লেরণি 

সমিরয় নাটিকাি লেণ রসদ্ধ হয়। তবুও নাটিকাি 

পৃথক লেণ রনরেয রশি মাধযরম এট্াই োরপত হরচ্ছ 

চর্, চোট্কারে উপরূপরকি মরধয নাটিকারক অন্তভুয ক্ত 

কিাই বাঞ্ছনীয়। বৃরত্তকাি ধরনক নাটিকারক সংকি 

জাতীয় রূপক বরল অরভরহত করিন। কািণ এি 

কারহনী প্রকিরণি অনরুূপ। অথযাৎ প্রকিরণি মত 

নাটিকাি কারহনীও করবকরিত। আবাি এি নায়ক 

নাট্রকি নায়রকি সমগুণসম্পন্ন। বস্তুতঃ নাটিকাি 

নায়ক হরবন চকান প্রখ্যাত বংরশি িাজা এবং 

ধীিলরলত চেণীভূক্ত। সরম্ভাগ ও রবপ্রলম্ভ-উভয় 

জাতীয় শঙৃ্গাি িস নাটিকারত চমৌলিসরূরপ 

উপস্থারপত হরব। 

 

“তে বস্তু প্রকিণান্নাট্কান্নায়রকা নৃপঃ। 
প্রখ্যাতঃ ধীিলরলতঃ শৃঙ্গারিাহঙ্গী সলেণঃ”।।(৯) 

 

এইভারব নাটিকারত প্রকিণ ও নাট্রকি লেরণি 

রমেণ পরিলরেত হয়। এই সংকি জাতীয় রূপকরক 

ধরনক প্রকিরণকা বরলও মানরত িাজী নয়। কািণ 

রবষয়বস্তু ও নাট্কীয় পাে ো়িা এরেি মরধয আি 

রবরশষ স্বতন্ত্র চভে চনই। অঙ্ক সংখ্যা, নাট্কীয় পাে-

পােী প্রভৃরতি চভেবশতঃ র্রে প্রকিরণকারক রূপরকি 

পৃথকরভে রূরপ স্বীকাি কিা হয়, তাহরল নায়ক, 

নারয়কা, িস, বৃরত্ত, সরন্ধ প্রভৃরতি রভন্নতাবশতঃ 

রূপরকি অসংখ্য চভে স্বীকাি কিরত হয়, র্া আরেৌ 

অরভরপ্রত নয় । 

বস্তুতঃ নাটিকা হল চোট্ক প্রভৃরতি নযায় উপরূপক 

চেণীভূক্ত েশৃযকাবয। তবুও েশরূপকাি ধনঞ্জয় 

নাটিকারক রূপরকি চেণীভূক্ত করি তাি ববরশিয 

আরলািনা করিরেন। নাটিকাি রবষয়বস্তু হরব 

করবকরিত, স্ত্রীিরিে বহুল এবং িাি অঙ্করবরশি 

 

স্ত্রীপ্রায়িতুিঙ্কারেরভেকং র্রে চিষযরত। 
একরদ্বেযঙ্কপাোরেরভরেনানন্তরূপতা (১০) 
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এি বৃরত্ত হরব বকরশকী- 

 

“বকরশকযনঙ্গশ্চতুরভয শ্চ রু্ক্তানঙ্করিব নাটিকা” (১১) 

নময, নমযরিজ, নমযরিাট্ এবং নমযগভয  –বকরশকী বৃরত্তি 

এই িািটি অঙ্গ নাটিকাি িাি অরঙ্ক র্থাক্ররম 

সরন্নরবি হরব। এখ্ারন রবমষয বা অবমশয সরন্ধি 

অবকাশ থাকরব খু্বই অি। 

এো়িাও নাটিকাি রকেু স্বতন্ত্র ববরশিয আরে। চর্মন 

নাটিকাি েজুন নারয়কাি মরধয চজযষ্ঠা নারয়কা হরলন 

চেবী বা প্রধানা িাজমরহষী। রতরন িাজকুল সমূ্ভতা, 

প্রগল্ভা, গম্ভীিা এবং মারননী। করনষ্ঠা নারয়কা 

িাজবংশ জাতমুগ্ধা, রেবযা এবং সুন্দিী চকান 

িাজকনযা। 

 

চেবী তে ভরবজ্চজযাষ্ঠা প্রগল্ভা নৃপবংশজা। 
গম্ভীিা মারননী কৃচ্ছ্রাত্তদ্বশারন্নতৃসঙ্গমঃ। 
নারয়কা তােশৃী মুগ্ধা রেবযা িারতমরনাহিা।। (১২) 

 

িাজান্তঃপুরিি সরঙ্গ এইকরনষ্ঠা নারয়কাি চকাননা 

চকানভারব সম্বন্ধবশতঃ রতরন অন্তঃপুরিই স্থান লাভ 

কিরবন। সঙ্গীত বা নতৃযানুষ্ঠারনি মাধযরম রতরন 

নায়রকি শ্রুরতরগািি এবং েরৃিরগািি হরবন। 

প্রথমেশযরনই উভরয়ি অনিুাগ উরেরষত হরলও নায়ক-

নারয়কাি এই নবানুিারগি প্রধান অন্তিায় হরবন 

প্রধানা মরহষী। চেবীি অরগািরি উভরয়ি অবরুদ্ধ 

চপ্রম উত্তরিাত্তি বরদ্ধয ত হরব। অবরশরষ চজযষ্ঠা 

নারয়কাি আনুকূরলয নায়ক-নারয়কাি ঈরিত রমলন 

ঘট্রব। তাই েশরূপরকি তৃতীয় প্রকারশ বলা হরয়রে- 

 

“অন্তঃপুিারেসম্বন্ধাোসন্না শ্রুরতেশযননঃ। 
অনুিারগা নবাবরস্ত্হা চনতুস্তসযাং র্রথাত্তিম্।। 
চনতা র্ে প্রবরতয ত চেবীোরসন শরঙ্কতঃ”। (১৩) 

 

তরব সারহতযেপযণকাি রবশ্বনাথ নাটিকারক উপরূপরকি 

চেণীভূক্ত করিন। রকন্তু ধনঞ্জয় নাটিকাি চকান 

উোহিণ চেন রন। সারহতযেপযরণ উোহিণ স্বরূপ 

িত্নাবলী এবং ‘বৃদ্ধশালভরঞ্জকা’ি নাম উরল্লরখ্ত 

হরয়রে। শ্রীহষযরেব িরিত িত্নাবলীি নায়ক িাজা 

উেয়ন ধীিলরলত এবং কলািরসক। চজযষ্ঠা নারয়কা 

বাসবেত্তা নপৃবংশজা, প্রকৃরতরক রতরন গম্ভীিা, প্রগল্

ভা এবং মারননী। িাজকনযা সাগরিকা উেয়রনিই 

অন্তঃপুরি আরেতা। রতরনই করনষ্ঠা নারয়কা । 

প্রকৃরতরত রতরন মুগ্ধা ও িমনীয়া। নায়ক-নারয়কাি 

রমলরনি চেরে চেবী বাসবেত্তা প্রধান অন্তিায় হরলও 

অবরশরষ তাাঁিই আনকুূরলয উেয়নও সাগরিকাি রমলন 

সংঘটিত হরয়রে। 

অতএব সারবযক আরলািনাি পরিরপ্ররেরত মালতীমাধব 

চর্ প্রকিণ চেণীি রূপক চস রবষরয় চকারনা সরন্দহ 

চনই। কািণ ভািতীয় নাট্যশাস্ত্র প্রকিরণি বৃত্তরক 

করবকিনা প্রসূত বরল স্বীকাি করিন- 

 

“র্ে করবিাত্মবুদ্ধয়া বস্ত্ত্ত শিীিংি নাট্কং বিব। 
ঔৎপরত্তকং প্রকুরুরত প্রকিণরমতদ্ বুনধরেয য়ম্। । (১৪) 

 

প্রাকিরণক বতৃ্তারন্তি একটি অনয মুখ্য রবরশষতা হল 

চলাকসংশয়। আিার্য ধরনক তাাঁি 

 

বৃরত্তরত চলাকসংশরয়ি অথয করিরেন অনুোত্ত। 
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“অথযপ্রকিরণবতৃ্তমুৎপােযংরলাকসংেয়ম্”। (১৫) 

 

অথযাৎ নাট্রকি উোত্ত, র্া অসামানয বস্তু চথরক 

রভন্ন, আি প্রকিরণি বস্তু চলৌরকক িাল-িলরনি 

সামানয জীবনরিে। প্রকৃতপরে চলাকসংসৃ্কত বস্তুি 

ববরশরষ্ঠি রূরপ গরতশীল চলাকজীবরন রকেু রুরিমকু্ত 

সামারজক রিরেি কলাত্মক রিে অরঙ্কত হয়। রকন্তু 

রবরশষভারব প্রাপ্ত প্রকিরণ চকবল মচৃ্ছকটিরকি নাম 

পাওয়া র্ায়। প্রকিরণি রবষয়বস্তুরক ‘উৎপােয ’ধিরল 

কথা ইরতহাসারে বস্তুি অন্তভয াব হয় না-এইেরৃিরত 

‘মৃচ্ছকটিক’ এবং ‘মালতীমাধব ’চকানটিই প্রকিরণি 

সংো হরব না। মচৃ্ছকটিরক চর্ চগাপাল এবং 

পালরকি িিয া িরয়রে, তা ৫০০ রিস্টীয় পূবযারেি 

ঐরতহারসরকিা স্বীকাি করিন। িারুেত্ত এবং 

বসন্তরসনাি প্রণয় জীবরনি উপি গুণারযযি 

বৃহৎকথায় রনবন্ধ কুমুরেকা এবং রুপরনকাি 

প্রণয়কারহনীি োয়া পরিলরেত হয় মালতীমাধরবি 

কথাবস্তু পিীো কিরল স্পি হরব চর্, এি কারহনীি 

িিনা রবধারন বৃহৎকথাি রকেুট্া অংরশি রিে স্পি। 

অতএব একথা স্পি চর্, প্রকিরণি আরধকারিক বস্ত্ত্ত 

িামায়ণ, মহাভািত প্রভৃরত চথরকই প্ররসদ্ধ, র্া 

ঐরতহারসক কথাবস্তুি উপজীবয নয়। 

নাট্যেপযণকাি প্রকিণ সম্পরকয  বরলরেন— 

 

“প্রকরষযণ রক্রয়রত কিযরত চনতা ফলং বস্ত্ত্ত বা 

সমস্তবযস্ততয়াহরেরত প্রকিণম্”। 

 

এখ্ারন চনতা, ফল, বস্তুি প্রকৃিরূরপ কিনাি 

অরভপ্রায় র্া রকেু আরে, প্রকিরণি মলূপ্রকৃরতি 

ববরশিয তাি প্রকরিত স্বরূপ হয়। আসরল এরত 

প্রািীন কথাকারহনীি রকরঞ্চৎ োয়া পরিলরেত হয়। 

অথযাৎ আনপুারতক হারি নাট্রকি প্রখ্যাত বস্তুরত 

উৎপারেযি গ্রহণ কিরত হয়, একই অনপুারত 

প্রকিরণি উপপােয করিত বস্তুরত প্রখ্যারতি অন্তভয াব 

হয়-এরত অশাস্ত্রীয় অথবা নাট্কীয় মর্যাোি 

অরতক্রমণ অস্বীকৃত হয়। 

প্রকিরণি অপি মুখ্য রবরশষত্ব হল এি চক্লশাযয তা, 

বা চক্লশ প্রাধানয- 

 

“োসরেরষ্ঠরবট্র্ুযক্তং চক্লশাযযং তচ্চ সপ্তধা। 

 

চর্ নাট্ক উোত্ত ভাব ভূরম রবরশিতা চক্লশ চথরক 

বরজয ত নয়, রকন্তু চক্লশ প্রায়শই সহজ সিল হয় 

এবং সুখ্ সংগরতরত তা িলমান। অপি পরে র্রে 

নাট্রক আনন্দ ভারবি প্রধানতা থারক, তাহরল 

প্রকিরণ থাকরব েঃুখ্ভাব। প্রকিরণি সুখ্ভাব এবং 

েঃুখ্ভাব পরিেিৃ হয়-িারুেত্ত এবং মাধব অথবা 

বসন্তরসনা এবং মালতীি প্রণয় জীবরন আেযন্ত রবরঘ্নি 

উদ্দাম শৃঙ্খলায় র্া চক্লরশি বযঞ্জক। 

অতএব প্রকিরণি বস্তু প্রকৃরতি চর্ সংরেপ্ত তা 

রনরূরপত হরয়রে, তারত নাট্ক এবং প্রকিরণি 

বস্তুগত আধাি তরেি সামানয পরিিয় উপলব্ধ হয়। 

রনশ্চয় প্রকিরণি নাট্কীয় উোত্ত রূরিবদ্ধতা চথরক 

মুক্ত হরল অন্তঃপুরিি চিামান্স চথরক েিূহরব 

চলাকজীবরনি রকেু রিে, র্া ভািতীয় জীবরনি 
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অকৃরেম স্পন্দন জাগরিত হরব। এইমরত প্রকিরণি 

পাে আধুরনক পাঠক বা েশযরকি কারেি মানুষ। 

শাস্ত্রীয় মর্যাো চিরখ্ও চলাকজীবরনি চগৌিব গীরতই 

গাওয়া হরয়রে। প্রকিরণি পাে-পােী প্রকৃত অরথয 

‘সামারজক’ না হরয়ও তারেি অসামারজক ববরশরিয 

ভাস্বি। েষুযন্তও মাধব রনরজি মত করি তারেি 

নারয়কারেি প্ররত চপ্রম রনরবেন করিরে, চসখ্ারন 

প্রথম পরে সরবযাচ্চ চেণীি েলনা, লাম্পট্যও তারচ্ছলয 

প্রকারশত । অনযপরে রনম্নবরগযি সিলতা, 

রবশ্বাসরর্াগযতা ও উোিতা প্ররতভাত। মাধরবি 

মরনি এই সািলযতারক আমারেি কারেি মানুষ করি 

চতারল। 
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7. োস, করুণারসনু্ধ- ‘সংসৃ্কত নাট্যতরেি রূপরিখ্া’, 

সংসৃ্কত বকু রিরপা, প্রথম সংস্কিণ, কলকাতা, 

১৪০৬ বঙ্গাে 

8. বরন্দাপাধযায়, সতযিঞ্জন - ‘সারহতযেপযণ', সরেশ, 

প্রথম সংস্কিণ, কলকাতা ২০১২ 

9. বরন্দযাপাধযায়, উেয়- ‘সারহতযেপযণ’, সংসৃ্কত বকু 

রিরপা, কলকাতা, ২০০৮ 

http://www.allresearchjournal.com/

