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CC – 10 :   িবষয় : নীলদপণ 

িবষয়িভি ক রচনাধমী ে া র  

 

 : ‘‘নীলদপণ’ উে শ মূলক নাটক হেলও এিট দীনব ু র এক সাথক সািহত  সৃি ।’ – ম ব িট 

        পযােলাচনা কর।  

উ র :    িশ -সািহেত র মুখ  উে শ  সৗ য সৃি । আবার অেনেকর মেত েয়াজেনর জন  সািহত  

সৃি । মধ পথচারী সমােলাচকেদর মেত, সািহেত  এই দুই ণই বতমান। তেব িনতা ই সামিয়ক 

েয়াজেন সািহত  রিচত হেল এবং তার িশ স ত কােশর চেয় েয়াজনটাই মুখ  হেয় উঠেল 

েয়াজন শষ হবার সে  সে  পাঠকসমাজ তা িব ৃত হয়।   

            উিনশ শতেকর আথ-সামািজক াপেট িবেশষ একিট সমস া িনেয় ‘নীলদপণ’ (১৮৬০) 

নাটক রচনা কেরন – যােক পুেরাপুির উে শ মূলক বলেত পাির। ভূিমকায় নাট কার  ভাষায় 

বেলেছন, “নীলকরিনকরকের নীলদপণ অপণ কিরলাম। এ েণ তাঁহারা িনজ িনজ মুখ স শনপূবক 

তাঁহািদেগর ললােট িবরাজমান াথপরত-কল -িতলক িবেমাচন কিরয়া তৎপিরবেত পেরাপকার- তচ ন 

ধারণ ক ন, তাহা হইেলই আমার পির েমর সাফল , িনরা য় জা েজর ম ল এবং িবলােতর মুখ 

র া।”  

          নাটেকর চির িল একা  বা ব। সকােল নীলকর সােহবরা দাদন িদেয় চাষীেদর নীল বানার 

চুি েত জার কের আব  করত। অিন ু ক চাষীেদর িনযাতন বা হত া িছল িনত ৈনিমি ক ঘটনা। এই 

অত াচার ও িনপীড়েনর পিট লখক দুিট পিরবােরর কািহিনর মধ  িদেয় পির ূ ট কেরেছন। নীলকরেদর 

অত াচাের গােলাক বসু, নবীনমাধব াণ িদেয়েছন ; তারাপ রাইচরণ ও অন ান রা নীলকরেদর 

িনমমতার বিল হেয়েছ। মিণর মত গৃহ  কন া ও বধূেদর মযাদা, সতী  সােহবেদর হােত পেদ পেদ 

লাি ত হেয়েছ। নদীয়ার য়ােতািলর িম  পিরবােরর দুদশা আেলাচ  আখ ােনর িভি ভূিম। তাছাড়া 

আিচব  িহলস নামক এক নীলকর হরমিণ নােমর য কৃষক কন ােক কিচকাটা কুিঠেত আটেক রেখ য 

অত াচার কেরিছল, সই সত  ঘটনারই ছায়াপাত ঘেটেছ মিণ- রাগ সােহব সে । আসেল নাটকিটর 
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চির িল ধু নাম ব িতেরেক স ূণ বা ব চির । আর এই সম  ঘটনাবলীর পিরে ি েত জনগেণর 

মেন অসে ােষর য আ ন পু ীভূত হেয় উঠিছল, ‘নীলদপণ’-এর কােশ তারই িশখা লিলহান হেয় 

উঠল। জনজীবেন এক জাতীয় চতনার অভু দ য় ঘটল। আর এই মহা- উ ীপনার ফল প নীলকেরর 

অত াচার থেক বাঙািল কৃষক মুি  পল। তাই বলেত পাির, ঔপন ািসক িমেসস া রিচত ‘Uncle 

Tom’s Cabin’ যমন আেমিরকার কাি েদর দাস  দূর কেরিছল, তমনই ‘নীলদপণ’ও বাংলা অসহায় 

চাষীেদর অত াচার মাচন কেরিছল। 

             িবেশষ দশ-কােল সীমাব  জনসমােজর িত সত কার সহানুভূিত িনেয় ‘নীলদপণ’ নাটকিট 

রিচত হেলও এর মেধ  যেথ  িশ েণর পিরচয় পাওয়া যায়। স িল হল – 

      ১। লখক য চির িল সৃি  কেরেছন তা বাঙািল জীবেনর িনজ   থেক পিরকি ত ও 

স ূণ বা বতার উপাদােন সৃ । বাংলা সািহেত  এই কৃিত  দীনব ু ই থম দিখেয়েছন। 

      ২। এর কািহিন ও চিরে র মেধ  সবকােলর সবেদেশর অত াচািরত জনগেণর অসহায় ছিব ভেস 

ওেঠ। নীলকরেদর িব ে  ামীণ চাষীেদর এই িতবাদ সবেলর িব ে , দুঃখ-লা নার িব ে  দুবেলর 

িনত কােলর িতবাদ। তাই আমােদর মন থেক হািরেয় যায় তারাপ অথবা রাইচরণ – ধু থােক 

িচরলাি ত, অপমািনত মানবতার এক ক ণ ছিব।  

      ৩। মিণর উপর রাগসােহেবর অত াচার ধু ধু সকালীন নীলকরেদর অত াচার ও বাংলার 

বধূেদর অসহায়তার ছিব নয়, সবকােলর মানুেষর পাশব বৃি র কােছ দুবল নারীর আ া িত ও 

লা নারই পিরচায়ক। 

      ৪। তারােপর মেধ  আমরা খঁেজ পাই িচরকালীন ভু আনুগেত র এক জীব  িব হ। 

      ৫। ক ণ রস সৃি েত লখক য দ তা দিখেয়েছন, তা উ রকােলর ব  িতভাশালী নাট কারেক 

ভািবত কেরেছ। 

      ৬। রবতী চিরে র মেধ  পাই িচর ন মাতৃ দেয়র গভীর আিত। 

      ৭। নাটকিটেত কল ানমূলক গা ী চতনার অপূব পিরচয় পাই নবীনমাধব, সাধুচরণ, তারাপ 

ভৃিত চির িলর মেধ ।  

            পিরেশেষ বলেত পাির সমকালীন এক স েটর ি েত িবেশষ উে শ  িনেয় ‘নীলদপণ’ 

নাটকিট রিচত হেলও দীনব ু র অসাধারণ সৃি  কৗশেল নাটকিট সই সমকালীন গ ী অিত ম কের 

িনত কােলর সািহত  দরবাের ায়ী আসন লাভ কেরেছ।  
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