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CC – 10 :   িবষয় : নীলদপণ 

িবষয়িভি ক রচনাধমী ে া র  
 

 : কৃত ােজিডর স াবনা থাকা সে ও ‘নীলদপণ’ সাথক ােজিড হেয় উঠেত পােরিন – 

      এর কারণ িল আেলাচনা কর। 

অথবা, 

      ‘নীলদপণ’ একিট ক ণ রসা ক নাটক, ােজিড নয় - মাণ কর।  

অথবা, 

      ‘নীলদপণ’ ােজিড না হেয় মেলা ামা হেয় উেঠেছ – আেলাচনা কর।  

 

উ র :    সািহেত র এক িবেশষ িশ প হল ােজিড। িতকূল অব ার সে  সং াম এবং  

সমাধানহীন অ ে  নায়েকর জীবেন যখন চরম দুিবপাক নেম আেস, আর এই িবপযেয়র গভীর 

য ণায় তােক অিবরত পীিড়ত হেত হয় িকংবা পতন ঘেট, তখন তােক ােজিড বেল।  

             দীনব ু  িমে র ‘নীলদপণ’ নাটেকর িবষয়ব  ও ঘটনার মেধ  সাথক ােজিড সৃি র 

স াবনা বতমান। একিট স মুখী পিরবােরর উপর বল তাপশালী নীলকেরর অত াচাের 

দুেযােগর ঝড় নেম এেসেছ। বৃ  গৃহকতা িমথ া মামলায় কেয়দ হেলন এবং অপমােনর ালায় 

আ হত া করেলন। পিরবােরর পেরাপকারী জ  পু  নীলকরেদর সীমাহীন অত াচােরর িতবাদ 

করেত িগেয় লািঠর আঘােত াণ হারােলন। পিরবাের এই মমাি ক ঘটনা ব াপক ভাব ফলল। 

শােক-দুঃেখ গৃিহণী পাগিলনী হেয় গেলন - এই িবষয়ব র মেধ  সাথক ােজিডর স াবনা 

অবশ ই বতমান। িক  নাট কািহিন ধুই ক ণ রসা ক নাটক হেয় উেঠেছ – সাথক ােজিড 

হেয় উঠেত পােরিন। আমােদর িবচাের এর কারণ িল হল –  

       থমত : নাটেক আেছ দুিট অসম শি র মেধ   ও সংঘষ। বল তাপশালী 

নীলকেরর কােছ সাধারণ কৃষক ও জারা ধুই িনযািতত হেয়েছ। িতেষােধর কানও চ া 

দখােনা হয়িন। ফেল ািজক রস দুবল হেয় পেড়েছ। মিণর মেধ  আ র ার সং ােমর য 
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পিরচয় আেছ, তােত ােজিডর বীজ থাকেলও তােত পূণা  পিরচয় নই। কারণ মিণ নাটেকর 

ধান চির  নয়। স কানও ভােবই মূল নাট কািহিন ক িনয় ণ কেরিন। 

       ি তীয়ত : নাটেকর ধান চির  নবীনমাধব। িতিন াথাে ষীশূন , পেরাপকারী, উদার দয় 

ও কতব পরায়ণ এক আদশ যুবক। িক  চির িটর মেধ  নাট কার কানও অ  সৃি  করেত 

পােরনিন। চির িটর মেধ  কানও ািজক াি  নই। তাছাড়া নবীনমাধবেক নাট কার 

আদশেলােকর চির  কের তুেলেছন। মিণ উ ার দৃেশ  তারাপ অত াচারী রাগসােহবেক  

সমুিচত শাি  দান করেলও নবীনমাধব তােক িবরত কের বেলেছন – “ওরা িন য় বেল  

আমােদর িন য় হওয়া উিচত নয়” ; িন ু র ও পাশিবক ধষণকারীেক ধমবাণী িনেয়েছন, “ র 

নরাধম নীচবৃি  নীলকর, এই িক তামার ী ানধে র িজেতি য়তা ?” - এটা নায়েকািচত নয়।  

        তৃতীয়ত : মৃতু র বাড়াবািড় নাটকিটেক সাথক ােজিডর পেথ বাধা সৃি  কেরেছ। 

ােজিডেত মৃতু  থাকেত পাের, িক  অনাবশ ক ও কাযকারণহীন মৃতু র বাড়াবািড়র ফেল নাটকিট 

মেলা ামা বা অিতনাটকীয়তার পযােয় চেল গেছ। িমথ া মামলায় কেয়দ হওয়ার অপমােন 

গােলাক বস্ুর আ হত া ; রাগসােহেবর রাগসােহেবর অত াচাের গভপাত হেয় মিণর মৃতু  ; 

নীলকেরর িনযাতেন নবীনমাধেবর মৃতু  – এ িলর একটা কারণ খু ঁেজ পাওয়া যায়। িক  পাগিলনী 

সািব ী যখন পু বধূ সরলতার গলায় পা িদেয় হত া কেরন এবং তােত সরলতার আ র ার 

কানও চ া না করায় আমােদর মেন ভীিত ও ক ণার পিরবেত অিব াস ও হািসর উে ক কের। 

এর পর আবার চতনা িফের পেয় সািব ীরও মৃতু  ঘেট। তাই শষ দৃশ িট নাট কার মৃতু েদেহ 

ভিরেয় তুেলেছন। ফেল পিরণিত িবেয়াগা ক হেয়েছ িঠকই, িক  ােজিড হেয় ওেঠিন।  

          তাই দিখ ‘নীলদপণ’ নাটেক কৃত ােজিডর স াবনা থাকা সে ও ঘটনাস ায় তা 

ােজিড না হেয় ক ণ রসা ক নাটক হেয় উেঠেছ। আসেল িনপুণ ও িনেটাল িশ সৃ  দীনব ু র 

ল  িছল না। সমকােল নীলকর সােহবরা দশীয় কৃষক ও জােদর উপর য নৃশংস অত াচার 

করেতন, সই িনযাতেনর িচ  নাট কার দৃেশ র পর দৃশ  সংেযািজত কের পাঠক ও দশেকর মেন 

সােহবেদর িত সাধারণ মানুেষর ঘৃণা ও উে জনা স ার করেত চেয়িছেলন। তাই নাট কার 

ক ণ রস সৃি েতই বিশ জার িদেয়েছন। আর সই উে েশ  িতিন সফলও হেয়েছন। 
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