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নবনাট্যের ধারায় ‘নীলরক্ত’ ও ‘নীলকণ্ঠ’ : নাযক
শেলী দত্ত
গট্বষিকা (ষি.এইচ.ষি), বাাংলা ষবভাগ, শগৌহাষয ষবশ্বষবদোলয়, অসম
Abstract
The year 1945 was the phase of transition in the history of Bengali Drama. At that time, the
blazing glory of the ‘Mid-day sun’ of the Nabanatya Andolma, i.e, New Theatre Movement,
radiated the entire thespian domain of the then Bengal. The play tilled ‘Nabanna’
epitomized this new trend of drama. In fact, these prominent personalities who had earlier
joined the People ‘Theatre Group, i.e, Gananatya, were very talented persons although they
failed to project the creative faculty successfully after joining Gananatya. Hence, they
started their new journey towards a different route- they left the route Gananatya and
organized the new theatre movement called Nabanatya, which maintained the tradition of
Gananatya in fact, while at same time they made the people live afresh with a newer lifeblood. Again, their new dramaturgical thinking also painted out for the two unique
dramaturgical creations, i.e, ‘Nil Rakta’ and ‘Nilkantha’. This discussion in question has
ventured to observe the status of both these plays along with the evaluation of Bengali
theatre.
Key words: History of Drama, Nabanatya (New Theatre Movement), Humanism.
Optimism, Human Rights, Thespian Spirit.

ভারত স্বাধীনতার প্রাক কাট্ল জনগট্ের মট্ন যখন ববপ্লষবক শচতনার স্ফুষলঙ্গ এক ষবরায অষিকাট্ের রূি
ষনষিল, তখন বাাংলা নাযকও তার স্বাক্ষর বহট্ন তৎির হট্য় উঠল। যার ফট্ল বাাংলা নাযে ধারায় ষদক িষরবততন ও
ভাবনাষচন্তার উট্েি ঘযল। শযখাট্ন যন্ত্রোজজতর, েৃঙ্খলাষবমুখ-জীবনধারট্ের গ্লাষন ও সট্ঙ্গ সামাষজক মানুি ষহট্সট্ব
প্রষতিষত্ত লাট্ভর তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর ষঠক তার ষবিরীট্ত বেষক্তগত লাভ ক্ষষতর ষচত্রগুষল বাাংলা নাযট্কর আষিনায়
িষরস্ফুয হট্য় উঠল। “আর ষবট্েি ভাবাদট্েত ষবশ্বাসী হওয়ার ফট্ল এট্দর নাযট্ক সাাংগঠষনক দাষয়ত্ব কাজ করল
অট্নক শবষে এবাং ষচন্তায় নতুনত্ব শদখা ষদল অট্নক ষদক ষদট্য়। কৃিক শ্রষমক বুষিজীবী মানুট্ির কথা এল।
বেষক্তট্কষিক প্রট্চষ্টা বাদ ষদট্য় সমষষ্টসত্তা এল। বেষক্তট্কষিক জীবনভাবনা, সমাজতাষন্ত্রক আদট্েত আস্থা, কট্মত
আট্বগ প্রাধাট্নের শচট্য় বুষি ও যুষক্তর বেবহার, শোিক ও শোষিট্তর শশ্রষে ষনট্দতে, নাযট্ক এক নায়ট্কর প্রাধাট্নের
িষরবট্তত শোষিত শশ্রষেট্কই নায়ক করা, সমাজ বেবস্থা ও োসনযন্ত্রট্ক খলনায়করূট্ি ষচষিত করা এগুষল স্বাভাবতই
নাযট্ক গৃহীত হল।”১ তারই ফসলস্বরূি গেনাযে ও নবনাযে সট্ের আষবভতাব।
বাাংলা নাযট্কর দরবাট্র এই শয ষবিুল িষরবততন তা ষনট্দতে করট্ত ষগট্য়, এর ষভষত্ত সাংস্থািনা করা প্রট্য়াজনসাম্প্রদাষয়ক ষবট্ভদট্ক ইাংট্রজ সরকার ষনট্জট্দর স্বাট্থত যখন বেবহার কট্র আসষিল, এমতাবস্থায় গাষিজীর ১৯৩০
এর আইন অমানে আট্দালন নাযেমট্ে এক আমূল িষরবততন ষনট্য় আট্স। যার সরাসষর প্রভাব িট্েষিল বাাংলার
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নাযেষচন্তট্ন ও এর গষতষবষধট্ত। শসই আট্দালট্নর (আইন- অমানে) ষদকষযর কথা শভট্ব “নাযেকাট্ররাও অনুপ্রাষেত
শবাধ কট্রষিট্লন শদখাত্মট্বাট্ধর আট্বগট্ক নাযট্ক ধট্র ষদট্ত। বঙ্গভঙ্গ উিলট্ক্ষ উিষচত শদেট্প্রট্মর আট্বগ
মুষক্তিথ শিট্য়ষিল প্রধানতঃ ঐষতহাষসক নাযকট্ক অবলম্বন কট্র।”২ উট্েখে শয এই ষবিট্য় ষগষরেচট্ির
নাযকসমূহ ষবট্েি কৃষতট্ত্বর দাষব রাট্খ। তািাো শিৌরাষেক তথা িদ্মট্িৌরাষেক নাযক সমূ হও শস সময়
শদোত্মট্বাট্ধর শজাোট্লা প্রকাে ঘষযট্য়ষিল তার কাষহষন ষবনোট্স, মেথ রাট্য়র ‘কারাগার’ (১৯৩০) নাযকষয এই
িযতাট্য় ষবট্েি ভাট্ব উট্েখনীয়। উক্ত নাযট্ক নাযেকার শদখাট্ত শচট্য়ট্িন শয মানষবক মূলেট্বাধগুষল কীভাট্ব মানুি
অথতননষতক ষবিযতট্য়র ফট্ল শখাোঁয়াট্ত বট্সট্ি এবাং এর দ্বারা মানুি কীভাট্ব অিসৃত হট্ি তার সমাজ ষচন্তার গষত
প্রকৃষতট্ত। তট্ব ১৯৩০ এর অট্নক আট্গই অট্িোদারী নাযেোলা সামাষজক মূলেট্বাধট্ক তুট্ল ধরার শক্ষট্ত্র এক
সাাংগঠষনক ভূষমকা গ্রহে কট্রষিল যষদও খুবই মন্থরগষতট্ত। এই ষচন্তট্নর সূত্রিাত ঘট্য ফোষসস্ট ষবট্রাধী আদট্েতর
ফট্ল। সমাট্জর অতোচার, অষবচাট্রর িষব যখন সাষহষতেকট্দর শলখনী মুট্খ ফুট্য উঠল, তখন শসগুট্লা দমট্নর
জনে ফোষসস্টরা বাষলতে শবায়াট্রর বষিৎসট্ব তৎকালীন সমসো ফুট্য ওঠা শসই শলখা গুট্লা িুষেট্য় শদয়। এষনট্য়
ষবষভন্ন জায়গায় ফোষসস্ট ষবট্রাধী আদেত গট্ে উট্ঠ এবাং নানা সাংট্ঘর সৃষষ্ট হয়।
শস সূট্ত্রই এল গেনাযে সাংঘ (জনগট্ের জনে) যার প্রথম িযতায় ১৯৪০-১৯৪৩ হট্য় তার শরে চলল ১৯৫২
িযতন্ত। ষদ্বতীয় িযতায় ১৯৫২-১৯৬২ হট্য় ১৯৬৭ অবষধ আর তৃতীয় িযতায় ১৯৬৭ শথট্ক আজ অবষধ (উট্েখনীয় শয
ষদ্বতীয় ও তৃতীয় িযতায়ষযই নবনাযে নাট্ম অষভষহত)। গেনাট্যের এই ষতনষয িযতায় ষভন্ন ষভন্ন নাট্ম নাযেসাংস্থা
গেট্লও এর শেকে গেনাট্যের সাংট্গই যুক্ত। তট্ব নবনাট্যে মানুি আট্রা আোবাদী, নতুন প্রাট্ের স্পদট্ন শজট্ন
উঠল। উট্েখে ‘নীলরক্ত’ ও ‘নীলকণ্ঠ’ নাযক দুষযও শসই ভাবাদট্েই ষলষখত দুই ষভন্ন আষঙ্গট্কর নাযক সুষ্ঠু
িযতাট্লাচনার দ্বারা নবনাট্যের ধারায় নাযক দুষযর অবস্থান ষনেতয় করা শযট্ত িাট্র।
“নাযক মাট্ন সাংগ্রাম, নাযক সাংগ্রাট্মর হাষতয়ার”।৩ ‘ষথট্য়যার–ওয়ালা’ ‘উৎিল দত্ত’ এই সত্তাট্ক বাোঁষচট্য়
শরট্খট্িন তাোঁর নাযকগুট্লাট্ত। শচাট্খর সামট্ন ভাট্গের ষিষনষমষন শখলায় সাধারে মানুট্ির জীবন এক সময়
ষনয়ষন্ত্রত হষিল ভারট্তর মাষযট্ত তারই বাস্তবষচত্র ফুট্য উঠট্ত শদষখ উৎিল দট্ত্তর ‘নীলরক্ত’ নাযট্ক। বাাংলার
কৃিকট্দর হাষসমাখা মুট্খ কীভাট্ব একষদন রট্ক্তর কান্না ঝট্র িেষিল তারই ষকিু মমতাষন্তক ষচত্র আমরা শদখট্ত িাই
এই নাযট্ক। নীলচািট্ক শকি কট্র এই নাযক। গ্রাট্মর নাম আসাননগর বদনষদট্নর কমত ও শলাকাচাট্র বেস্ত এক
গ্রাম। সরলতাই যাট্দর সম্পদ, সততাই যাট্দর অহাংকার। ষকন্তু ষব্রষযট্ের শলালুি দৃষষ্ট শথট্ক শরহাই শকাথায়? জীবন
ষনট্য় শখলা করা শয তাট্দর অট্ভেস। আসট্ল তার জনে প্রকৃত দায়ী স্বট্দেী রক্তই অথতাৎ জষমদার। জষমদারী োসন
বেবস্থাট্ক বানচাল কট্র অবাধ ষনষ্ঠুরতায় সামন্ত তাষন্ত্রক োসন চালু করল ষব্রষযট্ের হাত ধট্র। ‘নীলরক্ত’ নাযট্ক
এমনই এক জষমদার হল রামরাম মুখুট্জে। ধানচাি কট্র আসান নগট্রর সদতার শমঘাই আর বাষক চািীরা শবে
সুট্খই ষদন যািন করষিল, ষকন্তু ষভন শদেী শয শদট্ের সম্রায শসখাট্ন সুখ শয স্থাবর নয়। তাট্দর জীবট্ন ষবিাট্দর
িাহাে হানল তখন, রামরাম, নীলকর হাউি ও লারমুট্রর হাট্ত যখন এই গ্রাম সোঁট্ি শদয়। বাাংলাট্দট্ে এ নতুন
কথা নয়, ভারতীয়ট্দর শবগাে খাোঁষযট্য় তাট্দর রক্ত জল কট্র নীল চাি করাট্না হত, ষকন্তু ভাগীধার ভারতীয়রা নয়এর মাষলকানা গ্রহে করত শসই ষব্রষযে োসকরাই।
ষব্রষযট্ের এট্হন অতোচাট্র সারাট্দে উত্তাল, চািীরা না শখট্য় ষনট্জর প্রাে ষবসজতন ষদট্য়ট্ি, ষনট্জর সন্তানট্ক
হাষরট্য়ট্ি, হাজার হাজার িষরবার িারখার হট্য়ট্ি, তথাষি শোিট্ের ষনবৃষত্ত শনই। সমস্ত গ্রামবাসীর রক্ত ঝট্রট্ি
নীল রাং হট্য় শফাোঁযা শফাোঁযা ধট্র, অথচ সবতহারারা ষনরুিায়। নাযট্ক ইসুব বট্লট্ি- “ঐ েয়তানরা সাতসাগর শিষরট্য়
এট্স যারা লুণ্ঠন কট্র ষনট্য় যাট্ি আমাট্দর সবতত্র”৪ – অট্ের আঘাট্ত ও মানষসক বট্ল ভারতভূষম তখন িঙ্গু।
এট্দর ষবিষনশ্বাস শযষদট্কই িট্েট্ি শসষদট্কই সমস্ত গ্রাস কট্রট্ি, ষনজভূষমট্তই সট্ব হট্য়ট্ি িরবাসী। শযখাট্ন
সন্তাট্নর সামট্ন মাট্ক হট্ত হট্য়ট্ি ষববো, স্বামীর সামট্ন েীট্ক হট্ত হল ধষিততা। কখনও সন্তাট্নর মৃতট্দহ
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মাট্য়র কাট্ি এট্স শিৌোঁিাট্লা। হয়ট্তা এই শয অতোচার তারা তাট্দর প্রট্য়াজট্নর তাষগট্দই করত, মানুট্ির মট্ন
ষব্রষযট্ের সন্ত্রাসট্ক বষজট্য় রাখার জনে। আবার কখনও এগুট্লা হত তাট্দর িােষবক উোদনা প্রকাট্ের মাধেট্ম।
হয় কথার চাতুষরট্ত, না হট্ল োরীষরক বট্ল ভারতীয়রা হট্য়ষিল তাট্দর ক্রীতদাস। ষনজস্ব জষম হট্য়ও িট্ল বট্ল
মাষলকানা গ্রহে কট্র ষব্রষযেরাজ শবাঝা এমনভাট্ব চাোঁষিট্য় ষদত শয চািীট্দর উট্ঠ দাোঁোট্না অসম্ভব ষিল। নাযট্ক
আমরা শদষখ সাদা কাগট্জ এই ষনরক্ষর চািীট্দর ‘ষযিসই’ ষদট্ত বাধে কট্র তাট্দর জীবনট্ক হস্তান্তর কট্র প্রভুত্ব
অজতন করল লারমুর। এর ষকিু দৃষ্টান্ত নাযট্কই রট্য়ট্ি-

“লারমুর: দাদন ষনট্লই গরু শফরত ষদতাম। তা ষনট্বই না যখন, গরুই লাভ। চালুন.... আষমও তাই বষল উিায়
আর শনই খাতা খুলুন, ষযিসই ষনন। ...
শমঘাই: এ ষক সাদা কাগট্জ সই ষদট্ত হট্ব?
হারাে: হোোঁ ওযাই ষনয়ম, ষনয়ম ওযাই, ওযাই প্রচষলত ষনয়ম। িট্র আমরা ষলট্খ ষনব।...
দোনন: জষমদাট্রর শখলা বুঝট্ত িাট্রষন মানুি এমন খল হট্ত িাট্র?
মাষেক: দাসখত। দাসখট্ত বাোঁধা িেলাম।” ৫
এভাট্ব সাদা কাগট্জ শনওয়া ‘ষযিসই’ এ তাট্দর িরবততী দাসট্ত্বর মািকাষঠ ষনধতারে করত। এই সাদা
কাগট্জর বট্লই ষবট্দেী ভাগে শদবতারা এই শদট্ের চািীট্দর ষনট্জর ইিামত ভাগে ষনধতারে করট্তন। এই চক্রান্ত
শথট্ক বাোঁচার একষয মাত্র উিায় – মৃতুে, নাহট্ল বেেতা স্বীকার কট্র সারা জীবট্নর জনে ক্রীতদাট্সর বৃষত্ত গ্রহে
করা। বাাংলার ভূষমট্ত িা শরট্খই তার সন্তানট্দর শয উিদ্রট্বর চাবুক চাষলট্য়ষিল তা কখনই শভালার নয়, অথচ
জষমদাররা, ইজারাদাররা এট্ক্ষট্ত্র ষনশ্চুি। ষব্রষযট্েট্র উষিষ্ট দ্বারা িাষলত এই িশুরা, ভারতবাসীর ষনাংট্ে শনওয়া
রক্তট্ক ষনট্জট্দর প্রসাধট্নর উিায় বট্ল মট্ন করত- অথচ সাধারে মানুি! ‘উিদ্রব’ েব্দযাই শযন তাট্দর অজানা।
এই ষচত্র ধরা িট্ে প্রেষত চক্রবততীর শলখনী মুট্খ- “উিদ্রব েব্দষযর রূঢ়তা আমাট্দর ষেষ্ট মনট্ক কুোঁকট্ে শদয়- ষকন্তু
ষক করার ষিল শসষদট্নর মানুট্ির?”৬ ষবট্বকানট্দর ভািায় “ইাংট্রজরা আমাট্দর গলায় িা ষদট্য় শথোঁতট্লট্ি,
ষনট্জট্দর সুট্খর প্রট্য়াজট্ন আমাট্দর শেি রক্ত ষবদু িযতন্ত চুট্ি শখট্য়ট্ি, লুট্য ষনট্য় শগট্ি লক্ষ লক্ষ যাকা আর
তার ফট্ল িট্র রট্য়ট্ি শ্মোট্নর মত আমাট্দর শদে।”৭ নবনাট্যের ধারায় সাংষিষ্ট নাযকসমূট্হ সমাট্জর প্রষত
অতোচারট্ক তার বুট্কর মট্ধে ধারে কট্রট্ি এবাং গেজাগরট্ের শক্ষট্ত্র এক ষবট্েি ভূষমকা গ্রহে কট্রট্ি। উক্ত
নাযট্ক বষেতত কাষহষন শকবল একষয গ্রাম অথবা মুষষ্টট্ময় মানুট্ির অতোচাট্রর বাততা বহন করট্ি না, বরাং ষব্রষযে
নামক দসুেদট্লর কাট্ি শয শস সময় ভারট্তর প্রষতষয প্রাট্ন্তর গৃহট্স্থর শমট্য়রা ধষিতত হট্য়ট্ি, তাট্দর বজষবক ক্ষুধার
স্বীকার শকাট্না েী, শকাট্না শপ্রষমকা অথবা কাট্রা একমাত্র কনোট্ক হট্ত হট্য়ট্ি। এই দসুেট্দর প্রষতষদন রাট্তর
শভাট্গর সামগ্রী শয ভারতীয় শমট্য়ট্দর হট্ত হট্য়ষিল- আশ্চযত বোিার এই শয ষব্রষযেট্দর এই খাট্দের শযাগান ষদত
ভারতীয়রাই সামানে ষকিু উিহাট্রর তাষগট্দ অথবা বাধেতা বেত। নাযট্ক হষরও এই হীন কাযত করট্ত বাধে
হট্য়ষিল ষকন্তু একষদন তার একমাত্র কনোট্কও যখন শসই িশুট্দর রাট্তর খাবার হট্ত হট্য়ষিল- তখন ঘৃোয়,
লজ্জায়, অনুতাট্ি দগ্ধ হট্য় স্বট্দেীট্দর কাট্িই ষফট্র আসট্ত হট্য়ষিল তাট্ক।
শুধু ষক তাই! তাট্দর (ষব্রষযেট্দর) কথার শখলাফ হট্ল দুবতলতার জায়গাষযট্ত ধট্র এমনভাট্ব তাট্দর ষবনষ্ট
করত শয এই অতোচাট্রর ষবরুট্ি রুট্খ দাোঁোবার সাহস কাট্রা ষিল না। গ্রামবাসীট্দর ষেক্ষা শদবার জনে ষবধবা
ষবদুর একমাত্র সম্বল ষনষ্পাি শিট্লষয ষবশুট্ক িযতন্ত মৃতুের দরজায় ষনট্ক্ষি করল তারা। এ শযন-

“বাসুকীর ফোেীট্যত ধরেী শস ষবি-দীপ্তা নীলা,
কষবতা মুি কট্র সতে, তবু দগ্ধ করা শসই তার লীলা,
কালকূয বষি শতট্জ মহাকাে দগ্ধ হট্য় যায়,
মুষক্তর মরীষচকা তীথত কলুতপ্ত মরুভূষম প্রায়।”৮
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অতোচার যখন ষনজ সীমা িাষেট্য় যায় তখন শুরু হয় ষবট্দ্রাহ। অতোচাট্রর শবাঝা যখন আকাট্ে িাষে শদয়
শসখান শথট্কই উট্ঠ আট্স তার ষবরুট্ি রুট্খ দাোঁোবার তীব্র েষক্ত। আর ‘নীলরক্ত’ নাযট্ক এই আগুট্নর স্ফূষলঙ্গ
ষিল ‘ইসব’। “হাউি” (নাযট্কর ইাংরাজ চষরত্র) এর ভািায়- “ইসব ষবশ্বাস শুধু একযা শলাক নয়, মানুি নয়। শস
একযা আইষিয়া একযা আগুট্নর ষেখা- একযা ষবিজ্জনক ষচন্তাধারা।”৯ তাই লারমুর চাইষিল তাট্ক দমন করট্ত।
শমঘাই সদতার এই স্ফূরেট্ক বুঝট্ত শিট্রষিট্লন, বুট্ঝষিট্লন শয একষদন এষযই আট্িয়ষগষরর আকার ধারে কট্র
বাাংলার মাষযট্ক রক্ষা করট্ব। তাই ‘ষবশু’ নাট্মর ষেশুষযর হতোর ষবষনমট্য়ও ষতষন একষদন ইসট্বর প্রাে
বাোঁষচট্য়ষিট্লন। িট্র এই ইসবই- শচৌগািা, বাোঁেট্বো, ষঝনাইদহ প্রভৃষত নানা গ্রাট্ম ষবট্দ্রাট্হর মট্ন্ত্র মাষতট্য়
এট্সষিল সকলট্ক। ‘সমাজতাষন্ত্রক রদবদট্লর শসই ষদট্ন আসট্র সবাই ষিল, সবাই বসট্তা। যুগ শচতনার শসই
হ্লাষদনী েষক্তর মানস সট্রাবট্র গেুট্ি জল িান করট্ত শযমন আসট্তন তদানীন্তকালীন সাাংস্কৃষতক জগট্তর ষদক
িালগে, শতমষন আসট্তা যুবা, হয়ট্তা বা ষনষ্ফলভাট্বই মাথা কুযট্ত।”১০ আসান নগট্রও শমঘাই সদতার মুখে ভূষমকা
ষনট্য়ষিট্লন- তাোঁর সঙ্গ ষদট্য়ষিল তাজু, বত্রট্লাকে ও গ্রাট্মর অনোনে যুবট্করাও অগ্রেী ভূষমকা ষনট্য়ষিল। ষকন্তু
সদতাট্রর িাষলত িুত্র মাষেক শস শয ষভন গ্রাট্মর সদতার। তাই ষনজ গ্রামট্ক বাোঁচাবার তাষগট্দ শস ষব্রষযট্ের সহকারী
হট্য়ষিল। ভুট্ল ষগট্য়ষিল আসান নগট্র কাযাট্না ষদট্নর স্মৃষতগুট্লা, হাষসমাখা মুট্খর লাবেেট্ক। ষকন্তু শমঘাই সদতার
আসান নগট্রর মুষক্তট্ত ষনজ শেট্হর জায়গাষয িযতন্ত মুট্ি শফট্লন। ষবশ্বাসঘাতকট্ক ষতষন মাফ কট্রনষন, শেট্ি ষনজ
িুত্রট্ক হতো কট্র ষনট্জর প্রােট্ক ষব্রষযট্ের হাট্ত তুট্ল শদন ষতষন। শমঘাই মট্র যান, ষকন্তু মরট্ত মরট্ত তাোঁর শেি
উষক্তট্তই নাযট্কর মূল সুর ফুট্য উট্ঠট্ি“শতাট্দর গট্ভত জে ষনক শযািা-বীর-েহীদ। ষফষরষঙ্গ দসুেট্দর রট্ক্ত দাওয়া ষনষকট্য় – ধান শতাল ঘট্র ঘট্র!ইাংট্রট্জর রট্ক্ত- িূট্জা কর শদেমাতার। আমার শদে হার মানট্ত জাট্ন না।”১১ নবনাট্যের মূল বক্তবেই ষিল নব
শপ্ররোয় গেট্চতনাট্ক জাষগট্য় শতালা, শমঘাইট্য়র শেি উষক্তষয এই বাততারই বাহক। তাই চরম দুঃট্খর ষদট্নও
গ্রামবাসীরা প্রকৃত শনতাট্ক ষচনট্ত ভুল কট্রনষন। শমঘাই শয ষবট্দ্রাট্হর বীজ বিন কট্র শগট্িন, শমঘাই এর করুে
মৃতুেট্তও- “ফাোঁট্সর মট্ধে শগাোঁজা দে শঘারাট্না হয়- চামোর রজ্জু ক্রমেঃ তীব্র আষলঙ্গন কট্রট্ি শমঘাইট্য়র গলা”১২
শসই ষবট্দ্রাহ শথট্ম থাট্ক ষন, তাোঁর ষবট্দ্রাট্হর উপ্ত বীট্জর শললীহান ষেখাই ষবোল আগুট্নর রূি ধারে কট্র ষব্রষযে
সাম্রাজেট্ক একষদন ধুষলসাৎ করট্ব তারই ইষঙ্গত বহন কট্রট্ি শমঘাইট্য়র শেি িষরেষতট্ত।
“মানুট্ির কলোট্ে রুষযর লোই এর সট্ঙ্গ প্রাট্ের লোইট্ক এক সূট্ত্র শবোঁট্ধ নাযে আট্দালনট্ক এষগট্য় ষনট্য়
যাওয়াই গেনাট্যের মমতকথা।”১৩ ষকন্তু গেনাযে সট্ে জষেত সষমষতর মানুিট্দর মট্ধে শবাঝািোর ভারসামে রক্ষা
না করট্ত িারায় নাযেধারার িথ অনেষদট্ক ষনেতয় করট্ত হল। এরসট্ঙ্গ জষেত তৃষপ্তষমট্ত্রর বেষক্তগত অনুভূষতষয
প্রকাে কট্রট্িন তাোঁর শলখনী মুট্খ। যা িক্ষান্তট্র গেনাট্যে সট্ের সট্ঙ্গ জষেত প্রট্তেকষয ষেল্পীর মট্নাভাবষয
প্রকাে কট্রট্ি- “শয আদট্েতর জট্নে গেনাযে সাংট্ঘর সট্ঙ্গ জষেট্য় ষিলাম, গেনাযে সাংট্ঘ আমরা তার সাথতকতা
লাভ করট্ত িাষরষন, ষকন্তু শসই ইিাযাট্তা মট্র যায় না। তখন শয আমাট্দর সমস্ত মনপ্রাে ভাল কট্র সুস্থ িষরট্বট্ে
নাযক করার জনে উেুখ। নাযক শয আমাট্দর করট্তই হট্ব।”১৪ ফট্ল গেনাট্যের ভাবধারাট্ক সট্ঙ্গ ষনট্য় নতুন
প্রাট্ের স্পদট্ন নবনাট্যের সূচনা হল। শযখাট্ন মানুি আোবাদী। তাই মৃতুে িথযাত্রী শমঘাই ষব্রষযে শথট্ক ভারত
বাতার রক্ষার এক বাততা ষদট্য় শগট্লন।
এবার ‘নীলকণ্ঠ’ (প্রথম প্রকাে – ১৯৬১) নাযট্কর কথা বলা শযট্ত িাট্র। নবনাট্যের ধারায় এ এক নতুন
সাংট্যাজন- যাট্ক আমরা একাঙ্ক নাযক নাট্ম জাষন। একাঙ্ক নাযক সম্পট্কত শমযারষলঙ্ক বট্লষিট্লন- “A deeper,
more human, more universal life”১৫ মানুট্ির িদ্ম সততার আোট্ল অসহায় মানুট্ির বদনষদন যাত্রার এক
রূিষচত্র বলা শযট্ত িাট্র এই নাযকট্ক। উক্ত নাযকষয (নীলকণ্ঠ) একষয সামাষজক একাঙ্ক নাযক। শকাট্না গূঢ়
সামাষজক সমসো এট্ত শনই, তট্ব রট্য়ট্ি অমানষবকতার িষরচয়, নাযেকার শদখাট্ত শচট্য়ট্িন শয আধুষনক সমাজ
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তার ‘চাকষচট্কর’ আোট্ল মানষবক মূলেট্বাধগুষলর কীভাট্ব ষবিযতয় ঘষযট্য়ট্ি। সমাট্জর রূঢ়তা, তার কলুষযত
রূিষযট্ক ফুষযট্য় মানবাত্মার জয়গানই নবনাট্যের উট্েেে ষিল, তট্ব এই নাযট্ক উৎিল দত্ত মানবাত্মার ষনম্নগামী
ষক্রয়াকলািট্কই প্রস্ফূষযত কট্রট্িন।
এক ষভন্ন আদট্লর, ষভন্ন সুর বহন করট্ি উৎিল দট্ত্তর ‘নীলকণ্ঠ’ নামক একাষঙ্ককাষয। ষবজ্ঞানাশ্রয়ী ষেল্পষচন্তা
আর যুষক্তবাদট্ক আশ্রয় কট্র শরামাষিক ভাব-ষবলাষসতার িষরবট্তত বস্ততাষন্ত্রক জীবনাদেত হট্য়ট্ি নাযেকারট্দর
জীবনদেতট্নর মাধেম। উৎিল দট্ত্তর ‘নীলকণ্ঠ’ নাযকষয শসই যুষক্তবাদী ষচন্তারই এক ষভন্ন ফসল।
রাজিট্থর মোনট্হাট্লর অিকার গট্তত অসহায়ভাট্ব আযট্ক িো এক ধাির শিট্লর উিার করাট্ক শকি কট্র
তথাকষথত ভদ্র, বাবু িাোর শকৌতুহলী অমানষবক আচরে ষনট্য় তীব্র বেঙ্গ শকৌতুট্কর সট্ঙ্গ আজট্কর সমাজট্চতনার
যুট্গর সতেট্ক তুট্ল ধট্রট্িন নাযেকার। আধুষনক এই নাযকষয নাযেকাট্রর নাযে তাষলকা িুষির এক মাইলট্স্টান
হট্য় শদখা ষদট্য়ট্ি। অষভনব আষঙ্গট্কর সাহাট্যে আধুষনক জীবন শরাট্তর চিল গষতরঙ্গট্ক শেট্ির অশ্রুষসক্ত
িষরেষতট্ত ফুষযট্য় শতালার এক সামষগ্রক প্রয়াস আমরা শদষখ নাযট্ক।
হষরজন-শমথর-মুষচ, যাট্দর কাট্িও শঘিট্ত চায় না, প্রট্য়াজট্নর তাষগট্দই তাট্দর সট্ঙ্গ যা একযু সম্পকত, তা
ফুষরট্য় শগট্ল সম্পট্কতর কথা শতা দূট্র থাক, তাট্দর কাি ষদট্য় শযট্ত ও শযন গা ষেউট্র উট্ঠ। এমনই এক
হষরজন- এক বালক, কলকাতার ভূ-গভতস্থঃ প্রয়ঃ প্রোলী িষরষ্কাট্রর ভার িট্েট্ি তার উির, ষেউনদন (নাযকট্র
এক চষরত্র, বাবু সমাট্জর এক ভদ্র বাষসদা) তাট্ক শমথরষযট্ক, ষনট্য় আট্স মোনট্হাট্লর কাট্ি। িাষরিাট্শ্বতর
সকট্ল ষনজ কাট্জ বেস্ত। এমন সময় এক ভয়ানক দুঘতযনা ঘট্য যায়। শসই বালকষয (হষরজন / শমথর) মোনট্হাট্ল
িট্ে যাওয়ায় হইচই শবোঁট্ধ শগল। ষকন্তু এই শয শকালাহল তা একষয প্রােট্ক বাোঁচাবার তাষগট্দ নয়- মট্নারিট্নর
একষয দৃেে শদখার তাষগট্দই যতসব ভীে আর হইচইট্য়র সমাট্বে ঘট্যষিল। ষকন্তু শসই ষনষ্পাি বালক রাজিট্থর
মোনট্হাট্লর অিকার গট্তত অসহায় ভাট্ব িট্েষিল। অথচ তাট্ক উিার করার মত শকউ ষিল না। কারে শস শয
‘অিুত’। ষবাংে েতাব্দীট্ত এট্স মহানগরীর আধুষনকতায় অমানষবক আচরট্ের প্রকাে িাই উক্ত নাযকষযট্ত। যাট্দর
কাট্ি সমট্য়র মূলে অট্নক, হয়ট্তা বা একষয প্রাট্ের শচট্য়ও শবষে।
িাষরিাট্শ্বতর ঝাোঁঝাট্লা আট্লাট্ক শয কলকাতা হয়ট্তা বা তার মনুিেট্ত্বও ষবসজতন ষদট্য়ট্ি। বেস্ত জীবট্ন
মানুট্ির প্রাট্ের শখলাও তাট্দর ষবট্নাদট্নর মাধেম। তাই যখন মোনট্হাট্লর অস্ফুয অিকার শথট্ক শসই বালকষযর
অস্ফুয শগািাষনর েব্দ শোনা যাট্ি শস অবস্থাট্তও তাট্দর মট্ধে হাসেরস জট্ম উঠট্ত শদষখ-

“শিট্লরা: শুট্য় আট্ি কাদায়ওযা হাত, এযা িা- ঐ শয মাথা
- দূর ওযা িািা, মাথা ঐ ষদট্ক।”১৬
এভাট্ব এট্কর ির এক ষভে জট্ম, চাট্য়র কাি হাট্ত শকউ শবষরট্য় আট্স, মহানগরীর অথতহীন বেস্ততার িাি
ষনট্য়, শকউ শিাযতট্ফাষলও ষনট্য়, শকউ চানা ভাজা হাট্ত- একষয প্রাে কীভাট্ব ষনট্স্তজ হট্য় যায় শসই দৃেে উিট্ভাগ
করট্ত, আবার এষদট্ক আষফস শফরত ভদ্রট্লাট্করা জলখাবার না শখট্য় একযু দাোঁষেট্য় থাকাই শশ্রয়ঃ মট্ন করট্লন।
উিট্দট্ের িোিষে, ষকন্তু কাট্যত িষরেত করার তাষগদ কাট্রা শনই।
এই দুঘতযনা আবার অট্নট্কর বেবসার মাধেম হট্য় উঠল। সাাংবাষদকরা নতুন শখারাক শিল, চাট্য়র শদাকান
অপ্রতোষেত ভাট্ব নতুন নতুন খট্ের শিল। এভাট্ব সময় অষতবাষহত হট্ত লাগল আর এই ষনঃস্বপ্রাে ক্ষু দ্র শদহষয
তোগ করল। নাযট্কর শেট্ি শদষখ- “ফ্ল্োে বালব ষবদুেৎ হানল, এমষন সমট্য় মোনট্হাল শথট্ক একযা কাতট্রাষক্ত
Volume- VIII, Issue-I

July 2019

121

নবনাট্যের ধারায় ‘নীলরক্ত’ ও ‘নীলকণ্ঠ’ : নাযক

শেলী দত্ত

উষিত হট্ত সবাই শথট্ম শগল এবাং ভীট্ের মট্ধে গুিন িোট্ত লাগল। ... দমকট্লর ঘিাও শোনা শগল শসই সট্ঙ্গ।
দমকট্লর কমতীরা যখন কদতমাক্ত বীভৎস েীেত শদহখানা তুট্ল আনল, তখন মহারাজ মট্র শগট্ি। শচাখদুট্যা শখালা,
সাদা আর মুখখানা হাোঁ কারা। ষনঃশ্বাস ষনট্ত প্রােিট্ন শচষ্টা কট্রষিল মহারাজ কারে মানুি মরট্ত চায় না।”১৭
ববজ্ঞাষনক সভেতা কীভাট্ব মানুট্ির মষস্তষ্কট্ক ষনাংট্ে মমতা, আট্বট্গর জায়গাষযট্ক ধূষলসাৎ কট্র এক যট্ন্ত্র
িষরেত কট্রট্ি তারই জ্বলন্ত উদাহরে এই নাযক। িুট্ষ্পদুট্েখর ষগষরর ভািায় সমাট্জর এই ষদকষয আট্রা স্পষ্ট“নগরট্কষিক নবে ধনতাষন্ত্রক সমাজ বেবস্থার মট্ধে ষদট্ন ষদট্ন শদখা শদয় শলাভ- লালসা আর অসাংযম। এইসব
সাংক্রামক শরাট্গর তীব্র ষবিষক্রয়া মানবমট্নর গহীট্ন শগািট্ন ধীট্র হট্লও ষেকে চালায়। ফলস্বরূি মানুট্ির
মানুিত্ব ধীট্র ধীট্র ষবলুপ্ত হয়।”১৮ শযখাট্ন স্বাথত শনই, শসখাট্ন মমতাট্বাধও শনই। আত্মপ্রট্লাভট্ন মি এই সমাজ
শয আজ তার শভাগ আকাঙ্খার অট্টাষলকার িবততট্ক চুম্বন করট্ত চট্লট্ি। এই হল আজট্কর বাস্তবতা, শযখাট্ন
স্বগতও আত্মগ্লাষনট্ত মি। তাই কষব ষলট্খট্িন“Modern life
With its stick hurry, its divided aims,
Its heads overtax’d its plaised hearts,
Glance and nod bustle by
And never once our possessor
Soul, Before die.”১৯

ষভন্ন আদট্লর, ষভন্ন মনট্নর দুই নাযক, একষযট্ত ষবট্দেী োসট্নর দ্বারা নীষিষেত সমাজ-নতুন উদেট্ম শবষরট্য়
আসট্ত ষেট্খট্ি অতোচট্রর েৃঙ্খলট্ক শভদ করট্ত ষেট্খট্ি আধুষনকতাট্ক বরে কট্র ষনট্ত। আর িরবততী নাযট্ক
শসই আধুষনকতাই প্রাে ষনট্ত শেখাট্ি ষনজ স্বট্দেীট্দরই- ধনতাষন্ত্রক সমাজ বেবস্থাট্ক ষবিময় রূিষযট্ক দৃষষ্টনদন
রূি ষদট্য়ট্িন নাযেকার। একষযট্ত মানবাষধকার লাট্ভর লোই, আট্রকষযট্ত মানবাষধকার লাট্ভর িরবততীট্ত শয
ষবষিন্নরূিষয তার প্রকাে শিট্য়ট্ি। যা নবনাট্যের ধারায় দুই বষলষ্ঠ উদাহরে বলা শযট্ত িাট্র।
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জুলাই ২০০৭, িৃঃ ১৬০।
১২। তট্দব।
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কলকাতা, এ মুখাজতী অোে শকাম্পানী প্রাইট্ভয ষলষমট্যি, ২৭ মাচত, ২০০০, িৃঃ ৩৪৭।
১৪। তট্দব, িৃঃ ৩৭৬।
১৫। Materlinck, M, ‘The Irogical in Daily Life’, https://www.prtar.org/stable/27530556.
১৬। দত্ত, উৎিল, ‘উৎিল দত্ত সমগ্র’, ২য় খে, নীলকণ্ঠ নাযক, কলকাতা, ষমত্র ও শঘাি িাবষলোসত, ৩য় মুদ্রে,
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