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বিজন ভট্টাচার্যের ‘জনর্নতা’: পাঠ ও পযোর্ াচনা
জীিনকৃষ্ণ পাত্র

সহর্যাগী অধ্যাপক, িাাং া বিভাগ, িীরবিক্রম মমর্মাবরয়া কর্ জ, আগরত া, বত্রপুরা, ভারত
ABSTRACT
One act play ‘Jananeta’ was written by playwright Bijan Bhattacharya who set the
background of the Bengal famine for his drama of 1943. The character of public leader in
the drama ‘Jananeta’ is equally relevant today even after seven decades of independent
India. The public leader Narendranath’s character has been portrayed in contrast to the
real public leader. The character has followed the dramatist’s intention. Narendranath’s
follower Laxmikanta, Trilochan, Sahayram Jabbur, Sadu khan’s taste of Black market has
ruined the life of ordinary farmers and has also made them helpless. Is this helplessness not
visible in the 21st century? And public leader Narendranath is not a villain in the true
sense? All these queries will be answered in the discussion article.
Key words: public leader, villain, famine, helplessness, 21st century.

গত শতাব্দীর চবির্শর দশর্ক গণনাট্য সাংর্ের উর্েষপর্িে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের অিদান নাট্র্কর
ইবতহার্স স্বণোক্ষর্র ম খা হর্য় আর্ে৷ পরিতেী পঞ্চাশ, ষাট্ ও সত্তর্রর দশর্ক নাট্য-পরীক্ষা-বনরীক্ষার
বিিতেন র্ণণ তাাঁর বশল্পীসু ভ স্বাতন্ত্র্য ও িস্তুবনষ্ঠা তাাঁর্ক কার্ াত্তীণে প্রবতভার উজ্জ্ব বশর্রাপা দান কর্রর্ে৷
আমৃতুয সামযিাদী ভািাদর্শে বিশ্বাসী বিজন ভট্টাচাযে গণনাট্য সাংর্ের অনযতম পুর্রাধ্া নাট্যকার হর্য় কর্য়ক
িের পর িযবিসত্তার্ক সুরবক্ষত রাখার স্বার্থে প্রাবতষ্ঠাবনক ভার্ি গণনাট্য সাংে মথর্ক সর্র মগর্ ও বতবন তাাঁর
বশল্পীসত্তার্ক সদা জাগ্রত মরর্খবের্ ন ‘গণ’-এর মর্নর কথার্ক প্রবতফব ত করর্ত৷ তাাঁর ‘আগুন’
‘জিানিন্দী’ ‘নিান্ন’, জীয়নকনযা’, ‘মগাত্রান্তর’, ‘মরাচাাঁদ’ ‘োয়াপথ’, ‘গভেিতী জননী’, ‘মদিীগজেন’, ‘আজ
িসন্ত’, ‘চর্ া সাগর্র’, ‘হাাঁসখাব র হাাঁস’ প্রভৃবত নাট্ক মযমন মশাবষত শ্রবমক, কৃষক, আবদিাসী দব ত
সম্প্রদায় সমূর্হর জীিনযাত্রার পবরচয় িহন কর্র মতমবন জাতীয় ও আন্তজোবতক মক্ষর্ত্র মানুর্ষর প্রতযাবহক
জীির্নর সার্থ রাষ্ট্রীয় প্রশাসর্নর সাংোর্তর ইবতহাসসম্মত ধ্ারািাবহকতার্ক আমার্দর সুস্পষ্টভার্ি
অির্ াকন করার সুর্যাগ কর্র মদয়৷ মসই বহর্সর্ি ইবতহাস ও যুগবজজ্ঞাসা বিজন ভট্টাচার্যের প্রবতবট্ নাট্র্ক
এর্ক অপর্রর পবরপূরক অঙ্গ বহর্সর্ি অিস্থান কর্রর্ে৷ আমরা তাাঁর ম খা একবট্ একাবিকা পাঠ করর্ এই
সতযর্ক খুাঁর্জ পাি ময, ভারতির্ষের স্বাধ্ীনতা প্রাবির অিযিবহত পর্র জনক যার্ণর দাবয়ত্ব বনর্ত ময
জনর্নতার্দর আবিভোি ের্ট্বে তাাঁর্দর শঠতা ও ষড়যন্ত্র্ মযন স্বাধ্ীনতা সম্পর্কে নতুন একবট্ প্রশ্ণ সৃবষ্ট
কর্রর্ে এিাং এই জনর্নতারা বঠক অপবরিবতেতরূর্প মদর্শর স্বাধ্ীনতার সাত দশক পরও বক্রয়াশী
রর্য়র্েন৷ বিজন ভট্টাচার্যের ‘জনর্নতা’ নাট্কবট্ ১৩৫৮ িঙ্গার্ব্দ (১৯৫১ বি.) ‘শারদীয় পবরচয়’ পবত্রকায়
মুবিত হয়৷ পুস্তকাকার্র নাট্কবট্ প্রকাশ াভ কর্রবন৷ ২০০৮ বিস্টার্ব্দ মদ’জ পািব বশাং প্রকাবশত ‘বিজন
ভট্টাচাযে রচনা সাংগ্রহ---১’ গ্রর্ে নাট্কবট্ স্থান পায়৷ তর্ি নাট্কবট্ মকার্না রঙ্গমর্ঞ্চ অবভনীত হর্য়বে বকনা
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মস তথয আমার্দর কাে মনই৷ ‘জনর্নতা’ ক্ষুি কর্ ির্রর, বকন্তু বিজন ভট্টাচার্যের কা জয়ী নাট্কগুর্ ার
মর্ধ্য একবট্, মস বিষর্য় বনিঃসর্ন্দহ হর্ত পাবর৷
বিজন ভট্টাচার্যের ‘জনর্নতা’ নাট্র্কর পট্ভূবম ‘নিান্ন’ নাট্র্কর পট্ভূবমর বিস্তৃততর রূপর্ক প্রকবট্ত
কর্র৷ ১৯৪৩ সার্ র পরাধ্ীন ভারতির্ষের সাধ্ারণ মানুর্ষর জীিন-যন্ত্র্ণার দব যবদ ‘নিান্ন’ হয়, তাহর্
‘জনর্নতা’ হর্ি স্বাধ্ীন ভারতির্ষের আর এক িীভৎস েবি---ময েবি মদর্শর স্বাধ্ীনতার্ক একবট্ প্রশ্ণ বচর্ের
মুর্খ দাাঁড় কবরর্য়র্ে৷ প্রশ্ণবট্র উত্তর খুাঁর্জ যথাথেভার্ি বির্েষণ কর্রর্েন শ্রী শমীক ির্ন্দযাপাধ্যায় মহাশয়৷
বির্েষণবট্ হ --‘‘স্বাধ্ীনতা-পরিতেী ভারর্ত রাজননবতক ক্ষমতা, প্রবতপবত্ত ও পর্দর ম ার্ভ জনদরর্দর ভান ও
দুনেীবতিান শবিমানর্দর স্বাথেরক্ষায় যুগপৎ বনর্য়াবজত ‘জনর্নতার্দর’ জাতবট্র্ক বচবেত করর্ত
‘জনর্নতা’ নার্ম একাি নাট্কবট্ তার ক্ষযর্ভদ কর্র৷’’ (১)
‘নিান্ন’-এর পট্ভূবমর্ত রর্য়র্ে ১৯৪৩-এর দুবভেক্ষ, খাদয অর্েষর্ণ কাতার্র কাতার্র গ্রার্মর মানুর্ষর
শহর্র বভড় জমার্না, বনষ্পাপ সর মানুষর্দর মজাতদার, মজুতদার, কার্ ািাজাবরর্দর দুষ্ট চক্রার্ন্তর বশকার
হওয়া, শহর্র বখর্দর জ্বা ায় তার্দর ক্ষুধ্াতে পশুর মত আতদোন করর্ত করর্ত মৃতুযর মকার্ ঢর্ পড়া,
গ্রার্মর সর -সাধ্ারণ কু ক্ষ্মীরা তার্দর মপর্ট্র আগুন মনভার্নার জনয ম্পট্ অথেগৃধ্নর্ু দর কামনার বশকার
হওয়া প্রভৃবত মমেন্তুদ দৃশয৷ এই মানিতাহীন ঐবতহাবসক মপ্রক্ষাপট্ একট্ু অনযরূর্প ‘জনর্নতা’ নাট্র্ক ধ্রা
পর্ড়র্ে, তর্ি এ দৃশয মানুর্ষর গুি বির্িক মিাধ্র্ক আহত ও কাব মাব ি কর্র৷ এ নাট্র্ক ১৯৪৩ সার্
িাাং ার মেন্তর্রর প্রসাবরত রূপ প্রকবট্ত হর্য়র্ে৷ দুবভের্ক্ষর প্রভাি এ নাট্র্কর মূ বভবত্ত রচনা কর্রর্ে৷
দুবভেক্ষর্ক হাবতয়ার কর্র শাসক ও মশাষকর্শ্রবণ পরস্পর হাত ধ্রাধ্বর কর্র ময যার স্বাথে সুরবক্ষত রাখার
জনয িযস্ত হর্য় পর্ড়র্ে৷ এই দুই শাসন ও মশাষণ যর্ন্ত্র্ বপষ্ট হর্য়র্ে গ্রার্মর সাধ্ারণ মখর্ট্ খাওয়া অভািগ্রস্ত
কৃষকর্শ্রবণ৷ এরা সভযতার বপ সুজ, এর্দর আিহমান দুিঃখ-কষ্টময় জীির্নর কথা কবি রিীন্দ্রনাথ তুর্
ধ্র্রবের্ ন তাাঁর কবিতায়৷ কবির ভাষায়--‘‘ির্ড়া দুিঃখ, ির্ড়া িযথা---সম্মুর্খর্ত কর্ষ্টর সাংসার
ির্ড়াই দবরি, শূনয, ির্ড়া ক্ষুি, িদ্ধ, অন্ধকার৷
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আর্ া চাই, চাই মুি িায়ু,
চাই ি , চাই স্বাস্থয, আনন্দ-উজ্জ্ব পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত িক্ষপট্৷ এ দদনয-মাঝার্র, কবি,
একিার বনর্য় এর্সা স্বগে হর্ত বিশ্বার্সর েবি৷৷’’ (২)
প্রথাগত একাি িা পঞ্চাি নাট্র্কর ঢর্ে বিজন ভট্টাচাযে তাাঁর ‘জনর্নতা’ নাট্র্ক ‘অি’র কথা উর্িখ
কর্রনবন৷ এমন কী বতবন দৃশয বিভাজর্নর বিষয়বট্ও সুস্পষ্ট কর্রন বন৷ তর্ি নাট্ক পার্ঠ মর্নাবনর্িশ করর্
নাট্য বনর্দেশনা অনুযায়ী পাঠক-সাধ্ারণ িুর্ঝ মনর্িন নাট্কবট্র্ত দুর্ট্া দৃশয রর্য়র্ে৷ প্রথম দৃর্শয জনর্নতার
দিরখানার কমেচঞ্চ তার েবি সহ তাাঁর সাহাযযপ্রাথেীর্দর আসা-যাওয়ার বিষয়বট্ স্পষ্ট হর্য়র্ে৷ বিতীয় দৃর্শয
জনর্নতার দিরখানা পার্ে মগর্ে, রর্য়র্ে ‘গণ’-মদর সার্থ জনর্নতার মুর্খামুবখ হওয়ার দৃশয এিাং ‘গণ’
অথোৎ সাধ্ারণ দবরি কৃষকর্দর সার্থ জনর্নতার মুহুমুহুে িাকুযর্দ্ধর পট্দৃশয ও তার অবন্তম হতাশাকর
পবরণবত৷ ‘জনর্নতা’ নাট্র্কর প্রথম দৃর্শয আমরা মদবখ জনর্নতা নর্রন্দ্রনার্থর দিরখানায় প্রবতবট্ কবমের
িযস্ততা৷ ট্াইপ রাইট্ার মমবশর্ন ঝর্ড়র গবতর্ত ট্াইপ চ র্ে, দিরখানার সামর্নর বদর্কর বনস্তরঙ্গ কর্ক্ষ
ইবজ মচয়ার্র চুপ কর্র ির্স জনর্নতা কাগজ বনর্য় আধ্র্শায়া অিস্থায় মগাট্া দৃর্শযর অদ্ভুতভার্ি ভারসাময
রক্ষা কর্র চর্ র্েন৷ এই নর্রন্দ্রনাথর্ক নাট্যকার মচনার্েন এর্কিার্র প্রথর্ম নাট্যবনর্দেশনার মাধ্যর্ম,
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‘‘জনর্নতা নর্রন্দ্র নার্থর দিরখানা৷ ১৯০৫ মথর্ক’৫০ সা ---িঙ্গভঙ্গ-বির্রাধ্ী আর্ন্দা ন মথর্ক
শুরু কর্র িঙ্গভঙ্গ পর্িের উত্তরকান্ড পযেন্ত---মদর্শর রাজননবতক জীির্ন নর্রন্দ্রনাথ মনতৃত্ব বদর্য়
এর্সর্েন৷ আজ মপ্রৌঢ়র্ত্বর সীমা অবতক্রম কর্রও জনর্নতা মতমবন অক্লান্ত৷’’ (৩)
তাাঁর মুখ বক্লষ্ট হর্য় আর্ে, কারণ মদর্শর মানুর্ষর স্বাধ্ীনতাপ্রাবি ের্ট্র্ে, বকন্তু তার্দর অর্ন্নর কষ্ট দূর
হয়বন৷ িাংশগত গবরমায় বতবন ‘রায়িাহাদুর’ উপাবধ্প্রাি৷ িতেমার্ন একবট্ অঞ্চর্ র ইউবনয়ন মিার্ডের
মপ্রবসর্ডন্ট জনর্নতা খুিই সািধ্ানী৷ কারণ---বতবন প্রস্তুবত বনর্েন ‘রাবজয জয়’ কর্র আরও িড় মনতা িা
মন্ত্র্ী হওয়ার জন৷ সুর্যাগসন্ধানী এই মানুষবট্র্ক নাট্যকার আাঁকর্েন খুিই সর্চতনভার্ি৷ বতবন ইবজ মচয়ার্র
ির্স--‘‘কাজগপত্তর মদখর্েন আর মািাবজ সযার্ন্ড পরা ডান-পাট্া
নাচার্েন৷ মার্ঝ মার্ঝ মুখ মথর্ক কাগজখানা সবরর্য় অন্তরাশ্রয়ী
দৃবষ্টট্া যখন চশমার কার্চর ওপর নীচ বদর্য় িাইর্র বনর্ক্ষপ করর্েন,
তখনই মকি আাঁচ পাওয়া যার্ে নর্রন্দ্রনার্থর অসাধ্ারণ িযবির্ত্বর’’৷ (৪)
জনর্নতা নর্রন্দ্র নার্থর দিরখানায় তাাঁর সাক্ষাৎপ্রাথেী সরকাবরকমেচাবর বম. দত্ত উপবস্থত হর্য়র্েন৷
উর্েশয, বতবন ময নার্মর তাব কা দতবর কর্রর্েন, মসই তাব কা অনুর্মাদন কর্র মনর্িন নর্রন্দ্রনার্থর কাে
মথর্ক৷ তাাঁর্ক নর্রন্দ্রনার্থর কার্ে পাবঠর্য়র্েন ডাকিাাংর্ া মথর্ক স্বয়াং মযাবজর্েট্ বম. মুখাবজে তাব কাবট্র্ত
রর্য়র্ে তার্দর নাম যার্দর কাে মথর্ক এই দুবভের্ক্ষর সময় মফস্সর্ কডেন প্রথা চা ু কর্র মকাট্া পূরর্ণর
জনয ধ্ান সাংগ্রহ করা হর্ি৷ বম. দত্ত বনষ্ঠািান সরকাবর কমেচাবর, বতবন পার্য় মহাঁর্ট্ গ্রার্মর ম াকজনর্দর কাে
মথর্ক খির বনর্য়, সর্রজবমন উপবস্থত মথর্ক তাব কা দতবর কর্রর্েন এিাং বির্িচনায় মরর্খর্েন---কর্দর
কাে মথর্ক ধ্ান সাংগ্রহ করা খুিই জরুবর৷ মসই তাব কা মদর্খ নর্রন্দ্রনাথ ‘মরর্গ আগুন মতর্ মিগুন’ হর্য়
বগর্য় ধ্মর্কর সুর্র জানার্ ন--‘‘মিাকার মর্তা কথা ি র্িন না৷ কবেন কাজ করর্েন আপবন এই
বিভার্গ!.. আপবন মকন আর্গ আমার কার্ে না এর্স এখার্ন
মসখার্ন েুর্র েুর্র বনর্জ বগর্য় ব স্ট দতবর কর্রর্েন! আপবন িাইর্রর
ম াক, এখার্ন কার ের্র কী আর্ে কী মনই, আমার চাইর্ত মস বিষর্য়
আপবন মিবশ খির রার্খন, না!’’(৫)
কারণ, এই তাব কায় রর্য়র্ে তাাঁর কার্ের মানুষ মজাতদার, িযিসায়ী ক্ষ্মীকান্ত, বত্রর্ াচনা আর
সহায়রার্মর নাম৷ তাাঁর ধ্মর্ক বম. দত্ত পড়র্ ন ফাাঁপর্র, িাধ্য হর্য় ি র্ ন--‘‘এই ব স্টই ময ফাইনা ব স্ট---একথা মতা আবম ি বে না৷ আপনার অনুর্মাদর্নর পরই মসই
ব স্ট আবম করি৷’’ (৬)
এরপর নর্রন্দ্রনাথ বিবভন্নভার্ি ভয় মদবখর্য় বনর্জর উর্েশয বসদ্ধ কর্রন৷ মজাতদারর্দর নাম িাদ বদর্য়
ি ন--‘‘বির্িষিশত মকউ হয়র্তা আপনার্ক ির্ র্ে ময এর্দর সি ির্ড়া ির্ড়া স্টক আর্ে৷ খিরট্া
এর্কিার্রই ভু ৷ আর এই ক্ষ্মীকান্ত, বত্রর্ াচন আর সহায়রার্মর নার্ম ময স্টর্কর কথা আর্ে,
এট্া খাবনকট্া চাবষর্দরই মকা-অপার্রবট্ভ মস্টার বহর্সর্ি unction কর্র এখার্ন --- ধ্মের্গা ার
মর্তা৷’’ (৭)
জনর্নতা নর্রন্দ্র নার্থর চবরর্ত্র সুবিধ্ািাদী মকৌশ ী বদকবট্ প্রকবট্ত হর্য়র্ে যখন এর্ক এর্ক তাাঁর
কার্ে মজাতদার, মহাজন, িযিসায়ী ক্ষ্মীকান্ত, বত্রর্ াচন, সহায়রাম, ভগিতীচরণ, জিির বমঞারা আসর্ত
শুরু কর্র এিাং তারা স্বাথেবসবদ্ধর নানা ফবন্দ-বফবকর্রর কথা ি র্ত থার্ক৷ জনর্নতা মকৌশ ী ভূবমকা বনর্য়
তার্দর দুিে তার বদকগুব তার্দরই সামর্ন তুর্ ধ্রর্েন এিাং মসগুব চাপা মদিার জনয বিবভন্ন রাস্তা
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মদবখর্য় তাাঁর সুবিধ্া প্রাবির পথর্ক প্রশস্ত করর্েন এই ির্ ময, এিার বতবন মযন ইর্ কশার্ন দাাঁবড়র্য়
বজতর্ত পার্রন, অনযথায় তার্দর িযিসা িাবণজয ার্ট্ উর্ঠ যার্ি৷ তর্ি বতবন খুিই সািধ্ানী, কারণ বতবন
মর্ন কর্রন মমার্ট্ই মযন সাধ্ারণ মানুষর্ক ভু ভািা না হয়৷ তাাঁর মন্তিয--‘‘... মসখানকার মানুর্ষর মন তুবম জান না৷ কার্জই কারবকবত
বিস্তর করর্ত হর্ি৷ এখন এর জনয চাই অথেি , ম াকি একট্া
বনিোচন জয় করা মার্ন মতামার যার্ক ির্ বগর্য় একট্া রাজয জয় করা’’ (৮)
নর্রন্দ্রনাথ মঝাপ িুর্ঝ মকাপ মমর্রর্েন ভগিতীচরণ ও জিির বমঞার আগমর্নর পর৷ ভগিতীচরণ
িযিসাদার, গাাঁট্বর গাাঁট্বর কাপড় কার্ ািাজাবর করার জনয মজুত কর্র রার্খ৷ মস বনর্জ ইর্ কশান কবমবট্র
ম াক হর্য়ও পার্পর দিতরণী পারাপার্রর জনয সাহাযয বনর্য়র্ে জনর্নতা নর্রন্দ্রনার্থর কাে মথর্ক৷ তার
আইবন সমসযা মমট্ার্িন নর্রন্দ্রনাথ, তাই তাাঁর্ক মকা কাতায় বনর্য় মযর্ত চাইর্ে মস৷ আর জিির বমঞা
ধ্র্নখাব অঞ্চর্ র মগা ার মাব ক৷ তার ধ্ান যার্ত বসজ না হয়--- মস িযাপার্র মস নর্রন্দ্রনার্থর
সাহাযযপ্রাথেী৷ নর্রন্দ্রনাথ বকন্তু তার্ক মের্ড় কথা ির্ ন বন, কারণ মপের্ন রর্য়র্ে তাাঁর উর্েশয৷ বতবন ‘মর্হশ
দপেণ’ পবত্রকায় প্রকাবশত খির্রর উৎস ধ্র্র জিির বমঞার্ক কািু কর্রর্েন৷ এিাং িাধ্য কর্রর্েন সাংখযা েু
সম্প্রদার্য়র মভাট্ পাওয়ার জনয সাংখযা েু সম্প্রদার্য়র জিিরর্ক তাাঁর কার্ে িাংশিদ থাকর্ত৷ এমন সময়
মনপথয মথর্ক হট্টর্গার্ র আওয়াজ কার্ন আর্স৷ ‘জনর্নতার কার্ে দু-বতনবট্ গ্রার্মর কৃষকরা আবজে বনর্য়
এর্সর্ে তার্দর দুিঃখ াের্ির জনয’---এর্দর প্রবত জনর্নতা এর্কিার্র বিরি৷ বনর্জর্ক স্বেভািমূবতে
সম্পন্ন জনর্নতা বহর্সর্ি প্রবতবষ্ঠত করার জনয তাাঁর সার্গ্রদর্দর সামর্ন অনগে িিিয বদর্য় যান৷ এমন
সময় তাাঁর ট্াইবপস্ট ভিানী এর্স জানায়---কৃষর্করা মাবজর্ের্ট্র িাাংর্ ার্ত বগর্য় তাাঁর্ক মসখার্ন না
মপর্য় আপনার কার্ে এর্সর্ে৷ কৃষকর্দর হট্টর্গার্ র মজর্র নর্রন্দ্রনাথ ফযাসার্দ পর্ড় যান৷ এখার্নই
নাট্র্কর প্রথম দৃর্শযর সমাবি ের্ট্৷ প্রথম দৃর্শযর একমুবখ গবত পরিতেী দৃর্শয climax-এর বদর্ক এবগর্য়
চর্ ৷ বকন্তু climax এর্কিার্র প্রতযাবশত ক্ষযর্ক বিপরীতমুবখ কর্র পাঠক ও দশেকর্ক হতাশার অন্ধকার্র
পবতত কর্র৷
বিতীয় দৃর্শযর সূচনায় নাট্যকার্রর নাট্য বনর্দেশনায় আমরা স্পষ্ট হই ময, নর্রন্দ্রনার্থর দির খানার
আসিািপত্র ও সরঞ্জাম মির কর্র বদর্য় মপের্নর বদর্কর অাংশবট্ উাঁচু প্লাট্ফর্মের মত দতবর করা হর্য়র্ে৷ এই
প্লযাট্ফর্মে দাাঁড়ার্িন নর্রন্দ্রনাথ ও তাাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গরা৷ আর দু-বতনবট্ গ্রার্মর ম াক বমবে কর্র এর্স দাাঁড়ার্ি
প্লাট্ফর্মের ডার্ন ও িার্ম৷ এই ম ার্করা অন্ধকার্র সবম্মব ত স্বর্র আর্িদন বনর্িদন করর্ি---‘‘ধ্ান বনওনা,
কর্রা প্রথায় মরশন িরাে কর, আহার দাও, পরর্নর কাপড় িরাে কর৷’’ এমন সময় আর্ াকসম্পাত
হর্ জনর্নতা নর্রন্দ্রনাথসহ ভগিতীচরণ, ক্ষ্মীকান্ত জিির বমঞারা এর্স তার্দর পার্শ এর্স দাাঁড়ার্িন৷
গ্রার্মর মানুষর্দর মার্ঝ সনাতন, পবততপািন, নর্রাত্তম, কৃপানাথরা হ জাতচাবষ৷ এরা জনর্নতার কার্ে
এর্সর্ে সমসযার দ্রুত মীমাাংসার জনয৷ সমসযাবট্ সনাতন ির্ র্ে--‘‘কডেন কর্র মযভার্ি ধ্ান সাংগ্রহ করা হর্ে, এট্া কী ি ি ---এর্কিার্র যার্ে---তাই৷ সরকার
বক ির্ র্ে ময মখারাবকর ধ্ান সীজ করিা!... অথচ মজাোর মহাজর্নর মগা ায় হাত মদওয়া
হর্েনা৷... তামাম মগরার্ম অভাবি চাবষর ের্র আজ এক দানা চা মনই৷... মজাোর মহাজর্নর
গুর্দার্ম ময হাজার হাজার মণ চা , ক্ষ মণ ধ্ান রর্য়র্ে এিাং ময ধ্ান-চা যর্থষ্ঠ মচারািাজার্র
চা ান হর্ে, মসই ধ্ান-চা সীজ করা হর্ে না মকন!’’(৯)
কার্ ািাজাবরর্দর আড়া করার জনয নর্রন্দ্রনাথ ি র্েন ময তার্দর াইর্সন্স আর্ে৷ মুহূর্তের মর্ধ্য
প্রতুযত্তর্র পবততপািন প্রশ্ণ কর্রর্ে---এত বনরন্ন মানুর্ষর জীির্নর মকার্না াইর্সন্স মনই! যারা হাজার
হাজার মন চা ব্ল্যাকমার্কেট্ করার সুবির্ধ্ পায় তার্দর াইর্সন্স মকান্ সুিার্দ মদওয়া হয়
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প্রর্সর্ ব ডন্টিািু একিার ি ুন৷ জনর্নতা কৃষকর্দর কথার বতর্রর ফ ায় বিদ্ধ হন, বকন্তু বতবন অর্যৌবিক
বকেু কথা ির্ তার্দর বিভ্রান্ত করর্ত মমার্ট্ই বপেপা হর্েন না৷ সার্থ সার্থ জানার্েন---সিই বতবন
মদখর্েন, সিই িুঝর্েন, বকন্তু বকেুই করর্ত পারর্েন না৷ নর্রন্দ্রনার্থর উপায়হীনতার কথা শুর্ন কৃপানাথ
পরামশে বদর্য়র্ে, ির্ র্ে উপায় না থাকর্ বতবন মযন কডেন প্রথা িন্ধ কর্রন, সি াইর্সন্স-ট্াইর্সন্স িন্ধ
কর্রন এিাং গুর্দাম খুর্ চা কৃষকর্দর মযন বদর্য় মদন৷ সার্থ সার্থ মস এও মচর্য়র্ে ময অনািাবদ জবম
চার্ষর জনয কৃবষঋণ িরাে করা মহাক৷ এিাং প্রবতিার্দর সুর্র ির্ র্ে--‘‘...মপর্ট্ ভাত মনই, পরর্ন িস্তর মনই অথচ ক্ষ্মীকান্ত আর
সাধ্ুখাাঁর গুর্দার্মর হাজার হাজার মন চা পাচার হর্য়
যার্ে মচারািাজার্র, এই ভগিতীচরণ আর কুন্ডুর্দর গবদর গাাঁট্
গাাঁট্ কাপড় মনৌর্কা কর্র ম াপাট্ হর্য় যার্ে রার্তর অন্ধকার্র
আপবন মদখর্ত পার্রন না!’’(১০)
বকন্তু মকৌশ ী জনর্নতা নর্রন্দ্রনাথ৷ বতবন োড়িার পাত্র নন, মযন মতন প্রকার্রণ কৃষকর্দর মর্নাি
ভাের্িন, বিবভন্ন দুরবভসবন্ধ েবট্র্য় তার্দর যুবি-িুবদ্ধর্ক িানচা করর্িনই! তাই কখর্না দরগার
পীরসার্হর্ির প্রসঙ্গ ট্ানর্েন, কখর্না মহাপুরুষর্দর কথা ির্ তার্দর মন বভন্নমুবখ করর্ত চাইর্েন, আিার
কখর্না ি র্েন, যবদ গবদর্ত িসর্তন তাহর্ আজ এই দুগেবত হর্তা না, এমন কী মচার্খর জ মফর্ দক্ষ
অবভর্নতার মত বতবন প্রবতিাদী কৃষকর্দর মর্নাজগৎর্ক আেন্ন করর্ত চাইর্েন৷ বতবন তার্দর কার্ে
ক্ষমতায় অবধ্বষ্ঠত হওয়ার প্রাথেনা বভক্ষা করর্ত োড়র্েন না৷ বকন্তু প্রবতিাদী কৃষকগণ এসমস্ত ধ্াাঁধ্ায় মুহূর্তের
জনয আেন হর্য় পড়র্ ও তারা তার্দর উর্েশয মথর্ক সর্র যায়বন৷ তাই পবততপািন ির্ র্ে--‘‘... মপ্রবসর্ডন্টিািু, আপবন বক ির্ ন তাহর্ আমরা সি ের্র
পর্ড় মরি? কার্রা ের্র আজ একদানা চা মনই, পরর্ন িস্তর
মনই অথচ চা কাপড় ময িাজার্র এর্কিার্র মনই তাও মতা না’’ (১১)
জনর্নতা নর্রন্দ্রনার্থর মুর্খাশ সিেসমর্ক্ষ খুর্ যায় যখন সবখচরণ জানায়, চা আর্ে সাধ্ুখাাঁর ের্র৷
নর্রন্দ্রনাথ সি মজর্নও অস্বীকার কর্রন এই ির্ ময তাাঁর কার্ে প্রমাণ মনই৷ জনতার মভতর মথর্ক
ওবফ বে িারাংিার উচ্চারণ কর্রর্ে--- ‘‘চা মন বর পা া !!’’ কথাবট্ নর্রন্দ্রনাথর্ক বিধ্িস্ত কর্রর্ে,
পীড়া বদর্য়র্ে, এমন কী বতবন স্বরূপ প্রকাশ কর্র ির্ র্েন---‘‘ মদ মতা হারামজাদার কানট্া ধ্র্র িার কর্র৷
মক!’’ এই উবির্ত জনর্নতার অন্তর্রর কথা পাঠর্করা িুঝর্ত পার্র৷ সাধ্ু খাাঁ বমথযা ির্ ময, মস চা
বমব ট্াবরর্দর বরকুইবজশান চা ৷ জনর্নতা তখন যুবির সূত্র খুাঁর্জ মপর্য় যান এিাং ইবনর্য় বিবনর্য় তার্দর
কার্ন বমথযাভাষণ মদিার মচষ্টা কর্রন৷ বকন্তু তারা এই েুমপাড়াবন গান শুনর্ি মকন, তার্দর মপর্ট্ মতা আগুন
জ্ব র্ে! তাই পবততপািন একর্রাখা জিাি মদয়---‘‘এই চা কর্রা দর্র আমার্দর বদবত হর্ি মতামার্র৷’’
সার্থ সার্থ ির্ র্ে বনমেম সতযকথা, মসবট্ হ --‘‘মতামার ‘সীজ বরকুইবজশন’ সি িার্জ কথা৷ বমর্থয কথা৷ আস
কথা হর্ে, বপবসর্ডন্টিািু মশানর্িন, আস কথা ক ার্পাকার
হার্ট্ পঞ্চাশট্াকা দর্র ঐ চা তুবম বিবক্র করর্ি ির্ নবর ভরবত কর্র পাচার করবের্ ৷’’ (১২)
প্রতুযত্তর্র নর্রন্দ্রনাথ আইর্নর ভয় মদবখর্য়র্েন৷ এমন এক উর্ত্তজনার চূড়ান্ত মুহূর্তে সাধ্ু খাাঁ পাব র্য় বগর্য়
তার চা ভবতে বর দ্রুতর্ির্গ বনর্য় চর্ যায়৷ সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ ওবফ বে যখন ির্ , চা বনর্য় বর চর্ মগ
তখন জনর্নতা বমথযার ফু ঝুবর িাকয অবিশ্রান্তভার্ি িষেণ করর্ত থার্কন৷ তাাঁর ে া-ক া, জনসাধ্ারণর্ক
বিভ্রান্ত করা িিিয নাট্র্কর অপ্রতযাবশত পবরণবত বনর্য় আর্স৷ তাাঁর জনর্নতা সু ভ িির্িযর ফু ঝুবর
‘নিান্ন’ নাট্র্কর যুবধ্বষ্ঠর চবরত্রর্ক মর্ন কবরর্য় মদয়৷ যুবধ্বষ্ঠর ‘নিান্ন’ নাট্র্কর ভুাঁইর্ফাড় মনতা, যার িাস্তি
মকার্না বভবত্ত মনই৷ তাাঁর িির্িযর অসাধ্ারণর্ত্ব মুহূর্তের জনয সাধ্ারণ মানুষ িশীভূত হয়, বকন্তু বতবন ময
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জীিনকৃষ্ণ পাত্র

অন্তিঃসার শূনয মস বিষয়বট্ পাঠক িা দশেকর্দর িুর্ঝ বনর্ত অসুবির্ধ্ হয় না৷ নর্রন্দ্রনাথ ও যুবধ্বষ্টর চবরত্র দুবট্
ময একসূর্ত্র গাাঁথা এিাং এই দুবট্ চবরত্র ময নাট্যকার্রর বির্শষ উর্েশয সাধ্ন কর্র তা আমরা সহর্জ িুর্ঝ
মনি উভর্য়র দুবট্ িিিয উপস্থাপন কর্র--‘‘নর্রন্দ্র নাথ৷৷ ... সুবদর্নর নাগা যবদ আবম পাই তখন এই দুবনদের্নর
কথা আমরা বনিঃসর্দর্হ ভুর্ যাি৷ এ রাতও মকর্ট্ যার্ি, বদন
একবদন আসর্িই এিাং মসই বিশ্বার্সই আবম ড়াই কর্র যাি৷...’’ (১৩)
‘‘যুবধ্বষ্ঠর ৷৷ ... আবম জাবন, জয় পবরনার্ম হর্ি আমার্দরই, বকন্তু
মসই বিজয় মগৌরি অনায়াস ভয নয় কুঞ্জ, প্রবতবট্ পদর্ক্ষপ
রির্রখায় রবঞ্জত কর্র বজর্ত বনর্য় আসর্ত হর্ি মসই বিজয় ক্ষ্মীর্ক৷’’ (১৪)
জনর্নতার িির্িযর মশর্ষ তাাঁর পার্শ ভগিতীচরণ, বত্রর্ াচন, ক্ষ্মীকান্ত, সহায়রাম োড়া আর মকউ মনই৷
তারাই মের্ম যাওয়া নর্রন্দ্রনাথর্ক বিশ্রার্মর জনয মভতর্র বনর্য় যায়৷ ‘জনর্নতা’ নাট্র্কর অবন্তম মুহূতের্ক
আরও মিবশ সুচারু ও মমেস্পশেী কর্র গর্ড় মতা ার জনয নাট্যকার ‘প্রর্যাজনা সম্পর্কে দু’চারর্ট্ কথা’
ির্ র্েন৷
নাট্যকার জাবনর্য়র্েন--‘‘মযমন বরট্ার পা ার্নার িযাপারট্ায়---ধ্ািমান বরর শব্দ effect music বহর্সর্ি িযিহার
করর্ত হর্ি মাইক থাকর্ , অনযথায় বরট্া ময িমা উধ্াও হর্য় যার্ে মসট্া পবরষ্কারভার্ি িযি
করর্ত হর্ি জনর্নতার িত্তৃণতার মাঝখার্ন৷... নর্রন্দ্রনার্থর িিিয যবদ অস্পষ্ট হয় মতা তার্তও
মকানও ক্ষবত হর্ি না৷’’ (১৫)
নাট্র্কর এই অবন্তম দৃর্শয সাংেিদ্ধ জনতার মাঝ মথর্ক দারুণ েষের্ণ িমা বরট্া উধ্াও হর্য় যািার
মপের্ন রর্য়র্ে পাঠর্কর দীেেশ্বাস৷ কারণ, প্রতযাবশত পবরণবতই পাঠক সাধ্ারণ আশা কর্রবের্ ন৷ তাাঁরা
হয়র্তা মভর্িবের্ ন সাধ্ু খাাঁর বর মথর্ক ক্ষুধ্াতে মানুর্ষরা চা বেবনর্য় মনর্ি, বকন্তু ফ হ উর্ো৷ বরই
চর্ মগ জনতার িুক বচর্র, সার্থ সার্থ বিদীণে হ পাঠর্কর হৃদয়৷ এই বনমেম িাস্তিতার্ক চ মান বরর
গজেন এিাং নর্রন্দ্রনার্থর অসাং ণণ িির্িযর মার্ঝ এর্ন নাট্যকার বিভ্রম সৃবষ্ট কর্র বিস্ময়রর্স পবরণবত দান
কবরর্য়র্েন।
‘জনর্নতা’ নাট্ক পার্ঠর মশর্ষ পাঠর্কর মর্ন জাগর্ি প্রশ্ণ এিাং মচার্খ ভাসর্ি মসকা আর একার্ র
নানা সাদৃশয৷ প্রশ্ণবট্ হ , জনর্নতা নর্রন্দ্রনাথ সবতযকার্র এই নাট্র্কর নায়ক হর্ত মপর্রর্েন বকনা৷ এর
সহজ উত্তরবট্ হ , জনর্নতা নায়ক নন, বতবন খ নায়ক িা বভর্ ন বহর্সর্ি এ নাট্র্ক পুর্রাপুবর মানানসই৷
কারণ, বতবন নায়ক হর্ তাাঁর িুর্ক িযথা জমর্তা কৃষকর্দর দুদেশা মদর্খ এিাং কীভার্ি মসই িযথা বনরশন
করা যায় তার জনয বতবন সদা সর্চষ্ট থাকর্তন, তার িদর্ বতবন চাবষর্দর উপকার্রর নার্ম তার্দর সিেনাশ
কর্র চর্ র্েন মজাতদার, মজুতদার, কার্ ািাজাবর িযিসায়ীর্দর স্বাথে সুরবক্ষত করার জনয৷ তাাঁর মুখ আর
মুর্খাশ আ াদা ির্ ই বতবন শঠতার আশ্রয় মনন৷ বতবন েুণ মপাকার মত সমার্জর সমস্ত শুভকর প্রর্চষ্টার্ক
কুর্র কুর্র নষ্ট করর্েন আর সাধ্ারণ মানুর্ষর সর স্বাভাবিক জীিনর্ক নষ্ট কর্র তার্দর প্রবতকূ তার বদর্ক
মঠর্ বদর্েন৷ আসর্ বিজন ভট্টাচাযে তাাঁর নাট্য-দশের্নর বদক মথর্ক একক নায়র্কর পক্ষপাতী বের্ ন না
ির্ ই এ নাট্র্কর জনর্নতার্ক খ চবরত্র বহর্সর্ি এাঁর্কর্েন৷ তাাঁর কার্ে আস নায়ক হর্ি সাধ্ারণ মানুষ,
তাই এ নাট্র্ক সনাতন, পবততপািন, নর্রাত্তম, কৃপানার্থরা মযভার্ি পাঠর্কর হৃদয় আকষেণ কর্র
সহানুভূবত কুবড়র্য় সমবষ্ট নায়র্কর আসন অ িৃত কর্রর্ে, মসখার্ন নর্রন্দ্রনার্থর আস পবরচয় িুর্ঝ বনর্ত
অসুবির্ধ্ হয়না৷ নর্রন্দ্রনার্থর মত জনর্নতা একবিাংশ শতাব্দীর প্রথম পার্দ অজস্র মনতার মর্ধ্য খুাঁর্জ
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পাওয়া যায়, যার্দর মুর্খ রর্য়র্ে জনদরর্দর অবণণগভে ভাষণ আর িুর্ক ুবকর্য় আর্ে বনর্জর্দর স্বাথে
চবরতাথে করার অদময িাসনা।
ঐবতহাবসক মপ্রক্ষাপর্ট্র বদক মথর্ক বিজন ভট্টাচার্যের ‘নিান্ন’ নাট্র্কর সার্থ ‘জনর্নতা’ নাট্র্কর
সাদৃশয আর্ে, বকন্তু কৃষকর্দর অিস্থার্নর মক্ষর্ত্র দুবট্ নাট্র্ক একবট্ িড় ফারাক আমরা ক্ষ কবর৷ ‘নিান্ন’-এ
রর্য়র্ে বকেু সাংখযক সুবিধ্ািাদী মানুষ সৃবষ্ট কর্রর্ে কৃবত্রম দুবভেক্ষ, ফর্ গ্রার্মর বনরন্ন কৃষককু িাধ্য
হর্য়র্ে শহর্র আসর্ত৷ তারা শহর্রর মানুষর্দর কার্ে এক মুর্ঠা ভাত ও সামানয ফযার্নর বিবনমর্য় িাাঁচার
আকু প্রাথেনা কর্রর্ে৷ এর্দর মর্ধ্য অর্নর্কই মৃতুযিরণ কর্রর্ে, আর যারা মিাঁর্চর্ে, তারা গ্রার্ম বফর্র
বগর্য় শাবন্তর নীড় রচনা কর্রর্ে নিান্ন উৎসি উদযাপর্নর জনয৷ অনযবদর্ক ‘জনর্নতা’ নাট্র্ক কৃষর্করা
হর্য়র্ে অবধ্কার সর্চতন, প্রর্য়াজর্ন তারা প্রবতিাদী ভূবমকা বনর্য় সমস্ত ষড়যর্ন্ত্র্র বিরুর্দ্ধ রুর্খ
দাাঁবড়র্য়র্ে৷ বকন্তু পবরণার্ম তারা হতাশার অন্ধকার্র পবতত হর্য়র্ে৷ গত শতর্কর পঞ্চার্শর দশর্কর এই
কৃষকর্দর অিস্থা বক আজর্কর অিস্থা মথর্ক আ াদা ির্ মর্ন হয়? এই প্রর্শ্ণর যথাথে উত্তর মখাাঁজা িড়ই
কবঠন৷ কারণ, স্বাধ্ীনতার সাত দশক অবতক্রম কর্র আমরা মদর্খবে কৃষর্করা অর্থের অভার্ি (ঋণ পবরর্শাধ্
না করর্ত মপর্র) আত্মহতযা কর্রর্ে, অভাি-অনট্র্ন বনর্জর সন্তানর্ক বিবক্র কর্রর্ে, কৃষক বির্রাধ্ী বিবভন্ন
বির্ র বিরুর্দ্ধ তারা বদর্নর পর বদন প্রবতিাদ ও বমবে সাংেবট্ত কর্রর্ে, এমনকী এর জনয মৃতুযিরণও
কর্রর্ে৷ এই সমস্ত েট্না বক নাট্যকার বিজন ভট্টাচাযে তাাঁর বশল্পীর তৃতীয় নয়র্ন প্রতযক্ষ কর্রবের্ ন! এ
এক বিস্ময় মাখা বনমেম িাস্তি কথা।
‘জনর্নতা’ নাট্র্ক জিির্রর ধ্ার্নর মগা া প্রসর্ঙ্গ উর্ঠ এর্সর্ে ‘মাইনবরবট্ স্বাথে’ ও ‘মাইনবরবট্ মভাট্’এর কথা৷ মাইনবরবট্ রাজনীবতর মখ া ভারতির্ষের মজ্জার মর্ধ্য মপ্রাবথত হর্য় আর্ে---এর্ক মূ মথর্ক
উৎপাট্ন করা মমার্ট্ই সহজ িযাপার নয়৷ আশ্চর্যের বিষয় মাইনবরবট্ সম্প্রদার্য়র মর্ধ্য সামাবজকভার্ি
অিস্থান কর্র জিির বমঞা বনর্জর স্বাথে চবরতাথে করার জনয মাইনবরবট্র্দর ঠবকর্য় ‘মাইনবরবট্ স্বাথে’-মক
অস্ত্র বহর্সর্ি িযিহার কর্রর্ে৷ এর মথর্ক বনমেম পবরহাস আর বক হর্ত পার্র!! একার্ ও মভাট্তর্ন্ত্র্
মাইনবরবট্ শব্দবট্ খুিই প্রাসবঙ্গক ও গুরুত্বপূণে৷ বিজন ভট্টাচাযে তাাঁর ‘জনর্নতা’ নাট্র্ক মাইনবরবট্ প্রসঙ্গ এর্ন
ভািীকা র্ক বক সজাগ করর্ত মচর্য়বের্ ন? আমরা বক সজাগ হর্ত মপর্রবে? এই সমস্ত উত্তর সময় মদর্ি,
তর্ি এখন আমার্দর এবিষর্য় ভািা জরুবর৷
খুিই আশ্চর্যের বিষয়---আজ পযেন্ত ‘জনর্নতা’ নাট্ক প্রসর্ঙ্গ মতমন আর্ াচনা হয়বন। ‘জনর্নতা’
নাট্কবট্র্ক বনর্য় মঞ্চায়র্নর প্রর্চষ্টা হর্য়র্ে এমন খির কার্ন আর্স না। এমনকী বিজন ভট্টাচাযে সম্পর্কে
তাবিক আর্ াচনা সূর্ত্র ‘জনর্নতা’ নাট্কবট্ প্রায়শই অপ্রাসবঙ্গক মথর্ক যায়। এই উদাসীনতা বক সমর্য়র, না
আমার্দর? দরদী পাঠকগণই উত্তর মদর্িন।
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জীিনকৃষ্ণ পাত্র

তথযসূত্র:
১. ভট্টাচাযে, নিারুণ এিাং ির্ন্দযাপাধ্যায়, শমীক, ভূবমকা, বিজন ভট্টাচাযে, রচনা সাংগ্রহ-১, মদ’জ পািব বশাং
ক কাতা, ২০০৮ ভূবমকা,পৃ. দশ
২. ঠাকুর, রিীন্দ্রনাথ, এিার বফরাও মমার্র, সঞ্চবয়তা, বিশ্বভারতী গ্রেন বিভাগ, ক কাতা, ১৩৯৬, পৃ.
২২৩
৩. ভট্টাচাযে, বিজন, জনর্নতা, বিজন ভট্টাচাযে রচনা সাংগ্রহ-১, মদ’জ পািব বশাং, ক কাতা, ২০০৮, পৃ.
২৫৭
৪. তর্দি,
৫. তর্দি, পৃ.২৫৮
৬. তর্দি, প.২৫৯
৭. তর্দি, পৃ, ২৫৯
৮. তর্দি, পৃ.২৬২
৯. তর্দি,পৃ.২৬৭
১০. তর্দি,পৃ,২৬৮
১১. তর্দি, পৃ,২৭০
১২. তর্দি,পৃ.২৭৩
১৩. তর্দি,পৃ.২৭৪
১৪. ভট্টাচাযে, বিজন, নিান্ন, বিজন ভট্টাচাযে রচনা সাংগ্রহণ-১, মদ’জ পািব বশাং ক কাতা, ২০০৮
১৫. ভট্টাচাযে, বিজন, জনর্নতা, বিজন ভট্টাচাযে রচনা সাংগ্রহ-১, মদ’জ পািব বশাং, ক কাতা, ২০০৮,
পৃ.২৭৪
সহায়ক গ্রে/পত্রপবত্রকা:
১) সঞ্চবয়তা, রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতীয় গ্রেন বিভাগ, ১৯৯৬
২) বিজন ভট্টচাযে রচনা সাংগ্রহ-১, সম্পাদক নিারুণ ভট্টাচাযে ও শমীক ির্ন্দযাপাধ্যায় মদ’জ পািবশব াং
২০০৮
৩)
,
ও
,
, 2009

Volume-X, Issue-V

October 2022

16

