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ঘাষণা 

 

আিম ‘রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ’ িশেরানােম একিট গেবষণা অিভস ভ 

রচনা কেরিছ। এিট অধ াপক ড. িনিখলচ  রােয়র ত াবধােন রিচত হেয়েছ। এই 

গেবষণাপে র কােনা অংশই অন  কােনা উপািধর জন  দািখল করা হয় িন। এিট আমার 

রিচত এবং মৗিলক রচনা। 
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সূচক-৭৩৪০১৩ 

 



 

 

 

      শংসাপ  

আবদুস সালাম আমার ত াবধােন ‘রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ’ 

িশেরানােম একিট গেবষণা অিভস ভ রচনা কেরেছন। যতদূর জািন এই অিভস ভ তাঁর 

মৗিলক রচনা এবং এই গেবষণাকেম িতিন কােনা প কুি লকবৃি র আ য় হণ কেরন িন। 

কাশ থােক য এই গেবষণাপে র কােনা অংশই অন  কােনা উপািধর জন  দািখল করা হয় 

িন।   

এিটেক আিম উ রব  িব িবদ ালেয়র িপএইচ. িড. (বাংলা) পরী ার জন  দািখল 

করার উপযু  িবেবচনা কির।  

আিম আবদুস সালােমর সাফল  কামনা কির। 

 

 

  

 

 

 

 

    ড. িনিখলচ  রায়  

         অধ াপক  

 ব ভাষা ও সািহত  িবভাগ 

   উ রব  িব িবদ ালয় 

    রাজা রামেমাহনপুর 

         দািজিলং 

সূচক-৭৩৪০১৩ 



া  কথন 

তখন শশব। াথিমক িবদ ালেয় পাঠ  িছল—‘অমল ও দইওআলা’। দইওআলা খুব 

টানত। অমেলর জন  কা া পত খুব। মন কমন কমন করত। বচারা কাথাও যেত পায় 

না। কী একটা অসুখ! এখন ৗঢ়ে  প েছও দখিছ দইওআলার জন  সই আেগর মেতাই 

সমান টান আর অমেলর জন  মন খারাপ। একই লখা কা  যাদুেত এভােব শশব আর 

ৗঢ় েক একই সরণীেত এেন দাঁড় কিরেয় িদে ! আসেল মেনর নকেট র কােছ বয়েসর 

ব বধান বেড়া নয় কখেনা। অমেলর ব ী দশার আলাদা কােনা মােন আেছ যা ‘মােন বই’-এ  

নই। সজন ই ৗঢ় , শশব সব একাকার হেয় যায় অনুভূিতর আিঙনায়। এই হেলন 

রবী নাথ। ‘ফা নী’র ভাষােক সামান  বদেল িদেয় তাঁর পক-সাংেকিতক নাটক িলেক তাই 

‘বাের বােরই নতুন িফের িফেরই নতুন’—এমন বলাটা অসমীচীন নয় মােটই।   

‘ডাকঘের’র কিবরাজ ‘দরজা’ ব  কের িদেলও আমরা িচ কে র সৗজেন  

রাজকিবরােজর ‘দরজা’র স ান পেয় গিছ। িচ কে র চািব িদেয় ‘শারেদাৎসব’ থেক 

‘কােলর যা া’ পয  নাটক িলর েত কিটর দরজা এেক এেক খুেল ফেল ভতের েবশ 

কেরিছ। খঁুেজ পেয়িছ—‘ াণময় ম লময় মহাপিরণাম’।  

কাশকােলর িদক থেক রবী নােথর ‘ পক–সাংেকিতক’ নাটক িল হেলা— 

১. শারেদাৎসব  –  ১৯০৮ 

২. রাজা   –  ১৯১০ 

৩. ডাকঘর   –  ১৯১২  

৪. অচলায়তন   –  ১৯১২ 

৫. ফা নী   –  ১৯১৬  

৬. মু ধারা   –  ১৯২২  

৭. র করবী   –  ১৯২৬ 

৮. কােলর যা া  –  ১৯৩২ 



ত াবধায়েকর সে  আেলাচনাসােপে  তাঁর পরামেশ এবং ভাবসি লেনর বিশে  

‘রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ’ এই িশেরানােম িন িলিখত েপ গেবষণা 

ক িটেক মাট পাঁচিট অধ ােয় িবন  কেরিছ— 

থম অধ ায়  :  স  িচ ক  : সং া, প  

ি তীয় অধ ায়  :  নাটেক িচ ক     

তৃতীয় অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক - থম পযায় : শারেদাৎসব,  

ফা নী  

চতুথ অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক -ি তীয় পযায় : রাজা, ডাকঘর,  

অচলায়তন                                                   

প ম অধ ায়  :  রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক -তৃতীয় পযায় : মু ধারা,  

র করবী, কােলর যা া                                     

গেবষণার কাজিটেক বা ব প দওয়ার জন  আমার গেবষণা-ত াবধায়ক অধ াপক ড. 

িনিখলচ  রায় মহাশয় িতমুহূেত আমােক সে হ তাগাদা িদেয়েছন। িক  ‘কেরানা’ অিতমারী 

বা মহামারীর কারেণ হঠাৎ কের দীঘসময় কলকাতায় আটেক পড়ায় সবিকছুই অিনি ত হেয় 

পেড়। অবেশেষ মালদায় িফের কােজ মন িদই।  

আমার কেলজজীবেনর িশ ক ড. শ ামলকুমার ঘাষ মহাশয় আমােক ‘রবী নােথর 

পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ’ িনেয় গেবষণা করার জন  উৎসাহ দন। সটা স বত 

২০০৮ সােলর ঘটনা। পরবতীকােল ে য় অধ াপক ড. অ কুমার িসকদার মহাশয় আমােক 

অেনকবার তাগাদা ও মূল বান পরামশ িদেয়েছন। আমার ি য় এই দু’জন িশ কই কােলর 

িনয়েম য়াত হেয়েছন। তাঁেদর স  ণাম জানাই।  

 নানান কারেণ গেবষণার কাজিট িবলি ত হেয়েছ। একসময় খুব হতাশ হেয় গেবষণার 

কথা ভুেল যাওয়ার চ া কির। সই সময় অধ াপক ড. িনিখলচ  রায় আমার পােশ এেস 

দাঁড়ান। তাঁর সুিচি ত পরামশ ও সহেযািগতা আমার মেনর ভতর নতুন এক আশার স ার 



ঘটায়। ঐ সময়পেব িতমুহূেত পােশ পেয়িছ আমার া ন সহকমী অধ াপক শি পদ পা , 

গিল মহিসন কেলেজর অধ াপক ড. মানসমুকুল বে াপাধ ায় ও ফালাকাটা কেলেজর 

অধ াপক ড. র ন রায়েক। র ন রায় তারঁ ব ি গত াগার থেক অেনক িল বই সরবরাহ 

কের আমােক ভূত সাহায  কেরেছন। অেনক িদক িদেয়ই আিম তাঁর কােছ িবেশষভােব ঋণী।   

এ ছাড়াও গৗড়ব  িব িবদ ালেয়র অধ াপক সদ ঃ য়াত ড. িবকাশ রায়, রায়গ  

িব িবদ ালেয়র অধ াপক ড. দীপককুমার রায়, মািনকচক কেলেজর অধ াপক ড. সােদকুল 

ইসলাম, গভনেম  কেলজ অফ আট অ া  াফেটর াগািরক ড. শ ামসু র কু ু , আমার 

সহকমী গভনেম  িটচাস িনং কেলজ, মালদা-র ভার া  অধ াপক ড. কািতকচ  সরকার,  

কথাসািহিত ক পীযূষ ভ াচায ও অ ন সন  মুখ আমােক যথাসাধ  উৎসাহ যুিগেয়েছন। 

উ রব  িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর অধ াপকবৃ  িবিভ  সমেয় আমােক  কের ও 

পরামশ িদেয় কৃত  কেরেছন। সতীথ গেবষক কািলপদ বমন, আিশস দবনাথ এবং আমােদর 

কেলেজর কি উটারকমী মান েসনিজৎ ধান নানান কােজ সবসময় আমার পােশ থেক 

সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেয়েছ। মু ণ ও ফ সংেশাধেনর মেতা পূণ কাজ স াদন 

কেরেছ মান িব িজৎ মজুমদার।  

 অবেশেষ সুদীঘকাল অেপ ার পর সকেলর সি িলত েচ ায় গেবষণা অিভস ভিটর 

আ কাশ স ব হেয়েছ। এই কােজ আমার সহধিমণী নূর নাহার ও কন া উিব ইসলাম 

সবসময় আমার পােশ থেকেছ। একটাই দুঃখ–আমার ‘িশ ক-িপতা’ আমার এই গেবষণাকম 

দেখ যেত পারেলন না। গত ১০ ম ২০২১-এ তাঁেক আিম িচরতের হািরেয় ফেলিছ।…   

যাঁরা সহেযািগতা কেরেছন তাঁেদর সবাইেক এই অবসের আমার কৃত তা জানাই। 

 

 

 

(আবদুস সালাম) 

    গেবষক 

  বাংলা িবভাগ 

      উ রব  িব িবদ ালয় 

 


