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ব ি মানুেষর ব ি ে র পূণিবকাশ রবী -মি ে র থম ও শষ কথা। এই সত িট 

তাঁর িশ ভাবনার সব ই ল  করা যায়। ব ত রবী -মি  এমন একিট েহিলকাময় 

রহস ভা ার যার স ূণ আিব ার কােনা সমােলাচক, গেবষক বা মন াি েকর পে  কখেনা 

স ব হেব বেল তা  মেন হয় না। তাঁর িবমূত িচ াভাবনার (planning) মূত ভাষায় পদান 

(translating) এবং তােক আ য় কের গেড় ওঠা িচ ক ঋ  পক-সাংেকিতক নাটক িল 

িবেশেষ সম  রকেমর সামািজক, মন াি ক, াে ািভক ও আধ াি ক ব নমুি র 

দিলল। এই দিলল অে ষণই আমােদর ল । িবষয়িট ফুেট উেঠেছ ইেমজ বা িচ কে র 

মাধ েম।  

শারেদাৎসব থেকই বাংলা পক-সাংেকিতক নাটেকর যা াপথ সূিচত হেয়েছ। 

শারেদাৎসব নাটেকর না ীপাঠ হেয়েছ য গানিটর মাধ েম সখােন বুেকর বসন িছঁেড় বিরেয় 

আসা একখািন ভােতর ছিব ফুেট উেঠেছ। বাংলা পক-সাংেকিতক নাটেকরও ভােতর 

যা াপথ সূিচত হেয়েছ এখান থেকই। পক-সাংেকিতক নাটেকর সং া, প ইত ািদ 

পযােলাচনা কের রবী নােথর ‘শারেদাৎসব’ থেক ‘কােলর যা া’ পয  নাটক িলেক িবিশ  

সমােলাচেকরা ‘ পক-সাংেকিতক’-এর পযায়ভু  কেরেছন। ে য় সমােলাচকবগেক মান তা 

িদেয় এই গেবষণা ক িটেক উ  পযােয়র মেধ ই সীমাব  রাখা হেয়েছ।  

এই গেবষণাকেমর তাৎপয একিট সত -উ  ঘাটন, তা হেলা সািহেত  িচ ক  ব বহােরর 

উে শ  কী? অ কথায় যা িচ েলােক সংেবদনার (sensation) সৃি  কের তাই-ই িচ ক । 

সািহেত  িচ ক  ব বহােরর কৃত উে শ  অনু পতা সৃি  কের িচে  সংেবদনার স ার 

ঘটােনা। কােব  বা নাটেক িচ কে র ব বহার করা হয় পাঠক বা দশেকর অিভ তােক 

স সািরত করেত এবং তাঁেদর অনুভূিতেক গভীরতা িদেত। তেব নাটেকর আেলাচনায় 



িচ ক  শ িটেক আমরা নাট কােরর ‘সৃজন-মনীষা’র বাহন েপ ব বহার কেরিছ। িচ কে র 

বাহন িহসােব কাজ কেরেছ িবিভ  উপাদান। সািহেত  রস-সৃি ই হে  মূলকথা। রস হেলা 

আ কাশ আবার রসই সংেবদনা। এই সংেবদনার সে  িচ কে র সুগভীর যাগ রেয়েছ। 

রবী নাথ পক-সাে িতক নাটেকর মাধ েম এই সংেবদনার অপ প কাশ ঘিটেয়েছন। ধরা 

যাক ‘রাজা’ নাটকিট। অ কার ঘের অিভনয় হে । অ কােরর পিট আমরা মানসেনে  

আ াদন করিছ। বণেগাচের মানসপটভূিমেত ছিবটা ধরা পড়েছ। িবিভ  রকেমর নাটকীয় 

ব গত উপাদান িচ কে র প িনেয় নাটেকর মূল সত েক পিরপূণ েপর িদেক িনেয় যাে । 

সািবক িবচাের দখা যায় নাট িশ কলা একিট য়ংস ূণ িচ ক । নাটেকর ব গত উপাদান 

িচ কে র প িনেয় নাটেকর মূল সত েক পিরপূণ েপর িদেক িনেয় যায়। 

রবী পক-সাংেকিতক নাটেক িচ কে র অিব রণীয় ভূিমকা ল  করার িবষয়। 

িচ ক েক আ য় কের িবষয়গত অিভগমেনর (objective approach) মাধ েম আমরা 

রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটক িল ধের ধের িবে ষণ কের দেখিছ কীভােব পূবসত  

পাে  িগেয় বা স সািরত হেয় নতুন সেত র কাশ ঘেটেছ যা পূববতী গেবষণায় ধরা পেড় 

িন। তাই গেবষণার িবষয় িহেসেব আিদ ও অকৃি ম রবী নাথেক া জানােনার একিট 

ি য়া েপ এবং আ িরক দায়েবাধ আর গভীর অনুভব থেকই ‘ পক-সাংেকিতক’ পযােয়র 

নাটক িলেক হণ কেরিছ এবং গেবষণার িশেরানাম িদেয়িছ—‘রবী নােথর পক-সাংেকিতক 

নাটেক িচ ক ’। 

১৯৬১ সােল অমেল ু বসুর ‘রবী নােথর বাক িতমা’ িশেরানােম কািশত ব িটেত 

বাংলা ভাষায় িচ ক  িনেয় আেলাচনার সূচনা হয়। অেনেকই িচ ক  িনেয় এক বা একািধক 

িনব  রচনা কেরেছন। উে খেযাগ  কেয়কিট হেলা— 

১. উ লকুমার মজুমদার  :  িতমান বা িচ ক   

২. শ  ঘাষ    :  সংগত িতমা 

৩. ছ ম  চ বতী   :  িচ ক  

৪. জ ািত ভ াচায   :  িচ ক -িবচার : আেরকিট ভূিমকা 



৫. অেলাকর ন দাশ   :  রবী নােথর কিবতায় িচ ক  

৬. জগদীশ ভ াচায   :  পক , ইত ািদ। 

এ ছাড়া রবী নাথ বা জীবনানে র মেতা কিবর কিবতায় িচ ক  িবষয়ক গেবষণার 

দু-একিট নমুনা রেয়েছ। যমন— 

১. কৃ লাল মুেখাপাধ ায়  :   রবী কােব  পক  

২. শ ামলকুমার ঘাষ   :   কিবতায় িচ ক -কিব জীবনান  দাশ, ইত ািদ। 

িক  রবী নােথর নাটেক িচ কে র েয়াগ িনেয় গেবষণাকম হােত গানা। রবী -

নাটেক িচ ক  িনেয় উে খেযাগ  দুিট গেবষণাকম স াদন কেরন ে য় ড. অমেল ু 

চ বতী (রবী নাটেক বাক িতমা) এবং ড. চতািল সাহা (রবী নােট  িতমা)। ‘রবী নােট  

কিব রবী নাথ’ গেবষণাকেম ড. িতনাথ চ বতী ‘িচ ক ’ নােম একিট অধ ায়মা  

সংেযাজন কেরেছন, তাও কিব রবী নাথ বা তাঁর কিবতার দৃি েকাণ থেক। িকছু প -

পি কায় িবি  ভােব িচ ক  িবষেয় সাধারণ িকছু লখােলিখ চােখ পেড় তােত অবশ  

পুেরাপুির মন ভের না। আর পূবজেদর দােনর য়াসেক ীকার কের িনেয়ও বলা যায় 

িচ ক েক আ য় কের এক একিট নাটক ধের ধের রবী নােথর কবলমা  পক-সাংেকিতক 

নাটকেক কে  রেখ িচ ক  িনেয় গেবষণা আজ পয  চােখ পেড় িন। কােজই 

“রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটেক িচ ক ” এই িশেরানােম গেবষণা য হেত পাের এবং 

িবষয়িট য িবেশষ পযােলাচনার দািব রােখ তা িনঃসে েহ বলা যায়। সজন ই আরও 

িব ৃতভােব নবনব িদগে র উে াচন ঘটােনার ল  িনেয় এই গেবষণাকেমর অবতারণা 

আমােদর অিভ ায় ও একিট সেচতন য়াস।  

আমােদর গেবষণায় ত  ও তেথ র এক না িনক সি লন ঘটােনার য়াস করা 

হেয়েছ। ব ত গেবষণার িবষয় িচ ক  হেলও তার েয়াগভূিম য রবী নােথর পক-

সাংেকিতক নাটক এ কথা বলাইবা ল । িচ ক  িনেয় িব ািরত আেলাচনা এই গেবষণার 

অন তম অধ ায় িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ। গেবষণা ক িটর দুিট িদক—একিট ত গত 



অপরিট তথ গত। ত গত িদকিটর আেলাচনার িভি  মুলত ‘িবে ষণা ক’ (deductive-top 

down) এবং তথ গত িদকিটর আেলাচনার িভি  মূলত ‘সংে ষণা ক’ (inductive-bottom 

up)। এই দু’ য়র সি লেন ক িট তার কাি ত প লাভ কেরেছ।  

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

গেবষণা ক িটেক মাট পাচঁিট অধ ােয় িবন  করা হেয়েছ— 

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 া                                     

থম অধ ােয় যা দখােনা হেয়েছ--ইেমজ বা িচ ক  কী এই িনেয় একমুখী কােনা সমাধান 

আজও হেয় ওেঠ িন। িচ কে র সং া- প এবং িতশ  িনেয় নানা মুিনর নানা মত। 

আসেল িচ ক  িনেয় অেনেকরই ধারণা আজও  নয়। ব  ে ই তা িশিথল ও অসংল । 

যিদও িচ ক েক সং ািয়ত করা বা তার পিনণয় মােটই সহজ কাজ নয় এবং তা যেথ ই 

সময় সােপ । কারণ িচ ক  একিট ব মাি ক ধারণা। সুতরাং িচ ক  িনেয় িবতক-িবচার-

িবে ষণ ও িস া হণ এই কে র অন তম একিট ধান িদক যা এই অধ ােয় গভীর 

অিভিনেবেশর সে  আেলাচনা করা হেয়েছ।                                                                               

ি তীয় অধ ােয় যা দখােনা হেয়েছ--নাটকেক সং ৃ ত নাট শাে  দৃশ কাব  বেল অিভিহত করা 

হেয়েছ। এই দৃশ কােব র সে  ইি য়ািদর স ক ও সংেবদনা ফুেট উেঠেছ িচ কে র মাধ েম। 

নাট সািহত  ও নাটেকর অিভনয় অ াি ভােব জিড়ত হেলও নাটক থমত ও ধানত শ বে র 



ারা নাট কােরর িচ ািয়ত জীবন সেত র দ াতক। তেব অপরাপর কিবতা, গ  বা উপন াস য 

শ -িশ রীিত মেন চেল নাটেকর শ -িশ রীিত তার থেক আলাদা। নাট িশ  অতীব 

পিরিমিতর দািব রােখ। অেনক সময় এই অিতির  পিরিমিতর চােপই নাটেকর বাতাবরণ 

অব  হেয় ওেঠ। এর থেক পাঠকেক িরিলফ িদেতই নাটেক যুি যু  িচ কে র সি েবশ 

ঘটােনা হয়। এ ছাড়াও িচ ক  নানাভােব নাটকেক তাৎপযময় কের তােল। এই অধ ােয় 

উদাহরণসহ তার যথাসাধ  আেলাচনা করা হেয়েছ।  

তৃতীয় অধ ােয় যা দখােনা হেয়েছ--রবী নােথর পক–সাংেকিতক পযােয়র নাটক পিরক নার 

যথাথ সূ পাত ঘেটেছ শারেদাৎসব থেক। শারেদাৎসব নাটেক দৃশ  ও াকৃিতক িচ কে র 

মাধ েম শরত কৃিতর লীলােক ফুিটেয় তালা হেয়েছ। ধােনর ত, আকাশ ইত ািদ িচ ক  

শরৎকােলর পিরচয়বাহী। সানার িচ ক  শারেদাৎসবেক মুখিরত কের তুেলেছ। এ নাটেকর 

অিধকাংশ িচ ক ই দৃশ পময়। এইসব িচ ক  ব ি েক সীমা থেক অসীেমর িদেক িনেয় 

চেলেছ। শারেদাৎসেবর সমেগা ীয় রচনা ফা নী। শারেদাৎসেব বষার িবদায় ও শরেতর 

আগমিন। ফা নীেত শীেতর িবদােয় বসে র আগমন। এ নাটেক ভাব- তীিতজাত িচ কে  

আভািসত হেয়েছ শীেতর জড়তার ও জরার জীণতার পক। এ দুিট নাটেক সংগীত 

নাট িচ কে র আ য় হেয় উেঠেছ। কথা হেয় উেঠেছ এক সংগীত থেক অন  সংগীেত 

প ছেনার সতুমা । এসবই িব ৃত আকাের আেলািচত হেয়েছ এই অধ ােয়।  

চতুথ অধ ােয় যা দখােনা হেয়েছ--এই অধ ােয় িনবািচত নাটক য়ী ব ি মানুেষর ব নমুি র 

ারক। ায় িতিট ধান বা ক ীয় চির  মা াগত িভ তা সে ও েত েকই একধরেনর 

যািপত অব  জীবন থেক মুি  চাইেছ। রাজা নাটেক বাচিনক িচ কে  রাজার বিহরাি ক  

প ও অ রাি ক প ব  হেয়েছ। এ নাটেক েপর চাইেত পক অিধক তাৎপেয উ ীত 

হেয়েছ। িবিভ  চিরে র িবিশ  দৃি েকাণ থেক েযািজত সংলাপ ও দৃশ পিরক নার সাহােয  

য আখ ানভাগ গেড় উেঠেছ তা এক কথায় িচ পময়। ডাকঘর নাটকিটর মূেল রেয়েছ মৃতু র 

িব ে  জীবেনর িতবাদ। নাটেক ব ব ত তীকাি ত কৃতপে  দুিট ক ীয় িচ ক -দরজা 

ও জানলা ব জগেতর বাঁধন িছঁেড় অমেলর ভাবেচতনার িতিব  হেয় উেঠেছ। অচলায়তেনর 



কািহিনেত পক ও পকথার সংিম ণ ঘেটেছ। পাথেরর াচীর, ব , বীণা ইত ািদ িচ ক  

নাটকিটেক যুগপৎ সমােজর বদনা ও আকা ার িশ েপ অনন  কের তুেলেছ। এ সম ই 

সািবকভােব আেলািচত হেয়েছ এই অধ ােয়।  

প ম অধ ােয় যা দখােনা হেয়েছ--এই অধ ােয় িনবািচত নাটক য়ী িবেশষত মু ধারা ও 

র করবী ব ি মানুেষর ছায়ায় সমাজ তথা সমাজমানেবর ব নমুি র দিলল। মু ধারা ও 

র করবী একই বা ব ঔপিনেবিশক অিভ তার সাথক অিভ ান। এই অিভ ান নাটেক 

িচ কে র েয়ােগ অসামান  হেয় উেঠেছ। িচ ক িনমােণ রেঙর ব বহার চমক দ। সূযাে র 

মূিত, গাধূিলর আেলা, নীল পাহাড়, আ েনর পািখ ইত ািদর েয়াগ নাটেকর বাতাবরণেক 

জীব  কের তুেলেছ। র করবীেত ব ব ত িচ ক িলও গভীর ব নার দ াতক। কােলর যা া 

একিট িবেশষ ভাবেক ফুিটেয় তুেলেছ। রথ ও রেথর রিশ এখােন ধান িচ ক । কােলর গিত 

সতত বহমান এই িচর ন সত িট কােলর যা ার মূল িতপাদ । এই অধ ােয় িচ কে র 

েয়াগেকৗশেল মু ধারা ও র করবী নাটেক কীভােব সা াজ বােদর িব ে  তী  িতবাদ 

িনত হেয়েছ এবং কােলর যা ার ারা সাম বােদর িত আ া দিশত হেয়েছ তার অনুপু  

আেলাচনা করা হেয়েছ।  

এরপর পূেব আেলািচত অধ ায় িলর পিরে ি েত ‘উপসংহাের’ এেস অ কথায় 

গেবষণা ক িটর সািবক মূল ায়ন করা হেয়েছ। সই সে  িচ ক  সং া  তাি ক আেলাচনার 

 িবেশষ ভােব িবেবিচত হেয়েছ এবং রবী নােথর পক-সাংেকিতক পযােয়র নাটেক  

িচ ক  েয়ােগর াত  ও সাথকতা কাথায় তা িচি ত করার চ া করা হেয়েছ। সম  

িবষয়িট ভূিমকাংেশ উপ ািপত হেয় যন একিট চে র সূচনা হেয়েছ এবং চ িটর পিরসমাি  

ঘেটেছ উপসংহাের। 

 

 

 


