
 
 

 
 

ভূিমকা 

        িচ কে র ব বহার বাংলা সািহেত র থম িনদশন চযাপেদও িছল। িক  সািহত  

সমােলাচনার ে  য িবষয়িট অিভনব তা হেলা িচ কে র তাি ক িত া। গত শতেকর 

ছেয়র দশক থেক বাংলা সমােলাচনামে  িচ কে র যন এেকবাের আিবভাব ঘেট গল। 

মাগত দু হ ও ািতি ক সািহত েক ব গত িদক থেক িবচার িবে ষেণর তািগেদ সৃি র 

অ রমহেল ঢুঁ মের সুিনিদ  উপাদান খঁুেজ নওয়ার য়ােসর অন তম এক ধান হািতয়ার 

িহেসেব আ কাশ করেলা িচ ক ।   

যেকােনা তাি ক আেলাচনা স েক আমােদর মেন এক ধরেনর িব পতা কাজ কের। 

এর পছেন রেয়েছ অলীক এক দু হতার অিভেযাগ। আমরা সবসময় খঁুেজ চিল সহজ রা া। 

িক  িব ায়েনর এই পৃিথবীেত আজ তথাকিথত সহজ বেল িকছু নই। সবিকছুেতই পির ম 

এখন একা  অিনবায। স সািহেত র জগত হাক বা েমর। তাই না িনক িব য়েবাধেক 

স ূণ আ ীকরণ কেরও তা থেক এক ধাপ এিগেয় িগেয় পুরেনা দৃি ভি র বদল ঘিটেয় 

অধ বসােয়র িব য়েবােধ আকৃ  হেত না পারেল যেকােনা সৃজনশীল সািহেত র কৃত ও 

মাগত িবে ষণ অধরাই থেক যােব। কননা আমােদর ত িজ াসা কখেনাই ম-অ সরতা 

থেক সের আেস িন। বহমান জীবনেবাধ এবং আমােদর িত ে র কারেণ জীবেনর 

আিঙনায় নতুন শেস র উে ষ তাই সমেয়ািচত।  

কননা সময় ও নবনব িজ াসার পথ ধেরই একই রচনার একািধক মূল ায়ন গেড় 

ওেঠ এবং যসব রচনায় তা যতেবিশ ঘেট স রচনা িলও ততেবিশ মূল বান। রবী নােথর 

পক-সাংেকিতক নাটক িল এর এক িব য়কর উদাহরণ। সমােলাচনার চিলত পথ ধের 

হাঁটাটা সজন  িজ াসু পাঠেকর পে  সবদা স ব হয় না। কারণ পড়া তার কােছ একিট 

জীবনব াপী ি য়া আর ত িচ া তার কােছ আন ময় অববািহকা আিব ােরর সমান।  

রবী নােথর পক-সাংেকিতক নাটক িল ত নাটক। আবার তাি ক আেলাচনার 

অন তম উপাদান িচ ক । এই দুইেয়র ি য়া-িবি য়া অথাৎ িচ ক  রবী পক-সাংেকিতক 



 
 

 
 

নাটেক যথাথই কী ভূিমকা পালন কেরেছ তার পস ান এবং নতুন এক দৃি ভি  আিব ার 

করার একা  তািগদ থেকই গেবষেকর অনুস ানী দৃি  মেল িবষয় িনবাচন কেরিছ এবং 

আেলাচনার  কের তুেলিছ।  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


