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াহহতিক ও হচত্রহল্পী – যানী চন্দ 

হদরী ভণ্ডর 

গবফলক, ফাাংরা হফবাগ, ািাডাভা াআাঈহনবাহিহি 
Abstract 

In  Bengali  literature,  the  most  subdued  literary  figure  is  Rani  Chanda.  On  19th 

Oct,1912. She was born in Ganderia in Dacca. She was the sibling of a renowned artist 

named Mukul Dey. Rani Chanda became father less, at the age of four. In 1928, Rabindra 

nath Tagore took her to   Kalabhaban and   under the able guidance of Nandalal Bose, She 

started taking lessons in art. She was natured under the loving care of Rabindra nath and 

Abonindro nath. Many unknown facts about Tagore’s family are brought to limelight from 

the essays of Rani Chanda. She was the Lady, whose paintings were first d isplayed in the 

All India Fine Art and Crafts, New Delhi, She is the first women writer under whose 

personal experience, the horrors of living behind bars of the women has been exposed 

through her writings. Her ‘PURNO KUMBHO’ novel based on travelogue received 

Rabindra Award, and became one of the most renowned Novels of her time, thereby 

touching the hearts of many readers. In the world of relevance to day, where researchers 

work on Tagore and Abonindra nath. The researchers work would be incomplete without 

going through the work of Rani Chanda. But ironically, the wonderful creations of Rani 

Chanda is not available in our book stores, nor in libraries. Her superb creations are found 

in notable places of India in Rastrapati Bhavan, Raj Bhavan and even in many embassies, 

there has been no research on her or her works till date.  
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     ১৯৪০ াবর াঈদয়ন গৃব ২৮শ নববম্বয কার শফরা ‚শযাগমিায়‛ কাফি গ্রবেয টকহি কহফতায় যফীদ্রনানাথ 

হরখবছন” 
 

    ‘জীফবনয দাঃবখ  

  শাবক তাব  

ঋহলয টকহি ফাণী হচবে শভায 

হদবন হদবন বয়বছ াঈজ্জ্বর- 

াঅনন্দ-াভৃত-রূব হফবেয 

  প্রকা।’ 
১
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     হল্পী, াহহতিক ফা ভানস্রষ্টা হতহনাআ বত াবযন, হমহন দাঃবখয দনজ্বারা কবে ধাযণ কবয জগবতয 

করিাবণয জনি াভৃত ধাযা ফলিণ কবযন। জগৎবক হতহন শদবখন াঅনন্দ ও াভৃবতয শেষ্ঠ প্রকা রূব। ানি ফায 

ভবতা তাবদযও থাবক াধাযণ ঘযকনিা। ুখ-দাঃখ হকন্তু টফবক াহতক্রভ কযায জনি দযকায প্রাবণয াপুযন্ত 

াঈল্লা, ভবনয ুগবীয াঅনন্দ। ফাাংরা াহবতিয প্রাঙ্গন ভাতাবনা টাআ রূ টকজন াহহতিক ও হচত্রহল্পী বরন” 

যানী চন্দ। 
 

     শযাগমিায় কহফ যযীন্ন্রনাথ ঠাকুয যানী চন্দবক ফবরহছবরন- ‘টক হববফ নাযী বে াআাঈহনবািার, শতাবদয 

স্থান বে ৃহষ্টয ভূর। দয়া-শফা-রারন-ারন, টবতাআ শতাবদয হতিকায রূ প্রকা ায়। ুরুল শমভন হফধাতায 

স্বতন্ত্র ৃহষ্ট, হকন্তু শভবয়বদয শফরায় তা নয়। নাযী হভহরবয় টক নাযী।’
২
  াঅয টাআ হদনাআ কহফ শরবখন ‘নাযী’ 

কহফতাহি” 
 

‘শম াবাগি নাহ রাবগ কাবজ,  

প্রাণরক্ষী শপবর মাবয াঅফজিনায ভাবঝ 

তুহভ তাবয াঅহনছ কুড়াবয়, 

তায রাঞ্ছনায তা হিগ্ধ হবে হদবতছ জুড়াবয়।’
৩
 

 

     কহফতাহি যানী চন্দবক হদবয় যফীদ্রনানাথ ঠাকুয ফবরহছবরন- ‘শতাবক াঈরক্ষ কবয হফবেয নাযীবদয হরখহছ, 

শযাগী শতাবদয কাবছ শদফতায ভবতা।’
৪
  াযা জীফন ধবয হিগ্ধ বে রাঞ্ছনায তা হযবয় হমহন প্রাণরক্ষীয াবল 

াঅনন্দ হফতযণ কবয হগবয়বছন– হতহনাআ যানী চন্দ। জবেয টকত ফলি ায কবয প্রায় হফস্মৃহতয ান্তাযাবর চবর 

মাওয়া টকজন শরহখকা। স্বল্প াঅবরাহচত টকজন স্রষ্টা। াথচ টকিা ভয় হমহন ফাাংরা াহবতিয প্রাঙ্গন ভাহতবয় 

চবরহছবরন তায গদি শরীয ভনভুগ্ধকয ভবন্ত্রয দ্বাযা। হতহন প্রথভ ভহরা শরহখকা মায হনজস্ব াহবজ্ঞতায় ভহরা 

কবয়দীবদয দাঃ কাযাজীফন হচত্র প্রকাহত বয়হছর। তায যহচত ূণিকুম্ভ াঈনিা প্রথভ শফযাগী ুবয ফাধা-যফীদ্রনা 

ুযষ্কায প্রাপ্ত াযা জাগাবনা ভ্রভণ াঈনিা। াঅজবকয হদবন দাাঁহড়বয় যফীদ্রনা ও াফনীদ্রনা গবফলকবদয প্রথবভ ছুবি 

শমবত য় যানী চবন্দয গ্রবেয ভবধি। াঅফায হতহনাআ বাযবতয প্রথভ ভহরা হল্পীয ম্মান শবয়হছবরন- মায াঅাঁকা 

ছহফ টককবাবফ প্রথভ প্রদহিত বয়হছর হদল্লীয াঅাআপাকাব াথচ তায যহচত গ্রেগুহর টখন ফাআাড়ায় শভবর না। 

শভবর না নাহভ গ্রাোগাবযও। াঅজ মিন্ত যানী চন্দ ম্পবকি হফোহযত শকাবনা গবফলণা য় হন। ফতিভাবন াঅভযা তাাঁয 

াহতি ও হচত্র হবল্প াফদাবনয স্বরূহি হনবয় াঅবরাচনা কযবফা। 
 

     ১৯১২ াবর ১৯শ াবটাফয যানী চবন্দয জে ঢাকায গণ্ডহযয়ায়। হতা কুর চন্দ শদ-টয বঙ্গ যফীদ্রনানাবথয 

ম্পকি হছর াতিন্ত হনহফড়। ফড়দা ভুকুর চদ্রনা শদ হছবরন করাবফবনয প্রথভ হদক-টয ছাত্র। ১৯২৮ াবর 

যফীদ্রনানাবথয শচষ্টায় করাবফবন নন্দরার ফুয কাবছ যানী চবন্দয হক্ষা রাব শুরু য়। ১৯৩৩ াবর ফবম্বয িািা 

িারাব াহনর চবন্দয বঙ্গ তায হফফা টফাং ভৃেয়ীবত প্রথভ াাংাহযক হজফবনয ুত্রাত। াযা জীফন হতহন 

দ’জন ভানুলবক বগফাবনয ভবতা েদ্ধা কযবতন। টকজন যফীদ্রনানাথ ঠাকুয ানিজন াফনীদ্রনানাথ ঠাকুয। শফ শথবক 

তাবদয শি, বাবরাফাা, গাাআবডবে ফবড়া বয়বছন। তাাআ তায জীফবনয াআো হছর শকান হদন হনবজবক স্বতন্ত্র কবয 

হযচয় শদওয়ায দযকায শনাআ। হনবজবক শরহখকা হববফ, হচত্রহল্পী হাবফ হযচয় শদওয়ায জনি তায শকান 

ফিেতা হছর না। তায ভবন শমন হছর াঅহভ যানী চন্দ শকাঈ নয়, ফাাআ জানুক াঅহভ শছািবফরা শথবক মাবদয শি 

বাবরাফাা শবয়হছ তাযা শকভন হছর। তাবদযবক জানাবনাাআ শমন তায জীফবনয চযভ াঈবেি হছর। যানী চবন্দয 

শরখায় শমন শাআ াঈবেি পুবি ওবঠ। তায যহচত াহতিগুহর র” 
 

স্মৃহতকথাভূরক যচনা-  (১) গুরুবদফ “ ১৩৬৯  

   (২) ফ বত াঅন - ১৩৯১ 

(৩) হল্পী গুরু াফনীদ্রনানাথ “ ১৩৭৯  
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(৪) াঅভায ভা’য ফাবয ফাহড় “ ১৩৮৪  
 

হদনহরহভূরক যচনা --  (১) াঅরাচাযী যফীদ্রনানাথ “ ১৩৪৯  
 

াফনীদ্রনানাথ ঠাকুবযয গ্রবেয ানুহরহকায” 

   (১) ঘবযায়া – ১৩৪৮  

   (২) শজাড়াাাঁবকায ধাবয – ১৩৫১  
 

ভ্রভণ াহতি --   (১) ূণিকুম্ভ “ ১৩৫৯  

   (২) হভাহি “ ১৩৬৩  

   (৩) বথঘাবি “ ১৩৮৪  
 

কাযা াঈনিা --  (১) শজনানা পািক “ ১৯৮৩  

হচত্র ম্পাদনা --  (১) কুিুভ কািাভ “ ১৯৮৭  
 

     ভয়গত হদক শথবক শদখবর তাাঁয প্রথভ প্রকাহত গ্রে র ‘ঘবযায়া’ াফনীদ্রনানাথ ঠাকুবযয টাআ গ্রেখাহনহিবত 

হতহন ানুহরহকাবযয কাজ কবযবছন। াফনীদ্রনানাথ ঠাকুয ‘ঘবযায়া’ ও ‘শজাড়াাাঁবকায ধাবয’ গ্রবে দহিবক টকাআ 

বঙ্গ দ’জবনয ফবর হচহিত কবয হদবয়বছন। ‘ঘবযায়া’ গ্রেহি ১৩৪৮ ফঙ্গাবেয াঅহেন ভাব প্রথভ প্রকাহত য়। 

ধীবয ধীবয গ্রেহিয দ-দহি াংস্কযণ প্রকাহত বয়বছ। গ্রবেয টাআ াংস্কযণ প্রফণতা ফুহঝবয় শদয় শম গ্রেহি 

কতখাহন জনহপ্রয়তা রাব কযবছ। ফক্তা াফনীদ্রনানাথ ঠাকুয গল্প ফরায বহঙ্গবত ফবর শগবছন াঅয শরহখকা যানী চন্দ 

ান্তয হদবয় তায গল্প ফরায বহঙ্গবত গল্পবক ধবয শযবখবছন। যানী চন্দ হরখবছন” ‘তাাঁয গল্প ফরায বহঙ্গ শম না 

শদবখবছ, বালা শম না শুবনবছ, শ তা ফুঝবফ না; হরবখ তা শফাঝাবনা াম্ভফ। ...নানা প্রবঙ্গ নানা গবল্পয হবতয 

হদবয় াবনক ভূরিফান কথা, ঘিনা শুনতুভ, দাঃখ বতা, হরখবত জাহনবন; তফুও টফ াভূরি কাহনী শকাঈ জানবফ 

না, নষ্ট বয় মাবফ, ট াআত না-খাতায াতায় াফয ভবয় হরবখ শযবখ হদতুভ।’
৫
  যফীদ্রনানাথ ঠাকুবযয াুস্থতায 

ভয় শজাড়াাাঁবকায ফাহড়বত াুস্থ যফীদ্রনানাথবক শফাুশ্রূলায জনি মখন াবনবকয বঙ্গ যানী চন্দ হছবরন“ শ 

ভয় প্রায়াআ াফনীদ্রনানাথ ঠাকুয যফীদ্রনানাবথয শখাাঁজ হনবত াঅবতন। শ ভয় প্রায়াআ াফনীদ্রনানাথ ঠাকুয যফীদ্রনানাবথয 

শখাাঁজ হনবত াঅবতন। শ ভয় নানান গল্প কযবতন। শমগুহর াফয ভবতা ডাবয়হযয াতায় যানী তুবর 

শযবখহছবরন। ভা দবয়ক বয যফীদ্রনানাথ ুস্থ বয় দরফর হনবয় মখন াহন্তহনবকতবন হপবয শগবরন টফাং াঅফায 

ছহফ াঅাঁকা ও শরখায় ভন হদবরন শ ভয় টকহদন যানীবক চুচা ফব থাকবত শদবখ যফীদ্রনানাথ ফবরহছবরন”

‘যানী, তুাআ টকিু শরখায াববি কয না। হকছু বাহফ শন- শফ শতা, মা য় টকিা হকছু হরবখ াঅণ, াঅহভ শদহখবয় 

শদফ।’
৬
  হকন্তু হনবজয শরখা না শবয় টকহদন হতহন ফরবরন- ‘হনবজয হরখফায ভবতা হকছুাআ খুবজ াহে না, ও 

াঅভায বফ না, তবফ টকিা াআবে াঅবছ- টফাবয াফনীদ্রনানাবথয কাবছ গল্পেবর াবনক ভুরিফান কাহনী ও কথা 

শুবনহছ, মা াঅভায ভবন য় াাঁচজবনয জানা দযকায।‛
৭
  টযয যফীদ্রনানাথ শরখাগুহর বড় যানীবক ফবরহছর- ‘ট 

াহত ুন্দয বয়বছ। াফন কথা কাআবছ, াঅহভ শমন শুনবত াহে।‛
৮
 বয যফীদ্রনানাবথয াআোনুমায়ী প্রফাী প্রহত্রকায় 

শরখাগুহর প্রকাহত য়। টফাং টাআ গ্রবেয জনি ঐ ফছয জুন ভাব যফীদ্রনানাথ যানী চন্দবক শকারকাতায় 

াহঠবয়হছবরন, হদন াবতক শথবক শফ কবয়কহি গল্প াংগ্র কবয হনবয় হগবয়হছবরন। টযয াঅবযকফায 

জুরাাআবয়য ভাঝাভাহঝ াফনীদ্রনানাবথয কাবছ টবহছবরন ঘবযায়ায জনি গল্প হনবত, তখন যফীদ্রনানাবথয 

াাবযাবনয কথা চরহছর। শবল গুরুবদবফয াআোনুমায়ী টাআ ফাআ শছব শফয বরা, হকন্তু ভাত্র কবয়কিা হদবনয 

জনি যফীদ্রনানাথ গ্রেহি শদখবত শবরন না। যানী চন্দ হরবখবছন- ‘াঅজ টাআ ফাআ াবত হনবয় তাাঁবক ফায ফায প্রণাভ 

কযহছ, াঅয প্রণাভ কযহছ াফনীদ্রনানাথবক, হমহন গল্পেবর াঅভায হবতয টাআ যবয ধাযা ফাআবয় হদবরন।’
৯
 াঅয 

াফনীদ্রনানাথ টাআ গ্রবেয ম্পবকি হরবখবছন- ‘াঅহভ ফবরহছ, তুহভ হরবখবছা, াঅভায ঝুহরবত টবতা কথা জভা াঅবছ 

মা টক তুহভ ছাড়া শকাঈ হরবখ াঈঠবত াযবতা না, াঅভায বাগিক্রবভ শতাভায াবত াঅভায খাছাড়া ঘযা ও কথা- 
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বাবরা কবয শগাঁবথ শদওয়ায বায যফী কাকা হদবয়বছন, না বর ঘযা ও কথা ঘয চাা বড়াআ থাকবতা। ছাা বয় 

শফবযাবতা না।’
১০

 যানী চবন্দয কৃহতত্ব হঠক টখাবনাআ। স্ববদী প্রঙ্গ শথবক শুরু কবয ঠাকুযফাড়ীয দিবদয 

াহযহচত রূবক াঅভাবদয াভবন শমবাবফ তুবর ধবযবছন তা টক কথায় ানফদি। 
 

     ‘ঘবযায়া’ ছড়া ‘শজাড়াাাঁবকায ধাবয’ গ্রেহিবত যানী চন্দ ানুহরহকাবযয কাজ কবযবছন, গ্রেহিয শুরুবত 

হফেবাযতীয াঅচাবমিিয িাবড াফনীদ্রনানাথ হরবখবছন ‘মত ুবখয স্মৃহত তত দাঃবখয স্মৃহত াঅভায ভবনয টাআ দাআ 

তাবয মা হদবয় টাআ ফ কথা াঅভায শ্রুহতধযী েীভতী যানী চন্দ টাআ শরখায় ধবয হনবয়বছন, ুতযাাং টয জনি মা হকছ ু

াওনা তাাঁযাআ প্রাি। ুবখয কথা শরখায িাবন ধবয যাখা জ নয়। প্রায় ফাতাব পাাঁদ াতায ভবতা কহঠন ফিাায 

ুতযাাং মহদ হকছু শদাল থাবক টাআ ফাআখাহনবত, াঅহভ হনবত যাহজ বরভ।’
১১

 শফাঝা মায় ুবখয ও দাঃবখয স্মৃহত 

হভহরবয় টাআ গ্রে যচনা, শরহখকায শরখায ফিাাবয স্বীকৃহত জাহনবয়বছন স্বয়াং াফনীদ্রনানাথ ঠাকুয। াঅয শদাল ফা 

খাযা হনবজয ঘাবয তুবর হনবত শচবয়বছন। ফক্তা ও শোতায টক াঅশ্চমি হৃদবয়য িাবন টাআ গ্রে বয় াঈবঠবছ টক 

াথিক ৃহষ্ট। াফনীদ্রনানাথ ঠাকুয ম্পবকিও ঠাকুয ফাহড়য াবনক াজানা কথা প্রকা শবতা না মহদ না যানী চন্দ 

গ্রেখাহন হরখবতন। তায শরখায ভবধি হদবয় পুবি াঈবঠবছ- াফনীদ্রনানাবথয জীফন চচিা শথবক শুরু কবয তায জীফন 

দৃহষ্ট ও হল্প বাফনায নানান হদক। াফনীদ্রনানাবথয শফ শফরায নানান ঘিনা শমভন যবয়বছ- শতভহন যবয়বছ ক্ষীবযয 

ুতুবরয লষ্ঠীফুহড়য কথা, যবয়বছ শকান্নগবযয ফাগান ফাড়ীয প্রঙ্গ, শজাড়াাাঁবকায ঠাকুযফাড়ী ভাবড়ায়াযীবদয াবত 

চবর মাওয়া াআতিাহদ নানা প্রবঙ্গ যানী চন্দ তায ফণিনায় হনবজবক ান্তযাবর শযবখ” াফনীদ্রনানাথ ও ঠাকুযফাড়ী কথা 

স্পষ্ট কবয হদবয়বছন াঅভাবদয কাবছ। শবফ নভিার স্কুর প্রবঙ্গ যানী চন্দবক াফনীদ্রনানাথ ফবরহছবরন- ‚স্কুবরয 

টকহি ঘবয কাবচয াঅরভাহযবত শতারা টকখাহন শখরনায জাাজ াঅয শগািা কবয়ক নানা াঅকাবযয ঙ্খ, 

শফহযবাগ ভয় কাবচয াঅরভাহযয াভবন ফব ফব শগুহর শদহখ। জাবনা, াঅভায ছাঁহফ াঅাঁকায াবতখহড় য় 

শখাবনাআ, ঐ নভিার স্কুবরাআ।‛
১২

  াফনীদ্রনানাথ ম্পবকি ঠাকুয ফাহড় ম্পবকি ফাঙাহর াঠক মখন জানবত চাাআবফ”

তখন ছুবি শমবত বফ তাবক যানী চবন্দয টাআ গ্রেহিয কাবছ।  
 

     ‘াঅরাচাযী যফীদ্রনানাথ’ গ্রেহি ১৩৪৯-টয ২২শ োফণ প্রথভ প্রকাহত য়। াংরাবয াঅাঁকাবয যহচত ডাবয়হয 

ধভিী টাআ গ্রেহিবত ১৯৩৪ াবরয ৭াআ জুরাাআ শথবক শুরু কবয ১৯৪১ ার মিন্ত শভাি প্রায় াঅি ফছবযয ম্পবদ 

বযা খাতায াতায় মা ধবয শযবখহছবরন যানী চন্দ। যফীদ্রনাাবথয বঙ্গ ফিহক্তগত াঅরা াঅবরাচনা তা প্রকা 

কযবরন ফায াভবন ফায জনি। যানী চন্দ হরবখবছন- ‘হনবজয শখয়ার খুহ ভবতা ফিহক্তগত াঅরা-াঅবরাচনা 

খাতায াতায় কখবনা কখবনা শযবখ হদতুভ। কতহদবনয কত কথা স্মৃহতয াঅড়াবর াহযবয় শপবরহছ, শমিুকু শযবখ 

হছরুভ তাাআ খুাঁবজ শফয কবয াঅজ ফাবয ফাবয শচাবখয াভবন ধযহছ- তাাঁয কথা শমন টখাবন কাবন শুনবত াাআ। 

তাাঁবক স্পষ্ট শদহখ াভবন। তাাঁয ভুবখয নতুন নতুন ফাণী াঅয াফ না, াঅয শকাঈাআ াবফ না। তাাআ ট হজহন টরাকায 

জনি যাখবত শনাআ। ট শুধু াঅভায ফিহক্তগত কথা ফা প্রবেয াঈেয নয়, টয ভবধি াবনবকাআ াবনক হকছু াবফন, টাআ 

শববফাআ ট শমভন হছর শতভহন ফায াভবন টবন হদরুভ।’
১৩

   গ্রে রূব প্রকা াওয়ায ূবফি শরখাগুহর যানী চন্দ 

াফনীদ্রনানাথবক হদবয়হছবরন শদখায জনি াফনীদ্রনানাথ ফবরহছবরন- ‚যফীকাকায বঙ্গ শতাভায াঅরাচাযীগুহর 

ড়বত ড়বত শমন যফীকাকাযাআ কণ্ঠস্বয শুনবত শবরভ, তাাঁবক শদখবতও শবরভ ুস্পষ্ট। টাআ ফাআ শতা ছাা বফাআ, 

াঅভাবক হদবত বুবরা না। তুহভ হক ভবন্ত্র শরখা হদবয় াঅঘিন ঘিাও, টবন দাাঁও াযাবনা ভানুলবক বাফবত াঅহভ াফাক 

াআ।
১৪

   
 

     ১৩৬৯ াবর প্রকাহত য় তাাঁয স্মৃহতকথাভূরক যচনা ‘গুরুবদফ’ গ্রেখাহন। গ্রেহিয শুরুবতাআ যবয়বছ- ‘ন তাহযখ  

ভবন শনাআ- ভবন থাবকও না; তখন শফ ফবড়া বয়হছ, হফক্রভুয শথবক করকাতায় টরাভ াঅভায ভাবয়য বঙ্গ, 

হকছুকার ফাবদ ফড়দা শদব হপবয টবরন হফবরত বত ফাবযা ফছয বয। টবাআ চরবরন াহন্তহনবকতবন গুরুবদফ 

যফীদ্রনাানাথবক প্রণাভ কযবত; বঙ্গ হনবরন– হদহদ াঅহভ– দাআ শফান শক‛
১৫

  টাআবাবফাআ শুরু কযবরন যানী চন্দ। তাাঁয 
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প্রথভ াহন্তহনবকতন মাত্রায কথা- াযাবিয শফরায় রম্বা াআন্টায ক্লাবয টক কাভযায় জানারায ধাবয দাআ শফান 

ভুবখাভুহখ ফব মাত্রা শুরু কবযবছন। বঙ্গ টকিু াঅড়ষ্ট, বীতবাফ- ফুবক চাা াঈল্লা। কাযণ টতহদন য ফরবত 

জানবতন ঢাকা াঅয গ্রাভ ফরবত েীধযুয- ভাভায ফাহড়, জ্ঞান বয় বয ঘুযাঘুহয টাআ প্রথভ, তাাঁয বঙ্গ গুরুবদফবক 

প্রথভ ফায স্বচবক্ষ শদখবত চবরবছন। টতহদন ভাবয়য ট্রাঙ্ক শথবক ছহফ শদবখবছন। যফীদ্রনাানাবথয াবতয শরখা 

শদবখবছন। াঅেবভয াবনক শস্কচ ও গল্প শুবনবছন ফড়দা ভুকুর শদ-য কাছ শথবক, টফায ফ হকছু হনবজয শচাবখ 

শদখবফন। ১৯২৭ াবর করকাতায় াঅগভন শথবক াহন্তহনবকতন মাত্রা হদবয় গ্রেহিয শুরু াঅয ১৯৪১ াবর ২২শ 

োফণ যফীদ্রনানাবথয শল মাত্রায ফণিনা হদবয় গ্রন্ত্রহিয ভাহপ্ত। দীঘি শচাে ফছবযয স্মৃহতকথা যানী চন্দ াঅভাবদয াভবন 

াঈস্থাহত কবযবছন। মা হছর তাাঁয ফিহক্তগত স্মৃহত তা ফায জনি হরবখ হদবয়বছন। তাাঁয টাআ শরখায ভূবরি গ্রেহি 

শুধুভাত্র সৃ্মহতয ঘিনা বয় থাবকহন, তা বয় াঈবঠবছ টক াঅদি সৃ্মহতাহতি।  
 

     স্মৃহতকথাভূরক তাাঁয ায টকহি গ্রে র ‘ফ বত াঅন’। ১৩৯১ াবরয ২৫শ শফাখ হফেবাযতী প্রকানা 

শথবক প্রথভ প্রকাহত য়। যানী চবন্দয টহি ফিবল যচনা। গ্রেহিবত যফীদ্রনানাবথয বঙ্গ াহন্তহনবকতবনয াঅা 

শথবক শুরু কবয জীফবনয শল বফি হজৎবূবভ টকাকী থাকা মিন্ত টক ানফদি স্মৃহতচাযণা কবযবছন হতহন। শপবর 

াঅা হদবনয ঘিনায ভারা শমন হতহন াঅভাবদযবক াঈায হদবয়বছন। গ্রবেয শুরুবত যবয়বছ ১৯১৬ াবর হতা 

কূরচদ্রনা শদ ভাযা মাফায য যানীবদয ফাাআবক হনবয় াহন্তহনবকতবন াঅবত ফবরহছবরন যফীদ্রনানাথ, গ্রেহিবত 

যবয়বছ- শচৌযহঙ্গয াঅিি কবরবজয শদাতরায় ভুকুর শদ হপ্রহোর বরন- শাআ ভয় হকছু হদবনয জনি যফীদ্রনানাথ 

টখাবন টবহছবরন। শাআ ভয় যফীদ্রনানাবথয ছহফ াঅাঁকা শরখা াআতিাহদ নানা তথি ভৃদ্ধ কাহনীবত বযুয গ্রেখাহন। 

টাআ গ্রবে যফীদ্রনানাবথয াহন্তহনবকতবনয গৃগুহর হকবাবফ হনভিাণ বে, তাাঁবক হঘবয হফহবন্ন াঈৎফ-টয নানা কথা 

যবয়বছ। 
 

      ‘হল্পী গুরু াফনীদ্রনানাথ’ গ্রেহি াফনীদ্রনানাথ ঠাকুবযয জীফনীভূরক গ্রে। গ্রেহিবত শজাড়াাাঁবকায ঠাকুয ফাহড় 

শথবক শুরু কবয াফনীদ্রনানাথ ঠাকুবযয শফরঘহযয়ায গুপ্ত হনফাব থাকা জীফবনয শল বফিয কাহনী হরহফদ্ধ বয়বছ। 

হল্প ম্পবকি াফনীদ্রনানাবথয নানান ভূরিফান তথি ও য ফণিনা শনূণি টাআ গ্রবেয াঅয টক ভূরিফান ম্পদ। মা 

াফনীদ্রনানাথ ঠাকুবযয শ্রুহতধযী যানী চন্দ াঅভাবদয াভবন তুবর ধবযবছন, মা ফাাংরা াহবতিয টক ভূরিফান ম্পদ 

বয় যবয়বছ। গ্রেহিয ূত্রাত াঅভযা াাআ াফনীদ্রনানাবথয ভবতা হফার ফিহক্তবত্বয াহন্নধি হকবাবফ হতহন রাব 

কযবরন তাাঁয কথা। টযয হতহন হরখবছন- াআহণ্ডয়ান শাাাআহি াফ ওহযবয়ণ্টার াঅিি-টয ছহফয টকহজহফহবন হতন 

বাাআ াঅবতন- প্রথবভ থাকবতন ফড় বাাআ- গগবনন্দ্রুনাথ, বয শভবজাবাাআ ভবযদ্রনানাথ টফাং শবল াফনীদ্রনানাথ। 

‚কখবনা শদহখহন গগবনদ্রনানাবথয াঅবগ াফনীদ্রনানাথ ফব বড়বছন শকৌবচ। টভনাআ হছর তাাঁবদয যীহত ফা 

হষ্টাচায‛
১৬

  টাআ গ্রবে হল্প, াঅিি, শভাগর শহন্টাং, কুিুভকািাভ যচনা ও াহন্তহনবকতবনয হহযজ-টয ছহফয কথা 

হফোহযত বাবফ াঅভাবদয াভবন তুবর ধবযবছন। ছহফ ম্পবকি ফরবত হগবয় াফনীদ্রনানাথ যানী চন্দ-শক ফবরবছন-

ছহফয ভবধি যবয়বছ দহি কথা, টকহি র পভি। াথিাৎ ছহফয গড়ন। গাছ-ভানুল, কুবড় ঘয- টাআ রূহিবক বাবরা কবয 

শদখবত হখবত বফ। কাযণ স্থান ফদবরয বঙ্গ বঙ্গ টয রূ ফদবর মায়। শমভন ধাবনয ভযাাআ- শখারাভাবঠ তায শম 

রূ। শগযবেয ফাহড়বত তাাঁয ানিরূ। াঅয হদ্বতীয়হি র যঙ, যবঙয ভাধিবভ তুহভ বাফহি পুহিবয় তুরবফ, শম বাফ 

শতাভায ভবন শজবগবছ, টখাবনাআ ভুহক্ত াবফ পভি। টহি কহঠন হজহন বরও টহিাআ র ছহফ াঅাঁকায াঅর কথা।  
 

     স্মৃহত কথাভূরক গ্রবেয ভবধি যবয়বছ- ‘াঅভায ভা’য ফাবয ফাহড়’- গ্রেহি। ১৩৮৪ াবর ১রা শফাখ গ্রেহি 

হফেবাযতী প্রকানা করকাতা শথবক প্রথভ প্রকাহত য়। গ্রেহিবত যানী চন্দ হরবখবছন- ‘াঅভায ভা’য ফাবয ফাহড় 

গঙ্গাধযুবয, হফক্রভুবযয শছাট্ট টকহি গ্রাভ - ছায়ায় ঢাকা, জবর ফুবজ বযা। াঅবগ টয নাভ হছর- ‘গঙ্গাধয 

শখারা’। াঅব াব ফ নাভ ডাবকয গ্রাভ। তাাঁয ভাঝখাবন গঙ্গাধয শখারা- শমন ভাথা তুরবত াবয না শকাবনা হকছু 

হনবয়। ভাভাযা ফবড়া বয় দবয শরখাবরহখ কবয ‘শখারা’ ফদবর ‘ুয’ কযবরন, গঙ্গাধয-শখারা র গঙ্গাধযুয। 
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শমন শ নাবভ টখন খাহনকিা বি বয় জাবত াঈঠর’।
১৭

  হতায ভৃতুিয হকছুহদন য শগন্ডাহযয়ায ফাড়ী শছবড় ভাভায 

ফাড়ী গঙ্গাধযুয গ্রাবভ ফফা কবযন। ১৯২৭ খ্ীাঃ করকাতায় চবর াঅায াঅগ মিন্ত টাআ গঙ্গাধযুয গ্রাবভয 

কাহনী যবয়বছ। শবফয স্মৃহত কথা ফরবত যানীয তাাআ ভাভায ফাড়ীয ঘিনা- তায কথায় ‘ভা’য ভাবয ফাহড়- শমন 

ভা’য হাংানখাহন। াঅি বাবয়য টক ভাত্র শফান। ফবড়া ভাভায বয ভা- ভা’য বয াঅয াত বাাআ। ভা হছবরন 

দাদাভাবয়য শচাবখয ভহণ। শাআ ভহণহি দাদাভাবয়য শমন গঙ্গাধযুবযয ভাহিবক াঈায হদবয় হগবয়হছবরন। গাাঁবয়য 

গফি হছবরন ভা।’ ভা’য ফাবয ফাহড় শথবক নানান ঘিনা শথবক যানীয হল্পী ভান গবড় াঈবঠহছর- টকহি ফণিনা 

যবয়বছ- ‘তযকাহয শকািায় ভা’য ফযাফবযয খ। ভা তযকাহয শকবি গাভরায জর ধুবয় বাবগ-বাবগ টভনবাবফ 

থারায় ফযাবকাবল াহজবয় যাবখন, শদবখ ভবন য় শমন শদফতায াভবন শনবফদি াজাবনা বয়বছ।’
১৮

  বাফী হল্পী 

ভবনয াঅতুড় ঘয ফুহঝ টহিাআ। 
 

     যানী চন্দ হতনখাহন ভ্রভণ াঈনিা হরবখবছন। ১৩৫৯ াবর প্রকাহত য় কুম্ভ শভরায দিন াহবজ্ঞতা হনবয় 

‘ূণিকুম্ভ’ াঈনিাহি। াঈনিাহিয শুরুবত বয হরবখবছন- শচাবখয জবর গুহরবয় শগর ফাবয ফাবয, শবল শাআ 

হাফ বুরফায জনিাআ শফহযবয় ড়রাভ টকহদন াঅহভ ফ হকছু হছবন শপবর। চবরবছন হযদ্বাবয-াভৃতকুবম্ভ। 

াঅবর রাবক্ষহতয হাবফয টয ফাাআবয ভানুল মখন হনবজবক শিবন হনবয় মায়- তখন শ টাআ গতানুগহতক মাহন্ত্রক 

জীফন শথবক ভুহক্ত ায়-াথিক ভ্রভবণয টহি টকহি রক্ষণ, ূণিকুম্ভ, ব্রজযাজ ও তীথিফাহয টাআ হতনহি বাবগ হফনিে 

াঈনিাহি। যবয়বছ হযদ্বাবয মাত্রায কাহনী, যাভকৃষ্ণ হভবন হগবয় ওঠা। কনখর দিন, ব্রক্ষ্মকুণ্ড, নাগা ন্নিাী, 

ঙ্কযাচাবমিয ফণিনা। তাাঁয ফণিনায় শমন াঅশ্চামি ছহফ প্রতিক্ষ কহয াঅভযা, শমভন ূণিকুম্ভ াঈনিাবয টক জায়গায় 

হরবখবছন- ‚াাঁিবত াাঁিবত রু শহযবম চবর মাাআ ওাবয। াূফি দৃি ওখান শথবক টফায হযদ্বাবযয। াাবড়য 

শকার শঘব াহযাহয দারান, তায শকার হদবয় ফবয় চবরবছ গঙ্গা তযতয কবয। কাবযা হাঁহড় ডুহফবয়, কাবযা 

ফাযান্দা হবহজবয়, কাবযা ফা ঘবযয হবতয াঈাঁহক ঝুাঁহক শভবয। ওখান শথবক তাাঁয শখরা শদবখ ভন শব ওবঠ খুহবত। 

ওাবয ফবড়া ফবড়া গাবছয ছায়ায় ফুজ ঘাব ঢাকা হস্মগ্ধ ভাহিয াঅেয়িুকু াঅড়ার কবয শযবখবছ নীরধাযাবক গঙ্গায 

াত বত।‛
১৯

  টকহদবক হনখুাঁত ফণিনা বহঙ্গ ানিহদবক শকৌাঁতরী ভানহকতা, ফিহয হনজস্ব বালাযীহতবত চহরত 

গবদি কুম্ভবভরায াহবজ্ঞতাবক াঅভাবদয াভবন তুবর ধবযবছন-তা টক কথায় ানফদি। 
 

     ১৩৬৩ াবরয শৌল ভাব যানী চবন্দয ‘হভাহি’ গ্রেহি শৌল ভাব প্রথভ প্রকাহত য়। শরহখকায টহি হদ্বতীয় 

ভ্রভণ গ্রে। হযদ্বায শথবক হতহন টাআ গ্রবেয ফণিনা শুরু কবযবছন- মাত্রায শল- শকদায-ফদযী দিবন, শকদায ফদযী 

ভহন্দয শফাখী াক্ষয় তৃতীয়াবত াঈেুক্ত য়, ভ্রাতৃহদ্বতীয়ায য ফন্ধ বয় মায়। ছয়ভা শখাবন ভাগভ থাবক। 

যানীযা হগবয়বছন যবতয শগাড়ায়। শখাবন হৃহলবকবয ঘাবিয ফণিনা, ধভিারা, কভরাফাাই টয শমভন ফণিনা 

যবয়বছ, শতভহন যবয়বছ ঞ্চপ্রয়াবগয কথা। ফহষ্ঠকুণ্ড,ু মজ্ঞকুণ্ড ুপ্রবৃহতয ফণিনা।   
 

     টযয ১৯৭৮ াবর প্রকাহত য় তায ফিবল ভ্রভণ গ্রে- ‘বথ ঘাবি’। ূণিকুম্ভ শমভন কুম্ভবভরায দিন 

াহবজ্ঞতা, হভাহি-শকদায-ফদযী দিন, বথ ঘাবিবত টব টবকফাবয ানিছহফ, নতুন কথা, বাযতফবলিয ভবতা 

হফযাি শদবয হফহচত্র রূ ধযা বড়বছ টাআ গ্রবে। াঅবর স্বাভী াহনর চন্দ কভি াঈরবক্ষ বাযতফবলি নানা স্থাবন 

শমবতন। শাআ ভয় শফ কবয়কফায যানী চন্দ ও তায ঙ্গী বয়হছবরন, শাআ ফ কাহনী হনবয় টাআ গ্রে যচনা। টক 

ানুন্ধানী দৃহষ্টবত হতহন ধবযবছন বাযতফবলিয ভানুবলয নাতন যীহতনীহত, াঅচায-াঅচাযণ, শাাক-হযবেদ, 

ধভিারন প্রবৃহত। গ্রেহিবত বাযতফবলিয াঈেযাথ শথবক দাহক্ষণাতি ফহু াবচনা বূখবণ্ডয কাহনী শমভন হরহফদ্ধ 

কবযবছন শতভহন যবয়বছ াঅন্দাভান ভ্রভবণয শযাভাঞ্চকয কাহনী।   
 

     ১৯৮৩ াবর প্রকাহত য় যানী চবন্দয ‘শজানানাপািক’ গ্রেহি। প্রথভ ভহরা শরহখকা মায প্রতিক্ষ কাযা 

জীফবনয াহবজ্ঞতা হনবয় টাআ গ্রেহি যহচত য়। াঅবর যফীদ্রনানাথ ও াফনীদ্রনানাথ ছাড়া াঅয টকজন ভানুবলয 

াফদান যানী চবন্দয জীফবনয হছর হতহন বরন- গান্ধীহজ। াহন্তহনবকতবন গান্ধীহজয টকহি হনজস্ব াহস্বত্ব যবয়বছ। 
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শফ কবয়কফায টবহছবরন াহন্তহনবকতবন। হফেবাযতীয াঅহথিক াংকবিয হদবন ফনু্ধত্বুরব ায়তাও কবযবছন 

গান্ধীহজ। হফয়াহল্ল াবর মখন বাযতছাবড়া াঅবন্দারবনয শঢাঈ চাহযহদবক ছহড়বয় বড়হছর- াহন্তহনবকতনও ফাদ 

মায়হন। শাআ ুবত্র যানীয জীফনও জহড়বয় শগবরা। যফীদ্রনানাথ চবর মাওয়ায টক ফছবযয ভবধিাআ টভন টকহি জীফবন 

ঝাাঁহবয় ড়বরন মায বঙ্গ ফাহক জীফবন াঅয কখনও ভুবখাভুহখ নহন। শজর জীফবনয প্রতিক্ষ াহবজ্ঞতায কাহনী 

াঅভাবদয াভবন াতিন্ত ফােফতায বঙ্গ হনুণ হল্পীয ভবতা তুবর ধযবরন- মা ফাাংরা কাযা াহবতি টক াভূরি 

াংবমাজন।  
 

     ‘কুিুভ কািাভ’ গ্রেহি ১৯৮৭ াবর প্রথভ প্রকাহত য়। গ্রেহিয ম্পাদনা কবযবছন যানী চন্দ। গ্রবেয হবযানাভ 

হছর- ‘াফনীদ্রনানাথ ও তাাঁয কুিুভ কািাভ’। ১৯৩৩-১৯৪৩ টাআ দ ফছয ধবয াহবতিয জগবত টক নতুন ৃহষ্টবক 

াঈায হদবয়বছন- াফনীদ্রনানাথ ঠাকুয। গ্রেহিবত শভাি াঅিান্নহি হল্পকবভিয হযচয় যবয়বছ। ভাহিবত বড় থাকা 

কাঠকুবিা, যান্না ঘবয বড় থাকা কাঠ, াঅবভয াঅাঁহি, ফাহড়য পাহণিচাবযয িুকবযা- টভহন তুে তুে হজহন হনবয় 

গবড়বছন- াফাক কযা ৃহষ্ট ফ-ায়যা, কুভীয, গাছতরায় াঈানাযত যফীদ্রনানাথ, টভনহক শচয়াবয াঅীন 

াফনীদ্রনানাথ। াফনীদ্রনানাথ ম্পবকি টক াহফস্মযণীয় কাজ কযবরন যানী চন্দ। টক ুদীঘি তথিফহুর য াঅবরাচনা 

কযবরন যানী চন্দ। কুিুভ কািাবভয প্রবতিকহি ৃহষ্ট ম্পবকি াঅবরা শপরা টফাং াফনীদ্রনানাবথয হচহঠয াহফকর াঈদ্ধায 

কবয াঠকবক হতিাআ ভৃদ্ধ কবযবছন। াআাংযাজী ও ফাাংরা বালায াঠকযা টকাআ বঙ্গ তৃপ্ত বয়বছন টাআ হদ্ববাহলক 

ভূরিফান গ্রেহি াবত শবয়।  
 

     াহতি যচনা ছাড়া যানী চবন্দয াঅয টকহি হফবল হযচয় বরা- হতহন হছবরন হফখিাত হচত্রহল্পী। ১৯২৮ 

াবর শলার ফছয ফয়ব াহন্তহনবকতবন াঅগভন টফাং নন্দরার ফুয তত্বাফধাবন তাাঁয হচত্রহফদিায ানুীরন শুরু 

য়।  
 

তাাঁয াঅাঁকা াঈবল্লখবমাগি হচত্রগুহরয ভবধি যবয়বছ” যফীদ্রনানাথ, যৎচদ্রনা চবট্রাাধিায়, াফনীদ্রনানাথ ঠাকুয, 

হ.টপ.টণ্ড্রুজ, কৃষ্ণযাধা, যাধায হফয, াঅেভ ছায়ায়, াাঁওতার নৃতি, The Twin palms, The Streaks of 

Dawn, The Daughter-in-Law, At The Zaminder’s Gate, Rainy Season, The Pines, 

Expectation, Life Sevening.  
 

যানী  চবন্দয াঅাঁকা হচত্র াংকরনগুহরয ভবধি যবয়বছ— Twenty Five Lioncuts (with an introduction by 

Rabindranath Tagore, 1932), Rani Chanda: Drawings and Paintings (with a Foreword by 

Rathindranath Tagore, New Delhi).  
 

     ১৯৩২ াবর করাবফবনয ছাত্রী থাকাকাবর ভুকুর শদ’য তত্বাফধাবন প্রকাহত য় তাাঁয হফখিাত ািারফাভ-

Twenty Five Lioncuts, by Rani Dey, Published by M. Dey, 28 Chowringhee, Calcutta, 

ফাআহিয বূহভকা হরবখবছন স্বয়াং যফীদ্রনানাথ ঠাকুয। হতহন হরবখবছন- ‘I am glad to introduce to the 

public Miss Rani Dey, a student of the Art Department of Santiniketean. She has Real 

artistic talent as is evident in these few prints done by her showing genuine feeling for 

her subjects and natural skill in execution.’
20

    
 

     তাাঁয টাআ হরবনাকাি প্রকাহত ওয়ায য হফহচত্রা হত্রকায় তাাঁয ম্পবকি ফরা য়- ‘ফাাংরাবদবয জনাধাযবণয 

ভবধি টাআ তরুণী হল্পীয শতভন হযচয় য়ত াঅজ মিন্ত নাাআ হকন্তু াঅভযা র্ব্িবতাবাবফ াঅা কহয তাাঁায যহচত 

হচত্রগুহর প্রকাহত ওয়ায য টকহি প্রাং হযহচত স্থাহত াআবত হকছুভাত্র হফরম্ব াআবফ না।
২১

  াহন্তহনবকতবনয 

করাবফনাআ বরা তায হচত্র যচনায শুরু জর, শিবম্পাযা, শক্রয়ন, শচক টয াাবমি টফাং াঈডকাি ও হরবনাকাবিয 

ভাধিবভাআ তাাঁয হচত্র যচনা, তাাঁয যচনায ভবধি প্রহতকৃহত, দৃি টফাং কৃষ্ণরীরা হফলয়ক হচত্র াঅবছ। ার াআহণ্ডয়া পাাআন 

াঅিি ািাণ্ড ক্রাপি শাাাআহিয াঈবদিাবগ হদল্লীবত তাাঁয প্রথভ টকক প্রদিনী ানুহষ্ঠত য়। নববম্ভয ১৯৪৮-ট। 
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করকাতায যকাযী াঅিি কবরজ টফাং াহন্তহনবকতবনয েীবফবন তাাঁয যহচত হভাঈয িার যবয়বছ। ািনা হভাঈহজয়াবভ 

তাাঁয াহঙ্কত ফুদ্ধ হহযবজয হচত্রগুহর াংগৃহত বয়বছ। াফদ্রনাীনাথ ঠাকুবযয বঙ্গ টকভয় হতহন শতযী কবযহছবরন-

াহন্তহনবকতবন হহযজ টয ছহফগুহর।  
 

     যানী চন্দ হছবরন াহন্তহনবকতবনয নফিবাযতীয় ঘযানায টকজন হল্পী। নন্দরার ফুয প্রবাফ টফাং 

বাযতীয়তাফাদী শচতনায়  াঈদু্বদ্ধ  বাযতীয় হচত্রযীহতবত হতহন ছহফ টাঁবকবছন, াঈডকাি ও হরবনাকাবি টকভয় হতহন 

াবনক কাজ কবযবছন শ যকভ টকহি ািারফাভ হতহন নন্দরার ফুবক াঈায  হদবয়হছবরন। ম্প্রহত তাাঁয জে 

তফলি াঈদ্ মান াঈরবক্ষ শাআ ছহফয টকখাহন ািারফাভ দিনীও বয়বছ করাবফবন। ফুদ্ধবদবফয জীফবনয শম 

হচত্রায়ন হতহন নন্দরার ফুবক াঈায হদবয়হছবরন। ম্প্রহত তাাঁয জেতফলি াঈদ্ মান াঈরবক্ষ শাআ ছহফয 

টকখাহন ািারফাভ প্রদিনীও বয়বছ করাবফবন। ফুদ্ধবদবফয জীফবনয শম হচত্রায়ন হতহন কবযবছন তাবত াজন্তায 

শরীয ছা স্পষ্ট। শিবম্পাযায় মখন পুবরয ছহফ াঅাঁবকন তা তিাআ াঅভাবদয ভুগ্ধ কবয। ছহফবত হতহন পুহিবয় 

তুবরবছন জীফবনয াআহতফাচক হদকগুহরবক। শনহতফাচকতা হতহন তাাঁয যচনায় স্থান শদনহন। ছহফবত শমভন হতহন 

দক্ষতায বঙ্গ াদা কাবরায হফবাজন কবযবছন, শতভহন টক াঅশ্চমি দক্ষতায় পুহিবয় তুবরবছন গ্রাভীন শভবয়য ছহফ। 

শখারা জানারা হদবয় কখনও ভুগ্ধ বয় শদবখবছন ফাাআবযয ভুগ্ধ প্রকৃহতবক। াজস্র াহখয কুজন গীহত, শমন ফােফতায 

ভবধি হভব যবয়বছ টকহি হভহষ্ট ভধুযতা, শাআ ফােফতায ভধুযতায় ফাাংরাবদবয প্রথভ ভহরা হচত্রহল্পী হাবফ 

তাাঁয নাভ ফাাংরা হচত্রাহবতিয জগবত স্মযণীয় বয় থাকবফ।  
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