International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-IV, January 2015, Page No. 26-29
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

যফীন্দ্রনাথথয চিত্রিিচা : একচি ংচিপ্ত অখ্যান
গ ৌতভ কয
কাযী ধযাক, ফাংরা চফবা , রাজা রামমমাহন রায় ভাচফদযার, হু রী, চিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
To most of us Rabindranath Tagore is familiar as a renouned poet, author, dramatist and singer. But
it must be remembered that he has achieved a remarkable place in the realm of drawing too. It is
quite interesting to note that at an age of sixty five he started drawing pictures for the first time. In
1925 during the editing of the manuscript of famous "Purabi" he, quite unconsciously marked his pen
on the pages which even to the surprise of the great poet took shapes of different pictures. This gave
birth to 'World of meaning' and 'World of gesture'. Abanindranath Tagore, while recalling
Rabindranath's appearence as an artist compared it with a 'volcanic impulse'. Again, artist
Binodbehari Mukhopadhyay claimed that those drawings have a significant role in understanding the
very literature and introspection of Tagores mind in the last two decades of his life. In short, this
'artist' Tagore led the 'poet' Tagore to a new world of thought. It may be claimed that in his last days
from 'Raktakarabi' (1925) to 'Seshlekha' (1941) his thought, view and language were guided by this
"world of gesture". So, it may be argued that Rabindranath's drawings are indispensably attached to
his World of multifaceted and illustrious creations. Actually this phase of his life was nothing but the
concluding part of his whole-life of creation. This article is therefore an attempt to explore
Rabindranath as an artist.

চফং তাব্দীয দাচচনক চভথর পুথকা ফরথতন “ ‘Knowledge is Power’ “ এখ্াথন গআ ৃচিীরতায থঙ্গ
অত্মপ্রচতষ্ঠা। প্রকৃচতয যাথযয গম চফার প্রাণীয ৎ, ভানুল তাথদয ভথধয ঈৎকৃিতভ। ভানুলআ একভাত্র প্রযাচত গম শুধুভাত্র প্রকৃচতয
চনভ-কানুথনয ভথধয চনথযথক ীভাফদ্ধ যাথখ্চন, ফযং গ এআ চনভগুথরা থভাঘ গযথন ভানয কথয, প্রকৃচতথক িযাথরঞ্জ
যানা। ভানুল চনতয নতুন চনভ ৃচি কথয। বযতা এচ থ িথর, থভথক দাাঁড়া না। এআফ ঘিনায ভূথর গম স্বথতাৎায, তায
নাভ ‘ৃযনীরতা’ – অয তায নযতভ চনদচন যফীন্দ্রনাথ। চযণত ভন, চফচিত্র ৃচিয চবজ্ঞতা, বীযযীফন ঈরচি, ঈন্নত
রুচিথফাধ, ছন্দথফাধ, যথফাধ  চযণতথফাধ, থফচাচয যফীন্দ্রনাথ চছথরন গযথনাাঁয ফচাথিা ঈজ্জ্বরতভ ফযচিত্ব। মাাঁয
াভচিক চিন্তাথিতনা চছর এক খ্ন্ড চফশ্বথফাধ। অভযা চধকাং ভানুলআ যফীন্দ্রনাথথক যাচন কচফ, গরখ্ক, নািযকায অয
ং ীতজ্ঞ চথথফ। চকন্তু ভথন যাখ্া প্রথাযন গেষ্ঠ চিত্রচল্পীথদয ভাথে চযচন একিা স্থাী অন কথয চনথথছন নাাথআ।
অথর যফীন্দ্রনাথ মখ্ন ছচফ অাঁকথত শুরু কথযন, তখ্ন তাাঁয ফ াঁলট্টী ফছয গচযথ গ থছ। ততচদথন কচফ-দাচচনক
চথথফআ তাাঁয চযি কর ভানুথলয ভথন গ াঁথথ গ থছ। অফায ১৯১৩ গত গনাথফর ুযষ্কায প্রাচপ্ত ভি ফচচচফথশ্ব তাাঁথক কচফ
ফথর ম্মাচনত কথযথছ। ভি গদফাী ফচ  েদ্ধায থঙ্গ তাাঁথক ‘কচফগুরু’ ফথর ফযণ কথয চনথথছ।
১৯২৫ ার, ‘ূযফী’ কাফযিথেয াতা াতা ান্ডুচরচ ংস্কায অয চনথযয ভথন খ্ুচ ভথতা করভ িারনায ভধয গথথকআ
গবথ ঈঠথত রা র নানা রূ।থনকিা গমন ছচফয অকায। গপ্রৌঢ় ফথ চনথযয কীচতচখ্ানা গদথখ্ কচফ চনথযআ তখ্ন চফচিত
তফাক। ‘ূযফী’য ান্ডুচরচ ংথাধথনয ভধয গথথক গফচযথ এর ‘World of meaning’, ‘World of gesture’ ।১ কচফ
যফীন্দ্রনাথথয ছচফ অাঁচকথ যফীন্দ্রনাথ রূথ অত্মপ্রকাথক চল্পী ফনীন্দ্রনাথ ফথরচছথরন ‘Volcanic impulse’ গমন ঘুচভথ
থাকা অথেচ চযয রাবায ঈ ীযণ্। অয শিল্পী চফথনাদচফাযী ভুথখ্াাধযা যানাথেন “ ‘যফীন্দ্রনাথথয গল কুচড় ফছথযয
াচতয  তাাঁয ভথনয চত গফােফায যনয এআ ছচফগুথরায চফথল ভূরয অথছ। ২ কচফ যফীন্দ্রনাথথক চিত্রকয যফীন্দ্রনাথ চনথ
গ থছন এক নতুন থথ। তাাঁয গথলয চদথকয নযতভ নািক ‘যিকযফী’ (১৯২৫) গথথক শুরু কথয ‘গলথরখ্া’ (১৯৪১) মচন্ত
বাফ  বালা এআ ‘World of gesture’ গকআ নুযণ কথয িথরথছ। যফীন্দ্রনাথথয ছচফ তাাঁয ভি ৃচি প্রচিায থঙ্গ
চফথেদযবাথফ মুি। স্ববাফতআ তাাঁয ভি ভনন-প্রচিায থঙ্গ।
প্রথথভআ ঈথেখ্ কথযচছ ছচফ অাঁকথত চ থ যফীন্দ্রনাথ অচফষ্কায কথযচছথরন এক অকাথযয য ৎ ‘World of gesture’।
১৯২৮ াথর (১৩ িাণ) যফীন্দ্রনাথ চরখ্থছন চনভচরকুভাযী ভরানফীথক, -- ‘এয অথ অভায ভন অকাথ কান
গথতচছর, ফাতা থথক ুয অত, কথা শুনথত গত, অযকার গ অথছ গিাখ্ গভথর রূথয যাথযয, গযখ্ায চবথড়য ভথধয।
াছারায চদথক তাকাআ, তাথদয গদখ্থত াআ – স্পিফুচে য ৎিা অকাথযয ভামাত্রা। ... অথফ ন, বাফ ন, চিন্তা ন,
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৩
রূথয ভাথফ।’ যফীন্দ্রনাথথয ছচফ অাঁকায প্রচিািা চছর চঠক কচফতা গরখ্ায চফযীত। কচফতা গমভন চফল অথ অথ ,
তাযয অথ রূ। চকন্তু ছচফ অাঁকায ভ অকায ফা রূথয প্রচিা শুরু  অথ আ। এখ্াথন রূআ চনন্ত্রণ কথয বাফথক।
‚গযখ্ায অথভয প্রথথভ গদখ্া গদ করথভয ভুথখ্।‛৪ তাযয গআ চফনযাথয ভধয চদথ গযথ থঠ রূ। গআ রূথয ূত্র
ধথযআ গৌাঁছাথনা মা চফল ফা বাথফ। অথর অভযা যাচন যফীন্দ্রনাথ তাাঁয ৃচিকাথমচ ফাযফায চনথযথক ছাচড়থ চ থথছন, তাাঁয
ৃচিকভচ ফাযফায ফাাঁক চপথযথছ। াভচিকবাথফ গদখ্থর তাাঁয ছচফ এযকভ একিা ফথড়া ফাাঁক গপযা।
যফীন্দ্রচিত্রকরা এক অিমচ, তুরনাীন এফং প্রতযাচত অচঙ্গথকয ভথধয চদথ এথথছ। প্রথভ প্রথভ চনথযয ান্ডুচরচয
বুর ংথাধথনয ভ করভ িাচরথ চতচন কািাকুচি ংগুথরা গঢথক গপরথতন। ান্ডুচরচয এআ কািাকুচি ংগুচর কখ্ন গমন
চফথল এক ছন্দভ অকায ধাযণ কযত। অথর এক চযেন্ন গৌন্দমচথফাধ কচফয অযন্মরাচরত। তাআ গরখ্ায ভথধয কািাকুচি
কুেীতা চতচন য কযথফন এভনিা অা কযা মা না। পথর ফচযচত ংগুচর এভনবাথফ গযখ্ায যাথর গঢথক চদথরন মায
গথথকআ গফচযথ এর এক একিা পভচ, যযাচভচতক অকায। কখ্থনা দ্ভুত শু-াচখ্য ভুখ্, গদ, ঈড়ার গদা াচখ্য ডানা,
ধাযথরা ধাতফ িঞ্চু, চকাচয গিাখ্, প্রাচিন প্রাগ চতাচক যন্তু যাথনাাথযয স্থুর চফুর ফফ। ভানফ ভানফীয ভুখ্াফফ পুথি
ঈঠর করথভয চনথফয অাঁিথড়। চল্পীয াথত ততযী র ভচন্দযথতাযথণয যাপচযয কারুকরা। িভ াছারা চনথ চয ছচফ
অাঁকথরন দৃঢ় অত্মপ্রতযথ, াী তুচর চকংফা করভ িারনা। থনকিাআ গখ্রােথর চচযচফচয আথেভথতা গখ্ারখ্ুচয তুচরয
দাথ ূি ধাযাথরা করথভয চনথফয গখ্াাঁিা ভূতচ থ ঈঠর চফচিত্র ফ অতন। অয এ চফলথ প্রিচরত গকান চনভ যীচতথক
গভাথিআ চতচন ভানথরন না। অথর তাাঁয চিা কখ্থনাআ গকান ফন্ধনথক স্বীকায কথযচন। অয ছচফয যাথযয চতচন একান্তআ
স্বাধীন। থযাা কযথরন না গফাঁথধ গদা ছচফয ংজ্ঞা ফা ফযাকযণথক। িারু প্রথাথক নযাৎ কথয খ্ুচয গযাাথয বাথরন।
যফীন্দ্রনাথ ‘যিকযফী’ নািক যিনা কথযন ১৩৩০ াথর, মখ্ন িীথেয ছুচি ঈথবা কযচছথরন চরথে। এআ চরে
াাথড়আ কযাচথিচরস্টথদয চযিাচরত পযাক্টযীথত েচভকযীফথনয দুদচায কথা যানথরন যাধাকভর ভুথখ্াাধযাথয কাথছ।
নুবফ কযথরন এক বীয চস্থযতা। এআ নািথকযআ একচি ান ‚অভায গল যাচ নীয প্রথভ ধুথা ধযচর গয, গক তুআ?‛ – এআ
ানচিথক চঘথযআ করথভয অাঁিথড় কািাকুচিয ভধয চদথ থড় ঈঠর একিা ছচফ। াদা-কাথরায তীব্রতা এক মন্ত্রণাি শুয
অচতচ থড় ঈথঠথছ গমন গযখ্ায অাঁিথড়। অধুচনকতায ন্তচনচচত ংঘাত চিত্র রূ গর। এ গমন প্রস্রফথনয ভুিধাযা, প্রা
াঁলচি ফছথযয ঈাথন্ত গৌাঁথছ গদখ্থত গদখ্থত তাাঁয নচতচযয চিত্রকয যীফথন চতচন প্রা দুাযায ছচফ এাঁথক গপরথরন।
১৯৩০-এ চতচন তাাঁয দু-চতন ফছথযয অাঁকা ছচফগুচরথক চনথ আঈথযা-অথভচযকা পথয গফয ন। রন্ডন, ফাচভচংাভ, যাচয,
ফাচরচন, গেথডন, চভঈচনক, গকাথনথথ ন, ভথস্কা, ফস্টন অয চনঈআথকচ তাাঁয চিত্রকরায প্রদচনীয ফযফস্থা কযা । চতচন
যাচয গথথক ুত্রফধূথক চরখ্থরন, ‚ছচফ অচভ গকাথনা চদন অাঁচক চন, অাঁকফ ফথর স্বথে চফশ্বা কচযচন। ঠাৎ ফছয দুআ চতথনয
ভথধয হু হু কথয এাঁথক গপররুভ অয স্তাদযা ফাফা চদথর। চফচি গম থফ তাথত থন্দ গনআ। এয ভাথন চক? যীফনিথেয ফ
ধযা মখ্ন গল থ এর তখ্ন বূতূফচ ঈাথ অভায যীফনথদফতা এয চযচি যিনায ঈকযণ যুচ থ চদথরন।‛৫
যফীন্দ্রনাথথয ছচফথক কথকচি মচাথ বা কথয অথরািনা কযা গমথত াথয। এথিথত্র চল্পী চফথনাদচফাযী ভুথখ্াাধযা
যফীন্দ্রনাথথয ছচফথক িাযচি মচাথ বা কথযথছন ১. গযখ্াভূরক রঙ্কযণ, ২. ড়নমুি রঙ্কযণ, ৩. ড়থনয গিথত্র ফস্তুাদৃথযয অচফবচাফ এফং ৪. াদৃথযয প্রাধানয।৬
চল্পী যতন চযভু যফীন্দ্রনাথথয ছচফথক বা কথযথছন কারানুিথভ তাাঁয
ভথত ছচফয প্রথভ মচা ১৯২৪ গথথক ১৯৩২, -- এআ ভথ ান্ডুচরচয ফচযচত ংগুচরথক ছন্দভ গযখ্ায যাথর গঢথক ংচি
ফা ব্দজ্জাথক অরাদা কথয গযখ্াভূরক রঙ্কযথণ প্রাী থ ঈথঠথছন যফীন্দ্রনাথ। চিতী মচা ১৯৩০ এয য গথথক
১৯৩৫-এয অথ মচন্ত। এআ ভথ তাাঁয ছচফয চফকা গম বাথফ র, তা গমভন বূতুফচ, গতভচন তাথত গম কর তফচিত্রয গদখ্া
গ র তা াধাযণ কল্পনায ফাআথয। াদা-কাথরা গযখ্ায ড়ন ছাচড়থ যফীন্দ্রনাথ গৌাঁথছাথরন যথেয ছচফথত। অকৃচত ফা প্রকৃচত
মা চছর শুধুআ গযখ্া, গমখ্াথন গকান প্রাণ চছর না, -- তাআ এতচদন য গর প্রাণ এক গতথযয চতরূ। অয তৃতী ফা গল
মচা ১৯৩৫ গথথক ১৯৪১-এ তাাঁয ভৃতুযয অথ মচন্ত। এ ভথআ তাাঁয ছচফথত গদখ্া চদর াদৃথযয অবা। ছচফ থ ঈঠর
ফণচনাত্মক। রংকায অয তফচিথত্রযয ভধয চদথ ছচফ গর চযূণচতা। গদখ্থত গরাভ ফস্তু, যীফযন্তু, াছারা ফা ভানুথলয
চফচবন্ন রূথয ছচফ। তাাঁযআ কথায ূত্র ধথয ফরথত াচয –
‚িুকথযা মত রূথয গযখ্া চঞ্চত য ভথনয চিত্রাথর।
কখ্ন ছচফয অকায চনথ গযাড়া রা া চল্পকরায যাথর।‛৭
১৯৩০-এয গভ ভাথ যাচযথয যারাচয চথ র-এ নুচষ্ঠত থচছর যফীন্দ্রনাথথয দু-চতন ফছথযয অাঁকা ছচফয একক
প্রদচনী। থয রন্ডন, ফাচভচংাভ, ফাচরচন, গেথডন, চভঈচনক প্রবৃচত অথযা ফাথযাচি থয ছচফগুচরয প্রদচনীয ফযফস্থা কযা ।
চিত্রী যফীন্দ্রনাথথয চফশ্বয ঘথিচছর এআ প্রথভ চিত্র ম্ভাথযয ভধয চদথ। ািাথতযয দচকযা তাাঁয ছচফ চনথ চক ফরথরন? াঁচয
চফদুাঁয অথরািনা গথথক এয চকছুিা অবা াা মা। চফদুাঁ ফথরচছথরন – ‘একচি গ ান প্রচতবা চনচিত চছর – চযকল্পনায
চনচিত দিতা, tone-এয গৌন্দমচ, িুিাচতিুি ংথয যীফতা, ভন্ডথরয জ্ঞান “ ফ এ কথাআ প্রভাণ কথয। ভথনয গিতনা
স্তথযয চিগুচরয স্বাবাচফক স্ফুযথণ এআ গ ান চিচি প্রকাচত থত াথযচন, তাআ াযাযীফন এআ প্রচতবাচি ছাােন্ন
গথথক গ থছ। ... একচি স্বংচি চফফতচথনয পথরআ গাক চকংফা চযচিত ৃচথফীয স্পিিৃচতয যনযআ গাক, চল্পকভচচি ধীথয
ধীথয গকাথনা চযচিত প্রাকৃচতক ফস্তুয থঙ্গ াদৃয থড় তুরথত থাথক। ... এআ চিত্রগুচরথক তাথদয াচণচতক ঈাদাথন চফথেলণ

কযথর দৃঢ়তা  তযতায চযি গভথর। নযভ তাথদয এভন এক করুণ প্রাণভতা থাথক মা ভনথক স্পচ কথয ।‛৮
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গ ৌতভ কয
প্রথভচদথক এ গদথ যফীন্দ্রনাথথয ছচফ চফথল গুরুত্ব চদথ গদখ্া চন। থনথকআ ভথন কথযচছথরন ছচফগুচর কচফয াভচক
গখ্াথরয প্রকা। চকন্তু নচতকার থযআ গফাো গ র যফীন্দ্রনাথথয ছচফয অরাদা একিা তাৎমচ যথথছ। ফয এ চফলথ
গদফাী ম্পথকচ একিা বীয অথি প্রকা কথযথছন যফীন্দ্রনাথ। তভথত্রীথদফীথক গদা চিচঠথত চতচন যানান – ‚অভায
ছচফ এ গদথক গদখ্াআচন। এখ্াথন চধকাং গরাকআ ছচফ গদখ্থত যাথন না, প্রথথভআ গদথখ্ এয গিাযািা বাথরা গদখ্থত চকনা।
গদখ্থত  এিা ছচফ থথছ চকনা, গ গদখ্া এভন কথয গদখ্া তা ফুচেথ গদা মানা। একিা চনত বযা অয
instinctive দৃচি থাকা িাআ, ছচফ গদখ্া কথরয কায ন। গআ যনযআ অচভ এখ্াথন ছচফ প্রকা কযথত িাআথন, যাচযথ যা

গদথখ্চছর অভায ছচফ, গদখ্ায ভথতা কথয। অভায ছচফ এ গদথয যথনয ন ।‛৯ যাচয গথথক গরখ্া ুধীন্দ্রনাথ দত্তথক
গদা চিচঠয ভথধয এআ অথিথয প্রচতধ্বচন গানা মা। অথর গদফাীয একচদথক যফীন্দ্রনাথথয প্রচত তীব্র অনু তয,
নযচদথক একদর ভানুথলয ইলচা যচনত তীব্র ভাথরািনা তাাঁথক চিধান্ন কথয তুথরচছর। যফীন্দ্রনাথথয ইলৎ ঈো তাআ কাযণ
ন। অথর গআ ভ িণ ফযচন গভাথনা একিা গপ্রিাি রিয কচয এফং গিাআ খ্ুফ স্বাবাচফক।
তথফ যফীন্দ্রনাথ চনথযআ তাাঁয ছচফ ম্পথকচ ভন্তফয কথযথছন “ ‚অভায অাঁকা ছচফয থচ কী গরাথক প্রাআ অভা চযজ্ঞাা
কথয। অভায ছচফ গমভন নীযফ, অচভ তাআ, ফযি কযাআ গতা থদয কায, ফযাখ্যা কযা ন। চবফযি রূথয চছথন কী
অথছ গম চিন্তা চদথ খ্ুয
াঁ থত থফ, বালা চদথ ফরথত থফ। রূথয াথচকতা মচদ রূথ পুথি ঈথঠ থাথক তথফআ গতা যা যআর;
না থর চফজ্ঞাথনয গকাথনা থচ ফা তয চনচত, তনচতক গকাথনা মুচিমুিতা, এরূ গকাথনা কাযথণআ যা স্থাী ফায ন। ১০
যফীন্দ্রনাথথয ছচফয তফচথিযয ভথধয নযতভ র গযখ্ায গখ্রা অয রাচরত। ফস্তুত তাাঁয ছচফ ভূচতপ্রধান। তাাঁয ছচফথত
অদভতা  যাভচান এক্সথপ্রচনযথনয নুযণন অথছ।
থনথক এ কথায ভাথন কথযন গম, তাাঁয ছচফয থঙ্গ অচদভ ভানুথলয গুাচিথত্রয তুরনা কযা থে। চকন্তু ‘গুরুথদথফয অাঁকা
ছচফ’ প্রফথন্ধ নন্দরার ফু ফথরচছথরন, ‚যফীন্দ্রনাথথয ছচফয চযষ্কৃত বাফ এফং বাথফয ঐশ্বথমচয কাযণ ম্ভফত কখ্থনা কখ্থনা
তায ভথধয অচদভ গুাচিথত্রয একিা চভর াা মা। ... তায ভথধয চল্পীয চযূণচ যীফন, যীফন-ংস্কৃচত ুরুচি এফং ফুচদ্ধ
প্রকাচত, যীফনদচন প্রদচচত। গকাথনা গকাথনা ভাথরািক যফীন্দ্রনাথথয ছচফয অচঙ্গক চফিাথয চপ্রচভচিচবযভ 
এক্সথপ্রচনযথভয বূচভকাথকআ গফচ গুরুত্ব চদথথছন। অথর যাভচাচনথত ভ্রভণকাথর যফীন্দ্রনাথ থনক Expressionist
চল্পীথদয কায শুধু গদথখ্নচন, মথামথবাথফ তা ঈরচি এফং প্রংা কথযচছথরন। তাযআ একিা প্রবাফ থতা ছচফথত রিয
কযা মা। এ প্রথঙ্গ অথযা একিা ফরায চফল গম, যফীন্দ্রনাথথয থনক ছচফথতআ একিা অফছা চফাথদয বাফ পুথি ঈথঠথছ।
গিা তাাঁয যীফথনয চফচবন্ন মচাথ নানা চফথা ান্ত ঘিনা মা তাাঁথক বীযবাথফ নাড়া চদথথছ থতা তাআ ছচফয চফলাথদয
গভযাথযয থঙ্গ ম্পৃি।
একচদথক দৃযভান য থতয প্রা ফচকছুআ গমভন শুাচখ্, াছারা, াাড় ফচত, নদীনারা, অয নযচদথক চনযচীফ চকছু
অকায চনথআ ভি যফীন্দ্র চিত্রভারা। স্টীর রাআপ (Still life) ছচফয ংখ্যা কভ থর তাাঁয ঈৎকৃশ্ত কাথযয ভথধযআ ণয কযা
। পুথরয ছচফ চতচন গফচ অাঁথকনচন, চকন্তু গম-কচি এাঁথকথছন তা তাাঁয চযীচরত রুচি, নকায য দখ্র, গস্পথয ফযফায
এফং যথেয চভতফযচতায চযিাক। অথযা একচি ফরায ভতন চফল র তাাঁয ছচফথত নানাযকভ গিক্সিাথযয ফযফায ছচফয
াচফচক প্রকাবচেথক মথামথ ভাত্রাদান কথযথছ। গিক্সিায চতচন কখ্ন ততযী কথযথছন করথভয অাঁিথড়, কখ্থনা তুচর িারনায
স্বতঃস্ফুতচতায ভধয চদথ অনা অচনআ ততযী থথছ এক ধযথনয Natural textural pattern, চকংফা ছচফয যচভয য
নযাকড়া, তুথরা চকংফা নযভ নয চকছু চযচন চদথ এভনবাথফ ঘলাভাযা কথযথছন মাথত কথয অকচিকবাথফ এখ্াথন_খ্াথন
গিক্সিায পুথি ঈথঠথছ। পথর একতা ছচফয যচভ থ থঠথছ চফথলবাথফ ভৃদ্ধ এফং তা গদথখ্ থনক গাদাযী চল্পীআ
থতা চফে প্রকা কযথফন।
যফীন্দ্রনাথ চফশুদ্ধ যথেয ূযাচয চছথরন না। চফশুদ্ধ রার, নীর, রথদ তাাঁয ছচফথত খ্ুফ কভআ গদখ্া মা। একভাত্র গম যেচি
চফশুদ্ধতায কাছাকাচছ এথথছ গচি রুদ থফা কভরাযে এফং গফীযবাফ গিথত্র তা থথছ ড়ন্ত অথরায অকা অাঁকফায
গফরা, চদনাথন্তয চফলাথদয গভযায পুচিথ তুরথত এ যে দুচি খ্ুফআ াাময কথযথছ তা ফরাআ ফাহুরয। যে ফযফাথযয গিথত্র
তাাঁয কথকচি চফথল গোাঁক রিণী। (ক) কাথরা যথেয য িাচতত্ব; (খ্) চভচেত যে ফযফাথযয প্রফণতা; ( ) মতদূয
ম্ভফ স্বে যথেয গাাঁি চকংফা প্রথরথয প্রচত গোাঁক; (ঘ) প্রাআ প্রচতচি যথেয থঙ্গ কাথরা চকংফা াঢ় খ্থযী ধযথনয যে
চভচথ যেথক চকঞ্চৎ ভচরন কথয তুথর তায াথ ঈজ্জ্বর যথেয ফযফায। একাযথণআ থনথক ঈথেখ্ কথযথছন গম ‘গুরুথদথফয
ছচফথত রাথরয প্রািুমচ।’ তথফ নন্দরার ফু খ্ুফ কাছ গথথক ফরথছন “ ‚তদুচয যফীন্দ্রনাথথয ফণচরুচি এভন ভ্রান্ত অয এত
চযীচতর গম, ফযণং চতথত তাাঁয গকাথা গকাথনা দুফচরতা গদখ্া মা না‛ অয এয কাযণ চথথফ চতচন ফথরথছন ‘চফচবন্ন
দচা দুচি গঘাথয যে চতচন াথ াথ ফযফায কথযথছন “ াঢ় নীর যথেয াথ াঢ়তয কাচরভা। থি প্রথা গনুথণযয
গুথণ প্রথতযকচিথত চিত্ররূথয স্তযচফনযাথক স্পি কথয তুথরথছ তফ একা কথযচন ।‛ এফং চতচন ভথন কথযন ফযথণয এআ
ঈজ্জ্বরতাআ আথাথযাথ যফীন্দ্রনাথথয ছচফয াপথরযয নযতভ কাযণ।
ছচফ অাঁকায ধযা যফীন্দ্রনাথথয যীফনিথেয ঈংায। তাাঁয ছচফ  তাাঁয অত্মযীফনী মায একচি যচিয থঙ্গ ম্পৃি।
অথর কচফয ফথিতন স্তথযয গকাথা একিা চিত্রচল্পী ায ফানা রুচকথ চছর। যীফথনয গল মচাথ এথ তাাঁয এআ
ফানা ূণচ ফায থথ কত চফচিত্র ফ প্রচতভা কত চফচিত্র রূথ গম তাাঁয চিত্রথি ধযা চদর তা গদথখ্ অভাথদয চফিথয ফচধ
গনআ। চশু গমভন নতুন গখ্রনা গথ যািত এফং চনচিত ফস্থা তাথক চকছুথতআ াতছাড়া কযথত িা না, কচফয ছচফ অাঁকা
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যফীন্দ্রনাথথয চিত্রিিচা : একচি ংচিপ্ত অখ্যান
গ ৌতভ কয
গতভন একচি ফযাায থ দাাঁড়ার। চিত্রচল্পত্ত্বা তাাঁয চফযাি কভচকাথন্ডয একচি িুি ং থর, ভকারীন বাযতী চিত্রকরায
আচতাথ চতচন শুধু প্রথভ অধুচনক বাযতী চিত্রচল্পী থআ যআথরন না, যআথরন এক চফচি ফদানকাযী এফং এক চফচি
চল্পী ত্তায চধকাযী থ। কচফয কথাথতআ ফরথত াচয --‚গতাভাচয গখ্রা গখ্চরথত অচয ঈথঠথছ কচফ গভথত,
নফফারক যন্ম গনথফ নুতন অথরাথকথত।
বাফনা অয বালা গডাফা, -ভুি গিাথখ্ চফশ্ব গাবা

গদখ্া তাথয, ছুথিথছ ভন গতাভায থথ গমথত।‛
(অীফচাদ। চফচিচত্রতা)
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