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রবী  সাি েধ  িচ িনভা  চৗধুরী 

রাজ  চা কলা পষ দ, পি মব  সরকার  থেক  কািশত চা কলা  ৃিতকথা 
িসিরেজর বই িচ িনভা  চৗধুরীর  ৃিতকথা পড়ার পর সি নী রায়েচৗধুরী-র কলেম 
উেঠ এল অসাধারণ এক ব ি ে র অসাধারণ এক ছিব। 
 
িচ িনভা  চৗধুরীর জ  মুিশ দাবােদ ২৭  শ নেভ র ১৯১৩ সােল এবং পািরবািরক নাম 
িনভাননী।  ১৯২৭ সােল  নায়াখািলর লামচর  ােমর জিমদার ঈ রচ   চৗধুরীর  মেজােছেল 
িনর ন  চৗধুরীর সে  তাঁর িবেয় হয় এবং   রবািড়র উৎসােহ শাি িনেকতেনর কলাভবেন 
ভিত  হেয় ন লাল বসুর কােছ ছিব আঁকা ও স ীত ভবেন 
িগেয় িদেন নাথ ঠাকুেরর কােছ এ াজ,  সতার এবং বীণা 
বাজােতও  শেখন।  সামি ক  লখাপড়ার দািয়ে  িছেলন  য়ং 
রবী নাথ।  কিবর সাহচেয  িচ িনভা অজ  ছিব এঁেকিছেলন।  
একিদন িনভাননীর আঁকা অেনক িল ছিব  দেখ মু  হেয় 
কিব তাঁর নূতন নামকরণ কেরন িচ িনভা।   সই  থেক 
রবী নাথ িনভাননীেক িচ িনভা বেল ডাকেতন এবং  ায়ই 
রিসকতা কের বলেতন ‘ তামার নামকরণ করলুম, এখন 
 বশ  বশ ঘটা কের আমােদর খাইেয় দাও।’  িচ িনভার  লখা 
‘ ৃিতকথা’-য় আমরা তাঁর অকপট-কথেনর িভতর িদেয় 
এমিনভােব তাঁর একা  কােছর মানুষ রবী নােথর স েক  
অ াত ও অ  াত অেনক তথ ই উেঠ আসেত  দিখ যার 
িভতরিদেয় সম  মানুষিটর ব ি  , রসেবাধ, সেচতনতার সে  িপতৃে েহর ফ ধারা বেয় 
 যেত  দখা যায়। 
 িচ িনভা  চৗধুরীর  ৃিতকথা  ে র  থম পেব র সূচনা হেয়েছ ‘আমার ধ ােনর ঋিষ 
রবী নাথ, আমার ধ ােনর আ ম শাি িনেকতন’ — এই িশেরানাম িদেয়।  রবী নাথই  য 
তাঁর  লখার   রণা তার ইি ত  যমন এখােন পাওয়া যাে   তমিন শীণ কায় বইিট জুেড়ই 
 য শাি িনেকতেনর তেপাবন সুলভ   ি তটা পাওয়া যােব তা-ও আভািসত হেয়েছ। 
 সদ  পিরণীতা িনভাননী একিদন স  ায় শরৎকালীন পূজাবকােশর মেধ  
শাি িনেকতেনর অপিরিচত মানুষজন, অেচনা পথঘােট সমি ত আ েম এেস  পৗঁছােলন।  
আ েমর  ুল  বািড  ং সবই তখন ব  থাকায় তার থাকার ব ব া হেয়িছল উ রায়েণ 
‘ কানােক ’ কিবর বািড়েত  ছা  একিট ঘের।  কিবর বািড়েত তখন পিরচারক, পিরচািরকা 
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ছাড়া  কউই না থাকায় িকেশারী  মেয়িটেক িবনা কােজ িনঃস ভােব কাটােত  দেখ কিবর 
িপতৃ দয় ব িথত হত বেল  িতিদন  ভাতেবলায়  মেয়িটেক িসঁিড়েত একাকী বেস থাকেত 
 দেখ   হভের আশীব াদ কের  যেতন।  তারপর একিদন তাঁর এক পিরচািরকার সে  িচিঠ 
িলেখ িনভাননীেক পািঠেয় িদেলন ন লাল বসু এবং িদেন নাথ ঠাকুেরর কােছ িশ ার জন ।  
কােজই ছুিটেতই িনভাননীর িশ া    হেয়  গল।  এইভােব শাি িনেকতেনর   র িদন িল 
 থেকই  িত  ভােত ঋিষ রবী নােথর দশ  ন ও   হ েশ   িস  হেয় কিব  র আশীব াদ 
ধন  িনভাননী  পা িরত হেলন পিরবিত ত পিরিচিত িচ িনভােত। 
 পূজার ছুিট  শেষ িচ িনভা যখন হে েল  গেলন 
তখন আর তাঁর  কান স ীসাথীর অভাব রইেলা না।  
  েদেবর কােছ ছা ছা ীেদর িছল অবািরত  ার।  িতিন 
সবসময়ই বলেতন, ‘ তামােদর যখন যা বুঝেত ই া হয় 
আমার কােছ এেস বুেঝ িনও।’  এই সুবােদ িচ িনভা ও 
তাঁর অ র  স ী িফেরাজা বাির  জেন িমেল  িতিদন 
 পুেরর িন  তায় চয়িনকা বইখািন হােত িনেয় 
  েদেবর িব ােমর সময় তাঁর দরজার আড়ােল িনঃশে  
এেস দাঁড়ােতন।  িবরল-তাপস ধ ানম  ঋিষ  েপ তখন 
তাঁরা রবী নাথেক  পেয়েছন।  কিবর ধ ানভ  হেল ম ৃ 
 হেস চয়িনকা বইখািন হােত িনেয় একটার পর একটা 
কিবতা আবৃি  কের  যেতন।  িকছুিদন পরপরই িতিন ঘর বদলােতন তাই তাঁেক খুঁেজ  পেত 
মােঝ মােঝই কন া িটেক  বশ  বগ  পেত হেতা।  সৃি র  খয়ােল এক জায়গায় একই ঘের 
কাজ করেত চাইেতন না বেলই  বিচে  র স ােন  ছা  একিট ঘর খুঁেজ িনেয়  সখােনই 
কােজ িল  হেতন।  কতিদন  দখা  গেছ স  ার অ কার ঘিনেয় এেলও কাজ কের 
চেলেছন।  তাঁর  লখনী কখনও ব  হেতা না। 
  শষ বয়েস অবশ   বশীরভাগ সময়ই কিব ছিব আঁকায় ম  থাকেতন বেল কলম 
অথবা তুিল হােত ছিব এঁেকই চলেতন।  কাগেজর  কান বাছ-িবচার িছল না।  হােতর কােছ 
যা  পেতন তােতই ছিব আঁকার  নশায় িকছু না িকছু এঁেক  ফলেতন।  ছিব আঁকার ফাঁেক 
কিব  য রিসকতা করেতও ছাড়েতন না তার একিট নমুনা িদেত িগেয়  লিখকা উে খ 
কেরেছন  য একিদন রং তুিলেত  িট পািখর ছিব যখন আঁকিছেলন কিব তখন  ই ব ুেক 
একা ভােব তা ল   করেত  দেখ কিব সহােস  রিসকতা কের বেল উঠেলন ‘এই পািখ  িট 
 যন িঠক  তামরাই  ই ব ু’।  মােঝ মােঝ   েদেবর রেঙর বািট, তুিল ইত ািদ ছিব আঁকার 
সর াম পির ার কের  দবার সময় িচ িনভা কিবর কাছ  থেক উপহার-  প  য কেয়কিট 
রেঙর বািট  পেয়িছেলন তা কিবর  ৃিতিচ    প িচ িনভার কােছ সযে  রাখা িছল। 
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 িচ িনভা যখন  থম শাি িনেকতেন আেসন তখন  মেয়েদর ছা ীিনবাস িছল 
 ািরেক।  িশ রাও তখন তােদর সে  একে  থাকা এবং খাওয়া দাওয়া করেতা।  কিবর 
িনেদ শ মত সকেলই িনেজেদর থালা-বাসন িনেজরাই ধুেয় িনেতা।  বেড়া  মেয়রা পালা কের 
 ছাট িশ েদর র ণােব েণর দািয়  িনেতন।  অতঃপর   েদব যখন ‘ ীসদন’ নােম 
 মেয়েদর জন  ছা ীিনবাস িনম  ান করেলন তখন কিব  র িনেদ েশ ঘর িলেত িবরাট িবরাট 
জানলায়  কান িশক লাগােনা হয়িন।  কিবর অিভ ায় িছল 
 মেয়রা সাহসী  হা  এবং আ র ার িশ ায়  াবল ী হেয় 
উঠুক।  িক  িযিন ছা ীিনবােসর গৃহধ  া িছেলন িতিন 
গরাদহীন িবরাট িবরাট গবা যু  ঘের এত িল  মেয়র 
দািয়  িনেত সাহস  পেলন না।  একথা  েন    হেয় 
কিব   িবর  হেয় বলেলন, ‘ মেয়েদর যিদ এতটুকু সাহস 
না থােক তাহেল এ বািড় আিম  ছেলেদর িদেয়  দেবা।’  
আরও বলেলন,  মেয়েদর জন  যখন িতিন বােঘর খাঁচা  তরী 
কের  দেবন তখনই তারা নতুন বািড়েত  যেত পারেব।  
 মেয়রা তখন সম ের  িতবাদ জািনেয় যখন বলল  য তারা 
 চােরর ভয় পােব না আর এ বািড় তােদরই িদেত হেব তখন 
খুিশ হেয় রবী নাথ  মেয়েদরই ছা ীিনবােস গৃহ েবেশর 
অনুমিত িদেলন।   ীসদেন  মেয়েদর জন   ছারােখলা, লািঠ 
 খলা, জুজুৎসু ইত ািদ সবরকেমর  খলার ব ব া িছল কারণ 
িতিন চাইেতন  মেয়রা  যন সাহসী ও িনভ  ীক হেত পাের।  
িতিন সবসময় বলেতন, ‘এই আ ম আিম িবেশষ কের 
 মেয়েদর জন ই  তির কেরিছ, যােত  মেয়রা মু ভােব িশ ালাভ করেত পাের।’   সকােলর 
র ণশীল পািরপাি  কতায় রবী নাথ  য  মেয়েদর কতখািন উপের  ান িদেয়িছেলন তা 
শাি িনেকতেন িবেশষভােব িনিম  ত এই আ মই  মাণ করেছ।  এিদক িদেয় বাংলার 
 মেয়েদর মানিসক মুি র জন  রবী নাথ যা কের িগেয়েছন তার জন ই িবেশষকের  মেয়রা 
তাঁর কােছ কৃত ।   স সময় অন    মেয়েদর জন   য সব িবিধ-িনেষধ বা কড়াকিড় িনয়ম-
িনেদ িশকা পািলত হত শাি িনেকতেন  মেয়রা তার পিরে ি েত অেনকটাই  াধীন িছল।  
একবার আ েমর মাতৃ পা গৃহাধ  া যখন িনয়ম কের িদেলন  য িবেশষ  েয়াজন ছাড়া 
 পুর  বলায়  কান  মেয়  ীসদেনর বাইের  যেত পারেব না আর িবেকেল  বড়াবার সীমানা 
িনিদ   হল পি মিদেকর সাঁওতাল  াম পয    আর উ র িদেকর পিরিধ হল   েদেবর 
বািড়র  শষ সীমানায় দাঁিড়েয় থাকা একিট তালগাছ পয    তখন সবচাইেত  বিশ অসুিবধায় 
পড়েলন িচ িনভা, কারন িন    পুর  বলায়   েদেবর কােছ কিবতা বুেঝ  নওয়া আর 
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কলাভবেনর িনিরিবিলেত ছিব আঁকার জন  এ সময়টাই িছল তাঁর কােছ  শ ।  এছাড়াও 
একটা   চবুক সে  কের  ােম- ামা ের ঘ ুের ঘ ুের ছিব আঁকাই িছল তাঁর িবেকল  বলার 
 িটন।  তাই িনয়েমর গি েত বাঁধা পড়েল এ  িট কােজর  কানিটই হওয়ার নয় বেল 
িচ িনভা   েদেবর শরণাপ  হেলন।  িচ িনভার সব কথা  েন   েদব তাঁেক অভয় 
িদেলন, ‘ তামার  কান িচ া  নই, আিম  তামােক অনুমিত িদলাম ঐ তালগাছ ছািড়েয় 
যতদূর ইে  তুিম   চ করেত  যেত পােরা।’  এইভােব কিব    মেয়েদর  কান বাঁধেনই 
আটেক রােখনিন বেলই িচ িনভা শাি িনেকতেনর নীল আকাশ, সবুজ মাঠ আর  খালা 
হাওয়ায় মু  িবহে র মত িনেজেক ছিড়েয় িদেত  পেরিছেলন।   বাধকির এ কারেণই তাঁর 
ছিবর ভা ার শাি িনেকতেনর লতা, পাতা, ফুল,পািখ আর বৃ রািজেত ভের রেয়েছ।  
‘ ৃিতকথা’  ে র   েদ  যমন তাঁর িনেজর আঁকা চালতা ফুল আেছ  তমিন  ে  িবধ ৃত 
িচ াবিলেত আেছ কদমফুল, পলাশ, কুমেড়াফুল, 
িশমুল ইত ািদর পাশাপািশ সািরব  গােছর 
শাখায় আঁকা ‘কাক ও ছানারা’।  আেছ 
শাি িনেকতেনর ‘স  ার আকাশ’, ‘ জ াৎ া 
 ািবত মাঠ’।  তাঁর িচ াবলী  যমন  াকৃিতক 
কা কলায় পূণ  হেয় রেয়েছ  তমিন আেছ  ামীণ 
পিরেবেশ আ য   জীব  ‘সাঁওতাল পিরবার’, 
‘বাংলােদেশর দূগ াপূজা’, ‘শাি িনেকতেন কােলা 
মািটর বাড়ীর ভা য  ’, ‘ পাে  ট অফ রামিক র’ 
ইত ািদ।  িশ ী িনেজর ছিবেত যখন িনেজই 
নামকরণ কেরন তখন ছিবিটর     বােড় িক  
ছিবর নামকরেণ  বল অনীহা িছল রবী নােথর।  
কলকাতায় আট   কেলেজ যখন রবী নােথর িচ  
 দশ  নী হয় আেয়াজক অধ   বলা যায় একরকম  জার কেরই ছিব িলর  ত  িশেরানাম 
িদেয়িছেলন।  এিদক িদেয় িচ িনভা   েদেবর িবপরীতধম  ী িচ - চতনার পিরচয় িদেয়েছন 
কারণ  ে   দিশ  ত তাঁর সবকিট ছিবেতই িতিন যেথাপযু  নামকরণ করায় ছিব িলর 
মম  কথা আভািসত হে ।  তাঁর ছিব িলেত  কৃিতর অমিলন  কাশ  যমন আেছ  তমিন 
সহজ অথচ বা য় হেয় উেঠেছ তাঁর মনেনর  িতফলন।  গােছর সবুজ  রা ুেরর উ   
হলুদ ও  সই সে  আকািশ-নীেলর সি িলত  েয়ােগ  াণ  পেয়েছ আমােদর অিতপিরিচত 
িনসগ  দ ৃেশ র এক অন তর  প।  বষ ণিস  কদমফুল িক া বস  সমীরেণ আে ািলত 
পলােশর পাশাপািশ  জ াৎ া  ািবত মােঠ পিথপা    বৃ ে ণীর প জাল  ভদ কের ছিড়েয় 
িছিটেয় পেড়েছ পেথর িন াণ শরীর।  িশ ী এইরকম বৃ  প আেরা ফুিটেয়েছন িবিভ  
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দ ৃি েকােণ।  এঁেকেছন ‘ দাল উৎসেব রবী নাথ’, ‘বাি কীর  িতভা’, ‘একলব ’ িক া 
‘ননীেচার’ এর মত ছিবও।  এ ে  অবশ  তাঁর ছিবর িবষয় মূলত  কৃিত পাঠ।  ধির ীর 
আপাত িনথর আবরেণ িশ ী তাঁর রং তুিলেত  াম-বাংলার  য  মেঠা  প ফুিটেয় তুেলেছন 
তা মু তা জাগায়।  আর এই সহজ অথচ সু র িনসগ   কৃিতর  খাঁজ  পেত িশ ীেক  য 
শাি িনেকতেনর আেশপােশর  ােমগে  ঘ ুরেত হেয়েছ তার সা   আেছ   িটর পাতায় 
পাতায়। 
  স সময়  দশ িবেদশ  থেক  কান নতুন  মেয়  ীসদেন এেলই িচ িনভা তােদর সে  
  েদেবর পিরচয় কিরেয় িদেত িনেয়  যেতন, তাই   েদব সবাইেক বলেতন, ‘িচ িনভা 
হে  নূতেনর স ী’।    েদেবর িনেদ শ িছল িবেদশীরা আমােদর অিতিথ বেল তােদর  যন 
 কান অয  না হয়।    েদব সবসময়ই চাইেতন  য  কান  দেশর ভােলা িজিনসিট  যন 
আ েমর  ছেল- মেয়রা  হণ করেত  শেখ।  একবার   েদেবর িবেদেশর সফর  শেষ 
আ েম িফের এেস িনয়ম কের িদেলন  ভারেবলা ঘ ুম  থেক উেঠই যার সে   দখা হেব 
তােক নম ার কের অিভবাদন জানােব।  তারপর  থেক শাি িনেকতেনর ছা ছা ীেদর মেধ  
নম ােরর ধুম পেড়  গল।  একিট নম ােরই  য অপরেক কত আপন কের পাওয়া যায় 
িচ িনভা তার  মাণ  পেয়িছেলন ১৯৪৯ সােল শাি িনেকতেন অনুি ত িব শাি  সে লেন।  
তখন পৃিথবীর নানা  দশ  থেক শাি বাদী যাঁরা এেসিছেলন তাঁরা পর র পর েরর সে  
কেথাপকথেনর জন   কান ভাষাই জানেতন না বা বুঝেতন না, িক  তাঁেদর আপন কের 
 পেত ভাষা  কান অ রায় হেয় দাঁড়ায়িন।  শাি িনেকতন  থেক িবদায়  নবার সময় তাঁরা 
 দশীয়  থায় কত আ িরকভােব   াভের করেজােড় সকলেক নম ার জািনেয়িছেলন তার 
কথা িলখেত িগেয়   েদবেক  রণ কের িচ িনভা িলেখেছন : 

‘কত অজানাের জানাইেল তুিম কত ঘের িদেল ঠাঁই 
দূরেক কিরেল িনকট ব ু পরেক কিরেল ভাই।’ 

 িব শাি  সে লেন আগত অিতিথেদর  িতকৃিত আঁকেত িগেয় তাঁেদর সে   যমন 
িচ িনভার িনিবড় সংেযাগ হেয়িছল  তমিন   েদেবর জীিবতকােল উ রায়েণ তাঁর বািড়েত 
 দশ িবেদশ  থেক িশ ী স ীত  এবং সািহিত করা আসেতন যখন তখন নােচ গােন নাটেক 
তাঁর বািড় সবসময়ই সরগরম থাকেতা।  িবিশ  অিতিথরা এেল অেনক সময়ই  সখােন 
সকলেক  যেত  দওয়া হত না, িক    েদেবর   হসাি ধ  ও সং েশ   এেস িচ িনভা ব  
মনীষীেদর সে  পিরিচত হওয়ার সুেযাগ  পেয়িছেলন এবং  সই সুবােদ পৃিথবীর খ ািতমান 
মানুষেদর অজ   িতকৃিত এঁেকেছন  যমন  তমিন   েদেবর নানা সমেয়র িভ  িভ  
ভি মার অসংখ   িতকৃিতেত তাঁর ছিবর ভা ার পূণ  হেয় রেয়েছ।   সই  জ ািতম  য় িদব  
পু েষর  প তাঁর  ৃিতপেট উ  ল হেয় রেয়েছ।  নাজুক  ভােবর জন  িচ িনভা সহেজ 
সকেলর সে  িমশেত পারেতন না িক  আ য   িছল কিবর মন, কী কের  যন সকেলর 
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মেনর কথা বুঝেত পারেতন।  অিত উৎসাহী িচ িনভােক সব অনু ােন  যাগ িদেত  দেখ 
রবী নাথ বলেতন, ‘িচ িনভা বলেত না পারেলও সবটা উপলি  করেত পাের।’ 
 শাি িনেকতেন থাকাকালীন িচ িনভা রবী নাথেক  যমন  পেয়িছেলন তাঁর সম  
কােজর মেধ  িদেয়  তমিন উপাসনা মি ের ও সম  উৎসেব  েনেছন তাঁর মুেখর 
অম ৃতবাণী।  এেককিদন  স  ার পর কখেনা কখেনা িতিন আ েমর ছা ছা ীেদর পেড় 
 শানােতন তাঁর গ  ে র  থেক গে র  কান অংশ িবেশষ।  রবী নােথর  য কী দরদী মন 
িছল আর আ েমর ছা ছা ীেদর  িত কী অসীম   হ িছল তা  ৃিতকথার পাতায় পাতায় 
িলিপব  হেয়েছ।  কীেস তােদর  া   ভােলা হেব, কী করেত পারেল তারা সুরি ত থাকেব 
 সই িচ ােতই িনর র ব পৃত থাকেতন।  আ েমর রা াঘের এতজন ছা ছা ীর জন  
 ঢঁিকেত ছাঁটা আতপ চােলর ভাত রা া হেতা কুকাের কারণ ভােতর  ফন  ফেল িদেল তার 
সে  অেনক পুি কর িজিনষ  বিরেয় যায়।   সসময়   েদেবর িনেদ েশ  মেয়েদর জন  
 ীসদেন  বাতেল  বাতেল ‘প িততা’ আসেতা যা  িতিদন  ভারেবলায় উপাসনার পর 
 েত কেকই  খেত হেতা।   বাধকির ঐ িতেতা ঔষধিট িনয়ম কের  িতিদন খাওয়ার জন ই 
তখনকার িদেন কা র  তমন অসুখ িবসুখ হেতা না।  এমনও হেয়েছ  য  চ  শীেত 
কাঁপেত কাঁপেত   েদব কী ছিব আঁকেছন তা  দখেত তার পােশ িগেয় হািজর হেল িতিন 
ধমক িদেয় বেলেছন, ‘ মেয়েদর একটা বেড়া  দাষ ওরা শীেত কাঁপেব তবুও গােয় একটা 
গরম চাদর  দেব না।’  এইভােব  সকােলর ছা ছা ীরা   েদবেক  পেয়িছেলন   হময় 
িপতৃ েপ।  কী করেল  মেয়েদর সুব ব ায় সুরি ত রাখা যায় এই িচ াই িছল তাঁর  ধান।  
িব কিব হেয়ও  ছাট বেড়া িনিব েশেষ সকেলর  িতই িছল তাঁর একই রকম দরদ।  এই 
 সে  চেল আেস কিবর ব ি গত  ঃখ  বদনার অনুষ ও।   ীর ম ৃতু র পর শমীই িছল তাঁর 
 াণজুেড় তাই শমীর অকাল য়াণ কিবেক  বিশ  শাকাি ত কের  তােল।  িতিন  যন সম  
িবে র িশ  ও িকেশােরর মেধ  তাঁর অিত আদেরর ধন শমীেক খুঁেজ  পেতন।   ী-পু  
কন ার উপযু  পির ম ৃতু র আঘােতই  যন দরদী কিবর ব িথত  াণ সকেলর  বদনায়  বিশ 
ব াকুল হেতা।  ‘ ৃিতকথা’-য় িচ িনভা  ছাটখােটা ঘটনা ও কথাবাত ার িভতর িদেয় 
কিব  র সম  ব ি  , রসেবাধ ও সেচতনতার মেধ  িদেয় সম  মানুষিটেক অেনকটাই 
 বর কের আনেত  পেরেছন। 
 রবী নাথ একবার যখন পারেস র রাজার আম েণ  সখােন যাি েলন  সইসময় 
িচ িনভােক বারবার বেলিছেলন, ‘আমােদর সে  চেলা না?  পারস   বিড়েয় আসেব।’  িক  
 সই সময় িচ িনভা সাঁওতাল  ােম ঘ ুের ঘ ুের তােদর িবেয়র আচার-অনু ােনর একটা িবরাট 
ছিব আঁকিছেলন বেল  সই আম ণ  হণ কেরনিন।  এত বেড়া একটা সুেযাগ হাতছাড়া হেয় 
যাওয়ায় পরবত ীকােল তাঁর আপেসােসর সীমা-পিরসীমা িছল না।  িক  িব েজাড়া খ ািত 
যাঁর, তাঁেক যিদ তখন  সই মহামানব  েপ উপলি  করার  বাধ জ ােতা তেব িচ িনভা 
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কিব  েক এত কােছর মানুষ িহসােব পাওয়ার  সৗভাগ   থেক বি ত হেতন  য  স কথা 
মেম   মেম   উপলি  কের িলেখেছন : 

‘আমার  খলা যখন িছল  তামার সেন 
তখন  ক তুিম তা  ক জানেতা।’ 

 ১৯৩১ সােল যখন কলকাতা মহানগরীেত মহাসমােরােহ রবী নােথর ৭০ বছেরর 
জ জয় ীর উৎসব পালন করা হয় তখন শাি িনেকতন  থেক নাচ, গান ও নাটেক 
অিভনেয়র দল এেস  বশ িকছুিদেনর জন   জাড়াসাঁেকার ঠাকুরবািড়েত িছেলন।  
িচ িনভােকও আনা হেয়িছল নাটেকর গহনা  তরী ও আলপনা  দওয়ার জন ।   সই 
সময়কার উে খেযাগ  ঘটনা হল সম  নাটক িলর অিভনেয়র মূেলই িছেলন  য়ং রবী নাথ 
তাই নাটক িল  াণব  হেয় ফুেট উঠেতা।  রবী নাথ িনেজও কেয়কিট নাটেক অংশ হণ 
কেরিছেলন।  নাট মে  রবী নাথেক িভ ুেবেশ অথবা তপতী নাটেকর রাজা  েপ 
অিভনেয়র অপ প দ ৃশ  ও রাজা-রাণীর  তজ ী ভাষায় কেথাপকথন িচ িনভার মেন 
গভীরভােব  রখাপাত কেরিছল।   সইবার   েদেবর পিরচালনায় ‘িচ া দা’ নৃত নাট িট 
 যমন অপূব  হেয়িছল  তমিন   েদেবর উপি িতেত মহড়া  দওয়া সবকিট নাটকই মে  
 াণব  হেয় দশ  ক- দয় জয় কেরিছল।  তখন নাটেক অিভনয়  শষ হেয়  গেলই 
শাি িনেকতন  থেক যাঁরা এেসিছেলন  সইসব কুশীলব  মেয়রা  য যার কলকাতায় থাকা 
আ ীয় জেনর বাড়ীেত চেল  যেতন িক  কলকাতায়  বড়ােত যাওয়ার মতন  কান 
আ ীেয়র বাড়ী না থাকায় িচ িনভােক  জাড়াসাঁেকার ঠাকুরবািড়েতই কাটােত হেতা।  
অেনকিদন একটানা কলকাতায়  থেক শাি িনেকতেনর  খালা মাঠ, উদার আকাশ, িনম  ল 
বাতাস উপেভাগ করার জন  িচ িনভােক ছটফট করেত  দেখ কিব   ঠা া কের বলেতন 
‘আেরা  িদন আমার বািড় ক  কের ডাল ভাত  খেয়ই যাও না  কন।’  কথা িল বাৎসল  
  েহ এত ঘেরায়াভােব বলেতন  য িচ িনভার মেন হত  যন িঠক িনেজর আ ীেয়র 
বািড়েতই আেছন।  িব কিবেক এভােবই ১৯৩০ সােল যখন লবন আইন ভাঙবার জন  সারা 
 দেশ সত া হ    হেয়েছ তখন  দেশর কােজর সূে   ােম  ােম ঘ ুের কাজ করেত িগেয় 
িচ িনভা একা  কােছর মানুষ িহসােব  পেয়িছেলন।  কিব  র আশীব াদ িনেয় মধ াে র 
 খর  রৗে র তােপ মাথায় ছাতা না িনেয়  -িতন মাইল খািল পােয়  মেঠা পেথ  হঁেট  ােম 
 ােম ঘ ুের  ামবাসীেদর মন জয় কের তােদর লবন আইন ভাঙার কােজ উ ু  করেত  পের 
িচ িনভা  যমন আন   পেয়িছেলন  তমিন  ােম যাওয়া-আসার পেথ ছিব আঁকার অফুর  
 খারাকও  য কম পানিন  সটা তাঁর ম  একটা লাভ। 
 শাি িনেকতেন ‘গা ী পুণ াহ’ একিট  রণীয় িদন।  এই িদনিটেত শাি িনেকতেনর 
সকল   ণীর কম  ী অথ াৎ, িঝ, চাকর,  মথর, জেলর ভাির এবং রা া করার  লাকজন 
সবাইেক ছুিট  দওয়া হয় এবং তােদর জায়গায় আ েমর আবাল-বৃ -বিণতােক সম  কাজ 
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গান গাইেত গাইেত আনে র সে  করেত হেতা।  এিটও   েদেবর িশ ার একিট ধারা।  
িতিন চাইেতন আ েমর  ছেলেমেয়রা  যন সম  কােজর িভতর  থেক আন  পায়।  
এইভােব সব কােজ   েদেবর   রণা  পেয় পরম আনে  িচ িনভা তাঁর শাি িনেকতেনর 
িদন-যাপন কেরেছন। 
 জীবেনর নানা অনুষে র মেধ  শাি িনেকতেনর  িতিনয়ত বেয় চলা  বহমান এক 
খরে ােতর মেধ  কতিদেনর কথা হািরেয়  গেছ িচ িনভার মন  থেক তবু িব ৃিতর সাগর 
 থেক  যটুকু উ ার করেত  পেরেছন তাই িদেয় িতিন ১৯৬১ সােল রবী জ শতবািষ কী 
উপলে    য  রণ-মািলকা  গঁেথিছেলন তাইই ‘ ৃিতকথা’ নােম ২০১৫ সােল রাজ  
চা কলা পষ দ  ারা  কািশত হয়।  ১৯৯৯ সােলর ৯ই নেভ র  য়াত িচ িনভা ওয়াশ 
প িতর ঐ য   তাঁর ছিবেত  মেল ধের সকেলর দ ৃি  আকষ ণ কেরেছন।   ু াকৃিত এই 
  িট িচ কলা চচ ার গিত কৃিত স েক  পাঠেকর  শি ক মনেন  রখাপাত করেব। 
 
 ৃিতকথা ॥ িচ িনভা  চৗধুরী ॥ রাজ  চা কলা পষ দ, পি মব  সরকার ॥  থম  কাশ : ২০১৫ 
 
িচ  পিরিচিত : ১।  ৃিতকথা বইিটর   দ;  ২। িচ িনভা  চৗধুরীর আঁকা রামিক েরর   চ;  ৩। সাঁওতাল 
পিরবার;  ৪।  িশমুল। 
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