
িশ -সমােলাচক রাখালদাস বে  াপাধ ায় 

আমােদর কােছ তাঁর পিরচয় ইিতহাসিবদ িহসােব।  মুিশ দাবােদর স ান রাখালদাস 

বে  াপাধ ােয়র আেরা একিট পিরচয় আেছ।   কাশ দাস িব াস তুেল ধরেছন  সই 

রাখালদাসেক। 

 

রাখালদাস বে  াপাধ ায়েক (জ  ১৮৮৫, ১২ এি ল; মৃতু  ১৯৩০, ২৩  ম) আমরা, 
আম জনতারা িচিন মেহে াদােড়ার আিব ত া িহসােব।  ব  িবতক  সে ও িশ পাঠ  
ইিতহাস  থেক    কের উ ে ণীর ইিতহাস বইেতও রাখালদােসর পিরচয় এটাই।  যাঁরা 
আর একটু   বিশ  খাঁজ-খবর রােখন তাঁরা তাঁেক ঐিতহািসক উপন ােসর রচিয়তা 
িহসােবও  চেনন।  তাঁর রিচত ধম পাল, ময়ূখ, শশা , ক ণা, ব িত ম  ভৃিত উপন াস 
এককােল পাঠক মহেল  বশ জনি য় িছল।  িক  এইসব পিরচেয়র আড়ােল চাপা পেড় 
 গেছন আর এক রাখালদাস — িতিন হেলন িশ -সমােলাচক রাখালদাস বে  াপাধ ায়। 
 ১৯১০ সােল কলকাতা িব িবদ ালেয় এম 
এ পরী ায় পাশ কের িতিন কলকাতা জা ঘের 
পুরাত  িবভােগ  যাগ  দন।  পুরাত  িবভােগর 
সংগৃহীত অসংখ  ম ূিত   ও ভা েয র সং হ  থেক 
িতিন  াচীন ভারতীয় িশ কলা িবষেয় আ হী 
হেয় ওেঠন।  এ িবষেয় তাঁেক  েরািচত কেরন 
জা ঘেরর পুরাত  িবভােগর অধ   ড. 
িথেয়ােডার  খ।  তাঁর অনুে রণায় িতিন  ধু 
ভারতীয় জা ঘরই নয়, অন  সং হশালারও ম ূিত  
ও ভা েয র িনদশ ন সম ূহ িনিবড়ভােব পয েব ণ 
কেরন।  তাঁর গেবষণাল  ফলাফলই  িতফিলত 
হেয়েছ িশ কলা িবষয়ক তাঁর িবিভ   লখায়। 

রাখালদােসর িশ কলা িবষয়ক  বশিকছু ম ূল বান  লখা সামিয়ক পে র পাতায় 
মুখ লুিকেয় িবলুি র  হর  নেছ।  এ িলর মেধ  সামান  িকছু  ি ত হেলও  বিশরভাগই 



এখনও অ ি ত।  িশ কলা িবষয়ক  লখািলিখেত রাখালদােসর  ধান কৃিত  এই  য, 
িতিন একিট নতুন িশ -ঘরানােক িবেশষ  মহেল পিরিচত করান ও তােক  িত া  দন।  
এই িশ -ঘরানািট হেলা ‘ গৗড়ীয় িশ -ঘরানা’।  ি য় িশ  িনেয়  বাসী পি কায় 
একািধক  ব   লেখন রাখালদাস।   গৗড়ীয় িশে র ইিতহাস (মাঘ ১৩৩৪),  গৗড়ীয় 
িশে র আিদযুগ ( বশাখ ১৩৩৫), দশম শতেক  গৗড়ীয় িশ  (আষাঢ় ১৩৩৫),  গৗড়ীয় 
িশে র পুন  ান (অ হায়ণ ১৩৩৬),  গৗড়ীয় িশে  দাি ণাত   ভাব ( বশাখ ১৩৩৭) 
এরকমই কেয়কিট  ব ।   বদে  উ  ল, িবে ষেণ নতুন িদশা  দখােনা  ব  িল 
 কাশ কােলই িবিশ জেনেদর দৃি  আকষ  েণ সমথ   হয়।  িশ  িবষেয় প পি কায় 
 কািশত   বে র পাশাপািশ তাঁর  মধা,  বদ  ও পাি েত র পূণ   কাশ  দখা যায় িশ  
িবষয়ক তাঁর একমা  বই Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture বইেত।  
তাঁর মৃতু র পর ১৯৩১ ি  াে  এই বই  কাশ কের Archeological Survey of India । 

এর বাইের রেয়েছন আেরা একজন রাখালদাস।  িযিন নাট সমােলাচনােতও আপন 
 িতভার পিরচয়  রেখেছন।  ঐিতহািসক নাটেকর চির েদর  বশবাস বা ম স া িনেয়ও 
রাখালদাস িলেখেছন  ানগভ    ব ।  িবচু িত িনেয় কলম ধেরেছন ব    ে ।  সব 
িমিলেয় িশ -সমােলাচক রাখালদােসর পিরচয় আেজা অেনেকর কােছই অজানা। 

 
[স াদকীয় সংেযাজন : িশ -সমােলাচক রাখালদাস বে  াপাধ য়েক আমরা 

উ ােসর পাঠকেদর সে  পিরচয় করােত ই ুক।  আগামী স ােহ উ ােসর ওেয়ব 
ম াগািজেন  কািশত হেব রাখালদাস বে  াপাধ ােয়র  ব  : িশে র আদশ ।  এই  ব িট 
সং েহ আমরা  ী কাশ দাস িব ােসর কােছ ঋণী।] 


