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রথী নাথ : ব বিণ ল িশ ীস া 

র থ ী ন াথ ।  ঠ াকু র বািড় র এ ই কৃত ী স  ান হ াি রে য়  গে ছন ত া ঁর ি পত া র ছ ায় ায়।  এ ই 
ম ানু ষ ি ট ে ক  খ া ঁজার  চ  া য়  ভ ি জৎ সর কা র। 
 
বত মান কােলর  ফসবুেকর মেতা  জাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র কৃতীরা ‘পািরবািরক খাতা’- ত 
িলেখ রাখেতন িনজ িনজ িচ াভাবনা, ম ব ।  রাম জে র আেগ  যমন রামায়ণ রচনা, 
রথী নােথর জে র আেগ  থেকই তাঁেক িনেয়  তমিন জ না ক না    হেয়িছল, যা  দেখ 
বেল নাথ ঠাকুর ম ব  কেরিছেলন — ‘আজকালকার  ছেলেদর মান কত।  আমােদর কােলর 
 ছেলেদর Biography মরবার পর  লখা (হ’ত এখন হয়) জ াবার আেগ।’  রথী নােথর 
জ াঠতুেতা দাদা িহেত নাথ ঠাকুর পািরবািরক খাতায় রথী নাথ স েক  ভিবষ ৎবাণী 
কেরিছেলন — ‘রিবকাকার একটী মাণ বান ও  সৗভাগ বান পু  হইেব, কন া হইেব না।   স 
রিবকাকার মত  তমন হাস রসি য় হইেব না, রিবকাকার অেপ া গ ীর হইেব।   য 
সমােজর কােয   ঘুিরবার অেপ া দ ূের দ ূের একাকী অব ান কিরয়া ঈ েরর ধ ােণ িনযু  
থািকেব।’ 
 িহেত নাথ ঠাকুেরর ভিবষ ৎবাণীর  থম  েটা বাক  
সত   মািণত হেলও আমােদর  সৗভাগ   শেষর বাক িট 
 মেলিন।  রথী নাথ সামািজক জীব না হেয় আরণ ক  ঋিষ 
হেল আমরা  পিত, িচ িশ ী, চা িশ ী, উদ ানিবদ, 
সািহিত ক, সেব াপির ‘রিব রেথর সারিথ’- ক  পতাম না।  
কৃিষ ও িশে র    পূণ   মৗিলক অবদােনর সম য় 
রথী নােথর মত খুবই কম ব ি র মেধ   দখা যায়।  
রথী নােথর িশ ীমন গঠেনর িপছেন তাঁর বাল  ও 
 কেশােরর  জাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র সািহত , স ীত, 
িচ কলা, নাটক ও কাব চচ ার জমজমাট পিরেবেশর 
অবদান িতিন তাঁর  ৃিতকথায়  ীকার কেরেছন — ‘এই বািড়েক  ক  কেরই ভারেতর িশ  
ও সািহত  তখন নূতন জ  পির হ কেরেছ।’  িব ভারতীর কম  ীম লীর এক সভায় িনেজর 
কথা বলেত িগেয় রথী নাথ একবার বেলিছেলন — ‘জে িছ িশ ীর বংেশ, িশ া  পেয়িছ 
িব ােনর, কাজ কেরিছ মুিচর আর ছুেতােরর।’  িনেজেক আজীবন িতিন অিক ন েপ বণ না 
কের  গেলও আমরা জািন তাঁর ‘মুিচ’ আর ‘ছুেতােরর’ কােজর িক িবপুল মাহা  । 
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হ ে য় ও ঠার স কাল 
ইংেরিজেত একটা কথা আেছ — Morning shows the day।  এক বষ ণমুখর িদেন 
ভিবষ ৎ  া ঋিষ কিব রবী নাথ রথী নােথর মেধ   দখেত  পেয়িছেলন ভাবী িশ ীর 
জীবেনর morning।  রথী নাথ তখন িনতা ই চার বছেরর িশ ।  এক  বল বষ ণিদেন 
কিবর নবািব ার : ‘... এই  ঘারতর িব েবর সমেয় আমার পু িট উ েরর বারা ায় দাঁিড়েয় 
 রিলেঙর মেধ  তাঁর  ু  অপিরণত নািসকািট  েবশ কিরেয় িদেয় িন  ভােব এই ঝেড়র 
আ াণ এবং আ াদ  হেণ িনযু  আেছন।   শেষ বৃি  পড়েত লাগল আিম  খাকােক বললুম, 
‘ খাকা  তার গােয় জেলর ছাট লাগেব।  এইখােন এেস  চৗিকেত  বাস’ —  খাকা তার মােক 
 ডেক বলেলন, ‘মা তুিম  চৗিকেত  বােসা, আিম  তামার  কােল বিস’, বেল মােয়র  কাল 
অিধকার কের নীরেব বষ াদৃশ  সে াগ করেত লাগল।   খাকা  য চুপচাপ ঘের বেস কী ভােব 
এবং আপনমেন হােস এবং মুখভি  কের এক এক সমেয় তার আভাস পাওয়া যায়।’   খাকা 
ওরেফ রথী নােথর  কৃিতেত পিরেতাষ  াি র মেধ   য  শি ক বীজ িনিহত িছল তা  য 
িশ ী রবী নােথর  চাখ এড়ায়িন তা বলার অেপ া রােখ না। 
 
আে ছ আম ার ছ িব 
আেট র একটা িদক  বে  ‘ফুল আঁকা’  সে  
আেলাচনা করেত িগেয় রথী নাথ এক গূঢ় সত  
উ ারণ কেরেছন — ‘ছিবর িবষয়ব র সে  আিট    
যত ণ না অেভদা া হন, তত ণ তাঁর সিত কার 
 দবার মেতা িকছু থােক না, তাঁর আঁকা ছিবেত সত  
ফুেট ওেঠ না।   কবল তাই নয়।  িযিন আিট   , তাঁেক বা ব ছািড়েয় অধ া জগেত 
দশ  কেদর  পৗঁেছ িদেত হয়।   সই অধ া েবাধেকই আমরা িশ ীর দৃি  বিল।’  রথী নােথর 
আঁকা ফুেলর ছিবর মেধ  ‘িশ ীর দৃি ’-র ছাপ অনুভব করা যায়।  ছিব আিঁকেয় িহেসেব 
রথী নােথর  থম ও  ধান কৃিত  ফুেলর ছিব।  সুেশাভন অিধকারী সংকিলত রথী নােথর 
িচ পি র তািলকায়  দখা যায় িতিন ৫২িট ছিব এঁেকেছন।   টে রা, জলরং,  মামরং, 
  য়ণ,  পনিসল, প াে ল, ওয়াশ ও  টে রা, ভািন েশর  েলপযু   টে রা, অ   
জলরং ইত ািদ িবিভ  ধরেণর মাধ েমর আ েয় আঁকা হেয়েছ এই ছিব েলা।  তাঁর আঁকা 
ফুেলর ছিব  দখেল তা ছিব বেল মেন হয় না, মেন হয় জীব  স া।  ফুলেক িতিন  দেখেছন 
যত কাছ  থেক ও যত সু রভােব,  তমিন কের িতিন তাঁর তুিলেত ফুিটেয় তুেলেছন।   দেখ 
মেন হয় এমন িরয়ািলি ক ছিব আেদৗ স ব!  িশ ী িপতা রবী নাথ উপলি  কেরিছেলন 
তাই তাঁর  শংসাসূচক উি  — ‘ওর (রথী নােথর) ফুেলর ছিব েলা সিত  ভাল, এত 
delicate কের আঁেক।  ফুেলর ছিবেতই ওর িবেশষ ।’  রথী নাথ  য ফুেলর অ ের  েবশ 

http://www.nandimrinal.wordpress.com


www.nandimrinal.wordpress.com  Page 3 
 

কের তার সিত কার  প ফুিটেয় তুলেত পাের তা রবী নাথ  মে য়ী  দবীর মংপুর বািড়েত 
থাকাকালীন তাঁর আঁকা ‘ জরেবরা’ ফুেলর ছিব  দেখ বুঝেত  পেরিছেলন।  উ িসত কিব 
 ীকার কের িনেয়িছেলন ‘রথীর মত এত িনপুণ কের আিম ফুেলর ছিব আঁকেত পাির না।’  
জীবেনর  া লে   দরা েন ফুেলর  িত তাঁর এই আিদ-অকৃি ম ভােলাবাসাই বুিঝ উেঠ 
এেসিছল িশ ীমেনর তুিলেত।  ফুেলর ছিবর পাশাপািশ িবিভ  গাছ, ল া ে প, ফুেলর টব, 
পাহােড়র  নসিগ ক দৃশ , বাগান, মািঝ, িত িত  মেয়র মুেখাশ রথী নােথর অ ণিশ েক 
িবিচ তায় ভািরেয় তুেলিছল।  ভাবেত অবাক লােগ যাঁর  রখার  েণ ছিব এতই জীব  হেয় 
উেঠেছ িতিন িশ ী িহেসেব  কােনা িবেশষ িশ েগা ীেত সািমল হেত চানিন,  কােনা   র 
কােছ তািলমও  ননিন।  িতিন িশে র  াথিমক 
রীিতনীিত সহজসরলভােব অনুসরণ কেরেছন। 
 
কা  িশ  
 মনকা ঠাকুর তাঁর  ৃিতচারণায় িশ ী রথী নাথ 
 সে  একিট বাক  ব বহার কেরেছন — ‘রথী নাথ 
জে িছেলন চা িশ ীর মন িনেয়, িক  হেয় 
উেঠিছেলন কা িশ ী।’  রথী নাথ িনেজ এেক 
বেলেছন ‘ছুেতােরর কাজ’।  তাঁর কা   িনয়াটা 
যেখর ধেনর  হাভ  েরর মত।  ওখােন  েবশ না 
করেল  গাটা রথী  ব ি  েক আমরা আিব ার 
করেত পারব না।’  িবশ শতেকর  ারে  শহেরর কলকারখানার বাড়বাড়ে   ােমর িশ ী 
সমাজ  ভেঙ পেড়িছল  সিদন রবী নাথ আে প কেরিছেলন িশ ীেক মজুের পিরণত করা 
হে ।   ামেক  িনভ  র কের গেড়  তালার  য    রবী নাথ  দখেতন তা বা বািয়ত করার 
লে   হােত কলেম কা িশে র কাজ িব ভারতীেত  থম    হয়  িতমােদবীর উেদ ােগ 
১৯২২ সােল শাি িনেকতেনর কলাভবন চ ের।  পের সুিনিদ   কারেণ রবী নাথ ১৯২৮ 
সােল এই চচ ােক সিরেয়  ীিনেকতন  রল  কা ানীর এক পিরত   বেড়া চালাঘরেক 
সারাই কের হল অফ ই াি   নাম িদেয়  ানা িরত কেরন এবং রথী নােথর উপর 
িব ভারতীর  ামীণ িশ িবভাগিটর   দািয়  অপ ণ কেরন।  ব ত তাঁরই সুেযাগ   নতৃে  
গেড় ওেঠ িশ ভবেনর মজবুত িভত এবং ম ূলত তাঁরই উেদ ােগ এেদেশ সব  থম জািত-ধম   
 ভদােভদ উেপ া কের  ােম  ােম  িশি ত কা িশ ী িনেয় িগেয় িবিভ  িশে  হােতকলেম 
কাজ  শখােনার  চ া    হয়।  রথী নাথ কা িশে র দী া  পেয়িছেলন জাপােনর কাছ 
 থেক।  ১৯২৮  থেক ১৯৫১ সাল পয    িতিন এই িবভাগিটর কণ ধার িছেলন।  ম ূলত 
রথী নােথর অ া   চ া ও পির েম ‘িশ ভবন’ একিট সাথ ক বািণিজ ক  িত ােন 
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পিরণত হয় এবং ভারতবেষ র কা িশে র  ত- গৗরব পুন  ার স ব হয়।  ধীের ধীের 
 ীিনেকতেনর পা  বত ী  ােমর মানুষেদর িনকট িশ ভবন  িজ- রাজগােরর এক আকাি ত 
কম   ল হেয় ওেঠ।  আজেক যখন  দিখ বািটক িশ ,  সৗ য  মি ত চম  িশ ,  ানীয় মৃি কা 
িনিম  ত   জ-পটাির ইত ািদ নতুন নতুন িডজাইেনর হ া লুম 
শািড়,  বডকভার, কাঁেধ  ঝালােনা ব াগ, দরজা-জানালার পদ া, 
 মাড়া, বাঁশ,  বত, গালার কাজ,  সৗিখন চামড়ার ব াগ, বািটেকর 
চাদর,  পাড়ামািটর কাজ তখন মানসপেট  ভেস ওেঠ রথী নাথ।  
এই সম  িজিনেস  যন রথী নােথর হােতর  শ    লেগ আেছ।  
ভারতীয় কা িশে   দশ িবেদেশ খ াত ও চািহদাযু  
‘শাি িনেকতনী রীিত’  বত ন করার ম ূেল িছেলন িশ ী িডজাইনার 
রথী নাথ। 
 
চ াম ড় ার কাজ 
‘মুিচিশ ’- ক  কউ যিদ ভারতবেষ  আমদািন করার দািব কের থােকন তেব িতিন রথী নাথ।  
‘আজেক চামড়ার কাজ ভারতবষ  জুেড় চেলেছ, িক  অেনেকই জােনন না  য এই িশ  
রথীদাই  থম িবেদশ  থেক িশেখ এেস  চলন কেরিছেলন’ —  মে য়ী  দবীর এই ব েব র 
সােথ সহমত অবনী নাথ ঠাকুর, রাণী চ , বীরভ  রাওিচ ।  ১৯২৪ সােল ইউেরাপ 
 মনই এর অনুে রণা।  রাণী চ  তাঁর সব হেত আপন  বইেত জানাে ন — ‘ ামী- ী 
িবেদেশ িকছুিদন  থেক এই  াফট অিত যে র সে  িশেখ এেসিছেলন।  উ রায়েণর 
জাপািন ঘেরর লাগা দি েণর বারা ায়  বৗঠান-রথীদা আমােদর কেয়কজনেক িনেয় চালু 
করেলন এই কাজ।’  চম  িশ  কােজ রথী নােথর অসাধারণ দ তা িছল।  এই কােজ ব  
পরী া-িনরী ার মধ  িদেয় ভারতীয় িশ কােজর ছাপ আনেত স ম হন।  চামড়ােক ট ািনং 
কের তার ওপর ছিব ও নকশা িমিলেয় কত না রেঙ সািজেয়  দনি ন িশ  গেড় তুলেলন।  
হাতব াগ, ফাইল,  ফািলেয়া ব াগ,  লদার  কস, বা  — কত রকেমর িজিনস গেড় তুলেলন।  
চামড়া িশ েক িডজাইন  যুি েত  পা িরত কের ব াপকভােব িবপনন ব ব া গেড় উঠল।  
এই কােজ  ানীয় কা িশ ীরা উপকৃত হল।  িবি   থেক ভােলা  রাজগার এল।  
 িনভ  রতার আশা  জেগ উঠেত লাগল।  শাি িনেকতন িডজাইন  দেশ িবেদেশর বাজাের 
ছিড়েয় পড়ল।   ানীয় চম  িশ ীেদর সুিবধােথ  িশ সদন ও  ানীয় চম  িশ ী  গা ীবৃে র  যৗথ 
উেদ ােগ রথী নাথ উ ািবত ‘শাি িনেকতনী চম  িশ ’ গত ২০০৭-২০০৮ সােল ভারত 
সরকােরর িবেশষ  ানাি ত স দ   প  ভৗেগািলক িচ  (Geographical Identification) 
ব বহােরর  ীকৃিত আনােনা একিট যুগা কারী ঘটনা।  চম  িশ  আর বািটক িশে র  বত ক 
িহসােব তাঁর কােছ এেদশ ঋণী রইেব িচরকাল। 
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আস বা বপ  ও কাে ঠর কাজ 
রবী নাথ  দশীয় রাজ - ত   াভ  কাশ কেরিছেলন ‘... িবলািত আসবাবখানার িনতা  
ইতরে ণীর সাম ী িল ঘের সাজাইয়া আমােদর  দেশর বেড়া বেড়া রাজারা িনতা ই 
অিশ া ও অ তাবশতই  গৗরব কিরয়া থােকন।’  উপেযািগতা ও  সৗ য   সাধনার ফসল 
সুলেভ মানুেষর নাগােলর মেধ  এেন িদেয় একজন সাথ ক 
িডজাইনােরর কাজ কের রথী নাথ রবী ে াভ  শিমত করেলন।  
রথী নাথই  থম িশ স ত, সহজ-সরল অ রস া ও 
আসবাবপে র উৎপাদন ও িব ৃত  সারেণর মাধ েম িবশ শতেক 
 দেশর ধনী ও উ মধ িব   থেক  ােমর সাধারণ মানুেষর কােছ 
আসবাবপে র  সৗ য   এেন হািজর করেলন।   ধ ু তাই নয়, 
আজেক  য  ানসংেকাচনশীল আসবাবপ  লভ , তা এেদেশ 
 থম চালু কেরন রথী নাথই।  ১৯২৫  থেক ১৯৫৫ সােলর 
মধ কালীন সমেয় শাি িনেকতেন উ রায়ণ চ ের িনিম  ত গৃহ িল 
এবং ঐ গৃহ িলর  েয়াজেন িনিম  ত আসবাব ও অ রস া িল 
ম ূলত রথী নাথ ও তাঁর দি ণহ  সুেরন কর মহাশেয়র 
মি   সূত।  িচ ভানুেত,  কাণােক , উদয়েন  ানঘর ও  ানঘর সংল  আসবাব- াপত  
যখন িনম  াণ করেলন তখন ভারতীয়  াপত ৈশলীর ফুল ও  কৃিতমুখী জ ািমিতক িডজাইন 
নতুন আ ােদ িফের এল।  আসবাবপে  জ ািমিতক ছে র সে  ভারতীয়  াপত ৈশলীর 
িমেশেলর  মাণ উদয়েনর বসবার ঘর, খাওয়ার,  শাওয়ার ঘর, পােশ িব ােমর জায়গা।  
বু েদব বসু উদয়ন  দেখ মু  হেয় সবেপেয়িছর  দেশ- ত িলেখেছন ‘এই আসবাবপ  িলর 
িবেশষ   থম দশ  েনই  চােখ  ঠেক এবং এখােন তু - ান  কােনা  েয়াজেনর িজিনস 
 দখলাম না যা সু র নয় ...’ 
 কােঠর কাজ রথী নােথর  ােণর স দ।  আজীবনই িনেজর হােত কােঠর কাজ কের 
 গেছন িতিন।  কােঠর জাত, কােঠর  কৃিত স ে  তাঁর খুব ভাল ধারণা িছল।   যমন  কান 
কােঠ  কান িজিনস ভাল  দখােব,  কান কােঠ  কান িডজাইন ভাল খুলেব  স স ে  িতিন 
িবেশষ অিভ  িছেলন।  কােঠর inlay ও কােঠর আসবাবপ   যমন  চয়ার,  টিবল, 
আলমাির ইত ািদ িতিন খুব ভাল  তরী করেত পারেতন। 
 
বা িড় িনম  াণ 
রথী নাথ  থম   ণীর একজন আিক েট  িছেলন অথচ ইি িনয়ািরং িবদ া িনেয় িতিন 
কখনও পেড়নিন।  এটা তাঁর সহজাত  ন।  নানারকম বািড়র িডজাইন করা তাঁর অন তম 

http://www.nandimrinal.wordpress.com


www.nandimrinal.wordpress.com  Page 6 
 

হিব িছল।  আিক েট  রথী নােথর িশ ীমেনর পিরচয় বহন কের শাি িনেকতেনর 
বািড় েলা।  রথী নাথ তাঁর ব ু সুের নাথ কেরর সােথ শাি িনেকতেন  য  ছােটা  ছােটা 
হে ল এবং বাসগৃেহর পিরক না কেরিছেলন তার িবেশষ একটা চির  িছল।   পিত 
রথী নােথর এই িদকিট সু রভােব ধরা িদেয়েছ অ া ুশ সােহেবর কলেম — ‘Rathi is 
writing poetry in bricks and mortar.’।   াপত কােজ এেদেশ সব  থম রথী নাথই 
আধ ুিনক ভারতীয় রীিত উ াবন করার উেদাগ  নন।  তাঁর ‘উদয়ন’ বািড়িটর তুলনা  বাধহয় 
 কাথাও  নই।  উদয়নেক আ মবাসীরা অেনেকই সুনজের  দেখনিন।  ব   কের তারা 
বলেতন রাজবািড়।  িক  িতিন িছেলন  সৗিখন  ভােবর।  িতিন গৃহ িনম  াণ িশে র একিট 
সুরম  িনদশ  ন িহসােবই গৃহিট িনম  াণ কেরিছেলন।  উদয়ন গৃহ  য রথী নােথর  ভাগিল ার 
 চেয়  সৗ য   িল ার  কাশ তা স ার মিরস গয়ােরর  চাখ এড়ায়িন।  মিরস গয়ার উদয়েন 
খুঁেজ  পেয়েছন ‘There is thought in every corner’।  নি নী  দবীর  ৃিতকথায়  দখেত 
পাওয়া যায় রতনপ ীেত ‘ছায়ানীড়’ বািড়িটর সম িকছু পিরক না রথী নােথর।  জাপানী 
কায়দায় িনিম  ত উদয়েনর বাগােন  িতমােদবীর জন  িনিম  ত  ুিডও িচ ভানুর একতলায় 
রথী নােথর িনেজর ওয়াক শপ  হাঘরও তাঁর  াপত  িশে র িনদশ  ন। 
 ১৯৫৩ সােল িব ভারতীর উপাচায  পদ ত াগ কের রথী নাথ    ািনব াসন িনেলন 
 দরা েন।  রাজপুের ‘িমতািল’ গেড় তুলেলন।  এই িমতািলেক  দখেলই সহেজ  বাঝা যায় 
িমতািল হল উদয়েনর পুন  বা postscript।  িমতািলর বসার ঘের সবখােনই উদয়েনর 
 ছাঁয়া। 
 
উ দ ান চ চ  া 
বাগান করা অিভজাতেদর অন তম শখ।  িক  এে ে  রথী নােথর শখ ও  নশা অিভজাত 
ব ুেদর  থেক িভ  িছল।  রিসক ও িব ানীর এক অ ুত সম য় ঘেটিছল তাঁর মেধ ।  
 ভাতকুমার মুেখাপাধ ায় সিঠক ম ূল ায়ণ কেরেছন — ‘রথী নােথর  মজাজটা িছল 
িব ানীর, মনটা িছল আিট    বা ভাবুেকর’।  িশ ী রথী নাথেক  যমন পাওয়া যায় 
উ রায়েণর অ ািলকায়,  তমিন তাঁর  শি ক  শ    লেগ আেছ তাঁর িনিম  ত উদ ােন।  
 সৗেম নাথ বে  াপাধ ােয়র ম ব   িণধানেযাগ ।  ‘ কালকাতার  বাটািনক াল গােড  ন-এর 
পের সং হ  বিচে    দেশর  য কিট  ছাটখােটা উে খেযাগ  উদ ান আেছ শাি িনেকতন 
 স িলর মেধ  িবেশষ উে খেযাগ ।’   েদশ-িবেদশ, জংিল-পাহািড়  শৗিখন, বুেনা এবং 
 পাশািক িনত নতুন ফুলগােছর পার িরক সি লন (hybrid) িনেয় সারাজীবন ধেরই িতিন 
 ব ািনক পরী া িনরী া কেরেছন এবং স ানে েহ তাঁেদর লালন-পালন কেরেছন।  তােদর 
িনত নতুন অিভব ি  তাঁেক হািসেয়েছ, কাঁিদেয়েছ, মািতেয়েছ।  এরা তাঁর  দয় জুেড় 
বেসিছল।  এেদর সােথ িনত  চলত তাঁর ভাব-িবিনময়, অব   কথার মাধ েম  দেয়র 
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আদান দান।  গােছেদর সােথ আজ  একটা সংেবদনশীল ব েন আব  িছেলন িতিন,  সই 
ব ব  কিবকন া মাধ ুরীলতার িশলাইদেহ  লখা িচিঠেত    — ‘রথী িক  সখােন িগেয় 
 কােনা Fern কী অন  গাছপালা িদেয় বাগান কেরেছ?  এখন ওর  ’একটা গাছ ছাড়া সব 
মের  গেছ, ওেক বেলা না ওর ভয়ানক ক  হেব।’ 
 শাি িনেকতেনর ক রময় জিমেত  গালাপ গাছ হতনা বলেলই চেল।   সই জিমেত 
 গালাপবাগান কেরিছেলন রথী নাথ।  রথী নােথর  সই  ঃসাধ সাধন  দেখ  ত  দশ  ী 
 গালাপে মী কিবর স   উ ারণ — ‘রথী, আিম জীবেন কখনই ভাবেত পািরিন এখােন 
 গালাপ ফুল  দখব।  তুিম অস বেক স ব কেরছ।’ 
 জীবেনর উপাে   দরা েন উ রায়েণরই মেতা আ য  রকেমর এক বাগান কেরিছেলন 
িতিন।  নানারকম ফুল ও ফেলর গাছ িছল।  জুঁই, চােমলী,  বিল গ রাজ ইত ািদর সােথ 
সােথ তাঁর বাগােনর  শাভাব  ন কেরিছল িবেদশী ফুল জ াকাবা া, বটল াশ, অ ােজিলয়া, 
অ াকািলয়া, ম াগেনািলয়া।   ত  দশ  ী ধ ুজ  িট সাদ মুেখাপাধ ােয়র  ৃিতচারণা তার 
সা  বহন কের।  ‘তাঁর বাগােন অত া য   রকেমর ফুল-ফল ধরত।  িবেদশী ফুেলর ইয়া া 
 নই।  তাঁর সত ই green hand িছল। 
  ধ ুমা  কা িশ , িচ া ণ,  াপত িবদ া, 
উদ ানিবদ া, চম  িশ েত রথী নাথ তাঁর িশ মেনর 
অনুশীলন ও অিভিনেবেশর পিরচয় িদেয়েছন তা নয়, 
তাঁর উেদ ােগ কলকাতায় রবী নােথর লালবািড়েত 
‘িবিচ া’  ােবর  িত া হয় ১২ জুলাই ১৯১৫।  
িচ কলায়  ব ল  ুেলর িবকােশ এই  াব িবেশষ 
ভ ূিমকা পালন কেরিছল।  র নিশে  উৎসাহ িছল, নানারকম আচার   িতেত তাঁর দ তার 
কথা নানাজেনর  ৃিতচারণায়   ।   সাধনী  ব  ও গ  ব ও বানােত পারেতন।   শষ 
িদেক Arty Perfumes বেল িকছু  সাধনী  ব  বাজাের  ছেড়িছেলন, ফেটা ািফ িছল তাঁর 
চচ া ও আ েহর    ।  তাঁর  তালা আেলাকিচে র একটা বেড়া অংশ architectural 
photography-র পয  ায়ভু ।  Boat-Architecture- ক িব মােনর কের  তালাটা িছল 
রথী নােথর কম  পিরণিত।  বাহন এবং বাহেকর স েক র সুেতােক মজবুত করেতই  যন 
রথী নাথ িবংশ শতেকর িতেনর দশেক চালু করেলন ইি নচািলত  বাট- াপত ।  িশে র 
নানািদেক িছল তাঁর  া    িবচরণ তবুও িতিন িনেজেক craftsman ভাবেতন, artist নয়।  
িতিন  কৃত অেথ ই িছেলন ‘িনরহং িশ ী’।  শ   ঘাষ বেলেছন — ‘িশ ী শ িটর তাৎপয   
ব  র  সািরত হেত পাের।  চলি ে র, সংগীেতর, নােট র, িচে র, ভা েয  র, সািহেত রই 
নয়, িশ ী  কউ হেত পােরন জীবেনরও, যাপেনরও।’  রথী নােথর মেতা মানুেষর কম   
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 যমন তাঁর িশ ীস ার পিরচয় বহন কের,  তমিন তাঁর জীবনযাপনও  শি ক।  িশ  তাঁর 
কেম   এবং মনেন। 
 এ  মহা  িলেখেছন — ‘অিভজাতসুলভ তাঁর শা  মুখ ীর অ রােল িছল িশ ীর 
 দয়, িক  বাইের তা  কাশ করবার সময়-সুেযাগ িতিন কদািচৎ  পেয়েছন।  শাি িনেকতন 
িবদ ালেয়র নানা সমস া, িব ভারতীর নানা আিথ ক ও আইনগত  ে র আেলাচনায় তাঁেক 
ব   থাকেত হেয়েছ।  তাঁর  ুিডও, তাঁর  ছােটা কারখানা ঘর বা তাঁর উদ ানচচ ার কােজ 
 দবার সময় িতিন সামান ই  পেয়েছন।’ আসেল রথী নােথর জীবেন আেবদেনর  চেয় 
িনেবদন িশ ই  যন  বিশ।  নানাসময় নানা কােজ িপতার ই ার কােছ আ বিল িদেত িদেত 
 শষ পয    িব ভারতীর একজন বেড়ামােপর ‘ কয়ারেটকার’-ই  থেক  যেত হয় তাঁেক।  
নীরব কেম  ই িছল তাঁর আশি  ও মাহা  ।  িচরজীবন িতিন উইংেসর আড়ােলই রেয় 
 গেছন,   েজ নামবার আকা া  কাশ কেরনিন।  িতিন ‘কেম  র উ  দাম’ িদেয়েছন, িক  
তাঁর মেতা ‘কম  ীর নাম  নপেথ ই’ রেয়  গেছ।  সত িজৎ রায় বেলেছন — ‘িশ ীরা সবসময় 
এক পেথ চলেত ভােলাবােস না।’ জীবেনর উপাে  রথী নাথ িব ভারতী ত াগ কের 
আকি কভােব    া-িনব াসন  নন  দরা েন।   কউ বেলেছন ভুল  বাঝাবুিঝ,  কউ 
বেলেছন সরকাির িনয়েমর বাঁধন ভােলা লােগিন,  কউ বেলেছন অবকাশ যাপেনর আকা া।  
িক   কউ বেলনিন িপতার ছায়া  থেক দ ূের ‘িনেজর জীবন’ কাটাবার  স িছল  য়াস।  
িচরকাল  নপথ চারী মানুষিটর মৃতু ও ঘেটেছ জনতার দৃি র আড়ােল।  িপতার জ শতবেষ র 
িবপুল  কালাহেলর আড়ােল সহেজই চাপা পেড়েছ কিবপুে র মৃতু  সংবাদিট।  এমনভােব 
িনেজেক িনি   করেত পারাও িক আট   নয়? 
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