
 কাশ কম কােরর  সইসব ল া ে প 

কৃ িজৎ  সন   
 

এই সমেয়র একজন উে খেযাগ  িচ িশ ী  কাশ কম কার চেল  গেলন অিত স িত।  িতিন 
অত   জনি য় িশ ী হওয়া সে ও  কাথাও  সভােব তাঁর কাজ িনেয় আেলাচনা হেত  দখা যাে  না।  
িচ ে মীেদর কােছ এ বেড়া  ঃেখর ঘটনা।  অথচ  কাশ কম কার  কানওিদনই  া বাসী িশ ী িছেলন 
না।  িতিন জীবন কািটেয়েছন বলা যায় ঘটনার ঘনঘটার মেধ  িদেয়।  জীব শায় িতিন এমন অেনক 
কাজই কেরেছন যা সংবাদপে র িশেরানােম উেঠ এেসেছ।  আজ  কাশ আমােদর মেধ   নই, এখন সময় 
তাঁর কােজর মূল ায়ণ করার। 

  কােশর জ সাল িনেয় িকি ৎ 
ি ধা-   থাকেলও  মাটামুিট ১৯৩৪ 
সালিটেক তাঁর জ বছর বেল মানা হয়।  
 কােশর বাবা   াদচ  কম কার িছেলন 
খুবই নামকরা িচ িশ ী।  যিদও  কাশ তাঁর 
বাবােক কােছ  পেয়েছন খুব অ সমেয়র 
জন ।   কাশ যখন বােরা বছেরর িকেশার 
তখন তাঁর বাবার ম ৃতু  হয়।   কােশর ছিবেত  য  য়,   াধ ও ব াে র কাটাকুিট  খলা তার উৎসভূিম 
িনঃসে েহ তাঁর  তিব ত  শশেবর  ৃিত।  বাবার অকালম ৃতু , সংসাের অথ ৈনিতক িবপয য়, সা দািয়ক 
দা ার আ েন বাবার ছিব আঁকার  ুিডওর  ংস,  কেশােরই আততায়ীর হােত ছুিরিব  হওয়া, মােয়র 
ম ৃতু , মা   ষাল-সেতর বছর বয়েসই জীিবকার স ােন  নেম এেকর পর এক চমেক  দবার মেতা 
অিভ তা  কােশর িশ ীস ােক িভ ভােব গেড় তুেলিছল।  স বত এই জন ই তাঁর ছিবেত  রখার এত 
কক  শতা, রেঙর এত উ িকত  বাহ।  সামািজক  য় ও মানিসক ভ ািমর অিভ তা  কাশেক কের 
তুেলিছল  িতবাদী।  এক িহেসেব তাঁেক  যন মেন হয় বাংলার পল গগাঁ।  যিদও গগাঁর মেতা িতিন 
সভ তা  থেক িনেজেক িনেয় যানিন    া িনব  াসেন।  তবুও জীবনাচরেণর ভি মায়, িচ ারদশ েন তাঁর 
সে  গগাঁর  কাথায়  যন একটা িমল  দখা যায়।  িতিন আসেল এক আিদম িশ ী  য িকনা রেঙ তুিল 
ডুিবেয় িনেল আর কাউেক পেরায়া কেরন না।  নয়নসুখ ছিব আঁকায়  গাঢ় আপি  িছল  কােশর।  অথচ 
এ  কাশই  েম জীবেনর  া েবলায় এেস উপনীত হেয়িছেলন এক িভ েমজােজর িচ েবােধ।   য  বাধ 



 থেক জ  িনেয়িছল তাঁর এেকর পর এক িনসগ িচ  িল।  বাংলার আর  কানও িশ ী তাঁর মেতা কের 
এেদেশর গাছ পুকুর মািট আকাশ ও জলবায়ুেক আঁেকনিন কখনও। 

 চাকিরসূে  দীঘ িদন  বােস িছেলন িশ ী।   বদ নাথ আয়ুেব  দ  কা ািনর  ধান িশ ী িহেসেব 
১৯৭০  থেক ১৯৮৮ সাল পয    িতিন  থেকেছন এলাহাবােদর কােছ  নিনেত।  অবশ  কলকাতার সে  
 যাগােযাগ ন  কেরনিন িতিন  কানওিদন।  
চাকির  থেক    া অবসর িনেয় আিশর 
দশেকর এেকবাের  শেষ িতিন চেল আেসন 
বািলর কােছ রামচ পুেরর সােহববাগােন।  
শা  িনিরিবিল পিরেবশ,  কৃিত  যখােন 
অেনকটাই উদারহ  অ ত এক িশ ীর জন ।  
এখােন আসার পর  কােশর ছিবেত, িবেশষ 
কের তাঁর িনসগ  িচে  ফুেট ওেঠ এক আ য  
পালাবদল।  এতিদন যাঁর ন নভাবনায় 
 াধান   পত  েয়র দশ  ন, ভাঙেনর তী  
আওয়াজ,  রখা ও রেঙর  কৗতুকময় 
নাটকীয়তা আর িবষেয়র িবে াভ, অবেশেষ  সই িশ ী  যন আ   হেলন  কৃিতর অ েল  ােক।  অবশ  
এর মােন িক  এই নয়  য  কাশ জীবন  থেক পালাবার জন   কৃিতেক আ য় কেরিছেলন।  তাঁর ছিবর 
 কৃিত হল জীবেনরই আর এক িনম াণ।   কােশর ল া ে প িলর  কে   ায় সমেয়ই আমরা  দিখ 
 কানও একিট গাছ,  দিখ তার তী  কক  শ িশকড় িল।  মািটর সে  আে প ৃে  জিড়েয় থােক তারা,  যন 

খামেচ আদায় কের িনেত চায় জীবনধারেণর 
জন   েয়াজনীয় রসদটুকু।   বিশরভাগ 
সমেয়ই  কােশর পছ  হত  খজুরগােছর 
বাঁকােনা ভি মািট।   স সমু পােড় 
 নানাবািলর পােশই  হাক িকংবা শা  
 জাৎ ার িবছানায়  জেগ থাকা সুশীতল 
ঘােসর ওপর,  যভােব  হাক  খজুর গাছিটেক 
বারবার এঁেকেছন িতিন।  কাঁটাময় শরীরিট 
তার, পাতা িলও বেড়া  বিশ উ িকত, তী ।  

তবু  স  খজুর গােছর গলায়  ঝােল রেসর হাঁিড়, কখনও সখনও রিঙন পািখিটও এেস বেস তার ক িকত 
শরীের।  আর  নপেথ  থােক িবিচ রেঙর আকাশ,  কেপ ওঠা িদগ েরখা, বাউেলর আলখা ার মেতা 



শতরেঙর জিম।  শা  একিট পুকুরও থােক ছিবেত।  হয়েতা  স পুকুের সূয  এেস  ান কের জুরায় তার 
দহন ালা।   কােশর ল া ে প কখনওই নয় আেলাকিচ  সদৃশ।   কাশ  য  কানও সৎ-আধুিনক 
িশ ীর মেতাই  কৃিতর  ব  অনুকরেণ িব াসী িছেলন 
না।  িতিন বলেতন, ‘অভ   অব ােনর ফম   ভেঙ আিম 
িবকৃত কির।   কননা িবকৃত যত ণ না হে , তত ণ 
 তা  স ছিব হে  না।’  ভাঙন বা িবকৃিত না এেল 
জীবনও  তা স ূণ   হয় না মানুেষর। 

  কেশােরই  কাশ িচেনিছেলন ভাঙনেক।  
জীবেনর পড় েবলায়  সই  ৃিতই িক িতিন খুঁজেতন 
বাঁকােনা  খজুরগােছর মেধ ?   খর তােপ পুেড় িগেয় 
 ত া  মটােনার জন ই িক িতিন বােরবাের আঁকেতন 
এেকর পর এক পুকুর,  ডাবা?  অথবা  াি  জুেড়ােনার 
জন  সূেয র িব তীেপ ঘােসর নরম িবছানা?  তেব িক 
 শষবয়েসর িশ ীর মানসেলােক আ েয়র আকা াটুকুই 
চািলত ও  ািণত কেরিছল তাঁেক?  তা নাহেল  কনই বা িতিন এমন সব আ য  িনঃসেগ র জ  িদেলন 
ক ানভােস? 

 লখািট  থম  কািশত হয় ঝড় সািহত প  ৭ – ১৩ এি ল ২০১৪ সংখ ায় 

 

 


