কাটু িন

কুি র মূিতচচা

কৃ িজৎ সন

অজ

বি ে র

বলা

যায়

াচু স িলত কলকাতা শহরেক অনায়ােসই

মূিতর

শহর।

বাঙািল,

অবাঙািল

এমনিক

অভারতীয়রাও ঠাঁই পেয়েছন কলকাতার মূিত-িমিছেল।

ণগত

মােণর িদক থেক সব মূিত িলই খু ব উঁচুদেরর না হেলও বশ
িকছু ভােলা কাজ কলকাতার রাজপথেক অল ৃত কেরেছ, এেদেশর িশ চচােক
কেরেছ গৗরবাি ত।

যিদও কলকাতার পথভা য িনেয় আলাদাভােব খু ব বিশ

আেলাচনা হেত দখা যায় না, তবু তারই মেধ কিতপয় মানু ষ িবরল ব িত মী
হেয় কৗতু হল
এস. কুি

কাশ কেরেছন এ িবষেয়।

ন ই-এর দশেকর

মানু েষর মু িত িল
ভাবসু লভ দৃ ি ভি

এ-যু ে গর িবখ াত কাটু িন

থমভােগ কলকাতার বু ে ক

দেখ একিট অসামান

িতি ত

রণীয়

িসিরজ রচনা কেরিছেলন।

কু ি র

এক নতু ন মা া এেন িদেয়িছল সই কােজ।

আজকাল পি কায় িনয়িমত কাটু ন আঁেকন।
তাঁর খ ািত। তবু কুি েক িনেজর

িপ. ক.

কুি

তখন

মূলত রাজৈনিতক কাটু েনর জন ই

থেক একটু খািন িবচু ত কের য মানু ষিট

তাঁে ক িদেয় এই আ য িসিরজিট আঁি কেয় িনেয়িছেলন, িতিন হেলন আর এক
িকংবদি

িশ

াণ মানু ষ পূেণ ু প ী।

কুি র আঁকা এই িচ মালা ‘মূিত দেখ

কুি ’ (Kutty Views Calcutta Statues) িশেরানােম যখন বই আকাের ( কাশক :
আজকাল)

কািশত হয় তখন তার জন একিট অনবদ ভূিমকাও (‘ ভলিকর

ইিতকথা’) িলেখিছেলন পূে ণ ু।
রচনার নপথ কািহিন।

সই ভূিমকার মেধ ধরা রেয়েছ কুি র এই িসিরজ

থেম কুি েক

াব দওয়া হেয়িছল কলকাতা শহরেক

িনেয় একিট কাটু ন িসিরজ আঁকার। কলকাতার নানা জায়গায় ঘু ের ঘু ের পছ সই
িবষয় িনবাচন কের কু ি
মাহা

আঁকেবন ছিব, যার মেধ ফু েট উঠেব কলকাতার িনজ

, শঠতা, ঔদায, বাকািম — এক কথায় তার সম

াণ

ন। িক

কুি

িকছু ে তই রািজ হেলন না। তাঁর পছে র িবষয় কবল মানু ষ, ব ি িবহীন িচ কে
কুি র আ হ

নই

কানও।

কলকাতার িবখ াত
কালিবল
বরা

সে

সে ই িশ ীেক িবক

াব — তাহেল

াচু িলেক িবষয় কের িতিন কাজ ক ন। কুি

না কের কুি

হল তাঁর জন ।

কাজ

পলেক রািজ।

কেরিদেলন পেরর িদন থেকই। একিট গািড়

সই গািড়েত

ফলেলন কলকাতার উ র থেক দি ণ
িনেলন িকছু । তারপর স-সব বা বি

চেপ পরপর িতনিদন ধের িতিন চেষ
া ।

চটজলিদ

চ করেলন, নাটও

কের িফের গেলন িদি । তারপর? পূেণ ু

প ী ‘মূিত দেখ কুি ’-র ভূিমকায় িলখেছন ‘‘ক’িদন পের সখান থেক
আসেত লাগল ছিবর তাড়া।
েত কিট ছিবর সে

তাঁর

খু িল, দিখ আর অবাক হই।
াসি ক ম েব ।

মা েয়

আরও অবাক হই,

পা া সমােলাচেকর

িশ ীর মন। কী িনখু ঁত পযেব ণ। আর কী িব য়কর সব উ

চাখ, আর

াটন। কলকাতা

আমােদর কত পিরিচত। অথচ সও য কতখািন অজানা, িচিনেয় িদেলন িতিন।
কত অস িতর িদেকই না তাঁর অ ুিলিনেদশ।’’

বা িবকই একজন কাটু িনে

চেয় বেড়া সমােলাচক আর কই বা আেছন এই
যাবতীয়

বণতার সবে

িশ কেম কতটা

িনয়ায়? মানু ে ষর চির

পযেব ক হেলন একজন কাটু িন

াণ পেয়েছ

ুিটত মানু ষিটর ব ি

র

ও তার

। কােজই ভা েরর

তা বাঝার জন কুি র

মেতা িশ ীই তা আদশ। আমরা যারা কু ি র কােজর ভ দশক তারা জািন িতিন
কত অ েরখার উপাচাের মনু ষ মূিত অ েণ দ

িছেলন। জীব

মানু ষেক িনেয় য

িশ ীর কারবার সই িশ ী যখন মূিত িকংবা ভা য দেখ রচনা কেরন কাটু ন,
তখন রিচত হয় এক আলাদা রকেমর না িনকতা।
ও পু নসৃি

িমেলিমেশ একাকার হেয় যায়।

স না িনকতায় সমােলাচনা

িভে ািরয়া

মেমািরয়ােলর সামেন

কুইন

ওেয়র ওপর

কী অসামান

িতি ত

পযেব ণ

িষেকশ দাশ

মতায় কুি

র তির

ীঅরিবে র মূিত দেখ

তােক তু লনা

করেলন একিট ছাগমূিতর সে । অেনেক হয়েতা অস
হেবন তাঁর এই তু লনায়, িক
এখােন মতামত িদে ন
বি

অরিব

আমােদর

মেন রাখেত হেব িশ ী

ীঅরিবে র মূিতিট িবষেয়,

িবষেয় নয়। এই কথাটু কু মাথায় রেখই

দখেত হেব কুি র বািক মূল ায়ণ িলেক।

যখােন কখনও িতিন রাজভবেনর দি ণ-পূব
ািপত নতািজর িবখ াত ভা যিট স
থড কাটটা ছু ঁেড় ফলু ন।

কােণ

েক বলেছন, ‘ ...

দখেবন, ভাল দখােব।’

নতািজর গা

থেক

অথবা আকােদিম অফ

ফাইন আটেস

ািপত

তির রবী নাথ স

সিলম মু ি র

েক কু ি র কৗতু ক

— এ রবী নাথ যন শীেতর কাট পরা
কানও মিহলা।
বসাদৃ শ

কিবর সে

তার।

কলকাতার

িতি ত ভা য

দেখ

কের গেছন কুি ?
যখােন

কে

িলিখত ম েব র পাশাপািশ ছিব এঁেক বু িঝেয়ও িদেয়েছন সু

তা িক

নয়।

বরং

শংসা কেরেছন।
ভােব কাথায় স
সে , কী

আমােদর বু িঝেয় িদেয়েছন য মূিতিটর দৃ তার কথা।

উে খ এই য রািণ িভে ািরয়ার
থম

ধু িক িনে ই

যমন রেমশ পােলর গড়া মাতি নী হাজরার মূিতিট

সু র রখার ব েন কু ি

বু েক

য কাজেক ভােলা বেল মেন

হেয়েছ তাঁর, মু
ভা েযর অনন ত।

এতটাই

কানও মিহলার মূিত।

াচুিটেক বাদ িদেল কলকাতার বু ে ক এিটই
১৯৭৭ সােল

রড

রাড ও নানক

রােডর

সংেযাগ েল এই মূিতিটেক

িতি ত করা হয়। উৎকৃ

কােজর জন কুি

ীকৃিত

িদেয়েছন মারাঠা ভা র িজ. এম. কালহাতকেরর তির বাল গ াধর িতলকেক,
কািতকচ

পােলর

তির রাসিবহারী বসু েক, রািশয়ান ভা র ভ ািসিলেয়িভচ

তমসিকর

তির

লিনন

বে

মূিতেক,

দবী সাদ

াপাধ ায়- ক অথবা তাপস দে র তির

জন এইসব কাজ িল অনন
েয়ােগ।

সিট কু ি

মূিতে মী সাধারণ দশক

রায়েচৗধু রীকৃত

ু িদরাম বসু েক।

সু ে র নাথ

কন এবং কীেসর

বু িঝেয় িদেয়েছন তাঁর অনবদ

রখার

থেক িশ কলার িশ াথীরা সকেলই যিদ

মূলমূিত িলর সামেন দাঁিড়েয় কু ি র এইসব কাটু ন িলেক দেখন তাহেল িতিন
লাভ করেবন এক অনন িশ পাঠ।

পৃ িথবীেত আর

কানও ব িচ ী এভােব

কানও একিট শহেরর প াশিটরও বিশ মূিত িনেয় এরকম কানও আেলখ রচনা
কেরেছন বেল আমােদর জানা নই।

‘মূিত দেখ কুি ’ একজন িশ ীর একক

েচ ায় রিচত একিট ঐিতহািসক কীিত, য কীিতেক টু িপ খু েল স ালু ট করা ছাড়া
আমােদর আর কানও গিত নই।

