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গেণশ পাইেনর িচিঠেত মূত  ‘িশ িচ া’ 
িশ ী িহসােব পিরিচিত তাঁর িছলই।  িক   লখক িহসােব এই  থম আ  কাশ 
করেলন  সৗেম  নাথ ম ল। 
 

Diploma Certificate পুর ার পাওয়ার  মাণপ  হােত িনেয় 
চাকুির-চ ের ঘুের ঘুের  মশ  া  হেয়িছ।   জােটিন িকছুই, 
অথ ক ও িপছু ছােড়িন 

 ... ... অতঃপর  কামর  বঁেধ ছিব আঁকার পালা    হল।  
সারারাত ধের  পা কাড  মােপর কাগেজ এেকর পর এক ছিব 
এঁেক  গিছ  শলী িনব াচেনর তািগেদ 

... ... ছিব আৈশশেবর  ীড়াে   িছল।  এখন  সই  খলাই 
সব  াসী হেয় উেঠেছ  যন।  আঁকিছ।  ন  করিছ।  পুনরাবৃি  
হে ।  আেরা  খেপ উঠিছ।  যা ধরা িদে  আমারই মনগড়া 
এক আেলাকসামান  চু িত। 
 

উপিরউ  কেয়কিট খ িচ   থেক অবশ ই একজন মহান িশ ীর সম  জীবনব াপী ঘেট 
চলা আেলা-ছায়ার পাঁচািল  জেন  ফলা স ব নয়; তথািপ আমার মত একজন সাধারণ ছিব 
আঁিকেয়র কােছ এইরকম উি  জীবনেক অন ভােব ভাবােনার তািগদ এেন  দয়। 
 ১৯৭৫-এ সুদূর জাম ািন  থেক িচিকৎসাশা  ও আপাদম ক িব ান ভাবনায় বুঁদ 
একজন মানুষ ভারতীয় িচ িশে র আর একজন  াণপু ষেক  ধুমা  ছিব ভােলােবেস 
এেকর পর এক িচিঠ িলেখ চেলেছন।  কাল েম  সই প ালাপ সমসমেয়র কলকাতা তথা 
বে র সামািজক, রাজৈনিতক পিরসের ঘেট চলা  মঘ- রা ুেরর  ামাণ  দিলল হেয় উেঠেছ।  
বইিট পড়েত পড়েত িশ ী গেণশ পাইেনর মানসেলােকর  য বণ না পাি  তার  থেক  িত 
রাে  এক একিট িদগ  খুেল যাে   চােখর সামেন।   কৗতুেকর ছেল  ই ব ুর 
কেথাপকথেন তৎকালীন ভারতবেষ র িশ ীকূেলর সং াম, তােদর িশ -সং ােম  মৗিলক  
বেয় চলার  ত য়ী  মজাজ আমােদর এই ভাঙােচারা সমেয়  যন আেরা  বিশ  শকেড়র িদেক 
িনেয় যায়।  যখন  দিখ িশ ী ভারতবেষ র ইিতহাস,  পদী সংগীত, নৃত , মহাকাব   থেক 
িবষয় স ান কের িনজ  িচ ার সােথ িমিলেয় সৃি  করেছন এেকর পর এক কালজয়ী িচ , 
অেনক ঘুমহীন রাি  অিতবািহত করেছন চরম অতৃি  আর পৃিথবীভরা হাহাকােরর মেধ , 
তখন  কাথায়  যন আমােদর মত অব াচীেনরও এক আ ীয়তা  তির হয় এই ইিতহাস   ার 
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সােথ।  বরাবর সাদামাটা জীবনযাপন করা এই মানুষিটর কথায় কথায় ঝের পেড়েছ িবনয় 
আর লাজুক  ভােবর খাদহীন ঔ  ল । 
  সকােলর কলকাতার দূগ াপুেজার আ িরক  হ- চ,  শালা-সলমা আর চুমিকর সােজ 
সি ত  িতমার অেলৗিকক মুখ, কখেনা বা বৃি েভজা একেঘেয় কলকাতার শীত-স  া 
প াবিলর ভাঁেজ ভাঁেজ  রেখ িগেয়েছ  স কােলর ব  সং ৃিতেক।  আমােদর  সৗভাগ  এমন 
পু ানুপু  বণ না একজন িচ িশ ীর  লখা ও  রখার যুগলবি েত আমরা  পেয়িছ।  এই 
বই আমােদর  শখায় সমকালেক িকভােব একজন িশ ী তার কলম-তুিলর  শলী িদেয়  গঁেথ 
 রেখ যান অমরে র গােয়।  কখেনা সারা বছর ধের  ই বা িতনিট ছিব এঁেক ওঠা এই 
মানুষিট ভািবত হে ন িনত  েয়াজনীয়  ব মূেল র  েমই  বেড় চলা বাজাির লালসায়।  
ঘটনাস ুল রাজনীিতর আবেত  হাঁসফাঁস করেছ মানুষ ... এ  তা আজও সমান  াসি ক।  
তাই  ীণ চাঁদ ওঠা গভীর রাি েত সদ   ছাঁয়া  হম ী কুেহিলকা এই বইিটেক কের তুেলেছ 
আরও িনিবড়। 
 বইিটর মােঝর অংেশ একজায়গােত  লখক কথা 
 সে  ভারতীয় িচ -ভা য   িশে  মনুেষ তর  াণীর 
 মিহমায় আিবভ  ােবর কথা যথাথ ই বেলেছন।  মানুেষর 
িনরবি   আ -আরাধনা  থেক মুি  ও  কৃিতিচে র 
 াসি কতায় এই মনুেষ তর  াণীর ভূিমকা তাঁর কােছ 
যথাথ ।  আমরাও এই মেত সহমত  পাষণ কের তৃ  হই। 
 একবার ১৯৮১ সােল  ীমতী আ াহােমর ল েন 
 দশ  নীর কথা  সে  িলেখেছন — উিন এ  দশীয় ছিব 
পা াত  দশ  েকর কােছ  পৗঁেছ িদেত  য আ িরকতা 
 দিখেয়িছেলন তা  সকােলর বা একােলর িশ ীকূেলর 
কােছ অত   আশাব া ক।  কলকাতায় দলীয়  দশ  নীেত 
 যাগদােনর  স  উেঠ এেসেছ বারবার, এখােনও  সই 
 মতাসীন দেলর  িত অিভমান  দশ  েনর শািসত   প, িদ ীেত ডাক না পাওয়া ইত ািদ 
কত  ছােটা  ছােটা হািস-কা া এই বইেত গাঁথা আেছ তা এই  ু  পিরসের বলার নয়। 
 একবার ‘ব  পী’ নাট েগা ীর ‘ম ৃ কিটক’ নাটকিট  দখার পর িশ ী ব ুবর ‘কানু’-
 ক  য অসাধারণ বণ না িদেয়িছেলন তা  ণ া ের বাঁিধেয় রাখার মেতা।  পাঠকেক এই 
 সৗভােগ র অংশীদার করেত উ ৃত করলাম : ‘... ...  কমন  যন মেন হি ল িশ   বাধহয় 
জীবন-সেত র সমা রাল অন   কােনা সেত র ধারকভূিম।  পলায়ন নয়,  িতফলনও নয়।  
 কৃিতর  দওয়া ছ’িট  য ইি য় আমােদর, তােদর অিত ম কের আেরা একিট ইি য় উ ত 
হয়।  িশ   বাধহয়  সই স ম ইি েয়র নাম।  জীবেনর সে  জীবনাতীেতর, সেত র সে  
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িমথ ার, আপােতর সে   ত ে র সংঘেষ  িবধাতা  য বা ব সৃি  কেরেছন, িশ   স বা েবর 
ব াখ াকার নয়, িশ  আেরক স ব মা ।  ... Landscape ছিব  য আসেল িব   ার আরিত 
 দীপ — একথাটা মানিছ।’ 
 আমরা যারা চার  দওয়ােলর মেধ  বেস ছিব আঁিক, একটু আধটু কাব চচ া কির বা 
কদাচ মূিত   তিরর মত   ভার কাঁেধ  নওয়ার  ঃসাহস  দখাই তােদর িচ ার মূলে াতেক 

িতিন িক সু রভােব বেলেছন!  সম  িশ িচ াই  যন 
এক হীরকখে র দূেভ  দ  অথচ  ক ীভূত আেলাক টার 
িদেক ধাবমান   াত তাঁর কােছ।  বইিটর এক অংেশ 
আধুিনক িচ কলার গিত কৃিত িনেয় িবে ষেণ িশ ীর 
িচ া এতিদন পেরও মেন হয় একইরকম সমেয়াপেযাগী।  
সিত ই, বত মােন িবিভ  আট   গ ালাির েলােত আধুিনক 
িশে র  য  দশ  ন  দিখ বা নতুন বয়েসর িশ ীেদর মেধ  
 য প িচ ার গভীরতা ল   কির তােত গেণশবাবুর 
িবে ষণেকই িশেরাধায   কির।  একবার গগেন  
 দশ  শালােত আিম একিট দলগত  দশ  নীেত অংশ হণ 
কেরিছলাম।   সই  দশ  নীর উে াধেন িশ ী িবজন 
 চৗধুরী বেলিছেলন — ‘হাল আমেলর িচ  িনম  ােণ রং 
তুিলর  থেক অন  সব উপাদােনর  েয়ােগ চমক  তরীর 
িদেক মন িদেয়া না, িনেজর িচ ার আর সাধনার উপর 

িব াস  রেখ কাজ কের যাও ...।’  িশ ী গেণশ পাইন বেলেছন — New art  যন অদ ৃ পূব  
িকছু করার ব  া  িতেযািগতায় উ াদ িশ ীকূেলর  হ- চ।  আর িঠক এইখােনই িতিন 
 ীকার কেরেছন, িচ  সাদ, িবজন  চৗধুরী,  সামনাথ  হার, িবকাশ ভ াচায    মুখ 
িদকপালেদর িদগিবজেয়র কথা।  সিত ই সমকােলর সমাজ-রাজনীিতর িবষয়েক ছিবেত 
িনেয় আসার এই  বণতা আমােদর মেন কিরেয়  দয় মানিবক মূল েবাধ আর কত েব র 
কথা। 
 সম  বইিট পােঠর পর িশ ী গেণশ পাইেনর িশ িচ া, তাঁর কম  িন া, িনরবি   
কাজ কের যাওয়ার মেধ  িদেয় িনর র নতুনে র িদক-স ান আমােদর এই সময়েক 
িবেশষত আমােক অম ৃেতর স ান িদেয়েছ। 
 

িচ  পিরিচিত :১। ‘িশ িচ া’ বইিটর   দ;  ২। িশ ীর আ  িতকৃিত;  ৩। িশ ীর  লখা িচিঠর নমুনা। 
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