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আেছা আপন মিহমা লেয় 

রামিক র  বইজ।  এই নামিট িচ ে মীেদর নতুন কের পিরচয় কিরেয় িদেত হয় না।  
িক  বােরবাের  রণ করেল নতুন  কানও িদক  চােখর সামেন  ভেস ওেঠ।  
রামিক রেক আবার নতুনভােব উ ািসত করেছন নািসর আহেমদ। 
 
রামিক র  বইজ ভারতর  পানিন, পাওয়ার  যাগ  িছেলন িকনা এটা এেদেশ িবতেক র 
িবষয়।  ভারত সরকার এখন মরেণা র ভারতর   দওয়ার পে ও সওয়াল করেছন বেল, 
অবেহলা অনাদের মরণ া  কীিত মান ভারতীয়েদর  কউ  কউ 
ভারতরে র জন   রণেযাগ  হেয় উঠেছন।  এই  স   তালার 
তািগেদর কারণ, আমােদর এই অেনক  াচীন  দেশর অফুর  
িশ  ভা েয র ভা ার — যার আ জ ািতক  ীকৃিত ঈষ নীয় 
হেলও এখনও পয    কানও িশ ীর ভােগ   জাটােত পােরিন 
ভারতরে র িশেরাপা।  পিরহাসিট    হেয় ওেঠ যখন 
অিধকাংশ িবেদশী পয টেকর ভারত  মেণর উে শ  ও কারণ 
 খাঁজা হয়।  আমােদর  দেশ  কানও  ভিনস বা িস াপুর  নই 
 য িবেদিশরা  ধু শহর দশ  েনই আসেত পােরন।  তাঁেদর 
আসার অন তম তািগদ থােক আমােদর  দেশর িচ , ভা য   ও 
 াপত িশে র ইত ত ছিড়েয় থাকা  ারক িনদশ  েনর তথ  
স ান ও তােদর সাি ধ লাভ।  অজ া, ইেলারার  হািচ ,  কানারেকর ভা য  , তাজমহেলর 
 াপত ৈশলী পয  টেকরা ঘ ুের িফের  দখেত যান, িশ  সং ৃিতর তকমা আঁটা আমােদর  দেশ 
এেস, একুশ শতেকর আধুিনক িদ ী শহের  কান পথ চলিত িবেদিশ, িরজাভ   ব া  ভবেনর 
ইমারত  দেখ থমেক দাঁড়ান না, তাঁেদর অপলক দৃি  যায় পঁিচশ ফুেটর অিতকায় য  ও 
য ীর ভারতীয় অথ  উপাসক  দবেদবী — ম ূিত যুগেলর িদেক যার  পকার িছেলন রামিক র 
 বইজ। 
 আসেল রামিক র িবেশষভােব  বেছ িনেয়িছেলন এমন এক িশ   য   ার নজর 
 কেড় িনেত এর জুিড়  নই এবং যার আেবদন স বত সবেচেয় গণতাি ক।   খালা 
আকােশর নীেচ, উ ু   া েণ আপামর মানুেষর  চােখ ভা েয   ফুেট ওঠা সাধারণ মানুষ 
রামিক েরর সাধারেণ   মেল ধরা জীবেনর জন  িছল উপযু   শলী। 
 স িত িশ  সমােলাচক  শা  দাঁ স ািদত রামিক েরর জীবন ও িশ   িতভা 
িনেয় িবিভ   লখেকর ইংেরিজেত িলিখত  ব  সি েবিশত হেয় একিট   াঘ    কািশত 
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হেয়েছ : Ram Kinkar – Pioneer of Modern Indian Sculpture।  মা  ৮ ২ পৃ ার 
কেলবের সংকিলত আেছ িচ ামিণ কর, পিরেতাষ  সন, গেণশ পাইন,  ক িজ সু মািনয়াম, 
িবিপন  গা ামী ও আেরা অেনক  খ াত িশ ী ও সমােলাচেকর রচনা।  এমন ঠাসবুেনাট, 
গভীর িবে ষণী  ব  িল রামিক েরর জীবন ও িশ  িতভার  ায়  িতিট িদক উে ািচত 
কেরেছ পরেত পরেত। 
 গেণশ পাইেনর  ব     হেয়েছ িবতক   তরী কের।  তাঁর ব ব  রামিক র তাঁর 
িব য়কর  িতভার  ীকৃিত  পেলও ‘আচায  ’ অিভধার আয়ে র স ান  থেক বি ত 
হেয়িছেলন।  িবেশষত, িচ িশে র ইিতহােস আ িবে ষেণর ধারা ল   করেল  দখা যােব 
আমােদর  দশ সমােজ িশ ীেক জািতচু ত রাখার অেনক দৃ া  আেছ।   ী পাইন আরও 
অনুধাবন কেরেছন িচ িশ ী রামিক র তাঁর ভা য   িশ ীস ার অিনবায   িতফলন।  তাই 
 ী পাইন আল ািরক     রেখ যান  য রামিক েরর আঁকা ছিব িলেতও িক ভা েয  র 
উ া তার আভাষ পাওয়া যায় না?  এমন ভাবনা চিকেত আমােদর ভাবনার দৃি েক ধারােলা 
কের।  সাঁওতাল যুবেকর সুঠাম গড়ন, তােদর নারী-পু েষর অপরােজয়  যৗবন, সাঁওতাল 
বালেকর  াণব তার মেধ   তীক িহসােব িচি ত সাঁওতাল জনেগা ী, লালমািটর  জলা রাঢ় 
বাঁকুড়ার  াকৃিতক পিরেবশ — এই সবই রামিক েরর   রণার  আিদ উৎস ও ি রিব ু।  
শাি িনেকতন  া েণ  সই   রণার  াথিমক িশ দী ার  কাশ সাঁওতাল দ িতর ভা েয  , 
এবং িববত েনর পরাকা া  দিখ  নদািয়নী সাঁওতাল মার বুেক  লে  থাকা িশ র কািব ক 
সুষমায়। 
 রামিক েরর িশে  পা াত   ভাব  সে  সমােলাচেকরা  িট আে ালেনর অবদান 
 ীকার কেরেছন — িকউিবজম এবং এ ে শিনজম।  িকউিবজেমর জ ািমিতক রীিত- করণ 
ও এ ে শিনজেমর িচে  পয  বিসত সেত র  িতফলন — রামিক েরর িশ েক  বলভােব 
 ভািবত করেলও তাঁর িনম  াণ ও ি িত অবশ ই িনজ   দশ সমাজ  থেক  ছঁেক  নওয়া 
সংে িষত  প,  যখােন  মৗিলক য়ুেরাপীয় আি ক ও  করেণর িবচু িত ঘিটেয়েছন গিত ও 
আেবেগর সম েয়।  তাই তাঁর িশে  সাধারণ মানুষ,  কৃিত এত  াণব । 
 িচ িশ ী পিরেতাষ  সন  ীকার কেরেছন  য ভা য  ৈশলী তাঁর অিধকার ও আয়ে র 
জগৎ নয়, িক  রামিক েরর ভা েয  র  িত িতিন িবি ত আকষ েণর টান অনুভব কেরন।  
‘Harvesting’-এ রামিক র  পদী িকউিবজেমর িব  তায় ভারতীয় ভা েয  র —  যমন 
মু হীন কিণ  — িম েণ তােক অন  মা া িদেয়েছন।  মু ুহীন নারীর ধান  পটােনার ভি েত 
তাঁর  ম  মতা, জীিবকার তািগদ ও  নব  ি কতা ফুেট উেঠেছ  সটা সব জনীনতােক 
ছুঁেয়েছ।  পিরেতাষ  সন রামিক েরর সুজাতােক (১৯৩৫) ভা েয  র কািব ক  প বেলেছন।  
‘Harvesting’-এর  গা  িকউিব ।   ী  সন আেরা খুঁেজ  পেয়েছন, রামিক েরর ভা েয   
সমসামিয়ক িশ ীেদর মেতা গে র  খাঁজ পাওয়া যায় না।  মেনােযাগ তাঁর না িনক 
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 সৗ েয র  িত।  এমনিট িতিন ল   কেরিছেলন রামিক েরর আঁকা সুধীর খা গীেরর 
 পাে  েট।  িবছানার চাদের রং ও আঠা িদেয় ধের রাখা আরাম  কদারায় এলািয়ত পু ষ, 
মাথায় অিবন   ঘন চুল,  ঠাঁেট ঝুেল থাকা চু ট — এক িব য়কর  সৗ েয    প  পেয়িছল। 
 রামিক র  বইজ িছেলন লু  ায়  সইসব িশ ীর 
দেল, িযিন আধুিনক ব  সভ  পৃিথবীর অনুিচত অিধবাসী।  
‘  াপা বাউেলর’ ম ময় জগেতর কথা িলেখেছন 
রামিক েরর ছা  িশ ী  ক. িজ. সু মািনয়াম।  অত   
 দয় াহী  লখা।  রামিক েরর সহজ অনাড় র মািটর সে  
িনিবড় স ৃ  জীবন।   ােমর মানুেষর মত তাঁর অনুভ ূিতেত 
িছল িনসগ েচতনায় সূ  টান ও এক ক ময়  লাক।  তােদর 
মেতা ব নহীন আনে  উ ােস  গেয় উঠেতন গান।  
সংলােপও শ ের মানুষ িচেন িনত এক ব িত মী পু ষেক।  
আর  তমিন  ােণর আেবেগ তুিল িকংবা  ছিন হাতুিড় িনেয় 
মজুেরর  েমর আনে  ম  থাকেতন।  তাঁর অসংখ    চ, 
জলরং ও  তলরেঙর কাজ সা   হেয় আেছ — অজ   মটাফের,  তীেক।  নারী তাই কখেনা 
বন   যৗনতা অথবা মাতৃ েপ আরাধ ।  বৃ   পেয়েছ িশবিলে র  তীক, আর প রা য ণা 
কাতর হাড়  বেরােনা ফিসল িকংবা িহং   াপদ।  এমন  কৃিত-ল  জীবন  চতনা  যন 
সেব  েরর সে   পৗঁেছ  গেছ রামিক েরর িশে ।  রামিক েরর উে খেযাগ  ভা েয  র মেধ  
আেছ সুজাতা (১৯৩৫), সাঁওতাল পিরবার (১৯৩৮), িমেলর ডাক (১৯৫৬)।   াথিমক 
পয  ােয়র কাজ ‘কচ ও  দবযানী’ (১৯২৯), িমথুন (১৯৩১)।  আর আেছ িকউিবজেমর 
কাঠােমায় িকছু  ায় িবম ূত  ‘কিবর ম ক’ — Poet’s Head — যা ব  আেলািচত এবং 
িবতেক র  ক িব ু িছল এক সময়। 
 রামিক র  বইজ এমন একজন িশ ী, িযিন 
অনায়ােস হেত পােরন একিট উপন ােসর নায়ক।  তাঁেক 
িনেয়  লখা হেত পাের মহাকািব ক জীবনী িকংবা  তির 
হেত পাের জীবনীম ূলক চলি   বা biopic।  আমােদর 
 দেশর িশ ী ও  লখেকর জীবনী িলখেত  গেল 
জীবনীকারেক একিট সামািজক সুনীিত র া করেত হয়, 
 স  লখা অনুমিত িনরেপ  হেলও।  রামিক েরর জীবনও 
িছল তাঁর সৃি র মেতাই সজীব ও  াণ- াচুয  ময়।  িতিন 
সামািজক িববাহব েন আব  হনিন।  তবু একজন 
নারীেক ভালেবেস তাঁেক সারা জীবেনর স ী কেরেছন।  
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আদ   ব ি - াত বাদী মানুষিট কথাবাত ায়, সংলােপ সা াৎকারীেদর িছেলন  থম পছ ।  
জীবনেতা তাঁর কােছ বেয় যাওয়া সমেয়র সমাহার নয়, সৃি র িনঝ ের  ে  িবেভার হেয় 
থাকার  ণ। 
  শা  দাঁ-র স াদনায়  মাট দশজন  লখেকর রচনা রামিক রেক জানার, এমনিক 
তাঁেক িনেয় গেবষণা করার অেনক িদগ  খুেল  দেব।  ভা েয  র মেতা িবপুল  ম ও 
সময়সাধ  কাজ  য সমািহত মন ও আে াৎসগ  দাবী কের রামিক েরর  সই  িতভা িছল 
সহজাত।  িশে র  ািত ািনক ব াকরণ  ভেঙ  য িবপুল  বিচ  ময় সৃি র িদশা িতিন িদেয় 
 গেছন  সই যা াপেথ এখন আর  তমন  ঘাড়সওয়ার  নই।  কৃ নগেরর মািটর পুতুেলর 
জন ই আমােদর িবেশষণ িল িবভ ূিষত হেয় আেছ। 
 

িচ  পিরিচিত : ১। রামিক রেক িনেয়  শা  দা-ঁর স ািদত বই এর   দ।  ২। রামিক েরর 
‘সুজাতা’।  ৩। রামিক েরর ‘সাঁওতাল পিরবার’। 
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