ঘেরায়া ও িমতবাক িচ কর ন লাল
রানী চে র বই ‘মানু ষ ন লাল’ পড়ার পর িশ ী ও মানু ষ ন লালেক নতু ন কের
খাঁজার চ া সি নী রায়েচৗধু রী-র কলেম।
রানী চ

িছেলন শাি িনেকতেনর কলাভবেন ন লাল বসু র ছা ী। িতিন এ দেশর

মিহলা িশ ী যাঁর একক
মেধ

রানী চ

িশ া

দশনী হয় িদ ী ও মু ই শহের। ন লােলর

িছেলন অন তম।

িতিন তাঁর মরমী

র অসাধারণ ব ি ে র একিট জীব

থম

হধন ছা ীেদর

লখনীেত ফু িটেয় তু েলেছন তাঁর

িতমূিত। বইিটর নামই বেল দয় িবষয়খানা।

‘মানু ষ ন লাল’।
ন লাল বসু েক সকেল ‘মা
িছেলন রানী চে র ন দা।

ারমশাই’ বলেলও িতিন

তার কারণ রানী চে র বড়দা

িশ ী মু কুল চ

দ, িযিন কলকাতা সরকাির চা কলা িশ া

িবদ ালেয়র অধ

িছেলন — িতিন তাঁেক ঐ নােমই ডাকেতন।

আট

ুেলর

যখােন অধ

দাতলায় িছল সােহিব আমেলর িবশাল
সপিরবাের থাকেতন।

সই

াট

ােটর িবরাট

িবরাট ঘর, চওড়া দওয়াল আর উঁচু ছােদর পি ম িদেকর
ম

বসবার ঘেরর মেঝেত এক সময় ছিব আঁকার ধূম পেড়

িগেয়িছল।

সই ঘেরর মেঝেত দাগ কাটা চার-চারেট ভাগ

িছল। মু কুল দ তার একিট ভােগ িশ ী যািমনী রায়েক

চুর

কাগজ ও রঙ িদেয় বিসেয় িদেলন। আেরকটা ভােগ ছু িটর িদেন অথবা অবসর সমেয় িনেজ
বসেতন ছিব আঁকার সর াম িনেয়। যািমনী রােয়র পােশর ভাগটা িছল রানীর। আর একটা
ভাগ খািল পেড় থাকেতা। ন লাল কলকাতায় এেল বসেবন বেল, িক
িতিন এেস রানীর ভােগই বেস পড়েতন।
খলেতা।

ায়শই

বেস বেস যািমনী আর মু কুেলর সে

কেথাপকথেনর ফাঁেক ফাঁকের রানীর আঁকা ছিব টেন িনেয় তােত রঙ িদেয়
িস ন করেতন। তাঁর হােত যন জা

সসময়

প ফু িটেয় রস

স সময় এই িশ ী য় িমেল ছিবর িবষেয়

য সব গভীর কথা বলেতন স িল তখন থেকই রানীর মেন গঁেথ িগেয়িছল আর িতিন
সম

মন াণ ঢেল তাঁর ন দােক আঁকেড় ধেরিছেলন।

িশ ী ন লােলর িশ ণ প িত

িছল এইরকমই। িমতবাক ন লাল কথায় নয়, কােজ িব াসী িছেলন।
সাদা পা কাড কতক িল সবসময়ই ন লােলর সে
বলেত বলেত অজ

পা

থাকেতা। চলেত িফরেত কথা

কাড আঁকেতন িতিন। এইসব পা কােডর বশীরভাগই িদেতন
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ছা ছা ীেদর।

িচিঠপ ও িলখেতন এইরকম কােডই; কখনও তােত িকছু

লখা থারেতা,

কখনও ছিবই কথা বলেতা। তাছাড়াও যখন যখােন যেতন যাগােযাগটা সবদা রাখেতন।
এর ফেল কােড আঁকা ছিব িলর মাধ েমই িতিন ছা ছা ীেদর কােছকােছই থাকেতন আর
ছিব িলর

াপেকরা যন তাঁর সে

সে

না- দখা জায়গা িল দেখ দেখ বড়াত। একবার

িতিন বু গয়ায় িগেয় রানীেক এঁেক পাঠােলন এবং িলখেলন — ‘এই পাহােড় বু েদব
থাকেতন, আর চািরিদেকর
রানী চে র পু

ােম িভ া করেতন। এিট িনর ন নদী।’

অিভিজেতর জ -সমেয় ন লালেক চেল

যেত হেয়িছল ফজপু ের কংে স অিধেবশেনর তারণ সাজােত।
স সময় রানীর জন উৎক ায় ন লাল রানীর

ামী অিনল চে র

কােছ কবলই কাড পাঠােতন। অতঃপর অিভিজেতর জে র খবর
পেয়ই িলখেলন — ‘ ভ সংবাদ পাইয়া বেড়া খু শী হলাম।
দীঘজীিব হা , সু েখ থাকুক — আমার আশীবাদ।’

সই কাডিটেত

এঁেকিছেলন িশ বু েক আঁকেড় িনেয় বেস আেছ ওখানকারই একিট
পাহািড় মেয়। কথার িপেঠ কথা সািজেয় সারা জীবন অজ
িলেখেছন ন লাল।

িচিঠ

সসব িচিঠেত লখার থেক ছিবই যন মু খ ।

পাঠােলন, একেজাড়া তাপেস মােছর ছিব।

যমন এক ছা েক এঁেক

িলখেলন — ‘এখােন মােঝ মােঝ িডম ভরা

তাপেস পাওয়া যাে ।’
ন লােলর িশ ণ প িত
কলকাতায় থাকাকােল

িলেখেছন

থম িদেক রানী একবার একটা কােড রা াঘের পেড় থাকা পােয়-

পালেক বাঁধা মু রিগর ছিব
কারণ একটু পেরই

কমন িছল তার িববরণ িদেয় রানী চ

চ কের ন লালেক পািঠেয়িছেলন — যিটর অিত ক ণ অব া,

সিট কাটা হেয় রা া হেব।

এর উ ের ন লাল তাঁেক

য কাড

পাঠােলন তােত একিট রঙচেঙ মু রিগ বেন ছু েট বড়াে । িলখেলন — ‘এটা বনমু রিগ, মের
খাওয়া হেয়িছল, ছিবেত আবার বাঁিচেয় িদেয়িছ। মু রিগ বাঁচােত িশখেল মের খেয়া।’
আর রখা এ িচিঠেত িমেলিমেশ গেছ।
মু রিগর ছিব।

লখা

রখার তু েখাড় বাঁেক বাঁেক পািঠেয়িছেলন এই বন

ন লােলর শখােনার িবেশষ

িদেতন। িতিন কানিদন লকচার দনিন।

এই য, িতিন ছা ছা ীেদর চাখ ফু িটেয়

ছােটাখােটা উপমা িদেয় অেনক গভীর ব

সহজ

কের বু িঝেয় িদেতন। কথা েল য গভীরতার স ান িদেতন, য ইি ত ছা ছা ীরা পেতা
তা মে র মেতা কাজ করেতা তােদর জীবনভর। ন লাল
দী া

ধু িশ া

িছেলন না, িতিন

ও িছেলন। কলাভবেন ন লাল যখন িনেজর জানলার ধাের তাঁর িনজ

জায়গায়

বেস ছিব আঁকেতন তখন ছা ছা ীরা তাঁেক িঘের বেস ছিব আঁকা দখেতা। িদনাে
যখন আ েম ঘু ের বড়ান, তারাও তার সে
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িকছু িতিন িশিখেয় চেলন। তাঁর স ই িছল িশ ার একিট অ । এমিন কেরই রানীর কােছ
তাঁর ন দা কলাভবেনর মতই আপন হেয় গেলন। িতিন য
রানী চে র লখায় ন লােলর অেনক
কাতর হেতন,

কৃ িতর

িদেয়েছ?

আর রইেলা না।

মণ ৃিত পাই। মানু েষর

ঃেখ িতিন যমন

ঃখও তাঁেক তমিন ব িথত কের তু লেতা য তার িনদশন আেছ

‘মানু ষ ন লাল’ বইেত।
শালগাছ ধূ ধূ করেছ।

স দূ র

ন লাল সবার হাজািরবাগ থেক িলখেলন — ‘পাহাড় জ ল
লাকজন চলেছ, কান

দখেল মনটা

ূিত নাই।

ক এেদর এমন কের মের

িকেয় যায় — বড় িনরাশ হেত হয়। হাহাকার পেড় গেছ। ছিব

আঁিক কা ার মত, চােখর জল ধের রাখা যায় না, ঝেড় পেড়।
নাই।

ইহােত কাহােরা উপকার

উপায়ও নাই বেট। ... ... আকাশটা

িবধবার সাদা কাপেড়র মত দখাে , দখেল
বু কটা ধড়াস কের ওেঠ।’
ন লাল িছেল রানীর সকল সু খ
িনত

ভাকা

ী ব ুর মত।

বইিটেত িতিন

ন লাল স

ঃেখ

তাই এই
িকত

টু কেরা

টু কেরা

ৃিতর র কণা উপু ড় কের িদেয়েছন।

একবার

অিনল

চে র

টাইফেয়ড

হয়।

তখনকার িদেন এ রােগর কান ঔষধ িছল
না।

রাগীেক

রাখেত হেতা।

কবলমা

ষার উপরই

ন লােলর যত ভাবনা অিনেলর জন তার চাইেত বিশ িচ া রানীর জন

তাই তা কােড লেখন — ‘তু িম ব

হেয়া না, অিনল শী

সু

হেয় উঠেব, এ আমার

আ িরক আশীবাদ।’ িচিঠেত যা িলখেলন তার শতশত ন আশীবাদ পাঠােলন একিট কােড
যােত একিট অ
মেধ

পাতার

কেনা জািল আটেক চািরিদেক কােলা লাইেনর নকশা এঁেক

িট কিচ সবু জ পাতার ডগায় একিট লাল হলু দ পাপিড়র ফু ল ফাটােলন।

িনরস িন

ান

কেনা পাতার জািলর বু েক আবার রেঙ রেস

বলেলন, ‘ভয় নই, আবার সব হেব।’

এ যন

াণ িফের আসেব, ফু ল ফু টেব।

ভাষী ন লাল ছিবর জগেতই ফাঁেক অবকােশ

িনেজেক একটু ছিড়েয় িদেতন। ঐ একটু েতই যাগােযাগ গভীর হেতা। একবার িলখেলন —
‘অবসাদ এখনও ঘু েচ নাই। জািন িচ া কের ফল নাই, িচ া করা অভ াস হেয় গেছ মা ।
পি ম আকাশ কােলা মেঘ ভের গেছ,
ভের আসেছ আনে

ডাকেছ, বৃ ি

হেব বাধহয়।

চােখ জল

না অিভমােন। ভগবােনর উপর অিভমানও হয়, ভােলাও লােগ — এ

বেড়া অ ুত।’
েয়াজন বু েঝ ছা ছা ীর কােজর

ােতর মু খ ঘু িরেয় িদেতন।

তার কথা তা নয়,

সবই িছল িনেদশ। বলেতন, ‘জােনা মরেচ যােত না পেড় সজন তেলায়ারটােক সবসময়
www.nandimrinal.wordpress.com

Page 3

ধার িদেয় রাখেত হয়

যমন

তমিন আবার আমােদর হােতও মরেচ পড়েত িদও না।’

এজন ই শাি িনেকতেনর বাইের মাঠ ঘাট পিরেয়, রললাইেনর ওপাের িপকিনক করেত
যাওয়ার সময়ও কলাভবেনর সকেলরই কাঁেধ থাকেতা ঝালায় ভরা
যথারীিত

সই

ঝালা

থেক সাদা কাড,

পি ল হােত িনেয়

যখােনই যাওয়া হাক না কন গাছতলায় বেস গ

চ করবার সর াম।

চ করেত করেত চলা।

করেত করেত

চ করা।

িপকিনক

যাওয়ার পথটু কু তা হঁেট চলা নয়, যন হাওয়ায় ভেস যাওয়া।
শানা যায় ১৯০৭ বা তার পেরর বছর িলেত
ন লাল

দেশর

াচীন কলােক

ভারত- মেণ িগেয়িছেলন।
কলােক

িল

দখার জন

দশজু েড় িশে র একিট

থেক অন আর এক কলােকে

ঘু ের যখন

কলকাতায় িফরেলন তখন মেত উঠেলন কািলঘােটর
পট আর

লাকিশ

িনেয়।

কােছ িগেয় অিত
হণ করেলন।

পটু য়া িনবারণ

ত রখা ও রেঙর কােজ সই িশ া
কিব আর িচ কর ভুবনডাঙার মােঠই

দখেলন নতু ন এক িশ
কলাভবন।

ঘাষেদর

িতন

িবদ ালেয়র। গেড় উঠেলা

দশেকর

চার

শাি িনেকতেন এেক এেক ছা

িবমু খ

িহসােব

ন লাল

পেয়িছেলন

িবেনাদিবহারী, রামিক েরর মত িশ ীেক।

িশ াচায

ন লাল বসু-র (১৮৮২-১৯৬৬) মৃ তু র খবর জেন িবেনাদিবহারী মু েখাপাধ ায় িলেখিছেলন
— ‘তাঁর িশ - িতভার সা
তাঁর জীবেনর কথাও
বি ে র
িশ া

ইিতহােস থাকেব এবং ভাবীকােলর মানু ষ তা উপেভাগ করেব।

লখা হেব,

শ।’

রানী চে র

র একটা

িত িব পাই।

রানীর

ামী অিনল চ

এই রেসরই স

ক।

নানা

কবল ভাবীকাল পােব না ন বাবু র
লখা ‘মানু ষ ন লাল’-এ আমরা

িছেলন কৗতু করেস ভরপু র।
কৗতু ক রেসর আদান

যন

সই অসাধারণ
সই অসামান

ন লােলর সে ও িছল তাঁর

দান হত এঁেদর

জেনর মেধ ।

ন লাল এটা উপেভাগ করেতন বেলই িব লনগের কংে স অিধেবশেনর জন যখন গট
তির হে

তখন একটা কােড এঁেক পাঠােলন — ন লাল ভারার উপের উেঠ বেসেছন,

িভতের গাধারা ঢু েক িনি

মেন চের বড়াে ।

ইহারা জােন না এবং ন লালেকও চেন না।

পােশ িলেখেছন — ‘অিনল, গেটর খবর
পের এখােন কড়া পাহারা বসেব, িটিকট

লাগেব।’
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এসব কথা কািহনীর যমন শষ নই, তমিন মজার মজার ঘটনারও উপ াপন
কেরেছন রানী চ

‘দৃ শী পাবিলশাস’-এর সু দৃ শ শীণকায় বইিটেত, যার

থম

কাশ ১৬ই

এি ল ২০১২।
মানুষ ন লাল ॥ রানী চ
িচ

॥ দৃ শী পাবিলশাস, কলকাতা – ৭০০১১৮ ॥

পিরিচিত : ১। মানুষ ন লাল বইিটর

আঁকা

থম

কাশ : ১৬ এি ল ২০১২।

দ; ২। িশ ী ন লাল বসু; ৩। রানী চ ; ৪। ন লাল বসুর

চ।
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