মািটর মানুষ
সৗরভ সন এই

থম কলম ধরেলন উ ােসর জন । পিরচয় কিরেয় িদে ন এমন

একজন িশ ীর সে

িযিন িনেজেকই আিব ার করেলন হঠাৎ।

এবার আমােদর

আিব ােরর পালা।
আমার মেন হয় একিট িশ , তা স ছিব হাক, ভা য হাক িকংবা
পটার

চেয়ও

জা বা ব।

বিশ আকষণীয় তার পিরপূণ হেয় ওঠার প িতটা।

িশ ী িকভােব ম

হেয়

মানু েষর জীবেনর মেতা।
িদেয়

স

যন এক

সই পিরপূণতা গেড়

তােল সটা একটা ভাবার মেতা িবষয়।
সাফল -ব থতা

াপত , তার পিরপূণ

এ যন অেনকটা

আমরা য মানু ষিটেক জািন, িচিন,

যােক

িবচার

কির,

তার

সবেচেয়

আকষণীয় িদক হল, সাফল ও ব থতাময় জীবনটা গেড় ওঠার
কািহিন।

স এক আ য রসায়ন।

কমসূে
িকছু িদন ধের।
তির িবিভ

আিম

গৗতম

মু েখাপাধ ায়েক

িচিন

বশ

অিফেসর কােজর চৗহি র বাইের গৗতমদার
ভা য ও ছিব আমােক তাঁর

িত বাড়িত

কৗতূ হলী কের তু েলিছল। িবেশষ কের মািট িদেয় তির তার
ভা য িল আমােক মু

কেরিছল

থেমই।

সচরাচর আমরা

মািট িদেয় হােত গড়া বা ছাঁেচ তির মূিত দিখ, িক
দিখ না।
উিঠ।

এই জায়গা থেকই

াথিমকভােব গৗতমদার কােজর

ড. গৗতম মু েখাপাধ ায় পশায়

িতিন িশবপু র িব. ই. কেলজ থেক
অেভ সটা তাঁর িছলই।

মািটর মে র ওপর ভা য খু ব একটা
িত আিম আ হী হেয়

পিত, পিরক নািবদ ও পিরেবশিবদ।

পিত িডি

পান।

১৯৭৯-এ

পিত হওয়ার কারেণ ছিব আঁকার

পরবতীেত হঠাৎ কের িতিন আকৃ

সমেয়র কথা িতিন িনেজই বেলেছন ভাির চমৎকারভােব।

হেলন ভা েযর িদেক।

সই

‘তখন ১৯৮৪-৮৫ সাল হেব।

তখন ঘন ঘন ও দীঘ ণ লাডেশিডং হত। আিম পড়ােশানা করতাম, কাজ করতাম। িক
লাডেশিডং হেলই অখ

অবসর। িবেশষ িকছু পড়ােশানাও করা যত না। অন মন ভােব

দশ পি কার পাতা ও াতাম। বইপ র, িশ কলার
হত। একিদন হঠাৎ একিট ছিবেত চাখ আটেক গল।
কােনা মূিত িছল সটা।

সে

ছােটা ছােটা িরিভউ

বাধহয় রামিক র বইেজর তির

একিট মাতৃ মূিত হােত তার িশ স ান।

আিম িক এইরকম একটা মূিত গড়েত পাির না!
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চ াও করেত নই।
খাঁজও পলাম।

তারপর খাঁজ করলাম তমন কাযকরী এঁেটল মািট কাথায় পাই।

বািলেত এক কুেমার পাড়া থেক পাঁচ টাকার মািট িকেন িনেয় এলাম।

হল মূিত গড়া।

থেম সই মািটেক ম

কের

িকেয় িনেয় তারপর সই মািটর দলা

থেক কেট কেট বর কের আনেত লাগলাম সই
সু িবেধ িছল, তােত

হশীলা মাতৃ মূিত।

চাখমু েখর কাজ ততখািন সূ

মূিতটায় একটা

কের

দখাবার দরকার িছল না।’
এইভােব

হল

গৗতমদার ভা যচচা।

থম

মূিতিট গড়ার পর বঁেচ যাওয়া মািট িদেয় তির হল আেরকিট
কাজ।

সিট িছল িবেদিশ ম াগািজন

একিট

পিশব ল সু ঠাম

রণায় করা।

কািশত

চহারার এক পু েষর ছিবর

তখন মূিত বানােনার সর াম বলেত তমন

িকছু িছল না গৗতমদার। ছু ির,
হেয় যাওয়া তু িলর
করেতন।

ান-এ

-ু ডাইভার, পনিসল, ন

পছন িদেকর সহায়তায় ভা য সৃ ি

গৗতমদার এই ভা যচচা এতটাই আকি ক িছল

য তাঁর

ী পয

কােছ না িশেখই!

চমেক িগেয়িছেলন।

এত দ তা কােরা

অবাক তা হেবনই।

তারপর ধীের ধীের একটা

ীর

শংসায় িশ ী িনেজও িকছু টা লি

েটা কের কাজ জেম উঠেত থােক।

এসব বু িঝ নানা জায়গা থেক সং হ কের আনা।
তাঁেদর

ত।

আ ীয়-ব ুরা ভাবেতন

য়ং গৗতমদারই কাজ একথা জেন

ি ত হবার পালা।
গৗতমদা মূিত গেড় চেলন এেকর পর এক। তারপর একটা সমেয় মািট সং হ করা

সমস া হেয় দখা িদল।

তাঁরা থােকন স েলেক।

সখান থেক হাওড়ার বািলেত িগেয় িনয়িমত মািট
িনেয় আসা সহজ কথা নয়।

এই সমস ার

সমাধােনর কথা গৗতমদা িনেজর মু েখই বলেলন —
‘স েলেক তখন বেড়া বেড়া
হে ।

সই

হাত িদেয়
পছলভাব।

থেক তালা মািটর গভীর অংেশ
দিখ, বাঃ

বশ

তা আঠােলা ও

সখােন কমরত

িমকেদর িজে স

কের জানলাম তার মেধ
থাকা স ব।

খু ঁেড় বািড় তির

এঁেটলমািটর সব ণই

মািটর সমস া দূ র হল, বু ঝলাম

পারেলই আমার কাজ হেব িদিব ।

ধু কাঁকর, ময়লা এ েলা পির ার করেত

তামােদর বৗিদ একিট বেড়া গামলা িদল। তােতই মািট

জমােনা হেলা, ভাঙা হল, ঢেল পির ারও করা হল।
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িভিজেয় রাখােত পরিদন ফু েল উঠল সই মািট। ভােলা কের সই মািট মেখ তু েল রাখা হল
অন পাে ।’ এই মািট সং হ করেত িগেয় গৗতমদা িবপেদও পেড়িছেলন। জিমেত কাটা
ে র পােশ পেড় থাকা মািট িনেত িগেয় পাহারাদােরর তাড়া
হেয়েছন।

তবু হাল ছােড়নিন।

খেয়েছন, অপমািনতও

সমস ার সমাধান হেয়েছ অন ভােব।

বািড়র কােজর

মেয়িটর সৗজেন ঘের মািট এেসেছ সস ােন। মূিত তিরর পাশাপািশ

াইেবােডর ওপর

মািট িদেয় িরিলফ-ভা েযর মেতা কের কাজও কেরেছন বশ
িকছু ।

স যন অেনকটা মািট িদেয় ছিব আঁকার মেতা ব াপার।
জ সূে

গৗতমদা বাঁকুড়া িব ুপু েরর মানু ষ।

জ

১৯৫৮- ত। তাঁর িনেজর বািড় কৃ নগের। তাঁর মামার বািড় ও
পতৃ ক িভেট
এইকারেণই

-জায়গাই মৃ ৎিশে র জন িবখ াত।

গৗতমদা এমন মািটর মানু ষ হেয় উেঠেছন।

পিরেবশ ও বা ত
স

মেন হয়

গৗতমদার পছে র িবষয়।

েকও তাঁর আ হ অপিরসীম।

িবেশষতঃ পািখেদর

িত তাঁর ভােলাবাসা ও

মেতা। তাঁর বািড়েত িবিভ
ও আিতেথয়তা

সইসে

নয়।

াতঃরাশ সের যায়।

িবিভ

গাছ

াণীেদর

িত,

ানও অবাক করার

পািখরা মােঝমােঝই যাতায়াত কের
কাঠেবড়ািল এেস

গৗতমদার সে

মেণ ও ফােটা ািফেতও তাঁর নশা। িনেজর কমজগেত গৗতমদা

কৃ তী ও সু পিরিচত হেলও তাঁর িশ ী-পিরচেয়র কথা িক

খু ব বিশজন জােনন না।

সে র ছিব িল সবই ড. গৗতম মু েখাপাধ ােয়র িনেজর তির ভা েযর ফােটা াফ।

www.nandimrinal.wordpress.com

Page 3

