িশে র আদশ
আমােদর কােছ তাঁর পিরচয় ইিতহাসিবদ িহসােব।
বে

মু িশ দাবােদর স ান রাখালদাস

াপাধ ায় িবখ াত মেহে াদােরা সভ তার আিব ারক িহসােব।

িক

তাঁর এই

পিরচেয়র বাইেরও আরও একিট পিরচয় আেছ যার খবর আমরা অেনেকই রািখনা।
িশ কলা িনেয় তাঁর ভাবনািচ ার

কাশ ঘেটেছ বশিকছু লখার মেধ িদেয়। তারই

একিট এবাের উ ােসর পাঠকেদর জন ।
িশ

িজিনসটা আমােদর দেশ অেনকিদনই আেছ িক

থােক সভােব ভারতবষ যখন
অথ অনু সাের িশ

াধীন িছল তখন ব বহার করা হত না। তখনকার কােলর

মােন Craft।

Art বু িঝ, Craft বু িঝ না। এই

িশ ী িছল Craftsman, অথচ এখন আমরা িশ

বলেত

টায় য তফাৎ আেছ

সমােলাচনা করবার সমেয় সটা ভুেল যাই।
যু েগ িশ

কথাটা এখন যভােব ব বহার হেয়

বতমান

কথাটা যভােব ব বহার হেয় এেসেছ তােত

তােক পিরবতন কের তার বদেল কলািবদ া কথাটা
ব বহার করেল হয়েতা আধু িনক রিসেকর কণপীড়া
জ ােব এই

ভেয়

াচীন শ টা পিরত াগ কের

আধু িনকটাই ব বহার করা গল। ইংরািজেত Art বলেত
যা

বাঝায় আমােদর

দেশ তার নাম িছল চতু ঃষি

কলা। আেলখ আর ত ণ তার মেধ

িট। আেলখ

মােন ছিব আঁকা, আর ত ণ মােন খাদাইেয়র কাজ,
ভা েরর কাজ তার মেধ আেস।
আদশ িনেয়

সই ছাঁেচ

ভা র যখন একটা

বচবার জন হাজার হাজার

মূিত গেড় তখন তার কলািবদ াটা িশ

হেয় দাঁড়ায়।

তমিন িচ কর যখন একটা আদেশ

একটা ভােলা ছিব আঁেকন এবং তার পের একই ছিবর দশখানা নকল কের িব য় কেরন
তখন তাও কতকটা িশ
কলায় আর িশে
আমােদর

হেয় দাঁড়ায় অথাৎ স Artist, Craftsman নন।

মােটর উপের

এই তফাৎ।
দেশ সু কুমার কলার মেধ অেনক ভাগ িছল।

বাৎস ায়েনর কামসূে

কলািবদ ার এই চৗষি ভােগর অথ করেত িগেয় ই পাত উপািধকারী যেশাধর যা িলেখেছন
তা অেনক সময় িঠক নয় কারণ যেশাধর যখন জয়ম লা টীকা িলেখিছেলন তখন অেনক
অথ-িবকৃ িত হইয়ািছল। িক

তখনও ভারতবষ
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াধীন িছল, িচ , আেলখ , মূিত ও

িতমা
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গড়া হত সু তরাং Art-ও িছল, Craft-ও িছল এবং সে
িছল।
সে

সে

েত ক িবভােগর একটা আদশ

আমােদর দেশ এবং সকল দেশ জািতর জাতীয় জীবেনর িবকােশর বা অবসােদর
সে

এই আদেশর িবকৃ িত হয় সজন ই যাঁরা

াচীন িশ

িনেয় আেলাচনা কেরন তাঁরা

একখািন ছিব বা একটা মূিত দখেলই বু ঝেত পােরন সটা কান দেশর এবং কান সমেয়র
িজিনস। আমােদর দেশ আবনীি ক School-এর

িত া অিত অ িদন হেয়েছ, তার পূেব

আমরা ইংরািজ ছিবর বা মূিতর যথা এবং অযথা অনু করণ করতু ম।
একটা নূতন িজিনস নয়,
িচ িবদ ার

য

আবনীি ক School

াচীন ভারেত

থাটা

সংকীণ

হেয়

রাজপু তানায় বা মাগল বাদশাহেদর রাজসভায়
অিত সংকীণ গি র মেধ
পু নঃ িত া।

ীযু

বঁেচিছল এটা তারই

অবনী নােথর

িত ােনর

ণও আেছ দাষও আেছ, স িবচার হয়েতা
একিদন করেত হেব।

সটা

ছেড় িদেল

দখেত পাওয়া যায় য আমােদর দেশ িশ
াণহীন, নকেলও বাহা ির

নই এবং চুির

পেদ পেদ ধরা পেড় যায়। তার কারণ যাঁরা িশ
অভাব।

চচা কেরন তাঁরা মু কে

এখনকার বা ালা ভাষার নমু না অনু সাের িশ

িতশ

কথাটােক

বেলন, আদেশর
যমন Art এর

েপ ব বহার করিছ, আদশ কথাটা তমিন Ruskin য অেথ ব বহার কের গেছন

সই অেথ ব বহার করিছ।

আদশ মােন Ideal, তা যন কউ Model অেথ না নন।

আমােদর আদশ আর ইংরােজর Ideal মােন কী।

য িজিনসটা বা ব জগেত অস ব,

আমরা মেন মেন আদশটােক সই ভােব গেড় তু িল যমন সু রী নারী। নারী যতই বেড়াই
সু রী হান না কন, একটা না একটা খু ঁত তাঁর দেহ ব েবই। িক
নারী কী?

িচ কেরর আদশ

সকল সৗ েযর ল ণযু া য মানিসক িচ পেটর মূিতিটেক আমরা বা ব

িচ পেট বা ব জগেতর নারীর মেতা একটা

টা খু ঁত থেক যায়, িতিনই আদশ। উপি ত

আমরা বা ব জীবেন অেনক েলা আদশ হািরেয় অ কাের অে র দেলর মেতা মাথা
ঠাকাঠু িক কের মরিছ।

িশ িবদ ার আদশ, িচে ই হাক আর ভা র িশে ই হাক তার

মেধ একটা।
কলািবদ ার আদশ কী? সবা সু র ছিব। তা স ছিবটা কাঠ বা পাথর থেক তালা
হাক, কাঁচা গড়া

হাক বা িচ পেট আঁকা

হাক।

আদশ িজিনসটা একটা জািতর

Mentality-র ওপর িনভর কের, একটা জািতর মেনর যখন যতদূ র শি , তার ধারণা
করবার অথবা অদৃ
মানসী

ব েক বা ব আকার দবার যতটু কু শি

িতমা গড়বার

মতা িনভর কের।
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তার উপের তার আদশ পী

স জািতর ভা র, স জািতর কু কার, স
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জািতর িচ কর জাতীয় মানিসক শি
িনভর কের থােক। এই জন ই

িবকােশর উপের তার সৗ য গড়বার শি র জন

িত যু েগ আদেশর িবকােশর তারতম হয় এবং সই জন ই

যাঁরা Connoiseur তাঁরা িজিনসটা দেখই কা

দেশর কা

যু েগর তা বেল িদেত পােরন।

আদশ তাহেল মানসী মূিত, মানু ষ মেন মেন অপ প সৗ েযর য ক না করেত পাের তাই
আদশ এবং ভা র বা িচ কর সটাই

িতমােত বা মূিতেত ফু িটেয় তু লেত চান।

মূিতটা কােনা একটা িবেশষ যু েগ একটা জািতর িচ াশি র

মানসী

মতা ও পিরমােণর উপর

িনভর কের, একই জািত িচরিদন আদশটােক একভােব রাখেত পাের না;

একই দেশ

একই জািতর ভা র মূিতেত একভােবর অপ প সৗ য ফু িটেয় তু লেত পাের না।

য

দেশর Venus de milo খু েদ তালা হেয়িছল স দেশ িতনেশা বছর পের Roman ভা র
াচীন ি েসর িশে র আদশ দখেত আসত বেট িক

স দেশর ভা র তখন আর স

মূিতর আদেশর ছায়াও মাড়ােত ভরসা করত না।
িশে র আদশ কী? একটা জািতর মানসী মূিত কী? সবাই বেল যা সবেচেয় সু র
সইটাই িশে র আদশ। এইখােন আদেশর পেথ
হয় — সটা

িচ!

িভ

িচিহ লাকাঃ!

চীনার মেত তাহা অখাদ ।
মু সলমােনর কােছও সু খাদ িক
সভ তার সীমাভু

ীর,

িত পেদ একটা বেড়া বাধা এেস উপি ত

িহ ুর পে

যটা সবােপ া মু খেরাচক খাদ ,

, নবনীত, ঘৃ ত

ভৃিত গব

আমােদর

দেশ

চীনা িবলােত িগয়া তেব গব ব বহার করেত িশেখেছ। চীন

িত ত মাখন না পচাইয়া খেত পাের না।

একটু পিচেল আমরা খেত পাির না িক

বা ালা দেশ হাঁেসর িডম

আমার এক চীনেদশীয় ব ু এই কিলকাতা শহের

আমােক িনম ণ কিরয়া একেশা বৎসেরর পু রাতন প ীর িডম খেত িদেয়িছেলন! িভতরটা
এেকবাের কােলা হেয় িগেয়িছল বেল চীনা ব ু এবং ব ুনী অত

ঃিখত হেয়িছেলন, কারণ

তাঁরা আমার জন খাস চীনেদেশর ক া ন নগর থেক এই িজিনসটা আমদািন কেরিছেলন।
সম

মে ালীয় জািত এ প িহ ুর িনকট যা এেকবাের অখাদ তা পরম সু খাদ বেল খায়।

যমন বমার মাছ পচািন ঙাি , জাপােনর মাছ মাংস পচািনর কলতািন, চীনার একেশা
বছেরর িডম ব ােঙর মাংস। সু তরাং

িচেভেদ আদশ ভদ হওয়া িকছু আ য নয়। অথচ

সকল দেশ সকল জাতীয় আদশই অপ প সৗ েযর মানিসক িচ ।
এখন

দেশ

দেশ িবেদশ যা ীর অেনক রকম সু িবধা হেয় িগেয় জাতীয় ভােবর

আদান দােনর বেড়াই সু িবধা হেয় িগেয়েছ। সাতেশা বছর আেগ আমরা যখন মানু ষ িছলাম
অথাৎ

াধীন িছলাম তখনকার জাতীয় আদেশর য আবছায়াটা এখন আমােদর মেন আেছ

সইটােকই আমরা সবেচেয় বেড়া বেল মেন কির কারণ সটা আমার িনজ , আমার জাতীয়
জীবেনর অি ে র িচ , অন কারও তােত িকছু অিধকার নই। িয ি
বছর পের আমােদর য অব া িছল চীন বা জাপােনর সই অব া িছল িক
মেরিন এবং চীন মেরও আবার বঁেচ উেঠেছ িক
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মরবার বােরােশা
জাপান কখনও

আমােদর স আশা অিত অ । সু তরাং
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আমােদর জাতীয় জীবেনর শষ দশার মানসী মূিতর য আবছায়াটা আমােদর মেন লেগ
আেছ অথবা নপাল থেক খু ঁেজ আনা িশ শাে র ভতর লু িকেয় আেছ সইেটই আমােদর
কােছ বিশ বেড়া বেল বাধ হয়, কারণ সটা Patriotism।
মের মেরও যখন আমােদর নািড় এখনও ছােড়িন, কে র
মেল মােঝ মােঝ দিখ তখন
এখনকার রাজারা

াস

হেলও যখন চাখ

িনয়ার খবরটা আমােদর পেতও হয়, িনেতও হয়। আমােদর

দশ িবেদেশর বতমান ও অতীেতর আদেশর পিরবতেনর ইিতহাস

আমােদর িশিখেয়েছন সু তরাং আমােদর অতীেতর এই শষ ভাগটায় তারক

নাম িনেত

িনেতও

-একটা কথা িশেখ ফেলিছ, িক

পািরিন।

সই জেন ই এখনও আদশ খু ঁিজ আর অ কাের মাথা ঠাকাঠু িক কের মির।

িশে র আদশ সৗ য।
িনভর কের। িভ
দেশ মানসী

িভ

ধারণ কেরিছল।
সু িবধা হেয় িভ

সৗ েযর পিরক না একটা জািতর মানিসক শি র উপের

সমেয় িভ

িতমা িভ

িভ

Liver abscess হওয়ার দ ন হজমটা করেত

িভ

আকার

এখন যাতায়ােতর
িভ

দেশর িভ

িভ

যু েগর আদেশর তু লনা স ব হেয়েছ,
সু তরাং

মানসী

িতমা

পিরক নার

তু লনা িশে র ইিতহাস আখ া লাভ কের
ঐিতহািসক সািহেত র একটা অ
দাঁিড়েয়েছ।

সম

আেলাচনাই

ত ,

হেয়

াচীন

কলার

আর

জীব

কলািবদ ার আেলাচনার অিধকার মানু ষ
মাে রই আেছ।

এই অিধকার িনেয়

াচীন ও আধু ্িনক িশে র িবে ষেণ অ সর হওয়া যেত পাের।
াচীন িশ

কী? মানু ষ যখন ঘর বািড় তির করেত জানত না, যখন পবেতর

বা বৃ ে র কাটের বাস করত তখনও মানু েষর িশ

হায়

চচার চ া িছল। তার পিরচয় আমােদর

দেশ এবং িবেদেশ অেনক জায়গায় পাওয়া যায়। আিদম যু েগর মানু ষ অেনকটা িশ র মেতা
িছল।

আমরা পাঠশােল পড়বার সময় কি

িদেয় ধু লার উপের অথবা

েটর উপের

পনিসল িদেয় যমন পি তমশােয়র ছিব আঁকতু ম, আিদম মানবও অেনকটা সই রকেম
থম ছিব আঁকেত িশেখিছল। আমরা যমন

ুেলর বি েত ছু ির িদেয় দাগ কেট মানু েষর

মূিত খু ঁেদ তু লতু ম, আিদম মানবও সই রকম কের হােড় অথবা পাথের দাগ কেট ভা র
িশে র আর

কেরিছল। মানু েষর আদশ বা ব থেক নওয়া। আমরা

েগর ক না কির

এই জগৎ থেকই। এই জগেত যখােন যা িকছু সু র যা িকছু উপেভাগ আেছ, জগেত
www.nandimrinal.wordpress.com
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েত ক জািত য িজিনস অভাব অনু ভব কের সই িজিনেসর ভাব িদেয়ই তারা তােদর
গেড় তােল।

তমিন আিদম মানু ষ গাছপালা হিরণ ও মানু ষ

ততটা সু র কেরই আঁকেত চ া করত।

গ

থেম যতটা সু র কের পারত

েম অেনক িদেনর অভ ােস স িচ টা কতকটা

বা ব জীবেনর মেতা হেয় উঠত। এই হল িচ িবদ ার আর ।
কা

দেশর মানু ষ এই রকম কের আর

কের কতটা কৃ তকায হেয়িছল এবং কা

যু েগ হেয়িছল তার তু লনা িনেয়ই িশে র ইিতহাস। অিত

াচীনকােল

াচীন িমশর দেশর

লােকরা ছিব আঁকেত িশেখিছল। তারা তােদর িনেজর মেনর মেতা আদশ গেড় িনেয় সই
আদশ িচে

অথবা মূিতেত ফু িটেয় তু লেত চ া কেরিছল এবং িমশর দেশর জলবায়ুর

স নমু না েলা ন

েণ

হেয় যায়িন বেল আমরা এখনও পাঁচ হাজার বৎসর আেগকার িশে র

নমু না দখেত পাই এবং আেলাচনা করেত পাই। এই এখন িমশর দেশর রাজা তু ত-অ
আেমেনর য কবর খাঁড়া হে

এবং তােত য-সম

িশে র ইিতহােসর একটা পাতা মা ।

িজিনস পাওয়া যাে

িমশেরর িশে র িশষ

একিদন িনেজর িশে র আদশ গেড়িছল, পা াত

স েলা িমশেরর

ীকার কের

জগেতর কােছ

-

াচীন ি স

সই ি েসর িশে র

আদশই সবেচেয় সু র কারণ তা সবেচেয় বা ব। ি েসর আদশ অতীেত ও বতমােন সম
পা াত জািতর িশ

ও সািহেত র আদশ।

বতমান তা কেরেছ িক

অতীত যা অনু করণ কেরও করেত পােরিন

পাশাপািশ রেখ তু লনা করেল পা ােত র অতীত আদশ সু র না

বতমান সু র তাই িবচায।
ি ক ভা র ন
াচীন ও অবাচীন

নর ও নারী মূিত গঠন কের

াচ ও পা াত জগেত য সু খ ািত

িকেন গেছ আর কােনা দেশর ভা র আর কােনা যু েগ
তা পােরিন কন? তার কারণ ি ক ভা র
বু েঝ সবা সু েরর স

কৃ ত সৗ য

ূণ আদশ মেন এঁেক িনেয় তারপর

ছিব আঁকত অথবা মূিত গড়েত আর

কেরিছল।

তখন

Christian Convention জ ায়িন, ন -মূিত স েমর চে
দখা যায়, িররংসার উেদ াতন না কের
সৗ েযর পরাকা া উপেভাগ করা যায় তা
বু ঝত।

য কা িনক
াচীন ি ক

যতিদন ি ক তা বু েঝিছল, যতিদন স সৗ য

দেখও আ সংযেমর

মতা তার িছল ততিদন

সৗ য উপেভাগ করবার
কের না, উপেভােগর
ব িভচােরর মধ িদেয় ি

স পা াত

জগেতর িশ া

িছল।

মতা সকেলর থােক না, য সংযমী, য ভাগশি র অপব য়

মতা তারই থােক।

রামক জগেতর শষিদেক ভীষণ িবলাস ও

ীয় ধমযাজক য সংযেমর ভাণ করত তা সংযম নয়।

পিরক না নানািবধ বাধািবপি
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ও গি র মেধ আব

সৗ েযর

হেয় সবা সু রী হেত পােরিন সই
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জন ই রামক িশে র আদশ ি
ধমযাজেকর মনগড়া গি
এই কৃ ি ম ব নমু

ধেমর

ভােব িশে র সািহেত উ

যখন ভেঙ গল, ইতািলর ভা র আর ইতািলর িচ কর যখন

হল, যা

যখন মন খু েল বলবার

কৃ ত সু র, যার আদশ সত সু র এবং িনত সু র তা

মতা ইতািলেত িফের এল, তখন িশ

ইতািলর স গৗরেবর যু গ Pegan Renaisance নােম খ াত
যু েগর আদেশর
মযাদা

ু

ান অিত উ ।

করা, িশে র

আবার

িচ াশি

কৃ ত সৗ যেক দমন কের রাখবার চ া িশে র

িশ -শা

িশ শাে র গি
মানসী
িশ

ভাবদ

িতমা পূণাবয়বা সবা সু রী হেয় উেঠেছ আর তার সে
িশ ার জন ।

পড়ায় িক

কৃ ত

কৃ ত িবকােশর পেথ বাধা দওয়া এবং জাতীয় উ িতর পথ

পূণ িবকােশর অবসর পেয় অবসােদর পের

িশ শা

ােন িফের গল।

এবং িশে র ইিতহােস স

ক কাকীণ করা। এই কথা য দেশ য জািত যখন বু েঝেছ তখনই
জািতর মানসী

ান লাভ কেরিন িক

মতায় স
সে

জাতীয়

ূত হেয় উেঠেছ।

িশ ী যখন ছা েক িশ া দয় তখন বণপিরচেয়র মেতা

সই িশষ ছা

জীবেনর

শেষ যখন িশ ী হেয় ওেঠ তখন স

সমােজর Convention মানু েষর গড়া ধমমেতর গি

অিত ম কের িনেজর

িতমা িনেজর মেনর মেতা কের গেড় তু লেত চায় এবং যখন স তা পাের তখনই
সই দেশ চরম উৎকষ লাভ কের।

িদেত পাের িক

িশ শা

মু খখানা গড়া হেল কীভােব

দেহর তু লনায় মু েখর পিরমাণ বেল

দখােব

সটা িশ ীর আ েবােধর আর

ক নাশি র ওপের িনভর কের। জগেত কােনা িশ ক বা কােনা শা

স স ে

তােক

২। অবনী নােথর আঁকা ‘দা লা

জািন’

উপেদশ িদেত পাের না।
িচ

পিরিচিত : ১। রাখালদাস বে

(১৯১৩) ; ৩। ঈিজে
পুন কাশ: সিচ

াপাধ ােয়র

র চাষবােসর ছিব; ৪।

লভ িচ ;

াচীন ি ক ভা য ভনাস : িশ ী আেলকজা া ।

িশিশর, (মাঘ ১৩৩০ ব া ) সংখ া থেক। শ

অনুসরণ করেলও লখািটেত রাখালদাস বে
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গঠন ও বাক রচনায় আধুিনক রীিত

াপাধ ােয়র বানান মেন চলা হেয়েছ।
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