অ েরর

তম িচ কর : িবেনাদিবহারী

মুেখাপাধ ায়
িশ ীেদর জীবনকািহিন িনয়িমত

িনেয় আসেছন

দবকুমার

সাম। এবার িতিন

শানাে ন িশ ী িবেনাদিবহারী মু েখাপাধ ােয়র ছিব-জীবন।
‘‘ েত ক মানু েষর সে

কতক েলা ছায়া ঘু ের বড়ায় — মৃ তু র ছায়া, রাগ- শােকর ছায়া,

অপমান-লা নার ছায়া ইত ািদ নানা ছায়া সদা সাথীর মেতা সবদা আমােদর অনু সরণ
করেছ।

আিম জে িছলাম সামেন ল া অিনি েতর ছায়া িনেয়।

পিরবােরর সকেলর মন আ

এই ছায়ায় আমােদর

হেয় িছল অেনকিদন পয । সকেলরই িচ া িক হেব এই

ছেলর! মা বেলিছেলন, ‘ও ছেল িনেজর ভাত কাপড় ক’ র খােব, তােদর কােনা িচ া
নই।’ ডা ার বেলেছ ছেল অ

হেয় যােব, মাটা চশমা চােখও ই ুেল যার

ান হে

না

তার িক হেব? ‘কের খােব’ — এ হল মা’র মেনর আ িরক ই া।’’ : — িচ কর।
দীঘ ছায়া েলা আে পৃ ে
অন

তাঁেক জিড়েয় িছল জ াবিধ। জ

চাখ ভয়াবহ মােয়ািপক।

কীভােব

াসা াদন করেবন?

যখােন বড় দাদা

ায় অ

দৃ ি ।

পরাধীন দেশর রাজধানী শহের জে

এই ভাবনায় কাতর িছেলন তাঁর

িতি ত ডা ার, অন ান

থেক এক চাখ কানা।

সেহাদেররা জীবেন

জেনরা।
ায় আিথক

িবেশষত
িত ার

অিভমু েখ, সখােন বালক বয়েসই যন হের গেছন িতিন। িবধাতার মার কেব ক খ ন
কেরেছ

িনয়ায়?

তেব িবধাতার ওপর ছেড় বেস থাকেল ‘পু ষকার’ বেল অিভধােন য

শ িট রেয়েছ, তার

িত সু িবচার করা হয় না। না িক সিত ই

‘পু ষকার’ বেল িকসু

নই।

নাটক-নেভেল লাজার দ ান

লাইফ কনেট েটই এর ব বহার।
মু েখাপাধ ায়ও
চচার

ানত তমনটাই ভেব িনেল আজ তাঁেক িনেয়

েয়াজন িছল না।

পড়া না কেরেছন

সং ৃত

কান েম।

ব াহত হেয়েছ িবদ ািশ া।
ছােটা আর শারীিরক
গৃ হব ী।

িচ কর িবেনাদিবহারী

আ ম ।

ুেল দশ

াশ অবিধ

একটানা নয়, মােঝমােঝই
ুল পাে েছ বরাবর।

বলতার কারেণ িতিন
চােখ যত কম

শশব

সবার
থেক

দেখন, রিঙন এই

পৃ িথবীেক িনেজর অ ের আর গভীের িমিশেয় িনেত তত আকুল-িবকুল হন।

শশেব
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একমেন চেয় চেয় দখেতন মু িচ কীভােব জু েতা সলাই কের।
রকমেফর। পথচলিত অিফসযা ীেদর আদব-কায়দা।
ছােদর আলেসেত চুন-বািল চেট যাওয়া ফাটল।
আ

ফিরওলােদর পাষােকর

মেয়েদর চুিড় পরার কায়দা-কানু ন।

শশেব স ীহীন জীবেন িনেজর ভতের

হি ল খু ব সরল, সাদামাটা এক জীবনগাথা। এই জীবেন কান দববাণী িছল না

সই কিচ বেয়েস।

কবল িছল মজদা িবজনিবহারীর সে হ সাহচয। িবজনিবহারী তখনও

ছা । মেন মেন তাঁর উ াশা িশ ী হেবন। ওিরেয় াল আট
হেবন।

িতিন িবজনিবহারী, কেলজ ি

ুেলর িশ ীেদর মেতা সু খ াত

েটর রিলেঙ টাঙােনা অবন ঠাকুর, সু েরন গা ুিল,

ি য়নাথ সন িকংবা ন লাল বসু র ছিব িকনেতন। অেয়ল পি ং কীভােব করেত হয় তার
কসরত িশখেত চাইেতন।

আর এসব

িবেনাদিবহারী। িবেনােদর রে

িশ চচার বীজ বু েন িদেয়িছেলন দাদা িবজনিবহারী। পিরণত

বয়েস স কথা

ার সে

লভ সমেয় তাঁর অনু চর িছেলন অনু জ

উ ারণ কেরেছন ভাই। বড়দাদা বনিবহারী রেলর িচিকৎসক

িছেলন, সই সু বােদ তাঁেক গাদাগািড়র মেতা অকুলীন
িবেনাদিবহারী সখােনই ি ত হন।

াম জীবেন বদিল হেত হয়। অসু

শহর কলকাতা ছেড় সই

কৃিতর মেধ িনেজর অব ানিট িচি ত করা।

জীবেন

থম

থম

াম জীবেন যাওয়া।

পসী বাঙলার

াপট

মেনর মু কুের ভেস ওঠা।
িবেনাদিবহারীর জ

১৯০৪ সােল।

তেরা বছর বয়েস

তাঁেক তাঁর আর এক দাদা িবমানিবহারীর সে
হয়

বালপু ের।

িব ভারতী।

তাঁর বািড়র লােকরা

‘রিববাবু’-র

েনিছেলন

বয়েস িচ কর

ে

ুেল ছা

ততিদেন

ীণ দৃ ি র

থাগত িশ া থেক বি ত।

রবী নােথর সে

নাটকহীনভােব আমােদর

পিরণত

তাঁর সা াৎকারিট িশ ী

িনেয়িছেলন।

সিত রবী নােথর শাি িনেকতেন

হেত।

থাগত িশ াদােনর বাইের

‘রিববাবু’ ছা েদর িশ া িদেয় থােকন।
কারেণ িবেনাদিবহারী

যা া করেত

িক

একথা

তা

ান না পেল িবেনাদিবহারী মু েখাপাধ ায়েক পরবতীকােল

হয়ত কউ িচনেতন না। তাঁর জীবনকথা বঁেচ থাকার পাঠ হত না। তাই তাঁর এরপেরর
জীবনকািহিন িচ নাট

মেন যথাযত। ১৯১৭ সােল িব ভারতীর ছা

কম বয়েস তাঁেক ভিত করা হয়।

হেলন িতিন ( বছর

য়ং রবী নাথ তাঁর পরী া িনেয়িছেলন। িবেনাদিবহারী

ততিদেন মঘনাদবধ কাব পেড় ফেলেছন স তথ ও রবী নাথেক িদেয়িছেলন। রবী নাথ
বালক িবেনাদিবহারীর শারীিরক অ মতার কথা জেনই তাঁেক ভিত কেরিছেলন। তাঁর ি র
ত য় িছল িব ভারতীর মু
১৯১৯

সােল

িবদ ালেয় িকশলয় িবেনাদিবহারী আপন মেনই বেড় উঠেবন),

কলাভবন

িবেনাদিবহারীর আপন ভােষ
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িতি ত

হেল

িবেনাদিবহারী

সখােনই

চালান

নু ন স সু খকর অিভ তার কািহিন : ‘‘সকােল

হেলন।

ােস চেলিছ
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যথারীিত বই-আসন িনেয়, এমন সময় ধীের কৃে র সে
ধীের কৃ

আমােক বলেলন, ‘

সখােন যেত পাির।

শালতলায় আমার সা াৎ।

েদব কলাভবন খু েলেছন, আমরা যারা ছিব আঁকেত চাই,

আিম চেল গিছ, তু িমও চেলা।

িতিন তখনই আমােক িনেয় গেলন তৎকালীন অধ

আমার চেয় তাঁর উৎসাহ বিশ।
িবধু েশখর শা ীর কােছ।

ােসর

বইখাতা ও আসন তখেনা আমার হােত ‘কলাভবন’ বেল নতু ন িবভাগ খালা হেয়েছ, এ
খবর শা ীমশাই জানেতন না।

যাই হাক বািড় থেক অনু মিতপ

আিনেয় দব, এই

িত িতেত কলাভবেন যাগ দবার অনু মিত পলাম।’’
িবেনাদিবহারী কলাভবেনর ছা । কলাভবেনর িশ ী এবং কলাভবেনর িশ ক। মােঝ
কেয়ক মাস জাপােন, বছর

েয়ক

নপােলর রাজকােয, তৎপরবতীকােল িসমলায়

ুল

াপেনর ব থ চ ায় িকছু কাল শাি িনেকতেনর বাইের থেকেছন। এ বােদ তাঁর অন সতীথ
রামিক েরর মেতাই িতিন িচরকােলর আ িমক।

তেরা বছর বয়েস এক চাখ ন

যাওয়া য িকেশার শাি িনেকতেন ভিত হেয়িছেলন, িতপা
স

ণ
ূ অ

হেয় গেলন।

শাি িনেকতন

কি ক।

এরপর দীঘ চৗি শ বছর স
এই

পিরণিত

শশেবর

বছর বয়েস সই আ িমক
ূণ অ

িশ ীজীবন।

ভিবষ তবাণীেকই

িবেনাদিবহারীর চারপােশর মানু ষজন জানেতন িতিন ধীের ধীের অ

সমথন

তাঁেক িনেয় িনকটজনেদর য উে গ, সই উে গ ফর িফের এল পড়
করেলন।

িনেজর িশ কলায় তােক ব

বািক জীবন কীভােব কাটােবন িশ

কের।

জ

ই ক

জীবেন। একজন

ীণ দৃ ি ) এই পৃ িথবীর রং- প আ াদন

করেলন।
ছাড়া?

সবটাই

হেয় যাে ন। ১৯৫৬

সােল িদ ীেত চােখর ছািন অপােরশেনর ঘটনাটা তাই আকি ক িছল না। িক
মানু ষ িযিন সারাজীবন এক চােখ ( হাক না

হেয়

সই মানু ষ — ল া ে প ি য় মানু ষ,

আর এই উে েগর উে া

িবেনাদিবহারী, িচ ী িবেনাদিবহারী মু েখাপাধ ায় িনেজর সে

ােত দাঁিড়েয়

িক রফা কেরিছেলন সিদন?

ক ামশাই নােমর একিট লখায় সই অিভ তার কথা িতিন বেল গেছন। ‘‘ যিদেকই িতিন
দৃ ি

দন একই দৃ শ — কবল অ কার।

কােনা

কার

এখন িতিন উি

ােণর িচ

িনেজর িনঃ াস-

ােসর ি য়া ছাড়া কাথাও

নই। ভােগ র িলখন তাঁর কােছ এখন

। আ র ার জন

। িকছু একটা অবল েনর জন অ সর হেত িগেয় িতিন কিঠন ধারােলা

একটা অব ার মেধ এেস পড়েলন। অ কার যমন তাঁর কােছ নতু ন — অ কােরর এই
অিভব ি ও তাঁর কােছ তমন অপিরিচত।

কাথায় িতিন!

পথ কাথায়!’’

ভতের য িশ েবাধ, ছা -ছা ী সাি েধ তা পূণ হি ল না।
মেন

নওয়াও তাঁর িনয়িত নয়।

শশেব ঝাপসা

আঁকাবাঁকা হােত বণ িলিপকরেণ িশ চযার
িহি ভবেনর গােয় মু রাল সৃ ি ।

।

েক িনিববােদ

চােখ দাদােদর ইংেরিজ বই

তারপর

থেক

ন লােলর বাধা পিরেয়

জাপােন পৗঁেছ ক ািল ািফ িশ া।

িকউেরটর িকংবা িসমলায় পাহািড় পটভূিমেত িবদ ালয়
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আবার অ

তাঁর মাথার

াপন।

নপােলর জাতীয়

এই দীঘ পাঁচ দশক
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শারীিরক

িতকূ লতােক জয় কের িতিন বারবার সৃ ি মু খর হেয়েছন।

সখােন আপন মেনর

মাধু রী িমিশেয় রচনা কেরেছন নতু ন আি ক। এমন কীিতময় জীবন অ ে র কারেণ ছেড়
দেবন?

ছেড় দেবন িশে র রাজপাট? আবার অ

ছিবেত আেলােক আনেবনই বা কী উপায়?
িতিন।

মানু ষ রেঙর ব বহার করেবন কীভােব?

ফেল এতিদেনর রং-কািল থেক সের গেলন

মাম িকংবা মািট হােতর আঙু েলর চােপ অবয়বহীন থেক অবয়েব উ ীত করার

অধ বসায়

হল তাঁর।

চােখর সামেন সবটাই অ কার। ছিবর জগৎ — আেলার জগৎ।

স জগেত িতিন আেগর মেতা কমকার হেবন কীভােব?
হােতর ছাঁয়ায় জেগ ওেঠ এক একিট ভা য।
এইভােব

েম

িক

মূিত?

মূিত

শ চায়।

য িল তাঁর মেনর ভতের ভা র।

আর

েম িশ ী িবেনাদিবহারী পৗঁেছ যাি েলন অন এক আেলার দেশ। অ

জীবেন িচ ী থেক ভা র, তারপের অিরগ ািম িশ ী।
আজেকর পণ িবে
বেল

এই অধ াবসায়েক

াৈগিতহািসক

ম হয় আমােদর। আজেকর বাংলায় যারা সিলে িট িশ ী,

তাঁেদর লীলাময় জীবন আমােদর চােখর ওপর খালা রেয়েছ।
সরকাির পৃ েপাষকতা, পু র ার কিমিটর সদস , িব বােনর
াসােদর দওয়াল িকংবা িবেদিশ আট গ ালাির তাঁেদর জীবেনর
অভী ।

তাঁরা অেনেকই িবেদশ থেক িচ কলার িশ া িনেয়

এেসেছন।

তাঁেদর

াফ সম ানিশপ তু লনারিহত।

িক

তাঁেদর

অেনেকর ভতেরর লাভেপাকা অ দৃ ি

ন

কের িদেয়েছ। তাঁরা

ভােলা মানু ষ না হেয়ও ভােলা িশ ী।

রখায়-রেঙ সরা।

এই

চিযত জীবন থেক অনু ে রণা িনেল িবেনাদিবহারী মু েখাপাধ ায়
নামক িমথ হেয় যাওয়া িচ করেক অনু ভব করা যােব না। তাঁর
অিত সু খ াত ছা
অ েরর দৃ ি

সত িজৎ রায় যােক বেলেছন ইনার আই, সই

একমা

পিব

মেনর মানু েষর থােক।

সময় এই আ হনন ি য় জািতর মেধ পিব
যৗথ পিরবাের জ

হওয়া দৃ ি শি হীন িশ

আহরণ করেছন িশ েবাধ। িচ

মেনর মানু ষ কান ব িত ম িছল না। এক
বািড়র অন চ ু ান দাদােদর কাছ থেক

িশে র কািরকুির।

অ র থেক খু ঁেজ িনেয়িছল আেলা।

পিব

িবেনাদিবহারী য সমেয়র ফসল, স

য চােখ আেলা পৗঁছায় না, সই চাখ

আেলা।

তাঁর জীবন থেক একটা লাগসই

অিভ তার কথা উে খ করেল হয়ত বাঝােনা যােব সই আেলা কমন।
‘‘বষার িদেন শাি িনেকতেনর ছা াবাস িল

ায় জেল ডু েব যত, ফু েটা ছাদ, ভাঙা

জানলা িদেয় বৃ ি র ঝাপটা এেস অেনক সমেয় িবছানাপ
এক রাি

অিন ায় কািটেয় আমরা কেয়কজন ছা

অসুিবধার কথা জািনেয়িছলাম। রবী নাথ ধীরকে
www.nandimrinal.wordpress.com

িভিজেয় িদেয়েছ। বষার এইরকম

অত

িবর

হেয় তাঁেক আমােদর

বলেলন, ‘ তারা বাস, দ াখ, আমারও
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রাে

এই খেড়র ঘের জল পেড়েছ, আিমও সারারাত ঘু েমােত পািরিন।

গান িলেখিছ।

শান, িকরকম হেয়েছ।’

এই বেল রবী নাথ গান

বেস বেস একটা
করেলন — ‘ওেগা

খজাগািনয়া তামায় গান শানাব, তাইেতা আমায় জািগেয় রাখ ...’।
রবী নাথ বলেলন, ‘আিট
সিদন রাে র সম

থম যু েগর ছা

িতি ত হেত হেয়িছল।

খাওয়া-পরার।

কউ আমােদর দ ােখ না।’ ...

ঃখ ভুিলেয় িদেয়িছেলন তাঁর গান।’’

কলাভবেনর
িহেসেব

, কিব — আমােদর একই দশা।

গান শষ ক’ র

িহেসেব তাঁেক অেনক বাধা-িবপি

পিরেয় িশ ী

র িদেক যমন সর ােমর অভাব িছল, সমস া িছল

রবী নােথর মৃ তু র পের ন বাবু র গাঁড়ািম, িব ভারতীর সািবক অব য়

এসবও িছল ি য়াশীল।

িক

সই পেব

ধু জানার আ েহ, শখার বাসনায়

ায় অ

মানু ষটা িদেনর পর িদন িনিবড় অনু শীলন কের িগেয়িছেলন। কলাভবেনর দওয়ােল, িকংবা
িচনাভবেনর ছােদ মু রাল সৃ ি র আেগ কতবার য তা মকেশা কেরিছেলন, তা কবল তাঁর
চবু কই সা

।

বনারেসর ঘােটর িচ ,

িছেলন তাঁর খেরা খাতায়।
অেমাঘ।
হেয়েছ।

ন ভ ািলর

াকৃিতক দৃ শ িতিন বারবার এঁেক

এর ফেল িবেনাদিবহারীর রখার টান হেয় উেঠিছল অব থ।

জীবেন চােখর জ ািত যত কেম এেসেছ, তাঁর রখাময় িচ ভাষ তত

িচন এবং জাপািন িশ ীেদর কাছ থেক ক ািল ািফ িশেখ নওয়ায় তাঁর কােজ

ক ািল ািফর

ভাব

কট হেয়িছল। অথাৎ বলার কথা এই, ন বাবু র অন ছা েদর মেতা

িবেনাদিবহারীও রখার কািরকুিরেত দড় িছেলন। ফেল অ ে
না।

খর

তাঁেক কাবু হেত দখা যায়

শাি িনেকতেন িনেজর আ ানায় একজন পিরচারেকর সাহচেয িশি ত জীবন যাপন

কের গেছন িতিন।
িছল না সু তী
পরবতী

সই জীবেন কােনা আড় র িছল না। সব পেয়িছর দেশ পৗঁছােনার

বাসনা।

জে র জন

ব

িছল পিব

সৃ ি র তািগদ।

িছল িশ কলা স

েক

রচনা করা।

িতিন িছেলন আেলার জগেত অ কােরর
ব িত মী

মেন িশ
িতিনিধ।

ধু স যু েগ নয়, এ যু েগরও অন তম

িতিনিধ।
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