
www.nandimrinal.wordpress.com  Page 1 
 

জ সাধ শতবেষ  গগেন নাথ 

জ সাধ শতবেষ র  াকলে  পেড়  শষ করেলন গগেন নাথেক িনেয়  লখা বাংলার 
 থম বই।  তারপর সি নী রায়েচৗধুরী-র কলেম উেঠ এেলন অন  এক গগেন নাথ। 
 
ভারতীয় িশ জগেত নতুন পেথর পিথক গগেন নাথ ঠাকুর, িতিন িছেলন  ারকানােথর 
 েপৗ ।   ারকানাথ ঠাকুেরর িশ  ীিতর কথা সব জনিবিদত।   চুর অেথ র িবিনমেয় িতিন 
ইউেরাপীয় িশ কলার ব  মেনা  িনদশ ন সং হ কেরন।   ারকানােথর এই িশ  ীিতর 
উ রািধকার  পেয়িছেলন তাঁর পুে রাও।  পর রার অিধকাের অিজ ত িশ - বণতার  সই 
ঐিতহ েক িনেজর মনন আর মণীষার মাধুেয  মি ত কেরন 
গগেন নাথ। ১৮৬৭ ি  াে র ১৮  সে  র (৩রা আি ন 
১২৭৪)  জাড়াসাঁেকায়  েণ নােথর  থম স ান 
গগেন নােথর জ  হয়।  মা  সৗদািমনী  দবী।  আর পাঁচটা 
বালেকর মেতা গগেন নােথর ছিব আঁকার হােতখিড় হয় 
 স েজিভয়াস    ুেল।   সখােন পাঠ েমর অন ান  িবষেয়র 
অনুশীলেনর সে  তাঁেক ছিবও আঁকেত হেতা।  পািরবািরক 
িশ চচ ার পিরম েলর  ভােব  ছেলেবলা  থেকই িতিন 
িশ ানুশীলেন সাফেল র পিরচয় িদেয় পুর ৃত হন।  িক  
 ুলজীবেনর পের দীঘ কাল পয     সই চা কলাচচ া  িগত 
থােক।   সইসময় গগেন নােথর বেয়ােজ   অথবা সমবয়সী 
িক া কিণ েদর অেনেকরই িশ চচ ায় আকষ ণ িছল তবু তাঁেক ঠাকুরবািড়র িশ া েণ আর 
 দখা যায় না।  বেয়াবৃি র সে  িশ ানুশীলেনর  চেয় সভা-সিমিতর কাজই তাঁেক আকষ ণ 
করেতা  বিশ, যিদও  জাড়াসাঁেকার বািড়র পিরেবশ তখনও িশ কলাচচ ার অনুকূলই িছল।  
অতঃপর গগেন নােথর িচ া েনর বা ব সূচনা হয় অিচ  নীয় এক পিরেবেশ।  িনেজর 
পুে র ম ৃতু র পটভ ূিমকায় স ানেশাক ভুলেত আবার িতিন চা কলাচচ ার উপকরণ হােত 
তুেল  নন। 
 গগেন নােথর  জ  পু   গেহ নােথর বয়স যখন  ষােলা তখন ১৯০৪ সােল খুব 
ধুমধাম কের তাঁর িববাহ  দওয়া হয়।  িক  এক বছেরর মেধ ই টাইফেয়েড  গেহ নােথর 
ম ৃতু  হয়।  পুে র এই আকি ক ম ৃতু েত গগেন নাথ  ভেঙ পেড়ন  ঃসহ  শােক।  
সমব াথী সু দ ডঃ দীেনশচ   সন গগেন নােথর মনঃক  উপলি  কের  শাক উপশেমর 
জন  কথকতা  শানার পরামশ    দন এবং কথক     ঠাকুরেক িনেয় আেসন 
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 জাড়াসাঁেকােত।   িতিদন স  ােবলায় গগেন নােথর বািড়েত বসেতা কথকতার আসর।  
ত য় হেয় কথেকর উপাখ ান  নেত  নেত গগেন নােথর মেন কথক    -চূড়ামিণর ছিব 
আঁকার ই া জােগ।  িতিন কাগজ  পনিসল িনেয়ই আসের বসেতন এবং এইভােব  শাক 
উপশেমর উে েশ  আেয়ািজত কথকতার আসের বেসই গগেন নােথর  ত  ভােব ছিব 
আঁকার সূ পাত।  পরবত ীকােল ছিব আঁকার এই   রণা িনেয় িতিন তাঁর সাি েধ  আসা ব  
মানুেষর  িতকৃিত এঁেকেছন।  ডঃ দীেনশচ   সন বেলেছন : ‘গগনবাবুেদর বাড়ীেতই 
ভারতীয় িশ কলার নবজ  — এ   ে  অবনী নােথর নাম সম  জগেত  চািরত — িক  
গগেন নােথর দানও অ  নেহ।  গগনবাবু যশঃিল ু িছেলন না।  িতিন না আঁিকয়া থািকেত 
পািরেতন না বিলয়া আঁিকেতন —  িত ার জন  নেহ।  আিম 
কখনই তাঁহােক িনি য়ভােব বিসয়া থািকেত  দিখ নাই।’ 
  েদশী যুেগর আেগর ঘটনা।  জাপািন িশ ী ওকাকুরা 
— সে  আেরা িতনিশ ী টাইকান, কাৎসুতা ও িহিসদা 
 জাড়াসাঁেকায় গগেন নােথর বািড়েত আিতথ   হণ কেরন।  
তখনই জাপািন িশ ীেদর ছিব আঁকার কায়দা- কৗশল চা ুষ 
 দখার সুেযাগ পান গগেন  ও অবনী নাথ।  তাঁেদর 
িচ া েনর রীিতনীিতেত উভেয়ই আকৃ  হন।  অনুমান করা 
হয় এই সময়  থেকই    হেয়িছল গগেন নােথর 
িচ চচ ার  কৃত অনুশীলন।  িনেজেদর বািড়র দি েণর 
বারা ায় অবনী নােথর পােশই িছল তাঁর বসবার জায়গা।  
 ই ভাই  -িতন হােতর ব বধােন পাশাপািশ বেস ছিব আঁকেতন িক  ছিব আঁকার 
রীিতনীিত  জেনর িছল স ূণ   ত ।  িনিবড় অনুশীলন ও সূ  পয  েব েণর মাধ েম ধীের 
ধীের গগেন নাথ খুেঁজ পান তাঁর িনজ  মেনাজগত যা  প রস আর মনেনর এক 
অনা ািদত  ােদ ভরপুর।  মেন রাখেত হেব,  কােনা আট    ুেল চা কলাচচ ার সুেযাগ তাঁর 
হয়িন।  িনেজর িনপুণ িন ার  য  করণগত কলােকৗশল িতিন আয়  কেরন তা অিভনব 
এবং অদ ৃ পূব ।  তাঁর  কােনা     নই, —  নই  কােনা উ রসাধকও।  িনেজই িনেজর 
অ ম  াধুেয  র উে াচন কের িতিন  যন  য় ু।   য়ং ভ গগেন নােথর উ রেণর  স ইিতহাস 
িবেশষভােব  রণীয়। 
 অতঃপর গগেন নােথর    িচ া েণ মেনািনেবশ এবং    হয় িচ া েণর আর 
এক পব ।  িশ ী িহসােব খ ািতর সীমাব তা থাকা সে ও  সই সময়   খ াত 
গগেন নাথেকই তাঁর জীবন ৃিত  ে  অলংকরেণর দািয়   দন রবী নাথ।  জীবন ৃিত-র 
ছিব িলর মাধ েম  জাড়াসাঁেকার বািড়র অিধবাসী আর অ রমহেলর যথাযথ  পিট ধের 
 রেখেছন িতিন।  ‘জল পেড় পাতা নেড়’  থেক    কের চাঁেদর আেলায় মহিষ র সাি েধ  

http://www.nandimrinal.wordpress.com


www.nandimrinal.wordpress.com  Page 3 
 

উপিব  বালক রবী নাথ অথবা বাড়ীর পিরচারেকর সলেত পাকােনার দ ৃেশ  ম ূত  হেয় 
উেঠেছ অতীেতর  জাড়াসাঁেকার পিরেবশিট।  জীবন ৃিতেত  -িতনিট  াকৃিতক দ ৃশ  ছাড়াও 
ি েজ নাথ,  জ ািতির নাথ, সত  সাদ গে াপাধ ােয়র িতনিট মুখ িবর সে   ীক বাবুর 
 গালগাল  িতকৃিতও এঁেকিছেলন গগেন নাথ।  ব তঃ জীবন ৃিত- ত  লখনীর  িত 
আনুগত  বজায়  রেখ িচ া েনর অ ুত সম য় সাধন করা হেয়েছ।  জীবন ৃিতর ছিব িলর 
রচনাকাল ১৯১১ ি  া  এবং িচে  জাপািন কলােকৗশেলর  েয়াগ ল ণীয়।  জীবন ৃিতর 
িচ া েণ গগেন নাথ  য জাপািন িচ কলার রীিতনীিত এবং আদশ    হণ কেরিছেলন তােত 
 কােনা সে হ  নই। 
 পরবত ী িচ া ণ পেব ও িতিন জাপািন িশ ীেদর কািলতুিলর  ইং-এর অনুসারী এবং 
এই ধারায় চাইিনজ কািলর সাহােয  কতক িল অসামান  কােকর ছিব এঁেকেছন।  চালাক 
চতুর কােকর ভীিত-িব ল চাউিন িকংবা  ীবাভি  বা ওেদর দলেবঁেধ ঝগড়ার দ ৃশ  িশ ীর 
তুিলর বিল  টােন ম ূত  হেয় উেঠেছ।  কােকর এই ছিব িলর কেয়কিট Ten Indian Studies 
নােম   াকাের সংকিলত হেয়িছল।  গগেন নােথর  থম িচ সংকলনিটর  কাশকাল 
১৯১১ ি  া । 
 িচে  িশ ীর িনেজর  তীকিচ  ব বহার জাপােনর দীঘ িদেনর  থা।  গগেন নাথও 
জাপািন িশ ীেদর অনুকরেণ িনেজর আঁকা ছিবেত নােমর আদ া র িজ িট –র সে  চতুে াণ 
একিট িমল ব বহার করেতন।  তাছাড়া গগেন নােথর িচ কলায়  য  সানািল রং-এর 
ব বহার  চােখ পেড়  কৃতপে  তা রং নয়।  জাপািন ি ন  পি ং-এর অনুসরেণ িতিন 
 সানািল রং-এর কাগেজ ছিব আঁকা    কেরন।  গগেন নােথর জন  জাপান  থেক িতিন 
রং আর  সানািল  বাড   আনােনা হত।   সানািল  বােড   কম সমেয় ছিব আঁকা হেয়  যেতা 
বেল ওই কাগজ গগেন নাথ খুব পছ  করেতন। 
 গগেন নােথর  িতভার অনন  অবদান দ ৃশ িচ ।  দ ৃশ িচ  রচনায় তাঁর  নপুণ  
অতুলনীয়।  এই িচ কলায় িতিন  যমন  নসিগ ক  সৗ েয  র িবিচ  িনদশ  ন  রেখ িগেয়েছন 
 তমিন শহেরর  েপর সে  বাংলার অিতপিরিচত  ামীণ জীবেনর  দয় াহী ছিবও তুেল 
ধেরেছন অনায়াসল  ি য়া  কৗশেল। 
 ‘রহস েলাক’ িচ মালায় িনগূঢ় রহস াবৃত এক জগেতর িচ ায়ণ কেরেছন িতিন 
অসামান  মুনিশয়ানায়।  এই িচ কে  গগেন নােথর ভ ূিমকা িমি ক িশ ীর।  জাপািন ও 
িচনা িশ ীেদর সাদাকােলা রীিতর  িত আকৃ  হেয় অনুশীলেনর মাধ েম িতিন এমন একিট 
িনজ   শলীর উ াবন কেরেছন, যা তাঁর আেগ অন   কােনা িচ কলায়  দখা যায় িন।  
চাইিনজ কািলর সাহােয  িসলুেয়ট বা ছায়াছিব, িবেশষতঃ কােলা মুখ িব রচনােতও তাঁর 
 বণতা িছল।  এ  সে  টুিপ মাথায় তাঁর িনেজর সুপিরিচত ছায়াছিবিটর কথা মেন আেস। 
 -উ ািবত  ঘার কৃ বেণ র রহস েলাক িচ মালার সে  তাঁর িনেজর এই িনখু ঁত মুখাকৃিতর 
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 ভ ূত সাম স  আেছ।  গগেন  নােথর আেগ অন   কােনা ভারতীয় িশ ীেক িসলুেয়ট 
রীিতর  িত আকৃ  হেত  দখা যায় না। 
  পদ  গগেন নােথৱ তুিলেত ধরা আেছ নানা মানুেষর  িতকৃিত।  িপতৃব  
 জ ািতির নােথর মুখাকৃিত তাঁেক বারংবার আকষ ণ কেরেছ।   িতকৃিত িল  ধানত আঁকা 
হেয়িছল কািল-তুিলর সাহােয ।   কােনা- কােনািটেত আবার রেঙর  ছাঁওয়াও আেছ।  
গগেন নাথ তাঁর ‘রিবকা’-র একািধক মুখ িব অ ন কেরন।  ১৯১৪ ি  াে  ৩০ শ 
এি েল কািল-তুিলর সাহােয     অথচ সীিমত  রখায় আঁকা হেয়িছল রবী নােথর  য ছিব 
ছিব তােত সম  মুখম েলর আকৃিতগত িনখু ঁত  পােরাপই  ধু নয়, তাঁর  জ ািতম  য় 
 পলাবণ ও অসীম  নপুেণ  গগেন নাথ  যভােব িচি ত কেরেছন তােত তাঁর আঁকা 
রবী নােথর মুখ িব িলর মেধ  এিট      দািব করেত পাের।  কিণ   াতা 
অবনী নােথর   াফাইল বা পা  িচ িট  যমন উে খেযাগ   তমিন এই  সে  সহধিম  ণী 
 েমাদকুমারী  দবীর  ছাট একিট   াফাইেলর কথাও মেন পেড় যায়।  িনপুন অ ন চাতুেয   
এই অসাধারণ িনদশ  নিটেত অিত সূ  এবং সতক  তুিলর টােন  েমাদকুমারী  দবীর আয়ত 
 চাখ আর মুেখর আদেল ম ূত  হেয় উেঠেছ তাঁর   হময়ী  পিট।  গগেন নােথর আঁকা 
মুখ িবর সংখ া খুব  বিশ না হেলও এ িবষেয় তাঁর সাফল  
িছল   াতীত। 
 অে ষণ ও অনুশীলনই িছল গগেন নােথর 
জীবনাদশ  ।  তাই পরবত ী পেব  এ িবষেয়ও িতিন িছেলন 
 য়ংিস ।  আজেকর সংবাদপে  কাটু  ন সহজলভ , িক  
উিনশ শতেক ভারতীয় উেদ ােগ পিরচািলত সংবাদপে  
কাটু  েনর অি   িছল অিচ  নীয়।  গগেন নােথৱ 
ব  িচ কলার আেলাচনা  সে  রামান  চে াপাধ ােয়র 
নাম িবেশষভােব  রণীয়।  রামান  িনয়িমত গগেন নােথৱ 
হাস রসা ক িচ   বাসী ও মডাণ  িরিভউ- ত  কাশ 
কেরেছন।  রামান ই িছেলন গগেন নােথর ব  া ক 
িচে র  ধান পৃ েপাষক। 
 ব  িচে  সাধারণত কােলা রেঙর মাধ েমই িশ ী তাঁর অ নচাতুয   ও ভােবর  কাশ 
ঘটান।  িক  গগেন নাথ  য ব  িচ েকও রেঙ রেস িস  কের তুলেতন তার  নপেথ  িছল 
তাঁর  সৗ য   সৃি র িশ ী মন।  ব  িচ া েনর মাধ েম খ ািত িক া জীিবকা অজ  েনর  কােনা 
উে শ  তাঁর িছল না, স ূণ  আ তৃি র জন ই িতিন আঁকেতন।  বাংলা প -পি কায় 
রবী নােথর ব  িচ  খুব  বিশ  চােখ পেড় না।  অনুিমত হয় িব কিবর  থম িবমান িবহার 
উপলে   গগেন নাথই  থম রবী নাথেক কাটু  েন আঁেকন।  িবংশ শতেকর ি তীয় দশেক 
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ব  িচ কলার  দশ  নীর আেয়াজেনর উেদ াগই যখন অক নীয় িছল  সই সময়ও 
গগেন নােথর কাটু  েনর  দশ  নী হেয়েছ একািধকবার।   কবলমা   দশ  নীর আেয়াজনই 
নয়, গগেন নাথ ব  িচ  সংকলন  কােশরও পিথকৃৎ। 
 গগেন নােথর ধ ানধারণা একা ভােব িশ চচ ার পরী া-িনরী ার মেধ ই সীমাব  
িছল না।  িশ -সািহত  ও অিভনয় কলার মাধ েম  েদেশর সাং ৃিতক  চতনার িবকাশ ও 
মান উ য়নই িছল তাঁর ল  ।  বাংলার িশ  ও সািহেত র পৃ েপাষণা কের জাতীয় ঐিতহ  
আর সং ৃিতেক সাব জনীন কের তুলেত তাঁর তৎপরতার অ  িছল না।  গগেন নাথ নব নব 
উে ষশািলনী  িতভায় নতুন নতুন সৃি েত আমরণ িনিব  িছেলন অথচ মনিট িছল িশ  
 ভালানােথর মত সরল।  আমরা অেনেকই িব ৃত হেয়িছ  য এই বছর িতিন 
জ সাধ  শতবেষ  উপনীত হেয়েছন।  এই উপলে  গগেন নােথর কাজ িনেয় অিধক চচ ার 
 েয়াজন। 
 
তথ স ূ  :  পদ  গগেন নাথ — কমল সরকার। 
 
িচ  পিরিচিত : ১। বাবা  দেব নােথর পােশ বালক কিব, বাগােনর সামেনর বারা ায়;  ২। িনসগ  ;   
৩।  জ ািতির নাথ ঠাকুর, জীবন ৃিত  ে   কািশত। 
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