শতবেষ িতন িশ ী
২০১৬ সালিট আমরা

কেরিছলাম িতনজন িব ৃত ায় িশ ীেদর শতবেষ র

উদযাপেনর মেধ িদেয়। উ ােসর ক ােল ার

কাশ হেয়িছল এই উপলে

শেষ সই িতন িশ ীেক নতু নভােব চনা কৃ িজৎ সন
নীরদ মজু মদার, মািণকলাল বে

াপাধ ায় ও শ

। বছর

-র কলেম। িতন িশ ী

চৗধু রীেক আর একবার িফের

দখা।

শতবষ মানবজীবেন একিট িবেশষ মু হূত। িবেশষ কের যাঁরা কৃতী মানু ষ তাঁেদর পে

তা

বেটই। যিদও বিশরভাগ ব ি ই জীব শায় িনেজর একেশাবছর পূিতেক দেখ যেত পােরন
না। তবু একেশা বছের
পরবতী

জ ।

ণীজেনর কাজেক িফের দখার িবেশষ

এই িফের

দখা আসেল এক ধরেণর

েয়াজনীয়তা অনু ভব কের

ভচচা।

ার কাজ সমেয়র

স াজনীেক কতটা উেপ া কের িটেক থাকেত স ম হল তার একটা মূল ায়ণ করার
উপযু

সময় হল শতবষ। যিদও আমােদর দেশ িচ িশ ী ও ভা রেদর িনেয় জনসমােজ

তমন আ হ দখা যায় না। তার ফেল
যাগাড় করা কিঠন হেয় পেড়।

ায় সমেয়ই িশ ীেদর জীবন ও কাজ িবষেয় তথ

হয়েতা

কােনা িশ ী

ৃিতকথা িলেখ

জীব শায় িকংবা মৃ তু র অব বিহত পের সিট বই হেয়ও বিরেয়েছ। িক
হেত না হেতই সই
ে

আমােদর হতাশ কের। তবু এত

িতকূলতার মেধ ও কউ কউ ব ি গত উেদ াগ

শতবেষ উপনীত িশ ীর কাজ িফিন

তখন। এই বছর ২০১৬- ত উ াস িচ চচােক

িছল শতবেষ িতন িশ ী ।
াপাধ ায় ও শ

চৗধু রী।

থেক

থম

কািশত একিট ক ােল ােরর িবষয়

জন িচ িশ ী, শেষর জন ভা র।

পৗঁেছ িদেয় নানাজেনর মেধ িশ ী য়ী স

িচস

েক আ হ সৃ ি

কতটা সফল কেরেছ জািননা, তেব এই লখািটও িক
থম িশ ী নীরদ মজু মদার।

পািখর মেতা জেগ ওেঠ

িশ ীরা হেলন যথা েম নীরদ মজু মদার, মািণকলাল

উে শ িছল — এই িতন িশ ীর মু খাবয়ব সারাবছর

নামধন

মানু েষর ঘেরর দওয়ােল

সই একই লে

র

সািরত

প।

িবখ াত সািহিত ক কমলকুমার মজু মদােরর ভাই এবং

েহর ধন িছেলন িতিন।
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উ াস-এর

করা। ক ােল ার সই উে শ

িচ িশ ী শানু লািহড়ীর দাদা নীরদ মজু মদােরর জ

যাগমায়া দবীর

কেয়কবছর পার

ৃিতকথার আর কােনা খাঁজ পাওয়া যায় না। লাইে িরও বিশরভাগ

িনেয় এিগেয় আেসন।

বে

গেছন, তাঁর

কলকাতায়।

ঠাকুমা

তাঁর হাত ধেরই ছােটােবলায় বািড়র ধমীয়
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পিরেবশ নীরদেক অেনকটা

ভািবত কের।

সই

ভাব িতিন সম

জীবন বেয় বিরেয়েছন।

নীরদ মজু মদােরর মা রণু কা দবীও িছেলন বািড়র সই পিরম েলর আর এক িনেবিদত
াণ। বাবা

ফু চ

িছেলন পু িলশ অিফসার। ছিব আঁকার

িত ঝাঁক নীরেদর শশবকাল

থেকই িছল। িশ চচায় বািড় থেক বাধা পানিন এতটু কু। িতিন যখন ‘ইি য়ান সাসাইিট
অফ ওিরেয় াল আট-এ ভিত হন তখন
তাঁর বয়স মা

তেরা।

সাসাইিটেত

ছিব আঁকায় িতিন এতটাই কৃিত
য কতৃ প

তাঁেক ‘নরম ান

দখান
া

ৃিত

পদক’ পু র ার দন। ছা াব ায় নীরেদর
আদশ

িছেলন

অবনী নােথর

অননী নাথ
নব ব ীয়

ঠাকুর।

িচ ৈশলীর

অনু সরেণ িতিন তখন ছিব আঁকেতন।
িক

অিচেরই এমন একটা সময় এল

যখন িতিন আর স পেথ তৃ ি
না।

পেলন

বয়স বাড়েছ, িবকিশত হে

ও মনন।
দখেছন

মধা

ইিতমেধ চািরিদেক তািকেয়
সামািজক,

অথৈনিতক পিরি িত।

রাজৈনিতক

ও

াধীনতা সং াম,

ি তীয় িব যু , আকাল — সব িমিলেয়
চূড়া

এক অি রতা।

এই সমেয় এক ঝাঁক নবীন িশ ী িমেল গেড় তু লেলন ‘ক ালকাটা

প’ (১৯৪৩সাল)। নীরদ মজু মদার িছেলন সই দেলর অন তম
গঠন-পেব নীরদ আ াণ
িশ ধারার সে
নীরদেক

মলােত।

ধান। ‘ক ালকাটা

প’

চ া করিছেলন তাঁর িচ ৈশলীেক সমকালীন আ জািতক
পল সজান তখন তাঁর ি য় িচ িশ ী।

সজােনর বণিবন াস

ভািবত কের ফেল। যিদও সজান নীরেদর সমসামিয়ক িশ ী নন, তবু িবে র

দরবাের তাঁর অস ব জনি য়তা। ইিতমেধ ১৯৪৬ সােল ফরািস সরকােরর বৃ ি
প ািরেস রওনা হন।

সখােন তাঁর িশ ােক

িছল আঁে

থেক িতিন ভ ানগেঘর দশ হল াে ও যান। িক

পেয় নীরদ

লৎ-এর অ াকােডিম।

প ািরস

নানারকম মানিসক উে েগ ও শারীিরক

অিনয়েমর কারেণ নীরদ অসু

হেয় পেড়ন। এমনিক তাঁেক হাসপাতােলও ভিত হেত হয়।

এইসময় িতিন মানিসক শাি

ও সু ি রতা িফের পাবার জন িনয়িমত ভাগবৎ গীতা ও

চ ীপাঠ করেত

েম িহ ু ধেমর দশন তাঁেক যন নতু ন এক িদশা দখায়।

কেরন।

িতিন খু ঁেজ পান নতু ন এক িচ ভাবজগৎ। ১৯৪৯-এ নীরদ প ািরেস
কেরন।

সই

দশনী সখােন
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শংসা কুেড়ােলও নীরদ িক

থম একক

মােটও স

দশনী

হনিন। কারণ
Page 2

তখনও িতিন কাি

ত িচ ভাষা পু েরাপু ির খু ঁেজ পাি েলন না।

১৯৫৮- ত নীরদ যখন

ভারেত িফের আেসন তখন িতিন িশ ী িহেসেব িনেজর পথ খু ঁেজ পেয়েছন, হেয় উেঠেছন
অেনকটাই আ িব াসী।

বােরা বছেরর িবেদশবাস তাঁেক

যন অেনকটা পথ এিগেয়

িদেয়িছল।
নীরদ মজু মদােরর ছিবর জগৎ ত ময়।

তাঁর মেত পৃ িথবীর সম

মহাজাগিতক ি য়াকলােপর অ গত। নীরেদর ছিবর িবষয় ভারতীয়, িক
ফরািস। তাঁর রখার তী
বাঝা যায়।

িবষয়ব ই

রীিতেত িকছু টা

তা, কৗিণকতা, বণেলপন ইত ািদ মন িদেয় ল

করেল সটা

অেনেক বেলন তাঁর ছিবেত একটা টানােপােড়েনর সংকট লু িকেয় আেছ।

টানােপােড়নিট হল ইওেরাপীয় শরীেরর সে
িয়ং বরাবরই অস ব জমজমাট।

ভারতীয় আ ার

সজন ই

।

তেব নীরেদর ছিবর

বাধহয় দশমহািবদ া,

কািহিন, কথাসিরৎসাগর, চ কলািবদ া, তে র ত

সই

ব লা-লখী েরর

িনেয় ছিব আঁকেলও তা কখনও

চিলত ভারতীয় চিরে র ছিবর মেতা হয়িন। তাঁর ছিবর িফগােররা সবদা ঋজু ও টানটান।
তারা কখনও সৗ যসব

নয়, লাবেণ র ভাের তারা লু িটেয় পেড় না নব ব ীয় িচ রীিতর

মেতা। মহাজাগিতক িচ া ও চতনার জন ই হয়েতা নীরেদর ছিবর জ ািমিত এত সু সংব ।
কারণ মহাজগেতর িবন াস তা আসেল একিট অ হীন িনখু ঁত জ ািমিত।
অেনক

তীিক ব াপারও আেছ। আেছ রং স

সািহেত র
পেরা

েক আ য সংযম ও পৗনঃপু িনকতা।

িত নীরদ মজু মদােরর একটা টান িছল।

ভাবও কাজ করেতা িন য়ই। নীরদ একসমেয় তাঁর

রাম সােদর গােনর ফরািস অনু বাদ কেরিছেলন। শি
যু কাব

তাঁর ছিবেত

দাদা কমলকুমার মজু মদােরর
ীর সে

যৗথভােব ভ কিব

চে াপাধ ায় ও সু নীল গে াপাধ ােয়র

সু র রহস ময়-এর জন ও নীরদ একািধক ছিব এঁেকিছেলন।

িনছক অল রণ বলা যােব না

কােনাভােবই।

মৃ তু র চারবছর আেগ

ধারাবািহকভােব িতিন িলেখিছেলন আ জীবনীমূলক রচনা পু ন
মৃ তু র পর আন

পাবিলশাস থেক সিট বই আকাের

িশ ীর নাম আজ

ায় িব ৃতই বলা যায়।

তাঁেক ভুেল যাওয়া এত সহজ হেয়েছ।
মািণকলাল নতু ন এক িচ মাধ েমর

দশ পি কায়

পারী । ১৯৮২ সােল তাঁর

কািশত হেলও ব িদন ধেরই বইিট

আর পাওয়া যায় না। িশ ীর শতবেষ এই আ কথার পু নঃ কাশ অত
এই রচনার ি তীয় আেলাচ িশ ী মািণকলাল বে

য িলেক

াপাধ ায়।

বাধহয় তাঁর অ মু খী,

জ ির।
শতবেষ উপনীত এই

চারিবমু খ ভােবর জন

অথচ তাঁেক মেন রাখার যেথ

কারণ িছল।

িত াতা। িসে র কাপেড়র ওপর জলরং-এর

েয়ােগ

িতিন িবেশষ এক রকেম ছিব আঁকেতন অসাধারণ দ তায়। এই প িত িতিন িশিখেয়েছনও
অেনকজনেক। মািণকলাল আিব ৃত এই মাধ েম অেনক িশ ীই এখন ছিব আঁেকন, িক
তাঁর কথা আর

কউ িবেশষ বেলন না।

িশ ী িহেসেব িতিন

যমন সাথকতা লাভ

কেরিছেলন, তমিন িশ েকর ভূিমকােতও তাঁর অবদান নহাৎ কম নয়।
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গভণেম

আট
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ুল ও কেলেজ িতিন সু দীঘকাল ছিব আঁকা িশিখেয়েছন। ছা -দরদী িশ ক িহেসেব অত
সু নাম িছল তাঁর। মািণকলােলর অন তম

ছা

পাইন। ছা াব ায় গেণশ পাইন যখন তাঁর

িয়ং-এর

নানাভােব

হেলন এ যু েগর িকংবদ ী িশ ী গেণশ
বলতা িনেয় হতাশা

রণা িদেয় উৎসািহত কেরিছেলন িতিন।

, তখন তাঁেক

এমনিক আট কেলেজর

দশনীেত

গেণশ পাইন যখন ছিবর দাম সংেকাচবশত দশটাকা রেখিছেলন, তখন মািণকলাল সটােক
বািড়েয় িদেয় একেশা টাকা িলেখ
অ বয়িসেদর

দন এবং ছিবটা অনায়ােস িবি ও হেয় যায়।

আ িব াস

মািণকলােলর

বাড়ােত

কােনা জু িড় িছল না।

এমন

িশ ক য কােনা যু েগই িবরল।
মািণকলােলর
কওড়া ােম
অিময়বালা
ুেলর

জ

(বতমােন
দবী।

ধান

হাই ুল থেক

বিরশােলর

বাংলােদেশ)।

মা

বাবা িজেত নাথ িছেলন

িশ ক।

ঢাকার

সানারং

েবিশকা পরী ায় পাশ কের

আর পড়ােশানায় মন বেসিন মািণকলােলর।
সাজা কলকাতায় িগেয় গভনেম
ভিত হন িতিন।

ুেল

সখােন পাঁচবছর ছিব-আঁকা

িশেখ ১৯৩৯-এ িতিন
কাজ

আট

সখােনই িশ কতার

হণ কেরন। পরবতীেত গভনেম

ুল

কেলেজ

পা িরত হেল মািণকলাল

সখােন

ইি য়ান

পইি ং িবভােগর অধ াপক হন।

আজীবন িতিন এখােনই অধ াপনা কেরেছন।
মািণকলােলর িচ রীিত িছল ভারতীয় ধারার।
আঁকেতন না মােটও।

সৗ য, অন িদেক

থাগত পু রাণিনভর ছিব িতিন

তাঁর ছিবেত সাধারণ মানু েষর জীবনযা া নানাভােব ফু েট উেঠেছ।

কলকাতার রা ায় যাযাবরেদর ছিবও
ামজীবেনর ছিবও।

তেব

যমন এঁেকেছন,

তমিনই এঁেকেছন মধ

স-সব ছিবেত একিদেক ধরা পেড়েছ রং ও কে

েদেশর

ািজশেনর িব

ুিটত হেয়েছ জীবেনর সহজ ছ , িদনযাপেনর খু ঁিটনািট িদক িল।

িতিন বিশরভাগ ছিবই আঁকেতন জলরং ও টে

রায়।

রশেমর ওপর জলরেঙ ছিব আঁকার

নতু ন রীিতিটর কথা তা আেগই বেলিছ। এই মাধ মিট িছল তাঁর িবেশষ ি য়। এই রীিতেত
িতিন

বশ িকছু অসামান ফু েলর ছিব এঁেকিছেলন।

পা াত -রীিতর

ভারতীয় শলীেত ছিব আঁকেলও

াভািবকতা আি ত ছিব আঁকােতও মািণকলােলর দ তা িছল অপিরসীম।

িবেশষত মানবশরীেরর অ ানাটিম স
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েক তাঁর ধারণা িছল পির ার।
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জ শতবেষ মািণকলাল বে
রাজ চা কলা পষদ অিত স
ছিবর একিট উপযু
আজেকর

জ

াপাধ ােয়র জীবন ও কাজ িনেয় পি মব

িত একিট পু ি কা

সংকলন বর করা।

কাশ কেরেছন। এখন

েয়াজন তাঁর

তাহেল মািণকলােলর কােজর

প স

েক

আ হী হেব, যা িকনা খু ব জ ির।

এই আেলাচনার তৃ তীয় ও
মািণকলাল বে
ও িশ ক

সরকােরর

শষ িশ ী হেলন খ াতনামা ভা র শ

চৗধু রী।

াপাধ ােয়র মেতা িতিনও িশ ী

ই পিরচেয়ই সমান ভা র। শ

চৗধু রীর পাশািক নাম িছল নরনারায়ণ। তাঁর
জ

দওঘের হেলও

ঢাকায়।

শশব ও বাল িশ া

িতিন িছেলন িকরণময়ী

নের নারায়েণর

কিণ

কেশারজীবন

দবী ও

পু ।

অিতবািহত

ঢাকায়

কের

িতিন

শাি িনেকতেন িব ভারতী থেক িব.এ. পাশ
কেরন।

তারপর

িব বেরণ

সখােনই

িশ ী রামিক র

ভা য িশ ার পাঠ নন।
িছেলন অত
িবেশষ
শ

একিট

বইেজর কােছ

ছা

িহেসেব িতিন

কৃতী ও

হভাজন।

েক িনেয়

কলাভবেন

রামিক েরর

১৯৪৫ সােল রামিক র

নপােল যান।

যু - ারক

গড়ার

সখােন িগেয়
সময়

রামিক রেক সহেযািগতা কেরন।
থাকার সমেয়ই শ
শ

সখানকার

চৗধু রীর িশ ী জীবন

িতিন
নপােল

থাগত ধাতু -ঢালাই প িতর সে

পিরিচত হন।

হয় মু ইেয়। ১৯৪৯-এ সই শহের তাঁর

থম একক

দশনী। তারপর িতিন ইওেরাপ- মেণ যান। িশ াথীর অনু সি ৎসা িনেয় িতিন এেক এেক
দেখন

প ািরস,

িশ েক

িল।

শ

ল ন

সহ

ইতািল,

সু ইৎজারল া ,

বলিজয়ম

ও

নদারল াে র

দেশ িফের কেয়কবছর বােদ ১৯৫৭- ত বেরাদার সয়ািজরাও িব িবদ ালেয়

িরডার িহেসেব যাগ দন।

এখােনই িতিন ১৯৭০ সাল পয

একটানা অধ াপনা

কেরেছন, তির কেরেছন অসংখ িশ ী। এছাড়াও িতিন নানাসমেয় য সম
পদ

উ

স ােনর

হণ কেরিছেলন স িল হল যথা েম লিলতকলা অ াকােডিমর অনারাির সে টাির

(পরবতীেত এখােনই চয়ারম ানও হন), বনারস িহ ু িব িবদ ালেয়র িভিজিটং

ােফসর,

িব ভারতীর িভিজিটং ফেলা এবং তানজািনয়ার ডার-এস-সালাম িব িবদ ালেয়র অধ াপক।
জীবেন অেনক পু র ারও পেয়েছন িতিন — প
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ী (১৯৭১), িব ভারতী

দ

অবন-গগন
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পু র ার (১৯৭৯), দিশেকা ম (১৯৭৮), কািলদাস স ান (২০০২)। এছাড়াও িফিলিপ এর

স ার এে ালার িব িবদ ালয় তাঁেক সা ািনক িড.িলট (১৯৭৪) ও রবী ভারতী

িব িবদ ালয় সা ািনক ড েরট (১৯৯৭)
ভা র িহেসেব শ

দান কের।

চৗধু রী িছেলন মু মেনর এবং আধু িনক িচ ার মানু ষ। িবষয়ব ,

আি ক, মাধ ম সবিকছু িনেয়ই িনয়ত পরী া-িনরী ায়
কােনা ঘরানায় িব াস িছল না তাঁর।
অিত ম করেত চাইেতন।

িশ ক

মেত থাকেতন িতিন।

িনিদ

িতিট কােজই িনেজর করা আেগর কাজিটেক
েপও িছেলন অতু লনীয়।

িশ াথীেদর মেনর ওপর

কােনা ধারণা বা মতামত জার কের চািপেয় িদেতন না িতিন। শ

চৗধু রী িছেলন এমনই

এক ভা র িযিন িব িশে র গিত কৃিতেক ভােলাভােব িনরী ণ কের, তােক িনেজর মনেন
ও িচ ায় ধারণ কেরিছেলন। তাই তাঁর কাজেক কােনা তে র মেধ
ভুল করা হেব।

শে

র ভা েয একিদেক যমন

তমিনই অন িদেক িনিহত আেছ
সরলতা দান কের তার অ েরর

ফেল িবচার করেল

রামিক েরর চতনা লু িকেয় আেছ,

াঁকুিসর ভা েযর মসৃ ণ িবমূততা। ব র আকৃিতেক িতিন
পিটেক

কািশত করেত চাইেতন। আবার কােনা ব ি র

মু খাবয়ব িনমাণ করার বলায় শ

বেছ িনেতন অমসৃ ণতা।

কাঠ, িসেম

িছেলন িতিন।

সব মাধ েমই িস হ

মােবল, পাড়ামািট, ধাতু ,

এমন আ জািতক মােনর একজন

ভা র জ শতবেষ উপনীত হেয় আেরা বিশ চিচত ও আেলািচত হেয় উঠেবন এটাই কাম ।
িচ

পিরিচিত : ১। নীরদ মজুমদার; ২। মািনকলাল বে
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াপাধ ায়; ৩। শ

চৗধুরী।
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