িমথ ও িনিখল িব াস
দবকুমার সাম এবার কলম ধরেছন িশ ী িনিখল িব াসেক িনেয়। অকাল

য়াত

এই িশ ীেক িঘের গেড় ওঠা িমথেকও ধরার চ ায় লখক।
কিব অনন রােয়র আয়ু িছল পঁয়ি শ বছর। ‘িবখ াত ময়র, দশী িহজেড় / সকেলই গাল
টেপ; কউ বেল; ‘ব াটা হেব / রিবঠাকুেরর মেতা স া

কাবাব।’

কিব িহেসেব সু কৃিত

কুেড়াবার আেগই মৃ তু এেস ডেক নয় তাঁেক। অনু প ঘেট কিব ফা নী রােয়র জীবেনও।
মা

সাঁইিতিরেশর জীবেন িলেখিছেলন ন

স াসিল

আ ার টিলিভশন ।

মানু ষ / আিম দেখিছ আমার িভতর এক কুকুর কঁেদ চেল অিবরাম।’ এমনই

উ ারণ িছল ফা নীর।

িবশ শতেকর ছয়-সাত দশেকর এই

থাকা বয়েসািচত কারেণই িছল িব ু । এেদর সে
উ ািরত হেল সই অশা
িক

সই দাির

ভািবকােলর জন

একে

সময়টােক খািনক িলিপব

নােম ভূিষমাল পয়দা করেত চানিন।
গেছন।

‘আিম এক পির াণহীন
যািপত বঁেচ

িচ কর িনিখল িব ােসর নাম

করা যায়।

তাঁরা সকেলই িশে র

িতবাদী হওয়ার পািটগািণিতক িনয়েম দির

তাঁেদর মহানও কেরিন,

ভূত িমেথর জ

ই কিবর

দয়িন খৃ ে র স ান।

থেক
ফলতঃ,

িদেয় তাঁরা িমেশ গেছন হমে র কুয়াশায়।

ঝরা

পালেকর সােথ।
িনিখল িব ােসর বঁেচ থাকা কবল ছি শ বছর। িক
িব ু

য

সমেয় িতিন বঁেচ িছেলন, সই সময়েক িনেজর মেতা কের

িতিন যাচাই কের িনেত চেয়িছেলন।
িশ া

ফেল ঘাড়ধা া খেয়েছন

িত ান থেক। জীবেনর অিধক সময় কেটেছ অথৈনিতক

অিন য়তায়।
যানিন।
কমু ল।
অ হীন।

এতদসে ও িতিন আেপােষর কানাগিলেত সঁিদেয়

সু তপু

বেল জু েটেছ অব া।

একা ী বান ল
িশেরা ানহীন।

।

সহপাঠীেদর সে

দশভাগ।
গাি

অজু নবেধর অি ম সময়

রেথর চাকা মািটেত বেস যাওয়া ‘ থম পাথ’ বীেরর ধমত াগ

কেরনিন। এভােবই বাংলায় িমেথর জ
সাতচি েশ

দান কেরেছন জ কবচ।

হয়। মানু ষ মৃ তু র পেরও হঁেট যেত পাের।

ঊনপ ােশ আট কেলেজ ভিত হেলন িনিখল।

তির হল।

ত

ি িটশ শাসেনর শেষ দশজু েড় য নতু ন উেদ াম

এেসিছল সিদন, তার অিভঘাত পেরিছল তাঁেদর মেধ ও। ফেল সব িবষেয়ই চুলেচরা তক।
িবতক।

িশ কেদর সে

তেক জিড়েয় পড়েছন।

িব াস তাঁেদর অেঘািষত নতা।
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ছা রা অসিহ ু।

এক েখা।

িনিখল

সিদন িনেজর কিরয়ােরর কথা না ভেব িনিখল সিত ই
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ঝাঁিপেয় পেড়িছেলন তরে র ঊিমমালায়। বছর ঘু রেত না ঘু রেত কলকাতা জু েড় িবে াহ আর
িবে াভ।

হেয়েছ খাদ আে ালন।

(২৫ শ জানু য়াির ১৯৫০ অবিধ)।
মৃ তু ।

আট কেলেজর বািষক

উে াধন করেবন রাজ পাল

পি মবাংলার

িময়র ডা ার িবধানচ

এরই মেধ পু িলেশর
দশনী এিগেয় এল।

কলাশনাথ কাটজু ।

ফেল সিদেনর আট কেলেজ বেড়া

িলেত সাতজন আে ালনকারীর
কতৃ প

ছা রা

রাজ পাল নন, যািমনী রােয়র মেতা কােনা িবদ

ফল করােলা। অকৃতকাযেদর মেধ

ি র করেলন

বঁেক বসেলন।

দশনীর

তাঁেদর দািব

িচ িশ ীেক আম ণ জানােনা হাক।

ে াড় উঠল। কতৃ প

তার ফেল স-বছের আে ালনকারী ব

রায়

বাধ হেলন

দশনী ব

রাখেত।

ছা েক কেলজ হয় তািড়েয় িদল িকংবা পরী ায়

থমবেষর ছা

িনিখল িব াসও িছেলন। তাঁর আিথক

স িত িছল না। ফেল আট কেলেজ ফর ভিত হেত পারেলন না। এমন যখন অব া, অথাৎ
প াশ সােল আট কেলজ থেক িবতািড়ত িনিখল িক

দেম গেলন না।

তাঁর সহপাঠী

আরও ছয়জন িশ ীেক িনেয় তির করেলন একটা দল।

াধীন ভারেত তখন সংঘব

িশ

আে ালেনর ঝাঁক। সরাসির পি ম ইউেরােপর অিভঘাত। ছা েদর পােয়র তলায় না আেছ
িনেয় তির হল িচ াং ।

মািট, না আেছ মাথার ওপর ছােদর িন য়তা। তবু ও অেনক
নাম িদেয়িছেলন মে য়ী দবী। িতন বছর অি
দশনীেত শ ামল দ রােয়র একটা ছিব পঁয়ষি
যৗবেনর কারেণ

স-দল

ভেঙ

িছল দলটার। িকছু
টাকায় িবি

দশনীও হয়।

থম

হেয়িছল।

গেল িনিখল হােত-কলেম কাজ িশেখিছেলন

ইে ােনিশয়ার িশ ী আফাি র কােছ।
আফাি

িকছু কাল

শাি িনেকতন

ও

কলকাতায় িশ -িশ কতা কেরিছেলন।
মীরা মু েখাপাধ ায়, গাপাল সান াল

মু খ

িছেলন আফাি র ছা । পু েরা পাঁচ দশক
জু েড় িনিখল য িশ চচা কেরেছন, তার
মেধ পূববতী িশে র আদল পাওয়া যায়।
হেম নাথ মজু মদার িকংবা অতু ল বসু র
মেতা

পলব,

াকৃিতক ছিব আঁকায়

িতিন মেনােযাগী থােকন।

ছেয়র দশেক

এেস িনিখেলর আি ক আর

আিট

করণ

ই পাে

যায়।

সাসাইিট অফ কে ে

স গিঠত হেল অবধািরতভােব িনিখল তাঁর সি য় সদস

সে লেন দশজন ত ণ িশ ীর মেধ তাঁর ছিবও

দিশত হয়।

হেলন।

ারাির

ব -সং ৃিত

আর এভােব ব

ভাঙা-

গড়ায় চৗষি েত ক ালকাটা প াস তির হেল সই কমকাে ও িনিখল জিড়েয় পেড়ন।
আর এইসব িবিবধ কমকাে র মেধ িদেয় হঠাৎ
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বেগ উদগীরণ ঘটল িনিখল িব াস
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নােমর এর িব ু

আ ার।

সই সময় তাঁর পািরবািরক জীবন চরম সংকেট। এক রকম

কপদকশূন । বি র দরমার বড়াঘের খবেরর কাগেজর ওপর ভুেষাকািল িকংবা চারেকােল
বিল

ােশর কােজ তখন িতিন জীবেনর সারাৎসার আিব াের ম ।

এমন িবপয

অথৈনিতক অব া

য িশ াগত যাগ তার অভােব তখনও কাথাও চাকির জাটােত পােরনিন।

পাড়ায় একটা পােনর দাকান িদেয়েছন।

সখােনও য যাগ তার

েয়াজন, তা যন িতিন

দশেন িশ তাি েকরা

থম আিব ার করেলন

হািসল করেত পােরনিন।
ঊিনশেশা তষি েত তাঁর একক

িনিখল যন সই আ া, য িঠকঠাক িচনেত পেরেছন এই িব ু ধ সময়েক।
ফেতয়া িদেলন িচন-ভারত যু ে র
িবষয়টা তমন সরলীকরণ নয়।

াপেট িশ ী িনিখল িব ােসর এই
অ ত িনিখেলর তরেফ।

ঊিনশেশা তষি েত আমরা A Statement নােম একটা এি

তাঁরা

ায়

াইিসস। অথচ,

তাঁর ডায়িরেত তেরা এি ল
পাি ।

এখােন িতিন

িলখেছন : ‘The beginning of my combat series which were exhibited in 1963
exhibition, absolutely a(?) inspiration sought from different sources. Some of
news-critics said that those are reaction of Chinese aggression.

But

unfortunately it is not. I vigorously oppose it. Chinese aggression is not my
source. The basic sketches I made for this combat form 1960. There is no
question for Chinese aggression. The basic question the inspiration is different.
I want to unmask the inner soul of human mind.’ (ডায়িরর অনু িলিপ

ব )।

‘Inner soul of human mind’ বলেত িনিখল িঠক কী বলেত চেয়েছন তা খু ব
অ

ইংরািজেত লখা এই এি েত। ফেল তাঁর ডায়িরর অন একটা এি েত আমােদর

চাখ রাখেত হয়। সেতেরাই জু লাই ঊিনশেশা
তষি র এি েত ব াপারটা এমনভােব ব াখ া
কেরেছন িতিন : ‘ য
আর জীবেনর
হয়

দেশ িশ ীেদর িদেনর

সমেয়র অপব য় করেত

ধু খু ঁেট নওয়া অে র ঋণ শাধ করবার

জন — স দেশর সমাজ শষ হেয় যায় না
কন?

অথ সং েহর গিল ঘু ঁিজেত চলােফরা

(?) করার ক দায়ক অস ানকর প া ... িনেত হয় — স দেশর সমাজ যন বু ক ফু েট
দরদ িকংবা সং ৃিতর

জাধারী বেল িনেজেদর

কাশ করেত ল

া পায়।

আিম তমনই

এক সমােজর লাক য সমাজ মের গেছ, পেচ গেছ। তার শষ হওয়ােকও আিম দখেত
চাই।

অপমােনর সে , দীনতার

ািনর সে ।

নীচ,

পাতােত আিম নারাজ। তাই হয়ত আিম মরব িক
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েয় যাওয়া মনু ষ ে র সে

আঁতাত

মরণ কামড় িদেত আিম ছাড়ব না।’
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তষি র ডায়িরর এই
নােমর এক িব ু

েটা এি েক পাশাপািশ

রেখ আমরা যিদ িনিখল িব াস

িশ ীর িশ কমেক বু ঝেত চাই, তাহেল িমথ সিরেয় িতিন অেনকটাই

হেয় উঠেবন। আট কেলেজর সই ডামােডােলর সময় িনিখল দেখেছন সামনাথ হার
িকংবা িবজন চৗধু িরর ভূিমকা।
হার এবং চৗধু ির
িছল না।

জেনই

ত

আট কেলেজ

রাজনীিতর মে

হয়েতা

মূলত তাঁরাই িছেলন আে ালেনর মু খ।

রাজনীিতেত চেল গেলও িনিখেলর কােছ স-অবকাশ

ফর িফরেত না পাওয়া
পৗঁছােত চানিন।

বরং

থম বেষর এই ছা

বিশ কের

ু । সমসামিয়ক িবজন চৗধু রী,

দােসর মেতা িনিখলও

ঘাড়ার ব

ঘাড়া েলা দখেলই পাথক

িশি ত হেয়

ায় িশ ই সিহংস।

কাশ কমকার, গাপাল সান াল িকংবা সু নীল

চ কের
ধরা পেড়।

নীয় বু েলর মেতা। আবার ঘাড়ার

ািত ািনক

চেয়িছেলন

উঠেত। িশ েক জেলেডাবা মানু েষর মেতা আঁকেড় ধরেত। ফেল তার
আ া ।

পরবতী সমেয়

গেছন।

অন েদর সে

ঘাড়া এখােন একব া।

তাঁর িচি ত
অনু শাসনহীন।

েচর পাশাপািশ যখন িতিন িহউম ান িফগার

কেরন, তখন আমােদর চােখর সামেন

চ

হয় নারী-পু েষর অ ানাটিমর মেধ কীভােব

িতিন ঘাড়ার তজ আর িবে াভেক ধরেত চাইেছন।
তাঁর
াই

।

অনু ষ

অন তম

খ াত

িচ

ভারতীয় সমােজ যী র
িতিন এেনেছন ঈ রপু

িহেসেব

নয়।

ঝ

আধু িনক মানু ষ িহেসেব।

ািব

বরং

সালভােদার দািলর
যা স

একজন

ি ত

ূণ িব তীক। যিদও

থেক
াই

িচ রচনায় অেনেকই তাঁর ওপর
পি ম ইউেরােপর

ভােবর কথা

বেল থােকন, তেব বা িবক তা সরলীকরেণর িদেক ঝু ঁেক থাকা বলা যায়।
িনিখল িচি ত এই

াই

ছিব বশ আেলাড়ন তু েলিছল। আজেকর ব ি

সই আেলাড়ন িঠক অনু ভব করা যােব না।
িছল।

য উ াদনার সূচনা হেয়িছল

ফ িসিবেরাধী আে ালেনর সূিচমু খ িহেসেব, তাই তখন আরও তী
রাজনীিত।
মানিবকতার

। ফেল অনন , ফা নী

নন। এর িকছু পেরই

স আর এক অধ ায়। তেব নকশাল রাজনীিতর জিম

মেতা িশ ীেদর ভূিমকা অ াহ করার নয়।

ধা াবািজর যু েগ

তখন পি মবাংলার আবহাওয়াটা তমনই

িত ােনর িপেঠ চাবু ক চালােত তেত উেঠেছন যু বারা।

িকংবা িনিখল সিদন কােনা ব িত মী চির

সই সময়

হেব নকশালবািড়
েত িনিখল িব ােসর

কােনা পিলিটক াল পািটর সং েব না থেকও

িতিদেনর অপমান ঘাড় হঁট কের মেন িনেত পােরনিন িনিখল িব াস। তাই
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সামান কেয়ক বছেরর িশ চচায় িতিন িনেজর য
িশ -ইিতহােস

কীয়তা রেখ গেছন। পি ম বাংলার

ধু নয়, ভািব সমেয়র নতু ন আসা িচ করেদর কােছও িতিন ই িপেরশন।

ফেল আজও িশ ীেক িনেয় আ হ, কৗতু হল থােক। তাঁর ছিব,
ব

দশক িকংবা ছা

িনেজর আইেডনিটিট খু ঁজেত চান।

কান অকাল

চ দেখ আজও
য়াত িব বীর মেতা

তাঁেক িঘের য িমথ, সই িমেথর আবরণ ভদ কের তখন তাঁেক িনকটজনই মেন হয়।
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