ঠাকুরবািড়র অন ঠাকুর
সু েভা ঠাকুর। ঠাকুরবািড়র এক ‘কালাপাহাড়’ বােহিময়ান চিরে র স ােন

ভিজৎ

সরকার।
পেয়ট টগর ক হন তামার,
জাড়াসাঁেকােতই থােকা?
বাবার খু েড়া য হন
যৗবেন এমন ছ

িনয়ািছ, মার কহ হয় নােকা।’

িলেখ িযিন িব বেরণ কিবেক অ ীকার করার ধৃ তা দিখেয়িছেলন িতিন

আর কউ নন, ঠাকুরবািড়র উ রািধকারী সু েভা ঠাকুর, যার পাশািক নাম সু ভেগ নাথ
ঠাকুর।

িতিন ঠাকুরবািড়র ইিতহােস ‘কালাপাহাড়’, ‘ বােহিময়ান’ নােমই সমিধক িচি ত,

িযিন

পতৃ ক

স

ি র

অংশ

হােত

সািহত চচা, ব ুেপাষণ ও নানান িবিচ
বশ কেয়কল

টাকা অ

খয়ােল

সমেয়র মেধ িনঃেশষ

কের িদেয়ও কখেনা আে প কেরনিন।
দশেকর িকছু

পেয়

দীঘ সাত

বশী জীবনকােল (১৯১২-১৯৮৫)

সু েভা ঠাকুেরর পিরিচিত হল যথা েম িচ িশ ী,
কিব, পি কা স

াদক, িশ

সং াহক িহসােব।

ঠাকুর পিরবােরর খ ািত ও ঐিতেহ র বাতাবরেণ
জ

হেলও িতিন িছেলন িবে াহী।

তাঁর িবে াহ

িছল ঠাকুর পিরবােরর িব ে , সনাতন ব ব ার
িব ে

ও চলিত সািহত

ও িচ কলার িব ে ।

তাঁর িনেজর জীবেনর মূল ায়ন কেরেছ তাঁর িনজ
অনু নকরণীয়

লখনৈশলী

—

‘উপন ােসর

চেয়

আমার জীবন িক িকছু কমিত যায় অস বতায়? ...
নতু ন িদক িদেয় দখবার আ হ আমার এমনই য,
যা িকছু করেত চাই যা িকছু িলখেত চাই তার জন অন
একা ই

ত নই।

সু েভা ঠাকুর এবং

লােকর মাড়ােনা পেথ পা বাড়ােত

চলিত পথেক িচরকাল তারা অ াহ কেরই চলেত চায় ...।’ ব ি
া সু েভা ঠাকুর এরই যন মূত
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নীল র ধারার মাঝ থেক অক াৎ অভু দয়
ক এই সু েভা ঠাকুর?

উ েরর জন

ঠাকুরবািড়র আিঙনায় ঘু ের আসেত হেব।
১৮৭৫ সােলর ১০ মাচ।

টাইম

মিসন কের একটু পু রেনা িদেনর

িব কিব রবী নাথ ঠাকুেরর মােয়র মৃ তু হয়

সারদাসু রীেদবীর অকাল য়াণ িনেয় মতেভদ আেছ।

কউ

িলেখেছন হােতর আঙু েলর উপর িস ুেকর ডালা পেড় আঘাত পেয়িছেলন মহিষ-প ী।
কউ

ৃিতকথােত জানাে ন আঙু ল মটেক িতিন মারা যান।

হেয়িছল।

দেব পু

সারদােদবীর অ

চার

হেম নাথ িনেজর বা মূল থেক ‘বৃ হৎ মাংসখ ’ কেট তাঁর মােয়র

হােত

িত াপণ কেরন।

হেম নােথর মাতৃ ভি

মেতা

বাদতু ল । এই হেম নােথর পু

অনােলািচত হেলও তা িবদ াসাগেরর

ঋেত নােথর (‘মু দীর দাকান’-এর

া) স ান

সু েভা ঠাকুর। ঋেত নােথর অন ান স ােনরা হেলন িস ী নাথ (মধ ম), বাসেব নাথ বা
বাসব ঠাকুর (কিণ )।

আদেত সু েভা ঠাকুেরর জ

ঋ ী নাথ অ

বয়েসই

গােরাহন

কেরন। তাঁেদর মধ বতী একিট বান নামকরেণর পূেব

য়াতা হন। সু েভা ঠাকুেরর

প ী িনমলা, ি তীয় প ী আরিত, িযিন ল

বজবড়ুয়ার আ জীবনী আমার

জীবন ৃিত

বাংলায় অনু বাদ কেরন।

িচ েলখা ভম ( ামী পৃ ীরাজ

ীনাথ

সু েভা ঠাকুেরর এক কন া ও

সন), িস াথ ভম, সু র ভম।

থম

ই পু

—

ঠাকুরবািড়র ঐিতেহ

সু েভা ঠাকুেরর হেয় ওঠার কািহনী শানা যাক তাঁর িনেজর জবানীেত। সু েভা ঠাকুেরর জ
হেয়িছল জাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র িদনাে র িবদায়কালীন অপরাে র আেলায়। সু েভা ঠাকুর
বলেছন — ‘জ ােনাটার উপর তাঁর হাত িছল না, হাত থাকেল য বংেশ তাঁর জ , স বংেশ
যােত না জ ােত হেতা তার জন িবধাতার ি িভকাউি েল িপিটশন পশ করেতন িতিন।’
কারণ তাঁর কােছ জাড়াসাঁেকার ঠাকুরবািড় িছল িভ

এক

হ। ‘ স পৃ িথবী িছল না, তার

আ াদ িছল অ াভািবক, অন রকম। তার অে

িছল যন অন

জগৎ িছল অ ুত, অ ুত সখানকার জীেবরা।

সখানকার লােকরা ছা গ উপিনষদ-এর

উপেদশ অনু যায়ী চলেতা

েন

েন পা ফেল, বদাে র দৃ াে

কিবতার কায়দায় কওয়াকিয় করেতা কথা।
অনু যায়ী অসাধারণ

শশবকাল

তরী করার সাংঘািতক

ইনেজকশােন শশব জীবন হত জজিরত।

েচ া।

শীত নই,

িনয়িমত িবছানা ছেড় উঠেত বাধ হেতন, নতু বা

কান

েহর আ াণ।

স

হাসেতা, আর কািলদােসর

থেকই চলেতা বংেশর রীিত
মহা মহা আদেশর অসংখ

ী

নই, অ েনা

িলং সে র তী

েমর আেগই

ঝাঁকুিন ঘু ম

িশরা

উপিশরায় আচমকা জাগরেণর িন ুর চাবু েকর মেতা পড়েতা অিত িনমমভােব, তারপর
শীতল জেল

ান সমাপন শেষ এক ঘ া করেত হত উপিনষৎ পাঠ প ভগবৎ-ভজনা,

তারপর ব ায়ামচচা অে

আর

হত িশ েকর মারফৎ অধ য়েণর আেয়াজন — িশ

সংগীত িশ ক, ব ায়াম িশ ক, এি ধারা সংখ াহীন শৃ

িশ ক,

িলত িশ কেদর িশ ায় সময় েলা

সবদাই সজা র শরীেরর মতই থাকেতা সাংঘািতকরকম ক কাকীণ।’
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ঠাকুরবািড়র
ঠাকুরবািড়র

পু ষানু

িমক

থায়

এইভােব

‘ দবিশ ’

থানু যায়ী ‘িঢেল হাতা পা ািব আর পায়জামার সে

হেত

চানিন

ল া চুলও’ রাখেত

করেলও তাঁর মন চাইত একতলার উেঠােন তাঁর সমবয়িস ভজহির চাকেরর
ছটু লাল দরওয়ােনর নািতর সে
চাইত মু

হেত।

িতিন।
ছেল বা

খলেত। এই আে পৃ ে

বাঁধা িনয়মনীিত থেক তাঁর মন

তাঁর অ েরর কামনা িছল ভূিমকে

যন ঠাকুরবািড়র দালান েলা

ভূিম াৎ হয়।
ঠাকুরবািড়র ‘কালাপাহাড়’,

াকিশপ সু েভা ঠাকুর

াকৃিতক িনয়েম ঠাকুরবািড়র দালােনর
ভূিমকে

র ন ায় তী

থাম েলা কি

ত না হেলও িতিন

ঝাঁকুিন িদেয় ঠাকুরবািড়র ঐিতেহ র িভত কাঁিপেয় িবে ােহর পতাকা

িনেয় নেম এেসিছেলন পঁিচশ টাকা ভাড়ার ভবানীপু ের ইঁ েরর আরােমর অধম অিত সামান
এক ব ারাক বািড়েত।

তাঁর রবী নােথর আ ীয় জন

সমীর সন

ৃিতকথা িব ৃিতচারণা-য়

সু েভা ঠাকুর ‘তাঁর শষ জীবেন লখা
িব ে

কু িচকর

কাশ পেয়েছ ঠাকুরবািড়র

াভ।’ সু েভা ঠাকুেরর ভাষায় ‘আ ীয় জেনর

এই খ ািত িচে র দাগ পেড়িছল তার িশড়দাঁড়ায়।’

বইেত িলেখেছন

ারা বংেশর কালাপাহাড়

সু েভা ঠাকুরেক কন ঠাকুরবািড়র

‘কালাপাহাড়’ বা ‘ াকিশপ’ বলা হত তার উ র তাঁর িব ৃিতচারণা-র পাতােত
সরলােদবী

ৃিত জীবেনর ঝরাপাতা

চৗধু রাণী তাঁর আ

।

বইেত িলেখেছন —

‘ সজমামার ছােটা ছেল ঋতু দার অংশ একজন মােড়ায়ািরর কােছ িবি ত। ... এগারই
মােঘর উপাসনা ও গান যখন চলেছ িঠক সইসময় সই অংেশর ছাদ ও খড়খিড় বেয়
মােড়ায়াির িগি র উনু ন
তলায় উেঠােনর গা-সংল

ালােনার ধাঁয়া ও ফাড়েনর গ

উেঠােন চেল আেস। আর িনেচর

বািড়র িভতরমু েখা সব অ কার ঘর িল খা া ও দিশ-িবেদশী

ভাড়ােটেত ভরা।’ সু েভা ঠাকুেরর এই কােজর িপছেন তাঁর যু ি
মহিষর পদা

অনু সরণ কের িপতৃ ঋণ থেক মু

তাঁর অংশ হ া িরত কেরিছেলন।

সু েভা ঠাকুেরর একিট দাশিনক সু িনি ত মতবাদও িছল।
সু রিকর সমি মা

নয়। তার

হওয়া ছাড়া এই কােজর িপছেন
তাঁর মেত একটা বািড় িকছু েতই

ব িতেরেক। কারণ কােনা িবখ াত বািড় ইঁট চুন

াণধম অ িতহত রাখেত হেল অথাৎ তােক জীব

রাখেত হেল চাই সইরকম সব মহান ব ি
সমেয়র জাড়াসাঁেকােত ছ’ন ের িনঃেশিষত
ঠাকুরবািড়র

িপতামহ

হবার পিরক নায় তাঁর িপতার মৃ তু র পর

িপতৃ ঋণ থেক মু

বাঁচেত পাের না তার বািস ােদর ব ি

হল িতিন তাঁর

কের ধের

পূণ পু ষ, যা সু েভা ঠাকুেরর মেত সই
ায়।

িত সু েভা ঠাকুেরর িবে ােহর অপর কারণ অবশ ই বষিয়ক।

ঠাকুেরর মেত রবী -জীবনীকার

ভাতকুমার মু েখাপাধ ায় তাঁর িলিখত রবী জীবনীেত

এজমািল জিমদাির ভাগ-বাঁেটায়ারা ব াপাের িকছু ভুল তথ িদেয়েছন।
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শেষর িদন িলেত ি েজ নােথর
সু ের নাথ এবং

জ

পু

ি েপ নাথ, সেত

নােথর একমা

পু

য়ং রবী নাথ এই িতনজেন িমেলই জিমদাির-বসতবািড় ইত ািদ ভাগ-

বাঁেটায়ারার উেদ ােগ

ধান উেদ াগী িছেলন। মহিষর এই প শারীিরক অসু তার সু েযাগেক

তাঁরা কােজ লািগেয়িছেলন বেল সু েভা ঠাকুেরর অিভেযাগ।

হেম নাথ যেহতু সই সময়

গেলােক তাই তাঁর ‘আ েভালা’, ‘ চারিবমু খ’, ‘ঘরকুেনা’, ‘লাজু ক ভােবর’ অিধকারী
পিরবারেক বি ত করা হয়। তাঁর িবধবা প ী
আেবদন করেবন এ

রওয়াজ তখনকার ঠাকুরবািড়েত অিচ

তরেফ তাঁেদর বষিয়ক
হেত বাধ হয়।

রমহাশয় মহিষর িনকট ব ি গতভােব য
নীয়।

অতএব

হেম -র

াথ িবনা িরে েজে শােন বকায়দায় বওয়ািরেশর মেতাই বানচাল

ভাবতই নােবলজয়ী কিব তাঁর কাপ থেক র া পানিন। তাঁর লখনীেত

বষিয়ক রবী নাথ

দখা িদল এইভােব — ‘নািলশ- মাক মা ইত ািদ ব াপাের এবং

িবষয়বু ি েত রবী নাথ তাঁর কিব শি র চেয় কােনা অংেশ কম িছেলন বেল মেন হয় না,
অবশ এটাও তাঁর িজিনয়ােসর আর একটা িদক িহেসেবও ধরা যেত পাের।’
ঠাকুরবািড়র

জ ািতময় রিবেক আ মণ কেরেছ অসংখ

কােলা

মেঘর দল।

বষিয়ক িবষেয়র পাশাপািশ সু েভা ঠাকুেরর তীযক বাণ থেক র া পায়িন িব কিবর সৃি

সানার তরী । ১৯৩৫ সােল
সারমম
িনেয়

িতমােদবীেক িলিখত রবী নােথর একিট িচিঠ এই ব েব র

কাশ কের — ‘সািহত স

সৗম

ঠাকুর অত

িলেখেছন য

ামী চে

ীয় িবেশষ উে খেযাগ খবর হে

গ ীর গলায়
রান

এই, চার অধ ায়েক

িতকূ ল সমােলাচনা কেরেছন।

সুেভা ঠাকুর

নামক এক ব ি র লখা থেক ওটা আিম চুির কেরিছ।

বাইের লােকরা কউ খু ব ভােলা বলেচ কউ খু ব ম , মােঝর থেক বইটা িবি
বেগ। জীবেন সত িমেথ অেনক িনে

েনিছ, িক

হে

ত

পেরর লখা চুির করেত হয় আ ীয়

ছাড়া এমন খবর অিত বেড়া িন ুেকর কলম িদেয়ও বেরায়িন।’
আট কােলকশেনর অ
কা িশে

হর

আকৃ হেয় িকছু িশ ব

িশে র উ য়েনর জন

সং হ কেরিছেলন এবং অনাদের অবেহিলত এই

চ া কেরিছেলন সু েভা ঠাকুর। সং েহর নশা িছল তাঁর রে । ছিব,

মূিত, পট, পাটা থেক পু েরােনা আসবাব, ঝাড় ল ন, এমনিক দায়াত-কলম, িসগােরট,
চু েটর পাইপ, পুেরােনা মানিচ

— এমন অ ুত সব সং েহ সমৃ

িছল তাঁর বাস ান। তাঁর

কােছ রাজা রামেমাহন রায়, িবদ াসাগর, রবী নােথর অেনক িচিঠ িছল।

িছল

িবরল ই

ােট এবং এক

পট ও মু ঘল আমেলর

সমেয় রােসল ি

েটর বাস ােন

কা। ধমতলায় কেটজ ই াি
ায়ই িনত

র বািড়র

নতু ন সং েহর সাম ীেত ঋ

ণ াহীেদর। তাঁর এই অিভ তার জন ই ভারত সরকার তাঁেক অল ইি য়া হ াি
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াপ
করেতন
াফস
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বােডর পূবা েলর অিধকতা িনযু
তিরর

কেরন।

ব ি গত সং হ িনেয় একিট সং হশালা

তাঁর অধরাই রেয় গেছ।

সি নী ঐ িচ কলা
সু েভা ঠাকুেরর ছিবর জগেত আসার আেগ তার জিম অেনক আেগই কষণ
কেরিছেলন তাঁর পূবসু রীরা।

সলেত পািকেয়িছেলন এবং

রবী নােথর িনেদিশত ‘বা র
িলেখিছেলন’,

জাের ছিব’ এঁেকিছেলন

দীপও

েণ নাথ, ‘ওিরন ঠাকুর ছিব

জ ািতির নাথ এবং সবেশষ রবী নাথ যাঁর ছিব স

বেলিছেলন — ‘ও েলােতা ছিব নয়,
ভারতীয় িচ া ণ রীিতর পু ন

ািলেয়িছেলন।

যন আে য়িগিরর অ ুৎসার।’

েক অবনী নাথ
অবনী নাথ ঠাকুর

াের এবং ভারতীয় িচ িশে র নব জ দাতা েপ গণ হন।

গগেন নাথ ও অবনী নােথর ছাটেবান সু নয়নী দবী আধু িনক িশ কলার অন তম
নারী িচ িশ ী। রবী নাথ

ায়

ৗঢ় বয়েস আঁকা

ধান

কেরিছেলন এবং সেবাপির কােনা

থাগত িশ েকর ত াবধােন না থেক আধু িনক ভারতীয় িচ া ণ ধারায় এক নতু ন পেথর
পিথক। সু েভা ঠাকুর তাঁর পূবসু রীেদর শি ক জু েতােত পা গলােয়ও িতিন ঠাকুর পিরবােরর
ঐিতহ ও পর

রায় এক িবে াহী িচ িশ ী িহেসেব িনেজেক তু েল ধরেত

ছিব আঁকায় তাঁর িনজ তার
তাঁর।

া র রেয়েছ। পূব আর পি ম িমিলেয় স

’বছর সরকারী আট

ঈ রী সাদ।

ুেল পেড়েছন। তাঁর মানস

িচ িশ ী সু েভা ঠাকুর

কেরন — ‘ ছাট

সফলকাম হেয়িছেলন।

ব ল

লােবােধর সে

ুল-এর িশ িচ া

পিরেতাষ সন, কমলা দাশ

ক ালকাটা

িদেয়,

অল রণ

এক নতু ন

পব েন এক
য়াসেক উপ াপন

েল

িতকৃিত রচনায়

রায় কা কলার সমঝদার।
ীিতও যু

থেক দূ ের সের এেস

েপর আমি ত সদস ।

িতিনই আিব ার কেরন কা ীের।

রেয়েছ।’

েদাষ দাশ

,

গাপাল

এই

িত াতা। যিদও রামিক র িছেলন

য সময় এই

ঘাষ,

দ

েপর

কলাকুশলী িশ ী বংশীচ

ধানতম,
সন

পিটর

সারণ

িত া ১৯৪৩ সােল, সই সময় চলিছল ি তীয় িব যু ।

পরাধীন ভারতবেষর অভ

ের ব াপক রাজৈনিতক আে ালন।

ভয়ানক খরা দখা দয় যা

ামগে র হাজােরা মানু ষেক সবসা
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েক

িত ার পছেন ব াপকভােব সি য় িছল

কলািশে র ভাষােক পরী া-িনরী ার আেলােক শি শালী করা এবং তার স
ঘটােনা।

তাঁর

মু খ কেয়কজন ত ণ িশ ী ১৯৪৩ সােল গঠন কেরিছেলন

প । সু েভা ঠাকুর এর অন তম

তেব িতিন িছেলন

িচ কলার

ায় জ ািমিতক শৃ

িতিন িছেলন ভারতীয় পর

ছিবেত এই কা িশ ীর শৃ

াইল

যািমনী রায়। আর এক

ব বু নেনর মেধ

কাশ পেত থােক। িচ িশে

ছাট বগাকার খ

ূণ নতু ন

ধু ছিব আঁেকনিন, পাশাপািশ িশ কলার ব বহািরক

িদেকও পরী া-িনরী া কেরিছেলন।
অন মাি কতায় তাঁর সৃ ি েত

য়াসী িছেলন।

তৎকালীন সমেয়র

য

কের িদেয়িছল সই খরার
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ভয়ানক

প দেখ জ

আদেশর

ারা

১৯৫৩।

তার

হারােনার কারণ
যাওয়া।

ক ালকাটা

প অব আিট

ভািবত হেয়িছেলন।
িত াতা সদস
বাধ হয়

এই

।

এই

েপর জীবৎকাল মা

হেলও সু েভা ঠাকুেরর

েপর সদস রা মানিবক
দশবছর।

েপর

১৯৪৩ থেক

িত আকষণ ও আ া

িতবাদী মানিসকতার এক িশ ীর ব ি

াত

গৗণ হেয়

িতবাদী িশ ী সু েভা ঠাকুর িচরাচিরত পেথ না হঁেট আপন পেথর স ান কেরেছন।

তাঁর কাজ

জওহরলাল,

িতকৃিত িলেক

নতািজ

সু ভাষ ও

কাশ করিছেলন ব

রবী নােথর সমকালীন ব

বু নেনর মাধ েম এক নতু ন িনজ

ঠাকুেরর তু লনা সু েভা ঠাকুর িনেজই। িশ

পিরিচত

আি েক। সু েভা

ইিতহাসেব া ও. িস. গা ুিল যথাথই বেলেছন —

‘Subho Tagore has made able attempts to recover Indian painting and to make
it run on new paths. He has scrupulously avoided any imitation or repetition of
the manners of Dr. Abanindra Nath Tagore. He has, therefore, been a Tagore
without being a Tagorite, an Indian artist without the archaisms of old Indian
art, yet without loving the aroma and flavor of it Indianness.’
কািল-কলম-মন
িতিন যমন িচ া েণর

ে

‘a Tagore without being a Tagorite’, তমিন িতিন

সািহেত ও িভ

পেথ হঁেটিছেলন,

ম ুরী

কািশত হয় তখন তাঁর বয়স মােট বােরা- তেরা।

যখন

রসরাজ অমৃ তলাল বসু ।

াইল।

থম বই

ভূিমকা িলেখিছেলন

সু েভা ঠাকুর িলেখেছন পিরিমত, তাঁর বইেয়র সংখ া

াইেল অনন । তাঁর কলম জ

অত

বতন কেরিছেলন অননু করণীয়

িদেয়েছ মায়ামৃ গ, নীল র

আলতািমরা, প ানিস ও িপেকা । তাঁর আর একিট

, িক

লাল হেয় গেছ, অলাতচ ,
িব ৃিতচারণা, যা শষ জীবেন

রিচত। িব ৃিতচারণা-র মজাজ যৗবেন িলিখত পেয়ট টগর ক হন তামার – এর মতই

িব ৃিতচারণা

িবে াহী।

জীবেন িব ৃিতচারণা-য়

িবতেকর ঝড় তু েলিছল।
কাশ

সমীর সন ে র ভাষায় ‘তাঁর শষ

পেয়েছ ঠাকুরবািড়র িব ে

ঠাকুেরর কলম ধারােলা, আেবেগ উে জনায় টলমল।
কাঁচকােতন, নবীেনরা উ ােস জয় িন তু লেতন।
করেত পারেতন না কউ।
ছে র।

লখায়

সং ৃিতেত

িক

তাঁর কলেমর তী

লাল হেয় গেছ

তাঁর িব ৃিতচারণা-র মেধ
ৃিতচারণা

বহমান। ঠাকুরবািড়র অবদানেক অ ীকােরর মেধ ও যন
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সু েভা

তা অ ীকার

বতন কেরিছেলন এক নতু ন গদ রীিত ও কিবতায়

য অবদান তার ঐিতহ , গিরমার

‘অ িমল’ ছ নােম িতিন এক নতু ন ছ

াভ।’

সনাতনপ ীরা তাঁর লখা পেড়

ঠাকুরবািড়র আিভজাত েক ঝেড় ফেল নীল র

সািহত মহেল আেলাড়ন তু েলিছেলন।

কু িচকর

কাথাও
ীকােরর

িট িলেখ

ঠাকুরবািড়র িশ

ও

যন ফ ধারার মত
াত

বািহত। পেদ

বতন কেরিছেলন। িতিন িনেজেক তৃ তীয় ব ি
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িহসােব ধের িনেয় অেনক সময় লখা

করেতন।

‘ জাড়াসাঁেকার ঠাকুর কা

ানীর

মেদর মা েবর ওপর য অেনক ছড়াই আেগকার কােলর অেনক কাগেজই িছেলা িকনা
ছিড়েয় িছিটেয়। বলা যেত পাের ি
ায় অ ু ।

তেব ি

ারকানাথ থেক সু েভা ঠাকুর অবিধ এ ধারা িছল

ারকানাথ বলগািছয়ার বাগানবািড়েত ঝাড়-ল ন

িবিব- গালাম সমিভব াহাের ফায়ারা ছাটােতন শির এবং শ াে

েল সােহব-

েনর আর সখােন সু েভা

ঠাকুর ি ে র সা াৎ নািতর নািত, বতমােন মেদর অবতমােন, ওেদর উপর তলার ছােদর
ঘের, িনভৃেত িনজেন বেস, িলখেতা িকনা মেদর উপর পদ — যার ফল িত ‘িড- ক ার’।
আর তারইেতা উৎসগপে র এক াে

উৎকীণ িছল —

‘আমার নােমর যত বদনাম
তাহাির িতিমর ঠেল
য সব বঁধূয়া

-বা

বািড়েয়

এেসিছল তনু মেল,
তাহােদরই

ৃিত

রণ কিরয়া

িদেয় যাই মার

হ

গভীর নশায় চুরচুের আর
মাতাল এ মার দহ।’
পি কা স

াদক ও স

াদনা

নানাকারেণ অি তীয় সু েভা ঠাকুর, তার মেধ
রণীয় িশ পি কা সু রম স
পাঁচ সংখ া তাঁর স
সিচ

াদনা। আট কেলেজ পড়ার সময় চতু র
িটর

পি কার চার

ািদত মািসক ভিবষ ৎ ও

কািশত হয়। ি েশর দশেক তাঁর স

সা ািহক অ গিত পি কা

অিভনব
সং া

াদনায়

ধানতমিট স বত বাংলা ভাষার

ঃসাহিসক লখা, ছিব, পিরক না ও অ স

ার

চমক দ িছল।

তেব সামিয়কপে র ইিতহােস তাঁর

অবদান িশ কথা

পি কা সু রম ।

‘বাংলা ভাষায় ও বাংলােদেশ একমা

কলা িবষয়ক মািসক

পি কা সু রম ’। সু রম-এর উে শ িশ ী, সািহিত ক ও জনসাধারণ-এই িতেনর মেধ
সতু ব ন রচনা করা। সু রম
আগ

, ১৯৫৬।

িছল অিভনব।

দস

ব ব

কািশত হয় ‘ াধীনতা িদবস’, ইংেরিজ ১৫

া ও িলখন িশ ী িছেলন সত িজৎ রায়। সু রম সব িদক থেক

সু রম-এর িনয়িমত িবভাগ িছল — স

দশনী পির মা,
একিট পি কা

থম সংখ া

ব , গ , কিবতা,

াদকীয়,

মণকািহনী, চলি

কােশর পিরক না সু েভা ঠাকুেরর মাথায় এল?

— ‘ঘেরর

খেয় বেনর

মাষ তাড়ােনার ব াপাের

িচর রণীয়, সই পিরবােরর আজ ঘেরর খাবাের একা
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জগৎ, খবরাখবর,

সমােলাচনা। কীভােব এমন
শানা যাক সু েভা ঠাকুেরর
য পিরবােরর নাম আজও

অনটন ঘটেলও সু েভা ঠাকুর সই
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পিরবােররই একিট অধ ন বংশধর। অতএব লাভ হাক, লাকসান হাক, অেথর

লতা

থাকুক আর নাই থাকুক আট জানাল অথাৎ কলা িবষয়ক মািসক পি কা তার একিট বর
কারেতই হেব।’
কলা দশনী

ইিজ

, ইতািল, যু েগা ািভয়া, তু কী, বাগদাদ

দেখ তাঁর মেনর মেধ

জ

নয় আট জানােলর ভাবনা।

বানানিবিধেতও সু েভা ঠাকুেরর িবে াহী স া উপি ত।
কােনা কােনা ি য়াপেদর

সু রেমর

ইত ািদ।
নই!

ে

চােখ পড়ার মত।

লখক তািলকােত

বু েদব বসু, িবনয়

মজু মদার,

রাধা সাদ

ভৃিত দেশ

াম মান

সু রেমর

িবে াহী বানানিবিধ, িবেশষত,

বালেত, কারেত, কারেল, বালেল

ক

ঘাষ, কমল

,

েম

িম ,

অেধ ুকুমার গে াপাধ ায়, সু ভাষ মু েখাপাধ ায়,
অিসতকুমার

হালদার,

অ দাশ র রায়, অিচ

িচ

সাদ

কুমার সন

, অহী

চৗধু রী, শ ু িম , তারাশ র বে
সজনীকা

দাস,

সদাব

মু খ ম ীেক

ব

মে য়ী

ডা. িবধানচ

পি কা জাপােনর কুিটর িশ
এর মেতা

াপাধ ায়,

গাপাল হালদার,

দবী, লীলা মজু মদার।
মেতা

,

িদেয়

রােয়র

সু রম

ও সৗ যেবাধ –

িলিখেয় িনেত পেরিছল।

এ

কাজ খু ব সাজা কাজ নয়।
কােলর িনয়েম সু রম একিদন ব
িগেয়িছল। কারণটা শানা যাক স
বছর চেল, ব

হেয়

াদক সু েভা ঠাকুেরর কাছ থেক — ‘সু রম কাগজ আট

ঋেণর দােয় আমােক আে পৃ ে

অবিধ একিদন ব

বঁেধ কত না নাকািন চাবািন খাইেয় শষ

হেয় গল।’ সু রেমর তৃ তীয় বষ

থম সংখ ার স

সু েভা ঠাকুর িলেখিছেলন — ‘... তাইসু রম এখন যিদ ব
আেছ? সু েভা ঠাকুেরর স
ঠাকুর না হাক,

ভ চৗধু রী,

ভ সরকার অথবা

অধেমর নানািবধ কেতা সু িচ -কুিচ
কৃতকাযতার সে
িক

হেয় গেল, নতু ন সু রম

কানখান থেক অন

কােনা সু েভা

ভ িসংহ ব বসায় লাভজনক উ ম-

ছেপ, সই সু রমেক কাযকািরতায়, আরও কেতা না

এিগেয় িনেয় যেত স ম হেব।’

সু েভা ঠাকুেরর এই

সরকার অথবা

কাথাও অন

াদক

হােয় যায় তেব আফেশােষর িক

ািদত লাকসােনর এই সু রম ব

আরও যু েগাপেযাগী সু রতর হােয় অন

াদকীয়েত স

বা ভিবষ ৎবাণী সফল হয়িন।

কােনা

ভ িসংহ সু েভা ঠাকুেরর জু েতােত পা গলােত পােরিন।

শি ক জু েতােত পা গলােনার
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মতা একমা

ভ চৗধু রী,

ভ

সু েভা ঠাকুেরর

সু েভা ঠাকুেররই িছল।
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সু রেমর স

াদকীয়েত সু েভা ঠাকুেরর ব ব — ‘সৃ ি র আন

গড়ার মেধ

যমন

অেগাচের িবদ মান, ভাঙার মেধ ও লু িকেয় থােক য তমিন। আবহমানকাল থেক ভাঙার
মেধ ই বীেজর আকাের গড়ার

িবরািজত।

— য গড়েত জােন, সই একমা

য ভাঙেত জােন, সই আদেত গড়েত জােন

ভাঙার অিধকারী।’

মেতেছন সু েভা ঠাকুর। কখনও সফল হেয়েছন।
জ

এই ভাঙাগড়ার খলায় বারবার

কখেনা ‘ কােনা ইিতবাচক

িদেত পােরনিন।’ কখনও ঠাকুরবািড়র এই সৃ জনশীল ব ি

ত

ািডশেনর

দশীর চােখ ‘with

his long flowing beard and attire, which was like a flowing robe, he looked
more like a seer’, কখনও িতিন তাঁর আ ীয় জনেদর চােখ ‘ বােহিময়ান’, ‘কালাপাহাড়’,
‘ াকিশপ’।

তাঁেক িনেয় একসময় িব র লখােলিখ হেয়েছ তার

সু েভা ঠাকুর সংকলন

িটেত।

শাি

া র রেয়েছ আট অফ

িনেয় তির কেরেছন The

চৗধু রী তাঁর জীবনিচ

Lonely Pilgrim নােম।
এরপর আ িব ৃত বাঙািলর কােছ িতিন িব ৃত চির
চচায় সু েভা ঠাকুর ‘ লানিল িপলি ম’-ই রেয় গেছন।
পিথকৃৎ- ক িনেয় আবার নতু ন কের ভাবনা

িনবািচত সু রম কেয়ক খ
জীবেন জীবন যাগ করা’র

কােশর িস া

হেয় গেছন।

িশ

সং ৃিত

তেব আশার কথা এই িব ৃত ায়

হেয়েছ।
িনেয়েছ।

িত ণ

কাশনী িশ ীকথা :

এই অসু র সমেয় ‘সু রেমর

েচ ােক কুিণশ না কের উপায় নই। আমােদর িব াস সু রম-

এর উে শ — ‘িশ ী, সািহিত ক ও জনসাধারণ এই িতেনর মেধ

সতু ব

রচনা করা’, তা

সাথক হেয় উঠেব।
ঋণ

ীকার : ১। নীল র

লাল হেয় গেছ — সুেভা ঠাকুর; ২। িব ৃিতচারণা — সুেভা ঠাকুর; ৩। প ানিস

ও িপেকা — সুেভা ঠাকুর; ৪। বাংলা প পি কা — স

াদক ও স

চিরতািবধান; ৬। রবী নােথর আ ীয় জন — সমীর সন

; ৭। ধারাবািহক — শারদীয় ১৪২১।

িচ

পিরিচিত : সুেভা ঠাকুেরর ফেটা াফ, সু রেমর
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াদনা কারক; ৫। সংসদ বাঙািল

দ।
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