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িবে ােভ িবে ােহ  কাশ কম কার 

 দ ব কুমা র  সা ম এ বা র ক লম ধরে ছন িশ  ী  ক াশ ক ম  কা রে ক িনে য়। 
 
১৯৩৩-এ উট পািখ  কিবতায় সুধী নাথ দ  জানােলন ‘ফাটা িডেম আর তা িদেয় কী ফল 
পােব? / মন ােপও লাগেব না ওেত  জাড়া।’  এই কিবতার  শেষর িদেক  সই অেমাঘ উি  
‘অ  হেল িক  লয় ব  থােক?’  সুধী নাথ মূলত  ঃখবাদী কিব।  তাঁর কিবতায়  েয়র 
 ভাব    হেয় উেঠিছল ১৯৩০-এর দশেক।  আর আ েয র এই, ১৯৩৪ সােল জ  িচ ী 
 কাশ কম কােরর।  িচ ায়- চতনায় িযিন একজন ‘সং ামী িশ ী’।  ফেল যার জ   েয়র 
মেধ  িদেয়, জািতদা া- দশভােগ যার  কেটেছ  কেশার, সদ   াধীন রাে র সমূহ অধঃপতন 
িযিন  ত   কেরেছন পাঁচ আর ছেয়র দশেক, তাঁর 
িশে র ভূিম জুেড়  য িবে াভ আর িবে ােহর  চারা   াত 
বইেব তা আ েয  র নয়। 

 কাশ কম  কােরর জ  কলকাতায়।  ১৯৪৯ / 
৫০-এ িছেলন গভন েম  আট    ুেলর ছা ।  িক  
আিথ ক কারেণ এক বছেরর মেধ ই  থাগত িশ া  শষ।  
 কােশর িপতৃেদব িছেলন  সকােলর আ জ  ািতক 
খ ািতবান িচ ী   াদচ  কম  কার।   কােশর বােরা বছর 
বয়েস বাবা মারা যান।  তারপর  ছচি েশর জািতদা ায় 
  ৃিতরা   াদচে র  ুিডও পুিড়েয় িদেয় তাঁর     
সৃি  েলােক  ংস কের।  বােরা বছেরর  কাশও  রহাই 
পান না।   ুল  থেক বািড়  ফরার পেথ তাঁর  পেট ছুির 
ঢুিকেয়  দওয়া হয়।   স-এক ঝ  ািব ু  সময়।  দীঘ  িচিকৎসায়  কানরকেম  বঁেচ উঠেলন 
বেট, তেব  সই চরম আিথ ক অব ায়  বঁেচ থাকাটাই অেলৗিকক।  ম াি ক পরী ার পেরই 
মা মারা  গেলন।   ই অিববািহতা  বােনর দািয়  িনেয়  জরবার  কাশ।  ১৯৫০ সােল আট   
 ুেলর  প-আউট একটা  ক  তিরর কারখানায় কাজ করেতন।  জীিবকার স ােন ওই 
বছেরর  শেষ িতিন  টিরেটািরয়াল আিম  েত সাধারণ  সিনক িহেসেব  যাগ  দন।  িক  
 সনাবািহনীর অপমানকর চাকির সহ  হয় না।  চাকির  ছেড়  দন।  তখন সদ   াধীন  দেশ 
তাঁর একটাই ল  , একটাই  বঁেচ থাকা; ছিব আঁকা।  অথচ, তখনও িতিন পানিন ছিব 
আঁকার  থাগত িশ া।   ছাটেবলায় লুিকেয় লুিকেয় বাবার  ুিডওেত  যেতন।  বা া  ছেলর 
অদম   কৗতুহেল জৈনক মেডেলর  গাপাল নােমর  ছেলেক সে  িনেয় লুিকেয় ন  মেডলেক 
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 দখার আকুিত আর িনেজর মােক ন   দেখ  গাপােলর  কঁেদ ওঠা তাঁেক িদেয়িছল   ণীগত 
উ  েরর  াঘা।   সই   ণী  থেক তাঁর পতন ঘেটেছ।  অথচ িতিন জােনন না ছিব আঁকার 
কৃত  কৗশল।  এরই মেধ  ১৯৫২ সােল ১২৫ টাকার মািহনার একটা চাকির  পেলন।   সই 
চাকির তাঁেক আিথ ক সুি রতা িদল।  িক  ছিব আঁকার কী হেব?  ম ৃ ণাল  ঘাষ এক  বে  
 কাশ কম  কােরর তখনকার জীবেনর  য বণ না িদেয়েছন তা হল : ‘ বদ নাথ আয়ুেব দ ভবেন 
চাকির করেত  যেতন সকাল ৯টায়।  সােড় পাঁচটা পয    ওখােন কাজ।  ওখান  থেক  যেতন 
বাগবাজাের কমলার েনর  ুিডওেত।... িবেকল  থেক খািনকটা রাত পয    ওখােন কাজ 
করেতন।  তারপর  খেতন পেথর ধাের এক ওিড়য়াবাসীর  দাকােন।   খেয় গ ার ধাের 
ঘুিমেয় িনেতন িকছু ণ।  আধ ঘ া এক ঘ া, কখেনা বা  -িতন ঘ া  েয়  বিরেয় 
পড়েতন ছিব আঁকেত।  সারারাত ছিব এঁেক  ভাের িফরেতন বাগবাজাের।  তারপর  ান 
 সের আবার চাকিরেত  যেতন।’ 

আর এভােব রাতচরা নাগিরক যুবেকর অিভ তায় উেঠ এল  াধীন  দেশর পুিলেশর 
ফুটপাতবািসনীেক বলাৎকােরর ঘটনা।   দখেলন উ া  
মানুেষর জীবেনর সীমাহীন অ কার।  ব ুর মােয়র কােছ 
 পেলন  যৗন অিভ তা।   থম   িমকার গভ  পাত ঘিটেয় 
তােক কের িদেলন উ ািদনী।  তখন  থেকই িতিন িনেজই 
িনেজর অিভভাবক।  আধুিনক মনেনর ছিব আঁকার দশ  ন 
িশখেলন সদ  িবেদশ  ত াগত নীরদ মজুমদােরর কােছ। 

িনেজেক গড়েত  চেয় বারবার ভাঙেনর মেধ  িদেয় 
তখন তাঁেক  যেত হে ।  জীবেনর অিভ তা তাঁেক 
 শখাে  পূব জেদর নস াৎ করেত।      ঘাষণা করেলন 
যািমনী রােয়র ছিবেত  কান  াণ  নই।  রবী নােথর ছিব 
 মােটও আহামির নয়।  গগেন নােথর ছিব হল 
িমিনেয়চার িকউিবসম।  আর ন লাল তাি ক িশ ক।  িশ ী নন।   কাশ কম  কার তখন 
আপাদম ক এক নাি ক মানুষ।  চাইেছন   ািডশন ভাঙার রা া খুঁজেত।  পরবত ীকােল এ 
সমেয়র তাঁর মানিসক অব ােক িতিন ব াখ া িদেয়িছেলন এইভােব : ‘সুতরাং এই নপুংসক 
 দেশ, এই িনিব  ান মায়া ও চমৎকার দশ  ন সম ৃ  অিশি ত  দেশর িশ কলা বা িচ কলা 
কী হেব — তার একটা  মাটামুিট ধারণার বশবত ী হেয় আিম, অথ াৎ আিম এখােন এেস 
কীভােব কাজ করেত পাির বা কী আমার ধরণ হেব  য ধরেণর  ারা ছিব এঁেক যাব।  এইসব 
িচ াভাবনা করেত  গেল  থেমই ক ালটােক শরীর  থেক  ফেল িদেত হেব।  িঠক  যন 
থকথেক মাংেসর িপে র  ারা মানুষ পী একটা  কঁেচা।  হয়েতা বা খািনকটা কৃিমকীেটর 
মতন।  খািনকটা হয়েতা কালীঘােটর পটিচে র মতন।  মানুষ  যন  াকচারহীন।’ 
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১৯৫৯ সােল সদর  ীেটর ফুটপােতর  রিলেঙ িতিন তাঁর ছিবর  দশ  ন করেলন।  যা 
ভারেত  থম।  ততিদেন কৃি বাসীয় কিব- লখকেদর সে  তাঁর ব ু  গাঢ় হেয়েছ।  তাঁেদর 
সে  কখনও খালািসেটালায়, কখনও বা  সানাগািছ।  অথ াৎ  বােহিময়ান জীবেন  ভেস 
 গেছন।  এই অভূতপূব   দশ  নী  থেক  কাশ কম  কার িনজ  এক পিরিচিত লাভ করেলন। 

১৯৬০-এর দশক এল ৫৯-এর খাদ  সংকট িনেয়।  ি িটশ ভারেত িবেদিশ শি  
এেদেশর সামািজক, ধম  ীয় িকংবা অথ ৈনিতক  কােনা উ য়ন কেরিন।  বরং এক   ণীর 
বাবুমশাই  তির কের  গেছ, যারা তােদর অবত মােন  দশটােক িছবেড় করেব।   নহ র 
ভারত তার  কৃ  উদাহরণ।  পুঁিজপিতেদর সাহােয র জন   তির হল বৃহৎ নদীবাঁধ  ক ।  
 সচ ব ব ার সুফল  পল  কবল  জাতদার   ণী।  বেড়া বেড়া কলকারখানা  তির হল।  হল 
উ িশ ার জন  িশ াসদন।  ফেল যারা  মতাবান, তােদর হােত  মতার  শষ কিড়িটও 
 পৗঁেছ  গল।  আর িনর , অব াত ভারতবাসী আরও িনর  হল।  তােদর না জুটল  াথিমক 
িশ া।  তারা না  পল তােদর চাষ িকংবা  েমর মূল ।  পি মবে র িবধান রায় সরকার ব থ  
হল খাদ  সংকেটর  মাকািবলায়।  গাঁ উিজেয় চােষর মানুষ পিরবার িনেয় হািজর হেলন 
শহেরর মধ িবে র দরজায়।   সখােনও অে র হাহাকার।  
এরই মেধ  ভারত-চীন যু  লাগল।  ভারেতর কিমউিন  
পািট   টুকেরা হল।   াে  ছা  আে ালেনর ফেল  িনয়া 
জুেড়   াগান উঠল ‘আরও  াধীনতা’।  আেমিরকা 
িভেয়তনাম আ মণ করল।  অ ােলন গীনসবাগ  িলখেলন 
‘Like a homosexual capitalist afraid of the masses 
/ and that’s my situation, Folks …’।  এই সময় 
 কাশ কম  কােরর ছিব-জীবেন  তির হল িবে াভ।  
১৯৬০-এর  থম  দশ  নীর পের  সাসাইিট অফ 
কনেটে ারাির আিট     ছেড় িদেলন।  ১৯৬৪ সােল  যাগ 
িদেলন ক ালকাটা  প ােস  ।  িনেজেক  ভেঙচুের তখন 
চলেছ তাঁর অিবরাম ছিব আঁকা। 

িক  কী িছল তখনকার তাঁর ছিবর িবষয়?  কীভােব িনেজেক  ভেঙ িনি েলন  কাশ 
কম  কার? 

 সিদেনর সংকট  কবল  কােশর একা িছল তা নয়।  তাঁর সতীথ   যােগন  চৗধুরী, 
অসীম িব াস িকংবা শ ামল দ রায়ও আ া  িছেলন একই ভাবনায়।  তেব তাঁেদর সে  
 কােশর মূলগত পাথ ক  িছল।  এরা সকেলই আট    ুেলর দলছুট িকংবা   ু ছা  িছেলন।  
ফেল আিথ ক িবপয য় িছল তাঁেদর িনত স ী।  িক   কােশর মেতা তাঁেদর অব াগত 
পিরবত ন ঘেটিন।  তাঁরা তাঁেদর অথ ৈনিতক অব ার জন  ব ব ােক ততটা দায়ী কেরনিন, 
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যতটা কেরেছন  কাশ।  জািতদা ায় তাঁর িপতৃেদেবর সৃি  ন  হেয়েছ।   দশভােগর ফেল 
উ া  না হেয়ও িতিন বা চুত  হেয়েছন।  আেলািকত জীবেনর  াদ  থেক বি ত হেয় ডুেব 
 গেছন িনকষ অ কাের।  ফেল তাঁর মেধ  িবে াভ খুবই  াভািবক।  তাঁর এই িবে াভ 
অেনকটা নবা ণ ভ াচােয  র মেতা।  মধ িব    ণী  চতনার মেধ   থেকও  েলেতিরয়ত 
জীবেনর  িত  ঝাঁক।  ফেল  কােশর ছিবেত এল অ ানাটিমহীন মানুষ শরীর।  িবসদ ৃশ  
 যািন মুখ।  অ াভািবক নািভকু ।  অিবন    নম িল।   কান একটা  মেয় শরীর।   য 
শরীর  ধু পু েষর দ ৃি েত সৃ ।   য শরীের ‘শরীর শরীর,  তামার মন নাই কুসুম!’ 

ছিব আঁকার পাশাপািশ  সই সময়  কাশ কম  কার কিবতাও িলেখেছন।   স-সব 
কিবতা খুব উৎকৃ  িকছু নয়, তেব তাঁর সময় তাঁর মেতা কের আর  কউ সািহেত র ভাষােক 
মান তা  দনিন।  ফেল এই সমেয় িতিন  য ছিব এঁেকেছন তা নারী শরীর,  ঘাড়া িকংবা 
পু ষ-নারীর যুগলব ী, তা সবই আমােদর িলিবেডােক আ মণ কের।   কাশ কম  কার সব  
অেথ  িছেলন নাি ক মানুষ।  ফেল সামািজক দায়ব তা িতিন বরাবর অ ীকার কেরেছন।  
সারাজীবেন িতিন ব  নারীশরীর  ঘঁেটেছন।  শরীর  ছেন বুেঝ িনেত  চেয়েছন  দেয়র কথা।  
ফেল তাঁর ছিবর    াপট জুেড়  কবল িবসদ ৃশ , থকথেক কাদার মেতা নারী শরীর।  
হাড়েগাড়হীন।  ফেল ি -পদীেদর মেতা এই শরীর েলার মেধ   নই  স ার অফ  ািভিট।  
উল  বরাবর তারা দ ায়মান নয়।  বরং  জিলর মেতা থকথেক।  এই শরীর গঠেনই তাঁর 
যাবতীয় িবে াভ, িবে াহ জেম থােক।  িতিন আরও িডসটেট  ড িফগার এঁেক যান। 

এভােবই খুব  ত িনেজর  কীয়তার কারেণ  কাশ কম  কার তাঁর সমসামিয়ক 
িচ ীেদর  থেক  যাজনদূর।  তাঁর ছিবেত    কের িদেত চাইিছেলন িফগার।  িফগার 
সব  তা।  একটা  রখার পােশ আর একটা  রখা। কি ত।  ভী ।  এঁেক  দন  কাশ 
কম  কার। 

১৯৬৯ সােল ফরািস সরকােরর বৃি  িনেয়  গেলন 
পি ম ইউেরােপ।   দেশ িফের চাকিরর সূে  বদিল 
হেলন এলাহাবােদর কােছ  নিনেত।   সখােনই কাটল 
তাঁর অি গভ   ১৯৭০-এর দশক।  ১৯৮৮ সােল 
কলকাতায় িফের রাজচ পুের বািড় কের বসবাস    
করেলন।  ততিদেন  কাশ কম  কার এক  ফেনােমনন।  
এই পেব   ি ত ণ  সামিয়কপে র িবিভ  সংখ ায় 
অলংকরেণর কাজ    হল।  িবেশষত  দেবশ রােয়র 
িব ে বর অস ম য় এরকম ঘে ট থাে ক, ধ ষ ে ণর পরিদ ন 
এরকম ঘে ট থাে ক  উপন াস েলায় তাঁর অলংকরেণ 
 সই আিদ ও অকৃি ম  কাশ কম  কারেকই আমরা পাই।  যিদও এরপের খুব  ত বদলােত 
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থােক তাঁর ছিব আঁকার িবষয়।  িতিন তখন অেনকটাই ন ।  সহনশীল।  তাঁর সহেযাগীেদর 
মেতা এখন িতিন আর ততটা িব ু  নন।  বরং ল া ে প রচনায় নতুন এক  শলী  তিরেত 
মশ ল। 

কলকাতায় িফের জীবন সায়াে  িতিন  য ম তায়  াকৃিতক জীবন এঁেক  গেছন, 
তার তুল  সমসামিয়ক িশ ভাবনায়  নই।  থাকার কথাও নয়।  যিদও পথ পা ােলও িতিন 
কখনও  ধেম   িবচূ ত হনিন। 
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