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িনসেগ র িনঃস  পিথক —  গাপাল  ঘাষ 

 গাপাল  ঘাষ নামক একজন িচ িশ ী িছেলন বাঙািল  সকথা কেবই ভুেল  গেছ।  
িব ৃতবাঙালীেক  রণ কিরেয়  দওয়ার জন  হােত কলম তুেল িনেলন  দবকুমার 
 সাম। 
 
 
১৯৪০ দশক এই উপমহােদেশর পে  সবিদক  থেকই খুব    পূণ ।  ি তীয় িব যুে  
সরাসির অংশ হণ না করেলও যুে র সািব ক  ভাব  থেক ভারতবষ  িবি   িছল না।  তার 
ওপর িবয়াি েশ বাংলার  িভ  ,  ছচি েশর দা া, সাতচি েশ  দশভাগ আর আটচি েশ 
পািক ােনর সে  সীমা  যু ।  পরপর ঘেট যাওয়া ঘটনা।  এর মেধ  রাজনীিতেত গা ীযুগ 
িগেয়  নেহ  যুগ এেসেছ।  সাতচি শ সাল অবিধ ভারেতর 
কিমউিন  পািট র সাধারণ স াদক িছেলন পূণ চ  
 যাশী।  মূলত তাঁর ও  সামনাথ লািহড়ীর সমথ েন 
ফ ািস বাদ িবেরাধী  লখক ও িশ ী সংঘ   িতি ত হেল 
একিদেক  যমন গণনাট  সংঘ  তির হেলা, অন িদেক 
সািহত  িকংবা িচ িশে  এেলা নতুন এক তর ।  ১৯৩০ 
এর সূচনা সময়  থেকই রবী নাথেক  যমন সািহেত  
অ ীকার করা হি ল, িঠক  তমনই আবার  য়ং রবী নাথ 
তাঁর িচ িশে র মেধ  িদেয় অবনী নাথ িকংবা ই.িব. 
হ ােভেলর নব ব  ঘরানার িব তীেপ িনেজেক  িতি ত 
করিছেলন।  তখনকার চলিত হাওয়ার িব ে  রবী নােথর 
এমন সরাৎসােরর  পছেন হয়েতা ‘জুিবিল আট   
অ াকােডিম’-র  িত ধ  ার ইিতহাস কাজ কেরিছল।   মােটর ওপর রবী নােথর সাফেল  
অনু ািণত হেয়ই িচ িশে  তখনই  েটা িভ  ধারার জ  হয়।  যার একিদেক িচ  সাদ, 
 সামনাথ  হার, জয়নুল আেবিদন িকংবা  দব ত মুেখাপাধ ােয়র মেতা  গিতশীল 
রাজৈনিতক িশ ী।  অন িদেক িছল ইউেরাপীয় আি ক আর  দশীয় ঘরানার সংিম েণ  তির 
হওয়া ‘ক ালকাটা  প’।  অথ াৎ িব যু , মানুষসৃ   িভ   , জািতদা া,  দশভাগ এর মেধ  
িদেয় িশ ী-সািহিত কেদর মেধ   য িবপুল আেলাড়ন ওেঠ,  সই আেলাড়ন আমােদর  দশীয় 
িচ রচনােক িতনেট ভােগ ভাগ কের  দয়।  নব ব ীয় ধারার মূল শাখা  থেকই িবি   হেয় 
অপর  েটা শাখা পু  হেয়িছল  সিদন।  আমােদর  রেণ আেছ িচ  সাদ শাি িনেকতেন 
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ন লােলর কােছই ছিব আঁকা িশখেত  চেয়িছেলন।  িক  ব থ  হেয় িতিন অিভমােন  যাশীর 
সহেযা া হন।  তাঁর অনুে রণাই কাজ কের  সামনাথ  হােরর মেধ ।   তমনই যারা 
‘ক ালকাটা  প’-এর  িত াতা সদস , তাঁেদর মেধ  অেনেকই ন লাল, রেম নাথ চ বত ী 
িকংবা  দবী সাদ রায়েচৗধুরীর ছা ।   যমন  গাপাল  ঘাষ।  এই  েপ পেরর িদেক  যাগ 
 দন রামিকংকর।  িযিন  য়ং শাি িনেকতেন িছেলন ন লােলর  থম পয  ােয়র ছা ।  অবশ  
১৯৪০ দশেকর সব  িতভাই  য  গিতশীল িকংবা ‘ক ালকাটা  প’-এর সে  স ৃ  
িছেলন, তা নয়।  িবেনাদিবহারী, হীরালাল  গার 
অথবা যািমনী রায় নবব  ধারােকই পু  কেরেছন। 
  গাপাল  ঘােষর িচ রচনা স েক  কথা 
  র আেগ এত দীঘ  একটা মুখব  িদেত হেলা, 
 ধু এটুকুই  বাঝােত  য িনসগ  িচ   যমন 
এঁেকেছন িবেনাদিবহারী বা হীরালাল  গার,  গাপাল 
 ঘাষও  তমনই আজীবন িনসগ  িচ  এঁেকই ি রতা 
 পেয়েছন।  এঁরা সকেলই ভাবধারায় অবনী নাথ-
ন লাল অনুসারী হেলও সৃজন দশ  েন স ূণ  িভ   ম র।  ফেল আমরা যখন িনসগ  িশ ী 
িহেসেব একই ব নীর মেধ  এঁেদর আিন, তখন  ভাবতই  ম  থেক যায়।  যমন  পদী 
ব াটসম ান িহেসেব রা ল  ািবেড়র   ায়ার কাট আর িব নােথর   ায়ার কােট পাথ ক  
রেয়েছ।  িঠক  তমনই  গাপাল  ঘােষর িনসগ  িচ  রচনার সে  শাি িনেকতেনর িনসগ  িচ  
রচনার আি কগত  েভদ  চুর।  এই  েভদ আরও গভীের অনুভেবর জন  আমােদর 
 গাপাল  ঘােষর জীবন বৃ া  একটু  জেন িনেত হেব। 
 যিদও  গাপাল  ঘােষর  পতৃক আবাস উ র কলকাতার শ ামবাজার অ েল।  অথচ, 
 শশব  থেক ত ণ বয়স অবিধ িতিন িছেলন বাংলা ছাড়া।  তাঁর জ  ১৯১৩ সােল।   গাপাল 
 ঘােষর বাবা    েমাহন  ঘাষ িছেলন উঁচু পেদর আিম   অিফসার।  তখন িতিন িসমলায় 
অব ান করেছন।   গাপােলর  থম  শশব িসমলায়  কেটেছ।  পাহাড়-জ ল  ঘরা 
ি িটশরােজর অত   ি য় এই  শলশহের  াকৃিতক  াচুেয  র অভাব িছল না।  পাহােড়র পর 
পাহাড় িডিঙেয়  শষেমশ নীল-পাহাড়- মেঘ দ ৃি  িমেশ যায়।  বরফ িশখের িদেনর  থম 
সূেয  র আেলার ন  উে াচন কীভােব  বলা বাড়ার সে  সে  অন  এক আকুিতেত ভের যায়।  
িসমলায়  শশেবর  চাখ  ফাটার সময়  স সব তাঁর  চতনায় অনু েবশ কের।  বাবার 
সামািজক  মতায় িতিন  ানীয় এক নামী ইংরািজ  ুেল ভিত  হন।   গাপাল  ঘাষ 
 ছেলেবলায় ‘সুেবাধ  গাপাল’ িছেলন না  মােটও।  বরং  বিশমা ায় িছেলন ডানিপেট।  
 েদিশ আে ালেনর সময় একিদন িতিন তাঁর কেয়কজন ছা ব ুর সে  িমেল  ুেলর 
ইউিনয়ন জ াক নািমেয়  তর া পতাকা উে ালন কেরিছেলন।  খবর  পেয় পুিলশ আেস।  
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পুিলেশর বুেলট তাঁর ডান হােত লােগ।  এরপর    েমাহন চাকির  থেক অবসর িনেয় 
 বনারেস বাস    করেল,  গাপাল পুেরােনা এই শহেরর অিল-গিল ঘুের ঘুের ছিব আঁকা 
চচ া করেত থােকন।  কেলেজর পড়া েনা  বিশ এেগাল না।  ফেল    েমাহন তাঁেক 
জয়পুেরর ‘মহারাজা  ুল অফ আট   অ া   াফট’-এ ভিত  কের  দন।  জয়পুেরর আট   
কেলেজ তখন অধ   িছেলন  শেলন  দ।  তাঁর কােছই িতিন  থম িশখেলন নব ব  ধারার 
িশ ।  তখনই নব ব  ধারার  িত তাঁর মেধ  
িবে াহ কাজ করেত    কের।  কারণ, নব ব  
ধারায় নু ড  ািড-র চল িছলনা।   গাপাল  ঘাষ 
তখন পি ম ইউেরােপর িচ কলা স েক  িবিভ  
বই  দেখ অনুভব করেলন, িবেদিশ িশ ীেদর মেতা 
ছিবেত দ তা আনেত হেল িহউম ান  ািড িকংবা 
নু ড  ািডর  েয়াজন।  ইমে শিন  িচ করেদর 
মেধ  এই  বণতা গভীরভােব ল   কেরন িতিন।  আর খুব িশ ই নব ব ীয় ধারার 
পাশাপািশ ইমে শিন েদর  িতও িতিন ঝঁুকেলন।  তখন  দেশ নু ড  ািডর িশ া  দওয়া 
হেতা  কবল  চ াইেয়র গভেম     ুল অফ আট  স অ া   াফস-এ।  িতন বছেরর অ াডভা  
 কােস    গাপাল  ঘাষ তাই  চ াই পড়েত  গেলন।  আর এখােনই িশ ক িহেসেব িতিন 
 পেলন  দবী সাদ রায়েচৗধুরীেক।   াতক হওয়ার পের  দবী সােদর উপেদেশ  রখার  িয়ং 
গভীর অনুশীলেনর জন   দশ  দখেত  বর হেলন।   াস েমর বাইের  বর হেয় িতিন  যমন 
আরও গভীরভােব পরাধীন  দশটােক  দখেত  পেলন, িঠক  তমনই  রখায় তাঁর দ তােক 
উৎকষ  সীমার বাইের িনেয়  ফলেলন।  জীবনভর  গাপাল  ঘাষ অজ    চ কেরেছন।  তার 
ওপর  কান রঙ চাপানিন।   কান  কান িনসগ  িচ কর  কবল রঙ িনেয়  খলা কেরন।  
জলরঙ িকংবা প াে ল বা কািল-কলম।  িক   গাপাল  ঘাষ একজন আ জ  ািতক মােনর 
িনসগ  িশ ী হেয়ও রঙ িকংবা  করণ িনেয় নয়,  রখা িনেয় সময় কািটেয়  গেছন।  সামান  
কাগজ আর কলেমর সাহচেয   িতিন  র  সব  রখার সৃি  কের  গেছন।  আর এইভােব 
ি ল ছিব, িহউম ান িফগার, বা জ -জােনায়ার বা ফুেলর ছিব আঁকেত িগেয় সাদা কাগেজ 
িতিন  রখার  য িবন াস  রেখ  গেছন, তা  কবল কািব ক নয়।  অ া ।  ফেল তাঁর এই 
 রখার মেধ  ক ািল ািফর টান দশ  েকর নজর এড়ায় না।  এভােব ১৯৩৮ সােল যখন িতিন 
পাকাপািকভােব কলকাতায় চেল এেলন, তখন দ তায় পূণ  এক নতুন  িতভা িহেসেবই 
তাঁেক িচনেত সময়  নয়িন সমকালীন িশ ী সমাজ।  যিদও তখন তাঁর মেধ  আি ক িনেয় 
িছল তী  টানা- পােড়ন।  কীভােব িনেজেক  কাশ করেবন?   কান উপােয় িনেজর  বিশ   
ফুেট উঠেব কাগজ িকংবা ক ানভােস?  তাই িছল তাঁর একমা  িচ া।  এরই মেধ  সামিয়ক 
প -পি কায় অলংকরেণর কাজ কেরেছন।  সমমন  িশ ীেদর সে  ছিবর  দশ  নীেত অংশ 
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িনেয়েছন।  আর  শষেমশ  েদাষ দাশ  েদর সে  ‘ক ালকাটা  প’  তির কেরিছেলন।   য 
 প এেদেশর িচ -আে ালেনর ইিতহােসর অন তম সফল  েচ া। 
 ‘ক ালকাটা  প’-এর সে  যারা সংপৃ  িছেলন, তাঁরা  যমন সমােজর িভ  িভ  অংশ 
 থেক এেসিছেলন,  তমনই তাঁেদর িশ াও একই প িতেত হয়িন।  ফেল  প সদস  
িহেসেব এেক অেন র কােজর  শংসা িকংবা সমােলাচনা করেলও  কউ কােরার  ারা 
 ভািবত িছেলন না।  িক  িনসগ  িচ  রচনার  য পর রা    হেয়িছল অবনী নাথ-
ন লােলর হাত ধের,  য ধারা এখনও সমান ি য়াশীল,  সখােন  গাপাল  ঘােষর অব ান 
 কাথায়?  আমরা িক তাঁেক একজন িনসগ  িচ িশ ী িহেসেবই আজ মান তা  দব?  আমরা 
কী তাঁর অন ান  সফল কাজ েলার  কান আেলাচনা করেবা না?  শতবষ   পিরেয় যাওয়া 
একজন  ায় িকংবদ ী বাঙািল িশ ীেক কী  চােখ  দখেব ভািবকাল? 
 এই আেলাচনায় আসেত িগেয় আমরা 
 থেমই িবি ত হই  দেখ  য, শাি িনেকতেনর 
 চৗহি র মেধ  না  থেকও, িবে াহী ‘ক ালকাটা 
 প’-এর একজন সি য় সদস  হেয়ও 
 গাপাল  ঘাষ আজীবন  ায় জলরেঙর কাজই 
কের  গেলন।  িকছু প াে ল কাজ থাকেলও, 
তাঁর বেড়া কাজ সবই কাগেজর ওপর জলরঙ।  
ভাবেল  বশ  কৗতুহল জােগ।   গাপাল  ঘাষ 
ইমে শিন েদর  টকিনকেক আ   কেরেছন।  
িক  শাি িনেকতনী ধারার মেতা জলরেঙই 
ঘেটেছ তাঁর  কাশ।  তখন জলরেঙর ব বহার 
তুলনামূলকভােব সহজলভ  িছল সিত , যুে র বাজাের িবেদশ  থেক ভােলা মােনর  তলরঙ 
আসেতা না।  এেলও  চার-বাজাের যারা রাজ-রাজােদর  িতকৃিত আঁকেত দড়, তাঁেদর 
কােছই িবেকাত।   স সমস া  গাবধ  ন আশ, রথীন িম  িকংবা  ম েদর িছলনা?  িবল ণ 
িছল।  তবুও  গাপাল  ঘাষ  কন জলরেঙই ি ত িছেলন?  কারণ তাঁর িসি  জলরেঙ।  
আেগই আেলাচনা হেয়েছ  গাপাল  ঘাষ রঙ িনেয় নয়, বরং ছিবর  রখা িনেয়ই ম  িছেলন।  
ফেল কািলর ওপরই িছল তাঁর টান।  এই টান তাঁর ছিবেক অেনকাংেশ ক ািল ািফক কের 
তুেলিছল সে হ  নই।  জলরেঙ অসুিবধা  যমন িব র, সুিবধাও আেছ।   রখার টান  স 
িতয  ক বা সরল যাই  হাক, খুব কািব ক হয়।  তুিল িকংবা কলেমর একটা  মাটা বা সু  
টােন ছিবর    াপট  কমন পাে  যায়।  ব াপারটা    ধরা পেড় রামিকংকেরর জলরেঙর 
ছিবেত।  িকষাণ-িকষাণীরা জিমেত কাজ করেছ।  িকংবা একজন চাষা তার বলদেক  টেন 
িনেয় যাে ।  এমন সব ছিবেত রামিকংকর খুব িডেটইিলং-এ যানিন।  বরং একটা- েটা 
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তুিলর  খাঁচায় জলরেঙর    াপট  থেক  টেন  বর কের এেনেছন ছিবর িবষয়।   গাপাল 
 ঘােষরও  রখার  িত তী  টান বা অবেশসন তাঁর ছিবেক বারবার জলরেঙর িদেক  টেন 
িনেয়  গেছ। 
  গাপাল  ঘাষ ইমে শিন েদর ছিব এবং  টকিনেক  ভািবত িছেলন।  িবেশষত 
 সজা  িকংবা  মােনর ছিবর।   সটা তাঁর ি ল ছিব বা িনসগ  িচ   দখেলই  টর পাওয়া 
যায়।  তাঁর ছিব েলা রিচত দশ  েকর দ ৃি েত।  িতিন িনসগ  আঁকেছন  যন এমনভােব,  কউ 
িনরাপদ দূর  থেক পািখর দ ৃি েত িনসগ   দখেছ।  অেনক ণ ধের  দখেছ।  ফেল দশ  েকর 
 চােখর ওপর  যটা ফুেট উঠেছ,  সটা িঠক বা বধম  ী িনসগ  দ ৃশ  নয়।  বরং একটা অনুভূিত।  
একটা আেবশ  বর হেয় আসেছ।  তাঁর সমসামিয়ক যাঁরা িনসগ  িচ  এঁেকেছন, তাঁেদর 
 থেক  গাপাল  ঘােষর পাথ ক  এই, িতিন ব র মেধ  ি ত না হেয় অবতল  থেক বুঝেত 
 চেয়েছন  কৃিতর ভাষা।   শশব  থেকই িতিন বািহরমুেখা।  অফুর   কৃিতর মেধ ই িতিন 
 বেড় উেঠেছন।  ফেল  কৃিতর িনয  াসেক মনেন  াপন করেত তাঁর  টকিনক হেয় উেঠেছ 
ছিব নয়, ছিবর অনুভূিত।  এ  স  আমরা তাঁরই সমকালীন আর এক িব য়কর  িতভার 
কথা বলেত চাই।  িতিন হেলন িবেনাদিবহারী মুেখাপাধ ায়।  িবেনাদিবহারী দ ৃি শি র  ম 
 িয় ুতার মেধ  অ জ  গেতর  ভতের রেঙর  চতনা িনেয়, আেলার  চতনা িনেয়  খলা 
কেরেছন।   গাপাল  ঘােষর মেতা তাঁরও ছিবেত ক ািল ািফক  মজাজ  দখা যায়।  িক  
িবেনাদিবহারীর ছিবেত আেলার  য ঝলক,  সই ঝলক অনুপি ত  গাপাল  ঘােষর ছিবেত।  
মেন হয়  াম মান জীবেন  গাপাল  ঘাষ আেলার এত রকমেফর  দেখেছন  য, আেলা িনেয় 
তাঁর  কান কা কায  িছল না।  মেন হয় আেলা নয়, আেলার উ াস িনেয়ই িছল তাঁর 
যাবতীয় মু ােদাষ। 
  গাপাল  ঘােষর সময়  থেক আমরা নয় নয় কের আজ ৭০/৮০ বছর পার হেয় 
এেসিছ।  এখন আর রেঙর   ণী িবভাজন  নই।  তবুও ছা  িকংবা িচ িশ ীরা িনসগ  িচ  
আঁকার সময় জলরঙ তুেল  নন।  কারণ জলরেঙর তরলতায়  খলা কের আেলার রকমেফর।  
 দশভােগর আ -িপছু এই শহের িনসগ  িচ  রচনায়  গাপাল  ঘাষ  সই আেলার িঠকানা 
পানিন।  ফেল আজেকর  ফােটা ািফক িনসগ  িচে র  চেয় অেনকেবিশ অবা ব তাঁর আঁকা 
ছিব েলা।   য েলা দশ  ক আর িশ ীর  চতনায়।  মনেন। 
  গাপাল  ঘাষ আজীবন একজন িচ িশ ী িছেলন।   কােনা  ফােটা াফার নন। 
 
িচ  পিরিচিত :  গাপাল  ঘাষ ও তাঁর সৃি । 
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