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 থা ভাঙার িশ ক —  হেম নাথ মজুমদার 

 হেমন মজুমদার।  িশ ক না হেত চাওয়া এক িশ ক-িচ িশ ীেক িনেয় গ  বলেত 
   করেলন  দবকুমার  সাম। 
 
 
‘‘সব ােপ া িমথ া ও হাস কর ব াপার — এই ‘ভারতীয় প িত’ শ িট।  িযিন সব  থম এই 
শ িট উ ারণ কিরয়ািছেলন, তাঁহার মেধ  সৎবুি র একা  অভাব িছল।  আেরা আ েয র 
িবষয় এমন অসার কথা  দেশর গাে  িবল ণ দাগ কািটয়ােছ।’’  ভারতীয় কলা  িনবে  
 হেম নাথ মজুমদার   ত  েটা ব ব  রাখেলন।  এক আেন   িবনিফ  হ ােভল এবং 
অবনী নােথর নব ভারতীয় িশ কলা, যা গভ েম  আট   ুেল  শখােনা হেতা, তা িছল 
‘অসার’।  আর ি তীয়  য কথাটা িতিন  ীকার কেরেছন, তা হল এই, নব ভারতীয় 
িশ কলার যেথ   ভাব িছল সমকালীন সমেয়।  ব ত ১৮৯৬ সােলর ৬ জুলাই হ ােভল 
কলকাতার গভ  েম  আট    ুেলর দািয়   হণ কেরই এেদেশর িশ -িশ ার অিভমুখ পাে  
 দন।  অবনী নাথেক  দাসর কের িতিন তখনকার  েদিশকতার সে  সাযুজ   রেখই তাঁর 
িচ িশ ার মেডল  তির কেরিছেলন।  িক   সিদেনর ইউেরাপীয়  করণেক স ূণ  অ াহ  
কের  াচীন ভারতীয় িশ কলার চচ া আট    ুেলরই িকছু ছা   মেন িনেত পােরনিন।  তাঁেদর 
মেন হেয়িছল, িশ কলার  য ব ি  ঘেটেছ পি ম ইউেরােপ, তার অিভঘাত িভ  এ  দেশ 
িচ চচ া মােনহীন।  ফেল ১৮৯৭ সােলই রণদা সাদ  ে র  নতৃে  পা া এক িশ চচ ার 
 ুল  তির হয়।  যার নাম ‘জুিবিল আট   অ াকােডিম’। 

 ুেলর ফাইনাল পরী ায় না বেস  হেম নাথ 
ময়মনিসংেহর গািছহাটা  াম  থেক পািলেয় আেসন কলকাতায় 
তাঁর এক িদিদ  হমলতার কােছ।  কারণ,  হেম নােথর িচ  
সাধনােক অনুেমাদন কেরনিন তাঁর িপতৃেদব  গ ানাথ মজুমদার 
এবং তাঁর অ জরা।  বালক বয়স  থেকই  হেম নাথ িছেলন 
িকছুটা উ ।  িনেজর মত ও  াধীনতা অনুসাের আজীবন 
চেলেছন।   কাথাও কখনও নত হনিন।   হেম নাথ কলকাতায় 
পািলেয় এেস উেঠিছেলন িদিদ  হমলতার অিখল িমি   লেনর 
বািড়েত।  তাঁর জামাইবাবু রেমশ  সােমর িছল  হািসয়াির ব বসা।  
তবুও বালক  হেম নােথর মেধ  িশ ী হওয়ার উদ  বাসনা ল   কের িতিন তাঁেক ভিত  
কের িদেয়িছেলন অবনী নােথর গভ  েম  আট    ুেল।   ােম থাকেত তাঁেদর বািড়েত আসত 
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মািসক প -পি কা।   স সব ছাপা ছিব  দেখই িতিন িশ ী হওয়ার অনুে রণা  পেয়িছেলন।  
মেন মেন িশ ীর জীবন স েক  অেলৗিকক ভাবনা িছল তাঁর।  আট    ুেল ভিত  হেয়ই িতিন 
তাঁর  গ   থেক িবচু ত হেলন।  িশ েক একটা  চৗখুি   ঘরােটােপর মেধ   রেখ  যভােব 
ভারতীয় িশ কলা  সখােন  শখােনা হত, তা  হেম নােথর কােছ যেথ  হতাশারই িছল।  
হয়ত  সখােনই তাঁর িচ ী জীবেনর সমাি  ঘটত।  যিদ না ব ু অতুল বসুর পরামেশ   িতিন 
জুিবিল আট   কেলেজ ভিত  হেতন।   স সময় নব ভারতীয় িশ কলার িব ে  যারা  থা 
িবেরাধী, তাঁেদর মেধ   হেম নাথ মজুমদার আর অতুল বসুই সবচাইেত শি শালী ও 
 মধাবী িচ কর।  ব ত এঁেদর  ভােবই ১৯৪০ দশেক শাি িনেকতেনর ব  বাধা-িবপি  
সে ও রামিকংকর  বইজ ভারতীয় িচ কলায়  পৗ েষর অেলৗিকক উ ীবন আনেলন।  
ন লাল বসুর কােছ ছিব আঁকা  শখা িবফল হেলও িচ  সাদ ভ াচায   ব  মানুেষর ক েক 
ধারণ করেলন তাঁর িচ  রচনায়।  আমরা আরও  দখলাম নীরদ মজুমদার, পিরেতাষ  সন 
িকংবা  গাবধ  ন আেশর মেতা িচ কেররা পরবত ী সমেয় কালাপািনর  ায়ি  েক উেপ া 
কেরই ভারতীয় িচ িশে  িনেয় এেলন পি ম ইউেরােপর টাটকা বাতাস। 

িক  যােক আমরা  থা ভাঙার িশ ক বলিছ,  কমন 
িছল তাঁর িনেজর জীবেনর অিভযান?  জুিবিল আট   কেলেজ 
তখন অবশ ই  শখান হত  তলরেঙর কাজ।  নু ড  ািড 
তখন অক নীয় হেলও ন াচারািল  প িতেত  সখােন ছিব 
আঁকা  শখান হত।  গভেম    আট    ুেলর চাইেত জুিবিলেত 
িচ া- চতনার  াধীনতা খািনকটা  বিশই িছল।  ফেল 
 থাগত িশ া  শেষ িবডন ি েট    হল ইি য়ান 
অ াকােডিম অফ আট  ।  স ী হেলন অতুল বসু ও যািমনী 
রায়।  তাঁেদর এই সংগঠেনর  ধান উে শ  িছল কম দােম 
ভােলা মােনর আেট  র  চার।  ছিব যিদ  কবল রাজ-রাজার 
 াসােদর  দওয়ােল ব ী থােক, তেব সাধারণজন কীভােব ছিবর  িত উৎসািহত হেবন?  
ফেল পি কা ছাপােনার ব ব া হল।  তখন ভােলা মােনর ছিব ছাপার মেতা ভােলা মু ণ 
ব ব া িছল না।  উেপ িকেশার রায়েচৗধুরী হাফ- টােনর ছিব ছাপােনার কািরগির িশেখ তাঁর 
  েস এই পি কা ছাপােনার ব ব া করেলন।  আর এই পি কা ও অ াকােডিমর অন ান  
কােজর মেধ  িদেয় অবনী নাথ-ন লােলর িব তীেপ িনেজেদর  িত ািপত করেত পারেলন 
 হেম নাথ এবং তাঁর সহেযা ারা।   এই অ াকােডিমর মাধ েম  হেম নােথর খ ািত ছিড়েয় 
পেড়িছল  দশ জুেড়।  িবেশষত  বা াই (এখনকার মু াই) শহের তাঁর িচ  খ ািত  ান কের 
িদেয়িছল পি ম ভারেতর     িশ ীেদর।  এ অ াকােডিমর অন তম  ধান কাজ ইি য়ান 
মা াস   িসিরজ।  তখনকার কলকাতায় বেস পি ম ইউেরােপর মেতা িতিনও ভারতীয় 
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িচ করেদর ছিবর বই  কাশ করেত থাকেলন।  যা ব  িব ত ছিবেক জনি য়তা িদেয়িছল 
 স সময়।  এই অ াকােডিম  থেকই পরবত ী সমেয় িশ ী নােম একটা বাংলা মািসক পি কা 
 কাশ করেত থােকন।  এখােন  হণেযাগ  িবষয় এই  য,  হেম নাথ িচ িশে র িশ ক 
হেত চানিন।  যা িছল  সকােলর দ র।  িতিন আজীবন একজন িশ ী ও িশে র  চারক 
িহেসেবই িনেজেক  িতি ত করেত  চেয়িছেলন।  ১৯৩১  থেক ১৯৩৮ সাল অবিধ 
 হেম নাথ িছেলন রাজদরবােরর িশ ী।   থেম কা ীেরর রাজার আ ােন  ীনগের 
একবছর কাটান।  তারপর পািতয়ালার রাজদরবাের।  এরপর ১৯৩৮ সাল অবিধ পািতয়ালা, 
িবকানীর,  যাধপুর,  ঢালকপুেরর রাজিচ কর িহেসেব কািটেয় িফের আেসন কলকাতায়।  
এই সময়টায় এবং পরবত ীকােল ১৯৪১  থেক ১৯৪৩ ময়ূরভে র রাজদরবাের ছিব আঁকা 
ছাড়া বািক জীবন িতিন কলকাতায় এবং  শষ জীবেন িনেজর গাঁ গািছহাটােতই িশ চচ া 
কেরেছন।  অথ াৎ আমােদর বলার কথা এই  য,  শশব  থেক তাঁর মেধ   য  থািবেরাধীতা 
িছল, তা িনেয়ই নাগিরক িকংবা  াম  জীবেনর ছিব এঁেকেছন িতিন।   ি ত কেরেছন তাঁর 
সময়েক। 

িতিন ছিব আঁকার কায   কারেণ আেলাড়ন তুেলিছেলন 
শা িবেরািধতায়।  জলরঙ নয়, তাঁর ছিব আঁকার মাধ ম িছল  তলরঙ।  
পি ম ইউেরােপর ইমে সিন  িশ ীেদর মেতা বেড়া ক ানভােস িতিন 
 তলরেঙর  পৗ ষ  দিখেয়েছন।  িনসগ িচ  নয়।  তাঁর িবষয় িছল 
মানুষ।  মানুেষর মুড।  মানুেষর ভি মার কাব ময়তা।   হেম নােথর 
কােজর এই পিরিধ কলকাতায়  স সময় বলার মেতা একটা ঘটনা 
িছল।  কারণ তাঁর ছিবেত  কাথায় জলরঙ?   কাথায় িনসগ  িচ ?  
িকংবা ধম  ীয় িশ েবাধ? 

এই    েলার উ র সমসামিয়ক ছিবর জগেত তাঁেক এক 
 ব িবক সংঘেষ র মেধ  দাঁড় কিরেয় িদেয়িছল।  ব ত তখনকার িদেন মেডলহীন, 
উপকরণহীন িচ চচ ার কােল  দব- দবীর ছিব আর পাহাড়, নদীর ছিব ছাড়া মানুষ 
আঁকেবনই বা কী?  আর যিদ  পাে  ট আঁকেতই হয়, তেব  দশেনতার ছিব িকংবা পিরবােরর 
 লাকজনেদর ছিব আঁকাই  তা ভারতীয়তা?  এই িছল  সিদেনর  াভািবক  বণতা।  আর 
তার কারণও িছল িব র। 

আমােদর িচ িশ , সািহেত  তখন  লেগেছ ইংরািজ ধরণ।  িভকেতািরয়ান ম ূল েবাধ।  
বি মী সািহেত  বায়রন,  শিলেদর উি ।  িবষবৃ  উপন ােস বি ম  শষ বােক  এেস 
িভকেতািরয়ান ম ূল েবােধর িশকার হেলন।  রবী নােথর  চােখর বািল আর শরৎচে র 
চির হীন   ভ  েবয়েরর মাদাম  বভারী িকংবা ভলেতয়েরর ক াি ট হেত ব থ  হল।  আর 
িচ কলায় ১৯০৫ সােল অবনী নােথর হােত সৃ  হল ভারতমাতা ।  বি েমর বে মাতরম-
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এর মেতাই অবনী নােথর ভারতমাতা  দেশা াের িনেবিদত মানুেষর কােছ আ েচতনার 
 তীক হেয় উঠল।  ইংল াে র িভকেতািরয়ান ম ূল েবােধ আঁকা ছিব েলার মেতা এেদেশর 
িশ ীরা নারী শরীেরর ছিব আঁকেলন।    াফাইেল নয়,  যখােন শরীেরর িবপদজনক 
ভাঁজ েলা িচি ত হয়।  সামনা-সামিন,  যন ি মাি ক।  আর নারী শরীেরর মুখ ছাড়া বািক 
সবটাই  পাশাক আবিরত।  অথ াৎ কাম-  মহীন ক ােল ােরর  দবী ছিবর মেতাই 
অনুভ ূিতশ ূন  কের আঁকা হেত থাকল নব ভারতীয় িশ েবােদর নারী শরীর। 

অথচ আমােদর  দেশর  মেয়রা তখনও ইউেরাপীয়  মেয়েদর মেতা  াউজ,  সিমজ, 
 পিটেকাট পড়েত  শেখিন।  তারা জােন না অ ব ােসর মাহা  ।  আমােদর  ামেদেশর 
 মেয়রা তখন অ ঃপুরবািসনী।  তারা যিদ  কান িবেশষ কারেণ ঘেরর বাইের যায়, তােদর 
বাহন হয় পালিক।  নতুবা ছই ঢাকা গ র গািড়।  তখনকার বাংলার গাঁ- দেশ, এমনিক 
শহর কলকাতায়  ায় অ রহীন  মেয়রা পেথর ধাের বনফুেলর মেতা  বেড় উেঠিছল।  এেদর 
কথা শরৎচ  রাখঢাক কের  যটুকু আমােদর জািনেয়েছন, তাই আমােদর সািহেত র 
ইিতহােস এক  ব িবক  চ া।  তাঁর মেতা এত গভীর আর  গাপনভােব  কই বা আমােদর 
 মেয়েদর কথা িলেখেছন? 

 হেম নাথ মজুমদার িঠক  তমন কেরই তাঁর ছিবেত 
 মেয়েদর,  াম বালােদর অমর  রেখ  গেছন।  আমােদর  মেয়েদর 
 যৗনতােবাধ ( স ুয়ািলিট) তাঁর ছিবেত  যভােব উেঠ এেসেছ, 
 তমনভােব তখনকারকােল অিচ নীয়ই িছল।  তাঁর পি  াণ, 
 ানাে , িস বসনা, স া সমাপন, পিরত  া, ত য়, সদ  াতা, 
বষ া এবং আরও ব  ব  ছিবেত রেয়  গেছ  ােণািদত এই 
 যৗনতােবাধ।  যা দশ  েন অ ীলতা নয়, বুেক জ   নয়  গাঢ় 
  ম।  মায়া।  আমােদর ঘেরর  মেয়,  য নাবািলকা বয়েস বােপর 
ঘর  ছেড়   র ঘের এেসেছ।   যৗবন   র আেগই  য একািধক 
স ােনর মা।   ভার  থেক মাঝরাত সংসােরর সব কাজ, অকােজর দািয়  সামলােনার ফাঁেক 
যার মেন ফাঁিক পেড়  গেছ।   সই  মেয় যখন পুকুের সদ   ান  সের এক খ  িভেজ 
কাপেড় কাঁেখ কলিস িনেয় িখড়িকর  দার িদেয় বািড় িফরেছ তখন আকােশ উ ািসত 
 রা ুর, বাতােস উ িসত ফুেলর গ ।  বেড়া ি  ।  বেড়া সজল।  বেড়া মায়ামায়  সই 
 যৗনতােবাধ।  নব ভারতীয় িশ চচ ার প ারাড  িহেসেবই তখন  িতভাত হেয়েছ 
 হেম নাথ মজুমদােরর সৃি ।  অথচ,  ান ও নারী এ  েটা িবষয়েক এক কের ছিব আঁকা 
 হেম নাথ  থম চালু কেরিছেলন তা নয়।  ইউেরােপ নারীর এই  গাপন ও ব ি গত 
 াত িহকী ব কাল ধের িচে র িবষয়।  আমােদর  দেশ রাজা রিব বম  া িকংবা বামা সাদ 
বে  াপাধ ায়ও সদ   ানার ছিব এঁেকেছন।  তেব িবষয় িহেসেব তাঁরা  কউই এমন সত িন  
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অেলৗিকক িশ  সৃি  করেত পােরনিন।   বাধহয়  হেম নাথ মজুমদারই  থম িশ ী, িযিন 
ভারতীয়  মেয়েদর একা  ব িন  ছিব এঁেকিছেলন।  ফেল তাঁর ছিবেত এেসেছ নাটকীয়তা।  
এেসেছ নারীর একাকী ।  ঘেরর বাইের, িকংবা ঘেরর  ভতের তাঁর ক ানভাস যখনই  কান 
নারীর স ান কেরেছ, তখনই  দখা  গেছ  সই নারী িববািহতা, সংসাির হওয়া সে ও একা।  
তার একাকী ই হেয়েছ  হেম নােথর ছিবর ম ূল সুর। 

 থা ও শা  িবেরাধী  হেম নাথ অবশ ই  াত  িছেলন নব ভারতীয় িচ কােলর 
ভুবেন।  তােত  কান  িত বৃি  হয়িন বেলই আমার িব াস।  কারণ,  হেম নাথ মজুমদার 
িনেজর িব ােস িছেলন ি র।  উ াবনী শি েত িছেলন দ ৃঢ়।  িছেলন এক ব া।  তাঁর মনেন 
ভারতমাতা (আিদেত যার নাম িছল ব মাতা ) হল গাঁ- দেশর একা  আটেপৗেড়  মেয়রা।  
যারা একািকনী।  যােদর বুক ফাটেলও মুখ  কানিদনও  ফােট না। 
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