
িচ কলায় নাট মুহূত  
কৃ িজৎ  সন   

ছিবেত নাটকীয়তা  — তার  ণ নািক  দাষ  স িবতেক  না িগেয় একথা  চাখ বুেজই বেল  দওয়া 
যায়  য নাট ময়তা ছিবর একিট িবেশষ  বিশ  ।  আজ  থেক কেয়ক হাজার বছর আেগ  যিদন 

আিদমিশ ী   েনর আলতািমরা  হার গােয় বাইসেনর ছিব এঁেকিছল  , সিদন  থেকই 
িচ কলায় নাটকীয়তা  কােশর যুগ    হেয়  গেছ।  একটা তী  ভাবােবগ  যেকােনা িশে রই 
মূল কথা।  বিহঃ কােশর ভাষা অথবা ভি মািট যাই  হাক না  কন   ার অ েরর আেবগ হল 
িশে র জ দা ী।  নাটক আর িচ কলা আপাতদৃি েত যত ব বধােনই থাকুক না  কন  ভতের 
 ভতের তােদর স ক িট অ ঃসিললা।  নাটেক িচ ময়তা আর ছিবেত নাটকীয়তার িবষয়িট িনেয় 
একটু ভািব।  সহজকথায় ব াপারিট হল ছিবর মেধ  নাটক।  আমরা জািন নাটেকর মেধ  একিট 
গ  থােক  ,কােজই  য ছিবেত গ  আেছ   সই ছিবেত নাটকীয়তা থাকার স াবনা খুবই  বিশ।  
িক  ছিব  তা গ িবহীনও হয়।  অ ত আধুিনক িচ কলায় গ হীন ছিবরই  ীকৃিত  বিশ।  
তাহেল গ বিজ  ত ছিবেতও িক নাটেকর উপি িত স ব?  স ব  তা বেটই।  কারণ নাটেকর মেতা 
ছিবও  তা আসেল দৃশ িশ ।  কােজই নাটকীয়তােক এেকবাের পাশ কািটেয় কীভােব পালােব  স?  
একটু সহজভােব যিদ ভািব, িনেম ঘ আকাশেক আমােদর মেন হয় অনাটকীয় একটা শূন তা।  
অথচ তার িবপরীেত কালৈবশাখীর  মঘ ঘিনেয় এেলই আকাশ জুেড় কীভােব  যন ঘিনেয় ওেঠ 
নাট মুহূত  ।  ঝেড়র  মঘ িক তেব গ  বেল  কােনা?  আসেল ছিবেত নাটকীয়তার ভাব  দখা যায় 
 িয়েঙর  েণ, বণ  িবভাজেনর পিরক নায় অথবা তুিলর টােনর কলােকৗশেল।  িচ িশ ীর 
 মতার  জাের নাটকীয়তা হেয় ওেঠ ছিবর  ণ।  িচ িশ ীর নাট েবাধ তখন ছিবেত  ােণর 
স ার কের।  িব  িচ কলায় এরকম ব  সাথ  ক ছিবর দৃ া  আেছ  যখােন ছিবর   েমর  ভতর 
িদেয় আমরা  ত   কির িভ   ােদর এক একিট নাটক।  এই  সে  িকছু ছিবর কথা  তা 
এখনই মেন পড়েছ। 

 পা াত  িচ কলায় ডাচ িশ ী হারেমন  ভ ান রাইন  রম া  একজন বরণীয় িশ ী।  
ছিব িবষেয় যাঁর নূ নতম  কৗতুহল আেছ িতিনই জােনন  রম াে র নাম।  নাটকীয়তা িছল তাঁর 
ছিবর এক আ য    বিশ  ।   রম াে র আঁকা এমন অসংখ  ছিব আেছ যা  দেখ দশ েকর মেন 



হেত পাের তাঁর এমন অসংখ  ছিব আেছ যা  দেখ দশ  েকর মেন হেত পাের তাঁর  চােখর সামেন 
বুিঝ থমেক আেছ  কােনা িবেশষ একিট নাট মুহূত  ।  িচ পেট চিরে র উপ াপনা, আেলা-ছায়ার 
অেলৗিকক জা েত উ ািসত তােদর মুখম ল 
আমােদর মেন িশহরণ জাগায়।  উে জনা 
িকংবা  শাি   কােনাটারই অভাব িছল না 
 রম াে র ছিবেত।  তাঁর আঁকা একিট িবখ াত 
ছিব হল ‘দ  নাইট ওয়াচ’ বা রােতর পাহারা।  
ক ানভােসর ওপর  তলরেঙ আঁকা এ ছিবিট 
িযিন  দেখেছন িতিনই জােনন  যেকানও ম  
সফল নাটেকর চরমতম মুহূত   িহেসেব কত 
সাথ  ক হেত পাের এ দৃশ িট।  তুমুল অ কােরর 
িবপরীেত যৎসামান  আেলার লুেকাচুির  খলায় 
 াণব  হেয় উেঠেছ একদল মানুেষর রাতপাহারা।  অথবা যিদ  রম াে র আ  িতকৃিত- িলর 
কথা ভািব।  এেকর পর এক মুেখর মেদ  িদেয় িশ ী কীভােব ফুিটেয় তুেলেছন তাঁর 
অিভব ি সমূহ।   দখেল মেন হয়  যন শি শালী এক 
অিভেনতার মুেখর মেধ  িদেয়   ুিটত হেয় চেলেছ 
িশ ীর অ জ  ীবন। 

 িবেদেশর কথা  ছেড় আমরা যিদ আমােদর 
বাংলার িচ কলার িদেক তাকাই,  সখােনও  তা 
নাট ময় ছিবর অবাধ  বাহ।   িশ াচায   অবনী নাথ 
ঠাকুেরর আঁকা ‘ শষশয ায় শাজাহান’ ছিবিটর িদেক 
যিদ একটু দৃি  িদই।  কী  দখব  সখােন?  ভারত-স াট 
শাজাহান মৃতু শয ায়  েয় আেছন।   সৗ য  ি য় 
স ােটর  পাষােক  কােনা  জ া  নই, মাথায়  নই 
রাজকীয় পাগিড়।  িবরলেকশ জরা    সই রাজা 
মাথাটােক  কােনারকেম তুেল ব াকুলভােব তািকেয় 
 দখেছন দেূরর তাজমহলিটেক।   সই তাজমহল, যা 



িকনা তাঁর জীবেনর    তম কীিত  ।  শাজাহােনর পদ াে  পরম িব  তায় বেস আেছন কন া 
জাহানারা।  অসামান  একিট মুহূত  ।  স ােটর জীবননােট র অি ম  াইম া ।  এেক যিদ ছিবর 
নাটক না বিল তেব িক বলব?  নাট ময় ছিব আেরা আেছ।  িবকাশ ভ াচায  র আঁকা ‘ঘের বাইের’ 
ছিবিটর কথা মেন পেড়।  ১৯৮৬ সােল  তলরেঙ ছিবিট এঁেকিছেলন িবকাশ।  ছিবিটেত  দখেত 
পাই  সাফায় শা  ভি মায় বেস আেছন  বীণ রবী নাথ, তাঁর সামেন উপিব  সত িজৎ রায়, 
তাঁর  কােলর ওপর রাখা স বত িচ নােট র খাতা।   সই খাতার ওপর ঝের পেড়েছ পােশ রাখা 
রজনীগ ার     থেক  -িতনেট ফুল!  িকছুটা দূের জানালার কােছ দাঁিড়েয় আেছন 
সত িজৎকৃত ‘ঘের বাইের’-র অন তম  ধান চির  ‘িনিখেলশ’- পী িভ র ব ানাজ  ী।  ক ানভােস 
এেহন চমৎকার সুরিরয়াল নাটক আমরা আেগ  দেখিছ িক?  মেন  তা পেড় না।  নাট  বণ ছিবর 
 সে   চােখ ভােস আেরা কত ছিব।  জয়নুল আেবিদেনর আকঁা দরজার  চৗকােঠ দাঁিড়েয় থাকা 
অেপ াতুর  সই  মেয়িট।   ধুমা  কােলাকািলর  ছাঁয়ায় কী অপূব  িনম াণ।  জয়নুল এই ছিবর 
নাম  রেখিছেলন ‘অেপ া’।  বা িবকই একিট নারীর জীবন  য কত িবিচ  অেপ ার সমাহার।  
সামান  একটা  াি র  ত াশায় বেয় যায় জীবেনর কত দািম মুহূত  ।   সইসব অেপ াতুর 
মুহূেত  র মালা  গঁেথই  তা গেড় ওেঠ সাধারণ মানুেষর নাটক।  বাংলােদেশর আর এক িশ ী 
শাহাবুি েনর ছিবর কথা মেন পেড়, যাঁর ক ানভােস ঘনীভূত হয় মানবজীবেনর িভ নাটক।  তার 
পিরসর জয়নুেলর  থেক কত আলাদা।  মেন পেড় আর এক ডাচিশ ী িভনেস  ভ ান গেঘর িকছু 
িকছু ছিবর কথা।   যমন ‘পট ােটা ইটাস  ’ অথ  াৎ 
যারা িকনা আলু িদেয় সা  কের তােদর 
 নশেভাজ — এমন িকছু মানুেষর ছিবর কথা।  
সামান  একিট ল েনর মৃ  আেলায় উ ািসত 
কেয়কিট চিরে র  দহাবয়ব, আর তােদর বা য় 
মুখ িল,  য িল  দেখ মেন হয় পািরবািরক 
গতানুগিতকতার মেধ ও কত নাটক সংঘিটত 
হেয় চেলেছ  িতিদন।  একিট  ম া  
পিরবােরর বুভু ু মানুষ িল একি ত হেয়েছ খাবার  টিবেল।  একিট িডেশর ওপর রাখা িকছু 
সুিস  আল,ু কাঁটা ও চামচ িদেয়  স িল খ  খ  করেছ  িট মানুষ।  সবেচেয় বয় া রমণী 
িযিন, িতিন  কটিল  থেক কিফ ঢালেছন কােপ।  তার িদেক একখ  আলু খাবার জন  বািড়েয় 
ধেরেছ আর একজন।  কালেচ শীতল শ াওলা রেঙ আঁকা ছিব, আর  সই শীতলতার িবপরীেত 



ভ ান গঘ এঁেকেছন একিট গিরব পিরবােরর পার িরক সুস েক র উ তা, যা িকনা ল েনর 
আেলার মেতা ি িমত হেলও আ িরকতায় িনেভ  জাল। 

 ছিবেত নাট মুহূত   িবষেয় আেলাচনা করেত িগেয় বােরবােরই  াধান   পেয় যাে  মানুষ ও 
তার শারীিরক অি ে র কথা।  িক  তার বাইেরও িক  নই ছিবর নাটক?  ইংল াে র িবখ াত 
িচ িশ ী টান ােরর অসামান  ল া ে প িলর কথা যিদ আমরা ভািব।   সইসব আ য   আকাশ, 
 ি ত  মঘপু  অথবা আেবগপূণ   জেলা ােসর কথা।  িদগ িব ৃত সমু িকনাের দাঁিড়েয় থাকা 
 সই একলা কুকুরিটর কথা।   সখােন িক নাটক  নই?  অসীম শূন তার মােঝ দাঁিড়েয় থাকা 
একিট িনঃস   াণীর মেধ ও িক আমরা খুঁেজ পাইনা  কােনা একিট নাটকীয় চিরে র বীজ?  
হয়েতা এইভােবই খুঁজেত খুঁজেত একিদন আমরা িবমূত   ছিবর মেধ   থেকও  পেয় যাই জীবেনর 
অিনি ত টানােপােড়েনর  চনা গ েক।  মানবমেনর জিটল আশা-আকা া, ি ধা-  , সাফল -
ব থ  তা সবিকছুরই  প লুিকেয় থাকেত পাের িশ ীর ক ানভােস।  তাই মাক , মু  িকংবা 
জ াকসন  পালেকর আঁকা চূড়া  অ াব া  ছিব িলও মােঝমােঝ আমােদর কােছ নাটেকর   িত 
িবিকরণ কের।  আসেল অিভব ি  মােনই  তা িবমূত  তা।  মে  অথবা ক ানভােস যতই ফম  বা 
 েপর  িত া  দবার  চ া ক ন একজন িশ ী, আসেল িতিন িক  বলেত চান তাঁর িনজ  
অনুভূিত ও  বােধর কথা।   সই অনুভূিত মােঝ মােঝ নাটকীয়তার  শ   পেল িশ ীর সৃি েত 
লােগ নতুন রঙ, িতিন খুঁেজ পান নতুনতর ভাষাৈশলী।  সরলভােব িচ া করেল একিট নাটক 
আসেল িনিম ত হয় িকছু অিভব ি  
আর মুহূেত  র  যৗথতায়।   সই 
মহাস েম অিনবায  ভােবই এেস 
পেড় গ ।  মুহূত   আর অিভব ি  — 
এই  িট িজিনস যিদ হয় নাটেকর 
মূল উপাদান তাহেল  স উপাদান 
ছিবরও িনেজর িজিনস।  আর 
 সইজন ই ছিব ও নাটক  কােশ  
আলাদা হেলও অ ের তােদর 
আ ীয়তার ক িরগ । 
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