
আমার ছিবকথা 
তুিহন    
 শি  চে াপাধ ােয়র একিট কিবতার বই পেড়িছলাম ‘ছিব আঁেক, িছেড় ফ ােল’ নােম।  
বইিট না পেড়ই মেন     জেগিছল  ক ছিব আঁেক?  আর আঁেকই যখন িছঁেড়ই বা ফ ােল  কন?  
কিবতার বইেয়র নামকরেণর মেধ ই পাঠেকর মনেযাগ  তির হওয়ার যেথ  কারণ িছল।  অেনক 
পের, বড় হেয়  জেনিছলাম নামকরেণর গূঢ় তাৎপয ।  একজন ছিব আঁিকেয় তাঁর ছিব আঁকার 
সময়  যমন স ূণ   াধীনতা  ভাগ কেরন, অথ াৎ, িশ  িনম ােণর সময় একজন িশ ী  কবল 
িশে র কােছই দায়ব ।   তমিন তাঁর আঁকা ছিব িনেয় িতিন কী করেবন — বাঁিধেয় রাখেবন, িবি  
করেবন, দান করেবন, পুিড়েয়  ফলেবন, নািক িছঁেড়  ফলেবন,  সিট স ূণ  তাঁর িনজ  ব াপার।  
 মাটকথা, একজন িশ ী, ঈ েরর মেতাই, সৃি  ও িবনােশর ব াপাের একেচিটয়া  াধীনতা  ভাগ 
কের থােকন।  আর এই কারেণই িশ  কারও দাস  কেরনা।  ঝণ ার মেতা িশ  সততই 
 বাহমান।  তা  স সািহত ই  হাক, স ীত, িকংবা িচ চচ া। 

 খুব  ছাটেবলা  থেকই আমার ছিব আঁকেত ভােলালাগত।   ছাটেবলােত ছিব আঁকার  িত 
সবার  যমন  ঝাঁক থােক,  তমনই।  তেব  সসব ছিব িলেক ছিব না বেল আঁিকবুিক বলাই 
ভােলা।  সহজপােঠ  থম ছিবর সােথ পিরচয় 
ঘটল।  ‘‘বেন থােক বাঘ।  গােছ থােক পািখ।  
জেল থােক মাছ।  ডােল আেছ ফল।  পািখ ফল 
খায়।  পাখা  মেল ওেড়।’’  একিট  ছা  বৃ াকার 
পিরসের, সাদাকােলায় এত েলা ঘটনার ছিব 
 চােখর সামেন     দখেত  পলাম।   সই 
আমার  থম ছিব  দখা।  ছিব  দেখ আন  
পাওয়া।  আর  সই আনে  এেকর পর এক ছিব 
 দেখ  দেখ আঁকেত  চ া করা।  অেনক পের 
 জেনিছলাম সহজপােঠর মাহা  ।   জেনিছলাম, 
রবী নাথ ঠাকুেরর  লখা িলেক ছিব িদেয় য  
কের সািজেয়িছেলন ন লাল বসু।   সিদন অেনেকর মেতা, আমারও িছল  শশবজুেড়  কবলই 
সহজপােঠর িমি   দৗরা  । 



 সহজপাঠময় িনম  ল  শশব একিদন  শষ হল।   কশেরর  শষভােগ আমােক পািঠেয়  দওয়া 
হল শহেরর বড়  ুেল।   সখােন ‘ িয়ং িটচার’ িহসােব  পলাম প ানন চ ব  ীেক।  িতিন   েহর 
রেঙ তুিল চুিবেয় আমার মেন এঁেক িদেলন ভােলাবাসার ছিব।  তাঁর কােছই  থম  নলাম অজ া, 
ইেলারা  হািচে র  রামহষ ক গ ।  আিদম মানুেষর  থম ছিব আঁকার কািহনী।  কী আ য  ভােব 
বাইসেনর  ব ার আ ালন  হার  দয়ােল ফুিটেয় তুেলেছন  কান এক  াৈগিতহািসক িশ ী।  
িবেদশী িচ কলার সােথ পিরচয় ঘটল তাঁর হাত ধেরই।   দখা হেয়  গল পৃিথবীর  বশিকছু 
িবখ াত ‘মা ারিপস’।  ‘িদ 
লা  সাপার’, ‘ মানািলসা’-র 
সােথ পিরচয় হল।  এেদর 
মেধ  ‘িদ লা  সাপার’ ভীষণ 
দাগ কাটল মেন।  ছিবর 
না িনক উৎকষ তা বা  ণমান 
িবচার করার  মতা আমার 
তখনও িছলনা, এখনও  নই।  
 কবল ছিব  দখেত ভােলা লােগ।  আর ছিবর িপছেনর গ িটেক খুঁজেত ভােলা লােগ।  সবসময়  য 
 কােনা গ  খুঁেজ পাওয়া যায়, তা-ও নয়।  তবুও খুঁেজ চলার িনর র  ি য়ািট চলেত থােক।  
আর এ গ   খাঁজার অভ াসিট আমার িশ কমশাই আমার মেধ  আমার অজাে ই হয়েতা  ঁেজ 
িদেয়িছেলন।  ‘িদ লা  সাপােরর’ গ টা  শানােনার পর স ার আমােদর িব াসঘাতক জুডাসেক 
ছিবর মেধ  খুঁেজ বার করেত িদেয়িছেলন মেন পেড়।  িনওনােদ া  চনা হেল িমেকলাে েলা 
িচনলাম।  িচনলাম তাঁর ‘ম ােডানা’ 
ও ‘ ডিভড’- ক।  এভােবই এেক 
এেক িচেনিনলাম গগনঠাকুর, 
অবনঠাকুর, যািমনী রায়, ন লাল 
বসুেক।   দেখ মু  হলাম ন লাল 
বসুর  রখায়  রখায়  েপর আদল 
‘ পাবলী’।  গগনঠাকুেরর আেলা-
আধঁারী  খলা।  আর অবনঠাকুেরর 
 সই িবখ াত ‘লা  জািন ’।  দীঘ  
ম পথ অিত ম কের আসা এক 
পির া  উট  য চলার শি  হািরেয়েছ।  মাথা নুেয় এেসেছ মািটেত।  হয়েতা  স অি ম মুহূেত র 



অেপ ায়  হর  নেছ িকংবা বািক পথটুকু অিত েমর জন   শষ জীবিনশি টুকুেক একি ত 
করার  চ া করেছ।  এ েলাই আমার ি য় ছিব।  আজ বলেতই পাির,  সইসব ছিব আমার ভােলা 
লােগ যা  কােনা না  কােনা গ  বেল।  িকংবা ছিব হেয় ওঠার পটভূিমটােক খুঁেজ িনেত দশ  কেক 
বাধ  কের  য সব ছিব,  স ছিবই আমার মুখ  আকষ ণ।  তা  স িনসগ িচ ই (landscape)  হাক 
িকংবা মানুেষর মুেখর ছিব (portrait)।   কননা গ   নেত  নেতই আমার ছিব  দখার পাঠ   ।  
আর ছিব  দখেত  দখেতই একিট ছিব হেয় ওঠার গ   শানা। 

 তাই আমার  ফেল আসা  দনি ন যাপনেক িঘের রেয়েছ  সইসব ছিব আর গে র 
যুগলব ী।  কখনও  সটা িদনপ ীর পাতায় পুরােণর টুকেরা গে ।  কখনও পাঁচালীর  তকথায়।  
কখনও বা পেটর গােন।  আজ এভােবই আমার কােছ ছিব হেয়  গেছ  শানার, গ  হেয়  গেছ 
 দখার।  আর এই অেমাঘ উেলাটপুরান িযিন অিনবায  ভােব ঘিটেয় িদেয়েছন িতিন আমার িশ ক 
 ী প ানন চ ব  ী — আমার ছিবর মানুষ, আমার গে র মানুষ, আমার  কেশার- যৗবেনর 
একা  ন লাল বসু। 

 থম ছিব: সহজপাঠ  থেক ন লাল বসু; ি তীয় ছিব: িলওনােদ  া দা িভি র ‘দা লা  সাপার’; তৃতীয় ছিব: 

অবনী নাথ ঠাকুেরর ‘দা লা  জািন ’ 


