
 জল কেয়িদেদর ছিব আঁকা 

পাথ  িতম রায় 
 গত বছর (অথ াৎ ২০১৩ সাল) আিম তখন সরকাির আট  কেলেজর চতুথ  
বেষ র ছা ।  একিদন কথায় কথায় কীভােব এক ব ুর কােছ জানেত পারলাম 
 জলখানার সাজা া  কেয়িদরাও নািক ছিব আঁেক, আর তাঁেদর কােরা কােরা 
আঁকার হাত নািক রীিতমেতা ভােলা।  িক  ওরা ছিব আঁকার রসদ পায়  কাথা 
 থেক?  আর কারাই বা ওেদর আঁকা ছিব  দেখ?  আমার মেন িনদা ণ  কৗতুহল 
জাগল।  তখন  সই ব ুই 
আমােক জানাল িশ ী িচ   দ-র 
কথা।  িতিন আিলপুর 
সংেশাধনাগােরর ছিব আঁকার 
িশ ক।  একিদন আলাপ 
করলাম িচ বাবুর সে ।  িচ বাবু 
আমােক খুব সু রভােব বলেলন 
 জলকেয়িদেদর কথা।  তারপর 
আমার আ হ  দেখ িতিন 
আমােক  ডেকও িনেলন তাঁর 
সংেশাধনাগােরর আঁকার  ােস।  
 সই সময় িচ বাবু 
 জলকেয়িদেদর িনেয় একিট 
ধারাবািহক ছিব আঁকার 
কম শালার উেদ াগ িনেয়িছেলন।  আমার  সৗভাগ  হল আট  কেলেজর একজন ছা  



িহেসেব  সই কম শালায়  িশ ক িহেসেব অংশ  নবার।   স এক আ য  
অিভ তা।   জলজীবেনর অ কাের রংতুিলর অিভযান।  আর আিম িনেজ  সই 
অিভযােনর অন তম এক যা ী। 

 মেন আেছ আমােদর  থম কম শালা   র িদনিট,  সটা িছল ৩০ ম, ২০১৩ 
অথ  াৎ আজ  থেক িঠক একবছর আেগ।  এই িশ কম শালা িল আিলপুর 
সংেশাধনাগার ছাড়াও বহরমপুর (মুিশ  দাবাদ), বালুরঘাট (উ র িদনাজপুর), 
িশিল িড় ও জলপাই িড় সংেশাধনাগােরও হেয়িছল।  যার সব িলেতই আিম 
িছলাম।   জল আবািসকেদর খুব কাছ  থেক ছিব আঁকেত  দখা, তাঁেদর সে  বেস 
কাজ করা, তাঁেদর কথা 
 শানা — সব িমিলেয়  স 
এক অভ ূতপ ূব  অিভ তা।  
আমার  ু  িশ ীজীবেন 
আিম িচ াও করেত 
পািরিন  য এইরকম 
কােজর সে  আিম িনেজ 
জিড়েয় পড়েত পারব।  
 জল-আবািসকরােতা  সই 
অেথ    কউ িশ ী নন।  তবু তাঁরা আঁকিছেলন নানারকম ছিব।  প ী াম, ঘরবািড়, 
গাছপালা, নদীর ছিব আঁকিছেলন অেনেক।   কউ আবার আঁকিছেলন নকশা।  যারা 
আঁকেত পারিছেলন না, চুপ কের বেসিছেলন তাঁেদরেক আিম যখন বললাম, ‘ চাখ 
ব  কের িকছু একটা ভাবুন, িন য় িকছু আঁকেত পারেবন।’ তখন  দখলাম সিত ই 
কাজ হল।  অেনেকই আঁকেলন  জলখানার গরাদ িকংবা চারেদওয়ােলর ছিব।  
 খাঁজ িনেয় জানলাম এরা অেনেক প ূব জীবেন রাজিমি র কাজ করেতন, অেনেকর 



আবার ঘের আলপনা  দবার অিভ তা আেছ।  অথ  াৎ িকছু না িকছু সৃি  করার 
নূ নতম  ান তাঁেদর আেগ  থেকই িছল।  আমােদর মেতা িকছু মানুেষর সং েশ   
এেস তাঁেদর মেন  লেগেছ নতুন উৎসােহর বাতাস।  সুেযাগ বুেঝ আিমও ওেদর 
পােশ বেস ছিব আঁকতাম।  কখনও এঁেকিছ ওেদরই কােরা  পাে  ট, আবার 
কখনও এঁেকিছ  জলখানার  ভতেরর একিচলেত বাগান।  একিদন ছিব আঁকেত 
বেস  িন একজন ভাির চমৎকার গলায় গান গাইেছ।  িজে স কের জানলাম  স 
আেগ   েন গান  গেয়  বড়াত।  এরকম আেরা কত সব মানুেষর িভড় 
সংেশাধনাগােরর কম শালায়।  এই  ছা   লখায় সব  তা আর বলা যােব না।  মােঝ 
মােঝ যখন ভািব সাজা া  এইসব মানুষ েলার কথা তখন মেন হয় িশে র  েশ   
এঁেদর জীবেনর সব পাপ িক ধুেয়  যেত পােরনা।  সাজার  শেষ এইসব মানুেষরা 
যিদ নতুন জীবন    করেত পাের তাহেল তারেচেয় সু র আর কীই বা হেত 
পাের!  ছিব আঁকার মােন  তা সু েরর সাধনা করা।  আমােদর  ছাট  ছাট 
কম শালা েলা যিদ ওেদর মেন সু েরর বীজ বুেন িদেত পাের তাহেল তার  চেয় 
ভােলা আর কী-ই 
বা হেত পাের? 

 

 

 

• সে র ছিব 

 িল  লখেকর 

িনেজর আঁকা। 


