
আমার ছিবকথা 

অন েদব মুেখাপাধ ায় 
 

িশ ী  জন, একজন আঁেক আর একজন  লেখ...।  তার পর থােক আর 
এক জন  য  দেখ।  আিমও  দিখ...।   সই কেব  থম  দেখিছলাম কদমতলায় 
হািত আর  ঘাড়ার নাচ... ... সময় চেল  গেছ আর  সই  ে র ছিব েলা  মশ 
িফেক হেয়  গেছ, আর তার জায়গায়  চাখ খুেঁজ  বিরেয়েছ দব পা ার রাজে র 
নদী,  ঝারা,  জ েল, ... িবভুিতভুষেনর হাত ধের।  যিদও ততিদেন আঁকার  ুেল 
ভিত  হেয়িছ।  গাছ, বাড়ী, আকােশর সােথ পিরচয় হেয়েছ।  হঠাৎ-ই এক িব েবর 
মুেখামুিখ আিম ... ...।   চােখর সামেন মেন (Monet),  রনার,  দগা,  সজান, 
গঁগা, লে ক, পল ি , এবং আর একজন ‘‘কােথ 
 কালিভৎ ’’ (Kathe Kollwitz) বাবার আলমাির  থেক 
লািফেয় পরল আমার সামেন, আমার  তা মছু া যাওয়ার 
 যাগাড়... !!!  এই রকম-ই অনুভুিত িছল যখন 
 থমবার মােহন- জা-দােরার নারীমূিত িট  দেখিছলাম।  
অন  এক জগৎ, আিম তার মােঝ পের হাবুডুব ু ... খুব 
কেষ কিপ করেত লাগলাম ওই মহান িশ ীেদর 
  চ েলা, আর এভােবই আমার ছিব  দখার   । 

সাল টা মেন হয় ২০০১, িগেয়িছলাম অজ া,  স-িক ভীষণ  র,  সই 
অব ায় এেকর পর এক  হােত ঢুকিছ আর  দখিছ ... এিক িব য় ... ... তার 
 ঘার আজও কােটিন। 



ছিব-আঁকা ব াপারটা খুব জিটল,  যমন িক আঁকেবা, আর  কনইবা আঁকেবা, 
 শেষ  যটা আঁকলাম  সটার ব াখ া ... ।  ওফ িক ঝােমলা ...।  এভােবই ভাবাটা 
যখন  ায় র  কের  ফেলিছ ... বুঝলাম, বড় ভুল কেরিছ। 

আট   ব াপারটা িক?   মনেনর, মেনর যাবতীয়  কাশ েলােক  িছেয়, রেস 
চুিবেয়  মেল ধরা।  এ- তা বাইের  থেক িকছু করা নয়।  এ এেকবাের  ভতেরর 
িজিনষ।  আেগ মধ িব  বাঙািল বাড়ীেত আলপনা  দওয়া, ন া কাটা আসন  বানা, 
ঝুলেন বা ােদর পুতুল সাজােনা ইত ািদ িছল খুব  াভািবক, যা আজেকর িটিভ-
 মাবাইল-এর যুেগ আর  দখা যায় না বলেলই হয় শ ের মধ িব  সমােজ।  
ও েলাই িছল িশে র িভি । 

একটা কথা  ায়ই  িন, অেনেকই বেল ‘‘আিম  তা ছিব বুিঝ না”, আর 
আিম বুিঝ না  য ছিবেত  বাঝার আেছটা িক?  আধুিনক সমােলাচকরা কলম িদেয় 
এমন  ঁেতা ঁিত কেরন  য ভােলামানুষ 
সাধািসধা  লােকরা ভােবন ওটা বুিঝ বা অন  
 েহর িকছু।   দখেত ভােলা লাগেছ বা ম  
লাগেছ, এই  তা, িমেট  গেলা।  দখেত 
 দখেতই ম  লাগাটার কারন দশ ক িনেজই 
বুেজ  নেব।  আর ভােলা লাগাটা  তা িনেজর 
িনেজর ব াপার।  

 ায়-ই একটা কথা মেন হয়  য সাধারন জীবেন আট   এর িক দরকার?  এটা 
এ ভােব বলেল আরও বুঝেত সুিবেধ হেব  য িনত  কেম   আট    কাথায় আেছ?  এই 
ধরা যাক আমরা সকােল উেঠই ভােলা িকছু  দখেত চাই এই িব ােস  য তাহেল 
িদনটা ভােলা যােব।  এই ‘‘ভােলা’’-টাই হল আট  ।   কমন?   যমন শািড়  তা 



একটা পড়েলই হয়, িক  আমরা  সই শািড়টাই পিড়  যটা  দখেত সু র। তাহেল 
ভাল-র সােথ সু র এর একটা  যাগ  তির করাই যায়?  বিল না  য িক ভােলা 
একটা শাড়ী পেরেছ?  এরজন  আট   িক জানেত হয়?  হয় না, কারন এ েলা 
 তঃ ূত  ভােবই আেস অথ াৎ িক না আট   আমােদর  ভতেরই আেছ!  জীবেনর যা 
িকছু ভােলা, সু র, তার উৎস ওই আট  ।  আট   হল একটা  চতনা, যা জে র পর 
ধীের ধীের চারপােশর পিরেবশ,  কৃিত, আর খািনকটা িজন এই িমেল  তির হয়।  
সাঁওতাল ইত ািদরা তােদর মািটর বাড়ী সািজেয়   তােল, মা কািকমারা আলপনা 
 দয়, এ সব-ই আেট  র বহমান ধারা।  আমােদর কাজ  সই ধারােত  াত হওয়া।  
তাহেল-ই আর আট  েক বাইের খুজঁেত হেব না,  স আপিনই এেস আমােদর ধরা 
 দেব। 

•  থম ছিবিট কােথ  কালিভৎ -এর আঁকা, ি তীয় ছিবিট আঁকা মেন-র। 


