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সি নী রায়  চৗধুরী 
 

বাঙািল মাে ই কিব ও  রামাি ক এমন একটা ধারণা সুধীসমােজ  চিলত 
আেছ।  িক   শশেব আিম যখন  সই অেথ  বাঙািল হেয় উিঠিন তখন  থেকই  যন 
িচ দশ েন আমার মেন  রামাি িসজেমর  ভাব পেড়িছল।   রামাি িসজেমর মূেল 
ক নািবলােসর অব ান আর  সজন ই  বাধকির অবনী নাথ ঠাকুেরর শকু লা, 
 ীেরর পুতুল, বুেড়া আংলার মত বই-এর  লখা, আঁকা ও তার  বঠকী  মজাজ 
আর হাবভাব আমার িশ মেন গভীরভােব ছাপ  ফেলিছল।  আমােদর  ছেলেবলায় 
জ িদেন বাড়ীেত  কান উৎসেবর আেয়াজন না করা হেলও  ছাটেদর হােত রঙীন 
কাগেজর প ােকেট মুেড়  -একিট বই উপহার  দওয়া হেতা।  কী বই এবং কার 
 লখা  স িবষেয় থাকেতা অদম   কৗতুহল।   সইরকমই এক জ িদেন অবনী নাথ 
ঠাকুেরর সে  আমার  থম পিরচেয়ই হেয় উঠলাম অবনী -অনুরাগী। 

অবনী নােথর ছিবর সে  আমার দীঘ কালীন পিরিচিতর সুবােদ  জেনিছ  য 
অবনী নাথ ও গগেন নাথ একে  ছিব এঁেকেছন, ন লাল বসু ও যািমনীরায় 
আট    ুেলর সহপািঠ িছেলন।  তথািপ অবনী নােথর সে  ন লাল ও তাঁর ছা  
িশ ীেদর সমীকরণ  থাই  যন সবেচেয়  বিশ  চিলত।  গগেন নােথর জ ািমিত-
িনভ  র  শলী ও আেলাছায়ার  কৗিণক িব ার আর যািমনী রােয়র  েদিশয়ানার 
একিন   েয়াগ ও  লাকিশ  আধািরত  শিলেত  দখার  বণতাটা আ য রকম 
 বিশ।  অ ম   িশ ী গেণশ পাইেনর ছিবেত এই চার িশ ীর চতুমু  খী িশ পেথর 
স ম অনুভব করা যায়।  আমার বহরমপুেরর বাড়ীর  ইং েমর  দওয়ােল  ী 



পাইেনর আঁকা িসি দাতা গেণেশর ছিব টাঙােনা আেছ আর কলকাতার   ােট 
পা াত  অেনক িশ ীর আঁকা ছিবর মেধ   রমে ে র ছিবর সে  ‘ ভনােসর জ ’ 
িচ িটও  শাভা পাে । 

অবন-যািমনীর জগৎ  থেক 
পি েমর জ ািমিতক ভাষায়, িকংবা 
অপিরিচত  ায়া কাের — সব  ই 
গেণেশর তুিল অপ প।  গেণশ 
পাইন  ব ল  ুেলর নবতম 
জ ািমিতক িব য়।  িশ ী  যন 
 থমাবিধ যািমনী রােয়র  চাখ 
আঁকার ভি  আ   কেরেছন।   িট 
িবপরীতমুখী বৃ চাপ  রখার 
সহাব ােন আঁকা প েকারেকর মত 
 চােখ সুখ- ঃখ, ভয় বা বরাভেয়র 
ভাব ইে মত ফুিটেয় তুেলেছন। 

আিম ছিবর জগেতর  কউ 
নই, িক  জীবন ও িশ  সং া  আমার যাবতীয়  ৃিত,   , অিভ তা সবই 
সংে িষত হেয়েছ আমার মেনর গভীর  থেক আসা িবেশষ একটা অনুভূিত ও  বাধ 
 থেক।  এই না িনক দশ  ন আমার মােয়র কাছ  থেক পাওয়া, কারণ তাঁর 
গৃহস ার  সৗ য েচতনা ও  য  কান িশ  িনেয় চচ  ার সহজাত  য দ  বণতা িছল 
 সটা উ রািধকার সূে  আমার মেধ  সহেজ স ািরত হেয়েছ।  ফুল, লতা-পাতা, 
তারা-আকাশ এসব অিত তু  সাধারণ দ ৃশ র  াত িহক অিভ তা ও অনুভেবর 



 মশােমিশেত জীবন  য  কমন ধন  ও অব   আনে  পূণ   হেত পাের এ আমার 
 বেড় ওঠার সময়কার যাপেনর পর রায়  া  িনজ  স দ। 

আমার পড়ার ঘেরর  দওয়ােল রবী নােথর আঁকা মা ও িশ র অিরিজনাল 
ছিবিট  যমন বড় কের কােঠর   েম বাঁধােনা আেছ  তমিন আবার বুকেস -এর 
বই িলর ফাঁেক মায়াবী পটুয়া ত ণ িশ ী পাথ   দাশ  র  তরী নববেষ  র  েভ া-
বাত  া বাহক ল ী ও সর তীর পটিচ  আঁকা  িট কাড   সু র কের সাজােনা আেছ।  
 য  কান ছিব যা  দখেল মনটা উদার ি  তায়  স  হেয় ওেঠ তা ল া ে প 
িকংবা  পাে  ট যাইই  হা  না  কন আমার ভােলা লােগ।  িশ ী রামিক র, িবকাশ 
ভ াচায ,  যােগন  চৗধুরী, মকবুল িফদা  েসন,  কাশ কম কার এঁেদর  েত েকরই 
 কান না  কান ছিব আমার মেন গভীরভােব  রখাপাত কেরেছ, তাই আলাদা কের 
 কা  িশ ী ি য় তা িচি ত করেত 
পারিছ না। 

িচ িশে র িশি ত অনুস ান 
করার  িশি ত অ দ ৃ  ি  আমার  নই 
তবু স াদেকর অনুেরােধ কখনও শানু 
লািহিড়র ‘ িৃতর  কালাজ’ অথবা 
কৃ িজৎ  সন ে র ‘িচ িশ ী 
 জ ািতির নাথ’ বইিটেত সংকিলত 
িচ াবিলর  মধাবী অে ষণ কের 
সমােলাচনামূলক  লখা আমােক িলখেত 
হেয়েছ।  এমন কী ২০০৯-এর মােচ  র 
 শেষ কলকাতায় ‘ফেটা াফাস  গ ালাির’-
 ত আেয়ািজত কৃ িজেতর একক 



 দশ  নী ‘তুিলকথা’ (সং অফ িদ কালার )-এর িশ ৈবিশ   ও তাৎপয  িবে ষণ 
কের সামি ক মূল ায়ণ কের আমার অিশি ত পটু  িনেয়ই িলখেত হেয়েছ ‘ঝড়’ 
পি কায়।  এত কথা বলার কারণ একটাই এই  য, আমার   ে  ছিব  দেখ 
ব ি গত ভােলালাগার অনুভূিতটাই  শষ কথা — ছিবর অথ    খাঁজা নয়। আট   
স িক ত বই পড়েত ভােলাবািস।  আমার সং েহ থাকা ি য় বই-এর নাম : 
“1001 Paintings you must see before you die”  য বইিটর General Editor : 
Stephen Farthing এবং Preface : Geoff Dyer।  পিরেশষ বিল, এত কথার 
পেরও বাংলার সমাজ িচ কলা িবষেয় যেথ  সেচতন িকনা আর আট   িনেয় 
সামািজক আে ালেনর  েয়াজন আেছ িক না — এ  িট  ে র উ ের  নিতবাচক 
মেনাভাবই  পাষণ করিছ। 

• ছিব  িট িশ ী পাথ  দাশ  -র আঁকা। 


