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হঠাৎ কের িকছু হয় িক?  হয় না।  সব বত মােনর িপছেনই থােক অতীেতর 
কা কাজ।  সব ভিবষ ৎ-ই জ   নয় বত মােনর    াপেট।  হয়েতা এ সত  
সবসময়  াকৃিতক িনয়েমর   ে  খােট না, হয়েতা বা ব ত য় হয় মানুেষর 
  ে ও কখেনা কখেনা, তবু এটাই সাধারণ সত । 

সব িকছুর ব াখ া ও কারণ অনুস ান সবসময় স ব নাও হেত পাের।  
 যমন,  কন  ভােরর আেলা  ফাটার মু েত  আমার  দয়-মন  সই  কা  
 ছাটেবলা  থেক  গ ীয় আনে  উ ািসত হেয় উঠেতা তা আিম িক কেরই বা 
 বাঝােবা  সই সাথীেদর যারা  ভার হেতই হয়েতা  দেখিন  কানিদন।  িক কের 
 বাঝােবা  গাধূিলর  সই িবষাদ, কালৈবশাখীর  সই উ াদনা, আষা   াবেণ 
 মেঘেদর উ াস।  এই অনািবল আন েকই বাের বাের ধরেত  চেয়িছ রং 
তুিলেত।   সই  ছাটেবলা  থেকই রং-তুিল কখন অজাে  আমার একা  আপনার 
জন হেয় উেঠিছল  টর পাইিন।   বিশ কথা বলেত পারতাম না — তাই আমার 
সব কথা উজাড় কের িদেত চাইতাম কাগেজ রেঙর পসরা সািজেয়।  িক  সিত  
বলেত িক িশ ী হব ভািবিন।  বাঙািল মধ িব  সমােজ ও সং ৃিতেত এ ভাবনার 
অ ুেরা ম িব তীপ পিরি িতর মেধ ই  তির হয়।  অনুকূল পিরি িত 
সাধারণভােব থােক না।  তবু হয়েতা মেনর  কানায় খুব সংেগাপেন  গাপন  কান 
ইে  অ কার  কানায় জড়সড় হেয় বেসিছল। 

হঠাৎ দমকা বাতােসর মেতা ইে পূরেণর  ঘাড়ােক ছুিটেয়িছলাম িবেয়র 
এক বছর পর।  চাকির  ছেড় িদলাম।  রং-তুিলেক আ ঁকেড় ধরলাম  যমন কের 
িশ  তার মােক আকঁেড় ধের, িশ ী িশ েক।  ছিব আ ঁকেত    করলাম।  



 

 শংসা  পেলও আমার মন ভের না।  িকছুিদন পরপরই মেন হেত থােক িকছুই 
হে  না।  আেরা ভাল কাজ করেত হেব।  লে    পৗঁছেত পারেবা িকনা জািননা 
িক  ইে পূরেণর  ঘাড়ােক  তা ছুিটেয়িছলাম!  লে    পৗঁছেনার জন   য দূর  

গিতর  েয়াজন,  য  রেণর  েয়াজন তা না হেয় এখন ম েনর পেথ চেলিছ।  
কারণ — অ ুত  েটা মূল অসুখ — SLE (Systemic Lupus Erithrometosus) ও 
APLA (Anti Phosphoric Lupus Anticoagulant) তােদর সম  শি  িদেয় আমার 
পথ অবেরাধ কের দাঁিড়েয়েছ।  ওেদর সা পা েদর সংখ াও কম নয়।   থেম 
িক  যাই িন।   িতিদেনর য ণা সে  িনেয় ধীের হেলও চেলিছ।  কারণ আমােক 
চলেত হেবই।  এই চলাটাই আমার  বঁেচ থাকার ওষুধ েলার মেধ   ধানতম।  
অ তঃ িকছু হেয় ওঠা ছিবেক আমায়  রেখ  যেত হেব এই দৃঢ় সংক  কেরিছ। 

এবার আিস ছিবর কথায়।  িক ধরেণর ছিব আিঁক আিম?   থেম    
কেরিছলাম ফম  ভাঙা-গড়ার  খলা।   কাথাও  কাথাও িমেশ  যত ফ া ািস।  
অ ুত সরল ফম -এ ধরা িদেয়েছ প -পািখ-মানুষ- কৃিত, এবং  সই ফম  িল 
 ত  বেলই  ীকার কেরেছন তথাকিথত িশ ীমহল ও সমােলাচেকরা।  এেদর 



 

িনেয়ই িদন কাটিছল।  িক  হঠাৎ একিদন মেন হল আ া এ ফম  ভাঙার  খলা 
 তা ব  িশ ী (এমনিক িবিভ   লাকিশ ীরাও) ব  বছর ধের কের আসেছন।  
তাঁরা তাঁেদর সমসামিয়ক সমাজজীবন, আচার-অনু ান, ধম ীয়  চার ও 
সমােজর িবিভ  সমস ার কথা এইসব ছিবর মধ  িদেয়  কাশ কেরেছন।  আমার 
সমেয়র সমােজর  য সমস া তা আমার িবিভ  ছিবর মেধ   কািশত হেয়েছ 
িঠকই, িক  তার সমস ার সমাধান িনেয়  কােনা ব ব  িক আিম আমার ছিবর 
মধ  িদেয় িদেত  পেরিছ?  মেন হেয়েছ — না, িদেত পািরিন।  অেনেক হয়েতা 
বলেবন ছিবর মূল ব ব  হওয়া উিচত দশ  কেক িনম ল আন   দওয়া।  আমারও 
তাই মত।  িক  তার পেরও একটা ‘িক ’  থেক  থেক খ  খ  করেছ।  িশ ী 
িহেসেব িক আমার  কােনা দায় থােক না িনম ল আন   দওয়ার সােথ সােথ 
আন েক আরও গভীর কের  তালার।  এমন িকছু বাত  া যা সমােজর গভীর 
 কােনা সমস ার সমাধান বহন করেব। 



 

তাই আমার ছিবেত িকছু পিরবত  ন এল।  আেগর ফম   থেক অ  একটু 
সের ছিবর রঙ, ব াক াউে র রঙ চাপােনার প িতর িকছু িকছু পিরবত  ন করেত 
হল।  আেগ একটা িফগার িদেয় ব  ছিব কেরিছ, িক  এখন অেনক মানুেষর 
সমাহার।  অথ  াৎ, আমরা যখন  কােনা কমন ইসু েত এক জায়গায় হই  সই 
িবেশষ মু েত  র ছিব।   ধু কমন ইসু  নয়, কমন ই াের ও হেত পাের।  তেবই 
আমােদর মেধ  কনভারেসশন হয় ও আমরা এেক অপরেক বুঝেত পাির, 
মতামত আদান- দান করেত পাির।     হল িসিরজ — ‘When we are 

uncovered’।  এখন সমাজ চলেছ উ ু  শরীেরর িদেক, যা সহেজই করা যায়।  
আিম বলিছ উ ু  শরীর নয়, উ ু  মন-িচ া-ভাবনা- চতনা- ান।  তেবই 

সমােজর অ গিত, তেবই স েক র মেধ    তা  তির হেব যা িকনা  য  কান 
সমস ার সমাধান করেব সহেজই।  পিরবােরর সদস েদর মেধ   থেক    কের 
সরকােরর পিলিস সেবেতই   তা  েয়াজন যা আমােদর অেনক  ছাট-বড় 
সমস া কিমেয়  দেব।  আিম ছিব িলেত িকছু সমা রাল অনুভূিমক লাইন বা 



 

 শড  ব বহার কেরিছ ব াক াউে ।  এ িল িফগার  িলর মধ  িদেয় চেল  গেছ 
খুব হা াভােব।  একটা কমন  রখা যখন সম  িফগার-এর মধ  িদেয় িগেয় 
ব াক াউে র সােথ িমেশ থােক তখন তা একটা কমন ই াের  বা ইসু েক 
ইি ত করেছ।  এমন একািধক কমন ই াের -এর জন  একািধক লাইন। 

িফগােরর আকৃিত এমনভােব করা হেয়েছ তােত তারা না পু ষ, না নারী, 
না নপুংসক।  এমন একটা মানিসক অব া  েয়াজেন  স পু ষাকার, আবার 
 েয়াজেন  স নারীর মতন  কামল।  এরা  কােনা িহ ু, মুসলমান, ি  ান বা 
নারী-পু ষ বা বণ  ৈবষেম র  িত প নয়।  সম    া িমেলিমেশ একাকার হেয় 
যাওয়া এক অবয়ব। 

বা েব এর অি   অস ব এমন নয়।  শারীিরকভােব তারা যাইেহাক না 
 কন, মানিসকভােব তারা এমন সবিকছুর িম ণ  য বািহ ক  কােশ তা ধরা 
পের।   যমন — িয ি  ,  ীরামচ ,  ীকৃ , অজু  ন,  য়ং িশব,  ীৈচতন , 
 গৗতম বু ,  ীরামকৃ , কিবর,    নানক,  জায়ান অ  আক ,  রাজা 
লুে মবাগ , ঝাঁিসর রািন ল ীবাঈ, রবী নাথ এমনিক শচীন  ত ুলকরও। 

ভারতীয় িকছু  দবতা বা  পৗরািণক গে র নায়ক যােদরেক  কউ কখেনা 
 দেখিন অথচ তােদর  য বণ  না বা ব িদন  থেক চেল আসা িশ ীেদর ক নায় 
আকঁা ছিব িল  দখেলই  বাঝা যায় তােদর মেধ  নারী-পু েষর চিরে র িম ণ 
ঘেটেছ।  কৃ  বা িশেবর ছিবেত কখেনা কখেনা  য  ফিমিনন টা   দখা যায় তা 
  া, িব ু বা অন   কােনা  দবতােদর মেধ   দখা যায় না।  রােমর ছিবেতও  য 
িম ণ থােক তা ল ণ, ভরত বা শ  -র মেধ  থােক না।  অজু  ন  তা 
মহাভারেত অেনকটা সময় মিহলা হেয়ই কািটেয়েছন। 

আমার ছিবর ফেম  এই িবেশষ ধরেণর চিরে র িম ণ ঘটােত  চেয়িছ।  
এরঁা  েত েকই পু ষ ও মিহলােক আলাদা কের  দেখনিন, মানুষেক মানুষ 
িহেসেবই সমান স ােনর অিধকাের বিসেয়েছন।  (এর অথ   এটা নয়  য যােদর 



 

মেধ  এমন িম ণ ঘেটিন তােদর মেধ  এমন  কউ  নই  য তারা  ভদােভদ না 
কের মানুষেক মানুষ িহেসেব  দেখনিন।  এখােন উে খেযাগ   য, এই িবেশষ 
ধরেণর মানুষেদর  দেখ বা অনুভব কের আমার ছিবর ফম েক  বর কের এেনিছ 
মা ।)  িয  নারী-পু ষেক স ান ময াদা িদেয়িছেলন।  দ  িভি  তারই  কাশ 
ঘটােত  বাধহয় এেঁকিছেলন ‘ মানািলসা’ যােত পু ষ-মিহলা িমেল-িমেশ 
একাকার হেয়  গেছ।  যিদও এ িনেয় ব  তক  িবতক  হেয়েছ, হে  এবং হেবও। 

যিদও আিম িক  িনেজেক িলওনােদ  া দ  িভি -র সে  এেকবােরই তুলনা 
করিছ না।  আমার ঠাকুর ঘর অন েদর  থেক একটু আলাদা।   সখােন যাঁরা  ান 
 পেয়েছন তাঁরা হেলন আইন াইন, রবী নাথ, িলওনােদ  া, মাইেকল এে েলা, 
ভ ান গঘ, পাবেলা িপকােসা,  শ পীয়র, গ ািলিলও,  কাপািন কাস, মাদাম কুির, 
তল য়, কাল  মাক স, ভ ােলি না  তেরে াভা এবং আেরা  কউ। 

যাইেহাক, মানুষেক মানুষ িহেসেব  দখেত  শখার মধ  িদেয়ই  বাধহয় 
নারী িনয াতন ও সমােজর আেরা িকছু অব য় হয়েতা কমেব।  আেরা অেনক 



 

অেনক না  লখা কথা ছিবেত রেয়েছ।  আিম  ধু ধিরেয় িদলাম, বািকটা রইেলা 
দশ  েকর জন ।   কউ একজন বেলিছেলন, ‘একটা ছিব হাজার হাজার কথার 
সমাহার’।  আজ উপলি  কির সিত ই তাই। 

অবেশেষ বিল, আিম সবিকছুেক ছািপেয় ছিবেক ছিব কের  তালার  চ া 
কেরিছ, করিছ এবং আেরা অেনক পরী া-িনরী া করেবা আমার ব ব  ও 
ছিবেক িমেল-িমেশ এক ‘ম ােজ’ পিরণত করার জন ।  সেব াপির, ছিব েলােত 
রেয়েছ — ব ি গত নয়, একটা স ব  আন ,  ঃখ, ভয়, লা না, আত , জয় 
 ভৃিতর এ ে শন।  আ েকি কতা  থেক  বিরেয় এেস একসােথ 
 কানিকছুেক উপলি  করা, এেক অপরেক  বাঝা, এেক অপরেক ভালবাসা এবং 
 দওয়া- নওয়ার মধ  িদেয় জীবনেবাধেক আেরা উ ত করা। 

জািননা, আেরা কত পথ চলেত হেব আেরা পিরণত ছিব করেত!! 

• ছিব িল  লিখকার িনেজর আঁকা 
 


