িশে র খাঁেজ
সু ধীর চ বতী।

লাক সং ৃিত গেবষক িহসােব িতিন সু পিরিচত।

কন এবং কমন

কের িতিন িশে র লাক হেয় উঠেলন তারই কািহনী তাঁর িনেজর কলেম। সে
িবিচ

অিভ তার ভ াংশ। এই

তাঁর

থম এই গ-সাইেট।

আমরা য সমেয় জে িছ তখন ভারত পরাধীন দশ। স যু েগর সমাজ ও পিরবােরর য চহারা
সখােন িশ কলাচচার খু ব একটা আনু কূল িছল না।
হেয়েছ।

সটা দশ

াধীন হবার পর অেনকটা

ছাটেবলায় আমরা খািনকটা কে র মেধ মানু ষ হেয়িছ বেল িচ কলার সে সরাসির

যাগােযাগ হওয়াটা কিঠন িছল।

যমন, আমােদর কানও কালার-ব

িকেন দেব এমন কানও আ ীয় জনও িছল না। অ
আিম আর আমার এক দাদা

িছল না। কালার-ব

লতার মেধ আমরা রঙেক িচেনিছ।

’জেন ছিব আঁকতাম। িনেজ িনেজই আঁকতাম, কউ আমােদর

শখায়িন। িক এটা তীিত হেয়িছল খু ব ছাটেবলােতই য ওই একটা ব ন আঁেকা, কাঁচকলা
আঁেকা — এটা কানও আট নয়। যিদও তােত নািক
হয়েতা সখােন কম ন র পতাম। অথচ ছিব স
আর আমার দাদা পাে ট

ািড করতাম।

িয়ং-এ দেশ দশ পাওয়া যত। আমরা

েক একটা ধারণা িছল মেনর ভতের। আিম

পনিসল িদেয়, রেঙ নয়। রঙ কাথায় পােবা?

দওয়ােল একটা আট পপার সঁেট ছিবর ওপর একটা

াফ কের সটােক এনলাজ কের িনেয়

আমরা পাে ট করতাম। ছাটেবলা থেকই আমার নানারকম ছিব আঁকার চ া িছল। ঠাকুরদবতার ছিব খু ব আঁকতাম। আবার এমন হেয়েছ হয়েতা কখনও একটা িপঁেড় পেয় গলাম, মা
আমােক ময়দা মেখ িদেল তার ওপর ময়দা িদেয় একটা গা ঠাকুর বািনেয় ফললাম। এইসব
করেত করেত আমরা দখলাম রেঙর খু ব অভাব।

ভেবিচে

দখা গল হলু দবাটা িদেয় একটা

রঙ হেত পাের, মােয়র আলতা িদেয় লাল, তার মেধ চুন িদেল গালািপ। হলু েদর সে

নীল

মশােল সবু জ বিরেয় আেস। এইভােব রঙ তির শখা গল িনেজর বািড়েতই। আর সই রঙ
িদেয়ই আমরা রিঙন ছিব আঁকতাম। পের যখন লাকিশ

িনেয় কাজ করেত গলাম তখন

দখলাম চালিচ -িশ ীরাও আমােদর ছাটেবলার মেতা একই সমস ায় পেড়েছ। আর তার
সমাধান তারা কেরেছ এেকবাের

াকৃিতক উপােয়।

করেত করেত উনু েনর য িঝক েলা
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লাল রঙ বর কের। পু ঁইেমচুির থেক ব িন রঙ বর কের, িসমগােছর পাতা থেক সবু জরঙ
বর কের। উঁচু পাহােড় কাথাও একটা পাথর থেক নািক একধরেণর নীল রঙ পাওয়া যত।
এইসব রঙ িদেয়ই তখনকার িদেন পেটর ছিব আঁকা হত। আমরা যখন ছিব আঁকিছ কেশাের
আমােদর সামেন উপাদান আর িক?

পনিসল রবার, কাগজ আর িকছু ভিজেটবল কালার।

এই করেত করেত ছিব দখার চাখ তির হল। তখন বািড়েত বসু মতী আর ভারতবষ পি কা
পড়তাম। তারমেধ রিঙন ছিব ছাপা হত। আমার আজও মেন আেছ, সখােন আমরা রিব বমার
ছিব দেখিছ। রামেগাপাল িবজয়বগী বেল একজেনর আঁকা ছিব খু ব ভােলা লাগত। মনী
ে র ছিব থেক আর
পাির স েলা ব ল
দখেত ছিব স
আেগই বেলিছ।
িনেয়।

কের ব ল

ুেলর অেনক িশ ীর আঁকা ছিব দেখিছ। এখন বু ঝেত

ুল শলী, তখন তা ওসেবর চতনা িছল না।

সই ছিব েলা দখেত

েক একটা অস ব উৎসাহ জেগ যায়। আিম িনেজ য ছিব আঁকতাম সকথা
যমন ধরা যাক, কাথাও একটা একিজিবশন হেয়েছ

সখােন আমােক হয়েতা আঁকেত দওয়া হল

আঁকলাম, আমার দাদাও আঁকেলা।

ফু

াধীনতা-সং ামীেদর

চািক, বাঘা যতীেনর ছিব। আিম

সরকমভােব িকছু পাে ট আিম এঁেকিছ। তারপর যখন

কেলেজ উঠলাম দখা গল য কেলেজ িচ - িতেযািগতা হে । আিম তােত নাম িদেয় িদলাম।
সখােন আঁকলাম বু েদব বেস আেছন, তলায় একিট পূজািরণী তাঁেক
এঁেক ফা

াইজও পেয় গলাম। এইভােবই ফা

টাইজ পলাম। তারপর দখলাম একসে

ণাম করেছ। সই ছিব

ইয়ার থেক থাড ইয়ার অবিধ

াইজ-

অেনক েলা নৗেকায় পা িদেয় চলা যায় না। ছিব

আঁকব, গান গাইব, সািহত করব, পড়ােশানােতও ভােলা হব, এতিকছু তা হয় না। িকছু িকছু
িজিনস ত াগ করেত হয়। আিম জীবেন

েটা িজিনস ত াগ কেরিছ। একটা হে

আর একটা হল গান গাওয়া। কারণ আমােদর সমেয়

ছিব আঁকা,

ধু পড়েল হত না, সফলতা এই পযােয়

হওয়া দরকার িছল যােত চাকিরটা সে সে হয়। তখনকার িদেন কানও কিমশন-টিমশন িছল
না। মধার ওপেরই চাকির হত। য ফা

হল স

আমার মেন আেছ আমার ব ু িশিশর দাশ ফা
আিম পলাম। আিম একসে

থম চাকির পােব, সেক

হেয়িছল, স

পােব তারপের।

থম চাকির পেয় গল, তারপর

িতন-চারেট চাকির পেয়িছলাম। আিম যটা িনলাম না, সটা

আমার এক ব ু পল।
ছিব আঁকার জগৎটা থম আমার কােছ খু লল যখন আিম এম.এ. পড়েত যাই। স সময়
ন াশনাল লাইে িরেত পড়েত যতাম। পড়েত িগেয় দখলাম সখােন একটা আলাদা জায়গায়
খালা আলমািরই িছল যখােন পৃ িথবীর সম
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আমার কাজ িছল লখাপড়ার ফাঁেক সই েলা পড়া।

সইসব পেড় ছিব স

েক ধারণা তির

হল। ছিব কতরকেমর হয়, ছিবর ব াপার েলা িক, রঙ িক, রখা িক, অেয়ল পইি ং িক — সব
এেক এেক বু ঝেত িশখলাম ওই অ ালবাম েলা দেখ।

যেহতু িবে র

িশ ীেদর অ ালবাম

দেখই মানু ষ হেয়িছ সেহতু মেনর ভাবটা বশ উঁচু তােরই বাঁধা হেয়িছল বলা যায়। ওই
সমেয়ই ভ ান গঘ, লু ে ক িকংবা গগাঁ স

েক য সব উপন াস েলা আেছ স েলা পেড় ফিল।

স েলা পড়ার ফেল রেনসাঁস এবং তার পরবতী যু েগর
ছিব স

েক একটা পির ার ধারণা হল।

জানলাম ভ ান গেঘর সূযমু খী ছিবেতই নািক

যমন আিম
থম সূেযর

আেলা ওপর থেক এেস পেড়েছ। ওপর থেক আেলা
এেস পড়ার ব াপারটা সই

থম আিম জানলাম। আমরা

যখন ছিব আঁকিছ আমােদরেতা তখন আেলাছায়াটা
বাঝায়িন কউ।
িক

তখন

চ করাটাই বড় কথা িছল।

পের দেখিছ কত িকছু । পারে

কিটভ বেল একটা

কথা িশখলাম, আেলাছায়ার খলা িশখলাম। কার মু েখ
কতটু কু আেলার

ে প হেব, কান িজিনসটা

িমেন

করা হেব এসব িজিনস েলা ছিব দেখ দেখই শখা।
শখা মােন িক

েয়াগ নয়। কারণ আিম তা আঁকিছ

না। আমার জীবনটা তা তখন লখাপড়ার জগেত চেল গেছ। িক
সংসগ ন করার তা কারণ নই কানও। কােজই

তাই বেল ছিবর সে

েত ক বছর কলকাতায় অ াকােডিম অফ

ফাইন আটেস য ছিবর একিজিবশন হত সটা দখেত কখনও ভুল হত না।
শীতকােল সখােন িগেয় ছিব েলা খু ব মন িদেয় দখতাম।
দাশ ে র সে
ইন

গাপাল ঘােষর কী পাথক

েলশন এসব িবষেয় ধারণা

কন এখনও অেনক
কনেস

েলা িক

স

ান-বু ি

েত ক বছরই

ফেল তখনকার িদেন

েদাষ

হেয়িছল। কানটা ভা য কানটা

হেয়িছল একিজিবশন েলােত িগেয়ই। আেগকার িদেন

দশনীেত িগেয় দিখ ঘেরর মাঝখােন একটা ইন
আমােদর কউ বাঝায়িন।

েলশন থােক। এসব

াশ েমর আেলাচনােত তা এসব

স

আেস না। আমার সহপাঠীরাও য এ েলা জানেতা তা নয়। আমার কােছ আেটর একটা জানলা
কমন কের খু েল িগেয়িছল বেল গাপাল ঘাষ থেক আর

কের

চুর িশ ীর সে

আমার

দখােশানা হেয়িছল। আিম অেনক সময় এঁেদর বািড় চেল যতাম। িগেয় বলতাম আপনার ছিব
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দখান।

তাঁরা অেনক সময় দখােতনও।

দখতাম আর সইসব কাজ েলা বাঝার চ া

করতাম। এইভােবই অেনক পের প জ বে

াপাধ ায় নােম এক অসাধারণ িশ ীর সে আমার

পিরচয় হেয়িছল। তখন আমার একটা বই ‘িনবাস’ বর হেব। শমীক বে
বেলিছেলন — ‘প জ বে

াপাধ ায়েক িদেয় আপনার বইেয়র ইলাে

াপাধ ায় আমােক

শন আঁকােনা হেব।

আপিন তাঁর কােছ িগেয় মােঝ মােঝ একটু তাগাদা মারেবন।’ প জ বে

াপাধ ায় থাকেতন

বীরভূম জলার মহ দবাজােরর কােছ প ােটলনগর বেল একটা জায়গায়। তখন আিম বাউলফিকরেদর িনেয় কাজ করিছ, কােজই বীরভূম যাওয়াটা

কানও সমস া নয়।

আিম

প ােটলনগের চেল িগেয় প জবাবু র বািড়েত উপি ত হলাম। িগেয় দখলাম িতিন সিত ই
একজন

ট আিট

, িক

অস ব অবেহিলত। িতিন একটা বিসক

ুেল ছিব আঁকা শখান।

িনেজ িতিন ছিব আঁকা িশেখেছন শাি িনেকতেন
এবং গভনেম

আট কেলেজ। তাঁর মা

ারমশাই

বলেত ন লাল বসু, রামিক র

বইজ, বস

গা ুিল, অতু ল বসু ।

াপাধ ায় ছিব

প জ বে

আঁকেতন বাউল-ফিকরেদর। তাঁর বািড় ভিত ছিব।
িতিন সাি ক কৃিতর লাক িছেলন। সকালেবলায়
তাঁর ছিবর ওপর ধু েনা গ াজল িদেতন।
তাঁেক বেলিছলাম ‘ছিব েলা সব ন হেয় যাে
িতিন বলেলন ‘ তা হাক। ছিব আিম িবি

আিম
...।’
করেবা

না।’

এিদেক ছেলরা বলেছন তার বাবার চরম

দাির

। কত লাক ছিব িকনেত আেস। উিন দূ র

দূর কের তািড়েয়
বে

দন।

তা

সই প জ

াপাধ ােয়র আঁকা একটা বাউলািনর ছিব আমার আজও মেন আেছ।

সই বাউলািন

তািকেয় আেছ, তার চাখটা লাল। স ধূমপান করেছ, তার এই িসগােরেটর মু েখ একটা লাল রঙ
আেছ।

য আেলাটা স

েলেছ তারও একটা লাল আেছ। িতনিট লালই উিন আলাদাভােব

এঁেকেছন, স একটা আ য ব াপার! তাঁর আঁকা ছিব েলা িক
কারণ প জ বে

অবেহলায় ন

হেয় গল।

াপাধ ােয়র ছিব কউ উ ার কেরনিন। হাজার হাজার ছিব িছল তাঁর। িতিন

জীবেন যত স াসী এবং বাউলেদর দেখেছন

ায়

েত েকর পাে ট তলরেঙ এঁেকেছন।

মূল বান সই সং হ মহ দবাজােরর কােছ প ােটলনগের হয়েতা তাঁর বািড়েত এখনও ডাঁই
www.nandimrinal.wordpress.com

Page 4

হেয় পেড় আেছ। কােরা কানও চতনা নই।

সই মানু ষিট আমােক একিট আ য কথা

বেলিছেলন। আিম তাঁেক বেলিছলাম ‘আমার লখা য এত পড়েলন, ছিব আঁকেলন, পেড় িক
মেন হল?’ িতিন আমােক বলেলন ‘হ াঁ, আপনার হেব মেন হয়।’ এই কথাটা যখন িতিন
আমােক বলেছন তখন আমার পেনেরাখানা বই বিরেয় গেছ। আিম দখলাম িশ ীর কাছ
থেক ীকৃিত আদায় খু ব কিঠন কাজ। আমার িক মানু ষটার কথাটা খারাপ লােগিন।
িশ ীেদর সং
হেয়ই যায়।

েশ এেল িকছু িকছু অিভ তা

যমন, আমােদর বািড়র পােশ একিট

কুেমারপাড়া িছল। আমার কাজই িছল সকালেবলায়
লখাপড়া কের সখােন ছু ে

চেল যাওয়া।

ঠাকুর

গড়া হত, গাপীনাথ পাল বা গােপ পাল নােম িযিন
িছেলন তাঁেক আিম সাহায করার চ া করতাম।
িতিন সরায় রঙ

লেতন, আমােক হয়েতা

কাজ িদেতন।

বলেতন ‘এইখানটায় একটু রঙ

মােরা।’

’চারেট

অেনকিদন দখার পর তেব একটু -আধটু

অিধকার

পেয়িছলাম অবশ ।

ডাইেমনশন, মািট

মািটর মূিত, তার

তির করার

কৗশল, আঙু ল

কীভােব গড়েত হয়, কী কের ঠাকুেরর একেমেট থেক দােমেট করেত হয়, মূিতর গােয়
ফাটল ধের গেল কীভােব সখােন ন াকড়া কাদায়
আিম

ওঁর

কােছই

িশিখ।

েল লাগােত হয় এইসব কলােকৗশল

এইসব

অিভ তা েলা ‘কৃ নগেরর মৃ ৎিশ ’ লখার
সময় কােজ লেগ যায়। কৃ নগেরর যসব
মৃ ৎিশ ীরা চার থেক ছয় ইি

মােপর ছাট

মূিত অস ব দ তার সে

বানােত পারেতন

সইসব মানু ষেদর সে

জীবেনর একটা

অংশ আিম কািটেয়িছ।
কািটেয়িছ

যারা

তােদর জেন

আর একটা অংশ

চালিচে র

ােম

ছিব

ােম ঘু েরিছ।

আঁেক।
কত কী

জেনিছ। চালিচে র ছিব যােত ফেট না যায় সজন তারা তঁতুলিবিচর আঠা তির কের
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তােত লাগায়।

বীরভূম অ েল তঁতুলগাছ

ব বহার কের।

বীরভূেমরই এক

আঁকেছন খু ব তী

রেঙ।

ােম

নই বেল সখানকার িশ ীরা বেলর আঠা

দেখিছলাম

সখানকার িশ ীরা চালিচে র ছিব

িজে স করলাম ‘এত তী

রঙ কন?’

িশ ী বলেলন ‘ওটা

একবছর পের িবসজন হেব য। যিদ হা া রেঙ আঁিক তাহেল তা এটা ততিদন থাকেব না।’
সই

ােম ছ-সাতটা বািড়েত

গাপু েজা হয়, সবই পেট আঁকা মূিত।

থােক, তারপর িবসজন দওয়া হয়।
িশবেক

ইেয় আঁকা হেয়েছ।

বিশরভাগ অংশ জু েড় িশব
কী গাঁজা খেয়

স েলা একবছর

সখােনই এক জায়গায় দখলাম চালিচে র মেধ

এটা িনেয় আিম অন

জায়গায় িলেখিছ।

েয় আেছ। আিম বললাম ‘িশবেক

চালিচে র

ইেয় িদেয়েছন কন?

স

েয় পেড়েছ নািক?’ িতিন বলেলন ‘না না, বিসেয় িদেলই তা পােশ আবার

অেনক েলা িফগার আঁকেত হেব। অত টাকা তা দয়িন।’ এই য কথাটা স বলল, এ য
কী আ য একটা উপলি !
এ েলাই।

িফ

ওয়েকর

ে

সবেচেয় বড় পু র ার বা

াি

িক

আিম বািড়েত বেস

কানওিদন এই সংলাপটা
করেত পারতাম না।

তির

ওঁর কাছ

থেক এটা পলাম।
অেনকিদন

আেগর

হঠাৎ মেন এল।
যখন

রবী নােথর

কথা

১৯৬১ সােল
জ শতবষ,

তার িকছু আেগ সত িজৎ রায়েক
গভনেম

অফ ইি য়া একটা িবেশষ কাজ িদেয়িছল — রবী নােথর ওপর একিট তথ িচ

িতিন তির করেবন।

সত িজৎ রায় তখন রবী নােথর আঁকা ছিব েলা

একবার রবী ভারতী সাসাইিটেত এেসিছেলন।

দখবার জন

তখন রবী ভারতী ইউিনভািসিট হয়িন।

রবী ভারতী সাসাইিটেত আমার ব ু অসীম ঘাষ কাজ করেতা। আিম ওর ওখােন িগেয়
আ

া মারতাম। একিদন ও বলল ‘এই বােসা, সত িজৎ রায় আসেছন।’ সত িজৎ রায়

এেস বলেলন ‘এখােন নািক রবী নােথর অেনক ছিব আেছ?

একটু

দখেত এেসিছ।’

দখলাম িবরাট সব কােচর ওপর ছিব রেখ তার ওপর আেরকটা কের কাচ রাখা। এইভােব
ছিব েলা সংর ণ করা হেয়েছ।
লাগেলন।

আমার সে

উিন ছিব েলা িনেয় দখেত লাগেলন, আর চা খেত

এমন কের আলাপচাির করেলন
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চনােশানা।

অথচ জীবেন সটাই

থম দখা হেয়েছ।

আিম ক তাও উিন জােনন না।

উিন ক, সটা অবশ আিম জািন। একমেন ছিব দখেত দখেত হঠাৎ একটা ছিব দেখ
উিন বলেলন ‘এত উ

ল রেঙ আঁকা! আ া, এই ছিবটার িক বিশ

আপিন দখেছন

বলু ন তা?’ এমনভােব তাকােলন যন আিম খু ব িবেশষ । আিম দখলাম আমােক উিন
িবেশষ

ভেবেছন যখন তখন আিমও একটু বিল। আিম বললাম, ‘িডপ ভােয়ােলেটর ওপর

িডপ রড, এত িডপ রঙ পাশাপািশ সাধারণত ছিবেত তা হয় না। এখােন এমন কন তা
তা বু ঝেত পারিছ না। অথচ ছিবটা মারও খাে

না।

ভতর থেক কীরকম একটা

জ

আসেছ।’ সত িজৎ বলেলন ‘দাঁড়ান আিম দিখ।’ এই কথা বেলই যেহতু উিন সত িজৎ
রায় সইেহতু উিন ছিবটা একটু খু ঁেট দখেলন।
আঁকা হেয়েছ।

দখা গল পু েরা একটা রাংতার ওপর ছিবটা

রাংতার ওপর আঁকা বেলই ছিবেত অত গাঢ় রঙ দওয়া হেয়েছ।

বলেলন ‘বু ঝেলন ছিব আঁকার বস বা জিম একটা বড় ব াপার।’

উিন

তা- তা বু ঝলাম।

ওঁর

পােশ বেসই সটা বু ঝলাম। উিন খু ঁেট দখােলন বেলই রাংতাটা দখেত পলাম। আিম তা
অন ভােব এটা বু ঝেত পারতাম না।
রঙ পরপর লাগােনা হেয়েছ।

ধু মেন হত কানও এক পাগলািমর বেশ এত িডপ

এটাও িক

রবী নােথর ছিব আঁকার একটা কায়দা।

ছিবটা পের আর কাথাও কখনও দিখিন।
িচ কলা সং া

কানও অ ালবােম এটা আেসিন।

আমার অিভ তােক আিম চারভােগ ভাগ কির।

িচ কলা িবষয়ক অেনক বইপ
সবই অ ালবােম দেখিছ। সব

এই

পেড়িছ।

ই হে , পৃ িথবীর

একটা হল

িশ ীেদর কাজ

ায়

িচ কেরর ছিবই ন াশনাল লাইে িরর আলমািরেত িছল

এবং স েলা আমােদর হােতর সামেনই িছল। এখন হয়েতা আর নই। তৃ তীয় হে , যাঁরা
সিত কােরর িশ ী তাঁেদর সে

মলােমশা কেরিছ। তাঁরা যখন ছিব আঁকেছন তখন তাঁেদর

সামেন হািজর হেয়িছ কখনও সখনও।

চতু থত, যাঁরা লাকিশ ী তাঁেদর সে

িমেশিছ। এই মশার সু েযােগ অেনক িজিনস জানেত পেরিছ।
চালিচ িশ ,

স

য খবেরর কাগেজর ওপর আঁকা হয়

সটা

ঘিন ভােব

যমন এত বড় য একটা
তা আিম জানতাম না।

খবেরর কাগজেক অধবৃ াকাের কেট তার ওপর সাদা রঙ মের তারপের িফগার েলা আঁকা
হয়।

এেকবাের সরাসির রঙ িদেয় আঁকা, পনিসেলর

কানও ব াপারই

নই।

একটা

চালিচে র দাম িছল তখন িতনটাকা, সটা কলকাতায় িনেয় িগেয় পাঁচটাকা কের বচা হত
— পাইকাির দর।

একটা ঝু িড় কের হয়েতা

কুেমারটু িলেত িদেয় িদল।

ায় পাঁচেশাটা চালিচ

িনেয় িগেয় একজন

িতনটাকাটা পাঁচটাকায় উঠল এই পয , িশ ীেদর িকছু উ িত
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হল না। আমার সে

শ াম পাল নােম একিট লােকর আলাপ িছল, খু ব বৃ । আিম একবার

তাঁর কােছ িগেয় বললাম ‘আমােক একটা দশাবতার পট এঁেক দেবন?’ িতিন বলেলন, ‘হ াঁ
দব। অ সখীও একটা এঁেক দব।’ উিন অধবৃ াকাের না এঁেক ল া কের কাগজ কেট
আয়তাকাের আমােক পট এঁেক িদেলন।

তাঁর ছিবেত

দখলাম দশাবতােরর মেধ বু

অবতােরর ছিবটা িঠক বু েদেবর মেতা নয়। একটা জটাজু টধারী লাক, পেত পরা একজন
া ণ। আিম তাঁেক বললাম ‘বু
িস াথ।

গৗতম বু

এমন কন?’ উিন বলেলন, ‘বু

তা একজন িহ ু রাজা,

কন হেত যােব? আমরা যখন িহ ুপট আঁকিছ তখন তার মেধ

ছিব দব কন?’ এই কথাটায় আিম বু ঝেত পারলাম য পটু য়ােদর িনজ
একটা িব বও আেছ।

আমরা তার খবরও রািখ না।

বৗ

িচ াভাবনা আেছ।

এই য শ াম পাল অত

িনভৃেত

একটা বু ে র জায়গায় এরকম এক িস াথ এঁেক ফলেলন, গৗতম বু ে র বদেল রাজা
শাক িসংহ, পেতধারী

া ণ, তার মােন স িক

জায়গাটা আমােক খু ব চমেক িদেয়িছল।

িহ ু-িমেথালিজর মেধ ঢু েক গেছ। এই

তাঁেক যখন িজে স করলাম ‘কত দাম দব?’

িতিন বলেলন ‘িতনেট টাকা িদন।’ আিম বললাম ‘িতন টাকা আপনােক িদেত ইে
না, আমার িকছু বিশ িদেত ইে

করেছ। অ সখী আর দশাবতার এই

আপনােক আিম কত দব বলু ন?’

িদলাম।

সি পশন এেন িদি , আপিন আমােক একটা ওষু ধ

আমার খু ব হাঁপািন ও আেরা নানারকম রাগ আেছ তা।

ডা ার কের দয়, িক
সাকুেল

েটা ছিবর জন

িতিন বলেলন ‘কত দেবন, আ া তাহেল এক কাজ

করা যাক। আপনােক আিম একটা
এেন দেবন?

করেছ

সি পশন

ওষু ধ কনার তা পয়সা পাই না।’ আিম তখন ওষু ধ েলা িকেন

চা টাকা লাগল।

উিন বলেলন ‘এ য কী িবরাট উপকার করেলন!’

তখন আমার মেন হল একিদেক আমার দশ, একিদেক আমার িশ , আর একিদেক আিম।
িক

আমারেতা িকছু করণীয়ও নই।

একটা কাজ আিম করেত পারলাম।
িলেখ ফললাম।

আিম তা এঁেদরেক বাঁচােতও পারেবা না।

করলাম কী ‘চালিচে র িচ েলখা’ নােম একটা বই

সই বইটা এই িবষেয় একমা

বই এখনও পয । ‘কৃ নগেরর মৃ ৎিশ

ও মৃ ৎিশ ী’ বইটা িনেয় চারবছর ধের কাজ কেরিছলাম।
হেয়িছল বাধহয় িকছু একটা করেত পারলাম।
সই কাজ করেত িগেয়ও

অবশ

তা কত অিভ তা।

এই বইটা কেরও আমার মেন

অ ত একটা ডকুেমে শন তা থাকল।
ঘু িণর এক মিহলা মৃ ৎিশ ীেক

কেরিছলাম ‘আপনার তা চারেট ছেল, তা আপিন িনেজ ছিব আঁকা িশখেলন কাথায়,
কীভােব?’ উিন বলেলন ‘িবেয়র আেগ জানতাম না। িবেয়র পর
www.nandimrinal.wordpress.com
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এখন কাজ করিছ, আর আমার চারেট ছেলর মেধ িতনেট ছেল এ কাজ কের।

আর

একটা ছেলেক লখাপড়া িশিখেয়িছ।’ আিম বললাম ‘ কন?’ িতিন বলেলন ‘আমােদর এই
কাজ অত

অপমানজনক।

এেত না আেছ টাকা না আেছ স ান। একটা ছেলর স ান

একটু হাক অ ত।’ আবার এমন বািড়েত িগেয় দেখিছ যখােন সবাই লখাপড়া িশখেছ
আর একটা ছেল িশ কাজ করেছ। তার মােয়র ব ব — এ ছেল তার বাবার পােশই থাক।
বংেশর একটা ধারা তা, লখাপড়া না কের স ছিবর মেধ ই থাকুক। আমার এক ব ু িছল
বীেরন পাল, রা পিত পু র ার পেয়েছ স মূিতগেড়।

তার বাবা নেরন পালেক দেখিছ

আপনমেন একটা টু েলর ওপর বেস মািটর কাজ করেছন। তাঁর পরেণর ধু িতটা খু েল গেছ,
িতিন উল

ায়। আিম তাঁেক বললাম ‘কাকাবাবু আপনারেতা কাপড়টা খু েল গেছ।’ উিন

বলেলন ‘ওসব িদেক নজর রাখেল বাবা কাজ হয় না।’ আর বীেরন পাল আমােক বেলিছল
‘জােনা তা িশ ী যত বড়ই হাক স িক
নেরন পালেক দখছ আমার বাবা, ইিন িক
আিম ভােলা কাজ পারেবা।

আেরকজন িশ ীেক খু ব িহংেস কের। এই যমন
আমায় িক ু শখানিন। কারণ উিন জানেতন

আিম লু িকেয় লু িকেয় ওঁেক িপছন থেক দেখ কাজ করেত

িশেখিছ, ওঁেক না জািনেয় অ কাের। উিন ল

ািলেয় কাজ করেছন আর আিম পােশর

ঘর থেক দখিছ। এভােব কাজ িশেখ িনেয়িছ।’ এভােবও আিম িশ ীমহেলর কথা জেনিছ।
আর একটা ঘটনার কথা বিল।
ঘাড়া েলা যখােন হয় সই পাঁচমু েড়া
ঢু কলাম।

ােম।

সখােন ঢু েক সব মূিতটু িত দখিছ।

এখােন একটু চা-মু িড় খাওয়া যায় না?
ভ েলাক-ভ মিহলা এেস চা-মু িড়
খােবন?’

একবার আিম স ীক িগেয়িছলাম বাঁকুড়ার
সখােন িগেয়

থেম তা একটা শা েম

দাকােনর লাকিটেক বললাম ‘আপনােদর

স তা অিভভূত হেয় পড়ল।

খেত চাইেছ।

আিম বললাম ‘ ধু চা-মু িড় কন?

জন িশি ত

‘আপিন আমােদর বািড়েত চা-মু িড়

আপনােদর বািড়েত আমরা ভাতও খােবা।’

লাকিটেতা চমেক উঠল — ‘অ াঁ, তাহেল তা আপনােদরেক আমােদর বািড়র মেধ িনেয়
যেত হয়।’
মিহলােদর সে

আিম আমার

ীেক বেলই রেখিছলাম — তামার কাজ হে

িক

বািড়র

কথা বলা। এটা আিম বলেত পারেবা না। কারণ ওরা তা কথা বলেব না

আমার সে । ও িগেয় যথারীিত িফ -ওয়ক কের ফলল আমার হেয়।

সখােন দখা গল

আমরা এেসিছ বেল একটা ল াটা মাছ তারা জাগাড় কের রা া করার চ া করেছ। মাছটা
ওরা ছাই িদেয় মেখ কাটল, িক

ধায়াধু িয়র কানও ব াপার নই।

আমার

ী আমােক

বলেলন ‘এরা তা দখিছ মাছ জেল ধায় না। আিম এটা খােবা না।’ তখন আিম বললাম
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‘ দখু ন আমার

ী িক

মাছ খান না।’ তাঁরা বলেলন ‘িঠক আেছ তাহেল আমরা একটা িডম

কের িদি ।’ ফেল আরও ক ণ অব া হল। একটা কড়াইেয়র মেধ
িডমটােক আ া কের সঁেক কুচকুেচ কােলারেঙর একটা ব
কন ধাওয়া হল না সটা পের জানলাম।

তল ছাড়াই সখােন

িনেয় এল।

আর মাছটা য

ধােব িক কের, তােদর বািড়েত তা কাথাও জল

নই। তারপর িগেয় দখলাম একটা িবশাল বািলয়ািড়র মেধ একটা গত কের সখােন তারা
বািট পেত িদেয়েছ, তার মেধ টু পটু প কের জল পড়েছ। হয়েতা আধঘ ায় একবািট জল
হয়। এ অব ায় তারা কমন কের মাছ ধােব? হাত িদেয় মাছটােক মু েছ ওরা কড়াইেয়
ছেড় দয়। আিম অবশ

খেয়িছলাম সই মােছর ঝাল। এই হে

িশ ীেদর অব া।

িশ ীেদর অ রমহেলর খবর আমার মেতা বিশ খু ব কম লাকই জােন।
আিম

তা এেদর অ রমহেলর

ভতের িগেয় কাজ কেরিছ।

য

কারণ,

লাকটা পট আঁকেছ,

দশাবতার তাস আঁকেছ, মূিত গড়েছ আিম তােদর বািড়র ভতর অবিধ চেল গিছ তা।
ফেল িশে র সে

আমার খু ব অ র

কের িনেজর বািড়েত রেখিছ।

পিরচয় আেছ। আর স ব মেতা িকছু িশ

যমন ঘু িণর মৃ ৎিশে র য িরেয়িলি

আমার কােছ এক সট আেছ। এটা আমার একটা খু ব
ভােলা কাজ পাওয়া যােব না।
িমিনেয়চার

ব সং হ

ক মেডল হয় তা

াউড কােলকশন। এখন আর এত

কৃ নগেরর রাজবািড়র

য

গাঠাকুর হয় তার একটা

-হাজার টাকা িদেয় আজ থেক পঁিচশ বছর আেগ আিম কিরেয়িছ।

আমার কােছ আেছ।

সটাও

এরকম আর একটা িমিনেয়চার িদি র ন াশনাল িমউিজয়েম আেছ।

আিম িনেজ ছিব আঁকেত না পারেলও িশে র

িত টানটা আমার বরাবরই আেছ। ছিব য

আঁকেত পািরিন তার কারণ ছাটেবলােতই বু েঝিছলাম একসে
থেক িকছু িজিনস বদনার সে ই বাদ িদেত হয়।
আলাদা সময়, আলাদা মনঃসংেযাগ লােগ,

স

সব কাজ হয় না।

জীবন

ছিব আঁকেত গেল তার জন একটা
েটা আমার িছল না।

আর গােনর

ব াপারটাও তাই। তারজন ও তািলম িনেত হয়, রাজ সকােল রওয়াজ করেত হয়। তা না
হেল গান থােক না।
িক।

কােজই ওই

েটা জায়গােতই আিম একটু পিথকবৃ ি

আর আমার িনেজর জগৎটা লখার জগৎ বেলই

িতপ

হল।

করলাম আর

লােক আমােক খু ব

গ ীর গেবষক-অধ াপক নাম িদেয় দূ ের সিরেয় িদেয়েছ। আসেল আিম িক

িশে রই

লাক।
·

চ িট িশ ী প জ বে

াপাধ ােয়র আঁকা। মূিত িট কৃ নগেরর মৃ ৎিশে র নমুনা। শষ ছিবিট

চালিচে র।
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