আমার ছিবকথা
ছাটেবলার ছিব আঁকার অিভ তা। মেনাজগেতর সে
গেড় ওঠা। ক নার

বা েবর ফারাক। ছিবর নশা

-উড়ান। এসব িনেয়ই এবাের িলখেছন অ ান দ ।

খু ব ছাটেবলায় বাবার হাত ধের আর দশজেনর মেতা আিমও ছিব আঁকার
ছিব আঁকার সই
আঁকার

ুেল িগেয়িছলাম।

াস হেতা আমার বািড়র িঠক িপছেনই আর একটা গিলর িভতের। ছিব

ুেলর সই স ার পাড়ার পিরিচত দাদা। তখন য বািড়েত আমার বাস িছল সই

বািড়র বয়স তখনই আিশ ছািড়েয়েছ। তার নানাধরা দওয়ােল বা িসিলং-এ বৃ ি র জেলর
আঁকা িচ -িবিচ
বড়মার বলা

ছিব তখন থেকই আমােক

পকথার চির রা কী অ ুত কা

পকথার জগেত টেন িনত।

সখােন মা-

ঘটাত তা ভাবেল এখনও অবাক হেয় যাই।

সই অ ুত মায়াবী জগেতর আকষণ কানও েম পার হেয় পৗঁেছ যতাম আঁকার
সখােন আমার মাথায় িভড় কের থাকা ক নার িবিচ
ে

— পি ল আর মাম রং-এর ওপর ভর কের।

ােস।

সব ছিব েলা খাতায় নেম আসত
সই ক নার রােজ অবাধ িবচরণ

করার সময় বা বতার বাধ হারােনা আমার মন আকাশটােক কের িদত সবু জ, গাছ েলােক
হলেদ আর ঘােসর মাঠেক কমলা। িক
পিরেয় মু

আমার ক নার পািখ ডানা মেল বা বতার গি

উড়ান িদেলও আঁকার স ার বা বতার বাইের পা

সইসব ছিব পিরত

ফলেত নারাজ।

হত অিচেরই, স ােরর িনেদেশ। ফেল সখােনই

তাই

িতভার পতন ও

মৃ তু ।
‘ ছাটেবলা’ থেক কা

টু ‘ াস সেভন’।

এবার আরও বড় একটা আঁকার

সখােন রীিতমেতা হাতমকেশা করেত হত লাইন- িয়ং-এ। না, কােনা
আেশপােশর জীবন

থেক

বেছ

িজিনসেকই আবার আঁকেত হত।

নওয়া কাউেক নয়, বরং একেগাছা

সই অিবরত অনু করণ বা ‘নকল’ আর ফু েরাত না।
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াধীন, ইে মেতা,
ূপীকৃত আঁকা

হয়েতা এটাই Great Master-এর ছিবর পু ননবীকরণ

(Copying the Great Master) যার মাধ েম আমরা িশখেত পারব আঁকার
িক

ুল।

আমারও ব

ািসকাল ঘরানা।
তা বেড় যত
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কীভােব এর হাত থেক মু ি
দ

পাওয়া যায় সই

নকলনিবশ হেয় উেঠিছলাম; িক
হেয় িগেয়িছল আঁকার

রীিতেক অমান করার

েচ ায়। এটা িঠকই আমরা সকেলই খু ব

ক নার জগেত মু

ুেলর কেঠার িনয়েমর বাঁধেন।

ঃসাহস না থাকায় জীবন িব ােনর

আঁকােতই আমার আঁিকেয় জীবেনর

পু র ার

াি

উড়ান?

স তা ব

ভ ান গঘ-সম

আেগই
ািসকাল

াকিটকাল খাতায় ‘ভােলা ছিব’

বেল মেন িনেয়িছলাম। মাধ িমক

পরী ার ভােলা ছিব আঁকাই য আমার ও অন ান ছা ছা ীেদর আঁকা শখার মূল ল
জানেত পারলাম আেশপােশর কাকু- জঠু েদর কাছ

থেক।

তা

মেন মেন শাি র িনঃ াস

ফেলিছলাম। যা ! তাহেল এই কারেণই এতসব কড়াকিড় এবং চাখ রাঙািন। অতএব,
মাধ িমক পেরােলই মু ি ।

মু ি

অবশ মাধ িমক নয়, উ মাধ িমেকর জীবন িব ােনর

াকিটক াল খাতা জমা

দওয়ার

পর আমার কােছ এেসিছল।

িক

স বিশিদন থােকিন আমার কােছ।
াতক ের ইংেরিজ সািহত
সা ািনক

িহেসেব

আবার ছিব দখার
ছিব আঁকার

পড়ার

সময়

। না, এবার

কান

হ

েচ া

নয়; বরং ছিব ‘ দখা’ হেয় উঠল
আমার অন তম
ইংেরিজ সািহেত
ছিব দখা।

নশা।

থেম

রাম াি ক আে ালন এবং সই সূে

তারপর হঠাৎ দখা ভ ান গেঘর সােথ।

দিখ, তখন মেন হয় — ‘‘এ মা!

টানার, কনে

বল সহ অন ান েদর

ভ ান গেঘর আঁকা ছিব যখন

লাকটা সব িকছু ই বাঁকাভােব এঁেকেছ কন?

থম

এ তা

ভুল!’’ আমােদর আঁকার স ার হেল িন য়ই ভ ান গঘেক এটা ভােলাভােব বু িঝেয় িদেতন!
িক

এই ‘ভুল’ছিব আে

আে

ছিবেত মহািবে র িবশাল ও ব া
য িনেজই হািরেয়

আমার সম
সৃ ি রহস

স া অিধকার কের িনল। ‘দ া

যন উপি ত। তাঁর আঁকা ছিবর মেধ কখন

যতাম তা বু েঝ উঠেত পারতাম না।

ইটিফ ’ ছিবেত গেমর

াির নাইট’

আবার ‘

া-স অ াট দ া

েতর ওপর িদেয় পািখেদর উেড় যাওয়া — এ যন আঁকা কান

ছিব নয়, বরং বা ব ঘটেত থাকা স

ার অপূব এক িচরপিরিচত দৃ শ যা কখেনা ফু েরায় না।

এছাড়া সাধারণ মানু েষর যাতায়ােতর দৃ শ , রাি েবলায় ক ােফর দৃ শ — এসব টু কেরা টু কেরা
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পিরিচত িক

অেচনা জগৎ ফ ান গঘ আমােক চনােলন তাঁর ছিবর মাধ েম। ‘সাধারণ’ য

িকভােব ‘মহৎ’ ও ‘অসাধারণ’ হেয় উঠেত পাের তা বাঝা যায় ভ ান গেঘর তু িলর টােন।
এর সে

িবকাশ ভ াচায, মকবু ল িফদা

েসন, গেণশ পাইন, রবীন ম ল সহ অবন ঠাকুর,

গগন ঠাকুর আমার চােখর সামেন নতু ন নতু ন দরজা ও জানালা খু েল িদেত থাকেলন।
চনা পৃ িথবীই আমার কােছ অেচনা, অ ুত অপ প
িব ার এতিদন

িছল, তার বাঁধ যন ভাঙল।

যন আমারই ক নার
মেন য সব ঢউ সৃ ি

াধীন উড়ান! এইসব ছিবেত
কের যায় তার

িবেকেল
িদগে

ােশর টান, পি েলর রখা আমার

ভাব িচর ায়ী।

ুেল যাওয়ার সময় দখা িদগ

ক নার য

গগ াঁ, সজান, মু , িপকােসার ছিবেত

মেনর ক ানভােসও আিম ছিব আঁকেত থািক ইে
েন কের

েপ ধরা িদেত থাকল।

এর সােথ সােথ আমার িনেজর

মেতা।

সইসব ছিব কখনও সকােল

িব ৃত সবু জ ধানে েতর ছিব, কখনও বা

ুল থেক ফরার সময় শা -সমািহত আকােশর ছিব, কখনও বা ঘন কােলা মঘ

গাছপালার ওপের ঝু ঁেক থাকার ছিব। ‘িদগে

কার কােলা আঁিখ’। আবার ঘন বষায়

চািরিদেক নেম আসা মু ষলধাের বৃ ি র রখায় অিবরত ধারাপােতর ছিব।

‘আিজ ঝরঝর

মু খর বাদল িদেন’। সব িমিলেয় এখন আমার
ছিবর জগৎ এক ‘সব পেয়িছর আসর’।
আফেশাস এটাই য এই সব পেয়িছর
আসের

ছাটেবলায় খু ব সহেজ যাওয়ার পথ

জানা থাকেলও
পথ ব

কের রেখিছল।

তােদর অব া

স আঁেক বা েব তার

পায়ণ কখনও ঘেট

আসল

পিরিচিত :

িভনেস

থম ছিবিট কনে

যন ‘ডাকঘর’-এর অমেলর
য সব অসংখ ছিব

ঘের।

িচ

এখনও যারা ছাট

মেতা। তার মেনর মেধ
না।

·

থাগত রীিতনীিতর বাধা সই

স ব ী িসেলবাস আর পরী ার ব
সখান থেক তার মু ি

কেব সটাই

।

বল-এর আঁকা িনসগ িচ

: দ া হ ওেয়ন, ি তীয় ছিবিট

ভ ান গঘ-এর আঁকা রােতর পানশালা।
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