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আমার ছিবকথা 
তুিল  ছেড় এবার কলম তুেল িনেয়েছন িশ ী িস াথ  পা ।  মন খুেল জািনেয়েছন 
তাঁর ছিবে ম, ভােলালাগা-ম লাগা। 

 
ছিবর  িত ভােলাবাসা আমার  ছাটেবলা  থেকই।  মেন আেছ আিম তখন খুব  ছােটা, 
 াইমারী  ুেল ভিত  হইিন।  ব ুেদর সে   খলাধুেলার পর ছিব আঁকেত বেস  গলাম — সূয  
উেঠেছ, কত েলা  ছেল একটা বেড়া গােছর তলায়  ছাটাছুিট করেছ।  ছিবটা এখেনা আমার 
মেন উ  ল হেয় আেছ।   িতবছর বষ ার আরে   চ  বৃি েত যখন মাঠ ঘাট জেল ভিত  
হেয়  যত,  ােমর  ছেল-বুেড়া আর বািড়র  পাষ  িল সকেলই মােঠ  নেম পড়ত।  বড়রা 
মাছধরায় ব   হেয় পড়ত আর  ছােটারা  পাষ  িলেক িনেয় আ হারা হেয় অযথা  ছাটাছুিট 
করত।   িতবারই এ দৃশ  আমার ছিবেত ধরা পড়ত। 

  ােমর  ুেল  িত বছর পুেজার ছুিট পড়ার 
িদন আমরা  য যার িনেজেদর  াস ম সাজাতাম।  
আমার  ােস আিম িছলাম  ধান িশ ী।   সারারাত 
 জেগ  দওয়ােল ছিব আঁকতাম।  আর পেরর িদন 
 ােসর বা বীরা সহ স ারেদর  শংসা  শানার জন  
মুিখেয় থাকতাম।   াস নাইেনর  দওয়ােল বাঁকুড়ার 
 ঘাড়ার ছিব এঁেক ভীষণ  শংসা  পেয়িছলাম।  ওই 
ছিবর  দৗলেত আমােদর  াসটাই  সরা বেল 
িবেবিচত হেয়িছল।  আর আিম সতীথ েদর কাছ 
 থেক বীেরর স ান  পেয়িছলাম। 

 কেলজ  হাে েলর ওয়াল-ম াগািজন বা 
ইউিনভািস  িটর ওয়াল-ম াগািজেনও আিমই িছলাম 
 ধান িশ ী।  তেব  সভােব  কাথাও ছিব আঁকা  শখা হেয় ওেঠিন।  কলকাতায় কেলজ 
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  ায়ােরর কােছ না িনক নােম এক সং ায় ছয়-সাত মাস মেতা আঁকা িশেখিছলাম।  
ওখােন ছিব আঁকার  াথিমক িবষয় িল র  কেরিছ। 

 উ মাধ িমেকর  হাে ল  থেকই আিম ব ুেদর কােছ ‘িসধ’ু বেল পিরিচত িছলাম।  
এই নামটা ওেদরই  দওয়া।  ওরাই আমায় বরাবর ছিব আঁকার জন  উৎসাহ জুিগেয়েছ।  
একবার আ েতাষ কেলজ  হাে েলর ব ুরা  জার কের অ াকােডিম অফ ফাইন আট   -এ 
ভিত র পরী া  দওয়ার জন  িনেয় িগেয়িছল, এমনিক  রজা ও ওরাই এেন িদেয়িছল।  তেব 
 েবিশকা পরী ায় উ ীণ  হেলও ওখােন ভিত  হওয়ার  সৗভাগ  হয়িন।  ব ুেদর  দওয়া ওই 
নাম আমার খুব ি য়।  ওরাই আমার ছিব আঁকার   রণা।  তাই আমার ছিবেত আিম ‘িসধ’ু 
বেলই  া র কির। 

  কালােজর    — দাদার িবেয়েত  বৗিদেক িক  দব ভাবেত ভাবেত হঠাৎই একটা 
 কালাজ বািনেয়  ফিল — একিট গােছর ডােল  িট পািখ বেস গ  করেছ।  কলকাতায় 
থাকাকালীনই শািকলার কথা  জেনিছ ও তার ছিবও  দেখিছ।  হয়েতা  সই  ভাবই কাজ 
করিছল।  যাই  হাক ছিবিট সকেলর ভাল  লেগিছল এবং তখন  থেকই আমার  কালােজর 
কাজ    হয়।  দাদার কােছ আমার কাজ  দেখ িদি র এক িচ ব বসায়ী আমায়  াম 
বাংলার উপর কুিড়িট ছিবর একিট িসিরজ  তিরর বরাত  দয়।  সময় িছল িতন মাস।  িনিদ   
সমেয়র মেধ  রাত িদন  খেটও মা  িতন-চারিট ছিব  শষ করেত  পেরিছলাম।  
 াভািবকভােবই আসল উে শ  
ব থ  হেয়িছল।  িক  তখন  থেকই 
আিম িনয়িমত  কালােজর কাজ 
কের চেলিছ।  এখন  কালাজ 
ছাড়াও আিম অ াি িলেকর কাজ 
করিছ।  আমার কাজ  দশ  নীর 
 যাগ  িকনা এ িনেয় আমার সে হ 
িছল।  আমার কাজ  দেখ  গ ত 
 ে য় িব. আর. পােনসারিজ আমার  সই সে হ িনরসন কেরিছেলন এবং আমায় আেরা 
 বিশ কাজ করার জন  উৎসাহ জুিগেয়িছেলন।  িজ. িস. লাহা  সি নারী গ ালািরেত আমার 
 দশ  নী  দখেত উিন এেসিছেলন।  উিন আমার বেলিছেলন কাঁিথর মেতা জায়গােতও 
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 দশ  নী করার জন ।  তাঁর কথা  মেনই আিম আমার  থম একক  দশ  নীিট স িত 
কাঁিথেত কেরিছ। 

 বরাবরই বণ ময় ও বিল   রখার ছিব আমােক আকষ ণ কের।  এজন ই  হার 
 দওয়ােল আঁকা  াৈগিতহািসক িশ ীেদর ছিব বা অজ া-ইেলারার  হািচ  আমার কােছ 
 ে র ছিব।  অ াব া  ছিব আমায় তত আকষ ণ কের না।  হয়েতা ছিব স ে  আমার 
অ তা এর অন তম কারণ।  িরয়ািলি ক ছিবই আমার  বিশ পছ , তাই গেণশ পাইেনর 
 চেয় িবকাশ ভ াচােয  র কাজ আমার অেনক  বিশ পছে র।  রবী নাথ ঠাকুর, অবনী নাথ 
ঠাকুর, ন লাল বসু,  হেম নাথ মজুমদার, মকবুক িফদা  েসন, িবকাশ ভ াচায   এবং 
বত মােন সু ত  চৗধুরী আমার ি য় িশ ী।  িবেদশীেদর মেধ  ভ ান গঘ আমার অন তম ি য় 
িশ ী। 

  যেহতু আমার  পশা আলাদা, তাই কােজর সময় বাঁিচেয় ছিব আঁকেত বসাটাই 
আমার কােছ একটা চ ােল ,  কমন আঁকিছ  সটা িবষয় নয়।   পশাগত কারেণ আমােক 
অেনক ণ বাইক চালােত হয়।  আবার ঘাড়  ঁেজ কাগজ  ছঁড়া — এই  ই কারেণ 
 ি লাইিস -এর সমস া চেল এেসেছ।  তাছাড়া কলকাতা  থেক ম াগািজন আনা,  বাড   
আনা — এসবও একটা ঝি র িবষয়।  তবু এসব িকছুেক আিম এঁেক চেলিছ — আঁকেবাও। 

• িচ  পিরিচিত :  থম ছিবিটর িশ ী শািকলা, ি তীয় ছিবিটর িশ ী িব. আর. পােনসার 
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