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ছিব 
  গ ীর আেলাচনা  ছেড় এবাের একিট অণুগ ।  মৃণাল ন ী এই গ িট 
িলেখিছেলন আকাশ পি কায় আগ - সে  র ১৯৯৯ সংখ ায়।   সখান  থেক এবার 
এই  েগ পিরমািজ ত  েপ। 

 
 
 
 স আেছ একজন।   দখা হেলই হােস।  মােঝ মােঝ হাতছািন িদেয় ডােক।  যাব িক যাব না 
 ভেব আিম যখন  ে  পিড় তখনও হােস।   স হাসেত ভােলাবােস। 
 আিম  ষােলা,  স উিনশ।  আিম হাফ প া ,  স  ক।  আিম ঘরকুেনা,  স 
পাড়ােবড়ািন। 
 একিদন  স আমােক ডাকেলা —  তার নাম িক? 

— অনীশ। 
— আিম মণীষা।  আমরা  চৗধুরী।   তারা? 
— রায়। 
— তেব জমেব ভােলা।   ’ য় িমেল রায়েচৗধুরী। 
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 স আমােক তার  িয়ং খাতা  দখােলা।   ছােটা  থেকই নািক ছিব আঁেক।  চারখানা 
খাতা ভিত  তার আঁকা।   থমটােত ফুল-নদী-পাহাড় — িসনারী। 
পরিদন  গলাম আবার।  এই খাতাটােত শহেরর জ ল, িঘি পাড়া, ল া েপাে  কাক। 
পেরর িদেনর খাতাটােত  ধু মানুেষর মুখ।   কাথাও আনে র,  কাথাও য ণার।  

 কাথাও বানেরর মেতা কদাকার। 
পরিদনও  গলাম।  িক   শষখাতাটা  স আমায়  দখােত রাজী হেলা না।  বলল, ‘পের 

 দখােবা।’ 
আমার  বাকা  বাকা মুখ  দেখ  হেস  ফলল।  হাসেত হাসেতই কথাটা বলল  স।  

‘তুই হাফ প া  পিরস  কন  র?  এত বেড়া হিল ফুলপ া  পড়েত পািরস না?  আিম 
ল া  পলাম।   স আবারও  হেস  ফলল। 
পরিদন  গলাম ফুলপ া  পেড়।   দেখ  স  হেস  ফলল।  ‘আমার কথা  েন পাে  

 গিল?  আয় আজ  তােক  শষ খাতাটা  দখােবা।’ 
 শষ খাতাটার  থম পাতা।  আমার গা-টা িশরিশর কের উঠল।  নু ড  ািড।   ধু 

 ছেলেদর।  ব  কের িদলাম। 

— তুিম এসব ছিব আঁেকা? 
—  কন, িক হেয়েছ? 
—  তামার ল া কের না বােজ ছিব আঁকেত?  আমার     েন  হেস  ফলল  স। 

একমাস পর 

— ওভােব নয়, িঠক কের দাঁড়া।  ঘুের দাঁড়ালাম। 
— থুতিনটা িনেচর িদেক কর। 

করলাম।   স ছিব আঁকেছ আমার।  তার চার ন র খাতােত।  এখনও সাত পাতা বাকী 
আেছ ঐ খাতার।  তার মােন এখনও আেরা সাতিদন এই নরকয ণা। 
হঠাৎ আমার িভতেরর মনটা কথা বেল উঠল।  আিম  সাজা দাঁড়ালাম।   পাষাক িঠক 
করলাম।  তার কপােল ভাঁজ।   বাধহয় িবরি র।  হািস উধাও।  এবার আিম হাসলাম।  
তার িদেক এিগেয়  গলাম।  খাতার িদেক তাকালাম।  ছিবটার অেধ  ক হেয়েছ।  তার হাত 
 থেক  পনিসলটা িনেয়  ভেঙ  ’টুকেরা করলাম।  খাতাটাও  কেড় িনলাম। 
এবার মন িদেয় খাতাটা িছঁড়েত হেব।  তারপর নতুন খাতা আর নতুন  পনিসল।  নতুন 
ছিব আঁকা হেব  সখােন। 

• অল রণ : কৃ িজৎ  সন   
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