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লাল-কােলায় িহরণ িম  
 দবকুমার  সাম এবার কলম ধরেছন িহরণ িম েক িনেয়।  িক   ধু িশ ী িহরণ িম  

নয়, একটু একটু কের রেঙর অ ঃসার  যন আলাদাভােব ধরা পড়েছ  লখেকর কলেম। 
 

িচ কর মা ই রঙকানা।   ই িকংবা িতনেট িবিশ  রঙ ছাড়া তাঁেদর  চােখ অন   কান রঙ ধরা 
পেড় না।  সাদা ক ানভােসর সামেন দাঁিড়েয় িকংবা আট েবােড , কাগেজ ছিব আঁকেত িগেয়  থম 

 য রঙ তাঁরা ইেজেল  মশান, তা অেনকটা  েরাচনার মেতা।  উে শ  েণািদত।  এ  যন কিবর 

শ   েয়াগ সং া  মু ােদােষর মেতাই অেদাষণীয়।  উদাহরণ 

িভনেস  ভ ানগঘ।   িনয়ায় এত রঙ থাকেত হলুদ রঙই তাঁর 

কপাল  পাড়াল!  ব ুবর পল গঁগ া যখন িভনেসে র 

সান াওয়াের অিতির  হলুদ ব বহার িনেয় ব   কেরিছেলন, 

তখন ব ুেক খুন করেত ব ুক  থেক  িল ছুঁড়েত   বার ভােবনিন 

এই অিব রণীয় ডাচ িশ ী।  আবার গঁগ ােক  দখুন;  শষ বয়েস 

তািহিত  ীেপ জীবন উদযাপেনর পেব  পাঙ েট হলুদ হল তাঁর 

 ধান রঙ!  হলুেদর  দাসর উ  ল লাল রঙ িকংবা ম ােজ া।  
ইমে শিনে রা না হয় এমন খ াপািম কেরেছন।  িক  আঁির 

মািতস?  মািতেসর ঘন লাল আর গাঢ় সবুেজর  িত  কন এমন 

 ব লতা িছল?  তাঁর ডা  িসিরেজর ছিব েলােত লাল আর 

সবুেজর িবিবধ জ ািমিতক প াটান  ছাড়া বািক সব রঙ  গৗণ।   মা া কথা  াতঃ রণীয় এই 

ফরািস আঁেতল িনঘ াত রঙকানা িছেলন।  ভারতীয় িচ কলার অন তম     পু ষ রবী নাথ।  
িযিন কিবতায় (আিম) িলখেলন, ‘আমার  চতনার রেঙ পা া হল সবুজ, / চুিন উঠল রাঙা হেয়। / 
আিম  চাখ  মললুম আকােশ, /  েল উঠল আেলা / পুেব পি েম। /  গালােপর িদেক  চেয় 

বললুম ‘‘সু র’’, / সু র হল  স।’  িতিন বুেড়া বয়েস ছিব আঁকেত িগেয়  শষেমশ কী করেলন?  

গাঢ় খেয়ির িকংবা  মেট রেঙই ভিরেয় িদেলন কাগজ!  একিট  মেয়র মুখ আঁকেলন (বুিঝ বা 
 স   পাে ইট) পু   ঠাঁট, খড়গ নাক, গভীর দ ৃি , িক  সবটাই গাঢ় রেঙ  লেপ িদেলন।  এহঃ 
বাহ ।  চুল িকংবা  চােখর মিণ,  যখােন কােলা রঙ ব বহার হেব, অনন   িতভাধর িচ কর 

 সখােনও িদেলন গাঢ় খেয়ির রঙ।  িচ িশে র িদগ েরখা  ভেঙ মহান  িতভা পাবেলা িপকােসা 
জীবনভর  য এত ছিব আঁকেলন, িনেজেক  য এতবার বদেল িনেলন, তার পব  েলােকও 

পি েতরা   িপিরয়ড, িপ  িপিরয়ড এভােবই িচি ত কেরেছন না িক?  অথ াৎ িচ কেররা 
 গঁেয়া অেথ  রঙকানা।   সই একই লে  িহরণ িম   কান ব িত ম নন।  তাঁর সামি ক সৃি র 
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সামেন দাঁড়ােল একই   তা আমােদর  চােখ পেড়।  লাল আর কােলা আপাতিবেরাধী  েটা 
 খর রঙ তাঁর ছিবেত আর পাঁচটা রঙেক মািজ  নাল কের িদেয়েছ।  তেব সাফ কথা, এই 

অেদাষণীয়   তার  িত দা ন সংরােগর কারেণ আমােদর িহরণদা তাঁর সমেয়র একজন 

িবিশ  িচ কর িহেসেবই নি ত। 
 এই  য িলখলাম ‘আমােদর িহরণদা’; আমরা যারা এই সমেয়র ব বাসী।  যারা কিবতা 
িলিখ, িলট  ম াগ কির, যারা িসেনমা বানাই িকংবা িথেয়টার কির।  যারা কেলজ-িব িবদ ালেয় 

তুেখাড় খ াপা ষাঁড়।   হ াক কলরব।  আমােদর স েলর আপনজন িচ কর িহরণ িম ।   কারণ 

এই নয়  য, িতিন িবিন পয়সায়, িকংবা সামান  পাির িমেক বইেয়র   দ, মে র দ ৃশ ায়ন, 

চলি ে র িশ পট  তির কের  দন আমােদর জন ।  কারণ স বত এই, লাল আর কােলা 
িবেরাধী  ই গাঢ় রেঙর  িত তাঁর অপিরসীম ঔদায  ।  িহরণদা, অথ াৎ ‘আমােদর িহরণদা’র 

িচ স া হয়ত আমােদর িব ু  আ ার  দাসর িহেসেবই  তীয়মান।  স বত, এক ‘সুনীলদা’ 
(গে াপাধ ায়) ছাড়া, আর কারও কােছ আমরা এমন   য় পাইিন।  পাই না। 
 িবষেয়র গভীের যাওয়ার আেগ আরও গভীের রঙ 

সং া  িকছু মন াি ক আেলাচনা  সের  ফলা যাক।  
 যমন, লাল রঙ আদেত আ ন িকংবা র েক  িত ািপত 

কের।  ফেল লাল রঙ এনািজ  , যু , িবপদ, শি ,  মতা, 
িডটারিমেনশেনর  তীক।  আবার  তমনই এই রঙ প াশন, 

কামনা (িডেসয়ার), িকংবা   মেকও বা য় কের।  লাল 

খুবই আেবগ বণ রঙ।   সইজন , লাল রঙ দশ  েন আমােদর 

 মটাবিলসম  বেড় যায়।   াস-  ােসর গিত বােড়।  ফেল 

র চাপ  বেড় যায়।  লাল রঙ অেনকটা র চ ুর মেতা।   ািফক িসগন ােল লালবািত মােন 

 ডডি ল।  অবশ  লালবািতর সে  যিদ  টার জুেড় যায়, তেব রা র েকর গািড়  তায়া া কের 

না  কােনা িসগন াল।  অথ াৎ লাল  মতার রঙ।  র েকর রঙও বেট।  ফায়ার ি েগেডর রঙও িক 

লাল নয়?  আপতকালীন ব ব ায় রঙ িহেসেব  তা লােলরই  াধান ।  আবার  মহনিত মানুেষর 

সং ােমর রঙ লাল।  একটানা পঁয়ি শ বছেরর িনঃশ  স াসবােদর পতাকায়ও িছল লাল রঙ।  
 যেহতু স াস িকংবা শাসেকর রঙ লাল, তাই রা  মতার শীেষ  থাকা নায়কেদর অেনেকই মুেখ 

হািস  ফাটােত বুেক রােখন লাল  গালাপ।  এিদেক আমার মেতা  ফল ুপািট  ও পরী ার খাতায়, 

মাক িশেট,   ম-অে েম ব বার লালকািলর আঁচড়  পল জীবেন। 
 লাল  ছেড় যিদ আমরা কােলা রেঙর িদেক মুখ  ফরাই, তেব  সখােনও কী  বপরীত ।  
পদাথ িবদ ায়   াকবিড  রিডেয়শ  বেল একটা ব াপার আেছ।  মািটর হাঁিড়র  পছেন কােলা 
ভুেষাকািল মাখােল হাঁিড় খুব  ত গরম হয়, রা াও হয় তাড়াতািড়।  আসেল কােলা রেঙর  ণ 

(িকংবা  দাষ) এই,  য  স তাপ িকংবা আেলােক  েষ  নয়।  িবিকরণ কের না।    াকবিড 
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সং া  িনউটেনর িস া  সাধারণ পদাথ িব ােনর ছাে র-ও জানা।  আবার ি েফন হিকংস 

তাঁর িবগ ব াং সুে র আেলাচনায়   াকেহাল বা কৃ গ র স েক  যা জািনেয়েছন তা হল এই, 

কৃ গ র মহাশূেন  ব কাল আেগ মের  হেজ যাওয়া ন  ।  তার মধ াকষ েণর টান এমন  য, 

আেলাকরি ও এর  থেক  বর হেত পাের না।  সবটাই  েষ  নয়   াকেহাল।  অথ াৎ বলার কথা 
কােলা রঙ রহস ময়।  ম ািজিশয়েনর গােয়র  পাষাক, মে র ব াক প — কােলা।  উিকেলর 

শামলাও কােলা।  এসব রহস ময়  তা বেটই,  টনশেনর জ দাতাও।  কােলা অথ াৎ অ কার।  
অ কার অথ  ম ৃতু  িকংবা ম ৃতু র মেতা  শাকবহ।   ী ানেদর কােছ কােলা রঙ  তেরা সংখ ার 

মেতা অপয়া।  িক  ইসলােম কােলা রঙ উদারৈনিতক।  কােলা রঙ অ ভ।  কােলা রঙ নঞাথ ক 

 চতনা বহনকারী।  এিদেক কােলা চুল, কােলা আঁিখপ ব  সৗ েয  র   া ক।  রিব ঠাকুেরর 

কৃ কিল,  যমন কােলা  মেঘ তিড়ৎ িশখায় ভুজ  য়াত।  নীহারর ন  ে র কাে লা  ম র 

 তমন খল, কুিটল।  আবার ঘেরেত  মর যিদ আেস  ন িনেয়, মনটা  নেচ উেঠ না িক?  কােলা 
রেঙর ব াি  তাই িদগ  জুেড়। 
 এখন কােলা আর লাল এই  ই রঙেক যিদ পাশাপািশ রািখ।  িকংবা একসে   চােখর 

সামেন যিদ রঙ য়  ভেস ওেঠ, তেব অ ানািক সেমর িস ল।  অ ানািক   রাজৈনিতক দশ  ন 

 িনয়ার একমা  রাজৈনিতক দশ  ন  যখােন লাল আর কােলা রঙ শাি ি য় সহাব ােন।  ফরাসী 
দাশ  িনক ও রাজৈনিতক ব ি   পীয়র- যােসফ  ধ ঁ১৮৪০ সােল তাঁর অিত সুখ াত     হ ায়াট 

ই স  পািট    ে   থম    ব াখ া করেলন অ ানািক  সেমর।  ১৮৬৪ সােল  ধ ঁএবং িমখাইল 

বাকুিনেনর দল  থম ই ারন াশনােল কাল  মাক েসর দশ  েনর িব ে  িবক  দশ  ন খাড়া কের 

ই ারন াশনাল  থেক িনেজেদর িবি   করেলন।  ফেল মাক েসর ‘সব হারার সা াজ বাদ’-এর 

িব ে  ১৮৬৫ সােলর  শেষ নতুন এক দশ  ন উেঠ এল ইউেরােপ।   সই  থেক এই ২০১৪ সাল 

অবিধ মাক স-এে লেসর সে  িবেরাধ  ধ-ঁবাকুিনেনর।  ফেল সব হারার  তীক িহেসেব  িনয়া 
জুেড়  যখােন লাল রেঙর  া ভ  াব,  সখােন অ ানািক ে রা লাল আর কােলার িবন ােস তাঁেদর 

 তীক রািঙেয় িনেয়েছন।  তেব কী আমরা ধের  নব আমােদর িহরণদা একজন অ ানািক  ? 

 িচ কর িহরণ িম েক বুঝেত  গেল রেঙর সাইেকালিজর আেলাচনা িকংবা রাজৈনিতক 

দশ  ন অনুস ান সরল সমীকরণ হেয় যায়।  আমার মেন হয় তাঁেক বুঝেত  গেল নাগিরক িচ া-
 চতনােক অনুধাবন করেত হেব।  আর  সই অনুধাবেনর    াপট হেব অবশ ই মন   আর 

রাজৈনিতক দশ  ন। 

 এখন  দখা যাক িহরণ িমে র ছিবেত লাল আর কােলা রেঙর অনুপাত  কমন ধারা।  
িহরণদার ছিবেত কােলা রেঙর আিধক ই  বিশ।  িতিন কােলা রঙেক ব বহার কেরেছন  যন তাঁর 

আ ার  ূরণ িহেসেব।  কােলার অনুষে  লাল রঙ এেসেছ আকি কতায়।  অতিক েত।   যমন 

কাপািলেকর খাড়ায় িস ঁর িচ ।   যমন  শািণতিপপাসু তরবাির।  িবে াহ, িবে াভ।  িহরণ িম  

অিত সেচতনভােব লাল রঙেক ব বহার কেরন।  িতিন জােনন, িনি ত জােনন বাদল  মেঘর 
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মাদল শে র মেতা কােলা রঙ যতই সুতী   হাক, একটুখািন লাল তার যাবতীয় পাস  েপি ভ 

পাে   দয়। 
িহরণ িম   ােয়া কার  ুিডওেত তাঁর ছিবেক দাঁড় করােত চান না।   খালা মােঠর 

অপয া  ধুিল শ ূসর তরে  তাঁর িবচরণ।  মােঠর মাঝখােন  ছা  একটু  গালাকার  ান।   ছা 
িশ ী নাচেছন।  আর িশ ী িহরণ িম  একিট  চয়াের ঠাঁই বেস হ া েমড  পপােরর ওপর দীঘ  
তুিলেত  ছা িশ ীর শরীর  বভব এঁেক চেলেছন।  এমন অিব রণীয় দ ৃশ  আিম আমার  থম 

 যৗবেন চা ুস কেরিছ।  িহরণদা িশ ী বেট, তেব  চে   দেখিছ  খুদার ( খ ুশ াম) পেটর ছিবর 

সামেন ত য় হেয় দাঁিড়েয় থাকেত।   দেখিছ  ক ঁিলর তমালতলায় সনাতন দাস,  গৗর খ াপা, 
পবন দাসেদর বাউল নােচ িবেভার িচ িশ ী িহরণ িম েক।   কবল জয়েদব নয়, ঘুিটয়ািল 

শিরফ, সতীমােয়র  মলায়, খড়দেহর িশকড় উৎসেব  ত   কেরিছ িহরণদার ই জাল।  যখন 

তাঁেক  থম  দিখ, তখন তাঁর সে   গাঢ়  ণয় মিণদার ( গৗতম চে াপাধ ায়) সে ।   গৗতমদার 

নাগমিত তখন সদ   শষ হেয়েছ।  স বত  লটার টু মম-এর কাজ চলেছ।  মিণদার িসেনমায় 

িশ  িনেদ শনার দািয়  িহরণদার।  মিণদা িছেলন নগর বাউল।  আর একজন খ াপা দীপক 

মজুমদােরর  দাসর।  আমােদর কেলজ জীবেন এই সব মহারথীেদর মেধ  িবরাজমান িছেলন 

িহরণদা।  তখন তাঁর মাথার টাক  তমন  শ  নয়।  কােলা চুল  ায় ঘাড় অবিধ  নেম এেসেছ।  
 টাপা- টাপা গাল।  আর চশমার আড়াল  থেক  কৗতুকদ ৃ  চাহিন।   স-সব আসের মুখ  চির  

মিণদা হেলও  কাথাও  যন িনিব  এক িশ ী স ােক  ত   করতাম িহরণদার মেধ ।  আমার 

জানা  নই গদ কার অ পরতন বসুর সে  িহরণদার  কান 

অ য় িছল িক না।  তেব, অ পরতেনর মেতাই সমান   াঘ  
িহরণদার  িত রেয়  গল। 

িহরণ িম  তাঁর ছিবেত কােলা রঙেকই পুনঃ পুনঃ 
ব বহার কেরেছন।   য কােলা রঙ রহস - ম র।   য কােলা 
রঙ পীর, মুিশ িদ-আউেলর।  তার সে  স তভােব িমেশেছ 

সামান  লাল।  যার ভ ূিমকা িবেবেকর মেতা।    াহ, 

অসে াষ, িজঘাংসার  মটাফর।  যিদ িডেসকশন কির 

 লাকায়ত ধম  মত, তেব বলেত হয় তা হল  চিলত 

 ািত ািনক ধম  েব ার িব   এক  র।  িব তীপ সহিজয়া পথ।  অ ানািক সমও িক তাই নয়?  

 ািত ািনক মাক সবােদর িব ে , একেটের িবে র সা াজ বােদর িব ে , কােলা-লাল িনশান। 
ম ূল কথাটা  তা ওই, িচ কর িহরণ িম  ম ূলত একজন  িত ানিবেরাধী মানুষ।  

আমােদর মেতা অেজা, আেমা- দর কােছর মানুষ।  িযিন ধেম   সহিজয়া।  মরেম অ ানািক  ।  
তাই সামান  লাল।  তাই এমন ঘন কােলা।  লাল-কােলায় ব ািত মী িহরণ িম । 
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