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িচ চচ ার এিদক ওিদক 

বাঙািলর ছিবচচ ার ইিতহাস ব িদেনর এবং তা গেব রও, িক  বাঙালী িচ -
সমঝদােরর ছিবটা  বাধহয় আলাদা।  হতাশায় ভরা এক আেলাচনা কৃ িজৎ 
 সন  -র কলেম। 
 

ছিব  দখা িনছক  কানও নয়নসুেখর িবষয় নয়।  সু  শরীর ও মন িনেয়  বঁেচ থাকেত  গেল 
মানুষ মাে রই ছিব  দখার  েয়াজন।  িঠক  যভােব আমরা 
খাই, ঘুেমাই, কাজ কির অথবা গান  িন, নাটক  দিখ, 
 বড়ােত যাই, িঠক  সভােবই ছিবও  দখা দরকার।   ঃেখর 
িবষয় হল সাধারণ মধ িব  বাঙািল সমােজ িচ কলার 
দ িশ ীর অভাব না থাকেলও ছিবর দশ েকর অভাব বেড়া 
 কট।   য কারেণ আমােদর চারপােশ আট গ ালাির  নই, 
িচ - দশ নী  নই।  যিদ বা কায়ে েশ  দশ নী হয়ও তােত 
দশ েকর অনুপি িত মনখারাপ কের  দয়।  ঘের ঘের 
 ছেলেমেয়রা ইদািনং ছিব আঁকা িশখেছ, পাড়ার 
অিলেতগিলেত অসংখ  আঁকার  ুল, িসেলবােস  িয়ং এখন 
রীিতমেতা একটা সাবেজ ।  তা সে ও সাধারণ মানুষ ছিব 
স েক  অেচতন হেয় িদিব  জীবন কািটেয় িদে ন।  িযিন  যখােনই বাস ক ন না  কন, 
িতিন  সখানকার  কানও ভােলা িচ িশ ীর নাম জােনন না।  যিদ বা জােনন  তা তাঁর আঁকা 
ছিব  য িতিন  দেখনিন একথা হলফ কের বলা যায়।  এসব 
 দেখ েন আমরা যারা ছিব ভােলাবািস তােদর মেন একটা 
 নরােশ র ভাব জােগ।  অথচ বাঙািলর িচ চচ ার ধারািট  তা 
কম  াচীন নয়।  বাঙািল িশ ীেদর ছিব আঁকার পর রা 
ব িদেনর পুেরােনা।  পালযুেগর পুঁিথিচ  িল  দখেল আজও 
আমােদর চমক লােগ।  তার মােন অ ত এক হাজার বছেরর 
 বিশ সময়কাল ধের আমরা রং- রখার জা েত অভ   ও 
আেমািদত।  বাঙািলর িচ িশে র ইিতহাস  যমন 
 বিচ  পূণ ,  তমনই উৎকৃ ।  বাংলার এ ভ ূখে  জ  
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িনেয়েছন একেশারও  বিশ সংখ ক আ জ  ািতক মােনর িচ িশ ী।  সারা পৃিথবীর নামীদািম 
সং হশালায় বাঙািলর আঁকা ছিব য  ও ময  াদার সে  রি ত।  পাল যুেগর অ াত পিরচয় 
িশ ী  থেক    কের হাল আমেলর গেণশ পাইন পয    সবাই িবে র দরবাের অত   
স ািনত।  তবু সাধারণ বাঙািল িকছুেতই ছিবর িদেক তাকােবন না, িচ কলার জন  
গব েবাধ করেবন না।  এ এক আ য    েব াধ  পিরি িত। 

তেব এেকবাের  ামীণ যাঁরা, তাঁেদর   ে  িক  এই সমস াটা অেনক কম।  তাঁরা হাল 
আমেলর িব িচ কলার খবর না রাখেলও ছিব স েক  তাঁেদর আড় তা শহেরর মানুেষর 
মেতা ততটা  কট নয়।  তার কারণ  ােমর মানুেষরা 
তাঁেদর  দনি ন জীবেনর সে  িশ েক িমিশেয় িনেয়েছন।  
এিবষেয় তাঁেদর ঐিতহ  সুদীঘ কােলর।  শািড়র পােড়র 
নকশা  বানাই  হাক অথবা ঘেরর  মেঝেত খিড়মািটর 
আলপনা — সবিকছুেতই িচ কলার  কাশেক  ােমর 
মানুষ অত    াভািবকভােব  হণ কেরন।  শ ের 
িশি তজেনর জীবেন ছিব বেল িকছু  নই।  ইদািনং 
 ুল েলােত  িয়ং-িসেলবােসর নােম  য িজিনসিট 
 গলােনা হয়  সিট হল, খাবার  খেত না িশিখেয় রা া 
করা  শখােনা।  পিরণােম  ছেলেমেয়রা কেয়কটা বছর 
ধের  কানও রকেম আম-কলা- লবু ও মাক ামারা 
কতক েলা িসনাির (ল া ে প) আঁকেত িশেখ বাবা-মা ও িশ ক-িশি কােদর উ ার কের 
 দয়।  আর মেনর  ভতের িচ কলা স েক  সীমাহীন অব া ও িবরি   পাষণ কের উঁচু 
 ােশর িদেক এিগেয় যায়।  অথচ  জার কের ছিব আঁকা না িশিখেয় তােদর সবাইেক যিদ 
ছিবর ইিতহাস, িশ ীেদর গ  বলার পাশাপািশ পৃিথবীর 
    ছিব িল  দখােনা  যত তাহেল সবিদক  থেকই 
অেনক ভােলা ফল হত।   সই সুেযােগ অিভভাবক-
অিভভািবকারাও  জেন িনেত পারেতন ছিবর মেধ  লুিকেয় 
থাকা আন জগেতর কথা। 

এইভােব িচ চচ ার সুফল কতটা ফলেত পাের তার 
উদাহরণ িহেসেব  ছা  একটা গ  বিল।  খুব উ ত 
 কানও  দেশর কথা নয়,  নদারল াে র কথা।   সখানকার 
আম ারডাম এয়ারেপাট    থেক এক বাঙািল ভ েলাক 
যােবন  হােটেল।  মা  একিদেনর জন ই তাঁর যাওয়া, 
পরিদনই তাঁেক চেল  যেত হেব অন  ।  ট াি েত উেঠেছন িতিন।  িযিন গািড় চালাে ন 
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িতিন একটু িম েক  কৃিতর।  িভনেদিশ  লাক  থমবার তােদর শহের এেসেছ  দেখ িতিন 
খুব উৎসােহর সে  যা ীিটেক ভাঙাভাঙা ইংেরিজেত িজে স করেলন — ‘মশায়  তা এই 
 থম এেলন আম ারডােম, তা ভ ানগেঘর িমউিজয়ামটা  দখেত যােবন  তা?  আর 
 কাথাও না যান এইটা িক  িম  করেবন না।’  পের জানা  গল এই ট াি   াইভারিট িক  
কি নকােলও ছিব আঁকা  শেখিন অথবা তাঁর বািড়েতও  কানও িশ ী-সদস   নই।  তবু 
িতিন তাঁর  দেশর মহান িশ ী িভনেস  ভ ান গেঘর জন  গিব ত।  এখন কথা হল, 
কলকাতার দমদম িবমানব ের  কানও ডা  ভ েলাক একিদেনর জন   বড়ােত এেল 
আমােদর  কানও বাঙািল ট াি চালক িক তােক বলেবন — ‘মশায়  তা  থম এেলন 
কলকাতায়।  তা আপিন  জাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়েত িগেয় অবনী নাথ ঠাকুেরর আঁকা 
ছিব েলা আগামীকাল   দখেত যােবন  তা?’ 

ট াি চালক  তা দ ূেরর কথা, কলকাতা তথা বাংলার কটা মানুষ জােনন  জাড়াসাঁেকা 
ঠাকুরবািড়র  ভতেরর িচ শালার খবর?  কজন বাঙািল গিব ত এেদেশর িচ িশ ীেদর জন ?  
আমরা জািন আমােদর  কানও আদমসুমািরেতই ধরা পড়েব না  সই সংখ ািটর কথা। 

 
িচ  পিরিচিত : ১। অবনী নাথ ঠাকুেরর আ  িতকৃিত;  ২। িভনেস  ভ ান গেঘর আ  িতকৃিত;  ৩। 
খােলদ  চৗধুরীর আঁকা অবন ঠাকুর;  ৪। যািমনী রােয়র আঁকা িভনেস  ভ ান গঘ। 
 

( লখািট ৯-১৫ মাচ , ২০১৫ সংখ ার ঝড় সািহত  প - ত  কািশত।   সখান  থেক  লখেকর অনুমিত েম 
পুণঃ  কািশত।) 
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