
এক  যা ািশ ীর কথা 
িব িচ কলায় এই মু েত      প াশজন িশ ীর অন তম একজন হেলন 
শাহাবুি ন।  সদ ই কলকাতায় গ াে স আট  গ ালািরেত তাঁর একক  দশ নী হেয় 
 গল।  শাহাবুি েনর ছিব মােনই মানুষ ও তার আ য  গিত।  গিতশীল এই িশ ী আর 
তাঁর কাজ িনেয় কলম ধরেলন কৃ িজৎ  সন  । 

একুশ বছেরর একিট ত ণ  য িকনা ছিব আঁকায় রীিতমেতা দ ।  আেঠেরা 
বছর বয়েসই ছিব আঁকার জন   স  পেয়েছ সরকাির  খতাব ও  ণ পদক।  একিদন 
 সই  ছেল  গল যুে , রং-তুিল  ফেল  রেখ হােত তুেল িনল ব ুক।  বুেকর  ভতর 
শপেথর আ ন, তার  দশেক শ মু  করেত হেব।  যেথাপযু    িনং িনেয়  স হেয় 
উঠল  াটুন-কমা ার।  তারপর    হল  িলর লড়াই, অিবরাম যু ।  মৃতু  হত া র  
আর আত  নােদর মেধ  িদেয় অবেশেষ একিদন  াধীনতা এল  দেশ।   যা া  ছেলিটর 
মেন পড়ল ছিব আঁকার কথা।  ব ুকেক সিরেয়  রেখ আবার  স বসল ছিব আঁকেত।  
িক  গত কেয়ক বছের তার িচ া  চতনা  গেছ বদেল।  ছিব আঁকেত বসেলও যুে র 
 ৃিত তােক িপছু ছােড়না।   স আঁেক ছুট   সিনক, আহত  যা া, পতাকা হােত 
ধাববান  দশে িমক, শরণাথ  ীেদর িমিছল অথবা মরেনা ুখ  দশেনতার অি ম 
আত  নাদ।  ততিদেন তার ছিব আঁকার ঢংিটও হেয় উেঠেছ অস ব গিতশীল।   যন 
ছুট  অে র  ুর িণ  নেত পায়  স তার  িতিট  াশে ােক।  ক ানভােস রং 
 ছটােল  স  শােন িবে ারেণর শ ।  তার ছিবেত মানুষ সব দা ছুেট  বড়ায়।  কারণ 
হয়  স আ া , নয়েতা আ মেণ উদ ত।   িবরতা িক িজিনস  স জােন না।  তার 
আঁকা  য  কানও ছিবর সামেন দাঁড়ােলই  তালপাড় কের ওেঠ দশ  েকর মন, বুেকর 
 ভতর ঝেড়র জ  হয়। 

 য িশ ী- যা ার কথা বলিছ িতিন হেলন আধুিনক বাংলােদেশর অন তম 
   িশ ী শাহাবুি ন।  জ  তাঁর ১৯ ৫ ০ সােল, ১৯ ৭ ১-এর বাংলােদেশর মুি যুে  
িতিন িছেলন এক গিব ত  সিনক।  যু েশেষ  াধীন বাংলােদেশর আট   কেলজ  থেক 



পাশ কের িতিন যান  াে ।   সখােন িতিন িচ কলায় উ তর িশ ালাভ কেরন।  
বত  মােন শাহাবুি ন একজন আ জ ািতক খ ািতস   ও অত   জনি য় িশ ী।  
প াশিটরও  বিশ একক িচ  দশ  নী কেরেছন িতিন সারা িব জুেড়।  আমরা যারা 
তাঁর আঁকা ছিব  দেখিছ তাঁরা জািন িশ ীর  দেয় একজন দৃ  িব বীর পদচারণার 
শ  িঠক  কমন।  শাহাবুি েনর ছিবর জন   কানও তাি ক ব াখ া িন েয়াজন।   ধু 
তাঁর ক ানভােসর সামেন দাঁড়ােনাই যেথ ।  আসুন আমরা এবার ম  হেয়  দিখ তাঁর 
অপ ূব  ক ানভাস িল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


