আমার আঁকার জগৎ
আমার ছিবকথা িসিরেজ নবম

ণীর এক ছা ী বলেছ তার আঁকা- শখার কািহনী। ছিব আঁ কা

িশখেত িগেয় িকভােব মনন তির হেত পাের তারই স াবনাময় ইিতকথা শানাে ন

ি কা

সরকার।
তখন আিম বশ ছােটা।
শখার ইে টা

থম ব

স বত

ুেল ভিত হব।

আিম আমার মা-বাবার কােছ আঁকা

কির। তার আেগ আমার আঁকার জগৎ কবলমা

িকছু পাহাড়, একিট

নদী ও তার ওপর ভেস বড়ােনা নৗকা এবং একিট ঘর ও িকছু
গাছপালার মেধ ই সীমাব

িছল। িক

যখন আিম

থম আঁকার

স ােরর কােছ ভিত হই তখন িতিন আমােক নানা ধরেণর আঁকা
শখান এবং আিম িশখেতও খু ব আ হী হেয় উিঠ।

এভােব ধীের

ধীের বশ কেয়কটা বছর কেট যায়। নানা জায়গায় আিম আঁকার
িতেযািগতায় অংশ হণ কের সাফল ও অজন কির।
একিদন

িন য আমার সই স ার এক

আিম বশ ভেঙ পিড়।

তারপর

হঠাৎই

ঘটনায় মারা গেছন।

ায় একবছর কেট যায়, আিম

কােনা স ােরর কােছ আঁকা িশখেত ভিত হইিন।

একিদন হঠাৎ

আমার মামা আমার বতমান আঁকার স ােরর কথা বেলন এবং বাবা
সই মেতা আমােক ভিতও কিরেয় দন।
এই স ােরর কােছ ভিত হওয়ার পর আমার আঁকার পিরিধ
অেনক বেড় যায়।

থেম আঁকা বলেত আমার কােছ িছল কবলমা

মানু ষ এইসব। িক

আিম তারপর সখান থেক বিরেয় আিস। আঁকার মেধ ও য কত ধরণ

আেছ তা উপলি

করেত

বািড়-ঘর, গাছপালা, রা া,

কির। আমার বতমান স ার আমােদর এই িবষেয় আরও উৎসাহী

কের তু েলেছন। স ার বেলন য আঁকা বলেত কবলমা

বই দেখ নকল করা নয়, িনেজর মেন

য ভাবনা-িচ া-ক না রেয়েছ তা খাতায় ফু িটেয় তালা। আিমও এই কথার সে

একমত।

কন

না, আঁকার বই-এর বাইেরও পিরেবেশ আেরা অেনক িকছু রেয়েছ যা অিত সু র। আিম আরও
িবিভ

আঁকা স ে

স ােরর মাধ েম জানেত পাির যা আেগ জানতাম না। আিমেতা আেগ িবখ াত

িচ িশ ী, ভা যিশ ী বা
ভা যিশ ী ও
বইেয়র

দিশ ী স ে

িকছু ই জানতাম না। িচ িশ ী নামটা যাও বা

দিশ ী বেলও য িকছু হয় তা অজানা িছল।

েনিছ,

দিশ ী বলেত বাঝায় য যাঁরা

থম পাতায় অথাৎ এেকবাের সামেনর পাতায় য ছিব থােক সই ছিব আঁেকন। িক

আেগ বইেয়র এই
ধীের এই সম
থােক। িবিভ

থমপাতা বা মলাটেক য

দ বেল তা আমার জানা িছল না। িক

অজানা েলা একটু একটু কের আমার জানা হেয় উঠেত থােক,

ধীের

ান বাড়েত

দিশ ীেদর নাম জানেত পাির, যমন — সত িজৎ রায়, খােলদ চৗধু রী, পূেণ ু

প ী যাঁরা ভারেতর অন তম সরা িতনজন

দিশ ী।

স ার আমােদর নানা িশ ীেদর ছিব

দখান।

যমন — ভ ানগঘ, িনওনােদা দা িভি , সত িজৎ রায়, পূেণ ু প ী

আমােদর কােছ তাঁেদর আঁকা স ে
টান, আঁকার ধরণ

মু খ।

স ার

আরও আ হী কের তােলন। তাঁেদর রেঙর ব বহার, তু িলর

ভৃিত ভােলাভােব পযেব ণ করেত এবং তা িনেজেদর আঁকায় সামান হেলও

ব বহার করেত সাহায কেরন।

সত িজৎ রােয়র ফলু দার বইেত আঁকা িবিভ

সখােন সত িজৎ রােয়র য রখার িবিভ

ধরণ এবং আেলা-ছায়া দখােনার

ছিব দখান।
ে

রখার য

ব বহার তা-ও িশখেত পাির এবং চ া কির িনেজর
আঁকায় যতটা স ব ফু িটেয় তু লেত। আিম িনেজ চ া
কির সত িজৎ রােয়র এই ছিব িল আঁকেত।
এছাড়াও

স ার

দিখেয়িছেলন — ‘কিম

আমােদর
ও

একিট

ািফ ’।

সখােন নানা

িবখ াত িবখ াত িশ ীর আঁকা ছিব,
আঁকা িবিভ

ছিব রেয়েছ।

আমােদর সামেন িবিভ
দখান,

লাকিশে র উদাহরণ এেন

যমন — ওয়ারিল
অেনক

লাকিশ ীেদর

দ, কিমে

মােঝ মােঝই স ার
পি ং, রঘু রাজপু েরর

লাকিশ , িচেনর িচ কলা এইসব।
স ে

বই

কথা

িতিন

ম, ছিবর

লাকিশ ীেদর

আমােদর

বেলন।

িত তাঁেদর ভালবাসা,

তাঁেদর িচ া-ভাবনা এই সবই তােদর িশে র মেধ
ফু েট ওেঠ সটাও আঁকেত এেসই আমার জানা হয়।
স ার সব সময় বেলন য পিরেবেশ য সম
আঁকার চ া করেত।
আমরা

কারণ বইেয় য সম

ধু নকল কের যাই। অথাৎ এে ে

আমরা যিদ

কতরকম আকৃ িতিবিশ হয় তা-ও উপলি

কা

ত

পেরা ভােব আঁকা হয়। িক
ভােব আঁকেত পারব। আঁকেত

গােছর পাতা কমন হয়, ফু েলর কত রকম রং

ািড করেত।

ািড করেত হয়।

— এসবও শখার।

ইংরািজ অ র ‘Y’ বু িঝ।

িক

আমরা

এই ডালপালাও য

করেত পাির। এই তা, এই কেয়কিদন আেগই আিম

ােসর আরও কেয়কজন িমেল স ােরর সে

পিরেবেশ আউটেডার
আউডেডার

আমােদর কবলমা

বািড়র ধরণ, মানু েষর হাঁটা-চলা, দাঁড়ােনার-বসার ভি

তা গােছর শাখা- শাখা বলেত কবলমা
ও আঁকার

আঁকা িল আেছ স িল অন কােরা আঁকা ছিব,

কৃ িতর মােঝ বেস আঁকার চ া কির তাহেল

িগেয় আমরা অেনক িকছু িশখেতও পারব।
হয়, িবিভ

সু র সু র িজিনস িল আেছ স িলেক

িগেয়িছলাম কাছাকািছ একটা

সখােন িগেয় স ার

থেম

ামীন

দিখেয় িদেলন িকভােব

সই অনু যায়ী যখন আঁকেত বসলাম তখন বু ঝেত পারলাম য

এইভােব আঁকা কত উপকারী যা আমােদর আঁকােক আরও উ ত ও সু র কের তু লেত সাহায
কেরেছ। তা থেক উপলি
িনেয় দাঁিড়েয় আেছ।

করেত পারলাম য

কৃ িত িনেজই কত বেড়া িশ ী য িশে র ডািল

ছিবর এই আসের এেস আমার আঁকা স ে
ভােলা,

কানটা ম

তা িবচার করার

ভাবনােক ফু িটেয় তালার চ া কির।

ধারণার অেনকখািন পিরবতন ঘেট।

মতা অজন কির।
ধু মা

আঁকাই

নয়, এর পাশাপািশ গান-বাজনা, কিবতা, গে র বই
সবে ে ই একটা িবচারেবাধ

তির হয়।

পযেব ণ

স

তির হয়।

মতা।

কােনা ব
আঁকা

শখার

জায়গা েলােত একটা অস
যত যটা একটু একটু কের স
সম

েক বােধর জায়গা

সভােবই নানা জায়গায় িশ

পাই, খু ঁেজ যাই।

তির হয়
িলেক খু ঁেজ

ােস না এেল এই

ূণতা হয়ত আমার

থেক

ূণতার িদেক এেগাে ।

ছিব িলই লিখকার িনেজর, সে র ফােটা াফিটও তার।

িনেজর আঁকার মেধ

কানটা
মৗিলক

