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আমার জীবেন িশে র অিভ তা 
আমার ছিবকথা িসিরেজ এবােরর কািহিন  সখ মহ দ হাসানু ামান-এর।  ছিব আঁকা  শখা 
 থেক তাঁর কােছ িশ জগৎ িকভােব ধরা িদেত    করল  সই অিভ তা তারঁই মুখ  থেক। 
 

 িবগত কেয়কমাস ধের আিম আমার মেনাভােবর  বশ ভালরকম পিরবত ন ল   করিছ।  
 ায় িতন বছর ধের আিম িশ জগেতর সে  জিড়ত।  িশ  শ টার সােথ আেগ আমার 
 কানরকম  চনা পিরিচিত িছল না।  িশ জগৎ,  স  তা অেনক 
দূেরর কথা।  স বত তখন আিম নবম   ণীর ছা ।  ইিতহাস 
বইেয় একবার িলওনােদ া দা িভি র নামিট  েনিছলাম।  আর 
একবার একাদশ   ণীেত এক ব  ু িজ াসা কেরিছল লা  
সাপার ছিবটা কার আঁকা তখন আর একবার  েনিছলাম 
িভি র নাম।  রবী নাথ ঠাকুর  য ছিব আঁকেতন  স িবষয়িট 
আমার ধরােছাঁয়ার বাইের িছল।  যখন জানেত পারলাম তখন 
আ ােদ আটখানা।   ছােটােবলায় ছিব আঁকার  ঝাঁক একটু-
আধটু িছল, িক  সমেয়র সে  িঠক পা া িদেয় উঠেত পািরিন।  
সম  নদীর একিট উৎস থােক,  যমনভােব িনেজ  থেকই একিট নদী তার  বাহপথ িনম াণ কের।  
বেড়া হওয়ার সে  সে  জীবন গেড়  তালার    বুনেত হয়।   কানপেথ  বািহত হেল িঠক হেব, 
 ছােটা  থেক ভাবেত িগেয় বােরবাের এই ব াপাের ধা া  খেয়িছ আর পথ ভুল কেরিছ। 
 একদম হঠাৎই একটা পথ আিব ার কের  ফললাম।  উ মাধ িমক পরী ার পর আিম 
অ ািনেমশন িনেয় পড়ােশানা করেবা িঠক কেরিছ।  বাবা  কােনািদনই এই িবষেয় আমােক সমথ ন 
কেরনিন।   ধু িনমরািজ হেয় হ াঁ বেলিছেলন, আর বেলিছেলন এর সে  আমােক  াতক িবভােগ 
পড়ােশানা চািলেয়  যেত হেব।  বাবা একটু  খাঁজ খবর িনেয়িছেলন এবং বেলিছেলন এই 
অ ািনেমশন িবষেয় পড়ােশানার জন  ছিব আঁকা লাগেব।   সিদন আিম অজাে  দ ৃ ঢ় িব ােসর 
সােথ বেলিছলাম ছিব আঁকােতা জািন, আর িকছুটা িশেখ িনেলই হেব। 
 ধীের ধীের ছিব আঁকার  িত আমার আ হ বাড়েত থােক।   যন মরা গােছ পাতা গিজেয় 
ওেঠ।  িশে র জগৎটা এতটাই মহৎ আেগ কখেনা ভাবেতই পারতাম না।  আিম এই জগৎটােক 
জানেত বা বুঝেত পারিছ একটু একটু কের। 
  ছােটােবলায় ছিব বলেত ধারণা িছল তার মেধ   চুর িকছু ভাবনা থাকেত হেব।  অেনক রং 
 েল  েল কাগেজ ঘষেত হেব।   ধু ক নার উপর িভি  কেরই ছিব আঁকেত হেব।  িঠক  যন 
ছায়াবািজর  খলা।  তারপর আে  আে  ছিব িক বুঝেত িশখলাম।  বা ব জগৎেক  দখেত 
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িশখলাম।  একটা ছিবেক ভাল কের  দখা।  একটা ছিব িক বলেত চায়।   পেরখা আেলাছায়ার 
সম েয়  স েলােক িবন   করা।  জগৎখ াত বেড়া বেড়া িশ ী  রম া , র  াফােয়ল, টান ার, 
বি েচ ী, িবিভ  ইমে শিন  িশ ী  যমন ভ ানগঘ, পল গগাঁ, কামীল িপসােরা, তাঁেদর কাজ 
যখন  থম  দিখ তখন মু  হেয় িগেয়িছলাম।   রম া  অি ত  স  পল ইন দ  ি জন , দ  
নাইট ওয়াচ তাঁর ছিবর মেধ  এত ছ  এত আেলাছায়ার অ ুত দ তা।   দখেলই মাথার মেধ  
িব  ৎ  খেল যায়।  িকংবা ভ ন গেঘর ছিবেত রং ব বহার করার প িত।  ইমে শিন  িশ ীরােতা 
িশ জগেতর এক নতুন আেলাড়ন এেন িদেয়িছল।  ভ ানগেঘর  সই ছিবিট যারা আলু খায় বা 
একেজাড়া বুট জুেতা িকংবা সূয মুখী ।   যন ক ানভাস  থেক  বিরেয় আসেছ জীব  সব কাজ।  এ 
এক িব য়কর আন ।  িনেজেক মােঝমেধ ই পাগল পাগল মেন হয়।  তাছাড়া বাংলার িশ ী 
রামিক র  বইজ, িবেনাদিবহারী মুেখাপাধ ায়, 
জয়নুল আেবিদন, িচ  সাদ, ন লাল বসু ও আেরা 
অেনেক।  সবিকছুই  যন অবাক করা কা ।  এক 
একটা নতুন অধ ায়েক জানেত পাির আর অস ব 
সু র সু র নতুন পুেরােনা কাজ এখেনা হাঁ হেয় 
 দিখ।  বত মান যুেগ কত নতুন নতুন িশ ী — 
শাহাবুি ন আহেমদ, সুনীল দাস, সমীর িব াস, 
ই  িমত রায়।  তাঁেদর জলরং ব বহার করার 
প িত জলরেঙর  িত ধারণাই পিরবত ন কের  দয়।   যন ক ানভােসর সে  রং-তুিল িনেয় যুে  
 নেমেছ।  মানুেষর মেনর ভাবেক ব   কের  তালার একটাই ভাষা, যার মাধ েম িবে াহ, আেবগ, 
ভালবাসা সম  িকছুই ফুিটেয়  তালা যায়। 
 ধীের ধীের আেরা কত নতুন নতুন িবষয় জানেত পারা!  আউটেডার  ািড, ি ল লাইফ 
 ািড, অ াি ক  ািড, িলেনাকাট, উডকাট — কত কত মাধ ম। 
 নদী  যভােব সমুে র মেধ  িমিলেয়  দয় িনেজেক, আিমও িঠক যখন সমুে র িকনারায় 
 পৗঁছলাম তখন আে  আে  িবেভার হেয় পড়লাম।  এত মাধুয    তা আেগ কখেনা  দিখিন।  গভীর 
জেল  মশ ডুেব যাি , এক অজানা জগেতর  ভতের।  কত িনত নতুন অিভ তার স ার হে ।  
জীবেন আন   পেত িশখিছ।   সািরত দ ৃি ভি েত সবিকছু  দখেত িশখিছ, ভালমে র িবচার 
করেত পারিছ একটু একটু কের। 
 এরপর যখন আে  আে  আউটেডার  ািড করেত িশখলাম।   স কী মজা!   থমিদেক 
আউটেডার  যেত  বল ই া করেতা তবুও তার মােঝই  কাথাও  যন একটা সে াচ লুিকেয় িছল।  
কাজটা কী ভাল হে !   কউ িক ু বলেব না  তা!  মেনর মেধ  নানান    ও ভীিত স য়।  
আে  আে  অবশ  কািটেয় উেঠিছ।  িহউম ান িফগার চচ ার জন    শেন  যতাম।   থমিদেক 
িকছু স ীসাথী িছল।  কেয়কজন িমেল একসাির হেয় বেস  থেক হাঁ হেয় মানুেষর িদেক  চেয় 
থাকতাম।   লাক েলাও হাঁ হেয় তািকেয় থাকেতা।   যন কাঙাল হেয় আমরা তােদর অেপ ায় 
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বেস আিছ।  তােদর পােন  চেয়  যন  াণিভে  চাইিছ।   েম স ীসাথী কমেত থাকল।  সবার 
একই সমেয় সময় হেয় উঠল না।  তাই একা একাই  বিশরভাগ সময় চচ া করেত থািক।  
  শেন  লাকেদর কতরকম আচার-আচরণ, দ ৃি ভি , চালচলন, ভাবভি  সবিমিলেয় এক িবিচ  
পিরেবশ।  এতকাল এই িবিচ ময়তা ভােলাভােব 
 দিখিন, তােদর ব  তাই  ধু  চােখ  ঠেকেছ। 
 মােঝ মেধ ই  ািড করেত করেত  ড়মুড় 
কের আশপাশ  থেক  লাক জেড়া হেয় যায়।   কন 
বুঝেত পাির না।   গাল কের িঘের ধের থােক।   যন 
আিম সাপুেড়, সাপেখলা  দখাি ।  মাঝখান  থেক 
আিম যােক আঁকিছ  সই মানুষটাই হািরেয় যায়।  
 ধু দাঁিড়েয় থাকা নয়, িবিচ  তােদর সব   , 
অবাক দ ৃি েত  চেয় থাকা।   যন আিম িভ   হ 
 থেক পৃিথবীেত এেস পেড়িছ। 
 একটু একটু কের আমার আউটেডার  ািডর পিরমাণ বােড়।   কাথায় ভয়!  আিমই  যন 
রাজা।  আমােক িঘের  জােদর িভড়।  এখােন- সখােন ঘ ুের  বিড়েয় বেস বেস ছিব আঁকার কী 
অনািবল আন ।  কত িনত নতুন  ছােটা  ছােটা অিভ তা।  অপিরিচতেদর সে  একটু ভাব 
জিমেয়  তালা, কথার আদান- দান, নতুন িকছু ব ু গেড়  তালা। 
 একটা অিভ তার কথা বিল।  একবার লালবাগ  পিরেয়  ায় পাঁচ-ছয় িকিম দূেরর রা া, 
 ােমর নাম িশবনগর, আিম আর আমার এক ব ু  িট সাইেকল কে সৃে   জাগাড় কের  সই 
 ােম িগেয়িছলাম।   ােমর মেধ  এখােন  সখােন দাঁিড়েয় আঁকার জন  জায়গা খুঁজিছ।  
আশপােশর  লাকজন একটু কটু দ ৃি েত  দখল।  আমােদর ঘন ঘন দাঁিড়েয় থাকা  দেখ তারা  বশ 
হতভ ।  পাশ  থেক  শারেগাল আসেছ কােক খুঁজিছ?   কাথায় যাব?   শষ অবিধ যখন বসার 
জায়গা িঠক হল তখন িনেমেষর মেধ  কিচ-কাঁচা,  জায়ান-বুেড়া সবাই হািজর।   যন  ফির 
করেত এেসিছ।  ব ােগ িনত নতুন িজিনেসর 
সমাহার।  কাগজপ ,  পন,  পনিসল  বর কের 
যখন আঁকেত    করলাম, তখন তারা হয়েতা 
ভাবেলা িবেশষ  কােনা কােজ  ােমর উ িত  কে  
আমােদরেক পাঠােনা হেয়েছ।  আবারও  সই িবিচ  
সব   ।   কাথা  থেক এলাম?  িক হেব এসব?  
সিত ই  ােমর  কােনা উ িত হেব িক না?  এিদেক 
আমরা  তা আপনমেন কাজ কের যাি  ওেদর 
কথার উ র না িদেয়ই।  সকেল িফসিফস কের আেলাচনা করেত লাগল।  একজন  তা বেলই 
 ফলল  মাবাইেল  যমন পয়সা ভের কথা  বর করেত হয় এরাও তাই।  এক বৃ  রেঙর 
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িটউব েলা  দেখ বলল এত ঔষধ িক হেব?  িবিচ  মানুষেদর সব উ ট   ।  মােঝ মেধ  হািসও 
আেস, আবার কা া। 
 সিত , আমােদর  দেশ এখেনা িশে র  িত কত অবেহলা।   য  দেশর মািটেত কত মহান 
িচ িশ ী জ  িনেয়েছন,  য বাংলার িচ চচ া হাজার বছেররও পুেরােনা,  সখানকার মানুেষরা 
 বঁেচ থাকার জন  অ  আর পিরেধয় ব  সং হ করেতই জীবন কািটেয় িদল।  এখােন রেঙর 
িটউব আর ঔষেধর  কােনা িবেভদ  নই। 
 বই পড়ার  িত আমার একটা  ঝাঁক রেয়েছ  ছােটােথেকই।   বশ িকছুিদন আেগ একিট 
বই পড়লাম।  িভনেস  ভ ান গেঘর জীবনী উপাখ ান লা  ফর লাইফ, যিদও বাংলা অনুবােদ 
পেড়িছ।  বইিট পড়েত পড়েত মেন হয় এক গভীর অনুভূিতর রােজ  ডুেব যাি ।   মানুেষর 
জীবনও এইরকম হেত পাের!  িশে র  িত এত পিরমান ভালবাসা।  একজন মানুষ তার সম  
জীবনটাই িশে র জন  উৎসগ  কের িদেলন।  িশ জগেতর পুরেনা মানেক িবসজ ন িদেত বা 
কাউেক চমেক িদেত চানিন।  তাঁর আেবেগর  ধানতম মাধ ম িছল মানবতা।  িতিন একিট 
িচিঠেত  লেখন ‘আিম আঁকেত চাই মানবতা, মানবতা, আবার মানবতা।’  জীবেন ঘাত- িতঘাত 
বাধা িবপি েক  কানরকম  তায়া া না কের মাথা উঁচু কের সামেনর িদেক এিগেয় িগেয়েছন।  
িতিন কখেনা জীিবকা িনব ােহর জন  ছিব আঁেকনিন।  িশ সাধনাই িছল তাঁর মুি । 
 বইিট িনেয় ভাবেত  গেল িনেজেক আর ি র রাখেত পাির না।  বারবার িবচিলত হই আর 
মাথা টলমল কের। 
 িশে র মেধ  এত রস-স দ, সৃি র মেধ  অফুর  আন  কখেনা বুঝেতই পািরিন।  
কীভােব আিম আে  আে  িশ জগেতর মেধ  িনেজেক ডুিবেয় িদেয়িছ!   ধু ছিব আঁকার বাইেরও 
ছিব  দখা, একটু আধটু বই পড়া, বইেমলায়  চুর বই  দখেত  শখা, নাটক  দখা আর গান 
 শানা।  জীবেন এক-পা এক-পা কের এিগেয় যাওয়া আর উপলি  করা — সবিকছু িনেয়ই  তা 
িশ জগৎ।  এ হল জীবন আর আনে র এক  মলব ন। 

 
 

•  থম  ফােটা াফিট  লখেকর।  এছাড়া সম  ছিব িলই  লখেকর িনেজর আঁকা। 
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