িনেজেক ভাঙেত চেয় : প ানন চ বতীর
ছিবজীবন
দবকুমার সাম এবার কলম ধরেছন িশ ী প ানন চ

বত ীেক িনেয়। এক

চার-

িবমু খ িশ ীর চমক দ জীবন-কািহনীর ছাঁয়া এই কলেম।
সিদন পয

তাঁেক দিখিন,

ধু দেখিছ তাঁর ধীমান হােতর সৃ ি

নসীপু র রাজবািড়র নতু ন

িমউিজয়ােম। িচ ী ব ুর ব ি গত সং েহ থাকা তাঁর হােতর কাজ, িকংবা হাতযশ ছিবর
বইেয়র পৃ ায়।

েনিছ তাঁর স

েক

কৗতু ককর কত কািহিন।

ফেল তাঁেক িচেনিছ

িনিবড়ভােব তাঁর হােতর কা কােজ। িচ ী ব ুর
মু খর উ ােস।

িতিন িশ ী প ানন চ বতী।

আমার মেতা ছিব িনর র মানু েষর অে র
হি দশেনর মেতা চ বতী মশাইেয়র বণনা।
কমন মানু ষ িশ ী প ানন চ বতী? আজেকর
কিরয়ার সব

সব পেয়িছর দেশর মানু ষ যারা,

যারা সিত ই িব াস কেরন টু পাই

না কামােল

কীেসর িশ ?

িকংবা যারা

রাজৈনিতক

কীেসর িশ েব া?
মতার অিলে

রঙ- ব-রেঙর টু িপ

পেড় টু িপ-সু লতান, তাঁেদর কােছ প ানন চ বতী ডাইেনাসর মা ।
কেলেজর
গ

াতক ঊনস র সােল শহর কলকাতার সব আকষণ ছেড় সই য লালবােগর

েদেশ এেলন, এ পয

আ যময়।

কলকাতা আট

সখােনই িশকড় চািরেয় দওয়া, সখােনই তাঁর বসবাস। বেড়া

বেড়া চমক দ সই কািহিন।

িক

স কািহিনর কথা মু খ আরে র আেগ

আমােদর আর একটু অ সর হেত হেব উপ মিণকায়।

জেন িনেত হেব কী ধাতু , কী রং,

কী ক ানভােস গেড় উেঠেছ তাঁর চির । ফেল আমরা চারজন এক শীত অপরাে
থেক যা

কেরিছলাম লালবাগ। তাঁর িনবাস।

গািড়েত যেত যেত িকছু কথা হি ল,
অ াি ।

বহরমপু র

আমােদর

নবীন, সই তু িহন

যার অেনকটাই পু নরাবৃ ি , িক

েত েকর মু েখ সানািল শীতেরাদ উ াসময়।
তাঁর সা াৎ ছা । তু িহন দীঘকাল

আেছ মু খ ব ার ভূিমকায়।

আমােদর মেধ িযিন

চচা কেরেছন। তাই তাঁর হক

কৃ িজৎ আবার িচ িশ ী িহেসেব প াননবাবু র অনু রাগী।

মূলত তাঁর মু তাই আমােত সং ািমত।
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িতিনও বাচাল।
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লাজু ক।

আমরা

নেত থািক প াননবাবুর স

িকত িবিবধ কািহিন।

কথায়-কথায় গািড় পৗঁেছ যায় লালবাগ। লালবােগর জন া
উ ু

া ের তাঁর সৃ

কািরগরী দ েরর (P.H.E.)

ভা যিট দিখেয় আমার সাথীরা যু গপৎ আ ািদত এবং

আ ািদত, কননা প াননবাবু র সৃ
দখােত পারেলন। আর
িবকৃত করা হেয়েছ।

বহরমপু র থেক

এই একিটমা

উ ু

ঃিখত।

ােনর ভা য তাঁরা আমায়

ঃিখত কারণ, ভা েযর ওপর গাঢ় সবু জ রেঙর পাচ িদেয় তােক

এমিনেত এ রােজ এখন মা ািতির

ককশতা আেন। তার ওপর এমন উ ু
নীচু মেনর পিরচয় মেন হয়।

সবু জ রেঙর উ াস চােখ

ভা েযর ওপর িবকৃত রং চাপােনা আমােদর কােছ

স িট প াননবাবু র সামেন তু লেল িতিন মািছ তাড়ােনার

ভি েত িবষয়িটেক অিক ন কের দন এই বেল : যাক, যা ইে

করার ক ক। আমার যা

করার আিম কেরিছ, ওেদর যা করার তাই হাক। সমােলাচনার কােনা জায়গা নই।
জায়গা আিম ছেড় এেসিছ, স জায়গা িনেয় নতু ন কের িকছু বলার নই।
পু েরান িবষয় িনেয় তাঁর িকছু বলার
হােতর কােছ

নই।

তাঁর

চুর নতু ন নতু ন উপকরণ।

এই

যমন সকালেবলায়

ফিরওলা ছানা িবি

য

সিত ই তা

করেত

এেসিছল, তার কাছ থেক িকছু শালপাতা জাগাড়
কের তাই িনেয় সকাল
কালাজধমী

িশ কেম।

থেক বেস পেড়িছেলন
সামান ই

ণ ায়ী শালাপাতার মেধ কাঁিচ িদেয়
কােল িশ

স

কাজ,

কেট

কেট সৃ ি

িকংবা রবী নাথ। এ কাজ কই বা দখেব?

কেরেছন উড়

হিরণ, মােয়র

কই বা কদর দেব?

িচি ত নন িশ ী। নদীর মেতা বাঁধনহারা তাঁর আেবগ। তাঁর আদেরর নািতর সে

স-সেব
িতিনও

িশ র মেতা িনেলাভ যশলােভ।
আমরা পৗঁেছ দখলাম িতনিট বেড়া কাজ।
কােঠর পাটাতেনর ওপর িটনশীেটর
উড় ।

িট কাগেজর কালাজ; স

ূণ। অপরিট

ঘাড়া।

হােতর চােপর রকমেফের ধারােলা

চাকু িদেয় সই িটনশীেট এমন অবয়ব তির
কেরেছন,
উড় ।

যন

পািল

ঘাড়া

অেলৗিকক

এই কাজ েলা ফরমাইিশ।

আট গ ালািরর কােনা
পু েরান কাজ িক

দশেন যােব।

দখােবন না?

CIMA
িকছু
কির

আমরা, িকছু টা অৈধয। তাঁর বািড়র ঘের ঘের ঘাড়ার ছিব, কুকুেরর ছিব। জলরেঙ চােয়র
দাকান।

কাগেজর ম

িদেয় লাইফসাইজ বাউল, রবী নাথ।

তার িদেয় কুকুর, ঘাড়া, মানু েষর মু খ, বাউল, রবী নাথ।
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িতিন কতটা পার ম।

মা

একটাই তার ঘু িরেয়- পিচেয় একটা কু লী পাকােনা কুকুের

পিরণত করা যায় ভাবেলই িবি ত হেত হয়। িতিন িশ র মেতা হাট খু েল িদেলন। আমরা
মু ।

মু তর।

দাকােনর ছিবিট িবিশ ।

জলরেঙর চােয়র

পপােরর সম

সটা জু েড় হেরক চির ।

কটল, উনু ন, সব, সব তােদর িনজ তা িনেয় বা
চােয়র

দাকান।

দাকােনর

কারণ তার িডেটিলং।

মানু ষ, কুকুর, সাইেকল এমনকী চােয়র
য়।

চােখর সামেন যন জ া

হেয় ওেঠ

কালাহল।

উনু েনর ধাঁয়া।
বু ঝেলন, ঊনস র সােল আট কেলেজর
ফাইনাল পরী ার পের
হলাম।

াম

একিদন িকছু না

দখেত

জেনই রােতর

লালেগালা প ােস াের উেঠ পিড়।
পৗঁছাই এখােন।
কান ভাবনাও

ভারেবলা

থাকার জায়গা িকছু
যন

বর

নই।

নই, অথচ, জায়গাটার

েম পেড় গলাম। এত সবু জ। নরম শীতেরাদ, ম

বাতাস, কালাহল যটু কু তা পািখর

কাকিল। ছিব আঁকার জন , জীবন যাপেনর জন িঠক এমনই একটা জায়গা মেন মেন যন
িতিন খু ঁজিছেলন। মন
দেখ মু
ইনি

হলাম।

িটউশেন।

স

হেয় গল। এখানকার িমউিজয়াম দখলাম, ভািগরথীর

আর

শষেমশ চাকিরও জু েট

ে র মেতা ঘেট গল।

িভনেস

িনেজর সবটা ঢেল দনিন।

আল

য জীবন ফিড়েঙর, দােয়েলর

তাপেসর মেতা িনজন পরবাস িক

েদেশ সারাজীবন কাটান িন, গঁগ া তািহিতেত

কারণ, িশ ীেক তাঁর কােজর

বারবার িফের যেত হয়। িনেজর ছিবর
সে

িপছের সব টান িছঁেড় িতিন হািজর

সখােন বেছ িনেলন িশ ী জীবন।

তার সােথ দখা সা াৎ িছল খু ব জ ির এক শত। িক
একজন িশ ীর কাম ?

গল এখানকার নবাব বাহা র

পছেন পেড় রইল শহর কলকাতা। পেড় রইল

আট কেলেজর ব ুরা। কেলেজর কালাহল মু খরতা।
হেলন অজ পাড়া গাঁেয়।

ীকৃিতর জন নগর জীবেন

দশন, ছিব িঘের আে ালন, অন িশ

আলাপচািরতা, সব, সবিকছু র জন নগের িফরেত হয় িশ ীেক। িক

কেরন চুেলায় যাক

তা

মাধ েমর

যিদ কউ মেন

ীকৃিত। আিম এই অজ পাড়াগাঁেয়ই থাকব। ছা েদর মেধ

তির করব

িশ েবাধ। তারাই আগািমিদেন িশ ময় জীবন যাপন করেব। তা হেল িক িবি ত হেত হয়?
ছিব এঁেক পয়সাকিড় করা,
প ানন চ বতী। বীের

গাপু েজার িথম তির করা ব িত ম নয়।

ব িত ম িশ ী

চে াপাধ ায় যমন পিরণত বয়েস িলেখিছেলন, সারাজীবন ছি শ

হাজার লাইন কিবতা না িলেখ যিদ একটা গাছ পু ঁতেতন, তেব হয়ত জীবেনর সাথকতা লাভ
করেতন। প াননবাবু সই কাজটাই কের গেছন িনেজর মেন।
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লালবােগর বািড়েত এককােল টাল িছল তাঁর।
ঘের ছা েদর ছিব আঁকা শখােতন।
বাউল মূিত। খবেরর কাগেজর ম
আপাদম ক রং কের িদল।
প ানন।

নবসং রেণর

পের

সই িশ কমিটেক

কীয়তা হারাল।

দা

ু

ছা

ছেল

হেলন না, নািতর

এই হেলন

নসীপু র

রাজবািড়

কতৃ প

দশনীর জন তাঁর ার

সখােন আেছ একিট পূণাবয়ব

সই বাউল তাঁর একিট িবিশ কাজ। একিদন

না করেলন না।

কাজিট তার

হােতর কাজ তািরফ করেলন।
িশ ী

নাম তার পটঘর।

িদেয় সৃ

নািত চাইল রং কের িদেত, দা

বািড়র পছন িদেক িটেনর শেডর

ায়ী

ছিবর

হেলন। প াননবাবু

হাত উজাড় কের িদেলন।

িক

ছিব েলা

টািঙেয় রাখা ছাড়া রাজবািড়র লােকরা আর
িকছু করেলন না। িশ ী ব িথত হেলও িকছু ই
বলেত পােরনিন। তাঁর দশন হল আমার কাজ
আিম কেরিছ, অন
আমার নয়।
িনম

কী করেব, তার দায়

গৃ হেকােণ বেস ছিব আঁকায়

থাকাই তাঁর অভী ।

উদাসীন।

রামিক েরর মেতা িতিনও পািথব সফলতা স

েক স

ূণ

তাই আজেকর সাদামাটা সং ায় িতিন িশ ী নন, সাধকও নন, বরং একজন

িনেমাহ মানু ষ।

িনেজর কাজ স

েক যাঁর এতটু কু

ত াশা িকংবা স ািটসেফকশন নই।

তাই জলরং থেক তলরং, তলরং থেক কালাজ। মািটর কাজ। ধাতু ,

া , িটন, তার,

কেনা পাতা, িবিবধ মাধ েম বারবার িনেজেক আিব ার করেত চেয় িনেজেক পাে েছন।
পু নরাবৃ ি েক িতিন অ াহ কের, বারবার নতু ন নতু ন চ ােলে র মু েখ ছু ঁেড় িদেয়েছন।
বশ কেয়ক ঘ া তাঁর সে
স ার, আপনার পােয় হাত িদেয়

কািটেয় আমরা কবল ঋ

হইিন, ঋণীও হেয়িছ িব র।

ণাম একটা ছু েতা মা । আিম আপনােক ছু ঁেত চেয়িছলাম

একবার।
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