রেঙর বই পড়ার পর
রেঙর ইিতকথা পড়ার পর তার পাঠ- িতি য়া িদেয়েছন
ভাললাগা, ম লাগা এই ছা

মানািলসা সাহা।

লখায়।

রং আমােদর জীবেনর অিবে দ অংশ।

রং ছাড়া িকছু ক না করাও অস ব।

জীবেনরই অপর নাম। রং ছাড়া সব িফেক,

াণহীন,

রং যন

নহীন। তেব এই রংেক

িদেয় বাঝার, িবে ষণ করার ব পাের আমরা খু ব একটা আ হ
কাশ কির না।
মৃ ণাল ন ী তাঁর
ছাট ছাট

বে

থম বই রেঙর ইিতকথা- ত চাে ািট

রং িনেয় আেলাচনা কেরেছন।

অবশ আেরা চারিট সংেযাজনী রেয়েছ।

বইেয়র শেষ

সব িমিলেয় আঠােরািট

অংেশ আেলাচনা। িতিন আেলাকপাত কেরেছন মূলত িচ িশে
রেঙর ব বহােরর উপর।

তাঁর আেলাচনােক আমরা কেয়কিট

পযােয় ভাগ করেত পাির।
রং িক, কােনা রং িকভােব মানু েষর চােখ ধরা দয় — তার িব ািরত িববরণ রেয়েছ
একিট পযােয়।

অপর পযােয় রেয়েছ িকভােব

হাবাসী মানু ষ রেঙর ব বহার

করল।

িনেজর আঁকা ছিবেত ব ব ত রংেক দীঘ ায়ী করেত নানা কৗশলও অবল ন করল স।
মানব সভ তার উ িতর সে

সে

াকৃিতক রং ছাড়াও মানু ষ কােজ লাগােত লাগল

রাসায়িনক রং। এই পযােয় মানব সভ তার

থম থেক বতমানকাল পয

রেঙর িববতন

া লভােব বিণত হেয়েছ।
মানু ষ কখনও ছিব এঁেকেছ
ক ানভােস।

হার দওয়ােল, কখনও পাে , কখনও বা কাপড় বা

মানু েষর আঁকা ছিব দশ-িবেদেশর ব

হায় আজও বতমান।

িনদশন িল িনেয় লখক একিট পযােয় আেলাচনা কেরেছন।

হািচে র

এখােন পরবতীকােলর িকছু

িবখ াত িচ িশ ীর কথাও উেঠ এেসেছ।
বইেয়র শেষ চারিট সংেযাজনীেক বইিটর আকষেণর অন তম ক িব ু বলা যেত
পাের।

সহজসরল ভাষায় লখা বইিট িকেশার-িকেশারীেদর, বা বলা ভাল ছা ছা ীেদর

মনেক ছু ঁেয় যােব আশা করা যায়।

তেব বইিটেত আরও িকছু িশ ীর ছিব পেল ভােলা

লাগত।
বই : রেঙর ইিতকথা;

লখক : মৃ ণাল ন ী;

কাশক : কিবতা পাি ক;

কাশকাল : িডেস র, ২০১৫;

মূল : ১৫০ টাকা
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