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আমার ছিবকথা 
ছিব িনেয় দীপক কুমার নাথ তাঁর িনজ  ভাবনােক ফুিটেয় তুলেছন এই িবভােগ। 
 

িব ত ল া ে প িশ ী কনে বেলর বাবা িছেলন একজন  িস  িমল মািলক।  তাঁর ই া 
িছল  য কনে বলও তাঁেদর পািরবািরক ব বসার কােজ  যাগ  দেবন।  িক  তা ঘেটিন, 
ল েনর রয় াল অ াকােডিমেত  গেলন আঁকা িশখেত।  পিরেতাষ 
 সেনর িপতা িছেলন ঢাকার িজ াবাহার  লেনর নামকরা 
কিবরাজ, তাঁর  ছাট  ছেল পিরেতাষ  সন হেয়িছেলন  নামধন  
িশ ী ও িশ -িশ ক।  িক  ঘটনা েম আমার বাবা িছেলন ছা-
 পাষা সরকারী কম চারী।   ভাবতই আমার  কান িশ -িশ ার 
 ঝাঁক বা সুেযাগ  কানটাই িছল না।   াথিমক িশ ার সময় 
 ােমর  ুেল  পনিসেল আঁকেত হত  াস, ঘিট, পাতা, প ফুল 
ইত ািদ ‘িসেমি ’ িনভ র  ইং।  তারপর হায়ার  সেক ািরেত 
ভ ূেগােলর ম াপ, িব ােনর  চাখ বা পাচনত  িকংবা  ল  বা বকয  ইত ািদর মেধ ই িছল 
আমার আঁকা- জাকা।  িনেজর বা ব ুেদর (তখন বা বী শ টা িছল না)  নতুন বইেয়র 
মলােট সু র কের নাম  লখার একটা  নশা িছল যিদও ‘ক ািল ািফ’ শ টা তখনও 
জানতাম না — এ েলা বলিছ  সই ৬০/৬২ সােলর কথা।  এইভােব ‘অ র’ িলখেনর 
ব াপারটা পরবত ীেত  পা ার িলখন পয    গিড়েয় িছল, অেনক পের বহরমপুের িব.এড 
করার সময় মাননীয় অধ াপক হষ  দাস ে র উৎসােহ আরও িকছু কাজ আঁকা- লখা 
কেরিছলাম।  কেলজ জীবেন ইি য়ান আট   কেলেজর এক ছাে র সােথ পিরচয় ও ঘিন তা 
ঘেট — তার সােথ িবিভ  জায়গায়  যতাম ছিব আকঁেত, কখনও  ােম, কখনও িশয়ালদা 
  শেন আবার কখনও ধম  তলার িমউিজয়ােম।  গিড়য়া এ ুজ কেলেজ পড়তাম, থাকতাম 
টািলগে , ফেল সুেযাগ িছল গভন েম  আট   কেলজ, গগেন  গ ালাির বা অ াকােডিমেত 
িবিভ  সমেয়র  দশ  নী েলা  দখার।  িভে ািরয়ােতও অেনক ছিব  দেখিছ  সই সময়।   বশ 
কেয়কজন  ানীয় িশ ীর আঁকা ছিবও  দখতাম আ হভের, যিদও তােদর নাম এখন আর 
মেন  নই।  কাল িমক ধারাবািহকতা র া করা আমার পে  স ব হে  না, বয়সটা 
স েরর  চৗকাঠ ছুঁেয়েছ, আশাকির পাঠেকরা িনজ েণই  মা করেবন। 
 কেলজ জীবেনই ছিব আঁকার পরবত ী পােঠর   ।  আঁকার ব াপাের অিনয়ম ও 
আলস ই আমার িচরস ী।  তখন  ধু চাইিনজ কািলেতই ছিব আঁকতাম, কদািচৎ রং িদেয়, 
কারণ রং  কনার পয়সার অভাব িছল।  পাঁচভাইেয়র সািব ক খরেচর চাপ মা-বাবার মুেখই 
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ফুেট উঠেতা।  তারই মেধ  এক সূ  ধের আমার আঁকা কেয়কটা জলরেঙর ছিব িনেয় চেল 
 গলাম িশ ী পিরেতাষ  সেনর   ােট — আমার আঁকা  দেখ উৎসািহত করেলন এবং তাঁর 
 লখা িজ াবাহার বই একখানা অেটা াফ িদেয় আমােক উপহার িদেলন। 
 ইিতমেধ   যাগােযাগ হেয়িছল িবজন 
 চৗধুরী, ঈশা মহ দ, কা ন দাস  , 
 সামনাথ  হার, অিজত চ বত ী  মুেখর 
সােথ।   না, অন িকছু নয়, আিম  ধু অবাক 
িব েয় উ  িশ ীেদর কাজ  দখতাম আর 
চাকুরীজীবেন যতটুকু স ব  দশ-িবেদেশর 
িবখ াত িশ ীেদর ছিবর বই িকনতাম আর 
িনয়িমত কলকাতার  দশ  নী েলা  দখতাম 
 চুর সময় িদেয়।  মুশিকল হল এই  য, যত িবখ াত িশ ীর আকঁা ছিব  দখিছ, ততই মেন 
আত  ছড়াত  য এত সু র সব ছিব আঁকা হেয় িগেয়েছ হাজােরা বছর ধের, তাহেল নতুন 
কের আর িক আঁকেবা?  এক  দাটানার মেধ  িদেয় চেলিছ, তারই মেধ   -এক জায়গায় 
আমার ছিবর একক বা  যৗথ  দশ  নীও হেয়েছ  -একটা।  আসেল আমার অব াটা 
অেনকটা  সই বাঁশ বাগােনর  ডামকানার মেতা।  সব ভারতীয়  দশ  নীেত তখনই  বশ 
িবম ূত  ছিবর  দখা িমলত, রামকুমােরর ছিবর পােশ  কাশ কম  কার, সতীশ  জরােলর পােশ 
িবেনাদ িবহারী —  বশ একটা ধাঁধার মেধ  চলিছ, বুঝেত পারিছ না  য আিম যা আঁকিছ তা 
আেদৗ ছিব িক না?  যা িকছু ওই সব  দশ  নীেত  দখিছ তােদর িনেয়  বশ উ াল হে  মন, 
আর  ধু মেন হে   য যা  দখিছ তার িকছুই বুঝিছ না।  স ূণ  িনজ উেদ ােগই িকছু 
বইপ  িকেন পড়া না    করলাম।  সাধন ভ াচােয   র িশ ত  পিরচয়  আমােক 
অেনকটা সাহায  কেরেছ।  এছাড়া, িবেনাদিবহারী, িচ ামিন কর, অেশাক িম , পিরেতাষ 
 সন  মুখ  লখেকর পাশাপািশ অবনী নাথ ঠাকুেরর বােগ রী িশ   ব াবলী িকংবা িশ  
ও  দহত   ব  আমােক সম ৃ  কেরেছ। 
 ছিবর ফম   ও কে   িবষয়ক পাঠ েলা যিদও আমােক িকছুটা  ে র মেধ   ফেলেছ, 
তবুও িকছুটা আ িব াসও উঁিক মারেছ  য িকছু িবষয় আেগর  চেয়    হেয় আসেছ।  
ইে সিন , িকউিব , অ াব  া  ইত ািদ  থেক  পা  মড  ািন  পয   পির মা 
অনবরতই আমার িভতরটা র া  করেছ, যিদও কনে বেলর িনসগ  দ ৃেশ র সােথ  গাপাল 
 ঘােষর ছিব িকংবা রদাঁর ভা েয  র পােশ  হনির ম ূর এখন আমােক আর ধাঁধায়  ফলেছ না।  
জ াকসন  পালেকর ছিব ল ােভ ার িম -এর সে  সহেজই মেন পেড়  মােনর ল ন ফগ ।  
এটুকুই আমার অজ  ন। 
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 মাইেকল অ াে েলার সে  সালভােদার দািলর তুলনা করা যায় িক না আবার 
ক ালডােরর ভাসমান বা উড়  ভা য    ক িক উ র আধুিনক বলা হেব?  এইরকম হাজােরা 
   বা সংশেয়র মেধ ই ধীর গিতেত িকছু ছিব এঁেকিছ।  মুিশ  দাবােদর িবিশ  িশ ী-িশ ক 
প ানন চ বত ী মহাশেয়র সােথ িকছুিদন  যাগােযাগ িছল,  সই সূে  তাঁর কােছও িকছু 
িশেখিছলাম।  িবেশষত,  তলরেঙর ব বহার স ে  — িক  ওই  য আমার  রাগ, 
ধারাবািহকতার অভাব, তাই আসেল িকছুই 
 শখা হেয় উঠেলা না — আিম  থেক  গলাম 
আমােতই।  ১৯৭৮  থেক ২০০০ সাল এই 
পেব ই িকছু ছিব এঁেকিছলাম কখনও পড়া নার 
তািগেদ,  যমন িব.এেড ইংরাজী  মথড থাকার 
সূে  আঁকলাম এক ছিব িদ সিলটাির িরপার 
িকংবা রবী   মলা সূে  ওরা কাজ কের ... 
কােরা অনুেরােধ (পড় ুন, উপহার িহসােব) 
আঁকা ছিব িল সবই এখন অপেরর হােত।  
জলরং, প াে ল,  তলরং — এই িতন রকেমই 
িকছু ছিব আমার িনজ সং েহ আেছ।  
জলরেঙর িকছু ছিব ন  হেয়  গেছ।  এইসব  থেকই  বেছ িনেয় আমার কন া সুবণ ার 
উেদ ােগ গ ালাির উ ােস  দশ  নী হেয়  গল গত ২০-২৭  ফ য়ারী। 
  মা াকথা এই  য, এই ইিনংেস আর  বশী িকছু হবার  নই।   য িনিব তা, 
ধারাবািহকতা ও  ডিডেকশন িশ সৃি র জন   েয়াজন তার িনতা ই অভাব, বরং আিম 
অবসর সমেয় জানার  চ া কের যাি  িশে র   প িক?  আিদকাল  থেক (ভারেতর 
নাট শা ) আধুিনক যুগ পয    ( হায়াট ইজ আট  — টল য়) বা ইদািনং  পা মড  ািন  
আে ালন পয    িশ -সাধনার ইিতহাস অনুধাবেনর  চ া করিছ, আর এেতই পাি  একটা 
অনািবল আন ।  রবী নাথও বুেড়া বয়েস ছিব আঁকা    কেরন, িফদা  েসন ছিব এঁেক 
শতা ীর সা   বহন কেরন, টান ােরর অ ন পাহাড়ী ঝড়েক উে   দয়,  সামনাথ  হার 
ভাঙা ল া েপাে   ছিন হাতুিড়  মের ভাতৃে হ ফুিটেয়  তােলন, জয়নুল আেবিদন, 
িচ  সাদ,  গাবধ  ন আশ মানবা ার জীবন য না  কাশ কেরন।  িপকােসার  গােয়িন কা 
িহংসার িব ে  এক অনবদ  অিভযান, ভ ান গেঘর সূয  মুখী আজও  ফােট, গগ াঁর তািহিত 
 ীেপর সু রীেদর ছিবেত চড়া রেঙর গ  আমার নােক  পৗঁছায়, মু  কের শাহাবুি েনর 
তুিলর িব  ৎগিত।  পাশাপািশ আন  পাই ি ে া জাবােশেফর অভ ূতপূব  সৃি   ঘরা  ীপ — 
মায়ািমর কােছ িবসেকন খাঁিড়েত ১১টা  ীপেক িনেয় একটা — িক বলেবা?  ছিব?  ভা য  ?  
না  াপত ?  জািননা, তবু ভাল লােগ ৩২ লাখ ডলােরর এই অনুপম অ ায়ী রচনা যা  ধু 
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 বঁেচ আেছ এবং থাকেব মা  িচ েন।  অনু প জুিড িশকােগা রচনা কেরেছন সা  েভােজর 
আসর —  সখােন আেছ িবে র বেরণ  মিহলােদর  িত িশকােগার   াঘ   : মািক ন মুলুেকর 
এ  িট ‘উ র আধুিনক’ িশ কম   যিদও আমােদর সাধারণ অিভ তার সােথ  মেল না, তবুও 
বলেবা  সই কিব  র ভাষােতই — আমার ছিবজীবেনর ম ূল কথা : ‘আিম যা পািরিন িদেত, 
িনত  আিম / থািক তার  খাঁেজ।’ 
 তবু িকছু কথা বাকী  থেক যায়,  সটা হে   য আমার 
ভাললাগা িশ ীেদর জন  কেয়কটা লাইন আমায় িলখেতই হেব, 
িক  অিত সংে েপ, কারণ অসংখ  বেরণ  িশ ীেদর মেধ  
 থেক বাছাই করা আমার কম   নয়।   ধু যােদর ছিব  দেখিছ বা 
ছিবর ছিব  দেখিছ তাঁেদর মেধ  কেয়কজেনর নাম এখােন উে খ 
করেবা,  দেশর এবং িবেদেশরও।  এককথা বলেত  গেল 
রামিক েরর ভা য   এবং ছিব,  েটাই আমােক নাড়া  দয়।  
হেরন দােসর উডকা  মেন করায় বাসুেদব রােয়র কথা।  পেরশ 
মাইিতর রেঙর   তা  যন িব   জলেকও হারমানায়।  িবকাশ 
ভ াচােয  র আঁকা  িতটা মানুেষর  চাখ  যন দশ  েকর অ ের ছায়া  ফেল।  শ ামল দ রােয়র 
ছিবর মেধ  একটা অ াি েকর আভাস।  রবীন ম ল, গেনশ পাইন, গেনশ হালুই  েত েকর 
ছিবই ব িদন মেন থাকেব।  পুেণ  ু প ীর বিল   রখা মেনও দাগ  কেট যায়।  িচ ভানু 
তাঁর ছিবেত  যভােব সাদােক ব বহার কেরেছন তা এক কথায় অপূব ।   তেয়ব  মহতার 
অ ণ  শলী স ূণ  এক পৃথক ঘরাণা।  অম ৃতা  শরিগেলর অ েণ নারী আপনা মিহমায় 
উ ািসত।  ওয়ািসম কাপুেরর মুকুট মাথায় কাকতাড় ুয়া দশ  কেক মেন রাখেতই হেব।  
রামান  বে  াপাধ ােয়র ছিব িচনেত কােরা ক  হেব না  কানিদনই। 
 আধুিনক  থেক উ রাধুিনেকর গিতপেথ পা ােত র  যসব িশ ীেক আমার ভাল 
 লেগেছ, তাঁেদর মেধ  জিজ  য়া ওিকেফ এবং জুিলয়ান আয়াস   অন তম।  পল  ী, মি য়ান, 
িমেরা  থেক কাি িন ী পয   মহান িশ ীেদর ছিব ব  কালাতীত পরী া-িনরী ার ফসল, 
সমেয়র দাবী ওঁরা  মেনেছন নািক সময় ওনােদর কাজেক আ   কেরেছ — এ িবতক  
পি তেদর জন   তালা থাক।  একজন আহত দশ  ক িহসােব ম েব র  ঃসাহস স তভােবই 
আমার অ তঃ  নই।   মাটামুিট এখােনই  শষ আমার ছিব জীবেনর ইিতকথার।  কিবর 
ভাষায়: ‘িদনিদন আয়ুহীন, হীনবল িদনিদন, তবু এ আশার  নশা িমিটল না’।  না, আমার 
জানার আকা া  যন না  মেট — এই কামনা কেরই আমার  লখার সমাি । 
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