মেনর কথা, ছিবর কথা
ছিবর সােথ িকভােব গেড় ওেঠ মানু েষর মেনর স

ক তা

হেয় উঠেছ

িতম

বয়াল-এর িনেজর কলেম।
ছিবর সােথ স

কটা আমার এমিন এমিন। ভােলালাগার থেক ভােলাবাসা।

আর রং করেত ভােলা লাগত। একটা টান জ ায়, িবেশষত
উপর। আর পাঁচটা বা ার মেতা আিমও আঁকার
হয়েতা

ছিব

ই াের

আঁকাটা

কমন

পেয়

িয়ং করেত

াকৃিতক দৃ শ স িলত ছিবর

ুেল িগেয়িছ। আঁকার

ুেলই

থম

ম।

অফ

িছল বেল।
উ মাধ িমেকর পর িনেজেক আিট

িহসােব ভাবেত
িন িব

কেরিছলাম।

পিরবােরর িচ া

অিত

থেক আেয়র পথ

সু গম করেত আর ও পেথ
ছিবর সে

িক

যেত পািরিন।

ভালবাসা থাকেলও ঘর করা হয়িন।

তাই আমার কােনা ব ু বা পিরিচত িচ কর
িহসােব জীবনযাপন করেছ বা ছিব আঁকােক পশা িহসােব
হয়, আর একই সােথ হয় খু ব ঈষা।

হণ কেরেছ

নেল দা ণ আন

’একিদন আেগ একিট ছেলর সােথ পিরচয় হল, য

ইি িনয়ািরং িনেয় পড়া েনা করেলও পের িডজাইেনর পশায় এেসেছ।

ঘেরর সাজস

া,

পুেজার প াে ল ইত ািদ করেছ দা ন সফলভােব।
ছিব আঁকার ইে টা তািড়েয় বড়ায়, ক
কের

দা

হয়। চি শ পেরােনার পেরও ভািব নতু ন

একটা ছিব আঁকা, আেনক ছিব।

িকেশার বয়েস আমােক মু
শাহাবু ি ন আর িকংবদি

কেরিছল পেরশ মাইিত,

কাশ কমকার, শি

বমণ,

িশ ী িলওনােদা দা িভি । পেরশ মাইিতর ছিবর রং িদেয় তির

জিম, গভীরতা, আেলাছায়া আর

কাশ কমকােরর ছিবর অত া য

প আমােক টেন

আেন জলরেঙর িদেক। পের টানােরর ছিব নশা ধিরেয় দয়। একজন

শ িশ ীর জলরেঙ

আঁকা বাঘ আজও মেনর মেধ

গঁেথ আেছ। নাম মেন নই, িক

ইংেরজ িচ কেরর করা জলরংও আমােক

ছিবটা মেন আেছ। ব

িশি ত কেরেছ।

আিম বা বধমী ছিব আঁিক। পেরশ মাইিতর জলরেঙর একটা
িছল। তালসাির, দীঘা বা আমােদর
মেন একটা অপ প আন
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দয়।

ভাব আমার উপর

ানীয় ফতু াহপু েরর ঘন বাঁশবাগান — এইসেবর ছিব
মেন হয় যন এইখােন বাস কের

কৃিতর

পা প।
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অজয় নদীর ধাের, বালপু েরর িঠক আেগর রল
মাধু য

দেখিছ তা

— ধন হব।

কাশ করার শি

ছা

শেনর গা ঘঁেষ একিট

ােমর য

প

ও দ তা যিদ এ জীবেন িঠকমেতা অজন করেত পাির

াম, সব িকছু এেলােমেলা, িনতা

মেতা রং আর খু িশ কের দওয়ার মেতা

দির

িক

মনেক রািঙেয় দওয়ার

াকৃিতক সৗ য ।

িয়ং আর জলরেঙর এক অনবদ

সমাহার

দিখ নাই িফের উপন ােস িবকাশ

ভ াচােয র আঁকা ছিব। িশ ীর আ য রকেমর মু ি য়ানা পাগল কের দয়। এই ছিব েলা
তু িল চালনার এক অসামান ও িবরল দ তার পিরচয় বেল মেন কির। িবেশষ কের ছিবেত
অ

তু িলর টান

য ি মাি কতা ও আেলাছায়া ফু িটেয়

তােল তা খু ব কমই দেখিছ।

এই ছিব েলাই িচ চচা

করার নতু ন কের উ ীপনা দয়।
িবেদশী িচ িশ ীেদর মেধ
অবদান

সম

িচ কলা

সাং ৃিতক িববতেনর
বিশ

আ েয র

আমােকও

ও

সামি কভােব

িভি র
পৃ িথবীর

থম সািরেত। ওনার ছিবর থেকও

ওনার

‘

ািড’।

ভািবত কের ওনার

তির। মাতৃ গেভ িশ

িলওনােদা দ

অেনেকর

মেতা

রখা, ছিব আর ছিব

িব য়কর। এইসব ছিব েলা দখার

মেধ দ তা ও না িনকতার য দা ন অিভ তা হয় তার
পাশাপািশ এক িনদা ণ ক

হয় এই ভেব য পৃ িথবীেত

িশ কলা এত উঁচুমােনর তির হেয় গেছ য আর বু িঝ
িক ছু িট করার নই।

ধু দখেত হেব —

েচাখ ভের, সারা জীবন ধের। জানেত হেব পল

গগ াঁর জীবন — ছিব আঁকার জন হঠাৎ কের সব ছেড় িদেয়

ীপ-যাপন।

ভ ান গেঘর

মেতা একটা ধূমেকতু েক — যা পৃ িথবীেত আর কখেনা উদয় হেব না। প ািরেস ওনার আঁকা
সূযমু খী ফু েলর সামেন দাঁিড়েয় সারা গােয় একটা িব
ছটায়। অতীেত সৃ

দা

দওয়ােল থাকুক আঁকা ছিব, মানু েষর না িনকতােক

িচ

েপর

িশ কলা েলা দখেত দখেতই জীবন অিতবািহত হেয় যােব।

তবু ও িনেজর আনে র জন ই ছিব আঁকা।
আমােদর

ৎ খেল িগেয়িছল ওই রং আর
মেনর তৃ ি র জন
াণ িদক

দা

আঁকা।

ঘেরর

সু র ছিব, আর িদক

রণা।
পিরচয় : লখেকর িনেজর আঁকা বশিকছু ছিব।
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