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নানা রেঙর ছিব 
একিট ছিব আর  সই ছিব িনেয় িকছু গদ ।  এভােবই তুিহন   বুেন  ফেলেছন নানা রেঙর 
ছিবর শ ময় অ ালবাম। 
১ 

 
 
িব ীণ  িনজ ন  া র।  িদগ   দখা যায় না।  ছিবর অ র জুেড়  কবলই ধু ধু শূন তা।   খর 
দাবদােহ কিচ ঘােসর জীবনরসটুকুও  ধাঁয়া হেয় উেব  গেছ।  ত  মািটর  েশ  ক মান 
হাওয়ার শরীর  েরর দৃি েত  যমন মরীিচকার জ   দয়,  তমিন  রখা আর পাস েপি েভর 
জা  আমােদর  চােখও একরকম ইিলউশান  তির কের।  এরই মােঝ অন কাল ধের 
িনেজেদর অি   িটিকেয়  রেখ চেলেছ এক একাকী গাছ-পিরবার।  তারা পিরজনহীন, 
পিরত  ।   কােনা িনম ম কিঠন িবচাের  িতেবিশরা তেব িক তােদর পিরত াগ কেরেছ?  
নািক ম  েরর কবেল আজ তারা সুজনহারা?  িকংবা  দশভােগর য না বুেক  চেপ িছ মূল 
পিরবার আজ গৃহহীন  া রবািস?  িক  কী আ য , এত  িতকুলতাও তােদর অদম  
ঋজুতােক নু   কের িদেত পােরিন।  মাথার উপর  লিলহান উ াপ অ াহ  কেরও তারা 
একই ভােব অেপ মান।  এ অেপ া অন , আবহমান। িকেসর এই অেপ া?  
কালৈবশাখীর? 
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২ 

পির েমর  কােনা িবক  হয় না।  তা 
 স  িট িজর জন ই  হাক িকংবা 
 রাজকার যাপনেক আেরকটু   ল 
করার তািগেদই  হাক।  আবার এও 
 শানা যায় কােজর মেধ  িদেয়ই 
মানুেষর মুি ।  িক  সিত ই কী তাই?  
ভালবাসাহীন কম    য প  েমর সমান।  
আর জগেত  সই সব কম  ই  ািয়  
পায়, যার অ ের থােক ভােলাবাসার 
নরম  শ  ।  এভােবই যুগযুগ ধের 
িশ ীর গভীর মম  ভালবাসায়  ংেসর 
উে ািদেক িটেক থােক ম ােডানা, 
িসেয় া, সাঁওতাল পিরবােরর  মেতা 
অজ  জীবেনর গ ।  এখােনও িশ ী 
কাঠ  খাদাইেয়  তমনই এক গ  
বুেনেছন।  বাঁচার তািগেদ নািক এেক 
অপেরর  েমর ভার ভাগাভািগ কের 
িনেত নারী-পু ষ আজ উভেয়ই হােত 

তুেল িনেয়েছ পাথর ভাঙার হাতুিড়।  অিনি ত ভিবষ েতর  গ ম কাঁকুের চড়াই-উতরাইেয়র 
মেতাই তােদর স ুেখ ইঁট-পাথেরর পথ িবছােনা।   ধয  , সাহস, ভালবাসার  যৗথতায় এেক 
এেক  স পেথর পাথর  ভেঙ  পৗছঁেত হেব গ েব ।  ওেদর মাথার ওপর পার িরক 
িনভ  রতার ছাতা  দনি ন গাহ  ে  র তাপ-উ াপ  থেক বাঁিচেয় চেলেছ।  দাির  কখেনা বা 
টান  মের িছঁেড়েছ  স ছাতার কাপড়, িক  সহমম  ীতায় আঁচড় বসােত পােরিন।   ছঁড়া  ােন 
পুনরায় পেড়েছ ভালবাসার অ ীকােরর অটুট তাি ।  এ গ   যন ওেদর একার নয়, 
সব জনীন হেয় ধরা পেড়েছ িশ ীর  চােখ।  তাই  বাধ হয় অনিতদূের আর এক  দহািত 
দ িতর পাথর ভাঙার  রাজনামচা।  তারা িদনরাত আগামীর জন  পাথর  ভেঙ চেলেছ এই 
আশায় — ভাঙা পাথেরর টুকেরা িদেয় একিদন আগামী হয়েতা বানােব ভােলাবাসার ইমারত! 
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৩ 
মু হীন  ই যুবক হাত 
ধরাধির কের  হঁেট চেলেছ 
শহেরর গিলপথ িদেয়।  
গিলর  ধাের উঁচু উঁচু বািড়।   
 দত াকার বািড়র আড়ােল 
অদৃশ  হেয়েছ  স গিলপথ।  
 স গিলর  কাথায়    
 কাথায়  শষ িকছুই  দখা 
যায় না।  তেব িক অদূেরই 
 কােনা রাজপেথ িগেয় 
িমেশেছ?  আঁকাবাঁকা  গ ম 
পথ  পিরেয় জীবননদী  যমন 
সীমাহীন শা -সমুে  িগেয় 
 মেশ।  আবার হেতই পাের 
িনতা ই নামেগা হীন একটা 
এঁেদা, কানাগিল।   যখােন 

না থােক  কােনা িকনু  গায়ালা, না বােজ  কােনা বাঁিশ।  তেব কীেসর িচ   লেগ আেছ  স 
পেথর গােয়?   ফেল আসা দামাল  কেশারেবলার নািক ভিবষ েতর অপার স াবনার?  যার 
বীজ  ই যুবেকর নবীন  দেয়  পাঁতা হেয়িছল এমনই এক কাকডাকা  ভাের?  গিলর মাথায় 
এক ফািল আকাশটুকু তেব িক ওেদরই অ ুট  ে র িনব াক  দ াতনা হেয় ঝুেল আেছ?  
তােদর ম কহীন ধড় িবষ  সবুজ আর মিলন সাদা জামার িনেচ ঢাকা।  হয়ত রা  ওেদর 
িনিষ   ঘাষণা কেরেছ।  তাই কাঁেধর  ঝালায়  গাপন নিথ আর আি েনর ভাঁেজ 
 িতেশােধর ভয়ানক িবষ লুিকেয়  রেখ চলেত হয়।  সুেযাগ  পেলই ছুঁেড় িদেত হেব িনম  ম 
 মতার মুেখ।   শানা যায় যুে র সময়  সিনকেদর মাথা ব ক রাখেত হয়  দশচালেকর 
হােত।  এটাই যুে র দ র।  এখােন  িতপ  সব দাই শ ,  স ব ু, পিরজন  যই  হাক না 
 কন।  ইংেরজ কিব ওেয়েনর '    িমিটং' এর সােথ  কাথাও  যন এ ছিবর ব ব  িমেল 
যায়।  এখােন মৃতু র পর পরেলােক  জন  সিনেকর  দখা হয় এবং তােদর মৃতু   য কতটা 
িনরথ ক, অনাড় র, তাৎপয  হীন বুঝেত  পের তারা একসে  িবলাপ কের।  হেতই পাের এরা 
 তমনই  কােনা মুি েযা া যারা  দেশর জন  তােদর কাটা মু  ুউপহার িদেয়েছ শ প েক 
 লাফালুিফ  খলার জন ! 
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৪ 

 
 
পৃিথবীর সবচাইেত অনুগত ও  ভুভ   াণী বলা হয় সারেময়েক।  ইিতহাস যিদও বেল 
 েয়াজেনর তািগেদ মানুষ  ঘাড়ােকই  থম  পাষ মানায়।  ল  ণীয় হেলা এই  িট  াণীই 
িশ ীর রঙ-তুিল- পি েল বারবার নানান ভি মায় ধরা িদেয়েছ।   ঘাড়া ও সারেময়েক িবষয় 
কের িবিভ  সমেয়র িশ ীরা ছিব এঁেকেছন।  এ ছিবেত  দখা যায় একিট ছুট  সারেময় 
মুখটা িপছেনর পেথর িদেক ঘুিরেয় িচৎকার কের িকছু  যন বলেত চাইেছ।  হাঁ-মুখ  থেক 
িঠকের  বেরাে  আেপাসহীন   াধ।  িনেম  দ শরীেরর ভাঁেজ উঁিক িদে   ঃসাহসী  তজ।  
এতটাই তী   স িচৎকার  য ফুেল ওঠা  পিশব ল গলা ফঁুেড় দশ  েকর কান পয     পৗঁেছ 
 যেত চাইেছ।  কার উে েশ  তার এই িচৎকার?   ভু পী সম  মনুষ  সমােজর  িত?  যারা 
 কবল তক াতীত দাস েক কদর কের, পুর ৃত কের?  ব  যে  রি ত সােধর  ভুে র  িত 
হঠাৎ যিদ  কান মনুেষ তর অনা া  কাশ কের বেস, লািলত  ভু েক অ ীকার কের বেস, 
তেব তার নিসেব গলাধা া ছাড়া আর কী বা জুটেত পাের?  তা  স  ভুর যতই নুন ও  লেড়া 
 খেয় অত   হরীর িডউিট িনভাক না  কন!  বলা হয় সীমাহীন  ভু  আর অমৃতর  াদ 
নািক একই! 
 িশ ী িক তেব এই অধীনতার ক ণ িদকিট বারবার ছিবেত ফুিটেয় তুলেত চান?  
আবহমান দাসে র  তেত নরম তুিলর  শ   বুিলেয় িশ ী হয়ত িদেত চান সামিয়ক 
উপশম। 
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৫ 
পৃিথবীর যা িকছু সু র, 
পিব  ও লাবণ ময় 
তােদর িমিলত সুবাস 
 যন রজনীগ ার 
  তায় অমর   পেয়েছ 
। মহাজাগিতক অ কার 
ফঁুেড়  বিরেয় এেসেছ 
ভােলাবাসার চাঁদ ।  স 
চাঁেদর গােয় আজ  নই 
 কােনা কল , আেছ 
অপািথ ব সুেরর মায়াবী 
ছায়া । ব  যুেগর  াচীন 
সুর, ধুেলােট চাঁেদর 
ি য়মান আেলা, আর 
 জৗলুস হারােনা 
রজনীগ ার সােবকী 

সুবাস আজ এক হেয়  তির কেরেছ  প রস গে র এক আ য   হারেমািন । জগেত 
 কােনািকছুই  ায়ী নয় । এমনিক সু েরর অগভীর জ মূলিটও ইমপারমােনে র গভীর 
কবের শািয়ত । তবুও আিদকাল ধের িশে র আিঙনায় সু রেক ছ  বণ  গ  গীিতেত  
িচর িত া িদেত িশ ীর িনরলস  য়াস জাির আেছ । জরা ব িধ  য় অ কােরর ভয়াবহতা 
তী  ভােব ধরা িদেয়েছ ঘন কােলা রেঙর    াপেট । িঠক তার পােশই সাদা রেঙর 
আড় রহীন উপি িত নীরব অথচ  জারােলা  িতবাদ হেয় দাঁিড়েয় আেছ ।  যন  কােনা 
একিদন সম  কািলমা  ঢেক িদেয় বাতােস উড়েব    িবজয়পতাকা, মেনর এই সাধ । তাই 
কােলার উপের সাদার  মাগত িব ুরণ    । সাদা-কােলার এই িচর ন  বিরতা চেল 
আসেছ  সই আিদকাল  থেকই । িক  িশ ীর কােছ এই   রথ কখেনাই  মেন  নবার নয় । 
িশ ীর তুিল  কবলই জেয়র     দেখ,   তার জয়-পিব তার জয়-সু েরর জয়, জয় 
ভােলাবাসার । 
 
 

ছিব িলর িশ ী পিরচয় : ১। িবেনাদিবহারী মুেখাপাধ ায়;  ২। হেরণ দাস;  ৩। িবকাশ 
ভ াচায ;  ৪।  প ানন চ বত ী;  ৫। কৃ িজৎ  সন   
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