আমার ছিবকথা
আমার ছিবকথা িবভােগ এবাের কলম ধেরেছন বন ী ভ াচায । তাঁর বেড় ওঠার
িত পদে েপ ছিব িকভােব হাত ধেরেছ তার সই গ

ছিব স

েক খু ব

এবার আমােদর জন ।

য বু িঝ তা কখেনাই বলেত পাির না।

ছােটা

থেক গান-বাজনার

পিরেবেশ বেড়া হেলও খু ব একটা ছিব দখার সু েযাগ হয়িন। তারই মােঝ, ছড়ার বই-এর
পাতায় ছিব

দেখ আঁকার িন ল

চ া করতাম।

ছাটেদর মহাভারত ও রামায়ণ।
ছিব েলার ভি মা। এরই সে
চাঁদমামােত

আমার

থম ছিব

দখার বই িছল

অ ুত সু র লাগত সাদা ও হালকা কমলা রেঙর

চাঁদমামায় আঁকা রিঙন ছিব েলা ভীষণ মন টানত।

থম জানেত পাির িশ ী রিব বমা স

এই

েক। তাঁর আঁকা সীতাহরেণর ছিব দেখ

মেন মেন আকৃ হেয়িছ।
তেব ছিবর

িত আমার দৃ ি

সব

রামিক র বইজেক িনেয় আঁকা ছিব িল।
জমােনা অসংখ

থেক আকষণ কেরিছল িবকাশ ভ াচােযর
থম রামিক রেক জািন

াস ি েত।

দশ পি কার পাতায় তাঁেক িচেন িনই দিখ নাই িফের পেড়।

খু ব য িকছু বু ঝতাম তা না, িক

বাবার

সই বয়েস

একটা আপন- ভালা

লাক আর তাঁর উ াদ আচরণ বেড়া ভােলা লাগেতা।
বেড়া হেয় আবার পেড়িছ, আপনজন মেন হেয়েছ।
একটা

আফেশাস

খু ব কাজ

কের মেন —

যিদ

একিটবােরর জন মানু ষটােক চা ু ষ করেত পারতাম!
পরবতীকােল এই মানু ষিটেক আেরা

াবনত হেয়

নতু ন কের িচনলাম শাি িনেকতেনর ভা য িল দেখ।

সু জাতা, কেলর বাঁিশ, সাঁওতাল পিরবার — কী সু র!
মািটর গ

পাই যন।

তেব

আমার

চােখ

িচ িশে র

সব

থেক

অিভনব সৃ ি িট হেলা রিবঠাকুেরর কিবতার মােঝ মােঝ
িনজ

শলীেত আঁকা অবয়ব িল।

বািতল শে র

কাটাকুিটেক এত সু র কের আঁকার ফেম ঢালা যায় তা আমার কােছ একটা ম বেড়া
আ য।

এখন আিম ছিব স
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েক একটু -আধটু জািন।

লাইন

িয়ং,

, প াে

ল,
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তলরঙ, জলরেঙর পাথক বু িঝ।

িচ

যােগন চৗধু রী — এঁেদর নাম ও সৃ ি স

সাদ, িবেনাদিবহারী, হেরণ দাস, সামনাথ হার,
েক অবগত হেয়িছ।

ছিব তা কবল ছিব নয়। রেঙর সে
সই

ছাটেবলােত গান

নেত

ক না িমেশই তা ছিব তির হয়। এভােবই

নেত আর ছড়া পড়েত পড়েত ক নার রােজ

যতাম। ক নায় ভর কের মেনর মেধ জ
এমন নয়।
উঠত।

হত ছিব।

চােখর সামেন সাদা-কােলা ছিবও

ছাটেবলায় বাবার এেন

দওয়া

পৗঁেছ

স ছিব সবসময় য রিঙন হেতা

ভেস

দশিবেদেশর

পকথা পড়েত পড়েত এবং বই-এর পাতায় সাদা-কােলা
ছিব িল দখেত দখেত মেনর মেধ ই তির হেয় যত
আ

পকথার রাজ । রািশয়ার

একখানা

িচনেদেশর

পকথা িকংবা

পকথার পাতায় পাতায় আঁকা ছিব িল

ওইসব দশ স

েক ধারণা তির কেরিছেলা। মেন পেড়,

বু রািতেনার গ েত

থম এক ধরেণর ছিবর সােথ পিরচয়

হেয়িছেলা। কী অপূব িছল স সব ছিব! িকছু টা কাটু েনর
ধাঁেচ আঁকা।

যিদও কাটু ন কােক বেল তখন জানা িছল

না, পের বু ঝেত িশেখিছ।

ছাটেবলায় আরও একটা িবষয়

িছেলা যা ক নােক উসেক িদত, তা হেলা — গান। বাবার
গান শানার শখ। নতু ন জামাকাপেড়র সােথ বািড়েত আসত নতু ন ক ােসট।
যিদন

থম

েনিছলাম পালিকর গান, চােখর সামেন ছয় বহারােক পালিক কাঁেধ িনেয়

ছু টেত দেখিছলাম। এভােবই কখেনা ছড়া, কখেনা গান, কখেনা গ
খু ঁেজ পতাম।

টপেরকডাের

আবার ছিবর মেধ ও কখেনা ফু েট উঠত অন

থেক ছিবর অবয়ব

আর এক ছিবর

আফেশাস, আজ আর স সব ছিব তমন কের চােখর সামেন ভেস ওেঠ না।

দশ।
বেড়া

হওয়ার এটাই বাধ হয় সব চেয় খারাপ িদক।
িচ

পিরিচিত : ১। দিখ নাই িফের-র
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দ; ২। হেরণ দােসর ছাপিচ ।
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