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ছিবর ভাষা, ছিবর ভাষ  

ছিব িনেয়  লখা পড়ার পর তার পাঠ- িতি য়া িদেয়েছন  মানািলসা সাহা।  বাংলায় 
এক অন ধারার বইেয়র  খাঁজ এই  লখায়। 
 
কৃ িজৎ  সন ে র ছিব িনেয়  লখা  বইিটর নামই বইিটর িবষয়ব  িনেদ িশত কের।  
িবষয়ব র কথা মাথায়  রেখই বইিটর   দও িনিম ত হেয়েছ।   ছাট  ছাট বাক াংশ িদেয় 
 সেজ উেঠেছ   দিট।   সই বাক াংশ িলই পাঠকেক আভাস  দয় বইেয়র িবষয়ব র।  
শে র ব বহার না থাকেলও একিট ছিব কতরকমভােব তার দশ কেক ভাবায়।  একিট ছিব 
কতই না বণ না, গ , আেবগ, ি রতা, চ লতা  কাশ করার  মতা রােখ।   লখক ছিবর 
মেধ  সু   সইসকল না বলা কথা িলেকই তুেল ধেরেছন তাঁর সহজেবাধ  ভি মায়, 
সাবলীল ও  া ল ভাষায়।  এই বইিটর  িতিট  লখাই  থেম ঝড় পি কায়  কািশত হয়।  
পের বই িহসােব আ  কাশ ২০১১ সােল। 
 বইিটর  থম অংেশ কৃ িজৎ  সন   িশ ী 
 হেম নাথ মজুমদােরর আঁকা অনে র সুর নামক 
একিট ছিবেক িনেয় আেলাচনা কেরেছন।  
 মােনাে ােম আঁকা এই ছিবেত এক ভবঘ ুের 
গানওয়ালা সাির া বাজাে ।   স না জািন কত পথ, 
কত  াম ঘ ুের এেসেছ।  তার  পাষাক মিলন, চুল 
এেলােমেলা।   স হয়েতা  কােনা  াচীন  লাকগাথা 
গাইেছ।  বত মােনর অি র সামািজক পিরি িতেত 
 লাভ, িহং তা, িব াসঘাতকতা  ভৃিতর কারেন 
পৃিথবী  থেক রং ধীের ধীের উেব যাে ।   স কারেন এ 
ছিবেতও আমরা রং  দখেত পাইনা।  তেব  লখক 
আশা কেরেছন  য, এই গানওয়ালার গানই একিদন 
পৃিথবী পাে   দেব।  পৃিথবী িনেজর রং িফের পােব, 
মানুষ িহংসা ভুেল আবার ভােলাবাসেত িশখেব।  এই গানওয়ালার কােছ তার সাির া, তার 
গানই  যন হািতয়ার।   স  যন এক নীরব  যা া —  য তার গােনর সুেরই পৃিথবীেক পাে  
 দওয়ার  মতা রােখ।  মানব সভ তার িবকােশর সে  সে  মানুেষর িচ া-ভাবনা, চাওয়া-
পাওয়ােত নানা পিরবত ন এেসেছ।  আধুিনক যুেগর     থেকই মানুষ  ভাগবাদেক     
িদেত থােক অিতমা ায়।  ধীের ধীের মানিবকতা মুেছ  যেত থােক এবং ধন স ি   য 
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 কােনা উপােয় কুি গত করাই  াধান   পেত থােক।  ছিবেত গানওয়ালার িনেজর জীবন 
হয়েতা অনাড় র, িক   স পৃিথবীেত ভােলাবাসার বাতাস বইেয় িদেত পাের।   ভ  াগ  এই 
 য, এতবড়  মতার অিধকারী হেয়ও  স সভ  মানবসমােজ    হীন।  কারন, তার কােছ 
অেথ র  মতা  নই।  এ সমােজ সবিকছুেক ম ূল ায়ন করেত  কবল অেথ র মাপকািঠই 
ব ব ত হয়। 
 িলেনাকাট প িতেত আঁকা ন লাল বসুর ছিবিট রবী নাথ ঠাকুেরর সহজপাঠ-এর 
 থম ভােগর জন  আঁকা।  খুবই সহজ সরল ছিবিট — গাছ ও  ছাট  ছাট  ঝাপ।   কােনা 
গাছ একটু কােছ,  কােনািট একটু দ ূের।  ি র হেয় তারা সবাই দাঁিড়েয় আেছ।  খুবই  চনা 
ছিব,  যটা আমরা শহর  থেক একটু দ ূের  গেলই  দখেত পাই।  তােদর দাঁিড়েয় থাকার 
 কােনা অ   নই।  সারািদন তারা একইভােব দাঁিড়েয় — তা  স  রৗে া  ল িদনই  হাক বা 
বৃি  াত িদন।  এখােন  লখক বলেছন, আমরা  কবল গােছেদর দাঁিড়েয় থাকাই ল   কির।  
তােদরও  য িনজ  জীবনযাপন,  দনি ন কাজকম   রেয়েছ তােক আমরা     িদই না।  
িদেনর আেলার সে ই তারা  জেগ ওেঠ।  এরপর সােলাকসংে েষর মাধ েম িনেজেদর খাবার 
 তরী কের তারা।  ধীের ধীের িদেনর  শষ হেয় এেল যখন সকল  াণীজগৎ িব ােমর জন  
আ েয়  ফের, তখন তারাও িব াম িনেত    কের।  এভােবই এিগেয় চেল তােদর 
জীবনচ । 
 রামিক েরর আঁকা   চধম  ী ছিবিটেত আমরা  দখেত পাই দির  পিরবােরর মা দিড়র 
খািটয়ার ওপর বেস তার স ানেক  হােত তুেল ধের আদর করেছ।  তােক সংসার চালােনার 
জন  কখনও হয়েতা ইঁটভাটায়, কখনও বা খামার বািড়েত কাজ করেত হয়।  এরপেরও 
থােক সংসােরর নানা খুঁিটনািট কাজ,  ামী ও   রবািড়র  লােকেদর  সবা করা।  কােজর 
এত বড় পাহাড়  পিরেয় আসার পর তেব  স সময় পায় তার স ানেক একটু   হ করার।  
দাির  ও অিতির  খাটুিনর ফেল যিদও তার শরীের লাবেণ র  রশমা   নই, তব ুতার 
স ােনর  িত   েহ এতটুকু কমিত  নই।  িদেনর  শেষ ব  সময় পর িশ িটও তার মােক 
কােছ পায়।   সও উপেভাগ করেত থােক মােয়র ভােলাবাসা।   ছােটােবলা  থেকই  স মােক 
অ া  পির ম করেত  দেখ।  অ া  পির ম করা মােয়র   , শ  হাত পা  দখেত 
 দখেত  স বড় হেয় ওেঠ।  তার  কামল শরীের মােয়র পির েমর  াণ স ািরত হয়।   সও 
 জেন যায়  য, পির মই জীবেন িটঁেক থাকার একমা  পথ।  পরবত ীেত জীবনযুে  পরািজত 
হেত থাকেল সব  থম মােকই  স  রণ কের।  এছাড়া কখনও অসহায়তার ম ূ েত  কখনও 
বা িনছকই  স মােক সে াধন কের।  মা-ই  তা  েত েকর শি  সাহেসর উৎস।  কত  েপই 
না িতিন ধরা  দন।  অতীব দাির ও তার   হ মমতােক  ভািবত করেত পাের না।  অপার 
শি র উৎস মমতাময়ী মােকই রামিক র তাঁর িচে  তুেল ধেরেছন। 
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 িশ ী িচ  সাদ ভ াচােয  র ছিবিটেত কারাগাের ব ী এক মানুষেক  দখেত পাওয়া 
যায়।  সুভাষ মুেখাপাধ ােয়র আমার বাংলা বইেয়র জন  ছিবিট আঁেকন িশ ী।  তাঁর বই 
 থেকই ছিবিটর উৎস পাওয়া যায়।  ইংেরজেদর কবল  থেক যারা ভারতেক মু  করেত 
 চেয়িছল, তােদরেক ইংেরজরা ব ী কের  রেখিছল।  এই ব ীও হয়েতা  সরকমই  কােনা 
বীর  য ইংেরজেদর অত াচােরর িব ে   িতবােদ মুখর হেয় িনেজেক ও বািক  দশবাসীেদর 
 াধীন করেত  চেয়িছল।  মজবুত  দওয়ােল  তরী এক কারাগাের রেয়েছ ব ীিট।  একিট 
খুবই  ছাট  েকাে  ব ী কের রাখা হেয়েছ তােক।  দীঘ কায়  সই ব ীেক ব  কে   সখােন 
িদন কাটােত হয়।   ছাট  ছাট িকছু ঘ ুলঘ ুিলই বাইেরর বাতাস  ভতের আসার একমা  পথ।  
সম  জগৎ  থেক তােক পৃথক কের  রেখ তার  াভািবক জীবনযাপনেক    করার  চ া 
কেরেছ  মতাবান শাসকরা।  তব ুদৃঢ়ভােব বেস রেয়েছ  স।  তার সজল  চাখ েটােত রেয়েছ 
লড়াইেয়র দৃ তা।  বাইের  স িনেজ  যেত না পারেলও তার মন চেল যায়।  কাঁটাতােরর উঁচু 
পাঁিচেলর ওপাের িকছু কাঁচা বািড়  দখা যায়।   সখােন হয়েতা  কােনা পিরবার সুেখ  ঃেখ 
িদন কাটাে ।  ব ীরও হয়েতা  কােনা পিরবার িছল।  আজ তােদর  থেক  স িবি  ।  
আকােশ িকছু কােলা  মঘ  দখা যাে ।  ছিবিটর আেলাচনা করেত িগেয়  লখেকর মেন 
হেয়েছ,  মঘ িলও  যন ব ী বীেরর  ঃেখ িবষ ।  ছিবিট অসংখ   ছাট  ছাট  রখার সমাহাের 
সৃ ।  অজ   ছাট  রখা িল  যন কাঁটার মত দৃি েত  বঁেধ মনেক র া  কের  তােল, ব ীর 
মেনর অশা  পিরি িতর কথাই  যন মেন কিরেয়  দয়। 
 িশ ী জয়নুল আেবিদেনর কািলতুিল িদেয় আঁকা ছিবেত একিট  াম   মেয় দরজায় 
দাঁিড়েয় অেপ া করেছ।  তার বয়স হয়েতা আঠােরা  থেক পঁিচেশর মেধ ।  ঘেরর বাইের 
 দখা যায়  কেনা উেঠান।  একটু দ ূের িকছু  ঝাপ-জ ল রেয়েছ।  উ ু  আকােশ িকছু পািখ 
উেড়  বড়াে ।   সই সীমাহীন আকােশই  স তািকেয়।  একমেন তািকেয় থাকেত থাকেত 
 সও  কাথা  থেক  কাথায় চেল  গেছ।  হয়েতা  স  মেঘর আশায় তািকেয় আেছ।  গত বছর 
বৃি র অভােব চাষ ভাল হয়িন।তার বাবা হয়েতা ভাগচাষী।  অভােবর সংসাের বৃি ই একমা  
আশা।  বৃি  ভাল হেল তেবই ভাল ফলন হেব।  িকংবা  স হয়েতা ভাবেছ তার  ামীর কথা।  
 স হয়েতা মুি েযা া।  ব িদন তার সে   দখা হয়িন।  এর ওর মুখ  থেক নানা খবর 
 শােন, তেব  কানিট সিঠক  ক জােন।   ামীর িচ ায় ম   স।   স জােন না আর কতিদন 
তােক  ামীর জন  অেপ া করেত হেব।  নারীেক কত কারেনই না অেপ া করেত হয়।  
অেপ া  যন নারী-জীবেনর সে  ওতে াতভােব জিড়ত। 
 িশ ী  দব ত মুেখাপাধ ােয়র কািলকলেম আঁকা ছিবিটেত আমরা একিট মুখ  দখেত 
পাই।   স িচৎকার করেছ  ুধায়।   রখার দৃঢ়তায়  সই িচৎকার গজ  েন পিরণত হেয়েছ।  তার 
িজভ ও দাঁত  দখা যাে ।  তার একিট হাত মুি ব ।  এই ছিবিটেত এ ে শিনজেমর  ছাঁয়া 
আেছ।  মানুেষর সাধারণ আেবগ, অনুভ ূিতেক তী তার সে   কাশ করা হয় অ েণর এই 
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িবেশষ  শলীেত।  বা বতা  থেক একটু সের আেস এই ছিব।  ছিবিটর নাম Hungry Soul বা 
 ুধাত  আ া ।   কৃিত জীেবর  াভািবক চািহদা  ুধার িনবৃি র জন  অেঢল উপকরণ 
ছিড়েয়  রেখেছ সব  ।   ধুমা  িবেশষ িকছু     ছাড়া  স িক  কৃপণতা কের না।   িতিট 
জীেবর খােদ র উপর সমান অিধকার আেছ।  তেব সভ তার নােম মানুেষর মেধ  িবেভদ 
 বেড়ই চেলেছ।  একদল মানুষ  খেত পায়, অন  দল মানুষ সামান   ুধাটুকু  মটােত নানা 
বাধার স ুখীন হয়।  চাকর,  ীতদাস হেয় তােক কত লা নাই না সইেত হয়।  তেব 
 কৃিত  তা তার সকল স ানেক জীবনধারেণর জন  উপযু  খােদ র সমাহার  রেখেছ।  
িকছু  মতােলাভী মানুষ িনেজেদর হােত  মতা কুি গত কের এমন পিরি িতর সৃি  
কেরেছ  য, যারা সভ তার অ গিতর চাকােক সচল  রেখেছ তারাই  মুেঠা খাবার  জাগাড় 
করেত পাের না।  তােদর কােছ খাদ   জাগাড় করা এতটাই  ঃসাধ   য খাবার  পেল 
িবিনমেয় তারা সবিকছু িদেত রাজী, এমনিক  দেশর  াধীনতাও।  ম  েরর সময় ধনীর 
বািড়র উৎসেব  দখা যায় খােদ র িবপুল অপচয়।  অন িদেক হাজার হাজার মানুষ  ুধা 
িনবৃি র জন  সামান তম খাবারটুকু সং হ করেত পাের না।  ছিবিটেত মানুষিটর িচৎকার 
হেয় ওেঠ সারা িবে র  ুধাত  মানুেষর গজ ন।   সই গজ  ন  যন িবে ােহর  প  নয়।  তার 
মুি ব  হাত  যন িবে ােহরই হাত।  ব কাল ধের অত াচার সইেত সইেত একিদন তারা 
িন য়  েখ দাঁড়ােব ও তােদর  াপ  অিধকার, জীবনধারেণর জন   েয়াজনীয় নূন তম খাদ  
িছিনেয় আনেব।   সই সময়  কােনা শি ই তােদর আটকােত পারেব না। 
 পূেণ  ু প ীর আঁকা ছিবিটেত আমরা একলা একিট পিথকেক  দখেত পাই।   স 
ফুিটফাটা মােঠর মেধ  িদেয়  হঁেট যাে ।   সখােন  ােণর আর  কােনা িচ   নই।  তার 
িপছেন রেয়েছ িদগ  িব ৃত  া র ও সীমাহীন আকাশ।   স হয়েতা  কােনা িব বী।  
 চিলত  থার হাত  থেক  রহাই  পেত  স চেলেছ সুদ ূর অজানায়।  তার র মাখা পা িনেয় 
 স এই আশায়  হঁেট চেলেছ  য, যিদ তার রে র  েশ    কােনা বীজ িভেজ ওেঠ ও তা 
 থেক নতুন  ােণর জ  হয়, িকংবা  স হয়েতা  কােনা   িমক।  তার   িমকােক  ক বা 
কারা তার কাছ  থেক িছিনেয় িনেয়  গেছ।   স হেন  হেয় খুঁজেছ তার   িমকােক সতীহারা 
িশেবর মেতা।  তার চুল এেলােমেলা,  চাখ র বণ ।    িমকােক খুঁেজ না পাওয়া পয     স 
শা  হেব না। 
 িনিখল িব ােসর ছিবেত  দখা যায় তীরিব  যী েক।  িতিন    াপেট  শ 
আঁেকনিন।  যী  এখােন শ ূেন  ভাসমান।  মাথায় তাঁর কাঁটার মুকুট।  সারা  দহ জুেড় 
অসংখ  ধারােলা তীর তাঁেক িছ িভ  কের িদে ।  মাংস  ভদ কের ঢুেক যাে  পাঁজের।  
অসহ  য ণায় িন াস  নবার জন  ছটফট করার মত শি ও তার  নই।   হাত  সািরত 
কের িতিন  যন শ ূন তােক ধের আেছন।   েচাখ  মেল  দখার  মতা  নই।  তবু  যন মেন 
হয় মমতামাখা দৃি েত তািকেয় আেছন পৃিথবীর িদেক।   িতিদেনর আঘাত, িব াসঘাতকতা, 
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লা নায় জজ  িরত িনেজেদর জীবেনর সে  আমরা  যন িমল খুঁেজ পাই যী র।  আমােদর 
স াও  তা কত কে  ভারা া , কত  বদনা তােক িছ িভ  কের িদে ।  এক দির  
 মষপালক যী  িছেলন তাঁর িচ া ও দাশ  িনকতায় একাকী, িনঃস ।  কােছর মানুেষর 
িব াসঘাতকতাই তার জীবেন চরম,  ঃসহ য ণা িনেয় আেস।  আমরাও  তা সমাজ জীবেন 
িভেড়র মেধ  একাকী।  কখনও কখনও আপনজেনর িব াসঘাতকতা আমােদর জীবেনও 
নানা ঝড় িনেয় আেস।  ব ি গত জীবন ছাড়াও আমরা  দশ ও সমাজ জীবেনও িহং তা, 
িব াসঘাতকতা  দখেত পাই।  এে ে  ব  মানুেষর জীবন একসােথ িবপয   হয়।  যী র 
এই য নায় ভারা া  ছিব  দখেত  দখেত মেন হয়  যন তাঁর  দেহ িব  তীর িল ধীের ধীের 
তুেল িদই।  তাঁর  ত িলেক সািরেয়  তালার  চ া কির।  মানব সভ তােক আবার  যন 
ভােলাবাসেত ইে া কের। 
 সত িজৎ রােয়র আঁকা ছিবিট পেথর পাঁচালী-র িকেশার পাঠ  সং রণ আম আঁিটর 
 ভঁপু-র চতুথ  ছিব।  অপু ও দ ূগ া  ই ভাইেবান িমেল কালৈবশাখী ঝেড়র সময় এক আম-
কাঁঠােলর বাগােন এেসেছ আম কুড়ােত।  বাগােনর কাছাকািছ  কােনা জনবসিত  নই।  ঝেড় 
উ াল হাওয়া বইেছ।  একসময় চািরিদক অ কার কের  জাের বৃি   নেম আেস।   ই 
ভাইেবান আ য়  নয় এক গােছর তলায়।  ছিবেত  দখা যায় দ ূগ া তার আঁচল িদেয় ঢাকার 
 চ া করেছ অপুেক।  তােদর কুড়ােনা কেয়কিট আম তােদর কােছই পেড় আেছ।  বৃি র 
 ফাঁটা িলেক িতিন একটু বাঁকাভােব এঁেকেছন যােত  বাঝা যায়  য বৃি েত ছাট আেছ।  
গােছর পাতার ফাঁক িদেয়  যটুকু আকাশ  দখা যায় তা ঘন কােলা রেঙর।   হঁেট যাওয়ার 
আঁকাবাঁকা রা ায় জল জেম তা নদীর মেতা  দখাে ।  এেলােমেলা হাওয়ার দাপট বড় বড় 
গােছর মাথা িলেক নািড়েয় িদেয় যাে ।   চ  বৃি র মেধ  মােঝ মােঝই ভীষণ শে   মঘ 
গজ  ন করেছ।   কৃিতর এই     প  দেখ  ই ভাইেবান খুবই ভয়  পেয়েছ।  িক  এই 
ভয় র সু র  থেক িকছুেতই  চাখ িফিরেয় িনেত পারেছ না।   েচাখ  মেল তারা  কৃিতর 
এই অ ুত  প  দখেছ।  ছিবেত ভাইেবােনর িনিবড় স েক র িদকিট ফুেট উেঠেছ।  ভীত 
 ছাট ভাইেক িদিদ আগেল  রেখেছ িনেজর আঁচেলর  শষ  া টুকু িদেয়, যিদও  স িনেজও 
ভয়  পেয়েছ।  ছিবেত গােছর নীেচ আ য় িনেয়েছ  ই ভাইেবান।  িদিদ আবার তার ভাইেক 
আ য় িদেয়েছ।  এ  যন এক   হ বাহ, ভােলাবাসা ও আ েয়র িনি   িঠকানা।  মানুষ 
সারাজীবন  তা এই িনি   আ েয়রই স ান করেত থােক।  ছিবিট অল রণ িহসােব 
ব ব ত হেলও এর িনজ  একিট অি   রেয়েছ।   ধু ছিবিটই মানুেষর কােছ   হ ও 
ভােলাবাসার বাত া  পৗঁেছ িদেত পাের। 
 িবখ াত িশ ীেদর ছিব িনেয় এই কাজ সিত ই উে েখর দাবী রােখ।  বাংলা ভাষােত 
এমন কােজর সংখ া খুবই নগন ।   সে ে  বলা যায় িচ কলা িনেয় বাংলা ভাষায় রিচত 
বই িলর মেধ  একিট    পূণ  সংেযাজন এই বইিট।  এই বইেত ম ূলত সাদাকােলা ছিব 
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িনেয় আেলাচনা হেয়েছ।  একিট ছিব কতিকছুই ইি ত কের।   লখক কৃ িজৎ  সন   
িনেজও একজন িশ ী।  িতিন এখােন অেনক ইি তই তুেল ধরার  চ া কেরেছন সহজেবাধ  
 া ল ভাষায়, উপযু  শ  চয়েন।  তাঁর িচ ার  বাহ সিত ই সুখপাঠ ।  আশা করা যায় 
ভিবষ েত িতিন রিঙন ছিব িনেয়ও এমন কাজ করেবন।  ছিবেত রেঙর  খলা আরও নতুন 
নতুন ব াখ া আনেব িন য়। 
 
বই : ছিব িনেয়  লখা;   লখক : কৃ িজৎ  সন  ;   কাশক : কিবতা পাি ক;  মূল  : ৫০ টাকা 
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