রং বরং
রেঙর ইিতকথা পড়েলন। ভাবেলন। এবার কলম তু েল িনেলন পৗষালী ঘাষ।
িচ িশ

িনেয় মানু েষর অ তা না িক উদাসীনতা বলব জািন না, তার কারণ িনেয় একটা

িবতেকর অবতারণা করা যায়।

একপ

িন য় এজন িশ ীেদর দায়ী করেবন।

এত কিঠন ছিব তাঁরা আঁেকন য বাঝাই যায় না।
কবলমা

বলেবন

বাঝাবু িঝ তা পেরর কথা, ছিব ছাড়া —

ছিব ছাড়া তাঁরা তা সবই বােঝন, তাই না?

আসেল সমস াটা অন

।

য কাজটা ছেলেবলায়

সবেচেয় আনে র থােক, রং- পনিসল িনেয় ছিব আঁকা,
সটাই বড় হবার সে

সে

হািরেয় যায়।

কােজর চােপ। আর সবই কাজ,

হািরেয় যায়

ধু এইেট নয়। ছিব

আঁকা, ছিব িনেয় কথা বলা, ছিব িনেয় পড়ােশানা করা
তাই যেথ

সং ৃিতমন

আবারও িবতক।

মানু েষরও করা হেয় ওেঠ না।

কন?

চেয় আলাদা বেল।
কন চচা হয় না? শ

কন এমনটা হয়? মূলে ােতর

কন আলাদা? চচা হয় না বেল।
বেল।

কন শ ?

অিনঃেশষ এক চে র মেধ ঢু েক পড়া।
ীকার কের নওয়া িচ িশ

এবং

একিট সু াচীন মাধ ম হওয়া সে ও যেথ

চিচত রেয় গেছ এখনও। চাইেলই মাতৃ ভাষায় িচ িশ
সং া

এবং

বা িচ িশে র ঐিতহ -ইিতহাস

বইপ রও মেল না।
এই আকােলও কউ কউ

এবং

গ ীব

েক বা বািয়ত করা —

একিট বই যা

েয়াজনীয়, িক

দখার কাজিট কের চেলন অিনঃেশষভােব।
েটাই। এই

দখা

চারেণর ফেলই একিট বইেয়র জ । এমন

নই। রং িনেয় আমােদর যতটা আিদেখ তা, আ হ ততটা

নই। সব মানু েষরই ি য় রং থােক, িক

কন ি য়, ি য়তার ি য়া মেনর ওপর কমন,

সেবাপির রং য মন-মি ে র ওপর কতটা ি য়াশীল এ েলা আমরা ভািব না, খয়াল কির
না।

রেঙর ইিতহাসও আমােদর না জানা।
ও তমন পাে

মানু ষেভেদ যমন, তমিন রা েভেদ রেঙর

যায়।

এসব ভাবনা তথা তথ
লখক মৃ ণাল ন ী ধন বাদাহ।

ই মলােটর মেধ হািজর করার জন রেঙর ইিতকথা-র
পড়েত পড়েত মন চেল যায় সই আলতািমরার

যখােন আঁকা হি ল বাইসন। বাইসেনর গােয়র রেঙ ইিতহােসর ঘাম- ম-র
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আেছ।

িনয়া পাে

দওয়া ছিব যাঁরা এঁেকেছন তােদর হােত িবিচ

রং িল িকভােব

পিরবতেনর পেথ পৗঁছাল সবটা িলেখেছন লখক। খু ঁেজ এেনেছন ইিতহাস, সমাজিব ান,
মেনািব ান, ভৗতিব ােনর তথ াবলী। হয়েতা অেনকটা জানা, অেনকটাই না-জানা। িক
সবেচেয় মজার কথা হল এটা কােনা তেথ র বই হেয় রেয় গল না শষ পয । তথ াবলী
পিরেবশেনর মেধ
পয

লখেকর িচ িশ

িবষেয় এত আেবগ ও ভােলাবাসা রেয় গল য শষ

এ বই রেঙর ইিতকথা না িক একটা িশে র ইিতহাস হেয় উঠল, তা ক বলেব?
ছােটা ছােটা চা িট িনব , চারিট সংেযাজন আর ষালিট রিঙন ছিবেত ভরা এ বই।

সু দৃ শ মলাটিট এঁেক িদেয়েছন কৃ িজৎ সন
ভূিমকািটও তাঁর লখা। সু যু ।
িবষেয় এেসেছ জলরং- তলরং-প াে

।

রং িনেয় অেনকিদন ঘর করার সু বােদ

াৈগিতহািসক সময়পব থেক রেঙর ব বহােরর ইিতহাস
ল-অ াি িলেকর সূচনা-িববতন-বতমান অব া।

য িকভােব আমােদর কেম ও মেম জিড়েয় থােক তা উপল
ভাষাভি েত য এত

আমরা বাস কির একরঙা তথা বরঙা
কািশত হয় িবেরাধ-ঝগড়া। িবষা

িনয়ায়।

িনয়ায় পৗঁেছ ভুেল যানিন আসেল

যখােন রং িদেয় কবল আন
-র মেতাই িবষা ।

ালা ধরায়। লালরং দেখ তাই আর বাসর জাগািনয়া

জেগ থাক এ

ালু

বই : রেঙর ইিতকথা;

কৃিত িনধেন

নয়,

রেঙ রাঙােনা হয় খাদ স ার। আসেল মানু েষর মেনর

িভতের ঈষার য নীলরং ঢু েক গেছ তা তা কাবা
রে র হািলেখলা।

এত সরল

পূণ িবষেয়র অবতারণা করা যায় তা না পড়েল িব াস হয় না।

ভােলা লােগ মৃ ণাল অ ীকার কেরনিন বা বেক। রেঙর

এেল

হয় পােঠ।

রং

েকর সং

েশ

ৃিত মেন পেড় না। মেন হয়

কৃিতও রংহারা। সবই ধূসর — িবষ । তবু তার মেধ

য়াস — আবার রিঙন কের তালার, রিঙন হেয় ওঠার
লখক : মৃ ণাল ন ী;

কাশক : কিবতা পাি ক;

ে ।

কাশকাল : িডেস র, ২০১৫;

মূল : ১৫০ টাকা।
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