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িকছু কথা 

আমার ছিবকথা িবভােগ এবাের কলম ধেরেছন  অয়ন  চৗধুরী। তাঁর িশ ীস ার সােথ 
জীবনস ােক জিড়েয়  নওয়ার গ  এবার উ ােস। 
 

ছিব িনেয় িকছু িলখেত বসেলই  চােখর সামেন  ভেস ওেঠ িলওনােদ া দ  িভি ,  রম া , 
িভনেস  ভ ান গঘ,  সডান, র  াফাইল, সালভােদার দািল, ন লাল বসু, শাহাবুি ন বা  মাঃ 
িকবিরয়ার মেতা মহান   ােদর কীিত কলাপ।  স িত আবার এই পি মবে র ভূিমপু  
সনাতন িদ া ওয়া   বিড  পইি ং কমিপিটশান ২০১৬-এ সারা িবে   থম হেয় এেলন।  
অথ াৎ, এত িকছু  লখার মেতা আেছ  য কী িলখব, কতখািন িলখব  সইসব িঠক করেত 
করেতই বুেকর  ভতরটা  যন  কঁেপ ওেঠ আর  পনটা নািমেয় রাখেত হয়।  ব িদন মেন 
জেম থাকা এই কথা েলা,  য েলা এইসব কারেণ আমার বলা হেয় ওেঠিন।  আজ  চ া 
করিছ  সইসব কথা েলা যতটা বলা যায়।   যেহতু  কােনা  থাগত ি িটিসজেম ছিবর 
 ভতর –ism  খুঁজেত খুঁজেত  ছাট  ছাট অেনক আেবগ ঢাকা পেড় যায় তাই এখােন  কানও 
 থাগত আেলাচনা করিছ না।  বরং অিভ তা ও ভাবনা িমিশেয় িকছু একটা  লখার  চ া 
করিছ।  আসেল এই কথা েলা ভাগ কের িনেত খুব ইে  কের। 

কত আেবগ িমেশ থােক না যখন আমরা একিট ছিব আঁকিছ।  যা হয়েতা ছিবর উপর 
 থেক খুব একটা  দখা যায় না।   দখা যায় না কত ব -িব  ৎ  ভেঙ পেড় বুেকর উপর।  
এক একিট ছিব  তা এক একিট মু েত র সা   বুেক িনেয়  জেগ থােক িশলািলিপর মেতা যা 
 থেক আমরা খুঁেজ িনেত পাির পূব -ইিতহাস, পূব -আেবগ, পূব -অনুরাগ, জীবন ও ম ৃতু র 
সি  েণ দাঁিড়েয় থাকা সম  সংকট।  এভােবই  তা এক একিট ছিব হেয় ওেঠ 
িশ ীজীবেনর িবরাট   ােনালিজ।  তেব একথা  ীকার কের িনেতই হেব  য,  য আেবগ 
িনেয় িশ ী একিট ছিব আঁকেছন দশ  েকর কােছ তা একই অনুভূিত িনেয় ধরা নাও িদেত 
পাের।   দয় না।  বরং কখনও কখনও  পৗঁেছ যায় আরও গভীর  কােনা ভাবনায়, যা  সই 
ছিবিটর জন  একিট নতুন িসংহ য়ার উ ু  কের  দয়  যখান িদেয় আমরাও ঢুেক ঘুের 
আসেত পাির তার অ রমহল।  তেব খুব  বিশ পিরপািট ছিবেত  বাধহয়  সই অবকাশ 
থােক না।   সখােন আমােদর দ ৃি  আটেক যায় ি েলর কােছ।  এখােন বলা  েয়াজন, 
ি লফুল িরয়ািলি ক ছিব    হীন এটা বলা আমার উে শ  নয়।  ছিবেত ি ল  তা 
দরকার হয়ই, না হেল আেবগ েলাও  তা  প পােব না।  যারা ছিব িনেয় থােকন, ছিব িনেয় 
পড়া না বা চচ া কেরন তাঁরা িন য়ই এই  ই   ে র পাথ ক  বুঝেবন।  তাই আেবগজািরত 
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ছিব যা িকনা আেবেগর মেতাই একটু অেগাছােলা,  সখােনই  বাধহয় আমােদর ভাবনারা 
 সািরত হবার সুেযাগ পায়।  আর সংেবদনশীল দশ  কেক তা  তা ভাবােবই।  এে ে  আমার 
এক কিবব ুর কথা পাঠকেদর সােথ ভাগ কের িনেল িবষয়িট    হেব। 

সালটা ২০১১-১২।  তখন জীবেনর কােছ  িত মু েত   হের যাি লাম।  জীবেনর যুে  
একা  সিনক হেয়  তিব ত হি লাম  িতপে র  ারা।  আর বুঝেত পারিছলাম  িতপ  
কীভােব  লিড ম াকেবেথর মেতা সারা মুেখ  সঁেট  রেখেছ ইেনােসে র মুেখাশ।   িতপেদ 
খেস পড়িছল  সই মুেখাশ আর আমার কােছ    হেয় যাি ল  সই লুিকেয় রাখা িহং তা।  
আর তা  থেকই জীবন আে ািলত হেয় 
২০১২- ত জ  িদেয়িছল আমার মা  ২ 
ছিবিটর  ণ।   য ছিবিট িছল স ূণ ভােব 
আমার পােস  ানাল জয়-পরাজেয়র ইিতবৃ  তা 
আমার  সই কিবব ুর কােছ অ ুতভােব 
ইউিনভাস  াল হেয় ধরা িদল।  এই ছিবেত 
িতনিট মুেখােশর একিট  চন  দখা যায়  যিট 
তার কােছ এক গভীর তাৎপয   িনেয় উপি ত 
হল।  তার কােছ এই  চন হেয় উঠল অসীম, 
যার  কােনা  শষ  নই।  এমনিক ভাসেত 
ভাসেত  স  পৗঁেছ  গল সৃি র আিদ লে  যখন আদম ও ইভও  তািরত হেয়িছল এই 
মুেখােশর  ারাই।  আরও একিট গভীর িদক  স উ াটন করল —  েত কিট মুেখাশ এক 
একিট মানুষেক িবিষেয়  দবার জন  রাখা হেয়েছ।   যখােন  যমন  েয়াজন  সখােন  তমন 
মুেখােশর ব বহার হেব।  অথ াৎ মুেখাশ পাে  যাে  িঠকই, িক  িহং তািট  বক।   য়ং 
  ােকও নীরেব দাঁড়ােতই হয় িকছু ণ।   য ভাবনার ধােরকােছই যায়িন   া, দশ  করা 
তােদর িনজ  এক ভাবনায় এভােবই  তা সম ৃ  কের িনেজেদর।  িনেজেদর আেবগ িমিশেয় 
তােদর  ত ান েলার জন  সামান    ষা তুেল  নয় ক ানভােসর এক একিট আঁচড় 
 থেক। 

এবার আর একিট ছিবর কথা বিল।  আমার আর একিট ছিব িডসট া  আ ার 
 ফেসস-এ  দখা যাে   িট মুেখর আদল।  তার মেধ  নারীমুেখর আদেল ম তা  নই।  
কারণ তা িব  কৃিতর কােছ উ ু ।  হয়েতা বা অন  িঠকানার  খাঁেজ ব  ।  অন িদেক 
পু ষ মুখিট এত  বিশ ম   সই নারীেক িনেয়  য তা ছিবিট  দখেলই  বাঝা যায়।  আিম 
পু ষ মুেখর আদেল  কানও  চাখ আিঁকিন।  হয়েতা বা ছিবর  েয়াজেনই আঁিকিন অথবা 
এই ম তা  বাঝােত।   কন আঁিকিন এখন তা আর    কের বলা স ব নয়।  িক   য 

http://www.nandimrinal.wordpress.com


www.nandimrinal.wordpress.com  Page 3 
 

ব াখ া আমার  সই ব ু করল তা আমােক স ূণ  চমেক িদেয় ছিবিটেক অন  মা ায়  পৗঁেছ 
িদল।  তার একিট শে র ব বহার আমােক অেনক ণ ভাবেত বাধ  কেরিছল।  শ িট হল 
‘অিভেযাজন’।   স বলল ম তার কারেণ 
 চাখ েটা ব  থাকেত থাকেত অিভেযাজেনর 
ফেল লু  হেয়  গেছ।   যন যুগ যুগা েরর স ী 
সি নী এই  ই আদল।  আবার  য ফুলিট 
পু ষ আদেলর িদেক ঝঁুেক  গেছ তারও 
গভীরতর কারণ  স খুঁজল।  তাহেল এই  য 
ভাবনায়  পৗঁেছ যাওয়া তা  তা গভীর আেবগ, 
অনুভূিতর  ুিল   থেকই আেস।  একিট ছিব 
সৃি কত া সৃি  কের িদেলন  যভােব িবধাতা সৃি  কেরেছন এই িব  কৃিত।  আর তা  থেক 
আমরা আমােদর  দনি ন জীবেনর সম   েয়াজন িমিটেয় িনি  িনেজেদর মেতা কের।  
িঠক  সভােবই যিদ  কােনা ছিব আমােদর মনেন এমনই এক  েয়াজনীয় ব  হেয় উঠেত 
পাের  য আমােদর আন , িবষাদ বা শূন তায় িকছুমা  সা না বেয় আনেব তাহেলই 
 বাধহয় তােক সাথ ক সৃি  বলা যায়।   য ছিব  ধ ুমা   দওয়াল সাজােনার উপাদান, 
আমােদর মেনর গভীের  কানও  রখাপাত কের না তা িক সিত ই সাথ ক সৃি  কম  ?  এভােব 
যখন  কানও ছিবেক দশ  ক অনুভব করেত পাের আর  পৗঁেছ যায় িনজ  ভাবনার খুব কােছ 
তখনই সাথ ক হেয় ওেঠ িশ ীজীবন, তােত তার খ ািত যতই কম থাকুক না  কন। 

িচ  পিরিচিত :  ১। মা  ২ ;  ২। িডসট া  আ ার  ফেসস । 
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