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মুখিরত মুখ 

িহরণ িম ।  িবখ াত এই িশ ীর বই মুখ-মুখর হােত আসার পর উে -পাে  
 দখেলন কৃ িজৎ  সন  । 
 
 ছােটােবলা  থেকই ছিবর বই আমার ভীষণ ি য়।  গ , কিবতা, উপন াস,  বে র বই 
িকিন বেট িক  ছিবর বই  দখেল  যমন হামেল পিড়  তমনটা আর  কােনা িকছুেত হয় না।  
বইপাড়া, বইেমলা, ফুটপাথ, এর-ওর বািড় সব  ই ছিবর বই খুঁেজ  বড়াই।  এভােব  বড়ােত 
 বড়ােতই একিদন কেলজি েট নজের আেস  বশ  মাটা লাল টুকটুেক একিট বই।    েদ 
এক  চনা িশ ীর মুেখর আবছা আদল।  তার নীেচ বইেয়র নাম  লখা মুখ-মুখর ।  িশ ী 
িহরণ িমে র আঁকা  িতকৃিতর এক অবাক করা সংকলন।  ইষৎ হলেদ পাচ েম   পপাের 
ছাপা সােড় িতনেশা পাতার বই যার মেধ  রেয়েছ  দড়েশারও  বিশ  রখািচে  ধরা নানান 
মােপর ব ি  ও ব ি ে র মুখ।  নানান মাপ বলিছ এই কারেণ  য,  সখােন  যমন রেয়েছ 
মনীষী িতম মানুষ আবার  তমিন রেয়েছন এেকবােরই অখ াত  কােনা  লাক।  িশ ীর 
 খয়ােল িযিন ধরা পেড়েছন  রখার টােন। 

 ভাবতই এমন একিট বই হােত  নবার 
পর  বশ একটা আ াদ হয়।  হােত িনেয় 
 ছেলমানুেষর মেতা ঘ ুের িফের  দিখ বইেয়র 
  দ,  ভতেরর অ স া, ছাপার হরফ।  
িহরণ িম  বাংলার একজন নামকরা িচ িশ ী।  
জে েছন ১৯৪৫ সােল, ছিব আঁকা িশেখেছন 
কলকাতায় গভন েম  কেলজ অফ আট   অ া  
 াফেট।  িশ ী িহেসেব িহরেণর  িতভার 
 া র নানািদেক  সািরত।  ক ানভােস  যমন ছিব আঁেকন  তমিনই চলি ে , িথেয়টাের 
তাঁর  শি ক িনম  াণ ব িদন ধেরই সুিবিদত।  বইপে র  িনয়ােতও িতিন অত   কদর া  
িশ ী।  ব  প -পি কা ও  ে  তাঁর করা   দ হােমশাই  দখেত পাওয়া যায়।  বাংলা 
 লটািরং বা হরফস ােতও িহরণ  বশ একটা নতুন রকেমর  াদ এেনেছন, যা িকনা 
একঝলক  দখেলই  চনা যায়।  এতকাল িবি  ভােব নানা জায়গায় তাঁর আঁকা  পাে  ট 
 দখতাম, সংবাদপে , বইেয়র মলােট, িলটল ম াগািজেনর পৃ ায়।  িক   স েলা কখনও 
 ইমলােটর মেধ খােন বি  হেয় হােতর নাগােল আসেব ভািবিন।  অথচ ভাবা উিচত িছল।  
আসেল ভাবা  য যায় না তার কারণ এেদেশ  া বয় েদর জন  ছিবর বই ছাপেত চান না 
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 কউই।   কাশকেদর  দাষ িদেয় লাভ  নই, কারণ ছিবর বই  লােক না িকনেল তাঁরাই বা 
গাঁেটর কিড় খরচা কের বই ছাপেবন  কন?  এইরকম  ঃসহ পিরি িতেত ছািতম বুক   য 
িহরণ িমে র এই বইিট য  কের  কাশ কেরেছন এইজন  তাঁেদর উে েশ  সাবাশ বিল। 

  েতই িহরণ ভ ূিমকায় িলেখেছন ‘এই না মুখ, হ াঁ মুখ, তােদর চলমান  দেখিছ 
কথায়, গােন, হাঁটার ফাঁেক  রখাছায়া,  িতিব   ফেলেছ সাদা কাগেজ।’  ভািগ স  িতিব  
 ফেলেছ।  তেবই না এমন বইেয়র জ ।  আেগই বেলিছ  দড়শতািধক  িতকৃিতর সংকলন 
এই বই।  রেয়েছ িহরেণর  বশ িকছু আ  িতকৃিতও।   স-সেব উে ািচত িশ ীর অজানা 
অেচনা  প।  এত িল মুেখর মেধ   থেক  বেছ িনেয় িলখেত  গেল আেরকিট মহাভারেতর 
জ  হেব।  সুতরাং  িটকতেকর কথাই  ধু বলেবা।  যাঁরা অনুে িখত থাকেবন তাঁরা িক  
 মােটই আমার অপছে র নয়।  একথাটা আেগভােগ কবুল কের রািখ।  ও হ াঁ, আেরা 
একটা কথা  তা বলাই হয়িন।  তা হল এ বইেয়  েত কটা ছিবর সে  িহরেণর  লখনীও 
চেলেছ সমান তােল।  িক বলব, ছিব িল ম ূল  লখা হেল অনুষে র  লখা িল িক 
ইলাে শন?  আমার  তা  সইরকমই মেন হেয়েছ।   লখা িল ছিবর হেয় কত কত কথা 
বেলেছ, যার ফেল জানেত পারিছ  পাে  ট আঁকার মু ত , যাঁর ছিব আঁকা হল তাঁর স েক  
িশ ীর িচ া-ভাবনা, ব ি গত আেবগ, আর িকছু ইিতহাস।  িবেশষত  য-সব ছিব িশ ী 
সরাসির ব ি েক সামেন  থেক  দেখ এঁেকেছন  স সব ছিবর   ে  িহরেণর  লখা িল 
দিলেলর ময  াদা পােব িন য় একিদন।  িহরেণর ছিবর  রখারা ম ূলত  তগামী।  মানুেষর 
মুখেক তারা ধরেত চায় িকছুটা ইি েত।  তার ফেল অেনক সমেয়ই  রখারা মুেখর 
সারাংশটুকুই ধের, দশ  েকর জন  ক নার অবকাশ  রেখ  দয় খািনকটা।   যমন মহাে তা 
 দবী (পৃ: ৫১), কুমার সাদ মুেখাপাধ ায় (পৃ: ৪৯), সুিবমল লািহড়ী (পৃ: ৩১), পি ত 
ভীমেসন  যাশী (পৃ: ২২৬), চ ী লািহড়ী (পৃ: ২১০)।  এইসব মুখ িল  দখেলই মেন হয় কী 
 মা ম টােনই না এইসব ব ি  েদর ধেরেছন িহরণ।   দেখ 
মেন হয় িশ র কাজ বুিঝ, িক   শশেবর  রখারা এত  তা 
অিভ  হয় না।  এমন িকছু  ণী মানুেষর ছিব এঁেকেছন 
িহরণ যাঁেদর মুখ িল ইিতমেধ ই অেনেকর কােছ ঝাপসা।  
 যমন, রামিক র  বইজ (পৃ: ২৮৯), বংশী চ    (পৃ: 
২৯৫)।   ােশ টানা  রখারা এসব ছিবেত ঝ ার মেতা, যিদও 
গ েব  তারা অিবচল।  অিবচল না হেল এমন এক-একিট 
মুেখর জ  হেব কীভােব?   জ ািতির  ন ীর (পৃ: ২৯৩) মুখ 
স েক ও  সই একই কথা।  কািল ভিত  তুিল  যন িছটেক উঠেছ কাগেজর গােয়।  তেব এই 
 শলীর    তম  পায়ণ স বত ঋি ককুমার ঘটক।  এই বইেয়র  িট  িতকৃিতেতই 
ঋি ক তাঁর িনজ  চিরে  উ ািসত।  ওই তী  চাউিন, এেলােমেলা খ াপােট চুেলর িবন াস।  
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এেদর ধরার জন  এমন তুিলর টানই উপযু ।  স - মাটা- ভাঁতা-তী  নানারকম 
 রখােতই     িহরণ।  তেব  ায়  কাথাও িতিন িডেটেল আ হী নন।  িতিন চান মুেখর 
সারাৎসার, হয়েতা বা চিরে রও।  নয়েতা মৃণাল  সন  কন ধরা  দেবন িহরেণর প াে েলর 
চওড়া আঁচেড়?  অথবা িবেয়র অব বিহত পেরই িহরণ স ীক এমনতর   াট ােশর 
ম ািজেক?  আসেল িশ ীরা চান  খলেত।  মানবচিরে র আেশপােশই  ঘারােফরা কের 
হাজার হাজার  রখার ঝাঁক।  িশ ীর কাজ হল ওেদর  জেনর মেধ   সতু গেড়  তালা।  যােত 
তাঁরা এেক অপেরর হাত ধের িঠকমেতা  কািশত 
হেত পাের। 

মেন পেড়  সই কেব  জ ািতির নাথ ঠাকুর-
এর আঁকা মুখ িব িদেয়  কািশত হেয়িছল  টােয়ি  
ফাইভ কেলাটাইপ  অফ  জ ািতির নাথ  টেগার ।  
 স বই ছাপা হেয়িছল িবেদেশ।  বাঙািলর 
 িতকৃিতচচ ার  তা িবরাম  নই  কােনা।  যিদও 
সাড় ের তার  কােশর  কােনা ধারাবািহকতা  নই।  
মেন পেড় শতািধক ছিবর মালায়  গঁেথ  তালা 
সত িজৎ রােয়র  িতকৃিত  বইিটর কথাও।  িহরণ 
িমে র মুখ-মুখর  সই ব িত মী ধারারই    পূণ  একিট মাইলফলক হেয় রইল।  এই 
বইিটর জন  ব কাল আমরা আন  পােবা, আমােদর িনভৃত সময় মুখিরত হেয় উঠেব 
িহরেণর  রখার িব ূরেণ।  এমন সংকলন বইেয়র আলমািরেত নয়, মাথার বািলেশর কােছ 
রাখােতই আসল সুখ। 
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