
 -শিল্পী- 

 

..শিজ আমাকে শিল্পী বলকবন না।আশম এেজন সামানয দ াোনী। 

স্থান জনবহুল েকলজ শিট.. ইউশনভাশসিটি লাক ায়া  শলর ফুটপাকের চাকয়র দ াোন।ঝলমকল দরাক ও দ াোনীর 
মুখ দমঘলা। 

শিন্স অেিাৎ শিন্স রাকয়র সাকে আমার িেম দ খা বছর চাকরে আক ।সন্ধান শ কয়শছল এে া েকলজকমট ও 
বর্ি মাকন আমহার্স্ি  শিট োনায় েমিরর্ এস.আই রবীন পাত্র। 

দ া সূত্র এেটি ছশব। 

আমার এে সন্ন্যাসী দজঠুর মৃরু্যর পর,ছশব এনলাজি  েরকর্ শ কয় দ খা দ ল,র্াাঁর উপশস্থশর্ দেবলমাত্র ফযাশমশল 
অযালবাকমর এেটি গ্রুপ দফাকটাকর্,দসটাও এর্টাই দছাকটা দ  এনলাজি  েরকল স্পকের দচকয় নে হওয়ার সম্ভাবনাই 
িবল। 

র্খনই মুিশেল আসান হকয় এল শিন্স। 

রবীকনর োকছ শুকনশছ বহু রহসয সমাধাকনর শপছকন শিকন্সর হার্ কির  ল্প।শেন্তু দস পুশলি বা দ াকয়ন্দা এমনশে 
দোনও দসাসিও নয়। 

দসএেজন শিল্পী। 

দেবলমাত্র বর্িনা শুকন রু্শলর শনখুাঁর্ টাকন ফুটিকয় দর্াকলন দ  দোনও মানুকের মুকখর আ ল। 

এক র দপািাশে নাম আইকেশিটি শেট এক্সপাটি । 

 শ ও শিন্স এই লাইকনর িকফিনাল নয় দস দেবলমাত্র টাোর শবশনমকয় োজ েরা েমাশিিয়াল আটিি র্স্ । 

ইউশনভাশসিটির বাউন্ডাশর লাক ায়া পাকির  শলর  অিিস্ত ফুটপাে জকুে শবছাকনা বই,বযস্তর্া,দোলাহকলর মকধয 
এেশচলকর্ দবমানান দ াোনটা  দ কখ মকন হকয়শছল, 

এখাকন রামধনুর ঠিোনা,র্কব দসটা আোকি নয় মাটির োকছই। 

শিকন্সর দ াোন বলকর্ মাোয় শত্রপকলর চাক ায়া, ুকটা দছাকটা টুল,শপছকন এেটুেকরা দ ওয়াল েযানভাস,র্াকর্ 
রু্শলর  আাঁশেবুাঁশে, সামকনর দরশলিং এ সার শ কয় টাঙাকনা রঙকবরকঙর ছশব,লযান্ডকেপ দেকে শর্স্ল 
ছশব,দপাকরি ট,িচীন দেকে অশমর্াভ বচ্চন,স্বামীজী দেকে শেকিার কুমার ইর্যাশ  উজ্জ্বল নক্ষকত্রর শভকে দসই 
ফুটপাকেই দনকমকছ এে টুেকরা আোি। 

দ াোকনর সামকন দঝালাকনা টিকনর হলু  সাইনকবাকেি , লাল অক্ষকর দলখা -এখাকন দপাকরি ট আাঁো হয় ১৫ শমশনকট, 

 শ ও শিন্স এটাকে রু্স্শেও বকল  াশব েরর্। 



অর্এব দিে ভরসা শিন্সকে শ ই  গ্রুপ দফাকটা। শর্নশ কনর মাোয় ব্রাউন দপপাকর মুকে হাকর্ আাঁো 
জযাঠামিাইকয়র দ  ছশবটা দ য় র্া দ কখ আমার মুকখ চওো হাশস দফাকট, 

জযাঠামিাইকয়র িশর্ টান  ভীর োেকল হয়কর্া দচাকখ জল চকল আসর্,এর্টাই জীবন্ত শছল দসই ছশব। 

বশসকয় দপাকরি ট আাঁেকর্ খরচ ৩০০ টাো,দ কহরু্ এই োজটা এেটু েঠিন ও সময়সাকপক্ষ র্াই ৩৫০,আশম খুশি 
হকয় ৭টার জায় ায় ৮টা ৫০টাোর দনাট ধরাই শিকন্সর হাকর্। 

বধিমাকনর দহাকম দবকে ওঠা অনাে শিন্স দেকে আজকের ফযাশমশল মযান শিকন্সর জাশনিও র্াাঁর ছশবর মর্ই 
ববশচত্রময়। 

অনটন আর েকের জীবকন, রঙ রু্শলই শছল র্াাঁর এেমাত্র লাইফলাইন। 

র্াই েখনও  াশে দধায়া,েখনও দপপার দ ওয়ার োজ বা  যাকরকজ োজ েরকলও ছশব আাঁো োকমশন,র্াই 
দনিাকে দপিা েকর সামানয েকয়েকিা  টাোর শবশনমকয় দেফ ছশব এাঁকে পশরবার শনকয় চাশলকয়কছ শ ন গুজরান। 

েখনও ফুটপাকের রু্স্শেও,েখনও বইকমলা,েখনও ময় ান..দেউ  -আোইকিা শর্নকিা টাোয় শেকন শনকর্ন র্াাঁর 
আাঁো পছকন্দর ছশব৷ দেউ বা  টুকল বকস আাঁশেকয় শনকর্ন দপাকরি ট৷ সাকে এক্সরা ৭০টাোশ কল শমলর্ শনকজর 
োটুি ন। 

 ো জ দপশন্সকল মগ্ন শিকন্সর সাক্ষী ঐ এলাোর বাশসন্দা দেকে আনাক ানা েরা েমকবশি সেকলই। 

ঐ এলাোয় দ কল দপাকরি ট আাঁোকনা মানুকের শভে দচাখ এোয়শন আমারও। 

আর োকজর ফাকে ফাকে সুক া  দপকলই শিন্স র্াাঁর ভাক র দ ওয়াল েযানভাসখানা ভশরকয় রু্লর্ রঙীন দছাকপ। 

শিকন্সর োকজর শবকিেত্বই শছল দ  র্া আকটি র সমঝ ার দেকে আমার মকর্া আনাশে সবারই দচাকখ ধরর্। 
ছশব শনকয় আমার শবকিে আগ্রহ না োেকলও শনকজর এেটা দপাকরি ট আাঁোকনার িখ শছল দোকলা আনা। 

ইকে শছল শনকজর ো কজ শিন্সকে শনকয় শফচার দর্স্াশর েরা,শেন্তু দ কোকনা োরকর্ই দহাে র্া আর হকয় ওকঠশন। 

পকের মানুে শিন্সকে আবার দ খলাম পকেই-মাঝখাকন েপূিকরর মকর্া উকব দ কছ েকয়েটা  বছর.. 

দ খলাম দ খাকন দস বসর্ ঠিে এেই জায় ায়,শনয়ম েকর সোল ১০টা দেকে শবকেল ৫টা,িীকর্র সময় শবকেল 
৪কট। 

পশরবর্ি ন বলকর্ এখন সামকন ছশবর ব কল চাকয়র সসপযান,দর্স্াভ,দনানর্া শবেুট, শমশে শবেুকটর 
দেৌকটা,পাউরুটির বাক্স,শেকমর দপটি। 

...শিজ আমাকে শিল্পী বলকবন না...আশম সামানয দ াোশন।ছশব আোর শবলাশসর্ায় আশম দনই,ো জ দপশন্সল 
আমায় দর্কর্া সৃ্মশর্ ছাো শেছুই দ য়শন- ীঘিশ্বাস দফকল বলল শিন্স। 

আজকে আমার সামকনর শিন্স অশভমান শবো  ক্লাশন্তকর্ বর্রী আক র শিকন্সর ভাঙাকচারা ছায়ামাত্রা। 

...আমার ছশব শনকজর নাকম চাশলকয় ের্জকন এশ কয় দ ল আর আশম রকয় দ লাম এই ফুটপাকেই।সবই ভা য। 



অশিশক্ষর্ মানুে,র্াই ইকে োেকলও উপায় দনই। 

র্াছাো এখন দফান,েযাকমরার  ুক  মানুকের মকধয দপাকরি ট আাঁোকনার ইকে দসভাকব দনই, াক র আকছ র্াাঁরা 
আমায় োকেন না।এেনা াকে েোগুকলা বলকর্ োকে শিন্স। 

ের্ জায় ায় আমার বর্শর ছশব সাজাকনা রকয় দ কছ আজও, অেচ দসখাকন আমার িকবি মানা,আসকল সবই 
ভা য..ফুটপাকের মানুে আশম এখাকনই জন্ম এখাকনই দবাঁকচ োো,শনয়শর্কে আশম দমকন শনকয়শছ। 

ছশব আমার দেশরয়ার নয়,আমার জীবন,র্াই ছশব আমাকে ছােকর্ চাইকলও আশম ছশবকে ছােকর্ চাইশন, 

র্াই রাস্তার ক্রশসিং রঙ,শসকনমার দপার্স্ার  ু এেটা,এমনশে দভাকট দ ওয়াল দলখা প িন্ত েকরশছ। 

শেন্তু অন্ধোর দনকম এল হঠাৎই ঝুপ েকর। 

অভাকবর দ াসর হল দচাকখর সমসযা।এখন এেটানা র্াশেকয় োো  ূরহ। দচাকখ জল পকে িায়ই।র্াই সব রঙ 
এখন ঝাপসা-সব অন্ধোর। 

আশম শিকন্সর শ কে র্াাঁোলাম দচাকখর সমসযার োরকর্ই দহাে বা  ুুঃকখ ওাঁর দচাখ ুকটা ছলছকল। 

অনযানয খকেরক র চা দটার্স্ বাশেকয় শ কর্ শ কর্ েো চালাকর্ োেল,বাশেকর্ অকনেেটা দপট,অকনে টাোর 
ওেুধ,দমকয়টা উচ্চমাধযশমে দ কব এবার, অকনে খরচ.. 
র্াছাো আশম ফুটপাকের রাজপুত্র বুঝকলন? রাজপুত্র হোর হকর্ পাকর,রঙশমশি হকর্ পাকর, দ াোশন হকর্ 
পাকর,শেন্তু শভশখরী হকর্ পাকর না র্াই না.. 
র্াই এখন চাকয়র দঠেই ভরসা। 

আর  াইকহাে খাশল দপট শিকল্প ভকরনা..র্াই ওসব েো আর মকন েরকর্ চাইনা। 

হঠাৎই চা টা শবস্বা  দঠেল আমার। 

আমার সামকন মাো ঝুাঁ শেকয়  াশেকয় শনুঃসঙ্গ দহকর  াওয়া রাজপুত্র-অন্ধোকরর রাজপুত্র। 

শনুঃস্তব্ধর্া আর শনকজর অসহয়র্া োটাকর্ আমার োেি টা এশ কয় শ লাম ওাঁর শ কে। 

িেম সাশরর খবকরর ো কজ োকজর সুবাক  পরশচশর্ও দনহার্ মন্দ নয়। 

 শ  দোকনা উপায় হয় শিন্স দে দোকর্ দফরাকনার,শনক নপকক্ষ এেটা ি িিনীর বযবস্থা... েকে পরা হাকর্ শে 
আবার রঙ দপশন্সল উঠকব?শনজীব শিল্পকর্ শে সঞ্চার হকব িাকর্র? 

শিকন্সর মুকখ শবেণ্ণ হাশস-আজ দচাকখ ভাকলা দ শখনা র্াই আর স্বপ্নও দ শখনা। 

র্ারপর দেকট দ কছ আরও েকয়েটা মাস 

োকজর পাহাে উৎকর পূকজার শ নেকয়ে আক   র্শ কন েকলজ শিকট  াওয়ার সুক া  হল র্র্শ কন পুরসভার 
সাশজি েযাল িাইকে ফুটপাকের সাকে চুশর দ কছ শিকন্সর রু্স্শেও,হাশরকয় দ কছ শিকন্সর এেটুেকরা আোি। 



মাো রু্কল রকয় দ কছ দেবল িশর্মূহুকর্ি র শনবিাে সাক্ষী হকয় োো োশল,দধায়া ধূকলায় মশলন রঙীন দ ওয়াল 
েযানভাস-দ টা শিকন্সর জীবকনর মকর্াই শবশচত্র আকলা-আধাশরময়।অশবেল দ ন শিকন্সর লাইফ দপাকরি ট।  

আটি   যালাশরর চার দ ওয়াকলর শভর্র বদ্ধ েযানভাস  া েরকর্ অক্ষম,শিকন্সর েযানভাস র্াই েকরকছ দপৌাঁকছ 
দ কছ সমাকজর সব স্তকর বাবু দেকে দছাকটাকলাে সবার োকছ। 

র্াই মানুে শিন্স দহকরও শজশর্কয় দ কছ শিল্পী শিন্সকে। 

এখন নীলেন্ঠ েলোর্ার ক্ষকর্র িকলপ দেকে  াকে আকলার দরািনাইকয়,দসকজ উঠকছ শসটি অফ জয়। 

সামকন শবপুল জনকোর্,আশম পা বাোলাম নশন্দর্ নরকে, শপছকন রইল হাশরকয়  াওয়া অন্ধোকরর রাজপুত্র...এেলা 
েযানভাস..দরা  মকর আসা শবকেল...এবিং িূনয দেকে িূকনয দফরার  ল্প -আরও পাাঁচটা  কল্পর মকর্াই। 

েলোর্া আকছ েলোর্াকর্ই... 


