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মৃণাল ন ী 
 

আিম  কােনািদন ছিবর জগেতর  লাক িছলাম না, বা এখনও নই।  তা সে ও 
উ ােসর নােম একটা  গ-সাইট  কমন কের আমার সফর স ী হেলা    ওঠাই 
 াভািবক। 

আসেল ছিব আঁকেত না জানেলও বা ছিব িনেয়  টকিনক াল  কােনা  ান না 
থাকেলও ছিব  দখেত আমার ভােলা লােগ  ছােটা  থেকই।  সহজপােঠর ছিব  কােনা 
িকছু না ভািবেয়ই মেনর গহেন ঢুেক যায়  কােনা  ছােটােবলা  থেক।  তখন জানতামই 
না ন লাল বসুর নাম।  
জানতামই না িলেনাকাট কােক 
বেল। 

এরপর বড় হেয় ওঠার 
সে  সে  একসময়  কমন কের 
 যন ‘উ াস’ নােমর এক  গা ীর 
সে  স ক   তরী হেয় যায়।  
ছিবর সে  একটু একটু কের ঘিন তা বােড়।  ছিব  দখার  চাখ একটু  যন পাে  
যায়।  জিড়েয় পিড়  বশিকছু এমন কােজ যােক বুি মােনরা বেলন ‘ঘেরর  খেয় বেনর 
 মাষ তাড়ােনা’।  ‘িচ  উৎসব’,  ুল ছা -ছা ীেদর মেধ  ছিব িনেয়  তরী তথ িচ  
 দখােনার বে াব  করা, আট   ওয়াক শপ — এমনই নানারকেমর কাজ কারবার। 

এমনই এক সমেয় ই ারেনেট িবিভ  বাঙালী িচ িশ ীেদর স েক  জানেত 
 চেয়  গল সাচ   কের  দিখ খুব  বিশ তথ   সখান  থেক উ ার করা যাে  না।  
িবেদিশ কম-িবখ াত িশ ীেদর স েক   যটুকু তথ  আেছ তার  চেয়ও ব  অংেশ কম 
তথ  আেছ বাঙালী আ জ ািতক খ ািতস   িশ ীেদর স েক ।  কম-িবখ াত বাঙালী 



িশ ীেদর স েক  তেব আর িক থাকেত পাের?  মেন মেন গালাগাল িদলাম আমােদর 
জািতটােক।  আমােদর িনেজেদর  িত এত অবেহলা  কন? 

এরপর ঠা া মাথায় ভাবেত বেস  দিখ,  দাষ  তা আমােদরই।  আমােদর 
িনেজেদর স েক   কৗতুহল  তা আমােদরই সবেচেয় কম।  িনেজেদর আমরা 
িনেজরাই  তা িচিন না।  শিচন  ত ুলকেরর  রকড   আমার চারপােশর  ুল ছা -
ছা ীেদর সকেলরই  ায় মুখ , িক  যািমনী রােয়র পাঁচটা ছিবর নাম বলেত বলেল 
তখন তারা  তাতলােত    কের।   কন?  আমােদর চািরিদেক — চােয়র  দাকােন, 
বাজাের, রা ায়, বােস-  েন — সবিকছু িনেয়ই আেলাচনা হয়।   সই আেলাচনায় 
রাজনীিত থােক, থােক অথ  নীিত,  দশ িবেদেশর দরকারী  ব-দরকারী িবষয়, ি েকট, 
ফুটবল, নারীবাদ, িসেনমা —  কােনা িকছুই  ায় বাদ  দবার  নই  সখােন। খবেরর 
কাগেজর  থম পাতায়  য খবর উেঠ আেস তা িনেয় তক -তুফান চলেতই থােক।  
অ রমহেল চেল িটিভ িসিরয়াল িনেয় আেলাচনা।  িক   কাথাও  তা িশ কলা  নই, 
 নই িচ িশ  বা িশ ীেদর কথা,  নই ভা য ! 

আমরা িক সিত ই এসব িনেয় সেচতন?  আিম 
কতটুকু করেত পাির?  সিত ই িক িকছু করেত পারেবা?  
এমন সাপ-ব াঙ ভাবেত ভাবেতই িনেজর নােম একটা 
 গ-সাইট    কির িকছু না  ভেবই। 
nandimrinal.wordpress.com।  তখনও  সটা  কােনা 
 প পায়িন।  সাইট  তরী বা তােক চালােনার মেতা 
 কােনা  টকিনক াল  ান  সই অেথ   আমার  নই 
বলেলই চেল।  এরপর একিদন উ ােসর আ ায়  গ-
সাইেটর কথাটা বললাম।  িক  তােত  দখাবার বা 
 দবার মেতা  কােনা িকছুই  নই।  আিম  তা আর 
অিমতাভ ব েনর মেতা  কউ নই,  য িনেজেক িনেয় যা িলখব তাই  লােক পড়েব! 
তেব এই  েগ আিম ডায়ির িলখেত পাির িশ কলা িনেয়  যখােন িশ কলা িনেয় তথ  



থাকেব, ম ূলত থাকেব উ াস  গা ীর কথা।  িক  তা-ও কতটুকু?  িশ কলা িনেয় 
আমার যা  ান তা  তা তু  বলেলও অেনক কম বলা হয়। 

এরই মেধ  এিগেয় এেলা উ ােসর কৃ িজৎদা।   েগর তথ াবলী িনেয় অভাব 
দ ূর করেত  গাটা উ াস  গা ী সািমল হেয়  গল আমার পােশ।  আিমও ই ারেনট 
 ঘঁেট  ঘঁেট  গেক িকভােব আেরা আকষ  নীয় করা যায় তার হিদস    করলাম।  
আে  আে   গিট  ায় একিট প ূণ া  ওেয়বসাইেটর কাছাকািছ  চহারা িনেয়  ফলল। 

িক  এই মুহূেত   একিট    আমােক ব   ালাে ।  এই  েগর সাহােয  
হয়েতা বা ই ারেনেট আমরা িকছু তথ  জমা করেত পারিছ বাংলার িশ কলা, 
িবেশষত িচ িশ  িনেয়।  িক  এেত সিত ই িক িকছু যায় আেস?  িকেসর জন  হে  
এসব?  আমরা িনেজরাই যিদ সেচতন না থািক তেব কারা আর এসব িনেয় চচ  া 
করেব? 

এরই মেধ  আশার আেলা  দখেত পাই, যখন  দিখ ব িদন পর বাংলা পড়েত 
 পেয় জৈনক  বাসী বাঙালী আ ািদত হেয় ওেঠন।  অথবা আমার ব িদেনর পিরিচত 
 ছেলিটেক িলখেত বলেল  স এমন  লখা  েগ  কােশর জন   দয় যা  থেক আিম 
িনেজই সমৃ  হই, নতুন কের িচনেত পাির আমার ব  পিরিচত  সই ব ুেক।  আশায় 
উে িলত হেয় উিঠ যখন  দিখ আমােদর এই  গ  কােনা  বীণেক নতুন কের ভাবার 
এবং বাঁচার রসদ  দয়, িকংবা  কােনা িকেশার আনে  আটখানা হেয়  ফান কের বেস 
তার ব ুেক এবং ছিব িনেয়  বশ একটা দীঘ   ব তৃা িদেয়  দয়! 

এসবই জানেত পাির,  কননা এ েলা আমার চারপােশ হে ।  িক   যটুকু 
আিম জানেত পারিছনা,  সই বািক পৃিথবীটা?   সটা  তা অন  স াবনা িনেয় আমার 
সামেন পেড় আেছ।  আশা হারােনার মেতা তেব  কােনা িকছুই হয়িন এখেনা।  
ভািগ স। 


