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মানব সভ তােক জানার জন  ছিব হল 
সবেচেয় সহজ মাধ ম 

মৃণাল  ঘাষ।  িবিশ  এই িচ -সমােলাচেকর জ িদন ১০ই নেভ র।  এবছর 
স র বছর পূণ  করেছন িতিন।  এই উপলে   উ ােসর িবেশষ সা াৎকার।  
মৃণাল  ঘােষর মুেখামুিখ আেলাচনায় উেঠ আসেছ তাঁর ছিবর  িনয়ােত পা রাখা, 
বাঙািলর ছিব-জীবন এবং িচ কলার জগৎ স েক  তাঁর িনজ  দৃি ভি । 
 

আপনার  ছাটেবলার কথা িদেয়     হাক আমােদর আেলাচনা।  আপনার  শশেবর  ৃিতকথা 
 নেত ইে  করেছ। 

আমার জ  এখনকার বাংলােদেশ, তখনকার পূব বে ।  আিম জে িছলাম ১৯৪৪ 
সােলর ১০ই নেভ র।  বিরশাল  জলার উ র সাহাজপুেরর উলািনয়া বেল একিট  ােম 
আমার জ ।  ওখানকার  ৃিত 
আমার খুব অ  মেন আেছ।  
কারণ আিম ওখান  থেক চেল 
আিস ১৯৫০ সােল, তখন 
আমার পাঁচ-ছয় বছর বয়স।  
 সই  ীণ  ৃিতর কথা আিম 
িলেখিছ ‘ ছেড় আসা মািট’ 
নােম একিট  লখায়,  সিট 
 কািশতও হেয়েছ অিভযান 
পাবিলেকশন  থেক।  ১৯৪৭ 
সােল  দশ ভাগ হয়, আমােদর 
কােছ  াধীনতার  চেয়ও 
 দশভাগটা অেনক বড় িছল।  কারণ সা দািয়ক দা া-হা ামা আমােদরেক িবপয    
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কের  ফেল।  যিদও  দশভােগর পরবত ী  -িতনবছর পয    আমার বাবা-দা  ভারেত 
চেল আসার  কানও পিরক না কেরনিন।  কারণ এখােন এেস আমরা িক করব?  সবই 
 তা ওখােন।  আমার দা  ডা ার িছেলন, আমার বাবা িছেলন ব বসায়ী, তাঁর একটা 
 দাকান িছল।  এছাড়া িছল িকছু জায়গা জিম।  তার  থেক আমােদর আয় হত। 

তাহেল ভারেত চেল আসার ঘটনাটা কীভােব ঘটল? 

 স কথাটাই বিল।  আমােদর িছল  যৗথ পিরবার, পের সব ভাগ হেয় দূের সের যায়।  
 ায় সকেলই চাকির সূে  বা অন ান  কারেণ এিদেক ওিদেক চেল যায়।   ধু আমােদর 
পিরবারটাই ওখােন িছল।  তখন ওখানকার  ানীয় মুসলমানরা চাইত এখান  থেক 
ওরা সব চেল যাক, এেদর জায়গা, বািড়ঘর আমরা সব দখল কির।  এই িছল 
তখনকার  বণতা।  এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল।  আিম তখন খুবই  ছােটা, রাি ের 
ঘুিমেয় আিছ।  একটা বড় খাট িছল, তােত আমরা সব ভাইেবান আর ঠাকমা 
 েয়িছলাম।  আর আমার মা তখন আমােদর সবেচেয়  ছােটা ভাইেক িনেয় পােশর 
খােট  েয়।  তার তখন িতনচারমাস বয়স।  হঠাৎ বাইের  থেক টেচ র আেলা,  চুর 
 লাকজন এবং ‘ডা ারবাবু’ ‘ডা ারবাবু’ বেল ডাকাডািক।  দা  ভাবেলন িন য়ই 
 কানও  পেশে র বািড়র  লাকজন এেসেছ িবপেদ পেড়।  দা  ঘুম  থেক উেঠ দরজা 
খুলেতই, না  বাধহয় তার আেগই ওরা বাইের  থেক ধা া  মের দরজা  ভেঙ  ভতের 
ঢুেক দা েক ব াটেনর বািড় মাের।  তারপর বািড় আলমাির-িস ুেকর চািব চায়, না 
িদেল বা ােক  মের  ফলার  মিকও  দয়। 

রীিতমেতা ডাকািতর ঘটনা! 

হ াঁ, ওেদর উে শ  িছল আমােদর ভয়  দখােনা।   সই ঘটনার পের আর ওখােন থাকা 
িনরাপদ বেল মেন হল না।  আমার দা র এক ভাই এখােন এই  সাদপুের থাকেতন।  
আমরা  সই রাঙাদা র কােছ এেস উঠলাম  থেম।  এই অ লটার নাম হল বাম  া 
 শল, পুেরা পাড়াটার নাম অবশ  দি ণপি ।  এই দা ই আমােদর জন  এখােন একটা 
জায়গা িকেন িদেয়িছেলন।   সখােনই আমােদর িনেজেদর বািড় হয়।  ১৯৫১ সাল  থেক 
আমরা  সই বািড়েতই আিছ।  খুব স িত অবশ  এই   ােট এেসিছ। 

আপনার পড়া েনার কথা একটু বলুন। 
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আমার পড়া েনার    হেয়িছল ওখােনই।  এক মা ারমশাই আসেতন বািড়েত, 
আিম তাঁেক পি তমশাই বলতাম।  তারপর  সাদপুের চেল আসার পর এখােন পাড়ােত 
একটা পাঠশালা মেতা িছল,  সখােন পড়তাম।  একজন মা ারমশাইেয়র কােছ 
 াইেভেটও পড়তাম।  আিম  ুেল ভিত  হেয়িছ একবাের  াশ ফাইেভ,  সাদপুর 
হাই ুেল। 

তার পরবত ীেত? 

আিম  ুল ফাইনাল পাশ কির ১৯৬০-এ।  এ  সে  একটা কথা জািনেয় রািখ, 
 সাদপুর হাই ুেল  াশ  সেভেন আমার  রজা  একটু খারাপ হওয়ােত আমােক 
রহড়ােত কল াণনগর হাই ুেল ভিত  করা হয়।   সখােন আিম  াশ  টন পয    পিড়।  
তারপর ি -ইউিনভািস  িট সােয়  িনেয় আিম ভিত  হই  স  পল  কেলেজ।  সােয়  
 নবার কারণ িছল ভিবষ ৎ-জীিবকা।  অ ত আমার বািড়র  লােকরা  সইরকম 
 ভেবিছেলন।  আমরা িছলাম ি -ইউিনভািস  িটর ফা   ব াচ।  তারপের আমার ইে  
িছল িফিজ  অনাস   পড়ার।  িক  আমার দা   চেয়িছেলন আিম ইি িনয়ািরং পিড়।  
সুতরাং আিম ইি িনয়ািরং-এ িডে ামা পিড়।  যিদও এই  মকািনক াল ইি িনয়ািরং 
পড়েত আমার এেকবােরই ভােলা লাগত না।  আিম  সইজন  একটু খারাপ কেরই 
পরী া িদেয়িছলাম। 

আপিন ইি িনয়ািরং পেড়িছেলন  কাথায়? 

 বলঘিরয়া রামকৃ  িমশেন।   সখােন আমার পে   মকািনক াল ইি িনয়ািরং একটু 
অিতির ই পির মসাধ  হেয় পেড়িছল।  ওখােন শারীিরক পির ম করেত হত।  
কেলেজ আমােদর কাঠ কাটেত হত,  লাহা গরম কের িজিনস  তির করেত হত।  
আমার তত শারীিরক শি  িছল না।  খুব ক   পতাম।  তখনই আিম বুিঝ সােয়  বা 
ম াথেমিটক   কানওটাই আমার সাবেজ  নয়।  যিদও পড়ােশানাটা ওখােন আিম মন 
িদেয়ই কেরিছলাম, িক  তার সে  আমার  কানও মানিসক  যাগ িছল না।  তার ফেল 
পাশ করেলও আমার  রজা  খুব একটা ভােলা হয়িন।  আমার ভয় িছল একটাই।  
আমার  তা ইি িনয়ািরং-এর  িত ভােলাবাসা িছল না, িক   সটা না থাকেল আিম 
চাকির করেবা িক কের?  পড়ােশানা  শষ কের অেনক জায়গায় আিম ই ারিভউও 
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িদই।  তারপের ইছাপুের রাইেফল  ফ া িরর  ভতেরই একটা অিফস িছল কে ালােরট 
অফ  কায়ািলিট অ ািসওের  নােম, আিম  সখােন চাকির পাই।  িডেফ -এর  য 
  াডা  তার  কায়ািলিট যাচাই করাটাই িছল এই  সকশেনর কাজ। 

এই চাকিরেত আপিন  ঢােকন কত সােল? 

১৯৬৫- ত।  তািরখটা িছল নেভ েরর ২৫। 

আর আপিন িক  শষ পয   ওই চাকিরেতই িছেলন? 

হ াঁ, আিম আগােগাড়া ওখােনই িছলাম।  আমার িরটায়ারেম  িছল ২০০৪-এ, িক  
আিম ভলা াির িরটায়ারেম  িনই ১৯৯৬- ত। 

তাড়াতািড় অবসর িক  কানও শারীিরক কারেণ? 

 ধান কারণ  যটা িছল,  সটা হল বদিলেক অ াভেয়ড করা।  যতিদন  পেরিছ আিম 
 েমাশনেক এিড়েয় িগেয় একই অিফেস  থেকিছ।   শেষ যখন বাধ তামূলকভােব 

আমার বদিলর অড  ার এল তখন আিম 
চাকির ছাড়ার িস া  িনই।  আমার 
বদিল হয়ত হত িদি েত  হড-
 কায়াট  াের।  িক  অন  আর একজেনর 
সে  পা াপাি  কের আমােক  শষপয    
হায় াবােদ যাবার কথা বলা হয়।  তখন 
আিম    াবসর িনই।  এরমেধ  আিম 

 লখািলিখর জগেত পুেরাটাই ঢুেক  গিছ। 

এবাের আমরা আপনার িশ চচ া বা  লখােলিখর িবষেয় আসব।  সবার  থেম িজে স কির 

আপনার  লখািলিখর    কেব  থেক? 

আিম  লখািলিখ করেবা এটা আমার  ে ও িছল না।  িক  পড়ােশানার  িত একটা 
আ হ বরাবরই িছল।  চাকির পাবার আেগ আিম িটউশািন করতাম, তার টাকা বাঁিচেয় 
তখন  থেকই আিম িকছু িকছু বই িকনতাম।  সািহত েকি ক, কিবতার বই  বিশ 
িকনতাম।  চাকির পাবার পর বইেকনাটা আমার িনয়িমত কাজ হেয়  গল।   স সময়ই 
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আিম িঠক করলাম আট  স িনেয় পড়ােশানা করেবা,  াইেভেট আিম িব.এ. পাশও 
করলাম চাকির করেত করেতই।  এম.এ.-টাও  দব  ভেবিছলাম, িক   শষপয     সটা 
আর হেয় ওেঠিন।  তখনও আমার মেন  লখার পিরক না আেসিন।  পড়ােশানা করেত 
িগেয় ধীের ধীের আিম িশ কলার িদেক চেল  গলাম।  আমার এক ব ু িছল নেভ ু 
 সন,  স ছিব আঁকেতা।  পের  স একজন ভােলা িশ ী ও নাট ব ি   হেয় ওেঠ।   স 
আর এখন আমােদর মেধ   নই।  তা  স যাইেহাক, নেভ ুর সে   যাগােযােগর মেধ  
িদেয় িশ কলার  িত আমার আ হটা আেরা  বিশ কের এল।  একটা সময় আমার 
মেন হল  য এই জায়গাটায় যিদ আিম ঢুকেত পাির, জানেত পাির তাহেল মানুেষর 
সভ তার ইিতহাসটােক আিম পুেরাপুির জানেত পারেবা।  তখন এমনও িদন  গেছ 
চাকির  থেক ছুিট িনেয় আিম ইি য়ান িমউিজয়েমর লাইে িরেত বেস পড়ােশানা 
কেরিছ, ন াশনাল লাইে িরেত  গিছ। 

আর ছিবর  দশ নী  দখা? 

এই অেভ সটা আমার িছলই। 

এটা িঠক  কান সময়  থেক আপিন িনয়িমতভােব করেছন? 

চাকির পাবার পর  থেকই।   মাটামুিটভােব ১৯৬৫-৬ ৬ সাল  থেক   । 

আর আপনার  থম  লখাটা  বেরােলা কেব?  কীভােব? 

১৯৫৩ সােল  সাদপুের এই পাড়ােতই আমরা একটা ‘সাধারণ পাঠাগার’ নােম লাইে ির 
কেরিছলাম।   সই লাইে িররই পি কা ‘নবা ুর’-এ আিম  থম িলিখ।  যতদূর মেন 
পড়েছ  সটা িছল একটা রম রচনা জাতীয়  লখা।  তেব িশ কলা স িক ত  লখা নয়।  
নবা ুর-এ কেয়কিট  লখা  বেরােনার পর দীঘ িদন আিম িকছু িলিখিন।   ধু ছিব-ভা য   
 দিখ, বই পিড় আর চাকির কির।  িশ কলা িনেয় আমার  থম  লখা  কািশত হয় 
নীহাের ু দ -এর মাধ েম।  িতিন ছিব আঁকেতন।  তখন িবেদিশ িশ ীেদর কাজ িনেয় 
একটা  দশ  নী হি ল।  উিন আমােক বেলিছেলন  সটা  দেখ আিম যিদ িকছু িলিখ, 
তাহেল উিন  সটা পেড়  দশ  নী না  দখার আে পটা দূর করেত পােরন।   কানও 
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কারেণ তাঁর পে  তখন  সই  দশ  নীিট  দখা স ব িছল না।  তখন বােরামাস বেল 
একিট পি কা িছল। 

বােরামাস মােন এখনও  য বােরামাস আমরা পিড়  সই পি কািট? 

হ াঁ,  সটাই।  আমার ওই  লখািট বােরামাস পি কায়  ছেপ  বেরায় ১৯৮২ সােলর  ম 
সংখ ায়।   সই সময় আমার মেন হেয়িছল আমােদর আেট   একটা ডাইভািস  িট  যমন 
আেছ,  তমিন একটা িডিসি নও  কাথাও আেছ।   সইটােক আমার খুঁেজ  বর করা 
দরকার।   সইটা  খাঁজার জন ই আিম একটা  ব  িলেখিছলাম।   সটা পিরচেয় 
 দেবশ রায়  ছেপিছেলন।  তখন  দেবশদা পিরচয় পি কার স াদক িছেলন। 

এটা  কান সােল ছাপা হয়? 

এই  লখািটও ১৯৮২- তই  কািশত হেয়িছল।  তারপর ওই  লখািটেক আমার আেরা 
বাড়ােনার ইে  িছল।  এবং  সই  লখার পরবত ী অংশ িলও পিরচেয় পরপর ছাপা 
হয়।  এই  লখা িল িনেয়ই আমার  থম বই  বেরায়। 

কত সােল  বিরেয়িছল আপনার  থম বই?   কাশক  ক িছেলন? 

বইটা  বিরেয়িছল ১৯৮৯ সােল, পি কায়  কােশর  বশ কেয়কবছর পের।   কাশক 
িছল  িত ণ। 

 িত ণ  তা তখন পি কা িহেসেবও  বেরােতা? 

হ াঁ, তখন তাঁর স াদক িছেলন অ ন  সন,  দেবশ 
রায়ও িছেলন তাঁর সে ।  তাঁরা  জেনই আমােক 
 িত েণ িলখেত বেলন।  খুব স বত ি তীয় সংখ া 
 থেক আিম  িত েণ িনয়িমত িলখেত    কির।  
ওখােন  দশ  নীর িরিভউ  বেরােতা, আর  স েলা  বশ 
বড় আকােরই  বেরােতা।  আিম তখন িরিভউ আর  ব   ই িলখতাম  সখােন। 

 আমার  থম বই ‘এই সমেয়র ছিব’।  ি তীয় বই ‘গেণশ পাইেনর ছিব’ —  সটা 
আিম িনেজর উেদ ােগই িলিখ। 
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ওটা এেকবাের সরাসির বই আকােরই  তা  বিরেয়িছল  বাধহয়? 

হ াঁ, ওই  লখাটা এেকবাের বই িহেসেবই  কািশত হেয়িছল।  তৃতীয়  য বই 
‘সমকালীন ভা য  ’  সটার  লখা েলা  িত ণ-এ  বিরেয়িছল।  এক একটা  ব  
িলখতাম  িত েণর জন , পের  স েলা বইেয়র অ ভূ   হেয়িছল।  এই হল আমার 
 লখািলিখর   র কথা। 

আ া, আপিন িনেজ  তা কখনও ছিব আেঁকনিন।  বািড়েতও সরাসির  কানও িশ ীর সাি ধ  
পানিন।   লখািলিখ করেত িগেয় িশ কলার  টকিনক াল িদক েলা কীভােব সামলােতন?  

 স েলা ভাষায়  কাশ করেতন? 

আিম ছিব িনেয়  লখার আেগই  ায় দশ-পেনেরা বছর ধের পড়ােশানা কেরিছ।  
 দশ  নীেত কাজ  দেখিছ খুব মন িদেয়।  নেভ ুর মেতা িশ ী-ব ুর সে  আেলাচনাও 
হত নানারকম।  আট   কেলেজও যাতায়াত িছল আমার,  সখােন িশ ীেদর কাছ  থেক 
 দখতাম।  যিদও  টকিনক স েক   ত    ান আমার  থমিদেক িন য়ই িছল না।  
তেব িনয়িমত  দখেত  দখেত, িকংবা আট   ওয়ক শপ েলােত িগেয়  েম আমার  সসব 
স েক  ধারণা  তির হেয় যায়।  ছিব আঁকার প িত- করণ েলা  জেন বুেঝ যাই। 

আপিন এই মু েত   আমােদর রােজ  একজন অত   সুপিরিচত িশ কলা-সমােলাচক।  
একজন  পশাদার সমােলাচক িহেসেব আপনােক সমােজর মানুেষরা, আপনার  চনা 
 িতেবিশরা িক  চােখ  দেখন বেল আপনার ধারণা? 

 দখুন, আিম িঠক  সই অেথ  িনেজেক  পশাদার িশ -সমােলাচক বেল মেন কির না।  
আমার  লখার মূল উে শ ই হে  িনেজ িকছু  শখা।  এই  য বইটই যা িকছু িলেখিছ 
সবই িনেজ িকছু িশখব বেল িলেখিছ।  এ েলা  ক পড়ল না পড়ল  স িনেয় আিম ভািব 
না।  চারপােশর মানুষ অেনেক জােন আন বাজাের  িত স ােহ আমার একটা  লখা 
 বেরায়।  িক   বিশরভাগই খুব একটা আ হী নয় এ ব াপাের। 

আশপােশর কােরার মেধ   তমন  কানও সেচতনতা বা  কৗতূহল  দেখন না?  বা  কানওরকম 

িজ াসা? 
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এমিন সাধারণ মানুষেদর মেধ   কানও  কৗতূহল  দিখিন।  তেব িবি  ভােব  কানও 
একটা  গা ী বা দল,  যমন এখােন একটা নাটেকর  প তাঁরা একটা আট   গ ালাির 
কেরেছন ‘জলসাঘর’ নােম।  এঁেদর মেতা  কউ  কউ হয়েতা আমােক ডােকন।  তাঁরা 
আমার  লখািলিখ স েক  আ হ  দখান।  এরকমভােবই হঠাৎ কের আিম কাউেক 
আিব ার কের  ফিল।   যমন এই  তা িকছুিদন আেগ কলাণীেত আমার এক আ ীেয়র 
িবেয়েত িগেয়িছলাম।  ওখােন যাবার পর তাঁেদর পােশর বািড়েত িগেয়  িন তাঁরা নািক 
আমার স েক  খুব আ হী।   সই বািড়র িযিন গৃহবধ,ূ িতিন  তা আমােক  দেখ খুব 
আ ত।  বলেলন — ‘আপিনই  সই মৃণাল  ঘাষ!’  িতিন আমার অেটা াফ িনেলন।  
এইরকম িকছু মানুষও আেছন। 

আমােদর  দেশ ছিব  দখা বা ভা য   দেখ আন  পাওয়া — এই ব াপারটা বড়  বিশ 

উেপি ত।  এ িবষেয় আপিন িক বলেবন?  আপনার কীরকম অিভ তা? 

আমােদর বাঙািলেদর মেধ  িভ  য়াল আেট  র  য কালচারটা,  সটা এেকবাের  নই।  
এেকবাের  ামীণ ের  লাকিশ ী যাঁরা, তাঁেদর সমােজ  সই চচ াটা িক  আেছ।  িক  
শহেরর উ মধ িব  বা মধ িব    ণীর মেধ  এই চচ া এেকবাের  নই।  তাঁরা হয়েতা 
সািহত  স েক  িকছুটা আ হী, িকছুটা সমাজ-ভাবনা, রাজনীিত িনেয়ও চচ া কেরন।  
িক  িশ কলা িনেয় তাঁরা এেকবােরই আ হ  দখান না।  খুব ধনী যাঁরা তাঁেদর মেধ  
 কউ  কউ হয়েতা িবষয়টা একটু ভােলাবােসন, ছিব  কেননও।  িক  মধ িব  সমাজ 
এ ব াপাের এেকবাের উদাসীন। 

আপিন তাহেল  তা  লখক িহেসেবও খািনকটা সংকেটর জায়গায় তাই না? 

িন য়ই।  িশ ী ও িশ -সমােলাচক উভেয়ই এই সংকেটর িশকার। 

ছিবর স েক   সমােজর এই  য উদাসীনতা — এর  থেক পির াণ পাবার জন  িশ ীরা িক খুব 

সেচ ?  নািক আপিন মেন কেরন সমােজর অন   কানও শি  এই সমস ার সমাধান করেব? 

িশ ীরা িক  অেনক  চ া কেরেছন।  অেনক আে ালন হেয়েছ যােত ছিবর  চার হয়, 
মানুষ আ হী হন।  আবার অন ান  িকছু  িত ােনর তরফ  থেক অ     েচ াও 
হেয়েছ।  এর ফেল িকছু মানুষ হয়েতা  ভািবত হেয়েছন।  দশ  ক সংখ া হয়েতা 
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খািনকটা  বেড়েছ।  িক  বৃহ র সমাজ  সভােব সািমল হয়িন।  জনসাধারণ ছিবর 
িদেক এিগেয় আেসিন। 

আপনার িক মেন হয়  ুল- লেভেল আট  -অ াি িশেয়শন  কাস   চালু করা দরকার?   ধ ুছিব 

আকঁা, ম ূিত   গড়া  শখা নয়  স েলােক  দখেত  শখাটাও  তা  েয়াজন। 

হ াঁ,  সটা হেল  তা ভােলা হয়।  একটা  য়াসও হেয়িছল।  এখন  বাধহয় হায়ার 
 সেক াির   েজ িহি  অফ আেট  র একটা  কাস   নতুন কের চালু করার  চ া হে ।  
হায়ার  সেক াির  বােড  র সে   যাগােযাগ কের  যােগন  চৗধুরী আমােক বেলেছন 
একটা  ট   বই িলেখ  দবার জন ।  িক   সটা এখনও পয     মেটিরয়ালাইজ 
কেরিন।  পরবত ী সমেয় আমার মেন হেয়েছ  য এটা িনেয় একটা আলাদা বই  লখা 
যায়, যােত হায়ার  সেক াির ও আট   কেলেজর   াজুেয়শন  লেভেলর  কাস    েটােকই 
কভার করা যােব।  এ িবষেয় ইিতমেধ  আিম িনেজ  থেক একটা কাজও    কেরিছ।  
গত আট-নমাস ধের  সটাই করিছ।  িব িশে র ইিতহাস বেল একিট বইেয়র 
পিরক না আেছ আমার।  ওেয় ান  পাট  -টা 
 ায়  শষ কের এেনিছ।  এখন ইি য়ান 
পাট  -টা বািক। 

আপিন  তা িবগত িদেনর িশ ীেদর কােজর 

সে  অত   পিরিচত।  আবার এেকবাের 

আধুিনক  জে র িশ ীেদর কাজও  দখেছন।  
 ই  জে র মেধ  দৃি ভি র িক পাথ  ক  
আপনার নজের পেড়েছ? 

পিরবত ন  তা নজের আেসই।  এটা হেয়েছ 
ছিবর জগেতর পিরবত েনর ফেল এবং 
সামািজক পিরবত েনর ফেলও।  এখনকার 
িশ ীেদর  েটা    ।  একটা    , 
আমােদর সাধারণ আধুিনক িশ কলার  য িববত ন  সই ধারােতই কাজ করেছন 
অেনেক।  আর িকছু ত ণ িশ ী নতুন িকছু কাজ করার  চ া করেছন,  যটা িকনা 
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পি েমর  দশ  থেক এেসেছ,  পা মডান  ভাবনা খািনকটা।   সটােক অ ারেনিটভ 
আট   বলা হয় বা িবক   পক  বলেত পাির।  তারা মেন কেরেছন এটাই একমা  
এখনকার িশ ীেদর িচ া  কােশর    , পুেরােনা ধারণায় কাজ কের  কানও লাভ 
 নই। 

তােত িক আপনার মেন হয় বাংলার িশ ীেদর আলাদা কের নতুন  কানও িচ ভাষা গেড় 

উঠেছ? 

 সখােন আর বাংলার নতুন িচ ভাষা বেল িকছু  নই।  একটা আ জ  ািতক ভাষা চেল 
এেসেছ।  িক   াভািবকভােবই তারমেধ  একটা ঐিতেহ র অনু েবশ  তা ঘটেছই। 

আপনার িক মেন হয় এখনকার িশ ীরা একটু  বিশ অথ  মুখী?  অথ  মুখীনতা তােঁদর িশ েক 

িক  কাথাও অেধাগামী কের িদে ? 

 সটা  তা আেছই।  আর তার ফেল  িতও হে ।  আেগকার িশ ীরা ছিব আঁকাটােক 
 যমন জীবনচয ার  ভতের এেন  ফেলিছেলন।  তাঁরা ভােলােবেস ছিব আঁকার চচ া 
করেতন এবং  সভােবই একিদন একটা জায়গায় এেস  পৗঁছেতন।  এখন িক  আট   
কেলেজ পড়েত পড়েতই িশ াথ ীরা একিজিবশন কের  ফেল।  ফা   ইয়ার,  সেক  
ইয়ােরর  ছেলেমেয়রাও  সােলা একিজিবশন কের।  এরা অেনক  বিশ  পশাদার হেয় 
 গেছ। 

তােত িক কােজর   ে   নমান িকছু  বেড়েছ? 

আমার  তা মেন হয় না।  িশে র   ে  হঠাৎ কের িকছু কের  ফলা যায় না।  এরজন  
দীঘ িদেনর অনুশীলন দরকার। 

আমােদর  দশজুেড় এখন নানারকম রাজৈনিতক, অথ  ৈনিতক, সামািজক সংকট ও  ন  ীিত 

চলেছ।  আর তার মেধ  িকছু িশ ীর নামও জিড়েয় যাে ।   যমন রবী নােথর মেতা িশ ীর 

ছিব জাল করা অথবা নানারকম অথ  ৈনিতক  কেল ািরেত যু  হেয় পড়া।  এ িবষেয় আপনার 

মতামত িক? 

১৯৯০-এর দশেকর পর  থেক  য  েটা িজিনস ঘটল  সটা হল ইেকানিমক 
  াবালাইেজশন এবং একটা  পা মডান     ।    াবালাইেজশন িক  মানুেষর 
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আকা াটােক অেনক বািড়েয় িদল।  সকেলই  যন সহেজ টাকা  রাজগােরর ধা ায় 
 মেত উঠল।  ২০০৫  থেক ২০০৮ সাল পয     য  কানও কারেনই  হাক ছিবর বাজার 
অেনকটা ঊ  মুখী হেয়িছল।   সটা িশ ীেদর মেধ  একটা উ াশা জািগেয় িদেয়িছল।  
িক  বাজার  তা  তমন থাকল না, পেড়  গল।  অথচ িশ ীেদর উ াশাটা রেয়ই  গল।  
আর তখন  ন ীিত এেস তােদর  াস করল।  আমােদর এখােন ছিব কিপ করার ফ া ির 
আেছ,  সখােন িনয়িমত জাল ছিব  তির করা হয়।   স েলা িবি ও করা হয় চড়া 
দােম।  রবী নােথর ছিবর  য কিপ  সটাও এই জাতীয়  কানও চে রই কাজ।  আসেল 
উ াকা াটা একটা এমন জায়গায় চেল  গেছ  য  সখােন আর  কানও নীিত-িটিত 
 নই।  অেনক নামী িশ ীরাও এর মেধ  ঢুেক  গেছন।  এটা খুব একটা ভয়াবহ 
পিরি িত। 

িবে র অেনক রা নায়ক ছিব এেঁকেছন।  আমােদর রােজ র মুখ ম ীও ছিব আেঁকন।  তারঁ 

ছিব স েক   আপনার িক ধারণা? 

তাঁর আঁকা ছিব  দেখ আমার মেন হেয়েছ  য একটা মানুষ অত কাজ কেরও িক কের 
এত ছিব আঁেকন?  ওঁর লাইেন একটা সু ই েনস আেছ।  িক  িনয়িমত চচ া না হেল 
যা হয়।   সই ইসেথিট টা উিন এখনও পানিন।  একটা কুইক   ােক উিন কাজ 
কেরন, ওঁর চিরে র  ট ারােমে র একটা  িতফলন ওঁর কােজ  দখা যায়।  িক  
একটা ছিবেক ছিব কের  তালার জন   য ধ ান দরকার,  য ম তা দরকার  সটা 
 াভািবকভােবই উিন পান না।  ফেল  শষ অি  উিন আর ছিবটােক ছিবর জায়গায় 
িনেয়  যেত পােরন না। 

সাধারণ মানুেষর মেধ  অেনেকই ছিব আকঁেত পােরন না, মূিত   গড়েত পােরন না, এমনিক 

তারঁা এসব িনেয় গভীরভােব িচ াও কেরন না।  এখন আপনােক যিদ িজে স কির,  কন 

মানুষ িশ েক ভােলাবাসেব?  িকেসর টােন এর কােছ আসেব?  সাধারণ মানুেষর কােছ িশে র 

 েয়াজনটা িঠক  কাথায়? 

আিম িনেজ িশে র কােছ  য কারেণ এেসিছলাম  সটার কথাই বিল।  আমার মেন 
হেয়িছল িশ কলা এমন একটা িজিনস যার মেধ   থেক মানুেষর সং ৃিতচচ া এবং 
জীবনচয ার পুেরা ইিতহাসটােক পাওয়া যায়।  এই িজিনসটােক যিদ  কউ জানেত 
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আ হী হয় তাহেল িক  তাঁর কােছ ছিব  দখাটা অিনবায ।  ছিব  য  দেখ না  স িক  
মানুেষর সং ৃিতর িববত েনর ইিতহাসেক কখনও বুঝেব না।  ছিবর মেধ  মানুেষর পুেরা 
সং ৃিতর ইিতহাসটা লুিকেয় থােক।  আমরা ছিব  দখেত  দখেত  সটােক আিব ার 
করেত পাির।  এই জেন ই ছিব  দখা দরকার, তােক চচ ার দরকার।  িক   সই 
সেচতনতা কজেনর মেধ  আেছ?   কউ  বােঝন না, জােনন না।  অথচ 
মানবসভ তােক জানার জন  ছিব হল সবেচেয় সহজ মাধ ম, সু রতম উপায়। 

িশ কলা িনেয় পড়ােশানা ও  লখািলিখর বাইের আপনার ি য় কাজ িক? 

আমার  কানও অ াি শন  নই।   বঁেচ থাকাটাই হল সবেচেয় আনে র িবষয়।  তেব 
শেখর কথা বলেল গান  শানাটা আমার ব িদেনর ি য় একটা িবষয়।  একটা সময় 
আিম গান িশখেত  চ া কেরিছলাম, সংগীেতর  ামারটা জানার জন ।   সতারও 
িশেখিছলাম।  থাড   ইয়ার অি  পরী াও িদেয়িছলাম।  এছাড়া আর িক বলব?  
 িতিনয়ত আন  পাওয়া।  একটা ফুল  দেখও আিম আন  পাই।  একটা ফুেলর ফুেট 
ওঠা, একটা পাতার ঝের পড়া এ েলা আমােক ভীষণরকম ি মুেলট কের। 

আর আপনার কিবতা?  আপিন  তা কিবতাও  লেখন, আপনার বইও আেছ। 

হ াঁ, কিবতায় আমার পুেরা জীবনটাই উেঠ আেস।  আিম  যভােব জীবনটােক  দখিছ, 
অনুভব করিছ  সটাই কিবতায় িলিখ। 
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