িশ কলা িজিনসটা খুব ব ি গত
সু ধীর চ

বত ী। অিত স

িত িতিন ‘িশে র খাঁেজ’ লখার মেধ িদেয় িশ কলা

িনেয় িনেজর অিভ তা জািনেয়েছন আমােদর। িক
িগেয়িছল।

সই বািক অংশটাই এবার িতিন জানাে ন এই সা াৎকাের।

বাঙািলর িশ চচ ার একাল সকাল স
একািধক

তারপরও িকছু বািক থেক

েক আপনার মতামত িঠক িক রকম? আপিন তা

জ েক দেখেছন ও দেখ চেলেছন?

আধু িনক মানু েষর বেড়া হেয় ওঠার মেধ ন নতে র য একটা ভূিমকা আেছ — এটা
আমােদর অেনক আেগই বাঝা উিচত িছল। আমার িনেজর জীবনিবকােশ ছিব গান ও
সািহত

ায় অ া ীভােব জিড়েয় আেছ। একজন আর একজনেক আেলা দিখেয়েছ

বলা যায়।

জীবেন য কখনও হােত কের ছিব আঁেকিন বা

কােছ িশ কলার স

ূণ

শখােতা তােত

গান গায়িন তার

প উ ািসত হেয়েছ বেল আমার মেন হয় না।

ছােটােবলায় ছিব আঁকার য পিরসর িছল,
িয়ং

কে

আমােদর

ুেল যভােব

কােনা ই াের

আেস না ছিবর

িত। এখন যমন অেনক ছিব আঁকার

ুল হেয়েছ দখেল

ভােলা লােগ য অ ত একটা িবকােশর আেয়াজন আেছ।
আমােদর পরাধীন ভারেত এরকম কানও ব াপার িছল না।
ুল
যাে

লেভেল

ছেলরা ছিব আঁকার জন

িতেযািগতায়

গােজনেদর সাহােয এটা তখন ক নাতীত।

িক

এখনকার সমােজ সবেচেয় বেড়া সমস া হেয়েছ য শশবকেশার িমেল সবিকছু রই আেয়াজনটা যন অেনক বিশ
হেয় গেছ। এত সহেজই এখন ছিব আঁকা যায়, এত রং
সবাই হােত হােত জু িগেয় দয়, এত
েত কিট মা
উৎসােহর সে

ুল — এত

ারমশাইেয়র কােছ একটা কথাই
কের তারা
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িতেযািগতা হেয়েছ, তা সে ও
িন - যারা নািক ছিব আঁকা খু ব

ায় সকেলই িকছু কাল পের ছেড় দয়।
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কথাটা নৃ ত িশ ক, গােনর মা
নাইন পয
সে

ারমশাই, ছিব আঁকার স ার সবাই বেল।

সবাই শেখ তারপর সব পরী া িনেয় ব

হেয় পেড়।

াশ এইট

যন লখাপড়ার

এ েলার িবে দ ঘিটেয় দওয়া দরকার।

আপনার িনেজর ব ি গত জীবেন িশ চচ ায় এই সমস া আেসিন িন য়ই?

আমার

ে

ভাগ

েম এটা হয়িন।

কারণ আিম তা আর এইভােব বেড়া হইিন।

কােজই পাশাপািশ সবটাই চচা কের গিছ।
কতক িল

আেছ।

যমন আিম য হঠাৎই ন াশনাল লাইে িরেত িগেয়

হলাম — এটা একটা িবেশষ ঘটনা।
িক
আিম

তেব দ ােখা, জীবেনর সু েযাগসু িবেধর
ি

িগেয়িছলাম এম. এ.-এর পড়া তির করেত।

সখােন য এত ভােলা ভােলা ছিবর অ ালবাম আেছ সটা তা আর জানতাম না।
সই অ ালবাম েলা

আমারই বা নই কন?
অ ালবাম িকনেত

দখলাম।

পরবতীকােল মেন হল এই অ ালবাম েলা

ফেল আিম যখন অধ াপক হলাম তখন আিম
করলাম।

চুর ছিবর

ছােটা ছােটা সাইেজর তখন খু ব সু র িবেদিশ

অ ালবাম পাওয়া যত এেদেশ খু ব কম দােম, হয়েতা পাঁচ টাকা। আমার কােছ এরকম
বইেয়র িসিরজ িছল।

িছল বলাই ভােলা, কারণ সবই চুির হেয় গেছ।

কউ কউ

স েলা িনেয় আর ফরত দনিন। এরকম অ ত শতখােনক অ ালবাম আমার িছল,
যার জন এখনও খু ব ক
যায়িন এেকবাের,
িশ ীেদর স

ছিব

হয় মেনর মেধ । যিদও ক

ৃিতর মেধ

হেলও অ ালবাম েলা হািরেয়

স েলা ধায হেয় আেছ। আমােক ওরা তির কেরেছ।

েক আপনার মেন উৎসােহর স ার এল কেব থেক? কীভােব?

দখার সে

সটাও আমার

সে
ে

িশ ীেদর

মািট পাওয়া যায়।

জীবন জানার আ হটাও থাকা দরকার।

ঘেট গেছ। ফেল আিম খু ব উপকৃ তও হেয়িছ।

কের যেকানও িশ
শহের বেড়া হেয়িছ।

নপথ

স

েকই আমার অিভ তার কারণ হে

লাকিশ

থেক

আিম কৃ নগর

তার পােশই আেছ একটা নদী, সই নদীর মেধ অ ুত সু র
সই মািট থেক মৃ ৎিশে র কেলািন তির হেয়েছ এেদেশ। যা

িতনেশা বছর ধের কৃ নগেরর মৃ ৎিশ

নােম

িস ।

-

সই মূিত েলা যখন গড়া হে

আিম সখােন বেস সেরজিমেন দেখিছ স েলা। কীরকম কের মািট তির করেত হয়,
কীরকম কের চৗবা ার মেধ মািট পিচেয় তােক তির করা হয়, কী কের একেমেট
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দােমেট মািট আলাদা হেয় যায়, ঠাকুর গড়ার সময় কীভােব কত সাবধানতার সে
এেগােত হয়, কমন কের রং
চােখ দেখিছ।

লেত হয় মািটর খু িড়েত — এ েলা সব আিম িনেজর

একটু আধটু হাত দওয়ার সু েযাগও হেয়েছ। রেঙর য

রেঙর য মিহমা আিম হয়েতা এখান থেকই
ােমর লােকরা িক তাঁেদর

চ তা বা

থম পেয়িছ।

িতিদেনর জীবেন িকছু টা বিশ িশ

বা সৗ য সেচতন শহেরর

লােকর তু লনায়? এ িবষেয় আপনার অিভ তা িক?

লাকিশে র একটা মজা আেছ।
গাে য় পি মবে

স বেড়া সহজ ও অ র । তেব আমােদর নাগিরক

স অেথ তা খু ব একটা লাকজীবন নই।

একটু বাঁকুড়া পু িলয়ার িদেক যাই, যখােন টু সু-ভা
অেনকিকছু ঘটনার সে
সইরকমই

একটা

যখােন িরচু য়াল
ত

জায়গায়

ধরেনর দীপাবিল পু তুল পাওয়া গল।

তারজন আমরা যিদ

গান হয়, মনসার ভাসান হয়,

জিড়েয় আেছ।

যমন ধরা যাক

এক
একটা

নারী দাঁিড়েয় আেছ, তার হাত িলেত অসংখ
দীপ, য েলার মেধ দীপাবিলর িদেন সিত
সিত ই আেলা

ালােনা হয়। িরচু য়ােলর সে

িমিলেয় এই য লাকিশ , িদি েতও দেখিছ
এরকম

আেছ।

অেনকরকমভােব

সাধারণ
জীবনেক

যমন একটা পু েজা অথবা
সে
জেন

আবাহন

কের।

ত যাইেহাক তার

িশে র একটা চচা আেছ।
য খু ব

মানু ষ

আর তার

বিশ উপাদান লােগ তা নয়।

িনতা ই চাল বেট তাই িদেয় একটা আলপনা
িদেয় দওয়া হল। আলপনার মেধ
পােয়র ছাপ বা য সম

য ল

ীর

ছােটাখােটা মািটফ

থােক স েলা য খু ব উ তৈশলীর পিরশীিলত িশ কলা তা হয়েতা নয়, িক

স েলা

হল ভতর থেক জেগ ওঠা। হয়েতা মা করেতন, তাই দেখ মেয়রা িশেখেছ। এই
পর

রাগত লাকিশে র একটা ম
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পু েজার সময় আমরা মূিতেক একদম সাজাসু িজ কাথাও এেন হঠাৎ কের বিসেয় িদই
না, আলপনা এঁেক তার ওপর আমরা
সৗ যেবাধ আেছ।

য তােক বসাই এর মেধ

একটা অপূব

এটা বাঙািলর একদম জািতগত বেল মেন হয়।

দি ণ-ভারেত

অবশ এটা আেরা বিশ আেছ। তারা শস িদেয় আলপনা দয়।
মটর ডাল, কলাইেয়র ডাল
িডজাইন

যমন মসু র ডাল,

েত েকর আলাদা এক একটা রং, তাই িদেয় ওরা

তির কের, ভাির সু র।

আমরা এখনও অতটা

পের উিঠিন, মােন

ািডশনটা এেদেশ এখনও আেসিন।
আমােদর তথাকিথত িশি ত-সমােজ িশ

স

েক এত অেচতনতা-অ ানতা কন? এর

মূলটা কাথায় বেল আপনার মেন হয়?

িশ কলাচচার

িতব কতা িবষেয় আমার িনেজরই একটা অিভ তার কথা বিল।

আিম তখন পা

-

াজু েয়ট পড়াি

অেটাবােয়া ািফর পাথক
িগেয়িছলাম।

সটা

— রবী নােথর ‘জীবন ৃিত’।

বাঝােত িগেয় আিম পাে ট আর স

বাঝােত

আ েযর িবষয় হল আিম

গেল আমােক

উ িশ ার

বাদ য

তা ছিবর অ ালবাম

সু তরাং দখা যাে

দখােত হেব।
সখানকার

য আমােদর উ িশ া

িত নই। একটা িজিনসেক কত উঁচুভােব ভাবেত হয়, তার

মানেক কত উঁচুেত িনেয় যাবার কথা িচ
হয় না।

- পাে ট বাঝােত

য িব িবদ ালেয় পড়ােত িগেয়িছলাম

লাইে িরেত কানও অ ালবামই নই।
আেছ িক

বােয়া ািফ আর

করেত হয় — এ িবষেয় আমােদর দেশ ভাবা

ধু ছিব কন, গােনর কথাও মেন হয়।
িছল তার মেধ অেনক িলই লু

আমােদর দেশ য এতরকেমর

হেয় গেছ, সইসব বাদ যে র একটা কের

নমু না ও সই সে

তার শে র একটা কের রকিডং রেখ িমউিজয়ম খু ব ভােলাভােবই

করা যত। িক

সটা ভাবা হয়িন। আমােদর য সম

গেড়ন িবিভ

জায়গায়,

ােম-গে

িশ ীরা ছিব আঁেকন, মূিত

যতরকেমর তু িল ব বহার হয়, ব

জায়গায় িশ ীরা

িনেজরাই তু িল বানান, সই তু িল বানােনার কৗশল েলা আমরা কউ আলাদাভােব
ল

করলাম না।

এর কারণ হে

আমােদর িশ ার সািবক ধ ান কাথাও নই,

আমরা সবিকছু ই এডু েকশন িডপাটেমে র ওপর ছেড় িদেয়িছ। িক
সবটাই এডু েকশন িডপাটেমে র ব াপার নয়।
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জাতীয়তােবােধর িজিনস।

সিদক থেক একটা ভয়ানক

বল জায়গা হল আমােদর

ছিবর িদকটা।
আর আমােদর নাগিরক সমােজর

কাশ িশ চচ া?

আিম যখন কানও শহের যাই সই শহরটােক আিম শনা
িদেয়।

িক

বিশরভাগ শহেরই

তা

তমন

করেত চাই তার মূিত েলা

কানও মূিত

নই।

কতক েলা

পু তুলজাতীয় িজিনস আেছ। আমােদর কৃ নগর শহেরর পােশ য এত বেড়া মূিতিশ
আেছ, শহেরর মেধ
িবেবকান

কাথাও তার

কানও

িতফলন পেড়িন।

এশহের একটা

িকংবা হয়েতা একটা গৗরাে র মূিত আেছ, এ েলা সবই পু তুল ায়। তার

মেধ

কাথাও কানও অ াব

াকশন নই, কানও িচ াভাবনার িদক নই। আর য

সম

পাে ট বা মানু েষর মু খাবয়ব দিখ য ত , স েলাও এত িন ে ণীর িক বলব!
আসেল এ েলার জন
িশ ীেক

তা

বিশ টাকা

দওয়া

না।

একটা

ভােলা

িশ কলার জন

য

হয়

চুর টাকা

লােগ সটা আমােদর চতনার
মেধ ই নই।

একটা সমু ত

শহর, যখােন িদনরাত অজ
টাকাপয়সার

লনেদন হে ,

ধরা যাক বহরমপু র অথবা
মিদনীপু র িকংবা িশিল িড় — এসব জায়গায় গেল আমরা তা
জন ই একটা আলাদা জায়গা আশা কির।

ধু মা

িশ কলার

পাড়ার মাড় েলােত কাথায় চমৎকার

কতক েলা িশ কলা থাকেব, তা না থেক কতক েলা ি তীয়

ণীর মূিত থােক।

সখানকার িযিন িবখ াত লাক তাঁর মূিত।
িবেদেশ এ িবষেয় আপনার িক অিভ তা?

আিম যখন ১৯৯৯ সােল আেমিরকায় িগেয়িছলাম তখন সখােন িনউইয়েক একটা
অধ াপকেদর আবাসন দেখিছলাম। আবাসেনর
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তার মাঝখােন একটা িবশাল

া ণ আেছ মােঠর মেতাই ঘাস দওয়া।

ছেলেমেয় এেস বেস িবেকলেবলায়।

সখােন অেনক

েত কিট আবাসেনর ঘেরর পাকমু খী

য

দওয়ালটা সটা পু েরাটাই কােচর। ফেল যাঁরা ওখােন থােকন তাঁরা পাকটা সবসময়
দখেত পান।

সই পােকর মেধ িপকােসার একটা িবরাট অিরগািম রাখা আেছ।

আসল অিরগািমটা হয়েতা খু বই ছােটা।

িক

এই অিরগািমটােক ওরা

ায় কুিড়

পঁিচশ িফট উঁচু আকাের তির কের রেখেছ। সবাই সটা দখেছ। এই য আবাসেনর
মাঝখােন দা ণ একটা য িশ কলা রাখা হেয়েছ — এই সৗ যেবাধটা িক
এখােন আশা করা যায় না।

আমােদর

আেমিরকার ডালােস আিম দেখিছলাম একটা জায়গায়

পরপর কত েলা ঘাড়ার মূিত রেয়েছ। একসে
সই গিতশীলতা ধের রাখা হেয়েছ।

দশটা ধাবমান ঘাড়া ছু টেছ। তােদর

আমােদর দেশ ন লাল বসু র মেধ আিম এই

িজিনসটা দখেত পাই। িতিন নানারকম প , িবেশষ কের অেনকরকেমর কুকুেরর ছিব
এঁেকেছন। শাি িনেকতন অ েল স-সময় চািরিদেক ঘু ের বড়াত যসব কুকুর তােদর
কােরা ল াজটা হয়েতা গাটােনা, অ ুত সইসব ছিব।
মেধ ও দেখিছ প েদর ছিব আঁকার একটা
‘ বপদ’ স

বণতা আেছ।

াদনাকােলও আমরা আপনার মেধ িচ ে ম ল

আমােদর বাঙািল িশ ীেদর
স েলা খু ব সু র।
কেরিছ।

এ িবষেয় িকছু

বলুন। কীভােব আপিন িশ ীেদর িদেয় কাজ কিরেয়েছন?

আিম যখন ‘ বপদ’ স
সংখ া কেরিছলাম।

াদনা কির তখন বাউল আর রবী নাথ িবষেয়

িট আলাদা

কাজটা করেত িগেয় আমার মেন হেয়িছল আমােদর দেশ য

এতসব িবখ াত িশ ী আেছন তাঁেদর অেনেক বাউলেদর ছিব এঁেকেছন, রবী নােথর
ছিব এঁেকেছন, আবার অেনেক আঁেকনিন।

যাঁরা আেগই এঁেকিছেলন

থেম আিম

তাঁেদর ছিব েলা সং হ কির। আর যাঁরা আঁেকনিন তাঁেদরেক এই িবষেয় ছিব আঁকার
জন অনু েরাধ কির।

এইসব িশ ীেদর আিম য িচনতাম বা তাঁরা য আমায় খু ব

িচনেতন তা নয়, িক

আিম য িশ ীেকই অনু েরাধ কেরিছ িতিন উৎসােহর সে

আমােক বেলেছন — ‘হ াঁ হ াঁ আিম একটা ছিব এঁেক দব।’ মেন আেছ খু ব আ য
তৎপরতার সে
বপেদর সই

তাঁরা আমােক ছিব এঁেক িদেয়িছেলন এবং একটাও পয়সাকিড় চানিন।
িট সংখ ায় আিম

ায় এই ধরেণর ছিব িদেয় ভিরেয় িদেয়িছ। যিদও

সব ছিবই য খু ব মােনা ীণ হেয়েছ তা নয়, িক
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পারে

ি ভ তার মেধ িদেয় ফু েট উেঠেছ। এটােক আিম খু ব মূল বান বেল মেন কির।

রবী নাথ সংখ া করার সময় িঠক এইভােবই মেন হেয়িছল য — রবী নােথর
ক কমনভােব আঁকেত চান একটু দখা যাক।
এটা িক

চ

েত েকই রবী নাথেক আঁকেত চান
ল

নীয়।

সবাই

য শরৎচ েক

আঁকেত চান, সু কুমার রায়েক আঁকেত চান তা
িক

নয়।

আসেল রবী নাথেক আঁকার

বণতা

বাঙািল িশ ীর বু েকর ভতেরই আেছ। একইভােব
িবেবকান , গাি জীর মু খাবয়ব আঁকার
আিম অেনেকর মেধ

দেখিছ।

বপেদ য যার

মেতা কের রবী নাথেক এঁেকেছন।
হেয়েছ িক, রবী নাথ স
ফু েট উেঠেছ।

বণতাও
এরফেল

েক অেনক িল বী ণ

ফু েট উেঠেছ তাঁেদর কােছই যাঁরা

রবী নাথেক কখনও

দেখনিন।

কী আ য!

আমার মেন হয় এটাই মানু েষর অমরে র সবেচেয়
বেড়া িনশানা।
একিট কের িনজ
রায় থেক

য মানু ষিট চেল

গেছন তাঁর

মেডল িশ ীরা তাঁেদর মেন রেখ িদেয়েছন। কী অ ুত। সত িজৎ
কের হাল আমেলর িশ ী, ক না তাঁর ছিব এঁেকেছন।

িশ

িদেয়

এইভােব আমরা একটা মানু ষেক বাঁিচেয় রাখেত পাির।
রবী নােথর শাি িনেকতন বাধহয় নাগিরক বাঙািলর িশ - চতনা ও চচার ধারায়
িকছু টা ব িত

ম। এ িবষেয় আপনার িক ধারণা?

আিম যখন

থম শাি িনেকতন যাই সটা িছল ১৯৬০-৬১ সাল। তখন

আমার মেন আেছ য আিম
একটা

থেম এেকবাের অিভভূত হেয় িগেয়িছলাম। এত বেড়া

া র, তার মেধ এত সব মূিত রেয়েছ।

স েলার মহ

আমােক সে

পু রেবলা।

সে

শ কের।

বিশরভাগই রামিক েরর করা।
আিম ভািব একটা িশ ােকে র

মাঝখােন এই য মূিত েলা বসােনা হেয়েছ আর সটা িশ ীর ই ানু সােরই হেয়েছ,
এরমেধ কত সু র একটা িশ েবাধ কাজ করেছ।

যমন বু মূিতটা যখােন আেছ

তার থেক অ ত প াশ িফট দূ ের একটা সু জাতার মূিত আেছ। সু জাতা বু ে র জেন
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পােয়স িনেয় আসেছন — িথমটা হে

এই।

এখােন একটা ইন

েলশেনর ভাবও

2আসেছ। এই য িঠক িঠক জায়গায় মূিত েলােক বসােনা এটা িক

একটা িশখবার

িজিনস।

তেব শাি িনেকতেন রামিক রেক য

ি -হ া

কাজ করার সু েযাগ

দওয়া হেয়িছল

এটা একটা িবেশষ রকেমর মানিসকতা থেক
আেস।

সখােন ন লাল বসু

চমৎকারভােব

সবাইেক

ছিব এঁেক

উ ু

করেতন।

সত িজৎ রায় যখন ছিব আঁকেছন ন লালবাবু
তাঁর কােছ িগেয় বলেছন — ‘তু িম গাছ আঁকেছা
িঠক আেছ, িক

তু িম ওপরটা আেগ আঁকেছা

কন? তু িম তলা থেক এেসা।’ এই শখাটার
কথা

সত িজৎবাবু

িনেজ

উে খ

কেরেছন।

ন লালবাবু ই তাঁেক ধিরেয় িদেয়িছেলন গাছ
কমন কের তলা থেক আঁকেত হয়।
আসেল মেন হয়

কৃ িতেক খুব গাঢ়ভােব পয েব েণর মেধ িদেয় িশ ীর এই চাখটা তির

হয়। শহেরর মানুষ

ােমর কােছ গেল অেনক সময় তার দখাটা বদেল যায়। আপনার িক

মেন হয়?

এই

সে

মেন পড়ল — আমার এক ব ু স ীপ বে

াপাধ ায়, স সাঁওতালেদর ছিব

আঁকা শখােত িগেয়িছল। আসেল স পড়ােতই িগেয়িছল। একিদন স তার ছা েদর
বলল ‘ তামরা একটা গাছ আঁেকােতা।’
আর

একটা সাঁওতাল ছেল গােছর কা

কের তার ডালপালা, ফু ল-লতা-পাতা এমনিক পািখও আঁকেলা।

িব য়কর যটা সই ছেলিট িক
স ীপ ভাবেলা আমরাও
কন?’

সবেচেয়

মািটর তলার শকড়টাও আঁকেলা।

অবাক হেয়

িয়ং কেরিছ, আমােদর বাবারাও কেরেছন, িক

আমরা তা

কখনও গােছর শকড় আঁিকিন।
শকড় আঁকেল

থেক

স তখন ছেলিটেক িজে স করেলা ‘আ া তু িম

ছেলিট তখন বলল ‘ শকড় ছাড়া িক গাছ হয়?’

উপলি টা স ীেপর নাগিরক- চতনােক
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বু ঝেলা য আমােদর লখাপড়ার িসেলবােস ও প িতেত কতটা কৃ ি মতা রেয় গেছ।
আমরা গাছ আঁকেত পাির িক
আপিন

ােম গে

গােছর শকেড়র কথা ক নাই কির না।

ঘুের স ীত সং হ কেরেছন অজ ।

িক

আপিন

য িশ কলারও

সং াহক এটা বাধহয় অেনেকই জােনন না?

আিম বরাবরই খু ব মন িদেয় রীিতমেতা অিভিনেবশ সহকাের বাঁেশর কাজ, মািটর
কাজ, কােঠর কাজ, আইভিরর কাজ ঘু ের ঘু ের দেখিছ নানা জায়গায়।

িমউিজয়ােম

এসেবর নমু না আেছ। বমায় কীরকম কােঠর কাজ হত স েলা আিম খু ঁিটেয় দেখিছ।
আর এসব দখেত দখেতই নানারকম িশ ব
পারতাম সং হ করতাম।
অেনেক আবার

ায় আমােক িদেয় িদেয়েছন।

িশ কলা েলা থাকেব।
নয়, মানু ষ

এই েলা এখন আমার জীবেনর

আিম যখন চেল যাব, তখন আমার সংগৃ হীত এই

স েলার মেধ হয়েতা আমার বঁেচ থাকার ই ার একটা ছিব

আিম কীরকম কের বাঁচেত চেয়িছলাম।
য জীবনটা যাপন করেত চায় তার

গান েলা, বই েলা, িশ ব

ধু য জীবনধারণ তা তা

মাণ হে

য তার সংগৃ হীত

েলা, তার ঘর সাজােনার কৗশল, বঁেচ থাকার

অিভ ান তার মেধ ধরা থােক। িক
পারিছ তা নয়।

আিম যখন যমন

কাথাও কাথাও িকছু পয়সাকিড় িদেয়ও সং হ কেরিছ।

একটা অংশ বেল মেন হয়।
ধরা থাকেব।

সং হ কেরিছ।

ঃখটা এইটাই

িতটা

এই িশ াটা য আমরা সবসময় অন েক িদেত
য আমারটা

দেখ আেরকজন

কউ িশখেব বা

অনু করণ করেব তা মেন হয় না। খু ব কম লােকই সটা কেরেছ। সাধ আেছ িক
ইে

নই।

অেনেক হয়েতা অেনক টাকা িদেয় অেনক িজিনস িকেন

এেলােমেলা ভােব ঘের রেখ িদল, তা িদেয় তা হেব না। আিম

ফলল,

িতটা িজিনস িতল

িতল কের সং হ কেরিছ, কাথায় রাখেবা, কীভােব সাজােবা তা িনেয় ভাবনািচ া
কেরিছ। অেনেক আমােক অেনক িজিনস উপহার িদেয়েছন স েলাও আিম রেখিছ।
তারজন খু ব গিবত বাধ কির।
আ া আপনার িক মেন হয় আমােদর সৗ যেবাধ-িশ েচতনা কীভােব আেরকটু বাড়েত
পাের? কীভােব আমরা আেরকটু বিশ িশ মি ত হেয় উঠেত পাির?
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আমার িনেজর মেন হয় মানু েষর জীবন কখনওই পিরপূণ হয় না যিদ না
কালার স

েক তার কানও

কের

ান না থােক। যিদ না স কানও িজিনেসর

িতটা িজিনস িনেজর হােত না কের থােক।

আঁকেত হয়, কী কের পনিসল
িশখেত হেব এ েলা।

কী কের

আঁকেত হয় — এ েলা

তা স

কৃ িতর িচ

কীভােব একটা রিঙন ছিব

আঁকেত হয়, কমন কের

ূণ আলাদা আলাদা ব াপার।

পিরেয়ও যেত হয়। তারপর িনেজ িনেজই
এ েলা মানু েষর

চ থেক

চ করেত হয়, শড িদেত হয় িনেজ িনেজ তা

ইিমেটশন, দেখ দেখ নকল করারও একটা
হয়।

াইমাির

র আেছ।

য

আবার যােক বেল

িক

সই

রটা আবার

প েলা িনেয় ভাবেত হয়, তির করেত

াথিমক িজ াসা থেকই তির হয়।

এমনভােব িসেলবাস তির হেয়েছ

িতকৃ িত

িক

িয়ং-এর পর আর িকছু

আমােদর দেশ
শখােনা হয় না।

আমার মেন হয় িশ কলা িজিনসটা খু ব ব ি গত। সবাই ছিব আঁকেত পারেব একথা
িঠক নয়। এখনকার গােজনরা মেন কেরন সবাই ি েকট খলেত িশখেব, সবাই গান
গাইেব, ছিব আঁকেব।
ল

সটা তা আর হয় না। এবং সই সে

কের দেখিছ য এখন এত মানু ষ লেখ, িক

এত কম লখক তােদর মেধ ।

লখাটা পড়েলই বাঝা যায় য লাকটা একটা লখক। গান
সা-টা িঠক ধরা পেড়েছ।

সরকম ছিবর টান- টান-

সবাই িলখেব। আিম
নেলই বাঝা যায় গলায়

াক দখেলই বাঝা যায় এ

একজন িশ ী। এর তু িলর টানই আলাদা, এ অেনক অনু শীলন কেরেছ। এইটাই শষ
কথা। অনু শীলনটা দীঘিদন না করেল
অেন র ছিব অবেলাকন করেত হয়।

কাশ িঠকভােব হয় না। অনবরত দখেত হয়,
দেখ

দেখ বু ঝেত হয় — ‘ও,

লাকটা

এইরকমভােব ভেবেছ!’
আপিন িনেজ লখার আেগ কীভােব িবষয়টােক ভােবন? তারপর কমন কেরই বা এিগেয়
িনেয় যান িনেজর ভাবনাটােক? পুেরা

ি

য়াটা যিদ একটু বেলন।

আিম যেহতু িনেজ িলিখ, গান গাই এবং ছিব আঁকেত পাির, িতনেটই আমার ভতের
আেছ তাই িতনেটর ওপর তু লনামূলক একটা কথা বলেবা। যখন িলিখ তখন অেনক
আেগ থেকই সটা িনেয় ভাবেত আর
এবং লখাটা
চেল

কির, করেত করেত একটা পেয়

চেল আেস

হেয় যায়। আবার এমনও হেয়েছ আিম হয়েতা একটা পাতা িলেখ

গলাম বাজাের, বাজার
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ব াপারটাই স

ূণ ভুেল গিছ। তখন আিম আমার

থম পাতাটা পেড় িনেয় ি তীয়

পাতার লখা

কির। আবার আিম একসে

িতনেট লখারই

থেম একটা কের পাতা িলখলাম, তারপর ি তীয় তৃ তীয় পাতাটা

িলখলাম, এরকম কের একসে
এটা মকািনক াল, িক

-িতনেট লখাও

করেত পাির।

পু েরা লখা েলাই শষ হল। অেনেক হয়েতা বলেবন

এটা তা নয়।

ভতের একটা িনমাণ হেয়ই থােক।

শরৎচ

চে াপাধ ায় বেলিছেলন ‘ কানও উপন ােসর একাদশ অধ ায়

তারপর

থম অধ ায়টা িলখেত পাির আিম।’ এককােল আমার এটা খু ব অতু ি

েনিছ

থেম িলেখ
বেল

মেন হেয়িছল, এখন আর হয়না। কারণ িবষয় েলা এমন খােপ খােপ সাজােনা থােক
য িঠক উ ািসত হেয় ওেঠ।
িবষয়টা হে

লখার ব াপারটা এই যিদ হয় তাহেল গান গাওয়ার

এইরকম য — গােনর তা একটা

ও সু র তা আমার ভতের রেয়ইেছ। আিম
টেন বার করার ব াপারটা হে

প ভতের বাঁধাই আেছ, তার কথা

ধু সই ব াপারটােক টেন বার করেবা।

এইরকম, ছােটােবলায় আিম য গানটা সু র গেয়

িদতাম পরবতীকােল সটা আর ওইভােব গাইনা, গানটােক এখন বু েঝ গাই। যত বয়স
বােড় গােনর ভতরকার অথ, গােনর ভতরকার সু রসি েবশ, তার
বশ

বাঝা যায়।

িযিন গীিতকার, সু রকার তার ইনেটনশান

বশ

াকচার সবটা
বাঝা যায়।

ইনেটনশানটা বু ঝেত না পারেল ভােলা কের গান গাওয়া যায় না। আর ছিবর িবষয়টা
স

ূণ আলাদা।

ছিবর ব াপারটা হে

এইরকম —

একটা সাদা কাগজ, তােক

আ মণ করেত হেব। একটা শূণ তােক ধরেত হেব। শূন তার ভতর থেক আমার
কাি

ত

পেক আিম ধরেবা।

আমার মেন হয় িতনরকম িশে র মেধ এই ছিব

আঁকাটাই সবেচেয় কিঠন। কারণ ছিবর মেধ একটা িরেজকশন আেছ।

য পিরমাণ

ছিব এঁেক ফেল িদেত হয় সই ইিতহাসটা কউ কানওিদন জানেত পাের না।
এটা একটা দা ণ কথা আপিন বলেলন, অেনক বািতল খসড়ার
সিত কােরর ছিবর জ

ভতর

থেক একটা

হয়।

ধরা যাক, একটা শূন সাদা কাগজেক আিম আ মণ করলাম তু িল িদেয়। তার মেধ
আে

আে

আিম আমার ভতরকার

পটােক ফাটােত পারলাম। এই পারার সময়

একিদেক আমার চনাজানা দৃ েশ র জগৎটা যমন আমার
তমিন এমন অক নীয় িকছু িজিনস তার মেধ
www.nandimrinal.wordpress.com
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কানওিদন ভািবিন। এই

েটা িমেল িশ কলা এিগেয় যায়। পৃ িথবীর যত বেড়া বেড়া

িশ ী আেছন আিম তাঁেদর ছিব দিখ।

সই দখার মেধ তার আেলাছায়ার খলা, তার

রেঙর িবন াস, ছিব সাজােনার িঠকঠাক জায়গা েলা আিব ার করাই হে

িশ েবােধর

শষ কথা।
আপনার ি য় িচ িশ ী কারা? কােদর কাজ আপনার বিশ ভােলা লােগ?

আমােদর

দেশ

যসব বেড়া বেড়া িশ ী জে েছন তােদর মেধ

থেক আমােক

একজেনর নাম করেত বলেল আিম নাম বলেত পারেবা না। িবেদেশর িশ ীেদর মেধ
করেত বলেল সটাও আিম পারেবা না। তবু তার মেধ
আমার খু ব ভােলা লােগ।

ল-লাইফ

ভ ান গেঘর ছিব আমার আলাদা কের খু ব ভােলা লােগ।

িপকােসার ছিব আমার খু ব িব য়কর বেল মেন হয়।
ন লাল বসু েক আিম

সজােনর আঁকা ি

তমিন আমােদর ভারতবেষ

শংসা কির। আমার মেন হয় অবনী নােথর চেয়ও ন লাল

অেনক বেড়া িশ ী। আবার রিব বমার ছিবর কথাও
ভুলেত পাির না।
ইে

শিনি

ক

তাঁর মেধ

ব াপার

আেছ,

পৗরািণক একটা
পু রাণেক

িতিন

যভােব দেখেছন সটা অনবদ । আবার এেকবাের
আমােদর চনা অেনক ছেলেমেয় ছিব আঁেক, যমন
সহেজ তারা আঁকেত পাের, তােদর রং- রখার য
বু ৎপি

সটা আমােক চমিকত কের তােল। আর

রবী নােথর ছিবটা এত বিশ আ গত এবং তাঁর
ছিবটা

ের

ের উে াচন করার মেতা িবষয়।

তেব, আমরা িক
থেক

অেনক সময় ছিবেক সিঠক দূ র

দিখ না।

াইেড দূ র

থেক

আিম রবী নােথর িকছু ছিব
দখার সু েযাগ

পেয়িছলাম, তােত ছিবটােক

যভােব

দখেত

পেয়িছলাম ছাপা অ ালবােম িঠক ওই িডসট া টা আেস না। আমার মেন হয় ছিবেক
দূ রে র পিরে ি ত থেক দখেল তার ভতেরর মযাদাটা বাঝা যায়।
আিম এখনও পয

ছিব দখেত চাই, ছিবর িদেক নজর রািখ।
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আর আপনার বইেয়র

দ-ভাবনা?

আমার যখন কানও বই হয় তার
ভাবনা থােক।
ইে

কের।

তার সে

দপটটা কীরকম হেব তাই িনেয় আমার একটা

লটািরেঙর য ক ািল ািফ, সটা িনেয়ও আমার ভাবেত

সবসময় সটা অবশ আমার হােত থােক না, িশ ীর হােতই থােক।

কাশকরাও অেনকটা িলিমেটড।

তাঁেদর আিথক সামথ

কানও অে র অথ িদেয় ছিব আঁকােত পারেবন।
েদর ছিব আমার কােছ আেস, আমার পছ
এই করেত করেতই আমার বইেয়র

তমন নয় য তাঁরা য

তবু চ া কির।

না হেল বিল আেরকবার আঁকা হাক।

দপট তির হয়। এ একটা আলাদা ইিতহাস।

সা াৎকােরর তািরখ ১৫ নেভ র ২০১৪, কৃ নগের সুধীর চ বতীর িনজ
িনেয়েছন কৃ িজৎ সন
িচ

পিরিচিত : ১।

৪। ’ বপদ’ পি কায়

যখন কানও

বাসভবেন। সা াৎকার

।
সুধীর চ বতী;
কািশত িশ ী

২। দীপাবিল পুতুল;

৩। কৃ নগেরর ঘুিণর পথ-ভা য;

পন িব ােসর আঁকা বাউল;

৫। রামিক েরর ‘সুজাতা’।

৬। রাজা রিব বমা-র আঁকা ছিব।
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