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মুকুল  দ-র িশ ী জীবেনর পটভূিমকায় 
জাপান ও অজ া 

িশ ী মুকুল  দ-র জীবেনর একিট অধ ায় সি নী রায়েচৗধুরী-র কলেম। 
 
১৯১৬ সােলর   র িদেক মুকুল  দ যখন ছিব আঁকা িশখেবন বেল পাকাপািকভােব 
অবনী নাথ ঠাকুেরর কােছ আ সমপ ণ কেরেছন এবং মােঝ মােঝ িকছুিদেনর জন  িপতার 
কম  ল ঘাটিশলায় িগেয় থাকেতন তখনই একিদন শাি িনেকতন  থেক   েদেবর  টিল াম 
এেলা ‘‘কাম ইিমিডেয়টিল উইথ ইেয়ার লােগেজ ,  িসিডং টু জাপান।’’   টিল াম হােত 
 পেয় আনে  আ হারা মুকুেলর তখন জাপান স েক   ধু 
এটুকুই জানা িছল  য জাপান অত   সুসভ  একিট আেট র 
 দশ এবং ভারেতর সে  জাপােনর  য সাং ৃিতক সংেযাগ 
গেড় উেঠেছ তা  জাড়াসাঁেকার ঠাকুরবাড়ীেক  ক  কের, 
কারণ জাপান  থেক ওকাকুরা ও তাঁর আট-নয়জন ছা  
ভারতীয় চা কলা ও  াপত িশে র  িত আকৃ  হেয় 
িশ চচ ার জন   জাড়াসাঁেকার ঠাকুরবািড়েত এেসিছেলন।  
জাপান যা ার অব বিহত আেগ মুকুেলর জীবেন  য অত   
তাৎপয  পূণ  ও ইি তবহ ঘটনািট ঘেট তা হল এই  য, 
বধ  মােনর মহারাজা িবজয়চাঁদ মহাতাব  সই সময় মুকুেলর 
আঁকা  -খািন ছিব আটেশা টাকার িবিনমেয় িকেন িনেলন।  
মুকুল  দ তাঁর আ জীবনীমূলক রচনা ‘আমার কথা’  ে  এই িবষয়িট স েক  িলেখেছন : 
‘‘ব াপারটা অেন র কােছ এমন িকছু    পূণ  নয়, িক   সই বয়েস আমার মেন খুব দাগ 
 কেটিছল।   বাধহয় িশ ী হ’ ত পারিছ তারই একটা ইি ত  পলাম  যন।   সই যা ায় যখন 
জাপান  থেক আেমিরকা হেয়  দেশ িফির তখন আেমিরকা  থেক একটা   স িকেন আিন 
 সই টাকা িদেয়।    সটা নড়বেড় হেয়  গেলও এখনও আমার কােছ আেছ।’’   স ত 
উে খ  — এই  ে ই িশ ী জীবেনর   িতপেব  িতিন িনেজর অিভ তার কথা জানােত িগেয় 
বেলেছন — ‘‘যেশর  িত, অেথ র  িত আকষ ণ যিদ  পেয় বেস তেব জীবেন  কানিদনই 
সাথ কতা আেস না।  অেনক পির ম ও চচ া কের িশ ীেক  ডসপ ােরট হেত হয় কারণ 
িশ ীর জীবেন  িত ি তা আেস পেদ পেদ।  ব ুবা ব, আ ীয় জন, পিরিচত-অপিরিচত 
সকেলই  দখা যায়  ালা-য ণা িদে , অপমান করেছ এবং িহংসায় উ   — সব  ই 
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 রষােরিষ,  জদােজিদর একটা ব াপার চেলেছ।  অতবড় একজন িশ ী ভ ানগঘও সারাটা 
জীবন জুেড়  লােকর কাছ  থেক কতরকম  তারণা,  ব না, লা না, ব  -িব পই না সহ  
কেরেছন!  কতখািন  মহনৎ করেল একজন  কৃত আিট    হওয়া যায়  স খবর একমা  
আিট   রাই জােনন।  িশে র জন ই িনঃ াথ ভােব িশ ীর জীবনেক  বেছ িনেত পারেল তেবই 
 কৃত সৃি  স ব।’’  কলকাতায় আট   এগিজিবশন  দেখ মুকুেলর  চােখর সামেন 
িশ জগেতর  য িবশালতা উে ািচত হেয়িছল — জাপান যা ায় রবী স ী হওয়ার দ ন 
জাপািন আিট   েদর সাি েধ  এেস তার  কৃত মাহাে  র আভাস  যন আেরা িবশালতর  প 
িনেয়  সািরত হল।  জাপােনর িশ চচ ার ধারায় জাপািন আিট   েদর আ িরক সহেযািগতায় 
মুকুল কীভােব িনেজর িশ ী জীবনেক সমৃ  করেত  পেরিছেলন  স কথা তাঁর ‘আমার কথা’ 
 ে   যভােব িলিপব  কের  গেছন তার িকছুটা পিরচয় এই  লখািটেত পাওয়া যােব। 
 ১৯১৬ সােলর মাচ  মাস।  জাপান যা ার সূচনা হল 
‘ তাশামা ’ নােমর একিট মালবাহী জাহােজ।   সই জাহােজ মানুষ-
যা ী বলেত িছেলন রবী নাথ, অ া ুজ, িপয়াস  ন ও মুকুল  দ — এই 
চারজন মা ।  জাহােজ অনবরতই টনটন  লাহা-ল র, পােটর ব া 
 বাঝাই হে ।  অেনক ব েরই জাহাজ িভড়েছ।  মালবাহী জাহাজ 
বেল ব ের ব ের তার মাল  তালর, মাল খালাস করার আর িবরাম 
 নই।  কােজই জাপােন  পৗঁছােত সব সাকুেল  একমাস  লেগ  গল।  
রবী নােথর আগমনবাত ায় জাপােন রেট  গেছ  য ‘ সেক  বু ’ 
আসেছন তাই ব ের ব ের সব    হ  হ  র  র ব াপার।  জাপােনর ‘ কােব’ ব ের 
রবী নাথেক অভ থ নার জন  জাপােনর িবিশ  গণ মান  ব ি েদর মেধ  উপি ত িছেলন 
জাপােনর সব ে   আিট    ইেয়ােকাহামা টাইকান,  প ার কাটসুকা — এছাড়াও 
শাি িনেকতেনর জুজুৎসু িশ ক কােনা আর জাপােনর ি   কাওয়া িচ।  এঁেদর মেধ  
মুকুেলর সে  টাইকােনর স ক   মশ িনিবড় ও ঘিন  হেয় ওেঠ।  টাইকান তাঁেক 
‘ফুিজয়ামা মাউে ন’  দখােত িনেয় যান।  এই ‘িলিভং ভলকােনা’ এমিনেত বরেফ ঢাকা 
হেলও মােঝ মােঝ আবার  ধাঁয়া  বরেত থােক।  জাপািন আিট   েদর কথা  ছেড় িদেলও 
পৃিথবীর ল  ল  আিট    ‘ফুিজয়ামার’ ব রকম ছিব এঁেকেছন।  একিদন টাইকান আবার 
মুকুলেক িনেয় িগেয় ‘ নাডামাস’ বেল এক জায়গায় হাজার বছেরর  াচীন িশ কম   
 দখােলন।   সখােন  কা   গাে ন পাইন গাছ আঁকা িছল আর  সখানকার এক িবখ াত 
 হােটেল ব  নামী িশ ীর ছিব সংরি ত িছল — যার মেধ  অিধকাংশ ছিব-ই টাইকােনর 
আঁকা।  এছাড়াও ম  বড় এক হলঘের  শৗিখন নানা িজিনসপে   াচীন সব িনদশ  ন 
সু রভােব সাজােনা িছল।  ল  নীয় িবষয় এই  য জাপােনর ধনী গৃহ ামীর বাড়ীেতও 
এরকম সু র সু র ছিবর ‘কােলকশন’  দখা যায় তেব জাপািন জাতটার সব  ই একটা 
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সু র পিরিমিত  বাধ আােছ বেল ওরা ঘের একিট  িট ছিবর  বিশ সািজেয় রােখ না।  
উে শ  —  যিট  দখার  সিটেক স ূণ ভােব রসা াদন করা।  জাপােন  ায়ই আট   
এগিজিবশন হয়, আর  য  দশ  নীেত টাইকােনর ছিব থােক  সখােন িভড় সামলােত র ীেদর 
িহমিসম  খেত হয়।  জাপােনর  ায় সম  আিট   ই ওঁর ছিবেক  য িহংেস কেরন এেত 
 কােনা অ াভািবকতা  নই।  কী স ীত-সািহত -ভা য  , কী িব ান-রাজনীিত সব  ই এই 
 ি য়া আবহমান কাল  থেক চেল আসেছ।  আিট   েদর মেধ  এটা আবার  যন  বিশ ঘেট।  
টাইকান ভারতীয় িশ কলার  িত অনুরাগী িছেলন বেল ১৯০৬ সােল যখন ভারেত 
এেসিছেলন তখন কািশ  থেক িতিন  য িপতেলর ঘড়ািট সং হ কের িনেয় যান তার গােয় 
 খাদাই করা িছল রাসলীলার ছিব।  জাপােন থাকাকালীন মুকুল সুইস আট    ুেল আেয়ািজত 
 ায় একেশা  দড়েশা ভারতীয় ছিবর  দশ  নী  দখার সুেযাগ  পেয়িছেলন।  পৃিথবীর 
নানা াে  ঘুের ঘুের আেট  র িবষয় িনেয় খুব সূ ভােব পয  েব ণ কের মুকুেলর মেন হেয়েছ 
জাপানই পৃিথবীর সবেচেয় বেড়া আেট  র  দশ।  তাঁর কােছ প ািরেসর আট   পৃিথবীর মেধ  
   তম হেলও তা  যন খািনকটা উ  আর তার পাশাপািশ জাপােনর আট   অেনক  সৗম ।  
একটা  গাটা  দশই কী কের আেট  র এরকম  িতভূ হেত পাের 
 সটা জাপােন না  গেল িব াস করা যায় না। 
 জাপােনর সব ে   িশ ী ইয়ােকাহামা টাইকােনর 
পৃ েপাষক িছেলন  য়ং রাজা।  রাজ াসাদ  থেক  িতিদন তাঁর 
জন  দশ বােরা  বাতল ‘সােক’ আসেতা।  সােক জাপােনর ‘ ব  
ওয়াইন’।  টাইকান আবার  বিশ জল  খেতন না; চাল  থেক 
 তির হওয়া সােকই  খেতন।  টাইকান বছের একিট বা  িটর 
 বিশ ছিব আঁকেতন না।   সইসব ছিব আবার চার পাঁচ ভাঁেজর 
 ফাি ং হেতা।  সারা বছেরর সম  সময়টা িতিন ঘুের  বড়ান, 
 ািড কেরন, তারপের মগেজ সংগৃিহত আইিডয়া ও মালমশলা 
িমেল িমেশ রেঙর মেধ  িদেয় এক একটা ‘মা ার িপস’ হেয় 
 নেম আেস।  জাপােন  থাকাকালীন মুকুলও টাইকােনর সে  
 জাট  বঁেধ নানান জায়গায় ঘুের িশ  দশ  নী  দেখেছন।  তাঁর কাছ  থেক টুকটাক ছিব 
আঁকা িশেখেছন।  টাইকােনর   চ এঁেকেছন,  পাে  ট কেরেছন।  একবার টাইকােনর ছিব 
আঁকার িবেশষ একটা প িতর সে  পিরিচত হেয়  ত  দশ  ী মুকুলেতা িব েয় িবমু !  
ছিবিট িছল উইেলা গােছর নীেচ  ঘাড়া দানা খাে  আর পােশ সিহস  েয় ঘুমাে ।  ছিবিট 
 গাে র উপর আঁকা িক  ছিব টাইকােনর িকছুেতই মনঃপূত হি ল না।  ছিবর 
উপকরণ িলেক পূনব ার ব বহােরর উপেযাগী ও অ ত  রেখ ছিবিট ন  করেত চাইিছেলন 
বেল িতিন মুকুেলর সামেনই আ য   এক অিভনব  ি য়ায় িসে র কাপেড়র ওপের িনজ  
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এক  মৗিলক  টকিনক অবল ন কের ছিবিট বদেল িদেলন।  মুকুলেক টাইকান তাঁর আঁকা 
অসামান   িট ছিব উপহার িদেয়িছেলন যার অথ মূল  িছল িবপুল।  অেথ র িবিনমেয় মুকুল 
 স ছিব িল হারােত চানিন িক  এমনই  ভ  াগ   য জাপানপব   শষ কের আেমিরকায় 
যাওয়া িছল বেল  দেশ  ফরার সময় জাপান  থেক ছিব িল িনেয় িফরেবন মন  করেলও 
 শষ পয     সই ছিব আর সং হ করা স ব হয়িন।   সই  িট ছিবর একিটেত িছল বাঁশগাছ 
আর অপরিট িকেয়াটার  াকৃিতক দৃশ । 
 টাইকােনর িশ  ােনর িবশালতা  দেখ মুকুল  যমন তাঁর  িত আকৃ  হেয়িছেলন 
িতিনও  তমিন িশে র  িত মুকুেলর আ হ, িন া, ভােলাবাসা ও মু তা  দেখ তাঁেক তাঁর 
িশষ  হওয়ার স ান িদেত  চেয়িছেলন।  পঁিচশ, ি শ বছেরর বেড়া টাইকানেক মুকুল   র 
মেতাই   া করেতন, আর টাইকানও তাঁেক এতটাই ভােলাবাসেতন  য  লারিশপ িদেয় দশ 
বছর তাঁেক িনেজর কােছ  রেখ ছিব আঁকা  শখােত  চেয়িছেলন।  টাইকােনর ব ব াপনায় 
 টািকও  থেক ইেয়ােকাহামায় িগেয় মুকুল যখন িবিশ  ধনী এবং িশ রিসক িশ ী 
 তািমমােরা হারার বাড়ীেত ওেঠন তখন িতিনও তাঁেক দশ বছেরর  লারিশপ িদেয় ছিব 
আঁকার জন  িনেজর কােছ রাখার ব ব া করেত  চেয়িছেলন।  টাইকান িকংবা  তািমমােরা 
হারার  িত িতর মেধ   কােনারকম  ােথ র নামগ ই িছল না।  আেমিরকার িশকােগােতও 
মুকুল আট   িশ ার জন   লারিশপ  পেয়িছেলন িক   কােনাখােনই কিব  র অনুেমাদন না 
থাকায়  স যা ায় মুকুল  লারিশেপর  কােনািটই িনেত পােরনিন। 
 জাপােনর িবখ াত িশ ী িসমামুরা কানজােনর  িত মুকুল এতটাই   াশীল িছেলন  য 
‘আমার কথা’  ে  তাঁর স েক  িলেখেছন — ‘জাপািন িশ ীেদর কথা বলিছ যখন তখন এই 
 বলা আর একজেনর নাম না করেল পাপ হেব আমার।’  জাপােন  বশ িকছুিদন থাকেত 
থাকেত ব   াচীন ও আধুিনক আেট  র সে  পিরিচত হওয়ায় তাঁর মন  াণ  যমন ভের 
উেঠিছল  তমিন অেনক িকছু ভাবেতও িশেখিছেলন।  জাপােনর িশ ীরা  াচীন আট  েক 
 যমন   ার সে  পিরচয  া কের, ময  াদা  দয়  তমিন র াও কের, িক   সই হারােনা 
প িতর মেধ  আটেক থােক না।  তাঁরা আি েকর সে  িশে র অেথ র িবন াসেকও উ ততর 
করার  েচ ায় িনর র ব াপৃত থােকন।   তািমমারা হারারার বাড়ীেত িকংবা অন    যখােনই 
মুকুল টাইকান অথবা িসমামুরার ছিব  দেখেছন  সখােনই ল   কেরেছন  য িশ ীরা 
ইউেরাপীয়ান আট  েক  যমন নকল কেরনিন  তমন  াচীন জাপািন আট  েকও নয়।  
িচ কলার সব  ই একটা বিল  িনজ তার অিভব ি  আেছ — এখােনই তাঁেদর     ।  ও 
 দেশর িশ কলায় বা ল   নই — আেছ িবশালতা।  ক নার বদেল জীবনসত েকই ওরা মূল  
 দয়  বিশ।  আেট  র  িত ওেদর আনুগত টা এেসেছ িশে র  িত আ িরক ভােলাবাসা  থেক 
— আিভজােত র অহংকার  থেক নয়।  জাপােনর আেট  র সাথ কতার  গাপন সূ িট এখােনই।  
জাপােনর আর একিট  য িবষয় িবেশষভােব ল  নীয় তা হে  আট  েক সুরি ত রাখার জন  
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ওেদর আ িরক  েচ া।  জাপােনর চািরিদেক জল।  ফুিজয়ামা, ভূিমকে র মত  দব-
 িব পাক িনেয় ওেদর ঘরক া।  তাই বািড়ঘর সব কাঠ িদেয়  তির।  কােঠর বািড় — এই 
ভাঙেছ, এই  মরামত করা হে  িক  আেট  র সং হ সুরি ত রাখার  য চমৎকার প িত 
ওরা িনেয়েছ তােত হাজার বছেরর পুেরােনা ছিব আজও অ ত  থেক  গেছ।  আেট  র সাম ী 
সংর ণ করার জন  ওরা  ায় এক ফুট  মাটা  ীেলর  দওয়াল িদেয় এমন ঘর  তির কের 
 রেখেছ  য তার িভতের  াকৃিতক  েয াগ  পৗঁছেত পােরনা।  জাপােন এইরকম একিট 
  ার ম  দখার  সৗভাগ  মুকুেলর হেয়িছল।   সখােন অখ াত এক নাম না জানা িশ ীর 
আঁকা ব  পুরাতন এমন একিট  াগেনর ছিব িতিন  দেখিছেলন যা  দখেল মেন হয় সব দাই 
 ফাঁস  ফাঁস করেছ।  আবার এমন ছিবও  দেখেছন যার িবষয়ব   ধুমা  বাঁশগাছ।  িক  
ছিবিট  দখেলই মেন হেব তার পাতা িল  যন সবসময়ই মৃ  বাতােস কাঁপেছ।  জাপােনর 
িশ ীেদর সব  ই এইরকম  দ া -বিল  একটা  মৗিলকতা আেছ যা একা ভােব তাঁেদর 
িনজ । 
 ইয়ােকাহামা  থেক একবার  টািকওেত 
টাইকােনর বাড়ীেত িগেয় মুকুল  দেখন  য িকছু 
 ছেল  মেয় তাঁর বািড়েত  ধায়া- মাছা ইত ািদ 
যাবতীয় সাংসািরক ও বাগােনর কাজকম   কের 
চেলেছ।   দেখ েন মুকুেলর মেন হেয়িছল  য তারা 
বুিঝ কােজর  লাক।  িক  পের জানেত পােরন 
তারা সকেলই জাপােনর নামজাদা আিট    এবং 
তােদর মেধ   কউ  কউ রীিতমেতা  লার।   সইসব ছা ছা ীরা টাইকােনর কােছ ছিবর 
কাজকম   িশখেত এেসিছল।  অত   বিল  তােদর হােতর কাজ।   - কন নােম একিট  মেয় 
এেদরই মেধ   থেক মুকুলেক ফুলসেমত ফুলদািনর একিট ছিব এঁেক উপহার িদেয়িছেলন।  
 সই  থম মুকুল উপলি  করেলন মানুষ আসেল  কাথায় বড়।  টাইকােনর অনুেরােধ 
  েদব  সানািল িসে র ওপের কািল তুিল িদেয় টাইকানেক িলেখ িদেয়িছেলন : 
  ‘ হ মহা টাইকান 
    িবে র অ ের তব  ান। 
  তব িচ পেট 
    িবে র  ােণর কথা রেট।’ 
টাইকান  য ছিব আঁকেত আঁকেত িচৎকার কের  গেয় উঠেতন : 
  ‘িক কু রাকা চাকা  হােকা 
   চেতা িকনােয়া 
   হাঃ  হা রা আ িকন নাম নাম।’ 

http://www.nandimrinal.wordpress.com


www.nandimrinal.wordpress.com  Page 6 
 

তা অেনকিদন পয    মুকুেলর  ৃিতেত এতটাই উ  ল হেয়িছল  য  সই সুর  ায়শই তার 
কােন বাজেতা।  জাপান  থেক চেল আসার িকছু আেগ   েদবেক ভারেতর  িতিনিধ 
িনব াচন করার   াব উেঠিছল িক  অ া ুজ তােত সায়  দনিন কারণ তাঁর মেন হেয়িছল 
তাহেল হয়েতা সারাজীবেনর জন  রবী নাথ জাপােনই ব ী হেয় থাকেবন।  অবশ  জাপান 
 থেক আেমিরকায় িগেয় রবী নাথ তাঁর িবিবধ ব ৃতায় জাপান স েক  িকছু িবতিক ত 
অিভমত  পাষণ কেরিছেলন বেল পরবত ীকােল জাপােনর নাগিরক কিব  র  িত িব প 
হন।  একারেণ আেমিরকা  থেক  ত াবত েনর পেথ জাপােন  কউই আর তাঁেক িবদায় 
সংবধ  না  দওয়ার জন  উপি ত িছেলন না।  একমা  ব িত ম  সই িবখ াত উদারেচতা 
িশ ী ইেয়ােকাহামা টাইকান। 
 িপয়াস  ন  চেয়িছেলন িবেদশযা ায় রবী স ী মুকুল  যন   েদেবর সে  ঘুের ঘুের 
িবিভ   দেশর আট   স িক ত িকছু তথ ািদ  জেন  েন িনেজ তা  েয়াগ করার জন  সেচ  
হন তাই টাইকােনর  দওয়া  লারিশেপর   াব িপয়াস  ন সাদের  হণ কেরিছেলন, িক  
  েদব তা নাকচ কের িদেলন।   স যা ায় মুকুেলর িবেদেশ  থেক যাওয়ার  স  যতবারই 
উেঠেছ   েদব ততবারই একই কথা বেলেছন — ‘না, আিম ওর বাবার কাছ  থেক ওেক 
িনেয় এেসিছ, বাবার কােছ িফিরেয়  দেবা।’  আেমিরকা  থেক  ফরার পেথ মুকুলেক িনেয়ই 
এ ব াপাের িপয়াস  েনর সে    েদেবর  য কথা কাটাকািট হল তা  ায় ঝগড়ার পয  ােয় 
 পৗঁেছ  গল বেল িপয়াস  ন আর ভারতবেষ  িফরেলনই না।  আেমিরকা  থেক  ফরার পেথ 
জাপােনই  থেক  গেলন।  জাপান  ছেড় চেল আসার সময় টাইকান,  তািমমােরা হারা, 
িসমামুরা কানজান — এঁেদর সাি ধ  ও সাহচেয  র কথা  ভেব মুকুেলর মন ভারা া ।  
িসমামুরা কানজান িছেলন রয় াল আিট   ।   সাজা কথা নয়।  থাকেতন একিট পাহােড়।  
  ফ রঙ  েল  দওয়ার জন  তাঁর আট-দশজন ছা ছা ী িছল।  মুকুলেক িতিন ফুিজয়ামার 
ছিব এঁেক িদেয়িছেলন।  আর একজন জাপািন আিট  ে র নাম হািয়মােতা গােতা।  ১৯০৮-
১০ সােল িতিন ওকাকুরার সুপািরেশ  জাড়াসাঁেকার বািড়েত এেসিছেলন।  অবন ঠাকুর তাঁেক 
তাজমহল, নূরজাহান  ভৃিত  মাগলাই ছিব উপহার িদেয়িছেলন।  অবনী নাথ ও 
গগেন নােথর  ায় প াশ-ষাটখানা ছিব িছল আর একজন নামজাদা জাপািন আিট  ে র 
কােছ যাঁর নাম কাৎসুতা।   টািকওেত কাৎসুতার ছিব িবি র একিট  দাকান িছল।  
 দাকানিট আমােদর  দেশর পােনর  দাকােনর মেতা  ছােটা আকােরর।  অথচ ভাবেল আ য   
হেত হয় — কী িবি !  আর হেব নাই বা  কন?  জাপােন আেট  র  য চািহদা তা িনত  
ব বহায  সাম ীর ব াপার।  আমােদর  দেশর মেতা  ধুমা  বড়মানুিষ  দখােনার জন  ছিব 
িকেন  দওয়ােল টািঙেয়  রেখ ধুেলা চাপা  দওয়া নয়। 
 জাপােনর িশ মাহা    দেখ আর ভারতীয় িশে র ি  তার কথা  ভেব মুকুেলর 
 কবলই মেন হেত লাগেলা — এিশয়ায় যিদ চীন-জাপান-ভারত  সৗহােদ   অিবি   থােক 
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তেব  স  ভসংেযােগর  কােনা তুলনা হেব না।  িশ -সং ৃিতর িদক িদেয় চীন-জাপান-
ভারেতর একে  থাকার    টা মুকুল আজীবন অনুভব কের  গেছন।  অবেশেষ জাপান 
 থেক একই পেথ পািড় িদেয় ভারেত  ত াবত ন।  ১৯১৭ সােলর মাচ  মােসর মাঝামািঝ 
কলকাতায়  ফাট   উইিলয়েমর কােছ বাবুঘােট এেস জাহাজ িভড়েলা।  অভ থ নার জন  
অেনেকই উপি ত; তাঁেদর মেধ  মুকুেলর বাবা কুলচ   দ-ও িছেলন।  সকেলরই    — 
িপয়াস  ন  কাথায়?  মুকুল ১৯১৭ সােলর মাচ  মােস  দেশ িফরেলন আর ১লা জুলাই 
১৯১৭ তই মুকুেলর িপতৃিবেয়াগ হল।    েদব িপয়াস  েনর সে  বচসা কের মুকুলেক িফিরেয় 
এেনিছেলন বেলই বাবার অি মশয ায় িতিন তাঁেক 
 দখেত  পেলন —  শষকৃত  করেত পারেলন। 
 িপতৃিবেয়ােগর পর মু  মুকুল অজানা অজ ার 
পেথ পািড় িদেলন।  ভারতীয় িশ েক  য ভােলাবােস 
তার কােছ অজ া মহাতীথ , পরম পুণ ভূিম।  
মুকুেলর  থমবােরর অজ া যা া িছল িবনা 
  িতেত  ধুমা  মেনর  জাের অজ ােক  চােখর 
 দখা  দখেত যাওয়া।  আর  সখােন িগেয় 
অ ত ািশতভােব একদল জাপািন আিট  ে র  দখা 
 পেয় তােদর সে  িভেড় যাওয়া।  আেরা আ েয  র 
ব াপার এই  য,  সই জাপািন আিট  ে র দেলর মেধ  
িছেলন মুকুেলর পূব পিরিচত কাে া আরাই।  কাে া 
আরাই টাইকােনর মেতা ওকাকুরা ঘরাণার িশ ী।  এেসিছেলন  জাড়াসাঁেকােত অবন 
ঠাকুেরর কােছ ইি য়ান আট   স ে  তািলম িনেত।  আবার কাে া আরাই-এর কােছই 
ন লাল বসু কািল তুিলর কাজ  শেখন।  একটা আেট  র  টকিনকেক  ডেভলপ কের সু ুভােব 
 টেন িনেয়  যেত কাে া আরাই-এর রীিতমত দ তা িছল।  ন লাল বসু  য িশ ীর কােছ 
কািল তুিলর  রওয়াজ করেতন  সই কাে া আরাই মুকুলেক অজ া  হার িদেক পথ 
 দিখেয় িনেয় িগেয়িছেলন।  অজ া  হা  থম  দখার  সই অভূতপূব  অনুভূিতর কথা মুকুল 
তাঁর ‘আমার কথা’  ে  িলিপব  কের  গেছন : ‘ াকৃিতক উপত কােক িঘের পাহােড়র 
অসমান  বড়া  দেখ মেন হল  যন িশেবর মাথার চাঁদ।  তার পাশ িদেয়  নেম  গেছ এক 
অপূব  ঝরনা।  মু  হেয়  গলাম তাঁর কুলকুল শ   েন।   দখার পর আমার মেন হল এ  য 
আমার ক নােকও হার মানােলা।   েবশ মুেখর চমৎকার কা কায  করা নীলাভ  ব িন 
রেঙর   রেক অিত ম করেতই সারবি   হামি র।  কাে া আরাই আর আিম ধ ান  
হেয়  যন  সখােন দাঁিড়েয়  গলাম, আমার কথা ব  হেয় িগেয়িছল তখন।  আমার সম  
পথ ম হাজার  ণ উ ল হেয়  গল ওই এক পলেকর দৃি েত।’ 
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 িশ তীথ  অজ ায় এেস মুকুেলর  চােখর সামেন  যমন িশ জগেতর িসংহ দরজা খুেল 
 গল  তমিন অ ত ািশতভােব  দেশর মািটেত জাপািন আিট   েদর সাি ধ  ও সাহচেয   
আসেত  পের তাঁর িশ ী জীবেনর   িত পেব র পটভূিমকা আেরা  সািরত হল।  পিরিচত 
হেলন সামুরা, আরাইসান  মুখ জাপািন দেলর িশ ীেদর সে ।  সামুরার কাছ  থেক জানেত 
পারেলন  য, তাঁেদর আেগও জাপািন িশ ীরা এেস অজ ার   ে া কিপ কের িনেয় 
িগেয়েছন, িক  তার অিধকাংশই ন  হেয়  গেছ ভূিমকে ।  ভাগ  েম সামুরার ব ি গত 
সং েহ থাকা িনজ    ে া িল  ংেসর হাত  থেক  বঁেচ  গেছ।  অধ াপক সামুরা যখন 
অসংখ  ছিব তুেলেছন, অজ ার নকশার কিপ কেরেছন তখন মুকুল তাঁেদর আিতথ   হেণর 
কৃত তায় ও িনেজর  শি ক মেনর চািহদা  মটােত তাঁেদর ছিব আঁকার কােজ যৎসামান  
সাহায  কেরেছন।  অজ ার এক ন র  হার ‘িদ  ট েটশন অফ বু া’-র একটা   ে া 
যখন আরাইসন কিপ করিছেলন তখন তাঁর কােজর িন া  দেখ মুকুল মু  হেয়েছন।  
 দেখেছন জাপািন িশ ীরা  ভার  থেক স  া পয    কী িনরলসভােব কাজ কের যান।  কাজ 
করার সময় ওঁরা কথা বেলন না।  কােজর সময় কথা না বলাটা  য কত বেড়া সুিবধার  সটা 
মুকুল এঁেদর  দেখই উপলি  করেত  পেরিছেলন।  জাপািন িশ ীরা  য আেট  র জন  
উৎসগ ীকৃত  াণ  স  তা আর মুকুেলর কােছ গ কথা নয়, এেকবাের িনেজর  চােখ  দখা।  
িনেজেদর  দেশর আট  েক সমৃ  করার জন  অসহনীয় ক  সহ  কেরও জাপািনরা সারা 
পৃিথবী ঘুের আেট  র কত রকম নতুন  টকিনক িশেখ রঙ  তিরর মাল-মশলা সং হ কের 
িনেয় যাে   য  সটা মুকুেলর িশ ী জীবেনর   িত পেব র পটভূিমকায় একটা িশ ণীয় 
অিভ তা িছল। 
 জাপািন িশ ীেদর সাহচেয   অজ ার এক  হা  থেক অন   হায় ঘুের  বিড়েয় অজ ার 
অপূব  সব  খাদাই ও কা কাজ মি ত িচর ন িশ েক  ধ ু  চােখর  দখা নয় — অ কার 
 হার অভ  ের গ ােসর আেলােত   ে া কিপ কের িনেয় যাওয়ার িবেশষ এক ধরেণর 
 টকিনেকর  ারা অনু ািণত হেয়ই মুকুল  দ-র মেন অজ ার সব বেড়া বেড়া   ে া কিপ 
কের রাখার ইে টা  জেগিছল।  মুকুল  থমবােরর অজ া যা ায় অ িদন  থেকই জাপািন 
িশ ীেদর কাছ  থেক িবদায় িনেয় চেল এেসিছেলন তাই ১৯১৯ সােলর মাঝামািঝ 
ভােলামতন মানিসক ও অথ ৈনিতক   িত িনেয় তাঁর ি তীয় দফায় অজ া যা া।  অজ ার 
অপ প কীিত  মহাকােলর করাল  েশ   পুেরাপুির ধূিলস াৎ হেয় যাওয়ার আেগ  যটুকু 
তখনও অবিশ  িছল তােক র া করার মহৎ উে শ  িনেয়ই অজ ার পেথ তাঁর একক 
যা া।  চা কলার পূজারী িশ ীরা  ভাবতঃই একাকী বেল ি তীয় বােরর অজ া পির মায় 
মুকুল িনঃস  অব ায়  ায়  দড়- ই বছর কািটেয়িছেলন।  অজ ায় সারািদনই  ায় কাজ 
করেতন।  অেনক সময় মুড এেস  গেল  শষরােতও   ে া কিপ কেরেছন।  রােতর 
অ কাের  হা  থেক  হা ের ঘুের  বিড়েয়  ািড করেত করেত তাঁর মেন হেতা িতিন  যন 
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পৃিথবীর বাইের অন  একিট জগেত িববরণ করেছন।  পিরণত বয়েস  সই সময়টায়  ৃিত-
 রাম ন করেত িগেয় তাঁর মেন হেয়িছল : ‘িদ  মির অ া  ওয়া ারফুল টাইম ইন মাই 
লাইফ’।   সই  -একিট বছর িতিন জীবেনর পরম আন   পেয়িছেলন কারণ 
িনরিবি  ভােব  ধুমা  আট  েক িনেয়  বঁেচ থাকা  য কী ব   স কথা িতিন তখনই উপলি  
করেত  পেরিছেলন।   স কারেণ অজ া পব   শষ কের  ত াবত েনর সময় ‘আমার কথা’ 
 ে  িতিন িলেখেছন : ‘অজ া  থেক চেল আসেত সিত ই আমার খুব কা া পাি ল।  বেড়া 
কে র মেধ  িদেয় তােক ভােলােবেসিছলাম আিম।   গা র গািড়েত যখন আমার িজিনসপ  
আসেছ িপছেন, আেরা িপছেন িচরিদেনর মেতা রেয়  গেলা অজ া, আমার তখন সিত  
সিত   চাখ ঝাপসা।’ 
 অতীেতর িভি িচ  বা মু রােলর  গৗরবগাথা অেনক আেগই  ায় অ িমত; তার 
পর রা আজ  ায় কলা-মহেলর আেলাচনাচে ও  ান পায়না।  িভি িচে র  গৗরব গাথা 
অবি ত হওয়ার পর অণুিচ  বা িমিনেয়চার  পি ং ভারতীয় িশ কলা িবকােশর ইিতহােস 
িসংহভাগ জুেড় িছল।  এরপর আেস ি িটশ সা াজ বােদর আ াসী িব ার যার কােলা ছায়া 
 ঢেক  দয় ভারতীয় সং ৃিতর িনজ  িবকাশ ভাবনােকও অতঃপর অনুিচ  ঘরানার  য 
সুর িণ পুন  ীিবত হেয়িছল অবনী নাথ ও তাঁর ছা বৃে র সমেবত তুিলেত, মুকুল  দ 
িছেলন তােদরই একজন।  বাঙািল  য িব ৃিত বণ জািত, আর ইিতহােসর  িত অবেহলায় 
তার জুিড়  মলা ভার — একথা সব জনিবিদত।  িক  তারও  য ব িত ম মােঝ মােঝ ঘেট 
তার নিজর আেছ মুকুল  দ-র  ই  দৗিহ  সত  ী ও িশব ী উিকেলর হােত গড়া ছিবর 
সং হশালায়।  আধুিনক ভারতীয় িচ কলার িকংবদ ী মুকুল  দ-র এই  ই সুেযাগ  
উ রসূির ২০০২ সােল শাি িনেকতেন তাঁর বািড় ‘িচ েলখা’-র একাংেশ গেড় তুেলেছন 
‘মুকুল  দ আক াইভ ’।  ২০০৩ সােল আক াইভেসর ওেয়বসাইট-ও  তির করা হেয়েছ।  
১৯৮৯ সােল মুকুল  দ-র মৃতু র পেরই তাঁর িবিভ  ছিব, সংবাদপে র  িতেবদন, িচিঠ ও 
িবিভ  ক াটলগ সং েহর কাজিট    হয়।  আক াইভেসর উেদ ােগ এবং সত  ীবাবুর 
স াদনায় ইিতমেধ   কািশত হেয়েছ ‘জাপান  থেক  জাড়াসাঁেকা : িচিঠ ও িদনিলিপ 
(১৯১৬ – ১৯১৭) এবং মুকুল  দ-র একমা  কন া ম রী উিকেলর  লখা ‘ফেরন ইন ুেয়  
অন ইি য়ান কালচার ( ী পূব  ৬০০ – ৩২০ ি  া )’।  স িত মুকুলেদর সংরি ত 
যাবতীয় কাগজপ  িডিজটালাইেজশেনর কাজ ও িশ ীর কের যাওয়া  টরােকাটা মি েরর 
ফেটা ডকুেমে শন  কােশরও  তাড়েজাড় চেলেছ। 
 
িচ  পিরিচিত : মুকুল  দ-র ফেটা াফ,  ‘আমার কথা’   দ এবং িশ ী মুকুল  দ-র কেয়কিট সৃি । 
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