আিম চেয়িছলাম বাঙািলর কােছ ছিব
কনাটা যন
িকংবদ ী সািহিত ক-দ

ঃসাধ না হেয় থােক
িত বু েদব বসু,

িতভা বসু র ছােটা মেয় দময় ী বসু

িসং। িযিন িনেজও একজন সু েলিখকা ও অধ ািপকা। স

াদনার কােজও িতিন

দ । িশ ে মী িহেসেব তাঁর পিরচয় সবজনিবিদত। একদা িতিন কলকাতােতই
খু েলিছেলন িভ

িচর একিট আট গ ালাির। তাঁরই সে

এবােরর উ ােসর ওেয়ব ম াগািজেন।

অ র

আলাপচািরতা

িশ কলা িবষেয় এত দীঘ সা াৎকার

িতিন এর আেগ কাথাও দনিন। সা াৎকার িনেয়েছন িশ ী কৃ িজৎ সন
কৃ িজৎ: বু েদব বসু ,

িতভা বসুর মেতা বাবা মােয়র

হ

েশ বেড়া হওয়া আপনার।

পুেরাপুির সািহেত র আবহাওয়া, িকছু টা বাধহয় সংগীেতরও, িক
িবেশষ কের ছিব-ভা েযর

িত আপনার টান িকভােব

।

তারমেধ ও িশ কলা,

হেয়িছল?

দময় ী: দেখা, যা িকছু আমার িশ া, মূল েবাধ তা িক

বাবারই দওয়া। অেনেক

একথাটা জােন িকনা আিম জািন না,
আমার

খু ব

তী ভােব

িশ কলার অনু রাগী িছেলন।

বাবা যখন

বই

বাবা

িকংবা

েত কটা

িক
পি কা

মলােটর

কেরেছন
িডজাইন

উিন একটা ধারণা িদেতন।
সে

ওনার তা একটা

স

তার
েক

িশ ীেদর

প মেতাই িছল।

শেষর িদেক উিন পূেণ ু প ী ছাড়া
কাউেক িদেয় মলাট করােতন না।
আেছ। তাছাড়াও

তাঁেক লখা সই সম

থম িদেক, বাবা যখন নহাৎই

ুেলর ছা

বর করেছন ঢাকায়, তখন ওঁেদর একটা পাওয়ারফু ল
অেনেকই

লার হেয়েছন। বাবােদর সই ‘ গিত’র

িবষেয় িচিঠপ ও সব
তখন ‘ গিত’ পি কা

প িছল।

পরবতীেত তাঁরা

েত কটা মলাট অিনল ভ াচােযর

করা।
কৃ িজৎ: আপিন িক ছােটােবলা থেকই এ েলা দখেতন?

দময় ী: বলেত পােরা এেকবাের জ
যািমনী রােয়র কাছ

থেক।

তার কারণ য মেয় চারবছর বয়েস

থেক জ িদেন তাঁরই আঁকা ছিব উপহার পায়
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ভিবষ ৎটা আ াজ করেতই পােরা।
িশ ীেদর ছিব কিপ করেতন।

উিন তখন ভ ান গঘ সহ অন ান ইে

সই কিপ েলা তামরা সভােব হয়েতা দেখািন, আমরা

যভােব দেখিছ। আমার জ িদেন
ওপর

শিন

য সান াওয়াসটা আেছ

থম পাওয়া উপহারটা িছল ভ ান গেঘর নীেলর
সটারই কিপ।

িপচেবােডর ওপর, এেকবাের িডের

সটা উিন এঁেকিছেলন একটা

আঁকা। উিন তা দিশ রেঙ ছিব আঁকেতন, সটা

অবশ অিভশােপর মেতা হেয় যায়।

তার কারণ পরবতীেত বিশরভাগ ছিবই ফড

হেয় গিছল। আমার উপহােরর ছিবটাও অেনকটা হা া হেয় গেছ। ছিবটার িপছেন
লখা িছল ‘জ িদেন আদেরর

মু েক যািমনীদা ।’

ায় পড়াই যায় না। এটা য আমার কােছ কী
টােনর

হয়।

সই য লখাটা সটা এখন আর

ঃেখর! এইভােবই আমার ছিবর

আিম বাগবাজাের যািমনী রােয়র বািড়েত িনয়িমত গিছ।

একজন মহৎ িশ ীর সে
একথা বলেত পােরা।

আর সটা হেয়িছল বাবার হাত ধেরই। বাবার সে
করেতন।

শারদীয় সংখ ায়। ওেদর

জেনর িক

এইসব িনেয় আিম িলেখওিছ

উিন তা

দশ পি কার

মত-পাথক ভােলাই িছল। বাবা িছেলন একটু

পা াত ধমী, সখােন যািমনী রায় িবেদিশ িজিনস মােনই
িক

কােজই

মু েখামু িখ হবার সু েযাগ আমার ছােটােবলােতই হেয়িছল

ঘ ার পর ঘ া ধের গ

একটা মেত িব াসী।

িত

হণেযাগ নয় এইরকম

যখােন ওঁরা িমলেতন সই জায়গাটাও খু ব ই ােরি

জেনর মেধ ই যটা ব কিঠনভােব িছল সটা হে

ধম।

ং।

িনেজর ধমপালন কর,

That is all you can do. আর সটা যিদ তু িম সৎভােব কেরা তাহেল তা তু িম িনবাণ
লাভ করেবই। গীতােতও এই কথা আেছ।
কৃ িজৎ: যািমনী রােয়র সে আপনার িকছু

দময় ী: স তা

চুর ঘটনা।

ৃিত আমােদরেক বলুন।

যািমনী রায় িক

বাবােক সবসময় বু েদববাবু ও

আপিন বেল সে াধন করেতন। আর আমার মা িছেলন বৗমা। আর আমরা িছলাম
নািত-নাতিন।

আমরা যখনই ওনার কােছ যতাম পু েরা

মেঝেত বসেতন। যািমনী রােয়র
খু ব ভােলা স
ওপের যাও,

ুিডওটায় ঘু রতাম।

উিন

ী এবং তাঁর বেড়ােছেলর বউেয়র সে ও আমােদর

ক িছল। আমরা তাঁর বািড়েত গেলই উিন মােক বলেতন ‘ বৗমা যাও
তামার শা িড় অেপ া করেছ।’

অ পূণার মেতা। মােন এমন একটা মধু র

যািমনী রােয়র

ী

দখেত িছেলন

প িছল তাঁর সটা চােখ দখার মেতা।

কৃ িজৎ: আপনারা িছেলন যািমনী রােয়র এেকবাের বািড়র লােকর মেতা।

দময় ী: একদম তাই। আর বাবা ও যািমনী রােয়র স
আমােদর জে রও অেনক আেগকার
কিবতাভবন

কটা তা অেনকিদেনর, মােন

চনােশানা ও ব ু

তাঁেদর।

বাবা যখন

করেলন, বাবার তখনকার বিশরভাগ বইেয়রই মলাট তা যািমনী

রােয়র আঁকা — ‘দময় ী’, ‘িবেদিশনী’ এরকম অেনক বইেয়র
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তারপর একপয়সার একিট িসিরেজও উিন কাজ কেরেছন। আমােদর এত যাতায়াত,
এখন ভািব আমরা কত বাকা িছলাম। আমরা কখনও ওনার ছিব িকিনিন। এখন তা
মানু ষ অেনক বু ি মান হেয়েছ, তারা মানু েষর কােনা

ণ দখেলই সটা রকড কের

রেখ দয়।
কৃ িজৎ: যািমনী রায়েক চােখর সামেন বেস ছিব আঁকেত দেখেছন কখনও?

দময় ী: হ াঁ, হ াঁ।

ওনােক আমরা অডার কের ছিব আঁকাতাম তা।

কখনও তাঁর ছিব িকিনিন।

উিন তা সবসমেয়ই ছিব পাঠােতন।

একটা পাে ট মা বাবােক উপহার িদেয়িছেলন।
চােখর মেধ একটা অ া ার িছল।
এক ধরেণর রািগ চাখ িছল তাঁর।

আমরা

উিন রবী নােথর

আমার মা বলেতন রবী নােথর

মােন তাঁর চােখ শা ভাব এেকবােরই িছল না,
যািমনী রােয়র করা ওই পাে টটার মেধ িক

রবী নােথর চােখর সই তী তাটা ধরা পেড়িছল।
বশােখ পাড়ার

িক

সই ছিবটা

েত ক বছর পঁিচেশ

ােবর ছেলরা মােয়র কােছ চেয় িনত, সইভােবই ছিবটা কানও

একবার িগেয় আর ফরত আেসিন।
কৃ িজৎ: ছিবটা এইভােব হািরেয় গল?

দময় ী: হ াঁ। আমােদর সং েহ যািমনী রােয়র

িতিট ছিব চুির হেয় গেছ। এমনিক

আমােদর শষ ছিবটা, মােন যটা আমােদর ঘেরর দওয়ােল না থাকেল দওয়ালটােক
অস

ূণ বেল মেন হত, সটা একটা ম

ল া নতকীর ছিব — সবু েজর ওপের, সই

ছিবটা মা যখন আমােদর নাকতলার বািড়টা

ােমাটােরর হােত িদেলন সই সমেয়ই

হঠাৎ একিদন মা দখেলন ছিবটা দওয়ােল নই। আিম তা তখন এখােন থাকতাম
না।
কৃ িজৎ: এেতা খুবই আে েপর ঘটনা।

দময় ী: ভীষণ ভীষণ আে েপর ঘটনা। িদিদর িবেয়েত উিন সই য িতনিট বউ নীল
শািড় পড়া, সই িবখ াত ছিবটা িনেজর হােত উপহার িদেয়িছেলন, িদলীপ কুমার
ছিব িদেয়িছেলন।

এই সবই তা বাবার মাধ েম, মােন বাবার স

ও

েকর মধ িদেয়

আমােদর পাওয়া। বাবার কােছ ক না আসেতন, সিত কথা বলেত িক রবী নাথ ছাড়া
বাধহয় আর সকেলই এেসিছেলন আমােদর বািড়েত।
কালচােরর সে

বাবার হাত ধের কতরকেমর

য আমার পিরচয়!

কৃ িজৎ: আপিন িনেজ কখনও আঁকােজাকা কেরেছন?

দময় ী: হ াঁ।

তেব আমার সবেচেয় ভােলালােগ

া চার।

িনেয় নানারকম খলা করা। রদাঁর একটা ‘িক ’ নােম

হ া িলং

, মােন

া চার আেছ না!

কৃ িজৎ: হ াঁ, স তা িবখ াত ভা য।
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দময় ী: সই মূিতটা আমােদর খু ব ি য় িছল ছােটােবলা থেকই। আিমও তাই দেখ
একটা ‘িক ’ বািনেয়িছলাম, মািট িদেয়ই। ইট ওয়াজ ভির

ড। তখন আমার কত

বয়স? এই চা -পেনেরা হেব আর িক!
আর একজেনর কথা আমােক বলেত হেব
িতিন হেলন সৗেরন সন। ওনার নাম হয়েতা
তামরা

শােনািন।

িক

উিন িছেলন এক

অেথ আমােদর বািড়র অিভভাবক। আমােদর
সই যু ে র সময়টা
পেরিছলাম

য আমরা

পেরােত

সটা উিন িছেলন বেল।

তা িকছু পাওয়া যেতা না।

তখন

বাবারও রাজগার িছল খু ব কম।

িছেলন িনউ িথেয়টাস-এর আট িডের ার।
সৗেরন কাকা যখন

িতিন িনেজও অসাধারণ ছিব আঁকেতন।

চ করেতন স এক অিব াস ব াপার! ক াজু য়াল

সব কাজ করেতন, ওঃ কী অসাধারণ!
ট ােল

সৗেরন সন তখন
ােক য

সৗেরনকাকা বাধহয় আমার মেধ িকছু টা

দেখিছেলন।

কৃ িজৎ: উিন িক আপনােক উৎসাহ িদেতন ছিব আঁকায়?

দময় ী: হ াঁ।

সৗেরনকাকা আমােক িজ. িস. লাহার দাকান থেক রং

িয়ং খাতা

ইত ািদ সব িকেন িদেতন।
কৃ িজৎ: আপনার সই সমেয়র আঁকা কানও ছিব নই এখন?

দময় ী: না না স সব আর কাথায়?

সৗেরনকাকার আঁকা ছিব েলাই আর নই।

একবার উিন ব ারাকপু ের গাি িজ যখন এেসিছেলন তখন আমােদরেক িনেয়
িগেয়িছেলন।

মহা া গাি েক

তা

দেখইিছলাম, আর

দেখিছলাম সু রাবিদেক।

অস ব ফসা িছেলন। এেকবাের টকটেক লাল, আেমিরকানেদর মেতা।
সখােন তাঁেদর সামেন বেস এেকর পর এক সব
েত কটায় বাংলায় ম. ক. গাি

সৗেরনকাকা

চ কেরিছেলন আর তােদর

সই করা িছল।

কৃ িজৎ: স-সব ছিবও হািরেয় গেছ?

দময় ী: ভগবান জােন স েলা সব কাথায়?

আমার মা য অ ম হেয় গিছেলন,

তার মূল আমােদর এইভােব চাকােত হেয়েছ। কারণ আমার মা-ই তা সারাবািড়েত
কাথায় িক রেখেছন তার িহেসব রাখেতন। আর এিদেক আিম তা আেমিরকায় চেল
গিছলাম।

তারপর তা আিম আর িফরেতই পারলাম না।

িফের তা আর কলকাতায় আসেত পারলাম না।

কানপু র, উ রবে

কতিদন। কানপু ের তা আিম িছলাম পঁিচশ বছর, উ রবে
িফির আিম পঁয়ি শ বছর পর। তেব এর মেধ বাবার
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আেটর সাি ধ আিম পেয়িছ। এই য এত বইপ
বইও তা

তু িম দখছ — এর মেধ আেটর

চুর। আজও মেন পেড় ‘িডকশনাির অফ মডান আট’ বইটােক িনেয় মজার

কথা। আিম বাবােক বলিছ এটায় আমার নাম িলখেত হেব। িদিদ বলেছ — আমারও
নাম িলখেত হেব। এরকম অেনক বই আেছ য েলােত বাবা আমােদর
একসে

জেনরই নাম

িলেখ িদেয়িছেলন। আর একটা বইেয়র কথা খু ব মেন পড়েছ ‘ভেয়েস

সাইেল ’, যটার মেধ অ ােমিজং সব

অফ

া চার িছল। িবরাট মাটা সই বই। বাবার

হাত ধেরই তা এইসব িজিনস দখেত শখা। বাবা আমােক িচিঠেত িলেখিছেলন —
িডি

যিদ না আনেত পােরা

িত

নই, িক

যখােন

যখােন যােব আট

িমউিজয়ম েলা দেখ আসেব। এই য িশ া — এটা থেক আজ অবিধ আিম বেরােত
পািরিন।

আরও পৃ িথবীর য কােনাও

আট-গ ালািরর খাঁজ কির।

াে ই যাই না কন

থেমই, সখােন আিম

কলকাতায় তা এরকম কানও আট গ ালাির িছল না

এবং এখনও নই।
কৃ িজৎ:

সই অভাবেবাধ

থেকই িক আপনার

‘িবক ’ আট গ ালাির করার কথা মাথায় এেসিছল?

দময় ী: আসেল কী, আিম দখিছলাম একজন
ােফসর িহেসেব আমার যা উপাজন তাই িদেয়
আিম মােসর শষ পয

সব খরচাপািত সামেল

কােনা ছিব িকেন উঠেত পাির না।

তখনই

আমার মেন হয় আিম এমন একটা জায়গা তির
করেবা যখােন এেস লােক

ল সাইজ পি ং

িকনেত পারেব। আর সটা হেব এই বাংলােতই।
কারণ বাংলাই

তা ভারতীয় মডান আেটর

মধ িব ু। আজও যিদ দিখ — অন ান জায়গায়
হয়েতা একজন

জন িবশাল নাম করা িশ ীর দখা পােবা, সখােন বাংলায় একটার

পর একটা িশ ী। এেত কের হয়েতা আট ব াপারটা আমােদর কােছ িকছু টা খেলা হেয়
গেছ।
কৃ িজৎ: আপিন কলকাতায় পাকাপািকভােব কত সােল িফেরিছেলন?

দময় ী: ১৯৯৬- ত।
নামিট িক
কৃ িজৎ:

তারপেরর বছরই আিম পাবিলেকশন

কের িদই। ‘িবক ’

আিম অেনক আেগই ভেবিছলাম। িদ অ ারেনিটভ।
থম বই িক িছল?

দময় ী: আমার মা

িতভা বসু র লখা ‘মহাভারেতর মহারেণ ।’

এই বইটা এখনও

আমােক উপাজন দয়।
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কৃ িজৎ: এ তা গল

কাশনার কথা, আর িবক

গ ালািরর

কেব?

দময় ী: ১৯৯৮ সােল বাবার ন ই বছেরর জ িদন হল।
একটা উৎসব কেরিছলাম।

তখনই বাবার জীবেনর ওপের একটা একিজিবশনও

কেরিছলাম। এটা হেয়িছল গগেন
কৃ িজৎ: এই

সই সময় পেনেরা িদেনর

িশ

দশশালায়।

দশনী থেকই গ ালািরর িচ া এল?

দময় ী: সটা িকছু টা। যিদও তার আেগই আিম অ াকােডিম অফ ফাইন আটস থেক
গেণশ বসু র ছিব িকিন। এত ভােলা লেগ যায় তাঁর ছিব। আিম য ছিবটা িকেনিছলাম
সটা িছল আথ কালাের আঁকা, মােন এেকবাের
কনার
আমার

। তখনও িক

াকৃিতক রেঙ।

সই আমার ছিব

আিম পাকাপািকভােব কলকাতায় আিসিন।

কাশনা চালু হেয় যাবার বশ কেয়কবছর পর ২০০২ সােল ‘িবক

আট শপ’

চালু হয়। তার িঠক একবছর আেগই ২০০১-এ ‘ ভূিম’ খােল কলকাতায়। একটা
িব াপন বিরেয়িছল ‘ ভূিম’- ত একিজিবশন।

সই একিজিবশন

দখেত গলাম

আিম সামনাথ মহতার সে । িগেয় দিখ স এক জমজমাট ব াপার।
িসঁিড়র মু েখ ছােটা ছােটা কেয়কটা দাকােনর মেধ ‘অরণ ’ নােম
নজের পেড়।

সই ‘অরণ ’ তই আমার সে

ছেল মু কুেলর সে ।

ফরার পেথ
লিট আমার

আলাপ হয় সািহিত ক িনমাই ভ াচােযর

সই আমােক বেল ‘ ভূিম’ কতৃ প রা চাইেছন এখােন অন

ধরেণর ভােলা িকছু দাকান হাক। আপিনও আসু ন না এখােন।
কৃ িজৎ: মুকুলবাবুই তাহেল আপনােক

াথিমক উৎসাহ িদেলন?

দময় ী: হ াঁ, তারপর উিন আমােক ‘ ভূিম’-র একজন মািলেকর সে
কিরেয় িদেলন।

আিম

থেম ি ধায় িছলাম।

চলেব না সটা বু ঝেত পারিছলাম।
যাে ন।

যাগােযাগও

কারণ বইেয়র দাকান করেল ওখােন

ওিদেক ওঁরা তা আমােক

এিদেক আমার জায়াগাটাও বশ পছ

বল উৎসাহ িদেয়

হেয়েছ, শষ পয

আিম ওখােন

ছিবর দাকান করেবা বেল ি র করলাম।
কৃ িজৎ: আপিন তা নাম রেখিছেলন ‘িবক

দময় ী: হ াঁ, গ ালাির আর বললাম না।

আট শপ’?

সই ছিবর দাকােন আমরা ছিবর পাশাপািশ

অেনক ভােলা ভােলা িবেদিশ কাগজ, রং, বই, ছিবর ি
কৃ িজৎ: এই

দাকানিটর মাধ েম আপিন

তা মধ িব

ইত ািদও িবি

করতাম।

মানুষেদরও ছিব িকনেত

িশিখেয়িছেলন?

দময় ী:

ধু মধ িব

বলেবা না। আমােদর দেশ তা মধ িব রাও খু ব বিশ রাজগার

করেত পােরন না য চাইেলই তাঁরা একটা ছিব িকেন ফলেবন।
িশ ীেদর আঁকা ছােটা মােপর ছিব িবি

করার।

আমার ইে

িছল

‘ ল ইজ িবউিটফু ল’ এটাই িছল

আমার ‘িবক ’-এর আদশ।
www.nandimrinal.wordpress.com

Page 6

কৃ িজৎ: সাড়া কমন পেয়িছেলন?

দময় ী: িবশাল সাড়া।

থম িদেক তা অভাবনীয়, চািরিদক থেক কভার কেরিছল

িদি , বাে ।
কৃ িজৎ:

িতি ত িশ ীেদর মেধ কারা এিগেয় এেসিছেলন আপনােক ছিব দবার জন ?

দময় ী:

েত েক। আমরা

যােগন চৗধু রী,

ই কেরিছলাম চি শজন আিট

কাশ কমকার, রবীন ম ল, রামান

বে

েক িদেয়। তার মেধ
াপাধ ায় — ক নই,

সবাই িছেলন।
কৃ িজৎ: পিরেতাষ সনও তা কাজ িদেয়িছেলন আপনােক?

দময় ী: হ াঁ।

ধু তাই নয়, িতিন তা জেন জেন বেল বিরেয়েছন ওইটু কু দাকান

ওইটু কু মােপর ছিব িবি

কের আমােক দশহাজার টাকা িদেয়েছ! তার মােন ওঁর মেতা

মানু েষর কােছও ব াপারটা িছল িব েয়র। আসেল তখন তা ওভােব ছিব িবি ই হত
না।

তারপের তা অ দােম ছিব িবি

গ ালাির

ল

াইেস ছিব িবি

করার ফ াশনটা এল।

এই য এখন ‘িসমা’

কের, এটা তা ওরা ‘িবক ’- ক দেখই িশেখেছ।

কৃ িজৎ: আপিন তা ত ণ অনামী িশ ীেদর কাজও িনেতন।

দময় ী: হ াঁ, িন য়ই। ছিবর সে
এেকবাের

থেম। ওরা তা

ভা যও িবি

করতাম। আমার দাকানটা িছল

থেম আমােক দাতলায় ঘর িদেত চেয়িছল। িক

আিম

বেলিছলাম দাতলায় ছিবর দাকান হেত পাের না। অেনক টানােপােড়েনর পর আিম
ঘরটা পাই। আিম আসেল চেয়িছলাম লােকর নজের পড়ুক। মানু ষেতা ছিব দখু ক
আেগ, তারপের কনার কথা।

ছােটা ছােটা ছিব িদেয় সািজেয়িছলাম ঘরটা। তু িম তা

জােনাই সব। পঁিচশ হাজার টাকা মািসক ভাড়ায়

কেরিছলাম ‘িবক

আট শপ।’

হােত তা সময় িছল না বিশ। তখন কলকাতা বইেমলা চলেছ, সটা শষ হবার এক
মােসরও আেগ চালু কেরিছলাম ছিবর দাকান।
কৃ িজৎ: ২০০২-এর মাচ মােস

দময় ী: হ াঁ, ২ মাচ। মা

িত া বাধহয়?

পেনেরাটা িদেনর মেধ আিম ‘িবক ’-এর জন

িগেয়িছ! শাি িনেকতন এবং কলকাতায় য যখােন িশ ী িছেলন
ছিব িদেয়িছেলন।
ছিব িদেয়িছেলন।

ছােটা ছিব বেল

েত েক অ ত

ই কেরিছলাম ৫০/৬০টারও

কাথায় না

েত েকই আমােক

-িতনেট কী তারও বিশ কের
বিশ ছিব িদেয়।

তখন আিম

বু েঝিছলাম সহেযািগতা করা কােক বেল! পঁয়ি শ বছর আিম দেশ িছলাম না িক
আমার পিরবার তা িছল।
টাকা হােত িনেয়

সই পিরিচিতটাই হল আসল।

থেম আিম এক লাখ

কেরিছলাম। ওেদরেক িতনমােসর ভাড়া িহেসেব পঁচা র হাজার

টাকা আগাম িদেয় িদেয়িছলাম।

ভেবিছলাম যা

অ ত িতনমাস তা আমােক কউ

ওঠােত পারেব না।
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Page 7

কৃ িজৎ: মােন

েত আপিন এটােক লং টাম ভ ার বেল ভােবনিন?

দময় ী: এেকবােরই না। িক কের ভাবেবা?
কৃ িজৎ: পরবত ী িতনমােসর মেধ ই আপিন সই আ িব াসটা পেয় গেলন।

দময় ী: দ ােখা আিম
কেরিছ সবই
হেয়েছ।

ধু আেবগ িদেয় চলেত

কেরিছলাম। জীবেন আিম যা যা

ায় আেবেগর জাের। এখন আেবগটা িন য়ই অন েদর মেধ িরে ে ড

তা না হেল আিম এভােব কন সবিকছু পােবা তােদর কাছ থেক?

ভাবেল অবাক হেয় যােব, িশ ীরা আমার কাছ
কেরনিন।
যেহতু

তু িম

থেক কানওরকম িডম া

তু িম যমন দােম পারেব তমিনই িবি

কেরা না।

পয

আিম িনেজর কােছ

িত া কেরিছলাম য সাধারণ লাকেক ছিব কনােত চাই তাই ছিবর দাম

ি র কেরিছলাম িতন হাজার টাকা থেক কুিড় হাজার টাকার মেধ । এর বিশ আিম
দাম রািখিন।
কৃ িজৎ: এটােতা একটা িব ব ছিব কনােবচার

িনয়ায়।

দময় ী: িব বই তা। আিম বেড়ােলাক নই বেল, কানও নামকরা হাউেসর কউেকটা
নই বেল আমার কৃিত টা কােনা ইিতহাস বইেয় লখা থাকেলা না। এই য ছােটা
ছিব কম দােম দওয়া এটা এর আেগ কানওিদনও হয়িন।
িতনহাজার টাকা দােমর ছিব িকেনেছ একিট
িতনমােস আমােক ছিবর দাম িদেয়েছ।

মেয়।

এমনও হেয়েছ জােনা,

স একহাজার টাকা কের

এই জায়গাটা আিম সিত ই তির করেত

পেরিছলাম। এরপের িক হল জােনা, চািরিদেক এইরকম ছােটা ছিব িবি র একটা
ধু ম পেড় গল।
কৃ িজৎ: ‘িবক ’র জেরই এটা হল?

দময় ী: অ াবেসািলউটিল। এমনও হেয়েছ বেড়া বেড়া গ ালাির মািলকরা

পু রেবলায়

দাকােন এেস আিম যখন থািক না, তখন এেস ছিব িকেন িনেয় গেছ। ব বসা করেব
বেল।

আমােক িশ ী সু হাস রায় বেলিছেলন, তাঁেক নািক অন ান গ ালাির-ওনাররা

বেলিছেলন দময় ীেক কন আপনারা ছিব িদে ন?

স তা আপনােদর ছিবর দাম

কিমেয় িদে ! তারা তা বােঝিন আমার িমশন িছল একদম অন । গ ালািরওলারা
ছিবর দাম বািড়েয় দবার পে । একই ছিব আিম য দােম িবি
ছিব তার থেক অ ত ওয়ান থাড বিশ দােম িবি
একবার মােনকা গাি
সম

মােনকা গাি

কের। আিম নাম কেরই বললাম।

এেসিছেলন ‘িবক ’ ত, মািনদা মােন ক. িজ. সু মিনয়েমর

কাজ দেখ উিন িনেত চাইেলন।

ছেলিট িছল।

কেরিছ িসমা সই

আিম তখন িছলাম না দাকােন।

আমার

স ছিব ওঁেক িদেয় দয়। পের তা সবনাশ হল। মািনদার কােছ
‘িবক ’

থেক ছিব
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মািনদার

ুিডও থেক সব ছিব ‘িবক ’র দােম িকেন নন একরকম জার কের।

বােঝা ব াপার!
কৃ িজৎ: খুব আ য তা!

দময় ী: পের মােনকা গাি

িদি েত িগেয় ওইসব ছিব িবি

আসেল ওঁেদর থেক আমার ল
করেত চাইিন।
কনাটা যন

তা িছল আলাদা।

আিম চেয়িছলাম লােক ছিব দখু ক।

কেরন

বিশ দােম।

আিম কখনও বিশ উপাজন
অ ত বাঙািলর কােছ ছিব

ঃসাধ না হেয় থােক।

কৃ িজৎ: আসেল আপিন

চেয়িছেলন একটা

লনেদন।

িশ ীেদর কাজ

লােক

তা কত এেসেছন আমােদর িবক েত।

তাঁরা

ভােলােবেস িকেন িনেয় যাক একটা ভ সভ দােম।

দময় ী: একদম তাই।

িশ ীরাও

বেলেছন কত গ ালািরেত তা িগেয়িছ, এখােন এেল যন মেন হয় িনেজর বািড়েত
এেসিছ।

তার কারণ সখােন পির ার চােখর সামেন সব কাজকম হত।

কােনা

গাপনীয়তা বা কারচুিপ িছল না।
কৃ িজৎ: আ া একটা কথা খুব জানেত ইে

করেছ, িবক

এত মানুেষর ভােলাবাসা িছল, তবু কন সটা ব

দময় ী: স একটা খু ব

আট শপ এত সু র চলিছল,

হেয় গল?

ঃেখর ব াপার। দ ােখা কেয়কবছেরর জন ছিবর বাজার এমন

একটা জায়গায় উেঠিছল য আিমও িতন হাজার টাকা দােমর ছিব স র হাজার টাকায়
িবি

কেরিছ।

পের আর সটা রইেলা না।

কেরিছলাম, যখােন ওইটু কু ছিবও এক ল
এতদূ র অবিধ

পৗঁেছিছল।

এটা

মােকেটর সে ই জিড়ত। এই য

আিম তা ছােটা ছিবর একিজিবশন

টাকার কেম িবি

যন িঠক

শয়ার মােকেটর মেতা এবং

াশ হল। আমােদর যাঁরা

কউ িস াপু ের থােকন, কউ আেমিরকায়, ইংল াে

এই য

ভা মােন

তারপর িশ া, মােন

থােকন আর ভারেত িদি , বাে

করিছেলন।

এর ফেল িশ ীেদর কত কাজ য িবি

ভা স , স য কী পিরমাণ ছিব িবি
ভার

এই

া টাকা িছল বেলই না। তাঁরা তখন আসেল

ী, তার আেগ ওর ছিব িকই বা িবি

তা ওেক সবাই জানল। আর সও অেনক পিরণত হল।
ােয়

তা িছেলন তাঁরা

কলকাতায় আমরা তমন কানও বস করেত পািরিন।

তারা ছিব িকনেতন তাঁেদর হােত এ
ছিবেত টাকা ইনেভ

শয়ার

হাজার সােতর পের আট, িচ া কের দেখা িঠক

এই সময়টায় পু েরা একটা ইেকানিমক
িকংবা ব া ােলাের।

হয়িন। মােন বাজারটা

হেয়েছ।

কেরেছ সই সময়।
হত? ওই সমেয়ই

সই য ধস, এেত আমােদর

বসটা পু েরাপু ির ন হেয় গল। আজ অবিধ সটা আর ওেঠিন। আর যেহতু

এটা আমার িনেজর জায়গা িছল না, ওই ভাড়া িদেয় গ ালাির চালােনাটা আমার পে
তখন অস ব হেয় পড়ল।
www.nandimrinal.wordpress.com

Page 9

কৃ িজৎ: আর ‘ ভূিম’ও তা তখন আে

দময় ী: একদম।

আে

িন

ভ হেয় পড়িছল

মশ।

কউ আেস না তখন ওখােন, মােস পাঁচ হাজার টাকার িবি

এেক এেক দাকানঘর েলাও ব

হেয় যেত লাগল।

নই।

দাতলাটা তা এেকবাের

প

খেয় গল।
কৃ িজৎ: ‘িবক ’ িঠক ব

দময় ী:

হল কেব?

হাজার দশ সাল হেব। যিদও আিম তার আেগই ছেড় িদেয়িছলাম। তার

কারণ ইিতমেধ ই সব দাকান েলা ব
ভূেতর মেতা বেস থাকতাম।

হেত

কের িদেয়িছল, আমরা ওখােন একা

চােখর সামেন জায়গাটা এেকবাের ন

হেয়

গল।

সিত ই যন একটা ভৗিতক জায়গা হেয় গিছল ‘ ভূিম’।
কৃ িজৎ: ‘িবক ’ তা আর নই।

আপিন িক এখনও আবার এই রকম িকছু করার

দেখন?

দময় ী:

দিখ

তা,

িবশাল

আমার।

তেব আিম এখনও যিদ

িকছু কির তেব সাধারণ মানু েষর
জন ই করেবা।

আসেল িক জােনা

আিম তা পােশ কাউেক পাি

না।

তামােদর মেতা কাউেক পেল আিম
অেনকিকছু ই হয়েতা কের

ফলেত

পারতাম।
কৃ িজৎ: আ া এবাের আমরা একটু
অন

সে

যাই।

আপিন

তা

িবেদেশও অেনক জায়গায় িগেয়েছন,
থেকেছন।

আমােদর

দেশর সে

ওেদেশর ছিবর দশকেদর মূল পাথেক র
জায়গাটা িঠক িক — যিদ একটু বেলন।

দময় ী:

থম

যখন

আিম

আেমিরকায় যাই, তার আেগ আিম
ল েন

স াহ

ইিতমেধ ই
জিপেয়

মেতা

িছলাম।

তা

আমােক

বাবা

িদেয়িছেলন

যখােনই

যাও

িমউিজয়ম েলােত যােব। ল েনই আিম

না

কন

থেম

আট

গ ালাির

আর

থম সিত কােরর আট গ ালাির বলেত যটা

বাঝায় তা দিখ।
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কৃ িজৎ: আপিন কত সােল িগেয়িছেলন ওেদেশ?

দময় ী: ১৯৬২- ত।

সখােন

আমার বাবা যমন রম া
পাগল িকনা।

রম া

থম আিম ওিরিজন াল রম া

বলেত অ ান িছেলন, আিমও তাঁর

আমার িশরায় উপিশরায়।

আর হে

ইে

দিখ।

জািন না

ভােবই রম া শিন

-িশ ীরা।

তাঁেদর কানও তু লনা নই। আিম যখন পের আমার ছেলর কােছ যাই তখন
ওেদর বেল িদেয়িছলাম আিম িক
কৃ িজৎ: মােন, রম া

দময় ী: হ াঁ।
িছেলন।

হল াে

থেমই

যােবা।

আর ভ ান গেঘর দশ!

সখােন আমার একটা ম

সটার কথা িক

আকষণ িছল রম াে র বািড়, যখােন উিন

খু ব বিশ লােক জােন না। সবাই িমউিজয়মটাই দখেত

যায়।
কৃ িজৎ: স বািড় তা বাধহয় একসময় িনলাম হেয় গিছল?

দময় ী: হ াঁ, স তা হেয়ইিছল।
বিল।

রম া

িক

আমােদর সে

এত টাকা রাজগার কেরিছেলন আর

ওেদেশর যটা তফাৎ, সটা
িতিট টাকা খু ইেয়িছেলন। উিন

দউিলয়া হবার পর িনলােম িযিন িশ ীর বািড়টা িনেলন, সই বািড়িট থেক পাওয়া
ভাঙা বাসেনর টু কেরা অবিধ িতিন সংরি ত কের রেখেছন। িতিন
িহেসব রেখেছন।

আমার বাবা যিদ আমােক বেল না িদেতন তাহেল িক

রম াে র বািড় দখা হত না।

আমার

উিন বেলিছেলন ‘ রম াে র বািড় অবশ ই দখিব,

িমউিজয়ম না দখেলও চলেব।
দখেত পািব।’

িতিট িজিনেসর

কারণ তাঁর কাজ পৃ িথবীর সম

িমউিজয়েম তু ই

আিম ওখােন যাঁেদর বািড়েত িছলাম তাঁরা ওখােন চি শ বছর ধের

আেছন, বাঙািল দ

িত। তাঁরা িক

রম াে র বািড়র কথা জানেতনই না।

কৃ িজৎ: রম াে র বািড়েত িক সাধারেণর

েবশািধকার িছল?

দময় ী: হ াঁ একদম। It’s a musium।
কৃ িজৎ: আমরা আবার মূ ল

সে

িফের আিস।

আপিন এেদশ-ওেদেশর িশ ে মী

দশকেদর মূ ল পাথেক র জায়গাটা যিদ বেলন।

দময় ী: অবশ ই। আসেল আিম
সারা পৃ িথবীর এত িমউিজয়ম
ঘু েরিছ

য আলাদা কের তার

একটা িহেসব রাখাই মু শিকল।
মূল ব াপারটা িক জােনা,
হল িশ া।

সটা

তু িম যিদ দ ােখা

আমােদর দেশর িশি ত লােকর
সংখ া কত, আর ইউেরােপ বা
www.nandimrinal.wordpress.com
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আেমিরকায় বা যেকােনা পা ােত র দেশ িশি ত মানু েষর সংখ াটা কত?
বলেত আিম এখােন
কালচারড

ধু িডি ধারী লােকর কথা বলিছ না িক । আিম বলেত চাইিছ

সাসাইিটর কথা।

কালচারড

সাসাইিট রা া পির ার রােখ, তারাই িক
কথা বেল না। পাবিলক
যায় না।
কের।

সাসাইিটটা আমােদর

নই,

য

হা

কের বলেত বলেত চেল

ভােলা ছিব দখেত জােন বা ভােলা বইেয়র কদর

এই পু েরা িজিনসটাই আেস িশ া থেক।
ে

দেশ

ছিব দখেত যায়। এই সাসাইিটটা জাের

েস িনেজর ব ি গত কথা হা

সই সাসাইিটটাই িক

আমােদর

িশি ত

াধীনতাটা যন একটা লাইেস ।

না, তােক অ াি িসেয়ট করেত িশিখ না।
আড়াইেটর সময় কােনর কােছ িবশাল শ

আমরা বেড়া ইনিডিসি ন জাত।
াধীনতার মূল আমরা িদেত জািন

আমােদর কােছ

াধীনতার মােন রাি

কের বািজ ফাটােনার অিধকার।

সু ইৎজারল াে র অিভ তার কথা তামায় বলিছ।

আমার

সখােন তু িম যিদ একটা আবাসেন

থােকা, সখােন তু িম কােজর িদেন কােনা পািট করেত পারেব না। যিদ উইক এে
তু িম কানও পািট কেরা তাহেল রাত দশটার মেধ

তামােক সটা শষ করেত হেব।

কৃ িজৎ: মােন আপিন বলেত চাইেছন ব বহািরক জীবেন এইসব সুঅভ ােসর অভাবটাও
আমােদর দেশ িশ চচ ার পে

অ রায় হেয়েছ।

দময় ী: একদম তাই। আমরা সবাই বাঙািলর সং ৃিত িনেয় কথা বিল। িক

আজ

সটা কাথায়? আমার তা এখন মেন হয় রবী নাথ নয়, আমােদর আেগ িবেবকানে
িফের যেত হেব।

িযিন কমেযােগর িবদ া আমােদর িদেয়িছেলন।

উপিনষেদর থেকই আমােদর সব

সই গীতা- বদ-

করেত হেব। তা না হেল আমােদর কােনাও

ভিবষ ৎ নই। রবী নােথর গান িদেয় আজ আর িক ু হেব না। রবী নােথর
গান গাইেত পারেলই যন সব হেয় গল।
গেছ।

েটা

এটা আজ আমােদর একটা মু েখাশ হেয়

রা ার মােড় মােড় রবী নােথর গান বাজােলই িক কালচাড হওয়া যায়?

Unfortunately Rabindra Sangeet is very easy to sing।

কােজই

সটা খু ব

পপু লার। আর খু ব পপু লার হেয় যাওয়ার িকছু কুফল তা থােকই।
কৃ িজৎ: আমােদর সমােজ আেগ িক এর থেক ভােলা িকছু িছল বেল আপনার মেন হয়?

দময় ী: না, পির

তার বাধটা িক

একটা অ ুত পিরি িত হেয়েছ।

আমােদর আেগ িছল। িক
আরবান িসচুেয়শেন পির

এখন যন কমন
তাটা অেনক কেম

এেসেছ। তার কারণ এত রািশ রািশ লাক। এখানকার বিশরভাগ লাকই
আর

াচািরতার পাথক টাই বােঝ না।

আজেক নের

াধীনতা

মাদী একটা ঝাঁটা িনেয়

বেরােলই তা আর সমস ার সমাধান হেব না। এই সমস ার শকড় অেনক গভীের।
আর পু িলেশর ভূিমকা? এটাও িক

www.nandimrinal.wordpress.com
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সিত ই নাগিরকেদর র াকতা।

ওখােন একজন বা াও জােন আিম িবপেদ পড়েল

আেগ পু িলশেক বলেবা।
কৃ িজৎ: আর এখােন বা ারা তা পুিলশেক ভয় পায়।

দময় ী: তা হেলই বােঝা!

পু িলেশর জায়গাটা এখােন এতটাই খারাপ হেয় গেছ।

তবু তারই মেধ আমােদর যটু কু করণীয় সটু কু করেতই হেব। আিম দেখিছ টাকায়
সু খ আেস না। সভ তা বেলা, ভ তা বেলা কােনাটাই িক

টাকার মাধ েম আেস না।

এই চতনা েলা যিদ নতু ন

ািথত করেত পাির তাহেল

জে র মেধ আবার আমরা

হয়েতা িকছু করেত পারেবা।

যমন আমরা আেগ জানতাম গিরব মা

ারমশাই হে ন

সবেচেয় সৎ, সবেচেয় স ািনত ব াি । আমােক ইউিনভািসিটর ছেলেমেয়রা বেলেছ
— িদিদ আমরা ভােলা কের কােনা িশ েকর িদেক তাকােত পয
কৃ িজৎ:

ে য়েক আমরা আর যন খুঁেজ পাি

দময় ী: একজন

পাির না।

না।

জনেক যিদ পাওয়া যায় তাহেল তােদরেকই প া

অথচ উিনশ শতক যিদ দিখ, এমনিক িবশ শতেকর

ার করেত হে ।

থম িদকও যিদ দিখ, কত

নীর দখা পােবা।
কৃ িজৎ: তাঁেদরেক িনেয়ই এখনও আমােদর চলেত হে ।

দময় ী: তাই তা।
কৃ িজৎ: এবাের একটু িভ

সে

যাই।

আপনার িক মেন হয় — িচ কলােক লােক

িকভােব ভােলাবাসেব? আমােদর দেশ িচ চচ ার পেথ বাধাটা িঠক কাথায়? এই িবষেয় িঠক
িকভােব কাজ করা উিচত?

দময় ী: তামরা যটা চাইেছা, ছিব িবষেয় লােকর আড় তা ভাঙােনা।
আধু িনক কিবতা স
আমরা বু িঝ না।

েক অেনকটা িছল। এখন ছিব স

আেগ যটা

েক লােক বেল ওের বাবা,

কন য বেল? ছিব তা আসেল একটা বেড়া িজিনস। এটার কােছ

আসেত গেল একটা চচা লােগ, ভােলাবাসা লােগ।

যতই তু িম বই বা ওেয়বসাইেট

ছিব দেখা সিত কােরর ছিবর কােছ িগেয় ছিব দখা তা একটা অন িজিনস।

স

অিভ তা টাট ািল িডফাের । আমােদর দেশ কটা িমউিজয়ম আেছ য লােক িগেয়
ওিরিজন াল ছিব দখেব?

আমােদর এখােন িমউিজয়েমর বাংলা অথ হল ‘যা ঘর’।

এটা তা কােনা একটা মােন হল না। ছিব দখার িমউিজয়ম এখােন কাথায়? এই
ভা স একটা করেলা, আমােক আম ণ জািনেয়িছল। আই ওয়জ ভির

াউড।

কৃ িজৎ: আপিন আটস একেরর কথা বলেছন?

দময় ী: হ াঁ।
যিদ এটা ব

এখন এটা িনেয়ও অেনক কথা,
হেয় যায়।

, িবতক।

আিম খু ব

ঃখ পােবা

যভােবই হাক একটা ভােলা িজিনস যিদ থােক তােত তা

িত নই কােনা। কতিদন ধের তা
www.nandimrinal.wordpress.com
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করেব।

িক

হে

কই?

আর একটা কথা বলিছ, ইউেরােপ আমার ছেল যখােন

থােক — বােজল তার নাম।

ছােটা একটা শহর।

িমউিজয়ম আেছ, ভাবেত পােরা!

ছিবরই

েত কটা িজিনসই য সংর ণেযাগ
— তাই
মেধ

ধু ভািব।

সখােনও প াশটার ওপর

ধু নয়, িমউিজয়ম অফ এভিরিথং।

সই বাধটা ওেদর মেধ কত সু রভােব আেছ

আসেল ইিতহাসেবাধ, সেচতনতা এই িজিনস েলাই আমােদর

নই। আমরা সংর ণ করেত জািন না। আিম য অত ছােটা জায়গায় একটা

ছিব দখার ব ব া করেত পেরিছলাম, স তা এই ভাবনার িবপরীেত হঁেটই। ‘িবক ’
তা কানও িমউিজয়ম িছল না।
পাে

পাে

মাগত

আিম চ ােল

তবু তারই মেধ কতেলাক এেস ছিব দেখ গেছ।

দশনী কেরিছ।

আমার গ ালািরেত যত লােকর পা পেড়েছ

কের বলেত পাির এই শহের আর কােনা গ ালািরেত তত লােকর পা

পেড়িন। কােজই আমরা ছােটা কেরও তা িমউিজয়ম করার কথা ভাবেত পাির। তু িম
যমন

ছােটা কের হেলও ভাবেছা মানু ষেক ছিব ভা য িবষেয় ই ােরে

ড কের

তালার কথা, আিমও সভােবই ভেবিছলাম।
কৃ িজৎ: আসেল আমরা যখােন থািক সখানটা িদেয়ই তা

দময় ী: এগজ া িল।

সখান থেকই তা িশ চচার

করেত পাির।

হওয়া উিচত।

এই য

সকেল বেল ‘আিম তা ছিব বু িঝ না’। আিম সকলেক বিল ছিবেত তা বাঝার িকছু
নই বাবা। ছিব থেক

েটা িজিনস হেত পাের। একটা হল িভসু য়ািল আন

পাওয়া,

আর ি তীয় যটা হল সটা দখেব কােনা কােনা ছিব মানু েষর মেনর এেকবাের
ভতের িগেয় নাড়া দয়।

য দখেছ স হয়েতা িনেজও জােন না কন সটা তােক

এত নাড়া িদে ।
কৃ িজৎ: সটা একটা অেলৗিকক উপলি র মেতা।

দময় ী: অেনকটা।
এইটু কুই তা।

তু িম বলই না বাবা য — এই ছিবটা তামার ভােলা লেগেছ।

ছিবেক একটা সহজ

ব িজিনস কের দখা, আর তা িকছু নয়।

এই দখাটু কু যােত হয় তার জন আমরা একসময় দশ িবেদেশর কত িশ ীর ছিবর
ি
ি

িবি

কেরিছ। আমার তা মেন হয় এই য িটিভ িসিরয়ােল এখন যসব ছিবর

দখা যায় স েলা সব আমার কাছ থেকই কনা।

িনেয় আসতাম।

আিম এ েলা িদি

আিম তা এখনও চাই এমিন কেরই ছিবর

আমার বয়সটা তা কম হল না, এখন পঁচা র।

চার করেত।

সু তরাং ভেব দেখা।

থেক
িক

তামােদর

মেতা কউ যিদ গ ালাির কের তাহেল আিম হয়েতা যখন িবেদশ যােবা তখন তােদর
জন ছিবর ভােলা ি
তােদর সে

এেন িদেত পাির। তারা এ েলা িনেয়

থাকেবা। আিম মেন কির এ েলার খু ব
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ছিব িনেয় এইসব কাজ করেছা আিম এ েলােক দা ণভােব সমথন কির। আিম তা
তামােদর সে ই আিছ।
কৃ িজৎ: আপনােক অেনক ধন বাদ িদিদ। আপিন ভােলা থাকুন, আনে

থাকুন।

দময় ী: তামরাও ভােলা থেকা।

সা াৎকারিট নওয়া হয় ২০১৪সােলর অে াবের কলকাতায় দময় ী বসু িসং-এর িনজ বাসভবেন।
িচ

পিরিচিত : ১। িনজ বাসভবেন দময় ী বসু িসং; ২। দময় ী বসু িসং-এর িনেজর তরী মািটর

কাজ; ৩। রামকুমার মা ার ভা য : িনজ

সং হ; ৪। রম াে র বািড়; ৫। রম াে র বািড়র

অ রমহল।
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