‘িশ

বাঝার িকছু নই, িশ

অিভ তা

করার িবষয়’
িশ ী স য়ন ঘােষর সা াৎকার িনেয়েছন পৗষালী ঘাষ।
িনেজেক ‘ি িটক াল প ার’ বেল মেনই কেরন না, িশ েক একিট ব ি গত বা
ব াপার বেল িচি ত করেত চান না, আলাদাভােব
িমিডয়ােতও কােনা
ব বহােরর অনুমিত

েজে ড হেত চান না বেল স াসাল

াফাইল িপকচার দন না। সা াৎকােরর সময় যেথ
চেয়

নন।

ািত ািনক
ইংরািজ শ

িশ চচ া তাঁর কােছ সাং ৃিতক চচ ার একটা অংশ।

ইদানীংকােল কােজর মাধ ম িহেসেব
এ েপিরেম র-এ িডেস র ২০১৫- ত

বেছ িনেয়েছন ইন
দিশ ত হেয়েছ —

েলশন আট।

িমস

লা

গ ালাির

— An art project

of Kharia’s china clay factory hopes to usher in much delayed change. কী খান, কী
পেরন, অবসর সমেয় কী কেরন জাতীয়

ে র বদেল তাঁর সামেন তু েল ধরা হেয়েছ এমন

যার উ ের আেলাচনা গড়ােত গড়ােত শষ পয
সা াৎকার শেষ স য়ন ঘােষর
সাউথ পেয়
িশ ক। িনেজর স

একটা

বে র আকার পল সা াৎকার।

‘ বিশ হাইেপােথিটক হেয় গল না তা?’

ুল থেক পাশ কের কলাভবন — কলাভবেনর ছা

এবং বতমােন

েক এইটু কুর বিশ তথ সরবরােহ নারাজ। বয়স চি েশর আেশপােশ।

িববািহত। িথেয়টােরর সে সংেযাগ দীঘিদেনর। ম -িশ ী িহেসেব কাজ কেরেছন, করেছন;
তবু বেলন ‘কলকাতা িথেয়টাের আিম তা বিহরাগত’।
পৗষালী : মধ িব
উ ােসর জ

বাঙািল সমােজর ঘের ঘের ছিব-ভা েযর চচ ােক ছিড়েয় দওয়ার উে েশ

২০০৪ সােল। আমার

িশ েক সকেলর কােছ পৗঁেছ িদেত হেব এমনটা

আেদৗ তু িম মেন কেরা িক?

স য়ন:

থমত য মু েত ভাবিছ িশ েক পৗঁেছ িদেত হেব সই মু েত িশ

ব ি গত

ািত ািনক ব াপার বেল িচি ত হেয় যায়। আমার কােছ তা নয়। আসেল

কত েলা

িত ান িশে র কত েলা ভূিমকা, কতকটা

যার মেধ

তাঁরা িনেজরাও জােনন না

সই

একটা

া াড তির কের িদেয়েছন

া াড েলা কতটা িঠক, কতটা

ভারতবেষর িশ চচার মেধ িছল ... এভােব কত েলা পাকচ

তাঁরা িনেজরা তির

কেরেছন যার থেক িনেজরাও বেরােত পারেছন না।
িশ চচা আসেল সাং ৃিতক চচার একটা অংশ, এটা
ভােলা।

থেম

মেন

নওয়া

যিদ কউ মেন কেরন িশ চচা আর সাং ৃিতকচচা আলাদা িজিনস তাহেল

আিম সই দেল িব াসী নই। আর িশ
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মানু েষর জীবন থেকই উেঠ আেস। মানু েষর জীবেনর
অি

, মানু ষ ছাড়া িশে র অি

থােক না।

িক

কতক েলা

মানু েষর কােছ পৗঁছে

নই। তাহেল িনেয় যাওয়া — িনেয় আসার
ািত ািনক

ি য়ার কারেণ এই

িত ান দায়ী।

দখেত যাই তখন আমােদর কােছ

িহেসেব নয় অিভ তা িহেসেব আেস। তখন আমরা আর আলাদা কের

িচ কলা, ভা য িকংবা আিকেট চার দিখ না।
মধ িদেয় একটা

িসিফক

ফম-এর একিজ

একটা ইি ে েটট িরেলশনিশেপর

কােনা মতাদশ বা

আইিডয়া বা কােনা িব াসেক ক

কের একটা

েক অিভ তা কির।

এবার আমােদর য জীবনচচা,
পিরবতন — রাজত
ই াি

টাও

উঠেছ য িশ

না। এর জন িশ ীরাই দায়ী, ‘িশ ী’ নামক

ধেরা আমরা যখন একটা মি র-িগজা
িবষয়টা িশ

েয়াজনীয়তার জন ই িশে র

য়ািলজ , পা

ঢু েক পেড়িছ —

থেক আমরা নগরায়ন,
-ই াি

য়ািলজ -এর মেধ

যখােন অন

িশে র মেধ ও ব

ািত ািনক

াকিটেসর মেতা

াগেমে শন এেসেছ।

িশ ী বেল একটা িবষয়

াধান

পেয়েছ।

বি
রাজার

পৃ েপাষকতায় থাকা িশ ীর পৃ েপাষকতাও ব
াগেমে

ভেঙ যাে । িশ ীর ব ি স ার উ ব

হে । ব ি

ীকৃিত তােক ব ি মু খী করেছ। িশ

বেল একটা িজিনস যটা সং ৃিত থেক আলাদা হেয়িছল। একটা এসেথিটক অবেজ
িহেসেব িশে র উদয় হেয়িছল। এটার

েয়াজনীয়তা একটা সময় পয

িশ ীর কােনা আলাদা স া তির হি ল না মি র-িগজার মেধ ।
একটা

সই

ের িগেয় এ ি ম লেবেল গল — িশে র জন িশে র সৃ ি

তাঁরা হয়েতা সমােজর

কােনা

িতি য়ােতই কাজ করেলন, িক

সরাসির কােনা যাগােযাগ রাখেলন না —
আট গভ বাথ টু আট ইটেসল ।
থেক আলাদা হেয় একটা
সারকুেলশন বা শয়ািরং িসে
এবং একটা
িশে র

িতি য়াটা

িছল — ব ি
েয়াজনীয়তা
হেত লাগেলা।
সমােজর সে

িতি য়ািভি ক হেয় গল —

িতিদেনর মানু েষর য জীবনচচা, িশ টা তার

শালাইজড সপােরট িসে

ম িহেসেব আিবভূত হল।

মটা একটা িনিদ সােকেলর মেধ সীমাব

থাগত ধারণা হেয় গেছ য িশ েক বু ঝেত গেল িশ

হেয় পেড়েছ

িশখেত হয়।

েয়াজনীয়তা কী? িকংবা িশ ীর সামািজক অব ান কী? এই কথা েলা

স ত আসা উিচত। আেগ একজন পটু য়া যখন ছিব আঁকেতন তার উপাজন িতিন
জানেতন, কী কের মােকট করেত হেব িতিন জানেতন, কােদর কােছ থেক পয়সা
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পাওয়া যােব জানেতন — কীভােব শয়ার করেল একিজসেট

থাকেব জানেতন।

সটা

করেত িগেয় িতিন একটা ইনিটে েটড ভাষা আিব ার কেরন যখােন সু র এবং ভাষা
একসে

শয়ার করা হে । িক

আজেকর িদেনর পটু য়ারা গান ব

িচ িশ ী হেয় গেছন এবং এই িবি

কের িদেয়েছন,

তা সমসামিয়ক িশ ীেদর

ে ও এেসেছ।

িতিন িনেজও জােনন না কার জন ছিব আঁকেছন, কাথায় আঁকেছন, কােক দখােবন,
কীভােব

দখােবন, কােক

শয়ার করেছন।

এখন িচ িশ

ব াপারটা দাঁিড়েয়েছ

এইরকম য তা কতক েলা এসেথিটক নম সাভ করেছ িক না এবং তারপর তারমেধ
আটেক

থেক িলিমেটড সািকেটর মেধ

শয়ার করিছ না কবল এ

সটা অপােরট করেছ।

াডা টা শয়ার করিছ। িক

আমরা

েসসটা

ােমর মেধ পটু য়ার ছিব

আঁকা সবাই দখেছ জানেছ তার মেধ ইি ে েটড িরেলশনিশপ িবটু ইন িভয়ু র এ
মকার এটা িছল। এখন অেনক বিশ

দ

ািত ািনক, সাকল ওিরেয়ে ড — যার ফেল

আমােদর মেন হয় িশ ী বেল একটা আলাদা িজিনস এবং সটােক অ ােকায়ার করেত
হয় — এটা আসেল িশ
িনেজেদর

ি য়ারই িবি

ি য়াটােক যু

তা, িশ ীরা সামািজক

ি য়ার সে

রাখেত পােরিন।

পৗষালী : িশ ক িহেসেব ছা েদর কােছ এই বাত া পৗঁেছ িদেত পােরা?

স য়ন: দেখা, আিম ইনি

িটউশেনর অংশ — তেব শাি িনেকতেন এই

িচরকালই িছল য চারপােশর মানু ষজন, পিরম ল পিরেবশ-এর সে
কের একটা সাং ৃিতক চচায় যাওয়া।
া চার

াকিটস

একজন িশ ী
াইেভট ি

হেয়িছল

তাই এখােন মু রাল

সই সে

ুিডও

াকিটশটা

যাগােযাগ র া

াকিটস, আউটেডার

াকিটসটাও িছল।

েটা লেভেল অপােরট করেছ — একটা পাবিলক ি

এই

য

য়াের আর একটা

য়াের — এটার

কারণই

হে

বাইেরর

স

িভতর
কটােক

আর
বজায়

রাখা।
এবার

আবারও

টা আেস —
কাজ।
কী?

িশে র

সই

েয়াজনীয়তা,
েয়াজনীয়তা

সাধারণভােব

য

জীবনচচা, তার য মূল েবাধ,
তার য ভ ালু িসে
য এ ারেটনেম

ম, তার
তার সা াই না িক একটা ি িটক ািলিট তির করা?
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সমেয় বাস কির সই সমেয়র সােপে

একটা সেচতন ি

সেক আিম জ

পারিছ না িক গাটাটাই একটা িবেনাদেনর মেধ আটেক থাকেছ।

িদেত

সমস াটা িকছু

লােকর কােছ ব ি গত, কােরা কােছ মতাদশগত। িকছু িকছু লাক িনেজর িভউয়ার
খু ঁেজ িনেয়

সই সােকেলর মেধ

থাকেতই ভােলাবােস।

এই ি িটক ািলিটর

য

ডােমন — তার বাইের গেল দখেবা িভসু য়াল কালচার অেনক বিশ অ াকিটভ,
ই ারেনেটর যু েগ ছিব দখার অভ াস বেড় গেছ িক

িশ েবাধ বেড় গল িক?

উৎপাদন বেড় গেছ, অ ােভেলেবিলিট বেড় গেছ — যা পাি
িরেস িল যটা হেয়েছ —
েজ

হেব। কােজর দািয়

রলওেয় িমিনি

তাই িনি ।

থেক সম

শন েলােত মু রাল

একজনও িশ ী পানিন — পেয়েছন িকছু িব াস। এর

মেধ শাি িনেকতন আেছ। িতিন নেট সাচ িদেলন — িকছু ছিব পেলন — ডাউনেলাড
কের —িডজাইনারেদর িদেয় িদেলন — িনেজ একবার কলাভবন গেলনও না — অেধক
রবী নাথ,

অেধক

ক.িজ.

সু ামািনয়াম

জু েড়

াবালাইেজশন-এর যু েগ এটা একটা চ ােল ।

শাি িনেকতন

ভােলা খারােপর

অ ােভেলবল — তা িদেয় কত স ায় আিম কত কী করেত পাির।

হেয়

গল।

চেয়ও

কানটা

এই চ ােল টা

িশ ীরা নেবন িক না িকংবা চ ােল

িনেত িগেয় িনেজরাই ঘু ের িফের বাজাির হেয়

পড়েবন িক না এই জাতীয় সমস া

থেকই যায়

যেহতু িশ ীরা

কােনা আলাদা

জািত নয় সামািজক ব ।
এ জাতীয়

াইিসস িব জু েড়ই আেছ। এখােন িশ চচা আর িশ াচচাটার মেধ

িব র গ াপ থাকার ফেল িশ াচচা থেক যটু কু িশ চচা িশেখ এেসেছ তােদর হােত
অেনক দািয়
হয়। তাই

িদেয় িদি

িশ চচা স

কৃত মানু েষর জন

ুেল িচ িশে র ইিতহাস পড়ােনার জন আট িহি

বিশ মূল িদেত না

র িশ ক িনেয়াগ করা

হয় না। আসেল িসেলবাস তির কেরন যারা তাঁেদর এই বাধটা আেছ য িশ চচার
ইিতহাস জানা দরকার, িক

েয়ােগর জায়গায়

ইিতহাসটা জািন তাহেল একটা লেভল পয
িক
িকছু

আিম িশ চচােক অন

তারপর বলেবা এরপর আিম ‘বু িঝ না’। এটা
নই, িশ

অিভ তা করার িবষয়।

িশ

গালমাল আেছ।

আিম যিদ
চােখ দখেবা,

থমত বু ঝেত হেব িশ

বাঝার

ইজ নট িলটােরচার য পেড় বু ঝেত

হেব। আট ইজ নট ইনফরেমশন। পাশাপািশ আর একটা কথাও মেন নওয়া ভােলা
য িডিজট াল এেজ সবিকছু ই ইেমজ, মিটিরয়াল নয়। এভিরিথং ইজ
সারেফস।

তাই র

র

থােক না, রঙ হেয় যায়, ইেমজ হেয় যায়।

একটা সমেয় পৗঁেছিছ যখন সারেফেসর ভ ালু আর কােনা রিলভ া
সবটাই ওয়ান সারেফস হেয় গেছ।

আর আমরা িডিজট াল

ােটন, ওয়ান
আমরা এমন
রােখ না —

িনয়া িনেয় এতটাই

ব াড য িফিজক ািল দখেল আর িরয়া ই কির না।
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পৗষালী : এটা িক তামার ছিব আঁকা ছেড় দওয়ার কারণ?

স য়ন: না না, এটা একটা ভুল ধারণা য যারা ইন
বা আঁকেত ভােলাবােস না।
ইন

েলশন কের তারা ছিব আঁেক না

আসেল এখােন একটা িবভাজন কের

েলশন আট একটা ইি ে েটড

াকিটস।

দবার

যখােন একটা ইেমজ িবিভ

চ া।
ধরেণর

প ার মাধ েম একটা জায়গায়
আসার

চ া করেছ আবার

নতু ন কের।
হেয়

যটা িবভািজত

গেছ

নতু ন

সটােক আবার

কের

দখার

চ া

করিছ।

িথেয়টার

আেছ,

িভসু য়াল

আেটর

িবিভ

মাধ ম আেছ — ইি ে েটট
িরেলশনিশপটা

এর

উে শ । পৃ থক ব
িচ িশ

মূল

েলা নয়।

সবসময়ই একটা এ

ব ি গত সমস া হি ল।
করেত চাইিছ।

ইন

আিম এ

াডা

িহেসেব আেস। এইটায় আমার একটা

াডা

এবং এর হেয় ওঠার

েসসটা শয়ার

েলশনেক আিম আট ফম িহেসেব দিখই না।

ওটা একটা

আইিডওলিজ।
পৗষালী : যাপেনর মাধ ম বলা যায়?

স য়ন: না, আমার ‘মাধ ম’ শ টােত আপি ।
িনেয় যাওয়া — সটাই ইন
পৗষালী : রা াঘােট যা হে

স য়ন: তার মেধ ইন
—

জীবনচচার মেধ িশ েক িফিরেয়

েলশন।
—

েলশেনর

িতিদেনর জীবনচচাটােক িশ

কােনা মাধ মই শি ক স

ণ আেছ।

সটােক পিরেবশেনর

ের িনেয় যাওয়া

ি য়া িহেসেব শয়ার করাই ইন

েলশন।

য

ক তির করেত পাের বেল আমার িব াস।

পৗষালী : জিটল ...

স য়ন: জিটল নয় — আসেল খু বই সহজ।
পৗঁেছ গেছ যটা আমােদর

িক

আমােদর চচাটা এমন জায়গায়

ীকার কের িনেত অসু িবধা হয় য এতটাই সহজ। িশে র
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কাজই তা তাই — মমিরেক ইনি
আমরা সটােকই িশ

ে ট করা।

বিল যটা আমার অ াবেসে

পৗষালী : তু িম িশ ী, তু িম িশ ক —

িনউ মমির

আবার িফের আেস।

েটা স ােক কীভােব মলাও বা পাথক কেরা?

স য়ন: আমার কােছ িশ চচা আর িশ াচচা আলাদা নয়।
কােছ

ান দওয়া নয়,

িনউ িরেলশনিশপ।

িশ কতা মােন আমার

ান অজনও। আিম যখন আমার ১৫জন ছাে র কােছ একটা

অিভ তা শয়ার করিছ সটা যমন ই

েট

তমিন আনেনান িভউয়ারেদর কােছ

শয়ার করিছ সটাও। তারা সটা িরিসভ করেব িক না — সটা ডায়ালেগর মেধ িনেয়
যেত পারেছ িক না — আমার কােছ পডাগিজ আর আট
এরই

াকিটস একটা কেয়ন-

েটা িদক। আিম এভােবই দিখ।

পৗষালী : তামার িবেদেশ কাজ করার অিভ তা যিদ একটু শয়ার কেরা।

স য়ন: িবেদেশ কাজ কির চনা গ ীর বাইের িগেয় কাজ করার জন ।

এেকবাের

আনেনান িভউয়ারেদর শয়ার করেত পারিছ িক না — এই আর কী? আট অ াজ এ
েসস অফ কিমউিনিট শয়ািরং। এখােন িবেদশ বেল িকছু নই — চনা গ ীর বাইের
হেলই হল।
ইন ুিসভ

আমার কােছ আট

মিকংটা একটা পািটিসেপটাির

েসস নয়, আিম কীভােব িনেজেক যু

সটা একটা কারণ হেত পাের কন আিম এখন

েসস।

স

করিছ সখান থেক িশে র জ ।
ুিডওেত বেস ছিব আঁিক না। আিম

এখন আর একা আট ওয়াক তিরর কথা ভাবেত পাির না।

আমার একটা

স

জনােরট হওয়া দরকার যখান থেক একটা িকছু তির হেব — এই ধরেণর চচায় ঢু েক
পেড়িছ।

সটােক অবশ

কউ িশ

নাও বলেত পােরন।

পৗষালী : তামার এই ধরেণর কােজ িক তথাকিথত িশ ীরাই স ী হন?

স য়ন: না, আিম তাঁেদর অ ােভােয়ড কির।
ব ি িচ

তাঁেদর এত ব ােগজ থােক

য —

তির হল িক না, কী লাভ হল, কী িরটান পলাম ইত ািদ অসু িবধা হয়।

পৗষালী : িরেস

কাজ —

স য়ন: িরেস িল একটা কাজ শষ করলাম।
ভাবিছ আিম —

দশ বছেরর কাজ।

এভােবই এখন

ি য়া িহেসেব। এটা িছল এেকবােরই পডাগিজক

েজ । গত দশ

বছর ধের যারা মা
অ াকােডিমক

ার িডি

পাশ কের বেরাে ন তােদর সে

েসর এ িপিরেয়

কেথাপকথন, এই

আর বাইেরর বৃ হ র জগৎ — তার কমে

ইসু স, স েলা িনেয় আলাপ আেলাচনা। যখন আলাপ চলেছ তােদর ওপের একটা
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Page 6

আেলা

ফলা হে ,

এ েপাজ করা হে
একটা অ াবেস

সই আেলার কারেণ ছায়াটা একটা ফেটােসনেসিটভ
আর তারপর সটা জল িদেয় ধু েল ছায়ার অংশটা ধু েয় যায়।

িহেসেব ডকুেমে ট হয়।

ই ারেভনসন — য একটা একােডিমক
বিরেয় যায় — তােদর কােনা
থােক।

েজ

সটা

আমার কােছ এটা একটা পডাগিজক
স থেক ব

থােক না।

ছা

অেনক আইিডয়া িনেয়

অ াকােডিম

তার মেতা দাঁিড়েয়

অেনেক ইেরজ কের যায়, ভ ািনস কের যায় — এইটােক একটা ডায়ালগ

িহেসেব রাখা আর কী! দশ বছেরর
ুেড

অংশ হণ কেরেছ।

সাসাল

ােন আট বছর ধের

িশ কতার

িত বছর ি শ চি শজন

েসসও চলেছ আবার ডায়ালগ চলেছ,

স জনােরেটড হে , কিমউিনিট তির হে ।

একটা

প ফম করলাম — মাজ-ইমাজ। িকছু ছিব পা

এবার এটা কী করা হেব।
িডসে

ীেন

এরপর আিম ফসবু েক

কের বললাম তামরা বেলা

কউ বলল ধু েয় ফলু ন, কউ বলল রেখ িদন, কউ বলল

ক ন তারপর যিদ রেখ দওয়া যায়! যারা ধু েয় ফলেত বেলেছ তােদর এটা

পির ার কের বলা হল িনেজেদর এেস সটা করেত হেব।
ন নেমলায়

ায় ১৫০টা

ীন িদেয় একটা

াপেত র মেতা করা হেয়িছল কেলজ

িবি ং-এর এ েটনসন — আর িবি ং-এর
কেথাপকথন েলা লাগােনা িছল।
উে শ

িক

ডভলপেম াল

তারপর ২০১৫ সােলর

দওয়ােল

ছােটা

ছােটা িভিডও- ত

উঠেত পাের এটা কের কী হল? এবার িশে র
মথেডালিজ নয় — একটা িভ
েয়াজনীয়তা।

ধরেণর

তারপর অন

স-এর

িভিজিবিলিট তির করা পয

িশে র

কউ সটােক

এিগেয় িনেত পােরন — িক

ডিফিনট একটা আউটকাম য আসেবই এটা িশে র

েয়াজনীয়তা নয় বা চািহদাও নয়।
পৗষালী : ভােলা বা ম

িশে র

স য়ন: িবষয়টা তাি ক।

িবষয়টা তু িম কীভােব ব াখ া করেব?

অনু ভূিতর

।

িশে র অিভব ি

বা

ণাবলী আসেল

ব ি র ঐ সমেয়র মানিসকতার ওপর িনভরশীল।
পৗষালী : িথেয়টােরর সে স

স য়ন:

ম

িশ ী

পারফরম াে র আদান

ক আর সংেযাগ-এর কথা একটু বেলা।

িহেসেব

এেসিছলাম

েটা

কােছ ই ােরি

ইি ে েটড

াকিটেসর

সে

দান হেব এই ভাবনা থেক। িতন বছর বাদল সরকােরর সে

কাজ কেরিছ। এটা অেনকটা ভা য িভি ক।
আিম

এই

েসই অপােরট কেরিছ।

যেহতু িথেয়টার টে

ং িছল। পারফরেমে র সে

আমার মেন হি ল অেনক
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ব াক াউে র বাইের পারফরমােরর বিডর সে

িডজাইিনং-এর কােনা স

ক তির

করা যায় িক না —
পৗষালী : শানু রায় চৗধুরী ...?

স য়ন: হ াঁ, শানু েত যটা জাল — ওটা জাল না দওয়াল না কাপড় না বিড — এটা
িনেয় চ া — আসেল কােনা ব েক যা দখিছ তার বাইের অন

ের িনেয় যাওয়ার

চ া করা আর কী!
পৗষালী : ভিবষ ৎ পিরক না কী?

স য়ন: আিম পডাগিজক

েসর মেধ

থেকই কাজ করেত চাই।

িভতের থেকই বাইেরটার পিরবতন করেত চাই।
পে

আিম নই।

িবক

একটা

ািত ািনকতার

ধু ব িত মী বেল দাঁিড়েয় থাকার

িত ােনর স ান িদেত না পারেল এই ব িত ম

অথহীন।
এমিনেতই িশ ীেদর অথৈনিতক অব াটা ভােলা নয়, তেব তাঁরা সামািজকভােব
যু
িশ
িবি

হেত চাইেল সােপাট িসে

ম আেছ। এই য আমােদর

তির কির তারপর বাজাের িগেয় দাঁড়ােবা এবং বাজাের িবেবচনা হেব আমার িশ
হেব িক না!

কমকাে

িনেজেদর যু

এর বাইের যিদ িশ ীরা সামািজক নানা

পু েজােত হয়েতা িবেনাদন হয়। ব
অিভ তা হয়, িক
পাঁচিদেনর িবেনাদন।

িত ােন, তােদর

করেত পােরন তাহেল কােজর সু েযাগ আেছ।

আনফরচুেনটিল আমােদর এখােন

অি

থাগত ধারণা য আেগ

স েলার সে

গাপু েজায় অেনক টাকা এ ে

িশ ীর কাজ করার জায়গা হয়, ব
সামািজক কােনা স

সটা না মানু েষর মেধ

, অিভ তা িনেয় আলাদা

কােনা

কােনা সেচতনতা

ক নই।

ট হেয় যায়।

ধরেণর চচারও
ওটা িনছকই

তির কের, না মানু েষর
তির কের।

এটা সামিয়ক

িবেনাদেনর জায়গােতই আটেক থােক।

সবজনীন পু েজা — সব িকছু সবজনীন কের

িদেয় িভেড়র মাঝখােন হািরেয় ফেল।

আর িশে র উে শ যিদ িভেড়র মাঝখােন

সবিকছু হািরেয় দওয়া হয় সটােত আিম খু ব একটা িব াসী নই। আমার মেন হয় য
ধমীয় িরচু য়ােলর বাইের িগেয় সামািজকভােব সামািজক

ি য়ায় িশে র অব ান

তির করেত মেনােযাগ দওয়া দরকার।
সা াৎকারিট নওয়া হয় ২০১৫সােলর ৯ িডেস েরর
সে র ছিব িল সবই িশ ী স য়ন ঘােষর ইন
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পুের কলকাতায়।

েলশেনর আেলাকিচ ।
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