মধ িবে র সংকট ও ধমনারায়ণ দাশ ে র
ছিব
িচ কর ধমনারায়ণ দাশ

। এক অন

চােখ নতু নভােব তাঁেক দখেলন দবকুমার

সাম। উেঠ এল িশ ীর জীবেনর একিট অন ছিব।
িনেজর ছিব

সে

ধমনারায়ণ দাশ

আমােদর জািনেয়েছন য, তাঁর ছিবর চির

েলা

অেনক সময় মধ াকষণ শি র িনয়ম না মেন শূেন ভাসমান, িকংবা ঘেরর দরজা-জানলা,
মানু ষিবহীন পা ািব ইত ািদ বাতােস ভাসমান।
ণীর সংকট ব
ছিবর চির

করেছ।

মধ িব

কারণ এইসব ছিবর চির

ণী যমন িশকড়চূত, বায়বীয়

েলাও তমন। অথাৎ িতিন মূলত মধ িব

ধেরেছন। আবার

েলা মধ িব
িবলাসী, তাঁর

ণীর সংকটেকই তাঁর ছিবেত তু েল

ে য় মৃ ণাল ঘাষ আমােদর জািনেয়েছন য, অলীক

িব প এই িতনেট িজিনেসর মেধ িদেয় ধমনারায়ণ দাশ

, হাস রস আর

সমােজর সমােলাচেকর ভূিমকা

িনেয়িছেলন।
এই
বু ঝেত পাির

ই ব ব েক পাশাপািশ রাখেল আমরা
য, ধমনারায়ণ দাশ ে র ছিবর িবষয়

িয়ং েম টািঙেয় রাখার মেতা িচ াকষক নয়।
ছিবেত

সৗ য আেপি কভােব ধরা পেড়েছ,

তাঁর
যখােন

নসিগক ভাব অনু পি ত। বরং তাঁর ছিবেত আমােদর
ণীগত অব ান ধরা পেড়। ধমনারায়ণ ১৯৩৯ সােল
ি পু রার ধমপু ের জে িছেলন। তাঁর বাবা কােজর সূে
ি পু রার অেনক
ােনর

াকৃিতক

ােন থেকেছন।

ধমনারায়ণ স-সব

সৗ েয অনু ািণত হেয় িশ চচায়

উৎসাহী হেয় ওেঠন। আেঠেরা বছর বয়েস িতিন ি পু রা
ত াগ কের শাি িনেকতেনর কলাভবেন ভিত হন।

তাঁর জীবেনর

থম আেঠেরাটা বছর

অথাৎ গত শতা ীর চার এবং পাঁেচর দশক এই উপমহােদেশর সবেচেয় ঘটনাব ল
সময়কাল। এর মেধ অন তম
সা

দািয়ক দা া।

অথাৎ

াধীনতার

ধান ঘটনা ধেমর িভি েত ভারত উপমহােদেশর বাঁেটায়ারা।
ভ ।

উ া

সমাজ আর কােলাবাজাির।

দশ ভােগর পূবাপর সময় বাংলার মধ িব ে ণীর আশাভ

ধমনারায়ণেকও িব ু

এই সময়টা,

অেনেকর মেতাই

কের থাকেব।
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শাি িনেকতেন তাঁর ছা বৃ ি

নওয়ােক িতিন পরবতীকােল ব াখ া কেরেছন অধ-

িশি ত এক িকেশােরর নতু ন জীবন পাওয়া। এই বাক িট থেক পির ার য ধমনারায়েণর
িকেশারকােলর

অভী

িবেনাদিবহারী
হেয়িছেলন।

শাি িনেকতেনর

আর

রামিকংকেরর

হছায়ায়
ক

চলেছ।

মেতা

তখনকার

ধমনারায়ণও

ঋ

ব পৃ ত।

সাতা

থেক

কম- বিশ চার বছেরর কাস শষ কের ধমনারায়ণ ফর িফের যান ি পু রায়। িক

ালন, িবে

কিমউিন

ারেণর দশক।

সই িবে

ছেয়র দশক সব অেথ িছল

হেলন কলকাতায়।

ারেণর ঢউ আছেড় পেড়েছ কলকাতা শহের।

ারাির আিট

। এত সব কমকাে র মেধ ধমনারায়ণ এেস হািজর

তখন এই শহের তাঁর মেতা আরও িকছু নবীন িচ কর িনেজেদর

কীয়তা আিব ােরর চ ায় জান কবু ল কেরেছন।
ঝু ঁকেছন।

কউ আবার স

ূণত

এঁেদর অেনেকই পি মী িশ কলায়

দশজ উপাদােন িনেজেদর অি

শাি িনেকতন পেব ধমনারায়ণ রাজ ানী ও পাহািড় িচ কলায় আকৃ
তাি ক িশ কলা চচাও কেরিছেলন।

পি ম

িনয়া জাড়া যু ব

পািটর ভাঙন, হাংির জনােরশন আে ালন, সত িজৎ-ঋি ক-মৃ ণােলর চলৎছিব,

সাসাইিট ফর কনেটে

সে

িশ ক

পাঁচ-ছেয়র দশেকর কলাভবন

কের ব মু খী কমকাে

সখােন িকছু েতই িথতু হেত পােরন না।
আ

কলাভবেনর

অন ান েদর

কলাভবেন তখন যন রাজসূয় য

রবী নােথর শতবষ উদযাপনেক
একষি

ছা বৃ ি ।

ইউেরােপর

িশ কলায়

িবেশষত এ ে শিন

খু ঁেজ পাে ন।
হেয়িছেলন।

তার

কলকাতায় এেস িতিন তাঁর সতীথেদর মেতা

মেনািনেবশ

আর সারিরয়ািলস

কেরন।

অনু শীলন

কেরিছেলন।
১৯৬৩
পাক

সােলর

ীেট তাঁর

দশেন

তাঁর

নেভ র

থম একক িচ
আটখানা

জলরেঙর কাজ িছল।

তলিচ

সই

মােস

কলকাতার

দশন হয়।
আর

সই

বাইশটা

দশন য সফল হেয়িছল

এমনটা বলা যােব না। িশ ী তখনও পি ম ইউেরােপর
িচ কলার মূল রসায়ন আ

কের উঠেত পােরনিন।

তাই আমরা

দখেত পারিছ িঠক তারপেরর বছেরই

িদি েত তাঁর

ই ব ু রামকৃ ান ও দবী সাদ সাহার

সে

যৗথ িচ

দশন করেলন। এখানকার সব কােজর

ঝাঁক সারিরয়ািলজ ।
িহেসেব তাঁর

এই

কীয়তা

িবকাশ ভ াচায

দশেন তাঁর কােজর িকছু

তখনও িচ কর

হেয় ওেঠিন। বরং ১৯৬৬ সােল গেণশ পাইন, লালু সাদ সাউ,

ভৃিতর সে

িকছু বড় কােজ িডেটিলং স

শংসা জু টল।

কলকাতায় য যৗথ িচ
েক দ
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ধের ধমনারায়ণ তাঁর অি

সংকটজিনত কারেণ বার বার ফম িকংবা কনেট ট পিরবতন

কেরেছন।
এরই ফল িত সাতষি
এখােন

-ধরেনর ছিব

আতি ত।
তারই

সােলই লালু সােদর সে

দিশত হেয়িছল।

যৗথভােব আর একিট

পাে ইট িছল।

পু েরা ছেয়র দশক জু েড় পি মবে

দশনী।

ছিবর মু খ েলা ভয়াত,

য রাজৈনিতক অি রতার সৃ ি

হেয়িছল,

িতফলন ঘেটিছল ছিবেত। ি তীয় ধরেণর ছিবেত ফ া ািস মূখ । িবিভ

দৃ ি েকাণ

থেক সমাজেক দখা, মধ িব

মানু ষ েলা এই

থম তাঁর ছিবেত কাযকারণ স

ক িনেয়

এল। না িনক িদক থেক এই ছিব েলা অবশ ই চমক সৃ ি কেরিছল। যখন তাঁর সতীথরা
গর

জীবন উপজীব করেছন, তখন ধমনারায়েণর সরাসির সা

ফরােনা অবশ ই িবেশষ েদর দৃ ি
একিট গািড় মূল চির

হেয় উঠল।

আকষণ কের।

িতকতার িদেক মু খ

এরপের ১৯৭০ সােল তাঁর ছিবেত

বাঝা গল ধমনারায়ণ তাঁর পথ খু ঁেজ পাে ন। গািড়িট

তীক িহেসেব ছিবর িবষয় হওয়ায় ছিবেত সমােজর গিতজাঢ তার ব াখ াত হেয় উঠল।
এই পেব অথাৎ ১৯৬৮-৭২ পেব
পি মব

উ াল

নকশালবািড়েকি ক

িছল

জি

আে ালেন।

সই আে ালেনর অিভঘাত এেস পেড়
বু েজায়া সমােজ।

মধ িব

সিদন অেনকাংেশ
িবিবধ

াগােন।

িচ া- চতনা

ভেঙ

ঁিড়েয় যায়

আর পাঁচজন িশ ীর

মেতা এই ঘটনায় ধমনারায়ণও িব ু
হেয় ওেঠন।

িতিন

সই পেব িকছু

রাজৈনিতক ছিব আঁেকন।

শূেন পা ািব

ঝু লেছ। র েভজা পা ািবর গােয় বু েলেটর
িচ ।

ত ণ

জে র র

িবচিলত হেয়িছেলন।
িব াসেদর নতৃ ে

রেণ িতিন

ব িথত হেয়িছেলন।

সাসাইিট অফ কনেট

িব ু ও।
রাির আিট

১৯৬০ সােল সনৎ কর, িনিখল
গেড় ওেঠ। পরবতী সময় গেণশ

পাইন, িবকাশ ভ াচায, লালু সাদ সাউেয়র মেতা ধমনারায়ণ দাশ
কাযকরী সদস হেয় ওেঠন।
কীয়তায় উ
সারিরয়ািলস
মধ িব

এরই ফল িত ১৯৮০ সােলর যৗথ

দশেন স

ূণ নতু ন,

ল ধমনারায়ণেক পাওয়া গল। িবকােশর সারিরয়ািলস

আর ধমনারায়েণর

স

পল গঁগ ার মেতা

ূণ িভ

ি েত ধরা িদল।

ণী হেয় উঠল ধমনারায়েণর

কেরেছন, ব

ও এর অন তম

ইমে শিন

আিট

ধান িবষয়। গঁগ া বু েজায়া

ণীেক যমন উপহাস

কেরেছন, ধমনারায়ণ তমনটা তা কেরিছেলনই, তার সে
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মধ িবে র

ণীগত দা ল মানতা।

অি ে র সংকট।

তেব, তাঁর িচে

বাবু সমােজর

িত িবই দখা যায়। তথাকিথত ভ রেলাক শািসত সমাজেকই িতিন তু েল ধেরেছন, য
সমাজ ব লাংেশই মৃ ত এবং অবসৃ ত।
তািলকায় নাম

লখােলন যারা ল া ে প না এঁেক, নু ড

অনু সারী না হেয়, ছিবেত গ
মানু ষ েলা লাইফ

ািড

থেক না উেঠ মািটফ িনভর হল।

তারা বা বিচত না হেয়

আর

বেছ িনেলন এগ ট

এইখােন িতিন অনন ।
ধু মা

মাটা কাপড় ক ানভােসর মেতা

অ াইড িমিশেয়

ছিবেত গভীরতা আনেত মাউথ-

আর এইভােব

কীয়তা খু ঁজেত িগেয় ব

াইমার িহেসেব ব বহার কের
প িত ব বহার ধমনারায়েণর

ফেল তাঁর সমসামিয়ক িশ ীেদর

থেক অেনক পের ধমনারায়ণ সমােলাচকেদর আদৃ ত হেলন।
পিরসমাি

পেত

ভাগ এই, িঠক য সময়

কেরেছন, িঠক

ঘেট, যা বাংলা সমসামিয়ক িচ িশে র

েম

স াবনােক পাশ কািটেয় জীবেনর

অেনকটা বছর তাঁেক িদেত হেয়েছ িনজ তা আিব াের।
িতিন তাঁর িশ কেমর সমাদর

িতিন তাঁর সমসামিয়ক

ছিবর ক ীয় িবষয়ই নয়, ছিবেক িবিশ তা

ারা প িত।

বঁেধ তার ওপর িডেমর সাদা অংশ, িজ
বিশ ।

ািড িকংবা লাইফ মেডল
ফেল ধমনারায়েণর ছিবর

সহযা ীেদর থেক অন রকম।

তারপের ছিব আঁকা।

সই িবরল িশ ী

িকংবা কািহনী িনমােণ পারদশী।

চির গতভােব ক ানভােস জায়গা পল।
দওয়ার জন

আর এর ফেল ধমনারায়ণ

িত।

য

সই সময় তাঁর জীবেনর
িত আজও আমরা বহন

কের চেলিছ।
িচ

পিরিচিত : ১। িহেরা : ধমনারায়ণ দাশ

িশেরানামহীন একিট ছিব : টে

: অ াি িলক অন ক ানভাস;

২। ধমনারায়েণর আঁকা

রা অন ক ানভাস; ৩। ধমনারায়েণর আঁকা িশেরানামহীন আর একিট ছিব।
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