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 যােগন  চৗধুরী-র দা ত  

 দবকুমার  সাম এবার কলম ধরেছন িশ ী  যােগন  চৗধুরীেক িনেয়।  িশ ীর দা ত  
পয েব েণর ছিব এই  লখায়। 
 
নর-নারীর সািব ক স ক , সামািজক অব ান, অহংেয়র অ    , শরীর-শরীর  খলা, নীরব 
  ম-উ াপ িশে র   ে  অিত উব র উপাদান।   সই  াচীন সমাজ জীবন  থেক আজেকর 
উ র আধুিনক সময় অবিধ িবষয় িহেসেব নর-নারীর স ক  অন তম  ধান সে হ  নই।  
তেব, এই িব ীণ  কাল- বােহ পু ষ িচ ীেদর দৃি েত নারীর মিহয়সী  পই  ধান হেয় 
উেঠেছ।  যিদও, বা েবর িনিরেখ নারীর অব ান  তমন মহান নয়।  অ ত, আমােদর মেতা 
খুব  গালেমেল এক ধম ভী  সমােজ।  ধেম র  জা যােদর হােত থােক, তাঁরা  যমন মেন 
কেরন নারী নরেকর  ার।  আবার িব তীেপ তাঁরা নারীেক  কবল শরীর সব  ই মেন কেরন।  
 ভাগবােদর  াচুয  ও নারীেক  কবলমা  পণ  কের।  নারী শরীরেক জীিবকা কের।  ফেল, 
 সই জিটলতার অ গ ত  পটা  তমনভােব িশ -সািহেত  িচি ত হয় না।   যমনটা হওয়া 
উিচত।  অথ াৎ, বলার কথা এই, সামািজক অব ােন নারী যতই পু েষর খাদক  হাক, 
পু ষতাি ক সমাজ তােক িমেথ  িমেথ  িশ -সািহেত  মিহয়ষী কের  তােল। 
 এত  গল নর-নারীর সামািজক অব ান।  আমরা যিদ ব ি  জীবেন ঢু ঁমাির, তেব 
 দখব, এখনও  াম- েদেশ সংসার জীবেন নারী একজন িবিনপয়সার  যৗনদাসী।  পু েষর 
ঘর- গর ািলর রাখয়ািল।  আর নাগিরক জীবেন না-পাওয়া দা ত  সুখ।  স ােনর ধারণ, 
জ দান আর তােক পাল- পাষ করাই তার একমা   ত।  এর মেধ   থেক  কউ  কউ পা-
িপছেল অন পু েষর  িত আস  হেল, ন ,   , পিততা।  আর খুব সংেবদনশীলা হেল এক 
ছােদর নীেচ বাস কের িবছানায় কাঁটাতার  বড়া।  রবী নােথর চা লতা। 
 এই পয  েব ণ নতুন নয়।  বরং এই সব জ া  িবষয় িনেয় আজকাল কথা চালাচািল 
খুব হয়।  ফেল নারীবাদী জাগ নিট এখন সুপযু ।  কথা েলা আমার মেনর মেধ  বেয় চেল, 
 যমন আরও অেনেকর মেধ ই।  আমরা  মেয়েদর  িত সংেবদনশীল বেল,  মিনমুেখা, 
ন াকাষ ী।  পাঠক, ম ূল িবষেয় যাবার আেগ আপনােক আর একটু  বার কির।  এত ণ 
আিম যা িকছু উে খ করলাম, তা আজেকর কনেট েট একেদশদশ  ী মেন হওয়া  াভািবক।  
তাই, নারীর িচর খী ছিবর  পছেন  য িন ৃহ   িমকা মন  খলা কের, পু ষেক কুহেকর 
মেতা পেথ বসায়,  স-তথ ও এখােন উে খ থাক।  ব   মেয় আজকাল জােনন,  মধা নয়, 
শরীরই তাঁর ম ূলধন।  ফেল শরীেরর ব বহার,  ম ব বহার সাফেল র িশখের কাউেক 
কাউেক  পৗঁেছ  দয়। 
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 দ িত িকংবা যুগল বা কাপল িবষেয়  যােগন  চৗধুরী অসংখ  ছিব িকংবা   চ রচনা 
কেরেছন।  নর-নারীর স েক র অ     বা সামািজক অব ােনর ম ূল সূ  েলােক আিব ার 
করেত  চেয়ই বুিঝ িচ ী  যােগন  চৗধুরী এক িবেশষ  েয়ােগর িদেক ঝঁুেক িছেলন বলা যায়।  
 দশভাগ পরবত ী উ া  কেলািনেত ছা াব া অিতবািহত করা িশ ীর সম  ছিবর জগেত 
অ কার    াপেটর আিধক ।  তার ওপর পু ষ এবং নারীর মেধ কার সমীকরেণও  য 
অ কার ভ ূেগাল রেয়েছ, তাও িতিন যুগল বা দ িত িবষয়ক ছিব েলােত  িত া করেত 
 চেয়েছন।  ১৯৬৫ সােল প ািরস যাওয়ার আেগ িতিন  তলরেঙর  য ছিবিট এঁেকিছেলন 
স বত যুগল িসিরেজর  সটাই তাঁর  থম বেড়া কাজ।  তখন িতিন সদ  আট   কেলজ  থেক 
পাশ কের  বিড়েয়েছন।  কেলেজ পড়াকালীন িশ ী 
ব ু সুনীল দােসর সে  িমেল  লাকারেণ    চ কের 
চেলেছন।  কখনও  ঘাড়েদৗেড়র মােঠ, কখনও বা 
িশয়ালদার  রল   শেনর উ া  পিরবােরর।  
ততিদেন িতিন  বলভােব  দগা এবং কােথ 
 কালিভৎেস আ  ।  তবুও তার মেধ  িদেয় 
ভিবষ েতর িশ ী  যােগন  চৗধুরী ফুেট উঠেছন।  
এমন সমেয়র ছিব নারী-পু েষর এই যুগল।  ছিবর 
িবষয় এক বৃ া সামেন দাঁিড়েয় আেছন।   পছেন 
তাঁর বৃ   ামী।   জেনর মুখ বয়েসািচত কারেণ িবকৃত।  জীবেনর ঘাত- িতঘােত জজ  িরত, 
একমুখ িবরি  িনেয় তাঁরা দাঁিড়েয় আেছন।     াপেট ঘন কালেচ রঙ, তাঁেদর  ােয়া কার 
অতীত অিভ তার সা ী।   সই বছের  যােগন প ািরেস  গেলন ছা  িহেসেব।  িফের এেলন 
ইউেরােপর অন তম     আট   গ ালাির েলায় খ াতবান িশ ীেদর ম ূল কাজ েলা  দেখ।  
এরপের িকছুকাল িতিন  চ াইেত িছেলন।   সখােন তাঁর দা ত  জীবেনর   ।     
ছিবেত ইি য়ঘন অিভব ি র  ভাব।  এইসময় িতিন স ূণ   কীয়তায় ছিব আঁকা    
করেলও যুগল িবষেয় ছিব আমরা পাইনা। 
 রা পিত ভবেনর িশ  সং েহর িকউেরটর পেদ থাকার সময় (১৯৭ ২-৮ ৭) িবষয় 
িহেসেব যুগল  ফর িফের এল।  িকংবা আরও সিঠকভােব বলেল পরবত ী সমেয় িবষয় 
িহেসেব িতিন  য যুগলেক িবিভ  পয ােয় পরী া-িনরী ার মেধ  িদেয় িনেয়  গেলন, তার 
সূ পাত তাঁর িদি বােসর সময়।  মাধ ম িহেসেব প াে ল আর কািল, যা তাঁর িচ ী জীবেনর 
সবেচেয় সহজাত ও  কৃিতগত মাধ ম, তাই ব ব ত হেয়েছ।  কখনও আবার  ফ  কািলর 
  চও কেরেছন।  িদি  পেব র িকছু জনি য় ছিব  দখেলই িবষয়টা    হেয় ওেঠ।   যমন 
১৯৮ ২ সােলর এই ছিবটা। 
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 একজন বৃ  রাজনীিতিবদ।  তাঁর  পাষাক-পির দ, বসবার কায়দায়    তাঁর 
রাজৈনিতক অব ান।  িতিন একজন নবীনা মিহলার হাত িনেজর  কােলর ওপর  টেন 
এেনেছন।  ভি েত    রাজনীিতিবেদর  চােখ লালসা।  ব বহার অশালীন।  মিহলার  চাখ 
কালীঘােটর পেটর  িত প হেলও 
ভয়াত ।  মিহলা   তই পিরি িতর 
িশকার।  রা পিতভবেন বসবােসর ফেল 
 যােগন  চৗধুরী ঘিন ভােব  দেখেছন 
এইসব  িতি ত রাজনীিতিবেদর   প।  
তাঁর ছিবেত  য স াটায়ার আমরা  দিখ,  
তার উ ব িশ ীর জীবন অিভ তা।  
মানুেষর মেনর িবকৃিত তার  দহ 
অবয়বেক িডসটড   কের ক ানভােস এঁেক  যােগন  চৗধুরী ছিবেত স াটায়রেক অন  এক 
উ তায়  ান িদেয়েছন। 
 ১৯৮৬ সােল রা পিত ভবেন বােসর সময়  যােগন  চৗধুরীর আর একটা িবখ াত 
যুগল িচ  দ িতর ছিব।   জেনর  বশভুষা, 
বসবার ভি মায় ভারতীয় সমােজর আদল।  
মিহলার মুখ  ঘামটা টানা, বসবার ভি  িনতা  
আটেপৗের।  িতিন সামেনর িদেক তািকেয় রেয়েছন, 
তেব তাঁর চাহিন িতয  ক।  সংসাের তাঁর অব ান, 
তাঁর  িটেয় রাখা  দহব রীেতই   ।  পু ষিটর 
মুেখ অিভ তার িচ ।  শালীনতা বজায়  রেখ গােয় 
চাদর িনেয়েছন।  তাঁর মুেখ মধ িব  এক সংসারী মানুেষর অিভব ি ।  এরা  ামী- ী।  বেস 
আেছন।  িকছুর  ত াশায়।  স ােনর পথ  চেয় িক?  িকংবা সংসাের এতটা পথ  হঁেট এেস 
 িণক িব া ের।  এই ছিবিট িবরল।  কারণ, িচ ী  যােগন  চৗধুরী এখােন  কান  বপরীত  
হয়,  ামী- ীর িমিলত স ােকই িবষয় কেরেছন। 
 আট   কেলেজর সময়  থেকই  যােগন  চৗধুরীর  ঝাঁক মানুেষর  িত।  সহপাঠী সুনীল 
দাস যখন  মাগত, িবরামহীন অধ াবসােয়  ঘাড়ার   চ করেতন, তখন  যােগন  চৗধুরী 
িশয়ালদহ   শেন শরণাথ ী িশিবের ঢু ঁ মারেছন মানুেষর শরীেরর   চ   াকিটেশর 
মানিসকতায়।  তাঁেদর উ া  কেলািনর  গর ািলর জীবন  থেকও িচ ী খুেঁজ িনে ন 
মানুেষর আসন, বসন, ব বহার।  তাঁর প ািরস যা া, তাঁেক ছা  িহেসেব খুব  বিশ িকছু  য 
িদেত পােরিন, তা িতিন  কােশ ই বেলেছন।  ফেল  দেশ িফের যখন িতিন িনজ  িচ ভাষ 
আিব াের ম  হেলন, তখন বাংলার  লাকিশ , িবেশষত পেটর ছিব তাঁেক গভীরভােব 
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 ভািবত কেরিছল।  ম ূলত  দশজ িশ রীিতর পেথই িছল তাঁর িচ ভাষ আিব ােরর অিন ।  
রা পিত ভবেন যখন কােজর সূে  িতিন  যাগ িদেলন, তখন িতিন িশ ী িহেসেব  তা বেটই, 
সংসাির মানুষ িহেসেবও পিরপ ।  আর িদি র মেতা শহের িবিচ  ভাষাভাষীর মানুষ, 
িবিচ   ভাব-চিরে র এমন সমােবশ আর  কাথায় আেছ?  িদ ী  তা এক িহেসেব  ছাট-
খােটা একটা ভারত।  এখােনই  যােগন  চৗধুরী ব ি গত জীবন অিভ তার সে  সামািজক 
সমীকরণ েলােক িমিলেয় ছিব আঁকেত    করেলন।  নর-নারীর যুগল িচ ই তাঁর  কাশ 
মাধ ম হেয় উঠল।  িতিন সারাজীবন গৃহীর জীবন কািটেয়েছন।   বােহিময়াম জীবেনর  কান 
টান কখনও িতিন অনুভব কেরনিন।  ফেল িবষয় িহেসেব যখন যুগল হেয় উঠল তাঁর ছিবর 
মুখ  ভাবনা, তখন তাঁর ছিবেত বুেনােটর এক নতুন ঘন  এল।  এই ঘন  ছিবর িবষয়েক 
আরও সংেবদনশীল করল।  িতিন   ভােব ব াখ া করেত পারেলন নর-নারীর স েক র 
িবিচ  টান- পােড়ন।  তেব িদ ীবােসর সময় যুগলিচ  যতটা গদ ময়।  পরবত ী জীবেন 
শাি িনেকতেন িথতু হেয়  সই িবষয় অেনক কাব ময়।  হেত পাের শাি িনেকতেনর পিরেবশ 
তাঁেক  ভািবত কেরেছ িলিরকধম  ী িচ  রচনায়।  িক  শাি িনেকতন পেব  দশ  ক িহেসেব 
আমরা অন  এক  যােগন   চৗধুরীেক পাই। 
 ১৯৮ ৭ সােল শাি িনেকতেন এই ছিবিট 
রচনা কেরিছেলন  যােগন  চৗধুরী।  এখােন 
দ িতরা স ূণ তই বাঙািল।  তাঁরা মুেখামুিখ 
বেস।  ঘিন  তাঁেদর চাহিন।   যমনটা হেত পাের।  
দা ত    মালাপ।  মিহলার  যৗবন এখনও 
স াণ।  এরা স   গৃহী।  িচ ী এখােনও একটা 
সািব ক িমলন আনেত  চেয়েছন।  খুব িলিরক াল এই ছিব। 
 ২০০৩ সাল।  িচ ী  যােগন  চৗধুরীর  মটামরফিসেসর সময়কাল।   য সময়  থেক 
উ স বা  ত িসিরেজর িচ  রচনা করেছন।  
 িনয়ােজাড়া স াসবাদ, পি মবাংলার বাম জমানার 
অধঃপতন।  িশ ী িহেসেব তখন িতিন অি ে র 
সংকেট।  তখনও িতিন যুগেলর ছিব রচনা কেরেছন।  
 যমন এই ছিবটা।  নারী-পু ষ  জেনই ন ।  মিহলা 
কৃ বণ া।  পু ষিট তুলনায় ফস  া।  আমােদর সমােজ 
নর-নারীর চামড়ার রেঙর এই  েভদ, তাঁেদর 
সামািজক এবং অথ ৈনিতক অব ানেক িচি ত কের।  
পু েষর  চােখ অশালীন দৃি ।  কামনা।   লাভ।  মিহলার মুখ অধঃবদন।   ত িসিরেজর 
পূব াপর িহেসেব খুব   ভােব ধরা আেছ পু েষর িপেঠর অ ানাটিম। 
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 িনব   শষ করব আমার ি য়  েটা ছিবর কথা বেল।   েটা ছিবই শাি িনেকতেন 
সৃ ।  রচনাকাল ২০০৪।  এই ছিব  েটা িচ ী  যােগন  চৗধুরীর জীবেনর নতুন এক 
মাইলে ান।  তখন িতিন সামি ক বাম রাজনীিত স েক  বীত   হেয় পড়েছন।  এর িকছু 
পের রাজ  জুেড় পিরবত েনর আওয়াজ উঠেল িচ ী  যােগন  চৗধুরী, তাঁর আরও িকছু 
সহিচ ীর সে  িবেরাধী রাজনীিতেত অংশ  নেবন।  িঠক এই সমেয় রিচত এই  েটা ছিব 
 দখেল   তই অনুভব করা যায়  যােগন  চৗধরুী নামক এই সমেয়র অিত শি মান 
একজন ভারতীয় িচ ীর িশে র চরম দ তায় উ রণ। 
 এ িচ িট  দখেলই মেন পেড় যায় বনলতা  সন কিবতার  সই অেমাঘ লাইনিট।  
‘থােক  ধু অ কার মুেখামুিখ বিসবার’।  এমন িলিরক াল, ব া নাধম  ী ছিব সারাজীবেন খুব 
কমই রচনা কেরেছন।  কিবতার কাছাকািছ, 
িকংবা কিবতায় উ ীণ  এই রচনা সমসামিয়ক 
ভারতীয় িচ কলার এক সফল উদাহরণ সে হ 
 নই।  নর-নারী মুেখামুিখ।  কী িদঘল তােদর 
 চােখর দৃি ।    মময়।  শালীন।   মেয়িট তার 
থুতিনর কােছ ডান হাত এেন তার 
ইে েল েকই  কাশ করেছ।  সমীহ আদায় 
করেছ দশ  েকর।  ছিবর নায়েকরও।  আমােদর 
কেলজ জীবেন পুেজা সংখ ার  িত ণ পি কায় 
উপন ােসর সে  থাকত  যােগন  চৗধুরীর িচ কম  ।  িতিন ছাড়াও  কাশ কম  কার, মনু 
পােরখ, রামান  বে  াপাধ ােয়র িচ কম   ঠাঁই  পত  সখােন।   যােগন  চৗধুরীর িলিরক 
আমার মেতা অিক ন এক দশ  েকর মেন গভীর সাড়া তুেলিছল সে হ  নই।  এই ছিবটার 
পাশাপািশ আর একিট ছিব, একই বছের শাি িনেকতেন রচনা কেরিছেলন  যােগন  চৗধুরী।  
এবং কী আ য   এই নতুন রীিতেতই 
িতিন িথতু হেলন িকছুিদন।  
উপকরণহীন, ভ ূিমকাহীন এক  াণহীন 
 রখািচে   াত হল তাঁর যুগলিচ ।  
এখােনও নর-নারীর   ম।   মেয়িটর 
 চােখ   িমেকর  িত অপার মু তা।  
পু ষিটও  পমু ।   স-সব িকছু নয়।  
 দখার িবষয় হল ছিবর    াপট।   সই 
অ কার, িনভু-িনভু ছায়া গাঢ় 
   াপট, যা িচ ী  যােগন  চৗধুরীর িসগেনচার,  সই    াপট  কাথায়  গল?   নই অজ  
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কাটাকুিট।  রেঙর বুেনাট?  আর পু ষিটেক  দখুন?  ন ।  অথচ, অ ানাটিমেত িডেটিলং 
 নই।   মেয়িটর শািড় সােবক  যােগন  চৗধুরীর কথা বলেলও, পু ষিটর এই আবরণহীন 
উে াচন এরপের ব ব ত হেত থাকল  যােগন  চৗধুরীর এই পয    ছিব রচনায়।  আর 
এভােব আমােদর কােলর অন তম  সরা িচ িশ ী  যােগন  চৗধুরী নর-নারীর যুগল ছিবেত 
িনেজেক ভাঙেত ভাঙেত আজ অন  এক পেথর বাঁেক দাঁিড়েয়।  আমরা অেপ ায় রেয়িছ। 
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