জলরেঙর রাজপু
দবকুমার

: শ ামল দ

রায়

সাম এবার কলেম ধেরেছন িব ত
ৃ এক িশ ীেক।

টান ােরর যাগ ভারতীয় উ রসূরী শ ামল দ
য রং সহজলভ , আবার সহেজই জেল
রািঙেয় রােখ।

আমােদর

ায়

রােয়র কথা এই

রি ত কেরিছ মেনর আনে ।

বীভূত হওয়ার এমন

েল তু িল িদেয় সাদা পৃ ায়, িকংবা দওয়াল বা কাপড়

মেনর ভতের ডু েব থাকা দত -দােনা থেক প

পালেতালা সাদা মঘ, সব তখন রং-তু িলেত মাখামািখ।
অবাক-করা

ৈদেঘ র লখায়।

েল যায়, সই রং আমােদর শশবেক ক নায়

েত েকর জীবেন জল আর রেঙর

আ য শশব আেছ। যখন রং জেল

ি িটশ িচ িশ ী

রেঙর এই জেল িমেশ যাওয়ার

ন আমােদর তু িলেত উেঠ আেস লাল-হলু দ-নীল হেয়।

িচ কলায় জলরেঙর ভূিমকা

ায় অিকি ৎকর।

ীরাজ,

অথচ, সাথক

-একজন ব িত মী বাদ িদেল জলরেঙ

ছিব আঁেকন না কান িচ ী। কারণ? কারণ জলরেঙর সীমাব তা।
তবু ও কউ কউ এই সীমাব তা পার
কের জলরেঙ তাঁেদর িশে র সা র রেখ যান।
আধু িনক ভারেতর িচ কলায়
ব িত মী নাম শ ামল দ
স বত

রায়।

প ািপরােসর

জলরেঙর ব বহার

তমনই এক

হয়।

সময়
ধম

থেক
িকংবা

রাজ-ফরমােনর চারপাশ সু র কের অল রণ
হত তখনকার জলরেঙ। পরবতী সমেয় রেনসে র যু েগ জলরেঙর

চলন িচ িশে

বেড়

িছল। জলরেঙর অসু িবধা এই য, জলরেঙর ছিবেত একবার ভুল হেল সটােক সংেশাধন
করা

ায় যায় না।

কের িনেত হয়।

জলরেঙর কাজ করেত হেল পু েরা পিরক নাটােক মাথার মেধ
মকেশা করার উপায় নই।

কাগেজর সাদা রঙটােক ফু িটেয় তু লেত হয়।
জলরেঙর

াচীন টকিনক হল ওয়াশ।

অথাৎ

সাদা কাগেজর ওপর িবিভ

রং চািপেয়

অেনকটা এিলিমেনশন প িত।

ফেল

থমবার রং চািপেয় ধু েয় ফলেত হয়।

তারপর তার ওপর আবার এক কাট রং চাপােত হত।

সটাও ধু েয় ফেল তৃ তীয় রং চাপত।

ফেল শষ য রঙটা কাগেজ থাকত, সটাই হেয় উঠত মু খ । আর তার পছন থেক ফু েট

উঠত আেগর চাপােনা রং।

অবনী নােথর শাজাহােনর মৃ তু এমনই জলরেঙর একিট

কালজয়ী কাজ। আমােদর দেশ নব ব ধারায় জলরেঙর কাজ
ন লাল জলরেঙর কাজ
ন লােলর
িশ ী।

শখােতন ছা েদর।

ই িকংবদ ী ছা

সখােন তলরেঙর ব বহার িছল িনিষ ।

রামিকংকর আর িবেনাদিবহারী িছেলন জলরেঙর সাথক

টকিনক াল কারেণই জলরেঙ ছিবর বিচ

ছাড়া স সময়

ায় অন

আনা

ায় অস ব িছল।

লা ে প

কান কাজ করা যত না। কারণ রেঙর পরত, বু েনট, িবিভ

জলরেঙ আনা স ব িছল না।
এেনিছেলন।

হয়। কলাভবেন আচায

ি িটশ িচ কর জােসফ টানার

শড

থম এই মাধ েম িব ব

িদেনর অিধকাংশ সময় িতিন টমেসর ধাের বেস থাকেতন আর দখেতন

টমেসর জেলর ওপর আেলার িবিবধ খলা। এই আেলার ব বহার আনার জন জলরেঙর
সােবক টকিনক িতিন পাে
সিঠক ব বহােরর জন

ফলেলন।

ওয়ােশর বদেল রঙ চাপােনা।

অথাৎ আেলার

থেম হালকা রং। তারপর একটু গাঢ় রং চাপেলা। তারপর আরও

গাঢ়। ফেল অেয়ল িকংবা টে

রার মেতা এেফ

এল টানােরর ছিবেত। শ ামল দ

টানােরর টকিনকেকই আরও উ ত কের রচনা করেলন িচ িশে র নতু ন ভুবন।

রায়
পেলন

ভারেতর জলরেঙর রাজপু ে র স ান।
িক

কমনভােব িতিন ব িত মী হেয় উঠেলন?

জন ই িক িতিন আেলািচত থাকেবন?
করল?

এসব

েয়াজন।
শ ামল

জলরেঙর টকিনেকর

তাঁর িচ স ােরর িবষয়ব ই তাঁেক জলরেঙ ি ত

ে র জু তসই উ র জানা

ভারেতর
দ

কবলমা

রােয়র

িচ কলায় তাঁর

আধু িনক
ভূিমকা,

সমসামিয়ক

ভাব এসব আেলাচনার মেধ

িদেয়ই হয়ত এসব

ে র উ র েলা খুেঁ জ

পাওয়া যােব।

শ ামল দ

গভেম

ুেল ভিত হন,

আট

িচ কলায়

রায়

য সময়

সই ১৯৪৯

সাল িতিন সহপাঠী িহেসেব পান িনিখল
িব াস,

কাশ কমকার, সনৎ কর, সু ধীর বরাগী, সু েবাধ বসু

আে ালনেক ক

কের পু িলেশর সে

রাজ পাল কলাশনাথ কাটজু ।
কেলজ কতৃ প

স বছর খাদ

সংঘেষ সাতজন আে ালনকারী মারা যান। তখন

আট কেলেজর বাৎসিরক িশ

রাজ পালেক আম ণ জানােল ছা রা

পিরবেত যািমনী রায়েক আম েণর

মু খেক।

াব দন।

দশনী উে াধেনর জন

িতবাদ কেরন। তাঁরা রাজ পােলর

ফেল ছা

ও কতৃ পে র মেধ সংঘাত

বােধ।

দশনী ব

হেয় যায়।

কতৃ প

িতেশাধ নন উঁচু

শীেতশ চৗধু রী, তাপস দ েদর বিহ ার কের। আর
কমকার, শ ামল দ

রায়েদর

শ ামেলর কখনও

ফল কিরেয়।

ােসর ছা

থম বেষর ছা

িবজন চৗধু রী,

িনিখল িব াস,

কাশ

ফেল আট কেলেজর িশ কেদর স ে

া বা অনু রাগ জ ায়িন। ব িত ম গাপাল ঘাষ ও অিনল ভ াচায।

শশব থেকই শ ামেলর মেধ জলরেঙর
িবষয়সূিচেত জলরেঙর কান

িত টান িছল অেমাঘ।

অথচ, আট কেলেজর

িছল না। ছা রা কাজ চালােনার মেতা টকিনক িকছু

িশখেতন মূলত বেড়া কােজর িমিনেয়চার কিপ তির করার জন ।

িকংবা ছিবর

াথিমক

খসড়া বানােনার জন । ফেল জলরেঙর কাজ দখা ও শখার জন তখন শ ামলেক বারবার
শাি িনেকতেন ছু টেত হত।
ছা

সখােন তখন জলরেঙর কাজ শখােতন ন লাল ও তাঁর

রামিকংকর ও িবেনাদিবহারী। শ ামল দ

ই

রায়

তাঁর িশ ক িহেসেব এই িতনজনেকই মান তা
িদেয়েছন।
িক

িনসগ আঁকা তাঁর অিভ িচ িছল না।

তাঁর ব ুরা তখন য ণা, িবে াভ, িবে ােহর ছিব
আঁকেছন। অথৈনিতকভােব

ায় িনঃ

এই শহেরর

েদখা ত ণ িচ িশ ীেদর মেধ িতিনও িছেলন অন তম। তখন ছিব এঁেক পট চালােনার
কথা ভাবা যত না। শহের ছিবর
দশভােগর পরবতী

-দশেক উ া

দশনী িকংবা ছিব িনেয় চচার কান পিরেবশও িছল না।
সমস া, খাদ সংকট, ভারত-িচন, ভারত-পািক ান

যু , কােলাবাজাির, অসাধু রাজনীিতেত জরবার মানু ষ।

দশভােগর মেধ িদেয়

কান সমাধান িদল না তা তখন িদেনর আেলার মেতা
দাসর।

কিমউিন

সমাথক।

রা

ভেঙ িতন টু কেরা।

।

সরকার বৃ হৎ পু ঁিজপিতেদর

সমাজিবেরাধী আর পু িলশ

সই সময় দাঁিড়েয় শ ামেলর মেনও জ

িনেয়িছল িবে াভ।

ব ুরা এক হেয় িশ ীেগা ী তির করেছন। িনেজেদর িহ েত ছিবর
সময় শ ামল দ

রায়

শাসন তখন
িবে াহ।

তখন

দশন করেছন। এই

ািফে র কােজ মন িদেয়িছেলন। কারণ, সই ঝােড়া হাওয়ার মেধ

টকিনক নয়, িবষয়টাই ছিব হেয় উেঠেছ। িনিখল িব াস,
অথৈনিতক অব া

াধীনতা য

কাশ কমকারেদর মেতা তাঁরও

ায় িনরে র মেতা। এর মেধ ঘেট যায় পািরবািরক এক শাক। মা

বাইশ বছর বয়সী ছাট বান মারা যায় িকডিনর অসু েখ।

য অসু েখ আ া

হেয় এেকবাের

ছাটেবলায় শ ামল িনেজই িছেলন গৃ হব ী।ডাকঘর-এর অমেলর মেতা িছল তাঁর শশেবর
জীবনযাপন।

ছাটেবানেক হািরেয় মানিসকভােব ভেঙ পেরন শ ামল।

এরই মেধ এল

নতু ন এক উৎপাত।
িফের যেত। িক

তলরেঙ তাঁর চামড়ার এলািজ ধরা পড়ল। িতিন বাধ হেলন জলরেঙ

এই িফের যাওয়াটা কমন িছল?

জলরং মােনই তখন িবেনাদিবহারীর িনসগ।
রামিকংকেরর িবেনািদনী ।

গগেন নােথর

দবী িবসজন ।

িয়ং েমর ছিব তা িতিন আঁকেত চান না।

তাঁেক আঁকেত

হেব যু গয ণার ছিব।

টানােরর মেতা টমেসর জেল আেলার খলা আঁকার রহস েম রতা

১৯৬০-এর

কলকাতা

দশেক

কারও কাম হেত পাের না।

শহের

শ ামলেক

আঁকেত হেব হাড় িজরিজের ক ালসার
মানু ষ। তাঁেক আঁকেত হেব তাঁেদর রাঁিচর
বািড়র

পছন িদেক চালস

ভেঙ

যাওয়া

কলকাতায়

ভেঙ

সভ তার মেধ
িভ াপা

অ ল।

য়ং

পড়া

সােহেবর

এই

শহর

ঔপিনেবিশক

ভাঙা িভ াপা ।

য

ঘাষণা করেছ িভ া

পাওয়ার যাগ তাও হািরেয়েছ এই নগর।
নগেরর মানু ষ।

িক

জলরেঙর সােবক

টকিনেক এই আেলা-অ কার কীভােব ধরা দেব? তাঁর সতীথ গেণশ পাইন টে
যু গ য ণার কথা িচি ত করেছন।
দখাে ন, সদ

তাঁর ব ু

য়াত ি য় ব ু িনিখল িব াস যভােব

হেব তাঁর িবে াভ। িক
যভােব বীের

াই

তলরেঙ

এঁেক গেছন।

জলরেঙ। এখােন আর একটা কথাও রেয় গেছ।

িনিখেলর মেতা নয় তাঁর জীবনযাপন। িতিনও িব ু
অ লীন।

কাশ কমকার

চে াপাধ ােয়র সে

যভােব ফা িন রােয়র কিবতার সে

পাথক

য িবে াভ
তমনটাই
কাশ িকংবা

সই িবে াভ অেনক

থেক যায় সু ভাষ মু েখাপাধ ােয়র।

আপাত িবেরাধ থেক যায় ভা র চ বতীয়, অেনকটা

ভমনই তফাত িনিখল- কােশর িচ ভাষার সে
ছিবেত উেঠ এল হলু েদর ধু সরতা।

এক স া। িক

রায় য

শ ামেলর িচ ভাষার।

মরা মােছর মেতা দৃ ি ।

মানুষ িকংবা প । মাথার ওপর সাদা পািখ। িভ াপা

ফেল শ ামেলর

ভাঙা ঘরবািড়।

ক ালসার

িঘের ঝাঁেক ঝাঁেক কাক। না, নারী

শরীেরর রহস ময়তা তাঁর ছিবর িবষয় হয়িন।
শশেব একা একা থাকার সময় হাড় িজরিজের শ ামল খািল গােয়, মাথায় রাঙতার
মু কুট পেড় ভাঙা চয়াের বেস রাজা-রাজা খলেতন।

সই হাড় িজরিজের বা া ছেলটা

অিবকল মরা মােছর

চাখ, মাথায় রাঙতার মু কুট ১৯৭০-এর দশেক উেঠ এল তাঁর

ক ানভােস। ভাঙা পু েরােনা িদেনর মাটর কার। ঋি ককুমার ঘটেকর অযাি ক ছায়াছিবর
জগ ল এল তাঁর ক ানভােস।
মাদার

টেরসার

স ।

েমবাঁধা ছিবর মেধ

মাটর কােরর সামেন পেড় একটা ভাঙা িভ াপা ।
স

এল

পাে েট

িতিন।

আর ছিবর

েম রজিনগ ার মালা অিবন

। আঁকেলন

কালীমি ের বিল হওয়ার আেগ পাঁঠা। ছিবর
সব িবষয়ব

ছািপেয় দশেকর বু েক কাঁপন

ধরায় পাঁঠার চােখর দৃ ি । হ াঁ, এ েলা সবই
জলরেঙ

সৃ ি ।

জলরেঙর

যাবতীয়

সীমাব তােক িতিন শি েত পিরণত কের িদেয়েছন।
অন তম উে খেযাগ এক িশ ী িহেসেব
িচ ী শ ামল দ

আর িনেজেক আধু িনক ভারেতর

ািপত কেরেছন।

রােয়র কাজ িনেয় িশ েব া সমােলাচেকরা আেলাচনা করেবন।

আমার মেতা এক ছিব-মূেখর স সব কথা বলা পাপ। আিম
জন

ধু এটু কুই বিল, িশ

সৃ ি র

কউ যিদ িনেজর সীমাব তােক তাঁর শি েত পিরণত করেত চান, তেব শ ামল দ

রােয়র জীবনেক অনু শীলন করেত পােরন।

