
অনুভেব জয়নুল 
দাউদ হায়দার 

(বাংলােদেশর  নামধন  কিব দাউদ হায়দার আমােদর জয়নুল চ  ােক উৎসািহত 
করার জন  সুদূর জাম ানী  থেক একিট  লখা পািঠেয়েছন।  তাঁর  সই অনুভবী 
 লখািট আমরা উ ােসর ব ুেদর জন   কাশ করলাম।) 

 
ছিব ও কিবতা  লখােকই অবন ঠাকুর বলেছন, ছিব  লখা।  অবন ঠাকুেরর গদ ও 
কিবতা।  ছিবও কিবতা।  বুেড়া আংলার পাতায়-পাতায় ছড়ােনা।  কিবতা এবং 
ছিব,  কােনাটাই সিঠক বুিঝনা।   চ া কেরিছ, হয়িন।  হেবও না আর। 

ছিব  দখেলই  য ছিবর খুঁিটনািট সব  বােঝ  কউ,  বাধকির নয়।  রেঙর 
ব বহার, সূ  দাগ,  রখা,   স একিট ছিবেত নানা মা া, নানা অিভব ি , নানা  কাশ পরেত-পরেত।  
িবেদিশ- দিশ  পদী স ীত তথা িমউিজক  নেত ভােলা লােগ, িক ু না বুেঝই।  বুঝেতই হেব, িদিব  
 দয়িন বাদকও।  আিল আকবর খােনর মুেখ  েনিছলুম,  বাঝার আেগ কান  তির করেত হয়।  ছিব 
 দখাও  সইরকমই হয়তবা।     উঠেব, তেব িক   াতা গান  নেব না, দশ ক িক ছিব  দখেব না?   নেব 
এবং  দখেব িন য়।  গান না বুেঝ   াতা  রকড   কেন,  শােন।  আনি ত হয়।  ছিব না বুেঝও  লােক 
 কেন,  হাক তা ঘর সাজােনার জেন ।  মূল কথা, ভােলা লাগা।  ম  লাগা।   ক আর িহি  িফে র 
অিভনয়, পিরচালনা, িশ কলা  দখেত যায়!  অিভেনতা-অিভেন ীর নাচুিনকুঁ িন,   মিবরহ, 
সাজেপাশাক,  পলাবণ , িঢসুমঢুসুম,  দেহর উথালপাতাল- যৗন সুড়সুিড়ই দশ েকর ি য়।  ‘ প  তরা 
মা ানা’ িকংবা ‘ মের সামেনওয়ােল িখড়িক  ম এ  চাঁদ কা টুকরা রােহতা হ ায়’ — যুব সমােজর  ঠাঁেট 
 কন, সামািজক চির  িক,  দিশয় সং িৃতর গিত  কানিদেক, সমাজিব ান িক বলেছ, এই িনেয়  কউ 
চুল িছঁড়েছ না। 

সাধারণ দশ  েকর কােছ িচ কলার খুব মূল   নই,  কানও  দেশই।  মানিছ, িচ কলা এখন 
করেপােরট ব বসা।    তা ধনবান, ধিনক।  ই াি র বেড়াবেড়া অিফস,  িয়ং ম, টাটা-িবড়লা-আ ািনর 
ঘের িক  সামনাথ  হােড়র  া চার, গেণশ পাইেনর, শাহাবু ীেনর ছিব  শািভত?  যিদ থােক, িঠকঠাক 
 বােঝ িক আেদৗ?   বাঝার দায়  নই।  সে হ  নই, খুব ফালতু বকিছ।  কারণও আেছ।  যারা  কানও 
িবষেয় িকছু জােন না, না  জেন,  বিশ প াঁচাল পােড়।   সটা  ানগিম  আড়াল করার মহা অ । 
 খািল  চােখ  দখেল মেন হয় জয়নুল আেবিদেনর ছিব অতীব সাদামাটা, অতীব সহজ।   রখা, 
টান, রঙ (জল বা  তল), অবয়ব,  কৃিত সরল, অনায়াস  যন।  অ েভ  দী অবেলাকেন িভ   পােরাপ।  
কািলেত, চারেকােল, তুিল- ােশ, যােতই আঁকুন, রঙ- রখার সূ তার সে   দশকাল,  দশমািটর িনিবড় 
ছ , ঘন স  ।  একােডিমক  াইল (কলকাতার সরকাির আট   ুেল পড়াকালীন, িতিরশ দশেক, 
ি িটশ-ইউেরািপয়ান একােডিমক অ ন র  কেরিছেলন।  ১৯৩৮ সােল অল ইি য়া আট   এ িজিবশেন 



Bramhaputra River এঁেক  গা   মেডল  পেয়িছেলন।) পিরহার কেরেছন,  দিশয় িরয়ািলজেমর 
গরেজই।  ধাঁচ  ফাকেলার আেট  র।  জয়নুল জানেতন,  ফাকেলার আেট র িবপি , সমস া, িলিমেটশন 
 কাথায়।  এই িনেয় তাঁর সে  কথাও হয় একবার।  
বেলন, িজওেমি ক  শপ,  সিম-অ াব া  এই  ইেক 
 মলােনার  েচ া।   নচােরর গিত, রঙ কখনও এক নয়।  
পা ায় ঋতুেত-ঋতুেত।  বাংলার  িতিট ঋতুর  মজাজ 
িভ , একই সে  িরয়ািলি ক, একই সে  অ াব া ।  
 ফাক-আেট  অতীত ও আধুিনকতার সংিম ণ।  শহর ও 
 ামীণ মানুেষর জীবন এক নয়, িক   াগল মূলত এক।  
জীবন সং াম।   বঁেচ থাকা।  মানুষ বাঁেচ  পশীর  জাের, 
আ িব ােস। 
 ল  নীয়, তাঁর ছিবেত,  রখায়-অ েন কৃষক-মািঝ- জেল- িমক, এমনিক কাক, গ   চ  
 ফাস  ফুল।   পশী গা-গতের অদম  বলীয়ান।  রেঙর ব বহার বাংলার মািট জল হাওয়ার।  এখােনই জয়নুল 
বাংলার িশ ীকুেল অি তীয়।  বলেত চাইিছ, বাংলােকই তাঁর সম  িশে র সঘন িশকড়  ভেবেছন।  
বাংলার িশ   লাকসং িৃতরই আধার।  চারিদেক ছড়ােনািছেটােনা জীবেনর  য  বাহ,  জায়ার, িনত িদেনর 
ঘটনা ঘের-বাইের, হােট-ঘােট-মােঠ, িবষয়  খাঁজার জেন  অ নৈশলী দরকার  নই।  ১৯৪৩ সােলর  িভ    
 দেখেছন,  ব   ছঁেক এেনেছন কািলকলেম, চারেকােল,   েচ।   ণটানা মািঝ, হালচােষর বলদ, চাষীর 
 পিশ, শরীর িকংবা বাংলার নবা  উৎসব  মাটা দােগ এঁেকেছন।  রেঙর ব বহারও বণ ালী।   সাঁদামািটর 
গে  ভরপুর।   তির কেরেছন িনজ   াইল। 

 
 ই 

 বাংলােদেশর মুি যু ,  াধীনতা সং ােম তাঁর নবা  িসিরজ 
অবশ ই   রণাদায়ক।   য মািট-মানুেষর কথা বলেছন, সাধারণ 
মানুেষর সং ােমর িচ  আঁকেছন, ১৯৬৯ সােল, সামি ক িবচাের 
বাংলােদেশর  কৃিত,  সৗ য  ,  পরস,  লাকগাথা, সং িৃত এবং 
সেব  াপির  ােণর   ন,  জায়ারই দ ৃঢ়, উ  ল।  আবহমানকােলর 
বাংলা, বাঙািল। 

 
িতন 

 আমােদর বেয়সী যারা, িশ সািহেত  একটু  দাল  খেয়িছ, আট   কেলেজ  গিছ (ঢাকার আট   কেলজ 
জয়নুল আেবিদেনরই  তির, কেয়কজন িশ ীব ুর পির েম, নানািবধ  েচ ায়।),  দশ নী  দখেত (ঢাকায় 
তখন আট   গ ালাির িছল না, কােলভে   দশ নী আট  কেলেজই।), জয়নুল আেবিদন সবসময়ই  য 
উপি ত, তা নয়।  কখনও-কখনও  দেখিছ।   দখার ভাগ  আেরকটু  বিশ, নয়া প েন  য বািড়েত বাস, 



ওই বািড়র পােশর আমার ব ুর বািড়।   ায় িনত িদনই  যতুম।  িবেকেল-সে য়।  জয়নুল আেবিদনেক 
 দখতুম, কখনও  ব ে ন বা বািড় িফরেছন। 
  দিনক সংবাদ-এর সািহত  স াদেকর দায় বেত েছ ঘােড়।  িঠক করলুম, পয়লা  বশােখ িবেশষ 
সংখ া  কািশত করেবা।    েদ ( থম প ৃ ায়) জয়নুল আেবিদেনর আঁকা ছিব থাকেব।   গলুম তাঁর 
বািড়েত।  িতনশ’ টাকা িনেয়।  অনুেরাধ তথা আবদাের রািজ, তেব শত , ফাইনাল ি ে র আেগ  দিখেয় 
িনেত হেব।  রেঙ- রখায়  হরেফর হেয়েছ িক না।  কথায় মেন হেলা, ছাপাখানায় খুব িব াস  নই।  
িবেশষথ ছিব ছাপার   ে ।  ফাইনাল ি ে র আেগর িদন  দখাই।  অতঃপর অনুমিত। 
 গিড়য়াহােটর সরকাির   ােট শ ু িমে র বাস।  এক সকােল  গিছ।   িয়ং েম একিটই ছিব।  
িবশাল।  বাঁধােনা।  শ ু িম  ওঁর নাট ক  বাদ িদেয় বলেলন, জােনা, এই ছিব জয়নুলসােহব আমােক 
 হে    েজ  কেরেছন।  ওঁর মেতা িশ ী ব েদেশই  ল  ভ।  আমরা গিব  ত।  বাঙািলর মনন- দেয় িতিন 
িচরকালীন।  খুব বািড়েয় বলিছ?  না।  যতিদন যােব, বুঝেব। 
 

এই  লখািট  লখেকর অনুমিত ছাড়া অন   কাথাও  কাশ অনুিচত কাজ বেল গণ  হেব। 

 


