
শতবেষ  জয়নুল আেবিদন ১ 

িশ ী জয়নুল আেবিদেনর ‘অেপ া’ 
কৃ িজৎ  সন   

 

এেকবােরই জািন না এই ছিবিট িশ ী জয়নুল 
আেবিদন  কান সমেয় এঁেকিছেলন।  সাদা জিমেত 
আঁকা কােলারেঙর কািলতুিলর ছিব,  য মাধ েম 
জয়নুল িস ।   ততাি েশর ম  র যাঁর তুিলেত 
সবেচেয় বা য়  সই জয়নুল আেবিদন িচরিদনই 
তাঁর ছিবর িবষয়  বেছেছন  ামজীবন, আবহমান 
বাংলােদেশর (এপার-ওপার) সহজ সরল  লাকজীবন 
 থেক।  মানুষ িছল তাঁর ি য় িবষয়।  আর তাঁর ছিব 
আঁকার ঢংিট িছল আটেপৗের।  ভীষণ পির ারভােব 
 দখেত  পেতন বেলই জয়নুেলর ছিবেত  েব াধ তা 
িছল না এতটুকু।   য ছিবিট িনেয় কথা বলেত    
কেরিছ  সিট আমার অন তম একিট ি য় ছিব।  
 বা  তুিলর কাজ,  বশ  তগিতেতই এঁেকেছন 
 বাঝা যায়।  িলেনাকাট ি ে র মেতা  দখেত লােগ 
অেনকটা।  একিট  মেয় দরজায়  হলান িদেয় দাঁিড়েয় 
আেছ।  তার দাঁড়ােনািট বাইেরর িদেক মুখ কের।  
িশ ী  মেয়িটেক  দখেছন  যন ঘেরর  ভতর  থেক।  
মািটর বািড়, মাথায় চালা, দরজায়  চৗকাঠ সবিকছু 

সু  ।   মেয়িটর বয়স অনুমান হয় আেঠেরা  থেক পঁিচেশর মেধ ।  হয়ত িববািহতাই।  যখনই 
ছিবিট  দিখ নানারকম গ  আেস মাথায়।  এইরকম সাদামাটা একিট  মেয়র দাঁিড়েয় থাকা কীভােব 
ছিব হেয় উঠল।  দরজার বাইের যতটুকু দৃশ   দখা যায় তােত  বশখািনকটা আকাশ,  মঘহীন, 
 পাঁচটা পািখ।  অনিতদ ূের জ ল।  মািটেত কেয়কটা তুিলর আঁচড়।   যন মেন হয়  কেনা-   
সময়,  কাথাও জলকাদা  নই।  িক   মেয়িটর দাঁিড়েয় থাকা িকেসর জন ?  সদ  ঘুম  থেক উেঠ 
দরজা খুেল বাইেরর আকাশ  দখেছ  স?   ভােরর নরম আেলায়  স িক গতরাে র   িটর কথা 
ভাবেছ?   ভারেবলার    সিত  হয় এমন একিট ধারণার  চলন আেছ।  নািক সারািদেনর কােজর 



মােঝ একটু অবসর  পেয়  মেয়িট আকােশর িদেক তািকেয় ভাবেছ অন িকছু?  গতবছর খরায় ধান 
হয়িন ভােলা।  এবছরও আকােশ  মেঘর  দখা  নই এখনও।  তার বাবা  গেছ জিম চাষ করেত।  
ভাগচািষ  স, পেরর জিমেত লাঙল  দয়।  ফসেলর ওপর সারাবছেরর সুখ- া    িনভ  র তােদর।  
 মেয়িট িক  মেঘর অেপ ায়?  অথবা এসব  কােনাটাই নয়।  বাংলােদশ জুেড় মুি যু  চলেছ, 
 াধীনতার লড়াই।   মেয়িটর  ামী একজন মুি েযা া।  দীঘ িদন  স আেস না তার বািড়েত।  এর 
ওর মুেখ নানারকম সংবাদ  শানা যায় তার।   কমন আেছ মানুষটা?   দশ  াধীন হেল  স িফের 
আসেব িন য়ই।  িক  কেব?   ামী আর  াধীনতার অন   তী ায় িক দাঁিড়েয় আেছ  মেয়িট?  
িকংবা ব িদন পর গতরােত চুিপসাের এেসিছল তার  ামী।  মা  কেয়কঘ া  থেক  ভার হেত না 
হেতই আবার  স চেল  গেছ িন ে েশ।  তােক িবদায় জািনেয় ঘেরর িভতর ঢুকেত মন চাইেছ না, 
তাই দরজায় দাঁিড়েয় আনমনা হেয়  স  দখেছ  ামীর িবদােয়র পথ?  অেপ া —  ফর কেব আসেব 
 স ...।  িশ ী ছিবিটর নাম  রেখেছন ‘অেপ া’।  তাই এইরকম গে র কথাই  বিশ কের মেন হয়।  
একিট  মেয়র জীবেনর  বিশর ভাগটাই  তা অেপ া িদেয় সাজােনা।  িদেনর পর িদন পার হেয় যায়।  
ঋতু, বছর বদলায়,  মেয়েদর অেপ া দীঘ   থেক দীঘ তর হেত হেত একসময় অন  হয়।  সামান  
একটা চাওয়া, একটা  াি র  ত াশা  দখেত  দখেত  পকথা হেয় যায়।  িনভৃত  স  পকথা তখন 
 লখা হয় ঘেরর  মেঝয় পাতা একলা িবছানায়, জানালার গরােদ, দরজার  চৗকােঠ,  সািরত িনেম  ঘ 
আকােশ, গােছর ডালপালার আে ালেন।   সই না- লখা অেপ ার ইিতহাস, সাধারণ  কােনা এক 
 মেয়র িনজ   পকথা — রাজারািনিবহীন।  জয়নুল আেবিদন এই ছিবেত  সই ইিতহাস,  সই 
 পকথাই  যন িলেখেছন।  ছিব িদেয়  লখা।   মেয়িটর চািরপােশ কােলারেঙর  ঘরােটাপ (ছিবর 
ভাষায় আমরা এেক   ম বলেত পাির)।  তুিলর   তায়  সই কােলারেঙর মােঝ মােঝ 
সাদাকাগেজর উঁিকঝঁুিক, িনর  আকােশ িব  ৎচমেকর মেতা।   মেয়িটর ঘেরায়া  বেশ আকােশর 
অ  আেলা  লেগেছ।  আেলা মািটেতও,  য মািটেত পা িদেয়  স দাঁিড়েয়।  িক  দরজার সামেন িদেয় 
দৃি   বিশদ ূর  যেত পাের না।  কােলােরখার জ েল  স বাধা পায়।  জািন না হয়ত আকােশ দৃি র 
অবাধ   য় বেলই  স তািকেয় আেছ উপেরর িদেক।    েবানায়  যখােন  কােনা বাধা  নই। 

এত সহজ সু র ছিব, িকছুটা িবষ রেসরও।   যেকােনা  সৗ েয র মেধ ই একটু িবষ তা লুিকেয় 
থােক।  একটা না-পাওয়ার অনুভব।  িশ ী  সই অনুভবেক ছঁুেত পােরন।  তাঁর  সই  েশ ই 
মানুেষর িবষ তা, না পাওয়া, পাওয়ার অেপ া অমরতা লাভ কের।  কাগজ অথবা ক ানভাসেক 
 ছাঁওয়ার আেগ  স  তা শূন ই থােক।  িচ কর  সখােন আঙুল রাখেল সবিকছু বদেল যায়।  আশা-
িনরাশা, সুখ- ঃখ,  ংস-িনম  াণ, ভােলাবাসা- িতবাদ সবই িশ ী রচনা কেরন শূন তায়।  িশ ীর 
এই িনর র ি য়ার মেধ ও  যন িকেসর অেপ া লুিকেয় থােক।  আমরা কখনও তােক িচনেত 
পাির।  আবার কখনও  স অধরা  থেক যায়।  কখনও  স থােক আমােদর বুেঝ ওঠার অেপ ায়।  
জীবনজুেড় অেপ ার এতরকম সমাহার!  সামান  কেয়কটা দাগ,  রখা, তুিল- পি েলর টান এভােব 



আমােদর আনমনা কের  দয়, ভািবেয়  তােল।  আমরা অন রকম হেয় উিঠ।  আমার ধারণা িশ াচায  
জয়নুল আেবিদেনর আঁকা এই  াম েমেয়িটর ছিবর মেধ  আমােদর অন রকম হেয় ওঠার বীজ 
লুিকেয় আেছ।  একিট যথাথ  সু র সৃি  সবসমেয়ই গেভ   ভাবনার বীজেক ধারণ কের। 

 লখািট ছিব িনেয়  লখা  বইিট  থেক গৃহীত।   কাশক : কিবতা পাি ক, ৪৯ পটলডাঙা ি ট, কলকাতা ৭০০০০৯ 


