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তাঁর  িতিট ছিবেতই মািটর গ  
নােসর  হােসন 

 

িচ কর জয়নুল আেবিদন বাংলার চা কলাচচ ায়  ধুই পিথকৃৎ িশ ী তা নয়, 
িতিন আমােদর    তম িশ ীেদর একজন।   িতিট বেড়া িশ ীই তাঁর িনেজর 
কােজর পিরসের একক  শৗয  িনেয়  চ রকম জীিবত থােকন।  জয়নুল 
আেবিদনও তাই।  তাঁর িবেশষে র িবপুল ঐ য  তাঁর সমসামিয়ক এবং 
পরবত ী িশ ীকুেলর কােছ সবসময় অপিরসীম িব য়। 

 জয়নুেলর জ  ১৯১৪ সােলর ২৯ নেভ র, বৃহ র ময়মনিসংহ  জলার িকেশারগে ।  ১৯৩২ 
 থেক ১৯৩৮ কলকাতা গভন েম   ুল অফ আট েসর ছা  িছেলন।  এখােন পা ােত র একােডিমক 
প িতেত  ইং, জলরং,  তলরং এবং ছাপিচে র কাজ িশেখিছেলন।  িবিভ  জায়গায় আউটেডার 
 ািড কেরেছন — পি মব  ও পা  বত ী এলাকায়, িবহােরর  মকা ও পূব   বাংলার ময়মনিসংেহর 
িব ীণ  অ েল।  ১৯৪৩, এল ভয় র  সইসব িদন।  প ােশর ম  র।  এসময় কলকাতা রাজপেথর 
বুভু ু ও ক ালসার মানুষেদর অজ   রখািচ  ও  পইি ংস আঁকেলন।  ১৯৪৬,  য বছর তাঁর 
িববাহ হয়,  স বছেরই নেভ র-িডেস র মােস ইউেনে ার উেদ ােগ প ািরেস অনুি ত আ জ  ািতক 
িচ  দশ নীেত িতিন অংশ হণ কেরন।  ১৯৪৮ সােল তাঁর উেদ ােগ ও  নতৃে  ঢাকায় আট  ুল, 
গভন  েম  ইনি িটউট অফ আট েসর  িত া হয়।   স বছেরই পািক ােনর  ক ীয় সরকােরর তথ  
ও  বতার িবভােগর  চারশাখার  ধান নকশািবদ িহেসেব তাঁেক করািচেত  যেত হয়, িক  পেরর 
বছেরই িতিন ঢাকায়  ফেরন এবং আট  ইনি িটউেটর অধ   েপ কাজ    কের  দন।  ১৯৫০ 
সােল তাঁর  নতৃে ই গেড় ওেঠ ‘ঢাকা আট   প’।  ১৯৫১ সােল এক বছেরর বৃি  িনেয় ল েন 
 গেলন এবং  সখােন   ড অফ আেট  উ তর  িশ ণ  হণ কেরন।  ১৯৫৩, পাব  ত  চ  ােমর 
উপজািতেদর জীবন ও পিরেবশ িনেয় জলরং িচ মালা অ ন।  ১৯৫৫, তাঁরই উেদ ােগ  স নবািগচা 
ভবেন  থম  লাকিশ   দশ নীর আেয়াজন।  ১৯৫৬, এক বছেরর রকেফলার ফাউে শেনর অধীেন 
জাপান, মািক  ন যু রা ,  মি েকা, কানাডা, ি েটন, জাম  ািন,  বলিজয়াম,  া , ইতািল, 
সুইৎজারল া  ও   ন  গেলন।  ১৯৭০, ‘নবা ’ শীষ  ক  দশ নীেত ৬৫ ফুট দীঘ    ালিচ  আঁেকন।  
 স-বছেরই উপকূল অ েল  চ  সাইে ােনর ব   াণহািনর ঘটনােক  ক  কের আঁেকন ৩০ ফুট 



ল া   াল।  ১৯৭৩ সােল জাতীয় অধ াপক িনব  ািচত হন।  িডেস ের ফুসফুেস ক া ার।  ১৯৭৬ 
সােল ঢাকার িপ িজ হাসপাতােল ১৮  ম মা  ৬২ বছর বয়েস মারা  গেলন। 

 এই  য তাঁর জীবনীেরখা খুব 
সংি  ভােব  লখা হল,  সটা এই  দখাবার 
জন   য, জয়নুল আেবিদন তাঁর 
সারাজীবনধের যা-যা িকছু কেরেছন  সটা 
 ধুমা  িচ কলাচচ ােক  ক  কেরই 
কেরেছন এবং  সই চচ া  কবলমা  একার 
জন  একাই কেরনিন।   সই চচ ায় সািমল 
কেরেছন বাংলা ও পৃিথবীর অসংখ  জনবেগ  র 
জীবন ও পিরেবশেক এবং অন ান  
িশ ীেদরও।   াকৃিতক ও রাজৈনিতক নানা িবপয েয় িব   জনজীবেনর িচ জ  িতেবদনও রচনা 
কের  গেছন।  ১৯৪৩-এর কািল ও তুিলেত  িভ    িচ ।  ১৯৩৮-এর  তলরং ‘ফসল মাড়াই’; 
১৯৪০-এর দশেক জলরেঙ ‘ মকা’, ‘মাছ ধরা’, ‘ফসলেতালা’।  ১৯৫০-এর দশেক জলরেঙ 
‘কালৈবশাখী’, ‘সাঁওতাল রমনী’, ‘ি ল লাইফ’, ‘িবে াহ’ (ি    পিশব ল গ ),  তলরেঙ 
‘ সাধন’,  য়ােশ ‘পাইন ার মা’, ‘ ইেবান’, ‘ নটানা’, ‘চারমুখ’, কািলকলেম ‘ মি েকা’, জলরেঙ 
‘মইেদওয়া’।  ষােটর দশেক জলরেঙ ‘ নৗকার সাির’।  ১৯৭০-এর দশেক কািলেত ‘প ােল াইেনর 
শরনাথ ী’, কািল ও ওয়ােশ ‘জেলা াস’, কািল ও  মােম ‘ ই সাপুেড়’ –  ভৃিত অজ  ছিব। 

 জয়নুল আেবিদেনর  িতিট ছিবর মেধ ই অস ব  িতভাবান একজন িশ ীর পথপির মা 
ল   করা যায়।  তাঁর ছিবেত মানুষ, প , িনসগ   অেনকটা ফেটা ািফক অিভব ি েত  কািশত 
হেয়ও তা আদেত একজন বেড়া িশ ীর মানস- িতফলন,  যখােন  দয় ও বুি র সুচা  ও  বল 
 মলব ন আমােদর  মাগত িবি ত ও িব ল কের  তােল।  ল া ে পধম  ী িনসগ  দৃেশ  আমরা 
 দেখিছ অেনক সময় তাঁর রিচত তুিল- রখা ও অনু ািরত রং কত অ   েশ  জা ত ও জীব   প 
ধারণ করেত স ম হেয়েছ।  প ােশর দশেক  তলরেঙ ও  য়ােশ আঁকা  বশিকছু ছিবেত আমরা 
 দেখিছ, কত কম  রখা ও রেঙ  কােনা ছিবেত একিট অবয়ব এবং  কােনা ছিবেত  িট অবয়ব 
তােদর মানিসক অব া ও অবয়েবর  জ ার সু-িনেটালভােব ফুিটেয় তুেলেছ।  জয়নুল আেবিদেনর 
সব ছিবেতই চলমান রেয়েছ ভােলাবাসার আেলখ , আর  যখােন- যখােন ভােলাবাসার অবনমন 
 সখােনও িভতের-িভতের তী  হেয় আেছ পৃিথবী- ািবত ভােলাবাসার আকা া।  ১৯৫৭ সােল 
 তলরেঙ আঁকা ‘চারমুখ’ শীষ  ক ছিবিটেতও  দিখ কত সংি   এর  রখা ও রংসম ূহ, অথচ কী 
িবশাল  সই ছিবর  বােধর ব ি । 



 জয়নুল আেবিদেনর ছিবর  িতিট িব ুর কােছ আমরা আমােদর  - চােখর অনুস ান িবিছেয় 
 রেখিছ।  আর, সীমাহীন মু তা।  শতবেষ  র জয়নুল আেবিদন আমােদর জন  সবসময় নতুন-নতুন 
িদগে র স ুখীন করবার অসংখ  আশা- ক  সািজেয়  রেখেছন।  আমরা  দিখ,  দিখ এবং তাঁর 
ছিব িলর মেধ র বাংলার মািটর গে , পৃিথবীর মািটর গে  িবেভার হেয় থািক। 

 


