জয়নুেলর

িভ -িসিরজ

জ শতবেষ জয়নু লেক বােরবাের িফের
সন

দখা বছরভর।

চাখ রাখেছন জয়নু ল আেবিদেনর আঁকা িবখ াত

১৯৪৩ সােল আমােদর দেশ যখন ম
াণব

িশ ী।

এবাের িশ ী কৃ িজৎ
িভ

িসিরেজর উপের।

র এল তখন জয়নু ল আেবিদন উনি শ বছেরর এক

ইিতমেধ ই তাঁর কােজর খ ািত চািরিদেক ছিড়েয় পেড়েছ।

িশ ে মী নন যাঁরা, তাঁরাও তখন জয়নু েলর কােজর সে

তথাকিথত

সু পিরিচত। মানু ষ ও

কৃিতেক

পযেব ণ কের জয়নু ল তাঁর কাজেক ছা জীবন থেকই জনমু খী কের তু েলিছেলন।
িতিন খু ঁেজ িনি েলন িনজ
ততাি েশর ম
মম

আি ক, য আি ক িব

মশই

েতর ফলার মেতা ঝলেস উঠিছল

র পেব এক

শী ছিবর মেধ িদেয়।
পরাধীন ভারত তখন ি তীয়

িব যু ে র

িবপােক পেড় এেকবাের

মু মু ষু অব ায়।

চি েশর দশেকর

থেম, ি িটশ সরকার ও তার স ী
এেদেশরই

িকছু

সু েযাগস ানী

াথপর মানু েষর চ াে

বাংলার কেয়ক কািট মানু ষ অনাহার ও অধাহােরর কবেল পেড়।

দশজু েড় দখা যায় চরম খাদ সংকট।

িনর

মানু েষর শবেদেহ ভের ওেঠ

াম-শহেরর

রা াঘাট। এইসময় জয়নু ল আেবিদন থাকেতন কলকাতার ১৪ ন র সাকিস রােডর একিট
বািড়েত। তাঁর তখন কাজ িছল সারািদন ধের কলকাতার পেথ ঘু ের ঘু ের খাদ হীন-ব হীন
মানু েষর

দশার ছিব এঁেক বড়ােনা। এইভােব শতশত

িনবািচত বােরািট

চ িনেয় িতিন

চ কেরিছেলন িতিন। তার মেধ

কাশ কেরন অিব রণীয় একিট অ ালবাম, যার নাম

িছল ‘ডােকিনং ডজ অফ ব ল’। এই অ ালবামিট

ণা কেরিছেলন ইলা সন। কেয়ক

স ােহর মেধ অ ালবামিট অভূতপূব জনি য়তা লাভ কের। বু ভু ু মানু েষর সীমাহীন য ণা
িশ ীর তু িলেত

কী

দয়িবদারক
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ল
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জয়নু েলর

সই িচ মালা।

তার আেগ এেদেশর

একজন িশ ী ছিব আঁকেত পােরন।
শবেদেহর পােশ আতনাদরত
পাের, আর তার

এক দ ল কাক — এইসব
দেখিন।

য এইভােব

ঁেজ পেড় থাকা িশ ,

িবেন খাবােরর খাঁেজ উ

কাশভি ও য এতটাই তী

কানও িনদশন এেদশ
িচ

মৃ ত মােয়র বু েক মু খ

ামী, ডা

মানু েষর চাখ ঠু কের খাে

কউ ভাবেতও পােরনিন

মানুষ ও কুকুর, মৃ ত

ঃসহ দৃ শ ও য ছিব হেয় উঠেত

হেত পাের জয়নু েলর ছিবর আেগ তার

যিদও একথা উে খ

য

সই সময় তাঁর পাশাপািশ

সােদর মেতা কিতপয় িশ ী অসাধারণ িকছু ছিব এঁেকিছেলন একই িবষেয়।

জয়নু ল আেবিদেনর কাজ িছল

ভাব- ত ।

কািলেত ডু িবেয় জয়নু ল য সম
অতু লনীয় এবং অিব াস ।
ও

ীর

তলরেঙর চ া

রখািচে র জ

া

াশ

িদেয়িছেলন বা িবকই

ধু মা

তবু
কােলা

স িল িছল

রখার মেধ িদেয় কা া

ােধর এমন ধারাবািহক

কাশ আজ অবিধ

লভ।
‘ডােকিনং

ডজ অফ

জনি য়তায় আতি ত ও
সিটেক বােজয়া
সামেন

কের।

ব ল’ অ ালবামিটর

ু

হেয় ি িটশ সরকার
সংকলনিটেক দশেকর

থেক সিরেয় িনেত বাধ

কাশক।

িক

হন িশ ী ও

ততিদেন অ নিত মানু েষর

আজও সই িচ মালা

িভে র

একজন িশ ীর পে

এ বড় কম স ােনর

কথা নয়।
পৃ িথবীর

ায়ী

তিচ

দেয়

ায়ী ছাপ

ফেল িদেয়েছ ছিব িল।

হেয় িচ ে মীেদর মেনর কােন রেয় গেছ।

আজও যখন এই দশ িকংবা এই
কানও

াে

অনাহাের মৃ তু র খবর

কােশ আেস তখন জয়নু েলর ‘ডােকিনং ডজ
অফ

ব ল’-এর

রখা িল সজা র কাঁটার

মেতা তী

হেয় আমােদরেক িব

আমরা র া

হই, িনেজেদর খাবােরর থালার

িদেক তািকেয় ল

কের।

াবনত হেত িশিখ।
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