নিতক কাক এবং জয়নুল আেবিদন
দবকুমার সাম এবার জয়নু ল জ শতবেষ কলম ধেরেছন জয়নু েলর ‘কাক’ িনেয়।
নতু নভােব দখা জয়নু েলর কাকচির ।
কাক
‘‘ ামপেথ পদিচ

নই।

গােঠ গ

নই কােনা, রাখাল উধাও,
আল খাঁ খাঁ, পথপাে
ন

রৗ

চতু িদেক,

স

বৃ ে রা িনবাক
মান কাক,

ধু কাক’’

কাক কিবতািট শামসু র রহমান িলেখিছেলন
১৯৭১ সােল।

আর এই কিবতািটর অনু ষে

জয়নু ল আেবিদন এঁেকিছেলন দৃ ঢ়-িতযক কাক
িচ িট।
িতিন

একা র সােল পিরণত বয়েস যখন

িশ াচায

কিবব ুর

িহেসেব

েরাচনায় িতিন

আঁকেলন, তা নয়।
ততাি েশর

িভে

নি ত,

থম কাকচির

তারও

কােকেদর।

ঢর আেগ,

কলকাতার

আধমরােদর ছিব আঁকবার
গেছ

তখনই

ফু টপােত

াপেট

দখা

আেবিদেনর কােকেদর।

সিত বলেত নাগিরক ন গ িচি ত করেত িগেয় তাঁর ছিবেত কাক এেসেছ।

একক।

যু গল। কখনও বা ঝাঁক বঁেধ। অথচ গূঢ় সত এই, িশ াচায কাক পািখিটেক অপছ ই
করেতন আজীবন। ব ি গত আলাপচািরতায় এই পািখেক িনেয় িন ামে র উে খ রেয়েছ
তাঁর িনকটজেনর
এমন অনু পু

ৃিতেলখায়।

য পািখিট তাঁর দৃ ি েত বা িবক অপে র িছল, তােকই

িচ ণ কন কেরিছেলন িতিন?

এই বপরীেত র অনু স ােনর আেগ আমার মেনর মেধ
একবার খালসা কের িনই।

য িজ াসা উঁিক িদে , তা

জয়নু ল কবল আ জািতক খ াতবান িচ কর নন, একজন

িত ানও বেট। অবনী নাথ, ন লােলর মেতাই িতিন বাঙািলর িচ সাধনার
জ শতবষ ছু ঁেয় থাকা সমেয় হঠাৎ আিম আর সবিকছু ছেড় কন তাঁর কাকচির
তু ললাম?

আিম দখেত পাি
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ধার করা স-সব তেথ িশ ী স

েক একটা িনব

খাড়া করা যায় বেট, তেব তােত ধার

থােক না িবেশষ। ফেল কাক সং া

একিট আপাত িনরীহ আেলাচনা করেল সটা হয়ত

খািনক

তেব এই একিট মা

কীয় ও ধারাল হেত পাের।

িচ ণ স

েক িকছু বলেত চেয় আিম িনি ত একিট

ফেল এেক
হয়

না বেল

স

বলাই সু পযু ।

ভা ভর নিতকতার

িচ কলায় কাক যখন িবিবধ
গৃ হ

অসু র এই নাগিরক পািখ।

স িটেক এক বােক বলেল িশেরানাম িদেত
ভা স ও তমনই দড় এক িশ ী।

াপেট একক চির

িহেসেব উপি ত থােক, তখন

জীবেনর রকমাির অনু ষে
ততাি েশর মানু ষ-সৃ

ছিবেত জয়নু েলর একক কাক আস
কাকেক

ে র উ র অনু স ান করেত চাইিছ।

াপেট জয়নু ল আেবিদন। আরও ছাট কের িনেল; আেবিদন

যমন িব র কাক এঁেক গেছন, কাক আঁকায়
স একাকীে র সমাথক।

কারেণ নয়, জয়নু েলর কাক

ায় বেস থাকেত দিখ।

িনঃস তার

িভে

প পায় কােলা,

ফু টপােত মৃ ত ায় মানু েষর

মৃ তু র িনঃস তােক ধরেত চেয়েছ।

য যন যমদূ ত।

যন মৃ তু র

এ-সব ছিবেত

তী ায়। জয়নু ল যখন

এভােব কাক আঁকেছন, তখন কাক তাঁর দৃ ি েত অিত অি য় এক চির । ফেল স কাক
যেথ

কােলা, বয়াড়া। স ার প ািকং কাগেজ ভুেষাকািলর রঙ মাটা

যন তখনকার ি িটশ

শাসনেক

িত ািপত করেত চেয়িছেলন।

ােশ টেন জয়নু ল
তাই অপে র পািখ

চির গতভােব তাঁর তখনকার ছিবেত মৃ তু র
মেতা

ূর। অিবেবচক।
জয়নু েলর ছিব

ায় বা বধমী। এমনকী

তাঁর বাংলা আট ফমও স
তেব

ূণ িবমূত নয়।

মজীবনেক িনিব মেন অধ ায়েনর ফেল

তাঁর ছিব বা বধমী হেয়ও ককশ।
গিতময়।

আর

াগান মু খর।

বল

একক কাক

িচ েণও তমনই। তেব যখন িতিন যু গেলর ছিব এঁেকেছন, তখন ছিবেত কাক মূখ চির ।
সখােন তাই িনিবড়তা,
জয়নু ল তাঁর সম

মময় দা

জীবেন যত কাক এঁেকেছন, স-সব

শড ব বহার কের কাকচির
িবমু তার
িক

ত , িকংবা ব ুস

ফু িটেয় তালা িশ ীর উে শ ।
থানু গামী।

িবিভ

মু ড, িবিভ

িতিন এঁেক গেছন জীবনভর। অথাৎ আেবিদন তাঁর যাবতীয়

কাশ ঘিটেয়েছন কাক িচ েণ।
কন এই িবে াভ?

কন িতিন িব ু ? না িক এসব িকসু নয়। আমার মাথা

গরেমর বিহঃ কাশ? আপিন হয়ত বলেবন : মশাই, অ ােতা মাথা গরেমর কী আেছ? তেব
আমােক উ েরর জন
সন

স

থেক

িণক িবচু ত হেত হয়। আমার িচ িশ ী ব ু কৃ িজৎ

বছরভর আে প কের গেলন জয়নু েলর জ শতবষ চলেছ অথচ কাথাও কান

উদেযাগ চােখ পড়েছ না। আমরা িক ভুেল গিছ তাঁেক? এই ‘আমরা’ বলেত আমার ব ু
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মূলত িচ িশ ী এবং বু ি জীবী মহেলর কথাই বেলেছন।
িন বগীয় মানু েষর লড়াইেক তাঁর িচ ভাবনার কে
প াশ টাকার নােট,

াে

আেবিদন, িযিন এে বাের

রেখিছেলন, যার ছিব বাংলােদেশর

ব ব ত (কৃষেকর হালচাষ), সই মানু ষিটর জ শতবষ িনেয়

কন কথা হেব? এখনকার বাঙািল িশ ীরা (উভয় বে র)
িতি য়াশীল রাজৈনিতক দেলর
দশেনতা িকংবা িসেনমা আিট

ুিডও, িবেদিশ খে র, এমনকী

ীতদাস। তাঁরা শহেরর বড়েলাক পাড়ার পাক সাজােবন,
, ি েকট খেলায়ােড়র ছিব িকংবা মােমর মূিত বানােবন।

ে াপু েজার প াে েলর িথম বানােবন।

এবং আিথক

কেল ািরেত ডু েব মরেবন।

িশ ীজীবেন ব বার তাঁরাও হয়ত িশ াচায জয়নু ল আেবিদেনর মেতা কােকর ছিব আঁকেবন।
একক।

যু গল।

ঝাঁকবাঁধা।

িক

কলেজ ফু েটা কের জয়নু ল হেয় ওঠা তাঁেদর ক

নয়।

ফেল, আমার ব ু কৃ িজৎ যতই আে প ক ন, এই অসমেয় জয়নু ল আেবিদেনর
জীবনেবাধ অনু ািরত থেক যােব।

আসেল এত ভিনতা কের য কথাটা আিম বলেত চাইিছলাম তা এই, বাংলা
কাক, কােকর মাংস খায় না।
উপলি

িক

িশ াচায জয়নু ল আেবিদেনর জ শতবেষ আমার

এই, আজকাল যারা কােকর ছিব আঁেকন, তাঁরা সই িবরল

কাক হেয়ও

বাদ বেল :

েগা ীয় কােকর মাংস খেত অপছ

জািতর ‘কাক’। যারা

কেরন না।

ছিব িল িশ াচায জয়নুল আেবিদেনর।
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