কুেমােরর মেয়
পশায় ব া -কমী দবকুমার সাম নশায় লখক। পিরচয় কিরেয় িদে ন িকংবদি
ভা র মীরা মু েখাপাধ ােয়র সে ।
ইেজর পরা বয়েস মােয়র পােয় পােয় ঘু ের জলেচৗিকেত আলপনা আঁকেতন।
ল

ীর পােয়র ছাপ িকংবা িবেয় পেতয়

বাঙািলবািড়র

মেয় অেপ ায় উ ত

মু েখাপাধ ােয়র।
বউবাজােরর

িছল না অন

একা বতী

ী তির তাঁর িছল ি য়। গত শতা ীর আর পাঁচটা
কােনা

কােনা

পিরবাের

পু েজা-পাবেণ

মধা িছল না মীরা
বিশ ।

আলপনা,

ল

কলকাতার
ীছােপ

তার

উৎকষতা পািরবািরক বৃ ে র বাইের আেলািচত হওয়ার স াবনাও
িছল না। তবু, চা

বছর বয়েস মীরােক তাঁর বািড়র লােকরা অবন

ঠাকুেরর ওিরেয় াল আট কেলেজ ভিত কিরেয় িদেলন।
ততিদেন িকেশারী মীরার
বয়েস

চাখ

িচ এবং অনু রাগ পাে

ফাটার ঋতু েত তাঁর

কারণ

িগেয়েছ। িকেশারী

ঝাঁক আেস কাদামািটর

িত।

কাগজ- পনিসল, রঙ, মাম, কাঠকয়লা হেয় ওেঠ ‘হােতর কাজ’।
ওিরেয় ােল িতিন আেঠেরা বছর বয়স অবিধ ছা ী িছেলন।
ইিত।

তখন তাঁর িবেয়র জন বািড়র লােকরা উদ ীব।

তারপর ১৯৪১ সােল িশ ার

উ া -স ীেত

র কােছ নাড়া

বাঁধা। মীরােক মেন িনেত হেয়িছল এমন পািরবািরক অনু শাসন।

এরপর মীরা অসু

পেড়ন।

বান িবভার সে

কলকাতা শহেরর দা ার সময়

রাজশাহী পািঠেয় দওয়া হয়।
সই

থম

সবু েজর
নদীর উ

উ ােরর কারেণ

তাঁেক

জলা সদর বহরমপু ের প া পার হেয় পূবিদেক তাঁর যা া।

-কূ ল ছাপান প ার সে
াপেট নীল আকােশর
তা

া

হেয়

ছাঁয়া যায়িন,

তাঁর পিরচয়। নদীর খলবল, আর ছু ঁেয় যাওয়া িবিবধ
া ভাব।

শহর কলকাতায় য আকাশ দখা হয়িন, য

সই সব ছু ঁেলন জীবেন

থম।

চাখ

মেল

দখেলন

বাংলােদেশর মািট আর মানু েষর সহাব ান।
মীরা মু েখাপাধ ােয়র জীবেনর কিড়- কামেলর িব ার, মীেড়র সু
ভীমপল ী রাজশাহী

মণ।

তা, বহাগ িকংবা

পরবতী জীবেন িতিন যা িকছু স য় কেরেছন, ব য় কেরেছন,

হািরেয়েছন, সই সব িকছু র সে

িমেশ গেছ প ার ভাঙন।

উ াদনা।

এবং সৃ ি শীলতা।

রাজশাহীর য বািড়েত তাঁরা থাকেতন, তার দাতলার ছাদ থেক দূ ের রললাইন দখা যত।
গাঢ় সবু জ ধানজিমর মেধ িদেয় যখন ি
মীরা তাঁর বােনর সে
হেতন।

ম এি েনর ধাঁয়া উিড়েয় ঝ

ঝ

ছু েট যত রল,

এক দৗেড় ছােদ উেঠ িব েয় দখেতন। উ াস আর আ ােদ িস

ন তার ধাঁয়া বাতােস ভািসেয় দূ ের চেল গেল ম মু
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দওয়ােল আঁকেতন নদীর মেতা আঁকাবাঁকা

েনর ছিব।

আর এইভােব িনেজর

ভতের

িচ কর হওয়ার বাসনা বা িবক ডানা মলত। সিত বলেত, মীরা মু েখাপাধ ায় ছিব না এঁেক
স ীেত িনেজেক ভািসেয় িদেল িকসু বলার িছল না।
গ না সইেত হত না।

হয়ত জীবন জু েড় ‘কুেমােরর মেয়’র

ণ ায়ী িববািহত জীবন দীঘািয়ত হত।

বলা যায় না, মীরা

মু েখাপাধ ায় হয়ত িহ ু ািন শা ীয় স ীেত আইকিনক বাঙািল গািয়কা হওয়ার
পেতন।

বাধহয়, সবিদেক সামেল চলেত পারেতন।

কূ লভাঙা নদীর মেতা ছু েট
রাজশাহী

লভ স ান

যেতন না সাগরস ােন।

মণ তাঁর জীবেনর পূবাপর গিতমু খ পাে

রাজশাহীেতই
িতিন িবছানায়

এভােব

সই কুেমােরর সে

তাঁর

িক

িদল।
দখা।

অসু

েয় পােশর বািড়র িবহাির কুেমােরর কাজ

দখেতন িনিব মেন।

লাকটা সারািদন রােদ পু েড় এক নাগােড়

কাদামািটর তাল বািনেয় ঘু িণেত মািটর িজিনস

তির করত।

কাঁচামািটর সই সব খু িড়, বািট, কলিস, কুঁেজা

থেম খািনক

রােদ

কাত, তারপর মু িচ তির কের আ েন পু িড়েয় িনত।

লাকটার শরীেরর মাংসেপিশ, গলার রগ, চােখর দৃ ি

িনিনেমষ

দখেতন মীরা। কাদামািটর তাল যত তির হত, তার থেক বাসন তির করেত গেল িকছু
ন

হত।

তারপর কাঁচামািটর বাসন রােদ

তেজ িকছু যত ভেঙ।

লাকটা স-সেব

িকেয় পু িড়েয় িনেত গেল অিতির

ঃিখত হত না িবেশষ। আর কােজর ফাঁেক ফাঁেক

পড়িশ বামু নবািড়েত সদ আসা মেয়িটেক দখত। কখন হাসত। এভােব
মেধ

তির হয় সখ তা।

অসু

মেয়িট জানেত চায় মািটর আ ােক।

াম ভােষ যতটা পাের বু িঝেয় দয়।
মীরা খািনক সু

ই অসমবয়সীর
বু েড়া কুেমার তার

েম বু েড়া কুেমার তাঁেক ‘ মেয়’ বেল সে াধন কের।

হেল হােত ধের িশিখেয় দয় মািটর রহস ভাঙার গায় ী ম ।

শহের দা া িমটেল ফর রাজশাহী ছেড় মীরােক িফরেত হয় বউবাজার।
িণেকর।

আ েনর

তেব, স

এরপের বউবাজােরর ‘খু িক’র জীবন ভেস যায় প া-

গ ার পাের।

দশভােগর বছের মীরার িবেয় আর সই বছেরই

ামীেক ত াগ কের িতিন বিড়েয় পেড়ন মািট আর ধাতু র স ােন।
িদি

পিলেটকিনেক ভিত হন।

পি ং,

ািফ

আর

া চাের

িডে ামা িনেয় িফের আসা শাি িনেকতন। তারপর জামািন। আর
জামািন িগেয়ই বেন
মু েখাপাধ ায়।

গেলন পু েরাদ র ভা র।

ভা র মীরা

পরবতী জীবেন িযিন বলেলন : ‘ধাতু িদেয় গান

গেয়িছ আিম।’
ভা র মীরা মু েখাপাধ ায়েক িনেয় অিলিখতপূব কান িনব
লখার সাধ আমার নই।

সদ ত ণকােল তাঁেক বার কেয়ক
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দেখিছ কেলজ

ীেটর ‘কাগেজর বাঘ’এর িবিবধ অনু ােন।

যমন দেখিছলাম স ীপন

চে াপাধ ায়, দীপক মজু মদার, গৗতম চে াপাধ ায়, িহরণ িম , গৗর
সা াৎ তমন
চেয়িছ স

াপােক। িক

সই

ৃিতধায নয় বেলই অিবেবিচত। এর অেনক পের মীরা মু েখাপাধ ায়েক জানেত

ূণ ব ি গত কারেণ।

একা

িনভৃত আেয়াজেন। আর সই জানা- চনার মেধ

আিম বু ঝেত চেয়িছ িশ ী িহেসেব তাঁর সংকট। তাঁর িশ ী জীবেনর উে শ ।
মীরা মু েখাপাধ ােয়র পািরবািরক জীবেন যিদ একবার চাখ ফলা যায়, তেব আমরা
দখেত পাব সখােন কােনা উৎপাত িছল না।

িছল না বঁেচ থাকার িকংবা অি

র ার

কােনা সংঘষ। তাঁর অ জ রামিকংকেরর মেতা মীরার না িছল পািরবািরক অথ সমস া, িতিন
না িছেলন ‘নীচু জাত’ িহেসেব সমােজ
থেক

াত ।

তাঁর পিরবারিট িছল বাের ী

ায় একেশা বছর আেগ বাংলােদেশ কুলীনেদর

া ণ।

আজ

ভাব- িতপি র নিজর আমােদর

সািহেত মিণমু ে া হেয় আেছ। উঁচু আর নীচু জােতর মেধ

সকােল িছল

র এক তফাৎ।

পারাবােরর মেতাই িছল সই দূ র । তার ওপর পিরবারিটর বাস শহর কলকাতার বউবাজাের।
নগেরর অন তম রিহস পাড়া।

কেলজ

ীেটর কতা, িশ া, সং ৃিতর হাতায় িছল জীবন

যাপন। মীরা মু েখাপাধ ায় এক যৗথ পিরবােরর কন া-সদস । ফেল, তাঁর পে
বাগানেঘরা বািড়র পাঁিচল টপেক বৃ হ র জীবন ছাঁয়া স ব িছল না।

িক

বউবাজােরর
আমরা দখেত

পাি , সই ঘরােটােপর জীবন সপােট ছু ঁেড় ফেল পরবতী জীবেন িতিন ঘাড়ুয়ােদর সে
গেলন। ব ােরর

ি ণী বাঈ হল তাঁর আর এক ‘মা’। মািটর মানু েষর সে

িনবার টােন ভেস গল তাঁর িববািহত জীবন।
বাতােস ভােস জমাকুসু ম
অ াি েসি

তেলর গ ।

ক ি ম। বরং,

িমেশ

জীবন-যাপেনর

ভেস গল আটেপৗেড় ব জীবন।

য জীবেন

জীবেনর কাটােছঁড়ায় ব ব ত হয় সু রিভত

হল জীবন।

ঠাঁেট উঠল চু া িকংবা

িমেকর িবিড়। হাঁিড়য়া

িকংবা দিশ মেদর সু াণ ভািসেয় িদল জীবেনর ছাট বেড়া খ ািত িকংবা স াননা।
এইখােন তাঁর সে

রামিকংকেরর ি মাি ক িমল আিম খু ঁেজ পাই। তেব তৃ তীয় মা ায়

এক ফারাক থেক যায়। রামিকংকর বারবার নীচু থেক উঁচু জােতর সাপােন পা রাখেত িগেয়
িপছেল গেছন। যতবার হেয়েছ পদ লন, ততবার ডু েব গেছন আরও

মজীবেন। অন িদেক

মীরা উ জােতর চামড়া ছািড়েয় িনেজেক অ জ-জীবেনর সে

মলােত

জেনিছেলন জীবেনর ছাট-বড় কাটা- ছঁড়ায় সুরিভত অ াি েসি
রস কাজ দয় ধ

িরর মেতা।

মেণর কােল ি র হেয় গেছ।
িব া াের

িতেবশ।

পেল রাহীন দওয়ােল।

তখন ঝ

ক ি ম নয়, বনচাঁড়ােলর

আর তাঁর য এই উপলি , তা ওই
িনঝু ম
ঝ

থমবােরর রাজশাহী

পু ের চারপাশ যখন উদাসীনতায়
ছু েট যাওয়া

চেয়িছেলন।

া ।

িন

।

েনর ছিব িতিন আঁকেছন ছােদর

স এমন এক সময়, যখন তাঁর

জনেদর িনেদেশ চলেছ তাঁর

িনয়িমত গীতাপাঠ, বাঁধা ও ােদর কােছ িহ ু ানী স ীেতর তািলম। আর কেয়ক ঋতু পেরই
িতি ত কােনা সফল পু েষর িতিন হেবন জীবনসি নী।
পাঁচজন সাধারণ িশ াথীর চেয় তাঁর
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ান উঁচুেত িছল না িনি ত।
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জাঢ তা এেসেছ। আর পাল তু েলেছ স ীত মাহ। অথাৎ, মধ িব
িছল না সখােন। অথচ, এত

জীবন-যাপেনর কান

িট

েলাভন সে ও মীরা মু েখাপাধ ােয়র পিরচয় িতিন ‘কুেমােরর

মেয়’।
রাজশাহীর এক িবহাির কুেমােরর ঘের এই কুলীন বামু েনর মেয়িটর নবজ
পেয় যান প ার বাড়-বাড়ে র কাযকারণ।

জেন ফেলন একােবঁকা

হয়। িতিন

নলাইন আর নীল

আকােশর সমীকরণ সূ । তাই তাঁর ইে ােনিশয়ান িশ ক এেফি , জামািনর
যা

িশিখেয়েছন, স-সেবর ব করণস ত

অনন তা এই, আজ

ায়

েয়াগ ডাকরা িশে

রেখ গেলন িতিন।

িতিট ভা র, যারা ভারতীয় লাকিশ কলা স

উৎসু ক, যাঁরা িনেজেদর কৃতকেমর
কােনা িবেশষ মূ েত ডাকরা িশে

কুল তাঁেক
েক

া র রাখেছন ধাতু কলায়, তাঁরা জীবেনর
িনেজেদর সৃ ি

তাঁর
াশীল,

কােনা না

রেখ যাে ন। অথাৎ বলার কথা এই য,

ভারতীয় লাকভা যেক যারা আ জািতক কেরেছন, তাঁেদর মেধ মীরা মু েখাপাধ ায় অ জ
বেলই িবেবিচতা।

তাই লাকজীবনেক িচনেত চেয় বউবাজােরর বাগানেঘরা বািড়র পাঁিচল

টপেক িতিন যিদ ‘কুেমােরর মেয়’ তকমা পান, তা ভা য িচ কলার ইিতহােস গৗরবময়
উল ন িহেসেবই িবেবিচত হেব।

িচ

পিরিচিত : ১। িশ ী মীরা মুেখাপাধ ায়; ২। বাি কী; ৩। বু

য - কালাজ-িচ

(জীবেনর শষ কাজ)

িনমান : ব াটন।
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