শািকলােক িনেয়
িশ

আিব ত
ৃ
হয়, িশ ীও।

পােনসর।

শািকলােক আিব ার কেরিছেলন িচ ী িব. আর.

দবকুমার সাম আবার আিব ার করেলন শািকলােক। এবার অন ভােব।

সময়টা আ াজ ১৯৯১ সাল। কলকাতার িচ কূট আট গ ালািরেত একিট কালাজ
িনেয় সিবেশষ কৗতূ হল তির হয়। সমমন
কােনও উেঠিছল।

স ীেদর কান ঘু ের সই

তখন আমরা পি কা বর কির।

দশনীর কথা আমার

পাঁচকান হওয়া সই কথায় জানেত

পারলাম অখ াত নূর ােম খ াতমান এক িশ ীর জ

হেয়েছ।

নাম তাঁর শািকলা।

ধমবাপ িবখ াত িচ ী িব.আর. পােনসর। শািকলা তাঁরই আিব ার। শািকলার
দশনী দখা হয়িন, িক
স

কৗতূ হল জ ায়।

স সূ

িতভা িক িজনগত?

ধু?

েক উৎসাহীরা

না

িতভা বেল িকছু হয়? কােক বেল

িশ ীজীবন? িশ ীজীবেনর সংকট? িশ ী কী সৃ ি
কােদর জন করেবন?

স

মেয়টার

ছেড় িবশেদ অন একিট িদেক মু খ ফরােত চাই।

িতভা?

পিরেবশগত? সিত ই িক

জন

সই সবিজিবে তা

কালাজ িশ ী শািকলায় তা ইিতমেধ ই িচ িশ

কােক বেল

থম সই

তালতলার বাজােরর এক সবিজ িবে তােক

কীভােব আিব ার করেলন পােনসর, আর পযায় েম
জােনন। আিম সই

তাঁর

মৃ ণাল ঘাষ এবং মনিসজ মজু মদােরর সমােলাচনা পেড় শািকলা

েক ব ি গতভােব

অিভেযাজন হল

দশনী

কনই বা করেবন? িশ

হীতা না থাকেল িক সৃ ি

ওঠার জন িক সিত ই অনু ে রণার

করেবন?
িক িশে র

বকার? িশ ী হেয়
েয়াজন?

িশ কলা, সংগীত, অিভনয় যাই হাক, এই

য- কােনা আেটর

ে , তা সািহত ,

েলা িচরকালীন।

যারা আেটর জগেত

িনেজেদর সা র রেখেছন, িকংবা আগামীিদেনও রাখেবন, তাঁেদর

েত েকর কােছ এই

েলা মম েলর িবষয়। িশ ী মা ই এ-সব

িনেয় সংকটতািড়ত। এ-িনেয় পি েতরা

মাটা মাটা বই িলেখেছন। সমােলাচেকরা িশ ীর জীবন ও কাজ িনেয় কাটােছঁড়া কেরেছন।
িক
এই
কের।

সহমত হওয়া যায়িন। িনউটনীয় সূে র মেতা কান ি র সূ
স

েলা থেক যায়।

িশ কলা এবং তার

আমরা হয়ত অনু ািণত হই।

নব শািকলা নােমর আদেত

তাই, এই

আিব ৃত হয়িন। তবু,

ার জীবন বারবার আমােদর িবি ত
েলােকই সামেন রেখ আমরা বু েঝ

াম এক নারীর িশ ীত জীবনচযার অিভমু খ।
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দি ণ চি শ পরগণার বা ইপু েরর
জনেগা ী ধেম মু সলমান।

এইসব

ভাব রেয়েছ।

াম নূর াম।

ােম সংখ া

েন কলকাতার বাজাের এেন তাঁরা িবি

রেয়েছ ধম ভু এবং রাজনীিতর কারবািরেদর

াম কুকেমর জন ই সংবাদ িশেরানােম আেস। নয়েতা

অ কার। মু ঘল আমল থেক কা

আেছ। ধেমর কু- ভাব থেক মানু ষেক মু
পা ায়িন। আর নারীর অিধকার?

বালেবালা।

াম এখনও সই আকবির সমেয়ই পেড়

করা যায়িন। শাসক আর শািষেতর সমীকরণ

াত।

াদকীয়। এই অব া

ফেল চাখ ফু টেত সংসােরর হাল ধরেত মা

আট-নয় বছর বয়েস যখন শািকলা তালতলার বাজাের মােয়র সে

সবিজ িবি

কাথাও িক িছল িশ মন তা? এ এক কিঠন

পে ও ব াখ া স ব নয়। শািকলা তা পেথর ধাের অনাদের পেড় থাকা ছা
নন, যােক ঘেষ- মেজ উ

কেরন।

খর সূেযর আেলায়ও গভীর

স- তা খবেরর কাগেজর উ র স

েক আমরা কম- বিশ সকেলই

আসেতন, তখন তাঁর মেধ

ধান

ািনর আমল পিরেয়, ি িটশ কেলানীর সময় পার কের

গণতাি ক এক ব ব ায় এেস দাঁড়ােলও বাংলার

স

এক

পড়া না নয়, চাষবাস (মূলত সবিজ ফলােনা) তাঁেদর

কাজ। আর সই সবিজ ভােরর লাকাল
ােম ধেমর

ত

করেত

। শািকলার
একটা পাথর

ল কের তালা যােব? ওেয়িলংটেনর ওয়াই.এম.িস.-র হাে

েল

থাকা িচরকুমার িব. আর. পােনসেরর িছল
অ ুত এক অসু খ।

রােরাগ

আজেকর

য

পৃ িথবীেত

িচিকৎসা হয় না।
ইনি

িটউট

বলা

ক াল
হাে

ল

ভারেবলায় ঘু ম থেক

পায়রােদর

গম

বাড়েল

শহেরর

ফু টপােত পথিশ েদর মেধ
তােদর খেত দওয়া।

কােনা

ািটি

থেক অবসর িনেয়

রােজ র

তারপর

অসু েখর

ইি য়ান

জীবেন িফের যাওয়া।
উেঠ

এক অসু খ।

খাওয়ােনা,
বাজাের,

িমেশ যাওয়া।

পড়া নার ব ব া করা এবং কােরার মেধ এক শতাংশ িশে র

স াবনা থাকেল তা িবকিশত করা।
খােলনিন। ঢাক- ঢাল িপিটেয়

না, পােনসর সােহব এর জন

কােনা এন. িজ. ও.

চারও কেরনিন।

আর এভােব ঘু রেত ঘু রেত একিদন তাঁর সে

দখা হেয় গল নবমবষীয়া বািলকা

শািকলার।
থম চােট হয়ত দশেনই মেয়টােক ভােলােবেস ফেলিছেলন িচ ী। তােক কাগজ
আর রং পনিসল িদেল স িনেজর মেতা িকছু একটা আঁেক। পােনসর মু
নন শািকলার। তােক

ুেল ভিত কের দন। শািকলার জ বাপ তােদর জ

পেড়িছেলন। ফেল সংসার বাঁচােত শািকলােক তার মােয়র সে
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হন। দািয়
িদেয় কেট

তালতলার বাজাের আসেত
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হত।

শািকলার

ুেল ভিত হওয়া, পােনসেরর অিভভাবক

মেন নওয়া স ব িছল না

নূর ােমর কতােদর। ফেল শািকলার ভ েলাক হেয় ওঠায় ইিত পড়ল। আর মা
বয়েস দাজবর আকবর শেখর সে

দশ বছর

িবেয় হল তার। সতীেনর ঘের এল শািকলা।

পছেন

পেড় রইল ছা একটা স াবনাময় অতীত।
শািকলার জীবনকথা এখােনই শষ হেয় গেল িব েয়র িকছু থাকত না।
এক

াভািবক ছ

বরং, তা

বেলই মেন হত। অিচেরই শািকলা আকবর শেখর ঘেরর িবিন পয়সার

কােজর লাক হেয় উঠেলন। হাঁস-মু রিগ-গ র দখােশানা। ঘর- গর ািলর কাজ, রা াবা া,
ঘরক া।

সতীেনর সে

ামীেক ভাগ কের

কলকাতায় পােনসেরর হাে

েল

কেরন। শািকলা িফের যান।

নওয়া।

িবেয়র িকছু কাল পের শািকলা

ামীেক িনেয় এেল অিভমােন পােনসর িকছু

ব বহার

ফর আেসন তাঁর ‘বাবা’-র কােছ। পােনসর বােঝন শািকলার

সংসাের টানাটািন। তাঁেক িকছু সাহায করার জন রিঙন কাগজ দন। উে শ

ঠাঙা তির

কের যােত িকছু আিথক সু রাহা হয় মেয়টার।

সই রিঙন কাগজ িনেয় সংসােরর কােজর

অবসের শািকলা ঠাঙা তির করেত থাকেলন।

আর রাত গভীর হেল সকেলর সব দািব

িমিটেয় কুিপর কাঁপা কাঁপা আেলায় রিঙন কাগজ হােত িছঁেড় বােডর ওপর জু েড় জু েড় তির
করেলন কালাজ।

এ তাঁর একা

েরাচনায়, হতু হীন সৃ ি ।
অেহতু ক।

িশ

তা তাই?

য অপার সৗ য রেয়েছ, তার কী কােনা হতু আেছ?

রাদ

মু খর হয়। নদীজল বেয় যায়। বাতাস সু র তােল কীেসর তের?

শািকলার রাত জেগ করা এইসব কাজ আকবর দেখন।
কলকাতায় আেসন।

এভােব িবনা অনু ে রণায়, িবনা

নজ ল যােক বেলেছন, ‘সৃ ি সু েখর উ াস’।

কৃিতর মেধ

হােস। ফু ল ফােট। বৃ ি

ব ি গত জীবনচযা।

িচ

দশনী দেখন।

িফের যান।

য় দন।

ামী- ী চুিপচুিপ

এইভােব এক রাববার শািকলা

একিট কালাজ িনেয় উপি ত হন তাঁর ‘বাবা’-র কােছ। িচ পট সমানভােব চারভােগ ভাগ
করা।

মু েলা, ব ন, টমােটা আর কাঁচাল া।

এেকক ভােগ এক-একিট সবিজ।

যমন

বাজাের মািটর ওপর চেটর ব া পেত সািজেয় রােখন সবিজ িবে তা। এই কালাজ দেখ
পােনসর মু

হেলন।

দখােলন তাঁর িচ ী ব ুেদর এবং জানােলন শািকলার জীবন বৃ া ।

তার ফল ১৯৯১ সােল িচ কূেটর

দশনী।

শািকলার কাজ গৃ হীত হল কলকাতার িবদ

সমােজ। পােনসেরর হাত ধের আরও

অেনেকই এিগেয় এেলন শািকলার িশ চচােক এিগেয় িদেত। তাঁেদর মেধ অন তম িসমা
আট গ ালািরর রাখী সরকার। যাঁর উেদ ােগ ১৯৯৪ সােল িদি েত
স ান।

আজ শািকলার কাজ আ জািতক।

জীবন িনেয়

রচনা। এ-সবই সফলতার

বািড়েত চেল এেসেছন শািকলারা। তাঁর
তথ নয়। আমরা বরং মূল
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দশনী এেন দয় জাতীয়

আজ তাঁেক িনেয় তথ িচ

হয়।

হয় তাঁর

াদ। নূর ােমর সােবক মেট ঘর ছেড় পাকা

ােমর সকেলই তাঁর জন গিবত। এ-সব অজানা

েলােত আবার িফের যাই।
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একিট
কােনা

াম , িনর র,

াি ক মানু ষ। িযিন আবার ধেম সংখ ালঘু এবং নারী। িতিন

েকৗশল না জেন, কান িবদ ািনেকতন িকংবা িশ মি ের পাঠ

কীভােব এত

িতকূলতার মেধ সৃ ি েত মু খর থাকেত পােরন? শািকলা সংসােরর সকেলর

িত তাঁর দায় ও দািয়

পালন কেরন। িতিন

ধেমর সােবক রীিত-নীিতর িব ে
াগান
স ান

দন না।
িনেয়

হণ না কেরও

কখনও

নারীর অিধকার, নারীর

কােনা

সিমনাের,

কাগেজ কখনই ব ৃতা দন না।
ছিবেত বাবির মসিজদ

কােনা

তবু ও তাঁর

ংস িবষয় হেয় ওেঠ।

মু সলমান ঘেরর বউ হেয় িহ ু দবী কালীেক
িতিন তাঁর কালােজ বারবার িবিভ
আিব ার কেরন।

ােমর ঘরেদার, মািটর

দাওয়া, পু কুর, হাঁস-মু রিগ, সবিজ,
বাজার,

এ-সবই

ি েত

হল

শািকলার

ােমর
িশে র

িবষয়ব । আমরা যারা জাঁক কের িনেজেদর
মধাজীবী িহেসেব

চার কির।

আমরা যারা

শহেরর সু িবধাবাদী মিক জীবেনর অংশীদার, আমােদর সকেলর কােছ এই টমােটা, ল া,
ব ন, হাঁস, মু রিগ, বাজার- দাকান অিত তু
আমরা

মধা িভ া কির

িবষয় যা শািকলার ক ানভােস উেঠ আেস।

রম া , ভ ানগঘ, মািতস, িপকােসা, দািলর িশ ব

থেক।

কীয়তা আিব ার করেত িগেয় কখন য কৃি মতার ফাঁেস গলায় টান পেড় বু েঝ ওঠার
সময় হয় না। আমরা কিবতা িলিখ ফসবু েক লাইক পাবার জন । আমরা গ
গৃ হীেদর জন । ছিব আঁিক িবেদেশ

িলিখ সু খী

দশনী িকংবা পু েজার িথম বানােনার জন । গান গাই

ইউিটউেব ছেড় দওয়ার জন । আমােদর দেশর িশ ীেদর চেয় কাঙাল আর কারা আেছন?
িভখাির তা আমরাই।
কের িদেয়িছ।
খ াতমান।

যারা সরকাির পদ আর পু র ােরর লােভ িনেজেদর িবেবক িবি

িঠক এই জায়গায় শািকলার মহানু ভবতা।

িতিন এখন সােবক অেথ

তবু নূর ােমর সমাজ িকংবা তাঁর পিরবারেক এখনও অব া কেরন না।

তরেফর ছেলেমেয়েদর পড়া েনা এবং িববােহর ব ব া কেরেছন।
পাওয়া উপেচ পড়া ভােলাবাসায় িতিন তাঁর
বেড়া হেয়েছ।

িতেবশেক

ছেলর বউেয়রা সংসার সামলান।

ই

পােনসেরর কাছ থেক

াত কেরেছন। এখন তাঁর সংসার

িনেজর বািড়র একটা ঘরেক

ুিডও

বািনেয় কাজ কেরন শািকলা। শািকলা আজ অেনেকর অনু ে রণা।
িচ

পিরিচিত : ১। িনেজর

ুিডওেত শািকলা; ২। পােনসর; ৩। শািকলার কালাজ।
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