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Abstract  
কথাসাদহদিযক িারাশঙ্কর বন্যাপাধ্যানের ছ াটগনল্প গ্রামবাংলার আদিবাসী ও অন্ত্যজ দনম্নবগগীে ব্রািয ছেণীর সামাদজক-
অথগননদিক-রাজননদিক জীবনচযগার সামদগ্রকরূপ পদরসু্ফট। এই প্রবনে িারাশঙ্কর বন্যাপাধ্যানের ‘স্থলপদ্ম’, ‘ডাইনীর 
বাাঁশী’, ‘ডাইনী’, ‘নারী ও নাদগনী’ ‘সাপুনের গল্প’, ‘যািুকনরর মৃিুয’, ‘বাউল’, ‘টযারা’, ‘বরমলানগর মাঠ’, ‘প্রহ্লানির কালী’, 
‘ছচার’, ‘পাটনী’, ‘মদিলাল’, ‘শবরী’, ‘ছবনিনী’ ‘আকোইনের িীদি’ গল্পগুদল দবনেষনণর মাধ্যনম অন্ত্যজ ও আদিবাসী 
জনজীবননর দবশ্বাস-সংস্কার, সংসৃ্কদির ছয দচত্র উদ্ভাদসি হে, ছসই দবষেদটই এই প্রবনের আনলাচনার দবষে। গল্পগুদলনি 
সমানজর অন্ত্যজ ছেণী ও আদিবাসী জনজীবননর সংসৃ্কদি অথগাৎ ধ্মগীে দবশ্বাস, রীদি-নীদি, বাক নকদিক সংসৃ্কদি অথগাৎ 
ভাষা বযবহার, গান-নাচ, জীদবকা, খািযাভাস, িানির আইন-কানুন, প্রথার ছয দচত্রণ প্রসু্ফট হে িার মনধ্য দিনে আদিবাসী 
জনজীবননর অভযন্ত্রীণ ও বাদহযকরূপ ও মানসগঠনদট সুস্পষ্টরূনপ পদরসু্ফট। প্রনিযক জাদির পদরচে দনমগানণর ছেনত্র, 
অদিত্বরোর ছেনত্র িানির সংস্কার ও সংসৃ্কদি খুব গুরুত্বপূণগ ভূদমকা পালন কনর। িারাশঙ্কর বন্যাপাধ্যানের গল্পগুদল 
দবনেষনণর মনধ্য দিনে অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনজীবননর সংসৃ্কদি, িানির দবশ্বাস-সংস্কানরর ছয রূপনরখা পাওো যাে এই 
প্রবনে িার স্বরূপ উিিাটননর ছচষ্টা করা হনেন ।   
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Discussion   
ভারিবনষগর আদিবসবাসকারী মানবজাদিই আদিবাসী। আযগ-পূবগভারনির আদিম বাদস্া যারা, িারাই আযগনির ভারনি 
আগমন ও বসদি স্থাপননর পর দনজ বাসস্থান ছ নে আযগনির কান  যুনে পরাদজি হনে বনন-জঙ্গনল, পাহাে-পবগনি আেে 
ছনে। ফলি আযগ সংস্কার-সংসৃ্কদি িানির গ্রাস করনি পানরদন এবং আদিবাসীনির এক সাংসৃ্কদিক স্বািন্ত্র্য বজাে আন । 
‘সংসৃ্কদি’ বা ‘culture’ একদট জাদি পদরচনের অনযিম উপািান। সংসৃ্কদির স্বরূপ সমনের সনঙ্গ দববদিগি হে। সংসৃ্কদিই 
মানুষনক সামাদজক জীনব পদরণি কনর। িার মনধ্য দিনেই মূলযনবাধ্, নানান ধ্যান-ধ্ারণা, সুিৃঢ় মন- মানদসকিার অদধ্কাদর 
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হে মানুষ। সংসৃ্কদিই মানুষনক একটা পূণগ মানুষ এবং একদট জাদিনক আলািা পদরচে ও গঠন ছিে। সংসৃ্কদি-সংস্কার 
এগুনলা ছকাননাটাই ছচানখ আঙুল দিনে ছিদখনে ছিওোর মনিা বস্তু নে। এই সংসৃ্কদি-সংস্কার একদট অদি জদটল ধ্ারণা। 
এই সংসৃ্কদিই একটা জাদির স্বিন্ত্র্িা তিদর কনর, দবশ্বখযাদি এনন ছিে। উদনশ শিনকর দিিীোনধ্গ এডওোডগ ছটইলর 
সংসৃ্কদির সংজ্ঞা ছিন িা ধ্রুপিী সংজ্ঞা দহসানব দবনবদচি। ছসই সংজ্ঞানুোেী মানুনষর দবশ্বাস, আচার-আচরণ এবং জ্ঞাননর 
একদট সমদিি পযাটানগনক বনল সংসৃ্কদি। সংসৃ্কদি বা কৃদষ্ট হল ছসই জদটল সামদগ্রকিা, যার অন্ত্গগি জ্ঞান, দবশ্বাস, 
তনদিকিা, দশল্প, আইন, রাজনীদি, আচার এবং সামাদজক সিসয দহসানব একজন মানুনষর িারা অদজগি অনয ছযনকাননা 
সম্ভাবয সামথগয বা অভযাস। এই সংসৃ্কদিরই অন্ত্গগি সংস্কার। সংস্কার ছথনকই মানুনষর মনন দবশ্বাস, কুসংস্কানরর তিদর হে। 
সংস্কার ছথনক নানান আচার- ধ্মগীে রীদিনীদি পালন করনি করনি মানুনষর মনন অননক ধ্রননর দবশ্বাস তিদর হে। এই 
দবশ্বাস ছথনক অননক ভ্রান্ত্ দবশ্বাস বা ধ্ারনা বা কুসংস্কার তিদর হে। আমানির সমানজ ছযমন নানা ির-দবভাজন রনেন , 
ছিমদন সংসৃ্কদিও বহু রনঙ রাঙাদেি। উচ্চবণগ সমানজর দহ্ু সমাজ আর দনম্ন বনণগর দহ্ু সমাজ অরথারি যারা অন্ত্জ 
িানির সংসৃ্কদি অননক আলািা। আবার আদিবাসীনির সানথ ধ্মগ দভন্ন হওো সনেও অন্ত্যজ দহ্ু ও মুসলমাননির অননক 
সংসার এর দমল লেণীে। পৃদথবীর সমি জাদিরই দনজস্ব সংসৃ্কদি, ধ্যান-ধ্ারনা-দবশ্বাস-সংস্কার দবিযমান। এই প্রবনে 
আনলাচয দবষে িারাশঙ্কর বন্যাপাধ্যানের ছ াটগনল্পর দনদরনখ অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনজীবননর দবশ্বাস, সংস্কার-সংসৃ্কদির 
ছয রূপনরখা পাওো যাে িার স্বরূপ উদ িাটন।    

আদিবাসী কারা? এই দবষনে প্রথনমই এক-িুলাইনন আনলাচনা কনরদ । অন্ত্যজ বলনি দহ্ুসমানজর এনকবানর 
দনম্নজাদি বা দনম্ননপশার মানুষ যারা সমানজ ব্রািয িানির কথা বলা হনেন । এই প্রবনে িারাশঙ্কনরর ছ াটগনল্প আদিবাসী 
উপজাদি এবং সমানজ যারা অন্ত্যজ বা ব্রািয িানির সংসৃ্কদি-সংস্কার দবশ্বাস অথগাৎ িানির আচার, রীদি-নীদি, আইন-
কানুন, নাচ-গান, পূজা-পাবগণ, খািযাভাস, ছপাশাক-অলংকার, ভাষা বযবহার, জন্ম মৃিুয-দববাহ সংক্রান্ত্ নানান তবদচত্রয মদিি 
সংসৃ্কদি-সংস্কানরর ছয উনেখ পাই ছসই দিকদট আনলাচনা করা হনব।  

সংস্কার-সংসৃ্কদিনক দভদে কনরই একটা সমাজধ্ারা দনেদন্ত্র্ি হে। ছিমনই আদিবাসী সমানজ প্রথাগি রীদিনীদি 
পালন ও ছসগুনলা রেণ এবং প্রনোনগর জনয দনজস্ব আইন ও দনবগাদচি পঞ্চানেি থানক। এই পঞ্চানেনির হানি অননক 
অদলদখি কদঠন শাদি ছপনি হে। এ াো এই সহজ গ্রানমর মানুষনির মনধ্য কুসংস্কার ছয কীরকম আনষ্টপৃনষ্ট বাাঁধ্া িা 
আমরা গল্পগুদল আনলাচনার মনধ্য দিনে ছিখব। একটা জাদির সংসৃ্কদি িার পাদরপাদশ্বগক সবদক ুনক দিনর গনে ওনঠ। 
িারাশঙ্কনরর অন্ত্যজ মানুষনির দননে ছলখা গল্পগুদল দবনেষনণর মাধ্যনম ছিখব একদিনক ছযমন আদিবাসী ও অন্ত্যজ 
মানুষনির সংস্কার-সংসৃ্কদির এক অননয রূপ, ছিমদন এই আনলাচনার মনধ্য দিনে িানির আথগ-সামাদজক অবস্থানদটও 
পদরসু্ফট। গনল্পর অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনজীবননর আচার-দবশ্বাস, সংস্কার, সংসৃ্কদি এবং িানির অ্রমহনলর নানান রনঙর 
হাজার রামধ্নুর সোর  হদিশ এবং িারাই এক রসমে দবনেষণ রনেন  এই প্রবনে।  

‘স্থলপদ্ম’ গনল্প সমানজর অন্ত্যজনেণী বাউদরজীবননর নানান সামাদজক আচার দবশ্বাস- িানির গান,  ো, সংস্কার-
সংসৃ্কদির পদরচে বদণগি। গনল্পর প্রথনমই পাওো যাে িানির বাসস্থাননর কথা, গ্রানমর ছশনষ পােরাখুদপর মি চাদরদিনক 
আবজগনার মানে ছ াট ছ াট ির। িানির গানের রংও কাদলমাখা হাাঁদের মি কানলা। িানির ছপাশাক ও সানজর বণগনাে 
ছিদখ ছমনেরা মাথাে ছখাাঁপা বাাঁনধ্, িানি ছবলকুদের মালা লাগাে, পরনন িানির বাহার পাে মেলা শাদে। এ াো গনল্পর 
মানেও আমরা ছপাশাক পদরনেি অলংকানরর বণগনা পাই- খুকী চদরত্রদটর পরনন আধ্হাি চওো হািী পাঞ্জানপনে শােী, 
হানি একহাি ছসানালী ছরশমী চুদে, মাথাে ছলবুনিল, নানক ছসানার নাক াদব। গনল্প এই বণগনা ছথনক অন্ত্যজ বাউদর 
ছেণীর বাসস্থান, িানির ছপাশাক-পদরনেি-অলংকার-সাজ সরঞ্জানমর দচত্র পদরসু্ফট। এর পাশাপাদশ বাউদর সমানজর 
মানুনষর দক ু সংস্কানরর কথাও গনল্প  দলদপকৃি। বাউদর পাোে কনলরা ছরানগর উপদ্রনবর কারণ দহসানব িারা বাবা নামুননর 
প্রভানবর কথা দবশ্বাস কনর।িারা মা কালী ও মনসার পুনজা ছিওোর কথা বনল। এর পাশাপাদশ িারা দবশ্বাস কনর ছয 
িনরর ছকউ সবগপ্রথম কনলরাে মারা ছগন , ছসই িরদট পুদেনে দিনলই িনব কনলরা ছথনক মুদি পাওো যানব। মানুনষর 
মননর কুসংস্কারােন্ন অেকানরর দিনকর  দব এখানন ভীষণভানব ফুনট উনঠন । িানির ডািার-বদিযনি ছকাননা দবশ্বাস ছনই। 
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সমানজর এই প্রাদন্ত্ক মানুষগুনলা ছয কিটা অে-ভুল দবশ্বানস দনমদিি কুসংস্কারােন্ন িার জ্বলন্ত্  উিাহরণ এই গনল্পর 
 নত্র  নত্র। এ াোও বাউদর পাোর ছপ্রৌঢ়নির দবশ্বাস মািুদল পনর শ্মশানন ছযনি ছনই। এ াোও বাউদররা দবশ্বাস কনর যদি 
ছকাননা রমনী মৃি পুত্র সন্ত্ান দননে শ্মশানন যাে িার আাঁটকুো ছরাগ হে। এ াোও ছকান ছিাষ হনে ছগনল ‘মা-কালীর 
চর্ক’ অথগাৎ চরণামৃি ছখনে দননল সমি ছিাষ খনে যানব এমন দবশ্বাস ও বাউদর সমানজ প্রচদলি। বাউদর সমানজ অননক 
রমনীর দবশ্বাস ছয মা- বুদে কালীর বটগান র েুদরনি ইাঁট ছবাঁনধ্ মানি করনল পুত্র সন্ত্ান লাভ হে। গনল্প এরকম বহু 
বাউদর সমানজর দবশ্বাস- অেদবশ্বাস, সংস্কার- কুসংস্কানরর দচত্র দচদত্রি। 

গনল্প ছযমন বাউদর সমানজর দবশ্বাস সংস্কানরর দিকদট পাওো যাে, ছিমনই বাউদর বাউদর সমানজর নৃনিযর সানথ 
িবলা বাজাননার কথা, ছিাঁটুগান, নানান প্রবাি, িুমপাোদন  োর কথাও পাওো যাে -  
১. ছিাঁটু গান— 

“সমনের আিাকনানল 
 মানসর পথ কনলর গাদে িনে চালানল। 
সানের আিা... 
পুল ছভনঙ নিীর জনল সানের দচৎপটাং 
ওনগা ছিারা ছভসিননর বাজনা বাজা, 
বযাংক ডযানা ডযাং ডযাং।”১  

২.                “ঈনশন ছকানণ মযাি ছলনগন  ছিবিা কলানর শুনকা 
                   এনক ছ নলম িা মুখ িাও ছগা, সনঙ্গ আন  হুাঁনকা”২ 
৩. িুমপাোদন  ো— 

“আেনর ছখাকন ির আে, 
িুধ্মাখা ভাি কানক খাে; 
কাজল নািাে কাজল শুকাে মানের ছচানখর জল, 
বুক ভাদসনে েীনরর ধ্ারা েরন  অদবরল”৩ 

৪. প্রবাি— 
“বেনলানকর দবদট ছবটা 
গদরনবরও ছপনটর কাাঁটা! 
লই নাদিনকর ির 
সকালনবলাে িুধ্ ছর, 
ছরাগ বনল ওষুি ছর।”৪ 

৫.                “অফলা নারী 
আর এাঁনটা হাাঁেী 
িুই-ই সমান 
ছশষ আাঁিাকুনেই গদি”৫ 

৬. গান— 
“কালা দবনন হলাম কাল, 
কানলার গুণ আর বলব কি!”৬ 

এই গানদট বাউদর রমণীরা িানির কানজর িানল িানল গাে। গাননর সুনর পদরেনমর ভার লািব হে। 
 
গান— 

“ছস যদি ছিামার মা হি, 
ধু্লা ছেনে ছিামাে ছকানল দনি- 
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িাহনল ছিা আমার বুনক আসি না 
মামা বনল হাসনি না।”৭ 

অন্ত্যজ বাউদর সমানজর বাক নকদিক সংসৃ্কদি প্রসাধ্ান পদরধ্ান, বাসস্থান, তিদহক বণগনা, ধ্মগীে আচানরর পদরচে 
এই গনল্প উনন্মাদচি। গনল্পর গান ও প্রবাি আপাি িৃদষ্টনি চটুল হনলও গনল্পর ভাবসনিযর রূপােনন অনবিয। ছশষ গাননর 
মাধ্যনম মািৃকাঙ্খার জ্বলন্ত্ প্রকাশ িনটন । গনল্প বযবহৃি গান, প্রবাি সবই িীক্ষ্ণধ্ী, ঋজু বিবয প্রকাশী। গনল্প বাউদর 
সমাজ-সংসৃ্কদি একটা সামদগ্রক দচত্র আমানির সামনন খুব স্পষ্ট। এই গনল্প একাধ্ানর ছযমন অন্ত্যজ সংসৃ্কদি, দবশ্বাস-
সংস্কানরর দচত্র ফুনট উনঠন । অনযদিনক িানির আথগসামাদজক, িাদরদ্রিার দিকদটও সমানজ িারা কিটা ব্রািয -  

“ছ াটনলানকর িল সব, সমানজ আবজগনার সদমল, গ্রানমর একপ্রানন্ত্ আবজগনার মিই পদেো আন ।”৮ - িা 
সুস্পষ্ট। 

  িারাশঙ্কনরর ‘ডাইনীর বাাঁশী’ এবং ‘ডাইনী’- িুদট গল্পই গ্রানমর মানুষনির ডাইদন দননে অে কুসংস্কানরর গল্প। 
আদিবাসী এবং অন্ত্যজ সমানজর এক দবনশষ অেদবশ্বাস-সংস্কার ও প্রথা ডাইদন প্রথার প্রচলননর কথা সাদহনিযর দবদভন্ন 
ছ াটগল্প, উপনযানস পাওো যাে। ছকাননা মানুনষর, বাচ্চার, গভগবিী নারীর হঠাৎ অসুস্থ হনে পো বা অস্বাভাদবক মৃিুযর 
কারণ দহসানব গ্রানমর ছলাক িানির মনগো ছকাননা এক দবনশষ নারীনকই দচদিি কনর লাদিি করার সংস্কার সমানজ 
আন ।এই দবষেদটই িারাশঙ্কর অিযন্ত্ সুদনপুনভানব 'ডাইনীর বাাঁদশ' ও 'ডাইনী' গনল্প ফুদটনে িুনলন ন। দহ্ু সমানজর 
অন্ত্যজ ছেণী ছবনন ও ছডাম জাদির ছমনে স্বণগ ও ছসারধ্নী। 'ডাইনীর বাাঁদশ' গনল্প স্বনণগর মা-ছক ডাইদন অপবাি ছিে গ্রানমর 
ছলাক এবং সকনলই ভানব স্বনণগর মা ছযনহিু ডাইদন দ ল স্বণগও ডাইদন। সকনল িার মননর মনধ্য এই অেদবশ্বানসর চারানক 
এমনভানব ছপ্রাদথি কনর ছয ছস দননজও ক্রমশ অেদবশ্বানসর গভীর অিনল দনমদিি হে একসমে। এই একই দবষে 
ডাইদন গনল্প  ছসারধ্নীর ছেনত্রও িনট, এবং ছসও দননজনক ডাইদন বনল মনন দবশ্বাস কনর ছনে। ‘ডাইনীর বাাঁশী’ গনল্প 
মানিা গ্রানম প্রচদলি ডাইদন সম্পনকগ বনল - 

১. “আমার শ্বশুর বাদেনি একটা ডাইনী দ ল শুননদ , ছস নাদক সব ছিখনি ছপনিা। মানুনষর বুনকর ছভির প্রাণ 
নেন , দশরার মনধ্য রি চলন , ছপাোিীর ছপনটর ছভির ছ নল, গান র ফুনলর মনধ্য ফল- সব ছস ছিখনি 
ছপনিা।”৯ 
২. “ওনির মনিা অদনষ্টকারী পৃদথবীনি নাই। ফলন্ত্ গা , ছপাোিী, দশশুন নল এনির ওপর রােুসীনির ভারী 
ছলাভ। মানুনষর শরীনরর রি চুনষ ছখনে ছনে।”১০   
৩. “ছস মাগী কি ছয অদনষ্ট কনরন  িার দঠক নাই। রানত্র আবার দচৎকার করনিা আর বাট বনে বনে ছবোনিা। 
ছশনষ মনলা ছিা মরবার সমে একটা ছপাষা ছবরালনক দবনিয দিনে ছগল। দক ুদিন পর ছবরালটা ডাইনী হনে 
উঠল।”১১ 

অন্ত্যজ সমানজর মানুষই শুধু্ নে বরং বলা ছযনি পানর প্রাে গ্রানমর সকল মানুনষরই যুদি-বুদেহীন অেদবশ্বানসর 
িারা পদরচাদলি। িারা দননজনির মনগো কথানকও এমন ভানব সিযরূনপ প্রকাশ কনরন  ও দবশ্বাস কনরন , িার কারনণ 
স্বণগ, ছসারধ্নীর মনিা নারীরাও দননজনির ডাইদন বনল দবশ্বাস করন , িারা দননজনির অদিনত্বর কথা মনন কনরও লিা 
পানে। িানির প্রদি দননজর মনন ছক্রাধ্ িৃণা তিদর হনে। মুখাজগী বাদের গভগবিী ছবৌনের গভগপাি, বা টুকু’র হঠাৎ অসুস্থ 
হনে পো সব দক ুনিই িারা ছকাননা অপনিবিা বা স্বণগ-ছক ডাইদন ছভনব িানক ছিাষানরাপ কনরন । এই গ্রানমর মানুনষর 
কান  ডািানরর কথার ছথনক গুণীননর কথাে িারা ছবদশ দবশ্বাস কনর –  

“ভানগয ছখাাঁো গুনীন দ ল- িাই বাাঁচদল।”১২ 
 ‘ডাইনীর বাাঁদশ’- গনল্প ডাইদনর ছযন জন্মকথা িারাশঙ্কর বনলন ন, ছিমনই ‘ডাইনী’ গনল্প ছসারধ্নীর মৃিুয ছযন 

িারই অদন্ত্ম পদরণদি। এই গনল্প  াদিফাটা মাঠ দননেও গ্রানমর দনরের চাষীরা বনল- অিীনি ছকাননা এক মহানাগ এনস 
এই মানঠ বাস করি, িারই দবনষর জ্বালাে মাঠখানার রসমেী রূপ, বীজ প্রসদবনী শদি পুনে োর হনে দগনে, মাঠদট 
অদভশপ্ত ও দবষজজগর হনে ছগন । মানুনষর মনন অেদবশ্বাস, ধ্ারনা দকভানব আনষ্টপৃনষ্ট জদেনে িা গল্পগুদল আনলাচনার 
মনধ্য দিনে স্পষ্ট। 
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         গনল্প ছিদখ ছসারাধ্নী জাদিনি ছডাম, িার স্বামীও জানি ছডাম। ছডাম জানির মানুষ ছয সমানজ পদিি িা গনল্প 
পদরসু্ফট যখন ছসারধ্নীর স্বামী িানক দবনের প্রিাব ছিওোর সমে বনল ছস জানি পদিি বনল িানক ছকউ দবনে ছিে না। 
এখানন ছডাম জাদির সামাদজক অবস্থাননর দচত্র সুস্পষ্ট। ছসাররধ্নীও স্বনণগর মনিা গ্রানমর সকনলর কথা শুননি শুননি মনন 
মনন দবশ্বাস কনর ছস ডাইদন এবং ছস বাকুনলর মা িারার কান  িানক ডাইদন ছথনক মানুষ কনর ছিবার মানি করনি 
থানক, দননজর বুক দচনর রি ছিবার কথা বনল। পূজাে বুক দচনর রি ছিওো ছিবিার উনেনশয দননজর মনস্কামনা পূনণগর 
উনেনশয এবং পশুবদল এগুনলা প্রাচীনকাল ছথনক দহ্ু সংসৃ্কদিনি চনল আসন । িারই জ্বলন্ত্ উিাহরণ এই গনল্প পাওো 
যাে। 
         সরকার বাদের ছ নল আম মুদে ছখনে অসুস্থ হনল দকংবা সাদবত্রীর ছ নল অসুস্থ হনল, এক অনচনা িরুনীর ছ নল 
ছরানি মারা যাওোে দকংবা এক যুবক বৃে ছসারধ্নীনক ছিনখ পনে দগনে পানে আিাি লাগাে গ্রামবাসীরা বনল – 

“সবগনাশী ডাইনী বাউদরনির একটা ছ নলনক বাণ মাদরোন ।”১৩  
ছসারধ্নীর মননও ক্রমশ দবশ্বাস জন্মাে এই সবদক ুর জনয, এমনকী িার দননজর স্বামীর মৃিুযর জনযও ছস দননজনক িােী 
কনর। গ্রানমর এই অন্ত্যজ ছডাম, বাউদর এই ছেণীর মানুষনির পনে ধ্নুষ্টংকার ছরাগ বা গরনম জলদবনোজন বা দডহাইনেশন 
এই সমি জানার কথা নে। িারা ছভনবই ছনে এই সব ডাইদনর কাজ। িানির দবশ্বাস গুনীনন। হিভাদগনী বৃোর মৃিুযর 
ছয করুণ জীবনানলখয িারাশঙ্কর রচনা কনরন ন, িার মনধ্য দিনে সমাজ মাননসর অবনচিন অেকার দিকদট উনন্মাদচি। 
         ‘নারী ও নাদগনী’ গনল্প সমানজ অন্ত্যজ মুসলমান সম্প্রিানের মানুনষর কথা পাই। গনল্প এক দবদচত্র সামাদজক 
দবশ্বানসর পদরচে লভয। গনল্প ছখাাঁো ছশখ একদট সাপনক িার স্ত্রীর পদরচে দিনে িানক একদট নাকফুল পদরনে ছিে। 
মুসলমান সমানজ দববানহর অিযন্ত্ গুরুত্বপূণগ একদট আচার-দববাদহি মদহলানক নানকর পরনি হে। এ ােও ছস সাপদটনক 
দহ্ু দববাহ রীদিনি ছযরকম দববানহর বর কনননক দসাঁিুর পরাে, ছিমনই ছখাাঁোও িার দবদধ্ নামক সাপদটনক দসাঁিুর পদরনে 
ছিে। গনল্পর নােক ছখাাঁো ছশনখর গলাে একদট গান পাওো যাে িার আিনরর সাদপনীনক দননে- 

“জাদন না ছগা এমন ছয হনব 
ছগাকুল  াদেো ছকষ্ট মথুরানি যানব 
ও জাদন না ছগা”১৪ 

          এই গনল্প পান্ত্াভাি, গাাঁজা দনম্নমাননর খািয খাওোর কথাও পাওো যাে। এই গনল্প খািযাভানসর পাশাপাদশ এক 
ভ্রান্ত্ ধ্ারনার কথাও পাওো যাে। এখানন সানপকাটা ছরাগীর লেণ দহসানব দচদিি হনেন  মাথাে চুল উনঠ আসার মনিা 
িটনা। এ াো ছজানবিানক সানপ কামোননার পর ছকাননা ডািার ছিখাননা কথা পাই না, বরং ওোনির কথা পাই। গ্রানমর 
দিনক দনম্ননেণীর মানুনষরা আনগও এবং বিগমাননও সানপ কামোননার ছেনত্র ওোনির ওপরই দনভগরশীল। গনল্প অন্ত্যজ 
সংস্কার, মননর ভাবনা, বাক ছকদিক সংসৃ্কদি খািযাভযাস ও দবশ্বানসর দচত্র পদরসু্ফট। 
          ‘ছবনিনী’ গনল্প শমু্ভ বাদজকর, রাদধ্কা এই িুই চদরত্রই ছবনি জাদি দননে। গনল্প আদিবাসী সম্প্রিানের ছবনি 
জাদির যাযাবর জীবন-জীদবকা, ছপাশাক, িানির তিদহক রূপবণগন, িাম্পিয, পরকীো, দহংস্রিা, কু্রেিা ধ্মগীে আচার-দবশ্বাস 
সবদক ুর এক সামদগ্রক দচত্র ফুনট উনঠন । 
গনল্পর প্রথনমই ছবনি জাদির জীদবকার কথা উনঠ এনসন , িারা বাি দননে গ্রানমর ছমলাে সাকগাস ছিখাে। এ াো সাকগানসর 
বাইনর রাদধ্কা ছবনিনী  াগল, বাাঁির ও সাপ দননে গ্রানম গ্রানম ছখলা ছিদখনে জীদবকা অজগননর রািানক ছবন  দননেন । 
এ াো রাদধ্কার প্রথম স্বামী দশবপি ছবনি হনলও ছস আবার জীদবকা দহসানব এসব দক ু ছবন  ছনেদন, বরং -  

“ছস কদরি ছবনির কাজ, ধ্ামা বুদনি, ছচোর পালদকর  াউদন কদরি, ফুনলর ছসৌদখন সাদজ তিোদর কদরি, 
িাহানি িাহার উপাজগন দ ল গ্রানমর সকনলর ছচনে ছবদশ।”১৫  

এ াো রাদধ্কা যখন সানপর ছখলা ছিখাি দশবপি বাাঁদশ বাজাি। ছলখক ছবদিো জাদির নানান তবদচত্রযমদেি ছপশার কথা 
দচদত্রি কনরন ন।  
         ‘ছবনিনী’ গনল্প ছবনিজানির ছমনেনির জাদিগি রূপনবদশনষ্টযর কথাও পা ওো যাে-  
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“কানলা সাদপনীর মি েীনিনু িীিগাদঙ্গনী ছবনিনীর সবগানঙ্গ ছযন মািকিা মাখা; িাহার িন কুদঞ্চি কানলা চুনল, 
চুনলর মােখানন সািা সূিার মি দসাঁদথনি িাাঁহার ঈষৎ বদঙ্কম নানক টানা অধ্গদনমীদলি ভদঙ্গর মদির িৃদষ্ট িুদট 
ছচানখ, সূচানলা দচবুকদটনি সবগানঙ্গ মািকিা। ছস ছযন মদিরার সমুনদ্র সিয স্নান কদরো উদঠল; মািকিা িাহার 
সবগাঙ্গ বাদহো বাদহো েদরো পদেনিন । মহুোফুনলর গে ছযমন দনিঃশ্বানস ভদরো ছিে মািকিা, ছবনিনীর কানলা 
রূপও ছিমনই একটা ধ্রাইো ছিে ছনশা।”১৬ 

একটা জাদির রূপনবদশষ্টয িার দনজস্বিা বা িার সংসৃ্কদি অঙ্গ। ছবনি জাদির মি চুদর করার অভযাস যা বলা ছযনি পানর 
কানলর দনেনম এও ছযন িানির এক সংসৃ্কদির অঙ্গ হনে িাাঁদেনেন ।  
         ছবদিো বা ছবনি জাদির ধ্মগাচরণ, ধ্মগীে দবশ্বাস আচার রীদি, পূজার ছেনত্র এক অদু্ভি নিুন িথয সম্পনকগ 
অবগি হই এই গনল্প। ছবনিরা জাদিনি ছবনি, অথচ িারা ধ্নমগ ইসলাম। িারা নামাজ পনে , আবার আচার-রীদি- নীদিনি 
দহ্ুনির নযাে মনসা পুনজা কনর, মঙ্গলচেী, ষষ্ঠীর ব্রি পালন কনর, কালী িুগগানক ভূদমষ্ঠ হনে প্রণাম কনর। সন্ত্ান হনল 
কালী িুগগা দহ্ু ছিবনিবীর নানম নাম রানখ। দহ্ু পুরাণ কথা িানির মুখস্থ। দববানহর ছেনত্রও এনির দনেম দভন্ন, এরা 
না দহ্ু ধ্মগালম্বীনক দবশ্বাস কনর , না মুসলমাননক। িারা দননজর জানির মনধ্যই দবনে কনর দকন্তু ইসলামীে পেদিনি। 
মৃিনিহ সৎকানরর ছেনত্রও িারা মৃিনিহ কবর ছিে। ছবদিোর সামদগ্রক পদরচনের পাশাপাদশ গনল্প পটুো সম্প্রিানের 
কথাও বনলন ন, যারা দহ্ু ছপৌরাদণক গান কনর ও পট আাঁনক।  
         ছবদিো জাদির পূণগাঙ্গ সংসৃ্কদি দচত্র ছলখক সূেভানব গনল্পর মাধ্যনম িুনল ধ্নরন ন। খািযাভানসর অল্প কথাও 
পাওো যাে, িারা মনির সানথ পাদখর মাংস, মুদে এসব খাে। গনল্প ছবনিনী নারীর িাম্পিয পরকীো, তজদবক কামনা-
বাসনার কথা উজ্জ্বলভানব দচদত্রি। ছলাক-ছলৌদককিা, দনেম- নীদিনক ছিাোক্কা না কনর সাংসাদরক সমি বেননক পিিদলি 
কনর দননজর প্রকৃদিজাি কামনা পূরনণর ছচষ্টা কনরন  সবগিা। ছস প্রথনম দশবপিনক ছ নে শমু্ভর কান  এনসন  এবং পনর 
শমু্ভনক ছ নে দকনষ্টার কান  ছগন । কামনা বাসনা রহসযমেিা, ছিহ কামনার উগ্রিা, এই আদিম প্রবৃদে এই আদিবাসী 
রমণী রাদধ্কার চাদরদত্রক তবদশষ্টয দহসানব ফুনট উনঠন । ছবদিোরা আসনল যাযাবর হে, িার ছসই যাযাবর সংসৃ্কদিই িার 
চাদরদত্রক তবদশনষ্টয ফুনট উনঠন । 
         ছবদিোনির দননে ছলখা ‘ছবনিরনমনে’ গনল্পও ছলখক আদিবাসী সম্প্রিানের অন্ত্গগি ছবদিো জাদি সম্পনকগ ছবশ 
দক ু িথয দিনেন  গনল্পর  নল। যা ছথনক এই জাদির সংস্কার- সংসৃ্কদি সম্পনকগ সমযক একটা ধ্ারণা পাওো যাে । 
ছবদিোরা ছয যাযাবর িানির চুদর করা স্বভাব এটা স্পষ্ট -  

“বাস্ িারপরই আরম্ভ হল িানির রনির ছখলা, বল- রনির ছখলা, অভযানসর ধ্মগও বল, িাই। চুদর আরম্ভ 
হল।”১৭   

ছবনিনির রনি ছযমন চুদর করা ছলখা, আর ছজনল যাওোও ছযন িানির ক্রমাগি সংসৃ্কদির অঙ্গ হনে িাাঁদেনেন ।  
         ছবনি জাদির ছমনেরা দবদচত্র চদরনত্রর ও পুরুষনির নযাে স্বিন্ত্র্। িারা অথগাভানব ছিহ বযবসা কনর। এ াো গনল্প 
আমরা বারবার উচ্চবণগ ও দনম্নবনণগর সামাদজক তবষনমযর কথা পাই। এই ছবদিো যাযাবর জাদির মানুষগুনলা গনল্প ছিদখ 
দহ্ু গ্রানম থাকনি থাকনি িারা িানির দননজর ভাষা, রীদি-নীদি ভুনল ছগন  এবং দহ্ু ধ্নমগর রীদি নীদিনক আপন 
কনরন । গনল্পর এই কথা বািনবও সিয। বিগমাননও আদিবাসীরা অননকাংনশই িানির দনজস্ব সংস্কার-সংসৃ্কদি ভুনল অনয 
ধ্নমগর রীদিনীদি সংসৃ্কদি গ্রহণ কনরন ।  
         িারাশঙ্কনরর ‘বাউল’ গনল্প বাউল দননজ গুণীন। সপগািানি মৃিুযপথযাত্রী মানুনষর দচদকৎসা ডািার কনর না, মন্ত্র্ 
িন্ত্র্, িুকিাক- োেফুাঁনক হে।গ্রানমর অন্ত্যজ ছেণীর অগাধ্ আস্থা োেফুাঁনক। গনল্প এই োেফুাঁনক নানাদবধ্ সব দক্রেকনমগর 
প্রকাশ রনেন - ছসখানন মনন্ত্র্র মাধ্যনম সাপনক এনন সাপনক দিনে দবষ ছিালাননা হে। কাাঁচা িুধ্ লানগ এই োেফুাঁনক। 
শুধু্মাত্র োেফুাঁক কনরই নে, এর সানথ দশকে বাকনের ওষুনধ্র দবধ্ানও ছিওো হে।  

“িারপর একটা দশকে বাদহর কদরো নবীননর হানি দিো বাউল কদহল- জল ঢালুন খুকীর মাথাে। জ্ঞান হনব। 
জ্ঞান হনল এই দশকেদট ছগালমরীনচর সনঙ্গ খাইনে ছিন। দিনদট ছগালমরীচ।”১৮ 
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 যুদিদনষ্ঠ আধু্দনক দশদেি মনন এই সমি সংস্কার না মাননলও অন্ত্যজ ছেণীর মানুনষরা আজও প্রাচীন কাল ছথনক এই 
অে কুসংস্কানর দনমদিি। 
         এই গনল্প গৃহদববাগী বাউনলর কনে দক ু গান অন্ত্যজ বাউল সম্প্রিানের বাক নকদিক সংসৃ্কদির উপািাননক 
উনন্মাদচি কনর। গনল্প বদণগি বাাঁনশর আাঁকাবাাঁকা দবদচত্র গঠন নল, একিারা, নূপুনরর এই সবদক ুই িানির সংসৃ্কদির অঙ্গ।  

১. “সানধ্ কী ছিার ছগালাপ চাই ছগা 
ছশান যনশািা  
ছিার গুনণর কানাই দক গুণ জানন- 
বনন অন্ন পাই ছগা ছশান যনশানি!”১৯ 
২. “ভানলা কনর পেগা ইসু্কনল 
নইনল কষ্ট পাদব ছশষকানল। 
বে ইসু্কল ছজলা নিীো, 
ছহডমাস্টার িোল দনিাই ছকলানস ছিে িুনল।”২০ 
৩. “মাদটনি চাাঁনির উিে ছিখদব আ-ে 
যুগল চাাঁি ছকউ ছিদখসদন, ছিখনি নিীোে।”২১ 

         গানগুদল বাউনলর আধ্যাদিক বযঞ্জনা। আকাঙ্ক্ষার সুনরর পাশাপাদশ পরবিগী বাউনলর জীবননর পদরনদিই পদরসু্ফট। 
গনল্পর এই গানগুদল এবং আনগ আনলাদচি সংস্কার-দবশ্বাস অন্ত্যজ জীবননর সংসৃ্কদির পদরচেনক বহন কনর। 
         িারাশঙ্কনরর অনয আনরকদট গল্প ‘ছচার’। ছসখানন ছডাম সমানজর কথা বদণগি। দহ্ু সমানজর অন্ত্যজ ছেণী ছডাম। 
গনল্প িানির ‘পাকা ছচার’, বংশানুক্রদমক ছচানরর বংশ’ বলা হনেন । গনল্পর এই বণগনার মনধ্য দিনে অন্ত্যজ মানুষগুনলার 
অথগননদিক অবস্থা ও িানির সামাদজক অবস্থান দচত্র ফুনট ওনঠ। ছডাম জাদির, ছবনি জাদির পদরচে উচ্চ বনণগর মানুনষর 
কান  িারা ছচার। দবদভন্ন গনল্প এই দবষেদট পাওো যাে এটা সুস্পষ্ট।   
         এই গনল্প দবনশষ দবশ্বানসর সামাদজক প্রথার পদরচে দলদপবে আন । দব-এল. ছকনস ছডাম পুরুষনির ছজল হনল, 
িানির এনকবানর দনজস্ব এক প্রথা- দবিাে ছভানজর আনোজন করা হে-  

“এি িুিগশার মনধ্যও গি রানত্র খাসী কাদটো মাংস রান্না হইোদ ল। দবিাে ছভাজ জািীে বযাপার।”২২  
এই প্রথা িানির দিন পুরুষ ধ্নর চনল আসন । বাসী মাংস-ভাি এবং পান ছখনে িারা ছজনল আিসমপগণ করনি যাে। 
গনল্প ছডাম সমানজর তবদচত্রযমদেি আচার দবশ্বানসর জীবন্ত্  দব উদ্ভাদসি। 
         ‘বরমলানগর মাঠ’ গল্প বাউদর সমানজর দক ু আচার-দবশ্বাস-অেদবশ্বাস-কুসংস্কানরর দচত্র প্রদিফদলি। গনল্প বাউদর 
সমানজর নানান দবশ্বাস কুসংস্কানরর কথা উনঠ এনসন  - 

১. “বরমলানগর মাঠ, লানগর দবনষ ছহাথা িাস গজাি না, ধু্ধু্ করি।”২৩ 
২. “এক ছবনির ছমনের সনঙ্গ ছজাোন বেনস হনেদ ল ভানলাবাসা। ছসই দিনেদ ল িানক বাউদরর দবনিয।”২৪ 
৩. “নটবরনক মন্ত্র দশদখনেদ ল, দবিযা দিনেদ ল দকন্তু সব ছিে ছিে নাই, পান  িার মন্ত্নরর মাো ছকনট ছস পালাে, িাই 
ছিে নাই। পালানল নটবনর ছমনর ছফলি বাণ ছমনর দক নাগ ছ নে দিনে। ছযখানন থানকা না ছকন; ছস নাগ িানক না ছমনর 
 ােি না।”২৫ 
৪. “ছস গাাঁনের ছলাকনক বলনল, বরমলাগ দশনর গলার তপনি, লানগর দননশ্বস প'ছে দশনবর নানক যাে, িানিই বাবার ছচাখ 
হরিম ঢুলুঢুলু।” ২৬ 
৫. “ছলানক বনল ডাদকদন বাউদরর ছচানখর জনলর নুন বরমলানগর মানঠ আজও জনম আন ।”২৭ 
৬. “নাগনকও বধ্ করনি হে। িার বিনল মা মনসার পুনজা ছিে চাষী, ভগবাননক সােী রানখ। িনব নাগ যদি বুনকর মনধ্য 
বাসা বাাঁনধ্, িনবই সবগনাশ। ডাদকনী বাউদরর বুনক নাগ ছজনগ উনঠদ ল। নাগ দননজর মৃিুযর ছশাধ্ দননেদ ল,  ানে নাই।”২৮ 

        গনল্প এরকম বহু উিাহরণ পাওো যাে বাউদর সমানজর অেদবশ্বাস-সংস্কার-ধ্যানধ্ারণার ছবনিনীরা দবদভন্ন মন্ত্র্, 
োেফুাঁক, িুকিানক পারিশগী একথা সমানজর অনযজানির মানুনষরা দবশ্বাস কনর। এ সবই িানির সংসৃ্কদির অঙ্গ৬ িানির 
সংসৃ্কদির অঙ্গ। বাউদররা ব্রহ্মনাগ বা বরমলাগনক ছিবিা বনল মনন কনর এবং ছসই সাপ ছয অবযথগ শদির অদধ্কারী এি 
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িারা মনন প্রানণ দবশ্বাস কনর। পদরবার ক্রনম শুনন আসা িটনাগুদল বাউদর সমানজর মানুনষর মনন এমনভানব ছগাঁনথ ছগন  
িা এনকবানর কুসংস্কানরর মহীরূনহ পদরণি হনেন । গনল্প আদিবাসী মানুনষর প্রানগদিহাদসক সংস্কারােন্ন জীবন বণগনা 
পাওো যাে। 
         বাউদর সমানজ রেণশীলিা ও জাি-পাি দবষনে প্রকটিার  দবও গনল্প পাওো যাে। গনল্প ছিদখ নটবর ছবনির 
ছমনের সনঙ্গ পনননরা ব র একসনঙ্গ থাকাে িানক একিনর হনি হনেদ ল। এ াো গনল্প বাউদর সমানজর সামাদজক অবস্থান 
দচত্রও খুব স্পষ্ট যখন বলরানমর ছমনে দননজনির ‘ছ াটননাক’ বনল। িারা ছয দশদেি নে একথাও গনল্পর ছকিীে চদরত্র 
দশবনানথর কথাে স্পষ্ট-  

“জীবনন স্বভাব  াো দশো িীো নাই”২৯  
বাউদর সমানজর এমন দবশ্বাস-আচার-প্রথা দচত্রনণ অন্ত্যজ ছেণীর সামাদজক এক িানির সংস্কার-সংসৃ্কদির দিকদট উনন্মাদচি।  
         ‘সাপুনের গল্প’ গল্পদটনি সাপুনেনির জীবনচচগাে দক ু দচত্র দচদত্রি –  

“িানির স্বভাব তিদহক রূনপর বণগনা, িানির রীদিনীদি, প্রথা-সংস্কার-সংসৃ্কদি, দবশ্বানসর উনেখ পাই। ছবদিো 
জাদির মানুনষরা গাাঁজা, সানপর দবনষর ছনশা কনর। িানির বাসস্থান খাল-দবনলর কান , পদিি প্রান্ত্নরর ছসই 
অরণযযুনগর ির-িুোনর বাস কনর; খাওো-িাওো, আচার-আচরণ, নাচ-গান, দভির বাদহর ছিহমনও িাই, ছসই 
আদিম এবং অরণয।”৩০  

ছলখক এখানন আদিবাসী সম্প্রিানের অন্ত্গগি ছবদিো জাদির বাসস্থান, মনননর হদিশ দিনেন ন। এই ছবদিোরা দভো কনর, 
সানপর ছখলা ছিদখনে িানির জীদবকা দনবগাহ কনর। িানির গানের রঙ কানলা, িন করকনর িানির চুল। কানলা সানপর 
মনিা িানির নাক মুখ ছচানখর গঠন। ছবদিোরা সমানজর ছচানখ অনয ধ্রননর এক আশ্চযগ বলা যাে। িারা সাহসী, দহংস্র, 
তস্বরাচারী ও ছস্বোচারী, প্রদিনশাধ্ পরােণ হে। এ  াোও ছবদিো জাদির কনেকটা কুসংস্কানরর, প্রথার-রীদির কথা গনল্প 
বদণগি -  

১. “দমঠাই ছপনল ভাগ দিব, মনির ছচনো না। িারপনরই হানির দবষম চাদকনি িা ছমনর হাাঁক ছিে- সাপার নাচন। 
সাপার মাথাে আাঁটুদল। মািুদল কনর হানি বাাঁধ্নল রাজা হে। দলবাগ?”৩১  
২. “দশোল ডাদকনল পনর- ছবনিরা দলনব না িনর।”৩২  

         এর পাশাপাদশ ছবদিোরা যাযাবর ছেণীর এবং িারা োেফুাঁনক, মনন্ত্র্ দবশ্বাসী। ছবদিোরমণীরা বহু পুরুষগামী 
দহসানব দবদভন্ন গনল্প দচদত্রি। িানির সংসৃ্কদিনি বহু দববাহ প্রথার চল দ ল একথা স্পষ্ট।    
         ‘যািুকনরর মৃিুয’ গনল্প ছবদিো জাদি ও অন্ত্যজ সমানজ প্রচদলি দক ু ধ্যান ধ্ারনার দচত্র আভাদসি। গনল্প বাণ 
মারা, বাণ ছমনর ছখাাঁো কনর ছিওো, কাউনরর দবিযা, ডাদকনী দননে নানান গল্প, ছলাখকথা পাওো যাে। প্রাচীনকানল গান র 
উপনর ছলাক বনস আকানশ উদেনে দননে যাওো, ছলানক দবিযার ছজানর মানুষনক জযান্ত্ বানাননা এই সমি ছলাককথা অন্ত্যজ 
সমানজ প্রচদলি। ছবনিনী বনল ডািাররা ওষুধ্ দিনে সপগািানির রুগীর দচদকৎসা কনর দকন্তু ছকাবনরজরা সানপর দবষ দিনে 
ওষুধ্ তিদর কনর। সপগািানির ছরাগীর দচদকৎসা কনর। এ াো ছবদিো জাদির ছমৌমাদ , কালনকউনট সাপ, ছবালিা 
কাঠদপপনে দননে 'িুমদে ছখলা'র প্রথার দচত্র পাওো যাে। 
         ছবনিনীর গলাে আদিবাসী গান অথগাৎ িানির বাক ছকদিক সংসৃ্কদির দচত্র ফুনট ওনঠ-  

“ছযমন দগদন্ন চাাঁিবিনী ছিমদন শাদে দলব ছগা! 
ও কালািনহ োাঁপ দিল ছক? 
সাজ সাজ নাদগনী ছলা, ছখাল দবনষর চাদব- 
মাথাে মাদনক পদর ছকশ বাদেনল 
ও নাদগনী, কাদলিনহ েম্প দিল ছক?”৩৩  

         এ াোও সমানজর উচ্চবনণগর মানুনষর হানি ছবনিনীর দনগ্রনহর দচত্রও সুস্পষ্ট গনল্প। কুসংস্কারােন্ন, অে দবশ্বানসর 
বশবিগী হনে মানুনষর গানে হাি িুলনিও সমানজর উচ্চবনণগর মানুষরা দিধ্া ছবাধ্ কনর না। ‘যািুকনরর মৃিুয’ গনল্প ছযমন 
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আদিম ছলাককথা, আদিবাসী জনজীবননর দবশ্বাস সংস্কার- সংসৃ্কদির পদরচে পাই, ছিমনই িানির আথগসামাদজক দিকদটও 
স্পষ্ট।  
         িারাশঙ্কর বন্যাপাধ্যানের ‘পাটনী’ গনল্প অন্ত্যজ ছেণী চোলনির এক সামাদজক প্রথা দবশ্বানসর কথা দলদপবে। 
গনল্প আদিম প্রানগদিহাদসক সংস্কারােন্ন জীবনচচগার বণগনা। চোল জাদির উপকথা পাই, ছযখানন কল্পনার তবদচত্রয মানুষ 
দবশ্বাসী, বািবিার বালাই ছনই। চোল সমানজর এক সামাদজক প্রথা- শ্মশানন িেধ্ারী হওোর প্রথা। এক িেধ্ারী মারা 
ছগনল িার দননভ যাওো দচিা ছথনক আধ্নপাো কাঠ দননে স্নান কনর নিুন ছকউ িে ধ্রনব।    
 প্রথম িেধ্ারী মারা যাবার পর হবু িেধ্ারীনক লুদকনে থাকনি হনব, লুদকনে এক জােগাে কাাঁিনি হনব এবং িারপনর 
এনস শ্মশানন িে ধ্রনব। এ  াোও চোল জাদির জীবনচচগার দক ু দক ু দচত্র গনল্প আভাদসি - 

“হনরক রকম িামী দ নটর বাদলশও ছিখনি পানব, চারাদিনক  োননা ছিখনব িুনলা, ছ াঁো ছিাষনক টুকনরা ছিখনব 
গািা হনে আন  একদিনক, একদিনক ছিখনব গািা হনে আন  ছপাো কাঠ।”৩৪ 

চোনলরা ছয শবযাত্রীর ছপাশাক, দব ানা, দচিার কাঠ দননজনির বাদেনি আনন িার বণগনাই পাওো যাে। 
         ‘আখোইনের িীদি’ গনল্প বাগিী সমানজর, বাগিী জানির জীদবকা, িানির আদি ছগৌরব-সংসৃ্কদির কথা দলদপবে। 
বাগিীরা দহংস্র িুধ্গষগ জাদি, আদিনি নবানবর পল্টন দ ল- িানির পুরুনষরা মানুষ খুন করি, িারা ছসই লানশর বযবস্থা 
করি। এ  াোও গনল্প ছিদখ বাগিীরাও িানির জাি দননে ছবশ সনচিন -   

“আমার ননি নীচ জানির সনঙ্গ ছবদেনে দগনেদ ল, ছসই দননে কুনলর ছখাাঁটা।”৩৫   
এ াোও গনল্প িানির ‘িাাঁদট ছখলা’ নামক একরকম ছখলার কথা জানা যাে। বাগিীনির গানের রঙ দ ল অনযানয 
আদিবাসীনির নযাে কৃষ্ণবণগ। গনল্প বাগিী সমানজর আদিম ববগর সংসৃ্কদির দচত্র ধ্রা পনেন ।   
         কথাসাদহদিযক িারাশঙ্কর বন্যাপাধ্যানের অন্ত্যজ ও আদিবাসীনকদিক গল্পগুদল দবনেষনণ বহু তবদচত্রয মদেি 
সংসৃ্কদির পদরচে পাওো ছগন । ছকাননা জাদির ছকাননা সম্প্রিানের আভযন্ত্রীণ ও বাদহযক গঠননর দবদশষ্টিা ফুনট ওনঠ 
িার সামাদজক আচার- সংস্কার-দবশ্বাস-প্রথা সনবগাপদর িানির সংসৃ্কদির মনধ্য দিনে। উপদরউি গল্পগুদল দবনেষনণ ছিখা 
যাে ছলাক সংসৃ্কদির িনর িনর আদিম ছকৌম সংসৃ্কদির উপািান দবদচত্র দবনযানস গ্রদথি। ভারিীে মানব সমানজর আদি 
ির যারা িারাই উচ্চবগগীে সমাজ বেননর কান  অবনহদলি, অবজ্ঞাি; সমানজর একপ্রানন্ত্ আবজগনার মনিা পনে থানক। 
গল্পগুদলর বহুমাদত্রক পযগানলাচনাে ছিখা যাে এই অন্ত্যজ আদিবাসী যারা- বাগিী, ছডাম, সাাঁওিাল, ছবদিো, চোল, বাদজকর, 
িানির বাসস্থান গ্রানমর প্রানন্ত্ েুপদের মনিা, খািয অিযন্ত্ দনম্নমাননর, অনাহানর অধ্গাহানর িানির দিন কানট। পদরধ্ান 
ছনাংরা শিদেন্ন। িাদরদ্রিার সনঙ্গ দনেি সংগ্রাম। বহু শিাব্দী প্রাচীন হাজানরা আচার সংস্কার, অেদবশ্বানস বাাঁধ্া িানির 
লাদিি জীবন। দশোর আনলাকহীন যুদি বুদের ছিাোক্কা না করা আধ্া ছভৌদিক, অনলৌদকক অেদবশ্বাস, কুসংস্কানর মগ্ন 
এই অন্ত্যজ আদিবাসী মানুষগুনলার জীবন। গল্প পযগানলাচনার মনধ্য দিনে গ্রানমর অন্ত্যজ, আদিবাসী জীবননর ধ্মগীে সংস্কার, 
বাক ছকদিক - বস্তু ছকদিক সংসৃ্কদি, দবশ্বাস-অনুষ্ঠান ছকদিক সংসৃ্কদি এবং এর পাশাপাদশ িানির আথগসামাদজক অবস্থান 
দচনত্রর স্বরূপ উিিাটননর ছচষ্টা করা হনেন ।  
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