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Abstract  
বাংলা কথাসান ল্পর্যর  ারায় নবংশ শর্াব্দীর ছশষ িশল্পকর একজি বযনর্ক্রমী কথাসান নর্যক কমল চক্রবর্তী। সত্তল্পরর িশক 
ছথল্পকই র্াাঁর সান নর্যক ন ল্পসল্পব আত্মপ্রকাশ। কমল চক্রবর্তীর ছবল্প়ে ওঠার প্রনর্ল্পবশ ছথল্পকই বলল্পর্ ছগল্পল ছ ল্পলল্পবলা ছথল্পক 
অরণয- িিী-পা াল্প়ের সল্পঙ্গ থাকল্পর্ থাকল্পর্ই একপ্রকার সমৃ্পক্তর্া তর্নর  য়। যার প্রভাব র্াাঁর সান ল্পর্য লক্ষ্য করা যায়। 
অরণয অ ুযনষর্ আনিবাসী মািুষল্পির প্রনর্ও র্াাঁর সখযর্া জল্পে প্রায় র্খি ছথল্পকই। এজিযই র্াাঁর কথাসান ল্পর্যর একটা 
ব়ে অংশ জুল্প়ে স্থাি ছপল্পয়ল্প  এই আনিবাসী মািুল্পষরা। র্াাঁর ‘ছলল্পবা’,‘ াি’, ‘পা া়ুে’, ‘বৃকু্ষ্’, ‘নভক্টর কুজুর’ প্রভৃনর্ উপিযাল্পস 
ছযমি আনিবাসীল্পির জীবি কথা উল্পঠ এল্পসল্প  ছর্মিই ‘শামু ছজািল্পকা’ িাল্পম গেসংকলল্পির ২৩নট গল্পের প্রায় সব গেই 
আনিবাসীল্পির জীবিসবনলর্। ‘মাংসা ছসাল্পরি’, ‘শামু ছজািল্পকা’, ‘মানচ ও পাগলা  ানর্’, ‘ছমলায় মািুল্পষর রক্ত’, ‘কুজুর 
নটলার অনলক মািুষ’, ‘ব়ে-বাবুর ভুর্ ছিখা’, ‘ছশষ রাল্পর্র ডাইনি’,‘ ানর্র িু'রকম িাাঁর্’, ‘বাংলার ছলৌনকক ছিবর্া’, ‘ছলখক 
ও একজি সাাঁওর্াল যুবর্ী’ ইর্যানি গল্পে উল্পঠ এল্পসল্প  আনিবাসীল্পির জীবিাচরণ, ছবাঁল্পচ থাকার জিয ল়োই, সরকার ও 
মানিয়াল্পির ছবআইনি কারবাল্পর সাাঁওর্াল ছসাল্পরি মুন্ডা মানিল্পির নবপন্ন অবস্থা, র্াল্পির িযযির্ম চান িাগুনল পযরল্পণ অপারগর্া, 
িিীল্পর্ বাাঁ  ছিওয়ার িল্পল র্াল্পির কৃনষজনম ছবআইনিভাল্পব অন গ্র ণ, পা া়ে ও জঙ্গল ছকল্পট সাি কল্পর ছিওয়া মানিয়ারাল্পজর 
নবরুল্পে প্রনর্বাি করল্পর্ নগল্পয় নিল্পজল্পির প্রাণ নবসজতি ছিওয়া,  ানর্ ও অিযািয বিযপ্রাণীল্পির বাসস্থাি নিিঃল্পশষ কল্পর ছিওয়ার 
িল্পল আনিবাসী গ্রাল্পম বিযপ্রাণীল্পির আগমি প্রভৃনর্ নবষয়গুনল। র্া া়ো আনিবাসীল্পির খািযাভযাস,  মতীয় আচার-আচরণ- 
নবশ্বাস-সংস্কার র্াাঁর ছ াটগল্পের স্বে পনরসল্পরও বাি যায়নি। 

______________________________________________________ 

Discussion  
নবশ শর্ল্পকর আল্পটর িশল্পকর অিযর্ম কথাসান নর্যক কমল চক্রবর্তী (জে ১৯৪৪)। জামল্পশিপুল্পরর ছয অঞ্চল্পল নর্নি ছবল্প়ে 
ওল্পঠল্প ি র্ার পাাঁচ নকনম িযল্পর িলমা পা া়ে এবং এক নকনম িযল্পর সুবণতল্পরখা িিী। স্বাভানবকভাল্পবই ছ ল্পলল্পবলা ছথল্পক এই 
িিী পা া়ে এবং অরল্পণযর প্রনর্ র্াাঁর এক সমৃ্পক্তর্া তর্নর  য়। যা র্াাঁর সান র্য ও বযনক্তক জীবল্পি গভীর প্রভাব ছিল্পল। 
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কমল চক্রবর্তীর একান ক উপিযাস ও ছ াটগল্পে অরণয-পা া়ে-িিী-বিযপ্রািীল্পির কথা নবল্পশষ কল্পর র্াল্পির নবপন্নর্ার কথা, 
সভযর্াগবতী মািুল্পষর করাল  ায়া ছযমি এল্পির উপর এল্পস পল্প়েল্প  ছর্মিই অরণযল্পক ছকন্দ্র কল্পর ছবাঁল্পচ থাকা আনিবাসী 
মািুল্পষর জীবি যন্ত্রণার কথা উল্পঠ এল্পসল্প । র্াাঁর ‘ভাল্পলাপা া়ে’ িাল্পম প্রনর্ষ্ঠাল্পির গা ছবল্পয়  ুাঁল্পয় থাকা আনিবাসী গ্রাম এবং 
আনিবাসীল্পির নর্নি খুব কাল্প র ছথল্পক ছিল্পখল্প ি, র্াল্পির সাল্পথ ছথল্পকল্প ি, র্াল্পির সুখ-িুিঃখ-বযাথা-ছবিিাল্পক অিুভব 
কল্পরল্প ি। যনিও ভাল্পলাপা া়ে িাল্পম অরণযভয নমনট সৃনি করার অল্পিক আল্পগ ছথল্পকই ছসই িলমাল্পরঞ্জ অ ুযনষর্ আনিবাসী 
মািুষল্পির প্রনর্ র্াাঁর প্রগাঢ়র্া তর্নর  য়। সমাল্পজর মযল  ারা ছথল্পক প্রায় নবনিন্নভাল্পব অবস্থািকারী এই সব মািুষল্পির 
অনিত্ব রক্ষ্ার সংকটল্পক নর্নি নিল্পজর সংকট বল্পলই ছজল্পিল্প ি এবং যা পরবর্তী ছক্ষ্ল্পে র্াাঁর উপিযাস-ছ াটগল্পের নবষয় 
 ল্পয় উল্পঠল্প । এই আনিবাসীল্পির জীবি সংকল্পটর কথা র্াাঁর ছ াটগল্পে কীভাল্পব উল্পঠ এল্পসল্প , র্া র্াাঁর কল্পয়কনট ছ াটগে 
আল্পলাচিার ম য নিল্পয় ছিখাল্পিার ছচিা করব। 
 
        কমল চক্রবর্তীর ‘শামু ছজািল্পকা’ িাল্পম গেসংকলিনটর গে সংখযা ২৩নট। এই গেসংকলল্পির প্রায় সব গেই 
আনিবাসীর জীবি নিল্পয় ছলখা। এর মল্প য ‘মাংসা ছসাল্পরি’, ‘শামু ছজািল্পকা’, ‘মানচ ও পাগলা  ানর্’ এবং ‘ব়ে-বাবুর ভয র্ 
ছিখা’ এবং ‘ছমলায় মািুল্পষর রক্ত’ এই পাাঁচনট গে আমাল্পির আল্পলাচিার মল্প য থাকল্পব। ‘মাংসা ছসাল্পরি’ (শারিীয়া পনরচয়, 
১৩৯৩) গেনট আনিবাসীল্পির জলা-জনমল্পক সরকাল্পরর অন গ্র ল্পণর নবরুল্পে প্রনর্বাি করা নিল্পয় রনচর্  ল্পয়ল্প । ছ াঁিাপা ান়ে 
গ্রাল্পম মাংসা ছসাল্পরল্পির বাস। নযনি পল্পিল্পরা ব র ছিৌনজল্পর্ কাজ কল্পরল্প ি। বাইশ ব ল্পরর স্বামী পনরর্যক্তা র্ার ছমল্পয় 
কুরনথ। সুবণতল্পরখা িিীর র্ীল্পর ছ াঁিাপা ান়ে  গ্রাম। ছসই িিী র্ীল্পরর একমাে িসল  াি যা ওই অঞ্চল্পলর মািুল্পষর প্র াি 
খািয। সরকার সুবণতল্পরখা িিীল্পর্ বাাঁ  ছিওয়ার জিয আল্পশপাল্পশর  ািী জনমগুনলল্পক অন গ্র ণ করল্পর্ চায়। এক নবঘা জনমর 
জিয মাে িু’ছশা টাকা ছখারল্পপাশ নিল্পয় সরকার আনিবাসীল্পির জনমগুল্পলা নকল্পি নিল্পর্ চাইল্পল মাংসা বল্পলি -   

‘‘আনিবাসী টাকা চায় িা, জনম চায়।’’১   
মাংসা ছসাল্পরি িীঘতনিি ছিৌনজল্পর্ কাজ কল্পরল্প ি অথচ ঘল্পর নিল্পর ছিখল্প ি র্াাঁর ছিশ, র্াাঁর গ্রাম জল্পলর র্লায় চল্পল ছগল্প । 
নবনডও অনিস, ইনঞ্জনিয়ার ওভানসতয়ারল্পির কাল্প  নগল্পয় ছকািও লাভ  য় নি, রক্ষ্া করল্পর্ পাল্পরনি নিল্পজর গ্রামল্পক, জনমল্পক। 
প্রনর্বাি করল্পর্ ছচল্পয়ন ল্পলি, নবনডও অনিস পুন়েল্পয় নিল্পর্ ছচল্পয়ন ল্পলি নকন্তু র্ার আল্পগই নটরনক সাল্প ল্পবর পাাঁচনট বুল্পলট 
ছভি কল্পর র্াাঁর শরীল্পর। নবল্পরা ী মাংসা ছসাল্পরি নি র্  ি, নর্ি বযনক্ত আ র্। ছসই মৃর্ মাংসা ছসাল্পরল্পির লাশল্পক পাাঁচনিি 
 ল্পর আগল্পল বল্পস আল্প  কিযা কুরনথ। ছ াটল্পবলায় বাবার ছশািাল্পিা এক কান নিল্পক নবশ্বাস কল্পর আগল্পল রাল্পখ বাবার লাশ। 
র্ার মল্পি  য় কান নির রাজার ছ ল্পলর মল্পর্া র্ার নবল্পরা ী বাবাও একনিি মানটর র্ল ছথল্পক ছবাঁল্পচ ওল্পঠ অর্যাচারীল্পির 
শানি ছিল্পব। রাজার ছ ল্পলর মল্পর্া বাবাল্পক িা পুন়েল্পয় র্ার ছশাবার ঘল্পরর নিল্পচ পুাঁল্পর্ ছিলল্পব। বাবা পুিজতীনবর্  ল্পবি এই 
আশায় পাাঁচনিল্পির পচা লাশল্পক নিল্পয় নর্িনিি  ল্পর ছকািাল খুরনপ নিল্পয় গর্ত কল্পর চল্পলল্প  কুরনথ। গেনটল্পর্ একজি 
আনিবাসীর আত্মর্যাগ ও র্াাঁর পুিরায় ছবাঁল্পচ ওঠা নিল্পয় ছয নবশ্বাল্পসর কথা বলা  ল্পয়ল্প  র্া আসল্পল আনিবাসীল্পির মল্পি ছজল্পগ 
থাকা আশানটল্পকই ছযি বযনঞ্জর্ কল্পরল্প । 
        ‘শামু ছজািল্পকা’ (নবভাব, এনপ্রল ১৯৮৪) গল্পের মযল নবষয়  ল জঙ্গল কাটা, বিয পশু  র্যা করার এবং অকারল্পণ 
আনিবাসীল্পির ওপর অকথয অর্যাচার ও ছশাষল্পণর নবরুল্পে আনিবাসীল্পির প্রনর্বাি। বনেশ ব ল্পরর পাাঁচ িুট  য় ইনঞ্চর 
কাল্পলা জাগুয়াল্পরর মর্ ছি , মাথায় ছকাাঁক়ো চুল শামু ছজািল্পকার। ছস কািু ছিওগম, রাজা ছসাল্পরি, মাটকু ছ মব্রম, বাইজু 
মুরমুল্পির ছির্া। অল্পযা যা পা া়ে সংলগ্ন ছ াট-ব়ে নটলার মািখাল্পি ছকাকল্পচা গ্রাল্পম শামুর বসবাস। অল্পযা যা জঙ্গলম ল্পলর 
জঙ্গল ব়ে ব়ে মানিয়াল্পির  াল্পর্ জঙ্গল নিি নিি সাি  ল্পয় যাল্পি। ছলখল্পকর কথায় -  

‘‘জঙ্গল ক্রমশ ছশষ  ল্পয় যাল্পি। গ্রামগুনল নঘল্পর ছয  ায়া ন ল ছস সব ছর্া কল্পবই ছশষ। এখি গ্রাল্পমর পথ, পাল্পশর 
ডুংনর সব সািা। ভারী জঙ্গল্পলর নিল্পক বাবুল্পির  ার্ ঘুরল্প , িা়ুেও পাল্পি। শা, নবজাশাল, করম, কাঞ্চি সব প্রায় 
ছশষ। সল্পঙ্গ বাঘ, ভালু,  নরণ, খরল্পগাশ, ময়যর, বি-বরা, নর্নর্র,  নরয়াল, সব পশু বাবুরা ছখল্পয় ছিল্পলল্প …।’’২   
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িল্পরস্টার, ছরঞ্জার বা িল্পরস্ট গাডতল্পির পয়সা নিল্পয় মানিয়ারা বা বাবুরা জঙ্গলল্পক এল্পকবাল্পর লুল্পঠ নিল্পি এই জঙ্গল কাটার 
নবরুল্পেই প্রনর্বাি করল্পর্ নগল্পয়ন ল শামু ছজািল্পকা। কল্পয়কনিল্পির মল্প যই ন ল র্াল্পির সারহুল উৎসব। ইনর্মল্প যই পুনলল্পশর 
বুল্পলল্পট িাাঁিরা  ল্পয় যায় শামুর মাথা। আনিবাসীরা জঙ্গল্পলর সন্তাি। শাল গা  র্াল্পির কাল্প  ছিবর্া সমাি। শাল িুল্পল  ল্পব 
র্াল্পির সারহুল উৎসব। জঙ্গল্পলর সন্তাি আনিবাসীরা র্াল্পির িযযির্ম প্রল্পয়াজল্পি গা  ছথল্পক িুল-পার্া-িল-কাঠ সংগ্র  
কল্পর নকন্তু এখি আনিবাসীরা জঙ্গল্পল  ার্ নিল্পলই  য় ছজল িয় পুনলল্পশর ডান্ডা। আনিবাসীরা র্াল্পির জঙ্গল্পলর নবনিমল্পয় 
সমি নক ুই ছযমি ছলা া র্ামা অভ্র কয়লা নিল্পর্ রানজ নকন্তু জঙ্গল্পল ঢুকল্পলই গাডতরা র্াল্পির  ল্পর নিল্পয় যায়, অর্যাচার 
কল্পর, গুনল কল্পর, িারীল্পির  ষতণ কল্পর। জঙ্গল কাটার নবরুল্পে শামু ছজািল্পকা র্ার িলবল নিল্পয় কা ানরল্পর্ যাি, অিুিয়-
নবিয় কল্পরি। শামু বল্পলি -  

‘‘হুজুর জঙ্গল িি  ল্পল ছর্ামাল্পিরও কি। জল  ল্পব িা,  ায়া  ল্পব িা… এখি ছিল্পখা ছরাজ  ানর্ আল্পস। িুমুঠা 
ডান গ়ো লাগাল্পবা নক  ানর্ আসল্পব। ছর্া আমাল্পির নক করা যায় বাবুরা? ছর্ামরা ভাব। ভাল্পব বল্পলা ছয আনিবাসী 
িুট বলল্প । গলর্ আল্প ।’’৩ 

এরপরই বাবুরা সু্কল, চাকনর-বাকনর, স্বাস্থযল্পকন্দ্র, ডযাম  ল্পব বল্পল নি ক প্রনর্শ্রুনর্ ছিয় র্াল্পির। অথচ ছসই বাবুরাই আবার 
নজপগান়ে ভনর্ত কল্পর গা  ছকল্পট নিল্পয় যায়। শামু গর্ িশ ব র  ল্পর নগনিকল্পল পাথর ভাঙ্গার কাজ কল্পরি। প্রনর্ শনিবার 
বান়ে ছিল্পরি। প্রনর্নিি ছিখল্পর্ পাি গর্ িশ ব ল্পর  ীল্পর  ীল্পর নকভাল্পব জঙ্গল শযিয  ল্পয় ছগল্প । শু ু গা  িয় পা া়ে ছকল্পট 
ছিওয়া  ল্পি। পা ান়ে িিীর িরির বা বি ছমারল্পগর ডাক আর শুিল্পর্ পাওয়া যায় িা। এইসব ছভল্পব শামু ছভর্ল্পর ছভর্ল্পর 
অসন্তুি ও িুিঃখী  ল্পয় পল্প়েি।  ঠাৎ একনিি (শনিবার) বাস ছথল্পক ছিল্পম বান়ে আসার পল্পথ জঙ্গল্পল শুিল্পর্ পাি লালমনি 
িাল্পম এক সল্পর্র-আঠার ব ল্পরর যুবর্ী গলায় িন়ে নিল্পয়ল্প । ছসািািুনরর জঙ্গল্পল ছযখাল্পি ছস আল্পগর নিি কাঠ সংগ্রল্প র 
জিয নগল্পয়ন ল। কাঠ সংগ্র  করল্পর্ নগল্পয় ছস িল্পরস্টগাডত পুনলল্পশর  াল্পর্ পল্প়ে যায়। কাঠল্পচার ন ল্পসল্পব পুনলশনট লালমনিল্পক 
 ষতণ কল্পর। এই অনবচার স য করল্পর্ িা করার প্রনর্বাল্পি পুনলল্পশর  াউনি র্ীর  িুক নিল্পয় ছঘরাও কল্পর শামু ছজািল্পকা ও 
র্ার িলবল। যার পনরল্পপ্রনক্ষ্ল্পর্ ছশল্পষ পুনলল্পশর নর্িনট বুল্পলট িাাঁজরা কল্পর ছিয় শামু ছজািল্পকাল্পক। এইভাল্পব নিয়নর্র 
নিমতম পনর াল্পস কর্ প্রনর্বািী শামু ছজািল্পকা  ানরল্পয় যাল্পি র্ার খবর সভযসমাজ ছকািনিিও রাল্পখ িা।  
 
          ‘মানচ ও পাগলা  ানর্’ (ছিশ, ছম ১৯৮৩) গল্পে  ানর্ সম্পল্পকত আনিবাসীল্পির নবশ্বাস, জঙ্গল কাটার িল্পল  ানর্ল্পির 
নবপন্ন অবস্থা, ডাইনি সম্পল্পকত র্াল্পির নবশ্বাস ইর্যানি নবষয়গুনল উল্পঠ আসল্প । নচনিবাস কুইনরর একমাে ছ ল্পল গঙ্গারাম ১৫ 
ব র পর জোয়। বয়স নর্ি ব র। জে ছথল্পক ছ ল্পলনট জ়ে। কাল্পি শুিল্পর্ পায় িা এবং কথা বলল্পর্ও পাল্পর িা। গ্রাল্পম 
এক প্রবীণ মািুষ, লায়া বুল্প়ো িাল্পম পনরনচর্। যার মল্পর্, র্াল্পির গল্পণশ বাবা অথতাৎ  ানর্ গর্ িুসি ছথল্পক কু্ষ্ ায় রল্পয়ল্প  
বল্পল র্ার অনভশাল্পপ আজ নচনিবাল্পসর ছ ল্পল জে ছথল্পক িুবতল, ছবাবা। জঙ্গল্পলর অভাল্পব  ানর্রা আজ অনর্ষ্ঠ এমিনক র্াল্পির 
মুল্পখর খাবার ছকল্প়ে নিল্পি গ্রাল্পমর মািুষরা, অর্যাচার করল্প , মারল্প । নচনিবাস গ্রাল্পমর রাজা বল্পলই  ানর্ল্পির সমি অনভশাপ 
বা পাপ লাগল্প  র্ার উপর, র্ার ছ ল্পলর উপর। র্া া়ো গর্ িুই সি বৃনি  য়নি বল্পল গ্রামবাসীরা এমিনক নচনিবাস বনলর 
পর বনল নিল্পয় যাল্পি অথচ ছকাি িল  ল্পি িা। ছপল্পটর আগুল্পি গ্রাল্পমর মািুষ সমি উজা়ে কল্পর বন্ধক নিল্পয়ল্প  নচনিবাসল্পক। 
মাল্পি মাল্পি পুরুনলয়া, আরা বা সুন্দরবি ছথল্পক ইট ভাটার কাজ ছপল্পল িল্পল িল্পল গ্রামবাসীরা গ্রাম  া়েল্পর্ শুরু কল্পর। 
আসল্পল নিল্পির পর নিি িলমা, কালাল্পিার বা গবনরয়া অঞ্চল্পলর জঙ্গল ছশষ  ল্পয় আসল্প ।  ানর্ র্ার খািয ও বাসস্থাল্পির 
জায়গা  ানরল্পয় ছিলল্প  বল্পল র্ারা গ্রামবাসীর  ািল্পক্ষ্র্ বা গমল্পক্ষ্ল্পর্ ঢুল্পক প়েল্প  কু্ষ্ া ছমটাল্পিার জিয। নকন্তু গ্রামবাসীরাও 
অনর্ষ্ঠ। র্ারা নবনডও অনিস ছথল্পক ছকল্পরানসি পটকা পায়,  ানর্ র্া়োল্পিার ছক্ষ্ল্পে এল্পর্ সুনব া  য়। সারারার্ ছজল্পগ টচত 
মশাল জ্বানলল্পয় পটকা িানটল্পয় ছকিিারা বানজল্পয়  ানর্ র্া়োয় -  

‘‘ছিবর্ার রাল্পগ গরজায়,  াি ছখল্পর্ পাল্পর িা, মশাল্পলর আগুি ছিবর্া খুব প ন্দ কল্পর িা, আর পটকার আওয়াজও 
এর্ বীভৎস ছয ভল্পয় ছিবর্া জঙ্গল্পলর আ়োল্পল িাাঁন়েল্পয় থাল্পক সারারার্। ভয়ঙ্কর নচৎকাল্পর আকাশ িাটায়। ছলাকজি 
সকাল্পল নগল্পয় ছিল্পখ ডালপালা ভাঙ্গা অনবিযি জঙ্গল। কখিও নিিিুপুল্পর কাঠ কুল্প়োনিল্পক একা ছপল্পয় ছিবর্া পাথল্পর 
আ ল্প়ে ছমল্পর প্রনর্ল্পশা  ছিয়।’’৪   
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এভাল্পব জঙ্গল্পলর ছিবর্া গল্পণশ বাবার সাল্পথ গ্রামবাসীল্পির একটা বযি সম্পকত  ল্পয় িাাঁ়োয়। গ্রাল্পমর রাজা নচনিবাল্পসরও 
এর্নিি ছিবর্ার কথা মল্পি পল্প়ে নি আজ যখি র্ার ছ ল্পল জ়ে  ল্পয় জোল্পলা র্খি র্ার সংজ্ঞা  য়। যনিও সব ছিাষ ছস 
গ্রামবাসীল্পির ওপর চানপল্পয় ছিয় ছকিিা গ্রামবাসীরা এখি আর  ানর্ল্পক ছিবর্া ন ল্পসল্পব ছিল্পখ িা, গানল ছিয়, মশাল বা 
পটকা নিল্পয় র্া়োয় বল্পল  ানর্ অনভশাপ ছিয়, পাপ  য়। নচনিবাস মল্পি প্রাল্পি চায় গ্রামবাসী আর  ানর্ল্পির ল়োই চলল্পর্ 
থাকুক, গ্রামবাসীরা মল্পর যাক কারণ  ানর্ল্পির ছখল্পর্ ছিয় িা বল্পলই পাপ র্ার উপল্পর পল্প়ে। কািু, সিল, নির্াই এল্পির 
পুনলশ  রুক  ানর্ মারার অপরাল্প  এই চক্রান্ত ছস মল্পি মল্পি আাঁল্পট, নচনিবাস বা র্ার সাকল্পরি সামুল্পির নবশ্বাস যনি গল্পণশ 
ভগবাি বা  ানর্ বািিা পরল্পবর নিি ছক্ষ্ল্পর্ নগল্পয়  াি ছখল্পর্ পাল্পর র্া ল্পল র্াল্পির ছ াটবাবু গঙ্গারাম আবার কথা বলল্পর্ 
পারল্পব,  াাঁটল্পর্ পারল্পব। পাপ ছথল্পক মুনক্ত পাল্পব। র্াই নচনিবাস চক্রান্ত কল্পর বািিা পরল্পবর নিি  ানর্গুল্পলাল্পক গ্রামবাসীল্পির 
 াি ছক্ষ্ল্পর্ ঢুনকল্পয় ছিবার বযবস্থা কল্পর নবনডও অনিসারল্পির অলল্পক্ষ্য, যাল্পর্ র্ারা বুিল্পর্ িা পাল্পর নচনিবাস এসব কাজ 
কনরল্পয়ল্প । নচনিবাস সামু, মুরকু এবং পবিল্পক আল্পগভাল্পগই জঙ্গল্পল পানঠল্পয় ছিয়  ানর্ল্পির  ািল্পক্ষ্ল্পর্ ছঢাকাল্পিার উল্পেল্পশয। 
এইসময় গ্রাল্পমর মািুষ উৎসল্পব িুনিি বযি থাল্পক। এ সময়ই সামুরা মশাল নিল্পয় কাাঁিু বাাঁ  ছথল্পক  ানর্গুনলল্পক ছখনিল্পয় 
 ািল্পক্ষ্ল্পর্র নিল্পক নিল্পয় আসল্পর্ থাল্পক। এমি সময় মানচ ছিখল্পর্ ছপল ছসই উিভ্রান্ত  ানর্রিল  ািল্পক্ষ্ল্পর্ িামল্প । মানচ 
একজি ছমল্পয়-মািুষ। গ্রাল্পমর ছলাক র্াল্পক মানচ ডাইনি আখযা নিল্পয়ল্প । গ্রাল্পমর এল্পকবাল্পর ছশষ প্রাল্পন্ত লর্াপার্া চাল্পলর 
নিল্পচ র্ার বান়ে। র্ার ঘল্পরর লাল্পগায়া ছকাি ঘর ছিই কারণ ছস ডাইনি। জীণত পাকাল্পিা শরীর, গাল্পয় মাথায় উকুি, ছখল্পর্ 
িা পাওয়া িি ছচ ারা। ছযৌবল্পি মানচ ন ল বুল্পিা আগুি। বহু া মুকুনলর্ র্ার ছচ ারা ন ল িল্পল ছস গ্রাল্পমর যুবকল্পির 
ছভাগযপণয  ল্পয় যায়। র্াল্পক ছকউ নবল্পয় কল্পরনি। ছস তস্বনরিী বা গনণকার মল্পর্া জীবিযাপি করর্। কর্ নবনডও, এসনডও, 
িল্পরস্টার র্ার সাল্পথ রানে যাপি কল্পরল্প । িল্পল ছস একসময় গ্রাল্পমর ছলাল্পকল্পির কাল্প  নবষ  ল্পয় উঠল। গ্রাল্পমর পুরুষল্পির 
ছযৌবি নিল্পয় বশীভয র্ কল্পর বল্পল ছস ক্রমশ ডাইনি  ল্পয় উঠল। র্া া়ো িু সি জল্পলর অভাল্পব চাষবাস িা  ওয়াটাও ছয 
মানচর ছিাল্পষ ঘল্পটল্প  কারণ ছস ডাইনি এবং দ্রুর্ ছযৌবি ছশষ  ওয়াল্পর্ র্াল্পক এখি জরা গ্রাস কল্পরল্প । র্াই এখি ছস 
গ্রাম ছথল্পক পনরর্যক্তা। আবার এই মানচই গ্রাল্পমর  াি ছক্ষ্ল্পর্র িসল বাাঁচাল্পর্  ানর্র পাল্পলর সামল্পি িাাঁ়োয়। মানচ  ানর্ল্পির 
আনর্ত জািায়, প্রণাম কল্পর  াি ছখল্পর্ িা িামার জিয নকন্তু  ানর্গুনল মানচল্পক সামল্পি ছপল্পয় শুাঁ়ে নিল্পয় ছপাঁচায়, ছশল্পষ আ ল্প়ে 
নপল্পষ মা। ছলখল্পকর ভাষায় -  

‘‘ াল্পির  লুল্পি সবুল্পজ ডাইনির ছিাংরা রক্ত ন নটল্পয় নিল্পর যায়। িি ছমল্পয় মািুল্পষর মানচর পচা মাংস, রক্ত, ছ াঁ়ো 
কানি, মাথার জটা, উকুি, টুকল্পরা পাাঁজরা ছিবর্ার জিয নিল্পবনির্  য়।’’৫   

একঘল্পর কল্পর রাখা ছসই ডাইনিই গ্রাল্পমর িসল রক্ষ্া করল্পর্ আত্মনিল্পবনির্  য়। 
 
         ‘ব়ে-বাবুর ভয র্ ছিখা’ (আজকাল, ছম, ১৯৮৫) গল্পে ম ানল িাগ নর্ি পুরুল্পষর কিভাল্পটতড নিস্টাি। র্ার িুই 
ছ ল্পল ছযাল্পসি ও নবির। ছযাল্পসল্পির স্ত্রী সীর্া এবং চার ব ল্পরর পুে অনিল। ছযাল্পসি নগনিকল্পল কুনলর কাজ করর্। 
ছযাল্পসি ন ল আনিবাসীল্পির সেতার। ভাই নবির ছিখল্পর্ অল্পিকটা ছযাল্পসল্পির মর্। কাল্পলা, ছবাঁল্পট, পাকাল্পিা, মাথায় ছর্ল 
চুল, িাাঁর্ আর সািা ছচাখ। ছযাল্পসিল্পক খুি করা  ল্পল র্ার ভাই নবির ব়েবাবু যািল্পবর কাল্প  চাকনর চাইল্পর্ যায় ছযাল্পসল্পির 
মৃরু্যর ছি়ে মাস পর। ছযাল্পসিরা, ছয গ্রাল্পম থাকর্ ছসই অঞ্চলনট লাল পাথল্পরর খনি অঞ্চল ছসখাি ছথল্পক নডিামাইড নিল্পয় 
খনি ছথল্পক লালপাথর বা ছলা াপাথর উল্পত্তালি করা  র্ এবং বুলল্পডাজার নিল্পয় চলর্ ধ্বংসলীলা। ছসখাল্পি কাজ করল্পর্া 
গ্রামাঞ্চল্পলর ছলাকজি। ছযাল্পসি ন ল র্াল্পির ছির্া। পঞ্চাশ ব র আল্পগ ইংল্পরজরাল্পজ এই অঞ্চল ছথল্পক ছলা া পাথর রু্লল্পর্ 
এল্পসন ল সাল্প বরা। র্খি ঘি জঙ্গল ন ল, িািা বিযপ্রাণীর বাস ন ল এখি র্া ক্রল্পম নবলুনির পল্পথ। এখি ছসখাল্পি কল্পলানি 
বল্পসল্প , চাচত  ল্পয়ল্প , মনন্দর  ল্পয়ল্প । ম ানল িাল্পগর বাবা বিা িাগ ছসই ছথল্পক নিস্টাি। ১৮ই ছম, মাইিল্পসর ছগাল্পেি 
জুনবলীর নিি ছগাটা কল্পলানি িািাভাল্পব ছসল্পজল্প  অথচ যারা ছকায়াটতার পায়নি, িযল্পরর পা াল্প়ে থাল্পক র্াল্পির র্ীব্র জলকি। 
পা াল্প়ের ওপল্পর অনিসার ক্লাব িািা রনিি ডুম ও মাকতানর ছভপাল্পর ছসল্পজল্প । িাচনি এল্পসল্প , কযাল্পমরায় বন্দী ক্লাবনট। 
অথচ পা াল্প়ের ছকাল্পলর শ্রনমক আনিবাসীরা সমি রকম সুনব া ছথল্পক বনঞ্চর্। ব়েবাবু বা ছচয়ারমযাি র্াল্পির শু ু প্রল্পলাভি 
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ছিখাল্পিি- নবিা ছবর্ল্পি সু্কল  ল্পব, নি নডল্পেন্সানর  ল্পব, বনিল্পর্ িরু্ি কুল্পয়ার বযবস্থা  ল্পব ইর্যানি ইর্যানি। ছযাল্পসি 
নমনটংল্পয় এনগল্পয় নগল্পয় শু ু এক পযাল্পকট কল্পর নমনির বযবস্থা কল্পর নিল্পর্ বল্পলন ল ছচয়ারমযাল্পির কাল্প । পল্পর পাল্পসতািাল 
মযাল্পিজার র্াল্পির পাাঁচনট কল্পর নমনি ছিবার প্রনর্শ্রুনর্ ছিয় নকন্তু ছসখাল্পি চারনট নমনি থাকল্পল ছযাল্পসি র্ার প্রনর্বাি কল্পর। 
িযযির্ম আবিারনটও র্ারা পযরণ করল্পর্ সক্ষ্ম  য়নি। ছযাল্পসিরা নমনির পযাল্পকট ছিয় িা। মহুয়া ছখল্পয় ছযাল্পসি, কালীরাম, 
কুরণ ও ছবািরা বাবুল্পির ঘল্পর ছঢাল্পক। ছযাল্পসি নবনড প্রসাল্পির চুল্পলর মুনঠ  ল্পর ঘুনস মাল্পর। িীঘত বঞ্চিার সামািযর্ম প্রয়াস। 
এই অপমাল্পির প্রনর্ল্পশা  নিল্পর্ই ছযাল্পসি ও ছবািরাল্পক নজল্পপর ছপ ল্পি ছবাঁল্প  রগ়োল্পর্ রগ়োল্পর্ কাল্পজর জায়গা ছথল্পক 
রু্ল্পল নিল্পয় যাওয়া  য়। ছগাটা রািা র্াল্পির রল্পক্তর নচহ্ন ছথল্পক যায়, র্াল্পির থািায় নিল্পয় যাওয়া  য়। ছযখাল্পি -  

‘‘থািায় জ্ঞাি ীি িুলন্ত শরীরিুল্পটা যখি ছখালা  য় িুজল্পিরই পাল্পয়র িু'চারল্পট আঙু্গল অিুপনস্থর্।’’৬   

এরপরও লানঠ ও রাইল্পিল্পলর কুল্পিা নিল্পয় অনবশ্রাম মার চল্পল। ম ানল, সীর্া ও অনিলস  আল্পরা পাাঁচশ জি ছযাল্পসল্পির লাশ 
নিল্পর্ এল্পল র্াল্পির লাশ ছিওয়া  য় িা। কুকুল্পরর মর্ ছযাল্পসিল্পক  র্যা কল্পর কুিু পা াল্প়ের ঢাল্পল মািানর এক পাথল্পরর 
নিল্পচ ছিল্পল ছিওয়া  য়। এই ঘটিারই ছি়ে মাস পল্পর ছযাল্পসল্পির জায়গায় ভাই নবির ব ানল থাকল্পর্ চায়। অনবকল িািার 
মল্পর্া ছিখল্পর্ নবিরল্পক ছিল্পখ ব়েবাবু যািব ছযি ভয র্ ছিল্পখ চমল্পক উঠল। আশ্চযতরকমভাল্পব আনিবাসীল্পির ছচ ারার মল্প য 
এর্টাই নমল।  য়র্ ভয র্ িয় আনিবাসীল্পির বাবুরা ভয র্ বা কিাকার জংনল মায়াবী ছকাি প্রাণী বল্পলই মল্পি কল্পর। ছযাল্পসল্পির 
সাল্পথ র্ারা ছয অিযায় কল্পরল্প  ছসই অপরা ল্পবা  ব়েবাবুর অবল্পচর্ি মল্পি ছঘারাল্পিরা করল্পর্ থাকায় নবিরল্পক ছিল্পখ চমল্পক 
ওঠায় স্বাভানবক। 
        ‘ছমলায় মািুল্পষর রক্ত’ (নবভাব পনেকা) গল্পের প্র াি চনরে মুসা। ছস একনিি  াাঁটল্পর্  াাঁটল্পর্ সুবণত ছরখা িিীর 
নিল্পক এল্পগানিল। ছসই িিীর পাল্পশ রাজবান়ে এবং রনঙ্কিী ছিবীর মনন্দর। গেনট মযলর্ এই রনঙ্কিী ছিবীর পযল্পজাল্পক নঘল্পরই, 
বলা যায় আনিবাসীল্পির নবশ্বাসল্পক ছকন্দ্র কল্পর রনচর্। আল্পগ একসময় রনঙ্কিী ছিবীর পযল্পজাল্পর্ কাাঁ়ো বনলর সাল্পথ সাল্পথ 
িরবনলও ছিওয়া  র্ নকন্তু বর্তমাল্পি িরবনলর প্রচলি ছিই, ছসখাল্পি কাাঁ়ো, পায়রা, নর্নর্র, খুখরা, পাাঁঠা প্রভৃনর্ বনলর 
প্রচলি রল্পয়ল্প । মুসা মনন্দল্পরর পাশ নিল্পয় ছযল্পর্ ছযল্পর্ ভাবল্পর্ লাগল মা রনঙ্কিীর পযল্পজাল্পর্ িরবনল িা  ওয়ার জিয এখি 
মািুল্পষর এর্ কি। আল্পগর মর্ বৃনি  য় িা, চাষবাস  য় িা, রাজার মৃরু্য  য় এমিনক রাজবান়েল্পর্ চুনরও  য় কারণ ছিবী 
এখি ম াল্পভাজ চাি। সার্-আট ব ল্পরর নশশুর বনল চাি রনঙ্কিী ছিবী যা আল্পগ ছিওয়া  র্। মুসা ভাল্পব ছিবীর জিয ছভাগ 
চুনর করল্পব ছস, ছিবীল্পক মািুল্পষর রল্পক্ত স্নাি করাল্পব। এ গ্রাল্পমর এই ক্ষ্নয়ষু্ণ অবস্থার কারণ ছিবী ছভাগ পাল্পিি িা। নকন্তু 
এই ছিবী পযল্পজা অথতাৎ নবি া পরল্পব মািুল্পষর লল্পক্ষ্যর ছচল্পয় উপলক্ষ্য ব়ে  ল্পয় িাাঁন়েল্পয়ল্প । যাোপালা, িাচনি িাচ ইর্যানি 
নিল্পয় গ্রাল্পমর মািুষ এখি বযি। আবার এই নবি া পরল্পব সানব র্ার ছ ল্পল িুিাল্পক নিল্পয় চার ব র পর এল্পসল্প  ছমলা 
ছিখল্পর্। যনিও সানবর উল্পেশয পুল্পরাল্পিা ছপ্রনমকল্পির নিল্পয় মজনলল্পস বযি থাকা। মুসা সানবর ছ ল্পল িুিাল্পক ছিল্পখ ছিবীর 
কাল্প  বনল ছিওয়ার কথা ভাল্পব। এই ভাবিা র্ার মল্পি ঘুরপাক খায়। পযজা শুরু  ল্পয় ছগল্পল মা সানব র্ার প্রাক্তি ছপ্রনমক 
যািল্পবর সাল্পথ রনসকর্ায় বযি থাকায় িুিা মাল্পয়র  ার্  া়ো  ল্পয় যায় ছবল্পখয়াল্পল। িুিা  ানরল্পয় যায়। মুসা মা রনঙ্কিী ছিবীর 
পযজায় রর্ নজরু্য়া অিমীর নিি। এনিল্পক অল্পিক ছখাাঁজাখুনজ কল্পর সানব র্ার ছ ল্পল িুিাল্পক খুাঁল্পজ পায়। মুসা িুিাল্পক 
ছভল্পবন ল মাল্পয়র কাল্প  বনল ছিল্পব নকন্তু ছস নিল্পজর নবল্পবল্পকর কাল্প   ার ছমল্পি যায়। িুিাল্পক বনল নিল্পর্ পাল্পরনি ছস। মুসা 
ছয ছযৌবল্পি ব়ে ব়ে ছমাল্পষর মুনু্ড এক ছকাল্পপ বনল নিল্পর্ পারল্পর্া আজ র্ার  ার্ ছকাঁল্পপ উঠল্পলা। একল্পকাল্পপ ছস কাাঁ়োনটল্পর্ও 
(বনল প্রিত্ত) আজ খসাল্পর্ পাল্পরনি। আবার র্ার মল্পি ভয় ছিখা ছিয় ছয মা  য়ল্পর্া সনর্যই মািুল্পষর রক্ত চাি। ছশল্পষ মুসা 
নিল্পজল্পকই মাল্পয়র কাল্প  বনল নিল্পয় মাল্পক র্ার রল্পক্ত স্নাি করাল্পলা। খুব নবিৃর্ভাল্পব িা  ল্পলও গেনটল্পর্ আনিবাসীল্পির নবশ্বাস 
সংস্কারস  জীবি সংগ্রাল্পমর িািা ছ াট ছ াট নিক উল্পঠ এল্পসল্প । 
 
         কমল চক্রবর্তীর বহু গল্পে এভাল্পব আনিবাসীর জীবি কথা উল্পঠ এল্পসল্প । একনিল্পক বৃক্ষ্ বা অরণয অিযনিল্পক 
আনিবাসী মািুল্পষরা র্াাঁর কাল্প  ছবাঙ্গা। সনর্যই প্রকৃর্ ঈশ্বর র্ারা। যাল্পির িযযির্ম প্রল্পয়াজিগুনল ছকল্প়ে নিল্পি ছসই 
সভযসমাল্পজর নবরুল্পেই প্রনর্বাল্পি সানমল র্াাঁর ছলখিী। শামু বা মানচ বা িুচু নসং বা মুসার মর্ অল্পিক চনরেই রল্পয়ল্প  
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যাল্পির গেকথা ছবনশরভাগই বািব। এই সব মািুষল্পির যাপি, র্াল্পির বাসস্থাি ছথল্পক নশক়ে উৎপাটি, খািযাভাব, জলকি, 
আচার-নবশ্বাস সল্পবতাপনর র্াল্পির নবপন্ন জীবল্পির কথা টুকল্পরা টুকল্পরাভাল্পব  ল্পলও উল্পঠ এল্পসল্প  র্াাঁর ছ াটগল্পে। আরও 
অল্পিক নবষয় রল্পয়ল্প  যা এই স্বে আল্পলাচিার মল্প য নিল্পয় আসা যায় নি। র্ল্পব একথা বলা যায় র্াাঁর অন কাংশ ছ াটগে 
 ল্পয় উল্পঠল্প  আনিবাসী জীবিসংগ্রাল্পমর জীবন্ত িনলল। 
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