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Abstract
‘Ujaan Jatra’ is a novel, written by Bani Basu, a Bengali writer. She is one of the most
promising writers of Bengal. She was born on 1939. She started her career, as a writer, in
mid 80’s. Ujaan Jatra is a novel. It talks about culture and journey. It was written on 2000.
In a metro city, named Kolkata, two person, Kasturi Meheta (basically from Gujrati origin)
and Kajol Singh Munda met. Coincidentally both of them are trying to search their own
roots and identities. The journey is not so easy. Obstruction comes to their ways. But they
are not going to stop. They want to know the truth. Kasturi wants to question her mother
that why she left her home. Kajol, a tribal boy, has a hatred for his family. Because he
experienced extreme poverty and illiteracy there in his childhood days. It had no
contribution in his life except some bad memories. This is the way he thinks. But finally
after reaching to their destination, in a tribal village, at last they will get answer. They will
get peace.

বাণী বসু ববশিত্রযপূণণ মানবজীবড়নর নানা স্বাদড়ক সাশিড়যয ফুশিড়ে যুলড়য চিড়েড়েন। গেপরযা চেম-অড়েড়মর বৃড়ে
পাক না চেড়ে, শবষোন্তড়র যাওোর েোস যাাঁর সফল িে ‘উজান যাত্রা’-র মড়যা উপনযাস চলো িড়ল। এ িল
এমনই এক উপনযাস চযোড়ন শনড়জড়দর আত্মপশরিড়ের চোাঁড়জ জীবড়নর মূল বৃে চেড়ক শেিড়ক পেড়য োড়ক কস্তুরী
আর কাজল। গন্তবয শথিরর না কড়রই যারা পে িলড়য ুরু  কড়র। লাল মাশির চদড়ি চরামাঞ্চকর চসই অশিযাড়নর
চিড়ষ আড়দৌ যারা চকাড়না শথিরর লড়যয চপৌাঁেড়ব শকনা, চসই েশ্নই পাক চেড়য োড়ক পাঠড়কর মড়ন।
গুজণর কনযা কস্তুরী চমিযা ও জনজাশযসন্তান কাজল শসিং মুন্ডা ‘উজান-যাত্রা’ উপনযাড়স শনজস্ব সািংস্কৃশযক উৎসড়ক
েুাঁড়জ পাওোর লড়যয যাত্রা কড়রড়ে। সুদূর গুজরাি চেড়ক কস্তুরী েুড়ি এড়সড়েন বািংলার বুড়ক, কলকাযাে, চযোড়ন
চকড়িশেল যাাঁর চেড়লড়বলা, চসই বিিব এবিং বিিড়বর সাড়ে ওযড়োযিাড়ব যুক্ত মানুষগুশলড়ক েুাঁড়জ চপড়য।
ট্রাইবাল যুবক কাজল শসিং মুন্ডাও কাড়জর েড়োজড়ন যার আবালয পশরশিয শগধশন, ঝােগ্রাম, শনমশি-র েযযন্ত
োন্তড়র সাাঁওযাল আশদবাসীড়দর মড়ধয চপৌাঁড়ে চগড়ে, চযোনকার মাশিড়য চোশেয িড়ে রড়েড়ে যার ‘যন্ত্রণামে
বিিব’। সামাশজক পালাবদড়লর এক শবড়িষ সমেকাড়ল, আদিণবান মানুষড়দর পশরমণ্ডড়ল বসবাড়সর সূড়ত্র কলকাযা
িির সম্পশকণয এবিং বাঙালী সিংস্কৃশয সিংক্রান্ত এমন অড়নক েুাঁশিনাশি যেয কস্তুরী জাড়নন, যা আজীবন কলকাযাে
চেড়কও, পুড়রাদস্তুর বাঙালী িড়েও কাজল বা যার সিকমণী শমঠুর জানা িড়ে ওড়ঠশন। শঠক চযমশন ঝােগ্রাম বা
যৎসিংলগ্ন অঞ্চড়লর োকৃশযক চসৌন্দযণ কস্তুরী, শমঠু, শিেশরণীড়ক চমাশিয করড়লও চসোনকার ইশযিাস বা িূড়গাল
কাজলড়ক চযিাড়ব নাো চদে অনযড়দর চসিাড়ব েিাশবয করড়য পাড়র না। কারণ চসিা িল যার শনজস্ব িূশম। কাজল
এবিং কস্তুরীর জীবনেবাি একই োড়য বড়ে িড়লড়ে। যড়ব যাড়দর মড়ধয মূল পােণকয এিাই চয কাজড়লর কাড়ে
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বালযস্মৃশযর অশিজ্ঞযা শযক্ত। অযীড়যর চবদনাবি শদনগুশলর কো চস মড়ন রােড়য িাে না। অপরপড়য বালযকাড়ল
শপযামাযার সিংস্পড়িণ এড়স শিযালব্ধ চদিমাযৃকার চসবা-যযাগ-পড়রাপকার-আড়ত্মাৎসড়গণর মিান ব্রযড়ক আজীবন
মড়ন লালন কড়রড়েন কস্তুরী চমিযা। বিিড়বর স্মৃশয যাাঁর কাড়ে বে সুেকর। চসিাই যাাঁর এশগড়ে িলার পড়ে শদিারী
স্বরূপ।
কস্তুরী চমিযার জীবন-েক –
১) চমিযা পশরবাড়রর উেরসূরী কলযাণী চমিযার গুজরাড়যর গেপরযা জীবন।
২) পঞ্চাড়ির দিড়কর কলকাযাে কস্তুরী, ওরড়ফ শকশকর বালযকাল অশযবাশিয করা, বঙ্গসমাজ-সিংস্কৃশযর
সড়ঙ্গ পশরশিশয।
৩) বািংলার সািংস্কৃশযক িাবধারা কস্তুরীর অযীয, বযণমান, িশবষযযড়ক শনেন্ত্রণ কড়র িড়লড়ে।
সবরমযীর যীড়র গুজরায নগরীড়য বে িড়ে উড়ঠড়েন কস্তুরী চমিযা। যাাঁর শপযা গুজরাড়যর ‘কিন শকিং’
নড়রন্দ্র চমিযার বস্ত্র-বযবসাড়ক আড়রা অশধক মুনাফা বা লাড়ির মুে চদোড়য েড়োজড়ন রীশযময বযবসাশেক বুশি
েড়োগ কড়র োড়কন শযশন। বযণমাড়ন শযশনই এই বযবসার কণণধার। এই বযবসাশেক বুশি কস্তুরীর উেরাশধকার সূড়ত্র
পাওো। কারণ নড়রন্দ্র চমিযারা বহু েজন্ম ধড়র এই বযবসার সড়ঙ্গই েযযযয যুক্ত। েেড়ম বন্ধু িরড়দর সড়ঙ্গ চজাি
চবাঁড়ধ নড়রন্দ্র অলঙ্কাড়রর বযবসা ুরু  কড়রন, যড়ব চস বযবসাে অসাধু েশযড়যাশগযার সাড়ে যাল রােড়য না চপড়র
কনযার পরামড়িণ শযশন বস্ত্র-বযবসার শদড়ক মুে চফরান। মাত্র বাইি, চযইি বের বেড়স শপযার বযবসার িাল ধড়রন
কস্তুরী। ‘মেদার ময ফরসা’, মজবুয স্বাড়থিরযর অশধকারী, মধযবেস্কা এই গুজরাশয মশিলার পরড়ন োড়ক শমড়লর
িাশে, যার সারা গাড়ে শিকড়নর ফুল চদো যাে। েেড়ম যাাঁর বাস শেল গুজরাড়ির িািপুড়র। চসোনকার শবরাি উাঁিু
ঘর, দালান, িওো শসাঁশে আর ঝুল বারান্দার কো কস্তুরীর মড়ন পড়ে যাে চিাে বুাঁজড়লই। যাাঁর বকড়িাড়রর অড়নক
স্মৃশয জশেড়ে আড়ে এই বাশের সড়ঙ্গ। যাোো বযবসা ুরু র শদনগুশলর কোও মড়ন পড়ে যাে। ুরধু বযবসাই নে,
গুজরাড়যর শবশিন্ন োড়ন্ত নানা ধরড়নর সমাজ চসবামূলক কাড়জর সড়ঙ্গও শযশন জশেয। বযণমাড়ন পঞ্চাড়ির ওপড়র
বেস যাাঁর। কমণবযস্ত এই মানুষশির মাোে সবসমে ঘুরড়য োড়ক নানা ধরড়নর শিন্তা। পশলড়েস্টার-োশদর
ববশিত্রযমেযা শনড়ে শযশন গড়বষণা করড়েন। সবরমযী আশ্রড়মর উৎপাদনড়ক চপৌাঁড়ে শদড়েড়েন সারা িারড়যর
বাজাড়র। দৃশিিীন ও মানশসক েশযবন্ধীড়দর জনয গড়ে যুড়লড়েন সিংথিরা। রড়েড়ে দশরদ্র চমড়েড়দর উপাজণড়নর সিংথিরাও।
এই সবশকেু পশরিাশলয িে যাাঁর একার যত্ত্বাবধাড়ন। চপািাক-আিাক, োদযািযাস, জীবনযাপড়ন চষাড়লা আনা
গুজরাশয কস্তুরী। যাাঁর োদযযাশলকাে থিরান কড়র শনড়েড়ে োকরা, কেশি, পুরণপুরী, চধাকলা, গাশঠো, েমন্ড, চরািশল,
িাকশে, চমশেশল িাশজ, চিওো, জড়লশব ইযযাশদ গুজরাশয োদযদ্রবয। কলকাযাে শবড়িষ কড়মণাপলড়যয এড়স
দাড়রাোন রামলেনড়ক শদড়ে শযশন আনা করান ু শি, িাশজ, দই, পাওিাশজ, অেির িাল। বৃশিড়য কাকড়িজা িড়ে
ঘড়র ঢুকড়ল কাজলড়ক শযশন িা, শিশন, দুধ, চযজপাযা, গরমমিালা, আদা শদড়ে চফািাড়না জড়লর গুজরাশয িা
পশরড়বিন কড়রন।
চিিারা-েশবড়য বাশিযক দৃশিড়য চষাড়লা আনা গুজরাশয বড়ল মড়ন িড়লও কস্তুরীর দাশব অনযরকম। োেিই শযশন
বড়ল োড়কন, “শিক, আমদাবাদও আমার চিাির – শপযৃিূশম, বাপুলযান্ড। কলকাযাও আমারই মা-লযান্ড,...।”১ অেণাৎ
শিনড়দিী, শিন্ন সিংস্কৃশযর এই মশিলা কলকাযার ওপর শনজস্ব দাশব োেড়য িান না। ‘িানযুক্ত’ বািংলা বলা এই মশিলা
চট্রন চেড়ক চনড়ম েেম সাযাড়যই শমঠু এবিং কাজলড়ক জাশনড়েড়েন চয চোিড়বলা কলকাযাে কািাড়নার দু ন এই
িিড়রর ওপর যাাঁর একিা অশধকারড়বাধ রড়ে চগড়ে, “শনযাই চবাড়লশন আমার েুিড়বলা চকড়িড়ি কলকাযাে।”২
কস্তুরী চমিযাড়ক একশি বাকয বারিংবার বলড়য চিানা যাে, “েুড়িাড়বলাই সব চবলা।”৩ ধ্রুবপড়দর ময ঘুড়রশফড়র
আসড়য োকা এই বাকযশি পাঠকড়ক বুশঝড়ে চদে জীবড়নর োে সমগ্র পশরসর গুজরাড়য অশযবাশিয করার পড়রও
কস্তুরী বিিড়বর কলকাযাড়ক িুলড়য পাড়রনশন, িুলড়য িানশন। চকান এক অড়মাঘ আকষণণ শযশন অনুিব কড়রন এই
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িিড়রর েশয। এোনকার সিংস্কৃশযর েশয। স্মৃশযিারণ বা ফ্ল্যািবযাক পিশযড়ক মাধযম শিসাড়ব বযবিার কড়র, ক্রড়ম
ক্রড়ম উপনযাস কেক স্বাধীনযা সমসামশেক বা যার শকেু পরবযণী কলকাযার সমাজ-রাজনীশয-সিংস্কৃশযর শিত্রাঙ্কণ
কড়র পাঠকড়ক বুশঝড়ে শদড়য চিড়েড়েন কস্তুরীর কলকাযা সিংলগ্নযার কো।
চযৌবড়নর োরড়ে িশরপুরা কিংড়গ্রড়স সুিাষিন্দ্র বসুর িাষণ ুরড়ন চসই িশিড়ির দিড়ক স্বাড়দশিকযার মড়ন্ত্র উদ্বুি
িড়ে নড়রন্দ্র চমিযা কলকাযা আসার শসিান্ত চনন। ুরধুমাত্র চদড়ির কাজ করড়বন বড়ল, জন্মথিরল গুজরায, শপযৃ শপযামড়ির শনশিন্ত, শনরাপদ আশ্রে ও বপযৃক বযবসা চেড়ে কলকাযার রাসশবিারী অযাশিনুয -এ শযড়নর এক ফাণণ
চরাড়ির বাশেড়য ঘাাঁশি গাড়েন নড়রন্দ্র। শবড়ে কড়রন বাঙলার চমড়ে কলযাণীড়ক, চয শেল চদড়ির জনয শনড়বশদযোণ।
ফাণণ চরাড়ির চসই বাশেড়য স্বাধীনযা উেরকাড়ল চদিড়েশমক, আদিণবাদী শকেু মানুড়ষর সমাড়বি ঘিড়যা। নড়রন্দ্রর
শনড়জর কোে, “আমাড়দর উড়েিয শেল একিা সম্পূণণ নযুন দল গেব, যার মড়ধয এই সমন্বে োকড়ব। কী িড়য
পাড়র আমাড়দর কনশস্টশিউিন, আমাড়দর মযাশনড়ফড়স্টা...এই শনড়েই আড়লািনা িয।”৪ এই পশরড়বড়ি পঞ্চাড়ির
দিড়কর কলকাযাে চবড়ে উড়ঠড়ে চোট্ট শকশক, এেন যাাঁর পশরশিশয কস্তুরী চমিযা নাড়ম। বাবা-মাড়ের পাড়ে পাড়ে
ঘুরড়য োকা শকশক, মাত্র পাাঁি-েে বের বেড়স এই আদিণবান মানুষড়দর চিাে শদড়ে বািংলাড়ক চিড়ন। চদিড়ক জাড়ন।
এরই মড়ধয শদড়ে অবড়িযড়ন গড়ে ওড়ঠ যার আদিণ ও মূলযড়বাধ। েুশির শদড়ন বাবার সাড়ে ট্রাড়ম িড়ে কলকাযা
চঘারার সমড়ে এই িিরড়ক আশবষ্কার কড়রড়ে চোট্ট শকশক। চস চদড়েড়ে শিপু সুলযাড়নর মসশজদ, পাকণশিড়ির
কবরোনা, চজাো গীজণা, কড়লজ চস্কাোর। িরৎিন্দ্র বসু, সুিাষিন্দ্র বসুর কমণপন্থা শবষড়ে অবগয িড়েড়ে। মুরলীধর
বা িাু িন্দ্র িযািাজণীর ময েযাশযবান বাঙালীর জন্ম ইশযবৃে যাাঁর চঠািথির। চদিড়েম যাাঁর িাড়ে, অশথিরড়য, মজ্জাে
সঞ্চাশরয িড়েড়ে। সঞ্চাশরয িড়েড়ে আত্মাে। চোিড়বলাে চিো বাঙলা গান যাাঁ র মড়ন গাাঁো িড়ে রড়েড়ে। “চকান
আড়লাড়য োড়ণর েদীপ জ্বাশলড়ে যুশম ধরাে আড়সা”, “চযামার বাাঁধন যযই িক্ত িড়ব, চমাড়দর বাাঁধন িুিড়ব”, “িও
ধরড়মড়য ধীর, িও করড়মড়য বীর, িও উন্নয শির নাশি িে”, “যব বজ্রানড়ল, আপন বুড়কর পাাঁজর জ্বাশলড়ে শনড়ে
একলা িড়লা চর”, “ওড়গা মা চযামাে চদড়ে চদড়ে আাঁশে না শফড়র”, “বািংলাড়দড়ির হৃদে িড়য কেন আপশন, যুশম
এই অপরূপ রূড়প বাশির িড়ল জননী” ইযযাশদ চদিাত্মড়বাধক গান কস্তুরীর স্মৃশযড়য জাগু ক িড়ে রড়েড়ে।
চেড়লড়বলাে শ্রুয এই গানগুশলর মমণােণ অন্তর শদড়ে উপলশব্ধ কড়রন কস্তুরী। যাাঁর বাঙলার সমাজ-সাশিযয শবষেক
জ্ঞান চেড়ক বুড়ঝ চনওো যাে, সুদূর গুজরাড়য চেড়কও সারা জীবন শযশন এই িির-সিংস্কৃশয শনড়ে পোড়িানা কড়র
চগড়েন। বািংলা সাশিযযিিণা কড়রড়েন। শপযা নড়রন্দ্রর সড়ঙ্গ রবীন্দ্রসাশিযয ও রবীন্দ্রবযশক্তত্ব শবষড়ে আড়লািনা
কড়রড়েন কস্তুরী। োে পঞ্চাি বের বঙ্গড়দড়ির বাইড়র োকার পড়রও সিড়যাগী শনযাইবাবুড়ক শযশন শিশঠ চলড়েন ুরি
সাধু বাঙলাে। এর কারণ জীবড়নর েেম েে বের কস্তুরীর বাঙলাে বসবাস। বাঙলাড়ক আত্মথির কড়র শনড়য পারা।
এবিং শনেশময যার িিণা কড়র িলা। কলকাযাবাড়সর শদনগুশল কেড়নাই যাাঁর কাড়ে ধূসর অযীয িড়ে যােশন। বরিং যা
কস্তুরী চমিযার স্মৃশযসোিশবষযযস্বরূপ।
যাই কড়েক যুগ পড়র শবড়িষ উড়েড়িয কলকাযাে এড়স নস্টালশজোড়য আক্রান্ত িন কস্তুরী চমিযা।
চেড়লড়বলার অনুপুঙ্খ ঘিনা যাাঁর মড়ন পড়ে যাে। একশবিংি িযক চেড়ক স্মৃশযর সরণী চবড়ে শযশন িড়ল যান শবি
িযড়কর পঞ্চাড়ির দিড়ক। ঊনিশিি বের পর এই িিড়র পা শদড়েই চকান এক মন্ত্রবড়ল পঞ্চান্ন বের বেস্ক কস্তুরী
িড়ে চগড়েন েে বেড়রর শকশক, “চকননা যযযণ শযশন আমদাবাড়দ, সুরড়য যযযণ শযশন কস্তুরী চবন, কস্তুরী
চমিযা। শকন্তু কলকাযাে চপৌাঁড়োবার সড়ঙ্গ সড়ঙ্গ িাইম-চমশিন যাাঁড়ক সড়ঙ্গ শনড়ে চপেড়নর শদড়ক েুড়িড়ে।”৫
উপনযাড়সর যৃযীে অধযাড়ে এিাড়বই েেম পুু ড়ষ কস্তুরীর অনুিূশয-অশিবযশক্ত বশণণয িড়েড়ে। আড়মদাবাদ, সুরড়যর
কস্তুরী চবন শযড়নর এক ফাণণ চরাড়ি েেম রাশত্রযাপড়নর পর ঘুম চিড়ঙ উড়ঠ চপৌাঁড়ে চগড়েন চোিড়বলার শদনগুশলড়য।
পঞ্চাড়ির চিাড়র জমাদাড়রর রাস্তা সাফ কড়র যাওো, দুধওোলার দুড়ধর কযান শনড়ে যাওো, কড়পণাড়রিড়নর গাশের
রাস্তা পশরষ্কার কড়র যাওোর িুকড়রা িুকড়রা দৃিয ও িব্দড়ক িাযড়ে িাযড়ে চোাঁড়জন কস্তুরী। যাাঁর মড়ন পড়ে যাে চস
শদনগুশলর কো যেন ঘড়রর বাযাড়স চিড়স চবোয গন্ধরাড়জর গন্ধ, “গন্ধরাড়জর সুবাস-সােড়র এক িুব, দুই িুব
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শদড়েই দুুঃশেনী শকশক চপৌাঁড়ে যাে বািান্ন-শযপ্পান্নর-িুোন্নর কলকাযাে।”৬ নযুন সাড়জ সশজ্জয আজড়কর কলকাযাড়ক
শিড়ন উঠড়য না পারড়লও পুড়রাড়না িির ও যার অশলগশলড়ক এই অড়িনা েশবর ওপর ইমড়পাজ কড়র শদড়ে শকেুিা
স্বশস্ত চবাধ কড়রড়েন কস্তুরী। দশযড়ণর ক্রমবধণমান িির অড়িনা চঠকড়লও উেড়রর সাড়বকী কলকাযার সড়ঙ্গ শযশন
অযীড়যর সাদা-কাড়লা েশবর শমল েুাঁড়জ পান। উের কলকাযার চকান এক গৃিথির বাশের মুসুর িাড়ল কাড়লা শজড়র
চফােড়নর সুগন্ধ যাাঁড়ক মড়ন কশরড়ে চদে মা কলযাণীর কো, শযশন শকশকর জনয শনড়জর িাড়য রাাঁধড়যন বহুশবধ
বাঙালী রান্না। রন্ধড়নর সুগন্ধেবাি কস্তুরী চমিযাড়ক পুনরাে নস্টালশজক কড়র যুড়লড়ে। পাাঁড়ির দিড়কর কলকাযা ও
শযড়নর এক ফাণণ চরাড়ির বাশে এয গিীরিাড়ব োোশবস্তার কড়রড়ে চয স্বড়ের মড়ধযও চসই চফড়ল আসা অযীড়যর
পশরড়বি-পশরমণ্ডড়ল শফড়র যান কস্তুরী। চোলা চিাড়ে যা মড়ন করড়য কি িে, ঘুড়মর মড়ধয অবড়িযড়ন চসসব চফড়ল
আসা অধযাে, িুড়ল যাওো ঘিনা মূযণযা লাি কড়রড়ে।
চযমনই এক ধুড়লামাো অযীয অধযােড়ক যোেণ িাড়ব জানড়য, বুঝড়য, যদন্ত কড়র চদেড়য কস্তুরীর কলকাযাে
আসা। গুজরায চেড়ক এই িিড়র েুড়ি এড়সড়েন শযশন সিংসারযযাশগনী মা কলযাণীর সন্ধাড়ন, যাাঁর চেিচ্ছাোে যাাঁর
বিিব চকড়িড়ে, আর শযশন নাশক শেড়লন যাাঁর শবমাযা। চদিমাযৃকার িরড়ণ আত্মশনড়বদড়ন সযয েস্তুয কলযাণীর
েিাড়ব গশঠয িড়েড়ে কস্তুরীর িাবজগয। যাাঁর িাড়লামড়ন্দর ধারণা। বাঙলার শকেু শবস্মৃযোে চদিড়েশমক যো
শবপ্লবীর মাড়ঝ শনড়জর চেড়লড়বলা কািাড়নার ফড়ল আর পাাঁিজন গুজরাশয সম্প্রদাড়ের মানুড়ষর চেড়ক কস্তুরী চমিযা
আলাদা িড়ে চগড়েন। একশদড়ক শযশন নড়রন্দ্র চমিযা ও যাাঁর পূবণপুু ষড়দর চেড়ক পাওো বযবসাশেক বুশিড়ক কাড়জ
লাশগড়ে িারযবড়ষণর বস্ত্রশিড়ের বযবসাে অিূযপূবণ সাফলয লাি কড়রন। অনযশদড়ক বঙ্গড়দি ও বঙ্গসিংস্কৃশয চেড়ক
োপ্ত নীশয ও আদিণড়ক জীবড়ন েড়োগ কড়রন। মা কলযাণীর শিযাে শিশযয কস্তুরী যুক্ত িন সমাজড়সবামূলক
কাড়জর সড়ঙ্গ। এিাড়বই দুই শিন্ন সিংস্কৃশযর উেরাশধকার শযশন বিন কড়র িড়লড়েন এক সাড়ে। িাওো চস্টিড়ন েেম
দিণড়ন কস্তুরীড়ক চদড়ে শমঠুর মড়ন েশ্ন চজড়গশেল, “চফাড়িার চিড়ে অড়নক কম বেস, চবশি অযাট্রাকশিি লাড়গ।
যড়ব মাঝবেসী চযা শনিেই। এবিং গুজরাশয কিন শকিং-এর চমড়ের নাড়ক-কাড়ন িীড়র চনই। আিযণ!”৭ এড়যড়ত্র
গুজরাশয সিংস্কৃশযর ওপর বাঙাশল সিংস্কৃশযর জে িড়েড়ে। আর যাই চযা গুজরাড়যর সাড়বকী েোমাশফক িীড়রর
অলঙ্কাড়র সুসশজ্জয িড়য ু শিড়য বাাঁড়ধ কস্তুরীর। এই ু শিড়বাধ যাাঁর গড়ে উড়ঠশেল কলকাযাে ফাণণ চরাড়ির বাশেড়য
কলযাণীর কাড়ে োকার সমে। চদিড়সবাে শনড়জড়ক উজার কড়র শদড়য েস্তুয কলযাণীর, স্বামীর উপিার চদওো
বহুমূলয অলঙ্কার ঘৃণািড়র েযযােযাড়নর আবো, অস্পি েশব চিাড়ের সামড়ন চিড়স ওড়ঠ বড়লই কস্তুরীর শনড়জরও
অলঙ্কাড়রর েশয আসশক্ত জাড়গশন চকানশদন, “শকন্তু কস্তুরী কেনও িীড়র চোাঁনশন। যাাঁর দাশদর গিনা সব চযালা
আড়ে।... নাকোশবড়য শেল রীশযমড়যা ঘৃণা। এেন চদড়েন, চোি চোি চমড়েরাও নাকোশব পড়র ঘুড়র চবোড়চ্ছ, কাড়ন
রাজথিরাশনড়দর মড়যা দুড়িা-শযনড়ি ফুড়িা কড়র িাজারও গেনা পড়রড়ে।...ড়দেড়ল যাাঁর বে শবযৃষ্ণা িে, চকমন একিা
শবরাগ, যা কলযাণী চমিযা মাত্র ে’বেড়রর চমড়ের মড়ন চগাঁড়ে শদড়েশেড়লন।”৮ মা কলযাণীর ময শযশনও সাদামািা
জীবনযাপন পেন্দ কড়রন। চসই জনযই সাধারণ যাত্রীর ময চরড়লর শদ্বযীে চশ্রশণর কামরাে যাযাোয কড়রন। ু শিিাশজ-দই-এর ময সাধারণ োবাড়র যাাঁর যুশন্নবৃশে িে। সাজড়পািাড়ক চনই অশযরঞ্জড়নর োপ। এমনশক েযাশযবান,
অযযন্ত েিাবিালী এই বযশক্তর সরকারী সুড়যাগসুশবধা গ্রিড়ণ রড়েড়ে চঘারযর আপশে। কলযাণী চমিযার কনযা বড়লই
িেয শযশন জীবনযাপড়ন বাহুলয বরদাস্ত করড়য পাড়রন না।
পঞ্চাড়ির বাঙলাে চদিড়েশমকড়দর সশিশলয ববঠক, যাাঁড়দর স্বাড়দশিক শক্রোকলাপ এবিং বঙ্গনারী কলযাণীর
আদিণবাদ কস্তুরীড়ক শঠক কযোশন েিাশবয কড়রড়ে যার উৎকৃি শনদিণন িল গুজরাড়যর সাম্প্রদাশেক দাঙ্গাে যাাঁর
সািসী পদড়যপ গ্রিণ। ২০০২ সাড়ল িািপুড়র দাঙ্গার সমে দশরদ্র সুশন্ন, শিো, চবািরাড়দর শযশন শনড়জর োসাড়দ
আশ্রে শদড়েশেড়লন। যাড়দর োণ বাাঁশিড়েশেড়লন। আকবরনগর, কাপুরনগর, শিিযনগড়রর অসিংেয নারী-পুু ষশিুরড়ক শযশন আরযা চদন শনড়জর জীবড়নর পড়রাো না কড়র। আর রযাকত্রণীর িূশমকাে অবযীণণ িওোর এই সািস
শযশন সিংগ্রি কড়র শনড়েড়েন বিিড়বর শদনগুশল চেড়কই, “বশলর পাাঁঠার মড়যা কাাঁপড়য কাাঁপড়য যেন যাো োওো
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এক দঙ্গল মানুষ যাাঁর বাশেড়য ঢুড়ক পড়ে, চসই িুড়ল যাওো পঞ্চাি রড়ক্তর মড়ধয, চপড়ির মড়ধয গুশলড়ে উড়ঠশেল।
যাাঁর বাবা, কাকা, মা, মাশমড়দর মড়যা শনিণীকশিড়ে শযশন যাাঁর শগ্রল, িবল চকালযাপশসবল সব বন্ধ কড়রন।”৯
এিাড়বই বারিংবার শনড়জর মড়ধয দুই শিন্ন সিংস্কৃশযর অশস্তত্ব লযয কড়রন কস্তুরী চমিযা। বযণমান আর অযীয
শমড়লশমড়ি যাে মাড়ঝ মাড়ঝই।
সিয, শিশযয, িহুড়র আদব-কােদাে অিযস্ত কাজল শসিং মুন্ডার জীবড়নও জন্মলব্ধ আশদবাসী সিংস্কৃশয আর
বাঙালী সিংস্কৃশযর িানাড়পাড়েন লযয করা যাে। উপনযাড়সর সূিনাে েেম পুু ড়ষ শমঠুর জবানীড়য কাজল িশরড়ত্রর
সিংশযপ্ত পশরিে শদড়ে উপনযাস কেক পাঠকড়ক বুশঝড়ে শদড়য িান িশরত্রশির অবথিরান ও যার দ্বন্দ্বমেযার কো।
েযাবো নাক, পুু  চঠাাঁি, চিৌড়কা মুে ও কশিপােড়রর ময িকিড়ক চিিারার অশধকারী কাজল সাাঁওযাল পরগণার
সীমািীন দাশরড়দ্রযর শদনগুশলড়ক চপেড়ন চফড়ল, শনড়জর জন্মগয সীমাবিযাড়ক অশযক্রম কড়র থিরান কড়র শনড়েড়ে
িিড়রর শিশযয, বুশিজীশব সম্প্রদাড়ের মড়ধয। শিযা ও চমধাড়ক সম্বল কড়র শনড়জড়ক উচ্চসিংস্কৃশযর ধারাে শমশিড়ে
শদড়েড়ে চস। জন্মিূশমড়য চফরার িান আর কাজল অনুিব কড়র না, “এেন আশম ওই সমীর কিাল, লক্ষ্মণ মাশঝ,
বাসন্তী মুন্ডাড়দর সড়ঙ্গ একাত্ম চবাধ কশর না। দাশেত্বও চবাধ কশর না শক? আমার জগয উন্মুক্ত উদার, আশম
শসিংিশবক্রড়ম শবিরণ কশর স্বনাড়ম, স্ব পশরিড়ে, গড়যণর ইাঁদুর বার করার কাড়জ উৎসগণ করার জীবন আমার নে।”১০
উপড়রাক্ত উিৃশয চেড়ক বুড়ঝ চনওো যাে, সড়িযন অবথিরাে কাজল যার সিংস্কৃশযর সড়ঙ্গ সিংলগ্নযা অনুিব কড়র না।
যড়ব স্বজাশয-স্বড়গাড়ত্রর সড়ঙ্গ চকান বন্ধন অনুিব না করড়লও, যাড়ক অস্বীকার করার বাসনাও কাজড়লর চনই। কারণ
চস জাড়ন, “যাড়দর চেড়ে এড়সড়ে যারা যাড়দর মূল েশেড়ে চরড়েড়ে যার চদড়ি, মড়ন।”১১ শনড়জর জন্মলব্ধ পশরিে
কাজলড়ক িীনমনযযাড়বাড়ধ চিাগাে না। সুড়বিা, সুশিশযযা, উচ্চপদথির নারী-পুু ড়ষর মাড়ঝ দাাঁশেড়ে অবলীলাে চস
বলড়য পাড়র চয চস-ই িল অনাস, অনাযণ জাশযর েশযশনশধ, যারা চব্রাঞ্জ যুগ চেড়ক বযণমান সযাড়িলাইি,
কশম্পউিাড়রর যুগ পযণন্ত মানুড়ষর উৎক্রাশন্তর ইশযিাস রিনা ও সাযয বিড়নর কাড়জ শনযুক্ত রড়েড়ে। শনড়জর নাম,
পদবী, পশরিে চগাপন করার কো চস স্বড়েও িাড়ব না। বরিং গড়বণর সড়ঙ্গ শনড়জড়ক ‘আশদ বাঙালী’ শিসাড়ব চঘাষণা
কড়র। আশদবাসী সিংস্কৃশয শনড়ে গড়বষণারয কাজল িহুড়র িে-চিৌেীনযা, শবলাশসযা, চমািমুগ্ধযাড়ক চঝড়ে চফড়ল
শদড়ে সযযার সড়ঙ্গ শনড়জর কাজিুকু চকবল কড়র চযড়য চিড়েড়ে।
বিিড়বর স্মৃশয কাজল শসিং মুন্ডার কাড়ে যন্ত্রণাবি। বিিবড়ক মড়ন করড়লই যার চিাড়ের সামড়ন চিড়স ওড়ঠ
অিাব-অসুে-অনািারমে শদনগুশলর েশব। মা বাসন্তী মুন্ডার িাাঁশেো চেড়ে চনিাে আচ্ছন্ন িড়ে োকার েশব।
‘েশযশদড়নর আধড়পিা জীবন’-এ নুনিাযই শেল রাজড়িাড়গর ময দামী। ‘উড়পাসী বালক’-এর চোঁো জামা গাড়ে,
পাাঁি মাইল পে োশল পাড়ে চিাঁড়ি চলোপো শিেড়য যাওো ও চসোন চেড়ক গলাধাক্কা োওোর িোবি অশিজ্ঞযা
কাজল িুলড়য পাড়র না। েযাাঁযলাড়না কান, কািা চঠাাঁি আর সারা িরীড়র কালশসড়ি শনড়ে শিযা ও শনরাপদ আশ্রড়ের
সন্ধাড়ন মাইড়লর পর মাইল পে চিাঁড়ি িলা শদনগুশলর সদা জাগরূক স্মৃশয কাজলড়ক আশদবাসী সমাজ-সিংস্কৃশযর েশয
বনবণযশক্তক, বীযস্পৃি কড়র যুড়লড়ে। সাাঁওযাল পরগনার অশিযা, অজ্ঞানযা, কুসিংস্কার, চনিাচ্ছন্নযাড়ক বযােযাযীয
ঘৃণা কড়র বড়লই চসোড়ন চস শফড়র চযড়য িাে না, ১) “উাঁহু না না, চস োণপড়ণ মাো ঝাাঁশকড়ে চনে, চসই োগগশযিাশসক েন্ন চজােনার মদগন্ধমে রাড়য চস আর
শফরড়ব না। চকানও চমাি, মাো চনই যার।”১২
২) “চস? চস যার অযীড়যর েশয শবযৃষ্ণা অনুিব কড়র। অড়জে শবযৃষ্ণা।”১৩
৩) “ফাদার মশরসন যাড়ক মাড়ঝমড়ধযই শজড়জ্ঞস করড়যন – চস যার আত্মীেস্বজড়নর সড়ঙ্গ চদো করড়য িাে
শকনা। চস কশঠন চিাড়ে যাশকড়ে বড়লড়ে, আমার চকউ চনই, ফাদার।”১৪
৪) “এেন আশম ওই সমীর কিাল, লক্ষ্মণ মাশঝ, বাসন্তী মুন্ডাড়দর সড়ঙ্গ একাত্ম চবাধ কশর না।”১৫
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৫) “চস শনড়জড়ক িাাঁশেো চেড়ে িুরিুর, চিড়ষর শদড়ক চযা শদড়ন রাড়য সবসমড়ে, চসই বাসন্তী মুন্ডার সড়ঙ্গ
সম্পশকণয মড়ন করড়য পারয না। আজও পাড়র না। একিা বনবণযশক্তক অনুিূশয আড়ে।”১৬
৬) “আশম শকন্তু চোিড়বলাে সািংঘাশযক কি চপড়েশে। চস একিা দুুঃস্বে, আশম িেয জীবড়নও িুলড়য পারড়বা
না।”১৭
উপড়রর েেশি উিৃশয চেড়ক স্পিযই বুড়ঝ চনওো যাে চয কাজল যার বালযাবথিরা চেড়ক শনরাপদ দূরত্ব বজাে
রােড়য িাে। জ্ঞানয চয বিিবস্মৃশয চস িুড়ল োকড়য িাে, চসই সমাজ, সিংস্কৃশয অবড়িযড়ন ঘুড়মর মড়ধয স্বড়ে থিরান
কড়র চনে। েযযযয শিকড়ের েশয িানড়ক অস্বীকার করড়লও, পড়রাড়য যার েশয আকষণণ অনুিব কড়র কাজল।
পাড়র না যাড়ক িুড়ল োকড়য। কলকাযাে শিশযয, আধুশনক, সিয সিংস্কৃশযর চদওোল শিশঙড়ে োেিই চস উাঁশক চদে
ঝােগ্রাম অঞ্চড়ল চলাধাপাোর পাড়ি মুন্ডা পাোে। সল্টড়লড়কর সুসশজ্জয ফ্ল্যাড়ি িাওোড়র োনরয কাজড়লর মড়ন
পড়ে যাে চেড়লড়বলাে নগ্ন চদড়ি বৃশিড়য চিজার শদনগুশলর কো। অশধকারী মাশসমার চদওো চপালাও আর োনার
িালনা মুড়ে যুলড়য শগড়ে যার চিাড়ে জল এড়সড়ে। চোিড়বলাে শনদাু ণ দাশরদ্রয ও েশযকূলযার মড়ধয চবড়ে ওঠা
কাজড়লর মড়ন পড়ে যাে চসই সব চেড়য না পাওো দুশবণষি শদড়নর কো, যেন গরম চধাাঁো ওঠা িায আর আলু,
চপাঁোজ, লঙ্কা চপড়লই মড়ন িয চযন চস ‘রাজড়িাগ’ োড়চ্ছ।
বাড়স এক সিযাত্রীর মুড়ে ‘যুক’ িব্দশি চিানা মাত্রই কাজড়লর শনজস্ব সমাজ-সিংস্কৃশযড়য এই যুক-এর গুু ড়ত্বর
কো মড়ন পড়ে যাে, “যুক, যুকযাক এইসব িব্দ ুরনড়লই যার মড়ন পড়ে যাে আরও অড়নক যুড়কর কো। চোি
চেড়লড়মড়ের কপাড়ল িুড়ষা কাশলর শিপ। নজর লাগড়ল কেলা আর ঠুাঁড়িা ঝাাঁিার কাশঠ এক শনুঃশ্বাড়স দু’বার ‘আিা’
অেণাৎ নজর লাগা চলাকশির গাড়ে বুশলড়ে শনড়জর পাড়ের নীি শদড়ে গশলড়ে বাস্তুড়য চফড়ল চদওো।”১৮ আশদবাসী
সিংস্কৃশযর এই কুসিংস্কার বা চলাকািারড়ক মন চেড়ক সমেণন না করড়লও, চসই সিংস্কৃশযর অন্তগণয িওোর সুবাড়দ
এইসব েুাঁশিনাশি বযাপার যার মড়ন গাাঁো িড়ে চেড়ক চগড়ে জীবাড় র ময।
কস্তুরীড়ক লযযিীন যাত্রাপড়ে সািাযয করার উড়েড়িয, যাাঁর সঙ্গী িড়ে সাাঁওযাল পরগনাে এড়স চপৌাঁড়েড়ে কাজল
শসিং মুন্ডা। ঝােগ্রাড়মর উন্মুক্ত, উদার েকৃশযর চিািা দু চিাে িড়র চদড়ে কাজড়লর মড়ন িড়েড়ে, “কয অনযরকম
এবিং কী সুন্দর আমার জন্মিূশম।”১৯ এই চমািাশবিযা ক্রমি যাড়ক চপড়ে বড়স। স্বিূশমড়ক আশবষ্কাড়রর চনিাে চস পে
িড়ল। শগধশনর যাত্রাপড়ে িঠাৎই চস গাশে োশমড়ে চনড়ম পড়েড়ে। সিযাত্রীড়দর না জাশনড়েই চোাঁজ কড়র থিরানীে
মুন্ডাপাোর, চযোন চেড়ক বহুকাল পূড়বণ যাত্রা ুরু  িড়েশেল যার। চোিড়বলাে মারািংবুু র পুড়জাে উৎসগণীকৃয
শনড়জর সাদা চমারগশির জনয এই এয বের বাড়দও মন চকমন কড়র কাজড়লর, চয নাশক শনড়জর অযীযড়ক সড়িযন
েোড়স িুড়ল োকড়য িাে। মুন্ডাপাো চেড়ক চিড়স আসা ‘সিরাে’-এর গান চিানার জনয উৎকণণ িড়ে ওড়ঠ চস।
চমািা দাড়গর িড়ব্দ এড়ক বলা যাে নস্টালশজো। এই কাজলই অেি, উপনযাড়সর অিম অধযাড়ে দাবী কড়রড়ে চয চস
আড়বগ-অনুিূশযর চযাোক্কা কড়র না, “নাুঃ, যার িশরড়ত্র চসশিড়মি চনই। চস চিাে শফশরড়ে শনড়চ্ছ পৃশেবীর যাবযীে
রক্ত-সম্পড়কণর শদক চেড়ক।”২০ অেি দ্বাদিযম অধযাড়ে কাজড়লর আিরণ শকন্তু সম্পূণণ অনয কো বড়ল। সুযরািং
একো বলাই যাে চয এই সাাঁওযাল যুবড়কর মড়ধয েেমাবশধ একিা স্বশবড়রাধ কাজ করড়ে, যার বীজ উপ্ত রড়েড়ে
যার সািংস্কৃশযক চিযনার মড়ধযই।
কস্তুরী চমিযার জীবড়নর চগািা সমেিাই চকড়িড়ে গুজরায নগরীড়য। জীবড়নর োে পঞ্চাি বের েবল
অশিমাড়ন কলকাযার শদক চেড়ক মুে শফশরড়ে চরড়েড়েন শযশন। কারণ এই িির আর এোনকার মানুষ যাাঁর শনড়জর
এবিং শপযা নড়রন্দ্রর শবশ্বাড়স আঘায চিড়নশেল। বাঙলার চমড়ে কলযাণী চকান এক অজ্ঞায কারড়ণ অকস্মাৎ গৃিযযাগ
কড়রশেড়লন। সাজাড়না সিংসার চিড়ঙ চবশেড়ে যান শযশন। স্বামী-কনযাড়ক শদড়ে যান অড়িষ যন্ত্রণা, চয কো যাাঁরা
িুলড়য পাড়রনশন। যবু চিষপযণন্ত চকান এক অড়মাঘ আকষণণড়ক এোড়য না চপড়র পঞ্চাড়িাধণ কস্তুরী কলকাযাে
আসড়য বাধয িন। মাড়ের গৃিযযাড়গর েকৃয কারণ অনুসন্ধান করড়য চিড়েড়েন শযশন। মা কলযাণী সম্পড়কণ শবিদ
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যেয সিংগ্রি কড়র সড়ন্দড়ির শনরসন ঘিাড়য চিড়েড়েন শযশন। এিাই শেল যাাঁর কলকাযা আগমড়নর েধান উড়েিয।
শকন্তু েকৃয অড়েণ কস্তুরী চযন বঙ্গসিংস্কৃশযড়ক আড়রা একবার কাে চেড়ক েযযয করড়য চিড়েড়েন, যার যরড়ঙ্গ
অবগািন করড়য চিড়েড়েন। চগািা জীবড়নর অশিজ্ঞযাে শযশন এই শিযা লাি কড়রড়েন চয বিিব মানবজীবড়নর
শিযগঠড়ন বা কাঠাড়মা শনমণাড়ণ েধান িূশমকা গ্রিণ কড়র। যাই গুজরাড়যর শনজস্ব জীবনযাপড়নর ধারাে সারা জীবন
অশযবাশিয করার পড়রও, যাাঁর িাশরশত্রক গঠনকাড়যণ কলকাযা মিানগরীর সমাজ, সিংস্কৃশযর অবদানড়ক মাো চপড়য
স্বীকার কড়র শনড়েড়েন শযশন, ১) “শনযাই চবাড়লশন আমার েুিড়বলা চকড়িড়ি কলকাযাে। চজাড়ন্মা চেড়ক।”২১
২) “একিু গেীর, অনযমনস্ক গলাে উশন বলড়লন, েুড়িাড়য মানুষ যা শিড়ক আর িুড়ল না। েুড়িাড়বলাই
সব চবলা।”২২
৩) “শিক, আমদাবাদও আমার চিাির – শপযৃিূশম, বাপুলযান্ড। কলকাযাও আমারই মা-লযান্ড, যাোযাশে
বড়ল উঠড়লন – আমার চজাড়ন্মা চযা একাড়নই।”২৩
৪) “...যা োো যুমরা িুড়ল যাড়চ্চা আমার েুিড়বলা চকড়িড়ি কলকাযাড়য।”২৪
৫) “...শদশদমশণ যুমাড়ক চকাড়যাবার বলড়য চিাড়ব, আমার েুিড়বলা চকড়িড়ে চকালকাযাে। চজাড়ন্মা
একাড়ন, চকাড়মণা আমদাবাড়দ।”২৫
৬) “েুিড়বলাই আমাড়দর চগাড়ে। চসাব শকিুর ু িস েুিড়বলাে।”২৬
কাজল শসিং মুন্ডার মড়ধয এই অকপি স্বীকাড়রাশক্ত েকাি পাে না। অবদশময অবথিরাে োড়ক। শনজস্ব আশদবাসী
সিংস্কৃশয সম্পড়কণ যার মড়ন িাপা অশিমান রড়েড়ে। কারণ এই সিংস্কৃশয যাড়ক শদড়েড়ে চকবল অশিযা, অজ্ঞানযা,
অপমান, শরক্তযা। স্বজন-স্বিূশমর েশয অনীিা চপাষণ করা সড়ত্ত্বও, উচ্চযর, পশরিীশলয সিংস্কৃশযর সড়ঙ্গ অবলীলাে
শমড়ি যাওো সড়ত্ত্বও, উপনযাড়সর েেম অধযাে চেড়কই জানাড়না িড়েড়ে চয কাজল স্ব-পশরিড়ে পশরশিয িড়য
চিড়েড়ে। সূিনাে উপনযাস কেক কলড়মর কড়েকশি সূক্ষ্ম আাঁিড়ে এই িশরড়ত্রর চয গ্রাফ শনমণাণ কড়রন, যা চেড়ক
চবাধগময িে চয, শনড়জর অনাযণ জাশযর চগৌরবাশন্বয ইশযিাসড়ক চস বীরদড়পণ জাশির কড়র োড়ক। কারণ চস জাড়ন
এই অনাযণ জাশযই সিযযার পাদমূড়ল অবথিরান করড়ে। যারাই িাজার িাজার বের ধড়র সমাজ, সিযযা, সিংস্কৃশযড়ক
বিন কড়র আনড়ে। পঞ্চম অধযাড়ে কাজল স্পিযই অনুিব কড়র সাাঁওযাল পরগনার সমাজ, সিযযার মূল যার মড়ধয
চোশেয িড়ে রড়ে চগড়ে। যৎসড়ত্ত্বও চস েশযজ্ঞা কড়রড়ে চয চসই োগগশযিাশসক জীবনধারাে চস আর শফড়র যাড়ব
না। ষষ্ঠযম অধযাড়ে কস্তুরী চমিযার সড়ঙ্গ কড়োপকেন সূড়ত্র কাজল আড়রা একবার শনজ অশস্তত্ব শবষড়ে িাশবয িড়ে
পড়েড়ে। যড়ব এ চযড়ত্র শনড়জড়ক চস ‘আশদ বাঙাশল’ শবড়িষড়ণ শবড়িশষয কড়র শনশিন্ত িড়য চিড়েড়ে। সযযড়ক
এশেড়ে চযড়য চিড়েড়ে। অস্বীকার করড়য চিড়েড়ে শনজ সিংস্কৃশযর েশয চিারািানড়ক। সপ্তম অধযাড়ে কাজড়লর সড়ঙ্গ
আলাশপয িওোর পর যার মড়ধযকার সিংকিড়ক ধরড়য চপড়রড়েন কস্তুরী। জীবনাশিজ্ঞযাে ঋি কস্তুরী অনুিব
কড়রন, “আশদবাসীড়দর শনড়েই ওর শরসািণ। ুরধু একিা শপ.এইি.শি-র জনয গড়বষণা? না চকৌযূিল? না
ইশযিাসড়বাধ! নাশক এ ওর বযশক্তগয অড়ন্বষণ! শনড়জর চিকে েুাঁজড়ে। পশরষ্কার জানড়য িাে সব। যার মাড়ন কাজল
মুন্ডা শঠক যাাঁর মড়যা। শযশনও চযা যাাঁর অযীয জানড়য এযদূর এড়সড়েন।”২৭ এবার কস্তুরী বুড়ঝ চগড়েন যাাঁড়দর
যাত্রাপে একই। চস শিড়সড়ব যাাঁরা সিযাত্রী। যড়ব যাাঁড়দর গন্তবযও চয একই যা সমাশপ্তড়য এড়স চবাঝা যাে, যেন মা
কলযাণী চমিযাড়ক সাাঁওযাল পরগনার গঠনকাড়যণ আত্মশনড়োগ কড়র জীবন অশযবাশিয করড়য চদড়েড়েন কস্তুরী।
উপনযাড়সর অিম অধযাড়ে এড়স কাজলও এই একই সযয উপলশব্ধ কড়রড়ে চয চস আর কস্তুরী চমিযা একই পড়ের
লড়যয চিাঁড়ি িড়লড়ে। শনজস্ব সিংস্কৃশযর চোাঁজই যাড়দর েুশিড়ে শনড়ে চবোড়চ্ছ। যড়ব শনড়জর আর কস্তুরী চমিযার
অযীয অড়ন্বষণড়ক চস যোক্রড়ম ‘শমিন’ আর ‘পযািন’ িব্দ দ্বারা শিশিয কড়রড়ে। এিাড়ব শনড়জর িাবনার
গশযেবাড়ির ওপর যাশন্ত্রকযা আড়রাপ করড়য চিড়েড়ে চস। সাাঁওযাল পরগনাে যাওোর পর কাজড়লর এই ববরাড়গযর
িাব শযড়রাশিয িড়েড়ে। চসই অঞ্চড়লর সামাশজক-সািংস্কৃশযক উন্নেন কাজলড়ক শবশস্ময ও শবমুগ্ধ কড়রড়ে। শনড়জর
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সমাজ-সিযযার পৃষ্ঠড়পাষকযাে অশনচ্ছুক কাজড়লর মড়ধয এসমে কাজ কড়রড়ে অপরাধড়বাধ, “এেন আশম ওই
সমীর কিাল, লক্ষ্মণ মাশঝ, বাসন্তী মুন্ডাড়দর সড়ঙ্গ একাত্ম চবাধ কশর না। দাশেত্বও চবাধ কশর না শক?...আশম চয মুন্ডা
পশরিেড়ক শিশযয সমাড়জ সিাড়নর চযাগয কড়র যুলড়য পারশে, এিাও চযা অড়নক।”২৮ কাজড়লর এই
স্বগড়যাশক্তমূলক উিৃশয বযােযা, শবড়েষড়ণ এই সযযই সামড়ন আড়স চয কাজল ক্রমিই স্বজাশযর েশয দােবিযা
অনুিব করড়ে। যার অযীড়যর ঘৃণাড়বাধ অন্তশিণয িড়চ্ছ। ত্রড়োদি অধযাড়ে কস্তুরীর সড়ঙ্গ কোেসড়ঙ্গ স্বীকাড়রাশক্তর
িশঙ্গড়য চস বড়লড়ে, “...যাই কলকাযাও আমার শনড়জর জােগা, এই জঙ্গলমিলও আমার শনড়জর।”২৯ এিাড়বই
উচ্চযর সিংস্কৃশয ও চলাকসিংস্কৃশযর মড়ধয সিংড়যাগসূত্র আশবষ্কার কড়রড়ে কাজল শসিং মুন্ডা। িহুড়র পশরড়বড়ি শনড়জড়ক
মাশনড়ে চনওোর পড়রও শনড়জর অশস্তত্ব শবষেক সড়িযনযা বযক্ত করড়য শগড়ে শিেশরণীড়ক কাজল চজার গলাে
বলড়য চপড়রড়ে, “েু আর রিং শিেশরণী, আই’ল শরড়মন আ মুন্ডা অল মাই লাইফ। আশম শকেুর জনযই আমার জাশয
পশরিে শবসজণন চদব না। চস যাড়দর জনয পশলশিকস বা পশযড়যািার জাযীে শকেু কশর বা না কশর।”৩০ কস্তুরীর
েযযয েিাব এবিং জন্মিূশমড়য আগমন কাজড়লর মড়ন িারাড়না বিিব ও স্বিূশমর েশয আগ্রড়ির জন্ম শদড়েড়ে।
কস্তুরী চমিযার বিিব যাাঁড়ক সমৃশি দান কড়রশেল। বঙ্গিূশমর সমাজ-সিংস্কৃশযর দান শযশন আজীবন িুলড়য
পাড়রনশন। যড়ব কলযাণীর গৃিযযাগ কি শদড়েশেল যাাঁড়ক। জীবড়নর এই একিা অঙ্ক চমলাড়য না চপড়র চিষ বেড়স
গ্রশন্থড়মািড়ন শযশন েুড়ি এড়সড়েন কলকাযাে। সাাঁওযাল পরগনাে একিা চগািা জাশযর উন্নেনকড়ে যুক্ত, এক
নবযম আড়ন্দালড়নর পুড়রাধা কলযাণীর চদো পান শযশন। কলযাণীর সুশবিাল কমণযড়জ্ঞর সাযী কস্তুরীর মড়ন মাড়ের
িাবমূশযণ শনড়ে চয সিংিে দানা চবাঁড়ধশেল, যা ঘুড়ি চগড়ে। সন্তুি শিড়ে চদড়ি শফরড়য চপড়রড়েন শযশন। যাাঁর জীবড়ন
বাঙালী সিংস্কৃশয-গুজরাশয সিংস্কৃশযর মড়ধয কেড়নাই চকান সিংঘষণ বাাঁড়ধশন। চযিুকু শজজ্ঞাসা শেল কলযাণী সিংক্রান্ত, যাাঁর
জীবড়নর আদিণথিরানীে বযশক্তর অবথিরান, শসিান্তগ্রিন, সযযা সম্পড়কণ, যা সারাজীবন কস্তুরীড়ক যাশেড়ে শনড়ে
চবশেড়েড়ে, চস সযযও চিষাবশধ েকাড়িয এড়সড়ে। আর যা কস্তুরীর বযশক্তত্বড়ক কড়রড়ে আড়রা সুগশঠয। সুযরািং দুই
শিন্ন িূেড়ন্ডর পৃেক িাবধারার আেীকরড়ণ ঋি িড়েড়েন কস্তুরী চমিযা। কাজল শসিং মুন্ডার সমসযাশি পৃেক।
সাাঁওযাল সমাজজীবন যাড়ক এযিাই দীন-িীন বিিব শদড়েড়ে, চয যা শনড়ে গবণ করা চযা দূড়রর কো, যার ওপর
একিা জাযড়ক্রাধ জন্ম শনড়েড়ে কাজড়লর মড়ন। স্বিূশমড়য চফরার আগ্রি চস চবাধ কড়রশন কেড়না। আবার স্বজাশয
পশরিে অস্বীকারও কড়রশন। একশদড়ক চস স্বজাশযর সড়ঙ্গ একাত্ম চবাধ কড়র না, অনযশদড়ক অন্তযজ সিংস্কৃশযর
শিকড়ের সন্ধানড়কই চস গড়বষণার শবষে শিসাড়ব শনবণািন কড়রড়ে। যার জীবড়ন িিড়রর শিশযয, পশরিীশলয, িহুড়র
সিংস্কৃশয ও গ্রামীণ আশদবাসী সিংস্কৃশয যো চলাকসিংস্কৃশযর মড়ধয দ্বন্দ্ব সযয শক্রোিীল িড়ে রড়ে চগড়ে। দুিাড়য বাাঁধা
চঠড়ল যাড়ক এড়গাড়য িড়েড়ে। সুযরািং কস্তুরী চমিযার মড়যা অযীয শনড়ে নস্টালশজো যাড়ক মানাে না। যবু
চিষপযণন্ত কস্তুরীর সাশন্নড়ধয এড়স দুই শিন্ন সিংস্কৃশয মধযথির দ্বন্দ্ব চেড়ক মুশক্ত চপড়েড়ে কাজল। পশরমাশজণয আশদবাসী
সিংস্কৃশযড়ক চোলা মড়ন গ্রিন কড়রড়ে। আর যাই কস্তুরী চযমন শদ্বধািীন কড়ে বলড়য পাড়রন গুজরায যাাঁর শপযৃিূশম
িড়ল কলকাযা অবিযই মাযৃিূশম, চগািা যাত্রাপড়ের চিড়ষ এড়স কাজলও চসিাড়বই িাবড়য চপড়রড়ে কলকাযা আর
জঙ্গলমিল দুই-ই যার শনজস্ব িূশম। ‘উজান-যাত্রা’ উপনযাড়স এিাড়বই দুই পৃেক বযশক্তড়ত্বর সিাবথিরান ঘশিড়ে
কাশিনী কেক বাণী বসু দুই শিন্ন সিংস্কৃশযর শমলন শমশ্রড়নর, যো সািংস্কৃশযক সমন্বড়ের শিত্র অঙ্কণ কড়রন।
যেযসূত্র –
১) বসু বাণী, উজান-যাত্রা, আনন্দ পাবশলিাসণ, জানুোশর ২০০৬, পৃুঃ ৮৫
২) বসু বাণী, উজান-যাত্রা, যড়দব, পৃুঃ ১০
৩) বসু বাণী, উজান-যাত্রা, যড়দব, পৃুঃ ১০
৪) বসু বাণী, উজান-যাত্রা, যড়দব, পৃুঃ ১০৩
৫) বসু বাণী, উজান-যাত্রা, যড়দব, পৃুঃ ৪০
Volume-III, Issue-V

March 2017

54

উজান-যাত্রা – শিকড়ের অশিমুড়ে যাত্রা

শ্রীযা মুোজণী
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