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সৈকত রক্ষিততর কথাৈাক্ষিততে মানভূতমর ল াকজ উপাদান : একক্ষি ৈমীিা

অর্জনু মাঝি
সহকারী অধ্যাপক, বাাংলা ঝবভাগ,গভনুমমন্ট জর্নামরল ঝিঝি কমলর্ শালবঝন, পঝিম জমঝিনীপজর, ভারত

Abstract
Saikat Rakshit is one of the fiction writers who emerged in post-independence Bengali
Leterature. He is known as ‘Bhumiputra of Purulia’. It was known as Manbhum before the
year of 1956. After the movement for few years for Bengali language, On 1st November
1956, it was split into two districts. One of them is Purulia and another is Dhanbad. From
the childhood Saikat Rakshit was well known about the tribal life and culture of manbhum.
So, he has used various type of folk elements from Manbhum in his novels and short stories.
His novel ‘Dhula Urani’ depicts the tribal life and culture of Khariduyara village by the
Kumari river. Folk elements like nachni nach , jhumur song, witch belief etc. has been
reflected in this novel. His novel ‘Sirkabad’ presents the financial crises of the poor tribal
artisans of village Gurahata, Kalabani, Naktitar, Sirkabad under Arsha thana of Purulia
district who were engaged with Gur craft. The financial crises of Mask artists of Dumardih
and chairda village has been reflected in his story ‘Mukhosh’ and the story ’Dhaman’
depicts the life struggles of itinerant dokra artists.
Keywords : Manbhum, Purulia, folk elements, nachni nach, Sirkabad, gur craft.

‘সসকত রঝিমতর কথাসাঝহমতয মানভূমমর জলাকর্ উপািান’ আমলাচনার পূমবু ‘মানভূম’ ও ‘জলাকর্
উপািান’ সম্পমকু দু’চার কথা বলা অতযন্ত প্রম ার্ন বমল মমন কঝর। বতুমামন যা পজরুঝল া জর্লা, একসম
তা মানভূম নামম পঝরঝচত ঝিল। আ তমন তা বতুমামনর তজলনা ঝিল অমনকটাই জবঝশ। কারণ, ১৯৫৬
সামলর পূমবু মানভূম ঝিল ঝবহামরর অন্তভজুক্ত। ১৮০৫ সামল ঝিঝটশ সরকামরর হামত জয র্ঙ্গলমহল জর্লা
গঝিত হম ঝিল, তামত অন্তভজুক্ত হম ঝিল মানভূম। পজরুঝল া ও ধ্ানবাি ঝিল মানভূমমর দুই সন্তান। ১৮৩৩
সামল ঝিঝটশ সরকামরর ঝবরুমে র্ঙ্গলমহমলর সিুামররা ঝবমরাহ শুরু করমল র্ঙ্গলমহল জভমে জিও ার
প্রম ার্নী তা জিখা জি । তামত জয সকল জিামটা জিামটা জর্লা গঝিত হ , তার অনযতম একটা হল মানভূম
জর্লা। আবার, ১৯১১ সামল নতজন একটা ঘটনা ঘমট জগল। ঝিঝটশ সরকার শাসনকাযু পঝরচালনার সজঝবধ্ামথু
ঝবহার, উঝিষ্যা ও জিাটনাগপজর ঝনম একঝট নতজন প্রমিশ গিন করমলন। মানভূমমক কমর জিও া হল জসই
প্রমিমশর অন্তভজুক্ত। ফমল, মানভূম চমল জগল ঝবহামর। মানভূমমর জবঝশরভাগ অাংমশর র্নগমণর মাতৃভাষ্া
ঝিল বাাংলা। জকবলমাত্র ধ্ানবামির ঝকিজ ঝকিজ স্থামন ঝহঝি ভাষ্া প্রচঝলত ঝিল। ঝকন্তু স্বাধ্ীনতা পরবতুীকামল
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ঝবহার সরকার চাইমলন মানভূমম জর্ারপূবুক ঝহঝি ভাষ্া চালজ করমত। ফমল, বাাংলা ভাষ্াভাষ্ী বাোঝল
র্নগণ আমিালমন জনমম পমি। তার কম ক বির পূমবু পূবু পাঝকস্তামনও চলঝিল ভাষ্া আমিালন।
পাঝকস্তান সরকার উদুু ভাষ্ামক রাষ্ট্রভাষ্া ঝহসামব জঘাষ্ণা করমল, পূবু পাঝকস্তামনর বাোঝল র্নগণ প্রঝতবামি
জনমম পমি। জসটা ঝিল ১৯৫২ সাল। আমিালন চলাকামল ঢাকা ঝবশ্বঝবিযালম র জবশ কম কর্ন ঝনরস্ত্র
িাত্রিাত্রীমক গুঝল কমর হতযা কমর পজঝলশ বাঝহনী। তামত আমিালন আরও জর্ারিার হমত থামক। মাতৃভাষ্ার
মযুািা রিার র্মনয সৃষ্ট জসই ভাষ্া আমিালমনর পমরাি প্রভাব পমি মানভূমমর ভাষ্া আমিালমনও।
এমিমত্রও পজরুঝল ার আঝিবাসী কজিঝম র্নগণ জরামষ্ জিামভ জফমট পমি প্রঝতবামি জনমম পমি।
পজরুঝল ামক বাাংলার অন্তভজুক্ত কমর স্বাধ্ীন জর্লা ঝহসামব জঘাষ্ণা করার িাঝব র্ানামনা হ । টজসজগামনরর মধ্য
ঝিম প্রঝতবাি র্ানামনা হ । বাোঝলমির মজমখ মজমখ ঘজরমত জথমক ঝনমচর এই টজসজগান –
“ শুন ঝবহারী ভাই
জতারা রাখমত নারঝব িাে জিখাই ।
জতারা আপন তমর জভি বািাঝল
বাাংলা ভাষ্া ঝিঝল িাই ।।’’১
আমিালমনর ফল ঝহসামব ১৯৫৬ সামলর ১ নমভম্বর মানভূম জর্লা জভমে দুঝট জর্লা গিন করা হ । তার
একঝট হল পজরুঝল া আর ঝিতী ঝট ধ্ানবাি। মানভূমমর দুঝট সন্তান পরস্পমরর জথমক ঝবঝিন্ন হম জগল।
একই সমঙ্গ ভারতবমষ্ুর মানঝচত্র জথমক মানভূমমর নাম মজমি জগল ঝচরকামলর মত।
এরপর আসা যাক জলাকর্ উপািামনর কথা । ‘জলাকর্ উপািান’ বলমত সাধ্ারণত জলাকসাংস্কৃঝতর্াত
উপািানগুঝলমকই জবািা । জলাকসাংস্কৃঝত সম্পমকু ঝবস্তাঝরত পঝরচ স্বল্প পঝরসমর জিও া সম্ভব ন । তমব,
আশুমতাষ্ ভট্টাচামযুর সাংজ্ঞামক অনজসরণ কমর বলা জযমত পামর, জলাকসাংস্কৃঝত হল একঝট সাংহত
র্নসমামর্র সামঝিক সৃঝষ্ট। এর অন্তগুত উপািানগুঝল হল জলাকসাঝহতয (িিা, ধ্াাঁধ্া, প্রবাি, জলাককথা,
জলাকসাংগীত), জলাকঝবশ্বাস ও জলাকসাংস্কার, জলাকগৃহ, জলাকখািয ও জলাকপানী , জলাকপঝরিি,
জলাকঝশল্প, জলাকঝচঝকৎসা, জলাকঔষ্ধ্, জলাকনৃতয, জলাকপ্রযজঝক্ত, জলাকযান, জলাকমনশা, জলাকক্রীিা,
জলাকততর্স, জলাকবািয, ইতযাঝি। আমরা কথাসাঝহঝতযক সসকত রঝিমতর ঝবঝভন্ন উপনযাস ও জিামটাগল্প
ঝবমেষ্মণর মধ্য ঝিম ঝবঝভন্ন জলাকর্ উপািান খজাঁমর্ জবর করার জচষ্টা করমবা।
বাাংলা কথাসাঝহমতয জলাকর্ উপািানমক বযবহার কমর জয সকল কথাসাঝহঝতযক র্নঝপ্র তার শীষ্ুস্থামন
জপ াঁিামত সিম হম মিন তাাঁমির মমধ্য অনযতম কথাসাঝহঝতযক সসকত রঝিত। ঝতঝন মানভূমমর ভূঝমপজত্র।
তাই মানভূমমর অন্তযর্ ও আঝিবাসী মানজষ্মির সমঙ্গ তাাঁর জযন রম মি নাঝির টান। তাাঁর র্ন্ম ১৯৫৪ সামল
পজরুঝল ার ঝসিঝর িামম। তাাঁর ঝপতার নাম সজধ্াাংশু রঝিত এবাং মাতার নাম সম্পূণুা রঝিত। পজরুঝল া জর্লা
স্কজমলর একর্ন জমধ্াবী িাত্র ঝিমলন ঝতঝন। বালযকাল জথমক ঝতঝন পজরুঝল ার আঝিবাসী অধ্জযঝষ্ত একাঝধ্ক
প্রতযন্ত এলাকা সম্পমকু গভীরভামব পঝরঝচত। পঝরণত ব মস পজরুঝল ার মানবার্ার ব্লমকর কজমারী নিীতীমর
অনজঝিত ‘সৃর্ন’ জমলার একর্ন অনযতম আম ার্ক। এলাকা ঝতঝন পঝরঝচত ‘জমলার জলাক’ ঝহসামব ।
অন্তযর্ মানজষ্মির সমঙ্গ ঝমশমত জযমন ঝতঝন পিি কমরন, ঝিক জতমঝন পিি কমরন তামির সম্পমকু
ঝলখমত। তাই তাাঁর হামত রঝচত প্রা সকল উপনযাস ও গমল্পই পজরুঝল ার হাঝি, মজঝচ, জিাম, বাউঝর,
সাাঁওতাল, শবর, সূত্রধ্র, ইতযাঝি ঝনম্নমণঝণর মানজমষ্র কথা উমি এমসমি। তামির র্ীবন, র্ীঝবকা, ঝবশ্বাসসাংস্কার ইতযাঝি ঝিকগুঝল অসাধ্ারণভামব ফজমট উমিমি জসগুঝলমত।
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তাাঁর হামত রঝচত ‘ধ্ূলাউিাঝন’(১৯৯৬) উপনযামস কজমারী নিী সাংলগ্ন খঝিদু ারা িামমর আঝিবাসী
র্নর্ীবন ও সাংস্কৃঝতর ঝচত্র তজমল ধ্রা হম মি। একই সমঙ্গ জসই এলাকা প্রচঝলত নাচঝন নাচ, িজমজর গান,
িাইঝন ঝবশ্বাস ইতযাঝি ঝিকগুঝলর প্রকাশ ঘঝটম মিন ঝতঝন। ঝনম্ন সম্প্রিা জথমক আগত জয বনবতী,
লাসযম ী, নাচগামন সজপটজ যজবতীমির বলা হ নাচঝন। তামির িারা পঝরমবঝশত নাচ হল নাচঝন নাচ যা
মানভূমমর একঝট র্নঝপ্র জলাকনৃতয ।
“মূলত িামাঞ্চমলই এই নাচ পঝরমবঝশত হম থামক। সারা ঝিন মামি-ঘামট-জিমত-খামামর
খাটজঝনর পমর িামমর সব ণমর্ীবী মানজষ্ ঘমর জফমরন সমে । আহামরর পমর তাই একটজ রাত
কমরই এই নাচ সাধ্ারণ জিমত্র শুরু হ । প্রা সারা রাত ধ্মরই চলমত থামক এই নাচ। িামমর
উপামন্ত বা বাইমর জখালা মামি এই নামচর আসর ।’’২
উপনযামসর নাঝ কা ঝরবন ওরমফ হার্াঝর এরকমই একর্ন িি নাচঝন ও িজমজর গাঝ কা। জয বনকামল জস
একাঝধ্ক রঝসমকর অধ্ীমন কার্ কমর। তাই, জস উচ্চ সমামর্র জচামখ পঝরঝচত হম ঝিল একর্ন কজলটা
ঝহসামব । িামমর মাতব্বমররা তামক ষ্িযন্ত্র কমর িামিািা কমর । র্ীবমনর এমকবামর প্রামন্ত উপঝস্থত হম
জস িামমর টামন আবার ঝফমর আমস। ঝকন্তু জশষ্ র্ীবমনও উচ্চ সমার্ তামক বাঝক র্ীবন শাঝন্তমত
কালাঝতপাত করার সজমযাগ জি ঝন। সমার্পঝতরা তামক জশষ্ ব মস জঘাষ্ণা কমর একর্ন িাইঝন ঝহসামব।
তার র্মনযই নাঝক সমামর্ নানাপ্রকার অঘটন ঘমট থামক। জকউ অসজস্থ হমল সকমলই তার ঝিমকই আেজল
তজমল। তাই, জস একসম পজনরা িাম তযাগ কমর চমল জযমত বাধ্য হ । সমামর্র জচামখ এখনও নাচঝনরা
কতখাঝন ঘৃণা ও অবমহলার পাত্র হম রম মি তা জচামখ আেজল ঝিম জিঝখম ঝিম মিন ঔপনযাঝসক। একই
সমঙ্গ মানভূমম প্রচঝলত নাচঝন নামচর মত জলাকনৃতয ও িজমরজ গামনর মত জলাকগানমক উপনযাসঝটমত তজমল
ধ্মর অসাধ্ারণ পারিঝশুতার পঝরচ ঝিম মি। এই উপনযাস িািাও তাাঁর ‘জখমঝট’ গমল্পও মানভূমমর নাচঝন
নাচ ও িজমজর গামনর র্ীবন্ত ঝচত্র পঝরমবঝশত হম মি।
মানভূমমর ভাষ্া নাচঝনমক বলা হ জখমঝট। র্তনক রঝসমকর িারা অনয রঝসমকর নাচঝন লজন্ঠমনর
কাঝহঝন পঝরমবঝশত হম মি ‘জখমঝট’ গমল্প । গমল্পর শুরু হম মি একঝট িজমজর গামনর মধ্য ঝিম –
‘‘হামার ভাঝবমত র্নম জগল
হামার কাাঁঝিমত র্নম জগল
বাঁধ্জ তজমাঝর তমর -------’’৩
পজরুঝল ার জচপজ া িামমর রঝসক হাঝতরাম মাহাত শালঝিহা িামম জখমঝট নাচ চলাকামল আসর জথমক
তজমল ঝনম আমস কাণ্টাঝি িামমর রঝসক বনমালী রামর্া ামির জখমঝট যমজনামক। যমজনা জসমিমত্র একর্ন
অসহা নারী। তার করার ঝকিজ ত্থামক না। আমগর পজরুষ্ঝটর মত এই পজরুষ্ঝটমকও জমমন ঝনমত হমব তামক।
তার ইিা অঝনিার জকান গুরুত্ব জিমব না রঝসমকরা। তামক জকন্দ্র কমর দুই রঝসমকর িমলর মমধ্য িন্দ্ব জবাঁমধ্
যা । দুই িমলর জলাকর্নই তামক ঝিঝনম ঝনম যাও ার জচষ্টা কমর। ঝকন্তু যমজনা আর তামির কামি ধ্রা
ঝিমত চা না। তাই“একটার পর একটা আল ঝিঝেম জস প্রাণপণ জি িমত থামক ।’’৪
তাাঁর ‘ঝসরকাবাি’(২০০১) উপনযামস পজরুঝল া জর্লার আিশা থানার অন্তগুত ঝসরকাবাি ও তার
আমশপামশ অবঝস্থত গুিাহাটা, কলাবঝন, নাকঝটটাি িামমর িঝরর আঝিবাসী ইিজঝশল্পীমির অথুসাংকমটর
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ঝচত্র উপস্থাঝপত হম মি। তার পাশাপাঝশ ঝচঝত্রত হম মি গুিঝশমল্পর র্ীবন্ত ঝচত্র। আমখর রসমক বলা হ
পানা বা ঝসরকা । ইিজ জথমক রস জবর কমর গুি সতঝর পযুন্ত রম মি িঝরর আঝিবাসী কৃষ্কমির অক্লান্ত
পঝরণম। কারণ, পানা বা ঝসরকামক বি আকামরর উনজমন বসামনা বি আকামরর কিাইম ফজঝটম ফজঝটম
গুি সতঝর করা হ । তা জযমন সম সামপি, জতমঝন অথু সামপি বযাপার। আঝথুক ঝিক জথমক তারা অতযন্ত
দুবুল। তামির িাঝররযঝক্লষ্ট র্ীবমন প্রথম শত্রু জপাকামাকি ও হাঝতর উপরব। জসই সমঙ্গ ঝিতী শঝক্তশালী
শত্রু মহার্নমির জশাষ্ণ-পীিন। প্রথম শত্রুর মাধ্যমম তামির শমসযর উৎপািমন িঝত হ এবাং ঝিতী শত্রু
তামির সজমি টাকা ধ্ার ঝিম তামির নানা ঝিক জথমক আঝথুক জশাষ্ণ কমর। চামষ্র সম তামির কামি
টাকা ধ্ার জনও ার ফমল, িঝরর আঝিবাসী কৃষ্মকরা তামির কামিই গুি ঝবঝক্র করমত বাধ্য হ । জবঝশরভাগ
সম তারা ইিজ চামষ্ লামভর মজখ জিখমত পা না। তমব, উপনযামসর কাঝহঝনমত কলাবঝনর বীরবল মাঝি,
ফতজ মাঝি এবাং নাকঝটটাি িামমর নিলাল ঝসাং সিুার, কজদুাং ঝসাং সিুামরর মমতা িঝরর কৃষ্মকর উপঝস্থঝত
জযমন লি করা যা , জতমঝন ঝসরকাবাি িামমর কৃষ্ণঝকমশার মাঝি ও গমণশ মাঝির মত অবস্থাপন্ন কৃষ্মকর
উপঝস্থঝতও লি করা যা । উভ পমির মমধ্য সৃষ্ট সাংঘামত কৃষ্ণঝকমশার মাঝি ও কজদুাং ঝসাং সিুার প্রাণ
হারা । একই সমঙ্গ গুি ঝশমল্পর মমতা জলাকর্ উপািানমক উপনযামস তজমল ধ্মর ঔপনযাঝসক িিতার
পঝরচ ঝিম মিন যমথষ্ট । এই উপনযামসর মত তাাঁর ‘মািাই কল’ গমল্পও গুি ঝশমল্পর পঝরচ পাও া
যা । গমল্পর জকন্দ্রী চঝরত্র জচপজলাল জবশরা আখচাঝষ্ কজমের একর্ন মজঝনষ্। তার শালঘমর দুঝট গরুর
সাহামযয মািলমক ঘজঝরম আমখর রস বা পানা জবর করার পেঝত জলাকপ্রযজঝক্তর একঝট অনযতম িৃষ্টান্ত -“যখন এমঝন সকাল জথমক জবলািজবজ পযুন্ত মািল ঘজরমব, তার পাশাপাঝশ চালাঘমরর জমমিমত
বমিামজমখর উনজমন ফজটমত থাকমব গুি – হাও া িমমক িমমক িাই উিমব, গুি পজিমব—িাবজমত
িাবজমত কিাইম র গুি ঝটমন আর ঝটমনর পানা কিাইম ঢালমত ঝগম চারপাশটা জকমন ঝচটঝচমট
হম পিমব। আর তখন র্মম উিমব কজমের এই শালঘর।’’৫
এিািাও, তাাঁর ‘মহামাস’ (২০০৫) উপনযামস কমুকার সম্প্রিাম র হাপর জটমন লম্ফ সতঝর র্ীঝবকার
সাংকমটর ঝচত্র অঝিত হম মি। ঝবদুযৎ বযবস্থার উন্নঝতর ফমল তামির সতঝর লমম্ফর চাঝহিা উত্তমরাত্তর কমমত
থযামক। ফমল, অথু উপার্ুমনর র্মনয খাাঁদু কমুকামরর জিমল িজটজ কমুকারমক জিখা যা িালাইম র বযবসা
জনমম পিমত।
উপনযামসর মত তাাঁর একাঝধ্ক জিামটাগমল্পও পজরুঝল ার অন্তযর্ র্ীবন ও জলাকর্ উপািামনর বযবহার
ঘটমত জিখা যা । বহুঝিন জথমক পজরুঝল ার ঝবঝভন্ন প্রতযন্ত এলাকা বসবাস কমর আসা হাঝি, মজঝচ, জিাম,
বাউঝর, জখঝি া-শবর, ঝচত্রকর, সূত্রধ্মরর মত প্রা অঝধ্কাাংশ অন্তযর্ মানজষ্ তাাঁর জিামটাগমল্প সম্মামনর
সমঙ্গ স্থান জপম মি। জসই সমঙ্গ স্থান জপম মি মজমখাশ ঝশল্প, জিাকরা ঝশল্প, ঝচরুঝণ ঝশল্প, চমু ঝশল্প, পট
ঝশমল্পর মমতা একাঝধ্ক জলাকঝশমল্পর অতীত ও বতুমান ঝচত্র। এই প্রসমঙ্গ তাাঁর ‘মজমখাশ’, ‘ধ্মন’, ‘লক্ষ্মণ
সঝহস’, ‘হাম্বা’ ‘পট’ ইতযাঝি গমল্পর নাম করা জযমত পামর।
তাাঁর ‘মজমখাশ’ গমল্প মজমখাশ ঝশল্পীমির আঝথুক দুগুঝতর ঝচত্র তজমল ধ্রা হম মি িজতমরঝি িামমর ভীমা
সূত্রধ্র চঝরত্রঝটর মধ্য ঝিম । এই িামঝট িািাও অমযাধ্যা পাহামির পািমিমশ অবঝস্থত সচিিযা িামমর
মজমখাশ ঝশল্পীমির দুরবস্থাও তজমল ধ্রা হম মি। মাঝটর মজমখাশ সতঝর করার জয পেঝত গমল্প পঝরমবঝশত
হম মি জসঝট মানভূমম প্রচঝলত একপ্রকার জলাকঝশল্প। ভীমামক জিখা যা কাগর্ ও মাঝট ঝিম দু’মাইটা
করা মজমখাশগুমলামত ‘কাঝবচ মাঝট’ করমত। তারপর তার স্ত্রী সচলা জসগুঝল শুমকামনার র্মনয উমিামনর
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জরামি নাঝমম ঝিম আমস। শুকামনার পর জিও া হ খঝি মাঝট। তারপর চঝরত্র অনজযা ী জসগুঝলমত রে
ভাো হ । একটা রমের সমঙ্গ আর একটা রে ঝমঝশম নতজন রে সতঝর করা হল ‘রে ভাো‘। ঝশব, দুগুা,
কাঝতুক, গমণশ, লক্ষ্মী, রাম, লক্ষ্মণ ইতযাঝি চঝরমত্রর মজমখর আিমল সতঝর মজমখামশ –
“রে করা হম জগমল ঝিমত হ অযারারুট। গরম র্মল ফজঝটম । এটা শুমকামনার পমর
ঘামমতল। ঘামমতল পিল মামন মজমখাশ বানামনার কার্ খতম। থামক অলাংকরণ বা সার্সজ্জা।
সলমা, চজমঝক, কাাঁঝিমালা, র্জঝহ ফজল, ইতযাঝি ঝিম চালঝচত্র সার্ামনা হ । মাথা বসামনা হ চজল।
এই অলিরণ জশষ্ হমল জসটা ‘ঝফঝনঝশাং মাল’ হম যা ।’’৬
আবার, তাাঁর ‘ধ্মন’ গমল্প তজমল ধ্রা হম মি ভ্রামযমান যাযাবর জিাকরা ঝশল্পীমির র্ীবনসাংিাম।
র্াঝতগত ঝিক জথমক তারা স্বণুকার। যঝিও তারা বতুমামন জসানার কার্ কমর না। সাধ্ারণত িল জবাঁমধ্
জকান িামম উপঝস্থত হম রূপা, তামা, ঝপতমলর কার্ কমর থামক। অর্জুন, বাইঞ্ছা, রঝব, কালীপি, মালতী
প্রমজখ চঝরমত্রর মধ্য ঝিম কাঝহঝন পঝরমবঝশত হম মি। ‘ধ্মন’ হল তামির ঝশল্পকমমু উনজমনর সমঙ্গ যজক্ত
থাকা হাও া সরবরাহকারী একটা যন্ত্র। জসই ধ্মমনর হাতল দ্রুত জঘারামত থাকমল, ধ্ীমর ধ্ীমর গমল জযমত
থামক তামা, রূপা, বা ঝপতমলর খণ্ডগুমলা। তারপর জসই উত্তপ্ত খণ্ডগুঝলমক একঝট জলাহার জলহাইম জরমখ
ভাঝর হাতজঝি ঝিম িজমক িজমক বাসনপত্র বা নানা ধ্রমণর মূঝতু বাঝনম থামক তারা। জয মূঝতু বানামনা হমব
তার র্মনয ঝনঝিুষ্ট িাইমস গঝলত ধ্াতজ জধ্মল জিও া হ । তামির ঝশল্পকমমু বযবহৃত জিঝন, উঘা, হাতজঝি,
িাইস, ঝচমটা, কাতজঝর, জলহাই ইতযাঝি যন্ত্রপাঝত আসমল জলাকযমন্ত্রর অন্তগুত। এিািাও আমলাচয গমল্প
তামির িাইঝন ঝবশ্বামসর পঝরচ পাও া যা । তারা ঝবশ্বাস কমর, িাইঝন কজনর্র জফমল বাণ জমমর ঝিমল পা
ফজমল জখািা হম জযমত পামর। তাই, িজপঝির কালীপি স্বণুকামরর পা ফজমল জগমল সকমল ধ্মর জন জকান
অশুভ শঝক্ত তার পাম বাণ জমমরমি । আবার, এই গমল্প উঝিঝখত ঝবশঝর িামমর অনন্ত মাহাতর জিাকামন
জয সমস্ত ঔষ্ধ্পত্র ঝবঝক্র হ তার প্রা সবগুঝলই জলাকঔষ্ধ্। শারীঝরক অসজস্থতার সম পাশাপাঝশ
হাসপাতাল না থাকা তারা অনন্ত মাহাতর কাি জথমক জসই সকল ঔষ্ধ্ ঝকমন ঝনম আসমত বাধ্য হ ।
একাঝধ্ক ঝবমাঝরর ঝচঝকৎসা কমর জস। তাই—
“ঝবমাঝর অনজু্যা ী বঝি থামক তার হরঝকঝসমমর। ঝটমনর জক মটামত ভরা । জক মটার গাম খঝি
ঝিম জলখা –জ্বর-র্ললাগা-সঝন্নপাত-মাথাঘজরা-জপট গিবি-নাক সিসি ইতযাঝি।’’৭
জহলারাম তার কনযা বজলাঝনর ‘গা িযাাঁকিযাাঁক’ করা সমসযার কথা র্ানামল জস সমঙ্গ সমঙ্গ ঔষ্ধ্ ঝিম জি
তামক। জসই সমঙ্গ পরামশু জি –
“উিাউঝি খাও ামব। ই-জবলা উ-জবলা। যৎিণ না মঝরচ তজমার চাঙ্গা হমি িাও া চলমতই
লাগল। একঝিন-দুঝিন-িশঝিন।’’৮
এিািাও, এই গমল্প বাইঞ্ছা চঝরত্রঝটর মজমখ একঝট জলাকগান বযবহৃত হম মি যামত জিাকরা ঝশল্পীমির
দুুঃখ-দুিুশার আভাস ফজমট উমিমি –
“না র্াঝন কী ঝিল হামার কপামল
হার্ার টাকার বাগান খাইল দু-পওসার িাগমল
বাঁধ্জ জহ, এখন কী কঝর উপা —
ভমবর তঝর িজবল হামার একঘঝট র্মল...’’৯
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এই দুঝট গল্প িািাও তাাঁর ‘লক্ষ্মণ সঝহস’ গমল্প লক্ষ্মণ সঝহস চঝরত্রঝটর মধ্য ঝিম পজরুঝল ার
লযািামহুল িামমর হাঝি সম্প্রিাম র ঝচরুঝণ ঝশমল্পর দুরবস্থার ঝচত্র অিন করা হম মি। একঝট ঝটলার ওপর
অবঝস্থত এই িামঝটমত মাত্র জতমরা ঘর সঝহস পঝরবামরর বসবাস। অনয জকান সম্প্রিাম র বসঝত জসখামন
জিখা যা না। জসখান জথমক ঝকিজটা িূরবতুী এলাকা পজঞ্চা িামম কৃষ্ক ও বযবসা ীমির বসবাস। বযবসার
প্রম ার্মন তারামক জসই িামমর সমঙ্গ জযাগামযাগ রাখমত হয়্। সামাঝর্ক ও অথুতনঝতক ঝিক জথমক
পজরুঝল ার এই অন্তযর্ সম্প্রিা নানাঝবধ্ সমসযার সম্মজখীন হম আসমি। স্বাধ্ীনতা পরবতুীকামলও সমামর্
উচ্চ সম্প্রিাম র কামি তারা মনজমষ্যাঝচত সম্মান পা না। আবার, অমথুর অভামব ঝনমর্মির ঝচরুঝণ ঝশল্পমক
ঝটঝকম রাখমত পামর না। তামির আঝথুক দুরবস্থার সজু্মযাগ ঝনম বযবসা ীরা অঝত অল্প িামম তামির
র্ঝমর্মা ঝকমন জন ।
গল্পকার তামির দুরবস্থার পাশাপাঝশ এই জলাকঝশল্পঝটর পঝরচ তজমল ধ্মরমিন অসাধ্ারণ িিতার
সমঙ্গ। ঝচরুঝণ ঝশমল্পর প্রম ার্নী কাাঁচামাল হল জমামষ্র ঝশাং। জসগুঝল জকনার জিমত্র তারামক যমথষ্ট সতকু
থাকমত হ । কারণ তারা র্ামন –
“কাাঁচা অবস্থা ভারী ঝশাং ধ্ীমর ধ্ীমর শুমকা । এই সম জবঝরম আমস পচা গে।
মাস খামনমকর মমধ্য শুঝকম িনিন হম জগমল মাঝটমত জিাক্কর জমমর জভতমরর হািটা জবর কমর
জিও া হ । ঝশাং তখন ফাাঁপা জচামের মমতা। এটা যত বমিা এবাং িাঝম হ , তত মর্বজত এবাং জবঝশ
সাংখযক ঝচরুঝণ পাও া যা । জিাট হমল ওর্মনর মামল িাাঁট জবঝরম যা ।’’১০
স্বাধ্ীনতা পরবতুীকামল ঝচঝকৎসা বযবস্থার উন্নঝতর ফমল মঝহষ্ আর মারা যা না। ফমল বার্ামর জমামষ্র
ঝসাং দুষ্প্রাপয হম ওমি। আবার, পঝরবহন বযবস্থার উন্নঝতর সমঙ্গ সমঙ্গ শহমরর নাইলমন সতঝর ঝচরুঝণ
িামাঞ্চমলও প্রমবশ কমর। জসই ঝচরুঝণর চাকঝচমকযর সমঙ্গ তামির সতঝর ঝচরুঝণ পািা ঝিম ঝটকমত পামর
না। পাইকাররা স্বল্প মূমলয তামির ঝচরুঝণ ঝকনমত চা । তামত লামভর জচম িঝতর সম্ভাবনা থামক জবঝশ।
ফমল, ঝচরুঝণ ঝশল্পীরা ঝবকল্প র্ীঝবকার সোমন জবর হমত বাধ্য হ । জকউ জকউ িাম জিমি শহমরর ঝিমক
পাঝি জি ণঝমমকর কার্ করমত। জকউ আবার িামম িামম লটাঝর ঝবঝক্র করমত শুরু কমর। অনাঝি তাই
লিণমক পরামশু জি –
“তজঝম ঝশাংমযর ই-জসাব জচাদ্দ-চজ াঝি িাইমি িাও। আর হামার সমে চমলা গাাঁম -গাাঁম
জলাটাঝর ঝবকমব।’’১১
ঝকন্তু, আঝথুক দুরবস্থার মমধ্যও লিমণর ঝশল্পীসত্তা সহমর্ নঝতস্বীকার কমর না। তাই,
“পািমনর ওপর ঝশাংটা জরমখ কজন-বাটাঝলমত চাপা ঝিম লক্ষ্মণ তার ঝনর্স্ব িমি করাত রগমি
যামি। বাাঁ পা পাট কমর মাঝটমত জশা ামনা । আর িান পা লাঝথ মারার ভঝঙ্গমত জস বাঝিম ঝিম মি
পািমনর ঝিমক। করামতর প্রঝতঝট আনামগানা সজর সজর কমর পমি ঝশাংমযর গুমিা।’’১২
ঝকন্তু, একটা সম তামির সতঝর ঝচরুঝণর চাঝহিা এমকবামর তলাঝনমত এমস পমি। শহমরর লাইলমনর
ঝচরুঝনমত বার্ার জিম যা । হামটও জসগুঝল আর ঝবঝক্র হমত চা না। তাই, গমল্পর জশমষ্ লক্ষ্মণ সঝহসমকও
জিখমত পাও া যা জকািাল হামত শহমরর ঝিমক এঝগম জযমত। পঝরঝস্থঝতর কামি হার মানমত বাধ্য হ
তার ঝশল্পীসত্তামক।
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এিািাও তাাঁর ‘হাম্বা’ গমল্প মজঝচ সম্প্রিাম র আঝথুক দুগুঝতর ঝচত্র এবাং ‘পট’ গমল্প ঝচত্রকর সম্প্রিাম র
পট ঝশমল্পর র্ীঝবকা সাংকমটর ঝচত্র তজমল ধ্রা হম মি। তাই, বলা জযমত পামর মানভূমমর অন্তযর্
সম্প্রিাম র মমধ্য বযবহৃত ঝবঝভন্ন জলাকর্ উপািামনর ঝচত্র অিমন সসকত রঝিমতর িিতা প্রশাংসাতীত।
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