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Abstract
In the era of Bengali literature, Abhijit sen is a famous novelist in recent time. He is famous mostly for his novel Rohu
Chandaler Haar. In this novel, he represents the life of bajikars. Their living style is full of variety. They fellow few of their
own customs in their life. The bajikar’s were generally considered by the established society as nomads, thieves or beggars
and transform into a race of peasant man. They have so many obstacles in their way of life. But they did not stop. They still
fight to establish themselves as peasant man in order to get rid of their nomadic life. And after five generations shariba still
carries out the legacy. The present paper tries to show nomadic people’s struggles in different aspects regarding their life
and works in the context of the novel Rohu Chandaler Haar.
Keywords:History, nomadic race, address, struggle, peasant man, Rohu Chandaler Haar.

Article

সািহেত র রাজপেথ অেনক িনঃশ

পথচারী থােকন, যাঁরা উ কে এবং সরেব িনেজেদর অি

পেথর দু ’ধাের নীরব কেমর অ য় িচ

ঘাষণা না করেলও

ছিড়েয় রেখ যান। সকল পাঠেকর চােখ তাঁরা ধরা পেড়ন না িঠকই, িক

কােলর ইিতহােস তাঁেদর িহেসব ধরা থােক। ফেল তাঁরা তি

পাঠেকর চােখর আড়াল হেত পােরন না। এমনই

একজন সািহত েসবী িহেসেব আমরা ঔপন ািসক অিভিজৎ সনেক পেয় থািক।
১৯৮৫ সােল

কািশত হয় অিভিজৎ সেনর জনি য় উপন াস ‘র

পু র ার লাভ উপন াসিটর জনি য়তা অেনক বািড়েয় দয়। অজানা অ
জনেগা ী এই উপন ােসর

ধান কুশীলব।

চমক সৃ ি কের। আবার নােম ও
ব ি গত জীবেন লখক িবিভ
পি মবে র

চ ােলর হাড়’। ১৯৯২ সােল ‘বি মচ
ধেমর ধারক ও বাহক এক

াি ক যাযাবর

ধু িবষয়ব র জন নয়, আখ ান উপ াপেনর অিভনবে র জন উপন াসিট

করেণও উপন াসিট াতে র দাবীদার।
ােন বসবাস সূ ে

িবিচ

অিভ তা লাভ কেরিছেলন। চাকির এবং অন ান সূ ে

ামা েলর সে তাঁর পিরচয় ঘেট। দীঘকাল উ রবে র বালু রঘােট অব ানসূ ে

মানু েষর সংসেগ এেসিছেলন, সই অিভ তা তাঁর মেধ

য

লখক িবিচ

িতি য়ার সূ চনা কেরিছল, তােতই ‘র

ধারার িকছু

চ ােলর হাড়’

উপন াসিট রিচত হয়। লখক িনেজই বেলেছন—“ ‘র চ াল’ লখার একটা ইিতহাস আেছ।... ‘র চ ােলর হাড়’

এক

ৃিত’

ধু

ণীর যাযাবেরর জীবন-সং ােমর কািহনী নয়। এই যাযাবরেগা ী, আমার উপন ােস য গা ীর নাম বািজকর,
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কের আিম একিট িব ৃ ত অ েলর ওই সময়কার ইিতহাস, সমাজ,

ব বসা-বািণজ , ধম ইত ািদ িবষয়েক টুকেরা টু কেরা কের তু েল এেনিছ।” ১ ১৯৭৩-১৯৭৪ সােল এক বছর িতন-চার মাস
সমেয়র জন

লখক তৎকালীন পি ম িদনাজপু েরর একিট সমবায় ব াংেক চাকির কেরিছেলন। সই সময় বালু রঘাট

মহকুমার তপন থানার কেয়কিট

ােম বািজকর স দােয়র সে তাঁর দখা হেয়িছল। মেধ িকছু িদন বাদ িদেয় ১৯৭৬-

১৯৭৭ সাল থেক আবার িতিন বািজকরেদর সে

মলােমশার সু েযাগ পান। এই কেয়ক বছের কাছ এবং দূ র থেক

বািজকরেদর দখার পু ঁিজ স ল কেরই র চ ােলর হাড় রচনার সূ পাত। উপন ােস লখক যােদর কথা বেলেছন সই
বািজকর গা ীর জীবন কািহিনিট লখেকর

ত

অিভ তার ফসল। লখেকর -উপািজত অিভ তার সিঠক ব বহাের

ও িনভু ল পযেব েণ উপন াসিট গেড় উেঠেছ। িবষেয়র অিভনব এই উপন ােসর অন তম

ধান আকষণ।

‘র চ ােলর হাড়’ উপন ােসর কথক বৃ া লু িবিন। আখ ােনর পর আখ ান জু েড় য কািহিন িলিবিনর মু েখ বিণত হেয়েছ
তার

াতা ছা

নািত শািরবা। উ বে র

ি েত

িথত বািজকরেদর এই জীবনগাথায় তােদর গা ীর বৃ া

পিরেবিশত হেয়েছ। উপন ােসর কািহিন কম কেরও দড়েশা বছর িব ৃ ত। উপন ােস দড়েশা বছেরর সরণী-পির মার
উে খ থাকেলও বা বে ে
ৃ িতর সূ ে

এই উপন ােসর আর ও সমাি র মেধ সমেয়র ব বধান পঁিচশ বছর। পঁিচশ বছেরর মেধ

পীেতম থেক শািরবা পয

কেয়ক পু েষর ইিতহাস-চারণা এখােন অনু পম বণনাভ ীর সূ ে

উপন াসেক

কের তু েলেছ অসাধারণ গিতশীল ও চা ল কর। বািজকর স দােয়র পথ চলার দীঘকািহিন তথা এক যাযাবর জনেগা ীর
কৃিষ সভ তায় উ রেণর ইিতহাস এখােন বিণত হেয়েছ। অধ াপক তেপাধীর ভ াচায এই উপন ােসর িবষয়ব
িলেখেছন—“ িবরতার িব তীেপ উপ ািপত গিত এই উপন ােসর অত

উপসংহােরর মধ িদেয় যাযাবর স দােয়র গৃ হ
িবষাদ; জীবেনর অেমাঘ িনয়েম এিগেয় যেত হয়

সি েক তাৎপযবহ কেরিন

স েক

ধু , সমাি িবহীন

হওয়ার সংেকতও িদেয়েছ। পছেন পেড় থােক অতীেতর

ৃ িত ও

ধু সামেন—এই বাতা পৗেছ িদেয়েছন অিভিজৎ। অজ

মৃ তু ও

বা েবর অপিরহায অ হেয় যায়, তবু ও জীবেনর দািব মেন িনেয় যাযাবেরর উ রসূ ির বসত গেড়।” ২ পীেতম বািজকর
গা ীর দলপিত, স বাসেযাগ ভূ িমর
সম

ত াশায় আবাদেযাগ জিম খাঁেজ। পূ বপু ষ র র সাবধান বাণী সে ও দখা যায়

উপন াস জু েড়ই তার উ রপু েষরা আ য় খাঁেজ বড়ায়। সমােজর মূল

রাজৈনিতক ি িতেত

ি

ােতর

িতেবশী হেয় আথ-সামািজক

চায় তারা। এভােব িঠকানার স ােন তােদর দীঘ পথ পির মায় কেট যায় কেয়ক পু েষর

কাল। অিত ম করেত হয় দা া, লু ঠ, খু ন, নারীহরণ,

ম-ভােলাবাসা ইত ািদ। যু

হেয় যায় সামািজক ইিতহােসর

অেনক ভাঙা গড়া এবং ধারাবািহক অজ উপলি র পালাবদল।
(২)
িনয়িত পীিড়ত সমাজ লাি ত যাযাবর গা ীর অ ায়ী জীবনযা ায় অিত সংেবদনশীল কািহিন হেলা এই র

চ ােলর

হাড়। বাউিদয়া বািজকর স দায় ইিতহােসর তথাকিথত মূলধারায় ঠাঁই কের িনেত পােরিন। সমােজর অভ ের পু নবািসত
হেত চাইেলও কাযকারণ সূ ে

তারা বার বার

ত াখ াত হেয়েছ। আ াণ চ া সে ও এেদেশর মৃ ি কার সে তােদর

নাড়ীর ব ন সু দৃঢ় হয়িন। আিধপত বাদী সমাজ বািজকেরর পশােক কখেনা

ার চােখ দেখিন, আবার তােদর কাথাও

িথতু হেত স িত দয়িন। কন না আিধপত বাদী সমােজর কােছ এরা ম িববিজত, অপাঙেতয় ও অ জ। এই যাযাবর
স দায় দাির , অ তা, অিশ া আর অজ আিদম সং াের আব ।
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হেয় ওেঠ লু িবিনর কে --“ হামরা তা অছু েতর জাত র ,

বািদয়া-বাউিদয়া বািজকর স দােয়র বগগত পিরচয়িট
৩

শািরবা।” এই বািজকররা যু গ যু গ ধের ‘অছু ৎ’ হেয় িচি ত হেয় আসেছ বেলই ইিতহােসর মূলধারায় িনেজেদর জায়গা
কের িনেত পােরিন। তারা এতকাল ধের িপতৃ পু েষর অ াত পােপর দায় বহন কের চেলেছ। িপতৃ পু েষর অ াত পাপ
য আসেল িন বগ হেয় এই পৃ িথবীেত জ

নওয়া, তা অনু মান করেত অসু িবধা হয় না। িনেজেদর

ােথই

তাপশালী

ি িতবান স দায় দািবেয় রেখেছ এই িন বগীয়েদর, াস কের িনেয়েছ তােদর চতনার জগৎ। আিধপত বাদী সমাজ
কখেনা চায় না এতকােলর অ জ, অপাঙেতয় সমাজ মাথা তু েল দাড়ােত স ম হাক, এই িচরসত কথািট উপন ােস
িববৃ ত হেয়েছ লু িবিনর উি েত—“ মানু ষ চায়, বাউিদয়া বাউিদয়াই থাকুক, বািজকর বািজকরই থাকুক। তার আবার ঘর

গর ালী িক ?” ৪
বািজকরেদর জাত-ধেমর কােনা পিরচয় নই। তােদর িনজ
এই দু ই

কান ধম িব াসও িছল না। অথচ িহ ু ও মু সলমান

ভাবশালী ধম ও সমােজর মেধ অবদিমত বািজকররা িনেজেদর অি

আলীর ওপর কালী, না কালীর ওপর আলী এই বৃ া
ও মু সলমান) এই দু ই বৃ ে র য কােনা একিটর অ ভু

িতিট পদে েপ এরাই িবপ

িতিট

ত।

স কােরা কােছ জানেত চায় না। িক কালী বা আলী ধান (িহ ু
হেত চায়, গর হেত চায় বািজকররা। যু গ যু গ ধের এেদেশর

মািটেত লািলত হেয় এই মািটেতই ি িতশীল হেত চাইেল জাতহীনতার
হেয়েছ, ত াখ াত হেয়েছ। সাধারণ জীবেনর

িনেয় সব সময়ই কমন যন অ

থেক

ে

তারা সমাজব

মানু েষর

ারা লাি ত

কের বৃ হ র রাজৈনিতক পালাবদেলর

হেয়েছ। জাতহীনতার সংকট থেক মু ি র জন ইয়ািসন বািজকর নমশূ

পয
িদগরপিত

ভায়েরােক সকাতের আেবদন জানায় তােদর জােত তু েল নবার জন । ভায়েরা তার উ ের জানায়—“ িহ ু ধেম এমু ন হক

কেরা নাই। তু মু া ণ, কােয়ৎ, মািহষ , সদেগাপ, নেমা দদু র কছু ই হবা পারবা না।” ৫ বািজকরেদর িনজ সমাজ নই
বেল তােদর সে

কােনা সামািজক চু ি

হয় না, আবার ধম নই বেল তােদর সে ন ায়নীিতর কােনা স ক নই। আর

এজন ই ভাদু ই ধােন ভের ওঠা ইয়ািসন ও

পা বািজকেরর জিম লালিমঁয়া এবং মিহমবাবু অনায়ােসই কেড় নয়।

বািজকর নারীর সতীে র কােনা বড়াই নই। জাত আর ধম িনেয়

ে র বড়াজােল আব

অসহায় এই সমােজর নারী

সহেজই িভ সমােজর পু েষর কামনায় বিল হয়। বািজকর সমােজর নারীেক গৃ িহণী করেত আপি থকেলও তােক ভাগ
করেত আিধপত বাদী সমােজর কােনা অসু িবধা হয় না।
বািজকরেদর ি িতশীল হবার সু দীঘ পথ-পির মা তথা লড়াইেক ঔপন ািসক িবেশষ
কেরেছন। ি িতবান হবার জন যাযাবর স দায় বার বার আিধপত বাদী সমােজর সে
। রাজমহল, মালদা, নমনকুিড়, রাজশাহী, আমু নাড়া, পাঁচিবিব ইত ািদ িবিভ জায়গায়

সহকাের িচি ত

াি ক স েক জিড়েয় পেড়েছ
ানবদেল তােদর কত িশ , নারী,

বৃ -বৃ া য কােলর কবেল িটকেত না পের হািরেয় গেছ, তার কােনা িহেসব নই। তবু বার বার তােদর গর হবার
বাসনা জেগেছ। িক
আর এসব কথা

তবু বািজকর ি িতশীল মানু ষ হেত চায়। বািজকর চার, বািজকর ভবঘু ের, বািজকর িভখাির তারা

নেত চায় না। ি িতশীল হেত িগেয়

ায়ীভােব বসবাসকারী মানু েষর সে

তােদর

-সংঘেষর সৃ ি

হেয়েছ আর পিরণিতেত তােদরেক পরাজেয়র ভাগ েক বরণ করেত হেয়েছ। াি ক িববতন বািজকরেদর িদনযা ােকও
ভািবত কেরেছ। ফেল এক সময় আেস পবা েরর পালা, অেনেকই যাযাবর বৃ ি
যায়। দলছু টভােব নানা ােন িনেজেদর মেতা কের ডরা বাঁধেত
য পথ-পির মা

ত াগ কের িবিভ

পশায় যু

হেয়

কের। িবহােরর রাজমহল থেক দলগতভােব তােদর

হেয়িছল, দড়েশা বছর পর গৗেড় (মালদহ) এেস যন তা িকছু টা িথতু হেত পেরেছ। অেনেকই

পৃ থক পৃ থক ভােব খািনকটা হেলও নতু নভােব বসিত াপেনর চ া কেরেছ।
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(৩)
গৃ হ

হেত চাওয়ার মেধ ই বািজকর স দােয়র আজীবন সং াম চেলেছ। মু সলমােনর সহায়তায় বািজকর চাষ করার

চ া কের ধান, তরমু জ

ভৃ িত ফিলেয়েছ। বািজকেরর উ রসূ রী শািরবা অ

বয়স থেকই হাপু গান

কের। হাপু

গান দীঘ ছড়ার মেতা, গান ও আবৃ িতর মাঝামািঝ একিট সু ের গাওয়া হয়। হাপু গান পিরেবশেনর মাধ েম শািরবা উপাজন
কের। িক

চ া সে ও সাধারণ মানু েষর মেতা িকছু েতই তারা গৃ হ

হেত পাের না। একবার সাওতাল, একবার

মু সলমান এই দু ই জািতর সে িমি ত হবার চ া কেরও তারা বার বার িপিছেয় আেস। চাষাবাদ বািজকরেদর জীবেন
ায়ী না হেল পেটর তািগেদ তােদর িফের যেত হেয়েছ আিদম সং ার ও জীবনযাপন প িতর মেধ । কননা বঁেচ
থাকাতাই হে

আসল। অি ে র জন সং াম করেত িগেয় আবার ঢালেক বািড় পেড়— “ ডু ডু , ডু ডু , লা

ভলিক

৬

লা , চােখ মু েখ লা হামাের ছােড় সবােক লাগ। ” এভােবই বািজকর জািত জনসাধারণেক র চ ােলর হােড়র িকসমৎ
দখায়।
শষ পয

যাযাবর বািজকর জািত তােদর

ত

অি

মু সলমান সমােজর ধমভাবনা ও আচার আচরেণর সে

বজায় রাখেত না পের ঠাঁই নয় মু সলমান সমােজ। এই
তারা নতু ন কের িমিলত হয়। খাদ িকংবা নােমর িদক থেকও

মু সলমােনর সে বািজকেরর িমল বিশ। িহ ু েক িবেয় করায়
মু সিলম হয় না। িবষহিরর গান বািজকর গায় না, িক

পা বািজকেরর রে

িহ ু ে র সং ার ঢু েক যাওয়ায় স

পা বািজকর গায়।
(৪)

এই উপন াস পাঠ করেত করেত পাঠেকর এই ধারণাই জ ােব য, বতমান রচনায় ঔপন ািসক ব মাি ক দৃ ি ভি
অ েনর

ে

সফল হেয়েছন। তাই দিখ, উপন ােসর অপর একিট তাৎপযপূণ িদক হেলা, বািজকর সমােজর সং ার,

িব াস ও সং ৃ িতর িদক। উপন ােসর সু দীঘ কািহিনেত এেসেছ অজ
িকংবদি র

লাকউপাদান। এই রচনায়

কথা, আিদক

পূণ ভূ িমকা রেয়েছ। বািজকরেদর দড়েশা বছেরর পথ-পির মার িববরেণ ধরা আেছ

ও

াম মান অতীত

জীবন চচার নানা গ , গাথা, গান, লাকজীবেনর যাবতীয় উপকরণ। সং ৃ িতর এক ত বলেয় বািজকরেদর বসবাস, যা
লখেকর উপ াপনা

েণ পাঠেকর মানসদপেণ

ায়ী ছাপ ফেল। উপন ােসর

েতই তােদর বাস ােনর িচ িট ল

করা যায়। িনচু দাওয়ায় শেনর চালা আর তালপাতায় বড়া দওয়া তােদর ঘর। যাযাবর গা ী আটমাস-দশমাস দু িনয়া
ঘু ের বড়াবার নশায় ভা ু ক, বাদর সং হ কের, ভইস চু ির কের। মােষর িপেঠ কের বা া আর বু েড়া বু িড়রা পথ
অিত ম কের। কখেনা নদীর পােড় কখেনা শহেরর বাইের
বািজকররা িবিভ

াচীন বেটর তলায় তারা ডরা বঁেধ বাস কের।

খলা দিখেয় জীবন অিতবািহত কের। বাঁদর-ভা ু েকর খলা, িপচলু বু ঢ়া িপচলু বু িঢ়র কােঠর পু তু ল

নাচােনা, বাঁশবািজ, দিড়বািজ, নররা স হেয় মাংস ভ ণ, নাচা গাওয়া এসেবর মাধ েম রাজগার কের তারা জীবন যাপন
কের। র চ ােলর িমেথর আবহ সম

উপন ােস এক অেমাঘ ছায়া িব ার কের রােখ। আবার পু রা ও পািলেক িনেয়

রিচত লাককািহিন বািজকরেদর সারাজীবন ধের যাযাবরী বৃ ি র পছেন কাজ কেরেছ। লাককািহিনিট হেলা এ পবািজকর সমােজর আিদপু ষ পািল পু রা নতকীেক িবেয় করেল সে সে

দবতার অিভশাপ নেম আেস। সমােজর ব

মানু ষ ন হয়। পু রা ও পািল দশ দশা র ঘু রেত থােক। অিভশাপ অনু যায়ী পু রা ও পািল এক মৃ ি কায় দু বার পদাপণ
করেত পারেব না। স থেকই বািজকর পেথ

া ের ঘু রেছ।
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ন হে , যাদু দে র ছাঁয়ায় যু বতীর ল া িবনু িন

মাথার উপর খাড়া হেয় আবার সাজা হে । আবার কাথাও িনেমেষ গাছ থেক ফল, ফল থেক গাছ তরী হে ।
সম ই তােদর িনজ
বািজকরেদর িনজ

জািতগত খলা যা লখেকর িনপু ণ লখনীর আঁচেড় উপন ােস জীব
সং ৃ িত, টােটম িব াস, গান, রীিতনীিত ইত ািদ ঘটনাসূ ে

হেয় উেঠেছ। এছাড়াও

উেঠ এেসেছ। লু িবিনর

ৃ িতেত উেঠ

আেস বািজকর ‘নওরঁ-নওিরঁ’র (বর-বধূ ) ছিব। লু িবিনর কে মূ ছনা তােল বািদয়া-বািজকরেদর িবেয়র গান“ দও আওেয়েতা দওের ভাই

বা না তা সিরমােদ
দও আওেয়েতা দওের ভাই
মাকারানা সিরমােদ । ” ৭
িববােহর অনু ােন ‘নওরঁ-নওিরঁ’র হলু দমাখার

স ও ধরা পেড় লু িবিনর গােন –

“ এ স হালিদ লািগের , এেতা মােয়ির,

তল ম ের লু েড়, এেতা মােয়ির।” ৮
এই উপন ােস বািজকর সমােজর িববাহ অনু ােনর একিট সু র ছিব পাওয়া যায়। স ূ ণ বািজকর রীিতেত লাল সু েতায়
ঘরা চৗহি র মেধ ষাল জাড়া বালক বািলকার িবেয় হয়। সখােন মেয়রা গান গায়“ লাল পাড়াি

রশিক ডাির

দও আওেয়েতা দওের ভাই।” ৯
এ হে
িবিভ

বািজকরেদর িনজ সং ৃ িতর জগৎ। অন িদেক সভ সমাজ থেক িভ এই বািজকরেদর জািতগত পশা হেলা

খলা দখােনা। তােদর এই খলার সে

জিড়েয় আেছ বািজকরেদর আিদপু ষ র র হােড়র স ক। সই র

চ ােলর হােড়র ছাঁয়ায়ই তােদর যত ভলিক, ভানমিতর খলা। িনজ জািতগত খলা দখােনার মাধ েম পয়সা অজনেক
তারা ‘িভখ-মা ার কাম’ বেল থােক। তােদর রেয়েছ িনজ
নগ

পাষাক, রমণীেদর জন ঘাঘরা, কািমজ এবং পু েষর জন

আর কুিত ।
ধু মা

বািজকর সমাজ নয়, সাওতাল সমাজ ও মােলা ঝােলা স দায় স

েকও লখেকর অিভ তা ধরা পেড়।

িনম ণ র ােথ যাযাবর স দায় সাওতাল পাড়ায় গেল সখােন সাওতালেদর লাকিব াস ও সং ােরর িকছু পিরচয়
পাওয়া যায়। যমন- সাওতালেদর

াম িলেত ঢাকার মু েখ দখা যায় গ র চামড়া ও আড়াআিড় একেজাড়া বাঁিশ

টাঙােনা। মােড় পু েত রাখা ঝা া, ঘ া ও ভাঙা কুেলা। আতপ চাল, মিথর
সািজেয় অ াণ মােস তারা গায়াল ঘের মারাংবু

ঁেড়া আর তল িসঁদু র িদেয় গালাকার খড়

এবং ঠাকরােণর পু েজা কের। মাষ, শূ কর, সাদা মারগ বিল দওয়া

হয়। অন িদেক মােলারা িবিবধ আচার সং ার পালন কের একিদন গলু ইেয়র ওপর ফুল পাতা িসঁদুর ধূ প িদেয় ‘জয় মা

গ া’ বেল নদীেত ঝাঁপ দয়। আর ঝােলা স দায় মাছ ধের পু কুর বা নালােত িনতা

আটেপৗের জাল িদেয়। পু েষর

পরেন অিধকাংশ সমেয়ই থােক একফািল ত ানা, মেয়েদর খােটা শািড়। মাছমারা স দােয়র চড়ক উৎসেবরও পিরচয়
পাওয়া যায়।
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(৫)
অিভিজৎ সন আেলাচ উপন ােসর ষাড়শ পিরে েদ িনিল ভােব বা ব ও অিতক নার সংিম ণ ঘিটেয় তাঁর িশ
কমিটেক যভােব

কাশ কেরেছন, তােত উপন াসিটেক ‘ফ া ািস’ বা ‘ পকথা’ বেল মেন হয়িন। নশা

পীেতম

িতিদন য গাছিটর নীেচ বসত, চাঁদনী রােত স গাছিট হািরেয় গল, আর সখােন দাঁিড়েয় রইল পীেতেমর মৃ ত িপতা
দনু । দনু েক দেখ পীেতম আঁতেক ওেঠিন, খু ব াভািবকভােবই পীেতম িনি ে দনু র পােয়র কােছ বেসেছ, কথা বেলেছ।
বািজকেদর এিগেয় যাবার রা া স

েক র র িনেদশ িক, দনু স িবষেয় পীেতমেক অবিহত কের। আরও িববৃত কের

যাযাবরেদর পূ বতন ি িতশীল জীবেন

তােপর আ মন ও দলেনতা র র মমাি ক মৃ তু র ঘটনা এবং বািজকরেদর

ভূ িমহারা হওয়ার ইিতবৃ । র র ঘটনািট এক

ময় বা ব িহেসেব পাঠেকর মেনাজগেত ধরা দয়। লখক যন তাঁর সৃ

চিরে র সে

পাঠকসমাজও উপন ােসর চির েদর ভাবনাজােল পেড় যান এেকবাের

একা

হেয় যান। একই সে

িনেজেদর অজাে । বািজকর সমাজ যিদন তােদর এিগেয় যাবার সূ চনা কেরিছল, সিদন থেকই তারা জােন র
সবসময়ই তােদর সে

রেয়েছ। র েক িনেয়

চিলত কািহিনর ধূ সরািয়ত অতীর বারবার ছায়া ফেলেছ উ র

জীবেন। বািজকর জনেগা ীর ব যু গ সি ত
নতৃ ানীয় ব ি

পীেতম-জািমর

ৃ িত তােদর গা ী জীবেনর িবিভ

অনু পু ে

জে র

রেয়েছ। দেলর

েত েকই র েক দখেত পায়। এক অতীি য় জাদু ময়তার টােন পাঠকও এই ঘটনােক

সবা করেণ সত বেল মেন নন। তখন ঘটনার সত িমথ া যাচাই করার অবকাশ থােক না। এ হেলা উপন ােসর
গিতময়তা, বলাবা ল যােক অ ীকার করার উপায় নই। লখক যভােব পাঠকেক ক নার জগেত িনেয় গেছন, সখােন
যু ি

ব াপারটাই যন যু ি হীন হেয় পেড়েছ। পিরবতনশীল িশে র এই িববিতত

বা বতার’

শাখা ‘ম ািজক িরেয়িলজম’ বা ‘জাদু

স িট উপন ােসর একিট তাৎপযপূ ণ িদক।
(৬)

যাযাবরেদর িনজ

মু েখর বু িল িছল, যা যাযাবর জীবেনর পথ

মেণ অেনকটাই পাে

গেছ। ঠাঁই বদেলর সু দীঘ

জীবন-ইিতহােস তােদর ভাষায় বিচে র কারণ উেঠ এেসেছ—“ এলা বু িল বািজকর দ াশ দ াশ ঘু ের িশখা লয়। যথায়

ঘু ের িসথাকার বু িল ধের লয়, িসথাকার ধরম করম িশেখ লয় । িসটা তার আপন বু িলেত িমশাল কের লয়।” ১০ এক ান
থেক অন ােন ঘু ের ঘু ের যােদর জীবন অিতবািহত হয়, তােদর ভাষাও য পিরবিতত হেয় যােব, স তা
তােদর ভাষায় িমেশ গেছ িবিভ

ােনর মু েখর বু িল। তেব উপন ােসর িবিভ

শে র ব বহার য এেকবােরই নই, তা নয়। অেনক
বাকরীিত। ভাষার ন ায় িবিভ

দবেদবীও তােদর পেথর সং হ। ওলামাই, িবগামাই, কািলমাই এ সম

অ াত দবতা

হেল ‘হাতপাক’ রাগ অথাৎ

র

ােন বসবােসর ফেল এই যাযাবর জািত পিরবিতত সময় ও িভ সমাজেক হণ কেরিছল। যাযাবর সমােজর

পা -পা ীর নামকরেণ যার

মাণ পাওয়া যায়। পীেতম, ধ ু ,

ইত ািদ নামকরণ একটা িম েণর িচ

র

তােদর িনজ

ােনই তােদর সংলােপ ধরা পেড় তােদর িনজ শ , িভ ধরেণর

বািজকরেদর পেথর সং হ, তােদর িনজ িকছু নয়। তােদর িব াস দবী িবগামাই
হয়। িবিভ

ােন কেথাপকথনসূ ে

াভািবকই।

পা, শািরবা, জািমর, ইয়ািসন, সালমা, লু িবিন, মালতী

বহন কের।

চ ােলর হাড় উপন ােস সমাজ নামক

িত ােনর

ারা

ত াখ াত বািজকর স দােয়র জীবনেক ঔপন ািসক

একািধক দৃ ি েকাণ থেক তু েল ধেরেছন। বািজকর সমােজরই একজন যাগ শরীক িহেসেব িতিন যন তােদর সু দীঘ
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পথচলার সা ী। িবষেয়র অিভনব
ব নাগভ অথচ

থাকায় উপন ােসর আি েক এেসেছ কথকতার ভি । উপন ােসর ভাষা

া ল। লখেকর বণনায় মেনা াহী হেয় উেঠেছ বািজকর স দােয়র িবিচ

জীবনলীলা িচ েণর মাধ েম ঔপন ািসক যন কােনা অদৃ শ

102

িতিট ছে ই

জীবনধারা। এেদর

ার দু ে য় রহস লীলােকই সকেলর দৃ ি

গাচর করেত

চেয়েছন। পীেতম, জািমর িকংবা অন ান বািজকেরর মেতা শািরবাও জােন র র হাড় লু িকেয় আেছ কােনা এক অজানা
ভূ খে র মািটর গভীের। স

ানিট বািজকর খাঁেজ বর করেত চায়। স

ানিট খাঁেজ বর করেতই তােদর পেথ পেথ

ঘারা। বািজকর সমােজর সকেলই র র হােড়র স ান কের িনেজর মতন কের এবং তােদর িব াস সই ভূ খে ই হেব
তােদর ি িত, ািয় , ি ও শাি ।
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