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The crisis of livelihood and overcoming it in the tribes of Tripura : In the light of
Hachuk Khurio and Longtorai
ি পু রার জনজািত গা ীর জীিবকার স ট ও উ রণ : হাচু ক খু িরঅ ও লংতরাই উপন ােসর আেলােক
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Gandacherra Gov. Degree College, Tripura , India

Abstract
Nature not only nurtures and grips us to her breast but helps us to grow up according to her own wish. In order
to save our lives, we come to her influence again and again. This instance has been reflected nicely in the novels
of Bimal Shinha’s ‘Longtorai’ and Sudhanna Debbarma’s ‘Hachuk Khurio’ where the novelists have shown us
how the tribes are badly affected on the arrival of the Bengali refugees and how their peaceful lives are being
disturbed. They have dealt with the social, political and economical sides of the tribes of Tripura. Sudhanna
Debbarma is the actual narrator of the lives and livelihood of the clans. His Novel Hachuk Khurio has depicted
how the calm lives of the clans are being disgraced but by the same time it has portrayed how the renaissance
was hasten in the lives of the tribes on the arrival of the Bengali refugees. The novel Longtari has described the
main source of crisis in the lives of the tribes as their rejection of the jhum cultivation and the adaptation of the
plain land cultivation in the scientific way. The novel has shown us two different pictures: one is the crisis in the
livelihood and another is how to get rid of this crisis. In order to save their lives, they discarded the jhum
cultivation and without having any scope of work anywhere they adopted the road repairing and brick-breaking
work and became the daily labourer. Ultimately, the novelist has shown us how the clans using the benefits of
science and technology were enabled to develop themselves and started to go ahead with the changing of time.
The main motif of the present speaker is to highlight on the two mentioned novels by the two novelists.
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Article

কৃিত

ধু আমােদর স া ও ম ার সােথ জিড়ত থােক না, সে সে

মত কের । অি
কৃিতর স ান ।

র ার মৗল তািগেদ আমরা বাের বাের

রণাপ হেত বাধ ।

েত েকই আমরা

কৃিতর অনু ষে ই আমােদর জীবনাচরণ ও জীিবকা িনধািরত । জীিবকার সােথ জিড়েয়

থােক স ার ও ম ার আি ক যাগসূ , যা অেনকাংেশ
বার আ য় খাঁেজ

কৃিতর

কৃিত আমােদর পালন কের িনেজর

কৃিতর মু খােপ ী । িনিময়মান স া যখােন বার

কৃিতর িনকট ।

সু ধ া দ মার ‘হাচু ক খু িরঅ’ ও িবমল িসনহার ‘লংতরাই’ ি পু রার

কৃিত পািলত জনজািত গা ীর

িশকর-স ানী জীবনােলখ । উপন াস দু ’িটেত ি পু রার জনজািত গা ীর সামািজক, রাজৈনিতক, অথৈনিতক,
ি মু খী টানােপােড়ন ব া

হেয়েছ বা ব জীবনািভ তা স িলত িচ কেরর সূ

তু িলর টােন । জনজািত

গা ীর জীবেনর কথাকার হেলন সু ধ া দ মা(১৯১৮-১৯৯৯)। লখক িনেজও ককবরক ভাষী মানু ষ । তাঁর
‘হাচু ক খু িরঅ’(পাহােড়র কােল) ককবরক ভাষায় লখা

থম উপন াস । লখক উপন াসিটর

থম খ
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লেখন িবহাের রাজব ী থাকা অব ায় ১৯৬৩ ি

াে

। জলমু ি র পর িতিন অন িতনিট খ

214

লেখন ।

উপন েসর কালপব ি পু রার রাজতে র অবসান থেক ি পু রার বতমান সময় পয ।
ি পু রার রাজনীিত এবং জনিশ া আে ালেনর সে

সু ধ া দববমা অিবে দ স েক যু

াে র ি পু রার জনিশ া আে ালেনর সািহিত ক ফসল ‘হাচু ক খু িরঅ’ উপন াস ।

ি

। ১৯৪৫

স াদক কুমু দ কু ু

চৗধু রীর ম ব এই িবষেয় উে খ করার মত— “ হাচু ক খু িরঅ উপন াস জনিশ া আে ালেনর ফসল ।
ফসল বলেল ভু ল করা হেব, এক মহৎ আে ালেনর ফসল । রাজত

থেক গণতে

উ রণ ও জু ম কৃিষ

েণ ‘হাচু ক খু িরঅ’ উপন ােসর

থেক সমতল কৃিষেত উ রণ, উপজািত জীবেনর এই দু ই উ রেণর সি
আ

ধু

কাশ । ি পু রার উপজািত সমােজ ভাঙা-গড়ার কািহিন িব ৃ ত হেয়েছ ‘হাচু ক খিরঅ’ উপন ােস । জু ম

িনভর একটা আিদ সাম বাদী উপজাতীয় সমাজ ব ব া ভাঙেছ এবং
সারা শরীের পু ঁিজবােদর পব

িণ িবভাজেনর রঙ ফুেট বেরাে

তাঁর

সব করার য ণায়।” ১

‘হাচু ক খু িরঅ’ উপন াস একিদেক ি পু রার জনজািত গা ীর পু নজাগরেণর ইি তবাহী, অন িদেক পূ বব
থেক আগত উ া জনে াত কীভােব

কৃিত লািলত ি পু রার শা

জীবেন বেয় এেনিছল অশাি র বাতাবরণ,

তার বা ব দিলল । উপন ােস জু ম চাষেক বজন কের সমতেলর কৃিষেক

হণ করার য মানিসক সংঘাত

বিণত, তা তােদর জীিবকার স েটর িদকিনেদশক ।
নেরেনর সােথ ভ মিণর কথেপাকথেন আিদবাসীেদর সমতেলর কৃিষেক হণ করার ম াগত টানােপােরন
ত েগাচর হয়— “ জু েম আেগর মেতা আর ফসল ফেল না, ল ী এখন িটলা ছেড় সমতেল নেম এেসেছন,
এখন আর

ত না করেল পট ভের না । বু ঝেল দাদু , আেগর মেতা ঘন জ েলর িটলাও এখন মেল না ।

তাই বাধ হেয়ই জু ম ছেড়

েত নেম আসেত হেয়েছ ।” ২ এই ‘বাধ হেয়’ কথার মেধ ই সমতেলর কৃিষেক

হণ করার আি ক অসংেযােগর ইি ত

।

জীিবকা িহেসেব কৃিষকােজ তারা আ িনেয়াগ করেলও সংসার তােত চেল না । বু ধুরােয়র

ী প াবতীর

কথায় সই কথা উেঠ আেস— “ দাদেনর টাকা নওয়ার পর মহাজেনর ঋণ শষ হয় না । মািটেত পু েত য
িকছু খােবা স জায়গাও কম । দেহর পটটা বেড়া তােত ভরেত ফাটাফিট,” ৩ ফেল

াভািবক ভােব জীিবকা

িহেসেব তােদর িবক পথ হণ করেত হেয়েছ । বাধ হেয় নেম আসেত হেয়েছ সমতেল । িনেজর ম া ও
ব ি স ার সে

তার িমল না থাকায় সমতেলর কৃিষেক আি ক সংেযােগর সে

অেনেকই

হণ করেত

পােরিন । উপন ােস সিবতার ভাই ভারতচ র ভবঘু ের জীবেনর পছেন রেয়েছ নতু ন পিরবিতত সমাজ ব ব া
ও জীিবকার সে ম াগত অিভেযাজেনর অভাব ।
জীিবকা ধু মানু ষেক বঁেচ থাকার অবল নটু কু দয় না, িনমাণ কের তার চাির -মনন-িচ া- চতনা।
উপন ােসর নায়ক নেরন অপলক দৃ ি েত

ত

কেরেছ আপন জনজািত গা ীর জীবন ও জীিবকার নানা

স ট । িনেজ িশি ত হেয় িনেজেদর অি ে র স ট মাচেনর জন িনেবিদত

ােণ িনেজ ও অন সকলেক

রণা জু িগেয়েছ । অনু ভব করেত পেরেছ িনেজর ম া ও ব ি স ার সে জীিবকার িমল কতটু কু? সই
ে

দালািয়ত না হেয় পিরবিতত আথ-সামািজক

াপেট িনেজেদর পিরবতন কেরই উ িতর দৗরেগারায়

প ছােনা যায় ।
িবমল িসনহার ‘লংতরাই’(১৯৮৪ ি

া ) উপন ােস জীিবকার স ট এবং তা থেক উ রেণর িচ

।

ি পু রার লংতরাই পাহােড় বসবাসকারী িরয়াং জনজািত গা ীর জীবনাচরণ উপন ােসর উপজীব । লখক
িনেজ এই জনজািত গা ীর অ ভু

না হেলও তােদর জীবন ও জীিবকা, আচার-আচরণ, রীিত-নীিত, সং ার,
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িব াস, আেবগ-অনু ভূিত ইত ািদ িবষয়েক অপূ ব িশ সংরােগ আ িরক সনু ভূিতর সে

আেলাচ উপন ােস

িচি ত কেরেছন ।
‘লংতরাই’ উপন াস লংতরাই পাহাড় ও সই পাহাড়েক আঁকেড় ধের যারা বাঁচার রসদ খু ঁেজ পায়, সই
িরয়াং জনজািতেদর জীবনেবদ । অফুর

াণ শি

গা ীর জীবন সংরাগ এই উপন ােস িচরভা র ।
অভ

িনেয় লংতরাইেয়র কােল বসবাসকারী এই জনজািত
কৃিতর শাসন পালন কের িনেজেদর সরল জীবনযাপেন

িরয়াংেদর জীবন ও জীিবকায় নেম আসা নানা স ট ও তা থেক বিরেয় নতু ন আেলােকা ল

জীবেনর পেথ পা বাড়াবার ইি ত এখােন
উপন ােসর

েত লংতরাই পাহােড়র ি

পাহাড় উঁচু িটলার গােয় িব ৃ ত জু ম
কাপাস

।
বণনা উপন ােসর শি ক মাধু যেক িচি ত কের— “ লংতরাই

ত । পাহােড়র ঢালু েত সাদা কাপস ফুল বাতােসর ঢউেয় নােচ ।

েতর উপর ভাসেছ িতল গােছর থাকা থাকা ফল । আর এেকবাের নীচু হেয় জু েমর লাল, সবু জ,

হলু দ রঙ ধরা মিরচ । কাপােসর সাদা ওড়নার নীেচ পাহাড়ী জামা, িবিচ

রংেয়ের বাহার । িটলার মাঝখােন

অরহড় গাছ, উঁচু ডাল িল বাতােস নড়েছ । কাথাও আবার িচনার, খাকলু , কুমড়া, লতা থের থের।” ৪
জু ম

ত িরয়াংেদর জীবন ও জীিবকার সােথ ওতে াতভােব জিড়ত । এখােনই তােদর জীবেনর

ভাঙাগড়ার ইিতহাস রিচত হয় । িনেজেদর আেবগ অনু ভূিতর সরল ও
িনেজেদর মেল ধরার য আন
জু ম চাষেক ক

তা এই জু ম

েত মূ ত

ােণা ল

প পায় । তােদর মেনর আদান- দান চেল এই

কের । সােজ েঙর উে েশ গাওয়া জরাকামু িনর গােন

াভািবক ভােবই উেঠ আেস জু ম

েতর

কাশ ঘেট এখােন ।

মপূ ণ আেবগানু ভূিতর সােথ

স —

“ বু কতই হাপু ংিন তক জা ফাইজাকখা
তকনারই চকবু ইমা, বু কতই তু ইবু ংিন
আ, বা ফাইজাকখা িবষতং চালাই চালাই
নাইয় স মূ খিচনদা কইেরং মা” ৫
( কান পাহােড়র পািখ তু িম
লজ নািচেয় কেনা তু িম এেল
কান নদীর ঝাঁক হারা মাছ
কেনা তু িম অিচন জু েম এেল)
উপন ােসর নায়ক জরকামু িণ ও তার

িমকা সােজ েঙর

েমাদ ান এই জু ম

ত । জরকামু িনর

“ কুলসু েমর সু র হাওয়ায় ছিড়েয় পেড়, ভেস যায় দূ ের । দু পু র রােদ, মূ িল বাঁেশর পাহেড়র লু ায় জািল
বেতর বেন মায়া িব ার কের এই সু র ।” ৬ য সু ের তােল তােল নােচ সােজ ঙর মন । জু েমর বাতােস উেড়
তার খালা চু ল ।
িক

সমস া হল িনেজেদর অি

িটিকেয় রাখার জন পযা খাদ শস উৎপাদন সব সময় জু ম চােষর

মাধ েম হেয় ওেঠ না । ফেল িনিদ

সময় পাহাড় জু েড় অভাব দখা দয় । উপন ােস লখক তার বণনা

িদেয়েছন এভােব— “ জ

মাস । পাহাড় জু েড় অভাব । জরকামু িনরও ঘেরর খারাক শষ । উঠােন ধান

কাটার গাইল পিরত , শ াওলা ধরা । ঘের ধান ফুিরেয় যাওয়ার িন ু র সংেকত ।” ৭
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েম অভাব-অনটেন তােদর জীবেনর সরলতা চেল যায় । বশাখ- জে র খরায় আেস অভাব অনটন ।
“ আতংক, দু িভে র সব াসী কবল থেক মু ি র যু

হয়, িনঃশি

মানু ষ লু র । বেনর লতা ঝুপ,

হয় ।” ৮ অি ে র তািগেদ তারা জু িময়া

কচু শাক, কাঁঠালবীিচর উপর িনভর কের মানু েষর বাঁচার সং াম

জীবন পিরত াগ কের জীিবকা িহেসেব বেছ নয় রা া মরামেতর কাজেক । িক

তার মেধ ও রেয়েছ

মিজমািফক ছাটাইেয়র অিন য়তা ।
তােদর জীবেনর ছে র সে

জিড়েয় আেছ জু ম চাষ । িক

সরকারী িনেদেশ বন দখল, অরেণ র

অিধকার থেক বি ত, িবতািরত হেয় তােদর জীবেনর ছে র পতন ঘেট । তােদর জীবেনর দগিদগ

জু েড়

আেছ এই অরণ ও জু ম চাষ । সই জীবন থেক যিদ কউ বন কেড় নয় তখন সই জীবন ধু সর
ম ভূ িমর মেতা হাহাকার কের । িঠক এমনটাই ঘটেলা লংতরাইেয়র কােল লািলত এই ভূ িমপু েদর বন
দ েরর িনদেশ— “ বন দ র কাথা থেক উেড় এেস জু েড় বেস লংতরাই পাহােড়র িশখের । বাজাের বাজাের
ঢাল িপিটেয় ফরমান জারী কের জু ম কাটা িনেষধ । বাঁশ, ছন, কাটা িনেষধ । বনজ স

েদর সম অিধকার

কেড় নয় একটা িচরকুট কাগেজর মেতা নািটশ িদেয় । িন ু র আইেনর হািড়কােঠ জবাই
লংতরাই পাহােড়র অসহায় জু িময়ােদর ।”

হেলা

৯

কৃিতর সােথ যােদর ম ার স ক সই

কৃিতর থেক িবি

পাের না । বু েড়া সত রামেক তাই বলেত শানা যায়—“ জু ম ব

হেয় তারা তােদর অি

ক না করেত

। ...গাছ মািট থেক উপিড়েয় ফলেল বাঁেচ

না । তমিন আমােদরেকও যিদ বন থেক বর কের দয়, আমরা বাঁচব না ।” ১০ তাই এই অন ােয়র িব ে
তােদর কে

িনত হয়

িতবােদর সু র—“ বেন আমােদর জ

। বন আমােদর দবতা । বন আমােদর

নরক সব িকছু । ... সই বন থেক আমােদর তাড়ােনা চলেব না ।”

গ

১১

ঋেণর বাঝা মাথায় িনেয় িরয়াংরা জু ম চাষ কের । মহাজেনর িনকট থেক চড়া সু েদ টাকা ধার িনেয়
সব খু ঁয়ােত হয় তােদর । মহাজনরা িনেজেদর সু িবধােত অব ার সু েযােগ িনমম সব শেত তােদর ঋণ দয় ।
ফেল মহাজেনর ঋেণ জিড়েয় জনজািতরা সবশা

। তাছাড়া তােদর উে েশ ব িয়ত সরকাির অেথর সু েযাগ

থেকও তারা বি ত । তাই তােদর জীবেন নেম আেস হতাশার কােলা ছায়া ।
‘লংতরাই’ উপন েস জীিবকার স ট অথাৎ অি ে র স েট িবপ জনজািতেদর মানিসক টানােপােড়ন এবং
তা থেক উ রেণর ইি ত উপন ােস
থাকেলও উপন েসর শেষ লখক

। জু ম ছেড় সমতেলর কৃিষেক

হণ করার মানিসক টানাপেড়ন

গিতর পেথ পা বড়ােনার ইি ত িদেয়েছন । উপন ােসর শেষ লখক

দিখেয়েছন জনজািতরা কীভােব িনেজেদর উ িতর জন চােষর ব ািনক প িত এবং সমবােয়র কথা ীকার
কের

গিতর পেথ এিগেয় যায় । দু ই বছর পর আসােমর জ ল থেক িফের আসা জরকামু িনর

িত হাসনাই

িরয়াং-এর উি েত সই ইি ত

—“ সারা জীবন জু ম কের আমরা বাঁচেত পারেবা না । এ অস ব ব াপার

। তাছাড়া িদনকাল বদেল যাে

। এখন বাঁচেত গেল নতু ন কােনা বাঁচার পথ আমােদর খু ঁেজ িনেত হেব

।”

১১

বাঁচার নতু ন পেথর স ােনর িচ া থেকই তােদর মেনর মেধ অ ু র ম ঘেট সু

উপন ােসর অি েম সােজ েঙর মেন উৎসািরত সই সানালী

উ ত জীবনেবােধর ।

জীবেনর পি লতােক ধােয় স তার

অেমাঘ িনযােস অিভিস —“ রিঙন সে র ঘাের িবেভার তখন সােজ ঙ । চােখ যন দী

হেয় ভাসেছ

অনাগত ভিবষ েতর ছিব । কােলর ছেলটা তার এমিন কের বাঁিশর ডােক ছু েট যােব । ই ু েলর ময়দােন কিচ
হাত দু ’িট আকােশর িদেক তু েল থাকেব, পাথর ফুেড় কিচ ঘাস যন ওপার িব েয় সূ েযর িদেক তাকায় ।” ১২
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য বেন তােদর জ

। য বন তােদর দবতা । তােদর গ নরক সব িকছু । য বেনর পাখী, বেনর জ

জােনায়ার, বেনর পত , বেনর পাতা গাটা সব তােদর পিরিচত । য বেনর সে তােদর ম ার স ক তা
থেক িবতািরত হেয় পিরবিতত আথ-সামািজক

াপেট নতু ন জীবন ও জীিবকােক

হণ করার সাথক

দিলল িবমল িসংেহর ‘লংতরাই’ উপন াস ।
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