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 ।। বাণী বসরু উপন্যাস উজান-যা�াঃ স্বাধীনতা পরবত� ভারত ভাবনা অতীতেতর আতে�াকমা�ায় ।।

ড. �ত্রিতফ উদ্দীন

                                  সহকারী অধ্যাপক

                     চাপড়া সরকাত্রির মহাত্রিবদ্যা�য়,নত্রিদয়া,পত্রি&ম বঙ্গ। 

সূচক শব্দ (Keywords): জীবন স্র+াতধারায় সততঃ ত্রিববত্রিত, ত মানুতে-র ত্রিশকড় সন্ধান এবং অগ্রগত্রিতর 
সত্রি3�ন অনুসত্রিন্ধত হতেয়তে4 ভারতব-�য় স্র5ক্ষাপতে7।

5বতেন্ধর সারসংতেক্ষপ (Abstract): ‘উজান-যা�া’ পরবত্রিত, ত ভারতেতর নতুন পতে9র সন্ধান এঁতেকতে4। 
বহুধা ত্রিবভক্ত ভারতবতে-, সামাত্রিজক সত্রিন্ধর স্রয আত্মত্রিবন্যাতেস মতু্রিক্তর য9,া9তা রতেয়তে4 এ উপন্যাতেসর 
চত্রির�গুত্রি� তাতেক সদ9,ক রতে? 4ত্রিড়তেয় ত্রিদতেয়তে4। ত্রিবত্রিভন্ন সামাত্রিজক স্তর স্র9তেক উতেB আসা মানুতে-র 
আত্মত্রিবতেC-ণ,আত্মানুসন্ধান ও পারস্পত্রিরক ভাবত্রিবত্রিনমতেয়র মতেধ্য ত্রিনয়ত পত্রিরবত্রিত, ত ভারতীয় মূ�্যতেবাতেধর
ভা?াগড়ার অনুসন্ধান �ক্ষ্য কত্রির এ আখ্যাতেন। 

            ভারতীয়তেGর ত্রিশকড় সন্ধান স্রযমন আমাতেদর শত্রিক্ত স্রতমত্রিন পুরু-তাত্রিIক সমাতেজ নারীর 
বঞ্চনার ইত্রিতহাস আমাতেদর দবু,�তা। নারীর মনস্তত্ত্ব স্রবাধহয় মত্রিহ�া ক�তেম অতেনকতেবত্রিশ বাস্তবতা পায়। 
এসমতেয়র অন্যতম স্রMষ্ঠ ক9াকার বাণী বসরু ‘স্রOতপা9তেরর 9া�া’য় আমরা স্রতমন7াই স্রদতেখত্রি4। ততেব 
এক9াও ঠিক তারাশঙ্কতেরর উপন্যাস, গতেR নারীচত্রিরতে�র স্রয জটি� আত্রিদম 5বৃত্রিUর উৎসমখু স্রদত্রিখ 
এখাতেন তা দ�ু,ভ। আবার   রবীন্দ্রনা9,বনফু�,সুতেবাধতেXা-,আশাপূণ,া স্রদবীর ক�তেমর নারীভাবনার 
স্পশ, পাই বাণী বসরু ক9ায়। আতে�াচ্য 5বতেন্ধ উতেB এতেসতে4 এসবই।

            গতেব-ণাধম�তা ‘মৈম�য় জাতক’এর ক9াকাতেরর অন্যতম অব�ম্বন। আতে�াত্রিচত ‘উজান-যা�া’ 
উপন্যাতেস তার 4াপ আতে4 সব,�। আত্রিদবাসী এবং 5াচীন ভারতীয় অনায, সংসৃ্কত্রিতর সন্ধাতেন তঁার স্রখঁাজ 
তাত্রিরফ করার মতেতাই।

            মূ� 5বতেন্ধ এসতেবর অনুসন্ধান এবং পয,বক্ষণ স্রযমন আতে4 স্রতনত্রিন নতুন জীবনাদশ, ও 
আত্মসত্রি3�তেনর উজানযা�াও আতে4। গBনরীত্রিত,চত্রির�, প7ভূত্রিমর ত্রিবত্রিভন্ন আত্রিঙ্গতেকর মতেধ্য স্রখঁাজ করা 
হতেয়তে4 সহজ 5বাহমান আখ্যতেনর ত্রিশRরীত্রিতর মতেধ্য সাত্রিহত্যধারার স্রয সা9,কতা রতেয়তে4 তাতেকও। 



মূ� 5বন্ধঃ(Discussion) 

‘উজান-যা�ায়’ বাণী বসু এমন এক আUীকরতেণর ক9া বতে�তে4ন যা বত, মান ভারতবতে-,র ততেব তা 
অতীতেতর ত্রিশকড়মা�ায় দঁাত্রিড়তেয় ভত্রিব-্যতেতর ত্রিবতেC-ণ। আত্রিদ ভারতব-,, ভারতবতে-,র আত্রিদবাসী জীবন 
তার সতেঙ্গ মানুতে-র ত্রিচরায়ত ত্রিশকড় সন্ধাতেনর মতেধ্য ত্রিদতেয় বত, মানতেক স্রমতেপ স্রনওয়া। উপন্যাতেসর ত্রিব-য় 
স্বাধীনতা পরবত� ভারতব-, হতে�ও অতীতেতর অনুরাগ ত্রিমত্রিMত সন্ধান চতে�তে4 স্রগা7া উপন্যাস জতুেড়।

          স্বাধীনতা পরবত� ভারতবতে-, অজ+ মূ�্যবান উপন্যাস রত্রিচত হতেয়তে4 তাতেদর 5ায় 5ত্রিতটি 
ত্রিনজস্বতায় উজ্জ্ব�।আমরা জাত্রিন উপন্যাতেসর রচনাশৈশ�ীতেত রচত্রিয়তার ত্রিনজস্ব অত্রিভজ্ঞতা,জীবনদশ,ন, 

স্টাই� তঁার স্রমৌত্রি�কG সৃষ্টিতেত বড় ভূত্রিমকা স্রনয় । উজান-যা�ার আতে�াচনার 5সতেঙ্গ এর স্রমৌত্রি�কতেGর 
স্বাদ স্রযমন স্রনওয়া যাতেব স্রতমত্রিন পরখ কতের স্রনওয়া যাতেব স্বাধীনতা পরবত� বাং�া উপন্যাতেসর 
ক�াতেকৌশ�,চত্রির� গBন,ভা-া এবং গBনশৈশ�ীর আধুত্রিনকতাতেক। আতে�াচনার সতু্রিবধাতে9, আমরা সমগ্র 
5বন্ধটিতেক ৬টি পত্রিরতেeতেদ ভাগ কতের ত্রিনতেয়ত্রি4 য9াঃ

ক. কাত্রিহত্রিনর স্রকতেন্দ্র কস্তুরী স্রবন

খ. আত্মক9ন রীত্রিতর অনন্য গBনশৈশ�ী

গ .সমাজ ভাবনাঃ মনস্তাত্রিত্ত্বক ত্রিববত, ন এবং ভত্রিব-্য ভারত গBতেনর ত্রিদশা

X. অ5ধান নারী চত্রির�ঃ ত্রিমতু এবং ত্রিশখত্রিরণী  

?. ভা-ার 5বাহমানতা

চ. আত্রিদবাসী সংসৃ্কত্রিতর সন্ধানঃ জীবন দশ,তেনর আতে�ায় 

59ম পত্রিরতেeদ

ক. কাত্রিহত্রিনর স্রকতেন্দ্র কস্তুরী স্রবনঃ 

কস্তুরী স্রবন গুজরাতে7র ‘ক7ন ত্রিকং’। পঞ্চাশ ব4র পতের ক�কাতায় এতেসতে4ন মাতেক  খঁজতেত।তঁার এই 
গত্রিতপতে9 ত্রিমতেশতে4 আত্রিদবাসী যুবক গতেব-ক কাজ� ত্রিসং মুণ্ডা – স্রকা�কাতার স্রমতেয় এনত্রিজও কম� মৈম�ী 
ব্যানাজ� – রানাXাতে7র অত্রিভজাত পত্রিরবাতেরর স্রমতেয় অধ্যাত্রিপকা ত্রিশখত্রিরনী পা�তেচৌধরুী। ত্রিতনজন ত্রিভন্ন 
সমাজ এবং স্রMত্রিণ স্র9তেক এতেসতে4ন । তাতেদর ভাবনা, মনস্তাত্রিত্ত্বক ত্রিবকাশ গBতেন কাজ কতেরতে4 দীX,কা�ীন 
ভারতব-�য় সমাজ ও পত্রিরমণ্ড� । এতেদর মতেধ্য এক7া ত্রি�তেকাণও মৈতরী হতেয়তে4 যার পত্রিরণত্রিত দাতেন বড় 
ভুত্রিমকা ত্রিনতেয়তে4 অন্তর শাত্রিয়ত  স্রসই সমাজ-সংসৃ্কত্রিত ভাবনা। এতেদর মাধ্যতেমই তঁার মাতেক স্রখঁাজার প9 
স্রপতেয়তে4ন কস্তুরী স্রবন। স্রয মা(সৎ) তঁাতেক স্র4তেড় চতে� এতেসত্রি4তে�ন। বঁাকুড়া পুরুত্রি�য়ার অবতেহত্রি�ত 



আত্রিদবাসীতেদর সভ্যতার আতে�ার স্পশ, স্রদওয়ার ত্রিযত্রিন সফ� মৈসত্রিনক।কস্তুরী স্রবন স্রয আদশ, স্রয স্বাধীন 
ভারতেতর আদশ, স্রয স্রদশ গBতেনর স্বপ্ন মতেনর মতেধ্য সযতেm �া�ন পা�ন কতেরতে4ন তঁার মা বঁাকুড়া 
স্রমত্রিদনীপতুেরর আত্রিদবাসী অধু্যত্রি-ত অঞ্চতে� স্রসই স্বপ্নতেক বাস্তবাত্রিয়ত কতেরতে4ন। উপন্যাতেসর স্রশতে- কস্তুরী 
স্রবন তাই মা এবং স্রদশতেক নতুন কতের আত্রিবষ্কার কতেরতে4ন।আর কাজ�,মৈম�ী এবং ত্রিশখত্রিরণীতেক ত্রিনতেয় 
মৈতরী হতেয়তে4 বত, মাতেনর সতেঙ্গ অতীতেতর সম্পক,  গBতেনর স্রখ�া।     

ত্রিpতীয় পত্রিরতে4দ

খ. আত্মক9ন রীত্রিতর অনন্য গBনশৈশ�ীঃ  

বাং�া উপন্যাতেসর সূচনা�তেq দঁাত্রিড়তেয় বত্রিঙ্কম কাত্রিহত্রিনতেক মা�াত্রিতত্রিরক্ত গুরG ত্রিদতেয়তে4ন বতে7 স্রতমত্রিন 
আত্রিঙ্গক গBতেনও যতে9ষ্ট পরীক্ষা ত্রিনরীক্ষাও কতেরতে4ন।‘উজান-যা�ার’ আতে�াচনা 5সতেঙ্গ এতেস বত্রিঙ্কমতেক 
স্মরণ করার কারণ তঁার স্টাইতে�র অনন্যতা। আত্মক9ন এবং পত্রিরতেeদ ত্রিবভাতেগর স্রয ত্রিবন্যাস ‘উজান-

যা�া’র 5াণ তা ‘কপা�কুণ্ড�া’, ‘রজনী’র সা9,ক উUরসূত্রির। রবীন্দ্রনাতে9র ‘চতুরতেঙ্গ’ও শচীশ-

Mীত্রিব�াস-দাত্রিমনীর ত্রিনজস্ব ঢতে? ব�া মতেনাত্রিবকাশও স্রয অসাধারণ তা ব�াই বাহু�্য।

                উজানযা�া উপন্যাতেস এই ত্রিবন্যাস স্রকৌশ� ত9া পত্রিরতেeদ ত্রিবভাগ চত্রির�গুতে�ার স্বাভাত্রিবক 
আত্মক9ন-কাত্রিহত্রিনর সতেঙ্গ সামঞ্জস্য বজায় স্ররতেখ ত্রিনতে7া� স্রসৌন্দয, সৃষ্টিতেত সক্ষম হতেয়তে4।উপন্যাতেসর 
শুরুর পত্রিরতেeদ - “ আত্রিম ত্রিতত্রিন ও স্রস” অবশ্য নামকরতেণর ত্রিদক স্র9তেক  ত্রিক4ু7া খাপ4াড়া । শুরু7া 
ত্রিব-তেয়র সতেঙ্গ ইত্রিঙ্গতযুক্ত হতে� ভাতে�া হত। স্রতমত্রিন কাজ� মুন্ডাতেক আরতে{ই স্রযভাতেব adamant 

স্রদখাতেনা হতেয়তে4 তার সতেঙ্গ ত্রিবতে�ত-বাসীতেত পত্রিরণত কাজতে�র 59ম পত্রিরচয়7া সম্পূণ, হয়না। 

                উপন্যাতেসর গBন কাBাতেমা গঠিত হতেয়তে4 মানানসই ভাতেব। কুত্রিড়টি পত্রিরতেeদ জতুেড় এক7া 
5স্তুত্রিত ত্রিনত্রিম,ত হতেয়তে4 যা একুশতম পত্রিরতেeতেদ এতেস স্রপতেয়তে4 পূণ,তা । ত্রিশতেরানাম রচনায় সব,নাতেমর 
পত্রিরবতেত,   (ত্রিতত্রিন- আত্রিম -স্রস) এগারতম পত্রিরতেeতেদ “যা� শুরু” ব�ার মাধ্যতেম ত্রিনপুণ দক্ষতায় সরাসত্রির 
স্রপৌঁতে4 যাওয়ার স্রচষ্টা হতেয়তে4 শী-,ত্রিবন্দতুেত। বাতেরাতম পত্রিরতেeতেদ 59ম ত্রিpতীয় ইত্যাত্রিদ ব�ার পর পঞ্চম 
পতেব, সমাধান রত্রিচত হতেয়তে4। আত্রিঙ্গতেক স্রয সূক্ষ্ণতা আতে4 তা স্রযমন পত্রিরতেeদ ত্রিবভাগ,গত্রিতক্রম ইত্যাত্রিদ 
5মাণ রাতেখ স্রতমত্রিন উপন্যাতেসর স্রশতে- কাজতে�র জীবনসঙ্গী ঠিক কতের স্রদওয়ার স্রকৌশ�ও স্রভা�ার নয়। 
এখাতেন কাজ� বা মৈম�ী স্রকউই সরাসত্রির ক9া বতে�ত্রিন ত্রিকন্তু 59ম পুরুতে-র (তুই) ব্যবহার ত্রিনত্রি&ত কতের 
স্রদয় ও7া ত্রিশখত্রিরণী (তুত্রিম) নয় ত্রিমতু-মৈম�ী ব্যনাজ�। কাজতে�র এই ত্রিসদ্ধাতেন্তর ত্রিপ4তেন রতেয়তে4 স্রকব� তার 
নয় এক7া জাত্রিত ও স্রদতেশর আত্মানুসন্ধান। অত্রিভজাত বংতেশর স্রমতেয় ত্রিশখত্রিরনীতেক জীবনসঙ্গীতেক ত্রিহসাতেব 
পাওয়ার পত্রিরবতেত,  স্রস ত্রিনতেজর মুণ্ডা পত্রিরচয় ত্যাগ করতেত চায় না।এই আধুত্রিনক সভ্যজতেতর শীতে-, তাতেক 
স্রয মণু্ডাত্রিরর ত্রিবজয় পতাকা ওড়াতেত হতেব। পরবত� পত্রিরতেeতেদ আমরা এর মতেনাশৈবজ্ঞাত্রিনক ব্যাখ্যায় যাব।  

               উপন্যাতেসর ত্রিবন্যাতেস নূতনG এবং অত্রিন্ততেম কRনার আতেবশ 9াকতে�ও স্রবশ কতেয়কটি 5শ্ন 
ত্রিচহ্ন 5াসত্রিঙ্গক। য9া ত্রিশখত্রিরনীতেক রূপ ত্রিদতেত ত্রিক স্রবত্রিশ সময় স্রদওয়া হতেয়তে4? তার আত্রিভজাতেত্যর ক9া ত্রিক



স্পষ্ট দএুক9ায় সারা স্রযত না? কস্তুরী স্রবতেনর স্বাধীনতাযুদ্ধকা�ীন ভারতবতে-,র সৃ্মত্রিতচারণা ত্রিক 
স্রপৌনঃপুত্রিনকতা স্রদাতে- দষু্ট নয় ? মৈম�ীর মাতেয়র মৃতু্যর ব্যপার7াও স্পষ্ট নয়। স্রতমনই মতেনাসমীক্ষতেণর 
ত্রিদক স্র9তেক ত্রিবস্তাত্রিরত ব্যাখ্যার দাত্রিব রাতেখ স্রকতেনা কস্তুরী স্রবন দীX, পঞ্চাশ ব4র পর এতেতা তীব্রভাতেব 
ইত্রিতহাতেসর অনুসন্ধাতেন ত্রি�প্ত হতেয়তে4ন। 

তৃতীয় পত্রিরতেeদ

 সমাজ ভাবনাঃ মনস্তাত্রিত্ত্বক ত্রিববত, ন-ভত্রিব-্য ভারত গBতেনর ত্রিদশা – 

 স্র�ত্রিখকা উপন্যাতেসর সূচনাতেতই পত্রিরতেeদ ত্রিবভাতেগর ত্রিশতেরানাতেম (59ম পত্রিরতেeদ-‘আত্রিম’-ত্রিমBূ/ত্রিমতু 
‘ত্রিতত্রিন’-কস্তুরী ও ‘স্রস’-কাজ�) কাজ�তেক তৃতীয় পুরু- ত্রিহসাতেব ত্রিচত্রিহ্নত কতেরতে4ন ঠিকই ত্রিকন্তু স্রস 
উপন্যাতেসর সব,াত্রিধক গুরুGপূণ, চত্রির�। অন্তp,ন্দ্ব কাজতে�ই স্রবত্রিশ।তারাশঙ্কতেরর ‘হঁাসু�ী বঁাতেকর 
উপক9া’র  ‘করা�ী’র সতেঙ্গ তার ত্রিমতে�র স্র9তেক অত্রিম�ই স্রবত্রিশ। ততেব দজুতেনই তাতেদর আত্রিদবাসী জীবতেনর
গণ্ডী স্র9তেক বার হতেত স্রচতেয়তে4।করা�ী স্রচষ্টা কতেরত্রি4� স্বভূত্রিমতেত ত্রিফতের এতেস পত্রিরবত, তেনর এক7া আঁচ 
স্রদওয়ার। অন্যত্রিদতেক কাজতে�র স্বভূত্রিমর 5ত্রিত এক7া চাপা স্রক্ষাভ স্র9তেক ত্রিগতেয়তে4 , তঁার স্রবদনাময় 
সৃ্মত্রিতচারণ- 

“শা�পাতার স্রদানায় কতের খুদ স্রসদ্ধ আর বাম�া আ�ু, যা নাত্রিক তার মা বন স্র9তেক স্রততেড় ত্রিনতেয় আসত 
স্রস ত্রিক ভু�তেত পাতের! স্রস ত্রিক ভু�তেত পাতের উতেপাত্রিস বা�ক স্র4ঁড়া জামা গাতেয় পঁাচ মাই� স্রহঁতে7 ত্রিনম্ন 
ত্রিবদ্যা�তেয় যাতেe- রাস্তায় স্রহঁাচ7 স্রখতেয় স্রগাড়াত্রি� স্র9তেক গ�গ� কতের রক্ত স্রবত্রিরতেয় এ�।পঞ্চা মাস্টার ঠিক
স্রসইখান7াতেতই খুঁ ত্রিচতেয় ত্রিদ�।”(১)/৭৮

             অতীতেতর 5ত্রিত ত্রিবতৃষ্ণা 9াকতে�ও অতীততেক স্রস 5ত্রিতষ্ঠা করতেত চায় ,ত্রিনতেজর মুণ্ডা পত্রিরচয়7া 
স্পষ্ট কতের 5কাশ করতেত চায়।তার স্রকাতেনা ত্রিpধা স্রনই ত্রিনতেজর পত্রিরচয় ত্রিনতেয়-

“আই’� ত্রিরতেমন আ মুণ্ডা অ� মাই �াইফ।আত্রিম ত্রিক4ুর জন্যই আমার জাত্রিত পত্রিরচয় ত্রিবসজ,ন স্রদব 
না”(২)/১৭৬

পত্রিরচতেয়র এই স্বাতI্যতার জন্য কাজ� আধুত্রিনক সভ্য জগতেতর সতেঙ্গ ত্রিমতেশও আ�াদা 9াকতেত ইeুক।
এই খাতেনই বাণী বসুর পয,তেবক্ষণ ভাবায়। উচ্চ বণ, বা এত্রিগতেয় 9াকা মানুতে-র সতেঙ্গ ত্রিমতেশও স্রকা9াও 
এক7া ফারাক রাখতেত চায় স্রস স্রকতেনা? তাহতে� ত্রিক স্বাধীনতা পরবত� ভারতবতে-,র সমাজ ভাবনায় ত্রিনম্ন 
বণ, অবতেহত্রি�ত? না ত্রিক তঁার অতীতেতর বঞ্চনা ও সংস্কাতেরর মতেধ্যই রতেয়তে4 হীনমন্যতার বীজ? না ত্রিক উচ্চ
বতেণ,র আগ্রাসতেনর 5ত্রিত এ7া তার 5ত্রিততেরাধ।ততেব আত্রিদবাসী জীবন স্র9তেক উUত্রিরত হতেয় আসার পর স্রস 
স্বপ্ন স্রদতেখ সৎ স্রMত্রিণ মৈব-ম্যহীন সমৃদ্ধ সুশাত্রিসত এক ভারতেতর। আত্রিদবাসী জীবন ও তঁাতেদর অত্রিধকার 
ত্রিনতেয় মহাতেOতা স্রদবীর �ড়াইতেয়র ক9া 5সঙ্গত চতে� আতেস।‘অরতেণ্যর অত্রিধকার’এ আমরা স্রদত্রিখ বীরসা 
মুণ্ডার আপসহীন সংগ্রাতেমর ক9া যত্রিদও তার প7ভূত্রিম ত্রিভন্ন।এক7া ত্রিদক বীরসার মতেতা কাজতে�ও 
ত্রিবস্তার�াভ কতেরতে4 তা হ� ত্রি�স্টান ত্রিমশনারীতেদর 5ভাব।স্রসই 5ভাতেবর ত্রিপ4তেন ধম,5চার ত্রি4� ত্রিকন্তু 



ত্রিশক্ষার আতে�া7াও ওখান স্র9তেকই ঠিকতের পতেড়তে4 স্রস7া অস্বীকার করা যায় না। ত্রিব-য়7া ত্রিভন্ন এক7া 
গতেব-ণার দাত্রিব রাতেখ। 

কাজতে�র অতেনক ভাবনার সতেঙ্গ কস্তুরী স্রবতেনর ত্রিম� আতে4 ।আবার কস্তুরী স্রবতেনর ভাবনার মতেধ্য রতেয়তে4 
স্র�ত্রিখকার জীবনাদতেশ,র 4াপ আতে4 তা আমরা বুঝতেত পাত্রির-

“ব্যত্রিক্তগত বা দ�গত আত্মপরতা,অপরতেক দাত্রিবতেয় রাখার 5বৃত্রিU আর সাম্রাজ্যবাতেদ চত্রির�গত স্রকানও 
ফারাক স্রনই।’সভুা-চন্দ্র বতে�ত্রি4তে�ন।ক9া7া স্বাধীন ভারতবতে-, বড্ড স্রখতে7 ত্রিগতেয়ত্রি4�,স্রগতে4।
ব্যত্রিক্তগত,দ�গত,আত্মপরতা- এই ত্রিনতেয় আমরা Xর করত্রি4।স্রদশতে5ম আর স্রনই।”(৩)/১৮৯

স্বাধীনতা পূব,বত� এবং পরবত� অন্যতম ত্রিহন্দমুুসত্রি�ম সমস্যা ত্রিনতেয় কস্তুরী স্রবতেনর বাবার বনু্ধর 
জবানীতেত আমরা পাই- 

“গুজরাত-কাতেণ্ডর পর বাবার এক বনু্ধ রতেমশকাকা ব�তে�ন- জাতীয়তাবাতেদর পত্রিরণাম স্রতা এই নতেরন্দ্র।
স্বাধীনতার পর কতগুতে�া দাঙ্গা হ�,কতগুতে�া রাজ্য ত্রিবত্রিeন্ন হতেত চাই�,দ্যাতেখা।সারা ভারত স্রকানওত্রিদন 
এক জাত্রিত হতেব না,জাতীয়বাদ 5চার করতে� এইরকম উগ্র রূপই স্রনতেব।”(৪)/১৯০

ভারতবতে-,র এক জাত্রিত ত্রিহসাতেব গতেড় উBবার উপায় তাহতে� কী? এই 5তেশ্নর উUর কস্তুরী স্রবতেনর বাবা 
ত্রিদতেয়তে4ন আমাতেদর মতেন হয় স্র�ত্রিখকার মত ও তাই। ত্রিশত্রিক্ষত সমাতেজর মূ�তে+াতেত 9াকা আত্রিদবাসী 
যুবতেকর 5ত্রিতত্রিনত্রিধ কাজ� মুণ্ডার দাত্রিবর সতেঙ্গ তা ত্রিমতে� যায়।কস্তুরী স্রবন বতে�ন-

“বাবা বতে�ত্রি4তে�ন, ভারততেক স্রসভাতেব এক জাত্রিত হতেত স্রক বতে�তে4?ইউতেরাপতেক দরূ স্র9তেক আমরা এক 
জাত্রিত বতে� ভাত্রিব,তুত্রিম স্রতা জাতেনা,তা নয়।ইংতেরজ চত্রিরতে� আর ফরাত্রিস চত্রিরতে� আকাশপাতা� ফারাক।
আমরা স্রতমনই আ�াদা হতেয়ও পরস্পতেরর সতেঙ্গ বনু্ধভাতেব 9াকব।আর স্রদতেশর 5ত্রিত,স্রদতেশর মানুতে-র 
5ত্রিত আমাতেদর ভাতে�াবাসা দাত্রিয়Gতেবাধ আমাতেদর চাত্রি�ত করতেব।’’(৫)/১৯০

কাজ� মুণ্ডা এই সত্যতেক অব�ম্বন কতের বতে�-

“ত্রিনদ,� মাতেন ত্রিক সত্রিত্য ত্রিনদ,�?কারও সতেঙ্গ স্রযাগ স্রদব না।ইতেeর ত্রিবরুতেদ্ধ স্রবাঝাপাড়ায় যাব না 
“রাজশৈনত্রিতক বাধ্যবাধকতা’র জতেন্য।ত্রিনতেজর ত্রিবতেবক মতেতা চ�তেবা!”(৬)/৮০

কাজ� মুণ্ডার এই অত্রিস্ততেGর সংক7 ত্রিপত্রি4তেয় পড়া জনজাত্রিতর মতেধ্য স্র9তেক উতেB আসা মানুতে-র ত্রিচরন্তন 
সমস্যা। তারা একত্রিদতেক পুতেরাতেনা জীবতেনর মতেধ্য ত্রিনতেজতেদর স্রমশাতেত পাতেরনা আবার অন্যত্রিদতেক 
ত9াকত্রি9ত 5গত্রিতশী� সমাতেজ এতেস পত্রিরচয় হাত্রিরতেয় স্রফ�াতেক স্রমতেন ত্রিনতেত পাতের না। ত্রিবOায়তেনর যুতেগ 
স্র4া7 স্র4া7 জন স্রগাষ্ঠীর সাংসৃ্কত্রিতক পত্রিরচয় টিত্রিকতেয় রাখা এক7া বড় চ্যাতে�ঞ্জ।স্রসত্রিদক স্র9তেক কাজ� 
মুণ্ডার 5ত্রিততেরাধ ও অগ্রসরতেণর �ড়াই এক7া সাত্রিব,ক জনতেগাষ্ঠীর ত্রিববত, তেনর �ড়াই। ভা-া ও সংসৃ্কত্রিত 
ত্রিনতেয় মানুতে-র আমরণ �ড়াইতেয়র ক9া আমরা ইত্রিতহাতেস খুব সহতেজই পাব।মাতৃভা-ার জন্য অপার 
বাং�ার বা?াত্রি�তেদর  �ড়াই স্রতা আজ ত্রিবOবত্রিন্দত। এই সমতেয়র অন্যতম জনত্রি5য় ওপন্যাত্রিসক স্রসত্রি�না 
স্রহাতেসতেনর ‘যাত্রিপত জীবন’ উপন্যাতেস আমরা স্রসই �ড়াইতেয়র জীবন্ত 4ত্রিব পাই। 



               অন্যত্রিদতেক উজান-যা�া  উপন্যাতেস কস্তুরীতেবন ত্রিনতেজই এক7া প্ল7। ‘স্রOতপা9তেরর 9া�া’ 
বন্দনার সতেঙ্গ তার একক সংগ্রামী জীবতেনর স্রবশ ত্রিম� আতে4 । দজুতেনই অRত্রিদতেনই ত্রিবধবা হতে�ও 
জীবনসংগ্রাতেম স্রহতের যানত্রিন।বন্দনা রক্ষণশী�তার মাতেঝ পত্রিরবত, ন এতেনত্রি4তে�ন আর কস্তুরী পত্রিরবত, নতেক
বঁাধতেত স্রচতেয়তে4ন সংযতেম। কস্তুরী স্রবতেনর  মাও ত্রিনজ আদতেশ,র জন্য পত্রিরবার স্র9তেক স্বতI হতেয়তে4ন। 
আমরা যত্রিদ অতেনকখাত্রিন ত্রিপত্রি4তেয় যায় তাহতে� স্রমত্রির ও�তেস্টানক্র্যাফতে7র গ্রন্থ ‘আ ত্রিভত্রিন্ডতেকশন অফ দ্য 
রাই7স অফ উইতেমন’ এর ক9া এ 5সতেঙ্গ উতে�খ করতেতই পাত্রির। সন্ততেনর ত্রিশক্ষার ত্রিপ4তেন মা’এর অবদান
ত্রিক4ু কম নয়, কস্তুরী স্রবতেনর উপর তার মার 5ভাব স্রসই ক9াই বতে�।পাশাপাত্রিশ নারীর ত্রিশক্ষার 
5তেয়াজনীয়তা এবং পুরুতে-র কম,সঙ্গী হতেয় ওBার মতেধ্যই সামাত্রিজক অগ্রসরতা �ুত্রিকতেয় আতে4 তাও 
5চার কতের। এই উপন্যাস এমনততেরা সমাজভাবনাতেকই উৎসাত্রিহত কতের। 

              বা?াত্রি� পাত্রি�ত সৎ মা আর গুজরাটি বাবার সন্তান মধ্য পঞ্চাতেশর কস্তুরী স্রবন তার এই 
মাতেক খঁজতেত স্রচতেয়তে4ন স্রয তাতেক সতে�তেহ  পা�ন করার পর এক7া সময় সব স্র4তেড় চতে� এতেসত্রি4তে�ন 
ত্রিনজস্ব ভাবনা ও আদতেশ, বশীভূত হতেয়। স্রসই আদতেশ,র অন্যতম ত্রি4� পুরুত্রি�য়া বঁাকুড়া আত্রিদবাসী 
জনতেগাষ্ঠীর মতেধ্য সভ্যতার আতে�া স্রপৌঁতে4 স্রদওয়া।এই মাতেয়র আদতেশ, উpুদ্ধ কস্তুরী স্রবন তঁাতেক খঁুতেজ 
স্রবত্রিড়তেয়তে4ন সমগ্র উপন্যাস জতুেড় । স্বাধীনতাসংগ্রামী মাতেয়র স্রখঁাজ আসতে� স্রসই ভারতবতে-,র স্রখঁাজও 
স্রয ভারতবতে-,র স্বপ্ন স্রদতেখত্রি4তে�ন স্রসত্রিদতেনর স্বাধীনতাসংগ্রামীরা। স্রদতেশর বত, মান অবস্থায় ত্রিবব্রত অসহায়
কস্তুরী স্রবতেনর স্বাধীনতাসংগ্রামী বাবার ক9া তুতে� ধতের-

 “ত্রিকন্তু ত্রিনতেজর স্রদতেশর ত্রিশশুতেদর ফুতেড, স্ররাগীতেদর ও-তুেধ স্রভজা� ত্রিমত্রিশতেয় ত্রিদতেe,সদ্য সদ্য স্বাধীন হতেয়- 

এ আর  স্রকা9াও পাতেব না । ত্রিনতেজর রাস্তা স্রনাংরা করতে4,ট্রাম বাস স্রপাড়াতেe যা নাত্রিক ত্রিনতেজতেদর 7াকা 
ত্রিদতেয়ই স্রকনা - ........... সততা স্রদখাতেত স্রগতে� অবধাত্রিরত মৃতু্য.....স্বাধীন ত্রিচন্তা 5কাশ করতে� কণ্ঠ 
স্রচতেপ ধরতেব.....এই ত্রিজত্রিনসও অত্রিচন্তনীয়।” (৭)/১৯০

           স্রদতেশর 5ত্রিত তার এই ভাতে�াবাসার ত্রিভত্রিU গতেড় ত্রিদতেয়ত্রি4তে�ন তার মা। বাবার সতেঙ্গ মতেতর ত্রিম� না
হয়ায় মা তাতেক স্র4তেড় চতে� এতেসত্রি4তে�ন।মাতেয়র 5ত্রিত এক7া চাপা স্রক্ষাভ ত্রি4� তার।ত্রিকন্তু যখন পুরুত্রি�য়া 
বঁাকুড়া স্রমত্রিদনীপুর জতুেড় মাতেয়র কম,কাতেণ্ডর হত্রিদশ পান তখন মাতেক ত্রিতত্রিন নতুন কতের আত্রিবষ্কার কতেরন।
স্রয নতুন স্রদতেশর স্বপ্ন ত্রিতত্রিন  স্রদতেখন,স্রসত্রিদতেনর স্বাধীনতাসংগ্রামীরা স্রদখতেতন ‘মা’ তাতেকই বাস্তবাত্রিয়ত 
করার জন্যই সবতে4তেড় চতে� এতেসত্রি4তে�ন।  চাত্রিণ্ড� 9ানার স্র4াট্ট গ্রাম ত্রিনমত্রিডতেত এতেস তার অনুসন্ধান 
ফ�5সূ হয়।

চতু9, পত্রিরতেeদ

অ5ধান নারী চত্রির�ঃ ত্রিমতু এবং ত্রিশখত্রিরণী- 

মৈম�ী ব্যানজ� অতেনক7া স�ূধতেরর কাজ কতেরতে4।সাধারণ বা?াত্রি� স্রমতেয় ততেব ত্রিমতু 5গত্রিতশী�,ত্রিনস্পৃহ 
নয়।সমতেয়র অশুভ 5ভাব স্র9তেক স্রস ত্রিনতেজতেক সত্রিরতেয় রাখতেত চায়,বনু্ধতেদর পয,তেবক্ষণ কতের তাতেদর 



স্রদা-ত্রুটিতেক �ক্ষ্য কতের দরূ স্র9তেক।আত্মস3ান ত্রিনতেয় যতে9ষ্ট সতেচতন।পাড়াতুতেতা দাদা ‘দীপকদা’র 
ত্রিবOাসXাতকতা ,মাতেয়র মৃতু্য তাতেক ত্রিভততের ত্রিভততের কতেBার কতের স্রদয়।কাজ�তেক ভা�বাসতে�ও ব�তেত 
পাতের না। কাজতে� ঝগড়া আসতে� তার ভাতে�াবাসারই ত্রিভন্ন 5কাশ।

         অন্যত্রিদতেক ত্রিশখত্রিরণী বতেনদীয়ানায় ও আত্রিভজাতেত্য মতেধ্য মানূ-। ওর দষৃ্টিভঙ্গী7াও গতেড় উতেBতে4 
ওই স্তর স্র9তেকই।কাজ� মুণ্ডাতেক স্রসই কারতেণই কাজ� ত্রিসং বানাতেত চায়।জীবতেনর বঁাধাগতেতর মতেধ্য তার 
ত্রিবচরণ তার বাইতের স্রবতেরাতেনার ইeা  বা সাম9,্য স্রকান7াই তার স্রনই।গভীর স্রকান আদতেশ, স্রস উpুদ্ধ নয় 
স্রয7া আমরা স্রদত্রিখ কস্তুরী স্রবতেনর চত্রিরতে�।

              উপন্যাতেসর চত্রির�গুতে�ার উপর আতে�াকপাত করার পর ব�তেতই হয় কাজ� ও কস্তুরী 
স্রবতেনর চত্রিরতে� স্রয মতেনাসমীক্ষণ স্রদত্রিখ অন্যতেদর স্রক্ষতে� তার অভাব আতে4।মতেনর গহন স্রদতেশ অবগাহতেনর 
ইeা স্রদখায়ত্রিন স্রকউ।কাজ� স্রযমন ত্রিমতু-ত্রিশখত্রিরণী সম্পতেক,  স্পষ্ট মতামত 5কাশ কতেরত্রিন স্রতমত্রিন এতেদর 
5ণয় সম্পক,  ত্রিনতেয় ঔপন্যাত্রিসক স্রতমন আগ্রহ স্রদখানত্রিন। বড্ডতেবত্রিশ শুদ্ধতার স্রমাড়ক স্রদওয়া হতেয়তে4 
এতেদর ত্রিভততেরর 5ণয় ত্রিনতেয়। ত্রিড. এইচ.�তেরতে¤র উপন্যাস পড়া স্র�ত্রিখকার কা4 স্র9তেক 5ণয় সম্পক,  
গBতেন এর স্র9তেক স্রবত্রিশ আশা করাই স্রযতেত পাতের।

পঞ্চম পত্রিরতেeদ

ভা-ার 5বাহমানতাঃ 

উপন্যাতেসর ভা-া উততের স্রগতে4 ব�তে� কম ব�া হয়।ভা-া বুত্রিদ্ধদীপ্ত 5াসত্রিঙ্গক হতেয়তে4 ততেব সূক্ষ 
তাৎপয,বাহী 5বাহমান হতেয়তে4।ভা-ার ত্রিভতর নাগত্রিরক স্মা7,তেনস পয,াপ্ত স্রযমন- 

“কাজতে�র ভুরুর স্রকঁাচ ত্রিফতেক হতেয় আসতে4 ত্রিকন্তু এখনও পতুেরাপতু্রির যায়ত্রিন।কাপড় 7াপড় ইত্রি¥ করতেত 
স্রগতে� পয়�াবার ইত্রি¥ চা�াবার পর স্রযমন হা�কা এক7া অমসৃণ ভাব স্র9তেক যায় স্রতমন।”(উজান-

যা�া/বাণী বসু)

উপমা ব্যবহাতেরর এই আধুত্রিনকতা সত্রিত্যই 5শংসনীয়। স্রযমন ত্রিমতু তার পূব,তে5ম সম্পতেক,  যখন বতে� 
“আমার স্র5ম7া চ7তেক স্রগ�” তখন তা স্রযমন তার চত্রিরতে�র সতেঙ্গ খাপ খায় স্রতমত্রিন সমসামত্রিয়ক জনত্রি5য়
শব্দাবত্রি�র ব্যবহার সা9,কভাতেব তার মতেনাভাতেবর 5কাশ X7ায়। 

      ভা-া ব্যবহাতের স্রযত্রিদক7া Xা7ত্রিত রতেয়তে4 তা হ� কাজ�-ত্রিমতু-ত্রিশখত্রিরণী স্রযতেহতু ত্রিভন্ন পত্রিরতেবশ স্র9তেক 
এতেসতে4 তাতেত তাতেদর ভা-া ব্যবহাতের পা9,ক্য 9াকতেব স্রস7াই স্বাভাত্রিবক ত্রিকন্তু এখাতেন স্রতমন7া আমরা 
স্রদত্রিখনা । কাজ� দীX,ত্রিদন স্রকা�কাতায় 9াকতে�ও পূব, জীবতেনর ব্যবহৃত ভা-ার 7ান তার ভা-াতেত 
9াকতেব না তা হতেত পাতের না।আবার ত্রিশখত্রিরণী নত্রিদয়ার স্রমতেয় সতুরাং তার আর ত্রিমতুর ভা-ার মতেধ্য 
সামান্য তফাৎ 5বাদ5বচতেনর এত্রিদক ওত্রিদক 9াকা দরকার ত্রি4�।



      এক9া ঠিক অতেনকত্রিক4ু কাত্রিরকুত্রির ভা-ায় না 9াকতে�ও ভা-া সহজ স্বাভাত্রিবক ভাব5কাতেশ সক্ষম।
পত্রিরতেবশ বজায় রাখতেত বুত্রিদ্ধদীপ্ত হা�কা রত্রিসকতা জত্রিমতেয়তে4ন দক্ষ স্র�ত্রিখকা।উদাহরণ স্বরূপ স্রদওয়া 
যায় কস্তুরী স্রবতেনর বাত্রিড়তেত ত্রিমতুর রসতেগা�া খাওয়ার 5সঙ্গটি-

“রসই যত্রিদ স্রফতে� ত্রিদতে� স্রতাতেব রসতেগা�া কী? ত্রিদস ইজ আওয়ার স্রস্পশা� স্রফভাত্রির7 ইন আতেমদাবাদ।
আতেগ জানতে� স্রতামাতেক ত্রিতত স্রগা�া খাওয়াতাম।”(৮/১৬)

কস্তুরী স্রবতেনর এই ভা-া খবুই শ্রুত্রিত মধুর স্রযমন তার ব�া “4ু7ুতেব�া সব স্রব�া’’ স্রযন উপন্যাতেসর 
5াণমূ� স্র9তেক উৎসাত্রিরত এক অতেমাX উত্রিক্ত।তারই মখু স্র9তেক 5চত্রি�ত কতেয়কটি বাং�া অনুবাদ নতুন 
কতের স্রশানা স্রগ� “ একাতেন যত্রিদ ভাব ত্রিখচত্রিড় ওমতে�7 কতের স্রতা স্রস বাত্রি� গুতেড়” স্রতমত্রিন wit এর 
ঝকঝতেক 5তেয়াগ কম স্রনই উপন্যাতেস একটি উদাহরণই যতে9ষ্ট- 5ব� বৃষ্টিতেত স্ররনতেকা7 পরা ত্রিমতু যখন 
কস্তুরী স্রবতেনর বাত্রিড়তেত স্রঢাতেক- 

“ত্রিমতু বাইতের স্র9তেক গ�া বাত্রিড়তেয় ব��,জতে�া ত্রিজত্রিনসগুতে�া বাইতের স্ররতেখ শুকতেনা আত্রিম স্রভততের 
ঢুকত্রি4।”(৯/৮৭)

ভা-ার কাত্রিরকুত্রির কতেরতে4ন সমাত্রিপ্ত পয,াতেয়ও স্রসখাতেন চত্রির�নাম স্রনই ত্রিকন্তু 59ম পুরুতে-র আ�াপন 
বুত্রিঝতেয় স্রদয় ক9া ব�তে4 মতু ও কাজ� যা পাBকতেকও মতেনাতেযাগী হতেত ত্রিনদ,শ স্রদয়।

-ষ্ঠ পত্রিরতেeদ

আত্রিদবাসী সংসৃ্কত্রিত সন্ধানঃজীবন দশ,তেনর আতে�ায়-

উপন্যাতেসর অন্তরগত সত্য দঁাত্রিড়তেয় 9াতেক ঔপন্যাত্রিসতেকর জীবন দশ,তেনর উপর। ‘মৈম�য় জাততেক’ বাণী 
বসু স্রয সামাত্রিজক পত্রিরবত, তেনর 4ত্রিব এঁতেকত্রি4তে�ন,য9া কৃত্রি-জীব্ী,বতৃ্রিUজীবী,ভূত্রিমত্রিধকারী নাগত্রিরক,স্র4া7 
ব্যবসায়ী,কত্রিব,নটী,দাস 5ভৃত্রিতর শাOত জীবনচয,াতেক তুতে� ধরার মতেধ্য ত্রিদতেয় আতে�াত্রিচত উপন্যাতেস তার 
পরবত� 5বাহমান রূপ স্পষ্ট।‘মৈম�য় জাতক’এ ত্রিতত্রিন বতে�ত্রি4তে�ন সস্পদ হতেয় উতেBতে4 5কৃত ক্ষমতার 
উৎস।বাত্রিণজ্য সম্প্রসারতেণর সতেঙ্গ সতেঙ্গ শা¥জীবী এবং শ¥জীবীতেদর ত্রিপ4তেন স্রফতে� এত্রিগতেয় এতেসতে4ন 
বত্রিণক Mমজীবী।বহু শতাব্দীর ব্যবধাতেনর প7ভূত্রিমতেত ত্রিনত্রিম,ত আতে�াত্রিচত উপন্যাতেস স্র�ত্রিখকার অসতেন্তা- 
চাপা 9াতেকত্রিন ভারতবতে-,র বত, মান অবস্থার ত্রিদতেক তাত্রিকতেয়।বত, মান ভারতেত মানু- একক 
ত্রিবত্রিeন্ন,জাতপাত ধতেম, বহুধা ত্রিবভক্ত – রক্ত�াত।

          বত, মান ভারতবতে-,র গ্লাত্রিনর ত্রিচ� আমরা উপন্যাস স্র9তেক স্রদত্রিখতেয়ত্রি4 ততেব এই উপন্যাতেস উতেB 
আসা আতেরকটি গুরুGপূণ, আতে�াত্রিচত স্র5ক্ষাপ7 হ� ট্রাইবা� জীবতেনর অন্তরভূম।অতেনতেকর স্র�খায় 
আজকা� আত্রিদবাসী জীবন স্থান পাতেe ত্রিকন্তু এই উপন্যাতেস অস{ব Mদ্ধা ভাতে�াবাসার সতেঙ্গ আত্রিদবাসী 
জীবন আতে�াত্রিচত।বত, মাতেন ‘দত্রি�ত সাত্রিহত্য’ নামক স্রয সাত্রিহত্যধারা আতে�াচনার স্রকন্দ্রত্রিবন্দ ুতার স্রয 



অন্যতম মাপকাঠি স্রয একজন দত্রি�তই 5কৃত দত্রি�ত সাত্রিহতেত্যর +ষ্টা হতেত পাতের বতে� মতেন কতেরন স্রকউ 
স্রকউ তাতেক স্বeতেন্দ ভু� 5মাণ করতেত পাতের।

            অত্যন্ত স্রজাতেরর সতেঙ্গ স্র�ত্রিখকা সমাতেজর মূ�তে+াতেতর স্র9তেক ত্রিপত্রি4তেয় পড়া মানু-তেদর অত্রিস্ততেGর 
সন্ধান কতেরতে4ন তাতেদর পাদ5দীতেপর আতে�ায় ত্রিনতেয় আসতেত স্রচতেয়তে4ন।কাজ� মুণ্ডাতেক সামতেন স্ররতেখ 
ত্রিতত্রিন জাত্রিনতেয়তে4ন এঁতেদর 5ত্রিতভা কম নয়। এ ত্রিব-তেয় তঁার গতেব-ণাধম� স্র�খনী 5শংসার দাত্রিব রাতেখ 
ত্রিবতেশ-ত স্রযভাতেব ত্রিতত্রিন মতেহতেঞ্জাদাতেরা শতেব্দর অ9, ব্যখ্যা কতেরতে4ন-

“হড় মাতেন মানু-; আত্রিদবাসীরা সবাই হড়।শুধু ত্রিবরহড়রা নয়। তপা মাতেন সমাত্রিধ,হড়প্পা মানুতে-র 
সমাত্রিধ.....। মতেহর সতেঙ্গ স্রয়ন ত্রিদতে� মতেহন হয় যার মাতেন 5সু্ফটিত।‘জ’ মাতেন ফ�, মুণ্ডাত্রিরতেত দাতের বা 
দারু হ� বৃক্ষ।মতেহনতেঞ্জাদাতেরা মাতেন তাহতে� 5সু্ফটিত ফ� বা বৃক্ষ।”(১০/১০৯)

          উপন্যাস জতুেড় ত্রিবত্রিভন্ন আত্রিঙ্গতেক আত্রিদবাসী সংসৃ্কত্রিতর ক9া,মারাংবুরুর পূজা,বাবার 9ান 
5ভৃত্রিতর ব্যখ্যা আতে4।আত্রিদবাসী পরুাতেণ স্রযভাতেব মানুতে-র আগমতেনর ক9া আতে4 তা 5ায় সব ধতেম,র 
মতূে�র সতেঙ্গ সঙ্গত্রিত রাতেখ-

“ পৃত্রি9ত্রিব তখন জ�ময় । মাটি অতেনক নীতেচ।Bাকুর ত্রিজউ কঁাকড়া,হা?র, কুত্রিম্  রাXবতেবায়া�, কeপ সব
সৃষ্টি করতে�ন।তারপর মাটি ত্রিদতেয় মানু- গড়তে�ন ত্রিকন্তু আকাশ স্র9তেক সূতেয,র স্রXাড়া ত্রিসঞ সাদম এক7া 
রূপাত্রি� সুতেতা- ততেড় সগুম ত্রিদতেয় স্রনতেম এতেস স্রভতে? ত্রিদ�।তখন ত্রিনতেজর বতুেকর ময়�া ত্রিদতেয় হঁাস হঁাসাত্রি� 
গড়তে�ন,ফঁু ত্রিদতে�ন। তারা উতেড় স্রবড়াতেত �াগ�।ততেব হঁাস হঁাসাত্রি� ত্রিকন্তু কণ্ঠার দতু্রিদতেকর দতুে7া হাতেড়রও 
নাম।........ ত্রিবতেয়র সময় আমাতেদর কতেনতেক হঁাসতু্রি� উপহার স্রদওয়া হয়,কণ্ঠার হাতেড়র উপর স্র�তেগ 9াতেক
তাই হঁাসুত্রি�।”(১১/১৬৯)

           আত্রিদবাসী জীবতেনর উৎস সন্ধান করতেত করতেত স্র�ত্রিখকা বত, মান ভারত সম্পতেক,  তঁার স্রক্ষাতেভর 
ক9া স্পষ্ট কতের ত্রিদতেয়তে4ন।ত্রিমতুর বান্ধবীতেদর 5সঙ্গ ত্রিনতেয় এতেস এই অত্রিতআধুত্রিনক যুতেগও স্রমতেয়তেদর 
অত্রিস্তGহীনতার ক9া বতে�তে4ন।সহজ ভা-ায় স্পষ্ট কতের ত্রিদতেয়তে4ন ভত্রিব-্যত ভারতেতর ��া7 ত্রি�খন-

“স্রকাটিপত্রিত ভারত,দাত্রিরদ্র্যসীমার নীতেচর ভারত,মুসত্রি�ম ভারত,ত্রিহন্দ ুভারত এবং সবত্রিক4ুতেক 4াত্রিপতেয় 
ক্রমশ মা9া তু�তে4 মাত্রিক, নভারত।”(১২/১৩৩)

ধম, সম্পক,  তঁার সুত্রিচত্রিন্তত মতামত জতে�র মত সর� ত্রিকন্তু তীব্র 5ত্রিতবাদী-

“ধম, হ� মানধম, তার স্রবত্রিসক মনু-্যG।মুণ্ডাত্রিরতেত ত্রিধত্রির মাতেন হ� পাহাড় বা পা9র।ত্রিধত্রির স্র9তেক 
স্যানসত্রিক্র7াইজড হতেয় হ� ধৃ।তার স্র9তেক ধম, যা পব,তেতর মত অচ� অ7� মূ� 5পাটি মনু-্যতেGর।স্রসই 
ধম,ই যত্রিদ না 9াক� ততেব কী রই�।’’( ১৩/১৩৩-১৩৪)

      শুধু ত্রিক ধতেম,র ত্রিবভাজন বা অতে9,র মৈব-ম্য আমাতেদর বত, মান সমাজ ব্যবস্থার মতেধ্য স্রয কতরকতেমর 
স্রMত্রিণ ত্রিবন্যাস আতে4 তা তঁার সন্ধানী দষৃ্টি এত্রিড়তেয় স্রযতেত পাতেরত্রিন-



“কতরকতেমর স্রMত্রিণত্রিবভাগ আমাতেদর এই স্রজনাতেরশতেনর মতেধ্যও।স্রমতেয়রা প্যাণ্ট পতের ত্রিসগাতের7 গঁাজা 
খায়।যারা অন্য ত্রিক4ু পতের,ওসব খায় না ।যাতেদর মাতেয়রা চাকত্রির কতেরন।যাতেদর মাতেয়রা কতেরন না।যারা 
সাতেয়¤ পতেড়,যারা আ7,স পতেড়,স্র7কত্রিনক্যা� সু্ক�,ইত্রিঞ্জত্রিনয়াত্রিরং,ডাক্তারী.....সব ত্রিক4ুর এক7া অদশৃ্য 
স্রগাপন স্ররটিং আতে4।”(উজান-যা�া/বাণী বসু)

             ক9াতেশতে- এক7া বড় আতেক্ষপ রতেয় যায় গ্রন্থটি যতটি 5চার পাওয়া উত্রিচত ত্রি4� ততটি না 
পাওয়ায়।আমাতেদর আশা বাণী বসরু অন্যান্য বহু� আতে�াত্রিচত গ্রন্থমা�ায় এটিও স্থান পাতেব।খুব সহজ 
ভা-ায় আমাতেদর সামতেন উতেB এতেসতে4 অত্রিত গুরুGপূণ, বহু ত্রিব-য়।5বতেন্ধ সন্ধান করা হতেয়তে4 স্রসসতেবর 
অন্ত��ন অত্রিভজ্ঞান। আগামী ভারতবতে-,র ত্রিদশা সন্ধাতেন তা মজবুত ভূত্রিমকা স্রনতেব এ ত্রিবOাস আমাতেদর 
আতে4।উজান-যা�া তাই অবশ্য পাB্য হতেয় উBুক 5কৃত ভারততে5ত্রিমতেকর।উজান-যা�া  এই সমতেয়র 
যা�া,ভত্রিব-্যতেতর ত্রিদতেক আমাতেদর উUরতেণর যা�া।স্রয যা�ায় আমরা 5চত্রি�ত স্রচতেপ বসা ধারণাতেক 
সত্রিরতেয় দষৃ্টিভঙ্গীর বদ� Xটিতেয় নতুন ভারত গBতেনর শপ9 স্রনব।
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গ।অরতেণ্যর অত্রিধকার,মহাতেOতা স্রদবী,করুণা 5কাশনী,ক�কাতা-০৯

X।প4তেন্দর পঁাচ উপন্যাস,স্রসত্রি�না স্রহাতেসন,ত্রিদয়া,ক�কাতা-০৯

?।উপন্যাস সমগ্র(১ও২),রবীন্দ্রনা9 Bাকুর,পুন&,ক�কাতা-০৯

চ।বত্রিঙ্কম রচনাব�ী,59ম খণ্ড,সমগ্র উপন্যাস,সাত্রিহত্য সংসদ,কত্রি�কাতা-৯

4।বাং�া উপন্যাসঃ pাত্রিন্দক দপ,ণ,সতেরাজ বতেন্দ্যাপাধ্যায়,পঃবঃ আকাতেদত্রিম,ক�কাতা-৭০০০২০

জ।বাং�া উপন্যাতেসর কা�ান্তর,সতেরাজ বতেন্দ্যাপাধ্যায়,স্রদ’জ,ক�কাতা-৭০০০৭৩

ঝ।বাং�া উপন্যাস ও তার আধুত্রিনকতা,সতেত্যন্দ্রনা9 রায়,স্রদ’জ,ক�কাতা-৭০০০৭৩
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