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লাকস ৃ ি র

ণিব ু েতঃ জয়া গায়ালার ‘তবু মাদল বােজ’ উপন াস

Loksampriktir Prekhonbindute: Jaya Gowalar “ Tobu Madol Baje” Uponyash
Binapani Chanda
Teacher of Bengali, Rashtriya Sanskrit Sansthan (D.U.), West Tripura

Abstract
This paper discusses about Kothasahitya of Tripura and then moves to present various aspects of the Novel “ Tobu Madol Baje”, written by
Jaya Gowala.
Keywords: Jaya Gowala ,Tobu Madol Baje, Tripura, Novel

Article

ি পু রার কথাসািহেত র অ ন সু িব ৃ ত। ি িটশ ভারেত ি পু রার অব ান িছল দশীয় রাজ
ি

াে র ১৫ই অে াবর ি পু রা ভারতভু

পু ন

েপ, পরবতীকােল ১৯৪৯

হয় এবং পাঁচ শতেকর মািনক রাজবংেশর অবসান ঘেট। উ র-পূ ব অ েলর

ান আইন (১৯৭১) অনু সাের ২১ শ জানু য়াির ১৯৭২ সােল ি পু রা পূণরােজ র মযাদা লাভ কের। পরবতীকােল ভারত

রাে র অ ভূ

হয় ি পু রা রাজ ।

ি পু রা এক সময় িছল রাজন শািসত রাজ । দশীয় রাজার রাজে
ধের সু িতি ত।

ি পু রার রাজন বগরা বাংলাভাষার যেথ

পরবতীকােল দশভােগর িবপযয় নেম আেস এই
ি খি ত কের িদেয়িছল। দশভােগর ফল

বাংলােদশীয়েদর ি পু রায় আগমেন শা

পৃ েপাষকতা কের গেছন। রাজআমল

াি ক রােজ । ১৯৪৭ সােল দশভাগ অখ বাংলা তথা বাঙািল জীবনেক

বাংলােদশ) থেক কেয়ক ল

সব া

ান

বাঙািল পিরবার ি পু রা রােজ

িচন-ভারত সং াম, ১৯৬৫ সােল ভারত-পিক ান যু
িন র

এবং ১৯৭১ সােল উ া

জনজীবেন ি পু রার আথ-সামািজক-রাজৈনিতক অব ার

থােক। সমতলভূ িম ছািড়েয় জন াবন ধীের ধীের পাবত ভূ িমেতও ছিড়েয় পেড়িছেলা। ফল
আিদবাসীেদর অবািরত িবচরণ

প দীঘ´িদন ধের বসবাসকারী

িনজ

সং ৃ িতর আদান- দােন

সাং ৃ িতক সম য় স বপর হেয়েছ। সামািজক-অথৈনিতক-রাজৈনিতক আবহাওয়ার পাশাপািশ িম
ভােব

উেঠ এেসেছ।

পা র ঘটেত

েম সংকুিচত হেয় পেড়িছল। অন ািদেক িছ মূল বাঙািলর বঁে চ থাকার এবং মাথা

গাঁজার জন আ য় নয় পাবত ি পু র ায়। বাঙািল জনসমােজর নানািবধ বিচ ময়

উপন ােস

থেক ভারতভু

প পূ ববে র অসংখ িহ ু বাঙািল ি পু রা সহ ভারতবেষর িবিভ অংেশ আ য়

িনেয়িছল। দশভােগর ফেল পূ ব-পািক ান (বতমান
আ য় নয়। তাছাড়া ১৯৬২ সােল

াধীন ি পু রায় বাঙািল এবং বাংলা ভাষা পাঁচশ বছর

সং ৃ িত ি পু রার

মবধ´মান বাঙািলেদর আগমেন লাকালয়, জনপদ এমনিক পাহাড় ভূ িমেতও
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জনসমাগম

উ েরা র

বাড়েত থােক। আর ফল

প

ানাভাব, খাদ াভােব ধীের ধীের

50

াস করেত থােক ি পু রার

জনসমাজেক।
আগরতলা ও তৎসি িহত অ ল রাজৈনিতক, অথৈনিতক ও সামািজক সমস ার ঘূ না´বেত´ আব
সু ্েযাগেক কােজ লািগেয় কিতপয়

াথা´ ষী ও িবি

হেত থােক। এই

তাবাদী লাকেদর মদেত আিদবাসী ও বাঙািল িবে ষ ঘনীভূ ত হয়

এবং সংঘিঠত হয় আিশর ভয়াবহ দা া। ১৯৮০ সােল ঘেট যাওয়া এই র া য়ী দা ায় উভয় স দােয়র ব

মানু েষর

াণঘাতী ঘােট এবং সামািজক িবশৃ ংখলতার সৃি হয়। সমাসামিয়ক রাজৈনিতক ও অথৈনিতক জিটলতার িদেক উঁিক িদেয়
ি পু রার কথাসািহিত েকরা সই জা ল মান সময়েক ািয় িদেয়েছন কথাসািহেত র মাধ েম। তাই ১৯৮০ ি
সমেয় ি পু রার উপন ােসর আদল পিরবিতত হেয় গেছ। সখােন
জীবেনর নানা ঘটনা,

িত ি তা, িনজ

িতপি

াে র পরবতী

ান পেয়েছ ছাট জনপেদ বসবাসকারী মানু ষেদর

িব ােরর জন কলহ িববােদর কািহিন, আ ত াগ, অন ােয়র

ািতবােদর

সু দৃঢ় উ ারণ, তার পাশাপািশ আি ে র টানােপােড়ন, আধু িনক জীবন য ণা ও মন াি ক জিটলতা। বাঙািল- উপজািতমিনপু ির মানু েষর সু খ-দু ঃখ, হািস-কা া, আন - বদনা, জয়-পরাজয় বঁেচ থাকার িনর র যু
কথাসািহেত র অন তম
লাকবলয়েক সমৃ

রণা। তােদর

িতিদেনর ব বহািরক

ছাটগ , নাটক,

ব

ও

কিবতা ও ছাটগে র তু লনায় উপন ােসর সংখ া অ তু ল। অখ াত জনবসিতপূ ণ লাকসমােজর

সামািজক রীিতনীিত আচার-আচরণ, িবিবধ অনু ান তথা
লাকসামাজ স ৃ

জীবেন আ িলক ভাষা, আচার-আচরণ ধীের ধীের

কেরেছ। জািত-উপাজািত ও ি পু রার বাংলাসািহেত র জগত কিবতা,

উপন ােস ভরপু র। িক

ি পু রার সািহেত তথা

জীবেনর

লাকসমােজর রীিতনীিত, আচার-আচরণ,

লাকানু ান তথা

িত িবও অনু ে িখত থােকিন।

ি পু রার সািহত াকােশ জয়া গায়ালা অনন া। শি শালী কথাসািহিত ক
িন বেগ´র ি পু রায় বসাবাসকারী মানু ষজন তাঁর সৃ

জগেতর কা ারী।

েপ জয়া গায়ালা সবজন পিরিচত একক ব ি

।

িমক-মজু রেদর জীবনযাপন এবং তােদর দু ঃখ-

সু খা য়ী জীবেনর মম´ দ অিভ তা তাঁর লখায় উপজীব । জয়া গায়ালার ‘তবু মাদল বােজ’ উপন াসিটর

েতই যাদু

িবষয়ক সং ােরর পিরচয় পাওয়া যায়। ডম র ী ফুিলেক ভূ েত ধেরেছ এবং ভূ তেক তাড়ােত তারা গ াবু িড়র ার

হয়।

এই বু িড় ম -ত জােন, জলপড়া, তািবজ-কবচ দয়। এক ওঝা বাবার ভয়ংকর চহারার বণনা িদেয়েছন লিখকা এভােব--“ জবা ফুল চাখ, কােলা পাথর—কুঁেদা বট-

ঁিড় শরীর, িপেঠ ইয়া কুঁজ। বাবির চু েল কাঠ কাঁকই, িপেঠর লাল শালু র

বাঁচকা যন আেরকটা কুঁজ। হােতর লািঠটােতা আরও ভয়ংকর, মাথায় একটা সাদা হাড় লটকােনা।’’১
গাবর- লপা দাওয়ায় হালিদমাখা আেলাচাল িদেয় ‘িদশা’ কের ওঝা, নানািবধ আচার স
অবেশেষ জানায় য,--

কের পিরতৃ ি র হািস হেস

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2019, Vol 6, No.1,49-54.

“ধেরেছ ঐ

শােনরটা-। দূ ের উ েরর ঢালটা অথ াৎ
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শানখলাটা দিখেয় ওঝা বেল। বু ঝিল ডম , বৗ- ক খাপমতন ধের

িনেয়েছ শয়তানটা।’’২
মু রিগ, সায়া কিজ চাল, ল াংিগ-মদ, হাঁেসর বা া ইত ািদ উপাচাের পূ জা দবার মানত করা হয় রাগ আেরােগ র শেত।
ডম

ফুিলর দা ত জীবেন দু েটা পু স ান এবং ফুিল আস া স ানস াবাও। িটলার উপর থেক অসাবধানতাবসত পেড়

িগেয় তাঁর র

রণ ঘেট, িকছু সু েযাগস ানী ওঝা এেক ভূ েত ধেরেছ এই অপবাদ চািলেয় দয় এবং ধীের ধীের ফুিল মৃ তু র

কােল পিতত হয়। ােমর উ র িদেকর

শােন কবর দওয়া হয় লাকসমােজর িব াসানু যায়ী। লিখকা িলেখেছন—

“ সই কেব থেক িতন টাঙার এই িটলা গাঁেয়র মানু ষ েলা এখােনই কবর খু ঁড়েছ। ি য়জনেক মািট চাপা িদেয় মাথা
খু ঁটেছ।

েত েক এক মু েঠা মািট িদেয় শষ সাহাগ, তােদর

সামািজক ব িবধ আচার অবশ ই পালনীয়, জীবেনর সে

া জানাে ।”৩
তার অ য়ও সু দূর সারী ফলদায়ক এবং িকছু আচার মান তা

দওয়া হয় সামােজ, যােক বলা হয় লাকাচার। এখােন ফুিলর মৃ তু জিনত আদ া
কাসন, গয়না-গাঁিট সহ কবেরর ভতের জ া
ক -খু িশ, হতাশা-আশা সবিকছু

এবং

া জানােনা,

েপার টাকা, বাসন-

মু রিগ দওয়া হয়, লাকসমােজর কােছ এ িল লাকাচার

প। দু ঃখ-সু খ ,

কৃিতর িনয়েম পািরবতনশীল। স প সময় ও পিরি িতর আবেত িতনটাঙার জনসাধারণ

এিগেয় যায় আগামীর িদেক-“ তেব এরাও হােস, কাঁেদ। শািদ-িবহা পু েজা-পািলেত ‘দনা’ ভরা হাঁিড়য়া-র ম য়া নশায় এরা নােচ। ‘দনা’ তির কের
মেয়রা পাতা িদেয়। একজােতর ঝাড়ু শলা বা অন কানও স

কািঠ িদেয় পাতা গঁেথ গঁেথ বানােনা হয় চমৎকার গাল

গাল পানীয় পা । িশকড়-বাকড় আর পচা ভােতর তির হাঁিড়য়া এই ‘দনা’ িদেয় গেল এরা। গেল আর হেল দু েল নােচ।
মাদােলর বােল বােল, ঝু মু েরর ছে

ছে , জীবন স ীেত, মেদর িপয়াসী ঠাঁেট আকাংখার হাজােরা ফুল ফােট। ফােট,

তারায় ঝেরও যায়। মেনর কােণও সংেগাপন অিভনেয় লু েকােনা পু -বীিথকা নজেরই পেড় না কােরার।

য়া

য়া জীবেন

িববণ´ অনু ভূিত। অনু ভেবর সীমানা
মািড়েয় খু ব অ

ণই ািয় পায়। তাই িবেশষ কানও ঘটনা িন র

আেলাড়ণ তালপাড় িথিতেয় যায় পলেকই। নানা ঘােমর কী জবরদ

দয় দরজা ঠেল আেলাড়ণ তা জাগায়, িক

খল।”৪

তার পাশাপািশ পাহােড়র আিদবাসীেদর আথ´-সামািজক জীবনিচ , অিশ া আর কুসং াের আ
সং াম সবিকছু ই বা েবর মািট থেক ওেঠ এেসেছ। ম য়া গােছর
পাশাপািশ

স

মানু েষর কিঠন জীবন

কেনা ফুল থেক জাত মাদক পানীয় সীমা

বাংলার

াি ক রাজ ি পু রায়ও সমান জনি য় পানীয়, লাকউৎসেব ও পু েজা-পাব´ ণ এ সকল পানীেয়র চলন রেয়েছ।

আবার িশকড়-বাকড় আর পচা ভােতর সহেযািগতায় তির হাঁিড়য়া তােদর কােছ জনি য় লাকখাদ । এই সকল খাদ
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হণ কের লাকসমাজ। তাছাড়া মাদেলর বাল,

ঝু মু েরর নৃ ত — লাকবাদ য এবং লাকনৃ েত র উৎকৃ িনদশ´ন।
মৃ তু র পর আ ার মু ি র কামনায়

া

এবং তৎসল

নানা আচরণািদও সাঁওতাল মািঝেদর ও ডম

যায়। ডম েদর মহাজন নরহির দববমার কােছ থেক িন পায় ডম
আনেত পা া ফু েরায়’ ডম েদর মেতা িতনটাঙা
িক

তাঁর পাশাপািশ

সামােজ ল

করা

তাঁর ীর াে র জন টাকা আনেত বাধ হয়। ‘নু ন

ােমর অন ান মানু ষেদরও দু ঃখ-ক া য়ী অনাহার জীবন তােদর িনত স ী।

দেয়র অ ঃ ল থেক ওেঠ আসা লাকস ীত তােদর

ােণর স

দ। এমনই একিট লাকস ীত

সাঁওতালী গান আর ঝুমু েরর কিল—
“বাঁশ কা বু দাতাের ক মাের িসিট
ছেটােক দওয়ার না ালাল মাের িসিট,
লাজইর,-- ছােটােক দওয়ার না ালাল মাের িসিট,
......... ধীের, গা ধীের, হায়ের গা ভালা
ছােটােক.........।”৫
গহীন অরণ -জ েল িটলার গাঁেয় যারা বঁেচ আেছ, তারা জীবেনর ীপেক িটিকেয় রেখেছ। কননা তােক বঁেচ থাকা বলা
যায় না। িতনটা ার মানু ষেদর এই সং াম জীবনেক িটিকেয় রাখারই নামা র। মািঝ, ওরাং, সাঁওতাল, মু া ও আিদবাসীেদর
সাি িলত ও সু সংব বাসভূ িম আবাস ল িতনটা ার াম।
জন িত আেছ য, অেনক আেগ এক গােছর ডােল িতনজন মানু েষরা আ হত া কেরিছল। আর একারেণই
জায়গাটােক লাকসামাজ িতনটা া নােম িচি ত কেরেছ।

এই

লিখকা িলেখেছন---

“ সই থেকই গাঁ-টা িতনটাঙা। এ গাঁেয়র ছেল বু েড়া সবাই তাই জােন। বেড়া সরল এই মানু ষ েলা, অরেন র মেতাই,
তাইেতা নােমও কানও ঘু রপ াঁচ নই। নই কানও জিটলতা।৬
ওরাং, মািঝ, মু া ও আিদবাসী অংেশর মানু ষ েলার িববাহ, পূ জা-পাবণ, আচার-আচরণ, অনু ঠান, লাকখাদ এমনিক
ব বহািরক পাষােকও িভ তা পিরলি ত হয়। সািহিত ক জয়া গায়ালা সহজ, সরল, কাব ময় ভাষায় আিদবাসী কন া
কসমতীর বণনা িদেয়েছন। পাঠেকরাও যন িনজচে

অবেলাকন কেরন সই দৃ শ , যখােন মহাজেনর গাঁেয় যাওয়ার পেথ

‘িরশা’ ও ‘পাছড়া’ পিরিহতা কসমতীর ‘জংলী হলু দ ফুেলর হািস’।
অংশিবেশষ এবং সাদা-লােলর পাছড়া আিদবাসীেদর িনজ
াত িহক যাবতীয় িজিনসপ

মাথায় বহন করার মাধ ম ‘লা া’।

স ত ‘িরশা’ আিদবাসী রমণীেদর বু ক বাঁধা কাপেড়র

ব বহািরক পাষাক। তার পাশাপািশ উপজািত মিহলােদর
েত ক জনেগা ীর মােধ খােদ র িভ তা পিরলি ত হয়।

আিদবাসী জনেগা ীর লাকখাদ যথা েম- চাল, িসদল, গাদক ও েয়ােরর ভতা´।
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কের খাওয়ােনা এবং ছাগেলর দু ধ। মানু েষর

দু ঃখ–ক , হািস-আনে র লাকনৃ ত গভীরভােব স িক´ত। বাসি র রেঙ রািঙেয় িদেয় যায় ডম র মনেকও। তাঁর সই
আন েরই বিহঃ কাশ ঝু মু েরর নৃ ত —
“ িনদািশি সু িপের গম সািবনা
নামেদা মাইের বজান বিগয়া।”৭
আপন মেনর খয়াল খু িশেত ডম

ণ িণেয় ওেঠ লাকস ীেতর আেবেশ-- --

“নামেদা মাইের বজান বিগয়া
আে আনা সতায়ানা
সু িপের গম সােবয়ানা িনদািশি ।”৮
লাকসমাজ িব াস কের য, রাি েত সাপ বলেত নই, বলেত হয় লতা। যমান অরাল পািখ ডাকা অম েলর, অ ভতার
দ াতক। তাই লাহা পু িড়েয়

পািখটােক তাড়ােনা হেয় থােক

ভম েলর আশায়। মু ােদর লাকবাদ য - মাদল আর

ধামসা। ধামসা আর মাদেলর বাল উপন ােসও অনু ে িখত থােক িন- ‘িঢিঢগিঢচা ও িঢিঢগিঢচা’। ‘ দাল-পূ িণমা’-য় ডম র
দু ই ছেল সু নু ও মু নু বাঁেশর িপচিকির িদেয় রঙ খলায় ম হেয় ওেঠ। কাঁচা হলু দ বেট চু ন

েল চমৎকার রঙ তির করা

হয়।
বাদ- বচন মানব জীবেনর সে
লিখকা এখােনও

স ৃ । দীঘিদেনর আিভ তােক সংি

বাদেক সিবেশষ

তম বােক

কাশ করাই

বােদর বিশ ।

িদেয়েছন। ‘তবু মাদাল বােজ’ উপন ােস ফা লালেক দেখ ডম র মেন

হেয়েছ—‘ িডগা কাঠালটা পােক গেছ আেগভােগই।’ তমিন িচ ামু

থাকাই বু ি মােনর কাজ আর এখােনই ওেঠ এেসেছ

াবাদ—‘ধীর পািন পাথর কােট।’
উপনােস র িবিবধ জনেগা ী মানু েষর লাকভাষাও ওেঠ এেসেছ উপন ােসর িবিভ চিরে র মু খ িদেয়। মু ােদর মু েখর ভাষা‘র নাই, চল-এই দখ দু পহর বােজ গেছ’, িকংবা ‘পরথম হািমও ভােবিছলম। কী মারটাই না িদল অয়ার ছািতেয়।’ আবার
ি পু রার উপজািতেদর ভাষা ককবরক ভাষাও এখােন

ান পেয়েছ—‘ হই, িনিন মু ঙ তাম?’ বাংলায় ভাষা র হেব- ‘ওেহ

তামার নাম কী?’
াি ক জীবেনর কািহিনকার জয়া গায়ালা খু ব সহজ, সরল,
িবষয়ব

ে

ি ত অনু যায়ী সাবলীন। বলাবা ল য, তাঁর লখার

সাধারণ মানু েষর জীবনেবাধ, সু খ-দু ঃখ, আসা-িনরাশার স ম লাকভাষার িমেশলই তাঁর উপন ােসর আবহ তির

কেরেছন িতিন। তাঁর লখিনেত রেয়েছ একটা টানটান উে জনা,- য পাঠক একবার পড়েত
না পেড় ছাড়েত পারেবন না। ি পু রার বাংলা কথাসািহেত র আেলাচনা
িদেয়েছন—

সে

িবিশ

করেবন, িতিন শষ পয
সমােলাচক

পূণ মতামত
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তু লনামূ লক ছাট পিরসের লখা জয়া গায়ালার উপন াস িলেক ি পু রার উপন ােসর ইিতহােস িবেশষ

হয়। হতদির

আিদবাসী মানু ষ ও ওপার বাংলা থেক

সব া

বাগােনর ও গায়ালবি েত য অবাঙািল িমেকরা বশ কেয়ক
তােদরই মেয় জয়া গায়ালা।”৯ আেলাচেকর উ

ান িদেতই

হেয় আসা গরীব বাঙািলর ছাড়াও ি পু রার িবিভ

জ ধের থাকেত থাকেত এখানকারই মানু ষ হেয় পেড়েছন,

ম ব িট যথাযথ ও

িণধানেযাগ ।।
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