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তখন শশব। যুগপৎ সারল  ও িন ু রতায় উ ল জীবন। কুকুেরর লেজ পটকা বাঁধা, গত থেক 

টেন বার কের ঢাঁড়া সাপ ধের ঘুিরেয় ঘুিরেয় দূের ছুেড় ফলা— ফুিতর অভাব িছল না। তমনই 

এক িদেন, আেগর রােত দেখ আসা যা াপালায় কানও বীরপু েষর তরবাির চালাবার অনুকরেণ, 

দওয়াল কাটা তেরায়ােলর এক কােপ কেটিছলাম িকেশার এক িনমগাছ। তিরর সময় মািটর 

দওয়াল সমান করার জন  ব ব ত য িটেত অে র ধার থাকত না িঠকই, িক  িশ  িনমগাছ 

কাটার জন  আয়ুেধর ধার নয়, ভারই যেথ । উে জনায় অসতক, জানেত পািরিন অদূের 

ভগানকাকা দাঁিড়েয়। ভগান মুমু, আমােদর বািড়র বছর-চুি  মজুর, িক  এই শশেব িপতৃহীেনর 

অিভভাভবক। ায় দৗেড় এেস ভগানকাকা লািগেয়িছেলন কিষেয় এক চড়— একটা গাছ কেট 

ফলিল? জািনস না কাঁচা গাছ কাটেত নই? আমােদর আিদবাসী ধান এলাকায়, িনতা  েয়াজন 

না হেল, িবেশষত অপিরণত গাছ কাটা িছল িনিষ । বসত গড়েত বন তা কাটেতই হয়, আবার 

বসত িঠক রাখার জন ই বনেক সু  রাখেত হয়, এই িছল াভািবক নীিত।  



হাজার হাজার বছর ধের চেল আসা এই িনয়েম আিদবাসী মানুষ িনেজর মেতা কের কী ভােব 

বনেক বাঁিচেয় রােখন তার আর এক িনদশন দেখিছলাম দুমকা জলায়। সহকমী ও ব ু  িনত া 

রাওেয়র সে  িগেয়িছলাম ম েলা ােম। চািরিদেক ঘন অরণ । তার মেধ  গাটা প াশ সাঁওতাল 

পিরবােরর বাস। বলা আটটা হেব। দুই ী-পু ষ বেরাে ন জ েল কাঠ আনেত। তি  

গেবিষকা িনত ার , জ ল কত দূর? সাঁওতােলর জ জাত র ি য়তায় ীেলাকিটর িত , 

যােব? চেলা না দেখ আসেব কত দূর?  

হাঁটেত হাঁটেত জ ল পিরেয়, কেট নওয়া ধানজিম পিরেয়, পাহাড়— হাঁটা আর শষ হয় না। 

পাহােড়র পাকদ ী ধের উঠিছ তা উঠিছ, বদেল যাে  গাছপালার জািত। সই পাহােড়র 

এেকবাের ছােদ, একটুখািন সমতল জায়গায় দখা গল চুর কেনা ডালপালা। জানা গল, মাল 

পাহািড়য়া জনজািতর লােকরা, যাঁরা সাঁওতালেদর মেতা ায়ী কৃিষেত দ  হেয় ওেঠনিন, তাঁরা 

পাহােড় পাহােড় কুরাম চাষ কেরন। কতকটা জায়গায় গাছ েলােক দড়-দু’মানুষ উপর থেক 

কেট ফেল তার নীেচ খ া বা শাবল িদেয় গত কের তাঁরা পুঁেতন বরবিট, ভু া, িশম। ফসল 

কেট িনেয় যাওয়ার পর অ ত িতন বছর তাঁেদর সই জ েল ঢাকা িনেষধ। এই অবসের জ ল 

িনেজর মেতা জীবন িফের পায়। ফসল তালার পর গােছর কাটা,  

কেনা ডালপালা েলা কুিড়েয় িনেয় যান আেশপােশর ােমর মানুষ, দু’িতন ঘ ার হাঁটা পথ 

এঁেদর কােছ আশপাশ।  

িনত া অবাক— িনেজর াম জ েলর মাঝখােন হওয়া সে ও, লােকরা এত দূর কন আেসন কাঠ 

িনেত? ওেক শশেব ভগানকাকার কােছ খাওয়া থা েড়র সে  অিজত ান িবতরণ করা গল। 

আিদবাসী জীবেন কাঁচা কাঠ কাটার ওপর শতাধীন িনেষধা ার কািহিন িনত ার নারীবাদী দৃি ভি র 

ওপর িকছু ভাবও ফলল। আমরা জেনিছলাম, আজ য ীর সে  পু ষ এেসেছন, এমনটা 

রাজ রাজ হয় না, সাধারণত মিহলারা দল বঁেধ আেসন, আজ কানও কারেণ দল হয়িন, তাই 

পু ষিট কবল স  িদেত এেসেছন। িনত ার থেম মেন হেয়িছল, এটা মেয়েদর ওপর কােজর 

বাঝা চাপােনার পু ষতাি ক ঐিতেহ র আর এক নমুনা। িক  বন সংর েণর সামািজক 

িবিধব তার তথ টা এখােন িকছুটা জিটলতা এেন িদল। সই পাহােড়র চূড়ায় ায় ঘ া িতেনক 

সময়, যত ণ সই ী-পু ষ ডালপালা পির ার কের কােঠর বাঝা বাঁধেলন— ীর বাঝািট 

বৃহৎ, পু েষরিটর তুলনায় ায় িতন ণ— তত ণ আমােদর সময় কাটল ত  আেলাচনায়। 

আমরা আর কী-ই বা করেত পাির! ু ধা বেড় চলিছল, আমরা চাইিছলাম মানুষ দু’িট তাড়াতািড় 



কাজ সা ন, যােত ােম িফের পেট িকছু দওয়া যায়। আমােদর মেন মেন করা াথনা তাঁেদর 

কােন যায়িন। অতএব ােম িফরেত িফরেত সূয পি ম পােট।   

িফরেত িফরেত সই নারীেক দখিছলাম আর আ য হি লাম তাঁর মাভ ােস। িবরাট বাঝার 

ভােরর সে  পােয়র ভারসাম  বজায় রেখ পাহাড় থেক নামার এই কুশলতা স িদন যতখািন 

িবি ত কেরিছল, আজ কুিড় বছর পর তা তারও চেয় বিশ লি ত করেছ। এত েম যাঁরা 

হাজার হাজার বছর ধের বনেক র া করার িবদ া িশেখ এেসেছন, বনেক র া কের এেসেছন, 

আজ সই বেন তাঁেদরই বসবােসর অিধকার নই, তাঁেদরই বলা হে  অরণ  ংসকারী! ি িটশ 

অিধকােরর পর থেক এই মানুষেদর মাগত তাঁেদর ভূিম থেক উৎখাত কের চলা হে । যা 

িছল তাঁেদর িনজ  অজন, সই কৃিতর সে  তাঁেদর স কেক িবন  করা হেয়েছ, তাঁেদর ঘর-

বািড়, তাঁেদর মািট, তাঁেদর অরণ  কেড় িনেয় খিন হেয়েছ, বাঁধ হেয়েছ, কারখানা হেয়েছ। 

িবিনমেয় তাঁরা পেয়েছন তাঁেদর কােছ এ যাবৎ অজািনত শঠতা, ব না। সই অপরােধর নামমা  

িতকারটুকুও রা  আজ ফরত িনেয় িনে । দীঘ িদন ধের অরণ বাসী মানুষ য অন ায তা ও 

অত াচার সেয় এেসেছন, তার যৎসামান  সংেশাধন করার পদে প বন-অিধকার আইন ২০০৬। 

িক  আমােদর মেতা সভ -সমােজ আইন তির হয় লি ত হওয়ার জন ই। আইন বেলিছল, 

আিদবাসী ও অন ান  বনবাসী মানুেষর জন  বনভূিমেত বসবাস, কৃিষ ও বনজ স েদর ওপর 

ে র মধ  িদেয় জীিবকা অজন সুিনি ত করেত। মানা হয়িন। আইন তির হওয়ার এক দশক 

পেরও দখা িগেয়েছ, যত মানুষ তাঁেদর হেকর জন  দরখা  কেরেছন তার মা  ু  এক 

ভ াংশেকই কাগেজ কলেম সই হক দওয়া হেয়েছ। কন দওয়া হল না? কারণ, তাঁরা তাঁেদর 

অিধকার সং া  যেথ  মাণ দখােত পােরনিন। যাঁরা িনেজরা দরখা টুকুও িলখেত পােরন না— 

সই সামথ  অজেনর সুেযাগই যাঁরা পানিন— তাঁেদর হেয় দরখা  িলেখ িদেত হয় অন েদর, তাঁরা 

জাগাড় করেবন মাণ? মাণ জাগাড় করার মািলক তা সরকার, তথাকিথত সভ সমােজর 

িতিনিধ।  

যখন ছ ীসগেঢ়র দাে ওয়াড়ার কানও ােম, যমন আনা লােত, খিনর জন  আিদবাসীেদর জিম 

দখল করেত হয়, তখন মাণ জাগাড় কের সরকার। য হতু আদালেতরই রায় আেছ আিদবাসী 

এলাকােত ামসভার অনুমিত ছাড়া খিন বা ওই জাতীয় বািণজ -ব াপার করা যােব না, এবং 

ওিড়শার িনয়মিগির পাহােড় বদা  নামক কা ািনেক িপছু হটেত হেয়িছল, সরকার ও 

পুঁিজপিতরা িনেজেদর একটু অন  ভােব িশি ত কের তুলল— আনা লােত এমন ৯১ জন 



লাকেক  িনেয় ামসভা কের ফলা গল, যাঁেদর এক জনও সখানকার বািস া নন। ঝাড়খে র 

গা া জলায় কেয়ক হাজার একর জিম দখল িনেয় িনল আদািনর কা ািন। তােদর হেয় 

মাণ ও পুিলশ দুইই জাগাল সরকার।  

রােজ  রােজ  এমনই সব সরকার মতায় আসীন যারা তাবৎ াকৃিতক স দ— বন-নদী-

খিনজ— যত তাড়াতািড় স ব তথাকিথত িশে ােদ াগীেদর হােত তুেল িদেয় কৃতাথ হয়। এ বার 

তােদরই হােত যখন পেড় আইন পায়েণর ভার তখন যা হওয়ার তা-ই হয়, দাষ চােপ 

বনবাসীেদর ওপর— ওরা িনেজেদর হেকর মাণ দখােত পােরিন, অতএব উৎখাত কেরা। 

আিদবাসী ও অন  বনবাসীেদর হেয় আদালেত লড়ার কউ নই। লড়বার কথা িছল সরকােরর, 

তার দায় নই। ক  ও রাজ  সরকার েলা য বন আইন পায়েণ ব থ হেয়েছ তােদর কী শাি  

হেব, এ  কউ কেরিন। এ টাও ওেঠিন য উ য়ন কে র নাম কের য ল  ল  

বনবাসীেক ঘরছাড়া করা হেয়েছ, তাঁেদর জীবন-জীিবকার ওপর আ মণ নািমেয়  

আনা হেয়েছ, সই অিবচােরর িতকাের কী ব ব া করা হল। 

জতুগৃেহর দহন থেক বাঁচবার জন  প পা ব ও তাঁেদর ন ায়শীলা মাতা আিদবাসী রমণী ও তাঁর 

প পু েক অি দ  করেত ি ধা কেরনিন। বদাভ ােসর অপরােধ শ ুকেক হত া করেত মযাদা 

পু েষা েমর হাত কাঁেপিন। ন ায ত অ াপ  দি ণা িহেসেব একলেব র আঙুল কেট িনেত 

িবেবক কুি ত হয়িন  াণাচােযর। আমরা সংখ াগির  িবেবেক িব াসী। বহক হওয়া 

আিদবাসী-বনবাসী পিরবার েলার সংখ া দশ ল ািধক বই তা নয়, ভারেতর মাট পিরবােরর 

সংখ া িসিক কািটরও বিশ। অতএব আমরা প র অিধকাের যুে  যাব। রা ীয় ন ােয়র সুদশনা 

দবীর কােছ, মানুষ— িকছু মানুষ— এবং প র মেধ  পাথক ই বা কতটুকু! তােদর িব ে  

যু জয় তা অতীব সহজ!  

 


