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Abstract
The poor and underprivileged people residing under the geographical, cultural, and political
environment of Bangladesh are not considered to be as bengali, though their language for
communication is Bengali. As they have a feeling of deep admiration about their own cast, it leads
to grow a strong feeling of casteism among them. The novel Khanda Bikhand proved to be a
solution for protecting the differences arises from the feelings of the different people. The novel
enlighten us about the bengali people, along with the casts like dupka , orao, sanotal, munda, toto,
malpahari, mdeshiya, lohar, garo, rajbangshi, nepali, mech, rabha, dhimaal-as the writer draws a
beautiful sketch of their religion, culture, education, politics, dance, dress, and also discussed about
several ritual of the societal cast. The novel gives a broader message “The common man faces
problems due to game of power and politics”.
History defines different images of Uttarbanga due to „common or lower caste rajbangshi people‟
activities. We have seen after the freedom, West Purbanchal have several agitation which converts
to violence due to interest in protection of own caste. In English, we can say „ithno political‟. Like
lower caste people, the fight among the naga and kuki of Nagaland, mizo and brue of Mizoram,
garo and khasi of Meghalaya are in the worst condition. The fear of terrorism has been seen in hilly
regions as because of the different feelings of casteism of the hilly people belonging to different
casts. The discussion is concerned with the society‟s ups and downs and based on Tapan
Bandopadhyay‟s novel Khanda bikhanda.

ত্তয দক ফোাংরোয াআবতোন্দ এক ধোযোফোবক াবিযতোয ভেকোর। এাআ ভেন্দফে গ্রোভফোাংরোে যমভন যদবখ ধোন যযোন
ও ধোন কোটোয ঋতুন্দত উত্তপ্ত যথন্দক উত্তপ্ততয ন্দে ওন্দে, কোয যগোরোে ধোন তো বনন্দে চন্দর এক বাংস্র টোনোন্দোড়ন, ফযস্ত ন্দে
ওন্দে যকোটে প্রোঙ্গনগুবর, তৎয ন্দে উেন্দত ে ুবর ও প্রোবনক মন্ত্রন্দক, যতভবন যোঞ্চন্দরও চন্দর ফছয বয াঅয এক
তৎযতো। যখোন্দন যদখো মোে দোরোর াঅয োপ্লোেোযন্দদয লড়মন্ত্র, ন্দঙ্গ যোজননবতক যনতো ও ুবরন্দয ক্ষভতোয াফযফোয।
তোাআ যদবখ ত্তয দন্দকয যরখকন্দদয াঅখযোন্দন প্রকো োে ানয ুয। তোন্দদয করন্দভ প্রকো যন্দত থোন্দক এাআ ভকোন্দরয
াবিযতোয কোববন বফফযণ।
ত্তয দন্দকয ূচনোে কথোকোযন্দদয যচনোে যোষ্ট্র ও ভোজ ফযফিোয যক্ষন্দে যমভন যদখো বদর যরোবোফ, োববতযক
াঅকন্দেও এাআ যরোোত্মক ভন্দনোবোফ যথন্দক প্রতযোখযোত ও দূযীকৃত ায জনভোজ িন্দকে এফোয যদখো বদর াঅগ্র াঅয াঅবতে ।
ত্তয দন্দক তযঙ্গোবেত এাআ ভন্দেয ধোক্কোে গেবোফনোে যম যীবতভন্দতো বযফতেন ঘন্দটবছর তোন্দক োথেপ্রবতভ ফন্দ্যোোধযোে
ফন্দরন্দছন – ‘বচতন্দনযয োন্দপযো।’
ুতযোাং, ত্তন্দযয দক একাআ ন্দঙ্গ নতুন প্রবতশ্রুবত াঅফোয ফযোথেতোযও। গ্রোভ বদন্দে য যঘযোয যম াঅন্দেোজন চরবছর তো
ফেোাংন্দ োথেকতো নো যন্দরও একটো উজোন যস্রোত রক্ষয কযো মোে। উবন তকীে ভোজ কোেোন্দভোে যম ুনবফেনযো শুরু
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ন্দেবছর নগযভুখী জীফন্দনয ধোক্কোে, নগযভুখী যাআ যস্রোত খোবনকটো যমন থভন্দক মোে, ত্তন্দযয দকন্দক ভুবিয দক কন্দয
তুরন্দত যচন্দে। যোলণভুবিয স্বপ্ন যদন্দখবছর বকছু ভোনুল। ভন্দেয প্রফোবত বদকবট যফোঝোন্দত ফরন্দত োবয --‚ত্তয দক িবফযতো ও প্রোবতষ্ঠোবনকতোন্দক ফজেন কন্দয যবন্দঙ্গ বদন্দত যচন্দেবছর বফযোট জোদু াঅেনোয যভোজোর। থ
বছর কোবফযক বনজেনতো যছন্দড় মোযো ন্দথ প্রোন্তন্দয কোযখোনোে কোজ কন্দয তোন্দদয োন্দ দোাঁড়োন্দত ন্দফ। করভ ন্দে
উেন্দফ রযকোন্দযয ছুবয, ভোন্দজয যীয যথন্দক ফোদ যদন্দফ জযোগ্রি বযো।‛১

এাআ জঞ্জোরমুি ভেন্দফে যদবখ, বিোরী যরখক বগীযথ বভন্দেয করন্দভ যরখো ে োাঁচখন্দন্ড বফনযস্ত ‘ভৃগেো’, ‘াঅড়কোবে’,
‘চোযণবূবভ’য ভন্দতো উনযো। ‘াঅড়কোবেন্দত’ যদবখ াযতোয দেন্দণ বনম্নফগেীেন্দদয াঅোে াঅত্মভেন্দণয াআবতফৃত্ত।
‘চোযণবূবভ’যত যববড়োয বকতন্দদয মোমোফয বদনমোেো এ উনযোন্দয াঅন্দধে। াবববজৎ যন্দনয ‘াঅধোয ভবল’ – ব্ু যভন্দে
ভুরভোন যছন্দরন্দক বফন্দে কযোয পন্দর চূড়োন্ত বফমেন্দেয ম্মুখীন ন্দত ে, াভয বভে যরন্দখন ‘ধনবতয চয’, োধন
চন্দটোোধযোে যরন্দখন ‘জরবতবভয’, ঝন্দড়শ্বয চন্দটোোধযোে যরন্দখন চযবূবভ বনন্দে াঅয এক উখযোন ‘চযূবণেভো’, নবরনী যফযো
যরন্দখন ফযন্দদয জীফন মোন বনন্দে এক নতুন াঅখযোন – ‘ফয চবযত’, স্বপ্নভে চক্রফতেী াংস্কৃত বক্ষোয যটোরগুবর বনন্দে এক
নতুন াঅখযোন যরন্দখন ‘চতুষ্পোেী’, যবফঙ্কয ফর যরন্দখন ‘বভরন্দনয শ্বোন্দযোধী কথো’, ‘যদোজখনোভো’, যোভকুভোয ভুন্দখোোধযোে
যরন্দখন ‘দুন্দখ কযোওড়ো’। যখোন্দন যদবখ, এক প্রোবন্তক চোবলয দৃবিন্দকোন যথন্দক এক নতুন াঅখযোন। বতবন যরন্দখন ‘চন্ডীভঙ্গর’যক
বনন্দে এক নতুন বফন্দেলণ ‘ধনবতয চয’ এাআবোন্দফাআ যরখকযো গেীন জীফন বনন্দে নতুন নতুন উনযো বরন্দখ চন্দরন্দছন।
ফঙ্গন্দদন্দ বচবিত যবৌগবরক যোজননবতক, োাংস্কৃবতক ীভোয ান্তাঃি ভোনুলজন ভোন্দোআ ফোঙোবর এভন নে, এভনকী বোফ
াঅদোন-প্রদোন্দনয বোলো ফোাংরো ন্দরও, বোলোগত াংিোন্দনয ভন্দধয াঅন্দছ জোবত-বযচে ও জোবতন্দবন্দদয ভোন্তযোর োথেকয,
াভতো। উি উনযোবট এাআ বফতকে ও াঅত্মনোিকযন্দণয ভোজতোবন্ত্রক মুবিয উিোনোও ফরো যমন্দত োন্দয। ফোঙোবর
জোবতয োন্দথ োন্দথ ফোঙোবর ফযোবতন্দযন্দক াযোয জোবত যগোষ্ঠী যমভন োাঁওতোর, ওাঁযোও, ভুন্ডো, ডুকো, যরচো, যটোন্দটো,
ভোরোোবড়, ভন্দদবেো, যরোোয, গোন্দযো, যোজফাংী, যনোবর, যভচ, যোবো, ধীভোর – তোন্দদয ফাংবযচে, াংস্কৃবত, নোচ, যোোক,
ধভে, যীবত-নীবত, তোন্দদয ভোজ ও প্রতযন্ত োফেতয ভোজ াঅন্দরোচনোয ভোধযন্দভ তুন্দর ধন্দযন্দছন যরখক। ভকোরীন াআবতোন্দক
উনযোন্দয বফলে বন্দন্দফ যফন্দছ বনন্দত বতবন খুফ াঅগ্রী। যকননো, ভোভবেক ঘটনোভূ তোাঁয কোন্দছ খুফ চযোন্দরবঞ্জাং ফন্দর ভন্দন
ে। বতবন উনযোন্দয বূবভকোে ফন্দরন্দছন—
‚ভকোরীন াঅন্দ্োরন বনন্দে উনযো যচনো ফভে খুফ ঝুাঁবকয, বকন্তু াঅবভ ফযোফযাআ ভকোরীন াআবতো বনন্দে
বরখন্দত ছ্ কবয। এয াঅন্দগ ঝোড়খন্ড াঅন্দ্োরন ও নকোর াঅন্দ্োরন বনন্দে যরন্দখবছ একোবধক উনযো,
বরন্দখবছরোভ যতবোগো াঅন্দ্োরন বনন্দেও এক ফন্দড়ো ভোন্দয উনযো। তোাআ কোভতোুযী াঅন্দ্োরন খুফ কোছ যথন্দক
জোনোয য তো বনন্দেও উনযো যরখোয উৎো দভন কযন্দত োবযবন।‛২
কোভতোুযী াঅন্দ্োরন্দনয পন্দর ৃবি ওেো যিক্ষেী যোজনীবত, োভোবজক ভযো ভূন্দক াোধোযণবোন্দফ যরখক াঅভোন্দদয
োভন্দন তুন্দর ধন্দযন্দছন।
াঅভোন্দদয যদ ফহু জোবতয ফো। বফন্দলত যদন্দয নোনো যকোণ যথন্দক এন্দন্দছ নোনো জোবতয ভোনুল। তোযো যকউ ফো োোবড়,
যকউ ফো ভতন্দরয, যকউ ফো াযণযফোী। তোন্দদয প্রন্দতযন্দকয যগোষ্ঠীয জীফনমোেো াঅরোদো। এাআ প্রন্দঙ্গ যরখক ান্দোক কুভোয
দো ফন্দরন—
‚উত্তযফঙ্গ নোভবটয ন্দঙ্গ জবড়ন্দে াঅন্দছ ভগ্র ফোঙোবর ভোন্দজয জ্বোরো ও মন্ত্রণো। যদ বফবোজন্দনয ফহু াঅন্দগাআ
উত্তযোাংন্দক বচবিত কযন্দত এাআ নোভকযণ ন্দে থোকন্দফ। যকোন প্রকোয োাংস্কৃবতক বফবোজন যথন্দক এাআ নোভকযণ ে
বন। ফযঞ্চ ফরো মোে যম াঅমোংস্কৃবতয ঔদোীন্দনযয কোযন্দণাআ এখোনকোয ফোঙোরী জনন্দগোষ্ঠীগুন্দরো ভূর যস্রোত যথন্দক
বকছুটো দূন্দয াফিোন কযন্দছ।‛৩
াআবতোন্দয োতো ঘোটন্দরাআ াঅভযো জোনন্দত োবয যম বোযত স্বোধীন ওেোয য যম ভস্ত ভোনুন্দলযো উত্তযফন্দঙ্গ ফো কন্দয
তোন্দদয ভন্দধয যোজফাংীযোাআ প্রধোন। তোছোড়ো াঅন্দছ যভচ, যোবো, ডুকো, জোবরেো, বকফতে, বধভর, যতবর, মুবগ – নোনো াঅবদফোী
ম্প্রদোন্দেয ভোনুল। যদবোন্দগয পন্দর রক্ষ রক্ষ উদ্বোস্তু াঅোয য উৎখোত শুরু ে এ যদন্দয বূবভুেন্দদয, ক্রন্দভ দবক্ষণফঙ্গ
যথন্দক াঅো ভোনুন্দলযো কোন্দেভ কন্দয তোন্দদয যোজত্ব। পন্দর, এক ভে মোযো বছর বফোর বূিবত্তয ভোবরক তোন্দদয
উত্তযোবধকোন্দযযো বূবভীন, বনাঃস্ব। পন্দর—
‚তোন্দদয াংস্কৃবত, কৃবি, ভমেোদো ফাআ এখন ধূন্দরোে রুন্দটোন্দে।‛৪
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ভোবি বফদয
াআবতোন্দয থ যফন্দে াঅবদজোবত যোজফাংীন্দদয ফবত িোন বফন্দলত তোন্দদয প্রোধোনযাআ উত্তযফঙ্গন্দক বচবিত কন্দযন্দছ
াঅরোদোবোন্দফ। বকন্তু, যোজফাংীযো তোন্দদয বোলো ও াংস্কৃবত বনন্দে শুরু কন্দযন্দছ কোভতোুযী াঅন্দ্োরন, মোযপন্দর উত্তযফন্দঙ্গয
ভযোে এখন এক নতুন যভোড়ক।
যরখক তথযন্দমোন্দগ াঅভোন্দদযন্দক জোবনন্দে যদন বিভফন্দঙ্গয উত্তযপ্রোন্দন্তয াআবতো। প্রোচীনকোন্দর কোভরূ নোন্দভ খযোত যোজয
তোযাআ ান্তগেত বছর উত্তযফন্দঙ্গয একবট ফন্দড়ো াাং। াঅভযো জোনন্দত োবয, ক্ষভতোয রড়োাআন্দে যন যোজফাংন্দয তন ও
যকোচফাংন্দয উত্থোন। াঅভযো াঅযও জোনন্দত োবয, জরোাআগুবড় গন্দড় ওেোয াআবতো এফাং যখোন্দন াঅবধতয বফস্তোন্দযয কোববন।
উনযোবট বরখন্দত বগন্দে ঔনযোবক নোনো গুরুত্বূণে তথয াংগ্র কন্দযন্দছন। এাআ প্রন্দঙ্গ যরখক উনযোন্দয বূবভকোে াঅভোন্দদয
জোনোন—
‚উত্তযফন্দঙ্গয নোনো াআবতো ন্দড় এাআ দোবফয যমৌবিকতো যফোঝোয যচিো কন্দযবছ, কথো ফন্দরবছ বফযীত যোজননবতক
তত্ত্বফরম্বী ফহু ভোনুন্দলয ন্দঙ্গ, মোচোাআ কযবছ বফববন্ন াংফোদন্দে প্রকোবত নোনোন ধযন্দণয াংফোদ, এাআ াঅন্দ্োরন
বনন্দে প্রকোবত বফবি তোবত্ত্বকন্দদয প্রফন্ধোফরী, যাআন্দঙ্গ ঘুন্দযবছ উত্তযফন্দঙ্গয বফবচেযভে টবূবভন্দত, ভোরদ যথন্দক
যকোচবফোয-এক বফোর এরোকোে বগন্দেবছ নোনো কোন্দজ ও াকোন্দজ।‛৫

উনযোন্দ যদখন্দত োাআ, একাআ ন্দঙ্গ বতনবট জনন্দগোষ্ঠী বনন্দজন্দদয দোবফ বনন্দে যোচ্চোয। একবদন্দক দবক্ষণফন্দঙ্গয ঝোড়খন্ডীযো
চোে কন্দেকবট যজরো বনন্দে বোগ ন্দে যমন্দত। ানযবদন্দক উত্তন্দযয োফেতয এরোকোে যনোবরবোলী জনন্দগোষ্ঠীযো াঅন্দ্োরন কযন্দছ
যগোখেোরযোন্ড বনন্দে, াঅফোয যোজফাংী ম্প্রদোন্দেয বকছু ভোনুল চোাআন্দছ কোভতোুয যোজয গেন কযন্দত। প্রকো যোন্দেয ভন্দতো
ক্ষভতোন্দরোবী যনতোযো প্রোগন্দজযোবতলুয, কোভতোুয, যকোচবফোয যোন্দজযয যগৌযফ জনক াআবতো াফরম্বন কন্দয কোভতোুযী
াঅন্দ্োরন্দনয কোযণ বন্দন্দফ াববন্দমোগ াঅন্দন াথেননবতক ও োাংস্কৃবতক বফলন্দভযয উয। যাআন্দঙ্গ বোলোগত াঅন্দফগ জুন্দড়
বদন্দে োম্প্রদোবেক দোঙ্গোে বনন্দজন্দদয পোেদো রুন্দট বনন্দত চোাআন্দছ তোযো। যকননো—
‚কোভতোুয যোজয ন্দর বতবন ফন্দত োযন্দফন যাআ যোন্দজযয ভনন্দদ, োন্দত োন্দফন াগোধ ক্ষভতো।‛৬
যোজযবট যছোন্দটো যছোন্দটো টুকন্দযোন্দত বোগ ন্দে মোন্দে, বকন্তু এবদক বদন্দে কোন্দযোয যকোন্দনো ভোথোফযথো ধযো ন্দড় নো। বোলোগত
বফবেন্নতোয কথো ফরন্দত বগন্দে কথোোববতযক বগীযথ বভে জোনোন—
‚ফোাংরো োবন্দতযযাআ ান্দনকগুন্দরো ৃথক ৃথক রূ। বোলোবোলী ভোনুন্দলয াংখযো বনবযন্দখ যফোধ মবদও কবয ফোাংরো বোলো
ৃবথফীন্দত তৃতীে বকাংফো চতুথে। যাআ বোলোয একবট াখন্ড োবতযকভে োযো ৃবথফীয োবতয দুবনেোে একবট ভমেো দোয
জোেগো যন্দত োযত।‛৭
স্বোধীন বোযতফন্দলেয যোজনীবতন্দত জনজোবতন্দদয একবট কোবিত াঅকোয যদওেোয গযজ বছর যোন্দষ্ট্রযাআ। যোষ্ট্রন্দকাআ গ্রণ কযন্দত
ন্দেন্দছ নতুন জনজোবতয নীবত। যনরুাআ ফন্দরন্দছন—
“The first problem we have to face there (in the tribal areas) is to inspire them (the tribal
people) with confidence and make them feel at one with India and to realize are part of India
৮
and have an honoured place in it.”

যম ভস্ত ভোনুন্দলযো কোভতোুযী াঅন্দ্োরন্দনয যভোযো তোন্দদয নব্বাআ তোাং ভোনুলাআ যফকোয, যকউ যকউ বযক্সো ফো ান্দটো
চোরোে, যকউ ফো ান্দনযয ফোবড়ন্দত বযচোরন্দকয কোজ কন্দয, যকউফো যোজবভবি ফো যজোগোবর াথেোৎ েভজীফী ভোনুল। তোন্দদয দবযর,
াোেতোন্দক াি ফোবনন্দে তোন্দদয াঅন্দ্োরন্দন োবভর কন্দয। দু ওাঁযোও নোন্দভয চো ফোগোন্দনয এক কভেীয কোভতোুযী
াঅন্দ্োরন্দনয বদন্দক যঝোাঁন্দকয কোযণ বন্দন্দফ জোনন্দত োবয, তোয বযফোয থোকত কযোিন্দফর চো ফোগোন্দনয ঝুবড়ন্দত। ফোগোন্দনয
ভোবরক েোৎ কন্দয চো ফোগোন ফন্ধ কন্দয যদওেোে তোয যফন্দছ যনে। তোয বচন্তো বোফনোে উস ন্দক যদওেো ে—
‚ফোফোন্দক মোযো াঅত্মতযোে প্রন্দযোবচত কন্দযন্দছ তোন্দদয বফরুন্দোআ তোয রড়োাআ।‛৯
াঅভযো যদবখ যম এককোন্দর যতবোগো াঅন্দ্োরন্দন যম যোজফাংীযো যমোগদোন কন্দযবছর তোন্দদয াবধকোন্দযয রড়োাআন্দে। তোন্দদয
নতুন প্রজন্মন্দক তোন্দদয াবধকোন্দযয বভন্দথয াঅশ্বোন্দন এাআ যিক্ষেী াঅন্দ্োরন্দন যেন্দর যদে ুবফধোন্দবোগীযো। উনযোন্দ
যোজফাংী এক যফকোয মুফক যবফ ফভেন্দণয ভুন্দখ শুনন্দত োাআ—
‚াঅরোদো যোন্দজযয কথো যফোন্দঝ নো। বরডোযযো ফন্দরন্দছ াঅরোদো যোজয ন্দর তোন্দদয ফোযাআ চোকবয ন্দফ, ন্দফাআ
ন্দফ।‛১০
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ুতযোাং াবধকোন্দযয রড়োাআ ফন্দর মুফক-মুফতীন্দদয থ বফভ্রোন্ত কন্দয তোন্দদন্দয োন্দত ধবযন্দে যদওেো ন্দে বনবলে বেঙ্কয াি।
বকন্তু ান্দনন্দকাআ স্বোথেন্দরোবীন্দদয যোজনীবতয জোন্দর ো বদন্দত চোে নো। বদনভজুয তোযোপ্রন্ন ফভেন্দণয কথোে তো স্পি—
‚কোভতোুযী এন্দ যছদ ঘটোন্দত চোাআন্দছ, তোাঁন্দদয ুি জীফনমোেোে। ......... াঅভোন্দদয যদটোন্দক বোগোবোবগ কন্দয কীাআ
ফো রোব! ফযাং াঅভোন্দদয যছন্দর যভন্দেন্দদয চোকবয ফোকবযয ফযফিো কযো যোক।‛১১

াঅন্দর বফবেন্নফোদীন্দদয ন্দক্ষ োধোযণ ভোনুলন্দদয যকোন্দনো ভথেন যনাআ। মোযো বফবেন্নফোদী, তোযো াআবতো, বোলো াঅয নৃতন্দত্ত্বয
বুর ফযোখযো কন্দয জ-যর যোজফাংীন্দদয বফন্দথ চোরনো কন্দয।
যোজয রোন্দবয স্বপ্নন্দক পর কযন্দত তোযো োধোযণ ভোনুলন্দদয প্রোন্দণয বে যদবখন্দে াথে রুে কন্দয বনন্দজন্দদয ভোন্দোোযো
যজোগোড় কন্দয। কোভতোুযী াঅন্দ্োরন্দনয নোন্দভ দন্দরয কভেীন্দদয এরূ াতযোচোন্দয োধোযণ ভোনুল াোে, বেোতে। উনযোন্দ,
রুটতযোবজন্দক বনেন্ত্রন্দণ াঅনন্দত, ভুবিন্দণয ফযফোে জবড়ন্দে ড়ো এক চো ফোগোন্দনয ভযোন্দনজোযন্দক োাংফোবদক াপ্রবতভ ফন্দর -‚এবোন্দফ এন্দকয য এক চো ফোগোন্দন বচবে বদন্দে যক এর ও-যো াতযোচোয চোরোন্দফ, ভোন্দোোযো দোবফ কযন্দফ, যাআ
যর তযটোও যতো যভন্দন যনওেো মোে নো।‛১২
াঅরোদো যোন্দজযয দোবফন্দত ন্দয শুরু ওেো াযোজকতো িন্দকে যরখক উনযোন্দ ভন্তফয কন্দযন—
‚ফবগেন্দদয ভন্দতোাআ তোযো এখন উত্তযফন্দঙ্গয াঅতঙ্ক।‛১৩
যোজনীবতয যখরোে ভত্ত াঅন্দ্োরন্দনয যনতোযো াঅন্দ্োরনন্দক ধ্বাংোত্মক রূ বদন্দে প্রোন্দনয উয চো ৃবিয ভোধযন্দভ
বেঙ্কয বচন্তোধোযোয বযণবত োবর কযন্দত চোে। তোাআ তোযো াঅরপো যনতোন্দদয স্মযণোন্ন ে। প্রোনন্দক তোন্দদয োন্দত ভুবষ্ঠফে
কযন্দত, যনতো যোভযতন বাংন্দয ভুন্দখ শুনন্দত োাআ—
‚জোর কীযকভ গুবটন্দে াঅনবছ যদখন্দত োযবছ যন? াঅয ক-বদন ন্দযাআ াঅভযো শুরু কযফ নতুন মুে।‛১৪
াঅভযো যদবখ যম, স্বোধীনতোয য যথন্দক উত্তয ূফেোঞ্চন্দরয মতগুবর াঅন্দ্োরন বাংোত্মকরূ ধোযণ কযন্দছ তোয ফগুবরয
ভন্দধয বনবত যন্দেন্দছ জোবতগত বযচে যক্ষো কযোয তীব্র াঅকোঙ্খো। াআাংন্দযবজন্দত মোন্দক ফরন্দত োবয ‘এথন্দনো বরবটকযোর’।
াঅবদফোীযো বনন্দজন্দদয ভন্দধয যম দোঙ্গো শুরু কন্দযন্দছ তোন্দত বতি ন্দে উন্দে নোগোরযোন্দন্ডয নোগো-কুবক িকে, বভন্দজোযোন্দভয
বভন্দজো-ব্রু িকে, যভঘোরন্দে গোন্দযো-খোব িকে। বফবেন্নতোয প্রন্দকো যমভন ভতন্দর ছবড়ন্দে যতভবন োোবড় এরোকোন্দতও এয
ন্ত্রো যদখো যদে। াঅবধতয বফস্তোন্দযয রড়োাআন্দে, বফলোি যোজনীবতয যখরোে ফবর ে ধনবত, যকবয, বচযদ্বীন্দয ভন্দতো বনযী
ভোনুন্দলযো।
োম্প্রদোবেক দোঙ্গোয পন্দর উত্তযফঙ্গন্দক যমবোন্দফ যছোন্দটো যছোন্দটো টুকন্দযোন্দত খবন্ডত ওেোয ম্ভোফনো যদখো যদে যরূ রূোয
জীফন্দনও বোঙচুয ঘটন্দত থোন্দক। কখন্দনো তোয বযফোন্দযয ন্দঙ্গ, কখন্দনো তোয বনন্দজয ন্দঙ্গ চন্দর ভন্দনোগত মুে। য ফোযফোয
বনন্দজন্দক োন্দেন্দছ, যবন্দঙ্গন্দছ, াঅফোয নতুন কন্দয বনন্দজন্দক গন্দড় যতোন্দর। রূোয জীফন্দন স্বোভী থোকো ন্দত্ত্বও, য বছর
বঙ্গীন, তোয জীফন্দন ছবড়ন্দে ন্দড়বছর এক বফযোট ূণযতো। াঅত্মোববভোনী রূো স্বোভীয াংোন্দয বনন্দজয াবস্তত্বন্দক াঅবফষ্কোয
কযন্দত, তোয প্রবত উদোীন ধৃবতভোনন্দক বনন্দজয গুরুত্ব ফুবঝন্দে বদন্দত কভেী াপ্রতীন্দভয োন্দথ দুাঃোবক ন্দথ ো ফোড়োে।
তফু তোয যবতয এক ায মন্ত্রণো যজন্দগ থোন্দক।
উনযোন্দয যন্দল যদবখ, জীফনমুন্দে ক্ষত বফক্ষত রূো তোয পোাঁো, ছন্নছোড়ো জীফনন্দক বনেন্ত্রন্দণ াঅনন্দত যচিো কন্দয।
উত্তযফন্দঙ্গয উত্তোর বযবিবতও রূোয জীফন্দনয ন্দঙ্গ ঘন্দট মোওেো ঘটনোন্দক যমন একবট যমোগূন্দে যফাঁন্দধন্দছন যরখক। রূোয
ভুন্দখ শুনন্দত োাআ—
‚উত্তযফন্দঙ্গ প্রথভ যমবদন এন্দবছরোভ াঅনোয ন্দঙ্গ, াঅভোয াংোয বছর বযবযন্ত। তোযয উত্তযফন্দঙ্গয বফমেন্দেয
ন্দঙ্গ কীবোন্দফ যমন জবড়ন্দে বগন্দেবছর াঅভোয াংোন্দযয বোঙনও। এ বোঙন যকোনও বদন যজোড়ো রোগন্দফ াঅবভ বোফন্দত
োবযবন। এখন াঅভোয বিয প্রতযে ন্দে উত্তযফন্দঙ্গয বোঙন্দনো যেকোন্দনো মোন্দফ। মতবদন তো নো যেকোন্দনো মোন্দে, াঅভোয
ঘন্দয যপযো ন্দফ নো।‛১৫
াঅন্দরোচনোয যন্দল ফরো মোে, ক্ষভতোীনযো বনম্নফন্দগে বযণত ন্দে। উত্তয ঔবনন্দফবক যোষ্ট্রন্দক াঅফোয ক্ষভতো ফযফিোয
জবটর যকৌন্দর ক্ষভতোোরীযো াঅফোয নতুন কন্দয বদ্বখবন্ডত ও ঔবনন্দফবত কযন্দত চোে। যগোষ্ঠীফে জনজোবতযো বনন্দজন্দদয
াঅত্মবযচে, াখন্ডতো, স্বোধীনতো োবযন্দে বকছু ক্ষভতোীন ভোনুন্দলয, ঔবনন্দফবক যফড়োজোন্দর জবড়ন্দে ন্দড়। াঅভযো ফরন্দত
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তন ফন্দ্যোোধযোন্দেয উনযো ‘খন্ড বফখন্ড’ : োভোবজক ভন্দেয ান্তাঃস্বয
ভোবি বফদয
োবয যম, ক্ষভতোীর উচ্চফগেযো একবদন্দক বনম্নফন্দগেয ভোনুলন্দদয াথেননবতক, ধভেীে, োভোবজক, যোজননবতক ফ বদক যথন্দকাআ
যমবোন্দফ োন্দত োন্দে যোধীনতোয বকর বড়ন্দে যোন্দখ, ানযবদন্দক, বনম্নফন্দগেয যচতনো থোকো ন্দত্ত্বও তোযো যোধীন। যগোষ্ঠীফে
ভোনুলন্দদয ভন্দধয বনন্দজন্দদয ম্প্রদোেন্দক ফোাঁবচন্দে যোখন্দত যকোন্দনো যরন্দদোর যদখো মোে নো। তোযো যমন াআেোকৃতবোন্দফাআ
বনন্দজন্দদযন্দক ফবঞ্চত কন্দয যযন্দখ বদন্দেন্দছ। ুতযোাং, াতীতকোর যথন্দকাআ বনম্নফগেন্দক যমবোন্দফ উিোন কযো ে যখোন্দন
বনম্নফন্দগেয বিযীকৃত িোন াঅয বফবনবভেত ন্দত যদখো মোে নো।
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