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বফভর বিংহয ছছোটগহে যোজননবতক ছচতনো  

ভরয় ছদফ 

কোযী িধযোক,ফোিংরো বফবোগ, বিুযো বফশ্ববফদযোরয়, িঅগযতরো 

Abstract 

Bimal Singha was a one of the renewaned narrative writer in the second half of the 

twentieth century of Tripura. He was directly involved from his college life with the 

communist party and its movements. His creative ideas and thoughts was linked with 

political idols in a very closely manner. He brought the practical life and society of the 

people of Tripura in his writing like novel and short stories. Being a political activist he has 

shown the society and life of the tribes of the hilly areas and the plane areas in his narrative 

through view of a Marxist.  so, therefor many of the political views and ideologues has been 

reflected in his narrative directly or indirectly. The reflection of the political consciousness 

of the writer Bimal Singha in his short stories will be described in a brief manner. 
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     বিুযোয এক িগ্রগণয কথো োববতযক বফভর বিং। বতবন বছহরন বফনয়ী, ফুবিদীপ্ত, ভননীর  িন্তদৃৃবি ম্পন্ন 

বেী। বিুযোয গ্রোভ-োোহেয ভোবট  ভোনুলহক যোজননবতক কভৃী বোহফ বতবন ছমবোহফ ছদহেহছন, িন্তয বদহয় 

িঈরবি কহযহছন তোহকিআ ৃজনোত্মক রূ বদহয়হছন তোাঁয গে-িঈনযোহ।  
 

     বিুযোয গ্রোভ-োোহেয দযবদ বেী বফভর বিংহয জন্ম ১৯৪৮ বিিোহেয ১৬ িহটোফয। িধুনো বিুযোয ধরোিআ 

ছজরোয কভরুয ভকুভোয রুোুয গ্রোহভ তোাঁয জন্ম য়। তোাঁয বতো রক্ষ্মীকোন্ত বিং, ভোতো ূবণৃভো বিং। স্কুর 

জীফহনিআ বতবন যোজনীবতয হে হযোক্ষবোহফ জবেহয় হেবছহরন। ককরোয যোভকৃষ্ণ ভোবফদযোরহয় ছোি 

থোকোকোরীন কভহযড কফদযনোথ ভজুভদোহযয িনুহেযণোয় বতবন েতযক্ষবোহফ ফোভন্থী যোজনীবতয িেহন েহফ 

কহযন। ১৯৬৯-৭০ বিিোহে কহরহজয ছোিিংদ বনফৃোচহন বতবন োধোযণ ম্পোদক বোহফ বনফৃোবচত ন। তোযয 

ছথহকিআ ফোভন্থী িঅহদোরহনয একজন একবনষ্ঠ কভৃী বোহফ বতবন বনযরবোহফ তোাঁয কতৃফয োরন কহয ছগহছন। 

ত্তহযয দহক বিফোন্দ্রহভ ফৃবোযতীয় ছোি হেরন িনুবষ্ঠত হর বতবন বিুযোয েবতবনবধ দহরয িনযতভ দয 

বোহফ ছেোহন িিংগ্রণ কহযন। ১৯৭৮ বিিোহে বিুযো বফধোনবো বনফৃোচহন কভরুয িঅন ছথহক ববিঅিআ 

(এভ) এয েোথৃী বোহফ বফুর ছবোহট জয়ী ন। তোযয মথোক্রহভ ১৯৮২, ৮৭, ৯৩, ৯৮ বিিঃ বতবন বিুযোয 

বফধনবো বনফৃোচহন জয়ী হয় িঈোধযক্ষ, িধযক্ষ  স্বোস্থ্যভন্ত্রীয দ্বোবয়ত্ব োরন কহয ছগহছন। স্বোস্থ্যভন্ত্রী থোকোকোরীন 

১৯৯৮ বিিোহেয ৩১ ভোচৃ বফভর বিং ন্ত্রোীহদয োহত বনত ন।  
 

     বফষ্ণুবেয়ো ম্প্রদোহয়য একজন ভোনুল বোহফ বতবন স্ব-ম্প্রদোহয়য ঐবতয ম্পহকৃ ছমভন, ছতভবন বিুযোয বনকট 

িতীহতয ঘটনোফরী বফহল কহয ‘জনবক্ষো বভবত’  ‘িঈজোবত গণভুবি বযলদ’ এয জনভুেী কভৃকোণ্ড ম্পহকৃ 

হচতন বছহরন। ‚এিআ দুিআ িংগঠহনয ভুবিকোভী িঅহদোরন োভন্ততন্ত্র বফহযোধী েবতবট রৄবহচতনো ম্পন্ন ভোজ 
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হচতন ভোনুলহক ছবদন একবদহক ছমভন িঈদ্বুি কহযবছর, ছতভবন িনযবদহক বনযক্ষযতো, িজ্ঞোনতো, কুিংস্কোয, 

কুিবযোহ বযো, িঅথৃ-োভোবজক বদক ছথহক ববছহয় েো বিুযোয িঈজোবত জনহগোষ্ঠীয ভোনুহলয েবত শ্রিোহফোহধয 

জন্ম বদহয়বছর। োভযফোহদ বফশ্বোী বফভর বিং স্ব-জোবতয এফিং বিুযোয িঈজোবত জনহগোষ্ঠীয জীফন  িংস্কৃবতয 

েবত শ্রিো জোনোহত বগহয় তোাঁয ৃবিীর যচনোয় এিআ দুিআ বফহল জনহগোষ্ঠীয ভোনুহলয ছরোকোয়ত জীফন  িংস্কৃবতয 

মুগরফবদ যচনো কহযহছন।‛
১
 ভোর্ক্ৃীয় বচন্তো-ছচতনোয় বফশ্বোী বফভর বিং যোজননবতক কভৃকোহণ্ডয ূহি বিুযোয গ্রোভ 

োোে চহল ছফবেহয়হছন। এিআ ূহি বিুযোয বফববন্ন জনহগোষ্ঠীয িঅথৃ-োভোবজক  োিংস্কৃবতক জীফনহক েতযক্ষ  

কহযহছন। এিআ েতযক্ষরি িববজ্ঞতো ভূতৃ রূ ছহয়হছ তোাঁয ‘িঅহরোয বঠকোনো’, ‘ভনোিআোভ’, ‘রিংতযোিআ’, ‘বততো 

ছথহক বিুযো’, ‘কযোবচ ছথহক রিংতযোিআ’ েবৃবত গে-িঈনযোহ। িঈবিবেত গ্রন্থগুবর বফহল ছকোন যোজননবতক ঘটনো 

িফরম্বহন  যবচত নো হর এগুবরহত কভ-ছফব তোাঁয যোজননবতক ভতোদহৃয েবতপরন ঘহটহছ। তোাঁয যচনোয় ভোজ 

 যোহেয হে োহকয  োবহতয ম্পকৃ, বফহযোধ, িংঘলৃ, ঐকযফি িংগ্রোভ েবৃবত বফলয় বযস্ফুট হয় হঠ। 

যোজনীবতয হে িঅথৃ-োভোবজক িফস্থ্ো িেোেীবোহফ জবেত। বফভর বিং তোাঁয ৃি চবযিগুবরহক ভোজ টবূবভহত 

দোাঁে কবযহয় তোহদয িঅথৃ-োভোবজক  যোজননবতক িফস্থ্ো, েচবরত জীফন চমোৃ, ছোলণ-ীেহনয বফরুহি িঅহদোরন, 

েহয়োজহন ভোজ ফযফস্থ্োয বযফতৃহনয জনয িংগ্রোহভয কথোহক ফোণী রূ বদহয়হছন। জনভুেী, করযোণকোভী বনয়ভ-

কোনুন  কফলভয ফবজৃত ভোজ েবতষ্ঠোয রহক্ষয ঐকযফি িঅহদোরন  িংগ্রোহভয ছচিো তোাঁয কথোোবহতয 

রক্ষযণীয়বোহফ িঈবস্থ্ত। ‘রিংতযোিআ’ িঈনযোহয বযণবতহত তোাঁয এিআ যোজননবতক দৃবিববেয েবতপরন ফহচহয় 

ছফী নজহয হে। িঅহরোচয েফহে তোাঁয ছছোটগহে েবতপবরত যোজননবতক বচন্তো-ছচতনোয ভহধযিআ িঅভযো িঅভোহদয 

িঅহরোচনো ীভোফি যোেফ । 
 

     বফভর বিং তোাঁয ‘িআহঙল্ছরিআয ছভহয়য বফহয়’ গহে বফষ্ণুবেয়ো ভবণুবয ম্প্রদোহয়য ফোস্তফ বচি িঙ্কন কহযহছন। 

ছিআ হে এিআ গহে ছদবোগ, বদ্বতীয় বফশ্বমুি, কোহরোফোজোযী, ণেথো, ভোজনী ছোলণ েবৃবত ঘটনোয িফতোযণো 

কহয তোাঁয হচতন ভোনবকতোয বযচয় বদহয়হছন। স্বজোবতয ঐবতয বনহয় ছরেো তোাঁয এিআ গহেয টবূবভ বনবভৃত 

হয়হছ কভরুহযয জোিংথুভ গ্রোভহক ছকন্দ্র কহয। এিআ গ্রোহভ িবধকোিং ভবণুবযযো কৃবলয িঈয বনবৃযীর। চোহলয 

পহরয িঈয বনবৃয কহয তোহদয জীফন চহর। িআহঙল্ছরিআয ফোফো বছহরন একজন ফগৃোচোবল। বকন্তু বতবন তোয 

ছভহয়হক ভোিঈবর গ্রোহভয ছবটফো ফুবেয ছছহর ধনফোফুয কোহছ বফহয় বদহয়বছহরন। ধনফোফু ‚চোলফোহদ ছমভন ভৃদঙ 

ফোজোহনোহত স্তোদ। ঘহযয বোত, ুকুহযয ভোছ।‛
২
 এক বযন্ত চোবল বযফোহয বতবন তোয ছভহয়হক বফহয় বদহয় ছমন 

স্ববস্ত ছহয়বছহরন। বকন্তু ভহয়য বনষ্ঠুয ীেহন ফ োহে ছগর। বদ্বতীয় বফশ্বমুহিয েবোহফ ভগ্র ছদহয িঅথৃ-

োভোবজক জীফহন ছম বোঙহনয ূচনো কহযবছর, তোয ছঢিঈ বনবৃহত নোবেহয় ছদয় গ্রোভোঞ্চহরয ববতহক, চোযোহ 

ছদেো বদর িবোফ িনটন। তোয োোোব ছদবোহগয ভত যোজননবতক ঘটনোয পররবতহত ূফৃফোিংরো ছথহক িহনক 

ফোঙোবর বযবপিঈবজযো এহ ঘয ফোাঁধহত রৄরু কহয োফৃতয বিুযোয়। তোযো চেো দোহভ বকনহত থোহক ভবণুবযহদয জোয়গো 

জবভ। দ্রুত িঅথৃ-োভোবজক  যোজননবতক িফস্থ্োয বযফতৃহনয পহর ভবণুবযহদয ভোজজীফহন ছদেো ছদয় িবস্তহত্বয 

িংকট। ধনফোফুয ভত ম্পন্ন গৃস্থ্ চোবলহক রূোন্তবযত হত য় ফগৃোচোবলহত। ধনফোফু তোয ছভহয় যীতোয বফহয় বঠক 

কহয জী ড্রোিআবোয যোতোছেোয চন্দ্রজয় বিংহয হে। ফহযয দোবফ বফহয়য থোরো-ফোন, কোে-ছচোে এয হে 

একবট ঘবে। একথো রৄহন কনযো দোয়গ্রস্থ্ বতো ধনফোফুয ভোথোয় োত। এভতোফস্থ্োয় বনরুোয় হয় ধনফোফু বনহজয 

ফতফোেীয ুযোহনো দবরর ভোজন যভোবতয গবদহত ফেক বদহয় ছভহয়য বফহয় ম্পন্ন কহযন। এক ম্পন্ন 

বযফোহযয িঅবথৃক িফস্থ্োয করুণ বযণবত েবতকী বচিকহে ভূতৃ হয় িঈহঠহছ িঅহরোচয গহে এবোহফ ‚যীতোয 

বফহয়হত োনোিআ ফোজর নো। ফোদক িঅহবন। যীতোয ভো ঝোাঁব েরুর নো... যীতো োর নো কোাঁদর নো। ... িঅহভয 

ডোহর একটো ছকোবকর ছথহক ছথহক কোন্নোয ভহতো ুহয ছডহক মোবির।‛
৩ 
 

 

     ূফৃফতৃী গহেয ূি ধহয যবচত ‘িঅহরোয বঠকোনো’ গহে এিআ চোবল দম্পবতয িংগ্রোভী বদহনয কথো ধ্ববনত 

হয়হছ। ভোজন, গ্রোভ েধোন, তীরদোয েবৃবত ভধযত্ত্বহবোগীহদয িনযোয় িভোনবফক িঅচযহণয বফরুহি ছরিআভবণ 
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গ্রোভফোীহদয হচতন কযহত ছচহয়হছ। তোয েহচিোয় জোবত িঈজোবত বনবফৃহহল বনীবেত ভোনুল ঐকযফি হয়হছ 

গণভুবি বযলহদয ছিছোয়োয়। ছমেোহন ভহফত জনগণ িংকে গ্রণ কহয এরোকোয় এরোকোয় বিোরী গণিংগঠন 

গহে ছতোরোয এফিং ভোজহনয কোছ ছথহক জবভ বছবনহয় িঅনোয। ‘রিংতযোিআ’ িঈনযোহয োভোিআ বযয়োিং  ‘বততো 

ছথহক বিুযো’ িঈনযোহয ভুিো জভোদোয এিআ ঐকযফি িংগ্রোহভ বফশ্বোী বছর।  
 

     বফভর বিংহয ‘ধীহয ফহ ধরোিআ’ গহেয ভূর বফলয় ছদবোগ যফতৃী বনযী ভোনুহলয জীফন মন্ত্রণো, 

োম্প্রদোবয়কতো েবৃবত। ফৃি রুস্তভ িঅরী তোয কনযো ছোবপয়োহক বনহয় ধরোিআ নদীয তীহয ফফো কযত। গ্রোহভয 

দবযদ্র বদ ুমুফক নুবনয়োয হে ছোবপয়োয ছেভ ম্পকৃ গহে হঠ। গ্রোহভয ভোতফফযযো তোহদয এিআ ম্পকৃ ছভহন 

ছনয়বন। ভোতফযহদয কুেহযোচনোয় ভোজহনয ছরোহকযো েথহভ রুস্তভহক ফোজোহয ভোযধয কহয  হয তোয ঘয ফোবে 

ুবেহয় তোহক ছদছোেো কহয। িনযবদহক রুস্তভহক ফোাঁচোহত বগহয় বনযযোধ নুবনয়োহক বতনফছয ছজর েোটহত য়। 

ছজর ছথহক ছফবযহয় এহ নুবনয়ো গ্রোভফোীয কোছ ছথহক ছোবপয়ো  রুস্তহভয ূফৃ োবকস্তোন চহর মোয়োয কথো 

জোনহত ছহয ছ তোহদয েোহন ূফৃ োবকস্তোহনয িঈহেহয মোিো কহয। ‚এক গবীয িঅোফোদী ভন বনহয় 

ভোনফতোয িঈজ্জ্বর মোিোথহক বচবিত কহযহছন গেকোয এিআ গহেয ভধয বদহয়। তোয হে ধনীন, ক্ষভতোীন, 

বনচুাঁতরোয ভোনুহলয িঈয ক্ষভতোফোন ভোজন, ভোহজয ভোতব্বযহদয িনযোয় িঅচযহণয তীব্র বনদো ধ্ববনত হয়হছ। 

শ্রভজীফী োধোযণ ভোনুহলয রৄি ম্পকৃগুবরহক কু্ষদ্র-োম্প্রদোবয়কতোয ছরহফর ছাঁহট ভূহর িঈৎোবটত কযোয ছকৌর 

ছম কহতো ফহেো বভথযো েহযোচনোয োবভর “ এিআ গেবট তোয িঈজ্জ্বর দৃিোন্ত।‛
৪
  

 

     ‘ছগোরোহয ছছহরহফরো’ গহে কথোোববতযক বফভর বিংহয োভযফোদী ধযোন-ধোযণোয েবতপরন ঘহটহছ। 

গহেয ছকন্দ্রীয় চবযি ছগোরোহয ঠোকুযদো ভোনবূভ ছথহক বিুযোয দোযোগোাঁ ফোগোহন চো-শ্রবভক বোহফ িঅহন। 

ছকোম্পোবন তোহক োভোনয জবভ বদহয়বছর চোল কযোয জনয। তোহদয দুহটো ফরদ  দুহটো দুহধয গোিআ বছর। বকন্তু 

িংোহযয েবত িঈদোীন ভোদকোি ফোফো ধীহয ধীহয ফবকছ ুবফবক্র কহয ছদয়। বদনহবোয ফোগোহন োতো ছতোরোয কোজ 

ছহয ছগোরোহয ভো তোয স্বোভীহক িঅহক্ষহয ুহয ফহর ‚িংোহয বক িঅহছ বক নোিআ ছচোহে ছকোনবদন কুছু নোিআ 

বোরহছ! তুিআ ভযবছ ভযবছ ছরযকো ফোচ্চো বগরোন ভযহফক ছকহন। োহভো ভদ েোিআ কহয ছদীটো ছল কহয 

ছপরহর।‛
৫
  

 

     ছছহরহফরোয় ছগোরো ছনিংবট হয েোবর গোহয় দুধ বদহত দুহধয ফোরবত বনহয় ছেনভোেোহযয ফোবেহত ছমত। 

ছেনভোটোহযয ফোবেঘহযয িঅফোফি  তোয ছছহরহভহয়হদয জোভোকোে ছদহে  ছ তোহদয হে তোয িফস্থ্োয 

তুরনো কযত। ছেনভোেোহযয ছছহরহভহয়যো তোয চুটবক ধহয টোনত। ফোফোয কোহছ চুটবক ছকহট ছদফোয িঅফদোয 

কযহর ফোফো হেহ ফরত টো বদু ধহভৃয বনয়ভ। ছকৌতুরী ফোরক ছগোরো তেন তোয ফোফোয কোহছ জোনহত চোয় 

ছেনভোেোহযয ফোচ্চোহদয তহফ বক জোত? ফোফো ফরত ‘যো বদ ুতহফ ফোফু’ । তেন তোয ভহন ফিভূর ধোযণো জন্মোয় 

এিআ ৃবথফীহত বদু, ভুরভোন  ফোফু এিআ বতনবট জোতিআ যহয়হছ। ছগোরোহয এিআ বোফনোয ভহধয বদহয় ছরেক 

তৎকোরীন োভোবজক কফলহভযয বদকবটহক পুবটহয় তুহরহছন।  
 

     ছগোরোহয ছছহরহফরোয় ফোবেহত দুহধয গোিআ থোকো হত্ত্ব তোহদয েোফোয জনয দুধ জুটত নো। ভো োযোবদন চোহয়য 

োতো ছতোরোয় ফযস্ত থোকোয দরুন বনহজয ন্তোনহক ভয়ভত ফুহকয দুধ বদহত োযত নো। পহর ধীহয ধীহয ছগোরো 

িুস্থ্ হয় েহর ছগোরোহয ভো ফোগোহনয োহফহক ছুবটয জনয িঅহফদন জোনোহর োহফ নোভঞ্জুয কহয ছদয়। এয 

ভহধয বদহয় ফোবগচো শ্রবভকহদয বনভৃভ ফোস্তফ রূবট ধযো হে। এিআ বনযক্ষয চো শ্রবভকযো নোনো ধযহণয িংস্কোহয বফশ্বো 

কযত। ছগোরো িইশ্বহয বফশ্বোী বছর। ছ ভহন ভহন বোফত িইশ্বয ছকন তোহদয দুহফরো দুভুহঠো েোফোহযয ফযফস্থ্ো কহয 

ছদননো, তোহদয ধনী কহয ৃবথফীহত োঠোন নো। এ বফলহয় একবদন ফোফোয কোহছ জোনহত চোিআহর ফোফো তোহক ফহর, 

জহন্ময বদনিআ ভোনুহলয কোহর িইশ্বয ধনী গযীয বরহে ছদন। ফোফোয কোহছ এিআ বফলয়বট ম্পহকৃ িফগত হয় ছগোরো 

তোিআ ছছোট ছফোন বফদোীয়োয জহন্ময ভয় িঅেোহর রুবকহয় ছদেোয ছচিো কহয বগফোন বফদোীয়োয কোহর বতযিআ 
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বকছ ুবরহে বদহয় মোন বকনো। বকন্তু ছ এযকভ বকছ ুনো ছদেহত ছহয় ফুঝহত োহয “‚দুবট োতো একবট কুবে ছতোরোয 

জনয দুবট কবচ োত এর িগবণত িঅধ ছটো ভোনুহলয ৃবথফীহত।‛
৬
 োভোবজক কফলভয, ছোলণ ীেন বকবোহফ 

ছগোরোহয ভহন েবতফোদী ছচতনো ঞ্চোবযত কহযবছর, ছরেক এিআ গহে ছ ম্পহকৃ িঅভোহদয হচতন কহযহছন।  
 

     যোেমন্ত্র তোয েোবনক ক্ষভতোয ছজোহয বনযী ভোনুলহদয িঈয ছদোল চোবহয় বদহয় তোহদয বক বোহফ োজহত 

বহয যোেত তোয ফোস্তফোনুগ ছবফ োয়ো মোয় ‘জোহফদ িঅরীয িঅজোন’ গহে। এিআ গহেয টবূবভ বনবভৃত হয়হছ 

১৯৭১ বিিঃ ভুবিমুি যফতৃী বিুযো যোহজযয কভরুয ভকুভোয োফ ছজহরয ‘োজতী’ জোহফদ িঅরীহক ছকন্দ্র কহয। 

‘োবকস্তোহনয দোরোর’ এিআ িজুোহত তোহক ছজহর োজত েোটহত হি। কহফ বফচোয হফ, কহফ জোবভন োহফ বকছুিআ 

তোয জোনো ছনিআ। এ িফস্থ্ো রৄধু তোয ছক্ষহি নয়, ছজহরয িনযোনয িঅোবভহদয। ছফতনহবোগী যকোযী কতৃোযো এেোহন 

হফৃফৃো। ক্ষভতোয ছজোহয তোযো তোহদয েতো জোবয কযোয জনয এিআ কর িঅোবভহদয য োযীবযক বনমৃোতন 

ছমভন চোরোয় ছতভবন, িশ্রোফয বোলোয় গোবরগোরোজ কহয। ছজহরয ববতহয কহয়বদহদয ছম েোফোয ছদয়ো ত তোহত 

তোহদয বেহদ বভটত নো। তোিআ তোযো িঅটোয ছগোিো চুবয কযত। এ বনহয় িঅফোয তোহদয বনহজহদয ভহধয ঝগেো-বফফোদ 

ত। জোহফহদয ভুহে বফদুযফোফু এিআ ঝগেোয কোযণ জোনহত ছহয িফোক হয় মোন। বতবন যণোথৃী ববফহযয 

ভোনুলহদয হয় োবকভ, দোহযোগো েভুহেয িনযোয় িঅচযহণয েবতফোদ কযোয় তোহক ‘যোস্ট্র বফহযোধী’ ছকহ জবেহয় 

ছগ্রপ্তোয কযো য়। বফদুযফোফুয ভত জোহফদ িঅরী ছরেোেো জোনো ভোনুল নয়। ফোস্তফ িববজ্ঞতো ছথহক তোয নযোয়-িনযোয় 

ম্পহকৃ একটো স্বোবোবফক ছফোধ গহে হঠহছ। ছ জোহন, ক্ষভতোফোনহদয ক্ষভতোয কোহছ তোহদয ভত ভোনুহলযো কত 

দুফৃর, কত িোয়। তোিআ তোযো যোে  তোয েোহনয িনযোয় ভুে ফুহজ য কহয। েেক্রহভ জোহফদ বফদুযফোফুহক 

তোয ফহুফোয বফনো িযোহধ ছজর েোটোয কথো ফহর। চীন-বোযত মুহিয ভয়, কোশ্মীয মুহিয ভয় ীভোন্তফতৃী 

এরোকোয এিআ িংেযোরঘু ভোনুলবটহক োজত েোটহত হয়হছ। এফোহয োবকস্তোহনয দোরোর হদহ ফোজোয ছথহক 

তোহক ুবর ধহয এহনহছ। ফোবেহত ছ েফয মৃন্ত বদহত োহযবন।  
 

     বফদুফোফু দৃঢ়হচতো োনুবূবতীর বফহফকফোন ভোনুল। বতবন ছজহরয োজবতহদয য ুবরহয িনযোয় িঅচযহণয 

ছমভন েবতফোদ কহযন ছতভবন, যোত িঅটটোয য তোহদযহক বনহয় ফহন। গেিহর ভোনুহলয ঘুভন্ত ছচতনোহক 

জোগ্রত কযহত চোন। জোহফদ  দ্ম যোঙ্খর বফদুফোফুয ভুহে ভহয গোবজ  যতনভবণ বযয়োিং এয বফহদ্রোহয কথো 

ছভোগ্রহস্তয ভত ছোহন। এক ফছয য জোহফদ ছজর ছথহক ছফবযহয় এহর ছ মু্পণৃ ববন্ন েকৃবতয ভোনুল হয় মোয়। 

বফদুফোফুয িঈজ্জীফনী ভহন্ত্র িঈেীবত হয় গ্রোহভয িোয় ভোনুহলয ভহধয ছ এিআ ছচতনোহক ছবেহয় বদহত চোয়। 

ভোনুহলয ুে দুিঃহে োহ ছথহক তোহদয িংগবঠত কযোয বযকেনো ছনয়। গ্রোহভয গৃীনহদয ভোথো গুাঁজোয িঅস্তোনো 

ছদফোয জনয করহক ঐকযফি কহয বফরোছেোয োোবে এরোকোয িনোফোদী জবভ িঅফোদ কহয। ফনদপ্তহযয ফোফুযো 

এহ তোহদয দো-কুেোর ছকহে বনহয় ছগহর জোহফদ করহক বনহয় ঐকযফিবোহফ ফন দপ্তহয োবজয য়। তোযয 

োোহেয ঢোরুহত, রুেোয ছকোণোয় ধীহয ধীহয বফ ফোিআবট ঘয গহে হঠ। এযকভ ভহয় বঠকোদোয যবফফোফু িথৃ  

ক্ষভতোয ছজোহয জবয বফবোহগয িঅবভন, তীরদোয, নোহয়ফহক বদহয় িঅফোবদ জবভ  ফত ফোবেগুবর জবযহয 

িঅতোয় বনহয় িঅহ। গৃীনহদয নোহভ ছনোবট জোবয কযো য়। জোহফদ িংঘবটতবোহফ এিআ ছনোবটহয বফরুহি 

েবতফোদ জোনোয়। তোহদয েবতফোদী ভোনবকতোয কোহছ তীরদোয, নোহয়ফহক ভোথো নত কযহত য়। বকন্তু িঅিআহনয 

ছগোরক ধোাঁধোয় ছপহর তথোকবথত ববক্ষত স্বোথৃয যবফফোফুযো জোহফদ িঅরীয বফরুহি ফরূফৃক জবভ দেহরয ভোভরো 

কহয। বনহজয রোরো বনফৃবত্তয জনয যবফফোফু ুবর েোহনয হমোবগতোয় গৃীীনহদয ঘহয িঅগুন বদহর জোহফদ 

নদীয োহয ছুহট মোয়। গ্রোভফোীহদয ডোকোডোবক কহয জহেো কহয বনহজয িঈহঠোহন একটো রোবঠ ছনফোয জনয ঢুকহর 

ভহ দোহযোগোয োহত ধযো হে। তেন ‘ছবোয’ য় য়। এিআ েতীকী ‘ছবোহয’য ফযঞ্জনোহতিআ গেবটয ভূর তোৎমৃ 

ছমভন ধ্ববনত হয়হছ ছতভবন, গেকোহযয যোজননবতক ভতোদৃ স্পি হয় িঈহঠহছ।  
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     িঈত্তয-ূফৃ বোযহত ূফৃফহেয িঈদ্বোস্তু ভোনুল িববফোহনয িঈহেহয এহর স্থ্োনীয় িঅবদফোী জনহগোষ্ঠীয জীফন-

জীবফকোয় ফযোক েবোফ হে। ধীহয ধীহয িঅবদফোীযো িঅহযো েোন্তীক হত থোহক। পরত ‘এহথবনক ছোভরযোহণ্ডয’ 

দোবফ ছজোযদোয য়। কভিী, ভ্রোতৃত্বহফোধ, িংস্কৃবতয বভশ্রহণয জোয়গোয় স্পযস্পহযয ভহধয ছদেো ছদয় বিংো, বফহদ্বল, 

কফযীবোফ। মোয ফবিঃেকো ১৯৮০ বিিোহেয বিুযোয ভোদোিআ দোেো। এিআ ভ্রোতৃঘোতী দোেোয ছেবক্ষহত বফভর বিং 

যচনো কহযহছন তোাঁয ‘ফহনয ঠোকুযভো’ গেবট। এিআ গহে রবরত রূবণীয জুভচোবল ছথহক বদন ভজুহয রূোন্তবযত 

য়োয ঘটনো ছমভন ফবণৃত হয়হছ ছতভবন, ছদবোহগয ফবর হয় ছভঘনোয োে ছথহক ছুহট এহ োোবে বিুযোয 

ভিংকুরুিআ োধুোেোহত ুহযন দোহয ফত গেোয ফণৃনো যহয়হছ। রবরত “ুহযহনয বযফোয িঅোভ িঅগযতরো 

ফডৃোয ছযোহডয কোহজ চহর ছগহর রবরহতয ছছোট ছছহর ফিংী ুহযহনয ভোহয়য ছকোহর িঅশ্রয় ছনয়। ধীহয ধীহয ফন 

তোহক ঠোম্ভো ডোকহত রৄরু কহয। োোোব স্বোফস্থ্োহনয পহর এক িঅবত্মক ম্পকৃ গহে হঠ এিআ ভোনুলগুহরোয 

ভহধয। বকন্তু েবতবক্রয়োীর বি তোহদয এিআ ভোনবফক ম্পকৃহক বফনি কহয বদহত চোয়। এভনিআ এক িঈত্তোর 

বযবস্থ্বতহত ফনহক ছকোহর বনহয় ফৃি ঠোম্ভো োবরহয় ফোাঁচহত চোিআহর ভোনুল রূী বিংস্র ছনকহেয োহত ফৃো বফি 

হয় তোহদয েোণ তযোগ কযহত য়। বদন বতহনক হয ুবরহয ছরোক একিআ ফৃোয় বফি িফস্থ্োয় ফন  ফৃিোয 

ভৃতহদ িঈিোয কহয। জীফহনয িবন্তভ ভুহুতৃ িফবধ ফৃিো ছছোট্ট ফনহক তোয ফুহক জবেহয় ছযহেবছর। িঅয এজনযিআ 

ভোনফতোয এক োশ্বত কোববন হয় এিআ গেবট োঠহকয হৃদহয় িম্লোন হয় িঅহছ।  
 

     ‘যোিআভো িঈতযকোয িঈকথো’ গেবটহত স্বোধীনতো যফতৃী ভহয় বিুযো যোহজয ডম্বুয জরবফদুযৎ েকে কতবযয 

জনয তত িঅবদফোী বযফোযহক িঈহিদ কহয বকবোহফ বছন্নভূর কযোয বযকেনো ছনয়ো হয়বছর তোয করুণ 

কোববন ফবণৃত হয়হছ। গণ্ডোছেোয যোস্তো, ুর কতবয কযোয কোজ তেন ভোি রৄরু হয়হছ। বঠকোদোয ফোফুযো ছরোকজন 

হভত এেোহন এহ কযোম্প কহযহছ। ভোজন  িনযোনয ফযফোয়ীযো বীে জবভহয়হছ। ফযফোয়ীয োহত োবত-

ছেদোয় ফুহনো োবত ধযো েহর ফুবিযোভ যর ভহন ছেোহন োবত ছদেহত মোয়। োবত ছদেহত মোফোয িযোহধ জ 

যর এিআ ভোনুলবটহক বঠহকদোয চোর ছচোয ফোবনহয় ছদয়। এিআ ঘটনোয য তক্কী যোয় োোবেহদয ঐকযফি ফোয 

িনুহযোধ জোবনহয় গম্ভীয কহে ফহর“ ‚তযহক বভথযো ফোনোহত এ ফোফুহদয জুবে ছনিআ। যো িঅভোহদয োোেীহদয 

ঠবকহয় ফোফু ফহনহছ। জুভ কোটো িঅিআন কহয ফে কহযহছ। োোহেয রৄকহনো রোকবে িঅনহত ছগহর িহদযহক ভোরৄর 

বদহত য়।‛
৭
 তোহক িঅয ফরহত ছোনো মোয় ‚...িঅভোহদয ভহধয মত ঝগেোিআ থোক তফু বফদ িঅহদয ভয় 

িঅভযো এক হয় চরফ।‛
৮ 
তোয এিআ িঈবিয ভধয বদহয় িতযোচোযীয িতযোচোহযয বফরুহি ঐকযফি হয় িংগ্রোভ কযোয 

এফিং বনহজহদয িবস্তত্বহক বটবকহয় যোেোয এক গবীয েতযয় ধ্ববনত হয়হছ। তোিআ যোিআভো িঈতযকোয িনবত দূহযয 

জরেোহতয বফদুযৎ েকহেয কোজ রৄরু হর যকোয ছথহক িঅবদফোীহদয জবভ ছোেোয ছনোবট ছদয়ো হর তক্কী 

যোহয়য ছনতৃহত্ব জুবভয়ো চোবল  োশ্বৃফতৃী ফোঙোবর গ্রোহভয ভোনুহলযো ঐকযফিবোহফ রেোিআহয়য থ ছফহছ ছনয়। জন 

ভুহদ্রয ছঢিঈহয়য কহছ ুবর েোন ছম ভোথো ছনোয়োহত ফোধয য় বফভর বিং তো ভহন েোহণ বফশ্বো কযহতন। তোয 

ভোন ঞ্জোত চবযি তক্কী যোহয়য ভধয বদহয় বতবন এিআ ফোভন্থী বচন্তোধোযোহক িববফযি কহযহছন। 
 

     িঅবয দহক বিুযো যোহজয ৃি িঈগ্রন্থী ভযোহক বফলয় কহয বফভর বিং তোাঁয ‘বফহথয বথক’ গেবট যচনো 

কহযন। গেবটহত এিআ ভযোয িঅথৃ-োভোবজক কোযণ বফহেলণ কযো হয়হছ। োোোব গেবটহত এিআ জ্বরন্ত 

ভযো ছথহক িঈত্তযহণয থ হযোক্ষবোহফ ভোরুভোয িঈগ্রথ ছছহে স্বোবোবফক জীফহন বপহয িঅোয ভধয বদহয় 

িঈস্থ্োবত হয়হছ। ভোরুভো িঅত্মভৃণ কহয ভূরহস্রোহত বপহয এহর কভোন্ডোয তো ভন ছথহক ছভহন বনহত োহয 

বন। তোিআ ছ ছেহঙযোয়হক বনহদৃ ছদয় দরছুট ভোরুভোহক তযো কযোয জনয। বকন্তু ছেহঙযোয় ভোরুভোয ছকোহর 

ফো ছছহরহক ছদহে তোয িঈগ্র োবফক িঅচযহণয িন্তযোহর পরৃহস্রোহতয ভত নযভ বতহৃৃদহয়য বযচয় ছহয় 

ভোরুভোহক বনহজয জীফহনয বফবনভহয় ফোাঁবচহয় বদহয় মোয় এফিং েীহদয বুর থ ছছহে স্বোবোবফক জীফহন বপহয 

মোফোয জনয িনুহযোধ কহয। বফভর বিং এিআ জীফনহফোহধ বফশ্বোী বছহরন। এয বযচয় োয়ো মোয় বিুযো 
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বফধোনবোয় তোাঁয ছল বোলহণ। এিআ বোলহণ বতবন বফথগোভীহদয িঈহেহয িঈদোত্ত কহে িঅফোন জোনোন“ ‚িঈগ্রন্থীযো 

বুর থ ছোেুন। বিুযোয িঈন্নয়হন োত ছভরোন। িঅবভ িঅোফোদী িঅনোহদয রৄবফুবি জোগ্রত হফ।‛
৯  

 

     িঈবিবেত িঅহরোচনোয ছেবক্ষহত ফরো মোয় কথো োববতযক বফভর বিংহয ছছোটগহে বদ্বতীয় বফশ্বমুি, ছদবোগ, 

িঈচ্চবফত্তহশ্রবণয িঅগ্রোী ভহনোবোফ, ভোজনী ছোলণ, জোতোত, ধভৃীয় ছগোেোবভ, িংকীণৃ িঈগ্রজোতীয়তোফোদ েবৃবত 

যোজননবতক  িঅথৃ-োভোবজক ভযোহক োভযফোদী ধযোন-ধোযণোয িঅহরোহক বফচোয কহযহছন। রৄধু তোিআ নয় গণভুবি 

বযলহদয িআবতফোচক বুবভকো বকবোহফ বিুযোয জোবত-িঈজোবতয ছভরফেনহক িঅয ুদৃঢ় কযহত োহয ছিআ 

িআবেত বতবন বদহয়হছন। মো তোয ছছোটগহেয যোজননবতক গুরুত্বহক ঋি কহযহছ। েেত িঈহিেয ছম, বফভর বিং 

ভোর্ক্ৃীয় জীফনফীক্ষোয িঅহরোহক তোাঁয গেগুবর যচনো কহযহছন। পরত তোাঁয গহেয ফয়োহন যোজননবতক ভতোদৃ, 

িংগবঠতবোহফ বনীবেত ভোনুহলয েবতফোদ েবতহযোধ  ছোলণীন ভোজ গঠহনয কথো ফোযফোয িঈহঠ এহর তো 

কেন ছেোগোন ফৃস্ব হয় হঠবন। এেোহনিআ বেী বফভর বিং-এয বফহলত্ব।   
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