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পশ্চিমবঙ্গের াঅর্থ-ামাশ্চজক রাজনৈশ্চিক াবস্থার প্রেশ্চিঙ্গি মঙ্গরল মজুমদাঙ্গরর াঈপৈযা
চিুষ্ট
ককালপশ্চি াা
কাশ্চর াধ্যাপক
রামাৈন্দ প্রঙ্গেৈাশ্চর কঙ্গজ
স্বাধ্ীৈিার শ্চিৈ বছর াঅঙ্গগ ১৯৪৪ শ্চিস্টাঙ্গে মঙ্গরল মজুমদাঙ্গরর জন্ম। ১৯৬৭ শ্চিস্টাঙ্গে বাাংা কর্াাশ্চঙ্গিয গল্পকার
রূঙ্গপ িাাঁর াঅত্মেকাল। ের্ম াঈপৈযা ‘প্রদৌড়’ (১৯৭৭)

– শ্চব প্রভাগবাদী ভযিার াশ্চবরাম াক্লান্ত েশ্চিঙ্গযাশ্চগিার

প্রদৌড়। প্রঘাড়া প্রদৌঙ্গড়র মাঠ এখাঙ্গৈ েিীক। প্রগাটা দু শ্চৈাটাাআ প্রযৈ প্ররঙ্গর মাঠ। মাজ পশ্চরঙ্গবলঙ্গক বড় কযাৈভাঙ্গ
েিীঙ্গক, বযঞ্জৈা এভাঙ্গব জাশ্চগঙ্গ প্রিাার মঙ্গধ্য শ্চৈশ্চি শ্চছ মঙ্গরল মজুমদাঙ্গরর ঔপৈযাশ্চক েশ্চিভার পূ র্থ শ্চবকাঙ্গলর
াঅভা। এাআ াঅভা পশ্চরপূ র্থিা প্রপ িাাঁর মাকাবযেশ্চিম াঈপৈযা চিুষ্টঙ্গ। স্বাধ্ীৈ ভারঙ্গির াঅর্থ-ামাশ্চজক রাজনৈশ্চিক
াবস্থার প্রেশ্চিঙ্গি াংগ্ন এাআ াঈপৈযাগুশ্চঙ্গি প্রযমৈ একশ্চট শ্চবরাট প্রদলকাঙ্গর শ্চচত্র াঅঙ্গছ, প্রিমশ্চৈ াঅঙ্গছ মাৈব ম্পঙ্গকথর
ঘাি- েশ্চিঘাঙ্গির ান্তশ্চৈথশ্চি বাৈ।
খশ্চিি স্বাধ্ীৈিা প্রেিাপঙ্গট ‘াঈত্তরাশ্চধ্কার’(১৯৭৯) াঈপৈযাঙ্গর ূ চৈা। ৈাক াশ্চৈঙ্গমঙ্গর কললব প্রর্ঙ্গক ককঙ্গলাঙ্গর
পদাপথর্, ডুাঙ্গথর ৈৈাশ্চভরাম শ্চৈজথৈ পশ্চরঙ্গবঙ্গল প্রবঙ্গড় ওঠা এবাং পশ্চরবার ও শ্চবদযা ূ ঙ্গত্র প্রজঙ্গগ ওঠা েশ্চিবাদী প্রচিৈার
েবা িাঙ্গক পরবিথী বৃ দািৈ কাশ্চৈশ্চৈঙ্গি প্রোটাগশ্চৈস্ট চশ্চরঙ্গত্র পশ্চরর্ি কঙ্গরঙ্গছ। কাকা শ্চেঙ্গিাঙ্গর কাঙ্গছ প্র ের্ম
প্রলাঙ্গৈ- ‘এ াঅজাদী ঝুটা যা’, জাৈঙ্গি পাঙ্গর কশ্চমাঈশ্চৈস্টঙ্গদর স্বপ্ন ও াংকঙ্গল্পর কর্া- ‘াঅমরা কমুযশ্চৈস্ট। াঅমরা চাাআ
প্রদঙ্গল গশ্চরব বড়ঙ্গাক র্াকঙ্গব ৈা, বাাআ মাৈ, িাঙ্গ াঅমরা স্বাধ্ীৈ ব।’ এাআ প্রচিৈার াঈত্তরাশ্চধ্কার শ্চৈঙ্গ িরুর্
াশ্চৈঙ্গম এ ককািা। এখাৈ প্রর্ঙ্গক ‘কাঙ্গবা’(১৯৮৩) াঈপৈযাঙ্গর ূ চৈা। াশ্চৈঙ্গমঙ্গক স্বাগি জাৈা াঈত্তা
মাৈগর িাাঁর জঙ্ঘা বুঙ্গট প্রগাঁঙ্গর্ শ্চদঙ্গ। এাআ িিাআ ঙ্গ ওঙ্গঠ কাঙ্গর মারর্ শ্চচঙ্গের েিীক। প্র এঙ্গশ্চছ াঈচ্চশ্চলিার
জৈয, জশ্চড়ঙ্গ প্রগ ৈকলা াঅঙ্গন্দাঙ্গৈ। শ্চকন্তু াশ্চচঙ্গর প্রদখ দ াঈপদঙ্গর প্রকান্দ, াশ্চবশ্বা- কা াবশ্চধ্ যারা কাাঁঙ্গধ্
কাাঁধ্ শ্চমশ্চঙ্গ ড়াাআ কঙ্গরঙ্গছ, ঠাৎ পশ্চরর্ি  প্রের্ী প্রলাত্রুঙ্গি। াঅবার শ্চৈবথাচৈপন্থীঙ্গদর ভিাশ্চম প্রদঙ্গখ াশ্চৈঙ্গমঙ্গর মঙ্গৈ
- ‚িারা জৈাধ্ারর্ঙ্গক প্রবাঝাঙ্গে াঅমাঙ্গদর প্রভাট শ্চদৈ, াঅমরা াঅপৈাঙ্গদর ু ঙ্গখর রাঙ্গজয শ্চৈঙ্গ যাব . . . এ প্রযৈ শ্চিৈ
চারঙ্গট াবাঙ্গৈর প্রকাম্পাশ্চৈ দরজা দরজা শ্চৈঙ্গজঙ্গদর প্রোডাঙ্গের গুর্াগুর্ বঙ্গ প্রবড়াঙ্গে শ্চবশ্চি বাড়াবার জৈয।‛ এাআ
াংল াঅর প্রদাাচিার মঙ্গধ্য াশ্চৈঙ্গমঙ্গর একমাত্র াঅে মাধ্বীিা ও িাঙ্গদর ন্তাৈ াকথ। মঙ্গরল মজুমদাঙ্গরর
াঈপৈযা চিুষ্টঙ্গর িৃিী খি ‘কাপুরু’(১৯৮৫)এ স্থাৈ প্রপঙ্গঙ্গছ শ্চৈবথচঙ্গৈ শ্চজঙ্গি াঅা বামপন্থার াবি াঅর াংদী
শ্চবপ্লঙ্গবর স্বপ্নভঙ্গের কাশ্চশ্চৈ। এখাঙ্গৈ এঙ্গ াশ্চৈঙ্গমর মঙ্গৈ েশ্ন প্রজঙ্গগঙ্গছ, এাআ প্রয াজার াজার প্রছঙ্গ শ্চবপ্লঙ্গবর াঅলা
োর্ শ্চদ াঅর াগুৈশ্চি মাৈু  মাৈু  শ্চবকাে ঙ্গ পঙ্গড় রাআ িাঙ্গি প্রদঙ্গলর প্রকাৈ পশ্চরবিথৈ ঙ্গঙ্গছ? ‘কাপুরু’
াঈপৈযা েকাঙ্গলর দীঘথ পাঁশ্চচল বছর পর ‘প্রমৌকা’(২০১৩) াঈপৈযাঙ্গর ূ চৈা। এাআ কাশ্চশ্চৈঙ্গি স্থাৈ প্রপঙ্গঙ্গছ াশ্চৈঙ্গম
ও মাধ্বীিার ন্তাৈ াঙ্গকথর রাজনৈশ্চিক জীবৈ। এখৈ াশ্চৈঙ্গম ও মাধ্বীিা বৃ দ্ধ। এাআ াঈপৈযাঙ্গর াঅধ্ার
পশ্চিমবঙ্গের এক াঈত্তা রাজনৈশ্চিক ম। রাজনৈশ্চিক পাাবদঙ্গর প্রাআ াআশ্চিাঙ্গর বাাঁঙ্গক াঈপশ্চস্থি ঙ্গঙ্গছ মধ্যবশ্চ
াকথ। েশ্চিবাদ, াঅঙ্গবগ ও াস্পষ্ট ভাঙ্গাবাা াকথ প্রযৈ এক াবাধ্য স্বর। স্বাধ্ীৈিা পরবিথী াঅর্থ- ামাশ্চজক
রাজনৈশ্চিক শ্চববিথঙ্গৈর ধ্ারা বামফ্রঙ্গের াশ্চন্তম ঙ্গগ্ন এবাং িৃর্মূ ঙ্গর াঈত্থাৈ পঙ্গবথ পারস্পাশ্চরক াশ্চবশ্বাঙ্গর শ্চদৈগুশ্চঙ্গি
প্রপৌঢ় াশ্চৈঙ্গম-মাধ্বীিা ঝঙ্গ ওঙ্গঠ াঅঙ্গরা একবার।
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াশ্চিয মাজ শ্চৈরঙ্গপি ৈ- াশ্চঙ্গিযর াঅৈা েশ্চিফশ্চি  মকাীৈ মাজ, ার্থৈীশ্চি, রাজৈীশ্চি
বশ্চকছু । িাাআ েশ্চিশ্চট াশ্চশ্চিযক একশ্চদক প্রর্ঙ্গক মাজ শ্চৈমথাঙ্গৈর কাশ্চরগর। বাাংা াশ্চঙ্গিয মঙ্গরল
মজুমদাঙ্গরর াঅশ্চবভথাব ত্তর দলঙ্গক। িঙ্গব িাাঁর রচৈার মঙ্গধ্য শুধ্ু মাত্র ত্তঙ্গরর েশ্চিেশ্চব ধ্রা পঙ্গড়শ্চৈ; বরাং
স্বাধ্ীৈিা পরবিথী কাংঙ্গেশ্চ লাৈ প্রর্ঙ্গক শুরু কঙ্গর াঈদ্বাস্তু মযা, খাদয াঅঙ্গন্দাৈ, ছাত্র াঅঙ্গন্দাৈ, যু ক্তফ্রে
রকার গঠৈ, ৈকলা াঅঙ্গন্দাৈ, বামপন্থার াঈত্থাৈ, পঞ্চাঙ্গশ্চি রাজৈীশ্চি, শ্চবশ্বাৈ ও শ্চবশ্বমন্দা, বামপন্থার
পিৈ ও িৃর্মূ  রকাঙ্গরর াঈত্থাৈ পযথন্ত এক দীঘথ মঙ্গর রাজনৈশ্চিক াআশ্চিবৃ ত্ত প্রযমৈ ধ্রা পঙ্গড়ঙ্গছ; প্রিমশ্চৈ
াঅঙ্গছ মাৈব চশ্চরঙ্গত্রর ঘাি- েশ্চিঘাি মশ্চিি ৈাৈা মৈস্তাশ্চিক শ্চববরর্। াঅমরা এাআ াঅঙ্গাচৈা স্বাধ্ীৈিা
পরবিথী াঅর্থ- ামাশ্চজক রাজনৈশ্চিক াবস্থার প্রেশ্চিঙ্গি মঙ্গরল মজুমদাঙ্গরর াঈপৈযা চিুষ্টঙ্গর াঈপর
াঅঙ্গাকপাি করঙ্গি পাশ্চর।
‘াঈত্তরাশ্চধ্কার’ (১৯৭৯), ‘কাঙ্গবা’ (১৯৮৩), ‘কাপুরু’ (১৯৮৫) এবাং ‘প্রমৌকা’ (২০১৩) এাআ
াঈপৈযা চিুষ্টঙ্গ াঅঙ্গছ ১৯৪০ প্রর্ঙ্গক ২০১১ পযথন্ত দীঘথ ত্তর বছঙ্গরর াঅর্থ-ামাশ্চজক রাজনৈশ্চিক ঘটৈার
শ্চববরর্, াখি ভারি প্রর্ঙ্গক খি ভারি শ্চৈমথাঙ্গৈর কাশ্চশ্চৈ। স্বাধ্ীৈিা, প্রদলভাগ, াঈদ্বাস্তু মযা, ৈাৈা রাজনৈশ্চিক
াঅঙ্গন্দাঙ্গৈর াঈত্থাৈ পিঙ্গৈর কাশ্চশ্চৈ এাআ চারশ্চট পঙ্গবথর কাশ্চশ্চৈঙ্গি োশ্চরি। শ্চলশু াশ্চৈঙ্গমঙ্গর বড় ওা,
গঙ্গরকাটা চা বাগাৈ ও াঅাংরাভাা ৈদীর েে, কললঙ্গবর স্কুঙ্গ কাংঙ্গেশ্চ ভাবাপন্ন মাস্টারমলাাআ এর াশ্চন্নধ্য,
স্কুঙ্গ পিাকা াঈঙ্গত্তাৈ, প্রছাটকাকার কাঙ্গছ বামপন্থার ের্ম পাঠ, াঈচ্চশ্চলিা াঙ্গভর জৈয ককািা াঅগমৈ,
াঅঙ্গন্দাৈকারীঙ্গদর মঙ্গধ্য পঙ্গড় পাঙ্গ পুশ্চঙ্গলর গুশ্চ খাওা, মাধ্বীিার ঙ্গে প্রেম, ৈকলা াঅঙ্গন্দাঙ্গৈ
প্রযাগদাৈ করার াপরাঙ্গধ্ প্রজ ওার ম িাঙ্গদর ন্তাৈ াঙ্গকথর জন্ম, প্রজ প্রর্ঙ্গক ছাড়া পাওার পর
াইশ্বরপুকুর প্রঙ্গৈর বশ্চস্ত বাশ্চড়ঙ্গি াঙ্গকথর ঙ্গে াশ্চৈঙ্গমঙ্গর পশ্চরচ পযথন্ত কাশ্চশ্চৈ ধ্রা পঙ্গড়ঙ্গছ ‘াঈত্তরাশ্চধ্কার’ ও
‘কাঙ্গবা’ াঈপৈযাঙ্গ। এর পঙ্গরর কাশ্চশ্চৈ দু শ্চটঙ্গি রঙ্গঙ্গছ িাঙ্গদর ন্তাৈ াঙ্গকথর রাজনৈশ্চিক জীবৈ। বামপন্থী
রাজৈীশ্চির াবিঙ্গর পর িৃর্মূ  রকাঙ্গরর াঈত্থাৈ পযথন্ত দীঘথ রাজনৈশ্চিক ঘটৈার শ্চববিথৈ। ২০০৬ াঙ্গ
শ্চৈবথাচঙ্গৈ প্রজিার পর বামফ্রঙ্গের ভ্রান্ত শ্চলল্পৈীশ্চি, জৈাধ্ারঙ্গর্র েব শ্চবঙ্গরাশ্চধ্িা, ির্াকশ্চর্ক াৈু ন্নৈ এবাং
াঙ্গযাশ্চগিা, মাওশ্চস্ট- কশ্চমাঈশ্চৈস্ট জৈযু দ্ধ এবাং মাওবাদী কশ্চমাঈশ্চৈস্ট পাশ্চটথর প্রগাপৈ প্রগাষ্ঠী াংোঙ্গমর কাশ্চশ্চৈ
স্থাৈ প্রপঙ্গঙ্গছ এাআ দু শ্চট পঙ্গবথ। াকথ বড় ওার পর প্রও বাবার মঙ্গিা রাজৈীশ্চিঙ্গি এ- িঙ্গব প্র
বযশ্চক্তজীবৈঙ্গক ৈ, প্রগাষ্ঠীজীবৈঙ্গক বড় কঙ্গর প্রদখ। পুশ্চল যখৈ শ্চমর্যা খুঙ্গৈর াশ্চভঙ্গযাঙ্গগ াকথঙ্গক ধ্ঙ্গর শ্চৈঙ্গ
প্রগ, িখৈ বশ্চস্তর পঞ্চালশ্চট পশ্চরবার িার মুশ্চক্তর জৈয র্াৈা প্রঘরাও কঙ্গর। প্রজ াজঙ্গির এপার প্রর্ঙ্গক
মাধ্বীিা াকথঙ্গক াঅলীবথাদ কর িার াশ্চকিার জৈয।

এক
মঙ্গরল মজুমদার চা বাগাঙ্গৈ িাাঁর কললঙ্গবর াশ্চভজ্ঞিার পটভূ শ্চমকা াশ্চৈঙ্গম চশ্চরত্রশ্চটঙ্গক গঙ্গড় িুঙ্গঙ্গছৈ।
ডুাঙ্গথর চা বাগাঙ্গৈর মঙ্গৈামুগ্ধকর দৃ লয শ্চদঙ্গ ‘াঈত্তরাশ্চধ্কার’ াঈপৈযাঙ্গর ূ চৈা। ডূাঙ্গথর চা বাগাঙ্গৈ দীঘথ
পাঁিাশ্চিল বছর চাকশ্চর করার পর াশ্চৈঙ্গমঙ্গর দাদু শ্চরৎঙ্গলখর াবর শ্চৈঙ্গশ্চছঙ্গৈ ১৯৪৭ াঙ্গর ১৫াআ
াঅগস্ট। িখৈ ভারিবথ স্বাধ্ীৈ ঙ্গে, প্রদলভাগ ঙ্গে, শ্চিশ্চটলরা প্রদল প্রছঙ্গড় চঙ্গ যাঙ্গে। ভবাৈী মাস্টার
াশ্চৈঙ্গমপ্রক স্কুঙ্গ প্রযঙ্গি বঙ্গ। ১৯৪৭ াঙ্গর ১৫াআ াঅগস্ট স্কুঙ্গ পাশ্চি  ের্ম স্বাধ্ীৈিা শ্চদব। স্থাৈী
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প্রৈিা রশ্চবাবাবু াশ্চৈঙ্গমঙ্গক পিাকা প্রিাার জৈয াঅহ্বাৈ জাৈা। এখাঙ্গৈাআ াশ্চৈঙ্গমঙ্গর দীিা ঙ্গ যা
প্রদল প্রবার মঙ্গে। রশ্চবালবাবু বঙ্গৈ‚াঅগামীকাঙ্গর ভারিবঙ্গথর াৈযিম ৈাগশ্চরক শ্রীমাৈ াশ্চৈঙ্গম পিাকা িুঙ্গছ। শ্চদশ্চদমশ্চর্ লাাঁঙ্গখ ফুাঁ শ্চদঙ্গৈ।
চারধ্াঙ্গর াআ- চাআ শ্চচৎকার। বাাআ বাাআঙ্গক জশ্চড়ঙ্গ ধ্রঙ্গছ। স্কুমাঠ মুখশ্চরি  ‘বঙ্গন্দমািরম’ ধ্বশ্চৈঙ্গি।‛

১

স্কুঙ্গর ৈিুৈ যার াশ্চৈঙ্গমঙ্গক শ্চলশ্চখঙ্গশ্চছঙ্গৈ প্রয, াঅমাঙ্গদর েঙ্গিযঙ্গকর দু জৈ কঙ্গর মা াঅঙ্গছৈ- একজৈ
গভথধ্াশ্চরর্ী াঅর একজৈ ঙ্গৈ প্রদলমািা। এাআ প্রদলমািাঙ্গক বশ্চিমচন্দ্র িাাঁর ‘বঙ্গন্দমািরম’ গাঙ্গৈ বন্দৈা
কঙ্গরঙ্গছৈ।

াশ্চৈঙ্গমঙ্গর কাকা শ্চেঙ্গিা মার্ক্থবাঙ্গদ দীিা শ্চৈঙ্গ বাশ্চড় প্রছঙ্গড় চঙ্গ যা। রাঙ্গির ান্ধকাঙ্গর প্রছাট্ট
াশ্চৈঙ্গমঙ্গর কঙ্গি চঙ্গ রাজৈীশ্চির প্রগাপৈ াশ্চভার। চুশ্চপচুশ্চপ খাঙ্গটর িা প্রর্ঙ্গক কিগুশ্চ মাকথবাদী পশ্চত্রকা
ও বাআপত্র শ্চৈঙ্গ কাকা চঙ্গ যাৈ। প্রাআ রাঙ্গি প্রছাটকাকার মুখ প্রর্ঙ্গক াশ্চৈঙ্গম ের্ম শুঙ্গৈশ্চছ‚ এ াঅজাদী ঝুটা যা। কাংঙ্গেীরা বদমাল। িারা াআাংঙ্গরঙ্গজর াি প্রর্ঙ্গক স্বাধ্ীৈিা শ্চভিা শ্চৈঙ্গঙ্গছ। াঅমরা এ
স্বাধ্ীৈিা চাাআ ৈা। কাংঙ্গেীঙ্গদর াঙ্গি রকার, িাঙ্গদর পুশ্চল াঅঙ্গছ, বন্দুক াঅঙ্গছ, শ্চকন্তু াঅমাঙ্গদর লরীঙ্গর রক্ত
াঅঙ্গছ।‛

২

াশ্চৈঙ্গমঙ্গর মঙ্গৈ ধ্ন্দ। এ স্বাধ্ীৈিা কী িঙ্গব শ্চিয ৈ। ৈিুৈ যাঙ্গরর কর্ার ঙ্গে কাকার কর্ার প্রকাৈ
শ্চম প্রৈাআ প্রকৈ। এমস্ত বযাপার াশ্চৈঙ্গমঙ্গক শ্চবভ্রান্ত কঙ্গর শ্চদশ্চে। প্র রাঙ্গিাআ পুশ্চল এ। িাঙ্গদর কাঙ্গছ
শ্চরৎঙ্গলখর ের্ম জাৈঙ্গি পারঙ্গৈ িাাঁর প্রছাটঙ্গছঙ্গ কশ্চমাঈশ্চৈস্ট ঙ্গঙ্গছ।
পর পর এাআ মস্ত ঘটৈা াশ্চৈঙ্গমঙ্গক বদঙ্গ শ্চদশ্চে। মে ‘াঈত্তরাশ্চধ্কার’ াঈপৈযা জুঙ্গড় াঅঙ্গছ াশ্চৈঙ্গমঙ্গ
ধ্ীঙ্গর ধ্ীঙ্গর বড় ওা াঅর বদঙ্গ যাবার কাশ্চশ্চৈ। িার বাবার শ্চদ্বিী শ্চববা, জপাাআগুশ্চড় স্কুঙ্গর শ্চৈিয ৈিুৈ
াশ্চভজ্ঞিা, স্বাধ্ীৈিার পর ারা প্রদঙ্গল ‘এ াঅজাদী ঝুটা যা’ প্রলাগাৈ, কাংঙ্গে াঅর শ্চবঙ্গরাধ্ী রাজনৈশ্চিক
দগুশ্চর মঙ্গধ্য াঅদলথগি বযবধ্াৈ ও াংঘথ মাঙ্গঝ মাঙ্গঝ াশ্চৈঙ্গমঙ্গক শ্চবভ্রান্ত কঙ্গর শ্চদশ্চে। ধ্ীঙ্গর ধ্ীঙ্গর প্র
জপাাআগুশ্চড় লরটাঙ্গক শ্চচৈঙ্গি শুরু কঙ্গর। ৈিুৈ যাঙ্গরর কাঙ্গছ প্রদলঙ্গেঙ্গমর পাঠ প্রৈ, জপাাআগুশ্চড় প্রজার
ৈাৈা গল্প প্রলাঙ্গৈ।
জপাাআগুশ্চড় লঙ্গর াশ্চৈর জৈয াঙ্গপিা কঙ্গরশ্চছ এক শ্চবস্ম- বহুশ্চদৈ বাঙ্গদ িার প্রছাটকাকা শ্চেঙ্গিা
এ। িার প্রবলবা চাচৈ াঙ্গৈকটা বদঙ্গ প্রগঙ্গছ, প্রবাঝা যা িার াঙ্গি এখৈ াঙ্গৈক টাকা। শ্চেঙ্গিাঙ্গর
পূ বথবিথী ের্শ্চৈী িপুশ্চপশ্চর জপাাআগুশ্চড় চঙ্গ যাবার াংবাদ িার মঙ্গৈ াঅর ভাবান্তর ঘটা ৈা। োক্তৈ
কশ্চমাঈশ্চৈস্ট শ্চেঙ্গিা এখৈ প্রিঙ্গজৈদা ও রমাশ্চদর যাত্রী ৈ। এাআব রাজনৈশ্চিক াঈত্তাপ াশ্চৈঙ্গমঙ্গক
শ্চবশ্চস্মি ও াঅি কঙ্গরশ্চছ। াশ্চৈঙ্গমঙ্গক িার পশ্চরঙ্গবল ও মাৈু জৈ ধ্ীঙ্গর ধ্ীঙ্গর বদঙ্গ শ্চদশ্চে। িার প্রছাটকাকা
শ্চেঙ্গিাঙ্গর প্রভাবদ (কশ্চমাঈশ্চৈস্ট পাশ্চটথ পশ্চরিযাগ কঙ্গর মেীর ঙ্গে প্রপ্লঙ্গৈ যাওা াঅা), ৈিুৈ যার
শ্চৈশ্চলর্বাবুর প্রভাবদ (কাংঙ্গেশ্চ রাজৈীশ্চি প্রছঙ্গড় শ্চবরাম কঙ্গরর বাশ্চড়ঙ্গি ৈারীে)- এ দু শ্চট ঘটৈা াশ্চৈঙ্গমঙ্গর
মঙ্গৈ ধ্াক্কা শ্চদঙ্গশ্চছ। াঈত্তরবঙ্গে চা েশ্চমকঙ্গদর রিা ভে করার জৈয ু ৈীদাঙ্গক িযা এবাং শ্মলাৈযাত্রীঙ্গদর
ঙ্গে প্রাঁঙ্গট প্রযঙ্গি াশ্চৈঙ্গম বুঙ্গকর মঙ্গধ্য াদ্ভুি শ্চলরর্ াৈু ভব কঙ্গর। ু ৈীদাঙ্গক িযার পর স্বগথঙ্গছড়া চা
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বাগাঙ্গৈ েশ্চমকঙ্গদর রিাঙ্গ প্রৈিৃত্ব শ্চদঙ্গশ্চছ জুশ্চঙ্গৈ। চা বাগাঙ্গৈ রিা ফ ওার পর াশ্চৈঙ্গম াাঁটঙ্গি
াাঁটঙ্গি ভাবশ্চছ‚মাত্মা গাশ্চন্ধ, ু ভাচন্দ্র ও কাথ মার্ক্থ- াশ্চৈঙ্গম প্রযৈ দু ঙ্গটা াি শ্চদঙ্গ এাআ শ্চিৈজৈঙ্গক ছু াঁঙ্গ প্রদখঙ্গি প্রদখঙ্গি
াাঁটশ্চছ। প্রদল বড় ৈা প্রদঙ্গলর মাৈু  বড়।‛

৩

দু াআ
‘াঈত্তরাশ্চধ্কার’ েকাশ্চলি বার পর রাজনৈশ্চিক এবাং ারাজনৈশ্চিক মঙ্গ িীি েশ্চিশ্চিা প্রদখা প্রদ।
ককািা এঙ্গ াশ্চৈঙ্গমঙ্গর েশ্চিশ্চিা জাৈঙ্গি প্রচঙ্গ াঅেী পাঠক ‘প্রদল’ পশ্চত্রকার ম্পাদক াগরম
প্রঘাঙ্গক শ্চচশ্চঠ প্রঙ্গখৈ। ম্পাদক িখৈ মঙ্গরলঙ্গক দু মাঙ্গর মঙ্গধ্য াশ্চৈঙ্গমঙ্গর পশ্চরর্শ্চি জাৈঙ্গি প্রচঙ্গ াঅর
একশ্চট াঈপৈযা শ্চখঙ্গি বঙ্গৈ। এরপর ‘কাঙ্গবা’ াঈপৈযা রচৈা েঙ্গে প্রখক মঙ্গরল মজুমদার
জাশ্চৈঙ্গঙ্গছৈ‚কাঙ্গবা েকাশ্চলি ঙ্গি াগ কঙ্গক মা ধ্ঙ্গর। াঈত্তরাশ্চধ্কার শ্চদ্বিী খি ৈা বঙ্গ ৈিুৈ ৈাম শ্চদাম
মটাঙ্গক ধ্রব বঙ্গ। যারা শ্চশ্চরা পাঠক িাাঁরা শ্চৈিাআ ি কঙ্গরঙ্গছৈ দু ঙ্গটা াঈপৈযাঙ্গর ম শ্চৈঙ্গ একটু
প্রগাাঁজাশ্চম াঅঙ্গছ। ৈকলা াঅঙ্গন্দাঙ্গৈর শুরুর মটাাআ প্রপৌঁছঙ্গি ওটা ৈা কঙ্গর াঈপা শ্চছ ৈা।‛

৪

‘কাঙ্গবা’ াঈপৈযাঙ্গ প্রদশ্চখ শ্চকঙ্গলার াশ্চৈঙ্গম এখৈ পশ্চরর্ি। জপাাআগুশ্চড় প্রজা স্কুঙ্গ পড়া প্রল করার পর
াঈচ্চশ্চলিা াঙ্গভর াশ্চৈঙ্গম এঙ্গশ্চছ ককািা। জৈীৈ শ্চলাদা প্রস্টলঙ্গৈ প্রৈঙ্গম প্র পঙ্গড় যা বাাআঙ্গরর কাফুথ
কবশ্চি এাকা। মটা ১৯৬০ া। খাদয াঅঙ্গন্দাঙ্গৈর মঙ্গ শ্চিপ্ত জৈিা ট্রাম বা প্রপাড়াঙ্গৈা শুরু
কঙ্গরশ্চছ ককািার বুঙ্গক। াশ্চৈঙ্গমঙ্গর শ্চকছু বুঙ্গঝ ওঠার াঅঙ্গগ িাঙ্গক স্বাগি জাৈা াঈত্তা মাৈগর- িার
জঙ্ঘা বুঙ্গট প্রগাঁঙ্গর্ শ্চদঙ্গ। কঙ্গঙ্গজ ভশ্চিথ ওা ও ঙ্গস্টঙ্গ র্াকার পর ঠাৎ রঙ্গট প্রগ, াশ্চৈঙ্গম খুব
াযাকশ্চটভ কশ্চমাঈশ্চৈস্ট- খাদয াঅঙ্গন্দাঙ্গৈর ম প্র পুশ্চঙ্গলর ঙ্গে ড়াাআ শ্চদঙ্গঙ্গছ। াশ্চৈঙ্গমঙ্গর াঅপশ্চত্ত ঙ্গিও
বামপন্থী ছাত্ররা িাঙ্গক শ্চঙ্গরা বাশ্চৈঙ্গ শ্চদ। াশ্চৈঙ্গম বুঝঙ্গি পার এঙ্গদর শ্চচন্তা ভাবৈা াঙ্গৈক পশ্চরর্ি, দ
চাাঙ্গৈা েশ্চিা াঙ্গৈক জশ্চট এবাং কমঙ্গরডশ্চলঙ্গপর মঙ্গধ্য াঙ্গৈক শ্চবঙ্গবচৈা ু শ্চকঙ্গ াঅঙ্গছ। ু ভাদা িাঙ্গক
প্রবাঝা‚াঅমাঙ্গদর শ্চলিাবযবস্থা এমৈভাঙ্গব কিশ্চর ঙ্গঙ্গছ যাঙ্গি প্রদঙ্গলর প্রমরুদি প্রভঙ্গঙ যা।‛

৫

াশ্চৈঙ্গমঙ্গর ঙ্গে াঅাপ  শ্চবশ্বশ্চবদযাঙ্গর ছাত্রঙ্গৈিা শ্চবমাঙ্গৈর ঙ্গে। মটা ১৯৬৪ া। ভারি- চীৈ
যু দ্ধঙ্গক প্রকন্দ্র কঙ্গর কশ্চমাঈশ্চৈস্ট পাশ্চটথ শ্চ শ্চপ াঅাআ এবাং শ্চ শ্চপ াঅাআ (এম)- এাআ দু ভাঙ্গগ ভাগ ঙ্গ যা।
ু বাদা, শ্চবমাৈ, ু দীপ শ্চ শ্চপ াঅাআ (এম) এর দয। শ্চবশ্বশ্চবদযাঙ্গর ঙ্গৈ বাম এ এফ াঅাআ এর ভা
ডাকা । াআঙ্গে ৈা র্াকঙ্গও াশ্চৈঙ্গমঙ্গক প্রাআ ভা প্রযঙ্গি বাধ্য করা । ভার বক্তা শ্চবমাৈ িাঙ্গক
িচশ্চকি কঙ্গর শ্চদঙ্গ প্রোিাঙ্গদর জাৈা‚বন্ধুগর্, বিথমাৈ কাংঙ্গে রকার প্রদঙ্গলর ার্থৈীশ্চি প্রর্ঙ্গক শ্চলিাবযবস্থা, ব জাগা ারাজকিা ৃ শ্চষ্ট করঙ্গি
চাৈ যাঙ্গি মাৈু ঙ্গর প্রমরুদি প্রভঙ্গঙ যা। ছাত্র পশ্চরঙ্গদর বন্ধুরা প্রাআ কাজাআ করঙ্গছ। াঅশ্চম াঅপৈাঙ্গদর ামঙ্গৈ
এরকম একশ্চট জঘৈয কাঙ্গজর ৈমুৈা াঈপশ্চস্থি করঙ্গি পাশ্চর। এাআ রকাঙ্গরর পুশ্চল, ছাত্র পশ্চরঙ্গদর পুশ্চল প্রয
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কি শ্চৈমথম িার শ্চলকার াঅমাঙ্গদর এক ছাত্রবন্ধু, শ্চযশ্চৈ িার জীবঙ্গৈর ামূ য একশ্চট বছর াশ্চরঙ্গঙ্গছৈ। কমঙ্গরড
াশ্চৈঙ্গম, াঅপৈাঙ্গক াৈু ঙ্গরাধ্ করশ্চছ াঅপশ্চৈ দা কঙ্গর এশ্চগঙ্গ াঅু ৈ।‛

৬

ু দীপ এঙ্গ িবাক াশ্চৈঙ্গমঙ্গক ামঙ্গৈ প্রটঙ্গৈ শ্চৈঙ্গ যা। াশ্চৈঙ্গমঙ্গর ব েশ্চিবাদ শ্চবফ ঙ্গ যা। প্র বাধ্য
 পযাঙ্গের ভাাঁজ প্রফঙ্গি প্রফঙ্গি াটুর াঈপঙ্গর িুঙ্গি। গুশ্চশ্চবদ্ধ প্রিঙ্গিঙ্গ বীভৎ জঙ্ঘাটা বাাআ প্রদঙ্গখ।
শ্চবমাৈ ভাৈ চাশ্চঙ্গ ব‚যারা গুশ্চ কঙ্গরশ্চছ িারা জাঙ্গৈ ৈা বীভৎ শ্চচেটা াঅগামীকাঙ্গর জৈয একজৈ কশ্চৈক কিশ্চর কঙ্গর
শ্চদঙ্গঙ্গছ।‛৭
াআাঈশ্চৈভাশ্চথশ্চটর শ্চৈবথাচঙ্গৈ াশ্চৈঙ্গমঙ্গক ের্ম শ্চি ভূ শ্চমকা প্রদখা যা। এর াঅঙ্গগ াবলয শ্চবমাৈ ও ু দীপ
িাঙ্গক কাংঙ্গেশ্চ শ্চৈযথািঙ্গৈর শ্চলকার বঙ্গ ছাত্রঙ্গদর কাঙ্গছ পশ্চরচ কশ্চরঙ্গ শ্চদঙ্গঙ্গছ। ডাাঙ্গ াঈঙ্গঠ াশ্চৈঙ্গম স্বেঙ্গন্দ
িার রাজনৈশ্চিক ভাবৈার বশ্চাঃেকাল ঘশ্চটঙ্গঙ্গছ‚াঅশ্চম মফস্বঙ্গর প্রছঙ্গ, জপাাআগুশ্চড়ঙ্গি কাংঙ্গেঙ্গর মর্থক শ্চছাম। প্রখাঙ্গৈ প্রদঙ্গখশ্চছ িমিার কী কদযথ
েঙ্গাগ, প্রদঙ্গখশ্চছ স্বাঙ্গর্থর কী প্রৈাাংরা বযবার। একটা বাশ্চড় কিশ্চর করঙ্গি প্রগঙ্গ প্রযমৈ শ্চৈশ্চদথষ্ট প্লযাৈ াঙ্গগ, একটা
প্রদলঙ্গক গঠৈ করঙ্গিও প্রিমশ্চৈ পশ্চরকল্পৈা েঙ্গাজৈ। প্রাআ পশ্চরকল্পৈা  একটা শ্চৈশ্চদথষ্ট মিবাদ যা দশ্চরঙ্গের
মুঙ্গখ ান্ন প্রদঙ্গব এবাং একটা প্রেশ্চর্ীৈ মাজবযবস্থার কর্া বঙ্গব।‛ ৮
দঙ্গর ঙ্গ কাজ করার জৈয ু বাদা বীরভূ ঙ্গম শ্চগঙ্গঙ্গছৈ। াশ্চৈঙ্গমঙ্গকও দঙ্গর কাঙ্গজর জৈয োঙ্গম প্রযঙ্গি ।
প্রখাঙ্গৈ প্রভাট চাাআঙ্গি শ্চগঙ্গ িার াশ্চভজ্ঞিা ঙ্গঙ্গছ প্রভাঙ্গটর শ্চবরূপ‚এ প্রযৈ শ্চিৈ চারঙ্গট াবাঙ্গৈর প্রকাম্পাৈী দরজা দরজা শ্চৈঙ্গজর প্রোডাঙ্গের গুর্াগুর্ বঙ্গ প্রবড়াঙ্গে শ্চবশ্চি
বাড়াবার জঙ্গৈয। প্রযব োর্থী দঙ্গর ঙ্গ দাাঁড়াঙ্গে িাঙ্গদর ঙ্গে জৈাধ্ারঙ্গর্র প্রযাগ প্রৈাআ।‛৯
াশ্চৈঙ্গমঙ্গর মঙ্গধ্য ধ্ীঙ্গর ধ্ীঙ্গর রাজনৈশ্চিক দগুশ্চর ম্পঙ্গকথ শ্চবরূপিা জন্ম প্রৈ। াশ্চৈঙ্গম বুঙ্গঝঙ্গছ প্রয পঙ্গর্
প্রভাটবাজ কশ্চমাঈশ্চৈস্ট পাশ্চটথ াাঁটঙ্গছ িাঙ্গি মুশ্চক্ত ম্ভব ৈ। ু বাদাও পাশ্চটথর কাজকমথ াঅর মাৈঙ্গি পারঙ্গছ ৈা।
াঅঙ্গস্ত াঅঙ্গস্ত াৈীর মঙ্গৈ ঙ্গি াগ- এঙ্গদঙ্গল রাজৈীশ্চিটা ফাাঁশ্চকবাশ্চজ ফশ্চক্ককাশ্চর। প্রদঙ্গলর মেঙ্গর কর্া প্রকাঈ
ভাঙ্গব ৈা, প্রকব পাশ্চটথর কর্া। পাশ্চটথর ওপর িার স্বার্থাঙ্গিী শ্চকছু মাৈু  ু বাদাঙ্গক দ প্রর্ঙ্গক বশ্চষ্কার কঙ্গর
প্রদ। াশ্চৈঙ্গমও দ প্রর্ঙ্গক প্রবশ্চরঙ্গ এঙ্গ শ্চভন্ন পঙ্গর্ প্রদঙ্গলর ঙ্গ কাজ করার কর্া ভাঙ্গব। াশ্চৈঙ্গম, ু বাদা,
মাঙ্গদবদা প্রযাগ প্রদ ৈকলা াঅঙ্গন্দাঙ্গৈ। শুরু  পুশ্চঙ্গলর িাড়া খাওা াশ্চৈঙ্গমঙ্গর াশ্চস্থর জীবৈ। পুশ্চলী
োঙ্গ এঙ্গকর পর িযা করা  ু বাদা, মাঙ্গদবদাঙ্গক। াঅবার ৈকলাপন্থীঙ্গদর খিম াশ্চভযাৈঙ্গক াধ্ারর্
মাৈু  ভাঙ্গা প্রচাঙ্গখ প্রদঙ্গখশ্চৈ। ফঙ্গ াধ্ারর্ মাৈু ঙ্গর মঙ্গধ্য কিশ্চর  শ্চবরূপ েশ্চিশ্চিা। াশ্চৈঙ্গম শ্চৈঙ্গজঙ্গক
প্রদলকমথী ৈকলা পশ্চরচ শ্চদঙ্গও াধ্ারর্ মাৈু ঙ্গর াি প্রর্ঙ্গক রিা পাশ্চৈ। িাঙ্গদর াঙ্গযাশ্চগিা াশ্চৈঙ্গম
পুশ্চঙ্গলর াঙ্গি ধ্রা পঙ্গড়ঙ্গছ। এরপর শুরু  রাঙ্গের ৈগ্ন শ্চৈথজ্জ ািযাচার, শ্চবচারীৈ দীঘথ বশ্চন্দজীবৈ।
মাধ্বীিাও পুশ্চঙ্গলর ািযাচার প্রর্ঙ্গক বাদ যাৈা। িাঙ্গক ৈকলাঙ্গদর প্রগাপৈ ির্য াঅদাঙ্গর াবঙ্গজে শ্চঙ্গঙ্গব
বযবার কঙ্গর পুশ্চল লারীশ্চরক ও মাৈশ্চক শ্চৈযথািৈ চাশ্চঙ্গঙ্গছ। াবঙ্গলঙ্গ ১৯৬৭ াঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে যু ক্তফ্রে
িমিা এঙ্গ াশ্চৈঙ্গমঙ্গর মঙ্গিা বশ্চন্দরা মুশ্চক্ত পা। পুশ্চঙ্গলর ািযাচাঙ্গর াশ্চৈঙ্গম ো প্রখাাঁড়া। প্রদল গড়ার জৈয
শ্চবপ্লঙ্গবর িালা ডুঙ্গব প্রযঙ্গি প্রযঙ্গি াশ্চৈঙ্গম াঅশ্চবষ্কার কঙ্গর ‚শ্চবপ্লঙ্গবর াঅঙ্গরক ৈাম মাধ্বীিা।‛ িাচ বগঙ্গ
শ্চৈঙ্গ াশ্চৈঙ্গম মাধ্বীিার বাশ্চড়ঙ্গি াঅঙ্গ। িাঙ্গদর শ্চঠকাৈা এখৈ প্রবগাশ্চছা াইশ্বরপুকুর প্রঙ্গৈর শ্চিৈ ৈম্বর
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বশ্চস্ত বাশ্চড়। মাধ্বীিা এখৈ স্কু মাস্টারৈী। মাধ্বীিার কাঙ্গছ াশ্চৈঙ্গম িাঙ্গদর পুত্র ন্তাৈ াকথ’র কর্া
জাৈ। বশ্চস্তর ঘঙ্গর এ একশ্চট শ্চলশু- াশ্চবক শ্চলশু াশ্চৈঙ্গম। দীঘথ রাজনৈশ্চিক পাাবদঙ্গর পর শ্চপিা ও
পুঙ্গত্রর মধ্ু র শ্চমঙ্গৈ ‘কাঙ্গবা’ াঈপৈযাঙ্গর মাশ্চপ্ত।

শ্চিৈ
‘কাপুরু’ াঈপৈযাঙ্গর ভূ শ্চমকাঙ্গি প্রখক জাশ্চৈঙ্গঙ্গছৈ‚কাঙ্গবা’র ৈাক াশ্চৈঙ্গম াঅলা কঙ্গরশ্চছ িার পুত্র িার মাজিাশ্চেক াঅদঙ্গলথর শ্চৈলাৈশ্চট লক্ত াঙ্গি বৈ
কঙ্গর শ্চৈঙ্গ চঙ্গব। শ্চকন্তু মকাীৈ ান্তাঃারীৈ কুশ্চট রাজৈীশ্চি এবাং পশ্চি মাজবযবস্থা াকথঙ্গক কঙ্গর
িুঙ্গশ্চছ ান্ধকার াামাশ্চজক রাজঙ্গত্বর েশ্চিশ্চৈশ্চধ্। শ্চকন্তু প্রযঙ্গিু িার রঙ্গক্তর মঙ্গধ্য শ্চছ াশ্চৈঙ্গমঙ্গর ু স্থ
াঅদলথবাদ এবাং িার মা মাধ্বীিার দৃ ঢ়িা ও পশ্চবত্রিার াংশ্চমশ্চেি াঈপাদাৈ প্রাআ প্রিু িার প্রবাঙ্গধ্াদ ঘটঙ্গি
শ্চবম্ব শ্চৈ।‛১০
‘কাপুরু’ াঈপৈযাঙ্গ প্রখঙ্গকর পশ্চরর্ি জীবৈভাবৈা ও শ্চলল্প ঙ্গচিৈিা ি করা যা। প্রখক এাআ পঙ্গবথর
ূ চৈা জাশ্চৈঙ্গঙ্গছৈ প্রয এশ্চট রাজনৈশ্চিক াঈপৈযা ৈ- ভাঙ্গাবাার াঈপৈযা। এাআ ভাঙ্গাবাা  শ্চৈঙ্গজর
েশ্চি, মাঙ্গর েশ্চি এবাং প্রদলমািৃকার েশ্চি। প্রখক প্রলপযথন্ত জীবৈঙ্গক রাজৈীশ্চির াউঙ্গধ্বথ স্থাপৈ কঙ্গর
মাৈশ্চবক ম্পকথ ও ামাশ্চজক ম্পকথ গুশ্চঙ্গক োধ্াৈয শ্চদঙ্গঙ্গছৈ।
‘কাপুরু’ াঈপৈযাঙ্গ াঈঙ্গঠ এঙ্গঙ্গছ স্বামী ও স্ত্রীর ম্পকথ, শ্চপিা ও পুঙ্গত্রর ম্পকথ, পুত্র ও জৈৈীর
ম্পঙ্গকথর টাৈাপঙ্গড়ৈ ও শ্চবচার শ্চবঙ্গলর্। এখাঙ্গৈাআ প্রল ৈ াঅঙ্গরা াঅঙ্গছ- পশ্চরশ্চচি পশ্চরঙ্গবল ও মাঙ্গজর ঙ্গে
বযশ্চক্তর ম্পকথ এবাং বথঙ্গিঙ্গত্র শ্চবশ্চচত্র রূপাঙ্গর্ যু ক্ত ঙ্গঙ্গছ াংঘথ। প্রাআ াংঘঙ্গথ স্বামী- স্ত্রী, শ্চপিা-মািা-পুত্র
কঙ্গর ান্তঙ্গর রক্তিরর্ ঘঙ্গটঙ্গছ। মাঙ্গাচক ারুর্কুমার মুঙ্গখাপাধ্যা ‘কাপুরু’ াঈপৈযাঙ্গ ম্পকথ গুশ্চর
শ্চবঙ্গলর্ েঙ্গে বঙ্গঙ্গছৈ‚োিযশ্চক মশ্চৈিা ও একঙ্গঘঙ্গশ্চমর মঙ্গধ্য যখৈ ম্পকথ- প্রস্ত্রাঙ্গি ভাাঁটার টাৈ ধ্ঙ্গরঙ্গছ, িখৈাআ এক একশ্চট
ােিযাশ্চলি ঘটৈা দূ র ঙ্গঙ্গছ মশ্চৈিা, ভাস্বর ঙ্গ াঈঙ্গঠঙ্গছ মাৈশ্চবক ম্পঙ্গকথর চাপা পড়া মশ্চমা, যা
পরস্পরঙ্গক কাঙ্গছ টাঙ্গৈ।‛১১
‘কাপুরু’ াঈপৈযাঙ্গ প্রখক বযশ্চক্তজীবৈ, মাজ ও পশ্চরঙ্গবলঙ্গক স্পষ্ট কঙ্গর প্রদশ্চখঙ্গঙ্গছৈ। াঅমাঙ্গদর প্রচৈা
বযশ্চক্তজীবৈ ও মাজজীবৈঙ্গক াইথা, শ্চাংা, াআিরিা ও স্থূিা শ্চবপযথস্ত ঙ্গি প্রদঙ্গখঙ্গছৈ। এর পালাপাশ্চল
িমিাঙ্গাভী রাজনৈশ্চিক প্রৈিা ও শ্চাংােী মস্তাৈবাশ্চৈীঙ্গদর স্পষ্ট কঙ্গর িুঙ্গঙ্গছৈ। াঈপৈযাঙ্গর প্রলভাঙ্গগ াঈঙ্গঠ
এঙ্গঙ্গছ কঙ্গকশ্চট প্রমৌশ্চক েশ্ন। াঅঙ্গাচয শ্চবঙ্গর ের্ম াঈপৈযাশ্চটর ৈাম ‘াঈত্তরাশ্চধ্কার’। াঅমাঙ্গদর মঙ্গৈ েশ্ন
জাঙ্গগ- শ্চকঙ্গর াঈত্তরাশ্চধ্কার, কার াঈত্তরাশ্চধ্কার। ‘কাপুরু’ াঈপৈযাঙ্গর প্রলঙ্গ াশ্চৈঙ্গম এাআ ‘াঈত্তরাশ্চধ্কার’
লেশ্চট শ্চৈঙ্গ ৈাড়াচাড়া করশ্চছ। জপাাআগুশ্চড়ঙ্গি দাদু শ্চরৎঙ্গলখঙ্গরর বাশ্চড়ঙ্গি বঙ্গ াশ্চৈঙ্গম ভাবশ্চছ‚শ্চকছু প্ররঙ্গখ প্রগঙ্গ িঙ্গবাআ পঙ্গরর পুরু প্রশ্চট পা। াঈত্তরাশ্চধ্কার ূ ঙ্গত্র াশ্চজথি ম্পশ্চত্ত, স্থাবর শ্চকাংবা াস্থাবর,
রিা করাাআ কিথবয। শ্চকন্তু াঅঙ্গগর পুরু যশ্চদ শ্চকছু াআ ৈা প্ররঙ্গখ যা? যশ্চদ একটা শ্চবরাট লূ ৈয ছাড়া ািীঙ্গির কাছ
প্রর্ঙ্গক শ্চকছু াআ ৈা পাওা যা িঙ্গব? এাআ বাশ্চড়- ঘর ঙ্গিা খুব াধ্ারর্ শ্চজশ্চৈ। শ্চকন্তু শ্চরৎঙ্গলখঙ্গরর চাশ্চরশ্চত্রক
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দৃ ঢ়িা, একটা প্রগাপৈ াৈু চ্চার ভাঙ্গাবাা, মীঙ্গিাঙ্গর ৈীরব াঅঙ্গত্মাৎগথ যা শ্চিশ্চৈ িার বাবার জৈয াকািঙ্গর
কঙ্গর প্রগঙ্গছৈ, প্রছঙ্গর জৈয েশ্চিদাৈ ৈা প্রচঙ্গ শ্চৈাঃঙ্গল ঙ্গঙ্গছৈ, প্রগুশ্চর মূ য এর পঙ্গরর পুরুঙ্গরা জাৈঙ্গব ৈা।
কারর্ াশ্চৈঙ্গমরা এগুশ্চর শ্চকছু াআ ওঙ্গদর শ্চদঙ্গ প্রযঙ্গি পারঙ্গব ৈা। ািএব াকথ প্রকাৈ াঙ্গর্থাআ কাঙ্গরা
াঈত্তরাশ্চধ্কারী ৈ।‛

১২

াশ্চৈঙ্গম ও জুশ্চঙ্গৈ াঈত্তরবাাংার োম গঙ্গঞ্জর দশ্চরে মাৈু ঙ্গদর মযাগুশ্চ শ্চৈঙ্গ ের্ম কাজ শুরু করঙ্গি
প্রচঙ্গশ্চছ। াঈত্তরবাাংার চা বাগাঙ্গৈর াশ্চধ্কাাংল মাৈু  বাঙাশ্চ ৈ। এাআ প্রদঙ্গলর মাশ্চটঙ্গি িাঙ্গদর একঙ্গলা বছর
াঅঙ্গগ ধ্ঙ্গর াঅৈা ঙ্গশ্চছ। এরা প্রযমৈ শ্চৈঙ্গজঙ্গদর পশ্চিমবঙ্গের মাৈু  বঙ্গ মঙ্গৈ কঙ্গরৈা, প্রিমশ্চৈ িারা শ্চৈঙ্গজঙ্গদর
পুরাঙ্গৈা বাস্থাঙ্গৈ শ্চফঙ্গর প্রযঙ্গি পাঙ্গরৈা। এঙ্গদর মঙ্গধ্য প্রিমৈভাঙ্গব শ্চলিা ম্প্রাশ্চরি শ্চৈ। এরা চা বাগাঙ্গৈর
মাশ্চকঙ্গদর দ্বারা ৈাৈাভাঙ্গব প্রলাশ্চি। এঙ্গদর শ্চৈঙ্গ াশ্চৈঙ্গম ও জুশ্চঙ্গৈরা প্রগাপৈ কবঠঙ্গক বঙ্গশ্চছ শ্চিস্তার বাাঁধ্
প্রপশ্চরঙ্গ গভীর জেঙ্গ। এাআ াঅঙ্গাচৈা চা েশ্চমকঙ্গদর াংগশ্চঠি কঙ্গর প্রগাপঙ্গৈ জশ্চে াঅঙ্গন্দাৈ গঙ্গড় প্রিাার
কমথূশ্চচ গৃীি ।
াৈযশ্চদঙ্গক প্রবগাশ্চছার াইশ্বরপুকুর প্রঙ্গৈর শ্চিৈ ৈম্বর বশ্চস্তর একশ্চট ঘঙ্গর মাৈু  ওা াঙ্গকথর ামঙ্গৈ প্রকাৈ
াঈজ্জ্ব াঅদলথ প্রৈাআ। িার মা মাধ্বীিা স্কুঙ্গ পড়াৈ। খুব কষ্ট কঙ্গর পেু স্বামী ও বখাঙ্গট ন্তাৈঙ্গক মাৈু 
করঙ্গছৈ। ার্চ প্রাআ প্রছঙ্গ স্থাৈী মস্তাৈ বাশ্চৈীর একজৈ ঙ্গ শ্চদৈ কাটা। প্রখাপড়া প্রর্ঙ্গক দূ ঙ্গর র্াঙ্গক।
পাড়ার মস্তাৈঙ্গদর ঙ্গে প্রযমৈ িার ভাব ভাঙ্গাবাা াঅঙ্গছ, প্রিমশ্চৈ াঅঙ্গছ ঘৃ র্া।
মে াঈপৈযা জুঙ্গড় একশ্চট প্রছাট্ট পশ্চরবাঙ্গর াশ্চৈঙ্গম- মাধ্বীিা- াঙ্গকথর াংকট ও াংোম াঈপস্থাশ্চপি
ঙ্গঙ্গছ বৃ ত্তর াঅর্থ- ামাশ্চজক ও রাজনৈশ্চিক প্রেশ্চিঙ্গি। প্রাআ প্রেশ্চিঙ্গি প্রকার্াও লাশ্চন্ত প্রৈাআ- াঅঙ্গছ পঙ্গদ পঙ্গদ
ড়াাআ, ালাশ্চন্ত, িযা, শ্চাংা ও েশ্চিশ্চাংা। এাআ রক্তিী াঈত্তা পটভূ শ্চমঙ্গক প্রখক ু ন্দরভাঙ্গব ফুশ্চটঙ্গ
িুঙ্গঙ্গছৈ ‘কাপুরু’ াঈপৈযাঙ্গ। এাআ াশ্চস্থর ও িিশ্চবিি মঙ্গ বযশ্চক্তমাৈু  লাশ্চন্তঙ্গি বাাঁচঙ্গি পাঙ্গরৈৈা- কারর্
প্র বড় ু ঙ্গখর ম ৈ।
রাজনৈশ্চিক দগুশ্চর কমথূশ্চচঙ্গি প্রযমৈ এাকা দখঙ্গর ড়াাআ াঅঙ্গছ; প্রিমশ্চৈ াঅঙ্গছ দঙ্গর মদঙ্গি র্াকা
মস্তাৈবাশ্চৈীর পারস্পাশ্চরক িীি শ্চাংা ও ড়াাআ। মাধ্বীিা লি প্রচষ্টাঙ্গিও াকথঙ্গক এাআ মস্তাৈচঙ্গির াঅওিার
বাাআঙ্গর াঅৈঙ্গি পাঙ্গরশ্চৈ। প্রবগাশ্চছার াইশ্বরপুকুর প্রঙ্গৈর বশ্চস্তর প্রছঙ্গ প্রমঙ্গরা প্রকাঈ মস্তাৈচঙ্গির বাাআঙ্গর প্রযঙ্গি
পাঙ্গরৈা। িাাআ প্রছঙ্গগুশ্চ ঙ্গ ওঙ্গঠ মস্তাৈ ও প্রিাাবাজ। প্রদাকাৈ ও ধ্ৈীর বাশ্চড়ঙ্গি ামা, পারস্পাশ্চরক ছু শ্চর,
প্রবামা, শ্চপস্তঙ্গর াবাধ্ বযবার ককািার পাড়াগুশ্চঙ্গক দা েস্ত রাঙ্গখ। শ্চৈজ পাড়ার এাকা এাআ
মস্তাৈঙ্গদর প্রদৌরাত্ম, পুশ্চঙ্গলর ানৈশ্চিক মর্থৈ, টাকা াঅদাঙ্গর ৈাৈা ফশ্চন্দ- ব শ্চমঙ্গ শ্চমঙ্গল একাকার ঙ্গ
যা।
াকথঙ্গক শ্চৈঙ্গ াশ্চৈঙ্গম ও মাধ্বীিার মঙ্গধ্য মঙ্গৈামাশ্চৈয প্রদখা প্রদ। মাধ্বীিার কাঙ্গছ প্র িমল কমথীৈ
প্রবাঝা ঙ্গ দাাঁড়া। াশ্চৈঙ্গমঙ্গরও একম মঙ্গৈ ‚াঅশ্চম লাোমশ্চলা। শ্চক াঅিযথ। াঅশ্চম প্রাআ াশ্চৈঙ্গম শ্চমত্র- প্রয াঈত্তা াঅঙ্গন্দাঙ্গৈ একম াশ্চম ঙ্গশ্চছ,
১৩
প্র প্রৈািাআ জরভরি। „ এখৈ প্র েকৃি াঙ্গর্থ দা ছাড়া শ্চকছু ৈ।‛
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‘কাপুরু’ াঈপৈযাঙ্গর প্রলাাংঙ্গল োধ্াৈয প্রপঙ্গঙ্গছ দু শ্চট শ্চব- এক, াশ্চৈঙ্গম াঅর মাধ্বীিার ম্পঙ্গকথর
ভাঙৈ ও িার প্রমরামশ্চি; দু াআ, প্রবগাশ্চছার াইশ্বরপুকুর প্রঙ্গৈ শ্চিৈ ৈম্বর বশ্চস্তবাীঙ্গদর দ্বারা মস্তাৈঙ্গদর
প্রদৌরাঙ্গত্মর েশ্চিঙ্গরাধ্ ও প্রযৌর্ জীবৈযাত্রার মাধ্যঙ্গম শুভ মূ যঙ্গবাধ্ েশ্চিষ্ঠার াংোম।
জপাাআগুশ্চড়ঙ্গি শ্চফঙ্গর াঅার পর াশ্চৈঙ্গম ও মাধ্বীিার ম্পঙ্গকথর বযবধ্াৈ স্পষ্ট । াশ্চৈর বাবার
মৃিুযর পর াা শ্চপশ্চমা প্রমিা ও প্রছাট মা’র জৈয াশ্চৈঙ্গম জপাাআগুশ্চড়ঙ্গিাআ প্রর্ঙ্গক শ্চগঙ্গ িাঙ্গদর
প্রদখাঙ্গলাৈার করার পালাপাশ্চল প্রগাপৈ জশ্চে াঅঙ্গন্দাঙ্গৈ াাংল প্রৈবার শ্চদ্ধান্ত প্রৈ। াশ্চৈঙ্গমঙ্গর এাআ শ্চদ্ধাঙ্গন্ত
মাধ্বীিা াঅপশ্চত্ত জাৈা। স্কুঙ্গর চাকশ্চরঙ্গি ছু শ্চট শ্চমঙ্গব ৈা- এাআ াজুাঙ্গি মাধ্বীিার ককািা শ্চফঙ্গর
যাওার প্রৈপঙ্গর্য শ্চছ প্রছাট মা ও শ্চপশ্চমার জৈয াশ্চৈঙ্গমঙ্গর প্রর্ঙ্গক যাবার শ্চদ্ধাঙ্গন্তর শ্চবরুঙ্গদ্ধ িার েশ্চিবাদ
এবাং প্রাআ ূ ঙ্গত্র িাঙ্গদর াঅাআৈম্মি ও লাস্ত্রম্মি শ্চববা ৈা ঘটার ফঙ্গ মাঙ্গজর প্রচাঙ্গখ াকথর প্রবজন্মা
পশ্চরর্শ্চি।
এশ্চদঙ্গক ককািার াইশ্বরপুকুর প্রঙ্গৈ বশ্চস্তবাীঙ্গদর জীবৈযাত্রা দ্রুি বদঙ্গ যাঙ্গে। গুিা মস্তাৈঙ্গদর
ািযাচাঙ্গর াশ্চিষ্ঠ াকথঙ্গদর পাড়া। াঅর রাজনৈশ্চিক দঙ্গর েঙ্গাজঙ্গৈ গুিা মস্তাৈঙ্গদর াঅেদাৈ ও িাঙ্গদর দ্বারা
েশ্চিপিঙ্গক দশ্চমঙ্গ প্রদবার ো। এাআ দু াআ পি- গুিা মস্তাৈ ও রাজনৈশ্চিক দঙ্গর প্রযৌর্ চাঙ্গপ াশ্চিষ্ঠ ঙ্গ
ঙ্গ াধ্ারর্ মাৈু  একশ্চত্রি ঙ্গ াইশ্বরপুকুর প্রৈ বশ্চস্ত প্রর্ঙ্গক মস্তাৈ ও রাজনৈশ্চিক প্রৈিাঙ্গদর শ্চটঙ্গ শ্চদঙ্গি
িম । এাআ াঅঙ্গন্দাঙ্গৈ াইশ্বরপুকুর প্রঙ্গৈর শ্চিৈ ৈম্বর বশ্চস্তর ব ৈরৈারী যু বক- যু বিী াঙ্গি াি প্রমা
এবাং াকথ ঙ্গ াঈঠ িাঙ্গদর প্রৈিা। িারা মঙ্গবিভাঙ্গব মস্তাৈঙ্গদর শ্চবিাশ্চড়ি কঙ্গর ধ্ূ িথ ধ্ৈীঙ্গদর শ্চলিা শ্চদঙ্গি
চাাআ এবাং কঙ্গ শ্চমঙ্গ প্রযৌর্ পশ্চরবার এবাং প্রযৌর্ভাঙ্গব রন্ধৈ ও াঅাঙ্গরর বযবস্থা কঙ্গর মাঙ্গজ একটা ৈিুৈ
লৃ ঙ্খা াঅৈঙ্গি চাাআ। গশ্চঠি  লাশ্চন্ত কশ্চমশ্চট। াকথঙ্গক মাঝখাঙ্গৈ প্ররঙ্গখ াশ্চৈঙ্গম ও মাধ্বীিার মাৈশ্চক
বযবধ্াৈ দূ র ঙ্গ প্রগ। শ্চকন্তু এখাঙ্গৈাআ প্রল ৈ প্রখক জাশ্চৈঙ্গঙ্গছৈ‚শ্চকন্তু মস্তাৈরা প্রল ঙ্গ যা শ্চৈ। পাড়া দখঙ্গর জৈয গুিাশ্চম খুৈ প্রল  ৈা, িার বঙ্গর্ঙ্গক বড় কারর্
িাঙ্গদর শ্চপছঙ্গৈ াশুভ লশ্চক্ত, যা াঅঙ্গ রাজনৈশ্চিক দাদাঙ্গদর মাধ্যঙ্গম। িাাআ াকথ প্রফর গুিাঙ্গদর শ্চলকার ।
িাঙ্গক পুশ্চল াজঙ্গি প্রযঙ্গি । মাধ্বীিা প্রছঙ্গর ঙ্গে প্রদখা কঙ্গর বঙ্গৈ, ‘াকথ মাঙ্গৈ ূ যথ, িাঙ্গক প্রকাঈ বশ্চন্দ
করঙ্গি পাঙ্গর ৈা।‛১৪
মাধ্বীিার এাআ শ্চবশ্বাঙ্গ াঈপৈযাঙ্গর পশ্চরমাশ্চপ্ত।

চার
এরপর দীঘথ মঙ্গর বযবধ্াঙ্গৈ াংবাদপঙ্গত্র াপ্তাশ্চক শ্চকশ্চস্তঙ্গি েকাল পা াশ্চৈঙ্গম শ্চশ্চরঙ্গজর চিুর্থ এবাং
াঅপািি প্রল াঈপৈযা ‘প্রমৌকা’। শুরুর শ্চদঙ্গক মঙ্গরল মজুমদার এক জাগা শ্চঙ্গখঙ্গছৈ ‚এক লিােী
প্রর্ঙ্গক াঅর এক লিােীর শ্চদঙ্গক চঙ্গঙ্গছ প্রদল।‛ ার্থাৎ মটা ১৯৯৯ প্রর্ঙ্গক ২০০১ া ওা স্বাভাশ্চবক। এাআ
ম রাঙ্গজয চিুর্থ বামফ্রে রকাঙ্গরর ঘুর্ ধ্রা াবস্থা িমল াঈঙ্গঠ াঅঙ্গছ। এর শ্চঠক পঙ্গর চিুর্থ বাঙ্গরর জৈয
রকার গঠৈ কঙ্গর বামফ্রে রকার। শ্চৈবথাচঙ্গৈর ম প্রদওা েশ্চিশ্রুশ্চি মঙ্গিা বামফ্রে রকার শ্চলল্পাঙ্গৈর
পঙ্গর্ এঙ্গগাঙ্গি প্রগঙ্গ েব শ্চবঙ্গরাশ্চধ্িার ম্মু খীৈ । ‘প্রমৌকা’ াঈপৈযাঙ্গর কাশ্চশ্চৈঙ্গি াঈঙ্গঠ এঙ্গঙ্গছ শ্চেুর-

95
Saha, Kailashpati. “পশ্চিমবঙ্গের াঅর্থ-ামাশ্চজক রাজনৈশ্চিক াবস্থার প্রেশ্চিঙ্গি মঙ্গরল মজুমদাঙ্গরর াঈপৈযা চিুষ্ট”

ৈন্দীোঙ্গমর েে। এর পালাপাশ্চল াশ্চৈঙ্গম- মাধ্বীিার স্মৃশ্চিচারৈা াঈঙ্গঠ এঙ্গঙ্গছ ত্তঙ্গরর াশ্চগ্নগভথ
শ্চদৈগুশ্চর কর্া।
বামফ্রে রকাঙ্গরর প্রলশ্চদঙ্গক মাওবাদী কশ্চমাঈৈস্ট পাশ্চটথর াঈত্থাৈ এবাং িাঙ্গদর প্রগাপৈ ঘাাঁশ্চট গুশ্চ প্রর্ঙ্গক
পশ্চরচাশ্চি জৈযু দ্ধঙ্গক শ্চমশ্চঙ্গ শ্চদঙ্গ গঙ্গড় ওঠা ৈিুৈ রাজনৈশ্চিক দঙ্গর প্রগাপৈ কাযথকাপ ও িাঙ্গদর গশ্চিশ্চবশ্চধ্
যঙ্গে ধ্রা পঙ্গড়ঙ্গছ ‘প্রমৌকা’ াঈপৈযাঙ্গ। াশ্চৈঙ্গম- মাধ্বীিার একমাত্র ন্তাৈ াকথ ঘটৈািঙ্গম জশ্চড়ঙ্গ
যা মাওবাদী াঅঙ্গন্দাঙ্গৈ। োম গঙ্গঞ্জ দমবন্ধ করা ো াঈঙ্গঠ াঅঙ্গ িৎকাীৈ লাকদঙ্গর বদাৈযিা।
প্রকন্দ্রী রকার কিৃথক ভারি রিা াঅাআঙ্গৈ মাওবাদী কশ্চমাঈশ্চৈস্ট পাশ্চটথঙ্গক শ্চৈশ্চদ্ধ প্রঘার্া করা ।
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রে রকার প্রকঙ্গন্দ্রর এাআ শ্চদ্ধাঙ্গন্তর শ্চবঙ্গরাশ্চধ্িা কঙ্গর এবাং মিাদলথগি শ্চভন্নিার জৈয
মাওবাদীঙ্গদর ঙ্গে জৈাধ্ারঙ্গর্র প্রযাগাঙ্গযাগ শ্চবশ্চেন্ন কঙ্গর প্রদ।
২০০৪ াঙ্গ বামপন্থীরা াআাঈ শ্চপ এ রকারঙ্গক মর্থঙ্গৈর প্রয েশ্চিেশ্চি শ্চদঙ্গশ্চছ, পারমাৈশ্চবক চুশ্চক্তর
শ্চবঙ্গরাশ্চধ্িা িাাঁরা প্রাআ মর্থৈ িুঙ্গ প্রৈ। এরপর ২০০৯ াঙ্গ প্রাকভা শ্চৈবথাচঙ্গৈ শ্চবঙ্গরাধ্ী দ িৃর্মূ 
কাংঙ্গে শ্চকছু টা াঙ্গভর মুখ প্রদঙ্গখ। াৈযশ্চদঙ্গক কাংঙ্গে প্রকঙ্গন্দ্র শ্চৈঙ্গজঙ্গদর লাৈিমিাঙ্গক শ্চটশ্চকঙ্গ রাখঙ্গি িম
। এাআ পশ্চরশ্চস্থশ্চিঙ্গি শ্চেুর, ৈন্দীোম, প্রৈিাাআ কাি বামফ্রঙ্গের দীঘথ রাজৈীশ্চিঙ্গি ফাট ধ্শ্চরঙ্গ প্রদ- াঅর
প্রাআ পর্ শ্চদঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের রাজৈীশ্চিঙ্গি াঈঙ্গঠ াঅঙ্গ বথভারিী িৃর্মূ  কাংঙ্গে। দীঘথ প্রচৌশ্চত্রল বছর িমিার
াশ্চঙ্গন্দ র্াকা বামফ্রে রকাঙ্গরর ত্রুশ্চট শ্চবচুযশ্চি জৈমাৈঙ্গ প্রিাভ ও শ্চবরশ্চক্তর কারর্ ঙ্গ ওঙ্গঠ। বাাংা
রাজৈীশ্চির এাআ পাাবদঙ্গর ধ্রা পঙ্গড়ঙ্গছ ‘প্রমৌকা’ াঈপৈযাঙ্গ। বাশ্চড়ওাা- ভাড়াঙ্গট শ্চববাঙ্গদ পাশ্চটথর
াঙ্গিুক দাাশ্চ, জৈগর্ঙ্গক কাঙ্গছ টাৈঙ্গি পাশ্চটথর প্রদবগৃ শ্চৈমথাঙ্গৈর মঙ্গিা াঅদলথীৈিা, েলাৈঙ্গক শ্চৈথজ্জভাঙ্গব
দদা শ্চঙ্গঙ্গব বযবার, শ্চৈিযেঙ্গাজৈী েঙ্গবযর দাাশ্চ, কৃশ্চজশ্চম াশ্চধ্ের্- এাআ কাপঙ্গবথ জুঙ্গড় াঅঙ্গছ
যাবিী প্রদাাঙ্গদাঙ্গর ো বটুকু।
াশ্চৈঙ্গম, মাধ্বীিা, াকথঙ্গক শ্চৈঙ্গ একশ্চট পশ্চরবাঙ্গরর োিযশ্চকিা ও িাঙ্গদর াঈত্থাৈ পিঙ্গৈ বড় প্রবশ্চল
শ্চিালী ঙ্গ াঈঙ্গঠঙ্গছ রাে। প্রয রাঙ্গষ্টর প্রলার্ প্রর্ঙ্গক একশ্চদৈ মুশ্চক্তর ড়াাআঙ্গ ঘর প্রছঙ্গড়শ্চছ াশ্চৈঙ্গম- কাঙ্গর
প্রাআ াঙ্গমাঘ শ্চৈঙ্গম াকথও প্রাআ পঙ্গর্র পশ্চর্ক। াশ্চৈঙ্গমঙ্গদর প্রচাঙ্গখ একম দু শ্চৈার প্রয িমমুশ্চক্তর স্বপ্ন শ্চছ,
বিথমাৈ শ্চবশ্বাঙ্গৈর েভাঙ্গব প্রখাঙ্গৈ াঅজ প্রভাগবাদী ভযিার বাড়বাড়ন্ত।
িমিার প্রমদ রাজনৈশ্চিক প্রৈিাঙ্গদর ান্ধ কঙ্গর প্রদ। িমিার াশ্চঙ্গন্দ বঙ্গ িখৈ িাাঁর াঅচরর্ ঙ্গ যা
শ্চডঙ্গেটাঙ্গরর মঙ্গিা। শ্চিশ্চৈ যা াআঙ্গে িাাআ করঙ্গি পাঙ্গরৈ, যা খুশ্চল িাাআ বঙ্গি পাঙ্গরৈ। স্বাধ্ীৈিা পরবিথী াঅর্থামাশ্চজক রাজনৈশ্চিক শ্চববিথঙ্গৈ বঙ্গচঙ্গ প্রবশ্চল গুরুত্ব প্রপঙ্গঙ্গছ াধ্ারর্ মাৈু ঙ্গর েশ্চিবাদ। মাৈু ঙ্গক বাদ শ্চদঙ্গ
প্রকাৈ রকার িমিা াঅঙ্গি পাঙ্গর ৈা। বিথমাৈ রকাঙ্গরর জৈকযার্মুখী কাজ প্রযমৈ জৈাধ্ারর্ঙ্গক
াঈজ্জীশ্চবি করঙ্গছ, প্রিমশ্চৈ শ্চকছু স্বার্থাঙ্গিী াঅমািঙ্গের বাড়বাড়ঙ্গন্ত িাঙ্গদর ৈীঙ্গচর িা একটু একটু কঙ্গর
প্রমদ জমঙ্গছ ৈা প্রিা? িাাআ াধ্ারর্ মাৈু ঙ্গর শ্চভশ্চত্তভূ শ্চমঙ্গি শ্চৈশ্চমথি রকাঙ্গরর রাে শ্চাংাঙ্গৈর মাশ্চটর িার
াঈাআঙ্গপাকাগুশ্চঙ্গক রাঙ্গৈা দরকার। কারর্ প্রখাঙ্গৈ মাৈু াআ প্রল কর্া বঙ্গ।
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