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মন্যামমন হুসেন্যাইন
বশক্ষকে বচিবকেৎসেকে গল্পকেন্যার

প্রেন্যায়েই আমন্যাকদর ঘকর বফিরকত লদবর হেয়ে। অথেবন্যা এমন হেকয়েকছে লকেউ সেকেন্যাকলে লবর 
হেকয়ে  আর লফিকরবন।  কেতবদন  আমরন্যা  দমীঘর  বকনর  লভতর  লহেহকট  লগবছে।  লকেন্যাকনন্যা 
রকেকমর  নতরমী  পথে  লনই।  বকেছেম  পর-পরই  একেবট  গন্যাছে  লেমবটকয়ে  পড়কছে  এম.বপ 
লচিকেকপন্যাকস্টের মকতন্যা। পককেট হেন্যাতড়ন্যাই। আহবত-পন্যাহবত পবরচিয়েপত্রি খমহজিকত থেন্যাবকে। 
লদবখ পবশ্চিকম চিন্যাহকদর অকধরকে পমকরন্যা আকেন্যাশ ঘরটন্যাকত ঘরটন্যাকত পন্যাহেন্যাকড়র লভতর 
ঢম ককে যেন্যাকচ্ছ। ... 

ঘমমন্যাকয়ে পবড়ব আবম। মন্যামমন হুসেন্যাইকনর গল্প সেবাংগ্রহে। ঢন্যাকেন্যা: সেমন্যাকবশ। পক. ১৮৫

আমন্যার মকনর ডিন্যাক্তিন্যার, আমন্যার মখদমম, আমন্যার অগ্রকজির সেমমীকপ
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ঊনপ্রেচিবলেত জিমীবন বনকয়েবছে লবকছে
অকচিনন্যা পন্যাবখর পন্যালেককের রকঙে হেন্যারন্যাকয়েবছে মন লযেকচি

প্রেচিলেন প্রেবত পকদ লধকয়ে আকসে নবধ প্রেশ্ন বনকয়ে
অববধ মন সেমীমন্যানন্যা বডিঙেন্যায়ে, মমসেন্যাবফির-পথে চিন্যাকখ

হেন্যাহটকত হেন্যাহটকত বদন চিকলে যেন্যায়ে অকচিনন্যা রন্যাস্তন্যা বদকয়ে 
অপরন্যাকহ্নের পন্যাতন্যায়ে পন্যাতন্যায়ে অকচিনন্যা বচিহ্নে লদকখ

কেন্যাকন বন্যাকজি লকেন্যান অশ্রুত গন্যান, অসেকবজিত স্বরবলেবপ
অকচিনন্যা স্বকরর অথেরমমখর ভববতকবনর সকবত

লগকয়ে যেন্যাই আবম, কেন্যাকট সেমর-লেয়ে, অবভজ হেয়ে ভমীবত
লবগন্যানন্যা বন্যাতন্যাসে ঝন্যাপন্যা হেন্যাওয়েন্যায়ে ওড়ন্যায়ে কেন্যাকলের ঝন্যাহবপ

লনকচি ওকঠ প্রেন্যাণ, আকেন্যাশ বন্যাজিন্যায়ে অকেন্যাকলের ডিম্বর
কেন্যালেসেন্ধনন্যায়ে ওকঠ ঝড়, লছেহ কড় জিমীণর-পমরকনন্যা পমহবথে
মমখস্ত রন্যাকগ কেন্যাকলেন্যায়েন্যাবত লশর; সেবন্নিকেকটই শুর

নতম ন গন্যাকনর নব অবভধন্যান ললেকখ নয়েন্যা অনমভম বত

প্রেকেক বতর কেন্যাকছে সেব বকেছেম প্রেচিবলেত
লযে গন্যান হেকয়েকছে গন্যাওয়েন্যা, আর আজিও হেয়ে বন লযে গন্যান গমীত

লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ১৩ই বডিকসেম্বর ২০১৩
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৩.৮ স্বন্যাভন্যাববকেতন্যার স্বণরবচিনন্যা: স্বন্যাভন্যাববকেতন্যার স্বণরশকঙ্খলে ৭৮

৪। বপওতর ক্রকপন্যাৎবকেকনর ‘কেন্যারন্যাগন্যার বকে দরকেন্যাবর’ রচিনন্যার বঙন্যানমবন্যাদ ৮১

৫। রন্যাজিনমীবত সেবাংস্কক বত কেন্যারন্যাগন্যার ১১১

৫.১ শন্যাহেবন্যাগ-জিন্যাগরণ: রন্যাজিনমীবত নন্যা সেবাংস্কক বত? ১১১
৫.২ রন্যাজিনমীবত ও বলেপ্রেকয়েন্যাগ ১১২
৫.৩ বলেকশবভকে কেন্যারন্যাগন্যার, বলেবন্যারন্যালে কেন্যারন্যাগন্যার ১১৭
৫.৪ জিন্যাতমীয়ে শত্রুর রন্যাজিবনবতকে বববনমরন্যাণ ১১৯
৫.৫ রন্যাজিনমীবত বনন্যাম সেমন্যাজি-সেবাংস্কক বত ১২০
৫.৬ সেমন্যাজি-স্বন্যাধমীনতন্যার পকথে যেন্যাকে শন্যাহেবন্যাগ ১২৪

৬। রন্যাজিন্যা এববাং রন্যাকষ্ট্রের ধমর: দণ্ডনমীবতর উৎপবত্তির গল্প ১২৭

৬.১ ননরন্যাকজিনর বমৎপবত্তি: রন্যাজিন্যা ও রন্যাষ্ট্রে ১২৭
৬.২ যেমবধবষকরর প্রেশ্ন: রন্যাজিন্যাবগবরর যেমবক্তি ১৩০
৬.৩ আবদ রন্যাজিন্যা, আবদ বমবদ্ধিজিমীবমী, আবদতম শন্যাস্ত্র ১৩২
৬.৪ আবদতম দণ্ডনমীবতর উৎপবত্তি ১৩৩
৬.৫ উপসেবাংহেন্যার ১৩৫
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 বদ্বিতমীয়ে দন্যাগ: মমবক্তিযেমদ্ধি রন্যাষ্ট্রেববপ্লব কেতক র ত্বতন্ত্রি ১৩৭ 

৭। মমবক্তিযেমকদ্ধির লপ্রেক্ষন্যাপট : কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতকন্ত্রির প্রেচ্ছন্নি রূপকেল্প ১৩৯

৭.১ স্বন্যাধমীন রন্যাকষ্ট্রের উপযেমক্তি রূপকেল্প বছেলে নন্যা ১৩৯

৭.১.১ স্বন্যাধমীনতন্যার দমই কেতর বন ১৪১
৭.১.২ কেতক র কত্বর হেন্যাত লথেককে স্বন্যাধমীনতন্যার প্রেকশ্ন কেতক র ত্বপরন্যায়েণ 

সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে রূপকেল্প ১৪২
৭.১.৩ শ্রমকশন্যারকণর হেন্যাত লথেককে স্বন্যাধমীনতন্যার প্রেকশ্ন কেতক রত্বপরন্যায়েণ 

সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে রূপকেল্প ১৪২
৭.১.৪ বড়কলেন্যাকে-বমকজিরন্যায়েন্যাকদর মকধন লমফৌবলেকে রূপন্যানকরর ধন্যারণন্যা 
            নন্যা থেন্যাকেন্যার কেন্যারণ ১৪৩
৭.১.৫ বন্যামপনমীকদর মকধন লমফৌবলেকে রূপন্যানকরর ধন্যারণন্যা নন্যা থেন্যাকেন্যার কেন্যারণ ১৪৫
৭.১.৬ কেক রকেকদর মকধন লমফৌবলেকে রূপন্যানকরর ধন্যারণন্যা নন্যা থেন্যাকেন্যার কেন্যারণ ১৪৬

৭.২ একেন্যাত্তিকরর জিনযেমদ্ধি এববাং কেতক র ত্বপরন্যায়েণ বন্যামপনন্যা ১৪৮

৭.২.১ পরন্যাশবক্তি, প্রেচিন্যারণন্যা ও সন্যায়েমযেমদ্ধি ১৪৯
৭.২.২ কেতক র ত্বপরন্যায়েণ বন্যামপনন্যার কেরণ কেনন্যাবরককেচিন্যার ১৫০
৭.২.৩ লদশ স্বন্যাধমীন হেকয়েকছে বকেন্তু মন্যানমর স্বন্যাধমীন হেয়ে বন ১৫২

৭.৩ জিনযেমদ্ধি, ইবতহেন্যাসে ও অনন্যানন্যাবকের  ১৫৩

৭.৩.১ একেন্যাত্তিকরর জিনযেমদ্ধি এববাং জিনসেন্যাধন্যারকণর বনজিস্ব সেবক্রয়েতন্যার আভন্যাসে ১৫৪
৭.৩.২ সেবরন্যাত্মকে জিনযেমদ্ধি সেবরবনন্যাপ্ত মমবক্তিবন্যাবহেনমী ১৫৭
৭.৩.৩ ইবতহেন্যাকসের অসেম্পন্যাবদত কেতর বন ১৫৯

৭.৪ আজিককের সেবাংকেকটর লগন্যাড়ন্যা লথেককে উদ্ধিন্যার পন্যাওয়েন্যার উপযেমক্তি বদশন্যা ১৬১

৮। কেকনরলে-তন্যাকহের-রূপকেথেন্যার ৩৭ বছের: কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতকন্ত্রির 
     সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা ১৬৫

৮.১ আজিককেও বকে আমরন্যা তন্যাকহেকরর পকথে হেন্যাহটকত চিন্যাই? ১৬৫
৮.২ রূপকেথেন্যার মকতন্যা সেময়ে ১৬৭
৮.৩ মমবক্তিযেমকদ্ধির মহেন্যাজিন্যাগরণ বনথেরতন্যায়ে পযেরববসেত হেকলেন্যা ১৬৯
৮.৪ ঘমটঘমকট অন্ধকেন্যাকর বটমবটকম লেণ্ঠকনর আকলেন্যা ১৭৩
৮.৫ বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটক্স বন্যা প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েকনর রন্যাজিনমীবত ১৭৭
৮.৬ প্রেথেম আনজিরন্যাবতকে: বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটক্স বনন্যাম রন্যাষ্ট্রেপনন্যা ১৭৯
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৮.৭ শন্যাস্ত্র, সেন্যাকয়েন্স এববাং স্বন্যাধমীনতন্যা ১৮৭
৮.৮ তন্যাকহেকরর কেন্যাছে লথেককে কেমী বশখকত পন্যাবর আমরন্যা? ১৯২
৮.৯ এখনকেন্যার কেতর বন বনধরন্যারকণর প্রেশ্ন ১৯৩

 তক তমীয়ে দন্যাগ: সেমশমীলে-সেন্যামবরকে জিরবর জিমন্যানন্যা ১৯৭ 

৯। মহেন্যামন্যানন ভয়ে এববাং ববশ্বববদনন্যালেকয়ের স্বন্যাধমীনতন্যা ১৯৯

৯.১ অবতরবণকেন্যা ১৯৯
৯.২ আইন-শকঙ্খলেন্যার বনথেন্যা ২০০
৯.৩ জিনপবরসের বনয়েন্ত্রিণ-প্রেকচিষন্যা ২০১
৯.৪ ববশ্বববদনন্যালেকয়ে লসেনন্যাকেনন্যাম্প আপবত্তিকের ২০১
৯.৫ লসেনন্যাসেমবথেরত সেরকেন্যার এববাং সেমশমীলে সেমন্যাকজির বমবডিয়েন্যা ২০২
৯.৬ অপ্রেকেন্যাশন আতঙ্ক হেকয়ে উকঠকছেন মহেন্যামন্যানন ভয়ে স্বয়েবাং ২০৩

১০। অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেট: মন্যাৎসেনননন্যায়ে-পবর ২০৫

১১। আইকনর শন্যাসেন, ববশ্বববদনন্যালেকয়ের স্বন্যাধমীনতন্যা, এববাং
       গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাষ্ট্রে বববনমরন্যাণ ২০৯

১১.১ কেন্যানন্যাককে হেন্যাইককেন্যাটর  লদখন্যাকনন্যা ২০৯
১১.২ আইকনর শন্যাসেন কেমী বস? ২১১
১১.৩ আইকনর শন্যাসেকনর মমবতর মন্যান সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা ২১৩
১১.৪ রন্যাষ্ট্রে, বলেপ্রেকয়েন্যাগ, দমীক্ষন্যায়েন-প্রেককেফৌশলে ২১৪
১১.৫ জিমলেমম, প্রেবতকরন্যাধ এববাং ববকদন্যাহে ২১৫
১১.৬ আইকনর শন্যাসেন ও কেন্যারন্যাগন্যার ২১৭
১১.৭ বলেপ্রেকয়েন্যাগ, ববশ্বববদনন্যালেয়ে, গণতন্ত্রি ২১৮

১২। জিরবর জিমন্যানন্যার রন্যাজিনমীবত ও প্রেচিন্যারণন্যা-প্রেককেফৌশলে ২২১

১২.১ রন্যাজিনমীবত বনকয়ে জিনগকণর বনবলেরপ্ততন্যা ২২১
১২.২ রন্যাজিনমীবত হেকচ্ছ আবধপকতনর আটর  ২২২
১২.৩ ক্ষমতন্যা-ভন্যাগন্যাভন্যাবগর সেবাংকেট ও জিরবর গণতন্যাবন্ত্রিকে ঐকেতন্যান ২২২
১২.৪ ক্ষমতন্যা ও সেম্পকদর বনওবলেবন্যারন্যালে ববননন্যাসে ২২৪
১২.৫ রন্যাজিবনবতকে প্রেচিন্যারণন্যা লকেফৌশলেসেমমহে ২২৪
১২.৬ খন্যারন্যাপ গণতন্ত্রি ভন্যাকলেন্যা নস্বরতকন্ত্রির লচিকয়ে ভন্যাকলেন্যা ২২৫
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১৩। নস্বরতন্ত্রিমী গণতন্ত্রি: দমকষর দমন, বশকষর পন্যালেন ২২৭

১৪। জিনগকণর সেবক্রয়েতন্যা: গণমন্যানমকরর গণতন্ত্রি ২৩৩

১৫। সেমন্যাকজির লবসেন্যামবরকে রূপন্যানকরর কেতর বন ২৪১

 চিতম থের দন্যাগ: বহেবাংসেন্যা ববকদ্বির বসেন ২৪৭ 

১৬। বন্যাবাংলেন্যা-বসেন: আসেকছে ফিন্যালমকনর আগন্যাম ইশকতহেন্যার ২৪৯

১৭। বন্যাবাংলেন্যা-বসেন: উকদ্দেশন ও উপন্যায়ে ২৫৭

১৭.১ নবরমন-বঞ্চনন্যা-বলেপ্রেকয়েন্যাকগর সেভনতন্যা ২৫৭
১৭.২ সেবাংগঠকনর উপন্যায়ে-প্রেণন্যালেমী ২৫৮
১৭.৩ উকদ্দেশন ও উপন্যাকয়ের অসেঙবত ২৫৯
১৭.৪ যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর ববচিন্যার ও শন্যাবস্ত এড়ন্যাকনন্যার সেমকযেন্যাগ লনই ২৬০
১৭.৫ খমকনন্যাখমবনর দমববরপন্যাকে ও অনন্তঃসেন্যারশমনন স্বন্যাধমীনতন্যার আশঙ্কন্যা ২৬১
১৭.৬ পন্যারস্পবরকে বহেবাংসেন্যার রন্যাজিনমীবতকত নবমীর ইকমজি বনবহেন্যার ২৬২
১৭.৭ লস্রেফি আইন-আদন্যালেত বদকয়ে ইবতহেন্যাকসের মমীমন্যাবাংসেন্যা হেয়ে নন্যা ২৬৩
১৭.৮ অনন্যানন্যাবকের স্টেকদর ভম লে লথেককে জিন্যামন্যায়েন্যাত বশখকত পন্যাকর ২৬৪
১৭.৯ ইসেলেন্যাম ঈমন্যান ববকবকে ববচিন্যারবমবদ্ধি ও স্বন্যাধমীনতন্যা ২৬৫
১৭.১০ কেতক রত্বপরন্যায়েণ সেবাংগঠনপ্রেণন্যালেমীই আসেলে সেমসেনন্যা ২৬৬

১৮। আমন্যাকদর ববড়ন্যালে, আমন্যাকদর ঘণন্যা ২৬৯

১৮.১ আমন্যাকদরককে লকেন রন্যাস্তন্যায়ে লেন্যাশ হেকত হেকব? ২৬৯
১৮.২ সেবরদলেমীয়ে দমষক তকেন্যারমীকদর সেমবণর সেময়ে ২৭২
১৮.৩ দরকেন্যার বনন্যাপকে জিন্যাতমীয়ে ঐকেমতন ২৭৪
১৮.৪ ঘণন্যা বন্যাহধকব লকে? ২৭৬

১৯। জিজির অরওকয়েকলের উবনশ শ' চিম রন্যাবশ: লতন্যামন্যার লদ্বির আমন্যার লদ্বির ২৭৯

১৯.১ লকে বছেকলেন অরওকয়েলে? ২৭৯
১৯.২ কেতক র কত্বর প্রেবত ববরন্যাগ, স্বন্যাধমীনতন্যা প্রেবত অনমরন্যাগ ২৮০
১৯.৩ বচিনন্যাপরন্যাধ, বচিনন্যাপমবলেশ ২৮১
১৯.৪ লবআইনমী ডিন্যাকয়েবর এববাং বমবনবস্ট্রে অফি টমথে ২৮২
১৯.৫ ববগ বন্যাদন্যাকরর প্রেবত ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা ২৮৩

সসূলচেপত 13



১৯.৬ নয়েন্যা-জিবন্যান, নদ্বিতবচিনন্যা, অকথেরন্যাডিবক্স ২৮৪
১৯.৭ আজিককের যেমকগ বন্যাস্তবতন্যা বনয়েন্ত্রিণ ২৮৬
১৯.৮ ঘকণন্যার পতন্যাকেন্যা ২৮৭

২০। মহেন্যাত্মন্যা গন্যান্ধমীর অবহেবাংসে ননরন্যাজিন ২৮৯

২০.১ মমকখর মহেন্যাত্মন্যা নয়ে, অবহেবাংসে প্রেবতকরন্যাধ ২৮৯
২০.২ গন্যান্ধমী বকে অনন্যানন্যাবকের স্টে বছেকলেন? ২৯০
২০.৩ আত্মন্যাহেমীন লমবশকনর কেথেন্যা ২৯১
২০.৪ স্বন্যাধমীন ও আত্মমযেরন্যাদন্যাসেম্পন্নি বনবক্তি ২৯৪
২০.৫ রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বহেবাংসেন্যানমীবতর ক্রমবধরমন্যান ববপদ ২৯৫

২১। চিন্যাহকদ সেন্যাঈদমী: লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-বন্যাতর ন্যার অথের বনধরন্যারণ প্রেসেকঙ ২৯৭

২১.১ চিন্যাইকলেই বকে যেন্যা খমবশ তন্যাই গুজিব ছেড়ন্যাকনন্যা যেন্যায়ে? ২৯৮
২১.২ লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-বন্যাতর ন্যার অথের বকে লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগকেতর ন্যাই বনধরন্যারণ কেরকত পন্যাকরন? ২৯৮
২১.৩ লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-বন্যাতর ন্যার অথের বনধরন্যারকণ বন্যাতর ন্যা-গ্রন্যাহেকেকদর 
         সেন্যামন্যাবজিকে-মতন্যাদবশরকে সেম্পকের জিন্যালে গুরত্বপমণর ভম বমকেন্যা রন্যাকখ ২৯৮
২১.৪ এনককেন্যাবডিবাং-এর লচিকয়ে বডিককেন্যাবডিবাং জিরবর ২৯৯
২১.৫ প্রেশ্নহেমীন ববশ্বন্যাসে বনন্যাম ববচিন্যার-সেক্ষমতন্যা ২৯৯
২১.৬ লটকেকনন্যালেবজিককে বমঝকত সেন্যামন্যাবজিকে জিবটলেতন্যা বমঝকত হেকব ২৯৯

২২। লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম বনকয়ে অল্প কেয়েটন্যা কেথেন্যা ৩০১

২৩। কেপট অবহেবাংসেন্যা, অকেপট বহেবাংসেন্যা ৩০৭

২৩.১ লহেফিন্যাজিকতর কেপট অবহেবাংসে নমীবত ৩০৭
২৩.২ রন্যাজিনমীবত ও রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির অকেপট বহেবাংসেন্যাধমর ৩০৯
২৩.৩ রন্যাষ্ট্রেমীয়ে সেন্যাবরকভফৌমত্ব, উইবকেবলেকেসে এববাং ববলেবভয়েন্যা-সেমন্যাচিন্যার ৩১১
২৩.৪ লহেফিন্যাজিকতর বহেবাংসেন্যা, রন্যাকষ্ট্রের মন্যারন্যাত্মকে জিমলেমম ৩১৩
২৩.৫ ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যাকরর মন্যাকের সেমীয়ে লশ্রণমী-সেবহেবাংসেতন্যা ৩১৬
২৩.৬ অকেপট অবহেবাংসেন্যার আনবরকে নমীবতধমর ৩২২

২৪। বনবরন্যাচিন ও গণতন্ত্রি: আইন, ক্ষমতন্যা আর সেম্পবত্তির লেমীলেন্যা ৩২৫

২৪.১ গণতন্ত্রি বনন্যাম গুবটকেয়েতন্ত্রি ৩২৫
২৪.২ সেততন্যা, দণ্ডবববধ, নমীবতকবন্যাধ ৩২৬
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২৪.৩ পঞ্চবন্যাবররকে লভন্যাট: বকহেত্তিম লসেকেম লেন্যার রন্যাষ্ট্রেমীয়ে উৎসেব ৩২৯
২৪.৪ আকগ লভন্যাট বদন, পকর লদখন্যা যেন্যাকব ৩৩১

২৫। নস্বরতন্যাবন্ত্রিকে শুভকবন্যাধ ও বচিনন্যাদন্যাসেকত্বর রন্যাষ্ট্রেপ্রেণন্যালেমী ৩৩৩

২৫.১ সেবরদলেমীয়ে রন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে ইশকতহেন্যার ৩৩৩
২৫.২ রন্যাজিনমীবতর রন্যাক্ষসেতন্ত্রি ৩৩৬
২৫.৩ রন্যাষ্ট্রেপ্রেণন্যালেমীর সেপকক্ষ গণববধতন্যার দকশনমন্যান অভন্যাকবর ববপদ ৩৩৯

 পঞ্চম দন্যাগ: মতন্যাদশর নয়ে– পথে ৩৪৩ 

২৬। স্বন্যাধমীনতন্যা সেবহেষম তন্যা সেবাংগঠন ৩৪৫

২৬.১ স্বন্যাধমীনতন্যা দন্যাবয়েত্বশমীলেতন্যা প্রেভম ত্ব ৩৪৫
২৬.২ সেবরপ্রেকেন্যার স্বন্যাধমীনতন্যাববকরন্যাধমীকদর তন্যাণ্ডব ৩৪৮
২৬.৩ বচিনন্যাপমবলেকশর ভম বমকেন্যায়ে রন্যাষ্ট্রে ৩৪৯
২৬.৪ অজতন্যার সেবাংঘন্যাত এববাং স্বন্যাধমীনতন্যার তন্যাড়নন্যা ৩৫১
২৬.৫ গবরকবর ধমর, ববঞ্চকতর রন্যাষ্ট্রেমযেরন্যাদন্যা লেন্যাকভর আকেন্যাঙন্যা ৩৫২
২৬.৬ আসেকছে-বসেকনর বনন্যাকেপনন্যাকনলে: স্বন্যাধমীনতন্যা-আত্মসেবাংগঠন-লনটওয়েন্যাবকের বাং ৩৫৪
২৬.৭ আসেন্নি ঘমবণরঝড় ৩৫৭

২৭। স্বন্যাধমীনতন্যা সেবসেময়ে ৩৫৯

২৭.১ পরন্যাধমীনতন্যার পরন্যাকেন্যাষন্যা ৩৫৯
২৭.২ অসেবাংবববধবদ্ধি অসেতকের মীকেরণ ৩৫৯
২৭.৩ বন্যাসেদ  = বন্যামপনমী সেমস্ত দলে ৩৬০
২৭.৪ বলেকশবভকে বপতক বকন ৩৬০
২৭.৫ আশুকতন্যাকরর হেবদসে ৩৬০

২৮। একেম কশর একে নম্বর কেথেন্যা হেকচ্ছ আইন লেঙ্ঘন কেরন্যা ৩৬৩

২৮.১ বভন্নি ধরকনর বজিবনকসের বদককে মকনন্যাকযেন্যাগ লদওয়েন্যা ৩৬৪
২৮.২ একেম শ লকেন্যাকনন্যা সেরকেন্যাবর অমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে অনমষন্যান বছেলে নন্যা ৩৬৪
২৮.৩ পন্যাবটর গুকলেন্যা বনবরন্যাচিনমী বহেসেন্যাববনকেন্যাকশ বনস্ত বছেলে ৩৬৪
২৮.৪ আইন লেঙ্ঘকনর বসেদ্ধিন্যান বনকয়েবছেকলেন সেন্যাধন্যারণ বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা ৩৬৫
২৮.৫ ববকদন্যাহেককে অনমষন্যাকন পযেরববসেত কেরন্যা ৩৬৬
২৮.৬ একেম শ বছেলে রন্যাকষ্ট্রের ববরকদ্ধি ববকদন্যাহে ৩৬৭
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২৮.৭ একেম শ মন্যাকন রন্যাকষ্ট্রের ববপরমীকত সেমন্যাজি ৩৬৭

২৯। সেন্যামন্যাজিন স্বন্যাধমীনতন্যা ইনন্যারকনট ৩৭১

২৯.১ প্রেন্যাইকভবসে, বসেকক্রবসে, টন্যান্সপন্যাকরবন্স, টন্যাস্টে ৩৭১
২৯.২ অনলেন্যাইন প্রেন্যাইকভবসে এববাং বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফি ৩৭৪
২৯.৩ রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট নজিরদন্যাবর বনন্যাম বনবক্তি-মন্যানমকরর প্রেবতকরন্যাধ ৩৭৬
২৯.৪ লেন্যাভন্যাববট এববাং সেন্যাইকলেন লমইলে বকন্ধর ঘটনন্যা ৩৭৯
২৯.৫ বফিসেন্যা-আদন্যালেত, এনএসেএ এববাং এডিওয়েন্যাডির  লসন্যাকডিন ৩৮২
২৯.৬ লগন্যাপন আদন্যালেকতর গণতন্ত্রি ৩৮৩
২৯.৭ লসেনন্যা রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট নজিরদন্যাবর লঠকেন্যাকনন্যার পথে কেমী? ৩৮৪
২৯.৮ অনলেন্যাইন অনন্যাকনন্যাবনবমবট অথেবন্যা পবরচিকয়ের রন্যাজিনমীবত ৩৮৯
২৯.৯ মন্যাবকের ন সেন্যামন্যাকজির পতকনর শব ৩৯৫
২৯.১০ সেন্যামন্যাজিন নয়ে, স্বন্যাধমীনতন্যা ৩৯৬

৩০। আমন্যার বলেনন্যাক্স, আমন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা ৩৯৯

৩০.১ জিন্যানন্যালেন্যা মন্যাকন লজিকলেরই জিন্যানন্যালেন্যা ৩৯৯
৩০.২ মনমরনগুণন্যাবলেমীর পমনজিরন্যাগরণ ঘটন্যাকচ্ছ বলেনন্যাক্স ৪০০
৩০.৩ স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন আনন, স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন সেকজিনশমীলেতন্যা ৪০১
৩০.৪ প্রেবন্ধ-পবরবশষ: ‘বলেনন্যাক্স লফিন্যারন্যাম – বনবন্ধন’ ৪০৩
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আমমানউলমাহ*

বনবমরবতর অন্যাভন্যার 

সেমকয়ের দন্যাবব পমরণ কেরন্যার অঙমীকেন্যার লথেককে উকঠ আসেন্যা মন্যানমরগুবলে একেটন্যা মন্যানমকরর মকধন 
লদখন্যা লগলে। লযে চিতম মমরখমী অবভঘন্যাত লথেককে মমবক্তি বনকত হেয়ে তন্যার ছেন্যায়েন্যা ববককেকলের আকলেন্যায়ে 
শন্যান বস্থির। লসে চিন্যায়ে  একেন্যাগ্র হেকত। সেবন্যাইককে বকলে লতন্যামরন্যা একে থেন্যাককেন্যা। বকেন্তু লকেউই 
থেন্যাককে নন্যা। একে সেময়ে একেটন্যা পমস্তককে  তন্যার ভন্যারনগুকলেন্যা মমবদত কেরকত চিন্যাইলে। মমবদত 
হেরকফি সেবন্যাই লদখকছে, এভন্যাকব ভন্যাবকত মন্যানন্যা লনই। আমন্যার ভন্যাকলেন্যা লেন্যাগকছে পড়কত। 

***

মন্যানমর  লকেমন  কন্যান  হেকয়ে  যেন্যাকচ্ছ। যেন্যা  চিলেকছে,  আসেকলে চিলেকছে  নন্যা।  অসেন্যাধন্যারণ  যেখন 
সেন্যাধন্যারণ লগন্যাকবচিন্যারন্যায়ে পবরণত হেয়ে,  তন্যার বনববরকেন্যারকত্ব বনকরটত্ব যেতটমকেম  তন্যার বহেসেন্যাব 
কেরকত লযেন  সেমন্যাজিককে  সেন্যামকন  লরকখ  সেমন্যাকজির উপবস্থিত-কেরণমীয়ে  শুশ্রূরন্যার  পথেনসেহে 
বভতকরর খবর নজির কেকরন বনউটন। ইবতহেন্যাসে লথেককে সেবহেবাংসে ডিন্যামন্যাকডিন্যাকলের লভতর 
অবহেবাংসে  ও ববকবচিনন্যার  লপ্রেবক্ষতককে  জিন্যাবতর  ববকবককের  কেন্যাকছে  সেহেজি  ভবঙকত  তম কলে 
আকনন। ঔপবনকববশকে রন্যাজিনমীবতর – ববকশরত আইনগুবলের – ববসেদকশতন্যা,  ডিন্যান ও 
বন্যাকমর আচিরণ, সেমন্যাকজির মনককে স্থিববরকত্বর দমন্তঃস্বকপ্নে লঢককে বদকচ্ছ। আমন্যাকদর ক্ষমতন্যার 
চিচির ন্যা  বড়ই  আবদম।  লবন্যাধককে  শন্যাবণত  কেকর  লতন্যালেন্যার,  সেমকয়ের  উপকযেন্যাগ  লবন্যাঝন্যার, 
মন্যানমরবটককে জিন্যাবগকয়ে রন্যাখন্যার বসেদ্ধিন্যাকন যেন্যাহরন্যা  রন্যাবত্রিবদন ভন্যাকবন এমন মন্যানমরবটর অভন্যাব 
অনমভব  কেবর।  সেবন্যাই  যেন্যার  যেন্যার  জিড়তন্যা  বনকয়ে  বনস্ত। আমন্যাকদর  সেন্যাম্প্রদন্যাবয়েকে 
মকনন্যাভন্যাকবরও বশক্ষন্যা লনয়েন্যার আকছে। হেঠন্যাৎ কেকর কেন্যাযেরকের মন্যানমকর রূপন্যানবরত হেওয়েন্যা সেহেজি 
কেন্যাজি নয়ে।  সেময়ে-উপকযেন্যাগমী  চিলেন্যার  ধনন্যানধন্যারণন্যায়ে  স্বন্যাভন্যাববকেতন্যা  বনকয়ে  আসেকত সেময়ে 
লেন্যাকগ। এখনও জিন্যাবতগত ভন্যাঙেচিমকরর মকতন্যা মধনযেমগমীয়ে ধনন্যাকনর কেন্যারকণ আমরন্যা সেবঠকে 
বতর মন্যানককে কেখনই লদখকত পন্যাবর নন্যা। রন্যাজিবনবতকেভন্যাকব এর লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরন্যার বচিনন্যাককে 
সেন্যামকন লরকখ যেন্যারন্যা জিমীবনযেমকদ্ধি জিবড়কয়ে লগকছে তন্যাকদর জিনন এই পমস্তকে। 

***

কেথেন্যারন্যা লরশসেহে থেন্যাকেম কে। ওকদর শমীলেতন্যা লরখন্যা হেকয়ে যেমগ স্পশর কেকর। প্রেকেক বতর প্রেন্যাতনবহেককে 

* বচিত্রিবশল্পমী।  ললেখকে।  চিন্যারকেলেন্যার  বশক্ষকে।  আবশর  দশককের  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  নবপবরসেকর 
ববকেন্যাশমন্যান লছেন্যাটকেন্যাগজি-আকনন্যালেকনর অননতম প্রেন্যাণপমরর। 
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যেবদ বনন্যাপকে ধন্যারণন্যারন্যা তন্যাকদর লরখন্যা লদয়ে মমছেকত শুর কেকর,  তখন পকবথেবমীর নন্যাবভশ্বন্যাসে 
উকঠ। বন্যাস্তব এমনই তন্যার শুশ্রূরন্যা লনয়ে অবত বনকজির কেকর। এই বনজিই সেবন্যাই হেকয়ে 
যেন্যায়ে। একেটন্যা ধন্যারণন্যার নয়েন্যা উদ্ধিন্যাকর সেম্পমণর মন্যানবচিত্রিই বদকলে যেন্যায়ে। সেন্যাববরকে রন্যাজিনমীবতর 
সেত্তিন্যাককে মননককে বলেন্যাৎকেক ত হেকত লদওয়েন্যা সেমমীচিমীন  নয়ে। ববস্তক ত পন্যাঠ  লদখন্যা  উপলেবব 
লথেককে লযে ববকবচিনন্যা ধরন্যা লদয়ে তন্যার  লপ্রেবক্ষতই বপনকযেন্যাগন। আমন্যাকদর তম রমীয়ে বসেদ্ধিন্যান-
গুকলেন্যা আরও বনকমরদ রন্যাখকত তন্যাবৎ বচিনন্যাককেই লখন্যালেসে ছেন্যাড়ন্যাকত হেকব। আমরন্যা যেতটমকেম  
পন্যাবর এই জিমীববতকেন্যাকলে– চিন্যারবদককের অমঙলে সেব বচিবহ্নেত কেরকত, পকথের বনশন্যানন্যা খমহকজি 
লপকত, সেবঠকে মন্যানমরকদর সেন্যাহেচিযের পন্যাওয়েন্যার লসেফৌভন্যাগনককে রচিনন্যা কেরকত। 

বনবমরবতককে প্রেশ্নববদ্ধি হেকলে মন্যানন্যায়ে নন্যা। আমন্যাকদর হেন্যারন্যাকনন্যার জিনন একেবট মমহেমতর ককেও 
লছেকড় বদকলে চিকলে নন্যা। চিলেমন্যানতন্যাককে,  মত ও পকথের ভন্যারসেন্যামন খমহকজি লপকত সেহেবজিয়েন্যা 
পন্যাশ্বরচিকরর দমদরন্যান উপলেবব ও প্রেকয়েন্যাকগর লখন্যালেন্যা অবকেন্যাশ খমবই আশন্যাবনঞ্জকে। ধ্বকসে পড়ন্যা 
মরকচি পড়ন্যা বচিনন্যার লথেককে বনকজিককে বনরন্যাপত্তিন্যা বদকত লযে মত ও পথে খমকলে যেন্যাকচ্ছ তন্যার 
সেহেগন্যামমী নন্যা লথেককে উপন্যায়ে কেমী। 

 ঢন্যাকেন্যা: ১০ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪
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মননমায়মার নমমাস্তফমা*

সেমত্রিপন্যাত

দন্যাগ মন্যাকন লরখন্যা। মত বন্যা পথেও একে ধরকণর লরখন্যার মকতন্যা, বচিনন্যার পথেকরখন্যা। আমরন্যা 
লচিনন্যা পকথে হেন্যাহটকত স্বন্যাচ্ছন লবন্যাধ কেবর। এ পকথে ভয়ে কেম, লকশ কেম। লচিনন্যা পকথে লচিনন্যা 
ললেন্যাকেজিন, লচিনন্যা সেম্পকের । অকচিনন্যা পথে বকেছেমটন্যা ভকয়ের, লকেননন্যা লহেন্যাহচিট খন্যাবন্যার সেম্ভিন্যাবনন্যা 
লববশ। তন্যাই ওসেব পথে এবড়কয়ে চিলেকত চিন্যাই। এই বইকয়ে নন্যানন্যা ধরকণর অকচিনন্যা পকথের 
কেথেন্যা  বলেন্যা  হেকয়েকছে।  ললেখককের বচিনন্যাগুকলেন্যা  লসেই সেব  পথে ধকর  হেন্যাহটকত স্বন্যাচ্ছন লবন্যাধ 
কেকরকছে। ‘সেম্পকের ’,‘স্বন্যাধমীনতন্যা’ ও ‘সেবাংগঠন’ – শব বহেকসেকব এগুকলেন্যা লকেন্যাকনন্যাভন্যাকবই 
‘অকচিনন্যা’  নয়ে।  তন্যাছেন্যাড়ন্যা  বচিনন্যার  লযে  পথেকরখন্যা  ধকর  এগুবলেককে  বনন্যাখনন্যা  কেবর, 
প্রেকয়েন্যাজিনমীয়েতন্যা উপলেবব কেরকত বশবখ, ধরণগুকলেন্যাককে বমঝকত বশবখ, কেন্যাযেরকেবরতন্যা বনকয়ে 
সেকনহেন্যাতমীত থেন্যাবকে  – লসেগুকলেন্যাও অকনকে লচিনন্যা,  মমখস্ত প্রেন্যায়ে।  লযেমন ধরন,  সেমন্যাজি 
বদকলের কেথেন্যা। তন্যার মন্যাকন, সেন্যামন্যাবজিকে সেম্পককের র বদলে চিন্যাই। এটন্যা কেরকত হেকলে সেবাংগঠন 
বন্যানন্যাকত হেকব, লনতন্যা বন্যানন্যাকত হেকব, লনতন্যার কেথেন্যা কেমরমী-সেমথেরকেরন্যা অক্ষকর অক্ষকর লমকন 
চিলেকব,  বলেপ্রেকয়েন্যাগ  কেরকত হেকব,  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা  দখলে কেরকত হেকব।  সেমষম ভন্যাকব  এগুবলে 
কেরকত পন্যারকলে মন্যানমকরর জিমীবন ও সেম্পককের র উন্নিবত হেকব,  স্বন্যাধমীনতন্যার লচিফৌহেবদ্দে ববস্তক ত 
হেকব – আমন্যাকদর বচিনন্যাগুকলেন্যা এই জিন্যাতমীয়ে পকথের সেন্যাকথে অবত পবরবচিত। ললেখকে এই 
ববরয়েগুকলেন্যা বমঝকত  বভন্নি পকথে লহেহকটকছেন। লসেই পথেগুকলেন্যা অকনককের কেন্যাকছে বকেছেমটন্যা 
অকচিনন্যা মকন হেকলেও হেকত পন্যাকর। অকনককের কেন্যাকছে তন্যা এমনবকে কেল্পনন্যাশ্রয়েমীও লঠকেকত 
পন্যাকর। 

এ বইকয়ে  পন্যাহচিবট  অধনন্যাকয়ে  লছেন্যাট-বড় বমকলে লমন্যাট  ৩৫বট রচিনন্যা  আকছে। লকেন্যাকনন্যা 
লকেন্যাকনন্যাবট  প্রেবন্ধ,  আবন্যার  লকেন্যাকনন্যা  লকেন্যাকনন্যাবট  বনবন্ধ  আকেন্যাকর  হেন্যাবজির  হেকয়েকছে। 
সেমসেন্যামবয়েকে  অকনকে  প্রেসেঙ  উকঠ  একসেকছে:  একে-এগন্যাকরন্যার  রন্যাজিনমীবত  ও  প্রেচিন্যারণন্যা-
প্রেণন্যালেমী,  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন,  যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর  ববচিন্যার,  চিন্যাহকদ  সেন্যাঈদমী,  চিলেমন্যান 
রন্যাজিবনবতকে সেবাংকেট, লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম, বসেবট কেকপরন্যাকরশন বনবরন্যাচিন, ৫ই জিন্যানময়েন্যাবরর 
সেবাংসেদ-বনবরন্যাচিকনর  পরবতর মী  সেন্যাববরকে  জিন্যাতমীয়ে  পবরবস্থিবত  ইতনন্যাবদ  ইতনন্যাবদ।  আকছে 
সেমন্যাজিরন্যাষ্ট্রে-পবরচিন্যালেনন্যা সেন্যাধন্যারণ নমীবতগত নন্যানন্যা প্রেসেঙ লযেমন বলেপ্রেকয়েন্যাগ,  কেন্যারন্যাগন্যার, 
দণ্ডনমীবত  বকেবাংবন্যা  রন্যাজিন্যা  ও  রন্যাকষ্ট্রের  ধন্যারণন্যা  বনকয়ে  কেথেন্যা;  আকছে  বশল্প-সেমন্যাজি-বসেকনমন্যা 

* উন্নিয়েন-অথেরনমীবত ববকশরকে। বনবরন্যাহেমী পবরচিন্যালেকে, লডিকভলেপকমন বসেনন্যাবজির ইন্সবটবটউট।
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বকেবাংবন্যা রবমীন্দ্রনন্যাথে প্রেসেঙ; আকছে ইনন্যারকনট, কেবম্পউটন্যার-প্রেযেমবক্তি, অপন্যাকরবটবাং বসেকস্টেম 
ও প্রেন্যাইকভবসে বনকয়ে আলেন্যাপ; আবন্যার আকছে কেকনরলে তন্যাকহের এববাং মমবক্তিযেমকদ্ধির রূপকেকল্পর 
মকতন্যা ঐবতহেন্যাবসেকে অনমরঙ বনকয়ে ববচিন্যার-ববকশরণ। উৎসে ববচিন্যাকরও রচিনন্যাগুবলের মকধন 
পন্যাথেরকেন আকছে।  লফিসেবমকে-লনন্যাট বহেকসেকব প্রেকেন্যাবশত রচিনন্যা লযেমন আকছে, আবন্যার নদবনকে 
পবত্রিকেন্যা  এববাং  লছেন্যাটকেন্যাগকজি  প্রেকেন্যাবশত  ললেখন্যা  লথেককে  শুর  কেকর  লসেবমনন্যাকর  লতন্যালেন্যা 
আকলেন্যাচিনন্যাও রচিনন্যা বহেকসেকব স্থিন্যান লপকয়েকছে। 

সেমন্যাজি-দশরন  ও রন্যাজিনমীবত  বনকয়ে  লযেককেন্যাকনন্যা  ললেখন্যা  বববচ্ছন্নিভন্যাকব  পড়ন্যার  একেটন্যা 
ববপজনকে বদকে আকছে। একেটন্যার সেন্যাকথে একেটন্যা লমলেন্যাকত নন্যা পন্যারকলে ললেখকেককে বমঝন্যা যেন্যায়ে 
নন্যা। লগন্যাটন্যা এই বইটন্যা পড়কলে,  অনমমন্যান কেবর,  ললেখকেককে বমঝন্যা যেন্যাকব। ললেখকেককে বমঝন্যা 
যেন্যাকব  মন্যাকন,  তন্যাহর  বচিনন্যাকেন্যাঠন্যাকমন্যাটন্যাককে,  লযেসেব  পকথে  তন্যাহর  বচিনন্যা  হেন্যাহটকছে,  লসেই  পথে-
গুকলেন্যাককে লচিনন্যা যেন্যাকব। বনবক্তি-ললেখকেককে লচিনন্যার লচিকয়ে তন্যাহর বচিনন্যার পথেবচিহ্নেগুকলেন্যা বমকঝ 
লনয়েন্যা অকনকে লববশ জিরবর।

এই বইকয়ের সেব ললেখন্যাকতই স্বন্যাধমীনতন্যার আকেন্যাঙন্যাটন্যা প্রেবলেভন্যাকব ধরন্যা পকড়কছে। 
স্বন্যাধমীনভন্যাকব কেন্যাজি কেরন্যা, বচিনন্যা কেরন্যা আর জিমীবন চিন্যালেন্যাকনন্যার পকথের বন্যাধন্যাগুকলেন্যা বচিবহ্নেত 
কেরকত লচিষন্যা কেকরকছেন গ্রনকেন্যার। অস্বমীকেন্যার কেরন্যার উপন্যায়ে লনই লযে, রন্যাজিবনবতকে বচিনন্যার 
ইবতহেন্যাকসে  এই  ‘স্বন্যাধমীনতন্যা’র  প্রেশ্নবটই  সেবকচিকয়ে  লববশ  লববশ  আকলেন্যাবচিত  হেকয়েকছে। 
স্বন্যাধমীনতন্যা  ও মমবক্তির  প্রেকশ্ন ‘উদন্যারবন্যাদ’  আর ‘মন্যাকের সেবন্যাদ’-এর  তকের ন্যাতবকের টন্যা  এখনও 
আমন্যাকদর  রন্যাজিবনবতকে  বচিনন্যার  জিগতককে  ছেন্যায়েন্যাচ্ছন্নি  কেকর  লরকখকছে।  আধমবনকে 
রন্যাজিবনবতকে মতন্যাদকশরর ইবতহেন্যাকসে এই দন্যাপমকট ধন্যারন্যা দমবট চিমড়ন্যান অকথের রন্যাষ্ট্রেককে সেমন্যাজি 
লথেককে তন্যাড়ন্যাকত চিন্যাইকলেও পন্যাকরবন, বরবাং তন্যাককেই পন্যাকেন্যাকপন্যাক্তি ও আকরন্যা লববশ শক্তি-সেমথের 
কেকরকছে, সেমন্যাজি ও বনবক্তির মন্যাথেন্যার ওপকর তন্যাককে ববসেকয়ে বদকয়েকছে। উভয়ে ধন্যারন্যার মকধনই 
‘রন্যাষ্ট্রেবন্যাদমী’ বচিনন্যা শক্তি অবস্থিন্যান কেকর বনকয়েকছে। 

উদন্যারবন্যাদ লথেককে শুর কেকর  নয়েন্যা-উদন্যারবন্যাদ সেবন্যাই সেমন্যাজিটন্যাককে লদকখ ‘বনবসেন্যা-
বন্যাবণকজিনর’ ফিম কটন্যা বদকয়ে। এটন্যাককে বলেন্যা যেন্যায়ে বন্যাজিন্যারবন্যাদমী বচিনন্যা। এই উদন্যারবন্যাদ আর 
নয়েন্যা উদন্যারবন্যাকদর মকধন লরকনসেন্যাহ-জিন্যাত ধ্রুপদমী উদন্যারবন্যাকদর সেন্যামন্যাবজিকে আত্মশবক্তি ও 
বনবক্তিকে স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলেতন্যার সেন্যামন্যানন ছেন্যায়েন্যাও আর অববশষ আকছে বকলে মকন হেয়ে নন্যা। 
অননবদককে প্রেনন্যাকেবটবসেবাং মন্যাকের সেবন্যাদ (কেন্যাকরন্যা কেন্যাকরন্যা ভন্যারন্যায়ে ‘সেরকেন্যাবর মন্যাকের সেবন্যাদ’) রন্যাকষ্ট্রের 
লচিন্যাখ  বদকয়ে  সেমন্যাজিককে  লদকখ।  এ  দমইকয়ের  পবরণন্যাকম  সেমন্যাজিবন্যাদ  চিন্যাপন্যা  পকড়  যেন্যায়ে 
বন্যাজিন্যারবন্যাদ আর রন্যাষ্ট্রেবন্যাকদর ভন্যাকর। উদন্যারবন্যাদমীরন্যা চিন্যায়ে অবন্যাধ বন্যাজিন্যার কেন্যাকয়েম কেরকত – 
পমহবজির জিনন, মন্যানমকরর জিনন নয়ে। তন্যাকদর লেক্ষন পমহবজি আর পকণনর অবন্যাধ যেন্যাতন্যায়েন্যাকতর 
পথে বনবশ্চিত কেরন্যা, মন্যানমকরর সেন্যাকথে মন্যানমকরর ‘সেম্পকের ’ বকবদ্ধি কেরন্যা নয়ে। অননবদককে রন্যাষ্ট্রেবন্যাদ 
লযে সেবরনন্যাশটন্যা কেকরকছে তন্যা হেকলেন্যা, মন্যানমকরর লভতকর এমন একেটন্যা সেবাংস্কক বত/মনন্তঃস্তত্ত্ব নতবর 
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কেকরকছে যেন্যা  একেজিনককে বন্যাবাংলেন্যাকদবশ আকরকেজিনককে ভন্যারতমীয়ে ভন্যাবকত লশখন্যায়ে,  অথেচি 
লখন্যাহজি বনকলে লদখন্যা যেন্যাকব হেয়েকতন্যা দমজিকনর ঘকরই খন্যাবন্যার লনই,  দমজিকনই হেয়েকতন্যা একেই 
ধরকণর শত্রুর ববরকদ্ধি প্রেবতবদন লেড়ন্যাই কেকর চিকলেকছে। একেই সেন্যাকথে রন্যাষ্ট্রেবন্যাদ আরও  বড় 
লযে  সেবরনন্যাশটন্যা   কেকরকছে তন্যা  হেকলেন্যা  পন্যাড়ন্যা-পবরবন্যার-সেমন্যাকজির প্রেন্যায়ে লযেককেন্যাকনন্যা  প্রেকেন্যার 
সেমসেনন্যা সেমন্যাধন্যাকনর জিনন রন্যাকষ্ট্রের প্রেবত নন্যাগবরকেকদর অসেহেন্যায়ে-বনরপন্যায়ে মমখন্যাকপবক্ষতন্যার 
অভনন্যাসে। সেমন্যাজিশবক্তি একত কেকর বনন্তঃস্ব হেকত বন্যাধন। লেক্ষণমীয়ে লযে, সেমন্যাজি লথেককে উবত্থিত 
দমই ‘সেত্তিন্যা’ – পমহবজি আর রন্যাষ্ট্রে – লখন্যাদ সেমন্যাজিটন্যাককেই বগকলে লফিকলে। স্বন্যাধমীনতন্যা-মমবক্তির 
আকেন্যাঙন্যা অঙ্কম করই ববনষ হেয়ে। সেমন্যাজি-রন্যাজিনমীবতর বববতর কনর ইবতহেন্যাসেটন্যা এ বইকয়ে এ 
ভন্যাকবই ধরন্যা পকড়কছে।

লকেন এমনটন্যা হেয়ে?  ললেখকে বদ্বিধন্যাহেমীনভন্যাকব বকলেন,  ববদনমন্যান রন্যাজিনমীবত ও রন্যাষ্ট্রে-
প্রেবক্রয়েন্যার লভতকরই তন্যার বমীজি। লসে কেন্যারকণই বতবন কেথেন্যা তম কলেকছেন এই দমই জিন্যায়েগন্যা 
বনকয়ে। মতন্যাদশরবভবত্তিকে রন্যাজিবনবতকে দলে তন্যার কেন্যাকছে ভয়েঙ্কর লঠককেকছে। এটন্যা ‘লচিন্যাকখর 
ঠমবলে’র মকতন্যা কেন্যাজি কেকর। লযেককেন্যাকনন্যা মতন্যাদশরককে ললেখকে ভকয়ের লচিন্যাকখ লদকখন,  লকেন? 
কেন্যারণ ‘মতন্যাদশর বটককে থেন্যাককে বহেবাংসেন্যার ওপর। হেনন কেবরবন্যার ইচ্ছন্যার ওপর। প্রেবতপক্ষককে 
দমন কেরবন্যার আকেন্যাঙন্যার ওপর। প্রেবতকশন্যাধপরন্যায়েণতন্যাই মতন্যাদকশরর প্রেন্যাণ।’ সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা 
আকরন্যা  লসেন্যাজিন্যাসেন্যাপন্যা হেকয়ে ওকঠ এভন্যাকব: ‘মতন্যাদশর বটককে থেন্যাককে বমথেনন্যার ওপর। ববমমতর  
ববচিন্যাকর সেতন একে হেকলেও, তন্যার মমতর  প্রেকেন্যাশ বহু-বববচিত্রি। লযেককেন্যাকনন্যা একেটন্যা বন্যা একেকসেট 
প্রেকেন্যাশককেই শুধম সেতন বকলে লঘন্যারণন্যা কেরকলে তন্যা বমথেনন্যার নন্যামন্যানর হেয়ে। মতন্যাদশর সেকতনর 
বহুবববচিত্রি, অনন প্রেকেন্যাশককে সেহেন কেরকত পন্যাকর নন্যা। বনকজির ববকবচিনন্যাকবন্যাধ ছেন্যাড়ন্যা আর 
কেন্যাকরন্যা ববকবচিনন্যাকবন্যাকধর ওপর লসে আস্থিন্যা রন্যাখকত পন্যাকর নন্যা। অননককে সেকনহে কেরন্যাই তন্যার 
কেন্যাজি। অননককে ভন্যান মকন কেরন্যাই তন্যার কেন্যাজি। আত্ম-অনমসেন্ধন্যাকনর সেন্যাকথে পবরচিয়ে থেন্যাককে 
নন্যা মতন্যাদকশরর।’ (দষবন: বতর মন্যান গ্রকনর ৪৩৭ পকষন্যা।) সেঙত কেন্যারকণই ‘বহেবাংসেন্যা’লকে বন্যাদ 
বদকত পন্যাকর নন্যা মতন্যাদশরবভবত্তিকে রন্যাজিবনবতকে দলে, তন্যা মন্যাকের সেবন্যাদমীই লহেন্যাকে আর লযে বন্যাদমীই 
লহেন্যাকে।  রন্যাজিবনবতকে  দলে  আর  সেবাংগ্রন্যাকমর  ইবতহেন্যাসেটন্যাই  তন্যাই।  বহেবাংসেন্যা  বদকয়ে  অবজিরত 
লকেন্যাকনন্যা  বকেছেমককে  রক্ষন্যা  কেরকত  হেকলে  আবন্যারও  ‘বহেবাংসেন্যা’রই  আশ্রয়ে  বনকত  হেয়ে।  এই 
লশকরন্যাক্তি কেথেন্যাটন্যা মহেন্যাত্মন্যা গন্যান্ধমীর। ললেখকে গন্যান্ধমীজিমীর প্রেসেঙ লটকনকছেন,  আকনন্যালেকনর 
‘অবহেবাংসে’ ধরণককে কেবমলে কেরন্যার জিননই শুধম নয়ে, লখন্যাদ রন্যাষ্ট্রে নন্যামকে প্রেবতষন্যানবটর চিবরত্রি 
লবন্যাঝন্যাকতও। ‘সেবহেবাংসেতন্যা’র উপন্যাদন্যান ছেন্যাড়ন্যা রন্যাষ্ট্রে হেয়ে নন্যা। সেবহেবাংসে আচিরণ কেরন্যার, শন্যাবস্ত 
লদবন্যার, কেন্যারন্যারদ্ধি কেরন্যার, হেতনন্যা কেরন্যার একেমন্যাত্রি ‘ললেবজিবটকমট অথেবরবট’ আকছে রন্যাকষ্ট্রের, 
আর  কেন্যাকরন্যা  নয়ে।  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা  দখলে  কেরন্যা  মন্যাকন  (তন্যা  বনবরন্যাচিন  বদকয়েই  লহেন্যাকে  আর 
ববপ্লব/গণঅভম ত্থিন্যান বদকয়েই লহেন্যাকে)  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যার  ওপর একেচ্ছত্রি কেতক রত্ব  স্থিন্যাপন কেরন্যা। 
সেমতরন্যাবাং  আমন্যার  মতন্যাদকশরর  পকক্ষ  সেমগ্র  সেমন্যাজি-জিনকগন্যাষমীককে  বনকয়ে  আসেন্যার  জিনন 
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রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা দখকলের লকেন্যাকনন্যা  ববকেল্প লনই। লযেকহেতম  আবম মকন কেবর আমন্যার মতন্যাদশরই 
লশ্রষ,  সেমতরন্যাবাং ‘বহেবাংসেন্যা’টন্যা জিন্যাকয়েজি হেকয়ে যেন্যাকচ্ছ। সেব ধরকণর ‘তন্ত্রি’লতই  (‘গণতন্ত্রি’, 
‘সেমন্যাজিতন্ত্রি’...) মতন্যাদশর আর বহেবাংসেন্যার ওপর দন্যাহবড়কয়ে আকছে ‘রন্যাষ্ট্রে’ নন্যামকে মহেন্যাশবক্তিধর 
একে প্রেবতষন্যান, যেন্যা রন্যাজিবনবতকে দলে মন্যাকত্রিরই অভমীষ! স্বভন্যাব-সেবহেবাংসে রন্যাষ্ট্রে-প্রেবক্রয়েন্যাককে 
বনকমরন্যাহেভন্যাকব  উকনন্যাচিন  কেরকত  ললেখকে যেথেন্যাথের  সেন্যাক্ষমী  লমকনকছেন   গন্যান্ধমীজিমীককে  বযেবন 
এককেবন্যাকর  খমকলে  লদবখকয়েবছেকলেন  রন্যাকষ্ট্রের  আত্মন্যাহেমীন  লমবশন-সেত্তিন্যাককে  এ  ভন্যাকব: 
‘সেবহেবাংসেতন্যার ঘনমীভম ত ও সেমসেবাংহেত রূকপর প্রেবতবনবধত্ব কেকর রন্যাষ্ট্রে। বনবক্তির আত্মন্যা থেন্যাককে, 
বকেন্তু রন্যাষ্ট্রে লযেকহেতম  আত্মন্যাহেমীন একেটন্যা লমবশন, লসেকহেতম  তন্যা কেখকনন্যাই সেবহেবাংসেতন্যা লথেককে মমক্তি 
হেকব পন্যারকব নন্যা – লকেননন্যা এর লখন্যাদ অবস্তত্বটন্যাই লতন্যা সেবহেবাংসেতন্যার কেন্যাকছে ঋণমী’। (দষবন: 
বতর মন্যান গ্রকনর ২৬৫, ২৬৭, ৩৬৫ ও ৩৯৫ পকষন্যা।)

তন্যাহেকলে কেমী কেরকত হেকব? নতম ন মতন্যাদশর বন্যানন্যাকত হেকব? ‘ভন্যাকলেন্যা’ মন্যানমর হেকত হেকব? 
রন্যাষ্ট্রেককে ‘ভন্যাকলেন্যা’ কেন্যাকজি বনবহেন্যার কেরকত হেকব?  রন্যাকষ্ট্রের লভতর ‘আত্মন্যা’র জিন বদকত 
হেকব?  ললেখকে এসেব আকলেন্যাচিনন্যার ধন্যার-পন্যাকশও লনই। রন্যাষ্ট্রে নন্যামকে প্রেবতষন্যাকনর মন্যাথেন্যার 
ওপকর একেদলে ভন্যাকলেন্যা মন্যানমর বসেন্যাকত পন্যারকলে এর লভতকর আত্মন্যা গজিন্যাকব এমন স্বপ্নে 
বতবন লদকখন নন্যা।  তন্যার আস্থিন্যা বরবাং ‘বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটক্স’ বন্যা ‘প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েকনর 
রন্যাজিনমীবত’লত। এটন্যা হেকলেন্যা লসেই রন্যাজিনমীবত যেন্যা ললেখককের ভন্যারন্যায়ে, ‘যেন্যা আবম চিন্যাই তন্যা 
এখনই  পবরসম ট  হেকয়ে  উঠকব  আমন্যার  এই  মমহেমকতর র  কেমরপ্রেণন্যালেমীর  মধন  বদকয়ে  … 
সেন্যাবাংগঠবনকে  কেমরপ্রেণন্যালেমীর  লভতর  বদকয়ে।  আজিককের  রন্যাজিবনবতকে  সেবাংগঠনই  আগন্যামমী 
বদকনর কেন্যাবঙত সেমন্যাজি-সেবাংগঠকনর ক্ষম দ-বকেন্তু-বন্যাস্তব রূপ ফিম বটকয়ে লতন্যাকলে।’ আরও 
সেমবনবদরষ কেকর বলেকলে, ‘লযে উপন্যাকয়ে আবম কেন্যাজি কেবর তন্যা যেবদ আমন্যার উকদ্দেকশনর সেন্যাকথে 
মন্যানন্যানসেই নন্যা হেয়ে, তন্যাহেকলে লসে উপন্যায়ে নবধ নয়ে, কেন্যাবঙত নয়ে। অবহেবাংসেন্যায়ে লপফৌহছেন্যাকনন্যার 
একেমন্যাত্রি  পথে  এখন্যাকন  অবহেবাংসেন্যা  স্বয়েবাং।  সেন্যামন-সেমন্যাকজি  লপফৌহছেন্যাকনন্যার  একেমন্যাত্রি  পথে 
সেন্যামন-প্রেণন্যালেমীকত  পবরচিন্যাবলেত  আত্মসেবাংগঠন-তন্ত্রি।’  এর  মন্যাকন  হেকলেন্যা:  ‘আবম  লযে 
নবপ্লববকে  রূপন্যানর  চিন্যাই  সেমন্যাকজির,  তন্যা  আমন্যার  বতর মন্যান  চিন্যাওয়েন্যাচিন্যাওবয়ের  কেমরপ্রেণন্যালেমীর 
মকধনই প্রেবতফিবলেত হেকত হেকব। আগন্যামমীকেন্যালে লযে শুভ-সেমনর-ননন্যায়েপরন্যায়েণ সেমন্যাজি আবম 
চিন্যাই,  আমন্যার আজিককের সেবাংগঠন-প্রেণন্যালেমীই তন্যার প্রেবতচ্ছবব ফিম বটকয়ে  ...  লতন্যাকলে’ লযেন। 
(দষবন:  বতর মন্যান গ্রকনর ১৬৯ পকষন্যা।)  উপরন্তু,  ববদনমন্যান বলেপ্রেকয়েন্যাগমমলেকে রন্যাকষ্ট্রের 
উপবস্থিবতর  ফিকলেই  লগন্যাটন্যা  সেমন্যাজিটন্যার  ‘সেন্যামবরকেমীকেরণ’  ঘকট  –  এটন্যাই   ললেখককের 
বসেদ্ধিন্যান। সেমতরন্যাবাং ‘সেমন্যাকজির লবসেন্যামবরকে রূপন্যানকরর কেতরবন’ বনধরন্যারকণর কেথেন্যা লতন্যাকলেন 
বতবন। লপ্রেম,  ভন্যালেবন্যাসেন্যা,  সেহেকযেন্যাবগতন্যা,  সেবাংহেবত,  স্ববনয়েন্ত্রিণ,  লকেন্দ্রমীভম ত কেতক র ত্বহেমীনতন্যা, 
পমণর স্বন্যাধমীনতন্যা ও সেমন্যান সেমকযেন্যাগ – এগুকলেন্যা প্রেকেক বতর ববধন্যান,  যেন্যা মন্যানমকরর সেমন্যাকজিও 
চিলেকত পন্যাকর। ‘কেতক র ত্ব-কেতক র পক্ষ-বনমকে-বরকেনন্যাকজির আইন’ই প্রেকেক বতর ববধন্যান চিন্যালেম 
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কেরন্যার পকথে বন্যাধন্যা। ললেখককের স্পষ কেথেন্যা: ‘আমন্যাকদর দরকেন্যার পন্যারস্পবরকে সেহেকযেন্যাবগতন্যা-
মমলেকে,  সেন্যাববরকে সেম্মবতমমলেকে,  সেন্যামন্যাবজিকে আইকনর শন্যাসেন। আমন্যাকদর দরকেন্যার প্রেতনক্ষ 
গণতন্ত্রি। সেন্যামন্যাবজিকে গণতন্ত্রি  (রন্যাজিবনবতকে গণতন্ত্রি নয়ে)।’  (দষবন:  বতর মন্যান গ্রকনর 
২২৬ পকষন্যা।)

বচিনন্যার এই পথেকরখন্যাটন্যা ‘বকেছেমটন্যা’ অকচিনন্যা,  তকব এককেবন্যাকর অপবরবচিত নয়ে। এ 
ধরকণর বকেছেমটন্যা অকচিনন্যা-র নন্যাবডিকেনন্যালে পকথের কেথেন্যা লশন্যানন্যা বগকয়েবছেলে ঊনবববাংশ শতন্যাবমীর 
লশরভন্যাকগ, ‘প্রেথেম ইনন্যাননন্যাশনন্যালে’-এ। এ প্রেসেকঙ অকনকে কেথেন্যা উকঠবছেলে লসেখন্যাকন। 
রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যাককে  কেমীভন্যাকব  ববকবচিনন্যায়ে  লনয়েন্যা  হেকব  –  এটন্যাই  বছেলে  লসেখন্যানকেন্যার  ববতককের র 
অননতম ইসেমন। বমখন্যাইলে বন্যাকেম বননরন্যা  রন্যাষ্ট্রে নন্যামকে বলেপ্রেকয়েন্যাগ-লমবশনবটককে ভয়ে লপকতন। 
লসে কেন্যারকণ নবপ্লববকে পন্যালেন্যাবদকলের পন্যাবন্যার পর লদবর নন্যা কেকরই তন্যাককে ধ্ববাংসে কেকর লদবন্যার 
কেথেন্যা বলেকতন। লকেননন্যা ‘একেবন্যার যেবদ রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বলেপ্রেকয়েন্যাকগর বদককে শ্রবমকে-আকনন্যালেন 
যেন্যায়ে, তন্যাহেকলে গত পন্যাহচি হেন্যাজিন্যার বছেকরর বলেপ্রেকয়েন্যাকগর লযে রন্যাজিনমীবত (রন্যাজিনমীবত মন্যাকনই 
বলেপ্রেকয়েন্যাকগর রন্যাজিনমীবত), পন্যাহচি হেন্যাজিন্যার বছেকরর লযে কেতক র ত্বতন্ত্রি লসেগুকলেন্যাই সেমন্যাকজি নব 
উদনকম বফিকর আসেকব। এই ধন্যারন্যার রন্যাষ্ট্রেমীয়ে সেমন্যাজিতন্ত্রি হেকব ইবতহেন্যাকসের সেবকচিকয়ে বড় 
বমথেনন্যা।’  (দষবন:  বতর মন্যান  গ্রকনর  ১৬৯  পকষন্যা।)  এই  ধন্যারন্যাটন্যাককে  তখনই  অকনককে 
বকলেকছেন, ‘কেতক রত্বকেন্যামমী’ সেমন্যাজিতকন্ত্রির ববপরমীকত ‘মমবক্তিপরন্যায়েণ’ সেমন্যাজিতকন্ত্রির ধন্যারন্যা, 
লযেখন্যাকন  রন্যাষ্ট্রে  ও বনবতরনমমলেকে বনবস্থিন্যার  ববরকদ্ধি তমীব লক্ষন্যাভ-প্রেবতবন্যাদ ধ্ববনত হেয়ে। 
বমঝকত অসেমববধন্যা হেবন্যার কেথেন্যা নয়ে লযে, ললেখকে এই ধন্যারন্যাককে আবলেঙন কেরকত চিন্যান।  

বনবতরনমমলেকে  রন্যাষ্ট্রেবনবস্থিন্যার  ববপরমীকত  স্বন্যাধমীনতন্যা-মমবক্তির  কেথেন্যা  অনন্যানন্যাবকের স্টে নন্যানন্যা 
ধন্যারন্যাকতও খমহকজি পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে। আজিককের দমবনয়েন্যায়ে অনন্যানন্যাবকের  বন্যা ননরন্যাজিন শবটন্যা শুনকলেই 
‘মন্যারন্যামন্যাবর-কেন্যাটন্যাকেন্যাবট’,  ‘যেন্যা  ইকচ্ছ  তন্যাই  কেরন্যা’র  মকতন্যা  একেটন্যা  ধন্যারণন্যা  বন্যা  বচিত্রিকেল্প 
লচিন্যাকখর  পদরন্যায়ে  লভকসে  ওকঠ।  বনন্যাপন্যারটন্যা  লমন্যাকটও  লসেরকেম  নয়ে।  এটন্যা  একেটন্যা 
বচিনন্যাকেন্যাঠন্যাকমন্যা,  তকব একেকেন্যাটন্যা নয়ে লকেন্যাকনন্যাভন্যাকবই। এটন্যা লকেন্যাকনন্যা মতন্যাদশর নয়ে,  বচিনন্যার 
একেটন্যা  লঝন্যাহকে।  এই  ভন্যাবনন্যার  লকেকন্দ্র  থেন্যাককে  মন্যানমর  ও  সেমন্যাজি।  এটন্যা  রন্যাষ্ট্রেবন্যাদমী  বন্যা 
বন্যাজিন্যারবন্যাদমী  বচিনন্যা  নয়ে। রন্যাষ্ট্রেবন্যাদ  আর বন্যাজিন্যারবন্যাদ  সেমন্যাজি আর মন্যানমরককে  রন্যাষ্ট্রে  আর 
বন্যাজিন্যাকরর পদতকলে বপষ কেকর। সেমন্যাকজির মমমমরমর  লদকহের  ওপকর রন্যাষ্ট্রে  আর বন্যাজিন্যাকরর 
ববজিয়েপতন্যাকেন্যা ওড়ন্যায়ে। ‘পণনপমজিন্যা’র মকতন্যা একেই তন্যাকলে চিলেকত থেন্যাককে ‘রন্যাষ্ট্রেপমজিন্যা’। 
একেদলে  ভন্যাকব  পণনপমজিন্যাই  মন্যানমকরর  স্বন্যাধমীনতন্যা  একন  লদকব,  আকরকে  দলে  ভন্যাকব 
রন্যাষ্ট্রেপমজিন্যাটন্যা বঠকেমকতন্যা কেরকত পন্যারকলে ধমীকর ধমীকর পণনপমজিন্যার যেমগ লশর হেকয়ে যেন্যাকব। এই 
রন্যাষ্ট্রেপমজিন্যা আর পণনপমজিন্যাককে বঘকরই যেত মতন্যাদশর। বকেন্তু ঐবতহেন্যাবসেকে অবভজতন্যা বকলে, 
এই  দমই  পমজিন্যার  লকেন্যাকনন্যাটন্যাই  মন্যানমর  ও  সেমন্যাকজির  স্বন্যাধমীনতন্যা  আনকত  পন্যাকরবন। 
ননরন্যাজিন-বচিনন্যায়ে বহু আকগই এটন্যা ধরন্যা পকড়বছেলে। রন্যাকষ্ট্রের সেবরগ্রন্যাসেমী আর বনপমীড়নমমলেকে 
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ভম বমকেন্যার বনন্যাপন্যারটন্যা ননরন্যাজিনবন্যাদমী তকেমন্যা নন্যা লেন্যাগন্যাকনন্যা সেকত্ত্বও মহেন্যাত্মন্যা গন্যান্ধমীরও লচিন্যাখ 
এবড়কয়ে  যেন্যায়েবন।  গন্যান্ধমী  বকে  তন্যাহেকলে  বন্যাস্তকব  একেজিন ননরন্যাজিনবন্যাদমী  বছেকলেন?  ললেখকে 
বনকজিও লসে প্রেশ্ন আমকলে বনকয়েকছেন। আকরকে ললেখকে-সেমন্যাজিবচিনকে অমন্যান দত্তি অবশন 
অকনকে কেন্যালে আকগই এ প্রেকশ্নর উত্তির বদকয়ে বদকয়েকছেন। গন্যান্ধমীককে ববকশরকণর লক্ষকত্রি 
অমন্যান  দকত্তির  জিমবড়  লমলেন্যা  ভন্যার।  বতবন  গন্যান্ধমীবন্যাদককে  ননরন্যাজিনবন্যাদ  বলেকত  বদ্বিধন্যা 
কেকরনবন। গত শতন্যাবমীকত নন্যানন্যা লদকশ  (আকমবরকেন্যা,  চিমীন,  ফন্যান্স)  তরণকদর ববকদন্যাহে 
প্রেসেকঙ বতবন বলেকছেন, ‘নতম ন এই প্রেবতবন্যাকদর ভন্যারন্যা যেন্যাই লহেন্যাকে নন্যা লকেন,  এর সেকঙ 
গন্যান্ধমীবন্যাদ তথেন্যা ননরন্যাজিনবন্যাকদর লকেন্যাথেন্যাও একেটন্যা মকমরর লযেন্যাগ আকছে’। গন্যান্ধমীর আইন-
কেন্যানমন বন্যা বনয়েম পন্যালেন প্রেসেকঙ অমন্যান বলেকছেন, ‘গন্যান্ধমী অবশন জিন্যানকতন লযে,  বনয়েম 
ছেন্যাড়ন্যা লকেন্যাকনন্যা সেমস্থি সেমন্যাজি বন্যা প্রেবতষন্যান চিকলে নন্যা। সেন্যাধন্যারণ জিমীবকন বনয়েকমর প্রেবত শ্রদ্ধিন্যা 
রক্ষন্যা  কেকর  চিলেবন্যার  বশক্ষন্যাই  বতবন  বদকয়েকছেন।  বকেন্তু  অননন্যাকয়ের  ববরকদ্ধি  প্রেবতবন্যাদও 
মন্যানমকরর ননবতকে কেতরবন। একেথেন্যা গন্যান্ধমী অনকরর অনস্থিলে লথেককে অনমভব কেকরবছেকলেন। 
প্রেবতবন্যাদককে বকেভন্যাকব সেন্যাথেরকে কেকর লতন্যালেন্যা যেন্যায়ে এই মমলে প্রেশ্ন বনকয়ে বতবন গভমীরভন্যাকব 
বচিনন্যা কেকরবছেকলেন। এই বচিনন্যার ফিলেশ্রুবত স্বরূপ বতবন লযে-সেব প্রেতনকয়ে উপনমীত হেন 
তন্যারই গুকণ গন্যান্ধমীবন্যাদককে সেমসেন্যামবয়েকে সেমস্ত ননরন্যাজিনবন্যাকদর বভতর সেবকচিকয়ে পবরণত 
বলেন্যা লযেকত পন্যাকর’। (দষবন: অমন্যান দত্তি, ‘গন্যান্ধমী ও মন্যাও’, ‘প্রেবন্ধ সেবাংগ্রহে’, সেম্পন্যাদনন্যা: 
আরবত লসেন ও লগফৌরবকেকশন্যার লঘন্যার,  কেলেকেন্যাতন্যা:  আনন পন্যাববলেশন্যাসের,  ১৯৯৩,  পকষন্যা: 
৪১৩-১৪।)  বচিনন্যাকেন্যাঠন্যাকমন্যা বহেকসেকব ননরন্যাজিনবন্যাদককে ভন্যাকলেন্যাভন্যাকব বমঝকত লগকলে গন্যান্ধমী 
ও রবমীন্দ্রনন্যাথেককে বন্যাদ বদকলে হেকব নন্যা। এই বইকয়ের ললেখকে তন্যার দমকটন্যা রচিনন্যায়ে এ কেথেন্যাটন্যা 
লজিন্যার বদকয়ে বলেন্যার লচিষন্যা কেকরকছেন। 

ললেখকে তন্যাহেকলে  কেমী  ‘বন্যাদমী’?  গন্যান্ধমীবন্যাদমী,  রবমীন্দ্রবন্যাদমী,  বন্যাকেম বননপনমী...?  যেবদও 
প্রেথেন্যাগত বচিনন্যাকেন্যাঠন্যাকমন্যা লসেই লখন্যাহজিটন্যাই আকগভন্যাকব বনকত চিন্যাইকব। বকেন্তু এই বইকয়ের 
রচিনন্যাগুকলেন্যা বনববষ মকন পড়কলে,  ঐ আগ্রহেটন্যা হেয়েকতন্যা আর থেন্যাকেকব নন্যা। অকনককের 
মকতন্যা  বতবনও  মন্যানমর  ও  সেমন্যাকজির  স্বন্যাধমীনতন্যা  লচিকয়েকছেন,  মন্যানমর  ও  সেমন্যাজিককে  স্থিন্যান 
বদকয়েকছেন  রন্যাষ্ট্রে  আর  বন্যাজিন্যাকরর  ওপকর,  হেকত  লচিকয়েকছেন  সেমন্যাজিবন্যাদমী,  তকব  লকেন্যাকনন্যা 
সেমবনবদরষ মত ও পকথের ‘দন্যাগ’ নন্যা এহককেই। ললেখন্যায়ে  ননরন্যাজিনবচিনন্যাধন্যারন্যার ছেন্যাপ স্পষ, তকব 
দন্যাগগুকলেন্যা, পথেগুকলেন্যা, বকেছেমটন্যা অস্পষ, বকেছেমটন্যা অকচিনন্যা – অননরকেম। 

এই বই ‘বসেবরয়েন্যাসে’ পন্যাঠকেকদর জিনন। সেমন্যাজি পবরবতর কন যেন্যাহরন্যা বনববষ মকন কেন্যাজি 
কেরকছেন  তন্যাহকদর  জিনন।  তকব  এ লথেককে লকেউ যেবদ  সেমন্যাজি পবরবতর কনর  ‘লরবডিকমডি’ 
রূপকরখন্যা লপকত চিন্যান, বতবন হেতন্যাশ হেকবন, লকেন্যাকনন্যা সেকনহে লনই। লকেননন্যা লসেরকেম লকেন্যাকনন্যা 
রূপকরখন্যা এখন্যাকন লনই। ললেখকে তন্যা বদকতও চিন্যানওবন, লকেননন্যা বতবন এ ধরকণর লকেন্যাকনন্যা 
রূপকরখন্যায়ে আস্থিন্যা রন্যাকখন নন্যা। ছেককে বন্যাহধন্যা রূপকরখন্যা অন্ধ কেকর লদয়ে, লকেবলেই লচিনন্যা পকথে 
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হেন্যাহটকত লশখন্যায়ে। কেন্যাঠন্যাকমন্যাবদ্ধি কেকর লফিকলে। প্রেথেন্যাগত ও প্রেণন্যালেমীবদ্ধি বচিনন্যা অকনকে বকেছেমককে 
দকবষর বন্যাইকর লরকখ লদয়ে। আমরন্যা ভন্যাবকত বশবখ, এই কেন্যাঠন্যাকমন্যার বন্যাইকর বকেছেম লনই, যেবদও 
বন্যা থেন্যাককে তন্যাকত ভম লে। আমরন্যাই সেবঠকে,  বন্যাবকেরন্যা ভম লে। এরকেম একে লশ্রষকত্বর লবন্যাধ 
আমন্যাকদরককে লপকয়ে বকসে। এই লবন্যাধই আমন্যাকদর লচিন্যাখগুকলেন্যাককে অন্ধ কেকর লদয়ে। ললেখকে 
লচিন্যাখ দমকটন্যাককে অন্ধ নন্যা কেরন্যার পরন্যামশর বদকয়েকছেন মন্যাত্রি। 

সেবন্যাই লযে ললেখককের বক্তিকবনর সেন্যাকথে একেমত হেকত পন্যারকবন, এমনটন্যা মকন হেয়ে নন্যা। 
ললেখকে বনকজিও লবন্যাধহেয়ে তন্যা চিন্যান নন্যা। 

জিন্যাপন্যান গন্যাকডির ন বসেবট, লমন্যাহেন্যাম্মদপমর, ঢন্যাকেন্যা
৯ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪
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নসেতলম নরজমা তনউটন

নকেবফিয়েত ও কেক তজতন্যা 

বকেন্তু বতর মন্যান এ যেমগ বচিহ্নেন্যাবয়েত বসর লচিকয়ে লববশ পছেন কেরকছে তন্যার বচিহ্নেককে, মমলে 
বজিবনকসের  লচিকয়ে লববশ পছেন কেরকছে তন্যার নকেলেককে, বন্যাস্তবতন্যার লচিকয়ে লববশ পছেন 
কেরকছে তন্যার পবরকবশনন্যাককে,  অনগরত সেন্যারসেত্তিন্যার লচিকয়ে লববশ পছেন কেরকছে তন্যার 
বন্যাহেনপ্রেকেন্যাশককে … এই যেমকগ একসে সেতনককে লদখন্যা হেকচ্ছ ঘকণন্যা আর অশ্রদ্ধিন্যার লচিন্যাকখ, 
আর লস্রেফি ববভমককেই মকন কেরন্যা হেকচ্ছ পববত্রি। প্রেকেক তই – সেতন যেত কেমকছে আর 
ববভম যেত বন্যাড়কছে বঠকে ততটন্যাই লযেন বকবদ্ধি পন্যাকচ্ছ পববত্রিতন্যা, লযেন সেকবরন্যাচ্চ মন্যাত্রিন্যার 
ববভমই হেকয়ে উঠকছে সেকবরন্যাচ্চ মন্যাত্রিন্যার পববত্রিতন্যা। 

ফিকয়েরবন্যাখ, খকস্টেন্যানকত্বর সেন্যারসেত্তিন্যা
বদ্বিতমীয়ে সেবাংস্করকণর ভম বমকেন্যা, বন্যাবাংলেন্যা অনমবন্যাদ – সেরন

বসেন চিকলেই একলেন্যা। বসেনববভম নয়ে,  লটবলেভন্যাইজিডি বসেন নয়ে,  বসেকনর পবরকবশনন্যা 
মন্যাত্রি নয়ে – সেবতনকেন্যাকরর বসেন। ভরভরন লসেই বসেন ভর কেকরকছে এই বইকয়ে। কেমীভন্যাকব 
লকেন  কেতটন্যা  লসেটমকেম  বলেকত  পন্যারকলেই  নকেবফিয়েৎ  ফিম রন্যাকব।  অভনন্যাকসের  অনথেরকেতন্যাককে 
অবতক্রম কেকর অথের খমহকজি পন্যাকব কেক তজতন্যা। 

০.১ বন্যাজিন্যার, বসেন আর বনমককের বববধ

এ  বইকয়ের  ‘অকচিনন্যা  দন্যাগ’  নন্যামখন্যাবনর  বনকচি  আবদকত  বছেলে  ‘বন্ধম ত্ব  বসেন  ববপ্লব’ 
উপবশকরন্যানন্যাম। পকর নন্যানন্যা কেন্যারকণ কেকরবছে ‘সেম্পকের  স্বন্যাধমীনতন্যা সেবাংগঠন’ – প্রেথেম বতনটন্যা 
শকবর প্রেবতশবই বলেকত লগকলে। শব-প্রেবতশকবর মকধনই লগলে পয়েলেন্যা ফিন্যালমন। লগলে 
১৪ই লফিব্রুয়েন্যাবর। ১৯৮৩ লথেককে এই বদনটন্যা বসেন আর ববকদন্যাহেককে বদকয়েকছে একেন্যাকেন্যার 
কেকর।  একেন্যাত্তির-পরবতর মী  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  সেবকচিকয়ে  বড়  বশক্ষন্যাথেরমী-ববকদন্যাকহের  বদন  ১৪ই 
লফিব্রুয়েন্যাবর।  লেনন্যাকজি-এরশন্যাকদর  গরম  গরম  সেন্যামবরকে  শন্যাসেকনর  ববরকদ্ধি  রন্যাজিবনবতকে 
দলেগুকলেন্যার  ভয়ে-ভমীরতন্যার  লদন্যাকনন্যাকমন্যাকনন্যা-লদন্যাটন্যানন্যার  লভতকরও  বশক্ষন্যাথেরমীকদর  অদমন 
স্বন্যাধমীনতন্যা-স্পকহেন্যাই ছেমহ কড় বদকত লপকরবছেলে টন্যানটন্যান চিনন্যাকলেঞ্জ। লগন্যাটন্যা আবশর দশকে জিমকড় 
সেন্যামবরকে শন্যাসেনববকরন্যাধমী রক্ষক্ষয়েমী বশক্ষন্যাথেরমী-সেবাংগ্রন্যাকমর পবরণবতকত নব্বইকয়ের সেমচিনন্যায়ে লযে 
বমবডিয়েন্যা-বমম ঘটকত লপকরবছেলে,  লসেই বমবডিয়েন্যার ববসরকণর কেলেনন্যাকণ ১৪ই লফিব্রুয়েন্যাবরর 
‘নস্বরন্যাচিন্যার প্রেবতকরন্যাধ বদবকসে’ লজিহককে বকসেকছে ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যার কেন্যাছেন্যাকখন্যালেন্যা বনবসেন্যা। 

বনওবলেবন্যারন্যালে  ওরকফি  কেন্যাছেন্যাকখন্যালেন্যা  পমহবজিবন্যাকদর  প্রেধন্যানতম  নববশষনই  এই  – 
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সেম্ভিব-অসেম্ভিব সেব বকেছেম  বনকয়ে বন্যাবণকজিনর লবসেন্যাবত কেরন্যা। বন্যাবণজিন লতন্যা খন্যারন্যাপ বকেছেম 
নয়ে। বন্যাবণজিন বচিরবদন বছেলে। থেন্যাকেকব। বন্যাবণজিন বচিরকেন্যালে ললেনকদন ঘবটকয়েকছে মন্যানমকর 
মন্যানমকর। কেবমকয়েকছে পন্যাথেরকেন। কেকমকছে দমরত্ব। বন্যাবণজিন মন্যানমরই কেকরকছে। বন্যাজিন্যার মন্যানমকরর 
সেমপ্রেন্যাচিমীন  উদন্যাবন।  মনমরন-বববনমকয়ের  পমরন্যাতন  তমীথের।  বববনময়ে  আর  ললেনকদকনর 
অবকেন্যাশ বন্যাড়কলে মন্যানমকরর স্বন্যাধমীনতন্যা বন্যাকড়,  বনন্যাবপ্ত বন্যাকড়,  শবক্তি বন্যাকড়। ববকেবশত হেয়ে 
বনবক্তি এববাং লসেকেন্যারকণ সেমন্যাজি। প্রেসেন্যাবরত আর অবন্যাবরত হেয়ে সেম্পকের  এববাং সেমন্যাজি-
সেবাংগঠন। দমকর যেন্যায়ে অপবরচিকয়ের অসেমতন্যা। স্বতন্তঃসম তর  স্বতন্তঃপ্রেবতবষত স্বশন্যাবসেত এববাং 
পন্যারস্পবরকে  সেহেকযেন্যাবগতন্যা  ও  লবন্যাঝন্যাপড়ন্যার  স্ববনয়েকম  পবরচিন্যাবলেত  আবহেমন্যান  কেন্যাকলের 
আনন-বন্যাজিন্যাকরর ঘন্যাকড় ধমীকর ধমীকর যেখন কেক বত্রিমভন্যাকব লচিকপ বকসে  কেতক র ত্ব-কেতক রপকক্ষর 
কেকঠন্যারতন্যা তখন তন্যা অধন্তঃপবতত হেকত শুর নবরমন-বঞ্চনন্যা আর আবথেরকে বলেপ্রেকয়েন্যাকগর 
পবরকক্ষকত্রি।  জিবমদন্যার-রন্যাজিন্যাবন্যাদশন্যা-রন্যাকষ্ট্রের  একেকপকশ  আইনকেন্যানমন-দণ্ডবববধর  ফিন্যাহসে 
পড়কত  থেন্যাককে  সেনন্যাতন  সেন্যামন্যাবজিকে  বন্যাজিন্যাকরর  গলেন্যায়ে।  সেমন্যাকজির  নন্যাবভশ্বন্যাসে  ওকঠ। 
হেন্যাহসেফিন্যাহসে  কেকর  সেম্পকের ।  বববনময়ে-ববঞ্চত  হেকত  শুর  কেকর  মন্যানমর।  আকসে  গবরবব। 
বন্যানন্যাকনন্যা গবরবব। সেন্যাজিন্যাকনন্যা গবরববককে বনমককের বববধ বদকয়ে সেমপবরকেবল্পতভন্যাকব বটবকেকয়ে 
রন্যাখন্যার হুকেম মতন্ত্রি লরন্যালেকেলেন্যা পমণরতন্যা লপকত শুর গুবটকেকয়ের লসেনন্যা-রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরটতকন্ত্রি 
একসে।  কেকপরন্যাকরট-বন্যাজিন্যারতন্ত্রি  ললেন্যাকেঠকেন্যাকনন্যার  প্রেচিন্যারণন্যা  বহেকসেকব  মমকখ  মমকখ  লযে 
‘মমক্তিবন্যাজিন্যার’-এর  কেথেন্যা  বকলে  তন্যা  লমন্যাকটও  মমক্তি  লকেন্যাকনন্যা  বন্যাজিন্যার  নয়ে।  এ  বন্যাজিন্যার 
সেমবনয়েবন্ত্রিত – রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট বববধববধন্যান দ্বিন্যারন্যা। এ বন্যাজিন্যার লকেন্দ্রমীভম ত কেকপরন্যাকরট পমহবজির 
অবন্যাধ  চিলেন্যাচিলে  বনবশ্চিত  কেকর,  বকেন্তু  শ্রকমর/শ্রবমককের  প্রেবতটন্যা  পদকক্ষপককে  কেকঠন্যার 
বনবতরনমমলেকে আইন বদকয়ে  লঠবকেকয়ে  রন্যাকখ। এ  বন্যাজিন্যাকর  অবত সেহেকজি বববনময়ে ঘকট 
কেকপরন্যাকরট পমহবজিপবতর সেন্যাকথে কেকপরন্যাকরট পমহবজিপবতর,  কেকপরন্যাকরট পমহবজির সেন্যাকথে রন্যাকষ্ট্রের, 
পকণনর সেন্যাকথে লভন্যাক্তিন্যার। বকেন্তু লভন্যাক্তিন্যা মন্যাত্রিই থেন্যাককেন ভম ক্তিকভন্যাগমী হেকয়ে। লভন্যাক্তিন্যার সেন্যাকথে 
লভন্যাক্তিন্যার লভন্যাগন্যাবন-অবভজতন্যা বববনমকয়ের ও আত্মসেবাংগবঠত হেওয়েন্যার পথে হেকত থেন্যাককে 
সেবাংকেমীণর। এ বন্যাজিন্যার রক্তিমন্যাবাংকশর মন্যানমরককে পবরণত কেকর লস্রেফি লক্রতন্যা-কেনবজিউমন্যাকর, 
সেমন্যাজিককে  পযেরববসেত  কেকর  লদন্যাকেন্যানদন্যাবরকত,  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগককে  অধন্তঃপবতত  কেকর 
ববজন্যাপকন,  সেঙমীতককে বজিকঙকলে,  আর স্বন্যাধমীন সেম্পকের ককে পবরণত কেকর বন্যাধনতন্যামমলেকে 
চিমবক্তিকত। মন্যানবমীয়ে সেম্পকের  অধমীনস্ত হেকত শুর কেকর থেন্যানন্যা-পমবলেশ-দণ্ডবববধর। বনরন্যাপত্তিন্যা 
সেবাংজন্যাবয়েত হেয়ে নজিরদন্যাবর রূকপ। লখন্যাদ  রন্যাষ্ট্রে  রূপন্যানবরত হেকত শুর কেকর কেকপরন্যাকরট 
একজিকন। এভন্যাকব  লগন্যাটন্যা  রন্যাষ্ট্রে-সেন্যামন্যাবজিকে বকনন্যাবস্তককে  একেটন্যা  সেবরন্যাত্মকে-নস্বরতকন্ত্রির 
রূপ ধন্যারণ কেরকত প্রেকরন্যাবচিত কেরকত থেন্যাককে এই কেকপরন্যাকরট বন্যাজিন্যারতন্ত্রি। মন্যানমর হেকত থেন্যাককে 
একেন্যা, বববচ্ছন্নি, ববচিমণর। 
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০.২ মমক্তি সেম্পকের , বনবক্তির স্বন্যাধমীনতন্যা, সেমন্যাজি-সেবাংগঠন

স্বন্যাধমীনতন্যা  মন্যাকন  বনবক্তিরই  স্বন্যাধমীনতন্যা।  সেকনহে  লনই।  বকেন্তু  সেবাংকেমীণর  বনবক্তিককেবন্দ্রকে 
স্বন্যাধমীনতন্যা নয়ে। বনবক্তির স্বন্যাধমীনতন্যার কেথেন্যা বলেকলেই চিট কেকর ললেন্যাককে যেন্যাবতমীয়ে সেমন্যাজি-
সেম্পকের -বববচ্ছন্নি  বনবক্তির  যেন্যাকচ্ছতন্যাই  যেন্যা  তন্যা  ধরকনর  কেন্যাণ্ডকেন্যারখন্যানন্যা  পন্যাকেন্যাকনন্যার 
অনমকমন্যাদনককেই লবন্যাকঝ। এ ধন্যারণন্যা বনতন্যানই অথেরহেমীন – দমীঘরবদকনর কেতক র ত্বপ্রেণন্যালেমীগত 
অপপ্রেচিন্যাকরর  কেম ফিলে। মন্যানমর  মন্যাকত্রিই আসেকলে সেমন্যাজি-সেম্পককের  লবকড়  ওকঠ  – বন্যাহকচি। 
সেম্পকের হেমীনতন্যা তন্যার জিনন মকতম নর শন্যাবমলে। অসেমস্থি মকরন্যামকরন্যা লহেকরন্যাইন-আসেক্তিও আকরকে 
জিন  আসেক্তিককে  লপকলে  অবধকেতর  সেমকখ  তন্যার  আসেবক্তি  উদযেন্যাপন  কেরকত  পন্যাকর। 
প্রেকেক তপকক্ষ ববপমলে সেন্যামন্যাবজিকে বববচ্ছন্নিতন্যার অসেহেন্যায়েত্বই মন্যানমরককে আসেবক্তি ও অপরন্যাকধর 
বদককে লঠকলে লদয়ে। এ বববচ্ছন্নিতন্যা  আসেকলে আথেররন্যাজিবনবতকে কেতক র ত্বপ্রেণন্যালেমীর  কেম ফিলে। 
তরণ মন্যাকের কসের ‘অনন্যাবলেকয়েকনশন’-রচিনন্যাবলেমীর পর এ বনকয়ে আর সেবাংশকয়ের অবকেন্যাশ 
আকছে বকলে মকন হেয়ে নন্যা। বববচ্ছন্নিতন্যাই ববপকদর সেমত্রি। বববচ্ছন্নিতন্যাকতই দন্যাসেত্বপ্রেণন্যালেমীর 
প্রেবতষন্যা। উদ্ধিন্যাকরর পথে সেম্পককের , মমক্তি সেম্পককের , স্বন্যাধমীনতন্যায়ে। 

বনবক্তির স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন তন্যাই বববচ্ছন্নি বনবক্তির যেন্যাকচ্ছতন্যাই লতন্যা নয়েই, এ বরবাং বকহেত্তির 
সেন্যামন্যাবজিকে সেম্পকের ববননন্যাকসের লভতকর যেন্যাবতমীয়ে বন্যাধনতন্যা  ও পমীড়কনর হেন্যাত লথেককে মমক্তি 
বনবক্তির অবন্যাধ ববকেন্যাশ। ‘বলেবন্যাকরশন ইজি কেন্যাকনকেশন’ (পনন্যাবটসে লজিন্যান্স, ‘বফ অনন্যাজি এ 
বন্যাডির :  ননন্যাচিন্যারন্যালে অনন্যানন্যাবকের জিম ইন অনন্যাকেশন’,  অনন্যামস্টেন্যার ও অননন্যানন,  ২০০৯ এর 
২৩তম অধনন্যায়ে)। সেম্পকের ই স্বন্যাধমীনতন্যা। সেম্পকের  মন্যাকন সেমসেম্পকের । সেম্পকের  মন্যাকন যেমক্তিতন্যার 
লবন্যাধ – যেমবক্তি। বনযেমবক্তি নয়ে। বনকয়েন্যাগ নয়ে। চিমবক্তি নয়ে। বনকয়েন্যাগ-চিমবক্তি লতন্যা নয়েই। 

সেম্পকের  মন্যাকন লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা,  ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা,  সেমকঝন্যাতন্যা। বকেন্তু চিমবক্তি মন্যাকনই বন্যাধনতন্যা। 
সেম্পকের  মন্যাকনই স্বন্যাধমীন সেম্পকের । মমক্তি সেম্পকের । বন্যাধনতন্যামমলেকে সেম্পকের  লকেন্যাকনন্যা মন্যানববকে 
সেম্পকের  নয়ে। চিমবক্তি-বনযেমবক্তি-বনকয়েন্যাগ লকেন্যাকনন্যা মন্যানববকে সেম্পকের  নয়ে। উক্তি বস কেতক র ত্ব-
দন্যাসেকত্বর  উভয়েপন্যাবক্ষকে  অসেহেন্যায়েকত্বর  লগন্যাহজিন্যাবমলে-ববধন্যান  মন্যাত্রি।  ওটন্যা  দমনপমীড়কনর 
বন্যাধনতন্যামমলেকে বনরপন্যায়ে চিমবক্তি মন্যাত্রি। 

লযেখন্যাকন সেম্পকের  থেন্যাককে লসেখন্যাকন অতনন্যাচিন্যার চিলেকত পন্যাকর নন্যা। লযেখন্যাকন পবরচিয়ে থেন্যাককে 
লসেখন্যাকন পমীড়ন চিলেকত পন্যাকর নন্যা। সেমস্ত প্রেকেন্যার দমন-পমীড়ন বজিন্যায়ে রন্যাখন্যার জিনন চিন্যাই 
অপবরচিয়ে-অসেম্পকের -অপরতন্যার প্রেশ্নন্যাতমীত লবন্যাধ। সেমস্ত প্রেকেন্যার অতনন্যাচিন্যাকরর জিনন চিন্যাই 
যেবদ-বন্যা লকেন্যাকনন্যা সেম্পকের  লথেককে থেন্যাককে তন্যাককে সেমমকলে ববনষ কেরন্যা। 

স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন তন্যাই নবরমন-বঞ্চনন্যা-বলেপ্রেকয়েন্যাগমমলেকে চিমবক্তির হেন্যাত লথেককে মমবক্তি। 
সেকেলে ধরকনর দমন-পমীড়ন-লশন্যারণমমলেকে বন্যাধনতন্যার হেন্যাত লথেককে বনষক বত।  অপবরচিয়ে, 
অসেম্পকের  ও অপরতন্যার প্রেন্যাবতষন্যাবনকে-সেন্যাবাংগঠবনকে কেন্যাঠন্যাকমন্যাববননন্যাসে লথেককে উদ্ধিন্যার। মমবক্তি 
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দরকেন্যার  পমীড়ন-আশ্রয়েমী  প্রেবতষন্যানবববধ  লথেককে  –  সেমস্ত সেন্যামন্যাবজিকে-প্রেন্যাকেক বতকে  সেম্পকের  
লথেককে  নয়ে।  স্বন্যাধমীনতন্যা  বরবাং  অধমনন্যা-বনকখন্যাহজি  মন্যানববকে  সেম্পকের  পমনরদ্ধিন্যাকরর  প্রেকেল্প। 
মন্যানমর ও প্রেকেক বতর কেন্যাছে লথেককে বববচ্ছন্নি হেকয়ে লযেকত থেন্যাকেন্যা পথে-হেন্যারন্যাকনন্যা মন্যানমকরর সেন্যাকথে 
মন্যানমকরর ও প্রেকেক বতর সেম্পকের  পমনন্তঃস্থিন্যাপকনর প্রেবক্রয়েন্যা। ‘বলেবন্যাকরশন ইজি এ প্রেকসেসে অফি 
বরকস্টেন্যাবরবাং  বরকলেশনবশপসে’  (পনন্যাবটসে  লজিন্যান্স,  ‘বফ  অনন্যাজি  এ  বন্যাডির :  ননন্যাচিন্যারন্যালে 
অনন্যানন্যাবকের জিম ইন অনন্যাকেশন’, অনন্যামস্টেন্যার ও অননন্যানন, ২০০৯ এর ২৩তম অধনন্যায়ে)। 

এ সেম্পকের  পমনন্তঃস্থিন্যাপন কেরন্যা যেন্যায়ে মন্যানবমীয়ে লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগ – লটবলেকযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগ নয়ে। 
সেম্পকের  মন্যাকন মন্যানমকর-মন্যানমকর লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ, যেকন্ত্রি-যেকন্ত্রি নয়ে। তন্যাই ‘লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ দমীঘরজিমীবমী 
লহেন্যাকে,  লটবলেকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ  বনপন্যাত যেন্যাকে’  – বকলেবছেলে পনন্যাবরসে,  ১৯৬৮-র ববশ্ববসেন। 
সেবতনকেন্যাকরর  মন্যানববকে সেম্পকের  ও স্বন্যাধমীনতন্যার  জিনন  চিন্যাই  উপযেমক্তি সেমন্যাজি-ববননন্যাসে  – 
মমবক্তি-সেহেন্যায়েকে সেন্যাবাংগঠবনকে ও প্রেন্যাবতষন্যাবনকে ববননন্যাসে। উচ্চবনচিক্রমতন্যাবন্ত্রিকে, হুকেম মতন্যাবন্ত্রিকে 
এববাং বন্যাধনতন্যামমলেকে চিমবক্তি-বনযেমবক্তি টন্যাইকপর বববধববধন্যান দ্বিন্যারন্যা পবরচিন্যাবলেত সেন্যাবাংগঠবনকে-
প্রেন্যাবতষন্যাবনকে  কেন্যাঠন্যাকমন্যা  কেখনও  মমক্তি-মন্যানববকে  সেম্পককের র  ববকেন্যাশ  ঘটন্যাকত  পন্যাকর  নন্যা। 
প্রেকয়েন্যাজিন তন্যাই আনমভম বমকে স্বশন্যাবসেত স্ববনয়েবন্ত্রিত স্বপবরচিন্যাবলেত পন্যারস্পবরকে সেহেকযেন্যাবগতন্যা
-বনভর র বনবক্তি-সেন্যামন্যাবজিকে আত্মসেবাংগঠকনর স্বরন্যাজি। লসে জিনন চিন্যাই সেমন্যাজি-সেম্পককের র ও 
আথের-রন্যাজিনমীবতর আমমলে পবরবতরন – তন্যাককে সেবাংস্কন্যার বন্যা ববপ্লব বন্যা পবরবতরন লযে নন্যাকমই 
ডিন্যাকেন্যা লহেন্যাকে নন্যা লকেন। দরকেন্যার প্রেকেক ত গণতন্যাবন্ত্রিকে আথেররন্যাজিবনবতকে সেমন্যাজি-ববননন্যাসে। 

০.৩ ননরন্যাবজিনকে প্রেন্যাকেরূপন্যায়েকণর রন্যাজিনমীবত এববাং 
জিনন্যাকে র নন্যানবসেয়েন্যার গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাজিনমীবত

প্রেশ্ন হেকলেন্যা: এরকেম আমমলে সেন্যামন্যাবজিকে পবরবতর কনর পকথে আমরন্যা এগুকবন্যা কেমীভন্যাকব। কেকব 
সেবতনকেন্যাকরর একেজিন লনতন্যা আসেকবন,  বতবন সেবঠকে পথে লদখন্যাকবন,  সেবঠকে নবপ্লববকে 
পন্যাবটর  গঠন কেরকবন,  আমন্যাকদর সেবন্যাইককে একে পতন্যাকেন্যার বনকচি জিকড়ন্যা কেকর লসেই পন্যাবটর  
শবক্তি সেঞ্চয়ে কেরকলে একেবদন একেটন্যা ‘ববপ্লব’ ঘকট যেন্যাকব আর তন্যার পর লথেককে সেব বকেছেম 
বঠকে হেকয়ে যেন্যাকব – সেমন্যাজি-পবরবতর কনর এই ধন্যারণন্যায়ে আকছে গুরতর লগন্যাড়ন্যার গলেদ। এই 
ধন্যারণন্যা এবলেট-মহেন্যাজিনমী বচিনন্যা-আচ্ছন্নি। এই ধন্যারণন্যা এবলেট-এক্সপন্যাটর  লনতক কত্বর ববপদককে 
ববকবচিনন্যায়ে লনয়ে নন্যা। এই ধন্যারণন্যা তথেন্যাকেবথেত অগ্রসের লচিতনন্যার মন্যাবলেকে ভনন্যানগন্যাডির  পন্যাবটর র 
সেম্ভিন্যাবন  হুকেম মতন্ত্রি তথেন্যা  একেদলেমীয়ে নস্বরতকন্ত্রির ইবতহেন্যাসে-প্রেমন্যাবণত আপদককে আমকলে 
লনয়ে নন্যা। পবরবতর কনর এই ‘নবপ্লববকে’ প্রেবক্রয়েন্যায়ে ‘অনগ্রসের’ ‘অকসেচিতন’ আমজিনতন্যা 
লযে লসেই আহেন্যাম্মকে অনমসেরণকেন্যারমী বহেকসেকব অধন্তঃপবততই লথেককে যেন্যাকচ্ছন – চিন্যাক্ষম সে লসেই 
সেতনটন্যাককে লদখকত চিন্যায়ে নন্যা এই এবলেট বথেওবর। এভন্যাকব লকেন্যাকনন্যাবদনই ‘একেবদন সেকতনর 
লভন্যার’ আসেকব নন্যা। সেবরপ্রেকেন্যার বলেকশবভকে পবরবতরন-প্রেণন্যালেমীর ইবতহেন্যাসে তন্যার প্রেমন্যাণ। 
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আমমলে সেন্যামন্যাবজিকে পবরবতরন লস্রেফি লকেন্যাকনন্যা আকখবর উকদ্দেশন হেকয়ে পকড় থেন্যাকেকলে 
চিকলে নন্যা। এই ধরকনর পবরবতরনকেন্যাবমতন্যাককে হেকয়ে উঠকত হেকব এই মমহেমকতর র প্রেবক্রয়েন্যাও। 
উকদ্দেশন ও উপন্যাকয়ের সেঙবত ববধন্যাকনর প্রেশ্নটন্যাই প্রেকেক ত পবরবতর কনর আসেলে প্রেশ্ন। এই 
প্রেশ্নককে সেকবরন্যাচ্চ গুরত্ব বদকয়ে আমকলে নন্যা বনকয়ে দন্যাহড়ন্যাকতই পন্যাকর নন্যা লযে-রন্যাজিনমীবত তন্যার 
নন্যাম  ‘প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েকনর রন্যাজিনমীবত’ বন্যা বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটক্স (দষবন:  এই বইকয়ের 
ববকশরত ৮.৫ এববাং ৮.৬ অবাংশ)।  এর লমন্যাদ্দেন্যাতম কেথেন্যাটমকেম  হেকলেন্যা:  আকখকর যেন্যা তম বম 
চিন্যাও লতন্যামন্যার এখনকেন্যার কেমরপ্রেণন্যালেমীকত তন্যার রূপ ফিম কট উঠকত হেকব। তন্যা যেবদ ওকঠ তকবই 
লবন্যাঝন্যা যেন্যাকব তম বম লতন্যামন্যার উকদ্দেকশনর সেন্যাকথে উপন্যাকয়ের অসেঙবত ঘটন্যাও বন। তম বম চিন্যাও 
কেন্যালের মন্যাকের কসের  ‘মমক্তি মন্যানমকরর মমক্তি সেমন্যাজি’,  আর এখন তম বম পন্যাবটর র মকধন  ‘বচিনন্যার 
ঐকেন কেথেন্যার ঐকেন কেন্যাকজির ঐকেন’ মন্যাকের ন্যা ললেফিটরন্যাইট কেরকত থেন্যাকেকব এই অজিমহেন্যাকত লসেই 
অজিমহেন্যাকত – তন্যার মন্যাকন তম বম শহেমীদ কেন্যাদরমীর ‘রন্যাষ্ট্রে মন্যাকন ললেফিটরন্যাইট’-এর রন্যাষ্ট্রেই চিন্যাও। 
ববদনমন্যান  রন্যাজিনমীবত  নন্যাকমর  বজিবনসেটন্যাকত  সেবকচিকয়ে  প্রেচিবলেত  অজিমহেন্যাত  রন্যাজিবনবতকে 
লকেফৌশকলের অজিমহেন্যাত। প্রেন্যাকেরূপন্যায়েকণর রন্যাজিনমীবতকত লকেফৌশলে কেখনও কেলেন্যাককেফৌশলে হেকয়ে 
উঠকত পন্যাকর নন্যা। কেলেন্যাককেফৌশকলেনর কেলেন্যাবকেবলেনবন্যাদ আদত বশল্পসেমকরর দফিন্যা রফিন্যা কেকর 
রন্যাকখ,  আকখবর উকদ্দেশনককে আসেমন্যাকন পন্যাঠন্যায়ে। বন্যাবকে থেন্যাককে ছেকলেবকলেককেফৌশকলে লছেন্যাট-
বড়-মন্যাঝন্যাবর-আহেন্যাজিন্যাবরর  লচিয়েন্যাকর-বসেবাংহেন্যাসেকন  আকরন্যাহেন  কেরন্যার  বন্যাদশন্যাহেমী  ভন্যাবন-
ববলেন্যাসে। বকেন্তু তন্যার লচিকয়েও বড় অজিমহেন্যাত অভনন্যাকসের অজিমহেন্যাত। অভনন্যাকসের অদকশন 
অজিমহেন্যাত। অদকশনতন্যার আড়ন্যাকলে সেবন্যার অজিন্যাকনই কেমীভন্যাকব লযে তন্যা জিন্যাহবকেকয়ে বকসে থেন্যাককে 
পথে লরন্যাধ কেকর লকেউ তন্যা লদখকত পন্যায়ে নন্যা সেহেকজি। বকেন্তু এসেব ডিন্যানহেন্যাত বন্যামহেন্যাত আর 
অজিমহেন্যাকতর গল্প সেবন্যাই লজিকন লগকছে। লযেককেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যার অজিমহেন্যাতই রন্যাজিনমীবতর নমীবত-
বনষতন্যার  প্রেকশ্ন  ছেলেনন্যা-কেপটতন্যা-শঠতন্যার  নন্যামন্যানর  মন্যাত্রি  – এ  কেথেন্যা  আজি আমন্যাকদর 
মন্যানমকরর কেমনকসেন্স। অকনকে ঐবতহেন্যাবসেকে মমকলেনর বববনমকয়ে সেবন্যাই আজি জিন্যাকনন, কেথেন্যায়ে 
বকলে,  ‘খকলের  ছেকলের  অভন্যাব  হেয়ে  নন্যা’।  লদকশর  অবস্থিন্যা  ভন্যাকলেন্যা  নন্যা  বকলে  আমরন্যা 
পরস্পরককে ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা বন্ধ কেকর বদকত পন্যাবর নন্যা। ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা এমন একেটন্যা ঘটনন্যা, 
লকেন্যাকনন্যা অজিমহেন্যাকতই তন্যা স্থিবগত রন্যাখন্যা চিকলে নন্যা। এবটককে লকেন্যানঠন্যাসেন্যার কেরন্যার একেটন্যাই অথের 
– বহেবাংসেন্যার অবন্যাধ ববস্তন্যার। উকদ্দেকশনর সেন্যাকথে উপন্যাকয়ের সেঙবতববধন্যান তন্যাই বন্যাধনতন্যামমলেকে 
– প্রেন্যাকেরূপন্যায়েকণর রন্যাজিনমীবতকত। 

প্রেন্যাকেরূপন্যায়েকণর রন্যাজিনমীবত একে অকথের জিনন্যাকে র নন্যানবসেয়েন্যার ‘গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাজিনমীবত’ই 
বকট। সেন্যাম্প্রবতকে ফিরন্যাবসে দশরকনর অতম নজ্জ্বলে বদকেপন্যালে ফিম ককেন্যা, বজিলে লডিলেমজি, বলেওতন্যাদর, 
অনন্যালেন্যান  বন্যাবদউ-লদর  উত্তিরসেমরমী,  আলেথেমজিন্যাকরর  সেন্যাক্ষন্যাৎ  বশরন-সেহেকলেখকে  জিনন্যাকে 
র নন্যানবসেয়েন্যা ক্ষমতন্যা ও রন্যাজিনমীবত বনকয়ে বলেকত লগকলে ননরন্যাজিন ধন্যারন্যার বচিনকনর অববকেল্প 
লকেন্দ্রমীয়ে ধন্যারণন্যাগুকলেন্যার সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যার ঘন্যাটবত-কেমবত যেন্যা বছেলে বচিবহ্নেত কেকরকছেন, ঘন্যাটবত
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-গুকলেন্যাককে  পমরণ  কেকরকছেন  এববাং  প্রেকেন্যারন্যানকর  মমবক্তিপরন্যায়েণ  রন্যাজিনমীবতর  তন্যাবত্ত্বকে 
হেন্যাবতয়েন্যারগুকলেন্যাককে আরও ববকেবশত ও শন্যাবনত কেকরকছেন (দষবন: টডি লম ‘অনন্যানন্যাবকের জিম 
ফম ফিম ককেন্যা টম  র নন্যানবসেয়েন্যা’: বপটন্যার লেন্যাডিকলেন্যা, ২০০১: ১১-১৭)। এখন্যাকন লসে আলেন্যাকপ 
নন্যা বগকয়ে আমরন্যা শুধম অল্প একেটম  লদখব রন্যাজিনমীবতককে সেবতন যেবদ গণতন্যাবন্ত্রিকে হেকত হেয়ে 
তন্যাহেকলে  তন্যার  ধন্যারণন্যাগত ও অনমশমীলেনগত বভবত্তি  কেমী  হেকব  লসে  বনন্যাপন্যাকর  র নন্যানবসেয়েন্যার 
ববকশরণ। প্রেকফিসের টডি লম বমবঝকয়ে বলেকছেন র নন্যানবসেয়েন্যার কেথেন্যা:

র নন্যানবসেয়েন্যার মকত, রন্যাজিনমীবতককে যেবদ গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাজিনমীবত হেকয়ে উঠকত হেয়ে তকব 
তন্যাককে অবশনই  সেমতন্যাপরন্যায়েণ হেকত হেকব।  সেমতন্যা  এখন্যাকন ববকশর অকথের।  এটন্যা 
এমন রন্যাজিনমীবত যেন্যা লজিকগ ওকঠ সেমতন্যার পমবরধন্যারণন্যা বনকয়ে। অনন কেথেন্যায়ে বলেকলে, 
গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাজিনমীবতর বভবত্তি হেকত হেকব এই পমবরধন্যারণন্যা লযে যেন্যাহরন্যা সেবাংগ্রন্যাম কেরকছেন 
তন্যাহরন্যাও পরস্পকরর সেমন্যান। এববাং এমনবকে তন্যাহরন্যা  তন্যাহকদরও সেমন্যান যেন্যাহরন্যা  তন্যাহকদর 
ওপর বনপমীড়ন চিন্যালেন্যাকচ্ছন। বকেবাংবন্যা তন্যাহকদরও সেমন্যান যেন্যাহরন্যা তন্যাহকদরককে বনকজিকদর 
সেমন্যান বকলে গণন কেকরন নন্যা। লযে বববধ-বকনন্যাবস্ত মন্যানমকরর দন্যাবয়েত্বকেতরবন-ভম বমকেন্যা-
কেন্যাজি বনন কেকর উচ্চবনচি ক্রমববচিন্যাকরর পমবরধন্যারণন্যাককে বভবত্তি কেকর, লসেরকেম একেটন্যা 
বকনন্যাবকস্তর সেমস্ত কেন্যায়েদন্যাকেন্যানমন-পদ্ধিবতপ্রেণন্যালেমীর ববরকদ্ধি প্রেবতকরন্যাকধর চিনন্যাকলেঞ্জই 
আসেকলে গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাজিনমীবত। লশর ববচিন্যাকর তন্যা-ই। 

জিনন্যাকে র নন্যানবসেয়েন্যার মকত উচ্চবনচি ক্রমববচিন্যারমমলেকে এইসেব ‘কেন্যায়েদন্যাকেন্যানমন-পদ্ধিবত-
প্রেণন্যালেমী’গুকলেন্যাককে থেন্যামন্যাকনন্যা নন্যা-লগকলে গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাজিনমীবত দন্যাহড়ন্যাকত পন্যারকব নন্যা। লযে 
বকনন্যাবস্ত  ‘লযেককেন্যাকনন্যা  মন্যানমকরর  সেন্যাকথে  লযেককেন্যাকনন্যা  মন্যানমকরর  এববাং  প্রেকতনককের  সেন্যাকথের 
প্রেকতনককের  সেমতন্যার পমবরধন্যারণন্যা’লকে যেন্যাবতমীয়ে অনমশমীলেকনর আগন্যাম বভবত্তি বহেকসেকব ধকর 
বনকয়ে  কেন্যাজি  কেকর  নন্যা  তন্যা  ‘রন্যাজিনমীবত’ই  নয়ে।  এ  বসেদ্ধিন্যাকন  লপফৌহছেন্যাকনন্যার  জিনন  বতবন 
অনন্যাবরস্টেটলে লথেককে ফিম ককেন্যা  পযেরন পবরবন্যাজিন কেকরন। পবরণন্যাকম,  ববদনমন্যান লযে বববধ-
বকনন্যাবকস্তর ববরকদ্ধি দন্যাহবড়কয়ে তকবই রন্যাজিনমীবত হেকয়ে ওকঠ গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাজিনমীবত লসেই 
বববধবকনন্যাবস্তককে  বতবন  ‘রন্যাজিনমীবত’  নন্যামটন্যা  বরন্যাদ্দে  কেরকত  চিন্যান  নন্যা।  তন্যাহর  কেন্যাকছে 
গণতন্যাবন্ত্রিকে  রন্যাজিনমীবতটমকেম ই  আসেকলে  ‘রন্যাজিনমীবত’।  বন্যাবকেটন্যা  রন্যাজিনমীবতর  নন্যাকম  – 
র নন্যানবসেয়েন্যার ভন্যারন্যায়ে – ‘পমবলেশমী বকনন্যাবস্ত’। 

মনমরনকগন্যাষমীসেমমকহের  সেম্মবত  ও  সেবম্মলেন  ঘটন্যাকনন্যার  প্রেবক্রয়েন্যা,  ক্ষমতন্যাববননন্যাকসের 
প্রেবক্রয়েন্যা, স্থিন্যান ও ভম বমকেন্যাসেমমহে বনকনর প্রেবক্রয়েন্যা, এববাং লসেই ববননন্যাসে-বননককে নবধ 
প্রেবতপন্নি কেরন্যার প্রেবক্রয়েন্যাসেমমকহের সেমবস্টে বহেকসেকবই রন্যাজিনমীবতককে সেন্যাধন্যারণত লদখন্যা 
হেকয়ে থেন্যাককে। আবম এই বনন ও নবধতন্যার বসেকস্টেমটন্যার অনন একেটন্যা নন্যাম প্রেস্তন্যাব 
কেরকত চিন্যাই। আবম এককে পমবলেশ নন্যাকম ডিন্যাকেন্যার প্রেস্তন্যাব কেরবছে। (জিনন্যাকে র নন্যানবসেয়েন্যা, 
২০০৬: ২৮)
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বন্যাকেম বনন লথেককে শুর কেকর বনউটন পযেরন আমরন্যা অকনককেই রন্যাজিনমীবতককে এভন্যাকব 
সেবহেবাংসে ক্ষমতন্যাববননন্যাসে বহেকসেকব লদকখ একসেবছে নববকে। এ লচিন্যাকখ লদখকলে ‘সেমন্যাজি’ নন্যামকে 
সেত্তিন্যাককে খন্যাবরজি কেকরই তকব  ‘রন্যাজিনমীবত’ নন্যাকমর একেটন্যা সেত্তিন্যা গকড় উঠকত পন্যাকর। এ 
লদখন্যা ভম লে নয়ে। বতর মন্যান এই বইকয়েরই আগন্যাকগন্যাড়ন্যা এ দকবষভবঙর ছেন্যাপ পন্যাওয়েন্যা যেন্যাকব। 
মমশবকেলে  হেয়ে:  প্রেকেক ত  গণতন্যাবন্ত্রিকে  সেমন্যাজিববননন্যাকসে  বকহেত্তির  আথের-সেন্যামন্যাবজিকে  লযেফৌথেতন্যার 
স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলে  পদ্ধিবতপ্রেণন্যালেমী-কেন্যায়েদন্যাকেন্যানমন-বকনন্যাবস্তককে  তন্যাহেকলে  কেমী  নন্যাকম  ডিন্যাকেব? 
এটন্যা তখন সেন্যামন্যাবজিকেভন্যাকব লবকড় ওঠন্যা একেটন্যা প্রেবক্রয়েন্যাই বকট বকেন্তু  এখন্যাকন সেন্যামন্যাবজিকে 
ক্ষমতন্যার  সম রণ ও বনবহেন্যার ববকেবশত হেয়ে যেথেন্যাসেম্ভিব বলেপ্রেকয়েন্যাগহেমীন/অবহেবাংসে কেতক র ত্ব-
প্রেণন্যালেমীর  মধন  বদকয়ে। অবহেবাংসেতন্যা  ও আনমভম বমকেতন্যাককে আশ্রয়ে কেরকলেও লতন্যা  এ বস 
ক্ষমতন্যারই ববননন্যাসে  বকট। তন্যার  মন্যাকন  আমন্যাকদর  লদখন্যা  লচিন্যাকখই এ বসককে লকেন্যাকনন্যা  নন্যা 
লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব  ‘রন্যাজিনমীবত’  বকলে শনন্যাক্তি কেরকতই  হেয়ে।  রন্যাকষ্ট্রের  ববরকদ্ধি সেমন্যাজি গ্রকন 
ফিরন্যাসেমী ননরন্যাজিনমমবখন নকতন্যাবত্ত্বকে বপকয়েকর ককস্ত্র জিঙকলের আবদবন্যাসেমীকদর সেকচিতনভন্যাকব 
ববননস্ত রন্যাষ্ট্রেববকরন্যাধমী সেমন্যাকজি প্রেকয়েন্যাগকেতক রত্বহেমীন এববাং উচ্চবনচিক্রমতন্ত্রিহেমীন লযে ক্ষমতন্যা-
বকনন্যাবস্ত লদকখকছেন তন্যাককেও বতবন রন্যাজিবনবতকে বকনন্যাবস্ত বকলেই অবভবহেত কেকরকছেন 
(বপকয়েকর  ককস্ত্র,  ১৯৮৯)। তন্যাহেকলে তখন জিঙলেববকরন্যাধমী  বতর মন্যান  রন্যাকষ্ট্রের  ববদনমন্যান 
‘পমবলেশমী বকনন্যাবস্ত’টন্যাককে আর ‘রন্যাজিনমীবত’ নন্যাকম ডিন্যাকেন্যা যেন্যায়ে নন্যা। উপরন্তু এই সেবহেবাংসে 
কেতক রত্বমমলেকে উচ্চবনচিক্রমতন্ত্রিককে ‘রন্যাজি’ বন্যা ‘রন্যাজিনমীবত’ বকলে ধকর বনকয়ে তন্যার ববপরমীত 
অবস্থিন্যানটন্যাককে  ‘অরন্যাজি’ বন্যা  ‘অরন্যাজিনমীবত’ বহেকসেকব আখনন্যাবয়েত কেরন্যার সেমকযেন্যাগও আর 
থেন্যাককে  নন্যা।  ফিকলে  ‘রন্যাজিনমীবত’  তখন  গণতন্যাবন্ত্রিকে  রন্যাজিনমীবতই  মন্যাত্রি।  রন্যাজিনমীবতককে 
ববকেবশত  হেকত  হেয়ে  তখন  পমবলেশমী  বকনন্যাবস্তককে  চিনন্যাকলেঞ্জ  কেরকত  কেরকত।  এভন্যাকব 
একেবদককে রন্যাজিনমীবত হেকয়ে ওকঠ ‘ববরন্যাজি-নমীবত’ – সেমঅবধকেন্যার ও মযেরন্যাদন্যায়ে প্রেকতনককের 
সেমরমভন্যাকব  ‘ববরন্যাজি’ কেরকত পন্যারন্যার বকনন্যাবস্ত। এ হেকলেন্যা রবমীন্দ্রনন্যাকথের  ‘আমরন্যা সেবন্যাই 
রন্যাজিন্যা’র বনবক্তি-সেন্যামন্যাবজিকে ববননন্যাসে। এভন্যাকব রন্যাজিনমীবত হেকয়ে ওকঠ মন্যানমকরর। রন্যাজিনমীবত 
হেকয়ে  ওকঠ  গণতন্যাবন্ত্রিকে।  রন্যাজিনমীবত  দন্যাহড়ন্যায়ে  বনবক্তি-সেন্যামন্যাবজিকে  স্বরন্যাজি  ও  সেমতন্যার 
পমবরধন্যারণন্যার  ওপর।   গণমন্যানমকরর  রন্যাজিনমীবত  কেরন্যার  জিনন  তন্যাহেকলে  আর  এমনবকে 
‘ননরন্যাজিনবন্যাদ’  বন্যা  অনন  লকেন্যাকনন্যা  নন্যাকমর  লকেন্যাকনন্যা  বফিলেসেবফির  দরকেন্যার  পকড়  নন্যা। 
গণমন্যানমকরর  গণতন্যাবন্ত্রিকে  রন্যাজিনমীবত  মমবক্তি  পন্যায়ে  মতবন্যাদ-মতন্যাদকশরর  গবণ্ডবদ্ধিতন্যা  আর 
অন্ধতন্যার হেন্যাত লথেককে। মন্যাকের সে মমবক্তি পন্যান মন্যাকের সেবন্যাকদর হেন্যাত লথেককে। ননরন্যাজিন মমবক্তি পন্যায়ে 
ননরন্যাজিনবন্যাকদর হেন্যাত লথেককে। 

লবন্যাঝন্যাই  যেন্যাকচ্ছ:  প্রেন্যাকেরূপন্যায়েকণর  রন্যাজিনমীবত  আর  র নন্যানবসেয়েন্যার  গণতন্যাবন্ত্রিকে 
রন্যাজিনমীবত আদকত একেই বস। লখয়েন্যালে নন্যা কেকর উপন্যায়ে লনই লযে  ‘লযেককেন্যাকনন্যা মন্যানমকরর 
সেন্যাকথে লযেককেন্যাকনন্যা মন্যানমকরর এববাং প্রেকতনককের সেন্যাকথের প্রেকতনককের  সেমতন্যার পমবরধন্যারণন্যা’ বকেন্তু 
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গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাজিনমীবতর লকেন্যাকনন্যা দন্যাবব নয়ে, ভববরনকতর চিন্যাওয়েন্যা নয়ে, আকখবর লেক্ষন নয়ে 
– এ হেকচ্ছ পমবরধন্যারণন্যা, লখন্যাদ গণতন্যাবন্ত্রিকেতন্যার সেমচিনন্যাববনম, তৎপরতন্যা-পন্যাটন্যাতন, আগন্যাম 
ববশ্বন্যাসে,  পমবরধন্যারণন্যা।  র নন্যানবসেয়েন্যার রন্যাজিনমীবতকত সেমতন্যার  এই ধন্যারণন্যাটন্যা  কেমীভন্যাকব কেন্যাজি 
কেকর  লসেটন্যাই  লকেন্দ্রমীয়ে  মকনন্যাকযেন্যাকগর  ববরয়ে।  পমবলেশমী  বকনন্যাবস্ত  উকচ্ছকদর  এই 
রন্যাজিনমীবতকত  গণতন্যাবন্ত্রিকে  প্রেবতকরন্যাকধর  আকনন্যালেনকেন্যারমীরন্যা  সেকেকলেই  সেমন্যান  –  এই 
পমবরধন্যারণন্যা লখন্যাদ এই প্রেবতকরন্যাধ-আকনন্যালেনটন্যার লভতকর লকেন্যাকনন্যা হেন্যায়েন্যারন্যাবকের  বন্যা উচ্চবনচি 
কেতক রত্বপ্রেণন্যালেমী গকড় উঠকত লদয়ে নন্যা। সেঙবত ঘকট উকদ্দেকশনর সেন্যাকথে উপন্যাকয়ের। সেমতন্যাপমণর 
লযে  সেমন্যাজি  গকড়  উঠমকে  বকলে  আমরন্যা  চিন্যাই,  লসেই  চিন্যাওয়েন্যার  আকনন্যালেন-সেবাংগঠন-
তৎপরতন্যার  মকধনই  এভন্যাকব  ফিম কট  ওকঠ  তন্যার  আগন্যাম  লচিহেন্যারন্যা।  অরন্যাজিপনন্যার  প্রেন্যাকে-
রূপন্যায়েকণর রন্যাজিনমীবতর সেন্যাকথে র নন্যানবসেয়েন্যার রন্যাজিনমীবতর বমলেন ঘকট এই জিন্যায়েগন্যায়ে একসে। 
বন্যাকেম বননরন্যা  প্রেথেম  আনজিরন্যাবতককের  লভতকর  এই  চিন্যাওয়েন্যার  ছেবব  ফিম বটকয়ে  লতন্যালেন্যার 
রন্যাজিনমীবতককেই একে পযেরন্যাকয়ে  ‘ননরন্যাজিন’ বদকয়ে বণরনন্যা কেকরবছেকলেন। এভন্যাকব,  আসেকলে – 
একেবদককে  ননরন্যাজিনবচিনকনর  প্রেণন্যালেমীটন্যাককেই  আরও  লপন্যাক্তি  কেকর  তম কলেকছেন  জিনন্যাকে 
র নন্যানবসেয়েন্যা; অননবদককে প্রেসেন্যার ঘবটকয়েকছেন বতবন ফিম ককেন্যার ক্ষমতন্যাতকত্ত্বর; এববাং  তন্যার পর 
লযেন্যাগ ঘবটকয়েকছেন উভকয়ের – ফিরন্যাসেমী দশরকনর সেন্যাকথে ননরন্যাজিন-তৎপরতন্যার। 

ফিম ককেন্যার  বচিনন্যাধন্যারন্যার  ববকশর  একেটন্যা  অবভমমখ  লমন্যাতন্যাকবকে,  সেন্যাববরকে  আবধপতন-
প্রেবক্রয়েন্যা লস্রেফি রন্যাকষ্ট্রের ওপর বনভর র কেকর নন্যা; এববাং তন্যা শুধম বলেপ্রেকয়েন্যাকগর ওপরও বনভর র 
কেকর নন্যা। আবধপতন আসেকলে অকনকে লববশ সেবরগ্রন্যাসেমী। একে প্রেকেন্যার সেবরন্যাত্মকে পমবলেশমী 
পনন্যাকনন্যাপবটকেন বন্যা নজিরদন্যাবরর সেব্বরনন্যাপমী জিন্যাকলে তন্যা আটককে লফিকলে লগন্যাটন্যা সেমন্যাজিককে। 
র নন্যানবসেয়েন্যা তন্যাহর পমবলেশমী বকনন্যাবকস্তর আলেন্যাপ শুর কেকরন ফিম ককেন্যার এই জিন্যায়েগন্যাটন্যা লথেককে। 
পমবলেশমী  বকনন্যাবস্ত শুধম  বলেপ্রেকয়েন্যাগ কেকর ক্ষন্যান হেয়ে নন্যা। বকেবাংবন্যা তন্যার পন্যাশন্যাপন্যাবশ লস্রেফি 
মগজিকধন্যালেন্যাই  আর  নজিরদন্যাবরকতই  তন্যা  সেমীমন্যাবদ্ধি  নয়ে।  এ  আমন্যাকদর  বন্যাস্তবতন্যার 
সেমীমন্যাকরখন্যা বনধরন্যারণ কেকর লদয়ে। এহককে লদয়ে সেমীতন্যার লেক্ষ্মণ-গণ্ডমী। আমরন্যা কেতটমকেম  লদখকত 
পন্যাব,  কেতটমকেম  শুনকত  পন্যাব১,  কেতটমকেম  অনমধন্যাবন  কেরকত  পন্যারব  –  লকেন্যাকনন্যা  একেটন্যা 
পবরবস্থিবতকত আকদফৌ কেতটন্যা শব-দকশন-ধ্ববন-তথেন-বববরণমী আমন্যাকদর সেন্যামকন হেন্যাবজির 
থেন্যাকেকব অথেবন্যা থেন্যাকেকব নন্যা  (থেন্যাকেকত লদওয়েন্যা হেকব অথেবন্যা হেকব নন্যা) –  এববাং আমরন্যা 
কেতটন্যা কেমীভন্যাকব বলেকত পন্যারব বন্যা পন্যারব নন্যা তন্যা বনধরন্যারণ কেকর লদয়ে এই সেবরন্যাত্মকে পমবলেশমী-
প্রেণন্যালেমী। বশক্ষন্যাপ্রেবতষন্যান ও বমবডিয়েন্যাসেহেকেন্যাকর এ প্রেণন্যালেমী কেন্যাজি কেকর কেতকেগুকলেন্যা রমীবত-
নমীবত-মমলেনকবন্যাধ  নতবর  কেরন্যা  এববাং  তন্যা  জিন্যাবর  রন্যাখন্যার  মধন  বদকয়ে।  এটন্যা  একে  প্রেকেন্যার 
অবলেবখত আচিরণবববধর মকতন্যা – লকেন্যাডি অফি কেনন্যাক। (জিনন্যাকে র নন্যানবসেয়েন্যা, ২০০৬) 

১ সরণ  কেরণ  পনন্যাবরসে-বসেকনর  গন্যাকয়েবব  আওয়েন্যাজি:  ‘লদয়েন্যাকলেরও  কেন্যান  আকছে।  আর 
লতন্যামন্যার কেন্যাকনরও লদয়েন্যালে আকছে।’
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এ  পমবলেশমী  বকনন্যাবস্ত  এককেবন্যাকর  ববনষ  কেকর  লফিলেকত  থেন্যাককে  যেন্যাবতমীয়ে  কেল্পনন্যা-
প্রেবতভন্যা,  উকদনন্যাগপরন্যায়েণতন্যা এববাং স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলেতন্যাককে। আমরন্যা আর লদখকত পন্যাই নন্যা 
আমন্যাকদরই বন্যাস্তবককে। এভন্যাকব গকড় ওকঠ ফিকয়েরবন্যাকখর ‘পববত্রি’ সেমন্যাজি যেন্যা ‘বন্যাস্তবতন্যার 
লচিকয়ে  লববশ  পছেন  কেকর  তন্যার  পবরকবশনন্যা’লকে।  এভন্যাকবই  গকড়  ওকঠ  গন্যাই  লডিবকডির র 
‘লচিন্যাখধন্যাহধন্যাকনন্যা  সেমন্যাজি’  (গন্যাই  লডিবডির ,  ১৯৬৯)।  এখন্যাকনই  আকসে  ‘ববপ্লব  মন্যাকন 
উকদনন্যাগ’  বকেবাংবন্যা  ‘ক্ষমতন্যা  লহেন্যাকে  কেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যার;  কেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যায়ে  ঘন্যাটবত  যেন্যার,  লসে 
কেল্পনন্যা কেরকত পন্যাকর নন্যা ঘন্যাটবত লকেন্যাথেন্যায়ে’-এর মকতন্যা লম ১৯৬৮-র লসন্যাগন্যান।    

এই অবকেন্যাকশ সরণ কেরন্যা লযেকত পন্যাকর: জিনন্যাকে র নন্যানবসেয়েন্যার কেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যার সম রণ 
ঘকটবছেলে বকেন্তু পনন্যাবরসে-বসেকনই। তখন বতবন বছেকলেন বশক্ষন্যাথেরমী। তন্যাহর বশক্ষকে-গুর লেমই 
আলেথেমজিন্যার পনন্যাবরসে-বসেনককে ইবতবন্যাচিকে লচিন্যাকখ লদখকত নন্যা-পন্যারন্যায়ে আলেথেমজিন্যার এববাং 
তন্যাহর  মন্যাকের সেবন্যাকদর  সেন্যাকথে  দমরত্ব  গকড়  ওকঠ  র নন্যানবসেয়েন্যার।  দমীঘরকেন্যালে  বতবন  গকবরণন্যা 
কেকরকছেন উবনশ শতককের প্রেন্যাকে-মন্যাকের সেমীয়ে শ্রবমকে-আকনন্যালেন বনকয়ে। আর তন্যা লথেককেই 
গকড় ওকঠ তন্যার এখন্যাকন আকলেন্যাবচিত বচিনন্যাধন্যারন্যা। ফিরন্যাসেমী দন্যাশরবনকেকদর এবলেট লজিফৌলেমর 
বতবন  সেযেত্ন  এবড়কয়ে  চিকলেকছেন।  অকনককে  তন্যাহককে  ডিন্যাককে  ‘পন্যালন্যা-দন্যাশরবনকে’  বন্যা 
অনন্যাবন-বফিকলেন্যাসেফিন্যার বকলে। বসেকনরই লরন্যাগলেক্ষ্মণ নববকে। 

০.৪ বন্ধম ত্ব বসেন ববপ্লব: পনন্যাবরসে লথেককে শন্যাহেবন্যাগ

জিনন্যাকে  র নন্যানবসেয়েন্যার  গণতন্যাবন্ত্রিকে  রন্যাজিনমীবত  তথেন্যা  অরন্যাজিপনন্যার  প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েন-
রন্যাজিনমীবতরই  বসেন  একসেবছেলে  পনন্যাবরকসে।  আজিককের  অকেম পন্যাই-আকনন্যালেন, 
আরব-জিন্যাগরণ,  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন  প্রেভক বতর  পবথেকেক ত  বছেলে  ১৯৬৮-র  পনন্যাবরসে-
বসেন।  ফিম কটবছেলে  মমবক্তিপরন্যায়েণ  সেমন্যাজিস্বকপ্নের  শতফিম লে।  ববকেবশত  হেকয়েবছেলে  শতমত-
শতপকথের  শতদলে।  পনন্যাবরসে-বসেন  শুধম  পনন্যাবরকসেরই  বছেলে  নন্যা।  ১৯৬৮-র  বন্যাসেনমী 
আকলেন্যা লগন্যাটন্যা ইউকরন্যাপ ভন্যাবসেকয়ে বদকয়ে মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাষ্ট্রে লপবরকয়ে লেনন্যাবটন আকমবরকেন্যা 
ছেমহ কয়ে  একসে লপফৌহকছেবছেলে তৎকেন্যালেমীন পমবর  পন্যাবকেস্তন্যান পযেরন। পনন্যাবরসে-বসেন বছেলে ববশ্ব-
ববদনন্যালেয়ে-জিমীবন ও কেন্যারখন্যানন্যা-জিমীবকনর যেমথেবদ্ধিতন্যার উপলেবব ও অনমশমীলেকনর নতম ন 
অঙ্কম করন্যাদ্গম। এ বছেলে বশক্ষন্যা ও শ্রকমর কেক বত্রিম বববচ্ছন্নিতন্যার অবসেন্যাকনর ইশন্যারন্যা। জন্যান ও 
কেকমরর বমকথেন্যাজিমীববতন্যার স্বন্যাভন্যাববকে সেঞ্চন্যার। পনন্যাবরসে-বসেন তন্যাই বনবখলে মন্যানমকরর বসেন। 

আটরবটর  পনন্যাবরকসে  বশক্ষন্যাথেরমী-শ্রবমককের  যেমথেবদ্ধি  নববচিত্রিন  লদয়েন্যাকলে  বলেকখবছেলে 
মন্যানবন্যাত্মন্যার ভববরনৎবলেবপ:  ‘ইট ইজি ফিরববকডিন টম  ফিরববডি’  –  ‘মন্যানন্যা কেরন্যা বনকরধ’ 
(লকেন  ননন্যাব,  ২০০৬)।  এটন্যা  পনন্যাবরসে-বসেকনর  অননতম  লসন্যাগন্যান,  লদয়েন্যালেবলেখন, 
বচিকেন্যা।২ বসেন যেখন জিন্যাকগ, জিন্যাকগ যেখন বনবখলে মন্যানমকরর কেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যা, তখন সেকবজিত 

২ পকর আরও লবশ বকেছেম  লদয়েন্যালেবন্যাকেন  টম ককেবছে এ রচিনন্যায়ে। আসেকলে এ রচিনন্যার যেন্যাবতমীয়ে 
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হেয়ে নতম ন ভন্যারন্যা। মমতর  হেকয়ে ওকঠ স্বন্যাধমীনতন্যা-সেকজিন-কেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যার অকচিনন্যা দন্যাগগুকলেন্যা। 
১৯৬৮ সেন্যাকলের পনন্যাবরকসে লদয়েন্যাকলে লদয়েন্যাকলে ফিম কট উকঠবছেলে নতম নতর এসেব বচিনন্যাবচিহ্নে। 
পনন্যাবরকসের  লদয়েন্যাকলে  ললেখন্যা  হেকয়েবছেলে  নবতন্যারকণনর  নবকেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যার  নতম ন  বন্যাণমী: 
‘ক্ষমতন্যা লহেন্যাকে কেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যার; কেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যায়ে ঘন্যাটবত যেন্যার,  লসে কেল্পনন্যা কেরকত পন্যাকর 
নন্যা  ঘন্যাটবত লকেন্যাথেন্যায়ে’  (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)। কেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যার  লচিন্যাখ  খমকলে বদকয়েবছেলে 
পনন্যাবরসে,  ১৯৬৮।  খমকলে  বদকয়েবছেলে  কেন্যানও।  ‘লদয়েন্যাকলেরও  কেন্যান  আকছে  –  লতন্যামন্যার 
কেন্যাকনরও লদয়েন্যালে আকছে’ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)। সেব বকে তম বম শুনকত পন্যাচ্ছ পবরষন্যার 
কেন্যাকন? কেন্যাকনর ময়েলেন্যা সেন্যাফি কেকরন্যা। পন্যাবখকদর গন্যান আর ভমকরর গুঞ্জন লশন্যানন্যার লযেন্যাগন 
হেকয়ে উঠকছে বকে লতন্যামন্যার  শ্রবণ?  তন্যাহেকলে তম বম  শুনকত পন্যাকব লকেন্যাবকেকলের কেন্যাজি তথেন্যা 
কেন্যাকলের  আওয়েন্যাজি।  ভববরনত  লতন্যামন্যাককে  ডিন্যাকেকছে।  লসেই  ডিন্যাকে  লযে  লশন্যাকন  লসে  আর 
ভববরনকতর অকপক্ষন্যা কেকর নন্যা,  বতর মন্যান মমহেমকতর ই রচিনন্যা কেরকত শুর কেকর ভববরনতককে। 
ভববরনত লতন্যা আর বকেছেম নয়ে – ‘আজিককে আমরন্যা যেন্যা বকেছেম কেরবছে তন্যাককেই ধন্যারণ কেরকব 
ভববরনত’ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)।  

স্বপ্নে লদখন্যার ডিন্যাকে বদকয়েবছেলে আটরবটর লসেই মমবক্তির বসেন। ‘যেন্যা বকেছেম বশকখছে ভম কলে 
যেন্যাও,  শুর কেকরন্যা লতন্যামন্যার স্বকপ্নের হেন্যাত ধকর’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)।  ববপ্লব কেখকনন্যাই 
অথেরনমীবতর  লডিববটকক্রবডিট  নয়ে  –  আসেকলে  ‘স্বপ্নে  লথেককে  বন্যাস্তকব  লপফৌহছেন্যাকনন্যার  সেবক্রয়ে 
রন্যাস্তন্যাটমকেম ই ববপ্লব’ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)। পন্যাবটর  বদকয়ে আর কেবমবট বদকয়ে ববপ্লব হেয়ে নন্যা। 
ববপ্লব হেয়ে লতন্যামন্যার-আমন্যার সেবাংগবঠত হেওয়েন্যার মকধন বদকয়ে। ‘ববপ্লকবর মন্যাবলেকে লকেন্যাকনন্যা 
অমমকে-তমমকে কেবমবট নয়ে – ববপ্লব লতন্যামন্যার’ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬), ববপ্লব আমন্যার। হেনন্যাহ, 
ববপ্লব লতন্যা আমন্যারই! ‘আমন্যাককে মমক্তি কেরকত একসেন্যা নন্যা – তন্যার বনবস্থিন্যা আবম বনকজিই 
কেরব’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)। এই ‘আবম’ লকেন্যাকনন্যা গড্ডলেপ্রেবন্যাহে-পন্যাবটর র লেন্যাইন ধকর 
ললেফিট-রন্যাইট  কেরকত  থেন্যাকেন্যা  লভহ ড়ন্যা  নয়ে,  এই  আবম  স্বয়েবাং-সেক্ষম,  সেবাংহেবতপরন্যায়েণ, 
স্বববকেবশত বনবক্তি – ‘আবম আমন্যার বন্যাসেনন্যাককেই বন্যাস্তবতন্যা মকন কেবর কেন্যারণ আবম আমন্যার 
বন্যাসেনন্যাসেমমকহের বন্যাস্তবপরন্যায়েণতন্যায়ে ববশ্বন্যাসে কেবর’ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)। 

বলেকশবভকে ধন্যাহকচির  পন্যাবটর গুকলেন্যা  বচিরকেন্যালে অববশ্বন্যাসে  কেকরকছে  এই আমন্যাককে। ভয়ে 
লপকয়েকছে তন্যারন্যা স্বন্যাধমীন বনবক্তিককে। অথেচি স্বন্যাধমীন বনবক্তিককে স্বন্যাগত জিন্যাবনকয়েই ববপ্লব রচিনন্যা 
কেকরকছে  পনন্যাবরসে-বসেন।  পন্যালে-বন্যাহধন্যা  পশুকদর  প্রেশ্নন্যাতমীত  আনমগকতনর  সেন্যাকথে  স্বতন্ত্রি 
বনবক্তিকদর স্বন্যাধমীন সেবাংহেবতর পন্যাথেরকেনটমকেম র নন্যামই পনন্যাবরসে, ১৯৬৮। এরকেম স্ব-তৎপর ও 
আত্মসেবাংগবঠত বনবক্তির জিনন ববপ্লব শুধম  বন্যাস্তবতন্যার বহেকসেববনককেশ নয়ে – ববপ্লব তন্যাহর 
প্রেন্যাকণর স্বপ্নে। ‘বন্যাস্তবতন্যার বন্যাসেনন্যা চিমৎকেন্যার! আর লতন্যামন্যার বন্যাসেনন্যাগুকলেন্যা চিবরতন্যাথের কেরন্যা 

উদ্ধিক বতই  পনন্যাবরসে-বসেকনর  লদয়েন্যালে-বন্যাতর ন্যা।  সেবই  লকেন  ননন্যাব  (২০০৬)  সেম্পন্যাবদত 
‘বসেচিমকয়েশন্যাবনস্টে ইনন্যারননন্যাশনন্যালে অনন্যাকনন্যালেবজি’ বইকয়ের  ‘গ্রন্যাবফিবত’ অবাংশ লথেককে লনওয়েন্যা। 

38 অচচেননা দনাগ



আরও চিমৎকেন্যার!’ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)। ববপ্লব হেকচ্ছ বন্যাসেনন্যা বন্যাস্তবন্যায়েকনর সেক্ষমতন্যা। 
ববপ্লব মন্যাকন স্বপ্নে লদখন্যার সেক্ষমতন্যা। ‘গকড় লতন্যাকলেন্যা স্বপ্নে-লদখন্যা-কেবমবট’ (লকেন ননন্যাব, 
২০০৬) – বন্যাস্তবককে অবতক্রম কেকর যেন্যাওয়েন্যার স্বপ্নে। আপন্যাত-অসেম্ভিব নতম ন বন্যাস্তবককে 
বনকজির হেন্যাকত রূপন্যাবয়েত কেরন্যার  স্বপ্নে।  বমকড়ন্যারন্যা  সেবন্যাই  ভম কলে  যেন্যায়ে  লযে:  লকেউ একেজিন 
বন্যাস্তবন্যাবয়েত নন্যা কেরন্যা পযেরন সেব স্বপ্নেই অবন্যাস্তব মকন হেয়ে। ‘বন্যাস্তববন্যাদমী হেও, সেম্ভিব কেকরন্যা 
অসেম্ভিবককে’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)। অসেম্ভিবককে সেম্ভিব কেরন্যার মন্যানবমীয়ে সেকবষশমীলেতন্যাই 
ববপ্লব –  রন্যাজিবনবতকে ক্ষমতন্যা দখকলের ছেকেকেরন্যা-ববপ্লকবর ‘মন্যাবন নন্যা, মন্যানব নন্যা’ টন্যাইকপর 
লনবত-প্রেবতবক্রয়েন্যা বদকয়ে ববপ্লব হেয়ে নন্যা,  সেমন্যাজি বদলেন্যায়ে নন্যা। সেমন্যাজিবদকলের জিনন চিন্যাই 
সেকজিনশমীলে ইবতবন্যাচিকে বক্রয়েন্যাশমীলেতন্যা। ‘বক্রয়েন্যা লযেন লস্রেফি প্রেবতবক্রয়েন্যা নন্যা হেয়ে – বক্রয়েন্যা মন্যাকন 
সেকজিনবক্রয়েন্যা’ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)। 

ববপ্লবককে যেন্যাহরন্যা  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা দখকলের যেমদ্ধি বকলে ভন্যাকবন তন্যাহরন্যা  লস্রেফি যেমদ্ধিজিয়েপমবরকে 
বসেবাংহেন্যাসেকন  আকরন্যাহেনটমকেম ই  জিন্যাকনন।  নবপ্লববকে  সেকজিনশমীলেতন্যার  ধন্যারণন্যা  তন্যাহকদর  কেন্যাকছে 
অকচিনন্যা অপ্রেকয়েন্যাজিন মন্যাত্রি। আসেকলে লসেই পমরকনন্যা লেঙ্কন্যার নতম ন রন্যাবণ হেকত চিন্যান তন্যাহরন্যা। 
বনকজিকদর নন্যাম লদন ‘জিনগকণর রন্যাবণ’। তন্যাহরন্যা জিন্যাকনন নন্যা: ববপ্লব লকেন্যাকনন্যা রন্যাম-রন্যাবকনর 
যেমদ্ধি নয়ে। ববপ্লব লকেন্যাকনন্যা রন্যাতন্যারন্যাবত-রন্যামরন্যাজিন নয়ে। বকেবাংবন্যা লেঙ্কন্যাববজিয়েও নয়ে। ববপ্লব 
বরবাং  রন্যাম-রন্যাবণ-লেঙ্কন্যাপমবরর  আবহেমন্যান  কেমনকসেন্সটন্যাককেই  বদকলে  বদকত  থেন্যাকেন্যা। 
সেবতনকেন্যাকরর  মমলেজন্যান  আর  কেন্যাণ্ডজন্যাকনর  ওপর  চিন্যাপন্যাকনন্যা  ললেফৌহেকেপন্যাকটর  আগলে 
উকনন্যাচিন কেরন্যার নন্যাম ববপ্লব। ববপ্লব কেরন্যা মন্যাকন ইবতহেন্যাকসের বখলে খমকলে লদওয়েন্যা – লযেন 
উকনন্যাবচিত হেকত শুর কেকর  মন্যানমকরর  আত্মকেতক র কত্বর ও সেন্যামন্যাবজিকে স্বরন্যাকজির বনবখলে 
আত্মববশ্বন্যাসে। 

ববদনমন্যান  কেমনকসেন্স  মন্যানমরককে  বকলে:  তম বম  অক্ষম,  তম বম  পন্যারকব  নন্যা  –  হুজিমর 
লেন্যাগকব,  তন্যাবত্ত্বকে লেন্যাগকব,  লনতন্যা লেন্যাগকব,  নবজন্যাবনকে লেন্যাগকব। আর প্রেকেক ত নবপ্লববকে 
কেন্যাণ্ডজন্যান বকলে: লনত্রি আকছে যেন্যাহর, লনত্রিমী লেন্যাকগ নন্যা তন্যাহর। লচিন্যাখ থেন্যাকেকলেই লচিন্যাখন্যা হেওয়েন্যা 
যেন্যায়ে – সেক্ষম হেওয়েন্যা যেন্যায়ে। ববপ্লব মন্যাকন ‘আনন্যালে হেকে’ – বনকজির লভতকর আলন্যার নমকরর 
আভন্যা ফিম বটকয়ে লতন্যালেন্যা। বনকজির ও বনকজিকদর সেক্ষমতন্যা সেম্পককের  সেজিন্যাগ হেকয়ে ওঠন্যাই 
ববপ্লব।  বনবক্তিই সেমন্যাজি;  আমরন্যাই  রন্যাষ্ট্রে;  আবম  পন্যাবর;  আমরন্যাই  পন্যাবর  –  নতম ন  এই 
ববশ্বন্যাকসের নন্যামই ববপ্লব। এই উপলেবব যেত লববশ কেকর জিন্যাগকব তত লববশ সেবক্রয়ে, তত 
লববশ আত্মসেবাংগবঠত হেকয়ে উঠকব বনবক্তি ও সেমন্যাজি। চিচির ন্যা বন্যাড়কত থেন্যাকেকব আত্মশবক্তির, 
আত্মকেতক র কত্বর।  পনন্যাবরসে-ননরন্যাকজিনর  অননতম  উত্তিরসেমবর,  অকেম পন্যাই-আকনন্যালেকনর 
অননতম প্রেন্যাণপমরর নকববদনন্যার প্রেকফিসের লডিবভডি লগ্রইবন্যার ধকরকছেন চিরম দমদরন্যান এই কেমন
-লসেন্স বদলেন্যাকনন্যার জিন্যায়েগন্যাটন্যাককে। ববদনন্যায়েতবনকে ববচিন্যাকর ইদন্যাবনবাংকেন্যার সেবকচি গ্রহেণকযেন্যাগন 
ববশ্বইবতহেন্যাসে-প্রেকণতন্যার নন্যাম ইমনন্যানমকয়েলে ওয়েন্যালেন্যাকস্টের ইন। প্রেবমীণ এ প্রেকফিসেকরর  লদন্যাহেন্যাই 
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বদকয়ে লগ্রইবন্যার লশখন্যাকলেন নতম ন কেকর:  ববপ্লব মন্যাকন ববশ্বববপ্লব – ‘১৭৮৯-এর ববশ্ব-
ববপ্লব’, ‘১৮৪৮-এর ববশ্বববপ্লব’, ‘১৯৬৮-র ববশ্বববপ্লব’। ববপ্লকবর সেন্যাকথে রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা 
দখকলের লকেন্যাকনন্যা সেম্পকের ই নন্যাই – প্রেকেক ত নবপ্লববকে বসেন বদকলে লদয়ে আসেকলে হেন্যাজিন্যার 
বছেকরর কেমনকসেন্সককে (লডিবভডি লগ্রইবন্যার, ২০১৩)।

আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মমবক্তিমমবখন পবরবতরনকেন্যামমী তরণকদর জিনন যেন্যা এখনও 
কেমনকসেন্স হেকয়ে ওকঠ বন তন্যারই ওঙ্কন্যার লবকজি উকঠবছেলে পনন্যাবরকসে – পবরবতর কনর বশঙেন্যা 
মমকখ  কেকর।  আবম  জিন্যাবন  আমন্যার  সেনন্যান-লপ্রেবমকে-বন্যান্ধবমীকদর  কেণরকেম হেকর  অবচিকরই 
গুঞ্জবরত হেকত শুর কেরকব লসেই সেমর। ওপকর লদকখবছে, আরও খন্যাবনকেটন্যা লদখব, লখন্যাদ 
ববপ্লব সেবাংক্রন্যান মমখস্ত-যেন্যাবন্ত্রিকে-ছেকেবন্যাহধন্যা  বচিনন্যাপনন্যাকরকডির পক্ষমীবমবলেককে কেমীভন্যাকব বদকলে 
বদকয়েবছেলে পনন্যাবরসে-বসেন।  বদকলে  বদকয়েবছেলে লখন্যাদ  ববপ্লকবর  কেমনকসেন্স।  আমরন্যা  বকে 
লকেন্যাকনন্যাবদন বফিকচিলে বন্যা রন্যাশভন্যাবর লকেন্যাকনন্যা পন্যাবটর -আমলেন্যার মমকখ ভম কলেও শুকনবছেলেন্যাম লযে 
ববপ্লব মন্যাকন আনন? হেনন্যাহ, ববপ্লব মন্যাকন আনন। ববপ্লব মন্যাকন ‘লটন্যাটন্যালে অগরন্যাজিম’ (লকেন 
ননন্যাব, ২০০৬)। ববপ্লব চিন্যায়ে পমণরন্যাঙ পমলেককে ভকর উঠমকে লহেন্যাকে আমন্যাকদর যেন্যাবপত জিমীবন 
– আজি, আগন্যামমীকেন্যালে, প্রেবতবদন। 

কেকব একেবদন সেকেলে প্রেন্যাণমী সেমখমী হেকব – লসে আশন্যায়ে  আমন্যার আজিককের জিমীবনটন্যাককে 
বনথেন্যাকবদনন্যায়ে উৎসেগর কেরন্যা লতন্যা মকতম নসেন্যাধনন্যা। নবমীন ববপ্লব চিন্যায়ে জিমীবন যেন্যাপন – প্রেবতবদন 
পমণরন্যাঙ পমলেকে – সেকজিকন সেবাংহেবতকত সেবাংগ্রন্যাকম লপ্রেকম কেন্যাকম ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যায়ে। ববপ্লব মন্যাকন 
মকতম ন  নয়ে  আর। ‘লযে-ববপ্লকবর  জিনন  দরকেন্যার  আমন্যাকদর  আত্মববলেদন্যান  তন্যা  আসেকলে 
আব্বমকদর ববপ্লব’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬) –  আমন্যাকদর ববপ্লব নয়ে। তন্যারণনককে ডিন্যাকে 
বদকয়েবছেলে আটরবটর বসেন – ‘লতন্যামন্যার বয়েসে বন্যাইশ,  লতন্যামন্যার পন্যাবটর র বয়েসে বন্যাহেন্যাত্তির’ 
(লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)। এ তন্যাহেকলে লতন্যামন্যার পন্যাবটর  নয়ে,  লতন্যামন্যার দন্যাদমর পন্যাবটর । ‘ববপ্লব 
মন্যাকন উকদনন্যাগ’ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬) –  সেমতরন্যাবাং তম বম লতন্যামন্যার বনকজির পন্যাবটর  বন্যানন্যাও। 
লতন্যামন্যার পন্যাবটর র নন্যাম আত্মসেবাংগঠন। আত্মসেবাংগঠন ছেন্যাড়ন্যা,  বনকজিরন্যা বনকজিকদর মকতন্যা 
কেকর সেবাংগবঠত হেওয়েন্যা ছেন্যাড়ন্যা,  বন্যাড়বন্যাড়ন বন্যাহচিন্যার লকেন্যাকনন্যা উপন্যায়ে নন্যাই। ‘আমরন্যা বন্যাহচিকত 
চিন্যাই’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)। বন্যাহচিন্যার জিনন লস্রেফি অন্নি-চিন্যাই-বস্ত্র-চিন্যাই-ই নয়ে – লপ্রেম 
চিন্যাই, আনন চিন্যাই, অনন্যাডিকভঞ্চন্যার চিন্যাই। এ হেকলেন্যা বন্যাহচিন্যার জিনন ববপ্লব – এ লরকভন্যাবলেউশন 
টম  বলেভ। তম বম আর ‘বন্যাহচিন্যার অবধকেন্যার লচিকয়ে লবড়ন্যায়েও নন্যা – বন্যাহচিকত শুর কেকরন্যা’ (লকেন 
ননন্যাব, ২০০৬)। বন্যাহকচিন্যা বনকজির মকতন্যা কেকর, বন্ধম কদর সেন্যাকথে কেকর, নতম ন প্রেণন্যালেমীকত। এ 
সেমন্যাজি কেমী  লদকব  লতন্যামন্যাককে  মনন্যাড়কমকড়  লভড়ময়েন্যার  মকতন্যা  লদহেদন্যাসেত্ব আর  মকনন্যাযেন্ত্রিণন্যা 
ছেন্যাড়ন্যা? আটরবট বলেকখবছেলে আজিককের আমন্যাকদর জিনন – ‘সেকেলে প্রেকেন্যার অনন্যাডিকভঞ্চন্যার 
ববলেমপ্ত কেকরকছে লযে সেমন্যাজি, একেটন্যাই লযে-অনন্যাডিকভঞ্চন্যার তন্যার বন্যাবকে আকছে তন্যা হেকলেন্যা এই 
সেমন্যাজিটন্যাককেই ববলেমপ্ত কেকর লদওয়েন্যা’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)। বন্যাবকে আকছে ঐ একেটন্যাই 
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লরন্যামন্যাঞ্চ – নতম ন সেমন্যাজি গকড় তম লেকত শুর কেরন্যা; এখনই। ‘এমন পকবথেবমী আমরন্যা চিন্যাই 
নন্যা লযেখন্যাকন ক্ষম ধন্যায়ে নন্যা-মরন্যার গনন্যারন্যাবন লপকত বগকয়ে একেকঘহকয়েবমকত মরন্যার ঝম হবকে নতবর 
হেয়ে’ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)। 

মকতম নগন্ধমী মরবববডিবটর ববরকদ্ধি রকখ দন্যাহবড়কয়েবছেলে পনন্যাবরসে-বসেন। ‘ইতন-অবসেকর 
শ্বন্যাসে বনকত চিন্যাকচ্ছন সেকেকলেই এববাং পন্যারকছেন নন্যা লকেউই এববাং অকনককেই বলেকছেন:  পকর 
আমরন্যা বনশ্বন্যাসে লফিলেব; এববাং এহকদর অবধকেন্যাবাংশই আসেকলে মন্যারন্যা যেন্যান নন্যা, লকেননন্যা আরও 
আকগই মকরকছেন তন্যাহরন্যা’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)। তন্যাহরন্যা কেখনও জিন্যানকবনও নন্যা ‘সেমখ 
একেটন্যা নতম ন আইবডিয়েন্যা’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬), এববাং তন্যাহরন্যা  কেখনও বমঝকবনও নন্যা 
পনন্যাবরসে-ববপ্লকবর  এই  লঘন্যারণন্যা:  ‘স্থিন্যায়েমী  সেমকখর  অবস্থিন্যা  লঘন্যারণন্যা  কেরবছে  আবম’ (লকেন 
ননন্যাব, ২০০৬)। তন্যাহকদর মকমর লপফৌহছেন্যাকব নন্যা আটরবটর এই আহন্যান: ‘দমবনয়েন্যার মজিদমর – 
আনন কেকরন্যা!’  বকেবাংবন্যা  ‘একেকঘহকয়েবম  ছেন্যাড়ন্যা  আমন্যাকদর  হেন্যারন্যাকনন্যার  বকেছেম  লনই  –  জিয়ে 
কেরবন্যার জিনন রকয়েকছে আস্ত একেটন্যা আনন-পকবথেবমী’।

লকেন্যাকত্থিককে  আকসে  এই  একেকঘহকয়েবম?  একেকঘহকয়েবমর  কন্যাবন  আকসে  বন্যাধনতন্যামমলেকে 
কেন্যাজি লথেককে। আননহেমীন চিন্যাবপকয়ে-লদওয়েন্যা কেন্যাজি। পনন্যাবরকসের তরণরন্যা উপলেবব কেরকত 
লপকরবছেকলেন: ‘লযেসেব ললেন্যাকে কেন্যাজি কেকরন তন্যাহরন্যাই লভন্যাকগন একেকঘহকয়েবমকত। আর কেন্যাজি 
কেকরন নন্যা যেন্যাহরন্যা তন্যাহকদর কেখনও একেকঘহকয়েবম আকসে নন্যা’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)। এই 
গ্রকনর অননত্রি ‘কেতক র ত্বতন্ত্রি বশল্পকবন্যাধ স্বন্যাধমীনতন্যা’ নন্যাকমর রচিনন্যায়ে আবম লদবখকয়েবছে: কেন্যাজি 
যেখন স্বরবচিত,  কেন্যাজি যেখন লকেফৌতম হেকলের সেন্যাথেমী,  কেন্যাজি যেখন আত্ম-উৎসেন্যাবরত সেকবষ-
শমীলেতন্যার তন্যাবগদ – কেন্যাজিই তখন আনন। এববাং আননই ববপ্লব। আনন আর সেমখ 
ছেন্যাড়ন্যা  সেন্যাথেরকেতন্যা  কেমীকসে!  তন্যাকেন্যাকলে  লদখন্যা  যেন্যাকব:  কেন্যারখন্যানন্যা-মন্যাবলেকে  বমকজিরন্যায়েন্যারন্যা  সেমখ 
লবন্যাকঝন নন্যা, আনন লবন্যাকঝন নন্যা। তন্যাহরন্যা লবন্যাকঝন টন্যাকেন্যা-পমহবজি-মমনন্যাফিন্যা। বকেন্তু টন্যাকেন্যা বদকয়ে 
লতন্যা লকেনন্যা যেন্যায়ে নন্যা ঘমম। পন্যাহেন্যাড়সেমন্যান পমহবজিও বনশ্চিয়েতন্যা লদয়ে নন্যা সেমখ এববাং আনকনর। 
আটরবট জিন্যানত: আনন বসেত কেকর আত্মমগ্ন সেকজিকনর স্বন্যাধমীন যেমথেবদ্ধিতন্যায়ে। পনন্যাবরসে-
বসেন জিন্যানত: ‘সেমস্ত ধরকনর সেমকখর বন্যাকরন্যাটন্যা বন্যাজিন্যাকনন্যা ছেন্যাড়ন্যা বমকজিরন্যায়েন্যাকদর অনন লকেন্যাকনন্যা 
সেমখ লনই’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)। মন্যানমরককে বনয়েন্ত্রিকণর জিনন এমনবকে সেমখ-আস্বন্যাদন 
এববাং আননযেন্যাপকনর ওপরও বববধবনকরধ আকরন্যাপ কেকর বমকজিরন্যায়েন্যা  কেতক র ত্বতন্ত্রি। বকেন্তু 
তন্যারন্যা ভম কলে যেন্যায়ে ‘সেমকখর ওপর আকরন্যাবপত বববধবনকরধ লথেককেই উৎপন্নি হেয়ে বববধবনকরধ-
হেমীন জিমীবনযেন্যাপকনর সেমখ’ (লকেন ননন্যাব,  ২০০৬)। এ বববধবনকরধহেমীন জিমীবনযেন্যাপকনর 
সেমকখই রবচিত হেয়ে পনন্যাবরসে-বসেন। এ সেমকখই বলেকত পন্যাকর ১৯৬৮: ‘যেত লববশ আবম 
লপ্রেম কেবর, তত লববশ আবম রচিনন্যা কেরকত চিন্যাই ববপ্লব; আর যেত লববশ আবম রচিনন্যা কেবর 
ববপ্লব, তত লববশ আবম লপ্রেম কেরকত চিন্যাই’ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)। বসেন মন্যাকত্রিই জিন্যাকন: 
‘তরণরন্যা কেকর লপ্রেম,  আর বকদ্ধিরন্যা  কেকর অশমীলে অঙভবঙ’। ববপ্লব তন্যাই তন্যারকণনর। 
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ববপ্লব বন্যাধরককেনর নয়ে। 
তন্যাই বকলে লছেন্যাকেরন্যা  লছেকলেকমকয়েকদর লরন্যামন্যাবনকে রবসেকেতন্যা এ নয়ে। এ রমীবতমকতন্যা 

হেন্যাজিন্যার হেন্যাজিন্যার ছেন্যাত্রি-শ্রবমকে-জিনতন্যার সেবতনকেন্যাকরর নবপ্লববকে প্রেবক্রয়েন্যার মমহেমকতর  সেকবজিত 
নবমন্যানবসেত্তিন্যার ঐবতহেন্যাবসেকে বলেবপকেন্যা। ‘সেকজিনশমীলে মন্যাকের সেবন্যাদ’ ‘সেকজিনশমীলে মন্যাকের সেবন্যাদ’ 
বকলে লযে লফিনন্যা আমন্যাকদর লনতন্যারন্যা তম কলে চিকলেকছেন দমই দশকে ধকর এ হেকলেন্যা লসেই বস – 
সেবতনকেন্যাকরর হেন্যাকতকেলেকমর সেকজিনশমীলে মন্যাকের সেবন্যাদ। উবনশ শতককের নন্যামতন্যা-পড়ন্যা মমখস্ত 
মন্যাকের সেবন্যাদ এ নয়ে। পনন্যাবরসে-বসেকনর প্রেধন্যানতম শবক্তি বছেলে মমবক্তি ও স্বন্যাধমীনতন্যার ধন্যারণন্যা। 
মমবক্তি স্বয়েবাং বন্যাস্তব রূপ ধন্যারণ কেকরবছেলে ‘বসেচিমকয়েশবনস্টে ইনন্যারননন্যাশনন্যালে’-এর সে বাংগঠকন; 
আর স্বন্যাধমীনতন্যা বরন্যাবকরর মকতন্যাই ননরন্যাজিনবন্যাকদ। 

বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মমখস্ত মন্যাকের সেবন্যাদমীরন্যা  কেতটন্যা  খবর রন্যাকখন  তন্যা  তন্যাহকদর  বন্যাকেনপ্রেকেন্যাশ 
লথেককে আনন্যাজি কেরন্যা মমশবকেলে লযে বসেচিমকয়েশবনস্টে ইনন্যারননন্যাশনন্যালে আদকত মন্যাকের সেবন্যাকদর 
মমবক্তিপরন্যায়েণ ঘরন্যানন্যার শবক্তিশন্যালেমী একেবট ধন্যারন্যা। এহকদর মমবক্তিপরন্যায়েণতন্যার বভবত্তিভম বম বছেলে 
উবনশ শতককের র নন্যাবডিকেনন্যালে মন্যাকের সেবন্যাদককে। 

ননরন্যাজিনবন্যাদমী  লনন্যাম  চিমবস্ক  বন্যারবন্যার  লদবখকয়েকছেন:  উবনশ  শতককের  র নন্যাবডিকেনন্যালে 
মন্যাকের সেবন্যাকদর  সেন্যাকথে  ননরন্যাজিনবন্যাকদর  প্রেকেক ত লকেন্যাকনন্যা  পন্যাথেরকেন  নন্যাই।  ননরন্যাজিনবন্যাদমীকদরককে 
পন্যাকশ  বনকয়ে মন্যাকের সেবন্যাদমী  ‘বসেচিমকয়েশবনস্টে ইনন্যারননন্যাশনন্যালে’  লযে-সেকজিনমমখর ‘বসেচিমকয়েশন’ 
নতবর  কেকরবছেলে আটরবটর  পনন্যাবরকসে,  লসেটন্যাই  বকেন্তু লনন্যাম  চিমবস্কককে  বনকয়ে  বগকয়েবছেলে 
‘মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রি’র ধন্যারণন্যা  পবরগঠকনর সেমবনবদরষ  মমহেমকতর র  বদককে। ডিনন্যাবনকয়েলে 
গুকয়েবরকনর ১৯৭০ সেন্যাকলের বই  অনন্যানন্যাবকের জিম:  ফম বথেওবর টম  প্রেনন্যাবকসে-এর ভম বমকেন্যা 
বহেকসেকব রবচিত ‘লনন্যাটসে অন অনন্যানন্যাবকের জিম’ রচিনন্যায়ে লনন্যাম চিমবস্ক সেমবনবদরষভন্যাকব তম কলে 
ধকরবছেকলেন ‘মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রি’র ধন্যারণন্যা। ববপ্লবমী মন্যাকের সেবন্যাদ লথেককে শুর কেকর 
সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে ননরন্যাজিন পযেরন পমকরন্যা ধন্যারন্যাসেমগ্রটন্যাককেই ‘মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রি’ বকলে 
ডিন্যাককেন মন্যাবকের ন অরন্যাজিপবথেকে এই প্রেকফিসের। তন্যাহর ভন্যারন্যায়ে: ‘মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে 
ধনন্যানধন্যারণন্যা বলেকত আবম লবন্যাঝন্যাকত চিন্যাই বন্যাম-অবভমমখমীন মন্যাকের সেবন্যাদ লথেককে শুর কেকর 
ননরন্যাজিনবন্যাদ পযেরন ববস্তক ত বচিনন্যাধন্যারন্যার লমন্যাট পবরসেরবটককে’ (লনন্যাম চিমবস্ক, ১৯৭০; লনন্যাম 
চিমবস্ক, ২০০৫)। পনন্যাবরসে-বসেকনর মহেন্যাসেড়ককে মমবক্তিপরন্যায়েণ মন্যাকের সেবন্যাদ আর ননরন্যাজিন-
বন্যাকদর সেবম্মলেনই ডিনন্যাবনকয়েলে গুকয়েবরনককে বদকয়ে বলেবখকয়ে বনকয়েবছেলে ১৯৭০ সেন্যাকলের ঐ 
বই –  ননরন্যাজিনবন্যাদ:  অনমশমীলেন লথেককে তকত্ত্বর বদককে। আর,  বলেকত লগকলে পনন্যাবরসে-
বসেকনর  ফিম লে  প্রেসম বটত  থেন্যাকেকত  থেন্যাকেকতই,  ১৯৬৯  সেন্যাকলে,  বতবন  বলেকখবছেকলেন 
‘টমওয়েন্যাডির সে এ বলেবন্যাটর ন্যাবরয়েন্যান কেবমউবনজিম’ এববাং ‘লহেন্যায়েন্যাই বলেবন্যাটর ন্যাবরয়েন্যান মন্যাকের বসেজিম?’ 
ধরকনর বন্যাহকে-বদলেন্যাকনন্যা  রচিনন্যা।  তন্যাহর  উপলেবব বছেলে,  বদ্বিতমীয়ে রচিনন্যাটন্যা  লথেককে উদ্ধিন্যার 
কেরবছে: ‘লম ১৯৬৮-লত ফিম কট ওঠন্যা আধমবনকে মমবক্তিপরন্যায়েণ মন্যাকের সেবন্যাদ অবতক্রম কেকর যেন্যায়ে 
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[একেন্যাধন্যাকর  ] মন্যাকের সেবন্যাদককে এববাং ননরন্যাজিনবন্যাদককে।’
লনন্যাম  চিমবস্ক  এববাং  ডিনন্যাবনকয়েলে  গুকয়েবরকনর  এই  তত্ত্বন্যায়েন  তন্যাৎপযেরপমণর।  প্রেথেম 

ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের সেময়ে লথেককে বন্যাকেম বননপনন্যা এববাং মন্যাকের সেবন্যাকদর মকধন তকের ন্যাতবকের র মধন 
বদকয়ে লযে সেময়ে-শবক্তি ক্ষয়ে হেকয়েকছে তন্যার সেবটন্যাই বকথেন্যা লগকছে তন্যা নয়ে, তকব তন্যা ক্ষবত কেম 
কেকর বন লগন্যাটন্যা বন্যাম পকক্ষর। চিমবস্ক তন্যাহর উপকরর রচিনন্যাটন্যাকতই লদবখকয়েকছেন,  আদকত 
মন্যাকের সে-একঙলেসে-বন্যাকেম বননরন্যা সেবন্যাই-ই রন্যাকষ্ট্রের ববকলেন্যাপ লচিকয়েকছেন – পন্যাথেরকেনটন্যা তন্যাহকদর 
লস্রেফি আসেকলে লকেফৌশলেগত বন্যা স্ট্রেনন্যাকটবজিকে – মমলেনমীবতগত নয়ে লমন্যাকটও। এ কেথেন্যা বঠকে, 
কেবমলে  কেকরকছেন  চিমবস্কও,  রন্যাকষ্ট্রের  ববদনমন্যান  কেন্যাঠন্যাকমন্যাককে  বহেন্যালে  লরকখ  সেমন্যাজিবদকলের 
এক্সকপবরকমন চিন্যালেন্যাকলে  তন্যা  লযে  লস্রেফি  একেটন্যা  ‘লেন্যালে  আমলেন্যাতকন্ত্রি’  পবরণত হেকব  – 
বন্যাকেম বননকদর এই ভববরনদ্বিন্যাণমী  অক্ষকর অক্ষকর ফিকলেকছে। সেন্যামন্যাবজিকে লপ্রেক্ষন্যাপকট  আর 
লকেন্যাকনন্যা ভববরনদ্বিন্যাণমী এরকেম অকেন্যাটন সেতন বকলে প্রেবতভন্যাত হেয়ে বন – চিমবস্কর সেমবচিমমখ 
মনবন।  বকেন্তু এ কেথেন্যাও লতন্যা  বঠকে লযে  মন্যাকের সেবন্যাদমী  ছেন্যাউবনর  ববরন্যাট  একেটন্যা  অবাংশ  – 
র নন্যাবডিকেনন্যালে  মন্যাকের সেবন্যাদ  –  আগন্যাকগন্যাড়ন্যাই  বলেকশবভকে  রন্যাষ্ট্রেপনন্যাককে  প্রেতনন্যাখনন্যান  কেকর 
একসেকছেন। স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলে মন্যাকের কসের মমবক্তিপরন্যায়েণতন্যার স্পকহেন্যাককেই লববশ কেকর ধন্যারণ কেরকত 
লচিকয়েকছেন তন্যাহরন্যা। এহকদর সেন্যাকথে তন্যাহেকলে আজিককের ননরন্যাজিনপবথেকেকদর রন্যাস্তন্যার সেমকঝন্যাতন্যা 
হেকব নন্যা লকেন? 

ননরন্যাজিনবন্যাদ বকলে লযে বজিবনসে উবনশ শতককে প্রেচিবলেত বছেলে আজিককের ননরন্যাজিন 
তন্যার  মতন্যাদবশরকে  গবণ্ড  লথেককে  লববরকয়ে  একসে  অজিস্রে  অবভমমকখ   ববকেবশত  হেকয়েকছে। 
বনকজিককে এমনবকে ‘ননরন্যাজিনবন্যাদ’ নন্যাকম ডিন্যাকেন্যার আগ্রহেও তন্যার কেন্যাকছে ববপজনকে বকলে 
ববকববচিত  হেকচ্ছ  লকেননন্যা  তন্যাকত  কেকর  নতম ন  মতন্যাদবশরকে  চিক্ককর  পকড়  যেন্যাওয়েন্যার  ভয়ে। 
সেবকচিকয়ে  লববশ  কেকর  একসেকছে  তন্যাই  এই  উপলেবব  লযে:  লকেন্যাকনন্যা  প্রেকেন্যার  ধনন্যানধন্যারণন্যা-
ববশ্বন্যাকসের  পকক্ষই  ‘বথেওবর’,  ‘বথেওকক্রবসে’,  ‘বথেওলেবজি’  বন্যা  ‘মতবন্যাদ’  বন্যা  ‘অভন্যান 
ববজন্যান’  বহেকসেকব  অধন্তঃপবতত  হেওয়েন্যার  ঝম হবকে  উকপক্ষণমীয়ে  নয়ে।  আগন্যাম  অভন্যানতন্যার 
লঝন্যাহকে মতন্যান্ধতন্যা ছেন্যাড়ন্যা আর লকেন্যাথেন্যাও বগকয়ে লপফৌহছেন্যায়ে নন্যা। 

সেমতরন্যাবাং অকনকে বড় প্রেশ্ন হেকলেন্যা পকথের ওপর গুরত্ব লদওয়েন্যা। পথে হেকলেন্যা উপন্যায়ে। 
উকদ্দেকশনর সেন্যাকথে উপন্যাকয়ের সেঙবতটন্যাই সেবকচি বড় কেথেন্যা। জিনন্যাকে র নন্যানবসেয়েন্যার ‘গণতন্যাবন্ত্রিকে 
রন্যাজিনমীবত’ বকেবাংবন্যা অধমনন্যা ববকেবশত ননরন্যাবজিনকে ‘প্রেন্যাকেরূপন্যায়েকনর রন্যাজিনমীবত’ই একক্ষকত্রি 
‘পকয়েন অফি বডিপন্যাচির ন্যার’ বন্যা পন্যাথেরকেনববনম হেকয়ে ওঠন্যার কেথেন্যা। এই ববনমকত সেকেলে প্রেকেন্যার 
স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলে তথেন্যা মমবক্তিপরন্যায়েণ ধন্যারন্যা-পথে-প্রেণন্যালেমী-তৎপরতন্যার বন্যাস্তব লনকগন্যাবসেকয়েশন 
ও  লনটওয়েন্যাবকের বাং  দন্যাহড়  কেরন্যাকনন্যাটন্যা  অতমীব  সেম্ভিব।  এটন্যা  পন্যারন্যার  ওপরই  আমন্যাকদর 
আথেরসেন্যামন্যাবজিকে মমবক্তিপ্রেয়েন্যাকসের সেন্যাফিলেন বনভর র কেরকছে। সেন্যারন্যা দমবনয়েন্যার মমবক্তিকেন্যামমী মন্যানমকরর 
শতমমখমী আকনন্যালেন-সেবাংগ্রন্যাকমর ইবতহেন্যাসেককে সেন্যাববরকেভন্যাকব অধনয়েন কেরকত ও ববকবচিনন্যায়ে 
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বনকত শুর কেরকলে,  বচিনন্যা-তৎপরতন্যার সেহেস্রে লস্রেন্যাকতন্যাধন্যারন্যার সেন্যাকথে বন্যাবাংলেন্যাভন্যারমী তরণ-
সেমন্যাজিককে পবরবচিত কেকর তম লেকত পন্যারকলে বন্যাবাংলেন্যাকদকশর তরণরন্যা বনকজিরন্যাই বনকজিকদর 
পথে বমকঝ বনকত পন্যারকবন।

প্রেথেম হেন্যাহটকত লশখন্যার মকতন্যা কেকর, সেন্যাহতন্যার লশখন্যার মকতন্যা কেকর লঠকেকত লঠকেকত ভম লে 
কেরকত কেরকত বশখকত বশখকত এগুকনন্যার মকতন্যা আনন আর নন্যাই। সেকজিনশমীলে সেমন্যাজি 
ববকেন্যাকশর আকেন্যাঙন্যা লখন্যাদ  সেকজিনচিচির ন্যার  লভতর বদকয়ে  ববকেবশত হেওয়েন্যা  ছেন্যাড়ন্যা  লকেন্যাকনন্যা 
শটর কেন্যাট-লপ্রেসেবক্রশন-শন্যাস্ত্রববধন্যাকনর  বন্যাহধন্যা  গৎ  ধকর  লযেকত  চিন্যাইকলে  আমরন্যা  স্বরবচিত 
অন্ধকেম কপ হেন্যাবমডিম বম  লখকত থেন্যাকেব – লকেউ আমন্যাকদরককে বন্যাহচিন্যাকত পন্যারকব নন্যা। শন্যাহেবন্যাকগ 
বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর  লযে  লকেন্যাবকেকলের  ডিন্যাকে  লশন্যানন্যা  বগকয়েবছেলে  তন্যাককে  পনন্যাবরসে  ১৯৬৮-র 
ববশ্ববসেকনর আভন্যায়ে উদন্যাবসেত কেকর লতন্যালেন্যার উপলেবব দন্যাহড়ন্যাকলে আমন্যাকদরককে  সেন্যাহেন্যাযেন 
কেরকত  পন্যাকর।  চিমবস্ক-গুকয়েবরন-লডিবডির -লগ্রইবন্যারকদর  তন্যাৎপযের  ও  প্রেন্যাসেবঙকেতন্যা  এই 
এখন্যাকনই। শন্যাহেবন্যাকগই। 

বন্ধম ত্ব বসেন ববপ্লব জিমীবন মকতম ন লপ্রেম সেম্পকের  আনন স্বন্যাধমীনতন্যা লথেককে শুর কেকর 
পন্যাবটর -সেবাংগঠন এববাং ভববরনকতর স্বপ্নে পযেরন ববস্তক ত ধনন্যানধন্যারণন্যা, ববশ্বন্যাসে আর মমলেনকবন্যাধ-
গুকলেন্যার বচিরনতম ন-বচিরপমরন্যাতন মন্যানবমীয়ে সেবাংজন্যা লভন্যাকরর আকেন্যাকশর মকতন্যা ফিসেরন্যা  হেকয়ে 
উঠকত  শুর  কেকরবছেলে  পনন্যাবরসে,  ১৯৬৮-লত।  পনন্যাবরসে-বসেকনর  কেন্যাকলেন্যাত্তিমীণর  লযে 
বলেবপমন্যালেন্যা এখন্যাকন টম ককে রন্যাখন্যা লগলে, তন্যাই নন্যানন্যা ভন্যাকব নন্যানন্যা ভন্যারন্যায়ে লভকঙে বলেন্যার লচিষন্যা 
হেকয়েকছে লগন্যাটন্যা  বই জিমকড়। এ বইকয়ের ডিন্যাকে নন্যাম  তন্যাই  ‘পনন্যাবরসে-বসেন ১৯৬৮’। এ 
বইকয়ের ডিন্যাকে নন্যাম তন্যাই ‘বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর আগমনমী বন্যাতর ন্যা’ও বকট। বসেন আসেকব – 
‘যেখন প্রেকতনককে লজিকগ উঠকব বনকদন পকক্ষ বনকজির বনকেকট’।৩ কেত বদন লভকববছে, 
কেতবন্যার বকলেবছে: অকপক্ষন্যাই সেম্পকের । লযে আকসে বন, তন্যার জিনন অকপক্ষন্যা কেরন্যাই লতন্যা তন্যার 
সেন্যাকথে সেম্পকের ।  আজি ববলে: অকপক্ষন্যাই বসেন। উপযেমক্তি কেমরময়ে অকপক্ষন্যাই লডিককে আকন 
অকশর বসেন। কেমীকসের অকপক্ষন্যায়ে আছে তম বম, পন্যাঠকে? 

০.৫ বন্যাবহেকরর কেতর ন্যা, স্বন্যাধমীন আত্মকেতক র ত্ব এববাং 
রবমীন্দ্রনন্যাকথের অকচিনন্যা দন্যাগ 

উত্তিকরর লচিকয়ে প্রেশ্ন গুরত্বপমণর। কেমী প্রেশ্ন আমরন্যা তম লেকত পন্যারলেন্যাম তন্যার ওপরই বনভর র 
কেকর কেমী ধরকণর উত্তিকরর বদককে এগুকনন্যার সেম্ভিন্যাবনন্যা নতবর হেকব নন্যা হেকব। বনরনর সেপ্রেশ্ন 
অনমসেবন্ধৎসেন্যার পথে সেমসেনন্যাসেবাংকেম লে,  সেকনহে নন্যাই – বকেন্তু এই পথেই মনমরনকত্বর মযেরন্যাদন্যার 

৩ কেবব  লহেনবর  মনন্যাককে'র  'ননরন্যাজিন'  নন্যামকে কেববতন্যার লশর  লেন্যাইন। বতর মন্যান  গ্রনকেন্যার এবটর 
অনমবন্যাদ কেকরবছেকলেন। ছেন্যাপন্যা হেকয়েবছেলে বববডিবনউজি লটন্যাকয়েবনরকফিন্যারডিটম-এর সেন্যাবহেতনপন্যাতন্যা 
বববডিআটর কসে।
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মমলেন উপলেবব কেরকত পন্যাকর। পনন্যাবরসে-বসেকনর তরণরন্যা তন্যাই বলেকত লপকরবছেলে: ‘লকেউ 
যেখন পরমীক্ষন্যা বনকত আকসে,  উত্তির দন্যাও প্রেশ্ন বদকয়ে’। উত্তির অকচিনন্যা – সেকনহেন্যাতমীত 
সেতন। প্রেশ্ন বকেন্তু আরও অকচিনন্যা – মকন রন্যাখকত ভম কলে যেন্যাই আমরন্যা। পনন্যাবরসে-বসেন 
বকলেবছেলে:  ‘আনমগকতনর  সেমচিনন্যা  হেয়ে  লচিতনন্যা  বদকয়ে;  আর  লচিতনন্যার  সেমত্রিপন্যাত  ঘকট 
অবন্যাধনতন্যা বদকয়ে’। বসেন মন্যাকন অকচিনন্যা অবন্যাধনতন্যা। লযেমন লকেন্যাবকেলে। আবন্যার,  অকচিনন্যা 
মন্যাকন লতন্যা লচিনন্যা-ই। লচিনন্যা-লচিনন্যা নয়ে যেন্যা তন্যাককে বনকয়ে কেথেন্যা ববলে কেমীভন্যাকব আকদফৌ! যেন্যা বকেছেম 
বনকয়ে  কেথেন্যা  ববলে  লসে  লতন্যা  আমন্যার  অবভজতন্যায়ে-কেল্পনন্যায়ে  আকছেই  লকেন্যাকনন্যা  নন্যা 
লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব। তন্যা ছেন্যাড়ন্যা তন্যার কেথেন্যা আকদফৌ আকসে লকেন্যাকত্থিককে! অকচিনন্যা দন্যাগ মন্যাকন তন্যাই 
লচিনন্যা লচিনন্যা দন্যাগ। 

যেন্যা আমন্যাকদর বচিরকচিনন্যা বকেন্তু সেমন্যাকজির উপরতলেন্যার সেম্পকের শন্যাকস্ত্র এখনও এখনও 
অবচিবহ্নেত তন্যাককেই আমন্যাকদর অকচিনন্যা মকন হেকত থেন্যাককে আজিন অভনন্যাকসের কেন্যারকেন্যাকযের। 
এ  কেন্যারকেন্যাযের  আটর  নয়ে,  দন্যাবরকদনর  অভনস্ততন্যায়ে  বদশন্যাববঞ্চত  কেন্যাঠবমবস্ত্রর  একেকঘহকয়ে 
ববজন্যাপন-কেলেন্যা মন্যাত্রি। যেন্যা মন্যানমকরর অকচিনন্যা,  যেন্যা তন্যার রক্তিমন্যাবাংকশর লচিন্যাকখর আড়ন্যাকলের 
ইশন্যারন্যা হেকয়ে হেন্যাসেন কেকর লগকছে – বচিরবদন তন্যাককেই লতন্যা ললেন্যাককে বচিকনকছে সেবন্যার আকগ। 
বচির-অকচিনন্যা বনকজিককে লচিনন্যার গল্প লতন্যা মন্যানমকরর বচিরনন। আত্মন্যাককে লচিনন্যা আননককে 
লচিনন্যা  আলন্যাহেককে  লচিনন্যা  তন্যাই  সেনন্যাতন।  বনকজিককে  লচিনন্যা  মন্যাকন  জিগৎসেত্তিন্যাককে  লচিনন্যা। 
বনকজিককে লচিনন্যা মন্যাকন বনকজির সেমীমন্যাককে লচিনন্যা – সেমীমন্যার মন্যাকঝ অসেমীমককে লচিনন্যা। বনকজিককে 
লচিনন্যার গল্প তন্যাই সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যার গবণ্ড ছেন্যাবড়কয়ে অকচিনন্যা অসেমীকম অবতক্রন্যান হেওয়েন্যার গল্প। 
বনকজিককে  লচিনন্যা  মন্যাকন  তন্যাই  বনকজির  সেমীমন্যা-সেক্ষমতন্যা-স্বরন্যাকজির  ববনমসেম  অদকশনতন্যাককে 
অবতক্রম  কেরন্যার  সেন্যাধনন্যা।  বনবখলে  পবরসেকরর  সেন্যাকথে  সেম্পকের  পন্যাতন্যাকনন্যার  সেন্যাধনন্যা। 
উপবনরকদর  আত্মন্যানবাং  বববদ্ধি,  ইসেলেন্যাকমর  আনন্যালে  হেকে,  আর  ইউকরন্যাকপর  লনন্যা 
দন্যাইকসেকল্ফের সেন্যাধনন্যাই স্বন্যাধমীনতন্যা সেন্যাধনন্যা। এ সেন্যাধনন্যা লচিনন্যা-অকচিনন্যার লেমীলেন্যায়ে বহেকলন্যাবলেত। 
অকচিনন্যা  দন্যাগ অতএব লচিনন্যা  আর অকচিনন্যা  যেমগপৎ। হেয়েত দন্যাগ মন্যাকনই স্পষতন্যা আর 
অস্পষতন্যার সেমন্যাকবশ – লদখন্যা নন্যা-লদখন্যার ফিন্যারন্যাকে ও বফিউশকনর বশল্পকেলেন্যা। 

দন্যাগ মন্যাকন ছেবব, ইকমজি, কেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যা। দন্যাগ মন্যাকন লরখন্যা, বচিহ্নে। দন্যাগ মন্যাকন পথে। 
পথেবচিহ্নে।  পথেকরখন্যা।  পনন্যাবরসে-বসেকনর  প্রেবন্যাদপ্রেবতম  গন্যাই  লডিবডির  জিন্যামরন্যান  দন্যাশরবনকে 
ফিকয়েরবন্যাকখর লযে-বন্যাকেন মন্যাথেন্যায়ে কেকর তন্যাহর  ১৯৬৭  সেন্যাকলে গ্রন ‘দন লসেন্যাসেন্যাইবট অফি দন 
লস্পকেটনন্যাকেলে’  বন্যা  ‘লচিন্যাখধন্যাহধন্যাকনন্যা  সেমন্যাজি’  শুর  কেকরবছেকলেন,  লসেই  বন্যাককেন  ববণরত 
আজিককের লচিন্যাখধন্যাহধন্যাকনন্যা  সেমন্যাকজির লচিন্যাখ  লযে-বচিহ্নেককে অবধকে মমলেন  লদয়ে  সেবতনকেন্যাকরর 
বজিবনকসের লচিকয়ে, লসেই বচিহ্নে বহেন কেকর নন্যা বক্ষনমন্যান ‘অকচিনন্যা দন্যাগ।’ 

অকচিনন্যা দন্যাগ লদখকত অকচিনন্যা লচিন্যাখ লেন্যাকগ। লচিনন্যা-লচিনন্যা মমখস্থি লচিন্যাকখ অভনন্যাকসের 
বচিহ্নেগুকলেন্যা  লচিন্যাকখ  পকড়  নন্যা  অনন্যায়েন্যাকসে,  অবলেমীলেন্যায়ে।  প্রেজিন্যাপবতর  পন্যাখন্যার  ববননন্যাসে-
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নববচিকত্রিনর  অনহেমীনতন্যা  বকেবাংবন্যা  সেন্যাকপর  গন্যাকয়ের  অননককেন্যামলে  নকেশন্যা-ববকেন্যাকশর 
অকলেফৌবকেকেতন্যা ধরন্যা লদয়ে নন্যা তন্যার লচিনন্যা লচিন্যাকখ। ‘লচিনন্যা দমন্তঃখ লচিনন্যা সেমখ লচিনন্যা লচিনন্যা হেন্যাবসেমমখ 
লচিনন্যা আকলেন্যা লচিনন্যা অন্ধকেন্যার’ মকন লকেন্যাকনন্যা আকবদন জিন্যাগন্যায়ে নন্যা। লচিন্যাখটন্যা বদকলে লগকলে 
পকরই বদকলে যেন্যায়ে আকলেন্যা-আহধন্যাকরর সেরণ-প্রেবতসেরণ। নতম ন হেকয়ে ওকঠ সেব। অকচিনন্যা 
লচিন্যাখ  মন্যাকন  বশশুর দকবষ।  সেব  বকেছেম  নতম ন।  প্রেবত পকদ  ববসয়ে। প্রেবত পকদ উৎকেণ্ঠন্যা 
উকত্তিজিনন্যা আববষন্যার রহেসেন লরন্যামন্যাঞ্চ – নবরন্যাগন আকসে নন্যা, ববরন্যাদ ববমলে হেয়ে। 

অকচিনন্যা  লচিন্যাখ  অজিরন  কেরকত  লগকলে  অভনন্যাসে  আনলেন্যানর  কেরকত  হেয়ে;  ‘লমন্যাকহের 
দন্যাসেত্ব’ লথেককে ‘মন মমক্তি’ কেরকত হেয়ে – লখয়েন্যালে কেকরকছেন আমন্যাকদর বচিরবসেকনর কেবব 
রবমীন্দ্রনন্যাথে।  ঠন্যাকেম র  লদকখবছেকলেন,  ‘যেন্যাককে  লচিন্যাখ  বমবজিয়েন্যা  চিন্যালেন্যাকনন্যা  অভনন্যাসে  কেরন্যাকনন্যা 
হেইয়েন্যাকছে,  লচিন্যাখ  খমবলেয়েন্যা  চিবলেকত তন্যার  পন্যা  কেন্যাহকপ,  অনমগত দন্যাকসের  মকতন্যা  লযে  লকেবলে 
মবনকবর জিননই প্রেন্যাণ বদকত বশবখয়েন্যাকছে,  আপবন প্রেভম  হেইয়েন্যা লস্বচ্ছন্যায়ে ননন্যায়েধকমরর জিনন 
প্রেন্যাণ লদওয়েন্যা তন্যার পকক্ষ অসেন্যাধন। … আত্মশবক্তি নন্যা জিন্যাগন্যাইকত পন্যাবরকলে … উদ্ধিন্যার 
নন্যাই।’  (রবমীন্দ্রনন্যাথে, ‘কেতর ন্যার  ইচ্ছন্যায়ে কেমর’।)  অথেচি এই সেতনটমকেম  নন্যা  বমকঝ ‘সেকতনর 
জিন্যায়েগন্যায়ে আমরন্যা কেতর ন্যাককে মন্যাবন, লচিন্যাকখর লচিকয়ে লচিন্যাকখর ঠমবলেককে শ্রদ্ধিন্যা কেরন্যাই আমন্যাকদর 
বচিরন্যাভনন্যাসে।’ এই বচির অভনন্যাকসের প্রেবশক্ষণ লথেককে মমবক্তি অজিরন কেরন্যা ছেন্যাড়ন্যা  জিমীবকনর 
অকচিনন্যা লরখন্যাগুকলেন্যাককে লদখকত পন্যারন্যা যেন্যায়ে নন্যা। যেতই 

তন্যাই  আমরন্যা  জিমীবববজন্যান  বন্যা  বসববজন্যানই  পবড়  আর  রন্যাষ্ট্রেতকন্ত্রির  ইবতহেন্যাকসে 
পরমীক্ষন্যাই পন্যাশ কেবর, ‘কেতর ন্যার ইচ্ছন্যায়ে কেমর’ এই বমীজিমন্ত্রিটন্যাককে মন হেইকত ঝন্যাবড়য়েন্যা 
লফিবলেকত পন্যাবর নন্যা।  ...  লকেন্যাথেন্যা হেইকত খন্যামকেন্যা একেটন্যা-নন্যা  একেটন্যা কেতর ন্যা  ফিমহ বড়য়েন্যা 
ওকঠ। (রবমীন্দ্রনন্যাথে, ‘কেতর ন্যার ইচ্ছন্যায়ে কেমর’)

অভনন্যাসে  আমন্যাকদর  যেন্যায়ে  নন্যা।  আত্মশবক্তি  জিন্যাকগ  নন্যা।  আমন্যাকদর  ধমর-সেমন্যাজি-রন্যাষ্ট্রে 
একেকযেন্যাকগ-একেন্যাধন্যাকর তন্যার সেনন্যান-নন্যাগবরকেকদরককে জিন-মকতম নর পমণরবদকঘরন পবরচিন্যালেনন্যা 
কেরকত থেন্যাককে দমীক্ষন্যায়েন-প্রেবশক্ষকণর পরন্যাধমীন পকথে। সেমতরন্যাবাং, 

যেখন আপন শবক্তির মমলেধন লেইয়েন্যা জিনসেন্যাধন্যারকণর কেন্যারবন্যার নন্যা চিকলে তখন সেকেলে 
বনন্যাপন্যাকরই মন্যানমর নদকবর কেন্যাকছে, গ্রকহের কেন্যাকছে, পকরর কেন্যাকছে, হেন্যাত পন্যাবতয়েন্যা ভকয়ে 
ভকয়ে কেন্যাটন্যায়ে।  ...  মন্যাবনবন্যার পন্যাত্রি যেতই যেকথেচ্ছন্যাচিন্যারমী ততই লসে ভয়েবাংকের,  ততই 
তন্যার কেন্যাকছে নবতসবত।  ...  আইন নন্যাই,  ববচিন্যার নন্যাই,  লজিন্যার যেন্যার মমলেমকে তন্যার; 
প্রেবকলের অতনন্যাচিন্যাকর বন্যাধন্যা বদবন্যার লকেন্যাকনন্যা নবধ পথে নন্যাই; দমবরকলের একেমন্যাত্রি উপন্যায়ে 
স্তবসবত,  ঘমরঘন্যার  এববাং  অবকশকর  পলেন্যায়েন।  লদবচিবরত্রিকেল্পনন্যাকতও  লযেমন, 
সেমন্যাকজিও লতমন, রন্যাষ্ট্রেতকন্ত্রিও লতমবন। (রবমীন্দ্রনন্যাথে, ‘কেতর ন্যার ইচ্ছন্যায়ে কেমর’)

স্বরন্যাজি-স্বন্যাধমীনতন্যা-আত্মকেতক রত্ব আমন্যাকদর বড়ই অকচিনন্যা – তন্যাই  তন্যা ববপজনকে 
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বকলে ববকববচিত। বনকজিককে অপকরর-উন্নিততরর-হুজিমকরর দন্যাসে বহেকসেকব সেমপরণ কেরন্যাকতই 
প্রেবশক্ষকণর আনন। আমরন্যা তন্যাই উপলেবব কেবর নন্যা, রবমীন্দ্রনন্যাথে ছেন্যাড়ন্যা এ অঞ্চকলের আর 
লকেউ আমন্যাকদরককে এত স্পষ কেকর বকলেন নন্যা: ‘কেতক র ত্বককে কেন্যাহকধ  চিন্যাপন্যাইকলেই লবন্যাঝন্যা 
হেইয়েন্যা ওকঠ, ওটন্যাককে এমন একেটন্যা চিন্যাকেন্যাওয়েন্যালেন্যা লঠলেন্যাগন্যাবড়র উপর নন্যামন্যাকনন্যা লহেন্যাকে 
লযেটন্যাককে  আমরন্যাও  বনকজির  হেন্যাকত  লঠবলেকত  পন্যাবর’  (রবমীন্দ্রনন্যাথে,  ‘কেতর ন্যার  ইচ্ছন্যায়ে 
কেমর’)। লসেটন্যা নন্যা কেকর ‘আমরন্যা বকেন্তু দমই হেন্যাত উলন্যাইয়েন্যা দমীঘরবনশ্বন্যাসে লফিবলেয়েন্যা ববলেকতবছে 
– কেতর ন্যার ইচ্ছন্যায়ে কেমর। লসেই কেতর ন্যাবটককে – ঘকরর বন্যাপদন্যাদন্যা,  বন্যা পমবলেকসের দন্যাকরন্যাগন্যা,  বন্যা 
পন্যাণ্ডন্যা পমকরন্যাবহেত, বন্যা সকবতরত্ন, বন্যা শমীতলেন্যা মনসেন্যা ওলেন্যাবববব দবক্ষণরন্যায়ে, শবন মঙলে রন্যাহু 
লকেতম  – প্রেভক বত হেন্যাজিন্যার রকেম নন্যাম বদয়েন্যা বনকজির শবক্তিককে হেন্যাজিন্যার টমকেরন্যা কেবরয়েন্যা আকেন্যাকশ 
উড়ন্যাইয়েন্যা লদই।’ (রবমীন্দ্রনন্যাথে, ‘কেতর ন্যার ইচ্ছন্যায়ে কেমর’) 

তন্যারপরও,  অকচিনন্যাককে  যেথেন্যাসেম্ভিব  পষ  কেকর  ফিম বটকয়ে  লতন্যালেন্যার  সেন্যাধনন্যাই  মনমরন 
জিমীবকনর  সেন্যাথেরকেতন্যা।  সেন্যারন্যা  জিমীবন  ধকর  এই  সেন্যাধনন্যাই  লতন্যা  কেকর  লগকলেন  আমন্যাকদর 
রবমীন্দ্রনন্যাথে।  তন্যার  লসেই  সেন্যাধনন্যার  লপছেকন  লেন্যাগন্যাতন্যারভন্যাকব  কেন্যাজি  কেকর  লগকছে  মনমরন-
স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলেতন্যার  ধ্রুবকবন্যাধ।  আত্মকেতক র কত্বর  অন্যাকত্মন্যাপলেববই  রবমীন্দ্রধন্যারণন্যাববকশ্বর 
প্রেধন্যানতম  চিন্যাবলেকেন্যাশবক্তি।  এ আমন্যাকদর  পরন্যাধমীনতন্যাপরন্যায়েণ  রবমীন্দ্রববকশরজরন্যা  সেহেকজি 
লদখকত পন্যান বকলে মকন হেয়ে নন্যা। বন্যাবাংলেন্যা ভন্যারন্যায়ে মমবক্তিপরন্যায়েণতন্যার সেবকচিকয়ে সেকবষশমীলে 
দন্যাকগর নন্যাম রবমীন্দ্রনন্যাথে। আমন্যার  নয়েন্যা মন্যানবতন্যাবন্যাদ ও ননরন্যাজিন গ্রকন আবম তন্যার একে 
পশলেন্যা লদবখকয়েবছে। এই অকচিনন্যা দন্যাগ বইকয়ে মমবক্তিপরন্যায়েণ রবমীন্দ্রনন্যাথেককে আকরকে পশলেন্যা 
আববষন্যাকরর  ববকেল্প  নন্যাই।  মমবক্তি-আকনন্যালেকনর  ববশ্বতরঙককে  বন্যাবাংলেন্যা  ভন্যারন্যায়ে  এরকেম 
নমনমীয়ে দন্যাকঢর নর সেন্যাকথে সেন্যারন্যাজিমীবকনর সেন্যাধনন্যায়ে প্রেসম বটত কেকর লতন্যালেন্যার মকতন্যা মন্যানমর তন্যাহর 
মকতন্যা আর লদবখ নন্যা। তন্যাহর  দন্যাশরবনকে উপলেবব,  বন্যাস্তব বনবক্তি-সেন্যামন্যাবজিকে এক্সকপবর-
লমকনশন  এববাং  সেকবরন্যাপবর  মনমরনচিবরত্রি  সেম্পককের  তন্যাহর  সেকতজি  অনদকরবষ  আমন্যাকদর 
মকনন্যাকযেন্যাগ  চিন্যায়ে।  বন্যাবাংলেন্যা  ভন্যারন্যার  এই  মমবক্তিপরন্যায়েণ  সেন্যাবহেতন  ববশ্ব-অরন্যাজি-সেন্যাবহেতনককে 
নতম নতর  আভন্যায়ে  উজ্জ্বলে  কেকর  লতন্যালেন্যার  মকতন্যাই  উন্নিত  মন্যাকনর–  অকঙ  অবভমমকখ 
অনরঙতন্যায়ে। এ আভন্যা আমন্যাকদর অকচিনন্যা এখনও– লসেজিকননই তন্যা এ বইকয়ের ববরয়ে:

লকেন্যাথেন্যাও আমন্যাকদর লকেন্যাকনন্যা কেতক র ত্ব আকছে এটন্যা আমরন্যা বকেছেমকতই পমরন্যামন্যাত্রিন্যায়ে  
বমবঝলেন্যাম নন্যা। বইকয়ে পবড়য়েন্যাবছে, মন্যাছে বছেলে কেন্যাহকচির টকবর মকধন; লসে অকনকে মন্যাথেন্যা 
খমহবড়য়েন্যা অবকশকর বমবঝলে লযে কেন্যাহচিটন্যা জিলে নয়ে। তন্যার পকর লসে বকড়ন্যা জিলেন্যাশকয়ে 
ছেন্যাড়ন্যা পন্যাইলে, তবম তন্যার এটন্যা বমবঝকত সেন্যাহেসে হেইলে নন্যা লযে, জিলেটন্যা কেন্যাহচি নয়ে; তন্যাই 
লসে একেটমখন্যাবন জিন্যায়েগন্যাকতই ঘমবরকত লেন্যাবগলে। ওই মন্যাথেন্যা ঠম বকেবন্যার ভয়েটন্যা আমন্যাকদর 
হেন্যাকড়মন্যাকসে জিড়ন্যাকনন্যা,  তন্যাই লযেখন্যাকন সেন্যাহতন্যার চিবলেকত পন্যাকর লসেখন্যাকনও মন চিকলে 
নন্যা। ... মন্যানমরককে, পমহবথেককে, ইশন্যারন্যাককে,গবণ্ডককে ববনন্যাবন্যাককেন পমরকর পমরকর মন্যাবনয়েন্যা 
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চিলেন্যাই এমবন আমন্যাকদর অভনস্ত লযে, জিগকত লকেন্যাথেন্যাও লযে আমন্যাকদর কেতক র ত্ব আকছে 
তন্যাহেন্যা লচিন্যাকখর সেন্যামকন সেশরমীকর উপবস্থিত হেইকলেও লকেন্যাকনন্যা মকতই ঠন্যাহের হেয়ে নন্যা, 
এমন-বকে, ববলেন্যাবত চিশমন্যা পবরকলেও নন্যা।

মন্যানমকরর  পকক্ষ  সেকেকলের  লচিকয়ে  বকড়ন্যা  কেথেন্যাটন্যাই  এই  লযে,  কেতক র কত্বর 
অবধকেন্যারই মনমরনকত্বর অবধকেন্যার। নন্যানন্যা মকন্ত্রি, নন্যানন্যা লশন্যাককে, নন্যানন্যা বববধববধন্যাকন 
এই কেথেন্যাটন্যা লযে-লদকশ চিন্যাপন্যা পবড়লে,  ববচিন্যাকর পন্যাকছে এতটমকেম  ভম লে হেয়ে এই জিনন 
লযে-লদকশ মন্যানমর আচিন্যাকর আপনন্যাককে আকষবপকষ বন্যাহকধ, চিবলেকত লগকলে পন্যাকছে দমকর 
বগয়েন্যা পকড় এইজিনন বনকজির পথে বনকজিই ভন্যাবঙেয়েন্যা লদয়ে, লসেই লদকশ ধকমরর লদন্যাহেন্যাই 
বদয়েন্যা মন্যানমরককে বনকজির ‘পকর অপবরসেমীম অশ্রদ্ধিন্যা কেবরকত লশখন্যাকনন্যা হেয়ে এববাং লসেই 
লদকশ দন্যাসে নতবর কেবরবন্যার জিনন সেকেকলের লচিকয়ে বকড়ন্যা কেন্যারখন্যানন্যা লখন্যালেন্যা হেইয়েন্যাকছে।

আমন্যাকদর  রন্যাজিপমরকররন্যাও  শন্যাস্ত্রমীয়ে  গন্যাম্ভিমীকযেরর  সেকঙ  এই  কেথেন্যাই  ববলেয়েন্যা 
থেন্যাককেন, ‘লতন্যামরন্যা ভম লে কেবরকব,  লতন্যামরন্যা পন্যাবরকব নন্যা,  অতএব লতন্যামন্যাকদর হেন্যাকত 
কেতক র ত্ব লদওয়েন্যা চিবলেকব নন্যা।’

...  আমরন্যা ববলে,  ভম লে  কেরন্যাটন্যা  লতমন  সেবরনন্যাশ  নয়ে  স্বন্যাধমীন  কেতক র ত্ব  নন্যা  
পন্যাওয়েন্যাটন্যা লযেমন। ভম লে কেবরবন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা থেন্যাবকেকলে তকবই সেতনককে পন্যাইবন্যার  
স্বন্যাধমীনতন্যা থেন্যাককে। বনখমহত বনভমর লে হেইবন্যার আশন্যায়ে যেবদ বনরঙ্কম শ বনজিরমীব হেইকত  
হেয়ে তকব তন্যার লচিকয়ে নন্যা  হেয়ে ভম লেই কেবরলেন্যাম। (রবমীন্দ্রনন্যাথে, ‘কেতর ন্যার ইচ্ছন্যায়ে 
কেমর’, লমন্যাটন্যা হেরফি সেবাংকযেন্যাবজিত)

‘বনরঙ্কম শ  বনজিরমীব’তন্যার  মকতম নর  হেন্যাত  লথেককে উদ্ধিন্যাকরর  সেন্যাধনন্যাই  অকচিনন্যা  দন্যাগ-এর 
সেন্যাধনন্যা। এ সেন্যাধনন্যা ‘বনখমহত বনভমরলে’ হেওয়েন্যার সেন্যাধনন্যা নয়ে। এ হেকচ্ছ ভম লে কেরকত কেরকত 
‘স্বন্যাধমীন কেতক রত্ব’ পন্যাওয়েন্যার লযেন্যাগন হেকয়ে ওঠন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা। ‘অতএব’,  ঠন্যাকেম করর মমবক্তির 
গন্যাকন গলেন্যা বমবলেকয়ে আমরন্যা বলেকত চিন্যাই, ‘ভম লেচিম ককের সেমস্ত আশঙ্কন্যা মন্যাবনয়েন্যা লেইয়েন্যাও  
আমরন্যা  আত্মকেতক র ত্ব  চিন্যাই।  আমরন্যা  পবড়কত  পবড়কত  চিবলেব–  লদন্যাহেন্যাই  লতন্যামন্যার, 
আমন্যাকদর  এই  পড়ন্যার  বদককেই  তন্যাকেন্যাইয়েন্যা  আমন্যাকদর  চিলেন্যার  বদককে  বন্যাধন্যা  বদকয়েন্যা  নন্যা।’ 
(রবমীন্দ্রনন্যাথে, ‘কেতর ন্যার ইচ্ছন্যায়ে কেমর’) আনন-আটর -আত্মকেতক র কত্বর তপসেনন্যার লযে একেত্ব-
সেমত্রি  রবমীন্দ্রনন্যাথেককে  আমন্যার  অগ্রপবথেকে-সেহেযেন্যাত্রিমী  কেকর  তম কলেকছে,  লসেই  একেত্বসেমকত্রির 
অননতম ডিন্যাকেনন্যাম ‘অনন্যানন্যাবকের ’। অকচিনন্যা দন্যাগ তন্যারই একেটন্যা স্বতন্ত্রি অনন্যাকনন্যালেবজি। এ বই 
মনমরন-স্বন্যাধমীনতন্যাককে বনজি লদকহে বনজি আত্মন্যায়ে আস্বন্যাদকনর তবরকেন্যা। স্বন্যাধমীনতন্যা ছেন্যাড়ন্যা সেব 
বকেছেম স্বন্যাদহেমীন। ‘আজিককের বদকন এই প্রেন্যাথেরনন্যা পকবথেবমীর সেব লদকশই জিন্যাবগয়েন্যা উবঠয়েন্যাকছে লযে 
বন্যাবহেকরর  কেতর ন্যার  সেম্পমণর  একেতরফিন্যা শন্যাসেন হেইকত মন্যানমর  ছেমবট  লেইকব’  (রবমীন্দ্রনন্যাথে, 
‘কেতর ন্যার ইচ্ছন্যায়ে কেমর’)। বন্যাবহেকরর কেতর ন্যাককে ‘কেরকত বলেব নন্যা আমরন্যা লকেন্যাকনন্যাবকেছেমই; চিন্যাইব 
নন্যা আমরন্যা লকেন্যাকনন্যাবকেছেমই;  আমরন্যা লস্রেফি বনকজির হেন্যাকত বনকয়ে লনব;  অবধগ্রহেণ কেরব’ 
(লকেন  ননন্যাব,  ২০০৬)।  পনন্যাবরসে-বসেকনর  মকতন্যা।  অকেম পন্যাই-আকনন্যালেকনর  মকতন্যা। 
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লগন্যাষমীতন্ত্রি, ধমরতন্ত্রি আর রন্যাষ্ট্রেতকন্ত্রির হেন্যাত লথেককে এই আমন্যাকদর মমবক্তির পথে।

০.৬ অকচিনন্যা দন্যাগ, লচিনন্যা বন্ধম কত্বর বমনহে

বন্ধম কত্বর লজিনন্যাবতবরলেকয়ে লঘরন্যা এই বই। তন্যাছেন্যাড়ন্যা এ বই পন্যারত নন্যা হেকয়ে উঠকত। প্রেবত 
পকদই লকেন্যাকনন্যা নন্যা লকেন্যাকনন্যা বন্ধম র বন্যাবড়কয়ে লদওয়েন্যা যেবষ হেন্যাকত বনকয়ে এ বইকয়ের অন্ধ অথের 
চিকলেকছেন পথে। বইকয়ের নমননতম কেন্যাবরগবর লথেককে শুর কেকর ক্রমসেমন্যাবপ্ত পযেরন বন্ধম ত্ব-
ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা-কেক তজতন্যায়ে বসেক্তি হেকয়ে আকছে এই গ্রন। 

বইটন্যা দন্যাহড়ন্যাকনন্যার পর এখন লদখবছে রন্যাজিশন্যাহেমীর নদবনকে  লসেন্যানন্যার লদশ-এর কেন্যাযের-
সেম্পন্যাদকে হেন্যাসেন্যান বমলন্যাকতর একেন্যান প্রেকরন্যাচিনন্যায়ে ‘আমন্যার অরন্যাজি আমন্যার স্বরন্যাজি’ নন্যাকম 
সেন্যাপ্তন্যাবহেকে  কেলেন্যাম  ললেখন্যার  প্রেবতশ্রুবত যেবদ  আবম  নন্যা  কেরতন্যাম,  তন্যারপর  ইকত্তিফিন্যাককের 
অনমজি বন্যান্ধব লসেফৌরভ জিন্যাহেন্যাঙমীর বকেছেম বদকনর জিনন ‘খর বন্যায়েম বয়ে লবকগ’ নন্যাকমর পন্যাবক্ষকে 
কেলেন্যাম  আর  ঢন্যাকেন্যার  নদবনকে  ববণকে  বন্যাতর ন্যার  মনন্যাগন্যাবজিন  ‘অষপ্রেহের’-এর  বমতভন্যারমী 
বনষন্যাপরন্যায়েণ  সেবাংগঠকে মমসেন্যা  বময়েন্যার  প্রেশ্রকয়ে  ‘আত্মঘন্যাতমী  পবরবস্থিবত’  নন্যাকমর  প্রেথেকম-
পন্যাবক্ষকে-পকর-সেন্যাপ্তন্যাবহেকে কেলেন্যাম যেবদ  সেন্যারন্যা  বছের বলেকখ লযেকত নন্যা  পন্যারতন্যাম,  তন্যাহেকলে 
এরকেম একেটন্যা ভন্যার মন্যাথেন্যা লথেককে বচিরতকর নন্যাবমকয়ে লফিলেন্যার আনন আবম লপতন্যাম নন্যা। 
দমীঘরবদকনর শুভন্যানমধনন্যায়েমী  অনমরন্যাগমী  অগ্রজি বমলন্যাত ভন্যাই আমন্যাককে ললেখন্যার  স্বন্যাধমীনতন্যার 
বনন্যাপন্যাকর বনন্যাঙ্ক লচিকে বদকয়েবছেকলেন বকলেই আবম লেন্যাবফিকয়ে রন্যাবজি হেকয়েবছেলেন্যাম। বপ্রেয়েভন্যাজিন 
লসেফৌরভ জিন্যাহেন্যাঙমীর লসেন্যানন্যার লদকশর ললেখন্যাটন্যাই ইকত্তিফিন্যাককে  (একেই বদকন)  ছেন্যাপন্যার মকতন্যা 
ঔদন্যাযের লদবখকয়েবছেকলেন বকলে আরন্যাম হেকয়েবছেলে। প্রেবত সেপ্তন্যায়ে একেন্যাবধকে ললেখন্যার চিন্যাপ নতবর 
হেয়ে  বন।  ববণকে বন্যাতর ন্যার  বসেবনয়ের সেন্যাবএবডিটর এম.  এম.  মমসেন্যা  আর লসেন্যানন্যার  লদকশর 
সেহে-সেম্পন্যাদকে শন্যামমীম রন্যাহেমন্যান বকে লযে নধযেরন ধকর আমন্যার বনতন-ববলেম্ব সেহেন কেকরকছেন – 
আমন্যার জিনন বছেলে তন্যা জিরবর পকষকপন্যারকেতন্যার স্ববস্ত। 

বকেন্তু এই লযে লেন্যাফি বদকয়ে রন্যাবজি হেকয়ে লগলেন্যাম বলেখকত – এ আমন্যার জিনন অকলেফৌবকেকে 
একেটন্যা স্বপ্নে মন্যাত্রি যেন্যা আবম কেম বড় বছের ধকর লদকখবছে প্রেবতবদন। তন্যা হেকয়ে উকঠবছেলে একে 
অলেমীকে কেল্পনন্যার বডিবলেউশন বন্যা আত্মববভম। জিনসেমকত্রি লবন্যাককেন জিমীবকনর ববরন্যাদবসেন্ধম র 
ববর বদহেজিম হেকয়ে লগবছেলে। ঘন্যাকড় চিকড় বকসেবছেলে ববভকমর ববলেন্যাসে। বনতন্যান খন্যাসেলেকত। 
আয়েত্তিন্যাতমীত কেসেবমকে আলেন্যামকত মন্যাত্রি। বডিপ বডিকপ্রেশকনর চিন্যাপ বনবভকয়ে বদকয়েবছেলে প্রেন্যায়ে 
মকনন্যাদমীপবশখন্যা।  মকনন্যাবনম্নচিন্যাকপর  লসেই অতলে লথেককে ওঠন্যা  লগলে খন্যাসেলেকতরই কেন্যারকণ 
বকেন্তু মকনন্যাবচিবকেৎসেকে মন্যামমন হুসেন্যাইকনর হেন্যাত ধকর– বলেকত লগকলে আসেকলে হেন্যাবসে ধকর। 
চিমড়ন্যান আকেন্যাকরর বনম্নচিন্যাকপর পন্যাশ্বরপ্রেবতবক্রয়েন্যা বহেকসেকব জিকম ওঠন্যা শন্যারমীবরকে অগবতককে 
গবত  কেরকত  তন্যাৎক্ষবণকে  এমন্যাকজিরবন্স  বহেকসেকব  হেন্যাবজির  হেওয়েন্যা  অকস্ত্রন্যাপচিন্যাকরর  কেতরবন 
মনন্যাকনজি হেকলেন্যা  মন্যামমন  ভন্যাইকয়েরই তন্যাৎক্ষবণকে মনন্যাবজিককে। ২০১৩ সেন্যাকলের শমীতকেন্যালে। 
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লরন্যাজিন্যার মন্যাসে। ইফিতন্যাবরর সেময়ে। চিন্যাপ বগকয়েবছেলে চিমড়ন্যায়ে। আর তন্যাকত সেমববধন্যাই লপলেন্যাম। 
লটন্যাকেন্যা বদকতই পকড় লগলে তন্যা। উকঠ দন্যাহড়ন্যাকত পন্যারলে অচিলে একে ললেখকে। 

আবদতম ববনম  লথেককে – এ বই অপন্যাকরট কেরকত শুর কেকরকছে অকচিনন্যা  পকথে। 
বনওবলেবন্যারন্যালে  উইকনন্যাজি  পবরতনন্যাগ  কেকর  বজিএনইউ-বলেনন্যাক্সবভবত্তিকে  অপন্যাকরবটবাং 
বসেকস্টেম  ‘উবনম’লকে  আশ্রয়ে  কেকর।  আবফকেন্যার  একেটন্যা  আবদবন্যাসেমী  ভন্যারন্যার  এই  শব 
‘উবনম’র অথের হেকলেন্যা ‘বহেউমনন্যাবনবট থ্রু আদন্যাসের’ – লতন্যামন্যার মধন বদকয়ে মন্যানমর হেকয়ে উবঠ 
আবম। পমহবজিবন্যাজিন্যাবর জিন্যানলেন্যা-বখড়বকে-উইকনন্যাকজির বনয়েবন্ত্রিত জিলেন্যাবদ্ধিতন্যার তম লেনন্যায়ে এ 
বজিবনকসের জিন্যাতই আলেন্যাদন্যা – লবন্যাঝন্যা যেন্যাকচ্ছ। বকেন্তু বনকজি বনকজি উইকনন্যাজি মমকছে উবমনম  
ইন্সটলে  কেরকত  বগকয়ে  কেনন্যাচিন্যালে  বন্যাবধকয়ে  লফিকলেবছেলেন্যাম  একে  পযেরন্যাকয়ে  –  অচিলে  কেকর 
লফিকলেবছেলেন্যাম লখন্যাদ  ‘বলেবন্যা অবফিসে’টন্যাককেই। হৃদকরন্যাগ বনকয়ে কেলেকেন্যাতন্যার হেন্যাসেপন্যাতন্যাকলে 
শুকয়ে শুকয়ে অনলেন্যাইকন লেন্যাইভ সেন্যাকপন্যাটর  বদকয়ে উদ্ধিন্যার কেকরকছেন ফিন্যাউকনশন ফির ওকপন 
লসেন্যাসের  সেবলেউশন্স  (এফিওএসেএসে)  এর  মহেন্যাসেবচিব  বরবাংদন্যা  ওরকফি  সেন্যাকজিদমর  রবহেম 
লজিন্যায়েন্যারদন্যার। লপশন্যায়ে প্রেককেফৌশলেমী পন্যাগলে এই ললেন্যাকে ছেন্যাড়ন্যা আমন্যার মকতন্যা আহেন্যাম্মকেককে 
অবন্যাধ আশ্রয়ে-প্রেশ্রয়ে আর লকে বদকতন লকে জিন্যাকন! 

গত কেকয়েকে বছের ধকর ববপমলে সেময়ে বদকয়ে,  শত রকেকমর কেম্পমনকেন্যাবরগবর বদকয়ে, 
সেন্যাহেন্যাযেন কেকরকছেন রন্যাবব-র কেবম্পউটন্যার সেন্যাকয়েন্স লথেককে সেদন লবরকনন্যা বশক্ষন্যাথেরমী  তন্যাকহের 
মমহেন্যাম্মন্যাদ মন্যাহেদমী। এ ছেন্যাড়ন্যা আগন্যাকগন্যাড়ন্যা লফিন্যাকন ও সেশরমীকরর যেখনতখন সেন্যাহেন্যাযেন লপকয়েবছে 
রকয়েকটর  কেবম্পউটন্যার-বশক্ষন্যাথেরমী  ও  বলেনন্যাক্সকপ্রেমমী  সেন্যাঈদ  আহেকমকদর।  মমশবকেকলে 
পকড়বছেলেন্যাম ‘অভ’ বন্যা ‘ববজিয়ে’ ছেন্যাড়ন্যাই ইউবনজিয়ে ললেআউকট বন্যাবাংলেন্যায়ে ললেখন্যা বনকয়েও। 
লফিসেবমককের  ‘বলেনন্যাক্স  বন্যাবাংলেন্যাকদশ  [আমরন্যা  বলেনন্যাক্সকপ্রেমমী ’  ] নন্যাকমর  ওকপন গ্রুকপ বকসে 
সেন্যাকপন্যাটর  বদকয়েকছেন রকয়েকটর তরণ বশক্ষন্যাথেরমী  সেন্যাবরম খন্যান। আনন্যাবড় ববধন্যায়ে আকখবর 
উদ্ধিন্যার  লপকয়েবছেলেন্যাম  বরবাংদন্যারই  বদন্যাননতন্যায়ে।  আর,  পবরকবশ-প্রেককেফৌশলেমী,  ঢন্যাকেন্যার 
লপ্রেবসেকডিবন্স ববশ্বববদনন্যালেকয়ের বশক্ষকে এববাং ফিন্যাউকনশন ফির ওকপন লসেন্যাসের  সেবলেউশকন্সর 
অননতম সেবাংগঠকে বময়েন্যা লমন্যাহেন্যাম্মদ হুসেন্যাইনমজন্যামন্যান ওরকফি আমন্যাকদর শন্যাবমম ভন্যাই উঠকত-
বসেকত, লফিন্যান-ইন-সেন্যাকপন্যাটর  বদকয়েকছেন ‘বলেবন্যা রন্যাইটন্যার’ সেফিটওয়েন্যাকরর খমহবটনন্যাবট বনকয়ে। 

ঋবর-কেবব-বশক্ষকে অসেমীম কেম মন্যার দন্যাকসের মকতন্যা মন্যানমর হেন্যাত লেন্যাবগকয়েকছেন বইকয়ের 
বশকরন্যানন্যামটন্যাককে ইবাংকরবজিকত রূপন্যানকর সেন্যাহেন্যাযেন কেরন্যার জিনন। রন্যাবব-লত এককেবডি-র আদর 
ও আধনন্যাবত্মকেতন্যার ছেন্যায়েন্যায়ে আশ্রয়ে লপকয়ে সেমস্থি লথেককেবছে আমন্যার দমবদরকন– দমীঘরকেন্যালে। তন্যাহর 
এববাং  সেমবসতন্যার  কেলেনন্যাকণ  আখড়ন্যা-মন্যাজিন্যার-ললেন্যাকেধমর-সেমবফিবন্যাদ-শ্রীঅরববনর  লগন্যাটন্যা 
একেটন্যা নতম ন পকবথেবমীকত আবম প্রেকবশপথে খমহকজি লপকয়েবছেলেন্যাম। রন্যাত ১০টন্যা-১১টন্যার বদককে 
শহেমীদমলন্যাহে কেলেন্যাভবকনর সেন্যামকন যেখন বতবন ধনন্যানস্থি দন্যাহবড়কয়ে তখন আবম হেন্যাবজির হেই 
অকচিনন্যা দন্যাকগর ধন্যারণন্যা বনকয়ে। আর বতবন আশ্চিযের ধনন্যানগ্রস্ততন্যার মকধনই ঘকর বগকয়ে বকসে 

50 অচচেননা দনাগ



পড়কলেন লটববকলে – নওলে লেন্যানরন্যাকরর মকতন্যা অবভধন্যান বনকয়ে। নতবর হেকলেন্যা ‘দন লটইলে 
অফি দন আনকনন্যান’ ইবাংকরবজি নন্যামটন্যা।  তন্যাহর হেস্তবলেবখত লসেই নন্যামবলেবপর স্কনন্যান কেরন্যা 
ইকমজিই  এই  বইকয়ের  লশর  প্রেচ্ছকদ  বনবহৃত  হেকয়েকছে।  ইবাংকরবজি  এই  লেন্যামবলেবপটন্যা 
যেথেন্যাযেথেভন্যাকব স্কনন্যান কেরন্যার কেন্যাজি কেবরকয়ে বদকয়েকছেন আমন্যার তরণতর বন্ধম  রন্যাবব-র আইন 
ববভন্যাকগর বশক্ষন্যাথেরমী, গন্যাকনর কেন্যাবরগর, ইসন্যা রহেমন্যান তন্যাহর বন্ধম  রন্যাদ ইসেহেন্যাককের মন্যাধনকম। 
ইসন্যার লতন্যা লপ্রেকমই পকড়বছে। রন্যাকদর সেন্যাকথে লদখন্যার অকপক্ষন্যা। 

বইকয়ের  ফনন্যাকপ  বনবহৃতবন  বন্যাবর  বলেকখ  বদকয়েকছেন  আবশর  দশককের  লছেন্যাটকেন্যাগজি 
‘লপহচিন্যা’র প্রেন্যাণপমরর,  অগ্রজি বন্ধম  ইচিকে দমকয়েকন। দমীঘরবদন ইউবপএলে-এ সেম্পন্যাদনন্যার 
কেন্যাজি কেরন্যা ইচিকে ওরকফি কেবচি ভন্যাই এই কেন্যাকজি লযে রকেম দড় লতমনটন্যা আবম আর কেন্যাউককে 
লদবখ বন। তন্যাহর কেন্যাকছে লচিকয়েবছেলেন্যাম ‘অকচিনন্যা দন্যাগ’-এর জিনন ‘অকচিনন্যা’ ধন্যাহকচির একেটন্যা 
পমস্তকে-পবরবচিবত। আমন্যাকদর বন্যাসেন্যায়ে বকসে আড্ডন্যা মন্যারকত মন্যারকত আধন্যা ঘণন্যার মকধন 
বলেকখ  লদওয়েন্যা  তন্যাহর  লসেই  বন্যাবর  অকচিনন্যা  আশন্যা  পমরণ  কেকরকছে  বকট।  আর  আমন্যারই 
প্রেকরন্যাচিনন্যায়ে এ বইকয়ের লশর প্রেচ্ছকদ লসেটন্যা বনবহেন্যার কেকরকছেন এ বইকয়ের প্রেচ্ছদবশল্পমী, 
অকস্ট্রেলেমীয়ে গ্রন্যাবফিকে বডিজিন্যাইনন্যার অনন্যাবকবভস্টে বন্ধম  অনন্যানম বন্যাথে ওরকফি সেমন্যারকসেট ববন। 
গ্রন্যাবফিকক্সর কেন্যাজি ওহ র জিমীববকেন্যা-কেন্যাণ্ড। লসেই কেন্যাণ্ড বন্যাদ বদকয়ে লযেভন্যাকব ও আমন্যাকদরককে 
সেময়ে বদকয়েকছে বদকনর পর বদন ধকর তন্যা শুধম বন্ধম র পকক্ষই সেম্ভিব। 

কেবচি ভন্যাই  লকেন্যাকনন্যাবদন ‘বশল্পমী  আমন্যান’ ছেন্যাড়ন্যা  যেন্যাহর  নন্যাম  উকলখ কেকরন নন্যা  লসেই 
আমন্যান ভন্যাই – ঢন্যাকেন্যার শন্যান মন্যাবরয়েন্যাম  ইউবনভন্যাবসেরবট  অব বক্রকয়েবটভ লটকেকনন্যালেবজির 
ফিন্যাইন  আটর কসের  বশক্ষকে জিনন্যাব  আমন্যানউলন্যাহে  –  আমন্যার  উপযেরপমবর  অনমকরন্যাকধ  এই 
বইকয়ের  ‘বনবমরবতর  আভন্যার’  বলেকখ  বদকয়েকছেন  অবচিননমীয়ে  বনস্ততন্যার  মকধন।  আমন্যান 
ভন্যাইকয়ের মকতন্যা সেদন্যাবশল্পমী মন্যানমরবট আমন্যাকদরককে লযে লসহে-আদর-ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা-মযেরন্যাদন্যায়ে 
জিন্যায়েগন্যা বদকয়েকছেন তন্যাহর  হৃদকয়ে তন্যা  বদকয়ে শুধম  তন্যাহককেই লচিনন্যা  যেন্যায়ে। লযে অননন  স্বতন্ত্রি 
ভন্যারন্যায়ে বতবন তন্যা বলেকখকছেন ‘বনবমরবতর আভন্যার’,  তন্যা-ই তন্যাহর স্বন্যাভন্যাববকে ভন্যারন্যা। এই 
ভন্যারন্যায়ে ললেখন্যা একেটন্যা রচিনন্যাই এ বইকয়ের ভম বমকেন্যাভন্যার বহেকসেকব মন্যানন্যায়ে বকলে আমন্যার ববশ্বন্যাসে 
বছেলে। ববশ্বন্যাকসে বমলেন্যায়ে বস, ববশ্বন্যাকসেই আভন্যার। 

এ  বইকয়ের  বমবদ্ধিবকবত্তিকে-দন্যাশরবনকে  ‘সেমত্রিপন্যাত’  শনন্যাক্তি  কেকরকছেন  আমন্যার  প্রেথেম 
তন্যারকণনর বন্ধম  জিবলে ওরকফি উন্নিয়েন-ববকশরকে মকনন্যায়েন্যার লমন্যাস্তফিন্যা। অল্প সেমকয়ে সেন্যাকড় 
চিন্যারকশন্যা  পন্যাতন্যার  এই  লভন্যাটকেন্যা  বই  লস্রেফি  হেজিম কেকর  লযে  ভম বমকেন্যা  জিবলে বলেকখকছে  তন্যা 
আমন্যাককে তন্যাকে লেন্যাবগকয়েকছে। আমন্যাকদর বলেকশবভকে পবরবন্যাকরর পমরকনন্যা বন্ধম কদর মকধন ওহ  
ছেন্যাড়ন্যা আর লকেউ আমন্যার গত ২০/২৫ বছেকরর বকমবদ্ধিবকবত্তিকে পবরক্রমন্যার হেবদসে রন্যাখকত 
পন্যাকরন বন। ওহ  খবর রন্যাকখ এববাং ওহ  খবর লটর পন্যায়ে ওর ইনববল অনন্যাকননন্যা  বদকয়ে। 
লযেভন্যাকব  জিবলে  তন্যার  ‘সেমত্রিপন্যাত’-রচিনন্যায়ে  ববকশরত  গন্যান্ধমী  প্রেসেকঙ  আমন্যার  উপলেববর 
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সেন্যাকথে এম. এন. রন্যাকয়ের প্রেতনক্ষ সেহেকযেন্যাগমী অমন্যান দকত্তির ননরন্যাজিন-উপলেববককে টন্যানটন্যান 
কেকর বমবলেকয়ে বদকয়েকছেন তন্যা এই বইকয়ে ওহ র ববকশর একেটন্যা বমবদ্ধিবকবত্তিকে অবদন্যান হেকয়ে 
থেন্যাকেলে। বচিনন্যার একেটন্যা দময়েন্যার খমকলে লগলে তন্যাকত কেকর। জিবলের সেন্যাকথে একে ববছেন্যানন্যায়ে 
ঘমবমকয়েবছে ঢন্যাবব-র লগন্যাটন্যা কেনন্যাম্পন্যাসেজিমীবনটন্যাই বলেকত লগকলে। পরস্পকরর লপ্রেকম আমরন্যা 
বববচিত্রিগন্যামমী অনমভম বত যেন্যাপন কেকরবছে দমীঘরকেন্যালে।  

লখন্যালেন্যা দরজিন্যার বন্যানন্যান ভম লে হেকলেও বনবখলে দরজিন্যা বন্ধ হেকয়ে যেন্যায়ে নন্যা সেম্ভিবত। তবম 
লহেন্যাহচিট নতবর হেয়ে বকে? লচিন্যাকখর লহেন্যাহচিট লযেন বচিনন্যায়ে বগকয়ে নন্যা লেন্যাকগ একেন্যান বনষন্যা বনকয়ে 
মমদণপ্রেমন্যাকদর পব্বরতককে পকব্বর পকব্বর সেমববননস্ত কেকরকছেন বতন জিন। একেজিন আমন্যান 
ভন্যাইকয়ের  একেন্যান  তত্ত্বন্যাবধন্যাকন  স্ববশবক্ষত  আবটর স্টে,  গল্পকেন্যার,  মনমরনস্পকহেন্যার  প্রেবতমমবতর , 
আমন্যার নতম নতর অগ্রজি বন্ধম  অরণদন্যা (মখকলেসেমর রহেমন্যান)। একেজিন রন্যাবকেব লসেন্যাহেন্যান 
–  রন্যাবব-র  ইবাংকরবজি  ববভন্যাকগর  বশক্ষন্যাথেরমী;  রন্যাবব-লত  ববধরত  বফি  ও  সেন্যান্ধনবন্যাবণবজিনকে 
লকেন্যাসেরববকরন্যাধমী আকনন্যালেকনর অননতম সেম্মন্যাবনত আসেন্যামমী। (রন্যাবব-লত নবতর প্রেন্যাণপ্রেবন্যাহে 
লবগবন্যান হেকয়ে উকঠকছে রন্যাবকেব-লসেন্যাহেন্যান-শশমী-রবকে-উৎসেব-ইমনকদর মকতন্যা নবপত্রিপলব
-দকলের  বন্যাসেনমী  ববকেন্যাকশ।)  অপরজিন  তন্যাবনয়েন্যা  পন্যারভমীন।  আমন্যাকদরই  ববভন্যাকগর 
১৪-তম বনন্যাকচির উজ্জ্বলেতম বশক্ষন্যাথেরমীকদর একেজিন। এই বতনজিন ভন্যারন্যা-বন্যাকেন-অথেরগত 
জিরবর  সেব  সেম্পন্যাদনন্যার  প্রেকয়েন্যাজিনমীয়ে  পরন্যামশর  বলেকখকছেন  মন্যাবজিরকন–  প্রুফিবরবডিবাং-এর 
প্রেথেন্যাককে সেন্যানকন অবতক্রম কেকর। লসেটন্যাই বছেলে আমন্যার একেন্যান চিন্যাওয়েন্যা– ভরসেন্যা।

রমীবতমকতন্যা পমস্তকে আকেন্যাকর এ বইকয়ের ডিন্যাবম লযেবদন মমদণ কেরবছেলেন্যাম সেমবসতন্যা আর 
আবম,  লসেবদন  একসেবছেকলেন লরন্যাককেয়েন্যা  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা-বশক্ষকে বনয়েন্যামমন 
নন্যাহেন্যার  বনমন্যা  আর  তন্যার  সেহেপন্যাঠমী-লথেককে-বর  হেন্যাবফিজি  আলে  আসেন্যাদ  জিন্যাফির।  হেন্যাত 
লেন্যাবগকয়েবছেকলেন তন্যাহরন্যা আমন্যাকদর সেন্যাকথে পন্যাতন্যা নম্বর বদকয়ে ফিমরন্যা বমবলেকয়ে বই সেন্যাজিন্যাকনন্যার 
কেন্যাকজি।  ‘সেম্পকের  স্বন্যাধমীনতন্যা  রবমীন্দ্রনন্যাথে’  বনকয়ে  প্রেচিমর  কেথেন্যা  হেকয়েকছে  বনমন্যার  সেন্যাকথে, 
সেমবসতন্যার  সেন্যাকথে। ‘কেতক র ত্বতন্ত্রি বশল্পকবন্যাধ  স্বন্যাধমীনতন্যা’  বনকয়ে  সেমবসতন্যা,  তন্যাবনয়েন্যা,  বনমন্যা, 
অরণদন্যার  কেন্যাছে লথেককে জিরবর সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা,  ভন্যাবন অপকনন্যাদন ও প্রেশবাংসেন্যা লপকয়েবছে। 
বন্যালেনবন্ধম রন্যা আমন্যাককে একেম কশর নন্যাকটন্যার-বইকমলেন্যায়ে লযেকত বন্যাধন নন্যা কেরকলে একেম শ বনকয়ে 
কেথেন্যাগুকলেন্যা কেকব বলেন্যা হেকতন্যা লকে জিন্যাকন। ‘মতন্যাদশর নয়ে, পথে’ বনকয়ে অনমকপ্রেরণন্যা বদকয়েকছেন 
রন্যাজিশন্যাহেমী শহেকরর প্রেন্যাজ অধনন্যাপকে-সেবাংগঠকে রহুলে আবমন প্রেন্যামন্যাবণকে। পমকরন্যা রচিনন্যাটন্যাই 
বনকজির স্টেনন্যাটন্যাকসে সেমপন্যাবরশ-সেহেকযেন্যাকগ লপন্যাস্টে কেকরবছেকলেন পকনর হেন্যাজিন্যার ‘ফিকলেন্যায়েন্যার’র 
লফিসেবমকেন্যার-বগন্যার  আবসেফি  মবহেউবদ্দেন।  রন্যাবব  নকববদনন্যার  বশক্ষকে,  বন্ধম  বখবতয়েন্যার 
আহেকমকদর সেন্যাকথে অকনকে কেথেন্যা বকলেবছে শন্যাহেবন্যাকগর ললেখন্যাগুকলেন্যা বনকয়ে।  

এ বইকয়ের রচিনন্যাগুকলেন্যা একসেকছে লছেন্যাটকেন্যাগজি আর আড্ডন্যা-আকলেন্যাচিনন্যা-লসেবমনন্যার-
বক্তিক তন্যা লথেককে। এ বইকয়ের বববভন্নি ললেখন্যা লছেকপকছেন আমন্যার পরম বন্যান্ধব সেম্পন্যাদকেবকন – 
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রন্যাজিশন্যাহেমী  ববশ্বববদনন্যালেয়ে  সেন্যাবাংবন্যাবদকে  সেবমবত  (রন্যাববসেন্যাসে),  রন্যাবব-র  বচিহ্নে পবত্রিকেন্যার 
সেম্পন্যাদকে প্রেকফিসের শহেমীদ ইকেবন্যালে, শ্বন্যাশ্ববতকেমী পবত্রিকেন্যার সেম্পন্যাদকে লমন্যাজিন্যাফিফির লহেন্যাকসেন, 
রন্যাজিবনবতকে ডিট কেম-এর লখন্যাকমবন এহেসেন্যান, বন্যামপনন্যা ডিট কেম-এর কেবব সেন্যালেন্যাহেউদ্দেমীন 
শুভ,  বববডিবনউজিকটন্যাকয়েবনকফিন্যার ডিট কেম-এর কেবব রন্যাজিম আলেন্যাউদ্দেমীন,  আর ঢন্যাকেন্যার 
‘মহেন্যানগর সেন্যাবরজিনমীন পমজিন্যা কেবমবট’র বন্যাৎসেবরকে পবত্রিকেন্যা  অঞ্জবলে-র সেম্পন্যাদকে ববধন্যান 
দন্যাসেগুপ্ত। একে-এগন্যাকরন্যার লজিলে লথেককে মমক্তি হেওয়েন্যার পর লচিকয়ে বনকয়েও আমন্যার ললেখন্যা 
যেখন ছেন্যাপকত পন্যারকলেন নন্যা  প্রেথেম আকলেন্যা,  তখন আমন্যার আটটন্যা রচিনন্যা লছেকপবছেকলেন 
প্রেবন্যাসেমী অনলেন্যাইন ইউককেকবঙলেমী  – ঢন্যাবব-র বন্ধম -অধনন্যাপকে শন্যাননম মজিমমদন্যাকরর চিযেরন্যায়ে। 

এছেন্যাড়ন্যা,  রন্যাজিশন্যাহেমী  সেবাংস্কক বত  উৎসেব  ২০১১-লত  লসেবমনন্যার-প্রেবন্ধ  ‘রন্যাজিনমীবত 
সেবাংস্কক বত কেন্যারন্যাগন্যার’ লপশ কেরন্যার সেমকযেন্যাগ কেকর বদকয়েকছেন রন্যাজিশন্যাহেমীর তৎকেন্যালেমীন ববভন্যাগমীয়ে 
কেবমশনন্যার কেবব আসেন্যাদ মন্যান্নিন্যান। গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ ববভন্যাকগর বশক্ষন্যাথেরমী বন্যাধন অবধকেন্যারমী, 
আবরফি লরজিন্যা মন্যাহেমমদ বটকটন্যা,  পন্যাথেরপ্রেতমীম দন্যাসে,  মবনরন্যা শরবমন,  মন্যামমনমর রশমীদ মন্যামমন, 
বন্যাবম,  সেমমন প্রেমমখ আমন্যাককে বদকয়ে ববলেকয়ে বনকয়েকছেন ‘মমবক্তিযেমকদ্ধির লপ্রেক্ষন্যাপট রচিনন্যা’টন্যা 
এববাং তন্যার অনমবলেবপও বন্যাবনকয়ে বদকয়েকছেন তন্যাহরন্যাই। প্রেবন্যাসেমী চিন্যাহটগন্যা-বন্ধম  কেন্যানন্যা তন্যাজিরমীন 
বলেকত লগকলে নমীরকব বকেন্তু অবনথেরভন্যাকব আমন্যাককে বদকয়ে বলেবখকয়ে বনকয়েকছেন ‘কেকনরলে-
তন্যাকহের-রূপকেথেন্যা’। এ রচিনন্যার লপছেনকেন্যার বক্তিক তন্যাবট কেরন্যার অবকেন্যাশ কেকর বদকয়েবছেকলেন 
রন্যাজিশন্যাহেমী লজিলেন্যা জিন্যাসেদ এববাং রন্যাবব-ছেন্যাত্রিলেমীকগর পদন্যাবধকেন্যারমীবকন – ববকশর কেকর নতমমর 
ফিন্যারকে  তম রন্যার।  বসেকনমন্যা-বশল্প-স্বন্যাধমীনতন্যা  বনকয়ে  দরকেন্যাবর  কেথেন্যা  বলেন্যার  সেমকযেন্যাগ  কেকর 
বদকয়েকছেন  রন্যাবব-সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা  ববভন্যাকগর  অধনন্যাপকে  কেন্যাজিমী  মন্যামমন  হেন্যায়েদন্যার  সেম্পন্যাবদত 
মনন্যাবজিকে লেণ্ঠন পবত্রিকেন্যা-পবরবন্যাকরর বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা। বকেছেম ললেখন্যা লববরকয়েবছেলে লফিসেবমককেও। 

আমন্যার প্রেকেন্যাশকে ‘আগন্যামমী প্রেকেন্যাশনমী’র অটলে কেমরপমরর (কেন্যামরলে হেন্যাসেন্যান) লমনন 
ভন্যাইকয়ের সেমরবচি আর সেবাংহেবতর লবন্যাধ আবম বকেছেমকতই বমবঝকয়ে বলেকত পন্যারব নন্যা – জিন্যাস্টে 
লেন্যা-জিওয়েন্যাব। এরকেম মন্যানমর প্রেকেন্যাশনন্যার দন্যাবয়েত্ব বনকলে ললেখন্যা হেকয়ে ওকঠ আনকনর; ললেখন্যা 
হেকয়ে ওকঠ সেমস্থি থেন্যাকেন্যার অবলেম্বন – মন্যামমন  (হুসেন্যাইন)  ভন্যাই লযেমনটন্যা বন্যারবন্যার বকলেন: 
‘রন্যাইবটবাং ইজি বহেবলেবাং’। ললেখকেরন্যা প্রেকেন্যাশককের কেন্যাকছে কেক তজতন্যা জিন্যানন্যায়ে,  ধননবন্যাদ লদয়ে, 
আর আবম  অধম কেন্যামরলে হেন্যাসেন্যান  লমনন  এববাং  ওসেমন্যান গবন  ভন্যাইকয়ের কেন্যাকছে  ক্ষমন্যা 
প্রেন্যাথেরনন্যা কেবর বইটন্যা জিমন্যা লদওয়েন্যার লক্ষকত্রি আমন্যার আনবরকে ববলেকম্বর জিনন।

আর সেমবসতন্যা চিক্রবতর মী  (‘ওকগন্যা  চিক্রযেন্যান,  লতন্যামন্যার চিন্যাকেন্যায়ে  মম প্রেন্যাণ’)  আমন্যার 
মকতন্যা স্বন্যাধমীনতন্যাববলেন্যাসেমী মন্যানমরককে লযে ববচিলে-অববচিলে সেম্পককের  ধকর রন্যাখকত পন্যারকলেন, 
এববাং  তন্যাককে  লশর  পযেরন  ললেখন্যার  মকধনই  রন্যাখকত  বদকত  পন্যারকলেন লসে  তন্যাহর  বনকজিরই 
লশ্রয়েকত্ব। এ জিমীবকন লপ্রেকমর-বন্ধম কত্বর-সেম্পককের র  ববসকয়ের লঘন্যার আমন্যার লকেন্যাকনন্যাবদন 
যেন্যাকব নন্যা। বন্ধম ত্ব-আচ্ছন্নি এ পকবথেবমী সেহেজি সেমনর – বনবখলে আনকনর। অগ্রজি-অনমজি-
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সেহেজি এইসেব বন্যান্ধবককে নতম ন কেকর কেক তজতন্যা বনকবদন কেকর সেন্যাধন কেন্যার?
মমশবকেলে লথেককে যেন্যায়ে তবম। যেতটন্যা আবম পন্যাবর তন্যার লচিকয়ে একেশটন্যা লববশ কেন্যাজি আবম 

লনই  হেন্যাকত,  আর  মন্যাথেন্যায়ে  বনই  তন্যার  লচিকয়ে  হেন্যাজিন্যারটন্যা  লববশ।  ফিলেন্যাফিলে  ববশ্ববখচিমবড়র 
লঝন্যাকলের  মকধন  নন্যাকেন্যাবনচিমবন্যাবন  খন্যাওয়েন্যা।  মমলেত এই  স্বভন্যাবকদন্যাকর  টমকেটন্যাকে  কেন্যাবরগবর 
মমশবকেলে লথেককেই লগলে বকেছেম। মমলে থেন্যাকেকলে কেন্যাণ্ডত লকেন্যাকনন্যা মমশবকেকলের আর ববকশর দষবন 
হেকয়ে ওঠন্যার লকেন্যাকনন্যা কেন্যারণ লেন্যাকগ নন্যা। এরকেম  নন্যাবতক্ষম দ আয়েতকনর  একেটন্যা বজিবনকসের 
সেন্যাববরকে আকধয়ে-সেম্পন্যাদনন্যার বনন্যাপন্যার লতন্যা আকছেই,  তন্যার বন্যাইকর শুধম  অক্ষর-ববননন্যাসে-
পকষন্যাববননন্যাসে-পমস্তকেসেজন্যা লথেককে আরম্ভি কেকর  (অননকদর সেন্যাকথে বমকলে) প্রুফি সেবাংকশন্যাধন 
এববাং সেবাংকশন্যাবধত প্রুফি-কেবপ লদকখ টন্যাইকপন্যাগুকলেন্যাককে লমবশকন লমরন্যামত কেরন্যা ইতনন্যাকেন্যার 
কেন্যাবরগবর কেন্যাজিগুকলেন্যার কেথেন্যাও যেবদ শুধম  ভন্যাবন্যা যেন্যায়ে – দমীঘর সেময়ে আর কন্যাবনসেন্যাকপক্ষ 
কেন্যাজি। এববাং তন্যা শুধম এই একেটন্যা বইকয়ের নয়ে – বববডিআর-ববকদন্যাহে আর শন্যাহেবন্যাগ বনকয়ে 
আকরন্যা দমকটন্যা বইকয়ের কেন্যাজিও কেরকত হেকয়েকছে, হেকচ্ছ। এ দমকটন্যা বইও লভন্যাটকেন্যা টন্যাইকপর – 
অধরসেহেস্রে পকষন্যার  এককেকেটন্যা বই। চিন্যাপটন্যা  কেম নয়ে। উপরন্তু রন্যাজিশন্যাহেমী  ববশ্বববদনন্যালেকয়ে 
২০১৪-র জিন্যানময়েন্যাবর-লফিব্রুয়েন্যাবরকত বশক্ষন্যাথেরমীকদর ববধরত বফি ও বন্যাবণবজিনকে সেন্যান্ধনককেন্যাসের 
ববকরন্যাধমী ববপমলে আকনন্যালেন,  তন্যাকত পমবলেশ-ছেন্যাত্রিলেমীকগর হেন্যামলেন্যা,  বশক্ষন্যাথেরমীকদর ববরকদ্ধি 
রন্যাবব-কেতক র পকক্ষর  মন্যামলেন্যা,  তদনকেবমবট  গঠন,  লসেই  তদনকেবমবট  কেতক রকে  আমন্যাককেসেহে 
আমন্যার বন্ধম -সেহেকেমরমী বশক্ষকেকদরককে উস্কন্যাবনমমলেকেভন্যাকব ‘উস্কন্যাবনদন্যাতন্যা’ উপন্যাবধ লদওয়েন্যা – 
এসেকবর পবরকপ্রেবক্ষকত অনন পন্যাববলেকে ববশ্বববদনন্যালেকয়ের সেমমনন্যা বশক্ষকেকদর সেবাংহেবত ও 
অনমকপ্রেরণন্যায়ে লফিসেবমকে-লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ, পন্যাববলেকে ববশ্বববদনন্যালেয়ে বশক্ষকেকদর বনজিস্ব জিন্যাতমীয়ে 
পযেরন্যাকয়ের একেটন্যা লফিন্যারন্যাম গঠকনর উকদনন্যাগ এববাং অননববধ নন্যানন্যান ধরকনর লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-
মতবববনময়ে ইতনন্যাকেন্যার কেন্যাকজি খন্যাবনকেটন্যা সেময়ে – এববাং তন্যার লচি অকনকে লববশ কেকর মন – 
লদওয়েন্যার মকতন্যা অনমরঙগুকলেন্যা সেবন্নিকববশত হেকলেন্যা। রমীবতমকতন্যা গুবকলেট পন্যাবকেকয়ে লফিলেন্যার 
মকতন্যা অবস্থিন্যা। পন্যাবকেকয়ে লগলেও। পড়লে দমবরলে শরমীর আর দমবরলে মকনর ওপর প্রেবলে চিন্যাপ। 
বইকয়ের  রচিনন্যাগুকলেন্যার  পমবরপ্রেকেন্যাশনন্যার  লখন্যাহজি  আমন্যার  খমহতখমহতন্যাবনর  মযেরন্যাদন্যা  রক্ষন্যা  কেকর 
লদওয়েন্যা প্রেকেন্যাশ কেরন্যা লগলে নন্যা বকেছেমকতই। বনঘরণ বন্যানন্যাকনন্যা লশর কেরকত পন্যারলেন্যাম নন্যা। বন্যাদ 
লগলে। বন্যাদ  পড়লে ‘ছেববর  ববস্তন্যাবরত হেবদসে’  নন্যাকম  আলেন্যাদন্যা  অবাংশটন্যাও। ছেববগুকলেন্যার 
অকনকেগুকলেন্যাই ববন কেকয়েবদকদর আহকেন্যা। সেব লক্ষকত্রিই প্রেন্যায়ে – বশল্পমীর নন্যাম, ছেববর নন্যাম – 
লযে নন্যাকম তন্যা লনকট বছেলে – ইতনন্যাবদ ক্ষম দন্যাক্ষকর ছেববর বনকচি বদকয়ে লরকখবছে। কেয়েটন্যা ছেবব 
ইরন্যাককের আবম গন্যাবরব কেন্যারন্যাগন্যাকরর অতনন্যাচিন্যার বনকয়ে আহকেন্যা – ইতন্যালেমীয়ে বশল্পমী ফিন্যানরন্যাকনন্যা 
লবন্যাকতকরন্যার। কেন্যাকরন্যার লক্ষকত্রিই ববস্তন্যাবরত লনট-হেবদসে বদকয়ে উচ্চকেকণ্ঠ ঋণ স্বমীকেন্যার কেরকত 
পন্যারলেন্যাম নন্যা – আফিকসেন্যাসে! 

আকগ হেকলে বনঘরন্যাত হেন্যালে ছেন্যাড়তন্যাম নন্যা। দরকেন্যার হেকলে আকরন্যা বছের পন্যার হেকতন্যা (বহে 
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বহে বহে) বকেন্তু গত বছেকরর ২০১৩ সেন্যাকলের, লমলেন্যায়ে এরকেম সেময়ে বববডিআর-ববকদন্যাকহের 
আস্ত  বইটন্যা  যেন্যাবতমীয়ে  কেন্যাবরগবর  কেন্যাজি  লশর  কেকরও,  মলেন্যাট-অঙসেজন্যা-ভম বমকেন্যা  হেকয়ে 
যেন্যাওয়েন্যার পকরও, সেন্যামন্যানন খমহৎখমহতন্যাবনর দন্যাকয়ে লফিকলে রন্যাখকত বগকয়ে আকজিন্যা তন্যা আকলেন্যার 
মমখ লদখলে নন্যা বকলে এবন্যার আবম আর খমহৎখমহতন্যাবনর পন্যালন্যায়ে পড়ন্যা লথেককে লশরপযেরন ববরত 
লথেককেবছে বন্যাধন হেকয়ে। 

এমবনকতও হেয়েত লযেত নন্যা – লকে জিন্যাকন, বনকজিককে আর ভরসেন্যা লেন্যাকগ নন্যা ইদন্যানমীবাং – 
পবরববণরত পবরবস্থিবতকত আকরন্যাই এড়ন্যাকনন্যা লগলে নন্যা মমশবকেলেগুকলেন্যাককে। সেকেকলের ক্ষমন্যার 
আশন্যা ছেন্যাড়ন্যা এ লক্ষকত্রি বন্যাবকে থেন্যাককে শুধম  হেতন্যাশন্যাই। আশন্যাহেত হেকত পন্যাবর নন্যা অজন্যাত 
কেন্যারকণ। আশন্যা থেন্যাককে:  ক্ষমন্যাকেন্যাজিলে লচিন্যাকখ লদখকবন সেবন্যাই – পন্যাঠকে ববকশরত। সেবন্যার 
জিনন কেন্যামনন্যা কেবর লপ্রেম-ববকদন্যাহে-বসেকনর লচিনন্যা-অকচিনন্যা সেমনর।

পবশ্চিম পন্যাড়ন্যা, রন্যাবব: ২৮লশ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪

নকেবফিয়েৎ ও কেক তজতন্যা: ২০১৫ অব

গত বছের লমলেন্যার  লশর বদকন,  ২৮লশ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪ তন্যাবরকখ,  এই বই প্রেকেন্যাশককের 
বরন্যাবকর লমইলে কেকর বদকয়েবছেলেন্যাম পমণরন্যাঙ অবস্থিন্যায়ে। মলেন্যাট-টলেন্যাট লতন্যা  আকগই পন্যাবঠকয়ে 
লরকখবছেলেন্যাম। বকেন্তু লমলেন্যাটন্যা লযেকহেতম  লশরই হেকয়ে লগলে, আবম চিন্যাইলেন্যাম লগন্যাটন্যা বইটন্যা একেবন্যার 
শন্যানভন্যাকব পকড় লদখকত। সেমতরন্যাবাং তখনই নন্যা-ছেন্যাপকত অনমকরন্যাধ কেরলেন্যাম। আমন্যার লসেই শন্যান 
পন্যাঠ আর হেয়ে বন। অশন্যাবন লগলে সেন্যারন্যা বছেরটন্যাই। বইটন্যা লশর পযেরন পকড়ই থেন্যাকেলে আস্ত 
একেটন্যা বছের। এ বই তন্যার মন্যাকন গত বছেকরর লসেই বই-ই বকট। শুধম একেটন্যা ললেখন্যা বন্যাদ আর 
দমকটন্যা  ললেখন্যা  লযেন্যাগ  হেকয়েকছে  –  এই  যেন্যা।  তন্যাকত  অবশন  বইটন্যার  উপকেন্যারই  হেকয়েকছে।  বকেছেম 
কেন্যাবরগবর ত্রুবট লমরন্যামবত কেরন্যা লগলে। সেমন্যারকসেট ববকনর বন্যানন্যাকনন্যা লশর মলেন্যাট অবলেম্বন কেকর 
সেন্যামকনর-লপছেকনর ফনন্যাপ বন্যাবনকয়ে বদকত পন্যারলেন্যাম। 

লমন্যাক্ষম সেমকয়ে রবমীন্দ্রভবকন আমন্যার লচিম্বন্যাকর লনট নন্যাই ববকশর কেন্যারকণ।  আজি লশর 
মমহেমকতর  একসে সেন্যারন্যাটন্যা বদন ধকর সেমবচিপত্রি লমলেন্যাকনন্যা ও ললেখন্যাগুকলেন্যার আবদ প্রেকেন্যাকশর হেবদসে 
কেন্যাগজিপত্রি লঘহকট লবর কেকর বসেন্যাকনন্যার কেম বটলে লকেরন্যাবনকেমর মহেন্যানকন কেরন্যা লগলে ‘মমক্তিধন্যারন্যা 
লনটওয়েন্যাকের ’ এববাং ‘গ্রন ডিট কেম’-এর বতন বশক্ষন্যাথেরমী-বন্ধম  আবরফিম লে ইসেলেন্যাম শবশ, ইসন্যা 
রহেমন্যান ও লরন্যাকেন রবকের সেন্যাকথে হেন্যাহেন্যাবহেবহে কেরকত কেরকত। এহকদর সেদন্যানন এবফিবশকয়েবন্স 
অতম লেনমীয়ে লস্রেফি। রচিনন্যাগুকলেন্যার  ববস্তন্যাবরত লদন্যাহেন্যাই  (লরফিন্যাকরন্স) বনকয়ে কেনবফিউশন দমর 
কেরন্যার লক্ষকত্রি রবাংপমকর বকসে লনট ঘন্যাহটন্যাঘন্যাহবট কেরন্যার সেন্যাকপন্যাটর  লফিন্যাকন বদকলেন বনয়েন্যামমন নন্যাহেন্যার 
বনমন্যা। তন্যার আকগ, গত রন্যাকত, লগন্যাটন্যা বইটন্যা একেবন্যার বমবলেকয়ে লদখকত লপকরবছে সেমবসতন্যা 
চিক্রবতর মীর সেন্যাকথে বন্যাসেন্যায়ে বকসে। 
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আজিও  ফিন্যালমনই  বকট।  ‘নস্বরন্যাচিন্যার  প্রেবতকরন্যাধ  বদবসে’ও  আজি।  রন্যাজিন্যার  দকম্ভির 
বন্যাড়বন্যাড়কনর সেন্যামকনও ববচিন্যারবমবদ্ধি বহেন্যালে রন্যাখন্যার নন্যামই মনমরনত্ব।  বন্ধম ত্ব-বসেন-ববপ্লকবর 
মনমরন-দময়েন্যাকর  হেন্যাবজির  তন্যাই  রন্যাজিন্যা-পমীবড়ত  সেন্যাধমকপ্রেবমকে  ভনন্যাকলেনন্যাইনও  এববাং  তন্যা 
কেকপরন্যাকরট বন্যাজিন্যার-সেমকত্রি  নয়ে,  বরবাং রন্যাজিন্যা  রন্যাষ্ট্রে  ও রন্যাজিনমীবতর বন্যাইকর  নবসেন্যামন্যাবজিকে 
সেম্পকের -সেন্যাধনন্যার লনটওয়েন্যাকের -সেমকত্রিই বকট। লতর-লচিন্যাদ্দে-পকনকরন্যা সেন্যালে জিমকড় লজিহককে বসেকত 
থেন্যাকেন্যা রন্যাক্ষসে-রন্যাজিনমীবতর অচিলেন্যায়েতনককে প্রেশ্ন কেরন্যার সেক্ষমতন্যা এই বই হেন্যারন্যায়ে বন লদখবছে! 

রন্যাজিশন্যাহেমী ববশ্বববদনন্যালেয়ে: ১৪ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৫
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প্রথম দনাগপ্রথম দনাগ

বলিনা রনারে রনারেনাগনারেৎবলিনা রনারে রনারেনাগনারেৎ
দণ্ডনধীলতদণ্ডনধীলত
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এক

ধররণ বলেপ্রেকয়েন্যাগ বলেন্যাৎকেন্যার

Fernando Botero. Abu Gharib

১.১ গণধররকণর গণতন্ত্রি

সেবতনকেন্যাকরর  ধররণ  একে  ঘটনন্যা,  আর  তন্যার  বমবডিয়েন্যা-কেন্যাভন্যাকরজি  এববাং  এ  সেম্পবকের ত 
ললেখন্যাবলেবখ,  গকবরণন্যা,  আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যা ও কেথেন্যাবন্যাতর ন্যা আলেন্যাদন্যা ঘটনন্যা। নয়েন্যাবদলমীর 
সেড়ককে চিলেমন্যান বন্যাকসের মকধন কেকয়েকেজিন মন্যাতন্যালে পমরর কেতক রকে দলেবদ্ধিভন্যাকব একেজিন 
নন্যারমীককে  ধররণ  কেকর  বন্যাসে  লথেককে  লফিকলে  বদকয়ে  হেতনন্যা  কেরন্যার  ঘটনন্যাবটককে  আমন্যাকদর 
‘গণতন্যাবন্ত্রিকে’  বমবডিয়েন্যা  বদববন  ‘গণধররণ’  কেথেন্যাটন্যা  বদকয়ে  চিন্যালেন্যাকচ্ছ। ‘গণধররণ’  কেথেন্যাটন্যা 
লমন্যাকটও  গণতন্যাবন্ত্রিকে  নয়ে।  ‘গনন্যাবাং  লরপ’  এববাং  ‘গণধররণ’  কেথেন্যা  দমবটর  মকধন  পন্যাথেরকেন 
আকেন্যাশপন্যাতন্যালে। বনওবলেবন্যারন্যালে বন্যাবণজিনপমহবজির নববশ্বকে প্রেভম কদর তরকফি তন্যাহকদর স্থিন্যানমীয়ে 
প্রেবতবনবধ বহেকসেকব ‘প্রেথেম আকলেন্যা’ নন্যাকমর লযে কেকপরন্যাকরট-ববজন্যাপনপত্রিবট বন্যাবাংলেন্যাকদশককে 
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পথে লদখন্যাকনন্যার ও পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার দন্যাবয়েত্ব গ্রহেণ কেকরকছে বকলে মকন হেয়ে, তন্যারন্যা পযেরন 
‘গণধররণ’ অবনন্যাহেত লরকখকছে। প্রেথেম আকলেন্যা তন্যাই বকলে লকেন্যাকনন্যা  অগণতন্যাবন্ত্রিকে কেন্যাজি 
কেরকছে  তন্যা  নয়ে।  ববদনমন্যান  বমবডিয়েন্যা-গণতকন্ত্রি  প্রেথেম  আকলেন্যা  সেবাংখনন্যালেঘম  নয়ে, 
সেবাংখনন্যাগুররই দকলে। বমবডিয়েন্যায়ে ধররণ প্রেসেকঙ কেথেন্যা বলেন্যার সেময়ে ধবররতন্যা নন্যারমীককে লযেভন্যাকব 
‘বভবকম’  বহেকসেকব  আখনন্যাবয়েত কেরন্যা  হেকচ্ছ তন্যা-ও লখয়েন্যালে কেরন্যার  মকতন্যা।  এই আখনন্যা 
লঘন্যারণন্যা কেকর:  পমরর হেকলেন্যা বশকেন্যারমী,  নন্যারমী তন্যার বশকেন্যার। লযেন ধররণ একেবট প্রেতনন্যাবশত 
ঘটনন্যা। 

১.২ প্রেকলেন্যাভন: ববদনমন্যান গণতকন্ত্রির পবলেবটকেনন্যালে ইকেকনন্যাবম

আজিককের সেন্যারন্যা  দমবনয়েন্যায়ে  প্রেকলেন্যাভন  নবধ  বনন্যাপন্যার।  লমফৌবলেকেভন্যাকব  দরকেন্যাবর  বনন্যাপন্যার। 
প্রেকলেন্যাভন ছেন্যাড়ন্যা ববজন্যাপন অচিলে। ববজন্যাপন ছেন্যাড়ন্যা পণন অচিলে।১ পণন ছেন্যাড়ন্যা বনতননতম ন 
বন্যাজিন্যাবর  উৎপন্যাদন  অচিলে।  প্রেবকবদ্ধি  ধপন্যাসে।  এই  হেকলেন্যা  নয়েন্যা  উদন্যারনমীবতবন্যাদমী 
আথেররন্যাজিবনবতকে  বনবস্থিন্যা।  এই  হেকলেন্যা  ববদনমন্যান  গণতকন্ত্রির  পবলেবটকেনন্যালে  ইকেকনন্যাবম। 
বটবভকত পবত্রিকেন্যায়ে বসেকনমন্যায়ে নন্যাটককে ববজন্যাপকন গকল্প সেন্যাবহেকতন প্রেবকন্ধ এববাং গকবরণন্যায়ে 
‘প্রেকলেন্যাভন’ আজিককে প্রেধন্যানতম বথেম সেবাং। মন্যান্নিন্যা লদ’র লসেই গন্যাকনর কেথেন্যা লকে নন্যা জিন্যাকন: 
‘ও লকেন এত সেমনরমী হেকলেন্যা, অমবন কেকর বফিকর তন্যাকেন্যাকলেন্যা, লদকখ লতন্যা আবম মমগ্ধ হেবই, 
আবম  লতন্যা  মন্যানমর’।  মনমরনকত্বর  মন্যাপকেন্যাবঠ  হেকলেন্যা:  লসে  স্টেনন্যানন্যাডির -লসেফৌনকযেরর  প্রেকলেন্যাভন 
লবন্যাকঝ বকেনন্যা। এমনই এই ললেন্যাকভর অথেরনমীবত লযে বন্ধম কত্বও প্রেকলেন্যাভন থেন্যাককে। ধররকণও 
প্রেকলেন্যাভন থেন্যাককে। অনন সেব প্রেকলেন্যাভনককে বহেন্যালে লরকখ ধররকণর প্রেকলেন্যাভন উকচ্ছদ কেরন্যা 
বকে সেম্ভিব?  যেবদ সেম্ভিব হেয়েও,  লখন্যাদ প্রেকলেন্যাভন নন্যামকে বজিবনসেটন্যা বকেন্তু লথেককেই যেন্যায়ে। 
প্রেকলেন্যাভন থেন্যাকেকলে তন্যার নন্যানন্যারকেম লরন্যাগলেক্ষকণর অবভপ্রেকেন্যাশও ঘকট। এই যেবদ হেয়ে লখন্যাদ 
সেমন্যাজি-বকনন্যাবস্ত তন্যাহেকলে থেন্যানন্যা পমবলেশ-আদন্যালেত-কেন্যারন্যাগন্যার,  এমনবকে ফিন্যাহবসে,  বদকয়েও 
শন্যাবন পন্যাব নন্যা আমরন্যা। 

১.৩ ধররণ – আইকনর শন্যাসেকনর ববজন্যাপন 

বলেপ্রেকয়েন্যাগ আজিককের দমবনয়েন্যায়ে সেবচিন্যাইকত নবধ কেন্যাজি। ডিন্যারউইকনর ‘সেন্যারভন্যাইভন্যালে ফির 
দন বফিকটস্টে’ এর নন্যাম বদকয়ে,  মন্যাকের কসের লশ্রণমীববকদ্বিকরর নন্যাম বদকয়ে,  মগরন্যাকনর ববররতন্যার 
নন্যাম বদকয়ে নবধ কেরন্যা হেকয়েকছে লজিন্যার যেন্যার মমলমকে তন্যার নমীবত। ‘মন্যাইট ইজি রন্যাইট’ আজি 

১ লকেন ববজন্যাপন ছেন্যাড়ন্যা পণন-ববপণন অচিলে, এমনবকে লখন্যাদ পমহবজিবন্যাদমী অথেরনমীবত অচিলে, লসে 
ববরয়েকে আকলেন্যাচিনন্যার জিনন লদখন্যা লযেকত পন্যাকর ববনয়ে লঘন্যার, ১৯৯১-এর অনভমরক্তি ‘ববজন্যাপন 
ও মন’ নন্যাকমর দমদরন্যান, ধ্রুপদমী প্রেবন্ধবট। 
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গ্রন্যাহেন প্রেবন্যাদবন্যাকেন। ‘মন্যাইকরর উকপ্রে ওরমধ নন্যাই’ তত্ত্ব হেন্যাবজির কেন্যাটমর ন পবত্রিকেন্যার মলেন্যাকট। 
মন্যা-বন্যাবন্যার তরকফি বন্যাচ্চন্যাককে মন্যারন্যা, বশক্ষককের বদকে লথেককে বশক্ষন্যাথেরমীকদরককে মন্যারন্যা, গকহেকস্তর 
পক্ষ লথেককে লচিন্যার  বপটন্যাকনন্যা,  জিনতন্যার  উৎসেন্যাকহে  গণবপটম বন,  স্বন্যামমীজিমীর  স্বহেকস্ত বউককে 
বপটন্যাকনন্যা, পমবলেকশর লেন্যাবঠ বদকয়ে প্রেন্যাক্তিন মন্ত্রিমীককে বপটন্যাকনন্যা– এগুকলেন্যা মন্যামমবলে ঘটনন্যা মন্যাত্রি। 

এই  সেমন্যাকজি সেবহেবাংসেতন্যা  নবধ।  বলেপ্রেকয়েন্যাগই  রন্যাকষ্ট্রের  অবস্তকত্বর  যেমবক্তি।  পবরবন্যার 
লথেককে প্রেশন্যাসেন পযেরন যেন্যাবতমীয়ে প্রেবতষন্যাকনর বভবত্তি বলেপ্রেকয়েন্যাগ। বলেপ্রেকয়েন্যাগ ও প্রেবতকশন্যাধ
-গ্রহেণ  লখন্যাদ  আইন-আদন্যালেত-ববচিন্যারবনবস্থিন্যার  সেবরসেম্মত  বভবত্তি।  ‘আইকনর  শন্যাসেন’ 
বকলে  লযে  বজিবনসেটন্যা  চিন্যালেম  আকছে  তন্যা  আসেকলে  মহেন্যাভন্যারত-কেবথেত  আবদতম  শন্যাস্ত্র 
‘দণ্ডনমীবত’। দণ্ড ধন্যারণন্যাবটই পমররতন্যাবন্ত্রিকে। পমরকরর ববকশর দণ্ড,  ববাংশদণ্ড,  ললেফৌহেদণ্ড 
ইতনন্যাবদ। কেন্যারন্যাগন্যাকর,  বরমনন্যাকণ্ড, আটকেন্যাবস্থিন্যায়ে পমরকরর গুহেনদ্বিন্যাকর দণ্ডপ্রেকয়েন্যাকগর ঘটনন্যা 
এই একে-এগন্যাকরন্যার শন্যাসেনন্যামকলেও ঘকটকছে। আর রন্যাজিশন্যাহেমী লকেন্দ্রমীয়ে কেন্যারন্যাগন্যাকরর খন্যাপরন্যা 
ওয়েন্যাকডির  ইলেন্যা বমকত্রির লযেন্যানমীকত গরম বডিম ঢমকেন্যাকনন্যার ঘটনন্যা লতন্যা লসেবদনকেন্যার ঘটনন্যা মন্যাত্রি। 
ধররণ বজিবনসেটন্যা তন্যাই আইকনর শন্যাসেকনর বনছেকে একেবট ববজন্যাপন বন্যা প্রেকেন্যাশ। আইকনর 
শন্যাসেকনর  মমলেনমীবত  বলেপ্রেকয়েন্যাগ;  আর  ধররকণর  মমলেনমীবত  বলেন্যাৎকেন্যার।  এইটমকেম ই  যেন্যা 
পন্যাথেরকেন। আসেকলে ঐটমকেম ই লতন্যা বমলে। অবভধন্যান ও অথেরতত্ত্ব বলেকছে,  বলেপ্রেকয়েন্যাগ আর 
বলেন্যাৎকেন্যার আদকত একেই বস। 

১.৪ বলেন্যাৎকেন্যাকরর শবন্যাথেরতত্ত্ব

এ  সেমন্যাজি  আসেকলে  বলেপ্রেকয়েন্যাকগর,  বলেন্যাৎকেন্যাকরর।  সেবহেবাংসেতন্যা  মন্যাকত্রিই  বলেন্যাৎকেন্যার। 
বলেন্যাৎকেন্যার কেথেন্যাটন্যার একেবট অথের লযেমন ‘ধররণ’, লতমনই বলেন্যাৎকেন্যার কেথেন্যাটন্যার অপর অথের 
বলেপ্রেকয়েন্যাগ,  তথেন্যা ‘শবক্তিপ্রেকয়েন্যাগ’, ‘অতনন্যাচিন্যার’, ‘জিমলেমম’, ‘জিবরদবস্তমমলেকে আচিরণ’ 
(বন্যাবাংলেন্যা একেন্যাকডিমমী সেবাংবক্ষপ্ত বন্যাবাংলেন্যা অবভধন্যান)। ‘বলেন্যাৎকেন্যার’ হেকচ্ছ একে বদককে ‘বলে 
দ্বিন্যারন্যা  কেরণ,  বলেপ্রেকয়েন্যাগ’,  ‘অননন্যায়ে’,  ‘অতনন্যাচিন্যার’;  এববাং  অনন  বদককে  ‘বলেপমব্বরকে 
সেতমীত্বনন্যাশ  (লরপ)’;  শুধম  তন্যাই নয়ে, ‘ঋণমীককে স্বগককহে আবনয়েন্যা তন্যাড়নন্যাবদ  দ্বিন্যারন্যা  ঋণ 
লদওয়েন্যাকনন্যা’ও ‘বলেন্যাৎকেন্যার’  বকট  (হেবরচিরণ বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে,  ১৯৯৬-কে; ১৯৯৬-খ)। 
সেমতরন্যাবাং  বলেন্যাৎকেন্যার লস্রেফি নন্যারমীর ওপরই ঘকট নন্যা,  পমরকরর ওপরও ঘকট। অবভধন্যান 
অনমসেন্যাকর,  ‘বলেন্যাৎকেক তন্যা’  লযেমন  হেয়ে,  লতমনই  ‘বলেন্যাৎকেক ত’  বন্যা  ‘পরবশমীভম ত’ও 
(হেবরচিরকণর বঙমীয়ে শবককেন্যার)  হেয়ে। লমন্যাদ্দেন্যা কেথেন্যায়ে এ হেকচ্ছ,  পকরর আকেন্যাঙন্যা দ্বিন্যারন্যা 
আক্রন্যান হেওয়েন্যা। 

লযেকহেতম  ঘটনন্যাটন্যা বলেপ্রেকয়েন্যাকগর, আবধপকতনর– টন্যাকগরট সেবসেময়েই তন্যাই দমবরলে সেত্তিন্যা। 
টন্যাকগরট তন্যাই নন্যারমী,  বকদ্ধি,  বন্যালেকে,  বশশু,  গবরব,  প্রেন্যাবনকে জিনজিন্যাবত ইতনন্যাবদ। পমরর-
বশশুও ধররণ এববাং সেবহেবাংসে লযেফৌন বনপমীড়ন লথেককে লরহেন্যাই পন্যায়ে নন্যা। বন্যাসেন্যায়ে নন্যা, স্কম কলে নন্যা, 
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স্কন্যাউট কেনন্যাকম্প নন্যা, ছেন্যাত্রিন্যাবন্যাকসে নন্যা, মক্তিকব নন্যা, মন্যাদন্যাসেন্যায়ে নন্যা, এমনবকে মসেবজিকদও নন্যা। 
পমরর-বন্যাচ্চন্যার বলেন্যাৎকেন্যার অবশন আমন্যাকদর সেমন্যাকজি অনন্যাকলেন্যাচিন। স্টেনন্যানন্যাডির  পমররতন্যাবন্ত্রিকে 
লকেন্যাডি লমন্যাতন্যাকবকে পমরর ধররণকযেন্যাগন নয়ে। ধবররত পমরর আকরকেটন্যা ‘মন্যাবগ’ মন্যাত্রি, ‘মরদ’ 
নয়ে।

১.৫ আত্মমযেরন্যাদন্যার ববকেন্যার, সেম্পককের র ববকেন্যার

সেমন্যাকজি আত্মমযেরন্যাদন্যাকবন্যাধ, স্বন্যাতন্ত্রিনকবন্যাধ, স্বন্যাধমীনতন্যা ও আত্মকেতক র কত্বর লবন্যাধ লযে পবরমন্যাকণ 
ববকেন্যারগ্রস্ত হেকচ্ছ,  সেম্ভিবত লসেই পবরমন্যাকণ বন্যাড়কছে ধররণ। যেন্যার আত্মমযেরন্যাদন্যাকবন্যাধ নন্যাই 
লসে-ই  অকননর  আত্মমযেরন্যাদন্যার  মমলেন  লবন্যাকঝ  নন্যা,  তন্যাককে  ভম লেমবণ্ঠত কেরকত পন্যাকর।  যেন্যার 
বনকজিরই স্ব-অধমীনতন্যার লবন্যাধ নন্যাই, দন্যাসেকত্বর অপমন্যানকবন্যাধ নন্যাই, লসে অকননর স্বন্যাধমীনতন্যার 
মমলেন  লবন্যাকঝ  নন্যা।  অকননর  উপর  বলেপ্রেকয়েন্যাকগর  মমঢ়তন্যায়ে  লসে  আনন  অনমভব  কেকর। 
আত্মমযেরন্যাদন্যার  লবন্যাধ  ও স্বন্যাধমীনতন্যার  লবন্যাকধর  অভন্যাব  পমরণ  হেয়ে অপকরর  উপর কেতক রত্ব 
ফিলেন্যাকনন্যার লবন্যাধ বদকয়ে। এই কেতক র ত্বনমীবতকতই সেমন্যাজি চিকলে। 

ধররণ হেকলেন্যা সেম্পককের র ববকেন্যার। ধররকণর দ্বিন্যারন্যা সেন্যাবধত লকেফৌমন্যাকযেরর ক্ষবত বন্যা শরমীকরর 
ডিনন্যাকমজি আসেলে বনন্যাপন্যার নন্যা। ‘লকেফৌমন্যাকযেরর ক্ষবত’ বন্যানন্যাকনন্যা একেটন্যা পমররতন্যাবন্ত্রিকে ধন্যারণন্যা 
মন্যাত্রি। লযেফৌন অকথের বলেন্যাৎকেন্যারই শুধম নয়ে, শরমীকরর ওপর লযেককেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যার বলেপ্রেকয়েন্যাগ বন্যা 
সেবহেবাংসেতন্যাই  শরমীকরর  ক্ষবত কেরকত পন্যাকর। ধররকণ  সেবকচিকয়ে লববশ ববনষ হেয়ে আসেকলে 
আত্মমযেরন্যাদন্যা। আত্মমযেরন্যাদন্যার লযেককেন্যাকনন্যা ববনন্যাশই ধররণ। এ হেকলেন্যা আত্মন্যার ক্ষবত। লযে-
লকেন্যাকনন্যা প্রেতনক্ষ বলেপ্রেকয়েন্যাকগই এটন্যা ঘকট। চিমড়ন্যানতম মন্যাত্রিন্যায়ে ঘকট ধররকণ। আত্মমযেরন্যাদন্যা 
কেমীভন্যাকব সেবাংজন্যাবয়েত হেকচ্ছ তন্যার ওপর তন্যাই বনভর র কেকর ধররকণর সেবাংজন্যা।

১.৬ বববন্যাহে, বনবক্তিগত মন্যাবলেকেন্যানন্যা, ধররণ

বনবক্তিগত মন্যাবলেকেন্যানন্যার উত্তিরন্যাবধকেন্যার-প্রেথেন্যাককে বনশ্চিয়েতন্যার সেন্যাকথে বটবকেকয়ে রন্যাখন্যার জিনন 
দরকেন্যার নন্যারমীর ওপর পমণর  বনয়েন্ত্রিণ। এই বনয়েন্ত্রিণ লভকঙে পড়কলে,  লকে লকেন্যান পমরকরর 
সেনন্যান তন্যা বনবশ্চিত হেওয়েন্যা নন্যা লগকলে, পকবথেবমীকত সেন্যাদন্যা-কেন্যাকলেন্যা ধনমী-দবরদ দন্যাসে-মন্যাবলেকে 
কেতর ন্যা-লগন্যালেন্যাম বন্যাহ্মণ-শমদ  বন্যাঙেন্যাবলে-পন্যাহেন্যাবড়  লকেন্যাকনন্যা  প্রেকেন্যাকরর  নবরমন  বটবকেকয়ে রন্যাখন্যা 
যেন্যায়ে  নন্যা।  নবরমন  নন্যা  বটকেকলে  কেতক র ত্বতন্ত্রিও লটককে  নন্যা।  সেব  বকেছেম  লভকঙে  পকড়।  তন্যাই 
মন্যাবলেককের সেনন্যান লযে মন্যাবলেককেরই,  প্রেমন্যাণ সেহেকেন্যাকর তন্যা বচিনকত পন্যারন্যার জিনন বববন্যাহে বন্যা 
‘ববকশরভন্যাকব বহেনমীয়ে’ চিমবক্তির মন্যাধনকম নন্যারমীককে ববন বন্যা নজিরববন কেকর রন্যাখকত হেয়ে। এ 
ছেন্যাড়ন্যা  উত্তিরন্যাবধকেন্যাকরর উপন্যায়ে লনই। এ ছেন্যাড়ন্যা  বববন্যাকহেরও অথের  লনই। বববন্যাহে আসেকলে 
একেবট  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে,  রন্যাজিবনবতকে  ও আইনগত  সেম্পকের চিমবক্তি  যেন্যা  বদকয়ে  সেম্পকদর  বনবক্তি-
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মন্যাবলেকেন্যানন্যা, যেন্যাবতমীয়ে নবরমন এববাং কেতক র ত্বতন্ত্রিককে বটবকেকয়ে রন্যাখন্যা যেন্যায়ে। 
এরই জিনন পন্যাহচি হেন্যাজিন্যার বছেকরর কেতক র ত্বপরন্যায়েণ অসেভনতন্যা নন্যারমীপমররককে পরস্পকরর 

কেন্যাছে লথেককে দমকর সেবরকয়ে লরকখকছে। পরস্পরককে বন্যাবনকয়ে লরকখকছে পরস্পকরর অকচিনন্যা। এ 
হেকচ্ছ ‘ভন্যাগ কেকরন্যা এববাং শন্যাসেন কেকরন্যা’র ববশ্বজিনমীন-সেবরজিনমীন ধ্রুপদমী দকষন্যান। নন্যারমী-
পমরকরর এই ববভন্যাজিন বহুববধ রূপ ধন্যারণ কেকর ববরন্যাজি কেরকছে আজিককের পকবথেবমীকত। 
নন্যারমীপমরকরর  প্রেন্যাবতষন্যাবনকে,  আইনমী,  শন্যাস্ত্রমীয়ে  ও  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  এই  ববভন্যাজিকনর  এককেবন্যাকর 
লকেকন্দ্র আকছে বববন্যাকহের ধন্যারণন্যা। বঙভন্যারতমীয়ে পমরন্যাকণর নবতর পন্যাকঠর মন্যাধনকম কেবলেম 
খন্যান লদবখকয়েকছেন,  বববন্যাহে মন্যাকন ববকশরভন্যাকব বহেনকযেন্যাগন চিমবক্তি। বববন্যাহে মন্যাকনই বন্ধন। 
বববন্যাহেবন্ধন। 

বববন্যাহে-ববভন্যাজিন আকছে বকলেই ধররণ এববাং দন্যাম্পতন-সেবহেবাংসেতন্যা আকদফৌ সেম্ভিব হেকয়ে 
ওকঠ। নন্যারমীককে ববন বন্যা নজিরববন রন্যাখন্যার একেবট উপন্যায়ে যেবদ হেয়ে বববন্যাহে,  লতন্যা অপর 
উপন্যায়েবট  হেকচ্ছ ধররণ।  ধররণ  বববন্যাকহেও বসেদ্ধি,  ববকয়ের বন্যাইকরও বসেদ্ধি। এককে অকননর 
পবরপমরকে মন্যাত্রি। বববন্যাহে হেকচ্ছ ঐবতহেন্যাবসেকেভন্যাকব সেকষ দমই প্রেবতপক্ষককে শন্যাস্ত্র ও লযেফৌনতন্যার 
আঠন্যা বদকয়ে পরস্পকরর সেন্যাকথে লসেহকট রন্যাখন্যা। এ লথেককে যেন্যা উৎপন্নি হেয়ে তন্যা ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা নয়ে 
– বহেবাংসেন্যা  ও ঘকণন্যা। বপতন্যা কেতক রকে  কেননন্যা  ধররণ,  কেননন্যাসেম লমকয়েকদর ধররণ  বন্যা  বনপমীড়ন 
অপ্রেচিবলেত বকেছেম  নয়ে। (উকলখকযেন্যাগন মন্যাত্রিন্যায়ে নন্যানন্যা অকথের বনবতক্রম লযে আকছে লসে কেথেন্যা 
সেকেকলেই জিন্যানন্যা।) তন্যাই ধররকণর ববরকদ্ধি বলেন্যা অথেচি ববদনমন্যান বববন্যাকহের ববরকদ্ধি নন্যা বলেন্যা 
রমীবতমকতন্যা আত্মঘন্যাতমী আসন্যালেন মন্যাত্রি। 

১.৭ কেন্যাম লপ্রেম ধররণ

নন্যারমী এববাং পমরকরর মন্যাঝখন্যাকন উপবস্থিত লযেফৌন ক্ষম ধন্যা এববাং লযেফৌন অবদমন। দম-জিকনর 
লবলেন্যায়ে এর প্রেকেন্যাশ দম-রকেম। পমরকরর লবলেন্যায়ে আগ্রন্যাসেন-আক্রমণ, অথেরন্যাৎ নন্যারমীধররণ। 
নন্যারমীর লবলেন্যায়ে লযেফৌনসেত্তিন্যার ‘লসেবক্স’ বববনমরন্যাণ ও বববনময়ে বদকয়ে পমররককে মনন্যাবনপমকলেট 
কেরন্যা, কেরন্যায়েত্তি কেরন্যা। বনবদরষ মন্যাপমকতন্যা লযেফৌনতন্যা এখন ক্ষমতন্যা নববকে। এ বদকয়ে পমররককে 
কেবন্যা কেরন্যা  যেন্যায়ে। দমকটন্যাই  পমররতন্যাবন্ত্রিকে।  দমকটন্যাই  লপ্রেমহেমীন।  কেন্যামপরন্যায়েণ।  লপ্রেম  মন্যাকন 
সেঙমীককে পবরতক প্ত কেকর বনকজি সেমখমী হেওয়েন্যা। কেন্যাম মন্যাকন সেঙমীককে বনবহেন্যার কেকর আত্মরবত 
চিবরতন্যাথের  কেরন্যা।  এ  আসেকলে  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  বন্যাসেনন্যা।  অথেবরটন্যাবরয়েন্যান  বডিজিন্যায়েন্যার  অফি 
ডিবমকনশন। এই সেমখ আবধপকতনর ববকেক ত সেমখ – এমনবকে খমকনর লক্ষকত্রিও,  এমনবকে 
ধররকণর লক্ষকত্রিও। দমকটন্যাই যেমকগর অসেমখ। দমকটন্যাই বনওবলেবন্যারন্যালে কেন্যালেপকবরর লরন্যাগলেক্ষণ। 
এই লরন্যাগ রন্যাজিবনবতকে, মন্যাকন ক্ষমতন্যাককেবন্দ্রকে– সেন্যামন্যাবজিকে নয়ে। তন্যাই বকলে লকেন্যাকনন্যাটন্যাই 
অপরটন্যার  কেন্যারণ  নয়ে।  একেটন্যা  আকরকেটন্যার  ফিলেন্যাফিলেও  নয়ে।  উভকয়েরই  কেন্যারণ 
কেতক রত্বতন্ত্রি।  উভকয়েরই  ফিলেন্যাফিলে  কেতক র ত্বতন্ত্রি।  এ  দমকটন্যার  একেটন্যা  বদকয়ে  আকরকেটন্যাককে 

ধষর্কণ বলিপ্রচয়নাগ বলিনা রনারেৎ  63



জিন্যাকয়েজি কেরন্যা  যেন্যায়ে  নন্যা  বকেছেমকতই। দমকটন্যাই  অগ্রহেণকযেন্যাগন।  দমকটন্যাই  বন্যাজিন্যাকরর  ববকেন্যার। 
বন্যাজিন্যাকরর  যেমকগ  মনমরনকত্বর  ববকেন্যার।  সেমন্যাকজির  সেবরত্রি  এই  ববকেন্যার  দকশনমন্যান। 
বশক্ষন্যাথেরমী-বশক্ষকে  অবফিসেন্যার-কেমরচিন্যারমী  ববকক্রতন্যা-খবরদ্দেন্যার  উবকেলে-মকক্কলে  ববচিন্যারকে-
অপরন্যাধমী  ডিন্যাক্তিন্যার-রবগ  নন্যারমী-পমরর  লচিন্যার-পমবলেশ  ইতনন্যাবদ  সেম্পকের  সেমমচিকয়ে  এই 
ববকেন্যাকরর আছের পকড়কছে। 

ধররকণ লযেফৌনসেমখ নন্যাই। এটমকেম  লবন্যাঝন্যার মকতন্যা সেন্যাবন্যালেকে হেকত লযে আত্মঅনমসেন্ধন্যান ও 
বনববষতন্যা লেন্যাকগ তন্যা এই বন্যাজিন্যাকরর যেমকগ নন্যাই। দম লফিলেন্যার সেময়ে নন্যাই কেন্যাকরন্যা। আবম লকে? 
আবম কেমী ভন্যাকব (লযেফৌনকেকমরর পবরণন্যাকম) এখন্যাকন এলেন্যাম? এই কেকমরর সেন্যারসেতন কেমী? এর 
সেন্যারসেত্তিন্যাই বন্যা কেমী?  সেমখ কেমী বস?  কেন্যাম আর লপ্রেকমর পন্যাথেরকেন কেমী?  লপ্রেম আর লযেফৌন 
আনকনর  মকধন  সেম্পকের  কেমী?  এ  সেব  বনকয়ে  বনববষ  আত্মঅনমসেন্ধন্যাকন  বনরত  লথেককে 
লযেফৌনতন্যা,  বলেঙসেত্তিন্যা  এববাং  লপ্রেম  বন্যা  আনকনর  স্বরূপ  উপলেবব  কেরন্যার  সেময়ে  পমরর-
সেমন্যাকজির নন্যাই। নন্যারমীকেম কলেরও নন্যাই।  এর জিনন দন্যায়েমী  অবশন  নন্যারমী-পমরর নয়ে। দন্যায়েমী 
আথেররন্যাজিবনবতকে বনবস্থিন্যা। রন্যাজিনমীবত মন্যাকনই বচিনন্যা নন্যা কেরন্যা। রন্যাজিনমীবত মন্যাকন অনমগত 
থেন্যাকেন্যা। আনমগতন মন্যাকনই আনমগকতনর প্রেবতকযেন্যাবগতন্যা। সেবরগ্রন্যাসেমী প্রেবতকযেন্যাবগতন্যা মন্যাকনই 
গণ্ডকগন্যাকলের আশঙ্কন্যা এববাং আশঙ্কন্যার বকেছেম নন্যা বকেছেম বন্যাস্তবন্যায়েন।

১.৮ ধররণ লকেন্যাকনন্যা লফিফৌজিদন্যাবর মন্যামলেন্যা নয়ে

ধররণ  তন্যাই  বনবক্তিগত মন্যামলেন্যা  নয়ে। ধররণ  লকেন্যাকনন্যা  লফিফৌজিদন্যাবর  মন্যামলেন্যাও  নয়ে। লকেন্যাকনন্যা 
ক্রন্যাইমই আসেকলে বক্রবমনন্যালে লকেসে নয়ে,  পবলেবটকেনন্যালে লকেসে। ধররকে হেকয়ে ওঠন্যার আকগই 
সেম্ভিন্যাবন ধররককের সেন্যামকন সেদন্যাহেন্যাবজির থেন্যাককে লখন্যাদ ‘ধরণর’ এর ধন্যারণন্যা। ধররকে, খমনমী, লচিন্যার, 
রন্যাজিনমীবতববদ বন্যা মমনন্যাফিন্যাকখন্যার লকেউই ‘ববকশর’ লকেন্যাকনন্যা পকথেকে একে প্রেকেন্যার জিমীব নয়ে। 
এরন্যা কেন্যাকরন্যা স্বন্যামমী, কেন্যাকরন্যা স্ত্রমী, কেন্যাকরন্যা সেনন্যান, কেন্যাকরন্যা সেন্যাথেমী। সেবন্যাই ববদনমন্যান রন্যাজিবনবতকে 
বনবস্থিন্যার বশকেন্যার। প্রেকতনকেটন্যা ধররণই তন্যাই রন্যাজিবনবতকে ধররণ,  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে ধররণ;  প্রেকতনকেটন্যা 
অপরন্যাধই  লযেমন  রন্যাজিবনবতকে  অপরন্যাধ  এববাং  প্রেকতনকে  ববনই  লযেমন  এককেকে  জিন 
রন্যাজিববন।  এগুকলেন্যা  রন্যাষ্ট্রেপ্রেণন্যালেমীর  অনগরত  উপন্যাদন্যান  মন্যাত্রি।  প্রেশ্নটন্যা  পমকরন্যা  সেমন্যাকজির 
সেবাংকবদনশমীলেতন্যা এববাং দন্যায়েদন্যাবয়েকত্বর। প্রেশ্নটন্যা যেমকগর চিলেন পন্যাকল লদবন্যার। 

লকে ধররণ কেরলে,  কেন্যাককে ধররণ কেরলে – তন্যার লচিকয়ে বড় কেথেন্যা হেকলেন্যা ধররণ ঘটনন্যাটন্যা 
সেমন্যাকজি যেতক্ষণ থেন্যাকেকব ততক্ষণ লকেউ বনরন্যাপদ নন্যা। লযেককেউ যেখন-তখন ধবররত হেকব। 
ধররকণর  ববকশর  একেবট  ঘটনন্যার  লচিকয়ে  লখন্যাদ  ধররকণর  ধন্যারণন্যা  লববশ  মন্যারন্যাত্মকে।  লখন্যাদ 
লজিলেখন্যানন্যার লচিকয়ে লজিলেখন্যানন্যার ধন্যারণন্যা লযেমন লববশ ববপজনকে। পন্যাথেকরর কেন্যারন্যাগন্যাকরর 
লচিকয়ে কেন্যাগকজির কেন্যারন্যাগন্যার,  ভন্যাবনন্যার কেন্যারন্যাগন্যার,  ধন্যারণন্যার কেন্যারন্যাগন্যার অবধকে ভয়েবাংকের। 
বদলমীর চিলেন বন্যাকসের ধররকণর লচিকয়ে লবন্যাকম্বর বডিবজিটন্যালে ধররকেন্যাম লঢর লববশ আত্মঘন্যাতমী। 
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লচিন্যাকখ লচিন্যাকখ ধররণ, লচিন্যাকখ লচিন্যাকখ ক্ষম ধন্যা, অবদমন– বনতনবদন। শহেমীদবমনন্যাকর অনশনরত 
গবরব  বশক্ষকেকদর  ওপর  পমবলেকশর  রবঙেন  বলেন্যাৎকেন্যার,  বশক্ষন্যাথেরমীর  ওপর  বশক্ষককের 
বলেন্যাৎকেন্যার,  ছেন্যাত্রিসেমন্যাকজির  ওপর ছেন্যাত্রিলেমীকগর  বলেন্যাৎকেন্যার,  শ্রবমকে-কেমরচিন্যারমীকদর  ওপর 
গন্যাকমরনসে-মন্যাবলেককের  বলেন্যাৎকেন্যার,  আসেন্যাবমকদর  ওপর  কেন্যারন্যাগন্যার  এববাং  আদন্যালেকতর 
বলেন্যাৎকেন্যার, অনমগন্যামমীর ওপর হুজিমকরর বলেন্যাৎকেন্যার, পন্যাঠকে আর দশরককের ওপর বমবডিয়েন্যার 
বলেন্যাৎকেন্যার বনতনবদন। 

রন্যাকটর  দশককে  ‘লমকেন্যাবনকেনন্যালে  বন্যাইডি’  বন্যা  ‘যেন্ত্রিবধম’  গ্রকন  মন্যাশরন্যালে  মনন্যাকেলেমহেন্যান 
বলেকখবছেকলেন ববজন্যাপনবধমর  হেন্যালেচিন্যাকলের কেথেন্যা।  ববজন্যাপকনর মকডিলে তখন ‘আমন্যাককে 
লদকখন্যা’ যেমগ পন্যার হেকয়ে ‘আমন্যাককে ছেমহ কয়ে লদকখন্যা’র যেমকগ প্রেকবশ কেকরকছেন। আর আজিককের 
বদকন একসে লসেই মকডিলে বলেকছেন ‘আমন্যাককে আস্বন্যাদন কেকর লদকখন্যা’। এ হেকলেন্যা পমহবজিবন্যাকদর 
আজিককের কেণ্ঠস্বর। লমকেন্যাবনকেনন্যালে বন্যাইডি এখন রন্যাস্তন্যায়ে। হেন্যাহটকছেন বমবডিয়েন্যা-মনন্যানময়েন্যালে 
অনমসেন্যাকর।  হেন্যাজিন্যার  বছেকরর অবদমন লভকঙে ক্ষম ধন্যা  লজিকগ উঠকছে কেন্যাকমর। হেয়ে তন্যাককে 
স্বমীকেন্যার কেরকত হেকব নইকলে খমকলে বদকত হেকব ধররকনর সেদর দরজিন্যা। এই পবরবস্থিবত লঢর 
লববশ আত্মঘন্যাতমী টন্যাঙন্যাইকলের দলেবদ্ধি ধররকণর লচিকয়ে। আত্মঘন্যাতমী– লকেননন্যা বনকজিককে 
হেতনন্যা নন্যা কেকর লকেউ অননককে হেতনন্যা কেরকত পন্যাকর নন্যা। এভবর মন্যাডির ন্যার ইজি এ সেমইসেন্যাইডি 
অনন্যান এভবর সেমইসেন্যাইডি ইজি এ মন্যাডির ন্যার। বনকজিককে ধররণ নন্যা কেকর,  লখন্যাদ মনমরনসেত্তিন্যাককে 
ববনষ নন্যা কেকর, সেত্তিন্যার সেতমীত্ব নসেনন্যাৎ নন্যা কেকর, লকেউ অপরককে ধররণ কেরকত পন্যাকর নন্যা। 
প্রেবতটন্যা  ধররণ  তন্যাই  আত্মববনন্যাশমী,  আত্মন্যাববনন্যাশমী,  মনমরনত্বববনন্যাশমী।  যেন্যাহরন্যা  খমন  এববাং 
ধররকণর মকধন তম লেনন্যা কেকর একে বদককে ধররণককে মবহেমন্যাবন্বিত কেকরন এববাং অনন বদককে খমনককে 
ননবমবত্তিকে ঘটনন্যায়ে  পযেরববসেত কেকরন,  তন্যাহরন্যা  উভয়েককেই  শন্যাশ্বত কেকর  লতন্যালেন্যার  বচিনন্যা-
একজিন মন্যাত্রি। লযে নন্যারমী বনকজিককে বন্যা বনকজিকদরককে এতটন্যাই পকথেকে একেটন্যা পদন্যাথের বকলে 
ভন্যাকবন লযে এককেবন্যাকর বভন্নি একেবট কেনন্যাকটগবরকত বনকজিকদর দমন্তঃখদমদরশন্যাককে লফিলেকত চিন্যান, 
তন্যাহরন্যা লখন্যাদ নন্যারমীককে ববপদন্যাপন্নি কেকরন, স্বয়েবাং অতনন্যাচিন্যারককে আড়ন্যালে কেকর লফিকলেন। 

১.৯ মমক্তি লপ্রেমময়ে সেমন্যাকজির বদককে

আসেকলে, মনমরন-সেমন্যাকজি লকেন্যাথেন্যাও লকেন্যাকনন্যা ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা আর বটকেকত পন্যারকছে নন্যা বকলেই 
ধররণ বন্যাড়কছে। ধররণ আসেকলে লপ্রেমহেমীন সেমন্যাকজির লপ্রেম। বলেপ্রেকয়েন্যাগ ও নবরকমনর সেমদকঢ় 
বভবত্তিপ্রেস্তকরর ওপর দন্যাহড়ন্যাকনন্যা সেমন্যাকজি লপ্রেম বন্যাহকচি নন্যা। লপ্রেকম উহচিম বনচিম  লনই। লপ্রেম মন্যাকন 
সেমতন্যা। লপ্রেকম লজিন্যারন্যাজিমবর লনই। লপ্রেম মন্যাকন বলেপ্রেকয়েন্যাকগর অববধতন্যা। লপ্রেম প্রেকেক বতরই 
বনয়েম। লপ্রেম মন্যাকন পবরচিয়ে,  লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা। লপ্রেম মন্যাকন সেবাংহেবত,  পরস্পর-সেহেকযেন্যাবগতন্যা। 
লপ্রেম মন্যাকন স্বন্যাধমীনতন্যা– বজিম মবরসেকনর লসেই গন্যাকনর মকতন্যা: ‘বন্ধম  লতন্যা লসে, লযে লতন্যামন্যাককে 
লপকত লদয়ে পমণর স্বন্যাধমীনতন্যা, লযেন তম বম হেকয়ে ওকঠন্যা তম বমই বনকজি’। ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা, সেমতন্যা, 
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সেবাংহেবত,  লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা,  পরস্পর-সেহেকযেন্যাবগতন্যা  আর স্বন্যাধমীনতন্যার  গুণন্যাবলেমী  প্রেকেক বতসেমকত্রি 
পন্যাওয়েন্যা  মনমরন-স্বভন্যাকবরই  লেক্ষণ।  বমবডিয়েন্যাশন্যাকস্ত্রর  প্রেচিন্যারণন্যা  যেন্যা-ই  বলেমকে,  এইসেব 
সেহেজিন্যাত মন্যানবমীয়ে প্রেবকবত্তি অনন্যানন্যাবকের রও লেক্ষণ বকট। 

ববদনমন্যান রন্যাষ্ট্রে-রন্যাজিনমীবত-সেমন্যাজি লথেককে নবরমন ও বলেপ্রেকয়েন্যাগককে উকচ্ছদ কেরন্যার 
আলেন্যাপ বন্যাদ বদকয়ে লখন্যাদ বলেপ্রেকয়েন্যাকগরই মন্যাধনকম ধররণককে উকচ্ছদ কেরন্যার কেথেন্যাবন্যাতর ন্যা বকলে 
মমকখ লফিনন্যা লতন্যালেন্যাটন্যা লমন্যাকটও অথেরহেমীন নয়ে– অতনন অথেরপমণরই বকট। ধররককের গলেন্যা কেন্যাটন্যা 
বন্যা নমনম  কেন্যাটন্যার প্রেবতকশন্যাধপরন্যায়েণ সেমন্যাধন্যান ধররকণর যেমবক্তিকবন্যাধককেই নবধতন্যা লদয়ে। একত 
কেকর লখন্যাদ ধররকণর যেমবক্তিটন্যা উৎপন্যাবটত হেয়ে নন্যা। ধররণ লথেককে যেন্যায়ে। মন্যাঝখন্যান লথেককে রন্যাকষ্ট্রের 
আইনপ্রেকয়েন্যাগকেন্যারমীকদর হেন্যাকত আকরন্যা ধন্যারন্যাকলেন্যা অস্ত্র তম কলে লদওয়েন্যা হেয়ে। লমন্যাট অতনন্যাচিন্যার 
বন্যাকড়। 

শন্যাবস্ত লদওয়েন্যা আর বশক্ষন্যা লদওয়েন্যা ববদনমন্যান বশক্ষন্যাবনবস্থিন্যা ও আইকনর শন্যাসেকনর কেন্যাকছে 
একেই বনন্যাপন্যার। এ হেকচ্ছ কেতক র ত্বপরন্যায়েণ আইনপ্রেথেন্যার প্রেন্যাথেবমকে বশক্ষন্যা বন্যা প্রেন্যাথেবমকে পন্যাঠ। 
প্রেবতকশন্যাধই আইনশন্যাকস্ত্রর প্রেন্যাথেবমকে ননন্যায়েবশক্ষন্যা। আইকনর শন্যাসেকনর লচিন্যাকখ ননন্যায়েনমীবত 
হেকচ্ছ প্রেবতকশন্যাধনমীবত। এই ‘ননন্যায়ে’ লস্রেফি মন্যাৎসেনননন্যায়ে মন্যাত্রি। 

মন্যাৎসেনননন্যায়েই  হেকচ্ছ রন্যাজিনমীবত।  ধররকণর  রন্যাজিনমীবত  লমন্যাতন্যাকবকে  বনবদরষ  ধররকেককে 
আইনত ‘ধররণ’ কেকর লখন্যাদ ধররণ বনন্যাপন্যারটন্যাককে বন্যাহবচিকয়ে রন্যাখন্যা যেন্যায়ে– বন্যাহচিন্যাকনন্যা যেন্যায়ে নবরমন 
ও বলেপ্রেকয়েন্যাগবভবত্তিকে তথেন্যাকেবথেত আইকনর শন্যাসেকনর অনন লপ্রেমহেমীনতন্যাককে। এ লথেককে 
উদ্ধিন্যার  পন্যাওয়েন্যার  পথে  লগকছে  নবরমনহেমীন-বলেপ্রেকয়েন্যাগহেমীন-বলেন্যাৎকেন্যারহেমীন  মমক্তি  লপ্রেমময়ে 
সেমন্যাজি পবরগঠকনর বদককে। অনন্যানন্যাবকের র বদককে। 

রচিনন্যা: রন্যাবব, ১৬ই জিন্যানময়েন্যাবর ২০১৩। নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ পবত্রিকেন্যায়ে ১৮ই জিন্যানময়েন্যাবর ২০১৩ 
তন্যাবরকখ, এববাং নদবনকে ইকত্তিফিন্যাকে পবত্রিকেন্যায়ে ২৯লশ জিন্যানময়েন্যাবর ২০১৩ তন্যাবরকখ প্রেকেন্যাবশত।
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দদই

ববড়ন্যাকলের লজিলেখন্যানন্যা

Cat Caught Smuggling Goods

২.১ লজিলেখন্যানন্যার লজিকনবসেসে

মন্যানমকরর জিনন প্রেথেম যেখন লজিলেখন্যানন্যা বন্যানন্যাকনন্যা হেকলেন্যা, লকেন্যাকনন্যা ললেন্যাকে লসেই লজিকলে লযেকত 
চিন্যাইকলেন্যা নন্যা। লজিকলের কেতর ন্যারন্যা তখন পরমীক্ষন্যা কেকর লদখকত চিন্যাইকলেন,  মন্যানমর আকদফৌ ঐ 
লজিকলের লভতকর থেন্যাকেকত পন্যারকব  বকেনন্যা।  কেম কেম রককে  বলেন্যা হেকলেন্যা  কেকয়েদখন্যানন্যার  লভতকর 
লযেকত। কেম কেম র রন্যাবজি হেয়ে নন্যা। তখন লভতকর মন্যাবাংশ, হেন্যাড় ইতনন্যাবদ অকনকে ভন্যাকলেন্যা ভন্যাকলেন্যা 
খন্যাবন্যার লরকখ আসেন্যা হেকলেন্যা। এবন্যার প্রেধন্যান ফিটকে খমকলে লদওয়েন্যা হেকলেন্যা,  আর কেম কেম রককে 
আবন্যার  অনমকরন্যাধ  কেরন্যা  হেকলেন্যা।  কেম কেম কররন্যা  ঢমকেলে। আকয়েশ কেকর খন্যাবন্যার-দন্যাবন্যার  লখলে, 
লগন্যাটন্যা লজিলে ঘমকর-বফিকর লদখলে, তন্যারপর লসেন্যাজিন্যা লগট বদকয়ে লবর হেকয়ে লগলে। রন্যাবজি হেকলেন্যা 
নন্যা থেন্যাকেকত তন্যারন্যা লজিকলের লভতকর।  বকেন্তু হেন্যালে ছেন্যাড়কলেন নন্যা কেন্যারন্যা-কেতক র পক্ষ। এবন্যার 
পন্যাঠন্যাকনন্যা হেকলেন্যা ববড়ন্যালেকদরককে,  আর লভতকর রন্যাখন্যা হেকলেন্যা মন্যাছে,  দমধ ইতনন্যাবদ প্রেভক বত। 
ববড়ন্যাকলেরন্যা ঢমকেলে, খন্যাওয়েন্যাদন্যাওয়েন্যা কেরলে, এববাং লথেককে লগলে লজিকলেরই লভতকর। উলবসেত 
কেকয়েদ-কেতর ন্যারন্যা: ববড়ন্যালে যেখন লথেককে লগলে, মন্যানমরও পন্যারকব। 

২.২ কেকয়েবদর হেন্যাবসে ও লহেহয়েন্যাবলে

আবশ্বকনর আকেন্যাশ-ভবতর  উজ্জ্বলে আকলেন্যার মকতন্যা হেন্যাবসেভরন্যা মমখ বনকয়ে এই গল্প আমন্যা-
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লদরককে বলেলে আলেমগমীর।  আলেমগমীর  ওরকফি জিন্যাহেন্যাঙমীর,  বপতন্যা:  জিন্যাবকের  লহেন্যাকসেন, 
কেকয়েবদ নম্বর: ৯৩১৯, রন্যাজিশন্যাহেমী লকেন্দ্রমীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার। পবরষন্যার লদখকত পন্যাবচ্ছ কেকয়েবদর 
হেন্যাবসে।  পবরষন্যার  লদখকত  পন্যাবচ্ছ কেকয়েবদর  টম বপকত  জ্বলেজ্বকলে লেন্যালে-নমীলে  সেমতন্যা  বদকয়ে 
ফিম লে-লতন্যালেন্যার মকতন্যা কেকর আহকেন্যাকনন্যা চিন্যারটন্যা সেবাংখনন্যা ৯৩১৯, আলেমগমীকরর বনকজির হেন্যাকত 
কেরন্যা কেন্যারকেন্যাজি,  লযে হেন্যাত বদকয়ে এলেবজি বহেন কেরন্যার দন্যাকয়ে আজি ১২ বছের হেকলেন্যা লসে 
কেন্যারন্যাগন্যাকরর রন্যাক্ষসেপমরমীকত ঘন্যাবন টন্যানকছে, টন্যানকত হেকব আরও কেকয়েকে বছের। লকেফৌতম হেলে 
আর বজিজন্যাসেন্যার বসেবরয়েন্যাসে একেটন্যা দবকণ আমন্যার লচিহেন্যারন্যা বভবজিকয়ে আবম তন্যাহককে প্রেশ্ন 
কেরলেন্যাম,  ববড়ন্যালে  পন্যারকলে  মন্যানমরও  পন্যারকব,  এর  মন্যাকন  কেমী  আলেমগমীর?  আলেমগমীর 
হেন্যাকসে। লহেহয়েন্যাবলে-ভরন্যা,  আকেন্যাশ-ভরন্যা হেন্যাবসে। ওর কেন্যাকছে,  ওর অবভজতন্যার কেন্যাকছে,  ওর 
গল্প-সেত্তিন্যার  কেন্যাকছে  বনকজিককে  আমন্যার  বনছেকে  একেটন্যা  লখলেনন্যা  বকলে  মকন  হেকলেন্যা।  পকর 
অকনকে বজিকজসে কেকরবছে, বকেন্তু লসেই বনরত্তির হেন্যাবসে।

বনকজি আবম লভকব লদখন্যার লচিষন্যা কেকরবছে। লপন্যার-মন্যানন্যা ববড়ন্যালে হেকচ্ছ লসেই প্রেন্যাণমী, 
যেন্যাককে আপবন যেতই মন্যাকরন যেতই ধকরন লসে আপনন্যার বন্যাসেন্যায়ে আবন্যার বফিকর আসেকব। 
শন্যারমীবরকে বনগ্রহে সেহেন কেরন্যার লক্ষকত্রি ববড়ন্যাকলের তম লেনন্যা লমলেন্যা কেবঠন। পন্যাহচি-তলেন্যার ছেন্যাদ 
লথেককে মন্যাবটকত লফিকলে লদন, উকঠ একেটম  গন্যা-ঝন্যাড়ন্যা বদকয়ে লহেহকট চিকলে যেন্যাকব। অবতশয়ে শক্তি 
জিন্যান ববড়ন্যাকলের। আবন্যার, গল্পটন্যা হেয়েত এ-কেথেন্যাও বলেকত চিন্যাইকছে লযে লজিলেখন্যানন্যা নন্যামকে 
ধন্যারণন্যাটন্যার  আড়ন্যাকলে  আকছে  এই  মকনন্যাভন্যাব  লযে:  মন্যানমর  হেকচ্ছ  কেম কেম র-
ববড়ন্যাকলের মকতন্যাই আকরকেটন্যা জিন্তু মন্যাত্রি। গল্পটন্যার মকধন বকে এই আভন্যাসেও আকছে লযে 
লজিকলের ববনত্ব আর বনগ্রহে সেহেন কেরকত লগকলে ববড়ন্যাকলের মকতন্যা ‘অমন্যানববকে’ জিমীবকনর 
অবধকেন্যারমী  হেকত হেকব?  নন্যাবকে  ইশন্যারন্যাটন্যা  এই লযে,  লজিকলে পমকর  রন্যাখকত পন্যারকলে মন্যানমর 
পবরণত হেকব ববড়ন্যাকলে? আবম নথে পন্যাই নন্যা। 

২.৩ ববড়ন্যাকলের স্বন্যাধমীনতন্যা, মন্যানমকরর দন্যাসেত্ব

কেন্যারণ যেন্যা-ই লহেন্যাকে,  কেন্যারন্যাগন্যাকর কেম কেম র লদবখ বন। একেটন্যাও নন্যা। বকেন্তু ববড়ন্যালে আকছে, 
ছেন্যানন্যাকপন্যানন্যা  সেবাংসেন্যার-সেহেকেন্যাকর আকছে। ববশন্যালে জিন্যানন্যালেন্যার  ললেন্যাহেন্যার  গরন্যাকদ  গন্যালে লরকখ 
ঘণন্যা ধকর দন্যাহবড়কয়ে দন্যাহবড়কয়ে লদকখবছে ববড়ন্যাকলের মন্যা তন্যার সেনন্যানককে লশখন্যাকচ্ছ লকেমন কেকর 
লেন্যাফি বদকয়ে আক্রমণ কেরকত হেয়ে, লকেমন কেকর আত্মরক্ষন্যা কেরকত হেয়ে, লকেমন বক্ষপ্রেতন্যার 
সেন্যাকথে থেন্যাবন্যা আর দন্যাহকতর বনবহেন্যার কেরকত হেয়ে। লদকখবছে মধনরন্যাকত সেনন্যাকনর জিনন খন্যাবন্যার 
খমহজিকত লেকে-আকপর ললেন্যাহেন্যার  ফিন্যাহকে  গকলে আমন্যাকদর  ওয়েন্যাকডির  ঢমকেকছে  ববড়ন্যাকলের  মন্যা। 
লদহেধন্যারকণর  জিনন  ক্ষম ধন্যা-বনবন্যারণ,  আর  বনকজির  বসেদ্ধিন্যাকন  চিলেন্যার  জিনন  আত্মরক্ষন্যা-
আক্রমণ: ববড়ন্যালে তন্যাহর প্রেকেক ত প্রেজিন্যাবত-সেত্তিন্যা এতটমকেম  ববসেজিরন লদয়ে বন। 

সেন্যামন্যানন  ববড়ন্যালেককেও  তন্যার  স্বন্যাধমীন  স্বভন্যাব  লথেককে  বশমীভম ত  কেরকত  পন্যাকর  নন্যা 
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লজিলেখন্যানন্যা। অথেচি কেকয়েদ আকছে মন্যানমরককে পরন্যাভম ত-বশমীভম ত কেরন্যার খন্যাকয়েকশ। আলন্যাহে – 
চিন্যাইকলে আপবন মন্যা-প্রেকেক বতও বলেকত পন্যাকরন – মন্যানমরককে সেকবষ কেকরকছেন জিনসেমকত্রি স্বন্যাধমীন 
সেত্তিন্যা বহেকসেকব। আর লসেই কেকব লথেককে সেমস্ত মন্যানমরককে অল্প বকেছেম মন্যানমকরর দন্যাসে বন্যানন্যাকনন্যার 
জিনন শন্যারমীবরকে ও মন্যানবসেকে বলেপ্রেকয়েন্যাকগর একেগন্যাদন্যা সেশস্ত্র প্রেবতষন্যান খমকলে বকসে আকছে 
কেবতপয়ে  ললেন্যাকে।  বনকজিকদরককে  এরন্যা  বকলে  কেতক রপক্ষ,  আবম  ববলে  ইববলেসে। 
কেতক রত্ব-কেতক রপক্ষ-ইববলেসে  চিন্যায়ে  মন্যানমর  তন্যার  লগন্যালেন্যাবম  কেরকব।  আলন্যাহে  চিন্যান  মন্যানমর 
স্বন্যাধমীনভন্যাকব  লমন্যাবমন  মন্যানমর  হেকয়ে  উঠকব।  অননন্যাকয়ের  প্রেবতবন্যাদ  কেরন্যা  তন্যাই  লমন্যাবমকনর 
ঈমন্যাকনর অঙ। অস্ত্র আর শন্যাকস্ত্রর লজিন্যাকর মন্যানমরককে ইববলেকসের দন্যাকসে পবরণত কেরন্যার 
প্রেকচিষন্যার ইবতহেন্যাসে হেকচ্ছ কেন্যারন্যাগন্যাকরর ইবতহেন্যাসে।

২.৪ প্রেকতনকে কেন্যারন্যাগন্যারই আবদতম কেন্যারন্যাগন্যার

ববড়ন্যাকলের গল্পটন্যার উৎপবত্তি চিটগ্রন্যাম লজিকলে। চিটগ্রন্যাকমর লজিলেখন্যানন্যাটন্যা বন্যানন্যাকনন্যার সেময়েই 
ঐ কেম কেম র-ববড়ন্যালে পরমীক্ষন্যাবনরমীক্ষন্যা চিন্যালেন্যাকনন্যা হেকয়েবছেলে বকলে গকল্প প্রেকেন্যাশ। গকল্পর লপকটর 
মকধন এই ইবঙতও আকছে বকলে আমন্যার ববশ্বন্যাসে। লসেটন্যা হেকলেন্যা, তম বম লযে লজিলেখন্যানন্যায়ে ববন 
ঐটন্যাই পকবথেবমীর আবদতম এববাং একেমন্যাত্রি লজিলে। এর আকগ অতমীকত লকেন্যাকনন্যা লজিলেখন্যানন্যা 
বছেলে বকেনন্যা,  বকেবাংবন্যা  বতর মন্যাকন  আর-লকেন্যাথেন্যাও লকেন্যাকনন্যা  লজিলেখন্যানন্যা  আকছে বকেনন্যা  তন্যাকত 
লতন্যামন্যার কেমী আকসে-যেন্যায়ে? ববনর ববকবচিন হেকচ্ছ ববনত্ব। ববনর ববকবচিন হেকচ্ছ স্বন্যাধমীনতন্যা। 
লতন্যা, আলেমগমীর পকবথেবমীর ঐ প্রেথেম লজিলেখন্যানন্যার ললেন্যাকে – চিটগ্রন্যাকমরই লছেকলে। পন্যাহেন্যাকড় 
সেমড়সেমবড় লখকয়ে নন্যামকত নন্যামকত,  আর সেমমকদ সেমতন্যা-বন্যাহধন্যা বয়েন্যা ধকর দমর নমীকলে ভন্যাসেকত 
ভন্যাসেকত নশশব পন্যার কেকরকছে লসে। তন্যারপর নকেকশন্যার বঠকে মকতন্যা লপবরকয়েকছে বকে লপকরন্যায়ে 
বন,  অভন্যাকবর  ধন্যাওয়েন্যা  লখকয়ে  লজিকলে  ঢম ককেবছেলে  নব-তরণ।  সেন্যাত  সেমমদ  লতর  লজিলে 
ঘমকরবফিকর চিবলশ ছেমহ ই-ছেমহ ই এখন লসে রন্যাজিশন্যাহেমী লকেন্দ্রমীয়ে কেন্যারন্যাগন্যাকর। লজিলে ববরকয়ে তন্যাহর 
মকতন্যা ববকশরজ কেমই আকছে। 

২.৫ বনযেরন্যাতকনর জিন্যাদমঘর 

আলেমগমীরই প্রেথেম জিন্যানন্যাকলেন্যা, রন্যাজিশন্যাহেমী লকেন্দ্রমীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার আদকত বকবটকশর নতবর কেরন্যা 
‘সেন্যাহওতন্যালে পন্যাবনশকমন লজিলে’। আকস্ত-ধমীকর বববভন্নি কেকয়েবদ এববাং ‘বন্যাবম’র কেন্যাছে লথেককে 
জিন্যানন্যা লগলে আরও নন্যানন্যা তথেন।  (সেবকচিকয়ে কেম লবতনকভন্যাগমী গবরব কেন্যারন্যাকেমরচিন্যারমী ও 
কেন্যারন্যারক্ষমীকদরককে  কেকয়েবদরন্যা  বকলেন  ‘বন্যাবম’।)  সেন্যাহওতন্যালেকদর  ববকদন্যাকহের  পবরকপ্রেবক্ষকত 
ববকশরত তন্যাহকদরই শন্যাকয়েস্তন্যা কেরন্যার জিনন ১৮৪০ সেন্যাকলে এই কেন্যারন্যাগন্যাকরর পত্তিন ঘটন্যায়ে 
বকবটশ ঔপবনকববশকে প্রেভম রন্যা। 
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এই সেমসেভন প্রেভম রন্যা ববনকদরককে বনযেরন্যাতকনর জিনন বন্যানন্যায়ে ভয়েঙ্কর সেব লসেলে আর 
অনন-সেব  বনবস্থিন্যা।  লযেমন  অন্ধকেন্যার  বনজিরন  কেবর-লসেলে:  তন্যাকত  লকেন্যাকনন্যা  মকত  শ্বন্যাসে 
লনওয়েন্যার জিকনন সেন্যামন্যানন একেবট বন্যাহকেন্যাকনন্যা পন্যাইকপর আউটকলেট, লযেন ববনককে লবন্যাঝন্যাকনন্যা 
যেন্যায়ে  কেবকরর  আজিন্যাব  বকলে  কেন্যাককে।  এখনও  আকছে  এই  লসেলে,  প্রেধন্যান  ফিটকে বদকয়ে 
ঢমকেকতই  হেন্যাকতর  ডিন্যাকন।  অবনবহৃত।  লঢন্যাকেন্যার  দরজিন্যা  মন্যাবট  বদকয়ে  ভরন্যাট  কেকর  বন্ধ 
কেকর-লদওয়েন্যা। বছেলে লজিন্যাহকে-লসেলে,  তন্যাকত কেখকনন্যা লজিন্যাহকে কেখকনন্যা বশবাং মন্যাছে রন্যাখন্যা হেকতন্যা 
কেকয়েবদকদরককে ববকশর বশক্ষন্যা লদওয়েন্যার জিনন। বছেলে ঘনককের আকেক বতসেম্পন্নি বকেউববকেনন্যালে 
লসেলে:  এত লছেন্যাট,  ঘন্যাড় তম কলে লযেন লকেউ দন্যাহড়ন্যাকত নন্যা পন্যাকর। এখনও আকছে কেণকে-
লসেলে:  মন্যাথেন্যার ওপকর আর ডিন্যাকন-বন্যাহকয়ের লদয়েন্যাকলে শত শত ললেন্যাহেন্যার কেন্যাহটন্যা,  লপকরকে বন্যা 
গজিন্যাকলের মকতন্যা, তন্যারই মকধন একে বচিলেকত জিন্যায়েগন্যা, লকেন্যাকনন্যা মকত লশন্যায়েন্যা যেন্যায়ে, সেন্যামন্যানন 
নড়ন্যা-চিড়ন্যা কেরকত লগকলেও গন্যা রক্তিন্যাক্তি হেকব। এই কেন্যাহটন্যা-লসেলেগুকলেন্যা এমবডি’র লভতকর 
(মনন্যানমফিনন্যাকেচিন্যাবরবাং বডিপন্যাটর কমন),  অবনবহৃত,  দরজিন্যাগুকলেন্যা বসেলে কেকর লদওয়েন্যা। বছেলে 
বযেশু বখ্রিকষর ক্রকসের মকতন্যা কেকর হেন্যাত দমই বদককে ছেবড়কয়ে লবহকধ মকনর সেমখ বমবটকয়ে চিন্যাবমকে 
মন্যারন্যার জিনন হুইপ স্টেনন্যান। লসেই স্টেনন্যান এখনও আকছে, এখন আর চিন্যাবমকে মন্যারন্যা হেয়ে নন্যা। 
লদড়কশন্যা বছের আকগর সেবচিন্যাইকত ‘সেভন’লদর এই বছেলে ববনর প্রেবত আচিরণ। রন্যাজিশন্যাহেমী 
লকেন্দ্রমীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার এ-রকেম ‘ঐবতহেন’বন্যাহেমী কেন্যারন্যাগন্যার: বনযেরন্যাতকনর জিমীবন জিন্যাদমঘর। 

বনযেরন্যাতন এখনও আকছে। মন্যাত্রিন্যা সেবাংকেম বচিত হেকয়েকছে, ধন্যারন্যা বদকলেকছে। বকেন্তু বনযেরন্যাতন 
আকছে। আকছে শমীকতর কেন্যামড়। বন্যাঘ-পন্যালেন্যাকনন্যা মন্যাকঘর শমীকতও,  লজিকলের দরজিন্যা আর 
দরজিন্যার সেমন্যান জিন্যানন্যালেন্যাগুকলেন্যা থেন্যাককে লখন্যালেন্যা। সেন্যারন্যা সেন্যারন্যা রন্যাত ধকর। ববশন্যালে এককেকেটন্যা 
ওয়েন্যাডির । চিন্যার লদয়েন্যাকলের লকেন্যাকনন্যাটন্যাকতই দরজিন্যা-জিন্যানন্যালেন্যার অভন্যাব নন্যাই। হু হু কেকর বহেম 
ঢমকেকছে। এবদকে বদকয়ে ঢমকেকছে,  ওবদকে বদকয়ে লবরকচ্ছ। জিকম যেন্যাকচ্ছ মন্যানমকরর বন্যাচ্চন্যারন্যা। 
গন্যাকয়ে শুধম  একেটন্যা কেম্বলে:  পন্যাতলেন্যা,  লছেহড়ন্যাকখন্যাহড়ন্যা,  পমরন্যানন্যা,  ধনন্যাড়ধনন্যাড়ন্যা। এসেব ববনর 
অকনককে বশশু,  অকনককে বকদ্ধি। গরকমর বদকন এই অবস্থিন্যাটন্যাই ববপরমীত আকেন্যার ধন্যারণ 
কেকর:  পদন্যার চির লপরকনন্যা গরম লেম হেন্যাওয়েন্যার হেন্যাহেন্যাকেন্যার লঢন্যাককে ববরন্যাট উকদন্যাম জিন্যানলেন্যা-
দরজিন্যা বদকয়ে। গন্যা লঘহরন্যাকঘহবর কেকর ঘমমন্যাকত বন্যাধন হেওয়েন্যা কেকয়েবদকদরককে বনকয়ে এককেকেটন্যা 
ওয়েন্যাডির  পবরণত হেয়ে গরম গনন্যাসেকচিম্বন্যাকর।

আকছে  বপহপড়ন্যার  কেন্যামড়।  প্রেন্যায়ে  বতন-তলেন্যা  দন্যালেন্যাকনর  সেমন্যান  উহচিম  একত্তিন্যা  বড় 
বকেম লেগন্যাকছের লগন্যাড়ন্যার বদকেকেন্যার মমলে কেন্যাকণ্ড ললেন্যাহেন্যার কেড়ন্যা লপন্যাহতন্যা  আকছে। তন্যাকত হেন্যাত 
লবহকধ ববর বপহপড়ন্যার কেন্যামড় খন্যাওয়েন্যাকনন্যা হেয়ে একে ঘণন্যা দমই  ঘণন্যা বতন ঘণন্যা। গন্যাকছের 
লগন্যাড়ন্যায়ে মন্যাবটকত অকনকে বপহপড়ন্যার বন্যাসেন্যা। কেকয়েবদর গন্যাকয়ে লমকখ লদওয়েন্যা হেকয়েকছে গুড়। 
খমহবচিকয়ে লদওয়েন্যা হেকয়েকছে বন্যাসেন্যা। লেন্যাইন ধকর বপ হপড়ন্যা লবরকচ্ছ। শত শত বপহপড়ন্যা। উকঠ 
যেন্যাকচ্ছ কেকয়েবদর গন্যাকয়ে, কেন্যামড়ন্যাকচ্ছ। প্রেবসেদ্ধি ঐ বকেম লেতলেন্যার বকেম লে ছেন্যাড়ন্যাও গন্যাছে আরও 
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আকছে। আকছে মন্যাথেন্যার ওপর গন্যাকছের ডিন্যাকলের সেন্যাকথে উহচিম  কেকর হেন্যাত লবহকধ একেবদন দমই বদন 
বতন বদন দন্যাহড় কেবরকয়ে লরকখ লদওয়েন্যা,  ঐ অবস্থিন্যায়ে লপটন্যাকনন্যা। এগুকলেন্যা খমব ববরলে নন্যা। 
(লকেন্যাকটর  একে নন্যাগন্যাকড় কেকয়েকে ঘণন্যা কেকর দন্যাহবড়কয়ে লথেককে সেন্যামন্যানন আনন্যাজি লপকয়েবছেলেন্যাম 
দন্যাহবড়কয়ে থেন্যাকেন্যার সেমখ।)  আকছে বদকনর পর বদন ললেন্যাহেন্যার ডিন্যাণ্ডন্যাকববড়:  নন্যানন্যান ভবঙকত, 
লযেন বঠকেমকতন্যা হেন্যাহটকত নন্যা পন্যাকর,  লযেন দরকেন্যাকরও বনচিম  হেকত নন্যা পন্যাকর,  সেন্যারন্যাক্ষণ বপঠ 
বন্যাহকেন্যা কেকর থেন্যাকেকত হেয়ে, লসেন্যাজিন্যা হেকত নন্যা পন্যাকর, ইয়েত্তিন্যা নন্যাই। 

আর ‘লকেসে লটববকলে’  লেন্যাবঠকপটন্যা  লতন্যা  আকছেই। একেজিন কেকয়েবদককে কেকয়েকেজিন 
‘দন্যাঙন্যা’  বমকলে রমীবতমকতন্যা  লেন্যাবঠ  বদকয়ে লপটন্যাকচ্ছ,  তবম  লসে  কেকয়েবদ লজিলে-কেতর ন্যাকদরককে 
লচিন্যাকখ  লচিন্যাখ  লরকখ  বনঙ  কেকর  বহেবন  গন্যান  লগকয়ে  লনকচি  চিকলেকছেন  অদমত  ভবঙকত। 
‘বব-কন্যাসে’ কেকয়েবদ এহরন্যা,  বদ্বিতমীয়ে লশ্রণমীর কেকয়েবদ। প্রেকেক তপকক্ষ,  এহরন্যাই মন্যানবপ্রেজিন্যাবতর 
স্বন্যাধমীন আত্মন্যা-পরম্পরন্যার সেবচিন্যাইকত উৎকেক ষ প্রেবতবনবধ। বনরমীহে ও ভদভন্যাকব ববনত্বককে 
লমকন লনন নন্যা এহরন্যা। বকেছেমকতই বশ মন্যানন্যাকনন্যা যেন্যায়ে নন্যা এহকদর। স্বন্যাধমীন মন্যানমরককে সেকেকলেই 
সেমমীহে কেরকত বন্যাধন হেয়ে। লজিলে-কেতক রপক্ষও সেমমীহে কেকরন এহকদরককে, সেহেকজি ঘন্যাহটন্যান নন্যা। 
আমন্যাকদর আলেমগমীর এহকদরই একে উজ্জ্বলে প্রেবতবনবধ। 

২.৬ স্বন্যাধমীনতন্যার বদন গণনন্যা, বনরনর পন্যাপচিক্র

বনযেরন্যাতকনর এসেব ঘটনন্যা  প্রেকতনকে বদন ঘকট নন্যা। ঢন্যালেন্যাওভন্যাকব  ঘকট নন্যা। লসেই বকবটশ 
আমলে আর নন্যাই। তবম এখনও ঘকট বনযেরন্যাতন। কেম ঘকট, বকেন্তু প্রেন্যায়েশই ঘকট। লকেন্যাকনন্যা 
কেকয়েবদ  বন্যা  বন্যাবম-জিমন্যাদন্যার  অনন  লকেন্যাকনন্যা  কেকয়েবদর  নন্যাকম  ‘বরকপন্যাটর ’  বদকলে,  মন্যাকন 
অবভকযেন্যাগ দন্যাবখলে কেরকলে, লকেসে লটববকলে তন্যাৎক্ষবণকে-ববচিন্যারসেভন্যা বকসে। লজিলে-কেতর ন্যারন্যা 
লসেখন্যাকন  সেন্যাক্ষমী-সেন্যাবমদ  লদকখ  রন্যায়ে  লদন।  অবভযেমক্তিরন্যা  সেমববচিন্যারও  পন্যান  বকট,  তকব 
প্রেন্যায়ে-সেমস্ত  লক্ষকত্রিই  পন্যান  শন্যাবস্ত।  শন্যাবস্ত  মন্যাকন  এই  সেব  শন্যারমীবরকে  বনযেরন্যাতনমমলেকে 
বনবস্থিন্যাগুকলেন্যার  লকেন্যাকনন্যা  একেটন্যা।  আবন্যার,  শন্যাবস্ত  বলেকত  হেকত  পন্যাকর  ‘লরবমশন’  বন্যা 
‘লরয়েন্যাত’ কেন্যাটন্যা যেন্যাওয়েন্যা। প্রেন্যায়ে সেকেকলেরই লতন্যা সেশ্রম কেন্যারন্যাদণ্ড। কেতক র পক্ষ প্রেকতনককের শ্রম 
বন্যা  কেন্যাজি বঠকে কেকর লদন, ‘কেন্যাজি-পন্যাশ’ কেকর লদন। লসেই কেন্যাকজির প্রেকেক বত অনমসেন্যাকর 
কেকয়েবদরন্যা প্রেবত বতন মন্যাসে কেন্যারন্যাদণ্ড লথেককে বনবদরষ হেন্যাকর  – ২০ বদন ২১ বদন ২২ বদন 
ইতনন্যাবদ – লরয়েন্যাত পন্যান, ফিকলে তন্যার লমন্যাট সেন্যাজিন্যা কেকম আকসে। 

অতনন ববকশর বনবতক্রম ছেন্যাড়ন্যা এর লচিকয়ে বড় শন্যাবস্ত কেকয়েবদর কেন্যাকছে আর বকেছেম  
নন্যাই। ধকরন,  একে বছের লজিলে লখকট আপবন বতন মন্যাসে ‘লরয়েন্যাত’ অজিরন কেকরকছেন, 
এখন শন্যাবস্ত হেকলেন্যা তন্যার লথেককে একে মন্যাসে ‘লরয়েন্যাত’ লছেহ কট লদওয়েন্যা, এ খমব হৃদয়েববদন্যারকে 
শন্যাবস্ত। লববশরভন্যাগ লক্ষকত্রি শন্যারমীবরকে শন্যাবস্তর লচিকয়ে অকনকে লববশ কেষকের। বতলে বতলে 
কেকর লদওয়েন্যা তন্যাহর অমন্যানমবরকে শ্রকমর বববনমকয়ে অবজিরত লরয়েন্যাত বন্যাদ লগলে। এখন তন্যাহককে 
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আরও লববশ লজিলে খন্যাটকত হেকব, আরও লববশ শ্রম বদকত হেকব। 
একেটন্যা  বদন  লববশ  লজিলে  খন্যাটন্যা  আর  একেটন্যা  বদন  কেম  লজিলে  খন্যাটন্যার  মকধন 

আকেন্যাশ-পন্যাতন্যালে তফিন্যাৎ আকছে লযে: স্বন্যাধমীন মন্যানমকরর সেন্যাকথে ববনর লযে তফিন্যাৎ। ‘লরয়েন্যাত’ 
কেন্যাটন্যা যেন্যাওয়েন্যাটন্যাককেই তন্যাই কেকয়েবদকদর ভয়ে লববশ। লসেটন্যা কেতক র পক্ষও জিন্যাকনন, ফিকলে তন্যাহরন্যা 
শন্যারমীবরকে শন্যাবস্তর লচিকয়ে লরয়েন্যাত কেন্যাটন্যার বসেদ্ধিন্যান বনকতই পছেন কেকরন লববশ। লযে কেতর ন্যা 
বনবক্তিগতভন্যাকব বদ বতবন শন্যারমীবরকে বনগ্রকহে আনন পন্যান। আর বযেবন ববচিক্ষণ-দয়েন্যালেম 
বতবন লরয়েন্যাত কেন্যাকটন। আবন্যার মতন্যানকর, লযে কেতর ন্যা লরয়েন্যাত কেন্যাকটন বতবনই বনষম র লববশ। 
শন্যাবস্তর  নববচিত্রিন  আর  মন্যাত্রিন্যার  লহেরকফিকরর  আর  মন্যানমকরর  দয়েন্যার  আর  বনষম রতন্যার 
প্রেকেন্যারকভকদর এ-একে বনরনর পন্যাপচিক্র। 

২.৭ ববনত্ব প্রেন্যাকেক বতকে নয়ে, দন্যাসেপ্রেথেন্যা ঐশ্ববরকে নয়ে

লস্বচ্ছন্যায়ে ঢম ককেবছেলে ববড়ন্যালে কেন্যারন্যাগন্যাকরর পন্যাপচিকক্র, শুধম একেটম  খন্যাওয়েন্যার তন্যাবগকদ, বন্যাহচিন্যার 
আশন্যায়ে।  অথেচি  প্রেকেক বতকত  লজিলেখন্যানন্যা  নন্যাই।  ববড়ন্যালে  অথেবন্যা  বন্যাকঘর  জিনন  লকেন্যাকনন্যা 
ববনশন্যালেন্যা নন্যাই বনন্যানমীকত। কেনন্যাঙন্যারর জিনন লকেন্যাকনন্যা কেন্যারন্যাগন্যার কেম ঞ্জবকন নন্যাই। পন্যাবখকদর 
জিনন  বপ্রেজিন নন্যাই।  গরকদর  জিনন  নন্যাই  গরন্যাকদর  বকনন্যাবস্ত।  কেম কেম করর  জিনন  লকেন্যাকনন্যা 
কেকয়েকদর কেন্যারবন্যার নন্যাই। ক্ষম ধন্যা লেন্যাগকলে একেটন্যা প্রেন্যাণমী অনন প্রেন্যাণমীককে বশকেন্যার কেকর খন্যায়ে 
বঠকেই,  বকেন্তু  ববন  কেকর  রন্যাকখ  নন্যা।  খন্যাহচিন্যায়ে,  লখন্যাহয়েন্যাকড়  বকেবাংবন্যা  বচিবড়য়েন্যাখন্যানন্যায়ে  অনন 
প্রেন্যাণমীককে ববন কেকর রন্যাখন্যার বনবস্থিন্যা প্রেন্যাকেক বতকে নয়ে। আবদকত মন্যানমকরর জিকননও লকেন্যাকনন্যা 
লজিলেখন্যানন্যা বছেলে নন্যা। মন্যানমকরর জিনন লখন্যাদন্যা বন্যাবনকয়েকছেন পন্যাহেন্যাড়,  নদমী আর আকেন্যাশ। 
মন্যানমকরর  জিনন  বতবন  সেকবষ  কেকরকছেন  বজিজন্যাসেন্যা,  লকেফৌতম হেলে,  সেকজিনশমীলেতন্যা  এববাং 
স্বন্যাধমীনতন্যা। সেকজিন কেকরকছেন মন্যানমরককে বতবন জিনসেমকত্রি স্বন্যাধমীন বহেকসেকব। মন্যানমকরর জিনন 
বতবন সেকবষ কেকরন বন কেন্যারন্যাগন্যার। মন্যানমকরর জিনন বতবন সেকবষ কেকরন বন দন্যাসেপ্রেথেন্যা।

রন্যাবব: জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৮। প্রেকেন্যাশ: প্রেবন্যাসেমী বন্যাঙেন্যাবলেকদর অনলেন্যাইন পবত্রিকেন্যা ইউককেকবঙবলে, লেনন, 
৪ঠন্যা লম ২০০৮। 
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ততিন

আদশর দন্যাসেত্ব-মহেন্যাগ্রন্যাম

Timothy Clark-Bey. Civilized Slavery

৩.১ বন্যাধনতন্যামমলেকে শ্রমবশববর

আপবন যেবদ  একেম শ শতককের আধমবনকে প্রেতনক্ষ দন্যাসেপ্রেথেন্যা  নন্যা  লদকখ  থেন্যাককেন,  তন্যাহেকলে 
কেন্যারন্যাগন্যাকর লযেকত পন্যাকরন। দন্যাসেকদর গ্রন্যাম এটন্যা, ববনকদর গ্রন্যাম। আদশর দন্যাসেত্ব মহেন্যাগ্রন্যাম। 
আস্ত  একেটন্যা  বনযেরন্যাতনমমলেকে  শ্রমবশববর  বকট  লজিলেখন্যানন্যা,  বন্যাধনতন্যামমলেকে  শ্রমবশববর। 
এখন্যাকন ইচ্ছন্যার ববরকদ্ধি মন্যানমরককে বদকয়ে সেবরপ্রেকেন্যার কেন্যাজি কেরন্যাকনন্যা হেয়ে জিমলেমম কেকর এববাং 
জিমলেমকমর  ভয়ে  লদবখকয়ে।  কেন্যাজি  বনকজিও  একেটন্যা  জিমলেমম  এখন্যাকন।  ইচ্ছন্যার  ববরকদ্ধি 
বন্যাধনতন্যামমলেকে কেমরশ্রম জিমলেমম ছেন্যাড়ন্যা আর কেমী? 

দন্যাসেত্ব মহেন্যাগ্রন্যাকমর যেন্যাবতমীয়ে কেন্যাজি কেকয়েবদরন্যা কেকর। পমকরন্যাকনন্যা কেন্যাকলের বকহেৎ একেটন্যা 
গ্রন্যাকমর  মকতন্যা  এখন্যাকন  আকছে  আলেন্যাদন্যা  আলেন্যাদন্যা  লপশন্যা-জিমীববকেন্যার  আলেন্যাদন্যা  আলেন্যাদন্যা 
পন্যাড়ন্যা। তকব, গ্রন্যাম বন্যা পন্যাড়ন্যা বলেকলে লযে রকেম মন্যানববকে একেটন্যা বনন্যাপন্যার মকন হেয়ে, এটন্যা 
লসে-রকেম নয়ে। এটন্যা খমবই অমন্যানববকে। তবম পন্যাড়ন্যা-পন্যাড়ন্যা বন্যা গ্রন্যাম-গ্রন্যাম মকন হেয়ে এখন্যাকন 
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থেন্যাকেন্যা মন্যানমরকদর পন্যারস্পবরকে সেম্পককের র জিনন: লমন্যাকটর ওপর সেবন্যাই সেবন্যাইককে লচিকন, একে 
সেন্যাকথে কেন্যাজি কেকর,  যেন্যাবতমীয়ে দমন্তঃখকেকষর মকধনও সেহেজিভন্যাকব লমলেন্যাকমশন্যা কেকর,  আড্ডন্যা 
মন্যাকর,  কেন্যাকলেভকদ ঝগড়ন্যাঝন্যাহবটও কেকর,  আবন্যার বমকলেবমকশ যেন্যায়ে। হেঠন্যাৎ ভম লে ভন্যাঙেকব, 
যেখন লদখকবন সেকেকলের একেই লপন্যাশন্যাকে, হেন্যাবসেটন্যা মবলেন, উহবকে বদকচ্ছ আড়ন্যাকলের দমন্তঃখ, 
আর লকেন্যাথেন্যাও লকেন্যাকনন্যা নন্যারমী নন্যাই। নন্যারমীরন্যা আকছেন, আলেন্যাদন্যা লঘরন্যাকটন্যাকপ, লদখকত পন্যাই 
বন। শ্রকমর বদকে বদকয়ে লদখকলে এটন্যা একেটন্যা সেমববশন্যালে কেন্যারখন্যানন্যার মকতন্যা, ববন শ্রবমকেরন্যা 
লযেখন্যাকন  উদয়েন্যাস্ত পবরশ্রম  কেকরন,  শুষ অবনচ্ছমকে  প্রেন্যাণন্যানকের  পবরশ্রম।  লছেন্যাটকবলেন্যায়ে 
নসেয়েদপমকরর লরলেওকয়ে কেন্যারন্যাখন্যানন্যায়ে লদকখবছেলেন্যাম ওয়েন্যাগনশপ, ললেন্যাককেন্যাকশডি, আরও সেব 
আলেন্যাদন্যা আলেন্যাদন্যা লশডি। আর এখন্যাকন লজিলেখন্যানন্যায়ে সেব আলেন্যাদন্যা আলেন্যাদন্যা চিন্যাবলে। 

৩.২ লজিন্যাহয়েন্যালে-ববন কেকয়েবদ, মলেবন্যাহেমী মন্যানমর

শমীত  নন্যাই  গ্রমীষ্ম  নন্যাই  লকেন্যান  সেকেন্যালে  লথেককে  ববশন্যালে  ববশন্যালে  কেম্বলে  আছেকড়  ধমকচ্ছন 
লধন্যাপন্যা-চিন্যাবলের কেকয়েবদরন্যা। প্রেবতবদন দশ হেন্যাজিন্যার রবট বন্যানন্যাকচ্ছন রবট-চিন্যাবলের ললেন্যাককেরন্যা। 
নন্যাবপত-চিন্যাবলের নন্যাবপত-কেকয়েবদকদর কেন্যাহবচি কেচিকেচি-কেচিকেচি চিলেকছেই সেকেন্যালে লথেককে সেন্ধনন্যা। 
কেক বরকেন্যাজি যেন্যাহকদর ঘন্যাকড় পকড়কছে তন্যাহরন্যা  বনকজির কেন্যাহকধ  কেকর লজিন্যাহয়েন্যালে টন্যানকছেন গরর 
বদকলে:  কেকয়েবদ থেন্যাকেকত আবন্যার গর লকেন। আকগ-বপকছে দমই  কেকয়েবদ  বন্যাহকশ  ঝম বলেকয়ে 
লছেন্যাটবড় ডন্যাকমর মকতন্যা বন্যালেবত টন্যানকছেন। লকেন্যাকনন্যা লকেন্যাকনন্যা বন্যালেবতকত জিলে। সেন্যারন্যা লজিকলে 
লযেখন্যাকন লযেখন্যাকন জিলে লেন্যাকগ লপফৌহকছে বদকত হেকব। গণ-লগন্যাসেকলের ববরন্যাটকেন্যায়ে লচিফৌবন্যাচ্চন্যা 
ভরন্যার জিলে। গণ-কেন্যাপড় কেন্যাচিন্যার জিলে। গণ-টয়েকলেকটর জিলে। প্রেথেম লশ্রণমীর ববনকদর 
লগন্যাসেকলের  জিলে।  কেকয়েবদ  থেন্যাকেকত  কেকপরন্যাকরশকনর  পন্যাবনর  লেন্যাইকনর  কেমী  দরকেন্যার। 
কেকয়েবদকদর সেশ্রম কেন্যারন্যাদণ্ড উশুলে কেরকত হেকব নন্যা। আবন্যার লকেন্যাকনন্যা লকেন্যাকনন্যা বন্যালেবতকত 
মলে-মমত্রি-গুকয়ের  পন্যাবন:  মলেবন্যাহেমী  নন্যালেন্যা  লথেককে  ভকর  আনন্যা,  ফিম লেবন্যাগন্যাকনর  বন্যা 
মমলেন্যাকক্ষকতর  আদম-সেন্যার।  লগন্যাটন্যা  লজিলে  গুকয়ের  গকন্ধ ম  ম  কেরকছে।  এককেবন্যাকর  বকদ্ধি 
ললেন্যাককেরন্যা ঝন্যাহট বদকচ্ছন সেন্যার লবহকধ। ববস্তক ত আমতলেন্যার উঠন্যান ললেপকছেন। মন্যাথেন্যায়ে কেকর 
জিবাং-ধরন্যা  পমরন্যাতন  বটকনর  লতন্যারকঙ  কেকর  ভন্যাত  বনকয়ে  যেন্যাকচ্ছন  আকরকে  দলে  ললেন্যাকে: 
কেকয়েবদকদর খন্যাদন। বগকয়ে ঢন্যালেকছেন ওয়েন্যাকডির র বন্যারন্যানন্যায়ে বসেকমকনর লমকঝকত। অববকেলে 
ফিবকের লেন্যালেকনর মকতন্যা বন্যা কেনফিম বসেয়েন্যাকসের মকতন্যা লদখকত অকলেফৌবকেকে বককদ্ধিরন্যা বকসে বকসে 
মন্যাবছে  মন্যারকছেন  সেন্যারন্যা  সেন্যারন্যা  বদন।  লমকর  লমকর  জিমন্যা  কেরকছেন  লছেন্যাট  লছেন্যাট  লকেফৌটন্যায়ে 
বডিবভশকনর সেনন্যারকদর ঘকর লযেন ভনভন নন্যা কেকর লকেন্যাকনন্যা মন্যাবছে। মমবচি-চিন্যাবলের ললেন্যাককেরন্যা 
জিমতন্যা  লসেলেন্যাই  কেকরই  চিকলেকছেন।  ওবদককে উৎপন্যাদন-ববভন্যাকগর  (এম.বডি.)  লদয়েন্যাকলের 
লভতকর  তন্যাহত-চিন্যাবলের  ললেন্যাকেরন্যা  মন্যাকেম  লটকনই  চিকলেকছেন।  লমন্যাড়ন্যা-চিন্যাবলের  কেকয়েবদরন্যা 
বন্যাহকশর-দবড়র লমন্যাড়ন্যা  বন্যাবনকয়েই যেন্যাকচ্ছন। আরও আকছে ললেন্যাহেন্যার  কেন্যাজি,  ছেন্যাপন্যাখন্যানন্যার 
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কেন্যাজি, (লভতকর বগকয়ে রতন বময়েন্যাককে লডিককে বজিকজসে কেরকত ইকচ্ছ কেরকছে,  রতন, 
আরও লযেন কেমী কেমী কেন্যাজি?) ‘রন্যাইটন্যার’ ববনরন্যা অবফিকসের কেত রকেম কেন্যাজি কেরকছেন। 
মমক্তিন্যার মকতন্যা তন্যাহকদর হেস্তন্যাক্ষর। পন্যাঠন্যাগন্যাকরর ববনরন্যা সেন্যাকড় চিন্যার হেন্যাজিন্যার বই ললেনকদকনর 
বকনন্যাবস্ত  সেন্যামলেন্যাকচ্ছন  প্রেবতবদন।  কেন্যারন্যা-হেন্যাসেপন্যাতন্যাকলে  কেকয়েবদরন্যাই  লডবসেবাং  কেরকছেন 
কেকয়েবদকদর,  লপ্রেশন্যার  মন্যাপকছেন,  ইকঞ্জকেশন  বদকয়ে  বদকচ্ছন,  সেনন্যালেন্যাইকনর 
বসেবরঞ্জ-বনন্যাগ-স্টেনন্যান সেন্যামন্যালে বদকচ্ছন কেকলেরন্যার-ডিন্যায়েবরয়েন্যার লরন্যাগমীকদর। গণটয়েকলেকটর 
নন্যালেন্যাকডকনর মলে-মমত্রি পবরষন্যার কেরকছেন ‘বন্যাবম’-চিন্যাবলের কেকয়েবদরন্যা। 

৩.৩ ববনন্যামমকলেন ইনন্যাবস্ট্রেয়েন্যালে উৎপন্যাদন

এই রমীবতমকতন্যা বনবতরনমমলেকে এই শ্রমবশববকরর ববনকদর বন্যাধনতন্যামমলেকে শ্রকমর বববনমকয়ে 
রমীবতমকতন্যা  কেন্যারখন্যানন্যাবভবত্তিকে  উৎপন্যাদন-যেজ  পবরচিন্যাবলেত  হেয়ে  মনন্যানমফিনন্যাকেচিন্যাবরবাং 
বডিপন্যাটর কমন  এম.বডি.-লত।  এটন্যা  কেন্যারন্যাগন্যাকরর  ইনন্যাবস্ট্রেয়েন্যালে  এলেন্যাকেন্যা,  কেন্যারন্যাগন্যাকরর 
কেন্যারখন্যানন্যা। লজিকলের লভতকর একেটন্যা বড় অবাংশ চিন্যারপন্যাকশ উহচিম  লদওয়েন্যালে বদকয়ে লঘরন্যা। 
লজিকলের লভতকর লজিলে। অনন অবাংকশর লকেন্যাকনন্যা  কেকয়েবদ  লসেখন্যাকন ঢমকেকত পন্যাকরন নন্যা। 
এম.বডি.-লত সেবকচিকয়ে কেকঠন্যার পবরশ্রম। এম.বডি.-লত কেন্যাজি পন্যাশ হেওয়েন্যাটন্যা কেকয়েবদকদর 
কেন্যাকছে ভকয়ের। এখন্যাকন শত শত গজি উৎপন্নি হেয়ে চিন্যাদর,  কেকয়েবদকদর লপন্যাশন্যাকে,  লেমবঙ, 
শন্যাবড়, গন্যামছেন্যা ইতনন্যাবদ বহেকসেকব। প্রেচিমর লমন্যাড়ন্যা, বন্যাহকশর লচিয়েন্যার নতবর হেয়ে। মন্যাত্রিই বকলেবছে। 
লজিকলের বন্যাইকরর ববক্রয়েককেকন্দ্র এসেব বজিবনসে লদদন্যারকসে বববক্র হেয়ে,  কেতক রপক্ষ সেরবরন্যাহে 
কেকর কেম লে পন্যান নন্যা।  এখন্যাকন মমদণ হেয়ে লজিকলের জিনন  দরকেন্যাবর যেত রকেকমর খন্যাতন্যা, 
কেন্যাগজিপত্রি,  ফিরম,  পন্যাকসেরন্যানন্যালে  বটককেট,  লমবডিকেনন্যালে  কেন্যাডির  ইতনন্যাবদ  যেন্যাবতমীয়ে  বকেছেম। 
রন্যাজিশন্যাহেমী লজিকলের চিন্যাবহেদন্যা বমবটকয়ে লসেসেব যেন্যায়ে আকরন্যা সেব অনন অনন লজিকলে। 

কেকয়েবদকদর বদ্ধিমমলে ববশ্বন্যাসে, এম.বডি. কেন্যারন্যাগন্যাকরর অতনন লেন্যাভজিনকে প্রেকেল্প, বকেন্তু 
কেতক রপক্ষ  এটন্যাকত  ললেন্যাকেসেন্যান  লদখন্যায়ে,  আর  টন্যাকেন্যা  লমকর  খন্যায়ে।  এটন্যা  এমন  একেটন্যা 
উৎপন্যাদন-কেন্যারবন্যার লযেখন্যাকন শ্রম পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে ববনন্যামমকলেন। শ্রকমর জিনন কেকয়েবদকদরককে 
লকেন্যাকনন্যা টন্যাকেন্যা-পয়েসেন্যা লদওয়েন্যা হেয়ে নন্যা। দশ-ববশ-বতবরশ-চিবলশ বছের লজিলে লখকট  মন্যানমর 
যেখন কেন্যারন্যাগন্যার লথেককে মমবক্তি পন্যায়ে তখন তন্যাহর হেন্যাকত ফিম টন্যা পয়েসেন্যাও থেন্যাককে নন্যা। 

৩.৪ আকেন্যাকশ যেত তন্যারন্যা, লজিলেককেন্যাকডি তত ধন্যারন্যা

কেন্যাজি, কেন্যাজি আর কেন্যাজি: ববনন্যা পন্যাবরশ্রবমককে লতন্যা বকটই, প্রেন্যায়ে নন্যা লখকয়ে এববাং বনপমীড়ণ 
আর  লেন্যাগন্যাতন্যার  দমবরনবহেন্যাকরর  বববনমকয়ে।  ওবদককে,  বন্যাবম-জিমন্যাদন্যাররন্যা  সেন্যারন্যাক্ষণই  লছেন্যাহকে 
লছেন্যাহকে কেরকছেন আইন লেঙ্ঘকনর অবভকযেন্যাগ একন। লজিকলের আইকন বববধববধন্যাকনর লতন্যা 
আর লশর লনই, আলেমগমীকরর বয়েন্যাকন: ‘আকেন্যাকশ যেত তন্যারন্যা, লজিলেককেন্যাকডি তত ধন্যারন্যা’। 
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বরকপন্যাটর  খন্যাওয়েন্যাকনন্যার ভয়ে লদবখকয়ে কেমীভন্যাকব পন্যাহচি টন্যাকেন্যা দশ টন্যাকেন্যা পককেকট ভরন্যা যেন্যাকব, 
কেমীভন্যাকব  কেকয়েবদর  বসেগন্যাকরটটন্যা  বনকজি  খন্যাওয়েন্যা  যেন্যাকব,  কেকয়েবদর  নন্যাকম  বন্যাইকর  লথেককে 
পন্যাঠন্যাকনন্যা  শুকেনন্যা খন্যাবন্যাকরর ভন্যাগ মন্যারন্যা  যেন্যাকব,  পন্যাঠন্যাকনন্যা  বসেগন্যাকরকটর পনন্যাককেট সেরন্যাকনন্যা 
যেন্যাকব,  ছেমহতন্যানন্যাতন্যার  লশর  নন্যাই,  অতনন্যাচিন্যাকরর  লশর  নন্যাই।  এমনবকে  ঈকদর  বদকনও 
বডিবভশকনর ‘কেন্যাকজির ললেন্যাকে’ বন্যা ‘ফিন্যালেতম ’র কেন্যাছে লথেককে ২০ টন্যাকেন্যা ‘পরবমী’ বনকয়েকছেন 
একে জিমন্যাদন্যার। 

এতসেব কেন্যাজি আর অতনন্যাচিন্যাকরর সেবাংসেন্যাকর বতন লবলেন্যা ভন্যাত লখকত পযেরন পন্যান নন্যা 
এই ববনরন্যা। সেকেন্যাকলে একেটন্যা রবট, সেন্যাকথে গুড়। দমপমকর দমইটন্যা রবট, সেন্যাকথে গুড়। রন্যাকতর 
জিনন শুধম  ভন্যাত-তরকেন্যারমী। বকেন্তু লসে-ভন্যাত লতন্যা  একসে যেন্যায়ে ববকেন্যাকলের আকগই প্রেন্যায়ে, 
সেন্ধনন্যার আকগই দন্যাসেকদরককে খন্যাহচিন্যায়ে ঢমকেকত হেকব লযে। সেবতনকেন্যাকরর রন্যাকত লখকত বসেকলে 
লদখন্যা যেন্যাকব নষ হেকয়ে লগকছে লসে-ভন্যাত,  এমনই ভন্যাকলেন্যা তন্যার চিন্যালে। ভন্যাত তন্যাই সেন্ধনন্যার 
আকগ-আকগই লখকয়ে লফিলেকত হেয়ে। তন্যারপর সেন্যারন্যারন্যাত উপন্যাসে। নইকলে লরকখ বদকত হেকব 
পন্যাবন বদকয়ে,  এববাং লখকয়ে লফিলেকত হেকব সেন্ধনন্যা-রন্যাকতই,  নন্যা  হেকলে বনঘরন্যাৎ  পচিকত শুর 
কেরকব। খন্যাবন্যাকরর মন্যান বনকয়ে বকেছেম  নন্যা বলেন্যাটন্যাই সেবকচিকয়ে ভন্যাকলেন্যা। বডিবভশন পন্যাওয়েন্যার 
আকগ বতন বদন লসেকলে বছেলেন্যাম,  বনজিমমকখ লখকয়ে লদকখবছে। মন্যানমরককে কেষ লদওয়েন্যার বকে 
সেহেজি উপন্যায়ে।  তবম  এখন যেন্যা  লদয়ে  লসেটন্যাই  নন্যাবকে  কে-বছের আকগর তম লেনন্যায়ে  অকনকে 
ভন্যাকলেন্যা, কেকয়েবদরন্যা বন্যারবন্যার মকন কেবরকয়ে লদয়ে লসে-কেথেন্যা। 

৩.৫ আত্মন্যার গভমীকর ববনকত্বর অনমবন্যাদ

সেকেন্যালে  লথেককে  সেন্ধনন্যার  আগ  পযেরন  অমন্যানমবরকে  পবরশ্রম,  অতনন্যাচিন্যার,  আর  প্রেন্যায়ে-
অনন্যাহেন্যাকরর পরও রন্যাকতর লচিকয়ে বদবসেই সেমনর। বদকন আকেন্যাশ লদখন্যা যেন্যায়ে, মন্যাবটকত হেন্যাহটন্যা 
যেন্যায়ে, গবণ্ডর লভতকর হেকলেও একেটম  চিলেন্যাকফিরন্যা হেয়ে। রন্যাকত আরও লববশ ববন। আসেকলে 
রন্যাত লতন্যা অকনকে দমর, সেন্ধনন্যা হেওয়েন্যার আকগই লেকে-আপ। বনজি বনজি ওয়েন্যাকডির র খন্যাহচিন্যার 
মকধন ললেন্যাহেন্যার গরন্যাকদর লগকট তন্যালেন্যাচিন্যাবব। তখনও সেন্ধনন্যা হেয়ে বন। তখনও হেন্যাহসে-মমরবগ 
খমপবরকত  লঢন্যাককে  বন।  তখনও  মন্যাকঠ  চিরকছে  গর-ছেন্যাগলে।  কেকয়েবদকদর  মমকখ  তখন 
লগন্যাধমবলে-ঘনন্যাকনন্যা ববরন্নিতন্যা। প্রেবতটন্যা সেন্ধনন্যায়ে তন্যাহরন্যা হেন্যাহসে-মমরবগ-গবন্যাবদপশুর প্রেবত ঈররন্যা 
অনমভব  কেরকত কেরকত খন্যাহচিন্যায়ে  লঢন্যাককেন। আত্মন্যার এককেবন্যাকর  গভমীকর  আলেন্যাদন্যা  কেকর 
আকরকেবন্যার অনমবন্যাদ  কেকরন ববনকত্বর অথের।  ববছেন্যানন্যা  হেয়ে লদড় হেন্যাত চিওড়ন্যা। ববছেন্যানন্যা 
বলেকত ভন্যাহজি-কেরন্যা একেটন্যা কেম্বলে,  মন্যাথেন্যায়ে ভন্যাহজি-কেরন্যা কেম্বকলেরই একেটন্যা বন্যাবলেশ। দমই 
ববছেন্যানন্যার মন্যাঝখন্যাকন একে আঙমলেও ফিন্যাহকে নন্যাই। শমীত হেকলে গন্যাকয়ে আর-একেটন্যা কেম্বলে, 
জিন্যানলেন্যা-দরজিন্যা লখন্যালেন্যা,  আকগই বকলেবছে। গরম হেকলে ভন্যাপ ওকঠ,  ও-রকেম লঘহরন্যাকঘহবর 
কেকর ববশন্যালে একেটন্যা লমকঝকত লকেন্যাথেন্যাও একেকশন্যা  লকেন্যাথেন্যাও-বন্যা দমইকশন্যা  বতনকশন্যা  চিন্যারকশন্যা 
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মন্যানমর, রন্যাজিশন্যাহেমীর কেম খনন্যাত দম-ফিন্যাটন্যাকনন্যা ৪০-৪২ বডিবগ্রর গরকম। বকে গরকম, বকে শমীকত 
লসেলেগুকলেন্যার  অবস্থিন্যা  আরও  সেঙমীন।  ঐভন্যাকব  শমীকত-গ্রমীকষ্ম  শুকয়ে  শুকয়ে  সেন্যারন্যা  রন্যাত 
অকপক্ষন্যা,  কেখন সেকেন্যালে হেকব,  কেখন খমলেকব গরন্যাদ। লেকে-আপ যেখন খমলেকব ললেন্যাহেন্যার 
ঘটন্যাবাং ঘটরবাং শব শুনকত কেত ভন্যাকলেন্যাই নন্যা লেন্যাগকব: এই কেথেন্যা ভন্যাবকত ভন্যাবকতই হেয়েত ঘমম 
আসেকব অথেবন্যা ঘমম আসেকব নন্যা – দন্যাহবড়কয়ে থেন্যাকেকব জিন্যানন্যালেন্যার বন্যাইকর। এইভন্যাকব আয়েম 
ক্ষয়ে কেরকত কেরকত যেন্যাকব একেটন্যা বদন। ববন জিন্যানকবন, তন্যাহর মমবক্তির ক্ষণ আরও একেবদন 
এবগকয়ে একসেকছে। এ-ও একেটন্যা ববরন্যাট অজিরন:  আরও একেটন্যা বদন বতবন পন্যার কেকর 
বদকয়েকছেন লজিকলে, এববাং তন্যারপরও লবহকচি আকছেন।

৩.৬ টন্যাকেন্যাতন্ত্রি আমলেন্যাতন্ত্রি কেন্যারন্যাতন্ত্রি

এত  লযে  দন্যাকসের  মকতন্যা  কেন্যাজি,  লসেই  কেন্যাকজিরও  বনশ্চিয়েতন্যা  নন্যাই।  আজিককে  আপনন্যার 
ফিম লেবন্যাগন্যাকন কেন্যাজি,  কেন্যালে লযে আবন্যার উৎপন্যাদন-ববভন্যাকগর উহচিম  লদওয়েন্যালে লঘরন্যা পকথেকে 
লজিকলের লভতর বকসে বকসে আপনন্যাককে লমন্যাড়ন্যা বন্যানন্যাকত হেকব নন্যা,  তন্যার লকেন্যাকনন্যা বনশ্চিয়েতন্যা 
নন্যাই। কেতক রপকক্ষর লখয়েন্যালে হেকলেই হেকলেন্যা আপনন্যার কেন্যাজি অননত্রি পন্যাশ কেকর বদকত পন্যাকরন 
তন্যাহরন্যা। আইন হেকচ্ছ, প্রেবত মন্যাকসে কেন্যাজি-পন্যাশ কেরন্যাকত হেয়ে। একেই কেন্যাজিই যেবদ বহেন্যালেও 
থেন্যাককে, তবমও লসেটন্যা নতম ন কেকর পন্যাশ কেরন্যাকত হেকব। আর প্রেবতবন্যার পন্যাশ কেরন্যাকনন্যার জিনন 
বনবদরষ অকঙ্কর টন্যাকেন্যা বদকত হেকব লজিলে-কেতর ন্যাকদরককে। (আকেন্যাকশ যেত তন্যারন্যা, লজিলেককেন্যাকডি 
তত ধন্যারন্যা; লজিলেককেন্যাকডি যেত ধন্যারন্যা, তত লববশ ‘মন্যাকসেন্যাহেন্যারন্যা’।) টন্যাকেন্যা বদকত নন্যা পন্যারকলে 
আপনন্যার  কেন্যাজি অননত্রি পন্যাশ  হেকয়ে  যেন্যাকব।  তন্যাকত  হেয়েত লববশ  পবরশ্রম,  তন্যাকত  হেয়েত 
আপনন্যার বতর মন্যান কেমর-এলেন্যাকেন্যার বন্ধম -হেকয়ে-যেন্যাওয়েন্যা কেকয়েবদকদরককে হেন্যারন্যাকত হেকব,  লদখন্যা 
হেকব নন্যা আর প্রেবতবদন, বকেবাংবন্যা নতম ন কেন্যাজিটন্যা হেয়েত আপনন্যার ভন্যাকলেন্যা লেন্যাকগ নন্যা লস্রেফি। 
সেমতরন্যাবাং প্রেবত মন্যাকসে টন্যাকেন্যা নতরমী রন্যাখকত হেকব। টন্যাকেন্যা পন্যাকবন লকেন্যাথেন্যায়ে? বন্যাসেন্যার ললেন্যাককেরন্যা 
লখকয়ে নন্যা  লখকয়ে বদকয়ে যেন্যাকব। আপনন্যার লসে-রকেম টন্যাকেন্যা পন্যাঠন্যাকনন্যার ললেন্যাকে নন্যা  থেন্যাকেকলে 
আপবন হেয়েত আপনন্যার বরন্যাদ্দে মন্যাকছের টমকেরন্যাটন্যা  লবকচি লদকবন দমই  টন্যাকেন্যা বদকয়ে,  টন্যাকেন্যা 
জিমন্যাকবন। 

ঐ লযে সেন্যামন্যানন খন্যাদন, একেটম  রবট আর একেটম  ভন্যাত, লসেটমকেম  বনকয়েও অকনকে বনবসেন্যা 
হেয়ে। বঠকেন্যাদন্যার কেন্যাহচিন্যামন্যালে সেন্যাপ্লন্যাই লদকবন। বঠকেন্যাদন্যার বনবরন্যাচিকন টন্যাকেন্যা ললেনকদন হেকব। লগট 
বদকয়ে বজিবনসে ঢমকেকব। লগকট নয়ে-ছেয়ে হেকব। রন্যান্নিন্যা-চিন্যাবলে লগন্যাপন ‘বনলেন্যাকম’ বববক্র হেকব, 
বযেবন ‘বকেকন’ লনকবন (বতবন একেজিন কেকয়েবদ) বতবন লসেখন্যান লথেককে লস্পশন্যালে বহেকসেকব 
লচিন্যারন্যা  খন্যাবন্যার  লবচিকবন।  এমনবকে আপবন লযে  লদড়  হেন্যাত  জিন্যায়েগন্যায়ে  শুকয়ে  থেন্যাককেন  ঐ 
জিন্যায়েগন্যাটন্যা ঐখন্যাকনই বহেন্যালে রন্যাখন্যার জিকননও আপনন্যাককে মন্যাকসেন্যাহেন্যারন্যা বদকত হেকব। একেটম  
আরন্যাকম  থেন্যাকেন্যার  জিনন,  আলেন্যাদন্যা  একেটম  ললেন্যাহেন্যার  লবকডির  বন্যাবলেশ-লতন্যারকে-মশন্যাবরর 
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ববছেন্যানন্যায়ে ঘমমন্যাকনন্যার জিনন,  আর একেটম  ভন্যাকলেন্যা খন্যাওয়েন্যার জিনন আপনন্যাককে থেন্যাকেকত হেকব 
লমবডিকেনন্যাকলে, যেন্যার একেটন্যা ওয়েন্যাডির  লথেককে প্রেন্যায়ে ৭০ জিন ববনককে সেবরকয়ে আমন্যাকদর বতন 
জিকনর থেন্যাকেন্যার বডিবভশন ওয়েন্যাডির  বন্যানন্যাকনন্যা  হেকয়েবছেলে। আর লসেই লমবডিকেনন্যাকলে থেন্যাকেকত 
হেকলে ডিন্যাক্তিন্যারককে আপবন প্রেবত মন্যাকসে একে লদড় দমই বন্যা বতন হেন্যাজিন্যার টন্যাকেন্যা লদকবন। টন্যাকেন্যা 
নন্যা থেন্যাকেকলে সেবতনসেবতন অসেমখ হেকলেও লমবডিকেনন্যাকলে আপনন্যার একে-আধ বদকনর লববশ 
বসেট  জিমটকব  নন্যা।  আর  টন্যাকেন্যা  থেন্যাকেকলে  বদববন  সেমস্থি  মন্যানমর  আপবন  মন্যাকসের  পর  মন্যাসে 
লমবডিকেনন্যাকলে থেন্যাকেকবন। 

৩.৭ গবরকবর লজিলেখন্যানন্যা, বড়কলেন্যাককের আইন-আদন্যালেত 

এমন একেটন্যা কেন্যাজি লজিলেখন্যানন্যায়ে নন্যাই, যেন্যার জিনন টন্যাকেন্যা বদকত হেয়ে নন্যা। অথেচি ঐ দন্যাসেকদর 
গ্রন্যাকম  প্রেন্যায়ে  প্রেকতনককেই  গবরব  মন্যানমর।  গবরকবর  লজিলে,  আর  বড়কলেন্যাককের 
আইন-আদন্যালেত। অকনকেবদন লজিলে খন্যাটন্যা হেকয়েকছে। লযে মন্যামলেন্যায়ে আপবন আকছেন তন্যাকত 
হেন্যাইককেন্যাকটর  লমন্যাকটর ওপর একেটন্যা উবকেলে বঠকেমকতন্যা দন্যাহড়ন্যাকলে আপনন্যার জিন্যাবমন বনবশ্চিত, 
লসেই উবকেলেটমকেম  ধরন্যার মকতন্যা টন্যাকেন্যা লববশরভন্যাগ কেকয়েবদর নন্যাই বকলে তন্যাহককে পকচি মরকত 
হেকব লজিকলে আরও কেত কেন্যালে। জিন্যাবমনটমকেম  পন্যাওয়েন্যার জিনন আপনন্যার পবরবন্যার হেয়েত 
সেহেন্যায়ে-সেম্বলে সেব লবকচি ৫০ হেন্যাজিন্যার টন্যাকেন্যা বদকয়েকছে দন্যালেন্যালেককে, টন্যাকেন্যাটন্যা দন্যালেন্যালে বনকজিই 
লখকয়ে বকসে আকছে,  আর আপবন লসেই লজিকলেই পকচি মরকছেন। কেন্যারন্যারক্ষমীরন্যাও বনতন্যান 
গবরব। অবত সেন্যামন্যানন লবতন পন্যান। সেবাংসেন্যার চিকলে নন্যা,  মন্যাসে চিকলে নন্যা। বকেছেমকতই নন্যা। 
বডিউবট প্রেবতবদন ১৪ ঘণন্যা। বসেন্যার হুকেম ম নন্যাই। জিমন্যাদন্যার লদখকলে বরকপন্যাটর  কেকর লদকবন। 
আর লসেই ভয়ে লদবখকয়ে জিমন্যাদন্যারও তন্যার কেন্যাছে লথেককে টন্যাকেন্যা খন্যাকবন। জিমন্যাদন্যাকরর কেন্যাছে 
লথেককে আবন্যার টন্যাকেন্যা খন্যাকবন হেয়েত সেমবন্যাদন্যার,  তন্যারপর লজিলেন্যার,  তন্যারপর সেমপন্যার। এরই 
মকধন কেত রকেম হেন্যাজিন্যাকরন্যা মন্যানববকে নববশষন আর পবরবস্থিবতর জিনন লজিলেকেতর ন্যাকদর লকেউ 
লকেউ দয়েন্যালেম, লকেউ লকেউ বদমন্যাইশ। কেকয়েবদরন্যা সেন্যারন্যাক্ষণই বলেকছেন: এই লজিলেন্যার ভন্যাকলেন্যা, 
ঐ সেমপন্যার খন্যারন্যাপ,  তন্যার আকগর লজিলেন্যার বছেকলেন চিন্যামন্যার,  আর ওমমকে সেমপন্যার হেন্যারন্যাবমর 
বন্যাচ্চন্যা,  আর তমমকে সেমবন্যাদন্যার অতনন সেদন্যাশয়ে ললেন্যাকে। এসেব পন্যাথেরকেন লজিকলের লভতকর 
বন্যাহচিন্যা-মরন্যার সেন্যাকথে জিরবরভন্যাকব সেবাংবশষ বকট। 

৩.৮ স্বন্যাভন্যাববকেতন্যার স্বণরবচিনন্যা: স্বন্যাভন্যাববকেতন্যার স্বণরশকঙ্খলে

আর  আমরন্যা?  বডিবভশকনর  কেকয়েবদরন্যা?  আমরন্যা  রন্যাষ্ট্রে-কেতর ন্যাকদর  কেমকববশ  বনকজিকদর 
লশ্রণমীর ললেন্যাকে বকলে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে আইন লেঙ্ঘকনর দন্যাকয়ে অবভযেমক্তি হেকয়েও প্রেথেম লশ্রণমীর ববনর 
মযেরন্যাদন্যা পন্যাব, ‘রন্যাজিন্যার হেন্যাকলে’ লজিকলে থেন্যাকেব। আর সেব গবরব মন্যানমকররন্যা লজিকলের বন্যাইকর 
লযেমন মযেরন্যাদন্যাহেমীন,  লজিকলের লভতকর লতমবন অবধকেতর মযেরন্যাদন্যাহেমীন ববন,  পশুর মকতন্যা, 
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দন্যাকসের মকতন্যা। সেন্যারন্যাকদশ আমন্যাকদর মমবক্তির জিকনন  বচিবনত থেন্যাকেকব,  মমবক্তি দন্যাবব  কেকর 
এটন্যা-লসেটন্যা কেরকব, আর একদর মমবক্তির কেথেন্যা লকেউ লকেন্যাকনন্যাবদন বলেকব নন্যা। 

লজিলেখন্যানন্যা থেন্যাকেকলে তন্যাকত গবরব মন্যানমকররন্যা আর বভন্নিমকতর বভন্নিশবক্তির ললেন্যাককেরন্যা 
লতন্যা ববন থেন্যাকেকবই। ৬৪টন্যা লজিলেন্যা শহের থেন্যাকেকব,  আর ৬৪টন্যা লজিলেখন্যানন্যা থেন্যাকেকব নন্যা! 
সেন্যাতটন্যা ববভন্যাগ থেন্যাকেকব,  সেন্যাতটন্যা লকেন্দ্রমীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার থেন্যাকেকব নন্যা?  এই হেকচ্ছ আমন্যাকদর 
মন্যাথেন্যার  মধনকেন্যার  ‘স্বন্যাভন্যাববকে’  ‘প্রেন্যাকেক বতকে’  ধন্যারণন্যাগুচ্ছ। পবরবন্যার  রন্যাষ্ট্রে  ইস্কমলে-কেকলেজি 
সেন্যাবহেতন-শন্যাস্ত্র,  ধমর-শন্যাস্ত্র,  আর সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা-শন্যাকস্ত্রর মন্যাধনকম কেতবদকনর প্রেবশক্ষকণর 
ফিলে এইসেব ‘স্বন্যাভন্যাববকে-প্রেন্যাকেক বতকে’ ধন্যারণন্যা তন্যা আমন্যাকদর লভকব লদখন্যার সেময়ে লকেন্যাথেন্যায়ে! 

ফিকলে বডিবভশকনর প্রেথেম লশ্রণমীর ববনকদর কেন্যাকছে একেবদন দমপমকর মযেরন্যাদন্যাহেমীন একে 
ববন  একসে  লেমবকেকয়ে  লেমবকেকয়ে  একেটম  ভন্যাত  লখকত  চিন্যাইকব  বন্যাবম-জিমন্যাদন্যার  বকেম্বন্যা 
মনন্যাট-পন্যাহেন্যারন্যারন্যা লযেন লদকখ নন্যা লফিকলে, এটন্যাই লতন্যা স্বন্যাভন্যাববকে। তন্যারপর একেবদন আমরন্যা 
মমবক্তি লপকয়ে চিকলে যেন্যাব আর লজিলেখন্যানন্যা লযেমন বছেলে লতমনই লথেককে যেন্যাকব,  এটন্যাই লতন্যা 
স্বন্যাভন্যাববকে।  স্বন্যাভন্যাববকেতন্যার  এই  স্বণরবচিনন্যার  শকঙ্খলেই  কেন্যারন্যাগন্যার  নন্যামকে  আদশর  দন্যাসেত্ব-
মহেন্যাগ্রন্যাকমর আসেলে বনরন্যাপত্তিন্যা।

রচিনন্যা: রন্যাবব, জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৮। প্রেকেন্যাশ: শন্যাশ্ববতকেমী, প্রেথেম বরর তক তমীয়ে সেবাংখনন্যা, জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৯; 
প্রেবন্যাসেমী বন্যাঙেন্যাবলেকদর অনলেন্যাইন পবত্রিকেন্যা ইউককেকবঙবলে, লেনন, ১৯লশ এবপ্রেলে ২০০৮।
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চচার

বপওতর ক্রকপন্যাৎবকেকনর ‘কেন্যারন্যাগন্যার বকে 
দরকেন্যাবর’ রচিনন্যার বঙন্যানমবন্যাদ

Feenando Botero. Abu Gharib

অনমবন্যাদককের ভম বমকেন্যা: এই রচিনন্যাবট উবনশ শতককের আনজিরন্যাবতকে সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে আকনন্যালেকনর 
অননতম শ্রকদ্ধিয়ে বনবক্তিত্ব বপওতর ক্রকপন্যাৎবকেকনর রশমী ও ফিরন্যাবসে কেন্যারন্যাগন্যাকর (ইন রন্যাশন্যান অনন্যান  
লফঞ্চ বপ্রেজিনসে)  গ্রকনর লশর অধনন্যায়ে।  ১৮৮৭ সেন্যাকলে লেনন লথেককে ‘ওয়েন্যাডির  অনন ডিন্যাউবন’ 
নন্যাকমর প্রেকেন্যাশনন্যা সেবাংস্থিন্যা কেতক র কে প্রেকেন্যাবশত এই গ্রনবট কেন্যারন্যাগন্যার সেম্পককের  ক্রকপন্যাৎবকেকনর বনকজির 
অধনয়েন।  বনকজির  জিমীবন  তন্যাহর  এই  অধনয়েকনর  অবাংশ  বকট,  বকেন্তু লকেন্যাকনন্যাক্রকমই  এবট  তন্যাহর 
কেন্যারন্যাসকবত নয়ে। (আলেন্যাদন্যা জিমীবনসকবত তন্যাহর আকছে: লমকমন্যায়েন্যাসের অফি এ লরকভন্যালেমনশবনস্টে।)

আকলেন্যাচিন  গ্রনবট  বরবাং  লখন্যাদ  কেন্যারন্যাগন্যার-অধনয়েকনর  মমরস্পশরমী  একে দবলেলে। ইদন্যাবনবাংকেন্যার 
ইউকরন্যাপ-আকমবরকেন্যায়ে  দ্রুত  ছেবড়কয়ে  পড়কত  থেন্যাকেন্যা  কেন্যারন্যাগন্যার-ববলেমবপ্ত-আকনন্যালেকনর 
যেমবক্তিমন্যালেন্যার বভত গকড় বদকয়েবছেলে দমদরন্যান এই গ্রন। বনবরদ্ধি লঘন্যাবরত ‘প্রেথেম আনজিরন্যাবতককের’ 
সেদসেন হেওয়েন্যার অপরন্যাকধ লজিলে লখকটকছেন ভয়েবাংকের সেব গন্যা-বশউরন্যাকনন্যা বহেম-শমীতলে অন্ধকেন্যার 
প্রেককেন্যাকষ। ববরন্যাক্তি গনন্যাকসের মকধন। সেম্পমণর বনজিরনতন্যার লভতকর। রন্যাবশয়েন্যায়ে এববাং ফন্যাকন্স। 

অথেচি  তরণ  বয়েকসে  এই  ক্রকপন্যাৎবকেনই  বছেকলেন  রন্যাবশয়েন্যার  ববশন্যালে  একেটন্যা  এলেন্যাকেন্যার 
কেন্যারন্যা-সেবাংস্কন্যার-কেবমশকনর  সেদসেন।  জিন্যাকরর  রন্যাজিকেমীয়ে  সেন্যামবরকে  বন্যাবহেনমীর  লচিফৌকের  ললেফিকটননন্যান 
তখন বতবন। লসেই কেন্যাজি কেরকত তখনও ঘমকরবছেকলেন ববস্তমীণর অঞ্চলে। কেন্যারন্যা-অধনয়েকনর জিনন 
বতবন  মকস্কন্যা  লথেককে পন্যাহচি  হেন্যাজিন্যার  মন্যাইলে দমগরম  পথে পন্যাবড় বদকয়ে লগন্যাটন্যা  সেন্যাইকববরয়েন্যা  ঘমকরকছেন। 
ঘমকরকছেন আকরন্যা সেব এলেন্যাকেন্যা। কেন্যারন্যাগন্যাকরর লভতকর-বন্যাইকর  কেন্যারন্যাগন্যার বনকয়ে তন্যাহর  অবভজতন্যা 
ঋদ্ধি, বনন্যাপকে, নববচিত্রিনময়ে।

ক্রকপন্যাৎবকেকনর জিন ১৮৪২-এ মকস্কন্যাকত।  ননরন্যাজিনবন্যাদমী  ববপ্লবমী,  বচিনন্যাববদ ও ললেখকে। 
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তন্যাহর বচিনন্যা, রচিনন্যা ও কেমর ‘ননরন্যাজিনবন্যাদমী সেমন্যাজিতন্ত্রি’ নন্যাকম ননরন্যাজিনবন্যাকদর ববকশর একেবট ঘরন্যানন্যাই 
নতবর কেকর লফিকলেবছেলে। পমকরন্যাদসর প্রেকেক বতববজন্যানমীও বছেকলেন। তন্যাহর বমউচিময়েন্যালে এইডি: এ ফিনন্যাকর  
ইন  ইকভন্যালেমনশন বইটন্যা  প্রেকেক বতজিগকতর  বববতরন  বনকয়ে  ডিন্যারউইকনর  ‘সেন্যারভন্যাইভন্যালে  ফির  দন 
বফিকটস্টে’ নমীবতর একেকপকশ ধন্যারণন্যাককে লমফৌবলেকেভন্যাকব পন্যাকল বদকয়েবছেলে। পবরপমরণও কেকরবছেলে। 
ববপমলে তথেনরন্যাবজির সেন্যাহেন্যাকযেন বতবন লদবখকয়েবছেকলেন ঐটন্যা বববতর কনর একেটন্যা মমলেনমীবত বকট, বকেন্তু 
আকরন্যা  একেটন্যা  অবধকেতর  শবক্তিশন্যালেমী  মমলেনমীবত  আকছে  প্রেন্যাকেক বতকে  বববতর কনর।  লসেটন্যা  হেকলেন্যা 
‘পন্যারস্পবরকে সেন্যাহেন্যাযেন-সেহেকযেন্যাবগতন্যা ও সেবাংহেবত’। 

কেন্যারন্যাগন্যার  ববকলেন্যাকপর  পকক্ষ সেবরপ্রেকেন্যার  ননরন্যাজিনবন্যাদমীকদর  লযেরকেম  দরদমী  এববাং  লেন্যাগন্যাতন্যার 
রচিনন্যা  প্রেচিন্যারণন্যা-কেন্যাজি  লদকখবছে  আর  কেন্যাকরন্যা  মকধন  তন্যা  লদবখ  বন।  ববপ্লবমী-জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী-
সেন্ত্রিন্যাসেবন্যাদমী  লনতন্যাকেমরমীরন্যা  লজিকলে  যেন্যান,  বফিকর  আকসেন,  সকবতকেথেন্যা  ললেকখন  বকেন্তু  লকেউ 
লজিলে-ববকলেন্যাকপর কেথেন্যা বকলেন নন্যা। তন্যাহকদর রচিনন্যা পড়কলে মকন হেয়ে: লজিলেখন্যানন্যা বজিবনসেটন্যা বঠকেই 
আকছে। কেকয়েদখন্যানন্যা  লতন্যা  থেন্যাকেকতই হেকব।  শুধম  ‘আমরন্যা’  লসেখন্যাকন  থেন্যাকেব নন্যা।  থেন্যাকেকব  ‘দমষম ’ 
ললেন্যাককেরন্যা – যেন্যাহরন্যা ববকরন্যাধমী পক্ষ। লশ্রণমীগত বদকে লথেককে বন্যা দলে-পন্যাবটর গত বদকে লথেককে। এই হেকলেন্যা 
সেবন্যার অবস্থিন্যান। অথেচি লজিলেখন্যানন্যা আসেকলে এমন একে প্রেবতষন্যান যেন্যার সেবতনকেন্যার সেবাংস্কন্যার সেম্ভিব 
নয়ে। হেয়ে আপবন ববন, নন্যা হেয়ে আপবন মমক্তি। এর মন্যাঝন্যামন্যাবঝ কেমী হেকত পন্যাকর? সেবাংস্কন্যারটন্যা তন্যাহেকলে 
কেমী  বনকয়ে?  হেনন্যাহ,  আপবন  ববনকদর  থেন্যাকেন্যা-খন্যাওয়েন্যা-লশন্যাওয়েন্যা-বচিবকেৎসেন্যা  ইতনন্যাবদর  বকেছেম  উন্নিবত 
ঘটন্যাকত পন্যাকরন অবশনই। লসেটন্যা জিরবরও বকট। বকেন্তু কেন্যারন্যাগন্যাকরর বপঞ্জর যেবদ লসেন্যানন্যার নতবরও 
হেয়ে,  তবম  তন্যা  কেন্যারন্যাগন্যারই লথেককে যেন্যায়ে। ববনকত্বর গন্যাবন লমন্যাচিন কেরন্যা যেন্যায়ে শুধম  স্বন্যাধমীনতন্যা আর 
মযেরন্যাদন্যাকবন্যাধ বদকয়ে। অনন লকেন্যাকনন্যা বকেছেম  বদকয়ে নয়ে। সেমতরন্যাবাং যেত সেবাংস্কন্যারই কেরন্যা লহেন্যাকে নন্যা লকেন, 
প্রেবতষন্যানটন্যা যেবদ কেন্যারন্যাগন্যারই লথেককে যেন্যায়ে,  তন্যাহেকলে লসেখন্যাকন আপবন ববন। কেন্যারন্যাগন্যাকরর ববকেল্প 
তন্যাহেকলে  কেমী  হেকত  পন্যাকর?  কেন্যারন্যাগন্যাকরর  ববকেল্প  স্বন্যাধমীনতন্যা।  কেন্যারন্যাগন্যাকরর  ববকেল্প  আত্মকেতক রত্ব। 
কেন্যারন্যাগন্যাকরর  ববকেল্প আত্মমযেরন্যাদন্যা,  আর অথেরবনবতকে আত্মবনভররতন্যা।  সেবতনকেন্যাকরর সেবাংস্কন্যার যেবদ 
নন্যাই-ই কেরন্যা যেন্যায়ে, তন্যাহেকলে এই সেন্যামন্যাবজিকে বনন্যাবধ লথেককে মমবক্তি পন্যাওয়েন্যার একেটন্যাই পথে: যেথেন্যাবশঘমী 
লজিলে-ববকলেন্যাপ  কেরন্যা।  বনন্তঃশতর  ববকলেন্যাপ।  লখন্যাদ  কেন্যারন্যাগন্যাকররই  সেবাংস্কন্যার  অসেম্ভিব।  তন্যাহেকলে 
কেন্যারন্যা-রন্যাক্ষকসের লপকটর লভতকর ববন মন্যানমকরর অপরন্যাধ-সেবাংস্কন্যার কেরন্যা যেন্যাকব কেমীভন্যাকব? কেন্যারন্যাগন্যার 
বনকজিই লতন্যা ববরন্যাট একে অপরন্যাধ। লমকর-ধকর মন্যানমরককে ভন্যাকলেন্যা কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা। মন্যানমর উন্নিত হেয়ে 
ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যায়ে।  উন্নিত  সেন্যামন্যাবজিকে  পবরকবকশ।  লযে  সেমন্যাজি  বনকজিই  চিকলে  বঞ্চনন্যা  নবরমন-
বলেপ্রেকয়েন্যাকগর কেতক র ত্বপরন্যায়েণ নমীবতকত, লসেই সেমন্যাকজির কেন্যারন্যাগন্যার বকে আর বভন্নি লকেন্যাকনন্যা নমীবতকত 
পবরচিন্যাবলেত হেওয়েন্যা আকদফৌ সেম্ভিব। কেতক র ত্বনমীবত বরবাং কেন্যারন্যাগন্যাকরর অনরন্যাকলে অকনকে উৎকেট রূপ 
ধন্যারণ কেকর। লসেটন্যাই হেওয়েন্যার কেথেন্যা। কেন্যারন্যাগন্যার কেখকনন্যাই তন্যাই  ‘সেবাংকশন্যাধনন্যাগন্যার’ হেকত পন্যাকর নন্যা। 
সেন্যারন্যা পকবথেবমীর কেন্যারন্যা-পবরসেবাংখনন্যান বলেকছে: লযে লদকশ মকতম নদণ্ড লববশ, লসে লদকশ খমনখন্যারন্যাবব লববশ। 
লযে লদকশ কেন্যারন্যাগন্যার লববশ,  লসে লদকশ অপরন্যাধ লববশ। অপরন্যাধমী লববশ। অশন্যাবন লববশ। কেন্যারন্যাগন্যার 
কেমন্যায়ে নন্যা অপরন্যাধ। বন্যাড়ন্যায়ে বরবাং খন্যাবনকেটন্যা। এ আসেকলে অপরন্যাধবশক্ষন্যার একে প্রেকেন্যার ববশ্বববদনন্যা-
লেয়ে। এ বস কেখকনন্যাই মনমরনবন্যান্ধব হেকত পন্যাকর নন্যা। তন্যা লসে যেত রকেকমর সেবাংস্কন্যারই কেরন্যা লহেন্যাকে নন্যা 
লকেন। আমন্যাকদর দরকেন্যার তন্যাহেকলে কেন্যারন্যা-সেবাংস্কন্যার নয়ে, সেমন্যাজি-সেবাংস্কন্যার। লকেননন্যা অপরন্যাকধর উৎসে 
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লখন্যাদ সেমন্যাজি। বঞ্চনন্যা-নবরমন-বলেপ্রেকয়েন্যাগ।আমন্যাকদর দরকেন্যার আমমলে অথেরবনবতকে ও রন্যাজিবনবতকে 
পবরবতরন। 

বলেকশবভকে রন্যাবশয়েন্যায়ে  ১৯২১ সেন্যাকলে  ক্রকপন্যাৎবকেন  মন্যারন্যা  যেন্যাওয়েন্যার  পর  মকস্কন্যাকত  হেন্যাজিন্যার 
ববকশকে মন্যানমকরর ববশন্যালে লশন্যাকেযেন্যাত্রিন্যা হেয়ে। লসেটন্যাই বছেলে রন্যাবশয়েন্যায়ে ননরন্যাজিন-পবথেকেকদর লশর প্রেকেন্যাশন 
উপবস্থিবত। বলেকশবভকেকদর রন্যাষ্ট্রে-পমহবজিবন্যাদমী বনপমীড়ন-যেকন্ত্রির অকেল্পনমীয়ে অতনন্যাচিন্যাকর এর পর লতন্যা 
যেন্যাবতমীয়ে  ববকরন্যাধমী  স্বরই  বনবশ্চিহ্নে  হেকয়ে  যেন্যায়ে।  লনন্যাকবলেববজিয়েমী  সেন্যাবহেবতনকে  আকলেকেজিন্যানন্যার 
সেল্ঝবনৎবসেকনর কেকয়েকে খকণ্ডর গ্রনমন্যালেন্যা গুলেন্যাগ আবকের বপলেন্যাকগন্যা এই বনপমীড়ন-যেকন্ত্রির কেন্যাযেরক্রম 
ও কেন্যাযেরপ্রেণন্যালেমীর রক্তি বহেম কেরন্যা দবলেলে। ক্রকপন্যাৎবকেকনর জিন্যার আমকলের কেন্যারন্যাগন্যার-অধনয়েকনরই 
পবরপমরকে গ্রন বলেন্যা চিকলে। 

এই  দমই  বই  অনমসেরণ  কেরকলে  স্বতন্তঃস্পষভন্যাকবই  লবন্যাঝন্যা  যেন্যায়ে:  সেমন্যাজিতকন্ত্রির  নন্যাকম  ৭০ 
বছেকরর  বলেকশবভকে শন্যাসেন একে অকথের  জিন্যার  শন্যাসেকনরই স্বন্যাভন্যাববকে-বসেকস্টেকমবটকে সেম্প্রসেন্যারণ। 
‘ববপ্লবমী’ বলেকশবভকেরন্যা জিন্যার-আমকলে বনবহৃত ভয়েবাংকের কেন্যারন্যাগন্যারগুকলেন্যার সেমসেবাংগবঠত পবরচিযেরন্যা 
কেকরবছেকলেন। বপটন্যাসেরবন্যাকগরর ‘বপটন্যার ও পকলের দমগর’ নন্যামকে কেম খনন্যাত মকতম নকেম প-স্বরূপ লযে কেন্যারন্যাগন্যার
-গুকলেন্যাকত  জিন্যারববকরন্যাধমী  বলেকশবভকে  ও  অননন্যানন  ববপ্লবমীরন্যা  ধমহককে  ধমহককে  মকরকছেন,  লসেই 
কেন্যারন্যাগন্যারগুকলেন্যাই পকর বলেকশবভকে-জিমন্যানন্যায়ে পবরপমণর হেকয়ে বগকয়েবছেলে তথেন্যাকেবথেত ‘সেমন্যাজিতন্ত্রি-
ববকরন্যাধমী’  হেন্যাজিন্যার  হেন্যাজিন্যার  স্বন্যাধমীন-প্রেন্যাণ  তরণ-বকদ্ধি  মন্যানমকর।  এটন্যা  বছেলে  প্রেকেক তপকক্ষ  লজিলে-
সেমন্যাজিতন্ত্রি। ১৯২১ সেন্যাকলে ক্রকপন্যাৎবকেকনর ঐ অবনম যেন্যাত্রিন্যার ববরন্যাট বনন্যানন্যাকর ললেখন্যা বছেলে তন্যাহর 
পমবরসেমরমী রশ ববপ্লবমী কেমকরডি বমখন্যাইলে বন্যাকেম বনকনর লসেই ববখনন্যাত উবক্তি: ‘সেমতন্যা ছেন্যাড়ন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা 
মন্যাকন ববকশর একে প্রেকেন্যার সেমববধন্যা,  আর স্বন্যাধমীনতন্যা ছেন্যাড়ন্যা সেমন্যাজিতন্ত্রি মন্যাকন দন্যাসেত্ব’। কেন্যারন্যাগন্যার 
দন্যাসেকত্বরই সন্যারকে। 

বতর মন্যান অনমবন্যাদটন্যা প্রেথেম ছেন্যাপন্যা হেকয়েবছেলে ঢন্যাকেন্যার  ‘মহেন্যানগর সেন্যাবরজিনমীন পমজিন্যা উদযেন্যাপন 
কেবমবট’র  বন্যাবররকে  পমজিন্যা-প্রেকেন্যাশনন্যা  অঞ্জবলে-লত।  ২০০৯  সেন্যাকলে।  তন্যার  আকগ  বপওতর 
ক্রকপন্যাৎবকেকনর এই  বইবট আবদকত নন্যাবমকয়েবছেলেন্যাম ননরন্যাজিন সেবাংক্রন্যান ইনন্যারকনট-মহেন্যাকফিজিখন্যানন্যা 
‘অনন্যানন্যাবকের  আকের ন্যাইভসে’  লথেককে।  ওখন্যান  লথেককে  লটক্সট  কেবপ  কেকর  এমএসে ওয়েন্যাকডির  সেন্যাজিন্যাকত 
হেকয়েবছেলে। তন্যারপর তন্যাককে লকেন্যায়েন্যাকের  এক্সকপ্রেসে বদকয়ে  ফিমরন্যা  আকেন্যাকর  সেন্যাবজিকয়ে  বপ্রেন বনকয়ে  বই 
আকেন্যাকর বন্যাহধন্যাইকয়ের কেন্যাজি কেরকত হেকয়েবছেলে। লসেটন্যা বছেলে ২০০৮ সেন্যাকলের আগস্টে। কেকয়েকেবন্যার 
পকড় লশর অধনন্যায়েবটর অনমবন্যাদ কেকর লফিবলে। ঐ বছেকররই নকভম্বর মন্যাকসে।

রন্যাষ্ট্রেববজন্যাকনর মন্যাবকের ন অধনন্যাপকে ডি.  ডিন্যানন্যা ওয়েন্যাকডির র পবরচিন্যালেনন্যায়ে  অনন্যানন্যাবকের  আকের ন্যাইভসে 
গকড় উকঠকছে ‘ইনন্যারকনট ও অনন্যানন্যাবকের ’ নন্যাকম তন্যাহর একেবট অবভনব লকেন্যাকসেরর অবাংশ বহেকসেকব। এই 
লকেন্যাকসেরর বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা ওবসেআর-স্কনন্যান কেকর ননরন্যাকজিনর নন্যানন্যা উপন্যাদন্যান ইনন্যারকনকট ঐ মহেন্যাকফিজি-
খন্যানন্যায়ে ওঠন্যান। তন্যারপর তন্যা বনকয়ে বশক্ষন্যায়েতবনকে সেনভর  রচিনন্যা কেকরন। এরকেমভন্যাকব লটক্সট-স্কনন্যান 
কেরন্যা এই বইটন্যার এখন্যাকন লসেখন্যাকন লবশ বকেছেম জিন্যায়েগন্যায়ে দম-একেটন্যা কেকর অক্ষর ছেমকট লগকছে। প্রুফি 
সেবাংকশন্যাধন কেরন্যার কেন্যাজিটন্যা ওহ রন্যা  হেয়েত বঠকে মকতন্যা  সেম্পন্যাদন কেরকত পন্যাকরন বন।  ফিকলে অকনকে 
জিন্যায়েগন্যাকতই প্রেকেক ত শবটন্যাককে সেন্যাধন্যারণ জন্যান বদকয়ে বমকঝ বনকত হেকয়েবছেলে।  বকেন্তু বনবশ্চিত হেকত 
পন্যাবর  বন  এমন  জিন্যায়েগন্যা  অনত  দমই-একেটন্যা  লতন্যা  লথেককেই  বগকয়েবছেলে  হেয়েত।  এ  অনমবন্যাকদর 
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অঞ্জবলে-পন্যাকঠর ভম বমকেন্যায়ে আকরন্যা বকেছেম  অসেমববধন্যার কেথেন্যাও উকলখ কেরকত হেকয়েবছেলে। লসেগুকলেন্যা 
এখন্যাকনও বকলে রন্যাখন্যার সেন্যামন্যানন অবকেন্যাশ আকছে:

অনমবন্যাদটন্যাককে সেম্পন্যাদনন্যা  কেরন্যার  লক্ষকত্রি যেকত্নর অকনকে অভন্যাব লথেককে লগলে আমন্যার। 
নন্যাকমর  উচ্চন্যারকণ  অকনকে  ভম লে  লথেককে  লগলে।  সেবাংবশষ  ববকদশমী  ভন্যারন্যা  ববকশরজকদর 
সেন্যাহেন্যাযেন বনকয়ে উচ্চন্যারণগুকলেন্যা বঠকেঠন্যাকে মকতন্যা বলেখকত পন্যারকলে ভন্যাকলেন্যা হেকতন্যা। তথেনসেমত্রি 
বহেকসেকব ক্রকপন্যাৎবকেকনর উকলখ কেরন্যা বই-প্রেবন্ধ-জিন্যানরন্যালে প্রেভক বতর নন্যাকমর ঝন্যাকমলেন্যাও 
লথেককে লগলে। এগুকলেন্যার লকেন্যানটন্যা বই আর লকেন্যান প্রেবন্ধ তন্যা-ও অকনকে লক্ষকত্রি বমঝকত 
পন্যারলেন্যাম নন্যা। প্রেকেন্যাশককের নন্যাম ইতনন্যাবদও ক্রকপন্যাৎবকেন উকলখ কেকরন বন। অনমবন্যাদকে 
বহেকসেকব আমন্যার লজিন্যাগন্যাড় কেরকত পন্যারন্যা উবচিত বছেলে। 

ইতন্যালেমীয়ে ভন্যারন্যায়ে লবশ বকেছেম  বইকয়ের নন্যাম লরন্যামন্যান হেরকফি লযেমন লপকয়েবছে লতমনই 
লরকখ বদকত হেকলেন্যা। আমন্যার মকতন্যান  মমকখরর  আর উপন্যায়ে  কেমী। পকর কেন্যাউককে লপকলে 
সেন্যাহেন্যাযেন বনকত হেকব। অনমবন্যাকদর এই কেন্যাজিটন্যা যেখন মমদণকযেন্যাগন কেকর তম লেবছে, লসেই লশর 
দমইটন্যা বদন ববশ্বববদনন্যালেকয়ের ইনন্যারকনট-সেবাংকযেন্যাগ হেন্যাওয়েন্যা হেকয়ে লগলে। লসেখন্যান লথেককে লবশ 
বকেছেম সেন্যাহেন্যাযেন লপকত পন্যারতন্যাম হেয়েত। আপন্যাতত কেপন্যালে খন্যারন্যাপই। 

আকরন্যা অকনকে খন্যামবতও থেন্যাকেলে। ববকদশমী নন্যাকমর বন্যানন্যান-তন্যাবলেকেন্যা এববাং আমন্যার 
প্রেবতবণরমীকেক ত বন্যাবাংলেন্যা বন্যানন্যাকনর তন্যাবলেকেন্যাটন্যা অসেম্পমণরই লথেককে লগলে। লসে-আমকলের বই 
এববাং ললেখককের পবরবচিবত ইতনন্যাবদ বদকত হেকতন্যা।  টমকেটন্যাকে লকেন্যাকনন্যামকত বদলেন্যাম বঠকেই 
বকেন্তু অকনকে বন্যাদও লথেককে লগলে। এসেব ললেখককের এববাং তন্যাহকদর রচিনন্যাকেকমরর ববস্তন্যাবরত 
লখন্যাহজিখবর কেরন্যা দরকেন্যার এববাং তন্যা ভন্যাকলেন্যাভন্যাকব অধনয়েন ও প্রেচিন্যার কেরন্যাও দরকেন্যার। 

পকর অবশন বইটন্যার ইকমজি-স্কনন্যান কেরন্যা প্রেবতবলেবপ সেবাংস্করণই পন্যাওয়েন্যা লগলে ইনন্যারকনকট ১৯৯৭ 
সেন্যাকলে। 

তথেনসেমত্রি,  পন্যাদটমীকেন্যা  সেবই  প্রেন্যায়ে  ক্রকপন্যাৎবকেকনরই।  তকব  আমন্যার  সেবাংকযেন্যাবজিত  কেকয়েকেটন্যা 
পন্যাদটমীকেন্যাও আকছে। এগুকলেন্যার লকেন্যাকনন্যা লকেন্যাকনন্যাটন্যা বনতন্যানই তথেনমমলেকে। বন্যাবকেগুকলেন্যাককে আমন্যার 
বদকে লথেককে ক্রকপন্যাৎবকেকনর ঐবতহেন্যাবসেকে সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যার কেবতপয়ে সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা বকলে ববকবচিনন্যা কেরন্যা 
লযেকত  পন্যাকর।  এগুকলেন্যা  ‘অনমবন্যাদককের  টমীকেন্যা’  বহেকসেকব  যেথেন্যাস্থিন্যাকন  উকলখ  কেরন্যা  হেকয়েকছে।  এই 
রচিনন্যাবট ১২৫ বছের আকগর একেটন্যা রচিনন্যা।  তন্যার ওপর রশমী ক্রকপন্যাৎবকেকনর ইবাংকরবজি রচিনন্যায়ে 
লবশ বকেছেম  বনজিস্ব নববশষন আকছে বকলে আমন্যার মকন হেকয়েকছে, যেন্যা আবম সেবসেময়ে ধরকত লপকরবছে 
বকেনন্যা আলন্যাহেপন্যাকে জিন্যাকনন। অনমবন্যাকদর সেবরত্রি তক তমীয়ে বন্ধনমীর লভতকরর কেথেন্যাগুকলেন্যা অনমবন্যাদককের 
সেবাংকযেন্যাজিনমী।

একেথেন্যা আজি সেমপ্রেমন্যাবণত লযে কেন্যারন্যাগন্যার অপরন্যাধ কেমন্যায়ে নন্যা। বন্যাড়ন্যায়ে মন্যাত্রি। যেত বদন লজিলে-
রন্যাক্ষসে আকছে তত বদন তন্যার রন্যাক্ষম কসে লপকট তন্যাজিন্যা মন্যানমকরর মমরন্যাবনকে ‘মকতম ন’ ঘটকতই থেন্যাকেকব। 
অবধকেন্তু কেন্যারন্যাগন্যার আমন্যাকদর ওপকর যেন্যা কেকর, তন্যা আর লকেন্যাকনন্যা বদন মমকছে লফিলেন্যা যেন্যায়ে নন্যা। লচিন্যাখ 
বন্ধ কেরকলেই  লসেই  লসেলে,  লসেই  লজিলে,  আর লসেখন্যাকন  লরকখ  আসেন্যা  দবরদ-দমন্তঃখমী  আশন্যাহেমীন-
ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যাহেমীন সেন্যাবর সেন্যাবর মন্যানমর। এ লযে কেমী রকেম যেন্ত্রিণন্যা, লবন্যাঝন্যাকনন্যা যেন্যাকব নন্যা। এই লযে কে-বদন 
ধকর এই কেন্যারন্যা-অধনয়েন বনকয়ে আবছে, আবম আসেকলে কেন্যারন্যাগন্যাকরর লভতকরই আবছে। এ কেখনও 
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অতমীত হেকব নন্যা। মকন পড়কছে ববনকদর কেন্যান্নিন্যাকভজিন্যা ঈদ। সেন্যারন্যা বছের নন্যা খন্যাইকয়ে লরকখ তন্যারপর 
গন্যাবনমন্যাখন্যা-কেরণন্যামন্যাখন্যা দমই টমকেরন্যা মন্যাবাংকসের ঈদ। কেকয়েবদর আত্মপবরচিয়েহেমীন বধক্কক ত লডিন্যারন্যাকেন্যাটন্যা-
লচিকেকেন্যাটন্যা  লপন্যাশন্যাকে-পরন্যা  ঈদ।  আর  প্রেবতমন্যাহেমীন-ঢন্যাকেকঢন্যালেহেমীন  নন্যামকেন্যা-ওয়েন্যাকস্ত  পমজিন্যা।  দমগরন্যা 
পমজিন্যা,  কেন্যালেমীপমজিন্যা।  কেন্যালেমীপমজিন্যার রন্যাকত লজিকলের দমীঘর সেমীমন্যানন্যা লদয়েন্যালে জিমকড় দমীপন্যাবলে জ্বন্যালেন্যাকত 
আমন্যার লজিকগবছেলে বনন্যাকেম লে বন্যাসেনন্যা।  অকনকে কেকষ,  এককে বকলে তন্যাককে বকলে,  আমন্যার গরন্যাকদ 
জ্বন্যালেকত লপকরবছেলেন্যাম একেটন্যা মন্যাত্রি লমন্যামবন্যাবত। বকেন্তু সেবন্যাই ঘমবমকযে পড়কলে গভমীর রন্যাকত বনকজির 
লচিন্যাকখই বকে আবম লদবখ বন রন্যাজিশন্যাহেমী কেন্যারন্যাগন্যাকরর লজিলে-মন্যাতন্যা ইলেন্যা বমত্রি একেটন্যা একেটন্যা কেকর 
প্রেদমীপ  জ্বন্যালেকছেন  বনকের  কেন্যাকলেন্যা  রন্যাকত?  লদবখ  বন  বকে লযেখন্যাকন  লযেখন্যাকন  তন্যাহর  সেনন্যানরন্যা  খমন 
হেকয়েবছেকলেন লসেখন্যাকন লসেখন্যাকন বগকয়ে বসেকছেন বতবন? ৫০ সেন্যাকলের খন্যাপড়ন্যা ওয়েন্যাকডির ? ৮০ সেন্যাকলের 
বকেম লে  তলেন্যায়ে? তন্যাহর  কেপন্যাকলে  রক্তিসেমকযেরর  বটপ,  পরকন  লেন্যালেশন্যাবড়-সেন্যাদন্যাপন্যাড়,  একলেন্যাককেশমী, 
আহধন্যার-মবলেন-কেরন্যা  দপদকপ-ঝকেঝককে  লচিন্যাখ।  মকন  আকছে, ললেন্যাহেন্যার  গরন্যাকদ  আবম  বন্যাহধন্যা। 
লবকরন্যাকত পন্যারবছে নন্যা। 

বন্যাবকে  জিমীবকন  ঈদ-পমজিন্যা  কেরন্যা  একেটম  মমশবকেলেই  হেকব  আমন্যার  জিনন।  লজিকলে  লতন্যা  তবম 
আমন্যাকদর স্ত্রমী-কেননন্যারন্যা একসেবছেকলেন! লছেন্যাট বশশুকদরককে যেতক্ষণ ওহ রন্যা  (কেন্যারন্যা-কেতর ন্যাবকন)  দয়েন্যা 
কেকর থেন্যাকেকত বদকয়েকছেন ততক্ষণই (লজিলে-লগন্যাকয়েনন্যার কেড়ন্যা প্রেহেরন্যায়ে) ওরন্যা ওকদর বন্যাবন্যাকদর বমককে 
মমখ লেমবকেকয়ে লকেহ কদকছে। বঠকেই। বকেন্তু লশর অবব লতন্যা জিন্যামন্যাই-আদকরই রন্যাষ্ট্রে আমন্যাকদরককে মমবক্তি 
বদকয়েকছে, তন্যাই নন্যা? আমন্যাকদর জিনন লতন্যা আকনন্যালেন হেকয়েকছে! আমরন্যা রন্যাজিববন! প্রেথেম লশ্রণমীর 
ববন! আমরন্যা লযে ববদনমন্যান শন্যাসেকে-লশ্রণমীরই অবাংশ – বপ্রেবভকলেজিডি কন্যাসে! বকেন্তু বন্যাবকেকদর জিনন 
লতন্যা লকেউ টম হ শবটন্যাও কেরকব নন্যা।  কেন্যারণ তন্যাহরন্যা বনন্তঃস্ব। সেমতরন্যাবাং আমরন্যা মমবক্তি লপলেন্যাম।  গবরব 
ললেন্যাকেগুকলেন্যা  লথেককেই  লগকলেন  কেন্যারন্যাগন্যাকর।  আদন্যালেকত  যেন্যাওয়েন্যার  টন্যাকেন্যা  তন্যাহকদর  নন্যাই। টন্যাকেন্যার 
অভন্যাকব জিন্যাবমন হেয়ে নন্যা তন্যাহকদর।  তন্যাহকদর সেন্যাকথে লদখন্যা কেরকত আসেন্যার মকতন্যা টন্যাকেন্যা পযেরন নন্যাই 
লববশরভন্যাকগর পবরবন্যাকরর। তন্যাহরন্যা তন্যাহকদর স্বন্যামমী-সেনন্যান-স্ত্রমী-মন্যা-বন্যাবন্যাককে লদখকত পন্যান নন্যা মন্যাকসের 
পর মন্যাসে। এমনবকে বছেকরর পর বছের। এমনবকে ঈদ-পমজিন্যার বদকনও নন্যা। অথেচি প্রেকতনকে ববনই 
রন্যাজিববন। কেন্যারণ প্রেকতনকে ববনই গণববকরন্যাধমী রন্যাষ্ট্রেমীয়ে নমীবতর বশকেন্যার। শন্যাসেকে-লশ্রণমীর বন্যানন্যাকনন্যা 
নবরমন,  বঞ্চণন্যা  আর  বলেপ্রেকয়েন্যাকগর  লখলেন্যার  গুবট  হেকয়ে  লজিকলে  আকসেন  তন্যাহরন্যা।  কেন্যারন্যাগন্যাকরর 
অবভশন্যাপ লথেককে সেমন্যাজি মমক্তি নন্যা হেকলে মন্যানমকরর মমবক্তি নন্যাই। আমন্যার মমবক্তি নন্যাই। অকনকে মন্যানমর 
ববন আকছেন বকলেই আপবন-আবম মমক্তি আবছে। অসেহেন্যায়ে গবরকবর ববনকত্বর বববনমকয়ে মমক্তি 
আকছেন সেমন্যাকজির উপরতলেন্যার মন্যানমকররন্যা। মনমরন-আত্মন্যার টমকেরন্যা পমহকত লরকখ লগকছেন অগণন 
জিমীববত ও পরকলেন্যাকেগত কেকয়েবদ ঐ কেন্যারন্যাপ্রেন্যাচিমীকরর নমীকচি। আবম জিন্যাবন লসেখন্যান লথেককে অঙ্কম বরত 
হেকব স্বন্যাধমীনতন্যা। তন্যারই জিনন এই কেন্যারন্যা-সেন্যাধন্যা। 

অনত  একেটন্যা  ‘কেন্যারন্যাগন্যার-ববলেমবপ্ত-সেকচিতনতন্যা  আকনন্যালেন’  গকড়  উঠমকে  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ। 
কেন্যারন্যাগন্যার বনকয়ে আমরন্যা লযেন একেটমখন্যাবনকে ভন্যাবব। আমরন্যা লযে একেটমখন্যাবনকে সেবাংকবদনশমীলে হেই 
আত্মন্যার ঐ ববনশন্যালেন্যার  বনন্যাপন্যাকর।  আমরন্যা  লযেন  লখয়েন্যালে কেবর কেন্যারন্যাগন্যার  আলন্যাহের  ধমর  নয়ে। 
মন্যানমরককে বতবন সেকবষ কেকরকছেন স্বন্যাধমীন,  সেকজিনশমীলে ও বচিনন্যাশমীলে প্রেন্যাণমী বহেকসেকব।  বচিনন্যার অবন্যাধ 
স্বন্যাধমীনতন্যা আকছে সেকেলে ধকমরই। ধমর  বনকজি বকেন্তু শন্যাস্ত্র নন্যা। শন্যাস্ত্র রন্যাজিন্যার। শন্যাস্ত্র চিন্যাকচিরর। শন্যাস্ত্র 
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শন্যাসেককের। ধমর গবরকবর। ধমর মন্যানমকরর। ধমর আলন্যার। শন্যাস্ত্র অন্ধ। ধমর দকবষমন্যান। শন্যাস্ত্র ববনকত্বর। 
ধমর স্বন্যাধমীনতন্যার। শন্যাস্ত্র ইববলেকসের। ধমর আলন্যার। মন্যানমরককে ববন রন্যাখন্যা ইববলেকশর ইচ্ছন্যা। অসেমকরর 
অনন্যাচিন্যার।  কেবাংসে-অসেমকরর অতনন্যাচিন্যাকর  ভগবন্যান শ্রীকেক ষককে পযেরন জিন বনকত হেকয়েকছে লজিকলে। 
লজিলেখন্যানন্যা থেন্যাকেকলে আপনন্যাককে-আমন্যাককে,  কেন্যাউককে নন্যা কেন্যাউককে ববন থেন্যাকেকত হেকব। বন্যাইকবকলে 
বলেন্যা  আকছে:  বযেশু একসেবছেকলেন  লযেন  বতবন  কেন্যারন্যাগন্যার  লথেককে মমক্তি কেরকত পন্যাকরন  ববনকদর। 
জিবরদবস্ত কেকর, ববন কেকর সেমন্যাকজির মঙলে হেয়ে নন্যা। অমঙলে বন্যাকড়। মন্যানমরককে ববন রন্যাখন্যার লচিকয়ে 
বড়  পন্যাপ  নন্যাই।  দমগরন্যা  পমজিন্যার  অঞ্জবলে-লত  এ  অনমবন্যাকদর  প্রেথেম  পন্যাঠ  বনকবদন  কেকরবছেলেন্যাম 
অসেমরনন্যাবশনমী আদনন্যাশবক্তি কেন্যারন্যা-অসেমর ববনন্যাকশ আমন্যাকদরককে শবক্তি লজিন্যাগন্যাকবন, লসেই প্রেন্যাথেরনন্যায়ে। 
আজি  অকচিনন্যা  দন্যাগ  প্রেকেন্যাকশর  সেময়ে  এ  অনমবন্যাকদর  ববস্তন্যাবরত  পবরমন্যাবজিরত  পন্যাঠ  লপশ  কেরবছে 
আপন্যামর মন্যানমকরর প্রেন্যাথেবমকে কেন্যারন্যা-পবরচিকয়ের আশন্যায়ে। 

বডিকসেম্বর ২০১৪

বপওতর ক্রকপন্যাৎবকেন

কেন্যারন্যাগন্যার বকে দরকেন্যাবর?
টন্যানন্যা  হেন্যাকত আহকেন্যা ওপকরর ছেববকত১ সেবাংকক্ষকপ লযেসেব প্রেভন্যাকবর ইবঙত লদওয়েন্যা হেকলেন্যা 
লসেগুকলেন্যার প্রেকতনকেটন্যা কেন্যাজি কেকর আলেন্যাদন্যা-আলেন্যাদন্যাভন্যাকব;  আবন্যার কেন্যাজি কেকর একেকত্রি 
বমকলেবমকশও। এসেব প্রেভন্যাবককে ববকবচিনন্যায়ে বনকলে আমরন্যা স্বমীকেন্যার কেরকত বন্যাধন হেকবন্যা লযে 
এসেকবর কেন্যারকণ সেমন্যাজি-জিমীবকনর সেন্যাকথে মন্যাবনকয়ে চিলেন্যার ক্ষমতন্যা আকস্ত আকস্ত হেন্যাবরকয়ে 
লফিলেকত  থেন্যাককেন  বহু  বছের  ধকর  কেন্যারন্যাগন্যাকর  আটকে-থেন্যাকেন্যা  মন্যানমকররন্যা।  মনমরন-প্রেন্যাণমী 
বহেকসেকব লযেমনটন্যা তন্যাহরন্যা বছেকলেন, তন্যার তম লেনন্যায়ে আকরন্যা উন্নিত একেটন্যা প্রেন্যাণমীকত পবরণত 
হেওয়েন্যার মকতন্যা উচ্চতর জিমীবনকবন্যাধ অজিরকনর বদককে বনকজিককে বনকয়ে লযেকত পন্যাকরন নন্যা 
তন্যাহকদর লকেউই আর। বনকজিককে বনকয়ে লযেকত পন্যাকরন নন্যা তন্যাহরন্যা জিমীবন-কেতরবন পন্যালেকনর 
বদককে। লযেকত আর পন্যাকরন নন্যা তন্যাহরন্যা বনকজির বমবদ্ধিবকবত্তিকে ও ননবতকে গুণন্যাবলেমী ববকেবশত 
কেরন্যার অবভমমকখ। একেজিনও নন্যা। 

কেন্যারন্যাগন্যার  তন্যার  কেকয়েবদকদরককে  ননবতকেতন্যা-গুকণ  গুণন্যাবন্বিত  কেকর  নন্যা।  কেন্যারন্যাগন্যার 
তন্যাহকদরককে অপরন্যাধ কেরন্যা লথেককে বনরস্ত কেকর নন্যা। তখন এই প্রেশ্ন ওকঠ: যেন্যাহরন্যা শুধম বলেবখত 
আইনই  লেঙ্ঘন কেকরন  নন্যা  (বলেবখত  আইন  লতন্যা  দমন্তঃখজিনকে  অতমীকতর  দমন্তঃখজিনকে 
পবরণবত মন্যাত্রি), বরবাং লেঙ্ঘন কেকরন ননবতকেতন্যার লসেইসেব মমলেনমীবতও, লযেসেব মমলেনমীবত 

১ অনমবন্যাদককের  টমীকেন্যা:  এখন্যাকন  গ্রনবটর  নবম  অধনন্যাকয়ের  কেথেন্যা  বলেন্যা  হেকচ্ছ।  বশকরন্যানন্যাম: 
‘ববনকদর ওপর কেন্যারন্যাগন্যাকরর ননবতকে প্রেভন্যাব’। এটন্যা বতর মন্যান এই অধনন্যায়েবটর বঠকে আকগর 
অধনন্যায়ে। লযেখন্যাকন লযেখন্যাকন ‘অনমবন্যাদককের টমীকেন্যা’ কেথেন্যাটন্যা শুরকত লমন্যাটন্যা হেরকফি উকলখ কেরন্যা 
আকছে লসেগুকলেন্যা ছেন্যাড়ন্যা এই রচিনন্যায়ে বনবহৃত বন্যাবকে সেব টমীকেন্যাই ক্রকপন্যাৎবকেকনর বনকজির।
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প্রেকতনকে মন্যানমরই বনকজির অনকরর মকধন লটর পন্যান – তন্যাহকদরককে বনকয়ে আমরন্যা কেমী কেরব? 
এটন্যাই হেকলেন্যা লসেই প্রেশ্ন যেন্যা অবধকেন্যার কেকর আকছে আমন্যাকদর শতন্যাবমীর লশ্রষ সেব মন্যানমকরর 
বচিনন্যাককে। একেটন্যা সেময়ে বছেলে,  যেখন বচিবকেৎসেন্যা-শন্যাস্ত্র গকড় উকঠবছেলে প্রেতনক্ষ প্রেমন্যাকণর 
বভবত্তিকত আববষক ত ওরমধপকত্রির প্রেকয়েন্যাগককে লকেন্দ্র কেকর। ডিন্যাক্তিন্যাকরর হেন্যাকত বগকয়ে পড়কতন 
লযেসেব লরন্যাগমী,  তন্যাহরন্যা তন্যাহর ওরমধ লখকয়ে মন্যারন্যাও লযেকত পন্যারকতন,  আবন্যার ওসেব ওরমকধর 
প্রেকয়েন্যাগ সেকত্ত্বও,  লবহকচিও উঠকত পন্যারকতন।  ডিন্যাক্তিন্যাকরর যেমবক্তি বছেলে এই লযে,  অননসেব 
ডিন্যাক্তিন্যাররন্যা যেন্যা কেকরন, বতবনও তন্যা-ই কেরকছেন। সেমসেন্যামবয়েকে ললেন্যাকেজিনককে অবতক্রম কেকর 
বতবন আলেন্যাদন্যা হেকত পন্যারকতন নন্যা। বকেন্তু সেন্যাহেকসের সেন্যাকথে বহু বহু প্রেকশ্নর লমন্যাকেন্যাকবলেন্যাকেন্যারমী 
আমন্যাকদর এই শতন্যাবমী  (অথেচি এর পমবরসেমরমীরন্যা এর সেম্পককের  বকে মবলেন পমবরন্যাভন্যাসেই নন্যা 
কেকরবছেকলেন)  এই  প্রেশ্নবটককেও ববকবচিনন্যায়ে  বনকয়েকছে  এববাং  এর  বদককে অগ্রসের হেকয়েকছে 
ববপরমীত  প্রেন্যান  লথেককে।  লরন্যাকগর  লস্রেফি  বনরন্যামকয়ের  বদকলে  বচিবকেৎসেন্যা-শন্যাস্ত্র  এখন 
লরন্যাগ-প্রেবতকরন্যাকধর লচিষন্যা কেরকছে। আর এর ফিকলে লযে বনন্যাপকে অগ্রগবত অবজিরত হেকয়েকছে, 
আমরন্যা  সেবন্যাই  তন্যা  জিন্যাবন।  লরন্যাগ  সেবাংক্রন্যান  আধমবনকে  দকবষভবঙককে  ধননবন্যাদ। সেকেলে 
ওরমধপকত্রির মকধন শরমীর সেবাংক্রন্যান পবরষন্যার-পবরচ্ছন্নিতন্যাই আসেকলে লসেরন্যা।

এখনও পযেরন যেন্যাককে ‘অপরন্যাধ’ নন্যাকম ডিন্যাকেন্যা হেকয়ে আসেকছে  (আমন্যাকদর সেনন্যাকনরন্যা 
যেন্যাককে ‘সেন্যামন্যাবজিকে লরন্যাগ’ বকলে ডিন্যাকেকব), লসেই ববশন্যালে সেন্যামন্যাবজিকে প্রেপঞ্চবটর লক্ষকত্রিও ঐ 
একেই কেন্যাজি কেরন্যা প্রেকয়েন্যাজিন। প্রেবতকরধকে-বনবস্থিন্যাই লরন্যাকগর বনরন্যাময়েসেমমকহের মকধন লশ্রষ: 
এইটন্যাই  হেকলেন্যা  তরণতর  ললেখকেকদর  লগন্যাটন্যা  একেটন্যা  ধন্যারন্যার  মমলেনমীবতগত  সেন্যারকেথেন্যা। 
ধন্যারন্যাবট গকড় উকঠকছে সেন্যাম্প্রবতকে কেন্যাকলে,  ববকশরত ইতন্যাবলেকত।  এ ধন্যারন্যার প্রেবতবনবধরন্যা 
হেকচ্ছন:  লপন্যাকলেবত্তি২,  [এনবরককেন্যা  ] লফিবর৩,  লকেন্যাকলেন্যাজিন্যাবন৪ এববাং অল্প খন্যাবনকেটন্যা  পযেরন 
লেকম্বমন্যাকসেন্যা।  মকনন্যাববজন্যানমীকদর ববশন্যালে এই ধন্যারন্যার প্রেবতবনবধকদর মকধন আকরন্যা আকছেন 
ইউকরন্যাপ  মহেন্যাকদকশর  মমলে  ভম খকনর  [বভলেকহেল  ] গ্রন্যাইবসেঙন্যার৫,  ক্রনন্যাফফ -এবববাং৬, 

২ Il Dlinquente; Udine, 

৩ Nuovi  orizzonti  del  Diritt  o  e  della  Procedure  penale;  Socialismo  e 

Criminalita,  এববাং আকরন্যা অননন্যানন।  [এনবরককেন্যা লফিবর বছেকলেন বসেজিন্যার লেকম্বমন্যাকসেন্যার ছেন্যাত্রি। 
জিনসেবাংখনন্যা-প্রেবণতন্যা,  ধমর,  পবরবন্যাকরর প্রেকেক বত প্রেভক বত সেন্যামন্যাবজিকে কেন্যারকেককে বতবন অপরন্যাধ 
বনন্যাখনন্যার লক্ষকত্রি ববকবচিনন্যায়ে বনকয়েবছেকলেন। – অনমবন্যাদকে]
৪ L’Alcoolismo, sue consequenza morali e sue cause; Catania, । এটন্যা এমন 
একেটন্যা গকবরণন্যা লযে, লযেসেব ললেখকে প্রেন্যায়েশই পবরণন্যামককে কেন্যারণ লভকব ভম লে কেকর বকসেন, এই 
গকবরণন্যাটন্যা পড়ন্যার জিনন তন্যাহকদরককে আবম উষভন্যাকব সেমপন্যাবরশ নন্যা কেকর পন্যারবছে নন্যা। 
5 Gesammelte  Abhandlungen,  Berlin,  ;  Pathologie  der  Psychischen 

Kran-kheiten। [বভলেকহেলফ গ্রন্যাইবসেঙন্যার বছেকলেন জিন্যামরন্যান মকনন্যাবচিবকেৎসেকে। – অনমবন্যাদকে]
৬ Zweifelhaffe  Geistzustande,  Erlangen,  ;  Grundzuge  der 
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লডিসেপন্যাইন৭, এববাং এ-লদকশর মডিকস৮। সেমন্যাজিববজন্যানমীকদর মকধন আকছেন বকেউকটকলেট৯ 
এববাং তন্যাহর  অল্প বকেছেম  দমদরশন্যাগ্রস্ত অনমসেন্যারমী।  এর সেবরসেন্যাম্প্রবতকে প্রেবতবনবধরন্যা  আকছেন 
বনবক্তির বদকে লথেককে লদখকলে মকনন্যাববজন্যাকনর আধমবনকে বচিনন্যাধন্যারন্যাসেমমকহের  মকধন,  আর 
সেমন্যাকজির বদকে  লথেককে  লদখকলে সেমন্যাজি-সেবাংস্কন্যারকেকদর  মকধন।  যেন্যাহকদর  আমরন্যা  ফিন্যাহবসেকত 
ঝম বলেকয়েবছে,  বন্যা  বশকরন্যাকচ্ছদ  কেকরবছে,  বন্যা  এখন পযেরন  লজিলেখন্যানন্যায়ে  পন্যাবঠকয়ে  লরকখবছে, 
লসেইসেব দমভর ন্যাগন্যা মন্যানমরকদর লক্ষকত্রি নতম ন একেটন্যা অবস্থিন্যান লনওয়েন্যার মকতন্যা উপন্যাদন্যানসেমমহে 
এহকদর রচিনন্যাবলেমীকত ইকতন্যামকধনই আকছে। 

অপরন্যাধ বহেকসেকব যেন্যাককে আখনন্যাবয়েত কেরন্যা হেয়ে,  তন্যা উৎপন্নি হেওয়েন্যার লপছেকন কেন্যাজি 
কেকর ববরন্যাট বতনবট কেন্যারণ: সেন্যামন্যাবজিকে কেন্যারণ, নকববজন্যানগত কেন্যারণ, এববাং লফিবরর ভন্যারন্যায়ে 
বলেকলে, মহেন্যাজিন্যাগবতকে কেন্যারণ। 

এসেকবর লশকরন্যাক্তিবটর প্রেভন্যাব সেম্পককের  বনতন্যানই অপযেরন্যাপ্ত পবরমন্যাকণ জিন্যানন্যা লগকছে, 
বকেন্তু তবম তন্যা প্রেতনন্যাখনন্যান কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা। ডিন্যাকেবন্যাকক্স লফিলেন্যা লযেসেব বঠকেন্যানন্যাহেমীন বচিবঠপকত্রির 
লভতকর  টন্যাকেন্যা  থেন্যাককে  তন্যার  সেবাংখনন্যা  লযে  বছের-বছের  একেই  রকেম  থেন্যাককে,  তন্যা  আমরন্যা 
লপন্যাস্টেমন্যাস্টেন্যার  লজিনন্যাকরকলের  বরকপন্যাটর সেমমহে  লথেককে  জিন্যাবন।  আমন্যাকদর  জিমীবকনর  এতটন্যা 
অনমমন্যান-অকযেন্যাগন  একেটন্যা  উপন্যাদন্যান  যেবদ  এমনসেব  আইকনর  অধমীনস্ত  হেয়ে  যেন্যা 
গ্রহে-নক্ষকত্রির  গবতবববধ  বনয়েন্ত্রিণকেন্যারমী  আইনসেমমকহের  মকতন্যাই  কেকঠন্যার,  তন্যাহেকলে  লতন্যা 
আইন-লেঙ্ঘকনর লক্ষকত্রি তন্যা আকরন্যা লববশ সেতন হেওয়েন্যার কেথেন্যা।  ইউকরন্যাকপর প্রেকতনকেটন্যা 
লদকশ আগন্যামমী বছের কেতগুকলেন্যা কেকর খমন হেকব, তন্যা আমরন্যা রমীবতমকতন্যা যেথেন্যাথেরতন্যার সেন্যাকথেই 
অনমমন্যান  কেরকত পন্যাবর।  আর ঝন্যাকমলেন্যা-উকদকেকেন্যারমী  লযেসেব প্রেভন্যাব বন্যাড়কব বন্যা  কেমকব 
লসেগুকলেন্যাককেও যেবদ আমরন্যা ববকবচিনন্যায়ে বনকত পন্যাবর,  তন্যাহেকলে লতন্যা আকরন্যা সেবঠকেভন্যাকব 
আমরন্যা আগন্যামমী বছেকরর খমকনর সেবাংখনন্যা অনমমন্যান কেরকত পন্যারব।১০

Criminal-Psychologie,  ;  Lehrbuch  der  gerichtlichen  Psychopatie, 
Stuttgart, ।
৭ Psycizologie  Naturelle,  Paris,  ;  Congres  Penitentiaire  de 

Stockholm en , ২য়ে খণ্ড।
৮ ‘Insanity  with  Relation  to  Crime,’  London,  । [অনমবন্যাদককের  টমীকেন্যা: 
লহেনবর মডিকস (১৮৩৫-১৯১৮) বছেকলেন বককটকনর মকনন্যাবচিবকেৎসেকে।]
৯ অনমবন্যাদককের  টমীকেন্যা:  লেনন্যামবন্যাটর  অনন্যাডিল্ফে  জিনন্যাকেম কয়েসে  বকেউকটকলেট  (১৭৯৬-১৮৭৪) 
বছেকলেন লবলেবজিয়েন্যাকমর পবরসেবাংখনন্যানববদ ও লজিনন্যাবতববরজন্যানমী। নরকগন্যাষমীগত লশ্রণমীববচিন্যারককে 
বতবন গন্যাবণবতকে ববজন্যাকন পবরণত কেরন্যার লচিষন্যা কেকরবছেকলেন। তন্যাহর গ্রন অন মনন্যান এ অপরন্যাধ 
সেম্পককের  ববকশর ববখনন্যাত একেবট উদ্ধিক বত হেকচ্ছ, ‘সেমন্যাজি ... অপরন্যাধ নতবর কেকর; অপরন্যাধমীরন্যা 
তন্যা বন্যাস্তবন্যায়েকনর প্রেকয়েন্যাজিনমীয়ে হেন্যাবতয়েন্যার মন্যাত্রি’।
১০ অনমবন্যাদককের টমীকেন্যা:  সেবঠকেভন্যাকব ও সেযেকত্ন,  তথেন্যা বসেকস্টেকমবটকেভন্যাকব,  অকনকে বদকনর 

88 অচচেননা দনাগ



বকেছেম  বদন আকগ  লনচিন্যার পবত্রিকেন্যায়ে একেটন্যা প্রেবন্ধ লববরকয়েবছেলে।  এর ববরয়ে বছেলে 
ভন্যারকত সেবহেবাংসে আক্রমণ আর আত্মহেতনন্যার সেবাংখনন্যার সেন্যাকথে বন্যাতন্যাকসের তন্যাপমন্যাত্রিন্যা আর 
আদরতন্যার সেম্পকের -ববচিন্যার। 

সেবন্যাই  এটন্যা  জিন্যাকনন,  যেখন  তন্যাপমন্যাত্রিন্যা  থেন্যাককে  সেহেনমীয়ে  আর  আমন্যাকদর 
লক্ষত-খন্যামন্যাকরর ওপর বদকয়ে শুষ বন্যাতন্যাসে বকয়ে যেন্যায়ে,  লসে সেমকয়ের তম লেনন্যায়ে অবতবরক্তি 
গরম আর আদর তন্যাপমন্যাত্রিন্যা মন্যানমরককে লববশ লববশ কেকর সন্যায়েববকেভন্যাকব দমবরলে কেকর লফিকলে। 
ভন্যারকত তন্যাপমন্যাত্রিন্যা কেখনও কেখনও মন্যাত্রিন্যাবতবরক্তি গরম হেকয়ে ওকঠ আর একেই সেন্যাকথে 

তথেন সেবাংগ্রহে কেরন্যা লগকলে এববাং নন্যানন্যারকেম সেন্যামন্যাবজিকে ফিনন্যাকর বন্যা কেন্যারকেসেমমহেককে বঠকেঠন্যাকেমকতন্যা 
ববকবচিনন্যায়ে বনকয়ে গন্যাবণবতকে ববকশরণ পন্যারকলে পবরসেবাংখনন্যান শন্যাকস্ত্রর গন্যাবণবতকে সেমকত্রির সেন্যাহেন্যাকযেন 
সেন্যামন্যাবজিকে ঘটনন্যাবলেমীর নন্যানন্যান  প্রেবণতন্যা/সেম্ভিন্যাবনতন্যা  প্রেন্যায়ে সেবঠকেভন্যাকব আনন্যাজি কেরন্যা খমবই 
সেম্ভিব। লকেন্যাকনন্যা  সেকনহে লনই। বকেন্তু ডিন্যাকেবন্যাকক্স লফিলেন্যা বঠকেন্যানন্যাহেমীন বচিবঠপকত্রির লভতরকেন্যার 
টন্যাকেন্যার বন্যাৎসেবরকে পবরমন্যাণ অনমমন্যান কেরন্যা বকেবাংবন্যা ইউকরন্যাকপর প্রেকতনকেটন্যা লদকশ আগন্যামমী বছের 
কেতগুকলেন্যা কেকর খমন হেকব তন্যা আনন্যাজি কেরন্যার সেন্যাকথে ‘গ্রহে-নক্ষকত্রির গবতবববধ বনয়েন্ত্রিণকেন্যারমী 
প্রেন্যাকেক বতকে আইনসেমমকহের’ কেকঠন্যারতন্যার তম লেনন্যা কেরন্যা লমন্যাকটও যেথেন্যাথের হেয়ে নন্যা। 

ক্রকপন্যাৎবকেকনর মকতন্যা সেন্যামন্যাবজিকে ও প্রেকেক বতববজন্যানমীর পকক্ষ এরকেম অযেথেন্যাথের অনমমন্যাকনর 
কেন্যারণ কেমী হেকত পন্যাকর?  তৎকেন্যাকলে লকেবলে লচিন্যাখ ফিম টকত শুর কেরন্যা ‘সেন্যামন্যাবজিকে ববজন্যান’লকে 
প্রেন্যাকেক বতকে ববজন্যাকনর মকতন্যা অকেন্যাটন ‘ববজন্যান’ বহেকসেকব ববকবচিনন্যা কেরন্যার ‘নবজন্যাবনকে’ লঝন্যাহকেটন্যা 
আসেকলে ববজন্যাকনর প্রেবত মমগ্ধতন্যার লসেই যেমকগ বচিনন্যার সেন্যাধন্যারণ একেটন্যা নববশষনই বছেলে। বকেন্তু 
এই  লঝন্যাহকে  মন্যাকের সেবন্যাদমীকদর  মকধন  লযে  সেমতমীব  মতন্যান্ধতন্যা/ডিগমন্যাবটজিকমর  জিন  বদকয়েবছেলে, 
ননরন্যাজিনবন্যাদমীকদর মকধন তন্যা কেখনই লদখন্যা যেন্যায়ে বন। বনকজিকদর আথের-সেন্যামন্যাবজিকে-ঐবতহেন্যাবসেকে 
দকবষভবঙককে প্রেন্যাকেক বতকে ববজন্যাকনর  মকতন্যাই  সেবরকেন্যাকলে-সেবরকদকশ  প্রেকযেন্যাজিন  ‘নবজন্যাবনকে সেমত্রি’ 
বকলে কেখকনন্যাই তন্যাহরন্যা মকন কেকরন বন, বরবাং সেমন্যাকজির-ইবতহেন্যাকসের-অথেরনমীবতর অকমন্যাঘ লকেন্যাকনন্যা 
নবজন্যাবনকে-অববজন্যাবনকে গ্রনন্যান বথেওবরর আগন্যাকগন্যাড়ন্যা ববকরন্যাবধতন্যা কেকরকছেন। লখয়েন্যালে কেরকলে 
লদখন্যা যেন্যাকব: ক্রকপন্যাৎবকেকনর আসেলে লঝন্যাহকেটন্যা এখন্যাকন লমন্যাকটই বকেন্তু সেমন্যাজিববদনন্যাককে প্রেন্যাকেক বতকে 
ববজন্যাকনর মকতন্যা ‘ববজন্যান’  প্রেবতপন্নি কেরন্যা নয়ে,  বরবাং ‘আমন্যাকদর জিমীবকনর  ...  অনমমন্যান-
অকযেন্যাগন ... উপন্যাদন্যান’সেমমহেককে লযে ‘আকরন্যা লববশ সেতন’ উপন্যাকয়ে, ‘আকরন্যা সেবঠকেভন্যাকব’ এববাং 
‘রমীবতমকতন্যা যেথেন্যাথেরতন্যার সেন্যাকথেই অনমমন্যান’ কেরন্যা বন্যা লবন্যাঝন্যা সেম্ভিব লসেই বদকেটন্যার ওপরই এখন্যাকন 
বতবন গুরত্ব আকরন্যাপ কেকরকছেন। 

এ  কেথেন্যা  তবম  মন্যানকতই  হেকব  লযে  ববজন্যানককে  একেটন্যা  একেকেন্যাটন্যা  জন্যানতন্যাবত্ত্বকে  পদ্ধিবত 
বহেকসেকব ববকবচিনন্যা কেরন্যার, এববাং ববজন্যানককে সেববকেছেমর ঊকধর প্রেশ্নন্যাতমীত স্থিন্যান লদওয়েন্যার লঝন্যাহকে লসে 
যেমকগ  এতই  প্রেবলে  বছেলে  লযে  ননরন্যাজিনবন্যাদমীরন্যাও  তন্যার  প্রেভন্যাব  এড়ন্যাকত  পন্যাকরন  বন।  লযে 
ননরন্যাজিনবন্যাদমীরন্যা  ঈশ্বর,  চিন্যাচির,  রন্যাজিন্যা,  রন্যাষ্ট্রে  ইতনন্যাবদ  সেকেলে  বকেছেমর  হেন্যাত  লথেককে  স্বন্যাধমীনতন্যার 
লচিকয়েকছেন, বন্যাস্তকব তন্যার চিচির ন্যাও কেকরকছেন, লসেই ননরন্যাজিনবন্যাদমীরন্যা পযেরন ববজন্যাকনর তথেন্যাকেবথেত 
লশ্রয়েত্বককে ববনন্যাপ্রেকশ্ন লমকন বনকয়েকছেন। ক্রকপন্যাৎবকেকনর ‘মডিন্যানর সেন্যাকয়েন্স অনন্যান অনন্যানন্যাবকের জিম’ 
রচিনন্যাবটর লদন্যাহেন্যাই বদকয়ে এ বনন্যাপন্যাকর দমদরন্যানভন্যাকব আমন্যাকদর মকনন্যাকযেন্যাগ লচিকয়েবছেকলেন ববজন্যাকনর 
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বন্যাতন্যাসে  হেকয়ে  ওকঠ  মন্যাত্রিন্যাবতবরক্তি  আদর।  লসে  লদকশ  তন্যাই  আবহেন্যাওয়েন্যার  এই 
প্রেন্যাণশবক্তি-বনন্তঃকশরকেন্যারমী প্রেভন্যাব স্পষতই আমন্যাকদর অঞ্চলেসেমমকহের তম লেনন্যায়ে লঢর লববশ 
শক্তিভন্যাকব লটর পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে।  লসেখন্যাকন জিনন্যাব এসে.  এ.  বহেলে লবশ কেয়ে বছেকরর তথেন 
বহেকসেববনককেশ কেকর একেটন্যা ফিমমরলেন্যা লবর কেকরকছেন, যেন্যা বদকয়ে আপবন লকেন্যাকনন্যা একেটন্যা মন্যাকসে 
সেরকেন্যারমীভন্যাকব তন্যাবলেকেন্যাভম ক্তি-কেরন্যা আত্মহেতনন্যা ও সেবহেবাংসেতন্যাজিবনত জিখকমর সেবাংখনন্যা তন্যাকে 
লেন্যাবগকয়ে লদওয়েন্যার মকতন্যা যেথেন্যাথেরতন্যার সেন্যাকথে বকলে বদকত পন্যারকবন, যেবদ আপনন্যার প্রেকতনকে 
মন্যাকসের গড় তন্যাপমন্যাত্রিন্যা আর আদরতন্যা  জিন্যানন্যা  থেন্যাককে।১১ শন্যারমীবরকে কেন্যারণসেমমকহের ওপর 

ননরন্যাজিনপ্রেবণ দন্যাশরবনকে পলে ফিন্যায়েন্যারন্যাবনন্যান। ববসকয়ের সেন্যাকথে লখয়েন্যালে কেকরবছেকলেন: ‘লপশন্যাদন্যার 
ননরন্যাজিনবন্যাদমীরন্যা সেব ধরকনর বববধকনকরধর ববকরন্যাবধতন্যা কেকর থেন্যাককেন, এববাং তন্যাহরন্যা দন্যাবব কেকরন 
লযে  বনবক্তিককে  ববকেবশত হেকত বদকত  হেকব  স্বন্যাধমীনভন্যাকব;  লকেন্যাকনন্যা  আইন,  দন্যাবয়েত্বকেতর বন  বন্যা 
বন্যাধনবন্যাধকেতন্যা বদকয়ে ববঘ্ন ঘটন্যাকনন্যা যেন্যাকব নন্যা  লসে ববকেন্যাকশ। তন্যারপরও ববনন্যাপ্রেবতবন্যাকদ তন্যাহরন্যা 
বগলেকত থেন্যাককেন কেকঠন্যার কেকঠন্যার সেব মন্যানদণ্ড – ববজন্যানমী ও যেমবক্তিববদরন্যা যেন্যা আকরন্যাপ কেকরন 
গকবরণন্যার ওপর এববাং সেবরপ্রেকেন্যার জন্যান-সেকজিনমী জন্যান-পবরবতরনমী কেমরকেন্যাকণ্ডর ওপর। এমনবকে 
কেখকনন্যা  কেখকনন্যা  লখন্যাদ  ননরন্যাজিনবন্যাকদর  লভতকরই  আত্মস্থি  কেরন্যা  হেয়ে  নবজন্যাবনকে  পদ্ধিবতর 
আইনসেমমহেককে ...।’ ফিনন্যায়েন্যারন্যাবনন্যাকনর উকলখ কেরন্যা ঐ রচিনন্যায়ে ক্রকপন্যাৎবকেন লযেমন বলেকছেন, 
‘ননরন্যাজিনবন্যাকদর  অনমন্ধন্যান-পদ্ধিবত  হেকচ্ছ  এককেবন্যাকর  খন্যাহবট  প্রেকেক বতববজন্যাকনর  পদ্ধিবত  .. 
আকরন্যাহেন আর অবকরন্যাহেকনর পদ্ধিবত’।  (পলে ফিনন্যায়েন্যারন্যাবনন্যান,  একগইন্স্টে লমথেডি,  ভম বমকেন্যা, 
আট নম্বর পন্যাদটমীকেন্যা, পকষন্যা ১২-১৩।) প্রেসেঙত, বলেন্যা লমন্যাকটও বন্যাহুলেন নয়ে: ফিনন্যায়েন্যারন্যাবনন্যান 
তন্যাহর এ বইটন্যাকত অকেন্যাটনভন্যাকব লদবখকয়েকছেন লযে ববজন্যাকনর আকগ-থেন্যাকেকত-বনধরন্যাবরত লকেন্যাকনন্যা 
একেকে বন্যা সেমবনবদরষ পদ্ধিবততত্ত্ব লনই। জন্যাকনর আর-সেব শন্যাখন্যার মকতন্যাই ববজন্যান আকরকেটন্যা 
শন্যাখন্যা মন্যাত্রি। সেমতরন্যাবাং অনন সেব বকেছেমর মন্যাতব্ববরর মকতন্যা ববজন্যাকনর মন্যাতব্ববরর হেন্যাত লথেককে 
সেমন্যাজিককে বন্যাহচিন্যাকনন্যার কেতর বন জিরবর। লকেননন্যা তথেন্যাকেবথেত নবজন্যাবনকে পদ্ধিবতর নন্যাকম ববজন্যান 
বনকজিও হেকয়ে উকঠকছে শন্যাস্ত্র, মতন্যাদশর।
১১ S. A. Hill, ‘The Effects of the Weather upon the Death Rate and Crime in 

India,’  Nature,  ২৯তম খণ্ড, ১৮৮৪, পক.  ৩৩৮। এই সেমত্রি লমন্যাতন্যাকবকে,  লকেন্যাকনন্যা মন্যাকসের 
গড়  মন্যাবসেকে  তন্যাপমন্যাত্রিন্যা  ৪৮ বডিবগ্র ফিন্যাকরনহেন্যাইকটর  ওপকর  যেতটন্যা  বন্যাকড়,  লসেই  বন্যাড়বত 
সেবাংখনন্যাবটককে … [অস্পষ] বদকয়ে গুণ কেকর গুণফিলেবটর সেন্যাকথে লযেন্যাগ কেরকত হেকব লসেই মন্যাকসের 
গড় আদরতন্যাককে ২ বদকয়ে গুণ কেরকলে যেন্যা  হেয়ে লসেই গুণফিলেবটককে।  এই উভয়ে গুণফিকলের 
লযেন্যাগফিলেবট হেকব প্রেবত মন্যাকসে সেবাংঘবটত আত্মহেতনন্যা এববাং সেবহেবাংসে কেন্যাকজির সেবাংখনন্যার সেমন্যান। 
ললেখকে আকরন্যা বলেকছেন: ‘সেমতরন্যাবাং এ-কেথেন্যা বলেন্যা লযেকত পন্যাকর লযে,  ভন্যারকত গন্যা-বচিটবপটন্যাকনন্যা 
গরকমর  প্রেবণতন্যার  সেন্যাকথে  সেবহেবাংসেতন্যাজিবনত  অপরন্যাকধর  সেবাংঘটন-সেবাংখনন্যা  আনমপন্যাবতকে। 
বচিটবপটন্যাকনন্যা  গরম  বলেকত  ত্বককে  লসেই  তমীব  যেন্ত্রিণন্যার  অবস্থিন্যার  কেথেন্যা  বলেন্যা  হেকচ্ছ,  উচ্চ 
তন্যাপমন্যাত্রিন্যার  সেন্যাকথে  আদরতন্যা  বমকলেবমকশ  যেন্যা  নতরমী  হেয়ে।  এই  যেন্ত্রিণন্যা  লভন্যাগ  কেকরকছেন  এববাং 
বনকজির মন-লমজিন্যাকজির ওপর এর প্রেভন্যাব লটর লপকয়েকছেন,  এমন ললেন্যাকেই শুধম প্রেকেক তপকক্ষ 
বমঝকত পন্যারকবন,  কেমীভন্যাকব এরকেম একেটন্যা অবস্থিন্যা নরহেতনন্যা  বন্যা  অননন্যানন  অপরন্যাকধর বদককে 
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বনভর রশমীলে প্রেপঞ্চ বহেকসেকব মনন্তঃস্তত্ত্বককে যেন্যাহরন্যা ববচিন্যার কেরকত অভনস্ত নন, তন্যাহকদর কেন্যাকছে 
এ-ধরকনর বহেকসেব-গণনন্যা কেরন্যাটন্যা খমব আশ্চিযেরজিনকে মকন হেকত পন্যাকর, বকেন্তু বন্যাস্তব তথেন 
এই বনভর রতন্যাবটককে এত পবরষন্যারভন্যাকব লদবখকয়ে লদয়ে লযে, সেকনকহের লকেন্যাকনন্যা জিন্যায়েগন্যা থেন্যাককে 
নন্যা।  বনকজিকদর  সন্যায়েমতকন্ত্রি  যেন্যাহরন্যা  ঊষমণ্ডলেমীয়ে  তন্যাকপর  সেন্যাকথে  উষমণ্ডলেমীয়ে  আদরতন্যার 
অবভঘন্যাত অনমভব কেকরকছেন,  তন্যাহরন্যা অবন্যাকে হেকবন নন্যা লযে,  বঠকে এরকেম বদকনই ঝগড়ন্যা 
লমটন্যাকনন্যার জিনন ছেমবর তম কলে লনওয়েন্যার প্রেবণতন্যা বহেনমকদরককে১২ লপকয়ে বকসে, অথেবন্যা জিমীবন 
বনকয়ে  ববতক ষ  হেকয়ে  পড়ন্যা  মন্যানমরজিন  আত্মহেতনন্যার  মন্যাধনকম  জিমীবকনর  ইবত  টন্যানন্যার 
লঝন্যাহকেসেম্পন্নি হেকয়ে ওকঠন।১৩

আমন্যাকদর কেন্যাজিকেকমরর ওপর মহেন্যাজিন্যাগবতকে কেন্যারণসেমমকহের প্রেভন্যাব এখনও পমকরন্যাপমবর 
ববকশরণ কেকর লদখন্যা হেয়েবন, বকেন্তু লবশ বকেছেম ঘটনন্যা রমীবতমকতন্যা সেমপ্রেবতবষত। লযেমন ধরন 
এ-কেথেন্যা সেবন্যার জিন্যানন্যাই লযে,  জিমীবকনর ওপর হেন্যামলেন্যা (সেবহেবাংসেতন্যা,  খমনখন্যারন্যাবব ইতনন্যাবদ) 
গরমকেন্যাকলে অকনকে লবকড় যেন্যায়ে,  আর সেম্পবত্তির ওপর হেন্যামলেন্যা  সেবচিন্যাইকত লববশ ঘকট 
শমীতকেন্যাকলে।  অধনন্যাপকে  ই.  লফিবরর১৪ গ্রকন  আহকেন্যা  পবরসেবাংখনন্যান-লরখন্যাবচিত্রি  ধকর  ধকর 
আমরন্যা  এখন্যাকন  এগুকত  পন্যারবছে  নন্যা।  ঐ  গ্রকনর  একেই  পন্যাতন্যায়ে  আহকেন্যা  তন্যাপমন্যাত্রিন্যার 
লরখন্যাবচিত্রিও  এখন্যাকন  আমরন্যা  লদখন্যাকত  পন্যারবছে  নন্যা।  জিমীবকনর  ওপর  হেন্যামলেন্যার  সেবাংখনন্যা 
লদখন্যাকনন্যার লরখন্যাগুকলেন্যাও লদখন্যাকত পন্যারবছে নন্যা। এগুকলেন্যার বমলে লদকখ গভমীরভন্যাকব মমগ্ধ নন্যা 
হেকয়েও আপবন সেহেকজিই এমন ভম লে কেকর বসেকত পন্যাকরন লযে, একেটন্যা লরখন্যাককে আকরকেটন্যা 

লঠকলে বদকত পন্যাকর।’ শমীকতর আবহেন্যাওয়েন্যায়ে লদখন্যা যেন্যায়ে ববপরমীত প্রেভন্যাব।
১২ অনমবন্যাদককের  টমীকেন্যা:  এখন্যাকন  লবন্যাঝন্যা  যেন্যাকচ্ছ,  ভন্যারত ও তন্যার  অবধবন্যাসেমীকদর  সেম্পককের  
ক্রকপন্যাৎবকেকনর  জিন্যানন্যাকবন্যাঝন্যা-পড়ন্যাকশন্যানন্যার  ঘন্যাটবত বছেলে। তন্যা  নন্যা  হেকলে ভন্যারতমীয়ে  মন্যাত্রিককেই 
বতবন ‘বহেনম’  মকন কেরকতন নন্যা। আবন্যার,  ভন্যারকতর তন্যাপমন্যাত্রিন্যা লযে সেবরত্রি একেইরকেম নন্যা, 
লসেটন্যাও মকন হেয়ে তন্যাহর অজিন্যানন্যা বছেলে। কেন্যাশমীর বন্যা দন্যাবজিরবলেকঙের ঠন্যাণ্ডন্যা আর গুজিরন্যাকটর গরম 
আকেন্যাশ-পন্যাতন্যালে  আলেন্যাদন্যা।  ক্রকপন্যাৎবকেকনর  বহেলে  সেন্যাকহেব  লকেন্যান  এলেন্যাকেন্যা  বনকয়ে  গকবরণন্যা 
কেকরবছেকলেন লকে জিন্যাকন। যেন্যাই লহেন্যাকে, বনকজিককে ভন্যারত-ববকশরজ বকলে জিন্যাবহের কেরন্যার ববনমমন্যাত্রি 
লচিষন্যা ক্রকপন্যাৎবকেন এখন্যাকন বন্যা অনন লকেন্যাথেন্যাও কেকরন বন। আর তন্যাহর এসেব অবতসেরলেমীকেক ত 
ধন্যারণন্যার লপছেকন বহেলে সেন্যাকহেকবর আকলেন্যাচিন প্রেবন্ধই বন্যা  আকদফৌ কেতটমকেম  দন্যায়েমী,  তন্যা-ও লতন্যা 
আমরন্যা জিন্যানকত পন্যারবছে নন্যা।
১৩ এই রচিনন্যাবটও লদখমন: Mayr, Gesetzmassigkeit in Gesellschaftsleben। আর E. 

Ferri-র আকলেন্যাচিনন্যা লদখমন এ-সেকবর মকধন:  Archivio  di  Psychiatria,  fasc.  nd; La 

Teoria dell’ imputabilata e la Negazione del libero arbitrio, Bologna, । 
আকরন্যা অননন্যানন রচিনন্যাও লদখন্যা লযেকত পন্যাকর।
১৪ Das Ferbrechen in seiner Abhangigkeit von Temperatur,  Berlin,  । 
এববাং Bibl. d’Antilropologie Crimiselle, Lyons, -এর মকধন এই রচিনন্যাবট লদখমন: 
Colajanni’s Oscillations thermometriques, et de’lits contre les personnes।
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লরখন্যা বকলে ভম হেকত পন্যাকর। দমভর ন্যাগনজিনকেভন্যাকব, লযে একেন্যান আগ্রহে সেহেকেন্যাকর সেম্পন্যাবদত 
হেওয়েন্যা দরকেন্যার,  লসেরকেম আগ্রহে সেহেকেন্যাকর  এই ধরকনর গকবরণন্যাসেমমহে  এখনও লতমন 
সেম্পন্যাদন কেরন্যা হেয়ে বন। ফিকলে মন্যানমকরর কেন্যাজিকেকমরর ওপর প্রেভন্যাকবর লক্ষকত্রি মহেন্যাজিন্যাগবতকে 
কেন্যারণসেমমকহের অল্প কেকয়েকেবটককেই ববকশরণ কেরন্যা লগকছে। 

এ-কেথেন্যাও  স্বমীকেন্যার  কেরকতই  হেকব  লযে,  এ-ধরকনর  অনমসেন্ধন্যাকনর  লক্ষকত্রি  অকনকে 
জিবটলেতন্যা আকছে। কেন্যারণ, লববশরভন্যাগ মহেন্যাজিন্যাগবতকে কেন্যারণ শুধমমন্যাত্রি পকরন্যাক্ষ উপন্যাকয়েই 
তন্যাকদর প্রেভন্যাব ববস্তন্যার কেকর থেন্যাককে। এভন্যাকব,  উদন্যাহেরণ বহেকসেকব বলেন্যা যেন্যায়ে,  ধন্যান-গম-
রন্যাই প্রেভক বত মদন-উৎপন্যাদনক্ষম শসেনদন্যানন্যার উৎপন্যাদকনর সেন্যাকথে তন্যালে বমবলেকয়ে আইন-
লেঙ্ঘকনর ঘটনন্যাসেমমকহের সেবাংখনন্যার ওঠন্যানন্যামন্যা কেরন্যাটন্যা যেখন আমরন্যা লখয়েন্যালে কেবর,  তখন 
মকন হেয়ে  মহেন্যাজিন্যাগবতকে কেন্যারকে বন্যা  একজিনসেমমহে  সেন্যামন্যাবজিকে চিবরত্রিসেম্পন্নি ধন্যারন্যাক্রবমকে 
প্রেভন্যাবসেমমকহের  একেটন্যা  মন্যাধনম  বহেকসেকবই  শুধমমন্যাত্রি  হেন্যাবজির  থেন্যাককে।  তথেন্যাবপ,  লকেউই 
অস্বমীকেন্যার কেরকবন নন্যা লযে, ঝকড়ন্যা বন্যা ববরণ্ণ আবহেন্যাওয়েন্যার কেন্যাকলে নষ হেকয়ে যেন্যাওয়েন্যা ফিসেলে 
যেখন অবধকে মন্যাত্রিন্যায়ে সেন্যাধন্যারণ অসেকনন্যার ছেড়ন্যায়ে, লসেই রকেম সেমকয়ের তম লেনন্যায়ে আবহেন্যাওয়েন্যা 
যেখন চিমৎকেন্যার  থেন্যাককে,  ফিসেলে যেখন ভন্যাকলেন্যা  ফিকলে  এববাং  গ্রন্যামবন্যাসেমীরন্যা  যেখন  আনকন 
থেন্যাককেন, তখন বনকজিকদর সেন্যামন্যানন ঝগড়ন্যাঝন্যাহবট মমীমন্যাবাংসেন্যা কেরন্যার জিনন মন্যারন্যামন্যাবরর বদককে 
খমব কেমই তন্যাহরন্যা লঝন্যাহককেন। আমন্যার মকন হেয়ে বনকজিকদর ঘকরর শন্যাবনর ওপর আবহেন্যাওয়েন্যার 
প্রেভন্যাব  সেম্পককের  নন্যারমীরন্যা  আমন্যাকদরককে ভন্যাকলেন্যা  বলেকত পন্যারকবন। বনকজিকদর স্বন্যামমীকদর 
লখন্যাশকমজিন্যাজি ও বদকমজিন্যাজি কেন্যাকছে লথেককে লদখন্যার লেন্যাগন্যাতন্যার সেমকযেন্যাগ তন্যাহকদর ঘকট।১৫ 

তথেন্যাকেবথেত  লযে  ‘নকববজন্যানগত  কেন্যারণসেমমহে’র  প্রেবত  সেন্যাম্প্রবতকে  কেন্যাকলে  অকনকে 
মকনন্যাকযেন্যাগ লদওয়েন্যা হেকয়েকছে,  লসেগুকলেন্যা আকগর কেন্যারণবটর লচিকয়ে লঢর লববশ গুরত্বপমণর। 
সেন্যাম্প্রবতকে সেমকয়ে প্রেচিমর সেবাংখনকে অতনন আগ্রকহেন্যাদ্দেমীপকে অনমসেন্ধন্যাকনর মন্যাধনকম মন্যানমকরর 
অপরন্যাধ-প্রেবণতন্যার  ওপকর ববাংশ-পরম্পরন্যায়ে প্রেন্যাপ্ত গুণন্যাবলেমী  এববাং শন্যারমীবরকে গঠকনর 
প্রেভন্যাকবর ববরয়েবট উদন্যাহেরণসেহেকযেন্যাকগ লদখন্যাকনন্যা হেকয়েকছে। এসেকবর সেন্যাহেন্যাকযেন এ-ধন্যারন্যার ঐ 
সেমস্ত কেন্যারণ সেম্পককের  আমরন্যা প্রেন্যায়ে-সেম্পমণর একেটন্যা ধন্যারণন্যা গঠন কেকর লফিলেকত পন্যাবর, লযে 

১৫ অনমবন্যাদককের টমীকেন্যা:  ববপরমীত লথেককে লদখকলে, একেই সেমকযেন্যাগ পমরকররও ঘকট। নন্যারমীকদর 
লমজিন্যাকজির ওপর আবহেন্যাওয়েন্যার  প্রেভন্যাব পকড় নন্যা?  নন্যারমীরন্যা  মন্যারন্যামন্যাবর  কেকরন নন্যা?  তন্যাহকদর 
অপরন্যাধ-প্রেবণতন্যা নন্যাই? লসেই অপরন্যাধ-প্রেবণতন্যার ওপর মহেন্যাজিন্যাগবতকে কেন্যারণসেমমকহের প্রেভন্যাব 
পকড়  নন্যা?  মহেন্যাজিন্যাগবতকে  প্রেভন্যাকবর  ববরয়েবট  যেবদ  মন্যানমকরর  লক্ষকত্রি  সেতন  হেয়ে,  তকব  তন্যা 
নন্যারমী-পমরর উভকয়ের লক্ষকত্রিই সেতন হেওয়েন্যার কেথেন্যা। ফিসেলে যেবদ নষ হেয়ে এববাং তন্যার ফিকলে ঘকর 
যেবদ  অভন্যাব  ললেকগ  থেন্যাককে  তন্যাহেকলে লতন্যা  নন্যারমীকদরও মন্যাথেন্যা-গরম,  বখবটবমবট  হেকত পন্যাকর। 
নন্যারমীরন্যা লকেন্যামলে ও শন্যান,  আর পমরররন্যা কেকঠন্যার ও রন্যাগমী – ক্রকপন্যাৎবকেকনর বচিনন্যায়ে এরকেম 
একেটন্যা পমররতন্যাবন্ত্রিকে সেরলেমীকেরকণর লঝন্যাহকে এখন্যাকন স্পষ। তকব,  ববজন্যান-মমগ্ধতন্যার মকতন্যা, 
এটন্যাও সেম্ভিবত যেমগ-নববশষনই, তথেন্যাবপ তন্যা অগ্রহেণকযেন্যাগন ও সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যাকযেন্যাগন।
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সেমস্ত কেন্যারণ নন্যারমী-পমররকদরককে আমন্যাকদর ববচিন্যার-প্রেশন্যাসেকনর আওতন্যায়ে একন লফিকলে। 
বকেন্তু এই বচিনন্যাধন্যারন্যার সেবচিন্যাইকত গুরত্বপমণর প্রেবতবনবধকদর একেজিন ডি.  লেকম্বমন্যাকসেন্যার১৬ 
বসেদ্ধিন্যানসেমমহেককে১৭ অবশনই  আমরন্যা  পমণর  অনমকমন্যাদন  বদকত  পন্যাবর  নন্যা,  বব  কেকর  তন্যাহর 
রচিনন্যাসেমমকহের অনত একেবটকত বতবন লযেসেব বসেদ্ধিন্যাকন লপফৌহকছেকছেন১৮। যেখন বতবন লদখন্যান, 
আমন্যাকদর কেন্যারন্যাগন্যাকরর মধনকেন্যার ববপমলে সেবাংখনকে কেকয়েবদর মবস্তকষর গঠকন বকেছেম  ত্রুবট 
আকছে,  তখন তন্যাহর এই কেথেন্যাটন্যাককে লস্রেফি একেটন্যা তথেন বহেকসেকব আমন্যাকদর লমকন বনকতই 
হেকব। আমরন্যা তন্যাহর এমনবকে এ-কেথেন্যাটন্যাও কেবমলে কেকর বনকত পন্যাবর লযে লববশরভন্যাগ দবণ্ডত 
আসেন্যামমী এববাং কেন্যারন্যাববনকদর বন্যাহু স্বন্যাধমীন ললেন্যাকেজিকনর লচিকয়ে লেম্বন্যা। আবন্যার, যেখন বতবন 
আমন্যাকদর জিন্যানন্যান, সেবকচিকয়ে নকশবাংসে খমনগুকলেন্যা যেন্যাহরন্যা কেকরকছেন তন্যাহকদর নদবহেকে কেন্যাঠন্যাকমন্যায়ে 
মন্যারন্যাত্মকে ত্রুবট বছেলে, তখন এই কেথেন্যার সেন্যামকন আমন্যাকদর লস্রেফি নমকয়েই পড়কত হেয়ে এববাং 
এর যেথেন্যাথেরতন্যাও স্বমীকেন্যার কেরকত হেয়ে। বকেন এগুকলেন্যা সেব বববরণ মন্যাত্রি, তন্যার লববশ বকেছেম 
নয়ে।

অথেচি এসেব লথেককে এববাং এ ধরকনর অননন্যানন তথেন লথেককে জিনন্যাব লেকম্বমন্যাকসেন্যা যেখন 
একেটম  অবতবরক্তি অনমবসেদ্ধিন্যানই লটকন লফিকলেন, তখন আমরন্যা তন্যাহর সেন্যাকথে একেমত হেকত 
পন্যাবর নন্যা। লেকম্বমন্যাকসেন্যা মকন কেকরন, যেন্যাহকদর নদবহেকে গঠকন ত্রুবট আকছে লসে-সেব মন্যানমরজিকনর 
ববরকদ্ধি  লযেককেন্যাকনন্যা  বনবস্থিন্যা  গ্রহেকণর  অবধকেন্যার  সেমন্যাকজির  আকছে।  লযেসেব  ললেন্যাকেজিকনর 
মগকজির কেন্যাঠন্যাকমন্যা ত্রুবটপমণর, তন্যাহকদরককে সেমমকলে ধ্ববাংসে কেকর লদওয়েন্যার অবধকেন্যার সেমন্যাকজির 
আকছে  বকলে  আমরন্যা  ভন্যাবকত  পন্যাবর  নন্যা।  আর  যেন্যাহকদর  বন্যাহু  একেটম  লেম্বন্যা  তন্যাহকদরককে 
কেন্যারন্যাববন কেরন্যার অবধকেন্যার লতন্যা সেমন্যাকজির আকরন্যা-ই নন্যাই। আমরন্যা স্বমীকেন্যার কেরবছে, লযেসেব 
বনষম র কেন্যাজি বববভন্নি সেমকয়ে জিনগকণর ঘকণন্যায়ে নন্যাড়ন্যা বদকয়েকছে, লসেসেব কেমরসেম্পন্যাদনকেন্যারমীরন্যা 
দমভর ন্যাগনজিনকে আহেন্যাম্মককের লচিকয়ে খমব একেটন্যা আলেন্যাদন্যা বকেছেম  নন্যা। লযেমন ধরন, লফ-এর 
মন্যাথেন্যাটন্যা  (যেন্যাহর  একেটন্যা  ছেন্যাপবচিত্রি  সেম্প্রবত  পত্রিপবত্রিকেন্যায়ে  লবশ  লদখন্যা  লগলে)  এরকেম 
আহেন্যাম্মককের  মন্যাথেন্যার  একেটন্যা  দকষন্যান  বকট।  বকেন্তু  সেব  আহেন্যাম্মকেই  আততন্যায়েমী  হেয়ে  নন্যা 
মন্যানবসেকেভন্যাকব অববকেবশত নন্যারমী-পমররকদর সেবন্যাই লতন্যা হেয়ে-ই নন্যা। সেমতরন্যাবাং অবস্থিন্যা এমন 

১৬ অনমবন্যাদককের  টমীকেন্যা:  বসেজিন্যার  লেকম্বমন্যাকসেন্যা  (১৮৩৫-১৯০৯)  বছেকলেন  মকনন্যাবচিবকেৎসেন্যার 
প্রেকফিসের  এববাং  ইতন্যালেমীয়ে  অপরন্যাধববদনন্যা-ববশন্যারদ।  অপরন্যাধববদনন্যার  ইতন্যালেমীয়ে  ধন্যারন্যার  বতবন 
বছেকলেন আবদ গুর।  তন্যাহর  ধন্যারণন্যা  বছেলে কেবতপয়ে শন্যাবররমীকে  নববশষন  বদকয়ে  (লযেমন  বনকচির 
লচিন্যায়েন্যালে লেম্বন্যা  হেওয়েন্যা,  দমীঘরতর বন্যাহু ইতনন্যাবদ)  অপরন্যাধপ্রেবণ মন্যানমরককে  শনন্যাক্তি কেরন্যা  সেম্ভিব। 
অপরন্যাধববদনন্যায়ে  তন্যাহর  এই  দকবষভবঙ  পকর  প্রেতনন্যাখনন্যাত  হেয়ে।  তকব,  তন্যাহর  গকবরণন্যা-কেন্যাজি 
আসেন্যামমীকদর  সেন্যাকথে  অবধকেতর  মন্যানববকেতন্যাপমণর  আচিরকণ  উৎসেন্যাহে  জিমবগকয়েবছেলে।  তন্যাহর 
সেবচিন্যাইকত গুরত্বপমণর বই The Criminal Man (১৮৭৬)।
১৭ L’ Uomo delinquente, তক তমীয়ে সেবাংস্করণ, Torino, । 
১৮ Sull’ Incremento del Delitto, Roma, ।

লপওতরে কচপনা লরচনরে রনারেনাগনারে লর দরেরনালরে  রেচেননারে বঙনাননুবনাদৎ ‘ ’  93



লযে, সেবকচি কেমরঠ অপরন্যাধ-ববকশরজবট সেকেলে আহেন্যাম্মকেককে গণহেন্যাকর লমকর লফিলেন্যার আকগ 
আতকঙ্ক বদশন্যাহেন্যারন্যা হেকয়ে পড়কতন,  যেবদ বতবন একেবন্যার মন্যাত্রি বচিনন্যা কেকর লদখকতন,  ঐ 
আহেন্যাম্মকেকদরই মকধন কেত মন্যানমর আকছেন যেন্যাহরন্যা বদববন স্বন্যাধমীন জিমীবনযেন্যাপন কেরকছেন; লকেউ 
লকেউ আকছেন বকট যেন্যাহকদরককে লদকখশুকন রন্যাখকত হেয়ে, আবন্যার তন্যাহকদরই মকধন কেত কেত 
মন্যানমর আকছেন যেন্যাহরন্যা বনকজিরন্যাই অননকদর লদকখশুকন রন্যাকখন। যেন্যাহকদরককে ফিন্যাহবসের জিলন্যাকদর 
হেন্যাকত তম কলে লদওয়েন্যা হেয়ে, তন্যাহকদর সেন্যাকথে এই লশকরন্যাক্তিকদর পন্যাথেরকেন বলেকত মন্যাত্রি এইটমকেম ই 
লযে,  তন্যাহরন্যা জিনগ্রহেণ কেকরকছেন এববাং লবকড় উকঠকছেন আলেন্যাদন্যা আলেন্যাদন্যা পবরকবকশ। লযে 
নববশষনগুকলেন্যাককে  ডি.  লেকম্বমন্যাকসেন্যা  ‘অপরন্যাধজিনকে  পন্যাগলেন্যাবম’র  নববশষন  মকন  কেকরন, 
লসেগুকলেন্যা আমরন্যা লকেন্যাথেন্যায়ে নন্যা লদখকত পন্যাব?  সেমন্যান বন্যাসেন্যাবন্যাবড়কত,  রন্যাজিপ্রেন্যাসেন্যাকদ লতন্যা 
বকটই, আর পন্যাগলে-আশ্রকমর কেথেন্যা বলেন্যাই বন্যাহুলেন। অপরন্যাধ-প্রেবণতন্যা ববকেন্যাকশর লক্ষকত্রি 
মবস্তকষর লরন্যাগবনন্যাবধ সেহেন্যায়েকে হেকত পন্যাকর,  বকেন্তু যেবদ উপযেমক্তি রকেম যেত্ন-আবত্তি কেরন্যা 
যেন্যায়ে, তন্যাহেকলে লসেরকেমটন্যা নন্যা ও ঘটকত পন্যাকর। চিন্যালেরস্ বডিককেকন্সর সেমববকবচিনন্যা, এববাং তন্যার 
লচিকয়ে বড় কেথেন্যা হেকলেন্যা তন্যাহর  সেহৃদয়েতন্যা,  এই সেরলে সেতনবটককে এককেবন্যাকর সেবঠকেভন্যাকব 
হৃদয়েঙম কেকরকছে।

অবশনই আমরন্যা ডি. লেকম্বমন্যাকসেন্যাককে তন্যাহর সেব বসেদ্ধিন্যাকনর লক্ষকত্রিই সেমথেরন কেরকত পন্যাবর 
নন্যা,  আর তন্যাহর অনমসেন্যারমীকদর লবলেন্যায়ে লতন্যা আকরন্যাই পন্যাবর নন্যা।  বকেন্তু আকলেন্যাচিন প্রেশ্নবটর 
বচিবকেৎসেন্যাশন্যাস্ত্রমীয়ে  বদকেগুকলেন্যার  প্রেবত  মকনন্যাবনকবশ  কেরন্যার  জিনন  এববাং  তন্যাহর 
গকবরণন্যাগুকলেন্যাককে এই বদকে বদকয়ে জিনবপ্রেয়ে কেকর লতন্যালেন্যার জিনন এই ইতন্যালেমীয়ে ললেখককের 
কেন্যাকছে আমন্যাকদরককে কেক তজ থেন্যাকেকতই হেকব। লকেননন্যা তন্যাহর ববববধ প্রেকেন্যার এববাং সেবচিন্যাইকত 
আগ্রকহেন্যাদ্দেমীপকে গকবরণন্যাসেমমহে লথেককে লযে একেবট মন্যাত্রি বসেদ্ধিন্যান সেবাংস্কন্যারমমক্তি লকেন্যাকনন্যা মকনর 
পকক্ষ টন্যানন্যা সেম্ভিব তন্যা হেকলেন্যা, আমরন্যা যেন্যাহকদরককে অপরন্যাধমী ববলে তন্যাহরন্যা আদকত নদবহেকে বদকে 
লথেককে  লরন্যাগগ্রস্ত  মন্যানমর  এববাং  কেন্যারন্যাববন  কেরন্যার  মন্যাধনকম  তন্যাহকদর  অসেমস্থিতন্যাককে  আকরন্যা 
খন্যারন্যাকপর বদককে লঠকলে লদওয়েন্যার বদকলে তন্যাহকদর দরকেন্যার আসেকলে বচিবকেৎসেন্যা। 

অপ্রেকেক বতস্থিতন্যার  সেন্যাকথে  অপরন্যাকধর  সেম্পকের  বনকয়ে  জিনন্যাব  মডিকসর  গকবরণন্যাসেমমহে 
এ-লদকশ  [বককটকন  ] সেমপবরবচিত১৯।  বকেন্তু তন্যাহর  রচিনন্যাবলেমী যেন্যাহরন্যা  ভন্যাকলেন্যাভন্যাকব  পকড়কছেন 
তন্যাহরন্যা এ-অবস্থিন্যা লজিকন চিমককে নন্যা উকঠ পন্যাঠ লশর কেরকত পন্যারকবন নন্যা লযে,  আমন্যাকদর 
লজিলেখন্যানন্যাগুকলেন্যার  লযেসেব  কেকয়েবদ  অকননর  জিমীবকনর  ওপর  হেন্যামলেন্যার  দন্যাকয়ে  কেন্যারন্যাববন 
আকছেন, তন্যাহকদর লববশরভন্যাগই আসেকলে লকেন্যাকনন্যা নন্যা লকেন্যাকনন্যা মকনর অসেমকখ আক্রন্যান; এববাং 
‘আমন্যাকদর আইন বনকজি লযেসেব আদশর পন্যাগলেককে সেকজিন কেকর’ আর একেমন্যাত্রি এরকেম 
আদশর পন্যাগলেককেই তন্যাহর কেক তকেকমরর দন্যাবয়েত্ব লথেককে বনষক বত বদকত রন্যাবজি থেন্যাককে,  লসেরকেম 

19 Responsihility in Mental Disease, London, ; ‘Body and Will,’ London, 

।
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‘আদশর  পন্যাগলে’  পন্যাওয়েন্যাটন্যা  ‘আদশর  অপরন্যাধমী’  পন্যাওয়েন্যার  মকতন্যাই  ববরলে,  লযে  ‘আদশর 
অপরন্যাধমী’লকে শন্যাবস্ত লদওয়েন্যার জিনন রমীবতমকতন্যা বজিদ কেরকত থেন্যাককে ঐ একেই আইন। 
‘অপরন্যাধ এববাং অপ্রেকেক বতস্থিতন্যার মকধন’, জিনন্যাব মডিকস লযেমনটন্যা বলেকছেন, ‘লতমন একেবট 
সেমববস্তক ত সেমীমন্যান-স্থিলে’ বনন্তঃসেকনকহেই আকছে, ‘যেন্যার একেবট প্রেন্যাকনর কেন্যাছেন্যাকেন্যাবছে জিন্যায়েগন্যায়ে 
আমন্যাকদর সেকঙ এমন একেটন্যা বকেছেমর সেন্যাক্ষন্যাৎ হেয়ে, লযেটন্যা যেতখন্যাবন নন্যা পন্যাগলেন্যাবম তন্যার লচিকয়ে 
লববশ আসেকলে পন্যাপ’ (বন্যা,  বরবাং বলেন্যা ভন্যাকলেন্যা,  অকননর ক্ষবত কেরন্যার সেকচিতন বন্যাসেনন্যা); 
‘আর অপর প্রেন্যানবটর কেন্যাছেন্যাকেন্যাবছে লকেন্যাথেন্যাও আমন্যাকদর সেকঙ সেন্যাক্ষন্যাৎ হেয়ে এমন একেটন্যা 
বকেছেমর,  লযেটন্যা  যেতখন্যাবন  নন্যা  পন্যাপ  তন্যার  লচিকয়ে  লববশ  আসেকলে পন্যাগলেন্যাবম’।  বকেন্তু ‘এই 
সেমীমন্যান-স্থিকলে  লযে  সেব  লপন্যাড়ন্যাকেপন্যাকলে-ললেন্যাকে  বসেবন্যাসে  কেকরন,  তন্যাহকদর  ননবতকে  দন্যায়ে-
দন্যাবয়েকত্বর  ননন্যায়েসেম্মত  লকেন্যাকনন্যা  পবরমন্যাপ  প্রেণয়েন  কেরন্যা’  লকেন্যাকনন্যাবদনই  সেম্ভিব  হেকব  নন্যা, 
যেতবদন আমরন্যা ‘পন্যাপ’ অথেবন্যা ‘কেম -আকেন্যাঙন্যা’ সেবাংক্রন্যান গন্যাদন্যা-গন্যাদন্যা ধন্যারণন্যা লথেককে মমক্তি 
হেকত নন্যা পন্যারব২০।

দমভর ন্যাগনজিনকেভন্যাকব,  আমন্যাকদর ববচিন্যার-প্রেবতষন্যানগুকলেন্যা এখনও পযেরন প্রেবতকশন্যাধ-
গ্রহেণ, ‘কেম -আকেন্যাঙন্যা’ ও ‘পন্যাপ’-এর শন্যাবস্তপ্রেদন্যান প্রেভক বত লসেককেকলে ধনন্যানধন্যারণন্যা এববাং 
‘ভয়েভমীবত  লদবখকয়ে  মন্যানমরককে  অপরন্যাধ  লথেককে  ববরত রন্যাখন্যা’র  আধমবনকে  ধনন্যানধন্যারণন্যার 
মকধনকেন্যার  একেটন্যা আকপন্যাসে ছেন্যাড়ন্যা  আর বকেছেমই  নন্যা। পরন্যাথেরপরতন্যা/জিনকেলেনন্যাণ  জিন্যাতমীয়ে 
আবছেন্যা বমঝ বদকয়ে এই দমই প্রেকেন্যার ধনন্যানধন্যারণন্যাককে অবত সেন্যামন্যানন পবরমন্যাকণ নরম কেকর 

২০ Maudsley,  Responsibility  in  Mental  Disease। এর ২৭ নম্বর পকষন্যায়ে  জিনন্যাব 
মডিকস  বলেকছেন:  ‘একেইভন্যাকব,  যেবদও  একেজিন  অপরন্যাধমীর  প্রেবত  দয়েন্যা-কেরণন্যা-
সেহেন্যানমভম বত লদখন্যাকনন্যা লযেকত পন্যাকর, বকেন্তু তন্যারপরও, আকরন্যা-সেব অপকেমর কেরন্যার ক্ষমতন্যা লথেককে 
তন্যাহককে ববঞ্চত কেরন্যার প্রেকয়েন্যাজিনমীয়েতন্যা লথেককেই যেন্যায়ে। আর লসেরকেম প্রেকয়েন্যাজিনমীয়েতন্যা পমরণ কেরন্যার 
অবধকেন্যার সেমন্যাকজির স্পষতই আকছে।  অথেরন্যাৎ,  যেবদও তন্যাহককে সেদয়েভন্যাকব যেত্ন লনওয়েন্যা লযেকতই 
পন্যাকর,  তথেন্যাবপ তন্যাহর এববাং অননকদর প্রেবত সেবকচিকয়ে খন্যাহবট দয়েন্যা লদখন্যাকনন্যার পথে হেকচ্ছ তন্যাহকদর 
ওপর  সেবকলে  এমন  ধরকনর  শকঙ্খলেন্যা  আকরন্যাপ  কেরন্যা  যেন্যা  তন্যাহকদরককে  (যেবদ  সেম্ভিব  হেয়ে) 
মন্যানবসেকেভন্যাকব স্বন্যাস্থিনকের একেটন্যা অবস্থিন্যায়ে বনকয়ে আসেন্যার জিনন সেবকচিকয়ে মন্যানন্যানসেই,  এমনবকে 
যেবদ তন্যা কেকঠন্যার পবরশ্রমও হেয়ে (লযে শ্রম তন্যাহকদর শবক্তির আওতন্যাককে ছেন্যাবড়কয়ে যেন্যায়ে নন্যা)।

‘সেশ্রম শকঙ্খলেন্যা আকরন্যাপ কেরন্যার লক্ষকত্রি সেমন্যাকজির এরকেম অবধকেন্যার বনকয়ে সেকনহে লতন্যা 
কেরন্যাই চিকলে,  লকেননন্যা জিনন্যাব মডিকস বনকজিই স্বমীকেন্যার কেকরকছেন লযে,  সেমন্যাজিই তন্যার বনকজির 
‘অপরন্যাধমী উৎপন্যাদন কেকর’।  বকেন্তু কেকঠন্যার শ্রম আকরন্যাপ কেরন্যার লক্ষকত্রি সেমন্যাকজির অবধকেন্যার 
সেম্পককের  লশখন্যার পন্যাশন্যাপন্যাবশ আমরন্যা বববসতও হেলেন্যাম:  এত লখন্যালেন্যা মকনর একেজিন মন্যানমরও 
কেবমলে  কেকর  লফিলেকছেন  (যেবদও  তন্যা  মমহেমকতর র  জিননই  মন্যাত্রি)  লযে,  লকেন্যাকনন্যা  একেটন্যা  মন্যানমরককে 
মন্যানবসেকেভন্যাকব স্বন্যাস্থিনকের অবস্থিন্যায়ে বনকয়ে আসেন্যার জিনন সেশ্রম কেন্যারন্যাদণ্ড সেকবরন্যাত্তিম উপন্যায়ে হেকত 
পন্যাকর।’
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লতন্যালেন্যা হেয়ে মন্যাত্রি।  বকেন্তু আমন্যাকদর আশন্যা,  লসেই সেময়ে খমব দমকর নয়ে যেখন গ্রন্যাইবসেঙন্যার, 
ক্রনন্যাফফ -এবববাং,  লদস্পন্যাইন  এববাং  লকেন্যালেন্যাজিন্যাবন  ও  লফিবরর  মকতন্যা  আধমবনকে 
অপরন্যাধ-ববশন্যারদগণককে  অনমকপ্রেরণন্যাদন্যানকেন্যারমী  ধনন্যানধন্যারণন্যা  সেন্যাধন্যারণ  মন্যানমকরর  সেম্পকদ 
পবরণত হেকব।  আমরন্যা যেন্যাহকদরককে অপরন্যাধমী  ববলে,  তন্যাহকদরককে জিলন্যাদ আর লজিলেন্যাকরর 
কেন্যাকছে পন্যাঠন্যাকনন্যার বনয়েমটন্যা এত দমীঘরকেন্যালে যেন্যাবত চিন্যালেম রন্যাখন্যার জিনন তখন লসেসেব ধন্যারণন্যা 
আমন্যাকদরককে লেজন্যাই লদকব। এখনই যেন্যাহকদর নন্যাম লনওয়েন্যা হেকলেন্যা, লসেই ললেখকেকদর কেকঠন্যার 
ও বনন্যাপকে পবরশ্রকমর কেথেন্যা যেবদ  আকরন্যা সেমববস্তক তভন্যাকব সেবন্যার জিন্যানন্যা  থেন্যাকেত,  তন্যাহেকলে 
আমন্যাকদর সেকেকলেরই লবশ সেহেকজি লবন্যাঝন্যা সেম্ভিব হেকতন্যা,  যেন্যাহকদরককে আমরন্যা এখন লজিকলে 
লরকখবছে  বন্যা  মকতম নদণ্ড  বদকয়েবছে,  তন্যাহরন্যা  লস্রেফি  এমন  ধরকনর  মন্যানমর,  যেন্যাহকদর  দরকেন্যার 
সেবচিন্যাইকত সেযেত্ন ভন্যাতক প্রেবতম বচিবকেৎসেন্যা। বনন্তঃসেকনকহে আবম এ-কেথেন্যা বলেকত চিন্যাইবছে নন্যা 
লযে, আমন্যাকদর কেন্যারন্যাগন্যারগুকলেন্যা তম কলে বদকয়ে পন্যাগলেন্যা-গন্যারদ বসেন্যাকনন্যা দরকেন্যার। এরকেম ঘকণন 
ধনন্যানধন্যারণন্যাককে  স্বন্যাগত  জিন্যানন্যাকনন্যা  লথেককে  আবম  বহুৎ  তফিন্যাকত।  পন্যাগলেন্যা-গন্যারদসেমমহে 
কেন্যারন্যাগন্যার ছেন্যাড়ন্যা আর বকেছেমই  নন্যা।  আর আমরন্যা যেন্যাহকদরককে কেন্যারন্যাগন্যাকর লরকখবছে,  তন্যাহরন্যা 
পন্যাগলে নন। তন্যাহরন্যা এমন মন্যানমরও নন, যেন্যাহরন্যা লসেই দমন্তঃখজিনকে সেমীমন্যান-স্থিকলের সেমীমন্যানন্যার 
বদককে এগুকচ্ছন,  লযেখন্যাকন লপফৌহছেন্যাকলে মন্যানমকররন্যা তন্যাহর বনকজির কেন্যাজিকেকমরর ওপর লথেককে 
বনয়েন্ত্রিণ হেন্যাবরকয়ে লফিকলেন। বশক্ষকে ও ডিন্যাক্তিন্যারকদর অধমীকন কেন্যারন্যাগন্যারগুকলেন্যা বদকয়ে লদওয়েন্যা 
লহেন্যাকে,  লযেন তন্যাহরন্যাই লসেগুকলেন্যা রক্ষণন্যাকবক্ষণ কেরকত পন্যাকরন – কেখকনন্যাসেখকনন্যা-হেন্যাবজির-
কেরন্যা এমনসেব ধনন্যানধন্যারণন্যা লথেককেও আবম অকনকে দমকর অবস্থিন্যান কেবর। এখন যেন্যাহকদরককে 
লজিলেখন্যানন্যায়ে পন্যাঠন্যাকনন্যা  হেকয়ে থেন্যাককে,  লযে  বজিবনসেটন্যা  তন্যাহকদর দরকেন্যার,  লসেটন্যা  হেকচ্ছ লস্রেফি 
ভন্যাতক প্রেবতম সেহেন্যায়েতন্যা।  সেহেন্যায়েতন্যাটন্যা দরকেন্যার তন্যাহকদর কেন্যাছে লথেককেই,  যেন্যাহরন্যা তন্যাহর চিন্যারপন্যাশ 
বঘকর  থেন্যাককেন।  মন্যানব-প্রেকেক বতর উন্নিততর সেহেজিন্যাত নববশষনগুকলেন্যা  তন্যাহকদর  বনকজিকদর 
মকধন ববকেবশত কেকর লতন্যালেন্যার লক্ষকত্রি তন্যাহকদরককে সেন্যাহেন্যাযেন কেরন্যার জিকননই ঐ সেহেন্যায়েতন্যাটন্যা 
তন্যাহকদর দরকেন্যার। মন্যানব-প্রেকেক বতর ঐসেব নববশষন তন্যাকদর ববকেন্যাকশর পকথে আটককে আকছে 
হেয়ে লকেন্যাকনন্যা শন্যারমীবরকে অসেমখ – লযেমন মবস্তকষর ললেন্যাবহেত কেবণকেন্যার ঘন্যাটবত বন্যা হৃদবপণ্ড-
যেকেক ত-পন্যাকেস্থিলেমীর লরন্যাগ – ইতনন্যাবদর কেন্যারকণ, নন্যা হেয়ে লতন্যা যেন্যাককে আমরন্যা সেভনতন্যার লকেন্দ্র 
ববলে, লসেইসেব অঞ্চকলে লযে অরবচিকের পবরকবশ-পবরবস্থিবতকত হেন্যাজিন্যার হেন্যাজিন্যার বশশু লবকড় 
ওকঠ  এববাং  লেন্যাখ  লেন্যাখ  পমণরবয়েষ  মন্যানমর  বসেবন্যাসে  কেকরন,  লসেই  পবরকবশ-পবরবস্থিবতর 
কেন্যারকণ। বকেন্তু মন্যানমরককে যেখন তন্যাহর স্বন্যাধমীনতন্যা লথেককে, তন্যাহর বনকজির কেন্যাজিকেকমরর স্বন্যাধমীন 
পবরচিন্যালেন লথেককে, এববাং মন্যানব-ববকশ্বর বহু-বববচিত্রি প্রেভন্যাবসেমমহে লথেককে ববঞ্চত কেরন্যা হেয়ে, 
তখন এই উচ্চতর গুণন্যাবলেমীর চিচির ন্যা  কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা।  চিলেমন,  আমরন্যা অবলেবখত ননবতকে 
আইকনর প্রেকতনকেটন্যা লেঙ্ঘনককে সেযেকত্ন ববকশরণ কেকর লদবখ,  তন্যাহেকলে সেবসেময়ে আমরন্যা 
লসেরকেমই লদখকত পন্যাব, লযেমনটন্যা লসেই চিমৎকেন্যার বকদ্ধি গ্রন্যাইবসেঙন্যার বকলেবছেকলেন: মন্যানমকররন্যা 
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যেন্যা অজিরন কেকরন, হেঠন্যাৎ গবজিকয়ে ওঠন্যা লকেন্যাকনন্যাবকেছেমর ফিকলে তন্যা অবজিরত হেয়ে নন্যা, বরবাং তন্যা 
অবজিরত  হেয়ে  বহু  বছের  ধকর  তন্যাহর  লভতকর  গভমীর  আকলেন্যাড়ন-লতন্যালেন্যা  কেত  শত 
অবভঘন্যাকতর পবরণন্যাকম২১। উদন্যাহেরণ বহেকসেকব একেবট ললেন্যাককের কেথেন্যা ধরন, বযেবন সেবহেবাংসে 
লকেন্যাকনন্যা কেন্যাজি ঘবটকয়েকছেন।  আমন্যাকদর সেমকয়ের অন্ধ ববচিন্যারকেবট এবগকয়ে আকসেন এববাং 
তন্যাহককে পন্যাবঠকয়ে লদন কেন্যারন্যাগন্যাকর। বকেন্তু লযে মন্যানমরবট লরন্যামন্যান আইনশন্যাস্ত্র অধনয়েকনর ফিকলে 
বহুকেন্যালে ধকর অবজিরত একে প্রেকেন্যার বন্যাবতককের কেন্যাকছে পরন্যাস্ত হেন বন,  বযেবন লস্রেফি শন্যাবস্ত 
লদওয়েন্যার  বদকলে  ববচিন্যার-ববকশরণ  কেকর  লদখন্যার  ক্ষমতন্যা  রন্যাকখন,  গ্রন্যাইবসেঙন্যাকরর  মকতন্যা 
বতবনও বলেকবন: যেবদও এ-লক্ষকত্রি ললেন্যাকেবট তন্যাহর আকবগ-অনমভম বতককে বনয়েন্ত্রিকণ রন্যাখকত 
পন্যাকরন  বন  এববাং  লসেগুকলেন্যাককে বরবাং  এমন সেমকযেন্যাগ  বদকয়েকছেন লযেন  তন্যারন্যা  সেবহেবাংসে-কেমর 
ঘটন্যাকনন্যার  মন্যাধনকম  বনকজিরন্যাই  বনকজিকদর  সেন্যাকথে  লবঈমন্যাবন  কেরকত পন্যাকর,  তথেন্যাবপ  এই 
সেবহেবাংসে-কেমরবট  আসেকলে প্রেসত হেকয়ে উকঠকছে অকনকে বদন আকগ লথেককেই।  এইবন্যাকরর 
ঘটনন্যাবটর আকগ, সেম্ভিবত তন্যাহর সেন্যারন্যাজিমীবন ধকর, এই ললেন্যাকেবটককে বনয়েবমতই প্রেন্যায়ে তন্যাহর 
আকবগ-অনমভম বতর  বন্যাকেববতনন্যাপমণর  অবভবনবক্তির  মন্যাধনকম  বনকজির  মকনর  ঝন্যাকমলেন্যা-
গুকলেন্যার প্রেকেন্যাশ ঘটন্যাকত লদখন্যা লগকছে:  সেন্যামন্যানন অপ্রেমীবতকের পবরবস্থিবতকত বচিৎকেন্যার কেকর 
কেন্যাহদন্যার  মন্যাধনকম,  আকশপন্যাকশর  মন্যানমরজিকনর  ওপর  সেহেকজিই  বদকমজিন্যাজি  লদখন্যাকনন্যার 
মন্যাধনকম,  এববাং দমভর ন্যাগনজিনকেভন্যাকব,  বশশুকেন্যালে লথেককেই বতবন এমন কেন্যাউককে পন্যান বন, 
বযেবন তন্যাহককে তন্যাহর সন্যায়েববকে উকত্তিজিনন্যাময়ে প্রেকেন্যাশ-রমীবতর লক্ষকত্রি আকরকেটম  ভন্যাকলেন্যা পথে 
লদখন্যাকত  পন্যারকতন।  তন্যাহককে  কেকয়েবদর  কেন্যাঠগড়ন্যায়ে  দন্যাহড়  কেবরকয়েকছে  সেবহেবাংসেতন্যার  লযে 
কেন্যারণগুকলেন্যা, বহু বছের আকগর ঘটনন্যাবলেমীর লভতকরই লসেগুকলেন্যাককে খমহজিকত হেকব। আর 
আমরন্যা  যেবদ  আমন্যাকদর ববকশরণবটককে আকরকেটম  গভমীকর  বনকয়ে  যেন্যাই,  তন্যাহেকলে আমরন্যা 
আববষন্যার কেরকত পন্যারব লযে, মকনর এই অবস্থিন্যাটন্যা লখন্যাদ বনকজিই উৎপন্নি হেকয়েকছে লকেন্যাকনন্যা 
শন্যারমীবরকে  লরন্যাকগর  পবরণন্যাকম  (হেকত  পন্যাকর  হৃদবপকনর  হৃদবপকনর  বন্যা  মবস্তকষর  বন্যা 
পবরপন্যাকেতকন্ত্রির লকেন্যাকনন্যা লরন্যাগ), লযে লরন্যাগ একসেকছে হেয়ে উত্তিরন্যাবধকেন্যার-সেমকত্রি, নন্যা হেয়ে লতন্যা 
অস্বন্যাভন্যাববকে  জিমীবনযেন্যাপকনর  সেমকত্রি।  অকনকে  বছের  ধকর  এই  কেন্যারণগুকলেন্যা  বক্রয়েন্যাশমীলে 
লথেককেকছে, তন্যারপর এমন লকেন্যাকনন্যা কেন্যাজি ঘবটকয়ে লফিকলেকছে, যেন্যা আইকনর আওতন্যায়ে পকড় 
যেন্যায়ে। 

শুধম  এটমকেম ই  নয়ে।  আমরন্যা  বনকজিরন্যা  যেবদ  ববকশরণ  কেকর  লদবখ,  প্রেকতনককেই  যেবদ 
তন্যাহকদর মন্যাথেন্যার মকধন বদকয়ে নন্যানন্যা সেময়ে বকয়ে যেন্যাওয়েন্যা বচিনন্যাভন্যাবনন্যাগুকলেন্যা অকেন্যাতকর স্বমীকেন্যার 
কেকরন,  তন্যাহেকলে আমরন্যা  লদখকত পন্যাব,  আমন্যাকদর  সেকেকলেরই এমন সেব অনমভম বত ও 
বচিনন্যাভন্যাবনন্যা বছেলে,  যেন্যার মকধন অপরন্যাধমী বকলে ববকববচিত হেওয়েন্যার মকতন্যা সেমস্ত কেন্যাকজিরই 
প্রেবকবত্তি লথেককে বগকয়েবছেলে।  হেকত পন্যাকর লসেসেব অনমভম বত ও বচিনন্যাভন্যাবনন্যা বছেলে মবস্তকষর 

21 Vierteljahrsschrift fur gerichtlzche und offentliche Medicin, ।
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লভতর বদকয়ে আকলেন্যার ঝলেককের মকতন্যা বকয়ে যেন্যাওয়েন্যা অনমধন্যাবন-অকযেন্যাগন একেটন্যা তরঙ 
মন্যাত্রি – তবম তন্যা বছেলে বকেন্তু। আমরন্যা তক্ষম বণ লসেগুকলেন্যাককে হেবটকয়ে বদকয়েবছে বঠকেই, বকেন্তু 
লসেগুকলেন্যা বন্যারবন্যার বফিকর আসেন্যার সেমকযেন্যাগ যেবদ লপত, যেবদ লসেগুকলেন্যা পবরকবশ-পবরবস্থিবতর 
দ্বিন্যারন্যা  পবরপমষ  হেকতন্যা,  বকেবাংবন্যা  যেবদ  লসেগুকলেন্যা  পবরপমষ  হেকতন্যা  আমন্যাকদর  চিন্যারপন্যাকশর 
মন্যানমরজিকনর সেন্যাকথে বসেবন্যাকসের ফিকলে গকড় ওঠন্যা ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা, কেরণন্যা এববাং এরকেম আর-
সেব বকেছেমর চিচির ন্যার অভন্যাকব, তন্যাহেকলে এই সেব ক্ষণস্থিন্যায়েমী (এত সেবাংবক্ষপ্ত লযে, আমরন্যা হেয়েত 
লখয়েন্যালেই কেবর নন্যা)  প্রেভন্যাবসেমমহেই অধন্তঃপবতত হেকয়ে আমন্যাকদর চিবরকত্রির লকেন্যাকনন্যা  রগ্ন-
ববরণ্ণ উপন্যাদন্যাকন পবরণত হেকতন্যা। 

এই হেকলেন্যা লসেই বজিবনসে,  যেন্যা বশশুকেন্যালে লথেককেই আমন্যাকদর বন্যাচ্চন্যাকদরককে আমন্যাকদর 
লশখন্যাকনন্যা উবচিত।  অথেচি,  এখন আমরন্যা তন্যাকদরককে তন্যাকদর লকেন্যামলেতম বকয়েসে লথেককেই 
লঠকলে বদই ববচিন্যারকে আর আদন্যালেকতর ননন্যায়েপরন্যায়েণতন্যার এমন সেব ধন্যারণন্যার বদককে,  যেন্যা 
প্রেবতকশন্যাধপরন্যায়েণতন্যারই  নন্যামন্যানর।  আর  লসেটন্যাই  যেবদ  আমরন্যা  কেকর  থেন্যাবকে,  তন্যাহেকলে 
এতবদনকেন্যার হেন্যায়েন্যা-শরম লঝকড় লফিকলে প্রেকেন্যাকশন এ-কেথেন্যা লঘন্যারণন্যা কেরকত আমন্যাকদর আর 
লেজন্যা লেন্যাগন্যা উবচিত নয়ে লযে, আমরন্যা আমন্যাকদর শন্যাবস্ত-দকনর বন্যাস্তবন্যায়েন ঘটন্যাকনন্যার জিনন 
আততন্যায়েমীকদরককে  ভন্যাড়ন্যা  কেবর,  আর  আমরন্যা  কেন্যারন্যা-কেতর ন্যাকদরককে  এমন  সেব  কেমর-
সেম্পন্যাদকনর জিনন  লবতন বদই,  লযে  কেন্যাজি কেরন্যার  জিনন  লকেন্যাকনন্যা  বশবক্ষত মন্যানমরই  তন্যাহর 
বনকজির সেনন্যানককে গকড় তম লেকত চিন্যাইকবন নন্যা। লযে কেন্যাজিটন্যাককে আমরন্যা এতটন্যাই অসেম্মন্যান-
জিনকে  বকলে  ববকবচিনন্যা  কেবর,  লসেই  কেন্যাজি  কেখনও  ননবতকেতন্যা  সেবাংক্রন্যান  আলেন্যাপ-
আকলেন্যাচিনন্যার লকেন্যাকনন্যা উপন্যাদন্যান হেকত পন্যাকর নন্যা। 

আমন্যাকদর  মকধন  গকড়  ওঠন্যা  সেমন্যাজিববকরন্যাধমী  অনমভম বতসেমমকহের  ববকেন্যাশ  লঠকেন্যাকনন্যার 
জিনন কেন্যারন্যারদ্ধি কেরন্যা নয়ে বরবাং ভন্যাতক প্রেবতম বচিবকেৎসেন্যাই হেকচ্ছ একেমন্যাত্রি উপন্যায়ে, যেন্যা আমরন্যা 
প্রেকয়েন্যাগ  কেরন্যার  অবধকেন্যার  রন্যাবখ,  এববাং  প্রেকয়েন্যাগ  কেরকত  পন্যাবর।  শন্যারমীবরকে  লরন্যাকগর  বন্যা 
সেন্যামন্যাবজিকে প্রেভন্যাকবর ফিকলে যেন্যাহকদর মকধন এ-রকেম সেমন্যাজিববকরন্যাধমী অনমভম বত গকড় ওকঠ, 
তন্যাহকদর লক্ষকত্রি শুধম এই উপন্যাকয়েই বকেছেম  সেমফিলে বমলেকত পন্যাকর। আর এটন্যা বকেন্তু লকেন্যাকনন্যা 
ইউকটন্যাবপয়েন্যা  (স্বগর-কেল্প)  নয়ে।  শন্যাবস্তপ্রেদন্যান কেরন্যার মন্যাধনকম  সেমন্যাজিববকরন্যাধমী  অনমভম বতর 
বকবদ্ধি লঠকেন্যাকনন্যা সেম্ভিব বকলে সেমখ-কেল্পনন্যা কেরন্যাটন্যাই বরবাং একেটন্যা ইউকটন্যাবপয়েন্যা, বন্যাকজি একেটন্যা 
ইউকটন্যাবপয়েন্যা: ‘সেন্যারন্যা দমবনয়েন্যা লযেমন খমবশ চিলেকছে চিলেমকে, আমন্যাককে শন্যাবনকত থেন্যাকেকত দন্যাও’ 
মন্যাকের ন্যা একেটন্যা ইউকটন্যাবপয়েন্যা।

ডি.  লজি.  ব্রুসে.  থেম্পসেন২২ এববাং  আকরন্যা  অকনককের কেন্যাছে  লথেককে আমরন্যা  জিন্যাবন, 
সেমন্যাজিববকরন্যাধমী  অনমভম বতসেমমকহের  অকনকেগুবলেই  উত্তিরন্যাবধকেন্যার-সেমকত্রি  পন্যাওয়েন্যা।  তথেন-
উপন্যাত্তি এই বসেদ্ধিন্যানবটককে যেকথেষ মন্যাত্রিন্যায়ে সেমথেরন কেকর। বকেন্তু উত্তিরন্যাবধকেন্যার-সেমকত্রি পন্যাওয়েন্যা 
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মন্যাকন কেমী?  এটন্যা বকে অপরন্যাধ-প্রেবণতন্যার আচিমকেন্যা লকেন্যাকনন্যা লঝন্যাহকে,  নন্যাবকে অনন বকেছেম? 
উত্তিরন্যাবধকেন্যার সেমকত্রি যেন্যা আকসে,  তন্যা হেকলেন্যা অপযেরন্যাপ্ত আত্মবনয়েন্ত্রিণ বন্যা দকঢ় ইচ্ছন্যাশবক্তির 
অভন্যাব,  অথেবন্যা ঝম হবকে আর উকত্তিজিনন্যার আকেন্যাঙন্যা২৩,  বকেবাংবন্যা লবমন্যানন্যান বড়ন্যাই।  দকষন্যান 
বহেকসেকব বলেন্যা যেন্যায়ে,  ঝম হবকে আর উকত্তিজিনন্যার আকেন্যাঙন্যার সেন্যাকথে অহেবমকেন্যা একসে যেমক্তি 
হেওয়েন্যাটন্যা  আমন্যাকদর  কেন্যারন্যাগন্যাকরর  মন্যানমরজিকনর  সেবচিন্যাইকত  ববসয়েকের  নববশষন। বকেন্তু 
অহেবমকেন্যা অনমশমীলেন কেরন্যার মকতন্যা আকরন্যা অকনকে এলেন্যাকেন্যাই লতন্যা আকছে। অহেবমকেন্যা প্রেথেম 
লনকপন্যাবলেয়েন বন্যা  লফ-র মকতন্যা  বন্যাবতকেগ্রস্ত ললেন্যাককের জিন বদকত পন্যাকর। বকেন্তু ববকশর 
ববকশর বকেছেম  পবরবস্থিবতকত,  ববকশরত সেমস্থি-সেজিমীব লমধন্যা দ্বিন্যারন্যা উদ্দেমীবপত ও পবরচিন্যাবলেত 
হেকত পন্যারকলে,  ঐ একেই অহেবাংকেন্যার আবন্যার এমন মন্যানমকররও জিন বদকত পন্যাকর,  যেন্যাহরন্যা 
সেমরঙ লপকরন্যাকত পন্যাকরন অথেবন্যা দমই বকহেৎ ভম খকনর মধনবতর মী সেবাংকেমীণর লযেন্যাজিকে-ভম খণ্ডককে 
লভদ কেকর লযেকত পন্যাকরন,  বকেবাংবন্যা  এমন লকেন্যাকনন্যা  মহেৎ কেন্যাকজির লপছেকন তন্যাহকদর সেমস্ত 
প্রেন্যাণশবক্তি  লঢকলে  বদকত  পন্যাকরন,  যেন্যা  তন্যাহকদর  ববকবচিনন্যায়ে  মন্যানবতন্যার  জিনন  উপকেন্যারমী। 
তন্যাহেকলে লদখন্যা যেন্যাকচ্ছ, লমধন্যা-বমবদ্ধিমত্তিন্যার সেন্যাহেন্যাকযেন লকেন্যাকনন্যা বকেছেমর চিরম মন্যাত্রিন্যায়ে লপফৌহছেন্যাকনন্যার 
লঝন্যাহকেককে  সেন্যামলেকনন্যা  লযেকত  পন্যাকর,  অথেবন্যা  এমনবকে  কেবমকয়ে  এটন্যাককে  এককেবন্যাকর  প্রেন্যায়ে 
শমকননর লকেন্যাঠন্যায়ে একন লফিলেন্যা লযেকত পন্যাকর। উত্তিরন্যাবধকেন্যার-সেমকত্রি যেন্যা পন্যাওয়েন্যা লগকছে, তন্যা যেবদ 
হেয়ে ইচ্ছন্যাশবক্তির দকঢ়তন্যার অভন্যাব,  তন্যাহেকলে লতন্যা আমরন্যা এ-ও জিন্যাবন লযে,  চিবরকত্রির এই 
নববশষনবট জিমীবকনর পবরকবশ-পবরবস্থিবত অনমযেন্যায়েমী অতনন বববচিত্রি সেব পবরণন্যাকমর বদককে 
বনকয়ে লযেকত পন্যাকর। আমন্যাকদর ‘ভন্যাকলেন্যা মন্যানমর’লদর কেত জিকনর লক্ষকত্রি লভন্যাগন্যাবনর কেন্যারণ 
হেকয়ে ওকঠ বঠকে এই ত্রুবটখন্যাবনই?  এটন্যাই বকে তন্যাহকদরককে কেন্যারন্যাগন্যাকর পন্যাঠন্যাকনন্যার যেকথেষ 
কেন্যারণ হেকত পন্যাকর?

মন্যানবতন্যা  তন্যার  কেন্যারন্যাববনকদর  সেন্যাকথে  মন্যানমকরর  মকতন্যা  আচিরণ  কেকরকছে  কেবচিৎ-
কেদন্যাবচিৎ।  বকেন্তু যেখনই তন্যা  কেরন্যা  হেকয়েকছে,  তখনই তন্যার  সেন্যাহেবসেকেতন্যার  জিনন  উপযেমক্তি 
পমরষন্যার বমকলেকছে।  লকয়েন্যারভক্স-কেন্যারন্যাগন্যাকর হেন্যাসেপন্যাতন্যাকলের লবশবকেছেম  বচিবকেৎসেন্যা-সেহেকেন্যারমী 
[যেন্যাহরন্যা বনকজিরন্যাও কেন্যারন্যাববন  ] অসেমস্থি ললেন্যাকেজিকনর প্রেবত লযে রকেম দয়েন্যা লদখন্যান তন্যা লদকখ 

২৩ এডিমন দমন লকেইন কেতক রকে চিমৎকেন্যারভন্যাকব প্রেদবশরত এই উপন্যাদন্যানবটর গুরত্ব প্রেমন্যাবণত হেয়ে 
তন্যাহরন্যা যেন্যাহককে বকলেন ‘অপরন্যাকধর বয়েসে’  (পহবচিশ লথেককে লচিফৌবত্রিশ বছের),  লসেই বয়েসে সেবাংক্রন্যান 
পবরবস্থিবত লথেককে।  এই বকয়েকসের পকর বনবরবববলে জিমীবকনর একেটন্যা আকেন্যাঙন্যা হেঠন্যাৎ কেকরই 
আইন-লেঙ্ঘকনর ঘটনন্যা কেবমকয়ে লদয়ে। লকেন্যাকনন্যা একে কেন্যাকলে যেন্যাহরন্যা কেন্যারন্যাগন্যাকরর সেমপন্যাবরকনকনন 
বছেকলেন,  এডিমন দমন  লকেইকনর প্রেস্তন্যাববট লসেই ধরকনর ললেন্যাকেকদর লভতকর ববকেবশত হেওয়েন্যা 
অদমত যেমবক্তিমন্যালেন্যার চিবরত্রিসেম্পন্নি। (প্রেস্তন্যাববট হেকলেন্যা: ‘লযেসেব বনবক্তির ইবতহেন্যাসে তন্যাহকদর মকধন 
সেমবচিবহ্নেত অপরন্যাধ-প্রেবণতন্যার সেন্যাক্ষন-প্রেমন্যাণ হেন্যাবজির কেকর, তন্যাহকদরককে ধরন চিবলশ বছের বয়েসে 
পন্যার নন্যা হেওয়েন্যা পযেরন ববন কেকর রন্যাখন্যা বন্যা ববকশর তত্ত্বন্যাবধন্যাকন রন্যাখন্যা’।)
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আবম কেখকনন্যা কেখকনন্যা চিমককে লগবছে।  একে প্রেকেন্যার লকেন্যামলে অনমভম বতর লবশ বকেছেম  প্রেকেন্যাশ 
আমন্যাককে একেদম ছেমহ কয়ে লগকছে। ডিন্যাক্তিন্যার কেনন্যাম্পকবলে বকলেকছেন আরও লববশ বকেছেম। বতবন 
বকেন্তু কেন্যারন্যাগন্যাকরর  ডিন্যাক্তিন্যার  বহেকসেকব  তন্যাহর  বতবরশ  বছেকরর  অবভজতন্যা  লথেককে  মন্যানব-
প্রেকেক বতর এই নববশষনবট সেম্পককের  জিন্যানন্যার সেমকযেন্যাগ লপকয়েকছেন লঢর লববশ। বতবন বলেকছেন, 
খমবই  আলেকতন্যাভন্যাকব  ‘এতটন্যা  যেকত্নর সেন্যাকথে’  তন্যাহকদর  বচিবকেৎসেন্যা  লদওয়েন্যা  হেকতন্যা  (আবম 
একেদম তন্যাহর বনকজির কেথেন্যারই উদ্ধিক বত বদবচ্ছ) ‘লযেন তন্যাহরন্যা নন্যাজিমকে মবহেলেন্যা’, আর একত 
কেকর ‘হেন্যাসেপন্যাতন্যাকলে প্রেন্যায়ে সেবসেময়েই সেকবরন্যাচ্চ মন্যাত্রিন্যার সেমবকনন্যাবস্ত বজিন্যায়ে থেন্যাকেত’।  মমগ্ধ 
হেকয়ে বগকয়েবছেকলেন বতবন ‘এমনবকে সেবকচিকয়ে রক্ষ অপরন্যাধমীকদর মকধনও কেন্যারন্যাববনকদর 
চিবরকত্রির  এই  শ্রদ্ধিন্যাজিনকে  নববশষনবট  লদখকত  লপকয়ে  -  অসেমস্থিকদর  প্রেবত  লযে  ববপমলে 
মকনন্যাকযেন্যাগ  তন্যাহরন্যা  বদকতন,  আবম  তন্যার  কেথেন্যা লবন্যাঝন্যাকত চিন্যাইবছে।’  সেন্যাকথে  বতবন আরও 
বলেকছেন,  ‘সেবকচিকয়ে  কেকঠন্যার  হেকয়ে  যেন্যাওয়েন্যা  অপরন্যাধমীরন্যাও  এই  অনমভম বত  লথেককে  মমক্তি 
বছেকলেন’।  আকরকে  জিন্যায়েগন্যায়ে  বতবন  বলেকছেন,  ‘অতমীকতর  লবপকরন্যায়েন্যা  জিমীবন  ও 
লেমঠতরন্যাকজির অকভনকসের কেন্যারকণ এহকদর অকনকেককেই যেবদও কেকঠন্যার ও অনমভম বতহেমীন বকলে 
মকন হেকত পন্যাকর, তথেন্যাবপ লকেন্যানটন্যা বঠকে আর লকেন্যানটন্যা ভম লে লসে-বনন্যাপন্যাকর এহকদর রকয়েকছে 
অতনন  সেমক্ষ্ম  ধন্যারণন্যা।’  কেন্যারন্যাববনকদর  বনকয়ে  কেন্যাজি  কেকরকছেন  এমন  লকেন্যাকনন্যা  মন্যানমরই 
ডিন্যাক্তিন্যার কেনন্যাম্পকবকলের অবভজতন্যাককে সেবঠকে নন্যা বকলে পন্যারকবন নন্যা। 

দণ্ডপ্রেন্যাপ্ত আসেন্যামমীকদরককে বনন পশুর লচিকয়ে লতমন আলেন্যাদন্যা বকেছেম বকলে ভন্যাবকত যেন্যাহরন্যা 
অভনস্ত নন, এমনবকে তন্যাহকদরককেও মমগ্ধ নন্যা কেকর পন্যাকর নন্যা লযে নববশষন, তন্যার রহেসেন কেমী? 
মঙলেময়ে আকবগ-অনমভম বত চিচির ন্যা  কেরন্যার মকতন্যা সেমকযেন্যাগ হেন্যাসেপন্যাতন্যাকলের এই বচিবকেৎসেন্যা-
সেহেকেন্যারমীরন্যাই পন্যান। তন্যাহকদর আকছে অকননর জিনন দরদ অনমভব কেরন্যা এববাং লসেই লমন্যাতন্যাকবকে 
কেন্যাজি কেরন্যার  সেমকযেন্যাগ।  তন্যার  লচিকয়ে  বকড়ন্যা  কেথেন্যা  হেকলেন্যা,  হেন্যাসেপন্যাতন্যাকলের  লভতকর  তন্যাহরন্যা 
অননন্যানন দণ্ডপ্রেন্যাপ্ত আসেন্যামমীর লচিকয়ে অকনকে লববশ স্বন্যাধমীনতন্যা লপকয়ে থেন্যাককেন; আর ডিন্যাক্তিন্যার 
কেনন্যাম্পকবলে যেন্যাহকদর কেথেন্যা বলেকছেন, তন্যাহরন্যা বছেকলেন তন্যাহর মকতন্যা একেজিন ডিন্যাক্তিন্যাকরর প্রেতনক্ষ 
ননবতকে প্রেভন্যাকবর অধমীকন, নসেবনককের অধমীকন নয়ে। 

সেবাংকক্ষকপ,  নকতন্যাবত্ত্বকে  কেন্যারণসেমমহে  (অথেরন্যাৎ  শরমীকরর  গঠনগত  ত্রুবট)  মন্যানমরককে 
লজিকলে বনকয়ে আসেন্যার লক্ষকত্রি সেবকচিকয়ে গুরত্বপমণর একেটন্যা ভম বমকেন্যা পন্যালেন কেকর থেন্যাককে। 
যেথেন্যাথেরভন্যাকব বলেকত লগকলে,  এই কেন্যারণগুকলেন্যা বকেন্তু ‘অপরন্যাধ-প্রেবণতন্যা’র কেন্যারণ নয়ে। 
আমন্যাকদর আধমবনকে মকনন্যাববকেন্যারগ্রস্ত প্রেজিকনর অজিস্রে মন্যানমকরর মকধন এই একেই কেন্যারণ-
সেমমহে বক্রয়েন্যাশমীলে আকছে, বকেন্তু কেতকেগুকলেন্যা অনন্যাকেন্যাবঙত পবরবস্থিবতর অধমীকনই লকেবলে 
লসেগুকলেন্যা  সেমন্যাজিববকরন্যাধমী  কেন্যাজিকেকমরর  বদককে  লমন্যাড়  লনয়ে। কেন্যারন্যাগন্যার  এসেব  লরন্যাগ-
লেক্ষণ সেবাংক্রন্যান শন্যারমীরবকত্তিমীয়ে ত্রুবটর বনরন্যাময়ে কেকর নন্যা,  এগুকলেন্যাককে আকরন্যা লজিন্যারদন্যার 
কেকর মন্যাত্রি। অকনকে বছের ধকর কেন্যারন্যাগন্যাকরর হেমীন প্রেভন্যাকবর অধমীকন থেন্যাকেন্যার পর একেজিন 

100 অচচেননা দনাগ



মকনন্যাববকেন্যারগ্রস্ত বনবক্তি যেখন বন্যাইকর  আকসেন,  তখন বতবন সেমন্যাজিস্থি জিমীবকনর জিনন 
আকগর তম লেনন্যায়ে অকনকে কেম উপযেমক্তি হেকয়ে পকড়ন।  এর সেন্যাকথে লকেন্যাকনন্যাবকেছেমর তম লেনন্যা 
চিকলে  নন্যা।  যেবদ  তন্যাহককে  নতম ন  কেকর  সেমন্যাজিববকরন্যাধমী  কেন্যাকজি বলেপ্ত হেওয়েন্যা  লথেককে  ববরত 
থেন্যাকেকত  হেয়ে,  তন্যাহেকলে  কেন্যারন্যাগন্যার  তন্যাহর  ওপর  যেন্যা  যেন্যা  কেকরকছে  লসেগুকলেন্যার  ববকমন্যাচিকনর 
মন্যাধনকমই  শুধমমন্যাত্রি  লসেটন্যা  অবজিরত  হেকত  পন্যাকর।  এর  জিনন  দরকেন্যার  তন্যাহর  মন  লথেককে 
কেন্যারন্যাগন্যাকরর  লসেই  নববশষনগুকলেন্যা  মমকছে  বনবশ্চিহ্নে  কেকর  লফিলেন্যা,  লযেসেব  নববশষন  কেবঠন 
কেন্যারন্যা-অবভজতন্যার লভতর বদকয়ে যেন্যাওয়েন্যা মন্যানমকরর ওপর প্রেগন্যাঢ় ছেন্যাপ লফিকলে লদয়ে। মমকছে 
লফিলেন্যার এই কেন্যাজিটন্যা মন্যানবতন্যার কেবতপয়ে বন্ধম কদর দ্বিন্যারন্যাই সেম্পন্যাবদত হেয়ে বকট, বকেন্তু এটন্যা 
এমন একেটন্যা কেন্যাজি, অকনকে অকনকে লক্ষকত্রিই যেন্যা লথেককে লকেন্যাকনন্যা সেমফিলে পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে নন্যা। 

অপরন্যাধ-ববকশরজরন্যা  যেন্যাহকদরককে  সেমকযেন্যাগন  আততন্যায়েমী  বহেকসেকব  অবভবহেত  কেকর 
থেন্যাককেন,  তন্যাহকদর সেম্পককের ও বকেছেম  কেথেন্যা বলেন্যার আকছে।  ‘দন্যাহকতর বদকলে দন্যাহত’-এর লসেই 
পমরন্যাতন বন্যাইকবলেমীয়ে নমীবতর গুকণ গুণন্যাবন্বিত হেকয়ে এহকদরককে ফিন্যাহবসে-কেন্যাকষ পন্যাঠন্যাকনন্যা হেকয়ে 
থেন্যাককে  অকনকে লদকশই।  অদমত  মকন হেকত পন্যাকর,  বকেন্তু ঘটনন্যা  হেকলেন্যা  এই  লযে,  সেন্যারন্যা 
সেন্যাইকববরয়েন্যা জিমকড় লযেখন্যাকন বনবরন্যাবসেত ললেন্যাকেকদরককে আলেন্যাদন্যা আলেন্যাদন্যা মমলেনন্যায়েন কেরন্যার 
প্রেচিমর  সেমকযেন্যাগ  আকছে,  লসেখন্যাকন  দণ্ডপ্রেন্যাপ্ত মন্যানমরজিকনর  মকধন  ‘খমনমী’রন্যাই  লশ্রষ লশ্রণমীর 
মন্যানমর বহেকসেকব মমলেনন্যাবয়েত হেকয়ে থেন্যাককেন। অতনন প্রেখরভন্যাকব অপরন্যাধ এববাং তন্যার কেন্যারণ-
সেমমহে ববকশরণকেন্যারমী জিনন্যাব দন্যাবভৎও লযে এই একেই রকেম পযেরকবক্ষণ২৪ দন্যাহড় কেরন্যাকত সেক্ষম 
হেকয়েকছেন তন্যা লদকখ আবম খমবই আনবনত হেকয়েবছেলেন্যাম।২৫ একেশত বছেকররও লববশ সেময়ে 

২৪ বতবন বলেকছেন: ‘বছেনতন্যাই-রন্যাহেন্যাজিন্যাবনককে লকেন্দ্র কেকর নন্যানন্যা সেময়ে হেতনন্যাকেন্যাণ্ড ঘকট বকট। 
এটন্যা  সেবতন।  বকেন্তু  লসেগুকলেন্যা  পমবরপবরকেবল্পত  হেয়ে  নন্যা  বলেকলেই  চিকলে।  বরবাং  বছেনতন্যাই-
রন্যাহেন্যাজিন্যাবনর অপরন্যাধবট ঘটন্যাকত লযেকয়ে দমঘরটনন্যাক্রকম হেতনন্যাকেন্যাণ্ড ঘকট যেন্যায়ে। এটন্যা এককেবন্যাকর 
বনয়েকমর মকতন্যা।  সেমস্ত অপরন্যাকধর মকধন  সেবকচিকয়ে  জিঘনন  হেকলেন্যা  বমকঝশুকন,  আকগ লথেককে 
পবরকেল্পনন্যা  কেকর,  খমন  কেরন্যা।  হেতনন্যাকেন্যাণ্ড  ঘকট  প্রেবতকশন্যাধ  আর  বহেবাংসেন্যা  সেবাংক্রন্যান  তমীব 
আকবগ-অনমভম বতর  পবরণন্যাকম  অথেবন্যা  সেন্যামন্যাবজিকে  বন্যা  রন্যাজিবনবতকে  ভম লেভন্যাবনর  কেন্যারকণ। 
লববশরভন্যাগ সেমকয়ে এরকেম হেতনন্যাকেন্যাণ্ড হেকচ্ছ মন্যানমকরর স্বভন্যাকবর মহেত্তির সেহেজিন্যাত প্রেবকবত্তিগুকলেন্যার 
একে প্রেকেন্যার ববকেক বতর পবরণন্যাম। মন্যানমকরর হেমীনতর প্রেবকবত্তি অথেবন্যা তন্যাড়ণন্যার মকধন খমকনর উৎসে 
খমহকজি পন্যাওয়েন্যা দমষর।’ (Leaves from a Prison Diary, প্রেথেম খণ্ড, পকষন্যা ১৭)।
২৫ অনমবন্যাদককের  টমীকেন্যা:  মন্যাইককেলে  দন্যাবভৎ  (১৮৪৬-১৯০৬)  বছেকলেন  আইবরশ 
জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী  লনতন্যা।  ১৮৭০ সেন্যাকলে বকবটশরন্যা  তন্যাহককে  ১৫ বছেকরর কেন্যারন্যাদণ্ড লদয়ে। বকেন্তু 
অকধরকে  কেন্যারন্যাকভন্যাকগর  পর ১৮৭৭ সেন্যাকলে  বতবন  মমবক্তি পন্যান।  ১৮৯৫ সেন্যাকলে বতবন  বকবটশ 
পন্যালেরন্যাকমকনর সেদসেন বনবরন্যাবচিত হেন এববাং ১৯০০ সেন্যাকলে পদতনন্যাগ কেকরন দবক্ষণ আবফকেন্যায়ে 
বসেবন্যাসেকেন্যারমী ওলেনন্যাজি ববাংকশন্যাদমতকদর (এহকদরককেই ‘লবন্যায়েন্যার’ বলেন্যা হেকতন্যা) ববরকদ্ধি বকবটশকদর 
‘লবন্যায়েন্যার যেমকদ্ধির’ প্রেবতবন্যাকদ। তন্যাহর ববকশর উকলখকযেন্যাগন বই হেকচ্ছ Leaves from a Prison 

Diary (১৮৮৪) এববাং The Boer Fight for Freedom (১৯০২)।
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যেন্যাবত রশ আইন লযে মকতম নদণ্ডককে স্বমীকেক বত লদয়ে নন্যা, এই কেথেন্যাটন্যা সেবন্যার যেতখন্যাবন জিন্যানন্যা 
থেন্যাকেন্যা উবচিত বছেলে সেবন্যাই ততখন্যাবন জিন্যাকনন নন্যা। বদ্বিতমীয়ে আকলেকেজিন্যানন্যাকরর [রন্যাজিত্বকেন্যালে 
১৮৫৫-১৮৮১  ] এববাং তক তমীয়ে আকলেকেজিন্যানন্যাকরর শন্যাসেনন্যাধমীকন  [রন্যাজিত্বকেন্যালে ১৮৮১-
১৮৯৪  ] রন্যাজিবনবতকে আইনলেঙ্ঘন-কেন্যারমীকদরককে লযেমন খমবশ ইচ্ছন্যা মকতন্যা যেতই ফিন্যাহবসে
-কেন্যাকষ পন্যাঠন্যাকনন্যা হেকয়ে থেন্যাকেম কে নন্যা লকেন (বদ্বিতমীয়ে আকলেকেজিন্যানন্যাকরর শন্যাসেনন্যামকলে ৩১ জিন 
মন্যানমরককে মকতম নদণ্ড লদওয়েন্যা হেকয়েবছেলে২৬ এববাং ১৮৮১ লথেককে এখন পযেরন২৭ মকতম নদণ্ড লদওয়েন্যা 
হেকয়েকছে ২৫ জিনককে),  রন্যাবশয়েন্যাকত  ‘কেমন-লে’-এর অধমীনস্থি আইনলেঙ্ঘকনর ঘটনন্যায়ে 
মকতম নদণ্ড লদওয়েন্যার ববধন্যান নন্যাই।  ১৭৫৩ সেন্যাকলে লসেটন্যা ববলেমপ্ত কেরন্যা হেকয়েবছেলে এববাং লসেই 
সেময়ে লথেককে খমনমীকদরককে লস্রেফি আট লথেককে বন্যাকরন্যা বছেকরর সেশ্রম কেন্যারন্যাদণ্ড (আর মন্যা-বন্যাবন্যা 
প্রেভক বত বনকেটন্যাত্মমীয়েকদর হেতনন্যাকেন্যারমীকদর লক্ষকত্রি যেন্যাবজমীবন কেন্যারন্যাদণ্ড) লদওয়েন্যা হেয়ে। এই 
লময়েন্যাদটন্যা লশর হেকয়ে লগকলে সেন্যাইকববরয়েন্যায়ে তন্যাহকদরককে বন্যাবকে জিমীবকনর জিনন স্বন্যাধমীন থেন্যাকেকত 
লদওয়েন্যা হেয়ে। পমবর-সেন্যাইকববরয়েন্যা তন্যাই মমবক্তিপ্রেন্যাপ্ত আততন্যায়েমী বদকয়ে ভরন্যা, এববাং তন্যা সেকত্ত্বও 
এরকেম  লদশ  খমব  কেমই আকছে,  লযেখন্যাকন  আপবন  এর  লচিকয়ে  লববশ  বনরন্যাপত্তিন্যার  সেন্যাকথে 
থেন্যাকেকত  পন্যারকবন,  ঘমকর  লবড়ন্যাকত  পন্যারকবন। সেন্যাইকববরয়েন্যায়ে  আমন্যার  অতনন  সেমববস্তক ত 
সেফিকরর সেময়ে আবম আমন্যার সেকঙ লকেন্যাকনন্যা ধরকনর আত্মরক্ষন্যামমলেকে অস্ত্র রন্যাখতন্যাম নন্যা। 
আমন্যার বন্ধম কদর ঘটনন্যাও তন্যাই,  যেন্যাহরন্যা  প্রেকতনককেই প্রেবত বছের এই ববপমলে ভম খকন দশ 
হেন্যাজিন্যার  মন্যাইকলের  মকতন্যা  ভমণ  কেরকতন।  আকগর  অধনন্যাকয়ে  লযেমনটন্যা  বলেন্যা  হেকয়েবছেলে, 
পমবর-সেন্যাইকববরয়েন্যায়ে  মমবক্তিপ্রেন্যাপ্ত  আততন্যায়েমীকদর  হেন্যাকত  বন্যা  পন্যাবলেকয়ে-যেন্যাওয়েন্যা  অগণন 
ললেন্যাককের হেন্যাকত খমন হেওয়েন্যা মন্যানমকরর সেবাংখনন্যা অতনন নগণন। আর লযে ববরন্যামহেমীন দসেমনতন্যা 
এববাং  খমনখন্যারন্যাববর  ঘটনন্যা  বনকয়ে  সেন্যাইকববরয়েন্যা  ইদন্যাবনবাং  নন্যাবলেশ  কেকর  থেন্যাককে,  লসেগুকলেন্যা 
সেবাংঘবটত  হেয়ে  তমস্ক২৮ এববাং  সেন্যারন্যা  পবশ্চিম-সেন্যাইকববরয়েন্যা  জিমকড়;  লসেখন্যাকন  বকেন্তু 
আততন্যায়েমীকদরককে  নয়ে  বরবাং  লেঘম  দন্যাকয়ে  অবভযেমক্তিকদরককে  বনবরন্যাসেন  লদওয়েন্যা  হেয়ে।  এই 
[উনবববাংশ  ] শতন্যাবমীর  প্রেথেম বদককেও এমনটন্যা  অস্বন্যাভন্যাববকে বছেলে নন্যা  লযে,  অবফিসেন্যাকরর 
বন্যাসেন্যায়ে লদখন্যা যেন্যাকচ্ছ লকেন্যাকচিন্যায়েন্যান ললেন্যাকেবট একেজিন মমবক্তিপ্রেন্যাপ্ত খমনমী।  বকেবাংবন্যা এমনটন্যাও 
অস্বন্যাভন্যাববকে বছেলে নন্যা লযে,  লযে নন্যাসেরবট বন্যাচ্চন্যাকদরককে মন্যাকয়ের মকতন্যা আদর-যেত্ন কেরকছেন, 

২৬ লকেউই জিন্যাকনন নন্যা, বঠকে কেত সেবাংখনকে বন্যা কেত শত লপন্যাবলেশককে ১৮৬৩-৬৫ সেন্যাকলে খমন 
কেরন্যা হেকয়েবছেলে।
২৭ অনমবন্যাদককের টমীকেন্যা: ক্রকপন্যাৎবকেকনর এই বই প্রেকেন্যাকশর সেময়ে পযেরন, অথেরন্যাৎ ১৮৮৭ সেন্যালে 
পযেরন, সেম্ভিবত।
২৮ অনমবন্যাদককের টমীকেন্যা: তম্স্কফ  দবক্ষণ সেন্যাইকববরয়েন্যার সেবকচিকয়ে পমরন্যাতন শহেরগুকলেন্যার একেবট। 
১৬০৪ সেন্যাকলে একেবট দমগর  বহেকসেকব এর প্রেবতষন্যা। গুরত্বপমণর  বনর ও লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-লকেন্দ্র। 
সেন্যাইকববরয়েন্যার প্রেথেম ববশ্বববদনন্যালেয়ে এখন্যাকনই ১৮৮৮ সেন্যাকলে প্রেবতবষত হেকয়েবছেলে।
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তন্যাহককেও তন্যাহর লদকহে বহেন কেরকত হেকচ্ছ গণগকন ললেন্যাহেন্যা বদকয়ে ছেনন্যাহকেন্যা-লদওয়েন্যা একেটন্যা দন্যাগ, 
লযে  দন্যাগ  বকেছেমটন্যা  মমকছে  লগকছে  আর বকেছেমটন্যা  লথেককেই  লগকছে।  যেন্যাহরন্যা  বলেকত চিন্যান  পবশ্চিম 
ইউকরন্যাকপর ললেন্যাকেজিকনর তম লেনন্যায়ে রশরন্যা একেটম  লকেন্যামলে জিন্যাকতর মন্যানমর,  তন্যাহকদর শুধম 
কেক রকে-ববকক্ষন্যাকভর সেময়েকেন্যার দকশনগুকলেন্যাককে একেটম  সরণ কেরকলেই চিলেকব; এববাং তন্যাহকদরককে 
এ-কেথেন্যাও  বজিকজসে  কেরন্যা  লযেকত  পন্যাকর  লযে  মকতম নদণ্ড  বদকয়ে  লমকর  লফিলেন্যার  পদ্ধিবতবটর 
ববকলেন্যাপ-সেন্যাধন কেরন্যাটন্যা মন্যানবজিমীবকনর প্রেবত শমীতলে একেটন্যা ঘকণন্যা পবরকপন্যারণ কেকর চিলেন্যার 
লক্ষকত্রি কেতখন্যাবন অবদন্যান লরকখকছে, আর মকতম নদণ্ড বদকয়ে লমকর লফিলেন্যার বণরনন্যায়ে পবরপমণর 
চিরম অরবচিকের লযেসেব কেথেন্যাবন্যাতর ন্যায়ে ইবাংকরজি কেন্যারন্যাববনরন্যা সেবচিন্যাইকত লববশ উলবসেত হেন, 
লসেসেব কেথেন্যাবন্যাতর ন্যার  অনমপবস্থিবত মন্যানবজিমীবকনর  প্রেবত ঐ শমীতলে ঘকণন্যা  ববকেবশত কেকর 
চিলেন্যার লক্ষকত্রি কেতটকেম  অবদন্যান লরকখকছে। 

আইনসেম্মত হেতনন্যাকেন্যাকনর লেজন্যাকের অনমশমীলেন পবশ্চিম ইউকরন্যাকপ এখনও পন্যাবলেত 
হেকয়ে চিকলেকছে। লযে শন্যাবস্ত বনকজির হেন্যাকত বন্যাস্তবন্যায়েন কেরন্যার মকতন্যা সেন্যাহেসে ববচিন্যারকে বনকজিও 
লপকতন নন্যা,  লসেই শন্যাবস্ত বন্যাস্তবন্যায়েকনর  জিনন  মন্যাত্রি একে বগবন’র২৯ বববনমকয়ে  একেজিন 
ঘন্যাতকেককে ভন্যাড়ন্যা কেরন্যার লেজন্যাজিনকে এই অনমশমীলেন৩০ এববাং কেলেঙ্কময়ে এই অনমশমীলেকনর 
পবরণন্যাকম  কেল্পনন্যাতমীত  মন্যাত্রিন্যার  লযে  দমনরমীবত  সেমন্যাকজি লঢন্যাককে,  লসেই  অনমশমীলেন  এমনবকে 
সেম্ভিন্যাবন খমনখন্যারন্যাবব-হেতনন্যাকেন্যাণ্ড প্রেবতকরন্যাধ কেরকত পন্যারন্যার অজিমহেন্যাতটমকেম  পযেরন লদখন্যাকত 
পন্যাকর নন্যা।  মকতম নদকনর ববলেমবপ্তর ফিকলে বকেন্তু খমকনর সেবাংখনন্যা  লকেন্যাথেন্যাও লবকড় যেন্যায়ে বন। 
মন্যানমরককে মকতম নর মমকখ লঠকলে লদওয়েন্যার এই চিচির ন্যা এখনও লযে লথেককে লগকছে, তন্যা লথেককে লগকছে 
লস্রেফি  সেন্যাহেকসের  অভন্যাবজিবনত  ভয়েভমীবতর  ফিকলে  এববাং  বনম্নতর  একেটন্যা  সেভনতন্যার 
সকবতচিন্যাবরতন্যার ফিকলে লযে সেভনতন্যায়ে ধমর কেতক র কে প্রেচিন্যাবরত হেকয়েবছেলে ‘দন্যাহকতর বদলেন্যা দন্যাহত’-
এর মকতন্যা নমীবত। 

বকেন্তু প্রেতনক্ষভন্যাকবই লহেন্যাকে আর পকরন্যাক্ষভন্যাকবই লহেন্যাকে, মহেন্যাজিন্যাগবতকে কেন্যারণগুকলেন্যা 
যেবদ  সেমন্যাজিববকরন্যাধমী  কেন্যাকজির বন্যাৎসেবরকে  পবরমন্যাকণর  ওপর  এতটন্যা  শবক্তিশন্যালেমী  প্রেভন্যাব 
লফিলেকত  পন্যাকর,  এববাং  শরমীর-কেন্যাঠন্যাকমন্যার  এককেবন্যাকর  লভতকর  গভমীরভন্যাকব  লপ্রেন্যাবথেত 
মনস্তন্যাবত্ত্বকে কেন্যারণসেমমহেও যেবদ মন্যানমরককে আইন লেঙ্ঘকনর বদককে বনকয়ে যেন্যাওয়েন্যার লক্ষকত্রি 

২৯ অনমবন্যাদককের টমীকেন্যা:  বগবন হেকচ্ছ লরন্যাড়শ শতককের মধনভন্যাকগ প্রেববতরত বকবটশ স্বণরমমদন্যা। 
আবফকেন্যার লদশ বগবনর সেন্যাকথে বন্যাবণজিন কেরকত বগকয়েই বকবটশরন্যা বগবনর স্বকণর নতবর এই মমদন্যার 
প্রেথেম প্রেচিলেন ঘটন্যায়ে  বকলে এর নন্যাম  হেকয়ে  যেন্যায়ে  ‘বগবন’।  ১৬৬৩ লথেককে ১৮৮৩ সেন্যাকলের 
মধনকেন্যার সেময়েকেন্যাকলে একে বগবনর মমলেনমন্যান  একে পন্যাউকনর সেন্যামন্যানন  লববশ:  ২১ বশবলেবাং বন্যা 
১.০৫ পন্যাউণ্ড। (এনকেন্যাটর ন্যা বডিকেশনন্যাবর, বসেবডি-সেবাংস্করণ, মন্যাইকক্রন্যাসেফিট এনকেন্যাটর ন্যা লরফিন্যাকরন্স 
লেন্যাইকববর ২০০৪; মন্যাইকক্রন্যাসেফিট কেকপরন্যাকরশন)
৩০ দমন লকেইকনর ‘Punishment and Prevention of Crime,’ পকষন্যা ৩৩।
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একেবট  শবক্তিশন্যালেমী  প্রেভন্যাবকে বহেকসেকব  কেন্যাজি কেরকত পন্যাকর,  এববাং এর পর যেবদ  যেন্যাককে 
আমরন্যা  অপরন্যাধ  ববলে  তন্যার  সেন্যামন্যাবজিকে  কেন্যারণগুকলেন্যাককেও  ববকবচিনন্যায়ে  বনকত  পন্যাবর, 
তন্যাহেকলে লফিফৌজিদন্যাবর আইনকেন্যানমন সেবাংক্রন্যান ললেখকেগকণর তত্ত্বসেমমকহের মকধন বন্যাবকে আর 
থেন্যাককে কেমী?

পমরন্যাতন কেন্যাকলে একেটন্যা রমীবত চিন্যালেম বছেলে। সেদসেনকদর লযেককেন্যাকনন্যা রকেম সেমন্যাজিববকরন্যাধমী 
কেন্যাকজির জিনন প্রেকতনকেটন্যা কেবমউন  (লগন্যাত্রি,  মন্যাকের ,  লজিবমকন)৩১ ইতনন্যাবদককে সেন্যামবগ্রকে-
ভন্যাকব  দন্যায়েমী  মকন  কেরন্যা  হেকতন্যা।  প্রেন্যাচিমীন  কেন্যাকলের  সেম্প্রদন্যায়েগত সেবাংগঠনসেমমকহের  ভন্যাকলেন্যা 
ভন্যাকলেন্যা অকনকে অববশষন্যাবাংকশর মকতন্যা এই প্রেন্যাচিমীন রমীবতবটও ববলেমপ্ত হেকয়ে লগকছে।  বকেন্তু 
এখন আবন্যার আমরন্যা ওটন্যাকতই বফিকর আসেবছে। চিরম স্বন্যাধমীন বনবক্তিতকন্ত্রির একেটন্যা পযেরন্যায়ে 
পন্যার হেওয়েন্যার পকর আবন্যার আমন্যাকদর মকধন লসেই একেই অনমভম বত জিনন্যাকচ্ছ:  সেমন্যাজি-
ববকরন্যাধমী  কেন্যাজিকেকমরর  জিনন  সেমন্যাজিই  দন্যায়েমী।  আমন্যাকদর  শতন্যাবমীর  প্রেবতভন্যাবন্যানকদর 
অজিরনসেমমকহে  যেবদ  আমন্যাকদর  ভন্যাগ  লথেককে  থেন্যাককে,  তন্যাহেকলে  আমন্যাকদর  আততন্যায়েমীকদর 
কেক তকেকমরর লেজন্যাকতও আমন্যাকদর ভন্যাগ আকছে। 

বছেকরর পর বছের ধকর আমন্যাকদর বন্যাচ্চন্যারন্যা লবকড় ওকঠ আমন্যাকদর ববশন্যালে শহের-
গুকলেন্যার  জিঘনন  আবজিরনন্যায়ে  –  বসগত  এববাং  ননবতকে  আবজিরনন্যায়ে।  লকেন্যাকনন্যারকেকম 
দম-মমকঠন্যা অন্নি লজিন্যাটন্যাকত বহেমবশম-খন্যাওয়েন্যা জিমীবকনর চিন্যাকপ, আর ভববরনত বনকয়ে সেবাংশকয়ের 
চিন্যাকপ  আশন্যাহেমীন-আত্মববশ্বন্যাসেহেমীন  হেকয়ে-পড়ন্যা  জিনকগন্যাষমীগুকলেন্যার  মকধন  পমকরন্যাপমবর 
পবরতনক্তি অবস্থিন্যায়ে লবকড় ওকঠ এরন্যা।  এমন একেটন্যা দমদরশন্যাগ্রস্ত অবস্থিন্যা,  যেন্যার সেম্পককের  
অতমীকতর লকেন্যাকনন্যা যেমগ এমনবকে লকেন্যাকনন্যা ধন্যারণন্যাও রন্যাকখ বন। বনকজিকদর মকধন আর রন্যাস্তন্যার 
বন্যাকজি  সেব  প্রেভন্যাকবর  মকধন  আটককে-পড়ন্যা,  আর  অবস্তকত্বর  ভয়েঙ্কর  সেবাংগ্রন্যাকম  ধমলেন্যায়ে 
বমকশ-যেন্যাওয়েন্যা মন্যা-বন্যাবন্যাকদর কেন্যাছে লথেককে আদরযেত্ন নন্যা পন্যাওয়েন্যা এইসেব বন্যাচ্চন্যারন্যা বলেকত 
লগকলে জিন্যাকনই নন্যা,  সেমখমী একেটন্যা পবরবন্যার বকলে কেন্যাককে। অথেচি এককেবন্যাকর প্রেথেম নশশব 
লথেককেই তন্যারন্যা বশকখ লফিকলে, আমন্যাকদর প্রেকেন্যাণ্ড এই শহেকরর পন্যাপ লকেন্যানগুকলেন্যা। জিমীববকেন্যা 
অজিরকনর লক্ষকত্রি কেন্যাকজি লেন্যাগকত পন্যাকর এমন লকেন্যাকনন্যা হেন্যাকতর কেন্যাজিটমকেম  পযেরন নন্যা বশকখই 

৩১ অনমবন্যাদককের  টমীকেন্যা:  জিন্যামরন্যান-ইবাংকরবজি  অনমবন্যাদ  লথেককে  জিন্যানন্যা  যেন্যাকচ্ছ  ‘Gemeinde’ 
শবটন্যার  অথের  লপফৌরসেভন্যা  বন্যা  স্থিন্যানমীয়ে  সেরকেন্যার।  (এনকেন্যাটর ন্যা  বডিকেশনন্যাবর,  বসেবডি-সেবাংস্করণ, 
মন্যাইকক্রন্যাসেফিট এনকেন্যাটর ন্যা লরফিন্যাকরন্স লেন্যাইকববর ২০০৪;  মন্যাইকক্রন্যাসেফিট কেকপরন্যাকরশন)  আবন্যার, 
সেমইজিন্যারলেনন্যাকনও জিন্যামরন্যান  ভন্যারন্যা  লথেককে  আসেন্যা  ‘লজিবমকন’  শবটন্যা  আকছে।  লসেখন্যাকন  ২৬টন্যা 
কেনন্যানন (রন্যাজিন) আকছে। ২০টন্যা পমণর কেনন্যানন, ৬টন্যা অধর। এগুকলেন্যা আবন্যার লছেন্যাট লছেন্যাট প্রেন্যায়ে 
৩০০০ কেবমউকন ববভক্তি। এই কেবমউনগুকলেন্যাই লজিবমকন। এগুকলেন্যা,  ইঙ-মন্যাবকের ন মমলেমককের 
স্থিন্যানমীয়ে  সেরকেন্যাকরর  প্রেশন্যাসেবনকে  একেকে  ‘কেন্যাউবন’র  সেন্যাকথে  তম লেনমীয়ে।  (এনকেন্যাটর ন্যা 
এনসেন্যাইককন্যাকপবডিয়েন্যা, বসেবডি-সেবাংস্করণ, মন্যাইকক্রন্যাসেফিট এনকেন্যাটর ন্যা লরফিন্যাকরন্স লেন্যাইকববর ২০০৪; 
মন্যাইকক্রন্যাসেফিট কেকপরন্যাকরশন)

104 অচচেননা দনাগ



তন্যারন্যা জিমীবন শুর কেকর।  একেজিন ববরকরর৩২ লছেকলে লতন্যা তবম  তন্যার বন্যাবন্যার কেন্যাছে লথেককে 
বশকেন্যার  কেরন্যাটমকেম  লশকখ;  তন্যার  লবন্যান  লশকখ  লকেমন  কেকর  বন্যাবড়র  সেন্যাধন্যারণ  কেন্যাজিকেমর 
সেন্যামলেন্যাকত হেয়ে।  বকেন্তু লযেসেব বন্যাচ্চন্যাকেন্যাচ্চন্যার মন্যা-বন্যাবন্যা বকেছেম-একেটন্যা কেন্যাকজির লখন্যাহকজি  (যেন্যা 
তন্যাহকদরককে  পকরর  সেপ্তন্যাহেটন্যা  পন্যাবড়  বদকত হেয়েত একেটম  সেন্যাহেন্যাযেন  কেরকব)  সেন্যাত-সেকেন্যাকলে 
লববরকয়ে পকড়ন অপরন্যাকধর আস্তন্যানন্যা লথেককে  (লযেসেব আস্তন্যানন্যায়ে তন্যাহকদর বন্যাসে),  লসেইসেব 
বন্যাচ্চন্যারন্যা জিমীবকন প্রেকবশ কেকর এমনবকে ঐসেব ববরকরর সেনন্যানকদর সেন্যামন্যানন জন্যানটমকেম ও নন্যা 
বনকয়েই। লকেন্যাকনন্যা হেন্যাকতর কেন্যাজি তন্যারন্যা জিন্যাকন নন্যা। কেদরমন্যাক্তি রন্যাস্তন্যা হেকচ্ছ তন্যাকদর বন্যাসেন্যাবন্যাবড়। 
আর লযে বশক্ষন্যাদমীক্ষন্যা তন্যারন্যা রন্যাস্তন্যা লথেককে পন্যায়ে, তন্যা এমন ধরকনর বশক্ষন্যা, যেন্যা গবরকবর সেস্তন্যা 
মকদর প্রেন্যাসেন্যাদ আর বড়কলেন্যাককের প্রেকমন্যাদ-কেন্যানন পবরদশরনকেন্যারমী মন্যানমরজিকনর কেন্যাকছে বদববন 
পবরবচিত।

এই লশ্রণমীর ললেন্যাকেজিকনর মদ খন্যাওয়েন্যার অভনন্যাসেককে কেকঠন্যারভন্যাকব ভৎসেরনন্যা কেরন্যাটন্যা 
খমবই চিমৎকেন্যার একেটন্যা বনন্যাপন্যার। বকেন্তু যেন্যাহরন্যা  তন্যাহকদরককে ভৎসেরনন্যা  কেকরন,  তন্যাহরন্যাও যেবদ 
ঐসেব  শ্রমজিমীবমীর  সেনন্যানসেনবতর  মকতন্যা  একেই  পবরকবকশ  বড়  হেকয়ে  উঠকতন,  লযেসেব 
শ্রমজিমীবমীককে  প্রেকতনকে  বদন  সেকেন্যালে  লবলেন্যায়ে  কেববর  লজিন্যাকর  আদন্যায়ে  কেকর  বনকত  হেয়ে 
লেনন-ডিকেইয়েন্যাকডির র লগকটর লভতকর লঢন্যাকেন্যার অবধকেন্যার, তন্যাহেকলে তন্যাহকদর কেতজিন ঐসেব 
সেস্তন্যা  মকদর  প্রেন্যাসেন্যাকদর  বনয়েবমত  লমহেমন্যান  নন্যা  হেকয়ে  থেন্যাকেকত  পন্যারকতন?  সেবতনকেন্যাকরর 
উৎপন্যাদকেকদর  সেমস্ত সেম্পদ ধনমীরন্যা  বনকজিকদর  কেকর  বনকয়েকছে  শুধম  এইসেব  প্রেন্যাসেন্যাকদর 
বকলেই।

যেখন আমরন্যা আমন্যাকদর সেমস্ত কেন্যারখন্যানন্যা লকেন্দ্রগুকলেন্যাকত এই জিনকগন্যাষমীককে লবকড় 
উঠকত লদবখ,  তখন একেথেন্যা লভকব আমন্যাকদর অবন্যাকে হেওয়েন্যা সেন্যাকজি নন্যা লযে,  কেন্যারন্যাগন্যাকর 
কেকয়েবদ  সেরবরন্যাহে  কেকর প্রেধন্যানত আমন্যাকদর  এই বড় শহেরগুকলেন্যাই।  উলন্যা  বরবাং  আবম 
অবন্যাকে নন্যা হেকয়ে পন্যাবর নন্যা,  কেমীভন্যাকব এই বশশুকদর তম লেনন্যামমলেকেভন্যাকব এত লছেন্যাট একেটন্যা 
অবাংশ  লচিন্যার  অথেবন্যা  বড়  রন্যাস্তন্যার  বছেনতন্যাইকেন্যারমী  হেকয়ে  ওকঠ।  উনবববাংশ  শতন্যাবমীর 

৩২ অনমবন্যাদককের টমীকেন্যা: বনকজিকদরককে ‘সেভন’ মকন কেরন্যা আর বশকেন্যারমীসেমন্যাকজির সেদসেনকদরককে 
‘ববরর’  বকলে  আখনন্যাবয়েত  কেরন্যার  এই  ধরকনর  দকবষভবঙ  প্রেধন্যানত  লেমই  লহেনবর  মগরন্যাকনর 
(১৮১৮-১৮৮১) ১৮৭০ সেন্যাকলে প্রেকেন্যাবশত বসেকস্টেম অফি কেনসেনন্যাঙমইবনবট অনন্যান অনন্যাবফিবনবট 
অফি দন বহেউমনন্যান ফিনন্যাবমবলে এববাং ১৮৭৭ সেন্যাকলের অনন্যানশন্যাইন লসেন্যাসেন্যাইবট প্রেভক বত বইকয়ের 
প্রেভন্যাকব লসেযেমকগ বনন্যাপকেভন্যাকব ছেবড়কয়ে পকড়বছেলে। পরবতর মী কেন্যাকলে এ-ধন্যারণন্যা সেবরত্রিই বনন্যাপকে 
সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যার মমকখ পকড়। সেন্যারন্যা ববশ্ব জিমকড় সেভনতন্যার একেবরবখকে অগ্রগবতর তকত্ত্বর বদকলে 
বহুত্ব ও নববচিত্রিনককে গুরত্ব বদকয়ে স্বমীকেন্যার কেরন্যা এববাং বশকেন্যারজিমীবমী, কেক বরজিমীবমী, মৎসেনজিমীবমী, 
আবদবন্যাসেমী,  অরণনবন্যাসেমীকদরককে অসেভন,  উপজিন্যাবত,  ববরর  বকলে হেমীনভন্যাকব আখনন্যাবয়েত নন্যা 
কেরন্যাটন্যাই এখন আমন্যাকদর যেমকগর নববশষন। ক্রকপন্যাৎবকেকনর আকরন্যা একেটন্যা যেমগ-সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা-
বচিহ্নে পন্যাওয়েন্যা যেন্যাকচ্ছ এখন্যাকন এই ‘ববরর’ শবটন্যার মকধন। তন্যাই এসেব কেথেন্যা।
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মন্যানব-সেম্প্রদন্যাকয়ের মকধনও সেন্যামন্যাবজিকে অনমভম বতর গভমীর লশকেড়-ববস্তন্যার লদকখই বরঞ্চ 
আবম অবন্যাকে নন্যা হেকয়ে পন্যাবর নন্যা।  লনন্যাবাংরন্যা রন্যাস্তন্যাঘন্যাকট হৃদকয়ের শুভবকবত্তি এখনও লযেটমকেম  
আকছে,  তন্যাকতই বরবাং আবম অবন্যাকে নন্যা  হেকয়ে পন্যাবর নন্যা।  এগুকলেন্যা আকছে বকলেই চিরম 
অবকহেলেন্যায়ে বড় হেকয়ে-ওঠন্যা ললেন্যাকেজিকনর মকধন তম লেনন্যামমলেকেভন্যাকব এত সেন্যামন্যানন সেবাংখনকে 
মন্যানমর  আমন্যাকদর  সেন্যামন্যাবজিকে  প্রেবতষন্যানসেমমকহের  ববরকদ্ধি  প্রেকেন্যাশন  যেমদ্ধি  লঘন্যারণন্যা  কেকরন। 
এইসেব শুভকবন্যাধ,  সেবহেবাংসেতন্যার প্রেবত ঘকণন্যার এই লবন্যাধ,  আর এই লমকন-লনওয়েন্যা  (যেন্যা 
আকছে বকলে বমককের মকধন ঘকণন্যার উকনর নন্যা ঘবটকয়েই বনকজিকদর বনয়েবতককে তন্যাহরন্যা গ্রহেণ 
কেকর বনকত পন্যাকরন) –  কেন্যারন্যাগন্যাকরর  ভমীবতকের প্রেভন্যাব  নয়ে  -  এইগুকলেন্যাই  বরবাং লসেই 
আসেলে প্রেবতবন্ধকে,  যেন্যা  লখন্যালেন্যাখমবলেভন্যাকব সেমস্ত সেন্যামন্যাবজিকে বন্ধন লভকঙ লফিলেন্যা লথেককে 
তন্যাহকদরককে এখনও ববরত রন্যাকখ। পন্যাথেকর-গন্যাহথেন্যা আমন্যাকদর আধমবনকে অটন্যাবলেকেন্যাগুকলেন্যায়ে 
একে পন্যাথেকরর ওপর আকরকে পন্যাথের লযে এখনও বঠকেঠন্যাকে ববননস্ত আকছে – তন্যা এইসেব 
অনমভম বত আকছে বকলেই আকছে। 

আর  সেন্যামন্যাবজিকে  দন্যাহবড়পন্যালন্যার  অপর  প্রেন্যাকন  টন্যাকেন্যা  (অথেরন্যাৎ  মন্যানমকরর  কেন্যাকজির 
প্রেবতবনবধত্বমমলেকে  বচিহ্নে)  ছেবড়কয়ে-বছেবটকয়ে  থেন্যাককে  অশ্রুতপমবর  ববলেন্যাসেবনসেকনর  মকধন, 
লববশরভন্যাগ লক্ষকত্রিই লস্রেফি বনকবরন্যাধ অহেবাংকেন্যারককে তক প্ত কেরন্যার জিনন,  অনন বকেছেমর জিনন 
নয়ে।  বকদ্ধিকদর  আর  তরণকদর  যেখন  রবট  নন্যাই,  এববাং  সেবতন-সেবতনই  যেখন  তন্যাহরন্যা 
আমন্যাকদর ববলেন্যাসে-ববপনমীগুকলেন্যার এককেবন্যাকর দরজিন্যায়ে অনন্যাহেন্যাকর দন্যাহবড়কয়ে আকছেন,  লসে 
সেময়ে এসেব লদন্যাকেন্যাকনর ললেনকদকন ববপমলে বনকয়ের লকেন্যাকনন্যা সেমীমন্যা থেন্যাককে নন্যা। 

যেখন  আমন্যাকদর  চিন্যারপন্যাকশর  সেববকেছেম  –  রন্যাস্তন্যায়ে  আমরন্যা  লযেসেব  লদন্যাকেন্যান  আর 
মন্যানমরজিন লদবখ, লযে সেন্যাবহেতন আমরন্যা পবড়, প্রেকতনকেবদন লযে অথেরপমজিন্যার সেন্যাকথে আমন্যাকদর 
সেন্যাক্ষন্যাৎ হেয়ে  -  এই সেববকেছেম  বমকলে সেমীমন্যাহেমীন সেম্পকদর জিনন অসেম্ভিব একেটন্যা আসেবক্তির 
উকনর ঘটন্যায়ে,  উকনর ঘটন্যায়ে ঝলেমকলে ববলেন্যাকসের জিনন ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যার এববাং প্রেকতনকেটন্যা 
প্রেকেক ত  বন্যা  অপ্রেকেক ত  উকদ্দেকশনই  আহেন্যাম্মককের  মকতন্যা  টন্যাকেন্যা  খরকচির  প্রেবণতন্যার;  যেখন 
আমন্যাকদর  শহেরগুকলেন্যাকত মহেলন্যার  পর  মহেলন্যা  জিমকড়  এমনসেব  বসেতবন্যাবড়  গকড়  উকঠ 
উঠকছে,  যেন্যার  প্রেকতনকেটন্যা  বন্যাসেন্যা  আমন্যাকদরককে  মকন  কেবরকয়ে  লদয়ে  লযে,  যেত  রকেম 
আকেন্যার-আকয়েন্যাজিকনই মন্যানমর তন্যার পশুত্বককে লেমবকেকয়ে রন্যাখমকে নন্যা লকেন, লববশরভন্যাগ সেময়ে 
জিমকড়ই  লসে  আসেকলে  পশু  বছেলে;  যেখন  আমন্যাকদর  সেভন  জিগকতর  জিপ-মন্ত্রি  হেকলেন্যা: 
‘বনকজিককে ধনমী বন্যানন্যাও, পকথে যেন্যা-বকেছেমই পড়মকে, লযেককেন্যাকনন্যা উপন্যাকয়ে লহেন্যাকে গুহবড়কয়ে দন্যাও 
সেব,  লস্রেফি  কেন্যাঠগড়ন্যায়ে  দন্যাহড়ন্যাকত  নন্যা  হেকলেই  হেকলেন্যা,  বনসে!’;  যেখন  সেন্যামন্যানন  কেবতপয়ে 
বনবতক্রকমর কেথেন্যা  বন্যাদ  বদকলে জিবমদন্যার-ভম স্বন্যামমী  লথেককে শুর কেকর  কেন্যার-শ্রবমকে পযেরন 
প্রেকতনকেককে  প্রেবতবদন  অজিস্রে উপন্যাকয়ে  লশখন্যাকনন্যা  হেকচ্ছ লযে,  জিমীবকনর  সেবকচিকয়ে  সেমনর 
আদশর হেকলেন্যা এমনভন্যাকব সেববকেছেম  সেন্যামলেন্যাকনন্যা,  লযেন অকননরন্যা লতন্যামন্যার কেন্যাজি কেকর লদয়ে; 
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যেখন শন্যারমীবরকে পবরশ্রম এতটন্যাই অবজন্যার বজিবনসে লযে,  নদবহেকে চিলেন্যাকফিরন্যা-কেন্যাজিকেকমরর 
অভন্যাকব  যেন্যাহরন্যা  মন্যারন্যা  যেন্যাকচ্ছন,  কেরন্যাত বদকয়ে  কেন্যাঠ  কেন্যাটন্যা  অথেবন্যা  বনড়ন্যাবন  বদকয়ে  জিবমর 
আগন্যাছেন্যা  পবরষন্যার  কেরন্যার  বদকলে  তন্যাহরন্যা  আশ্রয়ে  বনকচ্ছন  বজিমননন্যাবস্টেকক্সর,  অনমকেরণ 
কেরকছেন কেরন্যাত বন্যা লকেন্যাদন্যালে চিন্যালেন্যাকনন্যার ভবঙ; যেখন শক্তি আর কেন্যাকলেন্যা হেকয়ে-যেন্যাওয়েন্যা হেন্যাত 
হেমীনতন্যার বচিহ্নে বকলে ববকববচিত হেকচ্ছ এববাং উচ্চমননতন্যার ববকশর পবরচিন্যায়েকে বকলে ভন্যাবন্যা 
হেকচ্ছ চিন্যাকেরবন্যাকেরকদরককে কেকঠন্যার শকঙ্খলেন্যায়ে অধমীনস্থি কেকর রন্যাখন্যার বমবদ্ধিককে, আর লরশবম 
লপন্যাশন্যাকে-পবরচ্ছদককে;  যেখন  সেন্যাবহেতন  তন্যার  কেলেন্যাববদনন্যা  খরচি  কেরকছে  ধনসেম্পকদর 
আরন্যাধনন্যাককে বজিন্যায়ে রন্যাখন্যার জিনন এববাং ‘অবন্যাস্তব আদশরবন্যাদমী’র সেন্যাকথে কেরকছে ঘকণন্যাপমণর 
আচিরণ – তখন আর উত্তিরন্যাবধকেন্যার-সেমকত্রি অবজিরত অপরন্যাধ-প্রেবণতন্যার কেথেন্যা লতন্যালেন্যার 
প্রেকয়েন্যাজিন কেমী,  ববকশরত যেখন নন্যাবকে আমন্যাকদর জিমীবকনর গন্যাদন্যা গন্যাদন্যা উপন্যাদন্যান একেবট 
মন্যাত্রি অবভমমকখ বক্রয়েন্যাশমীলে, আর তন্যা হেকচ্ছ সেৎভন্যাকব লবহকচি থেন্যাকেন্যার সেন্যাকথে মন্যানন্যানসেই নয়ে 
এমন  ধরকনর  মনমরন-সেত্তিন্যা  বনমরন্যাণ  কেরন্যা,  সেমন্যাজিববকরন্যাধমী  অনমভম বতসেমমহে  যেন্যার  জিনন 
অনমকমন্যাবদত! 

চিলেমন,  আমরন্যা  আমন্যাকদর  সেমন্যাজিককে  এমনভন্যাকব  গকড়  তম বলে,  যেন্যাকত  সেবরজিনমীন 
মঙকলের লেকক্ষন প্রেকতনককেরই বনয়েবমত কেন্যাজি কেরকত পন্যারন্যার সেম্ভিন্যাবনন্যাককে বনবশ্চিত কেরন্যা 
যেন্যায়ে  (বনন্তঃসেকনকহে  এর  মন্যাকন  হেকলেন্যা,  কেন্যাজি  এববাং  পমহবজির  লভতরকেন্যার  বতর মন্যান 
সেম্পকের সেমমকহের আগন্যাকগন্যাড়ন্যা রূপন্যানর ঘটন্যাকনন্যা);  চিলেমন,  প্রেকতনকেটন্যা বন্যাচ্চন্যার জিনন সেমনর 
বশক্ষন্যা আর বনকদরশনন্যা বনবশ্চিত কেবর (শন্যারমীবরকে শ্রকমর লক্ষকত্রিও বকট, ববজন্যাকনর লক্ষকত্রিও 
বকট), লযেন লসে তন্যার জিমীবকনর প্রেথেম কেম বড় বছেকর আনবরকে ও সেবন্নিষ কেন্যাকজির জন্যান ও 
অভনন্যাসে  অজিরন  কেরন্যার  সেমকযেন্যাগ  পন্যায়ে;  তন্যাহেকলেই  ভম গভরস্থি  অন্ধকেন্যার  কেন্যারন্যাকেক্ষ  ও 
লজিলেখন্যানন্যার এববাং হেন্যাবকেম ও জিলন্যাকদর আর লকেন্যাকনন্যা দরকেন্যার পড়কব নন্যা আমন্যাকদর। 

লযে পবরবস্থিবতকত মন্যানমর বড় হেকয়ে ওকঠ,  লসে তন্যার পবরণন্যাম মন্যাত্রি।  দরকেন্যাবর কেন্যাজি 
কেরন্যার অভনন্যাসে সেহেকেন্যাকর তন্যাককে লবকড় উঠকত লদওয়েন্যা দরকেন্যার। তন্যাককে এমনভন্যাকব লবকড় 
উঠকত  লদওয়েন্যা  প্রেকয়েন্যাজিন  লযেন  প্রেথেম  জিমীবকনই  লসে  পমকরন্যা  মন্যানবজিন্যাবতককে  একেটন্যা 
মহেন্যা-পবরবন্যার বহেকসেকব লদখকত লশকখ,  ববরন্যাট একেদলে সেন্যাথেমীককে  (এববাং চিমড়ন্যান ববচিন্যাকর 
পমকরন্যা সেমন্যাজিককে) আহেত হেওয়েন্যার অনমভম বত নন্যা বদকয়ে লযে পবরবন্যাকরর লকেন্যাকনন্যা সেদসেনককেই 
আহেত কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা। ববজন্যান ও বশল্পকেলেন্যার সেকবরন্যাচ্চ আনকনর স্বন্যাদ তন্যাককে বনকত লদওয়েন্যা 
দরকেন্যার,  যেন্যা  বনম্নতর  আকবগ-অনমভম বত  লথেককে  পন্যাওয়েন্যা  তক বপ্তর  লচিকয়ে  অকনকে  লববশ 
উচ্চ-অনমকপ্রেরণন্যাজিন্যাত এববাং  দমীঘরস্থিন্যায়েমী।  তন্যাহেকলে  আমরন্যা  বনবশ্চিত  থেন্যাকেকত পন্যাবর  লযে, 
আমরন্যা ননবতকেতন্যাজিবনত আইকনর লেঙ্ঘন খমব লববশ একেটন্যা পন্যাব নন্যা। ননবতকেতন্যাজিবনত 
আইন সেমন্যাজিস্থি জিমীবকনর সেকবরন্যাত্তিম পবরবস্থিবতর একে ধরকনর অকচিতন বববকবত ববকশর।

আইনলেঙ্ঘকনর লমন্যাট ঘটনন্যাসেমমকহের দমই-তক তমীয়েন্যাবাংশই হেকচ্ছ, যেন্যাককে বকলে ‘সেম্পবত্তির 
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ববরকদ্ধি অপরন্যাধ’। সেম্পবত্তি এখন গুবটকেকয়ের ববকশর একে প্রেকেন্যার সেমববধন্যা/অবধকেন্যার, 
বকেন্তু সেম্পবত্তি যেখন তন্যার আসেলে উৎসে সেমন্যাজি-সেম্প্রদন্যাকয়ের কেন্যাকছে বফিকর যেন্যাকব,  তখন 
এই অপরন্যাকধর ঘটনন্যাগুকলেন্যা আর থেন্যাকেকব নন্যা,  অথেবন্যা বনতন্যানই তম চ্ছ একেটন্যা সেবাংখনন্যার 
লভতকর  সেমীমন্যাবদ্ধি  থেন্যাকেকব।  ‘বনবক্তির  ববরকদ্ধি  অপরন্যাধ’সেমমকহের  লক্ষকত্রি  বলেন্যা  যেন্যায়ে, 
এগুকলেন্যার  সেবাংখনন্যা  ইকতন্যামকধনই  দ্রুততন্যার সেন্যাকথে  কেমকছে।  এর কেন্যারণ হেকলেন্যা  নন্যানন্যারকেম 
ননবতকে আর সেন্যামন্যাবজিকে অভনন্যাকসের ববকেন্যাশ, যেন্যা বনন্তঃসেকনকহে প্রেকতনকে সেমন্যাকজিই ববকেবশত 
হেয়ে, আর এর ববকেন্যাশ ঘটকত পন্যাকর শুধম তখনই, সেন্যাধন্যারণ স্বন্যাথের যেখন লববশ লববশ কেকর 
শক্তি কেকর লতন্যাকলে  [সেন্যামন্যাবজিকে  ] বন্ধনককে,  যেন্যা  সেমবষগত একেটন্যা জিমীবকন উদ্বিমদ্ধি কেকর 
লতন্যাকলে মন্যানমরককে। 

সেমন্যাজি-সেবাংগঠকনর অথেরবনবতকে বভবত্তি যেন্যা-ই লহেন্যাকে নন্যা লকেন, এর লভতকর সেবসেময়েই 
এমন  বকেছেম  মন্যানমর  থেন্যাককেন,  যেন্যাহরন্যা  দকঢ়ভন্যাকব  ববকেবশত  তমীব  আকবগ-অনমভম বতসেম্পন্নি 
মন্যানমর, যেন্যাহকদরককে বন্যাবকেকদর মকতন্যা সেহেকজি বনয়েন্ত্রিণ কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা, এববাং সেবসেময়েই এমন 
বকেছেম  মন্যানমর লদখকত পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে,  যেন্যাহকদর তমীব আকবগ-অনমভম বত তন্যাহকদরককে সেমন্যাজি-
ববকরন্যাধমী কেন্যাজি কেরন্যার বদককে লঠকলে লদয়ে।  এইসেব তমীব আকবগ-অনমভম বত বকেন্তু অনন 
একেটন্যা পথেও বনকত পন্যাকর,  এববাং যেন্যাহরন্যা  আমন্যাকদরককে বঘকর  থেন্যাককেন,  লসেসেব মন্যানমকরর 
সেমবন্বিত প্রেকচিষন্যা ঐসেব আকবগ-অনমভম বতককে প্রেন্যায়ে-পমকরন্যাপমবর  বন্যা যেকথেষ বনকদরন্যার  কেকর 
তম লেকত পন্যাকর। এখন আমরন্যা লবহকচি আবছে অবতবরক্তি বববচ্ছন্নিতন্যার লভতকর। সেবন্যাই শুধম 
তন্যার বনকজির বন্যা বনকেটতম আত্মমীয়েস্বজিকনর কেথেন্যাই ভন্যাকবন। বসগত জিমীবকনর আত্ম-
মমগ্ধ  তথেন্যা  বনকবরন্যাধ  বনবক্তিতন্ত্রি  মন্যানমরজিকনর  অজিস্রে  পন্যারস্পবরকে  সেম্পককের র  মকধনও 
অবনবন্যাযেরভন্যাকব  বকয়ে  একনকছে  এমন  একেটন্যা  বনবক্তিতন্ত্রি,  যেন্যা  স্বন্যাথেরপর  এববাং  ক্ষবতকের। 
ইবতহেন্যাকসে আমরন্যা লদকখবছে,  এববাং এখনও আমরন্যা এমন সেব সেমন্যাজি-সেম্প্রদন্যায়ে লদখকত 
পন্যাই, লযেখন্যাকন মন্যানমকররন্যা আমন্যাকদর ইউকরন্যাপমীয়ে শহেরগুকলেন্যার তম লেনন্যায়ে অবধকে ঘবনষভন্যাকব 
পরস্পকরর সেন্যাকথে সেবাংযেমক্তি। চিমীন একক্ষকত্রি একেটন্যা দকষন্যান।  ববরন্যাট সেব ‘লযেফৌথে পবরবন্যার’ 
এখনও লসেখন্যাকন সেমন্যাজি-সেবাংগঠকনর বভবত্তি।  লযেফৌথে পবরবন্যাকরর সেদসেনরন্যা লসেখন্যাকন এককে 
অপরককে এককেবন্যাকর বনখমহতভন্যাকব লচিকনন। শুধম বসগত জিমীবকনই নয়ে, নমীবত-ননবতকেতন্যা 
সেবাংক্রন্যান  সেমসেনন্যাবলেমীকতও  তন্যাহরন্যা  এককে  অপকরর  ভন্যার  বহেন  কেকরন,  এককে  অপরককে 
সেন্যাহেন্যাযেন-সেহেন্যায়েতন্যা  কেকরন।  এববাং  লসেখন্যাকন  সেম্পবত্তির  ববরকদ্ধি  এববাং  বনবক্তির  ববরকদ্ধি 
উভয়েববধ  অপরন্যাকধর  সেবাংখনন্যা  তন্যাকে  লেন্যাগন্যাকনন্যার  মকতন্যা  বনচিম  পযেরন্যাকয়ে  থেন্যাককে  (লকেন্দ্রমীয়ে 
প্রেকদশগুকলেন্যাকত অবশনই, সেমমদ-উপকেম কলে নয়ে)। সন্যাভ৩৩ এববাং সেমইজিন্যারলেনন্যাকনর কেক বর-
কেবমউনগুকলেন্যা হেকচ্ছ আকরকেটন্যা দকষন্যান।  এইসেব লছেন্যাট  লছেন্যাট  ললেন্যাকেসেমবষকত মন্যানমকররন্যা 

৩৩ অনমবন্যাদককের টমীকেন্যা: পমবর ইউকরন্যাপ এববাং উত্তিরপবশ্চিম এবশয়েন্যার সন্যাভমীয়ে ভন্যারন্যাসেমমকহে কেথেন্যা 
বলেন্যা মন্যানমর এববাং তন্যাহকদর বসেবন্যাকসের এলেন্যাকেন্যাককে বকলে সন্যাভ।
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পরস্পরককে লচিকনন।  এককে অপরককে তন্যাহরন্যা  পন্যারস্পবরকেভন্যাকব সেন্যাহেন্যাযেন-সেমথেরন কেকরন। 
অথেচি,  আমন্যাকদর  শহেরগুকলেন্যাকত  অবধবন্যাসেমীকদর  মধনকেন্যার  সেকেলে  বন্ধন  গন্যাকয়েব  হেকয়ে 
লগকছে।  একেই পমবরপমরর/পমবরনন্যারমী  লথেককে গকড় ওঠন্যা পমকরন্যাকনন্যা  পবরবন্যার লভকঙে পড়কছে। 
বকেন্তু মন্যানমর  এরকেম বববচ্ছন্নিতন্যায়ে বসেবন্যাসে কেরকত পন্যাকর  নন্যা।  নতম ন  নতম ন  সেন্যামন্যাবজিকে 
লগন্যাষমীর উপন্যাদন্যানসেমমহে, একেই জিন্যায়েগন্যায়ে বসেবন্যাসেকেন্যারমী অকনকে রকেম সেন্যাধন্যারণ স্বন্যাথেরসেম্পন্নি 
বন্যাবসেনন্যাকদর  মকধন  লজিকগ  ওঠন্যা  বন্ধনসেমমহে  এববাং  সেন্যাধন্যারণ  একেবট  লেক্ষন  অবভমমকখ 
ঐকেনবদ্ধি  মন্যানমরজিকনর  লভতরকেন্যার  টন্যানও  ববকেবশত  হেকচ্ছ।  পন্যারস্পবরকে  বনভর রতন্যা 
বন্যাড়ন্যাকনন্যার মকতন্যা নন্যানন্যারকেম পবরবতরন এববাং আমন্যাকদর সেমন্যাজি-সেম্প্রদন্যাকয়ের সেদসেনকদর 
উচ্চতর গুণন্যাবলেমী অজিরনই শুধম এই ববকেন্যাশককে তরন্যাবন্বিত কেরকত পন্যাকর।

এববাং তথেন্যাবপ, এই সেকেলে বকেছেম সেকত্ত্বও, বনবশ্চিতভন্যাকবই সেমীবমত সেবাংখনকে বকেছেম ললেন্যাকে 
লথেককেই  যেন্যাকবন,  যেন্যাহকদর  মকধন  নদবহেকে  লরন্যাকগর  পবরণন্যাকম  সেকষ  সেমন্যাজিববকরন্যাধমী  তমীব 
আকবগ-অনমভম বত সেমন্যাজি-সেম্প্রদন্যাকয়ের জিনন ববপদ হেকয়ে লদখন্যা বদকত পন্যাকর। মন্যানবতন্যা বকে 
তন্যাহকদরককে ফিন্যাহবসেকেন্যাকষ পন্যাঠন্যাকব, বন্যা কেন্যারন্যাগন্যাকর ববন কেকর রন্যাখকব?

একেটন্যা সেময়ে বছেলে যেখন মন্যানবসেকেভন্যাকব অসেমস্থি মন্যানমকরর সেন্যাকথে সেবচিন্যাইকত জিঘনন 
উপন্যাকয়ে আচিরণ কেরন্যা হেকতন্যা। তন্যাহকদরককে শয়েতন্যান ধকরকছে বকলে সেবন্যাই ববশ্বন্যাসে কেরত। 
খন্যাহচিন্যার মকধন পশুর মকতন্যা লশকেলে বদকয়ে বন্যাহধন্যা অবস্থিন্যায়ে তন্যাহকদরককে লদকখ এমনবকে তন্যাহকদর 
লদখন্যাকশন্যানন্যার দন্যাবয়েকত্ব বনকয়েন্যাবজিত ললেন্যাককেরন্যা পযেরন ভয়ে লপত। আর মমক্তি কেকর লদওয়েন্যার 
জিনন তন্যাহকদর লশকেলে খমকলে লদওয়েন্যাককে আহেন্যাম্মবকে জন্যান কেরন্যা হেকতন্যা। বকেন্তু একেটন্যা মন্যানমর 
একলেন - তন্যাহকদর লশকেলে খমকলে লনওয়েন্যার উকদ্দেকশন এববাং তন্যাহকদর সেন্যাকথে ভন্যাইকয়ের মকতন্যা, 
লবন্যাকনর মকতন্যা আচিরণ কেরন্যার উকদ্দেকশন - পন্যাইন গন্যাকছের গুহবড়র মকতন্যা দকঢ় একেটন্যা মন্যানমর। 
কেন্যাকছে লকেন্যাকনন্যা মন্যানমর যেন্যাওয়েন্যার দমন্তঃসেন্যাহেসে লদখন্যাকলেই তন্যাহককে বচিববকয়ে খন্যাওয়েন্যার জিনন উদগ্রমীব 
হেকয়ে থেন্যাকেন্যার দন্যাকয়ে যেন্যাহকদরককে ঘকণন্যা কেরন্যা হেকতন্যা, তন্যাহরন্যা তন্যাহকদর মমবক্তিদন্যাতন্যাককে বঘকর জিকড়ন্যা 
হেকলেন,  এববাং প্রেমন্যাণ কেরকলেন মন্যানমকরর স্বভন্যাকবর সেকবরন্যাত্তিম নববশকষন,  এমনবকে লরন্যাকগর 
কেন্যারকণ  যেন্যাহকদর  বমবদ্ধিবকবত্তি  অন্ধকেন্যারন্যাচ্ছন্নি  হেকয়ে  পকড়কছে  তন্যাহকদরও  স্বভন্যাকবর  সেকবরন্যাত্তিম 
নববশকষন ববশ্বন্যাসে স্থিন্যাপন কেরন্যাটন্যা সেবঠকে বছেলে। লসেই সেময়ে লথেককে মন্যানবতন্যার ববশ্বন্যাসে জিয়েমী 
হেকয়েবছেলে। মন্যানবসেকেভন্যাকব অসেমস্থিকদর সেন্যাকথে আর বনন পশুর মকতন্যা আচিরণ কেরন্যা হেয়েবন। 

লশকেলে  ববলেমপ্ত  হেকলেন্যা,  বকেন্তু  লথেককে  লগলে  পন্যাগলে-আশ্রম,  যেন্যা  কেন্যারন্যাগন্যাকররই 
আকরকেটন্যা নন্যাম মন্যাত্রি;  এববাং লসেগুকলেন্যার লদওয়েন্যাকলের লভতকর লশকেকলের মকতন্যাই জিঘনন 
একেটন্যা  বকনন্যাবস্ত  গকড়  উঠলে ধমীকর  ধমীকর। বকেন্তু তন্যারপর  একেটন্যা  লবলেজিমীয়ে  গ্রন্যাকমর 
কেক রকেরন্যা তন্যাহকদর সেরলে শুভবমবদ্ধি আর হৃদকয়ের কেরণন্যাবকবত্তি দ্বিন্যারন্যা পবরচিন্যাবলেত হেকয়ে পকথের 
নতম ন বন্যাহকে লদবখকয়ে বদকলেন,  মন্যানবসেকে লরন্যাকগর ববজ বশক্ষন্যাথেরমীরন্যাও যেন্যা  ধন্যারণন্যা  কেরকত 
পন্যাকরন বন।  মন্যানবসেকেভন্যাকব  অসেমস্থিকদরককে তন্যাহরন্যা  লস্রেফি মমক্তি কেকর  বদকলেন।  তন্যাহকদরককে 
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তন্যাহরন্যা বনকয়ে লগকলেন বনজি বনজি পবরবন্যাকর।  বনকজিকদর গবরব বন্যাসেন্যাবন্যাবড়কত তন্যাহকদরককে 
বদকলেন একেটন্যা ববছেন্যানন্যা।  বনকজিকদর সেন্যামন্যানন লটববকলে বদকলেন আকরকেটন্যা কেকর লচিয়েন্যার। 
জিবমকত  চিন্যারন্যাবন্যাদ  কেরন্যার  সেময়ে  তন্যাহকদরককে  কেকর  বনকলেন  বনকজিকদর  একেজিন।  আর 
বনকজিকদর  নন্যাকচির  অনমষন্যাকন  তন্যাহকদরককে  বদকলেন  একেটন্যা  কেকর  জিন্যায়েগন্যা।  এববাং 
সেন্যাধম-দরকবশকদর লছেন্যাহয়েন্যায়ে ‘অকলেফৌবকেকে আকরন্যাকগনর’ খনন্যাবত বহুদমর পযেরন ছেবড়কয়ে লগলে, 
আর এই সেন্যাধমকদর নন্যাকম ঘমীলে নন্যাকমর ঐ গ্রন্যাকমর বগজিরন্যাককে পববত্রি লঘন্যারণন্যা কেরন্যা হেকলেন্যা। 
কেক রকেকদর প্রেকয়েন্যাগ কেরন্যা এই বচিবকেৎসেন্যা (অথেরন্যাৎ স্বন্যাধমীনতন্যা) বছেলে এতই সেরলে আর এতই 
পমরন্যাতন লযে,  ঘটনন্যাককে ঘটনন্যা বহেকসেকব লমকন নন্যা বনকয়ে ববজজিকনরন্যা এই ঘটনন্যার বচিহ্নে 
অনমসেন্ধন্যান  কেরকত  মনস্থি  কেরকলেন  স্বগরমীয়ে  প্রেভন্যাকবর  মকধন। বকেন্তু  সেৎ  এববাং  সেহৃদয়ে 
মন্যানমকরর লকেন্যাকনন্যা অভন্যাব বছেলে নন্যা,  যেন্যাহরন্যা ঘমীকলের কেক রকেকদর আববষক ত বচিবকেৎসেন্যার শবক্তি 
উপলেবব কেকরবছেকলেন, এর পকক্ষ ওকেন্যালেবত কেকরবছেকলেন, এববাং মকনর জিড়তন্যা, ভমীরতন্যা 
আর পবরপন্যাকশ্বরর প্রেবত বনন্তঃস্পকহেতন্যাককে অবতক্রম কেরন্যার জিনন তন্যাহকদর সেমস্ত প্রেন্যাণশবক্তি 
বনকয়েন্যাবজিত কেকরবছেকলেন৩৪।

আমন্যাকদর  বদকেকেন্যার  প্রেন্যানবট  লথেককে,  ওপকর  [লহেনবর  মডিকস  কেতক র কে  ] ববণরত 
‘পন্যাগলেন্যাবম  এববাং অপরন্যাকধর লভতরকেন্যার’ সেমববস্তক ত সেমীমন্যানন্যাস্থিকলের সেকবরন্যাত্তিম আকরন্যাগন 
বহেকসেকব  প্রেমন্যাবণত  হেকয়েকছে  স্বন্যাধমীনতন্যা  আর  বন্ধম ত্বপরন্যায়েণ  যেত্ন।  একেই  সেমীমন্যানন্যাস্থিকলের 
অপর বদকেকেন্যার প্রেন্যানবট লথেককেও সেকবরন্যাত্তিম আকরন্যাগন  বকলে প্রেমন্যাবণত হেকব এগুকলেন্যাই। 
প্রেগবতর পথে লসেবদককেই এগুকচ্ছ। যেন্যা-বকেছেম  লসেবদককে এগুকচ্ছ,  লসেগুকলেন্যা আমন্যাকদরককে 
বনকয়ে যেন্যাকব লসেই ববরন্যাট প্রেশ্নবটর সেমন্যাধন্যাকনর বনকেকট, সেবকচিকয়ে সেমদমর অতমীত কেন্যালে লথেককে 
লযে প্রেশ্ন মন্যানবসেমন্যাকজির বচিনন্যাককে অবধকেন্যার কেকর রন্যাখন্যা লথেককে কেখনও ববরত থেন্যাককে বন, 
এববাং লযে প্রেকশ্নর সেমন্যাধন্যান কেন্যারন্যাগন্যার বদকয়ে হেকব নন্যা। 

অনমবন্যাদ: নকভম্বর ২০০৮। পবরমন্যাজিরনন্যা: লসেকপম্বর-বডিকসেম্বর ২০১৩। আবদপ্রেকেন্যাশ: অঞ্জবলে, ঢন্যাকেন্যা 
মহেন্যানগর সেন্যাবরজিনমীন পমজিন্যা উদযেন্যাপন কেবমবটর বন্যাবররকে পমজিন্যা-প্রেকেন্যাশনন্যা ২০০৯

৩৪ এহকদর একেজিন, ডি. আথেরন্যার বমকশলে, স্কটলেনন্যাকন সেমপবরবচিত।  তততর Insane in Private 

Dwellings (Edinburgh, ) গ্রনবট লদখমন; এববাং লদখমন এই প্রেবন্ধবটও: ‘Care end 

Treatment of Insane Poor,’ Edinburgh Medical Journal, । 
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পচাপাঁচ

রন্যাজিনমীবত সেবাংস্কক বত কেন্যারন্যাগন্যার

Fernando Botero. Abu Gharib

৫.১ শন্যাহেবন্যাগ-জিন্যাগরণ: রন্যাজিনমীবত নন্যা সেবাংস্কক বত?

শন্যাহেবন্যাগ-গণজিন্যাগরণ  বকে  রন্যাজিনমীবত,  নন্যাবকে  সেবাংস্কক বত?  এ  গণজিন্যাগরকণর  সেমচিনন্যা  বকে 
রন্যাজিবনবতকে দকলের ডিন্যাককে? নন্যাবকে বগন্যার লছেন্যাটকেন্যাগজি-কেমরমী অনলেন্যাইন-অনন্যাবকবভস্টে কেবব 
বশল্পমী সেন্যাবহেবতনকে চিলেবচ্চত্রি-বনমরন্যাতন্যা নন্যাটন-বশল্পমী সেবাংবন্যাদকেমরমী আর ক্ষমদ মন্যানমরকদর ডিন্যাককে 
ও  অবাংশগ্রহেকণ?  ইউকরন্যাপমীয়ে  লরকনসেন্যাহ  গকড়  উকঠবছেলে  বকে  রন্যাজিনমীবত  বদকয়ে,  নন্যাবকে 
অজিস্রে-মমখমী ববজন্যান দশরন বশল্প সেন্যাবহেতন বচিনন্যা ভন্যাষকযেরর মমক্তিধন্যারন্যা বদকয়ে? বকেবাংবন্যা রকশন্যা 
ভলেকতয়েন্যার  মকনস্কম  টমন্যাসে  লপইন  লমবর  ওলেকস্টেন্যানক্রনন্যাফিট  অগন্যাবস্টেন  লকেন্যাবচিন  প্রেমমখ 
ললেখকেকদর বচিনন্যা-জিন্যাগরণমী প্রেশ্ন,  লকেফৌতম হেলে এববাং অচিলেন্যায়েতন-ভন্যাঙেন্যা রচিনন্যাবলেমী ছেন্যাড়ন্যা 
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বকে ফিরন্যাসেমী ববপ্লকবর কেথেন্যা কেল্পনন্যা কেরন্যা যেন্যায়ে? আমন্যাকদর একেন্যাত্তিকরর মমবক্তিযেমকদ্ধির পটভম বম 
রচিনন্যায়ে ভন্যারন্যা-আকনন্যালেন লথেককে শুর কেকর পঞ্চন্যাশ ও রন্যাকটর দশকেকজিন্যাড়ন্যা শতধন্যারন্যায়ে 
ববকেবশত বহুববণরলে সেন্যাবাংস্কক বতকে কেমরকেন্যাণ্ডই বকে মন্যানমকরর বচিনন্যাপ্রেণন্যালেমী বদলেন্যাকনন্যার লক্ষকত্রি 
এববাং গণজিন্যাগরণ সেকবষর লক্ষকত্রি মমখন বছেলে নন্যা? 

বলেকত  চিন্যাবচ্ছ,  লমফৌবলেকে  রূপন্যানরধমরমী  আথের-রন্যাজিবনবতকে  পবরবতরন-আকনন্যালেন 
সেফিলে হেকত পন্যাকর তখনই, যেখন তন্যার ববশন্যালে-ববস্তক ত পটভম বম-পন্যাটন্যাতন রচিনন্যা কেরকত 
পন্যাকর ববপমলে সেবাংস্কক বতযেজ। সেবাংস্কক বতই নবজিন্যাগরণ নতবর কেকর যেন্যার ওপর দন্যাহড়ন্যাকত পন্যাকর 
নতম ন রন্যাজিনমীবতর বদশন্যা। বকেন্তু জিয়েযেমক্তি হেয়ে যেখন রন্যাজিনমীবত,  তখন পরন্যাজিয়ে ঘটকত 
থেন্যাককে সেবাংস্কক বতর; বচিনন্যারবহেত জিলেন্যাবদ্ধিতন্যায়ে মমখ থেমবকড় পড়কত থেন্যাককে লগন্যাটন্যা লদশ এববাং 
মন্যানমর।

৫.২ রন্যাজিনমীবত ও বলেপ্রেকয়েন্যাগ

রন্যাজিনমীবত এববাং সেবাংস্কক বত পরস্পর-মমকখন্যামমবখ দমইটন্যা বনন্যাপন্যার। আপবন পকবথেবমীর ইবতহেন্যাসে 
লদখকবন,  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  ইবতহেন্যাসে  লদখকবন,  যেখন  লকেন্যাকনন্যা  রন্যাজিবনবতকে  শবক্তি  বন্যা 
রন্যাজিবনবতকে ধন্যারন্যা ক্ষমতন্যা দখলে কেকর,  তখন লসেই ধন্যারন্যার সেন্যাবাংস্কক বতকে পঙমকত্বর সেমচিনন্যা 
ঘকট।  একেটন্যা  লদকশ  যেখন রন্যাজিনমীবত  আর পথে খমহকজি  পন্যাকচ্ছ নন্যা,  রন্যাজিনমীবত  যেখন 
এককেবন্যাকর বদশন্যাহেন্যারন্যা, খমব দমবরলে, তখন আপবন লদখকবন, লসেই লদকশ সেবাংস্কক বতর ববকেন্যাশ 
অকনকে লববশ ঘকট।

রন্যাজিনমীবতর সেকঙ সেবাংস্কক বতর মমলেগত ববকরন্যাধ আকছে। রন্যাজিনমীবত হেকলেন্যা লকেন্দ্রমীভম ত 
ক্ষমতন্যার  বহেসেন্যাববনকেন্যাশ।  লকেন্দ্রমীভম ত  ক্ষমতন্যা  কেমীভন্যাকব  কেন্যারন্যা  প্রেকয়েন্যাগ  কেরকবন,  কেন্যারন্যা 
ক্ষমতন্যাবন্যান হেকবন,  কেন্যারন্যা ক্ষমতন্যাহেমীন হেকবন,  কেন্যারন্যা লজিলেখন্যানন্যাগুকলেন্যা চিন্যালেন্যাকবন,  কেন্যারন্যা 
প্রেশন্যাসেবনকে  কেন্যাঠন্যাকমন্যাগুকলেন্যাককে  পবরচিন্যালেনন্যা  কেরকবন,  লসেই  সেমস্ত  রমীবত-বকনন্যাবস্ত-
বনয়েম-কেন্যানমকনর লযে সেন্যামবগ্রকে আকয়েন্যাজিন, লসেটন্যাই হেকচ্ছ রন্যাজিনমীবত। 

রন্যাজিবনবতকে  ক্ষমতন্যাচিচির ন্যা  কেথেন্যাটন্যার  মন্যাকন  কেমী?  মন্যাকন  হেকলেন্যা  ক্ষমতন্যা-কেন্যাঠন্যাকমন্যার 
আওতন্যায়ে লযে জিনকগন্যাষমী আকছে  (সেবাংস্কক বতও তন্যার লথেককে বন্যাদ নন্যা),  লসেই জিনকগন্যাষমীককে 
বনয়েন্ত্রিণ কেরন্যা, পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যা, শন্যাসেন কেরন্যা। শন্যাসেন কেরন্যাই রন্যাজিনমীবতর একেমন্যাত্রি কেন্যাজি। 
মমকখ  আমরন্যা  যেন্যা-ই  ববলে,  লযে  রন্যাজিনমীবত লযে  ধরকনর বমবলেই আওড়ন্যাকে নন্যা  লকেন,  লযে 
ধরকনর মতন্যাদকশরর কেথেন্যাই বলেমকে নন্যা লকেন  (মন্যাকের সেবন্যাদমী-ললেবননবন্যাদমী রন্যাজিনমীবতই লহেন্যাকে, 
লমফৌলেবন্যাদমী-লেন্যাকদনবন্যাদমী রন্যাজিনমীবতই লহেন্যাকে,  বকেবাংবন্যা পমহবজিবন্যাদমী-বন্যাজিন্যারবন্যাদমী  রন্যাজিনমীবতই 
লহেন্যাকে), রন্যাজিনমীবত মন্যাকনই হেকচ্ছ: লসে শন্যাসেন কেরকত চিন্যায়ে। লসে সেবন্যাইককে অধমীনস্ত কেরকত 
চিন্যায়ে। লসে চিন্যায়ে নন্যা তন্যার ‘অভন্যান’ রন্যাজিবনবতকে দশরকনর ওপর বদকয়ে লকেউ কেথেন্যা বলেমকে। লসে 
চিন্যায়ে নন্যা তন্যার অবস্থিন্যানককে,  পন্যাটন্যাতনককে,  রন্যাজিবনবতকে কেন্যাঠন্যাকমন্যাককে,  ক্ষমতন্যা-ববননন্যাসেককে 
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লকেউ চিনন্যাকলেঞ্জ কেরকে। এই হেকচ্ছ রন্যাজিনমীবত। 
রন্যাষ্ট্রে-রন্যাজিনমীবত-ক্ষমতন্যা কেখকনন্যাই সেবাংস্কক বতর পকষকপন্যারকে হেকত পন্যাকর নন্যা। ‘ক্ষমতন্যা 

শুধম  ধ্ববাংসেন্যাত্মকেভন্যাকব  কেমর-পবরচিন্যালেনন্যা  কেকর।  জিমীবকনর  প্রেকতনকেটন্যা  উদন্যাসেককে  সেবরদন্যা 
লজিন্যার  খন্যাবটকয়ে  বনজিস্ব  আইনকেন্যানমকনর  রক্ষণশমীলেতন্যার  মন্যাকপ  বশ  মন্যানন্যায়ে।  ক্ষমতন্যার 
অবভবনবক্তির বমবদ্ধিবকবত্তিকে রূপ হেকলেন্যা মকত মতন্যান্ধতন্যা। এর নদবহেকে রূপ হেকলেন্যা ববরর গন্যাকয়ের   
লজিন্যার। আর, তন্যার লেক্ষন-আদকশরর এই বনবমরবদ্ধিতন্যা বনকজির বসেলেকমন্যাহের লসেহকট লদয়ে তন্যার 
সেমথেরকেকদর  ওপকরও। … লকেউ যেখন সেন্যারন্যাক্ষণই লজিন্যার  কেকর  সেমস্ত বকেছেমককে  একেটন্যা 
যেন্যাবন্ত্রিকে ববননন্যাকসের মকধন বনকয়ে আসেন্যার কেকঠন্যার প্রেকচিষন্যা চিন্যালেন্যাকচ্ছ, লসে বনকজিই অবকশকর 
একেটন্যা যেকন্ত্রি পবরণত হেয়ে এববাং যেন্যাবতমীয়ে মন্যানবমীয়ে অনমভম বত হেন্যাবরকয়ে লফিকলে।’  (হুডিল্ফে 
হেকেন্যার, ১৯৩৮; হুডিল্ফে হেকেন্যার, ২০১১)

রন্যাজিনমীবত-যেন্ত্রি মন্যাকন বকেন্তু শুধম রন্যাজিবনবতকে দলে নন্যা। রন্যাজিবনবতকে বকনন্যাবস্ত মন্যাকন 
তন্যাহেকলে কেমী?  রন্যাজিনমীবত মন্যাকন লকেন্দ্রমীভম ত ক্ষমতন্যা। লগন্যাটন্যা  রন্যাজিশন্যাহেমী  ববভন্যাগ একেজিন 
ববভন্যাগমীয়ে  কেবমশনন্যাকরর  দন্যাবয়েকত্ব।  ববভমীবরকেন্যাপমণর  দন্যাবয়েত্ব।  এই  কেবমশনন্যারবট  যেবদ 
অকলেফৌবকেকে  ক্ষমতন্যাধর  বনবক্তিও  হেকয়ে  থেন্যাককেন  তন্যাহর  পকক্ষ লগন্যাটন্যা  রন্যাজিশন্যাহেমী  ববভন্যাকগর 
সেরকেন্যারমী-সেন্যামন্যাবজিকে কেমরকেন্যাণ্ড পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যা একেটন্যা অলেমীকে কেথেন্যা। বকেবাংবন্যা একেজিন 
ভন্যাইসে-চিনন্যাকন্সলের।  বতবন  লগন্যাটন্যা  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  প্রেধন্যান।  পন্যাতন্যাও  নড়কব  নন্যা  ওনন্যার 
স্বন্যাক্ষর ছেন্যাড়ন্যা। বন্যাতন্যাসে প্রেবন্যাবহেত হেকব নন্যা। হেয়ে নন্যা। এইটন্যা হেকচ্ছ রন্যাজিনমীবত। আমন্যাকদর 
পবরবন্যার-কেন্যাঠন্যাকমন্যার  মকধনও  এই  বস  আকছে।  পবরবন্যাকরও  একেজিন  ‘ববভন্যাগমীয়ে 
কেবমশনন্যার’  আকছেন,  একেজিন  ‘ভন্যাইসে-চিনন্যাকন্সলের’  আকছেন,  একেজিন  ‘রন্যাষ্ট্রেপবত’ 
আকছেন। 

এই রন্যাজিবনবতকে বকনন্যাবস্ত আমন্যাকদর  ধমরককেও লখকয়ে  লফিলেকছে। আমন্যাকদর  ধকমর 
লদখকবন,  ওমমকে ফিবকের – বতবন বস্। ওমমকে পমীর,  ওমমকে ইমন্যাম,  উবন হেকলেন গুর। 
যেন্যাবতমীয়ে  গুর,  পমকরন্যাবহেত,  পন্যাদমী,  হুজিমর,  কেতর ন্যা,  বস্  –  এরন্যা  হেকচ্ছন  রন্যাজিনমীবতর 
প্রেতমীকে। এই বসেকস্টেমটন্যাই রন্যাজিনমীবত। রন্যাজিনমীবতর প্রেভন্যাকব এটন্যা আমন্যাকদর ধকমরর মকধনও 
লজিহককে বকসেকছে। রন্যাজিনমীবত আমন্যাকদর বশক্ষন্যাঙকন আকছে, আমন্যাকদর লসেবমনন্যার-বসেকম্পন্যা-
বজিয়েন্যাকম-প্রেবশক্ষকণ-দমীক্ষন্যায়েকন আকছে, যেন্যাবতমীয়ে সেন্যাবাংস্কক বতকে কেমরকেন্যাকণ্ডর মকধন আকছে। 

মমশবকেলেটন্যা হেকচ্ছ: ধকরই লনওয়েন্যা হেয়ে লযে আপবন-আবম বকেছেম পন্যাবর নন্যা। লকে পন্যাকরন? 
‘এক্সপন্যাটর ’রন্যা  পন্যাকরন।  যেন্যাবতমীয়ে  গুররন্যা  পন্যাকরন।  যেন্যাবতমীয়ে  হুজিমররন্যা  পন্যাকরন।  ধমর  – 
আপবন-আবম বমবঝ নন্যা। লকে লবন্যাকঝন? ওমমকে হুজিমর। তমমকে পমীরসেন্যাকহেব। আপনন্যাককে লযে 
হেন্যাশকরর মন্যাকঠ একেন্যা একেন্যা দন্যাহবড়কয়ে জিবন্যাব বদকত হেকব, এই হুহশটন্যা সেন্যারন্যাক্ষণ থেন্যাকেকছে নন্যা। 
আপনন্যার পক্ষ লথেককে লকেন্যাকনন্যা পমীরসেন্যাকহেব বগকয়ে দন্যাহড়ন্যাকব নন্যা ওখন্যাকন আপনন্যার সেন্যাফিন্যাই 
গন্যাওয়েন্যার জিনন। আপবন-আবম ‘বমবদ্ধিজিমীবমী’ নন্যা, ‘এক্সপন্যাটর ’ নন্যা, ‘লনতন্যা’ নন্যা, আপবন-
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আবম  সেন্যাধন্যারণ  মন্যানমর।  অথেচি  এই  আপবন-আবমই  বকেন্তু  সেমন্যাজি।  আপবন-আবমই 
সেবাংস্কক বত। আমন্যাকদর স্বশন্যাসেকনর লকেন্যাকনন্যা ক্ষমতন্যা নন্যাই, প্রেন্যাবতষন্যাবনকে কেন্যাঠন্যাকমন্যা নন্যাই। 

শ্রীকেক ষ,  লগফৌতম বমদ্ধি,  বযেশুবখ্রিষ বকেবাংবন্যা হেযেরত মমহেন্যাম্মদ  (সেন্যান্তঃ)  এর মকতন্যা নবমী-
রসেমলে-অবতন্যার-ধমরপ্রেচিন্যারকেগণ লকেউই ‘রন্যাজিন্যা’ বন্যা ‘রন্যাষ্ট্রেপবত’ বন্যা ‘পন্যাবটর  লসেকক্রটন্যাবর’ 
বছেকলেন নন্যা। লকেন্যারন্যান-শবরকফি আজিককের অকথের রন্যাষ্ট্রে পবরগঠকনর লকেন্যাকনন্যা ধন্যারণন্যা নন্যাই। 
ইসেলেন্যামমী রন্যাকষ্ট্রের ধন্যারণন্যা লতন্যা নন্যাইই। লকেন্যারন্যাকন পন্যাবটর র ধন্যারণন্যাও নন্যাই। লকেন্যারন্যান অনমসেন্যাকর 
মমসেলেমন্যানকদর অনন মমসেলেমন্যাকনর ববরকদ্ধি ইসেলেন্যাকমর নন্যাকম পন্যাবটর  গঠন কেরন্যার কেথেন্যা নন্যা। 
তন্যার ওপকর ইসেলেন্যাম লতন্যা মমসেলেমন্যানকদর ধমর শুধম নয়ে! এটন্যা সেন্যারন্যা পকবথেবমীর মন্যানমকরর ধমর। 
আবদ ইসেলেন্যাম সেন্যামন-ভন্যাতক ত্ব-স্বন্যাধমীনতন্যার ধমর ছেন্যাড়ন্যা আর বকেছেমই নয়ে। ধমর হেকচ্ছ আলন্যার 
রন্যাজিত্ব। আলন্যার রন্যাজিত্ব মন্যাকন হেকচ্ছ, আলন্যা ছেন্যাড়ন্যা আর কেন্যাউককে কেম বনরশ নন্যা কেরন্যা। আর 
রন্যাজিন্যাকদর লযে রন্যাজিত্ব, লসেটন্যা হেকচ্ছ ইববলেকসের রন্যাজিত্ব। ওখন্যাকন একে নম্বর কেথেন্যা হেকচ্ছ, 
আলন্যাককে বন্যাদ বদকয়ে রন্যাজিন্যা-রন্যাষ্ট্রেপবত-প্রেধন্যানমন্ত্রিমীককে কেম বনরশ কেরন্যা। আলন্যার প্রেবতদ্বিনমী হেকয়ে 
উকঠকছে রন্যাজিন্যা-রন্যাষ্ট্রে-কেতক রত্বতন্ত্রি। তন্যাহরন্যা বকলেন:  তম বম যেখন জিন গ্রহেণ কেরকব,  আমন্যার 
খন্যাতন্যায়ে নন্যাম ললেখন্যাকব। তম বম যেখন মন্যারন্যা যেন্যাকব,  লগন্যারস্তন্যাকন মন্যাবট লদওয়েন্যা হেকব,  শশন্যাকন 
লপন্যাড়ন্যাকনন্যা  হেকব,  তখনও আমন্যার কেন্যাকছে সেন্যাবটর বফিককেট বলেবখকয়ে লনকব। একে-এগন্যাকরন্যার 
সেন্যামবরকে শন্যাসেকন আমরন্যা যেখন লকেন্যাকটর  দন্যাহড়ন্যালেন্যাম, লসেখন্যাকন লদখলেন্যাম কেমী, আমন্যার নন্যাম লযে 
বনউটন,  আমন্যাককে লযে অমমকে ললেন্যাকে ‘এক্স’ এববাং তমমকে নন্যারমী ‘ওয়েন্যাই’ জিন বদকয়েকছে, 
লসেটন্যা আবম প্রেমন্যাণই কেরকত পন্যারব নন্যা ভন্যাকলেন্যা উবকেলে ছেন্যাড়ন্যা। এরই নন্যাম রন্যাজিবনবতকে 
বকনন্যাবস্ত। এ বস ধকমরর ববপরমীত। সেবাংস্কক বতর ববপরমীত।১ 

আর সেবাংস্কক বতর কেন্যাজি কেমী? সেবাংস্কক বত বঠকে এর পন্যালন্যা বজিবনসে। সেবাংস্কক বতর সেমত্রিপন্যাতই 
ঘকট যেখন মন্যানমর প্রেশ্ন কেকর, অনমসেন্ধন্যাকন রত হেয়ে, চিনন্যাকলেঞ্জ কেকর। সেবাংস্কক বতর ববকেন্যাশ ঘকট 
যেখন মন্যানমর মমখস্ত বমবলে নন্যা আউবড়কয়ে একেন্যানই বনকজির মকতন্যা কেকর বচিনন্যা কেরকত শুর 
কেকর, বশখকত শুর কেকর, এববাং বনকজির পন্যাকয়ে ও বনকজির মন্যাথেন্যায়ে দন্যাহড়ন্যাকত শুর কেকর। 
এইটন্যা হেকলেন্যা সেবাংস্কক বতর সেমচিনন্যাববনম। 

আমন্যাকদর  লদকশর বদককে তন্যাকেন্যাকলে  আপবন লদখকবন,  আবম  লযেটন্যা  বলেলেন্যাম,  লসে 
কেথেন্যাগুকলেন্যাককে আপন্যাত অকথের  বঠকে মকন হেকব নন্যা। লকেন বঠকে মকন হেকব নন্যা?  কেন্যারণ, 
আমন্যাকদর  এখন্যাকন  রন্যাকটর  দশককে  যেখন  বন্যাঙেন্যাবলে  জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী  রন্যাজিবনবতকে  ধন্যারন্যা 
শবক্তিশন্যালেমী  হেকয়ে  উঠকত থেন্যাককে,  তখন একেই সেকঙ,  লসেই  রন্যাজিনমীবতককে  সেমথেরন  কেকর 
সেন্যাবাংস্কক বতকে কেমরকেন্যাকণ্ডরও সেমচিনন্যা ঘকট। আজিককের অকনকে রন্যাজিবনবতকে-সেন্যাবাংস্কক বতকে লনতন্যা 
লসেই  সেন্যাবাংস্কক বতকে  আকনন্যালেকনর  এববাং  রন্যাজিবনবতকে  আকনন্যালেকনর  যেমগপৎ  কেমরমী।  এই 

১ ধমর, সেমন্যাজি ও রন্যাজিনমীবত সেম্পককের  আমন্যার দকবষভবঙ আকরন্যা খন্যাবনকে লখন্যালেন্যাসেন্যা কেরন্যার জিনন 
লদখন্যা লযেকত পন্যাকর: লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০১০।
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যেমগপৎ  কেমরমী  হেওয়েন্যাটন্যাই  মজিন্যার।  যেন্যাহরন্যা  ছেন্যাত্রি  ইউবনয়েন  কেকরকছেন  লসেই  সেময়ে,  রন্যাকটর 
দশককে, তন্যাহরন্যাই ‘সেবাংস্কক বত সেবাংসেদ’ কেকরকছেন। রন্যাজিনমীবত এববাং সেবাংস্কক বত একেই পবরবন্যাকরর 
দমই  ভন্যাইকবন্যাকনর  মকতন্যা  পরস্পকরর  সেকঙ  ললেনকদন  কেকর  অগ্রসের হেকয়েকছে।  এই  ধন্যারন্যা 
একেন্যাত্তিকরর পকরও, এখন পযেরন, বহেন্যালে আকছে। এ জিননই আমন্যাকদর মকন হেয়ে রন্যাজিনমীবত 
আর সেবাংস্কক বত বমবঝ পরস্পকরর খমব বনকেট-সেত্তিন্যা। 

এ ধন্যারণন্যার অভন্যানতন্যা সেম্পককের  আমন্যার সেবাংশয়ে আকছে। আমন্যাকদর এখন্যাকন রন্যাকটর 
দশকে লথেককে এ পযেরন লদখকবন, সেবাংস্কক বত রন্যাজিনমীবতর লগন্যালেন্যাবম কেকরকছে। সেবাংস্কক বত বনকজির 
পন্যাকয়ে দন্যাহড়ন্যায়ে বন। সেবাংস্কক বত বনকজির মন্যাথেন্যার ওপকর দন্যাহড়ন্যায়ে বন। সেবাংস্কক বত রন্যাজিনমীবতর 
হেন্যাবতয়েন্যার বহেকসেকব কেন্যাজি কেকরকছে। লযেমন আমন্যাকদর একে সেমকয়ের স্বগরমীয়ে লনতন্যা ভন্যাবদবমর 
ইবলেচি ললেবনন বলেকখকছেন পবত্রিকেন্যা কেমী হেকব:  পবত্রিকেন্যা হেকব পন্যাবটর র নন্যাটবলম ,  পন্যাবটর র ইসম  
এববাং দন্যাহত। যেন্যাবন্ত্রিকে চিন্যাকেন্যার ইসম  এববাং দন্যাহত লযে রকেম থেন্যাককে, লসে রকেম।২ আর সেবাংস্কক বত কেমী 

২ ভন্যাবদবমর ইবলেচি ললেবনন:  ১৯০৫ সেন্যাকলে ‘ববপ্লবমী সেবাংবন্যাদপকত্রির লমফৌলেনমীবতসেমমহে’ নন্যামকে 
একে রচিনন্যায়ে ললেবনন সেমস্পষ ভন্যারন্যায়ে বলেকছেন: ‘সেন্যাবহেতনককে  হেকত  হেকব  পন্যাবটর  সেন্যাবহেতন। 
বমকজিরন্যায়েন্যা  রমীবত,  মমনন্যাফিন্যা অজিরনকেন্যারমী,  বনবসেন্যাদন্যারমী  বমকজিরন্যায়েন্যা  সেবাংবন্যাদপত্রি,  বমকজিরন্যায়েন্যা  সেন্যাবহেতন 
সেম্পবকের ত বনবক্তিগত উন্নিবত ও বনবক্তিস্বন্যাতন্ত্রিন, নবন্যাবমী ননরন্যাজিন ও মমনন্যাফিন্যা বশকেন্যাকরর ববপরমীকত 
সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে সেবরহেন্যারন্যাককে  লপশ  কেরকত হেকব  পন্যাবটর  সেন্যাবহেকতনর  নমীবত,  তন্যাককে  ববকেবশত 
কেরকত হেকব এববাং বন্যাস্তকব প্রেকয়েন্যাগ কেরকত হেকব যেথেন্যাসেম্ভিব পমণরতর ও সেমগ্রতর রূকপ।

‘পন্যাবটর  সেন্যাবহেকতনর এই নমীবতটন্যা কেমী?  এটন্যা শুধম  এই নয়ে লযে সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে সেবরহেন্যারন্যার 
কেন্যাকছে  সেন্যাবহেকতনর  বনন্যাপন্যারটন্যা  বনবক্তি বন্যা  লগন্যাষমীককে ধনমী  কেরন্যার  হেন্যাবতয়েন্যার  হেকত পন্যারকব নন্যা: 
সেন্যাধন্যারণ সেবরহেন্যারন্যা  কেমরকেন্যাণ্ড লথেককে স্বন্যাধমীন  একেটন্যা  বনবক্তিগত বনন্যাপন্যার  হেকয়ে থেন্যাকেন্যাটন্যাও তন্যার 
আকদফৌ চিলেকব নন্যা। দমর লহেন্যাকে অ-পন্যাবটর  সেন্যাবহেবতনকে! দমর লহেন্যাকে সেন্যাবহেতন ববরয়েকে অবতমন্যানব! 
সেন্যাবহেকতনর বনন্যাপন্যারটন্যাককে হেকত হেকব সেন্যাধন্যারণ সেবরহেন্যারন্যা কেমরকযেন্যাকগর একেটন্যা অবাংশ,  হেকত হেকব 
সেমগ্র শ্রবমকে লশ্রণমীর সেমস্ত রন্যাজিবনবতকে সেকচিতন অগ্রবন্যাবহেনমীর দ্বিন্যারন্যা  চিন্যালেন্যাকনন্যা  একেকে ও 
অখণ্ড লসেন্যাশনন্যালে লডিকমন্যাক্রনন্যাবটকে লমকেন্যাবনজিকমর  'চিন্যাকেন্যা ও ইসম '।  সেন্যাবহেকতনর  বনন্যাপন্যারটন্যাককে 
হেকত হেকব সেবাংগবঠত,  পবরকেবল্পত,  সেবম্মবলেত লসেন্যাশনন্যালে লডিকমন্যাক্রনন্যাবটকে পন্যাবটর  কেন্যাকজির 
অঙন্যাঙমী  অবাংশ।’  (কেন্যাশমীনন্যাথে  চিকটন্যাপন্যাধনন্যায়ে,  ১৯৮৮:  ১৩৯;  ভন্যাবদবমর  ইবলেচি  ললেবনন, 
১৯০৫)

প্রেকলেতন্যারমীয়ে  সেবাংস্কক বত,  তথেন্যা  প্রেকলেতন্যাবরয়েন্যান  কেন্যালেচিন্যার,  ববকেন্যাকশর  জিনন  গবঠত 
বলেকশবভকে প্রেবতষন্যান ‘প্রেকলেতকেম ল্ত’-এর কেবাংকগ্রকসের জিনন ললেবনন লযেসেব বসেদ্ধিন্যাকনর খসেড়ন্যা 
রচিনন্যা কেকরন ১৯২০ সেন্যাকলের ৮ই অককন্যাবর,  তন্যার পন্যাহচিবট দফিন্যার মকধন প্রেথেমবটকতই লদখন্যা 
যেন্যাকচ্ছ  বলেকশবভকে  রন্যাকষ্ট্রের  যেন্যাবতমীয়ে  বশক্ষন্যা  ও  সেবাংস্কক বতর  একেমন্যাত্রি  লেক্ষন  হেকচ্ছ  রন্যাকষ্ট্রের 
তথেন্যাকেবথেত ‘প্রেকলেতরমীয়ে একেনন্যায়েকেত্ব’। সেবাংকক্ষকপ পড়ন্যা যেন্যাকে: 

‘লসেন্যাবভকয়েত শ্রবমকে-কেক রকে প্রেজিন্যাতকন্ত্রি লযেমন সেন্যাধন্যারণভন্যাকব রন্যাজিবনবতকে বশক্ষন্যাদন্যাকনর 
লক্ষকত্রি  লতমবন  ববকশর  কে'লর  বশল্পকেলেন্যার  লক্ষকত্রি  বশক্ষন্যার  সেমস্ত  বনন্যাপন্যারটন্যা  প্রেকলেতন্যারমীয়ে 
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কেরকব?  সেবাংস্কক বত রন্যাজিনমীবতককে সেন্যাভর  কেরকব। সেন্যাভর  কেরন্যা মন্যাকন লসেবন্যা কেরন্যা। সেন্যাভর  কেরন্যা 
মন্যাকন দন্যাসেত্ব কেরন্যা। এই হেকলেন্যা সেবাংস্কক বতর কেন্যাকছে রন্যাজিনমীবতর প্রেতনন্যাশন্যা। অকননর কেন্যাছে লথেককে 
আনমগতন  ছেন্যাড়ন্যা  আর দন্যাসেত্ব ছেন্যাড়ন্যা  বকেচ্ছম  প্রেতনন্যাশন্যা  কেকর  নন্যা  রন্যাজিনমীবত। বকেচ্ছম  নন্যা। 
কেখকনন্যা নন্যা। লকেন্যাকনন্যাবদন নন্যা। 

রন্যাকটর দশককের ঐ রন্যাজিনমীবত-সেবাংস্কক বত আমন্যাকদর রন্যাজিবনবতকে স্বন্যাধমীনতন্যা অজিরকনর 
লক্ষকত্রি  অসেন্যাধন্যারণ  ভম বমকেন্যা  লরকখকছে,  তন্যাকত  লকেন্যাকনন্যা  সেকনহে  নন্যাই।  ঐ  রন্যাজিনমীবত-
সেবাংস্কক বতর ধন্যারন্যাই আমন্যাকদরককে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে স্বন্যাধমীনতন্যার বনর পযেরন লপফৌহকছে বদকয়েকছে। বকেন্তু লযে 
পকথে লপফৌহকছে বদকয়েকছে লসেই পথেটন্যাই আমন্যাকদর জিনন খন্যালে হেকয়ে দন্যাহবড়কয়েকছে। লসে খন্যালে লবকয়ে 
লপছেন লপছেন একসেকছে কেম বমর। একেন্যাত্তির সেন্যাকলের পকরই লকেবলে কেম বমরটন্যাককে লচিনন্যা লগকছে। 

যেখন আমরন্যা ববকরন্যাধমী দলে থেন্যাবকে,  তথেন্যাকেবথেত ববপ্লবমী থেন্যাবকে,  হেমীন রন্যাজিবনবতকে 
ক্ষমতন্যা-কেন্যাঠন্যাকমন্যাককে  চিনন্যাকলেঞ্জ  কেবর,  চিনন্যাকলেঞ্জ  কেকর  লেড়ন্যাই  কেবর,  এববাং  লেড়ন্যাই  কেকর 
বজিকত আবসে,  লসেই লজিতন্যার আগ পযেরন আমন্যাকদর সেকজিনশমীলে শবক্তিমত্তিন্যা,  আমন্যাকদর 
বচিনন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা ইতনন্যাবদ ইবতবন্যাচিকে সেন্যাবাংস্কক বতকে নববশষনগুকলেন্যার সম রণ ঘটকত থেন্যাককে। 
আবন্যার, যেখনই আমরন্যা ক্ষমতন্যায়ে ববসে, তখন আমন্যাকদর মকধন ক্ষমতন্যাককে চিনন্যাকলেঞ্জ কেরন্যার 
তথেন্যা বনকজির-বনকজিকদর মকতন্যা কেকর ভন্যাবন্যার আর সেমকযেন্যাগ থেন্যাককে নন্যা। 

ভন্যারতবকররর ললেন্যাককেরন্যা কেকয়েকে হেন্যাজিন্যার বছের ধকর জিন্যাকনন, লযে লেঙ্কন্যায়ে যেন্যায়ে, লসেই হেয়ে 
রন্যাবণ। আর রশ লদকশর একে ললেন্যাকে, যেন্যাহককে আমরন্যা লছেন্যাটকবলেন্যার বলেকশবভকে দমীক্ষন্যায়েকনর 
কেন্যারকণ ববশকঙ্খলেন্যাসেকবষকেন্যারমী ‘ননরন্যাজিনবন্যাদমী’ বকলে গন্যাবলে বদতন্যাম, লসেই বমখন্যাইলে বন্যাকেম বনন 
(ললেবনকনর প্রেন্যায়ে রন্যাট বছের আকগ যেন্যাহর জিন) খমব মমলেনবন্যান একেটন্যা কেথেন্যা বকলেবছেকলেন: 
‘আমন্যাকদর মকধন সেবচিন্যাইকত বড় ববপ্লবমীককে আপবন রন্যাবশয়েন্যায়ে জিন্যাকরর ক্ষমতন্যায়ে ববসেকয়ে 

একেনন্যায়েকেকত্বর  লেক্ষন সেফিলেভন্যাকব  কেন্যাযেরকেরমী  কেরন্যার  ...  লপ্রেরণন্যায়ে  উদ্বিমদ্ধি  হেওয়েন্যা  চিন্যাই। 
(‘প্রেকলেতন্যারমীয়ে সেবাংস্কক বত প্রেসেকঙ’, ৮ই অককন্যাবর ১৯২০, ভন্যাবদবমর ইবলেচি ললেবনন, ১৯৭১) 

এই খসেড়ন্যা বসেদ্ধিন্যান প্রেণয়েকনর পরবদনই, ৯ই অককন্যাবর ১৯২০, ‘প্রেকলেতন্যারমীয়ে সেবাংস্কক বত 
বনকয়ে  বসেদ্ধিন্যাকনর  মমসেন্যাববদন্যা’য়ে  অকেল্পনমীয়ে  পবরষন্যার  ভন্যারন্যায়ে  বকলে লদওয়েন্যা  হেয়ে,  পন্যাবটর  এববাং 
রন্যাকষ্ট্রের বশক্ষন্যাববভন্যাকগর লযেন্যাগফিলেই প্রেকলেতন্যারমীয়ে সেবাংস্কক বতর সেমবষ-সেমগ্র: 

‘বশক্ষন্যা  জিনকেবমশন্যাবরকয়েত  লথেককে  আলেন্যাদন্যা  নয়ে,  তন্যার  অবাংশ  বহেসেন্যাকব,  লকেননন্যা  রশ 
কেবমউবনস্টে  পন্যাবটর+বশক্ষন্যা  জিনকেবমশন্যাবরকয়েত   = প্রেকলেতন্যারমীয়ে  সেবাংস্কক বতর  ’ 
(‘প্রেকলেতন্যারমীয়ে সেবাংস্কক বত বনকয়ে বসেদ্ধিন্যাকনর মমসেন্যাববদন্যা’, ৯ই অককন্যাবর ১৯২০, ভন্যাবদবমর ইবলেচি 
ললেবনন, ১৯৭১)।

এই যেবদ হেয়ে লখন্যাদ ললেবনকনর বচিনন,  তন্যাহেকলে তন্যার বন্যাস্তবন্যায়েকনর পকথে রন্যাষ্ট্রে-পন্যাবটর র 
আমলেন্যাকদর ভম বমকেন্যা কেমী হেকত পন্যাকর তন্যা হেকজিই লবন্যাধগমন – সেবাংস্কক বতর কেন্যাজি থেন্যাককে তখন লস্রেফি 
রন্যাষ্ট্রে-রন্যাজিনমীবতককে  এববাং  আমলেন্যাতন্ত্রিককে  সেন্যাভর  কেরন্যা।  (এই  পন্যাদটমীকেন্যার  লমন্যাটন্যা  হেরফি  সেব 
বতর মন্যান গ্রনকেন্যাকরর।)
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লদন,  লসেই  ববপ্লবমী  ললেন্যাকেটন্যা  একে বছের যেন্যাওয়েন্যার  আকগই  জিন্যাকরর চিন্যাইকত বড় জিন্যাকর 
পবরণত হেকবন।’ 

৫.৩ বলেকশবভকে কেন্যারন্যাগন্যার, বলেবন্যারন্যালে কেন্যারন্যাগন্যার

রন্যাবশয়েন্যাকত  ললেবননরন্যা  যেখন জিন্যারককে  শমীতপ্রেন্যাসেন্যাদ  লথেককে উকচ্ছদ কেকর  লসেখন্যাকন  বগকয়ে 
বকসেন,  তখন জিন্যার-আমকলের লযে দমগরগুকলেন্যা ভয়েঙ্কর কেন্যারন্যাগন্যার বহেকসেকব বনবহৃত হেকতন্যা 
তন্যাকত ববন কেরন্যা হেকয়েবছেলে ললেবননববকরন্যাধমী ববপ্লবমী বন্যামপনমীকদর। বরকফির লদকশর শমীকতর 
মকধন  ঐসেব  দমকগরর  বনজিরন  আনন্যারগ্রন্যাউন  কেন্যারন্যা-কেম ঠম বরগুকলেন্যাকতই  একে  সেময়ে  লজিলে 
লখকটবছেকলেন  জিন্যারববকরন্যাধমী  ববপ্লবমীরন্যা।  ললেবনন-টটবস্ক-স্টেনন্যাবলেনকদর  বলেকশবভকে 
সেমন্যাজিতন্ত্রি  ‘মমক্তি  মন্যানমকরর  মমক্তি  সেমন্যাকজি’  লজিলেখন্যানন্যার  ববকলেন্যাপ  ঘটন্যাকত  পন্যাকরবন। 
ললেবননমীয়ে সেমন্যাজিতন্ত্রি এমন একেটন্যা সেমন্যাজিতন্ত্রি, লযে সেমন্যাজিতন্ত্রি বটককে বছেলে লজিলেখন্যানন্যার 
ওপকর। লসে সেমকয়ের পকবথেবমীকত সেবচিন্যাইকত লববশ কেন্যারন্যাগন্যার বছেলে মন্যাকের সেবন্যাদমী-ললেবননবন্যাদমী 
রশ-সেন্যামন্যাকজিন। 

লনন্যাকবলেববজিয়েমী  আকলেকেজিন্যানন্যার  সেলেকঝবনৎবসেকনর  কেথেন্যা  ববলে:  বনজি  লদকশ 
(রন্যাবশয়েন্যায়ে)  কেকয়েকে  বছের  কেনকসেকন্ট্রেশন-কেনন্যাকম্প তথেন্যা  দন্যাসে-বশববকর  বছেকলেন বতবন। 
জিন্যানবন্যাবজি  লরকখ  ললেখন্যা  তন্যাহর  ববখনন্যাত  বই:  গুলেন্যাগ  আবকের বপলেন্যাকগন্যা।  সেন্যাত  খকণ্ডর 
মহেন্যাগ্রন। ববরয়ে রশ বপ্রেজিন-বসেকস্টেকমর পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা। আর বকেছেম  নন্যা। আকরকে রশমী 
বছেকলেন  বপ্রেন্স  বপওতর  ক্রকপন্যাৎবকেন।  বছেকলেন  প্রেকেক বত-ববজন্যানমী,  সেমন্যাজিববজন্যানমী, 
দন্যাশরবনকে, সেন্যাবহেতন-সেমন্যাকলেন্যাচিকে। একেবট রন্যাজি-পবরবন্যাকরর সেনন্যান বছেকলেন। অনন্যানন্যাবকের স্টে 
বছেকলেন।  বতবন  যেখন ২০/২২ বছের  বয়েসেমী,  রন্যাজিকেমীয়ে  লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর  ললেফিকটননন্যান, 
তখন  তন্যাহককে  জিন্যাকরর  কেন্যারন্যা-সেবাংস্কন্যার  কেবমবটর  সেদসেন  বহেকসেকব  রশ  কেন্যারন্যাবনবস্থিন্যার 
পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা  কেরকত  হেকয়েবছেলে।  আর  মন্যাঝ  বকয়েকসে  একসে  তন্যাহককেই  ঐ  ববভমীবরকেন্যাপমণর 
কেন্যারন্যাগন্যাকর থেন্যাকেকত হেকয়েবছেলে। দমীঘরবদন। 

লজিলেখন্যানন্যার উপকযেন্যাবগতন্যা লকেন্যাথেন্যায়ে?  লজিলেখন্যানন্যা আমন্যাকদর সেমন্যাকজি লকেন আকছে? 
যেখন এখন্যাকন রন্যাজিনমীবত-সেবাংস্কক বত বনকয়ে সেমনর সেমনর কেথেন্যা বলেবছে, তখন এই রন্যাজিশন্যাহেমী 
শহেকর একেবট অসেন্যাধন্যারণ স্থিন্যাপনন্যা লশন্যাভন্যা পন্যাকচ্ছ আমন্যাকদর সেবরজিনবপ্রেয়ে পদন্যা নদমীর ধন্যাকর। 
ইনন্যারকনকট ‘গুগলে আথের’ লথেককে যেখন আপবন তন্যাকেন্যাকবন তখন লদখকবন লজিলেখন্যানন্যা-
টন্যাককে খমবই সেমনর একেটন্যা স্থিন্যাপনন্যা মকন হেকব। আবম যেখন লজিলেখন্যানন্যায়ে প্রেথেম ঢম বকে, তখন 
প্রেথেম নজিকর আমন্যার কেন্যাকছে ‘আশ্রম’ ‘আশ্রম’ মকন হেবচ্ছলে। লতন্যা, এত সেমনর একেটন্যা 
রন্যাষ্ট্রে-আশ্রকম আমন্যাকদর এই সেমন্যাকজির ললেন্যাককেরন্যা লকেন আকছেন? 

লযেকহেতম  আপবন  এববাং  আবম  স্বন্যাধমীন  আবছে,  আমন্যাকদর  এই  স্বন্যাধমীনতন্যার  মমলেন 
লদওয়েন্যার  জিননই  অসেবাংখন  মন্যানমরককে  লজিলে  খন্যাটকত  হেয়ে।  আর  লকেন্যাকনন্যা  কেন্যারণ  নন্যাই। 
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আমন্যাকদর  এ  স্বন্যাধমীনতন্যা  অননকদর  ববনকত্বর  দন্যাকম  লকেনন্যা।  আর  এই  কেন্যারন্যাববনকত্বর 
বহেকসেকব আজিককের এই পকবথেবমীকত সেবকচিকয়ে বড় লজিলে-বসেকস্টেম হেকচ্ছ মন্যাবকের ন সেন্যামন্যাজিন। 
প্রেবত লদড় শ জিন ললেন্যাককের একেজিন লসেখন্যাকন লজিলেখন্যানন্যায়ে থেন্যাককেন  (২০০৪ সেন্যাকলের 
মন্যাইকক্রন্যাসেকফর এনকেন্যাটর ন্যা  এনসেন্যাইককন্যাবপবডিয়েন্যা  বসেবডি-সেবাংস্করকণ লদওয়েন্যা ১৯৯৯ সেন্যাকলের 
বহেসেন্যাব)।  ১৯৯০  লথেককে  শুর  কেকর  বতর মন্যান  সেময়ে  অবব  পকবথেবমীকজিন্যাড়ন্যা  তথেন্যাকেবথেত 
ববশ্বন্যায়েকনর  সেময়েকেন্যালে।  আবন্যার  এটন্যাই  বককটন  ও  মন্যাবকের ন  যেমক্তিরন্যাষ্ট্রেককে  লকেন্দ্র  কেকর 
বনওবলেবন্যারন্যালে  / মমক্তিবন্যাজিন্যার  / পমহবজিবন্যাদমী অথেরনমীবতর আপন্যাত রমরমন্যার সেময়েকেন্যালে। এই 
পকবরই আমন্যাকদর ‘সেভন’ দমবনয়েন্যা ভয়েন্যাবহে রকেকমর কেন্যারন্যাগন্যাকরর ববস্তন্যার লদখকছে। ‘‘গত 
শতন্যাবমীর লশর দমই দশকে লথেককে আকমবরকেন্যার কেন্যারন্যাগন্যার বনবস্থিন্যার বকবদ্ধি এমনই সেন্যাবাংঘন্যাবতকে 
রূপ  বনকয়েকছে  লযে,  লসেটন্যাককে  ‘কেন্যারন্যাগন্যারতন্ত্রি’  নন্যাকমই  ডিন্যাকেন্যা  লযেকত  পন্যাকর’’  (ননকবদন 
চিকটন্যাপন্যাধনন্যায়ে,  ২০০৭:  ৩৮)।  অথেরন্যাৎ,  আইকনর  শন্যাসেন  প্রেবতষন্যার  এই  যেমগ,  তথেন্যা 
সেমশমীলে-সেন্যামবরকে  লজিলে-জিমন্যানন্যা,  শুধম  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  ঘটনন্যা  নয়ে।  আনজিরন্যাবতকে 
পবরসেকরও  একেটন্যা  কেন্যারন্যাগন্যাকরর  যেমগ  ক্রমন্যাগতভন্যাকব  দকশনমন্যান  হেকয়ে  উঠকছে।  আমন্যাকদর 
মন্যাবকের নমী  ধন্যাহকচির  গণতন্ত্রি হেকয়ে  উঠকছে  কেন্যারন্যাগন্যার-গণতন্ত্রি,  কেন্যারন্যাগন্যার-ধনতন্ত্রি। মন্যাবকের ন 
যেমক্তিরন্যাষ্ট্রে কেতক র কে পবরচিন্যাবলেত ‘সেন্ত্রিন্যাসেববকরন্যাধমী যেমকদ্ধি’ বনবহৃত আবম গন্যাবরব কেন্যারন্যাগন্যার এববাং 
গুয়েন্যানতন্যানন্যাকমন্যা  লব  কেন্যারন্যাগন্যার  ববশ্ব-পবরসেকর  কেন্যারন্যাযেমকগর  নবপ্রেবতরনন্যারই  ইবঙতবন্যাহেমী। 
প্রেন্যাণহেমীন পমহবজিবন্যাদ বন্যানন্যাকনন্যার জিনন লেন্যাকগ অগণন কেন্যারন্যাগন্যার,  অবতকেন্যায়ে আইনশকঙ্খলেন্যা 
রক্ষন্যাকেন্যারমী সেবাংস্থিন্যা আর লসেনন্যাবন্যাবহেনমী, আর তথেন্যাকেবথেত আইকনর শন্যাসেন (লসেবলেম লরজিন্যা 
বনউটন, ২০০৮-খ)। 

কেন্যারন্যাগন্যার এখন অকনকে উন্নিত লদকশ প্রেন্যায়ে-মজিমবরহেমীন, মন্যাঙেনন্যা, শ্রকমর লেন্যাভজিনকে 
কেকপরন্যাকরট ইনন্যাবস্ট্রেকত পবরণত হেকয়েকছে। লজিলেখন্যানন্যার নন্যাম হেকয়েকছে ‘কেন্যারন্যাবশল্প-কেমকপ্লক্স’। 
সেমতরন্যাবাং এটন্যা লকেন্যাকনন্যা বনবতক্রম নয়ে লযে বন্যাবাংলেন্যাকদকশ চিলেমন্যান প্রেতনক্ষ-পকরন্যাক্ষ সেমশমীলে-
সেন্যামবরকে  জিরবর  জিমন্যানন্যার  সেবকচিকয়ে  বড়  লেক্ষন  হেকচ্ছ,  টন্যান  বদকয়ে  উপকড়  তম কলে 
পমহবজিবন্যাকদর  ববশ্ব-বনবস্থিন্যার  প্রেন্যাণহেমীন,  নজিব  সেম্পকের হেমীন,  রমীবতনমীবত-সেবাংস্কক বতর  এববাং 
উন্নিবতর অনন গহকরর মকধন আমন্যাকদর লদশটন্যাককে বনকক্ষপ কেরন্যা,  লযেন আমরন্যা ‘সেমনর 
সেমসেভন’ হেই। প্রেন্যাণহেমীন পমহবজিবন্যাদ বন্যানন্যাকনন্যার জিনন লেন্যাকগ অগণন কেন্যারন্যাগন্যার,  অবতকেন্যায়ে 
আইনশকঙ্খলেন্যা রক্ষন্যাকেন্যারমী সেবাংস্থিন্যা আর লসেনন্যাবন্যাবহেনমী,  আর তথেন্যাকেবথেত আইকনর শন্যাসেন। 
ববশ্ব পমহবজিবন্যাকদর প্রেন্যাণককেন্দ্র মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাষ্ট্রে এববাং বককটকনর বদককে তন্যাকেন্যাকলেও আইকনর 
শন্যাসেন প্রেবতষন্যার এই একেই গবতধমর লেক্ষ কেরন্যা যেন্যায়ে। 

সেম্প্রবত প্রেয়েন্যাত বকবটশ অনন্যানন্যাবকের স্টে-প্রেকফিসের কেবলেন ওয়েন্যাকডির র আকলেন্যাচিনন্যা লথেককে 
জিন্যানন্যা যেন্যায়ে,  ১৯৯৮ সেন্যাকলের একেবট বরকপন্যাটর  বলেকছে,  যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের ১৫ লেক্ষ কেকয়েবদককে 
রন্যাখন্যার বনবস্থিন্যা কেরকত ১৬৮টন্যা নতম ন প্রেন্যাকদবশকে পযেরন্যাকয়ের রন্যাষ্ট্রেমীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার এববাং ৪৫টন্যা 
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লকেন্দ্রমীয়ে পযেরন্যাকয়ের রন্যাষ্ট্রেমীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার বন্যানন্যাকত হেকয়েকছে শুধম  ১৯৯০ সেন্যালে লথেককে ১৯৯৫ 
সেন্যাকলের মকধন। বকেন্তু নতম ন সেব কেকয়েবদর জিনন একতও জিন্যায়েগন্যা হেকচ্ছ নন্যা। ২০০০ সেন্যালে 
নন্যাগন্যাদ  একসে  যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের  কেকয়েবদ-সেবাংখনন্যা  ২০  লেক্ষ  পন্যার  হেকয়েকছে।  বনউ  ইয়েকের  
ববশ্বববদনন্যালেকয়ে একেবট সেকম্মলেকন সেমন্যাজিববজন্যানমী লডিবভডি ডিন্যাউনসে জিন্যাবনকয়েকছেন,  সেন্যারন্যা 
পকবথেবমীর ইবতহেন্যাকসে কেখনও লকেন্যাথেন্যাও এত মন্যানমরককে একে সেন্যাকথে ববন কেকর রন্যাখন্যা হেয়ে বন। 
বককটন  সেম্পককের  প্রেশ্ন  কেরন্যা  হেকলে  বতবন  জিন্যানন্যান,  বককটনও  এগুকচ্ছ  যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের  এই 
বনওবলেবন্যারন্যালে পকথেই। ইউকরন্যাকপর লদশগুকলেন্যার মকধন বককটনই এখনও পযেরন সেবকচিকয়ে 
লববশ নন্যাগবরকেককে ববন কেকর রন্যাখকছে। বনওবলেবন্যারন্যালে পথেই লযে এই কেন্যারন্যা-প্রেসেন্যাকরর জিনন 
দন্যায়েমী লসেটন্যা লবন্যাঝন্যা যেন্যায়ে,  যেবদ আমরন্যা মকন রন্যাবখ,  বদ্বিতমীয়ে ববশ্বযেমকদ্ধির পকর ধমীকর ধমীকর 
সেন্যারন্যা  পকবথেবমীকতই কেন্যারন্যাববন মন্যানমকরর সেবাংখনন্যা  হেন্যাকর কেমবছেলে  (উকলখকযেন্যাগন  বনবতক্রম 
বছেলে লসেন্যাবভকয়েত রন্যাবশয়েন্যা  এববাং তন্যার  উপ্রেগ্রহে-লদশগুকলেন্যা)। যেমকদ্ধির পরপরই লনদন্যার-
লেনন্যাকন ববন বছেলে প্রেবত একে লেন্যাখ মন্যানমকরর মকধন ৯০ জিন। ১৯৭৫ সেন্যাকলে লনদন্যারলেনন্যাকন 
এ সেবাংখনন্যা একসে দন্যাহবড়কয়েবছেলে লেন্যাখ-প্রেবত ১৭ জিকন। সেত্তিকরর দশককের লশর বদকে লথেককে 
এই  প্রেবণতন্যা  উলন্যা-গবত  অজিরন  কেকর।  এববাং  প্রেধন্যানত  মধন-আবশর  দশককে  সেমবচিত 
বনওবলেবন্যারন্যালে-পনন্যার  আনজিরন্যাবতকে  লপ্রেক্ষন্যাপট  বছেলে  সেত্তিকরর  এই  দশকেটন্যা।  (কেবলেন 
ওয়েন্যাডির , ২০০৪: ৪৩-৪৪)

৫.৪ জিন্যাতমীয়ে শত্রুর রন্যাজিবনবতকে বববনমরন্যাণ

আবম  যেখন  ললেবনকনর  নন্যাম  বলেবছে,  কেন্যাউককে  অশ্রদ্ধিন্যা  কেরন্যার  জিনন  তন্যা  বলেবছে  নন্যা। 
ইবতহেন্যাকসে  প্রেকতনককেরই  বনবদরষ  ভম বমকেন্যা  থেন্যাককে।  লসে  সেমস্ত  ভম বমকেন্যার  ইবতবন্যাচিকে  এববাং 
লনবতবন্যাচিকে  বদকে  থেন্যাককে।  আবম  শুধম  বনকজির  মন্যাথেন্যা  খন্যাবটকয়ে,  বনকজির  মকতন্যা  কেকর 
তন্যাকেন্যাকনন্যার লচিষন্যা কেরবছে। এববাং লদখকত পন্যাবচ্ছ, রন্যাজিনমীবত ও সেবাংস্কক বত পরস্পকরর শত্রু। 

ললেবনকনর  মকতন্যাই,  আমরন্যা  (আওয়েন্যামমী  লেমীগ  এববাং  মমবক্তিযেমকদ্ধি  লনতক ত্বদন্যানকেন্যারমী 
অননন্যানন  রন্যাজিবনবতকে  সেবাংগঠন  ও  সেন্যাবাংস্কক বতকে  সেবাংগঠন)  যেখন  স্বন্যাধমীন  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর 
বসেবাংহেন্যাসেকন  (লকেউ  লকেউ  তক্তিকপন্যাকর)  আকরন্যাহেন  কেরলেন্যাম,  তখন  আমরন্যাও  ‘লেঙ্কন্যার 
রন্যাবণ’ হেওয়েন্যার জিনন যেন্যা যেন্যা লযেন্যাগনতন্যা লেন্যাকগ, লসেসেমস্ত লযেন্যাগনতন্যার অসেন্যামন্যানন পরন্যাকেন্যাষন্যা 
লদবখকয়েবছে। ফিকলে লগন্যাটন্যা পঞ্চন্যাশ-রন্যাকটর দশকে ধকর সেন্যাবাংস্কক বতকে লযে গণজিন্যাগরণ ঘটলে, 
লসেই জিন্যাগরকণর বচিহ্নে মন্যাত্রি আর বন্যাহেন্যাত্তিকর, বতয়েন্যাত্তিকর, চিময়েন্যাত্তিকর, পহচিন্যাত্তিকর লদখন্যা লগলে 
নন্যা। লদখন্যা লযে লগলে নন্যা, লসেটন্যা লখয়েন্যালে পযেরন কেরকলেন নন্যা লকেউ। তন্যার মন্যাকন, বনকজিকদর 
সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা ও বনথেরতন্যার বদককে নন্যা তন্যাবকেকয়ে আপবন আসেকলে শত্রু খমহজিকছেন। রন্যাজিনমীবতর 
একে নম্বর কেতরবন হেকচ্ছ একেটন্যা গণশত্রু দন্যাহড় কেরন্যাকনন্যা এববাং লসেই শত্রুর ঘন্যাকড় যেন্যাবতমীয়ে 
লদন্যার চিন্যাবপকয়ে বনকজির সেমস্ত বনথেরতন্যাককে আড়ন্যালে কেরন্যা। গণশত্রু নন্যা থেন্যাকেন্যা পযেরন লকেন্যাকনন্যা 
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রন্যাজিনমীবতই জিন্যাকয়েজি হেয়ে নন্যা।
লতন্যা,  আমরন্যা  লসেই  কেন্যাজিই  কেরলেন্যাম।  একেবদন  ঘমম  লথেককে  উকঠ  আমরন্যা  একেটন্যা 

‘ববরধর সেপর’ আববষন্যার কেরলেন্যাম। লদখলেন্যাম স্বন্যাধমীনতন্যাববকরন্যাধমী সেন্যাকপর লছেন্যাবকলে জিন্যাবত 
জিজিরবরত। আমন্যাকদর বনকজিকদর বনরঙ্কম শ কেতক র কত্ব-ক্ষমতন্যায়ে-পবরচিন্যালেনন্যায়ে-দন্যাপকট গকড় 
উঠকত থেন্যাকেন্যা  স্বন্যাধমীন  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  এত বড় আজিদন্যাহেন্যা  কেমীভন্যাকব-লকেন্যাকত্থিককে অবতরণ 
কেরকত পন্যারলে লসেই প্রেশ্নটন্যা লতন্যালেন্যার লকেন্যাকনন্যা প্রেকয়েন্যাজিনই লবন্যাধ কেরলেন্যাম নন্যা আমরন্যা। 

আসেকলে বকেন্তু লসেই সেন্যাপটন্যা আমন্যাকদর লভতকরই বছেলে। বছেলে আমন্যাকদর উকদ্দেশন ও 
উপন্যাকয়ের  মধনকেন্যার  অনজিরন্যাত  অসেঙবতরই  লভতকর।  বছেলে  আমন্যাকদর  রন্যাজিনমীবত-
সেবাংস্কক বতর  বহু-প্রেশবাংবসেত  ‘লমলেবন্ধন’-এর  মকধন।  অদমত  লশন্যানন্যাকলেও,  একেন্যাত্তিকর 
ববজিকয়ের  পর  লথেককেই  প্রেকেক তপকক্ষ আমন্যাকদর  দমগরবতর  শুর হেকয়েকছে।  আমরন্যা  লেঙ্কন্যায়ে 
বগকয়েবছে। রন্যাবণ হেকয়েবছে। একেচ্ছত্রি ক্ষমতন্যা-রন্যাজিনমীবতর মহেন্যাদন্যামন্যামন্যা বন্যাজিন্যাকত বন্যাজিন্যাকত 
ডন্যাম ফিন্যাবটকয়ে লফিকলেবছে এববাং বনকজিকদর অজিন্যাকনই খমন কেকর লফিকলেবছে সেবাংস্কক বতককে। 

ফিকলে  বঙবন্ধম ককে  যেখন  অকেল্পনমীয়ে  নকশবাংসেভন্যাকব,  সেপবরবন্যাকর,  খমন  কেকর  লফিলেন্যা 
হেকচ্ছ, এখন্যাকন লকেন্যাকনন্যা সেবাংস্কক বতর ‘সে’ লশন্যানন্যা যেন্যাকচ্ছ নন্যা। লসেই অবস্থিন্যা বকেন্তু এখন পযেরন 
চিলেকছে। আপবন লদখকবন, যেখন ঐসেব ববরধর সেন্যাকপরন্যা বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মন্ত্রিমীসেভন্যার সেদসেন 
হেকয়েকছেন, বন্যাবাংলেন্যাকদকশর সেবাংসেকদর সেদসেন হেকয়েকছেন, বড় বড় আসন্যালেন কেকরকছেন, তখন 
আমরন্যা  মঞ্চ-গরম  মমখস্ত  বমবলে  অকনকে  আউকড়বছে  বকট,  বকেন্তু  সেবাংস্কক বত,  যেন্যার  মমলে 
শনন্যাক্তিকেরণ-বচিহ্নে  হেকচ্ছ  প্রেবতকরন্যাধ,  লসেই  প্রেবতকরন্যাকধর  ‘প’-ও  লদখন্যাকত  পন্যাবরবন; 
এখনও পযেরন নন্যা।

৫.৫ রন্যাজিনমীবত বনন্যাম সেমন্যাজি-সেবাংস্কক বত

সেমসেনন্যার  লগন্যাড়ন্যা  মনমরন-স্বন্যাধমীনতন্যাববকরন্যাধমী  বকবটশ-পন্যাবকেস্তন্যানমী  ধন্যারন্যার  লকেন্দ্রমীভম ত রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
ক্ষমতন্যা-কেন্যাঠন্যাকমন্যায়ে।  সেবাংস্কক বতককে  তন্যাই  মন্যানমকরর  স্বন্যাধমীনতন্যার  সেকঙ  কেরমদরন  কেকর  পথে 
খমহজিকত  হেকব।  তকব,  উচ্চবনচি-কেতক রত্ব-ক্রমতন্ত্রি  শুধম  রন্যাকষ্ট্রের  নববশষন  নন্যা,  শুধম 
রন্যাজিবনবতকে দকলের নববশষনও নন্যা। রন্যাজিনমীবতর বন্যাড়বন্যাড়ন এমন জিন্যায়েগন্যায়ে লগকছে লযে, 
আমন্যাকদর লগন্যাটন্যা সেমন্যাজিটন্যাই আজি একেটন্যা রন্যাজিবনবতকে সেমন্যাকজি পবরণত হেকয়েকছে। 

মকন  রন্যাখন্যা  দরকেন্যার,  সেমন্যাজি  হেকলেন্যা  মন্যানব-পবরসেকরর  লসে  জিন্যায়েগন্যাটমকেম ,  লযে 
জিন্যায়েগন্যাটমকেম কত ক্ষমতন্যা-রন্যাজিনমীবত-কেতক রত্বতকন্ত্রির মন্যাতব্ববর নন্যাই। আর রন্যাজিনমীবত হেকলেন্যা 
লসেই  জিন্যায়েগন্যাটমকেম ,  লযে  জিন্যায়েগন্যাটমকেম কত  সেমন্যাজি  নন্যাকে  গলেন্যাকত  পন্যাকর  নন্যা।  আমন্যাকদর 
এখনকেন্যার লযে সেমন্যাজি,  ঐ সেমন্যাকজি সেমন্যাজিটমকেম  আজি বনকখন্যাহজি প্রেন্যায়ে। লগন্যাটন্যা সেমন্যাজিটন্যাই 
একেটন্যা  রন্যাজিবনবতকে  বসেকস্টেকম  পবরণত  হেকয়েকছে।  সেমন্যাকজির  প্রেকতনকেটন্যা  কেবড়বগরন্যা, 
প্রেকতনকেটন্যা  খমহবট,  প্রেকতনকেটন্যা  বনবক্তি  হেয়ে  এই  রন্যাজিবনবতকে  দকলের  প্রেবত  নন্যা  হেয়ে  ঐ 
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রন্যাজিবনবতকে দকলের প্রেবত প্রেকেন্যাকশন আনমগতন লঘন্যারণন্যা নন্যা কেরকলে শন্যাবন নন্যাই, স্ববস্ত নন্যাই, 
বনরন্যাপত্তিন্যা নন্যাই।

আজি  লথেককে  বহু  দশকে  আকগ  ননরন্যাজিনবচিনকে  হুডিল্ফে  হেকেন্যার  লসেই  সেময়েকেন্যার 
ইউকরন্যাকপর  ফিনন্যাবসেবন্যাদমী-বলেকশবভকে  রন্যাষ্ট্রেগুকলেন্যা  সেম্পককের  যেন্যা  বকলেবছেকলেন,  আমন্যাকদর 
আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশর বদককে তন্যাকেন্যাকলে মকন হেকব আমরন্যা লসেরকেম একেটন্যা রন্যাকষ্ট্রের খপ্পর 
লথেককে আজিও লবর হেকত পন্যাবর বন। লকেননন্যা রন্যাকষ্ট্রের মন্যাকত্রিরই লঝন্যাহকে আসেকলে ফিনন্যাবসেবন্যাকদর 
বদককে ঝম হককে পড়ন্যার। লকেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যার স্বন্যাধমীন বচিনন্যার অবকেন্যাশ লদয়ে নন্যা এই রন্যাষ্ট্রে। এই 

রন্যাষ্ট্রে এখন সেমস্ত জিনসেন্যাধন্যারকণর ওপর পব্বরতপ্রেমন্যাণ লবন্যাঝন্যা বনকয়ে দন্যাহবড়কয়ে আকছে। 
জিনগকণর  বমবদ্ধিবকবত্তিকে  ও  সেন্যামন্যাবজিকে  জিমীবকনর  প্রেকতনকেটন্যা  অবভবনবক্তিককে 
রন্যাজিবনবতকে ববচিন্যারবমবদ্ধি দ্বিন্যারন্যা  বনধরন্যাবরত একেটন্যা প্রেন্যাণহেমীন রমীবত-আদকশরর ছেন্যাহকচি 
ঢন্যালেন্যাই কেরকছে এই রন্যাষ্ট্রে। বনষম র ও ববরর বলেপ্রেকয়েন্যাগ কেকর দবমকয়ে বদকচ্ছ ববদনমন্যান 
অবস্থিন্যাককে  বদলেন্যাকনন্যার  প্রেকতনকেটন্যা  প্রেকচিষন্যাককে।  সেবরন্যাত্মকে-নস্বরতন্ত্রিমী  রন্যাষ্ট্রে  হেকচ্ছ 
আমন্যাকদর সেমকয়ের একেটন্যা ভয়েন্যাবহে অশুভ সেবাংককেত। … এটন্যা হেকলেন্যা মকনর ওপর 
রন্যাজিনমীবত-যেকন্ত্রির  ববজিয়ে।  এটন্যা  হেকলেন্যা  পদস্থি  কেতর ন্যাবনবক্তিকদর  প্রেবতবষত 
আইন-কেন্যানমন  অনমযেন্যায়েমী  মন্যানমকরর  বচিনন্যা,  অনমভম বত  আর  আচিন্যার-আচিরকণর 
যেমবক্তিবসেদ্ধি সেঙবতববধন্যান। পবরণন্যাকম,  এটন্যা হেকলেন্যা যেন্যাবতমীয়ে বমবদ্ধিবকবত্তিকে সেবাংস্কক বতর 
পবরসেমন্যাবপ্ত। (হুডিল্ফে হেকেন্যার, ১৯৩৮; হুডিল্ফে হেকেন্যার, ২০১১)

এ কেথেন্যা সেতন লযে সেবাংস্কক বত দমবরলে থেন্যাকেকলে রন্যাজিনমীবত, মন্যাকন ক্ষমতন্যাচিচির ন্যা সেবাংস্কক বতককে 
লববশ কেকর প্রেভন্যাববত কেকর। সেন্যামবরকে আইকনর সেময়ে,  জিরবর অবস্থিন্যার সেময়ে,  যেমকদ্ধির 
সেময়ে,  রন্যাজিবনবতকে হেন্যানন্যাহেন্যাবনর সেময়ে সেবাংস্কক বত কেমহ কেকড় যেন্যায়ে,  দমবরলে হেকয়ে যেন্যায়ে। কেন্যারণ 
তখন রন্যাজিনমীবতর বন্যা ক্ষমতন্যাচিচির ন্যার বন্যাড়বন্যাড়ন। সেবাংস্কক বতর কেন্যাছে লথেককেও লসে আনমগতন-
দন্যাসেত্ব আদন্যায়ে কেকর লনয়ে অকনকেখন্যাবন। আমন্যাকদর লদকশও রন্যাজিবনবতকে হেন্যানন্যাহেন্যাবনর এই 
পকবর (গত দমই দশকে ধকর) সেবাংস্কক বতর ববকেন্যাশ স্থিববর হেকয়ে আকছে। সেব সেবাংস্কক বতওয়েন্যালেন্যারন্যা 
দলেবন্যাজি-সেবাংস্কক বতর চিচির ন্যা কেরকছেন, তথেন্যা সেবাংস্কক বতর নন্যাকম রন্যাজিনমীবতর চিচির ন্যা কেরকছেন। মন্যাথেন্যা 
লবকচি  বদকয়ে  দন্যালেন্যাবলে  কেরকছেন।  তন্যার  আকগ  এরশন্যাকদর  সেন্যামবরকে  আইকনর  সেময়েও 
সেবাংস্কক বতর ববকেন্যাশ প্রেচিণ্ড বন্যাধন্যাগ্রস্ত বছেলে। বন্যাকে-বনবক্তি-বচিনন্যা-প্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যা বছেলে 
নন্যা। সেবাংস্কক বত বলেকত তখন যেন্যা খন্যাবনকেটন্যা নতরমী হেকয়েবছেলে তন্যা বছেলে লসন্যাগন্যানধমরমী,  স্থিমলে, 
রন্যাজিবনবতকে প্রেতনন্যাশন্যা  পমরকণর হেন্যাবতয়েন্যার মন্যাত্রি,  এববাং লসেই অকথের  দলেমীয়ে সেবাংস্কক বত,  বন্যা 
সেবাংস্কক বতর নন্যাকম  ঐ রন্যাজিনমীবতই। সেবম্মবলেত সেন্যাবাংস্কক বতকে লজিন্যাট,  আবকবত্তি লফিডিন্যাকরশন, 
জিন্যাতমীয়ে  কেববতন্যা  পবররদ,  গ্রুপ বথেকয়েটন্যার  লফিডিন্যাকরশন ইতনন্যাবদককে  তখন ১৫-দকলের, 
৮-দকলের, ২২-সেবাংগঠকনর রন্যাজিবনবতকে প্রেতনন্যাশন্যাই পমরণ কেরকত লদখন্যা লগকছে প্রেধন্যানত।

আবন্যার লগন্যাটন্যা মধনযেমকগর ইউকরন্যাকপ রন্যাষ্ট্রে এববাং চিন্যাকচিরর সেবরন্যাত্মকে-নস্বরতন্ত্রিমী কেতক র ত্ব-
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ক্ষমতন্যা-রন্যাজিনমীবতর চিমড়ন্যান বন্যাড় লবকড়বছেলে। পবরণন্যাকম লসেটন্যা বছেলে সেবাংস্কক বতর প্রেন্যায়ে-মকত 
অধনন্যায়ে। পকর যেখন এককের পর একে ববকদন্যাহে, হেন্যানন্যাহেন্যাবন-যেমদ্ধি-মন্যাবর-মড়কে, এববাং আথের-
সেন্যামন্যাবজিকে (বনবসেন্যা-বন্যাবণবজিনকে) রূপন্যানকরর মধন বদকয়ে রন্যাষ্ট্রে-চিন্যাকচিরর কেতক র ত্ব-ক্ষমতন্যা হন্যাসে 
লপকত থেন্যাকেলে তখনই লদখন্যা বদলে লরকনসেন্যাহ। সেবাংস্কক বতর নতম ন আবন্যাহেন। স্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যা 
বন্যাড়লে।  কেতক র ত্ব  লকেন্যানঠন্যাসেন্যা  হেকত  থেন্যাকেলে।  পবরণন্যাকম  নতম ন  রন্যাজিনমীবতকত  রন্যাজিতন্ত্রি, 
চিন্যাচিরতন্ত্রি, এববাং সেবরন্যাত্মকে-নস্বরতন্ত্রি আর থেন্যাকেলে নন্যা। লযেমনই লহেন্যাকে ক্ষমতন্যা লবশ খন্যাবনকেটন্যা 
ববককেন্দ্রমীকেক ত হেকলেন্যা। খন্যাবনকেটন্যা গণতন্ত্রি অনত মমকখ স্বমীকেন্যার কেরন্যা হেকলেন্যা। বন্যাস্তকবও তন্যার 
অকনকেটন্যাই প্রেবতফিলেন ঘটলে। আকগর যেমকগর তম লেনন্যায়ে। তন্যার পবরণন্যাকম আবন্যার বনবক্তি ও 
সেমন্যাকজির স্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যা ও সেবাংস্কক বত-ববজন্যান-দশরকনর চিচির ন্যা আকরন্যা বন্যাড়লে।

আর সেবাংস্কক বত প্রেন্যাণবন হেকয়ে ওকঠ অবধকেতর স্বন্যাধমীনতন্যাপরন্যায়েণ সেন্যামন্যাবজিকে অবস্থিন্যায়ে। 
এরকেম অবস্থিন্যা নতবর হেয়ে, যেখন রন্যাজিবনবতকে কেতক র ত্বতন্ত্রি-হুকেম মতন্ত্রি দমবরলে ও বশবথেলে হেকয়ে 
পকড়। স্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যা তখন বন্যাড়কত থেন্যাককে। সেবাংস্কক বতর উপযেমক্তি ববকেন্যাকশর সেমকযেন্যাগ 
সেকবষ  হেয়ে।  আর সেবাংস্কক বত  প্রেন্যাণবন  থেন্যাকেকলে  লতন্যা  সেবাংস্কক বতই  রন্যাজিনমীবতককে  লববশ  কেকর 
প্রেভন্যাববত কেকর। রন্যাজিনমীবতককে-ক্ষমতন্যাচিচির ন্যাককে আকরন্যা দমবরলে কেকর লফিকলে তন্যা। হুকেম মতন্ত্রি 
আকরন্যা গুবটকয়ে যেন্যায়ে। লকেন্যানঠন্যাসেন্যা হেকয়ে পকড়। মন্যানমকরর স্বন্যাধমীনতন্যাস্পকহেন্যাককে লসে ভয়ে পন্যায়ে। 
পবরণন্যাকম, ঘমকরবফিকর সেবাংস্কক বত শবক্তিশন্যালেমী হেয়ে।

আজিককের  ইনন্যারকনট-লফিসেবমকে-বগ-ইউবটউব  ইতনন্যাবদর  বদককে  তন্যাকেন্যাকলে  লদখন্যা 
যেন্যাকব এই সেন্যাইবন্যার-পবরসেকর রন্যাষ্ট্রেমীয়ে ও লফিফৌজিদন্যাবর ক্ষমতন্যা-খবরদন্যাবর তথেন্যা রন্যাজিবনবতকে 
ক্ষমতন্যা-খবরদন্যাবর এখনও খমব কেম। পবরণন্যাকম এখন্যাকন হু হু কেকর সেবাংস্কক বত ববকেবশত 
হেকচ্ছ। অজিস্রে ধন্যারন্যার কেববতন্যা-গন্যান-গল্প-প্রেবন্ধ-বনবন্ধ এমনবকে ববকশরণ ও দশরনচিচির ন্যার 
অজিস্রে প্রেকেন্যাশ ঘটকছে স্বন্যাধমীনভন্যাকব। সেবাংস্কক বত এই পবরসেকর শবক্তিশন্যালেমী  হেকচ্ছ। এখন 
রন্যাষ্ট্রে-লফিফৌজিদন্যাবর-রন্যাজিবনবতকে  ক্ষমতন্যাককেন্দ্রগুকলেন্যা  চিন্যাইকছে  এর  ওপকর  খবরদন্যাবর।  তন্যা 
যেবদ  সেফিলে হেয়ে  তন্যাহেকলে লদখকবন ইনন্যারকনকট  সেবাংস্কক বতর ববকেন্যাশ মমখ  থেমবকড় পড়কব। 
রন্যাজিনমীবত  আর  সেবাংস্কক বত  বকে  তন্যাহেকলে  পরস্পরববকরন্যাধমী  সেত্তিন্যা  নন্যা?  একেটন্যা  বন্যাড়কলে 
আকরকেটন্যা  কেকম।  রন্যাজিনমীবত  আর  সেবাংস্কক বত  উভকয়ে  উভকয়ের  পবরপমরকে  নয়ে। 
পরস্পরববকরন্যাধমীই  বকট।  স্বন্যাধমীনতন্যা  আর  সেবাংস্কক বতই  বরবাং  পরস্পর-পবরপমরকে।  ভম কলে 
লগকলে চিলেকব নন্যা লযে 

স্বন্যাধমীনতন্যা ববমমতর  লকেন্যাকনন্যা দন্যাশরবনকে ধন্যারণন্যা নয়ে। এটন্যা বরবাং লযেসেব সেমতন্যা,  সেন্যামথেরন 
আর লমধন্যা প্রেকেক বত তন্যাককে বদকয়েকছে,  প্রেকতনকে মন্যানমকরর লসেগুকলেন্যার পমণরন্যাঙ ববকেন্যাশ 
ঘটন্যাকত পন্যারন্যার  এববাং লসেগুকলেন্যাককে সেন্যামন্যাবজিকে বহেসেন্যাববনকেন্যাকশ রূপন্যানবরত কেরন্যার 
সেপ্রেন্যাণ  বন্যাস্তব  সেম্ভিন্যাবনন্যা।  ধমরযেন্যাজিকেমীয়ে  বন্যা  রন্যাজিবনবতকে  অবভভন্যাবকেত্ব  বদকয়ে 
মন্যানমকরর  এই  স্বন্যাভন্যাববকে-প্রেন্যাকেক বতকে  ববকেন্যাশ  যেত  কেম  প্রেভন্যাববত  হেয়ে,  মন্যানমকরর 

122 অচচেননা দনাগ



বনবক্তিত্ব তত লববশ কেম শলেমী ও সেবরন্যাঙ-সেমনর হেকয়ে ওকঠ। তত লববশ লসেই বনবক্তিত্ব 
লযে-সেমন্যাকজি তন্যা গকড় উকঠকছে তন্যার মন্যানদকণ্ড পবরণত হেয়ে। [এববাং  ] এই হেকলেন্যা লসেই 
কেন্যারণ লযেজিনন ইবতহেন্যাকসের সেমস্ত সেবাংস্কক বত-কেন্যালে রন্যাজিবনবতকে দমবরলেতন্যার কেন্যালে হেকয়ে 
লথেককেকছে।  এববাং  লসেটন্যাই  অতনন  স্বন্যাভন্যাববকে।  লকেননন্যা  রন্যাজিবনবতকে 
বববধবনবস্থিন্যাসেমমহেককে সেবসেময়েই যেন্যাবন্ত্রিকেতন্যার উপর খন্যাড়ন্যা  কেরন্যা  হেয়ে – সেন্যামন্যাবজিকে 
শবক্তিসেমমকহের নজিববকে ববকেন্যাকশর উপর নয়ে। বনজি বনজি সেত্তিন্যার গভমীকর রন্যাষ্ট্রে এববাং   
সেবাংস্কক বত অমমীমন্যাবাংকসেয়ে-রকেকমর ববপরমীতধমরমী।  (হুডিল্ফে হেকেন্যার,  ১৯৩৮;  হুডিল্ফে 
হেকেন্যার, ২০১১) 

বনকজির এ কেথেন্যার সেপকক্ষ জিন্যামরন্যান দন্যাশরবনকে বফডিবরখ বনটকশ’র কেথেন্যা উদ্ধিন্যার কেকরবছেকলেন 
হুডিল্ফে হেকেন্যার: 

এ  বনন্যাপন্যাকর  কেন্যারও  প্রেতন্যাবরত  হেওয়েন্যা  বঠকে  হেকব  নন্যা  লযে  সেবাংস্কক বত  এববাং  রন্যাষ্ট্রে 
পরস্পকরর  প্রেবত  নববরতন্যাপমণর  …।  একেটন্যা  আকরকেটন্যাককে  লখকয়ে  বন্যাহকচি,  একেটন্যা 
আকরকেটন্যার বববনমকয়ে উন্নিবত সেন্যাধন কেকর। সেবাংস্কক বতর সেমস্ত মহেন্যান যেমগপবর হেকচ্ছ 
রন্যাজিবনবতকে  অকধন্যাগবতর  যেমগপবর।  সেবাংস্কক বতবন্যান  অকথের  যেন্যা  বকেছেম  মহেন্যান,  তন্যা 
রন্যাজিবনবতকে নয়ে;  আসেকলে তন্যা  রন্যাজিনমীবতববকরন্যাধমীই  বকট।  (বনটকশর  উদ্ধিক বত: 
হুডিল্ফে হেকেন্যার, ১৯৩৮; হুডিল্ফে হেকেন্যার, ২০১১)

পরস্পরববকরন্যাধমী  রন্যাজিবনবতকে  পক্ষগুকলেন্যা  আজিককের  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  তন্যাহকদর  বনজি 
বনজি পছেকনর সেন্যাবাংস্কক বতকে ববকেন্যাশ ঘটন্যাকনন্যার জিনন বনভর র কেরকছেন রন্যাকষ্ট্রের ওপর। সেবন্যাই 
রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যাটন্যাককে দখলে কেরকত চিন্যান। তন্যার রন্যাষ্ট্রেশবক্তির লজিন্যাকর সেবাংস্কক বত ফিলেন্যাকত চিন্যান। 
এভন্যাকব সেবাংস্কক বতর লকেন্যাকনন্যা ফিলেন হেয়ে নন্যা। কেন্যারণ, 

লযেককেন্যাকনন্যা সেন্যাবাংস্কক বতকে ববকেন্যাকশর পকথে শবক্তিশন্যালেমী রন্যাষ্ট্রেমীয়ে কেলেকেবন্যা-পদ্ধিবত হেকচ্ছ 
সেবকচিকয়ে  বড়  বন্যাধন্যা।  রন্যাষ্ট্রে  লযেখন্যাকন  অভননরমীণ  ক্ষকয়ে  আক্রন্যান,  সেমন্যাকজির 
সেকজিনশমীলে শবক্তিগুকলেন্যার ওপর রন্যাজিবনবতকে ক্ষমতন্যার প্রেভন্যাব-প্রেবতপবত্তি লযেখন্যাকন 
সেবকচিকয়ে বনচিমকত লনকম একসেকছে – লসেখন্যাকনই সেবকচিকয়ে ভন্যাকলেন্যাভন্যাকব ববকেবশত হেয়ে 
সেবাংস্কক বত। 

লকেননন্যা  রন্যাজিবনবতকে  ক্ষমতন্যা  সেবসেময়ে  কেকঠন্যার  লচিষন্যা  চিন্যালেন্যায়ে  একেরূপতন্যা 
কেন্যাকয়েকমর জিনন।  এববাং  তন্যা  সেমন্যাজি-জিমীবকনর প্রেকতনকেটন্যা  বদকেককে তন্যার  বনকজির 
অবভভন্যাবকেকত্বর অধমীকন বশমীভম ত কেরকত চিন্যায়ে। একত কেকর রন্যাষ্ট্রেককে লদখন্যা যেন্যায়ে লযে 
সেন্যাবাংস্কক বতকে  ববকেন্যাশধন্যারন্যার  আশন্যা-আকেন্যাঙন্যার  সেন্যাকথে  অনবতক্রমন  ববকরন্যাকধ  লসে 
বলেপ্ত। আর এই  সেন্যাবাংস্কক বতকে ববকেন্যাশধন্যারন্যা  সেবসেময়েই  খমহজিকত  থেন্যাককে  সেন্যামন্যাবজিকে 
কেমরকেন্যাকণ্ডর নতম ন নতম ন আদলে ও এলেন্যাকেন্যা। এসেব সেন্যামন্যাবজিকে কেমরকেন্যাকণ্ডর জিনন 
বচিনন্যা,  মতন্যামত ও অবভবনবক্তি প্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যা এববাং বসবনচিকয়ের বহুপন্যাবশ্বরকে 
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ও বহুববণরলে রূপন্যানর আনবরকেভন্যাকব প্রেকয়েন্যাজিনমীয়ে। এববাং ততটন্যাই অসেঙবতপমণর 
হেকলেন্যা অনড় রূপন্যাবয়েব,  মকত আইনকেন্যানমন এববাং সেন্যামন্যাবজিকে জিমীবকনর প্রেকতনকেটন্যা 
অবভবনবক্তির জিবরদবস্তমমলেকে অবদমন। (হুডিল্ফে হেকেন্যার, ১৯৩৮; হুডিল্ফে হেকেন্যার, 
২০১১)

কেন্যাকজিই  সেবাংস্কক বতককে  যেবদ  বন্যাহচিন্যাকত  হেয়ে,  সেমন্যাজিককে  যেবদ  বন্যাহচিন্যাকত  হেয়ে,  তন্যাহেকলে 
আমন্যাকদরককে  রন্যাজিনমীবতর  বন্যাইকর  একসে  দন্যাহড়ন্যাকত  হেকব।  সেমন্যাজিককে  পবরচিন্যালেনন্যা  কেরন্যার 
জিনন,  আমন্যাকদর যেন্যাবতমীয়ে অনন্যাকফিয়েন্যার পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার জিনন,  যেতক্ষণ পযেরন আমরন্যা 
একেটন্যা  সেবতনকেন্যাকরর  সেন্যামন্যাবজিকে  বকনন্যাবস্ত  গকড়  তম লেকত  নন্যা  পন্যারবছে,  ততক্ষণ  পযেরন 
আপবন-আবম চিন্যাইকলেই রন্যাজিবনবতকে বকনন্যাবস্ত হেন্যাওয়েন্যা হেকয়ে যেন্যাকব নন্যা। 

সেমতরন্যাবাং  এই  রন্যাজিবনবতকে  বকনন্যাবকস্তর  মকধন  লথেককেই  আমন্যাকদককে  যেন্যার  যেন্যার 
সেন্যাধনমকতন্যা ভম বমকেন্যা বনকত হেকব। এই ভম বমকেন্যা লনওয়েন্যাটন্যা বনতন্যানই এই মমহেমকতর র কেন্যাজি। 
আর সেমদমরপ্রেসেন্যারমী  লেক্ষন হেকচ্ছ ধমীকর ধমীকর,  ক্রমন্যাগতভন্যাকব,  বতলে বতলে কেকর রন্যাকষ্ট্রের 
বনয়েন্ত্রিণ লথেককে যেথেন্যাসেম্ভিব স্বন্যাধমীন স্বশন্যাবসেত, আত্মবনভরর, পরস্পর-সেহেকযেন্যাবগতন্যাপরন্যায়েণ 
সেমন্যাজিশবক্তি  ও  সেন্যামন্যাবজিকে  প্রেবতষন্যান  গকড়  লতন্যালেন্যার  মন্যাধনকম  লগন্যাটন্যা  রন্যাজিবনবতকে 
বকনন্যাবস্তটন্যাককেই প্রেবতস্থিন্যাপন কেরন্যা। 

৫.৬ সেমন্যাজি-স্বন্যাধমীনতন্যার পকথে যেন্যাকে শন্যাহেবন্যাগ

আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশ একেটন্যা  অভম তপমবর  গণজিন্যাগরকণর সেমত্রিপন্যাত 
ঘবটকয়েকছে। এককে যেবদ  তন্যার  কেন্যাবঙত বনকর বনকয়ে লযেকত হেয়ে তন্যাহেকলে আমন্যাকদরককে 
রন্যাজিনমীবত আর সেবাংস্কক বত সেম্পবকের ত অভনস্ত বচিনন্যাহেমীনতন্যাককে প্রেশ্ন-পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যার সেন্যামকন 
দন্যাহড় কেরন্যাকত হেকব। আমরন্যা যেবদ লস্রেফি রন্যাজিনমীবত-রন্যাষ্ট্রে-থেন্যানন্যা-পমবলেশ-কেন্যারন্যাগন্যাকরর বপকঠ 
চিকড় বকসে থেন্যাবকে, তন্যাহেকলে মবঞ্জকলে মকেসেমকদর পথে খমহকজি পন্যাওয়েন্যা দমরন্যাশন্যা হেকয়েই থেন্যাকেকব। 
আর  আমরন্যা  যেবদ  নবরক্তিধন্যারন্যা-সেঞ্চন্যাবরত  নবতর  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  বদশন্যা  খমহজিকত  চিন্যাই 
তন্যাহেকলে আমন্যাকদর হেন্যাহটকত হেকব সেমন্যাকজির পকথে,  সেবাংস্কক বতর পকথে। শন্যাহেবন্যাগ-জিন্যাগরকণর 
মনন্যাবজিকে লেণ্ঠকন ইকতন্যামকধনই  তন্যার  বনশন্যানন্যা  উজ্জ্বলে উঠকছে নববকে। হেন্যাজিন্যাকরন্যা  উপন্যাকয়ে 
রবচিত  ছেড়ন্যা  কেববতন্যা  গন্যান  বশল্প  সেন্যাবহেতন  লছেন্যাটকেন্যাগজি বসেকনমন্যা  আকলেন্যাকেবচিত্রি  বইপত্রি 
ইতনন্যাবদ  প্রেভক বত  আসেকছে-ফিন্যালমকনর  বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর  আগন্যাম  ইশকতহেন্যাকরর  সেকজিনশমীলে 
রূপকরখন্যা  রচিনন্যা  শুর  কেকরকছে।  লকেন্যাকনন্যা  প্রেকেন্যার  বচিনন্যাবদ্ধিতন্যা  তন্যাককে  আর  লববশ  বদন 
আটককে রন্যাখকত পন্যারকব বকলে মকন হেয়ে নন্যা। 

আওয়েন্যামমী লেমীগ অথেবন্যা ববএনবপককে লভন্যাট বদকয়ে আসেকব নন্যা লসেই পবরবতরন। তন্যার 
জিনন  চিন্যাই  রন্যাজিনমীবত  নয়ে,  স্বন্যাধমীনতন্যা।  চিন্যাই  রন্যাজিনমীবত  নয়ে,  সেবাংস্কক বত।  লমফৌবলেকে 
রূপন্যানরকেন্যামমী সেন্যাবাংস্কক বতকে ববকেন্যাশ ঘটন্যাকনন্যার জিনন স্বন্যাধমীন পবরকবকশর লকেন্যাকনন্যা ববকেল্প নন্যাই। 
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বহুবদন আকগ হুডিল্ফে হেকেন্যার লযেমনটন্যা বকলেবছেকলেন: 

মন্যানমরজিনককে  মহেৎ  কেন্যাকজি  অনমকপ্রেরণন্যা  লজিন্যাগন্যাকত  পন্যাকর  এববাং  সেন্যামন্যাবজিকে  ও 
রন্যাজিবনবতকে রূপ-রূপন্যানর ঘটন্যাকত পন্যাকর শুধম স্বন্যাধমীনতন্যাই। মন্যানমরজিনককে শন্যাসেন 
কেরন্যার কেলেন্যাককেফৌশলে তন্যাকদরককে বশবক্ষত কেরন্যার ও তন্যাকদর জিমীবনককে নতম ন রূপ 
বদকত অনমপ্রেন্যাবণত কেরন্যার কেলেন্যাককেফৌশলে হেকয়ে ওকঠ বন কেখকনন্যাই। একেকঘহকয়ে ও ববরণ্ণ 
বন্যাধনবন্যাধকেতন্যার  হুকেম মদখকলে  থেন্যাককে  শুধম  প্রেন্যাণহেমীন  রবটন-বন্যাহধন্যা  অনমশমীলেন।  এ 
বন্যাধনবন্যাধকেতন্যা লযেককেন্যাকনন্যা আনবরকে উকদনন্যাগককে তন্যার আহতম ড় ঘকরই শ্বন্যাসেরদ্ধি কেকর 
লফিকলে এববাং জিন বদকত পন্যাকর শুধম পরন্যাধমীন প্রেজিন্যাকদরককে, স্বন্যাধমীন মন্যানমরককে নয়ে। 
জিমীবকনর আসেলে বনযেরন্যাসেই হেকচ্ছ স্বন্যাধমীনতন্যা। স্বন্যাধমীনতন্যা হেকচ্ছ সেমস্ত বমবদ্ধিবকবত্তিকে ও 
সেন্যামন্যাবজিকে ববকেন্যাকশর  চিন্যাবলেকেন্যাশবক্তি।  (হুডিল্ফে হেকেন্যার,  ১৯৩৮;  হুডিল্ফে হেকেন্যার, 
২০১১)

প্রেন্যাসেবঙকে তথেন: 

একেবট লসেবমনন্যাকর বনধরন্যাবরত আকলেন্যাচিকে বহেকসেকব যেন্যা আবম বকলেবছেলেন্যাম তন্যার অবডিও-অনমবলেবপ 
এই রচিনন্যার আবদ উৎসে। এটন্যা লসেই অনমবলেবপর পবরববধরত ভন্যারন। মমলেত কেবব আসেন্যাদ 
মন্যান্নিন্যাকনর (ববভন্যাগমীয়ে কেবমশনন্যার, রন্যাজিশন্যাহেমী। প্রেকেন্যাবশত কেববতন্যার বই  : নসেয়েদ ববাংকশর ফিম লে, লযে 
পন্যাকর পন্যাড় নন্যাই লসেই পন্যাকর বফিরকব নদমী। সেবাংস্কক বত-সেবাংগঠকে।) উকদনন্যাকগ ববভন্যাগমীয়ে কেবমশনন্যার 
কেন্যাযেরন্যালেয়ে, রন্যাজিশন্যাহেমী ও রন্যাজিশন্যাহেমী বসেবট কেকপরন্যাকরশন আকয়েন্যাজিন কেকরবছেলে দশবদনবনন্যাপমী 
রন্যাজিশন্যাহেমী সেবাংস্কক বত উৎসেব। এর চিতম থের বদকনর ববকশর লসেবমনন্যার বছেলে ‘চিন্যার দশককের 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ: রন্যাজিনমীবত ও সেবাংস্কক বতর লমলেবন্ধন’ বনকয়ে। লসেখন্যাকন মমলে প্রেবন্ধ পকড়বছেকলেন কেবব 
অসেমীম সেন্যাহেন্যা (রন্যাকটর দশককের কেবব। প্রেকেন্যাবশত কেববতন্যার বই: পমনরদ্ধিন্যার, পমবর-পকবথেবমীর 
অবস্থির লজিনন্যাৎসন্যায়ে, কেন্যাকলেন্যা পন্যালেককের বনকচি, অন্ধকেন্যাকর মকতম নর উৎসেব, উদ্বিন্যাস।)। বনধরন্যাবরত 
আকলেন্যাচিকে বছেকলেন নমহে উলে আলেম ললেবনন (বসেবপবব-র একেসেময়েকেন্যার লকেন্দ্রমীয়ে লনতন্যা। 
বতর মন্যাকন আওয়েন্যামমী লেমীকগর লকেন্দ্রমীয়ে পযেরন্যাকয়ের লনতন্যা। কেবব, ললেখকে। প্রেকেন্যাবশত কেববতন্যার বই: 
স্বপ্নে কেরপমকট, আকেন্যাকশর বসেহবড়, অকনকে দমর লযেকত হেকব, ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা বহেকসেব জিন্যাকন নন্যা 
ইতনন্যাবদ। অননন্যানন বই: স্বন্যাধমীনতন্যার সেন্ধন্যাকন, প্রেসেঙ নন্যারমী: নন্যানন্যা লপ্রেবক্ষত, বনবরন্যাবচিত কেলেন্যাম, 
বঙবন্ধম  হেতনন্যা মন্যামলেন্যার ঐবতহেন্যাবসেকে রন্যায়ে– বন্যাঙেন্যাবলের কেলেঙ্ককমন্যাচিন। পথেকরখন্যা পবত্রিকেন্যার প্রেধন্যান 
সেম্পন্যাদকে।), লমন্যাহেন রন্যায়েহেন্যান (কেবব। এরশন্যাদ-নস্বরন্যাচিন্যাকরর ববরকদ্ধি আবশর দশককের 
ছেন্যাত্রি-গণআকনন্যালেকনর অননতম তম কখন্যাড় সেবাংগঠকে। জিন্যাসেদ-ছেন্যাত্রিলেমীকগর লনতন্যা বছেকলেন। 
জিন্যাতমীয়ে কেববতন্যা পবররকদর অননতম উকদনন্যাক্তিন্যা-সেবাংগঠকে। প্রেকেন্যাবশত কেববতন্যার বই: জ্বকলে 
উবঠ সেন্যাহেসেমী মন্যানমর, ঘন্যাতকে নন্যা লপ্রেবমকে, সেবমজি চিন্যাদকর ঢন্যাকেন্যা রক্তিন্যাক্তি ছেমবর, লগন্যালেন্যাপ জিন্যাকনর 
পককেট পবঞ্জকেন্যা ইতনন্যাবদ।), এববাং বতর মন্যান রচিনন্যার প্রেকণতন্যা। অধনন্যাপকে সেন্যাবলেম সেন্যাববরন 
(অধনক্ষ, রন্যাজিশন্যাহেমী বশক্ষন্যা লবন্যাডির  মকডিলে স্কমলে এন কেকলেজি। কেবব। প্রেকেন্যাবশত কেববতন্যার বই: 
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দমমমকখন্যা ঈগকলের লকেন্যালেন্যাজি, নদমীমহেকলের জিন্যানরন্যালে। প্রেবকন্ধর বই: ভন্যারন্যা, জিন্যাবত ও জিন্যাতমীয়েতন্যা; 
কেথেন্যাসেন্যাবহেকতনর সেমন্যাজিতত্ত্ব; মন্যাবনকে বকনন্যাপন্যাধনন্যাকয়ের কেথেন্যাসেন্যাবহেকতন বন্যাতনজিমীবন; আধমবনকে 
ভন্যারন্যাতকত্ত্বর প্রেসেঙ ও প্রেকেক বত। এববাংববধ নন্যাকমর লছেন্যাটকেন্যাগকজির সেম্পন্যাদকে।) কেতক র কে 
পবরচিন্যাবলেত লসেবমনন্যারবটকত সেভন্যাপবতত্ব কেকরবছেকলেন অধনন্যাপকে শবফিকেম র রহেমন্যান বন্যাদশন্যা 
(অধনক্ষ, রন্যাজিশন্যাহেমী লকেন্যাটর  কেকলেজি। আওয়েন্যামমী লেমীকগর রন্যাজিশন্যাহেমী মহেন্যানগর-লনতন্যা। বসেবপবব, 
রন্যাজিশন্যাহেমীর লজিলেন্যা কেবমবটর প্রেন্যাক্তিন লনতন্যা।)। স্থিন্যান বছেলে গ্রমীন প্লন্যাজিন্যা, নগরভবন, রন্যাজিশন্যাহেমী। 
তন্যাবরখ ২০লশ মন্যাচির  ২০১১ লবলেন্যা চিন্যারটন্যা। 

লসেবমনন্যাকর উপস্থিন্যাবপত আমন্যার আকলেন্যাচিনন্যার অবডিও লথেককে পকর অনমবলেবপ প্রেণয়েন 
কেকরবছেলেন্যাম আবম বনকজি। তন্যারপর লসেবটর সেন্যাকথে বকেছেম টমীকেন্যাবটপ্পন্নিমী জিমকড় বদকয়ে লসেবটককে 
ছেন্যাপন্যার উপকযেন্যাগমী কেকর তম কলেবছেলেন্যাম। হুবহু লসেই অবডিও-অনমবলেবপ ছেন্যাপন্যা হেকয়েবছেলে রন্যাজিশন্যাহেমী 
ববশ্বববদনন্যালেয়ে গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ ও সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা ববভন্যাকগর ২০ বছের পমবতর  উপলেকক্ষন প্রেকেন্যাবশত 
সরবণকেন্যা বমথেবষ্ক্রিয়েন্যা-য়ে। পকর এবটর পবরমন্যাবজিরত পন্যাঠ ছেন্যাপন্যা হেকয়েবছেলে রন্যাজিশন্যাহেমীর লসেন্যানন্যার 
লদশ পবত্রিকেন্যায়ে ২৯লশ মন্যাচির  ২০১৩ তন্যাবরকখ। লফিসেবমককে লপন্যাস্টে কেরন্যা হেকয়েবছেলে ৬ই এবপ্রেলে 
২০১৩ তন্যাবরকখ। 

126 অচচেননা দনাগ



ছয

রন্যাজিন্যা এববাং রন্যাকষ্ট্রের ধমর: দণ্ডনমীবতর 
উৎপবত্তির গল্প

My  Cacks - Cole Peterson

৬.১ ননরন্যাকজিনর বমনৎপবত্তি: রন্যাজিন্যা ও রন্যাষ্ট্রে 

মন্যাকের সেমীয়ে-বলেবন্যারন্যালে ববশ্ববমীক্ষন্যার কেন্যারকণই সেম্ভিবত ‘ননরন্যাজিন’ শববটককে গতন্যানমগবতকে-
ভন্যাকব  ‘ববশকবাংখলেন্যা’  এববাং  ‘কেটরতন্যা’  অকথের  ববভন্যাবনপমণরভন্যাকব  বননন্যা  কেকরন।  এহরন্যা 
আমন্যাকদর লসেইসেব বন্ধম  যেন্যাহকদর সেহেকজি লকেন্যাকনন্যাবকেছেমকত খটকেন্যা লেন্যাকগ নন্যা। পত্রি-পবত্রিকেন্যায়ে
-লপ্রেসেকনন্যাকট  ‘ননরন্যাজিন’  মন্যাকনই  অশন্যাবন।  পবরবস্থিবত  লদকখ  শবটন্যার  গভমীর  দন্যাশরবনকে 
তন্যাৎপযের সরণ কেবরকয়ে বদকয়ে জিন্যাহেন্যাঙমীরনগর ববশ্বববদনন্যালেকয়ের নকববদনন্যা ববভন্যাকগর অধনন্যাপকে 
মন্যাহেমমদমলে হেন্যাসেন্যান সেমমন সেম্প্রবত লফিসেবমককে তন্যাহর স্টেনন্যাটন্যাকসে বলেকখকছেন, ‘এই লমফৌসেমকম লযে 
দমইটন্যা  শব ববপমলেভন্যাকব অপবনবহৃত হেকচ্ছ’ তন্যার  একেটন্যা  হেকচ্ছ ‘ননরন্যাজিন’  (অপরটন্যা 
‘গণহেতনন্যা’; আজি তন্যা আকলেন্যাচিন নয়ে)। 

‘ননরন্যাজিন’ শবটন্যার লভতকর আকছে ‘রন্যাজিন্যা’ ববরয়েকে ধনন্যান-ধন্যারণন্যা। আসেকলে রন্যাজি, 
ববরন্যাজি,  রন্যাজিন,  রন্যাজিন্যা,  রন্যাজিন,  সেমন্যাট,  রন্যাষ্ট্রে প্রেভক বত শকবর আবদকত আকছে ‘রন্যাজ্’ 
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নন্যাকমর ধন্যাতম বট  (হেবরচিরণ বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে,  ১৯৯৬-খ:  ১৯০৭)। এই ‘রন্যাজ্’-এর অথের 
হেকচ্ছ ‘লশন্যাভন্যা, দমীবপ্ত’ (হেবরচিরণ বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে, ১৯৯৬-খ)। এই ধন্যাতম  লথেককে উৎপবত্তি 
লেন্যাভ কেরন্যা  ‘রন্যাজি’ শববটর অথের  ‘লশন্যাভন্যা  পন্যাওয়েন্যা,  দমীবপ্ত পন্যাওয়েন্যা’;  ‘প্রেকেন্যাশ পন্যাওয়েন্যা, 
ববদনমন্যান থেন্যাকেন্যা’। এইভন্যাকব ‘ববরন্যাজি’ শকবর অথের ‘লশন্যাভমন্যান,  লশন্যাবভত’, ‘দমীপনমন্যান, 
দমীপ্ত’;  বকেবাংবন্যা  ‘লশন্যাভন্যা  পন্যাওয়েন্যা,  লশন্যাবভত  হেওয়েন্যা’;  ‘লশন্যাভন্যা  কেবরয়েন্যা  অবস্থিন্যান  কেরন্যা’, 
‘ববদনমন্যান  থেন্যাকেন্যা,  উপবস্থিত থেন্যাকেন্যা’।  ‘সেমন্যাট’  শকবরও অননতম অথের  ‘রন্যাজিন্যা’,  এর 
লগন্যাড়ন্যায়ে আকছে ‘সেম্+রন্যাজি+বকেপ’,  অথেরন্যাত্ ‘বযেবন মণ্ডকলেশ্বর ও রন্যাজিগকণর শন্যাসেকে, 
বতবন সেমন্যাট’। তন্যার মন্যাকন:  বযেবন লশন্যাভন্যা পন্যান,  বযেবন দমীবপ্ত পন্যান,  বযেবন প্রেকেন্যাশ পন্যান, 
বযেবন ববদনমন্যান থেন্যাককেন, বতবনই হেন রন্যাজিন্যা।

বকেন্তু ‘রন্যাজিন্যা’ ছেন্যাড়ন্যা বন্যাবকে সেব মন্যানমর বকে লশন্যাভন্যা পন্যান নন্যা? দমীবপ্ত পন্যান নন্যা? প্রেকেন্যাশ 
পন্যান নন্যা? ববদনমন্যান থেন্যাককেন নন্যা? বনশ্চিয়েই পন্যান, বনশ্চিয়েই থেন্যাককেন। বকেন্তু ‘রন্যাজিন্যা’ ছেন্যাড়ন্যা 
অননসেব ললেন্যাককের লশন্যাভন্যা,  দমীবপ্ত,  প্রেকেন্যাশ,  ববদনমন্যানতন্যা প্রেভক বতর ববকশর লকেন্যাকনন্যা  মমলেন 
‘আইনত’ নন্যাই  (আইন এখন্যাকন রন্যাজিন্যার  আইন,  রন্যাকষ্ট্রের আইন)। লকেননন্যা  ‘রন্যাজিন্যা’ 
ছেন্যাড়ন্যা অননসেব বনবক্তিও যেবদ লশন্যাভন্যা পন্যান, দমীবপ্ত পন্যান, প্রেকেন্যাবশত হেন, ববদনমন্যান থেন্যাককেন, 
তন্যাহেকলে আর ‘রন্যাজিন্যা’র সেন্যাকথে সেবন্যার পন্যাথেরকেন কেমী থেন্যাককে?

সেমতরন্যাবাং রবমীন্দ্রনন্যাথে যেখন বকলেন ‘আমরন্যা সেবন্যাই রন্যাজিন্যা’, তখনই আকসে ননরন্যাকজিনর 
প্রেশ্ন।  লকেননন্যা  লযে  রন্যাকজিন  বন্যা  লযে  রন্যাকষ্ট্রে  একে ‘রন্যাজিন্যা’  ছেন্যাড়ন্যা  আর কেন্যারর  অবস্তকত্বর, 
ববদনমন্যানতন্যার,  ববরন্যাজিমন্যানতন্যার  স্বমীকেক বতই  নন্যাই,  লসেই  রন্যাজিন  বদকয়ে  কেন্যার  লেন্যাভ?  শুধম 
রন্যাজিন্যাকদর লেন্যাভ। এ কেথেন্যা লকে নন্যা জিন্যাকন, রন্যাজিতকন্ত্রির সেবরবনম্নপদস্থি দন্যাকয়েন্যায়েন্যানবটও স্থিন্যান-
কেন্যালে-পন্যাত্রিমকতন্যা  বনকজিই লখন্যাদ  রন্যাজিন্যা;  আগন্যা-পন্যাছে-তলেন্যা এই রন্যাজিন্যাকদর  বসেকস্টেম বন্যা 
বকনন্যাবস্ত বন্যা তকন্ত্রির নন্যামই লতন্যা দন্যাহবড়কয়েকছে রন্যাজিতন্ত্রি। রন্যাজিতকন্ত্রি দন্যাসেত্ব ছেন্যাড়ন্যা আমন্যাকদর 
জিনন বকেছেম  বরন্যাদ্দে নন্যাই। রন্যাজিন্যাককে লদশ বলেকখ দন্যাও,  তন্যারপর লদকশর মন্যাবলেকে রন্যাজিন্যাককে 
খন্যাজিনন্যা দন্যাও, আর রন্যাজিকপয়েন্যাদন্যার লেন্যাবঠর বন্যাবড় খন্যাও – এই আমন্যাকদর দন্যাবয়েত্ব-কেতরবন। 
তন্যাহেকলে লতন্যা ননরন্যাজিনই ভন্যাকলেন্যা। রন্যাজিতকন্ত্রির বদকলে অরন্যাজিতন্ত্রিই ভন্যাকলেন্যা।

‘রন্যাষ্ট্রে’  শকবর  উৎপবত্তিও  ঐ  একেই  জিন্যায়েগন্যা  লথেককে  –  ‘রন্যাজ্’  (হেবরচিরণ 
বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে, ১৯৯৬-খ)। ‘রন্যাষ্ট্রে’ শববটর লগন্যাড়ন্যায়ে আকছে: ‘রন্যাজ্+ত্রি (স্ট্রেন্)’, যেন্যার 
অথের  ‘রন্যাজিন’।  আর  এই  লযে  ‘স্ট্রেন্’  –  এর  অথের  সেব  সেময়েই  লকেন্যাকনন্যাবকেছেমর  গঠন-
পবরগঠকনর সেন্যাকথে যেমক্তি। মন্যাকন রন্যাজিত্ব বন্যা ববরন্যাজিত্ব বজিবনসেটন্যার লযে গন্যাঠবনকে কেন্যাঠন্যাকমন্যা, 
তন্যারই নন্যাম ‘রন্যাষ্ট্রে’।

আবন্যার  ‘রন্যাষ্ট্রে’  কেথেন্যাটন্যার  আরও  একেটন্যা  অথের  ‘প্রেচিন্যার,  প্রেকেন্যাশ’  হেবরচিরণ 
বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে,  ১৯৯৬-খ। রন্যাজিন্যার ববরন্যাজিত্ব যেখন প্রেচিন্যাবরত হেয়ে,  প্রেকেন্যাবশত হেয়ে এববাং 
সেবন্যাই লসে বনন্যাপন্যাকর সেম্মত হেন,  তখনই ‘রন্যাষ্ট্রে’ প্রেবতষন্যা লেন্যাভ কেকর,  গ্রন্যামময়ে রন্যাষ্ট্রে হেকয়ে 
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যেন্যায়ে। এই গ্রন্যামময়ে রন্যাষ্ট্রে হেকয়ে যেন্যাওয়েন্যার সেন্যাকথেই ওপকরর ঐ ‘ত্রি’ কেথেন্যাটন্যার সেম্পকের । ‘ত্রি’ 
অথের ‘তরণ-রহেন (এখবন তবরত হেকয়ে অনন লকেন্যাথেন্যাও চিকলে যেন্যাব, এই ভন্যাব)’ (২০০৯ 
সেন্যাকলে প্রেকেন্যাবশত কেবলেম খন্যান এববাং রবব চিক্রবতর মীর  বঙমীয়ে শবন্যাথেরককেন্যার:  বক্রয়েন্যাবভবত্তিকে-
বণরবভবত্তিকে  শবন্যাকথেরর  অবভধন্যান, পক.  ৪৮৮)।  তন্যার  মন্যাকন  হেকলেন্যা,  ‘রন্যাজিন্যা’র  একেকে, 
অবদ্বিতমীয়ে ও প্রেশ্নন্যাতমীত ববরন্যাজিত্ব যেখন বন্যাবকে সেবন্যাইককে ‘তবরত’ হেকয়ে লকেন্যাথেন্যাও ‘রহেন’ 
কেকর বন্যা রকহে বন্যা বস্থিবত-কেন্যাঠন্যাকমন্যা লেন্যাভ কেকর, তখনই তন্যার নন্যাম হেয়ে রন্যাষ্ট্রে।

‘রন্যাষ্ট্রে’ বজিবনসেটন্যা তন্যার মন্যাকন বনতন্যানই ‘রন্যাজিন্যা’র একেকে ও অবদ্বিতমীয়ে ববদনমন্যানতন্যার 
সেবাংস্থিন্যা।  এ  বজিবনসে  কেখকনন্যা  জিনগকণর  হেকত  পন্যাকর  নন্যা।  অতএব,  ববদনমন্যান  গঠন-
কেন্যাঠন্যাকমন্যায়ে ‘জিনগকণর রন্যাষ্ট্রে’ বকলে বকেছেম  হেয়ে নন্যা। এইজিননই রন্যাষ্ট্রে শকবর আকরন্যা একেটন্যা 
অথের  ‘উপদব,  মকেরন্যাবদ,  দমবভরক্ষ’  হেবরচিরণ  বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে,  ১৯৯৬-খ।  তথেন্যাবপ 
‘সেভনতন্যা’  নন্যামকে  গত  পন্যাহচি  হেন্যাজিন্যার  বছেকরর  রন্যাজিতকন্ত্রি-শন্যাসেনতকন্ত্রি  ‘রন্যাজিন্যা’  ‘রন্যাষ্ট্রে’ 
প্রেভক বতককে এতটন্যাই স্বন্যাভন্যাববকেভন্যাকব লদখন্যাকনন্যা হেকয়েকছে লযে এগুকলেন্যা সেব ডিন্যালেভন্যাত লতন্যা 
বকটই আকলেন্যা-পন্যাবন-হেন্যাওয়েন্যার মকতন্যা প্রেশ্নন্যাতমীত প্রেন্যাকেক বতকে ঘটনন্যায়ে পবরণত হেকয়েকছে লযেন।

আজিককের  ‘রন্যাজিতন্ত্রি’র  মন্যাবলেকে-লগন্যালেন্যাম-লপয়েন্যাদন্যা  আর  নবরত্নসেভন্যার  রন্যাজি-
বমবদ্ধিজিমীবমীরন্যা এতক্ষকণ হেয়েত বকলেই লফিকলেকছেন: লতন্যা, জিনন্যাব, লদশটন্যা চিলেকব কেমী কেকর, 
চিন্যালেন্যাকবটন্যা লকে? প্রেন্যাজ-ববজ-অজ রন্যাজিন্যাকদর, তন্যাহকদর বন্যাচিন্যাকেন্যাচ্চন্যাকদর, বন্যাচ্চন্যা-রন্যাজিন্যাকদর 
বন্যা রন্যাজিসেনন্যানকদর এইরকেম বশশুসেমলেভ প্রেকশ্নরও সেযেত্ন উত্তির রচিনন্যা কেরকত হেকব নববকে। 
এববাং লসে উত্তির হেকত হেকব বচিনন্যারবহেত সেন্যাবন্যালেককের উপকযেন্যাগমী। লকেননন্যা লসে বনকজি বচিনন্যা 
কেরকব নন্যা, খমহজিকব নন্যা, ভন্যাবকব নন্যা, শুধম মমখস্থি কেথেন্যা বলেকব এববাং ‘উত্তিম পশু’র মকতন্যা 
কেম লেগুর পমরত্ঠন্যাকেম করর লশখন্যাকনন্যা ‘গন্যায়েত্রিমী মন্ত্রি’ জিকপ যেন্যাকব, আর একে প্রেশ্ন হেন্যাজিন্যাকরন্যা 
ভন্যাকব  ঘমবরকয়ে ঘমবরকয়ে লপহবচিকয়ে যেন্যাকব:  রন্যাজিতন্ত্রিককে বটবকেকয়ে রন্যাখকত হেকব লতন্যা,  নইকলে 
লদশটন্যা চিলেকব কেমীভন্যাকব?

তন্যাবকেকয়ে লদখমন:  লখন্যাদ এই মহেন্যাববশ্বপ্রেকেক বতককে পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার জিনন কেমী লকেন্যাকনন্যা 
বনবক্তি-রন্যাজিন্যা লেন্যাকগ? রন্যাজিতন্ত্রি লেন্যাকগ? থেন্যানন্যা পমবলেশ-পন্যাইকে-লপয়েন্যাদন্যা-উবজির নন্যাবজির-
হেন্যাবকেম-হুকেম ম-কেন্যারন্যাগন্যার-মন্ত্রিমী-বমবনস্টেন্যার লেন্যাকগ?  লেন্যাকগ  নন্যা।  এগুকলেন্যা  লেন্যাকগ  পদন্যাথের-
শবক্তি-প্রেন্যাকণর  সেকবরন্যাচ্চ  অবভপ্রেকেন্যাশ  মন্যানমকরর  লবলেন্যায়েই  শুধম।  বন্যাঘ-ভন্যালমকে-লশয়েন্যালে-
কেম কেম র-ইহদমকরর যেন্যা লেন্যাকগ নন্যা, আশরন্যাফিম লে মখলেমকেন্যাত মন্যানমকরর তন্যা লেন্যাকগ। আশ্চিযের ঘটনন্যা 
বকট। বকনর রন্যাজিন্যা বসেবাংহে,  অথেবন্যা মন্যাকছের রন্যাজিন্যা ইবলেশ লথেককে শুর কেকর বন্যাবতর রন্যাজিন্যা 
বফিবলেপসে পযেরন যেত বন্যাকনন্যায়েন্যাট লকেচ্ছন্যা লযে বনছেকেই ‘রন্যাজিন্যা’র দমীবপ্ত বন্যাড়ন্যাকনন্যার বমবদ্ধিবকবত্তিকে 
ছেলেনন্যা, লসে কেথেন্যা লবন্যাঝন্যা কেমী এতই কেষ? প্রেকয়েন্যাজিকন সরণ কেরন ললেন্যাকে-ছেড়ন্যার ইবঙত: 
মন্যাকছের রন্যাজিন্যা রই, শন্যাককের রন্যাজিন্যা পমহই, নন্যারমীর মকধন আকমনন্যার মন্যা, পমরকরর মকধন মমই।

হেনন্যাহ,  ‘রন্যাজিন্যা’ একেবট অভনন্যাকসের নন্যামই বকট। আনমষন্যাবনকে রন্যাজিতন্ত্রি লতন্যা  এখন 
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ববলেমপ্ত-প্রেন্যায়ে পদন্যাথের। তন্যার বদকলে গণপবত গকণকশর গণতকন্ত্রির উত্থিন্যাকনর হেন্যাওয়েন্যা নতম ন 
কেকর  বইকত  ললেকগকছে  শ’  দমকয়েকে  বছের  ধকর।  তথেন্যাবপ  তথেন্যাকেবথেত  বনরক্ষর-
অবশবক্ষতকদর জিনন মন্যাতব্বর-লচিয়েন্যারমনন্যান লতন্যা  লেন্যাকগই,  সেকবরন্যাচ্চ বশক্ষন্যালেকয়ের জিননও 
একেজিন বন্যাদশন্যাহেমী ভন্যাইসে-চিনন্যাকন্সলের লেন্যাকগ।

৬.২ যেমবধবষকরর প্রেশ্ন: রন্যাজিন্যাবগবরর যেমবক্তি

এতসেব  দমীক্ষন্যায়েন-প্রেবশক্ষণ  সেকত্ত্বও  বকেন্তু  ‘রন্যাজিন্যা’  এববাং  ‘রন্যাজিতন্ত্রি’র  নবধতন্যা  ও 
যেমবক্তিবসেদ্ধিতন্যা  সেম্পককের  খটকেন্যা  সেম্পমণর  দমরমীভম ত  হেয়ে  নন্যা;  মকনর  মকধন  লকেন্যাথেন্যায়ে  একেটন্যা 
খচিখচিন্যাবন লথেককেই যেন্যায়ে। খটকেন্যাটন্যা এককেবন্যাকর আবদ লথেককেই বছেলে নববকে। মহেন্যাভন্যারত তন্যার 
প্রেমন্যাণ। মহেন্যাভন্যারকতর যেমকদ্ধির পকর তন্যাহর সেবরগ্রহেণকযেন্যাগনতন্যার কেন্যারকণ সেকেকলেই যেমবধবষরককে 
‘রন্যাজিন্যা’  হেওয়েন্যার  জিনন  অনহেমীন কেন্যাকেম বত-বমনবত কেকরই চিকলেবছেকলেন। বকেন্তু যেমবধবষর 
বছেকলেন অনড়। ‘রন্যাজিন্যা’  হেকত চিন্যানবন  বতবন লমন্যাকটও। বতবন বলেবছেকলেন বতবন ধমর-
জিগকতর ললেন্যাকে,  রন্যাজিন্যা বতবন হেকত পন্যারকবন নন্যা। মহেন্যাভন্যারকতর ‘শন্যাবনপব্বর’র লগন্যাড়ন্যায়ে 
অজিমরনককে বতবন বলেবছেকলেন: ‘আবম রন্যাজিনকলেন্যালেমপ হেইয়েন্যাই পন্যাপপকঙ্ক বলেপ্ত হেইয়েন্যাবছে। ... 
অতএব আবম সেমস্ত রন্যাজিনসেম্পদ পবরতনন্যাগপমব্বরকে লশন্যাকেদমন্তঃখববববজরত হেইয়েন্যা অরকণন 
গমন কেবরব। আমন্যার রন্যাজিন বন্যা উপকভন্যাগন দকবন বকেছেমমন্যাত্রি অবভলেন্যাশ নন্যাই। অতন্তঃপর 
তম বমই বনবব্বরকঘ্ন এই পকবথেবমী শন্যাসেন কের।’

যেমবধবষকরর এই একেন্যান উপলেববর উত্তিকর বনতন্যানই রষ অজিমরকনর বক্তিবন বছেলে 
খমবই  আক্রমণন্যাত্মকে  ও  সেমস্পষ  এববাং  তন্যাকত  বচিরনন  ক্ষবত্রিয়ে-ধমর  তথেন্যা  কেতক র ত্বধকমরর 
মহেন্যাসেন্যারকেথেন্যাই  ফিম কট  ওকঠ:  ‘যেবদ  রন্যাজিধকম্মর  লদ্বির  প্রেকেন্যাশ  কেবরয়েন্যা  আলেকসেন  কেন্যালেহেরণ 
কেবরকবন,  তকব  বকে  বনবমত্তি  ধকতরন্যাষ্ট্রে-পক্ষমীয়ে  বমীরগণককে  ববনন্যাশ  কেবরকলেন?  ক্ষন্যাত্রি-
ধম্মরন্যাবলেম্বমী বনবক্তিরন্যা বমকত্রির প্রেবতও ক্ষমন্যা,  অনমকেম্পন্যা,  কেন্যারণন বন্যা অনকশবাংসেতন্যা প্রেকেন্যাশ 
কেকরন নন্যা।  ...  ক্ষবত্রিয়েগণ বহেবাংসেন্যাথেরই  জিনগ্রহেণ কেকরন।  বহেবাংসেন্যাই  তন্যাহহেন্যাকদর  একেমন্যাত্রি 
অবলেম্বন, সেমতরন্যাবাং লসেই সেহেজি-বহেবাংসেন্যাধকম্মরর ও তন্যাহেন্যার সেকবষকেত্তিরন্যার বননন্যা কেরন্যা ক্ষবত্রিকয়ের 
বনতন্যান  অকেত্তিরবন।’  [মহেন্যাভন্যারত,  ২০০১  সেন্যাকলে  প্রেকেন্যাবশত  কেলেকেন্যাতন্যার  ‘তম বলেকেলেম 
প্রেকেন্যাশনমী’র রন্যাজি-সেবাংস্করণ]

ক্ষবত্রিয়ে-শন্যাসেকে-রন্যাজিনমীবতববদ  এববাং  তন্যাকদর  শন্যাসেনযেন্ত্রি  লযে  আজিককের  বদকনও 
এমনবকে বন্ধম র প্রেবতও ‘ক্ষমন্যা, অনমকেম্পন্যা, কেন্যারণন বন্যা অনকশবাংসেতন্যা’ প্রেকেন্যাশ কেকর নন্যা, তন্যা 
লতন্যা সেমকেন্যালেমীন জিন্যাতমীয়ে আনজিরন্যাবতকে রন্যাজিনমীবতর বদককে তন্যাকেন্যাকলেই লবন্যাঝন্যা জিলেজিনন্যান 
লবন্যাঝন্যা যেন্যায়ে। ‘রন্যাজিনমীবতকত বচিরস্থিন্যায়েমী শত্রু-বমত্রি বকলে বকেছেম  নন্যাই’ জিন্যাতমীয়ে কেথেন্যা লতন্যা 
আর এমবনকতই রকট নন্যাই। আবদ ক্ষবত্রিয়ে অজিমরন লথেককেই এইসেব ধন্যারণন্যার উৎপবত্তি। 
বকেন্তু যেমবধবষর তন্যাহর কেথেন্যায়ে অনড়। রন্যাজিন্যা হেওয়েন্যার যেমবক্তিপ্রেণন্যালেমী বকেছেমকতই তন্যাহর গ্রন্যাহেন হেয়ে 
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নন্যা – হেওয়েন্যার কেথেন্যা নন্যা বকলেই।
লশর  পযেরন  রন্যাজি-রন্যাজিকত্বর  যেমবক্তিবসেদ্ধিতন্যা  কেমীকসের  ওপকর  দন্যাহড়ন্যাকচ্ছ  লসেইটন্যাই 

আপন্যাতত আমন্যাকদর লদখন্যার ববরয়ে। লতন্যা,  অজিমরকনর লযে বনকজির ক্ষবত্রিয়েধমর বনকয়ে গবর, 
লসেই গবর বনকয়ে ‘লদবত্ব’ অজিরন কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা, ‘লদবকলেন্যাককে’ যেন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে নন্যা, লসে কেথেন্যাই 
তম কলে ধকরন যেমবধবষর। অকনকে অকনকে কেথেন্যার পর অজিমরনককে একে পযেরন্যাকয়ে বতবন বকলেন: 
‘লযে ভম বমপবত এই অবখলে ভম মণ্ডলে মকধন একেন্যাবধপতন ববস্তন্যার কেকরন, তন্যাহহেন্যারও একে বভন্নি 
বদ্বিতমীয়ে উদর নন্যাই। তকব তম বম বকে বনবমত্তি ববপমলে রন্যাজিনকভন্যাকগর প্রেশবাংসেন্যা কেবরকতছে? ... 
অতএব তম বম  অকগ্র উদরককে পরন্যাবজিত কের,  তন্যাহেন্যা  হেইকলেই লতন্যামন্যার  সেমমদয়ে পকবথেবমী 
পরন্যাজিয়ে কেরন্যা হেইকব। ... রন্যাজিনন্যালেন্যাভ ও রন্যাজিনরক্ষন্যা এই উভকয়েই ধম্মর ও অধম্মর আকছে; 
অতএব  উহেন্যা  পবরতনন্যাগ  কেবরয়েন্যা  মহেদন্যার  হেইকত  ববমমক্তি  হেও।  ...  যেন্যাহেন্যাকদর  বণর  ও 
আশ্রমন্যাবদর অবভমন্যান থেন্যাককে, তন্যাহেন্যারন্যা বপতক কলেন্যাকে, আর যেন্যাহেন্যারন্যা অবভমন্যানশমনন, তন্যাহেন্যারন্যা 
লদবকলেন্যাককে গমন কেবরয়েন্যা থেন্যাককে।’

বকে সেন্যাবাংঘন্যাবতকে কেথেন্যা। লদখন্যা যেন্যাকচ্ছ,  বণরপ্রেথেন্যার লশ্রয়েকত্বর ধন্যারণন্যার ওপর দন্যাহবড়কয়ে 
আকছে লযে রন্যাজিতন্ত্রি, লখন্যাদ লসেই ‘বণর ও আশ্রকমর অবভমন্যান’ যেমবধবষর আর বহেন কেরকত 
প্রেসত নন। আর এই অবভমন্যান নন্যা থেন্যাকেকলে লযে ‘রন্যাজিত্ব’ই অজিরন কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা, লসেই 
গুরতর সেকতনর প্রেবতও এভন্যাকব বতবন ভন্যাববকেন্যাকলের মন্যানমকরর মকনন্যাকযেন্যাগ আকেররণ কেকর 
বকসে থেন্যাককেন। ‘রন্যাজিত্ব’ অজিরকনর লচিকয়ে ‘লদবত্ব’ অজিরকনর বদককেই তন্যাহর লঝন্যাহকে। ফিলেত 
তন্যাহর  লশন্যাকে,  আকক্ষপ,  অনমতন্যাপ  ও পন্যাপকবন্যাধ  বকেছেমকতই প্রেশবমত হেয়ে  নন্যা,  বন্যারবাংবন্যার 
উথেকলে উঠকত থেন্যাককে। লবদবনন্যাকসের কেন্যাকছে বতবন অতন্তঃপর এই ভয়েন্যাবহে সেতন উচ্চন্যারণ 
কেরকত ছেন্যাকড়ন নন্যা লযে ‘রন্যাজিন্যা’ এববাং ‘ধমর’, ‘রন্যাজিত্ব’ ও ‘ধমরকবন্যাধ’ আসেকলে পরস্পকরর 
ববকরন্যাধমী:  ‘ধম্মরচিযেরনন্যা  ও  রন্যাজিনরক্ষন্যা  এই উভয়ে পরস্পর ববরদ্ধি,  অতএব একে বনবক্তি 
বকেরূকপ ধম্মররক্ষন্যা ও রন্যাজিনভন্যার গ্রহেণ কেবরকত পন্যাকর,  বনরনর এই বচিনন্যা কেবরয়েন্যা আবম 
লমন্যাকহে বন্যারবাংবন্যার অবভভম ত হেইকতবছে।’ 

পবরকশকর,  নকেম লে-সেহেকদব-লদফৌপদমী-ভমীকমর  এববাং  ঋবর  লদবস্থিন্যান  ও  মহেবরর 
বনন্যাসেকদকবর এববাং সেকবরন্যাপবর স্বয়েবাং শ্রীকেক কষর বহু বহু প্রেকেন্যার,  উপযেমরপবর,  অনমকরন্যাধ-
উপকরন্যাধ-যেমবক্তি-তকের -দকষন্যান  ও  উকত্তিজিনন্যা  উবক্তি  এববাং  ববকশরত  মহেবরর  নবশম্পন্যায়েন 
লবদবনন্যাসে কেতক র কে প্রেন্যায়েবশ্চিত্তি পন্যাওয়েন্যার উপন্যায়ে বণরনন্যার পর যেমবধবষর অবশন রন্যাজিন্যা বহেকসেকব 
অবভবরক্তি হেন; বকেন্তু সেবাংশয়ে লশন্যাকে তন্যাহর বপছেম ছেন্যাকড় নন্যা বকেছেমকতই। তখন বহু বকেছেমর পর 
মহেবরর নবশম্পন্যায়েকনর পরন্যামকশর সেবন্যাই বমকলে তন্যাহককে বনকয়ে যেন্যান ‘সেবরজ ধম্মরকবত্তিন্যা’ ‘কেম রকেম লে
-বপতন্যামহে বকদ্ধি ভমীকষ্মর বনকেট’ যেমবধবষকরর ‘ধম্মরগত সেবাংশয়ে বনরন্যাকেরণ’ কেরন্যার জিনন, 
সেববস্তন্যাকর রন্যাজিধমর সেম্পককের  জিন্যানন্যার জিনন। লসেখন্যাকন ভমীষ্ম কেতক র কে নন্যানন্যারকেম রন্যাজিধমর-
বননন্যা এববাং রন্যাজিন্যার কেতরবন-অকেতরবন প্রেভক বত লশন্যানন্যার পরও যেমবধবষর সেবাংশয়েমমক্তি হেন নন্যা; 
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বরবাং বতবন এবন্যার লসেই লমন্যাক্ষম, এককেবন্যাকর লগন্যাড়ন্যার প্রেশ্নবট উত্থিন্যাপন কেকরন: 

‘বপতন্যামহে! ‘রন্যাজিন্যা’ এই শববট বকেরূকপ সেমমত্পন্নি হেইলে?  রন্যাজিন্যার হেস্ত,  গ্রমীবন্যা, 
পকষ, মমখ, উদর, শুক্র, অবস্থি, মজন্যা, মন্যাবাংসে, লশন্যাবণত, বনন্তঃশ্বন্যাসে, উচন্যাসে, প্রেন্যাণ, 
শরমীর,  বমবদ্ধি,  ইবন্দ্রয়ে,  সেমখ,  দমন্তঃখ,  জিন ও মরণ লযেরূপ,  প্রেজিন্যাগকণরও তদ্রূপ। 
তকব রন্যাজিন্যা বকেরূকপ একেন্যাকেমী অসেবাংখন বববশষবমবদ্ধি মহেন্যাবলেপরন্যাক্রন্যান পমরকরর উপর 
আবধপতন কেবরয়েন্যা সেমমদয়ে পকবথেবমী পন্যালেন কেবরকত সেমথের হেকয়েন? সেকেলে ললেন্যাককে বকে 
বনবমত্তি রন্যাজিন্যার প্রেসেন্যাদ-লেন্যাকভর আকেন্যাঙন্যা কেকর ... ?’

এ প্রেশ্ন লতন্যা বচিরনন স্বন্যাধমীনতন্যাপরন্যায়েকণরই বকট: ‘রন্যাজিন্যা’র এববাং ‘প্রেজিন্যা’র মকধন কেমী 
এমন নদবহেকে-প্রেন্যাকেক বতকে পন্যাথেরকেন আকছে লযে, একেজিন মন্যাত্রি বনবক্তি লকেন্যাবট লকেন্যাবট মন্যানমকরর 
‘রন্যাজিন্যা’ হেকয়ে বকসে থেন্যাককেন?  আর ললেন্যাককে তন্যাহককে মন্যাকনইবন্যা কেমী কেন্যারকণ?  গুরতর এই 
প্রেকশ্নর উত্তিকর ভমীষ্মকদব বকেছেমই লেমকেন্যান নন্যা, ফিন্যাহসে কেকর লদন রন্যাজিতকন্ত্রির লগন্যাড়ন্যার গুকমন্যার।

৬.৩ আবদ রন্যাজিন্যা, আবদ বমবদ্ধিজিমীবমী, আবদতম শন্যাস্ত্র

একেটম  বভন্নি  আবঙককে  হেকলেও,  এমনবকে  ‘রন্যাজিন্যা’লদর  বদকে  লথেককে  হেকলেও  মহেন্যাজন্যানমী 
ভমীষ্মকদব লসেই সকবতকেথেন্যা অতনন সেমস্পষ ভন্যারন্যায়ে বয়েন্যান কেকরন কেম রকক্ষকত্রির মহেন্যাযেমদ্ধি-
পরবতর মী কেবলেযেমকগর আবদ রন্যাজিন্যা যেমবধবষকরর কেন্যাকছে। এই পকবথেবমীর আবদকত লযে অরন্যাজি 
বছেলে তন্যার এববাং লসেই অরন্যাজিককে বলেপ্রেকয়েন্যাগ ও শন্যাস্ত্রপ্রেকয়েন্যাকগর মন্যাধনকম  উকচ্ছদ কেকর 
প্রেবতবষত নয়েন্যা রন্যাজিতকন্ত্রির, আবদ বকত্তিন্যান।

ভমীষ্মকদকবর কেথেন্যায়ে যেন্যা লবন্যাঝন্যা লগলে: আবদ লসেই অরন্যাজিককে লভকঙে লফিকলে লদবতন্যারন্যা 
লযে আবদ লদবতন্ত্রি প্রেবতষন্যা কেকরন তন্যা বছেলে মনমরনশ্রমবনভর র। মন্যানমকরর প্রেদত্তি ‘লহেন্যামন্যাবদ’-
স্বরূপ অকন্নিই লদবতন্যাকদর গ্রন্যাসেন্যাচ্ছন্যাদ্দেন হেকতন্যা;  এববাং লসেটন্যাককেই লদবতন্যারন্যা  লবকদর নন্যাম 
বদকয়ে ‘ধমর’ বকলে লমলেন্যা বদন চিন্যাবলেকয়েকছেন। বকেন্তু মনমরনসেমন্যাজি একে পযেরন্যাকয়ে যেখন তন্যা আর 
মন্যানলে  নন্যা,  তখন  লদবকেম কলের  মমকখ  এই  মকমর  অন্নিন্যাভন্যাকবর  হেন্যাহেন্যাকেন্যার  লশন্যানন্যা  লগলে: 
নরকলেন্যাককে আর লবদ নন্যাই;  নরকলেন্যাককে আর ধমর নন্যাই;  সেব ববনষ হেকয়ে লগকছে; ‘মন্যানব-
বদকগর বক্রয়েন্যাকেলেন্যাপ উবচ্ছন্নি হেওয়েন্যাকত আমন্যাবদকগর অন্নিন্যাভন্যাব হেইয়েন্যাকছে’; শুধম তন্যাই নয়ে, 
লসেই অন্নিন্যাভন্যাকবর পবরণন্যাকম লদবতন্যারন্যা আর লদবত্বই বজিন্যায়ে রন্যাখকত পন্যারকছেন নন্যা বকলে 
বহ্মন্যার কেন্যাকছে বগকয়ে আকক্ষপ কেরকছেন: ‘অতন্তঃপর আমরন্যা মনমকরনর ননন্যায়ে অবস্থিন্যাপ্রেন্যাপ্ত 
হেইলেন্যাম’।

মন্যাঝখন্যাকন  একেটম  টম ককে  রন্যাবখ:  ‘লদবত্ব’  বন্যা  নবরমন  বটবকেকয়ে  রন্যাখন্যার  শতর ই  হেকচ্ছ 
‘বপ্রেবভকলেজি’  বন্যা  ববকশরন্যাবধকেন্যারতন্ত্রি,  অথেরন্যাৎ  অকননর  (মন্যানমকরর)  শ্রকম  বকসে  বকসে 
খন্যাওয়েন্যা। বকসে খন্যাওয়েন্যার ‘ববকশর অবধকেন্যার’ নন্যা থেন্যাকেকলে লদবতন্যাও আর লদবতন্যা থেন্যাককেন 
নন্যা, তন্যাহর অন্নিন্যাভন্যাব ঘকট, বতবন মনমরনদশন্যাপ্রেন্যাপ্ত হেন।
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লতন্যা,  বহ্মন্যা লযেন নরকলেন্যাকে লথেককে লবদ ও ‘ধমর’ ধ্ববাংসে হেকত নন্যা লদন;  একেটন্যা বকেছেম 
উপন্যায়ে লযেন বতবন ‘বমবদ্ধি’ খন্যাবটকয়ে, ‘স্বমীয়ে বমবদ্ধিপ্রেভন্যাকব’ লবর কেকরন— লদবতন্যাগকণর এই 
সেবম্মবলেত নন্যাবলেশ এববাং আহেন্যাজিন্যাবরর মমকখ বহ্মন্যা তন্যাহকদর আশ্বস্ত কেকরন:  লনন্যা লটনশন, 
মনমরনজিন্যাবতককে আবন্যার লবদ ও ‘ধমর’ মন্যানকত বন্যাধন কেরন্যা হেকব। বকেন্তু কেমীভন্যাকব? রন্যাজিন্যা-
প্রেথেন্যার লজিন্যাকর;  রন্যাজিতকন্ত্রির লজিন্যাকর। বকেন্তু রন্যাজিতন্ত্রি চিলেকব কেমীকসের লজিন্যাকর?  রন্যাজিতন্ত্রি 
চিকলে  কেমীকসের  লজিন্যাকর?  লকেন—শন্যাকস্ত্রর  লজিন্যাকর!  স্বয়েবাং  বহ্মন্যা  লসে  উপন্যায়ে  লবর  কেকরন 
‘বমবদ্ধিবকলে’।  আবদতম  ‘শন্যাস্ত্র’  রচিনন্যা  কেকর  বকসেন  ‘প্রেজিন্যাপবত’  বহ্মন্যা—সেকবষ  কেকরন 
বতবন ‘প্রেকেক ষরূকপ জিন্যাত’ ববকশর ধরকনর মন্যানমরককে  যেন্যারন্যা  অতন্তঃপর ‘প্রেজিন্যা’  বহেকসেকব 
পবরবচিত হেকব।

আবদতম ‘শন্যাস্ত্র’ আর ‘বমবদ্ধিজিমীবমী’র সেন্ধন্যান তন্যাহেকলে মহেন্যাভন্যারকতই পন্যাওয়েন্যা লগলে – 
বতবন  লখন্যাদ  বহ্মন্যা।  জিন্যানন্যা  লগলে:  তন্যাহর  কেন্যাজি  হেকচ্ছ  শন্যাসেকেকদর  অনমকেম কলে  নবরমন  ও 
ববকশন্যাবধকেন্যারতন্ত্রি বটবকেকয়ে রন্যাখন্যা – প্রেজিন্যাককে বমবঝকয়ে-সেমবজিকয়ে এববাং তন্যাকত কেন্যাজি নন্যা হেকলে 
শন্যাকস্ত্রর লজিন্যার, শন্যাবস্তর লজিন্যার ও ভকয়ের লজিন্যার খন্যাটন্যাকনন্যার ‘লপ্রেসেবক্রপশন’ বদকয়ে। এভন্যাকব 
অবকশকর বমবদ্ধির লজিন্যাকর এববাং গন্যাকয়ের লজিন্যাকর দমদরন্যান ও দমদরমনমীয়ে মন্যানমরককে শন্যান ও দবমত 
কেরন্যার  বনবস্থিন্যা  হেকলেন্যা:  তন্যাহকদরককে  এই  পকবথেবমীকত  রন্যাজিন্যার  রন্যাজিত্ব  মন্যানন্যাকনন্যা  হেকলেন্যা, 
রন্যাজিবশমীভম ত কেরন্যা হেকলেন্যা আবদতম শন্যাকস্ত্রর লজিন্যাকর; এববাং ‘দণ্ড’ই হেকচ্ছ এই ভম -ভন্যারকতর 
আবদতম শন্যাস্ত্র। আর লসেই শন্যাস্ত্র চিকলে রন্যাজিন্যা এববাং রন্যাজিবমবদ্ধিজিমীবমীর যেমগলেববনকত। 

৬.৪ আবদতম দণ্ডনমীবতর উৎপবত্তি

এবন্যার  লসেই  চিন্যাঞ্চলেনকের  ইবতহেন্যাকসের  সেন্যারবববরণমী  হুবহু  লশন্যানন্যা  যেন্যাকে  কেম রকেম লেবপতন্যামহে 
সেবরজ বকদ্ধি ভমীকষ্মর মমকখ।

ভমীষ্ম কেবহেকলেন, ‘ধম্মররন্যাজি! সেতনযেমকগ প্রেথেকম লযেরূকপ রন্যাজিকত্বর সেকবষ হেয়ে, তন্যাহেন্যা 
অববহেত হেইয়েন্যা শ্রবণ কের। সেব্বরপ্রেথেকম পকবথেবমীকত রন্যাজিন,  রন্যাজিন্যা,  দণ্ড বন্যা দণ্ডন্যাহের 
বনবক্তি বকেছেমই বছেলে নন্যা। মনমকরনরন্যা একেমন্যাত্রি ধম্মর অবলেম্বনপমব্বরকে পরস্পরককে রক্ষন্যা 
কেবরত।  মন্যানবগণ এইরূকপ বকেছেমবদন কেন্যালেযেন্যাপন কেবরয়েন্যা  পবরকশকর  পরস্পকরর 
রক্ষণন্যাকবক্ষণ  বনতন্যান  কেষকের  লবন্যাধ  কেবরকত  লেন্যাবগলে।  ...  নরকলেন্যাকে  এইরূকপ 
কেম মন্যাগরগন্যামমী হেইকলে লবদ ববনষ ও ধম্মর একেকেন্যাকলে ববলেমপ্ত হেইয়েন্যা লগলে।

তখন লদবগণ বনতন্যান শবঙ্কতবচিকত্তি ললেন্যাকেবপতন্যামহে ভগবন্যান বহ্মন্যার শরণন্যাপন্নি 
হেইয়েন্যা তন্যাহহেন্যাককে প্রেসেন্নি কেবরয়েন্যা কেক তন্যাঞ্জবলেপমকট কেবহেকলেন, ‘ভগবন্! …  অতন্তঃপর 
আমরন্যা মনমকরনর ননন্যায়ে অবস্থিন্যাপ্রেন্যাপ্ত হেইলেন্যাম। মন্যানবগণ লহেন্যামন্যাবদ কেন্যাযেরনদ্বিন্যারন্যা ঊদ্ধির বররমী 
ববলেয়েন্যা ববখনন্যাত বছেলে এববাং আমরন্যা বন্যাবরবররণন্যাবদদ্বিন্যারন্যা অকধন্যাবররমী  ববলেয়েন্যা প্রেবসেদ্ধি 
বছেলেন্যাম;  বকেন্তু এক্ষকণ মন্যানববদকগর বক্রয়েন্যাকেলেন্যাপ উবচ্ছন্নি হেওয়েন্যাকত আমন্যাবদকগর 
অন্নিন্যাভন্যাব  হেইয়েন্যাকছে। অতএব যেন্যাহেন্যাকত আপনন্যার প্রেভন্যাকব  সেম্ভিত এই প্রেন্যাকেক বতকে 
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বনয়েম ধ্ববাংসে নন্যা হেয়ে, আপবন স্বমীয়ে বমবদ্ধিপ্রেভন্যাকব তন্যাহেন্যার সেদমপন্যায়ে উদন্যাবন কেরন।’
তখন  ভগবন্যান্  কেমলেকযেন্যাবন  [বহ্মন্যা  ...  ] প্রেজিন্যাপবত  লদবগণককে  এই  কেথেন্যা 

ববলেয়েন্যা বমবদ্ধিবকলে একেখন্যাবন লেক্ষ অধনন্যায়েযেমক্তি নমীবতশন্যাস্ত্র রচিনন্যা কেবরকলেন। ...
ভগবন্যান্  পদকযেন্যাবন  ঐ নমীবতশন্যাস্ত্র  প্রেণমীত  কেবরয়েন্যা  ইন্দ্র প্রেভক বত  লদবগণককে 

হেমষমকন  কেবহেকলেন,  ‘সেমরগণ!  আবম  বত্রিবগর  সেবাংস্থিন্যাপন  ও  ললেন্যাককের 
উপকেন্যার-সেন্যাধকনর বনবমত্তি বন্যাককেনর সেন্যারস্বরূপ এই নমীবতশন্যাস্ত্র উদন্যাবন কেবরয়েন্যাবছে। 
ইহেন্যা  পন্যাঠ  কেবরকলে  বনগ্রহে  ও  অনমগ্রহে  দশরনপমব্বরকে  ললেন্যাকেরক্ষন্যা  কেবরবন্যার  বমবদ্ধি 
জিবনকব।  এই  শন্যাস্ত্রদ্বিন্যারন্যা  জিগকতর  যেন্যাবতমীয়ে  ললেন্যাকে  দণ্ডপ্রেভন্যাকব  পমররন্যাথের-
ফিলেলেন্যাকভ সেমথের হেইকব; অতএব ইহেন্যার নন্যাম দণ্ডনমীবত হেইলে।

এতটন্যা  সেমস্পষ কেথেন্যা  আর কেমী  হেকত পন্যাকর।  পবরষন্যারভন্যাকবই  লদখন্যা  যেন্যাকচ্ছ,  ভম -
ভন্যারকতর আবদতম নমীবতশন্যাস্ত্রবট হেকলেন্যা ‘দণ্ডনমীবত’ এববাং যেমবধবষরককে বপতন্যামহে ভমীষ্মকদব 
আকরন্যা বকলেবছেকলেন, ‘দণ্ডপ্রেভন্যাকবই জিনসেমন্যাকজি নমীবত ও ধকম্মরর প্রেচিন্যার হেইয়েন্যাকছে’। তন্যার 
মন্যাকন, ‘দণ্ডনমীবত’ই লযে কেতক র ত্বতকন্ত্রির আবদতম নমীবতশন্যাস্ত্র শুধম তন্যা-ই নয়ে,  এ বজিবনসে 
জিনসেমন্যাকজি প্রেচিবলেত নমীবতকবন্যাকধর জিনকেও বকট। এববাং এই নমীবতকবন্যাকধর প্রেধন্যান দমই 
উপন্যায়ে হেকচ্ছ ‘বনগ্রহে ও অনমগ্রহে’।  এ-ই হেকলেন্যা লসেই ‘বনবমত্তি’,  লযে বনবমকত্তি ‘সেকেলে 
ললেন্যাককে  ...  রন্যাজিন্যার  প্রেসেন্যাদলেন্যাকভর  আকেন্যাঙন্যা  কেকর’।  নইকলে  লযে  মন্যার  লখকত  হেকব, 
বনগকহেমীত হেকত হেকব। তন্যারকচিকয়ে অনমগ্রহে-তন্যাড়নন্যাই বন্যাস্তকবন্যাবচিত।

দণ্ডনমীবত কেমী বস, সেমন্যাজি-সেবাংসেন্যাকর এর কেন্যাজি কেমী – তন্যাও যেমবধবষরককে সেববস্তন্যাকর 
বমবঝকয়ে বকলেবছেকলেন অজিমরন: ‘দণ্ড প্রেজিন্যাবদগককে শন্যাসেন ও রক্ষণন্যাকবক্ষণ কেবরয়েন্যা থেন্যাককে। 
সেকেকলে বনদন্যায়ে অবভভম ত হেইকলেও দণ্ড একেন্যাকেমী জিন্যাগবরত থেন্যাককে। পবণ্ডকতরন্যা দণ্ডককে 
প্রেধন্যান ধম্মর ববলেয়েন্যা বনকদ্দেরশ কেবরয়েন্যাকছেন।’

এসেব  কেথেন্যা  আজিককের  সেবাংসেদমীয়ে  গণতন্ত্রি  ও  আইকনর  শন্যাসেকনর  অতনন্যাধমবনকে 
প্রেবক্তিন্যাকদর মমকখ লশন্যানন্যাও, ‘সেভনতন্যা’র উরন্যালেকগ্নর দণ্ড বন্যা আইন প্রেকয়েন্যাগকেন্যারমী সেত্তিন্যা 
অজিমরকনর মমকখ লশন্যানন্যাও তন্যা-ই। লকেননন্যা আইকনর শন্যাসেন তথেন্যা দণ্ডনমীবত প্রেবতষন্যার নন্যামই 
‘সেভনতন্যা’ এববাং সেবতনকেন্যাকরর সেভনতন্যার নন্যাকম এই বজিবনসেই চিলেকছে গত পন্যাহচি হেন্যাজিন্যার 
বছেকরর ‘কেতক র ত্বতন্যাবন্ত্রিকে সেভনতন্যা’ জিমকড়। এই দণ্ডবনভর র সেভনতন্যায়ে দণ্ডই ‘প্রেধন্যান ধমর’ 
বকট, তকব তন্যা ‘মনমরনধমর’ নয়ে, ‘শন্যাস্ত্রধমর’ তথেন্যা ‘রন্যাজিধমর’ এববাং লসেই কেন্যারকণই ববপরমীত 
বদকে লথেককে ‘প্রেজিন্যা’র ধমরও বকট। অনন কেথেন্যায়ে এ বসই আজিককের ‘সেভন’যেমকগর রন্যাকষ্ট্রের 
ধমর। আইকনর ধমরই লতন্যা দণ্ড। শন্যাসেকনর ধমরই লতন্যা দণ্ড। এই আইকনর শন্যাসেনককে কেখনও 
সেবতনকেন্যাকরর মনমরনধকমরর নন্যাকম চিন্যালেন্যাকনন্যা যেন্যায়ে নন্যা। এককে চিন্যালেন্যাকত হেয়ে শন্যাস্ত্রধকমরর নন্যাকম। 
এববাং  পমনরন্যাবকবত্তি  কেরকতই  হেকব,  আবদতম  শন্যাস্ত্রধকমরর  নন্যামই  দণ্ডশন্যাস্ত্র  বন্যা  দণ্ডধমর  বন্যা 
কেতক রত্বনমীবত বন্যা কেতক র ত্বধমর। এই বজিবনসেবটককেই কেতক র ত্বতন্ত্রি মন্যানমকরর ধমর এববাং প্রেকেক বতর ধমর 
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বকলে চিন্যালেন্যাকত চিন্যায়ে।
যেমবধবষরককে অজিমরন বলেকছেন, ভকয়ের রন্যাজিত্বই হেকচ্ছ দণ্ডনমীবতর প্রেন্যাণ: ‘দণ্ডপ্রেভন্যাকব 

ধন  ও  ধন্যানন  রবক্ষত  হেয়ে।  ...  অকনকেন্যাকনকে  পন্যাপপরন্যায়েণ  পন্যামকররন্যা  রন্যাজিদণ্ডভকয়ে, 
অকনককে  যেমদণ্ডভকয়ে,  অকনককে  পরকলেন্যাকেভকয়ে এববাং  অকনককে  ললেন্যাকেভকয়ে  পন্যাপন্যানমষন্যান 
কেবরকত পন্যাকর নন্যা। অকনককে লকেবলে দণ্ডভকয়েই পরস্পর পরস্পরককে ভক্ষণ কেকর নন্যা। 
ফিলেতন্তঃ সেবাংসেন্যাকর প্রেন্যায়ে সেমমদয়ে কেন্যাযেরনই দণ্ডভকয়ে বনব্বরন্যাহে হেইকতকছে। ... বহ্মচিন্যারমী, গকহেস্থি, 
বন্যানপ্রেস্থি ও বভক্ষম কে ইহেন্যারন্যা দকণ্ডর ভকয়ে স্ব স্ব পকথে অবস্থিন্যান কেবরকতকছেন। ভমীত নন্যা হেইকলে 
লকেহেই যেজন্যানমষন্যান, দন্যান ও বনয়েম প্রেবতপন্যালেন কেবরকত ইচ্ছন্যা কেকর নন্যা।’ তৎকেন্যালেমীন প্রেধন্যান 
লসেনন্যাপবত অজিমরকনর বক্তিবন খমবই পবরষন্যার। দণ্ডনমীবত মন্যাকনই হেকচ্ছ দমননমীবত এববাং 
শন্যাসেন-ত্রিন্যাসেকনর  নমীবত:  ‘দমন  ও  শন্যাসেন  কেকর  ববলেয়েন্যাই  উহেন্যা  দণ্ড  নন্যাকম  বনবদ্দেরষ 
হেইয়েন্যাকছে’। আর কেন্যার জিনন লকেন্যান দণ্ড সেমমবচিত তন্যার লমন্যাক্ষম ববধন্যানও প্রেসত: ‘দণ্ড 
সেবাংসেন্যার রক্ষন্যা নন্যা কেবরকলে সেমমদয়েই গন্যাঢ় অন্ধকেন্যাকর বনমগ্ন হেইত। দণ্ড দমদরন্যানবদগককে দমন ও 
দমবব্বরনমীত বনবক্তিবদগককে শন্যাসেন কেবরয়েন্যা থেন্যাককে। দমন ও শন্যাসেন কেকর ববলেয়েন্যাই উহেন্যা দণ্ড 
নন্যাকম বনবদ্দেরষ হেইয়েন্যাকছে। বন্যাহ্মকণর বতরস্কন্যার, ক্ষবত্রিকয়ের লবতন প্রেদন্যান নন্যা কেরন্যা,  নবকশনর 
রন্যাজিসেমমীকপ দবনজিন্যাত সেমপরণ এববাং শমকদর সেব্বরস্বন্যাপহেরণই সেমমবচিত দণ্ড।’

বকে  সেমবনবদরষ,  বকে  তমীবসেমবচিমমখ  এই  দণ্ডনমীবত  লসেই  প্রেন্যাচিমীনকেন্যালে  লথেককেই।  আর 
শন্যাসেকনর  প্রেকশ্ন  লসে  কেন্যাউককেই  ছেন্যাকড়  নন্যা।  শন্যাসেনযেকন্ত্রির  হেন্যাকত  তথেন্যা  শন্যাসেককের  হেন্যাকত, 
রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির মনন্যাকনজিন্যারকদর হেন্যাকত বন্যাহ্মণ লথেককে শমদ পযেরন কেন্যাকরন্যা লকেন্যাকনন্যা বনস্তন্যার নন্যাই। 
পন্যাথেরকেন আকছে নববকে। বন্যাহ্মকণর জিনন ‘বতরস্কন্যার’ই যেকথেষ; আর শমদককে শন্যাকয়েস্তন্যা কেরন্যার 
জিনন চিন্যাই তন্যার ‘সেবরস্ব অপহেরণ’ কেরন্যা।

৬.৫ উপসেবাংহেন্যার

আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর  ইবতহেন্যাসেগত ববচিন্যার  লস্রেফি দণ্ডনমীবতর  মন্যামলেন্যা 
নয়ে,  বরবাং লখন্যাদ রন্যাকষ্ট্রের ধমর বদলেন্যাকনন্যার প্রেশ্নও বকট। এই কেথেন্যাটমকেম  মকন কেবরকয়ে লদয়েন্যার 
জিনন এত কেথেন্যা বলেন্যা। 

নদবনকে ইকত্তিফিন্যাকে, ‘খর বন্যায়েম বয়ে লবকগ’ কেলেন্যাম, ‘দকবষককেন্যাণ’ পন্যাতন্যা, ১৪ই মন্যাচির  ২০১৩
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সচাতি

মমবক্তিযেমকদ্ধির লপ্রেক্ষন্যাপট : কেতক র ত্বপরন্যায়েণ 
সেমন্যাজিতকন্ত্রির প্রেচ্ছন্নি রূপকেল্প

Shahabuddin Ahmed. Bangladesh Liberation War

৭.১ স্বন্যাধমীন রন্যাকষ্ট্রের উপযেমক্তি রূপকেল্প বছেলে নন্যা

আজিককের  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  লযে  রন্যাজিবনবতকে  সেবাংকেট  লদখকত  পন্যাবচ্ছ,  এর  লগন্যাড়ন্যা  আকছে 
আমন্যাকদর সেমমহেন্যান মমবক্তিযেমকদ্ধির লপ্রেক্ষন্যাপকট। মমবক্তিযেমকদ্ধির মকতন্যা বড় একেটন্যা ঘটনন্যা ঘটকত 
যেন্যাকচ্ছ বন্যা ঘটকব,  পন্যাবকেস্তন্যাকনর সেকঙ আমরন্যা আর থেন্যাকেব নন্যা,  বন্যাবাংলেন্যাকদশ স্বন্যাধমীন লদশ 
হেকয়েই  যেন্যাকব,  এরকেম  একেটন্যা  বনন্যাপন্যার  লটর  পন্যাওয়েন্যাই  যেন্যাবচ্ছলে।  ‘পদন্যা-লমঘনন্যা  যেমমনন্যা 
লতন্যামন্যার  আমন্যার  বঠকেন্যানন্যা’,  ‘বমীর  বন্যাঙেন্যাবলে  অস্ত্র ধকরন্যা,  বন্যাবাংলেন্যাকদশ  স্বন্যাধমীন  কেকরন্যা’  – 
আটরবট/ঊনসেত্তির সেন্যাকলেই এ লশন্যাগন্যানগুকলেন্যা চিকলে একসেকছে। এ-সেমস্ত লশন্যাগন্যান লবন্যাঝন্যায়ে: 
বড় পবরবতরন আসেন্নি। 

বকেন্তু লসে-পবরবতর কনর মকধন বদকয়ে আমরন্যা লকেন্যাথেন্যায়ে লযেকত চিন্যাই তন্যা  বনকয়ে,  যেন্যাহরন্যা 
পবরবতর কনর জিনন লেড়ন্যাইগুকলেন্যা কেরবছেকলেন তন্যাহকদর বদকে লথেককে, সেমস্পষ লকেন্যাকনন্যা ধন্যারণন্যা 
প্রেণয়েন কেরন্যার লচিষন্যা বছেলে নন্যা। ধন্যারণন্যা লযে এককেবন্যাকরই বছেলে নন্যা তন্যা নন্যা। বছেলে। লযেমন: 
সেমন্যাজিতন্ত্রি  চিন্যাই।  রন্যাষ্ট্রেমীয়েকেরণ  চিন্যাই।  মন্যাকন,  আদমবজি-বন্যাওয়েন্যাবনর  মকতন্যা  ২০/২২টন্যা 
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লকেন্যাম্পন্যাবন লযে লগন্যাটন্যা পন্যাবকেস্তন্যানককে লেমটপন্যাট কেকর খন্যাবচ্ছলে,  লসেরকেমটন্যা আর চিন্যাই নন্যা। 
রন্যাষ্ট্রেমীয়েকেরণ চিন্যাই। সেমন্যাজিতন্ত্রি চিন্যাই। আবন্যার, লগন্যাটন্যা পন্যাবকেস্তন্যান আমলে জিমকড় ধমর বনকয়ে 
রন্যাষ্ট্রে লখকলেকছে। মন্যানমরককে ধকমরর নন্যাকম ধন্যাপ্পন্যা লদবন্যার লচিষন্যা কেকরকছে। সেমতরন্যাবাং ধমর বদকয়ে রন্যাষ্ট্রে 
পবরচিন্যাবলেত লহেন্যাকে, এটন্যাও আর চিন্যাই নন্যা। সেমতরন্যাবাং ধমরবনরকপক্ষ রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বনবস্থিন্যা চিন্যাই। 

এভন্যাকব,  লগন্যাটন্যা  রন্যাকটর  দশকে  জিমকড়ই  সেন্যামবরকে  শন্যাসেন  চিন্যাই  নন্যা,  গণতন্ত্রি  চিন্যাই, 
সেবাংববধন্যাকনর  বভবত্তিকত লদশ পবরচিন্যাবলেত লহেন্যাকে  এটন্যা  চিন্যাই,  এসেব  চিকলেকছে।  পন্যাবকেস্তন্যান 
আমকলে  লতন্যা  প্রেথেম  নয়ে  বছের  সেবাংববধন্যানই  বছেলে  নন্যা।  পকর  লযেটন্যা  পন্যাওয়েন্যা  লগলে,  ঐ 
সেবাংববধন্যান লকেউ চিন্যায়েবন। পন্যালেরন্যাকমন বছেলে নন্যা। পন্যালেরন্যাকমনককে বনকয়ে এককেবন্যাকর বছেবনবমবন 
লখলেন্যা হেকয়েকছে। প্রেবতবদন পন্যালেরন্যাকমনন্যাবর সেরকেন্যার বদকলে যেন্যায়ে – পরপর বতন চিন্যার বদন – 
এরকেম ঘটনন্যাও ঘকটকছে। পমবর পন্যাবকেস্তন্যাকন। পন্যালেরন্যাকমকনর মকধন হেন্যাতন্যাহেন্যাবত,  মন্যারন্যামন্যাবর, 
লডিপমবট  বস্পকেন্যারককে  লমকর  লফিলেন্যা,  এগুকলেন্যাও  ঘকটকছে।  সেমতরন্যাবাং  নতম ন  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ 
পন্যালেরন্যাকমন থেন্যাকেকব। সেবাংববধন্যান থেন্যাকেকব। লসেই কেন্সবটবটউশকন জিনসেন্যাধন্যারকণর অবধকেন্যার 
সেবাংরবক্ষত হেকব। এই বছেলে চিন্যাওয়েন্যা। সেন্যামবগ্রকে প্রেবণতন্যাটন্যা বছেলে এরকেম: লযে সেমস্ত ববরয়ে 
বনকয়ে লগন্যাটন্যা পন্যাবকেস্তন্যান আমলে ধকর আমন্যাকদরককে ভম গকত হেকলেন্যা, ঐসেব আর থেন্যাকেকব নন্যা। 
স্বন্যাধমীন বন্যাবাংলেন্যাকদশ হেকব বঠকে তন্যার ববপরমীত। 

বকেন্তু জিনসেন্যাধন্যারকণর  স্বন্যাথের  রক্ষন্যা  কেরকব,  এমন কেন্সবটবটউশন মন্যাকন  কেমী?  তন্যার 
মন্যাকন, জিনসেন্যাধন্যারণ বনকজিরন্যাই বনকজিকদরককে পবরচিন্যালেনন্যা কেরকব, তন্যাই নন্যা? স্বন্যাধমীন লদকশর 
মন্যানমর  আমরন্যা স্বন্যাধমীন থেন্যাকেব। সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমী  আমন্যাকদর ওপর বদকয়ে বস্টেম লরন্যালেন্যার 
চিন্যালেন্যাকব নন্যা। বকেন্তু লসেইটন্যা  লকেমন কেকর,  কেমী পদ্ধিবতকত অজিরন কেরন্যা  যেন্যাকব। সেন্যামবরকে 
বন্যাবহেনমীই বকে থেন্যাকেকব, নন্যাবকে থেন্যাকেকব নন্যা? সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমী যেবদ থেন্যাককে, তন্যাহেকলে সেন্যামবরকে 
বন্যাবহেনমীর  আকেন্যার,  প্রেকেন্যার,  গঠনপ্রেকেক বত  কেমী  রকেম  হেকব?  জিনসেন্যাধন্যারকণর  সেকঙ  তন্যার 
সেম্পকের  কেমী হেকব? লখন্যাদ রন্যাকষ্ট্রের গঠনপ্রেকেক বত কেমী হেকব? রন্যাকষ্ট্রের সেম্ভিন্যাবন বনপমীড়কণর মমকখ 
সেন্যাধন্যারণ বনবক্তি-মন্যানমর বন্যা দলে-লগন্যাষমীর রক্ষন্যাকেবচি কেমী হেকব? এগুকলেন্যা বনকয়ে বলেকত লগকলে 
কেথেন্যাই ওকঠবন। 

পবরণন্যাকম, একেন্যাত্তির সেন্যাকলের ১৭ই বডিকসেম্বর লথেককেই বকেন্তু বন্যাবাংলেন্যাকদশ আবন্যার লসেই 
আকগর রন্যাষ্ট্রে। ১৬ই বডিকসেম্বর পযেরন মন্যানমকরর লযে আশন্যা-আকেন্যাঙন্যা, তন্যার সেকঙ বন্যাস্তকব 
বনন্যাপকে ফিন্যারন্যাকে ঘটকত শুর কেকর ১৭ই বডিকসেম্বর লথেককেই। ১৭ই বডিকসেম্বর লথেককেই লসেই 
আকগর  আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে  রন্যাষ্ট্রে।  জিনবববচ্ছন্নি  রন্যাষ্ট্রে।  বনপমীড়কে  রন্যাষ্ট্রে-কেন্যাঠন্যাকমন্যা।  গঠন-
প্রেকেক বত, পবরচিন্যালেন-প্রেণন্যালেমী ও লেকক্ষনর বদকে লথেককে লসেই একেই ধন্যারন্যার রন্যাজিবনবতকে দলে। 
একেই  বডিবসে।  একেই  এসেবপ।  একেই  মহেকেম মন্যা-প্রেশন্যাসেকে।  একেই  আমলেন্যা-রন্যাষ্ট্রেপবত-
মন্ত্রিমী-সেবচিব-সেবচিবন্যালেয়ে। লমফৌবলেকে কেন্যাঠন্যাকমন্যার বদকে লথেককে সেমগ্র রন্যাষ্ট্রেটন্যা মমলেগতভন্যাকব লসেই 
আকগর জিন্যায়েগন্যায়েই লথেককে লগলে। বদলেন্যাকলেন্যা  শুধম  পবরচিন্যালেকে-লগন্যাষমী।  জিনসেন্যাধন্যারকণর 
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শন্যাসেকনর  পকক্ষ,  সেবাংববধন্যাকনর  পকক্ষ,  পন্যালেরন্যাকমকনর  পকক্ষ,  বন্যাঙেন্যাবলে সেবাংস্কক বতর  পকক্ষ, 
মমক্তিবমবদ্ধি ও মমক্তিবচিনন্যা জিন্যাতমীয়ে ধনন্যানধন্যারণন্যার পকক্ষ পমকরন্যা রন্যাকটর দশকে ধকরই অকনকে 
ললেখন্যাকলেবখ হেকয়েকছে। অকনকে ধরকনর সেন্যাবাংস্কক বতকে চিচির ন্যা  হেকয়েকছে। নন্যাটকে,  গন্যান,  কেববতন্যা 
হেকয়েকছে। বঠকেই। বকেন্তু পন্যাবকেস্তন্যান রন্যাকষ্ট্রের সেন্যাকথে আমন্যাকদর গুণগত অবমলেগুকলেন্যা বঠকে 
লকেন্যাথেন্যায়ে লকেন্যাথেন্যায়ে ঘটকব,  তন্যার লকেন্যাকনন্যা  ভন্যাকলেন্যা গ্রন্যাউনওয়েন্যাকের  বছেলে নন্যা। লবন্যাঝন্যা  লগলে: 
রন্যাজিবনবতকে  স্বন্যাধমীনতন্যার  মমখস্ত  বমবলেকত  আটককে  নন্যা  লথেককে  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  আপন্যামর 
মন্যানমকরর  আথের-সেন্যামন্যাবজিকে মমবক্তির এববাং  সেমন্যাজি-বনবক্তির স্বন্যাধমীনতন্যার  উপযেমক্তি লকেন্যাকনন্যা 
র নন্যাবডিকেনন্যালে রূপকেল্প আমন্যাকদর সেন্যামকন বছেলে নন্যা।

৭.১.১ স্বন্যাধমীনতন্যার দমই কেতর বন

সেন্যামকনই  একেটন্যা  যেমগন্যানকেন্যারমী  জিনববপ্লব,  অথেচি  আকগ  লথেককে  আমন্যার  সেন্যামকন 
আলেন্যাদন্যা কেকর পবরষন্যার লকেন্যাকনন্যা ধন্যারণন্যা বন্যা রূপকেল্প নন্যাই। এই নন্যা থেন্যাকেন্যার মন্যাকন কেমী? মন্যাকন 
হেকলেন্যা,  আবম আসেকলে আকগর জিন্যায়েগন্যাকতই লথেককে যেন্যাবচ্ছ। প্রেন্যাচিমীন কেন্যালে লথেককে চিকলে 
আসেন্যা  কেতক রত্বপরন্যায়েণতন্যার  ববদনমন্যান  কেন্যাঠন্যাকমন্যা  এববাং  ধনন্যানধন্যারণন্যাই  তন্যাহেকলে  আমন্যাককে 
পবরচিন্যাবলেত কেরকব। কেতক রত্বপরন্যায়েণতন্যার সেমপ্রেন্যাচিমীন কেন্যাঠন্যাকমন্যাটন্যা অটমট লথেককে লগকলে বনবক্তি-
মন্যানমর ও সেমন্যাজি কেখকনন্যাই বচিনন্যা-বসেদ্ধিন্যান-সেবাংগঠন-প্রেকেন্যাকশর প্রেকেক ত স্বন্যাধমীনতন্যার বদককে 
লযেকত পন্যাকর নন্যা। লশ্রণমীববরমনবভবত্তিকে আথের- সেন্যামন্যাবজিকে উৎপন্যাদন-বণকনর কেন্যাঠন্যাকমন্যাটন্যা 
বহেন্যালে  থেন্যাকেকলে  লভফৌকগন্যাবলেকে-রন্যাজিবনবতকে  স্বন্যাধমীনতন্যা  লযে  আপন্যামর  মন্যানমকরর  জিনন 
স্বন্যাধমীনতন্যার নন্যাকম লস্রেফি একেটন্যা ধন্যাপ্পন্যায়ে পবরণত হেয়ে,  লসেটন্যা লতন্যা ১৯৪৭ সেন্যাকলে অবজিরত 
স্বন্যাধমীনতন্যা লথেককেই প্রেমন্যাবণত বছেলে। 

তন্যাহেকলে একেন্যাত্তিকর জিনসেন্যাধন্যারকণর অথেরবনবতকে স্বন্যাধমীনতন্যার – অথেরন্যাৎ শ্রমকশন্যারকণর 
হেন্যাত  লথেককে  মমবক্তির  –  প্রেশ্নটন্যাও  ফিয়েসেন্যালেন্যা  কেরন্যার  কেতর বন  বছেলে।  একেবদককে  যেন্যাবতমীয়ে 
ঊধ্বরতন  ও  লকেন্দ্রমীভম ত  কেতক র কত্বর  হেন্যাত  লথেককে  স্বন্যাধমীনতন্যা।  এববাং  অননবদককে 
বনবক্তিমন্যাবলেকেন্যানন্যাককেবন্দ্রকে শ্রমকশন্যারণ-বনবস্থিন্যার হেন্যাত লথেককে মমবক্তি। এই দমইটন্যা বছেলে সেমগ্র 
জিনগকণর মমবক্তিযেমকদ্ধির মকধন বদকয়ে অবজিরত স্বন্যাধমীনতন্যার অনবনরবহেত কেতরবন। বকেন্তু এই 
দমইটন্যা কেতর কবনর প্রেচ্ছন্নি একেটন্যা লবন্যাধ গকড় উঠকলেও সেমস্পষ-সেমবনবদরষ লকেন্যাকনন্যা উপলেবব 
আমন্যাকদর রন্যাজিবনবতকে দলে ও শবক্তিসেমমকহের মকধন বছেলে নন্যা। সেকচিতন-অকচিতনভন্যাকব এই 
বদ্বিববধ  কেতরবন  পমরণ  কেরকত  বগকয়ে  কেমীভন্যাকব  এই  দলে-শবক্তিসেমমহে  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ 
সেমন্যাজিতকন্ত্রির ববশ্ববমীক্ষন্যাকতই আটককে বগকয়েবছেলে লসেটন্যা আমন্যাকদরককে লদখকত হেকব। 
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৭.১.২ কেতক র কত্বর হেন্যাত লথেককে স্বন্যাধমীনতন্যার প্রেকশ্ন কেতক র ত্বপরন্যায়েণ
          সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে রূপকেল্প

দমই কেতর কবনর মকধন প্রেথেমটন্যা সেম্পককের  বলেন্যা যেন্যাকে। যেন্যাবতমীয়ে কেতক র কত্বর হেন্যাত লথেককে মমক্তি 
হেওয়েন্যার  জিনন  চিন্যাই  অননকদর  সেন্যাকথে  পন্যারস্পবরকে  সেহেকযেন্যাবগতন্যা  ও  সেবাংহেবতর  নমীবতকত 
বনকজিরন্যা  বনকজিকদরককে  পবরচিন্যালেনন্যা  কেরকত  পন্যারন্যার  সেক্ষমতন্যা  অজিরন।  দরকেন্যার 
জিনসেন্যাধন্যারকণর  উৎপন্যাদনবভবত্তিকে  ও  সেম্প্রদন্যায়েবভবত্তিকে  সেবাংস্থিন্যাসেমমকহের  নন্যানন্যাববধ  স্বন্যাধমীন 
লফিডিন্যাকরশন। এইসেব নমীবত ও সেবাংগঠকনর বভবত্তিকত প্রেকতনকে বনবক্তির বনকজিই বনকজিককে 
পবরচিন্যালেনন্যা কেরকত পন্যারন্যার নন্যামই লযে স্বন্যাধমীনতন্যা,  লসে-বনন্যাপন্যাকর আকদফৌ লকেন্যাকনন্যা উপলেবব 
আমন্যাকদর স্বন্যাধমীনতন্যা-আকনন্যালেনকেন্যারমী রন্যাজিবনবতকে দলে ও শবক্তিগুকলেন্যার মকধন বছেলে নন্যা। 
আওয়েন্যামমী লেমীগ ও মকস্কন্যাপনমী দলে ও শবক্তিসেমমহে এববাং বপবকেবাংপনমী দলে ও শবক্তিসেমমকহের 
স্বন্যাধমীনতন্যাপনমী  অবাংশ  তন্যাহকদর  বনজিস্ব  রন্যাজিবনবতকে  কেন্যাকজিকেকমর  লখন্যাদ  বনকজিরন্যাই 
কেতক রত্বপরন্যায়েণ বচিনন্যাকচিতনন্যা দ্বিন্যারন্যা চিন্যাবলেত হেকতন। (এখনও হেন নববকে।)

বলেকশবভকে ধনন্যানধন্যারণন্যাককেই তন্যাহরন্যা  সেমন্যাজিতকন্ত্রির আইবডিয়েন্যা বহেকসেকব ঐবতহেন্যাবসেকে 
সেমকত্রি লপকয়েবছেকলেন। রশববপ্লকবর সেমকত্রি। এটন্যা তন্যাহরন্যা লবকছে লনন বন। এখন্যাকন তন্যাহকদর ইচ্ছন্যা
-অবনচ্ছন্যার সেমকযেন্যাগই বছেলে নন্যা। আপন্যামর রশ শ্রমজিমীবমী জিনসেন্যাধন্যারকণর আথের-সেন্যামন্যাবজিকে 
ববপ্লকবর  ওপর  সেন্যামবরকে  শবক্তি  ও  লকেফৌশকলের  লজিন্যাকর  ঘকট  যেন্যায়ে  বলেকশবভকেকদর 
রন্যাজিবনবতকে প্রেবতববপ্লব। কেন্যাকয়েম হেয়ে বলেকশবভকেকদর একেচ্ছত্রি কেতক রত্ব। মমকছে লফিলেন্যা হেয়ে 
বন্যাবকে সেব মত-পথে-পবত্রিকেন্যা। মমকখন্যামমবখ দন্যাহবড়কয়ে যেন্যায়ে ইউকরন্যাকপর পমবর ও পবশ্চিম। নতবর 
হেয়ে সেবরগ্রন্যাসেমী সন্যায়েমযেমকদ্ধির ঐবতহেন্যাবসেকে পবরবস্থিবত। 

এ সেবাংক্রন্যান বহেসেন্যাববনকেন্যাশই বন্যাবাংলেন্যাকদকশর উদকবর আনজিরন্যাবতকে পন্যাটন্যাতন বহেকসেকব 
বনয়েন্যামকে  উপন্যাদন্যান  হেকয়ে  দন্যাহবড়কয়েবছেলে।  ফিকলে  আমরন্যা  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে 
রূপকেকল্পর আনজিরন্যাবতকে খপ্পকর পকড় যেন্যাই। 

৭.১.৩ শ্রমকশন্যারকণর হেন্যাত লথেককে স্বন্যাধমীনতন্যার প্রেকশ্ন
          কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে রূপকেল্প

জিনগকণর মমবক্তিযেমকদ্ধির মকধন বদকয়ে অবজিরতবন স্বন্যাধমীনতন্যার অনবনরবহেত কেতরবন দমবটর 
অপরবট বছেলে বনবক্তিমন্যাবলেকেন্যানন্যাককেবন্দ্রকে শ্রমকশন্যারণ-বনবস্থিন্যার হেন্যাত লথেককে মমবক্তির কেতরবন। 
একক্ষকত্রিও মমবক্তির উপন্যায়ে বহেকসেকব সেমন্যাজিতন্ত্রি প্রেবতষন্যার লেক্ষনই বদ্বিধন্যাহেমীনভন্যাকব লঘন্যাবরত 
হেকয়েবছেলে। বকেন্তু সেমন্যাজিতন্ত্রি বলেকত সেবন্যাই বমকঝবছেলে কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতকন্ত্রির ধন্যারন্যা। 
এই ধন্যারন্যা লমন্যাতন্যাকবকে,  কেন্যালের মন্যাকের কসের সেময়ে লথেককেই,  কেলেকেন্যারখন্যানন্যা উৎপন্যাদন-বনবস্থিন্যার 
রন্যাষ্ট্রেমীয়েকেরণককেই বনবক্তিমন্যাবলেকেন্যানন্যা উকচ্ছকদর পথে তথেন্যা সেমন্যাজিতন্ত্রি বকলে ববকবচিনন্যা কেরন্যা 
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হেকয়েকছে। 
অথেচি একত কেকর পমহবজিবন্যাদমী  শ্রমকশন্যারকণর আথের-সেন্যামন্যাবজিকে কেন্যাঠন্যাকমন্যাটন্যা  লথেককেই 

যেন্যায়ে। বড়কজিন্যার রকেমকফির ঘকট মন্যাত্রি। একত মমলে শ্রবমকে-উৎপন্যাদককের শ্রকমর মন্যাবলেকে 
হেকয়ে ওকঠন বনবক্তি-মন্যাবলেককের বদকলে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে আমলেন্যা-রন্যাজিবনবতকে পবরচিন্যালেকে-লগন্যাষমী। 
শ্রবমকে লযে শ্রবমকে লসেই শ্রবমকেই লথেককে যেন্যান। লখন্যাদ উৎপন্যাদকেরন্যা কেলেকেন্যারন্যাখন্যানন্যার মন্যাবলেকে-
পবরচিন্যালেকে হেকত পন্যাকরন নন্যা। কেতক রত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রি এগুকলেন্যা লখয়েন্যালে কেরকত চিন্যায়ে নন্যা। 

অথেচি মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রিমীরন্যা  কেন্যালের  মন্যাকের কসের সেময়ে লথেককেই মকন কেরকতন: 
কেলেকেন্যারখন্যানন্যা ও কেক বরকত দরকেন্যার শ্রবমকেকদর প্রেতনক্ষভন্যাকব বনবরন্যাবচিত সেবাংস্থিন্যার স্ব-বনয়েন্ত্রিণ 
ও স্ব-পবরচিন্যালেনন্যার  বনবস্থিন্যা।  এর মন্যাধনকমই  শুধম  শ্রবমককের শ্রকমর ওপর তন্যাহর  বনকজির 
অবধকেন্যার  প্রেবতবষত  হেকত  পন্যাকর।  এভন্যাকবই  ‘স্বন্যাধমীনতন্যা’  ধন্যারণন্যাবটর  সেবতনকেন্যাকরর 
বন্যাস্তবন্যায়েন ঘটকত পন্যাকর। স্বন্যাধমীনতন্যা ও সেমন্যাজিতকন্ত্রির এই মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে 
ধনন্যানধন্যারণন্যা আমন্যাকদর লদকশর কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রিমীকদর সেন্যামকন আকদফৌ হেন্যাবজির বছেলে 
নন্যা নন্যানন্যা ঐবতহেন্যাবসেকে কেন্যারকণ। 

এই  পবরবস্থিবতকত  কেতক রত্বপরন্যায়েণ  সেমন্যাজিতকন্ত্রির  বলেকশবভকে  ধনন্যানধন্যারণন্যা  দ্বিন্যারন্যা 
পবরচিন্যাবলেত হেওয়েন্যার বসেদ্ধিন্যান লনওয়েন্যা ছেন্যাড়ন্যা  আমন্যাকদর স্বন্যাধমীনতন্যা-সেবাংগ্রন্যামমী দলে-শবক্তি-
গুকলেন্যার উপন্যায়ে বছেলে নন্যা। এটন্যা তন্যাহকদর লবকছে-লনওয়েন্যা বসেদ্ধিন্যান বছেলে নন্যা। এটন্যাও বছেলে 
পরন্যাশবক্তিমমকহের  ঠন্যাণ্ডন্যাযেমকদ্ধির  নববশ্বকে  পন্যাটন্যাতকন  গকহেমীত  অববকেল্প  বসেদ্ধিন্যান।  ফিকলে 
বনবক্তিমন্যাবলেকেন্যানন্যা-লকেবন্দ্রকে শ্রমকশন্যারণ-বনবস্থিন্যা  উকচ্ছদ  কেকর  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  মন্যাবলেকেন্যানন্যাককেবন্দ্রকে 
শ্রমকশন্যারণ-বনবস্থিন্যার বদককেই আমরন্যা যেন্যাবচ্ছলেন্যাম। তন্যারই নন্যাম বদকয়েবছেলেন্যাম সেমন্যাজিতন্ত্রি। 
কেতক রত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতকন্ত্রির রূপকেল্পই বছেলে আমন্যাকদর একেমন্যাত্রি রূপকেল্প।

৭.১.৪ বড়কলেন্যাকে-বমকজিরন্যায়েন্যাকদর মকধন লমফৌবলেকে রূপন্যানকরর
          ধন্যারণন্যা নন্যা থেন্যাকেন্যার কেন্যারণ

স্বন্যাধমীনতন্যা  ও সেমতন্যার লযে  অকচিতন আকেন্যাঙন্যা বনকয়ে আপন্যামর শ্রমজিমীবমী  মন্যানমর 
মমবক্তিযেমকদ্ধি ঝন্যাহবপকয়ে পকড়বছেকলেন,  তন্যার সেকঙ মমবক্তিযেমকদ্ধির লনতক ত্বদন্যানকেন্যারমী দলে-শবক্তি-
লনতন্যাকদর  আশন্যা-আকেন্যাঙন্যার  সেমক্ষ্ম-পন্যাথেরকেন  বছেলে।  বন্যাঙেন্যাবলে  জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাকদর  মহেন্যা-
জিন্যাগরকণর ডিন্যামন্যাকডিন্যাকলে শ্রমজিমীবমী মন্যানমকরর চিন্যাওয়েন্যা আর সেম্ভিন্যাবন শন্যাসেকে বহেকসেকব মধন-
লশ্রণমীর চিন্যাওয়েন্যার মধনকেন্যার লশ্রণমীগত পন্যাথেরকেনটন্যা লতমন কেকর লচিন্যাকখ পকড় বন। পন্যাথেরকেনটন্যা 
সেমক্ষ্মই লথেককে লগকছে। লপছেন বফিকর তন্যাবকেকয়ে এখনও আমন্যাকদর তন্যা ভন্যাকলেন্যা কেকর লচিন্যাকখ 
পড়কছে বকলে মকন হেয়ে নন্যা। পড়কলেও আমরন্যা তন্যার গুরত্ব বমঝকত পন্যারবছে নন্যা। 

বকেন্তু পন্যাথেরকেনটন্যা সেমক্ষ্ম হেকলেও, খমবই বসেবরয়েন্যাসে ধরকনর পন্যাথেরকেন। আপন্যামর মন্যানমকরর 
কেন্যাকছে মমবক্তিযেমদ্ধি বছেলে আথের-সেন্যামন্যাবজিকে-রন্যাজিবনবতকে মমবক্তি অজিরকনর যেমদ্ধি। রন্যাজিবনবতকে 
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দলে-শবক্তি-লনতন্যাকদর  এককেবন্যাকর  বনকচির  তলেন্যার  গবরব  অবাংশটন্যারও  এ-ই  বছেলে 
আকেন্যাঙন্যা। বকেন্তু ওপকরর তলেন্যার মমলে লনতন্যাকদর আকেন্যাঙন্যা বছেলে পমবর পন্যাবকেস্তন্যান নন্যামকে 
ভম খণ্ডটন্যাককে  লকেন্যাকনন্যারকেকম  পন্যাবকেস্তন্যান  লথেককে  আলেন্যাদন্যা  কেরন্যা।  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা  দখলে  কেকর 
বনকজিকদর শন্যাসেন কেন্যাকয়েম কেরন্যা।  বন্যাবাংলেন্যাকদশটন্যা  পন্যাঞ্জন্যাবব  শন্যাসেকেকদর পবরবকতর  বন্যাঙেন্যাবলে 
শন্যাসেকেকদর দ্বিন্যারন্যা শন্যাবসেত হেকলেই তন্যাহকদর জিনন যেকথেষ। 

হেন্যাজিন্যার বছের ধকর জিবমকত বলেকদর মকতন্যা লখকট-খন্যাওয়েন্যা ‘বনচিম’ জিন্যাকতর বন্যাঙেন্যাবলেরন্যা 
সেন্যাববরকে  স্বন্যাধমীনতন্যার  জিনন  এককেবন্যাকর  মবরয়েন্যা  হেকয়ে  উকঠবছেলে। বকেন্তু স্বন্যাধমীনতন্যা  বলেকত 
আকদফৌ  কেমী  লবন্যাঝন্যায়ে,  লভফৌকগন্যাবলেকেভন্যাকব  স্বন্যাধমীন  একেটন্যা  রন্যাকষ্ট্রের  লভতকর  জিনমন্যানমকরর 
স্বন্যাধমীনতন্যা প্রেবতষন্যার ও সেমরবক্ষত রন্যাখন্যার উপন্যায়ে কেমী হেকত পন্যাকর,  তন্যার উপকযেন্যাগমী রন্যাষ্ট্রে-
কেন্যাঠন্যাকমন্যার রূপকরখন্যা কেমী দন্যাহড়ন্যাকত পন্যাকর, এসেব বনকয়ে লকেন্যাকনন্যা দমবশ্চিনন্যা তন্যাহকদর বছেলে নন্যা। 
পন্যাবকেস্তন্যানমীকদরককে তন্যাবড়কয়ে বন্যাঙেন্যাবলেকদরককে শন্যাসেকে বন্যানন্যাকনন্যাই বছেলে তন্যাহকদরও একেমন্যাত্রি 
দমবশ্চিনন্যা। 

শন্যাসেকে  বন্যাঙেন্যাবলেকদর  কেন্যাকছে  স্বন্যাধমীনতন্যার  লযে  অথের,  কেক রকে-শ্রবমকে-লমহেনবত 
বন্যাঙেন্যাবলেকদর  কেন্যাকছে  স্বন্যাধমীনতন্যার  অথের  লযে  তন্যার  লথেককে  আলেন্যাদন্যা,  লসেটন্যা  তন্যাহকদর  মকন 
ঘমণন্যাক্ষকরও আকসে বন। কেন্যারণ, মন্যাত্রি ১০০ বছের আকগও এই আপন্যামর বহেনম-মমসেলেমন্যান 
কেক রকেকদর মকধন পকথেকে লকেন্যাকনন্যা বড়কলেন্যাকে লশ্রণমীর বন্যা মধনববত্তি লশ্রণমীর অবস্তত্বই বছেলে নন্যা। 
সেকেকলেই  ‘বন্যাঙেন্যালে’।  সেকেকলেই  কেক রকে।  সেকেকলেই  নমন্তঃশুদ।  কেন্যাকজিই,  বববাংশ  শতন্যাবমীর 
লগন্যাড়ন্যার বদককে পন্যাট-লবচিন্যা টন্যাকেন্যা লথেককে গবজিকয়ে-ওঠন্যা উঠবত-বড়কলেন্যাকে মধনববত্তি লশ্রণমীর 
রন্যাজিবনবতকে লনতক ত্বককে সেন্যামন্যানন  সেকনহে কেরকতও তন্যাহরন্যা  লশকখন  বন।  এহকদর  স্বন্যাথের  লযে 
আপন্যামর মন্যানমকরর স্বন্যাথের লথেককে আলেন্যাদন্যা হেকত পন্যাকর, এই উপলেবব তখনও পযেরন তন্যাহকদর 
গকড় ওকঠ বন।

উঠবত-বমকজিরন্যায়েন্যা ও পন্যাবত-বমকজিরন্যায়েন্যা লশ্রণমীর লনতন্যাকদর বদকে লথেককে লমফৌবলেকে রূপন্যানর
-ধমরমী লকেন্যাকনন্যা রূপকেল্প নন্যা থেন্যাকেন্যার কেন্যারণ লতন্যা খমবই স্পষ। সেন্যাতচিবলকশ তন্যাহরন্যা লযে ভন্যারত 
লথেককে আলেন্যাদন্যা হেকলেন,  তন্যারও লতন্যা  ঐ একেই কেন্যারণ। তন্যাহরন্যা  লচিকয়েবছেকলেন,  জিবমজিমন্যা 
কেলেকেন্যারখন্যানন্যা  বনন্যাবসেন্যা-বন্যাবণজিন  এববাং  রন্যাজিনমীবতর  মন্যাবলেকে  হেকবন  তন্যাহরন্যা।  কেলেকেন্যাতন্যা-
গুজিরন্যাকটর  শন্যাসেকন  তন্যাহরন্যা  থেন্যাকেকবন  নন্যা।  জিবমদন্যারকদর  অধমীকন  থেন্যাকেকবন  নন্যা।  বকেন্তু 
পন্যাবকেস্তন্যাকন  একসে  তন্যাহরন্যা  লদখকলেন,  তন্যাহরন্যা  কেলেকেন্যাতন্যার  হুকেম মদন্যাবর  লথেককে  পন্যাঞ্জন্যাব-
ইসেলেন্যামন্যাবন্যাদ-কেরন্যাবচির কেতক র কত্বর লপকট চিকলে বগকয়েকছেন। তন্যাহরন্যা  লদখকলেন এখন্যান লথেককে 
বন্যাহচিন্যার  রন্যাস্তন্যা  নন্যাই।  বনকজিরন্যা  শন্যাসেকে-পবরচিন্যালেকে-উদ্ধিন্যারকে  হেওয়েন্যার  পথে  নন্যাই।  নতম ন 
একেটন্যা  ঔপবনকববশকে  শন্যাসেকনর  খপ্পকর  পকড়  বগকয়েকছেন  তন্যাহরন্যা।  সেন্যামকন  তন্যাহকদর  বছেলে 
একেটন্যাই  পথে:  পমবর  পন্যাবকেস্তন্যানককে  স্বন্যাধমীন  কেকর  বন্যাবাংলেন্যাকদশ  বন্যানন্যাকনন্যা।  তন্যাহেকলেই  তন্যাহরন্যা 
বনকজিরন্যা লদশ চিন্যালেন্যাকত পন্যারকবন। বন্যাঙেন্যাবলেরন্যাই তখন বন্যাবাংলেন্যাকদকশর হেতর ন্যা-কেতর ন্যা-ববধন্যাতন্যা 
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হেকবন। সেমতরন্যাবাং বন্যাঙেন্যাবলে জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী জিজিবন্যা তম লেকত পন্যারকলেই তন্যাহকদর  চিকলে। 
বকেন্তু মন্যানমর লতন্যা একেবন্যার ‘স্বন্যাধমীন’ হেকয়েবছেলে এর আকগ। বকবটশকদর হেন্যাত লথেককে 

‘স্বন্যাধমীন’ হেকয়ে বনপমীবড়ত-ববঞ্চত ‘মমসেলেমন্যানকদর’ জিনন ‘স্বন্যাধমীন’ একেটন্যা পন্যাবকেস্তন্যান রন্যাষ্ট্রে 
তন্যাহরন্যা লপকয়েবছেলে। লসেটন্যাকত তন্যাহকদর লকেন্যাকনন্যাই উপকেন্যার হেয়ে বন। কেন্যাকজিই,  আবন্যার লস্রেফি 
লদশ স্বন্যাধমীন কেরন্যার কেথেন্যা বকলে লমহেনবত মন্যানমকরর সেমথেরন পন্যাওয়েন্যার লতমন রন্যাস্তন্যা বছেলে নন্যা। 
এ কেন্যারকণই লমহেনবত মন্যানমকরর সেবতনকেন্যাকরর মমবক্তি,  অথেরবনবতকে লশন্যারণ-বঞ্চনন্যা লথেককে 
মমবক্তি,  তথেন্যা  ‘সেমন্যাজিতন্ত্রি’  অজিরকনর  কেথেন্যা  বলেকত  হেকয়েবছেলে।  পবরস্কন্যার  লযে:  এভন্যাকব 
সেমন্যাজিতকন্ত্রির কেথেন্যা বলেন্যাটন্যা বড়কলেন্যাকে লনতন্যাকদর বদকে লথেককে বছেলে লস্রেফি কেথেন্যার কেথেন্যা। 
ফিকলে তন্যাহকদর বদকে লথেককে স্বন্যাধমীন গণতন্যাবন্ত্রিকে সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে বন্যাবাংলেন্যাকদশ গঠকনর জিনন 
র নন্যাবডিকেনন্যালে লকেন্যাকনন্যা রূপকরখন্যার আকদফৌ দরকেন্যার বছেলে নন্যা। 

৭.১.৫ বন্যামপনমীকদর মকধন লমফৌবলেকে রূপন্যানকরর ধন্যারণন্যা নন্যা
          থেন্যাকেন্যার কেন্যারণ

বমকজিরন্যায়েন্যাকদর  বদকে  লথেককে নন্যা  হেয়ে  এ  ধরকনর  রূপকরখন্যার  প্রেকয়েন্যাজিন নন্যাই।  বকেন্তু 
চিমীন-রন্যাবশয়েন্যাপনমী  বলেকশবভকে-বন্যামপনন্যার  বদকে  লথেককে?  তন্যাহকদর  বনকজিকদর  ধন্যারণন্যা 
লমন্যাতন্যাকবকে  এই  বন্যামপনমীরন্যা  বমকজিরন্যায়েন্যা  নন্যা,  ‘লশ্রণমীচিম নত’,  তন্যাই  নন্যা?  মকস্কন্যাপনমীরন্যা  মকন 
কেরকলেন, স্বন্যাধমীন বন্যাবাংলেন্যাকদকশ তন্যাহরন্যা সেমন্যাজিতন্ত্রি কেন্যাকয়েম কেরকবন আওয়েন্যামমী লেমীগককে বমত্রি 
শবক্তি বহেকসেকব  সেন্যাকথে  বনকয়ে। বপবকেবাংপনমীরন্যা  মকন কেরকলেন,  প্রেকেক ত সেমন্যাজিতন্ত্রি তন্যাহরন্যাই 
কেন্যাকয়েম কেরকবন। বকেন্তু তন্যার জিনন দরকেন্যার আওয়েন্যামমী লেমীগ ও মকস্কন্যাপনমীকদর লনতক কত্ব 
নয়ে, মন্যাওবন্যাদমীকদর লনতক কত্ব ‘জিনযেমদ্ধি’ কেকর লদশ স্বন্যাধমীন কেরন্যা। 

উভয়ে  ধন্যারন্যার  বন্যামকদর  স্বতন্ত্রি  লকেবলেন্যা  বছেলে  (মকস্কন্যা-বপবকেবাং)।  তন্যাহকদর  বনকজির 
বনকজির  লকেতন্যাব  (অথেরন্যাৎ  মন্যাকের সে-ললেবনন-মন্যাও  প্রেমমকখর  ‘চিমড়ন্যান  নবজন্যাবনকে  সেতন’ 
সেম্ববলেত মনন্যানময়েন্যালে) বছেলে। এববাং তন্যাহকদর বনকজির বনকজির ‘নবপ্লববকে মকডিলে’ বছেলে (রশমী 
মকডিলে, চিমীনন্যা মকডিলে)। সেমতরন্যাবাং বন্যাবকে বছেলে শুধম লযেনকতনভন্যাকব ক্ষমতন্যাটন্যা দখলে কেরকত 
পন্যারন্যা।  সেবতনকেন্যাকরর  স্বন্যাধমীনতন্যা  অজিরকনর জিনন  সেমন্যাকজির লমফৌবলেকে রূপন্যানর ঘটন্যাকনন্যার 
লক্ষকত্রি রশচিমীন-ধন্যারন্যার সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে বচিনন্যাপ্রেণন্যালেমী কেতটমকেম  স্বন্যাধমীনতন্যাপরন্যায়েণ,  কেতটমকেম  
জিনমমখমী,  আর  কেতটমকেম  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  –  এগুকলেন্যা  বনকয়ে  মন্যাথেন্যা  খন্যাটন্যাকনন্যার  লকেন্যাকনন্যা 
প্রেকয়েন্যাজিন তন্যাহকদর বছেলে নন্যা। 

ফিকলে তন্যাহকদর এই লচিতনন্যার ঘন্যাটবত বছেলে লযে নতম ন স্বন্যাধমীনতন্যাও হেকব লস্রেফি রন্যাকষ্ট্রের 
স্বন্যাধমীনতন্যা।  রন্যাষ্ট্রেকেতর ন্যাকদর  স্বন্যাধমীনতন্যা।  রন্যাষ্ট্রে-মনন্যাকনজিন্যাররন্যাই  হেকবন  সেমস্ত  ক্ষমতন্যা  ও 
উৎপন্যাদন-যেকন্ত্রির  মন্যাবলেকে।  আপন্যামর  মন্যানমকরর  এমনবকে  সেভন্যা-সেবমবত-সেবাংগঠন-
ধমরঘকটর স্বন্যাধমীনতন্যাও এটন্যা হেকব নন্যা। বচিনন্যার ও মত প্রেচিন্যাকরর স্বন্যাধমীনতন্যা লতন্যা নয়েই। আর 
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আথের-সেন্যামন্যাবজিকে মমবক্তির লতন্যা প্রেশ্নই ওকঠ নন্যা। এটন্যা লযে আদকত সেমন্যাজিতন্ত্রি নন্যা,  লস্রেফি 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  পমহবজিবন্যাদ,  তন্যা  আমন্যাকদর  লকেন্যাকনন্যা  বন্যামপনমী  ধন্যারন্যাই  ভন্যাকবন  বন।  আবদকত 
কেতক রত্বপরন্যায়েণ ধন্যারন্যার ‘সেমন্যাজিতন্ত্রিমী’ হেওয়েন্যার কেন্যারকণই তন্যাহরন্যা লখন্যাদ রন্যাকষ্ট্রের কেতক র ত্বপরন্যায়েণ, 
স্বন্যাধমীনতন্যাববনন্যাশমী চিবরত্রি সেম্পককের  তন্যাহকদর মকধন বমকঝর এরকেম ঘন্যাটবত নতবর হেকয়েবছেলে। 
এটন্যা মন্যাকের সেবন্যাদমী-ললেবননবন্যাদমী-মন্যাওবন্যাদমীকদর নববশষন। রন্যাকষ্ট্রের প্রেবত তন্যাহকদর লমন্যাহে আজিও 
যেন্যায়ে বন। 

৭.১.৬ কেক রকেকদর মকধন লমফৌবলেকে রূপন্যানকরর ধন্যারণন্যা নন্যা
          থেন্যাকেন্যার কেন্যারণ

কেক রককের  বদকে  লথেককে  লদখকলে,  তন্যাহরও  এই  পন্যাবকেস্তন্যানমী  উপবনকবশ  লথেককে  বন্যাহচিন্যা 
দরকেন্যার। তন্যাছেন্যাড়ন্যা তন্যার পন্যাট বন্যাহকচি নন্যা। ধন্যান বন্যাহকচি নন্যা। সেব চিকলে যেন্যায়ে পবশ্চিম পন্যাবকেস্তন্যাকন। 
এখন্যানকেন্যার পন্যাট বদকয়ে ঐখন্যানকেন্যার পন্যাটকেলে চিকলে। আকগ চিলেত কেলেকেন্যাতন্যার পন্যাটকেলে। 
তন্যাহর ভন্যাকগনর লকেন্যানন্যা পবরবতরন ঘকট নন্যা। তন্যাহর লছেকলেকমকয়েরন্যা পড়ন্যাকশন্যানন্যা কেরন্যার সেমকযেন্যাগ 
পন্যায়ে নন্যা। চিন্যাকেবর পন্যায়ে নন্যা। তন্যাহরন্যা লভকববছেকলেন, স্বন্যাধমীন বন্যাবাংলেন্যাকদশ অবজিরত হেকলে আবম 
নন্যা লহেন্যাকে, আমন্যার লছেকলেকমকয়েরন্যা অনত লদশ চিন্যালেন্যাকব। বশবক্ষত হেকব। দমন্তঃখ থেন্যাকেকব নন্যা। 
গবরবব থেন্যাকেকব নন্যা। তন্যার মন্যাকন, শ্রবমকে-কেক রকে-লমহেনবত মন্যানমকরর বদকে লথেককে অথেরবনবতকে 
মমবক্তির প্রেশ্নটন্যা একেন্যাধন্যাকর প্রেবলে এববাং প্রেচ্ছন্নি বছেলে – বরন্যাবরই। এই জন্যান সেবন্যারই বছেলে 
লযে আসেন্নি স্বন্যাধমীন লদশ মন্যাকন লস্রেফি রন্যাজিবনবতকে স্বন্যাধমীনতন্যা। তন্যাও আবন্যার আবাংবশকে। শুধম 
বড়কলেন্যাকেকদর।  এর  মন্যাধনকম  লরবডিকমডি  লকেন্যাকনন্যা  অথেরবনবতকে  স্বন্যাধমীনতন্যা  গবরব  মন্যানমর 
পন্যাকবন নন্যা। তন্যাহরন্যা জিন্যানকতন, অথেরবনবতকে স্বন্যাধমীনতন্যা ছেন্যাড়ন্যা আসেকলে প্রেকেক ত স্বন্যাধমীনতন্যা হেয়ে 
নন্যা।  বকেন্তু  বন্যাস্তকব  লসেই  অথেরবনবতকে  মমবক্তির  মন্যাকন  কেমী,  লসেটন্যা  বনকয়ে  অত  পবরষন্যার 
ভন্যাবনন্যাবচিনন্যা তন্যাহকদর বছেলে নন্যা। 

কেন্যারণ:  সেন্যাধন্যারণ  সেতন  আকেন্যাকর  স্বন্যাধমীনতন্যার  প্রেকয়েন্যাজিনমীয়েতন্যা  অনমভব  কেরন্যা  একে 
বনন্যাপন্যার, আর স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন লযে একে বদককে কেতক র কত্বর হেন্যাত লথেককে স্বন্যাধমীনতন্যা, অনন বদককে 
শ্রমকশন্যারকণর হেন্যাত লথেককে স্বন্যাধমীনতন্যা – এরকেম সেমস্পষ উপলেবব অজিরন কেরন্যাটন্যা আলেন্যাদন্যা 
বনন্যাপন্যার। এই উপলেবব কেক রককের বছেলে নন্যা। থেন্যাকেকলে তন্যাহরন্যা বমঝকতন লযে কেতক রত্বও থেন্যাকেকব, 
লশন্যারণও থেন্যাকেকব, অথেচি আবম স্বন্যাধমীন হেকয়ে যেন্যাব, এ কেথেন্যার লকেন্যাকনন্যা মন্যাকন নন্যাই। আমন্যাককে 
যেবদ অকননর বসেদ্ধিন্যান-মতন্যাদশর-পবরকেল্পনন্যা অনমসেন্যাকর জিমীবন-যেন্যাপন কেরকত হেয়ে, আমন্যার 
লদশ-সেমন্যাজি কেমীভন্যাকব চিলেকব, লসেই বসেদ্ধিন্যান যেবদ সেবন্যার সেন্যাকথে বকসে আবম বনকজি বনকত নন্যা 
পন্যাবর, লদশ যেবদ শুধম আমলেন্যা আর রন্যাজিবনবতকে দলেই চিন্যালেন্যায়ে, তন্যাহেকলে আমন্যার কেমীকসের 
স্বন্যাধমীনতন্যা? অনন বদককে একেথেন্যাও লবন্যাঝন্যা লযেত: আমন্যাককে যেবদ লপকটর দন্যাকয়ে অকননর কেন্যাকছে 
বনকজির শ্রম বববক্র কেরকত হেয়ে তন্যাহেকলে তন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা নয়ে,  শ্রমদন্যাসেত্ব। এরকেম সেমস্পষ 
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উপলেবব থেন্যাকেকলে তখন এটন্যাও লটর পন্যাওয়েন্যা লযেত, প্রেকেক ত স্বন্যাধমীন ও লশন্যারণমমক্তি সেমন্যাজি 
গঠকনর জিনন ববদনমন্যান রন্যাজিবনবতকে-অথেরবনবতকে অনমষন্যান-প্রেবতষন্যান এববাং বববধ-বনবস্থিন্যা
-বকনন্যাবকস্তর লগন্যাটন্যা বসেকস্টেমটন্যাককে আগন্যাকগন্যাড়ন্যা লঢকলে সেন্যাজিন্যাকনন্যা দরকেন্যার। 

আজিককের যেমকগ জিনসেন্যাধন্যারণ তন্যাহকদর ববগত প্রেন্যায়ে চিন্যার দশককের অবভজতন্যা লথেককে 
বমকঝ লফিকলেকছেন,  পবলেবটবশয়েন্যানরন্যা লদকশর জিনন,  মন্যানমকরর জিনন ক্ষবতকের। কেমী বশবক্ষত 
ললেন্যাকে, কেমী অবশবক্ষত ললেন্যাকে, সেবন্যাই এটন্যা লজিকন বগকয়েকছেন। এই লযে জন্যানটন্যা আজিককের 
মন্যানমর  অজিরন কেকরকছেন,  এটন্যা  বকেন্তু এই ৪০ বছের ধকর রন্যাজিনমীবতর আগুকন লপন্যাড় 
খন্যাওয়েন্যা জন্যান। এই জন্যান তন্যাহরন্যা পন্যাবকেস্তন্যান আমকলে অজিরন কেরকত পন্যাকরন বন। পন্যাবকেস্তন্যান 
আমকলে  তন্যাহরন্যা  মকন  কেকরবছেকলেন,  ১৯৪৭  সেন্যাকলে  আমরন্যা  সেব  বঠকেই  কেকরবছেলেন্যাম। 
ক্ষমতন্যাটন্যা শুধম লকেমন কেকর লযেন পবশ্চিমন্যাকদর হেন্যাকত চিকলে বগকয়েকছে। এটমকেম ই যেন্যা ভম লে হেকয়ে 
লগকছে। ওটন্যা যেবদ তখনই মবজিবকরর হেন্যাকত থেন্যাকেত বন্যা লশকর বন্যাবাংলেন্যার হেন্যাকত,  তন্যাহেকলে 
লকেন্যাকনন্যা  ঝন্যাকমলেন্যাই  হেকতন্যা  নন্যা।  ফিকলে  তন্যাহরন্যা  জিন্যানপ্রেন্যাণ  বদকয়ে  মবজিবকরর  হেন্যাকত  একন 
বদকয়েকছেন ‘ক্ষমতন্যা’ নন্যামকে সেবরকরন্যাগহের লসেই দন্যাওয়েন্যাইটন্যা। এটমকেম ই তন্যাহকদর কেতর বন বকলে 
তন্যাহরন্যা  তখন  উপলেবব  কেকরবছেকলেন।  এর  লপছেকন  রন্যাজিবনবতকে  দলে-শবক্তিসেমমকহের 
দমীঘরবদকনর বশক্ষন্যাদমীক্ষন্যা-প্রেচিন্যারণন্যার ভম বমকেন্যা বছেলে,  লসেটন্যা বলেন্যাই বন্যাহুলেন। লমফৌবলেকে অকথের 
বভন্নি ধন্যারন্যার লকেন্যাকনন্যা স্বন্যাধমীন বচিনন্যাকচিতনন্যা প্রেচিন্যার উপবস্থিত বছেলে নন্যা। বছেলে শুধম অস্পষ 
স্বপ্নে।  আর  লসেই  স্বপ্নে  বন্যাস্তবন্যায়েকনর  জিনন  দলে-লনতন্যা-বশবক্ষত-লশ্রণমীর  প্রেবত  অগন্যাধ 
আস্থিন্যা। আর আত্মতনন্যাকগর মকনন্যাভন্যাব।

১৯৪৭  সেন্যাকলে  স্বন্যাধমীন  পন্যাবকেস্তন্যাকনর  স্বপ্নেও  বকেন্তু  সেবরজিনমীন  স্বপ্নেই  বছেলে। 
পন্যাবকেস্তন্যাকনর  সেম্ভিন্যাবন  নতম ন  বমকজিরন্যায়েন্যাকদরও  স্বপ্নে।  আবন্যার  আপন্যামর  জিনসেন্যাধন্যারকণরও 
স্বপ্নে। ঐ স্বপ্নেটন্যাই টন্যান্সফিন্যার হেকলেন্যা স্বন্যাধমীন বন্যাবাংলেন্যাকদকশর প্রেকশ্ন। স্বপ্নেটন্যা পন্যাবকেস্তন্যান বদকয়ে 
পমরণ  হেয়ে  বন।  ঐটন্যা  এবন্যার  বন্যাবাংলেন্যাকদশ  বদকয়ে  হেকব।  ফিকলে  শ্রমকশন্যারকণর  বশকেন্যার 
জিনসেন্যাধন্যারণ এববাং শ্রকমর লশন্যারকে বমকজিরন্যায়েন্যারন্যা সেন্যাধন্যারণ ধনন্যানধন্যারণন্যার পন্যাটন্যাতকন ঐকেনবদ্ধি 
হেকয়েবছেকলেন।  বড়কলেন্যাকে  মন্যাবলেকেকশ্রণমীর  বচিনন্যা  লতন্যা  পবরষন্যার:  তন্যারন্যাই  লদশ  চিন্যালেন্যাকবন। 
আবন্যার কেক রকে-শ্রমজিমীবমীকদর বচিনন্যাও পবরস্কন্যার: লশখ মমবজিব লতন্যা আমন্যাকদরই লছেকলে। 

বচিনন্যা কেকর লদখমন লতন্যা ফিবরদপমকরর কেক রকেরন্যা কেমী লভকববছেকলেন?  মবজিবর। লগন্যাটন্যা 
পন্যাবকেস্তন্যান  আমলে,  লগন্যাটন্যা  একেন্যাত্তির  সেন্যালে  জিমকড়  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  মন্যানমর  বড়কলেন্যাককের 
বঙবন্ধম ককে ‘মবজিবর’ বকলে লডিককেকছেন। ছেন্যাত্রিলেমীকগর লছেকলেরন্যা বকলেকছে ‘মমবজিব ভন্যাই’। এ 
পযেরনই লতন্যা। এর লববশ বকেছেম লতন্যা নন্যা। অবত-ভবক্তি অবত-শ্রদ্ধিন্যা লতন্যা বছেলে নন্যা। এমনবকে 
যেখন লসে ‘বঙবন্ধম ’ লডিককেকছে তখনও আদর কেকরই ‘বঙবন্ধম ’ বকলেকছে। ‘বঙবন্ধম ’ শুকন 
জিনসেন্যাধন্যারণ খমব মন্যাইন কেকরন বন। তন্যাহরন্যা ভন্যাকবন বন লযে, আমন্যাকদর ঘন্যাকড়র উপর নতম ন 
আকরকেটন্যা রন্যাক্ষসে-রন্যাজিন্যা একসে যেন্যাকচ্ছ। সেকেকলেরই বরবাং পমণর আস্থিন্যা বছেলে, কেক রককের সেনন্যান 
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মবজিবর তন্যাহকদরককে স্বন্যাধমীনতন্যা একন বদকত পন্যারকবন। তন্যার জিনন যেন্যা লেন্যাকগ জিনগণ লদকব। 
সেমতরন্যাবাং বড়কলেন্যাকে লনতন্যাকদরই মকতন্যা কেক রকে-শ্রবমককের বদকে লথেককেও আসেন্নি স্বন্যাধমীনতন্যার 
সেমবনবদরষ লকেন্যাকনন্যা রূপকেল্প বছেলে নন্যা। কেতকেগুকলেন্যা দন্যাববদন্যাওয়েন্যা বছেলে মন্যাত্রি। বনন্তঃসেকনকহে 
লসেগুকলেন্যা  বছেলে  গুরত্বপমণর  দন্যাববদন্যাওয়েন্যা।  বনন্তঃসেকনকহে  কেক রকে-শ্রবমককেরন্যা  ববশ্বন্যাসে 
কেকরবছেকলেন,  দন্যাববদন্যাওয়েন্যাগুকলেন্যা  পমরকণর  জিনন,  আপন্যামর  মন্যানমকরর  মমবক্তির  জিনন 
প্রেকয়েন্যাজিন  সেমন্যাজিতকন্ত্রির  বদককে  যেন্যাওয়েন্যা।  প্রেশ্ন  হেকলেন্যা:  স্বন্যাধমীন  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  মমবক্তিমমখমীন 
সেমন্যাজিতকন্ত্রির  এই  সেবরজিনমীন  প্রেচ্ছন্নি  বন্যাসেনন্যাককে  পন্যাকয়ে  দকলে  শন্যাসেককেরন্যা  লকেমন  কেকর 
হুকেম মদন্যাবরর  সেমন্যাজিতন্ত্রি তথেন্যা  বন্যাকেশন্যাবলে একেনন্যায়েকেকত্বর বদককে লযেকত পন্যারকলেন?  লসেই 
সেবরনন্যাকশর আনজিরন্যাবতকে পন্যাটন্যাতন বনকয়ে বকেছেম কেথেন্যা বলেন্যা বলেন্যা দরকেন্যার। 

৭.২ একেন্যাত্তিকরর জিনযেমদ্ধি এববাং কেতক র ত্বপরন্যায়েণ বন্যামপনন্যা

এতক্ষকণর আকলেন্যাচিনন্যায়ে আমরন্যা লদখলেন্যাম: রন্যাকটর দশককের লশর ভন্যাকগ একসে তৎকেন্যালেমীন 
পমবর  পন্যাবকেস্তন্যাকনর  কেন্যাকরন্যা  পকক্ষ  এ  কেথেন্যা  নন্যা  লবন্যাঝন্যার  উপন্যায়েই  বছেলে  নন্যা  লযে  স্বন্যাধমীন 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ  রন্যাকষ্ট্রের  আববভর ন্যাব  সেমকয়ের  বনন্যাপন্যার  মন্যাত্রি।  অথেচি  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  আপন্যামর 
মন্যানমকরর  আথের-সেন্যামন্যাবজিকে মমবক্তির এববাং  সেমন্যাজি-বনবক্তির স্বন্যাধমীনতন্যার  উপযেমক্তি লকেন্যাকনন্যা 
র নন্যাবডিকেনন্যালে রূপকেল্প আমন্যাকদর সেন্যামকন বছেলে নন্যা। সেন্যামবগ্রকে প্রেবণতন্যাটন্যা বছেলে এরকেম: লযে 
সেমস্ত ববরয়ে বনকয়ে লগন্যাটন্যা পন্যাবকেস্তন্যান আমলে ধকর আমন্যাকদরককে ভম গকত হেকলেবছেলে, স্বন্যাধমীন 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ  হেকব  তন্যার  ববপরমীত।  পবরণন্যাকম,  রন্যাষ্ট্রেকেন্যাঠন্যাকমন্যা  সেবাংববধন্যান  লসেনন্যাবন্যাবহেনমী 
জিনপ্রেবতবনবধত্ব ববচিন্যারবনবস্থিন্যা ইতনন্যাবদর প্রেকশ্ন ১৯৭১ সেন্যাকলের ১৭ই বডিকসেম্বর লথেককেই 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ লসেই বকবটশ-পন্যাবকেস্তন্যানমী ঔপবনকববশকে ধন্যারন্যার আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে, জিনবববচ্ছন্নি ও 
বনপমীড়কে একেবট রন্যাকষ্ট্রের আদলে বনকয়ে হেন্যাবজির হেয়ে। 

স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন লযে একেবদককে যেন্যাবতমীয়ে ঊধ্বরতন ও লকেন্দ্রমীভম ত কেতক র কত্বর হেন্যাত লথেককে 
স্বন্যাধমীনতন্যা,  এববাং অননবদককে বনবক্তিমন্যাবলেকেন্যানন্যা-লকেবন্দ্রকে শ্রমকশন্যারণ-বনবস্থিন্যার হেন্যাত লথেককে 
মমবক্তি  –  এরকেম  সেমস্পষ-সেমবনবদরষ  লকেন্যাকনন্যা  উপলেবব  আমন্যাকদর  রন্যাজিবনবতকে  দলে  ও 
শবক্তিসেমমকহের  মকধন  বছেলে  নন্যা।  আওয়েন্যামমী  লেমীগ  এববাং  মকস্কন্যাপনমী-বপবকেবাংপনমী  দলে  ও 
শবক্তিসেমমহে  তন্যাহকদর  বনজিস্ব  রন্যাজিবনবতকে  কেন্যাকজিকেকমর  লখন্যাদ  বনকজিরন্যাই  কেতক রত্বপরন্যায়েণ 
বচিনন্যাকচিতনন্যা দ্বিন্যারন্যা  চিন্যাবলেত হেকতন। বলেকশবভকে ধনন্যান-ধন্যারণন্যাককেই তন্যাহরন্যা  সেমন্যাজিতকন্ত্রির 
আইবডিয়েন্যা  বহেকসেকব  ঐবতহেন্যাবসেকে  সেমকত্রি  লপকয়েবছেকলেন।  ফিকলে  আমরন্যা  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ 
সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে রূপকেকল্পর জিন্যাতমীয়ে ও আনজিরন্যাবতকে খপ্পকর পকড় যেন্যাই। কেতক র ত্বপরন্যায়েণ 
সেমন্যাজিতকন্ত্রির বলেকশবভকে ধনন্যানধন্যারণন্যা দ্বিন্যারন্যা পবরচিন্যাবলেত হেওয়েন্যার বসেদ্ধিন্যান লনওয়েন্যা ছেন্যাড়ন্যা 
আমন্যাকদর  স্বন্যাধমীনতন্যা-সেবাংগ্রন্যামমী  দলে-শবক্তিগুকলেন্যার  ঐবতহেন্যাবসেকে  লকেন্যাকনন্যা  উপন্যায়ে-সেমত্রিও 
বছেলে নন্যা।  এটন্যা  বছেলে পরন্যাশবক্তিমমকহের  ঠন্যাণ্ডন্যাযেমকদ্ধির নববশ্বকে পন্যাটন্যাতকন গকহেমীত অববকেল্প 
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বসেদ্ধিন্যান। উপরন্তু জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী একেনন্যায়েকে-আনমগতন, পরন্যাশবক্তিগত আনমগতন, এববাং 
লশ্রণমীগত  নন্যানন্যা  কেন্যারকণ  উঠবত-  ও  পন্যাবত-বমকজিরন্যায়েন্যা  বড়কলেন্যাকে  লশ্রণমীর  দকলের  এববাং 
বন্যামপনমীকদর বদকে লথেককে লতন্যা বকটই, এমনবকে লখন্যাদ শ্রবমকে-কেক রকেকদর বদকে লথেককেও রন্যাষ্ট্রে 
ও সেমন্যাকজির লমফৌবলেকে রূপন্যানকরর লকেন্যাকনন্যা ধন্যারণন্যা বছেলে নন্যা। 

বনকজিকদর  মধনকেন্যার  আপন্যাতদকষ  গুরত্বপমণর  পন্যাথেরকেন  থেন্যাকেন্যা  সেকত্ত্বও বন্যাবাংলেন্যাকদকশর 
মমবক্তিসেবাংগ্রন্যাকম অবাংশগ্রহেণকেন্যারমী সেবগুকলেন্যা রন্যাজিবনবতকে ধন্যারন্যাই লযে একেই রকেম কেতক র ত্ব-
পরন্যায়েণ সেমন্যাজিতকন্ত্রির বলেকশবভকে রূপকেকল্প আচ্ছন্নি হেকয়ে উঠকত পন্যারলে,  এই ঘটনন্যা 
সেম্ভিব হেকলেন্যা কেমী কেকর তন্যা বমঝকত লগকলে আমন্যাকদরককে মমবক্তিযেমকদ্ধির লপ্রেক্ষন্যাপকট তৎকেন্যালেমীন 
আনজিরন্যাবতকে একেটম  পবরবস্থিবতটন্যা একেটম  লদখকত হেকব। আজিককের এই আকলেন্যাচিনন্যা শুর 
হেকব আট নম্বর দফিন্যা লথেককে।

৭.২.১ পরন্যাশবক্তি, প্রেচিন্যারণন্যা ও সন্যায়েমযেমদ্ধি

স্বন্যাধমীন ও গণতন্যাবন্ত্রিকে একেটন্যা রন্যাষ্ট্রে বলেকত কেমী লবন্যাঝন্যায়ে?  লনশন লস্টেট বলেকত কেমী 
লবন্যাঝন্যায়ে? একেটন্যা লদকশর সেবরস্তকরর মন্যানমর ঔপবনকববশকে শন্যাসেন লথেককে আলেন্যাদন্যা হেকয়ে যেখন 
বহুভন্যারন্যা-বহুধমর-বহুজিন্যাবতবভবত্তিকে স্বন্যাধমীন একেটন্যা রন্যাষ্ট্রে বন্যানন্যাকব, লসেই রন্যাকষ্ট্রের লচিহেন্যারন্যা কেমী 
হেকব?  গণতন্ত্রি  মন্যাকনই  বন্যা  কেমী?  এসেব  প্রেকশ্ন  লযে  ধন্যারণন্যাগুকলেন্যা  আমন্যাকদর  মমবক্তিযেমকদ্ধির 
সেময়েকেন্যার লনতন্যাকেমরমীকদর মকধন কেন্যাজি কেরবছেলে, লসেগুকলেন্যা বছেলে তৎকেন্যালেমীন আনজিরন্যাবতকে 
পবরবস্থিবত  ও  ধনন্যানধন্যারণন্যার  সেকঙ  সেবাংবশষ।  বচিনকনর  ও  ধনন্যানধন্যারণন্যার  লরবডিকমডি 
কেন্যাঠন্যাকমন্যাগুকলেন্যা লথেককে খমব আলেন্যাদন্যা বকেছেম বচিনন্যাভন্যাবনন্যা তন্যারন্যা কেকরন বন। 

আমন্যাকদর  লদকশর  তৎকেন্যালেমীন  অবস্থিন্যার  বদকে  লথেককে  লদখকলে,  আনজিরন্যাবতকে 
রন্যাজিনমীবত বলেকত প্রেথেকমই  আকসে চিমীন-রন্যাবশয়েন্যার  মন্যাকের সে-বন্যাদমী-ললেবননবন্যাদমী-মন্যাওবন্যাদমী 
রন্যাজিনমীবতর  কেথেন্যা।  তন্যারপর  আকসে  ইঙ-মন্যাবকের ন  এববাং  ইউকরন্যাপমীয়ে  বমকজিরন্যায়েন্যাকদর 
দমবনয়েন্যাকজিন্যাড়ন্যা সেন্যামন্যাজিনবন্যাদমী তৎপরতন্যার কেথেন্যা। আকরন্যা আকসে সন্যায়েমযেমকদ্ধির কেথেন্যা। এববাং 
সেবকশকর আকসে ভন্যারত-পন্যাবকেস্তন্যাকনর অবস্থিন্যার কেথেন্যা। 

আমন্যাকদর লদশসেহে সেন্যারন্যা পকবথেবমীর প্রেবতকরন্যাধ-আকনন্যালেকনর ববরন্যাট অবাংকশর ওপর 
সেবরগ্রন্যাসেমী প্রেভন্যাব বছেলে মকস্কন্যা-বপবকেবাং বন্যামপনন্যার। এহকদর ধনন্যানধন্যারণন্যা-তত্ত্ব-আকনন্যালেকনর 
লযে  উপন্যাদন্যানগুকলেন্যা  আমন্যাকদর  লদশ  পযেরন  একসে  লপফৌহকছেবছেলে  রশ-চিমীন-সেন্যামন্যাকজিনর 
প্রেচিন্যারণন্যার সেমবন্যাকদ, লসেগুকলেন্যাই আমন্যাকদর নতম ন রন্যাষ্ট্রে পবরগঠকনর বচিনন্যাভন্যাবনন্যা রূপকেল্পককে 
প্রেভন্যাববত ও কেন্যাঠন্যাকমন্যাবদ্ধি কেকর লফিকলেবছেলে। এমনবকে আওয়েন্যামমী লেমীকগর লক্ষকত্রিও আমরন্যা 
ঐ রকেকমরই বকেছেম আনজিরন্যাবতকে সেমত্রি পন্যাব। 

ততবদকন জিন্যাবতসেবাংঘ ও আনজিরন্যাবতকে বথেঙ্ক-টনন্যাঙ্ক ক্রমববকেবশত উকঠকছে। পমহবজিবন্যাদ
-ওয়েন্যালেন্যারন্যা ও বলেকশবভকেওয়েন্যালেন্যারন্যা তখন নন্যানন্যান ধরকনর লকেতন্যাবব প্রেচিন্যারণন্যায়ে দ মবনয়েন্যাককে 
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বমবঝকয়ে চিকলেকছেন গণতন্ত্রি কেমী,  উন্নিয়েন কেমী,  তক তমীয়ে ববকশ্বর মমবক্তির পথে কেমী,  জিন্যাতমীয়ে 
গণতন্যাবন্ত্রিকে ববপ্লব কেমী ইতনন্যাবদ বনকয়ে। এটন্যা নতম ন একেটন্যা যেমগ। বদ্বিতমীয়ে মহেন্যাযেমদ্ধি-পরবতর মী 
যেমগ। উপবনকবশ-পরবতর মী  যেমগ। এককেবন্যাকর হুড়মমড় কেকর তখন এককের পর একে লদশ 
স্বন্যাধমীন হেকচ্ছ উপবনকববশকে লগন্যালেন্যাবমর শকঙ্খলে লথেককে – ইউকরন্যাপমীয়ে জিন্যাবতরন্যাষ্ট্রেসেমমকহের 
ছেন্যাহকচি।  আর  ঐ  ইঙ-রশ-চিমীন-মন্যাবকের ন-ফিরন্যাসেমী  নয়েন্যা  উপবনকবশওয়েন্যালেন্যারন্যাই  আবন্যার 
স্বন্যাধমীন হেওয়েন্যার পর নতম ন জিন্যাবতরন্যাষ্ট্রেগুকলেন্যার রন্যাজিনমীবত-অথেরনমীবত-গণতন্ত্রি-সেমন্যাজিতন্ত্রি 
বনকয়ে মন্যাঙেনন্যা লপ্রেসেবক্রপশন ববতরণ কেরকছেন। 

৭.২.২ কেতক র ত্বপরন্যায়েণ বন্যামপনন্যার কেরণ কেনন্যাবরককেচিন্যার

বলেন্যা বন্যাহুলেন, যেন্যাহরন্যা বন্যাম ঘরন্যানন্যার নন্যা, বকেবাংবন্যা কেবাংকগ্রসে বন্যা আওয়েন্যামমী লেমীকগর মকতন্যা 
অকধরকে-ডিন্যান-অকধরকে-বন্যাম  ঘরন্যানন্যার  দলে-শবক্তি,  তন্যাহকদর  লবলেন্যায়ে  প্রেভন্যাব  লফিকলেকছে 
ইঙ-মন্যাবকের ন-ফিরন্যাসেমী-জিন্যামরন্যান ধনন্যানধন্যারণন্যা। এইসেব ধনন্যানধন্যারণন্যা লকেন্যাকনন্যা নন্যা লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব 
পমহবজিবন্যাদ-আচ্ছন্নি  বমকজিরন্যায়েন্যা  লডিকমন্যাকক্রবসে  বন্যা  তথেন্যাকেবথেত  বলেবন্যাকরলে  লডিকমন্যাক্রনন্যাবসের 
ধনন্যানধন্যারণন্যা। বকেন্তু বলেবন্যাকরলে লডিকমন্যাক্রনন্যাবসে বলেকত ততবদকন লযেটন্যা দন্যাহবড়কয়েকছে তন্যার সেকঙ 
বকেন্তু সেবতনকেন্যাকরর ধ্রুপদমী উদন্যারনমীবতবন্যাকদর বন্যা কনন্যাবসেকেনন্যালে বলেবন্যারন্যাবলেজিকমর লকেন্যাকনন্যা 
সেম্পকের  নন্যাই।  ইউকরন্যাপমীয়ে  লরকনসেন্যাহ,  ফিরন্যাবসে  ববপ্লব  এববাং  মন্যাবকের ন  যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের 
জিনসেন্যাধন্যারকণর মমবক্তিযেমদ্ধিককে লকেন্দ্র কেকর গকড় ওঠন্যা সেন্যামন-নমত্রিমী-স্বন্যাধমীনতন্যা ও গণতকন্ত্রির 
ধনন্যানধন্যারণন্যার সেন্যাকথে এই বলেবন্যাকরলে লডিকমন্যাকক্রবসের আকদফৌ  লকেন্যাকনন্যা  সেম্পকের  নন্যাই। আর 
ধ্রুপদমী  উদন্যারনমীবতবন্যাকদর  অবধকেতর  র নন্যাবডিকেনন্যালে  অবভপ্রেকেন্যাশসেমমকহের  সেন্যাকথে  (লযেমন 
পনন্যাবর কেবমউন ও লম-বদবসে), বকেবাংবন্যা সেন্যাধন্যারণভন্যাকব বলেকলে বশল্পববপ্লকবর কেন্যাকলে রবচিত 
অজিস্রে শ্রবমকে-আকনন্যালেকনর পবরক্রমন্যায়ে শত বছের ধকর গকড়-ওঠন্যা মমবক্তিপরন্যায়েণ ধন্যারণন্যা
-জিগকতর সেন্যাকথে এই পমহবজি-গণতকন্ত্রির বমকলের লকেন্যাকনন্যা প্রেশ্নই নন্যাই। 

লতন্যা, যেন্যা-ই লহেন্যাকে, লসেই যেমকগ এই বলেবন্যারন্যালে গণতকন্ত্রির পমহবজিবন্যাদমী ধনন্যানধন্যারণন্যাকতই 
আওয়েন্যামমী লেমীগ আচ্ছন্নি। পন্যাশন্যাপন্যাবশ আবন্যার মকস্কন্যাপনন্যার সেন্যাকথেও আওয়েন্যামমী লেমীগ ঘবনষ 
বকট।  ভন্যারকতর  কেবাংকগ্রসে  পন্যাবটর ককে  তন্যাহরন্যা  লযে  ধরকনর  গণতন্ত্রি  অনমশমীলেন  কেরকত 
লদকখকছেন,  খন্যাবনকেটন্যা  লসেরকেম।  কেবাংকগ্রকসের  গন্যাকয়ে  তখনও  পযেরন  সেমন্যাজিতকন্ত্রির  গন্ধ 
আকছে। কেবাংকগ্রসে একেটন্যা বন্যামপনমী  দলে – এমনবকে এরকেম কেথেন্যাবন্যাতর ন্যাও চিন্যালেম  আকছে। 
কেন্যারণ,  যেমগটন্যা  সন্যায়েমযেমকদ্ধির। পররন্যাষ্ট্রেনমীবতকত যেন্যাহরন্যাই তখন মন্যাবকের নববকরন্যাধমী,  বন্যা যেন্যাহকদর 
মকধন মমকখ মমকখ হেকলেও একেটম -আধটম  গবরব-দরদমী ভন্যাব আকছে, তন্যাহরন্যাই তখন বন্যামপনমী 
–  অভননরমীন  অথেরনমীবতকত  তন্যারন্যা  রন্যাবশয়েন্যার  মকতন্যা  পমহবজিতন্ত্রিমী  হেকলেও।  এববাং  এহরন্যা 
বনকজিরন্যাও  বনকজিকদরককে  একে  প্রেকেন্যার  বন্যামপনমী  বকলেই  জিন্যাবহের  কেকরকছেন।  ববশ্বন্যাসেও 
কেকরকছেন। এমনবকে মন্যাবকের ন শন্যাসেকে লশ্রণমীও এহকদরককে বন্যামপনমী বকলেই বচিবহ্নেত কেকরকছেন। 
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মন্যাবকের ন  লদকশর  বরপন্যাববলেকেনন্যানরন্যা  তখন  লডিকমন্যাকক্রবটকে  পন্যাবটর ককে  পযেরন  বন্যামপনমী  বকলে 
অবভবহেত  কেরকছেন।  এখনও  কেকরন  (ওবন্যামন্যা  লযেমন  ‘বন্যামপনমী’)।  মন্যাবকের নমী  বনবক্তি-
পমহবজিতন্ত্রি আর রন্যাবশয়েন্যার রন্যাষ্ট্রেমীয়ে পমহবজিতকন্ত্রির মধনকেন্যার শমীতলে যেমকদ্ধির উবসেলেন্যায়ে বন্যামপনন্যা 
বজিবনসেটন্যা  এরকেমই অদমত একেটন্যা বজিবনসে হেকয়ে দন্যাহবড়কয়েবছেলে। ফিকলে ভন্যারকতর বকহেৎ 
বশল্প-বমকজিরন্যায়েন্যাকদর  কেবাংকগ্রসে,  পন্যাবকেস্তন্যাকনর  জিবমদন্যার-বমকজিরন্যায়েন্যাকদর  বপপলেসে  পন্যাবটর , 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশর পন্যাবতবমকজিরন্যায়েন্যাকদর আওয়েন্যামমী লেমীগও তখন ওরকেম বন্যামপনমী দলেই বকট। 

আমন্যাকদর  আওয়েন্যামমী  লেমীকগর  গণতন্ত্রি-সেমন্যাজিতন্ত্রি  অকনকেখন্যাবন  রশ-ভন্যারকতর 
আবছেন্যা আদলেককে দমকরর ও কেন্যাকছের মকডিলে বহেকসেকব সেন্যামকন লরকখবছেলে। আদলেগুকলেন্যা 
তন্যাহকদর মন্যাথেন্যার মকধন কেন্যাজি কেকরকছে আবছেন্যা আবছেন্যাভন্যাকব। আওয়েন্যামমী লেমীকগর লনতন্যারন্যা 
লদকখকছেন,  বকবটশকদর কেন্যাছে লথেককে স্বন্যাধমীন  হেকলেন্যা  পন্যাবকেস্তন্যান আর ভন্যারত। তন্যার মকধন 
ভন্যারকত গণতন্ত্রি হেকলেন্যা। পন্যালেরন্যাকমন হেকলেন্যা। পন্যাবকেস্তন্যাকন হেকলেন্যা নন্যা। তন্যাহেকলে, ভন্যারত আর 
পন্যাবকেস্তন্যাকনর  মকধন  তম লেনন্যা  কেরকলে,  ভন্যারকতর  পথেটন্যাই  উন্নিততর  পথে–  তথেন্যাকেবথেত 
গণতকন্ত্রির পথে। ফিকলে ঐটন্যার একেটন্যা তন্যাৎক্ষবণকে ছেন্যাপ বছেলেই। আর মমবক্তিযেমকদ্ধির মধন 
বদকয়ে লতন্যা আমরন্যা প্রেশ্নন্যাতমীতভন্যাকবই প্রেতনন্যাখনন্যান কেকরবছেলেন্যাম পন্যাবকেস্তন্যানমী পথে। 

পন্যাবরপন্যাবশ্বরকে-আনজিরন্যাবতকে লপ্রেক্ষন্যাপকট আওয়েন্যামমী লেমীকগর কেন্যাকছে গণতন্ত্রি বজিবনসেটন্যা 
তখন  তন্যাহেকলে  কেমী?  ভন্যারকত  যেন্যা  আকছে,  লসেটন্যাই  গণতন্ত্রি।  আর  আওয়েন্যামমী  লেমীকগর 
সেমন্যাজিতন্ত্রি মন্যাকন কেমী? সেমন্যাজিতন্ত্রি মন্যাকন হেকলেন্যা,  পন্যাবকেস্তন্যানমীকদর লফিকলে-যেন্যাওয়েন্যা বড় বড় 
কেলেকেন্যারখন্যানন্যা বনন্যাবাংকে-বন্যাবণজিন সেব বকেছেম  (রন্যাবশয়েন্যার মকতন্যা কেকর)  রন্যাকষ্ট্রের আমলেন্যাকদর 
মন্যাবলেকেন্যানন্যায়ে  বনকয়ে  আসেন্যা,  এববাং  একেদলেমীয়ে  বলেকশবভকে শন্যাসেকনর  মকতন্যান  একেদলেমীয়ে 
বন্যাকেশন্যালেমী  শন্যাসেন  চিন্যালেম  কেরন্যা।  আমন্যাকদর  স্বন্যাধমীনতন্যা-যেমকদ্ধি  বছেলে  সেন্যাবরক্ষবণকে  মন্যাবকের ন 
শত্রুতন্যার চিন্যাপ, আবন্যার বছেলে কেবাংকগ্রসেমী ভন্যারত আর বলেকশবভকে রন্যাবশয়েন্যার বন্ধম কত্বর চিন্যাপ। 
ফিকলে লকেন্যাকনন্যা সেহেজি উপন্যায়ে আমন্যাকদর বসেবপবব ও আওয়েন্যামমী লেমীকগর কেন্যাকছে বছেলে নন্যা। 

এভন্যাকব একেটন্যা কেরণ কেনন্যাবরককেচিন্যাকরর বদককে এবগকয়ে বগকয়েকছে আমন্যাকদর লদশ। একে 
বদককে আওয়েন্যামমী লেমীগ অকনকেখন্যাবন ‘বন্যামপনন্যা’পমণর হেকয়ে উঠকছে। এমনবকে কেবাংকগ্রসেককেও 
হেন্যাবরকয়ে বদকচ্ছ। (মকস্কন্যা লতন্যা মমলেত আওয়েন্যামমী লেমীগককে বদকয়েই বন্যাবাংলেন্যাকদকশ বলেকশবভকে-
সেমন্যাজিতন্ত্রি বন্যানন্যাকনন্যার মহেন্যাপবরকেল্পনন্যা বন্যাস্তবন্যায়েন শুর কেকর বদকয়েবছেলে।) আর অনন বদককে 
আবদ অকেক বত্রিম বলেকশবভকে-বন্যামপনন্যাওয়েন্যালেন্যারন্যা,  অনত মকস্কন্যা ঘরন্যানন্যার ললেন্যাককেরন্যা তখন 
অকনকেখন্যাবন আওয়েন্যামমী-লেমীগপনন্যা-পমণর হেকয়ে উঠকছে। (বন্যামকদর মকধন শবক্তির বদকে লথেককে 
এরন্যাই  তখন প্রেধন্যান।)  আওয়েন্যামমী  লেমীকগর  বব-বটম  হেওয়েন্যার  বদনন্যামও অবজিরত হেকচ্ছ 
বলেকত লগকলে অনন্যায়েন্যাকসেই। (নন্যাককের কেন্যাকছে রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যার সেমগন্ধ বকলে কেথেন্যা।) আর যেন্যাহরন্যা 
মকস্কন্যা-ভন্যারতপনমী নন্যা,  লসেই বপবকেবাংপনমী  সেমন্যাজিতন্ত্রিমীকদর সেন্যাকথে লমফৌবলেকে প্রেকশ্ন মকস্কন্যা-
পনমীকদর লকেন্যাকনন্যা পন্যাথেরকেন লনই। নতম ন স্বন্যাধমীন রন্যাষ্ট্রে পবরগঠন, সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে অথেরনমীবতর 
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কেন্যাঠন্যাকমন্যা, সেবরময়ে রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যার কেতক র ত্বপরন্যায়েণতন্যা, রন্যাষ্ট্রে-সেন্যামন্যাবজিকে বসেদ্ধিন্যান-গ্রহেণপ্রেণন্যালেমী 
ইতনন্যাবদ কেন্যাঠন্যাকমন্যাগত প্রেকশ্ন বপবকেবাংপনন্যা-মকস্কন্যাপনন্যা এককেবন্যাকর একেন্যাকেন্যার। 

লমন্যাট কেথেন্যা ৬০-এর দশককে আর ৭০-এর দশককে লগন্যাটন্যা পকবথেবমী জিমকড় ‘সেমন্যাজিতন্ত্রি’ 
নন্যাকম লযেটন্যাককে পন্যাবচ্ছ (লসেটন্যা রন্যাশন্যান বন্যা চিন্যাইবনজি বন্যা আলেকববনয়েন্যান বন্যা লকেন্যাবরয়েন্যান যেন্যা-ই 
লহেন্যাকে নন্যা লকেন),  লসেটন্যা আসেকলে কেতক র ত্ববন্যাদমী সেমন্যাজিতকন্ত্রিরই লকেন্যাকনন্যা নন্যা লকেন্যাকনন্যা ধন্যারন্যা, 
লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যা  রূপ। এববাং মমবক্তিযেমকদ্ধির আকগ বন্যা পকরর বন্যাবাংলেন্যাকদকশ সেমন্যাজিতন্ত্রি 
বলেকত  আমরন্যা  লযে  ধন্যারন্যাগুকলেন্যাককে  পন্যাবচ্ছ,  তন্যা-ও  স্বন্যাভন্যাববকেভন্যাকবই  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ 
সেমন্যাজিতকন্ত্রির ধন্যারন্যাই বকট। 

৭.২.৩ লদশ স্বন্যাধমীন হেকয়েকছে বকেন্তু মন্যানমর স্বন্যাধমীন হেয়ে বন

তন্যার মন্যাকন, পন্যাবকেস্তন্যানমী শন্যাসেকেকদর উকচ্ছদ কেকর বদকয়ে আমরন্যা যেন্যাহরন্যা ‘ভন্যাকলেন্যা মন্যানমর’ 
বলেকশবভকে, আমরন্যাই স্বন্যাধমীন বন্যাবাংলেন্যাকদকশর রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা দখলে কেরব, এ বনকয়ে আর কেথেন্যা 
কেমী?  আর তন্যারপর লথেককে আমরন্যা ভন্যাকলেন্যাভন্যাকবই লদশ চিন্যালেন্যাকবন্যা,  তন্যাই নন্যা?  তত বদকন 
আমরন্যা  লতন্যা  সেবন্যাই  পন্যাবখ-পড়ন্যা কেকর সন্যায়েমযেমকদ্ধির নন্যামতন্যা  বশকখ  লফিকলেবছে:  সেমন্যাজিতন্ত্রি 
ভন্যাকলেন্যা, পমহবজিবন্যাদ খন্যারন্যাপ। রন্যাবশয়েন্যা ভন্যাকলেন্যা, আকমবরকেন্যা খন্যারন্যাপ। এসেব বনকয়ে লতন্যা কেন্যাকরন্যা 
আর লকেন্যাকনন্যা সেকনহেই নন্যাই। সেমতরন্যাবাং আমরন্যা লযে ‘সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে’ রন্যাষ্ট্রেটন্যা বন্যানন্যাকবন্যা, লসেটন্যা 
লতন্যা  ভন্যাকলেন্যা-বকেছেম  হেকব।  এরকেমই  লতন্যা  হেয়ে।  এরকেমই  লতন্যা  বনয়েম।  প্রেকেক বতর  বনয়েম। 
ববজন্যাকনর  চিমড়ন্যান  মন্যাকের সেবন্যাদমী-ললেবননবন্যাদমী  বনয়েম।  তন্যা-ই  যেবদ  হেয়ে,  তন্যাহেকলে  ঐ 
‘সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে’ রন্যাকষ্ট্রের লমফৌবলেকে লচিহেন্যারন্যা-আদলে-কেন্যাঠন্যাকমন্যা কেমী হেকব নন্যা হেকব তন্যা বনকয়ে 
আর আলেন্যাপ কেমীকসের? 

লদখমন:  আওয়েন্যামমী লেমীগ এববাং বসেবপবব এববাং অননন্যানন যেন্যাহরন্যা পবশ্চিম পন্যাবকেস্তন্যানমীকদর 
ববরকদ্ধি মমবক্তিযেমকদ্ধি  বন্যা  রন্যাকটর  দশককের  জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী  আকনন্যালেকন  লনতক ত্ব  বদকচ্ছন, 
একেটম  পকর তন্যাহরন্যাই লতন্যা লদশ চিন্যালেন্যাকবন, তন্যাই নন্যা? তন্যাহরন্যাই লতন্যা আমন্যাকদর মহেন্যান লনতন্যা। 
রমীবতমকতন্যা পরমীক্ষন্যায়ে পন্যাশকেরন্যা লনতন্যা। সেমতরন্যাবাং লদশ লতন্যা তন্যাহরন্যা ভন্যাকলেন্যাভন্যাকব চিন্যালেন্যাকবনই। 
এটন্যা বনকয়ে সেবাংশয়ে আসেকব লকেন্যাকত্থিককে?  আর মমবজিব লতন্যা অববসেবাংবন্যাবদত ঐবতহেন্যাবসেকে 
লনতন্যা। তন্যাহর লনতক কত্ব যেবদ লদশ চিকলে, তন্যাহেকলে তন্যার লচিকয়ে ভন্যাকলেন্যা আর কেমী হেকত পন্যাকর? 

এভন্যাকব রন্যাষ্ট্রে-কেন্যাঠন্যাকমন্যা  ও রন্যাষ্ট্রে-পবরগঠকনর প্রেশ্ন,  লকেন্দ্রমীভম ত কেতক র ত্বতকন্ত্রির প্রেশ্ন, 
সেমন্যাকজির ও বনবক্তির সেবতনকেন্যাকরর স্বন্যাধমীনতন্যার প্রেশ্ন, শ্রমকশন্যারণ আর বলেপ্রেকয়েন্যাকগর হেন্যাত 
লথেককে শ্রমজিমীবমী মন্যানমরকদর মমবক্তির প্রেশ্ন সেব বকেছেম  আমন্যাকদর মমবক্তিযেমকদ্ধির পবরকপ্রেবক্ষকত 
লস্রেফি অনন্যাকলেন্যাবচিতই লথেককে লগকলেন্যা। রন্যাষ্ট্রেটন্যা লযেমন বছেলে লতমনই থেন্যাকেকব। রন্যাকষ্ট্রের লনতন্যা-
পবরচিন্যালেককেরন্যা শুধম যেবদ ভন্যাকলেন্যা মন্যানমর হেন, তন্যাহেকলেই বমকট লগলে: রন্যাষ্ট্রেও ভন্যাকলেন্যা মন্যানমর 
রন্যাষ্ট্রে হেকয়ে যেন্যাকব। 
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কেতক রত্বপরন্যায়েণ ভনন্যানগন্যাডির -তত্ত্বটন্যা এতক্ষকণ লটর পন্যাওয়েন্যা যেন্যাকচ্ছ বনশ্চিয়েই? এই তত্ত্ব 
অনমসেন্যাকর রন্যাষ্ট্রে চিন্যালেন্যাকনন্যা বনকয়ে জিনমন্যানমকরর বকেছেম কেরন্যার নন্যাই। ভন্যাবন্যার নন্যাই। বলেন্যার নন্যাই। 
যেন্যা-বকেছেম কেরন্যার লনতন্যারন্যা কেরকবন। আমরন্যা তন্যাহকদর ওপর ‘ঈমন্যান’ রন্যাখব। তন্যাহরন্যা যেন্যা বকলেন 
শুনব। লেন্যাগকলে জিমীবনটন্যাও বদকয়ে লদব। তন্যারপর বতন দশকে চিন্যার দশকে পন্যার কেকর একসে 
রন্যাজিশন্যাহেমীর একেজিন মমবক্তিকযেন্যাদ্ধিন্যা মমমমরর মকতন্যা বলেব:  লদশ স্বন্যাধমীন হেকয়েকছে,  বকেন্তু আবম 
স্বন্যাধমীন হেই বন; আবম লখকতও পন্যাই বন। মমবক্তিযেমকদ্ধির ববজিকয়ের মন্যাকসে আমরন্যা পড়কত হেকব 
আমন্যাকদর  একে সেন্যাহওতন্যালে মমবক্তিকযেন্যাদ্ধিন্যার  ইনন্যারবভউ। আমন্যাকদরককে রমীবতমকতন্যা  চিমককে 
বদকয়ে উবন বলেকবন: ‘একেন্যাত্তিকর লদশ স্বন্যাধমীন হেকয়েকছে বকেন্তু লদকশর মন্যানমর স্বন্যাধমীন হেয়ে বন’ 
(প্রেথেম আকলেন্যা, বডিকসেম্বর ২০০৭)। 

তন্যার মন্যাকন,  লদশ স্বন্যাধমীন হেওয়েন্যা একে বজিবনসে;  আর লদকশর মন্যানমর স্বন্যাধমীন হেওয়েন্যা 
আকরকে বজিবনসে। গুরত্বপমণর ঘটনন্যা হেকচ্ছ: প্রেতনক্ষ একে মমবক্তিকযেন্যাদ্ধিন্যার মমখ বদকয়েই কেথেন্যাটন্যা 
শুনকত  পন্যাবচ্ছ  আমরন্যা।  মফিস্বকলের  পন্যাতন্যার  সেন্যামন্যানন  এই  রবটন-সেবাংবন্যাদবটর  তন্যাৎপযের 
বনশ্চিয়েই লখয়েন্যালে কেরবছে নন্যা আমরন্যা। প্রেথেম আকলেন্যার পন্যাঠকে বহেকসেকবও নন্যা; বন্যামপনমী কেমরমী 
বহেকসেকবও নন্যা।  লখন্যাদ  একে মমবক্তিকযেন্যাদ্ধিন্যা  বলেকছেন:  আমরন্যা  লদশ স্বন্যাধমীন  কেরলেন্যাম  বকেন্তু 
লদকশর মন্যানমরককে স্বন্যাধমীন কেরকত পন্যারলেন্যাম নন্যা। এববাং এটমকেম  বকলেই বতবন লথেকম যেন্যাকচ্ছন 
নন্যা। এমন মন্যারন্যাত্মকে কেথেন্যাও বলেকছেন: এইবন্যার লদকশর মন্যানমরককে স্বন্যাধমীন কেরকত হেকব। 

এই স্বন্যাধমীনতন্যা অজিরকনর বচিরন্যায়েত স্বপ্নে এববাং মমবক্তিযেমকদ্ধির লপ্রেক্ষন্যাপকট লসেই স্বকপ্নের 
চিমরমন্যার হেকয়ে যেন্যাওয়েন্যা বনকয়েই কেথেন্যা হেকচ্ছ বতর মন্যান এই রচিনন্যায়ে। 

৭.৩ জিনযেমদ্ধি, ইবতহেন্যাসে ও অনন্যানন্যাবকের

একেটন্যা  মমশবকেকলের  কেথেন্যা  এখন্যাকন  নন্যা  উকঠই  পন্যারকব  নন্যা।  লসেটন্যা  এখন্যাকন  প্রেস্তন্যাববত 
বচিনন্যাপ্রেণন্যালেমীর  একেটন্যা  গুরতর  ‘অসেঙবত’  ববরয়েকে।  আকগ  বকলেবছে:  পমবর  বন্যাবাংলেন্যার 
হেন্যাজিন্যার বছের ধকর বনপমীবড়ত-উকপবক্ষত-ববঞ্চত কেক রকে-সেমন্যাজি সেন্যাববরকে আথেরসেন্যামন্যাবজিকে 
মমবক্তির আকেন্যাঙন্যায়ে মবরয়েন্যা  হেকয়ে উকঠবছেলে বঠকেই,  বকেন্তু স্বন্যাধমীনতন্যার  জিনন  আপন্যামর 
শ্রমজিমীবমী জিনগকণর বদকে লথেককে আকদফৌ লকেন্যাকনন্যা রূপকেল্প বছেলে নন্যা। থেন্যাকেকলেও লসেটন্যা এই 
মমহেমকতর  বলেবখত ইবতহেন্যাসে-সেমকত্রি আমন্যাকদর সেন্যামকন হেন্যাবজির নন্যাই। 

অসেঙবতটন্যা হেকচ্ছ:  একেটন্যা জিনকগন্যাষমী সেন্যাববরকে অকথের স্বন্যাধমীনতন্যার জিনন মবরয়েন্যা হেকয়ে 
উঠকলে তন্যার বনজিস্ব সেবক্রয়েতন্যার বকেছেম  নন্যা বকেছেম  অবভপ্রেকেন্যাশ লতন্যা থেন্যাকেকবই,  তন্যাই নন্যা? 
লসেইসেব  অবভপ্রেকেন্যাশ  ইবতহেন্যাকসের  ফিন্যাহককেকফিন্যাহকেকর  বনশ্চিয়েই  ছেন্যাইচিন্যাপন্যা  লথেককে  যেন্যাকব।  লসে 
লক্ষকত্রি লস্রেফি লনতন্যাকদরককে অনমসেরণ কেরন্যার বন্যাইকর, পন্যাবটর  বকেবাংবন্যা মমবজিবনগর সেরকেন্যাকরর 
আকদশ-বনকদরকশর বন্যাইকর, অথেরন্যাৎ সেমস্ত লকেন্দ্রমীয়ে পবরকেল্পনন্যার বন্যাইকর জিনমন্যানমকরর বনকজি 
বনকজি ববকেবশত হেকয়ে ওঠন্যার,  বনকজি বনকজি স্বন্যাধমীনতন্যা-বচিনন্যা কেরকত লশখন্যার,  বনকজিরন্যা 
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বনকজিরন্যা সেবাংগবঠত হেকত সেক্ষম হেকয়ে ওঠন্যার,  বনকজিরন্যা বনকজিকদর দন্যাবয়েকত্ব মমবক্তিযেমদ্ধিককে 
এবগকয়ে বনকত পন্যারন্যার, এববাং সেকবরন্যাপবর, তন্যাহকদর মকধন সেবতনকেন্যাকরর স্বন্যাধমীনতন্যার বকেছেম নন্যা 
বকেছেম  স্বতন্ত্রি  ভন্যাবধন্যারন্যার  অনত  বকেছেম  ছেড়ন্যাকনন্যা-বছেটন্যাকনন্যা  নমমনন্যা  লতন্যা  থেন্যাকেন্যারই  কেথেন্যা। 
লসেগুকলেন্যা সেব লগলে লকেন্যাথেন্যায়ে?

৭.৩.১ একেন্যাত্তিকরর জিনযেমদ্ধি এববাং জিনসেন্যাধন্যারকণর বনজিস্ব
          সেবক্রয়েতন্যার আভন্যাসে

ববদনমন্যান  বলেবখত  ইবতহেন্যাকসের  খন্যাকপকখন্যাকপ  লসেগুকলেন্যা  লেমবকেকয়ে  আকছে।  আমরন্যা 
লখয়েন্যালে  কেবর  বন।  এসেকবর  লখন্যাহজিখবর  পন্যাওয়েন্যা  সেন্যাকপকক্ষ  জিনগকণর  মমবক্তিযেমকদ্ধির 
ইবতহেন্যাসে, অথেরন্যাৎ ববশন্যালে একে জিনযেমদ্ধি আকেন্যাকর মমবক্তিযেমকদ্ধির আসেলে ইবতহেন্যাসেটন্যাককে দন্যাহড় 
কেরন্যাকনন্যার  অসেম্পন্যাবদত  কেতরবন  আমন্যাকদরককে  সেম্পন্যাদন  কেরকত  হেকব।  সেমতরন্যাবাং  লখন্যাদ 
মমবক্তিযেমকদ্ধির  নববশষনগত,  মন্যাকন  স্বভন্যাব-চিবরত্রিগত,  কেতকেগুকলেন্যা  বদকে  বনকয়ে  আলেন্যাপ 
লতন্যালেন্যার ববকেল্প থেন্যাকেকব নন্যা আমন্যাকদর। প্রেস্তন্যাববত সেন্যামবগ্রকে লপ্রেক্ষন্যাপটটন্যাককে বমঝকত এই 
আলেন্যাপ আমন্যাকদরককে সেন্যাহেন্যাযেন কেরকব। 

একেন্যাত্তির  সেন্যাকলের  আকগ-পকর  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  লযে  ইবতহেন্যাসে,  লসেটন্যাককে  খমব 
স্বতন্ত্রিভন্যাকব,  এববাং ববস্তক তভন্যাকব লদখন্যার একেটন্যা বড় জিন্যায়েগন্যা আকছে। লকেননন্যা আপন্যামর 
মন্যানমকরর লেড়ন্যাইকয়ের বদকে লথেককে এটন্যা আমন্যাকদর মবহেমন্যাবন্বিত ইবতহেন্যাসে। খমবই লগফৌরবমবণ্ডত 
ইবতহেন্যাসে। জিনসেন্যাধন্যারণ (বলেকত লগকলে প্রেকতনকেটন্যা মন্যানমর) এই লেড়ন্যাইকয়ে ববপমলে মন্যাত্রিন্যায়ে 
ইনভল্ভ্ড্  বছেকলেন।  ইবতহেন্যাসেটন্যা  লযে  লগফৌরবমবণ্ডত,  লসেটন্যা  এই  অকথের।  আসেকলে 
জিনসেন্যাধন্যারণই লযে যেমদ্ধি কেকর লদশটন্যা স্বন্যাধমীন কেকরকছেন, এই কেথেন্যাটন্যা সেহেকজি আমন্যাকদর মকন 
থেন্যাককে নন্যা। গতন্যানমগবতকেতন্যার অভনন্যাকসে কেথেন্যাটন্যা এখন্যাকন-লসেখন্যাকন বকলে লফিলেকলেও,  কেমী 
বলেলেন্যাম, কেমী অকথের বলেলেন্যাম, লসেটন্যা আমন্যাকদর মন্যাথেন্যায়ে বঠকে লখকলে নন্যা। 

সেমবনবদরষ একেটন্যা অকথের কেথেন্যাটন্যা আমরন্যা এখন তম লেবছে। বনকজির বনকজির দলে-লনতন্যা-
মহেন্যামন্যানকবর অবদন্যান বনকয়ে  লযে  যেন্যাই  বলেমন,  লযে  যেন্যাই  প্রেচিন্যার  কেরন,  মমবক্তিযেমদ্ধিটন্যা  বকেন্তু 
একেটন্যা জিনযেমদ্ধি। ববশুদ্ধি জিনযেমদ্ধি। মন্যাকন একেটন্যা ভম খকণ্ডর ললেন্যাককেরন্যা প্রেন্যায়ে একেশকত একেশ 
জিনই যেমকদ্ধি ইন্ভল্ভ্ড্ এববাং একেইভন্যাকব বটউন। ইবতহেন্যাকসে এই ঘটনন্যা  পন্যাওয়েন্যা খমব 
সেহেজি নন্যা। লগন্যাটন্যা পকবথেবমীর ইবতহেন্যাকসে। কেন্যাছেন্যাকেন্যাবছে ঘটনন্যা আকছে,  সেতন,  বকেন্তু আমন্যার 
ধন্যারণ – এককেবন্যাকর প্রেন্যায়ে-শতভন্যাগ বটউবনবাং ববরলে। 

(এইগুকলেন্যা শুদ্ধি ধন্যারণন্যা মন্যাত্রি। আকরন্যা লখন্যাহজিখবর বনকয়েই ভববরনকত এ বনন্যাপন্যাকর 
কেথেন্যা বলেকত হেকব। বকেন্তু লখন্যাহজিখবরটন্যা লনব লকেন্যান লেন্যাইকন, লসেই অনমমন্যানগুকলেন্যাই এখন্যাকন 
বলেবছে মন্যাত্রি। লখন্যাহজিখবর বনকয়ে  যেবদ  অনন  বজিবনসে পন্যাওয়েন্যা,  তন্যাহেকলে ধন্যারণন্যা  অবশনই 
বদলেন্যাকত হেকব। তন্যাকত লকেন্যাকনন্যা অসেমববধন্যা নন্যাই। সেকতনর লচিকয়ে কেন্যাবঙত লতন্যা বকেছেম নন্যাই।) 
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লতন্যা একেটন্যা ভম খকণ্ডর সেন্যাত লকেন্যাবট,  সেন্যাকড় সেন্যাত লকেন্যাবট ললেন্যাককের একে সেমকর লবকজি 
ওঠন্যা, একে কেন্যাতন্যাকর শন্যাবমলে হেকয়ে জিন্যানবন্যাবজি লেড়ন্যাইকয়ে লনকম পড়ন্যা, সেমথেরন লজিন্যাগন্যাকনন্যাটন্যা 
খমব আরন্যাকমর কেথেন্যা নয়ে লমন্যাকটও। খমব অল্প সেবাংখনকে ললেন্যাককের বনন্যাপন্যার লতন্যা এটন্যা নন্যা, তন্যাই 
নন্যা? এহরন্যা সেকেকলেই মকন কেকরকছেন লযে, সেবন্যাই বমকলে তন্যাহরন্যা এমন একেটন্যা কেন্যাজি কেরকছেন, 
যেন্যার  লচিকয়ে দন্যাবম  কেন্যাজি তন্যাহকদর  জিমীবকন আর বকেছেমই  নন্যাই,  কেখনও বছেলেও নন্যা,  এববাং 
লযেককেন্যাকনন্যা মমকলেনই লহেন্যাকে, কেন্যাজিটন্যা সেম্পন্নি কেরন্যা দরকেন্যার। 

সেম্মমখযেমকদ্ধি  কেয়ে  জিন  বনমকে  হেন্যাকত  বনকয়েকছেন,  কেত  জিন  বনকজি হেন্যাকত  লগ্রকনডি 
ছেমহ কড়কছেন, এগুকলেন্যা লস্রেফি গুরত্বহেমীন ঘটনন্যা। আসেলে ঘটনন্যাটন্যা হেকলেন্যা: সেকেকলেই মমবক্তিযেমদ্ধি 
কেকরকছেন। বনকজির বনকজির মকতন্যা কেকর। অজিস্রে উপন্যাকয়ে। অযেমত-বনযেমত ফকন। সেকেলে 
ফকনর নন্যাম, সেকেলে লসেককরর নন্যাম, সেকেলে লযেন্যাদ্ধিন্যার নন্যাম-বঠকেন্যানন্যা মন্যানবচিত্রি মমবজিবনগর-
সেরকেন্যাকরর খন্যাতন্যায়ে বছেলে নন্যা। হেনন্যাহ, এরই নন্যাম জিনযেমদ্ধি। এখন্যাকনই আমরন্যা জিনসেন্যাধন্যারকণর 
বনজিস্ব সেবক্রয়েতন্যার ঐবতহেন্যাবসেকে আভন্যাসে লপকয়ে যেন্যাই। 

রন্যাজিন্যাকেন্যার?  আলেবদর?  আচ্ছন্যা।  মমবক্তিযেমকদ্ধির  আকেন্যাশ-সেমন্যান  বকহেৎ  কেনন্যানভন্যাকসে 
লরকখ লদখকলে,  গুবটকেয়ে ললেন্যাকে লযে রন্যাজিন্যাকেন্যার হেকয়েকছেন,  লসেটন্যা বনতন্যানই তম চ্ছ ঘটনন্যা। 
মমবক্তিযেমদ্ধি-পরবতর মী  বন্যামপনমী-ডিন্যানপনমী  বমকজিরন্যায়েন্যা  পবলেবটকক্সর  পনন্যাহকচি  পকড়  বগকয়ে 
রন্যাজিন্যাকেন্যাররন্যা  অকনকে  লববশ  বড়  হেকয়ে  উকঠ  একসেকছেন।  এটন্যা  আমন্যাকদর  মমবক্তিযেমকদ্ধির 
মহেত্বককে অনন্যাযেনভন্যাকব এববাং ভন্যাবনপমণরভন্যাকব খন্যাকটন্যা কেকরকছে। রন্যাজিবনবতকে লনতন্যাকদর কেথেন্যা 
শুকন মকন হেয়ে লযেন মমবক্তিযেমকদ্ধির সেময়ে অ-লন-কে অ-লন-কে মন্যানমর মমবক্তিযেমকদ্ধির ববকরন্যাবধতন্যা 
কেকরকছেন।  বঠকে নন্যা।  এককেবন্যাকরই  বঠকে নন্যা।  জিন্যামন্যায়েন্যাকত  ইসেলেন্যামমী  বছেলে।  বকেন্তু লমন্যাট 
জিনসেবাংখনন্যার তম লেনন্যায়ে কেতটমকেম  বছেলে তন্যারন্যা?  তন্যাকদর অপকেমর এববাং যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধককে আবম 
লমন্যাকটও খন্যাকটন্যা  কেকর লদখবছে নন্যা। এমনবকে রন্যাজিন্যাকেন্যার-আলেবদরকদর মকধনও,  ইন দন 
টমকয়েস্টে লসেন্স অফি দন  টন্যামরসে,  রন্যাজিবনবতকেভন্যাকব  লমন্যাবটকভকটডি  ‘অনন্যাবন-বলেবন্যাকরশন 
লফিন্যাসের’ বহেকসেকব কেন্যাজি কেকরকছে এমন ললেন্যাককের সেবাংখনন্যা এককেবন্যাকরই হেন্যাকত লগন্যানন্যা যেন্যাকব।

‘রন্যাজিন্যাকেন্যার’  বকলে লযে  একেটন্যা  লফিন্যাসের  বছেলে,  লসেটন্যা  বছেলে ভন্যাড়ন্যাবটয়েন্যা  লফিন্যাসের  মন্যাত্রি। 
‘আলেবদর’ও  তন্যা-ই।  এগুকলেন্যা  বছেলে  টন্যাকেন্যার  বববনমকয়ে,  মন্যাবসেকে  ভন্যাতন্যার  বববনমকয়ে, 
দমষন্যাপন খন্যাদনদবন ও অননন্যানন সেমকযেন্যাগ-সেমববধন্যার বববনমকয়ে,  এববাং সেকবরন্যাপবর বনরন্যাপত্তিন্যার 
বববনমকয়ে ভন্যাড়ন্যা-খন্যাটন্যা মজিমরকদর মকতন্যা একেটন্যা ভন্যাড়ন্যাবটয়েন্যা  পদন্যাবতকে বন্যাবহেনমী। এইসেব 
বন্যাবহেনমীর  সেকেলে  সেদসেনও  বন্যাস্তকব,  একেদম  সেবতনকেন্যার  অকথের,  মমবক্তিযেমকদ্ধির  ববরদ্ধি-
মনন্যা বছেকলেন নন্যা। অকনককের জিননই রন্যাজিন্যাকেন্যারবগবর-আলেবদরবগবর কেরন্যাটন্যা চিন্যাকেবর বছেলে 
মন্যাত্রি।  বন্যাড়বত  দমইটন্যা  পয়েসেন্যা  পন্যাওয়েন্যার  চিন্যাকেবর।  লযে  যেমবককেরন্যা  লদশ  লছেকড়  লযেককেন্যাকনন্যা 
কেন্যারকণই লহেন্যাকে পন্যালেন্যাকত পন্যাকরন বন,  বন্যা সেরন্যাসেবর সেশস্ত্র মমবক্তিকযেন্যাদ্ধিন্যার লটবনবাং লনওয়েন্যার 
জিনন  ভন্যারকত  বগকয়ে  লপফৌহছেন্যাকত  পন্যাকরন  বন,  তন্যাহকদর  অকনকেককেই  লজিন্যার  কেকর  এইসেব 
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বন্যাবহেনমীকত লঢন্যাকেন্যাকনন্যা হেকয়েকছে। লস্বচ্ছন্যায়ে বন্যাধন হেকয়ে ঢম ককেকছে, এমন মন্যানমরও বছেলে, সেকনহে 
নন্যাই।  আবন্যার  এরকেমও  বছেলে,  বনকজির  গ্রন্যামটন্যা  বন্যাহচিন্যাকনন্যার  জিনন  মমরবব্ব-মন্যাতব্বর
স্থিন্যানমীয়ে, ভন্যাকলেন্যা উদমর-জিন্যানন্যা লকেউ, শন্যাবনকেবমবটর লচিয়েন্যারমনন্যান হেকয়েকছেন। 

হেনন্যাহ,  এরকেম অকনকে ঘটনন্যাও বছেলে। একেটন্যা ঘটনন্যা শুধম  এখন্যাকন ববলে। আমন্যাকদর 
একে বন্ধম  পন্যাকভকলের শ্বশুর লসেবদন গল্প কেরকলেন। শন্যাবনকেবমবটর লচিয়েন্যারমনন্যান লগন্যাকছের 
একেজিন ললেন্যাকে। প্রেভন্যাবশন্যালেমী ললেন্যাকে। তন্যার বন্যাবড়কত ঐ এলেন্যাকেন্যার পন্যাবকেস্তন্যানমী কেনন্যাকপন-
ললেফিকটননন্যান  সেন্যাকহেবরন্যা  লখকত  আসেকবন।  পন্যাবকেস্তন্যানমী  বন্যাবহেনমীর  অবফিসেন্যাররন্যা  একেটন্যা 
লভন্যাকজি আসেকবন আর বকে। তন্যাকদর সেম্মন্যাকন লভন্যাজি বদকত হেকব। লতন্যা লসেই লভন্যাকজির জিনন 
রন্যান্নিন্যা হেকচ্ছ। একেই রন্যান্নিন্যা এরন্যা খন্যাকচ্ছ:  পন্যাবকেস্তন্যানমী নসেননরন্যা,  অবফিসেন্যাররন্যা। আবন্যার ঐ 
একেই রন্যান্নিন্যার  হেন্যাহবড়  ঐ  বন্যাবড়কতই  চিন্যাতন্যাকলে  উকঠ  যেন্যাকচ্ছ  সেবাংকগন্যাপকন  মমবক্তিকযেন্যাদ্ধিন্যাকদর 
জিনন। এরকেম অজিস্রে ঘটনন্যা বনবশ্চিত পন্যাওয়েন্যা যেন্যাকব। অজিস্রে। আর এরকেম অজিস্রে 
ঘটনন্যার  রন্যাজিবনবতকে তন্যাৎপযের  বনকয়ে  কেথেন্যা  লতন্যালেন্যা  যেন্যাকব  এই রচিনন্যার  লশর বকেবস্তকত। 
সেন্যামকনর সেপ্তন্যাকহে।

ইকতন্যামকধন  আমরন্যা  লদকখবছে:  আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশর লযে  দমদরশন্যা  বন্যাহেন্যাত্তির লথেককে 
সেমবচিত হেকয়েকছে, দমভর ন্যাগনজিনকে হেকলেও তন্যার লগন্যাড়ন্যা রকয়েকছে আমন্যাকদর সেমমহেন্যান মমবক্তিযেমকদ্ধির 
পটভম বমকতই।  পঞ্চন্যাশ-রন্যাকটর  দশকে  জিমকড়  মমবক্তিযেমকদ্ধির  লযে  মন্যানসে-পন্যাটন্যাতন  গকড় 
উকঠবছেলে, তন্যাকত বছেলে কেতক র ত্বপরন্যায়েণ ধনন্যানধনন্যারণন্যার প্রেভন্যাব। তন্যারপর যেমদ্ধি যেখন চিকলেই 
এলে,  আমন্যাকদর সেন্যামকন তখন বনবক্তি-রন্যাষ্ট্রে-সেমন্যাজি-স্বন্যাধমীনতন্যা সেম্পবকের ত কেতক র ত্বপরন্যায়েণ 
বলেকশবভকে  সেমন্যাজিতকন্ত্রির  রূপকেল্প  ছেন্যাড়ন্যা  আর  লকেন্যাকনন্যা  বদশন্যা  বছেলে  নন্যা  জিন্যাতমীয়ে  ও 
আনজিরন্যাবতকে  ইবতহেন্যাসেগত  নন্যানন্যান  কেন্যারকণ।  ফিকলে  আপন্যামর  মন্যানমকরর  অকেল্পনমীয়ে 
আত্মতনন্যাগ  এববাং  লশন্যারণ-নবরমনহেমীন  একেবট  সেমন্যাকজির  অনন-লেন্যাবলেত  একেটন্যা  গণ-
আকেন্যাঙন্যা থেন্যাকেন্যা সেকত্ত্বও একেন্যাত্তিকরর ১৬ই বডিকসেম্বকরর পরবদন লথেককেই আমরন্যা আবন্যার 
লসেই  বকবটশ-পন্যাবকেস্তন্যানমী  ঔপবনকববশকেতন্যার  ধন্যারন্যায়ে  নবরমনপমণর,  কেতক রত্বপরন্যায়েণ  ও 
গণববকরন্যাধমী একেবট রন্যাষ্ট্রে-কেন্যাঠন্যাকমন্যার খপ্পকর পকড় যেন্যাই। 

আজি  লদখব:  আমন্যাকদর  স্বকপ্নের  সেন্যাকথে  মন্যানন্যানসেই  রূপকেকল্পর  অভন্যাবজিবনত 
দমভর ন্যাগনজিনকে  পবরবস্থিবত  কেমীভন্যাকব  ২০০৬  সেন্যাকলের  অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেট  তথেন্যা  একে-
এগন্যাকরন্যার দমন্তঃশন্যাসেন এববাং ২০১৩-র রন্যাজিবনবতকে অচিলেন্যায়েতকনর সেন্যাকথেও ওতকপ্রেন্যাত-
ভন্যাকব সেবাংবশষ। আমরন্যা আকরন্যা লদখব,  আমন্যাকদর মহেন্যাকেন্যাকলের মমবক্তিযেমকদ্ধির ববশন্যালেতন্যার 
গভমীকর  অকচিতনভন্যাকব  অনমশমীবলেত  অনন্যানন্যাবকের র  স্পকহেন্যা,  অথেরন্যাৎ  বনবক্তি  ও  জিনগকণর 
আত্মকেতক রত্ব-আত্মমযেরন্যাদন্যা-স্বন্যাধমীনতন্যা-সেমতন্যাপমণর  স্বশন্যাসেকনর  অলেবক্ষত উপন্যাদন্যানসেমমকহের 
সেকচিতন-সেবক্রয়ে  অনমশমীলেনই  অচিলেন্যায়েতন  লভকঙে  বন্যাবাংলেন্যাকদশককে  বনকয়ে  লযেকত  পন্যাকর 
সেন্যামন-নমত্রিমী-স্বন্যাধমীনতন্যার মমক্তিধন্যারন্যার বদককে। নতম ন রন্যাষ্ট্রে-সেন্যামন্যাবজিকে বকনন্যাবকস্তর বদককে। 
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৭.৩.২ সেবরন্যাত্মকে জিনযেমদ্ধি সেবরবনন্যাপ্ত মমবক্তিবন্যাবহেনমী

ওপকর  আমরন্যা  লদকখবছে,  আমন্যাকদর  মমবক্তিযেমদ্ধিটন্যা  বছেলে  ববশন্যালেন্যায়েতকনর  ঘটনন্যা। 
কেথেন্যাটন্যা  লস্রেফি মমখস্ত বমবলে বহেকসেকব বলেবছে নন্যা। বরবাং সেতকের  পযেরকবক্ষণ আকেন্যাকর এববাং 
অজিস্রেমমখমী তথেন-প্রেমন্যাণ-ববকশরণ সেন্যাকপকক্ষ উপলেববকযেন্যাগন বন্যা খন্যাবরজিকযেন্যাগন অনমকেল্প 
আকেন্যাকর এখন্যাকন উপস্থিন্যাপন কেরবছে। 

মমবক্তিযেমকদ্ধির ইবতহেন্যাসে বলেকত গত কেকয়েকে দশকে ধকর লযে পনন্যানপনন্যানন্যাবন চিলেকছে তন্যা 
বনলেরজ দলেমীয়ে রন্যাজিবনবতকে বন্যাগন্যাড়ম্বর মন্যাত্রি। আওয়েন্যামমী লেমীগ কেমী কেরলে,  লশখ মমবজিব 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে স্বন্যাধমীনতন্যার লঘন্যারণন্যা বদকলেন বকেনন্যা,  বজিয়েন্যাউর রহেমন্যান লরবডিওকত বকেছেম  বলেকলেন 
বকেনন্যা, লকে-লকেন্যাথেন্যায়ে-কেমীভন্যাকব যেমদ্ধি কেরকলেন ইতনন্যাবদ হেকয়ে দন্যাহবড়কয়েকছে মমবক্তিযেমকদ্ধির ইবতহেন্যাসে
-চিচির ন্যার  মকনন্যাকযেন্যাগককেন্দ্র।  ফিকলে  অল্পবকেছেম  ললেন্যাককের  নন্যাম  ঘমকরবফিকর  উকঠ  আসেকছে 
‘ইবতহেন্যাকসের  পন্যাতন্যায়ে’।  আবম  কেন্যাউককে  খন্যাকটন্যা  কেরবছে  নন্যা।  সেবন্যাই  কেন্যাজি  কেকরকছেন। 
সেবম্মবলেত প্রেয়েন্যাকসেই মমবক্তিযেমদ্ধি সেফিলে হেকয়েকছে। লসেটন্যা একেটন্যা তম লেনন্যাহেমীন বনন্যাপন্যারই বকট। 

লকেফৌতম হেকলেন্যাদ্দেমীপকে ববরয়ে হেকচ্ছ: পন্যাবকেস্তন্যানমী আবমরর একেটন্যা অবাংশই লতন্যা মমবক্তিযেমকদ্ধির 
পক্ষন্যাবলেম্বন কেরলে, তন্যাই নন্যা?  এহরন্যা পন্যাবকেস্তন্যানমী আবমররই অবাংশ। জিন্যাবতগত বদকে লথেককে 
তন্যাহরন্যা বন্যাঙেন্যাবলে। বন্যাঙেন্যাবলে নন্যা হেকলেও বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মন্যানমর। বকেন্তু জিন্যাবতগতভন্যাকব বন্যাঙেন্যাবলে 
হেকলেই, বকেবাংবন্যা বন্যাবাংলেন্যাকদশ-ভম খকণ্ডর মন্যানমর হেকলেই লযে সেবন্যাই এনন্যাবন-পন্যাবকেস্তন্যান অবস্থিন্যান 
লনকবন,  স্থিন্যান-কেন্যালে-পন্যাত্রি বনববরকশকর প্রেকযেন্যাজিন  এমন লকেন্যাকনন্যা  আইন লতন্যা  নন্যাই!  এটন্যা 
লবন্যাঝন্যা যেন্যাকব ভন্যারকত বকবটশ শন্যাসেন লদখকলে। ১৯৪৭ সেন্যালে পযেরন বকবটশ শন্যাসেন লযে বটককে 
থেন্যাকেলে,  লসেটন্যা বকেন্তু মমলেত ভন্যারতমীয়েকদর দ্বিন্যারন্যা গবঠত বববটশ লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর কেন্যারকণই। 
শুধম ভন্যারতমীয়ে বকলেই সেবন্যাই এনন্যাবন-বববটশ হেকয়ে যেন্যানবন। ভন্যারতমীয়ে আমলেন্যা-লসেনন্যাকেতর ন্যারন্যা 
সেন্যাধন্যারণভন্যাকব বববটকশর লগন্যালেন্যাবমই কেকরকছেন। বন্যাবাংলেন্যাকদকশর লবলেন্যায়ে লতমন ঘকটবন। লসে 
সেময়ে পমবলেশ-আবমর-আমলেন্যাতকন্ত্রির মকধন বলেকত লগকলে এমন একেটন্যা ললেন্যাকেও বছেকলেন 
নন্যা,  বযেবন  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  স্বন্যাধমীনতন্যার  ববরকদ্ধি  অবস্থিন্যান  বনকয়েকছেন।  বকেন্তু  তন্যাহরন্যা  লতন্যা 
পন্যাবকেস্তন্যানমী  আবমরর  লটবনবাং  পন্যাওয়েন্যা  ললেন্যাকেই  বকট।  ফিমরন্যালে  শকবাংখলেন্যাবন্যাবহেনমীর  ললেন্যাকে। 
বটবপকেনন্যালে  বমবলেটন্যাবর  লমনন্যাবলেবটর  ললেন্যাকে।  তন্যাহরন্যা  লতন্যা  সেন্যামন্যাবরকে লবসেন্যামবরকে  কেতক র ত্ব-
পরন্যায়েণতন্যার মহেন্যাকটবনবাংপ্রেন্যাপ্ত ললেন্যাকে। আইন-শবাংখলেন্যা-বডিবসেবপ্লন-অথেবরবট-পন্যাবনশকমন 
ইতনন্যাবদককে কেতক র পক্ষমীয়ে লচিন্যাকখই লতন্যা লদখন্যার কেথেন্যা তন্যাহকদর। তন্যাহেকলে, অনতপকক্ষ, একেটন্যা 
দমইটন্যা সেন্যামবরকে ইউবনকটর লতন্যা যেন্যাওয়েন্যারই কেথেন্যা বছেলে পন্যাবকেস্তন্যানমীকদর পকক্ষ, তন্যাই নন্যা? তন্যা 
লতন্যা পন্যাবচ্ছ নন্যা। একেটন্যা ললেন্যাকেও লযে পন্যাবচ্ছ নন্যা! এরই নন্যাম হেকলেন্যা জিনযেমদ্ধি। এ খমবই অনন 
মন্যাকপর ঘটনন্যা। সেম্ভিবত আমরন্যা আজিও বঠকে বমবঝ বন এর গুণ, মন্যাত্রিন্যা, বনন্যাপকেতন্যাককে। 

মমবক্তিযেমদ্ধি  কেন্যারন্যা  কেকরকছেন?  আমন্যাকদর  ইবপআর  লসেনন্যাবন্যাবহেনমী,  পমবলেশবন্যাবহেনমীর 
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ললেন্যাককেরন্যাই। এহরন্যা যেখন মমবক্তিবন্যাবহেনমী হেকয়ে লগকলেন,  তখন তন্যাহরন্যা চিকলে লগকলেন কেক রকে-
শ্রবমকে-ছেন্যাত্রি-জিনতন্যার কেন্যাতন্যাকর। আর যেমদ্ধি  কেরকলেন রমীবতমকতন্যা  অননভন্যাকব। বকবটশ-
পন্যাবকেস্তন্যানমী টন্যাবডিশকনর ফিমরন্যালে একেটন্যা আবমরর ববশন্যালে একেটন্যা অবাংশ লস্রেফি বসেবভবলেয়েন্যান 
আবমর হেকয়ে লগলে! জিনগকণর আবমর হেকয়ে লগলে! 

মমবক্তিযেমকদ্ধির লনচিন্যারটন্যাই সেবরমন্যাবত্রিকে জিনযেমকদ্ধির। এর পবরচিন্যালেনন্যা লকেফৌশলে, প্রেবশক্ষণ, 
তহেববলে,  সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যা  ইতনন্যাবদ  নন্যানন্যা  বকেছেমর  বদককে তন্যাকেন্যাকলে এই ইবঙতটমকেম  পষ 
পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে। মমবক্তিকযেন্যাদ্ধিন্যাকদর কেথেন্যা ধরন, যেন্যাহরন্যা মমবক্তিবন্যাবহেনমীর লমম্বন্যার, তন্যাহরন্যা লতন্যা নতম ন
-পমকরন্যাকনন্যা  তরণ-যেমবন্যাকদর  বনকয়ে  গড়ন্যা  একেটন্যা  সেন্যামবরকে  বন্যাবহেনমীরই  লমম্বন্যার। 
মমবক্তিবন্যাবহেনমীটন্যা লতন্যা একেটন্যা সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমীই বকট। বকেন্তু এই সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমীর স্বভন্যাব-
চিবরত্রি ও গঠন-প্রেকেক বত, ‘অবফিসেন্যার-জিওয়েন্যান’ সেম্পকের ,  লচিইন অফি কেমন্যাকনর বন্যাস্তব-
প্রেন্যাকয়েন্যাবগকে ধন্যারণন্যা  ও আচিরণ একেদম আলেন্যাদন্যা। লসেকরগুকলেন্যাকত,  ইউবনটগুকলেন্যাকত, 
লগবরলেন্যাদলেগুকলেন্যাকত লসেই অকথের বকে ‘অবফিসেন্যার’ পদ বছেলে?  সেনন্যাতন কেমন্যান-কেন্যাঠন্যাকমন্যা 
বছেলে?  ঊধ্বরতন-বনম্নতন-মকনন্যাভন্যাব বকে বছেলে?  প্রেবলে বছেলে?  সেনন্যালেমট  লদওয়েন্যা,  হুকেম ম-
দন্যাবরত্ব, মযেরন্যাদন্যাকবন্যাকধর ববপমলে পন্যাথেরকেন, সেমকযেন্যাগসেমববধন্যার বনদন্যারণ নবরমন ইতনন্যাবদ প্রেভক বত 
আকদফৌ  বকে  বছেলে?  কেতটন্যা  বছেলে?  কেমীভন্যাকব  বছেলে?  পবরবতর কনর  প্রেবণতন্যাগুকলেন্যা  লকেমন 
বছেলে?  এগুকলেন্যা সেব খমহবটকয়ে খমহবটকয়ে লদখন্যার দরকেন্যার আকছে। মমবক্তিবন্যাবহেনমীকত সেম্ভিবত 
ফিমরন্যালে লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর মকতন্যা কেকর বছেলে নন্যা এগুকলেন্যা। মমবক্তিবন্যাবহেনমী বছেলে অনন ধরকনর 
একেটন্যা বটমওয়েন্যাকের । মমবক্তিকযেন্যাদ্ধিন্যাকদর একেটন্যা দলেককে বঠকে ‘লসেনন্যাবন্যাবহেনমী’র মকতন্যা লেন্যাকগ 
বন। জিনগকণর অবাংশ বকলেই মকন হেকয়েকছে। সেন্যাধন্যারণ মন্যানমর কেক্ষকনন্যা তন্যাহকদর ভয়ে পন্যায়ে বন। 

বমবডিয়েন্যাসেমবথেরত  সেমশমীলে  সেন্যামবরকে  জিরবর  জিমন্যানন্যায়ে  দমষম  রন্যাজিনমীবতববদকদর  হেন্যাত 
লথেককে জিন্যাবতককে বচিরতকর উদ্ধিন্যাকরর জিনন পকথে লনকম আসেন্যা লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর গন্যাবড় রন্যাস্তন্যা 
বদকয়ে লগকলেই মন্যানমর আহতককে উকঠকছে। কেখন কেন্যার হৃদবপকণ্ডর বক্রয়েন্যা বন্ধ হেকয়ে যেন্যায়ে! 
আকমবরকেন্যান লসেনন্যাবন্যাবহেনমীককে লদকখ সেন্যাধন্যারণ ইরন্যাবকেরন্যা যেতখন্যাবন ভরসেন্যা কেকরন, আমন্যাকদর 
বসেবাংহেন্যাসেকন বসেন্যা লসেনন্যাবন্যাবহেনমীককে লদকখ বকে আমরন্যা তন্যার লচিকয়েও লববশ ভরসেন্যা কেবর? নন্যাবকে 
ভয়ে কেবর? মমবক্তিবন্যাবহেনমীককে লদকখ বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মন্যানমকরর লসেই ভয়ে লেন্যাকগবন। লপন্যাশন্যাককে-
আশন্যাককে,  চিলেকন-বলেকন,  বচিনন্যায়ে-লপ্রেরণন্যায়ে সেকেলে বকেছেমকতই এহরন্যা  বছেকলেন আলেন্যাদন্যা। 
হেয়েত মন্যাত্রি বতবরশ টন্যাকেন্যা বনকয়ে সেমীমন্যান লপবরকয়ে ঢমকেকছে একেটন্যা লগবরলেন্যা বটম। তন্যারপর 
কেয়েবদন যেন্যায়ে? লযে গুবটকেয়ে বনমকে-লবন্যামন্যা-লগ্রকনডি বনকয়ে লঢন্যাককেন তন্যাহরন্যা,  লসেগুকলেন্যাই বন্যা 
কেয়ে বদন?  তন্যারপর তন্যাহকদর বনকজিকদরককেই বঠকে কেরকত হেকব বনকজিকদর খন্যাওয়েন্যা-পরন্যা-
অস্ত্র-আশ্রয়ে-তথেন-বসেদ্ধিন্যান সেববকেছেম। উপরন্তু লবতন,  ভন্যাতন্যা বকেচ্ছম  পন্যাকবন নন্যা তন্যাহরন্যা। 
মকর লগকলে খবরটন্যা লযে পবরবন্যার পন্যাকব, তন্যারও বনশ্চিয়েতন্যা লনই সেন্যামন্যাননতমও। কেমী ধরকনর 
সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমী এটন্যা তন্যাহেকলে? মমবক্তিযেমকদ্ধি সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমীর অবদন্যান বনকয়ে লযে বক্তিক তন্যা-
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গুকলেন্যা লশন্যানন্যা যেন্যায়ে তন্যার সেবতনকেন্যাকরর প্রেকেক বত ও প্রেণন্যালেমী বনতন্যানই পকথেকে। বক্তিক তন্যার মকতন্যা 
নয়ে লমন্যাকটও। এককেবন্যাকরই অননরকেম। 

মমবক্তিযেমকদ্ধির মকধন তন্যাহেকলে লসেই অকথের আবম লতন্যা লকেন্যাকনন্যা সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমীই পন্যাবচ্ছ 
নন্যা। খন্যাহবট, জিনবববচ্ছন্নি, ফিমরন্যালে, স্ট্রেন্যাকেচিন্যারন্যালে বমবলেটন্যাবর অকথের লকেন্যাকনন্যা সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমী 
আমন্যাকদর লকেন্যাথেন্যায়ে বছেলে একেন্যাত্তিকর? বকে পমবলেশ, বকে ইবপআর বকে লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর ললেন্যাকে, 
যেন্যাহরন্যা  মমবক্তিযেমদ্ধি  কেকরকছেন,  তন্যাহকদরককে  বনকয়ে  গকড়  উকঠবছেলে  গণবন্যাবহেনমী  টন্যাইকপর 
সেবতনকেন্যাকরর একেটন্যা জিনপ্রেবতষন্যান। এটন্যা একেদম জিনসেন্যাধন্যারকণর বন্যাবহেনমী। বচিনন্যা কেরন্যা 
যেন্যায়ে:  এটন্যা এমন একেটন্যা বন্যাবহেনমী,  লযে বন্যাবহেনমীর নন্যামটন্যাই ‘মমবক্তি’। ভন্যাকলেন্যা নন্যাম ‘মমবক্তি-
বন্যাবহেনমী’, ডিন্যাকে নন্যাম ‘মমবক্তি’ বন্যা ‘ববচ্ছম’। শুধম নন্যাকমই নয়ে, বন্যাস্তববকেই এটন্যা বছেলে শ্রবমকে-
কেক রকে-ছেন্যাত্রি-জিনতন্যার মমবক্তিপরন্যায়েণ একেটন্যা গণবন্যাবহেনমী।

গভমীরভন্যাকব লভকব লদখন্যার মকতন্যা এরকেম অজিস্রে ইবঙত আকছে। এই মমবক্তিবন্যাবহেনমী 
জিনসেন্যাধন্যারকণর মকধন খন্যায়ে, ওহ কদরই সেন্যাকপন্যাকটর  থেন্যাককে, ঘমমন্যায়ে, ওহ কদরই পন্যাহেন্যারন্যায়ে লশলন্যার 
লনয়ে, এববাং ওহ কদরই ইনফিরকমশকন অপন্যাকরশন চিন্যালেন্যায়ে। এববাং বববনমকয়ে কেমী হেয়ে? হেয়েত লযে 
গ্রন্যামটন্যা সেমথেরন বদকয়েবছেলে ঐ গ্রন্যামটন্যাই হেয়েত পমবড়কয়ে বদলে পন্যাকে হেন্যানন্যাদন্যার বন্যাবহেনমী। মন্যাকন 
জিনসেন্যাধন্যারকণর ঐ মন্যাত্রিন্যা পযেরন মমলেন বদকত হেয়ে মমবক্তিকদর একেটন্যা অপন্যাকরশকনর জিনন। 
তন্যারপরও,  সেব লজিকনশুকনই,  সেমথেরন বদকচ্ছন জিনগণ,  বমককে কেকর আগকলে রন্যাখকছেন 
তন্যাহকদর বনকজিকদর বন্যাবহেনমীককে, বনকজির সেনন্যানককে পন্যাঠন্যাকচ্ছন লসেই বন্যাবহেনমীকত। একেন্যাত্তিকরর 
লগন্যাটন্যা  বন্যাবাংলেন্যাকদশই  একেটন্যা  মমবক্তিবন্যাবহেনমী।  মমবক্তিযেমকদ্ধির  এই  দমদরন্যান  তন্যাৎপযেরমবণ্ডত 
গণচিবরত্রি  বনকয়ে  আমন্যাকদর  আজিকেন্যালেকেন্যার  মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব-মমখপন্যাত্রি-মহেন্যাজিনকদর 
উচ্চবন্যাচিন লশন্যানন্যা যেন্যায়ে নন্যা। 

৭.৩.৩ ইবতহেন্যাকসের অসেম্পন্যাবদত কেতর বন

হেন্যাওয়েন্যাডির  বজিকনর ‘মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের জিনসেন্যাধন্যারকণর ইবতহেন্যাসে’-এর মকতন্যা কেকয়েকে 
ডিজিন গ্রন-দবলেলে-ডিকেম কমনন্যাবর রচিনন্যার অসেম্পন্যাবদত কেতরবন দন্যাহবড়কয়ে আকছে আমন্যাকদর 
সেন্যামকন।  উপকেরণ  ছেবড়কয়েবছেবটকয়ে  আকছে।  অকঢলে।  বই-ই  আকছে  শত  শত। 
আত্মজিমীবনমী। যেমদ্ধিবববরণমী। দবলেলেপত্রি-সেবাংকেলেন। গ্রবনত-অগ্রবনত প্রেবন্ধ-বনবন্ধ ও 
বচিবঠপত্রি।  আকছে  লদকশর-ববকদকশর  আকলেন্যাকেবচিত্রি।  গল্প-কেন্যাবহেনমী-সেন্যাবহেতন-বসেকনমন্যা-
সেবাংবন্যাদপত্রি। এগুকলেন্যাককে সেবাংগ্রহে কেরন্যা, খমহবটকয়ে খমহবটকয়ে লদখন্যা, যেথেন্যাথেরভন্যাকব ববচিন্যারববকশরণ 
কেরন্যার কেন্যাজি আমন্যাকদর সেন্যামকন। 

আকরন্যা আকছে ওরন্যালে বহেবস্ট্রে সেবাংগ্রহে ও রচিনন্যার সেমকযেন্যাগ। হেন্যাজিন্যাকরন্যা রকেকমর ভকয়েসে 
লরকেডির ন্যার  বন্যাজিন্যাকর  এখন  সেমলেভ।  অজিস্রে  মন্যানমকরর  হেন্যাকত  আকছেও।  প্রেন্যায়ে  সেকেলে 
লসেলেকফিন্যাকনই এখন কেথেন্যা লরকেডির  কেরন্যার সেমকযেন্যাগ আকছে। এখনও একেন্যাত্তিকরর ললেন্যাককেরন্যা 
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লবহকচি আকছেন। তরণকদর পকক্ষ প্রেন্যায়ে-রন্যাতন্যারন্যাবত ভবলেউম ভবলেউম ওরন্যালে বহেবস্ট্রে সেবাংগ্রহে 
কেরন্যা সেম্ভিব। হেন্যাজিন্যার হেন্যাজিন্যার লছেকলেকমকয়ে এটন্যা  কেরকত পন্যাকরন। বনকজির বনকজির মন্যা-
বন্যাবন্যা,  নন্যানন্যা-নন্যাবন,  দন্যাদন্যা-দন্যাবদ,  আত্মমীয়ে-স্বজিন,  আর  বনকজির  বনকজির  গ্রন্যাকমর 
ললেন্যাকেকদর সেন্যাকথে কেথেন্যা বলেকলেই অকঢলে অবডিও ফিন্যাইলে নতবর হেকব। লসেগুকলেন্যা লফিসেবমককে-
ইউবটউকব-ওকয়েবসেন্যাইকট তম কলে রন্যাখন্যা যেন্যায়ে।

বয়েস্ক  ললেন্যাকে  লপকলেই  হেকলেন্যা।  একেন্যাত্তির  সেন্যাকলে  তন্যাহরন্যা  লকেন্যাথেন্যায়ে  বছেকলেন।  কেমী 
লভকববছেকলেন। কেমী  আশন্যা  বছেলে। কেমী  লচিকয়েবছেকলেন। কেমী  কেকরবছেকলেন। কেমীভন্যাকব  কেকর-
বছেকলেন। কেমী ঘকটবছেলে। কেমীভন্যাকব ঘকটবছেলে। যেত রকেম প্রেশ্ন কেরন্যা যেন্যায়ে,  ততই লেন্যাভ। 
লযেককেন্যাকনন্যা প্রেশ্ন। কেথেন্যা বলেন্যাকত পন্যারকলেই হেকলেন্যা। আহকতলে-দন্যাশরবনকে প্রেশ্ন প্রেকয়েন্যাজিন নন্যাই। 
কেমনকসেন্স প্রেশ্নই যেকথেষ। তন্যাহেকলেই আমরন্যা লপকয়ে যেন্যাব অমমলেন উপকেরণ। সেবাংবন্যাদপত্রি-
গুকলেন্যা সেন্যারন্যা বছের ধকর এই কেন্যাজি কেরকত পন্যাকরন। অনন বমবডিয়েন্যাও পন্যাকর। তন্যাহরন্যা নন্যানন্যা 
বকেছেম  কেরকছেনও।  বকেন্তু  আমন্যাকদর  লববশ  দরকেন্যার  হুবহু,  প্রেতনক্ষ  বববরণমী।  লস্রেফি 
অনমবলেবপ। অজিস্রে মন্যানমর ইকতন্যামকধন কেন্যাকজি লনকমকছেন। অজিস্রে তথেনভন্যাণ্ডন্যার, আকের ন্যাইভ, 
লমন্যাহেন্যাকফিজিখন্যানন্যা গকড় উঠকছে। ববকশরত অনলেন্যাইকন। অফিলেন্যাইকনও। 

এমন  অকনকে  বকেছেম  পন্যাব  লযেটন্যা  আমরন্যা  কেল্পনন্যাও  কেবরবন।  লকেননন্যা  একেন্যাত্তিকরর 
ইবতহেন্যাসে  বন্যা  একেন্যাত্তির-পমবর  আকনন্যালেকনর  লযে  ইবতহেন্যাসেটন্যা  (প্রেণমীত  ইবতহেন্যাসে,  মন্যাকন 
পমস্তকেন্যাবদ্ধি ইবতহেন্যাসে) আমন্যাকদর সেন্যামকন আকছে, লসেই ইবতহেন্যাকসের একেটন্যা প্রেধন্যান নববশষন 
হেকচ্ছ: এগুকলেন্যা যেখন লযে রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যা লদশ চিন্যাবলেকয়েকছে তন্যাকদরই সেকঙ লকেন্যাকনন্যা 
নন্যা  লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব  সেবাংবশষ  বমবদ্ধিজিমীবমীরন্যা  বলেকখকছেন।  এহরন্যা  আসেকলে  রন্যাজিবনবতকে 
দলেগুকলেন্যার কেলেম-কেমরচিন্যারমী মন্যাত্রি। 

এর  বন্যাইকর  বন্যাম  ধন্যারন্যার  রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যার  সেবাংবশষ  ললেন্যাককেরন্যাও  কেমকববশ 
ইবতহেন্যাসে  রচিনন্যা  কেকরকছেন।  লসেগুকলেন্যাও  ললেখন্যা  হেকয়েকছে  বনকজিকদর  কেমরসেমচিমী-একজিনন্যা
-দকবষভবঙর প্রেচিন্যারণন্যাপত্রি আকেন্যাকর। এই দলেগুকলেন্যার ললেন্যাকেকদর রবচিত ইবতহেন্যাকসে আকছে 
বনজি বনজি পন্যাবটর র  লগফৌরবগন্যাথেন্যা।  তন্যাহকদর  কেন্যাকছেও মমবক্তিযেমকদ্ধির  ইবতহেন্যাসে  মন্যাকন  দলেমীয়ে 
ইবতহেন্যাসে। জিনসেন্যাধন্যারকণর যেমদ্ধিটন্যাককে তন্যাহরন্যাও কেখকনন্যা সেন্যামকন বনকয়ে আকসেন নন্যা। ইবতহেন্যাসে 
মন্যাকন  আমন্যার-পবরবন্যাকরর-দকলের-লজিন্যাকটর  ইবতহেন্যাসে।  এ  হেকচ্ছ  ইবতহেন্যাসে  রচিনন্যার 
ঔপবনকববশকে ছেন্যাহচি। কেতক রত্ব-তকন্ত্রির ছেন্যাহচি। তন্যারপরও হেয়েত অকনকে বকেছেমই এসেব রচিনন্যায়ে 
চিকলে  আকসে  নন্যানন্যারকেম  বশবথেলেতন্যাজিবনত  কেন্যারকণ।  দলে-লনতন্যা-মতন্যাদশর-ববশ্বন্যাসে-
বচিনন্যাধন্যারন্যার সেন্যাকথে নবপরমীতনপমণর অকনকে বকেছেমই লসেসেকব লথেককে যেন্যায়ে। এসেব বশবথেলেতন্যা বন্যা 
কেন্ট্রেন্যাবডিকেশন মহেন্যান। এসেকবর ফিন্যাহকেকফিন্যাকের বদকয়েই উহবকে লদকব মমবক্তিপরন্যায়েণ জিনযেমকদ্ধির 
প্রেকেক ত ইবতহেন্যাকসের আথের-সেন্যামন্যাবজিকে সেম্পকের সেমত্রিন্যাবলেমী।
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৭.৪ আজিককের সেবাংকেকটর লগন্যাড়ন্যার জিন্যায়েগন্যা এববাং তন্যা লথেককে উদ্ধিন্যার
       পন্যাওয়েন্যার উপযেমক্তি বদশন্যা

সেব বমবলেকয়ে কেমী দন্যাহড়ন্যাকলেন্যা?  মমবক্তিযেমদ্ধি বনকয়ে আমন্যাকদর লদকশর মন্যানমরকদর দমই  ধরকনর 
আকেন্যাঙন্যা  বছেলে।  একেটন্যা  হেকচ্ছ  সেম্ভিন্যাবন  শন্যাসেকেকদর  আকেন্যাঙন্যা।  অপরটন্যা  আপন্যামর 
শ্রমজিমীবমী জিনগকণর আকেন্যাঙন্যা। বলেন্যা বন্যাহুলেন, এই দমই আকেন্যাঙন্যার বন্যাস্তবন্যায়েকনর জিনন 
দমই রকেকমর রূপকেল্প প্রেকয়েন্যাজিন বছেলে। বকেন্তু বন্যাস্তকব বছেলে একেটন্যাই বদশন্যা। লসেটন্যা শন্যাসেকে-
বড়কলেন্যাকেকদর। এবট বছেলে বলেকশবভকে রন্যাবশয়েন্যার  ছেন্যাহকচি  গবঠত কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজি-
তন্যাবন্ত্রিকে রূপকেল্প। একত সেন্যামন-নমত্রিমী-স্বন্যাধমীনতন্যার সেমস্পষ-সেমবনবদরষ লকেন্যাকনন্যা আদলে বছেলে 
নন্যা। (আর এই কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে রূপকেকল্পর ববপরমীকত আপন্যামর শ্রমজিমীবমী 
জিনগকণর  বদকে  লথেককে  সেন্যাববরকে  আথের-সেন্যামন্যাবজিকে-রন্যাজিবনবতকে মমবক্তির  আকদফৌ  লকেন্যাকনন্যা 
রূপকেল্প সেমপ্ত ও প্রেচ্ছন্নি অবস্থিন্যায়ে  থেন্যাকেকলেও লসেটন্যা  বলেবখত ইবতহেন্যাসে-সেমকত্রি  আমন্যাকদর 
সেন্যামকন হেন্যাবজির নন্যাই।) 

পবরণন্যাকম শ্রমজিমীবমী জিনসেন্যাধন্যারণ ১৯৪৭ সেন্যাকলের মকতন্যা আকরন্যা একেবন্যার প্রেতন্যাবরত 
হেকয়েকছেন ১৯৭১ সেন্যাকলে। সেন্যাববরকে স্বন্যাধমীনতন্যার জিনন যেমদ্ধি কেরকলেও, লকেমন লযেন মকন হেয়ে, 
আদকত তন্যাহরন্যা আচ্ছন্নি লথেককে বগকয়েবছেকলেন কেতক র ত্ব-আনমগতন-লনতক ত্ব ঘরন্যানন্যার সেমপ্রেন্যাচিমীন 
ভন্যাবন্যাদকশরর  লখন্যাহয়েন্যাবরকত।  তন্যাহরন্যা  তন্যাহকদর  লনতন্যাকদরককে  ববশ্বন্যাসে/অনমসেরণ  কেকর  লগকছেন 
লস্রেফি। ঈমন্যান লরকখকছেন বনকজিকদর ওপকর নয়ে, জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী লনতন্যাকদর ওপকর। 

একে  বদককে  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  মন্যানমকরর  লশ্রণমীকচিতনন্যা  ও  বন্যাঙেন্যাবলে  জিন্যাতমীয়েতন্যাকবন্যাধ 
একেন্যাকেন্যার  হেকয়ে  যেন্যাওয়েন্যা,  এববাং  অনন  বদককে,  রশববপ্লব-পরবতর মী  লকেন্যাল্ড  ওয়েন্যাকরর 
ঐবতহেন্যাবসেকে,  আনজিরন্যাবতকে ও ভম -রন্যাজিবনবতকে পবরবস্থিবত বছেলে এই  দমভর ন্যাকগনর  জিনন 
প্রেধন্যানত  দন্যায়েমী।  লনতন্যাকদর  লপছেন  লপছেন  লঘন্যারন্যার  মন্যানবসেকে  বনবষ্ক্রিয়েতন্যা  লঝকড়  লফিকলে 
জিনগণ  আত্মশবক্তিকত  বলেমীয়েন্যান  হেকয়ে  উঠকলে,  এববাং  বচিনন্যা  ও  কেন্যাকজির  সেবতনকেন্যার 
সেবক্রয়েতন্যা  অজিরন  কেরকত  পন্যারকলে,  আমন্যাকদর  মমবক্তিযেমকদ্ধির  ইবতহেন্যাসে  অননরকেম  হেকত 
পন্যারত। এইটন্যাই আমন্যাকদর সেবাংকেকটর লগন্যাড়ন্যার জিন্যায়েগন্যা। 

২০০৬ সেন্যাকলের অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেকটর মন্যাৎসেনননন্যায়ে-পকবরও এটন্যাই বছেলে সেবাংকেকটর 
মমকলে। লসে বছের ২৮লশ অককন্যাবর তন্যাবরকখ যেখন রন্যাজিনমীবতর রন্যাক্ষসেতন্ত্রি তন্যার দন্যাহত-থেন্যাবন্যা
-নখ-লপশমীর মহেন্যাপ্রেকেন্যাশ ঘটন্যালে, লেবগ-নবঠন্যা-বনমকে-লেন্যাবঠ-বপস্তলে এববাং ‘লেন্যাইভ’ বটবভ
-কেনন্যাকমরন্যা বনকয়ে শন্যাসেকে-লশ্রণমীর বববভন্নি পক্ষ যেখন মন্যাকঠ লনকম পড়কলেন ক্ষমতন্যা দখকলের 
হুড়ন্যাহুবড়কত,  জিনগণককে  তন্যাহরন্যা  তখন  এই  লমকসেজি-ই  বদকয়েবছেকলেন:  ‘জিনগণ  দমকর 
থেন্যাককেন্যা’। 

জিনগণ  তখন  লকেন্যাথেন্যায়ে  বছেকলেন?  লসেন্যাজিন্যা  ঘকরর  লভতর।  ক্ষমতন্যা-ভন্যাগন্যাভন্যাবগর 
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লেড়ন্যাই  লথেককে  তন্যাহরন্যা  বনকজিকদরককে  দমকর  সেবরকয়ে  লরকখবছেকলেন।  সেবরসেম্মত  নমীরবতন্যার 
আওয়েন্যাকজি সেকেলেককে তন্যাহরন্যা  জিন্যাবনকয়ে  বদকয়েবছেকলেন:  ক্ষমতন্যা  বনকয়ে  এই  কেন্যামড়ন্যাকেন্যামবড় 
তন্যাহকদর জিনন প্রেন্যাসেবঙকে নয়ে। তন্যাহরন্যা  একত জিবড়ত থেন্যাকেকত ইচ্ছমকে নন। একত তন্যাহকদর 
মঙলে বনবহেত নন্যাই। এটন্যা লস্রেফি রন্যাজিবনবতকে দলেসেমমকহের ইসেমন। জিনসেন্যাধন্যারকণর ইসেমন নয়ে। 
তন্যাহকদর এই বনবষ্ক্রিয়েতন্যা মকঞ্চ লডিককে একনবছেলে লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর দমন্তঃশন্যাসেন। 

তথেন্যাবপ গণমন্যানমকরর বদকে লথেককে এই উপলেবব একে ধন্যাপ অগ্রগবতই বকট। তন্যাহকদর 
এই উপলেববজিবনত ‘বনবষ্ক্রিয়েতন্যা’র বসেদ্ধিন্যান বছেলে রমীবতমকতন্যা সেযেকত্ন রবচিত। সেকচিতন-
ভন্যাকব  প্রেণমীত।  সেবক্রয়েভন্যাকব  বন্যাস্তবন্যাবয়েত।  একেন্যাত্তিকরর  সেন্যাকথে,  রন্যাট  সেত্তির  আবশ  ও 
নব্বইকয়ের  দশককের  সেন্যাকথে  একেম শ  শতককের  এই  হেকচ্ছ  তফিন্যাৎ।  অতমীকত  রন্যাজিবনবতকে 
দলেগুকলেন্যাককে নন্যানন্যান প্রেকশ্ন সেমথেরন বদকলেও, এই প্রেকশ্ন আকদফৌ লকেন্যাকনন্যা রন্যাজিবনবতকে দকলের 
সেমথেরকে তন্যাহরন্যা নন। পবরণন্যাকম পষ হেকয়ে ওঠন্যা ‘রন্যাজিবনবতকে দলে বনন্যাম জিনসেন্যাধন্যারণ’ এর 
এই ববভন্যাজিন-লরখন্যা অতনন তন্যাৎপযেরপমণর। 

ভববরনকত জিনগণ যেবদ বনকজিরন্যা বনকজিকদরককে পবরচিন্যালেনন্যা কেরকত চিন্যান, লসেকক্ষকত্রি 
এই ববভন্যাজিন-লরখন্যাই হেকব তন্যাহকদর সেবক্রয়েতন্যার প্রেধন্যানতম বভবত্তি হেকব। এববাং আজিককের 
শন্যাহেবন্যাগ-সেবক্রয়েতন্যাও আবদকত এই ববভন্যাজিন-লরখন্যার ওপরই প্রেবতবষত বকলে আমন্যার 
মকন হেয়ে। যেন্যাবতমীয়ে রন্যাজিবনবতকে দকলের প্রেবত অববশ্বন্যাসে ও অনন্যাস্থিন্যাই শন্যাহেবন্যাকগর আবদ 
বভবত্তি।  লখন্যাদ  পবলেবটক্স  নন্যামকে  প্রেবতষন্যানবট  লযে  আদকত  গণববকরন্যাধমী,  লেমকটরন্যা  এববাং 
বনপমীড়কে– এই উপলেবব বদকন বদকন বদকনর আকলেন্যার মকতন্যা স্বচ্ছ হেকয়ে উঠকছে। শন্যাহেবন্যাগ
-জিন্যাগরকণর  ববসয়েকের  ও  মহেন্যাকেন্যাবঙত  উত্থিন্যান  এববাং  বকেছেম  পকর  তন্যার  আপন্যাত 
বশবথেলেতন্যা  লথেককে  শুর  কেকর  সেন্যাভন্যাকরর  শ্রবমকে  হেতনন্যাযেকজ  পন্যাবটর -পয়েসেন্যা-প্রেতন্যারণন্যার 
অববশ্বন্যাসেন ‘নন্যাটকে’ পযেরন তন্যার ইশন্যারন্যা সেমস্পষ। 

সেন্যাধন্যারণ মন্যানমর এখন জিন্যাকনন লযে লকেন্যাকনন্যা রন্যাজিবনবতকে দলেই জিনগকণর বনকজিকদর 
সেবাংগঠন নয়ে। এববাং বন্যাবাংলেন্যাকদকশ যেত প্রেকেন্যার সেবাংগঠন আকছে,  তন্যার সেবই লকেন্যাকনন্যা  নন্যা 
লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যা  রন্যাজিবনবতকে দকলের দমবরত্তিকদর ঘন্যাহবট। সেবন্যাই বশখকত 
শুর কেকরকছেন লযে জিনগকণর বনকজিকদর লকেন্যাকনন্যা পন্যাবটর  নন্যাই,  পবলেবটক্স নন্যাই। পবলেবটক্স 
শবটন্যাই আজি একেটন্যা গন্যাবলে। ঘকণন তৎপরতন্যার প্রেবতশব। এই বস্তন্যাপচিন্যা পন্যালেরন্যাকমনন্যাবর 
রন্যাজিনমীবতর  ববপরমীকত  আগন্যামমী  বদকনর  অরন্যাজি-নমীবতর  তথেন্যা  অনন্যানন্যাবকের র  তথেন্যা 
গণমন্যানমকরর  গণতকন্ত্রির  তথেন্যা  গনসেন্যাধন্যারকণর  আত্মবনয়েন্ত্রিণ,  স্বন্যাধমীনতন্যা  ও  স্বশন্যাসেকনর 
বভবত্তিই হেকব এই উপলেবব লযে: ববদনমন্যান রন্যাজিবনবতকে গণতকন্ত্রির অসেন্যার লসেনন্যাকেকপরন্যাকরট 
কেতক রত্বতন্ত্রি বদকয়ে আমন্যাকদর মমবক্তি আসেকব নন্যা। আমন্যাকদর দরকেন্যার: লবসেন্যামবরকে, সেন্যামন্যাবজিকে 
গণতন্ত্রি। 

ধরন্যা  যেন্যাকে  ঐ  অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেকটর  আকগ-পকরর  সেময়েকেন্যাকলেই  যেবদ  জিনগণ 
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বনকজিরন্যাও একেটন্যা ‘পক্ষ’ হেকয়ে উঠকতন এববাং মন্যাকঠ নন্যামকতন, মন্যাথেন্যার গহেমীন লথেককে কেতক রত্ব
-পরন্যায়েণ ভনন্যানগন্যাডির -তত্ত্ব তথেন্যা রন্যাখন্যালে/লভড়ন্যার পন্যালে তত্ত্বটন্যাককে ছেমহ কড় লফিকলে বদকয়ে যেবদ 
তন্যাহরন্যা বসেদ্ধিন্যান বনকতন – লদবখ,  এবন্যার আমরন্যা বনকজিরন্যা বনকজিকদর জিনন বকেছেম  কেরকত 
পন্যাবর বকেনন্যা, তন্যাহেকলে কেমী হেকতন্যা? তন্যাহেকলে রন্যাজিনমীবতর রন্যাক্ষসেকদর ববন কেকর তথেন্যাকেবথেত 
অবন্যাধ  পমহবজিবন্যাকদর  ডন্যাম  বন্যাজিন্যাকত  বন্যাজিন্যাকত  বসেবাংহেন্যাসেকন  একসে  বসেন্যা  একে-এগন্যাকরন্যার 
নবতর  সেমশমীলে-সেন্যামবরকে  রন্যাখন্যালেকদরককে,  ওরকফি  রন্যাক্ষকসের  বড়  ভন্যাই  লসেনন্যাকেকপরন্যাকরট 
লখন্যাক্কসেকদরককে,  বনকজিকদর  ঘন্যাকড়  ববসেকয়ে  পন্যাক্কন্যা  দমইটন্যা  বছের  লজিলে-জিমলেমম-ঘন্যাবন-
ক্ষম ধন্যা-অভন্যাব-দমবভরক্ষ হেজিম কেকর লফির লসেই রন্যাজিনমীবতর রন্যাক্ষসেতকন্ত্রির লথেন্যাড়-ববড়-খন্যাড়ন্যা 
আর খন্যাড়ন্যা-ববড়-লথেন্যাড়  আমন্যাকদরককে বগলেকত হেকতন্যা  নন্যা।  আমন্যাকদর  ইবতহেন্যাসে ইবতর 
পকথে পন্যা বন্যাড়ন্যাকতন্যা, লনবতর রন্যাস্তন্যায়ে নয়ে। এইটন্যাই আমন্যাকদর সেবাংকেকটর লগন্যাড়ন্যার জিন্যায়েগন্যা। 
সেম্ভিবত শুধম বন্যাবাংলেন্যাকদকশর লক্ষকত্রিই নয়ে, আমন্যাকদর মকতন্যা ‘উন্নিয়েনশমীলে’ আকরন্যা অকনকে 
লদকশর লক্ষকত্রিও,  স্বন্যাধমীন  ও নবরমনমমক্তি একেটন্যা উন্নিততর সেমন্যাজি পবরগঠকনর লক্ষকত্রি 
প্রেন্যাথেবমকে সেবাংকেটটন্যা এখন্যাকনই। 

এখন্যাকন  অবশনই  লখয়েন্যালে  কেরকত  পন্যারন্যা  দরকেন্যার:  সেমসেনন্যাটন্যা  শুধম  কেতক রত্বপরন্যায়েণ 
সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  রূপকেল্প  বনকয়ে  নয়ে।  সেমসেনন্যাটন্যা  ললেবননবন্যাদ-বলেবন্যারন্যালেবন্যাদ-লেন্যাকদনবন্যাদ 
বনববরকশকর লখন্যাদ কেতক র ত্বপরন্যায়েণতন্যা তথেন্যা আনমগতনপরন্যায়েণতন্যার সেমপ্রেন্যাচিমীন পনন্যারন্যাডিন্যাইম বন্যা 
আবদকেল্প বনকয়েই। জিনগকণর আপন্যাত বনবষ্ক্রিয়েতন্যার,  বনস্পকহেতন্যার,  লনতন্যাকনত্রিমীর প্রেবত 
আপন্যাত আনমগকতনর,  আপন্যাত আস্থিন্যার আবদ  উৎসে আমন্যাকদর  কেতক রত্বপরন্যায়েণ ভন্যাব-
পবরমণ্ডকলের হেন্যাজিন্যার বছেকরর ইবতহেন্যাকসের লভতকর। আবদ বন্যাহ্মণনতন্ত্রি এববাং ক্ষবত্রিয়ে-
তকন্ত্রির হেন্যাকত এর শুর। রন্যাজিন্যা-রন্যাজিড়ন্যা-ভম স্বন্যামমী-জিবমদন্যার-পমহবজিপবত-কেন্যারখন্যানন্যামন্যাবলেকে 
ও রন্যাষ্ট্রেকেতর ন্যাকদর কেকঠন্যার বলেপ্রেকয়েন্যাগ ও মধমর শন্যাস্ত্র-সেমধন্যায়ে এর ববকেন্যাশ ও পবরপক্বতন্যা। 

বনবক্তি-মন্যানমর  এববাং  সেমন্যাজিস্থি  মন্যানমর-সেকেলে  লযে  জিমীবকনর  সেবরকক্ষকত্রি  বনকজিই 
বনকজিককে পবরচিন্যালেনন্যা কেরকত পন্যাকরন,  এই দকবষভবঙ বন্যা ধনন্যানধন্যারণন্যা বন্যা বদশন্যা আমন্যাকদর 
মকধন এখনও পযেরন অনমপবস্থিত। একেবন্যার এই আত্মববশ্বন্যাসে, আত্মশবক্তি ও সেমন্যাজিবমীক্ষন্যা 
অজিরন কেরন্যা লগকলে জিনগণ বনকজিরন্যাই বনকজিকদর আথের-সেন্যামন্যাবজিকে পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার 
মকতন্যা স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলে সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে সেবাংগঠন গকড় তম লেকত পন্যারকবন। ক্রমন্যাগত তন্যাককে 
উন্নিত কেকর তম লেকত সেমথের হেকবন। 

এইসেব  জিনসেবাংগঠকনর  প্রেধন্যান  ‘রন্যাজিবনবতকে’  কেন্যাজি  হেকব  লখন্যাদ  রন্যাজিনমীবতককে 
উকচ্ছদ কেরন্যা। লকেননন্যা রন্যাজিনমীবত মন্যাকনই হেকলেন্যা শন্যাসেনতন্ত্রি। শন্যাসেন রন্যাজিন্যারন্যাণমীর নন্যাকম, 
আলন্যা-লখন্যাদন্যা-বমদ্ধি-ভগবন্যাকনর  নন্যাকম,  বকেবাংবন্যা  তথেন্যাকেবথেত  আইকনর  শন্যাসেকনর  নন্যাকম। 
জিনসেন্যাধন্যারণককে আত্মববশ্বন্যাসেহেমীন কেকর লরকখ এববাং রন্যাজিবনবতকে দলে-বনভর র বন্যা রন্যাজিন্যা-
রন্যাণমী-লমন্যালন্যাপমরত-বনভর র  বনবষ্ক্রিয়েতন্যার  প্রেচিন্যারণন্যা  জিন্যাবর  লরকখ  গুবটকেকয়ের  শন্যাসেনতন্ত্রি 
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চিন্যাবলেকয়ে  যেন্যাওয়েন্যার  নন্যামই  রন্যাজিনমীবত।  ববদনমন্যান  কেন্যাঠন্যাকমন্যায়ে  রন্যাজিনমীবত  কেথেন্যাটন্যার  মন্যাকন 
লকেন্দ্রমীভম ত  ক্ষমতন্যা-কেতক র কত্বর  বসেবাংহেন্যাসেন  দখলে  কেরন্যা  এববাং  তন্যার  ‘আইনগত’  ভন্যাগ-
বন্যাহকটন্যায়েন্যারন্যার বকনন্যাবস্ত বহেন্যালে রন্যাখন্যা। 

মন্যানমর যেখন বনকজিরন্যা বনকজিকদরককে পবরচিন্যালেনন্যা কেরকত শুর কেরকবন তখনই গকড় 
উঠকত শুর কেরকব রন্যাজিনমীবতমমক্তি,  লকেন্দ্রমীভম ত কেতক র ত্ব-ক্ষমতন্যা-মমক্তি স্বন্যাধমীন ও উন্নিবত-
শমীলে  একেটন্যা  সেমন্যাজি।  মন্যানমরককে  তখন  আর  ‘শন্যাসেন’  কেরন্যার  প্রেকয়েন্যাজিন  থেন্যাকেকব  নন্যা। 
প্রেকয়েন্যাজিন থেন্যাকেকব শুধম আথেরসেন্যামন্যাবজিকে কেন্যাজিকেমরসেমমকহের সেমন্বিয়ে সেন্যাধন কেরন্যা। লসেই কেন্যাজি 
কেরকব জিনগকণর বনজিস্ব, প্রেতনক্ষ আথেরসেন্যামন্যাবজিকে সেবাংগঠনসেমমকহের লডিবলেকগটকদর বনকয়ে 
গবঠত সেমন্বিয়ে-পবররদ লগন্যাকছের প্রেবতষন্যানসেমমহে। একদর বনকজিকদর নমীবতবনধরন্যারণমী লকেন্যাকনন্যা 
ক্ষমতন্যা থেন্যাকেকব নন্যা। জিনগকণর বনজিস্ব সেবাংগঠনসেমমকহের প্রেকতনকে সেদসেন কেতক র কে সেবম্মবলেত-
ভন্যাকব বনধরন্যাবরত নমীবতসেমমহে বন্যাস্তবন্যায়েকনর কেন্যাজিটমকেম  শুধম লদখন্যাকশন্যানন্যা কেরকবন এহরন্যা। 

একেবদন ঘমম লথেককে উকঠ মন্যানমর তন্যাকদর মন্যাথেন্যা লথেককে কেতক রপক্ষমীয়ে ভন্যাবন্যাদকশরর লবন্যাঝন্যা 
ছেমহ কড় লফিলেকব, এমন বচিনন্যার অসেন্যার। বকেন্তু উপযেমক্তি বদশন্যা বন্যা রূপকেল্প অজিরন কেরন্যা লগকলে 
ববদনমন্যান সেমন্যাকজির মকধনও জিনগকণর আত্মকেতক র কত্বর আথেরসেন্যামন্যাবজিকে প্রেণন্যালেমী রচিনন্যার 
কেন্যাজি শুর কেরন্যাটন্যা সেম্ভিব। পমকরন্যাকনন্যা সেমন্যাকজির মকধনই নতম ন সেমন্যাকজির বমীজি বপন সেম্ভিব। 
ইবতহেন্যাসে আমন্যাকদর মহেন্যাজিন্যাগরকণর অকপক্ষন্যায়ে আকছে। লসেই জিন্যাগরণ বন্যাস্তববকেই সেম্ভিব। 
হুট  কেকর  নয়ে।  বনবদরষ  তন্যাবরখ  ধকর  নয়ে।  মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব-মমখপন্যাত্রিকদর  লকেন্যাকনন্যা 
কেবমবটর বডিবক্র-ফিরমন্যান-ফিকতন্যায়েন্যা  বদকয়ে নয়ে। একেটম  একেটম  কেকর। বতলে বতলে কেকর। 
মমবক্তিপরন্যায়েণ বনবক্তি-সেমন্যাজি-তকন্ত্রির স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলে সেবাংগঠন, সেবাংস্থিন্যা ও বচিনন্যাধন্যারন্যাককে দমীঘর 
বদকনর থেনন্যাবাংকেসেকলেসে কেন্যাকজির মধন বদকয়ে গকড় লতন্যালেন্যার মন্যাধনকম আমরন্যা লসেবদককে লযেকত 
পন্যাবর।  একেটম  একেটম  কেকর। বতলে বতলে কেকর। শন্যাহেবন্যাগ-বশবগঞ্জ-সেন্যাভন্যাকর  আজিককের 
গণসেবক্রয়েতন্যা বহুলে কেন্যাবঙত লসেই মহেন্যাজিন্যাগরকণরই আজিককের বদশন্যাহেন্যারন্যা মহেড়ন্যা মন্যাত্রি। 
চিন্যাই শুধম উপযেমক্তি বদশন্যা। একে কেল্পকেন্যাকলের কেন্যাজি একে পলেককেও সেন্যাধন কেরন্যা লযেকত পন্যাকর 
নববকে!  আপন্যামর মন্যানমর  আপন্যামর পবরবতর কনর  জিনন  লতন্যা  আসেকলে প্রেসত। উপযেমক্তি 
বদশন্যাটমকেম  চিন্যাই শুধম। 

রন্যাবব-র অভমীপন্যা লছেন্যাটকেন্যাগকজির সেন্যাকথে আলেন্যাপচিন্যাবরতন্যার আবাংবশকে অনমবলেবপ: লম ২০০৭। 
সেমবমীক্ষণ, চিটগ্রন্যাম: ২১লশ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৯। লদশলেন্যাই, বকেকশন্যারগঞ্জ-ঢন্যাকেন্যা: ২য়ে সেবাংখনন্যা, আগস্টে 
২০১২।
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আট

কেকনরলে-তন্যাকহের-রূপকেথেন্যার ৩৭ বছের: 
কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতকন্ত্রির ঐবতহেন্যাবসেকে 
সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা 

অক্সকফিন্যাকডির  ১৯৭০ সেন্যাকলে আবম তন্যাকহের বমীকরন্যাত্তিম

সেমচিনন্যাতথেন:  বতরমন্যান রচিনন্যাবট জিন্যাসেদ-ছেন্যাত্রিলেমীকগর রন্যাজিশন্যাহেমী ববশ্বববদনন্যালেয়ে শন্যাখন্যা 
কেতক র কে ২২লশ জিমলেন্যাই ২০১১ তন্যাবরকখ আকয়েন্যাবজিত তন্যাকহের-বদবকসের আকলেন্যাচিনন্যার 
পবরমন্যাবজিরত  ও  পমনবলেরবখত  অবডিও-অনমবলেবপ।  অবডিও  ইউবটউকব: 
https://www.youtube.com/watch?v=P_Zu_rZg।

৮.১ আজিককেও বকে আমরন্যা তন্যাকহেকরর পকথে হেন্যাহটকত চিন্যাই? 

কেকনরলে আবম তন্যাকহের  (বমীকরন্যাত্তিম)  এর আত্মদন্যাকনর বদবকসে আজিককে আকয়েন্যাবজিত এই 
সেভন্যায়ে জিন্যাসেকদর লকেন্দ্রমীয়ে কেবমবটর, রন্যাজিশন্যাহেমী লজিলেন্যা কেবমবটর, চিন্যাহপন্যাইনবন্যাবগঞ্জ লজিলেন্যা 
কেবমবটর লনতক বকন,  আর রন্যাজিশন্যাহেমী ববশ্বববদনন্যালেয়ে ও শহেকরর জিন্যাসেদ এববাং ছেন্যাত্রিলেমীকগর 
বববভন্নি  কেমরমীবকন,  সেবাংগঠকেবকন  সেবন্যাইককে  অবভননন  ও  শুকভচ্ছন্যা  জিন্যানন্যাবচ্ছ।  এববাং 
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লযেককেন্যাকনন্যা  প্রেকেন্যাকরই লহেন্যাকে,  যেত রকেম সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যার  মকধনই  লহেন্যাকে,  কেকনরলে  তন্যাকহেকরর 
নন্যামটন্যা – তন্যাহর বনশন্যানন্যা এববাং তন্যাহর লেড়ন্যাইকয়ের বচিহ্নে – বহেন কেকর বনকয়ে যেন্যাওয়েন্যার জিনন 
এববাং প্রেবত বছের অনত তন্যাকহের-বদবকসে লসেটন্যা মন্যানমরককে মকন কেবরকয়ে লদওয়েন্যার লযে কেন্যাজি 
জিন্যাসেদ,  কেকনরলে তন্যাকহের পবররদ,  ছেন্যাত্রিলেমীগ গত ৩৫ বছের ধকর কেরকছেন,  তন্যার জিনন 
তন্যাহকদরককে লেড়ন্যাকেম  অবভননন জিন্যানন্যাবচ্ছ।

বক্তিক তন্যা কেরকত আমন্যার রমীবতমকতন্যা ভয়ে লেন্যাকগ। আকলেন্যাচিনন্যা কেরকত অতনন সেবাংককেন্যাচি 
লবন্যাধ হেয়ে। লসেটন্যা এই জিনন লযে আবম খমব কেম বণ্ঠত থেন্যাবকে: যেন্যাহকদর সেন্যামকন কেথেন্যা বলেন্যা হেকচ্ছ 
তন্যাহরন্যা বঠকে এ ধরকনর কেথেন্যাবন্যাতর ন্যা লশন্যানন্যার জিনন আকদফৌ আগ্রহেমী বকেনন্যা। আর সেমদমীঘর কেন্যালে 
ধকর,  ববকশর  কেকর  উপবনকববশকে শন্যাসেনন্যামকলের লজির ধকর  আমন্যাকদর  মকধন  দন্যাসেকত্বর 
একেটন্যা টনন্যাবডিশন নতবর হেকয়েকছে। লসেই টনন্যাবডিশনটন্যা যেতখন্যাবন নন্যা সেন্যাক্ষন্যাৎ দন্যাসেকত্বর, তন্যার 
লচিকয়ে লববশ বচিনন্যার দন্যাসেকত্বর।

আপবন লদখকবন লযে বছেয়েন্যাত্তিকরর পর লথেককে এই পযেরন কেকনরলে তন্যাকহেরককে বনকয়ে 
আমরন্যা  কেথেন্যা বকলে যেন্যাবচ্ছ। কেকনরলে তন্যাকহেরককে বনকয়ে সেম্প্রবত দমদরন্যান  একেটন্যা উপননন্যাসে 
সেন্যাম্প্রবতকে সেমকয়ে বলেবখত হেকয়েকছে। ক্রন্যাকচির কেকনরলে। শন্যাহেন্যাদমজন্যামন্যান বলেকখকছেন। যেন্যাহরন্যা 
পকড়ন বন তন্যাহকদরককে পন্যারকলে এক্ষম বণ লজিন্যাগন্যাড় কেকর পকড় লফিলেকত হেকব। অসেন্যাধন্যারণ 
ললেখন্যা। লতন্যা,  আবম লযেটন্যা বলেবছে তন্যা হেকলেন্যা:  ১৯৭৬ লথেককে এ পযেরন আমরন্যা তন্যাকহেরককে 
বনকয়ে  যেত কেথেন্যা  বকলে যেন্যাবচ্ছ,  তন্যার  লবশ একেটন্যা  তন্যাবলেকেন্যা  এই বইটন্যার সেকঙ আকছে। 
তন্যাকহেরককে বনকয়ে কেমী ললেখন্যা হেকয়েকছে নন্যা হেকয়েকছে, তন্যাহর বনকজির রচিনন্যা কেমী আকছে নন্যা আকছে 
তন্যার তন্যাবলেকেন্যা। তন্যা ছেন্যাড়ন্যা বমবদ্ধিজিমীবমীকদর, এববাং অননন্যানন রন্যাজিবনবতকে দকলের লনতন্যাকদর 
তন্যাকহের ববরয়েকে ললেখন্যাকলেবখর তন্যাবলেকেন্যাও ওখন্যাকন বড় কেকর লদওয়েন্যা আকছে। এগুকলেন্যা 
আপনন্যারন্যা প্রেবত বছেরই লদকখ থেন্যাককেন।

আমরন্যা গতন্যানমগবতকে বকেছেম  কেথেন্যা ববলে। অথেচি তন্যাকহেকরর মকতন্যা একেজিন বনবক্তিককে 
লকেন্দ্র  কেকর  ১৯৭২  লথেককে  ১৯৭৫  –  ১৯৭১  লথেককে  ১৯৭৫  –  রূপকেথেন্যার  মকতন্যা 
অকলেফৌবকেকে সেমস্ত ঘটনন্যা ঘকটকছে। লরন্যামন্যাঞ্চকের, লরন্যামন্যাবনকে, সেন্যাহেবসেকেতন্যায়ে পবরপমণর, স্বকপ্নে 
আচ্ছন্নি ঘটনন্যা। এববাং সেবতনই এককেবন্যাকর অকলেফৌবকেকে, রূপকেথেন্যার মকতন্যা, ঘটনন্যাপ্রেবন্যাহে বকয়ে 
লগকছে।  তন্যাকহেরককে  লকেন্দ্র  কেকর  আববতরত  হেকয়েকছে।  লসেই  তন্যাকহেকরর  রন্যাজিবনবতকে  দলে 
জিন্যাসেদ। তন্যাকহের এই রন্যাজিবনবতকে দকলের সেন্যাকথে বছেকলেন। লশর পযেরন বনকজিককে যেমক্তি কেকর 
লরকখবছেকলেন। বনকজি বতবন এই দলে গকড় লতন্যাকলেন বন বকট,  বকেন্তু তন্যাহর কেন্যাকছে মকন 
হেকয়েবছেলে,  জিন্যাসেদই  তন্যাহর  স্বপ্নে  পমরকণর  সেকঙ  মন্যানন্যানসেই  রন্যাজিবনবতকে  দলে।  লসেই 
রন্যাজিবনবতকে দলে এববাং তন্যাকহেকরর অনমসেন্যারমীরন্যা আজিককে যেন্যাহরন্যা বন্যাবাংলেন্যাকদশ চিন্যালেন্যাকচ্ছন লসেই 
মহেন্যাকজিন্যাট-সেরকেন্যাকরর অবাংশ। তন্যার মন্যাকন আমরন্যা তন্যাকহেকরর সেন্যাক্ষন্যাৎ কেমকরডিকদরককে বনকয়ে 
গবঠত একেটন্যা সেরকেন্যাকরর অধমীকন বন্যাবাংলেন্যাকদকশ আবছে।
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আবম জিন্যাবন নন্যা। আমন্যার খমব লকেফৌতম হেলে হেয়ে। আমন্যার এমবনকত পড়ন্যাকশন্যানন্যা খমব 
কেম।  লকেফৌতম হেলে  হেয়ে:  জিন্যাসেকদর  বদকে লথেককে তন্যাকদর  পহচিন্যাত্তিকরর  ববপ্লবমী  কেমরসেমবচি  এববাং 
নবপ্লববকে কেমরকেন্যাকণ্ডর লকেন্যাকনন্যা  পমণরন্যাঙ মমলেনন্যায়েন বকেনন্যা। জিন্যাসেকদর বদকে লথেককে সেন্যামবগ্রকে 
লকেন্যাকনন্যা পন্যাবটর গত মমলেনন্যায়েন আকছে বকেনন্যা। 

আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশ আমরন্যা বকে কেকনরলে তন্যাকহেকরর পথে অনমসেরণ কেকর একেটন্যা 
সেশস্ত্র নবপ্লববকে সেবাংগ্রন্যাকমর বদককে অগ্রসের হেকত চিন্যাই?  আজিককে?  চিন্যাই নন্যা। আজিককের 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ আর সেন্যাকড় বতন দশকে,  চিন্যার দশকে আকগর বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মকধন আকেন্যাশ-
পন্যাতন্যালে পন্যাথেরকেন। তন্যাকহেকরর মকতন্যা কেকর লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর লভতকর বনকজিকদর রন্যাজিবনবতকে
-সেন্যামবরকে সেবাংগঠন গকড় লতন্যালেন্যা, বকেবাংবন্যা লবসেন্যামবরকে মন্যানমরকদর মকধন ববপ্লবমী রন্যাজিবনবতকে 
সেবাংগঠন গকড় লতন্যালেন্যার পথে অনমসেরণ কেরন্যার বদককে তন্যাকহেকরর অনমসেন্যারমীরন্যাও আর নন্যাই। 
তন্যার মন্যাকন লকেন্যাথেন্যাও নন্যা লকেন্যাথেন্যাও বকেছেম একেটন্যা আমরন্যা ববকবচিনন্যা কেকর লদকখবছে। মমলেনন্যায়েন 
একেটন্যা ঘকটকছে। মমকখ লসেটন্যা  ববলে নন্যা  ববলে। বমকঝশুকন লসেটন্যা  ললেখন্যা লহেন্যাকে  নন্যা  লহেন্যাকে। 
মমলেনন্যায়েনটন্যা হেকলেন্যা: কেকনরলে তন্যাকহেকরর পথে আমরন্যা বন্যাবাংলেন্যাকদকশ আর অনমসেরণ কেরব নন্যা।

৮.২ রূপকেথেন্যার মকতন্যা সেময়ে

তন্যাই বকলে কেকনরলে তন্যাকহেরককে বনকয়ে কেথেন্যা বলেন্যার গুরত্ব আর থেন্যাককে নন্যা, তন্যা লমন্যাকটই নন্যা। 
বনবক্তি বহেকসেকব একেটন্যা মন্যানমর লকেন্যান বশখকর লপফৌহছেন্যাকত পন্যাকর – মনমরনকত্বর – তন্যার একেটন্যা 
নমমনন্যা হেকচ্ছ তন্যাকহের। বনবক্তি বহেকসেকব একেজিন মন্যানমর কেমীভন্যাকব তন্যার সেময়েককে চিনন্যাকলেঞ্জ 
কেরকত পন্যাকর, সেমকয়ের লেন্যাগন্যাম বনকজির হেন্যাকতর মমকঠন্যায়ে পমকর লনওয়েন্যার আকেন্যাঙন্যা অনমভব 
কেরকত পন্যাকর  এববাং  লসে  আকেন্যাঙন্যাককে  বন্যাস্তকব  প্রেকয়েন্যাগ  কেকর  লদখন্যাকত  পন্যাকর  –  তন্যার 
অসেন্যাধন্যারণ  নমমনন্যা  কেকনরলে  তন্যাকহের।  একেই  সেকঙ,  বনবক্তি-মন্যানমর  উপযেমক্তি  সেন্যামন্যাবজিকে 
বভশকনর অভন্যাকব,  উপযেমক্তি রূপকেল্প, উপযেমক্তি লপ্রেন্যাগ্রন্যাম,  উপযেমক্তি দকবষভবঙর অভন্যাকব 
কেমী কেরকত পন্যাকর নন্যা,  তন্যার বনকজির জিমীবনককে হেন্যাবসেমমকখ একেন্যাবধকেবন্যার,  সেন্যারন্যা  জিমীবন 
জিমকড় অকনকেবন্যার,  বন্যাবজি ধরন্যার পকরও কেমী কেরকত পন্যাকর নন্যা তন্যারও অসেন্যাধন্যারণ একেটন্যা 
নমমনন্যা তন্যাকহের, এববাং তন্যাকহেকরর মকতন্যা একে ঝন্যাহকে মন্যানমর। তন্যাকহের বকেন্তু একেন্যা নন্যা। লখয়েন্যালে 
কেকর  লদখকবন।  তন্যাকহেকরর  ডিন্যাইকন  লদখকবন।  তন্যাকহেকরর  বন্যাহকয়ে  লদখকবন।  তন্যাকহেকরর 
সেন্যামকন-লপছেকন  লদখকবন।  তন্যাকহেকরর  পবরবন্যারককে  লদখকবন।  তন্যাকহেকরর  ভন্যাইকদরককে 
লদখকবন। অজিস্রে মন্যানমর। লগন্যাটন্যা মমবক্তিযেমদ্ধি জিমকড় আপবন লদখকবন,  তন্যাকহেকরর মকতন্যা, 
তন্যাকহেকরর মন্যাকপর অকনকে মন্যানমর আমন্যাকদর মমবক্তিযেমকদ্ধি অবাংশ বনকয়েকছেন। যেমদ্ধি কেকরকছেন। 
মমবক্তিযেমকদ্ধির পকর কেকনরলে তন্যাকহের এববাং তন্যাহর সেন্যাথেমীরন্যা বনকজিকদর মকতন্যা কেকর কেন্যাজি কেকর 
লগকছেন। আকরন্যা  অকনকে মন্যানমর। তন্যাহরন্যা  ১৯৭২ লথেককে ১৯৭৬ পযেরন বববভন্নি রকেকমর 
ঝম হবকেপমণর,  টন্যালেমন্যাটন্যালে,  পবরকবকশর  মকধন  বনকজিকদর  লগন্যাটন্যা  জিমীবন-সেবাংসেন্যার-পবরবন্যার 
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সেমস্ত বকেছেমককে বন্যাবজি ধকর কেন্যাজি কেকর লগকছেন।
আমন্যার কেন্যাকছে মকন হেয়ে, কেকনরলে তন্যাকহেরককে বনকয়ে কেন্যাজি কেরন্যার, কেথেন্যা বলেন্যার চিন্যাইকত 

বড় গুরত্ব আজিককে এখন্যাকন লযে: এ পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা লথেককে তন্যাকহেকরর ববপ্লব বনথের হেকলেন্যা লকেন 
লসে সেম্পককের  একেটন্যা পবরষন্যার উপলেবব অজিরন কেরন্যা যেন্যায়ে। এ আকলেন্যাচিনন্যা এ জিকনন নয়ে লযে 
তন্যাকহের একেজিন বনথের  মন্যানমর বছেকলেন বকলে প্রেবতপন্নি কেরন্যা আমন্যাকদর লেক্ষন। তন্যাকহেকরর 
মকতন্যা মন্যানমকররন্যা লকেন্যাকনন্যা বদন বনথের হেন নন্যা। এববাং আবম বকেন্তু কেখকনন্যাই কেকনরলে তন্যাকহেরককে 
একেন্যা-মন্যানমর বহেকসেকব লদখবছে নন্যা। কেকনরলে তন্যাকহেকরর মন্যাককে লদখকবন। রূপকেথেন্যার মকতন্যা 
একেটন্যা  মন্যানমর।  সেবতনই  রূপকেথেন্যার  মকতন্যা।  আপবন  তন্যাকহেকরর  ভন্যাইকদরককে  লদখকবন। 
অববশ্বন্যাসেন।  এককেবন্যাকরই  অববশ্বন্যাসেন।  আবম  ধকর  বনবচ্ছ,  আপনন্যারন্যা  কেকনরলে  তন্যাকহের 
সেম্পককের  এ ঘটনন্যাগুকলেন্যা  জিন্যাকনন। শুকনকছেন। লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব  কেথেন্যাগুকলেন্যার 
সেন্যাকথে আপনন্যারন্যা পবরবচিত। তন্যা যেবদ নন্যা ও হেকয়ে থেন্যাককে, তন্যাহেকলে খমবই দ্রুত, সেবাংকক্ষকপ, 
ক্রন্যাকচির কেকনরলে পকড় লফিলেকবন। তন্যাহেকলে ছেববর মকতন্যা আপনন্যার সেন্যামকন পবরষন্যার হেকয়ে 
উঠকব  ‘কেকনরলে তন্যাকহের’। বন্যাহেন্যাকরর কেথেন্যা ধকরন। আপনন্যাকদর লচিকয়ে অল্প বকয়েকসের একেটন্যা 
লছেকলে।  জিন্যাসেকদর  গণবন্যাবহেনমীর  লসেইসেময়েকেন্যার  লযে  ববপ্লবমী  সেমইসেন্যাইডিন্যালে লস্কন্যায়েন্যাডি,  লসেই 
সেমইসেন্যাইডিন্যালে লস্কন্যায়েন্যাকডির ছেয়ে জিকনর একে জিন বন্যাহেন্যার। তন্যাকহেকরর লছেন্যাট ভন্যাই। তন্যাকহেকররই 
আকরকে লছেন্যাট ভন্যাই লবলেন্যালে। কেকনরলে তন্যাকহেকরর লগ্রপ্তন্যাকরর পকর একদর লযে অপন্যাকরশন 
লসেটন্যা লদখকবন। 

আমরন্যা লতন্যা রূপকেথেন্যার মকধন ডিম কব বছেলেন্যাম! আজিককে লযেটন্যাককে রূপকেথেন্যা বকলে মকন 
হেকচ্ছ,  আজিককে লযেটন্যাককে  অকলেফৌবকেকে বকলে মকন হেকচ্ছ,  আজিককে লযে  মন্যানমরগুকলেন্যাককে 
ধরন্যাকছেন্যাহয়েন্যার বন্যাইকরর কেন্যাল্পবনকে জিগকতর মন্যানমর বকলে মকন হেকচ্ছ,  লসেই ধরকনর মন্যানমর 
বদকয়ে বন্যাবাংলেন্যাকদশ ভরন্যা বছেলে। বন্যাঙেন্যাবলে জিন্যাবত,  বন্যাঙেন্যাবলে কেক রকে সেম্প্রদন্যায়ে,  এই ভম খকণ্ডর 
মন্যানমর  তন্যাহকদর  মমবক্তির  জিনন  নন্যানন্যাভন্যাকব  লেড়ন্যাই  কেকর  লগকছে,  প্রেসবত  বনকয়ে  লগকছে, 
সেমদমীঘরকেন্যালে ধকর,  হেন্যাজিন্যার খন্যাকনকে বছের ধকর। এই হেন্যাজিন্যার খন্যাকনকে বছেকরর জিন্যাবতগত, 
সেম্প্রদন্যায়েগত,  লদশগত  প্রেসবতর  একেটন্যা  চিমড়ন্যান  মমহেমতর  আমরন্যা  লদখকত  পন্যাই  ১৯৭১ 
সেন্যাকলের মমবক্তিযেমকদ্ধি। আমন্যাকদর লসেই মমবক্তিযেমকদ্ধি আত্মদন্যান কেরন্যার মকতন্যা ললেন্যাককের লকেন্যাকনন্যা 
অভন্যাব বছেলে নন্যা। নতম ন লদশ গড়ন্যার জিনন যেন্যা প্রেকয়েন্যাজিন তন্যা-ই বনকয়ে বন্যাবজি ধরন্যার মকতন্যা 
ললেন্যাককের লকেন্যাকনন্যা অভন্যাব বছেলে নন্যা। অজিস্রে নন্যাম নন্যা জিন্যানন্যা ললেন্যাকে  – তন্যাকহের যেন্যাহকদর সেন্যাকথে 
লেড়ন্যাই  কেকরকছেন,  কেন্যামন্যালেপমকরর  মকতন্যা  যেমকদ্ধি।  তন্যাকহের  যেন্যাহকদরককে  লটবনবাং  বদকয়েকছেন। 
অজিস্রে কেক রকে। এহকদর মকধন অকনককের জিমীবন, অকনককের আত্মদন্যান, অকনককের লেড়ন্যাই, 
অকনককের  আগ্রহে  এমনবকে  তন্যাকহেরককে  পযেরন  মমগ্ধ  কেকরকছে।  বববসত  কেকরকছে।  সেবতন 
আমরন্যা একেটন্যা রূপকেথেন্যার যেমগ পন্যার হেকয়ে একসেবছে। একেটন্যা লগন্যাটন্যা লদশ তন্যার সেন্যামবগ্রকে 
জিন্যাগরকণর চিমড়ন্যান পরন্যাকেন্যাষন্যা একেন্যাত্তিকরর নয়ে মন্যাসে ধকর লদবখকয়েকছে। এত বড় ঘটনন্যা, 
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এত বড় আকেন্যাকরর  ঘটনন্যা,  এত বড় আয়েতকনর  ঘটনন্যা  লগন্যাটন্যা  পকবথেবমীর  ইবতহেন্যাকসে 
আপবন খমব কেম পন্যাকবন।

আবম আজিককে এখন্যাকন একসে দন্যাহবড়কয়েবছে আরও একেটন্যা কেন্যারকণ। আমন্যার গবর লেন্যাকগ 
লযে কেকনরলে তন্যাকহের এই লদকশরই মন্যানমর। খমব পবরবচিত মন্যানমর। কেন্যাকছের মন্যানমর। তন্যাকহেকরর 
ভন্যাইকবন্যাকনরন্যা,  তন্যাকহেকরর সেনন্যান,  তন্যাকহেকরর স্ত্রমী,  তন্যাকহেকরর আত্মমীয়েস্বজিন,  তন্যাকহেকরর 
কেমকরডিরন্যা  আমন্যাকদর  ধরন্যাকছেন্যাহয়েন্যার  মকধন  এখনও।  এই  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ।  এটন্যা  একেটন্যা 
অকলেফৌবকেকে ঘটনন্যা। লচি গুকয়েভন্যারন্যার নন্যাম শুনকলে আপবন লযেরকেমভন্যাকব লরন্যামন্যাবঞ্চত হেন, 
আমন্যার সেকনহে, তন্যাকহেকরর নন্যাম শুনকলে আপবন লসেই মন্যাত্রিন্যায়ে লরন্যামন্যাবঞ্চত হেন নন্যা। কেন্যারণ 
তন্যাকহের  আপনন্যার  বন্যাবড়র পন্যাকশর ললেন্যাকে। বকেন্তু কেকনরলে  তন্যাকহের  ঐ লচি  গুকয়েভন্যারন্যা  বন্যা 
বফিকদলে কেনন্যাকস্ত্রন্যাকদর মন্যাকপর মন্যানমর। এববাং এই মন্যাকপর মন্যানমরকদরককে বনকয়েই লসেই সেময়ে 
গবঠত হেকয়েবছেলে,  গকড় উকঠবছেলে,  বন্যাবাংলেন্যাকদশ। লসেই মন্যানমকররন্যা  লকেউ পদকে পন্যান বন। 
লখতন্যাব পন্যান বন। বকেন্তু তন্যাহরন্যা বছেকলেন। তন্যাহরন্যা বছেকলেন বকলেই বন্যাবাংলেন্যাকদশ ‘বন্যাবাংলেন্যাকদশ’ 
হেকত  লপকরবছেলে।  প্রেকতনককের  রক্তি  টগবগ  কেকরবছেলে।  প্রেকতনককে  অবস্থির  হেকয়ে  বছেলে। 
কেমীভন্যাকব,  কেমী কেরকলে আমন্যার বন্যাবাংলেন্যাকদশ এই হেন্যাজিন্যার বছেকরর বনপমীড়কণর হেন্যাত লথেককে, 
চিবব্বশ বছেকরর পন্যাবকেস্তন্যানমী বনপমীড়কনর হেন্যাত লথেককে মমবক্তি পন্যাকব। আমরন্যা মমবক্তি পন্যাব। 
তন্যার জিনন যেন্যা কেরন্যা প্রেকয়েন্যাজিন লগন্যাটন্যা একেটন্যা জিন্যাবত তন্যা-ই কেরকব বকলে বনবশ্চিকন বসেদ্ধিন্যান 
বনকয়ে লরকখবছেলে। অকলেফৌবকেকে একেটন্যা সেময়ে। রূপকেথেন্যার মকতন্যা একেটন্যা সেময়ে।

৮.৩ মমবক্তিযেমকদ্ধির মহেন্যাজিন্যাগরণ বনথেরতন্যায়ে পযেরববসেত হেকলেন্যা

এই রকেম রূপকেথেন্যার মকতন্যা একেটন্যা গণজিন্যাগরণ,  মহেন্যাজিন্যাগরণ, (অকনকে বকেছেম  অজিরন 
কেকরও)  বনথেরতন্যায়ে  পযেরববসেত  হেকয়েকছে।  আজিককে  লপছেন  বফিকর  তন্যাকেন্যাকলে,  লদখকলে, 
অসেম্ভিব মকন হেয়ে, লকেমন কেকর এই মহেন্যাগণজিন্যাগরণ রন্যাষ্ট্রে-রন্যাজিবনবতকে স্বন্যাধমীনতন্যা অজিরন 
কেকরও লবপথেম হেকলেন্যা। (আমন্যাকদর মমবক্তিযেমকদ্ধির এই সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যার বনকয়ে আকলেন্যাচিনন্যার জিনন 
দষবন লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০১২।) 

বশকল্প সেন্যাবহেকতন কেববতন্যায়ে সেন্যামবরকেতন্যায়ে বশক্ষন্যাদমীক্ষন্যায়ে – সেমস্ত বদকে লথেককে সেমস্ত 
রকেম প্রেসবত গ্রহেণ কেরন্যা একেটন্যা লগন্যাটন্যা জিনকগন্যাষমী অকেল্পনমীয়ে একে ববপযেরকয়ের মকধন পথে 
লহেহকটকছে ১৯৭২ লথেককে ১৯৭৫-এর কেন্যালেপকবর। গভমীর অন্ধকেন্যাকরর মকধন। কেমী হেকচ্ছ লকেউ 
বমঝকত  পন্যারকছে  নন্যা।  লকেন্যান  বদককে  যেন্যাকচ্ছ  লকেউ  বমঝকত  পন্যারকছে  নন্যা।  লখন্যাদ  জিন্যাসেকদর 
‘গণবন্যাবহেনমী’র বনকচির বদককের অবাংশ, ‘জিন্যাসেদ’ নন্যাকমর রন্যাজিবনবতকে দলেটন্যার সেন্যারন্যা লদকশর 
অবাংশ,  অননন্যানন  পবলেবটকেনন্যালে পন্যাবটর ,  লসেনন্যাবন্যাবহেনমী,  আমন্যাকদর  মমবক্তিকযেন্যাদ্ধিন্যারন্যা,  তন্যাহকদর 
সেকেকলের মধনকেন্যার  নন্যানন্যান  রকেকমর মকতর ললেন্যাকে,  নন্যানন্যা  রকেকমর পকথের ললেন্যাকে সেবন্যাই 
একেটন্যা অসেম্ভিব কেনবফিউশকনর মকধন। অসেম্ভিব ববভন্যাবনর মকধন। অথেচি দকঢ় প্রেবতজন্যার 
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মকধন বদকয়েই একেটন্যা অন্ধকেন্যার পথে আমরন্যা ১৯৭১ লথেককে ১৯৭৫-৭৬ পযেরন পন্যাবড় বদকয়ে 
আসেলেন্যাম। আজিককে এত বছের পকরও যেখন লপছেন বফিকর তন্যাকেন্যাই,  লগন্যাটন্যা ইবতহেন্যাসেটন্যা 
খমব  স্পষ হেকয়ে  ওকঠ  নন্যা।  এখনও  অকনকে অস্পষতন্যা।  অকনকে লগন্যাপন  লনটওয়েন্যাকের । 
অকনকে লগন্যাপন ললেনকদন। পরন্যাশবক্তিকদর নন্যানন্যান ধরকনর গুপ্ত তৎপরতন্যা। আমন্যাকদর 
এখন্যানকেন্যার  রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যার  নন্যানন্যান  রকেকমর  লদন্যাদমলেনমন্যানতন্যা।  তন্যাকদর  কেন্যাকরন্যা 
রন্যাবশয়েন্যার বদককে লদফৌড়ন্যাকনন্যা। তন্যাকদর কেন্যাকরন্যা আকমবরকেন্যার বদককে লদফৌড়ন্যাকনন্যা। তন্যাকদর কেন্যাকরন্যা 
ভন্যারকতর বদককে লদফৌড়ন্যাকনন্যা। তন্যাকদর কেন্যাকরন্যা চিমীকনর বদককে লদফৌড়ন্যাকনন্যা। তন্যাকদর কেন্যাকরন্যা মন্যাথেন্যার 
মকধন আলেকববনয়েন্যা। তন্যাকদর কেন্যাকরন্যা মন্যাথেন্যার মকধন বকেউবন্যা। অসেম্ভিব অস্পষ-একলেন্যাকমকলেন্যা 
একেটন্যা পবরবস্থিবত। 

মমবক্তিযেমকদ্ধির মকতন্যা মহেন্যাপ্লন্যাববনকে গণজিন্যাগরণ লযে প্রেকেক ত লেকক্ষনর চিমড়ন্যা লদকখ লযেকত 
পন্যারলে  নন্যা,  বকেবাংবন্যা  কেকনরলে  তন্যাকহেরককে  লকেন্দ্র  কেকর  পবরচিন্যাবলেত  রূপকেথেন্যাময়ে  নবপ্লববকে 
সেবাংগ্রন্যাম লযে বনথেরতন্যায়ে পযেরববসেত হেকলেন্যা,  তন্যার লপছেকন আকছে সেমন্যাজি-পবরবতরন ববরয়েকে 
বলেকশবভকে রূপকেকল্পর সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা আর বনথেরতন্যার প্রেশ্ন। এ বনথেরতন্যা শুধম মমবক্তিযেমকদ্ধির নয়ে, 
কেকনরলে তন্যাকহেকরর নয়ে, বলেকশবভকে রন্যাবশয়েন্যার তথেন্যাকেবথেত সেমন্যাজিতকন্ত্রির পযেমরদস্ত হেওয়েন্যার 
মকধনও তন্যা প্রেকেন্যাবশত – প্রেকেবটত। 

আবম খমব অল্প কেথেন্যার মকধন  বদকয়ে বলেন্যার লচিষন্যা কেরব। আবম এমবনকত বন্যাচিন্যালে 
টন্যাইকপর ললেন্যাকে। সেন্যাঈদমী টন্যাইকপর ললেন্যাকে। লববশ বকেবকে কেরন্যা ছেন্যাড়ন্যা উপন্যায়েও থেন্যাককে নন্যা। 
আমন্যাকদর  এখন্যানটন্যা  ধন্যারণন্যাগত  জিঞ্জন্যালে-আবজিরনন্যায়ে  সেয়েলেন্যাব  হেয়ে  আকছে।  স্বন্যাধমীনতন্যা 
বনকয়ে  বন্যা  সেমন্যাজিতন্ত্রি  বনকয়ে  এখন্যাকন  মমক্তিবচিনন্যার  সেন্যামন্যানন  লকেন্যাকনন্যা  ববকেন্যাশ-প্রেকেন্যাকশর 
বচিহ্নেমন্যাত্রি নন্যাই বলেকত লগলে। যেন্যা  আকছে তন্যা পন্যাবখপড়ন্যা প্রেবশক্ষণ,  মমখস্ত-অধন্তঃপবতত 
নবষব-লগন্যাহসেন্যাইকদর মন্ত্রিপড়ন্যা দমীক্ষন্যাপন্যাঠ। সেমতরন্যাবাং বরকেশন্যার লস্পন্যাকে বনকয়ে কেথেন্যা বলেকত 
লগকলেও এখন্যাকন লজিনন্যাকরলে মটরকসের আলেন্যাপ লতন্যালেন্যা ছেন্যাড়ন্যা পথে থেন্যাককে নন্যা। বকেন্তু আবম 
লখয়েন্যালে কেকর লদকখবছে,  বন্যাচিন্যালেতন্যা কেকর কেকর লদকখবছে,  হুট কেকর একেটন্যা লেম্বন্যা আলেন্যাপ 
তম লেকলেই হেয়ে নন্যা। বন্যাচিন্যালেতন্যার জিকনন আসেকলে সেদন্যাপ্রেসত থেন্যাককেন নন্যা সেবন্যাই। তন্যাই আবম 
অল্প কেথেন্যায়ে বলেব। অকনকে কেথেন্যা বন্যাবকে লথেককে যেন্যাকব। খচিখচি কেরকত থেন্যাকেকব পন্যাঠককের 
মকন  প্রেকশ্নর  কেন্যাহটন্যা।  পবরশ্রমমী  মমক্তিমনন্যারন্যা  সেময়ে  বনকয়ে  অধনয়েন  কেরকবন  বনশ্চিয়েই। 
আমন্যার-আমন্যাকদর অননসেব রচিনন্যা-আকলেন্যাচিনন্যা লজিন্যাগন্যাড় কেকর লদখকবন হেয়েত। হুট কেকর 
গন্যাবলে লদওয়েন্যার মন্যানবসেকেতন্যা লযে সেবন্যার নয়ে লসে ববশ্বন্যাকসের পন্যালে নন্যাবমকয়ে বনকলে লতন্যা চিকলে 
নন্যা। 

যেন্যাকে  লগ  এসেব  কেথেন্যা।  এখন  আমন্যার  এববাং  আমন্যাকদর  মকতন্যা  তম চ্ছ  মন্যানমরকদর 
জিমীবকনর  লছেন্যাট  একেটন্যা  পকবরর  প্রেবত  মকনন্যাকযেন্যাগ  বনবদ্ধি  কেকর  লদখন্যাকনন্যার  লচিষন্যা  কেরব 
বলেকশবভকে  রূপকেকল্পর  দকবষভবঙগত  সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা  কেমীভন্যাকব  আমন্যাকদর  প্রেবতবদকনর 
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রন্যাজিবনবতকে কেন্যাজিকেকমরর বদশন্যাককে পবরসেমীবমত কেকর লফিকলে। ঘটনন্যা  হেকলেন্যা:  সেন্যাম্প্রবতকে 
কেন্যাকলে,  ববগত  তত্ত্বন্যাবধন্যায়েকে  সেরকেন্যাকরর  সেমশমীলে-সেন্যামবরকে  জিরবর  জিমন্যানন্যার  তখনও 
অনন্যাগত ‘ওয়েন্যান-ইকলেকভন’লকে আমরন্যা লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরব বকলে বঠকে কেকর লরকখবছেলেন্যাম। 
লতন্যা,  লসেই  ওয়েন্যান-ইকলেকভন  আসেন্যার  আকগই  আমরন্যা  তন্যাককে  লমন্যাকেন্যাকবলেন্যার  প্রেসবতর 
রূপকেল্প প্রেণয়েকনর চিচির ন্যা শুর কেবর। এখন্যাকন উপবস্থিত তম রন্যার লথেককে আরম্ভি কেকর, মমকেম ট 
লথেককে আরম্ভি কেকর,  রন্যাজিশন্যাহেমী ববশ্বববদনন্যালেকয়ের একে ঝন্যাহকে অসেন্যাধন্যারণ ছেন্যাত্রিছেন্যাত্রিমী লসেই 
প্রেবতকরন্যাধ-যেকজর সেবাংগঠকে হেকয়ে উকঠবছেলে। বকেন্তু লভকব লদখমন:  ওয়েন্যান-ইকলেকভনককে 
আমন্যাকদর চিনন্যাকলেঞ্জ কেরকত হেকব লকেন?  বনউটন বকেবাংবন্যা তম রন্যার বন্যা মমকেম ট অথেবন্যা বন্যাধন 
বটকটন্যা, পন্যাথের ওরন্যা এমন লকে লযে ওয়েন্যান-ইকলেকভনককে চিনন্যাকলেঞ্জ কেরন্যার বসেদ্ধিন্যান ওকদরককেই 
বনকত হেকব? এখন্যাকনই আকসে দকবষভবঙ বন্যা রূপকেকল্পর প্রেকশ্ন উকদ্দেশন-উপন্যায়েগত স্বচ্ছতন্যার 
প্রেশ্ন। 

আমন্যাকদর কেন্যাকছে একেদম ঝকেঝককে পবরষন্যার বছেলে:  লকেন্যাকনন্যা পবলেবটকেনন্যালে পন্যাবটর  বন্যা 
রন্যাজিবনবতকে ছেন্যাত্রি-সেবাংগঠন অনত ওয়েন্যান-ইকলেকভনককে চিনন্যাকলেঞ্জ কেরন্যার জিনন চিট কেকর 
দন্যাহড়ন্যাকব নন্যা। রন্যাষ্ট্রে যেখন তন্যার যেন্যাবতমীয়ে বনপমীড়ন-যেন্ত্রি বনকয়ে হুড়মমড় কেকর ঘন্যাকড়র ওপকর 
নন্যাকম,  প্রেথেম  সেন্যাবরর  লনতন্যারন্যা  সেব  শ্রীঘকর  অবরদ্ধি  হেকয়ে  পকড়ন,  তখন  লকেন্যাকনন্যা 
হুকেম মতন্যাবন্ত্রিকে পবলেটকেনন্যালে পন্যাবটর র কেমরমীবন্যাবহেনমীককে খমহকজি পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে নন্যা। এটন্যাই বনয়েম। 
যেন্যাহরন্যা বচিরকেন্যালে হুকেম কমর দন্যাসে হেকয়ে কেন্যাজি কেকরন, ওপকরর বনকদরশ ছেন্যাড়ন্যা তন্যাহরন্যা একে পন্যা-ও 
লফিলেকত পন্যাকরন নন্যা। লযে বশশু ‘আনন্যার ইন্সটন্যাকেশন্যান’ লবকড় ওকঠ, লসে বড় হেকয়ে প্রেবকলেম 
সেল্ভ ফ   কেরকত লশকখ  নন্যা,  বনকজির বসেদ্ধিন্যান  বনকজি বনকত বহেমবশম  খন্যায়ে।  এহরন্যা  মমলেত 
অনমসেরণকেন্যারমী। অনমকেরণকেন্যারমী। পছেকনর মন্যানমকরর লপছেকন দন্যাহড়ন্যাকত এহরন্যা ভন্যাকলেন্যাবন্যাকসেন। 
পছেকনর মন্যানমরককে লচিন্যাকখর পলেককে লনতন্যা-হুজিমর-বস্ বন্যাবনকয়ে তন্যাহককে অনমসেরণ কেরকত 
থেন্যাককেন। দরকেন্যার হেকলে ঝম হবকেও লনন। ফিলেত, লদখকলেন আপনন্যারন্যা, ওয়েন্যান-ইকলেকভকনর 
মকতন্যা  এই রকেম একেটন্যাঘটনন্যা – লসে ঘটনন্যাককে রকখ দন্যাহড়ন্যাকলেন্যা নন্যা লকেউ। পকরর বদনই 
চিনন্যাকলেঞ্জ কেরলে নন্যা  লকেউ। তবমও,  আমরন্যা  জিন্যানতন্যাম,  একেবন্যার লকেউ দন্যাহবড়কয়ে  লগকলে 
অকনকে মন্যানমরককে পন্যাওয়েন্যা যেন্যাকব। বকেন্তু লসেই  ‘লকেউ’টন্যা রন্যাজিবনবতকে দকলের লকেউ হেকলে 
কেন্যাজি  হেকব  নন্যা।  কেন্যারণ  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  রন্যাজিনমীবত  মন্যাকনই  ক্ষমতন্যার  রন্যাজিনমীবত 
(‘বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ  পবলেবটক্স’  বন্যা  প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েকনর  রন্যাজিনমীবত১ ববরয়েকে  সেন্যামন্যানন 
ধন্যারণন্যাটমকেম  পযেরন লনই এখন্যাকন),  এববাং লসেই ক্ষমতন্যার রন্যাজিনমীবত তন্যার বনথেরতন্যার সেমীমন্যা 
অবতক্রম  কেকরকছে।  তন্যাহকদর  লকেন্যাকনন্যা  ববশ্বন্যাসেকযেন্যাগনতন্যা  আর  বছেলে  নন্যা  তখন।  সেমতরন্যাবাং 
আমরন্যা  বঠকে  কেকরবছেলেন্যাম  মহেন্যাককেন্দ্রমীভম ত  রন্যাষ্ট্রেশবক্তিককে,  তন্যা  লসে  লযে  লচিহেন্যারন্যা  বনকয়েই 

১ বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটক্স বন্যা প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েকনর রন্যাজিনমীবত কেমী বস তন্যা বনকয়ে কেথেন্যা আকছে 
খন্যাবনকে পকর। 
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আত্মপ্রেকেন্যাশ কেরকে নন্যা লকেন,  প্রেবতকরন্যাধ কেরন্যার,  তন্যার ববরকদ্ধি ববকদন্যাহে গকড় লতন্যালেন্যার 
পকথে যেন্যাব আমরন্যা লকেন্যাকনন্যা নন্যা লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব। 

বন্যাবাংলেন্যাকদকশ প্রেথেমবন্যাকরর মকতন্যা অরন্যাজিপনমী বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটকক্সর সেকচিতন 
ও প্রেতনক্ষ অনমশমীলেন শুর কেরন্যার ববকেল্প বছেলে নন্যা  আমন্যাকদর  সেন্যামকন। এববাং আমরন্যা 
প্রেসবত লনওয়েন্যার কেন্যাজি শুর কেকরবছেলেন্যাম। বনকজিকদর মকতন্যা কেকর আমন্যাকদর লসে কেন্যাজি 
কেকয়েকে বছের ধকরই চিলেবছেলে। আড্ডন্যায়ে, স্টেন্যাবডি-সেন্যাককের কলে,  গন্যাকনর আসেকর, ফিমরন্যালে ও 
ইনফিমরন্যালে  আকলেন্যাচিনন্যা-সেভন্যাগুকলেন্যাকত।  ববশ্বববদনন্যালেয়েককে  ধকর  এববাং  জিন্যাতমীয়ে  এববাং 
আনজিরন্যাবতকে পযেরন্যাকয়ে সেমন্যাজিতকন্ত্রির  প্রেন্যাথেবমকে ইবতহেন্যাসেককে ধকর পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা কেরবছেলেন্যাম 
আমরন্যা।  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  মমবক্তিযেমকদ্ধির  ইবতহেন্যাসে,  স্বন্যাধমীন  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  চিন্যার  দশককের 
ইবতহেন্যাসে, ১৯২১ সেন্যাকলে রন্যাবশয়েন্যায়ে বগকয়ে ভন্যারকতর কেবমউবনস্টে পন্যাবটর  প্রেবতষন্যা এববাং তন্যার 
পকরর ইবতহেন্যাসে – এই সেমস্ত ইবতহেন্যাসে পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা কেরবছেলেন্যাম আমরন্যা। পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা 
কেরবছেলেন্যাম  আমরন্যা  বন্যাঙেন্যাবলে  জিন্যাবতর  একে  হেন্যাজিন্যার  বছেকরর,  কেম  পকক্ষ একে হেন্যাজিন্যার 
বছেকরর,  বতলে বতলে কেকর এগুকনন্যার ইবতহেন্যাসে। অচ্ছমৎ একেটন্যা জিন্যাবত – যেন্যার লকেন্যাকনন্যা 
চিন্যারন্যা-সেদকসেনর  ছেন্যায়েন্যাটমকেম  গন্যাকয়ে  পড়কলে  পকর  লনন্যাবাংরন্যা  হেকয়ে  লযেকতন  শন্যাসেকে  লশ্রণমীর 
ললেন্যাককেরন্যা। এই ধরকনর একেটন্যা জিন্যাবতর ইবতহেন্যাসে পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা কেরবছেলেন্যাম আমরন্যা। এববাং 
আমরন্যা একেটন্যা উপলেববকত লপফৌহকছেবছেলেন্যাম। উপলেববটন্যা হেকচ্ছ, সেমন্যাজিতন্ত্রি আমরন্যা সেবন্যাই 
লচিকয়েবছে। এখনও চিন্যাই। বকেন্তু সেমন্যাজিতকন্ত্রির নন্যাকম আমরন্যা যেন্যার চিচির ন্যা কেকরবছে, তন্যার সেকঙ 
সেমন্যাজিতকন্ত্রির খমব কেমই লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ আকছে। এরকেম একেটন্যা লমফৌবলেকে উপলেববকত আমরন্যা 
লপফৌহকছেবছেলেন্যাম।২

আমরন্যা  লগন্যাটন্যা  বলেকশবভকে ঐবতহেনটন্যাককে  কেমকববশ  নন্যাড়ন্যাচিন্যাড়ন্যা  কেকর লদখবছেলেন্যাম। 
সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  লেড়ন্যাইকয়ের  প্রেকেক ত  ইবতহেন্যাসেটন্যাককে  বমকঝ  বনবচ্ছলেন্যাম।  সেন্যাহেন্যাযেন  কেরবছেলে 
ইনন্যারকনকটর মমক্তি জন্যানভন্যাণ্ডন্যার। আমরন্যা সেন্যাববরকেভন্যাকব মন্যাবক্সরস্টে-ললেবনবনস্টে ঐবতহেনটন্যা 
পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা কেরবছেলেন্যাম। বনবক্তি-মন্যানমর বহেকসেকব আমন্যার বনকজির কেথেন্যা বলেকলে,  কেন্যাজিটন্যা 
শুর  হেকয়েবছেলে  আকরন্যা  আকগ  লথেককে।  আকলেন্যাচিন  প্রেসেঙগুকলেন্যা  বনকয়ে  আমন্যাককে  প্রেশ্ন-
বজিজন্যাসেন্যা-অনমসেবন্ধৎসেন্যা-অনমসেন্ধন্যাকন বনমবজত থেন্যাকেকত হেকয়েবছেলে লসেই ৮৯-৯০ লথেককে। 
আত্মরক্ষন্যার দন্যাকয়ে। আত্মন্যা রক্ষন্যার দন্যাকয়ে। আত্ম-উপলেববর দন্যাকয়ে। লসেটন্যা শুর হেকয়েবছেলে 
লসেই রশ বলেকশবভকে রন্যাবশয়েন্যার মহেন্যাবডিগবন্যাবজি খন্যাওয়েন্যার কেরণ কেন্যালেপবর লথেককে। আমন্যার 

২ আমন্যাকদর  লসেই  পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যার  আবাংবশকে বববরণমী  ‘বন্যাবাংলেন্যাকদশ:  কেতক র ত্ব  রন্যাষ্ট্রে  স্বন্যাধমীনতন্যা’ 
নন্যাকমর একেটন্যা বইকয়ের পন্যাণ্ডম বলেবপ বহেকসেকব প্রেণমীত-প্রেকেন্যাবশত হেওয়েন্যার অকপক্ষন্যায়ে আকছে। এই 
বইকয়ের  প্রেথেম  অধনন্যায়েটমকেম  ইকতন্যামকধন  প্রেণমীত  হেকয়েকছে।  লসেটন্যা  এই  ‘অকচিনন্যা  দন্যাগ’-এ 
‘মমবক্তিযেমকদ্ধির লপ্রেক্ষন্যাপট:  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতকন্ত্রির প্রেচ্ছন্নি রূপকেল্প’ নন্যাকম সেবাংকেবলেত 
হেকয়েকছে। 
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বনকজির  লক্ষকত্রি  এটন্যা  বছেলে  জিনসেমকত্রি-পবরবন্যারসেমকত্রি  পন্যাওয়েন্যা  বনকজির  বলেকশবভকে-
দমীক্ষন্যাবয়েত  জিমীবনটন্যাককে  তন্যার  যেন্যাবতমীয়ে  উলম্ফন  ও  সেরণ-প্রেবতসেরণ  সেহেকেন্যাকর  বমকঝ 
লনওয়েন্যার  তন্যাড়নন্যা।  এববাং  এসেব  পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা-সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা-সেমমীক্ষন্যাজিন্যাত  উপলেববর 
ফিকলেই  আসেকলে  ববকশর  অকথের  ভয়ে  লপকয়ে  বগকয়েবছেলেন্যাম  আমরন্যা  ওয়েন্যান-
ইকলেকভন বনকয়ে। বন্যাবাংলেন্যাকদকশ সেন্যামবরকে শন্যাসেকনর অবভজতন্যা,  ভন্যারকত ইবনরন্যা গন্যান্ধমীর 
জিরবর  আইকনর  অবভজতন্যার  পন্যাশন্যাপন্যাবশ  ববকশরত  রন্যাবশয়েন্যায়ে  ১৯২০-এর  দশককে, 
লস্পকন  ১৯৩০-এর  দশককে  এববাং  জিন্যামরন্যাবনকত  ১৯৪০-এর  দশককে,  সেবরন্যাত্মকে-
নস্বরতকন্ত্রির উদব এববাং তন্যাককে আটকেন্যাকনন্যার ইবতহেন্যাসে লথেককে আমন্যাকদর আশঙ্কন্যা নতবর 
হেকয়েবছেলে লযে ওয়েন্যান-ইকলেকভনককে যেবদ ইবমবডিকয়েটবলে চিনন্যাকলেঞ্জ কেরন্যা নন্যা যেন্যায়ে,  তন্যাহেকলে 
আমরন্যা  বনবশ্চিকন  আগন্যামমী  দশ  বছের  বন্যা  কেম বড়  বছেকরর  জিনন  মন্যাককের ন্যাকসের  মকতন্যা  বন্যা 
এরশন্যাকদর মকতন্যা সেন্যামবরকে আইকনর পন্যালন্যায়ে পকড় যেন্যাব – লসেটন্যা লযে নন্যাকমই জিন্যাবর থেন্যাকে নন্যা 
লকেন।  ভন্যাত-কেন্যাপড়-থেন্যাকেন্যা-খন্যাওয়েন্যার  কেষ লতন্যা  বছেলেই,  আকছেই,  উপরন্তু মমখ  থেমবকড় 
পড়কব বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মন্যানমকরর সেবাংগঠন-সেমন্যাকবশ-চিলেন্যাচিকলের এববাং বচিনন্যা কেরন্যা ও কেথেন্যা 
বলেন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা। বনবক্তিগতভন্যাকব ভম গব আমরন্যা। 

৮.৪ ঘমটঘমকট অন্ধকেন্যাকর বটমবটকম লেণ্ঠকনর আকলেন্যা 

আমন্যাকদর  ইবতহেন্যাসে-অনমশমীলেন  লথেককে  আমরন্যা  এ-ও  জিন্যানতন্যাম,  ‘একে-এগন্যাকরন্যা’ 
টন্যাইকপর সেন্যামবরকে শন্যাসেকনর মমলে শবক্তি গণবববচ্ছন্নি নসেননবন্যাবহেনমী,  বকেন্তু নসেননবন্যাবহেনমীর 
কেতর ন্যাবনবক্তিকদর  মকতন্যা  অসেহেন্যায়ে  ললেন্যাকে  পকবথেবমীকত  কেমই  থেন্যাককে।  একদর  মকতন্যা  ভমীতম , 
‘কেন্যাপমরর’,  বনমকেবনভর র মন্যানমর কেমই পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে। বনমকেধন্যারমী বনবক্তি বনরস্ত্র মন্যানমকরর 
তম লেনন্যায়ে কেম বনরন্যাপদ। শুধম  গন্যাকয়ের লজিন্যাকর,  বন্ধম ককের লজিন্যাকর শন্যাসেন কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা। 
শন্যাসেন কেরকত জিনসেম্মবতও লেন্যাকগ। আর লস্রেফি বমবডিয়েন্যা-বনবমরত জিনসেম্মবত লববশ বদন 
লটককে নন্যা।  আমরন্যা  জিন্যানতন্যাম লযে  একেবন্যার  রকখ দন্যাহড়ন্যাকলে এরন্যা  থেমককে দন্যাহড়ন্যাকব  এববাং 
গুবটকয়ে বনকত বন্যাধন  হেকব বনকজিকদরককে। আমন্যাকদর জিন্যানন্যা  বছেলে,  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মন্যানমর 
এটন্যা অবশনই রকখ দন্যাহড়ন্যাকব। লঘন্যারতর অন্ধকেন্যাকর ‘বটমবটম কেকর জ্বলেন্যা একেবট লেণ্ঠকনর’ 
(ববপ্রেতমীপ,  ২০০৯)  আকয়েন্যাজিন-সেন্যাধনন্যা  কেকর  চিকলেবছে  আমরন্যা  তখন  সেকেকলের 
অকগন্যাচিকর প্রেন্যায়ে। বন্যারবন্যার আমরন্যা ‘জিরবর আইন’ লেঙ্ঘন কেকরবছে লসেই সেময়ে। রকখ 
দন্যাহড়ন্যাকনন্যার  প্রেসবতর  অবাংশ বহেকসেকবই  বকট।  অনত বতন বন্যার  আমন্যাকদরককে  ঐ সেময়ে 
জিরবর  আইন   লেঙ্ঘন  কেরকত  হেকয়েকছে।  এককেবন্যাকর  আইনত।  প্রেকেন্যাকশন।  প্রেথেমবন্যার 
জিরবর আইনককে চিনন্যাকলেঞ্জ কেবর আমরন্যা ঢন্যাকেন্যা ববশ্বববদনন্যালেকয়ে। মহেন্যাজিরবর আইন জিন্যাবর 
কেরন্যার একে মন্যাকসের মন্যাথেন্যায়ে। ২০০৭ সেন্যাকলের ১৪ই লফিব্রুয়েন্যাবরকত। প্রেকেন্যাশন ধমরঘট, বমবছেলে 
এববাং ছেন্যাত্রিসেভন্যায়ে অবাংশগ্রহেণ কেকর,  বক্তিক তন্যা বদকয়ে। লসে সেময়ে প্রেকেন্যাবশত একেটন্যা খবকরর 
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ববববরণ লদওয়েন্যা লযেকত পন্যাকর, এই এত বদন পকর:

গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ  ও  সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা  ববভন্যাকগ  ববতর বকের ত  সেন্যান্ধন-লকেন্যাসের  বন্যাবতকলের 
দন্যাবমীকত  [ লসেবদন  ] ঢন্যাকেন্যা ববশ্বববদনন্যালেকয়ে ধমরঘট পন্যাবলেত  [ হেয়ে ]। … লমন্যাটন্যা ফিমীর 
বববনমকয়ে সেন্যান্ধন-লকেন্যাসের  চিন্যালেমর বসেদ্ধিন্যাকনর ববরকদ্ধি বমবছেলে-বমবটবাং কেকর আসেবছেলে 
বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা। বশক্ষন্যাথেরমীকদর দন্যাবমী উকপক্ষন্যা কেকর সেন্যান্ধন-লকেন্যাকসেরর ফিরম বববক্র শুর 
হেকলে ববশ্বববদনন্যালেকয়ে ধমরঘকটর ডিন্যাকে লদয়েন্যা হেয়ে। ধমরঘকটর কেন্যারকণ ববশ্বববদনন্যালেকয়ে 
লকেন্যান  কন্যাশ-ইনককেন্যাসের-বমডিটন্যামর  পরমীক্ষন্যা  হেয়েবন।  সেকেন্যালে  লথেককেই  প্রেবতবন্যাদকেন্যারমী 
বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা জিকড়ন্যা হেন কেলেন্যাভবকন। কেলেন্যাভবকনর সেব কে’বট লগইট বন্ধ কেকর লদন 
এববাং ভবকনর মমলে  লগইকট  অবস্থিন্যান  বনকয়ে  কন্যাশ  কেরকত  আসেন্যা বশক্ষন্যাথেরমীকদরককে 
কেলেন্যাভবকন ঢমকেকত বন্যাধন্যা লদন। … আকনন্যালেনকেন্যারমী বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা কেলেন্যাভবকনর মমলে 
লগইট  লথেককে  বমবছেলে  লবর  কেকরন।  বমবছেলেবট  উপন্যাচিন্যাকযেরর  কেন্যাযেরন্যালেয়েসেহে  পমকরন্যা 
কেনন্যাম্পন্যাসে প্রেদবক্ষণ কেকর অপরন্যাকজিয়ে বন্যাবাংলেন্যার পন্যাদকদকশ একসে ববকক্ষন্যাভ সেমন্যাকবশ 
কেকরন।  ববকক্ষন্যাভ  সেমন্যাকবকশ  একে  পযেরন্যাকয়ে  সেবাংহেবত  জিন্যাবনকয়ে  বক্তিবন  রন্যাকখন 
রন্যাজিশন্যাহেমী  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ  ববভন্যাকগর  বশক্ষকে  লসেবলেম  লরজিন্যা 
বনউটন। (আবজিজিমলে হেকে রন্যাকসেলে, ২০০৭)

লসেবন্যারই  আবম  লগ্রপ্তন্যার  হেওয়েন্যার  মন্যানবসেকে  প্রেসবত  বনকয়ে  বগকয়েবছেলেন্যাম  ঢন্যাকেন্যায়ে। 
লযেককেন্যাকনন্যা কেন্যারকণই লহেন্যাকে লসেটন্যা তখন ঘকট বন। এর পকরর দফিন্যায়ে আমরন্যা জিরবর আইন 
লেঙ্ঘন কেবর ‘একে-এগন্যাকরন্যা’ নন্যাকম সেমবধকে পবরবচিত জিরবর অবস্থিন্যার মন্যাত্রি চিন্যার মন্যাকসের 
মন্যাথেন্যায়ে, ২০০৭ সেন্যাকলের লম মন্যাকসের ২০ তন্যাবরকখ। লমলেন্যা বদন হেকয়ে লগকছে। এখন একেটম  
লভকঙেই বকলে রন্যাখন্যা দরকেন্যার এসেব কেথেন্যা। পন্যাববলেকে ববশ্বববদনন্যালেয়ে বনকয়ে তখন সেমশমীলে-
সেন্যামবরকে  তত্ত্বন্যাবধন্যায়েকে  সেরকেন্যাকরর  নন্যানন্যান  ধরকনর  কেমরকেন্যাণ্ড  চিলেবছেলে।  পন্যাববলেকে 
ববশ্বববদনন্যালেয়েককে সেন্যাইজি কেরন্যার  পবরকেল্পনন্যা  বনকয়ে এগুবচ্ছকলেন তন্যাহরন্যা।  আর আমরন্যা 
লসেইটন্যাককে  ধকরই  দন্যাহড়ন্যাবচ্ছলেন্যাম।  এববাং  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  কেমী  লচিঞ্জ আমরন্যা  চিন্যাই,  এববাং 
ববশ্বববদনন্যালেয়েককে বঘকর বন্যাবাংলেন্যাকদকশ লকেমন ধরকনর সেমন্যাজি আমরন্যা চিন্যাই, ওয়েন্যান-ইকলেকভন 
আমরন্যা লকেন চিন্যাই নন্যা, এগুকলেন্যা পবরষন্যার বন্যাবাংলেন্যা ভন্যারন্যায়ে, একে পন্যালে সেন্যামবরকে-লবসেন্যামবরকে 
লগন্যাকয়েনন্যার উপবস্থিবতকত আমরন্যা তম কলে ধকরবছেলেন্যাম একেটন্যা লসেবমনন্যাকর। জিরবর রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
কেতক রপক্ষ  পন্যাববলেকে  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  সেবাংস্কন্যাকর  হেন্যাত  লদকবন,  ছেন্যাতন্যার  আইন  ওরকফি 
আমকবলেন্যা  অনন্যাক  জিন্যাবর  হেকব  ইতনন্যাকেন্যার  গুজিকবর  লপ্রেক্ষন্যাপকট  আমন্যাকদর  ‘মন্যানমর 
লনটওয়েন্যাকের ’ ঐ ববকশর আকলেন্যাচিনন্যাসেভন্যা আকয়েন্যাজিন কেকরবছেলে। সেভন্যার আকগ, এককেবন্যাকর 
লঢন্যালে বপবটকয়ে,  কেকয়েকে হেন্যাজিন্যার হেনন্যানববলে বববলে কেকর,  সেবন্যাইককে জিন্যানন্যাকনন্যা  হেকয়েবছেলে। 
এমবনকতই রন্যাজিশন্যাহেমী ববশ্বববদনন্যালেয়ে বছেলে লগন্যাকয়েনন্যা-অধমনবরত এলেন্যাকেন্যা। হেনন্যানববলে বববলে 
কেরকত  বগকয়ে  আমন্যাকদর  বশক্ষন্যাথেরমী-বন্ধম রন্যা  বনকয়েবছেকলেন  লগ্রপ্তন্যার-বনযেরন্যাতকনর  ঝম হবকে। 
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লকেননন্যা সেভন্যাটন্যা অনমবষত হেকয়েবছেলে তৎকেন্যালেমীন লসেনন্যাসেরকেন্যাকরর অনমগত রন্যাবব-কেতক র পকক্ষর 
ববনন্যা  অনমমবতকত।  জিরবর  আইকনর  সেভন্যাসেমন্যাকবশ-প্রেচিন্যার  সেম্পবকের ত  বববধবনকরধ 
স্পষভন্যাকব লেঙ্ঘন কেকর। 

আমন্যার  মকন  আকছে:  অবডিকয়েকন্সর  একেটন্যা  পন্যাশ  জিমকড়  বছেকলেন নন্যানন্যা  বকেবসেকমর 
সেন্যামবরকে-লবসেন্যামবরকে  লগন্যাকয়েনন্যারন্যা।  আকরকেটন্যা  পন্যাশ  জিমকড়  বছেকলেন  আমন্যাকদর 
ছেন্যাত্রিছেন্যাত্রিমীরন্যা  এববাং  মন্যাত্রি  কেকয়েকে  জিন  বশক্ষকে।  ‘জিরবর  ববকঘন্যাবরত  রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির  তখন 
রমীবতমকতন্যা  নওকজিন্যায়েন্যান  লতজি।  অনমমবত  ছেন্যাড়ন্যা  সেভন্যা-সেমন্যাকবশ  বনবরদ্ধি।  বন্যাঘ  আর 
হেবরকণরন্যা  একে  ঘন্যাকট  নন্যাকেন্যাবনচিমবন্যাবন  খন্যাকচ্ছ।  বন্যাচ্চন্যারন্যা  লগন্যাকয়েনন্যা  সেবাংস্থিন্যার  নন্যাম  মমখস্ত 
কেরকছে। আতকঙ্ক অজিগর সেন্যাপ গড়ন্যাগবড় খন্যাকচ্ছ রন্যাস্তন্যায়ে। ভকয়ে কেমহ কেকড় যেন্যাওয়েন্যা কেম বমর 
আত্মপ্রেকেন্যাশ কেরকছে লডিন্যাবন্যায়ে।’ (দষবন: লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০১১: ৬৩। দমই নম্বর 
অননটমীকেন্যা।)  লসেবন্যারও বছেলে লগ্রপ্তন্যাকরর আতঙ্ক। সেহেকেমরমীরন্যা লতন্যা আসেকতই চিন্যাবচ্ছকলেন 
নন্যা লসেখন্যাকন। সেব বমবলেকয়ে ৪/৫ জিনককে হেন্যাবজির কেরন্যা বগকয়েবছেলে অকনকে কেন্যায়েদন্যা-কেন্যানমন, 
অনমকরন্যাধ-উপকরন্যাধ  কেকর।  সেন্যাহেকসের  সেন্যাকথে  হেন্যাবজির  বছেকলেন  লবশ  বকেছেম  বশক্ষন্যাথেরমী 
অনন্যাবকবভস্টে।  তন্যাহরন্যাই  বছেকলেন  সেভন্যার  হেনন্যানববলে  ববতরণকেন্যারমী,  সেভন্যার  আকয়েন্যাজিকে। 
তন্যাহকদর অকনকেককেই আজিককে এখন্যাকন লদখকত পন্যাবচ্ছ। ভন্যাকলেন্যা লেন্যাগকছে। লতন্যা লসেই সেভন্যার 
একেমন্যাত্রি আকলেন্যাচিকে বহেকসেকব আমন্যাককে লসেবদন রমীবতমকতন্যা লবপকরন্যায়েন্যাভন্যাকবই,  উপবস্থিত 
লগন্যাকয়েনন্যাকদরককে ইবঙত কেকর বলেকত হেকয়েবছেলে: 

অনন লকেন্যাকনন্যা দন্যাবয়েত্বপ্রেন্যাপ্ত লকেউ  যেবদ  [এখন্যাকন লথেককে  ] থেন্যাককেন,  তন্যাহকদর কেন্যাকছেও 
অনমকরন্যাধ লযে আমন্যাকদর এই আকলেন্যাচিনন্যাককে লরফিন্যার কেরন্যার জিনন দরকেন্যার যেবদ পকড়, 
লযেককেন্যাকনন্যারকেমভন্যাকব আমন্যাকদর আকলেন্যাচিনন্যার বরন্যাত বদকয়ে যেবদ বকেছেম  বলেন্যা লেন্যাকগ, 
লতন্যা দয়েন্যা কেকর আমন্যাকদর কেন্যাকছে চিন্যাইকবন। আমরন্যা আমন্যাকদর লগন্যাটন্যা আকলেন্যাচিনন্যার 
বসেবডি বদকয়ে বদব। লগন্যাটন্যাটন্যাই উনমক্তি। এখন্যাকন লেমকেন্যাকনন্যার বকেছেম নন্যাই এববাং আড়ন্যালে 
কেরন্যার বকেছেম  নন্যাই। লযে-কেন্যারও লযেককেন্যাকনন্যা প্রেকয়েন্যাজিকন যেবদ আজিককের আকলেন্যাচিনন্যার 
প্রেকয়েন্যাজিন পকড়,  এর বরন্যাত বদকয়ে বকেছেম  বলেন্যার,  বকেছেম  ললেখন্যার,  লকেন্যাথেন্যাও লকেন্যাকনন্যা 
প্রেবতকবদন জিমন্যা  লদওয়েন্যার  দরকেন্যার  যেবদ  পকড়,  তন্যাহেকলে আমন্যাকদর  কেন্যাছে  লথেককে 
পমণরন্যাঙ বসেবডিটন্যা লনকবন। দয়েন্যা কেকর আমন্যাকদর নন্যাম বদকয়ে বনকজিকদর মকতন্যা কেকর 
লকেন্যাকনন্যা রকেম বনন্যাখনন্যা-ববকশরণ কেরন্যার লচিষন্যা কেরকবন নন্যা। (দষবন:  লসেবলেম লরজিন্যা 
বনউটন, ২০১১; ‘আকলেন্যাচিনন্যার পদ্ধিবত’ অবাংশ।) 

আসেকলে পবরবস্থিবত বছেলে সেবতন খন্যারন্যাপ। ‘আকলেন্যাচিনন্যার পরবদন লতন্যা  [সেভন্যায়ে উপবস্থিত 
লগন্যাকয়েনন্যাকদর] একেজিন আমন্যাককে স্বতন্তঃসম তর  গলেন্যায়ে লফিন্যান কেকর জিন্যাবনকয়েবছেকলেন, বতবন 
আমন্যার  আকলেন্যাচিনন্যা  লথেককে  উপকেক ত  হেকয়েকছেন।  এটন্যা  বছেলে  লগন্যাকয়েনন্যাকদর  পযেরকবক্ষণ, 
প্রেশবাংসেন্যা,  বজিজন্যাসেন্যাবন্যাদ,  অতনন্যাচিন্যার,  কেক তজতন্যা  জিন্যানন্যাকনন্যা  এববাং  দমন্তঃখপ্রেকেন্যাশ  কেরন্যার 
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কেন্যালে।’ (দষবন: লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০১১: ৬৩। বতন নম্বর অননটমীকেন্যা।) 
যেন্যাই লহেন্যাকে, তক তমীয়ে বন্যার আমরন্যা আর পন্যার পন্যাই বন। নন্যা ঢন্যাকেন্যায়ে; নন্যা রন্যাজিশন্যাহেমীকত। 

প্রেথেম বন্যার জিরবর আইন লভকঙে ঢন্যাবব-লত সেভন্যা-সেমন্যাকবশ-ধমরঘট কেরন্যার সেময়ে ঢন্যাকেন্যার 
সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা ববভন্যাগ এববাং অননন্যানন নন্যানন্যা ববভন্যাকগর লযেসেব বশক্ষন্যাথেরমী-সেবাংগঠককের সেন্যাকথে 
আমন্যাকদর  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ দন্যাহবড়কয়েবছেলে, তন্যাহকদর অকনককেই বছেকলেন কে-মন্যাসে পকরর ‘আগস্টে 
ববকদন্যাহে’ নন্যাকমর ববপমলে কেনন্যাম্পন্যাসে-আকনন্যালেকনর আবদ কেন্যাবরগর। এহকদরই মমলে একেজিন 
সেবাংগঠকে বছেকলেন ঐ ববভন্যাকগর বশক্ষন্যাথেরমী লখন্যাকমনমী ইহেসেন্যান। লতন্যা লসে বছের ২০লশ আগকস্টে 
ঢন্যাবব-র লখলেন্যার মন্যাকঠ লসেনন্যা-সেদসেনকদর অসেদন্যাচিরকণর প্রেবতবন্যাদ জিন্যানন্যাকনন্যার মধন বদকয়ে 
সেমবচিত ঐ আগস্টে ববকদন্যাকহের বঠকে আকগ,  ১৮ই আগস্টে ২০০৭,  লখন্যাকমনমী  আকসেন 
রন্যাজিশন্যাহেমী ববশ্বববদনন্যালেকয়ে। সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা-সেমকত্রি। তন্যাহর সেন্যাকথে আমন্যার কেথেন্যা হেয়ে ববদনমন্যান 
সেমশমীলে-সেন্যামবরকে জিরবর জিমন্যানন্যাককে চিনন্যাকলেঞ্জ জিন্যানন্যাকনন্যার উপন্যায়ে-পদ্ধিবত বনকয়ে। এসেব 
বনকয়ে পকর বতবন সকবতচিন্যারণ কেকরকছেন আমন্যার বগ ডিট কেকম। পকর লদকখবছে আমন্যাকদর 
লসেবদকনর  কেথেন্যাগুকলেন্যা  বতবন  টম ককে  লরকখকছেন তন্যাহর  লসেই  ললেখন্যায়ে,  যেন্যাকত ধরন্যা  পকড়কছে 
আমন্যাকদর লসেই সেময়েকেন্যার প্রেসবত-বস্পবরট: 

ঘমটঘমকট অন্ধকেন্যাকর মন্যানমরককে পথে লদখন্যাকনন্যার জিনন পমকরন্যা জিঙলে আকলেন্যাবকেত কেরন্যার 
দরকেন্যার নন্যাই। এবট পন্যারন্যাও যেন্যায়ে নন্যা। এ সেময়ে দরকেন্যার হেয়ে বটমবটম কেকর জ্বলেন্যা 
একেবট লেণ্ঠকনর। যেন্যার ক্ষমীণ আকলেন্যার লরখন্যা লদকখ মন্যানমর বমঝকত পন্যারকব পথেবট 
লকেন্যান বদককে। অন্ধকেন্যাকর পথে হেন্যাতকড় লবড়ন্যাকনন্যা  মন্যানমর এতটমকেম  লপকলেই বনকজির 
বনকজির কেন্যাজিবট কেকর বনকত পন্যাকর। (ববপ্রেতমীপ, ২০০৯) 

সেবন্যাই  বমকলে  আমরন্যা  লসেই  লেণ্ঠন  লজ্বকলেবছেলেন্যাম।  ঢন্যাবব-লত  ২০লশ  আগস্টে  যেখন 
বশক্ষন্যাথেরমী-ববকদন্যাহে  আর  লসেনন্যাবনপমীড়ন  চিলেকছে  তখনও  কেথেন্যা  হেকয়েকছে  আমন্যার  তন্যাহকদর 
সেন্যাকথে। একেটম  পর পর। এসেকবরই পবরণন্যাম রন্যাবব-লত ২১লশ আগস্টে। তন্যা বনকয়ে কেথেন্যা 
আকরকে বদন। এ বনকয়ে বন্যাচিন্যালেতন্যা আপন্যাতত বন্ধ। বকেন্তু বনকজিককে বনকয়ে, বনকজিকদরককে 
বনকয়ে এই বন্যাচিন্যালেতন্যা কেরন্যা হেকলেন্যা লকেন এতক্ষণ?  লসেটন্যা হেকলেন্যা:  লযে-ইবতহেন্যাসে-উপলেবব 
লথেককে জিরবর আইনককে আমরন্যা বন্যারবন্যার বমকড়ন্যা আঙেম লে লদবখকয়েবছে,  কেন্যারন্যাবরকণর ঝম হবকে 
বনকয়েবছে,  অজিস্রে বশক্ষন্যাথেরমী  বমবছেকলে  লনকমকছেন,  বনযেরন্যাতন  লভন্যাগ  কেকরকছেন,  পঙম  হেকয়ে 
লগকছেন,  লসেই  উপলেববর  সেকঙই  জিবড়ত  তন্যাকহেরককে  বনকয়ে  আমন্যাকদর  পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা, 
আমন্যাকদর আজিককের উপলেবব। লসে আলেন্যাপ তম লেকতই আমন্যাকদর মকতন্যা লপন্যাকেন্যামন্যাকেকড়র 
লকেচ্ছন্যা বনকয়ে এত বন্যাচিন্যালেতন্যা। 

লভকব লদখমন:  যেখন আমন্যাকদর মকতন্যা  কেমীটতম লেন  মন্যানমকররন্যা  আসেন্নি একেটন্যা রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
ববভমীবরকেন্যাককে লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরন্যার জিনন ঐবতহেন্যাবসেকে-সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যাবভবত্তিকে 
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প্রেসবত  বনকত  পন্যাকর,  তখন  ঐ  ২০০৬  সেন্যাকলে  ২০০৭  সেন্যাকলে  বমকজিরন্যায়েন্যা-বলেকশবভকে 
ঘরন্যানন্যার রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যা লকেন বনন্তঃসেকঙ্কন্যাকচি গন্যা-ঢন্যাকেন্যা বদকয়ে উধন্যাও হেকয়ে যেন্যায়ে? 

৮.৫ বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটক্স বন্যা প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েকনর রন্যাজিনমীবত: 
রন্যাজিনমীবতর অরন্যাজিপনন্যা

আমন্যাকদর  লসেই  ইবতহেন্যাসে-উপলেবব-পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যার  সেমত্রিপন্যাত  লখন্যাদ  কেন্যালের  মন্যাকের সে  এববাং 
‘প্রেথেম আনজিরন্যাবতকে’ ববরয়েকে অবভজতন্যা লথেককেই বকট – অরন্যাজিপনন্যায়ে বন্যা অনন্যানন্যাবকের কত 
যেন্যা  ‘বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ  পবলেবটক্স’  বন্যা  প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েকনর  রন্যাজিনমীবত  ও  ‘প্রেতনক্ষ 
তৎপরতন্যা’র৩ ধন্যারণন্যা  ও  চিচির ন্যার  সেন্যাকথে  সেবাংবশষ।  লকেন্দ্রমীয়ে  কেতক র ত্বতন্ত্রি,  রন্যাষ্ট্রেশবক্তি এববাং 
স্বন্যাধমীনতন্যার ধন্যারণন্যা বনকয়ে দকবষভঙমীর মন্যাকের সেমীয়ে নববশষনই বন্যাবাংলেন্যাকদকশর সেন্যাফিলেন-বনথেরতন্যার 
লক্ষকত্রি  বনয়েন্যামকে  হেয়ে  দন্যাহবড়কয়েকছে  বন্যারবন্যার:  একেন্যাত্তির  লথেককে  একে-এগন্যাকরন্যা  পযেরন। 
আজিককের  বদকনও।  আজিককেও  আমরন্যা  ঘমকরবফিকর  আকরকেটন্যা  একে-এগন্যাকরন্যা  মন্যাকের ন্যা 
পবরবস্থিবতর মমকখ একসে দন্যাহবড়কয়েবছে। 

আমন্যাকদর  উপলেবব  যেবদ  এই  হেয়ে  লযে  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যার  বসেবাংহেন্যাসেকন  আকরন্যাহেন  কেকর 
রন্যাজিশবক্তির সেবলে প্রেকয়েন্যাকগর মন্যাধনকম সেমন্যাজিতন্ত্রি বন্যা গণতন্ত্রি বন্যা বকেছেম-একেটন্যা শুভবসর 
উদয়ে ঘটন্যাকবন্যা, তন্যাহেকলে আমন্যাকদর পথে হেকব একে রকেম। লসেই পকথের ফিরন্যাসেমী ববপ্লব যেমকগর 
জিনন্যাককেন্যাববনকদর  পথে।  বনমকে-বলেপ্রেকয়েন্যাগ-বঞ্চনন্যার  পথে।  এহরন্যা  সেবন্যাই  সেন্যামবরকে  রন্যাষ্ট্রে-
শবক্তির নবধতন্যায়ে ববশ্বন্যাসেমী। লজিলেজিমলেম-বহেবাংসেন্যায়ে ববশ্বন্যাসেমী। লকেন্দ্রমীভম ত লনতক কত্ব ববশ্বন্যাসেমী। 
কেতর ন্যা হুজিমর গুর ফিন্যাদন্যার পমরত মন্যাতব্বর লজিনন্যাকরলে এক্সপন্যাকটর  ববশ্বন্যাসেমী। ললেবনন-লেন্যাকদন
-বলেবন্যারন্যালেপনন্যা এখন্যাকন একেই অন্ধকেন্যাকর উদন্যাবসেত। জিন্যামন্যাত লজিএমবব জিন্যাতমীয়ে পন্যাবটর  
বকেবাংবন্যা আওয়েন্যামমী লেমীগ ববএনবপ কেবমউবনস্টে পন্যাবটর  এখন্যাকন একেই বসর পমজিন্যারমী। লসেই 
বসর নন্যাম লকেন্দ্রমীভম ত রন্যাষ্ট্রেশবক্তি। এ ধন্যারন্যার লমন্যাদ্দেন্যা কেথেন্যাটন্যা হেকলেন্যা: ‘আমরন্যা শবক্তি, আমরন্যা 
বলে – আমরন্যা হুকেম ম-কেলে’। এহকদর তকের টন্যা শুধম রন্যাষ্ট্রে-ক্ষমতন্যার মন্যাবলেকেন্যানন্যা বনকয়ে। বন্যাবকেটন্যা 
একেই।  লনতক ত্বতন্ত্রি  কেতক রত্বতন্ত্রি  হুকেম ম  কেরকবন,  একে  পন্যালে  পন্যাববলেকে-কেমরমী-কেমরচিন্যারমী 
বপপড়ন্যার মকতন্যা লেন্যাইন ধকর লসেটন্যা  লমকন চিলেকবন। লনতন্যা-কেতর ন্যা  ভন্যাকলেন্যা  হেকলেই লদকশর 
মঙলে, দকশর মঙলে। লনতন্যা-কেতর ন্যা খন্যারন্যাপ হেকলে লদকশর-দকশর সেবরনন্যাশ। আকদশ পন্যালেন 
কেরন্যা ছেন্যাড়ন্যা বনবক্তি-মন্যানমর এববাং জিনসেন্যাধন্যারকণর জিমীবনধন্যারকণর লতমন লকেন্যাকনন্যা তন্যাৎপযের 
এখন্যাকন নন্যাই। কেতক রত্ব-হুকেম ম-(অ)মঙলে এখন্যাকন একেই ধন্যারণন্যাসেমকত্রি গন্যাহথেন্যা। যেমদ্ধিই এখন্যাকন 
শন্যাবন। দন্যাসেত্বই এখন্যাকন স্বন্যাধমীনতন্যা। বহেবাংসেন্যাই এখন্যাকন বন্ধম ত্ব। অন্ধত্বই এখন্যাকন সেতনদকবষ। 

৩ প্রেতনক্ষ তৎপরতন্যা  ববরয়েকে ধন্যারণন্যা  ও  চিচির ন্যার  জিনন  দষবন  লডিবভডি লগ্রইবন্যার,  ২০০৯; 
উইবকেবপবডিয়েন্যা, ২০১৩; ভলন্যাবরন বডি বকরন্যা, ১৯১২; মন্যাবটর ন লেমথেন্যার বকেবাং জিমবনয়ের, ১৯৬৩। 
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অরওকয়েলেমীয়ে নদ্বিতবচিনন্যা/নদ্বিতস্বরই এখন্যাকন বন্যাকেস্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যা (দষবন: লসেবলেম লরজিন্যা 
বনউটন, ২০১৩-ঘ)।

আর আমন্যাকদর উপলেবব যেবদ এই হেয়ে লযে মন্যানমর বনকজিরন্যা বনকজিকদরককে পবরচিন্যালেনন্যা 
কেরকত সেক্ষম এববাং লসেটন্যাই কেন্যাবঙত,  তন্যাহেকলে আর হুজিমর-পমরত-পন্যাণ্ডন্যা লেন্যাকগ নন্যা। 
রন্যাষ্ট্রেশবক্তির দন্যাহত নখ লপশমী  থেন্যাবন্যা  লছেহ কট  লফিলেন্যাটন্যাই তখন আসেলে কেন্যাজি। লযে লযেভন্যাকব 
যেতটন্যা পন্যাকর লসে লসেভন্যাকব ততখন্যাবন লসেই কেন্যাজি কেরন্যাটন্যাই তখন আসেলে কেথেন্যা। তথেন্যাকেবথেত 
ববপ্লব  কেরকত  বগকয়ে  সেন্যারন্যাকদশ  আত্মঘন্যাতমী  দন্যাবন্যানলে  ছেবড়কয়ে  লদওয়েন্যাটন্যা  তখন  আর 
কেন্যাবঙত নয়ে,  বরবাং  ঘমটঘমকট  অন্ধকেন্যাকর  বটমবটকম  লেণ্ঠকনর  আকলেন্যা  ছেড়ন্যাকনন্যাই  তখন 
জিরবর অবস্থিন্যা লমন্যাকেন্যাকবলেন্যার জিরবর কেমরপদ্ধিবত। এ পকথে জন্যানই মমবক্তির চিন্যাববকেন্যাবঠ। এ 
উপলেবব লমন্যাতন্যাকবকে স্বন্যাধমীনতন্যার  অজিরকনর একেমন্যাত্রি পথে স্বন্যাধমীনতন্যা  লখন্যাদ।  স্বন্যাধমীনতন্যা 
মন্যাকন ভম লে কেরন্যার এববাং শুধকর লনওয়েন্যার স্বন্যাধমীনতন্যাও বকট। 

প্রেথেম  উপলেবব  লমন্যাতন্যাকবকে  উকদ্দেশনটন্যাই  আসেলে।  লযেককেন্যাকনন্যা  উপন্যাকয়ে  রন্যাকষ্ট্রের 
ক্ষমতন্যায়ে আকরন্যাহেন কেরন্যাটন্যাই মমলে ঘটনন্যা। লযেককেন্যাকনন্যা পনন্যাই নবধ পনন্যা। লকেননন্যা আমন্যার 
ববশ্বন্যাসে,  আমন্যার মতন্যাদশরই  একেমন্যাত্রি খন্যাহবট  ববশ্বন্যাসে,  খন্যাহবট  মতন্যাদশর  তন্যাকত লতন্যা  লকেন্যাকনন্যা 
সেকনহেই নন্যাই। আর বদ্বিতমীয়ে উপলেবব অনমসেন্যাকর উপন্যায়েটন্যাই আসেলে। লযে উপন্যাকয়ে আবম 
কেন্যাজি কেবর তন্যা যেবদ আমন্যার উকদ্দেকশনর সেন্যাকথে মন্যানন্যানসেই নন্যা হেয়ে, তন্যাহেকলে লসে উপন্যায়ে নবধ 
নয়ে, কেন্যাবঙত নয়ে। অবহেবাংসেন্যায়ে লপফৌহছেন্যাকনন্যার একেমন্যাত্রি পথে এখন্যাকন অবহেবাংসেন্যা স্বয়েবাং। সেন্যামন
-সেমন্যাকজি লপফৌহছেন্যাকনন্যার একেমন্যাত্রি পথে সেন্যামন-প্রেণন্যালেমীকত পবরচিন্যাবলেত আত্মসেবাংগঠনতন্ত্রি। 
(দষবন: লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০১৩-গ।) এককেই বকলে ‘বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটক্স’ 
বন্যা  প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েকনর  রন্যাজিনমীবত  (দষবন: লডিবভডি  লগ্রইবন্যার,  ২০১১-কে;  লডিবভডি 
লগ্রইবন্যার, ২০১২-কে)। 

বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ  পবলেবটক্স  বন্যা  প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েকনর  রন্যাজিনমীবত  বলেকত  লবন্যাঝন্যায়ে:  যেন্যা 
আবম চিন্যাই তন্যা  এখনই পবরসম ট  হেকয়ে উঠকব আমন্যার এই মমহেমকতর র  কেমরপ্রেণন্যালেমীর মধন 
বদকয়ে। এটন্যা  পবরসম ট  হেকয়ে ওকঠ  সেন্যাবাংগঠবনকে কেমরপ্রেণন্যালেমীর  লভতর বদকয়ে। আজিককের 
রন্যাজিবনবতকে  সেবাংগঠনই  আগন্যামমী  বদকনর  কেন্যাবঙত  সেমন্যাজি-সেবাংগঠকনর  ক্ষম দ-বকেন্তু-
বন্যাস্তব রূপ ফিম বটকয়ে লতন্যাকলে। মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রে ১৯০৫ সেন্যাকলে প্রেবতবষত ‘সেকেলে শ্রবমককের 
সেবাংগঠন’  শ্রবমকে-পবরচিন্যাবলেত  ইনন্যাবস্ট্রেয়েন্যালে  ওয়েন্যাকের ন্যাসের  অফি  দন  ওয়েন্যাল্ডর  এককেই  বকলে 
‘পমরকনন্যা সেমন্যাকজির লখন্যালেকসের মকধন নতম ন সেমন্যাকজির বমীজি অঙ্কম বরত কেরন্যা’ (ইনন্যাবস্ট্রেয়েন্যালে 
ওয়েন্যাকের ন্যাসের  অফি দন ওয়েন্যাল্ডর,  ২০১৩:  ৩)। ববশ্ব বন্যাবণজিন সেবাংস্থিন্যার শমীরর  নবঠকে বন্ধ কেকর 
লদওয়েন্যা  বকেবাংবদনমীর  বসেয়েন্যাটলে-আকনন্যালেন  (১৯৯৯)  বছেলে  এই  বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ 
পবলেবটকক্সর  উজ্জ্বলে  দকষন্যান  –  লদবখকয়েকছেন  লডিবভডি  লগ্রইবন্যার  (২০০৪)  তন্যাহর 
‘ফনন্যাগকমনসে অফি অনন্যান অনন্যানন্যাবকের স্টে অনন্যানকথন্যাকপন্যালেবজি’ বইকয়ে। 
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সেন্যাম্প্রবতকে  ইউকরন্যাপ-আকমবরকেন্যা  লজিন্যাড়ন্যা  অকেম পন্যাই  আকনন্যালেনও  এই  ধরকনর 
রন্যাজিনমীবতর  অতম নজ্জ্বলে  নবজির  (দষবন:  লডিবভডি  লগ্রইবন্যার,  ২০১১-কে;  লডিবভডি 
লগ্রইবন্যার,  ২০১১-খ;  লডিবভডি  লগ্রইবন্যার,  ২০১১-গ)।  ভকয়ে  ভকয়ে  লপন্যাকেন্যামন্যাকেকড়র 
ইবতহেন্যাসেও  ববলে:  আগস্টে  ববকদন্যাকহে  লগ্রপ্তন্যার  হেওয়েন্যা  বশক্ষন্যাথেরমী-কেমরকেতর ন্যা-কেমরচিন্যারমী  ও 
বশক্ষকেকদর  মমবক্তির  দন্যাববকত  এববাং  ‘মমক্তি  ববশ্বববদনন্যালেয়ে  আকনন্যালেন’  অজিরকনর  লেকক্ষন 
রন্যাবব-লত  গকড়  ওঠন্যা  ‘কেতক র ত্বববকরন্যাধমী  বশক্ষন্যাথেরমীবকন’  বনন্যানন্যাকর  পবরচিন্যাবলেত  ছেন্যাত্রি-
আকনন্যালেনও এই বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটকক্সর অঙ্কম র বহেকসেকবই ববকববচিত হেওয়েন্যার দন্যাবব 
রন্যাকখ (দষবন: আবরফি লরজিন্যা মন্যাহেমমদ বটকটন্যা, ২০০৮; আবরফি লরজিন্যা মন্যাহেমমদ বটকটন্যা ও 
পন্যাথের  প্রেতমীম  দন্যাসে,  ২০০৮;  পন্যাথের  প্রেতমীম  দন্যাসে,  ২০০৮;  লরজিন্যাউর  রহেমন্যান  প্রেমমখ, 
২০০৮; লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০০৮-খ)। 

৮.৬ প্রেথেম আনজিরন্যাবতকে: বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটক্স বনন্যাম রন্যাষ্ট্রেপনন্যা 

লযে  ‘বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ  পবলেবটক্স’  বন্যা  প্রেন্যাকে-রূপন্যায়েকনর  রন্যাজিনমীবতর  কেথেন্যা  আমরন্যা 
বলেবছেলেন্যাম,  লসে  বদকে লথেককে লদখকলে ববপ্লবমীকদর  একেটন্যা  মমখন  ববকবচিনন্যা  হেওয়েন্যার  কেথেন্যা 
কেন্যাবঙত পবরবতরন  সেন্যাধকন লকেন্দ্রমীভম ত রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যার  ভম বমকেন্যা  কেমী  হেকব লসে  ববকবচিনন্যা। 
কেকনরলে তন্যাকহের এববাং তন্যাহর সেন্যাথেমী-অনমসেন্যারমীরন্যা তন্যাহকদর বনকজিকদর ভন্যাবধন্যারন্যা লমন্যাতন্যাকবকে 
যেখন একেটন্যা  ববপ্লকবর  বদককে  এবগকয়ে  বগকয়েবছেকলেন,  তখনও বকেন্তু এই  ববকবচিনন্যাটন্যাই 
লগন্যাটন্যা  লসেই  নবপ্লববকে  কেমরকেন্যাকণ্ডর  বনধরন্যারকে  ঘটনন্যায়ে  পবরণত  হেকয়েবছেলে।  তন্যাহকদর 
পদ্ধিবত-প্রেণন্যালেমী ও বভশকনর তন্যাৎপযের ভন্যাকলেন্যা কেকর লবন্যাঝন্যার দন্যায়ে লথেককে ববকশরত প্রেথেম 
আনজিরন্যাবতককের লভতরকেন্যার মন্যাকের সেবন্যাদমী রন্যাষ্ট্রেপনন্যা এববাং ননরন্যাজিনবন্যাদমী মমবক্তিপনন্যার বনবরকখ 
জিনন রন্যাষ্ট্রে-প্রেশ্নটন্যাককে একেটম  আলেন্যাদন্যা গুরত্ব বদকয়ে লদকখ বনকত লচিষন্যা কেরব।

ইউকরন্যাকপ বশল্পববপ্লব-কেন্যালেপকবরর লভতকরই গকড় উকঠবছেলে ‘শ্রমজিমীবমী মন্যানমরকদর 
আনজিরন্যাবতকে সেবমবত’ ওরকফি ‘প্রেথেম ইনন্যারননন্যাশনন্যালে’। লেনকনর লসেইন মন্যাবটর ন হেকলে 
১৮৬৪ সেন্যাকলের ২৮লশ লসেকপম্বকর অনমবষত একে গণশ্রবমকে-সেভন্যার বসেদ্ধিন্যান অনমযেন্যায়েমী 
গবঠত হেয়ে এই প্রেবতষন্যান। লসেই সেময়েকেন্যার বককটন এববাং ফন্যাকন্সর সেবকচিকয়ে শবক্তিশন্যালেমী লটডি 
ইউবনয়েন লনতন্যারন্যা বছেকলেন এর প্রেবতষন্যাতন্যা। ঐ গণশ্রবমকে-সেভন্যা আকয়েন্যাজিন কেরন্যার লক্ষকত্রি 
কেন্যালের  মন্যাকের কসের  লকেন্যাকনন্যা  অবাংশগ্রহেণ  নন্যা  থেন্যাকেকলেও  প্রেথেম  ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের  অস্থিন্যায়েমী 
লজিনন্যাকরলে কেন্যাউবন্সকলের সেদসেন বনবরন্যাবচিত হেন বতবন। এববাং অবচিকরই এর লনতক কত্ব আসেমীন 
হেন। (দষবন: ববটন্যাবনকেন্যা ববশ্বককেন্যার, ২০১৩।) 

এই সেবমবত গকড় ওঠন্যার লপছেকন আকছে সেমদমীঘর আথের-সেন্যামন্যাবজিকে-ঐবতহেন্যাবসেকে ও 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে পটভম বম। অত কেথেন্যা এখন্যাকন নয়ে। তন্যারপরও অল্প বকেছেম কেথেন্যা এখন্যাকন নন্যা বলেকলেই 
নয়ে। কেন্যারণ এখনকেন্যার বন্যাবাংলেন্যাকদকশ বলেকশবভকে ধন্যারন্যার  (ববকশরত তরণ)  বন্যামপনমীরন্যা 
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এই ইবতহেন্যাসে বনকয়ে লতমন চিচির ন্যা কেকরন নন্যা। এ বনকয়ে লযেটমকেম  কেথেন্যাবন্যাতর ন্যা তন্যাহরন্যা লনতন্যাকদর মমখ 
লথেককে লশন্যাকনন তন্যাও একে প্রেকেন্যার মমখস্ত ‘মন্যাকের সেবন্যাদমী’ ঘরন্যানন্যার একেকপকশ লকেচ্ছন্যা। তন্যাই এ 
বনকয়ে  সেন্যামন্যানন  দম-একেটন্যা  কেথেন্যা  এখন্যাকন  বকলে  রন্যাখকত  চিন্যাই।  বলেকত  চিন্যাই  আপন্যাতত 
কেবমউবনস্টে  ইবতহেন্যাসেপ্রেকণতন্যা  বজি.  এম.  লস্টেককফির  ললেখন্যা  ‘প্রেথেম  আনজিরন্যাবতককের 
ইবতহেন্যাসে’ বইটন্যার তক তমীয়ে অধনন্যায়েটমকেম  অনমসেরণ কেকর (বজি. এম. লস্টেকফি, ১৯২৮)। 

সেবাংকক্ষকপ  বলেকলে,  লগন্যাটন্যা  ইউকরন্যাকপর  শ্রবমকেরন্যা  একেটন্যা  আনজিরন্যাবতকে  সেবমবতর 
প্রেকয়েন্যাজিন অনমভব কেরবছেকলেন। সেব লদকশই তন্যাহকদর আবথেরকে দমরবস্থিন্যা বছেলে মমলেত একেই 
ধন্যারন্যার। সেব লদকশই তন্যাহরন্যা একেই ধরকনর লশন্যারণ-পমীড়কনর বশকেন্যার হেবচ্ছকলেন। তন্যার মকধন 
ইবাংলেনন্যান এববাং ফন্যাকন্সর মকতন্যা অগ্রসের পমহবজিবন্যাদমী লদশগুকলেন্যায়ে শ্রমজিমীবমীকদর প্রেবতবদকনর 
জিমীবনযেন্যাত্রিন্যা  অকনকে  লববশ  কেকঠন্যার  হেকয়ে  পকড়বছেলে মন্যাবলেকেপকক্ষর বনকষ্পেরণ  ও  নন্যানন্যা 
রকেকমর রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বনপমীড়কনর কেন্যারকণ। এরই মকধন,  আমরন্যা বলেবছে ১৮৬০-এর দশককের 
কেথেন্যা,  লপন্যাবলেশ  জিন্যাগরণ এববাং  ইতন্যাবলের  জিনসেন্যাধন্যারকণর  মমবক্তি-সেবাংগ্রন্যাম  আনজিরন্যাবতকে 
শ্রমজিমীবমী জিনতন্যারর মকধন সেবাংহেবতসেমচিকে উদ্দেমীপনন্যা নতবর কেকরবছেলে, ববকশরত ফিরন্যাসেমী ও 
বকবটশ শ্রবমকেকদর মকধন। 

এ সেময়ে,  ১৮৬২ সেন্যাকলে,  লেনকন অনমবষত হেয়ে কেন্যারখন্যানন্যা,  প্রেযেমবক্তি ও বশল্পকেলেন্যা 
ববরয়েকে একে আনজিরন্যাবতকে প্রেদশরনমী। ৩৬টন্যা লদকশর ২৮০০০ মন্যানমর এই প্রেদশরনমীকত অবাংশ 
লনয়ে। এই লমলেন্যায়ে আকেক ষ হেকয়েবছেলে ৬০ লেক্ষ দশরকে। এই প্রেদশরনমীককে লকেন্দ্র কেকর লগন্যাটন্যা 
ইউকরন্যাপ মহেন্যাকদকশর শ্রবমকেকদর সেন্যাকথে বকবটশ শ্রবমকেকদর লদখন্যাসেন্যাক্ষন্যাকতর উবসেলেন্যা নতবর 
হেয়ে। ফন্যাকন্সর শ্রবমকেরন্যা, ববকশর কেকর পনন্যাবরসে আর বলেয়েকন্সর শ্রবমকেরন্যা, তহেববলে সেবাংগ্রহে 
কেরকত শুর কেকরন লযেন ফিরন্যাসেমী  শ্রবমকেকদর প্রেবতবনবধদলে এই লমলেন্যায়ে লযেকত পন্যাকর। 
জিন্যামরন্যাবন  লথেককেও  শ্রবমকে-প্রেবতবনবধদলে  এই  লমলেন্যায়ে  আকসেন।  ১৮৬২  সেন্যাকলের  ৫ই 
আগস্টে  ফিরন্যাসেমী  শ্রবমকেকদর  ৭০  জিকনর  প্রেবতবনবধদলেককে  আনমষন্যাবনকেভন্যাকব  স্বন্যাগত 
জিন্যানন্যান  বকবটশ  শ্রবমকে-কেমকরডিরন্যা।  এই  অনমষন্যাকন  লববশ  লববশ  কেকর  উচ্চন্যাবরত  হেয়ে 
শ্রবমকেকদর আনজিরন্যাবতকে একেটন্যা সেবমবত গঠকনর প্রেকয়েন্যাজিকনর কেথেন্যা। এ সেময়ে লেনকন 
অকনকে ফিরন্যাসেমী শ্রবমকে-উদ্বিন্যাস বসেবন্যাসে কেরকতন। উপরন্তু, ঐ আনজিরন্যাবতকে প্রেদশরনমীকত 
আসেন্যা ফিরন্যাসেমী শ্রবমকেকদর লকেউ লকেউ বককটকন লথেককে যেন্যান স্থিন্যায়েমীভন্যাকব বন্যাসে কেরন্যার জিনন। 
এহকদর মন্যাধনকম  দমই  লদকশর শ্রবমকেকদর মকধন  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগটন্যা  অক্ষম ণ্ণ  লথেককে যেন্যায়ে। অনন 
বদককে,  মন্যাকের সেককে  লকেন্দ্র  কেকর  একেদলে  জিন্যামরন্যান  শ্রবমকে  বকবটশ  শ্রবমকে  আকনন্যালেকনর 
লনতন্যাকদর সেন্যাকথে ঘবনষ লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ গকড় লতন্যাকলেন। তন্যাহরন্যাও তম কলে ধরকত থেন্যাককেন লগন্যাটন্যা 
ইউকরন্যাকপর শ্রমজিমীবমীকদর ঐকেনবদ্ধি হেওয়েন্যার গুরকত্বর কেথেন্যা। 

এ বদককে রশ সেন্যামন্যাকজিনর  অধমীশ্বররন্যা  যেখন লপন্যাবলেশ গণজিন্যাগরণককে রক্তিগঙন্যায়ে 
ডিম ববকয়ে  লদন,  তখন  প্রেবতবন্যাকদ  লফিকট  পকড়ন  বককটন  ও  ফন্যাকন্সর  শ্রবমকেরন্যা।  তন্যাহকদর 
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মধনকেন্যার লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ নতম ন কেকর চিন্যাঙন্যা হেকয়ে উঠকত থেন্যাককে। ১৮৬৩ সেন্যাকলের ২২ জিমলেন্যাই 
ফিরন্যাসেমী শ্রবমকেকদর একেদলে প্রেবতবনবধ আবন্যার আকসেন বককটকন। তন্যাহরন্যা আকসেন তন্যাহকদর 
কেন্যাকছে বকবটশ শ্রবমকেকদর পন্যাঠন্যাকনন্যা পকত্রির উত্তির বনকয়ে। ঐ একেই সেন্ধনন্যায়ে লেনকনর লসেইন 
লজিমসে  হেকলে  লপন্যালেনন্যাকনর  মন্যানমরকদর  সেম্মন্যাকন  আকয়েন্যাবজিত  একে  অনমষন্যাকন  উপবস্থিত 
বছেকলেন ফিরন্যাসেমী শ্রবমকেরন্যা। এইসেব সেভন্যায়ে এববাং আকরন্যা অননসেব সেভন্যায়ে এই দমই লদকশর 
শ্রবমকেকদর আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যা চিলেকত থেন্যাককে শ্রবমকেকদর আনজিরন্যাবতকে একেটন্যা সেবমবত 
গঠকনর বনন্যাপন্যাকর। 

১৮৬৪ সেন্যাকলের লসেকপম্বর মন্যাকসে লপন্যালেনন্যাণ্ড প্রেকশ্ন নতম ন একেটন্যা সেভন্যা আকয়েন্যাজিকনর 
উকদনন্যাগ যেখন চিলেবছেলে,  লবশ বকেছেম  ফিরন্যাসেমী শ্রবমকে-প্রেবতবনবধ তখন লেনকন আকসেন। 
এবন্যার তন্যাহরন্যা আকসেন সেকেলে লদকশর শ্রবমকেকদর মকধন তথেন-লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ চিন্যাবলেকয়ে যেন্যাওয়েন্যার 
মকতন্যা ববকশর একেটন্যা কেবমবট গঠকনর সেমবনবদরষ  প্রেস্তন্যাব বনকয়ে। এই ফিরন্যাসেমী শ্রবমকেকদর 
স্বন্যাগত-সেম্বধরনন্যা  উপলেকক্ষ বকবটশ  শ্রবমকে-সেবাংগঠনগুকলেন্যা  আকয়েন্যাজিন কেকর  ববরন্যাট  একে 
আনজিরন্যাবতকে সেভন্যা – ২৮লশ লসেকপম্বর তন্যাবরকখ। 

সেভন্যাটন্যা  অনমবষত হেয়ে  লসেইন মন্যাবটর ন  হেকলে।  সেভন্যায়ে  সেভন্যাপবতত্ব কেকরন  দকষবন্যাদমী 
বচিনকে ও ইবতহেন্যাকসের প্রেকফিসের এডিওয়েন্যাডির  লস্পন্সন্যার ববজিবলে (কেন্যালের মন্যাকের সে বছেকলেন এহর 
বন্ধম )। শুরকত বক্তিক তন্যা কেকরন প্রেকফিসের ববজিবলে। তন্যারপর বকবটশ শ্রবমকেকদর পক্ষ লথেককে 
ফিরন্যাসেমী শ্রবমকেকদর উকদ্দেকশন ভন্যারণ পকড় লশন্যানন্যান শ্রবমকেকনতন্যা ওডিগন্যার। এরপর ফিরন্যাসেমী 
শ্রবমকেকদর পক্ষ লথেককে বক্তিক তন্যা কেকরন ফিরন্যাসেমী শ্রবমকেকনতন্যা লতন্যালেন্যাইন। বক্তিক তন্যা-টক্তিক তন্যা 
হেকয়ে  যেন্যাওয়েন্যার  পর  সেবরসেম্মবতক্রকম  এই  সেভন্যা  একেটন্যা  প্রেস্তন্যাব  গ্রহেণ  কেকর  শ্রবমকেকদর 
আনজিরন্যাবতকে একেটন্যা সেবাংগঠন গকড় লতন্যালেন্যার বনন্যাপন্যাকর। বঠকে হেয়ে লযে এর লকেন্দ্রমীয়ে অবফিসে 
হেকব লেনকন। ২১ সেদকসেনর একেটন্যা কেবমবট বনবরন্যাবচিত হেয়ে। কেবমবটর দন্যাবয়েত্ব হেয়ে সেবাংগঠকনর 
বনয়েমকেন্যানমন ও গঠনতন্ত্রি প্রেণয়েন কেরন্যা। 

কেবমবটর বকবটশ সেদসেনরন্যা বছেকলেন ওডিগন্যার,  হেন্যাওকয়েলে,  অসেকবন্যানর,  লেমনক্রন্যাফ প্রেমমখ 
খনন্যাতনন্যামন্যা  লটডি ইউবনয়েন লনতক বকন।  এহকদর  মকধন  লকেউ লকেউ বছেকলেন ‘ওকয়েনন্যাইট’ 
(তথেন্যাকেবথেত ইউকটন্যাপমীয়ে সেমন্যাজিতন্ত্রিমী দন্যাশরবনকে রবন্যাটর  ওকয়েকনর অনমসেন্যারমী), লকেউ লকেউ 
বছেকলেন  ‘চিন্যাবটর স্টে’।  (চিন্যাবটর জিম  হেকচ্ছ  ঊনবববাংশ  শতককের  বককটকনর  প্রেভন্যাবশন্যালেমী  একে 
রন্যাজিবনবতকে-সেন্যামন্যাবজিকে সেবাংস্কন্যার-আকনন্যালেন। ১৮৩৮ সেন্যাকলের ‘বপপলেসে চিন্যাটর ন্যার’ এর 
নন্যাম  অনমসেন্যাকর  এহকদর  নন্যাম  হেয়ে চিন্যাবটর স্টে।)  কেবমবটর  ফিরন্যাসেমী  সেদসেনকদর  মকধন  বছেকলেন 
দমনময়েন্যালেন্যা,  লেম  লেমকবযে,  বমকস্ক প্রেমমখ। কেবমবটকত ইতন্যাবলের প্রেবতবনবধ বছেকলেন লফিন্যানন্যানন্যা। 
অনন সেদসেনরন্যা বছেকলেন লমজির এলে.  উল্ফে (ইবন বছেকলেন ইতন্যাবলের ঐকেন আকনন্যালেকনর 
অববসেম্বন্যাবদত লনতন্যা  জিমকযেবপ  মন্যাৎবজিবনর  লসেকক্রটন্যাবর),  ইকেন্যাবরউসে,  প্রেমমখ।  কেবমবটর 
তন্যাবলেকেন্যার  এককেবন্যাকর  বনকচি  বছেলে ‘ডি.  মন্যাকের সে’-এর  নন্যাম।  শ্রবমকে  লশ্রণমীর  বমবদ্ধিজিমীবমী 
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বহেকসেকব তন্যাহর সেমনন্যাম,  লেনকন তন্যাহর অবস্থিন্যান,  এববাং সেম্ভিবত প্রেকফিসের ববজিবলের সেন্যাকথে 
বনবক্তিগত বন্ধম ত্ব তন্যাহককে এই কেবমবটকত স্থিন্যান লপকত সেন্যাহেন্যাযেন কেকরবছেলে। অবচিকরই, আপন 
গুণন্যাবলেমীর সেমবন্যাকদ মমলে লনতক কত্ব আসেমীন হেন বতবন প্রেথেম ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের। 

কেবমবট  নবঠককে বকসে ৫ই অককন্যাবর। আকরন্যা  নন্যানন্যা  লদকশর  শ্রবমকেকনতন্যাকদর  নন্যাম 
অনভমরক্তি  হেয়ে।  গবঠত  হেয়ে  ৩২  সেদকসেনর  অস্থিন্যায়েমী  সেন্যাধন্যারণ  পবররদ  বন্যা  ‘লজিনন্যাকরলে 
কেন্যাউবন্সলে’।  কেবমবটর  প্রেথেম  কেন্যাজি  বছেলে  ‘প্রেথেম  ইনন্যারননন্যাশনন্যালে’-এর  কেমরসেমবচির 
রূপকরখন্যা  বঠকে  কেরন্যা  এববাং  বনয়েমকেন্যানমন  ও  গঠনতকন্ত্রির  খসেড়ন্যা  কেরন্যা।  একেটন্যা  খসেড়ন্যা 
উপস্থিন্যাপন কেকরন লমজির এলে.  উল্ফে। এটন্যা বছেলে ‘ইতন্যালেমীয়ে শ্রমজিমীবমীকদর সেবমবত’র 
বনয়েমকেন্যানমন-গঠনতকন্ত্রির অনমবন্যাদ। বদ্বিতমীয়ে খসেড়ন্যা  লপশ কেকরন বববশষ চিন্যাবটর স্টে লনতন্যা 
ওকয়েস্টেন। তক তমীয়েটন্যা লপশ কেকরন লেম লেমকবযে। চিতম থের খসেড়ন্যাটন্যা প্রেণয়েন কেকরন কেন্যালের মন্যাকের সে। 
দমীঘর,  প্রেন্যাণবন আকলেন্যাচিনন্যার পর গকহেমীত হেয়ে মন্যাকের কসের খসেড়ন্যা। প্রেথেম ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের 
আবদ  এই খসেড়ন্যা  আমন্যাকদরককে রন্যাষ্ট্রে-প্রেশ্নটন্যাককে ববকবচিনন্যার  সেমকযেন্যাগ  কেকর  লদয়ে।  এববাং 
একক্ষকত্রি নতবর হেয়ে পরস্পরববকরন্যাধমী  দমই  ধরকনর ববকবচিনন্যাকবন্যাধ।  একেটন্যা হেকচ্ছ রন্যাষ্ট্রে-
রন্যাজিবনবতকে ববকবচিনন্যা, অপরটন্যা আথের-সেন্যামন্যাবজিকে ববকবচিনন্যা। 

খসেড়ন্যাটন্যার  প্রেথেম অবাংশ হেকচ্ছ ‘লঘন্যারণন্যা’;  পকরর  অবাংশ ‘অস্থিন্যায়েমী  বনয়েমকেন্যানমন’। 
লঘন্যারণন্যা-অবাংকশ বলেন্যা হেয়ে: ‘শ্রমজিমীবমী লশ্রণমীর মহেন্যান কেতর বন হেকচ্ছ রন্যাজিবনবতকে ক্ষমতন্যা 
জিয়ে  কেরন্যা’।  পরবতর মী  সেমকয়ে  ললেবননবন্যাদমী  ধন্যারন্যার  বলেকশবভকে  পন্যাবটর ককে  আমরন্যা  এই 
বচিনন্যাধন্যারন্যা  লমন্যাতন্যাকবকে  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা  দখলে  কেরন্যার  ওপর  প্রেন্যাথেবমকেতম  গুরত্ব  আকরন্যাপ 
কেরকত লদকখবছে। এই বচিনন্যাধন্যারন্যা শ্রবমকেকশ্রণমীসেমমকহের ‘ভনন্যানগন্যাডির  পন্যাবটর ’ বহেকসেকব একেটন্যা 
ললেবননবন্যাদমী গঠকনর সেমকযেন্যাগও নতবর কেকর। 

বকেন্তু কেবমবটর নবঠককে মন্যাকের কসের খসেড়ন্যার বনয়েমকেন্যানমন অবাংকশর শুরকত সেবাংযেমক্তি কেকর 
লদওয়েন্যা হেয়ে একেটন্যা ‘প্রেস্তন্যাবনন্যা’। একত বলেন্যা হেয়ে: ‘শ্রমজিমীবমী লশ্রণমীসেমমকহের মমবক্তি অজিরন 
কেরকত হেকব অবশন-অবশনই লখন্যাদ শ্রমজিমীবমী লশ্রণমীসেমমকহের দ্বিন্যারন্যাই’। ববকশর লেক্ষণমীয়ে: 
একত কেকর শ্রবমকেকদর প্রেবতবনবধ বহেকসেকব লকেন্যাকনন্যা রন্যাজিবনবতকে পন্যাবটর  গঠকনর অবকেন্যাশ 
থেন্যাককে  নন্যা।  লকেন্যাকনন্যা  রন্যাজিবনবতকে দকলের ললেজিমড় হেকয়ে ‘রন্যাজিবনবতকে’ সেবাংগ্রন্যাম কেরন্যাটন্যা 
শ্রমজিমীবমীকদর জিনন অগ্রহেণকযেন্যাগন হেকয়ে পকড়। শ্রবমকেকশ্রণমীর মমবক্তি লকেবলে শ্রবমকেকশ্রণমীর 
পকক্ষই অজিরন কেরন্যা সেম্ভিব – এই ননরন্যাজিনমমবখন বচিনন্যার বমীজি আমরন্যা লদখকত পন্যাই এই 
বচিনন্যাধন্যারন্যার মকধন। 

উপরন্তু এই ‘প্রেস্তন্যাবনন্যা’য়ে বলেন্যা হেয়ে: ‘সেমতরন্যাবাং শ্রমজিমীবমী লশ্রণমীসেমমকহের অথেরবনবতকে 
মমবক্তি হেকচ্ছ লসেই মহেন্যান লেক্ষন,  প্রেকতনকেটন্যা রন্যাজিবনবতকে আকনন্যালেনককে এককেকেবট উপন্যায়ে 
আকেন্যাকর  লযে  লেকক্ষনর  অধমীনস্ত থেন্যাকেন্যা  উবচিত হেকব’।  ‘প্রেস্তন্যাবনন্যা’য়ে  আকরন্যা  বলেন্যা  হেয়ে, 
‘শ্রকমর  মমবক্তি’  একেটন্যা  ‘সেন্যামন্যাবজিকে  সেমসেনন্যা’।  তন্যার  মন্যাকন  এটন্যা  লকেন্যাকনন্যা  রন্যাজিবনবতকে 
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রূপন্যানকরর মন্যামমবলে প্রেশ্ন নয়ে,  এটন্যা আসেকলে সেমন্যাজি-রূপন্যানকরর প্রেশ্ন। পরবতর মী সেমকয়ের 
লগন্যাটন্যা  আনজিরন্যাবতকে  শ্রবমকে-আকনন্যালেকনর  সেমস্ত ধন্যারন্যাককেই  আমরন্যা  লদকখবছে  ‘ববপ্লব’ 
বলেকত ‘সেন্যামন্যাবজিকে ববপ্লব’ লবন্যাঝন্যাকত – রন্যাজিবনবতকে ববপ্লব নয়ে। 

একেটন্যা  বজিবনসে  এখন্যাকন  ববকশরভন্যাকব  লখয়েন্যালে  কেরন্যা  দরকেন্যার।  সেমচিনন্যাপকবর  প্রেথেম 
ইনন্যারননন্যাশনন্যালে লমন্যাকটও লকেন্যাকনন্যা মন্যাকের সেবন্যাদমী সেবাংস্থিন্যা বহেকসেকব গকড় ওকঠ বন। এটন্যা বছেলে 
নন্যানন্যা লদকশর নন্যানন্যা মকতর নন্যানন্যা পকথের শ্রবমকে-আকনন্যালেন ও শ্রবমকে-সেবাংগঠনসেমমকহের 
একেটন্যা সেন্যাধন্যারণ সেমবন্যায়ে। শুর লথেককেই একত বছেকলেন মন্যাকের সেবন্যাদমী নবজন্যাবনকে সেমন্যাজি-
তন্ত্রিমীরন্যা,  প্রুকধন্যাহপনমী  বমউচিময়েন্যাবলেস্টেরন্যা,  বনন্যাঙ্কম ইবন্যাদমী  জিঙমীপনমীরন্যা,  এববাং  বন্যাকেম বননপনমী 
কেতক রত্বতন্ত্রিববকরন্যাধমী ননরন্যাজিনবন্যাদমীরন্যা। আকরন্যা বছেকলেন জিন্যামরন্যাবনর লেন্যাসেন্যালেপনমীরন্যা, বককটকনর 
ওকয়েনপনমীরন্যা ও চিন্যাবটর স্টেরন্যা, ইতন্যাবলের মন্যাৎবজিবন-অনমসেন্যারমী ধমরককেবন্দ্রকে জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমীরন্যা 
ইতনন্যাবদ প্রেভক বত নন্যানন্যান মতপকথের শ্রমজিমীবমীরন্যা।

লববশ বদন লটককে বন প্রেথেম ইনন্যারননন্যাশনন্যালে। এর মকতন্যা বহুমত বহুপকথের একেটন্যা 
সেবাংস্থিন্যাককে পবরচিন্যালেনন্যার জিনন লযে ধরকনর উদন্যার মকনন্যাভন্যাব এববাং স্বন্যাধমীনতন্যা-স্বশন্যাসেনপনন্যা 
অনমসেরণ কেরন্যার দরকেন্যার বছেলে, কেন্যালের মন্যাকের কসের আত্ম-অবভমন্যানমী প্রেকেক বত তন্যার উপকযেন্যাগমী 
বছেলে বকলে মকন হেয়ে নন্যা। উপরন্তু তন্যাহর লকেন্দ্রমীভম ত লনতক ত্ববভবত্তিকে সেবাংগঠনবচিনন্যা ইনন্যার-
ননন্যাশনন্যালেককে ঐকেনবদ্ধি রন্যাখকত বনথের হেয়ে। ১৮৭৬ সেন্যাকলে, প্রেবতষন্যার ১২ বছেকরর মন্যাথেন্যায়ে, 
ববলেমপ্ত হেকয়ে যেন্যায়ে এই বহু আকেন্যাবঙত এই আনজিরন্যাবতকে প্রেবতষন্যানবট। বকেন্তু এই একে 
যেমগ  কেন্যালেপবর  বছেলে  অবতশয়ে  তন্যাৎপযেরপমণর।  আনজিরন্যাবতকে  এই  শ্রবমকে-সেবাংগঠন লগন্যাটন্যা 
ইউকরন্যাকপর এববাং আকমবরকেন্যার ক্রমববকেন্যাশমন্যান পমমহবজিবন্যাদককে প্রেবতবদন চিনন্যাকলেঞ্জ কেরবছেলে। 
এককেবন্যাকর লমন্যাক্ষমভন্যাকব। এই প্রেথেম ইনন্যারননন্যাশনন্যালেই শ্রবমকেকদর সেন্যামকন প্রেথেম পবরষন্যার
-ভন্যাকব হেন্যাবজির কেরকত পন্যাকর:  শ্রবমকেরন্যা,  যেবদ চিন্যায়ে,  তন্যাহেকলে পকবথেবমীটন্যাককে বদকলে বদকত 
পন্যাকর। 

প্রেথেম  ইননন্যারননন্যাশনন্যাকলের  মকধন  একেটন্যা  গুরত্বপমণর  প্রেশ্ন  উকঠ  যেন্যায়ে।  আমন্যাকদর 
আপন্যাত-আকলেন্যাচিন বপ্রেবফিগন্যাকরবটভ পবলেবটকক্সর প্রেসেকঙ এববাং সেন্যামন্যাবজিকে ববপ্লকবর লক্ষকত্রি 
রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যাককে কেমীভন্যাকব ববকবচিনন্যা কেরব লসেই প্রেসেকঙ এই প্রেশ্নবট সেববকশর গুরত্বপমণর। 
প্রেশ্নটন্যা হেকলেন্যা: শ্রবমকেরন্যা পমহবজিপবতকদর কেন্যাছে লথেককে ক্ষমতন্যা দখলে কেকর বনকত যেবদ পন্যাকর, 
তন্যার পকর সেমন্যাজিতকন্ত্রির বববনমরন্যাণ হেকব লকেমন কেকর। তখন মন্যাকের সে-একঙলেসেকদর ধন্যারন্যা 
শবক্তিশন্যালেমী বছেলে প্রেধন্যানত ইবাংলেনন্যান এববাং জিন্যামরন্যাবনর শ্রবমকে-আকনন্যালেনককে লকেন্দ্র কেকর। 
বলেকত  লগকলে  এই  দমইটন্যা  লদকশর  শ্রবমকে  আকনন্যালেনককে  লকেন্দ্র  কেকরই  মন্যাকের সে  এববাং 
একঙলেকসের জিন্যামরন্যান লসেন্যাশনন্যালে লডিকমন্যাকক্রবসের ধন্যারন্যা গকড় ওকঠ। এই ধন্যারন্যা মকন কেরত, 
আমরন্যা  –  কেবমউবনস্টেরন্যা,  শ্রবমকেরন্যা  –  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা  দখলে  কেরব,  এববাং  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যার 
বনপমীড়ন কেরন্যার  লযে  ক্ষমতন্যা  আকছে  (লসেনন্যাবন্যাবহেনমী  আকছে,  পমবলেশ আকছে,  বলেপ্রেকয়েন্যাগ 
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কেরন্যার নন্যানন্যান অনন্যাপন্যাকরটন্যাসে আকছে,  যেন্ত্রিপন্যাবত আকছে) – লসেই যেন্ত্রিপন্যাবতগুকলেন্যা আমরন্যা 
আমন্যাকদর কেবন্যায়ে লনব। এববাং আমরন্যা এই যেন্ত্রিপন্যাবতগুকলেন্যাককে আমন্যাকদর মকতন্যা কেকর 
প্রেকয়েন্যাগ কেরব পমহবজিপবতকদর ববরকদ্ধি – তন্যাহকদর এতকেন্যাকলের অবজিরত শবক্তি-কেন্যাঠন্যাকমন্যাককে 
একেদম বচিরতকর গুহবড়কয়ে লদওয়েন্যার জিনন। 

অনন বদককে প্রেথেম ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের একেটন্যা ববরন্যাট অবাংশ – লস্পন, সেমইজিন্যারলেনন্যান, 
ফন্যান্স,  হেলেনন্যান  (লনদন্যারলেনন্যান),  লবলেবজিয়েন্যাম – এই লদশগুকলেন্যা লথেককে আসেন্যা শ্রবমকে-
আকনন্যালেন এববাং তন্যাকদর সেবাংগঠকনর প্রেবতবনবধরন্যা একেটন্যা ববকেল্প ধন্যারন্যা বন্যা ধন্যারণন্যা দন্যাহড় 
কেরন্যান। লসেই ধন্যারণন্যাটন্যা হেকচ্ছ: একেবন্যার আপবন যেবদ লেঙ্কন্যায়ে যেন্যান তন্যাহেকলে আপবন রন্যাবকণ 
পবরণত হেকবন। আপবন যেত মহেন্যান বনবক্তিই হেন এববাং আপনন্যার উকদ্দেশন যেত মহেৎই 
লহেন্যাকে,  একেবন্যার যেবদ  আপবন রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যায়ে আসেমীন হেন এববাং রন্যাকষ্ট্রের এই বলেপ্রেকয়েন্যাগ 
কেরন্যার  লমবশনগুকলেন্যাককে  প্রেথেম  সেমকযেন্যাকগই  ধ্ববাংসে  কেকর  নন্যা  বদকয়ে  বনকজির  হেন্যাকত  লনন, 
তন্যাহেকলে আগন্যামমীকেন্যালে আপবন  (একে বছেকরর মকধন,  বন্যা ছেয়ে মন্যাকসের মকধন)  নস্বরন্যাচিন্যারমী 
শন্যাসেককে পবরণত হেকবন; জিন্যাকরর চিন্যাইকত বড় জিন্যাকর পবরণত হেকবন। এই ধন্যারন্যার অননতম 
বড় গলেন্যা বছেকলেন রশ ববপ্লবমী বমখন্যাইলে বন্যাকেম বনন। 

লতন্যা,  বন্যাকেম বননরন্যা বলেকতন: ববদনমন্যান রন্যাষ্ট্রে – তন্যার লসেনন্যাবন্যাবহেনমী,  পমবলেশ প্রেশন্যাসেন, 
লকেন্দ্রমীয়ে আমলেন্যাতন্ত্রি, মন্ত্রিমীসেভন্যা,  সেবাংসেদ – তন্যার যেত রকেকমর বলেপ্রেকয়েন্যাগ কেরন্যার লমবশন 
আকছে, প্রেথেম সেমকযেন্যাকগই লসেই যেন্যাবতমীয়ে লমবশনপত্রিককে ধ্ববাংসে কেকর বদকত হেকব। এববাং এর 
জিন্যায়েগন্যাকত এর ববকেল্প বহেকসেকব লকেন্যাকনন্যা নবপ্লববকে সেবাংসেদ, লকেন্যাকনন্যা নবপ্লববকে লসেনন্যাবন্যাবহেনমী, 
বকেবাংবন্যা লকেন্যাকনন্যা  নবপ্লববকে পমবলেশবন্যাবহেনমী  আমরন্যা গঠন কেরব নন্যা। একেবন্যার যেবদ রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
বলেপ্রেকয়েন্যাকগর  বদককে  শ্রবমকে-আকনন্যালেন  যেন্যায়ে,  তন্যাহেকলে  গত  পন্যাহচি  হেন্যাজিন্যার  বছেকরর 
বলেপ্রেকয়েন্যাকগর  লযে  রন্যাজিনমীবত  (রন্যাজিনমীবত  মন্যাকনই  বলেপ্রেকয়েন্যাকগর  রন্যাজিনমীবত),  পন্যাহচি 
হেন্যাজিন্যার বছেকরর লযে কেতক র ত্বতন্ত্রি লসেগুকলেন্যাই সেমন্যাকজি নব উদনকম বফিকর আসেকব। এই ধন্যারন্যার 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে সেমন্যাজিতন্ত্রি হেকব ইবতহেন্যাকসের সেবকচিকয়ে বড় বমথেনন্যা। অকনকে পকরর বলেকশবভকে 
‘সেমন্যাজিতন্ত্রি’ বন্যাকেম বননকদর এই দন্যাববককে বনমরমভন্যাকব সেতন প্রেমন্যাণ কেকরবছেলে ৭০ বছের ধকর 
– আমরন্যা লদকখবছে।

সেন্যামন্যাবজিকে ববপ্লবককে এই মমক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রিমীরন্যা আগন্যামমীকেন্যাকলের ঘটনন্যা মকন 
কেরকতন নন্যা। এহরন্যা মকন কেরকতন আবম লযে নবপ্লববকে রূপন্যানর চিন্যাই সেমন্যাকজির, তন্যা আমন্যার 
বতর মন্যান চিন্যাওয়েন্যাচিন্যাওবয়ের কেমরপ্রেণন্যালেমীর মকধনই প্রেবতফিবলেত হেকত হেকব। আগন্যামমীকেন্যালে লযে 
শুভ-সেমনর-ননন্যায়েপরন্যায়েণ সেমন্যাজি আবম চিন্যাই আমন্যার আজিককের সেবাংগঠন-প্রেণন্যালেমীই তন্যার 
প্রেবতচ্ছবব ফিম বটকয়ে যেবদ নন্যা লতন্যাকলে তন্যাহেকলে আমন্যাকদর পকক্ষ অনত ঐ রকেকমর একেটন্যা 
সেমন্যাজিগঠকনর বচিনন্যা লস্রেফি মমকখর বমবলে হেকয়েই থেন্যাকেকব। এই বমবলে হেকব আর সেব ভন্যাহওতন্যা-
বন্যাবজির  বমবলের  মকতন্যাই  যেন্যার  লেক্ষন  ভন্যাকলেন্যা  ভন্যাকলেন্যা  কেথেন্যা  বকলে  রন্যাষ্ট্রে-রন্যাজিবনবতকে 
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ক্ষমতন্যাটন্যাককে কেম ক্ষমীগত কেরন্যা। তন্যারপর আবম যেন্যা কেরব লসেটন্যাই হেকব ‘সেমন্যাজিতন্ত্রি’। 
সেমতরন্যাবাং, ‘প্রেথেম ইনন্যারননন্যাশনন্যালে’-এর মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রিমীরন্যা এই বপ্রেবফিগন্যা-

লরবটভ পবলেবটকক্সর প্রেশ্নটন্যাককে বড় কেকর সেন্যামকন একনবছেলে। ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের মমবক্তি-
পরন্যায়েণ লসেকেশনগুকলেন্যা ১৮৭১ সেন্যাকলে সেমইজিন্যারলেনন্যাকনর সেনকভবলেয়েন্যায়ে কেবাংকগ্রকসে বমবলেত 
হেয়ে। ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের নয়েটন্যা লসেকেশকনর লরন্যাকলেন্যা জিন প্রেবতবনবধর এই ‘সেনকভবলেয়েন্যা 
কেবাংকগ্রসে’ একেটন্যা সেন্যাকেমর লেন্যার পন্যাঠন্যায়ে ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের অনভমরক্তি সেকেলে লফিডিন্যাকরশকনর 
কেন্যাকছে। (দষবন:  মন্যাকের সে-একঙলেসে, ১৮৭২)। ‘সেন্যাকেমর লেন্যার অফি দন বসেক্সবটন’ বন্যা ‘লরন্যালে 
জিকনর সেন্যাকেমর লেন্যার’ নন্যাকম পবরবচিত এই দবলেকলে বলেন্যা হেয়ে:

ইনন্যারননন্যাশনন্যালে তন্যার বনকজির জিনন লযে গঠনববননন্যাসেটন্যা নতবর কেকরকছে, ভববরনকতর 
সেমন্যাজি হেকব – আববশনকেভন্যাকব – লসেটন্যারই সেবরজিনমীন লচিহেন্যারন্যা। এ ছেন্যাড়ন্যা আর বকেছেম 
হেকতই পন্যাকর নন্যা। তন্যাহেকলে অবশনই আমন্যাকদর এই সেবাংগঠনককে এমন যেকত্নর সেন্যাকথে 
গকড় তম লেকত হেকব যেন্যাকত কেকর তন্যা আমন্যাকদর আদকশরর যেতটন্যা সেম্ভিব কেন্যাছেন্যাকেন্যাবছে 
যেন্যায়ে। কেতক র ত্বতন্যাবন্ত্রিকে একেটন্যা সেবাংগঠনববননন্যাসে লথেককে সেমতন্যাপরন্যায়েণ ও মমক্তি একেটন্যা 
সেমন্যাজি লববরকয়ে  আসেকব  –  এমনটন্যা  লকেউ চিন্যাইকত  পন্যাকরন  লকেমন কেকর?  এটন্যা 
অসেম্ভিব।  ইনন্যারননন্যাশনন্যালে  লযেকহেতম  ভবববরনকতর  মন্যানবসেমন্যাকজির  ভ্রুণ,  এখন 
লথেককেই  এককে  তন্যাই  হেকয়ে  উঠকত  হেকব  আমন্যাকদর  স্বন্যাধমীনতন্যা-নমীবত  আর 
লফিডিন্যাকরশন-নমীবতর ববশ্বস্ত প্রেবতচ্ছবব। এববাং এককে তন্যাই প্রেতনন্যাখনন্যান কেরকত হেকব 
এমন লযেককেন্যাকনন্যা নমীবতককে যেন্যা হেকয়ে উঠকত পন্যাকর কেতক র ত্ব-প্রেবণ বন্যা নস্বরতন্ত্রি-প্রেবণ। 
(লকে. লজি. লকেনন্যাবফিকে, ১৯৪৮: ২৬২-২৬৩) 

এরও আকগ, ১৮৬৯ সেন্যাকলে, বমখন্যাইলে বন্যাকেম বনন বলেকখবছেকলেন, 

ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের গঠনববননন্যাসে  রন্যাকষ্ট্রের গঠনববননন্যাসে  লথেককে পমকরন্যাপমবর  আলেন্যাদন্যা 
হেকব। কেন্যারণ, এর লেক্ষন নতম ন নতম ন রন্যাষ্ট্রে নতবর কেরন্যা নয়ে, বরবাং সেকেলে ববদনমন্যান 
সেরকেন্যার-বনবস্থিন্যাককে  ধ্ববাংসে  কেরন্যা।  রন্যাকষ্ট্রের  ক্ষমতন্যা  যেত  কেক বত্রিম,  বনষম র  আর 
কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  হেকব,  রন্যাষ্ট্রে  যেত  লববশ  উদন্যাসেমীন  ও  আক্রমণন্যাত্মকে  হেকয়ে  উঠকব 
জিনসেন্যাধন্যারকণর স্বন্যাভন্যাববকে ববকেন্যাশধন্যারন্যা, স্বন্যাথের আর আকেন্যাঙন্যার প্রেবত – তত লববশ 
কেকর  স্বন্যাধমীন  আর  স্বন্যাভন্যাববকে-প্রেন্যাকেক বতকে  হেকয়ে  উঠকত  হেকব  ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের 
গঠনববননন্যাসেককে। তত লববশ কেকর এককে ধন্যারণ কেরকত জিনসেন্যাধন্যারকণর স্বন্যাভন্যাববকে 
সেহেজিন্যাত প্রেবকবত্তিগুকলেন্যাককে আর আদশরসেমমহেককে। (বমখন্যাইলে বন্যাকেম বনন, ১৮৬৯)

এভন্যাকব,  ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের গঠনববননন্যাকসের প্রেকশ্ন,  ইনন্যারননন্যাশনন্যালে পবরচিন্যালেনন্যার 
পদ্ধিবতর প্রেকশ্ন,  এববাং সেমন্যাজিতকন্ত্রির সেন্যাকথে স্বন্যাধমীনতন্যা ওতকপ্রেন্যাত সেম্পকের  ববচিন্যাকরর প্রেকশ্ন 
বন্যাকেম বননকদর সেন্যাকথে মন্যাকের সেকদর লমফৌবলেকে মতপন্যাথেরকেন নতবর হেয়ে। এরই পবরণন্যাকম লহেকগ 
অনমবষত ১৮৭২ সেন্যাকলে মন্যাকের সেকদর ‘লকেন্দ্রন্যাবয়েত সেমন্যাজিতন্ত্রি’ আর বন্যাকেম বননকদর ননরন্যাজিন
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-বন্যাকদর  লভতরকেন্যার  দ্বিন-সেবাংঘন্যাতককে  লকেন্দ্র  কেকর  লভকঙে  যেন্যায়ে  প্রেথেম  ইনন্যারননন্যাশনন্যালে 
(ববটন্যাবনকেন্যা  ববশ্বককেন্যার,  ২০১৩)।  ইনন্যারননন্যাশনন্যালে  লথেককে  ববহেষন্যার  কেরন্যা  হেয়ে 
বন্যাকেম বননকদরককে – লস্পন সেমইজিন্যারলেনন্যান ফন্যান্স লডিনমন্যাকের  লনদন্যারলেনন্যানকসের মন্যাকের সেবন্যাদ-
ববকরন্যাধমী পমকরন্যা ধন্যারন্যাটন্যাককে। ববহেষন্যার কেরন্যা হেয়ে তহেববলে তসেরকপর নন্যাম বদকয়ে, লগন্যাকয়েনন্যা
-বগবরর অবভকযেন্যাগ তম কলে,  উপদলেমীয়ে লকেন্যানলে সেকবষ কেরন্যার লদন্যারন্যাকরন্যাপ কেরন্যার মন্যাধনকম। 
এই  ধন্যারন্যাট  বছেলে  অকনকে  শবক্তিশন্যালেমী।  মন্যাকের কসের  বচিনন্যাধন্যারন্যা  দ্বিন্যারন্যা  অবধকেতর  মন্যাত্রিন্যায়ে 
প্রেভন্যাববত ইবাংলেনন্যান এববাং  জিন্যামরন্যাবনর  শ্রবমকে আকনন্যালেকনর লথেককে পবরমন্যাকণ-সেবাংখনন্যায়ে-
আয়েতকন-বলেটন্যাকরচিন্যাকর  অকনকে বড় একেটন্যা ধন্যারন্যা।  এববাং এই ধন্যারন্যাককে  প্রেথেম ইনন্যার-
ননন্যাশনন্যালে লথেককে যেখন ববহেষন্যার কেকর লদওয়েন্যা হেকলেন্যা, তন্যার বতন-চিন্যার বছেকরর মকধনই প্রেথেম 
ইনন্যারননন্যাশনন্যালে  শবক্তিশমনন  হেকয়ে  পকড়।  উপরন্তু,  বন্যাকেম বননরন্যা  পন্যাকছে  এই  প্রেথেম 
ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলে নতম ন  কেকর প্রেভন্যাব ববস্তন্যার  কেকর লফিকলে,  তন্যাই  এর প্রেধন্যান কেন্যাযেরন্যালেয়ে 
লেনন  লথেককে  সেবরকয়ে  লনওয়েন্যা  হেয়ে  বনউ  ইয়েককের  –  মন্যাকের কসের  উকদনন্যাকগ  (ববটন্যাবনকেন্যা 
ববশ্বককেন্যার,  ২০১৩)।  পকরর  কে-বছের  ধকর  লকেন্যাকনন্যা  রকেকম  বটককে  থেন্যাকেন্যার  পর  লশকর 
১৮৭৬  সেন্যাকলে  বফিলেন্যাকফিলেবডিয়েন্যা  সেকম্মলেকন  আনমষন্যাবনকেভন্যাকব  ববলেমপ্ত  কেরন্যা  হেয়ে  প্রেথেম 
ইনন্যারননন্যাশনন্যালেককে। ননরন্যাজিনপনমীকদরককে ববহেষন্যার কেরন্যা,  প্রেধন্যান কেন্যাযেরন্যালেয়ে লেনন লথেককে 
সেবরকয়ে লনওয়েন্যা ইতনন্যাবদ কেন্যারণ লতন্যা বছেলেই – প্রেথেম ইনন্যারননন্যাশনন্যালে ববলেমপ্ত কেকর লদওয়েন্যার 
আকরন্যা একেটন্যা কেন্যারণ বছেকলেন মন্যাকের সে বনকজিও। এসেময়ে বতবন ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের কেন্যাজিকেমর 
লথেককে বনকজিককে গুবটকয়ে বনবচ্ছকলেন,  আর লববশ কেকর মন বদবচ্ছকলেন পমহবজি সেবাংক্রন্যান 
গকবরণন্যা-অধনয়েকন (অনন্যানন্যাককের ন্যাবপবডিয়েন্যা, ২০০৮)। 

প্রেথেম ইনন্যারননন্যাশনন্যালে যেতবদন বছেলে,  তন্যার মকধন দ্ইমটন্যা ধন্যারন্যা স্পষ হেকয়ে ওকঠ। এ 
কেথেন্যা সেতন লযে তন্যাবত্ত্বকে বহেকসেকব, পমহবজি গ্রকনর প্রেকণতন্যা বহেকসেকব, ইউকরন্যাকপর শ্রবমকেকদর 
মহেন্যান  সেবাংগঠকে বহেকসেকব  লগন্যাটন্যা  ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলের  কেন্যাকছে,  সেবন্যার  কেন্যাকছে  শ্রদ্ধিন্যার  পন্যাত্রি 
বছেকলেন কেন্যালের  মন্যাকের সে।  উপকরন্যাক্তি তকের গুকলেন্যা  যেখন চিলেবছেলে প্রেথেম  ইনন্যারননন্যাশনন্যাকলে, 
যেখন বন্যাকেম বননকদরককে  ববহেষন্যার  কেরন্যা  হেকচ্ছ,  তখনও বন্যাকেম বনন  বনকজি কেন্যালে  মন্যাকের কসের 
কেনন্যাবপটন্যালে  প্রেথেম  বন্যাকরর  মকতন্যা  রশ  ভন্যারন্যায়ে  অনমবন্যাদ  কেরকছেন,  এববাং  বলেখকছেন  লযে 
কেনন্যাবপটন্যালে প্রেকতনকে শ্রবমককের জিনন অবশনপন্যাঠন।  (মন্যাকের কসের এববাং একঙলেকসের রবচিত 
কেবমউবনস্টে ইশকতহেন্যাকরর প্রেথেম রশ অনমবন্যাদ কেকরবছেকলেন বন্যাকেম বনন ১৮৮২ সেন্যাকলে।) 
তন্যার মন্যাকন তন্যাবত্ত্বকে বহেকসেকব ও গুর বহেকসেকব এববাং সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে আকনন্যালেনককে একেটন্যা 
লমন্যাটন্যামমবট ‘ববজন্যান-সেম্মত’ পন্যাটন্যাতকনর ওপর দন্যাহড় কেরন্যাকনন্যার লক্ষকত্রি মন্যাকের কসের ভম বমকেন্যা 
বনকয়ে কেন্যাকরন্যা লকেন্যাকনন্যা সেকনহে বছেলে নন্যা। বকেন্তু মন্যাকের সে-কেবথেত ‘জিনগকণর রন্যাষ্ট্রে’ প্রেবতষন্যা 
কেরন্যার তকত্ত্বর সেকঙ যেন্যাহরন্যা একেমত বছেকলেন নন্যা,  তন্যাহকদর বদকে লথেককে স্পষ একেটন্যা ধন্যারণন্যা 
গকড়  ওকঠ  এই  মকমর  লযে:  সেমন্যাজিতন্ত্রি  নন্যাকম  লযে  শ্রবমকে-আকনন্যালেন  ইউকরন্যাপ-
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আকমবরকেন্যাকত আকছে তন্যার মকধন আকছে আসেকলে দমইটন্যা পবরষন্যার ধন্যারন্যা। একেটন্যা হেকচ্ছ 
‘কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  সেমন্যাজিতন্ত্রি’।  অননটন্যা  ‘মমবক্তিপরন্যায়েণ  সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে’  ধন্যারন্যা।  কেতক রত্ব-
পরন্যায়েণ  সেমন্যাজিতন্ত্রি  ববদনমন্যান  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা  লথেককে  রবলেবাং  কন্যাসেককে  উকচ্ছদ  কেকর  বদকয়ে 
বনকজিরন্যাই রন্যাষ্ট্রেটন্যাককে কেবন্যা কেকর বনকজিকদর মকতন্যা কেকর পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার কেথেন্যা ভন্যাবকতন্যা। 
প্রেকেন্যারন্যানকর  এহরন্যা  ববশ্বন্যাসে  কেরকতন,  রন্যাষ্ট্রে  বনরকপক্ষ  একেটন্যা  লমবশন।  লমবশনটন্যা  যেন্যাহরন্যা 
পবরচিন্যালেনন্যা কেরকবন,  লসেই অনমসেন্যাকর তন্যা পবরচিন্যাবলেত হেকব এববাং লসেরকেম চিবরত্রি ধন্যারণ 
কেরকব। পবরচিন্যালেকেরন্যা যেন্যা চিন্যান, রন্যাষ্ট্রে তন্যাই কেরকব, লসেরকেমই হেকব। মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজি-
তন্ত্রি মকন কেরত রন্যাকষ্ট্রের বনজিস্ব একেটন্যা চিবরত্রি আকছে। এর প্রেধন্যান চিবরত্রি বলেপ্রেকয়েন্যাগ কেরন্যা, 
প্রেবতপক্ষককে  দমন  কেরন্যা।  শুধম  লশ্রণমীগত  প্রেবতপক্ষই  নয়ে,  রন্যাকষ্ট্রের  লযেককেন্যাকনন্যা 
প্রেবতপক্ষককেই। এমনবকে লসেই প্রেবতপক্ষ যেবদ রন্যাষ্ট্রে-পবরচিন্যালেকে তথেন্যা রন্যাষ্ট্রে-মনন্যাকনজিন্যারকদর 
বনজি লশ্রণমীর অনভমরক্তিও হেকয়ে থেন্যাককেন। সেমতরন্যাবাং রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা দখলে কেকর তন্যার সেন্যাহেন্যাকযেন 
সেমন্যাজিপবরবতরন কেরকত যেন্যাওয়েন্যাটন্যা আত্মঘন্যাতমী একেটন্যা পদ্ধিবত। 

লতন্যা,  এই  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  সেমন্যাজিতকন্ত্রির  ধন্যারন্যাটন্যাই  আমন্যাকদর  মকতন্যা  লদশগুকলেন্যার 
আজিককের বদকনর বলেকশবভকে-রন্যাজিনমীবতর বমীজি। আজিককে আমরন্যা যেন্যাককে বলেকশবভকে-
বন্যামপনন্যা ববলে আর বকে। ১৯১৭ সেন্যাকলে ভন্যাবদবমর ইবলেচি ললেবনকনর লনতক কত্ব রন্যাবশয়েন্যাকত 
বলেকশবভকে পন্যাবটর র রন্যাজিবনবতকে ক্ষমতন্যা দখকলের ববপ্লকবর পর লথেককে সেন্যারন্যা পকবথেবমীকত 
সেমন্যাজিতন্ত্রি মন্যাকনই হেকচ্ছ এই ললেবননবন্যাদমী, কেতক রত্বপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রি। কেকনরলে তন্যাকহেরও 
এই মন্যাকের বসেস্টে-ললেবনবনস্টে ধন্যারন্যা লথেককেই গকড় ওঠন্যা,  ববকেবশত হেকয়ে ওঠন্যা,  এই রকেকমর 
একেটন্যা  পবরবন্যাকরর  মধন  লথেককেই  লবকড়  ওঠন্যা  মন্যানমর।  পরবতর মী  সেমকয়ে  এই  ধন্যারন্যার 
কেমকরডিকদর সেকঙই লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ কেকর বতবন তন্যার নবপ্লববকে কেমরকেন্যাকণ্ডর সেমচিনন্যা ঘটন্যান। 

৮.৭ শন্যাস্ত্র, সেন্যাকয়েন্স এববাং স্বন্যাধমীনতন্যা 

কেকনরলে তন্যাকহের এর আকগ, পহচিন্যাত্তিকরর অকনকে আকগ, বসেরন্যাজি বশকেদন্যাকরর সেকঙ কেন্যাজি 
কেরন্যা শুর কেকরবছেকলেন। বসেরন্যাজি বশকেদন্যার পবলেবটকেনন্যালে কন্যাসে বনকতন,  কেকনরলে তন্যাকহের 
বমবলেটন্যাবর  লটবনবাং  বদকতন।  (বমবলেটন্যাবরর  সেন্যাকথে  পবলেবটকক্সর এই সেবাংবমশ্রণই পরবতর মী 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশর দমীঘরবদকনর ইবতহেন্যাসে রচিনন্যা কেকরকছে।)  এভন্যাকব তন্যাহরন্যা  কেন্যাজি কেরবছেকলেন। 
একে পযেরন্যাকয়ে  বসেরন্যাজি বশকেদন্যাকরর  সেকঙ  তন্যাহকদর  ববনবনন্যা  হেয়ে  নন্যা।  বসেরন্যাজি বশকেদন্যারই 
বলেকত লগকলে কেকনরলে তন্যাকহেকরর কেন্যাছে লথেককে দমকর সেকর যেন্যান। বসেরন্যাজি বশকেদন্যার অবভকযেন্যাগ 
লতন্যাকলেন লযে কেকনরলে তন্যাকহের একেজিন বমবলেটন্যাবর অবফিসেন্যার। এববাং একেজিন লপবটবমকজিরন্যায়েন্যা 
বমবলেটন্যাবর  অবফিসেন্যাকরর  পকক্ষ  ববপ্লবমী  হেওয়েন্যা  সেম্ভিব  নন্যা।  তন্যাহককে  চিন্যাকেবর  লছেকড়  বদকয়ে 
আসেকত হেকব। বকেন্তু,  তন্যাকহেরককে  আমরন্যা  যেন্যারন্যা  বচিবন  তন্যাহরন্যা  জিন্যাবন  লযে,  তন্যাকহের  লসেই 
লছেন্যাটকবলেন্যা লথেককে একেটন্যা সেন্যামবরকে যেমকদ্ধির জিনন প্রেসত হেকচ্ছন। তন্যাকহের বববভন্নি স্কম কলে 
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পকড়কছেন।  তন্যাহর  বন্যাবন্যা  বছেকলেন  লরলেওকয়ের  লস্টেশন  মন্যাস্টেন্যার।  লসেই  কেন্যারকণ  আজিককে 
এখন্যাকন কেন্যালেককে ওখন্যাকন বদবলে হেকয়ে হেকয়ে লযেকত হেকয়েকছে তন্যাহকদরককে। চিটগ্রন্যাকম তন্যাকহের 
তখন পড়কছেন,  যেখন বতবন লমবটকে পন্যাশ কেকরন বন,  তন্যাহর স্কম কলের বটচিন্যার  (মন্যাস্টেন্যারদন্যা 
সেমযেরকসেকনর একেজিন প্রেতনক্ষ সেহেকেমরমী তন্যাকহেরকদর স্কম কলের বশক্ষকে বছেকলেন) কন্যাসেরকম ঐ 
‘লকেন্যামলেমবত’ লছেকলেকমকয়েকদরককে,  লতর-লচিন্যাদ্দে-পকনর বছেকরর বন্যাচ্চন্যাকদরককে,  লশখন্যাকতন 
লযে লতন্যামন্যাকদর মকতন্যা বকয়েকসেই আমরন্যা বকবটশ সেন্যামন্যাজিনককে রকখ দন্যাহবড়কয়েবছেলেন্যাম। বতবন 
বলেকতন,  আবম  তখন কন্যাসে  লটকনর  ছেন্যাত্রি  বছেলেন্যাম।  তন্যাকহেরককে  বলেকতন,  লতন্যামন্যাকদর 
বকয়েসেমী আমরন্যা বছেলেন্যাম তখন। তন্যাকহের বছেকলেন লসেই গকল্পর প্রেবত লসেই ইবতহেন্যাকসের প্রেবত 
অকনকে উৎসেমকে। এববাং তন্যাহর  ঔৎসেমকেন  লদকখ সেমযেরকসেকনর লসেই কেমকরডি,  জিন্যালেন্যালেন্যাবন্যাদ 
পন্যাহেন্যাকড়র  ববপ্লকবর  অননতম  প্রেতনক্ষ,  সেম্মমখকযেন্যাদ্ধিন্যা,  তন্যাকহেরককে  বনকয়ে,  ঐ  লছেন্যাট 
বন্যাচ্চন্যাটন্যাককে বনকয়ে জিন্যালেন্যালেন্যাবন্যাদ পন্যাহেন্যাকড় যেন্যান। লদখন্যাকত থেন্যাককেন:  জিন্যালেন্যালেন্যাবন্যাদ পন্যাহেন্যাকড় 
দন্যাহবড়কয়ে  লকেন্যাথেন্যায়ে  সেমযেরকসেন  যেমদ্ধি  কেকরকছেন,  লকেন্যাথেন্যায়ে  লকেন্যাথেন্যায়ে  দন্যাহবড়কয়ে  তন্যাহরন্যা  পবজিশন 
বনকয়েকছেন,  কেমীভন্যাকব  কেমীভন্যাকব  তন্যাহরন্যা  পরন্যাবজিত  হেকয়েকছেন,  কেমীভন্যাকব  কেমীভন্যাকব  তন্যাহরন্যা 
বজিকতবছেকলেন,  কেমীভন্যাকব  তন্যাহরন্যা  তন্যাহকদর  জিয়ে  রক্ষন্যা  কেরকত  পন্যাকরন  বন।  স্বকপ্নের  বমীজি 
তন্যাকহেকরর মন্যাথেন্যার মকধন বমকন লদন বতবন। 

তন্যার আকগ লথেককেই মন্যাকয়ের সেমকত্রি অননন্যাকয়ের ববরকদ্ধি প্রেবতবন্যাদ কেরন্যার মন্ত্রি লপকয়ে-
বছেকলেন তন্যাকহের। খমব অল্প বকয়েকসে, চিটগ্রন্যাকমর এ ঘটনন্যারও আকগ, তন্যাকহেরককে আমরন্যা 
লদকখবছে, একেটন্যা ডিন্যাকেন্যাত ডিন্যাকেন্যাবত কেকর বফিকর যেন্যাকচ্ছ, কেকনরলে তন্যাকহের একেন্যা, লছেন্যাট বন্যাচ্চন্যা, 
খন্যাবলে  হেন্যাকত  লসেই  ডিন্যাকেন্যাকতর  সেন্যামকন  বগকয়ে  রকখ  দন্যাহড়ন্যাকচ্ছন,  চিনন্যাকলেঞ্জ  কেরকছেন। 
মন্যারন্যামন্যাবর  কেরকছেন  (অনন  একেটন্যা  ঘটনন্যায়ে)।  লতন্যা,  এই  তন্যাকহেরককে  আমরন্যা  লদবখ, 
এককেবন্যাকর লছেন্যাট লবলেন্যা লথেককে উবন একেটন্যা যেমকদ্ধির জিনন নতবর হেকচ্ছন। এববাং এই যেমদ্ধি 
কেরন্যার জিননই, যেমদ্ধি লশখন্যার জিনন তন্যাকহের সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমীকত লযেন্যাগদন্যান কেকরন। সেন্যামবরকে 
বন্যাবহেনমীকত যেন্যাব, যেমদ্ধি লকেমন কেকর বশখব, সেব ভন্যাকলেন্যা মকতন্যা বশকখ সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমী লছেকড় 
বন্যাইকর আসেব,  জিনসেন্যাধন্যারণককে সেকঙ বনকয়ে আমন্যার লদশককে আবম পন্যাবকেস্তন্যানমীকদর হেন্যাত 
লথেককে মমক্তি কেরব। আর, বসেরন্যাজি বশকেদন্যার মকন কেরকছেন, তন্যাকহের হেকচ্ছন লপবট বমকজিরন্যায়েন্যা 
আবমর অবফিসেন্যার। 

লখয়েন্যালে কেকর লদখকবন:  বসেরন্যাজি বশকেদন্যারককে খন্যাকটন্যা কেকর লদখন্যারও বকেন্তু একে চিমলে 
জিন্যায়েগন্যা  নন্যাই।  বসেরন্যাজি বশকেদন্যার  আমন্যাকদর  আকরকে  রূপকেথেন্যার  নন্যায়েকেকদর  একেজিন। 
এরকেম অজিস্রে রূপকেথেন্যার নন্যায়েকেকদরককে বনকয়ে,  আবম বকলেবছে,  আমরন্যা রূপকেথেন্যার যেমগ 
পন্যার হেকয়ে একসেবছে। সেবতনকেন্যাকরর রূপকেথেন্যার যেমগ। এটন্যা আসেকলে রূপকেথেন্যা বছেলে নন্যা, বন্যাস্তব 
বছেলে। বসেরন্যাজি বশকেদন্যাকরর মন্যাথেন্যায়ে বছেলে একেটন্যা বলেকশবভকে বথেওবর। শন্যাসেকে বন্যাহ্মণকদর 
শন্যাকস্ত্রর  মকতন্যা।  বন্যাহ্মণকদরককে লযেমন  কেকর  তন্যাহকদর  শন্যাস্ত্র,  তন্যাহকদর  মনমসেবাংবহেতন্যা  গন্যাইডি 
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কেকরকছে লতমনই। মনমসেবাংবহেতন্যায়ে যেন্যা  ললেখন্যা আকছে তন্যার বন্যাইকর বন্যাহ্মকণরন্যা  যেন্যাকবন নন্যা। 
মনমসেবাংবহেতন্যায়ে যেন্যা ললেখন্যা আকছে, তন্যার মন্যাকন বন্যাহ্মকণরন্যা লবন্যাকঝন অথেবন্যা নন্যা লবন্যাকঝন লসেটন্যাই 
লমকন  চিলেকবন।  তন্যাহরন্যা  প্রেধন্যানত  নন্যা  বমকঝই  হেন্যাজিন্যার  পন্যাহকচিকে  বছের  ধকর  ঘন্যাকড়  কেকর 
মনমসেবাংবহেতন্যা  বকয়ে  বনকয়ে  লববড়কয়েকছেন।  মকন  কেকরকছেন:  জিমীবকনর  চিন্যাইকত  শন্যাস্ত্র  বড়। 
জিমীবকনর  চিন্যাইকত  সেন্যাকয়েন্স  বড়।  জিমীবকনর  চিন্যাইকত  ‘সেতন’  বড়।  লযে  ‘সেতন’  আবম 
বচিকনবছে। আমন্যার লযেটন্যা শন্যাস্ত্র, আমন্যার লযেটন্যা ডিগমন্যাবটজিম, আমন্যার লযেটন্যা অন্ধত্ব – লসেটন্যাই 
হেকলেন্যা  ‘আমন্যার  সেতন’;  ‘আমন্যার  সেন্যাকয়েন্স’।  এই  সেন্যাকয়েকন্সর  বন্যাইকর  বন্যাহ্মণরন্যা  (সেন্যারন্যা 
পকবথেবমীর সেবরপ্রেকেন্যার বন্যাহ্মণ) একে চিমলেও সেকরন বন। সেন্যাধন্যারণ মন্যানমরককে রন্যাস্তন্যা বদকয়ে শুধম 
লহেহকট যেন্যাওয়েন্যার অবধকেন্যার অজিরন কেরন্যার জিনন,  সেন্যাধন্যারণ মন্যানমর লযেন তন্যার বনকজির ছেন্যায়েন্যা 
বনকয়ে  সেবাংকেম বচিত  নন্যা  থেন্যাককে  তন্যার  জিনন  লেড়ন্যাই  কেরকত  হেকয়েকছে  তন্যাকদরককে।  বনকজির 
ছেন্যায়েন্যাটমকেম র স্বমীকেক বত অজিরন কেরন্যার জিনন! (এই ছেন্যায়েন্যা বন্যাহ্মকণর গন্যাকয়ে পকড় লগকলে লতন্যা 
সেবরনন্যাশ!  প্রেন্যায়েবশ্চিত্তি কেরকত হেকব,  হেয়েত লমকর লফিলেন্যা হেকব,  হেয়েত গ্রন্যাম লথেককে তন্যাবড়কয়ে 
লদওয়েন্যা  হেকব,  হেয়েত  একেঘকর  কেকর  লফিলেন্যা  হেকব।)  বলেকশবভকেরন্যাও  লশ্রণমীসেবাংগ্রন্যাকমর 
জিগকত বনকজিকদকরকে এরকেম উন্নিত, লনতক স্থিন্যানমীয়ে, ভনন্যানগন্যাডির  বন্যাহ্মণই ভন্যাবকতন বকট। 

এই শন্যাকস্ত্রর ববরকদ্ধি লেড়ন্যাই-ই লতন্যা  মন্যানবজিন্যাবতর মমবক্তির লেড়ন্যাই। মন্যানবজিন্যাবতর 
লযেটন্যাককে আমরন্যা আমরন্যা সেভনতন্যা ববলে, লযেটন্যাককে আমরন্যা সেবাংস্কক বত ববলে, লযেটন্যাককে আমরন্যা 
আমন্যাকদর স্বপ্নে ববলে, স্বন্যাধমীনতন্যা ববলে, মমক্তি লযে জিমীবকনর কেথেন্যা ববলে, লসেটন্যা অজিরন কেরন্যার 
জিনন  মন্যানবজিন্যাবতককে  বন্যাকরন্যা  হেন্যাজিন্যার  বছের  ধকর  লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব  শন্যাকস্ত্রর 
লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরকত হেকয়েকছে। 

বসেরন্যাজি বশকেদন্যাকরর মন্যাথেন্যায়ে বছেলে শন্যাস্ত্র। বলেকশবভকে শন্যাস্ত্র। লসেই শন্যাস্ত্র বকলে বদকচ্ছ লযে 
কেকনরলে  তন্যাকহের  একেটন্যা  লপবটবমকজিরন্যায়েন্যা  আবম  অবফিসেন্যার।  পন্যাবকেস্তন্যানমী  আবমরর  মকতন্যা 
বনপমীড়কে আবমরর অবফিসেন্যার। এই শন্যাস্ত্রককে বসেরন্যাজি বশকেদন্যার শন্যাস্ত্র বহেকসেকব লচিকনন বন। 
বতবন তন্যাককে মকন কেকরকছেন সেমন্যাজিবদকলের সেন্যাকয়েন্স। মজিন্যার কেথেন্যা হেকচ্ছ, লসেই সেন্যাকয়েন্স-
মকত, কেকনরলে তন্যাকহের ববপ্লবমী নন্যা,  লপবটবমকজিরন্যায়েন্যা ললেন্যাকে। তন্যাহেকলে আমরন্যা,  একে কেথেন্যায়ে, 
লদখকত পন্যাবচ্ছ,  তন্যাকহেকরর জিমীবন লথেককে আবম একে নম্বর এইটন্যা বশখলেন্যাম লযে শন্যাকস্ত্রর 
চিন্যাইকত প্রেকেক ত বনবক্তি এববাং তন্যার কেমরকেন্যাণ্ড অকনকে লববশ জিরবর। 

বকেন্তু আনফিচিমর কনটবলে কেকনরলে তন্যাকহের লসেই লচি গুকয়েভন্যারন্যার সেমথেরকেই বছেকলেন, লযে লচি 
গুকয়েভন্যারন্যা বকেউবন্যাকত ববপ্লব হেবন্যার পকর প্রেথেম ফিন্যায়েন্যাবরবাং লস্কন্যায়েন্যাডিগুকলেন্যাকত বনকজি হেন্যাকত 
গুবলে  কেকর  মন্যানমরককে  লমকরকছেন;  লযে  লচি  গুকয়েভন্যারন্যা  বকেউবন্যাকত  প্রেথেম  কেনকসেকন্ট্রেশন 
কেনন্যাম্পগুবলে দন্যাহড় কেরন্যান,  রন্যাবশয়েন্যার মকতন্যা। কেনকসেকন্ট্রেশন কেনন্যাম্পগুকলেন্যা বছেলে দন্যাসেকদর 
কেনন্যাম্প,  লযেখন্যাকন সেমস্ত ললেন্যাকেককে,  যেন্যাককেই মকন হেকচ্ছ ববপ্লকবর ববরকদ্ধি,  যেন্যাককেই মকন 
হেকচ্ছ আমন্যার পকক্ষ নন্যা, তন্যাককেই ববন কেকর রন্যাখন্যা হেকতন্যা। মন্যানমর বড় বছেলে নন্যা। বড় বছেলে: 
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আমন্যার প্রেবত অনমগত লকে,  অনমগত লকে  নন্যা।  লযে  আমন্যার  প্রেবত অনমগত নন্যা,  লসে-ই 
ববপ্লকবর শত্রু। তন্যাককে বনকয়ে আবম কেমী কেরব? তন্যাককে বনকয়ে কেনকসেকন্ট্রেশন কেনন্যাকম্প আবম 
লঢন্যাকেন্যাকবন্যা। সেন্যারন্যা জিমীবন লজিলে খন্যাটকব লসে। পবরশ্রম কেরকব। তন্যাকত কেকর উৎপন্যাদন হেকব। 
সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  ববপ্লকবর  উৎপন্যাদন  দন্যাহড়ন্যাকব,  ইনন্যাবস্ট্রেয়েন্যালে  লরকভন্যালেমনশন  দন্যাহড়ন্যাকব  এই 
কেনকসেকন্ট্রেশন কেনন্যাকম্পর দন্যাসেকদর,  দন্যাসে-শ্রবমকেকদর,  সেন্যাধন্যারণ শ্রবমকেকদর শ্রকম – যেন্যার 
জিনন ববপ্লব, যেন্যাকদর মমবক্তির জিনন ববপ্লব। 

লযে লজিলেখন্যানন্যা  লভকঙে লফিলেন্যার জিনন ববপ্লব,  লসেই লজিলেখন্যানন্যা  বনকয়েই বলেকশবভকে 
সেমন্যাজিতন্ত্রি দন্যাহবড়কয়েকছে। আপনন্যারন্যা  জিন্যাকনন। আবম বন্যাড়ন্যাবচ্ছ নন্যা  আর। রন্যাবশয়েন্যা বছেলে 
সেন্যারন্যা পকবথেবমীকত সেবকচিকয়ে বড় লজিলে বসেকস্টেম। বকেউবন্যা বছেলে লেনন্যাবটন আকমবরকেন্যার সেব 
লচিকয়ে বড় বপ্রেজিন কেনন্যাম্পগুকলেন্যার একেটন্যা, বপ্রেজিন বসেকস্টেমগুকলেন্যার একেটন্যা। আমন্যাকদরককে 
– আবম  শুধম  একে কেথেন্যায়ে  ববলে – আমন্যাকদরককে  এই লগন্যাটন্যা  বলেকশবভকে ধন্যারন্যা  বনকয়ে 
পমনববরকবচিনন্যা কেরকত হেকব। আমন্যাকদর লকেন্যাকনন্যা ভম লে বছেলে নন্যা। আমরন্যা লযে যেমকগ জিনগ্রহেণ 
কেকরবছেলেন্যাম,  আমন্যাকদর পমবরসেমরমীরন্যা  (তন্যাকহেরককে আমন্যার বনবক্তিগতভন্যাকব বড় ভন্যাই মকন 
হেয়ে,  বন্যা এরকেম অকনকে মন্যানমরককে)  যেন্যাহরন্যা আমন্যাকদর মন্যাত্রি একে প্রেজিন আকগর মন্যানমর, 
তন্যাহকদর লকেন্যাকনন্যা ভম লে বছেলে নন্যা। তন্যাহকদর পমকরন্যা যেমগটন্যা লদখকবন। বভকয়েতনন্যাকম লহেন্যাবচিবমন। 
এগন্যাকরন্যা-বন্যাকরন্যা-লতকরন্যা বছের ধকর স্বন্যাধমীনতন্যা-যেমদ্ধি চিলেকছে। স্বন্যাধমীনতন্যা-যেমদ্ধি আকস্ত আকস্ত 
সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  পন্যাবটর র  লনতক কত্ব  একেটন্যা  র নন্যাবডিকেনন্যালে  লেড়ন্যাইকয়ে  পবরণত  হেকচ্ছ।  এই 
বকেউবন্যা,  বভকয়েতনন্যাম,  চিমীন,  রন্যাবশয়েন্যা,  আলেকববনয়েন্যা – একদরককে লদকখ লদকখ তন্যাকহেররন্যা 
বড় হেকয়েকছেন। আমরন্যা একদর কেথেন্যা শুকন শুকন বড় হেকয়েবছে। আমন্যাকদর লগন্যাটন্যা যেমগটন্যাই 
লতন্যা  বলেকশবভকেকদর  যেমগ।  ১৯১৭  সেন্যাকলের  পকর  আমরন্যা  অন্ধ  ঈমন্যান  একনবছেলেন্যাম: 
আমন্যাকদর  ‘নবমী’  আকছে,  আমন্যাকদর  ‘রসেমলে’  আকছে,  আমন্যাকদর  ‘ধমরগ্রন’  আকছে, 
আমন্যাকদর  ‘মক্কন্যা’  আকছে,  ‘লবকহেশত’  পকবথেবমীকত  আমরন্যা  নতবর  কেকরবছে  লসেন্যাবভকয়েত 
ইউবনয়েকন। সেমতরন্যাবাং আমন্যাকদর এখন্যাকন কেন্যাজি হেকচ্ছ: ‘জিন্যাস্টে টম  ফিকলেন্যা’। শুধম অনমসেরণ 
কেকর  যেন্যাও।  তন্যাহেকলে  পকরই  তম বম  মবঞ্জকলে  মকেসেমকদ  লপফৌহকছে  যেন্যাকব।  বকেন্তু,  এই  অন্ধ 
অনমসেরণ – এটন্যা লযে আমন্যাকদরককে অন্ধকত্বর পকথে বনকয়ে যেন্যাকব এইটন্যা আমরন্যা ভন্যাববই বন। 

সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  আকনন্যালেকনর  ইবতহেন্যাকসে  লখন্যাদ  কেন্যালের  মন্যাকের সেককে  লযে  ধরকনর 
মতন্যামতগুকলেন্যা লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেকর কেকর দন্যাহড়ন্যাকত হেবচ্ছলে, লসেই মমবক্তিমমবখন সেমন্যাজিতকন্ত্রির 
ববপমলে ইবতহেন্যাসেককে আমন্যাকদর সেন্যামকন আনকত পন্যাকর বন এই অন্ধ অনমসেরণ। ১৯১৭ 
সেন্যাকলের পকর আমরন্যা  পকবথেবমীকত লপকয়েবছে  দমইটন্যা  সেন্যামন্যাজিন।  একেটন্যা  মন্যাবকের ন  সেন্যামন্যাজিন। 
একেটন্যা  হেকচ্ছ  লসেন্যাবভকয়েত  সেন্যামন্যাজিন।  দমই  সেন্যামন্যাজিন  একেইরকেম  পদ্ধিবতকত  সেন্যামন্যাজিন 
পবরচিন্যালেনন্যা কেকরকছে:  গুপ্ত পমবলেশ,  লসেনন্যাবন্যাবহেনমী,  ববশন্যালে বপ্রেজিন বসেকস্টেম,  দন্যাসেপ্রেথেন্যা, 
ললেবন্যার  কেনন্যাম্প,  এগুকলেন্যার  বভবত্তিকত।  এইটন্যা  লজিলে-সেমন্যাজিতন্ত্রি।  রন্যাবশয়েন্যাকত  গকড় 
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উকঠকছে। চিমীকন গকড় উকঠকছে। এ ধন্যারন্যার প্রেকতনকেটন্যা ‘কেবমউবনস্টে’ লদকশ গকড় উকঠকছে।
আমন্যার বনকজিরও বকেন্তু জিন হেকয়েকছে একেটন্যা বলেকশবভকে পবরবন্যাকর। জিকনর পর 

মন্যানমর,  বন্যাচ্চন্যারন্যা,  লযে  লখলেনন্যা  নন্যাড়ন্যাচিন্যাড়ন্যা  কেকর  ...  আবম  বববশষন  পনন্যাককেটকমন্যাড়ন্যাকনন্যা 
ললেবননগ্রন বনকয়ে লখলেকত লখলেকত বড় হেকয়েবছে। বইকয়ের শুরকত তন্যাহর  ছেববর ওপকর 
পন্যাতলেন্যা  বফিনবফিকনর  কেন্যাগকজির  ঈরৎ-অস্বচ্ছ  পদরন্যা  থেন্যাকেত।  পববত্রি  একেটন্যা  অনমভম বত 
হেকতন্যা। আমরন্যা এই বন্যাবাংলেন্যাকদকশর লেন্যাখ লেন্যাখ মন্যানমর এই বলেকশবভকে ধন্যারন্যার সেমন্যাজিতকন্ত্রির 
সেকঙ লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব,  লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যা  বদন,  লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যা  নন্যাকম, 
লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যা  বচিহ্নে বনকয়ে,  লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যা  লনতন্যার অধমীকন লেড়ন্যাই কেকরবছে। 
আমরন্যা সেবন্যাই জিমীবন দন্যান কেরন্যার জিনন উবদ্বিগ্ন বছেলেন্যাম। 

কেকনরলে তন্যাকহেরককে লদকখবছে,  তন্যার গণবন্যাবহেনমীর ললেন্যাকেকদরককে লদকখবছে,  একে পন্যাকয়ে 
দন্যাহবড়কয়ে আকছে, মমবক্তিকযেন্যাদ্ধিন্যাকদরককে লদকখবছে, শুধম কেমী কেরকত হেকব বকলে লদন। তন্যার জিনন 
আবম মন্যারন্যা লযেকত উদগ্রমীব। বন্যাচ্চন্যার কেমী হেকব, বউকয়ের কেমী হেকব, আমন্যার পবরবন্যাকরর কেমী 
হেকব,  বকেচ্ছম  ভন্যাকবন  বন  এহরন্যা।  মন্যানমর  বড় হেকয়ে  বগকয়েবছেলে। মনমরনত্ব  তন্যার  স্বমমবতর কত 
আববভমরত হেকয়েবছেলে। বকেন্তু লসেই মনমরনত্বককে বনকয়ে আমরন্যা আমন্যাকদর স্বকপ্নের এককেবন্যাকর 
দন্যারপ্রেন্যাকন লপফৌহকছে বগকয়েও বনবক্তি ও সেমন্যাকজির প্রেকেক ত স্বন্যাধমীনতন্যার জিন্যায়েগন্যাটন্যাককে ধরকত 
পন্যাবর বন। 

লকেন  বনকত  পন্যাবর  বন?  লসেটন্যা  লদখন্যার  জিনন  যেবদ  লপছেকন  তন্যাকেন্যাই,  তন্যাহেকলে 
আমন্যাকদরককে অবশনই মন্যাকের বসেজিম-ললেবননজিম বনকয়ে আকরকেবন্যার ভন্যাবকত হেকব। কেন্যালের 
মন্যাকের কসের বননন্যা কেরন্যা মন্যাকন আমন্যার বনকজিককে বননন্যা কেরন্যা। বলেকশবভজিমককে অন্ধ বলেন্যা 
মন্যাকন আমন্যাককে অন্ধ বলেন্যা। আমরন্যা অববকচ্ছদন অবাংশ। আজিককের অননতম আকলেন্যাচিকে 
(নন্যাজিমমলে হেকে)  প্রেধন্যান ভন্যাইকদর সেকঙ একে সেকঙ রন্যাস্তন্যায়ে হেন্যাত ধরন্যাধবর কেকর আমরন্যা 
দশটন্যা  বছের  পন্যার  কেকর  বদকয়েবছে।  আমন্যাকদর  লগন্যাটন্যা  স্টেম কডিন লেন্যাইফি।  আমরন্যা  লমবটকে 
পরমীক্ষন্যা বদকয়েবছে বন্যা লদব লদব কেরবছে,  এরশন্যাদ সেন্যাকহেব ক্ষমতন্যা দখলে কেকর বনকয়েকছেন। 
আমরন্যা মন্যাস্টেন্যাসের পরমীক্ষন্যা লদওয়েন্যার প্রেসবত বনবচ্ছ, তন্যার আকগ আমরন্যা এরশন্যাদ সেন্যাকহেবককে 
ববদন্যায়ে কেকরবছে। আমন্যাকদর লজিনন্যাকরশকনর লগন্যাটন্যা জিমীবনটন্যাই লগকছে রন্যাস্তন্যায়ে। লকেডিসে পকর। 
একে ধরকনর একেটন্যা যেমকদ্ধির মকধন। বপককেবটকঙের মকধন। লেড়ন্যাইকয়ের মকধন। আমন্যাকদর 
বন্ধম রন্যা মন্যারন্যা বগকয়েকছেন। জিন্যাসেকদর,  ছেন্যাত্রি সেবাংগ্রন্যাম পবররকদর। মন্যানমররন্যা লেড়ন্যাই কেকরকছে। 
মন্যারন্যা  লগকছে।  আমন্যার  ঘবনষ  বন্ধম রন্যা,  প্রেধন্যান  ভন্যাইকয়ের  ঘবনষ  বন্ধম রন্যা,  আমরন্যা  লেড়ন্যাই 
কেকরবছে,  মন্যারন্যা লগবছে,  নন্যানন্যাভন্যাকব পঙম হেকয়েবছে,  আহেত হেকয়েবছে,  আঘন্যাতপ্রেন্যাপ্ত হেকয়েবছে। 
আবম আমন্যার বনকজির সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা কেরবছে। আবম তন্যাকহেকরর সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা কেরবছে নন্যা। 
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৮.৮ তন্যাকহেকরর কেন্যাছে লথেককে কেমী বশখকত পন্যাবর আমরন্যা?

তন্যাকহেকরর কেন্যাছে লথেককে আমন্যাকদর যেন্যা লশখন্যার, লসেটন্যা বশকখ বনকত হেকব। কেমী বশখকত পন্যাবর 
আমরন্যা? বনবক্তি কেমী হেকত পন্যাকর তন্যার মন্যাপ লপকত পন্যাবর আমরন্যা। মনমরনত্ব নন্যাকমর ববরন্যাট 
একেটন্যা ধন্যারণন্যা মন্যানমরককে কেত বড় কেকর লফিলেকত পন্যাকর – তন্যাকহেরককে লদকখ তন্যা বশখকত 
পন্যাবর।  আকরন্যা  অকনকেককে  লদকখ  বশখকত  পন্যাবর।  এই  লগন্যাটন্যা  লজিনন্যাকরশনটন্যাককে  লদকখ 
আমরন্যা বশখকত পন্যাবর। তন্যাকহেরককে লদকখ বশখকত পন্যাবর আমরন্যা যেন্যা অনমসেরণ কেরবছেলেন্যাম 
তন্যা একেটন্যা অন্ধ শন্যাস্ত্র। তন্যাককেই আমরন্যা মকন কেকরবছে সেমন্যাজি বদকলের সেন্যাকয়েন্স। অকেন্যাটন 
ববজন্যান মকন কেকরবছে। এববাং লসেই ববজন্যান আমন্যাকদর পককেকট আকছে আমরন্যা তন্যাই মকন 
কেকরবছেলেন্যাম।  আমরন্যা  শুধম  হুজিমর  খমহকজি  লবড়ন্যাবচ্ছলেন্যাম।  তন্যাকহের  বনকজি পযেরন  একেটন্যা 
উপযেমক্তি পবলেবটকেনন্যালে বলেডিন্যার খমহকজি লবড়ন্যাবচ্ছকলেন। তন্যাকহের শুধম খমহকজি লবড়ন্যাবচ্ছকলেন লযে 
লকে  পবলেবটকেনন্যাবলে  গন্যাইডি  কেরকত  পন্যাকর।  বসেরন্যাজিমলে  আলেম  খন্যাকনর  কেন্যাকছে  বতবন 
বগকয়েকছেন। জিন্যাসেকদর কেন্যাকছে বতবন বগকয়েকছেন। 

কেকনরলে  তন্যাকহেকরর  আত্মতনন্যাগ,  তন্যার  সেন্যাহেবসেকেতন্যা  –  এগুকলেন্যা  খমব  স্বন্যাভন্যাববকে 
মনমরন-গুণন্যাবলেমী। এগুকলেন্যাককে আবম বনবতক্রমমী গুণন্যাবলেমী বহেকসেকব লদবখ নন্যা। মন্যানমকরর 
সেহেজিন্যাত তথেন্যা জিনসেমকত্রি পন্যাওয়েন্যা এই গুণন্যাবলেমী তন্যাকহের আত্মস্থি কেকরবছেকলেন। আমরন্যা 
অকনকেকই জিনসেমকত্রি অজিরন কেরন্যার পকরও লসেটন্যা বহেন কেরকত পন্যাবর নন্যা। বহেন কেরকত 
পন্যাবর নন্যা লকেন? আমন্যাকদর সেমন্যাজিকেন্যাঠন্যাকমন্যা, স্কমলে-কেকলেজি লথেককে আরম্ভি কেকর, আমন্যাকদর 
পবরবন্যার লথেককে আরম্ভি কেকর রন্যাষ্ট্রেকেন্যাঠন্যাকমন্যা, আমন্যাকদরককে এমন লটবনবাং লদয়ে লযে, আমরন্যা 
শুধম  অনমসেরণ কেরকত চিন্যাই। বনকজির ওপর আমরন্যা বনভর র কেরকত পন্যাবর নন্যা। মন্যানমকরর 
মকধন ভগবন্যান থেন্যাককেন। মন্যানমকরর মকধন স্বয়েবাং গডি থেন্যাককেন। লনচিন্যার,  লগন্যাটন্যা ইউবনভন্যাসের, 
তন্যার সেকবরন্যাচ্চ-সেমনর গুণন্যাবলেমী বদকয়ে মন্যানমর নন্যাকমর একেটন্যা প্রেজিন্যাবত সেমবষ কেকরকছে। এই 
প্রেজিন্যাবতর  গুণন্যাবলেমীর  প্রেবত আমন্যাকদর  একেটম  সেম্মন্যান  কেরন্যা  দরকেন্যার,  বনকজিকদর  প্রেবত 
আমন্যাকদর সেম্মন্যান কেরন্যা  দরকেন্যার। আমরন্যা  কেমী  পন্যাবর,  আমরন্যা কেমী পন্যাবর  নন্যা,  তন্যা  বনকয়ে 
একেবন্যার ভন্যাবন্যা দরকেন্যার। 

মন্যাথেন্যার মকধন লেম্বন্যা ওয়েন্যাজি। সেব কেথেন্যা লতন্যালেন্যারও উপন্যায়ে নন্যাই এখন্যাকন। সেন্যামবরকেতন্যা 
বনকয়ে তন্যাকহেকরর ধন্যারণন্যা  সেবাংক্রন্যান আলেন্যাপ আকছে। সেন্যামবরকেতন্যা বনকয়ে লখন্যাদ  আমন্যাকদর 
সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমীর ধন্যারণন্যা বনকয়ে কেথেন্যা বলেন্যার আকছে। জিন্যাসেকদর গণবন্যাবহেনমীর গঠনকেন্যাঠন্যাকমন্যা 
বনকয়ে, ববপ্লবমী নসেবনকে সেবাংস্থিন্যার সেবাংগঠনগত কেন্যাঠন্যাকমন্যা বনকয়ে আমন্যাকদর এক্সকপবরমনগুকলেন্যা 
বনকয়ে কেথেন্যা আকছে। মমবক্তিযেমকদ্ধির ১১ নম্বর লসেককর, পকর স্বন্যাধমীন লদকশর কেম বমলন্যা ববকগকডি 
কেকনরলে তন্যাকহের যেখন ববকগডি-এর দন্যাবয়েকত্ব বছেকলেন, লসেইখন্যাকন উবন নতম ন লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর 
গড়ন্যার এক্সকপবরকমনগুকলেন্যা চিন্যালেন্যাবচ্ছকলেন লসেইগুকলেন্যা বনকয়ে বলেন্যার আকছে। সেব বমবলেকয়ে 
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লখন্যাদ  সেন্যামবরকেতন্যা  বজিবনসেটন্যার  জিন্যায়েগন্যা  সেমন্যাকজি  লকেন্যাথেন্যায়ে?  সেমন্যাজিতকন্ত্রির  সেন্যাকথে 
সেন্যামবরকেতন্যার  সেম্পকের  কেমী?  সেময়েককে  পন্যাকল  লদওয়েন্যার  জিনন  বনবক্তি-মন্যানমর  কেমী  কেরকত 
পন্যাকর?  কেত দমর কেরকত পন্যাকর?  পবরবন্যার কেমী কেরকত পন্যাকর?  ঘমম লভকঙে লজিকগ উঠকলে 
একেটন্যা সেমন্যাজি কেমী কেরকত পন্যাকর?  এসেব বনকয়ে প্রেচিমর কেথেন্যা লতন্যালেন্যার,  বলেন্যার,  অবকেন্যাশ 
লথেককে লগকছে আমন্যাকদর। 

একেটন্যা বজিবনসে লখয়েন্যালে কেরন্যা  দরকেন্যার  ববকশর কেকর। এ বদকেটন্যা  বকলে কেথেন্যা লশর 
কেরব। লসেটন্যা হেকলেন্যা:  রন্যাষ্ট্রে এববাং সেমন্যাজি পরস্পকরর শত্রু। রন্যাষ্ট্রে চিন্যায়ে লগন্যাটন্যা সেমন্যাজি তন্যার 
লগন্যালেন্যাম হেকব। আমলেন্যারন্যা  যেন্যা  বলেকবন,  রন্যাষ্ট্রে-আইন যেন্যা  বলেকব,  লকেবলে জিন লনওয়েন্যা 
বন্যাচ্চন্যা লথেককে আরম্ভি কেকর মকতম নপথেযেন্যাত্রিমী পযেরন তন্যা লমকন চিলেকব। রন্যাষ্ট্রে এই লগন্যালেন্যাবম চিন্যায়ে। 
আর  সেমন্যাজি  কেমী  চিন্যায়ে?  সেমন্যাজি  স্বন্যাধমীনতন্যা  চিন্যায়ে।  সেমন্যাজি  চিন্যায়ে  রন্যাকষ্ট্রের  নন্যাকম  লহেন্যাকে, 
রন্যাজিবনবতকে দকলের নন্যাকম লহেন্যাকে,  ধকমরর নন্যাকম লহেন্যাকে,  মতন্যাদকশরর নন্যাকম লহেন্যাকে,  সেন্যামবরকে 
বন্যাবহেনমীর নন্যাকম লহেন্যাকে সেমন্যাকজির ওপকর লযেন লগন্যালেন্যাবম চিন্যাপন্যাকনন্যা নন্যা হেয়ে। রন্যাকষ্ট্রের সেন্যাকথে 
সেমন্যাকজির এই  লযে  মমকখন্যামমবখ  সেম্পকের  –  এ  সেম্পকের টন্যাককে  লখয়েন্যালে কেকরন বন  তন্যাকহের। 
ললেবনন লথেককে আরম্ভি কেকর কেন্যালের মন্যাকের সে লথেককে আরম্ভি কেকর লগন্যাটন্যা বলেকশবভকে টন্যাবডিশন 
এটন্যা লখয়েন্যালে কেকর বন।

কেন্যালের মন্যাকের কসের কেন্যাছে লথেককে, লগন্যাটন্যা বলেকশবভকে টন্যাবডিশকনর কেন্যাছে লথেককে, ললেবনকনর 
কেন্যাছে লথেককে আমন্যাকদর লশখন্যার মকতন্যা অজিস্রে ববরয়ে আকছে। সেবচিন্যাইকত লববশ কেকর বশখকত 
হেকব:  আমন্যাকদর স্বপ্নেকসেফৌধ লসেন্যাবভকয়েত ইউবনয়েন লকেন ঝম রঝম র কেকর হেন্যাওয়েন্যা হেকয়ে লগলে 
একেটন্যা গুবলে পযেরন নন্যা  ফিম বটকয়ে। ববনন্যা  লেড়ন্যাইকয়ে। ববনন্যা  প্রেবতকরন্যাকধ। বঙবন্ধম র মকতন্যা 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশর সেমন্যান একেজিন লনতন্যা যেখন সেপবরবন্যাকর খমন হেকয়ে যেন্যাকচ্ছন, লকেন তখন তন্যার 
ববশন্যালে ছেন্যাত্রিলেমীগ, তন্যার ববশন্যালে আওয়েন্যামমী লেমীগ, তন্যার ববশন্যালে রক্ষমীবন্যাবহেনমী, তন্যার ববশন্যালে 
লসেনন্যাবন্যাবহেনমী লচিন্যাকখর পলেককে হেন্যাওয়েন্যা হেকয়ে যেন্যাকচ্ছ? সেন্যামন্যাননতম প্রেবতকরন্যাধও দন্যান্যাহড়ন্যাকচ্ছ নন্যা 
লকেন?  প্রেবতকরন্যাধ  লকেন্যাকত্থিককে  আকসে?  স্বন্যাধমীনতন্যা  লকেন্যাকত্থিককে  আকসে?  অন্ধ  অনমসেরণ 
লকেন্যাকত্থিককে আকসে? এববাং শুধমমন্যাত্রি জিন্যানবন্যাবজি ধরকলেই ববপ্লব কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা। শুধম ললেন্যাকে 
জিকড়ন্যা কেকর ববপ্লব হেয়ে নন্যা। এই সেন্যামবগ্রকে বজিবনসেগুকলেন্যা বনকয়ে খমহবটকয়ে খমহবটকয়ে,  একেটন্যা 
একেটন্যা কেকর,  ববস্তন্যাবরতভন্যাকব,  দমীঘর  বদন ধকর আমরন্যা যেবদ পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা কেবর তন্যাহেকলে 
লসেটন্যা ববকশর কেন্যাকজির হেকব। এ ছেন্যাড়ন্যা আমন্যাকদর পথে লনই। 

৮.৯ এখনকেন্যার কেতর বন বনধরন্যারকণর প্রেশ্ন

আবম জিন্যাবন তন্যাকহেকরর আগুন বমককে বনকয়ে এইখন্যাকন অকনককে উপবস্থিত। আবম জিন্যাবন 
তন্যাকহেকরর  আগুন  বমককে  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  অকনকে  তরণ  লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব 
বন্যাবাংলেন্যাকদশককে সেন্যাভর  কেরন্যার জিনন পথে খমহজিকছে। বকেন্তু ছেন্যাত্রিকদর রন্যাজিনমীবতববমমখতন্যা বনকয়ে 
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এখন্যাকন বশপন অথেবন্যা তম রন্যার লযে শঙ্কন্যা বনক্তি কেকরকছেন – বপ্রেয়েভন্যাজিন জিন্যাবম আর আমন্যার 
বন্ধম  বশবলেমী আকরকেটম  বকলেকছেন লযেটন্যা বনকয়ে – আবম লসেটন্যাককে লসেরকেমভন্যাকব লদবখ নন্যা। 
ওহ কদর  কেথেন্যা  একে  বদকে  লথেককে  বঠকেই।  বকেন্তু  আকরকে  বদকে  লথেককে  লদখকলে  লদখকবন: 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  তরণরন্যা  লখন্যাদ  ছেন্যাত্রি-রন্যাজিনমীবত  বজিবনসেটন্যাককে  প্রেতনখনন্যান  কেকরকছেন। 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মন্যানমর লখন্যাদ রন্যাজিনমীবত বজিবনসেটন্যাককে প্রেতনন্যাখনন্যান কেকরকছে বকলে আমন্যার মকন 
হেয়ে।

মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রিমীরন্যা  লস্পকন দমই  বছেকরর রক্ষক্ষয়েমী লেড়ন্যাইকয়ে,  লসেন্যাবভকয়েত 
ইউবনয়েকনর লেড়ন্যাইকয়ে, বকেউবন্যাকত লেড়ন্যাইকয়ে আমন্যাকদরককে বন্যারবন্যার মকন কেবরকয়ে বদকয়েকছে 
রন্যাষ্ট্রেপনন্যার  মন্যারন্যাত্মকে  বকেপকদর  কেথেন্যা।  (প্রেসেঙত  বকেউবন্যাকত  বকেন্তু  সেমন্যাজিতকন্ত্রির 
ধনন্যানধন্যারণন্যা প্রেথেম লঢন্যাককে লস্পন হেকয়ে। ফন্যান্স হেকয়ে। মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে ধন্যারন্যা 
হেকয়ে।  বন্যাকেম বনন  হেকয়ে।  মন্যাকের সে-একঙলেসে-ললেবনন  হেকয়ে  নন্যা।)  লগন্যাটন্যা  পকবথেবমী  জিমকড় 
সেমন্যাজিতকন্ত্রির এই মমবক্তিপরন্যায়েণ ধন্যারন্যাটন্যা বকেন্তু আমন্যাকদরককে বন্যার বন্যার কেকর বকলেকছে লযে 
লখন্যাদ রন্যাজিনমীবতর ববরকদ্ধি লেড়ন্যাই কেরন্যার প্রেকয়েন্যাজিনমীয়েতন্যার কেথেন্যা। রন্যাজিনমীবত মন্যাকনই হেকচ্ছ 
রন্যাষ্ট্রে। রন্যাজিনমীবত মন্যাকনই হেকলেন্যা লসেনন্যাবন্যাবহেনমী। উৎপন্যাদনমমখমী লসেনন্যাবন্যাবহেনমীই বকলেন আর 
লযে লসেনন্যাবন্যাবহেনমীই বকলেন, লসেনন্যাবন্যাবহেনমী লসেনন্যাবন্যাবহেনমীই। 

তন্যাকহেকরর আকলেন্যা বনকয়ে,  তন্যাকহেকরর আগুন বনকয়ে,  তন্যাকহেকরর স্বপ্নে বনকয়ে,  এববাং 
ঐরকেম আকরন্যা অজিস্রে মন্যানমকরর স্বপ্নে-আগুন-আকলেন্যা বনকয়ে আমরন্যা লেড়ন্যাই কেকর যেন্যাবচ্ছ। 
এই আগুনককে বমককে লরকখ আমরন্যা যেবদ আকরকেটম  আকলেন্যা জ্বন্যালেকত পন্যাবর,  এববাং লসেই 
জ্বন্যালেন্যা আকলেন্যাকত তন্যাকহেকরর, জিন্যাসেকদর, বসেরন্যাজি বশকেদন্যাকরর, হেকে-লতন্যায়েন্যাহেন্যাকদর, আকরন্যা 
সেব বন্যামপনমী ধন্যারন্যার লেড়ন্যাইগুকলেন্যাককে, এমনবকে মকস্কন্যাপনমী পন্যাবটর গুবলের (লযে পন্যাবটর গুবলের 
নন্যানন্যান  ধরকনর  সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা  আমন্যার  লদকখবছে,  একেন্যাত্তিকর,  বন্যাহেন্যাত্তির  লথেককে  পহচিন্যাত্তিকর 
অদমতভন্যাকব তন্যারন্যা আওয়েন্যামমী লেমীকগর সেন্যাকথে বমকশ বগকয়েবছেলে,  তন্যাকদর বনজিস্ব লকেন্যাকনন্যা 
সেত্তিন্যা বছেলে নন্যা) কেন্যাযেরক্রমককে আমরন্যা যেবদ পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা কেরকত পন্যাবর তন্যাহেকলে লসেটন্যা কেন্যাকজির 
হেকব। আমরন্যা যেবদ বমবঝ লযে:  রন্যাজিনমীবত মন্যাকনই হেকচ্ছ রন্যাষ্ট্রে,  বলেপ্রেকয়েন্যাগ,  নসেননবন্যাবহেনমী, 
গুপ্তসেবাংস্থিন্যা তন্যাহেকলে আমরন্যা আমন্যাকদর কেতরবন বনধরন্যারণ কেরকত পন্যারব। 

লযেমন ধরন লবলেন্যালে এববাং বন্যাহেন্যার। এহকদরককে লদখকলে লসেই কেতরবন সেম্পককের  আনন্যাজি 
পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে। জিন্যাসেকদর লসেন্ট্রেন্যালে কেবমবটর হুকেম ম ছেন্যাড়ন্যাই, বসেরন্যাজিমলে আলেম খন্যাকনর সেন্যাকথে 
লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ  কেরন্যা  ছেন্যাড়ন্যাই,  ববপ্লবমী  নসেবনকে  সেবাংস্থিন্যার  হুকেম ম  ছেন্যাড়ন্যাই  ভন্যারতমীয়ে 
হেন্যাইকেবমশনন্যারককে বজিবম্ম কেরন্যার  একেটন্যা জিমীবন-মরণ-স্বকপ্নের মকতন্যা  একেটন্যা  অপন্যাকরশন 
তন্যাহরন্যা চিন্যাবলেকয়েবছেকলেন। লকেন্যান ববকবচিনন্যা লথেককে চিন্যাবলেকয়েবছেকলেন?  বনশ্চিয়েই এই ববকবচিনন্যা 
লথেককে লযে এখন আর হুকেম ম লদওয়েন্যার লকেউ নন্যাই। এখন আর পন্যাবটর র লসেন্ট্রেন্যালে কেবমবটর 
বমবটবাং বসেন্যার মকতন্যা সেময়ে নন্যাই, এখন যেন্যা কেরন্যার আমন্যাককেই কেরকত হেকব। 

194 অচচেননা দনাগ



লছেন্যাট বন্যাচ্চন্যা বন্যাহেন্যার, লবলেন্যালে, ওকদর বন্ধম রন্যা – তন্যারন্যা আমন্যাকদরককে পথে লদখন্যাকব লযেন 
আমরন্যা  লকেন্যাকনন্যা  রকেম  লকেন্দ্রমীভম ত  পন্যাবটর ,  লকেন্যাকনন্যা  লকেন্দ্রমীভম ত  কেবমবট,  লকেন্যাকনন্যা  রকেম 
লকেন্দ্রমীভম ত  কেমন্যাকনর  বন্যাইকর  বনকজির  উকদনন্যাকগ,  বনকজির  পন্যাড়ন্যায়ে,  বনকজির  বশক্ষন্যা-
প্রেবতষন্যাকন,  বনকজির বডিপন্যাটর কমকন,  বনকজির পবরবন্যাকর  (তন্যাকহেকরর মকতন্যা),  এববাং সেবরত্রি 
ওহ কদর মকতন্যা স্বপবরচিন্যাবলেত লস্কন্যায়েন্যাডি বন্যানন্যাকত পন্যাবর। এইসেব লস্কন্যায়েন্যাডি লগন্যাটন্যা বন্যাবাংলেন্যাকদশ 
লকেন্যাথেন্যায়ে  লগলে  তন্যাবকেকয়ে  লদখকব  নন্যা।  বনকজির  ববকবচিনন্যামকতন্যা  কেন্যাজি  কেরকব।  এই 
লস্কন্যায়েন্যাডিগুকলেন্যা পন্যারস্পবরকে লনটওয়েন্যাকের  নতবর কেরন্যার মন্যাধনকম,  পন্যারস্পবরকে লফিডিন্যাকরশন 
নতবর কেরন্যার মন্যাধনকম এককেকেটন্যা স্বন্যাধমীন-স্বতন্ত্রি বনউবকয়েন্যাসে বহেকসেকব সেবন্যাই বমকলে কেন্যাজি 
কেরকব।  লস্পকনর  বলেবন্যাটর ন্যাবরয়েন্যান  কেবমউবনস্টেকদর  মকতন্যা।  ফন্যাকন্সর  শ্রবমকেকদর 
বসেবনককেকটর মকতন্যা। রন্যাবশয়েন্যার অনন্যানন্যাবকের স্টেকদর মকতন্যা। তখন একেজিন লকেন্দ্রমীয়ে লনতন্যা 
অনন্যাকরকস্টেডি হেকয়ে লগকলেই একেটন্যা ববপ্লব হেন্যাবরকয়ে যেন্যাকব নন্যা। একেটন্যা লকেন্দ্রমীয়ে কেমনন্যাকনর 
সেবন্যাইককে অনন্যাকরস্টে কেকর লফিলেকলেই একেটন্যা ববপ্লব দমই বদকনর মকধন রন্যাস্তন্যা লথেককে উধন্যাও 
হেকয়ে যেন্যাকব নন্যা। 

কেন্যাবঙত লসেই  ববপ্লব  আমন্যাকদর  সেন্যামকন  আসেকছে।  লসেই  ববপ্লবককে আমরন্যা  কেত 
তন্যাড়ন্যাতন্যাবড় লডিককে বনকয়ে আসেকত পন্যাবর লসেটন্যাই এখন প্রেশ্ন। আমন্যাকদর সেন্যাকথে কেরমদরকনর 
জিনন অকপক্ষন্যা কেরকছে সেময়ে। আমন্যাকদর সেন্যাকথে কেরমদরকনর জিনন অকপক্ষন্যা কেরকছে রূপকেথেন্যা 
– আকরকেটন্যা অকলেফৌবকেকে ইবতহেন্যাকসের পবর। আমরন্যা তন্যাককে লডিককে আনকত পন্যাবর আমন্যাকদর 
জিমীবন-কেমর  বদকয়ে।  খমব  সেন্যামন্যানন  ঘটনন্যা  এইটন্যা।  সেন্যাধন্যারণ  কেন্যাজি  এইটন্যা।  এর  জিনন 
আপনন্যাককে ‘নবময়েত’ বনকয়ে আসেকত হেকব নন্যা। এর জিনন আপনন্যাককে অকলেফৌবকেকে ক্ষমতন্যা 
বনকয়ে আসেকত হেকব নন্যা। অকলেফৌবকেকে ক্ষমতন্যা আলন্যাহে বকলেন,  প্রেকেক বত বকলেন,  লনচিন্যার 
বকলেন  আপনন্যার  মকধন  বদকয়ে  বদকয়েকছে।  একেবন্যার  লসেই  ক্ষমতন্যাককে  ঘরন্যা  লদন:  আগুন 
জ্বলেমকে,  এববাং  লসেই আগুকনর আকলেন্যাকত আমরন্যা  আকরকেবন্যার  তন্যাকহেরককে বচিকন  লনই, 
আকরকেবন্যার ভববরনতককে বন্যানন্যাই। আপনন্যাকদর সেবন্যাইককে ধননবন্যাদ। 

বক্তিক তন্যা ও অনমবলেবপ-প্রেণয়েন: জিমলেন্যাই ২০১১। পবরমন্যাজিরনন্যা: ২১লশ নকভম্বর লথেককে ২৮লশ বডিকসেম্বর 
২০১৩। নদবনকে ববণকে বন্যাতর ন্যা: ২৩লশ নকভম্বর ২০১৩, ২১লশ বডিকসেম্বর ২০১৩, ২৮লশ বডিকসেম্বর 
২০১৩, নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ: ৭ই নকভম্বর ২০১৩, ২৩লশ নকভম্বর ২০১৩, ৭ই বডিকসেম্বর ২০১৩, 
১৪ই বডিকসেম্বর ২০১৩, ২৮লশ বডিকসেম্বর ২০১৩
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নয়

মহেন্যামন্যানন ভয়ে এববাং ববশ্বববদনন্যালেকয়ের স্বন্যাধমীনতন্যা

  Fear of Freedom

৯.১ অবতরবণকেন্যা

এই  ললেখন্যাটন্যা  নতবর  কেরন্যা  হেকয়েবছেলে  ২১লশ  আগস্টে  ২০০৭  তন্যাবরকখ।  লসেবদন  সেকেন্যাকলে 
গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ  ও  সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা  ববভন্যাকগর  অনন্যাকেন্যাকডিবমকে  কেবমবটর  ববকশর  জিরবর  সেভন্যা 
বকসেবছেলে লবন্যামন্যা হেন্যামলেন্যার হুমবকে-সেম্ববলেত উকড়ন্যাবচিবঠ প্রেসেকঙ কেরণমীয়ে বনধরন্যারণ কেরন্যার জিনন। 
বকেন্তু ঐ উকড়ন্যাবচিবঠর হুমবকের লচিকয়ে ঢন্যাকেন্যা ববশ্বববদনন্যালেকয়ে লসেনন্যাকেনন্যাকম্পর জিওয়েন্যানকদর দ্বিন্যারন্যা 
ববশ্বববদনন্যালেয়ে-ছেন্যাত্রি প্রেহৃত হেওয়েন্যাককে  লকেন্দ্র কেকর  তপ্ত হেকয়ে  উঠকত থেন্যাকেন্যা  পবরস্থিবতজিবনত 
উৎকেণ্ঠন্যা  আমন্যাকদর  মনককে আরও লববশ আচ্ছন্নি কেকর তম লেবছেলে। ঐ সেভন্যায়ে বকসে,  প্রেথেম 
আকলেন্যা পড়কত পড়কতই ঘটনন্যাটন্যা লজিকনবছেলেন্যাম আবম। পবত্রিকেন্যাটন্যা বন্যাবকেকদর বদককে লঠকলে বদকয়ে 
সেবন্যাইককে  বকলেবছেলেন্যাম,  আমন্যাকদরও উবচিত প্রেবতবন্যাদ  কেরন্যা।  কেমী  কেরন্যা  যেন্যায়ে,  কেমী  কেরন্যা  যেন্যায়ে 
ভন্যাবকত ভন্যাবকত বঠকে কেরন্যা হেকলেন্যা একেটন্যা কেলেন্যাম ললেখন্যা হেকব, প্রেথেম আকলেন্যা পবত্রিকেন্যায়ে পন্যাঠন্যাকনন্যা 
হেকব, সেবন্যাই লসেটন্যায়ে স্বন্যাক্ষর কেরকব। রচিনন্যার দন্যাবয়েত্ব আমন্যার ওপর। এ লসেই রচিনন্যা। 
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রচিনন্যাটন্যা লশর কেরকত কেরকত সেন্ধনন্যা ললেকগ লগলে প্রেন্যায়ে। সেবন্যার সেই বনকয়ে পন্যাঠন্যাকত পন্যাঠন্যাকত 
রন্যাত আটটন্যা পন্যার। সেম্পন্যাদকেমীয়ে ববভন্যাকগর সেন্যাবাংবন্যাবদকে বফিকরন্যাকজির সেন্যাকথে কেথেন্যা হেকলেন্যা, লদবরর 
জিকনন  ২২লশ  আর ছেন্যাপন্যাকনন্যা  যেন্যাকচ্ছ নন্যা,  ২৩লশ  আগকস্টে  ছেন্যাপন্যা  হেকব  বলেকলেন।  ২৩লশর 
পবত্রিকেন্যায়ে ললেখন্যাটন্যা নন্যা লদখকত লপকয়ে বফিকরন্যাজিককে লফিন্যান কেরলেন্যাম। বতবন বলেকলেন প্রেথেম পন্যাতন্যায়ে 
‘লেক্ষন কেরন’ ববজবপ্তটন্যা লদখকত। লদখলেন্যাম: ‘ঢন্যাকেন্যা ববশ্বববদনন্যালেয়ে পবরবস্থিবত বনকয়ে ঢন্যাবব এববাং 
রন্যাবব’র তরণ বশক্ষকেকদর ললেখন্যা পড়মন – লভতকরর পন্যাতন্যায়ে’ এ-জিন্যাতমীয়ে একেটন্যা ববজবপ্ত 
লদওয়েন্যা  আকছে।  অথেচি  লভতকরর  পন্যাতন্যায়ে  ললেখন্যা  দমকটন্যা  নন্যাই!  বফিকরন্যাজি  আরও জিন্যানন্যাকলেন 
ঢন্যাবব’র  গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ  ও  সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা  ববভন্যাকগর  লরন্যাবন্যাকয়েত  লফিরকদফৌসে-সেহে  অননসেব 
বশক্ষকেকদর একেটন্যা ললেখন্যা  (‘ছেন্যাত্রি-বশক্ষককের কেনন্যাম্পন্যাকসে লসেনন্যা  পমবলেকশর ঠন্যাহই  নন্যাই’ ধরকনর 
বশকরন্যানন্যাকম)  এববাং  আমন্যাকদর  এই  ললেখন্যাটন্যা  আকগর  বদন  ববকেন্যাকলে  বতবন  বনকজি  হেন্যাবজির 
থেন্যাকেকতই লপবস্টেবাং হেকয়ে বগকয়েবছেলে, পকর বতবন চিকলে আসেন্যার পর রন্যাকত তম কলে লফিলেন্যা হেকয়েকছে। 
সেম্পন্যাদকেমীয়ে ববভন্যাগ ছেন্যাপন্যার জিনন লপবস্টেবাং কেরন্যার পরও লশর মমহেমকতর  ‘কেন্যারন্যা লসেন্সর কেরলে, লকেন 
কেরলে বমঝকতই পন্যারকছেন’ – বফিকরন্যাকজির বনন্যাখনন্যা  শুকন চিমপ থেন্যাকেকত হেয়ে। জিরবর ক্ষমতন্যার 
অধমীকন সেবাংবন্যাদপকত্রি লসেন্সরবশকপর সেন্যাক্ষন্যাৎ প্রেমন্যাণ হেকয়ে রইলে এই সেন্যামন্যানন রচিনন্যা। 

ববভন্যাকগর সেভন্যাপবত খন্যাকদমমলে ইসেলেন্যাম ছেন্যাড়ন্যা আর সেকেলে বশক্ষকে ললেখন্যাটন্যার সেন্যাকথে সেম্মত 
হেকয়ে স্বন্যাক্ষর কেকরবছেকলেন। আমন্যারসেহে লমন্যাট দশজিকনর নন্যাকম এটন্যা পবত্রিকেন্যায়ে বগকয়েবছেলে। অনন 
বশক্ষকেরন্যা  বছেকলেন:  আকেতন্যার  জিন্যাহেন্যান,  ডি.  আবমলে  মনসেমর  আহেন্যাম্মদ,  আ-আলে  মন্যামমন, 
তন্যানভমীর  আহেমদ,  দমলেন্যালে  ববশ্বন্যাসে,  মবশহুর  রহেমন্যান,  মমসেতন্যাকে  আহেকমদ,  লমন্যাছেন্যান্তঃ  বদলে 
আফিকরন্যাজিন্যা  খন্যাতম ন,  এববাং  শন্যাবতলে  বসেরন্যাজি।  লযেফৌথে  রচিনন্যা  বহেকসেকব  এই  রচিনন্যাবট  লযেকহেতম  
এ-যেন্যাবৎ প্রেকেন্যাকশর মমখ  লদকখ বন,  পরবতর মী  ঘটনন্যাপ্রেবন্যাকহের শ্বন্যাসেরদ্ধিকের চিন্যাকপ আমন্যার দমই 
কেন্যারন্যাসেঙমী ছেন্যাড়ন্যা বন্যাবকেরন্যা লযেকহেতম  এই রচিনন্যার লচিতনন্যার সেন্যাকথে সেবাংহেবত লবন্যাধ কেকর প্রেবতবন্যাকদর 
ধন্যারন্যা বজিন্যায়ে রন্যাকখন বন এববাং আদকত রচিনন্যাটন্যা লযেকহেতম  আমন্যারই, লসেকহেতম  এখন্যাকন এটন্যা শুধম 
আমন্যার নন্যাকমই লপশ কেরলেন্যাম। 

ববভন্যাকগর সেব বশক্ষকে লযেন সেম্মত লবন্যাধ কেরকত পন্যাকরন, এববাং যেন্যারন্যা এমন সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা 
কেকরন লযে বনকজিরন্যা লসেন্সর ডি ফ   হেওয়েন্যার দমন্তঃখটন্যা পযেরন পন্যাঠকেককে জিন্যানন্যাকত পন্যাকরন নন্যা, লসেই প্রেথেম  
আকলেন্যা-র মকতন্যা একেটন্যা পবত্রিকেন্যাও লযেন ললেখন্যাটন্যা ছেন্যাপন্যাকত পন্যাকরন,  লতমন সেতকের ভন্যাকব এটন্যা 
রচিনন্যা কেরকত হেকয়েবছেলে, লসে-কেথেন্যা বলেন্যা হেয়েত বন্যাহুলেন নয়ে। 

রন্যাবব: ২৬লশ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৮

৯.২ আইন-শকঙ্খলেন্যার বনথেন্যা 

ঢন্যাকেন্যা ববশ্বববদনন্যালেকয়ের বশক্ষন্যাথেরমী ও বশক্ষকেবককনর উপর পমবলেশ এববাং লসেনন্যাসেদসেনকদর তথেন্যা 
‘আইন শকঙ্খলেন্যা রক্ষন্যাকেন্যারমী বন্যাবহেনমী’র হেন্যামলেন্যার ঘটনন্যায়ে আমরন্যা অতনন বনবথেত এববাং ক্ষম ব 
হেকয়েবছে। ঢন্যাকেন্যা ববশ্বববদনন্যালেকয়ের বশক্ষন্যাথেরমীবকনককে লযেভন্যাকব গণহেন্যাকর লপটন্যাকনন্যা হেকয়েকছে, এববাং 
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তন্যাকদরককে রক্ষন্যা কেরকত বগকয়ে তন্যাকদর শ্রকদ্ধিয়ে বশক্ষকেবকনও আইন শকঙ্খলেন্যা  রক্ষন্যাকেন্যারমী 
বন্যাবহেনমীর হেন্যাকত লযেভন্যাকব শন্যাবররমীকেভন্যাকব লেন্যাবঞ্ছিত, বনগকহেমীত ও লহেনস্তন্যার বশকেন্যার হেকয়েকছেন 
তন্যা খমবই উকদ্বিগজিনকে। অকনকে বশক্ষন্যাথেরমীককে আটকে কেকর রন্যাখন্যা  হেকয়েকছে এববাং তন্যাকদর 
ওপর  বনপমীড়ন  অবনন্যাহেত  আকছে  বকলেও  লশন্যানন্যা  যেন্যাকচ্ছ।  এই  ঘটনন্যাককে  সেন্যারন্যাকদকশর 
পন্যাববলেকে ববশ্বববদনন্যালেয়েগুকলেন্যার উপর হেন্যামলেন্যা বহেকসেকব ববকবচিনন্যা নন্যা কেরন্যার লকেন্যাকনন্যা কেন্যারণ 
আকছে বকলে আমন্যাকদর মকন হেয়ে নন্যা।

৯.৩ জিনপবরসের বনয়েন্ত্রিণ-প্রেকচিষন্যা

পন্যাববলেকে ববশ্বববদনন্যালেকয়ের পবরচিন্যালেনন্যা বববধবকনন্যাবকস্তর মকধন লকেন্যাথেন্যায়ে লকেন্যাথেন্যায়ে সেবাংস্কন্যার 
কেরকত  পন্যারকলে  বশক্ষন্যার  উন্নিততর  পবরকবশ  বনবশ্চিত  কেরন্যা  যেন্যায়ে  লসেই  সেবাংক্রন্যান 
আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যা  ও  মতন্যামত  গঠকনর  প্রেসবত  গ্রহেকণর  কেন্যাকজি  যেখন  আমরন্যা 
মকনন্যাকযেন্যাগমী  হেকয়ে  উঠবছে,  তখনই  লেক্ষ  কেরন্যা  যেন্যাকচ্ছ  লযে  ববশ্বববদনন্যালেয়ে-কেনন্যাম্পন্যাসে-
গুকলেন্যাকত  নবমীনবরণ,  ববতকের ,  বশক্ষন্যাথেরমীকদর  সেমস্থি-স্বন্যাভন্যাববকে  আড্ডন্যা-লমলেন্যাকমশন্যা-
চিলেন্যাচিলে, মতবববনময়ে, নন্যাটকে-আবকবত্তি-গন্যান, এমনবকে ত্রিন্যাণ-তৎপরতন্যা পযেরন বনয়েবন্ত্রিত 
কেরন্যার  একেবট  অশুভ  প্রেকচিষন্যা  ক্রমন্যাগত  লবকড়  চিকলেকছে।  এই  বনয়েন্ত্রিণ-
কেমরপ্রেণন্যালেমীর  দকশনমন্যান  উকদনন্যাক্তিন্যা  বহেকসেকব  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  প্রেশন্যাসেবনকে-প্রেকবরয়েন্যালে 
কেমরকেতর ন্যাকদরককে লদখন্যা লগকলেও তন্যাকদর সেন্যাকথে প্রেন্যায়ে সেন্যাবরক্ষবণকে সেঙমী বহেকসেকব পমবলেকশর 
উপবস্থিবতও লেক্ষণমীয়ে। তন্যার সেন্যাকথে যেমক্তি হেকলেন্যা নতম ন মন্যাত্রিন্যা: লসেনন্যাসেদসেন ও লসেনন্যাকেনন্যাম্প 
প্রেসেঙ। এনতম নত্ব সেকেকলের জিননই নন্যাজিমকে, স্পশরকেন্যাতর ও ববপজনকে।

৯.৪ ববশ্বববদনন্যালেকয়ে লসেনন্যাকেনন্যাম্প আপবত্তিকের

জিরবর  অবস্থিন্যার  অজিমহেন্যাকত  ঢন্যাকেন্যা  ববশ্বববদনন্যালেয়ে  বন্যা  অনন  লযেককেন্যাকনন্যা  পন্যাববলেকে 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ে  লসেনন্যা  কেনন্যাম্প  বসেন্যাকনন্যার  বসেদ্ধিন্যান  যেবদ  হেকয়ে  থেন্যাককে,  তকব  তন্যা  অতনন 
আপবত্তিকের  একেবট  কেন্যাজি।  আমন্যাকদর  অনমজিপ্রেবতম-সেনন্যানপ্রেবতম  বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা  যেখন 
বনববড়  অধনয়েকন  এববাং  নন্যানন্যারকেম  বশক্ষন্যামমলেকে,  লসেবন্যামমলেকে,  বনবক্তিত্ব-ববকেন্যাশধমরমী  ও 
সেন্যাবাংস্কক বতকে কেমরকেন্যাকণ্ড বলেপ্ত আকছেন, তখন তন্যাকদরককে সেন্যাবরক্ষবণকে নজিরদন্যাবরর অধমীকন 
আনন্যার লচিষন্যা কেরন্যা, তন্যাহকদর আত্মমযেরন্যাদন্যাককে প্রেশ্নববদ্ধি কেরন্যা এববাং কেনন্যাম্পন্যাকসে তন্যাকদর বচিনন্যা 
ও চিলেন্যাচিকলের স্বন্যাধমীনতন্যা  খবর  কেরন্যার  লপছেকন ইবতবন্যাচিকে কেমী  কেন্যারণ থেন্যাকেকত পন্যাকর  তন্যা 
উপলেবব কেরকত পন্যারন্যা সেহেজি নয়ে। ববশ্বববদনন্যালেয়েগুকলেন্যার বশক্ষন্যাথেরমীগণ এববাং বশক্ষকেবকন 
‘আইন-শকঙ্খলেন্যা ববনষ’ কেরন্যার কেন্যাকজি বলেপ্ত আকছেন এ রকেম অদমত এববাং অস্বন্যাভন্যাববকে 
ধরকনর  ঢন্যালেন্যাও  অনমমন্যান  প্রেণয়েন  কেরন্যার  কেন্যারণ  লবন্যাঝন্যা  সেবতনই  খমব  কেবঠন।  তন্যাহেকলে 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ে লসেনন্যা কেনন্যাম্প বন্যা পমবলেশ-কেনন্যাম্প বসেন্যাকনন্যার বন্যা বহেন্যালে রন্যাখন্যার দরকেন্যার কেমী? 
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এ কেথেন্যা নন্যা লবন্যাঝন্যার লকেন্যাকনন্যা কেন্যারণ লনই লযে ববশ্বববদনন্যালেকয়ে জন্যান-ববজন্যান-দশরন-সেবাংস্কক বত
-বচিনন্যা-ভন্যাব ও স্বন্যাধমীনতন্যার অবন্যাধ চিচির ন্যার ওপর লকেন্যাকনন্যা রকেম ববহেন্তঃকেতক রত্ব কেন্যাকয়েম, ভমীবত 
প্রেদশরন বন্যা বলেপ্রেকয়েন্যাগ কেরন্যা ববশ্বববদনন্যালেয়েককে ববপদগ্রস্ত কেরন্যারই শন্যাবমলে। আমন্যাকদর মহেন্যান 
মমবক্তিযেমকদ্ধির ইবতহেন্যাসে বকলে,  স্বন্যাধমীন ও স্বন্যায়েত্তিশন্যাবসেত ববশ্বববদনন্যালেয়েককেবন্দ্রকে বমবদ্ধিবকবত্তির 
প্রেকেক ত মমক্তি চিচির ন্যার ববকেন্যাশ পমকরন্যা সেমন্যাজিককেই ববকেবশত কেকর শত-সেহেস্রে উপন্যাকয়ে।

ঐবতহেন্যাবসেকে বদকে লথেককে লদখকলে এ-ও লেক্ষ নন্যা কেকর উপন্যায়ে নন্যাই লযে এরশন্যাকদর 
গণবধকেক ত সেন্যামবরকে শন্যাসেকনর আমকলেই বকেন্তু আমন্যাকদর স্বন্যাধমীন লদকশর পন্যাববলেকে ববশ্ব-
ববদনন্যালেয়েগুকলেন্যাকত  পমবলেশ-কেনন্যাম্প  বসেন্যাকনন্যা  হেকয়েবছেলে।  এবন্যার  ‘লসেনন্যা  সেমবথেরত’ 
সেরকেন্যাকরর তরকফি লসেনন্যা কেনন্যাম্প স্থিন্যাপকনর উকদনন্যাগ তন্যারই ধন্যারন্যাবন্যাবহেকেতন্যা বকেনন্যা, এই প্রেশ্ন 
নন্যা উকঠ পন্যাকর নন্যা। ববশ্বববদনন্যালেয়ে-পবরবন্যার বরন্যাবরই সেরকেন্যারমী বনমকেধন্যারমী বন্যাবহেনমীসেমমকহের 
এরকেম কেনন্যাম্প স্থিন্যাপকনর ববরকদ্ধি আপবত্তি জিন্যাবনকয়ে একসেকছে। ভম কলে যেন্যাওয়েন্যা অসেম্ভিব লযে 
১৯৮৩ সেন্যাকলের ১৪ই লফিব‘য়েন্যাবরকত সেন্যামবরকে আইকনর ববরকদ্ধি ছেন্যাত্রি সেবাংগ্রন্যাম পবররকদর 
বমবছেকলে  পমবলেশ-বববডিআর-লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর  হেন্যামলেন্যা  ঢন্যাকেন্যা  ববশ্বববদনন্যালেয়ে  কেনন্যাম্পন্যাকসে 
ত্রিন্যাকসের  রন্যাজিত্ব  কেন্যাকয়েম  কেকরবছেলে,  লবশ  কে-জিন  ছেন্যাত্রি  বনহেত  হেকয়েবছেকলেন,  অকনককে 
আহেত এববাং লগ্রপ্তন্যার হেকয়েবছেকলেন। ববশ্বববদনন্যালেকয়ের ইবতহেন্যাকসে এই বদনবট একেবট কেন্যাকলেন্যা 
বদন বহেকসেকবই বচিবহ্নেত হেকয়ে আকছে। তদমপবর,  এ কেথেন্যা সেতন,  এরশন্যাদ-আমকলে পযেরন 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  স্বন্যায়েত্তিশন্যাসেন  লেঙ্ঘন  কেকর  যেখনতখন  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  বশক্ষন্যাথেরমীকদর 
ওপর চিড়ন্যাও হেওয়েন্যা এত সেহেজি বছেলে নন্যা। সেন্যাবরক্ষবণকে পমবলেবশ নজিরদন্যাবর এববাং প্রেহেরন্যায়ে 
লদকশর  সেকবরন্যাচ্চ  বশক্ষন্যাপ্রেবতষন্যাকন  জন্যান-ববজন্যান-দশরন-সেবাংস্কক বত-বচিনন্যা  ও  ভন্যাবচিচির ন্যার 
অবন্যাধ, মমক্তি-স্বন্যাধমীন ববকেন্যাশ ঘটকব এ কেথেন্যা অববশ্বন্যাসেন।

৯.৫ লসেনন্যাসেমবথেরত সেরকেন্যার এববাং সেমশমীলে সেমন্যাকজির বমবডিয়েন্যা

এবন্যাকরর ১১ই জিন্যানময়েন্যাবরর ‘লসেনন্যা সেমবথেরত’ শন্যাসেন লযে সেন্যামবরকে শন্যাসেন নয়ে,  এটন্যা লযে 
অতমীকতর  সেন্যামবরকে  সেরকেন্যারগুকলেন্যার  ধন্যারন্যাবন্যাবহেকেতন্যা  নয়ে,  লসে-বনন্যাপন্যাকর  লসেনন্যাপ্রেধন্যাকনর 
বনকজির তরফি লথেককে এববাং শন্যাসেকেকশ্রণমী ও শন্যাসেকে-কেতক রপক্ষমীয়ে বমবদ্ধিজিমীবমী-মহেলে লথেককে 
লদশবন্যাসেমীককে  আকেন্যাকর-ইবঙকত  এববাং  সেমস্পষভন্যাকব  আশ্বন্যাসে  লদওয়েন্যা  হেকয়েকছে।  লদশবন্যাসেমী 
প্রেবতবদনই এই আশ্বন্যাকসের সেতনতন্যার সেমস্পষতম প্রেমন্যাণ প্রেতনক্ষ কেরকত চিন্যান। ভন্যাকলেন্যাভন্যাকব 
লদশ  পবরচিন্যালেনন্যায়ে  রন্যাজিবনবতকে  দলেগুলেন্যার  চিরম  বনথেরতন্যা  এববাং  ভয়েঙ্কর  কেন্যাযেরকেলেন্যাকপ 
অবতষ  লদশবন্যাসেমী  এই  সেরকেন্যারককে  শুর লথেককেই  একে প্রেকেন্যার  ননবতকে সেমথেরনই  বদকয়ে 
আসেকছে।  গত  লদড়  দশকে  ধকর  ‘সেমশমীলে  সেমন্যাজি’  ও  বমবডিয়েন্যার  লেন্যাগন্যাতন্যার  প্রেচিন্যার-
প্রেচিন্যারণন্যাও এই ননবতকে সেমথেরকনর লপছেকন গুরত্বপমণর ভম বমকেন্যা লরকখকছে। 

বকেন্তু নন্যানন্যান কেন্যারকণ এই সেরকেন্যার ও প্রেধন্যান ধন্যারন্যার বমবডিয়েন্যার ববশ্বন্যাসেকযেন্যাগনতন্যা বনকয়ে 
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জিনমকন সেবাংশয়ে-প্রেশ্ন-বদ্বিধন্যা-অনন্যাস্থিন্যা ক্রমন্যাগত লবকড় চিকলেকছে, এ-কেথেন্যা অস্বমীকেন্যার কেরন্যা বন্যা 
লগন্যাপন  কেকর  রন্যাখন্যা  লদশ-জিন্যাবত-সেরকেন্যাকরর  জিনন  লকেন্যাকনন্যাক্রকমই  মঙলেজিনকে  নয়ে। 
সেকেলেপ্রেকেন্যার গণববকরন্যাধমী  দমনরমীবতবন্যাজিকদর ববরকদ্ধি অবস্থিন্যানরত মন্যানমকরর প্রেধন্যান অস্ত্রই 
বকেন্তু অবন্যাধ-মমক্তি প্রেচিন্যার-মন্যাধনম কেতক রকে পবরকববশত বনজিরলেন্যা  সেতন। লমন্যাবন্যাইলে লফিন্যান, 
ইকমইলে এববাং অনন নন্যানন্যাভন্যাকব প্রেকেক ত খবকরর চিলেন্যাচিলে লরন্যাধ কেরন্যা আজিককের যেমকগ সেম্ভিব 
বকলে ভন্যাবন্যাটন্যা কেন্যাকরন্যা পকক্ষ বকে আকদফৌ সেম্ভিব?  অকেপট সেতনভন্যারণ সেমন্যাকজির শুভ ও 
মঙলেককেই  আরও  শবক্তিশন্যালেমী  কেকর  লতন্যাকলে  বকলেই  আমন্যাকদর  ববশ্বন্যাসে।  ঢন্যাকেন্যা 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের এই ঘটনন্যা ঘটন্যার বদন ঘণন্যায়ে ঘণন্যায়ে বটবভ-সেবাংবন্যাকদর আকধয়ে লযে রকেম 
‘লকেন্যামলেভন্যাকব’  পবরববতরত-পবরমন্যাবজিরত-সেবাংকশন্যাবধত  হেকয়েকছে  এববাং  পরবদকনর 
পত্রিপবত্রিকেন্যায়ে  লযে  রকেম  ‘ববকশরভন্যাকব’  ঘটনন্যাবট  পবরকববশত  হেকয়েকছে,  তন্যা  সেকচিতন 
পন্যাঠকে-দশরকে-মন্যানমকরর লচিন্যাখ এড়ন্যায়ে বন। 

৯.৬ অপ্রেকেন্যাশন আতঙ্ক হেকয়ে উকঠকছেন মহেন্যামন্যানন ভয়ে স্বয়েবাং

ববগত সেরকেন্যারগুকলেন্যার শন্যাসেনন্যামকলে ববশ্বববদনন্যালেয়ে পবরবন্যাকরর ওপর বনববরচিন্যাকর সেরকেন্যারমী 
কেতক রত্ব কেন্যাকয়েম কেরন্যা হেকয়েবছেলে রন্যাজিবনবতকে দকলের ছেন্যাত্রি-সেবাংগঠনসেহে নন্যানন্যান অঙপ্রেতনঙ, 
দলেমীয়ে প্রেশন্যাসেন-যেন্ত্রি,  বশক্ষন্যা মন্ত্রিণন্যালেয়ে এববাং মঞ্জমবর কেবমশকনর মন্যাধনকম। এই রন্যাষ্ট্রেমীয়ে-
সেরকেন্যারমী  কেতক র ত্বই  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  স্বন্যায়েত্তিশন্যাসেন,  বশক্ষকেকদর  প্রেকেক ত  স্বন্যাধমীনতন্যা  এববাং 
বশক্ষন্যার  উদন্যার  পবরকবশককে  মন্যারন্যাত্মকেভন্যাকব  কেলেমবরত  কেকরবছেলে।  এভন্যাকবই 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  মকধন  নতবর  হেকয়েবছেলে  নমীবতহেমীন,  সেমববধন্যাবন্যাদমী  এববাং  সেরকেন্যারমী  ও 
ববকরন্যাধমীদলেমীয়ে শন্যাসেকে-কেতক রপকক্ষর ‘কেমরচিন্যারমীসেমলেভ’ তল্পমীবন্যাহেকে বশক্ষকে-ছেন্যাত্রি-কেমরচিন্যারমী-
লদর একেবট বনলেরজ লগন্যাষমী। বশক্ষকেকদর লেন্যালে-নমীলে রন্যাজিনমীবত,  ছেন্যাত্রি-সেবাংগঠনসেমমকহের 
হেন্যানন্যাহেন্যাবন-সেন্ত্রিন্যাসে  এগুকলেন্যা  সেবই  বকেন্তু সেরকেন্যারমী  ‘হেন্যালেময়েন্যা-রবট’  খন্যাওয়েন্যার  অবন্যাধ  ও 
সেরকেন্যারমীভন্যাকব  উৎসেন্যাবহেত  প্রেবতকযেন্যাবগতন্যা  লথেককে  উৎসেন্যাবরত  হেকতন্যা।  আমরন্যা  চিন্যাই  নন্যা 
বতর মন্যান  সেরকেন্যার  ববশ্বববদনন্যালেয়েগুকলেন্যার  মকধন  লকেন্যাকনন্যারকেম  সেরকেন্যারমী  প্রেভন্যাব  খন্যাটন্যাকে। 
ববশ্বববদনন্যালেয়েগুকলেন্যাককে  সেম্পমণর  স্বন্যাধমীনভন্যাকব  বনকজিকদর  মকতন্যা  কেকর  চিলেকত  বদকলে 
আমন্যাকদর সেমসেনন্যাগুকলেন্যা আমরন্যা বনকজিরন্যাই সেমন্যাধন্যান কেরকত পন্যারব। ববকবককের সেন্যামকন 
সেততন্যার  সেন্যাকথে  দন্যাহড়ন্যাকলে  লকেউ  অস্বমীকেন্যার  কেরকত  পন্যারকবন  নন্যা  লযে  ববগত  বছেকরর 
অককন্যাবর-নকভম্বর-বডিকসেম্বকরর অবচিনননমীয়ে প্রেকেন্যাশন সেন্ত্রিন্যাকসের অবসেন্যান ঘটকলেও ১১ই 
জিন্যানময়েন্যাবর পরবতর মী বন্যাবাংলেন্যাকদকশ অপ্রেকেন্যাশন আতঙ্ক হেকয়ে উকঠকছেন মহেন্যামন্যানন ভয়ে স্বয়েবাং। 
দমনরমীবতবন্যাজি গডিফিন্যাদন্যাররন্যা আতকঙ্ক কেন্যাহপমকে, আপবত্তির প্রেশ্নই ওকঠ নন্যা, বকেন্তু সেন্যারন্যা লদকশর 
সেকেকলের জিনন মহেন্যামন্যানন ভকয়ের ঢন্যালেন্যাও প্রেসেন্যার আমরন্যা – লনহেন্যাকয়েৎ ভমীতম  মন্যানমকররন্যা – 
অতনন ববনমীতভন্যাকব প্রেতনন্যাখনন্যান কেবর। মন্যানমর বহেকসেকব সেম্মন্যান বনকয়ে লবহকচি থেন্যাকেন্যার জিনন 
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অনন লকেন্যাকনন্যা পথে আমন্যাকদর সেন্যামকন লখন্যালেন্যা নন্যাই। 

রন্যাবব: ২১লশ আগস্টে ২০০৭। প্রেকেন্যাশ: প্রেবন্যাসেমী বন্যাঙেন্যাবলেকদর অনলেন্যাইন পবত্রিকেন্যা ইউককেকবঙবলে, 

লেনন, রন্যাবব ববশ্বসেন্যাবহেতন লকেকন্দ্রর লছেন্যাটকেন্যাগজি বহেতন্যা, ৬ষ বরর প্রেথেম সেবাংখনন্যা, ১৪ই এবপ্রেলে ২০০৮।
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দশ

অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেট: মন্যাৎসেনননন্যায়ে-পবর

মঈকনর লঘন্যাড়ন্যাগুবলে

হেন্যাজিন্যার  হেন্যাজিন্যার  বছের  ধকর  লকেন্দ্রমীভম ত  সেশস্ত্র  কেতক র ত্ব  জিনসেন্যাধন্যারণককে  উৎপন্যাদন-
উপকেরকণর সেহেন্যায়ে-সেম্পকদর মন্যাবলেকেন্যানন্যা লথেককে ববঞ্চত কেকর লরকখকছে অকস্ত্রর লজিন্যাকর। ঐ 
একেই সেশস্ত্র শবক্তির অপর ডিন্যানন্যা ববদনন্যাজিমীবমীরন্যা তন্যাককে ববদনন্যাববঞ্চত কেকর লরকখকছে অকস্ত্রর 
সেকঙ-সেকঙ শন্যাকস্ত্ররও লজিন্যাকর। তন্যার পরও,  দমবনয়েন্যাকজিন্যাড়ন্যা মন্যানমকরর স্বন্যাধমীনভন্যাকব বন্যাহচিন্যার 
অজিস্রে আত্মতনন্যাগমী রক্তিক্ষয়েমী সেবাংগ্রন্যাকমর ফিকলে কেতর ন্যা-শন্যাসেককেরন্যা একে পন্যা একে পন্যা কেকর 
বপবছেকয়েকছে, লবকড়কছে মন্যানমকরর স্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যানন্যা। শন্যাসেককেরন্যা আইন জিন্যাবর কেকর এককের 
পর  একে  অবধকেন্যার  লমকন  বনকত  বন্যাধন  হেকয়েকছে  মন্যানমকরর।  বদকত  হেকয়েকছে  মন্যানমকরর 
লভন্যাটন্যাবধকেন্যার,  এমন-বকে গবরব  মন্যানমকরর,  নন্যারমীর  এববাং  কেন্যাকলেন্যা  মন্যানমকররও সেবরজিনমীন 
লভন্যাটন্যাবধকেন্যার: একে বনবক্তির একে লভন্যাট। শুধম আইকন হেকলেও, লস্রেফি মমকখ হেকলেও, লমকন 
বনকত হেকয়েকছে লযে জিনগণই লদকশর মন্যাবলেকে, তন্যাহকদরই সেম্মবতকত, তন্যাহকদরই প্রেবতবনবধরন্যা 
লদশ চিন্যালেন্যাকব। বকেন্তু একেবদককে অথেরবনবতকে-নবরবয়েকে নবরমন,  অননবদককে সেমদমীঘরকেন্যাকলের 
কেতক রত্বপরন্যায়েণ  ধনন্যানধন্যারণন্যা  ও  প্রেন্যাবতষন্যাবনকে  কেন্যাঠন্যাকমন্যাগুকলেন্যা  মন্যানমরককে  তন্যাহর  প্রেকেক ত 
প্রেবতবনবধ  বনবরন্যাচিকনর  সেক্ষমতন্যা  লথেককে  দমকর  লরকখকছে,  এববাং  লকেন্যাকনন্যা  একেটন্যা  উচ্চতর 
সেবাংস্থিন্যায়ে তন্যাহর প্রেবতবনবধ তন্যাহর হেকয়ে বঠকেমকতন্যা কেন্যাজি নন্যা কেরকলে লসেই প্রেবতবনবধককে ঘন্যাড় 
ধকর লফিরত বনকয়ে একসে অনন প্রেবতবনবধ লপ্রেরণ কেরন্যার অবধকেন্যার তন্যাহর এখনও অবজিরত 
হেয়ে বন। বনবরন্যাচিন পবরণত হেকয়েকছে কেবতপয়ে নবন  রন্যাজিবনবতকে জিবমদন্যারকদর ও মহেন্যা-
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বড়কলেন্যাকেকদর বন্যাবণজিন-সেঙ্ঘগুকলেন্যার এববাং এই উভয়ে তরকফির ঔপবনকববশকে প্রেভম কদর 
টন্যাকেন্যা-লপবশ-বমবডিয়েন্যার  কেন্যামড়ন্যাকেন্যামবড়কত।  পন্যালেরন্যাকমণ  সেবতন-সেবতন  পবরণত  হেকয়েকছে 
‘শুকয়েন্যাকরর লখন্যাহয়েন্যাকড়’,  লযে ‘শুকয়েন্যাকররন্যা’  সেন্যারন্যাকদশককেই বনকজিকদর ‘লখন্যাহয়েন্যাড়’ বন্যাবনকয়ে 
লফিলেন্যার উপক্রম কেকরবছেলে। এরন্যা বন্যাড়কত বন্যাড়কত একে পযেরন্যাকয়ে সেন্যারন্যাকদকশর সেমস্তবকেছেমককে 
লেমকটর মন্যালে ধকর বনকয়ে তন্যার ভন্যাগন্যাভন্যাবগর উপযেমক্তি বববধ-বকনন্যাবস্ত দন্যাহড়  কেরন্যাকত নন্যা 
লপকর প্রেকেন্যাশন রন্যাজিপকথে খমকনন্যাখমবন শুর কেকর লদয়ে, আর বমবডিয়েন্যা তন্যা ‘লেন্যাইভ’ সেম্প্রচিন্যার 
কেরকত থেন্যাককে। এই জিমীবন সেবাংকেকটরই অপর নন্যাম ২০০৬ সেন্যাকলের অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেট: 
মন্যাৎসেনননন্যায়ে-পবর। 

এখন্যাকন  মন্যাৎসেনননন্যায়ে  আর  ননরন্যাজিনর  পন্যাথেরকেন  প্রেবণধন্যানকযেন্যাগন,  লকেননন্যা  কেথেন্যায়ে-
ললেখন্যায়ে-বমবডিয়েন্যায়ে ডিন্যান-বন্যাম বনববরকশকর প্রেন্যায়ে সেমস্ত মহেলে লস্রেফি অজতন্যাজিবনত কেন্যারকণ 
আকলেন্যাচিন মন্যাৎসেনননন্যায়ে-পবরককে ননরন্যাজিন, অরন্যাজিকেতন্যা প্রেভক বত নন্যাকম আখনন্যাবয়েত কেকরকছে। 
ননরন্যাজিন বকেন্তু অবতশয়ে উন্নিত নমীবতকবন্যাধসেমকদ্ধি উন্নিত মন্যানববকে একেটন্যা সেমন্যাজি গঠকনর 
সেকঙ সেম্পবকের ত একেটন্যা ববরয়ে। সেবরজিনগ্রন্যাহেন লকেন্দ্রমীয়ে রন্যাজিশবক্তির অভন্যাকব পকথেকে পকথেকে 
রন্যাজিশবক্তি বন্যা রন্যাজিবনবতকে দলেসেমমকহের ‘লজিন্যার যেন্যার মমলমকে তন্যার’ নমীবতর সেশস্ত্র অবভ-
প্রেকেন্যাশ-জিবনত  ভয়েঙ্কর  ববশকঙ্খলেন্যা  হেকলেন্যা  মন্যাৎসেনননন্যায়ে।  ‘রন্যাজিন্যা  নন্যাই,  অথেচি  সেকেকলেই 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে প্রেভম কত্বর দন্যাববদন্যার। বন্যাহুবলেই একেমন্যাত্রি বলে,  সেমস্ত লদশময়ে উচ্ছকঙ্খলে ববশকঙ্খলে 
শবক্তির উনত্তিতন্যা;  এমন যেখন হেয়ে লদকশর অবস্থিন্যা,  প্রেন্যাচিমীন অথেরশন্যাকস্ত্র তন্যাহেন্যাককেই বকলে 
মন্যাৎসেনননন্যায়ে,  অথেরন্যাৎ  বকহেৎ  মৎসেন কেতক র কে  ক্ষমদ  মৎসেন গ্রন্যাকসের লযে  ননন্যায়ে  বন্যা  যেমবক্তি লসেই 
ননন্যাকয়ের  অপ্রেবতহেত  রন্যাজিত্ব!’  (নমীহেন্যাররঞ্জন  রন্যায়ে,  ১৪০২  বঙন্যাব:  ৩৮০)  ২০০৬ 
সেন্যাকলের ২৮লশ অককন্যাবরককে বঘকর  বঠকে এরকেম অবস্থিন্যারই সেকবষ  হেকয়েবছেলে। আমন্যাকদর 
লদকশর ইবতহেন্যাকসে আরও একেবন্যার, পন্যালে আমকলের আকগ আকগ, ৬৫০–৭৫০ খ্রিমীষন্যাব 
পযেরন  এরকেম  মন্যাৎসেনননন্যায়ে-পবরবস্থিবত  ববরন্যাজি  কেকরবছেলে।  লসে-সেময়ে  সেবরসেম্মতভন্যাকব 
গকণশকদবককে  রন্যাজিন্যা  বনবরন্যাচিকনর  মন্যাধনকম  লসেই  অবস্থিন্যার  বনরসেন  ঘকট।  অননবদককে, 
ননরন্যাজিন তথেন্যা ননরন্যাজিনবন্যাকদর নন্যাকম লমলেন্যা ভন্যাকলেন্যামন-হেন্যাববজিন্যাবব বজিবনকসের চিলে এখন্যাকন
-লসেখন্যাকন  থেন্যাকেকলেও এর  মমলে  সেন্যামন্যাবজিকে আকনন্যালেকনর  ধন্যারন্যাবট  ইউকরন্যাকপ  দমীঘরকেন্যালে 
যেন্যাবৎ  ‘মমবক্তিপরন্যায়েণ  সেমন্যাজিতন্ত্রি’  ‘মমবক্তিমমবখন  সেন্যামনবন্যাদ’  প্রেভক বত  নন্যাকম  পবরবচিত। 
আমন্যাকদর  লদকশর  বলেকশবভকে-ঘরন্যানন্যার  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  সেমন্যাজিতন্ত্রিমীরন্যা  স্বন্যাধমীন  সেমন্যাজি-
তকন্ত্রির ঐ দমদরন্যান ধন্যারন্যাবটর ইবতহেন্যাসে ও সেন্যাবহেকতনর সেন্যাকথে পবরবচিত নয়ে বলেকলেই চিকলে। 
লকেননন্যা  ১৯১৭  সেন্যাকলে  রশ  জিনগকণর  মহেন্যান  অককন্যাবর  ববপ্লকবর  পর  নস্বরতন্ত্রিমী 
বলেকশবভকেরন্যা জিনগকণর ওপর রক্তিন্যাক্তি দমনপমীড়ণ চিন্যালেন্যাকনন্যার মন্যাধনকম বনরঙ্কম শ হুকেম ম-
দন্যাবরর রন্যাষ্ট্রেবনবস্থিন্যা কেন্যাকয়েম কেরন্যার পর লথেককে রশ সেন্যামন্যাজিনবন্যাদ এববাং মন্যাবকের ন সেন্যামন্যাজিন
-বন্যাকদর  জিগৎকজিন্যাড়ন্যা  প্রেচিন্যারণন্যা  বনবস্থিন্যা  সেমন্যাজিতন্ত্রিমী  অকথের  বলেকশবভকেকদরককেই  তম কলে 

206 অচচেননা দনাগ



ধকরকছে। লযেমন ধরন, ১৯৩৬ সেন্যাকলে লস্পকনর সেমন্যাজিতন্ত্রিমীকদর অসেন্যাধন্যারণ মমবক্তিপরন্যায়েণ 
ববপ্লকবর কেথেন্যা বলেকত লগকলে আমন্যাকদর কেন্যাকনও আকসে বন। খমব লববশ ললেন্যাকে জিন্যাকনন নন্যা, 
১৯৬৮  সেন্যাকলের  ‘পনন্যাবরসে-বসেকনর’  ছেন্যাত্রি-শ্রবমকে-ববকক্ষন্যাকভর  লপছেকনও  বছেলে  মমবক্তি-
পরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্ত্রিমীকদর নন্যানন্যান ধন্যারন্যার মমক্তি-স্বন্যাধমীন তৎপরতন্যা। এটন্যাও আমন্যাকদর জিন্যানন্যা 
আকছে বকেনন্যা সেকনহে লযে,  মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের প্রেবতবন্যাদমী তৎপরতন্যার সেবকচিকয়ে ববলেষ ও 
ধন্যারন্যাকলেন্যা বমবদ্ধিবকবত্তিকে কেণ্ঠস্বর, অতম লেনমীয়ে ভন্যারন্যাতত্ত্বববদ লনন্যাম চিমবস্ক আজিককের দমবনয়েন্যায়ে 
মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতকন্ত্রির প্রেধন্যানতম প্রেচিন্যারকেকদর একেজিন। 

লতন্যা প্রেকেক তপকক্ষ ননরন্যাজিনবন্যাদ হেকচ্ছ স্বন্যাধমীন সেমন্যাজিতন্ত্রি:  যেন্যাবতমীয়ে রন্যাজিন্যা-রন্যাজিড়ন্যা-
রন্যাজিতন্ত্রি তথেন্যা সেমস্ত প্রেকেন্যার শন্যাসেকেকগন্যাষমীককে ববদন্যায়ে কেকর বদকয়ে সেমসেবাংগবঠত জিনগকণর 
সেবতনকেন্যাকরর  গণতন্যাবন্ত্রিকে  প্রেবতবনবধত্ব  কেন্যাকয়েকমর  পকথে  অতনন  সেমববননস্ত  পবরচিন্যালেন-
বনবস্থিন্যার  মন্যাধনকম  লগন্যাটন্যা  লদশককে  অবন্যাধ-মমক্তি-সেকজিনশমীলে  আত্মকেতক র কত্বর  সেমসেবাংগবঠত 
কেন্যাঠন্যাকমন্যাসেমমকহের অধমীকন বনকয়ে আসেন্যা। বকেন্তু লসেই বশল্প-ববপ্লকবর সেময়েকেন্যালে লথেককেই, 
যেখন লথেককে  শ্রবমকেকদর  স্বন্যাধমীন  সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  আকনন্যালেনগুকলেন্যা  গকড়  উঠকছে  তখন 
লথেককে  এখন  পযেরন,  ননরন্যাজিনককে  ববশকঙ্খলে,  গণ্ডকগন্যালে,  মন্যাৎসেনননন্যায়ে  প্রেভক বত  অকথের 
চিন্যালেন্যাকনন্যার  লেন্যাগন্যাতন্যার  প্রেচিন্যারণন্যা-প্রেকচিষন্যা  শন্যাসেকেকশ্রণমীগুকলেন্যার  তরকফি  চিকলে  আসেকছে। 
এজিননই ননরন্যাজিনবন্যাকদর অননতম আবদ প্রেবক্তিন্যা প্রুহ কধন্যা বলেকতন, ‘ননরন্যাজিন মন্যাকন বনয়েম, 
আর শন্যাসেকে-সেরকেন্যার মন্যাকন গণ্ডকগন্যালে’।

যেন্যাকে। সেপ্তম-অষম শতককের মকতন্যা চিরম ভয়েঙ্করভন্যাকব রন্যাষ্ট্রে বছেন্নিবভন্নি হেকয়ে যেন্যাওয়েন্যার 
আকগই  লদকশর  লসেনন্যাবন্যাবহেনমী  এবগকয়ে  একলেন্যা।  বকেন্তু  উনমক্তি  আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যা 
সেবাংলেন্যাকপর  মন্যাধনকম  সেবরসেম্মতভন্যাকব  ‘গকণশরন্যাজিন্যা’  বনবরন্যাচিকনর  পকথে  নন্যা  বগকয়ে  বসত 
বনমককের  মমকখ  প্রেন্যাক্তিন  প্রেধন্যানমন্ত্রিমী  খন্যাকলেদন্যা  বজিয়েন্যা  ওরকফি  পমতম কলের  পমতম লে-রন্যাষ্ট্রেপবত 
ইয়েন্যাজিউবদ্দেনককে বদকয়েই জিরবর অবস্থিন্যা লঘন্যারণন্যা কেরন্যাকলেন্যা,  প্রেধন্যান উপকদষন্যার পদ লথেককে 
তন্যাহককে আর তন্যাহর  পন্যাবররদ উপকদষন্যা-বগরককে পদতনন্যাকগ  বন্যাধন  কেরলে,  নতম ন  উপকদষন্যা 
পবররদ গঠন কেরন্যাকলেন্যা এববাং দমনরমীবতর ববরকদ্ধি লজিহেন্যাকদর নন্যাকম রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যার 
লদউবলেয়েন্যা লনতন্যাকদর ও তন্যাকদর সেহেকযেন্যাগমী বনবসেন্যায়েমীকদর ববরকদ্ধি বনষম র দমন-অবভযেন্যান 
পবরচিন্যালেনন্যা  কেরন্যা  শুর  কেরলে।  ‘আনজিরন্যাবতকে  মহেলে’  তথেন্যা  পরন্যাশবক্তিসেমমহে  এই 
পবরবতরনককে  সেন্যাদর  অভনথেরনন্যা  জিন্যানন্যাকলেন্যা,  তথেন্যাকেবথেত সেমশমীলে  সেমন্যাজি ও বহুজিন্যাবতকে 
বন্যাবণজিন-সেঙ্ঘগুকলেন্যার স্থিন্যানমীয়ে কেকপরন্যাকরট-একজিনকদর বন্যাবণবজিনকে বমবডিয়েন্যার উলন্যাসেও 
লগন্যাপন থেন্যাকেলে নন্যা। বনন্যাপকেভন্যাকব প্রেচিন্যার কেকর বলেন্যা হেকত লেন্যাগলে, লদকশর মন্যানমকরর ১০০ 
ভন্যাগ সেমথেরন এই সেরকেন্যাকরর পকক্ষ আকছে। বন্যাস্তকব লসেই সেমথেরকনর প্রেকেন্যাশস্বরূপ শত শত 
হেন্যাজিন্যার হেন্যাজিন্যার লেন্যাখ লেন্যাখ মন্যানমকরর রন্যাস্তন্যায়ে জিমন্যাকয়েত হেওয়েন্যার ববনমমন্যাত্রি লকেন্যাকনন্যা নমমনন্যাও 
লদখন্যা  যেন্যায়ে  বন।  আবন্যার  একেথেন্যাও  বঠকে,  এই  সেরকেন্যাকরর  ববরকদ্ধিও  তন্যাৎক্ষবণকেভন্যাকব 
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লকেন্যাকনন্যা প্রেবতবন্যাদও তন্যাহরন্যা প্রেদশরন কেকরন বন। 
অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেকটর সেবকচিকয়ে বড় নববশষনই এইটন্যা: জিনগকণর বনরন্যাপদ দমরকত্ব 

অবস্থিন্যান।  শন্যাসেকেকশ্রণমীর  রন্যাজিবনবতকে  দলেকগন্যাষমীগুকলেন্যা  বনকজিকদর  মকধন  মন্যারন্যামন্যাবর 
চিমড়ন্যানতম  পযেরন্যাকয়ে  বনকয়ে  লগকছে,  শন্যাসেকেকশ্রণমীরই  নবন  ধনতন্যাবন্ত্রিকে  প্রেবতবনবধ  বহেকসেকব 
‘সেমশমীলে  সেমন্যাজি’  নন্যাম  ধন্যারণকেন্যারমী  এনবজিও-  আমলেন্যা-  বনবসেন্যায়েমী-  বমবডিয়েন্যা-  আর 
আইনজিমীবমী-এবলেটরন্যা  লতন্যা  কেমপকক্ষ  ১৫-১৬  বছেকরর  বনরলেসে,  বনববড়  ও  সেন্যাহেসেমী 
কেমরকেন্যাকণ্ডর মধন বদকয়ে ১১ই জিন্যানময়েন্যাবর টন্যাইকপর পবরবতর কন মন্যানমর লযেন লহেন্যাহচিট নন্যা খন্যান 
লসেরকেম  একেটন্যা  মনস্তন্যাবত্ত্বকে  পটভম বম  বনমরন্যাণ  কেকরকছেন,  শন্যাসেকেকশ্রণমীর  প্রেচ্ছন্নি  অবাংশ 
বহেকসেকবই সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমী হেস্তকক্ষপ কেকরকছে,  আনজিরন্যাবতকে শন্যাসেকেকশ্রণমীর মমরবব্বরন্যাও 
তন্যাকত আড়ন্যালে লথেককে হেকলেও সেবক্রয়ে ভম বমকেন্যা পন্যালেন কেকরকছেন। 

এই দমীঘরকময়েন্যাদমী সেমববস্তক ত রন্যাজিবনবতকে প্রেবক্রয়েন্যার বনকেট লথেককে সেতকের  দমরত্ব রচিনন্যা 
কেরন্যার লকেফৌশলেগত লযে অবস্থিন্যান গণমন্যানমর গ্রহেণ কেকরকছে, লসেটন্যাই ববকশর কেকর ২০০৬-এর 
লসেকপম্বর-অককন্যাবর  লথেককে  ২০০৭-এর  জিন্যানময়েন্যাবর-লফিব্রুয়েন্যাবর  পযেরন  সেময়েকেন্যাকলের 
সেবচিন্যাইকত উকলখকযেন্যাগন  ঘটনন্যা। আর এখন্যাকনই আমন্যাকদর দমবরলে গণতকন্ত্রির যেন্যাবতমীয়ে 
মমশবকেকলের বমীজি বনবহেত। শন্যাসেকেকশ্রণমী এববাং তন্যাকদর রন্যাজিনমীবত সেম্পককের  গণমন্যানমকরর এই 
বনবলেরপ্ততন্যা একেবদককে লযেমন সেমবচিবনত, অননবদককে লতমবন দমীঘরবদকনর প্রেবশক্ষকণর ফিলেও 
বকট। এর কেন্যারণ ও লপ্রেক্ষন্যাপট আকলেন্যাচিনন্যা কেরন্যা এখন্যাকন সেম্ভিব হেকব নন্যা। বকেন্তু এটমকেম  
এমবনকতই লবন্যাধগমন,  রন্যাজিবনবতকে ক্ষমতন্যা ভন্যাগ-বন্যাকটন্যায়েন্যারন্যা কেরন্যার যেন্যাবতমীয়ে কেমরকেন্যাণ্ড 
লথেককেই জিনগণ বনকজিকদরককে প্রেতনন্যাহেন্যার কেকর বনকয়েকছেন,  বকেবাংবন্যা পমকরন্যা প্রেবক্রয়েন্যাবটককেই 
হেয়েত  তন্যাহরন্যা  প্রেতনন্যাখনন্যান  কেকরকছেন।  অথেচি  ববকেল্প  শবক্তি বহেকসেকব  বনকজিকদরককে  গকড় 
লতন্যালেন্যার উকদনন্যাগ তন্যাহরন্যা লনন বন। যেবদ বনকতন, বন্যাবাংলেন্যাকদকশর ইবতহেন্যাসে অননরকেম হেকতন্যা। 
আমন্যাকদর ভববরনৎ বনভর র কেরকছে আগন্যামমী বদকন জিনগকণর সেবক্রয়েতন্যার ওপরই।

রন্যাবব: জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৮। প্রেকেন্যাশ: প্রেবন্যাসেমী বন্যাঙেন্যাবলেকদর অনলেন্যাইন পবত্রিকেন্যা ইউককেকবঙবলে, লেনন, 
১৩ই জিমন ২০০৮। 

208 অচচেননা দনাগ



এগচাররচা

আইকনর শন্যাসেন, ববশ্বববদনন্যালেকয়ের 
স্বন্যাধমীনতন্যা এববাং গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাষ্ট্রে বববনমরন্যাণ

ইনন্যারকনট লথেককে

ইউককেকবঙবলে-সেম্পন্যাদককের  লনন্যাট:  গত  আগকস্টে  লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর  হেন্যাকত  ঢন্যাকেন্যা 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের বশক্ষন্যাথেরমী  বনযেরন্যাতকনর ঘটনন্যার প্রেবতবন্যাকদ গকড় ওঠন্যা আকনন্যালেকন 
যেমক্তি হেবন্যার কেন্যারকন কেকয়েকেজিন সেহেকেমরমী-সেহে লজিইকলে লযেকত হেকয়েবছেলে রন্যাজিশন্যাহেমী 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ  ও সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা  ববভন্যাকগর  সেহেকেন্যারমী  অধনন্যাপকে 
এববাং প্রেন্যাক্তিন লচিয়েন্যারপন্যাসেরন লসেবলেম লরজিন্যা বনউটনককে। কেকয়েকে মন্যাসে কেন্যারন্যাকভন্যাকগর 
পকর নন্যানন্যা ধরকণর রন্যাবষ্ট্রেকে সেন্ত্রিন্যাকসের ঝবক্ক লপবরকয়ে সেহেকেমরমীকদর সেন্যাকথে মমবক্তি লেন্যাভ 
কেকরন  বতবন।  কেনন্যাম্পন্যাকসে  বফিকর  একসে  লজিইলে-জিমীবকনর  অবভজতন্যার  সেন্যাকথে 
বনকজির  ভন্যাবনন্যাককে  বমবলেকয়ে  বলেখকত  শুর  কেকরন  লসেবলেম  লরজিন্যা  বনউটন। 
ইউককেকবঙবলে প্রেকেন্যাশ কেরকত শুর কেকরকছে লসেবলেম লরজিন্যা বনউটকনর লজিলে লথেককে 
লববরকয়ে আসেন্যার পরবতর মী পযেরন্যাকয়ের ললেখন্যাগুকলেন্যা। 

লেনন: ২৫লশ এবপ্রেলে ২০০৮

১১.১ কেন্যানন্যাককে হেন্যাইককেন্যাটর  লদখন্যাকনন্যা

অন্ধককে হেন্যাইককেন্যাটর  লদখন্যাকনন্যা এ-লদকশর মন্যানমকরর মমকখর বমবলে বহেকসেকব পমকরন্যাকনন্যা। কেকতন্যা 
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অজিস্রে মন্যানমকরর মমরন্যাবনকে অবভজতন্যা এ-বমবলের বভতকর জিমন্যা আকছে তন্যা অনমভব কেরন্যা 
সেম্ভিব। অন্ধককে হেন্যাইককেন্যাটর  লদখন্যাকনন্যা বকেন্তু আইকনর শন্যাসেন প্রেবতষন্যারই নন্যামন্যানর এববাং বলেন্যা 
বন্যাহুলেন নয়ে, আমন্যাকদর লদকশ আইকনর শন্যাসেন সেবরপ্রেথেম প্রেবতষন্যা কেকরবছেকলেন মহেন্যান বকবটশ 
ঔপবনকববশকে শন্যাসেকেকগন্যাষমী। তন্যাহরন্যা ববতন্যাবড়ত হেওয়েন্যার পর লথেককে ক্রমন্যাগতভন্যাকব এখন্যাকন 
আইকনর  শন্যাসেন  লভকঙে  পড়কত  থেন্যাককে।  অবকশকর  নয়েন্যা  ঔপবনকববশকে  শবক্তিসেমমকহের 
অনমকমন্যাদনপমষ  আমলেন্যা-বনবসেন্যায়েমী-সেন্যামবরকে  শন্যাসেকেকগন্যাষমীর  লনতক কত্ব  ববগত  ১লেন্যা 
জিন্যানময়েন্যাবর  ২০০৭ সেন্যালে লথেককে বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  আইকনর  শন্যাসেন  প্রেবতবষত হেকয়েকছে  বকলে 
আমরন্যা শুকন আসেবছে। লশন্যানন্যা কেথেন্যা হেকলেও কেথেন্যাটন্যা সেতন। লকেন্যাবটপবত লথেককে শুর কেকর 
বনন্তঃস্ব বভক্ষম কে পযেরন সেন্যারন্যাকদকশর ললেন্যাকে লসেটন্যা হেন্যাকড়-হেন্যাকড় লটর পন্যাকচ্ছ। ববশ্বববদনন্যালেকয়ের 
ছেন্যাত্রিরন্যা লতন্যা বকটই, বশক্ষকেরন্যাও বন্যাদ যেন্যান বন। 

ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  কেন্যানন্যা  ছেন্যাত্রি-বশক্ষকেকদর  রমীবতমকতন্যা  হেন্যাইককেন্যাটর  লদবখকয়েকছে  এই 
সেরকেন্যার।  বকেন্তু  আমরন্যা  বশক্ষককেরন্যা  সেরকেন্যারককে  আক্ষবরকে  অকথের  হেন্যাইককেন্যাটর  লদখন্যাকনন্যার 
আকগই মন্যানমকরর দন্যাবব এববাং গণ-অনমভম বতর কেন্যাকছে নবত স্বমীকেন্যার কেকর সেরকেন্যার রন্যাজিশন্যাহেমী 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের সেন্যাজিন্যাপ্রেন্যাপ্ত চিন্যার জিন বশক্ষকেককে মমবক্তি বদকয়েকছে। সেরকেন্যাকরর প্রেবতশ্রুবত 
বছেলে দমই সেপ্তন্যাকহের লভতকর ঢন্যাবব’র চিন্যার বশক্ষকেককেও মমবক্তি লদওয়েন্যা হেকব। ছেন্যাত্রিকদরককেও 
মমবক্তি লদওয়েন্যার কেথেন্যা বছেলে। সেরকেন্যার কেথেন্যা রন্যাকখ বন। সেময়েকক্ষপন কেকরকছে। সেরকেন্যাকরর 
সেন্যাকথে ঢন্যাকেন্যা ববশ্বববদনন্যালেকয়ের উপন্যাচিন্যাযের এববাং বশক্ষকে সেবমবতর লনতন্যাকদর বঠকে লকেন্যান লকেন্যান 
বদকে লথেককে আকলেন্যাচিনন্যা চিলেবছেলে তন্যার ববস্তন্যাবরত আবম জিন্যাবন নন্যা। আকলেন্যাচিনন্যা লভকঙেই বন্যা 
লগলে লকেন তন্যাও অজিন্যানন্যা। 

বকেন্তু আবম লযেটন্যা জিন্যাবন, সেন্যারন্যাকদকশর ললেন্যাকে এরই মকধন বমকঝ লফিকলেকছে, বশক্ষকেকদর 
ববরকদ্ধি  আনন্যা  মন্যারন্যাত্মকে  অবভকযেন্যাগগুকলেন্যা  লস্রেফি  বন্যানন্যাকনন্যা  লকেচ্ছন্যা।  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের 
লভতকর  লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর  কেনন্যাম্প  স্থিন্যাপন  কেকর  ববশ্বববদনন্যালেয়েককে  স্থিন্যায়েমীভন্যাকব  বনয়েন্ত্রিকণর 
লকেন্যাকনন্যা পবরকেল্পনন্যা লকেন্যাকনন্যা মহেকলে আকদফৌ বছেলে বকে নন্যা এববাং লসেই প্রেশ্ন আড়ন্যালে কেরন্যার 
আগ্রকহেই তন্যাড়ন্যাহুড়ন্যা কেকর ঐসেব লকেচ্ছন্যা প্রেচিন্যার কেরন্যা হেকয়েবছেলে বকেনন্যা তন্যা এখনও লকেউ 
অনমসেন্ধন্যান  কেকরকছেন  বকেনন্যা  জিন্যাবন  নন্যা।  বকেন্তু  বন্যাস্তবত,  ননবতকে  প্রেকশ্ন  বনদন্যারণ 
ললেকজিকগন্যাবকর  মন্যাখন্যামন্যাবখ  কেকরই  সেরকেন্যার  মমবক্তি  বদকয়েকছে  রন্যাজিশন্যাহেমী  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের 
বশক্ষকেকদর।  ঢন্যাকেন্যা  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  বশক্ষকেকদরককেও  লযে  মমবক্তি  বদকতই  হেকব,  লসেটন্যাও 
স্পষ। বশক্ষকেকদর বদককে অবত-মকনন্যাকযেন্যাগ বদকত বগকয়ে ঢন্যাবব-রন্যাবব’র বশক্ষন্যাথেরমীবকন এববাং 
রন্যাবব’র একেজিন ডন্যাইভন্যাকরর মমবক্তির কেথেন্যা সেরকেন্যার যেবদ ভম কলে লযেকত চিন্যায়ে,  তন্যাহেকলে লযে 
সেমসেনন্যা লথেককেই যেন্যাকব,  লসে-কেথেন্যা ববশ্বববদনন্যালেয়েগুকলেন্যার বনযেরন্যাতনববকরন্যাধমী-কেতক র ত্বববকরন্যাধমী 
বশক্ষন্যাথেরমীবকন প্রেবতবদনই মকন কেবরকয়ে বদকয়ে চিকলেকছে।

তন্যারপরও,  মমবক্তিদন্যান  আর  মন্যামলেন্যা  চিমককে  যেন্যাওয়েন্যাকতই  সেব  ফিম রন্যাকব  নন্যা। 
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ববশ্বববদনন্যালেকয়ের স্বন্যাধমীনতন্যা রক্ষন্যা এববাং বশক্ষন্যাথেরমীকদরককে বনযেরন্যাতন কেরন্যার ববরকদ্ধি শন্যাবনপমণর 
প্রেবতবন্যাকদর কেন্যারকণ ববশ্বববদনন্যালেয়ে-বশক্ষকেকদর ববরকদ্ধি টন্যাকেন্যা লঢকলে ছেন্যাত্রি লখপন্যাকনন্যা এববাং 
সেবহেবাংসেতন্যায়ে মদদ লজিন্যাগন্যাকনন্যার মকতন্যা অলেমীকে-আশ্চিযের অবভকযেন্যাগ আনন্যা এববাং তন্যাকদরককে 
লগ্রপ্তন্যার,  বনযেরন্যাতন  ও  কেন্যারন্যাকভন্যাগ  কেরন্যাকনন্যার  নবজিরববহেমীন  ঘটনন্যা  ঘটন্যাকনন্যাটন্যা  রন্যাষ্ট্রে-
বনবসেন্যায়েমীকদর পকক্ষ আকদফৌ সেম্ভিব হেকলেন্যা কেমীভন্যাকব, লসেটন্যা লতন্যা আমন্যাকদরককে বমঝকত হেকব। 
লসেজিনন বহুলেনবনত আইকনর শন্যাসেকনর আসেলে অনন্তঃসেন্যার,  কেতক রত্বপরন্যায়েণ রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির 
সেবরন্যাত্নকে-নস্বরতন্ত্রিমী  হেকয়ে  ওঠন্যার  প্রেবণতন্যা  এববাং  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে-কেকপরন্যাকরট  লযেফৌথে  প্রেচিন্যারণন্যা-
প্রেককেফৌশকলের ঐকেন ও টন্যানন্যাকপন্যাকড়ন, একে কেথেন্যায়ে জিরবর জিমন্যানন্যার জিরবর বন্যাক ধন্যারন্যাসেমমহে 
(বডিসেককেন্যাসের) বমকঝ লদখন্যার প্রেয়েন্যাসে জিরবর।

১১.২ আইকনর শন্যাসেন কেমী বস?

এককেবন্যাকর প্রেন্যাথেবমকে অকথের, আইকনর শন্যাসেন মন্যাকন বকেন্তু সেবন্যার জিনন ভন্যাকলেন্যাভন্যাকব খন্যাওয়েন্যা
-পরন্যার,  যেন্যার যেন্যার পছেনমকতন্যা জিমীববকেন্যা ও সেকবষশমীলে কেন্যাকজির এববাং প্রেকতনকে মন্যানমকরর 
অফিম রন সেম্ভিন্যাবনন্যার ববকেন্যাকশর জিনন মন্যানন্যানসেই মন্যানববকে-সেন্যামন্যাবজিকে-সেন্যাবাংস্কক বতকে কেন্যাঠন্যাকমন্যা 
গকড়  লতন্যালেন্যা  নয়ে;  আর  সেন্যামন্যাবজিকে  পবরসেকর  সেমস্ত  মন্যানমকরর  বনবক্তিগত  ও  লযেফৌথে 
আত্মকেতক র কত্বর আকেন্যার-আকয়েন্যাজিকনর প্রেশ্ন লতন্যালেন্যা লতন্যা শন্যাসেকে সেমন্যাকজির আকলেন্যাবকেত-
দমীপন্যাবয়েত ললেন্যাকেকদর কেন্যাকছে বনতন্যানই অবন্যানর। 

আদকত আইকনর শন্যাসেন কেন্যাকয়েম  কেরন্যা  মন্যাকন  হেকচ্ছ বচির-মহেন্যান  শন্যাসেকেকদর কেথেন্যা 
শুনকত,  তন্যাহকদর বনকদরবশত পকথে চিলেকত লদকশর নন্যাগবরকেকদরককে বন্যাধন কেরন্যা এববাং যেন্যাহরন্যা 
অবন্যাধন  হেকবন তন্যাহকদর  ওপর বলেপ্রেকয়েন্যাগ কেরন্যার  পন্যাকেন্যাকপন্যাক্তি বকনন্যাবস্ত কেন্যাকয়েম কেরন্যা। 
উকদ্দেশন  বনন্তঃশতর ভন্যাকব  ববশ্ববনন্যাঙ্ক-আইএমএকফির  হুকেম ম  লমকন  চিলেন্যার  জিনন,  লতলে-
গনন্যাকসের বহুজিন্যাবতকে কেকপরন্যাকরশনসেমমহে আর এনন্যারকটইনকমন-  বমবডিয়েন্যা-  ও গনন্যামন্যার-
ইনন্যাবস্ট্রের অবন্যাধ লেমণ্ঠন-ববচিরকণর লক্ষত্রি তথেন্যা বন্যাজিন্যাকরর বববধককে বনয়েবত বহেকসেকব লমকন 
বনকয়ে লগন্যালেন্যাবমর সেবাংস্কক বতককে প্রেশ্নন্যাতমীতভন্যাকব প্রেবতষন্যা কেরন্যার জিনন এববাং ববশ্বকজিন্যাড়ন্যা ইঙ-
মন্যাবকের ন  আগ্রন্যাসেকনর  দন্যালেন্যাবলে  কেরন্যার  জিনন  জিনসেন্যাধন্যারণককে  বন্যাধন  কেরন্যার  আইনসেম্মত 
পবরকবশ  প্রেসত  কেরন্যা।  অকস্ট্রেবলেয়েন্যা  লথেককে  বন্ধম  বখবতয়েন্যাকরর  (রন্যাবব’র  নকববজন্যাকনর 
বশক্ষকে)  ইকমইলে লমন্যাতন্যাকবকে,  উন্নিত লদকশর উন্নিত ববশ্বববদনন্যালেকয়ের উন্নিত নবজন্যাবনকে 
পবরভন্যারন্যায়ে এককে ‘বনও বলেবন্যারন্যালে অনন্যাবনবন্যাকয়েন্যাবটকে’ও বলেন্যা যেন্যায়ে। 

এই ওরমকধর  প্রেধন্যানতম কেন্যাজি হেকচ্ছ প্রেবতবন্যাদ-প্রেবতকরন্যাধ,  সেবতনকেন্যাকরর  বভন্নিমত 
আর স্বন্যাধমীন বচিনন্যার ভন্যাইরন্যাসেগুকলেন্যাককে বনমমরলে কেরন্যা। লতন্যা, এই কেন্যাজি পমকরন্যাকনন্যা জিমন্যানন্যার 
ঘমরকখন্যার  গরমীব  পমবলেশবন্যাবহেনমী  আর  দমরদকবষহেমীন  লদউবলেয়েন্যা  রন্যাজিনমীবতববদকদর  বদকয়ে 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  হেবচ্ছলে  নন্যা।  তন্যাই  বববধসেম্মত  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  বলেপ্রেকয়েন্যাকগর  কেন্যাযেরকের  বকনন্যাবস্ত 
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বন্যানন্যাকনন্যার জিরবর প্রেকয়েন্যাজিন হেন্যাবজির হেয়ে। এই প্রেকয়েন্যাজিকনর স্বপকক্ষর প্রেচিন্যার-প্রেচিন্যারণন্যা 
চিকলেকছে গত লদড় যেমগ ধকর,  তথেন্যাকেবথেত সেমশমীলে সেমন্যাকজির বমবদ্ধিজিমীবমীবকন ও বমবডিয়েন্যার 
বনববড় বনরলেসে সেন্যাহেসেমী  ও সেকবষশমীলে পবরশ্রকমর মন্যাধনকম।  ফিকলে সেন্যামনযেমকগর ভম কতর 
ঘন্যাকড় চিকড় ঘমকর-লবড়ন্যাকনন্যা গণববকরন্যাধমী রন্যাজিবনবতকে শবক্তিগুকলেন্যার লদউবলেয়েন্যাকত্বর চিমড়ন্যান 
পরন্যাকেন্যাষন্যা  প্রেদশরকনর  উপযেমক্তি  উপলেক্ষ  পন্যাওয়েন্যা  মন্যাত্রি  আইন  এববাং  রন্যাষ্ট্রে-কেতক রত্ব 
নবশবক্তিকত বলেমীয়েন্যান হেকয়ে সেবরন্যাত্মকে নস্বরন্যাচিন্যারমী একেটন্যা লচিহেন্যারন্যা বনকত শুর কেকর। তন্যার 
বলেপ্রেকয়েন্যাকগর  সেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যা  আরও  বনখমহতভন্যাকব  বনপমীড়কে  হেকয়ে  উঠকত  থেন্যাককে।  এই 
প্রেবক্রয়েন্যাবটই জিরবর আইন নন্যাম ধন্যারণ কেকর ১১ই জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৭ তন্যাবরকখ বসেবাংহেন্যাসেকন 
আকরন্যাহেন  কেকর।  বকলে  রন্যাখন্যা  দরকেন্যার,  ইবতহেন্যাকসে  লদখন্যা  লগকছে,  রন্যাজিশবক্তিসেমমকহের  বন্যা 
শন্যাসেকেকগন্যাষমীসেমমকহের  লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা  লভকঙে  যেন্যাওয়েন্যা  জিবনত  প্রেবতটন্যা  মন্যাৎসেনননন্যাকয়ের  পরই 
রন্যাকষ্ট্রের জিমলেমম-যেন্ত্রি তথেন্যা ‘জিয়েমী’ শন্যাসেকেকগন্যাষমী আকগর চিন্যাইকত লববশ কেকঠন্যার ও বনপমীড়কে 
হেকয়ে ওঠন্যার সেমকযেন্যাগ পন্যায়ে।

আইকনর বলেপ্রেকয়েন্যাগ মন্যাকন  প্রেধন্যানত আদন্যালেত বরমনন্যান লজিলেজিমলেমম  ক্রসেফিন্যায়েন্যার 
এনকেন্যাউনন্যার এববাং প্রেকেন্যাশন বদবন্যাকলেন্যাককে বন্যা আধন্যা-প্রেকেন্যাশন রন্যাবত্রিকলেন্যাককে ববশ্বববদনন্যালেকয়ের 
বশক্ষন্যাথেরমীকদরককে  তথেন্যা  যেকথেন্যাপযেমক্তি  ললেন্যাকেজিনককে  পমবলেশ  বন্যা  সেন্যামবরকে-আধন্যাসেন্যামবরকে 
বন্যাবহেনমী  বদকয়ে লেন্যাবঠকপটন্যা  কেরন্যাকনন্যা। একেই সেন্যাকথে ‘মন্যানমরককে  প্রেতনন্যাবশত লসেবন্যাদন্যান হেকব 
পমবলেকশর  কেমরকেন্যাকণ্ডর  বভবত্তি’  (৮ই  জিন্যানময়েন্যাবরর  ২০০৮  তন্যাবরকখ  পমবলেশ-সেপ্তন্যাকহের 
উকদ্বিন্যাধনমী  অনমষন্যাকন  প্রেধন্যান  উপকদষন্যার  বক্তিবন)  জিন্যাতমীয়ে  বক্তিক তন্যা  কেরন্যাটন্যাও আইকনর 
সেমশমীলে বন্যাচিনভবঙরই আনমষন্যাবনকে অঙ বকট। সেরকেন্যাবর বনমকেধন্যারমী ললেন্যাকেজিকনর,  মন্যাকন 
র নন্যাব-পমবলেশ প্রেভক বত সেবাংস্থিন্যার,  বনমককের লসেবন্যাদন্যান লযে কেকতন্যাটন্যা  বনমরম  ও ভয়েঙ্কর হেকত 
পন্যাকর, ভম ক্তিকভন্যাগমী নন্যা হেওয়েন্যা পযেরন শন্যাসেকে-পবরবন্যাকরর সেদসেনরন্যা তন্যা বমঝকত পন্যারন্যার মকতন্যা 
অনমভম বতশবক্তির অবধকেন্যারমী  এখনও আকছেন বকে?  বনপমীড়কে রন্যাকষ্ট্রের পকক্ষ বন্যাম  হেন্যাকত 
বনমকে বনকয়ে ডিন্যান হেন্যাকত লসেবন্যা বদকত যেন্যাওয়েন্যাটন্যা লযে বনতন্যানই বনমরম কেনন্যাবরককেচিন্যার,  লসেটন্যা 
বমঝন্যা  বকে  খমবই  কেবঠন?  বনরস্ত্র জিনগকণর  সেন্যামকন ভয়েঙ্কর সেব  মন্যারণন্যাকস্ত্রর  অবধকেন্যারমী 
একেদলে সেবাংগবঠত মন্যানমর একসে যেবদ বকলে, আমরন্যা লতন্যামন্যাকদরককে উদ্ধিন্যার কেরকত একসেবছে, 
অবভজতন্যাটন্যা তন্যাহেকলে সেমখকের হেয়ে নন্যা। 

লদশমী-ববকদশমী ইবতহেন্যাসে তন্যা-ই বকলে। বন্যাস্তকব,  বহুজিন্যাবতকে কেকপরন্যাকরশনসেমমহে আর 
ইঙ-মন্যাবকের ন সেন্যামন্যাজিনবন্যাকদর পকক্ষ বলেপ্রেকয়েন্যাকগর নন্যানন্যান সেব বকনন্যাবস্ত সেন্যাবলেমীলে খরচি 
চিন্যালেম কেরকত পন্যারকলে আপবন কেন্যাযেরকের রন্যাষ্ট্রে, আর আপনন্যার সেরকেন্যার সেমশন্যাসেকনর সেরকেন্যার, 
নন্যা পন্যারকলে আপবন বনথের রন্যাষ্ট্রে। আওয়েন্যামমী লেমীগ-ববএনবপ-জিন্যামন্যাত-জিন্যাপন্যার কেনন্যাডিন্যাররন্যা 
মন্যানমর খমন কেরন্যার বকনন্যাবস্ত গকড় তম লেকলে লসেটন্যা  দমবকরকত্তির শন্যাসেন,  আর পমবলেশ-র নন্যাব-
লকেন্যাবরন্যা-বচিতন্যার  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  ‘কেনন্যাডিন্যার’লদর  মন্যাধনকম  ববনন্যাববচিন্যাকর  খমকনর  বকনন্যাবস্ত  গকড় 
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লতন্যালেন্যা হেকলে, লসেটন্যা আইকনর শন্যাসেন। 

১১.৩ আইকনর শন্যাসেকনর মমবতর মন্যান সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা

বকেন্তু আইকনর লজিন্যাকর, লজিলেজিমলেমম-বনমককের লজিন্যাকর ‘অপরন্যাধ’ দমন কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা। লযে 
দমনরমীবতর কেথেন্যা বকলে জিরবর আইন জিন্যাবর কেরন্যা হেকয়েকছে, লজিলে-জিমলেমম-হুকেম মদন্যাবরর সেমস্ত 
হেন্যাবতয়েন্যার বনবহেন্যার কেকরও লসেই দমনরমীবতককে বন্যাকগ আনন্যা যেন্যায়ে বন। দমনরমীবতর প্রেকশ্ন সেরকেন্যার 
প্রেশ্নন্যাতমীত  সেমনমীবতর  পবরচিয়েও  রন্যাখকত  পন্যাকর  বন।  অপছেকনর  দমনরমীবতবন্যাজিককে  ধরন্যা 
হেকয়েকছে,  পছেকনর  দমনরমীবতবন্যাজিককে  বন্যাইকর  রন্যাখন্যা  হেকয়েকছে।  উপকদষন্যাকদর  বনকজিকদরই 
সেম্পবত্তির বহেসেন্যাব লদওয়েন্যার প্রেশ্নবটককে লেমবকেকয়ে লফিলেন্যা হেকয়েকছে। দমনরমীবতবন্যাজিকদর তন্যাবলেকেন্যা 
কেন্যাটন্যাছেন্যাহটন্যা  কেরকত হেকয়েকছে,  কেন্যাউককে-কেন্যাউককে লছেকড় বদকত হেকয়েকছে,  বনবসেন্যায়েমীকদর মধন 
লথেককে আর কেন্যাউককে ধরন্যা হেকব নন্যা বকলে কেথেন্যা বদকত হেকয়েকছে ... এককেবন্যাকর নন্যাকেন্যাবনচিমবন্যাবন 
অবস্থিন্যা। বলেপ্রেকয়েন্যাকগর বন্যাড়ন্যাবন্যাবড়কত উলন্যা বন্যাজিন্যার-হেন্যাট লদন্যাকেন্যানপন্যাট আমদন্যাবন-রপ্তন্যাবন 
বনবসেন্যা-বন্যাবণজিন রন্যাজিনমীবত-প্রেবতষন্যান ছেন্যারখন্যার হেকয়ে লগকছে। 

লবন্যাঝন্যা লগকছে, সেমন্যাজিবনবস্থিন্যার দমীঘরকময়েন্যাদমী কেন্যাঠন্যাকমন্যাগত পবরবতরন ছেন্যাড়ন্যা দমনরমীবত দমর 
কেরন্যা  সেম্ভিব  নন্যা।  লযে  গণতন্ত্রিহেমীনতন্যার  কেথেন্যা  বকলে  জিরবর  আইকনর  সেরকেন্যার  বসেন্যাকনন্যা 
হেকয়েকছে,  লসে  সেরকেন্যারই গণতন্যাবন্ত্রিকে পদ্ধিবতকত চিকলে বন;  পন্যাহচি  উপকদষন্যার  পদতনন্যাকগর 
লকেন্যাকনন্যা বনন্যাখনন্যা সেরকেন্যার লদয়ে বন; লযে লসেনন্যাসেদসেনবট ঢন্যাবব-বশক্ষন্যাথেরমীবটককে প্রেহেন্যার কেকরবছেলে, 
তন্যার কেমী ববচিন্যার হেকলেন্যা,  জিন্যানন্যা যেন্যায়ে বন;  লসেনন্যা লহেফিন্যাজিকত বনহেত মধমপমকরর আবদবন্যাসেমী 
লনতন্যা চিকলেশ বরবছেকলের জিমীবন বনকয়ে বছেবনবমবন লখলেন্যার খবর বমবডিয়েন্যায়ে ছেন্যাপন্যাকনন্যা যেন্যায়ে 
বন;  আরও  কেকতন্যা  বনরন্যাপরন্যাধ  মন্যানমর  হেয়েরন্যাবন  ও  বনপমীড়কনর  বশকেন্যার  হেকয়েকছে,  তন্যার 
লকেন্যাকনন্যা  হেবদসে  লনই;  স্বচ্ছতন্যার  বনন্যাপকে  অভন্যাব  লথেককে  লগকছে;  প্রেধন্যান  উপকদষন্যা  ও 
লসেনন্যাপ্রেধন্যাকনর নদ্বিত ক্ষমতন্যাককেন্দ্র কেখনও কেখনও দকশনমন্যানভন্যাকব সেমন্যানরন্যালে হেকয়ে উকঠকছে; 
প্রেশ্নও উকঠকছে,  সেদমত্তির লমকলে বন। পমকরন্যাকনন্যা যেমকগর হেন্যাবসেনন্যা খন্যাকলেদন্যার মকতন্যাই প্রেধন্যান 
উপকদষন্যা লদদন্যারকসে বফিতন্যা লকেকটকছেন,  এটন্যা-লসেটন্যা উকদ্বিন্যাধন কেকরকছেন,  কেনন্যাকমরন্যা-ত্রিন্যাণ 
চিন্যাবলেকয়েকছেন।  একেই  কেন্যাজি  লসেনন্যাপ্রেধন্যানও  চিন্যাবলেকয়ে  লগকছেন,  যেন্যাকচ্ছন  সেমন্যাকন।  বটবভ 
চিনন্যাকনলেগুকলেন্যাককে  বদকয়ে  উন্নিবতমমলেকে  প্রেচিন্যারণন্যা-বভবডিও  চিন্যালেন্যাকনন্যাও  বন্যাদ  যেন্যায়ে  বন। 
এ-রকেম আরও অকনকে দকশন-কেন্যাঠন্যাকমন্যা  লসেই পমকরন্যাকনন্যা  জিমন্যানন্যার ছেন্যাহচিককে মকন কেবরকয়ে 
বদকয়েকছে। 

বমবডিয়েন্যা স্বন্যাধমীন থেন্যাককে বন। লটবলেকফিন্যান অনন্যাডিভন্যাইসে,  কেতক র পক্ষ কেতক রকে আকরন্যাবপত 
লসেন্সরবশপ এববাং স্বন্যাকরন্যাবপত লসেন্সরবশকপর ঘটনন্যা ঘকটকছে অকনকে, সেন্যাবাংবন্যাবদকেকদর আটকে 
কেরন্যা হেকয়েকছে, আটকে কেকর বনযেরন্যাতন কেরন্যা হেকয়েকছে, বমথেনন্যা মন্যামলেন্যা লদওয়েন্যা হেকয়েকছে, কেন্যাফিমর র 
মকধন সেন্যাবাংবন্যাবদকেকদর পবরচিয়েপত্রি লদকখ-লদকখ বপটন্যাকনন্যা হেকয়েকছে। বশক্ষকেকদরককে লগ্রপ্তন্যার 
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কেরন্যার খবর পযেরন পবত্রিকেন্যায়ে একসেকছে দম-আড়ন্যাইবদন পর,  বশক্ষকেকদর মমবক্তি দন্যাবব কেকর 
মন্যাবকের ন বসেকনটর একডিন্যায়েন্যাডির  লকেকনডিমীর বববকবত ‘প্রেথেম আকলেন্যা’য়ে ছেন্যাপন্যা হেকয়েকছে বটবভকত 
প্রেচিন্যাকররও সেপ্তন্যাহেখন্যাকনকে পর। লসেন্সরবশপ-লযে হেকচ্ছ, বমবডিয়েন্যা লসে কেথেন্যা বঠকেমকতন্যা প্রেকেন্যাশ 
পযেরন কেরকত পন্যাকর বন, বকেবাংবন্যা ইচ্ছন্যা কেকর বন। ভয়ে লযেমন বছেলে, লতমবন এ-সেরকেন্যাকরর 
সেন্যাকথে মহেন্যাজিনমী বমবডিয়েন্যার স্বন্যাথের ও একজিনন্যার লশ্রণমীগত ঐকেনও বছেলে। বভতকর-বভতকর 
লদন-দরবন্যার সেকত্ত্বও লসেই ঐককেন লববশরভন্যাগ সেময়ে কেন্যাজি হেয়ে বন। 

১১.৪ রন্যাষ্ট্রে, বলেপ্রেকয়েন্যাগ, দমীক্ষন্যায়েন-প্রেককেফৌশলে

রন্যাষ্ট্রেশবক্তি যেখন সেবরন্যাত্মকে দমনমমলেকে লচিহেন্যারন্যা বনকত থেন্যাককে, তখন লসে তন্যার বনজি লশ্রণমীর 
ললেন্যাকেকদরককেও বশকেন্যাকর পবরণত কেরকত পন্যাকর। বহুলেকেবথেত শ্রবমকে লশ্রণমীর রন্যাষ্ট্রে মন্যাকন 
লযেমন প্রেকতনকে শ্রবমককের রন্যাষ্ট্রে নন্যা,  ববরলেকেবথেত বমকজিরন্যায়েন্যা রন্যাষ্ট্রে মন্যাকনও লতমবন প্রেকতনকে 
বড়কলেন্যাককের  রন্যাষ্ট্রে  নন্যা।  কেতক রত্বপরন্যায়েণ  আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে  কেন্যাঠন্যাকমন্যাসেমকদ্ধি  রন্যাকষ্ট্রের  লক্ষকত্রি 
রন্যাকষ্ট্রের  লখন্যাদ  পবরচিন্যালেকেবগর  বন্যা  মনন্যাকনজিন্যার-লগন্যাষমী  লযে  লকেন্যাকনন্যা  লশ্রণমী-লগন্যাষমী-দলে-
ধমর-জিন্যাবতর জিনন বনপমীড়কে হেকয়ে উঠকত পন্যাকর। প্রেসেঙত এটন্যা এমন একে সেতন ইবতহেন্যাকসে 
যেন্যার বহু প্রেমন্যাণ আকছে, অথেচি মন্যাকের সেবন্যাদমী-ললেবননবন্যাদমী, বমকজিরন্যায়েন্যা উদন্যারনমীবতবন্যাদমী এববাং 
অননন্যানন কেতক রত্বপরন্যায়েণ দলেকগন্যাষমীগুকলেন্যা তন্যা উপলেবব কেকর বলেকলেই চিকলে। এ জিনন, শুধম 
ভন্যাকলেন্যা  মন্যানমরকদরককে  ক্ষমতন্যায়ে  ববসেকয়ে  বদকলেই  রন্যাষ্ট্রে  ভন্যাকলেন্যা  হেকয়ে  যেন্যায়ে  নন্যা,  রন্যাকষ্ট্রের 
কেতক রত্বপরন্যায়েণ কেন্যাঠন্যাকমন্যার এককেবন্যাকর আমমলে পবরবতরন ছেন্যাড়ন্যা গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাষ্ট্রে ববমরন্যাকণর 
সেমদমীঘর প্রেবক্রয়েন্যা সেবতনকেন্যাকরর গণমমখমীনতন্যা অজিরন কেরকত পন্যাকর নন্যা। 

জিনগকণর স্বন্যাধমীনতন্যার পবরসের বন্যাড়ন্যাকত লগকলে, অবনবন্যাযেরভন্যাকব তন্যাই আকসে রন্যাকষ্ট্রের 
লকেন্দ্রমীভম ত আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে শবক্তিককে ক্রমশ দমবরলে কেরন্যার প্রেশ্ন এববাং জিনগকণর সেবতনকেন্যাকরর 
গণতন্যাবন্ত্রিকে সেমন্যাজি-সেঙ্ঘ-শবক্তিককে ক্রমন্যাগতভন্যাকব প্রেসেন্যাবরত কেরন্যার এযেন্যাবৎ অনন্যাকলেন্যাবচিত 
প্রেশ্ন। লকেকনন্যা নন্যা,  জিরবর লহেন্যাকে,  আর বশবথেলে লহেন্যাকে,  অল্পবকেছেম  ললেন্যাককের হেন্যাকত ক্ষমতন্যা 
লকেন্দ্রমীভম ত হেকলেই নস্বরতন্ত্রিমী জিমলেমকমর আশঙ্কন্যা লদখন্যা লদয়ে। শন্যাকে বদকয়ে মন্যাছে ঢন্যাকেন্যা যেন্যায়ে 
বকেনন্যা বলেন্যা মমশবকেলে, বকেন্তু সেমনর নন্যাম বদকয়ে শন্যাসেন-পমীড়কনর বন্যাস্তবতন্যা ঢন্যাকেন্যা যেন্যায়ে নন্যা। 
লখয়েন্যালে কেরন্যা জিরবর লযে, আইকনর শন্যাসেন মন্যাকনও বকেন্তু ঐ শন্যাসেনই। সেমশন্যাসেকেও শন্যাসেকে, 
দমন্তঃশন্যাসেকেও শন্যাসেকে। 

বন্যাবাংলেন্যা একেন্যাকডিমমীর বনবহেন্যাবরকে এববাং সেবাংবক্ষপ্ত বন্যাবাংলেন্যা অবভধন্যান দমবটকত,  শন্যাসেন 
মন্যাকন  হেকলেন্যা  ‘দমন’  ‘গ্রহে’  ‘অতনন্যাচিন্যার’  ‘বতরস্কন্যার’  শন্যাবস্তদন্যান’  ‘ভৎরসেনন্যা’  ‘বনকদরশ’ 
‘আজন্যা’  ‘বববধ’  ইতনন্যাবদ।  সেমবনবস্থিন্যার  সেন্যাকথে  প্রেবতপন্যালেন,  বন্যা  ‘পবরচিন্যালেনন্যা’  জিন্যাতমীয়ে 
দমই-একেটন্যা কেথেন্যাও অবভধন্যাকন (এববাং শন্যাসেকেকদর ললেন্যাকে-লশন্যানন্যাকনন্যা বমবলেকত) আকছে বকট। 
বকেন্তু লকে নন্যা জিন্যাকন, লকেন্যাকনন্যা শন্যাসেকেই বকলে নন্যা লযে, আবম লতন্যামন্যাকদর দমন এববাং অতনন্যাচিন্যার 
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কেরন্যার জিনন একসেবছে, সেমতরন্যাবাং বন্যাহচিকত চিন্যাইকলে সেমকবন্যাধ বন্যালেককের মকতন্যা একেন্যান বন্যাধনন্যানমগত 
থেন্যাকেকত  হেকব।  (ঔপকববশকে  ধন্যাহকচির  আকবদনপত্রিগুকলেন্যার  ‘ইবত  আপনন্যার  একেন্যান 
বন্যাধনন্যানমগত’  জিন্যাতমীয়ে  শবরন্যাবজি সরণ কেকর  লদখমন।)  সেবন্যাই  বরঞ্চ সেমবনবস্থিন্যার  সেন্যাকথে 
প্রেবতপন্যালেন, তথেন্যা সেমশন্যাসেকনর বমবলেই লশন্যানন্যায়ে, বকেন্তু বন্যাস্তকব যেন্যা কেকর তন্যার নন্যাম শন্যাসেন। 

আসেকলে হেন্যাজিন্যার বছেকরর বনরলেসে লচিষন্যায়ে গন্যাকন কেববতন্যায়ে শন্যাকস্ত্র পমীড়কন শন্যাসেকনর 
ধন্যারণন্যাবটককে পরন্যাবজিত মন্যানমকরর অভনন্যাকসের মজন্যায়ে ঢম বকেকয়ে লদওয়েন্যা হেকয়েকছে। ‘শন্যাসেন কেরন্যা 
তন্যারই সেন্যাকজি আদর কেকর লযে’, ‘লপকট লখকলে বপকঠ সেয়ে’, ‘ভন্যাত লদওয়েন্যার ভন্যাতন্যার নন্যা, 
বকেলে মন্যারন্যার লগন্যাহসেন্যাই’ এসেব আদকত বস্তন্যাপচিন্যা বকেন্তু দন্যাসেত্ব-মকনন্যাববকেন্যারগ্রস্তকদর দ্বিন্যারন্যা 
অবভনবনত প্রেবন্যাদ-প্রেবচিন শন্যাসেকনর সেমপ্রেন্যাচিমীন ধন্যারণন্যার অনমকমন্যাদন লদয়ে। 

একে অকথের,  পন্যাহচি  হেন্যাজিন্যার  বছেকরর  সেভনতন্যার  ইবতহেন্যাসে লতন্যা  একেবদককে লকেন্দ্রমীভম ত 
শন্যাসেন-কেতক রত্ব,  অননবদককে গণদন্যাসেকত্বর ইবতহেন্যাসেও বকট। এ-ইবতহেন্যাসে জিমকড় আপন্যাত 
ববচিন্যাকর কেতক র কত্বরই জিয়েজিয়েকেন্যার হেকয়েকছে। ফিকলে শন্যাসেকেকশ্রণমী বদবন্যারন্যাবত্রি যেখন আইকনর 
শন্যাসেকনর বমবলে প্রেচিন্যার কেকর, তখন খমব কেম ললেন্যাককেরই খটকেন্যা লেন্যাকগ, সেব প্রেচিন্যারণন্যাই মকন 
হেয়ে স্বন্যাভন্যাববকে। ফিলেত পদন্যা নদমী এববাং তন্যার পবরপন্যাশ্বরস্থি বনসেকগর ঢন্যাকেন্যা ববশন্যালে লজিলেখন্যানন্যা 
লদকখও কেন্যারও খটকেন্যা লেন্যাকগ নন্যা,  মকন হেয়ে  লযেন পদন্যা  নদমীর মকতন্যাই  এটন্যাও লকেন্যাকনন্যা 
প্রেন্যাকেক বতকে  প্রেবতষন্যান।  এটন্যা  দমীঘরবদকনর  প্রেবশক্ষণ  তথেন্যা  শন্যাসেকে  লশ্রণমীর  দমীক্ষন্যায়েণ-
প্রেককেফৌশকলের পবরণন্যাম। 

১১.৫ জিমলেমম , প্রেবতকরন্যাধ এববাং ববকদন্যাহে

বকেন্তু  মন্যানমকরর  ইবতহেন্যাসে  আদকত  প্রেবতকরন্যাকধর  ইবতহেন্যাসেও  বকট।  লবন্যাধগমন  কেন্যারকণ 
লসে-ইবতহেন্যাসে  খমব  একেটন্যা  রবচিতও  হেয়ে,  প্রেচিন্যাবরতও  হেয়ে  বন।  বন্যাঙেন্যালেমীর  ইবতহেন্যাসেন্তঃ  
আবদপবর গ্রকনও লদখকবন লজিলেজিমলেমম কেকয়েদ-কেন্যারন্যাগন্যার-বনপমীড়ন বনযেরন্যাতন-পরন্যাধমীনতন্যা 
ও লসে-সেকবর ববরকদ্ধি মন্যানমকরর প্রেবতকরন্যাকধর ইবতহেন্যাসে বনকয়ে লকেন্যাকনন্যা কেথেন্যা নন্যাই বলেকলেই 
চিকলে, এ-ববরকয়ে আলেন্যাদন্যা একেটন্যা অধনন্যায়ে থেন্যাকেন্যা লতন্যা বনছেকে কেষ-কেল্পনন্যা। তথেন্যাচি মন্যানমকরর 
বনরনর  প্রেবতকরন্যাধ  জিন্যাবর  আকছে।  লসেগুকলেন্যাককে  ববকদন্যাহে  নন্যাকম  ডিন্যাকেন্যা  হেয়ে  নন্যা,  লযেন 
লসেগুকলেন্যা ‘আইন-শকঙ্খলেন্যা পবরবস্থিবতর অবনবত’ মন্যাত্রি। 

গত  একে  বছেকরর  জিরবর  অবস্থিন্যায়ে  দমবন্ধ-কেরন্যা  মহেন্যামন্যানন  ভকয়ের  রন্যাজিকত্বও 
কেক রককেরন্যা  শ্রবমককেরন্যা  গন্যাকমরনসে-কেমরমীরন্যা  ছেন্যাকত্রিরন্যা  বশক্ষককেরন্যা  প্রেবতকরন্যাধ-আকনন্যালেকনর 
আগুকন স্বন্যাধমীনতন্যার বশখন্যা সেমমন্নিত লরকখকছেন। মন্যানমকরর অনরন্যাত্মন্যা এই বশক্ষন্যা কেখনও 
লভন্যাকলেবন, মমকখ যেবদও সেকেকলে রন্যামরন্যাজিন প্রেবতষন্যার বমবলেই আওড়ন্যায়ে, তবম লযে যেন্যায়ে লেঙ্কন্যায়ে 
লসে-ই হেয়ে রন্যাবণ। মন্যানমকরর লযেফৌথে-সকবতকত রন্যাবণ-রন্যাক্ষকসের রন্যাজি-নমীবত এখনও বহেন্যালে 
আকছে। ললেবনকনর অকনকে আকগকেন্যার রশ ববপ্লবমী বন্যাকেম বননও ১৮৭০ সেন্যাকলে এই কেথেন্যাই 
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বকলেবছেকলেন:  সেবকচিকয়ে র নন্যাবডিকেনন্যালে ববপ্লবমীবটককে আনমন এববাং তন্যাককে বনবখলে রন্যাবশয়েন্যার 
বসেবাংহেন্যাসেকন ববসেকয়ে বদন অথেবন্যা তন্যাহককে একেনন্যায়েককের ক্ষমতন্যা বদকয়ে বদন এববাং একে বছের 
পন্যার হেওয়েন্যার আকগই বতবন লখন্যাদ জিন্যাকরর লচিকয়েও বনকেক ষ হেকয়ে পড়কবন। (লনন্যাম চিমবস্ক, 
১৯৭০)। বলেকশবভকেকদর ইবতহেন্যাসে বন্যাকেম বননককে অভন্যান প্রেমন্যাবণত কেকরকছে। 

বনবক্তিগতভন্যাকব  খমব  ভন্যাকলেন্যা  মন্যানমর  হেওয়েন্যা  সেকত্ত্বও  আপবন  যেবদ  মন্যানমরককে  লসেই 
‘শন্যাসেন’ই কেরকত চিন্যান,  আপনন্যার রন্যাষ্ট্রে-পবরচিন্যালেন-কেন্যাঠন্যাকমন্যাটন্যা  যেবদ  উচ্চ-বনচি ধন্যারন্যার 
কেতক রত্ব-ক্রমতন্যাবন্ত্রিকে এববাং আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকেই হেয়ে এববাং রন্যাকষ্ট্রের বনন্যাপকে ক্ষমতন্যা যেবদ অল্প 
কেকয়েকেজিকনর  হেন্যাকতই  লকেন্দ্রমীভম ত  থেন্যাককে,  তন্যাহেকলে  মন্যানমকরর  দমকভর ন্যাগ  এড়ন্যাকনন্যার  উপন্যায়ে 
থেন্যাককে  নন্যা।  এ-রকেম  ‘গণতকন্ত্রির’  বমবদ্ধি-ঠন্যাসেন্যা  মন্যাথেন্যায়ে  নস্বরতন্ত্রিমীর  বশঙে  গজিন্যাকবই। 
মহেন্যামবত ললেবনন বন্যা  বঙবন্ধম  লশখ মমবজিবমর  রহেমন্যাকনর মকতন্যা  লশ্রষ লনতন্যাককেও আমরন্যা 
সেন্যাবাংঘন্যাবতকে নস্বরন্যাচিন্যারমী হেকয়ে উঠকত লদকখবছে এববাং লসেটন্যাই বছেলে স্বন্যাভন্যাববকে। 

আমন্যাকদর এই একে বছেকরর জিরবর জিমন্যানন্যাকতও আমরন্যা কেখনও কেখনও জিন্যাকরর 
ছেন্যায়েন্যা লদখকত লপকয়েবছে। ললেবনকনর ‘লচিকেন্যা’, বহেটলেন্যাকরর ‘লগস্টেন্যাকপন্যা’, শন্যাকহের ‘সেন্যাভন্যাকে’ 
বন্যাবহেনমীর সেমদমরবতর মী  বনশন্যানন্যাও এখন্যাকন-লসেখন্যাকন অকগন্যাচির থেন্যাককে বন। তদমপবর লসে যেমগ 
আর নন্যাই। লসেকেন্যাকলের গুপ্ত খমকনর বদকলে এখন একসেকছে প্রেকেন্যাশন রন্যাষ্ট্রেমীয়ে খমকনর যেমগ। 
রন্যাষ্ট্রে এখন তন্যার অপছেকনর নন্যাগবরকেকদর চিন্যাইকলে খমন কেকর,  চিন্যাইকলে হেন্যাকত-পন্যাকয়ে নলে 
লঠবকেকয়ে গুবলে কেকর পঙম বন্যাবনকয়ে পবত্রিকেন্যায়ে খবর পন্যাঠন্যায়ে, বটবভ-কেনন্যাকমরন্যা লডিককে পন্যাঠন্যায়ে। 
সেম্ভিন্যাবন  প্রেবতবন্যাদমীকদর  জিকনন,  স্বন্যাধমীনতন্যা  মন্যানবন্যাত্মন্যার  জিকনন  বন্যাতর ন্যা  লঘন্যাবরত  হেয়ে: 
বমবদ্ধিমন্যাকনর জিনন বনমককের ইশন্যারন্যাই যেকথেষ। 

আর আমন্যাকদর  ভন্যাই-বন্ধম কদরককেই  বকেন্তু অপরন্যাধমী  দমকনর  মতন্যাদশর  খন্যাড়ন্যা  কেকর 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  বনধনযেকজ  বনকয়েন্যাবজিত  কেরন্যা  হেকচ্ছ।  আমন্যাকদর  প্রেন্যাণবপ্রেয়ে  রন্যাষ্ট্রেবটই  বকেন্তু 
ববনন্যাববচিন্যাকর মন্যানমর খমন কেরন্যার মন্যাধনকম আইকনর শন্যাসেন প্রেবতষন্যা কেরন্যার এববাং অকেল্পনমীয়ে 
বনযেরন্যাতন-বনপমীড়কনর  মন্যাধনকম  সেতন  প্রেবতষন্যা  কেরন্যার  চিন্যাকেম বরকত  বনকয়েন্যাগ  কেকরকছে 
আমন্যাকদরই লদকশর  সেৎ  ও লদশকপ্রেবমকে অবফিসেন্যারকদরককে। থেন্যানন্যা  মন্যাকন  জিমলেমম-লকেন্দ্র। 
র নন্যাকবর  অবফিসে  মন্যাকন  বনযেরন্যাতন-লকেন্দ্র।  সেন্যারন্যা  বন্যাবাংলেন্যাকদশককে  টচির ন্যার-লচিম্বন্যার  বন্যাবনকয়ে 
লফিলেকলে বকে লদশটন্যা স্বগর হেকয়ে যেন্যাকব? 

এ-সেন্যাধন্যারণ সেতন  প্রেশ্নটন্যা  লতন্যালেন্যার  মকতন্যা বমবদ্ধিজিমীবমীর  লদখন্যা  বমলেকছে নন্যা।  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
বনপমীড়কনর মতন্যাদশর বমবডিয়েন্যা এববাং বশবক্ষত সেমন্যাজি বগলেকছেন এববাং প্রেচিন্যার কেরকছেন। লখন্যাদ 
খমকনর  লচিকয়ে  খমকনর  মতন্যাদশর  লববশ  ভয়েঙ্কর। অতনন্যাচিন্যাকরর  লচিকয়ে  অতনন্যাচিন্যাকরর  নবধতন্যা 
আরও লববশ ববপজনকে। বলেপ্রেকয়েন্যাগ কেকর মন্যানমকরর মঙলে কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা, লসে-কেথেন্যা লকে নন্যা 
জিন্যাকনন?  মনমরনত্ব-ববনন্যাশমী  জিলন্যাকদর  চিন্যাকেম বর  লথেককে  আমন্যাকদর  ভন্যাই  লবরন্যাদর  সেনন্যান 
বন্যান্ধবকদরককে  অবনন্যাহেবত  দন্যাকনর  বনবস্থিন্যা  কেরন্যার  প্রেশ্ন  লতন্যালেন্যাটন্যাও  আমন্যাকদর  বকহেত্তির 
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পন্যাবরবন্যাবরকে কেতরবনই বকট। 

১১.৬ আইকনর শন্যাসেন ও কেন্যারন্যাগন্যার

নমীবত-বনধরন্যারকে লযে বনবক্তিবগর রন্যাষ্ট্রেককে জিন্যাবলেম বন্যাবনকয়ে লতন্যাকলেন, তন্যাকদর রক্তিমন্যাবাংকসের মমখ 
আড়ন্যালে কেরন্যার  জিনন  জিন্যাকরর শন্যাসেন বন্যা  ফিম কয়েরন্যাকরর শন্যাসেন বকলে অবভবহেত নন্যা  কেকর 
আজিককের  শন্যাসেককেরন্যা  বনকজিকদরককে  কেমরকেন্যাণ্ডককে  বকলে  থেন্যাককেন  আইকনর  শন্যাসেন। 
অবনন্যাহেবতপ্রেন্যাপ্ত বড় বড় লচিন্যাখওয়েন্যালেন্যা একে উপকদষন্যার মকতন্যান প্রেবতবদন মন্যানমরককে তন্যাহরন্যা 
ধমকেন্যান আর বলেকত থেন্যাককেন, ‘আইন তন্যার বনজি গবতকত চিলেকব’। বকেন্তু আইকনর 
বনকজির গবত মন্যাকন-লযে কেতর ন্যা-শন্যাসেকেকদর মবতগবত মন্যাত্রি,  লসে-কেথেন্যা এ যেমকগর পন্যাগলে 
এববাং বশশুকদরও নন্যা বমঝন্যার কেথেন্যা নন্যা। 

আমন্যাকদর ববশ্বববদনন্যালেয়ে-বশক্ষকেকদর বনষ্পেন্যাপ বশশু-সেনন্যাকনরন্যা বকেন্তু প্রেবত সেপ্তন্যাকহে 
একেবদন কেকর লজিকলে ঢম ককেকছে তন্যাকদর ববন বপতন্যাকদর লদখন্যার জিনন। লজিলেখন্যানন্যা বচিকন 
একসেকছে পমষ্পেসেম লেন্যালেন আর গন্যাবগর।  তন্যারন্যা বঠকে কেকরকছে,  বড় হেকয়ে তন্যারন্যা সেকেলেককে 
বমবঝকয়ে বলেকব লযে,  সেমন্যাকজি লজিলেখন্যানন্যার আসেকলে দরকেন্যার লনই। লকেকনন্যা নন্যা,  মন্যানমরককে 
ববন কেকর রন্যাখন্যার মকতন্যা পন্যাপ আর লনই। শন্যাসেকেকশ্রণমীর পন্যাহচি হেন্যাজিন্যার বছেকরর কেতক র ত্ববন্যাদমী 
সেভনতন্যার পন্যাকপর ফিকলে সেকষ ক্ষতগুকলেন্যা লেমকেন্যাকনন্যার জিননই বন্যাকরন্যা হেন্যাত লতকরন্যা হেন্যাত উহচিম  
ঐসেব একেটন্যানন্যা লদওয়েন্যালে রচিনন্যা কেরন্যা হেকয়েকছে। ঐসেব লদওয়েন্যাকলের নন্যাম আইকনর শন্যাসেন। 

সেমতরন্যাবাং ছেন্যাত্রি-বশক্ষকেকদর মমবক্তি লদওয়েন্যাটন্যা অতমীব দরকেন্যাবর হেকলেও,  তন্যার লচিকয়েও 
জিরবর প্রেশ্নটন্যা হেকলেন্যা, অতমীকতর মকতন্যাই, বতর মন্যাকন বন্যা ভববরনকত কেখনও জিরবর কেখনও 
‘স্বন্যাভন্যাববকে’ আইকনর বস্টেম-লরন্যালেন্যার যেবদ চিলেকতই থেন্যাককে, তন্যাহেকলে লকেউ নন্যা লকেউ তন্যার 
তলেন্যায়ে বপষ হেকতই থেন্যাকেকব। এটন্যাই বকেন্তু নমীবতগত ববচিন্যাকর লগন্যাড়ন্যার প্রেশ্ন। মন্যানমরককে ববন 
কেকর রন্যাখন্যার লকেন্যাকনন্যা অবধকেন্যার আকদফৌ বকে লকেন্যাকনন্যা শন্যাসেকে বন্যা শন্যাসেনতকন্ত্রির আকছে? 

লজিলেখন্যানন্যায়ে আবম অকনকে বনরন্যাপরন্যাধ মন্যানমর লদকখ একসেবছে, লকেউ কেখনও যেন্যাকদর 
মমবক্তি দন্যাবব কেকর পবত্রিকেন্যায়ে ললেকখবন,  বলেখকব নন্যা। অথেচি তন্যাহরন্যা আমন্যাকদর মমবক্তির জিনন 
আনবরকেভন্যাকব  উৎকেবণ্ঠত  লথেককেকছে,  লদন্যায়েন্যা  কেকরকছে।  তন্যাহকদর  কেমী  হেকব?  দমনমমলেকে 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  বলেপ্রেকয়েন্যাগ,  কেন্যারন্যাগন্যার,  আইকনর  শন্যাসেকনর  ববদনমন্যান  লমফৌবলেকে  কেমরপ্রেবক্রয়েন্যা  ও 
নমীবত-পদ্ধিবতগুকলেন্যাককে আমন্যাকদর ববদ্বিৎসেমন্যাজি যেবদ এটন্যা-ওটন্যা অজিমহেন্যাকত সেবঠকে বকলে 
অনমকমন্যাদন কেকরন,  তন্যাহেকলে তন্যাকদরককে এ-কেথেন্যাও মন্যানকত হেকব লযে,  বশক্ষকে-ছেন্যাত্রিকদর 
কেকয়েদ-খন্যাটন্যা বঠকেই আকছে। 

অসেবাংখন বনরন্যাপরন্যাধ ললেন্যাকে (যেন্যাকদর মকধন স্কমলে-কেকলেকজির বশক্ষকেও আকছেন) যেবদ 
দশ ববশ বতবরশ চিবলশ বছের লজিলে খন্যাটকত পন্যাকরন, তন্যাহেকলে ববশ্বববদনন্যালেকয়ের বশক্ষককেরন্যা 
পন্যারকবন  নন্যা  লকেকনন্যা?  আর  এ-ববদ্বিৎসেমন্যাজি  যেবদ  মকন  কেকর  থেন্যাককেন,  সেমন্যাকজি 
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ববশ্ব-ববদনন্যালেয়ে-বশক্ষকে  বন্যা  বশবক্ষত  এবলেট  ললেন্যাকেকদর  মমলেন  লববশ,  তন্যাহেকলে  লসেটন্যা 
গণতন্যাবন্ত্রিকে সেম-লচিতনন্যার কেরণ কেন্ট্রেন্যাবডিকেশনককে বচিত্রিন্যাবয়েত কেরকব। আমন্যাকদরককে তন্যার 
মন্যাকন সেবতনকেন্যাকরর গণতন্যাবন্ত্রিকে বনবস্থিন্যা প্রেবতষন্যা কেরকত লগকলে ববদনমন্যান আইকনর শন্যাসেকনর 
লখন্যাদ প্রেবক্রয়েন্যাবটককেই প্রেশ্ন কেরকত হেকব। জিনগকণর সেকজিনশমীলে মনমরন-গুণন্যাবলেমীর স্বন্যাধমীন 
ববকেন্যাশ ও আত্মকেতক র কত্বর সেন্যামন্যাবজিকে কেন্যাঠন্যাকমন্যা গকড় লতন্যালেন্যার কেথেন্যা ভন্যাবকত হেকব। 

১১.৭ বলেপ্রেকয়েন্যাগ, ববশ্বববদনন্যালেয়ে, গণতন্ত্রি

ববশ্বববদনন্যালেকয়ে ববকবকে ও বচিনন্যা-প্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যা যেন্যারন্যা প্রেবতষন্যা কেরকত চিন্যান,  তন্যাহরন্যা 
লকেমন  কেকর  ববসকত  হেকবন  লযে,  বকহেত্তির  সেমন্যাজি  ও  রন্যাষ্ট্রেবনবস্থিন্যা  যেবদ  কেন্যাঠন্যাকমন্যাগত 
প্রেন্যাবতষন্যাবনকে বনপমীড়ন লথেককে মমক্তি নন্যা  হেয়ে,  তন্যাহেকলে ববশ্বববদনন্যালেয়ে নন্যামকে প্রেবতষন্যানবট 
স্বন্যাধমীন  প্রেবতষন্যান  বহেকসেকব  গকড় উঠকব  নন্যা?  লেক্ষ-লেক্ষ বছেকরর  বববতরন-প্রেবক্রয়েন্যা  ও 
প্রেকেক বতর  সেন্যাকথে  ললেন-লদন  লথেককে  অজিরন  কেরন্যা  ববকবকে,  সেহেন্যানমভম বত,  সেহেকযেন্যাবগতন্যা, 
সেবাংহেবত, ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা ও ববশ্বন্যাকসের পকথে চিলেকত লগকলে আপনন্যাককেও হেয়েকতন্যা কেন্যারন্যাগন্যাকর 
লযেকত হেকব। বনপমীড়কে রন্যাষ্ট্রে-শন্যাসেকেরন্যা আপনন্যাককে সেহেন কেরকব নন্যা। 

বতয়েন্যাত্তিকরর  অধনন্যাকদশ  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  বশক্ষকেকদর  স্বন্যাধমীনতন্যার  লবশ  খন্যাবনকেটন্যা 
ববধন্যান কেকরবছেলে। তবম বশক্ষককেরন্যা স্বন্যাধমীন হেন বন; একেবদককে পদ প্রেকমন্যাশন হেন্যালেময়েন্যা রবটর 
ললেন্যাকভ এববাং অননবদককে রন্যাষ্ট্রে-রন্যাজিনমীবতর বলেপ্রেকয়েন্যাকগর ভকয়ে। রন্যাকষ্ট্রের সেমদমীঘর শুহড় ঢম ককে 
তছেনছে  কেকর  বদকয়েকছে  স্বন্যায়েত্তিশন্যাসেকনর  ধন্যারণন্যা  ও  অনমশমীলেন।  আসেকলে  আইন  কেকর 
কেন্যাউককে স্বন্যাধমীন বন্যানন্যাকনন্যা যেন্যায়ে নন্যা। বন্যাজিন্যাকর রূপন্যানবরত হেওয়েন্যা আজিককের সেমন্যাকজির প্রেচিমর 
মন্যানমর ঐ ললেন্যাভ আর ভকয়ের তন্যাড়নন্যাকতই স্বন্যাধমীনতন্যা তথেন্যা মনমরনত্বককে একেটম  একেটম  কেকর 
হেন্যাবরকয়ে লফিলেকছেন। ববশ্বববদনন্যালেকয়ের বভতকর-বন্যাবহেকর ভয়ে আর ললেন্যাকভর লচিন্যাকখ লচিন্যাখ 
লরকখই  আমন্যাকদরককে  স্বন্যাধমীন  হেকয়ে  উঠকত  হেকব।  রন্যাজিবনবতকে  দলেমীয়ে  ও  প্রেন্যাইকভট 
অস্ত্রধন্যারমী বন্যাবহেনমী, রন্যাষ্ট্রেমীয়ে রক্তিচিক্ষম  এববাং সেরকেন্যাবর বনমকেধন্যারমীকদর হুকেম মককে চিনন্যাকলেঞ্জ কেকর 
ববশ্বববদনন্যালেয়ে-বশক্ষককেরন্যা এববাং বমবদ্ধিজিমীবমীরন্যা যেবদ বচিনন্যা-ববকবকে-প্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যা ও 
মনমরনত্ব  পন্যাহেন্যারন্যা  বদকয়ে  রন্যাখকত পন্যারকতন,  তন্যাহেকলে  আজি ববশ্বববদনন্যালেয়ে  ও সেমন্যাকজির 
এ-হেন্যালে হেকতন্যা নন্যা। 

আমরন্যা  বকে  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  বলেপ্রেকয়েন্যাগ,  কেন্যারন্যাগন্যার  এববাং  জিমলেমকমর  অননন্যানন  প্রেবতষন্যান 
বনবতকরককে একেটন্যা সেবতনকেন্যাকরর গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাষ্ট্রে গকড় লতন্যালেন্যার আকলেন্যাচিনন্যা শুর কেরকত 
পন্যাবর নন্যা?  কেন্যারন্যাগন্যাকরর লপট লথেককে লবর হেকয়ে আসেন্যার পর এ-কেথেন্যা আমন্যাকদর ভম কলে 
যেন্যাওয়েন্যার উপন্যায়ে নন্যাই লযে, বলেপ্রেকয়েন্যাকগর প্রেবতষন্যান থেন্যাকেকলে বকেন্তু কেন্যারও নন্যা কেন্যারও ওপর 
বলেপ্রেকয়েন্যাগ কেরন্যা হেকবই। তন্যাকত চিকলেশ বরবছেলেকদর মকতম ন হেকব। কেন্যারন্যাগন্যার থেন্যাকেকলে বকেছেম 
ললেন্যাকেককে লসেখন্যাকন লঢন্যাকেন্যাকনন্যা  হেকবই। বলেপ্রেকয়েন্যাকগর লকেন্দ্রমীয়ে আমলেন্যাতন্ত্রি ও কেন্যারন্যাগন্যার 
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বনবতকরককেই লকেবলেমন্যাত্রি একেটন্যা রন্যাষ্ট্রে সেবতনকেন্যাকরর সেমশমীলে রন্যাষ্ট্রে হেকত পন্যাকর। বলেপ্রেকয়েন্যাগ 
কেকর,  গন্যাকয়ের লজিন্যাকর,  লেন্যাবঠর লজিন্যাকর,  বনমককের লজিন্যাকর শুভ-মঙলে-কেলেনন্যাণ প্রেবতষন্যা 
কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা। মন্যানমরককে ববন কেকর তন্যার ‘অপরন্যাধ’ সেবাংকশন্যাধন কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা, ববন কেকর 
মন্যানমরককে লস্রেফি বনন্তঃস্ব ও ধ্ববাংসেই কেরন্যা যেন্যায়ে। 

মন্যানমর  তবম  ধ্ববাংসে  হেয়ে  নন্যা।  তন্যার  আত্মন্যার  লভতকর  আকছে  সেকবষকেতর ন্যার  আকলেন্যা। 
জিনসেমকত্রি মন্যানমর স্বন্যাধমীন। রকশন্যা তন্যাহর  বডিসেককেন্যাসের  অন ইনইকেম য়েন্যাবলেবট  (১৭৫৫)  গ্রকন 
বকলেবছেকলেন, ‘মন্যানমকরর লমফৌবলেকে ও বনধরন্যারকে ধমর হেকচ্ছ তন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা। দন্যাসেকত্বর প্রেবত 
স্বন্যাভন্যাববকে লঝন্যাহকেককে যেন্যাহরন্যা মন্যানমকরর ধমর বকলে চিন্যালেন্যাকত চিন্যান, তন্যাহরন্যা লভকব লদকখন নন্যা লযে, 
স্বন্যাধমীনতন্যা  এববাং  বনষ্পেন্যাপতন্যা  ও  সেৎকেকমরর  প্রেবত  স্বন্যাভন্যাববকে  লঝন্যাহকেও  মন্যানমকরর  ধমর।’ 
(উদ্ধিক ত: লনন্যাম চিমবস্ক, ১৯৭০) 

স্বন্যাধমীনতন্যাই সেকজিনশমীলেতন্যার ধন্যাত্রিমী। আর স্বন্যাধমীনতন্যা আকসে শুধম স্বন্যাধমীনতন্যারই পকথে। 
কেতক র কত্বর ববরকদ্ধি ববকদন্যাহেই স্বন্যাধমীনতন্যার সেমচিনন্যা ঘটন্যায়ে। লদন্যাহে ও সেবাংগ্রন্যাকমর পকথে আকসে 
সেবাংহেবত।  উৎপন্যাদকনর  উপন্যায়ে-উপকেরকণর  ওপর  বনবক্তিগত  মন্যাবলেকেন্যানন্যা  এববাং  তন্যার 
পন্যাহেন্যারন্যাদন্যার  সেশস্ত্র  কেতক র কত্বর  হেন্যাজিন্যার-হেন্যাজিন্যার  বছেকরর  বনকষ্পেরকণ  মন্যানমর  তন্যার  হেন্যাবরকয়ে 
লফিলেন্যা  ববকবকে,  সেহেন্যানমভম বত,  সেহেকযেন্যাবগতন্যা,  সেবাংহেবত,  ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা,  ববশ্বন্যাসে  তথেন্যা 
মনমরনত্বককে মন্যানমর বফিকর পন্যায়ে সেবাংগ্রন্যাম-সেবাংহেবত-স্বন্যাধমীনতন্যার পকথে। 

প্রেবতটন্যা ববকদন্যাহে আর সেন্যামন্যাবজিকে আকনন্যালেন মন্যানমকরর মকধন লশ্রকয়েন্যাকচিতনন্যা, উন্নিত 
নমীবতকবন্যাধ,  বহেতন্যাকেন্যাঙন্যা  আর  সেকজিনশমীলে  কেমরকেন্যাকণ্ডর  জিন  লদয়ে।  আমন্যাকদর  ববশ্ব-
ববদনন্যালেয়েগুকলেন্যাকত ২০০৭ সেন্যাকলের আগস্টে-ববকদন্যাহে এই প্রেশ্নগুকলেন্যাককেই সেন্যামকন লটকন 
আনকলে আমরন্যা গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাষ্ট্রে বববনমরন্যাকণর পকথে এবগকয়ে লযেকত পন্যারব বকলে আমন্যার 
ববশ্বন্যাসে।

রন্যাবব: ১২ই জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৮। প্রেকেন্যাশ: প্রেবন্যাসেমী বন্যাঙেন্যাবলেকদর অনলেন্যাইন পবত্রিকেন্যা ইউককেকবঙবলে, 
লেনন, ২৫লশ এবপ্রেলে ২০০৮; ওঙ্কন্যার,  ১ম বরর ১ম সেবাংখনন্যা, এবপ্রেলে ২০০৮।

আইচনরে রনাসন, লবরসলবদ্যনালিচয়রে সসনাধধীনতনা এবসং গণতনালন্তর রেনাষষ্ট্রে লবলনমর্কনাণ 219



220 অচচেননা দনাগ



বচাররচা

জিরবর জিমন্যানন্যার রন্যাজিনমীবত ও 
প্রেচিন্যারণন্যা-প্রেককেফৌশলে 

Johnnie Trice. Objects are Worse Than They Appear

১২.১ রন্যাজিনমীবত বনকয়ে জিনগকণর বনবলেরপ্ততন্যা

অননত্রি বকলেবছে, ২০০৬ সেন্যাকলের অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেকটর সেবকচিকয়ে বড় ঘটনন্যা হেকচ্ছ এই 
লযে,  শন্যাসেকেকশ্রণমীর  নন্যানন্যান  অবাংকশর  রন্যাজিবনবতকে  ক্ষমতন্যা  ভন্যাগ-বন্যাকটন্যায়েন্যারন্যা  সেবাংক্রন্যান 
যেন্যাবতমীয়ে কেমরকেন্যাণ্ড লথেককেই জিনসেন্যাধন্যারণ বনকজিকদরককে প্রেতনন্যাহেন্যার কেকর বনকয়েবছেকলেন। এটন্যা 
বকেন্তু শুধম ২০০৬ সেন্যাকলেরই নয়ে। এ আমন্যাকদর স্বন্যাধমীনতন্যা-পরবতর মী যেমকগর রন্যাজিবনবতকে 
কেমরকেন্যাকণ্ডর পমবরন্যাপর নববশষন। লেক্ষণমীয়ে হেকলেন্যা, শন্যাসেকেকশ্রণমীর কেন্যাছে লথেককে জিনগকণর এই 
আপন্যাত দমরত্ব লখন্যাদ রন্যাজিনমীবত সেম্পককের  তন্যাহকদর সেমবচিবনত বনবলেরপ্ততন্যারই নন্যামন্যানর। 

এর বনন্যাখনন্যা কেমী?  ১৯৮৩ লথেককে ১৯৯৮ পযেরন পন্যাক্কন্যা লরন্যালে বছের প্রেন্যায়ে পমণর সেময়ে 

জরেনুলরে জমনাননারে রেনাজনধীলত ও প্রচেনারেণনা-প্রচরকৌরলি  221



ধকর একেবট বন্যামপনমী রন্যাজিবনবতকে দলে কেরন্যার সেমবন্যাকদ আমন্যার কেমকরডিকদর মকতন্যা কেকর 
আবমও মকন কেরতন্যাম, রন্যাজিবনবতকে দলে যেন্যারন্যা কেকরন নন্যা, তন্যাহরন্যা বদ্বিতমীয়ে লশ্রণমীর জিমীব। 
আপন্যামর সেন্যাধন্যারণ মন্যানমর লযে আসেকলেই রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যাককে পছেন কেরকছেন নন্যা, 
লসেটন্যাককে আমরন্যা মকন কেরতন্যাম তন্যাহকদর অজতন্যা এববাং সেন্যামন্যাজিনবন্যাদমীকদর প্রেচিন্যারণন্যার ফিলে। 
লকেতন্যাবব তত্ত্ব, বমবলেবন্যাবগবশ বক্তিক তন্যা এববাং একে প্রেকেন্যার অন্ধ আনবরকেতন্যার বন্যাইকর বন্যাস্তব 
পন্যাবটর -জিমীবকনর  নন্যানন্যান  রকেম  অজিস্রে  খটকেন্যা  লথেককে  লহেন্যাহচিট  লখকয়ে  দমীঘর  লবদনন্যাদন্যায়েকে 
বচিনন্যা-অনমসেন্ধন্যান-অনমশমীলেকনর প্রেবক্রয়েন্যায়ে অবকশকর লদখন্যা লগলে,  রন্যাজিনমীবতর ধন্যারণন্যার 
মকধনই আকছে লগন্যাড়ন্যার গলেদ। 

বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মন্যানমর  আমন্যাকদর জিন্যাবত-রন্যাষ্ট্রে গঠন-প্রেবক্রয়েন্যার লেম্বন্যা  পথে অনমসেরণ 
কেরকত  কেরকত  লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব  এই  গলেদ  লটর  লপকয়েকছেন।  ফিকলে  তন্যাহরন্যা 
মমবক্তিযেমকদ্ধির মন্যাধনকম লদশ স্বন্যাধমীন কেরন্যা পযেরনও রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যার সেন্যাকথে লযেরকেম 
একেন্যাত্মতন্যা লবন্যাধ কেকরকছেন,  স্বন্যাধমীন  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ তন্যাহকদর অবভজতন্যা রন্যাজিবনবতকে দলে 
সেম্পককের  যেন্যাবতমীয়ে লমন্যাহেভকঙর লবদনন্যায়ে ববপন্নি। 

১২.২ রন্যাজিনমীবত হেকচ্ছ আবধপকতনর আটর

লেম্বন্যা-চিওড়ন্যা ললেকেচিন্যার বন্যাদ বদকয়ে শন্যাদন্যা লচিন্যাকখ তন্যাবকেকয়ে লদখকলে লবন্যাঝন্যা যেন্যাকব, ‘রন্যাজিনমীবত 
হেকচ্ছ রন্যাষ্ট্রেকেকমরর লভতর আর বন্যাবহের–উভয়ে বদকেকেন্যার কেন্যাযেরকেলেন্যাপ এববাং তন্যার সেমস্পষ 
অবভপ্রেকেন্যাশ। অথেরন্যাৎ,  ববকশরন্যাবধকেন্যারপ্রেন্যাপ্ত লশ্রণমীসেমমকহের সেপকক্ষ আমজিনতন্যাককে লশন্যারণ 
কেরন্যার এববাং তন্যার উপর আবধপতন চিন্যালেন্যাকনন্যার আচিন্যার-অনমষন্যান-অনমশমীলেন তথেন্যা আটর  
এববাং ববজন্যাকনর নন্যাম রন্যাজিনমীবত।’ (বমখন্যাইলে বন্যাকেম বনন, ‘রন্যাষ্ট্রে ও রন্যাজিনমীবত’, ১৮৭১) 
সেমন্যাকজি ববদনমন্যান  কেম ৎবসেৎ অথেরবনবতকে নবরমন  তথেন্যা লকেন্যাবট  লকেন্যাবট  মন্যানমরককে  পন্যাশববকে 
মনমরনত্বহেমীন  জিমীবন  যেন্যাপন  কেরকত  বন্যাধন  কেরন্যার  বতর মন্যান  আথের-সেন্যামন্যাবজিকে-বমবদ্ধিবকবত্তিকে 
পদ্ধিবতবটককে লটবলেবভশন আর গনন্যামন্যাকরর আড়ন্যাকলে সেমনর কেকর বটবকেকয়ে রন্যাখন্যা এববাং এই 
বটবকেকয়ে রন্যাখন্যার  ববরকদ্ধির শবক্তি-বচিনন্যা-মতন্যামত-কেমরতৎপরতন্যাগুকলেন্যাককে দমন-পমীড়ণ-
বনবশ্চিহ্নে কেরন্যার আকয়েন্যাজিন-বকনন্যাবকস্তরই অপর নন্যাম রন্যাজিনমীবত। ‘ইবতহেন্যাকসে অথেরবনবতকে 
লশন্যারণ  সেবসেময়েই  রন্যাজিবনবতকে  আর  সেন্যামন্যাবজিকে  দমন-পমীড়কনর  হেন্যাকত  হেন্যাত  লরকখ 
এবগকয়েকছে। মন্যানমর কেতক র কে মন্যানমরককে লশন্যারণ আর মন্যানমকরর ওপর মন্যানমকরর শন্যাসেন-বনয়েন্ত্রিণ 
অববকচ্ছদন,  এববাং  একদর  একেটন্যা  আকরকেটন্যার  পমবরশতর ।’  (হুডিল্ফে  হেকেন্যার,  ২০১১) 
রন্যাজিনমীবত সেবাংক্রন্যান লগন্যাড়ন্যার গলেদটন্যা এইখন্যাকন। 

১২.৩ ক্ষমতন্যা-ভন্যাগন্যাভন্যাবগর সেবাংকেট ও জিরবর গণতন্যাবন্ত্রিকে ঐকেতন্যান

রন্যাজিনমীবত  আসেকলে  কেবতপকয়ের  হেন্যাকত  লকেন্দ্রমীভম ত  সেম্পদ  এববাং  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  রন্যাষ্ট্রে-
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ক্ষমতন্যার  ভন্যাগন্যাভন্যাবগর ববননন্যাসেও বকট। কেন্যারন্যা  কেমীভন্যাকব  কেতটন্যা  সেম্পদ এববাং  ক্ষমতন্যার 
মন্যাবলেকে হেকব এববাং হেকত পন্যারকব তন্যার ফিয়েসেন্যালেন্যাই রন্যাজিনমীবত। আওয়েন্যামমী লেমীগ ববএনবপ 
জিন্যামন্যাত  জিন্যাপন্যা  এই  ফিয়েসেন্যালেন্যা  কেরকত  সেম্পমণর  বনথের  হেকয়েবছেলে।  এই  বনথেরতন্যারই  নন্যাম 
অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেট:  মন্যাৎসেনননন্যায়ে-পবর। আর এ বনথেরতন্যা দমর কেকর নতম ন রন্যাজিবনবতকে 
ফিয়েসেন্যালেন্যা প্রেবতষন্যা কেরন্যার বমশনই ১১ই জিন্যানময়েন্যাবরর সেরকেন্যাকরর প্রেকেক ত বমশন। 

বমশন শুর হেকলেন্যা নবপযেরন্যাকয়ের প্রেচিন্যারণন্যা-প্রেবক্রয়েন্যা বদকয়ে:  আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাষ্ট্রেযেন্ত্রি, 
সেমশমীলে সেমন্যাজি,  সেন্যামবরকে প্রেবতষন্যানসেমমহে এববাং নবকদবশকে   / নয়েন্যা-ঔপবনকববশকে শবক্তি-
গুকলেন্যার লযেফৌথে   / ঐকেতন্যানমমলেকে প্রেচিন্যারণন্যা-প্রেককেফৌশলে। অননবদককে শুর হেকলেন্যা আমলেন্যা-
তন্যাবন্ত্রিকে রন্যাষ্ট্রেশবক্তির একেকচিবটয়েন্যা কেতক র ত্বপরন্যায়েণ হেকয়ে ওঠন্যার প্রেবক্রয়েন্যা, অতমীকতর লযেককেন্যাকনন্যা 
সেমকয়ের  লচিকয়ে  অবধকে  মন্যাত্রিন্যায়ে।  একেটম  গুবছেকয়ে  বলেকত  চিন্যাইকলে,  মমলেত  বতনটন্যা 
প্রেবক্রয়েন্যা-প্রেপঞ্চককে লবন্যাঝন্যা  প্রেকয়েন্যাজিন: (একে)  বহুলেনবনত আইকনর শন্যাসেন কেন্যাকয়েকমর 
প্রেবক্রয়েন্যা, (দমই) কেতক রত্বপরন্যায়েণ রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির সেবরন্যাত্মকে-নস্বরতন্ত্রিমী হেকয়ে ওঠন্যার প্রেবণতন্যা এববাং 
(বতন) রন্যাষ্ট্রেমীয়ে-কেকপরন্যাকরট লযেফৌথে প্রেচিন্যারণন্যা-প্রেককেফৌশকলের ঐকেন ও টন্যানন্যাকপন্যাকড়ন। 

এই প্রেবক্রয়েন্যা-প্রেপঞ্চগুকলেন্যাই জিরবর জিমন্যানন্যার রন্যাজিবনবতকে হৃৎস্পনকনর আসেলে 
সন্যারকে। জিরবর আইকনর বনকজিরই লযে একেটন্যা রন্যাজিনমীবত আকছে লসেটন্যা আড়ন্যালে কেরকতই 
সেন্যামবগ্রকে প্রেচিন্যারণন্যা-যেজ, তন্যা বলেন্যার অকপক্ষন্যা রন্যাকখ নন্যা। দমীঘরবদকনর পবরশ্রকমর মন্যাধনকম 
উপযেমক্তি  সেহেকযেন্যাগমী  তথেনমন্যাধনম  গকড়  লতন্যালেন্যা  আইকনর  শন্যাসেন  প্রেবতষন্যার  পমবরশতর । 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশও লদখন্যা লগলে,  বমবডিয়েন্যা বনকজিও উপযেমরপবর দন্যাবব কেকরকছে,  কেতর ন্যাকদর মকন 
কেবরকয়ে বদকয়েকছে, ১১ই জিন্যানময়েন্যাবরর সেরকেন্যার শুধম ‘লসেনন্যাসেমবথেরত’ই নয়ে, সেমশমীলে সেমন্যাকজির 
‘বমবডিয়েন্যা-সেমবথেরত’ও বকট। 

আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাষ্ট্রেযেন্ত্রি, সেমশমীলে সেমন্যাজি, সেন্যামবরকে প্রেবতষন্যানসেমমহে এববাং নবকদবশকে / 
নয়েন্যা-ঔপবনকববশকে  শবক্তিগুকলেন্যার  উপকরন্যাক্তি  এই  ‘লযেফৌথেবন্যাবহেনমী’র  ঐকেতন্যান  সেকবষ 
হেওয়েন্যাটন্যা মকনন্যাকযেন্যাকগর দন্যাবব রন্যাকখ। অধমনন্যাববলেমপ্ত গণসেন্যাহেন্যাযেন সেবাংস্থিন্যার কেণরধন্যার মন্যাহেমমদমলে 
হেন্যাসেন্যান  নব্বইকয়ের  দশককের  লগন্যাড়ন্যার  বদককে  যেখন  সেন্যাড়ম্বকর  সেমবলেবখতভন্যাকব  সেমশমীলে 
সেমন্যাকজির তত্ত্ব হেন্যাবজির কেকরন,  তখন লথেককেই সেমশমীলে সেমন্যাকজির প্রেধন্যানতম গ্রহেণকযেন্যাগন 
সেবাংজন্যাবটর অনভমরক্তি বছেলে এই মন্যানদণ্ড লযে,  রন্যাষ্ট্রেযেন্ত্রি,  রন্যাজিবনবতকে দলে এববাং সেন্যামবরকে 
বন্যাবহেনমীর বন্যাইকরর সেমন্যাজি হেকচ্ছ সেমশমীলে সেমন্যাজি। এখন উপযেমক্তি পবরপক্ক সেমকয়ে সেবাংজবট 
বডিগবন্যাবজি  লখলে  এববাং  তন্যাহকদর  স্বরূপ  লবন্যাঝন্যা  লগলে  যেখন  তন্যাহরন্যা  নবকদবশকে  / 
নয়েন্যা-ঔপবনকববশকে শবক্তিসেমমকহের ছেত্রিছেন্যায়েন্যায়ে ঐ রন্যাষ্ট্রেযেন্ত্রি আর সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমীর সেন্যাকথে 
বমকলেবমকশই  একেবট  জিরবর  গণতন্যাবন্ত্রিকে  ঐকেতন্যান  সেকবষ  কেরকলেন।  এই  হেকচ্ছ  সেমশমীলে 
সেমন্যাকজির  রন্যাজিনমীবতর  প্রেন্যাণকভন্যামরন্যা।  এই  রন্যাজিনমীবতর  সেন্যারবত্তিন্যা  উপলেবব  কেরকত 
তথেন্যাকেবথেত ‘রন্যাজিবনবতকে সেরকেন্যার’ এর ববরকদ্ধি ববকরন্যাদ্গন্যাকরর নবপবরতন ও অনদ্বিরন-
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সেমমকহের স্বরূপ উপলেবব কেরন্যা দরকেন্যার। 

১২.৪ ক্ষমতন্যা ও সেম্পকদর বনওবলেবন্যারন্যালে ববননন্যাসে

রন্যাজিনমীবত আদকত কেমী বস আকগই বকলেবছে। রন্যাজিনমীবত মন্যাকন লস্রেফি রন্যাজিবনবতকে দলে 
এববাং তন্যাকদর কেমরকেন্যাণ্ড নয়ে। আওয়েন্যামমী লেমীগ ববএনবপ জিন্যামন্যায়েন্যাত জিন্যাতমীয়ে পন্যাবটর  ববদন্যায়ে 
বনকলেই রন্যাজিনমীবত ববদন্যায়ে লনয়ে নন্যা। ববদনমন্যান একেচ্ছত্রি একেকপকশ প্রেচিন্যার-প্রেচিন্যারণন্যার ভন্যাব 
লদকখ  মকন  হেয়ে  সেন্যাবাংবন্যাবদকে,  আইনজিমীবমী,  বশক্ষকে,  সেন্যামবরকে  অবফিসেন্যার,  ডিন্যাক্তিন্যার, 
ইবঞ্জবনয়েন্যার সেকেকলেই ভন্যাকলেন্যা,  শুধম  রন্যাজিনমীবতববদরন্যা  খন্যারন্যাপ। রন্যাজিনমীবতববদকদর প্রেবত 
লকেন্যাকনন্যা ববকশর সেহেন্যানমভম বত লথেককে কেথেন্যাটন্যা বলেবছে নন্যা। আমন্যার কেন্যাকছে রন্যাজিনমীবত মন্যাকনই 
শন্যাসেন। আবম লখন্যাদ রন্যাজিনমীবতরই উকচ্ছদ চিন্যাই। আমন্যার ববশ্বন্যাসে, জিনগণও তন্যাই চিন্যান। 

রন্যাজিনমীবতর বদকলে আবম চিন্যাই সেমসেবাংগবঠত মন্যানমকরর সেবতনকেন্যাকরর আত্মবনয়েন্ত্রিণ। 
লকেন্যাকনন্যা লপশন্যাদন্যার বন্যা অকপশন্যাদন্যার শন্যাসেকেকগন্যাষমীরই অবধকেন্যার লনই মন্যানমকরর জিমীবন বনয়েন্ত্রিণ 
কেরন্যার।  আবম  তন্যাই  চিন্যাই  রন্যাজিনমীবতকে  শন্যাসেন-প্রেবক্রয়েন্যার  জিন্যায়েগন্যা  বনকে  অথেরবনবতকে-
সেন্যামন্যাবজিকে  জিমীবন-কেকমর  বনকয়েন্যাবজিত  শ্রবমকে-কেক রকে  ও  সেন্যাধন্যারণ  মন্যানমরকদর  প্রেতনক্ষ 
প্রেবতবনবধকদর সেমন্যাজি-জিমীবন-পবরচিন্যালেন-প্রেবক্রয়েন্যা। বকেন্তু জিরবর জিমন্যানন্যার হেতর ন্যাকেতর ন্যারন্যা 
লতন্যা  আসেকলে  রন্যাজিনমীবতককে  উকচ্ছদ  কেরকত  চিন্যান  নন্যা।  তন্যাহরন্যা  চিন্যান  ববকশর  ধরকনর 
রন্যাজিনমীবতককে  প্রেবতবষত  কেরকত।  তন্যাহরন্যা  চিন্যান  ‘নতম ন’  ধন্যারন্যার  কেকপরন্যাকরট-রন্যাজিবনবতকে 
কেবতপয়ে-লগন্যাষমীর কেন্যাকছে ক্ষমতন্যা ও সেম্পদ ববননস্ত কেরন্যার নব-বকনন্যাবস্ত। এই বকনন্যাবস্ত 
রক্ষন্যা  কেরকব  জিনসেন্যাধন্যারকণর  শ্রম  ও  ভম প্রেকেক বতর  সেম্পদ  লেমণ্ঠনকেন্যারমী  বহুজিন্যাবতকে 
বন্যাবণজিনসেঙ্ঘসেমমকহের  স্বন্যাথের,  জিমীবনববধ্ববাংসেমী  ইঙ-মন্যাবকের ন  সেন্যামন্যাজিনবন্যাকদর  স্বন্যাথের  এববাং 
তন্যাকদর  একদশমীয়ে  প্রেশন্যাসেবনকে-বনবসেন্যাবয়েকে-সেন্যামবরকে-সেন্যাবাংস্কক বতকে  পন্যাটর নন্যারকদর  যেন্যাবতমীয়ে 
স্বন্যাথের। এটন্যাই সেমশমীলে সেন্যামবরকে জিরবর জিমন্যানন্যার রন্যাজিনমীবত। 

১২.৫ রন্যাজিবনবতকে প্রেচিন্যারণন্যা লকেফৌশলেসেমমহে

রন্যাজিনমীবতর  প্রেচিন্যারণন্যা-যেকন্ত্রির  একেটন্যা  লমফৌবলেকে লকেফৌশলে হেকলেন্যা  আপবন যেন্যা  কেরকছেন  বন্যা 
কেরকত চিন্যাকচ্ছন লসেটন্যা নন্যা বকলে ক্রমন্যাগতভন্যাকব উকলন্যা কেথেন্যা বলেমন, অজিস্রে মমকখ, অজিস্রে 
ইশন্যারন্যায়ে। আপবন যেখন চিন্যাকচ্ছন রন্যাজিনমীবতককে আপনন্যার এববাং আপনন্যার রন্যাজিবনবতকে 
বমত্রিকদর সেপকক্ষ নতম ন কেকর লঢকলে সেন্যাজিন্যাকত, তখন আপনন্যাককে অনগরলে বকলে লযেকত হেকব 
লযে:  আপনন্যার সেরকেন্যার অরন্যাজিবনবতকে সেরকেন্যার,  বলেকত হেকব লযে,  রন্যাজিনমীবতর ববরকদ্ধি 
লজিহেন্যাদ কেরন্যাককেই আপবন আপনন্যার কেতরবন বকলে বঠকে কেকরকছেন। 

প্রেচিন্যারণন্যার  আকরকেটন্যা  প্রেন্যাথেবমকে  লকেফৌশলে  হেকলেন্যা,  যেন্যাককে  আপবন  ঘন্যাকয়েলে  কেরকত 
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চিন্যাকচ্ছন  তন্যাককে  আকগ  গন্যালেন্যাগন্যাবলে  কেরন,  তন্যাককে  একেটন্যা  খন্যারন্যাপ  নন্যাম  বদন।  ববগত 
১৫-১৬ বছের ধকর পমকরন্যাকনন্যা পযেরন্যাকয়ের প্রেচিন্যারণন্যা-প্রেককেফৌশকলে সেমশমীলে সেমন্যাজি এই কেন্যাজিটন্যাই 
কেকরবছেলে: রন্যাজিনমীবতববদরন্যা খন্যারন্যাপ, তন্যাহরন্যা অমমকে তন্যাহরন্যা তমমকে, অনহেমীন সেম্প্রচিন্যার। ১১ই 
জিন্যানময়েন্যাবরর নবপযেরন্যাকয়ে একসে লসেটন্যা তমীবতম মন্যাত্রিন্যা অজিরন কেরলে। একত আকরকেটন্যা লেন্যাভ 
হেকচ্ছ,  আপনন্যার বনকজিককে বনকজি ভন্যাকলেন্যা বলেকত হেকলেন্যা নন্যা। রন্যাজিনমীবতববদরন্যা খন্যারন্যাপ 
মন্যাকনই লতন্যা, তন্যাকদরককে যেন্যারন্যা দমন কেরকছে তন্যারন্যা ভন্যাকলেন্যা। 

প্রেচিন্যারণন্যার  অপর প্রেধন্যান লকেফৌশলেটন্যা হেকচ্ছ আপনন্যার  একেটন্যা  জিন্যাতমীয়ে  গণশত্রু বন্যা 
জিমজিমবমবড় লেন্যাগকব। ঐ জিমজিমবমবড়র ভয়ে লদবখকয়ে আপবন সেমস্ত ‘বন্যাচ্চন্যাকেন্যাচ্চন্যা’লকে সেন্যাইজি 
কেরকত  পন্যারকবন।  লকেউ  লববশ  লবয়েন্যাদবব  কেরকলে  তন্যাককে  ঐ  জিমজিমরই  চিনন্যালেন্যা  বহেকসেকব 
আখনন্যাবয়েত কেরকবন এববাং চিন্যাইকলে তন্যা আদন্যালেকতর মন্যাধনকম প্রেমন্যাকণরও লচিষন্যা কেরকবন। 
মন্যাবকের ন  যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রে  আবশর দশকে পযেরন  এরকেম জিমজিমর  নন্যাম  বছেলে রশ কেবমউবনজিম, 
‘লেন্যালে আতঙ্ক’  (যেবদও বন্যাস্তকব  তন্যা  সেমন্যাজিতন্ত্রিই বছেলে নন্যা,  বন্যাস্তকব  বছেলে একেদলেমীয়ে 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  পমহবজিবন্যাদ),  পকর  নব্বই  দশকে  লথেককে  বমবড়র  নতম ন  নন্যাম  হেকয়েকছে  ‘ইসেলেন্যামমী 
সেন্ত্রিন্যাসেবন্যাদ’  (যেবদও  বন্যাস্তকব  ওসেন্যামন্যার  মন্যাধনকম  সেন্যারন্যা  দমবনয়েন্যার  ‘ইসেলেন্যামমী  সেন্ত্রিন্যাসেমী’লকে 
আফিগন্যাবনস্তন্যাকন  লজিহেন্যাকদর  দন্যাওয়েন্যাত  বদকয়ে  লডিককে  একন  লখন্যাদ  বসেআইএ-র  লেন্যালেন-
পন্যালেকন আলে-কেন্যায়েদন্যা লনটওয়েন্যাকের  গকড় লতন্যালেন্যা হেকয়েবছেলে)। ১১ই জিন্যানময়েন্যাবরর জিরবর 
সেরকেন্যারপক্ষ  এই  জিমজিমবমবড়র  নন্যাম  বদকয়েকছে  ‘দমনরমীবত’  (পন্যাবকেস্তন্যান  ও  থেন্যাইলেনন্যাকণ্ডও 
‘দমনরমীবত’-মকডিলেই হেন্যাবজির কেরন্যা হেকয়েবছেলে)। বলেন্যা হেকলেন্যা,  দমষ রন্যাজিনমীবতববদকদর এববাং 
তন্যাকদর  সেন্যাকঙন্যাপন্যাকঙন্যা-দলে-পবরবন্যার-আত্মমীয়ে-স্বজিকনর  দমনরমীবত  দমন  কেরন্যার  মন্যাধনকমই 
সেমষম  বনবরন্যাচিন কেরন্যা হেকব, বন্যাবাংলেন্যাকদশ আর ১১ই জিন্যানময়েন্যাবরর আকগ বফিকর যেন্যাকব নন্যা। 

১২.৬ খন্যারন্যাপ গণতন্ত্রি ভন্যাকলেন্যা নস্বরতকন্ত্রির লচিকয়ে ভন্যাকলেন্যা

শতমমখমী প্রেচিন্যারণন্যার ঢক্কন্যা-বনণন্যাকদর আড়ন্যাকলে একেটন্যা জ্বলেন সেতন ছেন্যাই-চিন্যাপন্যা পড়ন্যার দশন্যা 
হেকয়েকছে আমন্যার সেবাংশয়ে: ১১ই জিন্যানময়েন্যাবরর সেরকেন্যাকরর ‘দমনরমীবত দমন’ অবভযেন্যান গণতন্ত্রি 
দমকনর অবভযেন্যানও বকট। বকেন্তু আমন্যাকদর ভম কলে লগকলে চিলেকব নন্যা,  সেবচিন্যাইকত খন্যারন্যাপ 
গণতন্ত্রিও সেবচিন্যাইকত ভন্যাকলেন্যা নস্বরতকন্ত্রির লচিকয়ে ভন্যাকলেন্যা। এটমকেম  বমঝকলে জিরবর জিমন্যানন্যার 
রন্যাজিনমীবত ও প্রেচিন্যারণন্যা-প্রেককেফৌশলে লবন্যাঝন্যার একেটন্যা প্রেধন্যান চিন্যাববকেন্যাবঠ হেন্যাকত পন্যাওয়েন্যা যেন্যাকব।

রন্যাবব: জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৮। প্রেকেন্যাশ: প্রেবন্যাসেমী বন্যাঙেন্যাবলেকদর অনলেন্যাইন পবত্রিকেন্যা ইউককেকবঙবলে, লেনন, 
২৪লশ জিমন ২০০৮।

জরেনুলরে জমনাননারে রেনাজনধীলত ও প্রচেনারেণনা-প্রচরকৌরলি  225
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ততিররচা

নস্বরতন্ত্রিমী গণতন্ত্রি: দমকষর দমন, 
বশকষর পন্যালেন

Richard Mock, Oil Spill Kill 

আইকনর  শন্যাসেকনর  বনন্যানন্যাকর  জিরবর  জিমন্যানন্যার  সেরকেন্যার  বন্যাহেন্যাদমর  লযে  ‘দমনরমীবত  দমন’ 
অবভযেন্যান চিন্যালেন্যাকচ্ছন, লসে-অবভযেন্যাকন বন্যাস্তকব বকেন্তু ‘আইকনর শন্যাসেন’ বকলে শনন্যাক্তি কেরন্যা 
যেন্যাকচ্ছ ববকশর রকেম দমকষর দমন আর ববকশর রকেম বশকষর পন্যালেনককে। দমষ মন্যাকন যেন্যারন্যা 
লদকশর  সেম্পদ  বনকজির  বনবক্তিগত  পককেকট  ভকরন,  লেমট  কেকরন,  আর  অপছেকনর 
ললেন্যাকেকদর  ওপর  বনপমীড়ণ  চিন্যালেন্যান,  মন্যাকন  সেবতনকেন্যাকরর  দমষম ,  যেথেন্যা  তন্যাকরকে  রহেমন্যান। 
আবন্যার,  দমষ  মন্যাকন  মন্যানমকরর  অবধকেন্যার,  মযেরন্যাদন্যা  ও  স্বন্যাধমীনতন্যা  রক্ষন্যা  কেরন্যার  জিনন  যেন্যাহরন্যা 
শন্যাসেকেকদর অননন্যায়ে আচিরণ ও বসেদ্ধিন্যাকনর ববরকদ্ধি সেমস্পষভন্যাকব প্রেবতবন্যাদ কেকরন, মন্যাকন 
রন্যাষ্ট্রেকেবথেত  বমথেনন্যাকেন্যাকরর  দমষম ,  যেথেন্যা  অধনন্যাপকে  আকনন্যায়েন্যার  লহেন্যাকসেন  প্রেমমখ।  রন্যাকষ্ট্রের 
যেখন-যেন্যাহরন্যা হেতর ন্যা-কেতর ন্যা-ববধন্যাতন্যা থেন্যাককেন,  তন্যাহরন্যা  ববকদশমী বহুজিন্যাবতকে বন্যাবণজিন-সেকঙ্ঘর 
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সেকঙ চিমবক্তির তরকফি লদকশর সেম্পদ গন্যাপ কেকর বদকলেও এববাং সেমশন্যাসেন প্রেবতষন্যার নন্যাকম 
মধমপমকরর আবদবন্যাসেমী লনতন্যা চিকলেশ বরবছেলেককে বনমরমভন্যাকব বনপমীড়ণ ও খমন কেরকলেও বন্যা 
নন্যাকটন্যাকরর লদবরন্যাকজির মকতন্যা উজ্জ্বলে যেমবকেককে সেম্পমণর ববনন্যা অপরন্যাকধ পন্যাহচি মন্যাসে লজিকলের 
জিমলেমকম ববন রন্যাখকলেও রন্যাকষ্ট্রের লচিন্যাকখ ‘দমষ’ বকলে ববকববচিত হেন নন্যা। আর বশষ কেন্যারন্যা? 
বশষ মন্যাকন শন্যাসেকেকদর অনমগত, শন্যাসেকেকদর আত্মমীয়ে, যেন্যাহরন্যা শন্যাসেকেবকগরর গন্যান বনকজির-
বনকজিকদর  মন্যাইকে  ও  বমবডিয়েন্যায়ে  পবরকবশন  কেকরন,  যেথেন্যা  মন্যান্নিন্যান  ভমহ ইয়েন্যা,  লফিরকদফৌসে 
আহেকমদ লকেন্যাকরশমী। বশষ মন্যাকন যেন্যাহরন্যা ললেখন্যাকলেবখ ও টকে লশন্যা’র মন্যাধনকম সেরকেন্যাকরর সেন্যাকথে 
নন্যানন্যান  লকেফৌশলেগত  ও  ইসেমনগত  প্রেকশ্ন  বদ্বিমত  লপন্যারণ  কেরকলেও  এককেবন্যাকর  লগন্যাড়ন্যার 
নমীবতগত  প্রেকশ্ন  শন্যাসেকেবকগরর  সেকঙ  একে  পন্যাটন্যাতকনই  অবস্থিন্যান  কেকরন,  যেথেন্যা  সেমশমীলে 
সেমন্যাকজির ও মহেন্যাজিনমী বমবডিয়েন্যার তন্যাবলেকেন্যাভম ক্তি তন্যারকেন্যা-বমবদ্ধিজিমীবমীবকন। 

এই  পন্যাটন্যাতন-পন্যাটর নন্যারবশকপর  কেথেন্যা  অননত্রি  বকলেবছে।  লতন্যা,  এই  ঐকেতন্যানমমলেকে 
পন্যাটন্যাতন-পন্যাটর নন্যারবশপ কেতক র কে পবরচিন্যাবলেত লগন্যাটন্যা কেমরকেন্যাকণ্ডরই অননতম ডিন্যাকেনন্যাম লদওয়েন্যা 
হেকলেন্যা  বগকয়ে  আইকনর  শন্যাসেন।  শুর  হেকলেন্যা  আইকনর  শন্যাসেন  কেন্যাকয়েম  কেরন্যার  সেপকক্ষ 
বমবডিয়েন্যা-মন্যাইবকেবাং:  কেন্যানন্যাককে  হেন্যাইককেন্যাটর  লদখন্যাকনন্যার  কেন্যাবহেনমী।  জিনগণ  কেন্যানন্যা  নন্যা  হেকলে 
তন্যাকদরককে হেন্যাইককেন্যাটর  লদবখকয়ে সেমববধন্যা হেয়ে নন্যা। ইবতহেন্যাকসের বদকে লথেককে ববঞ্চত ও পরন্যাবজিত 
হেওয়েন্যার কেন্যারকণ লতন্যা গণমন্যানমর অকনকে ববরকয়ে একে প্রেকেন্যার কেন্যানন্যা হেকয়েই আকছে। আইকনর 
লডিইবলে লসেন্যাপ অকপরন্যাসেমমকহের নন্যায়েকে-বভকলেন-কন্যাইমনন্যাক্স-সেন্যাসেকপন্স-কেকমবডি-টনন্যাকজিবডি 
ইতনন্যাবদ-প্রেভক বতর এককেবন্যাকর সেমস্তটন্যা জিনসেন্যাধন্যারণ লযেন পবরপমণরভন্যাকব লদখকত পন্যায়ে ও 
হৃদয়েঙম কেকর তন্যার জিনন তন্যাহকদরককে বন্যাবকেটমকেম  কেন্যানন্যা কেকর লদওয়েন্যার লেকক্ষনই নবপযেরন্যাকয়ের 
প্রেচিন্যারণন্যা-পবর সেন্যাজিন্যাকনন্যা হেকলেন্যা। 

প্রেচিন্যারণন্যা-প্রেচিন্যাকর এববাং ববববধ-মন্যাবত্রিকে প্রেহেন্যাকর অতনন সেমস্পষভন্যাকব লদখন্যা লগলে, 
উপযেমক্তিভন্যাকব আইকনর শন্যাসেন প্রেবতবষত হেকলে লসেটন্যা লকেন্যান মন্যাত্রিন্যার রন্যাষ্ট্রেমীয়ে জিমলেমম লডিককে 
আনকত পন্যাকর। গত একেটন্যা বছের জিমকড় জিরবর শন্যাসেকনর দক্ষযেজ তন্যার অকেন্যাটন প্রেমন্যাণ। 
বলেকত  লগকলে  প্রেকতনকেটন্যা  মন্যানমর  এককেবন্যাকর  বনবক্তিগত  পযেরন্যাকয়ে  তন্যার  ঘন্যাকড়র  ওপর 
আইকনর উত্তিপ্ত বনন্তঃশ্বন্যাসে অনমভব কেরকছেন। অনমভম বতটন্যা প্রেমীবতকের নয়ে। নন্যাগবরকেকদর 
লসেবন্যায়ে  লযেককেন্যাকনন্যা  মমহেমকতর  লজিলে-জিমলেমকমর  সেন্যাদর  আমন্ত্রিণ-পত্রি  রন্যাষ্ট্রেপকক্ষর  হেন্যাকত 
সেদন্যাপ্রেসত আকছে। লজিলেখন্যানন্যাগুকলেন্যাকত মন্যানমর আহটকছে নন্যা। ধন্যারণ-ক্ষমতন্যার লকেন্যাথেন্যাও দমই 
গুণ লকেন্যাথেন্যাও বতন গুণ কেকর মন্যানমরককে ধন্যারণ কেকর আকছেন আইকনর সেমপ্রেন্যাচিমীন ধন্যারকে 
জিনন্যাব কেন্যারন্যাগন্যার। আইকনর উপযেমক্তি শন্যাসেন কেন্যাকয়েম হেকলে এরকেমই ঘকট। গন্যাদন্যা গন্যাদন্যা 
তথেনমন্যাধনম থেন্যাকেন্যার পরও অকনককে জিন্যানকত পন্যাকরন নন্যা লযে, এ জিগকত সেবচিন্যাইকত লববশ 
লজিলেখন্যানন্যাওয়েন্যালেন্যা  লদশবটর  নন্যাম  মন্যাবকের ন  যেমক্তিরন্যাষ্ট্রে,  আইকনর  শন্যাসেন  লযেখন্যাকন 
প্রেশ্নন্যাতমীতভন্যাকব  কেন্যাকয়েম  হেকয়েকছে।  আইকনর  শন্যাসেকনর  এককেবন্যাকর  লগন্যাড়ন্যার  আইবডিয়েন্যাটন্যা 
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হেকচ্ছ,  বপবটকয়ে ভয়ে লদবখকয়ে  ববন কেকর  সেমপ্ত ত্রিন্যাকসের রন্যাজিত্ব কেন্যাকয়েম  কেকর  মন্যানমরককে 
‘সেমপকথে’ রন্যাখন্যা। এইভন্যাকব লছেন্যাট বন্যাচ্চন্যাককেও মন্যানমর বন্যানন্যাকনন্যা যেন্যায়ে নন্যা। হেয়ে লসে বকখ যেন্যায়ে, 
নন্যা  হেয়ে  লসে  বচিনন্যাশবক্তি ববচিন্যারবমবদ্ধি  আর স্বন্যাধমীনতন্যার  আকলেন্যা  হেন্যাবরকয়ে  কেতর ন্যার  অনমগত 
লগন্যালেন্যাকম পবরণত হেয়ে, আর পবরণন্যাকম অকননর ওপর লগন্যালেন্যাবম কেরকত থেন্যাককে। 

মন্যানমর তন্যাহেকলে মন্যানমর থেন্যাককে কেমীকসে? এই একে বছেকর এই প্রেশ্নটন্যা পযেরন লকেউ লতন্যাকলেন 
বন।  বকেবাংবন্যা,  একেটন্যা  গণতন্যাবন্ত্রিকে  লদকশর  সেবাংববধন্যাকন  লখন্যাদ  জিরবর  আইকনর  মকতন্যা 
কেন্যালেন্যাকেন্যানমন আকদফৌ সেবন্নিকববশত থেন্যাকেকব লকেন, লসেই ববরকয়ে প্রেশ্ন লতন্যালেন্যা লতন্যা দমকরর কেথেন্যা, 
সেন্যামন্যানন সেবাংশয়েও অনমভব কেকরন বন মহেন্যাজিনমী বমবডিয়েন্যার তন্যাবলেকেন্যাভম ক্তি এই বববশষ বশষ 
বমবদ্ধিজিমীবমীবকন। ভন্যাবখন্যানন্যা এমন,  জিরবর পবরবস্থিবতর উদব হেকলে লতন্যা জিরবর অবস্থিন্যা 
লঘন্যারণন্যা কেরকতই হেকব, অনন কেমী উপন্যায়ে? ২০০৭ এর পয়েলেন্যা জিন্যানময়েন্যাবরর আকগ-আকগ 
লযে রকেম মন্যারন্যাত্মকে ধ্ববাংসেন্যাত্মকে অবস্থিন্যা সেকবষ হেকয়েবছেলে তন্যাকত জিরবর অবস্থিন্যা জিন্যাবরই লতন্যা 
পথে, তন্যাই নন্যা? এই হেকচ্ছ ববকশরভন্যাকব বশষ যেমবক্তি। বকেন্তু বমবডিয়েন্যা-মহেন্যারথেমী ‘এক্সপন্যাটর ’-
লদর প্রেচিন্যারণন্যা  ও লশন্যানন্যা  কেথেন্যার  বন্যাইকর  বগকয়ে  সেন্যামন্যানন  একেটম  ভন্যাবকলেও লবন্যাঝন্যা  যেন্যাকব, 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে জিরবর সেবাংকেকটর সেময়ে,  এমনবকে ভয়েন্যানকে যেমকদ্ধির সেময়েও,  সেন্যারন্যাকদকশর সেমস্ত 
মন্যানমকরর সেবক্রয়ে অটমট ঐকেনই হেকচ্ছ গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাষ্ট্রেককে রক্ষন্যা কেরন্যার একেমন্যাত্রি উপন্যায়ে। 
এই  একে বছেকরর  জিরবর  অবস্থিন্যা  সেকনহেন্যাতমীতভন্যাকব  প্রেমন্যাণ  কেকরকছে,  রন্যাকষ্ট্রের  বনরঙ্কম শ 
বলেপ্রেকয়েন্যাকগর নবধতন্যা প্রেদন্যান কেরন্যা ছেন্যাড়ন্যা  জিরবর আইন জিন্যাবরর অনন ববকশর লকেন্যাকনন্যা 
উপকেন্যার  নন্যাই।  আর এই  বনরঙ্কম শ  বলেপ্রেকয়েন্যাকগর  ক্ষমতন্যা  আর যেন্যাই  লহেন্যাকে  জিনগকণর 
সেপকক্ষ বনবহৃত হেয়ে নন্যা, লসেটন্যা আমন্যাকদর এই একে বছেকরর জিরবর অবস্থিন্যার অবভজতন্যা 
লথেককে  লবন্যাধগমন।  সেবকচিকয়ে  বড়  কেথেন্যা,  গণতন্যাবন্ত্রিকে  রন্যাকষ্ট্রে  নন্যাগবরকেকদর  ওপর  বলে-
প্রেকয়েন্যাকগর লযেককেন্যাকনন্যা পনন্যা-পদ্ধিবত অববধ। সেমতরন্যাবাং লযে সেবাংববধন্যান বনকজিককে গণতন্যাবন্ত্রিকে 
বকলে  দন্যাবব  কেকর  তন্যাকত  জিরবর  আইন  জিন্যাবর  কেরন্যার  মকতন্যা  মন্যানবন্যাবধকেন্যারববকরন্যাধমী 
কেন্যালেন্যাকেন্যানমন সেবন্নিকববশত থেন্যাকেকত পন্যাকর নন্যা। গন্যাকয়ের লজিন্যাকর মন্যানমকরর মঙলে সেন্যাধন কেরন্যা 
যেন্যায়ে নন্যা, এ-কেথেন্যা পন্যাগলে এববাং বশশুর পকক্ষও লবন্যাঝন্যা সেম্ভিব।

বলেপ্রেকয়েন্যাকগর লজিন্যাকর নয়ে,  মন্যানমকরর উন্নিত নমীবতকবন্যাকধর অটলে ঐকেনবদ্ধি সেবাংগ্রন্যাম 
এববাং স্বন্যাধমীনতন্যা-সেহেকযেন্যাবগতন্যা-সেবাংহেবত-সেকজিনশমীলেতন্যার শবক্তিকত রন্যাষ্ট্রে পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার 
মকতন্যা দমরদকবষ কেন্যাকরন্যা আকছে বকলেও লতন্যা মকন হেয়ে নন্যা। জিরবর অবস্থিন্যার একে বছের ধকর 
বহু কেন্যামন্যান লদকগ সেব বমবলেকয়ে দন্যাহড়ন্যাকলেন্যাটন্যা কেমী? সেবচিন্যাইকত বড় লগন্যালেনন্যাজি-বনন্যাবরস্টেন্যার 
বনকজিই সেবন্যান্ধব ববদন্যায়ে হেকয়েকছেন। আরও একে বছের ধকর ভন্যাকলেন্যা মন্যানমরকদর জিরবর 
শন্যাসেন চিলেন্যার পর সেবকচিকয়ে ভন্যাকলেন্যা অবস্থিন্যা কেমী দন্যাহড়ন্যাকব? ‘লযেসেব সেবাংস্কন্যার হেকয়েকছে তন্যা কেমী 
কেকর  অপবরবতরনমীয়ে  রন্যাখন্যা  যেন্যাকব?  লকেন্যাকনন্যা  বকেছেমই  অপবরবতরনমীয়ে  রন্যাখন্যা  যেন্যায়ে  নন্যা। 
আপনন্যারন্যা ভন্যাবকছেন লভকববচিকন ভববরনকত রন্যাজিনমীবতকেকদর হেন্যাত-পন্যা লবহকধ লদকবন, তন্যা 
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সেম্ভিব নয়ে। একে ধরকনর সেমকঝন্যাতন্যার লভতকর আসেকত হেকব। আইন কেকর লযে সেমসেনন্যার 
সেমন্যাধন্যান হেয়ে নন্যা,  তন্যা আপনন্যারন্যা ভন্যাকলেন্যা কেকরই জিন্যাকনন।’  (মমহেন্যাম্মদ হেন্যাবববমর রহেমন্যান, 
‘সেমষম  বনবরন্যাচিন  হেকলেই  লকেবলে  সেরকেন্যার  প্রেথেম  লশ্রণমী  পন্যাকব’,  ‘প্রেথেম  আকলেন্যা  ববকশর 
সেন্যাক্ষন্যাৎকেন্যার’, সেন্যাক্ষন্যাৎকেন্যার গ্রহেকণ প্রেথেম আকলেন্যা’র সেহেকযেন্যাগমী সেম্পন্যাদকে বমজিন্যানমর রহেমন্যান 
খন্যান, প্রেথেম আকলেন্যা, পকষন্যা ৮, ১১ই জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৮।) 

শুধম তন্যাই নয়ে,  একে বছের ধকর রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যার সেস্ত্রমীকে শ্রন্যাদ্ধি কেরন্যার পর 
আবন্যার লসেই লথেন্যার-ববড়-খন্যাড়ন্যা আওয়েন্যামমী লেমীগ, ববএনবপ আর জিন্যাতমীয়ে পন্যাবটর । (সেন্যাত 
কেন্যাণ্ড রন্যামন্যায়েণ পকড় সেমীতন্যা রন্যাকমর মন্যাবসে!)  এখন ‘সেন্যামকন বন্যাবকে আকছে ৯-১০ মন্যাসে, 
সেকবরন্যাচ্চ  ধকরন  ১১  মন্যাসে,  এর  মকধন  আওয়েন্যামমী  লেমীগ,  ববএনবপ,  জিন্যাতমীয়ে  পন্যাবটর ককে 
কেমীভন্যাকব আমরন্যা ববশুদ্ধি কেরব?  পবরশুদ্ধি কেরব?  এটন্যা  আমন্যার-আপনন্যার কেন্যাজি নয়ে। 
আপনন্যাককে-আমন্যাককে বদকয়ে এটন্যা সেম্ভিবও নয়ে। লতন্যা আমরন্যা প্রেচিন্যার কেরব, আমন্যাকদর কেথেন্যা 
আমরন্যা বলেকত থেন্যাকেব। যেবদ কেখকনন্যা দকলের লনতক কত্বর মকধন,  কেমরমীকদর মকধন,  মন্যানমকরর 
মকধন  লবন্যাকধন্যাদয়ে  হেয়ে।  নন্যা  হেকলে  এই  বনপমীড়ণ,  সেন্ত্রিন্যাসে,  দমনরমীবত,  কেন্যাকলেন্যা  টন্যাকেন্যার 
মন্যাবলেকেকদর অতনন্যাচিন্যার বনযেরন্যাতকনর মকধন আমন্যাকদর থেন্যাকেকত হেকব। আর বকেছেমই কেরন্যার লনই 
আমন্যাকদর। এটন্যা লতন্যা হেতন্যাশন্যাবনঞ্জকে। এটন্যা লতন্যা হেতন্যাশন্যারই কেথেন্যা।’  (মবতউর রহেমন্যান, 
‘উপকদষন্যা  পবররদ  পমনগরঠন  ও রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যার  সেকঙ আকলেন্যাচিনন্যা  জিরবর’, 
‘এবটএন বন্যাবাংলেন্যার বলেডি বনউজি’,  বন্যাহকেন্যা হেরফি সেন্যাক্ষন্যাৎকেন্যারগ্রহেমীতন্যার প্রেশ্ন,  সেন্যাক্ষন্যাৎকেন্যার 
গ্রহেকণ এবটএন বন্যাবাংলেন্যার প্রেধন্যান বন্যাতর ন্যা সেম্পন্যাদকে জি. ই. মন্যামমন, প্রেথেম আকলেন্যা, পকষন্যা ৯, 
৯ই জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৮।) 

কেমী কেরণ অবস্থিন্যা! সেমকঝন্যাতন্যা ছেন্যাড়ন্যা যেবদ পথেই নন্যা থেন্যাককে, আইন কেকর যেবদ সেমসেনন্যার 
সেমন্যাধন্যানই নন্যা হেয়ে,  শুধমমন্যাত্রি প্রেচিন্যার কেকর লবন্যাকধন্যাদকয়ের অকপক্ষন্যা কেরন্যা ছেন্যাড়ন্যা আর বকেছেমই 
যেবদ কেরন্যার নন্যা থেন্যাককে,  তন্যাহেকলে এই সেমদমীঘর একে বছের ধকর সেন্যারন্যা লদকশর সেমস্ত মন্যানমকরর 
ওপর বদকয়ে অভন্যাব-আতঙ্ক-অতনন্যাচিন্যাকরর  বস্টেম লরন্যালেন্যার  চিন্যালেন্যাকনন্যাককে  এত লসেন্যাৎসেন্যাকহে 
সেমথেরন কেরকত লগলে লকেন সেমশমীলে সেমন্যাজি! তন্যার মন্যাকন গন্যামছেন্যা বদকয়ে হেন্যাত-পন্যা-মমখ লবহকধ 
গন্যাকয়ের লজিন্যাকর লগরকস্থির কেলেনন্যাণ কেরন্যার নমীবত ভম লে বছেলে। আর আপবন যেবদ বকলেন, নন্যা, 
ভম লে বছেলে নন্যা, বস্টেম-লরন্যালেন্যার নন্যা চিন্যালেন্যাকলে রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যাককে লসেন্যাজিন্যা কেরন্যা লযেত 
নন্যা,  তন্যাহেকলে  লতন্যা  ভববরনকতও  রন্যাজিবনবতকে  দলেগুকলেন্যাককে  লসেন্যাজিন্যা  রন্যাখন্যার  জিনন 
বনপমীড়কণর বসেকস্টেম বন্যাবনকয়ে রন্যাখকত হেকব,  নইকলে রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যাককে আকগর 
জিন্যায়েগন্যায়ে  লফিরত লযেকত নন্যা  লদওয়েন্যার  অনন  উপন্যায়ে  কেমী?  তন্যাহেকলে বকে লসেরকেম একেটন্যা 
বনপমীড়কণর দমীঘরকময়েন্যাদমী বসেকস্টেম লযেন থেন্যাককে লসেই বনবস্থিন্যারই আকয়েন্যাজিন চিলেকছে? লসেরকেম 
লকেন্যাকনন্যা আকয়েন্যাজিন বদকয়ে,  সেমপ্ত বন্যা প্রেচ্ছন্নি ত্রিন্যাকসের রন্যাজিত্ব বজিন্যায়ে লরকখ বন্যাবাংলেন্যাকদকশর 
জিনগকণর অমঙলে ছেন্যাড়ন্যা বকেছেমই সেন্যাবধত হেকব নন্যা। 
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ডিন্যান-বন্যাম-উত্তিম-মধনম রন্যাজিবনবতকে দলে, বমবদ্ধিজিমীবমী সেম্প্রদন্যায়ে এববাং হেকরকে রকেম 
সেমশমীলে প্রেবতষন্যান বমকলেও যেখন বছেকরর পর বছের ধকর গণতকন্ত্রির সেবাংকেট এড়ন্যাকনন্যা লগলে 
নন্যা,  লশর  পযেরন  অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেকটর মন্যাৎসেনননন্যায়ে  পবর  একসে হেন্যাবজির হেকলেন্যা,  তখন 
যেখন লসেনন্যাবন্যাবহেনমী হেস্তকক্ষপ কেকর জিরবর অবস্থিন্যা জিন্যাবর কেরন্যাকলেন্যা, তখন লসেনন্যাবন্যাবহেনমীককে 
লদন্যারন্যাকরন্যাপ কেরন্যার লকেন্যাকনন্যা সেমকযেন্যাগই বছেলে নন্যা, এটন্যাই রূঢ় সেতন। আপন্যাত অকথের আওয়েন্যামমী 
লেমীগ ববএনবপ জিন্যামন্যায়েন্যাত জিন্যাতমীয়ে পন্যাবটর র বহেবাংস্রেতন্যার হেন্যাত লথেককে তন্যাৎক্ষবণকে বনষক বতই 
পন্যাওয়েন্যা বগকয়েবছেলে,  সেকনহে নন্যাই। বকেন্তু জিরবর অবস্থিন্যাককে মবহেমন্যাবন্বিত কেরন্যারও লকেন্যাকনন্যা 
সেমকযেন্যাগ  বছেলে  নন্যা।  বরঞ্চ,  রন্যাজিবনবতকে  দলেগুকলেন্যার  রন্যাক্ষসেতকন্ত্রির  জিমলেমম  লথেককে 
তন্যাৎক্ষবণকে বনষক বত  লপকত বগকয়ে  রন্যাকষ্ট্রের  অবধকেতর কেতক র ত্বপরন্যায়েণ ও নস্বরতন্ত্রিমী  হেকয়ে 
ওঠন্যার  ববপজনকে  বন্যাস্তবতন্যাককে  আমন্যাকদর  সেমশমীলে  সেমন্যাকজির  বমবডিয়েন্যা  ও  বমবদ্ধিজিমীবমীরন্যা 
বহেকসেকবর মকধন লনন বন। এভন্যাকব নস্বরতকন্ত্রির দন্যাওয়েন্যাই বদকয়ে গণতন্ত্রি হেয়ে নন্যা। গণতকন্ত্রির 
লকেন্যাকনন্যা  শটর কেন্যাট  রন্যাস্তন্যা  নন্যাই।  গণতন্ত্রি অজিরন  কেরন্যার  পথে শুধম  গণতন্ত্রিই,  তন্যাকত  যেত 
দমন্তঃখ-কেষই  আসেমকে  নন্যা  লকেন।  মমবক্তিমমবখন  সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  আকনন্যালেকনর  ইবতহেন্যাসে  ও 
সেন্যাবহেকতনর সেন্যাকথে আমন্যাকদর তন্যারকেন্যা বমবদ্ধিজিমীবমীকদর পবরচিয়ে থেন্যাকেকলে, অথেবন্যা বনকদনপকক্ষ 
বন্যাস্তবতন্যা সেম্পককের  স্বন্যাধমীন সেন্যাধন্যারণ জন্যান থেন্যাকেকলে,  জিরবর অবস্থিন্যাককে তন্যাহরন্যা আর যেন্যাই 
লহেন্যাকে মবহেমন্যাবন্বিত কেরন্যার লচিষন্যা কেরকতন নন্যা। 

রন্যাবব: জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৮। প্রেকেন্যাশ: প্রেবন্যাসেমী বন্যাঙেন্যাবলেকদর অনলেন্যাইন পবত্রিকেন্যা ইউককেকবঙবলে, লেনন, 
২৪লশ জিমন ২০০৮। 
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তচচাদ

জিনগকণর সেবক্রয়েতন্যা: গণমন্যানমকরর গণতন্ত্রি

George Heroy. The Three Faces of Government

এককেবন্যাকর  আসেলে কেথেন্যাটন্যা  বকলে লফিকলেকছেন ডি.  আকেবর আলেমী খন্যান:  ‘আমরন্যা  যেবদ 
ইবতহেন্যাসে  পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা  কেবর  তন্যাহেকলে  লদখকত  পন্যাব,  গণতকন্ত্রির  বনথেরতন্যার  সেমন্যাধন্যান 
গণতকন্ত্রির অপসেন্যারণ নয়ে। বকেবাংবন্যা গণতকন্ত্রির বন্যাইকরর অনন লকেন্যাকনন্যা বনবস্থিন্যা বনকয়ে আসেন্যা 
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নয়ে। গণতকন্ত্রির বনথেরতন্যার সেমন্যাধন্যান হেকলেন্যা আরও গণতন্ত্রি এববাং আরও গণতন্ত্রি। এই 
গণতন্ত্রি বন্যাড়ন্যাকত বন্যাড়ন্যাকতই একেসেময়ে গণতকন্ত্রির সেমসেনন্যার সেমন্যাধন্যান সেম্ভিব।’  (‘প্রেথেম 
আকলেন্যা লগন্যালেকটববলে নবঠকে: ১১ জিন্যানময়েন্যাবর: বনবরন্যাচিন, গণতন্ত্রি ও ভববরনৎ বন্যাবাংলেন্যাকদশ’, 
প্রেথেম আকলেন্যা,  পকষন্যা  ২২,  ১১ই জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৮।)  একেটন্যা লগন্যাটন্যা  বছের পন্যার কেকর 
লদওয়েন্যার  পকর  হেকলেও সেমশমীলে সেমন্যাকজির বচিনকন এই উপলেববর প্রেকেক ত তন্যাৎপযের  যেবদ 
উদন্যাবসেত হেয়ে তন্যাকতই বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মঙলে। বকেন্তু গণতন্ত্রি বন্যাড়ন্যাকনন্যার রন্যাস্তন্যাটন্যা কেমী,  তন্যা 
ডি.  আকেবর আলেমী খন্যাকনরন্যা  বকে লভকব  লদকখকছেন?  জিন্যাতমীয়ে বনরন্যাপত্তিন্যা  পবররদ  গঠন 
কেরকলে  বকে  গণতন্ত্রি  বন্যাকড়?  নন্যাবকে  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  রন্যাকষ্ট্রের  ঘন্যাকড়  আকরন্যা  বড়  কেতর ন্যাককে 
ববসেকয়ে রন্যাখন্যা হেয়ে?  বনবরন্যাচিন কেবমশকনর কেন্যাকছে বগকয়ে দকলের নন্যাম লরবজিবস্ট্রে কেরন্যাকলে বকে 
গণতন্ত্রি  বন্যাকড়?  নন্যাবকে  জিনগকণর  কেন্যাকছে  জিবন্যাববদবহে  কেরন্যার  বদকলে  ক্ষমতন্যাধর  একেবট 
আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে কেবমশকনর কেন্যাকছে দলেগুকলেন্যার দন্যায়েবদ্ধিতন্যা বন্যাকড়?  দমনরমীবত দমন কেবমশন 
বড়কলেন্যাকেকদর আয়েকের পরমীক্ষন্যা কেকর লবড়ন্যাকলে বকে রন্যাকষ্ট্রের আয়ে বন্যাকড়? গণতন্ত্রি বন্যাকড়? 
গবরকবর অথেরবনবতকে অবস্থিন্যার উন্নিবত হেয়ে? নন্যাবকে রন্যাজিবনবতকে প্রেবতপক্ষককে দমন কেরন্যার 
নতম ন একেটন্যা বকনন্যাবস্ত হেয়ে?  পন্যাহচি বছেকর একেবদন উৎসেব কেকর লভন্যাট লদওয়েন্যার জিকনন 
পন্যাহচিশত লকেন্যাবট টন্যাকেন্যার লভন্যাটন্যারতন্যাবলেকেন্যা-পবরচিয়েপত্রি বন্যানন্যাকলে বকে গণতন্ত্রি বন্যাকড়? কেবথেত 
জিনপ্রেবতবনবধরন্যা বকে তন্যাকদর লভন্যাটন্যারমণ্ডলেমীর কেন্যাকছে দন্যায়েবদ্ধি থেন্যাকেকত শুর কেকর?  নন্যাবকে 
পন্যাহচি বছেকরর জিনন লভন্যাটন্যারকদরই ওপর ছেবড় লঘন্যারন্যাকনন্যার নবধতন্যা অজিরন কেকর?  জিরবর 
অবস্থিন্যা  সেবতন  সেবতন  অকনকে  জিরবর  প্রেশ্ন  তম কলে  একনকছে,  বকেন্তু  লসেই  প্রেশ্নগুকলেন্যাককে 
পমহবজিবন্যাদমী বহুজিন্যাবতকে বন্যাবণজিন-সেকঙ্ঘর বচিননকেন্যাঠন্যাকমন্যার গবণ্ডর লভতর লথেককে ববকবচিনন্যা 
কেকরকছে। লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর সেবতনকেন্যাকরর লদশকপ্রেবমকে অবফিসেন্যাকররন্যা এববাং সেমশমীলে সেমন্যাকজির 
সেবতনকেন্যাকরর  লদশকপ্রেবমকে  বমবদ্ধিজিমীবমীরন্যা  চিন্যাইকলে  ফিরন্যাসেমী  ববপ্লব,  পনন্যাবর  কেবমউন,  রশ 
ববপ্লব,  লস্পনমীয়ে  ববপ্লবসেহে  মন্যানবজিন্যাবতর  মমবক্তিমমবখন  ও  প্রেতনক্ষ  গণতকন্ত্রির  বচিনন-
প্রেণন্যালেমী  ও কেমর-পদ্ধিবতর ইবতহেন্যাসে  পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা  কেকর  লদখকত পন্যারকতন সেবতনকেন্যাকরর 
গণতন্ত্রি কেমী বজিবনসে।

সেবতনকেন্যাকরর গণতন্ত্রি বলেকত লবন্যাঝন্যায়ে, নমীবত-বনধরন্যারণমী বসেদ্ধিন্যানগুকলেন্যা গ্রহেণ কেরকব 
জিনগণ,  অথেরন্যাৎ লভন্যাটন্যাররন্যা। আর আমন্যাকদর জিরবর অবস্থিন্যার ও বশবথেলেন্যাবস্থিন্যার উভয়ে 
প্রেকেন্যার ‘গণতকন্ত্রিই’ নমীবতগত বসেদ্ধিন্যানগুকলেন্যা গ্রহেণ কেকর বনবরন্যাহেমী ববভন্যাগ। লযেমন, জিরবর 
অবস্থিন্যা  জিন্যাবর  কেকর  লকে?  রন্যাষ্ট্রেপবত।  বন্যাকজিট  প্রেণয়েণ  কেকর  লকে?  অথের-মন্ত্রিণন্যালেকয়ের 
মন্ত্রিমী-আমলেন্যারন্যা। আইন প্রেণয়েণ কেকর লকে? আইন-মন্ত্রিণন্যালেকয়ের মন্ত্রিমী-আমলেন্যারন্যা। একে 
কেথেন্যায়ে,  বনবরন্যাহেমী ববভন্যাকগর সেবচিবন্যালেয়েসেমমহেই যেন্যাবতমীয়ে নমীবত বনধরন্যারণ কেকর। পন্যালেরন্যাকমন 
লসেগুকলেন্যা বনকয়ে আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যা কেকর মন্যাত্রি, তন্যারপর লসেগুকলেন্যা এককেবন্যাকর হুবহু বন্যা 
যেৎসেন্যামন্যানন এবদকে-লসেবদকে কেকর পন্যাশ কেকর লদয়ে। পন্যালেরন্যাকমন এখন্যাকন বন্যাদশন্যাহেমী আমকলের 
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রন্যাজিসেভন্যার নবরত্ন বহেকসেকব লশন্যাভন্যা  বধরন কেকর মন্যাত্রি। রন্যাজিসেভন্যার রতœ গণ অকনকে 
কেথেন্যা  বলেকত পন্যাকরন,  তকব  লসেটন্যা  বন্যাদশন্যাকহের  মন বমকঝ,  এববাং  চিমড়ন্যান  বসেদ্ধিন্যান  বকেন্তু 
বন্যাদশন্যাহ্ই গ্রহেণ কেকরন। যেবদ-বন্যা পন্যালেরন্যাকমন লকেন্যাকনন্যা নমীবতগত বসেদ্ধিন্যান কেখকনন্যা গ্রহেণও 
কেকর লফিকলে, লসেই বসেদ্ধিন্যান লদখন্যা যেন্যায়ে আদকত একে বন্যা একেন্যাবধকে আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে পন্যাবটর র 
(আসেকলে পন্যাবটর র লকেন্দ্রমীয়ে পযেরন্যাকয়ের কেকয়েকেজিন লনতন্যার) বসেদ্ধিন্যান। পন্যালেরন্যাকমকনর সেদসেনরন্যা 
লতন্যা আসেকলে বনজি বনজি দকলের লনতন্যাকদর কেন্যাকছেই জিবন্যাববদবহে কেকরন। সেবকচিকয়ে ‘ভন্যাকলেন্যা’ 
পন্যাবটর গুকলেন্যাকতও  (বককটন-যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের  বদককে  তন্যাকেন্যাকলেই  লবন্যাঝন্যা  যেন্যাকব)  ক্ষমতন্যা  থেন্যাককে 
লনতন্যাকদর  কেন্যাকছে,  লপ্রেবসেবডিয়েন্যাকমর  কেন্যাকছে,  বন্যা  বড়কজিন্যার  লকেন্দ্রমীয়ে  কেবমবটর  কেন্যাকছে, 
এককেবন্যাকর  বনকচির  সেদসেনকদর  কেন্যাকছে  নয়ে।  কেতক র ত্বক্রমতন্যাবন্ত্রিকে  এসেব  পন্যাবটর রও  নমীবত 
বনধরন্যারণ কেকর বন্যাস্তকব লপ্রেবসেবডিয়েন্যাম বন্যা পবলেটবমনকরন্যা;  সেকম্মলেন বন্যা কেবাংকগ্রসে তন্যা অকনকে 
কেথেন্যাবন্যাতর ন্যার পর অনমকমন্যাদন কেকর মন্যাত্রি। আমন্যাকদর বনবরন্যাচিন কেবমশন যেবদ মকডিলে বহেকসেকব 
বকবটশ-মন্যাবকের ন  ‘কেবতপয়েতন্যাবন্ত্রিকে গণতন্ত্রি’লকে অনমসেরণ কেকরন তন্যাহেকলে আমরন্যা নমীবত-
বনধরন্যারণমী  বসেদ্ধিন্যান গ্রহেকণর ক্ষমতন্যা  লভন্যাটন্যারকদর  কেন্যাকছে  লদব কেমীভন্যাকব?  এই লেকক্ষন  বকে 
বনবরন্যাচিন কেবমশন বন্যা সেরকেন্যার বন্যা সেমশমীলে সেমন্যাজি লকেন্যাকনন্যা সেবাংস্কন্যার কেরন্যার কেথেন্যা ভন্যাবকছে? 
‘সেবাংস্কন্যার’ ‘সেবাংস্কন্যার’ রকব লতন্যা কেণর ববদমীণর হেওয়েন্যার অবস্থিন্যা। 

কেল্পনন্যা কেরন্যা যেন্যাকে, লকেন্যাকনন্যা নন্যা লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব বনবরন্যাচিকেমণ্ডলেমী তথেন্যা লভন্যাটন্যাররন্যা নমীবত 
বনধরন্যারকণর ক্ষমতন্যা অজিরন কেরকলেন। বকেন্তু তন্যাহকদর বনবরন্যাবচিত প্রেবতবনবধরন্যা লযে বনবরন্যাচিকে-
মণ্ডলেমীর বনধরন্যারণ-কেরন্যা নমীবত বন্যাস্তবন্যায়েন কেরকবন তন্যার বনশ্চিয়েতন্যা কেমী?  আবম মন্যাবলেকে, 
আবম আমন্যার কেমরচিন্যারমী-প্রেবতবনবধককে বড় গকঞ্জর লদন্যাকেন্যাকন ললেনকদকনর জিনন বনকয়েন্যাগ 
কেকরবছে। লসে যেবদ আমন্যার হেকয়ে আমন্যার বনধরন্যাবরত নমীবত লমকন কেন্যাজি নন্যা কেকর তন্যাহেকলে 
তৎক্ষণন্যাৎ আবম তন্যার প্রেবতবনবধত্ব বন্যাবতলে কেকর বদকয়ে নতম ন কেমরচিন্যারমী বনকয়েন্যাগ লদব, তন্যাই 
নন্যা? লবন্যাঝন্যা লগলে ক্ষমতন্যা আমন্যার হেন্যাকত, আবম আমন্যার প্রেবতবনবধ বনকয়েন্যাগও বদকত পন্যাবর, 
তন্যাককে লফিরতও বনকয়ে আসেকত পন্যাবর। আমন্যাকদর ববদনমন্যান সেবাংববধন্যাকনর অকনকে অসেমববধন্যা 
থেন্যাকেন্যা সেকত্ত্বও লসেখন্যাকন বকেন্তু বলেন্যা আকছে এই প্রেজিন্যাতকন্ত্রির মন্যাবলেকে জিনগণ। (‘গণপ্রেজিন্যা-
তন্ত্রি’ নন্যা  বকলে ‘গণসেন্যাধন্যারণতন্ত্রি’  বলেকলে আরও উপযেমক্তি হেয়ে,  রন্যাজিন্যা  লযেখন্যাকন  নন্যাই 
লসেখন্যাকন  প্রেজিন্যার  প্রেশ্ন ওকঠ  নন্যা।  সেম্প্রবত  প্রেথেম  আকলেন্যায়ে  প্রেকেন্যাবশত মমবক্তিযেমদ্ধিকেন্যাকলের 
মমবজিবনগর সেরকেন্যাকরর একেবট দবলেকলের আকলেন্যাকেবচিকত্রি চিমৎকেন্যার এই ‘গণসেন্যাধন্যারণতন্ত্রি’ 
শবটন্যা পন্যাওয়েন্যা লগলে।)  সেবাংববধন্যাকনই আকরন্যা  বলেন্যা আকছে,  প্রেজিন্যাতকন্ত্রির বববভন্নি কেন্যাকজি 
নন্যানন্যান পকদ বনকয়েন্যাবজিত বনবক্তিবগর আদকত প্রেজিন্যাতকন্ত্রিরই কেমরচিন্যারমী। জিনগকণর বনবরন্যাবচিত 
প্রেবতবনবধরন্যাও এ-বহেসেন্যাকব জিনগকণর কেমরচিন্যারমী হেওয়েন্যারই কেথেন্যা। লদশ কেমীভন্যাকব চিলেকব তন্যা 
বঠকে কেরন্যার কেথেন্যা জিনগকণর, আর লসে-লমন্যাতন্যাকবকে যেন্যা যেন্যা কেরণমীয়ে তন্যা বন্যাস্তবন্যায়েন কেরন্যার 
কেথেন্যা জিনগকণর কেমরচিন্যারমী-প্রেবতবনবধকদর। অথেরন্যাৎ আইনত লদশ চিলেন্যার কেথেন্যা মন্যাবলেককের 
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মকত; বন্যাস্তকব চিলেকছে কেমরচিন্যারমীকদর হুকেম কম। এখন তন্যাহেকলে মন্যাবলেককের কেতরবন হেকলেন্যা এইসেব 
প্রেবতবনবধ-কেমরচিন্যারমীকদর বরখন্যাস্ত কেকর নতম ন কেমরচিন্যারমী বনকয়েন্যাগ লদওয়েন্যা। বকেন্তু সেবাংববধন্যাকন 
মন্যাবলেকেককে লসেই অবধকেন্যার লদওয়েন্যা হেয়ে বন। এই অবধকেন্যারটন্যা লদওয়েন্যা হেকলে সেবতনকেন্যাকরর 
জিনগণতন্ত্রি বন্যা গণসেন্যাধন্যারণতন্ত্রি প্রেবতষন্যা হেওয়েন্যার পকথে ববরন্যাট একেটন্যা ধন্যাপ লদওয়েন্যা যেন্যায়ে। 
লসেই  মন্যান্ধন্যাতন্যা  আমকলের  পনন্যাবর  কেবমউকনই  লভন্যাটন্যারকদর  এই  ‘রন্যাইট  টম  বরকেলে’  এর 
বকনন্যাবস্ত বছেলে। আমন্যার বনবরন্যাবচিত প্রেবতবনবধককে প্রেকয়েন্যাজিকন আবম যেবদ বরখন্যাস্ত কেকর 
নতম ন  প্রেবতবনবধ  বনকয়েন্যাগ বদকতই নন্যা  পন্যাবর,  লকেন্যাথেন্যায়ে  আমন্যার ক্ষমতন্যা?  গণতন্ত্রি মন্যাকন 
ক্ষমতন্যা সেবতন সেবতন জিনগকণর হেন্যাকত। এর লকেন্যাকনন্যা ববকেল্প থেন্যাকেন্যার প্রেশ্নই ওকঠ নন্যা। এই 
লেকক্ষন তন্যাহেকলে বনবরন্যাচিন কেবমশন প্রেকয়েন্যাজিনমীয়ে সেবাংস্কন্যার কেন্যাকয়েম কেরকে। এই প্রেকশ্ন সেমশমীলে 
সেমন্যাকজির বচিনন্যাশন্যালেন্যার বদকেপন্যালেকদর মতন্যামতও প্রেকেন্যাবশত হেওয়েন্যা দরকেন্যার। 

এমন একেটন্যা প্রেতনক্ষ গণতন্যাবন্ত্রিকে বনবস্থিন্যার কেথেন্যা আবম বলেবছে লযেখন্যাকন রন্যাজিবনবতকে 
দকলের লকেন্যাকনন্যা প্রেবতবনবধ দরকেন্যার নন্যাই। প্রেবতবনবধরন্যা বনবরন্যাবচিত হেকবন পন্যাড়ন্যা মহেলন্যা গ্রন্যাম 
ইউবনয়েন  লপফৌরসেভন্যা  উপকজিলেন্যা  লজিলেন্যা  ববভন্যাগ  প্রেভক বত পযেরন্যাকয়ের  সেমস্ত শ্রমজিমীবমী  ও 
লপশন্যাজিমীবমী  মন্যানমকরর  মধন  লথেককে।  এতক্ষণ  আবম  লযে  প্রেস্তন্যাবগুকলেন্যার  কেথেন্যা  বকলেবছে, 
লসেগুকলেন্যা বকেন্তু অবত-অবভনব লকেন্যাকনন্যা  প্রেস্তন্যাব নয়ে। কেমপকক্ষ গত দমই  শ বছের ধকর 
ধ্র‘পদমী  উদন্যারনমীবতবন্যাদমী,  মমবক্তিপরন্যায়েণ  ও  গণতন্ত্রিমী  বচিনন্যা-আকনন্যালেকনর  বনবক্তিবগর 
কেমকববশ এই ধন্যারন্যায়ে কেথেন্যা বলেকছেন। বন্যাস্তব সেমন্যাকজিও গণমন্যানমর বন্যারবন্যার এসেব ধন্যারণন্যা 
প্রেকয়েন্যাগ কেরন্যার লচিষন্যা কেকরকছে। ১৯১৭ সেন্যাকলে বকবটশ বচিনকে উইবলেয়েন্যাম পলে তন্যাহর রন্যাষ্ট্রে: এর 
উৎপবত্তি ও কেন্যাজি নন্যাকমর বইকত বকলেবছেকলেন, ‘এভন্যাকব, সেন্যামন্যাবজিকে প্রেশন্যাসেকনর স্থিন্যানমীয়ে 
ও লকেন্দ্রমীয়ে পবররদসেমমকহে তন্যাহকদর প্রেবতবনবধত্ব ঘটকব যেন্যাহরন্যা সেন্যামন্যাবজিকে কেন্যাজিকেমরন্যাবদ এববাং 
সেমন্যাকজির শ্রমকেমরসেমমকহের তথেন্যা বশল্পকেলেকেন্যারখন্যানন্যার দন্যাবয়েত্ব বহেন কেকরন। এভন্যাকব, কেমর-
দন্যাবয়েত্ব  বহেনকেন্যারমী  এববাং  সেমন্যাজি  সেম্প্রদন্যাকয়ের  চিন্যাবহেদন্যা  সেম্পককের  গভমীরভন্যাকব  অবগত 
মন্যানমরজিকনর কেন্যাছে লথেককে উৎসেন্যাবরত হেকয়ে এ ধরকনর প্রেবতবনবধকদর ক্ষমতন্যা প্রেবন্যাবহেত হেকব 
ওপকরর  বদককে।  লকেন্দ্রমীয়ে  প্রেশন্যাসেবনকে বশল্পকেন্যারখন্যানন্যা  পবররদ  যেখন বসেকব,  সেন্যামন্যাবজিকে 
কেন্যাজিকেকমরর প্রেবতটন্যা পযেরন্যায়েককে তন্যারন্যা প্রেবতবনবধত্ব কেরকব।’ 

লনন্যাম  চিমবস্করই ভন্যারন্যায়ে যেবদ  সেন্যারসেবাংকক্ষপ কেবর,  ‘তন্যাহেকলে হেয়েত আপবন শ্রবমকে 
পবররদ,  গ্রন্যাহেকে-লভন্যাক্তিন্যা  পবররদ,  কেবমউন-সেভন্যা,  আঞ্চবলেকে  লফিডিন্যাকরশন  ইতনন্যাবদ 
প্রেভক বত বনকয়ে গবঠত একেটন্যা বনবস্থিন্যার কেথেন্যা কেল্পনন্যা কেরকত পন্যারকছেন,  লযে বনবস্থিন্যার মকধন 
থেন্যাকেকছে এমন একে ধরকনর প্রেবতবনবধত্ব যেন্যা প্রেতনক্ষ ও প্রেতনন্যাহেন্যারকযেন্যাগন, এই অকথের লযে, 
সেমস্পষভন্যাকব সেবাংজন্যাবয়েত ও সেমসেবাংহেত লযে সেন্যামন্যাবজিকে লগন্যাষমীসেমমকহের পকক্ষ এই প্রেবতবনবধরন্যা 
লকেন্যাকনন্যা একেটন্যা উচ্চতর সেবাংস্থিন্যায়ে কেথেন্যা বকলেন,  লসেইসেব লগন্যাষমীর কেন্যাকছেই তন্যাহরন্যা প্রেতনক্ষ-
ভন্যাকব জিবন্যাববদবহে কেরকত বন্যাধন  থেন্যাককেন,  আর লসেই লগন্যাষমীগুকলেন্যার কেন্যাকছেই তন্যাহকদরককে 
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প্রেতনক্ষভন্যাকব  বফিকর  আসেকত  হেয়ে।  আমন্যাকদর  প্রেবতবনবধত্ব-বনবস্থিন্যার  লচিকয়ে  লযে  অকনকে 
আলেন্যাদন্যা বজিবনসে, লসেটন্যা এমবনকতই লবন্যাঝন্যা যেন্যাকচ্ছ।’ (লনন্যাম চিমবস্ক, ১৯৭০) 

অননত্রি  বকলেবছে,  অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেকটর  মন্যাৎসেনননন্যায়ে-পকবরর  প্রেধন্যানতম  নববশষন 
বছেলে  জিনগকণর  সেতকের  দমরকত্ব  অবস্থিন্যান  কেরন্যা।  রন্যাজিনমীবত  তথেন্যা  ক্ষমতন্যা-ভন্যাগন্যাভন্যাবগর 
পমকরন্যা প্রেবক্রয়েন্যাবট লথেককেই তন্যাহরন্যা বনকজিকদরককে প্রেতনন্যাহেন্যার কেকর বনকয়েকছেন বন্যা পমকরন্যা প্রেবক্রয়েন্যা
-বটককেই  তন্যাহরন্যা  রমীবতমকতন্যা  সেমস্পষভন্যাকব  প্রেতনন্যাখনন্যান  কেকরকছেন।  বকেন্তু  ববকেল্প  শবক্তি 
বহেকসেকব বনকজিকদরককে তন্যাহরন্যা গকড় লতন্যালেন্যার উকদনন্যাগ লনন বন। রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যার 
চিক্কর লথেককে লববরকয়ে অকনককে বগকয়ে পকড়কছেন নগদ টন্যাকেন্যা ক্ষম দ ঋণ এনবজিও সেমশমীলে 
সেমন্যাকজির বমবষ কেথেন্যামন্যালেন্যার খপ্পকর। সেন্যামন্যানন লখয়েন্যালে কেরকলেই এর কেন্যারণটন্যা লবন্যাঝন্যা যেন্যাকব। 
সেন্যামন-বমকজিরন্যায়েন্যাকদর আওয়েন্যামমী লেমীগ মমসেবলেম লেমীগ লতন্যা বকটই,  বনকজিকদরককে বন্যামপনমী 
বকলে ববশ্বন্যাসে কেরন্যা দলেগুকলেন্যাও বচিরকেন্যালে লচিকয়েকছে জিনগকণর সেব দন্যাবয়েত্ব বনকয়ে বনকত। 
জিনগকণর  বনকজিকদর  বচিনন্যা-পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা  কেরন্যার,  বনকজিরন্যা  সেবাংগবঠত হেকয়ে  বনকজিকদর 
সেমসেনন্যা সেমন্যাধন্যান কেরন্যার তথেন্যা বনকজিরন্যা বনকজিকদরককে পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার শবক্তি-সেক্ষমতন্যা 
ববকেবশত  লহেন্যাকে,  লসেটন্যা  এহরন্যা  লকেউই  লকেন্যাকনন্যাবদন  চিন্যান  বন।  ভন্যাকলেন্যামন  ডিন্যানবন্যাম  দলে 
সেকেকলেই  লচিকয়েকছেন  জিনগণ তন্যাহকদর  ‘সেবঠকে’  লনতক ত্ব  অনমসেরণ  কেরকে  মন্যাত্রি,  লসেটন্যাই 
জিনগকণর পববত্রি কেতরবন। ববদনন্যা বদকয়ে এববাং লবত বদকয়ে জিনসেন্যাধন্যারণককে এই প্রেবশক্ষণ 
লদওয়েন্যা হেকয়েকছে হেন্যাজিন্যার হেন্যাজিন্যার বছের ধকর। এখনও চিলেকছে লসেই একেই লটবনবাং। স্থিন্যানমীয়ে 
লকেন্যাকনন্যা সেমসেনন্যা লদখন্যা বদকলে বনকজিকদর সেমন্যাধন্যান বনকজিরন্যা কেরন্যার লচিষন্যা কেরন্যার দরকেন্যার নন্যাই, 
বরবাং জিবমদন্যার-মন্যাতব্বর-লচিয়েন্যারমনন্যান বটএনও-এমবপ-বডিবসে মন্ত্রিমী-প্রেধন্যানমন্ত্রিমীককে বগকয়ে 
বলে,  আকবদন-বনকবদন  কের,  ধণরন্যা  দন্যাও।  জিন্যাতমীয়ে  লকেন্যাকনন্যা  সেমসেনন্যা  লদখন্যা  বদকলে 
রন্যাজিবনবতকে দকলের গুবটকেয়ে লনতন্যার প্রেশ্নন্যাতমীত লনতক কত্ব লসেই দকলের লনতন্যাবনভর র কেমরমীকেম লে 
লসেকজি আর নন্যাম-পবরচিয়েহেমীন দমবরলে মন্যানমকরর দলে হেকয়ে বড় বড় সেভন্যা-সেবমবতকত যেন্যাও, 
ববকক্ষন্যাভ কেকরন্যা,  অকেন্যাতকর জিমীবন দন্যাও। তন্যারপর পবরবস্থিবত বদলেন্যাকলে লদখকত পন্যাকব 
নতম ন দলে নতম ন লনতন্যা নতম ন সেরকেন্যার এমনবকে নতম ন লদশ, বকেন্তু লসেই পমকরন্যাকনন্যা কেতক র ত্ব-
পরন্যায়েণতন্যা  লসেই  পমকরন্যাকনন্যা  আমলেন্যাতন্ত্রি  লসেই  পমকরন্যাকনন্যা  লজিলেজিমলেমম-আইন-
আদন্যালেত, আর লসেই বচিরনন দমন্তঃখ-দন্যাবরদন-বনপমীড়ণ। এইসেব কেরকত কেরকত এইসেব 
লদখকত লদখকত মন্যানমর রন্যাজিবনবতকে দকলের কেন্যাছে লথেককে দমকর সেকর লগকছে, যেন্যাবতমীয়ে দকলের 
ওপর লথেককে আস্থিন্যা হেন্যাবরকয়েকছে;  অথেচি বনকজিরন্যা বনকজিকদর শবক্তিকত সেবাংগবঠত হেয়ে বন, 
প্রেকয়েন্যাজিনটমকেম  লবন্যাধ কেকর বন, হেওয়েন্যার মকতন্যা দমরদকবষও অজিরন কেকর বন, এববাং আত্মশবক্তি 
ও আত্মকেতক র কত্বর ওপর আস্থিন্যা রন্যাখন্যার কেল্পনন্যাও কেরকত পন্যাকর বন। ফিকলে এখনও তন্যারন্যা 
মকন কেকর মহেন্যান লকেন্যাকনন্যা রন্যাষ্ট্রে-অবতন্যার একেবদন আকেন্যাশ লথেককে অবতরণ কেকর তন্যাকদরককে 
উন্নিত জিমীবকনর  বনবস্থিন্যা  কেন্যাকয়েম  কেকর  লদকবন।  এখন্যাকনই  আবহেমন্যান  কেন্যাকলের  শন্যাসেন-
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কেতক র কত্বর  সেফিলেতন্যা,  আর  এখন্যাকনই  সেবতনকেন্যাকরর  গণতন্ত্রি  গকড়  ওঠন্যার  পকথে  প্রেধন্যান 
প্রেবতবন্ধকেতন্যা। অককন্যাবর-মহেন্যাসেবাংকেকটর এখন্যাকনই আসেলে বমীজি। 

ববগত ২০০৬ সেন্যাকলের অককন্যাবকর বন্যা তন্যার আকগ-আকগ আওয়েন্যামমী লেমীগ ববএনবপ 
জিন্যামন্যায়েন্যাত  লকেউ চিন্যান  বন  ঘনন্যায়েমন্যান  গুরতর  সেবাংকেকট  জিনগণ রন্যাস্তন্যায়ে  লনকম  একেটন্যা 
অবস্থিন্যান  বনকে।  তন্যাহরন্যা  বরবাং  বনজি  বনজি  সেশস্ত্র  বন্যাবহেনমীসেমমহেককে  রন্যাজিপকথে  লমন্যাতন্যাকয়েন 
কেকরকছেন।  জিনগণককে  বনন্তঃশব  বন্যাতর ন্যায়ে  জিন্যাবনকয়ে  বদকয়েকছেন  লতন্যামরন্যা  ঘকর  থেন্যাককেন্যা, 
লতন্যামন্যাকদর তথেন্যা লদকশর শত্রুকদরককে সেন্যাইজি কেরন্যার জিনন আমরন্যাই যেকথেষ  (অবশন যেবদ 
লতন্যামরন্যা দন্যাবন্যা-লবন্যাকডির র পদন্যাবতকে-বকড় বহেকসেকব আমন্যাকদর বদককে ‘লযেন্যাগ’ দন্যাও, তন্যাহেকলে 
লমন্যাস্টে ওকয়েলেকেন্যাম)। জিনগণ লকেন্যাকনন্যা পকক্ষই লযেন্যাগ লদন বন। বকেবাংবন্যা ১১ই জিন্যানময়েন্যাবরর 
পর,  লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর লনতক ত্বন্যাধমীন সেরকেন্যারও জিনগণককে ডিন্যাকে বদকয়ে বকলেন বন,  সেকেকলে 
আসেমন,  ঐবতহেন্যাবসেকে সেমকযেন্যাগ  একসেকছে,  এবন্যার  আপনন্যারন্যা  বনকজির হেন্যাকত  আপনন্যাকদর 
বনকজিকদর  সেবতনকেন্যাকরর  গণতন্যাবন্ত্রিকে  সেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যা  গকড়  তম লেমন,  লযেন  রন্যাজিবনবতকে 
দলেগুকলেন্যার  রন্যাক্ষকসেরন্যা  আর  লকেন্যাকনন্যাবদন  বফিকর  আসেকত নন্যা  পন্যাকর।  তন্যাহরন্যা  লতন্যা  বরবাং 
জিনগণককে সেশব লঘন্যারণন্যায়ে, রমীবতমকতন্যা ‘আইন’ প্রেণয়েন কেকর, বমবডিয়েন্যা-মন্যাইবকেবাং কেকর, 
জিন্যাবনকয়ে  বদকয়েকছেন,  খবরদন্যার,  লকেউ  একেবত্রিত  হেকব  নন্যা,  সেভন্যা-সেমন্যাকবশ-সেবমবত-
সেবাংগঠন কেরকব নন্যা, কেথেন্যা-বন্যাতর ন্যা-বন্যাদ-প্রেবতবন্যাকদ বলেপ্ত হেকব নন্যা, যেন্যা কেরন্যার আমরন্যা কেরব, 
যেন্যা বলেন্যার আমরন্যাই বলেব, তন্যাপরও আকরন্যা বকেছেম  বলেন্যার থেন্যাকেকলে বমনবমন কেকর বমবডিয়েন্যা 
বলেকব, একত লতন্যামন্যাকদরই মঙলে। এমনবকে সেমশমীলে সেমন্যাকজির দণ্ডধন্যারমী কেতর ন্যাকেত্রিমীরন্যা এববাং 
তন্যাকদর বমবডিয়েন্যাও জিনগণককে সেবাংগবঠত কেরন্যার বদকলে বনকজির শবক্তির প্রেদশরন কেরন্যার পথেই 
গ্রহেণ কেকরবছেলে। তন্যাহকদর লজিন্যার বলেকত অবশন তন্যাহকদর গলেন্যার লজিন্যার বন্যা প্রেচিন্যাকরর লজিন্যার 
তথেন্যা  পমহবজির  লজিন্যার,  আর  নন্যানন্যাববধ  আঞ্চবলেকে-আনজিরন্যাবতকে  মমরবব্বকদর  ধমককের 
লজিন্যার, লযে ধমককের উৎসে লসেই আঞ্চবলেকে-আনজিরন্যাবতকে সেন্যামবরকে শবক্তিই লতন্যা। 

রন্যাজিবনবতকে দলে, সেমশমীলে সেমন্যাজি, নবকদবশকে পরন্যাশবক্তিসেমমহে ও সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমীর 
পন্যাশন্যাপন্যাবশ  জিনগকণর  ববপমলে  অবাংশও যেবদ  সেবাংগবঠত স্বন্যাধমীন  সেকচিতন শবক্তি বহেকসেকব 
বনকজিরন্যা রন্যাস্তন্যায়ে অবস্থিন্যান বনকতন,  তন্যাহেকলে ২০০৬ সেন্যাকলের ২৮লশ অককন্যাবকরর পকর 
১১ই জিন্যানময়েন্যাবরর জিরবর অবস্থিন্যার বদককে নয়ে, বন্যাবাংলেন্যাকদকশর ইবতহেন্যাসে হেয়েত এককেবন্যাকরই 
বভন্নিখন্যাকত  প্রেবন্যাবহেত  হেকতন্যা।  শন্যাসেকেরন্যা  লতন্যা  বচিরকেন্যালেই  চিন্যায়ে  জিনগকণর  বনবষ্ক্রিয়েতন্যা। 
জিনগণ সেবক্রয়ে হেকলেই  লকেবলে আমরন্যা  সেবতনকেন্যাকরর  গণতকন্ত্রির  আসেলে প্রেশ্নগুকলেন্যাককে 
জিন্যাতমীয়ে আকলেন্যাচিনসেমবচির অনভমরক্তি কেরকত পন্যারব। সেবরকেন্যাকলেই রন্যাজিন্যায়ে-রন্যাজিন্যায়ে যেমকদ্ধি লতন্যা 
উলেমখন্যাগড়ন্যারই প্রেন্যাণ যেন্যায়ে,  বনবষ্ক্রিয়ে-সেতকের  দমরত্ব রচিনন্যা কেকর তন্যাহেকলে লেন্যাভ কেমী?  তন্যার 
লচিকয়ে একেবন্যার যেবদ উলেমখন্যাগড়ন্যাও যেমকদ্ধি নন্যাকম, উন্নিততর গণতন্যাবন্ত্রিকে সেবাংগঠকন সেবাংগবঠত 
হেকয়ে অবধকেতর মন্যানববকে নমীবতকবন্যাকধর সেমবকহেৎ ঝন্যাণ্ডন্যা তম কলে ধ’লর উকচ্ছদ কেকর লদকশর 
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সেকেলে রন্যাজিন্যাককে তন্যাহেকলেই আমরন্যা পন্যাব ‘গণসেন্যাধন্যারণতন্ত্রিমী’ বন্যাবাংলেন্যাকদশ রন্যাষ্ট্রে। আওয়েন্যামমী
লেমীগ  আর  ববএনবপর  ভকয়ের  রন্যাজিকত্বও  আমরন্যা  কেন্যানসেন্যাট-ফিম লেবন্যাবড়কত  জিনগকণর 
সেবাংগবঠত সেবক্রয়েতন্যার  নমমনন্যা  লদকখবছে। জিরবর অবস্থিন্যার  আতকঙ্কর রন্যাজিকত্বও আমরন্যা 
কেক রকে-শ্রবমকে,  ববস্তবন্যাসেমী,  গন্যাকমরনসে-কেমরমী  এববাং  ছেন্যাত্রি-বশক্ষককের  সেবক্রয়েতন্যার  উদন্যাসে 
ঘটকত লদখবছে। পবরবতরনকেন্যামমী নবপ্লববকে বমবদ্ধিবকবত্তিকে তৎপরতন্যা যেবদ এই গণসেবক্রয়েতন্যার 
সেন্যাকথে  সেবাংহেবত  স্থিন্যাপন  কেরকত  পন্যাকর,  তন্যাহেকলে  রন্যাষ্ট্রে  আর  সেমন্যাকজির  সেবতনকেন্যাকরর 
গণতন্যাবন্ত্রিকে কেন্যাঠন্যাকমন্যা বববনমরন্যাকণর পথে আমরন্যা বঠকেই খমহকজি বনকত পন্যারব। 

মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের মমবক্তিমমবখন সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে ধন্যারন্যার সেবক্রয়ে কেমরমী-বমবদ্ধিজিমীবমী লনন্যাম 
চিমবস্ক  একেবন্যার  আকজিরবননন্যার  আবদবন্যাসেমীর  কেন্যাছে  লথেককে  বশকখ  একসে  বকলেবছেকলেন, 
লেড়ন্যাইটন্যা হেকচ্ছ খন্যাহচিন্যার লমকঝককে ক্রমন্যাগতভন্যাকব প্রেসেন্যাবরত কেরকত থেন্যাকেন্যার লেড়ন্যাই। খন্যাহচিন্যার 
লভতকর  থেন্যাকেন্যা  মন্যানমর  লযেমন  খন্যাহচিন্যাটন্যাককে  লভকঙে  লফিলেকত  চিন্যায়ে,  খন্যাহচিন্যার  বন্যাইকর  থেন্যাকেন্যা 
মনমরনত্বববকরন্যাধমী  বহেবাংস্রে জিন্তুরন্যাও খন্যাহচিন্যাটন্যাককে  লভকঙে লফিলেকত চিন্যায়ে।  খন্যাহচিন্যাটন্যা  একেবদককে 
লযেমন আমন্যাকদরককে ববন কেকর রন্যাকখ,  স্বন্যাধমীনভন্যাকব ববচিরকণর এলেন্যাকেন্যা সেবাংকেম বচিত কেকর 
রন্যাকখ,  অননবদককে  লতমবন  ঐ  বহেবাংস্রে  শ্বন্যাপদকদর  দন্যাহত-নখ-থেন্যাবন্যা  লথেককে  আমন্যাকদরককে 
রক্ষন্যাও কেকর। সেমতরন্যাবাং বন্যাবহেকরর মন্যারন্যাত্মকে জিন্তুগুকলেন্যার লচিকয়ে অকনকে শবক্তিশন্যালেমী নন্যা হেকয়ে 
ওঠন্যা পযেরন এখনই খন্যাহচিন্যাটন্যাককে আমরন্যা দমবরলে কেকর লফিলেব নন্যা,  লভকঙে লতন্যা লফিলেবই নন্যা, 
খন্যাহচিন্যার লমকঝটন্যাককে বরবাং আমরন্যা প্রেসেন্যাবরত কেরকত থেন্যাকেব,  খন্যাহচিন্যাটন্যাককে আরও বড় কেকর 
নতবর  কেরকত  থেন্যাকেব  লযেন  আরও  প্রেসেন্যাবরত  হেয়ে  লমকঝটন্যা,  লসেই  সেন্যাকথে  খন্যাহচিন্যাটন্যাককে 
শবক্তিশন্যালেমীও রন্যাখব। এভন্যাকব, একেবদককে বন্যাড়ন্যাকত থেন্যাকেব স্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যানন্যা, অননবদককে 
প্রেসবত বনকত থেন্যাকেব লশর পযেরন খন্যাহচিন্যাটন্যাককেই উপকড় লফিলেকত। আমন্যাকদর লদকশ গণতন্ত্রি 
নন্যাকম চিন্যালেম বনবস্থিন্যাটন্যা যেত দমবরলে এববাং সেমীবমত ধরকনরই লহেন্যাকে নন্যা লকেন, লসেটন্যাককে বন্যাহবচিকয়ে 
রন্যাখন্যা এববাং শবক্তিশন্যালেমী কেকর লতন্যালেন্যাটন্যা আমন্যাকদর কেন্যাজি। এই গণতন্ত্রিটমকেম  আকছে বকলেই 
সেরকেন্যাকরর সেশস্ত্র প্রেবতষন্যানসেমমহে, সেরকেন্যাকরর বন্যাবহেকরর অন্ধ-পশ্চিন্যাদমমখমী অপশবক্তিগুকলেন্যা 
আমন্যাকদরককে অন্ধকেন্যাকরর যেমকগ বনকয়ে লযেকত পন্যাকর নন্যা। এমনবকে কেখনও কেখনও তন্যারন্যা 
লচিষন্যা কেরকলেও ঐ গণতন্ত্রিটমকেম র লদন্যাহেন্যাই বদকয়েই আমরন্যা তন্যাকদর ববরকদ্ধি রকখ দন্যাহড়ন্যাকত 
পন্যাবর,  গণ-লেড়ন্যাইকয়ে  বলেপ্ত হেকত  পন্যাবর।  আর  আমন্যাকদর  প্রেবতটন্যা  লেড়ন্যাই  গণতকন্ত্রির 
কেন্যাঠন্যাকমন্যাটন্যাককে আকরকেটম  শবক্তিশন্যালেমী কেকর,  মন্যানমকরর স্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যাটন্যা আকরন্যা খন্যাবনকে 
ববস্তক ত হেয়ে। এই কেরকত কেরকতই লতন্যা এত দমর।

রন্যাবব: জিন্যানময়েন্যাবর ২০০৮। প্রেকেন্যাশ: প্রেবন্যাসেমী বন্যাঙেন্যাবলেকদর অনলেন্যাইন পবত্রিকেন্যা ইউককেকবঙবলে, লেনন, 
৪ঠন্যা লম ২০০৮। 
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পরনররচা

সেমন্যাকজির লবসেন্যামবরকে রূপন্যানকরর কেতর বন

Francisco de Goya. The Execution of the Defenders of Madrid. . 

খবর: একে। লেক্ষ্মমীপমকরর ববএনবপ লনতন্যা ও বপবপ অনন্যাডিকভন্যাককেট নমরলে ইসেলেন্যাম 
হেতনন্যাকেন্যাকণ্ডর  চিন্যাঞ্চলেনকের  মন্যামলেন্যায়ে  ফিন্যাহবসের  দণ্ডন্যাকদশপ্রেন্যাপ্ত  আসেন্যাবম  এইচিএম 
ববপ্লকবর  ফিন্যাহবসের  দণ্ড  মওকেম ফি  কেরন্যা  হেকয়েকছে।  আসেন্যাবমর  বন্যাবন্যার  আকবদকনর 
পবরকপ্রেবক্ষকত রন্যাষ্ট্রেপবত লমন্যান্তঃ বজিলমর রহেমন্যান গত ১৪ জিমলেন্যাই ববপ্লকবর ফিন্যাহবসের 
দণ্ড মওকেম ফি কেকরন। ববপ্লব লেক্ষ্মমীপমর লপফৌরসেভন্যার লময়ের ও আওয়েন্যামমী লেমীগ লনতন্যা 
আবম  তন্যাকহেকরর লছেকলে। লসে লেক্ষ্মমীপমর পমবলেকশর তন্যাবলেকেন্যাভমক্তি শমীরর  সেন্ত্রিন্যাসেমী। – 
নদবনকে সেমকেন্যালে

খবর: দমই। ঢন্যাকেন্যা, জিমলেন্যাই ১৮ (বববডিবনউজি লটন্যাকয়েবনকফিন্যার ডিটকেম)- সেন্যাভন্যাকর 
ডিন্যাকেন্যাত  সেকনকহে  গণবপটম বনকত  প্রেন্যাণ  হেন্যাবরকয়েকছেন  ছেয়ে  ছেন্যাত্রি।  পমবলেশ  বলেকছে, 
এলেন্যাকেন্যাবন্যাসেমীর উকত্তিজিনন্যার কেন্যারকণ বকেছেম কেরন্যা যেন্যায়েবন।

লসেন্যামবন্যার  লভন্যাররন্যাকত  সেন্যাভন্যাকরর  আবমনবন্যাজিন্যাকরর  বড়কদশমী  এলেন্যাকেন্যার 
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লকেবলেন্যার চিকর স্থিন্যানমীয়েকদর বপটম বনকত ছেয়ে ছেন্যাত্রি বনহেত হেন। এরন্যা হেকলেন, ইবন্যাবহেম 
খবলেলে (সন্যাতকে বদ্বিতমীয়ে বরর-বন্যাবাংলেন্যা কেকলেজি), লতফৌবহেদমর রহেমন্যান পলেন্যাশ (সন্যাতকে 
তক তমীয়ে  বরর-বন্যাবাংলেন্যা  কেকলেজি),  কেন্যামরজন্যাম  কেন্যান  (সন্যাতকে  প্রেথেম  বরর-বন্যাবাংলেন্যা 
কেকলেজি), বটপম সেমলেতন্যান (সন্যাতকে প্রেথেম পরর লতজিগন্যাহও সেরকেন্যাবর কেকলেজি), শন্যামস্ 
রবহেম শন্যাম্মন্যাম (‘এ’ ললেকভলে-মন্যাস্টেন্যারমন্যাইন ইনন্যারননন্যাশনন্যালে স্কমলে অনন্যান কেকলেজি) 
ও  মবনর  লসেতন্যাফি  (ববববএ-বন্যাবাংলেন্যাকদশ  ইউবনভন্যাবসেরবট  অব  ববজিকনসে  অনন্যান 
লটকেকনন্যালেবজি)।

তন্যাকদর  সেবন্যার  বন্যাসেন্যা  বমরপমকরর  দন্যারসে  সেন্যালেন্যাম  ও  শনন্যামলেমী  এলেন্যাকেন্যায়ে। 
বনহেতকদর লেন্যাশ পবরবন্যারককে হেস্তন্যানর কেরন্যা হেকয়েকছে। – বববডিবনউজি লটন্যাকয়েবনকফিন্যার 
ডিটকেম

আবম যেন্যা যেন্যা বমঝলেন্যাম

১। এই  রন্যাষ্ট্রে  তন্যার  নন্যাগবরকেকদরককে  আইনসেম্মতভন্যাকব  খমন  কেরন্যার  মন্যাধনকম  সেমন্যাজিককে 
অপরন্যাধশমনন  কেরকত  চিন্যায়ে।  এই  চিন্যাওয়েন্যার  নন্যাম  আইকনর  শন্যাসেন।  এমন  একেবট  রন্যাষ্ট্রে 
আমন্যাকদর এখন্যাকন বহেন্যালে রকয়েকছে,  লযেখন্যাকন নন্যাগবরকেকদর বন্যাহচিন্যামরন্যা  ‘রন্যাষ্ট্রেপবত’ নন্যামকে 
একেজিন বনবক্তির হেন্যাকত। এখন্যাকন রন্যাষ্ট্রেই আজিরন্যাইলে। (মহেন্যামন্যানন রন্যাষ্ট্রেপবত লমন্যান্তঃ বজিলমর 
রহেমন্যান বকে তন্যার স্ত্রমী হেতনন্যাকেন্যারমীকদর এইরূপ ক্ষমন্যা কেরকত পন্যারকবন? মহেন্যামন্যানন প্রেধন্যানমন্ত্রিমী 
লশখ হেন্যাবসেনন্যা বকে তন্যার বপতন্যার হেতনন্যাকেন্যারমীকদর ক্ষমন্যা কেরকত লপকরকছেন?) 

২। আমন্যাকদর দণ্ডবববধ ও ববচিন্যারবনবস্থিন্যা  (তথেন্যা  রন্যাকষ্ট্রের রন্যাজিবনবতকে গড়ন) ‘খমকনর 
বদলেন্যা খমন’, ‘দন্যাহকতর বদলেন্যা দন্যাহত’, ‘লচিন্যাকখর বদলেন্যা লচিন্যাখ’ জিন্যাতমীয়ে বন্যাইকবলেমীয়ে নমীবতর 
ওপর প্রেবতবষত। এর সেন্যাকথে ননন্যায়েববচিন্যাকরর লকেন্যাকনন্যা সেম্পকের ই লনই। 

৩।  ননন্যায়েববচিন্যার  প্রেবতবষত  হেকলে  সেমন্যাজি লথেককে  অপরন্যাধ  কেকম  যেন্যাওয়েন্যার  কেথেন্যা।  বকেন্তু 
ববদনমন্যান  আইকনর  শন্যাসেকন  অপরন্যাধ  ক্রমন্যাগত  বন্যাড়কত  থেন্যাককে।  পবরসেবাংখনন্যান  বলেকছে: 
মকতম নদণ্ড  লযে  রন্যাকষ্ট্রে  লববশ,  খমকনর  সেবাংখনন্যাও  লসেখন্যাকন  লববশ।  লযেখন্যাকন  কেন্যারন্যাগন্যার  লববশ 
লসেখন্যাকন অপরন্যাধও লববশ।১

১ এ বনকয়ে তথেন-পবরসেবাংখনন্যাকনর লশর নন্যাই। আপন্যাতত ডি. রন্যাকডিকলেট এববাং জিনন্যাব ললেইকেককের 
২০০৯ সেন্যাকলে কেরন্যা একেটন্যা গকবরণন্যার খবরটমকেম  বদকয়ে রন্যাখন্যা যেন্যাকে। ডি. রন্যাকডিকলেট ইউবনভন্যাবসেরবট 
অফি কেকলেন্যারন্যাকডিন্যা-লবন্যাল্ডন্যাকরর সেমন্যাজিববদনন্যা ববভন্যাকগর প্রেকফিসের এববাং লচিয়েন্যারপন্যাসেরন। ললেইকেকে 
ঐ ববশ্বববদনন্যালেকয়েরই বপএইচিবডি-গকবরকে। মকতম নদণ্ড খমনখন্যারন্যাববর হেন্যার কেমন্যায়ে বকেনন্যা তন্যাই বনকয়ে 
ওহ রন্যা  দম-জিন  লনতক স্থিন্যানমীয়ে  সেব  অপরন্যাধববজন্যানমীর  মতন্যামত  সেবাংগ্রহে  কেকরবছেকলেন।  তন্যাহকদর 
গকবরণন্যায়ে লদখন্যা লগলে:  মকতম নদকণ্ডর ভকয়ে মন্যানমর খমন কেরন্যা লথেককে ববরত থেন্যাককে বকেনন্যা তন্যা বনকয়ে 
যেত প্রেতনক্ষ-প্রেন্যামন্যাবণকে গকবরণন্যা এ যেন্যাবত হেকয়েকছে তন্যাকত কেকর এই বসেদ্ধিন্যাকন লপফৌহছেন্যাকত হেয়ে লযে 

242 অচচেননা দনাগ



৪। বনবক্তির সেম্পন্যাবদত খমকনর বদলেন্যা বহেকসেকব রন্যাকষ্ট্রের কেরন্যা খমন চিলেকলে,  মন্যাকন খমকনর 
বদলেন্যা খমন চিলেকলে, রন্যাষ্ট্রে বদকন বদকন বহেবাংস্রে হেয়ে, সেমন্যাজি বদকন বদকন রক্তিশমনন হেয়ে। লচিন্যাকখর 
বদলেন্যা লচিন্যাখ নমীবত সেমন্যাজিককে অন্ধ কেকর বদকত থেন্যাককে  [গন্যান্ধমী]। আবমনবন্যাজিন্যাকরর ‘ছেয়ে 
খমন’ এববাং তন্যার পরবতর মী ঘটনন্যায়ে রন্যাকষ্ট্রের বহেবাংস্রেতন্যা, সেমন্যাকজির রক্তিশমননতন্যা ও অন্ধ হেকয়ে 
লযেকত থেন্যাকেন্যার ববভমীবরকেন্যাককে স্পষ কেকর তম কলেকছে আকরন্যা একেবন্যার। বহেবাংসেন্যা (হেনন কেবরবন্যার 
ইচ্ছন্যা) এববাং বলেপ্রেকয়েন্যাকগর (বহেবাংস্রেতন্যা) ওপর প্রেবতবষত রন্যাষ্ট্রে-সেমন্যাকজি এগুকলেন্যা লকেন্যাকনন্যা 
বববচ্ছন্নি ঘটনন্যাও নয়ে, নতম ন ঘটনন্যাও নয়ে, অসেম্ভিব ঘটনন্যাও নয়ে। 

৫।  আবমনবন্যাজিন্যাকরর  ঘটনন্যাককে  বতরমন্যান  রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির  বনথেরতন্যা,  তথেন্যা  ‘আইকনর  শন্যাসেন 
প্রেবতষন্যা’র লক্ষকত্রি ঘন্যাটবত, বহেকসেকব অকনককে লদখকছেন। এহরন্যা বলেকছেন,  আইকনর ওপর 
আস্থিন্যা হেন্যাবরকয়ে লফিলেন্যায়ে মন্যানমর আইন বনকজির হেন্যাকত তম কলে বনকচ্ছ। লযেমন ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যার 
ভন্যাবকছেন: 

দমকটন্যাই  আইন  ববহেভমরত  হেতনন্যাকেন্যাণ্ড।  রন্যাষ্ট্রে  আইন  লভকঙ  আইকনর  বন্যাইকর 
নন্যাগবরকেকদর হেতনন্যাককে ক্রসেফিন্যায়েন্যার বন্যা এনকেন্যাউনন্যার বকলে সেন্যাফিন্যাই গন্যায়ে আর মন্যানমর 
আইকনর ওপর ভরসেন্যা লছেকড় বদকয়ে ধর ধর মন্যার মন্যার বকলে কেন্যাউককে লচিন্যার ডিন্যাকেন্যাত, 
পককেটমন্যার, লছেকলেধরন্যা ইতনন্যাবদ গণন কেকর বপবটকয়ে মন্যাকর। দমই পকক্ষর লকেউই আইন 
মন্যানকছে নন্যা। আইনমী প্রেবক্রয়েন্যায়ে অপরন্যাধমীর ববচিন্যার ও শন্যাবস্ত সেম্ভিব দমই পকক্ষর লকেউই 
লসেটন্যা মন্যাকন নন্যা। (ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যার, ২০০১)

তন্যাজিন্যা ছেয়েটন্যা মন্যানমকরর টগবগন্যাকনন্যা খমকনর ঘটনন্যাককে লকেউ লস্রেফি ‘আইকনর সেমসেনন্যা’ বকলে 
মকন কেরন্যাটন্যা ‘আইকনর শন্যাসেকনর’ ববদনমন্যান মতন্যাদকশরর দন্যাপকটরই প্রেমন্যাণ। বকেন্তু বন্যাস্তকব 
এটন্যা ‘আইকনর শন্যাসেন’-এর মন্যামলেন্যা নয়ে। বরবাং উলন্যা। লযেটন্যাককে শন্যাসেকেকশ্রণমীর মহেন্যাজিনরন্যা 
‘আইকনর  শন্যাসেন’  বকলেন,  লসেটন্যা  লতন্যা  আসেকলে  দমনপমীড়ণমমলেকে  আইকনর  শন্যাসেন। 
এখন্যাকন আইকনর লেক্ষনই হেকলেন্যা গুবটকেয়ে মন্যানমর কেতক রকে বন্যাবকে সেমস্ত অগণন মন্যানমরককে 
দমন-পমীড়ণ-শন্যাসেন-বনয়েন্ত্রিণ কেরন্যা। এই জিন্যাতমীয়ে আইকনর শন্যাসেন যেত বন্যাকড়,  সেমন্যাকজি 
তত লববশ বন্যাকড় বহেবাংস্রেতন্যা ও বলেপ্রেকয়েন্যাকগর বন্যাসেনন্যা। তখনই বন্যাকড় গণবপটম বনসেহে নন্যানন্যান 
ধরকনর অপরন্যাকধর প্রেবণতন্যা। মন্যানবন্যাবধকেন্যার সেবাংগঠন ‘অবধকেন্যার’ বহেসেন্যাব বদকচ্ছ: ‘২০১০ 
সেন্যাকলে গণবপটম বনর বশকেন্যার হেকয়ে মন্যারন্যা লগকছেন ১৭৪ জিন। লসে বহেকসেকব গকড় প্রেবত দমই 
বদকন ১ জিন গণবপটম বনর বশকেন্যার হেকয়ে প্রেন্যাণ হেন্যাবরকয়েকছেন।’ অবধকেন্যাকরর প্রেবতকবদকন বলেন্যা 

খমন কেরন্যা লথেককে কেন্যাউককে ববরত রন্যাখন্যার লক্ষকত্রি মকতম নদকণ্ডর ভয়ে লকেন্যাকনন্যা প্রেভন্যাব লফিকলে নন্যা। এববাং 
এই গকবরণন্যার প্রেন্যায়ে-সেব অপরন্যাধববজন্যানমী এই বসেদ্ধিন্যাকনই লপফৌহকছেকছেন।  (মন্যাইককেলে রন্যাকডিকলেট 
এববাং লটবসে ললেইকেকে, ২০০৯) এই জিন্যাতমীয়ে অনমসেন্ধন্যান-গকবরণন্যার লখন্যাহজি যেন্যাহরন্যা রন্যাকখন তন্যাহরন্যা 
জিন্যাকনন, এ লকেন্যাকনন্যা নতম ন খবর নন্যা। 
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হেকয়েকছে, ‘আইন শকঙ্খলেন্যা পবরবস্থিবত ক্রকমই নন্যাজিমকে হেকয়ে ওঠন্যায়ে জিনগকণর মকধন আইন 
বনকজির  হেন্যাকত  তম কলে  লনওয়েন্যার  প্রেবণতন্যা  বন্যাড়কছে’  (http://bangla.newsbnn.

com////)। একত কেকর তথেন্যাকেবথেত আইকনর শন্যাসেন প্রেবতষন্যার বতর মন্যান 
কেন্যাকলের লরন্যাগলেক্ষণই বরবাং ফিম কট উকঠকছে।

ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যাকরর আইন নন্যা  মন্যানন্যার কেথেন্যা বকলেকছেন। আইন নন্যা  মন্যানন্যার ইবঙত 
‘অবধকেন্যার’ও  বদকয়েকছে।  ‘অবধকেন্যাকরর  প্রেবতকবদকন  বলেন্যা  হেকয়েকছে,  আইন  শকঙ্খলেন্যা 
পবরবস্থিবত  ক্রকমই  নন্যাজিমকে  হেকয়ে  ওঠন্যায়ে  জিনগকণর  মকধন  আইন  বনকজির  হেন্যাকত  তম কলে 
লনওয়েন্যার  প্রেবণতন্যা  বন্যাড়কছে’।  বকেন্তু  আদকত  লভন্যাট,  আইকনর  শন্যাসেন,  গণতন্ত্রি  এববাং 
বতর মন্যান বলেপ্রেকয়েন্যাগমমলেকে রন্যাষ্ট্রেকেন্যাঠন্যাকমন্যার প্রেবত বমবদ্ধিজিমীবমীকদর,  মন্যানবন্যাবধকেন্যার সেবাংগঠন-
সেমমকহের,  এববাং  একদকশর  মন্যানমকরর  আস্থিন্যা  মমলেত অটমট  আকছে।  এই  বলেপ্রেকয়েন্যাগমমলেকে 
রন্যাষ্ট্রেকেন্যাঠন্যাকমন্যার প্রেবত জিনগকণর মকধন অনন্যাস্থিন্যা সেকবষ হেকলেই বরবাং ভন্যাকলেন্যা হেকতন্যা। তন্যাকত 
কেকর নতম ন ধরকনর,  বলেপ্রেকয়েন্যাগ লথেককে আকরন্যা মমক্তি,  আকরন্যা গণতন্যাবন্ত্রিকে রন্যাষ্ট্রেগঠকনর 
কেথেন্যা তম লেকত সেহেজি হেকতন্যা।

৬। আইনববহেমীন মন্যাৎসেননন্যায়ে লকেউই চিন্যান নন্যা। বকেন্তু দমন-পমীড়ণ-বনয়েন্ত্রিণমমলেকে আইকনর 
শন্যাসেকনর বনথেরতন্যা  অসেবাংখনবন্যার,  পমণর  মন্যাত্রিন্যায়ে প্রেমন্যাবণত হেকয়েকছে। এই লকেন্দ্রমীভম ত শন্যাসেন 
বনতন্যানই রন্যাজিবনবতকে, কেতক রত্বমমলেকে। এই আইন মকত অক্ষর মন্যাত্রি, প্রেন্যাচিমীন শন্যাস্ত্র মন্যাত্রি। 
এই  আইন  অন্ধ,  ববকবকেহেমীন,  মনমকরনন্যাবচিত ববকবচিনন্যাহেমীন।  ঘটনন্যা  যেন্যা-ই  ঘটমকে,  এই 
আইন সেকেলেককে কেন্যানন্যার মকতন্যা ‘সেমন্যান’ভন্যাকব লদকখ। টন্যাকেন্যা-প্রেভন্যাব-প্রেবতপবত্তি বদকয়ে লকেনন্যা 
‘সেন্যাক্ষন’ ছেন্যাড়ন্যা এই আইন বকেছেমই লদকখ নন্যা। সেন্যাক্ষন্যাৎ সেম্মমকখ ঘটন্যা ঘটনন্যার ববচিন্যারও কেরকত 
পন্যাকর  নন্যা  এই  আইন।  এই  আইন  শন্যাবস্তমমলেকে,  প্রেবতকশন্যাধমমলেকে,  বলেপ্রেকয়েন্যাগ-
মমলেকে। বহেবাংসেন্যার ওপর প্রেবতবষত।

আমন্যাকদর  দরকেন্যার  পন্যারস্পবরকে  সেহেকযেন্যাবগতন্যামমলেকে,  সেন্যাববরকে  সেম্মবতমমলেকে, 
সেন্যামন্যাবজিকে আইকনর শন্যাসেন। আমন্যাকদর দরকেন্যার প্রেতনক্ষ গণতন্ত্রি। সেন্যামন্যাবজিকে গণতন্ত্রি 
(রন্যাজিবনবতকে গণতন্ত্রি নয়ে)। এখন্যাকন আইন প্রেণয়েন কেরকবন পন্যালেরন্যাকমন নয়ে,  লকেন্যাকনন্যা 
জিনপ্রেবতবনবধ রন্যাখন্যালে-প্রেভম -শন্যাসেকে-হুজিমর নয়ে, লখন্যাদ জিনগণ, লখন্যাদ সেমন্যাজি-সেম্প্রদন্যায়ে-
কেবমউবনবট। তন্যাকত রন্যাকষ্ট্রের নন্যাকে গলেন্যাকনন্যা চিলেকব নন্যা। লকেন্যাকনন্যা ললেকনকদকনর সেকঙ সেবাংবশষ 
বনবদরষ বনবক্তিবগর-সেম্প্রদন্যায়ে-সেমন্যাজি স্বন্যাধমীনভন্যাকব, লস্বচ্ছন্যায়ে, বনকজিরন্যা-বনকজিরন্যা বনকজিকদর 
জিনন প্রেকযেন্যাজিন আইন/বনয়েম/রমীবতনমীবত প্রেণয়েন কেরকব। এ পকথেই মন্যানমর পন্যাবড় বদকয়ে 
একসেকছে লেক্ষ বছের।

লকেন্যাকনন্যা  হুজিমর-কেতক রপক্ষককে আইন প্রেণয়েন বন্যা  প্রেকয়েন্যাগ কেরকত লদওয়েন্যা  হেকব  নন্যা। 
বতর মন্যান আইন নবরকমনর ওপর প্রেবতবষত, নবরমনককে সেকবষ কেকর, নবরমনককে রক্ষন্যা কেকর। 
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এটন্যা বড়কলেন্যাকে-কেতক রপকক্ষর আইন। বড়কলেন্যাকেককে-কেতক রপক্ষককে পন্যাহেন্যারন্যা লদওয়েন্যার আইন। 
এই আইন-আদন্যালেত-কেন্যারন্যাগন্যার নন্যা  থেন্যাকেকলে ববদনমন্যাকন আথের-রন্যাজিবনবতকে নবরমনককে 
বটবকেকয়ে রন্যাখন্যা মমশবকেলে হেকয়ে যেন্যাকব। নবরমন যেন্যাবতমীয়ে অপরন্যাকধর প্রেধন্যান একে কেন্যারণ।

আমন্যাকদর  দরকেন্যার  ‘আলন্যার  আইন’  –  প্রেকেক বতর  ববধন্যান।  সেকেলে  প্রেন্যাণমীর  জিনন 
প্রেকেক বতর ববধন্যান হেকচ্ছ: লপ্রেম, ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা, সেহেকযেন্যাবগতন্যা, সেবাংহেবত, স্ববনয়েন্ত্রিণ, লকেন্দ্রমীভম ত 
কেতক রত্বহেমীনতন্যা,  পমণর  স্বন্যাধমীনতন্যা ও সেমন্যান সেমকযেন্যাগ। মন্যানমকরর সেমন্যাজিও এই ববধন্যাকন চিলেন্যা 
সেম্ভিব। আবদ কেন্যালে লথেককে তন্যা-ই চিলেকছে। বচিরকেন্যালেই বনগড়ন্যা বন্যাবধকয়েকছে শুধম গুবটকেকয়ের 
কেতক রত্ব-কেতক রপক্ষ-বনমকে-বরকেনন্যাকজির  আইন।  কেতক রত্বপরন্যায়েণ  আইন  মন্যানবপ্রেজিন্যাবতর 
লেক্ষ  বছেকরর  সেন্যাধনন্যায়ে  অবজিরত  এইসেব  সেদগুণন্যাবলেমীককে  দমবরত  কেকর।  ক্ষমতন্যা 
সেবরকশ্রষককেও দমবরত কেকর। লযে যেন্যায়ে লেঙ্কন্যায়ে লসে হেয়ে রন্যাবণ।

৭। আমন্যাকদর  বতর মন্যাকনর  পমকরন্যা  সেমন্যাজি  (বমবনয়েন্যাবদ  সেবাংস্থিন্যা  পবরবন্যার  লথেককে শুর কেকর 
সেকবরন্যাচ্চ সেবাংস্থিন্যা পযেরন)  বহেবাংসেন্যা,  বলেপ্রেকয়েন্যাগ,  এববাং ললেন্যাভলেন্যালেসেন্যা,  লক্রন্যাধ ইতনন্যাবদ বরপমর 
ওপর  প্রেবতবষত। সেমন্যাজিককে  ববদনমন্যান  (রবমীন্দ্রনন্যাথেকেবথেত) ‘ববভমীবরকেন্যা-পনন্যা’র  হেন্যাত 
লথেককে বন্যাহচিন্যাকত লগকলে  : (কে)  সেমন্যাজি ও রন্যাকষ্ট্রের লগন্যাড়ন্যা লথেককে বলেপ্রেকয়েন্যাগককে সেরন্যাকত 
হেকব।  এককে  পমকরন্যাপমবর  অববধ  ও  অকেল্পনমীয়ে  গণন  কেরন্যার  মকতন্যা  মকনন্যাভন্যাব  জিন্যাবগকয়ে 
তম লেকত হেকব। (খ) রন্যাকষ্ট্রের বদকে লথেককে বলেপ্রেকয়েন্যাগ কেরকত পন্যারন্যার মকতন্যা সেমস্ত সেবাংস্থিন্যাককে 
ধমীকর ধমীকর গুবটকয়ে একন লশরকমর ববলেমপ্ত কেকর বদকত হেকব। দণ্ডবববধবনভর র পমবলেশমীপ্রেথেন্যা, 
প্রেবতকশন্যাধপরন্যায়েণ ববচিন্যারবনবস্থিন্যা, কেন্যারন্যাগন্যার, সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমী ও সেবাংস্থিন্যাসেমমহে প্রেভক বত মমক্তি 
একেটন্যা  রন্যাকষ্ট্রের বদককে অগ্রসের হেকত ক্রমন্যাগতভন্যাকব।  (গ)  নন্যাগবরকেকদর  লস্বচ্ছন্যামমলেকে, 
স্বশন্যাসেনমমলেকে  বন্ধম ত্ব-ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা-সেহেকযেন্যাবগতন্যার  নমীবতর  বভবত্তিকত  রন্যাকষ্ট্রের  পবরপমণর 
লবসেন্যামবরকে পমনগরঠন সেম্পন্নি কেরন্যার বদককে মন বদকত হেকব। তন্যার জিনন বশক্ষন্যাপ্রেণন্যালেমীকত, 
বমবডিয়েন্যাপ্রেণন্যালেমীকত এববাং ববজন্যাপনপ্রেণন্যালেমীকত ইবতবন্যাচিকে মমলেনকবন্যাধগুবলের প্রেসেন্যার ঘটন্যাকত 
হেকব। খমনখন্যারন্যাবব-বহেবাংসেন্যার শ্রুবত-দকশন-উচ্চন্যারণককে হেন্যারন্যাম কেকর বদকত হেকব।

৮।  সেমন্যাকজির  লবসেন্যামবরকে  রূপন্যানর  ঘটন্যাকনন্যার  লেক্ষন  হেকচ্ছ  রন্যাকষ্ট্রের  রন্যাজিবনবতকে 
সেন্যারসেত্তিন্যাককে  সেন্যামন্যাবজিকে  সেন্যারসেত্তিন্যায়ে  রূপন্যানবরত  কেরন্যা।  বতর মন্যান  রন্যাজিবনবতকে  রন্যাষ্ট্রেককে 
সেম্পমণরভন্যাকব  সেন্যামন্যাবজিকে  রন্যাকষ্ট্রে  পবরণত  কেরন্যা।  রন্যাষ্ট্রে  ও  সেমন্যাজি  এখন্যাকন  ববশন্যালে  একে 
সেমমকদর মকতন্যা যেন্যার মকধন এককেকেজিন বনবক্তি এককেকেবট স্বন্যাধমীন সেন্যামন্যাবজিকে লকেন্দ্র বহেকসেকব 
কেন্যাজি কেকর।

৯।  যেন্যাবতমীয়ে  নকষর  লগন্যাড়ন্যা  হেকলেন্যা  রন্যাজিনমীবত।  রন্যাজিনমীবত  মন্যাকনই  লকেন্দ্রমীভম ত  কেতক র ত্ব, 
হেন্যানন্যাহেন্যাবন, যেমদ্ধি, থেন্যানন্যা পমবলেশ-আইন-ববচিন্যার-কেন্যারন্যাগন্যার-র নন্যাব-ক্রসেফিন্যায়েন্যার-নসেননবন্যাবহেনমী
-মকতম নদণ্ড। রন্যাজিনমীবত হেকলেন্যা বগকয়ে সেমন্যাজিববহেভমরত ও সেমন্যাকজির জিনন অনন্যাকেন্যাবঙত 
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একেবট  প্রেবতষন্যান। এবট  বলেপ্রেকয়েন্যাকগর লজিন্যাকর  (এববাং  বমথেনন্যা  ও ফিম সেলেন্যাবনর  মন্যাধনকম) 
সেমন্যাকজির মন্যাথেন্যায়ে উকঠ বকসেকছে। মন্যাথেন্যায়ে বকসে কেন্যাহঠন্যালে লভকঙে খন্যাকচ্ছ। এই ববশন্যালে দন্যানকবর 
ভন্যার  সেমন্যাজি  আর  সেইকত  পন্যারকছে  নন্যা।  সেমন্যাকজির  মকতম নদশন্যা  উপবস্থিত।  সেমতরন্যাবাং  এই 
রন্যাজিনমীবত-রন্যাক্ষসেককে সেমন্যাকজির মন্যাথেন্যা লথেককে নন্যামন্যাকনন্যা দরকেন্যার। রন্যাজিনমীবতমমক্তি সেমন্যাজি 
প্রেবতষন্যা কেরন্যা দরকেন্যার। রন্যাজিনমীবতর মমলেমন্ত্রি বলেপ্রেকয়েন্যাগ ও বমথেনন্যাপ্রেচিন্যার। রন্যাজিনমীবতমমক্তি 
সেমন্যাকজির  মমলেনমীবত  হেকব:  প্রেকতনকে  নন্যাগবরকে  ও  সেম্প্রদন্যাকয়ের  পমণরন্যাঙ  স্বন্যাধমীনতন্যা  এববাং 
পন্যারস্পবরকে বন্ধম ত্ব ও সেহেকযেন্যাবগতন্যা।

১০। সেমন্যাকজির লবসেন্যামবরকে রূপন্যানর ঘটন্যাকনন্যার কেন্যাকজি (কে) মমবক্তিমমবখন সেমন্যাজিতন্ত্রি তথেন্যা 
ননরন্যাজিনবন্যাদ ও (খ) ধ্রুপদমী উদন্যারনমীবতবন্যাদ [পবশ্চিকমর , ] এববাং (গ) তন্ত্রি-লজিন-সেমবফি-
সেহেবজিয়েন্যা  [প্রেন্যাকচিনর  ] ধন্যারন্যাসেমমকহের  বন্যাস্তব  চিচির ন্যা  ও  ধনন্যানধন্যারণন্যা-রূপকেল্প  আমন্যাকদর 
বদশন্যাহেন্যারন্যা  সেমন্যাজিককে  বদশন্যা  [বভশন  ] ববকশরভন্যাকব  সেন্যাহেন্যাযেন  কেরকত পন্যাকর  বকলে আমন্যার 
ধন্যারণন্যা। 

রন্যাজিশন্যাহেমী: ২০লশ জিমলেন্যাই ২০১১

প্রেকেন্যাকশর তথেন: এ ললেখন্যার আবদ বশকরন্যানন্যাম বছেলে: ‘ফিন্যাহবসের আসেন্যামমীর দণ্ড মওকেম ফি, আবমনবন্যাজিন্যাকর 
ছেয়ে খমন এববাং সেমন্যাকজির লবসেন্যামবরকে রূপন্যানকরর কেতর বন’। আদকত এটন্যা ললেখন্যা হেকয়েবছেলে ‘রন্যাজিবনবতকে 
ডিট কেম’ নন্যাকম একেটন্যা ওকয়েবসেন্যাইকট। সেন্যাইটটন্যা পকর বন্ধ হেকয়ে যেন্যায়ে। লখয়েন্যালে কেরন্যার পকর তখন 
লফিসেবমককে লনন্যাট আকেন্যাকর তম কলে লরকখবছেলেন্যাম ২৬লশ জিন্যানময়েন্যাবর ২০১৩ তন্যাবরকখ। 
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তষচারলচা

বন্যাবাংলেন্যা-বসেন: আসেকছে ফিন্যালমকনর 
আগন্যাম ইশকতহেন্যার

New York Times: A -Year Quest for Justice

এ লতন্যা রমীবতমকতন্যা অরন্যাজিকেতন্যা। লখন্যাদ রন্যাজিধন্যানমী লথেককে রন্যাজিনমীবত-রন্যাজিতন্ত্রি উকঠ লগলে 
নন্যাবকে?  রন্যাজিন্যার অনমমবত ছেন্যাড়ন্যাই সেমন্যাকবশ হেকচ্ছ বদববন। তন্যাও আবন্যার রন্যাস্তন্যা বন্ধ কেকর 
সেমন্যাকবশ। মন্যানমকরর চিলেন্যাচিকলে ববঘ্ন সেকবষ  কেরন্যা। সেবরনন্যাকশর কেথেন্যা। উপরন্তু শন্যাহেবন্যাকগর 
সেমন্যাকবশ বসেদ্ধিন্যান বনকয়েকছে রন্যাজিনমীবতককেরন্যা লসেখন্যাকন বক্তিক তন্যা কেরকত পন্যারকবন নন্যা। সেন্যাহেন্যারন্যা 
খন্যাতম ন,  মন্যাহেবমব-উলে-আলেম হেন্যাবনফিরন্যা বক্তিক তন্যা কেরকত বগকয়ে অপদস্ত হেকয়েকছেন এরই 
মকধন। এই সেমন্যাকবশ তন্যার মন্যাকন রন্যাজিনমীবতববকরন্যাধমী। অরন্যাজিকেতন্যা ছেন্যাড়ন্যা কেমী?

‘অরন্যাজিকেতন্যা’ মন্যাকন ‘রন্যাজিন্যা’ববহেমীন  বকনন্যাবস্ত। রন্যাজিন্যা-রন্যাজিনমীবত-হুজিমর-লহেন্যামরন্যা 
লচিন্যামরন্যা ছেন্যাড়ন্যাই বনকজিরন্যা বনকজিকদরককে পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার স্বকেক ত ববননন্যাসে। এরই লতন্যা নন্যাম 
অরন্যাজিকেতন্যা। এই সেমন্যাকবকশর রন্যাজিনমীবতববকরন্যাবধতন্যার লভতকর সেমপ্তভন্যাকব হেকলেও আকছে 
‘অরন্যাজি’-এর ধন্যারণন্যা: অরন্যাজিনমীবত, অরন্যাজিতন্ত্রি। অনন ভন্যারন্যায়ে এককেই বকলে ননরন্যাজিন। 
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ননরন্যাজিন  মন্যাকন  স্বন্যাধমীনতন্যা।  ননরন্যাজিন  মন্যাকন  স্ববনয়েন্ত্রিণ,  আত্মবনয়েন্ত্রিণ,  আত্মকেতক রত্ব। 
ননরন্যাজিন মন্যাকন ‘আমরন্যা সেবন্যাই রন্যাজিন্যা’। সেমপ্ত এই উপন্যাদন্যানগুকলেন্যা ক্রমশ স্পষ ভন্যারন্যায়ে 
যেকতন্যা  লববশ  প্রেকেন্যাবশত  হেকয়ে  উঠকব,  শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশ  তকতন্যা  লববশ  এবগকয়ে  যেন্যাকব 
তন্যাহেবরর স্কয়েন্যাকরর বদককে। আরববকত ‘তন্যাহেবরর’ মন্যাকন বকেন্তু ‘স্বন্যাধমীনতন্যা’ই বকট। শন্যাহেবন্যাগ
-চিত্বর বঠকেই এবগকয়ে চিকলেকছে স্বন্যাধমীনতন্যা-চিত্বকরর বদককে।

নব্বমইকয়ের  শুরকত  আরম্ভি  হেওয়েন্যা  আইকনর  শন্যাসেকনর  অকগন্যাছেন্যাকলেন্যা  লবন্যালেচিন্যালে 
১/১১-লত আইকনর সেমসেবাংগবঠত ববভমীবরকেন্যাপনন্যার দন্যাহত-নখ-লপশমী লদবখকয়েবছেলে। তন্যারই 
অনমরন্যাকগ  (বকেছেম  পকর  বকেছেম  আকগ)  কেতক রপক্ষমীয়ে,  চিন্যাবপকয়ে-লদয়েন্যা,  শন্যাসেন  প্রেবতষন্যার 
প্রেচিন্যারণন্যা  মন্যাধনকম  এতবদন  শুকন  আসেলেন্যাম:  ‘আইন তন্যার  বনকজির গবতকত চিলেকব’! 
এখন  লদখবছে  লখন্যাদ  ‘আনজিরন্যাবতকে  টন্যাইবমনন্যালে’-এর  আকদশ  ললেন্যাককে  মন্যানকছে  নন্যা। 
আদন্যালেকতর জিনন লেজন্যার কেথেন্যা। এ লতন্যা রমীবতমকতন্যা আদন্যালেত অবমন্যাননন্যা। এই কে’বদন 
আকগও লযে হেন্যাইককেন্যাকটর র হেন্যাইথেট-ওয়েন্যালেন্যা সেব রলেজিন্যাবরর কেথেন্যা শুনবছেলেন্যাম, লরবডিওকত 
কেমীভন্যাকব  বন্যাবাংলেন্যা  বলেন্যা  হেকব,  হুমন্যায়েমন  আহেকমদ  কেমীভন্যাকব  উপননন্যাসে  বলেখকবন  ইতনন্যাবদ 
প্রেভক বত বকেছেমই বন্যাদ যেন্যাবচ্ছলে নন্যা আইকনর সেমদমীঘর হেন্যাকতর নন্যাগন্যালে লথেককে,  লসেই হেন্যাইককেন্যাটর  
এখন চিমপচিন্যাপ। তন্যাজব বকট।

রন্যাস্তন্যায়ে সেমন্যাকবশ নন্যাবকে অববধ!  রন্যাস্তন্যায়ে সেমন্যাকবশ কেরকলে গন্যাবড় চিলেকত অসেমববধন্যা 
হেয়ে, পণন-পবরবহেকন ববঘ্ন ঘকট। লসেই রন্যাস্তন্যা অবধকেন্যার কেকর সেমন্যাকবশ চিলেকছে বদনরন্যাত ২৪ 
ঘণন্যা,  লেন্যাগন্যাতন্যার। আশ্চিযের বনন্যাপন্যার। অবধকে আশ্চিকযেরর বনন্যাপন্যার:  লবয়েন্যাদব জিনসেন্যাধন্যারণ 
এই রন্যাস্তন্যা-অবধকেন্যার-কেরন্যা আকনন্যালেন বনকয়ে ববরক্তি হেকচ্ছন নন্যা, বমবডিয়েন্যার কেন্যাকছে নন্যাবলেশ 
কেরকছেন  নন্যা,  উকলন্যা  বন্যাবড়  লথেককে  ভন্যাত একন  লছেকলেকমকয়েকদর  লখকত বদকচ্ছন। বন্যাবন্যা 
এবগকয়ে  বদকচ্ছন  তন্যার  লমকয়েককে।  মন্যা  লদন্যায়েন্যা  কেরকছেন  লছেকলের  জিনন।  বন্যান্ধবমী  বন্ধম ককে 
লফিসেবমককে লমকসেজি পন্যাঠন্যাকচ্ছ: ‘বন্যাবড় লছেকড় পন্যালেন্যালেন্যাম; শন্যাহেবন্যাকগ যেন্যাবচ্ছ।’

আইকনর  শন্যাসেন  আপন্যাতত উধন্যাও  তন্যাহেকলে!  লযেককেন্যাকনন্যা  সেমন্যাকবশ  কেরন্যার  জিনন, 
মন্যাইকে বনবহেন্যার কেরন্যার জিনন, লমকটপন্যাবলেটন পমবলেশ কেবমশনন্যাকরর কেন্যাকছে বলেবখত আকবদন 
লপশ কেরকত হেকব। তন্যারপর তন্যারন্যা  দয়েন্যা  কেকর  অনমমবত লদকবন  (আকদফৌ  যেবদ  লদন)। 
লকেন্যাথেন্যায়ে  লগলে  লসেইসেব  কেতক রপক্ষমীয়ে,  চিন্যাপন্যাকনন্যা  আইন-কেন্যানমন?  আওয়েন্যামমী  লেমীকগর 
স্বরন্যাষ্ট্রেমন্ত্রিমী নন্যা হেয়ে এই আকনন্যালেকন লেন্যাভবন্যান হেকবন লভকব লসেফৌজিননবশত এর ওপকর 
মবরকচির গুহড়ন্যা বছেটন্যাকচ্ছন নন্যা। বকেন্তু ‘জিনদমকভর ন্যাগ’! লকেন্যাথেন্যায়ে ‘প্রেথেম আকলেন্যা’? লকেন্যাথেন্যায়ে 
লগলে তন্যাকদর একতন্যাবদনকেন্যার বপ্রেয়ে একজিনন্যা?  মন্যানমর একতন্যা বনলেরজ হেয়ে!  নন্যা,  হেয়ে নন্যা। 
আসেকলে মন্যানমর একতন্যা বনলেরজ হেয়ে নন্যা:  বকেন্তু পমহবজি হেয়ে,  ক্ষমতন্যা হেয়ে,  সেন্যাকেমর কলেশন হেয়ে। 
ওগুকলেন্যা আসেকলে মন্যানমর  নন্যা,  মনমকরনন্যাবচিত নন্যা,  মনমরনবন্যান্ধব নন্যা। শন্যাহেবন্যাকগর সেমন্যাকবশ 
যেকতন্যাবদন  এসেকবর  বদককে  মন  নন্যা  লদকব  তকতন্যাবদন  আমন্যাকদরককে  কেমরময়ে  অকপক্ষন্যার 
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উপন্যাসেনন্যা কেকর লযেকত হেকব নববকে। আপন্যাতত পমবলেশ-র নন্যাকবর পন্যাহেন্যারন্যা আর বমবডিয়েন্যার 
অবত-লতকলে নতলেন্যাক্তি হেওয়েন্যার ববপদ সেম্পককের  আমন্যাকদরককে সেতকের  থেন্যাকেকত হেকব বকেন্তু।

আইনত এখনও মন্যাঘ মন্যাসে, শমীকতর রন্যাজিত্ব। তবম লবআইনত লযে ফিন্যালমকনর হেন্যাওয়েন্যা 
বইকত শুর কেকরকছে!  লবন্যাঝন্যা  যেন্যাকচ্ছ,  মন্যানমর  রন্যাস্তন্যায়ে  নন্যামকলে  সেব  বকেছেম  বদকলে  যেন্যায়ে। 
ববচিন্যারববভন্যাগ দমবশ্চিনন্যায়ে পকড়। পমবলেশববভন্যাগ রবটন দন্যাবয়েকত্বর বন্যাইকর লবরকনন্যার আকগ 
ভন্যাকব। বমবডিয়েন্যা একেটন্যা অরন্যাজিকে আকনন্যালেনককে কেন্যাভন্যার কেরন্যার জিনন রন্যাত জিন্যাকগ। আর 
রন্যাজিনমীবতববকদরন্যা  ভন্যাবকত থেন্যাককেন:  আমন্যাকদর  বদন বকে ফিম বরকয়ে  যেন্যাকব?  এইসেব বন্যাচ্চন্যা 
কেন্যাচ্চন্যারন্যা সেময়েমকতন্যা দমধভন্যাত লখকত ঘকর বফিরকব লতন্যা?

আসেকলে দশচিকক্র ভগবন্যান ভম ত। দশ লযেখন্যাকন,  ভগবন্যানও লসেখন্যাকন। বহুমত আর 
নববচিত্রিনই এই আকনন্যালেকনর শবক্তি। লসেজিকননই এর মকধন রন্যাজিনমীবতকেরন্যা লঢন্যাকেন্যার লচিষন্যা 
কেরকছেন।  একেটম-আধটম  ঢম ককেও  পড়কছেন  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যার  লজিন্যাকর।  তন্যারন্যা  বনকজিরন্যা  যেবদ 
এরকেম সেমন্যাকবশ ডিন্যাকেকতন, দলেমীয়ে কেমরমীরন্যা ছেন্যাড়ন্যা লকেউই আসেকতন নন্যা, লসে কেথেন্যা সেবন্যারই 
জিন্যানন্যা। লসেজিননই তরণকদর প্রেন্যাণবন সেমন্যাকবকশ সেরমীসেককপর মকতন্যা ঢমকেকছে রন্যাজিনমীবত। 
ঢমকেকছে রড়যেন্ত্রিও। রড়যেন্ত্রিককে পন্যাশ কেন্যাবটকয়ে এবগকয়ে লযেকত হেকলে শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশককে 
ইকতন্যামকধন  ববদনমন্যান  বহুমত-নববচিত্রিন-রন্যাজিনমীবতববকরন্যাবধতন্যা  ধকর  রন্যাখন্যার  পন্যাশন্যাপন্যাবশ 
আনমভম বমকে ও গণতন্যাবন্ত্রিকে নতম ন সেন্যাবাংগঠবনকে কেন্যাঠন্যাকমন্যা এববাং নতম ন ভন্যারন্যা সেকজিন কেরকত 
পন্যারকত হেকব। এটন্যাই তন্যাকদর জিনন আসেলে চিনন্যাকলেঞ্জ।

রন্যাস্তন্যায়ে  এতবদন  শুধম  জিন্যামন্যায়েন্যাত  বছেলে।  তন্যাকদর  লপকটন্যা-ডিলেন্যাকরর  দন্যাপট  বছেলে। 
কেন্যাকলেন্যা টন্যাকেন্যায়ে লকেনন্যা,  কেন্যাকলেন্যা টন্যাকেন্যায়ে ভন্যাড়ন্যা কেরন্যা অস্ত্র এববাং অস্ত্রধন্যারমী বছেলে। কেন্যাহকচির 
বশবশর লপকটন্যালেকবন্যামন্যা বছেলে। এখন বনরস্ত্র-বকেন্তু-স্বপ্নেসেশস্ত্র মন্যানমরও রন্যাস্তন্যায়ে লনকমকছেন। 
আনন সেবাংবন্যাদ।

বরককইম দন বস্ট্রেট!‘: ইঙ-মন্যাবকের ন-ইউকরন্যাপমীয়ে মমলেমককে আমন্যাকদর লেড়ন্যাকেম  তরণকদর 
বহুবদকনর  আদকরর  লশন্যাগন্যান।  রন্যাট-সেত্তির  দশককের  ইউকরন্যাপ-লজিন্যাড়ন্যা  পনন্যাবরসে-বসেন 
লথেককে  শুর  কেকর  শ্রমকচিন্যারন্যা-রক্তিকচিন্যারন্যা  মন্যাবলেকেকদর  হেন্যাত  লথেককে  বশক্ষন্যাথেরমী-শ্রবমকেকদর 
কেলেকেন্যারখন্যানন্যা পমনদরখলে-আকনন্যালেন আর প্রেশন্যাসেকে-প্রেকফিসেরকদর হেন্যাত লথেককে কেনন্যাম্পন্যাসে 
কেবন্যা কেরন্যার আকনন্যালেন; বণরবন্যাদ-পমররতন্ত্রি-লশ্রবণববরমন-ববকরন্যাধমী আকনন্যালেন, প্রেকেক বত 
পমনরদ্ধিন্যাকরর  আকনন্যালেন;  আবশর  দশককের  যেমদ্ধিববকরন্যাধমী-আগ্রন্যাসেনববকরন্যাধমী-পরমন্যাণম 
অস্ত্রববকরন্যাধমী আকনন্যালেন; নব্বমইকয়ে এববাং তন্যার পকরর দশককে পমহবজির ববশ্বন্যায়েকনর ববরকদ্ধি 
বসেয়েন্যাটলে-লজিকনন্যায়েন্যা-কেন্যানকেম কনর আকনন্যালেন আর আফিগন্যাবনস্তন্যান-ইরন্যাকে-যেমকদ্ধির ববরকদ্ধি 
আকনন্যালেন;  এববাং  তন্যারপর  এই  একেম শ  শতককে  একসে  লেনকন  ছেন্যাত্রিকবতনববকরন্যাধমী 
বশক্ষন্যাথেরমী-আকনন্যালেন  ও  ইঙ-মন্যাবকের ন-ইউকরন্যাপ-লজিন্যাড়ন্যা  পমহবজিবন্যাদববকরন্যাধমী  অকেম পন্যাই-
আকনন্যালেন: এই সেমস্ত আকনন্যালেকনর প্রেধন্যানতম আইবডিয়েন্যা এববাং লশন্যাগন্যান বছেলে ‘বরককেইম 
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দন বস্ট্রেট!’
নন্যা, রন্যাজিপথে দখলে নয়ে: রন্যাস্তন্যার জিনমন্যাবলেকেন্যানন্যা নতম ন কেকর প্রেবতষন্যা কেরন্যা। রন্যাজিপথে 

লতন্যা রন্যাজিন্যার। রন্যাজিন্যা যেন্যায়ে,  রন্যাবন যেন্যায়ে,  বন্যাহবশ বন্যাকজি,  পবথেকে আটককে থেন্যাককে,  পন্যাকজিকরন্যা 
লছেন্যাকট প্রেন্যাসেন্যাকদর বদককে। আর রন্যাস্তন্যা মমসেন্যাবফিকরর। রন্যাস্তন্যা পবথেককের। রন্যাস্তন্যা অনমসেন্ধন্যাকনর। 
লসেই রন্যাস্তন্যার পমনন্তঃমন্যাবলেকেন্যানন্যা দন্যাবব কেকরকছে শন্যাহেবন্যাকগর সেমন্যাকবশ।

ববগত  কেম বড়  বছের  ধকর  আমন্যাকদরককে  লশখন্যাকনন্যা  হেকচ্ছ,  বমবডিয়েন্যা-মমখস্ত  কেরন্যাকনন্যা 
হেকচ্ছ:পন্যালেরন্যাকমনই সেকেলে সেমসেনন্যার সেমন্যাধন্যাকনর উৎসে। পন্যালেরন্যাকমকন লযে নন্যাই, আইনত লসে 
নন্যাই। লসে অবস্তত্বহেমীন:  নন-এগবজিকস্টেন। পন্যালেরন্যাকমনন্যাবর-রন্যাজিনমীবতর লঘরন্যাকটন্যাকপ গড়ন্যা 
এই আইকনর শন্যাসেকনর যেমকগ শন্যাহেবন্যাগ-মহেন্যাসেমন্যাকবকশ আনমষন্যাবনকেভন্যাকব পন্যাঠ কেরন্যা শপথে 
অনমযেন্যায়েমী রন্যাস্তন্যায়ে আকনন্যালেন হেকব ‘গণমন্যানমকরর লনতক কত্ব’। হেন্যায়ে, হেন্যায়ে। পন্যালেরন্যাকমকনর কেমী 
হেকব?  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  বনওবলেবন্যারন্যালে  পমহবজির  উবচ্ছষকভন্যাজিমীকদর  কেমী  হেকব?  ‘প্রেথেম 
আকলেন্যা’র সেমশমীলে সেমন্যাকজির কেমী হেকব?

হেনন্যাহ,  তন্যারন্যা চিন্যাইকবন এই সেমন্যাকবশ শুধম আওয়েন্যামমী-কেনন্যাকম্পর সেবাংকেমীণর রন্যাজিবনবতকে 
একজিনন্যা পমরণ কেকর সেমশমীলে বন্যালেকে-বন্যাবলেকেন্যার মকতন্যা ঘকর বফিকর যেন্যাকে। তন্যারন্যা চিন্যাইকবন: 
এই  সেমন্যাকবশ  শুধম  ফিন্যাহবসে  ফিন্যাহবসে  কেকরই  বচিলন্যাকে।  তন্যারন্যা  চিন্যাইকবন:  এই  সেমন্যাকবশ 
১৯৭১-এর লচিতনন্যায়ে ‘জিনগকণর,  জিনগকণর-জিনন,  জিনগকণর-দ্বিন্যারন্যা’ পবরচিন্যাবলেতবন 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশর রূপকরখন্যা বনকয়ে মকনন্যাবনকবশ নন্যা কেরকে। বকেন্তু লসেটমকেম  কেরকত নন্যা পন্যারকলে 
লস্রেফি গুবটকেয়ে রন্যাজিন্যাকেন্যাকরর ফিন্যাহবসে বদকত পন্যারকলেই বকে একেন্যাত্তিকরর কেন্যাবঙত বন্যাবাংলেন্যাকদশ 
পন্যাকবন্যা  আমরন্যা,  একেন্যাত্তিকররই লঘন্যারণন্যা  লমন্যাতন্যাকবকে লযে  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  মন্যাবলেকে একদকশর 
জিনসেন্যাধন্যারণ?

সেমতরন্যাবাং  শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশককে ভন্যাবকত হেকব নতম ন  ধন্যারন্যার,  সেবতনকেন্যাকরর  গণমমবখ 
সেবাংগঠন-সেবাংস্থিন্যা-সেবাংঘ-সেবমবত-প্রেবতষন্যান-সেমন্যাজি-ববননন্যাসে-কেন্যাঠন্যাকমন্যা  বনকয়ে।  আজি শুধম 
এটমকেম  উচ্চন্যারণ  কেকর  রন্যাবখ:  মমখস্ত  লশন্যাগন্যান,  গতন্যানমগবতকে  আইবডিয়েন্যা  আর  সেবাংকেমীণর 
কেথেন্যাবন্যাতর ন্যার  মকধন  বনকজিকদরককে পবরসেমীবমত কেকর রন্যাখকলে আমরন্যা সেরকেন্যার-স্পন্সরডি, 
বমবডিয়েন্যা-লতকলে-নতলেন্যাক্তি  একেটন্যা  অসেন্যার  ফিন্যাহবসে-আকনন্যালেকন  পযেরববসেত  হেকবন্যা  মন্যাত্রি। 
তন্যারপর  ফিন্যাহবসে  টন্যাবসে  লশর  হেকয়ে  লগকলে  ঘকর  বফিকর  লদখব  আমন্যাকদরই  গলেন্যায়ে  লসেই 
বচিরপমরন্যাতন  রন্যাজিনমীবতর  ফিন্যাহসেটন্যা  ললেকগ  আকছে:  লনতন্যারন্যা  পন্যালেরন্যাকমকনর  লখন্যাহয়েন্যাকড় 
লচিহচিন্যাকচ্ছন,  পরস্পরককে খমন  কেরকছেন,  সেন্যাগর-রবনর আত্মন্যা হেন্যাহেন্যাকেন্যার  কেকর  চিকলেকছে, 
ক্রসেফিন্যায়েন্যার-গুম-বরমন্যাকনর ববধন্যান আকরন্যা ববকেবশত হেকয়ে উঠকছে।

বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  গত ৪০  বছেকরর  লযে  রন্যাজিবনবতকে  অচিলেন্যায়েতন,  লসেবটককে  লভকঙে 
লদশককে সেবতনকেন্যাকরর নতম ন পকথে এবগকয়ে বনকত হেকলে,  তরণকদরককেই এবগকয়ে আসেকত 
হেকব। লকেন্যাকনন্যা পন্যাবটর , লকেন্যাকনন্যা মতন্যাদশর-শন্যাস্ত্র, লকেন্যাকনন্যা সেবাংসেদ, লকেন্যাকনন্যা আদন্যালেত, লকেন্যাকনন্যা 
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সেশস্ত্রবন্যাবহেনমী,  লকেন্যাকনন্যা  রন্যাজি-বমবদ্ধিজিমীবমীই এই সেবাংকেকটর সেমন্যাধন্যান ঘটন্যাকত পন্যারকব নন্যা। 
লকেননন্যা এহরন্যা সেবন্যাই বমকলেই লতন্যা বতলে বতলে কেকর এই মহেন্যাসেবাংকেট, মহেন্যা-অচিলেন্যাবস্থিন্যা নতবর 
কেকরকছেন।

পন্যাবটর গুকলেন্যা  বনকজিকদর  লপট-পককেট-প্রেভম র  দন্যালেন্যাবলে  কেকরকছেন।  মতন্যাদশর-শন্যাস্ত্র-
গুকলেন্যা মন্যানমরককে অন্ধ কেকরকছে,  ববভক্তি কেকরকছে,  মমক্তি ভন্যাব বববনমকয়ের অকযেন্যাগন কেকর 
তম কলেকছে। সেবাংসেদ-সেদসেনরন্যা লকেন্যাকনন্যাবদন নমীবতর পকক্ষ,  ননন্যাকয়ের পকক্ষ,  ববকবককের পকক্ষ 
দন্যাহড়ন্যাকত পন্যাকরনবন; নবমকনশন বকেকনকছেন আর সেরকেন্যাবর তহেববলে ও আপন্যামর মন্যানমকরর 
কেন্যাছে লথেককে লমকর-ধকর খন্যাজিনন্যা আদন্যায়ে কেকর নবমকনশকনর টন্যাকেন্যা পমরণ কেরন্যার লেমটপন্যাট 
কেকরকছেন। সেবাংববধন্যান  সেমমন্নিত রন্যাখন্যার  শপথে গ্রহেণ কেরন্যা  আদন্যালেত বন্যারবন্যার  আমন্যাকদর 
মহেন্যাসেবাংকেকট ঠমহ কটন্যা জিগন্নিন্যাকথের মকতন্যা পন্যাথের হেকয়ে লথেককেকছেন। নবধতন্যা বদকয়েকছেন এককের 
পর একে নস্বরতন্ত্রিককে বনমককের ভকয়ে। ববকবককের ভয়ে তন্যাকদর বছেলে নন্যা। এই লসেবদকনর 
১/১১-লতও তন্যারন্যা একেই কেন্যাজি কেকরকছেন বনলেরকজর মকতন্যা। আর সেশস্ত্রবন্যাবহেনমী এককের 
পর  একে  অভম নত্থিন্যান,  রক্তিপন্যাত,  মন্যারন্যামন্যাবর,  হেন্যানন্যাহেন্যাবন,  বমথেনন্যাববচিন্যার,  গণফিন্যায়েন্যাবরবাং 
লস্কন্যায়েন্যাডি, উপযেমরপবর সেন্যামবরকে শন্যাসেন জিন্যাবর কেকর গণতকন্ত্রির সেবরনন্যাশ কেকরকছেন, মন্যানমকরর 
জিমীবন দমববররহে কেকর তম কলেকছেন লস্রেফি ভয়ে লদবখকয়ে,  বনমককের লজিন্যাকর। লতন্যা,  আজিককে 
ববপমলেতম আকেন্যার ধন্যারণ কেরন্যা এই সেবপরলে, বপবচ্ছলে, পনন্যাহচিন্যাকনন্যা, কেদরমন্যাক্তি মহেন্যাসেবাংকেটটন্যা 
যেন্যারন্যা বনকজিকদর হেন্যাকতর বন্যাবনকয়েকছেন,  আর যেন্যাই লহেন্যাকে লসেই সেব ললেন্যাকে-মত-ধন্যারন্যা এই 
সেবরগ্রন্যাসেমী সেবাংকেকটর সেমন্যাধন্যান কেরকত পন্যারকব নন্যা। এটন্যা কেমনকসেন্স।

সেবাংকেট সেমন্যাধন্যান কেরকবন লকে তন্যাহেকলে? কেরকবন তন্যারন্যাই যেন্যাহরন্যা এই সেবাংকেকটর বশকেন্যার 
হেকয়ে খন্যাহচিন্যাববন হেকয়ে আকছেন যেমগ যেমগ ধকর। এই খন্যাহচিন্যাববন মন্যানমর, ববকশরত তরণ প্রেজিন 
এবন্যার, লছেন্যাট লছেন্যাট জিন্যানন্যালেন্যা খমকলে লফিকলেকছেন প্রেযেমবক্তির কেলেনন্যাকণ। ইনন্যারকনট, লফিসেবমকে, 
টমইটন্যার, বগ, নন্যানন্যান ওকয়েবসেন্যাইট, গন্যান, কেববতন্যা, লছেন্যাটকেন্যাগজি, হেন্যাজিন্যারটন্যা বমবডিয়েন্যা এববাং 
সেকবরন্যাপবর লপ্রেম-ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা-ভন্যাববববনমকয়ের লভতর বদকয়ে তন্যারন্যা পরস্পরককে বচিনকছেন-
জিন্যানকছেন লকেন্যাকনন্যা শন্যাস্ত্র-মতন্যাদশর ছেন্যাড়ন্যাই,  অন্ধববশ্বন্যাসে ছেন্যাড়ন্যাই,  লখন্যালেন্যামকন। তন্যারন্যা তকের  
কেরকছেন, ববতকের  কেরকছেন, একেমত হেকচ্ছন, লেন্যাকখন্যা ধন্যারন্যায়ে কেন্যাকজি লনকম পড়কছেন: বকেছেম 
নন্যা বকেছেম  কেন্যাজি। আত্মপ্রেকেন্যাকশর আনকন তন্যারন্যা ববকভন্যার হেকয়ে আকছেন। আত্মপ্রেকেন্যাকশর 
এই আননই স্বন্যাধমীনতন্যা। সেরকেন্যাবর আইন-কেন্যানমকনর বন্যাইকর, সেবাংবববধবদ্ধি সেতকের মীকেরকণর 
বন্যাইকর  তন্যারন্যা  ক্রমন্যাগতভন্যাকব  আত্মকেতক র কত্বর-আত্মমযেরন্যাদন্যার  রূপকেন্যাঠন্যাকমন্যা-ববননন্যাকসের 
কেল্পনন্যা কেরকত শুর কেকরকছেন ইকতন্যামকধনই।

লজিকগ  উঠকত  শুর কেকরকছে  বন্যাবাংলেন্যাকদশ।  স্বন্যাধমীনতন্যার  স্বন্যাদ  লপকত  শুর কেকরকছে 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ। এই জিন্যাগরকণরই প্রেথেম,  বকহেত্ ঝন্যাপন্যা একসেকছে আজি শন্যাহেবন্যাকগ ফিন্যালমকনর 
ঈরদমষ বন্যাতন্যাকসের রঙে মকন লমকখ। ফিন্যালমন আমন্যাকদর বচিরকেন্যাকলের লদন্যাহে আর লপ্রেকমর 
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পয়েগন্যাম।  নতম ন  এই  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  প্রেন্যায়ে  সেক্ককলেই  রন্যাজিনমীবতববকরন্যাধমী।  রন্যাজিবনবতকে 
দলেককে  তন্যারন্যা  আর  ববশ্বন্যাসে  কেকরন  নন্যা।  পন্যালেরন্যাকমনককে  তন্যারন্যা  ববশ্বন্যাসে  কেকরন  নন্যা। 
আদন্যালেকতর স্বচ্ছতন্যা বনকয়ে তন্যারন্যা সেদন্যাসেবনহেন্যান। পমবলেশ-র নন্যাব-লসেনন্যাবন্যাবহেনমীককে লদখকলেই 
তন্যারন্যা  ভয়ে পন্যান:  এই বমবঝ  লকেন্যাকনন্যা  অঘটন ঘকট। বমবডিয়েন্যাককে তন্যারন্যা  সেবাংকেমীণর  স্বন্যাকথেরর 
ভন্যাণ্ডন্যাবর মকন কেকরন। মমখস্ত বমবলে আওড়ন্যাকনন্যা বমবদ্ধিজিমীবমীকদরককে মকন কেকরন বন্যাহচিন্যালে, 
দন্যালেন্যালে। পমরন্যাকনন্যা বন্যাবাংলেন্যাকদকশর বদন লশর। একেন্যাত্তিকরর রক্তিসেমযের লযে নতম ন বন্যাবাংলেন্যাকদকশর 
প্রেবতশ্রুবত বনকয়ে  উবদত হেকয়েবছেলে,  লসেই  বন্যাবাংলেন্যাকদশককে  আগন্যাকগন্যাড়ন্যা  লঢকলে  সেন্যাবজিকয়ে 
নতম ন বন্যাবাংলেন্যাকদকশর ববননন্যাকসের ছেবব আহকেন্যার এটন্যাই সেময়ে।

বছেকরর পর বছের ধকর কেবব সেন্যাবহেবতনকে ললেখকে বশল্পমী চিলেবচ্চত্রিকেমরমী লছেন্যাটকেন্যাগজিকেমরমী 
প্রেকেন্যাশনন্যাকেমরমী বগন্যার ইনন্যারকনট-অনন্যাকেবটবভস্টে ওকয়েবসেন্যাইট-বডিজিন্যাইনন্যার স্থিপবত ভন্যাস্কর 
ফিকটন্যাগ্রন্যাফিন্যার সেন্যাবাংবন্যাবদকে কেবম্পউটন্যার-ববজন্যানমী সেফিটওয়েন্যার-লপ্রেন্যাগ্রন্যামন্যার নন্যাটনকেমরমী মমক্তি-
সেফিটওয়েন্যার-অনন্যাকেবটবভস্টে  বশক্ষকে-বশক্ষন্যাথেরমী  বনবসেন্যা-উকদনন্যাক্তিন্যা  ইতনন্যাবদ  প্রেভক বত  শত 
ধরকনর  তরণ-যেমবন্যারন্যা  ছেববরহেন্যাট  চিন্যারকেলেন্যা  জিন্যাদমঘর  শন্যাহেবন্যাগ  লসেন্যাহেরন্যাওয়েন্যাদরমী-উদনন্যান 
চিত্বরককে  বঘকর  আড্ডন্যা  লমকর  চিকলেকছেন।  অথেচি  ভদকলেন্যাকে  বমবদ্ধিজিমীবমীরন্যা  এই  পমকরন্যা 
এলেন্যাকেন্যাটন্যাককে  গন্যাহজিন্যাকখন্যারকদর  লনন্যাবাংরন্যা  একেটন্যা  জিন্যায়েগন্যা  বকলে  একতন্যাকেন্যালে  নন্যাকে  বসেহট-
বকেকয়েকছেন। লছেকলেকমকয়েকদর ‘লবকলেলন্যাপনন্যা’র জিন্যায়েগন্যা বকলে বন্যাহকেন্যা লচিন্যাকখ তন্যাবকেকয়েকছেন 
এর বদককে। আজি সেব সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা  উকপক্ষন্যা-উন্নিন্যাবসেকেতন্যাককে ফিমহ  বদকয়ে উবড়কয়ে বদকয়ে 
শন্যাহেবন্যাগ  লজ্বকলেকছে  আমন্যাকদর  আশন্যার  প্রেদমীপ  ।  (উকলখন:  ঢন্যাকেন্যার  বন্যাইকরর 
সেমন্যাকবশগুকলেন্যার লপছেকন এই কেবমউবনবট হেকয়ে ওঠন্যার চিচির ন্যা এখনও ভন্যাকলেন্যা কেকর দন্যাহড়ন্যায়েবন 
বকলেই  পবরবতর কনর  এই  মমহেমকতরও  লসেগুকলেন্যা  লনতন্যাকদর  গতন্যানমগবতকে  বক্তিক তন্যাবন্যাবজিকত 
সেরগরম হেকয়ে আকছে।)  পকবথেবমীর সেমস্ত ববরয়ে বনকয়ে তকের -ববতকের -বন্যাহেন্যাসে-পড়ন্যাকশন্যানন্যা-
হেন্যাবসে-তন্যামন্যাশন্যা-আনন-লমলেন্যাকমশন্যা-লপ্রেম-ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যায়ে  ভরপমর  শন্যাহেবন্যাকগর  দমদরন্যান 
প্রেন্যাণবন  আড্ডন্যা  গত  দমই  দশককের  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  তরণ  প্রেজিকন  লশ্রষতম  গণববশ্ব-
ববদনন্যালেকয়ে  পবরণত  হেকয়েকছে।  এটন্যা  হেকয়ে  উকঠকছে  সেকজিনবববচিকত্রিন  গমগম  কেরন্যা  লশ্রষ 
সেকবষকক্ষত্রি। ফিন্যান বদকয়ে,  আমলেন্যা বদকয়ে,  প্রেকজিক বদকয়ে,  এনবজিও বদকয়ে এরকেম অবন্যাধ 
স্বন্যাধমীনতন্যাপমণর  একেটন্যা  বশল্প-সেকজিন-ববকেন্যাশ-অভয়েন্যারণন  বন্যানন্যাকনন্যা  যেন্যায়ে  নন্যা।  স্বন্যাধমীনতন্যাই 
লতন্যা  সেকজিনশমীলেতন্যার  ধন্যাত্রিমী।  এই  ধন্যাত্রিমীই  শত  সেহেস্রে  তরণ-যেমবকেককে  মন্যানবসেকেভন্যাকব 
সেন্যাবন্যালেকে কেকর তম কলেকছে,  আনবরকে একেটন্যা  ববরন্যাট  বনববড় কেবমউবনবট  গকড় তম কলেকছে 
শন্যাহেবন্যাকগ।

রন্যাষ্ট্রে মন্যাস্তন্যান মন্ত্রিমী বঠকেন্যাদন্যার এমবপ দন্যাকরন্যাগন্যা র নন্যাব প্রেকফিসের কেনন্যাডিন্যার জিবঙ হুজিমর 
গুর পমরৎঠন্যাকেম র লহেন্যামরন্যা লচিন্যামরন্যা এবলেট-মহেন্যাজিনকদর সেন্যাবরক্ষবণকে অতনন্যাচিন্যাকর লতন্যা লখন্যাদ 
আমন্যাকদর সেমন্যাজিটন্যাই আজি কেন্যারন্যাবদ্ধি হেকয়ে পকড়কছে। লকেন্যাথেন্যায়ে আমন্যাকদর লসেই লছেন্যাটকবলেন্যার 
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পন্যাড়ন্যা-মহেলন্যা? লসেখন্যাকন সেবন্যাই সেবন্যার বন্ধম  বছেলে, আত্মমীয়ে বছেলে। মন্যারন্যামন্যাবর-ঝগড়ন্যাঝন্যাবট-
কেন্যান্নিন্যাকেন্যাবট  লশকর  আবন্যার  সেবন্যাই  একেসেন্যাকথে  হেন্যাসেকত  হেন্যাসেকত  লখলেকত  শুর  কেরন্যার 
সেমন্যাজি-সেম্প্রদন্যায়ে-গ্রন্যাম আজি লকেন্যাথেন্যায়ে?  রন্যাষ্ট্রে এববাং বনবরন্যাবচিত-অবনবরন্যাবচিত আমলেন্যাতন্ত্রি 
আজি এককেবন্যাকর তলেন্যার পবরবন্যার পযেরন ববস্তক ত তন্যার শমহড় বদকয়ে সেব বকেছেম  শুকর বনকচ্ছ। 
এখন সেব ‘ওয়েন্যাডির ’,  ‘ইউবনয়েন’,  ‘উপকজিলেন্যা’,  ‘বনবরন্যাচিনমী  এলেন্যাকেন্যা’।  এখন সেবন্যাই 
গলেন্যায়ে কেম কেম করর লবকলর মকতন্যা পবরচিয়েপত্রি ঝম বলেকয়ে নন্যাগবরকে হেকয়ে উঠকত বন্যাধন হেকচ্ছন। 
এখন সেবন্যাই লভন্যাটন্যার মন্যাত্রি। এখন সেবন্যাই লক্রতন্যা মন্যাত্রি। এখন সেবন্যাই লযেন ‘লকেন্যাকেন্যাককেন্যালেন্যা-
দলে’  নন্যা  হেয়ে  ‘লপপবসে-দলে’  হেকত  বন্যাধন।  সেবন্যাই  এখন  ববএনবপ-আওয়েন্যামমী  লেমীগ, 
কেবাংকগ্রসে-ববকজিবপ,  লডিকমন্যাক্রনন্যাট-বরপন্যাববলেকেন্যান।  আর  লযেন  পথে  নন্যাই,  সেমন্যাজি  নন্যাই, 
সেম্প্রদন্যায়ে নন্যাই, মন্যা নন্যাই, বন্যাবন্যা নন্যাই, বকয়েন্যাকজিনষর সেম্মন্যান নন্যাই, লছেন্যাটকদর আদরযেত্ন নন্যাই, 
বন্ধম -বন্যান্ধব  নন্যাই।  শুধম  মন্যারমন্যার-কেন্যাটকেন্যাট  প্রেবতকযেন্যাবগতন্যার  ছেনন্যাবলেন্যাবম।  আজিককের 
শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশ  ববগত  দমই-আড়ন্যাই  দশকে  ধকর  গকড়  ওঠন্যা  সেমন্যাজি-সেম্প্রদন্যায়ে
-পন্যাড়ন্যা-কেবমউবনবট-বন্ধম ত্ব-লবন্যাকধরই  ফিলে।  জন্যাতসেন্যাকর  লহেন্যাকে  বন্যা  অজন্যাকতই  লহেন্যাকে: 
আজিককের শন্যাহেবন্যাগ-স্বন্যাধমীনতন্যা রন্যাকষ্ট্রের খপ্পর লথেককে লখন্যাদ সেমন্যাজিককে উদ্ধিন্যার কেরন্যার, মমক্তি 
কেরন্যার, সেমন্যাকজির আত্মকেতক রত্ব প্রেবতষন্যা কেরন্যার অজিস্রেমমবখ প্রেকচিষন্যার ফিলে। তন্যাই লতন্যা আজি 
বফিকর আসেকছে একেন্যাত্তিকরর নয়ে মন্যাকসের মকতন্যা সেবরবনন্যাপমী, বহুবববচিত্রিনপমণর, প্রেন্যাণবন সেমন্যাজি
-সেম্প্রদন্যায়ে-আত্মমীয়েতন্যা-বন্ধম ত্ব।

শন্যাহেবন্যাগ এখনকেন্যার মকতন্যা যেবদ ফিম বরকয়েও যেন্যায়ে আকরন্যা অকনকে শন্যাহেবন্যাগ আসেকব। 
অকেম পন্যাই-আকনন্যালেকনর  লশন্যাগন্যান  উচ্চন্যারণ  কেকর  ববলে:  ‘দন  বববগবনবাং  ইজি  বনয়েন্যার’ 
(সেবন্নিকেকটই শুর)। এই গণজিন্যাগরণ লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যা  ভন্যাকব আবন্যার আত্মপ্রেকেন্যাশ 
কেরকব।  শন্যাহেবন্যাকগর  সকবত  কেখকনন্যা  হেন্যাবরকয়ে  যেন্যাকব  নন্যা।  খমন-গুম-ক্রসেফিন্যায়েন্যার,  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
মন্যাস্তন্যাবন, দলেমীয়েকেরণ, দন্যালেন্যাবলে, চিন্যামচিন্যাবমর বন্যাইকর তরণ-জিনসেন্যাধন্যারণ এবন্যার সেমবনবদরষ-
ভন্যাকব ভন্যাবকত শুর কেরকে লকেমন বন্যাবাংলেন্যাকদশ তন্যারন্যা চিন্যান। লকেমন পমবলেশ চিন্যান,  লকেমন 
আদন্যালেত চিন্যান, লকেমন জিনপ্রেবতবনবধত্ব চিন্যান। এগুকলেন্যা বনকয়ে সেবতনকেন্যার অকথেরই সেবরন্যাত্মকে
-রূপন্যানরধমরমী বচিনন্যা গকড় তম লেকত পন্যারন্যাই আজিককের শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবকশর প্রেধন্যান কেন্যাজি। 
কেথেন্যাটন্যা অল্পবকয়েসেমী তরণ এববাং বকদ্ধি-বয়েস্ক তরকণরন্যা যেবদ মকন রন্যাকখন আর বনকজিকদর 
মন্যাথেন্যা ও আত্মকেতক র কত্বর ওপর আস্থিন্যা রন্যাখকত শুর কেকরন,  বদকলে লযেকত শুর কেরকব 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ। আগন্যামমীর লসেই বকহেত্তির বন্যাবাংলেন্যা-বসেন আমন্যাকদর দরজিন্যায়ে লটন্যাকেন্যা বদকচ্ছ।

এই ফিন্যালমকনও পমণরন্যাঙ বসেন এখনও আকসে বন বকট। এখনও প্রেসবত পবর চিলেকছে 
শন্যাহেবন্যাকগ আর সেন্যারন্যাকদকশ। প্রেসবত এখনও সেম্পন্নি হেয়েবন। বকেন্তু হেকব। অবচিকরই হেকব। 
যেখন-তখনই  হেকব।  হেয়েত  সেন্যামকনর  লকেন্যাকনন্যা  শমীতকেন্যাকলেই  হেকব।  বসেন  লতন্যা  শমীকতই 
আকসে,  তন্যাই নন্যা?  বঠকে লযে:  আথের-রন্যাজিবনবতকে দলে-শবক্তিগুকলেন্যা এববাং তন্যাকদর বমবডিয়েন্যা 
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সেবাংকেমীণর একেটন্যা লমবডিকয়েকটডি বসেন বন্যানন্যাকনন্যার লচিষন্যা কেরকছে নন্যানন্যা কেন্যারকণ। তবম লসেটন্যা বঠকে 
তন্যাকদর মকতন্যা ইচ্ছন্যানমযেন্যায়েমী দন্যাহড়ন্যাকচ্ছ নন্যা বকেন্তু। আরব বসেন লতন্যা  আর বমবডিয়েন্যা বদকয়ে 
বন্যানন্যাকনন্যা যেন্যায়ে নন্যা: বন্যাবাংলেন্যা-বসেনও নন্যা। হেনন্যাহ,  লযেককেন্যাকনন্যা প্রেকেক ত গণআকনন্যালেনককে বঘকরই 
সেব ধরকনর ক্ষমতন্যাশমীলেমহেলে পনন্যাহচি কেরকত থেন্যাককেন। তবম লযে বন্যাবলেকেন্যারন্যা বন্যালেকেকদর সেন্যাকথে 
লক্রন্যাকধর আনকন নন্যাচিকছেন তন্যাকত আবম আনবনতই বকট। এই সেন্যাক্ষন্যাত্, নন্যারমীর সেন্যাকথে 
পমরকরর, বড়কদর সেন্যাকথে লছেন্যাটকদর, বশবক্ষতকদর সেন্যাকথে বরকেশন্যাওয়েন্যালেন্যাকদর, এ আমন্যাকদর 
সেমন্যাকজির  যেন্যাবতমীয়ে  অসেন্যামন্যাবজিকে  বনন্যাবধ-বন্যালেন্যা-মমবসেবত  কেমন্যাকব,  বন্যাড়ন্যাকব  সেমন্যাকজির 
স্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যা:  রন্যাষ্ট্রে-রন্যাজিনমীবতর একেচ্ছত্রি রন্যাক্ষসে-ক্ষমতন্যার ববপরমীকত। সেমসেমন্যাচিন্যার 
নববকে। বসেন লযে  এই বকঙ আসেন্যার জিনন  মমবখকয়ে  আকছে লসেটন্যা  বদববন  লবন্যাঝন্যা  যেন্যাকচ্ছ: 
শন্যাহেবন্যাকগ,  সেন্যারন্যা  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ।  আজিককের  শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশ  লসেই  বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর 
আগন্যাম ফিন্যালমনমী ইশকতহেন্যার।

রচিনন্যাবট ছেন্যাপন্যা হেকয়েবছেলে বববডিবনউজি লটন্যাকয়েবনকফিন্যার ডিট কেম-এ ৯ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৩ তন্যাবরকখ 
এববাং নদবনকে ইকত্তিফিন্যাকে পবত্রিকেন্যায়ে ১১ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৩ তন্যাবরকখ।
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সরতিররচা

বন্যাবাংলেন্যা-বসেন: উকদ্দেশন ও উপন্যায়ে

   War criminals of Bangladesh

১৭.১ নবরমন-বঞ্চনন্যা-বলেপ্রেকয়েন্যাকগর সেভনতন্যা

ববগত কেকয়েকে হেন্যাজিন্যার  বছের ধকর  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ শন্যাসেকে লশ্রণমীর  হেন্যাকত নতবর  লযে  বস 
‘মন্যানবসেভনতন্যা’ নন্যাকম অবভবহেত হেকয়ে আসেকছে তন্যার মকধন ভন্যাকলেন্যা ভন্যাকলেন্যা কেথেন্যার লকেন্যাকনন্যা 
অভন্যাব লনই:  বকে ববদনমন্যান শন্যাসেকেকদর তরকফি,  বকে তন্যাহকদর ববরকদ্ধি ‘প্রেবতকরন্যাধ’ গকড় 
লতন্যালেন্যা ভন্যাবব শন্যাসেকেকদর তরকফি। উভয়ে পক্ষই দমবনয়েন্যার সেমস্ত মহেত্ উকদ্দেশন পমরকণর 
লেকক্ষন তন্যাহকদর আকেন্যাঙন্যার কেথেন্যা লেন্যাগন্যাতন্যারভন্যাকব বকলে আসেকছেন শত মমকখ। এ বনকয়ে 
রন্যাজি-বমবদ্ধিজিমীবমীকদর সেকবজিত ও প্রেচিন্যাবরত শন্যাস্ত্রমীয়ে বশক্ষন্যা-দমীক্ষন্যা-প্রেককেফৌশকলের শত শত 
রূপ, অজিস্রে লচিহেন্যারন্যা। মহেৎ এইসেব উকদ্দেশনককে বনকজিকদর উকদ্দেশন বহেকসেকব উপস্থিন্যাপন 
কেরন্যার লক্ষকত্রি লকেউ কেন্যাকরন্যা লচিকয়ে বপবছেকয়ে লনই;  কেন্যাকরন্যা সেন্যাকথে কেন্যাকরন্যা লমফৌবলেকে লকেন্যাকনন্যা 
পন্যাথেরকেন লনই। তন্যারপরও আজি সেন্যারন্যা পকবথেবমী জিমকড় নবরমন-বঞ্চনন্যা-বলেপ্রেকয়েন্যাকগর লকেন্যাকনন্যা 
অন লনই। একেবদককে, গুবটকেয়ে ববকশরন্যাবধকেন্যারপ্রেন্যাপ্ত মন্যানমকরর সেম্পদ-ববলেন্যাসে-লজিফৌলেমকরর 
অকশর  লনই।  অননবদককে,  কেকয়েকে শ’  লকেন্যাবট  মন্যানমকরর  অভন্যাব-অসেমতন্যা-অবভকযেন্যাগও 
অনহেমীন। সেমসেনন্যাটন্যা তন্যাহেকলে লকেন্যাথেন্যায়ে?  অকনককে হেয়েত ভন্যাবকবন আমন্যাকদর পক্ষ লথেককে 
যেন্যাহরন্যা যেন্যাবতমীয়ে বসেদ্ধিন্যান গ্রহেকণর এববাং শন্যাসেন কেরন্যার অবধকেন্যারমী লনতন্যা তন্যাহরন্যা যেকথেষ সেৎ-
আনবরকে-ঈমন্যানদন্যার নন বকলেই দমবনয়েন্যার আজিও এই অবস্থিন্যা।
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১৭.২ সেবাংগঠকনর উপন্যায়ে-প্রেণন্যালেমী

আমন্যার মকন হেয়ে সেমসেনন্যাটন্যা মমলেত সেততন্যা-বনষন্যা-আনবরকেতন্যা-আস্থিন্যা-উকদ্দেশন-ঈমন্যাকনর 
নয়ে। সেমসেনন্যাটন্যা উপন্যাকয়ের। একে কেথেন্যায়ে,  সেকেকলেই আমরন্যা বনকজির বনকজির মকতন্যা কেকর 
মন্যানব  জিন্যাবতর মঙলে-শুভ-উন্নিবতর কেথেন্যা  ববলে বকেন্তু কেমী  পদ্ধিবতকত কেমী  উপন্যাকয়ে  কেমী 
প্রেণন্যালেমীকত তথেন্যাকেবথেত মহেৎ উকদ্দেশন পমরণ কেরন্যার কেথেন্যা ভন্যাবন্যা হেকচ্ছ এববাং শুধম  কেথেন্যায়ে 
নয়ে,  লখন্যাদ  বন্যাস্তকবও  কেমী  উপন্যাকয়ে  লসেইসেব  উকদ্দেশন  পমরকণর  পকথে  ‘এবগকয়ে’  যেন্যাবচ্ছ 
আমরন্যা:  সেমসেনন্যাটন্যা  লসেখন্যাকনই। অন্ধ মতন্যাদকশরর  রবঙেন চিশমন্যা-পরন্যা  লচিন্যাকখ  নয়ে,  শন্যাদন্যা 
লচিন্যাকখ বন্যাস্তকবর বদককে তন্যাকেন্যাকত পন্যারকলে পলেককেই লদখন্যা যেন্যাকব লযে,  আমন্যাকদর আদশর-
মতন্যাদশর-উকদ্দেকশনর মকধন শত পন্যাথেরকেন থেন্যাকেকলেও (থেন্যাকেন্যাটন্যা স্বন্যাভন্যাববকেও বকট) উপন্যায়ে-
পদ্ধিবত-প্রেণন্যালেমীর প্রেকশ্ন কেন্যারও সেন্যাকথে কেন্যারও লমফৌবলেকে লকেন্যাকনন্যা পন্যাথেরকেন নন্যাই। লযেককেন্যাকনন্যা 
উকদ্দেশন পমরকণর, এমনবকে উকদ্দেকশনর পকক্ষ প্রেচিন্যার চিন্যালেন্যাকনন্যারও, প্রেথেম সেন্যামবষকে উপন্যায়ে 
হেকচ্ছ লকেন্যাকনন্যা নন্যা লকেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যাকরর সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যা গকড় লতন্যালেন্যা। আর সেবাংগঠকনর 
প্রেকশ্ন  পরস্পরববকরন্যাধমী-মতন্যাদশরওয়েন্যালেন্যাকদর  মকধন  সেবতনকেন্যাকরর  লকেন্যাকনন্যা  পরস্পর-
ববকরন্যাবধতন্যা  লনই  বলেকলেই  চিকলে।  সেকেকলেই  (আবস্তকে-নন্যাবস্তকে-গণতন্ত্রিমী-সেমন্যাজিতন্ত্রিমী-
পমহবজিতন্ত্রিমী  ইতনন্যাবদ-প্রেভক বত  সেকেলে মতন্যাদকশরর  ললেন্যাকেই)  বন্যাস্তকব  একেই  ধন্যাহকচির,  একেই 
ছেন্যাহকচির  সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যার  অনমসেন্যারমী।  যেন্যাবতমীয়ে  রন্যাজিবনবতকে  ধন্যারন্যার  অনমসেন্যারমীকদর 
অনমসেকত সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যাবট একেই রকেকমর:  উচ্চবনচি-ক্রমতন্যাবন্ত্রিকে ও কেতক র ত্বপরন্যায়েণ, 
এববাং  হেতর ন্যাকেতর ন্যা-আবমর-আমলেন্যা-লজিনন্যাকরলে-ববচিন্যারকে-উপন্যাচিন্যাযের-গুর-পবণ্ডত-পমকরন্যা-
বহেত-লমন্যালন্যা-পন্যাদমী-লসেকক্রটন্যাবর-সেম্পন্যাদকে-মহেন্যাসেবচিব-বনভর র।

সেন্যাদন্যা লচিন্যাকখ তন্যাকেন্যাকলে লদখন্যা যেন্যাকব: সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যার প্রেকশ্ন বলেকশবভকে-বন্যামপবন 
ইসেলেন্যামমী-ডিন্যানপবন  তথেন্যা  উত্তিরপবন-দবক্ষণপবনকদর  সেকেকলেরই  সেন্যাবাংগঠবনকে  লকেন্দ্র 
রন্যাজিধন্যানমীকত;  সেকেলে  সেবাংগঠকনরই  রন্যাষ্ট্রেপবত-সেভন্যাপবত-মহেন্যাসেবচিব-প্রেধন্যানমন্ত্রিমী-আবমর 
একেজিন মন্যাত্রি বনবক্তি। সেবাংগঠকনর মকধন সেবচিন্যাইকত লববশ ক্ষমতন্যার মন্যাবলেকে এই বনবক্তিবট। 
সেবাংগঠকনর  কেন্যাঠন্যাকমন্যায়ে  ইবন  সেবন্যার  ওপকর।  তন্যারপকরই  আকছে  সেভন্যাপবতমণ্ডলেমী  বন্যা 
লপ্রেবসেবডিয়েন্যাম বন্যা  সেম্পন্যাদকেমণ্ডলেমী বন্যা  মন্ত্রিমীপবররদ বন্যা  মজিবলেকশ শুরন্যা টন্যাইকপর একেবট 
সেন্যাবাংগঠবনকে স্তর। তন্যারপর  জিন্যাতমীয়ে-ববভন্যাগমীয়ে-আঞ্চবলেকে-লজিলেন্যা-উপকজিলেন্যা-লকেবন্দ্রকে 
বববভন্নি পযেরন্যাকয়ের সেন্যাবাংগঠবনকে প্রেণন্যালেমী। আর ববদনন্যালেয়ে লথেককে রন্যাষ্ট্রে পযেরন এই যেন্যাবতমীয়ে 
সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যার লক্ষকত্রিই সেকেকলের বনকচি আকছেন সেবাংগঠকনর সেন্যাধন্যারণ সেদসেনবকন তথেন্যা 
আপন্যামর জিনতন্যা। সেবাংখনন্যাগবরষ এই সেন্যাধন্যারণ সেদসেনবককনর বন্যা আমজিনতন্যার হেন্যাকত লতমন 
লকেন্যাকনন্যা ক্ষমতন্যাই লনই। এহকদর কেন্যাজি শুধম  লভন্যাট লদওয়েন্যা আর লনতন্যাকদরককে অনমকমন্যাদন 
লদওয়েন্যা।  মমকখ  মমকখ  এহকদরককেই  সেকেলে  ক্ষমতন্যার  মন্যাবলেকে  বলেন্যা  হেকলেও  বন্যাস্তকব  সেকেলে 
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ক্ষমতন্যার মন্যাবলেকে এককেবন্যাকর ওপকরর লকেন্দ্রমীয়ে লনতক বকন। যেন্যাবতমীয়ে সেবাংগঠকন বসেদ্ধিন্যান-
বনকদরশনন্যা  অথের-ক্ষমতন্যার  প্রেবন্যাহে উপর লথেককে বনকচির বদককে। বনকচির  বদককে ক্রমববননস্ত 
সেদসেনকদর কেন্যাজি হেকলেন্যা উপকরর বসেদ্ধিন্যান বন্যাস্তবন্যায়েন কেরন্যা। বনকচির আপন্যামর সেদসেনবককনর 
বন্যা  আমজিনতন্যার  লকেন্যাকনন্যা  স্বন্যাধমীনতন্যাও  লনই।  এহকদর  কেন্যাজি  শুধম  উপকরর  প্রেবত 
আনমগকতনর,  অন্ধকত্বর  ও  ববশ্বস্ততন্যার  বনরঙ্কম শ  প্রেমন্যাণ  বদকত  থেন্যাকেন্যা,  প্রেশ্নন্যাতমীতভন্যাকব 
উপকরর আকদশ-বনকরধ-হুকেম ম তন্যাবমলে কেরন্যা এববাং প্রেকয়েন্যাজিকন বনকজিকদর জিমীবন উৎসেগর 
কেকর লদওয়েন্যার জিনন সেদন্যাপ্রেসত থেন্যাকেন্যা।

ববদনমন্যান সেবরকগন্যাষমী কেতক রকে অনমসেকত এই সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যাবটর সেন্যাকথে এবন্যার যেবদ 
আপবন আমন্যাকদর সেমন্যাকজির প্রেচিবলেত বন্যাস্তব সেবাংগঠন-সেবাংস্থিন্যা-প্রেবতষন্যানসেমমহেককে বমবলেকয়ে 
লদকখন,  তন্যাহেকলে লদখন্যা  যেন্যাকব  পন্যাড়ন্যার কন্যাব ও পন্যাঠন্যাগন্যার লথেককে শুর কেকর এনবজিও, 
ছেন্যাত্রিসেবাংগঠন,  রন্যাজিবনবতকে  দলে,  লসেনন্যাবন্যাবহেনমী,  ববচিন্যারববভন্যাগ,  বশক্ষন্যা  প্রেবতষন্যান, 
বমবডিয়েন্যা, বনবসেন্যা-প্রেবতষন্যান, সেবচিবন্যালেয়ে এববাং লখন্যাদ রন্যাষ্ট্রে আসেকলে একেই ধন্যারন্যার সেবাংগঠন। 
মমকখ লযে যেন্যা-ই বলেমকে নন্যা  লকেন,  এই যেন্যাবতমীয়ে সেবাংগঠনই নবরমন ও বনবক্তিমন্যাবলেকেন্যানন্যায়ে 
ববশ্বন্যাসেমী,  বঞ্চনন্যা ও ববলেন্যাকসে ববশ্বন্যাসেমী  এববাং জিবরদবস্ত ও বলেপ্রেকয়েন্যাকগ ববশ্বন্যাসেমী। লকেউ 
আইকনর নন্যাকম, লকেউ গণতকন্ত্রির নন্যাকম, লকেউ ববপ্লকবর নন্যাকম, লকেউ ধকমরর নন্যাকম, লকেউ 
অববশ্বন্যাকসের নন্যাকম আসেকলে যেন্যা চিন্যান তন্যা হেকলেন্যা ববদনমন্যান লকেন্দ্রমীভম ত ও জিবরদবস্তমমলেকে 
রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যাককে দখলে কেরন্যা এববাং যেত লববশ বদন সেম্ভিব ছেকলে-বকলে-লকেফৌশকলে বনকজিকদর 
হেন্যাকত তন্যা  কেম বক্ষগত কেকর রন্যাখন্যা।  এহরন্যা  লকেউই চিন্যান  নন্যা  সেবাংগঠকনর সেন্যাধন্যারণ সেদসেনরন্যা 
বনকজিরন্যা বনকজিকদর ববকবকে-বমবদ্ধি-ববকবচিনন্যা অনমসেন্যাকর গকহেমীত স্বন্যাধমীন বসেদ্ধিন্যাকনর বভবত্তিকত 
বনকজিকদর মকতন্যা কেকর সেবাংগঠন পবরচিন্যালেনন্যা কেরকে,  বকেবাংবন্যা অনন কেথেন্যায়ে বলেকলে,  এহরন্যা 
চিন্যান নন্যা লদকশর জিনসেন্যাধন্যারণও একেইভন্যাকব বনকজিরন্যা বনকজিকদরককে পবরচিন্যালেনন্যা কেরকে।

১৭.৩ উকদ্দেশন ও উপন্যাকয়ের অসেঙবত

এই লযে কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেন্যাবাংগঠবনকে উপন্যায়ে, এর সেন্যাকথে লঘন্যাবরত উকদ্দেকশনর সেম্পকের  কেমী? 
আজিককে যেন্যাহরন্যা  বনকজিকদর সেবাংগঠন বনকজিরন্যা পবরচিন্যালেনন্যা  কেরকত বশখকছেন নন্যা,  হেতর ন্যা-
কেতর ন্যা-হুজিমকরর ওপর বনভর র কেরকত বন্যাধন হেকচ্ছন, তন্যাহরন্যা কেন্যালেককে সেবতনকেন্যাকরর গণতন্ত্রি 
গকড়  তম লেকত  সেক্ষম  হেকবন?  আজিককে  যেন্যাহরন্যা  বনকজির  সেবাংগঠকনর  লভতকরই  বনকজিরন্যা 
মমক্তিবমবদ্ধির,  স্বন্যাধমীনতন্যার ও বভন্নিমকতর চিচির ন্যা কেরকত পন্যারকছেন নন্যা,  তন্যাহরন্যাই কেন্যালেককে মমক্তি 
মন্যানমকরর  মমক্তি সেমন্যাজি  (তথেন্যা  সেমন্যাজিতন্ত্রি)  প্রেবতষন্যা  কেরকত পন্যারকবন?  আজিককে যেন্যাহরন্যা 
বনকজিকদর জিমীবন উৎসেগর কেরন্যার বসেদ্ধিন্যানটমকেম  পযেরন বনকজিকদর স্বন্যাধমীনতন্যার বভবত্তিকত গ্রহেণ 
কেরকত সেক্ষম নন, কেন্যালে তন্যাহরন্যাই হেন্যাশকরর মন্যাকঠ মহেন্যান আলন্যাহে পন্যাককের দরবন্যাকর বনকজির 
সেন্যারন্যা জিমীবকনর কেমরকেন্যাকণ্ডর দন্যাবয়েত্ব বনকজির কেন্যাহকধ তম কলে বনকয়ে দন্যাহড়ন্যাকনন্যার মকতন্যা বহেম্মত 
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অজিরন কেকর লফিলেকবন? এ সেব প্রেকশ্নর উত্তির ইবতবন্যাচিকে হেওয়েন্যা সেম্ভিব নয়ে।
আজিককে যেন্যাহরন্যা যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ননন্যাযেন ববচিন্যাকরর দন্যাববকত, সেকবরন্যাচ্চ শন্যাবস্তর দন্যাববকত, 

শন্যাহেবন্যাকগ এববাং সেন্যারন্যা লদকশ সেমকবত হেকয়েকছেন তন্যাহরন্যা বকেন্তু ববদনমন্যান জিবরদবস্তমমলেকে থেন্যানন্যা 
পমবলেশ-আইন-আদন্যালেত-কেন্যারন্যাগন্যার  ও  সেশস্ত্র  বন্যাবহেনমীসেমমকহের  সেমন্বিকয়ে  গকড়  রন্যাষ্ট্রে-
সেবাংগঠনবটককেই  ধরপন্যাকেড়-লজিলে-জিমলেমম-গুবলে-ফিন্যাহবসের  পদ্ধিবতকত  পবরচিন্যাবলেত  হেকত 
প্রেকরন্যাবচিত কেরকছেন। তন্যাহরন্যা বনকজিরন্যা অতনন সেবঠকেভন্যাকব অবহেবাংসে উপন্যাকয়ের কেথেন্যা বলেকছেন 
বকট,  বকেন্তু  অনন  বদককে  লখন্যাদ  রন্যাষ্ট্রেককেই  তন্যাহরন্যা  সেবহেবাংসে  পদ্ধিবতকত  যেন্যাওয়েন্যার  নবধতন্যা 
বদকচ্ছন। এখন্যাকনই নতবর হেকচ্ছ উকদ্দেশন ও উপন্যাকয়ের অসেঙবত। আজিককেও আমন্যাককে 
বনভর কয়ে  বলেকত  পন্যারকত  হেকব  লযে,  ফিন্যাহবসে-জিবন্যাই-মন্যার-কেন্যাকটর  প্রেবতকশন্যাধপরন্যায়েণ 
বহেবাংসেন্যানমীবতককে শন্যাহেবন্যাকগর সেবাংকেমীণর লশন্যাগন্যানগুকলেন্যা অবতক্রম কেরকত পন্যারকছে নন্যা। ফিন্যাহবসে-
জিবন্যাই-মন্যার-কেন্যাট  বকেন্তু একেন্যাত্তিকর  আমন্যাকদর  লশন্যাগন্যান  বছেলে নন্যা।  একেন্যাত্তিকর  আমন্যাকদর 
লশন্যাগন্যান  বছেলে  ইবতবন্যাচিকে  ও  সেকজিনধমরমী।  মমবক্তিযেমদ্ধি  চিলেন্যাকেন্যাকলেও  নতম ন  একেবট  সেমনর 
রন্যাকষ্ট্রের আকেন্যাঙন্যাই বছেলে আমন্যাকদর সেকেলে লশন্যাগন্যাকনর প্রেন্যাণ। আজিককে লকেন তন্যাহেকলে 
আমরন্যা যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ববচিন্যাকরর দন্যাববকত চিলেমন্যান আকনন্যালেকনর মকধনই আমন্যাকদর নতম ন 
সেমন্যাকজির রূপকেকল্পর প্রেশ্নবটককে সেন্যামকন আনকত পন্যারবছে নন্যা?

অকনককেই বলেকছেন, একে যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমী ইসেমনকত হেন্যাজিন্যারটন্যা আগন্যাম ইসেমন, পবরকেল্পনন্যা ও 
বভশন বনকয়ে কেনবফিউশন নতবর কেরন্যা যেন্যাকব নন্যা;  একত কেকর লফিন্যাকেন্যাসে নষ হেকয়ে যেন্যাকব। 
কেথেন্যাটন্যা লযে খমব বমথেনন্যা  তন্যা নয়ে। শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশ এখন এসেব কেথেন্যা লশন্যানন্যার মমকডিও 
নন্যাই। বঠকে আকছে, আপন্যাতত শুধম এই একেটন্যা ইসেমনকতই আকনন্যালেন গকড় তম বলে চিকলেন। 
যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধ প্রেকশ্নই কেন্যাজি লহেন্যাকে। বকেন্তু তন্যার জিনন লতন্যা সেবাংগঠন লেন্যাগকব। কেন্যাজিটন্যা লতন্যা 
মমলেত অগরন্যানন্যাইজি কেরন্যারই কেন্যাজি, তন্যাই নন্যা? বতর মন্যান মমহেমকতর র এই কেন্যাজিটন্যাই কেমী উপন্যাকয়ে 
লকেন্যান সেন্যাবাংগঠবনকে কেন্যাঠন্যাকমন্যা-প্রেণন্যালেমীকত সেম্পন্যাবদত হেকচ্ছ তন্যা বনকয়ে বকেন্তু কেথেন্যা বলেকতই 
হেকব। লকেননন্যা উপন্যায়েই উকদ্দেশন। উপন্যায়ে যেবদ উকদ্দেকশনর সেন্যাকথে সেঙবতপমণর নন্যা হেয়ে, লখন্যাদ 
উকদ্দেশনই তন্যাহেকলে বনথের হেয়ে। প্রেচিমর শ্রম-ঘন্যাম-রকক্তিও আমন্যাকদর উকদ্দেশন পমরণ হেয়ে নন্যা। 
উকদ্দেশন  বদকয়ে  উপন্যায়েককে  জিন্যাবস্টেফিন্যাই  কেরন্যার  সেমকযেন্যাগ  নন্যাই।  উকদ্দেশন  বদকয়ে  উপন্যায়েককে 
জিন্যাকয়েজি কেরন্যার নন্যামই হেকলেন্যা সেমববধন্যাবন্যাদ।

১৭.৪ যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর ববচিন্যার ও শন্যাবস্ত এড়ন্যাকনন্যার সেমকযেন্যাগ লনই

আবম জিন্যাবন, সেন্যাধন্যারণভন্যাকব আমরন্যা বকেছেম ললেন্যাকে যেন্যাবতমীয়ে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বলেপ্রেকয়েন্যাকগর ববকরন্যাধমী 
হেকলেও,  চিন্যাইকলেই বকেন্তু একে পলেককের মকধন ববদনমন্যান বলে প্রেকয়েন্যাগমমলেকে রন্যাষ্ট্রে-কেন্যাঠন্যাকমন্যা 
এববাং এর আইন-আদন্যালেত-কেন্যারন্যাগন্যার-বনবতরন ইতনন্যাবদ উকব যেন্যাকব নন্যা। চিন্যাইকলেই আজি 
আইন-আদন্যালেত-কেতক রত্ব-রন্যাষ্ট্রে-সেবচিবন্যালেয়ে-লসেনন্যাবন্যাবহেনমী সেম্পবকের ত ববদনমন্যান ধনন্যানধন্যারণন্যা
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-গুকলেন্যা  লচিন্যাকখর  বনকমকর  গন্যাকয়েব  হেকয়ে  যেন্যাকব  নন্যা।  আবম  চিন্যাইকলেই  হেন্যাজিন্যার  বছেকরর 
ইবতহেন্যাসে-পবরক্রমন্যায়ে গকড় ওঠন্যা অপরন্যাধ,  লফিফৌজিদন্যাবর দণ্ডবববধ,  ববচিন্যার-প্রেণন্যালেমী এববাং 
লজিলে-জিবরমন্যানন্যা  শন্যাবস্ত  সেবাংক্রন্যান  বশক্ষণ-প্রেবশক্ষণ-দমীক্ষন্যায়েনজিবনত  ববশ্বন্যাসেগুকলেন্যা 
তন্যাৎক্ষবণকেভন্যাকব বন্যাবতলে হেকয়ে যেন্যাকব নন্যা। সেমতরন্যাবাং সেবরপকক্ষর আমজিনতন্যা যেন্যাককে এতবদন 
ধকর ননন্যাযেন ববচিন্যার বকলে বশকখ একসেকছেন,  লসেই মন্যানদণ্ড লমন্যাতন্যাকবকেই আজিককে যেমদ্ধিন্যা-
পরন্যাধমীকদর এববাং অনন সেব অপরন্যাধমীর উপযেমক্তি শন্যাবস্ত হেওয়েন্যার দন্যাববককে লকেন্যাকনন্যা যেমবক্তিকতই 
অবজন্যা কেরন্যা  সেম্ভিব নন্যা।  এ কেথেন্যা বঠকে লযে,  খমকনর বদলেন্যা  খমকনর  প্রেবতকশন্যাধ-পরন্যায়েণ 
বচিননই আমন্যাকদর আদন্যালেত-প্রেথেন্যার বভবত্তি। খমন কেরন্যা যেবদ সেবতন সেবতন অপরন্যাধ হেকয়ে 
থেন্যাককে  তন্যাহেকলে  অপরন্যাধমী  বনবক্তিককে  আইনত  খমন  কেকর  লফিলেন্যার  যেমবক্তি  লটককে  কেমীকসের 
বভবত্তিকত?  লখন্যাদ খমন কেরন্যাটন্যাই যেবদ অপরন্যাধ হেকয়ে থেন্যাককে তন্যাহেকলে মকতম নদণ্ড প্রেদন্যানকেন্যারমী 
ববচিন্যারকে-কেন্যারন্যাগন্যার-জিলন্যাদও লতন্যা খমকনর দন্যাকয়েই অপরন্যাধমী হেন। বকেন্তু এতবদন এ কেথেন্যা 
নন্যা বকলে আজি হেঠন্যাৎ কেকর যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর ববচিন্যাকরর সেময়ে এ কেথেন্যা লতন্যালেন্যাটন্যা উকদ্দেশন-
প্রেকণন্যাবদত বকলে মকন লতন্যা হেকবই। কেন্যাকজিই,  উপযেমক্তি সেকবরন্যাচ্চ শন্যাবস্তর দন্যাবব আজি আর 
অবজন্যা কেরন্যার লকেন্যাকনন্যা অবকেন্যাশ থেন্যাকেকত পন্যাকর নন্যা।

১৭.৫ খমকনন্যাখমবনর দমববরপন্যাকে ও অনন্তঃসেন্যারশমনন স্বন্যাধমীনতন্যার আশঙ্কন্যা

তকব আজি আমন্যাকদরককে ঠন্যাণ্ডন্যা মন্যাথেন্যায়ে ববচিন্যারবমবদ্ধি বজিরন নন্যা কেকর ভন্যাবকতই হেকব লযে, 
শন্যাবনপমণরভন্যাকব এই ববচিন্যারপ্রেণন্যালেমী সেমন্যাপ্ত কেরকত নন্যা পন্যারকলে, সেন্যারন্যা লদকশর সেকেলে পকক্ষর 
মন্যানমকরর  শন্যাবন-বস্থিবত-স্ববস্তর  বববনমকয়ে  গুবটকেয়ে  ভয়েন্যাবহে  রকেকমর  গণববকরন্যাধমী 
ঐবতহেন্যাবসেকে দমষক তকেন্যারমীর উপযেমক্তি শন্যাবস্ত বদকত বগকয়ে আমন্যাকদর এই দমন্তঃবখনমী  বন্যাবাংলেন্যা 
আসেকলেই বকে আকরন্যা  এগুকব,  নন্যাবকে আরও বপবছেকয়ে  পড়কব?  স্বন্যাভন্যাববকে-সেন্যামন্যাবজিকে 
জিমীবনযেন্যাত্রিন্যা  বদকন  বদকন  অচিলে  হেকয়ে  পড়কত  থেন্যাকেকলে  অভন্যাব-অনটন  লদখন্যা  লদকব। 
আমন্যাকদর ক্রকমন্যান্নিবতশমীলে সেমন্যাজি আবন্যার বপবছেকয়ে পড়কব। এ ধরকনর একেটন্যা বপবছেকয়ে 
পড়ন্যা সেমন্যাজিই বকেন্তু অন্ধ-ববশ্বন্যাসে আর অন্ধ-অববশ্বন্যাসে ববস্তন্যাকরর জিনন আদশর সেমন্যাজি। 
লদকশ যেখন রবমীন্দ্রনন্যাকথের ভন্যারন্যায়ে ‘খমকনন্যাখমবনর দমববরপন্যাকে’ শুর হেকয়ে যেন্যায়ে, তখন সেবকচিকয়ে 
লেন্যাভ হেয়ে সেকেলে পকক্ষর অস্ত্রধন্যারমীকদর;  লেন্যাভ হেয়ে লজিন্যার-জিমলেমম-জিবরদবস্তওয়েন্যালেন্যাকদর; 
আকরন্যা শবক্তিশন্যালেমী হেকয়ে ওকঠ রন্যাকষ্ট্রের বলেপ্রেকয়েন্যাকগর সেবাংস্থিন্যাসেমমকহের সেক্ষমতন্যা। আজিককে 
আমরন্যা  রন্যাষ্ট্রেককে  হেন্যাকত  ধকর  প্রেবতপকক্ষর ওপর জিমলেমকমর  নবধতন্যা  বদবচ্ছ,  প্রেবতপকক্ষর 
সেম্পন্যাদকে-সেবাংবন্যাদপত্রি-বগ-ওকয়েবসেন্যাইট  বনবরদ্ধি  কেরন্যার  পন্যাইকেন্যাবর  অনমকমন্যাদন  বদবচ্ছ, 
বকেন্তু কেন্যালে যেখন আমন্যার-আমন্যাকদর যেন্যাবতমীয়ে বভন্নিমকতর ওপরও রন্যাকষ্ট্রের একেই ধরকনর 
জিমলেমম  লনকম  আসেকব তখন আমরন্যা  লসেটন্যা  লঠকেন্যাকনন্যার  লকেন্যাকনন্যা  ননবতকে বভবত্তির ওপর 
দন্যাহড়ন্যাকত পন্যারব নন্যা। অথেচি বভন্নিমকতর স্বন্যাধমীনতন্যা ছেন্যাড়ন্যা ‘স্বন্যাধমীনতন্যা’ কেথেন্যাটন্যাই অথেরহেমীন, 
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অনন্তঃসেন্যারশমনন হেকয়ে পকড়।
অনন্তঃসেন্যারশমনন স্বন্যাধমীনতন্যা অজিরন কেরন্যার জিননই বকে একেন্যাত্তির একসেবছেলে এই লদকশ? 

আজিককে যেন্যারন্যা ববচিন্যাকরর একে পন্যালন্যায়ে মমবক্তিযেমদ্ধিককে, আর অনন পন্যালন্যায়ে রন্যাজিন্যাকেন্যার-আলে-
বদরকদরককে লরকখ ইবতহেন্যাসে মন্যাপকছেন,  মমবক্তিযেমকদ্ধির সেন্যাগর-গভমীর-মহেত্ত্ব আর আকেন্যাশ-
সেমন্যান-ববশন্যালেত্ব অনমভব কেরন্যার মকতন্যা সেময়ে তন্যাহকদর হেন্যাকত নন্যাই। তন্যাহরন্যা বমঝকবন কেমী কেকর 
লযে একেন্যাত্তির শুধম দমই পকক্ষর বনমকেধন্যারমীকদর যেমদ্ধি বছেলে নন্যা। বন্যাকরন্যা বছেকরর একে বন্যালেককের 
সেদন-লফিন্যাটন্যা  হেন্যাহকসের  ছেন্যানন্যাকদরককে বমককে  আগকলে বনকয়ে  বনকজির আবন্যালেন  গ্রন্যাম-সকবত-
সেবাংসেগর লছেকড় ঊধ্বরশ্বন্যাকসে লদফৌড়ন্যাকত থেন্যাকেন্যার নন্যামও একেন্যাত্তির।

১৭.৬ পন্যারস্পবরকে বহেবাংসেন্যার রন্যাজিনমীবতকত নবমীর ইকমজি বনবহেন্যার 

আমন্যার বপ্রেয়েতম বশক্ষকেকদর একে জিন হেযেরত মমহেম্মকদর কেথেন্যা ভন্যাবব (তন্যাহর ওপর অপন্যার 
কেরণন্যা ও শন্যাবন ববররত লহেন্যাকে)। উবন বনশ্চিয়েই লদখকছেন কেমীভন্যাকব তন্যাহর নন্যাকম দমই পক্ষ 
অশন্যাবনর আবন্যাহেনমী  গন্যান গন্যাইকত ললেকগকছেন। একে পক্ষ টন্যাকে-মন্যাথেন্যায়ে নতম ন গজিন্যাকনন্যা 
চিমকলের আয়েনন্যা দককশন এতই ববকমন্যাবহেত লযে, হেযেরত মমহেম্মদককে বনকয়ে গন্যালেন্যাগন্যাবলে-কেম ৎসেন্যা-
পকণরন্যা রচিনন্যা নন্যা কেরকলে তন্যাহকদর বনকজির কেন্যাকছেই বনকজির যেমবক্তিবমবদ্ধির বশকঙের ধন্যার পরমীক্ষন্যা 
কেরন্যা চিকলে নন্যা। এহরন্যা এতটন্যাই যেমবক্তিবন্যাদমী লযে, পকবথেবমীর সেবচিন্যাইকত লনন্যাবাংরন্যা কেল্পনন্যায়ে আর 
লনন্যাবাংরন্যা  ভন্যারন্যায়ে  তন্যাহরন্যা  তন্যাহকদর  আত্মন্যার ওপর জিকম  ওঠন্যা  পমহকজির আবজিরনন্যার  প্রেকেন্যাশ 
ঘটন্যাকনন্যার যেমবক্তি খমহকজি পন্যান। এহরন্যা জিন্যাকনন নন্যা লযে, যেমবক্তি বজিবনসেটন্যা জিনন্যাব বহেটলেন্যাকররও 
বছেলে;  বজিবনসেটন্যা  ফিনন্যাবসেবন্যাকদর  পকক্ষও লেন্যাকগ। আসেকলে যেমবক্তি বলেকত এহরন্যা  লবন্যাকঝন 
বনকজির অববশ্বন্যাকসের সেপকক্ষ অন্ধ প্রেমন্যাণ হেন্যাবজির কেরন্যার লগন্যাহয়েন্যাতম র বম।

হেযেরত  মমহেম্মকদর  (সে.)  বন্যাস্তব  আথের-সেন্যামন্যাবজিকে-ঐবতহেন্যাবসেকে  সেমযেরকেকরন্যাজ্জ্বলে 
ভম বমকেন্যা সেম্পককের  সেন্যামন্যানন উপলেববও যেন্যাহর জিনন্যায়েবন তন্যাহর জিনন তবম আমন্যার মন্যায়েন্যাই হেয়ে। 
আহেন্যা  মনমরনসেনন্যান,  মতন্যাদকশরর  নন্যাকম  এহরন্যা  কেতখন্যাবন  লছেন্যাট  কেরকত  পন্যাকর  বনকজির 
আত্মন্যাককে। ‘আলন্যাহে নন্যাই’ প্রেমন্যাণ কেরন্যার জিনন এইসেব নন্যাবস্তককেরন্যা এতটন্যাই যেমবক্তিবন্যাদমী লযে 
‘যেন্যা’ নন্যাই তন্যারও লযে একেটন্যা নন্যাম আকছে, আর যেন্যার নন্যাম আকছে লসেটন্যাও লযে ‘একেটন্যা বকেছেম’ 
লসেটমকেম  লবন্যাঝন্যার মকতন্যা যেমবক্তি-সেঙবত তন্যাহকদর নন্যাই। বকঙর মহেন্যাপ্রেভম  শ্রীবচিতনন বকেন্তু লসেটন্যা 
বমবঝকয়ে বকলেবছেকলেন: লদহে মন্যাকত্রিরই লযেমন ‘লদহেমী’ থেন্যাককেন, লতমন নন্যাম মন্যাকত্রিরই ‘নন্যামমী’ 
থেন্যাককেন। বকেন্তু এই বকঙর সেনন্যান হেকয়েও লচিন্যারন্যা কেভম  নন্যাবহে লশন্যাকন ধকমরর কেন্যাবহেনমী। আলন্যাহে 
আর মমহেম্মকদর নন্যাম কেলেমবরত কেরকত পন্যারকলেই এহরন্যা খমবশ,  লযেন এই নন্যামগুকলেন্যা এতই 
পলেকেন্যা লযে, দমই পন্যাতন্যা পকনরন্যা বলেখকলেই হেন্যাওয়েন্যায়ে বমবলেকয়ে যেন্যাকব। অননবদককে, আকরকে পক্ষ 
হেযেরত  মমহেম্মকদর  ‘মন্যান-সেম্মন্যান’লকে  এতই  পলেকেন্যা  ভন্যাকবন  লযেন  তন্যাহর  মন্যান-সেম্মন্যান 
বন্যাহচিন্যাকনন্যার  জিনন  অকেথেন  ভন্যারন্যায়ে  ‘নন্যাবস্তকে’লদরককে  গন্যালেন্যাগন্যাবলে  নন্যা  কেরকলে,  অন্ধকেন্যাকর 
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চিন্যাপন্যাবত বদকয়ে প্রেবতপক্ষককে নন্যা লকেন্যাপন্যাকলে হেযেরত মমহেম্মকদর সেম্মন্যান বন্যাহকচি নন্যা। লফিসেবমকে 
আর  বকগর  পন্যাতন্যায়ে  লচিন্যাখ  বমলেন্যাকলেই  এই  উভয়ে  পকক্ষর  সেম্পককের  বলেন্যা  আমন্যার 
কেথেন্যাগুকলেন্যার সেতনতন্যা পন্যাওয়েন্যা যেন্যাকব।

আসেকলে উভয়ে পকক্ষর উপন্যায়ে-পদ্ধিবত-প্রেণন্যালেমী একেই: গন্যালেন্যাগন্যাবলে, লনন্যাবাংরন্যা কেথেন্যা, 
আর বহেবাংসেন্যা।  বহেবাংসেন্যা  মন্যাকন  বকেন্তু হেনকনচ্ছন্যা:  হেনন কেবরবন্যার  ইচ্ছন্যা। একে পক্ষ বন্যাবড়-
লফিরতন্যা বনরস্ত্র মন্যানমকরর গলেন্যায়ে চিন্যাপন্যাবতর লকেন্যাপ বসেন্যাকনন্যাককে পমণনকেমর মকন কেকরন; অনন 
পক্ষ যেন্যাবতমীয়ে সেবহেবাংসেতন্যার দন্যাবয়েত্ব রন্যাকষ্ট্রের বনমকেধন্যারমী বন্যাবহেনমীর ওপর ননস্ত কেকর পকরন্যাক্ষ-
ভন্যাকব  মন্যানমর  খমন  কেরন্যাককে  যেমবক্তিপরন্যায়েণ  কেকম্মন্যা  বকলে  ভন্যাকবন।  একে পক্ষ ফিন্যাহবসে  চিন্যান 
যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর;  আকরকে পক্ষ ফিন্যাহবসে চিন্যান নন্যাবস্তকেকদর। একে পক্ষ রন্যাষ্ট্রেককে বদকয়ে বনবরদ্ধি 
কেরন্যাকত চিন্যান যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমী দলেগুকলেন্যাককে, তন্যাহকদর পবত্রিকেন্যা-বগ-সেম্পন্যাদকেকদরককে; আকরকে 
পক্ষ ঐ একেই রন্যাষ্ট্রেককে বদকয়ে বনবরদ্ধি কেরন্যাকত চিন্যান ‘নন্যাবস্তকে বন্যামপবন’লদর দলেগুকলেন্যাককে, 
আর তন্যাহকদর পবত্রিকেন্যাগুকলেন্যাককে। উভয়ে পক্ষই বলে প্রেকয়েন্যাগমমলেকে ও প্রেবতকশন্যাধপরন্যায়েণ 
আইন-আদন্যালেকতর  ওপর  অগন্যাধ  আস্থিন্যা  রন্যাকখন।  আমন্যাকদরককে  তন্যাই  বমঝকত  হেকব: 
আজিককে লযে রন্যাষ্ট্রে যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ফিন্যাহবসে লদওয়েন্যার জিনন উকঠপকড় ললেকগকছে,  কেন্যালেককে 
জিন্যামন্যায়েন্যাত ক্ষমতন্যায়ে লগকলে লসেই রন্যাষ্ট্রেই প্রেবতপকক্ষর রক্তিপন্যান কেরন্যার জিনন আনবরকেভন্যাকব 
তক ষন্যাতর  হেকয়ে উঠকব।

১৭.৭ লস্রেফি আইন-আদন্যালেত বদকয়ে ইবতহেন্যাকসের মমীমন্যাবাংসেন্যা হেয়ে নন্যা

আমন্যাকদরককে  লখয়েন্যালে  কেরকত  হেকব:  রন্যাকষ্ট্রের  একেটন্যা  বদকে  হেকলেন্যা  তন্যার  লেন্যালেন-পন্যালেন-
সেকজিকনর  আথেরসেন্যামন্যাবজিকে  সেত্তিন্যা;  আর  রন্যাকষ্ট্রের  অপর  বদকে  হেকলেন্যা  হেতনন্যা-বলেপ্রেকয়েন্যাগ-
লেমটপন্যাকটর রন্যাক্ষসে-রন্যাজিবনবতকে-শন্যাসেনমমলেকে সেত্তিন্যা। রন্যাষ্ট্রে-রন্যাক্ষকসের নখদন-থেন্যাবন্যা যেবদ 
ক্রমন্যাগতভন্যাকব মমবড়কয়ে লদওয়েন্যা নন্যা যেন্যায়ে,  তন্যার বদকলে যেবদ রন্যাকষ্ট্রের রক্তিতক ষন্যাককে আকরন্যা 
আস্কন্যারন্যা লদওয়েন্যা হেয়ে, তন্যাহেকলে লসেই যেমপকেন্যাকষ দলে-মত-মতন্যাদশর বনববরকশকর আমরন্যা সেবন্যাই 
কেখকনন্যা নন্যা কেখকনন্যা ববলে হেকবন্যা। আমরন্যা বকে ভম কলে যেন্যাব,  এই সেরকেন্যারই বন্ধ কেকরবছেলে 
লফিসেবমকে, বন্ধ কেকরবছেলে ইউবটউব? একেবন্যার খমকলে লদওয়েন্যার পকরও এখন আবন্যার বন্ধ 
ইউবটউব।

মন্যানমকরর  ববকবকে-বমবদ্ধি  আর  ববচিন্যার-ববকবচিনন্যার  প্রেকেক বত-দত্তি,  আলন্যাহে-প্রেদত্তি 
সেক্ষমতন্যার ওপর লকেউই লদখবছে ভরসেন্যা রন্যাকখন নন্যা। সেকেকলেই ভম কলে যেন্যান, লকেন্যাকনন্যা ‘মহেৎ’ 
উকদ্দেকশনই সেরকেন্যার ও রন্যাকষ্ট্রের বলেপ্রেকয়েন্যাকগর সেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যাককে আকরন্যা শবক্তিশন্যালেমী, আকরন্যা 
আক্রমণন্যাত্মকে, আকরন্যা সেবহেবাংসে কেকর লতন্যালেন্যাটন্যা লগন্যাটন্যা কেওকমর জিনন, পমকরন্যা কেবমউবনবটর 
জিনন  মন্যারন্যাত্মকে ববপজনকে একেবট  কেন্যাজি। বহেবাংসেন্যা  আকরন্যা  বহেবাংসেন্যাককেই  লডিককে  আকন। 
রন্যাকষ্ট্রের  ববপরমীকত  শবক্তিশন্যালেমী  কেকর  লতন্যালেন্যা  দরকেন্যার  বরবাং  আমন্যাকদর  সেমন্যাজি-সেত্তিন্যাককে, 
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সেন্যামবজিকে  প্রেবতষন্যানগুকলেন্যাককে।  রন্যাষ্ট্রে  ও  আইন-আদন্যালেকতর  জিবরদবস্ত  বদকয়ে  একেটন্যা 
ভন্যাবধন্যারন্যাককে বনবশ্চিহ্নে কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা। নমকরমবন্যাগর  টন্যায়েন্যালে বদকয়ে নন্যাবজিবন্যাদ বনবশ্চিহ্নে কেরন্যা 
যেন্যায়েবন। সেমন্যাজিই পন্যাকর উদন্যারতন্যা, স্বন্যাধমীনতন্যা, বহুমত, অবহেবাংসেন্যা, লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা, সেবাংহেবত, 
সেহেকযেন্যাবগতন্যা এববাং সেকজিনশমীলেতন্যার ক্রমববকেন্যাশ ঘটন্যাকনন্যার মধন বদকয়ে মতন্যাদকশরর অন্ধত্বককে 
অগ্রহেণকযেন্যাগন কেকর তম লেকত।

লস্রেফি ববকশর লকেন্যাকনন্যা  একেবট আদন্যালেকতর লদওয়েন্যা রন্যাকয়ে লকেন্যাকনন্যাবদন ‘ইবতহেন্যাকসের 
মমীমন্যাবাংসেন্যা’ হেকত পন্যাকর নন্যা। ‘ইবতহেন্যাকসের দন্যায়ে’ লমটন্যাকনন্যা লকেন্যাকনন্যা লফিফৌজিদন্যাবর মন্যামলেন্যার ববরয়ে 
হেকত  পন্যাকর  নন্যা।  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  আইন-কেন্যানমন  আর  বলে প্রেকয়েন্যাকগর  লজিন্যাকর  লকেন্যাকনন্যা  একেবট 
রন্যাজিবনবতকে দলেককে বনবরদ্ধি কেকরই ইবতহেন্যাকসের মমীমন্যাবাংসেন্যা কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা। তন্যাকত কেকর লখন্যাদ 
রন্যাজিনমীবত বটককে যেন্যায়ে, বচিরনন মযেরন্যাদন্যা লেন্যাভ কেকর। ইবতহেন্যাকসের দন্যায়ে লমটন্যাকনন্যা যেন্যায়ে বরবাং 
নতম ন ইবতহেন্যাসে রচিনন্যা কেরন্যার মধন বদকয়ে। ইবতহেন্যাকসের দন্যায়ে লমটন্যাকত হেকব রন্যাষ্ট্রে-সেমন্যাকজির 
পমনজিরন্যাগরণ-পমনগরঠনমমলেকে  রূপন্যানর  ঘটন্যাকনন্যার  মধন  বদকয়ে:  রন্যাজিবনবতকে-মতন্যাদবশরকে-
সেবহেবাংসে-সেন্যামবরকে  রন্যাষ্ট্রেসেত্তিন্যা  লথেককে  আথের-সেন্যামন্যাবজিকে-অবহেবাংসে-লবসেন্যামবরকে  রন্যাষ্ট্রেসেত্তিন্যার 
বদককে একগন্যাকনন্যার মধন বদকয়ে।

১৭.৮ অনন্যানন্যাবকের স্টেকদর  ভম লে লথেককে জিন্যামন্যায়েন্যাত বশখকত পন্যাকর 

অনন্যানন্যাবকের স্টেকদর ঐবতহেন্যাবসেকে ভম লে লথেককে জিন্যামন্যায়েন্যাত চিন্যাইকলে বশখকত পন্যাকর। উনবববাংশ 
শতককের শ্রবমকে-জিনতন্যার মমবক্তিপরন্যায়েণ আকনন্যালেনগুবলের প্রেধন্যান একেবট লস্রেন্যাকতন্যাধন্যারন্যা 
বছেলে ননরন্যাজিনবন্যাদ। তন্যাককে লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব আটকেন্যাকত নন্যা লপকর লশকর চিরম জিমলেমকমর পথে 
গ্রহেণ  কেকরবছেলে  ইউকরন্যাকপর  রন্যাষ্ট্রেগুকলেন্যা।  আইনমী  পনন্যায়ে  চিলেন্যার  সেমকযেন্যাগ  সেম্পমণরভন্যাকব 
বনন্তঃকশবরত  হেওয়েন্যায়ে  ১৮৮০-১৮৯০  দশককে  চিরম  পনন্যার  বদককে  ঝম হককে  পকড় 
ননরন্যাজিপবনরন্যা। একেন্যাবধকে রন্যাষ্ট্রেপ্রেধন্যান-কেন্যারখন্যানন্যামন্যাবলেকে খমন হেন তন্যাহকদর হেন্যাকত। অবকশকর 
১৯০৭ সেন্যাকলের  আমস্টেন্যাডির ন্যাম-কেবাংকগ্রকসে  ক্রমবধরমন্যান  গণবববচ্ছন্নিতন্যার  ভম লে  সেন্ত্রিন্যাসেবন্যাদমী 
পকথের কেথেন্যা প্রেকেন্যাকশন স্বমীকেন্যার কেকর বনকজিকদরককে গণশ্রবমকে আকনন্যালেকনর পকথে বফিবরকয়ে 
আকনন ননরন্যাজিনবন্যাদমীরন্যা। আজিককে চিন্যাইকলে অনন্যানন্যাবকের স্টেকদর লসেই ভম লে লথেককে বশক্ষন্যা বনকত 
পন্যাকর  জিন্যামন্যায়েন্যাত। তন্যাহরন্যাও একেটন্যা  ঐবতহেন্যাবসেকে ঢন্যাকেন্যা-কেবাংকগ্রসে লডিককে  স্বমীকেন্যার  কেরকত 
পন্যাকর  একেন্যাত্তিকরর  ঐবতহেন্যাবসেকে  ভম কলের  কেথেন্যা।  পন্যাকে  হেন্যানন্যাদন্যার-বন্যাবহেনমীর  গণহেতনন্যা-
গণলেমণ্ঠন-ধররকণ সেহেন্যায়েতন্যা কেরন্যার অপরন্যাধ কেবমলে কেকর বনন্তঃশতরভন্যাকব ক্ষমন্যা চিন্যাইকত পন্যাকরন 
তন্যাহরন্যা  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  আপন্যামর  মন্যানমকরর  কেন্যাকছে।  এববাং  তন্যাহরন্যা  বফিকর  আসেকত  পন্যাকরন 
সেন্ত্রিন্যাসেবন্যাদ লথেককে জিনসেন্যাধন্যারকণর কেন্যাতন্যাকর। তন্যাহকদর মকধন যেন্যাহরন্যা  এখনও পবরপমণরভন্যাকব 
ববকবকে-ববঞ্চত  হেনবন,  কেবতপয়ে  যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমী  নরঘন্যাতকেকদরককে  উপযেমক্তি  শন্যাবস্তর  হেন্যাত 
লথেককে বন্যাহচিন্যাকনন্যার গণববকরন্যাধমী প্রেকচিষন্যা অবনন্যাহেত নন্যা লরকখ তন্যাহরন্যা বফিকর আসেকত পন্যাকরন 
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শন্যাবনর পকথে, আলন্যাহের পকথে। ইসেলেন্যাম বন্যা লযেককেন্যাকনন্যা ববশ্বন্যাসে লমন্যাতন্যাকবকে সেমন্যাজিককে গকড় 
লতন্যালেন্যার বচিনন্যা কেরন্যা লকেন্যাকনন্যা অপরন্যাধ নয়ে। বকেন্তু জিবরদবস্তর পথে ইসেলেন্যাকমর পথে নয়ে। 
আলন্যাহে চিন্যাইকলে জিবরদবস্তর বডিবক্র জিন্যাবর কেকর ইসেলেন্যাম কেন্যাকয়েম কেরকত পন্যারকতন, তন্যাহর 
লপয়েন্যারন্যা  হেন্যাববব  হেযেরত  মমহেম্মদককে  সেতন  প্রেচিন্যাকরর  দন্যাকয়ে  এত  অপমন্যান-অসেম্মন্যান-
অববচিন্যার-অতনন্যাচিন্যাকরর মমকখন্যামমবখ হেকত হেকতন্যা নন্যা। বকেন্তু জিবরদবস্ত বদকয়ে আপন্যাতভন্যাকব 
মতন্যাদশর প্রেবতষন্যা কেরন্যা যেন্যায়ে, বকেন্তু সেৎ ববশ্বন্যাসে প্রেবতষন্যা কেরন্যা যেন্যায়ে নন্যা।

১৭.৯ ইসেলেন্যাম ঈমন্যান ববকবকে ববচিন্যারবমবদ্ধি ও স্বন্যাধমীনতন্যা

ইসেলেন্যাম  মন্যাকন  ঈমন্যান,  লফিইথে,  ববশ্বন্যাসে।  ববশ্বন্যাসে  বজিবনসেটন্যাই  যেমবক্তিপমণর।  ববচিন্যারবমবদ্ধি-
পমণর।  ববশ্বন্যাসে-সেবাংশয়ে-ভয়ে  এববাং  যেমবক্তিকবন্যাধ  সেহেজিন্যাত  মন্যানববকে  নববশষন।  জিনসেমকত্রি 
আলন্যাহের কেন্যাছে লথেককে মন্যানমর এগুকলেন্যা লপকয়ে থেন্যাককে। এগুকলেন্যা মন্যানমকরর অনজিরন্যাত গুণ। 
ববশ্বন্যাসেমী  মন্যানমর  মন্যাকত্রিই  তন্যাই  যেমবক্তিবন্যাদমী।  লসে  যেমবক্তি  লখন্যাহকজি  বনজি ববশ্বন্যাকসের  সেপকক্ষ, 
প্রেমন্যাণও লখন্যাহকজি, বন্যাস্তব ইশন্যারন্যা লখন্যাহকজি। নন্যা লপকলে সেবাংশয়ে ভর কেকর, ববশ্বন্যাসে বদলেন্যায়ে। 
আর  লযে  ববশ্বন্যাসে  বনকজির  জিনন  বদলেন্যাকনন্যার  লকেন্যাকনন্যা  অবকেন্যাশ  রন্যাকখ  নন্যা,  লসে  ববশ্বন্যাসে 
অনদকরবষকত অন্ধ। অন্ধ-ববশ্বন্যাসে লডিককে আকন অন্ধকেন্যার। অন্ধকেন্যাকরর প্রেধন্যানতম আকধয়ে 
ভয়ে-ববভমীবরকেন্যা-আতঙ্ক-আশঙ্কন্যা। একদরই বন্যাহেন জিবরদবস্ত। অননবদককে লযে ববশ্বন্যাসে অন্ধ 
নয়ে, ওকপন: লসে ববশ্বন্যাসে মন্যানববকে, ধন্যাবমরকে। মন্যানমকরর স্বন্যাভন্যাববকে-প্রেন্যাকেক বতকে গুণন্যাবলেমী বন্যা 
মনমরনধমরককে তন্যা ধন্যারণ কেকর। তন্যাই বকলে ববশ্বন্যাসে পবরবতর কনর সেমকযেন্যাগ থেন্যাকেন্যা মন্যাকন বকেন্তু 
সেমববধন্যাবন্যাদ নয়ে,  উঠকত-বসেকত  (জিন্যান বন্যাহচিন্যাকত বন্যা ললেন্যাকভ-লমন্যাকহে)  ববশ্বন্যাসে বদলেন্যাকনন্যা 
নয়ে। ববশ্বন্যাসে বদলেন্যাকনন্যার সেমকযেন্যাগ থেন্যাকেন্যা মন্যাকন আসেকলে আনবরকে লবন্যাঝন্যাপড়ন্যার সেমকযেন্যাগ 
থেন্যাকেন্যা:  বনকজির সেন্যাকথে বনকজির,  বনকজির সেন্যাকথে আলন্যাহের,  এববাং আলন্যাহের অবভপ্রেকেন্যাশ-
সেমমকহের সেন্যাকথে (মন্যাকন সেকবষকেম কলের সেন্যাকথে) বনকজির বত্রিমন্যাবত্রিকে লবন্যাঝন্যাপড়ন্যার সেমকযেন্যাগ। এই 
সেন্যাববরকে লবন্যাঝন্যাপড়ন্যার পকথেই বনবক্তি-মন্যানমর তন্যার পবরবন্যার-সেম্প্রদন্যায়ে-সেমন্যাজি-আত্মদন্যাকয়ের 
পথে লবকয়ে অনকনর বদককে ববকেবশত, প্রেসেন্যাবরত, পবরবনন্যাপ্ত হেকয়ে উঠকত থেন্যাককে।

এ জিননই ববশ্বন্যাসে মন্যাকন ববকবকেও বকট। ববকবকে হেকচ্ছ সেবাংশয়ে-যেমবক্তি-ববচিন্যারবমবদ্ধির 
পকথে ববশ্বন্যাসেককে শুদ্ধিতর কেকর তম লেকত থেন্যাকেন্যা। ববকবকে তন্যাই মমলেনকবন্যাধ। অকননর কেন্যাকছে 
বনকজির মমলেন  এববাং  বনকজির কেন্যাকছে  অকননর  মমকলেনর  মকধন  তম লেনমমলেন  ববচিন্যাকরর  লবন্যাধই 
মমলেনকবন্যাধ। অকননর জিন্যায়েগন্যায়ে আবম হেকলে কেমী কেরতন্যাম, আর আমন্যার জিন্যায়েগন্যায়ে লসে হেকলে 
কেমী  কেরত,  লসেই  ববচিন্যারকবন্যাকধর  নন্যামই  মমলেনকবন্যাধ।  নমীবতবনবতকেতন্যা-মমলেনকবন্যাধ  হেকলেন্যা: 
অকননর স্থিন্যাকন আবম হেকলে লযে আচিরণ প্রেতনন্যাশন্যা কেরতন্যাম, আমন্যার বদকে লথেককে অননকদর 
সেন্যাকথে  লসেই  আচিন্যার-বনবহেন্যার-আদব-কেন্যায়েদন্যার  অনমশমীলেন  কেরন্যা।  ববশ্বন্যাসে-ববকবকে-
মমলেনকবন্যাধ মন্যাকন তন্যাই সেমকবদনন্যাও বকট। অকননর স্থিন্যাকন আবম থেন্যাকেকলে লযে লবদনন্যা লবন্যাধ 
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কেরতন্যাম, অকননর লসেই লবদনন্যাককে সেমরমভন্যাকব উপলেবব কেরন্যার নন্যামই সেমকবদনন্যা। ববশ্বন্যাসেমী 
মন্যানমর  মন্যাকনই  তন্যাই  ববকবকেবন্যান,  যেমবক্তিশমীলে,  নমীবতকবন্যাধ-মমলেনকবন্যাধসেম্পন্নি  মন্যানমর। 
অননবদককে অন্ধ ববশ্বন্যাসে মন্যাকন  জিমলেমমপনন্যা। তন্যার  মকধন  অভন্যাব লবন্যাঝন্যাপড়ন্যার,  ববচিন্যার-
ববকবচিনন্যার, যেমবক্তিবমবদ্ধির এববাং ববকবককের।

ববশ্বন্যাসেমী মন্যানমর মন্যাকত্রিই আবন্যার স্বন্যাধমীন মন্যানমরও বকট। লকেননন্যা আনবরকে লবন্যাঝন্যাপড়ন্যার 
পকথে লসে বনকজিককে লখন্যালেন্যা রন্যাকখ লযেককেন্যাকনন্যা পবরণন্যাম লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরন্যার জিনন। ববশ্বন্যাসেমীরন্যা 
পবথেকে: সেহেজি পকথের, বসেরন্যাতম লে মমস্তন্যাবকেকমর। পথে কেখকনন্যা আকগ থেন্যাকেকত মমখস্ত থেন্যাককে 
নন্যা, জিন্যানন্যা থেন্যাককে নন্যা। পথে মন্যাকনই অকচিনন্যা অজিন্যানন্যা পথে। পথে লখন্যালেন্যা নন্যা থেন্যাকেকলে পবথেকে 
এগুকত পন্যাকর নন্যা। পথে বন্ধ লতন্যা পবথেকে অন্ধ। আর মমখস্ত পথে মন্যাকন রন্যাজিন্যার পথে, হুকেম ম 
তন্যাবমলে কেরন্যার পথে। অন্ধ ববশ্বন্যাসেমী এই জিননই পরন্যাধমীন। বনকজিরই বদ্ধি ববশ্বন্যাকসের হেন্যাকত 
লসে বনকজি ববন। লখন্যায়েন্যা লগকছে মনমরনসেনন্যান বহেকসেকব তন্যাহর স্বভন্যাবদত্তি-প্রেকেক বতদত্তি-আলন্যাহে-
প্রেদত্তি স্বন্যাধমীনতন্যার স্বন্যাদ  এববাং সেন্যাধ। এববাং নন্যাবস্তকেতন্যাও একে প্রেকেন্যার ববশ্বন্যাসে:  আলন্যাহের 
অবস্তকত্বর প্রেকশ্ন অন্ধ-অববশ্বন্যাসে। যেন্যা  নন্যাই তন্যা  নন্যা  থেন্যাকেন্যার  পকক্ষ তথেন্যাকেবথেত ‘প্রেমন্যাণ’ 
হেন্যাবজির কেরন্যা। বকেন্তু যেন্যা নন্যাই তন্যার নন্যা থেন্যাকেন্যা প্রেমন্যাণসেন্যাকপক্ষ হেয়ে লকেন্যান যেমবক্তিকত তন্যা ভন্যাবন্যার 
মকতন্যা সেময়ে নন্যাবস্তককের হেন্যাকত নন্যাই। যেমবক্তির বদকে লথেককে লদখকলে নন্যাবস্তকেতন্যা তন্যাই লস্রেফি 
একেটন্যা ‘ফিনন্যালেন্যাবসে’ (বমথেনন্যা যেমবক্তি, বমথেনন্যা ববশ্বন্যাসে বন্যা লহেত্বন্যাভন্যাসে)।

১৭.১০ কেতক র ত্বপরন্যায়েণ সেবাংগঠনপ্রেণন্যালেমীই আসেলে সেমসেনন্যা 

শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশককে  এগুকত  হেকব  ববশ্বন্যাসে-যেমবক্তি-স্বন্যাধমীনতন্যার  পকথে।  আমন্যাকদরককে 
বমঝকত হেকব:  এই বতকনর মধনকেন্যার বহুলে প্রেচিন্যাবরত আপন্যাতববকরন্যাধ আসেকলে যেথেন্যাযেথে 
উপলেববর  অভন্যাব  মন্যাত্রি।  অনন্যানন্যাবকের স্টেকদরককে  জিবরদবস্তমমলেকেভন্যাকব  বনবরদ্ধি  কেরকত 
যেন্যাওয়েন্যার  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  ভম লে  লথেককে  আজিককের  রন্যাষ্ট্রেপক্ষ  এববাং  শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশও  চিন্যাইকলে 
বশখকত পন্যাকর। ননরন্যাজিনবন্যাদককে বনবরদ্ধি কেরকত বগকয়ে ইউকরন্যাকপর রন্যাজি রন্যাষ্ট্রেগুকলেন্যা লডিককে 
একনবছেলে দমই দশককের সেবহেবাংসেতন্যার হুকলন্যাড়। আজিককের রন্যাষ্ট্রেপক্ষও বকে লসেই বদককেই বনকয়ে 
লযেকত চিন্যায়ে সেমন্যাজিককে?  যেন্যাহকদরককে বনবরদ্ধি কেরন্যার দন্যাবব তম লেকছে তন্যাহকদর রন্যাষ্ট্রে-সেবাংগঠন-
প্রেণন্যালেমী আর যেন্যাহকদর কেন্যাকছে দন্যাবব লপশ কেরকছে শন্যাহেবন্যাগ,  তন্যাহকদর রন্যাষ্ট্রে-সেবাংগঠনপ্রেণন্যালেমী 
মমলেত  একেই  রকেকমর।  এতকেন্যালে  ধকর  রন্যাষ্ট্রেককে  যেন্যাহরন্যা  খমন-গুম-বনযেরন্যাতন-কেন্যারন্যাদণ্ড-
মকতম নদণ্ড  আর  যেমকদ্ধির  একেটন্যা  অপ্রেবতকরন্যাধন  লমবশকন  পবরণত  কেকরকছেন,  লসেই  সেব 
রন্যাষ্ট্রেন্যাপরন্যাধমীকদর গকড় লতন্যালেন্যা সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যা বদকয়েই বকে যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ননন্যাযেন ববচিন্যার 
সেম্ভিব?  শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশ  বকে  রন্যাকষ্ট্রের  নবরমন-বলেপ্রেকয়েন্যাগ-বনবক্তিমন্যাবলেকেন্যানন্যা  বনভর র 
নখদন-থেন্যাবন্যাগুকলেন্যাককেই আকরন্যা শন্যাবনকয়ে তম লেকত চিন্যায়ে?

একেবন্যার বকলেবছে,  সেমন্যাজি-সেবাংগঠন-রন্যাষ্ট্রে যেবদ হুকেম মতন্যাবন্ত্রিকে এববাং যেন্যাবন্ত্রিকেই লথেককে 
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যেন্যায়ে  তন্যাহেকলে  নন্যাগবরককেরন্যা  বনবক্তিগতভন্যাকব  ও সেন্যামন্যাবজিকেভন্যাকব  বনকজিককে-পবরবন্যারককে-
সেমন্যাজিসেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যাককে পবরচিন্যালেনন্যা  কেরকত পন্যাকরন নন্যা;  কেন্যারণ সেকেলে বসেদ্ধিন্যান গ্রহেকণর 
মন্যাবলেকেন্যানন্যা থেন্যাককে হুকেম মতকন্ত্রির এককেবন্যাকর ওপকর গুবটকেয়ে ললেন্যাককের হেন্যাকত। যেন্যা ববলে বন 
তন্যা  হেকলেন্যা:  এই  ধরকনর  সেমন্যাজি-সেবাংগঠনই  লশখন্যায়ে  আনমগতন,  অন্ধ-ববশ্বন্যাসে,  অন্ধ-
অববশ্বন্যাসে  এববাং  বলে  প্রেকয়েন্যাকগর  নবধতন্যা।  সেমতরন্যাবাং  বনবক্তি-সেন্যামন্যাবজিকে-রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  কেমরকেন্যাণ্ড 
লথেককে এই সেন্যাবাংগঠবনকে উপন্যায়ে-প্রেণন্যালেমী-কেন্যাঠন্যাকমন্যাককে ববদন্যায়ে কেরকত নন্যা পন্যারকলে মতন্যাদবশরকে 
অন্ধত্ব লথেককে আমরন্যা মমবক্তি পন্যাব নন্যা। সেমন্যাকজি খমকনন্যাখমবন ললেকগই থেন্যাকেকব।

ললেখন্যাবট নদবনকে ইকত্তিফিন্যাকে পবত্রিকেন্যার ‘দকবষককেন্যাণ’ পন্যাতন্যায়ে ‘খর বন্যায়েম বয়ে লবকগ’ শমীররকে আমন্যার 
বনয়েবমত কেলেন্যাকম প্রেকেন্যাবশত হেকয়েবছেলে ২৭লশ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৩। 
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আঠচাররচা

আমন্যাকদর ববড়ন্যালে, আমন্যাকদর ঘণন্যা

Bangladesh War Criminal Animal

১৮.১ আমন্যাকদরককে লকেন রন্যাস্তন্যায়ে লেন্যাশ হেকত হেকব?

যেন্যায়েযেন্যায়েবদন  পবত্রিকেন্যার  ববকশর  একেবট  বরকপন্যাকটর র  জিনন  সেবাংবশষ  সেন্যাবাংবন্যাবদককের  প্রেকশ্নর 
উত্তিকর বলেন্যা এববাং পকর ঐ পবত্রিকেন্যায়ে ২রন্যা মন্যাকচির  মমবদত আমন্যার কেথেন্যাগুকলেন্যা একেবট লনন্যাট 
আকেন্যাকর  লফিসেবমককে  লপন্যাস্টে  কেকরবছেলেন্যাম।  অননকদর  মকধন  কেন্যানন্যাডিন্যায়ে  উচ্চবশক্ষন্যারত 
আমন্যাকদর  একে  প্রেন্যাক্তিন  বশক্ষন্যাথেরমীও  লসেই  লনন্যাটবট  লশয়েন্যার  কেকরবছেকলেন।  লফিসেবমককে 
লশয়েন্যারকেক ত লসেই লনন্যাকটর বনকচি মনকবনর ঘকর তন্যাহর একে বন্ধম  গত ৩রন্যা মন্যাকচির  বলেকখকছেন:

আবম লমন্যাকটও লকেন্যাকনন্যা ছেন্যাগুককে [মমবক্তিযেমদ্ধিববকরন্যাধমীককে  ] সেন্যাকপন্যাটর  কেরবছে নন্যা। 
আবম বনকজিও দমই বন্যার শন্যাহেবন্যাগ বগকয়েবছে। বকেন্তু এখন যেন্যাবচ্ছ নন্যা। আমন্যার 

মকতন্যা আকরন্যা অকনককেই তন্যাই কেরকছে। লতন্যারন্যা বন্যাইকর লথেককে যেন্যা জিন্যানবছেসে,  আর 
আমরন্যা যেন্যা লদখবছে, তন্যার মকধন পন্যাথেরকেন অকনকে যেন্যা লতন্যাককে বকলে বমঝন্যাকত পন্যারব নন্যা। 
প্রেবতবদন অগবণত মন্যানমর মন্যারন্যা যেন্যাকচ্ছ,  তন্যারন্যা সেবন্যাই বকে যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমী?  গুবলেববদ্ধি 
ভন্যাবমীককে বনকয়ে হেন্যাসেপন্যাতন্যাকলে একসেবছেলে লযে লছেকলেবট তন্যাককে ধকর পমবলেশ গুবলে কেকর 
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লমকর লফিকলেকছে। ৬০ বছেকরর বকদ্ধি ললেন্যাকেবট চিন্যা লখকত রন্যাস্তন্যায়ে একসেবছেলে,  লবন্যামন্যার 
আঘন্যাকত রন্যাস্তন্যায়ে পকড় মকর থেন্যাকেলে, ওকদর কেমী লদন্যার বছেলে?

এই ভদকলেন্যাকেককে আবম বনবক্তিগতভন্যাকব বচিবন নন্যা। বকেন্তু তন্যাহর কেথেন্যা, আর অসেহেন্যায়ে 
অনমভম বত আজি বন্যাবাংলেন্যাকদকশর আপন্যামর মন্যানমকরর অনমভম বত। লফিসেবমককে বতবন তন্যাহর ১লেন্যা 
মন্যাকচিরর স্টেনন্যাটন্যাকসে আকরন্যা বলেকখকছেন:

আমরন্যা কেমীকসের মন্যাকঝ আবছে জিন্যাবন নন্যা। লযেখন্যাকন আবছে, লসেখন্যাকন থেন্যাকেকত পন্যারব 
বকেনন্যা তন্যা-ও জিন্যাবন নন্যা। সেকেন্যাকলে যেখন বন্যাসেন্যা লথেককে লবর হেই, অবফিসে লযেকত পন্যারব 
বকেনন্যা তন্যা লযেমন জিন্যাবন নন্যা,  লতমবন অবফিসে লথেককে বন্যাসেন্যায়ে বফিরকত পন্যারব বকেনন্যা 
তন্যা-ও জিন্যাবন নন্যা। ববচিন্যার হেকব,  শন্যাবস্ত হেকব। সেব বঠকে আকছে,  বকেন্তু আমরন্যা কেমী 
লদন্যার কেকরবছে?  আমন্যাকদর বন্যাবন্যা  কেমী  লদন্যার কেকরকছেন?  আমন্যাকদরককে লকেন রন্যাস্তন্যায়ে 
লেন্যাশ হেকত হেকব?  গতকেন্যালে সেন্ধনন্যায়ে বমরপমকর ৬০ বছেকরর লযে বকদ্ধি ললেন্যাকেবট মন্যারন্যা 
লগকলেন, তন্যার কেমী লদন্যার বছেলে? লনন্যায়েন্যাখন্যাবলেকত বহেনমকদর বন্যাবড়ঘর জ্বন্যাবলেকয়ে বদলে, 
তন্যারন্যা কেমী লদন্যার কেকরকছে?

এই মমহেমকতর র বন্যাবাংলেন্যাকদকশর এ একে মমরস্পশরমী প্রেবতকবদন বকট। সেন্যামন্যানন,  সেন্যাধন্যারণ 
মন্যানমকরর ললেখন্যা। আমরন্যা যেন্যাহরন্যা শত্রু শত্রু লখলেন্যার ডিন্যামন্যাকডিন্যাকলে এখনও পমকরন্যাপমবর জন্যান 
হেন্যারন্যাই বন তন্যাহরন্যা বকে মন্যানমকরর এই অসেহেন্যায়েত্ব অনমভব কেরকত পন্যারবছে? 

কেমী অবস্থিন্যা এখন বন্যাবাংলেন্যাকদকশর?  বন্যাচ্চন্যারন্যা স্কম কলে লযেকত পন্যারকছে নন্যা। গবরব মন্যানমর 
লপকটর দন্যাকয়ে বরকেশন্যা বনকয়ে,  অকটন্যা বনকয়ে,  নদবহেকে শ্রমশবক্তিটমকেম  বনকয়ে বন্যাইকর লবরকত 
পন্যারকছেন  নন্যা।  বনবসেন্যাবন্যাবণজিন  উৎকেণ্ঠন্যায়ে।  কেক বরকেন্যাজি পযেরন  ক্ষবতগ্রস্ত হেওয়েন্যার  পকথে। 
প্রেকতনকেটন্যা মন্যানমর আতকঙ্ক অবস্থির হেকয়ে আকছেন। আমন্যার রন্যাকটন্যাধ্বর অসেমস্থি মন্যা কেন্যাতর কেকণ্ঠ 
ঢন্যাকেন্যা  লথেককে  জিন্যানকত  চিন্যাইকছেন  রন্যাজিশন্যাহেমীকত  আমন্যাকদর  অবস্থিন্যা  কেমী?  লটবলেবভশকনর-
পবত্রিকেন্যার খবর পড়ন্যা বন্যা লদখন্যা অসেহেন মন্যানবসেকে চিন্যাপ নতবর কেরকছে। ও বদককে, ২৫ হেন্যাজিন্যার 
পযেরটকে কেক্সবন্যাজিন্যাকর আটকেন্যা পকড় আকছেন (বনউ এজি, ৩রন্যা মন্যাচির)। এককের পর একে 
লেন্যাগন্যাতন্যার হেরতন্যাকলে স্থিববর হেকয়ে পড়কছে লদশ। আমরন্যা আবন্যার বপবছেকয়ে পড়বছে। 

জিন্যামন্যায়েন্যাত এববাং ববএনবপ আহুত লমন্যাট ৬০ ঘণন্যার লেন্যাগন্যাতন্যার হেরতন্যাকলের প্রেথেম 
বদকনই বগুড়ন্যায়ে থেন্যানন্যায়ে থেন্যানন্যায়ে ফিন্যাহবড়কত ফিন্যাহবড়কত হেন্যামলেন্যা,  র নন্যাকবর গন্যাবড়কত হেন্যামলেন্যা, 
লরলেকস্টেশকন ও বন্যাবণজিনকমলেন্যার স্টেকলে স্টেকলে আগুন,  কেম বরয়েন্যার সেন্যাবভর কসে হেন্যামলেন্যা হেকচ্ছ 
(বববডিবনউজি লটন্যাকয়েবনকফিন্যার ডিট কেম, ৩রন্যা মন্যাচির)। বসেকলেকট কেম বপকয়ে হেতনন্যা কেরন্যা হেকয়েকছে 
ছেন্যাত্রিলেমীগ লনতন্যাককে; রন্যাজিশন্যাহেমীর লগন্যাদন্যাগন্যাবড়কত পমবলেশ-জিন্যামন্যায়েন্যাকতর সেবাংঘকরর মন্যারন্যা লগকছে 
নয়ে বছেকরর মন্যাসেমম  বন্যাচ্চন্যা  (প্রেথেম আকলেন্যা,  ৩রন্যা  মন্যাচির)। রন্যাজিশন্যাহেমীকত লটকন আগুন, 
সেমীতন্যাকেম ণ্ড-লফিনমী-লেন্যালেমবনরহেন্যাকট লরলেলেন্যাইকন আগুন, আর বফিসেকপ্লট ও বসপন্যার খমকলে 
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লফিলেন্যার ঘটনন্যা ঘটকছে;  লনন্যায়েন্যাখন্যাবলেকত লরলেলেন্যাইন উপকড় লফিলেন্যা হেকয়েকছে;  অননত্রি একেই 
কেন্যারকণ দমঘরটনন্যায়ে পকড়কছে আননগর লটন মহেন্যানগর লগন্যাধমলেমী  (বববডিবনউজি লটন্যাকয়েবন-
লফিন্যার ডিট কেম, ৩রন্যা মন্যাচির)। কেম বমলন্যাকতও উপকড় লফিলেন্যা হেকয়েকছে লরলেলেন্যাইন; চিন্যাহপন্যাইকয়ের 
বশবগকঞ্জ পলমী ববদমনৎ সেবমবতর মকতন্যা একেটন্যা জিন্যায়েগন্যায়ে কেন্যাযেরন্যালেয়ে, গুদন্যাম ও আবন্যাবসেকে 
এলেন্যাকেন্যায়ে  আগুন  ও  লেমটপন্যাকটর  অকেল্পনমীয়ে  তন্যাণ্ডকব  লেণ্ডভণ্ড  হেকয়ে  লগকছে  ৪৮বট 
পবরবন্যার; লসেখন্যাকন ১৫বট ইউবনয়েকনর ৫৮ হেন্যাজিন্যার গ্রন্যাহেকে ববদমনৎববহেমীন অবস্থিন্যায়ে; লভকঙে 
পকড়কছে লবন্যাকরন্যা  লখকতর লসেচিবনবস্থিন্যা  (প্রেথেম আকলেন্যা,  ৩রন্যা  মন্যাচির)। পমবলেশককে লযেভন্যাকব 
মন্যাথেন্যায়ে খনন্যা ঢম বকেকয়ে হেতনন্যা কেরন্যা হেকচ্ছ তন্যা নপশন্যাবচিকে। আবন্যার, পমবলেশ লযেভন্যাকব বনববরচিন্যাকর 
গুবলে চিন্যাবলেকয়ে খমন কেরকছে লসেটন্যাও রক্তিবননন্যার মকতন্যাই বকট। 

পবরবস্থিবত  সেরকেন্যাকরর  বনয়েন্ত্রিকণর  বন্যাইকর  চিকলে  লগকছে,  আরও  যেন্যাকচ্ছ।  চিটগ্রন্যাম 
বসেকলেট  বনলেফিন্যামন্যারমীসেহে  লদকশর  বববভন্নি  লজিলেন্যায়ে  জিন্যামন্যায়েন্যাত-বববডিআর-পমবলেকশর 
সেবহেবাংসেতন্যায়ে আকরন্যা ৪ জিন বনহেত হেকয়েকছেন ২রন্যা মন্যাচির  (ইকত্তিফিন্যাকে, ৩রন্যা মন্যাচির)। মন্যাত্রি একে 
মন্যাকসের  মকধন,  বলেকত  লগকলে  কেকয়েকে  বদকনর  মকধন,  এ  পযেরন  খমন  হেকলেন  কেমকববশ 
অধরশতন্যাবধকে মন্যানমর  (ইমদন্যাদমলে হেকে বমলেন,  কেন্যাকলের কেণ্ঠ,  ৩রন্যা মন্যাচির)। আসেকলেই কেত 
জিন খমন হেকয়েকছেন তন্যার লকেন্যাকনন্যা তন্যাবলেকেন্যা কেন্যাকরন্যা কেন্যাকছে নন্যাই। লকেউ বলেকছেন ৩৭ লথেককে 
৪৫ জিন বনহেত হেকয়েকছেন (লডিইবলে স্টেন্যার, সেম্পন্যাদকেমীয়ে, ৩রন্যা মন্যাচির), লকেউ বলেকছেন ৪০ 
জিন  (প্রেথেম আকলেন্যা’র সেম্পন্যাদকেমীয়ে,  ৩রন্যা মন্যাচির),  লকেউ বলেকছেন শুধম  গত বকহেস্পবত-
শুক্রবন্যাকর খমন  হেকয়েকছেন কেমপকক্ষ ৪৭ জিন  (বনউ এজি,  ৩রন্যা  মন্যাচির),  আবন্যার  লকেউ 
বলেকছেন ৫৯ জিন মন্যানমর  এ পযেরন বনহেত হেকয়েকছেন  (সেম্পন্যাদকেমীয়ে,  নয়েন্যা  বদগন,  ৩রন্যা 
মন্যাচির)। এর সেন্যাকথে লযেন্যাগ কেরন জিন্যামন্যায়েন্যাকতর ৪৮ ঘণন্যা হেরতন্যাকলের প্রেথেম বদকন বনহেত ২৩ 
জিন (লসেন্যানন্যার লদশ, রন্যাজিশন্যাহেমী, ৪ঠন্যা মন্যাচির  ২০১১) এববাং ২য়ে বদকন আকরন্যা ৩ জিন মন্যানমর 
(লডিইবলে স্টেন্যার, ৪ঠন্যা মন্যাচির)। লেন্যাশ গুকণ নন্যামতন্যা লশখন্যার পন্যাঠশন্যালেন্যা লখন্যালেন্যা হেকব অবচিকরই। 
ক্ষমতন্যার চিমড়ন্যায়ে বকসে এসেএসেএফি-বনরন্যাপত্তিন্যায়ে লথেককে লদকশর অবস্থিন্যা বকে বমঝকত পন্যারকছেন 
আমন্যাকদর মন্ত্রিমী-প্রেধন্যানমন্ত্রিমীরন্যা? 

গুরতর অববকবচিনন্যার সেন্যাকথে পন্যাইকেন্যাবর হেন্যাকর গুবলে কেকর পন্যাবখর মকতন্যা মন্যানমর লমকর 
লফিলেন্যার জিনন সেরকেন্যারককে বধক্কন্যার লদওয়েন্যার লকেন্যাকনন্যা ববকেল্পই লনই। পমবলেকশর যেবদ বনতন্যানই 
আত্মরক্ষন্যার প্রেকয়েন্যাজিন পকড় তন্যাহেকলে ফিন্যাহকেন্যা গুবলে বকেবাংবন্যা বড়কজিন্যার হেন্যাহটমর বনকচি গুবলে 
কেরকত হেকব,  এটন্যাই  বচিরকেন্যাকলের পমবলেশমী  লরওয়েন্যাজি। আত্মরক্ষন্যার জিনন  গণহেন্যাকর বমকে 
বরন্যাবর  গুবলে  কেরকছে  পমবলেশ  লকেন্যান  যেমবক্তিকত?  এ  রমীবতমকতন্যা  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  ববভমীবরকেন্যা। 
যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর সেন্ত্রিন্যাসেপনন্যার ববপরমীকত এই রন্যাষ্ট্রেমীয়ে সেবহেবাংসেতন্যা গ্রহেণকযেন্যাগন নয়ে। 
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১৮.২ সেবরদলেমীয়ে দমষক তকেন্যারমীকদর সেমবণর সেময়ে

যেন্যাহরন্যা সেবরদলেমীয়ে দমষক তকেন্যারমী তন্যাহকদর জিনন এটন্যা সেমবণর সেময়ে। যেন্যাহরন্যা  অন্ধ-ববশ্বন্যাসেমী এববাং 
অন্ধ-অববশ্বন্যাসেমী  তন্যাহকদর  জিনন  এটন্যা  রমীবতমকতন্যা  আনকনর  উপলেক্ষন।  এই  সেমকযেন্যাকগ 
ডিন্যাকেন্যাবত বন্যাড়কব,  নন্যাশকেতন্যা বন্যাড়কব,  অপরন্যাধ বন্যাড়কব। লদন্যার হেকব জিন্যামন্যাত-বশববকরর; 
লদন্যার  হেকব  সেরকেন্যাকরর।  উভয়ে পক্ষ উভয়ে পক্ষককে  লদন্যার  বদকত  পন্যারকলেই  দন্যাবয়েত্বমমক্তি 
হেকবন, হেয়েত আনবনতও হেকবন। মরকব সেন্যাধন্যারণ ‘কেমরমী’রন্যা মন্যানমর, আর গবরব পমবলেশ। 
ও বদককে, গত বকহেস্পবতবন্যার লথেককে বন্যাকগরহেন্যাট, লেক্ষ্মমীপমর, কেম বমলন্যা প্রেভক বত লজিলেন্যায়ে শুর 
হেকয়ে লগকছে বহেনম সেম্প্রদন্যাকয়ের ওপর, এববাং তন্যাহকদর প্রেবতমন্যা, ধমরস্থিন্যান ও বন্যাবড়ঘকর বমীভৎসে 
আক্রমণ। চিরম দমন্তঃখজিনকেভন্যাকব এই ঘটনন্যাককে সেরকেন্যারমী রড়যেন্ত্রি বকলে দন্যাবব কেকরকছেন 
মন্যাননমীয়ে ববকরন্যাধমী দলেমীয়ে লনত্রিমী খন্যাকলেদন্যা বজিয়েন্যা। এভন্যাকবই চিলেকত থেন্যাকেকব পন্যারস্পবরকে 
লদন্যারন্যাকরন্যাকপর লনন্যাবাংরন্যা রন্যাজিবনবতকে লখলেন্যা। আরও বন্যাড়কব। শবনবন্যাকর গন্যাজিমীপমর ববরশন্যালে 
লনত্রিককেন্যানন্যা  লেক্ষ্মমীপমর  এববাং  বন্যাহ্মণবন্যাবড়য়েন্যায়ে  আরও হেন্যামলেন্যা  হেকয়েকছে  বহেনম  সেম্প্রদন্যাকয়ের 
বনরস্ত্র মন্যানমকরর ওপর (প্রেথেম আকলেন্যা, ৩রন্যা মন্যাচির)। 

বহেউমনন্যান  রন্যাইটসে  ওয়েন্যাচি  যেথেন্যাযেথেভন্যাকবই  জিন্যামন্যাত-বশববকবর  তন্যাণ্ডব,  খন্যাকলেদন্যা 
বজিয়েন্যার  একেকপকশ  বক্তিবন  এববাং  সেরকেন্যাকরর  পন্যাইকেন্যাবর  গুবলেবররকণর  বননন্যা  কেকরকছে 
(বববডিবনউজি লটন্যাকয়েবনকফিন্যার ডিট কেম, ৩রন্যা মন্যাচির)। উভয়ে পক্ষককে তন্যাহরন্যা সেবহেবাংসেতন্যা বকন্ধ 
উকদনন্যাগ বনকত আহেবন্যান জিন্যাবনকয়েকছেন;  আর বন্যাবাংলেন্যাকদকশ এই সেবহেবাংসেতন্যায়ে জিন্যাবতসেবাংঘ 
মহেন্যাসেবচিব পযেরন উকদ্বিগ প্রেকেন্যাশ কেকরকছেন  (ইকত্তিফিন্যাকে,  ৩রন্যা মন্যাচির)। ওয়েন্যাবশবাংটকন লপ্রেসে 
বববফিকঙে যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের পররন্যাষ্ট্রে মন্ত্রিণন্যালেকয়ের তরফি লথেককে বলেন্যা হেকয়েকছে, সেবহেবাংসেতন্যা কেখকনন্যা 
প্রেবতবন্যাকদর ভন্যারন্যা হেকত পন্যাকর নন্যা; এববাং আশন্যা প্রেকেন্যাশ কেরন্যা হেকয়েকছে লযে সেরকেন্যার পবরবস্থিবত 
শন্যান  কেরকত  পদকক্ষপ  লনকব;  ইউকরন্যাবপয়েন্যান  ইউবনয়েনও  এ  ধরকনর  রন্যাজিবনবতকে 
সেবহেবাংসেতন্যা লমকন লনওয়েন্যা যেন্যায়ে নন্যা বকলে মত বদকয়ে বকলেকছে একত লকেবলে লদকশর উন্নিয়েন 
বববঘ্নত হেয়ে (সেমকেন্যালে-এর সেম্পন্যাদকেমীয়ে, ৩রন্যা মন্যাচির)।

প্রেসেঙত,  র নন্যাব-বচিতন্যা-লকেন্যাবরন্যা বদকয়ে লবআইনমী হেতনন্যাকেন্যাকণ্ডর মচ্ছব চিকলে আসেকছে 
ববএনবপ ও আওয়েন্যামমী লেমীকগর গত কেকয়েকেটন্যা সেরকেন্যাকরর লনতক কত্ব। সেন্যাকথে,  বববডিআর-
ববকদন্যাকহের দন্যাকয়ে আটকে ববনকদর মকধন ববচিন্যাকরর আকগই লসেনন্যা সেরকেন্যারমী সেবাংস্থিন্যাসেমমকহের 
লস্রেফি ‘বজিজন্যাসেন্যাবন্যাকদ’ মন্যারন্যা লগকছেন ৪৭ জিন। লবআইনমী হেতনন্যাকেন্যাণ্ড বকে তন্যাহেকলে আকরন্যা 
আকগ লথেককেই একদকশ ননবমবত্তিকে ঘটনন্যায়ে পবরণত হেকয়ে যেন্যায়ে বন? আজি বকে এসেকবরও 
কেম ফিলে ঘটকত লদখবছে নন্যা আমরন্যা?

লদশ অচিলে হেকলে আমন্যাকদরই ক্ষবত। আর যেন্যাবতমীয়ে দমষক তকেন্যারমীর লেন্যাভ। ইকতন্যামকধন 
জিন্যামন্যায়েন্যাত ববনষ কেরকছে গবরব এই লদকশর অবকেন্যাঠন্যাকমন্যা। এরপর লদকশর কেমী-পকয়েন-
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ইন্সটকলেশনগুকলেন্যা আক্রন্যান হেকলে লকে রক্ষন্যা কেরকব? পমবলেশ? বববডিআর? থেন্যানন্যা পমবলেশ-
কেন্যারন্যাগন্যার বদকয়ে সেবহেবাংসেতন্যা থেন্যামন্যাকনন্যা যেন্যায়ে নন্যা। পমবলেশ লকেন্যাকনন্যাবদন মন্যানমরককে শন্যাবন-স্ববস্ত 
বদকত লপকরকছে?  এরশন্যাদ আমকলে বকে আমরন্যা লদবখ বন?  আমরন্যা অল্প বকেছেম  তরণ বকে 
লসেবদন লমবশনগন্যান তন্যাকে কেকর রন্যাস্তন্যায়ে নন্যামন্যা লসেনন্যাদলেককে রকখ বদই বন?  সেরকেন্যার যেবদ 
পমবলেশ বদকয়ে শন্যাবন কেন্যাকয়েম কেরন্যার স্বপ্নে লদকখ থেন্যাককে তন্যাহেকলে তন্যা অসেন্যার বদবন্যাস্বপ্নে মন্যাত্রি। 
এখন থেন্যানন্যা রক্ষন্যা কেরন্যার জিনন লসেনন্যা লমন্যাতন্যাকয়েন কেরকত হেকচ্ছ (বববডিবনউজিকটন্যাকয়েবন-
লফিন্যার ডিট কেম, ৩রন্যা মন্যাচির)। বববডিআর (বববজিবব) লতন্যা আকগই লনকমকছে মন্যাকঠ। আমরন্যা 
বকে আবন্যার সেবন্যাই বমকলে একে-এগন্যাকরন্যা লডিককে আনবছে নন্যা? ইকতন্যামকধন বববববসে’র বন্যাবাংলেন্যা-
ববভন্যাগ বন্যাবাংলেন্যাকদকশ রন্যাজিবনবতকে পবরবস্থিবতকত লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর হেস্তকক্ষকপর প্রেসেঙ বনকয়ে 
ববস্তন্যাবরত ববকশরণ লছেকপকছে (বববববসে বন্যাবাংলেন্যা, অনলেন্যাইন: মমলে পন্যাতন্যা, ৩রন্যা মন্যাচির)।

সেব মকতম নই লতন্যা মকতম ন। সেব মকতম নকতই মন্যাকয়ের লকেন্যালে খন্যাবলে হেয়ে। জিন্যামন্যাত-বশববকরর 
হেন্যাকত লকেউ খমন হেকয়েকছেন মকন হেকলে বমবডিয়েন্যা লযেভন্যাকব তন্যা কেভন্যার কেরকছে, তন্যার ববপরমীকত 
জিন্যামন্যাত-বশববকরর  কেমরমী-সেমথেরকেরন্যা,  এববাং  গণ্ডকগন্যাকলের  মকধন  পকড়  মরন্যা  সেন্যাধন্যারণ 
মন্যানমকররন্যা,  ডিজিন ধকর খমন হেকলেও তন্যা বনকয়ে লকেন্যাকনন্যা  মন্যানববকে আকবদনপমণর  সেবাংবন্যাদ-
কেন্যাবহেনমী নন্যাই। প্রেন্যায়ে সেব পবত্রিকেন্যাককেই এখন এরশন্যাকদর ‘নদবনকে বন্যাবাংলেন্যা’ মকন হেকচ্ছ। প্রেন্যায়ে 
সেব বটবভ-চিনন্যাকনলেককেই এখন ‘বববটবভ’ মকন হেকচ্ছ। আমরন্যা এগুবচ্ছ,  নন্যা বপছেন্যাবচ্ছ? 
প্রেচিন্যারণন্যার অন্ধকেন্যাকর প্রেবতবদন খমন হেকচ্ছ সেতন-সেততন্যা-ববকবকে। এই অবস্থিন্যা আমন্যাকদর 
লযেখন্যাকন বনকয়ে যেন্যাকব লসেখন্যান লথেককে লফিরন্যার লকেন্যাকনন্যা পথে বকে সেরকেন্যাকরর বন্যা জিন্যামন্যায়েন্যাকতর বন্যা 
প্রেধন্যান ববকরন্যাধমী দকলের আকদফৌ জিন্যানন্যা আকছে?

এবদককে ববকরন্যাধমী দকলের লনত্রিমীর সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যায়ে শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবকশর মমখপন্যাত্রি ডিন্যা. 
ইমরন্যানককে  লদখবছে  কেথেন্যা  বলেকছেন  সেরকেন্যারমী  দকলের  লনতন্যাকদর  ভন্যারন্যায়ে।  আর  তন্যাহকদর 
সেমন্যাকবকশ  এতবদনকেন্যার  বনদরলেমীয়ে  অবহেবাংসে-নমীবতর  ১৮০  বডিবগ্র  ববপরমীকত  বগকয়ে 
ছেন্যাত্রিলেমীকগর  লকেন্দ্রমীয়ে  লনতন্যা  বলেকছেন  বন্যাহকশর  লেন্যাবঠ  বনকয়ে  মন্যাকঠ  নন্যামন্যার  কেথেন্যা  (প্রেথেম  
আকলেন্যা, ৩রন্যা মন্যাচির)। এই সেমন্যাকবকশর লনতক ত্ব চিকলে লগকছে এখন সেরকেন্যারমী এববাং সেরকেন্যারমী 
পকক্ষর অননন্যানন ছেন্যাত্রিসেবাংগঠকনর লনতন্যাকদর হেন্যাকত,  যেন্যাহকদর ডিন্যাককে সেন্যাধন্যারণ তরণ-যেমবন্যা 
ছেন্যাত্রিরন্যা লকেন্যাকনন্যা বদন সেন্যাড়ন্যা লদয়ে বন। এই সেব বন্ধ কেরন্যা নন্যা হেকলে অঙ্কম করই ববনষ হেকয়ে যেন্যাকব 
শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবশ। লসে পবরণবত ঘটন্যার আকগই তরণ বনদরলেমীয়ে,  রন্যাজিনমীবত-প্রেতন্যাবরত 
তরণ প্রেজিনককে ভন্যাবকত হেকব নতম ন উপন্যাকয়ে সেবাংগবঠত হেওয়েন্যার কেথেন্যা। 

শুধম তন্যাই নয়ে, হেন্যাসেপন্যাতন্যালে-বনন্যাবাংকে লতন্যা বকটই, পত্রিপবত্রিকেন্যা পযেরন বন্ধ কেরন্যার দন্যাবব 
কেরকছেন  আজিককের  রন্যাষ্ট্রেপক্ষ  শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবকশর  লনতন্যারন্যা,  পবত্রিকেন্যা-সেম্পন্যাদকেককে 
লগ্রপ্তন্যাকরর সেময়েসেমীমন্যা লবহকধ বদকচ্ছন তন্যাহরন্যা। এগুকলেন্যা আত্মঘন্যাতমী বচিনন্যা। লকেউ বমথেনন্যা 
বলেখকলে আপবন সেতন বলেখমন। কেথেন্যা বদকয়ে কেথেন্যাককে লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরকত পন্যারকত হেকব। 

আমনাচদরে লবডড়নালি, আমনাচদরে ঘণ্টনা 273



রন্যাষ্ট্রেককে  লসেকধ  একন  পবত্রিকেন্যা  বনবরদ্ধি  কেরন্যা  লশখন্যাকনন্যা  যেন্যাকব  নন্যা।  মকন  রন্যাখকত  হেকব: 
বভন্নিমকতর স্বন্যাধমীনতন্যা ছেন্যাড়ন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা কেথেন্যাটন্যাই অথেরহেমীন। সেন্যামবরকে শন্যাসেকনর ববরকদ্ধি বহু 
লেড়ন্যাইকয়ের পর আমরন্যা বমবডিয়েন্যার সেমীবমত স্বন্যাধমীনতন্যা অজিরন কেকরবছে। প্রেবতপক্ষককে দমকনর 
নন্যাকম এ স্বন্যাধমীনতন্যাককে জিলেন্যাঞ্জবলে লদওয়েন্যা ববপজনকে কেন্যাজি। একেবন্যার বনবরদ্ধি বনবরদ্ধি শুর 
হেকয়ে  লগকলে  আমরন্যা  আবন্যার  সেন্যামবরকে  নস্বরন্যাচিন্যাকরর  মকতন্যা  নবন-নস্বরতন্ত্রিমী  অন্ধকেন্যাকরর 
অতকলে বনমবজত হেকবন্যা। প্রেসেঙত, ববনন্যা বন্যাধন্যায়ে সেন্যাবাংবন্যাবদকেকদরককে কেন্যাজি কেরকত বদকত 
হেকব  বকলে  জিন্যাবনকয়েকছেন  জিন্যাবতসেবাংকঘর  মহেন্যাসেবচিকবর  পক্ষ  লথেককে  তন্যাহর  মমখপন্যাত্রিও 
(ইকত্তিফিন্যাকে, ৩রন্যা মন্যাচির)।

১৮.৩ দরকেন্যার বনন্যাপকে জিন্যাতমীয়ে ঐকেমতন 

যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর  ববচিন্যাকরর  প্রেকশ্ন,  সেন্যারন্যা  লদকশর  শন্যাবন-স্ববস্তর  প্রেকশ্ন,  এই  মমহেমকতর  দরকেন্যার 
ঐকেমতন। বনন্যাপকে জিন্যাতমীয়ে ঐকেমতন ছেন্যাড়ন্যা যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ববচিন্যার কেকব লকেন্যাথেন্যায়ে হেকয়েকছে? 
কেকব লকেন্যাথেন্যায়ে যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ববচিন্যাকরর পকর এরকেম অচিলেন্যাবস্থিন্যা নতবর হেকয়েকছে? এ কেথেন্যা 
ভম কলে যেন্যাওয়েন্যার সেমকযেন্যাগ লনই লযে, আনবরকেভন্যাকব যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর ববচিন্যার কেরন্যা একে বনন্যাপন্যার, 
আর বনবরন্যাচিকন লজিতন্যার জিনন মন্যানমকরর মমবক্তিযেমদ্ধি-আকবগ বনকয়ে রন্যাজিনমীবত কেকর ক্ষমতন্যায়ে 
পন্যাকেন্যাকপন্যাক্তি হেওয়েন্যা আকরকে বনন্যাপন্যার। যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ববচিন্যাকরর পক্ষ-ববপক্ষ সেকেকলেই 
আড়কচিন্যাকখ তন্যাবকেকয়ে আকছেন রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যার মসেনকদর বদককে। ‘‘যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর অবশনই 
উপযেমক্তি  ববচিন্যার  হেওয়েন্যা  দরকেন্যার।  উকদনন্যাগটন্যা  আওয়েন্যামমী  লেমীগ  বনকয়েকছে  বকলে  তন্যাকদর 
অবভননন। বকেন্তু ববএনবপসেহে সেব দলেককে বনকয়ে উকদনন্যাগটন্যা হেকলে লববশ ভন্যাকলেন্যা হেকতন্যা। 
প্রেশ্নটন্যা  জিন্যাতমীয়ে,  দলেমীয়ে  নয়ে।’’  হেনন্যাহ,  একেন্যাত্তিকর  জিন্যামন্যায়েন্যাকতর  তথেন্যাকেবথেত  ‘‘  ‘বভন্নি 
রন্যাজিবনবতকে  অবস্থিন্যান’  লবন্যাধগমন  বকেন্তু  জিনসেন্যাধন্যারকণর  ববরকদ্ধি  গণহেতনন্যা-গণলেমণ্ঠন-
গণবনযেরন্যাতকনর  কেমরকেন্যাকণ্ড  সেমসেবাংগবঠতভন্যাকব  অবাংশগ্রহেণ  কেরন্যা  একেদম  লবন্যাধগমন  নয়ে। 
তন্যাকদর উবচিত বচিবহ্নেত নরঘন্যাতকেকদর দলে লথেককে ববহেষন্যার কেকর, দলে বহেকসেকব একেন্যাত্তিকরর 
অপরন্যাধ স্বমীকেন্যার কেকর, জিন্যাবতর কেন্যাকছে আনবরকেভন্যাকব,  ববনমীতভন্যাকব মন্যাফি লচিকয়ে শন্যাবনর 
পকথে বফিকর আসেন্যা।’’ তন্যাকদর উবচিত যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর ববচিন্যাকরর প্রেশ্নবটককে নমীবতগতভন্যাকব 
লমকন লনওয়েন্যা, যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীককে দলে লথেককে ববহেষন্যার কেরন্যা, এববাং তন্যাকদরককে বন্যাহচিন্যাকনন্যার জিনন 
সেন্যারন্যাকদকশ নন্যাশকেতন্যা সেকবষর পথে লথেককে সেকর শন্যাবনর পকথে বফিকর আসেন্যা। তন্যারপর বভন্নি 
নন্যাকম,  বভন্নি একেবট গণতন্যাবন্ত্রিকে একেবট দলে বহেকসেকব বনকজিকদরককে পমনগরঠন কেকর সেমস্থি 
রন্যাজিনমীবতকত বফিকর আসেন্যার সেমকযেন্যাগ তন্যাহকদর জিনন থেন্যাকেন্যা উবচিত নববকে। লকেননন্যা তন্যাহরন্যা 
যেখন সেবাংগঠনগতভন্যাকব, পন্যাববলেকেবলে, আনবরকে স্বকর আপন্যামর লদশবন্যাসেমীর কেন্যাকছে ক্ষমন্যা 
চিন্যাইকবন, তখন তন্যাহকদর একেন্যাত্তিকরর অপরন্যাধমমলেকে অবস্থিন্যান পবরপমণরভন্যাকব ভম লে প্রেমন্যাবণত 
হেকব। আর যেবদ তন্যাহরন্যা মন লথেককে ক্ষমন্যা নন্যা লচিকয়ে ললেন্যাকে লদখন্যাকনন্যা লকেফৌশকলের ক্ষমন্যা চিন্যান, 
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তন্যাহেকলে তন্যাহকদর ইসেলেন্যাকমর নন্যাকম, আলন্যাহে-রসেমকলের নন্যাকম পবরচিন্যাবলেত চিরম সেমববধন্যাবন্যাদমী 
নমীবত মন্যানমকরর সেন্যামকন চিমড়ন্যানভন্যাকব উকনন্যাবচিত হেকব। তখন তন্যাহকদর মন্যাফি পন্যাওয়েন্যার আর 
জিন্যায়েগন্যা থেন্যাকেকব নন্যা। ‘‘বকেন্তু উকদ্দেশন যেত মহেৎই লহেন্যাকে,  লকেন্যাকনন্যা উবসেলেন্যাকতই,  লকেন্যাকনন্যা 
অজিমহেন্যাকতই রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বনপমীড়কনর বদককে বন্যাবাংলেন্যাকদশককে লঠকলে লদয়েন্যা যেন্যাকব নন্যা। পকবথেবমীকত 
যেত রন্যাষ্ট্রে আকছে তন্যার লববশরভন্যাগই রন্যাক্ষসে-রন্যাষ্ট্রে। রন্যাক্ষকসের নখদন যেত লছেহ কট লদয়েন্যা যেন্যায়ে 
ততই মঙলে। একেবন্যার এ রন্যাক্ষসে তন্যার পমণর লচিহেন্যারন্যায়ে হেন্যাবজির হেকলে লদশটন্যা আবন্যার বপবছেকয়ে 
পড়কব। মন্যারন্যামন্যাবর-খমনখন্যারন্যাবব শুর হেকলে লেন্যাভ হেয়ে দমই পকক্ষর অস্ত্রধন্যারমীকদর। সেমন্যাজিটন্যা 
অস্ত্রধন্যারমীকদর সেমন্যাকজি পবরণত হেয়ে। এ অবস্থিন্যায়ে সেবন্যাই চিরমপনমী হেকয়ে লযেকত থেন্যাককে। 
ববকবককের স্বর আর লশন্যানন্যা যেন্যায়ে নন্যা। বনকজির বন্ধম কদর ভকয়েই সেতন কেথেন্যা বলেকত মন্যানমর 
বপছেপন্যা হেয়ে। এ অবস্থিন্যাকতই ববকেবশত হেয়ে অন্ধ-ববশ্বন্যাসে আর অন্ধ-অববশ্বন্যাসে।’’ এখন 
যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর শন্যাবনপমণর  ববচিন্যাকরর স্বন্যাকথেরই খমকনন্যাখমবন নন্যা বন্যাবড়কয়ে ‘‘সেরকেন্যাকরর উবচিত 
জিন্যামন্যায়েন্যাতককে বন্যাদ বদকয়ে বন্যাবকে সেব দলেককে বনকয়ে ‘জিন্যাতমীয়ে সেঙ্কট লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেবমবট’ 
গঠন কেকর এ মমহেমকতর  আনবরকে সেবাংলেন্যাকপ বসেন্যা।’’ 

যেত যেন্যা-ই ববলে নন্যা লকেন, ববএনবপককে মমবক্তিযেমদ্ধিববকরন্যাধমী দলে বকলে চিন্যালেন্যাকনন্যা যেন্যাকব 
নন্যা। মকন রন্যাখকত হেকব,  ইবতহেন্যাসে এববাং চিবরকত্রির বদকে লথেককে ববএনবপ এববাং জিন্যামন্যায়েন্যাত 
কেখকনন্যাই  একে  নয়ে।  ক্ষমতন্যার  সেমববধন্যাকথের  ববএনবপ  আর  আওয়েন্যামমী  লেমীগ  উভয়েই 
জিন্যামন্যায়েন্যাতককে আদর কেকর পন্যাকশ ববসেকয়েকছে বববভন্নি সেমকয়ে। ববএনবপককে ‘জিন্যামন্যায়েন্যাত’ 
বকলে  আখনন্যাবয়েত  কেরন্যাটন্যা  ভয়েঙ্কর  আত্মঘন্যাতমী  লেন্যাইন।  এই  লেন্যাইন  যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর 
ববচিন্যারককে ক্ষবতগ্রস্ত কেরকব, লদশককে চিরম অশন্যাবনর জিন্যাহেন্যান্নিন্যাকম পবরণত কেরকব, তক তমীয়ে 
শবক্তি আর পরন্যাশবক্তির হেন্যাঙর-কেম বমরককে খন্যালে লকেকট লডিককে আনকব। লসেকক্ষকত্রি বমঝকত 
হেকব এ কেথেন্যাই বঠকে লযে: ‘‘রন্যাজিনমীবত মন্যাকনই ক্ষমতন্যায়ে যেন্যাওয়েন্যার এববাং অননকেন্যালে বটককে 
থেন্যাকেন্যার  লখলেন্যা।  যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর  ববচিন্যাকরর  সেকঙ  ক্ষমতন্যায়ে  যেন্যাওয়েন্যার/থেন্যাকেন্যার  সেমমীকেরণই 
এখনকেন্যার সেব অনন্যাচিন্যাকরর উৎসে।’’১

সেতন লযে,  ববএনবপর সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যার লশর নন্যাই। বকেন্তু লকেইবন্যা লধন্যায়েন্যা তম লেবসে পন্যাতন্যা 
রন্যাজিনমীবতকত?  ‘বন্যাম’লদর  একেটন্যা  অবাংশ  বকে  এরশন্যাদমী  সেন্যামবরকে  নস্বরন্যাচিন্যাকরর  আমকলে 
১৫-দলে লভকঙে ববএনবপর সেন্যাকথে বমকলে পন্যাহচি-দলে-সেন্যাত-দলে লখলেন্যা লখকলে বন?  তন্যাই 
বকলে বকে আজিককের মহেন্যাকজিন্যাট-মন্ত্রিমীসেভন্যায়ে তন্যাহকদরককে পন্যাকশ লনয়ে বন আওয়েন্যামমী লেমীগ? 

১ এই পনন্যারন্যার এববাং এর আকগর পনন্যারন্যায়ে উদ্ধিক ত কেথেন্যাগুকলেন্যা  নদবনকে যেন্যায়েযেন্যায়েবদন পবত্রিকেন্যার 
বরকপন্যাটর ন্যাকরর  প্রেকশ্নর  উত্তিকর  বলেবখতভন্যাকব  পন্যাঠন্যাকনন্যা  আমন্যার  বক্তিবন।  যেন্যায়েযেন্যায়েবদকনর  লসেই 
বরকপন্যাটর :  সেন্যাখন্যাওয়েন্যাত  লহেন্যাকসেন,  ‘লদকশর  অবনবশ্চিত  যেন্যাত্রিন্যা:  সেন্যামকন  অন্ধকেন্যার  বসেহবড়: 
আইনশকঙ্খলেন্যা পবরবস্থিবত তছেনছে চিন্যারবদককে উকদ্বিগ উৎকেণ্ঠন্যা’, নদবনকে যেন্যায়েযেন্যায়েবদন, শবনবন্যার, 
মন্যাচির  ০২, ২০১৩।
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এই মন্ত্রিমীসেভন্যারই শবরকে দলে জিন্যাসেদ বকে এই আওয়েন্যামমী লেমীগককে, লশখ মমবজিবর রহেমন্যানককে 
উৎখন্যাকতর জিনন সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমীকত ববকদন্যাহে সেকবষ কেকর বন। একেদন্যা ববএনবপর ববরকদ্ধি 
আকনন্যালেকন আজিককের মন্যাননমীয়ে প্রেধন্যানমন্ত্রিমী লশখ হেন্যাবসেনন্যার আওয়েন্যামমী লেমীগ বনকজি বকে 
বনজিন্যামমীককে পন্যাকশ ববসেকয়ে সেবাংবন্যাদ-সেকম্মলেন কেকরন বন? তন্যাহেকলে আজিককে লদকশর স্বন্যাকথের, 
অথেরনমীবতর স্বন্যাকথের, শন্যাবন-স্ববস্তর স্বন্যাকথের, সেকবরন্যাপবর যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর শন্যাবনপমণর ববচিন্যাকরর স্বন্যাকথের 
ববএনবপর সেন্যাকথে বসেকত সেরকেন্যাকরর সেমসেনন্যা লকেন্যাথেন্যায়ে? একেন্যাত্তিকরর অববসেবাংবন্যাবদত লনতন্যা 
লশখ মমবজিবও বকে ইয়েন্যাবহেয়েন্যার মকতন্যা লজিনন্যাকরকলের সেন্যাকথে সেবাংলেন্যাকপ বকসেন বন? 

আগন্যামমী  বনবরন্যাচিকনর  সেম্ভিন্যাবন  প্রেবক্রয়েন্যা-প্রেণন্যালেমী  বনকয়ে  ববএনবপর  উকদ্বিগ  উবড়কয়ে 
লদওয়েন্যার মকতন্যা নয়ে। আওয়েন্যামমী লেমীগ অনবতববলেকম্ব ববএনবপর সেন্যাকথে আনবরকেভন্যাকব 
আকলেন্যাচিনন্যায়ে বসেমকে। এই মমহেমকতর র বকহেত্তিম সেবাংসেদমীয়ে দলে বহেকসেকব তন্যাহকদরই দন্যাবয়েত্ব লববশ। 
এইটমকেম  দন্যাবয়েত্বকবন্যাধ বকে আমরন্যা মমবক্তিযেমকদ্ধির লনতক ত্বদন্যানকেন্যারমী  এই দলেবটর কেন্যাছে লথেককে 
আশন্যা কেরকত পন্যাবর নন্যা?  আওয়েন্যামমী লেমীগককে এই সেৎ পরন্যামশর লদওয়েন্যার মকতন্যা লকেন্যাকনন্যা 
মন্যানমর বকে লশখ হেন্যাবসেনন্যার আকশপন্যাকশ নন্যাই? সেকেকলেই বকে ববকবকেববজিরত স্তন্যাবককে পবরণত 
হেকয়েকছেন? আওয়েন্যামমী লেমীকগর উবচিত ববএনবপর সেন্যাকথে বকসে আগন্যামমী বনবরন্যাচিন সেম্পবকের ত 
তন্যাহকদর উকদ্বিগগুকলেন্যা বনন্তঃশতরভন্যাকব দমর কেরন্যা। ববএনবপ আজিককে জিন্যামন্যায়েন্যাকতর সেন্যাকথে লযে 
লগকছে, লসেটন্যা লতন্যা সেন্যামকনর বনবরন্যাচিনককে সেন্যামকন লরকখই, নন্যাবকে? বনবরন্যাচিন-প্রেণন্যালেমী ইতনন্যাবদ 
বনকয়ে তন্যাহকদর উকদ্বিগ দমর হেকলে তন্যাহকদর সেন্যাকথে সেন্যাববরকে সেমকঝন্যাতন্যায়ে আসেন্যা সেম্ভিব বকলেই 
আমন্যার ববশ্বন্যাসে। তন্যাকত কেকর সেব বদকে লথেককে মঙলে।

প্রেচিমর আকলেন্যাচিনন্যা ও লহেন্যামওয়েন্যাককের র মন্যাধনকম রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যা ছেন্যাড়ন্যাও বশক্ষকে 
অধনন্যাপকে সেন্যাবাংবন্যাবদকে বশল্পমী কেবব সেন্যাবহেবতনকে ববচিন্যারকে লসেনন্যাবন্যাবহেনমী লপশন্যাজিমীবমী বনবসেন্যায়েমী 
ওলেন্যামন্যা মন্যাশন্যাকয়েখ এববাং তরণ সেমন্যাকজির প্রেবতবনবধত্ব বনকয়ে একেবট কেন্যাযেরকের ‘জিন্যাতমীয়ে 
সেবাংকেট লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেবমবট’ গঠন কেরন্যা লগকলে যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর ববচিন্যার লকেউ লঠকেন্যাকত পন্যারকব 
নন্যা। মন্যাঝখন্যান লথেককে আমরন্যা পন্যাব প্রেন্যাণবন, সেমকঝন্যাতন্যাপমণর একেবট পন্যালেরন্যাকমকনর লনতক কত্ব 
পবরচিন্যাবলেত উন্নিততর রন্যাজিবনবতকে পবরকবশ। মকন রন্যাখকত হেকব আকগ মন্যানমর, তন্যারপর 
আইন-আদন্যালেত-মতন্যাদশর। 

১৮.৪ ঘণন্যা বন্যাহধকব লকে?

এখন প্রেশ্ন, ববড়ন্যাকলের গলেন্যায়ে ঘণন্যা বন্যাহধকব লকে? বচিনন্যাবকদ্ধি দলেমীয়ে বমবদ্ধিজিমীবমীরন্যা লকেন্যাটন্যাবর 
স্বন্যাথের লথেককে লববরকয়ে আসেকত পন্যারকবন বকলে মকন হেয়ে নন্যা। ভরসেন্যা সেমতরন্যাবাং লসেই তরণরন্যাই। 
তরণরন্যাই আমরন্যা সেবরদলেমীয়ে ছেন্যাত্রি ঐককেনর লনতক কত্ব সেন্যামবরকে এরশন্যাদশন্যাহেমীর পতকনর পর 
দমই লনত্রিমীককে রমীবতমকতন্যা চিন্যাপ প্রেকয়েন্যাগ কেকর প্রেথেম তত্ত্বন্যাবধন্যায়েকে সেরকেন্যাকরর প্রেধন্যান বহেকসেকব 
ববচিন্যারপবত  সেন্যাহেন্যাবমদ্দেমীনককে  লমকন  বনকত  বন্যাধন  কেকরবছেলেন্যাম।  লসেই  সেময়ে  দমই  লনত্রিমীর 
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সেমকঝন্যাতন্যাকতই ‘রন্যাষ্ট্রেপবত বসেকস্টেম’ লথেককে আজি আমরন্যা ‘সেবাংসেদমীয়ে বসেকস্টেকম’। লদকশর 
ক্রন্যাবনকেন্যাকলে আজি দমই লনত্রিমীর সেমকঝন্যাতন্যা অসেম্ভিব হেকব লকেন? তরণ বমবদ্ধিজিমীবমী ললেখকে 
বশক্ষকে সেন্যাবাংবন্যাবদকে বশল্পমী কেবব সেকেকলে বমকলে চিলেমন আওয়েন্যামমী লেমীগ, ববএনবপসেহে সেকেলে 
দকলের কেন্যাকছে যেন্যাই। কেন্যাকরন্যা জিনন অকপক্ষন্যায়ে বকসে থেন্যাকেন্যার সেময়ে আর নন্যাই। আমন্যাকদর 
ববড়ন্যাকলের গলেন্যায়ে আমন্যাকদরককেই ঘণন্যা বন্যাহধকত হেকব। 

রচিনন্যা: ৩রন্যা মন্যাচির  ২০১৩। প্রেকেন্যাশ: নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ, ৯ই মন্যাচির  ২০১৩
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উতনশ

জিজির অরওকয়েকলের উবনশ শ চিমরন্যাবশ: লতন্যামন্যার 
লদ্বির আমন্যার লদ্বির বন্যাবাংলেন্যাকদশ বন্যাবাংলেন্যাকদশ

Anti-Vietnam March, Nineteen Sixty Seven. Anarchy and Art 

বচিনন্যা বলেকত এখন আমরন্যা যেন্যা বমবঝ লসেই অকথের বচিনন্যা বকলে বকেছেমই আর থেন্যাকেকব নন্যা 
আসেকলে। লগন্যাহড়ন্যাবম মন্যাকন বচিনন্যা নন্যা কেরন্যা – বচিনন্যার প্রেকয়েন্যাজিনই নন্যা পড়ন্যা। লগন্যাহড়ন্যাবম 
হেকলেন্যা অকচিতনতন্যা। (জিজির অরওকয়েলে, ‘উবনশ শ চিমরন্যাবশ’, ১৯৪৯)

১৯.১ লকে বছেকলেন অরওকয়েলে?

জিজির অরওকয়েলে বছেলে তন্যাহর ছেদ নন্যাম। প্রেকেক ত নন্যাম এবরকে লবয়েন্যার। জিন ১৯০৩ সেন্যাকলে। 
বককটকনর তৎকেন্যালেমীন উপবনকবশ ভন্যারকতর পমবরবকঙ। স্কলেন্যারবশপ পন্যাওয়েন্যা ছেন্যাত্রি বহেকসেকব 
পড়ন্যাকশন্যানন্যা ইবাংলেনন্যাকনর অবভজিন্যাত স্কমলেগুকলেন্যাকত। বকেন্তু লসেসেব স্কম কলে বশক্ষন্যাথেরমীকদর ওপর 
নস্বরন্যাচিন্যারমী বনয়েন্ত্রিকণর সেন্যাকথে মন্যাবনকয়ে বনকত পন্যাকরন বন বতবন। বনকজিককে তন্যাহর বনযেরন্যাবতত 
মকন হেকতন্যা। মকন মকন ক্রম দ্ধি হেকয়ে উঠকতন বতবন। লশর পযেরন বতবন কেকলেকজি পড়ন্যাই বন্যাদ 
বদকয়ে  লদন।  বকবটশ  রন্যাজিকেমীয়ে  পমবলেশবন্যাবহেনমীর  সেদসেন  বহেকসেকব  চিকলে  যেন্যান  বন্যামরন্যায়ে। 
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স্বন্যাভন্যাববকেভন্যাকবই লসেখন্যানকেন্যার কেকঠন্যার পমবলেশমী বনয়েন্ত্রিকণর প্রেবত তন্যাহর ঘকণন্যা জিনন্যায়ে। ছেমবট 
বনকয়ে বফিকর আকসেন ইবাংলেনন্যাকন। একসেই লছেকড় লদন চিন্যাকেবরটন্যা। মন লদন ললেখন্যাকলেবখকত।

ডইবাংরম-ললেখকে বছেকলেন নন্যা বতবন। লেনকনর ববস্তকত লছেহড়ন্যা কেন্যাপড় পকর জিমীবন-
যেন্যাপন কেকরকছেন। উত্তির ইবাংলেনন্যাকনর খবনশ্রবমকেকদর সেন্যাকথে তন্যাহকদর অধন্তঃপবতত জিমীবন-
যেন্যাপনও কেকরকছেন বতবন। এসেব অবভজতন্যা তন্যাহককে পমহবজিবন্যাদ প্রেতনন্যাখনন্যান কেরকত লশখন্যায়ে। 
আস্থিন্যা  জিনন্যায়ে  তন্যাহর  গণতন্যাবন্ত্রিকে  সেমন্যাজিতকন্ত্রির  প্রেবত।  আরও  পকর  ১৯৩৬  সেন্যাকলে 
সেন্যাবাংবন্যাবদকে  বহেকসেকব  লস্পকন  বগকয়েবছেকলেন  লসেখন্যানকেন্যার  ‘গকহেযেমদ্ধি’  তথেন্যা  ফিনন্যাবসেবন্যাকদর 
উত্থিন্যাকনর  ববরকদ্ধি  ননরন্যাজিনবন্যাদমী/সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  প্রেবতকরন্যাধযেমদ্ধি  ববরকয়ে  বরকপন্যাটর  কেরন্যার 
জিনন।  লসেখন্যাকন  ফিনন্যাবসেবন্যাদমীকদর  বববভরমীকেন্যাপনন্যা  বনকজির  লচিন্যাকখ  লদকখকছেন।  অবাংশ 
বনকয়েকছেন  স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলে  সেমন্যাজিতন্ত্রিমীকদর  জিনযেমকদ্ধি।  তন্যাহকদর  প্রেবত  শ্রদ্ধিন্যা  জিন্যানন্যাকত 
বলেকখকছেন  পরবতর মীকেন্যাকলে  লনন্যাম  চিমবস্ক  কেতক রকে  বহুলে  প্রেশবাংবসেত  দন্যাবলেবলেকে  রচিনন্যা 
‘কেনন্যাটন্যাকলেন্যাবনয়েন্যার প্রেবত শ্রদ্ধিন্যাঞ্জবলে’। লস্পকন ফন্যাবাংককেন্যার,  জিন্যামরন্যাবনকত বহেটলেন্যাকরর এববাং 
রন্যাবশয়েন্যায়ে স্তন্যাবলেকনর উত্থিন্যান তন্যাহর মকন সেবরন্যাত্মকে-নস্বরতন্ত্রিমী রন্যাষ্ট্রেপনন্যার প্রেবত সেমগভমীর ঘকণন্যা 
এববাং মনমরন-স্বন্যাধমীনতন্যার প্রেবত আনবরকে অনমরন্যাকগর জিন লদয়ে।

১৯.২ কেতক র কত্বর প্রেবত ববরন্যাগ, স্বন্যাধমীনতন্যার প্রেবত অনমরন্যাগ

একে কেথেন্যায়ে,  কেতক র কত্বর প্রেবত ববরন্যাগ  এববাং  স্বন্যাধমীনতন্যা-সেকজিনশমীলেতন্যার  প্রেবত অনমরন্যাগই 
অরওকয়েলেককে  বদকয়ে  পশুখন্যামন্যার (১৯৪৫)  এববাং  উবনশ  শ  চিমরন্যাবশ (১৯৪৯)  নন্যাকম 
কেন্যালেজিয়েমী  উপননন্যাসে  দমবট  বলেবখকয়ে  বনকয়েবছেলে।  রন্যাবশয়েন্যা-জিন্যামরন্যাবন-লস্পকন  লকেন্দ্রমীভম ত 
রন্যাজিবনবতকে কেতক র কত্বর মনমরনত্ব-ববধ্ববাংসেমী তৎপরতন্যার লযে পরন্যাকেন্যাষন্যা বতবন লদকখবছেকলেন 
লসেটন্যাই তম কলে ধকরবছেকলেন এই দমই ললেখন্যায়ে। ইবাংকরবজি সেন্যাবহেকতনর প্রেন্যাবতষন্যাবনকে কেতর ন্যারন্যা 
রচিনন্যা  দমবটককে  (বলেকশবভকে  ধন্যারন্যার)  সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  নস্বরন্যাচিন্যাকরর  সেমসেনন্যা  বহেকসেকব 
চিন্যালেন্যাকনন্যার  লচিষন্যা  কেরকলেও দমকটন্যা  রচিনন্যাকতই  আসেকলে বতবন  সেন্যাধন্যারণভন্যাকব  পমহবজিবন্যাদ-
পরবতর মী  পন্যাশ্চিন্যাতন-সেমন্যাকজি  অকথেরন্যাডিবক্সর  চিমড়ন্যান  পবরণবতর  চিরম  ববভমীবরকেন্যাপমণর  ছেবব 
এহককে  মন্যানবজিন্যাবতককে  সেতকের  কেকর  বদকত লচিকয়েবছেকলেন। সেন্যারন্যা  রন্যাবশয়েন্যায়ে  ‘লসেন্যাবভকয়েত’ 
প্রেবতষন্যার  মন্যাধনকম  আপন্যামর  শ্রমজিমীবমী  মন্যানমকরর  অবজিরত  মহেন্যান  রশববপ্লবককে  একেবট 
রড়যেন্ত্রিমমলেকে  কেম ন-লদতন্যা  তথেন্যা  রন্যাজিবনবতকে  প্রেবতববপ্লকবর  মন্যাধনকম  নসেনন্যাৎ  কেকর  বদকয়ে 
ললেবননবন্যাদমী বলেকশবভকেকদর প্রেবতষন্যা-কেরন্যা চিরম ফিনন্যাবসেবন্যাদমী রন্যাষ্ট্রেমীয়ে পমহবজিবন্যাকদর প্রেচিন্যারণন্যা
-বভবত্তিকে  জিয়েজিয়েকেন্যার  জিজির  অরওকয়েলেককে  বনদন্যারণ  ধন্যাক্কন্যা  বদকয়েবছেলে।  একে  বদককে 
বলেকশবভকেকদর  সেবরন্যাত্মকে-নস্বরতন্ত্রিমী  রন্যাষ্ট্রেপনন্যাককে  দমবনয়েন্যাকজিন্যাড়ন্যা  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগহেমীনতন্যা 
(আজিককের  তম লেনন্যায়ে),  মন্যানমকরর  জিন্যানন্যার  সেমকযেন্যাকগর  অভন্যাব,  আর  লস্রেফি  প্রেচিন্যারণন্যার 
লজিন্যাকর ‘সেমন্যাজিতন্ত্রি’ বকলে চিন্যালেন্যাকত থেন্যাকেন্যা,  এববাং অনন বদককে বদ্বিতমীয়ে মহেন্যাযেমকদ্ধির মধন 
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বদকয়ে  ইঙ-মন্যাবকের ন  অঞ্চকলে  ববপমলে  গবতকত  প্রেবধরমন্যান  চিরম  গণববকরন্যাধমী  কেকপরন্যাকরট-
পমহবজিবন্যাদমী রন্যাষ্ট্রেপনন্যার আশঙ্কন্যাজিনকে ববকেন্যাশ অরওকয়েলেককে ববচিবলেত কেকরবছেলে।

১৯.৩ বচিনন্যাপরন্যাধ, বচিনন্যাপমবলেশ

কেল্পনন্যায়ে আহকট এমন বনকেক ষতম মন্যানবসেমন্যাকজির একেটন্যা ধন্যারণন্যা পন্যাই আমরন্যা ‘উবনশ শ 
চিমরন্যাবশ’লত।  ১৯৪৯  সেন্যালে।  পন্যারমন্যাণববকে  যেমকগর  ঊরন্যাকেন্যালে।  তখনও  ঘকর  ঘকর 
লটবলেবভশন লঢন্যাককে বন। অরওকয়েকলের দমরদকবষ পরমন্যাণম-উত্তির যেমকগর এমন একে ছেবব 
আহকেলে লযেখন্যানকেন্যার ঘকর-বন্যাইকর-পকথে- প্রেন্যাঙকণ বসেন্যাকনন্যা লটবলেপদরন্যার মন্যাধনকম প্রেকতনকেটন্যা 
মন্যানমরককে সেন্যাবরক্ষবণকে নজিরদন্যাবরর আওতন্যায়ে আনন্যার ধন্যারণন্যাটন্যা আতঙ্কজিনকেভন্যাকব সেম্ভিব 
বকলেই মকন হেয়ে। রচিনন্যাকেন্যাকলের ৩৫ বছের পকরর ঘটনন্যাবলেমী বনকয়ে ববননস্ত, রক্তিবহেম-কেরন্যা, 
এই অসেন্যাধন্যারণ উপননন্যাসেবটর ঘটনন্যাকেন্যালে ১৯৮৪ সেন্যালে। ঘটনন্যাস্থিলে লেনন,  উপননন্যাকসের 
ববকেল্প বন্যাস্তবতন্যায়ে  যেন্যা  ওকশবনয়েন্যা  মহেন্যাকদকশর  ‘এয়েন্যারবস্ট্রেপ ওয়েন্যান’  বহেকসেকব  পবরবচিত। 
অন্ধকেন্যার,  হেতন্যাশ,  ননরন্যাশনজিনকে স্বকর বলেবখত এই রচিনন্যার মমলেভন্যাব হেকচ্ছ সেবরন্যাত্মকে-
নস্বরতন্ত্রিমী  রন্যাজিবনবতকে  কেতক র কত্বর  মনস্তন্যাবত্ত্বকে,  প্রেন্যাযেমবক্তিকে,  শন্যাবররমীকে  এববাং  সেন্যামন্যাবজিকে 
ববপদসেমমহে  –  ববকশরত  মনমরন-ভন্যারন্যা  বনয়েন্ত্রিকণর  মন্যাধনকম  মনমরন-বচিনন্যার  ওপর  পমণরন্যাঙ 
বনয়েন্ত্রিণ কেন্যাকয়েকমর প্রেকচিষন্যা।

উপননন্যাকসের মমলে চিবরত্রি উইনস্টেন বসথে শন্যাসেকে-পন্যাবটর  ‘ইবাংবলেশ লসেন্যাশনন্যাবলেজিম’ বন্যা 
‘ইবাংসেকে’-এর বনচিম  স্তকরর সেদসেন। লযেখন্যাকনই বতবন যেন্যান,  পন্যাবটর  তন্যাহর ওপর লটবলেপদরন্যার 
মন্যাধনকম  নজিরদন্যাবর  কেরকত  থেন্যাককে  –  এমনবকে  বনকজির  বন্যাসেন্যাকতও।  লযেবদককেই  বতবন 
তন্যাকেন্যান, লদখকত পন্যান পন্যাবটর র সেবরত্রি ববরন্যাজিমন্যান, সেবরজ লনতন্যাককে – ববশন্যালে ববশন্যালে লটবলে
-পদরন্যায়ে,  ববরন্যাটকেন্যায়ে সেব লপন্যাস্টেন্যাকর – সেবন্যার কেন্যাকছে বযেবন শুধম  ‘ববগ বন্যাদন্যার’ বহেকসেকব 
পবরবচিত।  (এ অবস্থিন্যা শুধম  উইনস্টেকনর নয়ে। ওকশবনয়েন্যায়ে লমন্যাট মন্যানমকরর ১৯ শতন্যাবাংশ 
পন্যাবটর র সেদসেন। এহকদর মকধন ১৮ শতন্যাবাংশই ববহেন্তঃপন্যাবটর র সেদসেন, আর বন্যাবকে একে শতন্যাবাংশ 
অনন্তঃপন্যাবটর র সেদসেন। এই অনন্তঃপন্যাবটর র সেদসেনরন্যাই আসেলে ক্ষমতন্যাধর। পন্যাবটর  বলেকত মমলেত 
এহকদরককেই লবন্যাঝন্যায়ে। এহরন্যা  ববহেন্তঃপন্যাবটর র  সেমস্ত সেদসেনককে নজিরদন্যাবরকত রন্যাকখন। আর 
পন্যাবটর র বন্যাইকরকেন্যার ৮১ শতন্যাবাংশ ললেন্যাকে হেকচ্ছ লপ্রেন্যালে – প্রেকলেতন্যাবরকয়েত – লস্রেফি দন্যাসে। 
লপ্রেন্যালেরন্যা  ওকশবনয়েন্যায়ে  মন্যানমরপদবন্যাচিনই  নন।  লপ্রেন্যালেকদর  তম লেনন্যায়ে  ববহেন্তঃপন্যাবটর র  সেদসেনরন্যা 
রমীবতমকতন্যা  সেমববধন্যাকভন্যাগমী,  তন্যা  বলেন্যাই  বন্যাহুলেন।)  সেমস্ত  বকেছেম  বনয়েন্ত্রিণ  কেকর  পন্যাবটর  – 
ইবতহেন্যাসে,  ভন্যারন্যা  এববাং  বচিনন্যাককেও।  এমনবকে  বচিনন্যার  মকধন  ববকদন্যাহে  বনকয়ে  ভন্যাবন্যাও 
লবআইনমী।  সেমস্ত  অপরন্যাকধর  মকধন  সেবচিন্যাইকত  বড়  অপরন্যাধ  হেকলেন্যা  ‘বচিনন্যাপরন্যাধ’। 
‘বচিনন্যাপরন্যাধ’ দমন কেরন্যার জিনন ওকশবনয়েন্যার সেবরত্রি আকছে ‘বচিনন্যাপমবলেশ’।
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১৯.৪ লবআইনমী ডিন্যাকয়েবর এববাং বমবনবস্ট্রে অফি টমথে 

উপননন্যাকসের শুরকতই আমরন্যা ওকশবনয়েন্যায়ে পন্যাবটর র বনবতরন এববাং কেকঠন্যার বনয়েন্ত্রিকণর ফিকলে 
উইনস্টেনককে হেতন্যাশ অবস্থিন্যায়ে পন্যাই। স্বন্যাধমীন বচিনন্যা, লযেফৌনতন্যা এববাং বনবক্তিত্ব লসেখন্যাকন বনবরদ্ধি 
কেকরকছে পন্যাবটর । উইনস্টেন তন্যাই অপছেন কেকরন পন্যাবটর ককে। লবআইনমীভন্যাকব বতবন একেবট 
ডিন্যাকয়েবর লকেকনন। লসেখন্যাকন বতবন তন্যাহর অপরন্যাধমমলেকে ভন্যাবনন্যাবচিনন্যা বলেকখ রন্যাখকত শুর 
কেকরন। ও’বন্যায়েন্যান নন্যাকমর ক্ষমতন্যাবন্যান একে পন্যাবটর সেদকসেনর সেন্যাকথে বতবন খন্যাবতরও পন্যাতন্যান। 
উইনস্টেকনর  ববশ্বন্যাসে,  ও’বন্যায়েন্যান  আসেকলে  ‘বন্যাদন্যারহুডি’  নন্যাকমর  রহেসেনময়ে  একে  গুপ্ত 
সেবাংগঠকনর  লগন্যাপন  সেদসেন।  এই  সেবাংগঠকনর  লেক্ষন  পন্যাবটর ককে  উৎখন্যাত  কেরন্যা।  এরকেম 
লকেন্যাকনন্যা সেবাংগঠন আসেকলেই আকছে বকেনন্যা লসেটন্যা লকেউ জিন্যাকন নন্যা। ললেন্যাকেমমকখই শুধম লশন্যানন্যা 
যেন্যায়ে এর কেথেন্যা।

উইনস্টেন কেন্যাজি কেকরন ‘বমবনবস্ট্রে অফি টমথে’ বন্যা ‘সেতন সেবাংক্রন্যান মন্ত্রিণন্যালেয়ে’-এ। 
লসেখন্যাকন তন্যাহর কেন্যাজি হেকলেন্যা, পন্যাবটর র চিন্যাবহেদন্যামকতন্যা ঐবতহেন্যাবসেকে দবলেলেপত্রি বদকলে লফিলেন্যা। 
লসেখন্যাকন  বতবন  কেক ষককেশমী  একে  নন্যারমী-সেহেকেমরমীর  লদখন্যা  পন্যান,  বযেবন  বন্যারবন্যার  তন্যাকেন্যাকত 
থেন্যাককেন উইনস্টেকনর বদককে। রমীবতমকতন্যা উকদ্দেশনপমণর লসেই চিন্যাহেবন। উইনস্টেকনর দমবশ্চিনন্যা 
হেকত থেন্যাককে – এ হেয়েত পন্যাবটর রই গুপ্তচির,  বনশ্চিয়েই এ তন্যাহককে তন্যাহর বচিনন্যাপরন্যাকধর জিনন 
পন্যাবটর র কেন্যাকছে ধবরকয়ে লদকব। ইবতহেন্যাকসের ওপর পন্যাবটর র বনয়েন্ত্রিণ বনকয়েও ববচিবলেত লবন্যাধ 
কেকরন  উইনস্টেন।  পন্যাবটর র  দন্যাবব,  ইউকরবশয়েন্যার  ববরকদ্ধি  যেমকদ্ধি  ওকশবনয়েন্যা  সেব  সেময়ে 
ইকস্টেবশয়েন্যার বমত্রি বছেলে। বকেন্তু উইনস্টেন এমন একেটন্যা সেমকয়ের কেথেন্যা মকন কেরকত পন্যাকর 
যেখন এ কেথেন্যা সেতন বছেলে নন্যা। পন্যাবটর  আকরন্যা দন্যাবব কেকর, বন্যাদন্যারহুকডির তথেন্যাকেবথেত লনতন্যা 
ইমনন্যানমকয়েলে লগন্যাল্ডকস্টেইন ওকশবনয়েন্যার সেবকচিকয়ে ববপজনকে জিমীববত বনবক্তি। উইনস্টেকনর 
কেন্যাকছে ববশ্বন্যাসেকযেন্যাগন বকলে মকন হেয়ে নন্যা। তন্যাহর সেন্ধনন্যাগুকলেন্যা সেন্যাধন্যারণত বতবন শহেরতলেমীর 
দবরদতম  এলেন্যাকেন্যাগুকলেন্যাকত  হেন্যাহটন্যাহেন্যাবট হ  কেকর  কেন্যাবটকয়ে  থেন্যাককেন,  লযেখন্যাকন  অতনন 
পমহবতগন্ধময়ে পবরকবকশ  বন্যাসে  কেকর  প্রেকলেতন্যাবরকয়েত বন্যা  ‘লপ্রেন্যালে’রন্যা।  পন্যাবটর -নজিরদন্যাবরর 
হেন্যাত লথেককে তম লেনন্যামমলেকেভন্যাকব এরন্যা মমক্তি। ওকশবনয়েন্যায়ে লপ্রেন্যালে আর পশুরন্যাই শুধম স্বন্যাধমীন।

কেক ষককেশমী লসেই নন্যারমী-সেহেকেমরমীর কেন্যাছে লথেককে একে বদন ‘আবম লতন্যামন্যায়ে ভন্যাকলেন্যাবন্যাবসে’ 
ললেখন্যা একেটন্যা বচিরকেম ট পন্যান উইনস্টেন। উইনস্টেনককে বতবন জিন্যানন্যান, তন্যাহর নন্যাম জিমবলেয়েন্যা। 
পন্যাবটর -নজিরদন্যাবরককে ফিন্যাহবকে বদকয়ে বদকয়ে তন্যাহকদর একেটন্যা লগন্যাপন সেম্পকের  শুর হেয়ে। একে 
সেময়ে তন্যাহরন্যা লপ্রেন্যালে-এলেন্যাকেন্যায়ে পমকরন্যাকনন্যা বজিবনসেপকত্রির একে লদন্যাকেন্যাকনর ওপরকেন্যার একেটন্যা 
ঘর ভন্যাড়ন্যা লনন,  লযেখন্যান লথেককে লসেই ডিন্যাকয়েবরটন্যা বকেকনবছেকলেন উইনস্টেন। তমীব লপ্রেকমর 
এই সেম্পকের টন্যা চিলেকত থেন্যাককে। বনবশ্চিভন্যাকবই উইনস্টেন জিন্যানকতন, আজি লহেন্যাকে কেন্যালে লহেন্যাকে 
একেবদন বঠকে তন্যাহরন্যা ধরন্যা পকড় যেন্যাকবন এববাং তন্যাহকদর শন্যাবস্ত হেকব। বনয়েবতবন্যাদমী উইনস্টেন 

282 অচচেননা দনাগ



জিন্যানকতন,  লযেবদন  বতবন  লসেই  ডিন্যাকয়েবরকত  প্রেথেম  বলেকখকছেন  লসেবদনই  তন্যাহর  বনয়েবত 
বনধরন্যাবরত হেকয়ে লগকছে, ধ্ববাংসে তন্যাহর অবনবন্যাযের। জিমবলেয়েন্যা অবশন অবধকেতর বন্যাস্তববন্যাদমী এববাং 
আশন্যাবন্যাদমী। জিমবলেয়েন্যার সেন্যাকথে তন্যাহর সেম্পকের  যেত এগুকত থেন্যাককে, পন্যাবটর র প্রেবত তন্যাহর ঘকণন্যা 
ততই বন্যাড়কত থেন্যাককে। অবকশকর বতবন লসেই বন্যাতর ন্যাবট পন্যান যেন্যার জিনন বতবন অকপক্ষন্যায়ে 
বছেকলেন: ও’বন্যায়েন্যান তন্যাহককে লদখন্যা কেরকত বকলেকছেন।

ও’বন্যায়েন্যাকনর অনন্যাপন্যাটর কমকন যেন্যান উইনস্টেন আর জিমবলেয়েন্যা। উইনস্টেন লতন্যা লস্রেফি 
ববহেন্তঃপন্যাবটর র সেদসেন – আর ক্ষমতন্যাশন্যালেমী অনন্তঃপন্যাবটর র সেদসেন বহেকসেকব ও’বন্যায়েন্যান এমন 
ববলেন্যাসেবহুলে জিমীবনযেন্যাপন কেকরন উইনস্টেন যেন্যার কেল্পনন্যাই কেরকত পন্যাকরন শুধম। উইনস্টেন 
আর জিমবলেয়েন্যাককে ও’বন্যায়েন্যান আশ্বস্ত কেকরন লযে,  তন্যাকদহর  মকতন্যা বতবনও পন্যাবটর ককে ঘকণন্যা 
কেকরন এববাং বন্যাদন্যারহুকডির সেদসেন বহেকসেকব আসেকলে বতবন পন্যাবটর র ববরকদ্ধিই কেন্যাজি কেকরন। 
উইনস্টেন আর জিমবলেয়েন্যাককে বতবন বন্যাদন্যারহুকডির দমীক্ষন্যা লদন এববাং পড়কত লদন ইমনন্যানমকয়েলে 
লগন্যাল্ডকস্টেইকনর বই – ‘বন্যাদন্যারহুকডির ইশকতহেন্যার’। ভন্যাড়ন্যা কেরন্যা লসেই ঘকর উইনস্টেন বইটন্যা 
পকড় লশন্যানন্যাকত থেন্যাককেন জিমবলেয়েন্যাককে। বইটন্যা বববাংশ শতন্যাবমীর বববভন্নি ধরকনর লশ্রণমীবভবত্তিকে 
সেন্যামন্যাবজিকে তকত্ত্বর সেবাংবমশ্রণ জিন্যাতমীয়ে একেটন্যা বজিবনসে। হেঠন্যাৎ হুড়মমড় কেকর নসেননরন্যা একসে 
ঢম ককে পকড় লসেই ঘকর এববাং তন্যাহকদরককে ধকর বনকয়ে যেন্যায়ে। পমকরন্যাকনন্যা ঐ লদন্যাকেন্যানটন্যার মন্যাবলেকে 
জিনন্যাব চিনন্যাবরবাংটন আসেকলে বচিনন্যাপমবলেকশর সেদসেন বছেকলেন – আগন্যাকগন্যাড়ন্যা। 

১৯.৫ ববগ বন্যাদন্যাকরর প্রেবত ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা

জিমবলেয়েন্যার কেন্যাছে লথেককে বববচ্ছন্নি কেকর উইনস্টেনককে এমন একেটন্যা জিন্যায়েগন্যায়ে বনকয়ে যেন্যাওয়েন্যা হেয়ে 
যেন্যার নন্যাম ‘ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা সেবাংক্রন্যান মন্ত্রিণন্যালেয়ে’। লসেখন্যাকন বতবন লদখকত পন্যান ও’বন্যায়েন্যানও 
আসেকলে পন্যাবটর রই গুপ্তচির। বন্যাদন্যারহুডি-সেদসেন হেওয়েন্যার ভন্যাব ধরন্যাটন্যা বছেলে লস্রেফি একেটন্যা 
অবভনয়ে।  বতবন  আসেকলে ফিন্যাহদ  লপকতবছেকলেন লযেন  পন্যাবটর র  ববরকদ্ধি  প্রেকেন্যাশন  ববকদন্যাহেমী 
তৎপরতন্যা চিন্যালেন্যাকনন্যার দন্যাকয়ে উইনস্টেনককে একেদম হেন্যাকতনন্যাকত ধরন্যা যেন্যায়ে। এবন্যার তন্যাহককে 
বনযেরন্যাতন কেরন্যা  এববাং তন্যাহর  মগজিকধন্যালেন্যাই কেরন্যার লপছেকন মন্যাকসের পর মন্যাসে বনয়ে কেকরন 
ও’বন্যায়েন্যান। আর প্রেবতকরন্যাধ কেরন্যার জিনন রমীবতমকতন্যা সেবাংগ্রন্যাম কেরকত থেন্যাককেন উইনস্টেন। 
ও’বন্যায়েন্যান আগন্যাকগন্যাড়ন্যাই চিন্যাইবছেকলেন উইনস্টেন লযেন মন লথেককে জিমবলেয়েন্যাককে লছেকড় লদন, 
লকেননন্যা লপ্রেম-ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা-লযেফৌনতন্যা পন্যাবটর র কেন্যাকছে অবতববপজনকে এববাং বনবরদ্ধি বস। 
বকেন্তু বকেছেমকতই মন লথেককে জিমবলেয়েন্যাককে  মমকছে  বদকত রন্যাবজি হেন নন্যা  উইনস্টেন – লস্রেফি 
অকেল্পনমীয়ে শন্যাবররমীকে বনযেরন্যাতকনও নন্যা। অবকশকর ও’বন্যায়েন্যান তন্যাহককে ভয়েঙ্কর কেক্ষ নবাং ১০১ 
এ পন্যাবঠকয়ে লদন। এটন্যাই হেকচ্ছ পন্যাবটর ববকরন্যাধমীকদর আকখবর পবরণন্যাম। ও’বন্যায়েন্যান বকলেন, 
এখন্যাকন  তন্যাহককে  তন্যাহর  বনকেক ষতম  ভয়েককে  লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা  কেরকত  বন্যাধন  কেরন্যা  হেকব।  পমকরন্যা 
উপননন্যাসে জিমকড় উইনস্টেন উপযেমরপবর দমন্তঃস্বপ্নে লদকখন ইহদমকরর। ও’বন্যায়েন্যান তন্যাহর মন্যাথেন্যার 
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সেন্যাকথে ইহদমরভবতর  একেটন্যা খন্যাহচিন্যা  লবহকধ  লদন এমনভন্যাকব লযেন ইহদমরগুকলেন্যা তন্যাহর  মমখমণ্ডলে 
লখকয়ে লফিলেকত পন্যাকর। এবন্যার সেম্পমণর লভকঙে পকড়ন উইনস্টেন। কেন্যাকেম বতবমনবত কেরকত 
থেন্যাককেন – এই কেন্যাজি জিমবলেয়েন্যার সেন্যাকথে কেরন্যা লহেন্যাকে, তন্যাহর সেন্যাকথে নয়ে।

এখন মন্যানবসেকেভন্যাকব পমকরন্যাপমবর লভকঙে পড়ন্যা অবস্থিন্যায়ে উইনস্টেনককে মমবক্তি লদওয়েন্যা 
হেয়ে। জিমবলেয়েন্যার সেন্যাকথে তন্যাহর লদখন্যা হেয়ে,  বকেন্তু বতবন আর লমকয়েটন্যার প্রেবত লকেন্যাকনন্যা টন্যান 
অনমভব কেকরন নন্যা। পন্যাবটর ককে এখন বতবন সেম্পমণরত গ্রহেণ কেকর বনকয়েকছেন এববাং ববগ 
বন্যাদন্যারককে ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেকত বশকখকছেন। এখন্যাকনই লশর হেয়ে উপননন্যাসে।

১৯.৬ নয়েন্যা-জিবন্যান, নদ্বিতবচিনন্যা, অকথেরন্যাডিবক্স

এবন্যার আবসে অকথেরন্যাডিবক্সর প্রেকশ্ন, বচিনন্যার প্রেকয়েন্যাজিন নন্যা পড়ন্যার প্রেকশ্ন, বচিনন্যা ববলেমপ্ত হেকয়ে 
যেন্যাওয়েন্যার প্রেকশ্ন – যেন্যা বদকয়ে আমরন্যা আলেন্যাপ শুর কেকরবছে। বঠকে কেমী বলেবছেকলেন বতবন? 
উপননন্যাকসে এ প্রেশ্নটন্যা উকঠবছেলে সেমস্ত মন্যানমকরর বচিনন্যাদন্যাসেত্ব সেমবনবশ্চিত কেরন্যার উকদ্দেকশন 
ওকশবনয়েন্যার  পন্যাবটর  কেতক রকে  সেম্পমণর  নতম ন  একে ভন্যারন্যারমীবত  চিন্যালেম  কেরন্যার  বনন্যাপন্যার  বনকয়ে। 
উপননন্যাকসের  ঘটনন্যাকেন্যালে  ১৯৮৪  সেন্যালে  নন্যাগন্যাদ  পন্যাবটর  বসেদ্ধিন্যান  লনয়ে  তন্যাকদর  বনকজিকদর 
উদন্যাবন-কেরন্যা ভন্যারন্যারমীবত চিন্যালেম  কেরন্যার। ‘নয়েন্যা-জিবন্যান’ বহেকসেকব আখনন্যাবয়েত নতম ন এই 
ভন্যারন্যারমীবতর লেক্ষন এমন সেব আগন্যাম বনবস্থিন্যা কেরন্যা যেন্যাকত কেকর সেমন্যাকজি লকেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যার 
ববকদন্যাহে হেকত নন্যা পন্যাকর। মন্যানমর লযেন ববকদন্যাকহের বচিনন্যাও নন্যা কেরকত পন্যাকর। এই লেকক্ষন 
ববকদন্যাহে, স্বন্যাধমীনতন্যা, অবধকেন্যার ইতনন্যাবদ যেন্যাবতমীয়ে শব উৎপন্যাটন কেরন্যার মন্যাধনকম শুর হেয়ে 
নয়েন্যা-জিবন্যান  প্রেণয়েকনর  কেন্যাজি।  পমকরন্যাকনন্যা  ভন্যারন্যারমীবত  বন্যা  আবদ  জিবন্যান  বছেলে  প্রেবমত 
ইবাংকরবজি ভন্যারন্যা। আর নয়েন্যা-জিবন্যান হেকচ্ছ ওকশবনয়েন্যার সেরকেন্যারমী ভন্যারন্যা – রন্যাষ্ট্রে অনমকমন্যাবদত 
একেমন্যাত্রি ভন্যারন্যা। নয়েন্যা-জিবন্যানই হেকচ্ছ ইবাংসেকে, আর ইবাংসেকে হেকচ্ছ নয়েন্যা-জিবন্যান।

এর প্রেথেম কেথেন্যাই হেকচ্ছ ‘নদ্বিতবচিনন্যা’। পন্যাবটর র চিন্যাবপকয়ে লদওয়েন্যা বমথেনন্যাককে যেবদ সেবন্যাই 
লমকন লনয়ে,  সেমস্ত দবলেলেপত্রি যেবদ একেই লকেচ্ছন্যা গন্যাইকত থেন্যাককে,  তন্যাহেকলে লসেই বমথেনন্যা 
ইবতহেন্যাকসে ঢম ককে পকড় এববাং সেকতন পবরণত হেয়ে। এ সেম্পককের  পন্যাবটর র লসন্যাগন্যান হেকলেন্যা, 
অতমীতককে যেন্যাহরন্যা বনয়েন্ত্রিণ কেকরন, ভববরনৎককে তন্যাহরন্যাই বনয়েন্ত্রিণ কেকরন, আর বতর মন্যানককে 
যেন্যাহরন্যা বনয়েন্ত্রিণ কেকরন, অতমীতককেও তন্যাহরন্যা বনয়েন্ত্রিণ কেকরন। ঘটনন্যা হেকচ্ছ, এত বদন পযেরন 
যেন্যা  সেতন  বছেলে,  অনহেমীনকেন্যালে  লথেককেই  তন্যা  সেতন  বকলে  পবরগবণত  বছেলে।  বনন্যাপন্যারটন্যা 
এরকেমই সেহেজিসেরলে বছেলে। আর এখন যেন্যা দরকেন্যার পড়লে তন্যা হেকচ্ছ মন্যানমকরর সকবতর 
ওপর বদকয়ে এককের পর এককের একে দখলেদন্যাবরকত্বর অনন লস্রেন্যাত বইকয়ে লদওয়েন্যা। এককেই 
তন্যাহরন্যা বকলেন ‘বন্যাস্তবতন্যা-বনয়েন্ত্রিণ’, নয়েন্যা-জিবন্যাকন বলেকলে এটন্যাই ‘নদ্বিতবচিনন্যা’।

এ  বজিবনসে  প্রেথেম  চিন্যালেম  হেয়ে  পন্যাবটর র  পত্রিপবত্রিকেন্যা-বমবডিয়েন্যায়ে।  অবচিকরই  পন্যাবটর র 
ভন্যারন্যা-ববকশরজরন্যা নয়েন্যা-জিবন্যাকনর অবতকেন্যায়ে সেব অবভধন্যান রচিনন্যা কেরকত শুর কেকরন। 
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এককের পর একে সেবাংস্করণ ছেন্যাপন্যা  হেকত থেন্যাককে লসেসেব অবভধন্যাকনর। নয়েন্যা-জিবন্যান হেকচ্ছ 
পকবথেবমীর একেমন্যাত্রি ভন্যারন্যা প্রেবত বছের যেন্যার শবসেবাংখনন্যা কেমকত থেন্যাককে,  লকেননন্যা এর লেক্ষন 
হেকচ্ছ বচিনন্যার  পবরসেরককে সেবাংকেমীণর  কেকর  আনকত থেন্যাকেন্যা,  বচিনন্যাপরন্যাধককে অসেম্ভিব কেকর 
লতন্যালেন্যা।  এর  লেক্ষন  বনকজিককে  ক্রমশ  এমন  একে  স্তকর  উন্নিমীত  কেরন্যা  যেন্যাকত  কেকর 
বচিনন্যাপরন্যাধককে প্রেকেন্যাশ কেরন্যার মকতন্যা শবই খমহকজি পন্যাওয়েন্যা নন্যা যেন্যায়ে। নতম ন এই ভন্যারন্যারমীবত 
যেখন খন্যাহবট পমণরন্যাঙতন্যা লেন্যাভ কেরকব লকেবলে তখনই সেম্পমণর হেকয়ে উঠকব পন্যাবটর র ববপ্লব। 
নয়েন্যা-জিবন্যাকনর দমদরন্যান নমমনন্যা পন্যাওয়েন্যা যেন্যাকব লখন্যাদ পন্যাবটর র এককেবন্যাকর মমলে বতনটন্যা লসন্যাগন্যাকন, 
ববশন্যালে ববশন্যালে হেরকফি যেন্যা লখন্যাদন্যাই কেরন্যা আকছে সেতন সেবাংক্রন্যান মন্ত্রিণন্যালেকয়ের গন্যাকয়ে। লসন্যাগন্যান 
বতনটন্যা হেকচ্ছ: যেমদ্ধিই শন্যাবন  / দন্যাসেত্বই স্বন্যাধমীনতন্যা  / অজতন্যাই শবক্তি।

এসেব লসন্যাগন্যাকনই ফিম কট ওকঠ নয়েন্যা-জিবন্যাকনর মমলে নববশষন। এ রকেম আকরন্যা নমমনন্যা 
পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে সেরকেন্যাকরর বববভন্নি মন্ত্রিণন্যালেকয়ের নন্যামকেরকণ। লযে মন্ত্রিণন্যালেকয়ের কেন্যাজি পন্যাবটর র 
চিন্যাবহেদন্যা লমন্যাতন্যাকবকে ইবতহেন্যাকসের সেতনককে প্রেণন্যালেমীবদ্ধিভন্যাকব, সেমববশন্যালে আকয়েন্যাজিনসেহেকেন্যাকর, 
নসেনন্যাৎ  কেরন্যা,  তন্যার  নন্যাম  ‘সেতন  সেবাংক্রন্যান  মন্ত্রিণন্যালেয়ে’।  লযেমন,  লযে  মন্ত্রিণন্যালেকয়ের  কেন্যাজি 
আইনশকঙ্খলেন্যা  বজিন্যায়ে  রন্যাখন্যার  নন্যাকম  সেকনহেভন্যাজিন  বনবক্তিবগরককে  অমন্যানমবরকে  বনপমীড়ন 
কেরন্যা,  তন্যার নন্যাম ‘ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা সেবাংক্রন্যান মন্ত্রিণন্যালেয়ে’। লযে মন্যানমর স্বভন্যাবতই অকথেরন্যাডিক্স বন্যা 
এমন লগন্যাহড়ন্যা রকেকমর গতন্যানমগবতকে লযে, ‘খন্যারন্যাপ বচিনন্যা’ কেরকতই অক্ষম, নয়েন্যা- জিবন্যাকন 
তন্যাককে বকলে ‘শুভবচিনন্যাসেম্পন্নি’ মন্যানমর।

লতন্যা,  সেন্যাইম নন্যাকম উইনস্টেকনর পবরবচিত একে ললেন্যাকে,  বযেবন নয়েন্যা-জিবন্যান ববরয়েকে 
অবভধন্যাকনর একেন্যাদশ সেবাংস্করকণর ববকশরজ-বমবদ্ধিজিমীবমী,  একেবদন কেথেন্যায়ে কেথেন্যায়ে তন্যাহককে 
বলেবছেকলেন,  ‘তম বম  বকে  কেখকনন্যা  লভকব  লদকখছে  উইনস্টেন,  আমরন্যা  এখন  লযে  ভন্যারন্যায়ে 
[অথেরন্যাৎ আবদ জিবন্যাকন  ] কেথেন্যা বলেবছে আগন্যামমী একে শ বছেকরর মকধন লসে ভন্যারন্যা লবন্যাঝন্যার 
মকতন্যা লকেন্যাকনন্যা ললেন্যাকে আর লবহকচি থেন্যাকেকব নন্যা? –  শুধমমন্যাত্রি লপ্রেন্যালেরন্যা ছেন্যাড়ন্যা’,  এববাং লযেন 
বকেছেমই নন্যা এমন একেটন্যা ভবঙকত লযেন্যাগ কেকরন সেন্যাইম, ‘লপ্রেন্যালেরন্যা মন্যানমর নয়ে’। তন্যার মন্যাকন, 
সেন্যাইম বলেকত থেন্যাককেন,

২০৫০ সেন্যাকলের মকধন, অথেবন্যা সেম্ভিবত তন্যার আকগই, পমকরন্যাকনন্যা ভন্যারন্যারমীবতর সেমস্ত 
সেতন-জন্যান হেন্যাবরকয়ে যেন্যাকব। অতমীকতর সেমস্ত সেন্যাবহেতন ধ্ববাংসে কেকর লদওয়েন্যা হেকব। 
চিসেন্যার, লশক্সবপয়েন্যার, বমলন, বন্যায়েরন – একদর অবস্তত্ব থেন্যাকেকব শুধম নয়েন্যা-জিবন্যাকনর 
সেবাংস্করকণ। একদরককে পবরববতরত কেকর লযে লস্রেফি আলেন্যাদন্যা বকেছেমকত পবরণত কেরন্যা 
হেকব তন্যা নয়ে – এমনভন্যাকব বদলেন্যাকনন্যা হেকব লযে তন্যাহরন্যা আকগ যেন্যা বছেকলেন তন্যার উলন্যা 
বজিবনকসে পবরণত হেকবন। এমনবকে পন্যাবটর -সেন্যাবহেতনও বদকলে যেন্যাকব। বদকলে যেন্যাকব 
এমনবকে লসন্যাগন্যানগুকলেন্যাও। স্বন্যাধমীনতন্যার ধন্যারণন্যাই যেখন ববলেমপ্ত হেকয়ে যেন্যাকব তখন 
তম বম  এমন  লসন্যাগন্যান  লকেন্যাকত্থিককে  পন্যাকব  লযে  ‘দন্যাসেত্বই  স্বন্যাধমীনতন্যা’?  বচিনন্যার  পমকরন্যা 
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বন্যাতন্যাবরণটন্যাই আলেন্যাদন্যা  হেকয়ে যেন্যাকব। বচিনন্যা বলেকত এখন আমরন্যা যেন্যা বমবঝ লসেই 
অকথের বচিনন্যা বকলে বকেছেমই আর থেন্যাকেকব নন্যা আসেকলে। লগন্যাহড়ন্যাবম মন্যাকন বচিনন্যা নন্যা কেরন্যা 
– বচিনন্যার প্রেকয়েন্যাজিনই নন্যা পড়ন্যা। লগন্যাহড়ন্যাবম হেকলেন্যা অকচিতনতন্যা।

এভন্যাকবই তম কলেবছেকলেন অরওকয়েলে অকথেরন্যাডিবক্স সেবাংক্রন্যান আমন্যাকদর আবদ প্রেশ্নটন্যা, 
অথেরন্যাৎ বচিনন্যার প্রেকয়েন্যাজিন নন্যা পড়ন্যার,  তথেন্যা বচিনন্যা ববলেমপ্ত হেকয়ে যেন্যাওয়েন্যার প্রেশ্নটন্যা। লতন্যা, 
আজিককের  লপ্রেক্ষন্যাপকট  আমন্যাকদর  লদকশর  মমক্তিবচিনন্যা  ও  মমক্তিপ্রেকেন্যাকশর  অবধকেন্যার, 
বশক্ষন্যায়েতবনকে  স্বন্যাধমীনতন্যা  ইতনন্যাবদ  ববরকয়ের  সেন্যাকথে  অরওকয়েকলের  আকলেন্যাবচিত  এই 
অকথেরন্যাডিবক্স বন্যা বচিনন্যাহেমীন গতন্যানমগবতকেতন্যার সেম্পকের  লকেন্যাথেন্যায়ে?

১৯.৭ আজিককের যেমকগ বন্যাস্তবতন্যা বনয়েন্ত্রিণ

একেটন্যা ববরয়ে লতন্যা  ইকতন্যামকধনই পবরষন্যার,  লযে বন্যাস্তবতন্যা তথেন্যা বন্যাস্তবতন্যা-বনয়েন্ত্রিণ বনকয়ে 
অরওকয়েলে  বচিবনত  বছেকলেন,  লসেই  বন্যাস্তবতন্যা  আজিককের  দমবনয়েন্যারই  বন্যাস্তবতন্যা। 
ফনন্যাবাংককেন্যা-স্তন্যাবলেন-বহেটলেন্যার আজি লনই বঠকেই,  বলেকশবভকেকদর জিগৎকজিন্যাড়ন্যা সেন্যামন্যাজিন 
হেন্যাওয়েন্যা  বমবলেকয়ে  লগকছে  তন্যাও  বঠকে,  বকেন্তু  মন্যাবকের ন  কেকপরন্যাকরট  সেন্যামন্যাজিনবন্যাদ  এববাং 
দমবনয়েন্যাবনন্যাপমী  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  বচিনকনর  প্রেন্যাবলেন  অরওকয়েকলের  উদন্যাববত  শবমন্যালেন্যা  ও 
উদ্ধিক বতরন্যাবজিককে আজিককের সেমন্যাকজির সেন্যাধন্যারণ জন্যাকন পবরণত কেকরকছে। তন্যাহর অকনকে 
শবই আজিককের ইবাংকরবজি ভন্যারন্যার অবভধন্যাকনর শব এববাং তন্যাকত উকলখ থেন্যাককে লযে এবট 
জিজির  অরওকয়েকলের  বন্যানন্যাকনন্যা  শব।  লযেমন,  নদ্বিতবচিনন্যা  বন্যা  ‘ডিন্যাবলেবথেবাংকে’  শবটন্যা। 
মন্যাইকক্রন্যাসেফিট কেকপরন্যাকরশকনর এনকেন্যাটর ন্যা লরফিন্যাকরন্স লেন্যাইকববরর ২০০৪ সেন্যাকলের এনকেন্যাটর ন্যা-
অবভধন্যাকন এর অথের ‘পরস্পর-ববপরমীত দমকটন্যা ববশ্বন্যাসেককে একেই সেন্যাকথে সেবঠকে বকলে গ্রহেণ 
কেরন্যা’।  আমন্যাকদর  আজিককের  পবরবচিত  পকবথেবমীর  সেবরত্রিই  বকে  আমরন্যা  এই  বজিবনকসের 
অবস্তত্ব লদখবছে নন্যা?

আবন্যার ধরন্যা যেন্যাকে নয়েন্যা-জিবন্যান বন্যা ‘বনউবস্পকে’ শবটন্যা। অরওকয়েকলের বরন্যাত বদকয়ে 
ঐ একেই অবভধন্যান এর অথের ‘দ্বিনথেরকবন্যাধকে ভন্যারন্যা’ বকলে সেন্যাবনস্ত কেকরকছে, ‘এমন ভন্যারন্যা যেন্যা 
দ্বিনথেরকবন্যাধকে  এববাং  সেতন  লগন্যাপন  কেরন্যার  মকতন্যা  কেকর  বন্যানন্যাকনন্যা,  ববকশরত  মন্যাকঝমকধন 
আমলেন্যাবগর  এববাং  প্রেচিন্যারণন্যাববশন্যারকদরন্যা  যেন্যা  বনবহেন্যার  কেকর থেন্যাককেন’। আজিককের মন্যাবকের ন 
মন্ত্রিমীরন্যা স্বন্যাধমীন রন্যাষ্ট্রে ইরন্যাকে দখলে কেরন্যার সেময়ে যেখন বকলেন তন্যাহরন্যা ইরন্যাকেমীকদর মমক্তি কেরন্যার 
জিনন একসেকছেন; বকেবাংবন্যা যেখন তন্যাহকদর ‘বনখমহত’ লবন্যামন্যাবররকণ বনহেত লবসেন্যামবরকে বনবক্তিকদর 
কেথেন্যা  বলেন্যার  সেময়ে  তন্যাহরন্যা  বনবহেন্যার  কেকরন ‘লকেন্যালেনন্যাটন্যারন্যালে  ডিনন্যাকমজি’  বন্যা  ‘পন্যারস্পবরকে 
ক্ষবত’র মকতন্যা শবমন্যালেন্যা;  অথেবন্যা যেখন আমন্যাকদর লদকশর পমবলেশ প্রেভক বত বন্যাবহেনমী কেতক র কে 
বনববরচিন্যাকর বলেপ্রেকয়েন্যাগ কেরন্যার পর তন্যার নন্যাম লদওয়েন্যা হেয়ে ‘সেমন্যাকজি শন্যাবন ও বস্থিবতশমীলেতন্যা 
প্রেবতষন্যা’ বকেবাংবন্যা বনরমীহে ললেন্যাকেজিকনর ‘জিন্যানমন্যালে রক্ষন্যা’র লচিষন্যা;  বকেবাংবন্যা যেখন আমন্যাকদর 
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ববকশর সেরকেন্যারমী বন্যাবহেনমী মন্যানমরজিনককে পমবরপবরকেবল্পতভন্যাকব,  ঠন্যাণ্ডন্যা মন্যাথেন্যায়ে তম কলে বনকয়ে 
বগকয়ে পমবরবনধরন্যাবরত স্থিন্যাকন লনহেন্যাৎ একেতরফিন্যাভন্যাকব খমন কেকর তন্যার নন্যাম লদয়ে ‘ক্রসেফিন্যায়েন্যার’ 
বন্যা  ‘বনমকেযেমদ্ধি’  বন্যা  ‘এনকেন্যাউনন্যার’  বন্যা  ‘গুবলেবববনময়ে’  এববাং  এরকেম  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  বববধ-
বকনন্যাবকস্তর নন্যাম লদওয়েন্যা হেয়ে ‘আইকনর শন্যাসেন’; বকেবাংবন্যা যেখন কেবতপয়ে বনবক্তিবকগরর গণ
-স্বন্যাথেরববকরন্যাধমী শন্যাসেনবনবস্থিন্যাককে বলেন্যা হেয়ে ‘গণতন্ত্রি’;  অথেবন্যা যেখন সেমন্যাকজির এককেবন্যাকর 
ওপরতলেন্যার বড়কলেন্যাকেকদর একেচ্ছত্রি শন্যাসেনক্ষমতন্যাককে বলেন্যা হেয়ে ‘জিনগকণর সেরকেন্যার’; 
অথেবন্যা যেখন অসেহেন্যায়ে সেমন্যাজিববড়বম্বত নন্যারমী বন্যা বশশুককে পমবলেশ বন্যা ঐ জিন্যাতমীয়ে কেতক র পকক্ষর 
অধমীনস্ত অমন্যানববকে, দমদরশন্যাপমণর লকেন্যাকনন্যা স্থিন্যাকন বদকনর পর বদন অবনবশ্চিত অবস্থিন্যায়ে লফিকলে 
রন্যাখন্যাককে লখন্যাদ আদন্যালেত বকলেন ‘বনরন্যাপত্তিন্যা লহেফিন্যাজিত’-এ রন্যাখন্যা;  অথেবন্যা যেখন রন্যাবপডি 
অনন্যাকেশন বনন্যাকটবলেয়েন বন্যা পমবলেশ কেতক র কে আইনমী অনমমবত সেন্যাকপকক্ষ বনদন্যারণ বনযেরন্যাতনককে 
‘বজিজন্যাসেন্যাবন্যাদ’ বলেন্যা হেয়ে,  তখন আমন্যাকদর অরওকয়েলে-কেবথেত নয়েন্যা-জিবন্যান আমন্যাকদর 
জিনন  অতনন  প্রেন্যাসেবঙকে  হেকয়ে  ওকঠ।  আসেকলে  সেবরকেন্যাকলের  সেবরস্থিন্যাকনর  কেতক র ত্বতন্ত্রি 
অরওকয়েলে-ববণরত এই নয়েন্যা-জিবন্যাকনই কেথেন্যা বকলে একসেকছে।

১৯.৮ ঘকণন্যার পতন্যাকেন্যা

হেন্যাজিন্যার লহেন্যাকে, আমরন্যা লতন্যা আজিককে ঘকণন্যাককেই সেবরদলেমীয়ে-সেবরজিনমীন মনমরনধকমরর ধ্বজিন্যায়ে 
পবরণত কেকরবছে আমন্যাকদর রকক্তির দন্যাকম অবজিরত বন্যাবাংলেন্যাকদশ রন্যাষ্ট্রে এববাং তন্যার সেবরপ্রেকেন্যার 
পন্যাবটর ,  বমবডিয়েন্যা,  রন্যাজি-বমবদ্ধিজিমীবমীকদর  কেলেনন্যাকণ,  তন্যাই  নন্যা?  এই  পবরকপ্রেবক্ষকত  জিজির 
অরওকয়েলে আমন্যাকদরককে একেটম  কেন্যাহদন্যাকতও পন্যারকত পন্যাকরন হেয়েত। ‘লতন্যামন্যার লদ্বির, আমন্যার 
লদ্বির, বন্যাবাংলেন্যাকদশ বন্যাবাংলেন্যাকদশ’-এ মন্যানমর লতন্যা আজিককে কেন্যাহদকত ভম কলে লগকছে। লঘন্নিন্যাঘন্যাবটর 
ভনন্যাপসেন্যা গরকম কেন্যান্নিন্যা লগকছে শুবকেকয়ে।

অনলেন্যাইন প্রেন্যাইম খবর, ৬ই মন্যাচির  ২০১৩

জজর্ক অরেওচয়চলিরে উলনর র চেনুরেনালর: চতনামনারে চদসষ আমনারে চদসষ বনাসংলিনাচদর বনাসংলিনাচদর 287
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তবশ

মহেন্যাত্মন্যা গন্যান্ধমীর অবহেবাংসে ননরন্যাজিন 

Many pieces of art are displayed in the area of Shahbag as part of the protest

সেবহেবাংসেতন্যার ঘনমীভম ত ও সেমসেবাংহেত রূকপর প্রেবতবনবধত্ব কেকর রন্যাষ্ট্রে। বনবক্তির আত্মন্যা 
থেন্যাককে,  বকেন্তু রন্যাষ্ট্রে লযেকহেতম  আত্মন্যাববহেমীন একেটন্যা  লমবশন,  লসেকহেতম  তন্যা  কেখকনন্যাই 
সেবহেবাংসেতন্যা লথেককে মমক্তি হেকত পন্যারকব  নন্যা— লকেননন্যা  এর লখন্যাদ অবস্তত্বটন্যাই লতন্যা 
সেবহেবাংসেতন্যার কেন্যাকছে ঋণমী। (লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী, ১৯৩৪-কে: ৩১৮)

২০.১ মমকখর মহেন্যাত্মন্যা নয়ে, অবহেবাংসে প্রেবতকরন্যাধ

এই  ৩০লশ  জিন্যানময়েন্যাবর  বছেলে  লমন্যাহেনদন্যাসে  কেরমচিন্যাহদ  গন্যান্ধমীর  ৬৫তম  মকতম নবন্যাবররকেমী।  লচি 
গুকয়েভন্যারন্যার সেবহেবাংসে ইকমজি-ইবতহেন্যাসে বনকয়ে বন্যাবাংলেন্যাকদকশ যেন্যাহরন্যা কেকপরন্যাকরট-বনবসেন্যায়ে এববাং 
বন্যাম-বনবসেন্যায়ে বনকয়েন্যাবজিত আকছেন,  তন্যাহকদর কেন্যাকরন্যা  পকক্ষই এই বদনটন্যাককে সরণ কেরন্যা 
সেম্ভিব  হেয়েবন।  কেতক রত্বপরন্যায়েণ  ও  বহেবাংসেন্যাজিমীবমী  বমবদ্ধিজিমীবমী-দলে-প্রেবতষন্যানসেমমকহের  পকক্ষ 
মহেন্যাত্মন্যা  গন্যান্ধমীককে  বনকয়ে  বনবসেন্যায়ে  বনকয়েন্যাবজিত  হেওয়েন্যা  বনতন্যানই  কেবঠন।  লকেননন্যা  এহরন্যা 
সেকেকলেই আজি রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা  দখকলের লেড়ন্যাইকয়ে  লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যাভন্যাকব  বনকয়েন্যাবজিত। 
আর মহেন্যাত্মন্যা গন্যান্ধমীর খমন-হেকয়ে-যেন্যাওয়েন্যা ইকমজি-ইবতহেন্যাসে লতন্যা  আগন্যাকগন্যাড়ন্যাই রন্যাষ্ট্রেহেমীন 
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সেমন্যাকজির অবভসেন্যারমী। বতবন লযে ভন্যারকতর প্রেধন্যানমন্ত্রিমী বন্যা রন্যাষ্ট্রেপ্রেধন্যাকনর লনন্যাবাংরন্যা গবদকত 
বকসেনবন,  লসেটন্যা বকেন্তু এমবন-এমবনই নয়ে। শুরকতই উদ্ধিক ত মহেন্যাবন্যাকেনবট তন্যার ইশন্যারন্যা 
মন্যাত্রি। নশব-তন্যাবন্ত্রিকে মমবক্তি-সেন্যাধকে মহেন্যাত্মন্যা গন্যান্ধমীর চিমককে লদওয়েন্যার মকতন্যা এই বন্যাকেনবট 
সেম্পককের  বকে  আমরন্যা  জিন্যানতন্যাম?  বকেবাংবন্যা  রন্যাকষ্ট্রের সেবহেবাংসে  চিবরত্রি সেম্পককের  গন্যান্ধমীর  এই 
ববকশরণ-ধন্যারন্যা প্রেসেকঙ বকে আকদফৌ আমরন্যা বকেছেম জিন্যানতন্যাম? নন্যা, জিন্যানতন্যাম নন্যা।

ধননবন্যাদ ইবতহেন্যাসেককে এববাং শন্যাসেন-দমীক্ষন্যায়েন-প্রেককেফৌশলেককে:  গন্যান্ধমীককে আজি মমকখর 
‘মহেন্যাত্মন্যা’  বন্যাবনকয়ে,  প্রেবতকরন্যাধ-অসেম্ভিব-অবহেবাংসেন্যা  বন্যাবনকয়ে,  ফিকটন্যা  কেকর  তম কলে  রন্যাখন্যা 
হেকয়েকছে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে অবফিকসের লদওয়েন্যাকলে লদওয়েন্যাকলে। মহেন্যাত্মন্যা গন্যান্ধমী বলেকত আজি আমরন্যা 
লস্রেফি দমধ-ভন্যাত-অবহেবাংসেন্যার কেথেন্যা মমখস্থি কেবর;  ভম কলে যেন্যাই ‘সেন্যাহেসেমীকদর অবহেবাংসেন্যা’র কেথেন্যা 
(লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী,  ১৯৪৬: ১২৯), বকেবাংবন্যা ‘অবহেবাংসে প্রেবতকরন্যাধ’-এর কেথেন্যা 
(লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী, ১৯৩৪-খ: ৫০৭)।

২০.২ গন্যান্ধমী বকে অনন্যানন্যাবকের স্টে বছেকলেন?

গন্যান্ধমীর কেন্যাছে লথেককে রন্যাষ্ট্রে সেম্পককের  এরকেম তন্যাকে লেন্যাবগকয়ে লদওয়েন্যার মকতন্যা ননরন্যাজিনপ্রেবণ 
মতন্যামত শুনকত আমরন্যা, আবম অনত, প্রেসত বছেলেন্যাম নন্যা। অথেচি লখন্যাদ কেবাংকগ্রসে পন্যাবটর র 
শুরর বদকেকেন্যার সেভন্যাপবত সেনন্যার শঙ্করন নন্যায়েন্যার ১৯২২ সেন্যাকলেই সেমববস্তন্যাবরত তথেনপ্রেমন্যাণ-
সেহে আস্ত একেটন্যা বই বলেকখ লফিকলেবছেকলেন এ কেথেন্যা প্রেমন্যাণ কেরন্যার জিনন লযে গন্যান্ধমী আসেকলে 
একেজিন অনন্যানন্যাবকের স্টে  (সেনন্যার শঙ্করন নন্যায়েন্যার,  ১৯২২)। তন্যাহর অবভকযেন্যাগ সেতন বছেলে। 
তন্যাহর  প্রেমন্যাণন্যাবদ  গ্রন্যাহেন  বছেলে। বকেন্তু আমন্যার দশকে-লজিন্যাড়ন্যা  ননরন্যাজিন-অধনয়েকনর ধন্যারন্যা-
বন্যাবহেকেতন্যায়ে কেকয়েকে বছের আকগ যেখন ‘গন্যান্ধমী বকে অনন্যানন্যাবকের স্টে বছেকলেন?’ নন্যাকমর রচিনন্যাটন্যা 
(লজিন্যাশ ফিন্যাত্তিন্যালে, ২০০৬) লচিন্যাকখ পকড়, তখন আমন্যার ববরন্যাগই উত্পন্নি হেকয়েবছেলে বরবাং।

মন্যাকের সেমীয়ে ডিগমন্যার সেন্যাকথে অনরঙ-ঐকেন্যাবনকে-সেমদমীঘর সেবাংসেগর থেন্যাকেন্যার কেন্যারকণ আগন্যা-
লগন্যাড়ন্যাই আবম লযেককেন্যাকনন্যা, ববকশরত অনন্যানন্যাবকের স্টে, ডিগমন্যা সেম্পককের  সেন্যাবধন্যান থেন্যাবকে। তন্যাই, 
এর আকগ,  ললেভ তলেস্তয়ে বখ্রিবষয়ে অনন্যানন্যাবকের স্টে ঘরন্যানন্যার সেবক্রয়ে মন্যানমর  বছেকলেন বকলে 
যেন্যাবতমীয়ে  ননরন্যাজিন-ইবতহেন্যাসেববকদর  কেন্যাকছে  শুকনও  ববরক্তি  হেকয়েবছেলেন্যাম,  যেবদও  লসেসেব 
ইবতহেন্যাসেববদ (লযেমন বপটন্যার মন্যাশরন্যালে, ২০০৮: ৪২২-৪২৭) লকেউই লফিলেনন্যা বছেকলেন নন্যা। 
বকেন্তু  যেখন  সেবতন  সেবতন  তলেস্তকয়ের  ‘রশ  উদন্যারনমীবতবন্যাদমীকদর  প্রেবত  একেবট  বচিবঠ’ 
(১৮৯৬),  ‘লদশকপ্রেম  ও  সেরকেন্যার’  (১৯০০),  ‘তম বম  খমন  কেরকব  নন্যা’  (১৯০০), 
‘ননরন্যাজিন  প্রেসেকঙ’  (১৯০০),  ‘জিন্যার  এববাং  তন্যাহর  সেহেকেন্যারমীকদর  প্রেবত’  (১৯০১), 
‘শ্রমজিমীবমী  জিনগকণর  প্রেবত’  (১৯০২),  গন্যান্ধমী-তলেস্তয়ে  পত্রিবববনময়ে-সেবাংকেলেন 
(তলেস্তয়ে, ১৯৩৭) ইতনন্যাবদ রচিনন্যা পড়কত থেন্যাকেলেন্যাম তখন হেন্যাহ হেকয়ে যেন্যাওয়েন্যা ছেন্যাড়ন্যা পথে 
থেন্যাকেলে নন্যা।  ববকশর  কেকর  যেখন  লডিবভডি বস্টেকফিকন্সর সেম্পন্যাদনন্যা  কেরন্যা  তলেস্তয়ে-রচিনন্যা 
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সেবাংকেলেন  সেরকেন্যার মন্যাকন সেবহেবাংসেতন্যা (তলেস্তয়ে,  ১৯৯০)  হেন্যাকত এলে তখন এককেবন্যাকর 
টন্যাশ বকে লখকয়ে লগলেন্যাম: তলেস্তকয়ের অতনন সেমস্পষ ও স্বরবচিত ননরন্যাজিন-প্রেবণতন্যা সেম্পককের  
আর সেন্যামন্যাননতম সেবাংশয়েও থেন্যাকেলে নন্যা।

তন্যারপরও গন্যান্ধমী ননরন্যাজিনবন্যাদমী বছেকলেন বকেনন্যা তন্যা বনকয়ে লজিন্যাশ ফিন্যাত্তিন্যাকলের উপকরন্যাক্তি 
অকন্বিরণ  আমন্যাককে  সেবাংশকয়েই  রন্যাকখ।  রচিনন্যাবটকত  লসেককেনন্যাবর  লসেন্যাসের  লথেককে  লকেন্যাট  কেরন্যা 
গন্যান্ধমীর এমনসেব গন্যা বশউরন্যাকনন্যা ননরন্যাবজিনকে কেথেন্যা বছেলে, লযেগুকলেন্যা গন্যান্ধমীর বনকজির বইকয়ে 
স্বচিকক্ষ লদখন্যা ছেন্যাড়ন্যা শন্যাবন পন্যাবচ্ছলেন্যাম নন্যা। আজিককের শুরর উদ্ধিক বতটন্যাও ফিন্যাত্তিন্যাকলের কেন্যাছে 
লথেককেই লপকয়েবছেলেন্যাম। বতবন লসেটন্যা লপকয়েবছেকলেন ইগনন্যাবটয়েন্যাসে লজিসেমডিন্যাসেন্যান  (১৯৮৭) 
এর গ্রকন। লশর পযেরন,  কে-বদন আকগ ভন্যারত-সেরকেন্যাকরর প্রেকেন্যাশ কেরন্যা মহেন্যাত্মন্যা গন্যান্ধমীর 
৯৮ খকণ্ডর, ৫০ হেন্যাজিন্যার পকষন্যার, রচিনন্যা সেবাংগ্রহে (লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী, ১৯৯৯) 
ইনন্যারকনট  লথেককে  ডিন্যাউনকলেন্যাডি  কেরন্যার  পর  ঐ  উদ্ধিক বত-সেম্ববলেত  মমলে  রচিনন্যাটন্যা  যেখন 
লচিন্যাকখর সেন্যামকন জ্বলেজ্বলে কেরকত থেন্যাকেলে তখন আর হেতন্যাশন্যার সেমীমন্যা থেন্যাকেলে নন্যা। আবম 
বনরপন্যায়ে হেকয়ে স্বরন্যাজি-অরন্যাজি-ননরন্যাকজিনর দকষন্যান লদখকত থেন্যাকেলেন্যাম পন্যাতন্যার পর পন্যাতন্যায়ে।

২০.৩ আত্মন্যাহেমীন লমবশকনর কেথেন্যা

লতন্যা, কেমী প্রেসেকঙ লকেন্যাথেন্যায়ে রন্যাকষ্ট্রের সেবহেবাংসে চিবরত্রি আর আত্মন্যাহেমীনতন্যার কেথেন্যা তম কলেবছেকলেন 
গন্যান্ধমী? লসেটন্যা বছেলে ১৯৩৪ সেন্যাকলের নকভম্বর মন্যাকসে গন্যান্ধমীর প্রেন্যাইকভট লসেকক্রটন্যাবর বনমরলে 
কেম মন্যার বসেমর লনওয়েন্যা একেবট সেন্যাক্ষন্যাত্কেন্যাকর। প্রেথেকম লসেটন্যা দন মডিন্যানর বরবভউ পবত্রিকেন্যায়ে এববাং 
পকর দন বহেনমস্তন্যান টন্যাইমসে পবত্রিকেন্যায়ে ছেন্যাপন্যা হেয়ে। এববাং লসেটন্যা লমন্যাকটও লকেন্যাকনন্যা মমখ-ফিস্কন্যাকনন্যা 
কেথেন্যা বছেলে নন্যা। কেথেন্যা উকঠবছেলে খন্যাবদ বদকয়ে পমহবজিবন্যাদ ও পমহবজিপবতকদরককে লঠকেন্যাকনন্যা যেন্যাকব 
বকেনন্যা তন্যাই বনকয়ে। লসে কেথেন্যা বগকয়ে লঠককে বনবক্তিগত সেম্পবত্তির সেন্যাকথে অবহেবাংসেন্যার সেম্পকের  
প্রেসেকঙ। বনবক্তিগত সেম্পবত্তির অসেমতন্যা লযেকহেতম  সেমন্যাকজি বহেবাংসেন্যা নতবর কেকর, বনমরলে বসেম 
তন্যাই  জিন্যানকত চিন্যাইবছেকলেন সেম্পবত্তির বনবক্তি-মন্যাবলেকেন্যানন্যার  জিন্যায়েগন্যায়ে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  মন্যাবলেকেন্যানন্যা 
কেন্যাকয়েম কেকর তন্যাহেকলে আমরন্যা সেবহেবাংসেতন্যা কেবমকয়ে আনন্যার লচিষন্যা কেরব নন্যা লকেন। উত্তিকর 
গন্যান্ধমীর কেথেন্যা তন্যাহর মমখ লথেককেই শুবন:

এটন্যা বনবক্তি-মন্যাবলেকেন্যানন্যার লচিকয়ে ভন্যাকলেন্যা। বকেন্তু সেবহেবাংসেতন্যার বনবরকখই— লসেটন্যাও 
আপবত্তিকের। এটন্যা আমন্যার সেমদকঢ় ববশ্বন্যাসে লযে রন্যাষ্ট্রে যেবদ সেবহেবাংসেতন্যা বদকয়ে পমহবজিবন্যাদককে 
দমন কেকর, তন্যাহেকলে রন্যাষ্ট্রে বনকজিই সেবহেবাংসেতন্যার চিকক্র জিবড়কয়ে যেন্যাকব, এববাং কেখকনন্যাই 
তন্যা অবহেবাংসেন্যার জিন বদকত পন্যারকব নন্যা। সেবহেবাংসেতন্যার ঘনমীভম ত ও সেমসেবাংহেত রূকপর 
প্রেবতবনবধত্ব কেকর রন্যাষ্ট্রে। বনবক্তির আত্মন্যা থেন্যাককে,  বকেন্তু রন্যাষ্ট্রে লযেকহেতম  আত্মন্যাববহেমীন 
একেটন্যা লমবশন,  লসেকহেতম  তন্যা কেখকনন্যাই সেবহেবাংসেতন্যা লথেককে মমক্তি হেকত পন্যারকব নন্যা— 
লকেননন্যা  এর লখন্যাদ  অবস্তত্বটন্যাই সেবহেবাংসেতন্যার কেন্যাকছে ঋণমী।  (লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ 
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গন্যান্ধমী, ১৯৩৪-কে: ৩১৮)

এরকেম সেমস্পষ বনন্যাখনন্যা লশন্যানন্যার পরও বনমরলে বসেম রন্যাকষ্ট্রের হেন্যাকত অনত বকেছেম  লক্ষকত্রি 
‘সেবহেবাংসেতন্যার নমননতম প্রেকয়েন্যাগ’ এর দন্যাবয়েত্ব লদওয়েন্যার বনন্যাপন্যাকর নন্যাকছেন্যাড়। ববকশর একেটন্যা 
উদন্যাহেরণ বদকচ্ছন বতবন। বলেকছেন: ধরন, একে জিন বশল্পমী তন্যাহর লছেকলের কেন্যাকছে বকেছেম ছেবব 
লরকখ লগকলেন। লছেকলেটন্যা ছেববগুকলেন্যার মমলেন বমঝলে নন্যা। লসে লসেগুকলেন্যা লবকচি বদলে বন্যা নষ 
কেকর লফিলেলে। একত কেকর একে জিকনর আহেন্যাম্মবকের জিনন পমকরন্যা জিন্যাবতর একেটন্যা ক্ষবত হেকয়ে 
লগলে। তখন বকে গন্যান্ধমীর মকন হেকব নন্যা  লযে ঐ লছেকলের কেন্যাছে লথেককে ছেববগুকলেন্যা  বনকয়ে 
লনওয়েন্যার লক্ষকত্রি সেবহেবাংসেতন্যার নমননতম প্রেকয়েন্যাগ কেরন্যাটন্যা রন্যাকষ্ট্রের পকক্ষ যেমবক্তিসেঙত? উত্তিকর 
গন্যান্ধমী বলেকছেন:

হেনন্যাহ,  রন্যাষ্ট্রে  আসেকলে  ঐ  বজিবনসেগুকলেন্যা  বনকয়ে  লনকব,  এববাং  আমন্যার  ববশ্বন্যাসে, 
[একক্ষকত্রি  ] রন্যাষ্ট্রে যেবদ সেবহেবাংসেতন্যার নমননতম প্রেকয়েন্যাগ ঘটন্যায়ে তকব লসেটন্যা যেমবক্তিসেঙতও 
হেকব। বকেন্তু এই ভয়েটন্যা সেবসেময়েই লথেককে যেন্যায়ে লযে রন্যাকষ্ট্রের সেন্যাকথে যেন্যাহরন্যা  বভন্নিমত 
লপন্যারণ  কেরকবন  তন্যাহকদর  ববরকদ্ধি  রন্যাষ্ট্রে  হেয়েত  সেবহেবাংসেতন্যার  অবতবরক্তি  প্রেকয়েন্যাগই 
ঘটন্যাকব। (লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী, ১৯৩৪-কে: ৩১৮)

বনকজিরই মকন ভনন্যাবন্যাচিনন্যাকেন্যা লখকয়ে যেন্যাই:  এ বকে গন্যান্ধমীর কেথেন্যা শুনবছে নন্যাবকে প্রুকধন্যাহ 
বন্যাকেম বনন লেমইজি বমকশলে বগওম বহেন্স ক্রকপন্যাৎবকেন মনন্যালেন্যাকতস্তন্যা বন্যা এমন্যা লগন্যাল্ডমনন্যানকদর 
কেথেন্যা শুনবছে! বকেন্তু এখন্যাকনই লথেকম যেন্যাকচ্ছন নন্যা গন্যান্ধমী। বলেকছেন:

বনবক্তিগতভন্যাকব লযেটন্যা আবম লবকছে লনব লসেটন্যা রন্যাকষ্ট্রের হেন্যাকত ক্ষমতন্যার ঘনমীভবন নয়ে 
...;  লকেননন্যা  আমন্যার মকত,  রন্যাকষ্ট্রের সেবহেবাংসেতন্যার লচিকয়ে  বনবক্তি-মন্যাবলেকেন্যানন্যাজিবনত 
সেবহেবাংসেতন্যা কেম ক্ষবতকের। (লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী, ১৯৩৪-কে: ৩১৮)

এবন্যার বনমরলে কেম মন্যার বসেমর প্রেশ্ন:

তন্যাহেকলে  বকে  বন্যাপম  আমরন্যা  ধকর  লনব  আপনন্যার  সেন্যাকথে  সেমন্যাজিতন্ত্রিমীকদর  [পড়মন 
‘বলেকশবভকে সেমন্যাজিতন্ত্রিমীকদর’  ] লমফৌবলেকে পন্যাথেরকেনটন্যা এইখন্যাকন লযে আপনন্যার ববশ্বন্যাসে 
অনমযেন্যায়েমী মন্যানমর যেতটন্যা নন্যা অভনন্যাকসের বকশ জিমীবন চিন্যালেন্যায়ে তন্যার লচিকয়ে লববশ চিন্যালেন্যায়ে 
আত্ম-বনকদরশনন্যার সেন্যাহেন্যাকযেন, আর তন্যাহরন্যা ববশ্বন্যাসে কেকরন বনজি বসেদ্ধিন্যাকনর তম লেনন্যায়ে 
অভনন্যাসে  বদকয়েই  বরবাং  জিমীবন চিন্যালেন্যায়ে  মন্যানমর।  তন্যা-ই  যেবদ  হেয়ে  তন্যাহেকলে আপবন 
আত্মশুবদ্ধির লচিষন্যা  চিন্যালেন্যাকত থেন্যাককেন লকেন যেখন নন্যাবকে তন্যাহরন্যা  সেকচিষ হেন এমন 
একেটন্যা বসেকস্টেম গকড় তম লেকত লযেখন্যাকন একেজিন মন্যানমকরর অনন মন্যানমরককে লশন্যারণ 
কেরন্যার  বন্যাসেনন্যা  চিবরতন্যাথের  কেরন্যাটন্যা  অসেম্ভিব  বকলে  ববকববচিত  হেকব?  (লমন্যাহেনদন্যাসে 
কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী, ১৯৩৪-কে: ৩১৮)
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ইউকরন্যাকপর  উনবববাংশ  শতককের  বদ্বিতমীয়েন্যাকধর  গকড়  ওঠন্যা  ‘শ্রমজিমীবমী  মন্যানমরকদর 
আনজিরন্যাবতকে সেবমবত’ তথেন্যা ‘প্রেথেম আনজিরন্যাবতকে’-এর লভতকর মন্যাকের সেবন্যাদমীকদর সেন্যাকথে 
ননরন্যাজিনবন্যাদমীকদর রন্যাষ্ট্রেতকের  তমীব হেকয়ে উকঠবছেলে লযে প্রেকশ্ন, এ লতন্যা বঠকে লসেই প্রেশ্ন! এখন্যাকন 
বনমরলে কেম মন্যার বসেম লযেন প্রেবতবনবধত্ব কেরকছেন মন্যাকের সেবন্যাদমী-বলেকশবভকে রন্যাষ্ট্রেতন্ত্রিমীকদর, আর 
গন্যান্ধমী লযেন প্রেবতবনবধত্ব কেরকছেন ননরন্যাজিনবন্যাদমীকদর। লতন্যা, বনমরলে বসেমর উপকরর প্রেশ্নটন্যার 
উত্তিকর গন্যান্ধমী বলেকছেন:

মন্যানমর লযে আসেকলে অভনন্যাসে বদকয়েই চিকলে লসে কেথেন্যা স্বমীকেন্যার কেকর বনকয়েও আমন্যার মকন 
হেয়ে,  বনকজির ইচ্ছন্যাশবক্তির অনমশমীলেকনর সেন্যাহেন্যাকযেন বন্যাহচিন্যাটন্যাই তন্যার জিনন অবধকেতর 
ভন্যাকলেন্যা। আবম আকরন্যা ববশ্বন্যাসে কেবর, মন্যানমর তন্যাহকদর ইচ্ছন্যাশবক্তিককে এতটন্যা দমর পযেরন 
উন্নিত কেকর তম লেকত সেক্ষম লযে তন্যার ফিকলে লশন্যারকণর বনন্যাপন্যারটন্যা কেকম একসে লঠকেকব 
এককেবন্যাকর নমননতম পযেরন্যাকয়ে। রন্যাকষ্ট্রের ক্ষমতন্যার বন্যাড়বন্যাড়নককে আবম চিরমতম ভকয়ের 
লচিন্যাকখ লদবখ, লকেননন্যা যেবদও নন্যাবকে লদখকত মকন হেয়ে লযে লশন্যারকণর প্রেশমন ঘটন্যাকনন্যার 
মন্যাধনকম রন্যাষ্ট্রে আমন্যাকদর মঙলে সেন্যাধন কেরকছে,  বকেন্তু আসেকলে তন্যা মন্যানব-জিন্যাবতর 
সেকবরন্যাচ্চ  ক্ষবত  সেন্যাধন  কেকর—  বনবক্তিসেত্তিন্যার  ধ্ববাংসে  ঘটন্যাকনন্যার  মন্যাধনকম;  অথেচি 
যেন্যাবতমীয়ে প্রেগবতর লগন্যাড়ন্যায়ে আকছে এই বনবক্তিসেত্তিন্যাই। (লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী, 
১৯৩৪-কে: ৩১৯)

বকেন্তু গন্যান্ধমীর মকতন্যা সেমন্যাজি-বশক্ষকেরন্যা লতন্যা আর প্রেবতবদন দমবনয়েন্যায়ে জিনন্যান নন্যা, 
কেন্যাকলেভকদ আকসেন। তন্যাহেকলে মন্যানমকরর আত্মশুবদ্ধির বনন্যাপন্যাকর গন্যান্ধমীর মকতন্যা মন্যানমরকদর 
বনবক্তি-প্রেভন্যাকবর ওপর বনভর র কেকর পকর লখই হেন্যাবরকয়ে লফিলেন্যার চিন্যাইকত ববকশর লকেন্যাকনন্যা 
প্রেকেন্যার সেমন্যাজি-সেবাংগঠন গকড় লতন্যালেন্যা এববাং তন্যার ওপর বনভর র কেরন্যাটন্যাই বকে লববশ কেন্যাকজির 
নয়ে?  নন্যাকছেন্যাড়  বনমরকলের  গুরত্বপমণর  প্রেশ্ন  বপছে  ছেন্যাকড়  নন্যা।  তন্যাকত  অবশন  গন্যান্ধমীর 
‘স্বরন্যাজি’-এর  ননরন্যাজিনমমখমীনতন্যাককে  বমঝকত  আমন্যাকদর  সেহেজি  হেয়ে।  বনমরকলের  উত্তিকর 
গন্যান্ধমীর কেথেন্যা:

আমন্যার  কেথেন্যা  বন্যাদই  থেন্যাকে।  আপনন্যাককে  অবশনই  সরকণ  রন্যাখকত  হেকব,  মন্যানব-
জিন্যাবতর সেমস্ত মহেন্যান বশক্ষককের প্রেভন্যাব তন্যাহকদর জিমীবন অবতবন্যাবহেত হেওয়েন্যার পকরও 
লথেককে লগকছে। মমহেম্মদ বমদ্ধি বযেশুর মকতন্যা প্রেকতনকে নবমীর বশক্ষন্যার মকধন একেটন্যা অবাংশ 
থেন্যাককে স্থিন্যায়েমী ধরকনর, আর আকরকেটন্যা অবাংশ থেন্যাককে যেন্যা তন্যাহকদর সেমকয়ের প্রেকয়েন্যাজিন 
ও চিন্যাবহেদন্যার জিনন উপকযেন্যাগমী ধরকনর। ... বকেন্তু তন্যা যেন্যা-ই লহেন্যাকে, আপবন লদখকত 
পন্যাকবন লযে এইসেব মন্যানমকরর প্রেভন্যাব তন্যাহরন্যা চিকলে যেন্যাওয়েন্যার পরও বটককে লথেককেকছে। 
অবধকেন্তু, যেন্যা আবম অনমকমন্যাদন কেবর নন্যা তন্যা হেকলেন্যা বলেপ্রেকয়েন্যাকগর ওপর বভবত্তি কেকর 
গকড় ওঠন্যা সেবাংগঠন, লযেমন রন্যাষ্ট্রে। তকব, স্বতন্তঃসম তর  সেবাংগঠন লতন্যা থেন্যাকেকতই হেকব। 
(লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী, ১৯৩৪-কে: ১৩৯)

মহনাত্মনা গনানধীরে অলহসংস কনরেনাজ্য  293



অবধকেন্তু: গন্যান্ধমী লযে ‘আদশর সেমন্যাজি’ এর স্বপ্নে লদকখন লসেটন্যা ‘রন্যাষ্ট্রেহেমীন সেমন্যাজি’-এর 
বদককে অগ্রসেরমন্যান একেটন্যা পথেই বকট  (লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী,  ১৯৪৬:  ১২৯)। 
থেন্যামকত পন্যারবছে নন্যা, গন্যান্ধমীককে লকেন্যাট কেরকত ভন্যাকলেন্যা লেন্যাগকছে:

... একেটন্যা আদশর সেমন্যাকজি বকে রন্যাষ্ট্রে-ক্ষমতন্যা থেন্যাকেকব বকেবাংবন্যা এরকেম একেটন্যা সেমন্যাজি 
বকে রন্যাষ্ট্রেহেমীন হেকব?  আমন্যার মকন হেয়ে এই প্রেশ্নটন্যা অবন্যানর। আমরন্যা যেবদ এরকেম 
একেটন্যা সেমন্যাজি গঠন কেরন্যার বদককে কেন্যাজি কেকর লযেকত থেন্যাবকে,  অনত বকেছেমটন্যা পযেরন 
লতন্যা লসেটন্যা বন্যাস্তবন্যাবয়েত হেকত বন্যাধন এববাং ততটন্যা পযেরন লতন্যা মন্যানমর তন্যা লথেককে উপকেন্যার 
পন্যাকবই। ইউবকডি সেরলেকরখন্যার লযে সেবাংজন্যা বদকয়েকছেন তন্যাকত কেকর তন্যার লকেন্যাকনন্যা প্রেস্থি 
থেন্যাকেন্যার কেথেন্যা নন্যা, বকেন্তু এখনও পযেরন লকেউ লসে রকেম লকেন্যাকনন্যা সেরলেকরখন্যা আহকেকত 
পন্যাকরন  বন  এববাং  লকেন্যাকনন্যা  বদন  লকেউ  পন্যারকবনও  নন্যা।  তন্যার  পরও  আমরন্যা 
জিনন্যাবমবতকত উন্নিবত ঘটন্যাকত পন্যাবর শুধম মন্যাত্রি এই ধরকনর একেটন্যা সেরলেকরখন্যার কেথেন্যা 
অনমমন্যান কেকর বনকয়েই। প্রেকতনকেটন্যা আদকশরর লক্ষকত্রিই কেথেন্যাটন্যা সেতন।’ (লমন্যাহেনদন্যাসে 
কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী, ১৯৪৬: ১২৯)

২০.৪ স্বন্যাধমীন ও আত্মমযেরন্যাদন্যাসেম্পন্নি বনবক্তি

আজিককের রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট-রন্যাক্ষকসের হেন্যাত লথেককে আমন্যাকদর সেমন্যাজিটন্যাককে বন্যাহচিন্যাকনন্যার জিনন 
চিন্যাই গন্যান্ধমীর মকতন্যা স্বন্যাধমীন ও আত্মমযেরন্যাদন্যাসেম্পন্নি বনবক্তি। লকেবলে স্বন্যাধমীন  (স্ব+অধমীন) 
যেন্যাপন ও অনমশমীলেকনর সেন্যাবরক্ষবণকে, আমকতম ন প্রেকচিষন্যার লভতর বদকয়েই এরকেম মন্যাথেন্যা-উহচিম  
ববনয়েমী  বনবক্তি  গকড়  উঠকত  পন্যাকরন।  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  ও  শকঙ্খলেন্যাপরন্যায়েণ  মন্যানমর  লতন্যা 
অকনককেই আকছেন বকেন্তু অকননর স্বন্যাধমীনতন্যা ও আত্মমযেরন্যাদন্যাককে বনকজির স্বন্যাধমীনতন্যার আর 
আত্মমযেরন্যাদন্যার গনন্যারন্যাবন বহেকসেকব লদখন্যার মকতন্যা মন্যানমরই আজি চিন্যাই।

লকেন্দ্রমীভম ত রন্যাষ্ট্রে-ক্ষমতন্যার ববপরমীকত গন্যান্ধমীর এই লযে বনবক্তিসেত্তিন্যার ‘আত্মবনকদরশনন্যা’ 
 > আত্ম-অধমীনতন্যা   > স্ব-অধমীনতন্যা   > স্বন্যাধমীনতন্যা ও আত্মমযেরন্যাদন্যা অবভমমবখন বচিনন্যা-

তৎপরতন্যা – এরই নন্যাম মমবক্তিপরন্যায়েণতন্যা, ননরন্যাজিন। গন্যান্ধমীর জিনন লযেটন্যা স্বরন্যাজি, আমন্যার 
মকতন্যা অনন্যানন্যাবকের কস্টের জিনন লসেটন্যাই অরন্যাজি। উপরন্তু ‘স্বরন্যাজি’ কেথেন্যাটন্যা বদকয়ে প্রেকতনকে 
মন্যানমকরর বনকজিই বনকজির ‘রন্যাজিন্যা’ হেকয়ে ওঠন্যার কেন্যামনন্যাককে ধন্যারণ কেরন্যা যেন্যায়ে। বকেন্তু একে 
বদককে ঊনবববাংশ শতন্যাবমীর লশর একে-লদড় দশককের অন্ধকেন্যার কেন্যালে-পকবর  সেন্ত্রিন্যাসেবন্যাকদর 
কেন্যারকণ এববাং অনন বদককে ববপমলেতম ননরন্যাজিনববকরন্যাধমী প্রেচিন্যারণন্যার কেন্যারকণ সেন্যারন্যা ববকশ্ব এমন 
ববভন্যাবন নতরমী হেকয়েকছে লযে আজিও ললেন্যাককে ননরন্যাজিন বলেকত ববশকঙ্খলেন্যা লবন্যাকঝ। অন্ধকেন্যার 
ঐ কেন্যালে-পকবর  ননরন্যাজিনবন্যাদমীকদর  সেন্যামন্যাননতম আইনমী  তত্পরতন্যার  সেমকযেন্যাগও রন্যাকখ  বন 
ইউকরন্যাকপর সেরকেন্যারগুকলেন্যা।  ফিকলে গভমীর হেতন্যাশন্যায়ে,  বনমরম  অতনন্যাচিন্যাকর ববগকড় বগকয়ে 
সেন্ত্রিন্যাকসের  জিনবববচ্ছন্নি  পথে  লবকছে  লনন  ননরন্যাজিনবন্যাদমীকদর  একেটন্যা  অবাংশ।  বকেন্তু  বববাংশ 
শতন্যাবমীর এককেবন্যাকর লগন্যাড়ন্যাকতই,  লসেই ১৯০৭ সেন্যাকলের আমস্টেন্যাডির ন্যাম-কেবাংকগ্রকসে শুধকর 
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বনকয়ে তন্যাহরন্যা  বফিকর আকসেন পকথে। আর আজিককের একেম শ  শতককের ননরন্যাজিনবন্যাদমীকদর 
‘অকেম পন্যাই ওয়েন্যালেবস্ট্রেট আকনন্যালেন’ লতন্যা প্রেবলেভন্যাকব গন্যান্ধমীর অবহেবাংসে প্রেবতকরন্যাকধর পথেই 
লবকছে বনকয়েকছে (লডিবভডি লগ্রইবন্যার, ২০১১-খ; লডিবভডি লগ্রইবন্যার, ২০১২-খ)।

২০.৫ রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বহেবাংসেন্যানমীবতর ক্রমবধরমন্যান ববপদ

আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশ আবন্যালে-বকদ্ধি-ববণতন্যা এমন লকেন্যাকনন্যা মন্যানমর নন্যাই লযে আতকঙ্ক নন্যাই, 
দমবশ্চিনন্যায়ে  যেন্যার  ঘমম  বনন্যাহেত  হেকচ্ছ  নন্যা।  অপন্যাকরশন  বকন  হেন্যাটর ,  র নন্যাব-বচিতন্যা-লকেন্যাবরন্যা 
প্রেভক বতর ক্রমন্যাগত ক্রসেফিন্যায়েন্যার,  লসেনন্যা  লকেয়েন্যারকটকেন্যার-সেরকেন্যাকরর  সেময়ে সেন্যারন্যাকদশবনন্যাপমী 
লযেফৌথেবন্যাবহেনমীর  আপন্যামর বনযেরন্যাতন,  এববাং  বববডিআর-ববকদন্যাকহের  জিনন  লঘন্যাবরত রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
সেন্যাধন্যারণ ক্ষমন্যা কেন্যাযেরত প্রেতনন্যাহেন্যার কেকর বনকয়ে হেন্যাজিন্যার হেন্যাজিন্যার জিওয়েন্যাকনর চিন্যাকেম বরচিমনবত, 
কেন্যারন্যাদণ্ড বনযেরন্যাতন, পবরবন্যার তছেনছে হেকয়ে যেন্যাওয়েন্যা, আর আটকেন্যাবস্থিন্যায়ে ৪৭ জিন তন্যাজিন্যা 
মন্যানমকরর  মকতম ন  ঘটন্যাকনন্যার  মকতন্যা  পবরবস্থিবত  রচিনন্যা  কেরন্যার  মধন  বদকয়ে  ধন্যারন্যাবন্যাবহেকেভন্যাকব 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ  রন্যাষ্ট্রে  আজি  (মন্যাবকের ন  দমতন্যাবন্যাকসের  উইবকেবলেকেসে-তন্যারবন্যাতর ন্যা  লমন্যাতন্যাকবকে) 
মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের প্রেতনক্ষ-সেন্যাবাংবন্যাৎবরকে সেন্যামবরকে-আইনগত-প্রেবশক্ষণগত তত্ত্বন্যাবধন্যাকন 
প্রেন্যাপ্ত  অস্ত্র,  সেমরববদনন্যা,  লজিরন্যা-বজিজন্যাসেন্যাবন্যাদ-বনযেরন্যাতকনর  উন্নিততর  তকত্ত্বর  বন্যাস্তব 
অনমশমীলেন কেকর চিকলেকছে আজি বহু বছের ধকর।

যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর  ববচিন্যাকরর  প্রেকশ্ন জিন্যামন্যাত-ববএনবপর অকযেফৌবক্তিকে  অবস্থিন্যান  এববাং 
প্রেকেন্যারন্যানকর ববচিন্যাকরর ও লখন্যাদ রন্যাকষ্ট্রের ববরকদ্ধি তন্যাহকদর সেমসেবাংগবঠত সেবহেবাংসেতন্যার উবসেলেন্যায়ে 
রন্যাষ্ট্রে  আরও  ববপজনকে  হেকয়ে  উঠকছে।  আমন্যাকদরককে  লখয়েন্যালে  রন্যাখকত  হেকব 
যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধ-ববচিন্যাকরর ববকরন্যাধমীকদরককে সেন্যামবরকে কেন্যায়েদন্যায়ে লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরকত বগকয়ে আমরন্যা 
লযে আমন্যাকদর গবরব গণতকন্ত্রির ববদনমন্যান মমক্তি পবরসেরগুবলেককেও সেন্যামবরকেতন্যার আওতন্যায়ে 
নন্যা  একন লফিবলে। আমরন্যা লযেন সেমন্যাজিককে এককেবন্যাকর বভন্নিমতশমনন  কেকর লফিলেন্যার বদককে 
ঝম হককে নন্যা পবড়। তন্যা নন্যা হেকলে অতনন্যাসেন্নি সেদন্যা-দমন্তঃস্বপ্নেময়ে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বনগ্রহে লথেককে সেন্যামকনর 
বদনগুকলেন্যাকত লশর পযেরন আমরন্যা লকেউই বন্যাহচিব নন্যা। এ বনকয়ে এখনও যেন্যাহরন্যা যেকথেষ ভন্যাববত 
নন,  তন্যাহকদর  জিনন  মহেন্যাত্মন্যা  গন্যান্ধমীর  রন্যাষ্ট্রে  এববাং  সেবহেবাংসেতন্যা  সেম্পবকের ত  বচিনন্যাপ্রেণন্যালেমী 
উদ্দেমীপকে হেকয়ে ওঠন্যার সেমকযেন্যাগ আকছে নববকে।

রচিনন্যা: জিন্যানময়েন্যাবর ২০১৩। পবরমন্যাজিরনন্যা: মন্যাচির  ২০১৩। নদবনকে ববণকে বন্যাতর ন্যা: ৯ই মন্যাচির  ২০১৩

মহনাত্মনা গনানধীরে অলহসংস কনরেনাজ্য  295
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একদ শ

চিন্যাহকদ সেন্যাঈদমী: লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-বন্যাতর ন্যার অথের 
বনধরন্যারণ প্রেসেকঙ

ইনন্যারকনট লথেককে সেবাংগকহেমীত

লদলেন্যাওয়েন্যার লহেন্যাকসেন সেন্যাঈদমীর  মমখ  চিন্যাহকদ  লদখকত  পন্যাওয়েন্যার  প্রেসেঙ বনকয়ে  একেবট 
ললেখন্যা  লফিসেবমককে  লপন্যাস্টে  কেকরবছেকলেন  মমীজিরন্যা  তন্যাসেবলেমন্যা।  (দষবন:  (মমীজিরন্যা 
তন্যাসেবলেমন্যা১,  ফিকটন্যাশকপ মনন্যাবনপমকলেশন কেনন্যামকন গরমীকবর রন্যাজিনমীবত?২ লফিসেবমকে-
লনন্যাট,  ৯ই মন্যাচির  ২০১৩।)  তন্যাহর  আকলেন্যাচিনন্যার পবরকপ্রেবক্ষকত আবম বকেছেম  মনবন 
তন্যাহর লনন্যাকটর বনকচি লপশ কেকরবছেলেন্যাম। বনকজির (এববাং হেয়েত আকরন্যা কেন্যাকরন্যা কেন্যাকরন্যা) 
সেমববধন্যার  জিনন  মনবনগুকলেন্যা  আলেন্যাদন্যা  লনন্যাট  আকেন্যাকরও  টম ককে  লরকখবছেলেন্যাম 
লফিসেবমককে। লসেই লনন্যাটবটই এখন্যাকন হেন্যাবজির কেরবছে। 

১ https://www.facebook.com/smirzataslima

২ https://www.facebook.com/notes/mirza-taslima/ফিকটন্যাশকপ-মনন্যাবনপমকলেশন-ও
-গরমীকবর-রন্যাজিনমীবত/
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ধননবন্যাদ জিন্যানন্যাই ললেখককের তরকফি গুরত্বপমণর একেবট আকলেন্যাচিনন্যা লপশ কেরন্যার জিকনন এববাং 
পন্যাঠকেকদর তরকফি অনদকরবষসেম্পন্নি মতন্যামত লপশ কেরন্যার জিনন। আমন্যারও বকেছেম  বলেন্যার 
আকছে। বনকচি বলেলেন্যাম:

২১.১ চিন্যাইকলেই বকে যেন্যা খমবশ তন্যাই গুজিব ছেড়ন্যাকনন্যা যেন্যায়ে?

লকেন বকেছেম গুজিব পন্যাইকেন্যাবর হেন্যাকর ববশ্বন্যাসেকযেন্যাগন হেয়ে, লকেন বকেছেম বকেছেম লক্ষকত্রি তন্যা গকহেমীত হেয়ে 
নন্যা?  লকেউ  চিন্যাইকলেই  বকে  লযেককেন্যাকনন্যা  গুজিব  সেন্যারন্যাকদকশর  গ্রন্যামন্যাঞ্চকলে  সেফিলেভন্যাকব, 
গ্রহেণকযেন্যাগনভন্যাকব ছেবড়কয়ে বদকত পন্যাকরন?  ধরন্যা যেন্যাকে,  সেন্যাঈদমীর ছেবব ‘লদন্যাজিকখ’  (ধরন 
ববভমীবরকেন্যাপমণর  আগুকন পমড়কত  )  লদখন্যা  যেন্যাকচ্ছ,  এমন একেটন্যা  ছেবব  লকেউ ফিকটন্যাশকপ 
বন্যানন্যাকলেন্যা, তন্যারপর কেতটন্যা সেফিলেভন্যাকব, গ্রহেণকযেন্যাগনভন্যাকব তন্যা প্রেচিন্যার কেরন্যা যেন্যাকব বকলে মকন 
হেয়ে?

২১.২ লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-বন্যাতর ন্যার অথের বকে লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগকেতর ন্যাই 
         বনধরন্যারণ কেরকত পন্যাকরন?

লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর লক্ষকত্রি, বন্যাতর ন্যা কেমীভন্যাকব প্রেণয়েন কেরন্যা হেকলেন্যা এববাং লকেন্যান মন্যাধনকম তন্যা প্রেচিন্যার 
কেরন্যা হেকলেন্যা,  তন্যার ওপর কেতটন্যা লসেই বন্যাতর ন্যার গ্রহেণকযেন্যাগনতন্যা বনভর র কেরকব,  বকেবাংবন্যা লসেই 
বন্যাতর ন্যাবট কেমী অকথের (কেমীভন্যাকব) বন্যাতর ন্যা-গ্রন্যাহেকেকদর তরকফি ববকববচিত হেকব নন্যা হেকব তন্যা বনভর র 
কেরকব বকলে মকন হেয়ে?  মন্যাকন,  বন্যাতর ন্যার অথের বনধরন্যাবরত হেবন্যার লক্ষকত্রি লকেন্যান বদকেটন্যা লববশ 
গুরত্বপমণর,  বন্যা লকেন্যান বদকেটন্যা কেতটন্যা গুরত্বপমণর:  বন্যাতর ন্যা-বববনমরন্যাণ-প্রেন্যান,  নন্যাবকে বন্যাতর ন্যা-
বনধরন্যারকে-প্রেন্যান (বন্যাতর ন্যার অথের-বনধরন্যারকে প্রেন্যান, তথেন্যা বন্যাতর ন্যার গ্রন্যাহেকে-প্রেন্যান)?

২১.৩ লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-বন্যাতর ন্যার অথের বনধরন্যারকণ বন্যাতর ন্যা-গ্রন্যাহেকেকদর
         সেন্যামন্যাবজিকে-মতন্যাদবশরকে সেম্পকের জিন্যালে গুরত্বপমণর ভম বমকেন্যা রন্যাকখ

উমবন্যাকতর ন্যা  ইককেন্যা’র লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-লগবরলেন্যা ববরয়েকে দমদরন্যান একেবট আকলেন্যাচিনন্যা এ প্রেসেকঙ 
ববকবচিনন্যাকযেন্যাগন  (উমবন্যাকতর ন্যা ইককেন্যা,  ১৯৬৭)। ইককেন্যাককে লটকন নন্যা একন (বকেবাংবন্যা আকরন্যা 
অকনকে তত্বববৎ, গকবরকে, পযেরন্যাকলেন্যাচিকেককে লডিককে একন; বকেবাংবন্যা লস্রেফি কেমনকসেন্স বদকয়ে) 
লবন্যাঝন্যাকনন্যার  লচিষন্যা  কেরন্যা  লযেকত  পন্যাকর  লযে  বন্যাতর ন্যা-উৎকসের  (বন্যা  বন্যাতর ন্যা-বববনমরন্যাণ-
প্রেন্যাকনর)  ‘ববশ্বন্যাসেকযেন্যাগনতন্যা’,  বন্যাতর ন্যা-উৎকসের  সেন্যাকথে  বন্যাতর ন্যা-গ্রন্যাহেকেকদর  সেন্যামন্যাবজিকে-
মতন্যাদবশরকে সেম্পকের জিন্যালে  (এববাং লসেই সেম্পককের র প্রেকেক বত)  ইতনন্যাবদ গ্রন্যাহেকে-প্রেন্যাকন বন্যাতর ন্যার 
অথের বনধরন্যারকণ সেববকশর গুরত্বপমণর। লযেমন বববটবভ (বন্যা প্রেথেম আকলেন্যা বন্যা আমন্যার লদশ বন্যা 
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আলে-জিন্যাবজিরন্যা বন্যা বসেএনএন ইতনন্যাবদ) কেমী বলেলে লসেটন্যা ‘খবর’ বহেকসেকব এককেকে জিকনর 
কেন্যাকছে একেকে রকেম অথের বহেন কেরকত পন্যাকর। এ বনকয়ে লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-সেন্যাবহেকতন ববপমলে রচিনন্যা 
গকবরণন্যা-তত্ত্ব-পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা আকছে। লসেগুকলেন্যা আমকলে লনওয়েন্যা দরকেন্যার। 

২১.৪ এনককেন্যাবডিবাং-এর লচিকয়ে বডিককেন্যাবডিবাং জিরবর

বন্যাতর ন্যাককে কেমীভন্যাকব প্রেণয়েন বন্যা এনককেন্যাডি বন্যা লকেন্যাবডিবাং কেরন্যা হেকচ্ছ  (ইককেন্যার লদন্যাহেন্যাই বদকয়ে 
বলেবছে:  বন্যাতর ন্যার  অথের  বনধরন্যারকণর  লক্ষকত্রি),  তন্যার  লচিকয়ে  অকনকে  জিরবর  প্রেসেঙ  হেকচ্ছ 
গ্রন্যাহেকে-প্রেন্যাকন লসেই বন্যাতর ন্যাবটর অথের  কেমীভন্যাকব বনধরন্যাবরত হেকচ্ছ। উপরন,  গ্রন্যাহেকে-প্রেন্যাকন 
অবস্থিন্যানরত লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-লগবরলেন্যারন্যা গ্রন্যাহেকেকদর সেন্যাকথে কেমীভন্যাকব  (কেমী অকথের)  সেম্পবকের ত 
লথেককে বন্যাতর ন্যার আবদ এনককেন্যাবডিবাংটন্যাককে বদকলে বদকচ্ছন, লসেটন্যা অবধকেতর দরকেন্যাবর প্রেসেঙ।

২১.৫ প্রেশ্নহেমীন ববশ্বন্যাসে বনন্যাম ববচিন্যার-সেক্ষমতন্যা 

লকেন  বকেছেম  ললেন্যাকে  গুজিবককে  ববচিন্যার-ববকশ্ররণ  কেকর,  অনন  সেমকত্রির  সেন্যাকথে  যেথেন্যা-
সেম্ভিব ক্রসেকচিকে কেকর লদকখ তন্যার পর লসেবটককে গ্রহেণ-বজিরন-ববকবচিনন্যার বসেদ্ধিন্যান লনন, 
আর  লকেন  বকেছেম  ললেন্যাকে  সেহেকজিই  গুজিকব  ববশ্বন্যাসে  কেকরন?  এ  বনকয়ে  একেটন্যা  ধ্রুপদমী, 
তন্যাৎক্ষবণকে গকবরণন্যা আকছে ১৯৩৮ সেন্যাকলের একেবট লরবডিও নন্যাটকে বনকয়ে  (বনউ ইয়েকের  
ইতনন্যাবদ শহেকর কেবল্পত মঙলেগ্রহেবন্যাসেমীকদর হেন্যাইকটকে আক্রমণ ববরয়েকে)।৩ লসেখন্যাকন লদখন্যা 
লগলে: লরবডিও-লশ্রন্যাতন্যাকদর (সেন্যাধন্যারণভন্যাকব বলেকলে গ্রন্যাহেকেকদর) বশক্ষন্যার ধরণধন্যারণ ও স্তর 
এববাং  ববচিন্যার-সেক্ষমতন্যা  (বন্যা  বক্রবটকেনন্যালে  এবববলেবট)  বন্যাতর ন্যার  অথের  বনধরন্যারকণ  জিরবর 
বনন্যাপন্যার।

২১.৬ লটকেকনন্যালেবজিককে বমঝকত সেন্যামন্যাবজিকে জিবটলেতন্যা বমঝকত হেকব

প্রেশ্ন  ওঠন্যার  সেমকযেন্যাগ  আকছে:  এই  ছেবব  বন্যানন্যাকনন্যার  কেন্যাবরকেম বরককে  কেতটন্যা  পযেরন  লস্রেফি 
(যেন্যাবন্ত্রিকে/কেন্যাবরগবর) ‘উপন্যায়ে’ বহেকসেকব বনন্যাখনন্যা কেরন্যা যেন্যাকব। এককে বনন্যাখনন্যা কেরন্যার লক্ষকত্রি 
অকনকে  অকনকে  আথের-সেন্যামন্যাবজিকে-মতন্যাদবশরকে-ববশ্বন্যাসেগত  উপন্যাদন্যানককে  (সেবর-সেন্যামবগ্রকে 
লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-প্রেণন্যালেমীককে)  ববকবচিনন্যায়ে  লনওয়েন্যার  ববকেল্প  নন্যাই  হেয়েত।  তন্যার  মন্যাকন 
সেহেজি-সেরলে বনন্যাখনন্যার লচিকয়ে ‘জিবটলে’ বনন্যাখনন্যাই এই লক্ষকত্রি লববশ দরকেন্যাবর।  (‘জিবটলে’ 
প্রেসেঙগুকলেন্যাককে উপযেমক্তি স্পষতন্যার সেন্যাকথে উপলেবব কেরকত পন্যারকলে এববাং প্রেকেন্যাশ কেরকত 
পন্যারকলে তন্যা আর ‘জিবটলে’ থেন্যাকেকব নন্যা ‘সেহেজি-সেরলে’ হেকয়ে যেন্যাকব।)

৩ চিন্যাইকলে এ বনকয়ে আমন্যার পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা লদখন্যা লযেকত পন্যাকর: লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০০৮।
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লকেন্যানটন্যা  তথেনগতভন্যাকব  ‘সেবঠকে  বন্যাতর ন্যা’,  লকেন্যানটন্যা  ‘প্রেচিন্যারণন্যা’,  আর  লকেন্যানটন্যা 
‘গুজিব’ লখন্যাদ এই বনন্যাপন্যারগুকলেন্যা বনধরন্যারণ কেরন্যার লক্ষকত্রিও উপকরন্যাক্তি প্রেসেঙগুকলেন্যাককে 
ববকবচিনন্যায়ে লনওয়েন্যা ছেন্যাড়ন্যা পথে আকছে বকলে মকন হেয়ে নন্যা।

লফিসেবমকে-লনন্যাট: ১৫ই মন্যাচির  ২০১৩

300 অচচেননা দনাগ



বচাইশ

লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম বনকয়ে অল্প কেয়েটন্যা কেথেন্যা

Richard Mock, Raper Vapor

সেমচিনন্যা-টমীকেন্যা:  এই রচিনন্যাটন্যা  লফিসেবমককে খমব  তন্যাড়ন্যাহুড়ন্যা  কেকর,  লফিসেবমককে বরফিন্যাত 
হেন্যাসেন্যাকনর১ একেবট লনন্যাট  (‘লহেফিন্যাজিকতর লেবাংমন্যাচির:  আমন্যার একেবট লসেকেম নলেন্যার ভমণ 
কেন্যাবহেনমী’২)  পন্যাকঠর  তন্যাৎক্ষবণকে  প্রেবতবক্রয়েন্যা  বহেকসেকব,  ললেখন্যা  হেকয়েবছেলে।  পকথেকে 
একেটন্যা লনন্যাট বহেকসেকব তন্যা আপকলেন্যাডি কেকরবছেলেন্যাম লফিসেবমককেই। পকর ২৯লশ এবপ্রেলে 
২০১৩ তন্যাবরকখ লসেবটককে পবরমন্যাজিরনন্যা সেম্পন্যাদনন্যা কেকর,  বকেছেম  কেথেন্যা লযেন্যাগ কেকর, 
নতম ন ভন্যারনটন্যাই আপকলেন্যাডি কেকর লরকখবছেলেন্যাম। লসেটন্যাই এখন্যাকন ছেন্যাপন্যা হেকচ্ছ।

বরফিন্যাত, দমদরন্যান লেন্যাগলে আপনন্যার বববরণমীটন্যা। এই ধরকনর প্রেতনক্ষদশরমীর একেটন্যা বববরণমী 

১ www.facebook.com/rifathasan

২ https://www.facebook.com/notes/rifat-hasan/লহেফিন্যাজিকতর-লেবাংমন্যাচির-আমন্যার-এ
কেবট-লসেকেম নলেন্যার-ভমণ-কেন্যাবহেনমী/
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চিন্যাবচ্ছলেন্যাম মকন মকন। বকেন্তু কেকয়েকেটন্যা জিন্যায়েগন্যায়ে আবম একেমত নন্যা। আপবন বলেকখকছেন:

আমরন্যা আকগই বকলেবছে, একদর লকেন্যান ইসেলেন্যামমী রন্যাকষ্ট্রের দন্যাবমী লনই। লস্রেফি রন্যাষ্ট্রেককে 
গণতন্যাবন্ত্রিকে কেকর লতন্যালেন্যারদন্যাবমী আকছে। একদর দন্যাবমীগুকলেন্যা লকেন্যান ফিনন্যাবসেস্টে দন্যাবমী 
নয়ে। এই সেমন্যাকবকশর ললেন্যাকেজিন ববকরন্যাধমীকদর জিবন্যাই জিবন্যাই জিবন্যাই জিবন্যাই কের 
জিন্যাতমীয়ে লকেন্যান আধমবনকে লশন্যাগন্যান লদয়ে নন্যাই। আমন্যার লচিন্যাকখ একেবন্যারও পকড় নন্যাই।

এ সেব বনকয়ে আমন্যার কেথেন্যাগুকলেন্যা অবত সেবাংকক্ষকপ পকয়েন আকেন্যাকর বনকচি বদলেন্যাম:

১। ইসেলেন্যামমী রন্যাকষ্ট্রের ধন্যারণন্যা  (যেবদও লকেন্যারন্যাকন ইসেলেন্যামমী রন্যাকষ্ট্রের ধন্যারণন্যাই নন্যাই), 
শবরয়েন্যা আইন (এটন্যা হেযেরত মমহেন্যাম্মদ সেন্যান্তঃ প্রেণমীতও নয়ে, লকেন্যারন্যান-প্রেণমীতও নয়ে, পরবতর মী 
কেন্যাকলে রবচিত)  ইতনন্যাবদ এই লহেফিন্যাজিত আকনন্যালেকনর সেমপ্ত প্রেন্যাণ। নন্যাবস্তকেকদর মকতম নদণ্ড 
দন্যাবব কেরন্যাটন্যা শবরয়েন্যা আইকনর প্রেচিবলেত বনন্যাখনন্যারই অনমসেন্যারমী। লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম একেটন্যা 
রন্যাজিবনবতকে  আকনন্যালেন।  রন্যাজিবনবতকে  আকনন্যালেন  মন্যাকত্রিই  বনবক্তিস্বন্যাধমীনতন্যাববকরন্যাধমী 
(এমনবকে বনকজির সেদসেনকদর বনবক্তিস্বন্যাধমীনতন্যারও) এববাং ক্ষমতন্যাবপপন্যাসেম, ক্ষমতন্যাককেবন্দ্রকে। 
এই লেবাংমন্যাচির  সেমন্যাকবকশ অসেবাংখনবন্যার সেরকেন্যার-উৎখন্যাকতর হুমবকে লদওয়েন্যা হেকয়েকছে।

২। রন্যাষ্ট্রেককে গণতন্যাবন্ত্রিকে কেকর লতন্যালেন্যার দন্যাববর সেন্যাকথে মতপ্রেকেন্যাকশর দন্যাকয়ে মকতম নদণ্ড 
চিন্যাওয়েন্যাটন্যা মন্যানন্যানসেই নয়ে। ললেখন্যাককে ললেখন্যা বদকয়ে,  মতককে মত বদকয়ে লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরন্যাই 
গণতন্যাবন্ত্রিকে বস্পবরট।

৩। ‘জিবন্যাই কের’র জিঘনন  লসন্যাগন্যান সেরন্যাসেবর এহরন্যা  লদন বন বঠকেই,  বকেন্তু আবম 
কেকয়েকে ঘণন্যা ধকর সেমন্যাকবকশর লেন্যাইভ সেম্প্রচিন্যার লদকখবছে। প্রেচিমর বক্তিন্যা চিরমভন্যাকব বচিৎকেন্যার 
কেকর‘আমরন্যা রক্তি বদকত প্রেসত’, ‘আমরন্যা রক্তি বদকত প্রেসত’, ‘আমরন্যা রক্তি বদকত 
প্রেসত’বকলে যেন্যাবচ্ছকলেন। লববশরভন্যাগ বক্তিন্যাই। রক্তিদন্যাকনর উকদ্দেশন  নন্যাবস্তকেকদর খতম 
কেরকত রন্যাষ্ট্রেককে বন্যাধন কেরন্যা।  (শন্যাহেবন্যাগও বরন্যাবরই রক্তিদন্যাকন প্রেসত:  রন্যাজিন্যাকেন্যারকদরককে 
খতম  কেরকত  রন্যাষ্ট্রেককে  বন্যাধনকেরন্যার  জিনন।)  উপরন্তু,  লহেফিন্যাজিকতর  ঢন্যাকেন্যা-চিট্ট্রগ্রন্যাকমর 
সেমন্যাকবশ এববাং  অননন্যানন  বক্তিকবনর  বনববড় পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা  কেরকলে লদখন্যা  যেন্যাকব  বভন্নিমতন্যা
বলেম্বমীকদরককে ‘জিবন্যাই’ কেরন্যার বন্যাসেনন্যা,  প্রেবতপকক্ষর ‘টম হবট বটকপ ধরন্যা’র বন্যাসেনন্যা তন্যাহকদর 
মকধন ভমীরণ ও মন্যারন্যাত্মকে রকেকমর প্রেবলে। 

ভন্যাবকবন নন্যা লযে আবম আলেন্যাদন্যা কেকর লহেফিন্যাজিকতর হুজিমরকদর লদন্যার বদকয়ে আনন 
পন্যাবচ্ছ। লযে সেমন্যাকজি সেমশমীলে সেমন্যাকজির বড় হুজিমরকদর সেবকচিকয়ে বপ্রেয়ে পবত্রিকেন্যায়ে বক্রককেট 
লখলেন্যার  মকতন্যা  আননময়ে ও বন্ধম ত্বপমণর  একেটন্যা ঘটনন্যার  বরকপন্যাটর  বলেখকত বগকয়ে পযেরন 
বরকপন্যাটর ন্যার বলেখকত পন্যাকরন ‘তবম ৬৫ রন্যাকন ৩ উইককেট তম কলে লনওয়েন্যার পরও টম হবট লচিকপ 
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ধরন্যা যেন্যায়েবন বজিম্বন্যাবমকয়ে বনন্যাটসেমনন্যানকদর’ (‘বন্যাবাংলেন্যাকদকশর দন্যারণ শুরর পর লসেই লটলের’, 
তন্যাকরকে মন্যাহেমমদ, হেন্যারন্যাকর লথেককে, প্রেথেম আকলেন্যা, ১৮ই এবপ্রেলে ২০১৩, প্রেথেম পন্যাতন্যা) লসে 
সেমন্যাকজির রন্যাজিনমীবতববদকদর কেন্যাকছে আর কেমীইবন্যা প্রেতনন্যাশন্যা কেরন্যা লযেকত পন্যাকর?

আর প্রেবতপক্ষককে জিবন্যাই কেরন্যার বন্যাসেনন্যা লকেন্যাকনন্যা ‘আধমবনকে’ বন্যাসেনন্যা নয়ে। এটন্যা রন্যাষ্ট্রে
-রন্যাজিতকন্ত্রির  সেমন্যান  বয়েসেমী।  এববাং  লসেই  অকথের  মহেন্যাকেতক র ত্বপরন্যায়েণ  ‘সেভনতন্যার’  সেমন্যান 
বকয়েসেমী  একেটন্যা ধন্যারণন্যা।  এই ধন্যারণন্যার  জিনন ববকশর কেকর ‘আধমবনকে’লদর  দন্যায়েমী  কেরন্যার 
সেমকযেন্যাগ  নন্যাই।  ‘আধমবনকেতন্যা’র  অকনকে  সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা  আকছে  বকট।  বকেন্তু  লরহকনসেন্যার 
গভর জিন্যাত  এই  বসবটর  ভন্যাকলেন্যা  বদককের  লকেন্যাকনন্যা  লশর  লনই।  ‘আধমবনকেতন্যা’লকে  এতটন্যা 
ঢন্যালেন্যাওভন্যাকব কেটন্যাক্ষ কেরন্যা কেন্যাকজির কেথেন্যা নয়ে।

৪। নন্যারমী-সেন্যাবাংবন্যাবদককেরওপর হেন্যামলেন্যাককে লহেফিন্যাজিকতর কেমরমীকদর  বন্যা  তন্যাহকদর  মকধন 
ঘন্যাপবট-মন্যারন্যা  অনন  কেন্যাকরন্যা  হেন্যামলেন্যা  বকলে ববশ্বন্যাসে কেরন্যাটন্যাই  যেকথেষ নয়ে। এই ববশ্বন্যাসেককে 
পন্যাববলেকেবলে প্রেচিন্যার কেরন্যার সেময়ে আসেকলে কেন্যারন্যা হেন্যামলেন্যা কেকরকছেন, বন্যা আকদফৌ হেন্যামলেন্যা হেয়ে 
বন বকলে, প্রেমন্যাণকেরন্যার দন্যায়েও বতর ন্যায়ে।

৫। নন্যারমী-সেন্যাবাংবন্যাবদকে নন্যা লহেন্যাকে,  লখন্যাদ আপনন্যার চিটগ্রন্যাকম এহরন্যা  একেন্যাত্তির বটবভর 
ওপর রমীবতমকতন্যা হেন্যামলেন্যা কেকরকছেন। তন্যার বভবডিও ফিম কটজি আবম লদকখবছে।

এ ছেন্যাড়ন্যা সেন্যাববরকেভন্যাকব বলেকলে,  লহেফিন্যাজিকতর রন্যাজিবনবতকে কেক বষর কেতকেগুকলেন্যা লমফৌবলেকে 
জিন্যায়েগন্যার সেন্যাকথে  (এই লেবাংমন্যাকচির  যেন্যা লদখন্যা লগকছে)  সেরকেন্যার,  রন্যাষ্ট্রেও সেকেলে রন্যাজিবনবতকে 
দকলের পন্যাথেরকেন কেম। সেবাংকক্ষকপ একেটম  ববলে:

(কে) এহরন্যাও ভনন্যানগন্যাকডির  ববশ্বন্যাসে কেকর, জিনতন্যাককে লস্রেফি স্বকেমীয়ে বচিনন্যাববমমখ অনমসেন্যারমী
-অনমগত বন্যানন্যাকত চিন্যান, ওহ রন্যাও চিন্যান।

(খ) এহকদর বসেদ্ধিন্যান গ্রহেণ কেকরন কেবতপয়ে-গুবটকেয়ে লনতন্যা-হুজিমর, ওকদরও তন্যাই।
 

(গ) এহরন্যাও দণ্ডবববধককে সেকবরন্যাচ্চ নমীবতবনবতকেতন্যা মকন কেকরন, ওহ রন্যাও তন্যাই।

(ঘ) এহরন্যাও রন্যাষ্ট্রেককে বনবতরনমমলেকে কেকর তম লেকত চিন্যান, ওহ রন্যাও তন্যা-ই চিন্যান।

(ঙে) এহরন্যাও মতবন্যাদককে ‘চিমড়ন্যান সেতন’ মকন কেকরন, ওহ রন্যাও তন্যাই।

(চি)  এহরন্যা  এ  লদশককে  ‘মমসেলেমন্যাকনর  লদশ’  মকন  কেকরন,  আর  ওহ রন্যাএ  লদশককে 
বন্যাঙেন্যাবলে-লসেকেম লেন্যার-আধমবনকেকদর  লদশ  মকন  কেকরন।  উভয়েই  স্বন্যাভন্যাববকে-প্রেন্যাকেক বতকে 
নববচিত্রিনববকরন্যাধমী। উভয়েই একেকপকশ।
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(ছে)  উভয়েই  মমকখ  মমকখ  অবহেবাংসে,  বকেন্তু  দন্যাবব  নন্যা  মন্যানকলে  সেবহেবাংসেতন্যার  হুমবকে 
স্টেনন্যানবন্যাই  থেন্যাককে।  উপরন্তু  লহেফিন্যাজিকত  ইসেলেন্যাম  বহেনমকদর  শ  খন্যাকনকে  মবনকর  এববাং 
অগুনবত  বন্যাসেন্যাবন্যাবড়কত  হেন্যামলেন্যা-অবগ্নসেবাংকযেন্যাগ  প্রেভক বতর  সেন্যামন্যানন  লমফৌবখকে  বননন্যাটমকেম ও 
কেকরন বন। যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ববচিন্যারও তন্যাহরন্যা চিন্যান বন। 

(জি)  উভয়ে  পকক্ষর  লকেউই  আকলেন্যাচিনন্যা  সেবাংলেন্যাপ-সেমকঝন্যাতন্যা-লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা-
সেবহেষম তন্যায়ে আনবরকেভন্যাকব ববশ্বন্যাসে কেকরন নন্যা। সেবতনকেন্যাকরর গণতন্ত্রি এববাং/বকেবাংবন্যা হেযেরত 
মমহেন্যাম্মকদর (সেন্যান্তঃ) মবদনন্যা সেনদ ও হুদন্যায়েববয়েন্যার সেবন্ধর আকলেন্যাচিনন্যা-সেবাংলেন্যাপ-সেমকঝন্যাতন্যা-
লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা-সেবহেষম তন্যার বস্পবরকটর লকেন্যাকনন্যাটন্যাকতই এহরন্যা  লকেউই আনবরকেভন্যাকব  ববশ্বন্যাসে 
কেকরন নন্যা। 

(ঝ)  উভকয়েই  বমথেনন্যা  প্রেচিন্যাকর,  মন্যাকন  প্রেচিন্যারণন্যায়ে,  ববশ্বন্যাসে  কেকরন।  তন্যার  চিচির ন্যাও 
কেকরন। বমথেনন্যা বলেন্যায়ে উভকয়েই পটম। অনন পকক্ষরটন্যা লতন্যা সেবন্যাই জিন্যাকননই,  সেন্যারন্যা বছের 
ধকরই তন্যা লদখন্যা যেন্যাকচ্ছ। লহেফিন্যাজিকতর লনতন্যাকদরককে লদখলেন্যাম অকনকে অকনকে বন্যার কেকর 
বলেকত লযে এই সেরকেন্যার নন্যাবস্তকেকদর সেরকেন্যার। এটন্যা  একেটন্যা ডিন্যাহেন্যা  বমথেনন্যা  কেথেন্যা। লখন্যাদ 
রন্যাষ্ট্রেপ্রেধন্যানককেও  তন্যাহরন্যা  বনবক্তিগতভন্যাকব  আক্রমণ  কেকর  নন্যাবস্তকে  আখনন্যাবয়েত  কেরকলেন 
বন্যারবাংবন্যার। এই দন্যাববও ডিন্যাহেন্যা বমথেনন্যা।

বরফিন্যাত, আপনন্যার বন্যাবকে প্রেন্যায়ে সেব পযেরকবক্ষণ, ববকশরত লহেফিন্যাজিকতর লেবাংমন্যাকচির  লযেন্যাগদন্যান-
কেন্যারমীকদর  আপনন্যার  লদখন্যা  অবাংশটমকেম র  মধনকেন্যার  আপন্যাত-ইবতবন্যাচিকে  গুণন্যাবলেমীগুকলেন্যার 
পযেরকবক্ষকণর  সেন্যাকথে  আবম  লমন্যাটন্যামমবট  একেমত।  আবম  বকেন্তু  ‘লহেফিন্যাজিকতর  লেবাংমন্যাকচির  
লযেন্যাগদন্যানকেন্যারমীকদর  আপনন্যার  লদখন্যা  অবাংশটমকেম র’কেথেন্যা  বলেবছে।  রন্যাজিবনবতকে আকনন্যালেন 
বহেকসেকব লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাকমর প্রেবত এইসেব পযেরকবক্ষণ আমন্যার তরকফি প্রেকযেন্যাজিন নন্যা। 
আর এইসেব গুণন্যাবলেমীককে ঢন্যালেন্যাওভন্যাকব ‘ইবতবন্যাচিকে’ বহেকসেকব ‘লটককেন ফির গ্রনন্যাকনডি’ 
বহেকসেকব  আগন্যাম  গ্রহেণ  নন্যা  কেকর  ববস্তন্যাবরতভন্যাকব  বনন্যাখনন্যা  কেকর  ববচিন্যারবমবদ্ধি-ববকশরণ 
সেহেকেন্যাকর  লবন্যাঝন্যা  দরকেন্যার  আকছে।  এই  জিননই  এইসেব  গুণন্যাবলেমীককে  আবম  আপন্যাতত 
‘আপন্যাত-ইবতবন্যাচিকে’ বকলে আখনন্যাবয়েত কেকরবছে।

আকরন্যা একেটন্যা কেথেন্যা, বরফিন্যাত। সেরকেন্যার, রন্যাষ্ট্রে ও সেকেলে রন্যাজিবনবতকে দকলের লযেসেব 
লমফৌবলেকে নববশকষনর  কেথেন্যা  ওপকর বলেলেন্যাম,  এমনবকে শন্যাহেবন্যাকগর মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব-
মমখপন্যাত্রিকদর মকধনও লসেগুকলেন্যা পমকরন্যা মন্যাত্রিন্যায়ে লদখন্যা লগকছে (‘কে’ এববাং ‘ঝ’ বন্যাদ বদকয়ে)। 
এসেব বনকয়ে অননত্রি বলেকখবছে আবম।৩ বকেন্তু শুধম এগুকলেন্যাই শন্যাহেবন্যাকগর আসেলে নববশষন 

৩ ‘শন্যাহেবন্যাকগর স্বন্যাধমীনতন্যাই শন্যাহেবন্যাকগর পথে’, কেম বমলন্যা সেবাংস্কক বত উৎসেব ২০১৪-এ উপস্থিন্যাবপত 

304 অচচেননা দনাগ



নয়ে। শন্যাহেবন্যাকগর সেমববশন্যালে জিনসেমমকদর অজিস্রে স্বতন্ত্রি লকেন্দ্রককে বঘকর জিমন্যাকয়েত হেওয়েন্যা 
মন্যানমকরর  মকধন  লদখন্যা  লগকছে  এসেকবর  বঠকে  ববপরমীত  বদকেগুকলেন্যা।  এর  সেবতনকেন্যাকরর 
ইবতবন্যাচিকে  নববশষন  আকছে  সেমপ্রেচিমর।  লসেগুকলেন্যাও  আমন্যার  অননন্যানন  রচিনন্যায়ে  বকলেবছে। 
সেন্যামকনও আকরন্যা বলেন্যার দরকেন্যার পড়কব। এববাং তন্যা এই কেন্যারকণ লযে সেকেলে সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা 
সেকত্ত্বও শন্যাহেবন্যাকগর পথেই বন্যাবাংলেন্যাকদকশর পথে। আমন্যাকদর মমবক্তির পথে।লসেই পথে লথেককে 
উপকর ববণরত কেন্যাহটন্যাগুকলেন্যা অপসেন্যারণ কেকর এককে যেত তন্যাড়ন্যাতন্যাবড় পন্যারন্যা যেন্যায়ে নবপ্রেন্যাকণ-
নবরূকপ উজমীববত কেরন্যাটন্যাই আমন্যাকদর এখনকেন্যার কেন্যাজি। শন্যাহেবন্যাকগর পথেই আমন্যার পথে। 
লহেফিন্যাজিকতর পথে আমন্যার পথে নয়ে। 

আপনন্যাককে অকনকে ধননবন্যাদ দমদরন্যান একেবট প্রেতনক্ষদশরমীর বববরণমী লপশ কেরন্যার জিনন। 

লফিসেবমকে-লনন্যাট: এবপ্রেলে ২০১৩

লসেবমনন্যার-প্রেবন্ধ,  অষপ্রেহের-মনন্যাগন্যাবজিন,  নদবনকে ববণকে বন্যাতর ন্যা,  বতন বকেবস্তকত মমবদত:  ৮ই 
লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪, ১৫ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪, ২২লশ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪। এ ছেন্যাড়ন্যা, বতর মন্যান 
প্রেবকন্ধর চিতম থের  দন্যাকগর কেকয়েকেটন্যা রচিনন্যা দষবন। এ রচিনন্যাবট বতর মন্যান বইকয়ের ৩৪-সেবাংখনকে 
রচিনন্যা।
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ততিইশ

কেপট অবহেবাংসেন্যা, অকেপট বহেবাংসেন্যা

Truthful Political Illustrations and Artworks

২৩.১ লহেফিন্যাজিকতর কেপট অবহেবাংসে নমীবত

শুর কেরবছে লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাকমর সরকণ। এববাং এই সকবতকত ভন্যাস্বর হেকয়ে আকছেন 
আকরন্যা  অকনকে  বস।  লযেমন  জিন্যামন্যায়েন্যাকত  ইসেলেন্যামমী।  লযেমন  জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী  ইসেলেন্যামমী 
ওরকফি ববএনবপ। এহরন্যা সেব ঘমকপঘন্যাকপ আকছেন লহেফিন্যাজিকতর লপকটর লভতকর। আকরন্যা 
নন্যানন্যান বকেছেমই বনরন্যাপদ লহেফিন্যাজিকত আকছেন লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাকমর বনরন্যাকেন্যার,  অনহেমীন 
লপকটর লভতর। খন্যাকলেদন্যা বজিয়েন্যার তন্যামন্যাবদ হেকয়ে যেন্যাওয়েন্যা ২৪ ঘণন্যার আবলকমটন্যাম আকছেন। 
জিন্যাতমীয়ে  পন্যাবটর র  এরশন্যাদ  লতন্যা  লহেফিন্যাজিকতর মমখপন্যাকত্রি  পবরণত হেকয়ে  আকছেন।  আকরন্যা 
অকনকে  মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব  আকছেন।  টন্যাকেন্যা-পয়েসেন্যা  আকছেন।  পন্যাবকেস্তন্যানমী  রূপন্যাইয়েন্যা 
আকছেন।  আরবজিন্যাহেন্যাকনর  লপকটন্যাডিলেন্যার  আকছেন।  ‘আইএসেআই’সেমমহে  আকছেন। 
নন্যানন্যামমবখন  প্রেচিন্যারণন্যা  আকছেন।  ফিরহেন্যাদ  মজিহেন্যার  আকছেন।  আকগ  লথেককে  বকলে-কেকয়ে 
বনবরদ্ধি-কেরন্যা  ‘আমন্যার  লদশ’  লতন্যা  আকছেনই,  পকর  একসে  আচিমকেন্যা  বন্ধ কেকর  লদওয়েন্যা 
‘বদগন লটবলেবভশন’ এববাং ‘ইসেলেন্যামমী বটবভ’ও আকছেন। ইতনন্যাবদ-প্রেভক বত সেব বমবলেকয়ে 
কেপটতন্যা  শঠতন্যা  গুজিব আনবরকেতন্যা  এববাং অবগ্নকেন্যাকণ্ডর ববরন্যাট  একে কেন্যারখন্যানন্যা  নতবর 
হেকয়েকছে। অবধকেন্তু নতবর হেকয়েকছে ববরন্যাট একে নন্যাম: ‘লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম’। এই নন্যাম এরই 
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মকধন পবরণত হেকয়েকছে ‘কেপট অবহেবাংসেন্যা’র প্রেবতশকব। 
এককেবন্যাকর উলেঙভন্যাকব উকনন্যাবচিত হেকয়েকছে লহেফিন্যাজিকতর ‘অবহেবাংসে নমীবত’র স্বরূপ। 

তন্যাহকদর ঢন্যাকেন্যা-অবকরন্যাকধর বদকন। লগন্যাটন্যা মবতবঝলে লসেবদন লেণ্ডভণ্ড কেকর লফিলেন্যা হেকলেন্যা 
তন্যাহকদরই  বনরন্যাকেন্যার  বনন্যানন্যাকরর  অধমীকন।  তসেববহে-বজিবকের-জিন্যায়েনন্যামন্যাজি বনকয়ে  অবহেবাংসে 
সেমন্যাকবকশর  লঘন্যারণন্যা  লস্রেফি  একেটন্যা  লপ্রেন্যাপন্যাগন্যানন্যায়ে  পবরণত  হেকলেন্যা।  তন্যাহকদর  একে  মন্যাসে 
আকগর শন্যাপলেন্যা-সেমন্যাকবকশর মকতন্যা এবন্যার বকেন্তু জিনতন্যা তন্যাহকদর জিনন শরবত-সেন্যাহেন্যাযেন 
বনকয়ে  দন্যাহবড়কয়ে বছেকলেন নন্যা।  আকগর বন্যাকরর  মকতন্যা  বনকজিকদর প্রেবতশ্রুবতর লহেফিন্যাজিত 
কেরকত  পন্যাকর  বন  নতম নভন্যাকব  আববভমরত  এই  বনরন্যাকেন্যার  রন্যাজিবনবতকে  লজিন্যাট।  লেন্যাকখন্যা 
অনমসেন্যারমীককে রক্তিসেন্যাগর রচিনন্যার জিনন চিমড়ন্যান শপথে কেবরকয়ে বনকজি বনরন্যাপদ লহেফিন্যাজিকত 
থেন্যাকেকলেন আলন্যামন্যা শন্যাবফি। অনন লনতন্যারন্যাও সেটককে পড়কলেন সেময়েমকতন্যা। পরম দয়েন্যামকয়ের 
কেক পন্যা: আহেত-বনহেত হেন বন লনতন্যাকদর লকেউ। আলন্যাহে যেন্যা কেকরন ভন্যাকলেন্যার জিননই কেকরন। 
বকেন্তু  ইববলেবসে  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা  বনকয়ে  কেন্যাড়ন্যাকেন্যাবড়-লখলেন্যার  পকরন্যাক্ষ  লখকলেন্যায়েন্যাড়  এইসেব 
লনতন্যারন্যা লমন্যাকটও মঙলেজিনকে বকেছেম কেকরন বন লসে বদন। এববাং লসেটন্যা লযে তন্যাহরন্যা কেরকবন নন্যা 
তন্যার লঘন্যারণন্যা  তন্যাহরন্যা  আকগর বন্যাকরর শন্যাপলেন্যা-সেমন্যাকবকশই বদকয়ে বগকয়েবছেকলেন। ইসেলেন্যাম 
রক্ষন্যার নন্যাকম ও নবমীজিমীর ইজত রক্ষন্যার নন্যাকম রক্তিপন্যাত-রক্তিবননন্যা-খমনখন্যারন্যাববর আগন্যাম 
ববস্তন্যাবরত লঘন্যারণন্যা বছেলে লসেটন্যা।১

এখন  এটন্যা  পবরষন্যার:  লহেফিন্যাজিকতর  ‘অবহেবাংসে’  আকনন্যালেন  এববাং  ‘শন্যাবনপমণর’ 
প্রেবতবন্যাকদর কেথেন্যা বছেলে বনতন্যানই রন্যাজিবনবতকে লকেফৌশলে। একেন্যানই কেপট লকেফৌশলে। দন্যাবব 
মন্যানকলে তন্যাহরন্যা অবহেবাংসে। দন্যাবব নন্যা মন্যানকলে সেবহেবাংসেতন্যার ভন্যাণ্ডন্যারমী।২ তন্যার লচিকয়েও বড় কেথেন্যা: 
ববদনমন্যান  ‘বন্যাবাংলেন্যাকদশ’  নন্যামকে  রন্যাষ্ট্রেটন্যার  জিনন  এববাং  তন্যার  ‘রন্যাজিধন্যানমী’-শহেরটন্যার  জিনন 
সেন্যামন্যানন কেরণন্যাও তন্যাহকদর আকছে বকলে মকন হেকলেন্যা নন্যা। তন্যাহরন্যা  লযেন ববকদকশর বন্যাবহেনমী। 
ববকদশমী একজিন। ঢন্যাকেন্যায়ে তন্যাহকদর বনন্যাননন্যাকর পবরচিন্যাবলেত ‘লপন্যাড়ন্যা-গন্যাছে’ নমীবত অনন বকেছেমই 
প্রেমন্যাণ কেকর বন। এককেবন্যাকর সেমস্পষ ঘটনন্যা। লচিন্যাকখর সেন্যামকন লদখন্যা লগলে। 

আকরন্যা একেটন্যা বজিবনসে এখন পবরস্কন্যার:  অবহেবাংসেন্যার বমবলে তন্যাহরন্যা  ধন্যার কেকরবছেকলেন 
লসেই ‘শন্যাহেবন্যাগমী’লদর কেন্যাছে লথেককেই,  যেন্যাহকদর ফিন্যাহবসের দন্যাববর উবসেলেন্যায়ে তন্যাহকদর বনন্যানন্যাকর 

১ এ প্রেসেকঙ লদখন্যা লযেকত পন্যাকর এই বইকয়ের ‘লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম বনকয়ে অল্প কেয়েটন্যা কেথেন্যা’ 
রচিনন্যাবট। 
২ বনকজিরন্যা তন্যাহরন্যা লঘন্যারণন্যা লদন বন বহেবাংসেন্যার। বরবাং অবহেবাংসেন্যার কেথেন্যা বকলেই লডিককেকছেন সেমন্যাকবশ। 
বকেন্তু তন্যাহকদর সেমন্যাকবশককে আশ্রয়ে কেকর লযে বহেবাংসেন্যা ঘটন্যাকনন্যা হেকত পন্যাকর লসে আশঙ্কন্যা লরন্যাকলেন্যা 
আনন্যাই বছেলে। তন্যাহরন্যা লসেই আশঙ্কন্যা বনকয়ে শবঙ্কত বছেকলেন নন্যা। বরবাং প্রেশ্রয়ে লপকয়েকছে বহেবাংসেন্যা 
তন্যাহকদর সেমন্যাকবশককে আশ্রয়ে কেকর। এই অকথের বহেবাংসেন্যার ভন্যাণ্ডন্যারমীর ভম বমকেন্যা পন্যালেন কেকরকছেন 
তন্যাহরন্যা।
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এতটন্যা সেবহেবাংসে আসন্যালেন পবরচিন্যাবলেত হেকলেন্যা। লখন্যাদ আলন্যাহের নন্যাকম,  নবমীজিমীর  (সেন্তঃ) 
নন্যাকম, লকেন্যারন্যাকনর নন্যাকম, ইসেলেন্যাকমর নন্যাকম, আকলেম-সেমন্যাকজির নন্যাকম এত বড় কেপটতন্যা, 
এত  ভয়েঙ্কর  প্রেতন্যারণন্যা,  এমন  বনলেরজ  বমথেনন্যাচিন্যার  ও  শপথেভকঙর  ঘটনন্যা  বন্যাবাংলেন্যাকদশ 
কেখনও লদকখ বন।  (শন্যাহেবন্যাগ কেতটন্যা অবহেবাংসে লসে কেথেন্যায়ে পকর আসেবছে,  বকেন্তু শন্যাহেবন্যাগ 
যেবদ  কেথেন্যা-কেন্যাকজির  বকেছেম  অসেঙবত  ঘবটকয়েও  থেন্যাককে  তবম  লসেটন্যা  লতন্যা  আলন্যাহে-রসেমলে-
লকেন্যারন্যান-হেন্যাবদসে-ইসেলেন্যাকমর নন্যাকম ঘটন্যায়ে বন!)

লকেন্যাবট লকেন্যাবট মন্যানমকরর ধমরববশ্বন্যাসে বনকয়ে বছেবনবমবন লখলেন্যা হেকলেন্যা। লপন্যাড়ন্যাকনন্যা হেকলেন্যা 
সেহেন্যায়ে-সেম্পদ। বড়কলেন্যাকে-গবরকবর মন্যাবলেকেন্যানন্যা ববচিন্যার নন্যা কেকর। পমবড়কয়ে লদওয়েন্যা হেকলেন্যা 
হেকলেন্যা বনন্যাবাংকে-বমীমন্যা,  লদন্যাকেন্যানপন্যাট,  প্রেবতষন্যান। রন্যাষ্ট্রেমীয়ে প্রেবতষন্যান,  ববরন্যাষ্ট্রেমীয়ে প্রেবতষন্যান। 
লপন্যাড়ন্যাকনন্যা হেকলেন্যা গন্যাছেপন্যালেন্যাও। আগুন লদওয়েন্যা হেকলেন্যা লকেন্যারন্যান-হেন্যাবদসে,  গমীতন্যা,  ববজন্যান 
আর সেন্যাবহেকতনর লদন্যাকেন্যাকন। লববশরভন্যাগই গবরব মন্যানমকরর লদন্যাকেন্যান। সেস্তন্যায়ে বই লকেনন্যার 
লদন্যাকেন্যান।  এ  সেবই  ঘটলে  লহেফিন্যাজিকতর  বনন্যানন্যাকর।  তথেন্যাবপ,  এই  প্রেকেন্যাশন  পন্যাইকেন্যাবর 
সেবহেবাংসেতন্যা আর ধমরববশ্বন্যাসেগত গণপ্রেতন্যারণন্যার জিনন আবম তন্যাহকদর আইকনর আওতন্যায়ে 
আনকত চিন্যাইব নন্যা। আদন্যালেকতর কেন্যাঠগড়ন্যায়ে আনকত চিন্যাইব নন্যা তন্যাহকদর। তন্যাহকদর ববচিন্যার 
চিন্যাইব  নন্যা।  রন্যাকষ্ট্রের  লকেন্যাকনন্যা  শকঙ্খলেন্যা-সেবাংস্থিন্যার  কেন্যাকছেও  নন্যা,  দণ্ডবববধর  দরবন্যাকরও  নন্যা। 
কেন্যারণ,  গন্যাকয়ের লজিন্যাকরর রন্যাষ্ট্রে অথেবন্যা বলেপ্রেকয়েন্যাকগর দণ্ডবববধককে আবম বনবক্তি,  মন্যানমর, 
সেমন্যাজি ও ধকমরর লহেফিন্যাজিতকেন্যারমী বকলে মকন কেবর নন্যা। (লখন্যাদ রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির সেন্যাববরকে বহেবাংসেন্যাধমর 
বনকয়েই লতন্যা গুরতর কেথেন্যা আকছে। লসে কেথেন্যায়ে আসেব খন্যাবনকে পকরই।)

‘লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম’ যেন্যা কেকরকছে ববশুদ্ধি বঙন্যালে-জিবন্যাকন তন্যাককে বকলে ‘পবলেবটক্স’। 
পবলেবটক্স বলেকত লবন্যাঝন্যায়ে চিন্যাতম বর, জিন্যাবলেয়েন্যাবত, আর বনয়েমমন্যাবফিকে ললেন্যাকেঠকেন্যাকনন্যা। অনন 
সেব  গণববকরন্যাধমী  লেন্যালে-নমীলে  পন্যাবটর র  মকতন্যাই  লহেফিন্যাজিকতর  লনতন্যারন্যাও  মন্যাকঠ  লনকমকছেন 
পবলেবটক্স কেরকত। সেন্যামকন বনবরন্যাচিন লরকখ বন্যাবকে সেব রন্যাজিবনবতকে লজিন্যাট ও দকলের মকতন্যা 
তন্যাহরন্যাও  বলেপ্ত হেকয়েকছেন ক্ষমতন্যার  হেন্যানন্যাহেন্যাবনকত। আর তন্যাকত বলেকত লগকলে হেন্যাবরকয়েই 
বদকয়েকছেন বন্যাবকে সেব রন্যাজিবনবতকে দলে-ধন্যারন্যা-লজিন্যাটককে। ববরন্যাষ্ট্রেমীকেক ত লগন্যাষমীবদ্ধি বহেবাংসেন্যার 
এই মমহেমকতর র চিনন্যাবম্পয়েন হেকয়েকছেন তন্যাহরন্যা। অনত তন্যাহকদর বনন্যানন্যার লতন্যা বকটই। 

২৩.২ রন্যাজিনমীবত ও রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির অকেপট বহেবাংসেন্যাধমর

আর যেন্যা-ই কেবর আবম রন্যাজিনমীবত কেবর নন্যা। পবলেবটক্স কেবর নন্যা। ক্ষমতন্যার হেন্যালেময়েন্যারবটর 
বপকছে ঘমবর নন্যা। সেমতরন্যাবাং আবম এতটন্যা ববচিন্যারবমবদ্ধিহেমীন বকেবাংবন্যা ববকবকেহেমীন নই লযে যেন্যাবতমীয়ে 
লদন্যার সেব ‘লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম ইনকেকপরন্যাকরকটডি’-এর ওপর চিন্যাবপকয়ে আওয়েন্যামমী মহেন্যা-
লজিন্যাকটর ডিম গডিম বগ বন্যাজিন্যাকত বসেব। 

বহুলেপ্রেচিন্যাবরত ও বমবডিয়েন্যা-মবহেমন্যাবন্বিত ‘বদলমী-ধররণ’ উপলেকক্ষন ঢন্যাকেন্যার ইকত্তিফিন্যাকে 
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পবত্রিকেন্যায়ে আমন্যার একে ললেখন্যা লববরকয়েবছেলে। নন্যাম  ‘বলেপ্রেকয়েন্যাগ বলেন্যাৎকেন্যার ধররণ’।  লসে 
রচিনন্যা  লমন্যাতন্যাকবকে নবরমন-বঞ্চনন্যা বলেপ্রেকয়েন্যাগ মন্যামমবলে ঘটনন্যা মন্যাত্রি। আমন্যাকদর রন্যাকষ্ট্রে ও 
সেমন্যাকজি। (অননন্যানন রন্যাকষ্ট্রেও একেই অবস্থিন্যা। আমন্যাকদর রন্যাকষ্ট্রে চিরকম।) ‘সেভনতন্যা’ নন্যাকমর 
দমীক্ষন্যায়েন ও প্রেবশক্ষকণর কেন্যারকণই এই অবস্থিন্যা। তথেন্যাকেবথেত এ সেভনতন্যা গকড় উকঠছে লশর 
কে  হেন্যাজিন্যার  বছের  ধকর।  এছেন্যাড়ন্যা,  রন্যাজিনমীবত-রন্যাকষ্ট্রের  অকেক বত্রিম  বহেবাংসেন্যাধমর  (এমনবকে 
শন্যাহেবন্যাকগর  অবহেবাংসে  নমীবতর  সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা  বনকয়েও)  কেমকববশ  লখন্যালেন্যাসেন্যা  কেকরবছে  আবম 
আমন্যার ইদন্যানমীবাংকেন্যার ললেখন্যাগুকলেন্যাকত। এসেব ললেখন্যায়ে৩ এববাং আমন্যার নয়েন্যা মন্যানবতন্যাবন্যাদ ও  
ননরন্যাজিন গ্রকন (লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০১৩-খ) আবম লদবখকয়েবছে: শুধম রন্যাষ্ট্রেই নয়ে – 
রন্যাজিন্যা,  রন্যাজিতন্ত্রি,  রন্যাজিবনবতকে দলে-পন্যাবটর -লগন্যাষমী এববাং ক্ষমতন্যাগন্ধমী আকনন্যালেকনর মমলে 
ধমরই  হেকচ্ছ  বহেবাংসেন্যাধমর।  বহেবাংসেন্যা  ছেন্যাড়ন্যা  এসেব  বজিবনসে  বন্যাহচিকতই  পন্যাকর  নন্যা।  কেন্যাকজিই 
আজিককের  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  রন্যাষ্ট্রে-রন্যাজিনমীবতর  লযে  রন্যাক্ষসেতন্ত্রি  আমরন্যা  লদখবছে,  তন্যা  এই 
সেন্যামবগ্রকে রন্যাজিনমীবত-কেন্যাকণ্ডরই  রূপন্যায়েন।  জিন্যামন্যাত,  শন্যাহেবন্যাগ,  সেরকেন্যার,  ও লহেফিন্যাজিত 
লকেউই এর লমফৌবলেকে লকেন্যাকনন্যা বনবতক্রম নয়ে।  (এহকদর মকধন শন্যাহেবন্যাগককে অবশন এবগকয়ে 
রন্যাখকত  হেকব  বনকজিরন্যা  অনত  প্রেতনক্ষভন্যাকব  সেবহেবাংসেতন্যায়ে  বলেপ্ত  নন্যা  হেওয়েন্যার  জিনন।) 
সেমতরন্যাবাং আমন্যাকদর রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যার বহেবাংসেন্যা-রক্তিপন্যাত-শবক্তিলেমীলেন্যা ছেন্যাড়ন্যা আর কেমী 
আশন্যা কেরকত পন্যাবর আমরন্যা? 

জিন্যামন্যাত-লহেফিন্যাজিত-আ’লেমীগ-ববএনবপসেহে যেন্যাবতমীয়ে বকহেৎ রন্যাজিবনবতকে দলে-লজিন্যাট
-শবক্তিগুকলেন্যা আমন্যাকদর রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির নন্যানন্যা রকেম নন্যাটবলম ই বকট। এহকদরককে বনকয়েই গকড় 
উকঠকছে রন্যাষ্ট্রে। রন্যাজিবনবতকে দলে মন্যাকত্রিই রন্যাকষ্ট্রের অঙ-প্রেবতষন্যান। অথেচি লদখন্যাই যেন্যাকচ্ছ, 
এহরন্যা লকেউই আমন্যাকদর রকক্তিককেনন্যা বন্যাবাংলেন্যাকদশককে আসেকলে ভন্যাকলেন্যাবন্যাকসেন নন্যা। আর দলে-
কেন্যাঠন্যাকমন্যা-গঠনপ্রেণন্যালেমী  ইতনন্যাবদ  বদককে  লথেককে বলেকত লগকলে চিমকনন্যাপমহবট  শবক্তি-সেন্যাইকজির 
ডিন্যান-বন্যামকদর ললেফিটরন্যাইট-পনন্যাকরডিও বকহেৎ দলেগুকলেন্যার মকতন্যাই।৪ এহকদর মকধন লকে কেখন 
রন্যাকষ্ট্রের মসেনকদর আকরন্যাহেন কেরকলেন নন্যা কেরকলেন তন্যাকত পবরবস্থিবতর বববরণ একেটমও 
বদলেন্যায়ে নন্যা। 

এই হেকচ্ছ আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদশ। যেন্যাবতমীয়ে দলে-শবক্তির মকধন সেবতনকেন্যাকরর অকেপট 
লকেউই নন আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশ। বকেন্তু রন্যাষ্ট্রেককে তবম  অকেপট বলেকতই হেকব। কেন্যারণ 
আইনতই রন্যাকষ্ট্রের ধমর হেকচ্ছ বহেবাংসেন্যাধমর। ‘বহেবাংসেন্যা’ মন্যাকন হেনন কেবরবন্যার ইচ্ছন্যা। বন্যাবাংলেন্যাকদশ 
রন্যাকষ্ট্রেরও আইনমী প্রেবতষন্যা এই সেবদচ্ছন্যার ওপরই দন্যাহবড়কয়ে আকছে। সেন্যাক্ষমী গণপ্রেজিন্যাতন্ত্রিমী 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ রন্যাকষ্ট্রের মহেন্যান সেবাংববধন্যান। 

এমনবকে রন্যাষ্ট্রে এববাং সেরকেন্যারও বন্যাবাংলেন্যাকদকশর রন্যাষ্ট্রেমীয়ে স্বন্যাধমীনতন্যা ও সেন্যাবরকভফৌমত্বককে 

৩ বতর মন্যান গ্রকনর চিতম থের ও পঞ্চম দন্যাকগর বববভন্নি রচিনন্যা দষবন।
৪ এই বইকয়ের ‘বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর উকদ্দেশন ও উপন্যায়ে’ নন্যামকে ১৭-সেবাংখনকে রচিনন্যাবট দষবন। 
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লকেয়েন্যার কেকরন নন্যা। আমন্যাকদর যেন্যাবতমীয়ে সেন্যামবরকে সেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যাককে তন্যাহরন্যা মন্যাবকের ন সেন্যামবরকে 
বন্যাবহেনমীর পবরবশকষ পবরণত কেকর চিকলেকছেন ক্রমন্যাগতভন্যাকব। লস্রেফি ক্ষমতন্যায়ে বটককে থেন্যাকেন্যার 
স্বন্যাকথের ইউকরন্যা-মন্যাবকের ন বন্যাবণজিন-বণকনর কেন্যাকছে কেন্যাছেন্যা খমকলে বদকচ্ছন তন্যাহরন্যা বন্যাবাংলেন্যাকদকশর 
দমবরলে বশল্পবন্যাবণকজিনর। ক্ষমতন্যার দমগরকন্ধ বদশন্যাহেন্যারন্যা হেকয়ে বন্যাবাংলেন্যাকদকশর সেন্যামবরকে স্বন্যাকথেরর 
অনরমহেলে উকদন্যাম কেকর বদকচ্ছন তন্যাহরন্যা ববকশরত মন্যাবকের নমী সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমীর কেন্যাকছে। এ 
বকেন্তু শুধম  আওয়েন্যামমী-রন্যাকষ্ট্রের  কেন্যারবন্যার  নয়ে।  অবধকেন্তু ধমরমীয়ে  জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী  রন্যাকষ্ট্রের 
আমকলেই এই প্রেবক্রয়েন্যা লজিন্যাকরকশন্যাকর শুর হেকয়েবছেলে। মন্যাকঝ আরবব কেন্যাবটকঙের বন্যাবাংলেন্যা 
ভন্যাইকদর সেন্যাকথে মন্যাখন্যামন্যাবখ কেরকত বগকয়ে ববরন্যাগভন্যাজিন হেন তন্যাহরন্যা ইউকরন্যা-মন্যাবকের নমী বড় 
ভন্যাইকদর কেন্যাকছে। এগুকলেন্যা সেবই এখন প্রেমন্যাবণত সেতন। এসেকবর লগন্যাপন মন্যাবকের ন নবথেপত্রি 
এখন উইবকেবলেকেকসের আকের ন্যাইকভই আকছে। অনলেন্যাইকন। লযেককেউ পরমীক্ষন্যা কেকর লদখকত 
পন্যাকরন।৫

২৩.৩ রন্যাষ্ট্রেমীয়ে সেন্যাবরকভফৌমত্ব, উইবকেবলেকেসে এববাং ববলেবভয়েন্যা-সেমন্যাচিন্যার

উইবকেবলেকেকসের কেথেন্যা যেখন উঠলেই, ববলেবভয়েন্যার অবতসেন্যাম্প্রবতকে কেন্যাবহেনমী ববলে। আমন্যার 
উপকরন্যাক্তি দন্যাববর সেতনতন্যা তন্যাকত কেকর জ্বলেজ্বকলে হেকয়ে উঠকব। বঠকে একে সেপ্তন্যাহে আকগ 
লফিসেবমককে ললেখন্যা আকরকেটন্যা সেবাংবক্ষপ্ত লনন্যাকট আমন্যাকদর বমবডিয়েন্যায়ে লবমন্যালেমম গন্যাপ হেকয়ে থেন্যাকেন্যা 
একেটন্যা সেবাংবন্যাদ পবরকবশন কেকরবছেলেন্যাম। লনন্যাটটন্যার নন্যাম বছেলে: ‘ববলেবভয়েন্যা লথেককে USAID 
ববহেষক ত:  উইবকেবলেকেকসের তন্যারবন্যাতর ন্যা-উকনন্যাচিকনর পবরণন্যাম’। ঘটনন্যা হেকচ্ছ:  ববলেবভয়েন্যার 
লপ্রেবসেকডিন লমন্যারন্যাকলেসে তন্যাহর লদশ লথেককে ‘ইউএসেএইডি’ নন্যাকমর পমকরন্যা প্রেবতষন্যানবটককেই 
ববহেষন্যার কেকর বদকয়েকছেন। কেন্যারণ, উইবকেবলেকেকসের উকনন্যাচিন কেরন্যা লগন্যাপন মন্যাবকের ন তন্যার-
বন্যাতর ন্যাসেমমহে  লথেককে  জিন্যানন্যা  লগকছে,  উন্নিয়েন-সেন্যাহেন্যাযেনবগবর  কেরন্যার  নন্যাকম  ‘ইউএসেএইডি’ 
আসেকলে লগন্যাটন্যা  ববলেবভয়েন্যার  সেন্যামন্যাবজিকে-আবদবন্যাসেমী  আকনন্যালেনসেমমহেককে  ববভক্তি কেরন্যার 
জিনন অকনকে বদন ধকরই কেন্যাজি কেকর চিকলেবছেলে। উকলখন,  এই সেন্যামন্যাবজিকে আকনন্যালেন-
গুকলেন্যাই  ববলেবভয়েন্যার  বতর মন্যান  আবদবন্যাসেমী-লনতক ত্বন্যাধমীন  সেরকেন্যাকরর  মমলে  শবক্তি।  এই 
আকনন্যালেন-সেবাংগঠনগুকলেন্যাই  ২০০৩ এববাং ২০০৫ সেন্যাকলে ববলেবভয়েন্যা লথেককে দমই-দমইটন্যা 
মন্যাবকের নপনমী,  ‘বনওবলেবন্যারন্যালে’,  কেন্যাছেন্যাকখন্যালেন্যা-সেরকেন্যারককে  উৎখন্যাকতর  লক্ষকত্রি  প্রেধন্যান 
ভম বমকেন্যা পন্যালেন কেকরবছেলে। এ ববরয়েকে আনজিরন্যাবতকে বরকপন্যাটর  পড়ন্যা যেন্যাকব এখন্যাকন: www.

greenleft.org.au/node/। ‘পন্যাববলেকে লেন্যাইকববর অফি ইউএসে বডিকপ্লন্যাকমবসে’ 
তথেন্যা  ‘বকেবসেঞ্জন্যার  লকেবলেসে’  নন্যাকম  অবতসেম্প্রবত  উকনন্যাচিন-কেরন্যা  উইবকেবলেকেকসের  এই 
লগন্যাপন  তন্যারবন্যাতর ন্যাগুকলেন্যা  আগন্যাকগন্যাড়ন্যা  লদখকত  যেন্যাওয়েন্যা  যেন্যাকব  উইবকেবলেকেকসের  বনজিস্ব 

৫ আবম আমন্যার  বববডিআর-ববকদন্যাহে:  পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা  ও নবথে নন্যাকমর অধরসেহেস্রেন্যাবধকে পকষন্যার 
প্রেকেন্যাবশতবন গ্রকন এ বনকয়ে খন্যাবনকেটন্যা আকলেন্যাচিনন্যা কেকরবছে।
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ওকয়েবসেন্যাইকট (www/wikileaks.org/) এববাং তন্যাকদর এ সেবাংক্রন্যান ববকশর সেন্যাচিরইবঞ্জকন: 
search.wikileaks.org/plusd/।

কেথেন্যা হেকচ্ছ: বন্যাবাংলেন্যাকদকশ ‘ইউএসেএইডি’ ‘ইউককেএইডি’ ইতনন্যাবদ-প্রেভক বত সেন্যাহেন্যাযেন-
সেবাংস্থিন্যা তথেন্যা ‘এইডিসে-সেবাংস্থিন্যা’ উন্নিয়েন-সেন্যাহেন্যাযেনবগবরর নন্যাকম কেমী কেমী কেকর চিকলেকছেন লসে 
খবর বকে আমরন্যা রন্যাখবছে?  সেন্যাম্প্রবতকে অবস্থিন্যা লদকখ আমন্যাকদর বপ্রেয়ে বন্যাবাংলেন্যাকদকশ ‘রন্যাষ্ট্রে 
রন্যাষ্ট্রে লখলেন্যা’ ওরকফি ‘শত্রু শত্রু লখলেন্যা’ ওরকফি ‘বহেবাংসেন্যা বহেবাংসেন্যা লখলেন্যা’ বতরমন্যাকনর চিরম 
আকেন্যার ধন্যারণ কেকরকছে বকলে মকন কেরন্যার কেন্যারণ আকছে। মধনপ্রেন্যাকচিনর বববভন্নি দমতন্যাবন্যাকসের 
লপকটন্যাডিলেন্যার  ঢমকেকছে  গলেগলে  কেকর।  ঢমকেকছে  ইউএসে  ডিলেন্যার।  ঢমকেকছে  ইউকরন্যাবপয়েন্যান 
ইউকরন্যা। আর ‘সেন্যাহেন্যাযেন-লকেন্যাম্পন্যাবনসেমমহে’ লতন্যা আকছেই। আকরন্যা আকছেন এককেবন্যাকর কেন্যাহচিন্যা 
(RAW)  ভন্যারতমীয়ে  লরফৌপনমমদন্যা  রূবপ।  এগুকলেন্যাও সেব  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  সেবহেবাংসেতন্যার  জ্বন্যালেন্যাবনর 
মকধন পকড় নববকে। এইগুকলেন্যা একে বদককে রন্যাষ্ট্রেশবক্তি এববাং অনন বদককে ববরন্যাষ্ট্রেমীয়ে শবক্তি-
সেমমহেককে ক্রমন্যাগতভন্যাকব সেবহেবাংসে কেকর তম লেকছে। এইসেব টন্যাকেন্যাপয়েসেন্যা আর এসেবপওনন্যাজি-
আস্কন্যারন্যা ছেন্যাড়ন্যা এত রক্তি এত মকতম ন আমন্যাকদরককে লদখকত হেকতন্যা নন্যা বকেছেমকতই। ববকদশমী 
রন্যাষ্ট্রেগুকলেন্যার এইসেব ধনকদফৌলেত-কেম মন্ত্রিণন্যা ছেন্যাড়ন্যা আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশর রন্যাজিবনবতকে 
বহেবাংসেন্যা বকেছেমকতই এই চিরম আকেন্যার ধন্যারণ কেরত নন্যা। এইসেব দন্যান-খয়েরন্যাত-সেন্যাহেন্যাযেন-
এইডিসে কেমী কেরকত পন্যাকর তন্যারই অসেবাংখন নমমনন্যা উকনন্যাচিন কেকর বদকয়েকছে ববশ্বজিনগকণর 
সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা-সেবাংস্থিন্যা,  ববশ্বমন্যানমকরর  লগন্যাকয়েনন্যা-সেবাংস্থিন্যা  ‘উইবকেবলেকেসে’।  আবম  শুধম 
ববলেবভয়েন্যার উদন্যাহেরণটমকেম ই বদলেন্যাম এখন্যাকন।

বকলে  রন্যাখন্যা  খমব  দরকেন্যার:  ‘বকেবসেঞ্জন্যার  লকেবলেসে’-এর  এইসেব  তন্যারবন্যাতর ন্যার  মকধন 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ ববরয়েকে তন্যারবন্যাতর ন্যাও আকছে। ববপমলে পবরমন্যাকণ আকছে। যেত দমর মকন পকড়, 
হেন্যাজিন্যার  ছেকয়েকে।  আমন্যাকদর  সেন্যাবাংবন্যাবদকেরন্যা  এখন্যান  লথেককে  এক্সকম বসেভ  বরকপন্যাটর  কেরকত 
পন্যারকবন প্রেচিমর। লমন্যাট লেন্যাখ দকশককের এই তন্যারবন্যাতর ন্যা-ভন্যাণ্ডন্যাকরর বনজিস্ব সেন্যাচির-ইবঞ্জকন 
‘বন্যাবাংলেন্যাকদশ’ বলেকখ সেন্যাচির  বদকলেই ফিকেফিকেন্যা। এককেবন্যাকর লেন্যাইন ধকর তন্যাবরখ লমন্যাতন্যাকবকে 
গুপ্ত দবলেলে আত্মপ্রেকেন্যাশ কেরকত থেন্যাকেকব লচিন্যাকখর সেন্যামকন। প্রেবতটন্যার ওপরই ‘সেন্যাবকজিক’ 
ললেখন্যা আকছে। খমব সেহেকজিই, খমব দ্রুতই সেব লদকখ লনওয়েন্যা যেন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে। এসেকবর মকধন 
লশখ মমবজিব সেরকেন্যাকরর সেময়েকেন্যার অবত জিরবর সেব ঘটনন্যা, লযেমন রক্ষমীবন্যাবহেনমী, মমবজিব-
হেতনন্যাকেন্যাকণ্ডর  বববরণ  ইতনন্যাবদ  আকছে।  আকছে  খন্যাকলেদন্যা  বজিয়েন্যা  সেরকেন্যাকরর  সেময়েকেন্যার 
মন্যারন্যাত্মকে  নন্যানন্যা  ঘটনন্যা।  লযেমন  খন্যাকলেদন্যার  ববরকদ্ধি  অবসেরপ্রেন্যাপ্ত  লজিনন্যাকরলে,  প্রেন্যাক্তিন 
আওয়েন্যামমী  মন্ত্রিমী,  নমরউবদ্দেকনর লসেনন্যা  অভম নত্থিন্যান-প্রেস্তন্যাব৬ তথেন্যা উকদনন্যাকগর কেথেন্যাবন্যাতর ন্যা। 
আকছে মমহেম্মদ হেন্যাবববমর  রহেমন্যাকনর তত্ত্বন্যাবধয়েকে সেরকেন্যাকরর সেময়েকেন্যার লসেনন্যা  অভম নত্থিন্যান-
লচিষন্যার ববস্তন্যাবরত। এ ছেন্যাড়ন্যাও আকছে লজিএমবব ইতনন্যাবদর উত্থিন্যান ববরয়েকে লগন্যাপন মন্যাবকের ন 

৬ এ প্রেস্তন্যাব বতবন বদকয়েবছেকলেন ঢন্যাকেন্যার মন্যাবকের ন রন্যাষ্ট্রেদমকতর কেন্যাকছে। রন্যাষ্ট্রেদমত সেম্মত হেন বন। 

312 অচচেননা দনাগ



তথেনন্যাবদ এববাং আকরন্যা আকরন্যা অকনকে বকেছেম। 

২৩.৪ লহেফিন্যাজিকতর বহেবাংসেন্যা, রন্যাকষ্ট্রের মন্যারন্যাত্মকে জিমলেমম

লহেফিন্যাজিকতর  সেমন্যাকবকশর  বনন্যানন্যাকর  সেবাংঘবটত  সেবহেবাংসেতন্যার  বনন্যাখনন্যা-ববকশরণ-ধন্যারণন্যাবদ 
বনকয়ে আকরন্যা একেটম  ববচিন্যার কেরন্যার অবকেন্যাশ আকছে। প্রেথেমত এই ধন্যারণন্যা লযে: লহেফিন্যাজিকতর 
সেমন্যাকবকশর নন্যাকম লযেসেব বহেবাংসেন্যাত্মকে ঘটনন্যা ঘকটকছে লসেগুকলেন্যা লহেফিন্যাজিকতর কেমরমীরন্যা ঘটন্যান 
বন আসেকলে,  ঘবটকয়েকছে লসেখন্যাকন ঘন্যাপবট লমকর থেন্যাকেন্যা জিন্যামন্যায়েন্যাত-বশববকরর ললেন্যাকেজিন। 
এই ধরকনর কেথেন্যা লহেফিন্যাজিকতর বড় লনতন্যা জিনন্যাব বন্যাবমনগরমী বরমনন্যাকন থেন্যাকেন্যা অবস্থিন্যায়ে 
বকলেকছেন বকলে পমবলেকশর বরন্যাত বদকয়ে পবত্রিকেন্যায়ে খবর লববরকয়েকছে। বতবন নন্যাবকে বকলেকছেন, 
সেমন্যাকবকশ  লশর  পযেরন  লহেফিন্যাজিকতর  বনয়েন্ত্রিণ  বছেলে  নন্যা।  জিনন্যাব  বন্যাবমনগরমী  এ  কেথেন্যা 
প্রেকেক তপকক্ষ বলেমন বন্যা নন্যা ই বলেমন,  এরকেম একেটন্যা ধন্যারণন্যা নন্যানন্যা মহেকলে আকছেই। বকেন্তু 
কেথেন্যা হেকলেন্যা, সেমন্যাকবকশ লহেফিন্যাজিকতর বনয়েন্ত্রিণ যেবদ নন্যা-ও লথেককে থেন্যাককে, তন্যাহকদর সেমন্যাকবকশ 
তন্যাহকদর বনকজিকদর কেমরমীকদর বন্যাইকর সেরকেন্যারমী-লবসেরকেন্যারমী,  লদশমী-ববকদশমী ‘অনমপ্রেকবশ-
কেন্যারমী’রন্যা (তন্যাহরন্যা যেন্যাহরন্যাই লহেন্যান নন্যা লকেন) ঢম ককেও যেবদ বহেবাংসেন্যাত্মকে ঘটনন্যাবলেমী ঘবটকয়ে থেন্যাককে, 
তন্যাকত কেকরও দন্যায়ে বকেন্তু লহেফিন্যাজিকতর সেমন্যাকবশ-আহেবন্যানকেন্যারমীরন্যা এড়ন্যাকত পন্যাকরন নন্যা। 
লকেননন্যা এটন্যা লতন্যা  জিন্যানন্যা  কেথেন্যাই লযে লদকশর সেন্যামবগ্রকে বহেবাংসেন্যাত্মকে পবরবস্থিবতককে আকরন্যা 
নন্যাজিমকে  কেকর  লতন্যালেন্যার  সেমকযেন্যাগ  নন্যানন্যা  পক্ষ  বনকত  চিন্যাইকত  পন্যাকরন  তন্যাহকদর  শন্যাপলেন্যা-
সেমন্যাকবশককে আশ্রয়ে কেকর। এই লনন্যাবাংরন্যা লখলেন্যার নন্যামই লতন্যা রন্যাজিনমীবত। এই পবরবস্থিবতকত 
লেন্যাকখন্যা  মন্যানমকরর  সেমন্যাকবশ  ডিন্যাকেন্যার  সেময়ে  ঝম হবকে-ববপদ-সেন্যাকবন্যাটন্যাকজির  বনন্যাপন্যারগুকলেন্যা 
সেম্পককের  পমবরন্যাপর নন্যা ভন্যাবন্যাটন্যা চিমড়ন্যান দন্যাবয়েত্বহেমীনতন্যা ও হেঠকেন্যাবরতন্যার মকধন পকড়। ববকশর 
কেকর একেই সেময়ে ববকরন্যাধমী দলেমীয়ে লনত্রিমী খন্যাকলেদন্যা বজিয়েন্যার ৪৮ ঘণন্যার আলেবটকমটন্যাম এববাং 
গবদ উলন্যাকনন্যার লঘন্যালেন্যাকট পবরবস্থিবতকত লহেফিন্যাজিতককে বনবহেন্যার কেরন্যা হেকব মন্যাকঠর প্রেধন্যান 
জিমন্যাকয়েত-শবক্তি বহেকসেকব  একেথেন্যাও সেবন্যাই-ই জিন্যানকতন। লহেফিন্যাজিকতর অনত লকেন্যাকনন্যা 
লকেন্যাকনন্যা অবাংশ বনকজিরন্যাও লযে তন্যা চিন্যাইকত পন্যাকরন লসে কেথেন্যাও অকবন্যাধগমন থেন্যাকেন্যার কেথেন্যা নন্যা 
কেন্যাকরন্যা  কেন্যাকছে। সেন্যাববরকে  এ অবস্থিন্যার  টন্যানটন্যান  উকত্তিজিনন্যার  কেথেন্যা  লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাকমর 
লনতন্যাকদর নন্যা লবন্যাঝন্যার বকে লকেন্যাকনন্যা কেন্যারণ থেন্যাকেকত পন্যাকর?  তন্যাহরন্যা বকে দমগ্ধকপন্যারন বন্যাচ্চন্যা? 
তন্যা-ই যেবদ হেয়ে, তন্যাহেকলে পমকরন্যা লদকশর কেন্যাকছে তওবন্যা কেকর রন্যাজিনমীবতর মন্যাঠ লথেককে তন্যাহকদর 
ববদন্যায়ে লনওয়েন্যা উবচিত বছেলে এতবদকন। বকেন্তু তন্যাহরন্যা  হুমবকে-ধন্যামবকে-আসন্যালেন কেকরই 
চিকলেকছেন। সেমতরন্যাবাং দন্যাবয়েত্ব-ভন্যাগ তন্যাহকদর কেন্যাহকধ বতর ন্যায়েই। 

আবন্যার  নন্যানন্যা  ধরকনর  উগ্র  রন্যাজিবনবতকে  শবক্তির  পকক্ষ  লহেফিন্যাজিকতর  বনরন্যাকেন্যার 
বনন্যানন্যাকরর ছেন্যায়েন্যায়ে আশ্রয়ে বনকয়ে, অনমপ্রেকবশ কেকর যেবদ এরকেম মন্যাত্রিন্যার ভয়েন্যাবহে নন্যাশকেতন্যা 
ঘটন্যাকনন্যা  সেম্ভিবই  হেয়ে,  তন্যাহেকলে  লকেন্যাথেন্যায়ে  লগলে  লহেফিন্যাজিকতর  বহুলেকেবথেত  ‘ইসেলেন্যামমী 
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শকঙ্খলেন্যাকবন্যাধ’? লকেন্যাথেন্যায়ে লগলে তন্যাহকদর অবহেবাংসেন্যার জিন্যায়েনন্যামন্যাজি-তসেববহে-বজিবকের? আর 
লকেনই বন্যা নন্যানন্যা ধরকনর নন্যাশকেতন্যা শুরর সেন্যাকথে সেন্যাকথেই তন্যাহরন্যা সেমন্যাকবশ বন্ধ লঘন্যারণন্যা কেকর 
চিকলে লগকলেন নন্যা? এইসেব নন্যাশকেতন্যার মকধন,  ললেবলেহেন্যান অবগ্নবশখন্যার লভতকরও লযেভন্যাকব 
তন্যাহরন্যা  আক্রমণন্যাত্মকে  বক্তিকবন  জিন্যাবরত  কেকর  গরম  কেকর  রন্যাখকলেন  তন্যাহকদর  শন্যাপলেন্যা-
সেমন্যাকবশ,  উপরন্তু  পমবলেকশর  কেন্যাকছে  তন্যাহকদর  লদয়েন্যা  সেমন্যাকবশ-সেময়েসেমীমন্যার  প্রেবতশ্রুবত 
লেঙ্ঘন  কেকর  রন্যাকতও  লথেককে  লগকলেন,  তন্যাকত  কেকর  মকন  হেয়ে  লযেন  তন্যাহকদর  বনন্যানন্যাকর 
জিন্যামন্যাত-বশববর বন্যা অনন লকেন্যাকনন্যা অনন্যাকেন্যাবক্ষত আগন্তুককের নন্যাশকেতন্যা চিন্যালেন্যাকনন্যার লক্ষকত্রি 
তন্যাহকদর লতমন লকেন্যাকনন্যা আপবত্তি নন্যাই। লসেকক্ষকত্রিও নন্যাশকেতন্যার দন্যায়েদন্যাবয়েত্ব তন্যাহকদর ওপর 
বতর ন্যায়ে। খন্যাকলেদন্যা বজিয়েন্যার আচিমকেন্যা ৪৮ ঘণন্যার আলেবটকমটন্যাকমর সেন্যাকথে এইসেব ঘটনন্যাবলেমী 
বমবলেকয়ে  লদখকলে  পমকরন্যা  পবরবস্থিবত  লথেককে  সেঙ্ঘবদ্ধিভন্যাকব  ক্ষমতন্যা-দখলেমীয়ে  পন্যাহয়েতন্যারন্যার 
প্রেচ্ছন্নি নকেশন্যাবটও স্পষ নন্যা হেকয়ে পন্যাকর নন্যা।

আকরকেটন্যা  লযে  বজিবনসে  বনকয়ে,  বদ্বিতমীয়েত,  খমব  কেথেন্যাবন্যাতর ন্যা  চিলেকছে  লসেটন্যা  হেকলেন্যা: 
সেবহেবাংসেতন্যা প্রেকেক তপকক্ষ যেন্যাহরন্যাই ঘটন্যান নন্যা লকেন,  তন্যার সেমচিনন্যা ঘকটকছে আবদকত সেরকেন্যাকরর 
দলেমীয়ে  সেশস্ত্র কেনন্যাডিন্যারবন্যাবহেনমী  এববাং  লখন্যাদ  পমবলেকশর উস্কন্যাবনকত। কেন্যারণ বহেকসেকব  বলেন্যা 
হেকচ্ছ,  শুর  লথেককেই  লহেফিন্যাজিত-বনন্যানন্যাকরর  ঢন্যাকেন্যামমবখন  ‘শন্যাবনপমণর’  বমবছেলেগুকলেন্যাকত 
লখন্যাহচিন্যাখমহবচি কেকরকছেন তন্যাহরন্যা। 

এ অবভকযেন্যাগ যেবদ সেবতনও হেয়ে, ধকর বনলেন্যাম সেবতনই এববাং লসেটন্যা লবন্যাধগমনও বকট, 
তন্যাকত কেকরও ধকর বনকত হেয়ে, রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির স্বভন্যাবপ্রেকেক বত-ধমর ববরকয়ে লহেফিন্যাজিত-লনতন্যারন্যা 
বনতন্যানই বশশুসেমলেভ অজ। এই টন্যাইকপর অজতন্যা বনকয়ে এত বড় সেমন্যাকবকশর ঝম হবকে তন্যাহরন্যা 
লনন কেমীভন্যাকব? সেরকেন্যার বন্যা জিন্যামন্যায়েন্যাত বন্যা আর-লকেউ লতন্যা চিন্যাইকবনই টন্যানটন্যান, লবপকরন্যায়েন্যা 
ক্ষমতন্যা-দখলেমীয়ে পবরবস্থিবতর সেমকযেন্যাগ বনকত! লসেটন্যার মমকখও যেবদ তন্যাহরন্যা অবহেবাংসে থেন্যাকেকত 
নন্যা  পন্যাকরন,  তন্যাহেকলে উদমত পবরবস্থিবত কেমীভন্যাকব পবরবস্থিবত লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা  কেরন্যা  হেকব লসে 
ববরকয়ে তন্যাহকদর কেমরককেফৌশলে কেমী বছেলে? নন্যাবকে এই জিন্যাতমীয়ে সেরকেন্যাবর লখন্যাহচিন্যাখমহবচির উবসেলেন্যা 
পন্যাওয়েন্যা লগকলে তন্যার ‘ননন্যাযেন প্রেবতবক্রয়েন্যা’ বহেকসেকব অজন্যাতপবরচিয়ে অ-লহেফিন্যাজিবতকদর বদকে 
লথেককে লজিহেন্যাবদ লজিন্যাশ প্রেদশরকনর একেটন্যা মওকেন্যা জিমকট যেন্যাওয়েন্যার বহেসেন্যাবটন্যা আকগই লথেককেই 
ববকবচিনন্যায়ে  রন্যাখন্যা  হেকয়েবছেলে?  লহেফিন্যাজিকতর  লনতন্যারন্যা  লযে  আকগ  লথেককেই  বন্যারবন্যার  কেকর 
বলেবছেকলেন, ‘শন্যাবনপমণর’  সেমন্যাকবকশ যেবদ  বন্যাধন্যা  লদওয়েন্যা হেয়ে তন্যাহেকলে সেন্যারন্যাকদকশ আগুন 
জ্বলেকব, লসেটন্যার নমমনন্যাই বকে তন্যাহরন্যা মবতবঝকলের মহেন্যা-আগুকন লপশ কেরকলেন? তন্যার মন্যাকন 
বকে  এই  নন্যা  লযে  তন্যাহরন্যা  তন্যাহকদর  আওড়ন্যাকনন্যা  অবহেবাংসে-বমবলের  আড়ন্যাকলে  সেবহেবাংসেতন্যাই 
স্টেনন্যানবন্যাই  লরকখবছেকলেন!৭ সেবরপকক্ষর  লক্ষকত্রিই  অবস্থিন্যাটন্যা  আসেকলে এমন  লযে  সেকেকলেই 

৭ তন্যাহকদর  এই পমবরন্যাপর কেমরককেফৌশকলের কেথেন্যা,  অথেরন্যাৎ  অবহেবাংসে-বমবলের আড়ন্যাকলে স্টেনন্যানবন্যাই 
সেবহেবাংসেতন্যার কেমরককেফৌশকলের কেথেন্যা, আকরন্যা কেন্যাকরন্যা কেন্যাকরন্যা মকতন্যা আবমও আকগই বলেকখবছেলেন্যাম। 
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অবহেবাংসে,  বকেন্তু  দরকেন্যার  পড়কলে  লচিন্যাকখর  পলেককে  সেবহেবাংসে  হেকয়ে  উঠকছেন,  উঠকবন। 
এমনটন্যাই চিলেকছে বছের খন্যাকনকে ধকর। এভন্যাকব সেবগুকলেন্যা পক্ষ বমকলে লখন্যাদ রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির 
বহেবাংসেন্যাধমরককেই  আকরন্যা  পবরপমষ  কেকর  চিকলেকছেন।  এই  ভয়েন্যাবহেতর  হেকয়ে  উঠকত  থেন্যাকেন্যা 
বহেবাংসেন্যাত্মকে রন্যাষ্ট্রেযেন্ত্রিটন্যার দন্যাহত-নখ-থেন্যাবন্যা-লপশমীর বনদন্যারণ মমলেন পমকরন্যা সেমন্যাজিককে আকরন্যা 
লববশ বদকত হেকব সেন্যামকনর বদনগুকলেন্যাকত। লসে কেথেন্যা লকেউ মকন লরকখকছেন বকলে মকন হেয়ে 
নন্যা। 

এবন্যার আবসে, তক তমীয়েত, রন্যাকষ্ট্রের ববরকদ্ধি রন্যাকতর অন্ধকেন্যাকর লহেফিন্যাজিকতর সেমন্যাকবকশ 
বতন  হেন্যাজিন্যার  মন্যানমরককে  বনববরচিন্যাকর  হেতনন্যা  কেরন্যার  বনতন্যান  গন্যাকয়েবব  গুজিব  ওরকফি 
রন্যাজিবনবতকে অবভকযেন্যাকগর প্রেসেকঙ।  আজিককের রন্যাষ্ট্রে  ক্রমশ বলন্যাহেমীনভন্যাকব  বহেবাংসেন্যাত্মকে 
হেকয়ে উঠকছে সেতন। লসেই সেমকত্রি আমরন্যা বভন্নিমতহেমীন একেটন্যা সেমন্যাকজির অনহেমীন অন্ধকেন্যার 
গহকর প্রেকবশ কেরবছে তন্যাও সেতন। আত্মঘন্যাতমী এই অন্ধকেন্যার অবভযেন্যাত্রিন্যার সেন্যামকন-লপছেকন 
মমলেত মন্যাবকের ন  যেমদ্ধি-কেকপরন্যাকরট রন্যাকষ্ট্রের প্রেতনক্ষ-পকরন্যাক্ষ ইন্ধন আকছে লসেও হেকে কেথেন্যা। 
আজিককের  যেন্যাবতমীয়ে  বহেবাংসেন্যাপনমীরন্যা  রন্যাষ্ট্রেককে  এরকেম  বহেবাংসেন্যাত্মকে  হেকয়ে  উঠকত  সেন্যাহেন্যাযেন 
কেরকছেন লসে কেথেন্যাও নন্যা লবন্যাঝন্যা কেবঠন। উপরন্তু আমন্যাকদর ববএনবপ-আলেমীগ-লসেকেম লেন্যার 
ধমরতন্যাবন্ত্রিককেরন্যা  বকেবাংবন্যা  জিন্যামন্যাত-লহেফিন্যাজিত-তবরকেত  ধমরববচিন্যারককেরন্যা  আসেন্নি  লফিরন্যাউবন 
বন্যালেন্যা-মমবসেবত-গজিকবর ববপদ লযে আসেকলেই বমঝকত পন্যারকছেন নন্যা বন্যা ক্ষমতন্যা-অন্ধ হেকয়ে 
আমকলে বনকচ্ছন নন্যা তন্যাও ভয়েঙ্কর সেতনই বকট। বকেন্তু গুজিকবর গণতন্ত্রিওলেন্যারন্যা বকে লভকব 
লদকখকছেন,  একে রন্যাকতর দমই-বতন ঘণন্যার অন্ধকেন্যাকর বতন হেন্যাজিন্যার বন্যা বতনশত বতবরশ 
জিন মন্যানমকরর লেন্যাশ লবমন্যালেমম গন্যাকয়েব কেকর লদওয়েন্যাটন্যা কেমীভন্যাকব সেম্ভিব? আজিককের অজিস্রে 
কেনন্যাকমরন্যাকচিন্যাখমী  বডিবজিটন্যালে  যেমকগ  লসেটন্যা  আকদফৌ  সেম্ভিব?  বহেটলেন্যাকরর  লগস্টেন্যাকপন্যাবন্যাবহেনমীও 
এটন্যা  পন্যাকর  বন।  জিন্যানন্যাজিন্যাবন  হেকয়ে  লগকছে।  আজিককের আওয়েন্যামমী  রন্যাকষ্ট্রের  পকক্ষ লসেটন্যা 
সেম্ভিব! লস্রেফি অববশ্বন্যাসেন!

তন্যারপরও,  রন্যাকতর অন্ধকেন্যাকর,  আকলেন্যা লনভন্যাকনন্যা অবস্থিন্যায়ে,  সেরকেন্যার-সেমন্যাকলেন্যাচিকে 
দমকটন্যা বটবভ-চিনন্যাকনলে আচিমকেন্যা বন্ধ কেকর বদকয়ে বশশু-বকদ্ধি-অধমনবরত লহেফিন্যাজিকতর হেন্যাজিন্যার 
হেন্যাজিন্যার মন্যানমকরর সেমন্যাকবকশ রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বন্যাবহেনমীসেমমকহের ক্রনন্যাকেডিন্যাউকনর দন্যায়েদন্যাবয়েত্ব সেরকেন্যারও 
এড়ন্যাকত পন্যাকরন নন্যা। লযে সেমন্যাকবকশর আইনশকঙ্খলেন্যাগত পবরবস্থিবত সেরকেন্যার সেন্যামলেন্যাকত 
পন্যারকবন নন্যা  লসেই সেমন্যাকবকশর অনমমবত তন্যাহরন্যা  লদন  কেমী  কেকর?  মন্যানমকরর  শন্যাবন-স্ববস্ত-
উৎকেণ্ঠন্যা আকেন্যাকশ তম কলে লদওয়েন্যার বববনমকয়ে ক্ষমতন্যার লখলেন্যাধমলেন্যায়ে ঠন্যাণ্ডন্যা মন্যাথেন্যায়ে মত্তি হেকয়ে 
ওঠন্যার লযে দকষন্যান সেরকেন্যার লদখন্যাকলেন্যা তন্যা অভম তপমবর। প্রেথেম ধন্যাকপ মবতবঝকলে রন্যাজিবনবতকে 
ফিন্যাহদ লপকত ‘লডিককে একন’ সেমন্যাকবশ কেরকত লদওয়েন্যা হেকলেন্যা লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যামককে। নন্যানন্যা-
ভন্যাকব সেবহেবাংসেতন্যার বদককে তন্যাহকদর উকস্ক লদওয়েন্যা হেকলেন্যা সেমন্যাকবকশর পকথে ও প্রেন্যাকন। পকরর 

দষবন এই বইকয়ের ‘লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম অল্প কেয়েটন্যা কেথেন্যা’ নন্যাকমর রচিনন্যাবট।
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ধন্যাকপ বলেকত লগকলে তন্যাহকদরককে পবরকেবল্পতভন্যাকব প্রেকরন্যাবচিত এববাং/অথেবন্যা বন্যাধন কেরন্যা হেকলেন্যা 
উস্কন্যাবনর প্রেবতবক্রয়েন্যা লদখন্যাকত। পবরণন্যাকম লহেফিন্যাজিকতর জিমন্যাকয়েকতর বনন্যানন্যাকর সেবাংঘবটত 
প্রেবতবক্রয়েন্যা  তন্যার  অবগ্নকেন্যাণ্ডমমলেকে  রূপ  সেমনকেভন্যাকব  ধন্যারণ  কেরন্যার  পর  ধ্ববাংসে  আর 
আগুকনর  ললেবলেহেন্যান  বশখন্যার  ববস্তন্যার  লটবলেবভশকন  ‘লেন্যাইভ’  প্রেদশরন  কেরন্যা  হেকলেন্যা। 
অতন্তঃপর বটবভ-উৎপন্যাবদত ‘জিনসেম্মবত’ রন্যান্নিন্যাবন্যান্নিন্যা হেয়ে লগকলে গরম গরম তন্যা পবরকবশন 
কেরন্যা  হেকলেন্যা  মধনরন্যাকতর  আবছেন্যায়েন্যাকত।  সেন্যাউনক্রনন্যাকেন্যার-বনমকেবন্যাবজির  গন্যা-বশউরন্যাকনন্যা 
ক্রনন্যাকে-ডিন্যাউন  ঘবটকয়ে।  এভন্যাকব  লহেফিন্যাজিতওয়েন্যালেন্যাকদর  অবত-আত্মববশ্বন্যাকসের  জিন্যাকলে 
তন্যাহকদরককেই আটকে লফিলেন্যার চিন্যাতম যেরপমণর রন্যাজিবনবতকে লখলেন্যাধমলেন্যা আকয়েন্যাজিকনর দন্যায়ে রন্যাষ্ট্রেককে 
বনকত  হেকব  নববকে।  তন্যাহরন্যা  লদখন্যাকলেন  ক্ষমতন্যা  দখকলের  অবভলেন্যাকর  ববকরন্যাধমীপক্ষ লযেমন 
লযেককেন্যাকনন্যা  লখলেন্যা লখলেকত পন্যাকর,  সেরকেন্যারপক্ষও লতমবন ক্ষমতন্যায়ে বটককে থেন্যাকেন্যার জিনন 
সেন্যাধন্যারণ মন্যানমকরর বজিবম্ম কেকর লফিলেকত সেন্যামন্যানন বদ্বিধন্যা নন্যা কেকর চিন্যাবলেকয়ে লযেকত পন্যাকর একেই 
লখলেন্যা – মন্যাকঠর উলন্যা পন্যাশ লথেককে।

ক্ষমতন্যার ডিন্যালেপমবর বনকয়ে সেন্যাববরকে এই রন্যাজিবনবতকে টমনরন্যাকমন আসেকলে সেরকেন্যার এববাং 
ববকরন্যাধমী পকক্ষর সেকেলে মহেকলের আনবরকে অবাংশগ্রহেকণর মধন বদকয়ে হেকয়ে উকঠকছে একেবট 
সেবরজিনমীন-সেবরদলেমীয়ে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে টমনরন্যাকমন। এই অকথের  সেবরন্যাত্মকে জিন্যাহকেন্যাকলেন্যা এ রন্যাষ্ট্রেমীয়ে লশন্যা 
অকনকে আদর কেকর লদবখকয়ে বদলে সেকেলে রন্যাজিবনবতকে পক্ষ বমকলেই লতন্যা রন্যাষ্ট্রে। জিনগণ 
শুধম  দশককে  দমইবন্যার  কেকর  লভন্যাট  লদওয়েন্যার  বদন  দমবটকত  নবধতন্যার  বসেলেকমন্যাহের  অঙ্কন 
কেরকবন। লসে আহকে আবন্যার চিন্যারককেন্যানন্যা বনন্যালেট-লখন্যাকপর বন্যাইকর লযেকত পন্যারকব নন্যা লতন্যা 
বকটই,  লখন্যাকপর বকেনন্যারন্যা-দন্যাগককে ছেমহ কত পযেরন পন্যারকব নন্যা। ছেমহ কলেই মকতম ন। লভন্যাট বন্যাবতলে 
উক্তি  লখন্যাপববন  লভন্যাটন্যাকরর।  এ-ই  আমন্যাকদর  ববদনমন্যান  রন্যাজিবনবতকে  গণতকন্ত্রির 
সেন্যাম্প্রবতকেতম স্বরূপ।

২৩.৫ ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যাকরর মন্যাকের সেমীয়ে লশ্রণমী-সেবহেবাংসেতন্যা

সেবহেবাংসেতন্যার  সেপকক্ষ লেন্যাকগ সেম্মবত-সেম্প্রচিন্যার-সেন্যাফিন্যাই। সেরকেন্যারমী  ও লবসেরকেন্যারমী  উভয়ে 
প্রেকেন্যার রন্যাষ্ট্রেমীয়ে সেবহেবাংসেতন্যার জিননই শতর টন্যা আবশনকে একেটন্যা শতর । লসে শতর  পমরকণ এবগকয়ে 
আসেকলেন  বমবদ্ধিজিমীবমী  ওরকফি  বমবদ্ধিচিন্যারমী  ওরকফি  বমবদ্ধি-কেমরচিন্যারমীবকন।  কেতর ন্যা-ক্রনন্যাকেন্যার-
কেকেকটলে  আর  লবন্যামন্যাবন্যাজি-বনমকেধন্যারমীকদর  পবরচিয়ে-পদবব  লমন্যাতন্যাকবকে  তন্যাহরন্যা  পদকক্ষপ 
গ্রহেণ কেরকলেন। বনজি বনজি স্বন্যাথেরসেমববধন্যা ও পছেন লমন্যাতন্যাকবকে দমই পকক্ষ ভন্যাগ হেকয়ে লযেকত 
থেন্যাকেকলেন  তন্যাহরন্যা।  আর  প্রেন্যায়ে  সেবন্যাই  সেবন্যাইককে  সেকনহে  কেরকত  থেন্যাকেকলেন।  গন্যালেন্যাগন্যাবলে 
কেরকত থেন্যাকেকলেন।

সেমতরন্যাবাং  ববচিন্যাকরর  ও  কেনন্যাবরককেচিন্যাকরর  নবলেব  আইকনর  শন্যাসেন  অনমসেরণ  কেকর 
যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমী বনমমরলে কেমরসেমবচির সেপকক্ষ লদখন্যা লগলে একে পন্যালে সেরকেন্যারমী বমবদ্ধি-কেমরচিন্যারমীককে। 
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গলেন্যার  রগ  ফিম বলেকয়ে  তন্যাহরন্যা  বলেকত  থেন্যাকেকলেন  রন্যাজিন্যাকেন্যার-আলেবদরকদর  জিনকেতকে 
লনতন্যাককে  অববলেকম্ব  ফিন্যাহবসে  বদকয়ে  লফিলেকত  পন্যারকলে  লেন্যাকখন্যা  শহেমীকদর  রকক্তির  বববনমকয়ে 
অবজিরত আমন্যাকদর বপ্রেয়ে এই মন্যাতক ভম বমর সেবর মমশবকেলে আসেন্যান হেকয়ে যেন্যাকব। কেন্যাকরন্যা লকেন্যাকনন্যা 
দমন্তঃখকেষ থেন্যাকেকব নন্যা। বকেন্তু বহেবাংসেন্যা লতন্যা একেচ্ছত্রি নন্যা। বহুচ্ছত্রি। বহু ছেন্যাতন্যা। বহু মন্যাথেন্যা। 
ফিলেত  প্রেবতবহেবাংসেন্যাও  দন্যাহত  লবর  কেরলে।  তকের  উঠলে  বহেবাংসেন্যা  ভন্যাকলেন্যা,  নন্যা  প্রেবতবহেবাংসেন্যা 
ভন্যাকলেন্যা। যেমবক্তির অভন্যাব ঘটলে নন্যা। লকেউই লদখকলেন নন্যা: উভয়েই আদকত একেই পদন্যাথের। 
আর লসেই পদটন্যার অথের ‘বহেবাংসেন্যা’। আমন্যার বহেবাংসেন্যা ভন্যাকলেন্যা,  ননন্যাযেন,  লযেফৌবক্তিকে। লতন্যামন্যার 
বহেবাংসেন্যা অননন্যাযেন, অমঙলেজিনকে, যেমবক্তিহেমীন। 

ঐবতহেন্যাবসেকেভন্যাকব সেমবচিবহ্নেত যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ববচিন্যার বন্যাবতলে কেরন্যার প্রেকেন্যাশন দন্যাববকত 
জিনসেন্যাধন্যারকণর জিমীবনযেন্যাত্রিন্যায়ে লবন্যামন্যা-কেকেকটলেজিবনত লজিন্যারজিমলেমম,  বদনদমপমকর পমবলেকশর 
ওপর  এককের  পর  একে  বমীভৎসে  হেন্যামলেন্যার  ‘লেন্যাইভ’  সেম্প্রচিন্যার-পবরবস্থিবত  সেকবষ  কেরন্যা, 
রন্যাকষ্ট্রের ববরকদ্ধি যেমদ্ধি লঘন্যারণন্যা কেরন্যা, এববাং গকহেযেমকদ্ধির অবন্যাবরত হুমবকে বদকত থেন্যাকেন্যা ইতনন্যাবদ 
প্রেভক বত জিন্যামন্যায়েন্যাতমী  কেমরকেন্যাকণ্ডর লপ্রেক্ষন্যাপকট  তন্যাহকদর  বহেবাংসেন্যাপ্রেণন্যালেমীর  সেপকক্ষ দন্যাশরবনকে-
তন্যাবত্ত্বকে-লযেফৌবক্তিকে পন্যাটন্যাতন রচিনন্যার স্ববনকয়েন্যাবজিত দন্যাবয়েত্ব বনকজির কেন্যাহকধ তম কলে বনকলেন 
কেবতপয়ে বমবদ্ধিজিমীবমী। তন্যাহকদর এককেবন্যাকর সেন্যামকনর সেন্যাবরকত লদখন্যা লগলে জিনন্যাব ফিরহেন্যাদ 
মজিহেন্যারককে। স্বরবচিত তত্ত্ব বদকয়ে, অক্ষকরর যেমবক্তি বদকয়ে, নন্যানন্যা বকেবসেকমর দশরকনর লদন্যাহেন্যাই 
বদকয়ে  কেথেন্যার  লখলেন্যা  জিমন্যাকত  পন্যারকলেই  লযেককেন্যাকনন্যা  রকেকমর  অবস্থিন্যা  বন্যা  রন্যাজিবনবতকে 
লকেফৌশলেককে জিন্যাকয়েজি কেকর লতন্যালেন্যা যেন্যায়ে বকলে ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যার প্রেমমকখর আত্মপ্রেতন্যারণন্যা-
মমলেকে ধনন্যানধন্যারণন্যা সেবতন লবদনন্যাদন্যায়েকে। বকেন্তু লবদনন্যাদন্যায়েকে হেকলেও এরই নন্যাম রন্যাজিনমীবত। 
বনকজির কেবব পবরচিয়েবটককে সেবকচিকয়ে বড় কেকর তম কলে ধরকলেও ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যার আসেকলে 
রন্যাজিনমীবতই কেকর চিকলেকছেন। এববাং তন্যাহর রন্যাজিনমীবত যেন্যাবতমীয়ে অকথের  আর-সেব সেমপ্রেচিলে 
ক্ষমতন্যা-রন্যাজিনমীবতর মকতন্যাই বকট। সেকেলে অকথেরই এই রন্যাজিনমীবত মন্যাকন শত্রু শত্রু লখলেন্যা। 
আকরন্যা একেবন্যার লদখন্যা লগলে: রন্যাজিনমীবতর জিনন, রন্যাকষ্ট্রের জিনন, রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা বজিন্যায়ে রন্যাখন্যার 
এববাং রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা লথেককে কেন্যাউককে গন্যাকয়ের লজিন্যাকর উৎখন্যাত কেকর বনকজিরন্যা একেই বসেবাংহেন্যাসেকন 
বভন্নি নন্যাকম আসেমীন হেওয়েন্যার জিনন শত্রু লেন্যাকগ। লেন্যাকগ লশ্রণমীশত্রু, ধমরশত্রু, জিন্যাবতশত্রু, 
রন্যাজিনমীবত-শত্রু। লেন্যাকগ বহেবাংসেন্যা। বহেবাংসেন্যা মন্যাকন হেনন কেবরবন্যার ইচ্ছন্যা। 

আর এইসেব শত্রু শত্রু লখলেন্যার রন্যাজিনমীবতককে জিন্যাকয়েজি কেরন্যার জিনন হেন্যাবতয়েন্যার বন্যা 
ইন্সটমকমন বহেকসেকব সেবকচিকয়ে লববশ কেন্যাকজি লেন্যাকগ যেমবক্তি নন্যামকে ভয়েন্যাবহে অস্ত্রবট। যেমবক্তির 
এই ইন্সটমকমনন্যালে বনবহেন্যারবটককে বনদন্যারণভন্যাকব উকনন্যাবচিত কেকরবছেকলেন জিন্যামরন্যান মরমমী 
অনন্যানন্যাবকের  ধন্যারন্যার বচিনকে গুস্তন্যাভ লেনন্যানন্যাওয়েন্যা, বদ্বিতমীয়ে মহেন্যাযেমকদ্ধির ফিনন্যাবসেবন্যাদমী লপ্রেক্ষন্যাপকট। 
বকলেবছেকলেন বতবন,  যেমবক্তি হেকয়ে উঠকত পন্যাকর ফিনন্যাবসেস্টে,  ববকশরত কেন্যাযেরকেন্যারণ টন্যাইকপর 
যেন্যাবন্ত্রিকে  যেমবক্তি  (গুস্তন্যাভ  লেনন্যানন্যাওয়েন্যা,  ২০১০)।  বনকজিও  বতবন  বনহেত  হেকয়েবছেকলেন 
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ফিনন্যাবসেবন্যাকদর হেন্যাকতই। ভয়েঙ্করভন্যাকব। এই যেমবক্তি-ফিনন্যাবসেবন্যাকদর প্রেকশ্ন বকে ওয়েন্যাহেন্যাবব ধন্যারন্যা, 
বকে ললেবননবন্যাদমী-লেন্যাকদনবন্যাদমী ধন্যারন্যা,  বকে সেমশমীলে পন্যালেরন্যাকমনন্যাবর বলেবন্যারন্যালে ধন্যারন্যা – সেবই 
একে লগন্যায়েন্যাকলের হেন্যাম্বন্যা। আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশ দশরনশন্যাকস্ত্রর লমন্যাড়ককে যেমবক্তির ফিনন্যাবসেবন্যাদমী 
প্রেকয়েন্যাকগর সেবকচিকয়ে অন্ধকেন্যার উদন্যাহেরকণ পবরণত হেকয়েকছেন ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যার। 

আওয়েন্যামমী  জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী,  বন্যাঙেন্যাবলে  জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী,  ভন্যারন্যা-জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী 
ফিনন্যাবসেবন্যাদমী তকত্ত্বর প্রেবতবক্রয়েন্যা রচিনন্যা কেরকত বগকয়ে প্রেবতবক্রয়েন্যাশমীলেতন্যাককে রচিনন্যা কেরকত 
শুর কেকরকছেন ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যার। এ-ই হেয়ে। অকনকে সেতকের  নন্যা  থেন্যাকেকলে,  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা 
দখকলের লখলেন্যার অবাংশ বহেকসেকব দশরন চিচির ন্যা কেরকত লগকলে বনকজিককেও প্রেবতবক্রয়েন্যাশমীলেতন্যার 
গন্যাড্ডন্যায়ে লফিকলে লদওয়েন্যা হেয়ে। এববাং লসেই গন্যাড্ডন্যাককেই রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যাপনমীকদর কেন্যাকছে মকন হেয়ে 
ক্রম কসেডি, লজিহেন্যাদ অথেবন্যা লশ্রণমীসেবাংগ্রন্যাম (যেন্যার লযেটন্যা পছেন)। মন্যাকের কসের ‘জিনগকণর রন্যাষ্ট্রে’ 
ববরয়েকে তত্ত্ব-ধন্যারণন্যার সেবচিন্যাইকত ঈররণমীয়ে বন্যাঙেন্যাবলে/বন্যাবাংলেন্যাকদশমী প্রেবতবনবধ হেকচ্ছন ফিরহেন্যাদ 
মজিহেন্যার। লহেফিন্যাজিবত বহেবাংসেন্যা আর জিমলেমমবন্যাজি রন্যাষ্ট্রেতন্ত্রি যেখন পরস্পরককে পবরপমরণ কেকর 
চিকলেকছে তখন ববদনমন্যান বহেবাংসেন্যাপ্রেণন্যালেমীর পকক্ষ সেবচিন্যাইকত দমদরন্যান তত্ত্ব-যেমবক্তিগত সেন্যাফিন্যাই 
লগকয়ে চিকলেকছেন ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যার। আর এই প্রেকশ্ন ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যাকরর অননতম সেন্যাফিন্যাই 
বহেকসেকব বনবহৃত হেকচ্ছন কেন্যালের মন্যাকের সে। হেনন্যাহ,  এ কেথেন্যা সেতন লযে লকেন্দ্রমীভম ত রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা 
বনবহেন্যার  কেকর  যেন্যার  যেন্যার  প্রেকয়েন্যাজিন  মকতন্যা  লদশ-জিন্যাবত-ধমর-লশ্রণমী  উদ্ধিন্যাকরর  প্রেকজিকক 
ওয়েন্যাহেন্যাবব-জিনন্যাককেন্যাববনকদর ধন্যারন্যার সেন্যাক্ষন্যাৎ ও লমন্যাক্ষম উত্তিরসেমরমী হেকচ্ছন মন্যাকের সে। ফিরহেন্যাদ 
মজিহেন্যাকরর মকতন্যা কেকর মন্যাকের সেককে বনবহেন্যার কেরন্যার সেমকযেন্যাগ লখন্যাদ মন্যাকের কসের তকত্ত্বর লকেন্যাথেন্যাও 
লকেন্যাথেন্যাও আকছে বকট। বকেন্তু এ কেথেন্যাও সেতন লযে কেন্যালের মন্যাকের কসের লকেন্যান অবাংশবটককে লকে 
কেমীভন্যাকব কেমী উকদ্দেকশন বনবহেন্যার কেরকছেন লসেটন্যার দন্যায়ে লস্রেফি  মন্যাকের কসের নয়ে। মমবক্তিবপপন্যাসেম 
মন্যানমকরর কেন্যাকছে কেন্যালের মন্যাকের সে বনরনর স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলেতন্যার উৎসে।৮ বকেন্তু ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যাকরর 

৮ লযেমন ধরন্যা যেন্যাকে জিন্যামরন্যাবন-লনদন্যারলেনন্যানসে-সেমইজিন্যারলেনন্যাকণ্ড অধর শতককের লববশ সেময়ে ধকর 
নবপ্লববকে  মন্যাকের সেমীয়ে  রন্যাজিনমীবতর  সেবাংগঠকে,  কেন্যাউবন্সলে  কেবমউবনস্টে অন্যানন  পন্যাকনকেম কে  মকন 
কেরকতন, নতম ন একেটন্যা পবরচিন্যালেকে-লশ্রণমী, নতম ন একেটন্যা শন্যাসেকে-লশ্রণমী শ্রবমকেকদর মমবক্তি একন 
বদকত পন্যাকর নন্যা কেখনও (আনন পন্যাকনকেম কে, ১৯৭০)। পন্যাকনকেম কে বছেকলেন লজিনন্যাবতববরজন্যানমী, 
ববজন্যাকনর  ইবতহেন্যাসেকবত্তিন্যা,  মন্যাকের সেবন্যাদমী  পবণ্ডত  এববাং  রন্যাস্তন্যার  সেবাংগঠকে।  এই  মন্যাকের সেবন্যাদ 
সেরকেন্যাবর মন্যাকের সেবন্যাদ নয়ে, নবপ্লববকে মন্যাকের সেবন্যাদ। এই মন্যাকের সেবন্যাদ শ্রবমকেকশ্রণমীর মমরবব্ব বহেকসেকব 
লকেন্যাকনন্যা ভনন্যানগন্যাডির  পন্যাবটর  গঠন কেকর নন্যা। পন্যাকনকেম ককের ভন্যারন্যায়ে, ‘পন্যাবটর  গঠন কেরন্যাককে আমরন্যা 
এবড়কয়ে চিবলে। লসেটন্যা এইজিনন নয়ে লযে আমরন্যা সেবাংখনন্যায়ে খমবই কেম, বরবাং এই জিনন লযে পন্যাবটর  
এমন  একেটন্যা  সেবাংগঠন  যেন্যার  লেক্ষন  হেকলেন্যা  শ্রবমকেকশ্রণমীককে  লনতক ত্ব  লদওয়েন্যা,  শ্রবমকেকশ্রণমীককে 
বনয়েন্ত্রিণ  কেরন্যা’  (আনন  পন্যাকনকেম কে,  ১৯৩৬)।  এববাং  লসেই  কেন্যারকণই  এই  মন্যাকের সেবন্যাদ 
সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা  কেকর  লকেন্দ্রমীভম ত  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা-অবভসেন্যারমী  নতম ন  বন্যাঙ্কম ইপনন্যার  অনমসেন্যারমী  রশ 
কেবমউবনস্টে  পন্যাবটর র  (আনন  পন্যাকনকেম কে,  ১৯২০);  এববাং  রূপকরখন্যা  প্রেণয়েন  কেকর 
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পছেন কেতক রত্বপরন্যায়েণ কেন্যালের  মন্যাকের সে।  বন্যাবকে সেব শ্রমজিমীবমী  লশ্রণমীর  তম লেনন্যায়ে কেন্যারখন্যানন্যা-
শ্রবমকেকদর প্রেশ্নন্যাতমীত ঐশ্ববরকে লশ্রয়েত্ব,  অবনন্তঃকশর লশ্রণমীসেবাংগ্রন্যাম,  সেবরহেন্যারন্যার  একেচ্ছত্রি 
একেনন্যায়েকেত্ব,  জিনগকণর রন্যাষ্ট্রে  তথেন্যা  শ্রবমকেকশ্রণমীর  রন্যাষ্ট্রে  ইতনন্যাবদ  প্রেভক বত ধনন্যানধন্যারণন্যার 
নন্যাকম কেতক র ত্বপরন্যায়েণ কেন্যালের  মন্যাকের কসের লমন্যাদ্দেন্যা কেথেন্যা হেকলেন্যা মধনকশ্রণমীর লনতন্যা-বমবদ্ধিজিমীবমী-
লটকেকনন্যাক্রনন্যাট  লশ্রণমীর  তরকফি  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা  দখলে  কেরন্যা।  এববাং  পমহবজিপবত  লশ্রণমীককে 
উকচ্ছকদর নন্যাকম লসেই রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যাককে সেবরন্যাত্মকে নস্বরতন্ত্রিমী রূপদন্যান কেরন্যা। এই বসরই নন্যাম 
তন্যাহরন্যা বদকয়েবছেকলেন ‘সেমন্যাজিতন্ত্রি’। 

লতন্যা,  মন্যাকের সেককে  এই  প্রেকশ্ন  পবরপমণরভন্যাকব  প্রেতনন্যাখনন্যান  কেকরবছেলে  ‘প্রেথেম  আন-
জিরন্যাবতককের’ মধনকেন্যার মমবক্তিপরন্যায়েণ শ্রবমকে-আকনন্যালেকনর বকহেত্তির ধন্যারন্যাবট। তখনই এই 
বচিকজির  নন্যাম  এহরন্যা  বদকয়েবছেকলেন  ‘কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  সেমন্যাজিতন্ত্রি’।  এববাং  এই  বজিবনকসের 

কেলেকেন্যারখন্যানন্যার  ওপর  শ্রবমকেকদর  স্ববনয়েন্ত্রিকণর  (আনন  পন্যাকনকেম কে,  ১৯৪৬)।  কেন্যারখন্যানন্যা 
পবরচিন্যালেনন্যার লক্ষকত্রি শ্রবমকেকদর অকটন্যানবমর আওয়েন্যাজি আমরন্যা তম লেকত লদবখ এমনবকে কেকশরর 
মকতন্যা  প্রেথেন্যাগত মন্যাক্সরবন্যাদমীককেও  (কেন্যালের  কেশর,  ১৯১৯)  এববাং  তন্যা  সেমন্যাজিতকন্ত্রির মমবক্তিপরন্যায়েণ 
অবভমমবখনতন্যার জিননই বকট। বকবটশ কেবমউবনস্টে পন্যাবটর র অননতম প্রেবতষন্যাতন্যা উইবলেয়েন্যাম পলে 
লতন্যা সেমস্পষভন্যাকবই মকন কেরকতন লযে রন্যাকষ্ট্রের মন্যাবলেকেন্যানন্যা বদকয়ে উৎপন্যাদন চিন্যালেন্যাকনন্যা মন্যাকন লস্রেফি 
একেটন্যা আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে নস্বরতকন্ত্রির ভন্যাগন্যাকড় লট হকসে যেন্যাওয়েন্যা। ললেবনকনর ‘রন্যাষ্ট্রে ও ববপ্লব’ রচিনন্যার 
খন্যাবনকে  আকগ  রবচিত  তন্যাহর  রবচিত  ‘রন্যাকষ্ট্রের  উৎপবত্তি  ও  বক্রয়েন্যাকেমর’  গ্রন  মমবক্তিপরন্যায়েণ 
সেমন্যাজিতকন্ত্রির ববস্তন্যাবরত বদশন্যা  অনমসেন্ধন্যান কেকরবছেলে  (উইবলেয়েন্যাম পলে,  ১৯১৭)।  আসেকলে 
মন্যাকের সেবন্যাদ নন্যাকম যেন্যা প্রেচিবলেত আকছে তন্যা লস্রেফি একেকেন্যাটন্যা ক্ষমতন্যা-লকেবন্দ্রকে রন্যাষ্ট্রেপ্রেণন্যালেমী নয়ে। 
আমন্যাকদর মকধন লকে লকেন্যান মন্যাকের সেবন্যাদককে বনকজির জিনন সেমববধন্যাজিনকে বকলে লবকছে লনন লসেটন্যা 
লেক্ষন কেকর লদখন্যার মকতন্যা ববরয়ে। লযেমন ধরন্যা যেন্যাকে,  মন্যাত্রিই লযেমনটন্যা লদখলেন্যাম,  পন্যাকনকেম কেকদর 
ববশন্যালে  মন্যাকের সেবন্যাদমী  ঐবতহেন  শ্রবমকেকদর  মমরবব্ব-পন্যাবটর  গঠন  কেরকত  নন্যা  চিন্যাইকলেও  ফিরহেন্যাদ 
মজিহেন্যার পন্যারকলে লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যামককেই লশ্রণমীসেবাংগ্রন্যাকমর পন্যাবটর  বহেকসেকব চিন্যাবলেকয়ে বদকত চিন্যান। 
দমভর ন্যাগনজিনকে লযে আমন্যাকদর মকতন্যা লদশগুকলেন্যাকত সেমন্যাজিতন্ত্রি বলেকত লবন্যাঝন্যায়ে মকস্কন্যা-বপবকেকঙের 
বলেপ্রেকয়েন্যাগমমলেকে রন্যাষ্ট্রে-ক্ষমতন্যা-পনন্যা  যেন্যার  লনতক কত্ব  থেন্যাককে  লেন্যালে রকঙের একেটন্যা  শন্যাসেকেকশ্রণমী। 
তন্যাকদর  হুকেম মতন্ত্রিই  ফিরহেন্যাদ  মজিহেন্যারকদর  কেন্যাকছে  সেমন্যাজিতন্ত্রি  নন্যাকম  প্রেচিবলেত  হেকয়েকছে।  শুধম 
ফিরহেন্যাদ ভন্যাইরন্যা নন,  লসেবলেম ভন্যাই মঞ্জম ভন্যাইকদর বসেবপবব লথেককে শুর কেকর জিন্যামন্যান ভন্যাইকদর 
বন্যাসেদ  হেকয়ে  লমনন  ভন্যাইকদর  ওয়েন্যাকের ন্যাসের  পন্যাবটর  পযেরন  সেমস্ত  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  সেমস্ত 
বলেকশবভকে-বন্যামপনন্যার লকেউই এর বনবতক্রম নন। এ আমন্যাকদর ঐবতহেন্যাবসেকে বনয়েবত হেকয়ে 
দন্যাহবড়কয়েকছে। আসেলে ঘটনন্যা হেকলেন্যা:  শ্রমজিমীবমী জিনতন্যা যেবদ বনকজিরন্যা বনকজিকদরককে লশন্যারণমমক্তি 
কেরকত পন্যাকর,  বনকজিরন্যা সেমন্যাজি-অথেরনমীবত পবরচিন্যালেনন্যা কেরকত পন্যাকর,  তন্যাহেকলে পন্যাবটর -হুজিমর
-মমরবব্বকদর  আর  লকেন্যাকনন্যা  দরকেন্যার  থেন্যাককে  নন্যা।  এটন্যাই  মমবক্তিপরন্যায়েণ  মন্যাকের সেবন্যাকদর  সেন্যাকথে 
সেরকেন্যারমী  ললেবননপনমী  মন্যাকের সেবন্যাকদর পন্যাথেরকেন।  সেমতরন্যাবাং বন্যাবাংলেন্যাকদকশর বন্যামপনন্যার পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা 
কেরন্যার কেতর বন সেমতরন্যাবাং আমন্যাকদর অগ্রজিকদর সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা কেরন্যা লস্রেফি নয়ে,  আমন্যাকদর দরকেন্যার 
তন্যাবত্ত্বকে-দন্যাশরবনকে জিন্যায়েগন্যাগুকলেন্যার ঐবতহেন্যাবসেকে নবন্যায়েন। 
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পবরণন্যাম কেমী হেকত পন্যাকর তন্যার প্রেকফিবটকে প্রেবতকবদন দন্যাবখলে কেকরবছেকলেন তন্যাহরন্যা তখনই। 
সেববস্তন্যাকর। তম কলে ধকরবছেকলেন ‘মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতকন্ত্রির’ ধন্যারণন্যা। তন্যাহরন্যা বকলেবছেকলেন, 
লযে যেন্যায়ে লেঙ্কন্যায়ে লসে-ই হেয়ে রন্যাবণ। বলেপ্রেকয়েন্যাগমমলেকে রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যাককে তন্যাহরন্যা  পবরচিন্যালেকে-
বনরকপক্ষ সেত্তিন্যা বহেকসেকব ববকবচিনন্যা কেকরবছেকলেন। তথেন্যাকেবথেত ভন্যাকলেন্যা পবরচিন্যালেকে, ভন্যাকলেন্যা 
বন্যাদশন্যাহে,  বকেবাংবন্যা  ভন্যাকলেন্যা  পন্যাবটর  রন্যাষ্ট্রে  চিন্যালেন্যাকলেই  লসেই  রন্যাষ্ট্রেকেন্যাঠন্যাকমন্যাবট  পকথেকে  লকেন্যাকনন্যা 
আচিরণ  কেকর  নন্যা।  বরবাং  রন্যাকষ্ট্রের  একেটন্যা  মনন্যাকনকজিবরয়েন্যালে  কন্যাসে  নতরমী  হেয়ে।  এই 
শন্যাসেকেকশ্রণমীবটর  ইচ্ছন্যা-আকেন্যাঙন্যা-স্বন্যাথের-ববকবচিনন্যা  অনমসেন্যাকরই  পবরচিন্যাবলেত  হেয়ে  রন্যাষ্ট্রে। 
লকেন্যাকনন্যা  অথেরবনবতকে-সেন্যামন্যাবজিকে-প্রেন্যাকেক বতকে-ঐশ্ববরকে  পমবরবনধরন্যাবরত  ববধন্যান  অনমসেন্যাকর 
পবরচিন্যাবলেত হেয়ে নন্যা রন্যাষ্ট্রে। এ বস চিকলে কেতক র ত্বতকন্ত্রির তথেন্যা নবরমন-বঞ্চনন্যা বলেপ্রেকয়েন্যাকগর 
‘বচিরনন’ দণ্ডনমীবত লমন্যাতন্যাকবকে।

স্বনন্যামধনন মন্যাবকের ন প্রেকফিসের লনন্যাম চিমবস্ক বমবঝকয়ে বকলেকছেন লকেন এই লশ্রণমী-রন্যাষ্ট্রে-
জিবরদবস্তর তত্ত্ব সেবরকদকশ সেবরকেন্যাকলে ববকশরত মধনববত্তি এবলেট-মহেন্যাজিনমী লশ্রণমীর কেন্যাকছে 
ললেন্যাভনমীয়ে।  কেথেন্যাটন্যা  সেহেজি,  সেন্যাধন্যারণ:  ববদনমন্যান  রন্যাষ্ট্রেকেন্যাঠন্যাকমন্যাবটককে  অক্ষম ন্নি  লরকখ 
‘ভববরনকত’ বনকজিকদরককে তন্যার বসেবাংহেন্যাসেকন আসেমীন কেরন্যার এমন সেমনর-স্বগরমীয়ে স্বপ্নে-তত্ত্ব 
আর হেয়ে নন্যা। ফিকলে মধনববত্তি বলেকশবভকে-বন্যামপনমী,  মধনববত্তি ডিন্যানপনমী  লজিহেন্যাদমীবকন, 
মধনববত্তি বমকজিরন্যায়েন্যা বলেবন্যারন্যালেবককনর সেকেকলের কেন্যাকছে এই তত্ত্ব বনন্তঃসেবাংশকয়ে জিনবপ্রেয়ে।

এই তকত্ত্বর আকরকেটন্যা মজিন্যা হেকচ্ছ ভনন্যানগন্যাডির -তত্ত্ব বন্যা রন্যাখন্যালে-বথেওবর। আহেন্যাম্মকে 
আমজিনতন্যা  অকচিতন  শ্রবমকেকশ্রণমী  শন্যাস্ত্রবশক্ষন্যাহেমীন  ধমরমীয়ে  উম্মন্যাহে  ইতনন্যাবদ  প্রেভক বত 
বনকজিকদরককে  বনকজিরন্যা  পবরচিন্যালেনন্যা  কেরকত  অক্ষম।  কেন্যাকজিই  তন্যাহকদরককে  সেবঠকে  পকথে 
পবরচিন্যালেনন্যা  কেরন্যার  জিনন  জন্যানমী-গুণমী-হুজিমর-কেতর ন্যা-বশক্ষকে-রন্যাজিনমীবতববদ-লমন্যালন্যা-
পমরত-পন্যাবদ-ববজন্যানমী-মনন্যাকনজিন্যারবকনককে  দরকেন্যার।  এহরন্যা  বনকজিরন্যা  উচ্চতর-মধনববত্তি 
লশ্রণমীর ললেন্যাকে হেকলেও লস্রেফি যেমবক্তিবকলে-তত্ত্ববকলে-শন্যাস্ত্রবকলে তথেন্যা চিন্যাপন্যা  মন্যারন্যার লজিন্যাকর 
তন্যাহরন্যা জিনগকণর বন্যা শ্রবমকেকশ্রণমীর বন্যা আপমন্যার উম্মন্যাহের ‘ঐশ্ববরকে’ প্রেবতবনবধ বহেকসেকব 
বনকজিকদরককে গ্রহেণকযেন্যাগন  প্রেবতপন্নি কেরকত পন্যাকরন। সেমতরন্যাবাং ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যাকরর আর 
উপন্যায়ে  থেন্যাককে  নন্যা।  মধনকশ্রণমীর  মন্যানমর  হেকয়েও  বতবন  শ্রবমকেকশ্রণমীর  মন্যানমর  হেকয়ে  যেন্যান 
‘ননন্যাচিন্যারন্যাবলে’।  এববাং  অবত  সেহেকজি  বতবন  জিন্যামন্যায়েন্যাতককে  আর  লহেফিন্যাজিতককে  গবরব-
সেবরহেন্যারন্যা-কেক রকে-শ্রবমকেকশ্রণমীর প্রেবতবনবধ বহেকসেকব তম কলে ধরকত পন্যাকরন মন্যাকের কসের লদন্যাহেন্যাই 
বদকয়ে। এববাং তন্যাহকদর বহেবাংসেন্যাতন্ত্রিককে লশ্রণমীসেবাংগ্রন্যাম ওরকফি লজিহেন্যাদ বহেকসেকব জিন্যাকয়েজি কেরকত 
পন্যাকরন। এর মকধন  বতবন  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর ‘মমবক্তি’ লদখকত পন্যান অবত সেহেকজিই। বকেন্তু 
‘মন্যাকের সেমীয়ে  ববজন্যান’  অনমসেন্যাকরই  বকে  লহেফিন্যাজিবত  বহেবাংসেন্যার  লশ্রণমীববচিন্যার  কেরন্যার  লকেন্যাকনন্যা 
দরকেন্যার  লনই  আমন্যাকদর?  তন্যাহকদর  তন্যাণ্ডকবর  বশকেন্যার  হেকলেন  কেন্যারন্যা?  শহুকর  সেবরহেন্যারন্যা 
লমহেনবত  মন্যানমরই  লতন্যা!  তন্যাহকদরককে  এককেবন্যাকর  বনন্তঃস্ব  কেকর  বদকয়েকছে  লহেফিন্যাজিবতকদর 
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অবগ্নবহেবাংসেন্যা। এই সেব গবরব মন্যানমর কেমী কেকর উকঠ দন্যাহড়ন্যাকবন আবন্যার? আর আমজিনতন্যার 
টনন্যাকক্সর টন্যাকেন্যায়ে  গকড় ওঠন্যা  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে সেম্পকদর বনববরচিন্যার  ধ্ববাংসেযেজই বন্যা  লকেন্যান  ববচিন্যাকর 
সেমথেরনকযেন্যাগন?  আবন্যার,  ‘জিন্যামন্যায়েন্যাকত  ইসেলেন্যাম’  বন্যা  ‘লহেফিন্যাজিকত  ইসেলেন্যাম’  নন্যাকমর 
রন্যাজিবনবতকে দলে-লজিন্যাকটর সেমথেরকে মন্যানমরজিকনর লশ্রণমীগত চিবরত্রি কেমী আসেকলে?  এহরন্যা 
গবরব হেকলেও মন্যাকের সেমীয়ে ববচিন্যাকর পরগন্যাছেন্যা-অনমৎপন্যাদকে গবরব, অথেবন্যা কেক রকেকশ্রণমী লথেককে 
আসেন্যা গবরব। শুধম তন্যাই নয়ে,  মন্যাদন্যাসেন্যার বশক্ষককেরন্যা-বশক্ষন্যাথেরমীরন্যাও শুদ্ধি পরগন্যাছেন্যা একেটন্যা 
লশ্রণমী।  (ববশ্বববদনন্যালেয়ে-লসেনন্যাবন্যাবহেনমী-আমলেন্যাতন্ত্রি ইতনন্যাবদর মকতন্যাই পরগন্যাছেন্যা।)  ধকমরর 
নন্যাকম বভক্ষন্যা কেকর খন্যাওয়েন্যা, লদশববকদকশর দন্যানখয়েরন্যাকত চিলেন্যা, বকেবাংবন্যা রন্যাকষ্ট্রের পয়েসেন্যায়ে চিলেন্যা 
গবরব বন্যা মধনববত্তি এহরন্যা। 

সেন্যাহেন্যাকযেনরও  লশ্রণমীববচিন্যার  আকছে।  কেন্যানন্যাডিন্যার-মন্যাবকের কনর-মধনপ্রেন্যাকচিনর  দন্যানখয়েরন্যাত 
মন্যাকনই  রন্যাজিবনবতকে সেন্যাহেন্যাযেন।  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  মকতন্যা  গবরব  লদশগুকলেন্যাককে বহেনম-লবফৌদ্ধি-
বখ্রিস্টেন্যান-মমসেলেমন্যান এববাং এমনবকে ছেদকবকশ ইহুবদ ধকমরর  নবকদবশকে প্রেভম কদর হুকেম কম-
লহেফিন্যাজিকত পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার সেন্যাহেন্যাযেনই বকট। (সেবতনকেন্যাকরর মন্যানববকে সেন্যাহেন্যাকযেনর ববরলে 
বনবতক্রম  এ  লক্ষকত্রি  লতমন  প্রেন্যাসেবঙকে  নয়ে।)  সেন্যাহেন্যাযেনগুকলেন্যা  আকসে  বকেন্তু  বড়কলেন্যাকে 
লদশগুকলেন্যার শন্যাসেকে-বড়কলেন্যাকে লশ্রণমীর তরকফি। আকসে উন্নিয়েকনর নন্যাকম। নন্যানন্যান রকঙের 
এনবজিও’র নন্যাকম। মসেবজিদ-মক্তিব-মন্যাদন্যাসেন্যা-বমশকনর নন্যাকম। ইসেকেন-মবনর-মহেন্যাপ্রেভম র 
নন্যাকম। এববাং হেন্যাসেপন্যাতন্যালে আর ইস্কম কলের নন্যাকম। আর এইসেব যেন্যাবতমীয়ে দন্যান-খয়েরন্যাত-
ঋণ-সেন্যাহেন্যাযেন-এইডি ইতনন্যাবদর লকেন্যাকনন্যাটন্যাই লযে  যেথেন্যাযেথে সেততন্যা-স্বচ্ছতন্যা-সেমতন্যার সেন্যাকথে 
বনবহৃত  হেয়ে  নন্যা,  লসে  কেথেন্যাও  আজিককের  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  ধনমী-গবরব-ফিবকেবন্নি  সেকেকলেই 
জিন্যাকনন। এইসেব উন্নিয়েন-সেন্যাহেন্যাযেন-সেবাংস্থিন্যার রন্যাজিনমীবতটন্যা কেমী লসেটন্যাও ববলেবভয়েন্যা-ইউএসে- 
এইডি-সেমন্যাচিন্যার লথেককে বদকনর আকলেন্যার মকতন্যা পবরষন্যার। 

লশ্রণমীববচিন্যাকরর আকরন্যা বদকে আকছে। ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যাকরর মন্যাকের সেমীয়ে তবরকেন্যা লমন্যাতন্যাকবকে 
লশ্রণমীববচিন্যার কেরকলে আ’লেমীগ-ববএনবপ-জিন্যাপন্যা’লতও লতন্যা গবরব লশ্রণমীর মন্যানমকরর অভন্যাব 
লনই।  লবশুমন্যার।  ইনন্যাকরবস্টেবাং  হেকচ্ছ,  তম লেনন্যামমলেকে  ববচিন্যাকর  এইসেব  দকলের  গবরকবর 
লববশরভন্যাগটন্যা আবন্যার উৎপন্যাদকে গবরব বকট। (তন্যার মন্যাকন মন্যাকের সেমীয়ে মকত উচ্চ পযেরন্যাকয়ের 
নবপ্লববকে  লচিতনন্যাসেম্পন্নি  লমহেনবত-শ্রমজিমীবমী  গবরব;  অচ্ছমৎ,  লেমকম্পন  প্রেকলেতন্যাবরকয়েত 
নন।)  তন্যাহেকলে এইসেব রন্যাজিবনবতকে দলেও লতন্যা ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যাকরর মন্যাকের সেমীয়ে ববচিন্যার-
আচিন্যাকর শ্রবমকেকশ্রণমীর মমবক্তির দমত! 

ফিরহেন্যাদ  ভন্যাইকয়ের স্বরবচিত মন্যাকের সেবন্যাদ  বন্যাদ  বদকয়ে  যেবদ  আমরন্যা  ববশুদ্ধি মন্যাকের সেমীয়ে-
ললেবননমীয়ে দকবষভবঙ লথেককে ববচিন্যার কেবর তন্যাহেকলে লদখব:  বকে লহেফিন্যাজিবত, বকে জিন্যামন্যায়েন্যাবত, 
বকে আওয়েন্যামমী,  বকে বন্যাবাংলেন্যাকদশমী জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী – সেকেলে ধন্যারন্যার আম-সেমথেরকেই মমলেত 
গ্রন্যামমীণ ও আধন্যা-গ্রন্যামমীণ কেক রকেকশ্রণমীর মন্যানমর। ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যাকরর গুর কেন্যালের মন্যাকের সে স্বয়েবাং 
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এহকদরককে অতনন  বনচিম  লচিন্যাকখ  লদখকতন।  বলেকত লগকলে ঘকণন্যাই  কেরকতন। তন্যাহর  মকত 
কেক রকেকদর ঈমন্যাকনর লকেন্যাকনন্যা  বঠকে নন্যাই। এহকদরককে একেদমই ববশ্বন্যাসে নন্যাই। এহরন্যা  ভমীরণ 
লদন্যাদমলেনমন্যান লশ্রণমী। বনদন্যারণ সেমববধন্যাবন্যাদমী লশ্রণমী। সেমকযেন্যাগ লপকলেই এহরন্যা ‘খন্যাহবট ববপ্লবমী’ 
বশল্পশ্রবমকেকদর সেন্যাকথে ববশ্বন্যাসেঘন্যাতকেতন্যা কেকরন। এটন্যাই মন্যাকের সেমীয়ে ‘ইবতহেন্যাকসের বনয়েম’। 
কেন্যাকজিই এহরন্যা মন্যাকের সেমীয়ে ববপ্লকবর সেহেন্যায়েকে লশ্রণমী লতন্যা নয়েই,  রমীবতমকতন্যা ববরদ্ধি-লশ্রণমী। 
ফিরহেন্যাদ ভন্যাইকয়ের মন্যাকের সেমীয়ে লশ্রণমীববচিন্যার,  সেমতরন্যাবাং,  বদশন্যাহেন্যারন্যা উকদ্দেশনপরন্যায়েণতন্যার ঊকধর 
উঠকত পন্যাকর নন্যা। 

সেব বকেছেমর পরও এ কেথেন্যা স্বমীকেন্যার নন্যা কেকর উপন্যায়ে থেন্যাকেকব নন্যা লযে কেক বর-ববজন্যান-ভন্যাব 
-লটকেকনন্যালেবজি-কেববতন্যা-গবণত-লেবজিকে-জিড় ও জিমীবন প্রেসেকঙর লযে অবতন্যারণন্যা ফিরহেন্যাদ 
মজিহেন্যার ববশুদ্ধি ঝরঝকর বন্যাবাংলেন্যায়ে কেকর লগকছেন দমীঘরকেন্যালে ধকর,  তন্যার তম লেনন্যা খমব লববশ 
নন্যাই। তন্যাহর প্রেবত আমন্যার প্রেমীবত যেথেন্যামহেকলে সেমবববদত। একেন্যান বন্ধম কদর বননন্যামন উকপক্ষন্যা 
কেকর আবম তন্যাহককে অধনয়েকনর ববরয়ে বহেকসেকব লরকখবছে অকনকে বদন হেকলেন্যা। লশখন্যার মকতন্যা 
ইশন্যারন্যা  লপকয়েবছে  তন্যাহর  রচিনন্যায়ে  অকঢলে।  তন্যাহককে  বনকয়ে  লমন্যাটন্যামমবট  সেন্যাববরকে  পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা 
আমন্যার তরকফি আমন্যার বনকজির কেন্যাকছেই বককেয়েন্যা পকড় আকছে। উপরওয়েন্যালেন্যার বদকে লথেককে 
লতফৌবফিকে লপকলে লসে বককেয়েন্যা বনশ্চিয়েই পবরকশন্যাধও কেরকত পন্যারব। বকেন্তু আপন্যাতত আমন্যার 
বসেদ্ধিন্যান-অনমকেল্পটমকেম  জিন্যাবনকয়ে রন্যাখকত বদ্বিধন্যা লনই: যেতই পকড়বছে ততই লদকখবছে মন্যাকের সেমীয়ে 
ববকদ্বিরতন্ত্রি  এববাং  বলেপ্রেকয়েন্যাগমমলেকে  রন্যাষ্ট্রেপনন্যার  ডিম গডিম বগ-বন্যাজিন্যাকনন্যা  মতবন্যাকদর 
লফিবরওয়েন্যালেন্যা ছেন্যাড়ন্যা বতবন আর লতমন বকেছেম  নন। উকদ্দেশন ও উপন্যাকয়ে তন্যাহর সেন্যামঞ্জসেন 
থেন্যাককে নন্যা। উকদ্দেশন বদকয়ে বতবন জিন্যাকয়েজি কেকরন উপন্যায়েককে। তন্যাহর কেন্যাবন ও জন্যানসেন্যাধনন্যার 
ববশন্যালে আকয়েন্যাজিকনর সেবই লশর পযেরন বহেবাংসেন্যাববকদ্বিরপনন্যারই অবভসেন্যারমী হেকয়ে লথেককে যেন্যায়ে। 
আনবরকে বমবদ্ধিবকবত্তিকে পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যার ববপরমীকত প্রেকতনকেককে এই কেনন্যাকম্পর বন্যা ঐ কেনন্যাকম্পর 
ছেন্যাপ্পন্যা-মন্যারন্যা ললেন্যাকে বহেকসেকব বচিবহ্নেত কেরন্যার এববাং লেন্যাগন্যাতন্যার গন্যালেন্যাগন্যাবলে কেরন্যার প্রেবণতন্যা 
ফিরহেন্যাদ  মজিহেন্যাকরর  মকতন্যা  মন্যানমরকদরককে  লস্রেফি মতন্যান্ধ-মতবন্যাদমী  লঘকরর  মকধন  আটককে 
রন্যাকখ। আমন্যাকদর সেমন্যাকজির এ একে দমভর ন্যাগনই বকট! এ অবস্থিন্যা অবশন একে বদকন নতবর 
হেয়ে নন্যা। আর এ অবস্থিন্যা শুধম  ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যাকররই হেয়ে নন্যা। আকরন্যা  অকনককেরও হেয়ে 
নববকে। 

২৩.৬ অকেপট অবহেবাংসেন্যার আনবরকে নমীবতধমর

রন্যাকষ্ট্রের,  রন্যাজিবনবতকে দলেসেমমকহের,  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে দমতন্যাবন্যাসেগুকলেন্যার এববাং আনজিরন্যাবতকে দন্যাতন্যা-
সেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যার এই সেন্যামবগ্রকে বহেবাংসেন্যাধকমরর ববপরমীকত সেবতনকেন্যাকরর অবহেবাংসেনমীবত আসেকলে 
কেমী বস তন্যা গন্যাকয়েবব কেথেন্যাবন্যাতর ন্যা বকলে লবন্যাঝন্যাকনন্যার দরকেন্যার পকড় নন্যা। বন্যাস্তব বন্যাবাংলেন্যাকদকশর 
পবরকপ্রেবক্ষকত গত ১১ই এবপ্রেকলে ‘লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম অল্প কেয়েটন্যা কেথেন্যা’ নন্যাকমর একে 
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লফিসেবমকে-লনন্যাকট সেরকেন্যার ও লহেফিন্যাজিকতর মকধন তম লেনন্যা কেকর বকলে লরকখবছেলেন্যাম: ‘উভকয়েই 
মমকখ মমকখ অবহেবাংসে, বকেন্তু দন্যাবব নন্যা মন্যানকলে সেবহেবাংসেতন্যার হুমবকে স্টেনন্যানবন্যাই থেন্যাককে।’ শুধম 
দন্যাবব নন্যা মন্যানকলেই নয়ে, প্রেবতপকক্ষর কেথেন্যা-কেন্যাজি-ভন্যাবসেন্যাব অপছেন হেকলেই লেন্যাবঠ-গুবলে-
বটয়েন্যারগনন্যাসে-কেকেকটলে-লবন্যামন্যা  সেদন্যা-প্রেসত।  ‘অবহেবাংসে’  লহেফিন্যাজিকতর  হেন্যাকত  তন্যাই  উকঠ 
আকসে জিন্যায়েনন্যামন্যাজি-তসেববর বদকলে লেন্যাবঠকসেন্যাটন্যা-লবন্যামন্যা-গুবলে-কেকেকটলে-ইটপন্যাটককেলে। 
উকঠ  আকসে  বনববরচিন্যার  অবগ্নকেন্যাণ্ড।  আর  শন্যাবনপমণর  সেরকেন্যার  ও  রন্যাকষ্ট্রের  হেন্যাকত  লতন্যা 
বনন্যাটন-বনমকে-বলেপ্রেকয়েন্যাগ  মজিমদ  আকছেই।  পন্যাইকেন্যাবর  মন্যানমর  খমন  তন্যাহরন্যা  ঘবটকয়েই 
চিকলেকছেন। শহেমীদবমনন্যাকর গবরব বশক্ষকেকদর ওপর পবশ্চিমন্যা ঝন্যালেমবরকচির গুহড়ন্যা লস্প্রে কেরন্যা, 
এববাং নবজন্যাবনকে জিলেকেন্যামন্যাকনর তপ্ত-রবঙেন পন্যাবন বছেটন্যাকনন্যার আনন লতন্যা নবপ্রেববতরত 
আওয়েন্যামমী রন্যাকষ্ট্রের বছেলেই,  সেন্যাকথে যেমক্তি হেকয়েকছে শত লকেন্যাবট টন্যাকেন্যায়ে লকেনন্যা নতম ন টন্যাইকপর 
টনন্যাকঙ্কর মকতন্যা সেন্যাহকজিন্যায়েন্যা-যেন্যান। রন্যাজিশন্যাহেমীর একে অকটন্যা-চিন্যালেকে লসেবদন এরই কেথেন্যা বলেকত 
বগকয়ে বলেবছেকলেন ‘মন্যানমর  মন্যারন্যার  গন্যাবড়’।  কেথেন্যা আর কেন্যাকজির প্রেকেন্যাশন  পন্যাথেরকেন  রচিনন্যা 
কেরকত লেজন্যা কেকর নন্যা কেন্যাকরন্যারই। লেজন্যা কেকর বন কেন্যাকরন্যারই। অবহেবাংসেন্যা এহকদর সেব্বন্যার 
মমকখর বমবলে মন্যাত্রি। সেন্যাম্প্রবতকেতম সেরকেন্যাবর-লবসেরকেন্যাবর সেবহেবাংসেতন্যার ঘটনন্যাবলেমী একদর 
সেকেকলের সেবহেবাংসে সেতনককে এককেবন্যাকর উলেঙ কেকর লদবখকয়েকছে।

রন্যাষ্ট্রে এববাং জিন্যামন্যায়েন্যাত-লহেফিন্যাজিকতর কেন্যাল্পবনকে মধনখন্যাকন অববস্থিত শন্যাহেবন্যাগ কেতটন্যা 
অবহেবাংসে,  লকেমন  ধরকনর  অবহেবাংসে,  লসে  কেথেন্যাও  প্রেশ্নন্যাতমীত  নয়ে।  দরকেন্যার  মকন  কেরকলে 
‘অবহেবাংসে’ শন্যাহেবন্যাগ-কেবমবটও লদয়ে লেন্যাবঠবমবছেকলের মহেড়ন্যা। জিন্যাবনকয়ে লদন তন্যাহকদর অধমনন্যা 
অথেবর-হেকয়ে-পড়ন্যা মঞ্চ-মন্যাইকে-মমখপন্যাত্রি-মমরবব্বরন্যা:  প্রেকয়েন্যাজিকন সেবহেবাংসেতন্যা আবসেকতকছে। 
সেমকয়ের বনন্যাপন্যার মন্যাত্রি। আর মন্যাকরন্যা-কেন্যাকটন্যা-জিবন্যাই-কেকরন্যার লসন্যাগন্যান লতন্যা বছেলেই। এখনও 
আকছে।  মমশবকেলে  হেকলেন্যা:  বনকজিরন্যা  অবহেবাংসে  থেন্যাকেন্যার  লঘন্যারণন্যা  বন্যাস্তবন্যায়েন  কেকর  চিলেন্যার 
পন্যাশন্যাপন্যাবশ  যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধ  দমকনর  নন্যাকম  স্বভন্যাব-সেবহেবাংসে  রন্যাষ্ট্রেযেন্ত্রিককে  আকরন্যা  লববশ  কেকর 
সেবহেবাংসে হেকয়ে ওঠন্যার মন্যারন্যাত্মকে ববপজনকে দন্যাবয়েত্ব অপরন কেকরকছে শন্যাহেবন্যাগ। লফিফৌজিদন্যাবর 
দণ্ডবববধর  মন্যামলেন্যায়ে  ক্রমন্যাগতভন্যাকব  লস্রেফি  ‘রন্যাষ্ট্রেপকক্ষ’  পযেরববসেত  হেকচ্ছ  শন্যাহেবন্যাগ। 
শন্যাহেবন্যাকগর  মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব-মমখপন্যাত্রিরন্যা  (শন্যাহেবন্যাকগর  সেবতনকেন্যাকরর  বহুবববচিত্রি-
বহুমত-বহুস্বর-লকেবন্দ্রকে বনদরলেমীয়ে আবন্যালেবকদ্ধিববণতন্যার কেথেন্যা বলেবছে নন্যা)  ক্রমন্যাগতভন্যাকব 
আওয়েন্যামমী  দলেমীয়ে  পক্ষ  হেকয়ে  উকঠকছেন  এববাং  শন্যাহেবন্যাকগর  আত্মন্যার  সেন্যাকথে  লবঈমন্যাবন 
কেকরকছেন। পবরণন্যাকম ক্রমশ জিনশমনন  হেকয়ে উকঠকছে শন্যাহেবন্যাগ। মরন্যার ওপর খন্যাহড়ন্যার ঘন্যা 
বহেকসেকব এই লনতন্যারন্যা লযেন্যাগ কেকরকছেন হেন্যাকতকগন্যানন্যা গুবটকেকয়ের ‘লেন্যাবঠ বমবছেকলের’ মকতন্যা 
বহেবাংসেন্যাত্মকে কেমরসেমবচি। তন্যাহরন্যা প্রেমন্যাণ কেকর লফিকলেকছেন, তথেন্যাকেবথেত অবহেবাংসেন্যা-নমীবত তন্যাহকদর 
জিকননও  মমকখর  বমবলে  মন্যাত্রি।  তন্যাহকদর  মকনর  লভতকরও সেবহেবাংসেতন্যার  নমীবত  রকয়ে  লগকছে 
স্টেনন্যানবন্যাই, সেদন্যাপ্রেসত। উস্কন্যাবনর অকপক্ষন্যা মন্যাত্রি। 
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শন্যাহেবন্যাকগর স্বন্যাধমীনতন্যার জিনন, শন্যাহেবন্যাগ-সেমন্যাকবকশর জিনন, শন্যাহেবন্যাকগর স্বকপ্নের জিনন 
এর  লচিকয়ে  বড়  ববশ্বন্যাসেঘন্যাতকেতন্যা  আর  হেয়ে  নন্যা।  মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব-মমখপন্যাত্রিববহেমীন 
সেবতনকেন্যাকরর শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন নতম ন কেকর, সেবতনকেন্যাকরর অবহেবাংসে পনন্যায়ে, স্বন্যাধমীনতন্যা-
শমীলে-আনমভম বমকে-বহুস্বরবভবত্তিকে  সেন্যাবাংগঠবনকে  নমীবত-প্রেণন্যালেমীকত  পবরচিন্যাবলেত  গণ-
আকনন্যালেন কেত তন্যাড়ন্যাতন্যাবড় গকড় উঠকত পন্যাকর তন্যার ওপর বনভর র কেরকছে সেন্যামন-নমত্রিমী-
স্বন্যাধমীনতন্যা-স্বকপ্নের বন্যাবাংলেন্যাকদশ।

প্রেন্যাসেবঙকে তথেন: রচিনন্যা: ৯-১৬ই লম ২০১৩। ঘরন্যামন্যাজিন্যা: নকভম্বর ২০১৩। ললেখন্যাটন্যা রন্যাজিশন্যাহেমীর 
নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ-এ ও ঢন্যাকেন্যার নদবনকে ববণকে বন্যাতর ন্যায়ে প্রেকেন্যাশ লপকয়েবছেলে দমই বকেবস্তকত। ২০১৩-র 
লম-জিমন মন্যাকসে। লসেন্যানন্যার লদকশ এর বশকরন্যানন্যাম বছেলে ‘কেপট অবহেবাংসেন্যা বনন্যাম অকেপট বহেবাংসেন্যা’। ববণকে 
বন্যাতর ন্যায়ে বশকরন্যানন্যামটন্যা বছেলে ‘লহেফিন্যাজিবতকদর বমথেনন্যা অবহেবাংসেন্যা, রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির সেতন সেবহেবাংসেন্যা’। দমকটন্যা 
ভন্যাকরনর মকধন শবসেবাংখনন্যারও লহেরকফির বছেলে খন্যাবনকে। এখন পন্যাঠ দমকটন্যা বমবলেকয়ে লদখলেন্যাম। সেন্যামন্যানন 
ভন্যারন্যাগত ঘরন্যামন্যাজিন্যাসেকমত নতম ন কেকর লপশ কেরলেন্যাম। ঘরন্যামন্যাজিন্যা কেরকত বগকয়ে আবদ বক্তিবন ববকেলে 
হেয়ে বন বকলে আমন্যার ধন্যারণন্যা। 
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চতব্বিশ

বনবরন্যাচিন ও গণতন্ত্রি: আইন, ক্ষমতন্যা 
আর সেম্পবত্তির লেমীলেন্যা 

Pablo Picasso

কেতক র পকক্ষর কেন্যাকছে আত্মসেমপরণ কেরন্যাটন্যা সেবতন লবদনন্যাদন্যায়েকে;  বকেন্তু আরও বড় 
আহেন্যাম্মবকে হেকচ্ছ কেতর ন্যা-বনবরন্যাচিন কেরকত যেন্যাওয়েন্যাটন্যা। কেতর ন্যা বদলে কেকর লেন্যাভ লনই – 
জিমীবন বদলে কেবর চিকলেন্যা।

পনন্যাবরসে ১৯৬৮-র লদয়েন্যালে-বলেবপ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)

২৪.১ গণতন্ত্রি বনন্যাম গুবটকেয়েতন্ত্রি 

বসেবট কেকপরন্যাকরশন বনবরন্যাচিন চিলেকছে। বড় বড় টন্যাউকন-বসেবটকত। লময়ের এববাং কেন্যাউবন্সলের 
পকদর বনবরন্যাচিন। রন্যাজিশন্যাহেমী  বসেবটর বনবরন্যাচিন বনকয়ে এখন্যাকন কেথেন্যা থেন্যাকেকব। বকেন্তু লস্রেফি 
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বসেবট কেকপরন্যাকরশন বনবরন্যাচিন বনকয়ে এ রচিনন্যা নয়ে। বসেবট কেকপরন্যাকরশনগুকলেন্যা বলেকত লগকলে 
সেবই ববভন্যাগমীয়ে শহেকর। লজিলেন্যা শহেরগুকলেন্যাকত বসেবট কেকপরন্যাকরশন নন্যাই বলেকলেই চিকলে। 
লজিলেন্যা-উপকজিলেন্যা-গ্রন্যাকম  আকছে  লপফৌরসেভন্যা,  ইউবনয়েন  পবররদ  ইতনন্যাবদ।  লসেগুকলেন্যার 
গুরত্ব কেম। বসেবট কেকপরন্যাকরশকনর গুরত্ব লববশ। গ্রন্যাকমর গুরত্ব কেম। শহেকরর গুরত্ব 
লববশ – রন্যাজিধন্যানমী-শহেকরর গুরত্ব আকরন্যা লববশ। গবরকবর গুরত্ব কেম। বড়কলেন্যাককের 
লববশ।  সেবাংখনন্যাগুরর  গুরত্ব  কেম।  গুবটকেকয়ের  লববশ।  লময়েকরর  গুরত্ব  লববশ। 
কেন্যাউবন্সলেকরর গুরত্ব কেম। সেন্যাধন্যারণ বনবক্তি-মন্যানমকরর গুরত্ব আকরন্যা কেম। নন্যাই-ই প্রেন্যায়ে। 
লসে বদন একে বরকেশন্যাআলেন্যা বলেকলেন, পনন্যানশন্যাটর -পরন্যা ললেন্যাকে কেকপরন্যাকরশকন লগকলে লচিয়েন্যাকর 
বসেকত  লদয়ে।  কেথেন্যা  লশন্যাকন।  কেথেন্যা  বকলে।  বকেন্তু  লেমবঙপরন্যা  মন্যানমর  খন্যাবলেপন্যাকয়ে  বসেবট 
কেকপরন্যাকরশকন লগকলে ঘণন্যা-ঘণন্যা পন্যার কেকর তন্যার পর লনতন্যা বকলেন: ‘এই, আজিককে আর 
সেময়ে  হেকলেন্যা  নন্যা  লগন্যা,  পকর  আকরকে  বন্যার  একসেন্যা  ভন্যাই।’  এইসেব  কেমকববশতন্ত্রিই  বকে 
গণতন্ত্রি? গণতন্ত্রি তন্যাহেকলে সেমগুরত্বতন্ত্রি নয়ে! লভন্যাটন্যাভম বটর গণতন্ত্রি তন্যাহেকলে কেমী বস? 

এই  প্রেশ্ন লতন্যালেন্যা  আজিককের ললেখন্যার  একেটন্যা  প্রেন্যাথেবমকে  উকদ্দেশন  বকট।  এ  রচিনন্যা 
আমন্যাকদর  সেন্যাববরকে  লভন্যাটন্যাভম বটর  গণতন্ত্রি বনকয়ে। রন্যাজিবনবতকে গণতন্ত্রি বনকয়ে। গণতন্ত্রি 
মন্যাকন  দন্যাহবড়কয়েকছে  গুবটকেয়ে  লহেন্যামরন্যাকচিন্যামরন্যা-ভন্যাকলেন্যামন  বনবক্তিককে  পন্যাহচি  বছের  পর  পর 
একেবদন লভন্যাট বদকয়ে বনবরন্যাবচিত কেরন্যা। তন্যার জিনন নহে-হেটকগন্যালে-গুজিব-টন্যাকেন্যা-পয়েসেন্যা-
কেন্যানঝন্যালেন্যাপন্যালেন্যা। এরই বকে নন্যাম গণতন্ত্রি? এ বসই বকে অনন্যাবন্যাহেন্যাম বলেঙ্ককনর ‘গভনরকমন 
অফি  দন  বপপলে  বন্যাই  দন  বপপলে  ফির  দন  বপপলে’?  বনবরন্যাচিকনর  ছেকলে-বকলে-লকেফৌশকলে 
প্রেবতবষত  গ্রন্যাম-শহের-রন্যাজিধন্যানমীর  সেরকেন্যারগুকলেন্যা  বকে  ‘জিনগকণর  সেরকেন্যার’?  নন্যাবকে 
ববত্তিশন্যালেমী-বড়কলেন্যাকেকদর  সেরকেন্যার?  এগুকলেন্যা  বকে  ‘জিনগকণর  দ্বিন্যারন্যা’  পবরচিন্যাবলেত 
সেরকেন্যার?  নন্যাবকে ক্ষমতন্যাশন্যালেমী লখন্যাক্কসেকদরকদর দ্বিন্যারন্যা পবরচিন্যাবলেত সেরকেন্যার?  এগুকলেন্যা বকে 
‘জিনগকণর জিনন’ বনকববদত সেরকেন্যার? নন্যাবকে জিনগকণর নন্যাকম ধবনকে-ববণকে-মন্যাবনকেকদর 
লসেবন্যা  কেরন্যার  সেরকেন্যার?  এই  পঞ্চবন্যাবররকে  প্রেচিন্যারণন্যা-প্রেতন্যারণন্যাককে  ‘গণতন্ত্রি’  বলেকলে 
গুবটকেকয়ের গুণ্ডন্যাতন্ত্রি বকলে কেন্যাককে? কেবতপকয়ের লকেন্যাবটপবততন্ত্রি বকলে কেন্যাককে?

২৪.২ সেততন্যা, দণ্ডবববধ, নমীবতকবন্যাধ

এই ‘প্রেচিন্যারণন্যা’ শবটন্যা বনকয়ে কেন্যাকরন্যা রন্যাগ কেরন্যার সেমকযেন্যাগ নন্যাই। বকেন্তু ‘প্রেতন্যারণন্যা’ বনকয়ে 
লকেউ লকেউ লগন্যাস্বন্যা কেরকবন। কেন্যারণ তন্যাহরন্যা সেৎ মন্যানমর। আপবত্তি কেরব নন্যা। সেবন্যাই অবশনই 
অসেৎ নন। সেৎ মন্যানমকর লদশ ভবতর  বকলেই লদশটন্যা এখনও চিলেকছে। এই কেবলে কেন্যাকলেও। 
বকেন্তু ‘সেততন্যা’ লতন্যা যেন্যাহর যেন্যাহর নমীবতবনবতকেতন্যাকবন্যাকধর স্বরবচিত মন্যানদকণ্ডর ওপর বনভর র 
কেকর। আবন্যার গুরজিন-রবচিত দণ্ডবববধর সেবাংজন্যার ওপরও বনভর র কেকর নববকে!  পন্যাহচিশ 
টন্যাকেন্যা চিমবর কেকর ধরন্যা পড়কলে ননন্যায়েদণ্ডধন্যারমী আলেখন্যালন্যা-ইউবনফিমর-পরন্যা আদন্যালেত তন্যাহককে 
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লচিন্যার  বলেকত বন্যাধন।  আইনত। দণ্ডত। সেবন্যাই  তন্যাই-ই বকলেন। বকেন্তু ফিরন্যাবসে লদকশর 
বপকয়েকর লজিন্যাকসেফি প্রুকধন্যাহ বলেকতন, সেম্পবত্তি মন্যাকত্রিই চিমবর১। গন্যান্ধমী বলেকতন, লযে বনকজির 
শ্রকম উৎপন্যাদন কেকর খন্যায়ে নন্যা, লসে লচিন্যার।২ আমন্যার মকতন্যা পমহচিককে-বড়কলেন্যাকে বকেবাংবন্যা হেন্যাজিন্যার 
লকেন্যাবট টন্যাকেন্যার বকহেৎ-বড়কলেন্যাকেককে লকেউ লচিন্যার বকলেন নন্যা। লদখন্যা যেন্যাকচ্ছ: সেমসেনন্যাটন্যা তন্যাহেকলে 
দণ্ডবববধর নয়ে, নমীবতকবন্যাকধর। ‘সেততন্যা’ সেম্পককের  যেন্যাহর যেন্যাহর সেবাংজন্যার। 

বনবরন্যাচিকন  ‘ভন্যাকলেন্যা’  মন্যানমরককে  বনবরন্যাচিন  কেরন্যাই  সেবন্যার  লেক্ষন।  ঢন্যাকে  বপবটকয়ে  বলেন্যা 
হেকচ্ছ। সেবন্যাই তন্যা ববশ্বন্যাসেও কেকর আসেকছেন। যেমগ যেমগ ধকর। ভন্যাকলেন্যামকনর নমীবতকবন্যাধ কেমী 

১ সেবন্যাই  বলেকছেন,  উইবকেবপবডিয়েন্যাও  জিন্যানন্যাকচ্ছন  (https://en.wikipedia.org/wiki/

Pierre-Joseph_Proudho;  ও  https://en.wikipedia.org/wiki/What_Is_Property

%F), ‘প্রেপন্যাবটর  ইজি লথেফ’ কেথেন্যাটন্যা প্রুহ কধন্যা বনবহেন্যার কেকরবছেকলেন তন্যাহর ‘সেম্পবত্তি কেমী?’ নন্যাকমর 
রচিনন্যায়ে। এখন লকেফৌতম হেলেবশত মমলে অনমবন্যাদটন্যা  (বপকয়েকর লজিন্যাকসেফি  প্রুকধন্যাহ,  ১৮৪০)  লঘহকট 
লদখন্যা লগলে, লমন্যাকট ‘লথেফ’ শবটন্যাই নন্যাই লগন্যাটন্যা বইটন্যাকত। যেন্যা আকছে, অকনকে বন্যার আকছে, তন্যা 
হেকলেন্যা,  ‘প্রেপন্যাবটর  ইজি  রবন্যাবর’  –  সেম্পবত্তি মন্যাকন  দসেমনতন্যা।  ইবাংকরবজি ‘রবন্যাবর’  শবটন্যা  মমলে 
ফিরন্যাবসেকত কেমীভন্যাকব আকছে তন্যা পকর খমহকজি লদখন্যার অবকেন্যাশ লথেককে লগলে। 
২ গন্যান্ধমীর নন্যাকম বনন্যাপকেভন্যাকব প্রেচিবলেত এই কেথেন্যাটন্যা আবম লপকয়েবছেলেন্যাম কেবলেম খন্যাকনর লকেন্যাকনন্যা 
একেটন্যা বইকয়ে। লমলেন্যা ঘন্যাহটন্যাঘন্যাহবট কেকর অবকশকর গন্যান্ধমী-রচিনন্যাবলেমী লথেককে জিন্যানন্যা লগলে:  বনজি 
শ্রকম উৎপন্যাদন নন্যা কেকর খন্যাওয়েন্যা মন্যাকন লযে চিম বর কেকর খন্যাওয়েন্যা লসে বচিনন্যাটন্যা গন্যান্ধমী লপকয়েবছেকলেন 
‘রবট-শ্রকমর ধন্যারণন্যা’ লথেককে। রবট-শ্রকমর এই ধন্যারণন্যাটন্যা বতবন লপকয়েবছেকলেন কেন্যালেজিয়েমী রশ 
সেন্যাবহেবতনকে তলেকস্তন্যাকয়ের কেন্যাছে লথেককে। তলেকস্তন্যাকয়ের মকত, ‘লযে মন্যানমর শন্যারমীবরকে শ্রম কেকর নন্যা লসে 
আসেকলে লচিন্যার – সেমন্যাজি লথেককে চিমবর কেকর লসে।’ ববস্তন্যাবরত জিন্যানন্যাকচ্ছন গন্যান্ধমী স্বয়েবাং: 

লবহকচি থেন্যাকেন্যার জিনন মন্যানমরককে অবশনই শ্রম কেরকত হেকব – এই আইকনর সেন্যাকথে 
আমন্যার প্রেথেম পবরচিয়ে ঘকট তলেকস্তন্যাকয়ের রবট-শ্রম সেম্পবকের ত ললেখন্যাবলেবখ লথেককে। 
… ইবাংকরবজি ‘লবডি ললেবন্যার’ কেথেন্যাটন্যার অনমবন্যাদ হেকচ্ছ ‘জিন্যাতকমহেনত’। আক্ষবরকে 
অকথের,  এর মন্যাকন হেকলেন্যা রবটর জিনন শ্রম। মন্যানমরককে তন্যার রবট লজিন্যাগন্যাড় কেরকত 
হেকব অবশনই তন্যার বনকজির হেন্যাকত পবরশ্রম কেকর – এই ঐশ্ববরকে আইকনর ওপর 
প্রেথেম গুরত্ব আকরন্যাপ কেকরবছেকলেন তলেকস্তন্যায়ে নন, বট. এম. লবন্যানফির  নন্যাকমর একে 
অল্প-পবরবচিত রশ ললেখকে। তন্যাহর কেন্যাছে লথেককে তলেকস্তন্যায়ে এটন্যা লনন এববাং কেথেন্যাটন্যাককে 
কেবমলে কেরন্যার মন্যাধনকম বতবন এককে বনন্যাপকে পবরবচিবত একন লদন। আমন্যার মকত, এই 
একেই নমীবত তম কলে ধরন্যা হেকয়েকছে গমীতন্যার তক তমীয়ে অধনন্যাকয়ে। লসেখন্যাকন আমন্যাকদরককে 
বলেন্যা হেকচ্ছ,  উৎসেগর নন্যা কেকর বযেবন খন্যান বতবন চিম বর-কেরন্যা খন্যাবন্যার খন্যান। উৎসেগর 
বলেকত  এখন্যাকন  লস্রেফি  রবট-শ্রমককেই  লবন্যাঝন্যাকনন্যা  সেম্ভিব।  (লমন্যাহেনদন্যাসে  কেরমচিন্যাহদ 
গন্যান্ধমী, ১৯৩০: ৫৮)। 

গমীতন্যার এই বনন্যাপন্যারটন্যা গন্যান্ধমী পকর বমবঝকয়ে বলেবছেকলেন এভন্যাকব: ‘গমীতন্যা আবম যেতদমর বমবঝ, 
একত অকনকে ধরকনর যেকজর কেথেন্যা আকছে। লসেসেকবর একেটন্যা হেকলেন্যা কেন্যাবয়েকে শ্রম। পকবথেবমীককে 
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বস?  ভন্যাকলেন্যা  কেমী?  মন  কেমী?  হেলেনন্যাকনর  আমস্টেন্যাডির ন্যাম  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  অধনন্যাপকে-
ববজন্যানমী, বববশষ শ্রবমকে-আকনন্যালেনকেমরমী, মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে পবণ্ডত প্রেকফিসের 
আনন পন্যাকনকেম কে কেথেন্যাটন্যা তম কলেবছেকলেন বদ্বিতমীয়ে মহেন্যাযেমকদ্ধির সেময়ে। প্রেথেম মহেন্যাযেমদ্ধি,  তন্যার 
পকরর বববভরমীকেন্যাময়ে মহেন্যামনন্যা এববাং বদ্বিতমীয়ে মহেন্যাযেমকদ্ধির লভতর বদকয়ে পমহবজিবন্যাদমী বনবস্থিন্যার 
লযে অকমন্যাচিনমীয়ে লদউবলেয়েন্যাত্ব উকনন্যাবচিত হেকয়েবছেলে তন্যারই পবরকপ্রেবক্ষকত বতবন তম কলেবছেকলেন 
প্রেশ্নটন্যা। তন্যাহর ‘ওয়েন্যাকের ন্যাসের  কেন্যাউবন্সলেসে’ নন্যাকমর ধ্রুপদমী গ্রকন। বইটন্যা ললেখন্যা হেকয়েবছেলে ঐ 
ভয়েঙ্কর যেমকদ্ধির মকধনই। বলেখকত বলেখকতই চিন্যাকেবর বগকয়েবছেলে তন্যাহর। জিন্যামরন্যান ফিনন্যাবসেবন্যাদমী 
নসেননরন্যা  হেলেনন্যান  দখলে  কেকর  লনওয়েন্যার  পর।  লতন্যা  লসেই  বইকত  প্রেকফিসের  পন্যাকনকেম কে 
লদবখকয়েকছেন: 

মন্যানমকরর  ভন্যাকলেন্যামকনর  লবন্যাধ  এববাং  ননন্যায়েববচিন্যাকরর  লচিতনন্যা  লকেন্যাকনন্যা  আপবতকে-
আকেবসকে-আচিমকেন্যা ঘটনন্যা নয়ে। মন্যানমকরর মকধন প্রেকেক বত-সেমকত্রিই এটন্যা গকড় ওকঠ। 
অপ্রেবতকরন্যাধনভন্যাকব।  জিমীবনধন্যারকণর  লমফৌবলেকে  সেব  শতর -পবরবস্থিবত-অবস্থিন্যার 
অবভজতন্যা  লথেককেই  গকড়  ওকঠ  এসেব।  সেমন্যাজিককে  লতন্যা  বন্যাহচিকত  হেয়ে।  কেন্যাকজিই 
মন্যানমকরর  সেন্যাকথে  মন্যানমকরর  সেম্পকের -সেম্বন্ধগুকলেন্যা  এমনসেব  বনয়েকমর  অধমীকন 
পবরচিন্যাবলেত হেকত হেয়ে,  যেন্যাকত কেকর জিমীবনধন্যারকণর জিনন আবশনকে সেব বজিবনসে-
পকত্রির  উৎপন্যাদন-ধন্যারন্যা  বববঘ্নত  নন্যা  হেয়ে।  লযেসেব  বজিবনসে  জিমীবনধন্যারকণর  জিনন 
অতনন্যাবশনকেমীয়েভন্যাকব ভন্যাকলেন্যা এববাং দরকেন্যাবর – লসেগুকলেন্যাই ননন্যায়েসেঙত, সেবঠকে। শুধম 
এই মমহেমকতর র উপকযেন্যাগমী হেকলেই হেকব নন্যা। সেন্যাধন্যারণ অকথের প্রেকয়েন্যাজিনমীয়ে হেকত হেকব। 
শুধম  কেবতপয়ে  একেকে-বনবক্তির  জিমীবনধন্যারকণর  জিনন  হেকলেই  হেকব  নন্যা।  বকহেত্তির 
জিনসেন্যাধন্যারকণর  জিনন  হেকত হেকব।  পমকরন্যা  সেমন্যাজি-সেম্প্রদন্যাকয়ের  জিনন  হেকত হেকব। 
বনবক্তিগত  বন্যা  স্বল্পস্থিন্যায়েমী  স্বন্যাকথেরর  জিনন  হেকলেই  হেকব  নন্যা।  সেকেকলের  জিনন  এববাং 
দমীঘরকেন্যাকলের  জিনন  সেমস্থি,  সেমনর,  উন্নিবতশমীলে  হেকত  হেকব।  জিমীবনধন্যারকণর  শতর -
পবরবস্থিবত-অবস্থিন্যা যেবদ বদলেন্যায়ে, উৎপন্যাদন-বনবস্থিন্যা যেবদ নতম ন রূপ পবরগ্রহে কেকর, 
মন্যানমকর-মন্যানমকর সেম্পকের  তন্যাহেকলে বদলেন্যায়ে। ভম লে কেমী আর সেবঠকে কেমী লসেই সেম্পবকের ত 
লবন্যাধও এসেকবর সেন্যাকথে সেন্যাকথে বদলেন্যায়ে। তখন আইনও বদলেন্যাকত হেয়ে।  (আনন 
পন্যাকনকেম কে, ১৯৪৬-এর পন্যাটর  ওয়েন্যান, ‘দন টন্যাস্ক’ অবাংশ)

 

এর পর অসেন্যাধন্যারণ সেহেজি ভন্যারন্যায়ে প্রেকফিসের পন্যাকনকেম কে লদবখকয়েকছেন, ভম লে-বঠকে, ভন্যাকলেন্যা-
মন,  ননন্যায়ে-অননন্যাকয়ের নমীবতকবন্যাকধর সেন্যাকথে আকছে আইন-আদন্যালেত-পন্যালেরন্যাকমন-কেতক র -

বটবকেকয়ে রন্যাখন্যার জিনন যেকজর মকতন্যা কেকর কেন্যাবয়েকে শ্রম কেরন্যা প্রেবতটন্যা বকণররই কেতর বন। লকেউই 
এই যেজককে এড়ন্যাকত পন্যাকরন নন্যা। … বযেবন এই শ্রমযেজ পন্যালেন কেকরন নন্যা প্রেকেক তই বতবন 
একেজিন লচিন্যার।  কেন্যাবয়েকে শ্রম শুধম  শমকদর  জিনন  প্রেকযেন্যাজিন  –  এ কেথেন্যা  লথেককে ধমর  সেম্পককের  
অজতন্যাই প্রেকেন্যাশ পন্যায়ে।’ (লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ গন্যান্ধমী, ১৯৩৩: ৪৩৪) 
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পক্ষ  এববাং  পমহবজিবন্যাদ  ও  বনবক্তিগত  সেম্পবত্তির  সেমগভমীর  অবলেমীলেন্যাময়ে  সেম্পকের ।  লসে 
আকলেন্যাচিনন্যায়ে নন্যা লগকলে বনবরন্যাচিনমী গণতকন্ত্রির অনরমহেকলের রূপ লবন্যাঝন্যা কেবঠনই হেকব মকন 
হেয়ে। বকেন্তু লসে আকলেন্যাচিনন্যা অনন বদন।

আপন্যাতত একেটম  শুধম  লজিকন রন্যাখন্যা দরকেন্যার:  বচিনন্যার এই ধন্যারন্যা ববপ্লবমী মন্যাকের সেবন্যাদ 
লথেককে শুর কেকর অনন্যানন্যাবকের  পযেরন ববস্তক ত। বকবটশ কেবমউবনস্টে পন্যাবটর র অননতম প্রেবতষন্যাতন্যা 
উইবলেয়েন্যাম পকলের ‘রন্যাষ্ট্রে:  এর উৎপবত্তি ও কেন্যাজি’  (১৯১৭)  এববাং ধ্রুপদমী ননরন্যাজিন-
তৎপরতন্যার অননতম পমবরসেমরমী বপওতর ক্রকপন্যাৎবকেকনর ‘রন্যাষ্ট্রে: এর ঐবতহেন্যাবসেকে ভম বমকেন্যা’ 
(১৮৯৭) গ্রন দমবটকত এ ধন্যারন্যারই বভবত্তি রবচিত হেকয়েকছে। ফন্যান্স ও জিন্যামরন্যাবনর ‘কেন্যাউবন্সলে 
কেবমউবনজিম’ এর ধন্যারন্যা এ বজিবনকসেরই অবভপ্রেকেন্যাশ। ইউকরন্যাপ-লজিন্যাড়ন্যা ‘লম ১৯৬৮’ 
আকনন্যালেকনর  ববপমলে  প্রেবন্যাকহে  এরই  পবলে  পকড়কছে।  জিন্যামরন্যান  কেবমউবনস্টে  পন্যাবটর র 
প্রেবতষন্যাতন্যা লরন্যাজিন্যা লেমকক্সমবন্যাগর আর ইতন্যালেমীয়ে কেবমউবনস্টে পন্যাবটর র লসেকক্রটন্যাবর আকনন্যানমীয়ে 
গ্রন্যামবসের  সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  ধনন্যানধন্যারণন্যা  এ  লথেককে  দমরবতর মী  নয়ে।  আধমবনকে  জিমন্যানন্যায়ে 
‘ননরন্যাজিন’  শববটর  রন্যাজিবনবতকে  প্রেকণতন্যা  ফন্যাকন্সর  প্রুকধন্যাহর  বশল্পকেন্যারখন্যানন্যাবভবত্তিকে 
সেমন্যাজি-সেবাংগঠকনর ধন্যারণন্যায়ে এরই অনমরণন। মন্যাকের সে আর বন্যাকেম বনন লতন্যা বছেকলেনই। 

ববপ্লবমী  মন্যাকের সেবন্যাদ  লথেককে  শুর  কেকর  সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে  ননরন্যাজিন  পযেরন  পমকরন্যা  এই 
ধন্যারন্যাবটককে  মন্যাবকের ন  অরন্যাজিপবথেকে  প্রেকফিসের  লনন্যাম  চিমবস্ক  ডিন্যাককেন  ‘মমবক্তিপরন্যায়েণ 
সেমন্যাজিতন্ত্রি’ বকলে। এই নন্যাম তন্যাহর রচিনন্যা নয়ে। ইউকরন্যাপমীয়ে শ্রবমকে আকনন্যালেন এ একে 
পমকরন্যাকনন্যা ধন্যারন্যা মন্যাত্রি। শুধম তন্যাই নয়ে, পমহবজিবন্যাদববকরন্যাধমী এই মমবক্তিপরন্যায়েণ সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে 
ধন্যারন্যার  বমীজি আকছে ইউকরন্যাপমীয়ে লরকনসেন্যাহ  লথেককে উৎসেন্যাবরত ‘ধ্রুপদমী  উদন্যারনমীবতবন্যাদমী’ 
বচিনন্যাপ্রেণন্যালেমীকত।  জিন্যামরন্যাবনর  বশক্ষন্যামন্ত্রিমী,  ধ্রুপদমী  উদন্যারনমীবতবন্যাকদর  অননতম  আবদ 
দন্যাশরবনকে  ও  পবণ্ডত  হেমকবন্যাকলর  ‘রন্যাষ্ট্রেকেকমরর  সেমীমন্যা’  তন্যার  একেটন্যা  বচিরন্যায়েত  দবলেলে। 
(দষবন: লনন্যাম চিমবস্ক, ১৯৭০)

২৪.৩ পঞ্চবন্যাবররকে লভন্যাট: বকহেত্তিম লসেকেম লেন্যার রন্যাষ্ট্রেমীয়ে উৎসেব 

বনবরন্যাচিন আমন্যাকদর পঞ্চবন্যাবররকে উৎসেব বকট। বকহেত্তিম লসেকেম লেন্যার রন্যাষ্ট্রেমীয়ে উৎসেব। ধমর-বণর-
জিন্যাবত-ভন্যারন্যা-ধনমী-গবরব  বনববরকশকর  সেমস্ত  লশ্রণমী-লপশন্যার  এববাং  লপশন্যাহেমীন-লবকেন্যার 
মন্যানমরজিকনর  সেবরজিনমীন  উৎসেব  এ।  বমবডিয়েন্যা  কেতক র কে  মহেন্যা-মবহেমন্যাবন্বিত,  আইন  কেতক রকে 
উদযেন্যাবপত এববাং রন্যাজিনমীবতর রকঙে অবতরবঞ্জত রন্যাষ্ট্রেমীয়ে আতশবন্যাবজির মকহেন্যাৎসেব। লকেন্যাবট 
টন্যাকেন্যার লজিফৌলেমকসে জিমজিমন্যাট সেম্পদ-ক্ষমতন্যা-মযেরন্যাদন্যার পঞ্চবন্যাবররকে  ভন্যাগনবনণরকয়ের বদন। 
এর মন্যাহেন্যাত্মন শকববরন্যাকতর লচিকয়ে কেম কেমীকসে! (মন্যাফি লকেন্যাকরন্যা লখন্যাদন্যা।) এই বদন বদবন্যাগত 
রন্যাকত্রি  লঘন্যাবরত  লকে  বন্যা  কেন্যারন্যা  গ্রন্যাম-থেন্যানন্যা-লজিলেন্যা-বসেবট-লমগন্যাবসেবট-লদকশর  পঞ্চবন্যাবররকে 
ইজিন্যারন্যা পন্যাকবন। বফস্টেন্যাইলে ইজিন্যারন্যা। 
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রন্যাজিনমীবত হেকব। উন্নিয়েন হেকব। রন্যাস্তন্যাঘন্যাট হেকব। অবফিসে-আদন্যালেত-বন্যাজিন্যার হেকব। 
বঠকেন্যাদন্যার পন্যাকব। রন্যাজিনমীবতববদ পন্যাকব। আমলেন্যারন্যা পন্যাকব। লপশন্যাজিমীবমীরন্যা পন্যাকব। এনবজিও
-ওয়েন্যালেন্যারন্যা লতন্যা পন্যাকবই। বকেন্তু আমজিনতন্যার একত লেন্যাভ কেমীকসে?  কেমী পন্যাকবন তন্যাহরন্যা? 
তন্যাহকদর বকে অনন্যাহেন্যার ঘমহচিকব? অবশক্ষন্যা যেন্যাকব? বড় বড় রন্যাস্তন্যায়ে তন্যাহরন্যা হেন্যাহটকত ভয়ে পন্যাকবন। 
টন্যাবফিকে  পমবলেশ  দন্যাবড়ন্যাকব।  বরকেশন্যাচিন্যালেকে-অকটন্যাচিন্যালেকেরন্যা  লতন্যা  বড়  বড়  জিমীপ-টন্যাকে-
বপকেআকপর কেন্যাকছে লঘহরকতই পন্যারকবন নন্যা। 

তবম  তন্যাহরন্যাও  পন্যাকবন  নববকে।  গণতন্ত্রি  বকলে  কেথেন্যা!  পন্যাহচিটন্যাকেন্যা-দশটন্যাকেন্যা  গুনকত 
গুনকত  বদবসে  যেন্যাকব  তন্যাহকদর।  লকেন্যাকনন্যাবদন  আলন্যা  চিন্যালেন্যাকবন।  লকেন্যাকনন্যাবদন  বনকজিরন্যা 
চিন্যালেন্যাকবন– নন্যা  লখকয়ে অবশনই। মন্যাসে চিন্যালেন্যাকনন্যার টম-লজিবর-টন্যানন্যাটন্যাবন আনন লদকব। 
স্বকপ্নে অভন্যাকবর নদতন আসেকব। স্বকপ্নে বহেমন্যালেয়ে হেন্যাতছেন্যাবন লদকব:  একেবদন আমরন্যাও  ... 
ওরকেম বসেকনমন্যার মকতন্যা ... বটবভর মকতন্যা ...। ববশন্যালে শবপবাং মকলের সেন্যামকন বনন্তঃস্ব মন্যানমর 
গবরব মন্যানমর হেন্যাত লপকত দন্যাহবড়কয়ে থেন্যাকেকবন। এমনবকে দশ টন্যাকেন্যাও লপকয়ে যেন্যাকবন। বভক্ষন্যা। 
সেমখ  হেকব।  সেন্যামন  রন্যাজিনমীবত-বনবসেন্যা-লপশন্যাদন্যাবরর  তন্যালেকতন্যা  ভন্যাই  খন্যালেকতন্যা  ভন্যাইকয়ের 
ববাংশলেবতকেন্যার অবতসেমক্ষ্ম সেমত্রি ধকর তন্যাহরন্যা  এমনবকে তবদ্বিরও কেরকত পন্যারকবন। লময়ের-
লচিয়েন্যারমনন্যান-কেন্যাউবন্সকলের কেন্যাকছে বগকয়ে অভন্যাব-অবভকযেন্যাগ বনকয়ে ঘনন্যানঘনন্যান-পনন্যানপনন্যান
-বমনবমন কেরকত পন্যারকবন। গণতন্ত্রিই লযেকহেতম  ববদনমন্যান,  ভববরনকতর লভন্যাকটর দমন্তঃস্বকপ্নে 
লনতন্যারন্যা তন্যাহকদর লদকবনও নববকে। মবফিজি আর আবমকলের কেন্যাকছে সেবরস্ব হেন্যারন্যাকনন্যা দমই লেন্যাখ 
টন্যাকেন্যা জিমন্যা বদকয়ে এর দ্বিন্যাকর ওর দ্বিন্যাকর ঘমরকত থেন্যাকেকবন তন্যাহরন্যা। চিন্যাকেবরর আশন্যায়ে। আশন্যা 
মহেন্যান। আশন্যাই লতন্যা প্রেন্যাণ।

তবম তন্যাহরন্যা লভন্যাট বদকত যেন্যাকবন। নন্যাগবরকে দন্যাবয়েত্ব বকলে কেথেন্যা। বটবভকত বকলেকছে। 
লপপন্যাকর বলেকখকছে। লভন্যাকটর বদন,  লভন্যাকটর আকগ নগদ নন্যারন্যায়েন,  নগদ বববড়,  নগদ 
পন্যান,  উপরন্তু  নগদ  মন্যানসেম্মন্যানও  জিমটকব।  এছেন্যাড়ন্যা,  তন্যাহকদর  লভন্যাকটই  লতন্যা  সেববকেছেম 
বনধরন্যাবরত হেকব। তন্যাহরন্যাই লতন্যা সেববকেছেমর বনধরন্যারকে। জিনগণই লতন্যা সেকেলে ক্ষমতন্যার মন্যাবলেকে। 
সেবাংববধন্যান  বকলেকছে।  গ্রন্যামবপতন্যা-নগরবপতন্যা-জিন্যাবতবপতন্যাকদরককে  লতন্যা  তন্যাহরন্যাই  বন্যানন্যান। 
তন্যাহরন্যাই লতন্যা ইবতহেন্যাকসের চিন্যালেকে। তন্যাহরন্যাই লতন্যা সেত্তিকর লভন্যাট বদকয়ে বন্যাবাংলেন্যাকদশ বন্যাবনকয়েকছে। 
জিন্যাবতর  বপতন্যা  বন্যাবনকয়েকছেন।  তন্যারপর  লথেককে  বপতক তন্ত্রি।  একেচ্ছত্রি।  তন্যার  পর  লথেককে 
আব্বম-আম্মম-সেমন্যাচিন্যার। এককেকেটন্যা নগকরর লেক্ষ লেক্ষ মন্যানমকরর ‘আব্বন্যা’ হেকবন একেজিন 
মন্যাত্রি বনবক্তি। সেন্যাকথে তন্যাহরন্যা পন্যাকবন ৩০টন্যা-৪০টন্যা কেকর ‘বন্যাবন্যাকতন্যা ভন্যাই’। আমন্যার ভন্যাই, 
লতন্যামন্যার ভন্যাই, নমীলে ভন্যাই, লেন্যালে ভন্যাই। উড়কছে বন্যাদমড়, বদকচ্ছ সেমর, বডিম্ব যেন্যাকব অবচিনপমর। 
লবচিন্যারন্যা  জিনগণ।  তন্যাহকদর  লকেউ  লকেউ  বপতন্যামহে-প্রেবপতন্যামহে  হেকয়েও  নন্যাবন্যালেকে  লথেককে 
যেন্যাকবন। লদশ চিন্যালেন্যাকনন্যার অবধকেন্যার পন্যাকবন নন্যা। লভন্যাট লদওয়েন্যার আকখবর অবধকেন্যার লতন্যা 
পন্যাকবন।  
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২৪.৪ আকগ লভন্যাট বদন, পকর লদখন্যা যেন্যাকব

শন্যাহেবন্যাগ  একসেবছেলে।  বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর  আবন্যাহেন  লশন্যানন্যা  বগকয়েবছেলে।  মন্যানমকরর  প্রেন্যাকণর 
লকেন্যাবকেলে ডিন্যাকে বদকয়েবছেলে। চিকলে লগকছে। লগকছে রন্যাজিনমীবত আর লভন্যাট-ক্ষমতন্যার কেনন্যালে-
কেম কলেশকন। মন্যাঝখন্যান লথেককে রকয়ে লগকছে কেববতন্যা:  ‘এখন লথেককে আমন্যাকদর প্রেকতনকেককে 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  রন্যাষ্ট্রেপবত  লঘন্যারণন্যা  কেরকত  হেকব /  এখন  লথেককে  আমরন্যা  প্রেকতনককে 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশর রন্যাষ্ট্রেপবত’। লথেককে লগকছে অমর পবাংবক্তি: ‘আবম বনরঙ্কম শ সেবাংখনন্যাগবরষ  / 
লতন্যামরন্যা সেবাংসেদ লথেককে চিকলে যেন্যাও / আবম গন্যাইবন্যান্ধন্যার জিকলেন্যা ববলে লথেককে উকঠ একসেবছে– 
এই দনন্যাকখন্যা আমন্যার পন্যাকয়ে কেন্যাদন্যা’।৩ 

কেববতন্যার পন্যাশন্যাপন্যাবশ লথেককে লগকছে গন্যান। প্রেতম লে মমকখন্যাপন্যাধনন্যাকয়ের। কেবমীর সেমমকনর। 
কেত  শত  তরকণর।  কেবমীর  সেমমকনর  গন্যান  লতন্যা  পবত্রিকেন্যাগুকলেন্যা  আস্ত  আস্ত  ছেন্যাবপকয়ে 
বদকয়েকছে। বটবভচিনন্যাকনলেগুকলেন্যাকত লসেসেকবর বমউবজিকে বভবডিও-ও সেম্প্রচিন্যাবরত হেকয়েকছে: 
‘বতন বমবনকটর জিনন শন্যাহেবন্যাগ হেকলেন্যা লদশ’। লতন্যা, লসেই সেমমকনর অনন গন্যানগুকলেন্যাও বকে 
লভন্যাকটর বদন বন্যাজিন্যাকনন্যা হেকব নন্যাবকে? লভন্যাটককেকন্দ্র? লযেমন ধরন এই গন্যানটন্যা: 

লছেন্যাট লছেকলেটন্যা তন্যার টন্যাকেন্যা আহককে – রবঙেন রবঙেন লনন্যাট
এগুকলেন্যাই হেকব বনন্যালেট লপপন্যার, বড়কদর হেকলে লভন্যাট 
লনন্যাট বনকয়ে লখলেন্যা লভন্যাট বনকয়ে লখলেন্যা লছেন্যাটকত বড়কত বমকলে
জিমীবকনর লনন্যাট বনকয়ে লগকছে বনন্যাবাংকে, লভন্যাট বনকয়ে লগকছে বচিকলে

বকেবাংবন্যা ধরন বনকচির ‘হেন্যাউজি দনন্যাট’ গন্যানটন্যার ‘বমউবজিকে বভবডিও’ বন্যাবনকয়ে লদখন্যাকনন্যা হেকব 
বকে? বটবভকত? তন্যাহেকলে আমন্যাকদর কেষ কেকর কেল্পনন্যা কেরকত হেকতন্যা নন্যা, লচিন্যাকখর পদরন্যা লখকয়ে 
বটবভর পদরন্যায়ে লদকখ বনকত পন্যারতন্যাম:

লছেন্যাট রন্যাজিমর লচিন্যাখ দমকটন্যা লগকছে, হেন্যাউজি দনন্যাট! 
লভন্যাকটর সেকেন্যাকলে লেবজত শুধম বক্রককেট বনন্যাট।
লদখমন, বড়রন্যা, ঘন্যাসেও কেতটন্যা লেজন্যা পন্যান 
লেজন্যা কেমীকসের? লবন্যামন্যাতন্ত্রিটন্যা চিন্যাবলেকয়ে যেন্যান।
বন্যাহেবন্যা সেন্যাবন্যাসে বড়কদর দলে এই লতন্যা চিন্যাই – 
লছেন্যাটরন্যা লখলেকব, আসেমন, আমরন্যা লবন্যামন্যা বন্যানন্যাই

৩ দমকটন্যা পঙেবক্তিই  কেবব জিন্যাবহেদ আকেতন্যাকরর। লফিসেবমকে লথেককে লনওয়েন্যা। জিন্যাবহেদ  (https://

www.facebook.com/zahid.akter.)  ঢন্যাকেন্যার  ইস্টে-ওকয়েস্টে  ইউবনভন্যাবসেরবটর  ইবাংকরবজি 
ববভন্যাকগর সেহেকেন্যারমী অধনন্যাপকে বছেকলেন। এখন বতবন মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের ইউবনভন্যাবসেরবট অফি 
কেকলেন্যারন্যাকডিন্যা লবন্যাল্ডন্যাকর ভন্যারন্যাতত্ত্ব বনকয়ে পড়ন্যাকশন্যানন্যা কেরকছেন। 
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অথেবন্যা  এই  গন্যানটন্যার  কেথেন্যাও  ভন্যাবন্যা  লযেকত  পন্যাকর।  কেবমীর  সেমমকনর  গন্যান  বকলে  কেথেন্যা! 
ছেন্যাপন্যাকনন্যা হেকব বকে এ গন্যান পবত্রিকেন্যায়ে লযেখন্যাকন বতবন বনকজি ববধন্যানসেভন্যার সেদসেন বনবরন্যাবচিত 
হেওয়েন্যার পর বনকজি গলেন্যায়ে লগকয়েবছেকলেন:

আকগ লভন্যাট বদন, পকর লদখন্যা যেন্যাকব
লভন্যাট গণণন্যার পর লকে পন্যাকব কেমী পন্যাকব।
পমরসেভন্যা লভন্যাট, লভন্যাট পঞ্চন্যাকয়েকত – 
জিলে আসেকব বকে লবন্যাকরন্যা ধন্যাকনর লক্ষকত?
জিলেকসেকচি টন্যান মন্যাকন ভন্যাকত পকড় টন্যান
লপকট বখকদ বনকয়ে বকলেন্যা, এ লদশ মহেন্যান॥ 
আকগ লভন্যাট বদন ...

প্রেচিবলেত  ও  সেমীমন্যাবদ্ধি  মন্যানদণ্ড  বদকয়ে  মন্যাপকলেও  আমন্যাকদর  বমবডিয়েন্যা  রমীবতমকতন্যা 
অগণতন্যাবন্ত্রিকে। তন্যাহকদর নমীবতবনধরন্যারণমী  বসেদ্ধিন্যানসেমমহে  গ্রহেকণর প্রেবক্রয়েন্যা আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে, 
হুজিমর-হুকেম ম-বন্যাজিন্যার-বনভর র। মজিন্যার কেথেন্যা হেকলেন্যা,  কেমরচিন্যারমী-সেন্যাবাংবন্যাবদকে বকেবাংবন্যা পন্যাঠকে-
দশরকে-গ্রন্যাহেকেকদর  লভন্যাকট  কেদন্যাচি  বনবরন্যাবচিত  হেন  নন্যা  বটবভ-বমবডিয়েন্যা-পবত্রিকেন্যার  মন্যাবলেকে-
সেম্পন্যাদকেরন্যা। নগদ টবাংকেন্যাই তন্যাহকদর নগদ বনন্যালেটকপপন্যার। রন্যাজিবনবতকে দকলের লপ্রেবসেকডিন
-লসেকক্রটন্যাবর-মহেন্যাসেবচিবরন্যাও  কেমরমী-সেদসেন-সেমথেরকেকদর  লভন্যাকট  বনবরন্যাবচিত  হেন  নন্যা। 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের উপন্যাচিন্যাযেরবকন অথেবন্যা লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর লজিনন্যাকরলেগণ অথেবন্যা আদন্যালেকতর 
ববচিন্যারপবতবকন লকেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যাকরর লভন্যাকট বনবরন্যাবচিত হেন নন্যা। মজিন্যার বনন্যাপন্যার হেকলেন্যা এহরন্যা 
সেকেকলেই লভন্যাকটর  গণতকন্ত্রি ববশ্বন্যাসে কেকরন। এহরন্যাই  আমন্যাকদর লভন্যাটপ্রেথেন্যার  বববশষ সেব 
পন্যালেকে-রক্ষকে-প্রেচিন্যারকে। এহকদর প্রেচিন্যারণন্যা-দমীক্ষন্যায়েন-বশক্ষন্যায়েকনর পন্যালন্যায়ে পকড়ই আমরন্যা 
একেটন্যা গণববকরন্যাধমী কেবতপয়েতন্ত্রিককে ববলে গণতন্ত্রি। হেন্যাততন্যাবলে বদই। বজিনন্যাবন্যাদ ববলে। 
রন্যাজিনমীবত, বনবরন্যাচিন, বমবদ্ধিজিমীববতন্যা আর বমবডিয়েন্যার বনদন্যারণ এই লদন্যাস্তন্যাবলের দমীক্ষন্যায়েন-
প্রেককেফৌশলে বনকয়ে আকরকে বদন কেথেন্যা লতন্যালেন্যা যেন্যাকব। আপন্যাতত আস্ সেন্যালেন্যাম!

রচিনন্যা: ৭ই জিমন ২০১৩। প্রেকেন্যাশ: নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ, ৮ই জিমন।
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পপাঁতচশ

নস্বরতন্যাবন্ত্রিকে শুভকবন্যাধ ও বচিনন্যাদন্যাসেকত্বর 
রন্যাষ্ট্রেপ্রেণন্যালেমী 

Brother of War. Shawn Mathews

২৫.১ সেবরদলেমীয়ে রন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে ইশকতহেন্যার

বচিনন্যাদন্যাসেকত্বর  লগন্যালেকেধন্যাহধন্যায়ে  পকড়কছে  বন্যাবাংলেন্যাকদশ।  লগন্যালেকেধন্যাহধন্যাটন্যা  এত  আনবরকে 
কেন্যায়েদন্যায়ে বন্যানন্যাকনন্যা হেকয়েকছে লযে লগন্যালেকেত্বও লবন্যাঝন্যা যেন্যায়ে নন্যা, ধন্যাহধন্যাময়েতন্যাও লবন্যাঝন্যা যেন্যায়ে নন্যা – 
দন্যাসেত্ব লতন্যা লদখন্যাই যেন্যায়ে নন্যা। আনবরকেতন্যাই এখন্যাকন মমখন। মন্যাবলেকে আনবরকে লতন্যা বকটই, 
দন্যাসেও  আনবরকে।  আনবরকে  দন্যাসেপ্রেথেন্যা।  এ  প্রেথেন্যা  অনকরর।  মগকজির।  বচিনন্যার। 
বচিনন্যাদন্যাসেকত্বর  নতম নতর  রন্যাষ্ট্রেপ্রেণন্যালেমী  ববকেবশত  হেকত  শুর  কেকরকছে  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ। 
সেবাংববধন্যাকন আকছে, জিনগণই রন্যাকষ্ট্রের মন্যাবলেকে। কেথেন্যাটন্যা কেথেন্যার কেথেন্যা বহেকসেকবই আকছে বকট 
সেবাংববধন্যাকন। বকেন্তু খন্যাবলে খন্যাবলে এরকেম একেটন্যা ববপজনকে কেথেন্যা সেবাংববধন্যাকন লযেন্যাগ কেরন্যার 
দন্যায়ে  পকড়বছেলে  লকেন  সেবাংববধন্যান-প্রেকণতন্যাকদর?  দন্যায়ে  বছেলে  একেন্যাত্তিকরর  মমবক্তিযেমকদ্ধির। 
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একেন্যাত্তিকরর আকেন্যাঙন্যা বছেলে রন্যাকষ্ট্রের ওপর জিনগকণর মন্যাবলেকেন্যানন্যা। এখন লসেই একেন্যাত্তিকরর 
নন্যাম  বনবহেন্যার  কেকর  রন্যাষ্ট্রেককে বন্যানন্যাকনন্যা  হেকচ্ছ জিনগকণর মন্যাবলেকে। রন্যাষ্ট্রে  এখন মন্যাবলেকে। 
জিনগণ তন্যার দন্যাসেত্ব কেরকব। বযেবনই এই দন্যাসেত্বককে প্রেশ্ন কেরকবন,  বতবনই একেন্যাত্তিকরর 
যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ববচিন্যার চিন্যান নন্যা বকলে ধকর লনকবন রন্যাষ্ট্রে-মনন্যাকনজিন্যারবকন। তন্যাহর কেপন্যাকলে 
দমন্তঃখ আকছে। গভমীর দমন্তঃখ। 

লযেকহেতম  লদকশ  যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর  বহুপ্রেবতবক্ষত  ববচিন্যার  চিলেকছে,  এববাং  লযেকহেতম  লসেই 
ববচিন্যাকরর ববরকদ্ধি জিন্যাতমীয়ে ও আনজিরন্যাবতকে তৎপরতন্যা চিলেকছে প্রেকেন্যাকশন,  এববাং লযেকহেতম  
পন্যাবকেস্তন্যানমী পন্যালেরন্যাকমন আইনত বলেকছে রন্যাজিন্যাকেন্যার কেন্যাকদর লমন্যালন্যা তন্যাহকদর ললেন্যাকে,  এববাং 
লযেকহেতম  ববএনবপ-লনত্রিমী  খন্যাকলেদন্যা  বজিয়েন্যা  পন্যাবকেস্তন্যান-পন্যালেরন্যাকমকনর  এই  প্রেকেন্যাশন 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ-ববকরন্যাবধতন্যার মমকখও সেপ্তন্যাখন্যাকনকে থে লমকর বকসে লথেককে পকর বলেকছেন বতবন 
মমরন্যাহেত,  এববাং লযেকহেতম  এটন্যা এখন চিরম সেমস্পষ লযে বন্যাবাংলেন্যাকদকশর জিন্যামন্যায়েন্যাকত ইসেলেন্যামমী 
আসেকলে পন্যাবকেস্তন্যানবভবত্তিকে একেবট  রন্যাজিবনবতকে দকলের বন্যাবাংলেন্যাকদশ  শন্যাখন্যা  মন্যাত্রি,  এববাং 
লযেকহেতম  তন্যা  হেওয়েন্যা  সেকত্ত্বও  ববএনবপ  জিন্যামন্যায়েন্যাকতর  লকেন্যালে  লথেককে  নন্যামকত  রন্যাবজি  নন্যা, 
লসেইকহেতম  আওয়েন্যামমী-বন্যাম মহেন্যাকজিন্যাট রন্যাকষ্ট্রের তরকফি আপন্যাতত সেববকেছেমই জিন্যাকয়েজি। 

লসেই লহেতম  ববনন্যাকভন্যাটন্যাকরর, ববনন্যাপ্রেবতদ্বিবনতন্যার, আগুকনর, লেন্যাকশর, বনমকেতকন্ত্রির 
বনবরন্যাচিনমী  তন্যামন্যাশন্যাই  এখনকেন্যার  নবধ  রন্যাষ্ট্রেপ্রেণন্যালেমী।  বনবরন্যাহেমী  ববভন্যাকগর  তন্যারকছেহড়ন্যা  ববনন্যা 
বন্যাবজিকয়ে চিকলেকছেন বনলেরজ বনবরন্যাচিন কেবমশন। দন্যাসেকত্বর পরন্যাকেন্যাষন্যা ফিম কট উঠকছে কেবমশনন্যার
-লদর  লচিহেন্যারন্যায়ে। মন্যাঝখন্যান লথেককে এই গবরব  লদকশর মন্যানমরজিকনর টনন্যাকক্সর কেকয়েকে শ 
লকেন্যাবট  টন্যাকেন্যার  শ্রন্যাদ্ধি।  সেবাংসেদ,  সেবাংববধন্যান,  সেন্যাবাংববধন্যাবনকে  ধন্যারন্যাববহেকেতন্যা  ইতনন্যাবদ  লযে 
সেবরন্যাত্মকে ক্ষমতন্যাধরকদর পন্যাকয়ের ফিম টবলে মন্যাত্রি লসে কেথেন্যা এখনও যেন্যাহরন্যা আত্মস্থি কেকরন বন 
তন্যাহকদর জিনন আকছে চিলেমন্যান রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বটউকটন্যাবরয়েন্যালে। ফিটকেন্যা পমহবজির বনওবলেবন্যারন্যালে যেমকগর 
প্রেশ্নন্যাতমীত প্রেবতরন ঘটন্যাকত হেন্যাকত বনমকে পন্যাকয়ে বনমকে বনকয়ে এই বটউকটন্যাবরয়েন্যালে কন্যাকসের 
সেমচিনন্যা ঘবটকয়েবছেকলেন একে-এগন্যাকরন্যার কেম শমীলেবগণ। তন্যাহকদর পতন্যাকেন্যা হেন্যাকত তম কলে বনকয়ে-
লছেন আওয়েন্যামমী-বন্যাম মহেন্যাকজিন্যাকটর সেরকেন্যার। 

বনওবলেবন্যারন্যালে কেনন্যাবপটন্যাবলেজিম ওরকফি কেন্যাছেন্যাকখন্যালেন্যা-পমহবজিবন্যাদ কেমী বস?  এ হেকলেন্যা 
পমহবজিবন্যাকদর নয়েন্যা  উদন্যারবনবতকে রন্যাষ্ট্রেবনবস্থিন্যা। এই বনবস্থিন্যার মমলে কেথেন্যা হেকলেন্যা ঋণপ্রেথেন্যা, 
আর সেমদপ্রেথেন্যা।  রন্যাকষ্ট্রের  উদন্যারতন্যা  থেন্যাকেকব  শত লকেন্যাবট  টন্যাকেন্যা  ঋণগ্রবহেতন্যা  বড়কলেন্যাককের 
প্রেবত।  গবরকবর  গলেন্যায়ে  থেন্যাকেকব  গন্যামছেন্যা।  কেন্যারখন্যানন্যা-উৎপন্যাদন  এই  পমহবজিবন্যাকদর  মমলে 
কেন্যারবন্যার নয়ে। শুধম উৎপন্যাদকন মমনন্যাফিন্যা অনন হেয়ে নন্যা। অনন মমনন্যাফিন্যার জিনন লেন্যাকগ অনন 
জিবলেলে। তন্যাই এই পমহবজিবন্যাকদর আসেলে ঘটনন্যা হেকলেন্যা বনরন্যাকেন্যার বহেসেন্যাববনকেন্যাশ। শুধম মন্যাত্রি 
বহেসেন্যাববনকেন্যাকশর মন্যারপনন্যাহচি  লদবখকয়ে টন্যাকেন্যা যেন্যাকব  রন্যাক্ষসে-বড়কলেন্যাককের লপকট। লসেই লপট 
পন্যাহেন্যারন্যা লদকব রন্যাষ্ট্রে-রন্যাক্ষসে। পন্যাহেন্যারন্যার উবসেলেন্যা বহেকসেকব লেন্যাগকব শুধম শত্রু। রন্যাকষ্ট্রের শত্রু। 
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জিনগকণর শত্রু।  স্বন্যাধমীনতন্যার শত্রু। শত্রু বন্যানন্যাকত লেন্যাকগ প্রেচিন্যারযেন্ত্রি। লকেননন্যা কেম ত্তিন্যাটন্যাককে 
লমকর লফিলেন্যার আকগ সেবন্যাইককে জিন্যাবনকয়ে রন্যাখকত হেয়ে লযে কেম ত্তিন্যাটন্যা আসেকলে পন্যাগলেন্যা কেম ত্তিন্যা। 
বনওবলেবন্যারন্যালে পকবথেবমীকত সেব বটবভই বববটবভ। সেমতরন্যাবাং  শত্রুর লকেন্যাকনন্যা  অভন্যাব নন্যাই। 
যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রে আকছে আলে কেন্যায়েদন্যা, ভন্যারকত মন্যাওবন্যাদ, বন্যাবাংলেন্যাকদকশ রন্যাজিন্যাকেন্যার। শত্রু সেমস্পষ। 
শত্রু খতরনন্যাকে। সেমতরন্যাবাং গুবলে চিন্যালেন্যাকব রন্যাষ্ট্রে। যেন্যার গন্যাকয়ে লেন্যাকগ লেন্যাগুকে। সেমতরন্যাবাং ববন 
কেরকব রন্যাষ্ট্রে। লজিলেখন্যানন্যার লপট ভরকলেই হেকলেন্যা। বনওবলেবন্যারন্যালে পমহবজিবন্যাদ মন্যাকনই তন্যাই 
সেদন্যাচিলেমন্যান জিরবর জিমন্যানন্যা। সেবরত্রি সেকবরন্যাচ্চ সেতকের তন্যা। বনওবলেবন্যারন্যালে পমহবজিবন্যাদ মন্যাকন 
তন্যাই সেমশমীলেতন্যা এববাং সেন্যামবরকেতন্যা। সেমশমীলে-সেন্যামবরকে জিরবর জিমন্যানন্যারই আকরকেটন্যা নন্যাম 
তন্যাই সেমশমীলে-সেন্যামবরকে লজিলে জিমন্যানন্যা। 

আদকত  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  সেমন্যাজি  এখনও  সেন্যামন-সেমন্যাজি।  জিবমদন্যাবর  সেমন্যাজি। 
জিবমদন্যার-তহেবশলেদন্যার-নন্যাকয়েব-লগন্যামস্তন্যা-উবকেলে-লমন্যাক্তিন্যার-পবণ্ডকত  ভরপমর  এই 
সেমন্যাজি। এ সেমন্যাজি এখনও মকন কেকর সেব মন্যানমর সেমন্যান নন্যা। এখন্যাকন লটকনর বটককেট 
কেন্যাটন্যার লেন্যাইকন পযেরন কেকনরলে আর কেণ্ডন্যাকেটর সেমমযেরন্যাদন্যার অবধকেন্যারমী নন। এ সেমন্যাজি মকন 
কেকর সেব মন্যানমরই প্রেকেক তপকক্ষ সেম্মন্যাকনর অবধকেন্যারমী নয়ে। আলেন্যাদন্যা ললেন্যাকে আকছেন। মন্যানমী 
ললেন্যাকে। মন্যানমী ললেন্যাককের মন্যান রক্ষন্যার দন্যাবয়েত্ব এখন্যাকন মন্যানসেম্মন্যানহেমীন নন্যালেন্যাকয়েকে-নন্যাবন্যালেকে 
আমজিনতন্যার। বনকজির মযেরন্যাদন্যা জিলেন্যাঞ্জবলে বদকয়ে নন্যাকয়েব-নবন্যাবকদর পন্যাকয়ে লেমবটকয়ে পড়ন্যার 
জিনন এখন্যাকন মমবখকয়ে থেন্যাককে মন্যানমর। জিবমদন্যার লযেমন তন্যাহর  জিবমদন্যাবরর সেমস্ত লপন্যাকেন্যা-
মন্যাকেকড়র  (পড়মন  মনমরনসেনন্যাকনর)  জিমীবকনর  মন্যাবলেকে,  লতমনই  এ  রন্যাকষ্ট্রের  অবফিসেন্যার
-প্রেকফিসের-লজিনন্যাকরলে-ববচিন্যারকেরন্যা সেকেকলেই এককেকে জিন জিবমদন্যার। জিবমদন্যাবর প্রেথেন্যা এ 
রন্যাকষ্ট্রের ছেকত্রি ছেকত্রি। রকন্ধ্রে রকন্ধ্রে। এমন একে সেমন্যাজি এই সেমন্যান-সেমন্যাজি নন্যাকমর বসটন্যা 
লযেখন্যাকন  এখনও মন্যা-বন্যাবন্যা  সেনন্যাকনর  নন্যাম  রন্যাকখন  রন্যাজিন্যা-বন্যাদশন্যাহে-নবন্যাব।  গন্যাছেতলেন্যার 
আমজিনতন্যার সেমবফিসেন্যাধকেও মকতম নর পকর একদকশ সেমবফিসেমন্যাট উপন্যাবধ পন্যান। শন্যাহে আবমলে 
কেবরম পন্যান বন্যাউলেসেমন্যাট উপন্যাবধ। রন্যাজিন্যা-বন্যাদশন্যাহে-নবন্যাব-সেমন্যাট-জিবমদন্যারকদর  সেন্যামন 
লখন্যাহয়েন্যাবর  আমন্যাকদর  লদশ লথেককে যেন্যায়ে  বন  একে লফিন্যাহটন্যাও। হেন্যাবসেনন্যা-খন্যাকলেদন্যা-এরশন্যাকদরন্যা 
একদকশ এককেকে জিন জিবমদন্যার-বন্যাদশন্যাহে হেকবন তন্যাকত আশ্চিযের কেমী! 

আজিককের  বনওবলেবন্যারন্যালে  অথেরনমীবত  এববাং  সেন্যামনতন্যাবন্ত্রিকে  সেমন্যাজিনমীবতর  ববরন্যাক্তি 
লযেন্যাগসেমত্রি  আমন্যাকদর  রন্যাষ্ট্রেককে  কেকর  তম কলেকছে  আকরন্যা  ভয়েঙ্কর।  এমন  একেটন্যা  সেন্যামন 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশ বনওবলেবন্যারন্যাবলেজিম একসে ঢমকেকছে লযেখন্যাকন কেন্যারখন্যানন্যা-পমহবজিবন্যাদ গকড়ই ওকঠ 
বন  কেখকনন্যাই।  এখন্যাকন  পমহবজি  মন্যাত্রিই  ফিটকেন্যা  পমহবজি।  একেমন্যাত্রি  সেহেন্যায়ে  রন্যাষ্ট্রে।  গ্রন্যাকমর 
ফিবকেবন্নিও এখন্যাকন জিন্যাকনন, এ লদকশর সেকেলে ধনসেম্পবত্তি-দমগ্ধদবন শুকর একন জিমন্যা কেরন্যা 
থেন্যাককে রন্যাকষ্ট্রের ভন্যাণ্ডন্যাকর। একেবন্যার লকেন্যাকনন্যা রকেকম রন্যাকষ্ট্রের লকেন্যাকনন্যা একেটন্যা পন্যাইপলেন্যাইকনর 
সেন্যাকথে কেন্যাকনককডি হেকয়ে লযেকত পন্যারকলেই হেকলেন্যা,  দমগ্ধজিন্যাত বচিক্কন দবনসেকেলে আপনন্যাকতই 
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চিমহইকয়ে পড়কত থেন্যাকেকব আপনন্যার লপয়েন্যালেন্যায়ে। অববরন্যাম। আপনন্যাককে শুধম নতলে সেহেকযেন্যাকগ 
রক্ষন্যা  কেরকত হেকব  রন্যাষ্ট্রে-সেবাংকযেন্যাগটমকেম ।  অববরন্যাম  নতলে সেহেকযেন্যাকগ। অথেরন্যাৎ  রন্যাকষ্ট্রের দমধ 
লদন্যায়েন্যাকনন্যার  জিনন  এখন্যাকন  চিন্যাই  তবদ্বিকরর  লগন্যায়েন্যালেন্যা।  সেমতরন্যাবাং  নতলেতবদ্বিরতন্ত্রি  এখন্যাকন 
একেচ্ছত্রি। বকবটশ আমলে লথেককে। এমনবকে লসেন-বমরণ-মমঘলে আমলে লথেককে। এই নতলে-
তবদ্বিকরর  পদ্ধিবত-প্রেণন্যালেমী  এখন্যাকন  রন্যাজিনমীবত  নন্যাকম  ববখনন্যাত।  এ  রন্যাকষ্ট্রের  রন্যাজিনমীবত 
আদকত তন্যাই একেবদককে জিবমদন্যাবর-নমীবত, অননবদককে চিন্যামচিন্যা-নমীবত। এখন্যাকন রন্যাজিনমীবত 
মন্যাকন  লস্রেফি রন্যাজিতন্ত্রি। এখন্যাকন রন্যাজিবনবতকে দলে মন্যাকন  তন্যাই  জিবমদন্যাকরর  লেন্যাবঠয়েন্যালে-
বন্যাবহেনমী।  এখন্যাকন  রন্যাজিবনবতকে  দলে  মন্যাকন  এখন্যাকন  জন্যাবত-সেম্পকের ,  ববাংশ-পরম্পরন্যা। 
সেকবরন্যাপবর, এখন্যাকন রন্যাষ্ট্রে মন্যাকন প্রেধন্যানমন্ত্রিমীর জিবমদন্যাবর, বকেবাংবন্যা রন্যাষ্ট্রেপবতর বন্যাদশন্যাহেমী। 

জিবমদন্যাবর-বন্যাদশন্যাহেমী  মন্যাকনই  বচিরস্থিন্যায়েমী  বকনন্যাবস্ত।  আজিককে  আবম  বন্যাদশন্যাহে-
জিবমদন্যার, কেন্যালেককে আবম পকথের মন্যানমকরর মকতন্যা চিলেন্যাকফিরন্যা কেরব – এ হেকতই পন্যাকর নন্যা। 
সেমতরন্যাবাং  বন্যাদশন্যাহে  মন্যাকন  বচিরকেন্যাকলের  বন্যাদশন্যাহে।  জিবমদন্যার  মন্যাকন  বচিরকেন্যাকলের  জিবমদন্যার। 
রন্যাজিন্যার লছেকলে রন্যাজিন্যা। লছেকলে নন্যা থেন্যাকেকলে রন্যাজিন্যার লমকয়ে রন্যাজিন্যা। লমকয়ে নন্যা থেন্যাকেকলে রন্যাজিন্যার 
বউ রন্যাজিন্যা। বউও নন্যা  থেন্যাকেকলে রন্যাজিন্যার ভন্যাই রন্যাজিন্যা। সেমতরন্যাবাং  লযেককেন্যাকনন্যা  উবসেলেন্যাকতই 
লহেন্যাকে, জিবমদন্যাবর বচিরকেন্যালে থেন্যাকেকত হেকব আমন্যার ববাংকশর হেন্যাকত। লযেককেন্যাকনন্যা উবসেলেন্যাকতই 
লহেন্যাকে, আমন্যার রন্যাজিকত্বর শত্রুকদর আমমলে ববনন্যাশ সেন্যাধন আমন্যার ‘রন্যাজিবনবতকে’ কেতরবন, 
‘রন্যাষ্ট্রেমীয়ে’  কেমরসেমবচি,  ‘ইবতহেন্যাকসের  দন্যায়ে’  হেকয়ে  উঠকত  বন্যাধন।  এই  কেতরবন-কেমরসেমচিমী-দন্যায়ে 
লজিএমবব  লথেককে  জিনযেমদ্ধি  পযেরন্ত্রি  আমন্যাকদর  যেন্যাবতমীয়ে  ডিন্যান-বন্যাম  রন্যাজিবনবতকে  দকলের 
একেমন্যাত্রি রন্যাজিবনবতকে ইশকতহেন্যার। এই ইশকতহেন্যাকরর বন্যাস্তবন্যায়েন আমরন্যা ঘটকত লদখবছে 
গত ৪০ বছের ধকর। 

২৫.২ রন্যাজিনমীবতর রন্যাক্ষসেতন্ত্রি

এ উবসেলেন্যায়ে লসে উবসেলেন্যায়ে রন্যাষ্ট্রে বজিবনসেটন্যাককে রন্যাক্ষসে বন্যাবনকয়ে লতন্যালেন্যা কেবঠন কেন্যাজি নয়ে। 
কেবঠন হেকলেন্যা রন্যাক্ষসেটন্যাককে পকর সেন্যামলেন্যাকনন্যা। এ রন্যাক্ষসে শুধম খন্যায়ে লযে! তন্যাজিন্যা মন্যানমকরর রক্তি 
খন্যায়ে, মন্যাবাংশ খন্যায়ে। নইকলে তন্যার লনশন্যা হেয়ে নন্যা। মন ভন্যাকলেন্যা লেন্যাকগ নন্যা। ববরণ্ণ লেন্যাকগ। পকর 
যেখন এই রন্যাক্ষসে-স্রেষন্যা ফন্যাবাংককেনস্টেন্যাইন মকহেন্যাদয়ে বলেকবন, ‘বঠকে আকছে ভন্যাই রন্যাক্ষসে, 
এবন্যার থেন্যাকমন্যা’,  রন্যাষ্ট্রে-রন্যাক্ষসে তখন বলেকবন, ‘বঠকে আকছে ভন্যাই রন্যাষ্ট্রেববজন্যানমী,  আসেমন 
এবন্যার আপনন্যাককে খন্যাই। আপবন আমন্যার খন্যাওয়েন্যার পকথের বন্যাধন্যা হেকয়ে উকঠকছেন।’ 

আমন্যাকদর রূপকেথেন্যায়ে ‘রন্যাক্ষসে’-এর পবরচিয়ে কেমী? ও হেকচ্ছ অসেমীম ক্ষমতন্যাধর। ওর 
হেন্যাহ, দন্যাহত, নখ, লপবশশবক্তি মন্যারন্যাত্মকে – মন্যাকন লমকর লফিলেন্যার মকতন্যা। একে একে গ্রন্যাকসে লসে 
দশ মণ বমবষ খন্যায়ে। তন্যাজিন্যা লগন্যাটন্যা মন্যানমরককে লসে টপন্যাটপ বগকলে লফিলে একে একে ললেন্যাকেমন্যায়ে। 
রন্যাজিন সেন্যাফি হেকয়ে যেন্যায়ে। রন্যাকজিন হেন্যাটবন্যাজিন্যার বন্ধ হেকয়ে যেন্যায়ে। চিলেন্যাচিলে উচ্ছকন যেন্যায়ে। দ মবভরক্ষ 
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লনকম আকসে। লনকম আকসে বভক্ষন্যার অভন্যাব। রন্যাকত্রি কেম কেম র কেন্যাহকদ। ববড়ন্যাকলেরও অন্নি লজিন্যাকট 
নন্যা। একে একে রন্যাত লনকম আকসে আর একে একে কেকর শত শত ললেন্যাকে হেন্যাওয়েন্যা হেকয়ে যেন্যায়ে। 
যেন্যায়ে রন্যাক্ষকসের লপকট। একে-দমই রন্যাক্ষসে বন্যা রন্যাক্ষসেমীই ললেন্যাপন্যাট কেকর লফিলেকত পন্যাকর আস্ত 
একে-দমইটন্যা রন্যাজিনপন্যাট। ভয়েবাংকের আক্রমণন্যাত্মকে লসে। এববাং ছেলেনন্যাময়ে, অথেবন্যা ছেলেনন্যাময়েমী 
লসে।  বহুরূপ  ধন্যারণ  কেরকত  পন্যাকর।  রন্যাজিন্যা  থেন্যাককে  নন্যাকম  মন্যাত্রি।  রন্যাক্ষসে  থেন্যাককে  তন্যার 
আড়ন্যাকলে-আশ্রকয়ে। বদকন ভন্যাকলেন্যা মন্যানমকরর রূপবট ধকর ঘমকর লবড়ন্যায়ে। রন্যাকত লদখন্যা যেন্যায়ে 
তন্যার আসেলে লচিহেন্যারন্যা। রন্যাক্ষকসের লচিহেন্যারন্যা। লসে লচিহেন্যারন্যা লযে লদকখ লসে আর বফিকর আকসে নন্যা। 
রন্যাক্ষকসের খন্যাদন হেয়ে লসে। রন্যাক্ষকসের সেবকচিকয়ে বপ্রেয়ে খন্যাদন মন্যানমর। তন্যাজিন্যা মন্যানমর। 

কেমী বস এই রন্যাক্ষসে?  লকেন্দ্রমীভম ত ক্ষমতন্যাতকন্ত্রির চিলেমন্যান রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বটউকটন্যাবরয়েন্যালেবট 
ইউবটউকব ভন্যাকলেন্যা কেকর খমহবটকয়ে লদখকত পন্যারকলে রন্যাক্ষসে কেথেন্যাটন্যার উপযেমক্তি অথের-ইশন্যারন্যা 
ধরকত পন্যারন্যা যেন্যাকব (ইউবটউব  = আপনন্যার বনজিস্ব বপকেচিন্যার বটউব)। সেন্যাহেন্যাযেন কেরকবন 
কেবলেম খন্যান। সেন্যাহেন্যাযেন কেরকব তন্যাহর আববষক ত ‘বক্রয়েন্যাবভবত্তিকে শবন্যাথেরবববধ’। (দষবন কেবলেম 
খন্যান, ২০০১; এববাং কেবলেম খন্যান, ১৯৯৫।) কেবলেম খন্যাকনর অনদকরবষ এববাং বমৎপবত্তিগত 
অথের বনণরকয়ের সেমপ্রেন্যাচিমীন পদ্ধিবত-প্রেণন্যালেমীর সেন্যাহেন্যাকযেন বনধরন্যারণ কেরন্যা যেন্যায়ে শকবর প্রেকেক ত ও 
ববস্তক ততর সেন্যামন্যাবজিকে অথের। 

কেবলেম খন্যান  লদবখকয়েকছেন,  পমরন্যাণ  ও  রূপকেথেন্যা  প্রেলেন্যাপমন্যাত্রি  নয়ে।  রন্যাবকণর  মন্যাথেন্যা 
১০টন্যা – এ কেথেন্যা লযেমন আদকত আজিগুবব নয়ে, এ লযেমন আসেকলে রন্যাবণ-যেকন্ত্রির ১০টন্যা 
দশমমখমী বডিপন্যাটর কমন; আজিককের রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির লযেমন হেন্যাজিন্যারটন্যা লচিন্যাখ, আইকনর হেন্যাত লযেমন 
কেবর পযেরন লপফৌহছেন্যায়ে; –  লসেরকেমই – উদট বকেছেম  নয়ে এই রন্যাক্ষসে বসবটও। মন্যানমকরর 
মমকখর  প্রেকেক ত/প্রেন্যাকেক বতকে  ভন্যারন্যাককে  সেমসেবাংবদ্ধি  প্রেণন্যালেমীকত  সেবাংস্কন্যার  কেকর  প্রেন্যাচিমীন  ভন্যারন্যা-
তন্যাবত্ত্বককেরন্যা  লযে  সেবাংস্কক ত  ভন্যারন্যাটন্যা  বন্যানন্যাকলেন  তন্যার  লেক্ষন  বছেলে  সেমজিন্যাতমীয়ে  প্রেন্যাকেক বতকে-
সেন্যামন্যাবজিকে-মহেন্যাজিন্যাগবতকে-দন্যাশরবনকে ধন্যারণন্যা ও বক্রয়েন্যারন্যাবজিককে একেই শকব প্রেকেন্যাশ কেরকত 
পন্যারন্যা। তন্যাকত কেকর কেম শকব লববশ কেথেন্যা বলেন্যা যেন্যায়ে। সেন্যাধন্যারণ সেতনককে সেহেকজি উপলেবব 
কেরন্যা যেন্যায়ে। সেমতরন্যাবাং পক্ষমী মন্যাকন লযেখন্যাকন দমকটন্যা পক্ষ আকছে। পন্যাবখ অথেবন্যা মন্যামলেন্যার বন্যাদমী
-বববন্যাদমী পক্ষ। অজি মন্যাকন যেন্যার জিন নন্যাই। আবদতম অজি পন্যাড়ন্যা-গন্যাহ লথেককে শুর কেকর 
বহ্মন্যা পযেরন। লবদ-পমরন্যাণ-রন্যামন্যায়েণ-মহেন্যাভন্যারত এববাং রন্যাক্ষসে তন্যাহেকলে আর আজিগুবব-
অবন্যানর ববরয়ে থেন্যাককে নন্যা। রন্যাক্ষকসের ববস্তন্যার এববাং রন্যাক্ষসেককে লমন্যাকেন্যাকবলেন্যার কেরন্যার প্রেসেঙ 
হেয়ে ওকঠ আমন্যাকদর ভন্যারতবররমীয়ে অঞ্চকলের লকেফৌম, কেওবম এববাং রন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে ইবতহেন্যাসে। 

পমরন্যাকণর লশন্যাকে উদ্ধিন্যার কেকর কেবলেম লদবখকয়েকছেন, রন্যাক্ষসে আর বকেছেম নন্যা – সেমন্যাকজির 
উদ্বিকত্তি ধনসেম্পদ রক্ষন্যা কেরন্যার দন্যাবয়েকত্ব যেন্যাহরন্যা বছেকলেন তন্যাহরন্যাই পকর,  আকস্ত-ধমীকর রক্ষস্ 
-এ পবরণত হেয়ে,  চিমবপসেন্যাকর লমকর বদকত থেন্যাককে জিনগকণর লযেফৌথে ধন,  সেমন্যাকজির সেমমহে 
সেম্পদ। রক্ষককের ভক্ষককে পবরণত হেওয়েন্যার গল্প তন্যার মন্যাকন লপফৌরন্যাবণকে, সেমপ্রেন্যাচিমীন। প্রেথেকম 
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মমকখর লশন্যাককে, শ্রুবতধকরর মন্যাধনকম, পকর বলেবখত পমহবথেকত আশ্রয়ে পন্যায়ে এই গল্প। রবচিত 
হেয়ে রূপকেথেন্যা। লসে কেথেন্যায়ে সেন্যামন্যাবজিকে-ঐবতহেন্যাবসেকে রূপ প্রেকেন্যাবশত হেয়ে নববকে!  রন্যাজিন-
রন্যাকষ্ট্রের অবস্তত্বই আক্রন্যান হেয়ে রন্যাক্ষকসের দননখকর। প্রেবলে লথেককে প্রেবলেতর হেকয়ে উঠকত 
থেন্যাককে রন্যাক্ষসেতন্ত্রি। রন্যাক্ষসে-কেববলেত হেকয়ে পকড় রন্যাষ্ট্রে লখন্যাদ। রন্যাষ্ট্রে-রন্যাক্ষকসের লদখন্যা লপকত 
শুর কেবর আমরন্যা। প্রেন্যাণ বন্যাহচিন্যাকত বনস্ত হেকয়ে পকড় মন্যানমর। রন্যাষ্ট্রে-রন্যাক্ষকসের হেন্যাত লথেককে 
বন্যাহচিন্যার লেড়ন্যাইকয়ের ইবতহেন্যাসেই রূপকেথেন্যার অননতম রূপ বকট। আজিককের রন্যাষ্ট্রে-বন্যাস্তবতন্যায়ে 
পদন্যাকসেতম -তহেববকলের কেকয়েকে শ  লকেন্যাবট  টন্যাকেন্যা  একে গ্রন্যাকসে  বগকলে  লফিলেন্যার  ঘটনন্যা  যেবদ 
লদকখন, আইন ও সেন্যাবলেশ লকেকন্দ্রর বহেসেন্যাব অনমসেন্যাকর একে ২০১৩ সেন্যাকলের ৩৬৫ বদকনর 
লভতকর ৫০০-র লববশ তন্যাজিন্যা মন্যানমকরর খমন হেকয়ে যেন্যাওয়েন্যার ঘটনন্যা যেবদ লখয়েন্যালে কেকরন 
তন্যাহেকলে  বমঝকবন  ‘রন্যাক্ষসে’  নন্যাকমর  আজিব  এ  বসবট  আসেকলে  কেমী  বস।  এ  হেকলেন্যা 
লকেন্দ্রমীভম ত রন্যাষ্ট্রে-ক্ষমতন্যা-প্রেণন্যালেমী–তন্যার হেন্যাজিন্যারটন্যা ধন্যাতব-বনমকেমীয়ে নখদন-হুবাংকেন্যার। 

ববতকচিবল বমকয়েন্যানন্যারহবত বভবঞ্চ রকশন্যা রন্যাফিন্যাকয়েলে ভলেকতয়েন্যার বভক্তির হুকগন্যাকদর মন্যানমর 
আকেন্যাশ  লথেককে  পকড়ন  বন।  রন্যাজিন্যা-চিন্যাচির-রন্যাকষ্ট্রের  সেবরশবক্তিমন্যান  কেতক র ত্বতকন্ত্রির  ববরকদ্ধি 
দন্যাহড়ন্যাকত হেকয়েকছে মন্যানমরককে। বচিনন্যা-সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা-ববচিন্যারবমবদ্ধির স্বন্যাধমীনতন্যার উদ্ধিত-অবন্যাধন
-সেন্যাবরকভফৌম বচিনন্যাধন্যারন্যা স্বগর  লথেককে আকসে বন। রন্যাষ্ট্রে-রন্যাক্ষকসের হেন্যাহ  লথেককে বনবক্তিমন্যানমকরর 
রক্ষন্যাকেবচি অজিরকনর লপফৌরন্যাবণকে-আধমবনকে অজিস্রে লেড়ন্যাই ও আত্মতনন্যাকগর মধন বদকয়ে 
রবচিত হেকয়েকছে মনমরন-স্বন্যাধমীনতন্যার গন্যাথেন্যা। সেন্যামন-জিবমদন্যারমী-রন্যাজিন্যারন্যাণমীরন্যাজিপমত্রিকদর রন্যাষ্ট্রে
-রন্যাজিনপন্যাকটর ঐশ্ববরকে এববাং সেবরগ্রন্যাসেমী আগ্রন্যাসেকনর ববরকদ্ধি বনবক্তি-মন্যানমরককে রক্ষন্যা কেরন্যার 
উপন্যায়ে-পদ্ধিবত  আববষন্যাকরর  এববাং  প্রেবতষন্যার  লেড়ন্যাইই  মনমরন  লরকনসেন্যাহর  পমরন্যাণ  রচিনন্যা 
কেকরকছে। ‘লজিনন্যাকরলে উইলে’-এর নন্যাকম প্রেবতবষত আধমবনকে মহেন্যারন্যাকষ্ট্রের সেন্যাবরকভফৌমকত্বর 
নন্যামন্যাবলেমীর আলেখন্যালন্যার আড়ন্যাকলে হেন্যাবরকয়ে যেন্যাওয়েন্যার হেন্যাত লথেককে ক্ষমদ বনবক্তি-মন্যানমর এববাং 
তন্যার বচিনন্যা-ববকবকে-প্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যা-সেন্যাবরকভফৌমত্বককে কেমীভন্যাকব সেমরবক্ষত-সেমপ্রেবতবষত 
রন্যাখন্যা  যেন্যায়ে  লসেই বচিনন্যাই বছেলে ফিরন্যাসেমী  ববপ্লকবর ‘সেন্যামন-নমত্রিমী-স্বন্যাধমীনতন্যা’র বচিনন্যাধন্যারন্যা। 
রন্যাষ্ট্রেককে লকেমন কেকর সেবাংকেমীণর ‘রন্যাষ্ট্রেকেকমরর সেমীমন্যা’র মকধন আটককে রন্যাখন্যা যেন্যায়ে – লযেন লসে 
টপন্যাটপ বগকলে লফিলেকত নন্যা পন্যাকর তন্যাজিন্যা তন্যাজিন্যা আস্ত প্রেন্যাণ – তন্যার সেন্যাধনন্যাই বছেলে ধ্রুপদমী 
উদন্যারনমীবতবন্যাকদর সেন্যাধনন্যা। লসেই সেন্যাধনন্যার পথে ধকরই আজিককের গণতকন্ত্রির ববকেন্যাশ। 

আজিককের  কেনন্যাবসেকনন্যা-কেকপরন্যাকরট-কেনন্যাপন্যাটন্যাবলেজিকমর  রন্যাষ্ট্রে-রন্যাক্ষসেমীয়ে  কেতক র ত্বতন্ত্রি 
বনজি অবস্তত্ব রক্ষন্যাকথের ফিনন্যাবসেবন্যাকদ বফিকর লযেকতও আটকেন্যাকব নন্যা। লসে লেক্ষণ ফিম কট উঠকত 
শুর কেকরকছে। এ শুধম বন্যাবাংলেন্যাকদকশর মন্যামলেন্যা নয়ে। যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের ‘বটপন্যাবটর -আকনন্যালেকন’র 
মন্যাথেন্যাচিন্যাড়ন্যা লদওয়েন্যার কেথেন্যা উকলখ কেকরকছেন লনন্যাম চিমবস্ক। জিন্যামরন্যান ফিনন্যাবসেবন্যাকদর ববপমলে 
জিনসেমবথেরত  কেন্যাযেরক্রম  তন্যাহর  সকবতকত  অমন্যান।  এ  ববপদ  আমন্যাকদরককে  বমঝকত  হেকব। 
আমন্যাকদরককে ভন্যাবকতই হেকব: রন্যাষ্ট্রে লতন্যা যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধ সেন্যামলেন্যাকব, রন্যাষ্ট্রে সেন্যামলেন্যাকব লকে?
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২৫.৩ রন্যাষ্ট্রেপ্রেণন্যালেমীর সেপকক্ষ গণববধতন্যার দকশনমন্যান অভন্যাকবর ববপদ

নবতর রন্যাষ্ট্রেপ্রেণন্যালেমীকত গণতন্ত্রি, জিনপ্রেবতবনবধ-বনবরন্যাচিন, বমবডিয়েন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা, ববকরন্যাধমী 
দকলের এববাং মকতর সেমরক্ষন্যা ইতনন্যাবদ ধন্যারণন্যা নতম ন কেকর সেবাংজন্যাবয়েত হেকত শুর কেকরকছে 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশ। পন্যাহচি বছেকর একে বদন জিনগকনর লভন্যাট লদওয়েন্যার নন্যাকম-মন্যাত্রি লযে অবধকেন্যার-
টমকেম  অজিরন কেরকতই আমন্যাকদরককে স্বন্যাধমীন বন্যাবাংলেন্যাকদকশর বলেকত লগকলে অকধরকেটন্যা সেময়ে 
খরচি  কেরকত  হেকয়েকছে,  খরচি  কেরকত  হেকয়েকছে  শত-হেন্যাজিন্যার  মন্যানমকরর  জিমীবন,  লসেই 
লভন্যাটন্যাবধকেন্যারটমকেম  পযেরন  বতর মন্যান  শন্যাসেকেকশ্রণমীর  জিনন  ববপজনকে  হেকয়ে  উকঠকছে  – 
অসেহেনমীয়ে মন্যাত্রিন্যার ববপজনকে। বসেবট কেকপরন্যাকরশনসেমমকহের বনবরন্যাচিনগুকলেন্যাকত লযে শন্যাসেকে-
লজিন্যাট  লেজন্যাজিনকেভন্যাকব  লহেকরকছেন  লসেই  শন্যাসেকেকজিন্যাটই  ববনন্যাকভন্যাকট-ববনন্যাকভন্যাটন্যাকর 
বনকজিকদর রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা নবন্যায়েন কেকরকছেন ‘সেন্যাবাংববধন্যাবনকে ধন্যারন্যাবন্যাবহেকেতন্যা’ অবনন্যাহেত রন্যাখন্যার 
নন্যাকম, ‘গণতন্যাবন্ত্রিকে পদ্ধিবতকত ক্ষমতন্যা হেস্তন্যানর’ কেরন্যার প্রেবক্রয়েন্যা কেন্যাকয়েম কেরন্যার নন্যাকম। এ 
বড় ববপজনকে ঘটনন্যা।  সেবাংববধন্যান আর গণতকন্ত্রির এ সেবতন  নতম ন  সেবাংজন্যা  – যেবদও 
লনন্যাকবলে পমরস্কন্যার পন্যাওয়েন্যার মকতন্যা নতম ন এ নয়ে। এই দমভর ন্যাগন্যা লদকশ এর আকগ সেন্যামবরকে 
শন্যাসেকেকদর বমকটর বনকচি সেবাংববধন্যান স্থিবগত কেরন্যার মধন বদকয়ে সেমবচিত হেকয়েবছেলে তথেন্যাকেবথেত 
‘বহুদলেমীয়ে গণতন্ত্রি’। লযেককেন্যাকনন্যা  মমকলেন  সেবাংববধন্যান সেমমন্নিত রন্যাখন্যার  সেন্যাবাংববধন্যাবনকে শপথে 
গ্রহেণকেন্যারমী প্রেধন্যান ববচিন্যারপবত – সেমবপ্রেম লকেন্যাকটর র প্রেধন্যান ববচিন্যারপবত – বনমককের নকলের 
সেম্ভিন্যাবন অনকলের কেথেন্যা বচিনন্যা কেকর ‘আইনত’ হেকয়ে উকঠবছেকলেন ‘প্রেধন্যান সেন্যামবরকে আইন 
প্রেশন্যাসেকে’। লসেই দমন্তঃসেময়ে পন্যার হেকয়ে যেন্যায়ে বন লদখন্যা যেন্যাকচ্ছ। জিবমদন্যাবরর গণতন্ত্রি ওরকফি 
রন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে গণতকন্ত্রির আথেররন্যাজিবনবতকে কেবড়-বরগন্যা-রূপকেন্যাঠন্যাকমন্যাককে অক্ষম ণ্ণ লরকখ, 
সেমরবক্ষত লরকখ,  এমনবকে লসেবটককে আকদফৌ  লকেন্যাকনন্যা  আকলেন্যাচিন  বহেকসেকব  গণন  নন্যা  কেরন্যার 
গনন্যারন্যাবন অবনন্যাহেত লরকখ এবগকয়ে লগকলে পশ্চিন্যাদমমখমী অগ্রযেন্যাত্রিন্যাই বনবশ্চিত হেয়ে। 

জিনগণ লভন্যাট বদকত পন্যাকরন বন; লমন্যাকটও তন্যাহকদর লভন্যাকটর মমখন্যাকপক্ষমী হেকয়ে থেন্যাককেন 
বন মহেন্যাক্ষমতন্যাধর মহেন্যাকজিন্যাট-বন্যাহেন্যাদমর – এগুকলেন্যা বড় কেথেন্যা নয়ে। জিনগকণর লভন্যাকট কেন্যারই 
বন্যা কেমী একসেকছে লগকছে কেকব? যেন্যাহকদর কেন্যাকলেন্যা টন্যাকেন্যা আকছে, কেন্যাকলেন্যা ক্ষমতন্যা আকছে, বচিরকেন্যালে 
তন্যাহরন্যাই  জিনগকণর  ঘন্যাকড়  লচিকপ  বসেন্যা  ‘জিনপ্রেবতবনবধ’  বহেকসেকব  ‘বনবরন্যাবচিত’  লঘন্যাবরত 
হেকয়েকছেন। আজি বযেবন শন্যাদন্যা-পন্যাবটর  কেন্যালেই বতবন গন্যাধন্যা-পন্যাবটর  লথেককে মকনন্যানয়েন লপকতও 
লতন্যা জিনগকণর লভন্যাট লেন্যাকগ বন লকেন্যাকনন্যা বদন। লভন্যাট-লভন্যাট-গণতন্ত্রি লযেটন্যা আকছে লসেটন্যা 
‘রন্যাবন্যার-স্টেনন্যাম্প-গণতন্ত্রি’ ছেন্যাড়ন্যা বকেইবন্যা এমন!  মহেন্যাকজিন্যাকটর লযেটন্যা সেন্যাম্প্রবতকে নববশষন 
লসেটন্যা  হেকলেন্যা:  এই  রন্যাবন্যার-স্টেনন্যাম্পটন্যাও  তন্যাহকদর  আর  লেন্যাগকছে  নন্যা।  আঞ্চবলেকে-
আনজিরন্যাবতকে  পরন্যাশবক্তি,  জিন্যাবতসেবাংঘ,  লসেনন্যাবন্যাবহেনমী  ও  বমবডিয়েন্যাককে  মনন্যাকনজি  কেরন্যাটন্যাই 
ক্ষমতন্যায়ে থেন্যাকেন্যার আসেলে লযেন্যাগনতন্যা বছেলে এববাং আকছে – লভন্যাট লসেই লনপথেন মনন্যাকনজি-
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লমকনর প্রেকেন্যাশন প্রেদশরনমী মন্যাত্রি। ঘটনন্যা হেকলেন্যা:  এসেব মনন্যাকনজিকমকন আওয়েন্যামমী লেমীকগর 
মহেন্যাকজিন্যাট  একেশকত বনরন্যানব্বই-ই লপকয়েকছেন বলেকত লগকলে। সেমতরন্যাবাং  তন্যাহরন্যা  ক্ষমতন্যায়ে 
লথেককে  লযেকত  লপকরকছেন  –  ববদনমন্যান  পন্যাওয়েন্যার-পবলেবটকক্সর  সেবরদলেমীয়ে  নমীবতকবন্যাধ 
লমন্যাতন্যাকবকে একত লকেন্যাকনন্যা আপবত্তি কেরন্যার সেমকযেন্যাগ লদবখ নন্যা। বন্যাবকে থেন্যাককে প্রেকেন্যাশন লভন্যাট-
প্রেদশরনমীটমকেম ।  এতবদনকেন্যার  লসেই  পঞ্চবন্যাবররকে  প্রেদশরনমীর  ববকেল্প  বহেকসেকব  নতম ন  লযে 
এগ ফবজিববশন অনমবষত হেকয়েকছে প্রেন্যায়ে সেবরদলেমীয়েভন্যাকব  (যেথেন্যা ববকরন্যাধমীপক্ষ কেতক রকে স্কমলেঘর 
লপন্যাড়ন্যাকনন্যা, বপ্রেসেন্যাইবডিবাং অবফিসেন্যারককে লমকর লফিলেন্যা, বহেনমকদরককে বহেনমস্তন্যাকন বহেজিরত কেরন্যার 
সেশস্ত্র-সেরক্তি-সেধররণ উপকদশ প্রেকেন্যাশ কেরন্যা ইতনন্যাবদ প্রেভক বতর ববপরমীকত একেকে পমবলেশ-
বন্যাবহেনমী  আর  বববডিআর-বববজিবব-র নন্যাব-সেমকদ্ধি  লযেফৌথেবন্যাবহেনমীর  বমকলেট-বনমকে-বলে-
প্রেকয়েন্যাকগর বনন্যাপকে এগ ফবজিববশন), লসেটন্যাই বন্যা কেমী এমন খন্যারন্যাপ হেকয়েকছে! 

হেনন্যাহ,  এগুকলেন্যা বড় কেথেন্যা নয়ে। বড় কেথেন্যা হেকচ্ছ:  সেবন্যাই বমকলে লভন্যাট লদওয়েন্যার মধন 
বদকয়ে লযে একেটন্যা জিনসেম্মবত/গণববধতন্যা অবজিরত হেয়ে লসেই বজিবনসেটন্যাই লখন্যায়েন্যা লগকছে সেবন্যার 
অলেকক্ষন।  একতই  হেকয়েকছে  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  আসেলে  ক্ষবতটন্যা।  গণতকন্ত্রির  মঞ্চ-মন্যাইকে-
মমরবব্ব-মমখপন্যাত্রি-বমবডিয়েন্যাবকন এই জিনসেম্মবত/গণববধতন্যার কেথেন্যা আলেন্যাদন্যা কেকর এলেন্যান 
কেকরন নন্যাই লকেন্যাকনন্যা বদন – সেতন,  বকেন্তু উক্তি জিনসেম্মবত নন্যামকে বসটন্যা কেমকববশ বছেলে 
বকলেই আমন্যাকদর ববকেলেন্যাঙ গণতন্ত্রিককেও লদখকত সেমনর লেন্যাগত। এই লসেফৌনযের বছেলে তন্যার 
প্রেকেক ত শবক্তি। লসেই শবক্তির ববকেল্প বহেকসেকব  লকেন্যাকনন্যা  একে-এগন্যাকরন্যা-এমন্যাকজিরবন্স বকেবাংবন্যা 
লসেনন্যাসেমবথেরত  সেরকেন্যার  বকেবাংবন্যা  সেন্যামবরকে  শন্যাসেন  জিন্যাবরর  দরকেন্যার  লযে  পকড়  বন  লসেটন্যাও 
মহেন্যাকজিন্যাট-সেরকেন্যাকরর  ববকশর  কেক বতত্ব  বকট।  এবন্যার  লসেই  শবক্তিটন্যাককে  সেবরকয়ে  তন্যার 
জিন্যায়েগন্যায়ে  বকসেকছে  আইন-আদন্যালেত-সেবাংববধন্যান  আর  অবতসেশস্ত্র  পমবলেশ  লফিন্যাসের। 
পবরবস্থিবত দন্যাহবড়কয়েকছে এই লযে হেন্যাত থেন্যাকেকত মমকখ কেথেন্যা হেকব নন্যা। বনমকে থেন্যাকেকত লেন্যাঠন্যালেন্যাবঠ 
কেমীকসের!  লদকশ থেন্যাকেকবন সেন্ত্রিন্যাসেমী,  আর থেন্যাকেকবন পমবলেশ – অনন লকেউ থেন্যাকেকবন নন্যা। 
অবস্থিন্যা এমন লযে হেয়ে তম বম সেন্ত্রিন্যাসেমী নয়ে তম বম পমবলেশ। হেয়ে তম বম আকমবরকেন্যার পকক্ষ, নয়ে 
তম বম   আলে কেন্যায়েদন্যার  পকক্ষ।  মন্যাঝখন্যাকন  অনন  লকেন্যাকনন্যা  লকেন্যাকনন্যা  কেন্যায়েদন্যা  থেন্যাকেকব  নন্যা। 
সেক্ককলেই থেন্যাকেকবন লবকেন্যায়েদন্যায়ে। পন্যাববলেককের লস্পসে বকলে বকেছেম  থেন্যাকেকব নন্যা। কেন্যারণ লদকশ 
এখন লেন্যাগন্যাতন্যার  জিরবর পবরবস্থিবত। লদকশর এই দমবদরকন  এখনও যেন্যারন্যা  বমবদ্ধি-ববকবকে 
হেন্যাবরকয়ে  লফিকলে  বন,  বরবাং  নমীবতকবন্যাকধর  অনন্যাকেন্যাবঙত  আবদন্যাকরর  পন্যালন্যায়ে  পকড় 
‘হেয়ে-আবম-নয়ে-তম বম’র  এপক্ষ-ওপক্ষ  লকেন্যাকনন্যা  পক্ষককেই  প্রেন্যাণ  খমকলে  সেমথেরন  কেরকত 
পন্যারকছেন নন্যা,  তন্যারন্যা সেব লগন্যালন্যায়ে যেন্যাকে!  তন্যারন্যা সেব ছেদকবশমী দন্যালেন্যালে!  তন্যারন্যা সেব চিরম 
সেমববধন্যাবন্যাদমী!  লমন্যানন্যাকফিকে!  এরন্যাই  আসেলে  কেন্যালেবপ্রেট!  এই  হেকচ্ছ  সেমশমীলে-সেন্যামবরকে-
গণতকন্ত্রির জিনন বনকববদতপ্রেন্যাণ সেবরপকক্ষর সেবরদলেমীয়ে নস্বরতন্যাবন্ত্রিকে শুভকবন্যাধ। 

চিন্যাইকলে আপবন এককে যেমদ্ধি-গণতন্ত্রি, নন্যামন্যানকর জিবঙ-গণতন্ত্রি আকেন্যাকরও উপলেবব 
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কেরকত পন্যাকরন। (জিবঙ— >জিঙ— >যেমদ্ধি— >সেমর— >সেন্যামবরকে। এই গণতকন্ত্রির একে 
পক্ষ সেন্যামবরকে, লতন্যা অপর পক্ষ জিবঙ। পন্যাথেরকেন বলেকত সেন্যামবরকেতন্যা মন্যাকন সেরকেন্যারমী বনমকে, 
আর  জিবঙবন্যাদ  মন্যাকন  লবসেরকেন্যারমী  লবন্যামন্যাবন্যাবজি।  লবসেরকেন্যারমী বলেকত সেরকেন্যার  বহেকসেকব 
অবচিকরই আববভমরত হেকত ইচ্ছমকে যেন্যাহরন্যা।) আনজিরন্যাবতকে উদন্যাহেরণস্বরূপ এমনবকে মন্যাবকের ন 
যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের  গণতন্ত্রিও  লতন্যা  একে  প্রেকেন্যার  সেদন্যাসেন্যামবরকে-গণতন্ত্রিই  বকট!  লকেন্যাথেন্যাও  নন্যা 
লকেন্যাথেন্যাও  যেমদ্ধি  বন্যাধন্যাকনন্যা  ছেন্যাড়ন্যা  তন্যা  বন্যাহচিকত  পন্যাকর  নন্যা।  এই  যেমবক্তিপ্রেণন্যালেমীকত  মন্যাবকের ন 
কেকপরন্যাকরট  অথেরনমীবত  আসেকলে  সেদন্যা-যেমদ্ধি-অথেরনমীবত।  আকগ  বন্যাকড়  বন্যাবণজিনজিন্যাহেন্যাজি, 
বপকছে তন্যাকড় রণতরমী। আকগ আকগ বন্যাবণজিনদমত,  বপকছে বপকছে রন্যাষ্ট্রেদমত। এই মকডিকলে 
রন্যাষ্ট্রে-বন্যাবণজিন মন্যাকন যেমদ্ধি-বন্যাবণজিন। 

রন্যাষ্ট্রে-বন্যাবণকজিনর যেমদ্ধি-জিঙনন্যামন্যাসেমকদ্ধি এই প্রেকেন্যার সেদন্যাসেন্যামবরকে-গণতকন্ত্রির সেদন্যাসেঙমী 
আমন্যাকদর  বনওবলেবন্যারন্যালে  (ওরকফি  কেন্যাছেন্যাকখন্যালেন্যা)  ববণকে-কেকপরন্যাকরট-বমবডিয়েন্যা-সেকঙ্ঘর 
‘লেন্যাব্বন্যাকয়েকে’ আওয়েন্যাজিও বকে গরহেন্যাবজির আকছে? আকক্কলেজন্যানওয়েন্যালেন্যাকদর জিনন অবশন 
নবসেবাংজন্যাবয়েত বমবডিয়েন্যা-স্বন্যাধমীনতন্যার ইশন্যারন্যাও যেকথেষ তন্যাৎপযেরপমণর।  বমবডিয়েন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা 
লতন্যা  থেন্যাকেকবই। আমরন্যা  বমবডিয়েন্যাককে সেকবরন্যাচ্চ স্বন্যাধমীনতন্যা  বদকয়েবছে। বকেন্তু তন্যাই  বকলে বকে 
প্রেধন্যানমন্ত্রিমী  স্বয়েবাং  লটবলেবভশকনর  টকেকশন্যা-স্বন্যাধমীনতন্যার  বন্যাড়ন্যাবন্যাবড়  বনকয়ে  কেথেন্যা  বলেকত 
পন্যারকবন নন্যা?  তন্যাহরও লতন্যা বন্যাকেস্বন্যাধমীনতন্যা আকছে!  সেমতরন্যাবাং দমই বমবনকটর মকধন আমরন্যা 
শন্যাপলেন্যা-সেমন্যাকবশ বনকয়ে বন্যাড়ন্যাবন্যাবড়কেন্যারমী দমই বটবভ-চিনন্যাকনলে বসেলেগন্যালেন্যা কেকর বদকত পন্যাবর। 
আমন্যার লদশ ইনবকেলেন্যাকবর বন্যাড়ন্যাবন্যাবড়-কেরন্যা ছেন্যাপন্যাখন্যানন্যা বসেলেগন্যালেন্যা কেকর বদকত পন্যাবর। এর 
জিনন ‘ববকশর ক্ষমতন্যা আইন’ লেন্যাকগ নন্যা আর। আমরন্যা লতন্যা লকেন্যাকনন্যা বমবডিয়েন্যাককে ‘বনবরদ্ধি’ 
লঘন্যারণন্যা  কেবর বন। এই সেরকেন্যার গণতন্যাবন্ত্রিকে সেরকেন্যার। লদকশর মঙকলের জিনন যেন্যা  বকেছেম 
দরকেন্যার কেরকব এই সেরকেন্যার। দরকেন্যার হেকলে সেকবরন্যাচ্চ কেকঠন্যারতন্যা প্রেদশরন কেরকবন তন্যাহরন্যা। 
মদদ লজিন্যাগন্যাকবন আমন্যার লদশ। লদকশর ক্রন্যাবনকেন্যাকলে কেন্যাবন্যাঘকরর প্রেন্যাতনবহেকে বক্রয়েন্যাকেকমরর 
আকলেন্যাকেবচিত্রি বনকয়ে ইয়েন্যাবকের  কেরকত বপছেপন্যা হেকবন লকেন তন্যাহরন্যা?  তন্যাহকদর বকে লদশকপ্রেম 
নন্যাই?  নইকলে বন্যাবাংলেন্যাকদশ লযে ভন্যারত হেকয়ে যেন্যাকব!  সেরকেন্যারককে সেকবরন্যাচ্চ বশখকর আকরন্যাহেন 
কেরকত সেন্যাহেন্যাযেন কেরকবন ইনবকেলেন্যাব। ফিকটন্যাশপ-জিন্যাবলেয়েন্যাবত কেকর ডিন্যাহেন্যা বমথেনন্যা  ‘লগন্যাপন 
সেরকেন্যাবর নবথেপত্রি’ লছেকপ সেন্যাতক্ষমীরন্যায়ে ইবনয়েন্যান আবমর ঢম বকেকয়েই ছেন্যাড়কবন তন্যাহরন্যা! নইকলে 
তন্যাহকদর ভন্যারতববকদ্বিরমী লদশকপ্রেকমর লপ্রেবস্টেজি থেন্যাককে নন্যা। সেমতরন্যাবাং লদকশর এই কেবঠন অবস্থিন্যা 
লমন্যাকেন্যাকবলেন্যায়ে  সেবরসেন্যাধন্যারকণর  মঙকলের  জিনন  কেকঠন্যারতম  বমথেনন্যা  বলেন্যার  লক্ষকত্রি  সেকবরন্যাচ্চ 
কেকঠন্যারতন্যার  আশ্রয়ে লনকবন তন্যাহরন্যা।  এই ধরকণর পরন্যাবন্যাস্তব পবরবস্থিবতকত ধমীকর  ধমীকর 
প্রেবতবষত হেকয়ে চিকলেকছে সেবরসেম্মত নস্বরতকন্ত্রির নবতর শুভকবন্যাধ। 

এ নস্বরতন্ত্রি অবশনই সেন্যাবাংববধন্যাবনকে। স্বয়েবাং সেমবপ্রেম লকেন্যাটর  তন্যার পকরন্যাক্ষ প্রেমন্যাণ!  এ 
নস্বরতন্ত্রি আলেবৎ গণতন্যাবন্ত্রিকে। মমবক্তিযেমকদ্ধির সেপক্ষবশববকরর গণইচ্ছন্যার প্রেবতফিলেনস্বরূপ 
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শন্যাহেবন্যাকগর  ‘গণজিন্যাগরণ মঞ্চ’ তন্যার প্রেতনক্ষ প্রেমন্যাণ! (সেবরজিকনর শন্যাহেবন্যাগ আর পঞ্চ 
ম-এর ‘গণজিন্যাগরণ মঞ্চ’-কেবমবট লযে একেদমই আলেন্যাদন্যা পদন্যাথের লসে কেথেন্যা বকলেবছে অননত্রি 
– কে-বদন আকগ অনমবষত কেম বমলন্যা  সেন্যাবাংস্কক বতকে উৎসেকব –  ‘শন্যাহেবন্যাকগর স্বন্যাধমীনতন্যাই 
শন্যাহেবন্যাকগর পথে’ নন্যাকমর রচিনন্যায়ে।  আপন্যাতত শুধম মকন রন্যাখকলেই চিলেকব লযে সেবরজিকনর 
শন্যাহেবন্যাগ মন্যাকন সেন্যামন, নমত্রিমী ও স্বন্যাধমীনতন্যার সেবরজিনমীন ইনসেন্যাফি-অনমভম বত; আর ‘পঞ্চ ম’ 
বলেকত মঞ্চ-মন্যাইকে-বমবডিয়েন্যা-মমরবব্ব-মমখপন্যাত্রি।) এখনকেন্যার মকতন্যা আকখবর কেথেন্যা হেকচ্ছ: 
এ নস্বরতন্ত্রি উজমীববত মমবক্তিযেমকদ্ধির লচিতনন্যায়ে। লযে লভন্যাটন্যাভম বট রন্যাজিন্যাকেন্যার-আলেবদর তথেন্যা 
ববএনবপ-জিন্যামন্যাতককে জিয়েমী কেরকব লসেই লভন্যাটন্যাভম বট  বদকয়ে আমরন্যা কেমী কেরব!  অতএব 
আমরন্যা একেটন্যা সেদন্যাপ্রেসত পমবলেশমী রন্যাষ্ট্রে প্রেবতষন্যায়ে বদ্ধিপবরকের হেকয়ে উঠবছে। মহেন্যা-সেরকেন্যার 
তন্যার কেন্যাণ্ডন্যাবর, মণ্ডপন্যাকেন্যাকনন্যা সেরকেন্যারববকরন্যাধমীরন্যা তন্যার সেমপ্রেবতজ সেহেন্যায়েতন্যাকেন্যারমী। ববএনবপ
-জিন্যামন্যাকতর  আত্মঘন্যাতমী  রণনমীবতই  সেরকেন্যারককে  মহেন্যা-সেরকেন্যার  হেকয়ে  উঠকত  সেন্যাহেন্যাযেন 
কেকরকছে,  উবসেলেন্যা-অবসেয়েত  সেরবরন্যাহে  কেকরকছে।  তন্যাহরন্যা  মকন  রন্যাকখন  বন:  জিন্যামন্যাত-
লজিএমবব-জিনযেমদ্ধি-জিঙনন্যামন্যা  আকছে  বকলেই  বচিতন্যা-লকেন্যাবরন্যা-র নন্যাব  জিন্যাতমীয়ে  ‘বকেবলেবাং-
লস্কন্যায়েন্যাডি’  (বহেউমনন্যান  রন্যাইটসে  ওয়েন্যাচি)  ওরকফি  যেমদমত-বন্যাবহেনমীর  (‘ওপকর  রব  বনকচি 
র নন্যাব’ – হুমন্যায়েমন আহেকমদ) নবধতন্যা আকছে জিনমকন। বকেন্তু ওপকর লযে আপন্যামর জিন-
সেম্মবত-গণববধতন্যার কেথেন্যা বলেলেন্যাম – আওয়েন্যামমী মহেন্যাকজিন্যাকটর ববনন্যাকভন্যাট-ববনন্যাকভন্যাটন্যার 
বনবরন্যাচিন তন্যার বন্যাকরন্যাটন্যা বন্যাবজিকয়ে বদকয়েকছে। লখন্যাদ রন্যাকষ্ট্রের তলেন্যা লথেককে সেকর লযেকত শুর 
কেকরকছে বববনবমরত  নবধতন্যার  বন্যালেমরন্যাবশ।  লযে  ববরন্যাট  জিনকগন্যাষমী  লচিকয়েকছেন  ছেকলে-বকলে-
লকেফৌশকলে আওয়েন্যামমী লেমীকগর রন্যামরন্যাজিত্ব রন্যাবণ-বধ কেরকে তন্যাহরন্যা লতন্যা মহেন্যাখমবশ! বকেন্তু লযে 
ববপমলে  জিনকগন্যাষমী  মন্যাত্রি কে-মন্যাসে  আকগর  লভন্যাটন্যার-ভবতর  বসেবট-বনবরন্যাচিনগুকলেন্যাকত এই 
মহেন্যা-সেরকেন্যাকরর ববরকদ্ধি বনন্যালেট-জিন্যাজিকমন বদকয়েকছেন তন্যাহরন্যা যেন্যাকবন লকেন্যাথেন্যায়ে?  তন্যাহকদর 
অনমভম বত আহেত হেকয়েকছে। এই লকেন্যাবট লকেন্যাবট মন্যানমর ববক্ষম দ্ধি হেকয়েকছেন। লচিন্যাদ্দে সেন্যাকলের লচিন্যাদ্দে 
ধন্যারন্যার রন্যাষ্ট্রে-সেরকেন্যার-প্রেণন্যালেমীকত এহকদর জিন্যায়েগন্যা লকেন্যাথেন্যায়ে? এহরন্যা পবরণত হেকয়েকছেন উনমলে 
ইকলেকেকটন্যাকরকট।  এই  উনমলেতন্যা  লযে  মহেন্যাববপকদর  বন্যাতর ন্যা  টম ককে  রন্যাখকছে  যেমদ্ধি-জিমন্যানন্যার 
লদয়েন্যাকলে লদয়েন্যাকলে আমরন্যা তন্যা পন্যাঠ কেরকত সেক্ষম নই বকলেই তন্যা বকেন্তু অদকশন হেকয়ে যেন্যাকব 
নন্যা।  ববদনমন্যান  রন্যাষ্ট্রেপ্রেণন্যালেমীর  দকশনমন্যান  হেকত পন্যারন্যার  মকতন্যা  জিনসেম্মবত/গণববধতন্যা  যেবদ 
উপন্যায়েহেমীন  উনমলেতন্যার  বদককে  ধন্যাববত  হেকত  থেন্যাককে  আমন্যাকদর  আর  যেন্যাওয়েন্যার  জিন্যায়েগন্যা 
থেন্যাকেকব নন্যা। সেবন্যার আকগ উচ্ছকন্নি যেন্যাকব বন্যাবাংলেন্যাকদশ। নতম ন কেকর বনথের হেকব আমন্যাকদর 
ইবতহেন্যাকসের সেবচিন্যাইকত সেমনর ঘটনন্যাটন্যা – একেন্যাত্তিকরর মমবক্তিযেমদ্ধি। 

রচিনন্যা: জিন্যানময়েন্যাবর-লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪। প্রেকেন্যাশ: নদবনকে ববণকে বন্যাতর ন্যা: ১১ই জিন্যানময়েন্যাবর, ১৮ই 
জিন্যানময়েন্যাবর ২০১৪, ১লেন্যা লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪; নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ: ১১ই জিন্যানময়েন্যাবর, ১৮ই জিন্যানময়েন্যাবর 
২০১৪, ১লেন্যা লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪।
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ছচাতব্বিশ

স্বন্যাধমীনতন্যা সেবহেষম তন্যা সেবাংগঠন

বগন্যার আবসেফি মবহেউবদ্দেন

২৬.১ স্বন্যাধমীনতন্যা দন্যাবয়েত্বশমীলেতন্যা প্রেভম ত্ব

মন্যানমর  স্বন্যাধমীন  প্রেন্যাণমী  বহেকসেকব  জিকনকছে।  স্বন্যাধমীনতন্যা  তন্যার  প্রেকেক বতপ্রেন্যাপ্ত,  অনজিরন্যাত  ও 
সেহেজিন্যাত,  এববাং  আলন্যাহেপ্রেদত্তি  প্রেজিন্যাবত-স্বভন্যাব।  প্রেকেক বত-প্রেবকবত্তি।  মনমরনপ্রেকেক বত  এমন 
একেটন্যা  সেত্তিন্যা  যেন্যা  অনমসেবন্ধৎসেম,  বচিনন্যাশমীলে,  বনরমীক্ষন্যাপ্রেবণ,  সেকজিনশমীলে,  আত্মপ্রেকেন্যাশ-
পরন্যায়েণ  এববাং  যেথেন্যাসেন্যাধন-সেদন্যাস্বন্যাধমীন  একেটন্যা  প্রেন্যাণসেত্তিন্যা।  স্বন্যাধমীনতন্যা  মন্যাকন  বকেন্তু  লস্রেফি 
জিন্যাতমীয়ে  পতন্যাকেন্যা  নন্যা।  স্বন্যাধমীনতন্যা  মন্যাকন  শুধম  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  স্বন্যাধমীনতন্যা  নয়ে।  স্বন্যাধমীনতন্যা  মন্যাকন 
বনবক্তির  নদবহেকে-আবত্মকে  স্বন্যাধমীনতন্যা,  বনববরকশকর  সেকেলে  মন্যানমকরর  আত্মপ্রেকেন্যাকশর 
স্বন্যাধমীনতন্যা। স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন শুধম বনকজির স্বন্যাধমীনতন্যা নয়ে। অকননরও স্বন্যাধমীনতন্যা। স্বন্যাধমীনতন্যা 
মন্যাকন  শুধম  আমন্যার  মত প্রেকেন্যাকশর  স্বন্যাধমীনতন্যা  নয়ে।  বভন্নিমকতরও  স্বন্যাধমীনতন্যা।  বভন্নিমত 
প্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যা ছেন্যাড়ন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা কেথেন্যাটন্যাই অথেরহেমীন। স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন তন্যাই সেবহেষম তন্যাও 
বকট। পরমত-সেবহেষম তন্যা। পরন্যাচিন্যার-সেবহেষম তন্যা। পরধমর-সেবহেষম তন্যা। পরভন্যারন্যা-সেবহেষম তন্যা। 
পরজিন্যাবত-সেবহেষম তন্যা।

অকননর মকতর প্রেবত বযেবন সেবহেষম  নন বতবন বনকজির স্বন্যাধমীনতন্যার মমলেন লবন্যাকঝন নন্যা। 
বতবন লবন্যাকঝন নন্যা: অপকরর স্বন্যাধমীনতন্যাই আমন্যার স্বন্যাধমীনতন্যার গনন্যারন্যাবন। অকননর স্বন্যাধমীনতন্যা 
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ক্ষম ণ্ণ হেকলে আমন্যার স্বন্যাধমীনতন্যাও ববপন্নি হেকব। অকননরন্যা প্রেকতনককেই যেবদ পমণরন্যাঙ স্বন্যাধমীনতন্যার 
পমণরন্যাঙ  অথের  উপলেবব  ও  আমলে  নন্যা  কেকর  তন্যাহেকলে  তন্যাহরন্যা  আমন্যার  স্বন্যাধমীনতন্যার 
প্রেকয়েন্যাজিনমীয়েতন্যাও বমঝকব নন্যা। আক্রন্যান হেকব আমন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা।

দন্যাসে দ্বিন্যারন্যা পবরকববষত থেন্যাকেকলে স্বন্যাধমীনতন্যা মমলেনহেমীন। অপকরর শরমীর লথেককে শুকর 
লনওয়েন্যা শ্রকম ছেন্যাড়ন্যা যেবদ আমন্যার গ্রন্যাসেন্যাচ্ছন্যাদনই সেম্ভিব নন্যা হেয়ে, স্বন্যাধমীনতন্যা তন্যাহেকলে ববকশর 
ববকশর বনবক্তির ববকশরন্যাবধকেন্যার মন্যাত্রি। ববলেন্যাবসেতন্যা মন্যাত্রি। গুবটকেকয়ের বপ্রেবভকলেজি-প্রেথেন্যা 
মন্যাত্রি। ক্রমীতদন্যাসে-ভম বমদন্যাসেকদর যেমগ  পন্যার হেকয়ে এখনও যেবদ মজিমবরদন্যাসেত্বই কেরকত হেয়ে 
মন্যানমরককে, তন্যাহেকলে বন্যাস্তকব তন্যাহর লকেন্যাকনন্যা স্বন্যাধমীনতন্যাই নন্যাই। স্বন্যাধমীনতন্যা তন্যাহর জিনন বমবষ ও 
মমলেনহেমীন  একেবট  বনঙশব-মন্যাত্রি।  স্বন্যাধমীনতন্যা  মন্যাকন  তন্যাই  শ্রকমর  স্বন্যাধমীনতন্যা,  অন্নি-বস্ত্র
-বন্যাসেস্থিন্যান-  বশক্ষন্যা-বচিবকেৎসেন্যা ইতনন্যাবদ সেববকেছেমর পমণর অবধকেন্যার। স্বন্যাধমীনতন্যা তন্যাই বঞ্চনন্যা 
নবরমন লথেককে স্থিন্যায়েমী মমবক্তির সেন্যামন্যাবজিকে বকনন্যাবস্তও বকট।

মন্যানমর তন্যাই বকলে লস্রেফি উদরসেবরস্ব প্রেন্যাণমী নয়ে। শুধম  খন্যাকদন বন্যাহকচি নন্যা আশরন্যাফিম লে 
মখলেমকেন্যাত।  লসে  বন্যাহকচি  তন্যাহর  বচিনন্যায়ে-অনমধনন্যাকন-অনমসেন্ধন্যাকন।  সেকজিকনর  বনতনপ্রেকেন্যাকশ। 
মন্যানমর  শুধম  প্রেজিনকন-পবরপন্যাককে  মন্যানমর  নয়ে।  আত্মন্যায়েও  মন্যানমর।  স্বন্যাধমীনতন্যা  মন্যানমকরর 
আত্মন্যার  জ্বন্যালেন্যানমী।  স্বন্যাধমীনতন্যার  আগুকন  নফিকসের  জ্বন্যালেন্যাতনককে  জ্বন্যালেন্যাকত-জ্বন্যালেন্যাকত 
লপন্যাড়ন্যাকত-লপন্যাড়ন্যাকত তকবই মন্যানমর  হেকয়ে  উঠকত থেন্যাককে  মন্যানমর।  পবরশুদ্ধি হেকয়ে  উঠকত 
থেন্যাককে তন্যাহর  আত্মন্যা,  আর আত্মববকেন্যাশ। স্বন্যাধমীনতন্যার  সেন্যাধনন্যা  মন্যাকন  তন্যাই  পববত্রি হেকয়ে 
উঠকত থেন্যাকেন্যার জিমীবনভর উপন্যাসেনন্যা।

স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন যেন্যাকচ্ছতন্যাই কেরন্যার প্রেশ্নন্যাতমীত লেন্যাইকসেন্স নয়ে। বরবাং ‘স্বন্যাধমীন’ শবটন্যার 
লভতকরই আকছে ‘স্ব-অধমীনতন্যা’র ধন্যারণন্যা। বনকজিককে বনকজি পবরচিন্যালেনন্যা কেরকত পন্যারন্যার 
ধন্যারণন্যা। সেন্যায়েত্ত্বশন্যাবসেত-স্বপবরচিন্যাবলেত হেওয়েন্যার সেক্ষমতন্যার ধন্যারণন্যা। বযেবন বনকজির যেন্যাবতমীয়ে 
বসেদ্ধিন্যান  বনকজি  বনকত  পন্যাকরন  নন্যা  বকলে  আম্মম-আব্বমককে  ডিন্যাককেন,  হুজিমর-মমরবব্ব-
মতকমন্যাড়লেককে ডিন্যাককেন,  বতবন কেমী কেকর স্বন্যাধমীন মন্যানমর হেকবন?  স্বন্যাধমীনতন্যা তন্যাই বনকজির 
দন্যাবয়েত্ব বনকজি লনওয়েন্যা। বকেন্তু বনবক্তি অসেম্পমণর। এববাং লসেজিকননই তন্যাহর বনকজিককে সেতত-
ববকেবশত কেকর লতন্যালেন্যার জিমীবনভর সেন্যাধনন্যা আরন্যাধনন্যা ইবন্যাদত। অসেম্পমণর বকলেই আবন্যার 
মন্যানমর পরস্পকরর প্রেবত বনভর রশমীলে বকট। এই বনভর রশমীলেতন্যাই মন্যানমরককে অকননর প্রেবত 
দন্যাবয়েত্বশমীলে কেকর লতন্যাকলে।

স্বন্যাধমীনতন্যা  মন্যাকন  তন্যাই  দন্যাবয়েত্বশমীলেতন্যাও।  স্বন্যাধমীন  বনবক্তি-মন্যানমর  বতবন  বযেবন  তন্যাহর 
বনকজির-পবরবন্যাকরর-কেওকমর-কেবমউবনবটর-মন্যাপ্রেকেক বতর সেমসেনন্যা-সেম্ভিন্যাবনন্যা দন্যাবয়েত্ব বনকয়ে 
ববচিবলেত  ও কেমরতৎপর  মন্যানমর।  এই  বনন্যাপন্যাকর  বতবন  উদন্যাসেমীন  থেন্যাকেকত  পন্যাকরন  নন্যা। 
সেমন্যাকজির শুভ-মঙলে-কেলেনন্যাকণর প্রেবত বতবন আত্মপ্রেবতশ্রুবতবদ্ধি। সেমন্যাকজির সেমসেনন্যাককে 
বতবন  বনবক্তিগত  সেমসেনন্যা  মকন  কেকরন।  সেমন্যাকজির  আননককে  বতবন  বনকজির  আনন 
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বহেকসেকব ভন্যাগন্যাভন্যাবগ কেকর লনন।
বনকজিককে  লশয়েন্যার  নন্যা  কেরকলে,  বনকজির  অনমভম বত-বচিনন্যা-উপলেবব  অকননর  সেন্যাকথে 

ভন্যাগন্যাভন্যাবগ কেরকত নন্যা পন্যারকলে মকন মকন মন্যারন্যা যেন্যায়ে মন্যানমর। স্বন্যাধমীনতন্যার সেদন্যানন মন্যাকঠ 
মন্যারন্যা  যেন্যায়ে।  সেমতরন্যাবাং  শুধম  পরবনভর রশমীলেতন্যার  কেন্যারকণই  নয়ে,  পরস্পর-লশয়েন্যাবরকঙের 
আকেম লেতন্যাজিবনত সেহেজিন্যাত মনমরন-প্রেবকবত্তির জিকননও একে মন্যানমর অনন মন্যানমরককে লখন্যাহকজি। 
একেন্যা লথেককেও একে সেন্যাকথে থেন্যাককে। অকননর প্রেবত আগ্রহেমী হেয়ে। অকননর প্রেবত দন্যায়েবদ্ধি হেয়ে। 
বনকজির প্রেবত দন্যায়েবদ্ধিতন্যাই তন্যাককে অকননর প্রেবত দন্যায়েবদ্ধি কেকর। দন্যায়েবদ্ধি কেকর পবরবন্যার ও 
প্রেবতকবশমীর প্রেবত। কেওম ও কেবমউবনবটর প্রেবত। পরম ও প্রেবতকবকশর প্রেবত। স্বন্যাধমীনতন্যা-
মন্যাত্রিই তন্যাই দন্যাবয়েত্বশমীলেতন্যা। দন্যাবয়েত্বশমীলে হেওয়েন্যা ছেন্যাড়ন্যা স্বন্যাধমীন হেওয়েন্যার উপন্যায়ে লনই।

পরন্যাধমীন  মন্যানমরই  পন্যাকরন  পকরর  প্রেবত  উদন্যাসেমীন  থেন্যাকেকত।  আত্মরবতকত  মগ্ন 
থেন্যাকেকত। লকেননন্যা বনকজির প্রেবত সেবতনকেন্যাকরর ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা থেন্যাককে নন্যা পরন্যাধমীন ললেন্যাককের। 
বতবন  লতন্যা  বন্যাহকচিনই  অকননর  অধমীকন।  অকননর  হুকেম কম।  অকননর  বচিনন্যায়ে।  অকননর 
ভন্যাবন্যাদকশর। ফিকলে হেয়ে বতবন আত্মবদ্ধি হেন, নয়েকতন্যা হেন পন্যালেবদ্ধি। গন্যা ভন্যাসেন্যান গড্ডলে-
প্রেবন্যাকহে। লভহ ড়ন্যার পন্যাকলের একেজিন হেকয়ে বতবন সেমখমী হেন। পন্যাকলের লগন্যাদন্যার পথে ভম লে হেকলে 
বতবনও ববপথেমী হেন। লবপথেম হেন। কেমী কেকর বমশকবন বতবন অপকরর সেন্যাকথে?  অপরককে 
বতবন ভয়ে কেকরন। তন্যাহর কেন্যাকছে অপর মন্যাকনই ভম কলের ভয়ে। ঠকেন্যার ভয়ে। বনকজির ভম লে 
বনকজি কেরন্যার সেমকযেন্যাগ লথেককে বনকজিককে ববঞ্চত কেকরন বতবন। বতবন হেয়েত ভন্যাকবন নন্যা, 
ভন্যাবকলেও বমঝকত চিন্যান নন্যা বন্যা পন্যাকরন নন্যা: ভম লেহেমীন পথে মন্যাকন আকগ লথেককে শন্যানবন্যাহধন্যাকনন্যা 
‘বনভমরলে’ পথে। অকননর পথে।

স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন ভম লে কেরন্যারও স্বন্যাধমীনতন্যা। ভম লে কেরন্যার ঝম হবকে ছেন্যাড়ন্যা অনমসেন্ধন্যান হেয়ে 
নন্যা। নতম কনর পথেকরখন্যা আহকেন্যা যেন্যায়ে নন্যা। লকেফৌতম হেলে কেকম লযেকত থেন্যাককে মন্যানমকরর। বজিজন্যাসেন্যা 
আকসে  নন্যা।  মন্যানমর  হেকয়ে  উঠকত  থেন্যাককে  মমখস্ত  মন্যানমর।  শন্যাসেককের-গুরর-হুজিমকরর-
মমরবব্বর-পমকরন্যাবহেকতর-যেন্যাজিককের-বশক্ষককের-রন্যাজিনমীবতককের-সেমন্যাকটর রবচিত দমীক্ষন্যায়েন-
প্রেককেফৌশকলের মমখস্ত মনন্যানময়েন্যালে অনমসেরণ কেকরন বতবন। মন থেন্যাককে জিগদ্দেলে কেন্যাদন্যা হেকয়ে। 
লসেই কেন্যাদন্যায়ে গকড় ওকঠ অকননর আদলে। অপকরর প্রেবতমন্যা। শন্যাসেককের শন্যাস্ত্রধমর।

ভম লে কেরন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা ছেন্যাড়ন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা একেটন্যা কেথেন্যা মন্যাত্রি। স্বন্যাধমীন মন্যানমর জিমীবকনর 
অবভজতন্যা অজিরন  কেকর  ভম লে কেরকত-কেরকত। আছেন্যাড় লখকত লখকতই হেন্যাহটকত লশকখ 
মন্যানমর। ঝম হবকে নন্যা বনকলে হেন্যাহটন্যা বশখত নন্যা মন্যানমর। পন্যা ভন্যাঙেন্যার,  লকেন্যামর ভন্যাঙেন্যার,  এমনবকে 
প্রেন্যাণসেবাংশকয়ের ঝম হবকে। তন্যাহর বশক্ষন্যা আকসে লঠককে বশকখ। টন্যায়েন্যালে অনন্যান এরকরর পকথেই 
আকসে সেকজিনশমীলেতন্যা।  লকেন্যাকনন্যা  লটবনকঙের  মন্যাধনকম  নয়ে।  আকবন্যালে-তন্যাকবন্যালে  ভন্যাবকত-
ভন্যাবকতই  বচিনন্যা  কেরকত লশকখ  মন্যানমর।  স্বন্যাধমীনতন্যাই  সেকজিনশমীলেতন্যার  ধন্যাত্রিমী।  স্বন্যাধমীনতন্যাই 
মন্যানমকর-মন্যানমকর সেবতনকেন্যাকরর মন্যানবমীয়ে সেম্পককের র – লপ্রেম-বন্ধম ত্ব-আত্মমীয়েতন্যার – সেবাংহেবত 
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সেকবষ কেরকত পন্যাকর।
স্বন্যাধমীনতন্যা  নন্যামকে  এই  বসবটর প্রেবত অবকহেলেন্যা  ও অপ্রেমীবতই  মন্যানবসেমন্যাকজি যেত 

অশন্যাবনর মমলে। যেত নকষর লগন্যাড়ন্যা।  অথেচি মন্যানমর  মন্যাকত্রিরই মকধন  স্বন্যাধমীনতন্যার বমীজিন্যানম 
থেন্যাককে। মন্যানমকরর ভন্যারন্যার মকধনই থেন্যাককে সেকজিনশমীলেতন্যার সেক্ষমতন্যা। তন্যাছেন্যাড়ন্যা মন্যানমর অনহেমীন 
কেথেন্যা বকলে লযেকত পন্যারত নন্যা। অবদ্বিত-অনন-আলন্যাহেককে বনকয়ে বচিনন্যা কেরকত পন্যারত নন্যা। 
তন্যাহর বনকজিরই লভতকর আকছে পরকমর নমর। সেদন্যা-পববত্রি আকলেন্যা। মন্যানমকরর অনজিরন্যাত 
এই স্বন্যাধমীনতন্যাকবন্যাধককে গলেন্যা বটকপ ধকর বকেছেম বকেছেম মন্যানমর। শন্যাসেকে-মন্যানমর।

আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশ প্রেকেট হেকয়ে উকঠকছে শন্যাসেকেকদর পরস্পকরর গলেন্যা বটকপ ধরন্যার 
এই  রন্যাজিনমীবত।  রগকেন্যাটন্যা-গলেন্যাকেন্যাটন্যা-গুবলেবররকণর  শন্যাসেনপ্রেণন্যালেমী।  অথেচি  আলন্যাহের 
রন্যাজিকত্ব (অথেরন্যাৎ, ভম প্রেকেক বতকত ও প্রেন্যাণপ্রেকেক বতকত) ‘শন্যাসেন’-এর লকেন্যাকনন্যা ধন্যারণন্যাই নন্যাই। 
অরকণন-পন্যাহেন্যাকড়-সেন্যাগকর লকেউ কেন্যাকরন্যা শন্যাসেকে নয়ে। মহেন্যাকেন্যাকশ গ্রহে-নক্ষত্রি লকেউ কেন্যাকরন্যা 
প্রেভম  নয়ে।  আলন্যাহের  রন্যাজিকত্ব  সেকেকলে  চিকলে  আলন্যাহের  বনয়েকম।  লসেই  বনয়েম  অনন 
নববচিকত্রিনর ও স্ব-অধমীনতন্যার। পরস্পর-সেহেকযেন্যাবগতন্যা আর স্বন্যাতকন্ত্রিনর।

তন্যারপরও, বকেছেম-বকেছেম মন্যানমর হেকয়ে ওকঠন প্রেভম -মন্যানমর। তন্যাহরন্যা ভম কলে যেন্যান: জিগকতর 
সেবরকেতক র ত্ব একেমন্যাত্রি আলন্যাহের। আমন্যাকদর একেমন্যাত্রি প্রেভম  বতবন। তন্যাহককে অস্বমীকেন্যার কেকরই 
লকেবলে বকেছেম  মন্যানমকরর পকক্ষ ‘প্রেভম ’ হেকয়ে ওঠন্যা সেম্ভিব আমন্যাকদর জিমীবনমকতম নর। মঙলেন্যা-
মঙকলের। এহরন্যা  আলন্যাহের সেবরময়ে প্রেভম কত্বর অবাংশমীদন্যাবরত্ব দন্যাবব কেকর বকসে। এহরন্যা হেয়েত 
লখয়েন্যালেই কেকরন নন্যা লযে এর লভতর বদকয়ে তন্যাহরন্যা বনকজিরন্যাই হেকয়ে উঠকছেন আলন্যাহেববকরন্যাধমী। 
প্রেকেক বতর বনয়েমববকরন্যাধমী। আলন্যাহেপ্রেদত্তি মনমরন-স্বন্যাধমীনতন্যার ববকরন্যাধমী।

২৬.২ সেবরপ্রেকেন্যার স্বন্যাধমীনতন্যাববকরন্যাধমীকদর তন্যাণ্ডব

সেবরপ্রেকেন্যার স্বন্যাধমীনতন্যাববকরন্যাধমীকদর তন্যাণ্ডবই চিলেকছে আজি বন্যাবাংলেন্যাকদকশ। আইন-আদন্যালেত-
পমবলেশ  বদকয়ে  একেদলে  চিন্যালেন্যাকচ্ছন  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  তন্যাণ্ডব।  যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর  ববচিন্যাকরর  নন্যাকম। 
রন্যাজিন্যাকেন্যারবনধকনর নন্যাকম। লযেন গুবটকেয়ে ললেন্যাকেককে ফিন্যাহবসের দবড়কত ঝম বলেকয়ে রন্যাখকলেই স্বগর 
হেকয়ে যেন্যাকব লদশ। সেব মমশবকেকলের আসেন্যান হেকয়ে যেন্যাকব। আকরকে দলে তন্যাণ্ডব চিন্যালেন্যাকচ্ছন 
ইট-পন্যাটককেলে-লবন্যামন্যা-কেকেকটলে  বনকয়ে।  যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর  বন্যাহচিন্যাকনন্যার  নন্যাকম।  লযেন  যেমদ্ধিন্যা-
পরন্যাধমীকদর ফিন্যাহবসে মন্যাকন লখন্যাদ আলন্যাহে-ইসেলেন্যাম-রন্যাসেমলে (সেন্যান্তঃ) এর ফিন্যাহবসে। আকরকে দলে 
তন্যাণ্ডব চিন্যালেন্যাকনন্যার প্রেসবত বনকচ্ছন নন্যাবস্তকে-বগন্যারকদর বনমমরলে কেরন্যার নন্যাকম। লযেন গুবটকেয়ে 
বন্যাচ্চন্যা লছেকলে মহেন্যানবমী  (সেন্যান্তঃ)  এর নন্যাকম বননন্যা কেরকলেই নবমীজিমীর গন্যাকয়ে কেন্যাদন্যা  ললেকগ 
যেন্যাকব। ইসেলেন্যাম উচ্ছকন্নি চিকলে যেন্যাকব। ইসেলেন্যাকমর লহেফিন্যাজিত কেরন্যার স্ববনকয়েন্যাবজিত দন্যাবয়েত্ব 
বনকয়ে বনকয়েকছেন এহরন্যা। উকদ্দেশন ‘নন্যাবস্তকে’ নন্যামকে তন্যাজিন্যা মন্যানমকরর রক্তি বদকয়ে নবমীজিমীর 
ভন্যাবমযেরন্যাদন্যাককে  ধমকয়েমমকছে  পমত-পববত্রি কেরন্যা।  উপন্যায়ে  আইন-আদন্যালেত-মকতম নদণ্ড। এববাং 
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৩১৩ জিকনর শন্যাহেন্যাদন্যাত-লস্কন্যায়েন্যাডি। বদকরর যেমকদ্ধির ৩১৩ জিন লযেন্যাদ্ধিন্যার কেথেন্যা মকন পকড় 
যেন্যায়ে। যেন্যাহরন্যা মহেন্যানবমীর সেপকক্ষ যেমদ্ধি কেকরবছেকলেন।

সেবরপ্রেকেন্যার  মন্যাইকে-মঞ্চ-মমরবব্বরন্যা  এসেকবরই  নন্যাম  বদকয়েকছেন  রন্যাজিনমীবত।  এই 
রন্যাজিনমীবতর সেবরকশর লখলেন্যায়ে ববলের পন্যাহঠন্যা হেকয়েকছেন কেকয়েকে জিন বগন্যার। কেথেন্যাককে কেথেন্যা 
বদকয়ে লমন্যাকেন্যাকবলেন্যার শবক্তি এই রন্যাকষ্ট্রের নন্যাই। ললেখন্যা বদকয়ে ললেখন্যাককে লমন্যাকেন্যাকবলেন্যার শবক্তি 
লদখবছে প্রেবমীণ ও প্রেন্যাজ ‘আলন্যামন্যা’লদরও নন্যাই। এমনবকে বননন্যা-ভৎরসেনন্যা  বদকয়েও নন্যা। 
লডিককে বনকয়ে কেন্যাকছে বকসে মন্যাথেন্যায়ে হেন্যাত বমবলেকয়ে লহেদন্যাকয়েত-নবসেহেত কেরন্যা বদকয়েও নন্যা।

সেবন্যাইককে বনকয়ে বকসে আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যা  কেরন্যার উকদনন্যাগ লনওয়েন্যার মকতন্যা লকেউ 
নন্যাই।  রন্যাজিবনবতকে  দলে লতন্যা  নন্যাই-ই,  প্রেধন্যানমন্ত্রিমী  নন্যাই,  ববকরন্যাধমী  দকলের  লনত্রিমী  নন্যাই, 
রন্যাষ্ট্রেপবত নন্যাই। সেমন্যাকজি সেবরজিনমন্যানন লকেন্যাকনন্যা মনমরনসেনন্যান নন্যাই। বকে কেপন্যালে আমন্যাকদর! 
সেবন্যাই মন্যাথেন্যা লবকচি বদকয়ে বকসে আকছেন। দন্যালেন্যাবলে কেরকছেন ক্ষমতন্যার। লকেন্যাকনন্যা নন্যা লকেন্যাকনন্যা 
কেন্যাবশমবন্যাজিন্যার-কেম বঠর।

সেকেকলেই লদখবছে দমনপমীড়ন-দণ্ডবববধ চিন্যান। মন্যানমকরর স্বন্যাধমীন ববকবকেবমবদ্ধির ওপর 
কেন্যাকরন্যা আস্থিন্যা আকছে বকলে মকন হেকচ্ছ নন্যা। লকেউ চিন্যান রন্যাষ্ট্রেককে বদকয়ে যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদরককে 
ফিন্যাহবসে বদকত। লকেউ চিন্যান ঐ একেই রন্যাষ্ট্রেককে বদকয়ে নন্যাবস্তকেকদরককে শুকলে চিড়ন্যাকত। লকেউ চিন্যান 
লখন্যাদ রন্যাষ্ট্রেশবক্তিককে চিনন্যাকলেঞ্জ কেকর বনকজিরন্যা রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যায়ে লযেকত। সেকেকলেরই লচিন্যাখ রন্যাকষ্ট্রের 
বদককে। রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যার বদককে। সেকেকলেই এহরন্যা  রন্যাজিনমীবত কেরকছেন। ক্ষমতন্যার রন্যাজিনমীবত। 
লকেউ মমবক্তিযেমকদ্ধির নন্যাকম। লকেউ ইসেলেন্যাকমর নন্যাকম। লকেউ গণতন্যাবন্ত্রিকে বনবরন্যাচিকনর নন্যাকম। 
আর এই সেমকযেন্যাকগ রন্যাষ্ট্রে হেকয়ে উঠকছে আকরন্যা  ববরর। আকরন্যা  বলেপ্রেকয়েন্যাগকেন্যারমী। আকরন্যা 
বনষম র।  আকরন্যা  আইন-আদন্যালেত-দণ্ডবববধবনভর র।  রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা  হেকয়ে  উঠকছে  রন্যাক্ষসে। 
সেবরময়ে নস্বরতন্ত্রিমী।

২৬.৩ বচিনন্যাপমবলেকশর ভম বমকেন্যায়ে রন্যাষ্ট্রে

সেবর-ধন্যারন্যার গুবটকেয়ে বকেছেম ললেন্যাককের ক্ষমতন্যা-বলেপন্যার পবরণন্যাম লভন্যাগ কেরকত হেকচ্ছ লগন্যাটন্যা 
সেমন্যাজিককে।  সেবরপ্রেকেন্যার  স্বন্যাধমীনতন্যাববকরন্যাধমীকদর  কেতক র ত্বতন্যাবন্ত্রিকে  হেন্যানন্যাহেন্যাবনর  কেন্যারকণ  খড় 
লনকম  আসেকছে লখন্যাদ  স্বন্যাধমীনতন্যার  ওপকর। বনবক্তির স্বন্যাধমীনতন্যার  ওপর। বচিনন্যা  ও মত-
প্রেকেন্যাকশর সেন্যামন্যাবজিকে স্বন্যাধমীনতন্যার ওপর। এমনবকে লখন্যাদ রন্যাকষ্ট্রের স্বন্যাধমীনতন্যার ওপরও। লযে 
জিন্যাবত দমীঘরকেন্যালে ধকর বনকজিরন্যা বনকজিরন্যা কেটর হেন্যানন্যাহেন্যাবনকত বলেপ্ত হেয়ে, ক্রমশ তন্যার রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
সেন্যাবরকভফৌমত্ব অনন্তঃসেন্যারশমনন হেকযে উঠকত থেন্যাককে। এ কেথেন্যা লবন্যাঝন্যার জিনন বই পড়ন্যা লেন্যাকগ 
নন্যা। মন্যাস্টেন্যাবর কেরন্যা লেন্যাকগ নন্যা। রন্যাজিনমীবতববদ হেওয়েন্যা লেন্যাকগ নন্যা। আলন্যামন্যাও হেওয়েন্যা লেন্যাকগ 
নন্যা।

সেবরকশর বচিনন্যাপমবলেকশর ভম বমকেন্যায়ে অবতমীণর হেকয়েকছে রন্যাষ্ট্রে। লকে কেমী বলেকব,  লকে কেমী 
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বলেখকব,  সেব বকেছেম  মবনটবরবাং কেরকব রন্যাষ্ট্রে। অরওকয়েকলের ওকশবনয়েন্যা হেকয়ে উঠকছে রন্যাষ্ট্রে। 
লকেবজিবব-কেবমউবনস্টেকদর  সেবরন্যাত্মকে-নস্বরতন্ত্রিমী  রন্যাবশয়েন্যা  হেকয়ে  উঠকছে  রন্যাষ্ট্রে।  লভন্যাগবলেপম 
লসেফৌবদ লশখকদর রন্যাজিতন্ত্রি হেকয়ে উঠকছে রন্যাষ্ট্রে। ‘ধমরন্যানমভম বত’লত আঘন্যাকতর নন্যাকম এই বগ 
লসেই  বগ,  এই  পবত্রিকেন্যা  লসেই  পবত্রিকেন্যাককে  বনবরদ্ধি কেকর  চিলেন্যার  কেন্যাকজি লনকমকছে  রন্যাষ্ট্রে। 
আইয়েন্যাকম  জিন্যাকহেবলেয়েন্যায়ে  বফিকর  যেন্যাবচ্ছ  আমরন্যা।  মবনর  ভন্যাঙেকলে,  প্রেবতমন্যা  ভন্যাঙেকলে, 
মসেবজিকদ আগুন জ্বলেকলে কেন্যাকরন্যা ধমরন্যানমভম বতকত আঘন্যাত লেন্যাকগ নন্যা বকলে রন্যাষ্ট্রে মকন কেকর। 
আর শুধম কেকয়েকে লেন্যাইন বলেখকলেই রন্যাকষ্ট্রের ধমরন্যানমভম বত সেন্যাত আসেমন্যাকন উকঠ যেন্যায়ে।

ধমরন্যানমভম বতই  বকে  একেমন্যাত্রি  অনমভম বত  মন্যানমকরর?  আর  লকেন্যাকনন্যা  অনমভম বত  নন্যাই? 
নন্যারন্যায়েণগকঞ্জর ‘মকনর আকলেন্যা’ বনবভকয়ে লদওয়েন্যা ত্বকেমী-হেতনন্যাকেন্যাকণ্ডর অণ্ডককেন্যার-লথেহতকলে
-লদওয়েন্যা খমনমী-গডিফিন্যাদন্যারকদরককে দমধকেলেন্যা বদকয়ে পমকর রন্যাখকলে কেন্যাকরন্যা সেনন্যান-অনমভম বতকত 
আঘন্যাত  লেন্যাকগ  নন্যা?  ববজন্যাপকন-বটবভকত-বসেকনমন্যায়ে-পবত্রিকেন্যায়ে-রন্যাস্তন্যায়ে-লরস্টেম করকন-
কেনসেন্যাকটর -ইকভন-মনন্যাকনজিকমকন বড়কলেন্যাককের লভন্যাগববলেন্যাসে ও প্রেন্যাচিমযের,  আর অনমষন্যান-
লকেবন্দ্রকে  খন্যাদন-অপচিকয়ের  সেন্যাবরক্ষবণকে  ভন্যাচিমরয়েন্যালে  ও  বরয়েন্যালে  প্রেদশরনমীকত  লকেন্যাবট-লকেন্যাবট 
ক্ষম ধন্যাতর  মন্যানমকরর  ক্ষম ধন্যা-অনমভম বত  আঘন্যাত  পন্যায়ে  নন্যা?  সেমীমন্যাহেমীন  শন্যানশওকেত  আর 
লজিফৌলেমকরর বনলেরজ সেমীমন্যাহেমীন সেন্যাবরক্ষবণকে সেম্প্রচিন্যাকর অজিস্রে অভন্যাবমী মন্যানমকরর অভন্যাব-
অনমভম বত অসেম্মন্যাবনত হেয়ে নন্যা?

বহেনমরন্যা লেবাংমন্যাচির  কেরন্যার ক্ষমতন্যা রন্যাকখ নন্যা বকলে রন্যাষ্ট্রে তন্যার অনমভম বতর প্রেবত উদন্যাসেমীন 
হেকত পন্যাকর। খন্যাকদনর জিনন লেবাংমন্যাচির  নন্যাই বকলে ক্ষমধন্যাতর কদর অনমভম বতককে উকপক্ষন্যা কেরকত 
পন্যাকর রন্যাষ্ট্রে। গবরকবর জিনন আইন নন্যাই। আদন্যালেত নন্যাই। ববচিন্যার নন্যাই। টন্যাইবমনন্যালে নন্যাই। 
লেবাংমন্যাচির  নন্যাই।  শন্যাহেবন্যাগও নন্যাই।  লকেন্যাবট  মন্যানমর  অন্নিন্যাভন্যাকব  থেন্যাকেকলে মমবক্তিযেমকদ্ধির লচিতনন্যা 
ববনষ হেয়ে নন্যা। বনন্যাসেকফিবম হেয়ে নন্যা। গবরকবর জিনন হেযেরকতর (সেন্যান্তঃ) দরকদর কেথেন্যা সরণ 
কেরন্যার  মকতন্যা  মন্যানমর  ক্রমশ  কেকম  যেন্যাকচ্ছ।  লখকত  নন্যা  পন্যাওয়েন্যা  মন্যানমকরর  ক্ষম ধন্যা-বঞ্চনন্যা 
অভন্যাব-অবভকযেন্যাকগর জিনন সেন্যামন্যাকজির,  এমনবকে সেমশমীলে সেমন্যাকজিরও,  লকেন্যাথেন্যাও লকেন্যাকনন্যা 
দকশনমন্যান হেন্যাহেন্যাকেন্যার নন্যাই।

বগন্যারকদরককে  লগ্রপ্তন্যাকরর  মন্যাধনকম  সেরকেন্যার  শন্যাহেবন্যাকগর  সেন্যাকথে  লবঈমন্যাবন  কেকরকছে। 
যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমীকদর ববচিন্যার সেরকেন্যাকরর জিনন  ক্ষমতন্যার লখলেন্যাধমলেন্যা  মন্যাত্রি। ক্ষমতন্যার জিনন লযে 
কেন্যাউককে  ‘জিবন্যাই’  কেকর  বদকত  কেসেমর  কেরকব  নন্যা  সেরকেন্যার।  লযে  আবসেফিককে  জিগন্নিন্যাথে 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের গবরব বশক্ষন্যাথেরমীকদর পকক্ষ ললেখন্যার জিনন,  আকনন্যালেকন সেবাংগবঠত কেরন্যার 
জিনন রন্যাকত অন্ধকেন্যাকর তম কলে বনকয়ে বগকয়েবছেলে বডিবব, লযে আবসেফিককে এই লসেবদন প্রেন্যায়ে খমন 
কেকর লফিকলেবছেলে উনত্তি-মতন্যান্ধরন্যা,  লযে আবসেফি ‘গলেন্যায়ে চিন্যাপন্যাবতর লকেন্যাপ’ বনকয়ে অসেমস্থি 
পকড় আকছেন, ঘন্যাড় পযেরন লঘন্যারন্যাকত পন্যাকরন নন্যা, লসেই আবসেফিককে এবন্যার লসেই একেই বডিবব 
তম কলে বনকয়ে লগলে মতপ্রেকেন্যাকশর দন্যাকয়ে। এখন লদখবছে খমন হেকয়ে লবহকচি লগকছেন রন্যাজিমীব। 
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নইকলে তন্যাহককে তম কলে বনকয়ে লযেত বডিবব। রন্যাজিমীকবর আত্মন্যার সেন্যাকথে লবঈমন্যাবন কেকরকছে এই 
সেরকেন্যার।  আবসেফিকদরককে  লগ্রপ্তন্যাকরর  মন্যাধনকম  ‘আলন্যামন্যা’লদরককেও  ধন্যাপ্পন্যাবন্যাবজির 
লগন্যাহজিন্যাবমলে লদওয়েন্যার লচিষন্যা কেরকছে এই সেরকেন্যার।

২৬.৪ অজতন্যার সেবাংঘন্যাত এববাং স্বন্যাধমীনতন্যার তন্যাড়নন্যা

মন্যানমকরর রক্তি বদকয়ে হেযেরত মমহেম্মকদর  (সেন্যান্তঃ)  লগফৌরব বন্যাড়ন্যাকত চিন্যান যেন্যাহরন্যা  তন্যাহরন্যা  তন্যাহর 
উদন্যারতন্যা ও ইশকে এববাং মহেব্বত ও মহেকত্বর বনন্যাপন্যাকর পযেরন্যাপ্ত ধন্যারণন্যা রন্যাকখন বকেনন্যা সেবাংশয়ে 
হেয়ে। আবম বনকজি নন্যাবস্তকে নই। নন্যাবস্তকেতন্যাববকরন্যাধমীও, নই। তকব উগ্র নন্যাবস্তকেকদর লঘন্যার 
সেমন্যাকলেন্যাচিকে বকট। বকেন্তু একেজিন ললেন্যাকে লস্রেফি নন্যাবস্তকে বকলে তন্যাহককে তন্যাহর ববশ্বন্যাকসের জিনন 
লমকর লফিলেকত হেকব, তন্যাও মন্যানকত পন্যাবর নন্যা। এই বন্যাচ্চন্যা নন্যাবস্তকেকদর বননন্যা-কেটম বক্তির আর 
লদন্যার  কেমী?  আমন্যাকদর  লখন্যাদ  সেমন্যাজিপবত-রন্যাজিনমীবতপবতকদর-সেন্যাবহেতনসেবাংস্কক বতপবতকদর 
কেথেন্যায়ে-ললেখন্যায়ে-ভন্যারন্যায়ে কেমী ধরকনর যেমবক্তিবমবদ্ধি, ববচিন্যারববকবচিনন্যা আর ববকবককের পবরচিয়ে 
পন্যাই আমরন্যা?  ববরলে বনবতক্রম ছেন্যাড়ন্যা অনরমহেলে লথেককে আদন্যালেত পযেরন লকেন্যাথেন্যাও বকে 
লকেন্যাকনন্যা অনমসেরণমীয়ে-বকেছেম  আকছে? আমন্যাকদর সেমন্যাকজি বকে ববজন্যান বনকয়ে, বকে ধমর বনকয়ে, 
লকেন্যাকনন্যা সেমস্থি-সেবহেষম  আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যার চিচির ন্যা আকছে? এ সেমন্যাকজি অবন্যাধ, শন্যাবনপমণর, 
দন্যাবয়েত্বশমীলে জন্যানচিচির ন্যা,  বচিনন্যাচিচির ন্যা,  যেমবক্তিচিচির ন্যা  হেয়ে নন্যা  বলেকলেই চিকলে। তন্যার জিননই এত 
অজতন্যা। অজতন্যা মহেন্যানবমীককে (সেন্যান্তঃ) বনকয়ে। অজতন্যা রন্যামকেক ষ পরমহেবাংসেকদবককে বনকয়ে। 
লগফৌতম  বমদ্ধিককে  বনকয়ে।  অজতন্যা  রন্যাজিনমীবত-অথেরনমীবত  বনকয়ে।  কেতক রত্বতন্ত্রি  বনকয়ে। 
রন্যাষ্ট্রেশবক্তির ববপরমীকত সেমন্যাজিশবক্তি বনকয়ে।

এই অজতন্যারই সেবাংঘন্যাত চিলেকছে আজি দমবনয়েন্যাকজিন্যাড়ন্যা। একে বদককে ঢন্যালেন্যাও ইসেলেন্যাম-
বননন্যা।  আকরকে বদককে ঢন্যালেন্যাও  পবশ্চিমন্যাকদর  বননন্যা।  একে বদককে সেন্ত্রিন্যাসেববকরন্যাধমী  অনন 
ক্রম কসেকডির ক্রম রতন্যা। আকরকে বদককে লজিহেন্যাকদর নন্যাকম বজিঘন্যাবাংসেন্যা। এই সেব অজতন্যার নববশ্বকে 
লপ্রেক্ষন্যাপকটই বকেছেম  তরণ ভন্যাকলেন্যা কেকর নন্যা লজিকন নন্যা বমকঝ আলন্যাহে,  মহেন্যানবমী  (সেন্যান্তঃ), 
ইসেলেন্যাম এববাং অননন্যানন  ধকমরর মহেন্যান ধমরপ্রেচিন্যারকেকদর নন্যাকম আকেথেন্যা-কেম কেথেন্যা বলেকখকছে। 
তন্যার  জিনন  তন্যাহকদরককে  হেন্যাজিন্যারবন্যার  বধক্কন্যার  বদকত রন্যাবজি। বদকয়েবছেও পবত্রিকেন্যার  পন্যাতন্যায়ে 
বলেবখতভন্যাকব। বকেন্তু আবম তন্যাহকদরককে নদবহেকেভন্যাকব অতনন্যাচিন্যার কেরকত রন্যাবজি নন্যা। আবম 
তন্যাহকদর ললেখন্যাকলেবখর জিন্যায়েগন্যা বনবরদ্ধি কেকর বদকত রন্যাবজি নন্যা। আবম লতন্যামন্যার সেন্যাকথে হেন্যাজিন্যার 
তকের  কেরব। বকেন্তু লতন্যামন্যার মতপ্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যা রক্ষন্যা কেরন্যার লচিষন্যা কেরব।

এইসেব ক্ষম দবমবদ্ধি বগন্যারকদর স্থিমলেরবচির,  বনম্নরবচির ‘জন্যানচিচির ন্যা’য়ে আবম মমরন্যাহেত। 
এইসেব কেম ৎসেন্যায়ে আমন্যার অনকর রমীবতমকতন্যা সেমতমীব আঘন্যাত ললেকগকছে। এগুকলেন্যা লকেন্যাকনন্যা 
মতপ্রেকেন্যাকশর চিচির ন্যা  হেকলেন্যা?  মমঢ়তন্যা ছেন্যাড়ন্যা এ বজিবনসে আর কেমী?  তন্যারপরও বকেন্তু আবম 
এইসেব তরণকদর মকধন  অনমসেবন্ধৎসেন্যার সেমপ্ত আকেম বত লদখকত পন্যাই। সেবরজিমীকবর সেবর 
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আচিরকণ আবম  মঙলে খমহজিকত চিন্যাই।  লকেননন্যা  আবম  ববশ্বন্যাসে কেবর  আলন্যাহে  যেন্যা  কেকরন 
মঙকলের জিনন  কেকরন। এইসেব  তরকণর ববপজনকে মতপ্রেকেন্যাকশর  প্রেকলেন্যাভকনর মকধন 
মন্যারন্যাত্মকে ঝম হবকে বছেলে। প্রেন্যাকণর ববপদ বছেলে। তন্যা তন্যাহরন্যা জিন্যানকতনও খমব ভন্যাকলেন্যা কেকরই। 
তন্যাহেকলে লকেন্যান তন্যাড়নন্যায়ে তন্যাহরন্যা এত বড় ঝম হবকে বনকলেন? জিমীবন বদকলেন?

এই তন্যাড়নন্যার নন্যাম স্বন্যাধমীনতন্যার তন্যাড়নন্যা। আবম তন্যাহকদর গবহেরত বচিনন্যাককে শতমমকখ 
বননন্যা কেবর। বকেন্তু তন্যাহকদর স্বন্যাধমীনতন্যা-স্পকহেন্যাককে নয়ে। স্বন্যাধমীনতন্যা-স্পকহেন্যা ঈশ্বরপ্রেদত্তি মনমরন-
ধমর। হেনন্যাহ, জন্যাকনর ভয়েঙ্কর অভন্যাব বছেলে এহকদর। জন্যাকনর অভন্যাব আপবন দণ্ডবববধ বদকয়ে, 
বচিনন্যাপমবলেশ  বদকয়ে,  কেন্যারন্যাদণ্ড-প্রেন্যাণদণ্ড  বদকয়ে  পমরণ  কেরকবন?  আমন্যাকদর  জন্যানমীগুণমী-
রন্যাষ্ট্রেনন্যায়েকে-ধমরকবত্তিন্যারন্যা সেকেকলে বমকলে বকে আবন্যার বখ্রিস্টেমীয়ে মধনযেমকগর অন্ধকেন্যার চিন্যাচিরতন্ত্রি-
যেন্যাজিকেতন্ত্রি বফিবরকয়ে আনকত চিন্যান?  মন্যানমরককে নতম ন কেকর বচিনন্যাদন্যাসেকত্ব বফিবরকয়ে বনকত 
চিন্যান? ধমলেন্যা-ময়েলেন্যার ভকয়ে জিন্যানন্যালেন্যা-দরজিন্যা বন্ধ কেকর রন্যাখকলে লযে আকলেন্যা-বন্যাতন্যাসেও ঘকর 
ঢমকেকব নন্যা, লসে কেথেন্যা বকে আমরন্যা ভন্যাবকবন্যা নন্যা? কেবতপয়ে তরণ স্বন্যাধমীনতন্যানমীবতর অধমীকন 
ভম লে কেকরকছেন বকলে লখন্যাদ স্বন্যাধমীনতন্যানমীবতককেই ববসেজিরন বদকলে আমরন্যা অন্ধ অচিলেন্যায়েতকন 
আটকেন্যা পড়ব। মমক্তিধন্যারন্যা যেন্যাকব শুবকেকয়ে।

মহেন্যানবমী  (সেন্যান্তঃ)  লবহকচি  থেন্যাকেকতই  বকে  কেন্যাকয়েমমী  ক্ষমতন্যার  অবধকেন্যারমী,  পমকরন্যাকনন্যা 
সেন্যামনশবক্তির পমজিন্যারমীরন্যা, তন্যাহর নন্যাকম কেম ৎসেন্যা-কেটম বক্তি-কেম কেথেন্যা রচিনন্যা কেকরন বন? শন্যারমীবরকে
-ভন্যাকব  আঘন্যাত,  এমনবকে  হেতনন্যাকচিষন্যা,  কেকরন  বন?  লসেই  দন্যাকয়ে  বকে  মহেন্যানবমী  (সেন্যান্তঃ) 
কেন্যাউককে  সেন্যামন্যানন  শন্যাবস্তও  বদকয়েবছেকলেন?  প্রেন্যাণদণ্ড  বদকয়েবছেকলেন?  নন্যাবকে  তন্যাহকদর  জিনন 
আলন্যাহের দরবন্যাকর ক্ষমন্যা প্রেন্যাথেরনন্যা কেকরকছেন?বনকজি ক্ষমন্যা কেকর বদকয়েকছেন? তন্যাকত কেকর বকে 
তন্যাহর মন্যান-মযেরন্যাদন্যা ধমলেন্যায়ে লেমবটকয়ে বগকয়েবছেলে? নন্যাবকে আকরন্যা বকবদ্ধি লপকয়েবছেলে? তন্যাহর পকথে 
কেন্যাহটন্যা বববছেকয়ে রন্যাখকতন লযে বকদ্ধিন্যা মবহেলেন্যা,  বতবন বকে তন্যাহর প্রেন্যাণহেরণ কেকরবছেকলেন? বযেবন 
বনকজির মন্যান লবন্যাকঝন নন্যা, বতবনই অকননর অপমন্যাকন আনন পন্যান। যেন্যাহকদর আত্মসেম্মন্যান-
লবন্যাকধর  বনতন্যান  অভন্যাব,  তন্যাহরন্যাই  অকননর  মন্যানসেম্মন্যান  ধকর  টন্যানন্যাটন্যাবন  কেরন্যার  মমঢ়তন্যা 
লদখন্যাকত পন্যাকরন।

২৬.৫ গবরকবর ধমর, ববঞ্চকতর রন্যাষ্ট্রেমযেরন্যাদন্যা লেন্যাকভর আকেন্যাঙন্যা

লখজিমকরর  চিন্যাটন্যাইকয়ে  ঘমমন্যাকনন্যা  আমন্যাকদর  প্রেন্যাকণর  বপ্রেয়ে  নবমীজিমীর  (সেন্যান্তঃ),  আমন্যাকদর 
বপ্রেয়েতম বশক্ষককের, আলন্যাহের লপয়েন্যারন্যা হেন্যাববকবর মন্যানসেম্মন্যান বন্যাহচিন্যাকনন্যার নন্যাকম যেন্যাহরন্যা আজি 
আপকদর ওপর ববপদ বহেকসেকব আববভমরত হেকত চিন্যাকচ্ছন, তন্যাহকদরককে আকরকে বন্যার লভকব 
লদখকত অনমকরন্যাধ কেবর। আলন্যাহের ওয়েন্যাকস্ত। নবমীজিমীর  (সেন্যান্তঃ)  ওয়েন্যাকস্ত। ধমর কেন্যাকয়েকমর 
নন্যাম কেকর যেন্যাহরন্যা আজি লকেন্যাবট লকেন্যাবট মন্যানমকরর জিমীববকেন্যা-মযেরন্যাদন্যা-স্বন্যাধমীনতন্যাককে বজিবম্ম কেকর 
‘সেন্যারন্যাকদকশ আগুন জ্বলেকব’র হুমবকের অধমীকন বনকয়ে আসেকছেন,  তন্যাহকদর লনতন্যাকদরককে 
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লদখলেন্যাম (তন্যাহকদর গবরব, মজিলেমম অনমসেন্যারমীকদরককে নয়ে) অতনন দন্যামমী বসেবাংহেন্যাসেন-মন্যাকের ন্যা 
লচিয়েন্যাকর বকসে বক্তিক তন্যা কেরকছেন। কেওমমী মন্যাদন্যাসেন্যার লেন্যাকখন্যা লেন্যাকখন্যা গবরব বশক্ষন্যাথেরমীকদর কেয়ে 
জিকনর বন্যাসেন্যায়ে ওরকেম একেটন্যা লচিয়েন্যার লতন্যা দমকর থেন্যাকে,  একেটন্যা সেন্যাধন্যারণ লচিয়েন্যার-লমন্যাড়ন্যা-
খন্যাট-লচিফৌবকে আকছে, জিন্যানকত ইকচ্ছ কেকর। এই দমন্তঃকখই ববলে: সেকেকলেই বসেবাংহেন্যাসেনপননমী। 
সেকেকলেই  ’আগুন  জ্বলেকব’  পনন্যার  অনমসেন্যারমী।  সেকেকলেই  পমবলেশপনমী।  সেকেকলেই  বলে-
প্রেকয়েন্যাকগর বনন্যাপন্যাবর।

এককেবন্যাকর ‘টম হবট বটকপ ধরন্যা’র কেথেন্যাই লশন্যানন্যা লগলে লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাকমর লনতন্যাকদর 
মমকখ। ১৭ই মন্যাকচিরর প্রেথেম আকলেন্যায়ে লদখবছে,  ঢন্যাকেন্যায়ে লেন্যালেবন্যাগ মন্যাদন্যাসেন্যায়ে বকসে ‘কেবমবট 
গঠকনর পর সেভন্যায়ে লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাকমর আবমর শন্যাহে আহেমদ শফিমী সেম্পককের  ঘন্যাতকে 
দন্যালেন্যালে  বনমমরলে  কেবমবটর  বনবরন্যাহেমী  সেভন্যাপবত শন্যাহেবরয়েন্যার  কেববর  ববরূপ মনবন  কেকরকছেন 
অবভকযেন্যাগ কেকর তন্যাহর সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা কেরন্যা হেয়ে। ঢন্যাকেন্যা মহেন্যানগর কেবমবটর লনতন্যারন্যা বকলেন, 
জিমীবদ্দেশন্যায়ে  ফিজিলেমলে  হেকে  আবমনমীর  ববরকদ্ধি শন্যাহেবরয়েন্যার  কেববর  মন্যামলেন্যা  কেকরবছেকলেন। 
এখন বতবন আহেমদ শফিমীর ববরকদ্ধি কেটম বক্তি কেরকছেন। এখনই এসেব নন্যাবস্তককের টম হবট 
লচিকপ ধরকত হেকব।’ এ বকে মহেন্যানবমীর অনমসেন্যারমী আলন্যামন্যাকদর মমকখর ভন্যারন্যা!

একেবন্যার পবত্রিকেন্যায়ে গন্যা বশউরন্যাকনন্যা একে ছেববকত লদকখবছেলেন্যাম মহেন্যা উদ্ধিত একে পমবলেশ 
অবফিসেন্যার ঠন্যাণ্ডন্যা মন্যাথেন্যায়ে টম হবট বটকপ ধকরকছেন একে সেন্যাবাংবন্যাবদককের। বকে ভয়েবাংকের লসেই দকশন! 
লভন্যালেন্যা  যেন্যায়ে  নন্যা।  বক্ষকদ  লপকলে  বন্যাঘ-ভন্যালমকে-লশয়েন্যালে-বসেবাংহেরন্যাও  টম হবট  বটকপই  ধকর। 
আমন্যাকদর প্রেশন্যাসেন-মন্ত্রিমীবমবনস্টেন্যার-রন্যাজিনমীবতববদ-বশক্ষন্যাববদ-সেমরববদরন্যা লতন্যা টম হবট বটকপ 
ধরবছেকলেনই।  এবন্যার  আলন্যামন্যারন্যাও  লসেই  ভন্যারন্যায়ে  কেথেন্যা  বলেকছেন।  তন্যাহকদর  আর  লদন্যার 
কেমীকসের? সেঙকদন্যাকর ললেন্যাহেন্যাও ভন্যাকসে। কেতক রত্বনমীবতকত পবরচিন্যাবলেত আমন্যাকদর বলেপ্রেকয়েন্যাকগর 
সেমন্যাকজি  মহেন্যানবমীর  (সেন্যান্তঃ)  লপ্রেমধমরককে  আকরন্যা  অকনকে  নধযের  আর  তনন্যাগ-বতবতক্ষন্যার 
সেন্যাধনন্যা কেরকত হেকব লবন্যাঝন্যা যেন্যাকচ্ছ।

এবদককে রন্যাজিন্যাকেন্যাকর আর নন্যাবস্তককে ভকর লগকছে লদশ। সেকেকলেই আড়কচিন্যাকখ সেকেলেককে 
লদখকছেন। সেকেকলেই সেকেকলের লচিন্যাকখ রন্যাজিন্যাকেন্যার অথেবন্যা নন্যাবস্তকে হেকয়ে হেকয়ে উঠকছেন আকস্ত 
আকস্ত। ইসেলেন্যাকমর ‘লহেফিন্যাজিতকেন্যারমী’ আলন্যামন্যাকদর কেথেন্যায়ে বমঝলেন্যাম,  লদকশর রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যা 
এখন নন্যাবস্তকে সেরকেন্যাকরর অধমীকন। আর রন্যাজিন্যাকেন্যাররন্যা লতন্যা কেবদন আকগই রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যায়ে 
আসেমীন বছেকলেন। নন্যাবস্তককে ভকর লগলে লদশ। অথেচি লকেন্যাবট-লকেন্যাবট আমজিনতন্যা মমসেলেমন্যান 
চিমপ কেকর ঘকর বকসে আকছেন। এটন্যা তন্যাৎপযেরপমণর। লকেননন্যা এই কেক রকে-নমশমদ-গবরব ও 
ধমরপ্রেন্যাণ  মমসেলেমন্যান  পবরবন্যারগুকলেন্যাই  স্বন্যাধমীনতন্যা-সেমতন্যা-ইনসেন্যাকফির  ইসেলেন্যাকমর  বন্যাবত 
জ্বন্যাবলেকয়ে  লরকখকছেন।  সেমফিমী-দরকবশকদর  লকেন্যালেন্যাকেম বলেকত  একদকশ  অবভবসেক্তি  হেকয়েবছেলে 
ইসেলেন্যাম।  নন্যাবস্তকে-মমরতন্যাদ-মকতম নদণ্ড  একদকশ  ইসেলেন্যাকমর  কেন্যাকয়েকমর  তবরকেন্যা  বছেলে  নন্যা। 
হুকগন্যা  শনন্যাকভকজির মকতন্যা  নন্যাবস্তকেককে লযে  সেম্মন্যান  লদবখকয়েকছেন ইরন্যাকনর লপ্রেবসেকডিন তন্যা 
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লথেককে বকে আমরন্যা বকেছেম  বশখব নন্যা। আমরন্যা সেবন্যাই বমকলে বকে শুধম  বনমমরকলের রন্যাজিনমীবত 
কেরব?  ধমরন্যানমভম বতকত  আঘন্যাত  অতনন  বনননমীয়ে।  বকেন্তু  পমবলেকশর  মকতন্যা  ‘পববত্রি’ 
প্রেবতষন্যান বদকয়ে বকে তন্যা লঠকেন্যাকনন্যা যেন্যাকব?

কেওমমী মন্যাদন্যাসেন্যার রন্যাষ্ট্রেপ্রেসেন্যাদববঞ্চত, রন্যাষ্ট্রেমীয়েভন্যাকব বদ্বিতমীয়ে লশ্রণমীর অনভমরক্তি, গবরব 
মন্যানমরকদর সেম্প্রদন্যায়েবটককেই বন্যা লদন্যার বদই কেমীভন্যাকব?  বড় বড় পন্যাশ কেরন্যা কেপট ডিকর-
প্রেকফিসের-বনন্যাবরস্টেন্যারকদর  এই  রন্যাকষ্ট্রে  আমরন্যা  তন্যাহকদর  ঠন্যাহই  বদই  বন।  মযেরন্যাদন্যা  বদই  বন। 
সেমন্যাকজির ববরন্যাট একেটন্যা অবাংশককে আমরন্যা অমযেরন্যাদন্যা আর অভন্যাকবর গকতর  লফিকলে লরকখবছে 
হেন্যাজিন্যার হেন্যাজিন্যার বছের ধকর। কেন্যালেন্যানকরর বঞ্চনন্যার পবরণন্যাকম ঐ একেই স্বন্যাধমীনতন্যার স্পকহেন্যা 
আজি প্রেবতবক্রয়েন্যাশমীলেতন্যার লপন্যাশন্যাকে পকর ‘বকেছেম-একেটন্যা’র প্রেবতবন্যাকদ লনকমকছে। তন্যাহকদরও 
লতন্যা অবধকেন্যার আকছে,  আত্মমযেরন্যাদন্যার লবন্যাধ আকছে,  ববদনমন্যান রন্যাষ্ট্রেক্ষমতন্যায়ে হেকে আকছে। 
এর সেমরন্যাহেন্যা নন্যা হেকলে লদকশ শন্যাবন আসেকব কেমী কেকর, লকেউ বলেকত পন্যাকরন?

আমরন্যা পরস্পরককে বমঝকত চিন্যাই নন্যা। আমরন্যা পরস্পরককে সেম্মন্যান কেরকত রন্যাবজি নন্যা। 
আমরন্যা সেবন্যাই সেবন্যাইককে বনমমরলে কেরকত চিন্যাই। মন্যানবজিন্যাবতর অননতম বপ্রেয়ে বশক্ষকে স্বয়েবাং 
হেযেরত  মমহেম্মদ  (সেন্যান্তঃ)  ঐশমী  উপলেবব  মন্যারফিত  জিন্যানন্যাকলেন,  প্রেকেক বতকত  সেকবষকেতর ন্যার 
সেকজিনসেত্তিন্যার  ইশন্যারন্যা  আকছে।  লতন্যামরন্যা  তন্যা  বনকয়ে  বচিনন্যা  কেকরন্যা।  লসেখন্যান লথেককে লতন্যামরন্যা 
লশকখন্যা। তন্যাবকেকয়ে লদখন্যা লগলে: অনন জিমীববববচিত্রিই প্রেকেক বতর একে নম্বর আইন। নববচিকত্রিন 
বনন্যাঘন্যাত ঘটকলে সেকজিনসেত্তিন্যা বনন্যাহেত হেয়ে। আমরন্যাই সেকেকলে ক্ষবতগ্রস্ত হেই। অথেচি আমরন্যা 
শুধম মন্যানমকরর মধনকেন্যার বচিনন্যা-মত-ধমর-ভন্যারন্যা-জিন্যাতমীয়েতন্যার নববচিত্রিনটমকেম ককেও ধন্যারণ কেরকত 
রন্যাবজি নই। আজিককের রন্যাষ্ট্রে-শন্যাসেকেকশ্রণমী-পমহবজিপ্রেথেন্যা রন্যাবজি নয়ে।

রন্যাত জিমকড়,  প্রেহেকর  প্রেহেকর,  লশয়েন্যালেকদর কেন্যানফিন্যাটন্যাকনন্যা  বচিৎকেন্যাকর  স্ববস্তর বনন্যাঘন্যাত 
ঘটন্যার অবভকযেন্যাকগ বন্যাঘ-ভন্যালমকে-বসেবাংহে বমকলে লশয়েন্যালে-বনমমরকলে নন্যাকম নন্যা। আর আমরন্যা 
বভন্নিমত লদখকলে সেকনহে কেবর। লেন্যাবঠহেন্যাকত লতকড় আবসে। ভৎরসেনন্যা কেবর। বননন্যা কেবর। 
বনমমরলে চিন্যাই। লনতন্যাকেমরমী-ললেবননবন্যাদমী-লেন্যাকদনবন্যাদমী সেকেকলেই তন্যাই কেকরন। এখন লদখবছে 
আলন্যামন্যারন্যাও  তন্যা-ই  কেরকছেন।  আলন্যাহের  কেকঠন্যারসেত্তিন্যা  ছেন্যাড়ন্যা  দয়েন্যামন্যায়েন্যা-রহেমত-ক্ষমন্যা-
শুভ-সেতন-সেমনর-কেলেনন্যাকণর  সেত্তিন্যার  বকে  আমন্যাকদর  পবরচিয়ে  ঘটকব  নন্যা?  আলন্যাহেককেও 
আমরন্যা লদখবছে একেজিন বনবক্তি-প্রেশন্যাসেকে/বনবক্তি-সেমন্যাট বন্যাবনকয়েই ছেন্যাড়বছে। আর বনকজিরন্যা 
হেবচ্ছ তন্যাহর  স্বকঘন্যাবরত  অনমচির-গুপ্তচির-কেনকস্টেবলে।  আলন্যাহেপন্যাককের  বনরন্যাকেন্যার  সেত্তিন্যার 
অজিস্রে অবভপ্রেকেন্যাকশর রূপবববচিত্রিন গভমীরভন্যাকব অনমসেন্ধন্যান কেরন্যার নধযের  অজিরন সেবন্যার 
জিনন সেহেজি নয়ে বকলেই হেয়েত।

২৬.৬ আসেকছে বসেকনর আগন্যাম বনন্যাকেপনন্যাকনলে: 

আমন্যাকদর  মমবক্তির  প্রেকেক ত  পথে  হেকলেন্যা  স্বন্যাধমীনতন্যা-সেকজিনশমীলেতন্যা-সেবাংহেবত-সেহেকযেন্যাবগতন্যার 
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পথে। শন্যাবনপমণর সেহেকযেন্যাবগতন্যা আমলে কেরন্যার বন্যাস্তব উপন্যায়ে কেমী? উপন্যায়ে পন্যালন্যাপন্যাবল কেবমবট
-টবমবট গঠন নন্যা কেকর গণমন্যানমকরর গণপবররদ গঠন কেরন্যা। প্রেকতনকে পবরবন্যাকরর একে বন্যা 
একেন্যাবধকে প্রেবতবনবধ বনকয়ে। প্রেকতনকে শহেকর। প্রেকতনকে পন্যাড়ন্যায়ে। প্রেকতনকে মহেলন্যায়ে। বকেন্তু 
লকেন্যাকনন্যা  দকলের  প্রেবতবনবধ  নন্যা।  লকেন্যাকনন্যা  লগন্যাষমীর  প্রেবতবনবধ  নন্যা।  লকেন্যাকনন্যা  মতবন্যাকদর 
প্রেবতবনবধ নন্যা। এহরন্যা প্রেকতনককে বনকজিকদর ক্ষম দস্বন্যাকথেরর-ক্ষমতন্যাস্বন্যাকথেরর বন্যাইকর ভন্যাবকত বনথের 
হেকয়েকছেন। অসেবাংখন মন্যানমকরর আকেম লে আনবরকে চিন্যাওয়েন্যা সেকত্ত্বও এহরন্যা বনকজিরন্যা একেসেন্যাকথে 
বসেকত বনথের হেকয়েকছেন। এখনও তন্যাহরন্যা ববরন্যাক্তি সেন্যাপলেমডিম  লখকলে চিকলেকছেন মন্যানমকরর জিন্যান-
মন্যালে-সেনন্যান-পবরজিকনর  ভম ত-ভববরনত-বতরমন্যান  বনকয়ে।  লেন্যাবঠ  হেন্যাকত  বনকয়ে।  লবন্যামন্যা-
বনমকে-কেকেকটলে বনকয়ে। যেন্যাবতমীয়ে রন্যাজিবনবতকে দলে-মত-কেন্যাযেরকেলেন্যাপককে তন্যাই প্রেতনখনন্যান 
কেরন্যার বদন একসেকছে।

যেন্যাহরন্যা দলে কেকরন তন্যাহরন্যাও আসেকবন নববকে গণমন্যানমকরর গণপবররকদ। আসেকবন বনজি 
বনজি পবরবন্যাকরর প্রেবতবনবধ হেকয়ে। আমরন্যা লকেউ কেন্যাকরন্যা শত্রু নন্যা। সেবন্যাই বমকলেই আমন্যাকদর 
সেমন্যাজি।  সেবন্যার  ওপর  আমন্যাকদর  সেবন্যার  মঙকলের  দন্যাবয়েত্ব।  সেবন্যাই  আসেমকে।  একেসেন্যাকথে 
বসেমকে। আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যা চিলেমকে বদন জিমকড়। রন্যাত ধকর। কেথেন্যাবন্যাতর ন্যা-তকের ববতকের  লহেন্যাকে 
সেপ্তন্যাহে জিমকড়। মন্যাসে ধকর। বছের ধকর। ধমীকর ধমীকর ঐকেমতন গকড় উঠমকে অনত নমননতম 
রন্যাষ্ট্রে-সেন্যামন্যাবজিকে প্রেকশ্ন: স্বন্যাধমীনতন্যা আর আত্মকেতক র কত্বর প্রেকশ্ন।

সেবাংগঠন বলেকত যেন্যাহরন্যা  লস্রেফি হেন্যাবকেম-হুকেম কমর আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে সেবাংগঠন লবন্যাকঝন, 
তন্যাহরন্যা  আমন্যার  গণমন্যানমকরর  গণপবররকদর  ধন্যারণন্যায়ে  হেন্যাসেকবন।  অবন্যাস্তব  বকলে  অবজন্যা 
কেরকবন। জিন্যানন্যা কেথেন্যা। অজিন্যানন্যা হেকলেন্যা স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলে সেবাংগঠন-প্রেণন্যালেমীর কেথেন্যা। কেতক র ত্ব-
পরন্যায়েণ,  উপরবনকচির,  আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে সেবাংগঠকনর বন্যাইকর সেবাংগঠকনর ধন্যারণন্যা বচিরকেন্যালে 
বছেলে এববাং আজিও আকছে। বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর প্রেথেম ইবনবাংসে উহবকে বদকয়ে লগলে। সেন্যাফিলেন-
বনথেরতন্যার আত্ম-অনমসেন্ধন্যাননর কেতর বন লতন্যা কেরকতই হেকব। বকেন্তু তন্যা কেরকত হেকব আসেকছে 
বসেকনর আগন্যাম প্রেসবত লনওয়েন্যার জিননই বকট।

সেন্যামন্যাবজিকে  আকনন্যালেকনর  খমব  সেমনর  একেটন্যা  ওকয়েবসেন্যাইট  বন্যানন্যাকনন্যার  স্বরবচিত 
তন্যাগন্যাদন্যা-তমীবতন্যার একেটন্যা আনবরকে আকেম বত নতরমী কেকরবছেকলেন বনদরলে তরকণরন্যা। বকেন্তু 
দলেবন্যাজি রন্যাজিনমীবতবন্যাজি ধন্যানন্যাবন্যাজিরন্যা এই দফিন্যায়ে মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব-বমবডিয়েন্যার কেক বত্রিম 
লকেন্দ্র বন্যাবনকয়ে তরণকদর পথে আগকলে বকসে থেন্যাকেকলেন। এটন্যা সেম্ভিব হেকলেন্যা তন্যার প্রেধন্যানতম 
কেন্যারণ আমন্যাকদর  ওকয়েবসেন্যাইকটর বনন্যাকেপনন্যাকনলেটন্যা  স্বন্যাধমীনতন্যার  লটকেসেই নমীবতকত নতরমী 
কেরন্যা বছেলে নন্যা। যেন্যা-ই লহেন্যাকে, রন্যাষ্ট্রে-বমবডিয়েন্যা স্পন্সরবশকপর লসেই লেমীলেন্যা এখন লশর পযেরন্যাকয়ে। 
এবন্যার  নবজিন্যাগরকণর নবতরকঙর লসন্যাগন্যান  উঠমকে। বসেন এই বন্যাবাংলেন্যায়ে  আসেন্যার জিনন 
মমবখকয়ে আকছে। আসেকছে বসেকনর, আকরকে ফিন্যালমকনর প্রেসবত লনওয়েন্যার এখনই সেময়ে। 

লসেই প্রেসবতর  প্রেথেম ঝলেকেটন্যাই  লদখন্যা  লগলে রমমী  লস্কন্যায়েন্যাডি গঠকনর মধন  বদকয়ে। 
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আবন্যার,  রমমী  লস্কন্যায়েন্যাকডির আমন্যারণ অনশন বনকয়েও লদখন্যা  লগলে রন্যাজিনমীবত।  লকেননন্যা 
বনকজিরন্যা আমরণ অনশন নন্যা কেকর আমন্যারণ অনশকন সেবাংহেবত জিন্যানন্যাকনন্যা যেন্যায়ে লকেমন কেকর 
লসেটন্যা লবন্যাঝন্যা সেবতনই কেবঠন হেকয়ে লগলে। বন্যাচ্চন্যারন্যা সেব মরকত বকসেকছে,  আর বমকড়ন্যারন্যা-
বচিনন্যাবমকড়ন্যারন্যা লগন্যালে হেকয়ে হেন্যাততন্যাবলে বদকচ্ছন: ‘মরন্যাটন্যা খমব সেমনর হেকচ্ছ! চিন্যাবলেকয়ে যেন্যাও! 
লতন্যামরন্যা মকর যেন্যাও, লনন্যা বচিনন্যা আমরন্যা সেবাংহেবত জিন্যানন্যাকবন্যা। ফিম কলের মন্যালেন্যা লদব। বকেন্তু তন্যাই 
বকলে আমরন্যা  লতন্যামন্যাকদর  মকতন্যা  আমরণ অনশন কেকর  মরকত পন্যারব  নন্যা।’  অনশন-
কেন্যারমীকদর লেন্যাকশর জিনন  অকপক্ষন্যা কেরবছেলে রন্যাজিনমীবতর শকেম ন। অনশনকেন্যারমীকদর লেন্যাশ 
বদকয়ে সেরকেন্যারককে চিন্যাকপ লফিলেন্যার লকেফৌশলে লেন্যাকশর রন্যাজিনমীবতরই নন্যামন্যানর।

‘হেয়ে ববপ্লব নন্যা হেয়ে মকতম ন’র সেন্যাকথে ‘মরকলে শহেমীদ বন্যাহচিকলে গন্যাজিমী’র পন্যাথেকের ন লকেন্যাথেন্যায়ে? 
ববকশরত তরণকদরককে তন্যাই সেতকের  হেকত হেকব নববকে। বযেবন জিন্যাকনন নন্যা সেন্যামকনর বদন-
গুকলেন্যাকত কেমী কেকর আকনন্যালেন-সেবাংগঠন গকড় তম লেকত হেকব,  বযেবন জিন্যাকনন নন্যা  নতম ন 
সেমন্যাকজির জিনন লেন্যাগন্যাতন্যার অজিস্রেমমখমী কেন্যাজি কেমীভন্যাকব কেরকত হেয়ে,  বযেবন জিন্যাকনন নন্যা 
প্রেচিবলেত রন্যাজিবনবতকে ভণ্ডন্যামমীর ববকেল্প তৎপরতন্যার বভশন কেমী হেকত পন্যাকর, তন্যাহরন্যা মরন্যার 
আকবকগর রন্যাজিনমীবত ছেন্যাড়ন্যা পথে লদকখন নন্যা। বকেন্তু এখন আসেকলে মরন্যার টন্যাইম নন্যাই। 
মরন্যার জিনন ববপ্লব অকনকে হেকয়েকছে। সেন্যামকনর বদকনর ববপ্লব হেকব লবহকচি থেন্যাকেন্যার ববপ্লব: ‘এ 
লরকভন্যাবলেউশন টম  বলেভ!’

রমমী  লস্কন্যায়েন্যাকডির  আকবগ বনন্তঃসেকনকহে  মহেন্যামমলেনবন্যান। লকেননন্যা  আকবকগই  সেকজিন-
আকনন্যালেন-সেবাংগঠকনর প্রেন্যাণ। বকেন্তু নবজিন্যাগরকণর বদ্বিতমীয়ে তরকঙ এখন দরকেন্যার এই 
আকবকগর উপকযেন্যাগমী  নয়েন্যাসেন্যাবাংগঠবনকে কেন্যাঠন্যাকমন্যা  দন্যাহড়  কেরন্যাকনন্যা।  তন্যার  জিনন  আমন্যাকদর 
লেন্যাগকব  আত্মকেতক র কত্বর  আত্মসেবাংগঠন।  আমন্যাকদরককে  বশখকত  হেকব  অকেম পন্যাই  লথেককে। 
আরব-জিন্যাগরণ আর লস্পনমীয়ে জিন্যাগরণ লথেককে। ‘মন্যাইকে-মঞ্চ-মমখপন্যাকত্রির’ ললেবননমীয়ে-
বলেবন্যারন্যালে-আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে ধনন্যানধন্যারণন্যা  বনকয়ে এবন্যার আমন্যাকদর ভন্যাবন্যা  দরকেন্যার। পমনন্তঃ-
ববকবরচিনন্যা  কেরন্যা  দরকেন্যার।  মকন রন্যাখন্যা  দরকেন্যার  এইসেব  ‘বন্যালেন্যা-মমবসেবত’  ছেন্যাড়ন্যাও  নতম ন 
ধন্যারন্যার আকনন্যালেকনর বনন্যাকেপনন্যাকনলে বন্যা সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যা নতবর কেরন্যা সেম্ভিব।

তন্যার জিনন চিন্যাই লছেন্যাট লছেন্যাট স্বন্যাধমীন-সেন্যাবরকভফৌম স্বতন্ত্রি অজিস্রে দলে-সেবাংগঠন-পন্যাঠচিক্র
-লফিন্যারন্যাম-সেবাংস্থিন্যার সেমববস্তক ত লনটওয়েন্যাকের । এই জিন্যাতমীয়ে স্বতন্ত্রি-স্বন্যাধমীন গ্রুপসেমমকহের লকেন্যাকনন্যা 
কেবমবট  থেন্যাককে  নন্যা।  বরক্রম টকমন থেন্যাককে  নন্যা।  ববহেষন্যার  থেন্যাককে  নন্যা।  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-মমখপন্যাত্রি 
থেন্যাককে। বকেন্তু মমখপন্যাত্রি বদলেন্যায়ে যেত ঘন ঘন সেম্ভিব। বসেদ্ধিন্যান হেয়ে সেবরসেম্মবতর বভবত্তিকত। 
এই দলেগুকলেন্যাককে লসেলে (লকেন্যার), ননন্যাচিন্যারন্যালে গ্রুপ (স্বন্যাভন্যাববকে দলে), বকে ইতনন্যাবদ নন্যাকম 
ডিন্যাকেন্যা হেয়ে। প্রেবতটন্যা লকেন্যাকরর আলেন্যাদন্যা নন্যাম থেন্যাককে। রক্তিজিবন্যা পন্যাঠচিক্র,  কেন্যাকলেন্যাকগন্যালেন্যাপ 
চিলেবচ্চত্রিসেবাংসেদ,  বকেউবরয়েন্যাসে জিজির ববকগডি,  জিন্যাহেন্যানন্যারন্যা ইমন্যাম বনন্যাবরককেডি,  শহেমীদ রমমী 
লস্কন্যায়েন্যাডি, ইতনন্যাবদ প্রেভক বত লযেককেন্যাকনন্যা নন্যাম।
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এই লনটওয়েন্যাককের র বনন্যাকেপনন্যাকনকলে প্রেবতটন্যা লকেন্যারই আলেন্যাদন্যা স্বন্যাধমীন স্বশন্যাবসেত স্বতন্ত্রি 
দলে। লকেউ তন্যার  ওপর  মত চিন্যাপন্যাকত  পন্যাকর  নন্যা।  লকেন্যাকনন্যা  লমজিবরবট  নন্যা।  লমজিবরবট-
মন্যাইনবরবটর  কেন্যারবন্যারই  নন্যাই  এই  প্রেণন্যালেমীকত।  একেইভন্যাকব  লকেন্যাকনন্যা  লকেন্যার-সেবাংগঠনও 
অকননর ওপর,  বন্যা বনকজিকদর সেদসেনকদর ওপর,  লকেন্যাকনন্যা মতন্যামত চিন্যাপন্যাকত পন্যাকর নন্যা। 
এরকেম অসেবাংখন লকেন্যার লস্বচ্ছন্যায়ে পন্যারস্পবরকে সেম্মবত এববাং পমণর স্বন্যায়েত্তিশন্যাসেকনর বভবত্তিকত 
পরস্পকরর সেন্যাকথে যেমক্তি হেয়ে। গকড় লতন্যাকলে লকেন্যারতকন্ত্রির লনটওয়েন্যাকের । এরকেম লনটওয়েন্যাকের  
পমবলেশ বদকয়ে, হেন্যামলেন্যা বদকয়ে দমন কেরন্যা কেবঠন।

লনটওয়েন্যাককের র বসেদ্ধিন্যান হেয়ে প্রেকতনকেটন্যা লকেন্যাকরর একেজিন কেকর প্রেবতবনবধকদর লযেফৌথে 
সেভন্যায়ে – লসেই সেবরসেম্মবতর বভবত্তিকত। এইরকেম সেভন্যা বন্যা সেমন্বিয়ে-সেবাংস্থিন্যাককে বকলে লস্পন্যাকে 
(বরকেশন্যার লস্পন্যাককের মকতন্যান) বন্যা লস্পন্যাকে-কেন্যাউবন্সলে। সেন্যাইককেলে-বরকেশন্যার লস্পন্যাকেগুকলেন্যা 
লযেমন চিন্যাকেন্যাককে শবক্তিশন্যালেমী কেকর লতন্যাকলে, চিন্যাকেন্যাককে লজিন্যাকর-আকস্ত ঘমরকত সেন্যাহেন্যাযেন কেকর, 
লতমবন এই লস্পন্যাকে-কেন্যাউবন্সলেও তন্যাই। লস্পন্যাকে/প্রেবতবনবধরন্যা এই সেমন্বিয়ে-পবররকদ একসে 
কেমী বলেকবন তন্যা বনকজিরন্যা বঠকে কেকরন নন্যা। লসেটন্যা বঠকে কেরন্যা হেয়ে বনকজির বনকজির লকেন্যার-
সেবাংগঠকন বকসে সেবরসেম্মবতর বভবত্তিকত। গকহেমীত লসেই বসেদ্ধিন্যান মমখপন্যাত্রি জন্যাপন কেকরন মন্যাত্রি। 
বতবন লকেন্যাকনন্যা বববকবত লদন নন্যা। বক্তিক তন্যা লদন নন্যা। লনটওয়েন্যাককের র মমলে নমীবতগত লকেন্যাকনন্যা 
বসেদ্ধিন্যান লস্পন্যাকে-কেন্যাউবন্সলে বনকত পন্যাকরন নন্যা। মমলে নমীবতগত বসেদ্ধিন্যান লনওয়েন্যা হেয়ে পমকরন্যা 
লনটওয়েন্যাককের র সেকেলে সেকভনর সেবম্মবলেত সেভন্যায়ে। ঐ সেবরসেম্মবতর বভবত্তিকতই।

২৬.৭ আসেন্নি  ঘমবণরঝড়

পবরবস্থিবত একেই রকেম থেন্যাকেকব কেত কেন্যালে? হেয়ে এর উন্নিবত হেকব। নইকলে অবনবত ঘটকব। 
একেটন্যা লেণ্ডভণ্ড-ঘমবণরঝড় তন্যার মন্যাকন আসেন্নি। রন্যাজিনমীবতর রন্যাক্ষসেতন্ত্রিককে প্রেবতকরন্যাকধর 
পথে লবর কেরন্যা ছেন্যাড়ন্যা আমন্যাকদর মমবক্তি লনই। আমন্যাকদর সেমসেনন্যা সেমন্যাধন্যাকনর দন্যাবয়েত্ব এবন্যার 
বনকজিকদরই কেন্যাহকধ  বনকত হেকব। এতবদন ধকর  বমবদ্ধিমন্যান  রন্যাজিবনবতকে বন্যানরবকন  একসে 
আমন্যাকদর মন্যাথেন্যায়ে বকসে কেন্যাহঠন্যালে লখকয়েকছেন। এবন্যার তন্যাহরন্যা লখকত শুর কেকরকছেন মন্যানমকরর 
তন্যাজিন্যা  মন্যাথেন্যা।  লপটভরন্যা-চিববরজিমন্যা  মন্যানমরকদর,  ত্বককের  লচিকয়ে  দন্যাবম  জিন্যামন্যাকেন্যাপড়  পরন্যা 
মন্যানমরকদর,  ক্ষমতন্যাবলেপন্যার  অনন্তঃহেমীন  বরপম-চিচির ন্যা  বন্যাবাংলেন্যাকদশককে  বনকয়ে  যেন্যাকচ্ছ বদশন্যাহেমীন 
অন্ধকেন্যাকরর বদককে। আর লসেই অন্ধকেন্যাকরর ছেন্যায়েন্যায়ে বকসে আমন্যাকদর বদককে নজির রন্যাখকছে 
‘আনজিরন্যাবতকে বনরন্যাপত্তিন্যা  ও সেন্যামবরকে প্রেকেল্প’। আমরন্যা  বকে সেব বদককে নজির রন্যাখকত 
পন্যারবছে?

আবদপ্রেকেন্যাশ: নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ, রন্যাজিশন্যাহেমী, ৫ই এবপ্রেলে ২০১৩। পবরববধরত ও পবরমন্যাবজিরত পন্যাঠ: 
লফিসেবমকে-লনন্যাট, ৬ই এবপ্রেলে ২০১৩
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সচাতিচাশ

স্বন্যাধমীনতন্যা সেবসেময়ে

Art for Freedom: The Challenge of Liberty

২৭.১ পরন্যাধমীনতন্যার পরন্যাকেন্যাষন্যা

‘স্বন্যাধমীনতন্যা প্রেথেমত। স্বন্যাধমীনতন্যা বদ্বিতমীয়েত। স্বন্যাধমীনতন্যা সেবসেময়ে। এর লচিকয়ে কেকম আবম 
সেন্তুষ  হেব  নন্যা।’  বকলেবছেকলেন আশুকতন্যার  মমকখন্যাপন্যাধনন্যায়ে।  ১৯২৩ সেন্যাকলে।  কেলেকেন্যাতন্যার 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  উপন্যাচিন্যাকযেরর  পদ  তনন্যাগ  কেরন্যার  সেময়ে।  পদতনন্যাগ  কেকরইবছেকলেন 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের স্বন্যাধমীনতন্যার রক্ষন্যার দন্যাকয়ে। পদতনন্যাগপত্রি বদকয়ে লযে বক্তিক তন্যাটন্যা কেকরবছেকলেন, 
তন্যাকতই বকলেবছেকলেন কেথেন্যাটন্যা।  বক্তিক তন্যাটন্যার  ডিন্যাকেনন্যাম হেকয়ে লগকছে ‘সেবসেময়ে-স্বন্যাধমীনতন্যা’
-বক্তিক তন্যা।

কেমী খন্যারন্যাপ এই উপন্যাচিন্যাযের আশুকতন্যার, তন্যাই নন্যা! আর কেত ভন্যাকলেন্যা আমন্যাকদর ঢন্যাবব-
রন্যাবব-হেন্যাবব-জিন্যাবব-র  ‘প্রেথেমত  পরন্যাধমীনতন্যা,  বদ্বিতমীয়েত  পরন্যাধমীনতন্যা,  তন্যারপরও 
পরন্যাধমীনতন্যা’র  পরন্যাকেন্যাষ-উপন্যাচিন্যাযেরগণ!  আমন্যার  পন্যাববলেকে  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  বশক্ষকে-
সেহেকেমরমীকদর চিরকণ বনকবদন কেরলেন্যাম আশুকতন্যাকরর এ উদ্ধিক বত। উপন্যাচিন্যাযেরকদর আর লদন্যার 
কেমী! শুরকত লতন্যা তন্যাহরন্যা লগন্যাকবচিন্যারন্যা ললেকেচিন্যারন্যারই থেন্যাককেন।

২৭.২ অসেবাংবববধবদ্ধি অসেতকের মীকেরণ

বনবক্তি-উপন্যাচিন্যাযেরকদর আবম বননন্যা কেবর নন্যা। কেরকত পন্যাবর নন্যা। তন্যাহরন্যা হেয়েত সেবই লবন্যাকঝন। 
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মন্যানমকরর বন্যাচ্চন্যা বকলে কেথেন্যা।

২৭.৩ বন্যাসেদ  = বন্যামপনমী সেমস্ত দলে 

এ উদ্ধিক বতর খসেড়ন্যা লপকয়েবছেলেন্যাম বন্যাসেদ বন্যা ছেন্যাত্রিফকনর লকেন্যাকনন্যা একেটন্যা বশক্ষন্যাপমবস্তকেন্যার 
সেম্ভিবত লপছেকনর মলেন্যাকট। 

বন্যাসেকদর সেদসেনরন্যা  অবশন  ‘তন্যারপরও পরন্যাধমীনতন্যা’র নমীবতকতই চিকলেন লদকখবছে। 
হেন্যাহবপকয়ে উঠকলে পন্যাবটর  ছেন্যাকড়ন,  পন্যাবটর  ভন্যাকঙেন,  বকসে পকড়ন। এখন্যাকন ‘বন্যাসেদ’ বলেকত 
আবম লবন্যাঝন্যাবচ্ছ ‘বন্যামপনমী সেব দলে’। প্রেচিবলেত-অচিবলেত বন্যামপনমী। ডিন্যানপনমী দকলের 
নববশষনও একেই। মধনপনমীকদরও। বকেনন্যারন্যাপনমীকদরও। লকেন্যানন্যাকেন্যাবঞ্চপনমীকদরও। রন্যাজি-
ননবতকে দলেমন্যাকত্রিরই নববশষন এ। আনমগতন-লনতক ত্ব ছেন্যাড়ন্যা পন্যাবটর  হেয়ে নন্যা। 

২৭.৪ বলেকশবভকে বপতক বকন
বন্যামপনমীরন্যা তন্যাই বকলে রন্যাগ কেরকবন নন্যা, বপ্লজি! আবম বনকজি ঘকর-বন্যাইকর এই টন্যাইকপর 
বন্যামপনমী পবরবন্যাকরই সেনন্যান। জিনসেমকত্রি। কেমরসেমকত্রি। তন্যারণন-লযেফৌবন-সেমকত্রি। সেমত্রি মন্যাকন 
সেমতন্যা। একেই সেমতন্যায়ে গন্যাহথেন্যা। পকর অবশন পন্যাবরবন্যাবরকে বববধবনকরধ-ববশ্বন্যাসে-অববশ্বন্যাকসের 
গবণ্ড আমন্যাককে অবতক্রম কেরকত হেকয়েকছে। সেবতনকেন্যাকরর বন্যামপনমী হেকয়ে ওঠন্যার জিনন। তন্যার 
নন্যাম  অরন্যাজিপনন্যা। অনন্যানন্যাবকের ।  তন্যারপর লতন্যা  অনন্যানন্যাবকের জিমও অবতক্রম কেরকত হেকলেন্যা। 
সেবতনকেন্যাকরর অনন্যানন্যাবকের র অনমশমীলেন কেরন্যার জিনন। চিলেকছে। 

বলেকশবভকে বন্যামপনন্যাককে আবম ‘তনন্যাজিন  বপতন্যা’  লঘন্যারণন্যা  কেবর  বন।  বপতন্যার  কেন্যাছে 
লথেককে বশকখবছে। অনমরন্যাকগ। তন্যারপর তন্যাককে অবতক্রম কেকরবছে। ভন্যাকলেন্যাকবকসে। আবন্যারও, 
ঘকর  এববাং  বন্যাইকর।  রক্তিমন্যাবাংকশর  বপতন্যা  এববাং  বশক্ষন্যাদমীক্ষন্যা-মতন্যাদকশরর  বপতন্যাকদর  কেথেন্যা 
বলেবছে। (হেন্যাতম বড় বদকয়ে লভকঙে নন্যা বলেকলে আবন্যার বপতন্যারন্যা লবন্যাকঝ নন্যা সেহেকজি।) আমন্যার 
উভয়ে বপতন্যাই আবন্যার বলেকশবভকে। কেমী কেপন্যালে!

লতন্যা আমন্যাকদর বন্ধম  বন্যাধন অবধকেন্যারমী আর পন্যাথের প্রেতমীম দন্যাসে তন্যাহকদর একেটন্যা পমবস্তকেন্যা
-রচিনন্যায়েও  এটন্যা  বনবহেন্যার  কেকরবছেকলেন।  একে-এগন্যাকরন্যার  পর-পরই।  রন্যাবব’লত  ‘বমবন 
জিরবর অবস্থিন্যা’ জিন্যাবরর প্রেবতবন্যাকদ।

২৭.৫ আশুকতন্যাকরর হেবদসে
হেবদসে খমহজিবছেলেন্যাম আবম। লকেন্যাথেন্যায়ে বলেকলেন আশুকতন্যার এরকেম একেটন্যা কেথেন্যা! লকেনই-বন্যা 
বলেকলেন! লপকয়েবছেলেন্যাম। অকনকে ইবলেবমবলে-লচিষন্যাচিবরত্রি কেকর। (তখনও লনকট বঙকদকশর 
কেনকটন কেমই বছেলে খন্যাবনকে লবন্যাধ হেয়ে।) আজি হেঠন্যাৎ লকেন মকন পড়লে এসেব কেথেন্যা, মকন 
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কেরকত পন্যারবছে  নন্যা।  আবন্যার  লনট লঘহকট  লবর কেরলেন্যাম  (হেবদসে বনকচি)। আজি অবশন 
ইবলেবমবলে-বঝবলেবমবলে কেরকত হেয়ে বন। লনট এখন মন্যাকয়ের মকতন্যা– আমন্যার মন্যা সেব জিন্যাকন।

(www.indiarightsonline.com/Sabrang/india.nsf/badd

ad/bbfdaaaefa?;  www.vandemata

ram.com/biographies/patriots/mookerjeea.htm)

লফিসেবমকে-স্টেনন্যাটন্যাসে: ২১লশ নকভম্বর ২০১৩ 
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আটচাশ

একেম কশর একে নম্বর কেথেন্যা হেকচ্ছ 
আইন লেঙ্ঘন কেরন্যা

  ' .   Joachim Romeo DCosta Traditional Alpona Design

সেমচিনন্যাতথেন:  নন্যাকটন্যাকর জিন্যাতমীয়ে গ্রন লকেন্দ্র এববাং স্থিন্যানমীয়ে লজিলেন্যা প্রেশন্যাসেকনর লযেফৌথে 
উকদনন্যাকগ  ২০১২  সেন্যাকলের  লফিব্রুয়েন্যাবর  মন্যাকসে  আকয়েন্যাবজিত  একেম কশর  বইকমলেন্যার 
আকলেন্যাচিনন্যা সেভন্যায়ে প্রেদত্তি বক্তিকবনর অবডিও-অনমবলেবপ এখন্যাকন লপশ কেরন্যা হেকলেন্যা। 
অনমবলেবপকত  তক তমীয়ে  বন্ধনমীর  লভতরকেন্যার  শবগুকলেন্যা  পকর  লযেন্যাগ কেরন্যা  হেকয়েকছে। 
প্রেকতনকে অনমকচ্ছকদর লশকরর অবাংকেগুকলেন্যা অবডিও ফিন্যাইকলের সেময়েন্যাবাংকেসেমচিকে।
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২৮.১ বভন্নি ধরকনর বজিবনকসের বদককে মকনন্যাকযেন্যাগ লদওয়েন্যা

আজিককের অনমষন্যাকনর সেম্মন্যাবনত সেভন্যাপবত;  মকঞ্চ সেবন্যাই আমন্যার অগ্রজি,  খকগন দন্যা, 
ববপ্লমদন্যা, কেন্যামরন্যান ভন্যাই, লরজিন্যাউলে ভন্যাই – এহকদর সেন্যাকথে আমন্যার সেম্পকের  আনমষন্যাবনকেতন্যার 
নন্যা – সেন্যামকন যেন্যাহরন্যা আকছেন তন্যাহকদর মকধন আমন্যার বন্ধম কদরককেও লদখকত পন্যাবচ্ছ, আমন্যার 
সেহেপন্যাঠমীকদরককে লদখকত পন্যাবচ্ছ; নন্যাকটন্যাকর দন্যাহবড়কয়ে, বনকজির জিন্যায়েগন্যায়ে দন্যাহবড়কয়ে, এরকেম 
একেটন্যা অনমষন্যাকন আসেন্যার [এববাং কেথেন্যা বলেন্যার  ] সেমকযেন্যাগ নতবর হেওয়েন্যাটন্যা সেবতন আনকনর। 
[০১:৩৪]

এখন্যাকন  এত বড় একেটন্যা  আকয়েন্যাজিন হেকচ্ছ। চিমৎকেন্যার  একেটন্যা  বইকমলেন্যা  হেকচ্ছ। 
অকনকে মন্যানমর  এখন্যাকন একসেকছেন। আজি কেকয়েকে বদন ধকর এগুকলেন্যা চিলেকছে। অকনকে 
বন্যাচ্চন্যাকদরককে লদখকত পন্যাবচ্ছ। তন্যারন্যা একেম কশর নন্যাম শুনকছে,  বববভন্নি রকেম বইকয়ের সেকঙ 
পবরবচিত হেকচ্ছ। নন্যানন্যান  ধরকনর  সেন্যাবাংস্কক বতকে  অনমষন্যান  এখন্যাকন  হেকচ্ছ।  প্রেবতকযেন্যাবগতন্যা 
হেকচ্ছ। সেরকেন্যার বন্যাহেন্যাদমর এই সেমস্ত আকয়েন্যাজিনককে সেমথেরন বদকচ্ছন,  আকয়েন্যাজিকনর সেকঙ 
অবাংশমীদন্যার হেকচ্ছন। এগুবলে সেবই খমবই আনকনর ববরয়ে। [০২:২৪]

বকেন্তু  যেখন  আমরন্যা  ২১লশ  লফিব্রুয়েন্যাবরর  কেথেন্যা  ববলে,  যেখন  আমরন্যা  ১৯৪৮-
১৯৫২-র বদনগুকলেন্যাকত লফিরত যেন্যাই, তখন কেতকেগুকলেন্যা বভন্নি ধরকনর বজিবনকসের বদককে 
মকনন্যাকযেন্যাগ লদওয়েন্যা ছেন্যাড়ন্যা লকেন্যাকনন্যা উপন্যায়ে থেন্যাককে নন্যা। [০২:৫৮]

২৮.২ একেম শ লকেন্যাকনন্যা সেরকেন্যাবর অমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে অনমষন্যান বছেলে নন্যা

লখন্যাদ  একেম কশ  লফিব্রুয়েন্যাবরর  বদনটন্যাকত,  যেখন লসেই সেমকয়ে  ঢন্যাকেন্যা  ববশ্বববদনন্যালেকয়ে  হেন্যাজিন্যার 
হেন্যাজিন্যার ছেন্যাত্রি একেটন্যা ববকসন্যারকে-বসেদ্ধিন্যান লনওয়েন্যার অকপক্ষন্যায়ে দন্যাহবড়কয়ে আকছে,  ফিমহ সেকছে, 
লসেই বদনটন্যাকত চিকলেন যেন্যাই আমরন্যা। একেটন্যা কেন্যাকঠর লচিয়েন্যার। হেন্যাতলে ছেন্যাড়ন্যা। লসেই লচিয়েন্যাকরর 
ওপর  দন্যাহবড়কয়ে  লসেই  ববকসন্যারকে  ছেন্যাত্রিসেভন্যার  সেভন্যাপবত  সেভন্যাপবতত্ব  কেরবছেকলেন  – 
গন্যাজিমীউলে হেকে। এববাং যেন্যাহরন্যা বক্তিবন রন্যাখবছেকলেন,  তন্যাহরন্যা এককে এককে একসে এই কেন্যাকঠর 
লচিয়েন্যারটন্যার ওপকর দন্যাহড়ন্যাবচ্ছকলেন, কেথেন্যা বকলে লনকম যেন্যাবচ্ছকলেন। লকেন্যাকনন্যা আনমষন্যাবনকেতন্যা 
বছেলে নন্যা এরকেম। এত বড় মঞ্চ, প্রেচিমর আকলেন্যা, ফিকটন্যাগ্রন্যাবফি, সেরকেন্যাবর আকয়েন্যাজিন, প্রেচিমর 
আনমষন্যাবনকেতন্যা,  আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে  আকয়েন্যাজিন  –  এই  বনন্যাপন্যারগুকলেন্যার  সেকঙ  ২১লশ 
লফিব্রুয়েন্যাবরর খন্যাবনকেটন্যা দমরত্ব আকছে, ঐবতহেন্যাবসেকে বদকে লথেককে। [০৪:২০]

২৮.৩ পন্যাবটর গুকলেন্যা বনবরন্যাচিনমী বহেসেন্যাববনকেন্যাকশ বনস্ত বছেলে

কেতকেগুকলেন্যা বজিবনসে বলেকতই হেয়ে, লযেকহেতম  একেম শ বনকয়ে কেথেন্যা বলেকত হেকচ্ছই –  এখন্যাকন 
দন্যাহবড়কয়ে। লখয়েন্যালে কেকরন, রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যা আজিককে যেন্যা কেকর –  রন্যাজিনমীবত কেকর, 
এববাং  দলেমীয়ে  সেমববধন্যা-অসেমববধন্যা  এববাং  দলেমীয়ে  মঙকলের  কেথেন্যাই  ভন্যাকব  সেবন্যার  আকগ  – 
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লসেবদনও তন্যাহরন্যা তন্যাই কেরবছেকলেন। রন্যাজিবনবতকে দলেগুকলেন্যা যেন্যা ভন্যাববছেকলেন, লসেই বদকনর 
ঢন্যাকেন্যার ছেন্যাত্রিরন্যা  – ববশ্বববদনন্যালেকয়ের এববাং বববভন্নি কেকলেকজির,  স্কম কলের – তন্যাহরন্যা  যেবদ  ঐ 
রন্যাজিবনবতকে  দলেগুকলেন্যার  কেথেন্যাই  লমকন  বনকতন,  তন্যাহেকলে  অনত  বন্যাহেন্যাকন্নিন্যা  সেন্যাকলের 
লফিব্রুয়েন্যাবর মন্যাকসের ২১ তন্যাবরকখর লযে একেম শ, লসেটন্যা লপতন্যাম নন্যা আমরন্যা। তন্যাহরন্যা বনবরন্যাচিকনর 
কেথেন্যা ভন্যাববছেকলেন। সেন্যামকন বনবরন্যাচিন বছেলে। লসেই বনবরন্যাচিকন লভন্যাট লপকত হেকব। বজিতকত 
হেকব। সেরকেন্যারককে ঘন্যাহটন্যাঘন্যাহবট কেরকলে বনবরন্যাচিন নন্যাও হেকত পন্যাকর,  লগন্যাটন্যা বনন্যাপন্যারটন্যা লভকস্ত 
লযেকত পন্যাকর – এই সেমস্ত দমবশ্চিনন্যা রন্যাজিবনবতকে দকলের লনতন্যাকদর মন্যাথেন্যায়ে বছেলে,  লসেই 
লফিব্রুয়েন্যাবর মন্যাকসে। তন্যাহরন্যা চিন্যাইবছেকলেন লযে একেটন্যা লমন্যাকটর ওপর সেভন্যা,  বমবছেলে, লসেগুকলেন্যা 
লহেন্যাকে।১ বকেন্তু লগন্যাটন্যা বন্যাবাংলেন্যাকদকশর বশক্ষন্যাথেরমীকদর রকক্তির মকধন,  নন্যাবড়র মকধন একেটন্যা কেমী 
লযেন টন্যান ললেকগবছেলে। তন্যাহরন্যা  রন্যাজিনমীবত কেরবছেকলেন নন্যা। তন্যাহরন্যা  তন্যাহকদর সেমন্যাজি,  তন্যাহরন্যা 
তন্যাহকদর কেওম,  কেবমউবনবটর ওপর আক্রমণককে বনবক্তিগত আক্রমণ বহেকসেকব ববকবচিনন্যা 
কেরবছেকলেন;  এববাং তন্যাহরন্যা লযেককেন্যাকনন্যা রকেকমর পবরবস্থিবত লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরন্যার জিননই নতবর 
হেবচ্ছকলেন। [০৬:২৫]

২৮.৪ আইন লেঙ্ঘকনর বসেদ্ধিন্যান বনকয়েবছেকলেন সেন্যাধন্যারণ বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা 

২১ তন্যাবরকখ  বমবছেলে কেরন্যা  হেকব,  এটন্যা  আকগর লথেককেই লঘন্যারণন্যা  কেরন্যা  বছেলে,  বন্যাহেন্যাকন্নিন্যা 
সেন্যাকলের লফিব্রুয়েন্যাবরকত। আকগর বদন সেন্ধনন্যা লবলেন্যায়েই সেরকেন্যাকরর বদকে লথেককে মন্যাইবকেবাং কেকর 
জিন্যাবনকয়ে লদওয়েন্যা হেয়ে লযে পকরর বদন ১৪৪ ধন্যারন্যা জিন্যাবর কেরন্যা হেকয়েকছে। ছেন্যাত্রিরন্যা,  ছেন্যাত্রি-
ছেন্যাত্রিমীরন্যা,  ১৪৪  ধন্যারন্যা  ভন্যাঙেন্যার  বসেদ্ধিন্যান  বনকলেন।  এটন্যা  একেটন্যা  লবআইবন  বসেদ্ধিন্যান। 
আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশ আমরন্যা উঠকত বসেকত লযে ‘আইকনর শন্যাসেন’ ‘আইকনর শন্যাসেন’ 
আর ‘আইন-শকঙ্খলেন্যা রক্ষন্যা কেরন্যা’র কেথেন্যা শুকন থেন্যাবকে লসেই আইকনর শন্যাসেন অনমসেন্যাকরই 
১৪৪ ধন্যারন্যা  জিন্যাবর  কেরন্যা  হেকয়েবছেলে। বকেন্তু লসেবদকনর বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা  আইন লেঙ্ঘন কেকর-

১ ‘লসেবদন  ১৪৪ ধন্যারন্যা  নন্যা  ভন্যাঙেন্যার  পকক্ষ যেন্যাহরন্যা  মত বদকয়েবছেকলেন,  তন্যাহকদর  বক্তিবন  বছেলে, 
রন্যাষ্ট্রেভন্যারন্যা  সেবাংগ্রন্যাম  পবররদ  একেবট  বনয়েমতন্যাবন্ত্রিকে  আকনন্যালেন  গকড়  তম লেকব  এববাং 
অবনয়েমতন্যাবন্ত্রিকে বন্যা লবআইবন লকেন্যাকনন্যা কেন্যাকজি তন্যাহরন্যা যেন্যাকবন নন্যা। তন্যাহরন্যা ১৪৪ ধন্যারন্যা ভন্যাঙেকবন 
নন্যা।  লকেননন্যা  ১৪৪ ধন্যারন্যা  যেবদ  ভন্যাঙেন্যা  হেয়ে,  তকব  সেরকেন্যার  বনপমীড়নমমলেকে বনবস্থিন্যা  লনওয়েন্যার 
সেমকযেন্যাগ  পন্যাকব।  ফিকলে  বনবরন্যাচিন  বপবছেকয়ে  যেন্যাওয়েন্যার  আশঙ্কন্যা  আকছে।  সেবরদলেমীয়ে  রন্যাষ্ট্রেভন্যারন্যা 
কেমরপবররকদ লযেসেব রন্যাজিবনবতকে লনতন্যা বছেকলেন,  তন্যাহকদর কেন্যাকছে রন্যাষ্ট্রেভন্যারন্যার জিনন সেবাংগ্রন্যাকমর 
লচিকয়ে পবররকদর বনবরন্যাচিন অকনকে লববশ আকেররণমীয়ে বছেলে। আবন্যার বলেন্যা লযেকত পন্যাকর,  তন্যাহরন্যা 
১৪৪ ধন্যারন্যা নন্যা ভন্যাঙেন্যার বসেদ্ধিন্যান বনকয়ে সেরকেন্যাকরর বনপমীড়নমমলেকে বনবস্থিন্যাককে এবড়কয়ে লযেকত 
চিন্যাইবছেকলেন। কেবমউবনস্টে পন্যাবটরও তখন ১৪৪ ধন্যারন্যা ভন্যাঙেন্যার পকক্ষ বছেলে নন্যা।’  (গন্যাজিমীউলে 
হেকে, ২০১২)
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বছেকলেন। একেম কশর একে নম্বর কেথেন্যা হেকচ্ছ আইন লেঙ্ঘন কেরন্যা।২ [০৭:২৫]
একেম কশর আকরন্যা একেটন্যা গুরত্বপমণর বদকে আবম লকেবলেই বকলে একসেবছে: রন্যাজিবনবতকে 

দকলের সেকঙ দমরত্ব বজিন্যায়ে রন্যাখন্যা। একেম শ লকেন্যাকনন্যা রন্যাজিবনবতকে আকনন্যালেন বছেলে নন্যা বকেন্তু। 
এটন্যা একেটন্যা সেন্যামন্যাবজিকে আকনন্যালেন বছেলে। এটন্যা একেটন্যা সেন্যাবাংস্কক বতকে আকনন্যালেন বছেলে। 
একেম কশর আকরন্যা একেটন্যা খমবই গুরত্বপমণর বদকে হেকচ্ছ, ববকদন্যাহে কেরন্যা – নন্যা লমকন লনওয়েন্যা। 
[০৭:৫৫]

২৮.৫ ববকদন্যাহেককে অনমষন্যাকন পযেরববসেত কেরন্যা

আজিককে লফিব্রুয়েন্যাবরর ২৬ তন্যাবরখ। আবম জিন্যাবন নন্যা আমন্যাকদর মকন আকছে বকেনন্যা, অকনকে 
বড় একেটন্যা ববকদন্যাকহের আজিককে বন্যাবররকেমী – গতকেন্যালেককে এববাং আজিককে, ২৫ এববাং ২৬। 
বছের বতকনকে আকগ আমন্যাকদর লদকশ [এই ববকদন্যাহে হেয়ে।  ] সরণন্যাতমীত কেন্যাকলের মকধন এত 
বড় গণববকদন্যাকহের লচিহেন্যারন্যা আমরন্যা লদবখ বন। একেটন্যা ববকসন্যারকে গণববকদন্যাহে বন্যাবাংলেন্যাকদশ 
রন্যাইকফিলেকসের জিওয়েন্যানরন্যা ঘবটকয়েবছেকলেন। আজিককে তন্যার তক তমীয়ে বন্যাবররকেমী। [০৮:৪১]

আমরন্যা ববকদন্যাহেককে অনমষন্যাকনর মকধন পযেরববসেত কেরকত সেন্যাচ্ছনন লবন্যাধ কেবর, [বকেন্তু] 
সেবতনকেন্যাকরর  ববকদন্যাহে  যেখন সেবাংঘবটত হেয়ে,  তখন লসেটন্যা  লদখকলে  আমন্যাকদর  আইকনর 
শন্যাসেন ঘন্যাবকড় যেন্যায়ে। একেটন্যা গণববকদন্যাহেককে আমরন্যা, আমন্যাকদর রন্যাষ্ট্রে, খমব ববরর কেন্যায়েদন্যায়ে 
লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেকরবছে। লসেই ববকদন্যাকহের মকধন ববররতন্যা বছেলে বনন্তঃসেকনকহে। অপ্রেকয়েন্যাজিনমীয়ে, 
ভয়েন্যাবহে  রকেকমর  রক্তিপন্যাত  ঘটন্যাকনন্যা  হেকয়েবছেলে  ববকদন্যাহেমীকদর  বদকে  লথেককে।  এববাং  লসেই 
অপ্রেকয়েন্যাজিনমীয়ে রক্তিপন্যাতই লকেফৌশলেগত বদকে লথেককে লগন্যাটন্যা বববডিআর-ববকদন্যাহেককে লভকস্ত 
লদয়ে। বববডিআর-ববকদন্যাকহের প্রেবত শুরকতই লগন্যাটন্যা লদকশর মন্যানমকরর এববাং বমবডিয়েন্যার লযে 
আগ্রহে আমরন্যা লদকখবছেলেন্যাম, লসেই ভয়েন্যাবহে রক্তিপন্যাকতর মধন বদকয়ে লসে আগ্রহে ধমকয়ে যেন্যায়ে। 
[০৯:৪৫]

বন্যাহেন্যাকন্নিন্যার ২১ তন্যাবরকখ বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা  আইন লেঙ্ঘন কেকরবছেকলেন। পমবলেশককে তন্যার 
‘রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  কেন্যাকজি’  বন্যাধন্যা  বদকয়েকছেলেন  তন্যাহরন্যা।  [পমবলেকশর  লেন্যাবঠচিন্যাকজিরর  বববনমকয়ে  ] প্রেচিমর 
ইটপন্যাটককেলে  বনকক্ষপ  কেরন্যা  হেকয়েবছেলে  ছেন্যাত্রিকদর  বদকে  লথেককে।  প্রেচিমর  মন্যানমর  আহেত 
হেকয়েবছেকলেন। আজিককে বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  লযেককেন্যাকনন্যা  রকেকমর সেন্যামন্যাবজিকে আকনন্যালেকনর লযেই 
বজিবনসেগুকলেন্যাককে আমন্যাকদর রন্যাষ্ট্রে উঠকত বসেকত বননন্যা কেকর থেন্যাককে, লসেই বজিবনসেগুকলেন্যার 
সেমত্রিপন্যাত ঘকটবছেলে একেম কশ লফিব্রুয়েন্যাবরকত। বকেন্তু যেন্যাহরন্যা লসেই বদকন একেম কশর আকনন্যালেকনর 
সেবাংগঠকে বছেকলেন, তন্যাহকদর একেটন্যা লক্ষকত্রি দমরদবশরতন্যা ববকবচিনন্যা নন্যা কেকর পন্যারন্যাই যেন্যায়ে নন্যা। 
লসেটন্যা হেকলেন্যা,  তন্যাহরন্যা দশ জিন দশ জিন কেকর ভন্যাগ হেকয়ে হেকয়ে ১৪৪ ধন্যারন্যা ভন্যাঙেন্যার একেটন্যা 

২ ‘পমকরন্যা বন্যায়েন্যান্নি সেন্যালে লশর হেকয়েবছেলে বনয়েমভন্যাঙেন্যা  ...  আকনন্যালেকনর মধন বদকয়ে’  (আহেমদ 
রবফিকে, ২০১২)
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পদ্ধিবত লবর কেকরবছেকলেন। রন্যাষ্ট্রেককে লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরন্যার সেময়ে – রন্যাকষ্ট্রের লযে বলেপ্রেকয়েন্যাগকেন্যারমী 
সেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যা, রন্যাকষ্ট্রের লযে দন্যাহত এববাং নখ, লপশমী, থেন্যাবন্যা, তন্যার পমবলেশবন্যাবহেনমী, [এববাং  ] তন্যার 
আইনশকঙ্খলেন্যা প্রেকয়েন্যাগ কেরন্যার বন্যাবহেনমীগুকলেন্যাককে লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরন্যার সেময়ে – আমরন্যা যেবদ 
অকহেতম কে  রক্তিপন্যাকতর  মধন  বদকয়ে  অজিমহেন্যাত  নতবর  কেকর  বদই,  তন্যাহেকলে  আমন্যাকদর 
আকনন্যালেকনর  মমলে  উকদ্দেশনই  লভকস্ত  যেন্যায়ে।  বববডিআর-ববকদন্যাকহের  সেকঙ  একেম কশর 
ববকদন্যাকহের এই হেকচ্ছ পন্যাথেরকেন। [১১:৫০]

বকেন্তু একেম শ বনকয়ে যেবদ আমন্যাকদর লগফৌরব কেরকত হেয়ে, তন্যাহেকলে একেম কশ লফিব্রুয়েন্যাবরককে 
একেটন্যা  বন্যাৎসেবরকে  অনমষন্যাকন  পযেরববসেত  কেরকলে  খমব  অননন্যায়ে  কেরন্যা  হেয়ে।  একেম কশ 
লফিব্রুয়েন্যাবরককে লস্রেফি একেটন্যা বননন্যা সেভন্যায়ে পবরণত কেরকলে আর লচিন্যাখ বন্ধ কেকর বন্যাবাংলেন্যা 
ভন্যারন্যার লগফৌরব বকলে লগকলে অননন্যায়ে কেরন্যা হেয়ে। [১১:৫৮]

২৮.৬ একেম শ বছেলে রন্যাকষ্ট্রের ববরকদ্ধি ববকদন্যাহে

লদকখন,  কেন্যামরন্যান  ভন্যাই  বলেকলেন,  স্কম কলের  লছেকলেকমকয়েরন্যা,  স্কম কলের,  এইট  নন্যাইন-
লটকনর লছেকলেকমকয়েরন্যা,  আজিককে লথেককে রন্যাট বছের আকগ আমন্যাকদর এই শহেকর ববকদন্যাহে 
লঘন্যারণন্যা  কেকরবছেলে;  সেরন্যাসেবর  রন্যাকষ্ট্রের  ববরকদ্ধি।  আজিককে  লতন্যা  আমরন্যা  আমন্যাকদর 
বন্যাচ্চন্যাকদরককে বটউশবনকত পন্যাঠন্যাকত লগকলেও পন্যাহেন্যারন্যা বদকয়ে বনকয়ে যেন্যাই। আমরন্যা লকেন্যাকনন্যা 
প্রেশ্ন কেরকত পন্যাবর নন্যা। আমরন্যা প্রেবত বছের নবশন্যাকখ ঝকড়র বননন্যা কেকর গন্যান গন্যাই, একসেন্যা 
লহে নবশন্যাখ,  ঝড় একসেন্যা,  উবড়কয়ে বনকয়ে যেন্যাও,  আর সেবতনকেন্যাকরর ঝড় যেখন আকসে, 
বকেবাংবন্যা আকেন্যাকশ কেন্যাকলেন্যা লমঘ জিকম, আমরন্যা ঘন্যাবকড় যেন্যাই। একেম কশর প্রেবত যেবদ আমন্যাকদর 
লকেন্যাকনন্যা শ্রদ্ধিন্যা লথেককে থেন্যাককে, এই বদনটন্যার যেবদ লকেন্যাকনন্যা গুরত্ব লথেককে থেন্যাককে, তন্যাহেকলে লসেই 
গুরত্বটন্যা হেকচ্ছ এইটন্যা লযে প্রেবতটন্যা মমহেমকতর , প্রেকতনকেটন্যা বদন, আমন্যাকদর মমখস্ত জিমীবনটন্যাককে 
প্রেশ্ন কেরন্যা, লমকন নন্যা লনওয়েন্যা। একেম শ মন্যাকন লতন্যা মন্যাথেন্যা নত নন্যা কেরন্যা, চিনন্যাকলেঞ্জ কেরন্যা, রকখ 
দন্যাহড়ন্যাকনন্যা, সেমকবতভন্যাকব। [১৩:১৩]

আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশ আমরন্যা রন্যাজিনমীবতর খপ্পকর পকড় আবছে। রন্যাজিনমীবত মন্যাকনই 
হেকচ্ছ  ক্ষমতন্যার  বনন্যাপন্যার।  একেটন্যা  সেমন্যাকজি  কেন্যারন্যা  লকেন্দ্রমীভম ত  ক্ষমতন্যার  বনবস্থিন্যাটন্যাকত 
পবরচিন্যালেককের আসেন গ্রহেণ কেরকবন, কেন্যারন্যা লকেমন কেকর কেন্যাকদর ওপকর লকেন্যান আইনবকলে 
ক্ষমতন্যা প্রেকয়েন্যাগ কেরকবন, এই সেমস্ত বকনন্যাবকস্তর নন্যাম হেকচ্ছ রন্যাজিনমীবত। এর সেকঙ জিন-
মন্যানমকরর লকেন্যাকনন্যা সেম্পকের  নন্যাই। তন্যার প্রেমন্যাণ একেম শ। বকলেবছে আবম। [১৩:৫৫]

২৮.৭ একেম শ মন্যাকন রন্যাকষ্ট্রের ববপরমীকত সেমন্যাজি

আমরন্যা আমন্যাকদর সেমন্যাজিটন্যাককে হেন্যাবরকয়ে লফিকলেবছে। বন্যাহেন্যাকন্নিন্যা সেন্যাকলে নন্যাকটন্যাকর লযে লছেকলে-
লমকয়েরন্যা স্কম কলে পড়ন্যা অবস্থিন্যায়ে এত বড় একেটন্যা ববকদন্যাকহে অবাংশ বনকত লপকরবছেকলেন, তন্যাহরন্যা 
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এটন্যা  এজিকননই  লপকরবছেকলেন লযে  তন্যার  লপছেকন তন্যাহকদর  সেমন্যাজি বছেলে। তন্যাহকদর  পন্যাড়ন্যা, 
তন্যাহকদর মহেলন্যা, তন্যাহকদর মন্যা-বন্যাবন্যা, তন্যাহকদর বকয়েন্যাকজিনষরন্যা – তন্যাকদর সেন্যাকথে তন্যাহকদর সেম্পকের  
বছেলে। আজিককের বন্যাবাংলেন্যাকদকশ আমরন্যা রন্যাজিনমীবত কেরকত কেরকত, আমন্যাকদর শয়েনকেকক্ষ, 
আমন্যাকদর পন্যাড়ন্যা-মহেলন্যায়ে, আমন্যাকদর কন্যাকব, সেবরত্রি এমনভন্যাকব রন্যাজিনমীবত, আর ক্ষমতন্যার 
ভন্যাগন্যাভন্যাবগ  ঢম বকেকয়ে  বদকয়েবছে  লযে  আমরন্যা  আমন্যাকদর  সেমন্যাজিটন্যাককে  হেন্যাবরকয়ে  লফিকলেবছে। 
[১৪:৫৫]

একেম শ বনকয়ে লমলেন্যা কেথেন্যা নন্যা বকলে লকেমন কেকর আমরন্যা আমন্যাকদর এই সেমন্যাজিটন্যাককে 
লফিরত লপকত পন্যাবর,  লসেটন্যা বনকয়ে আমন্যাকদর ভন্যাবন্যা দরকেন্যার। সেমন্যাজিককে লফিরত পন্যাওয়েন্যার 
পদ্ধিবত  কেমী?  বমবদ্ধি  কেমী?  মমলে  উপন্যায়েটন্যা  হেকচ্ছ,  আমন্যাকদর  যেন্যাবতমীয়ে  রন্যাজিনমীবতককে 
প্রেতনন্যাখনন্যান  কেরকত হেকব। বকবটশ আমকলে আমন্যাকদর এখন্যাকন সেন্যাকহেবরন্যা   বনমকে বদকয়ে, 
পমবলেশ বদকয়ে আইকনর নন্যাকম লেমণ্ঠন-বনপমীড়ন-অতনন্যাচিন্যার চিন্যালেন্যাকতন। লসেই একেই আমলেন্যা
-তন্যাবন্ত্রিকে  কেন্যাঠন্যাকমন্যা  আমরন্যা  পন্যাবকেস্তন্যাকন-ভন্যারকত-বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  আজিককে  বহেন  কেরবছে। 
বন্যাহেন্যাকন্নিন্যা সেন্যাকলে কেয়েজিন মন্যানমর মন্যারন্যা বগকয়েবছেলে? আজিককে বন্যাবাংলেন্যাকদকশ প্রেবতবদন মন্যানমর 
মন্যারন্যা যেন্যাকচ্ছ। আমন্যাকদর গন্যাকয়ে লেন্যাগকছে নন্যা। মন্যাত্রি কেকয়েকেজিন ছেন্যাত্রি, মন্যানমর মন্যারন্যা যেন্যাওয়েন্যাকত 
লসেই  বদন  লগন্যাটন্যা  লদশ  লযেভন্যাকব  ফিমহ কসে  উকঠবছেলে,  তন্যার  কেন্যানন্যাকেবড়ও আজিককে আমরন্যা 
লকেন্যাকনন্যা লেন্যাশ লদখকলে, লকেন্যাকনন্যা মকতকদহে লদখকলে [ফিমহ কসে উবঠ নন্যা , ] লসেই আকবগ অনমভব 
কেবর নন্যা। কেন্যারণ আমন্যাকদর সেমন্যাজিটন্যা নন্যাই। আমরন্যা এখন লকেউ কেন্যাকরন্যা নন্যা। আমরন্যা সেবন্যাই 
বনকজির বনকজির ধন্যানন্যায়ে বনস্ত। লকেমন কেকর টন্যাকেন্যা আয়ে কেরব। লকেমন কেকর লবচিব। লকেমন 
কেকর বকেনব। সেববকেছেম  লবচিব। সেববকেছেম  বকেনব। এরই সেমকযেন্যাগ লনয়ে রন্যাষ্ট্রে। এরই সেমকযেন্যাগ 
লনয়ে রন্যাজিবনবতকে দলেগুবলে। আমরন্যা বনকজিকদরককেই হেন্যাবরকয়ে লফিলেবছে। [১৫:৩৬]

আবম আর কেথেন্যা বন্যাড়ন্যাব নন্যা। আমন্যার লমন্যাদ্দেন্যা কেথেন্যা বলেন্যা লশর। এগুকলেন্যাককে আকরন্যা 
ববস্তক তভন্যাকব,  অকনকেভন্যাকব  বলেন্যা  যেন্যায়ে।  আমরন্যা  বহুজিন্যাবতকে পমহবজির পন্যালন্যায়ে  পকড়বছে। 
আমন্যাকদর ভন্যারন্যার বদনগুকলেন্যা, আমন্যাকদর স্বন্যাধমীনতন্যার বদনগুকলেন্যা উদযেন্যাপন কেকর লপপবসে, 
উদযেন্যাপন কেকর লকেন্যাকেন্যাককেন্যালেন্যা, উদযেন্যাপন কেকর বববভন্নি মন্যাবলেটননন্যাশনন্যালে লমন্যাবন্যাইলে কেকপরন্যা-
লরশন, লকেন্যাম্পন্যাবন। সেরকেন্যারককে ছেন্যাড়ন্যা, রন্যাষ্ট্রেককে ছেন্যাড়ন্যা আমরন্যা [এরকেম  ] একেটন্যা অনমষন্যান 
আকয়েন্যাজিন  কেরকত  পন্যাবর  নন্যা।  [বনকজিকদর  সেন্যামন্যাবজিকে  উকদনন্যাকগ  লযেভন্যাকব  আমরন্যা] 
শহেমীদবমনন্যার  [বন্যানন্যাতন্যাম  ] পন্যাড়ন্যায়ে-মহেলন্যায়ে,  স্কম কলে-স্কম কলে  –  বনকজিকদর  পয়েসেন্যায়ে, 
বনকজিকদর চিন্যাহদন্যায়ে,  বনকজিকদর কেকষ; বন্যাগন্যান লথেককে তম কলে আনন্যা ফিম কলে, চিমবর কেকর তম কলে 
আনন্যা ফিম কলে,  লসেই উকত্তিজিনন্যায়ে,  আমরন্যা লযেভন্যাকব উদযেন্যাপন কেরতন্যাম,  লসেগুকলেন্যা আর 
নন্যাই। এখন শুধম অনমষন্যান। এখন শুধম মমখস্ত। কন্যাসেরকম মমখস্ত। বমবডিয়েন্যাকত মমখস্ত। রন্যাষ্ট্রে 
পবরচিন্যালেনন্যার লক্ষকত্রি লসেই বকবটকশর আইকনর মমখস্ত অনমবলেবপ, অনমকেরণ। [১৭:৩৬]

যেবদ আমরন্যা মন্যানমর হেকত চিন্যাই,  তন্যাহেকলে আমন্যাকদর আত্মমযেরন্যাদন্যার লবন্যাধ,  আমন্যাকদর 
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স্বন্যাধমীনতন্যার  স্পকহেন্যা  এগুকলেন্যা  হেন্যারন্যাকলে  চিকলে  নন্যা।  আত্মমযেরন্যাদন্যা  এববাং  স্বন্যাধমীনতন্যার  লবন্যাধ 
হেন্যারন্যাকলে মন্যানমর আর মন্যানমর থেন্যাককে নন্যা,  দন্যাকসে পবরণত হেয়ে। আমরন্যা বববভন্নি অভনন্যাকসের 
দন্যাসেত্ব কেরবছে। বববভন্নি অনমষন্যাকনর দন্যাসেত্ব কেরবছে। আমরন্যা বননন্যায়ে অভনস্ত হেকয়ে যেন্যাবচ্ছ। 
এই বদকেগুকলেন্যা  বনকয়ে  চিকলেন আমরন্যা  একেটম  ভন্যাবব;  আমরন্যা  বনকজিকদর  আত্মমযেরন্যাদন্যা, 
স্বন্যাধমীনতন্যা  এববাং  লসেই  সেমকত্রি  আত্মববশ্বন্যাসে,  আত্মকেতক রত্ব  বফিকর  পন্যাই।  রন্যাকষ্ট্রের  কেন্যাকছে, 
রন্যাজিনমীবতর কেন্যাকছে আমন্যাকদর সেববকেছেম সেহকপ বদকলে চিলেকব নন্যা। আমন্যাকদরককে বনকজির পন্যাকয়ে 
দন্যাহড়ন্যাকত হেকব। আমন্যাকদর সেমন্যাজিটন্যাককে বন্যাহচিন্যাকত হেকব। সেমন্যাজি যেবদ নন্যা বন্যাহকচি লকেন্যাকনন্যা রন্যাষ্ট্রে, 
লকেন্যাকনন্যা সেন্যামবরকেবন্যাবহেনমী, [লকেন্যাকনন্যা আদন্যালেত,  ] লকেন্যাকনন্যা পমবলেশবন্যাবহেনমী লকেন্যাকনন্যা আমলেন্যা-
তন্যাবন্ত্রিকে প্রেশন্যাসেন আমন্যাকদরককে, বন্যাবাংলেন্যা ভন্যারন্যাককে বন্যাহচিন্যাকত পন্যারকব নন্যা। [১৮:৪৭]

একেম শ বন্যারবন্যার বফিকর আসেকব। এববাং খমব মজিন্যার বনন্যাপন্যার হেকচ্ছ,  যেন্যাহরন্যা ২৪ ঘণন্যা 
আমরন্যা গণববকরন্যাধমী কেযেরকেলেন্যাকপ বলেপ্ত থেন্যাবকে, তন্যাহরন্যা একেম কশর বদন অনতপকক্ষ ববকদন্যাহেককে 
স্বমীকেক বত লদব,  এববাং  লসেই সেমকযেন্যাকগ  সেন্যামকনর  বদনগুকলেন্যাকত আকরন্যা  অকনকে সেন্যামন্যাবজিকে 
ববকদন্যাহে  আমন্যাকদর  লদকশ  নতবর  হেকব,  আমরন্যা  বন্যারবন্যার  আইন লেঙ্ঘন কেরব। আইন 
লেঙ্ঘকনর  মকধনই,  রন্যাজিনমীবতককে  লেঙ্ঘকনর  মকধনই,  রন্যাষ্ট্রেককে  চিনন্যাকলেঞ্জ  কেরন্যার  মকধনই 
আমন্যাকদর মমবক্তি। [১৯:২২]

আপনন্যাকদর সেবন্যাইককে ধননবন্যাদ। [১৯:২৫]

আকলেন্যাচিনন্যা: ২৬লশ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১২। অবডিও-অনমবলেবপ: ২৬লশ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১২। 
লফিসেবমকে-লনন্যাট: ২৭লশ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১২
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ঊনতত্রিশ

সেন্যামন্যাজিন স্বন্যাধমীনতন্যা ইনন্যারকনট

২৯.১ প্রেন্যাইকভবসে, বসেকক্রবসে, টন্যান্সপন্যাকরবন্স, টন্যাস্টে

বনকজিককে  আমরন্যা  কেন্যার  সেন্যামকন  কেতটমকেম  উনমক্তি কেরব,  কেতটমকেম  উলেঙ কেরব,  লসেটন্যা 
আমন্যাকদর যেন্যার যেন্যার বনজিস্ব বনন্যাপন্যার। এই বনজিস্বতন্যাটমকেম র নন্যাম প্রেন্যাইকভবসে। উলেঙ হেকত 
বকে লকেউ চিন্যায়ে? সেদর রন্যাস্তন্যায়ে? প্রেন্যাইকভবসে মন্যাকন তন্যাই আব্রু। বনবক্তিগত আব্রু। বনবক্তির 
আব্রু। প্রেন্যাইকভবসেককে সেন্যাধন্যারণত ‘লগন্যাপনমীয়েতন্যা’র সেন্যাকথে গুবলেকয়ে লফিলেন্যা হেয়ে। ‘লগন্যাপন’ 
শবটন্যার সেন্যাকথে প্রেন্যাইকভবসের ধন্যারণন্যা  লমকলে নন্যা। ‘লগন্যাপন’ কেথেন্যাটন্যার মকধন  লকেমন জিন্যাবন 
লেমকেন্যাকনন্যা  লেমকেন্যাকনন্যা  একেটন্যা  বনন্যাপন্যার  আকছে।  লযেন  বকেছেম  একেটন্যা  অকেন্যাজি-অপরন্যাধ  কেকর 
লেমকেন্যাকত চিন্যাওয়েন্যা  হেকচ্ছ। লকেমন একে ধরকনর লচিন্যার  লচিন্যার  ভন্যাব। প্রেন্যাইকভবসে বজিবনসেটন্যা 
লমন্যাকটও তন্যা নয়ে। একেদমই নন্যা। 

প্রেন্যাইকভবসের প্রেকেক ত অথের আসেকলে ‘আব্রু’। প্রেন্যাইকভবসে হেকলেন্যা এমন একেটন্যা অবস্থিন্যা 
লযেখন্যাকন  একেটন্যা  মন্যানমরককে  অননরন্যা  পযেরকবক্ষণ কেকর  নন্যা,  ববরক্তি কেকর নন্যা  (অক্সকফিন্যাডির  
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বডিকেশনন্যাবরজি  ডিট  কেম)।  এটন্যা  একেটন্যা  মন্যানমকরর  একেন্যা  থেন্যাকেন্যার  অবস্থিন্যা  (লকেবম্বমজি 
বডিকেশনন্যাবরজি  অনলেন্যাইন:  বডিকেশনন্যাবর  ডিট  লকেবম্বমজি  ডিট  অগর)।  এটন্যা  এমন  একেটন্যা 
অবস্থিন্যা লযেখন্যাকন একেটন্যা মন্যানমর একেন্যা থেন্যাকেকত সেক্ষম হেয়ে। অকনন তন্যাককে লদকখ নন্যা। তন্যার 
কেথেন্যা  লশন্যাকন  নন্যা।  গণমকনন্যাকযেন্যাকগর  হেন্যাত  লথেককে  মমক্তি  এরকেম  একেটন্যা  অবস্থিন্যার  নন্যাম 
প্রেন্যাইকভবসে (লেবাংমনন্যান বডিকেশনন্যাবর অফি কেনকটকম্পন্যারন্যাবর ইবাংবলেশ: এলেবডিওবসেই অনলেন্যাইন 
ডিট কেম।)  প্রেন্যাইকভবসে হেকলেন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা। অনন ললেন্যাককের নজিরদন্যাবরর বন্যাইকর,  জিন্যানন্যার 
বন্যাইকর, কেন্যাজিকেমর কেরন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা। (মনন্যাকেবমলেন্যান বডিকেশনন্যাবর ডিট কেম) 

কেথেন্যা  প্রেসেকঙ  টন্যান্সপন্যাকরবন্স  বন্যা  স্বচ্ছতন্যার  কেথেন্যাও  আসেকত  পন্যাকর।  প্রেন্যাবতষন্যাবনকে 
পবরসেকর যেন্যাবতমীয়ে কেমরকেন্যাকণ্ডর স্বচ্ছতন্যা আবশনকে। প্রেবতষন্যান বলেকত এখন্যাকন এমনসেব 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে-আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে  প্রেবতষন্যানককে  বমঝকত হেকব  যেন্যাকদর  বসেদ্ধিন্যাকন-কেমরকেন্যাকণ্ড  বনন্যাপকে 
সেবাংখনকে  মন্যানমর  তথেন্যা  জিনসেন্যাধন্যারণ  লেন্যাভবন্যান  বন্যা  ক্ষবতগ্রস্ত হেয়ে।  কেতক রত্বতন্যাবন্ত্রিকে  এসেব 
প্রেবতষন্যান  অননকদর  ওপর,  অনত  বনকজিকদর  কেমরকেতর ন্যা-কেমরচিন্যারমীকদর  ওপর,  শন্যাবস্ত-
পমরষন্যার ইতনন্যাবদ চিন্যাপন্যাকনন্যার ক্ষমতন্যাও রন্যাকখ। লযেমন রন্যাষ্ট্রে, নন্যানন্যান রন্যাষ্ট্রেমীয়ে সেবাংস্থিন্যা-সেবাংগঠন-
প্রেবতষন্যান,  রন্যাজিবনবতকে  দলে,  বকহেৎ  বনবসেন্যা-প্রেবতষন্যান,  বমবডিয়েন্যা  ইতনন্যাবদ।  এইসেব 
প্রেবতষন্যাকনর লক্ষকত্রি স্বচ্ছতন্যা জিরবর। 

পবরবন্যারও একেটন্যা প্রেবতষন্যান। বকেন্তু পবরবন্যাকরর লক্ষকত্রি স্বচ্ছতন্যার অথের  আলেন্যাদন্যা। 
এখন্যাকন স্বচ্ছতন্যা মন্যাকন সেবন্যার সেন্যামকন উকদন্যাম হেওয়েন্যা নন্যা। লবআব্রু হেওয়েন্যা নন্যা। বনবক্তির 
লবলেন্যায়েও তন্যাই। বনবক্তির স্বচ্ছতন্যা বলেকত সেদর সেড়ককে উলেঙ হেকয়ে হেন্যাহটন্যা লবন্যাঝন্যায়ে নন্যা। তকব 
হেনন্যাহ,  প্রেন্যাবতষন্যাবনকে পবরসেকর  বনবক্তির প্রেবতষন্যানগত কেমরকেন্যাণ্ডসেমমকহের  স্বচ্ছতন্যা আবশনকে 
লতন্যা বকটই বকট। লসেটন্যা আদকত প্রেবতষন্যাকনর স্বচ্ছতন্যারই প্রেশ্ন। 

তন্যার মন্যাকন, স্বচ্ছতন্যা দরকেন্যার প্রেবতষন্যাকনর। আর বনবক্তির দরকেন্যার টন্যান্সপন্যাকরবন্স নয়ে, 
টন্যাস্টে। ববশ্বস্ততন্যা। বনকজির প্রেবত ববশ্বস্ততন্যা। অকননর প্রেবত ববশ্বস্ততন্যা। ববশ্বস্ততন্যা হেকলেন্যা 
পন্যারস্পবরকে  লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা।  পন্যারস্পবরকে  স্বন্যাধমীনতন্যা।  পন্যারস্পবরকে  স্বরন্যাজি।  প্রেবতষন্যাকনর 
লকেন্যাকনন্যা  প্রেন্যাইকভবসের  প্রেশ্ন নন্যাই।  প্রেবতষন্যাকনর  দরকেন্যার  জিবন্যাববদবহেতন্যা।  বনবক্তি-মন্যানমকরর 
লকেন্যাকনন্যা টন্যান্সপন্যাকরবন্সর প্রেশ্ন নন্যাই। বনবক্তি-মন্যানমকরর দরকেন্যার প্রেন্যাইকভবসে। বনবক্তিগত আব্রু। 

ইনন্যারকনকটর স্বন্যাধমীনতন্যা রক্ষন্যায়ে তৎপর মন্যানমরজিনককে ধননবন্যাদ বদকত হেয়ে। লকেননন্যা 
তন্যাহরন্যা ‘বসেকক্রবসে’র সেন্যাকথে ‘প্রেন্যাইকভবসে’র পন্যাথেরকেন ববকবচিনন্যায়ে বনকয়েকছেন। প্রেন্যাইকভবসে হেকলেন্যা 
আব্রু। প্রেন্যাইকভবসে তন্যাহকদরই দরকেন্যার,  যেন্যাহরন্যা লবআব্রু হেকত চিন্যান নন্যা। আর লগন্যাপনমীয়েতন্যা 
দরকেন্যার বক্রবমননন্যালে কেমরকেন্যাকণ্ডর জিনন। লগন্যাপনমীয়েতন্যা দরকেন্যার অপরন্যাধমীচিকক্রর। বক্রবমননন্যালে 
ললেন্যাকেজিকনর।  যেন্যারন্যা  অকননর  ক্ষবত  কেকর  কেরকত  চিন্যায়ে।  সেবন্যাই  লজিকন  লগকলে  তন্যাকদর 
কেমরকেন্যাণ্ড চিন্যালেন্যাকনন্যা অসেম্ভিব। এই লগন্যাপনমীয়েতন্যাই হেকলেন্যা ‘বসেকক্রবসে’। প্রেন্যাইকভবসেককে যেন্যাহরন্যা 
লগন্যাপনমীয়েতন্যা বকলেন তন্যাহরন্যা আসেকলে বসেকক্রবসের সেন্যাকথে প্রেন্যাইকভবসের পন্যাথেরকেন লখয়েন্যালে কেকরন 
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নন্যা। বকেবাংবন্যা কেরকত চিন্যান নন্যা। নন্যা কেরকলে তন্যাহকদর সেমববধন্যা হেয়ে।
লগন্যাপনমীয়েতন্যার সেন্যাকথে বনতন্যান যেবদ লমলেন্যাকতই হেয়ে, প্রেন্যাইকভবসেককে তন্যাহেকলে বড়কজিন্যার 

‘বনবক্তিগত লগন্যাপনমীয়েতন্যা’  বলেন্যা  লযেকত পন্যাকর।  লসেকক্ষকত্রি বসেকক্রবসে হেকলেন্যা  প্রেন্যাবতষন্যাবনকে 
লগন্যাপনমীয়েতন্যা। লগন্যাপনমীয়েতন্যা ছেন্যাড়ন্যা  প্রেবতষন্যান বন্যাহকচি  নন্যা। লকেন্যাকেন্যাককেন্যালেন্যার ফিমমরলেন্যা মন্যাকত্রিই 
লগন্যাপন। প্রেবতটন্যা প্রেবতষন্যান লগন্যাপনমীয়ে বসেদ্ধিন্যান, আচিরণ, তকথেনর আস্ত এককেকেটন্যা স্তম প। 

সেমতরন্যাবাং সেবরপ্রেথেম, লগন্যাপনমীয়েতন্যা দরকেন্যার রন্যাকষ্ট্রের। সেরকেন্যাকরর। রন্যাষ্ট্রে-প্রেধন্যান, সেরকেন্যার
-প্রেধন্যান  আর  মন্ত্রিমী-বন্যাহেন্যাদমরকদর  তন্যাই  ‘লগন্যাপনমীয়েতন্যার  শপথে’ই  বনকত  হেয়ে। 
সেন্যাবাংববধন্যাবনকেভন্যাকব। সেরকেন্যাকরর কেমরকেতর ন্যাকদরককেও বনকত হেয়ে লগন্যাপনমীয়েতন্যার এই শপথে। 
অকনকে সেময়ে  লগন্যাপন  চিমবক্তিও  কেরকত  হেয়ে  সেরকেন্যারককে।  রন্যাষ্ট্রেমীয়েভন্যাকব।  সেরকেন্যার  এমন 
আকরন্যা অকনকে কেন্যাজি কেকর,  যেন্যা সেবন্যাই জিন্যানকলে ঐসেব কেন্যাজি কেরন্যা মমশবকেলে হেকয়ে যেন্যাকব। 
অসেম্ভিব হেকয়ে যেন্যাকব। জিন্যানন্যাজিন্যাবন হেকয়ে লগকলে মন্যানমর বন্যাধন্যা লদকব। কেরকত লদকব নন্যা ঐসেব 
কেন্যাজি। ববকক্ষন্যাভ হেকব। প্রেবতবন্যাদ হেকব। নন্যানন্যা বকেছেম হেকব। সেরকেন্যার অচিলে হেকয়ে যেন্যাকব। তন্যাই 
তন্যাকদরককে কেন্যাজি কেরকত হেয়ে লগন্যাপকন। লগন্যাপনমীয়েতন্যা দরকেন্যার তন্যাই সেরকেন্যাকরর। 

একেই  কেন্যারকণ  লগন্যাপনমীয়েতন্যা  দরকেন্যার  রন্যাজিবনবতকে  দলেগুকলেন্যার।  লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর। 
ববশ্বববদনন্যালেয়ে-বসেবনককেকটর। রন্যাকষ্ট্রের মকতন্যাই,  লযেককেন্যাকনন্যা আমলেন্যাতকন্ত্রির মকতন্যাই,  তন্যারন্যা 
তন্যাকদর  বসেদ্ধিন্যানগ্রহেণপ্রেবক্রয়েন্যা ও ববকশর ববকশর বসেদ্ধিন্যান লগন্যাপন রন্যাকখ। হেনন্যাহ,  এমনবকে 
ববশ্বববদনন্যালেকয়েরও একেটন্যা ‘লগন্যাপনমীয়ে শন্যাখন্যা’ আকছে। এববাং এভন্যাকব লগন্যাপনমীয়েতন্যা দরকেন্যার 
কেকপরন্যাকরট বন্যাবণজিনকগন্যাষমীগুকলেন্যার। বড় বড় বন্যাবণজিন-প্রেবতষন্যানগুকলেন্যার। এসেকবর মকধন 
বমবডিয়েন্যাও পকড়। লগন্যাপনমীয়েতন্যা দরকেন্যার বমবডিয়েন্যারও। রন্যাষ্ট্রে-পন্যাবটর -কেকপরন্যাকরট ও বমবডিয়েন্যা 
কেমী প্রেকেন্যাশ কেকর তন্যার লচিকয়ে জিরবর হেকলেন্যা এরন্যা কেমী লগন্যাপন রন্যাকখ। কেমী এরন্যা প্রেকেন্যাশ কেকর 
নন্যা। অকননর বকেছেম নন্যা বকেছেম ক্ষবত নন্যা কেকর এরন্যা বনকজিকদর মঙলে সেন্যাধন কেরকত পন্যাকর নন্যা।

লগন্যাপনমীয়েতন্যা  আমন্যাকদর  দরকেন্যার  নন্যাই।  আমরন্যা  যেন্যারন্যা  সেন্যাধন্যারণ  মন্যানমর।  নন্যাগবরকে 
মন্যাত্রি। আমরন্যা  অপরন্যাধমী  নই। বক্রবমননন্যালে নই। অকননর  ক্ষবত কেরন্যার  কেন্যাকজি আমরন্যা 
বনকয়েন্যাবজিত নই। আমন্যাকদর লগন্যাপন কেরন্যার বকেছেমই নন্যাই। আমন্যাকদর লেমকেন্যাকনন্যার বকেছেম নন্যাই। 
বকেন্তু আমন্যাকদর আড়ন্যাকলের দরকেন্যার আকছে। কেখনও কেখনও। কেম অথেবন্যা লববশ। যেন্যার 
যেন্যার ববকবচিনন্যা মকতন্যা। সেবন্যার সেন্যামকন আমরন্যা আমন্যাকদর জিন্যামন্যাকেন্যাপড় ছেন্যাবড় নন্যা। সেবন্যার 
সেন্যামকন আমরন্যা মলেতনন্যাগ কেকর আরন্যাম পন্যাই নন্যা। সেবন্যার সেন্যামকন আমরন্যা সেঙম কেবর নন্যা। 
এসেব কেন্যাজি রড়যেন্ত্রিমমলেকে নয়ে। অপরন্যাধমমলেকে নয়ে। নবধ। স্বন্যাভন্যাববকে। প্রেন্যাকেক বতকে। তবম 
এগুকলেন্যার জিনন আমন্যাকদর একেটম  আড়ন্যালে দরকেন্যার হেয়ে। বনবক্তির এই আড়ন্যালেটমকেম র নন্যাম 
আব্রু। আমরন্যা একেটম  আড়ন্যালে চিন্যাই। আব্রু চিন্যাই। প্রেন্যাইকভবসে চিন্যাই। সেবন্যাই। 

আব্রু একেটন্যা পমরন্যাতন বনন্যাপন্যার। স্বন্যাভন্যাববকে, প্রেন্যাকেক বতকে, বচিরনন ঘটনন্যা। প্রেন্যাইকভবসে 
বন্যা আব্রু বলেকত লবন্যাঝন্যায়ে মযেরন্যাদন্যা, মন্যানসেমম, সেম্মন্যান, ইজত, আবরণ, পদরন্যা, অনরন্যালে, 
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এববাং আড়ন্যালে১। আব্রুই প্রেন্যাইকভবসে। প্রেন্যাইকভবসে হেকচ্ছ একেটন্যা মন্যানমকরর একেন্যান বনবক্তিগত 
আড়ন্যালে। ইনন্যারকনট-পবরসেকরর জিনন প্রেন্যাইকভবসে যেন্যা, অননন্যানন পবরসেকরর জিননও তন্যাই।

লদন্যাকেন্যান লথেককে আলেম-পটলে-বডিম-কেনডিম-অনবরন্যাসে  বকেকন আমরন্যা বন্যাসেন্যায়ে বনকয়ে 
আবসে বনন্যাকগ কেকর। পনন্যাককেকট কেকর। বনন্যাকগ আমরন্যা লবন্যামন্যা-অস্ত্র-মন্যাদকেদবন বহেন কেরবছে, 
তন্যা বকেন্তু নয়ে। তবম বনন্যাগটন্যা বনবহেন্যার কেবর লকেন? কেন্যারণ আমরন্যা আব্রু চিন্যাই। স্বভন্যাবত। 
আমরন্যা প্রেন্যাইকভবসে চিন্যাই। বনজি বনজি ববকবচিনন্যা মকতন্যা। লকেন আমরন্যা আমন্যাকদর বনবক্তিগত 
বজিবনসেপত্রি বনন্যাকগ কেকর বহেন কেবর, এই অবভকযেন্যাকগ বকে রন্যাষ্ট্রে আমন্যাকদর ববরকদ্ধি মন্যামলেন্যা 
দন্যাকয়ের কেরকত পন্যাকর?  আমন্যাকদরককে আটকে কেরকত পন্যাকর?  অপরন্যাধমী বন্যানন্যাকত পন্যাকর? 
পন্যাকর নন্যা। কেন্যারণ প্রেন্যাইকভবসে বচিরববধ একেটন্যা ঘটনন্যা। বনন্যাগটন্যা আর পনন্যাককেটটন্যা আমন্যাকদর 
আড়ন্যাকলের বনশ্চিয়েতন্যা লদয়ে। প্রেন্যাইকভবসের বনশ্চিয়েতন্যা লদয়ে। এই বনশ্চিয়েতন্যাটমকেম  আমন্যাকদর 
স্বন্যাভন্যাববকে অবধকেন্যার। 

২৯.২ অনলেন্যাইন প্রেন্যাইকভবসে এববাং বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফি

সেনন্যাতন ডিন্যাকেকযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর লবলেন্যায়ে বনবক্তিগত আব্রুর এই বনশ্চিয়েতন্যাটমকেম  অক্ষম ণ্ণ বছেলে। 
এখনও আকছে। ডিন্যাকেঘকরর মন্যাধনকম লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ কেরন্যার সেময়ে এতকেন্যালে ধকর আমরন্যা খন্যাম 
বনবহেন্যার কেকরবছে লকেন? শুধমমন্যাত্রি লপন্যাস্টেকেন্যাডির  বনবহেন্যার কেবর বন লকেন? সেব সেময়ে কেবর নন্যা 
লকেন? কেন্যারণ আমরন্যা চিন্যাই নন্যা আমন্যাকদর বচিবঠ সেবন্যাই পড়মকে। আমরন্যা চিন্যাই নন্যা আমন্যাকদর 
কেথেন্যা  লযেককেউ  তন্যাকদর  লখয়েন্যালেখমবশ  মকতন্যা  জিন্যানমকে।  আমরন্যা  বনকজিকদর  আব্রু  চিন্যাই। 
প্রেন্যাইকভবসে চিন্যাই। আমরন্যা তন্যাই আমন্যাকদর বচিবঠটন্যাককে একেটন্যা খন্যাকমর মকধন ভকর পন্যাঠন্যাই। 
তন্যার  মন্যাকন  এই  নন্যা  লযে  আমন্যাকদর  ঐ  সেব  বচিবঠর  মকধন  মন্যারন্যাত্মকে  সেব  অপরন্যাকধর 
পবরকেল্পনন্যা  ললেখন্যা  বছেলে।  ইনন্যারকনট-পবরসেকর  তন্যাহেকলে  লকেন  আবম  আমন্যার  ইকমইলে 
ননন্যাবাংটন্যা কেকর পন্যাঠন্যাকত বন্যাধন হেকবন্যা? 

প্রেশ্ন  হেকলেন্যা:  ইনন্যারকনট-পবরসেকর  আমন্যার  ইকমইলেটন্যাককে  আবম  একেটন্যা  খন্যাকম  বন্যা 
এনকভলেকপ  লঢন্যাকেন্যাকবন্যা  কেমীভন্যাকব?  আমন্যার  বচিবঠর  এববাং  যেন্যাবতমীয়ে  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর 
প্রেন্যাইকভবসের বনবস্থিন্যা কেরব কেমীভন্যাকব? উত্তির হেকলেন্যা: বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফির মন্যাধনকম। বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফি 
কেথেন্যা একসেকছে গ্রমীকে লথেককে। গ্রমীকে ভন্যারন্যায়ে ‘বক্রকপন্যা’ মন্যাকন লেমকেন্যাকনন্যা, গুপ্ত। আর ‘গ্রন্যাবফি’ 
অথের বলেখন। তক তমীয়ে পকক্ষর উপবস্থিবতকত দমজিন বনবক্তির মকধন বনরন্যাপদ লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর 
কেলেন্যাককেফৌশলে বনবশ্চিত কেরন্যার ববদনন্যার নন্যাম বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফি। 

কেবম্পউটন্যার-প্রেযেমবক্তির যেমকগ বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফি আববভমরত হেকয়েকছে সেফিটওয়েন্যার বহেকসেকব। 

১ দষবন: বন্যাবাংলেন্যা একেন্যাকডিমমী বনবহেন্যাবরকে বন্যাবাংলেন্যা অবভধন্যান, সেমবলেচিন্দ্র বমকত্রির ‘সেরলে বন্যাঙন্যালেন্যা 
অবভধন্যান; হেবরচিরণ বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭।
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বপবজিবপ, টর, বপবজিন, ওবটআর অরবট, বগবন্যারবট, ববটকেকয়েন ইতনন্যাবদ প্রেভক বত সেফিট
-ওয়েন্যাকরর  সেন্যামকন  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  লগন্যাকয়েনন্যা  নজিরদন্যাবর  প্রেবতষন্যানগুকলেন্যা  রমীবতমকতন্যা  অসেহেন্যায়ে 
লবন্যাধ কেরকছে। এইসেব সেফিটওয়েন্যার বনকজিরন্যা বকেন্তু লকেন্যাকনন্যা গুপ্তবলেবপ নয়ে। এগুকলেন্যা সেব 
ওকপনকসেন্যাসের সেফিটওয়েন্যার। একদর বনকজিকদর পমণরন্যাঙ সেফিটওয়েন্যার-লকেন্যাডি বন্যা সেবাংককেতবলেবপ 
সেবন্যার জিনন উনমক্তি থেন্যাককে। 

এইসেব  সেফিটওয়েন্যার  রচিনন্যা  কেকরকছে  সেন্যাইফিন্যারপন্যাঙ্কসে-আকনন্যালেকনর  সেফিটওয়েন্যার-
রচিনন্যাকেন্যারমীরন্যা। এববাং তন্যাহরন্যা এগুকলেন্যা ববতরণ কেকরকছে ববনন্যামমকলেন। ইনন্যারকনট-পবরসেকর। 
সেন্যাইফিন্যারপন্যাঙ্কসে-আকনন্যালেকনর  জিন  লখন্যাদ  ইনন্যারকনকটর  জিকনর  যেমকগ।  ১৯৮০-র 
দশককের  শুরকত।  ইনন্যারকনকটর  তখন  সেমচিনন্যা  ঘটকছে  মন্যাত্রি।  ইনন্যারকনট  তখন 
সেন্যামবরকেবন্যাবহেনমীর  এববাং  তন্যাহকদর  সেন্যাকথে  সেবাংবশষ  পন্যাববলেকে  ববশ্বববদনন্যালেয়েগুকলেন্যার 
একেকচিবটয়েন্যা প্রেযেমবক্তি। বঠকে তখনই জিন লনয়ে সেন্যাইফিন্যারপন্যাঙ্কসে। বনকজিকদর মকধন  গকড় 
তম লেকত শুর কেকর ইনন্যারকনট-লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ। শুরকত বনজিস্ব ইকমইলে-বলেকস্টের মন্যাধনকম। 
লসেই ইকমইলে-লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ শুর লথেককেই বছেলে বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফিকে সেফিটওয়েন্যারককে বভবত্তি কেকর 
আত্মসেবাংগঠকন গকড় ওঠন্যা। 

সেন্যাইফিন্যারপন্যাঙ্কসেকদর  আকনন্যালেন  আদকত  কেনন্যাবলেকফিন্যাবনরয়েন্যা-লকেবন্দ্রকে  বলেবন্যাটর ন্যাবরয়েন্যান 
অনন্যানন্যাবকের র  একেটন্যা  ধন্যারন্যা।  মধন-আবশকত  প্রেকেন্যাবশত  হেয়ে  এহকদর  ‘বক্রকপন্যাঅনন্যানন্যাবকের স্টে 
মনন্যাবনকফিকস্টেন্যা’  (বটকমন্যাবথে লম, ‘বক্রকপন্যাঅনন্যানন্যাবকের স্টে মনন্যাবনকফিকস্টেন্যা’,– বপটন্যার লেন্যাডিকলেন্যা, 
২০০১)।  সেন্যাইফিন্যারপন্যাঙ্কসে-আকনন্যালেন  মকন  কেকর,  অপ্রেবতকরন্যাধন  বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফিকে 
সেফিটওয়েন্যার  রচিনন্যা  এববাং  বনবহেন্যাকরর  মধন  বদকয়ে  বনবক্তির ববরকদ্ধি রন্যাকষ্ট্রের আগ্রন্যাসেনককে 
প্রেবতহেত কেরন্যা সেম্ভিব। সেম্ভিব বনবক্তির প্রেন্যাইকভবসে ও স্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যাককে বন্যাবড়কয়ে লদওয়েন্যা। 
সেম্ভিব বনবক্তি ও রন্যাকষ্ট্রের সেম্পকের ককে লমফৌবলেকেভন্যাকব বদকলে লদওয়েন্যা। 

বনবক্তি ও রন্যাকষ্ট্রের সেম্পকের ককে লমফৌবলেকেভন্যাকব বদকলে লদওয়েন্যার কেথেন্যাটন্যাই অকনকে লববশ 
গুরকত্বর সেন্যাকথে তম কলেবছেকলেন জিন্যামরন্যান ননরন্যাজিনপবথেকে গুস্তন্যাভ লেনন্যানডিন্যাওয়েন্যা২। গুস্তন্যাভ 
লদবখকয়েবছেকলেন,  রন্যাষ্ট্রে লকেন্যাকনন্যা লচিয়েন্যারকটববলে-স্থিন্যাপনন্যা নয়ে লযে এককে লভকঙে লফিলেন্যা যেন্যাকব। 
রন্যাষ্ট্রে হেকচ্ছ একেটন্যা সেম্পকের । ববকশর ধরকনর সেম্পকের । রন্যাষ্ট্রেককে আমরন্যা বদলেন্যাকত পন্যাবর, যেবদ 
আমরন্যা  রন্যাষ্ট্রে-সেম্পককের র  বন্যাইকর  অনন  ধরকনর  (আনন্তঃবনবক্তিকে-সেন্যামন্যাবজিকে) 
সেম্পকের -প্রেণন্যালেমীকত  পরস্পকরর  সেন্যাকথে  বলেপ্ত  হেকত  পন্যাবর।  জিমবলেয়েন্যান  অনন্যাসেন্যাঞ্জ  যেখন 
২০০৬ সেন্যাকলে তন্যার আইবকেউ ডিট অগর নন্যাকমর বগ বলেখবছেকলেন, তখন তন্যাহর বকগ সেবন্যার 
ওপকর, বনকজির ছেববটন্যার বনকচি, বছেলে গুস্তন্যাকভর এ ববরয়েকে উদ্ধিক বত: 

২ গুস্তন্যাভ লেনন্যানডিন্যাওয়েন্যা’র বই  লরকভন্যালেমনশন অনন্যান আদন্যার রন্যাইটবাংসে (গুস্তন্যাভ লেনন্যানন্যাওয়েন্যা, 
২০১০)-এর  অননতম  প্রেবন্ধ  ‘উইকে  লস্টেটসেকমন,  উইকেন্যার  বপপলে’-এ  এই  সেবাংক্রন্যান 
আকলেন্যাচিনন্যার অবতশয়ে তন্যাৎপযেরপমণর ঈবঙত আকছে।
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The State is  a  condition,  a certain  relationship between human 

beings,  a mode of behavior;  we destroy it  by contracting other 

relationships, by behaving differently toward one another. ... We 

are the state, and we shall continue to be the state until we have 

created the institutions that form a real community and society of 

men.

আবম যেতটন্যা লদখকত পন্যাই,  আজিককের সেন্যাইফিন্যারপন্যাঙ্কসে-আকনন্যালেকনর মমলেমন্ত্রি এই 
দকবষভবঙটন্যাই। এববাং তন্যাহরন্যা হেন্যাকতকেলেকম লদখন্যাকচ্ছন। লকেমন কেকর বদকলে বদকত হেয়ে রন্যাষ্ট্রে ও 
বনবক্তির মধনকেন্যার সেম্পকের , পমকরন্যা আথেরসেন্যামন্যাবজিকে সেম্পকের প্রেণন্যালেমী।

২৯.৩ রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট নজিরদন্যাবর বনন্যাম বনবক্তি-মন্যানমকরর প্রেবতকরন্যাধ

বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফিকে  সেফিটওয়েন্যার  আপবন-আবম  বনবহেন্যার  কেরব  লকেন?  আমন্যাকদর  সেবন্যার 
ভন্যাকলেন্যা  কেকর  জিন্যানন্যাও  লনই,  এনকভলেকপর  বচিবঠর  সেন্যাকথে  তম লেনমীয়ে  সেন্যামন্যানন  লকেন্যাকনন্যা 
বনশ্চিয়েতন্যাও ইনন্যারকনকট নন্যাই। সন্যাটর কফিন্যাকন নন্যাই। ইয়েন্যাহু বজিকমইলে হেটকমইলে ওয়েন্যাই লমইলে 
গুগলে লমইলে – এগুকলেন্যা  সেবই এককেবন্যাকর  ননন্যাবাংটন্যা।  একেদম উলেঙ ইকমইলে সেন্যাবভরসে 
এগুকলেন্যা। স্কন্যাইপ লফিসেবমকে টমইটন্যার গুগলে প্লন্যাসে – এসেব সেন্যাবভর কসে আমন্যাকদর ইকমইলে চিনন্যাট 
লমকসেজি ছেবব তথেন – যেন্যাবতমীয়ে বকেছেম  বঠকে লযেন লখন্যালেন্যা লপন্যাস্টেকেন্যাকডির র মকতন্যা। লযেককেউ 
চিন্যাইকলে আমন্যাকদর সেমস্ত ইকমইলে ইতনন্যাবদ পকড় লফিলেকত পন্যাকরন। বনবক্তিগত সেব বকেছেম 
লজিকন  লফিলেকত পন্যাকরন। তন্যাহর  শুধম  সেন্যামন্যানন  একেটম  কেন্যাবরগবর  জন্যান থেন্যাকেকলেই হেকলেন্যা। 
গুগলে  এববাং  গ্রন্যামমীণ  লফিন্যান  একক্ষকত্রি  রন্যাকষ্ট্রের  এববাং  অননসেব  কেকপরন্যাকরট-প্রেবতষন্যাকনর 
আইন-অনমগত ও বন্যাবণজিন-অনমগত পন্যাটর নন্যার মন্যাত্রি। আমন্যাকদর যেন্যাবতমীয়ে বনবক্তিগত তথেন 
যেন্যাকচ্ছ রন্যাকষ্ট্রের লগন্যাকয়েনন্যাকদর হেন্যাকত। ববজন্যাপনমী-ববপণনমী প্রেবতষন্যানগুকলেন্যার হেন্যাকত। শুধম 
ইকমইলে চিনন্যাট এববাং এসেএমএসে-ই নয়ে,  আমন্যাকদর সেমস্ত ধরকনর অনলেন্যাইন-কেমরকেন্যাণ্ড 
এববাং সন্যাটর কফিন্যান-তৎপরতন্যা তক তমীয়ে পকক্ষর কেন্যাকছে উকদন্যাম হেকয়ে থেন্যাকেকছে সেন্যাবরক্ষবণকেভন্যাকব। 
এববাং লসেগুকলেন্যা বনববরকশকর লরকেডির  কেকর রন্যাখন্যা হেকচ্ছ। পন্যাইকেন্যাবর হেন্যাকর। গণহেন্যাকর। 

এখন আমন্যাককে-আপনন্যাককে বসেদ্ধিন্যান বনকত হেকব। আপবন বকে আপনন্যার বনবক্তিগত 
বনন্যাপন্যাকর  সেবরপ্রেকেন্যার হেস্তকক্ষপমমক্তি এববাং স্বন্যাধমীন  (স্ব+অধমীন)  ইনন্যারকনট চিন্যান?  নন্যাবকে 
বসেবকেউবরবট-নজিরদন্যাবর-বনকরধন্যাজন্যার ইকলেকেটবনকে দন্যাসেপ্রেথেন্যা চিন্যান? বসেদ্ধিন্যান বনকত হেকব। 
সেময়ে নন্যাই। ভয়েবাংকের প্রেতনক্ষ হেন্যামলেন্যা শুর হেকয়ে লগকছে। আপনন্যার যেন্যাবতমীয়ে ইকলেকেটবনকে 
লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর চিনন্যাকনলেগুকলেন্যাকত লগন্যাপন লচিন্যাখ বসেন্যাকনন্যা হেকচ্ছ। দকশনমন্যান বসেবসে-কেনন্যাকমরন্যা 
অথেবন্যা  অদকশনমন্যান  সেফিটওয়েন্যার-লচিন্যাখ।  সন্যাটর কফিন্যান  ইকমইলে  চিনন্যাবটবাং  লনট-বন্যাউবজিবাং 
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রন্যাস্তন্যাঘন্যাট লস্টেবডিয়েন্যাম – লকেন্যাকনন্যা  জিন্যায়েগন্যায়ে আপনন্যার-আমন্যার লকেন্যাকনন্যা প্রেন্যাইকভবসে নন্যাই। 
মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রে। ইউকরন্যাকপ। সেবরত্রি। মন্যাইকক্রন্যাসেফিট ইয়েন্যাহু গুগলে লফিসেবমকে ইউবটউব 
অনন্যাকমবরকেন্যান অনলেন্যাইন (এ.ও.লে.) অনন্যাপলে – লকেন্যাথেন্যাও আপনন্যার লকেন্যাকনন্যা আব্রু নন্যাই। 

গুগলে আমন্যাকদর প্রেকতনকেটন্যা বককে লরকেডির  কেকর। চিন্যাবহেবন্যা-মন্যাত্রি সেরকেন্যারককে, সেরকেন্যাবর 
একজিবন্সককে বদকয়ে লদয়ে। বসেএআইএ-প্রেধন্যাকনর বজিকমইলে অনন্যাকেন্যাউনও এফিববআইকয়ের 
কেন্যাকছে উলেঙ কেকর লদওয়েন্যার বনবস্থিন্যা  গুগকলে আকছে।  (এ ঘটনন্যাও ঘকটকছে সেন্যাম্প্রবতকে 
কেন্যাকলে।) বন্যাবকেকদরও একেই অবস্থিন্যা। প্রেচিবলেত বন্যাউজিন্যারগুকলেন্যা সেবই ননন্যাবাংটন্যা। লসেখন্যাকন 
লকেন্যান তথেন লকেন্যান বপবসে লথেককে,  লকেন্যান লেনন্যাপটপ লথেককে,  লকেন্যান সন্যাটর কফিন্যান লথেককে, লকেন্যান 
সেন্যাইবন্যার-কেনন্যাকফি লথেককে লকেন্যান আইবপ-বঠকেন্যানন্যা হেকয়ে লকেন্যান বদকে বদকয়ে লকেন্যান পথে হেকয়ে 
লকেন্যাথেন্যায়ে লগলে সেবই ফিকেফিকেন্যা পবরষন্যার পদ্ধিবতকত নবথেভম ক্তি থেন্যাককে। এমনবকে ছেদনন্যাকমও 
যেবদ আপবন লকেন্যাকনন্যা মতপ্রেকেন্যাশ কেকরন,  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ কেকরন— বনস্তন্যার নন্যাই। আপবন 
লকেন্যামলেমবত লপ্রেবমকে হেকত পন্যাকরন,  সেৎ ও আনবরকে সেমন্যাজিকেমরমী  হেকত পন্যাকরন,  কেবঠন 
মকনর রন্যাজিবনবতকে পবরবতরনকেন্যামমী লযেন্যাদ্ধিন্যা হেকত পন্যাকরন, বগন্যার হেকত পন্যাকরন, অনলেন্যাইন
-অনন্যাকেবটবভস্টে  হেকত  পন্যাকরন,  বমকয়েকটর  বন্যা  জিন্যাহেন্যাঙমীরনগকরর  লকেন্যাকনন্যা  আকবগপ্রেবণ 
বশক্ষকে  হেকত  পন্যাকরন,  লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর  সেদসেন  হেকত  পন্যাকরন,  আনজিরন্যাবতকে  অপরন্যাধ 
টন্যাইবমনন্যাকলের ববচিন্যারকে হেকত পন্যাকরন — লরহেন্যাই নন্যাই আপনন্যার। উপযেমক্তি ধরকনর লকেন্যাকনন্যা 
ক্ষমতন্যাশন্যালেমী মহেকলের একেটমখন্যাবন লনকেনজির আপনন্যার প্রেবত পড়কলেই হেকলেন্যা। আপনন্যার 
ঘন্যাকড়র ওপর পড়কত থেন্যাকেকব পমবলেশমী বনন্তঃশ্বন্যাসে। লগ্রপ্তন্যার। বরমনন্যান। কেন্যারন্যাগন্যার।

এটমকেম ই সেব নয়ে। ববপদ আসেকলে অকেল্পনমীয়ে মন্যাত্রিন্যায়ে ভয়েন্যাবহে। উকদন্যাম লপন্যাস্টেকেন্যাকডির র 
সেন্যাকথে উকদন্যাম ইনন্যারকনকটর পন্যাথেরকেন ববপমলে। পন্যাথেরকেন মন্যারন্যাত্মকে। লপন্যাস্টেকেন্যাডির  অনন্যানন্যালেগ। 
লপন্যাস্টেকেন্যাকডির র  আমকলে ববশন্যালেতম  লকেন্যাকনন্যা  লগন্যাকয়েনন্যা-প্রেবতষন্যাকনর  পকক্ষও  প্রেকতনকেটন্যা 
লপন্যাস্টেকেন্যাকডির র বক্তিবন পড়ন্যা সেম্ভিব বছেলে নন্যা। দরকেন্যারও বছেলে নন্যা। সেনন্যাতন লগন্যাকয়েনন্যাবগবর 
বছেলে  বনবদরষ  নজিরদন্যাবরর  কেন্যালে।  বছেপ  লফিকলে  মন্যাছে  ধরন্যার  মকতন্যা।  বনবদরষ  লকেন্যাকনন্যা 
‘সেকনহেভন্যাজিন’  বনবক্তিককে,  বন্যা  তন্যার  সেম্পককের  ববকশর  লকেন্যাকনন্যা  তথেনককে,  বড়বশকত 
আটকেন্যাকত পন্যারকলেই কেন্যাজি হেন্যাবসেলে হেকতন্যা। এখন চিলেকছে পন্যাইকেন্যাবর নজিরদন্যাবরর যেমগ। 

এখন পন্যাইকেন্যাবর  হেন্যাকর,  লযেন  ‘কেন্যাকরন জিন্যালে’ বদকয়ে,  সেমস্ত মন্যাছে  আটকে কেরন্যার 
প্রেচিলেন ঘকটকছে কেবম্পউটন্যার-প্রেযেমবক্তির কেলেনন্যাকণ। এখন আর ববকশর লকেন্যাকনন্যা সেকনহে-
ভন্যাজিনককেই লযে খমহজিকত হেকব তন্যা নয়ে। এখন সেবন্যাই সেম্ভিন্যাবন সেকনহেভন্যাজিন। সেবন্যাই এখন 
সেম্ভিন্যাবন আলেকেন্যায়েদন্যা। সেবন্যাই এখন মকন মকন মন্যাওবন্যাদমী। আইকনর লচিন্যাকখ এখন সেকেকলেই 
হেকত-পন্যাকর-অপরন্যাধমী। সেমতরন্যাবাং  সেবন্যার সেম্পককের  তথেন চিন্যাই। সেম্ভিব-অসেম্ভিব সেব বকেছেম 
হেন্যাকত  থেন্যাকেন্যা  চিন্যাই।  কেখন কেন্যাককে লেন্যাকগ  বঠকে নন্যাই।  কেখন লকেন্যানটন্যা  লেন্যাকগ  বঠকে নন্যাই। 
কেন্যাকজিই পন্যাইকেন্যাবরভন্যাকব তথেনসেবাংরক্ষণ কেরন্যা চিন্যাই। চিন্যাই গণনজিরদন্যাবর। আজি লথেককে ১৫ 
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বছের  পকর  কেন্যাউককে  ববকশর  সেকনভন্যাজিন  মকন  হেকলে  তন্যার  ববগত  ১৫  বছেকরর 
অনলেন্যাইন-সন্যাটর কফিন্যান-কেমরকেন্যাকণ্ডর সেমববস্তন্যাবরত লরকেডির  লচিকে কেরন্যা চিন্যাই। লচিকে কেকর লদকব 
সেফিটওয়েন্যার।  লচিন্যাকখর  পলেককে।  এই  হেকলেন্যা  গণনজিরদন্যাবরর  আদত  কেথেন্যা।  (দষবন: 
জিমবলেয়েন্যান অনন্যাসেন্যাঞ্জ, ২০১২) 

ইঙমন্যাবকের ন রন্যাষ্ট্রে এববাং তন্যাকদর তন্যাহকবদন্যার সেরকেন্যারগুকলেন্যা নন্যানন্যারকেম আইন-কেন্যানমন-
ফিবনবফিবকের কেকর ইনন্যারকনটককে উলেঙ কেকর লফিলেন্যার পকথে বনকয়ে একসেকছে বলেকত লগকলে। 
ইনন্যারকনকটর  লসেবন্যাদন্যানকেন্যারমী  কেকপরন্যাকরট  সেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যা  পবরণত  হেকয়েকছে  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
লগন্যাকয়েনন্যা-প্রেবতষন্যাকন। সেবরগ্রন্যাসেমী নজিরদন্যাবরর রন্যাষ্ট্রেমীয়ে প্রেকেল্প লতন্যা আকছেই। সেন্যাকথে আকছে 
সেরকেন্যার-বনকয়েন্যাবজিত  প্রেন্যাইকভট  লগন্যাকয়েনন্যা  কেকপরন্যাকরট-সেবাংস্থিন্যাসেমমহে।  অরওকয়েকলের  লসেই 
বকেবাংবদনমীর সেতকের বন্যাণমী এখন ইনন্যারকনকটর জিনন ডিন্যালেভন্যাত। ববগ বন্যাদন্যার ইজি ওয়েন্যাবচিবাং 
ইউ। এভবরকহেন্যায়েন্যার। এভবর লমন্যাকমন।

বকেন্তু ববগ বন্যাদন্যাকরর ভকয়ে দন্যাকসের জিমীবন যেন্যাপন কেরকত পন্যাকর নন্যা মন্যানমর। লশকেলে-
বন্যাহধন্যা ক্রমীতদন্যাসেও বনকজিককে মমক্তি কেরন্যার জিনন ঝম হবকে লনয়ে। আজিককের যেমকগ জিমীবকনর ঝম হবকে 
বনকয়ে,  চিন্যাকেবর-পবরবন্যার-লপ্রেম  হেন্যারন্যাকনন্যার  ঝম হবকে  বনকয়ে,  পন্যাইকেন্যাবর  লনট-নজিরদন্যাবরর 
আশঙ্কন্যা  ও  দন্যাববর  সেতনতন্যার  সেন্যাক্ষন্যাৎ  প্রেমন্যাণ  বদকয়েকছেন  তরণ  মন্যাবকের ন  কেবম্পউটন্যার-
ববকশরকে  এডিওয়েন্যাডির  লসন্যাকডিন।  লসেটন্যা  বতবন  কেকরকছেন  বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফিকে-লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর 
মন্যাধনকমই বকট। বসেআইএর সেন্যাকথে চিমবক্তির বভবত্তিকত কেমররত এই ৩০ বছেকরর তরণ যেন্যা 
জিন্যাবনকয়েকছেন,  তন্যাকত লদখন্যা  যেন্যাকচ্ছ:  একে ডিজিকনর লববশ লদকশর একে বববলেয়েন মকতন্যা 
গ্রন্যাহেককের  তথেন  সেবাংগ্রকহে  বলেপ্ত  আকছে  মন্যাবকের ন  সেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যা।  লকেন্যান  লকেন্যান  আইকনর 
অধমীকন,  কেমী কেমী প্রেকেকল্পর অধমীকন,  লকেন্যান লকেন্যান সেফিটওয়েন্যাকরর মন্যাধনকম এই পন্যাইকেন্যাবর 
লগন্যাকয়েনন্যা নজিরদন্যাবর চিলেকছে তন্যার ববস্তন্যাবরত বববরণ লসন্যাকডিকনর লদওয়েন্যা তথেন লমন্যাতন্যাকবকে 
মন্যাসে  খন্যাকনকে  ধকর  লছেকপকছে  বককটকনর  গন্যাবডিয়েরন্যান  পবত্রিকেন্যা।  (দষবন  উইবকেবপবডিয়েন্যা: 
এডিওয়েন্যাডির  লসন্যাকডিন।)  অনন্যাসেন্যাঞ্জ স্বয়েবাং জিন্যাবনকয়েকছেন,  লসন্যাকডিকনর কেন্যাকছে আকছে অকনকে 
মহেন্যাজিরবর তথেন, যেন্যার প্রেকেন্যাশ অবচিকরই ঘটকব। আটকেন্যাকত পন্যারকব নন্যা লকেউ। 

এভন্যাকব একে বদককে চিলেকছে সেবরগ্রন্যাসেমী  নজিরদন্যাবর।  রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট-লসেনন্যাবন্যাবহেনমীর 
বদকে লথেককে। লগন্যাটন্যা ইনন্যারকনট স্বন্যাধমীনতন্যা ও ভববরনত হেকয়ে পড়কছে ববপন্নি। অনন বদককে 
চিলেকছে,  প্রেন্যাইকভবসে  রক্ষন্যার  লেকক্ষন  অজিস্রেমমখমী  সেন্যামন্যাবজিকে  নড়ন্যাচিড়ন্যা।  নন্যানন্যামমবখ 
আকনন্যালেন। অনলেন্যাইন অনন্যাবকবভস্টেকদর গণবডিবজিটন্যালে দস্তখকতর চিন্যাকপ এ পযেরন থেমককে 
লগকছে  লবশ  কেয়েটন্যা  মন্যারন্যাত্মকে  মন্যাবকের ন  আইন।  প্রেন্যাইকভবসেববকরন্যাধমী,  স্বন্যাধমীনতন্যাববকরন্যাধমী 
আইন।  পন্যাশন্যাপন্যাবশ  চিলেকছে  সেন্যাইফিন্যারপন্যাঙ্কসে-আকনন্যালেকনর  বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফিকে সেফিটওয়েন্যার 
ললেখন্যার  অপ্রেবতকরন্যাধন  বন্যাস্তব  তৎপরতন্যা।  এমন  সেব  সেফিটওয়েন্যার,  যেন্যা  ইনন্যারকনট- 
প্রেন্যাইকভবসেককে রমীবতমকতন্যা অপ্রেবতকরন্যাধন কেকর তম লেকছে বদনককে বদন। 
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লকেন  আবম  খন্যাকম  ভকর  বচিবঠ  পন্যাঠন্যাবচ্ছ,  এই  অবভকযেন্যাগ  রন্যাষ্ট্রে  কেখনও  আমন্যার 
ববরকদ্ধি লতন্যাকলে বন। তম লেকত পন্যাকর বন। লতন্যালেন্যাটন্যা বনতন্যানই অবন্যানর বকট। এ বনকয়ে 
যেমবক্তিতককের র অবকেন্যাশ লনই। বকেন্তু আমন্যার ইকমইলেককে বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফিকে সেফিটওয়েন্যার বদকয়ে 
খন্যাকমর মকতন্যা কেকর আড়ন্যালে কেরন্যার প্রেন্যাইকভবসে-প্রেকচিষন্যার নবধতন্যা বনকয়ে প্রেশ্ন তম কলেকছে রন্যাষ্ট্রে। 
প্রেন্যাইকভবসে  রক্ষন্যার  জিনন  বনকববদত  এসেব  ওকপনকসেন্যাসের-সেফিটওয়েন্যারককে  অববধ, 
অপরন্যাধমমলেকে বকলে প্রেবতপন্নি কেরন্যার সেবরপ্রেকেন্যার প্রেকচিষন্যা  চিন্যালেন্যাকচ্ছ তন্যারন্যা। সেফিলে হেকচ্ছ 
কেখকনন্যা, কেখকনন্যা-বন্যা বনথেরও হেকয়েকছে। লসেসেকবর ববস্তন্যাবরত কেন্যাবহেনমী এখন নয়ে। 

আজি  শুধম  এটমকেম ই  বলেন্যার  লযে:  বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফিকে  সেফিটওয়েন্যাকরর  বনবহেন্যারই  পন্যাকর 
ইনন্যারকনট-পবরসেকর  আমন্যাকদর  প্রেন্যাইকভবসেককে  রক্ষন্যা  কেরকত।  এইসেব  সেফিটওয়েন্যার 
বনবহেন্যাকরর ববপমলে ববস্তক বত ঘটন্যাকনন্যার মধন বদকয়ে আমরন্যাই পন্যাবর ইনন্যারকনকটর স্বন্যাধমীনতন্যা 
এববাং আমন্যাকদর প্রেন্যাইকভবসে বনবশ্চিত কেরকত। ভয়েবাংকের বনপমীড়নমমলেকে এববাং গণনজির-
দন্যাবরমমলেকে  রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট-লগন্যাষমীককে  লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা  কেরকত।  বনবক্তির  ও  সেমন্যাকজির 
স্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যাককে অপ্রেবতকরন্যাধনভন্যাকব ববস্তক ত কেরকত। 

২৯.৪ লেন্যাভন্যাববট এববাং সেন্যাইকলেন লমইলে বকন্ধর ঘটনন্যা

সেবগ্ররন্যাসেমী রন্যাষ্ট্রেকেকপরন্যাকরট-নজিরদন্যাবর লতন্যা আকছেই। এবন্যার, আস্ত একেটন্যা ইকমইলে সেন্যাবভরসে 
‘লেন্যাভন্যাববট’  বন্ধ  কেকর  বদকত  বন্যাধন  কেকরকছে  মন্যাবকের ন  সেরকেন্যার।  অবভকযেন্যাগ:  মকস্কন্যার 
লশকরকমকতকভন্যা আনজিরন্যাবতকে ববমন্যানবনকর আটককে-পড়ন্যা অবস্থিন্যায়ে এডিওয়েন্যাডির  লসন্যাকডিন 
একেবট  লেন্যাভন্যাববট-অনন্যাকেন্যাউন বনবহেন্যার  কেকর  ইকমইলে কেকরবছেকলেন মন্যানবন্যাবধকেন্যার  বনকয়ে 
কেন্যাজি কেরন্যা আইনজিমীবমী ও কেমরমীকদর কেন্যাকছে। ইকমইলে কেকরবছেকলেন তন্যাহর সেবাংবন্যাদ-সেকম্মলেকন 
আসেন্যার  জিনন।  এই  ইএমইকলের  অবভকযেন্যাকগ  দশ  বছেকরর  পমরন্যাকনন্যা,  চিন্যার  লেক্ষন্যাবধকে 
গ্রন্যাহেককের একেটন্যা নবধ, মন্যাবকের ন লকেন্যাম্পন্যাবন বন্ধ হেকয়ে লগলে ভয়েন্যাবহে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে চিন্যাকপ। 

লেন্যাভন্যাববট  গকড়  ওকঠ  ২০০৪  সেন্যাকলে।  ১০  বছের  ধকর  লেন্যাভন্যাববট  বছেলে  একেটন্যা 
জিনবপ্রেয়ে ইকমইলে সেন্যাবভরসে। ২০১৩ সেন্যাকলে এর গ্রন্যাহেকে বছেলে ৪,১০,০০০। এহরন্যা  বফ 
সেন্যাবভরসে বদকতন। ১২৮ লমগন্যাবন্যাইট পযেরন। আবন্যার লপইডি সেন্যাবভরসেও বদকতন। ৮ বগগন্যা-
বন্যাইট পযেরন। লটক্সন্যাকসের সেফিটওয়েন্যার-লপ্রেন্যাগন্যামন্যাররন্যা এটন্যা গকড় তম কলেবছেকলেন। বজিকমইলে 
গুগলে  প্রেভক বত  প্রেবতষন্যান  গ্রন্যাহেকেকদর  তথেন  লগন্যাপকন  বনবহেন্যার  কেকর  ববজন্যাপন  এববাং 
মন্যাককের বটবাং ডিন্যাটন্যা প্রেসত কেকর থেন্যাককে। গ্রন্যাহেকেকদর লকেন্যাকনন্যা প্রেন্যাইকভবসে থেন্যাককে নন্যা। প্রেন্যাইকভবসের 
বনন্যাপন্যারটন্যা বনকয়ে এই উকদ্বিকগর কেন্যারকণ লেন্যাভন্যাববট বন্যানন্যান তন্যাহরন্যা। একত তন্যাহরন্যা গ্রন্যাহেকেকদর 
প্রেন্যাইকভবসের  পমণর  বনশ্চিয়েতন্যা  বদকত  লপকরবছেকলেন  ‘অনন্যাবসেকমবটকে  এনবক্রপশন’  তথেন্যা 
‘পন্যাববলেকে কেমী বক্রকপন্যাগ্রন্যাবফি’র দমকভর দনতন্যা বদকয়ে। লকেন্যাকনন্যা বনরন্যাপত্তিন্যা একজিবন্সর পকক্ষই 
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লেন্যাভন্যাববকটর প্রেন্যাইকভবসে-প্রেবতরক্ষন্যা ভন্যাঙেন্যা সেম্ভিব বছেলে নন্যা। দশটন্যা বছের ধকর বতলে বতলে 
কেকর বনকজির হেন্যাকত গড়ন্যা এই লেন্যাভন্যাববকটর মন্যাবলেকে লেনন্যাডিন্যার ললেবভসেন গত ৮ই আগস্টে 
লেন্যাভন্যাববকটর লহেন্যামকপকজি বলেকখকছেন:

আমন্যাককে একেটন্যা কেবঠন বসেদ্ধিন্যান বনকত বন্যাধন কেরন্যা হেকয়েকছে। হেয়ে আমন্যাককে মন্যাবকের ন 
জিনসেন্যাধন্যারকণর ববরকদ্ধি অপরন্যাধমমলেকে কেমরকেন্যাকণ্ড বলেপ্ত হেকত হেকব, নন্যা হেয়ে আমন্যাককে 
প্রেন্যায়ে ১০ বছেকরর কেকঠন্যার পবরশ্রকম গকড় লতন্যালেন্যা লেন্যাভন্যাববট বন্ধ কেকর চিকলে লযেকত 
হেকব।  ববপমলে  পবরমন্যাকণ  আত্ম-অনমসেন্ধন্যাকনর  পকর  আবম  এটন্যা  আপন্যাতত বন্ধ 
রন্যাখন্যার বসেদ্ধিন্যানই বনকয়েবছে। 

 যেন্যা আমন্যাককে এই বসেদ্ধিন্যাকনর বদককে লঠকলে বদলে আইনসেম্মতভন্যাকব তন্যা যেবদ 
আবম আপনন্যাকদর জিন্যানন্যাকত পন্যারতন্যাম!  আবম পন্যারবছে নন্যা। কেমী ঘকট চিকলেকছে তন্যা 
আপনন্যাকদর জিন্যানন্যা দরকেন্যার বকলে আমন্যার মকন হেয়ে।  [মন্যাবকের ন সেবাংববধন্যাকনর  ] প্রেথেম 
সেবাংকশন্যাধনমীর  বদকে  লথেককে  এই  ধরকনর  পবরবস্থিবতকত  মমখ  লখন্যালেন্যার  স্বন্যাধমীনতন্যার 
গনন্যারন্যাবন মকন হেয়ে আমন্যার পন্যাওয়েন্যার কেথেন্যা। বকেন্তু দমভর ন্যাগনজিনকেভন্যাকব কেবাংকগ্রসে এমন 
সেব আইন পন্যাশ কেকরকছে যেন্যা অনন কেথেন্যা বকলে। 

এখন অবস্থিন্যা যেন্যা,  আমন্যার গত ছেয়ে সেপ্তন্যাকহের অবভজতন্যা আবম জিন্যানন্যাকত 
পন্যারবছে নন্যা,  যেবদও আবম দমই-দমইবন্যার যেথেন্যাযেথেভন্যাকব অনমকরন্যাধ জিন্যাবনকয়েবছে মমখ-
লখন্যালেন্যার অনমমবত পন্যাওয়েন্যার জিনন।

এখন কেমী ঘটকত যেন্যাকচ্ছ?  লফিন্যাথের  সেন্যাবকের ট আবপলে আদন্যালেকত সেবাংববধন্যাকনর 
পকক্ষ  লেড়ন্যাই  চিন্যাবলেকয়ে  যেন্যাওয়েন্যার  মকতন্যা  কেন্যাগজিপত্রি আমরন্যা  নতবর  কেরকত  শুর 
কেকরবছে। মন্যাবকের ন লকেন্যাম্পন্যাবন বহেকসেকব লেন্যাভন্যাববটককে পমনরজমীববত কেরকত আমন্যাককে 
অনমকমন্যাদন বদকত পন্যাকর এই আদন্যালেকতর অনমকেম লে একেটন্যা বসেদ্ধিন্যান।

এই অবভজতন্যা আমন্যাককে একেটন্যা খমবই গুরত্বপমণর বশক্ষন্যা প্রেদন্যান কেকরকছে। ... 
আবম খমব শক্তিভন্যাকব বকলে রন্যাখকত চিন্যাই। ববশ্বস্ততন্যার গনন্যারন্যাবনসেহেকেন্যাকর বনবক্তিগত 
তথেন  গবচ্ছত  রন্যাখন্যার  লক্ষকত্রি  মন্যাবকের ন  যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের  সেন্যাকথে  সেম্পবকের ত  লকেন্যাকনন্যা 
লকেন্যাম্পন্যাবনককে লকেউ লযেন ববশ্বন্যাসে নন্যা কেকর। 

লেন্যাভন্যাববট একেটন্যা লছেন্যাট-বকেন্তু-স্বনন্যামধনন লকেন্যাম্পন্যাবন। এর মন্যাবলেকে ললেবভসেন একেন্যা-
হেন্যাকত এই প্রেবতষন্যানটন্যা চিন্যালেন্যান। একেজিন মন্যাত্রি পমণরকেন্যালেমীন কেমরচিন্যাবর আকছেন তন্যাহর, বযেবন 
ইউকরন্যাকপর একেজিন গ্রন্যাজিমকয়েট-ছেন্যাত্রি। বন্যাবররকে কেমকববশ একে লেক্ষ ডিলেন্যাকরর বনবসেন্যা বন্ধ 
হেকয়ে লগলে একেটন্যা মন্যানমকরর। ববনন্যা লমকঘ বজ্রপন্যাকতর মকতন্যা। মন্যাবকের ন বমবডিয়েন্যা হেন্যাবফিবাংটন 
লপন্যাকস্টের  সেন্যাকথে  একেটন্যা  বভবডিও-সেন্যাক্ষন্যাৎকেন্যাকর  ললেবভসেন  বকলেকছেন:  ‘লতন্যামন্যার  সেমস্ত 
টন্যাকেন্যাপয়েসেন্যা এববাং স্বন্যাধমীনতন্যা লকেকড় লনওয়েন্যার ক্ষমতন্যা [মন্যাবকের ন  ] সেরকেন্যাকরর আকছে।’ মকনর 
দমন্তঃকখ লেন্যাডিন্যার ললেবভসেন বনকজির ইকমইলে-অনন্যাকেন্যাউনটন্যা পযেরন বন্ধ কেকর বদকয়ে বকলেকছেন: 
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‘আবম আর ইকমইলে বনবহেন্যার কেরবছে নন্যা। ইকমইলে সেম্পককের  আবম যেন্যা জিন্যাবন,  তন্যা যেবদ 
আপবনও জিন্যানকতন তন্যাহেকলে আপবনও ইকমইলে বনবহেন্যার কেরকতন নন্যা।’ 

লযে পদ্ধিবতকত লেন্যাভন্যাববট বন্ধ কেকর বদলে মন্যাবকের ন সেরকেন্যার তন্যা অকেল্পনমীয়ে ধরকনর 
ববপজনকে। সেরকেন্যার বনকজি লঘন্যারণন্যা  বদকয়ে এটন্যা বন্ধ কেকর লদয়ে বন। মন্যাবলেকেককে বন্যাধন 
কেকরকছে বন্ধ কেকর বদকত। এববাং মন্যাবলেকে ললেবভসেন লযেন এ বনন্যাপন্যাকর প্রেকেক ত ঘটনন্যা কেন্যাউককে 
নন্যা জিন্যানন্যান লসে বনন্যাপন্যাকর তন্যাহর ওপর বনকরধন্যাজন্যা বদকয়ে লরকখকছে মহেন্যান আদন্যালেত। কেমী লসেই 
বনকরধন্যাজন্যা,  তন্যার শতর ন্যাবলেমী কেমী,  লসেগুকলেন্যা বলেন্যার অনমকমন্যাদনটমকেম ও ললেবভসেকনর নন্যাই। 
গণতন্যাবন্ত্রিকে লদশ বকট মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাষ্ট্রে। 

তকব ‘গন্যাবডিয়েরন্যান’ পবত্রিকেন্যার বরকপন্যাটর ন্যার লস্পন্সন্যার অনন্যাকেন্যারমনন্যান তন্যাহর ৯ই আগকস্টের 
(২০১৩)  বরকপন্যাকটর  একেটন্যা ধন্যারণন্যা বদকয়েকছেন। লসেটন্যা হেকলেন্যা:  লগন্যাপন মন্যাবকের ন আদন্যালেত 
লেন্যাভন্যাববটককে  হুকেম ম  বদকয়েবছেলে  লযেন  তন্যাহরন্যা  তন্যাহকদর  গ্রন্যাহেকেকদরককে  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  নজিরদন্যাবরর 
আওতন্যায়ে আনন্যার বনন্যাপন্যাকর মন্যাবকের ন সেরকেন্যাকরর সেন্যাকথে সেহেকযেন্যাবগতন্যা কেকর। বকেন্তু সেরকেন্যাবর 
নজিরদন্যাবরকত অবাংশ বনকত রন্যাবজি হেয়ে বন লেন্যাভন্যাববট। গ্রন্যাহেকেকদর প্রেন্যাইকভবসের বনন্যাপন্যাকর 
তন্যাহরন্যা  প্রেবতশ্রুবতবদ্ধি। সেবাংববধন্যানববকরন্যাধমী  হুকেম ম  তন্যাবমলে  কেকর  বনবসেন্যা  কেরকত চিন্যান  নন্যা 
তন্যাহরন্যা।  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  নজিরদন্যাবরর  প্রেকেকল্প দন্যালেন্যাবলে কেরন্যার  হেন্যাত লথেককে বনকজিকদর বন্যাহচিন্যাকনন্যার 
লকেফৌশলে বহেকসেকব তন্যাহরন্যা বনকজিরন্যাই বনকজিকদর লেন্যাভন্যাববট বন্ধ কেকর বদকত বন্যাধন হেকয়েকছেন। 

লেন্যাভন্যাববকটর পর আকরন্যা একেটন্যা বনরন্যাপদ ইকমইলে লকেন্যাম্পন্যাবন ‘সেন্যাইকলেন সেন্যাককের লে’ও 
মন্যাবকের ন নজিরদন্যাবর প্রেবতষন্যান এনএসেএ-এর ভকয়ে বন্ধ কেকর বদকয়েকছে বনকজিকদর ইকমইলে 
সেন্যাবভরসে  ‘সেন্যাইকলেন  লমইলে’।  সেন্যাইকলেন  সেন্যাককের কলের  অননতম  মন্যাবলেকে  ‘ইনন্যারকনট 
বসেবকেউবরবট  গুর’  বফিলে বজিমন্যারমনন্যান।  ‘বপবজিবপ’  (লপ্রেবট  গুডি প্রেন্যাইকভবসে)  নন্যাকমর 
দমদরন্যান বসেবকেউবরবট-প্রেন্যাইকভবসে সেফিটওয়েন্যাকরর উদন্যাবকে বতবন। ওকপনকসেন্যাসের এই সেফিট-
ওয়েন্যার  উদন্যাবন  এববাং  লসেটন্যা  ইনন্যারকনকট  ছেবড়কয়ে  লদওয়েন্যার  জিনন  প্রেন্যায়ে  লজিকলে  লযেকত 
বকসেবছেকলেন বতবন। বজিমআরমনন্যানরন্যা বকলেকছেন, তন্যাহরন্যা লকেন্যাকনন্যা সেরকেন্যাবর আকদশ পন্যান বন 
বকট, বকেন্তু ‘লদওয়েন্যাকলেই লতন্যা সেব ললেখন্যা আকছে’। লগন্যাপন আদন্যালেকতর লগন্যাপন আকদশ 
আসেন্যার আকগই,  লেন্যাভন্যাববট বকন্ধর কেকয়েকে ঘণন্যার মকধনই,  তন্যাড়ন্যাহুড়ন্যা কেকর তন্যাহরন্যা তন্যাই 
তন্যাহকদর সেন্যাইকলেন লমইলে সেন্যাবভরসে বন্ধ কেকর বদকয়েকছেন। শুধম  তন্যাই নয়ে। তন্যাহরন্যা  তন্যাহকদর 
সেন্যাভর ন্যার  লথেককে  গ্রন্যাহেকেকদর  যেন্যাবতমীয়ে  তথেন  মমকছে  লফিকলেকছেন।  বজিমন্যারমনন্যান  বকলেকছেন, 
লেন্যাভন্যাববকটর  ললেবভসেকনর  মকতন্যা  বতবনও  এখন  ইকমইলে  কেম  বনবহেন্যার  কেরকছেন।  এর 
আব্রু-বনরন্যাপত্তিন্যা কেম। বতবন বরবাং এনবক্রকপডি লমন্যাবন্যাইলে লমকসেবজিকঙের ওপর বনভর র 
কেকরন লববশ। সেন্যাইকলেন সেন্যাককের কলের লমন্যাবন্যাইলে সেন্যাবভরসে ‘সেন্যাইকলেন লফিন্যান’ এববাং ‘সেন্যাইকলেন 
লটক্সট’ অবশন পমণর বনরন্যাপত্তিন্যা সেহেকেন্যাকর চিন্যালেম আকছে। এই সেন্যাবভরসে দমকটন্যা বন্ধ নন্যা কেরন্যার 
কেন্যারণ আকছে। এগুকলেন্যার গ্রন্যাহেকেকদর অনন্যাকেন্যাউকন লঢন্যাকেন্যার পন্যাসেওয়েন্যাডির  গ্রন্যাহেকেকদর কেন্যাকছেই 
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থেন্যাককে। সেন্যাইকলেন সেন্যাককের কলের কেন্যাকছে থেন্যাককে নন্যা। কেন্যাকজিই আদন্যালেত হুকেম ম কেরকলেও তন্যারন্যা 
গ্রন্যাহেকেকদর লকেন্যাকনন্যা তথেন আদন্যালেত বন্যা সেরকেন্যারককে বদকত সেক্ষম নন। ইকমইকলের লবলেন্যায়ে 
বনন্যাপন্যারটন্যা  এরকেম কেরন্যা  সেম্ভিব হেয়ে নন্যা। লসেখন্যাকন ববশন্যালে ববশন্যালে পন্যাসেকফজি গ্রন্যাহেকেরন্যা 
সেন্যাভর ন্যাকরই  গবচ্ছত রন্যাকখন।  লসেই  পন্যাসেকফজিটন্যা  জিন্যানন্যার  জিনন  তন্যারন্যা  বনকজিকদর কেন্যাকছে 
রবক্ষত অনন একেটন্যা পন্যাসেওয়েন্যাডির  বদকয়ে লেগইন কেকরন। ফিকলে সেন্যাভর ন্যাকরর মন্যাবলেকেককে চিন্যাপ 
বদকয়ে লগন্যাট  সেন্যাভর ন্যার-সেফিটওয়েন্যারটন্যাককে কেমকববশ বদকলে লফিলেন্যার সেমকযেন্যাগ বন্যা  গ্রন্যাহেকেকদর 
সেম্পককের  তথেন জিন্যানন্যার সেমকযেন্যাগ আদন্যালেকতর বন্যা রন্যাকষ্ট্রের থেন্যাককে। 

২৯.৫ বফিসেন্যা-আদন্যালেত, এনএসেএ এববাং এডিওয়েন্যাডির  লসন্যাকডিন

সেবাংগুপ্ত ‘বফিসেন্যা’-আদন্যালেকতর আকদশ একেবন্যার একসে লগকলে আপবন তন্যা তন্যাবমলে কেরকত 
বন্যাধন। কেমী আকদশ একসেকছে তন্যা বনকয়ে আপবন কেন্যাউককে বকেছেম বলেকতও পন্যারকবন নন্যা। এই 
হেকচ্ছ  বফিসেন্যা-আইন  বন্যা  ফিকরন  ইকনবলেকজিন্স  সেন্যারকভইলেনন্যান্স  আককর  মন্যাহেন্যাত্মন।  এই 
আদন্যালেকতর লগন্যাপন হুকেম কম এনএসেএ-এফিববআই এখন প্রেন্যায়ে যেন্যাবতমীয়ে ইকলেকেটবনকে 
লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ লকেন্যাম্পন্যাবনর সেন্যাভর ন্যাকর সেরন্যাসেবর ঢমকেকত পন্যাকর। পন্যাইকেন্যাবর হেন্যাকর তথেন সেবাংগ্রহে 
কেরকত  পন্যাকর।  লকেন্যাম্পন্যাবন  গররন্যাবজি  হেকত  লতন্যা  কেরকত  পন্যারকবই  নন্যা,  কেন্যাউককে  বকেছেম 
জিন্যানন্যাকতও পন্যারকব নন্যা। এই মমহেমকতর ,  এনএসেএ-এফিববআই প্রেবতবদন ২০ লটরন্যাবন্যাইট 
কেকর গ্রন্যাহেকে-ডিন্যাটন্যা সেবাংগ্রহে কেকর। লগন্যাপকন। 

‘লগন্যাপন  কেথেন্যা  সেব  লগন্যাপনই  বছেলে’।  বকেন্তু  এনএসেএ  এববাং  বসেআইএর  একে 
স্বন্যাধমীনতন্যাবপপন্যাসেম  কেবম্পউটন্যার-ববকশরকে এডিওয়েন্যাডির  লসন্যাকডিন লেণ্ডভণ্ড কেকর বদকয়েকছেন 
সেন্যামন্যাকজিনর সেন্যাধ। কেন্যাছেন্যাকখন্যালেন্যা, পন্যাইকেন্যাবর, রন্যাষ্ট্রেমীয়ে নজিরদন্যাবরর লবশ কেকয়েকেটন্যা ভয়েবাংকের 
নবথে বতবন তম কলে বদকয়েকছেন বককটকনর গন্যাবডির য়েন্যান পবত্রিকেন্যার সেন্যাবাংবন্যাবদকে লগন বগ্রনওয়েন্যাকল্ডর 
হেন্যাকত। এসেব নবথে লখন্যাদ এনএসেএর ‘টপ বসেকক্রট’ নবথে। 

গন্যাবডির য়েন্যান তন্যা পরমীক্ষন্যাবনরমীক্ষন্যা কেকর এককের পর একে ধন্যারন্যাক্রবমকে বরকপন্যাটর  লছেকপকছে 
গত জিমন মন্যাকসে। লসেসেব বরকপন্যাটর  যেবদ আপবন পকড় থেন্যাককেন তন্যাহেকলে এরই মকধন বনশ্চিয়েই 
আপনন্যার ‘দন লহেডি মমভসে রন্যাউন দন সেন্যান’ অবস্থিন্যা। ইউকরন্যাপ-আকমবরকেন্যা জিমকড় নহেবচি 
ললেকগ  লগকছে।  ইউকরন্যাবপয়েন্যান  ইউবনয়েন  আনমষন্যাবনকেভন্যাকব  বনন্যাখনন্যা  লচিকয়েকছে  মন্যাবকের ন 
যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের কেন্যাকছে। একেন্যাবধকে জিন্যামরন্যান মন্ত্রিমী বকলেকছেন, বনবক্তিগত আব্রু যেন্যাহরন্যা চিন্যান, তন্যাহরন্যা 
লযেন লকেউ লকেন্যাকনন্যা  মন্যাবকের ন  সেন্যাভর ন্যাকরর  সেন্যাবভরসে গ্রহেন নন্যা  কেকরন। সেন্যাইকলেন সেন্যাককের লেও 
তন্যাহকদর সেন্যাভর ন্যার সেমইজিন্যারলেনন্যাকন স্থিন্যানন্যানর কেরন্যার পবরকেল্পনন্যা কেরকছে। এববাং এরই মকধন 
গ্রন্যাহেকেকদর সেকচিতনতন্যার কেন্যারকণ মন্যাবকের ন ইনন্যারকনট লকেন্যাম্পন্যাবনগুকলেন্যার বনবসেন্যায়ে মন্যারন্যাত্মকে 
ধ্বসে নন্যামকত শুর কেকরকছে। মন্যাবকের ন সেন্যাভর ন্যারগুকলেন্যাককে লকেউ ববশ্বন্যাসে কেরকত চিন্যাকচ্ছ নন্যা।
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উকলখন,  এইসেব  মন্যাবকের ন  সেন্যাভর ন্যাকরর  মমলে  সেফিটওয়েন্যাকরর  লভতকর  এনএসেএ-
এফিববআই  এখন  ববসেকয়ে  বদকচ্ছ  লচিন্যারন্যা  সেফিটওয়েন্যার।  বফিসেন্যা-আইকনর  বকদফৌলেকত। 
বসেবকেউবরবট-ভন্যারনকেন্যাররন্যা বলেকছেন, লেন্যাভন্যাববটককেও এই একেই আকদশ লদওয়েন্যা হেকয়েবছেলে। 
তন্যাহরন্যা  লসেটন্যা  তন্যাবমলে  কেরন্যার  বদকলে  লখন্যাদ  লকেন্যাম্পন্যাবনটন্যাই  বন্ধ  কেকর  বদকয়েকছেন,  লযেন 
তন্যাহকদরককে  গ্রন্যাহেকেকদর  সেন্যাকথে  লবঈমন্যাবন  কেরকত  নন্যা  হেয়ে।  স্বভন্যাবতই  লেন্যাভন্যাববটককে 
অবভননন  জিন্যাবনকয়েকছেন।  লসন্যাকডিন  বকলেকছেন,  অননসেব  বড়  বড়  লকেন্যাম্পন্যাবনও 
লেন্যাভন্যাববকটর পথে অনমসেরণ কেরকছে নন্যা লকেন?

২৯.৬ লগন্যাপন আদন্যালেকতর গণতন্ত্রি

লেন্যাভন্যাববট বন্ধ হেকয়ে যেন্যাওয়েন্যা ববরয়েকে একেটন্যা বরকপন্যাকটর  ববকশর জিরবর একেটন্যা কেথেন্যা মকন 
কেবরকয়ে  বদকয়েকছে  গন্যাবডির য়েন্যান  পবত্রিকেন্যা।  লেন্যাভন্যাববটই  প্রেথেম  লকেন্যাম্পন্যাবন  যেন্যাহরন্যা  সেরকেন্যাবর 
নজিরদন্যাবরর  অবাংশমীদন্যার  নন্যা  হেকয়ে  বনকজিকদর  লকেন্যাম্পন্যাবন  বনকজিরন্যা  বন্ধ  কেকর  বদকলেন। 
তন্যাহেকলে এরকেম লকেন্যাম্পন্যাবন বনশ্চিয়েই আকরন্যা আকছে, যেন্যারন্যা লকেন্যাম্পন্যাবনর বনবসেন্যা বন্যাহচিন্যাকনন্যার 
স্বন্যাকথের  গ্রন্যাহেকেকদর  প্রেন্যাইকভবসে  উকদন্যাম  কেকর  বদকয়েকছে  ‘এনএসেএ’র  কেন্যাকছে?  গ্রন্যাহেকেকদর 
আব্রু যেন্যায়ে যেন্যাকে, লকেন্যাম্পন্যাবনর ডিলেন্যার বন্যাহচিমকে। 

হেনন্যাহ,  এরকেম লকেন্যাম্পন্যাবন আকছে। একে গন্যাদন্যা আকছে। আপনন্যার-আমন্যার বপ্রেয়ে এববাং 
ববশ্বস্ত সেব খনন্যাবতমন্যান  লকেন্যাম্পন্যাবন।  এহরন্যা  হেকলেন:  লফিসেবমকে  ইয়েন্যাহু  বজিকমইলে হেটকমইলে 
লেন্যাইভ আউটলেমকে ইউবটউব স্কন্যাইপ মন্যাইকক্রন্যাসেফিট অনন্যাপলে এববাং গুগলে এববাং ইতনন্যাবদ 
এববাং প্রেভক বত। পন্যাইকেন্যাবর নজিরদন্যাবর প্রেকেকল্পর তন্যাহরন্যা আইনসেঙত রন্যাষ্ট্রেমীয়ে পন্যাটর নন্যার। লনন্যাম 
চিমবস্কর ‘দন লস্টেট-কেকপরন্যাকরট কেমকপ্লক্স’-এরই এ আকরকে রূপ বকট। 

এইসেব নন্যামজিন্যাদন্যা লকেন্যাম্পন্যাবন আপনন্যার-আমন্যার যেন্যাবতমীয়ে একেন্যান বনবক্তিগত তথেন 
নদবনকে-বভবত্তিকত  কেন্যাছেন্যা  খমকলে  তম কলে  লদয়ে  ‘মন্যাবকের ন  জিন্যাতমীয়ে  বনরন্যাপত্তিন্যা  একজিবন্স’  বন্যা 
এনএসেএ-র কেন্যাকছে। সেমতরন্যাবাং লেনন্যাডিন্যার ললেবভসেকনর কেথেন্যা বসেবরয়েন্যাসেবলে আমকলে নন্যা লনওয়েন্যা 
অসেম্ভিব। লকেউ লযেন লফিসেবমকে ইয়েন্যাহু বজিকমইলে হেটকমইলে লেন্যাইভ আউটলেমকে ইউবটউব 
স্কন্যাইপ মন্যাইকক্রন্যাসেফিট অনন্যাপলে এববাং গুগলেককে সেন্যামন্যানন ববশ্বন্যাসেও নন্যা কেকরন।

এই  হেকলেন্যা  মন্যাবকের নমী  ‘লগন্যাপন  আদন্যালেকতর  গণতন্ত্রি’।  বফিলে  বজিমন্যারমনন্যান  বঠকেই 
বকলেকছেন,  এই  আদন্যালেকতর  আকদশ  আর খন্যাকম  কেকর  পন্যাঠন্যাকত  হেয়ে  নন্যা।  লদওয়েন্যাকলে 
লদওয়েন্যাকলে মমবদত থেন্যাককে তন্যা। বনতন্যান অন্ধ নন্যা হেকলে পড়কত সেমসেনন্যা হেয়ে নন্যা। এগুকলেন্যা সেব 
 ‘আইনমী প্রেবক্রয়েন্যা’!  আইকনর শন্যাসেন। যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের ‘লগন্যাপন আদন্যালেকতর গণতন্ত্রি’ এই 
হেন্যালে কেকরকছে ববশ্বববনত আইকনর শন্যাসেকনর। এ লযেন সেবতনকেন্যাকরর হেরর বসেকনমন্যা। জিজির 
অরওকয়েকলের ‘১৯৮৪’ উপননন্যাকসের ববগ বন্যাদন্যাকরর  সেবরগ্রন্যাসেমী  নজিরদন্যাবর-সেন্যামন্যাকজিনর 
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কেল্পনন্যাককেও হেন্যার মন্যানন্যাকত যেন্যাকচ্ছ আজিককের ওয়েন্যাবশবাংটকনর সেন্যাইন্স বফিকেশন হেরর মমবভ।

২৯.৭ লসেনন্যা রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট নজিরদন্যাবর লঠকেন্যাকনন্যার পথে কেমী?

এখন্যাকন উপস্থিন্যাবপত সেন্যাববরকে আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যার পবরকপ্রেবক্ষকত বনবক্তি-মন্যানমর বহেকসেকব 
এববাং  সেমন্যাজি-সেকচিতন  প্রেন্যাণমী  বহেকসেকব  আমন্যাকদর  বনকজিকদর  কেতর কবনর  প্রেশ্নটন্যাও  একসে 
যেন্যায়ে। প্রেথেম কেতরবন হেকচ্ছ, আকলেন্যাচিন প্রেসেঙ সেম্পককের  যেথেন্যাসেম্ভিব পড়ন্যাকশন্যানন্যা কেরন্যা, জিন্যানন্যা
-লবন্যাঝন্যার  লচিষন্যা  কেরন্যা,  এগুকলেন্যা  বনকয়ে  বন্ধম -বন্যান্ধব-সেহেকেমরমী-সেন্যাথেমী-পবরবন্যাকরর  সেন্যাকথে 
লশয়েন্যার কেরন্যা। এইসেব কেথেন্যাবন্যাতর ন্যা আপবন নন্যামজিন্যাদন্যা-খনন্যাবতবন্যাহেন্যাদমর অবধপবত বমবডিয়েন্যায়ে 
পন্যাকবন  নন্যা।  যেবদও  বন্যা  পন্যান,  পন্যাকবন  টমকেরন্যা-টন্যাকেরন্যা-বববক্ষপ্ত-একলেন্যাকমকলেন্যা  সেবাংবন্যাদ-
কেবণকেন্যা,  যেন্যা  লথেককে সেন্যাববরকে  লকেন্যাকনন্যা  ধন্যারণন্যা  পন্যাওয়েন্যার সেন্যামন্যানন  উপন্যায়েও লনই। সেমতরন্যাবাং 
আমন্যাকদর বনকজিকদর বদকে লথেককে জন্যান-কেমর-সেবক্রয়েতন্যার লকেন্যাকনন্যা ববকেল্প লনই। অননরন্যা কেমী 
কেরকছেন নন্যা কেরকছেন লসেবদককে তন্যাবকেকয়ে বকসে থেন্যাকেন্যার অবকেন্যাশও লনই। হেন্যাকত সেময়ে লনই 
এককেবন্যাকরই। 

লযে ববপকদর কেথেন্যা এখন্যাকন আকলেন্যাবচিত হেকচ্ছ তন্যা বকেন্তু লস্রেফি ইউকরন্যামন্যাবকের ন ববপদ 
নয়ে। এ ববপদ রওনন্যা বদকয়েকছে আমন্যাকদর ধনলেমবণ্ঠত তক তমীয়ে ববকশ্বর বদককেও। বন্যাবাংলেন্যাকদশ 
তন্যার  মকধন  অননতম  আশু  টন্যাকগরট।  ইঙমন্যাবকের ন  সেন্যামবরকে  এস্টেন্যাববলেশকমকনর  কেন্যাকছে 
বন্যাবাংলেন্যাকদশ ববকশর গুরত্বপমণর জিন্যায়েগন্যা আমন্যাকদর ভম -রন্যাজিবনবতকে অবস্থিন্যাকনর কেন্যারকণ। 
তথেন্যাকেবথেত  লমফৌলেবন্যাদ-সেন্ত্রিন্যাসেবন্যাদ  এববাং  আফিগন্যাবনস্তন্যান-ইরন্যাকে-পন্যাবকেস্তন্যান-বসেবরয়েন্যার 
কেথেন্যা মকন রন্যাখকলে এই ববপকদর গন্ধ সেমবনবশ্চিভন্যাকব আপনন্যার সেমবনদন্যা  বনন্যাহেত কেরকব। 
উইবকেবলেকেকসের উকনন্যাচিনসেমমকহের মকধন যেবদ আপবন ঢন্যাকেন্যার মন্যাবকের ন দমতন্যাবন্যাকসের লগন্যাপন 
দবলেলেপত্রি নন্যাড়ন্যাচিন্যাড়ন্যা কেকর লদকখন তন্যাহেকলে বশউকর উঠকবন। বন্যাবাংলেন্যাকদকশর যেন্যাবতমীয়ে 
সেন্যামবরকে  সেবাংস্থিন্যা  এববাং  রন্যাজিবনবতকে  প্রেবতষন্যান-প্রেণন্যালেমীর  ওপকর  মন্যাবকের ন  প্রেভন্যাকবর  লযে 
ইশন্যারন্যা লসেগুকলেন্যাকত আকছে তন্যা বনকয়ে আমন্যাকদর রন্যাষ্ট্রে-সেরকেন্যার-সেবাংসেদ ও সেন্যামবরকে বন্যাবহেনমী
-সেমমকহের সেমনকে আনন্যাজি আকছে বকেনন্যা আবম জিন্যাবন নন্যা। আমন্যার সেবাংশয়ে আকছে। 

সেম্প্রবত, বববডিআর-ববকদন্যাহে বনকয়ে আমন্যার বইটন্যার (‘ববকদন্যাকহের সেপ্তস্ব: বববডিআর 
লথেককে  ববশ্বববদনন্যালেয়ে)  ববস্তন্যাবরত-পবরমন্যাবজিরত-পবরবলেবখত  বদ্বিতমীয়ে  সেবাংস্করকণর  কেন্যাজি 
কেরকত বগকয়ে ঐসেব দবলেলেপত্রি আমন্যাককে নন্যাড়ন্যাচিন্যাড়ন্যা কেরকত হেকয়েকছে। লসেই অবভজতন্যা 
লথেককেই  কেথেন্যাগুকলেন্যা  লতন্যালেন্যা।  এখন্যাকন  আপন্যাত  বকড়ন্যা  পবরসেকরর  আলেন্যাকপ  লঢন্যাকেন্যার 
অবকেন্যাশ নন্যাই। শুধম  মকন রন্যাখকলেই চিকলে লযে মমলেত ‘আনজিরন্যাবতকে সেন্ত্রিন্যাসেবন্যাদ’ দমকনর 
নন্যাকম বন্যাবাংলেন্যাকদকশর সেন্যাকথে মন্যাবকের ন যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের নন্যানন্যারকেম লগন্যাপন চিমবক্তি চিলেকছে যেন্যা আমরন্যা 
জিন্যাবন  নন্যা।  এসেব চিমবক্তির ববরয়েবস কেমী  তন্যাও আমরন্যা  জিন্যাবন  নন্যা।  উপকরন্যাক্তি মন্যাবকের ন 
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দবলেলেগুকলেন্যাকত লদকখবছে  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর প্রেবত মন্যাবকের ন  আগ্রকহের  প্রেধন্যান জিন্যায়েগন্যা  হেকচ্ছ 
বনরন্যাপত্তিন্যা আর কেকপরন্যাকরট বনবসেন্যা। 

সেমতরন্যাবাং বনরন্যাপত্তিন্যা চিমবক্তির নন্যাকম লযে বন্যাবাংলেন্যাকদশককে মন্যাবকের ন এনএসেএ-নজিরদন্যাবর-
প্রেকেকল্পর অনভমরক্তি কেরন্যার লচিষন্যা যেমক্তিরন্যাষ্ট্রে কেরকব তন্যা ধন্যারণন্যা কেরন্যাটন্যা অমমলেকে নয়ে। জিন্যাবন 
নন্যা  এতবদকন  এ কেন্যাজি ইকতন্যামকধন  শুর হেকয়ে  লগকছে বকেনন্যা।  সেমতরন্যাবাং  এ  ইনন্যারকনকটর 
স্বন্যাধমীনতন্যা  এববাং নজিরদন্যাবরমমক্তি নন্যাগবরকে-স্বন্যাধমীনতন্যার  প্রেসেঙগুকলেন্যা  জিন্যানন্যা  এববাং  প্রেচিন্যার 
কেরন্যার  কেতর বন  আমন্যাকদর  থেন্যাককে।  আমন্যাকদর  বদ্বিতমীয়ে  কেতরবন,  আমন্যার  ধন্যারণন্যা,  মন্যাবকের ন 
নজিরদন্যাবরর পন্যাটর নন্যার-কেকপরন্যাকরট সেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যাককে নমীবতগত কেন্যারকণ যেথেন্যাসেম্ভিব পবরতনন্যাগ 
কেরন্যা এববাং ববকেল্প-স্বন্যাধমীনতন্যার পকথে ইনন্যারকনট বনবহেন্যার কেরন্যার অভনন্যাসে কেরন্যা। বদ্বিতমীয়ে এই 
বদকেটন্যা বনকয়ে এখন্যাকন অবত সেন্যামন্যানন দমই-একেটন্যা উপন্যাকয়ের কেথেন্যা বকলে রন্যাখন্যার অবকেন্যাশ 
আকছে। বনকজির লক্ষকত্রি আবম বহুলে বনবহৃত সেন্যাচিরইবঞ্জন ‘গুগলে’ ববদন্যায়ে বদকয়েবছে। গ্রহেণ 
কেকরবছে নতম ন, দমদরন্যান একেটন্যা সেন্যাচিরইবঞ্জন ‘ডিন্যাকেডিন্যাকেকগন্যা’। এটন্যা অবত অ-সেন্যাধন্যারণ একেটন্যা 
সেন্যাচির  ইবঞ্জন।  অবধকেন্তু,  এটন্যা  একেটন্যা  প্রেন্যাইকভবসে-  সেন্যাচিরইবঞ্জন। এই ইবঞ্জন আপনন্যার 
বনবক্তিগত  তথেন-পবরচিয়ে-স্থিন্যান  ইতনন্যাবদ  অনমসেরণ  কেকর  নন্যা।  লরকেডির  কেকর  রন্যাকখ  নন্যা। 
ববজন্যাপনদন্যাতন্যাকদর  কেন্যাকছে  লবকচি  নন্যা।  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  একজিবন্সককে  লদয়ে  নন্যা।  একদর  সেম্পককের  
ববস্তন্যাবরত  জিন্যানন্যার  জিনন  চিন্যাইকলে  কেকয়েকেটন্যা  বলেবাংককে  ঢম ককে  লদখন্যা  যেন্যাকত  পন্যাকর।  গুগলে 
কেমীভন্যাকব আপনন্যার বন্যাকরন্যাটন্যা বন্যাজিন্যায়ে, ‘ডিন্যাকেডিন্যাকেকগন্যা’ কেমীভন্যাকব বন্যাজিন্যায়ে নন্যা লসে সেম্পককের  
জিন্যানন্যার জিনন দষবন: http://donttrack.us/। বন্যাবলে প্রেযেমবক্তি কেমীভন্যাকব বটকেবটবকেবগবর 
কেকর  আমন্যাকদর  বন্যাউজিন্যাকর,  লসে  সেম্পককের  জিন্যানন্যার  জিনন  দষবন:  http://dont

bubble.us/। আপনন্যার  বন্যাউজিন্যাকরর প্রেন্যাইকভবসের জিনন  দন্যারণ বকেছেম  বটপসে পন্যাওয়েন্যা 
যেন্যাকব  এখন্যাকন:  http://fixtracking.com/।  ‘ডিন্যাকেডিন্যাকেকগন্যা’  বনকয়ে  একেটন্যা  লছেন্যাট 
অনন্যাবনকমশন লদখন্যা যেন্যাকব এখন্যাকন: https://duckduckgo.com/about। 

এখন্যাকন  লযে  বলেবাংকেগুকলেন্যা  বদকয়েবছে  লসেগুকলেন্যাকত কেকয়েকেটন্যা  প্রেন্যাইকভবসে-  অনন্যাডিঅন 
আকছে। লসেগুকলেন্যা ইন্সটলে কেরকলে হেন্যাকতনন্যাকত ফিলে পন্যাকবন। হেন্যাকতনন্যাকত লদখকত পন্যাকবন। 
বনকজির লচিন্যাকখ। লদখকবন কেন্যারন্যা আপনন্যাককে টনন্যাকে/ফিকলেন্যা কেরকছে। এববাং তন্যাকদর কেমীভন্যাকব 
থেন্যামন্যাকনন্যা হেকচ্ছ। রন্যাষ্ট্রে- কেকপরন্যাকরট নজিরদন্যাবর লতন্যা মন্যাবন নন্যা মন্যানব নন্যা বদকয়ে থেন্যামন্যাকনন্যা যেন্যাকব 
নন্যা। আপনন্যাককে আপনন্যার বনকজির বনবস্থিন্যা কেকর বনকত হেকব। আপনন্যার-আমন্যার অভনন্যাসে 
বদলেন্যাকত হেকব। সেফিটওয়েন্যার বদলেন্যাকত হেকব। গুগলে ছেন্যাড়কত হেকব। লফিসেবমকে ছেন্যাড়কত 
হেকব। তকবই এই রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট বসেকস্টেকমর আকক্কলে হেকব। সেমতরন্যাবাং বনকজিককে নতবর 
কেরন। প্রেসত লহেন্যান। রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট সেফিটওয়েন্যার বনবহেন্যাকরর বচিরঅভনন্যাকসের বচিনন্যাদন্যাসেত্ব 
লথেককে মমক্তি হেওয়েন্যার লচিষন্যা কেরন।

তথেনকচিন্যার,  প্রেন্যাইকভবসে-লচিন্যার  গুগলে  লতন্যা  লছেকড়  বদকয়েবছে।  এবন্যার  লফিসেবমককের 
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বন্ধম কদরককে লফিসেবমককের ববপদআপদগুকলেন্যা বলেন্যা দরকেন্যার। এববাং লফিসেবমককের তন্যাকদরককে 
ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যাকর  আসেন্যার  দন্যাওয়েন্যাত  লদওয়েন্যাও  দরকেন্যার।  এটন্যা  বনতন্যান  আমন্যার-আপনন্যার 
বনতন্যান বনবক্তিগত লকেন্যাকনন্যা বনন্যাপন্যার নন্যা। এমন লকেন্যাকনন্যা আকেন্যামকেম কেন্যাম আবম-আমরন্যা কেবর 
নন্যা লযে, আমন্যাককে-আমন্যাকদরককে মমকখন্যাশ পকর লেমবকেকয়ে ঘমরকত হেকব। আসেকলে এটন্যা একেটন্যা 
নমীবতগত বসেদ্ধিন্যান। কেমী ধরকনর রন্যাষ্ট্রে আবম চিন্যাই? লযে রন্যাষ্ট্রে ৩৬৫ বদন ২৪ ঘণন্যা আমন্যাককে 
অপরন্যাধমী  জন্যান কেকর  নজিরদন্যাবর  কেরকত থেন্যাকেকব?  লকেমন ইনন্যারকনট  চিন্যাই  আবম?  লযে 
ইনন্যারকনট হেন্যাজিন্যারটন্যা লগন্যাকয়েনন্যা নজিরদন্যাবরকত আমন্যার প্রেকতনকেটন্যা বককে লরকেডির  কেরকব? 
লগন্যাটন্যা  ইনন্যারকনকটর  সেমস্ত  মন্যানমর  সেকনহেভন্যাজিন  মন্যারন্যাত্মকে  অপরন্যাধমী,  আর 
রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট-আমলেন্যা-লগন্যাকয়েনন্যারন্যা সেব লফিকরশতন্যা? তন্যামন্যাশন্যার সেবতন সেমীমন্যা আকছে।

লফিসেবমককে আপবন সেম্পমণর লবআব্রু। এখন্যাকন প্রেন্যাইকভবসে বলেকত বকেছেম নন্যাই। লফিসেবমকে 
আপনন্যার যেন্যাবতমীয়ে তথেন বববক্র কেকর। চিন্যাওয়েন্যা মন্যাত্রি সেরকেন্যারককে বদকয়ে লদয়ে। সেন্যারন্যা দ মবনয়েন্যার 
লগন্যাকয়েনন্যা সেবাংস্থিন্যাগুকলেন্যা আপনন্যাককে নজিরদন্যাবর কেকর। প্রেকতনকেটন্যা বককে এখন্যাকন লরকেকডির ডি 
থেন্যাককে বচিরবদকনর জিনন। লফিসেবমকে রন্যাষ্ট্রে-বন্যাবণজিন-কেকপরন্যাকরকটর কেন্যাকছে আমন্যার ‘প্রেন্যাইকভট 
পন্যাটর সে’ চিমবর লকেন্যাকর লবকচি লদয়ে, আমন্যাককে নন্যাঙন্যা কেকর লদয়ে।

এছেন্যাড়ন্যা,  লফিসেবমকে-কেতক র পকক্ষর  বন্যানন্যাকনন্যা  নস্বরতন্ত্রিমী  বকেছেম  বনয়েম  লমকন  চিলেকত 
লফিসেবমককে আপনন্যাককে বন্যাধন  কেরন্যা হেয়ে। আপবন অকননর বন্যানন্যাকনন্যা  বনয়েকমর দন্যাসে মন্যাত্রি। 
পমতম লে মন্যাত্রি। শুধম তন্যা-ই নয়ে, লফিসেবমকে ববজন্যাপকন ভরন্যা। ববরন্যাট একে বন্যাজিন্যার। এখন্যাকন 
সেন্যামন্যাবজিকে  সেম্পকের  বন্যাবণবজিনকেভন্যাকব  বববক্র  কেরন্যা  হেয়ে।  লফিসেবমকে  তন্যাহেকলে  কেমীভন্যাকব 
‘সেন্যামন্যাবজিকে’ লনটওয়েন্যাকের  হেকলেন্যা? এটন্যা আসেকলে বন্যাবণবজিনকে লনটওয়েন্যাকের । আপনন্যাককে বববক্র 
কেকর লফিসেবমকে।

একেটন্যা প্রেশ্ন ওঠন্যার সেমকযেন্যাগ থেন্যাককে। এই আবম লফিসেবমককে বকসেই লফিসেবমককের ববরকদ্ধি 
প্রেচিন্যার চিন্যালেন্যাবচ্ছ,  নমীবতগত বদকে লথেককে লসেটন্যা কেতটন্যা গ্রহেণকযেন্যাগন?  আমন্যার ববকবচিনন্যায়ে 
গ্রহেণকযেন্যাগন নন্যা হেওয়েন্যার প্রেশ্নই ওকঠ নন্যা। পবরবন্যাকরর মকধন লথেককেই বকে আমরন্যা পবরবন্যাকরর 
বপতক তন্যাবন্ত্রিকে কেন্যাঠন্যাকমন্যার ববরকদ্ধি কেথেন্যা ববলে নন্যা? নতম ন ধন্যারন্যার পবরবন্যার গঠকনর কেথেন্যা ববলে 
নন্যা? এ ছেন্যাড়ন্যা উপন্যায়ে কেমী? পবরবন্যাকরর ববরকদ্ধি কেথেন্যা বলেকত লগকলে বকে তন্যাহেকলে আমন্যাককে 
পবরবন্যাকরর বন্যাইকর জিনগ্রহেণ কেরকত হেকব? তন্যা লতন্যা সেম্ভিব নন্যা? তন্যাহেকলে বকে পবরবন্যার যেন্যা 
তন্যা-ই আমন্যাককে ববনন্যাবন্যাকেনবনকয়ে লমকন বনকত হেকব? তন্যাজব বকেবসেকমর যেমবক্তি বকট। আবম 
লতন্যা  একেটন্যা  রন্যাকষ্ট্রের  মকধন  জিকনবছে।  বসেবন্যাসেও  কেবর  রন্যাকষ্ট্রেরই  মকধন।  আমন্যার 
জিমীবন-মরকণর মন্যাবলেকে আইনত রন্যাষ্ট্রে। রন্যাকষ্ট্রের সেবাংববধন্যান-আইনকেন্যানমন মন্যানকত আবম 
আইনত বন্যাধন। তন্যাই বকলে বকে আবম আমন্যার রন্যাষ্ট্রে-সেবাংববধন্যান-আইনকেন্যানমকনর ভন্যাকলেন্যামন 
বনকয়ে কেথেন্যা বলেকত পন্যারব নন্যা? রন্যাকষ্ট্রের অননন্যায়ে আচিরকণর ববকরন্যাবধতন্যা কেরকত পন্যারব নন্যা? 
তন্যার জিনন বকে আমন্যাককে রন্যাকষ্ট্রের বন্যাইকর বগকয়ে অবস্থিন্যান কেরকত হেকব। রন্যাকষ্ট্রের বন্যাইকর লতন্যা 
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পকবথেবমীকত  লকেন্যাকনন্যা  জিন্যায়েগন্যায়ে  নন্যাই।  তন্যার  মন্যাকন  বকে  সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা  পযেরন্যাকলেন্যানন্যা 
ববকরন্যাবধতন্যা-প্রেবতবন্যাদ-রূপন্যানর  অসেম্ভিব?  এ  হেকলেন্যা  ববদনমন্যান  অচিলেন্যায়েতনককে 
প্রেশ্নন্যাতমীতভন্যাকব লমকন লনওয়েন্যার যেমবক্তি। রন্যাকষ্ট্রের-পবরবন্যাকরর-ববশ্বববদনন্যালেকয়ের র নন্যাবডিকেনন্যালে 
রূপন্যানকরর কেথেন্যা আমরন্যা বলেকত পন্যাবর। আইকন বন্যাকধ নন্যা। নমীবতকত বন্যাকধ নন্যা। 

বকেন্তু লফিসেবমকে লতন্যা আর আমন্যার কেথেন্যায়ে রূপন্যানবরত হেকব নন্যা। উকলন্যা লফিসেবমকেই 
আমন্যার ববরকদ্ধি ববহেষন্যারমমলেকে বনবস্থিন্যা  লনওয়েন্যার এখবতয়েন্যার রন্যাকখ। এটন্যাই লফিসেবমককের 
আইন। তন্যাকদর ইন্সটন্যাকেশন্যাকনর বন্যাইকর যেন্যাওয়েন্যার উপন্যায়ে আমন্যাকদর নন্যাই। আমরন্যা লতন্যা 
আর  লফিসেবমককের  মন্যাবলেকে  নন্যা।  লফিসেবমককের  মন্যাবলেকে  একেচ্ছত্রি  জিন্যাকেন্যারবন্যাগর।  এখন্যাকন 
মন্যাবলেককের সেন্যাকথে লফিসে-টম-লফিসে হেওয়েন্যার লকেন্যাকনন্যা উপন্যায়েই নন্যাই বলেন্যা চিকলে। তন্যাহর এববাং 
তন্যাহর পছেকনর ললেন্যাকেজিকনর নতবর কেরন্যা লযেককেন্যাকনন্যা ‘আইন’ আমন্যাককে লমকন চিলেকত হেকব। 
বন্যাধনতন্যামমলেকেভন্যাকব। এর ববরকদ্ধি বকেছেমই কেরন্যার থেন্যাকেকব নন্যা কেন্যাকরন্যা। আমরন্যা লফিসেবমককের 
লগন্যালেন্যাম। এককেই সেম্ভিবত একেনন্যায়েকেতন্ত্রি বকলে।

লফিসেবমকে একেটন্যা একেনন্যায়েকেতন্ত্রিমী সেন্যামন্যাবজিকে লনটওয়েন্যাকের । যেন্যা ‘একেনন্যায়েকেতন্যাবন্ত্রিকে’ তন্যা 
আবন্যার ‘সেন্যামন্যাবজিকে’ হেয়ে কেমীভন্যাকব?  লসেন্যানন্যার পন্যাথের-বন্যাবটর মকতন্যা অবস্থিন্যা। লযে লফিসেবমকে 
আমন্যাককে এববাং আমন্যার মকতন্যা লকেন্যাবট গ্রন্যাহেককের প্রেন্যাইকভবসে বববক্র কেকর বববলেয়েন ডিলেন্যার 
কেন্যামন্যাকচ্ছ,  তন্যার  নমীবতকবন্যাধই  বন্যা  লকেন্যাথেন্যায়ে  থেন্যাককে।  সেমতরন্যাবাং  লফিসেবমকে  বনবহেন্যার  কেকর 
ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যার প্রেচিন্যার কেরন্যার মকধন আবম লকেন্যাকনন্যা সেমসেনন্যা লদবখ নন্যা। এই ধরকনর সেমসেনন্যায়ে 
যেন্যারন্যা  লভন্যাকগন  বন্যা  ভম গকত  আগ্রহেমী,  একেনন্যায়েকেপ্রেমীবত,  কেতক র ত্ববন্যান্ধব  দন্যাসেমকনন্যাবকবত্তি, 
অবতবরক্তি লফিসেবমকে-আসেবক্তি এববাং পবরবতরন-ববমমখতন্যার বচিরপমরন্যাতন বনন্যাবধই তন্যাকদর 
আবদ অসেমখ বকেনন্যা তন্যা লভকব লদখকত প্রেকলেন্যাভন জিন্যাকগ। লযেককেন্যাকনন্যা প্রেকলেন্যাভনই অবশন 
পবরতনন্যাজিন বকট। 

ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা  টন্যাই  কেকর  লদখন্যা  লযেকত  পন্যাকর।  একেটন্যা  সেবতনকেন্যাকরর  সেন্যামন্যাবজিকে 
লনটওয়েন্যাকের ।  এটন্যা  ববজন্যাপনমমক্তি।  অবন্যাবণবজিনকে।  বনবহেন্যারকেন্যারমীরন্যাই  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা 
লনটওয়েন্যাককের র আইনন্যানমগ মন্যাবলেকে। ভন্যাবকত পন্যাকরন?  এটন্যা কেরন্যা হেকয়েকছে এইজিনন লযেন 
কেকপরন্যাকরট  পমহবজি  এককে  লকেন্যাকনন্যাবদন  বকেকন  লফিলেকত  নন্যা  পন্যাকরন।  অসেন্যাধন্যারণ। 
‘ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা’য়ে  আপনন্যার  প্রেন্যাইকভবসে  সেম্পমণর  গনন্যারন্যাবনডি।  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা  আপনন্যার 
লকেন্যাকনন্যা বনবক্তিগত তথেন সেবাংরক্ষণ কেরকত চিন্যায়ে নন্যা। জিন্যানকতই চিন্যায়ে নন্যা। বনকজির সেম্পককের  
কেতটমকেম  তথেন  আপবন  লদকবন,  নন্যা  লদকবন  লসেটন্যা  পমকরন্যাপমবর  আপনন্যার  বনন্যাপন্যার। 
ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা লথেককে আপনন্যার একেন্যান বনবক্তিগত তথেন চিন্যাইকলেও লগন্যাকয়েনন্যারন্যা পন্যাকবন নন্যা। 
ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যার  সেফিটওয়েন্যার  আপনন্যার  লকেন্যাকনন্যা  বনবক্তিগত  তথেন  জিমন্যাই  রন্যাকখ  নন্যা। 
লগন্যাকয়েনন্যারন্যা  পন্যাকব  কেমীভন্যাকব?  এই সেফিটওয়েন্যারটন্যা  ওকপনকসেন্যাসের।  কেন্যাবরগবর জন্যান থেন্যাকেন্যা 
সেন্যাকপকক্ষ চিন্যাইকলে আপবন বনকজিই পরমীক্ষন্যা লদখকত পন্যাকরন এইসেব দন্যাবব সেতন বকেনন্যা, এববাং 
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এটন্যা কেমীভন্যাকব কেন্যাজি কেকর।
ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা আপনন্যার প্রেকেক ত নন্যাম-জিন-লদশ-বলেঙ-পবরচিয়ে বকেছেমই জিন্যানকত চিন্যায়ে 

নন্যা।  লস্রেফি  আপনন্যার  ইকমইলে  বঠকেন্যানন্যা,  ছেদনন্যাম  আর  পন্যাসেওয়েন্যাডির  বদকলেই  আপনন্যার 
অনন্যাকেন্যাউন খমকলে যেন্যাকব। আপনন্যার ইকমইলে বঠকেন্যানন্যাটন্যা সেবঠকে বকেনন্যা এববাং আপবন বনকজিই 
লসেটন্যা  লস্বচ্ছন্যায়ে  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যায়ে  বদকয়েকছেন  বকেনন্যা  লসেটন্যাও  পরমীক্ষন্যা  কেকর  লদকখ  নন্যা 
ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা। অথেচি লফিসেবমককে আইনত আপনন্যার যেন্যাবতমীয়ে প্রেকেক ত তথেন বদকত আপবন 
বন্যাধন।  যেন্যারন্যা  লসেখন্যাকন  বনকে লনম বদকয়ে আকছেন,  আইনত তন্যারন্যা  অপরন্যাধমী।  শুধম  এই 
কেন্যারকণই আপনন্যার শন্যাবস্ত হেকত পন্যাকর। ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা বনকে নন্যামককেই উৎসেন্যাবহেত কেকর।

আপবন  বনকজি একেজিন বনবহেন্যারকেন্যারমী  বহেকসেকব  কেমী  পদ্ধিবতকত  বনকজিককে  চিন্যালেনন্যা 
কেরকবন  তন্যা  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যার  মন্যাথেন্যাবনথেন্যার  ববরয়েই  নন্যা।  তন্যার  মন্যাকন,  কেমীভন্যাকব  আপবন 
ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা  বনবহেন্যার  কেরকবন  লসেটন্যা  আপনন্যার  বনকজির  বনন্যাপন্যার।  এ  বনন্যাপন্যাকর 
ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা  আপনন্যার  ওপর  লফিসেবমককের  মকতন্যা  কেকর  লকেন্যাকনন্যা  প্রেকেন্যার  আইনকেন্যানমন-
বনয়েমনমীবত চিন্যাবপকয়ে লদয়ে নন্যা। আপনন্যার ববকবকেবমবদ্ধি-বচিনন্যাভন্যাবনন্যা যেমবক্তিকবন্যাকধর ওপরই 
তন্যার আস্থিন্যা। ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যার প্রেণয়েন কেরন্যা একেটন্যা ‘কেবমউবনট গন্যাইডিলেন্যাইন’ আকছে বকট। 
বকেন্তু লমকন চিলেন্যা বন্যা নন্যা চিলেন্যাটন্যা আপনন্যার ইচ্ছন্যা। এটন্যা বন্যাধনতন্যামমলেকে বকেছেম নন্যা। নমীবতমন্যালেন্যা 
ভন্যাঙেন্যার  দন্যাকয়ে  আপনন্যাককে  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা  লথেককে  লবর  কেকর  লদওয়েন্যার  মকতন্যা  লকেন্যাকনন্যা 
‘কেতক র পক্ষ’ ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যায়ে লনই। এটন্যা কেতক র ত্বতন্ত্রিমমক্তি একেটন্যা সেন্যামন্যাবজিকে প্রেবতষন্যান। 

ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যায়ে  লফিসেবমককের  মকতন্যা  ‘স্টেনন্যাটন্যাসে’  বলেন্যা  হেয়ে  নন্যা,  ‘কেনভন্যাকসেরশন’  বন্যা 
‘আলেন্যাপ’  বলেন্যা  হেয়ে।  সেমনর  আইবডিয়েন্যা।  স্টেনন্যাটন্যাসে  শবটন্যা  অকনকে  লববশ  অনমমরখমীন, 
বনবষ্ক্রিয়ে, আত্মককেবন্দ্রকে। আলেন্যাপ তন্যা নয়ে। আলেন্যাপ সেবক্রয়ে, বনকজির গুরকত্বর হেন্যাবন নন্যা 
ঘবটকয়েও অপকরর সেন্যাকথে লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগ আগ্রহেমী। উপরন্তু, ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা’র ‘বস্ট্রেম’ পন্যাতন্যায়ে 
লফিসেবমককের লহেন্যামকপকজির মকতন্যা আবজিরনন্যা জিঙলে হেকয়ে থেন্যাককে নন্যা। এখন্যাকন আপবন যেন্যা 
লদখকত চিন্যান শুধম  লসেই ববরকয়ের বজিবনসেপত্রিই আপনন্যার ‘বস্ট্রেম’ পন্যাতন্যায়ে লদখন্যায়ে। লসেটন্যা 
আপবনই বনধরন্যারণ কেরকবন। কেরকবন নতম ন নতম ন হেনন্যাশটনন্যাগ লযেন্যাগ কেকর কেকর। লযেমন 
#art বন্যা #assange ইতনন্যাবদ। এই সেব টনন্যাগওয়েন্যালেন্যা লপন্যাস্টেই আপনন্যার ‘বস্ট্রেম’ পন্যাতন্যায়ে 
লদখন্যায়ে ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা। ফিকলে ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যার সেন্যামন্যাবজিকে আলেন্যাপ অকনকে লববশ লফিন্যাকেন্যাসেড্ 
বন্যা বনবদরষ আগ্রহেককেবন্দ্রকে। আর অনন্যাকনন্যাবনবমবটই লযেকহেতম  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যার মমলে ধন্যারন্যা, তন্যাই 
লফিসেবমককের মকতন্যা এটন্যা ‘আমন্যাককে লদকখন্যা’ টন্যাইকপর মঞ্চ মঞ্চ লখলেন্যার মন্যাঠ প্রেস্তত কেকর নন্যা। 
বনবদরষ  বনবক্তির  কেন্যাবরশমন্যার  লচিকয়ে  এখন্যাকন  ববরয়েবসককেবন্দ্রকে  সেন্যামন্যাবজিকে  আলেন্যাপ-
আকলেন্যাচিনন্যা বডিসেককেন্যাসেরই মমলে ঘটনন্যা হেকয়ে ওকঠ। আবন্যার,  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যায়ে সেন্যামন্যাবজিকেতন্যা 
বজিন্যায়ে থেন্যাককে পমণর প্রেন্যাইকভবসে-আব্রু-ইজত সেহেকেন্যাকরই। সেমতরন্যাবাং ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যায়ে আসেমন। 
লসেখন্যাকন  আমরন্যা  ‘মমক্তিধন্যারন্যা’  নন্যাকম  পরস্পকরর সেন্যাকথে  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ  কেবর। এটন্যা  একেটন্যা 
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লখন্যালেন্যা  লনটওয়েন্যাকের ।  মমক্তিধন্যারন্যা  লনটওয়েন্যাকের ।  আপবনও আসেমন।  আমন্যাকদর  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ 
লহেন্যাকে। তখন আকরন্যা লশয়েন্যার কেরন্যা যেন্যাকব। পরস্পকরর লথেককে লশখন্যা যেন্যাকব।

ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা প্রেকেক তপকক্ষ লফিসেবমককের মমনন্যাফিন্যাগন্ধমী বন্যাবণবজিনকে লনটওয়েন্যাককের র লকেন্যাকনন্যা 
ববকেল্প নন্যা।  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা  আমমলে  পকথেকে  ধন্যারন্যার  সেন্যামন্যাবজিকে লনটওয়েন্যাকের ।  ‘সেন্যামন্যাবজিকে’ 
শবটন্যা  এখন্যাকন  গুরত্বপমণর।  এটন্যা  রন্যাকষ্ট্রের  পন্যাটর নন্যার  নন্যা।  এটন্যা  কেকপরন্যাকরট  হেন্যাউসে নন্যা। 
ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা স্বতন্ত্রি একেটন্যা ধন্যারন্যা, বন্যা পবরকপ্রেবক্ষত, বন্যা দকবষককেন্যাণ বন্যা পনন্যারন্যাডিন্যাইম বকট। 
লফিসেবমককের  ধরণ-ধন্যারণ  লথেককে  এ  একে  ববরন্যাট  বন্যাহকেবদলে।  লনট-সেমন্যাজিককে  লদখন্যার-
লবন্যাঝন্যায়ে-বমথেবষ্ক্রিয়েন্যার  এককেবন্যাকর  আলেন্যাদন্যা  একেটন্যা  মকনন্যাভবঙ  বন্যা  অনন্যাকপ্রেন্যাচি। 
সেমন্যাজিববজন্যাকন এই ধরকনর ঘটনন্যাককে পনন্যারন্যাডিন্যাইম বশফিট বলেন্যা হেকয়ে থেন্যাককে। 

ডিন্যাকেডিন্যাকেকগন্যা  বকেবাংবন্যা  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা  ছেন্যাড়ন্যাও ইকতন্যাপমকবর  উবলবখত বপবজিবপ,  টর, 
বপবজিন, ওবটআর অরবট, বগবন্যারবট, ববটকেকয়েন প্রেভক বত সেফিটওয়েন্যারগুকলেন্যা আমন্যাকদর 
আয়েত্তি কেরন্যা দরকেন্যার। এই সেফিটওয়েন্যারগুকলেন্যা প্রেন্যাইকভবসে বন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা বনবশ্চিত কেকর। 
একেই  সেন্যাকথে  এগুকলেন্যা  বনবহেন্যারকেন্যারমীর  অনলেন্যাইন  অনন্যাকনন্যাবনবমবটর  বদকেটন্যাও  বনবশ্চিত 
কেকর। প্রেন্যাইকভবসে,  স্বন্যাধমীনতন্যা আর অনন্যাকনন্যাবনবমবটর ববরয়েগুকলেন্যা ঘবনষভন্যাকব পরস্পর 
ববজিবড়ত প্রেসেঙ লযে লসে কেথেন্যা বলেন্যা বন্যাহুলেন বকট। 

২৯.৮ অনলেন্যাইন অনন্যাকনন্যাবনবমবট অথেবন্যা পবরচিকয়ের রন্যাজিনমীবত

আমন্যাকদর  আজিককের  বনওবলেবন্যারন্যালে  পকবথেবমীকত  বনবক্তি-মন্যানমর  এববাং  তন্যার  পবরবন্যার-
বন্ধম বন্যান্ধব-লগন্যাষমী-পন্যাড়ন্যা-গ্রন্যাম-সেমন্যাকজির ওপকর  লকেন্দ্রমীভম ত  রন্যাষ্ট্রেশবক্তির দন্যাপট  এমনই 
লবকড়কছে লযে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে আইকনর অভনন্যাকসের বন্যাইকর আমরন্যা বনকজিকদর মকতন্যা কেকর বচিনন্যা 
কেরকতই ভম কলে লগবছে। আমরন্যা লযেন রন্যাষ্ট্রে এববাং তন্যার পন্যাটর নন্যার-প্রেবতষন্যানগুকলেন্যার আইকনর 
অববতবনকে  দন্যালেন্যালে।  হুকেম কমর  লগন্যালেন্যাম।  সেবন্যাই  আমরন্যা  এখন  ইউকরন্যা-আকমবরকেন্যান 
লপন্যারন্যা কেম কেম র। গলেন্যায়ে পবরচিকয়ের লবল ঝম বলেকয়ে বনকজির অবস্তকত্বর প্রেন্যামন্যাবণকেতন্যা জিন্যাবহের 
কেরকত হেকব। 

আবম লবহকচি আবছে অথেবন্যা মকর লগবছে – এর লযেককেন্যাকনন্যাটন্যা প্রেমন্যাণ কেরকত চিন্যাইকলে 
আমন্যাককে আদন্যালেকত লযেকত হেকব। উবকেলে ধরকত হেকব। কেন্যাগজি লেন্যাগকব। টন্যাকেন্যা লেন্যাগকব। 
মন্যানমকরর লচিকয়ে কেন্যাগজি বড়। মন্যানমকরর লচিকয়ে আইন বড়। দন্যাকরন্যাগন্যা বড়। রন্যাষ্ট্রে বড়। রন্যাষ্ট্রে 
মন্যাকত্রিই এখন ‘হেমীরকে রন্যাজিন্যার লদশ’: ‘যেন্যার নন্যাম লনই,  তন্যার কেথেন্যার লকেন্যাকনন্যা দন্যাম লনই’। 
অথেচি পকবথেবমীর লববশরভন্যাগ মন্যানমর বচিরকেন্যালেই, নমসেন হেন্যাসেন্যান আবজিজিমলে হেককের ভন্যারন্যায়ে, 
‘নন্যামহেমীন লগন্যাত্রিহেমীন’ বছেলে। 

আজি পবরবন্যার-স্কমলে-বমবডিয়েন্যা-রন্যাষ্ট্রে সেবন্যাই বমকলে আমন্যাকদরককে এববাং তন্যাকদর বনকজি-
লদরককেও লতন্যাতন্যা পন্যাবখর ববদনন্যা মমখস্ত কেবরকয়ে লশর কেকরকছে। যেন্যা খবকরর কেন্যাগকজি ললেকখ 
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নন্যা,  তন্যা বচিনন্যা কেরন্যাও কেবঠন। যেন্যা বটবভকত লদখন্যায়ে নন্যা,  এ জিগকত তন্যার অবস্তত্বই নন্যাই। 
নন্যাম-পবরচিকয়ের রন্যাষ্ট্রেবচিনন্যাই আজি আমন্যাকদর বনবক্তি-বচিনন্যা। এখন আমরন্যা অনন্যাকনন্যাবন-
বমবটর কেথেন্যা শুনকলে আহতককে উবঠ। অকনককে বজিকজসে কেকরন, আবম লতন্যা অপরন্যাধমী নই, 
আমন্যার লতন্যা লেমকেন্যাকনন্যার বকেছেম লনই, তন্যাহেকলে আবম বমথেনন্যা-বমথেনন্যা ‘দমই-নম্ববর’ একেটন্যা বনকে 
নন্যাম  গ্রহেণ  কেরকত  যেন্যাব  লকেন?  অপরন্যাধবচিনন্যাই  একেমন্যাত্রি  বচিনন্যা  আমন্যাকদর।  হেয়ে  তম বম 
অপরন্যাধমী,  নয়ে  তম বম  পমবলেশ।  আমন্যারন্যা  আমন্যাকদর  সেমন্যাজিককে  অপরন্যাধমীকদর  সেমন্যাকজি 
পযেরববসেত কেকরবছে। এখন্যাকন সেকেকলেই অপরন্যাধমী বন্যা সেম্ভিন্যাবন অপরন্যাধমী। 

অনন্যাকনন্যাবনবমবট  বজিবনসেটন্যা  প্রেন্যাকইভবসেরই  ববকশর  একেটন্যা  রূপ।  ‘অনন্যাকনন্যাবনবমবট’ 
কেথেন্যাটন্যার  লগন্যাড়ন্যায়ে  আকছে  গ্রমীকে  শব  ‘অনন্যাকনন্যাবনবময়েন্যা’,  যেন্যার  অথের  ‘নন্যামহেমীন’,  তথেন্যা 
‘নন্যামহেমীনতন্যা’।  লযেককেন্যাকনন্যা  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-পবরবস্থিবতকত  অনন্যাকনন্যাবনবমবট  বন্যা  ‘নন্যামহেমীনতন্যা’ 
বলেকত  লবন্যাঝন্যায়ে  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগকেন্যারমীর  নন্যাম  অপ্রেদবশরত  থেন্যাকেন্যা।  সেফিটওয়েন্যার  বনবহেন্যাকরর 
মন্যাধনকম নন্যামহেমীনতন্যার প্রেকয়েন্যাগ এমনভন্যাকবও কেরন্যা হেকত পন্যাকর যেন্যাকত কেকর বন্যাতর ন্যার উৎসে-
বনবক্তিককে শনন্যাক্তি অতনন কেষসেন্যাধন বন্যা অসেম্ভিব হেকয়ে ওকঠ। নন্যামহেমীনতন্যার ববকশর একেটন্যা 
রূপ হেকচ্ছ ছেদনন্যাম  গ্রহেণ। একে বন্যা  একেন্যাবধকে ছেদনন্যাম  গ্রহেণ কেরন্যার লরওয়েন্যাজি কেবব-
সেন্যাবহেবতনকে আর ববপ্লবমী ললেখকেকদর মকধন বহু পমকরন্যাকনন্যা। অকনককের একেন্যাবধকে ছেদনন্যাম 
থেন্যাকেকত পন্যাকর। এককেকে ধরকনর লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর জিনন এককেকেটন্যা ছেদনন্যাম বনবহৃত হেকত 
পন্যাকর। সেম্প্রবত মন্যাইকক্রন্যাসেফিকটর ইকমইলে সেন্যাবভরসে আউটলেমকে বন্যা হেটকমইলে গ্রন্যাহেকেকদরককে 
অকনকেগুকলেন্যা কেকর ছেদনন্যাম গ্রহেকণর বনবস্থিন্যা  কেকর বদকচ্ছ। একেই ইকমইলে অনন্যাকেন্যাউন 
আবম বনবহেন্যার কেরবছে। বকেন্তু একেকে জিকনর কেন্যাকছে আমন্যার ইকমইলে বঠকেন্যানন্যাটন্যা এককেকে 
নন্যাকম প্রেদবশরত হেকচ্ছ। এখনই আবম ‘বমনন্যাকজিলে-উবসেকটরন অনন্যাট হেটকমইলে ডিট কেম’। 
আবন্যার এখনই আবম ‘লসেবলেমকরজিন্যাবনউটন অনন্যাট হেটকমইলে ডিট কেম’। আবন্যার এখনই 
‘ইটইজিফিরববকডিনটমফিরববডি অনন্যাট হেটকমইলে ডিট কেম’। 

এভন্যাকব অনলেন্যাইন অনন্যাকনন্যাবনবমবটর ক্রমবধরমন্যান সেন্যামন্যাবজিকে দন্যাবব  নমীবতগতভন্যাকব 
লমকন বনকত বন্যাধন  হেকয়েকছে মন্যাইকক্রন্যাসেফিট। মন্যাইকক্রন্যাসেফিকটর এই অনন্যাকনন্যাবনবমবট অবশন 
ললেন্যাকেকদখন্যাকনন্যা-ললেন্যাকেঠকেন্যাকনন্যা  টন্যাইকপর  দমধভন্যাত-অনন্যাকনন্যাবনবমবট।  কেন্যারণ,  কেবম্পউটন্যার
-কেন্যাবরগবরর বদকে লথেককে এই ধরকনর ছেদনন্যাম লমন্যাকটও লকেন্যাকনন্যা নন্যামহেমীনতন্যার বনশ্চিয়েতন্যা 
লদয়ে নন্যা। আপনন্যার প্রেকেক ত পবরচিয়ে একক্ষকত্রি কেন্যাবরগবরভন্যাকব শনন্যাক্তি কেরন্যাটন্যা ডিন্যালেভন্যাত 
মন্যাত্রি। সেবতনকেন্যাকরর নন্যামহেমীনতন্যার জিনন দরকেন্যার টর, বপবজিন, ওবটআর জিনন্যাবন্যার,  লকে-
লমইলে,  এবপবজি প্রেভক বত সেফিটওয়েন্যার। তন্যাহেকলেও তন্যারপরও মন্যাইকক্রন্যাসেফিকটর এই লসেবন্যা 
বকলে বদকচ্ছ, নন্যামহেমীনতন্যার দন্যাববককে অগ্রন্যাহেন কেরন্যাটন্যা বদন বদন কেবঠন হেকয়ে পড়কছে।

নমীবতকবন্যাধগত-লশ্রকয়েন্যাকবন্যাধগত ববচিন্যাকর অনন্যাকনন্যাবনবমবট আকদফৌ লকেন্যাকনন্যা অপরন্যাধকেমর 
নয়ে।  নন্যামহেমীনতন্যার  ধন্যারণন্যা  ইনন্যারকনকটর  আববষক ত  লকেন্যাকনন্যা  ধন্যারণন্যা  নয়ে।  এ  বস বহু 
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পমরন্যাতন  বস।  লযেমন  মহেন্যাভন্যারত-রন্যামন্যায়েন-লবদ-পমরন্যাণ-উপবনরদ  লকেন্যান  বনবক্তির  বন্যা 
বনবক্তিবকগরর ললেখন্যা তন্যা তন্যাহরন্যা জিন্যাবনকয়ে যেন্যান বন। সেন্যাবহেবতনকে ‘উইবলেয়েন্যাম লশক্সবপয়েন্যার’ও 
সেম্ভিবত লকেন্যাকনন্যা ছেদনন্যাম। এ বনবক্তির আসেলে নন্যাম কেমী তন্যা আজি আর জিন্যানন্যার উপন্যায়ে 
লনই (people.dsv.su.se/~jpalme/society/anonymity.html)। সেমন্যাকজি-রন্যাকষ্ট্রে 
বহুকেন্যালে ধকর পবরচিকয়ের-অপবরচিকয়ের অনমশমীলেন স্বমীকেক ত। মন্যাকন বনকজির পবরচিয়ে বনকজির 
ববকবচিনন্যাকবন্যাধ  ও  বসেদ্ধিন্যান  লমন্যাতন্যাকবকে  জিন্যানন্যাকনন্যার  বন্যা  নন্যা  জিন্যানন্যাকনন্যার  অবধকেন্যার।  এই 
অবধকেন্যার-অনমশমীলেন-দন্যাববর ববরন্যাট রন্যাজিবনবতকে তন্যাৎপযের আকছে। 

নন্যামহেমীনতন্যার  বনবহেন্যার  ঘটকত  পন্যাকর  অকনকে  ধরকনর  প্রেকয়েন্যাজিন  পমরকণর  জিনন। 
সেমপবরজন্যাত লকেন্যাকনন্যা বনবক্তি ছেদনন্যাকম বন্যাতর ন্যা পন্যাঠন্যাকনন্যার প্রেকয়েন্যাজিন লবন্যাধ কেরকত পন্যাকরন। 
বতবন হেয়েত চিন্যান নন্যা লযে ঐ বন্যাতর ন্যা আকগ থেন্যাকেকতই তন্যার নন্যাম বনকয়ে চিন্যাউর লহেন্যাকে। তন্যাকত 
কেকর জিনমকন নন্যানন্যা রকেম ভম লে লবন্যাঝন্যাবমবঝ সেকবষ হেকত পন্যাকর। আবম যেবদ বশববরকেমরমী হেই 
তন্যাহেকলে ছেন্যাত্রিলেমীকগর লডিরন্যায়ে বগকয়ে ববলে নন্যা লযে আবম বশববকরর একেবনষ কেমরমী। আমন্যার 
পবরচিয়ে এখন্যাকন জিমীবকনর বনরন্যাপত্তিন্যার সেন্যাকথে জিবড়ত। রন্যাবব’র নকববজন্যাকনর অধনন্যাপকে, 
বন্ধম  বখবতয়েন্যার  আহেমদ,  পন্যাহেন্যাকড়  গকবরণন্যা  কেরকত  বগকয়ে  লদকখকছে  অকনকে  পন্যাহেন্যাড়মী 
সেম্প্রদন্যায়ে বন্যাবাংলেন্যাকদশ, বন্যামরন্যা, ভন্যারত রন্যাষ্ট্রেসেমমকহের নন্যানন্যান সেবাংস্থিন্যা ও রন্যাষ্ট্রেমীয়ে বন্যাবহেনমীসেমমকহের 
হেয়েরন্যাবনর হেন্যাত লথেককে বন্যাহচিকত এববাং বনকজিকদর জিমীবকনর নদনবনন প্রেকয়েন্যাজিন লমটন্যাকত 
একেন্যাধন্যাকর বন্যাবাংলেন্যাকদশমী,  ভন্যারতমীয়ে ও বমরমী পবরচিয়ে বহেন কেকর। লযেখন্যাকন লযেটন্যা প্রেকয়েন্যাজিন 
লসেখন্যাকন লসেটন্যা বনবহেন্যার কেকর। সেমন্যাজিববজন্যানমীরন্যা বন্যা বনবসেন্যাবয়েকে-ববজন্যাপনমী প্রেবতষন্যান-
সেমমহে বন্যা সেরকেন্যার বন্যা এনবজিওরন্যা যেখন সেন্যামন্যাবজিকে জিবরপ পবরচিন্যালেনন্যা কেকরন তখন তন্যাহরন্যা 
উত্তিরদন্যাতন্যাকদর  নন্যাম-পবরচিয়ে  অজন্যাত  রন্যাখন্যার  সেমকযেন্যাগ  লদন  অবন্যাবরতভন্যাকব।  এই 
নন্যামহেমীনতন্যা বন্যা অনন্যাকনন্যাবনবমবট ছেন্যাড়ন্যা তন্যাকদর জিবরকপর উকদ্দেশন বকথেন্যা যেন্যাওয়েন্যার সেম্ভিন্যাবনন্যা। 
এ ছেন্যাড়ন্যা সেন্যাবাংবন্যাবদকেকদরককে বন্যা পমবলেশককে লস্বচ্ছন্যায়ে লগন্যাপন তথেন-সেমত্রি-ইশন্যারন্যা প্রেদন্যানকেন্যারমী 
অকনকে  মন্যানমর  বনকজিরন্যা  নন্যামহেমীন  বন্যা  অনন্যাকনন্যাবনমন্যাসে  থেন্যাকেকত  চিন্যান।  পমবলেশ  এববাং 
সেন্যাবাংবন্যাবদকেকদরককে লসেটন্যা  লমকন বনকত হেয়ে লতন্যা  বকটই,  লসেই নন্যামহেমীনতন্যাককে রক্ষন্যা কেরন্যার 
জিনন সেকবরন্যাচ্চ লচিষন্যা কেরকত হেয়ে। 

ডিন্যাক্তিন্যার-উবকেলে-ববচিন্যারকে-ধমরযেন্যাজিকেকদরককে  অকনকে  মন্যানমকরর  অকনকে  বনবক্তিগত 
তথেন ও নন্যাম-পবরচিয়ে লগন্যাপন রন্যাখকত হেয়ে লপশন্যাগত সেততন্যার স্বন্যাকথেরই। অকনকে লদকশই 
এইসেব তথেন-পবরচিয়ে লগন্যাপন রন্যাখন্যাটন্যা  আইকনর লচিন্যাকখ আবশনকে শতর ।  অকনকে চিন্যাকচির  
যেন্যাজিককের সেন্যামকন বনবক্তির ‘পন্যাকপর স্বমীকেন্যাকরন্যাবক্তি’ বন্যা কেনকফিশকনর জিনন আলেন্যাদন্যা বমথে বন্যা 
কেন্যাউনন্যার থেন্যাককে। লসেখন্যাকন  যেন্যাজিকে বনবক্তিবটককে সেরন্যাসেবর  লদখকত পন্যান নন্যা।  এও লতন্যা 
নন্যামহেমীনতন্যাই  বকট।  আর  সেবাংবন্যাদপকত্রি  ববক্তিগত  ববজন্যাপকনর  কেলেন্যাকম  বন্যা  এমনবকে 
বচিবঠপকত্রি  বন্যা  এমনবকে  সেম্পন্যাদকেমীয়ে  বনবকন্ধ বন্যা  এমনবকে  লখন্যাদ  সেম্পন্যাদকেমীয়েকত  নন্যাম-
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হেমীনতন্যার চিচির ন্যা অথেবন্যা ছেদনন্যাকমর চিচির ন্যা লতন্যা রমীবতমকতন্যা পমকরন্যাকনন্যা প্রেথেন্যা। 
আবন্যার আমন্যাকদর সেমমহেন্যান সেবাংসেদমীয়ে গণতকন্ত্রিও লভন্যাটন্যাররন্যা লভন্যাট লদন বনকজিকদরককে 

নন্যামহেমীন লরকখই। এই নন্যামহেমীনতন্যা তন্যাকদর মকতর বনবভরকে ও বনরন্যাপদ প্রেকেন্যাকশর বনশ্চিয়েতন্যা 
লদয়ে। অনন বদককে, সেমপ্রেন্যাচিমীন কেন্যালে লথেককে যেন্যারন্যা দন্যানখয়েরন্যাত-পকরন্যাপকেন্যার কেকর আসেকছেন, 
লসেইসেব বহেবতরমী বনবক্তিরন্যা প্রেন্যায়েশই নন্যামহেমীনতন্যার বনশ্চিয়েতন্যা চিন্যান। পববত্রি ধমরগ্রকনও আকছে: 
‘ডিন্যান হেন্যাত দন্যান কেরকলে লযেন বন্যাম হেন্যাত জিন্যানকত নন্যা পন্যাকর’। অনন্যাকনন্যাবনবমবট এসেব লক্ষকত্রি 
অবনবন্যাযের শতর  প্রেন্যায়ে। বড় লকেন্যাকনন্যা প্রেবতষন্যাকনর বন্যা মন্যাবফিয়েন্যাকদর বন্যা রন্যাকষ্ট্রের বন্যা সেন্যামবরকে 
বন্যাবহেনমীর বন্যা লকেন্যাকনন্যা কেকপরন্যাকরট-লগন্যাষমীর গুরতর দমনরমীবতর কেথেন্যা উকনন্যাচিন কেকর বদকত 
হেকলে  বনবক্তিককে  অবশনই  নন্যামহেমীনতন্যার  আশ্রয়ে  বনকত  হেয়ে।  হুইসেলে  লবন্যায়েন্যারকদর  জিনন 
অনন্যাকনন্যাবনবমবট  তন্যাই  অপবরহেন্যাযের।  এজিননই  উইবকেবলেকেসে  তন্যাকদর  সেবাংবন্যাদ-সেমত্রিকদর 
অনন্যাকনন্যাবনবমবটর  পমণরন্যাঙ  বনশ্চিয়েতন্যার  বনবস্থিন্যা  কেকরকছে  এনবক্রকপডি  সেফিটওয়েন্যাকরর 
সেন্যাহেন্যাকযেন। লকেন্যাকনন্যা ক্ষমতন্যাধর বনবক্তি বন্যা প্রেবতষন্যান সেম্পককের ই লকেন্যাকনন্যা ক্ষমতন্যাহেমীন বনবক্তির 
পকক্ষ সেবসেময়ে  স্বনন্যাকম  সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা  কেরন্যা  সেম্ভিব  হেয়ে  নন্যা।  এসেব লক্ষকত্রি  নন্যামহেমীনতন্যার 
প্রেযেমবক্তির লকেন্যাকনন্যা ববকেল্পই লনই। 

অকনকে লদশ আকছে লযেখন্যাকন বন্যাকেস্বন্যাধমীনতন্যা  লনই। মতপ্রেকেন্যাকশর বনরন্যাপত্তিন্যা  লনই। 
সেতন প্রেকেন্যাকশর অবধকেন্যার লনই। লসেই সেব লদকশর ববকবকেবন্যান মন্যানমরকদরককে মতপ্রেকেন্যাশ, 
সেতনপ্রেকেন্যাশ,  বন্যাকেপ্রেকেন্যাকশর কেন্যারকণ বনগকহেমীত হেকত হেয়ে। কেন্যারন্যাগন্যাকর লযেকত হেয়ে। চিন্যাকেবর 
হেন্যারন্যাকত হেয়ে। বনবরন্যাবসেত হেকত হেয়ে। এমনবকে মকতম নবরণও কেরকত হেয়ে। লযেমন  মন্যাবকের ন 
যেমক্তিরন্যাষ্ট্রে,  চিমীন,  ইরন্যান,  ইসেরন্যাকয়েলে,  বন্যাবাংলেন্যাকদশ  প্রেভক বত  রন্যাষ্ট্রে।  এসেব  রন্যাকষ্ট্রে  আত্ম-
প্রেকেন্যাকশর লক্ষকত্রি নন্যামহেমীনতন্যার গুরত্ব অপবরসেমীম। 

নন্যামহেমীনতন্যা বন্যা প্রেন্যাইকভবসের বনন্যাপন্যারগুকলেন্যা এসেব লক্ষকত্রি লেজন্যাজিনকে লগন্যাপনমীয়েতন্যা 
লেমকেন্যাকনন্যার  আকেন্যাঙন্যার  প্রেকেন্যাশ  ঘটন্যায়ে  নন্যা।  নন্যামহেমীনতন্যার  ধন্যারণন্যা  এখন্যাকন  সেবসেময়েই 
মতন্যামকতর  মমক্তিপ্রেকেন্যাশ  এববাং  অবধকেতর  গণতকন্ত্রির  সেন্যাকথে  সেবাংবশষ  বনন্যাপন্যার  বহেকসেকব 
ববকববচিত  হেয়ে।  একেইভন্যাকব  অকনকে  লদকশর  মন্যানবন্যাবধকেন্যার  কেমরমীকদরককে,  বন্যামরন্যার  বভন্নি-
মতন্যাবলেম্বমী  লগবরলেন্যাকদরককে,  অথেবন্যা  ভন্যারকতর  আবদবন্যাসেমী  মন্যাওবন্যাদমী  লগবরলেন্যাকদরককে, 
বকেবাংবন্যা লমবক্সককেন্যার জিন্যাপন্যাবতস্তন্যা-আকনন্যালেকনর কেমরমীকদরককে ইনন্যারকনট বনবহেন্যার কেরকত হেয়ে 
পমকরন্যাপমবর  নন্যামহেমীন  প্রেযেমবক্তিসেমমকহের  সেন্যাহেন্যাকযেন।  এ  ছেন্যাড়ন্যা  অতনন্যাচিন্যার-ববভমীবরকেন্যার  হেন্যাত 
লথেককে বন্যাহচিন্যার উপন্যায়ে লনই। 

নন্যামহেমীনতন্যার  নমীবতর  বভবত্তিকত  পবরচিন্যাবলেত,  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যার  মকতন্যা,  অনলেন্যাইন 
সেন্যামন্যাবজিকে লফিন্যারন্যাকম মন্যানমর অকনকে লববশ মন খমকলে বনকজির মত প্রেকেন্যাশ কেরকত পন্যাকর। 
এইসেব লক্ষকত্রি আকলেন্যাচিনন্যাকেন্যারমী সেহেকজিই একে ধরকনর পন্যারস্পবরকে সেমতন্যা অনমভব কেরকত 
পন্যাকর। নন্যামহেমীন বন্যাতর ন্যার মমলেনন্যায়েকনর লক্ষকত্রি মমলেনন্যায়েনকেন্যারমীককে অকনকে স্বচ্ছকন থেন্যাকেকত 
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লদখন্যা যেন্যায়ে। বশক্ষন্যাথেরমীকদর পরমীক্ষন্যার খন্যাতন্যা মমলেনন্যায়েকনর বনন্যাপন্যারবটও একক্ষকত্রি সরণ কেরন্যা 
লযেকত পন্যাকর। পরমীক্ষন্যার খন্যাতন্যায়ে বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা বনকজিকদর প্রেকেক ত নন্যাম বলেখকত পন্যাকরন নন্যা। 
খন্যাতন্যা মমলেনন্যায়েকনর লক্ষকত্রি পক্ষপন্যাতহেমীনতন্যা বজিন্যায়ে রন্যাখন্যার জিনন এখন্যাকন অনন্যাকনন্যাবনবমবট বন্যা 
নন্যামহেমীনতন্যার বনবহেন্যার।

কেন্যাউককে উপকদশ লদওয়েন্যা আমন্যার খন্যাসেলেকতর মকধন পকড় নন্যা। সেকেকলেই বনকজির 
বনকজির  কেন্যাজি  লবন্যাকঝন।  বকেন্তু  আবম  বনকজি  বনকজি  ভন্যাবব।  আমন্যার  মকন  হেয়ে,  টর 
বন্যাউজিন্যাকরর  সেন্যাহেন্যাকযেন  ডিন্যায়েন্যাকস্পন্যারন্যা  জিন্যাতমীয়ে  সেন্যামন্যাবজিকে  লনটওয়েন্যাককের  সেবতনকেন্যাকরর 
অনন্যাকনন্যাবনবমবটর  সেন্যাহেন্যাকযেন  মতপ্রেকেন্যাশ  কেরকলে  রন্যাজিমীব  হেন্যায়েদন্যার,  আবসেফি  মবহেউবদ্দেন, 
মবশউর রহেমন্যান ববপ্লব, রন্যাকসেলে পন্যারকভজি, সেমবত অবধকেন্যারমী শুভ এববাং শবফিউর রহেমন্যান 
ফিন্যারন্যাবমীকদর  মকতন্যা  তরণ বগন্যারকদরককে  হেয়েত রন্যাষ্ট্রেমীয়ে-ববরন্যাষ্ট্রেমীয়ে  হেতনন্যা-লজিলে-জিমলেমম- 
বনপমীড়কনর স্বমীকেন্যার হেকত হেকতন্যা নন্যা। 

এহরন্যা লকে লকেন্যান পকক্ষর মতন্যাদশর অনমসেরণ কেকরন, নন্যা কেকরন। তন্যা এখন্যাকন আমন্যার 
ববকবচিন  নন্যা।  আমন্যার  কেন্যাকছে  মতন্যাদকশরর  লচিকয়ে  মন্যানমর  বড়।  এহরন্যা  বকগ  ভন্যাকলেন্যা  কেথেন্যা 
বলেকখকছেন, নন্যা খন্যারন্যাপ কেথেন্যা বলেকখকছেন, লসেগুকলেন্যার সেন্যাকথে আবম একেমত, নন্যাবকে একেমত 
নই,  তন্যা  অবশন এখন্যাকন আকলেন্যাচিন  নয়ে। তন্যা বনকয়ে আবম অননত্রি৩ বলেকখবছে। আমন্যার 
কেন্যাকছে প্রেধন্যান প্রেশ্নটন্যা হেকলেন্যা, মতপ্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যাককে অবন্যাধ ও বনরন্যাপদ কেরন্যার লক্ষকত্রি 
অনন্যাকনন্যাবনবমবটর লকেন্যাকনন্যা শবক্তিশন্যালেমী ভম বমকেন্যা আকছে বকেনন্যা তন্যা ববকবচিনন্যা কেরন্যা। 

এই  ধরকনর  লক্ষকত্রি  নন্যামহেমীনতন্যার  অনলেন্যাইন  প্রেযেমবক্তি  বনবহেন্যাকরর  ববকেল্প  লনই। 
ইকতন্যামকধন  লযে  বনপমীড়নধমরমী,  মতপ্রেকেন্যাকশর  স্বন্যাধমীনতন্যাববকরন্যাধমী  তথেন-প্রেযেমবক্তি-আইন 
সেরকেন্যার পন্যাশ কেরকত যেন্যাকচ্ছ তন্যা পন্যার লপকয়ে লগকলে আমন্যাকদর অকনকেককেই নন্যামহেমীনতন্যার 
আশ্রয়ে বনকত হেকব লযে তন্যাকত লকেন্যাকনন্যা সেকনহে নন্যাই। 

নন্যামহেমীনতন্যা  বনবক্তিমন্যানমকরর  মতপ্রেকেন্যাকশর  স্বন্যাধমীনতন্যাককে  ত্বরন্যাবন্বিত  লতন্যা  কেকরই।  এ 
ছেন্যাড়ন্যাও তন্যা সেন্যাবরক্ষবণকে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে-প্রেন্যাবতষন্যাবনকে নজিরদন্যাবরর হেন্যাত লথেককে নন্যাগবরকেকদরককে 
রক্ষন্যা কেরকত পন্যাকর। আবন্যার ইনন্যারকনকট বনবহেন্যারমীকেন্যারমীকদর আচিন্যার বনবহেন্যার প্রেকয়েন্যাজিন 
অপ্রেকয়েন্যাজিন  ইতনন্যাবদ  প্রেভক বতককে  মবনটর  কেরকত  থেন্যাককে  বন্যাবণবজিনকে  ও  ববজন্যাপনমী 
প্রেবতষন্যানগুকলেন্যা। একদর হেন্যাত লথেককে সেমরক্ষন্যা পন্যাওয়েন্যারও একেটন্যা অনন্যাকনন্যাবনবমবট নববকে। 

লমন্যাট কেথেন্যা হেকলেন্যা:  গুবলে-বনমকে-ছেমবর-ফিরকসেপ-ববট-কেন্যাহবচি-ক্ষম করর মকতন্যা,  বকেবাংবন্যা 
রন্যাসেন্যায়েবনকে  দবনন্যাবদর  মকতন্যা,  এববাং  এমনবকে  ওরমধপকত্রির  মকতন্যা  অনন্যাকনন্যাবনবমবট  বন্যা 
নন্যামহেমীনতন্যারও সেমপ্রেকয়েন্যাগ এববাং অপপ্রেকয়েন্যাগ থেন্যাকেকত পন্যাকর। লসেটন্যা যেন্যার যেন্যার ববকবচিনন্যার 
বনন্যাপন্যার। তন্যার জিনন লতন্যা লখন্যাদ ডিন্যাক্তিন্যাবরববদনন্যা-ছেমবর-ফিরকসেপ-ববট, রন্যাসেন্যায়েবনকে দবনন্যাবদ, 
ওরমধপত্রি,  অথেবন্যা লখন্যাদ নন্যামহেমীনতন্যার ধন্যারণন্যাককে লদন্যারন্যাকরন্যাপ কেরন্যার বন্যা অববধ প্রেবতপন্নি 

৩ এই বইকয়ের ‘স্বন্যাধমীনতন্যা সেবহেষম তন্যা সেবাংগঠন’ নন্যাকমর ২৬-সেবাংখনকে রচিনন্যার কেথেন্যা বলেন্যা হেকচ্ছ। 
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কেরন্যার বন্যা অপরন্যাধকেকমর পযেরববসেত কেরন্যার লকেন্যাকনন্যা সেমকযেন্যাগ লনই। 
প্রেন্যাইকভবসে এববাং মতপ্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যা এককেবন্যাকর প্রেন্যাথেবমকে বন্যা লমফৌবলেকে মন্যানবন্যা-

বধকেন্যাকরর  মকধন  পকড়।  যেন্যাবতমীয়ে  প্রেধন্যান প্রেধন্যান  আনজিরন্যাবতকে ও আঞ্চবলেকে চিমবক্তি ও 
মমসেন্যাববদন্যায়ে  এইসেব  অবধকেন্যাকরর  স্বমীকেক বত  বদকয়েকছে।  উদন্যাহেরণ  বহেকসেকব  বলেন্যা  যেন্যায়ে, 
‘সেবরজিনমীন মন্যানবন্যাবধকেন্যার লঘন্যারণন্যা’র আবটর ককেলে ১২ এববাং আবটর ককেলে ১৯ এর কেথেন্যা। 
বলেন্যা যেন্যায়ে ইনন্যারননন্যাশনন্যালে লকেন্যাকভননন্যান অন বসেবভলে অনন্যান পবলেবটকেনন্যালে রন্যাইটসে’ এর 
১৭ এববাং ১৯ নম্বর আবটর ককেকলের কেথেন্যা। এ ছেন্যাড়ন্যা, ‘ইউকরন্যাবপয়েন্যান কেনকভনশন অন 
বহেউমনন্যান  রন্যাইটসে’  এর  ৮ম  ও  ১০ম  অনমকচ্ছকদর  কেথেন্যাও  একক্ষকত্রি  উকলখকযেন্যাগন। 
(দষবন: ইয়েন্যামন্যান অনন্যাকেকডিবনজি, ‘অনন্যাকনন্যাবনবমবট, লডিকমন্যাকক্রবসে অনন্যান সেন্যাইবন্যারকস্পসে’, 
লসেন্যাশনন্যালে বরসেন্যাচির , খণ্ড ৬৯, সেবাংখনন্যা ১, বসেন ২০০২।)

একে বদকে লথেককে লদখকলে,  নন্যামহেমীনতন্যা সেবসেময়েই লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর লক্ষকত্রি অবধকেতর 
সেমকযেন্যাগ নতবর কেকর। আবন্যার নন্যামহেমীনতন্যার কেন্যারকণ অকনকে লক্ষকত্রি লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-বন্যাতর ন্যার 
ববশ্বন্যাসেকযেন্যাগনতন্যা বনকয়ে প্রেশ্ন ওকঠ। আইকনর দ্বিন্যারন্যা অনলেন্যাই নন্যামহেমীনতন্যাককে বনবরদ্ধি কেকর 
লদওয়েন্যাটন্যা এই মমশবকেকলের ভন্যাকলেন্যা সেমন্যাধন্যান হেকত পন্যাকর নন্যা। এই সেমসেনন্যার সেমন্যাধন্যাকন এরই 
মকধন ‘অনলেন্যাইন লরপমকটশন’ নন্যাকম একেবট ধন্যারণন্যা গকড় উকঠকছে। অনলেন্যাইন লরপমকটশন 
লকেন্যাকনন্যা  একেবট ছেদনন্যাকমর ববশ্বস্ততন্যা পবরমন্যাকপর একেবট পদ্ধিবত। এর জিনন নন্যানন্যারকেম 
সেফিটওয়েন্যার-প্রেযেমবক্তির অবতন্যারণন্যাও ঘটকছে। (নন্যামহেমীনতন্যার প্রেকয়েন্যাজিকনর ও ববপকদর বদকে 
বনকয়ে,  এববাং প্রেন্যাইকভবসে ও নন্যামহেমীনতন্যা সেবাংক্রন্যান লমফৌবলেকে মন্যানবন্যাবধকেন্যার ও আনজিরন্যাবতকে 
আইনকেন্যানমন  বনকয়ে,  ববস্তন্যাবরত  আকলেন্যাচিনন্যার  জিনন  দষবন:  ইয়েন্যামন্যান  অনন্যাকেকডিবনজি, 
‘অনন্যাকনন্যাবনবমবট,  লডিকমন্যাকক্রবসে  অনন্যান  সেন্যাইবন্যারকস্পসে’,  লসেন্যাশনন্যালে  বরসেন্যাচির,  খণ্ড  ৬৯, 
সেবাংখনন্যা ১, বসেন ২০০২।)

নন্যামহেমীনতন্যা  বনন্যাপন্যারটন্যা  আসেকলে আর বকেছেম  নন্যা।  বন্যাধনতন্যামমলেকে পবরচিয়ে প্রেকেন্যাকশর 
রন্যাষ্ট্রেমীয়ে-কেতক রত্বতন্যাবন্ত্রিকে  বকনন্যাবস্তককে  লমন্যাক্ষমভন্যাকব  চিনন্যাকলেঞ্জ কেকর  বকসে  এই  ধন্যারণন্যাটন্যা। 
এটন্যাই আসেকলে কেতক র ত্বতকন্ত্রির লচিন্যাকখ ‘নন্যামহেমীনতন্যা’ নন্যামকে ধন্যারণন্যাবটককে ববপজনকে কেকর 
তম কলেকছে।  মহেন্যাককেন্দ্রমীভম ত,  অবত-শবক্তিশন্যালেমী  রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট  ক্ষমতন্যাকেন্যাঠন্যাকমন্যার  মমকখ 
বনবক্তিমন্যানমরককে বনতন্যানই ববপন্নি কেকর তম লেকত পন্যাকর বন্যাধনতন্যামমলেকে পবরচিয়ে প্রেকেন্যাকশর এই 
রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট বকনন্যাবস্ত । 

প্রেসেঙত,  প্রেন্যাইকভবসে বন্যা  অনন্যাকনন্যাবনবমবট মন্যাকন বকেন্তু শুধম  অপ্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যাই 
নয়ে। প্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যাও বকট। প্রেন্যাইকভবসে বন্যা অনন্যাকনন্যাবনবমবট মন্যাকন আমন্যার সেম্পককের  
আবম বনকজি কেতটন্যা প্রেকেন্যাশ কেরকত চিন্যাই,  এববাং কেতটন্যা প্রেকেন্যাশ নন্যা  কেরকত চিন্যাই,  লসেই 
বসেদ্ধিন্যান গ্রহেকণর স্বন্যাধমীনতন্যা। লখন্যাদ স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন বকেছেম  কেরন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা লতন্যা বকটই, 
চিন্যাইকলে বকেছেম  নন্যা  কেরন্যারও স্বন্যাধমীনতন্যা। সেমতরন্যাবাং  লকেন্যাথেন্যায়ে কেতটন্যা আবম আমন্যার পবরচিয়ে 
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প্রেকেন্যাশ কেরব অথেবন্যা কেরব নন্যা, তন্যাককে বনতন্যানই আমন্যার বনকজির এখবতয়েন্যারভম ক্তি বনন্যাপন্যার 
বকলে ভন্যাবন্যার গুরত্ব আকছে।

২৯.৯ মন্যাবকের ন সেন্যামন্যাকজির পতকনর শব 

বফিসেন্যা-আদন্যালেকতর আকদকশর কেবপ ছেন্যাড়ন্যাই লযেমন তন্যা লদওয়েন্যাকলে পড়কত পন্যারন্যা যেন্যাকচ্ছ 
বকলে বজিমন্যারমনন্যান জিন্যানন্যাকলেন, লতমবন আরও একেটন্যা ভববরনতবলেবপ স্পষ পড়ন্যা যেন্যাকচ্ছ। 
লসে বলেবপ ফিম কট উঠকছে ইবতহেন্যাকসের লদওয়েন্যাকলে। লসেখন্যাকন ললেখন্যা আকছে: যেমক্তিরন্যাষ্ট্রেককে ববন 
কেরকছে যেমক্তিরন্যাষ্ট্রে বনকজিই। বলেকশবভকে রন্যাবশয়েন্যার মকতন্যা আত্ম-অবরদ্ধি লদশ হেকয়ে পড়কছে 
আজিককের যেমক্তিরন্যাষ্ট্রে। এটন্যা আকরকেটন্যা উত্তির লকেন্যাবরয়েন্যা, আকরকেটন্যা চিমীকন পবরণত হেকচ্ছ। 
বনকজির  নন্যাগবরকেকদরককেই  নজিরববন  কেরকত  হেকচ্ছ  তন্যাককে।  নন্যাগবরকেকদর 
জিন্যামন্যাকেন্যাপড়-অনবরন্যাসে-লমন্যাজিন্যা খমকলে তলন্যাবশ কেরকত হেকচ্ছ তন্যাকদরককে। বনকজির লদকশর 
প্রেবতটন্যা নন্যাগবরকেই সেন্যামন্যাকজিনর সেম্ভিন্যাবন শত্রু আজি। বনজি লদকশর হুইসেলেকবন্যায়েন্যারকদর 
ভকয়ে  প্রেকেন্যারন্যানকর  সেবাংকেম বচিত  হেকয়ে  পড়কছে  মন্যাবকের ন  এস্টেন্যাববলেশকমকনর  অভননবরন 
লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-পবরবধ, কেতক র ত্ব প্রেকয়েন্যাকগর সেক্ষমতন্যা।

মকন  পড়কছে  জিমবলেয়েন্যান  অনন্যাসেন্যাকঞ্জর  ২০০৬  সেন্যাকলে  ললেখন্যা  ‘কেন্সবপকরবসে  অনন্যাজি 
গভনরনন্যান্স’ নন্যাকমর ছেয়ে পন্যাতন্যার প্রেকফিবটকে বথেবসেসে। লসেখন্যাকন বতবন লনটওয়েন্যাকের -ববকশরণ 
কেকর লদবখকয়েবছেকলেন, হুইসেলে লবন্যায়েন্যারকদর সেম্ভিন্যাবন ‘উকনন্যাচিন’গুকলেন্যা কেমীভন্যাকব আতবঙ্কত 
কেকর  লফিলেকব  সেন্যামন্যাকজিনর  শন্যাসেকেকদরককে।  ‘বলেকে’  বন্যা  উকনন্যাচিকনর  ভকয়ে  কেকম  যেন্যাকব 
তন্যাকদর লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর পবরসেমীমন্যা,  লসেই সেন্যাকথে কেমরপবরবধ। ক্রমন্যাগত অক্ষম হেকয়ে পড়কত 
থেন্যাকেকব সেন্যামন্যাজিন। মন্যাত্রি সেন্যাত বছেকরর মকধনই বন্যাস্তবন্যাবয়েত হেকত চিকলেকছে অনন্যাসেন্যাকঞ্জর লসেই 
প্রেকফিবটকে  বথেবসেসে।  ফিম বরকয়ে  আসেকছে  সেন্যামন্যাকজিনর  অবন্যাধ,  অসেমীম  সেক্ষমতন্যা।  ফিম বরকয়ে 
আসেকছে সেন্যামন্যাজিন বহেকসেকব যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের বদন। এসেব তন্যারই লেক্ষণ। 

আকরন্যা মকন পড়কছে, তন্যাহর বনকজির বকগ (‘আইবকেউ ডিট অগর’) সেম্ভিবত ঐ বছেরই 
জিমবলেয়েন্যান  অনন্যাসেন্যাঞ্জ  বলেকখবছেকলেন  লছেন্যাট  একেটন্যা  লনন্যাট:  ‘ইউনন্যাইকটডি  লস্টেটসে  অফি 
লহেন্যায়েন্যাট?’  মন্যাবকের ন  বন্যাবণজিন-কেকপরন্যাকরটগুকলেন্যার  সেন্যাকথে  বলেকশবভকে রন্যাবশয়েন্যার  লবশ  বকেছেম 
তন্যাকে  লেন্যাগন্যাকনন্যার  মকতন্যা  সেন্যাদকশন  বনকদরশ  কেকর  লসেখন্যাকন  বতবন  বকলেবছেকলেন,  মন্যাবকের ন 
যেমক্তিরন্যাকষ্ট্রের  বন্যাবণজিন-কেকপরন্যাকরটগুকলেন্যা  আসেকলে  এককেকেটন্যা  লছেন্যাট  লছেন্যাট  বলেকশবভকে-
লসেন্যাবভকয়েত।  ‘ইউএসেএ’  নন্যামটন্যার  অথের  তন্যাই  ‘ইউনন্যাইকটডি  লসেন্যাবভকয়েটসে  অফি 
আকমবরকেন্যা’। এখন এই ২০১৩ সেন্যাকলে একসে লবন্যাঝন্যা যেন্যাকচ্ছ, জিন্যার- বলেকশবভকে রন্যাবশয়েন্যার 
পবরণবতই বরণ কেরকত চিকলেকছে ইউএসেএ। 
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২৯.১০ সেন্যামন্যাজিন নয়ে, স্বন্যাধমীনতন্যা 

সেন্যাববরকে  পবরবস্থিবত  আতঙ্কজিনকে।  লেন্যাভন্যাববট,  সেন্যাইকলেন  সেন্যাককের লে  এনএসেএ,  এববাং 
এডিওয়েন্যাকডির র  লসন্যাকডিকনর ঘটনন্যাক্রম একে মন্যারন্যাত্মকে হুহ বশয়েন্যাবর-সেবাংককেত। ইনন্যারকনকটর 
ওপর লনকম আসেকছে ভয়েবাংকের প্রেতনক্ষ আঘন্যাত। লকেউ লরহেন্যাই পন্যাকবন নন্যা। লকেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যার 
বভন্নিমত সেহেন কেরকব রন্যাষ্ট্রেকেকপরন্যাকরট সেন্যামন্যাজিন। লকেননন্যা ইনন্যারকনট বন্যাহচিকলে এববাং স্বন্যাধমীন 
থেন্যাকেকলে  রন্যাষ্ট্রে,  কেকপরন্যাকরশন,  আইন-  আদন্যালেত,  আমলেন্যাতন্ত্রি,  আবমর— তথেন্যা  লখন্যাদ 
‘এম্পন্যায়েন্যার’ বতর মন্যান কেন্যাঠন্যাকমন্যাককে লমফৌবলেকেভন্যাকব সেবাংস্কন্যার নন্যা কেকর বকেছেমকতই বটককে থেন্যাকেকত 
পন্যারকব  নন্যা।  স্বন্যাধমীন  ইনন্যারকনট  থেন্যাকেকলে  সেন্যামন্যাজিন  থেন্যাকেকব  নন্যা।  বটকেকব  নন্যা  ববদনমন্যান 
রন্যাষ্ট্রেকেন্যাঠন্যাকমন্যা।  সেমতরন্যাবাং  ইনন্যারকনটককে  তন্যারন্যা  নজিরববন  কেরকব।  লখন্যাহয়েন্যাকড়  লঢন্যাকেন্যাকব। 
লযেভন্যাকব সেম্ভিব। 

সেন্যামন্যাবজিনকে শন্যাসেকেরন্যা আতবঙ্কত। অকননর রক্তি চিমকর আরন্যাকম বকসে লভন্যাগববলেন্যাকসের 
বদন তন্যাকদর ববগতপ্রেন্যায়ে। এটন্যা তন্যারন্যা লটর পন্যাকচ্ছন হেন্যাকড় হেন্যাকড়। তন্যাই তন্যারন্যা ইনন্যারকনটককে 
বনয়েন্ত্রিণ  কেরকত  চিন্যায়ে।  বকেন্তু  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  আইকনর  লদন্যাহেন্যাই  বদকয়ে  লকেন্যাবট  লকেন্যাবট  মন্যানমকরর 
জন্যান-প্রেন্যাইকভবসে-প্রেকেন্যাশ-  সেকজিন-লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর সেহেজিন্যাত স্বন্যাধমীন স্পকহেন্যাককে ধ্ববাংসে কেকর 
লদওয়েন্যা  যেন্যায়ে  নন্যা।  এটন্যা  জন্যান-ববজন্যান-অবভজতন্যা-অবভজন্যান-উপলেবব-প্রেকেন্যাশ  ও 
লশয়েন্যাবরবাং লথেককে ববঞ্চত কেরকব লগন্যাটন্যা মন্যানবজিন্যাবতককে। এ হেকব আবত্মকে-সেন্যাবাংস্কক বতকে-
আধনন্যাবত্মকে গণআত্মহেতনন্যার  শন্যাবমলে। লসেকক্ষকত্রি ইনন্যারকনট হেকব  বডিবজিটন্যালে দন্যাসেকদর 
জিনন  আইনসেঙতভন্যাকব  বনধরন্যাবরত  একেটন্যা  সেবাংকেমীণর  লখন্যাহয়েন্যার।  কেকপরন্যাকরট-বন্যাজিন্যাকরর 
লখন্যাহয়েন্যার।  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  আমলেন্যাকদর  কেন্যাকছে  বন্যাধনতন্যামমলেকে  বশনতন্যার  লখন্যাহয়েন্যার।  থেন্যাকেকব  নন্যা 
আপনন্যার লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর স্বন্যাধমীনতন্যা। থেন্যাকেকব নন্যা পছেকনর স্বন্যাধমীনতন্যা। থেন্যাকেকব নন্যা বনকজির 
মকতন্যা কেকর বনকজিককে প্রেকেন্যাকশর বন্যা অপ্রেকেন্যাকশর স্বন্যাধমীনতন্যা। 

তন্যাই ইনন্যারকনকটর স্বন্যাধমীনতন্যাককে,  লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর স্বন্যাধমীনতন্যাককে বন্যাহচিন্যাকত নন্যা পন্যারকলে 
দকম  যেন্যাকব  লকেন্যাবট  মন্যানমকরর  আত্মকেতক র কত্বর  জিন্যায়েমন্যান  চিন্যাকেন্যা।  আমরন্যা  একেটন্যা  বনখমহত 
টন্যাইকপর বডিবজিটন্যালে দন্যাসেপ্রেথেন্যায়ে প্রেকবশ কেরকত শুর কেরব। ধমীকর ধমীকর। অবধন্যাবরত-
ভন্যাকব।  আমরন্যা  অকনককে  আমন্যাকদর  স্বন্যাধমীনতন্যা  জিলেন্যাঞ্জবলে  বদকয়ে  বনরন্যাপদ  এববাং 
অবনশ্চিয়েতন্যাহেমীন সেন্যামন্যাবজিকে দন্যাসেত্বককে ভন্যাকলেন্যাকবকসে লমকন বনকত পন্যাবর নববকে। তকব, সেবন্যাই 
তন্যাকত রন্যাবজি হেকব নন্যা। লফিসেবমকে ইয়েন্যাহু বজিকমইলে হেটকমইলে লেন্যাইভ আউটলেমকে ইউবটউব 
স্কন্যাইপ মন্যাইকক্রন্যাসেফিট অনন্যাপলে এববাং গুগলে লমকন বনকয়েকছে লগন্যাপন আদন্যালেকতর আকদশ। 
বকেন্তু লেন্যাভন্যাববট মন্যাকন বন। সেন্যাইকলেন সেন্যাককের লে মন্যাকন বন। আকরন্যা অকনককেই মন্যানকব নন্যা। 

ইকতন্যামকধন ফিম কট উঠকছে লখন্যাদ মন্যাবকের ন জিনসেন্যাধন্যারকণর গণপ্রেবতকরন্যাকধর সেমবনবদরষ সেব 
লেক্ষণ। বফিসেন্যা-আদন্যালেকতর ববরকদ্ধি লেন্যাভন্যাববট লেড়কত যেন্যাকচ্ছ লফিন্যাথের  সেন্যাবকের ট  আবপলে 
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আদন্যালেকত।  অতনন  শবক্তিশন্যালেমী  এই  লফিডিন্যাকলের  লকেন্যাটর  ১৩টন্যা  মন্যাবকের ন  আবপলে 
আদন্যালেকতর মকধন অননতম। আদন্যালেকত লেড়ন্যাইকয়ের জিনন লেন্যাভন্যাববকটর আইনমী তহেববকলে 
৪৮  ঘণন্যার  মকধন  মন্যাবকের ন  জিনসেন্যাধন্যারণ  জিমন্যা  বদকয়েকছেন  ৯০,০০০  মন্যাবকের ন  ডিলেন্যার। 
লেন্যাভন্যাববট জিকয়ের বনন্যাপন্যাকর আশন্যাবন্যাদমী। লেন্যাভন্যাববট জিয়েমী হেকলে লসেটন্যা হেকব লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর 
স্বন্যাধমীনতন্যার জিয়ে। 

এককের পর একে বনরন্যাপদ ইকমইলে সেন্যাবভরসে বন্ধ কেকর বদকয়ে লশর রক্ষন্যা কেরকত পন্যারকব 
নন্যা  সেন্যামন্যাজিন। রন্যাষ্ট্রে-লডিবভকলের রক্তিচিক্ষম ককে কেলেন্যা লদবখকয়ে বনরন্যাপদ লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর পথে 
আকছে আকরন্যা। আকছে জিমবলেয়েন্যান অনন্যাসেন্যাঞ্জ,  বফিলে বজিমন্যারমনন্যানকদর বটকমন্যাবথে লম,  এডি-
ওয়েন্যাডির  বপ. বন্যাকলেরন্যাকদর গকড় লতন্যালেন্যা ‘সেন্যাইফিন্যারপন্যাঙ্কসে’লদর পথে – বক্রকপন্যা অনন্যানন্যাবকের র পথে 
(বক্রকপন্যা অনন্যানন্যাবকের  সেম্পককের  দষবন:  বপটন্যার লেন্যাডিকলেন্যা,  ২০০১)। সেন্যাইকলেন লমইলেবন্ধ 
কেকর লদওয়েন্যার পর বসেবকেউবরবট-গুর বফিলে বজিমন্যারমনন্যান বকলেকছেন,  ভববরনকতর তন্যাহরন্যা 
গ্রন্যাহেকেকদর জিনন  আকরন্যা  সেবফিবস্টেককেকটডি সেন্যাবভরসে  বনকয়ে  আসেকবন। নতম ন  নতম ন  পথে 
লবরকব। লবন্যাঝন্যা যেন্যাকচ্ছ। 

ইনন্যারকনকটর লকেন্যাকনন্যা লকেন্দ্রমীয়ে কেতক র পক্ষ নন্যাই। এটন্যা লকেন্যাকনন্যা রন্যাকষ্ট্রের সেম্পবত্তি নন্যা। 
এটন্যা লকেন্যাকনন্যা বন্যাদশন্যাহের সেন্যামন্যাজিন নন্যা। এটন্যা চিকলে স্বন্যাধমীনতন্যা,  স্ববনয়েন্ত্রিণ এববাং পরস্পর-
সেহেকযেন্যাবগতন্যার নমীবতকত। সেন্যামন্যাবজিনকে আমলেন্যাকদর মমসেন্যাববদন্যা কেরন্যা আইকনর হুকেম কম ইনন্যার
-লনট চিলেকত পন্যাকর নন্যা। ইনন্যারকনট মন্যানবজিন্যাবতর সেম্পদ। পকবথেবমীর ইবতহেন্যাকসে প্রেথেম 
বন্যাকরর মকতন্যা এটন্যা মন্যানবজন্যাকনর অসেমীম ভন্যাণ্ডন্যারককে উনমক্তি কেকর বদকয়েকছে। লদশ-রন্যাষ্ট্রে-
জিন্যাবত-ধমর-ভন্যারন্যা ও কেন্যাকলের ক্ষম দ গণ্ডমীককে ছেন্যাবড়কয়ে এই প্রেথেম স্বন্যাধমীন ববশ্বমন্যানব হেকয়ে 
উঠকছে লহেন্যাকমন্যা  সেনন্যাবপকয়েন্স। তন্যার আর লকেন্যাকনন্যা  লমন্যালন্যা-লমন্যাড়লে-মমরবব্ব দরকেন্যার নন্যাই। 
ভববরনত সেন্যামন্যাকজিনর নয়ে, মনমরন-স্বন্যাধমীনতন্যার। 

রচিনন্যা: রন্যাজিশন্যাহেমী ববশ্বববদনন্যালেয়ে, জিমলেন্যাই-আগস্টে-লসেকপম্বর ২০১৩। প্রেকেন্যাশনন্যা: ‘অঞ্জবলে’, ঢন্যাকেন্যা 
মহেন্যানগর সেন্যাবরজিনমীন পমজিন্যা কেবমবট, শন্যারদমীয়েন্যা ১৪২০। বন্যামপনন্যা ডিট কেম: ১৪ই নকভম্বর ২০১৩। 
রচিনন্যাবটর আলেন্যাদন্যা আলেন্যাদন্যা টমকেরন্যা বববভন্নি নন্যাকম ছেন্যাপন্যা হেকয়েবছেলে নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ এববাং নদবনকে 
ববণকে বন্যাতর ন্যা পবত্রিকেন্যায়ে ২০১৩ সেন্যাকলের জিমলেন্যাই-আগস্টে মন্যাকসে। 
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তত্রিশ

আমন্যার বলেনন্যাক্স, আমন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা

Berlin Wall: A Perfect Canvas to paint Freedom

৩০.১ জিন্যানন্যালেন্যা মন্যাকন লজিকলেরই জিন্যানন্যালেন্যা

লডিস্কটপ-কেবম্পউটন্যাকর  লতন্যা  কেন্যাজি  কেরবছেলেন্যামই।  বছের  লরন্যাকলেন্যা  ধকর।  শুরকত 
আইববএকমর  বডিস্ক  অপন্যাকরবটবাং  বসেকস্টেম  (ডিস্),  তন্যারপর  আকপকলের  মনন্যাবকেকনন্যাশ, 
তন্যারপর ঘর-বন্ধ-কেকর-রন্যাখন্যা ‘জিন্যানন্যালেন্যা’র কেন্যাবরগবর। কেত বকেছেমই লতন্যা বশকখ লফিকলে-
বছেলেন্যাম। হেন্যাকত লকেন্যাকনন্যাবকেছেম  ললেখন্যাই বন্যাদ বদকয়েবছে প্রেন্যায়ে। এমনবকে কেববতন্যাও এককেবন্যাকর 
কেবম্পউটন্যাকর।  কেবম্পউটন্যাকরর  লমফৌবলেকে কেন্যাবরগবর  বকেছেমই  জিন্যাবন  নন্যা,  বকেন্তু বচিবঠপত্রি-
প্রেবন্ধবনবন্ধ-বইপমস্তকে-মলেন্যাটকেন্যাডির  সেরন্যাসেবর সেব লমবশকন বন্যাবনকয়ে ঝন্যাড়কপন্যাছে-সেন্যাজিকগন্যাজি 
লশকর  ছেন্যাপন্যা  পযেরন  কেন্যাজি লতন্যা  সেব  ডিন্যালেভন্যাতই  হেকয়ে  বগকয়েবছেলে ওখন্যাকন।  এখন এই 
মন্যাঝবকয়েকসে একসে অজিন্যানন্যা সেমমকদ ভন্যাসেন্যা লকেন্যান সেন্যাহেকসে? কেমীকসের দমন্তঃকখ?

হেনন্যাহ, অভন্যাব বছেলে বকট সেন্যাহেকসের। সেন্যাহেসে বদলে মন্যানমর- লেক্ষ মন্যানমকরর ববনন্যা পয়েসেন্যার 
সেন্যাধনন্যায়ে নতরমী বলেনন্যাক্স। দমন্তঃখও লতন্যা বছেলেই। ঘর-বন্ধ-কেকর-রন্যাখন্যা জিন্যানন্যালেন্যা আর বনবক্তি
-মন্যাবলেকেন্যানন্যাধমীন বন্যাগন্যাকনর আকপকলে সেন্যারন্যাক্ষণ একেটন্যা লচিন্যার-লচিন্যার ভন্যাব। সেন্যারন্যাক্ষণ শুধম 
বন্যাজিন্যার বন্যাজিন্যার গন্ধ। লযেন ওহ কদর নপতক কে সেম্পবত্তি আবম নন্যা বকলে বনকয়ে একসেবছে। একন 
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টন্যাকেন্যা লশন্যাধ কেবর বন। তবম  ওহ রন্যা  বকেছেম  বলেকছেন নন্যা। দয়েন্যা কেকর। কেন্যারণ ওনন্যারন্যা উদন্যার 
জিবমদন্যার। আড়ন্যাকলে দন্যাদকনর খন্যাতন্যায়ে বঠকেই সেব বলেকখ রন্যাখকছেন কেকপরন্যাকরট তহেশমীলেদন্যার 
সেন্যাকহেব। সেময়েমকতন্যা লপয়েন্যাদন্যা একসে শুধম লবহকধ লনওয়েন্যার অকপক্ষন্যা। বন্যাজিন্যাকরর ভন্যাইরন্যাকসের 
কেথেন্যা  বন্যাদই  বদলেন্যাম।  আমন্যার  লচিকয়ে  বড় লচিন্যার  ওনন্যারন্যা।  পমবলেকশর  রন্যাজিকত্ব  লচিন্যার  লতন্যা 
থেন্যাকেকবই। পমবলেশ থেন্যাকেকব আর লচিন্যার থেন্যাকেকব নন্যা,  তন্যা কেখনও হেয়ে নন্যা। আর কে-বদন 
আকগই মন্যাত্রি জিন্যানলেন্যাম উইকনন্যাকজির লভতকর সেমন্যাবহেত আকছে সেবাংগুপ্ত সেফিটওয়েনন্যার- 
মন্যাবকের ন  লগন্যাকয়েনন্যাকদর। বনবহেন্যারকেন্যারমী  সেম্পককের  তথেন  পন্যাচিন্যার  কেরন্যা  লসেই সেফিটওয়েনন্যাকরর 
কেন্যাজি। তবম,  সেব বকেছেমর পরও লভকববছেলেন্যাম, পকরর ধকন লপন্যাদ্দেন্যাবরর এই জিগকত চিমবর-
ববদনন্যা  বড় ববদনন্যা  যেবদ নন্যা  পকড় ধরন্যা। লগন্যালেন্যাকমর লগবরলেন্যা-জন্যাকনর ভরসেন্যায়ে,  সেমতরন্যাবাং 
জিন্যানন্যালেন্যাই সেই কেকর বনকয়েবছেলেন্যাম।

বকেন্তু যেতটন্যা মধমর-ই মকন লহেন্যাকে,  লজিকলের জিন্যানন্যালেন্যা লসে লতন্যা লজিকলেরই জিন্যানন্যালেন্যা। 
লজিকলের জিন্যানন্যালেন্যার সেন্যাকথে বন্যাজিন্যাকরর জিন্যানন্যালেন্যার ফিন্যারন্যাকে সেবতন কেতটন্যা? লসেই জিন্যানন্যালেন্যায়ে 
টন্যাকেন্যা বদকলে বটককেট লমকলে, দন্যাসেত্ব বদকলে দয়েন্যা লমকলে। আমন্যার লতন্যা চিন্যাই অবন্যাধ আকেন্যাশ- 
মমক্তি পন্যাবখর। ললেনকদন-লবচিন্যাককেনন্যা দরকেন্যাবর,  সেকনহে নন্যাই। তন্যাই বকলে সেব বকেছেম  বনকয়েই 
লবচিন্যাককেনন্যা?  টন্যাকেন্যা নন্যা লপকলে বচিবকেৎসেন্যা কেরব নন্যা,  মন্যানমর মকর মরকে। পয়েসেন্যা নন্যা লপকলে 
জন্যানবমবদ্ধিও লশয়েন্যার কেরব নন্যা। প্রেবন্ধ বলেকখ জিন্যালে-বন্যাজিন্যাকর যেন্যাব!  নন্যা বকেনকলে পড়কত 
লদব নন্যা। অক্ষর বকে আমন্যার বন্যাকপর আববষন্যার?  আমন্যার হেন্যাকড়র মন্যাবলেকেও বকে আবম? 
আবম বন্যাবনকয়েবছে?  চিক্ষম -চিমর-মগজি-মনন বকে আমন্যার লপকটন কেরন্যা? ‘টন্যাকেন্যা যেন্যার ববদনন্যা 
তন্যার’ মন্যাকন লতন্যা মন্যানমরককে নতম ন কেকর লবদ পড়কত নন্যা লদওয়েন্যা। গবরব তন্যাহেকলে বনরক্ষরই 
থেন্যাকেকব?  কেবম্পউটন্যার-গবরবও?  তন্যাহর  কেন্যাকছে  কেবম্পউটন্যার  একে  নতম ন  লদবতন্যা  হেকয়েই 
থেন্যাকেকব? আর ঐ লদবতন্যার লবন্যাতন্যাম লটপন্যাকটবপ কেকর মন্যানমরই মন্যানমরককে পরন্যাধমীন (দন্যাসে) 
বন্যাবনকয়ে রন্যাখকব? স্বন্যাধমীনতন্যা শুহককে শুহককে তন্যাই একসে ঢম ককে পড়লেন্যাম বলেনন্যাক্স-উবমনমর মমক্তি 
দমবনয়েন্যায়ে।  ‘বলেনন্যাক্স  লফিন্যারন্যাম’-এর  বনন্যানন্যাকরর  মকতন্যা  আবমও  আজি  ববলে:  ‘আমন্যার 
বলেনন্যাক্স,  আমন্যার স্বন্যাধমীনতন্যা’। এখন্যাকন ববদনন্যার লবচিন্যাককেনন্যা নন্যাই। পমবলেশও নন্যাই,  লচিন্যারও 
নন্যাই – বলেকত লগকলে এককেবন্যাকরই ভন্যাইরন্যাসে-বফ একেটন্যা অপন্যাকরবটবাং বসেকস্টেম।

৩০.২ মনমরনগুণন্যাবলেমীর পমনজিরন্যাগরণ ঘটন্যাকচ্ছ বলেনন্যাক্স

অকেক তজ নই। একেটন্যা কেথেন্যা ভম কলে লযেকত পন্যাবর নন্যা কেখনও। লহেন্যাকে নন্যা লচিন্যাকরর মকতন্যা, তবম 
আকদফৌ লযে আজি বপবসে বনবহেন্যার কেরকত পন্যারবছে, তন্যা লতন্যা এই বনবক্তি-বন্যাগন্যাকনর আকপলে 
আর বন্যাজিন্যাকরর জিন্যানন্যালেন্যার  সেমবন্যাকদই। লকেউ তন্যাই  ভম লে  বমঝকবন নন্যা  লযেন। জিন্যানন্যালেন্যার 
ববরকদ্ধি কেম ৎসেন্যা  গন্যাইকত আবম ববসে বন  এখন্যাকন। জিন্যানন্যালেন্যা  তন্যার  ঐবতহেন্যাবসেকে ভম বমকেন্যা 
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পন্যালেন কেকরকছে। জিন্যানন্যালেন্যার যেমগ এখন লশর। আবম শুধম দরজিন্যাগুকলেন্যা খমলেকত চিন্যাইবছে। 
আজিককে  আমন্যার  স্বন্যাধমীনতন্যার  সেমীমন্যা  বন্যাবড়কয়ে  বদকচ্ছ  উবমনম  ১০.৪।  এই  ‘বলেনন্যাক্স 
লফিন্যারন্যাম’-এ  আসেন্যার  আকগ  ‘উবমনম -বন্যাবাংলেন্যাকদশ’-এর  লমইবলেবাং  বলেকস্টের  সেমসেনন্যা-
সেমন্যাধন্যাকনর  আকলেন্যাচিনন্যায়ে  পন্যারস্পবরকে  ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা  আর  সেহেকযেন্যাবগতন্যার  দমদরন্যান  নমমনন্যা 
লদকখবছে  আবম।  ববনন্যা  পয়েসেন্যায়ে  ললেন্যাকেককে  লশখন্যাকনন্যার  দমীকনশচিন্দ্র  লসেনকদরককে  লদকখবছে 
লসেখন্যাকন। বনবক্তিগত মন্যাবলেকেন্যানন্যার বনন্যাবধ ছেন্যাড়ন্যা মন্যানমর বনরদনম, প্রেবতকযেন্যাবগতন্যাহেমীন, সেকজিন
-শমীলেতন্যাহেমীন হেকয়ে পকড় – এই তত্ত্ব আজি অচিলে। উবমনমর লফিন্যারন্যাকম লদখলেন্যাম রমীবতমকতন্যা 
প্রেবতকযেন্যাবগতন্যা:  লকে কেত লশখন্যাকত পন্যাকরন। ববনন্যা পয়েসেন্যায়ে। রমীবতমকতন্যা সেকজিনশমীলেতন্যার 
লজিন্যায়েন্যার – লকে কেত সেহেকজি লশখন্যাকত পন্যাকরন। লকে কেত ভন্যাকলেন্যা কেকর লশখন্যাকত পন্যাকরন।

আমন্যাকদর  মকধন  গন্যান্ধমী  অনত জিন্যানকতন,  ‘রন্যাষ্ট্রে  হেকচ্ছ সেবহেবাংসেতন্যার  ঘনমীভম ত ও 
সেবাংগবঠত রূকপর প্রেবতবনবধ। বনবক্তির লতন্যা আত্মন্যা আকছে, বকেন্তু রন্যাষ্ট্রে একেটন্যা আত্মন্যাহেমীন 
লমবশন। সেবহেবাংসেতন্যা লথেককে তন্যা লকেন্যাকনন্যাবদনই মমক্তি হেকত পন্যারকব নন্যা, লকেননন্যা এর অবস্তত্বই 
বটককে আকছে সেবহেবাংসেতন্যার ওপর’  (লমন্যাহেনদন্যাসে কেরমচিন্যাহদ  গন্যান্ধমী,  ১৯৩৪-কে:  ৩১৮)। 
বহেবাংসেন্যার একেচ্ছত্রি প্রেবতষন্যান বহেকসেকব রন্যাষ্ট্রে আর রন্যাষ্ট্রেশন্যাবসেত বন্যাজিন্যাকরর ববররতন্যা মন্যানমকরর 
অববনশ্বর আত্মন্যাককে দমবরত কেকর চিকলেকছে গত কেকয়েকে হেন্যাজিন্যার বছের ধকর। তন্যার জিননই 
সেমন্যাকজি এত গণ্ডকগন্যালে,  বহেবাংসেন্যা,  লররন্যাকরবর।  এসেকবর ববপরমীকত মন্যানমকরর  স্বন্যাভন্যাববকে 
প্রেজিন্যাবত-গুণন্যাবলেমীর  (স্বন্যাধমীনতন্যা  এববাং  সেহেকযেন্যাবগতন্যা-সেবাংহেবত-সেকজিনশমীলেতন্যা) 
নবন্যায়েন-পমনজিরন্যাগরণ ঘটন্যাকনন্যার  কেন্যাজি কেরকছে  বলেনন্যাক্স,  আমন্যার  ববশ্বন্যাসে,  তন্যার  বনকজির 
মকতন্যা কেকর।

৩০.৩ স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন আনন, স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন সেকজিনশমীলেতন্যা।

স্বন্যাধমীনতন্যার  জিননই  আবম।  আবম  মন্যাকন  আমন্যার  স্বন্যাধমীনতন্যা।  স্বন্যাধমীনতন্যা  মন্যাকন  বনকজির 
মকনর আনকন কেন্যাজি কেরন্যা। মন্যাকন সেকজিনশমীলেতন্যা। স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন আকরন্যা সেব স্বন্যাধমীন 
মন্যানমকরর সেন্যাকথে বমকলে মনমরন-স্বন্যাধমীনতন্যার পবরসের বন্যাড়ন্যাকনন্যার কেন্যাজি কেকর যেন্যাওয়েন্যা। বকেন্তু 
কেন্যাজি  কেরব  কেমীভন্যাকব,  যেবদ  কেন্যাজি  নন্যা  জিন্যাবন?  আবফকেন্যা  লথেককে  লযেমন  ‘উবমনম ’  বন্যা 
‘অপকরর হেন্যাত ধকর মন্যানবতন্যা’র ধন্যারণন্যা বশখলেন্যাম, আবফকেন্যা লথেককেই লতমবন বশকখবছেলেন্যাম 
‘জন্যানই  মমবক্তির  চিন্যাববকেন্যাবঠ’।  লসেখন্যানকেন্যার  ননরন্যাজিনবন্যাদমী  কেবমউবনস্টেকদর  কেন্যাছে  লথেককে। 
সেবতন,  অজন্যানতন্যা পরন্যাধমীনতন্যার প্রেসেমবত,  আর স্বন্যাধমীনতন্যা সেকজিনশমীলেতন্যার ধন্যাত্রিমী। তন্যাই, 
জন্যানচিচির ন্যার জিনন, জিন্যানন্যার জিনন, লশখন্যার জিনন, স্বন্যাধমীনতন্যার জিনন আবম এখন বলেনন্যাকক্স। 
আর স্বন্যাধমীনতন্যা-সেকজিনশমীলেতন্যা-সেবাংহেবতর জিনন শুধম বলেনন্যাকক্স লকেন, সেন্যাইকববরয়েন্যা লযেকতও 
আবম রন্যাবজি।
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বকেন্তু বনবন্ধকনর পন্যাতন্যা লথেককে ‘আবম রন্যাজিমী আবছে’ লবন্যাতন্যাম বটকপ এখন্যাকন এই 
‘বলেনন্যাক্স লফিন্যারন্যাম’-এ একসে ঢমকেলেন্যাম বঠকেই,  আসেকলে বকেন্তু আবম পমকরন্যাটন্যা রন্যাজিমী নই। 
লকেননন্যা ‘আমরন্যা অননন্যানন লফিন্যারন্যাকমর মত এই লফিন্যারন্যাকমর বনবহেন্যারকেন্যারমীকদর উপর শকতর র 
লবন্যাঝন্যা চিন্যাবপকয়ে বদকত চিন্যাইনন্যা। আমরন্যা চিন্যাই এই লফিন্যারন্যাম লযেককেন্যাকনন্যা আকলেন্যাচিনন্যার জিনন 
উনমক্তি লহেন্যাকে।’ এই চিমৎকেন্যার কেথেন্যা বলেন্যার পরও লযেসেব শতর  মন্যানকত রন্যাবজি হেকয়ে এখন্যাকন 
আমন্যাককে ঢমকেকত হেকলেন্যা  (‘পবরবশষ’  দষবন),  লসেসেকবর অকনকেগুকলেন্যারই অপবনবহেন্যার 
কেরন্যা সেম্ভিব। বকেন্তু অনমমন্যানটন্যা হেকচ্ছ, ‘কেতক র পক্ষ’ তন্যা কেরকবন নন্যা। আকরন্যা একেবট অনমমন্যান 
হেকচ্ছ, যেন্যাহরন্যা এখন্যাকন ঢমকেকছেন, তন্যাহরন্যা ‘ঝন্যাকমলেন্যা’ কেরকত পন্যাকরন। লসেই ঝন্যাকমলেন্যা দমর কেরন্যার 
জিনন লতন্যা এতসেব শকতর র দরকেন্যার পকড় নন্যা। স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন স্বন্যাধমীনতন্যাই। স্বন্যাধমীনতন্যা আর 
শতর  একে  সেন্যাকথে  চিকলে  নন্যা।  প্রেকতনকে  মন্যানমকররই  ইনববল আকক্কলে  আকছে।  যেবদ  লকেউ 
লবআকক্কলেমী কেকরন,  তন্যাহর জিনন আকছেন সেবন্যাই। সেকেকলে বলেকলেই উবন লেজন্যা পন্যাকবন, 
শুধকর লনকবন। লেজন্যার ওপকর কেমী আকছে? তন্যারপরও যেবদ লকেউ ক্রমন্যাগতভন্যাকব বনলেরজ 
লবআকক্কলেমী  কেরকতই  থেন্যাককেন,  তন্যার  জিননও  সেবন্যাই-ই  আকছেন।  লববশরভন্যাগ  মন্যানমকরর 
মতন্যামকতর  বভবত্তিকত  তন্যাহককে  আমরন্যা  ববদন্যায়ে  জিন্যানন্যাকত  পন্যাবর,  তন্যাই  নন্যা?  ‘সেদসেন 
বনবরদ্ধিকেরণ’-এর মকতন্যা মন্যারন্যাত্মকে কেন্যাকজির দন্যাবয়েত্ব শুধম কেতক র পকক্ষর কেন্যাহকধ নন্যা চিন্যাবপকয়ে 
লগন্যাটন্যা  লফিন্যারন্যাম  সেবম্মবলেতভন্যাকবই  তন্যা  পন্যালেন  কেরকে  নন্যা।  কেন্যাউককে  শুধরন্যাকনন্যার  জিনন 
কেতক রপক্ষ  লেন্যাগকব  লকেন?  আর  কেন্যাউককে  শুধরন্যাকনন্যা  আকদফৌ  দরকেন্যার  বকেনন্যা  লসেটন্যাই  বন্যা 
বনধরন্যারণ  কেরকবন লকে?  কেতক রপক্ষ?  লসেই জন্যান বকে শুধম  কেতক রপকক্ষরই আকছে?  কেতক রপক্ষ 
লকেন্যাকনন্যা ভম লে কেরকলে তন্যাহকদরককে শুধরন্যাকবন লকে?

আসেকলে  আবম  বলেকত  চিন্যাইবছে,  অকননর  স্বন্যাধমীনতন্যাই  লতন্যা  আমন্যার  স্বন্যাধমীনতন্যার 
গনন্যারন্যাবন। আর কেমী  লেন্যাকগ?  অপকরর স্বন্যাধমীনতন্যা  নন্যা  থেন্যাকেকলে আমন্যার  স্বন্যাধমীনতন্যাও লযে 
ববপন্নি  হেকয়ে  পড়কব!  আমন্যাকদর  কেতক র ত্বপরন্যায়েণ  সেমন্যাকজি  লছেন্যাটকবলেন্যা  লথেককেই  আমরন্যা 
অপকরর ইন্সটন্যাকেশন্যাকনর অধমীকন চিলেন্যাকফিরন্যা কেরকত বশবখ: ‘এটন্যা লকেন্যাকরন্যা,  ওটন্যা লকেন্যাকরন্যা 
নন্যা;  এটন্যা ভন্যাকলেন্যা,  ওটন্যা মন।’ বনজিস্ব ববচিন্যারববকবচিনন্যাকবন্যাধ আর আমন্যাকদর গকড় ওকঠ 
নন্যা।  এর  লথেককে  লবরকনন্যার  একেটন্যাই  পথে।  ববপমলে  নধযেরসেহেকেন্যাকর  স্বন্যাধমীনতন্যাচিচির ন্যা  কেরন্যা। 
ভম লে-ত্রুবট  কেরন্যার  (এববাং  আনমষন্যাবনকে  শন্যাবস্তর  ববড়ম্বনন্যা  বনবতকরককে  লসেগুকলেন্যা  শুধকর 
লনওয়েন্যার) সেমকযেন্যাগ নন্যা থেন্যাকেকলে স্বন্যাধমীনতন্যার চিচির ন্যাই মমশবকেলে হেকয়ে পড়কব।

অবকশকর  আমন্যার  পবরচিয়ে।১ পবরচিয়ে:  মন্যানমর।  রন্যাজিশন্যাহেমী  ববশ্বববদনন্যালেকয়ে  বন্যাচ্চন্যা-
মন্যানমরকদরককে পড়ন্যাই। ১৯৯৪ সেন্যালে লথেককে। গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ ও সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা ববভন্যাকগ। 
শুর লথেককেই পড়ন্যাই ‘বন্যাবাংলেন্যাকদকশর সেমন্যাজি ও রন্যাজিনমীবত’ এববাং ‘লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ ও সেমন্যাজি’ 
ববরকয়ে। ববশ্বববদনন্যালেকয়ে বলেনন্যাক্স-সেকচিতনতন্যা  বন্যাড়ন্যাকনন্যার কেন্যাজিটন্যা  লতন্যা  থেন্যাকেলেই,  মমক্তি-

১ বলেনন্যাক্স লফিন্যারন্যাকমর শতর  বহেকসেকব নবন্যাগতককে বনকজির পবরচিয়ে বদকত বলেন্যা হেকয়েবছেলে।
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বশক্ষকেতন্যার উপযেমক্তি অবন্যাধ ববশ্বববদনন্যালেয়ে গকড় লতন্যালেন্যার লচিষন্যা কেরন্যা আমন্যার এখনকেন্যার 
কেন্যাজি। আকরন্যা একেটন্যা কেন্যাজি আকছে। বন্যাবাংলেন্যা অঞ্চকলের সেমন্যাজি-রন্যাষ্ট্রে-সেবাংসেন্যাকর স্বন্যাধমীনতন্যা-
শমীলে সেমন্যাজিতকন্ত্রির ধন্যারণন্যা পবরগঠন কেরন্যা এববাং তন্যা অনমশমীলেকনর বদশন্যা অনমসেন্ধন্যান কেরন্যা। 

লফিসেবমকে-লনন্যাট, ৩১লশ আগস্টে ২০১০

প্রেবন্ধ-পবরবশষ: ‘বলেনন্যাক্স লফিন্যারন্যাম – বনবন্ধন’২

বলেনন্যাক্স লফিন্যারন্যাম বনবহেন্যার কেরন্যার জিনন বনম্নবলেবখত বনয়েম নমীবতগুকলেন্যা অবশনই লমকন চিলেকত 
হেকব। আমরন্যা অননন্যানন লফিন্যারন্যাকমর মত এই লফিন্যারন্যাকমর বনবহেন্যারকেন্যারমীকদর উপর শকতর র লবন্যাঝন্যা 
চিন্যাবপকয়ে বদকত চিন্যাইনন্যা। আমরন্যা চিন্যাই এই লফিন্যারন্যাম লযেককেন্যাকনন্যা আকলেন্যাচিনন্যার জিনন উনমক্তি লহেন্যাকে। 
তবমও লফিন্যারন্যাকম সেমশকঙ্খলে পবরকবশ বজিন্যায়ে রন্যাখন্যার জিনন বনম্নবলেবখত নমীবতমন্যালেন্যা অবশনই লমকন 
চিলেকত হেকব।

১।  শুধমমন্যাত্রি  সেবঠকে  ববভন্যাকগই  আপনন্যার  লপন্যাস্টে/টবপকে  বলেখমন  যেন্যাকত  কেকর 
আকলেন্যাচিনন্যাগুকলেন্যা সেমনর ভন্যাকব সেন্যাজিন্যাকনন্যা থেন্যাককে এববাং পরবতর মীকত খমহকজি লপকত সেমববধন্যা হেয়ে।

২। সেদকসেনর লযে লকেন্যাকনন্যা ললেখন্যা এডিবমন বন্যা মডিন্যাকরটর প্রেকয়েন্যাজিনকবন্যাকধ লযে লকেন্যাকনন্যা কেন্যারণ 
লদবখকয়ে বন্যা লকেন্যান কেন্যারণ নন্যা লদবখকয়েই অননককেন্যান ববভন্যাকগ সেবরকয়ে বনকত পন্যাকরন। এমন বকে, 
এডিবমন  বন্যা  মডিন্যাকরটরগণ  প্রেকয়েন্যাজিকন  ববনন্যা  লনন্যাবটকশ  লযে  লকেন্যান  ললেখন্যা  মমকছে  লদওয়েন্যার 
অবধকেন্যারও সেবাংরক্ষণ কেকরন।

৩। একেজিন সেদসেন একেন্যাবধকে ইউজিন্যারকনম বনকত পন্যারকবন নন্যা। ইউজিন্যারকনম অবশনই 
সেমনর ও সেহেজি পন্যাঠন হেকত হেকব। লফিন্যারন্যাম কেতক র পক্ষ সেদসেনকদর বন্যাবাংলেন্যা ইউজিন্যারকনম বনবহেন্যার 
কেরন্যার জিনন উৎসেন্যাবহেত কেকর। ইউজিন্যারকনম বনবহেন্যার কেরন্যার সেময়ে বনকচির ববরয়েগুকলেন্যা লথেককে 
ববরত থেন্যাকেম নন্তঃ 

কে। লফিন্যারন্যাকমর প্রেশন্যাসেন,  মডিন্যাকরটর বন্যা কেতক র পকক্ষর সেন্যাকথে সেবাংবশষতন্যা লবন্যাঝন্যাকত পন্যাকর 
এমন লকেন্যান ইউজিন্যারকনম লনয়েন্যা। লযেমনন্তঃ এডিবমন, ,  admin মডিন্যাকরটর, ,moderator  
রট,  root ইতনন্যাবদ। 

খ। ধমরমীয়ে  অনমভম বতককে আঘন্যাত কেকর বন্যা  কেরকত পন্যাকর এরকেম নন্যাম  লনয়েন্যা।  লযেমনন্তঃ 
আলন্যাহে, লফিকরশতন্যা, শয়েতন্যান, ভগবন্যান, ঈশ্বর ইতনন্যাবদ। 

গ। ববখনন্যাত বনবক্তিকদর নন্যাম বদকয়ে বনবন্ধন কেরন্যা।  (তকব বন্যাস্তকবই যেবদ বনবহেন্যারকেন্যারমীর 
নন্যাকমর সেন্যাকথে ববখনন্যাত বনবক্তির নন্যাকমর বমলে থেন্যাককে,  লসেকক্ষকত্রি ববরয়েবট ববকবচিনন্যা কেরন্যা হেকত 
পন্যাকর।) 

ঘ। কেন্যাউককে বনঙ বন্যা কেটন্যাক্ষ কেকর লকেন্যান নন্যাম লনয়েন্যা। 
ঙে। অশমীলে নন্যাম অথেবন্যা অশমীলে অথের বহেন কেকর অথেবন্যা অশমীলে বকেছেম  ইবঙত কেকর – 

২ http://forum.linux.org.bd/ucp.php?mode=register
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এরকেম লকেন্যাকনন্যা নন্যাম লনয়েন্যা।
৪।  বনবহেন্যারকেন্যারমীর  ছেবব  বন্যা  অনন্যাভন্যাটন্যাকরর  লক্ষকত্রিও  ইউজিন্যারকনকমর  বনয়েমগুকলেন্যা 

প্রেকযেন্যাজিন হেকব।
৫। অশমীলে বন্যা অশন্যালেমীন লকেন্যাকনন্যা ললেখন্যা, ছেবব, বলেবাংকে বন্যা এ জিন্যাতমীয়ে অনন লকেন্যাকনন্যা বকেছেম 

লপন্যাস্টে কেরন্যা লথেককে ববরত থেন্যাকেম ন। অশমীলেতন্যার সেবাংজন্যা বনরূপকণ কেতক র পকক্ষর বসেদ্ধিন্যানই চিমড়ন্যান 
বকলে ববকববচিত হেকব।

৬। সেন্যাধন্যারণ মন্যানমকরর কেন্যাকছে গ্রহেণকযেন্যাগন নয়ে এমন লকেন্যাকনন্যা উপন্যাদন্যান লপন্যাস্টে লথেককে ববরত 
থেন্যাকেম ন। সেকেলে লপন্যাস্টে ও টবপকে অবশনই সেববয়েসেমীকদর পড়ন্যার জিনন উপকযেন্যাগমী হেকত হেকব।

৭। ববকশর লকেন্যাকনন্যা বনবক্তি,  জিন্যাবত বন্যা লগন্যাবষককে আঘন্যাত কেকর অথেবন্যা উষন্যানমীমমলেকে, 
ববকদ্বির, লকেন্যানলে বন্যা বহেবাংসেন্যাত্মকে বকেছেম ললেখন্যা যেন্যাকব নন্যা।

৮।  লফিন্যারন্যাকম  ললেখন্যার  সেকেলে  দন্যায়ে-দ্বিন্যাবয়েত্ব  সেবাংবশষ  ললেখককের/সেদকসেনর।  লফিন্যারন্যাম 
কেতক র পক্ষ, মডিন্যাকরটরগণ বন্যা লফিন্যারন্যাম সেবাংবশষ অনন লকেউ এ জিনন লকেন্যাকনন্যা দন্যায়ে-দ্বিন্যাবয়েত্ব বহেন 
কেরকব নন্যা।

৯।  কেবপরন্যাইট/কেবপকলেফিট  আইকনর  প্রেবত  যেত্নবন্যান  হেকবন।  কেবপরন্যাইট/কেবপকলেফিট 
লেঙ্ঘন কেকর, এমন লকেন্যান উপন্যাদন্যান অথেবন্যা উপন্যাদন্যাকনর বলেবাংকে বলেনন্যাক্স লফিন্যারন্যাম ধন্যারণ কেরকত 
সেম্মত নয়ে। ববনন্যা অনমমবতকত বন্যা ববনন্যা লরফিন্যাকরকন্স কেন্যারও ললেখন্যা বন্যা কেমর প্রেকেন্যাশ কেরন্যা যেন্যাকবনন্যা।

১০। বলেনন্যাক্স লফিন্যারন্যাকমর বন্যাইকর অনন সেন্যাইকটর বলেবাংকে বদকত অনমৎসেন্যাবহেত কেরন্যা হেকচ্ছ। 
কেন্যারণ বন্যাইকরর বলেবাংককে উকলখ কেরন্যা  কেমন্যান বনবহেন্যার কেকর লকেন্যাকনন্যা  সেদসেন লকেন্যাকনন্যা  ধরকনর 
সেমসেনন্যায়ে  পড়মকে  লসেটন্যা  লমন্যাকটই  আমন্যাকদর  কেন্যামন  নয়ে!  আর  এ  ববরকয়ে  বলেনন্যাক্স  লফিন্যারন্যাম 
লকেন্যানরকেম দন্যায়ে দন্যাবয়েত্ব বহেন কেরকবনন্যা।

১১। বলেনন্যাক্স লফিন্যারন্যাকম ... বন্যাবণবজিনকে ববজন্যাপণ প্রেচিন্যার সেম্পমণররূকপ বনবরদ্ধি।
১২।  আমরন্যা  প্রেকতনকে  সেদকসেনর  কেন্যাছে  লথেককেই  পন্যারস্পবরকে  শ্রদ্ধিন্যাকবন্যাধ  আশন্যা  কেবর। 

আমরন্যা  এও  আশন্যা  কেবর  লযে  লফিন্যারন্যাকমর  সেদসেনগণ  প্রেকতনককেই  প্রেকতনককের  বনবক্তিসেত্তিন্যা  ও 
গণতন্যাবন্ত্রিকে অবধকেন্যার রক্ষন্যায়ে যেত্মবন্যান হেকবন।

১৩। লফিন্যারন্যাম কেতক র পক্ষ এববাং/অথেবন্যা মডিন্যাকরটরগণ তন্যাৎক্ষবণকেভন্যাকব লকেন্যান বসেদ্ধিন্যান বনকয়ে 
এই নমীবতমন্যালেন্যা প্রেকয়েন্যাগ কেরকত পন্যাকরন এববাং সেদসেন বনবরদ্ধিকেরণসেহে লযেককেন্যান বনবস্থিন্যা গ্রহেণ 
কেরকত পন্যাকরন।

লফিন্যারন্যাকম লপন্যাস্টে/লযেন্যাগদন্যাকনর কেরন্যার পমকবর সেকেলেককে এই ববরয়েবট ভন্যাকলেন্যাভন্যাকব পকড় বনকত 
অনমকরন্যাধ কেরন্যা হেকচ্ছ।বলেনন্যাক্স লফিন্যারন্যাকমর সেদসেন হেওয়েন্যার মন্যাধনকম আপবন বনবশ্চিত কেরকছেন লযে 
লফিন্যারন্যাম  লথেককে বববভন্নি ইকমইলে,  লঘন্যারনন্যা  ইতনন্যাবদ  লপকত আপনন্যার আপবত্তি লনই।  বলেনন্যাক্স 
লফিন্যারন্যাম আপনন্যার ইকমইলে একেন্যাউন অনন লকেন্যাকনন্যা কেতক র পকক্ষর সেন্যাকথে লশয়েন্যার কেরকব নন্যা।
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একতত্রিশ

সেম্পকের  স্বন্যাধমীনতন্যা রবমীন্দ্রনন্যাথে*

       African American Black Art Freedom Dance Oil Painting

মমখস্ত সেম্পককের  বছেলেন্যাম নন্যা লকেন্যাকনন্যা বদন। মমখকস্তর মমখ লচিন্যাকখ পড়ন্যা মন্যাত্রি মমখ বফিবরকয়েবছে। 
বশকরন্যানন্যাকমর ‘সেম্পকের ’টন্যাও আমন্যার অজিন্যানন্যা সেম্পকের  বকট। সেম্পকের  মন্যাত্রিই আমন্যার কেন্যাকছে 
লপ্রেম। লপ্রেকম পকড়বছে তন্যাহর। এ রচিনন্যা বলেখকত বকসে তন্যাহর সেন্যাকথে আমন্যার লপ্রেকমর দন্যাগ-
গুকলেন্যাককে শনন্যাক্তি কেরন্যার লচিষন্যা  কেরবছে  মন্যাত্রি। লখয়েন্যালে কেরবছে,  ববশ্বপ্রেকেক বতকত অববস্থিত 
বনবক্তি-মন্যানমকরর  ‘স্বন্যাধমীনতন্যার বনয়েম’গুকলেন্যাককে ক্রম-আত্মস্থি কেরন্যার সেমত্রি ধকরই সেম্পকের  
আমন্যার তন্যাহর  সেন্যাকথে। রবমীন্দ্রনন্যাকথের সেন্যাকথে। যেমবক্তি আর মমবক্তিককে লকেন্দ্র কেকরই আমন্যার 

* পবত্রিকেন্যায়ে প্রেকেন্যাকশর সেময়ে রচিনন্যাটন্যা  আবম উৎসেগর  কেকরবছে আমন্যার বন্ধম  ‘বচিহ্নে-সেম্পন্যাদকে 
প্রেকফিসের শহেমীদ ইকেবন্যাকলের প্রেমীবতকেমকলে’। ইকেবন্যালেকদর পবত্রিকেন্যা বচিহ্নে-র সেন্যাম্প্রবতকে লকেন্যাকনন্যা 
একেটন্যা রবমীন্দ্রববরয়েকে সেবাংখনন্যার জিনন বতবন আমন্যাককে ‘আমন্যার রবমীন্দ্রনন্যাথে’ নন্যাকম একেটন্যা ললেখন্যার 
জিনন বকলেবছেকলেন। এটন্যাই লসেই রচিনন্যা। বকেন্তু একেটমর জিনন এটন্যা আবম তন্যাহর হেন্যাকত সেময়েমকতন্যা 
লপফৌহছেন্যাকত  পন্যাবর  বন  বকলে  বচিহ্নে-লত  এটন্যা  ছেন্যাপন্যা  হেয়ে  বন।  এখন্যাকনও  রইলে এটন্যা  প্রেকফিসের 
ইকেবন্যাকলের প্রেমীবতকেমকলে।

সম্পরর্ক সসনাধধীনতনা রেবধীন্দ্রননাথ* 405



রবমীন্দ্রনন্যাথে। যেমক্তি বতবন সেকেকলের সেন্যাকথে। সেবরময়ে যেমক্তিতন্যার সেবরজিনমীন উপলেববই তন্যাহর 
মমবক্তি-আকেন্যাঙন্যার সেন্যারসেত্তিন্যা। যেন্যাবতমীয়ে বদ্ধিতন্যাককে মমক্তি কেরন্যার সেন্যাধনন্যাই তন্যাহর সেন্যাধনন্যা। 
‘যেমক্তি কেকরন্যা  লহে  সেবন্যার সেকঙ,  মমক্তি কেকরন্যা  লহে  বন্ধ’  তন্যাহর  মমলেমন্ত্রি।১ আববশ্ব যেমক্তিতন্যার 
‘ববশ্বধমর’ তন্যাহর একেন্যান উপলেবব। যেমক্তিতন্যার যেমবক্তি তন্যাই বন্ধন হেকয়ে ওকঠ নন্যা তন্যাহর জিনন। 
ববশ্বধমর হেকয়ে ওকঠ ববশ্বজিনমীন মমবক্তিধমর।  ‘ববশ্বধকমরর সেকঙ আমন্যাকদর ইচ্ছন্যাককে লমলেন্যাকত 
পন্যারকলেই আমরন্যা বসত স্বন্যাধমীন হেই। স্বন্যাধমীনতন্যার বনয়েমই তন্যাই।’২ 

আমন্যার যেমবক্তিকবন্যাধ লকেন্যাকনন্যা গুরজিকনর কেন্যাছে লথেককে আয়েত্তি-বস নয়ে। বই পকড়ও 
লশখন্যা নয়ে। আগুকনর সেন্যাকথে কেয়েলেন্যার সেবাংযেমবক্তির বশখন্যায়েই লকেবলে বশক্ষন্যা কেরন্যা যেন্যায়ে এ 
যেমবক্তিকবন্যাধ।  বনছেকে  মনমরনস্বভন্যাকব।  বনতন্যানই  জিনসেমকত্রি।  লকেন্যাকনন্যাবকেছেম  সেহেকেন্যাকর  যেন্যা 
জিনন্যায়ে,  তন্যা-ই  সেহেজি।  আমন্যার  যেমবক্তিকবন্যাধ  আমন্যার  সেন্যাকথেই  জিকনকছে।  তন্যাই  আমন্যার 
যেমবক্তিকবন্যাধ সেহেজি। সেহেজিন্যাত। সেহেজি যেমবক্তি এই লযে:  যেমবক্তি লকেন্যাকনন্যা তকের যেমবক্তি নয়ে। মত-
ববকরন্যাকধর যেমবক্তিও নয়ে। ওসেব বনছেকে গন্যালেন্যাগন্যাবলের যেমবক্তি। (সতরবন: ‘মতববকরন্যাধ বনকয়ে 
লতন্যামরন্যা যেন্যাককে যেমবক্তি বকলেন্যা আমরন্যা তন্যাককে ববলে গন্যালে’।৩)। গন্যালেন্যাগন্যাবলের যেমবক্তির কেথেন্যা 
এখন্যাকন হেকচ্ছ নন্যা। লেবজিকেববদনন্যার যেমবক্তির কেথেন্যাও নয়ে। আমন্যার যেমবক্তিকবন্যাধ সেম্পককের র। 
ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যার। লপ্রেকমর। এববাং অবশন-অবশনই মমবক্তির আর স্বন্যাধমীনতন্যার। 

যেমবক্তি বলেকত যেমক্তিতন্যা লবন্যাঝন্যায়ে।  আমন্যার যেমবক্তিকবন্যাধ হেকলেন্যা যেমক্তিতন্যার লবন্যাধ।  একেটন্যা 
বকেছেম অনন বকেছেমর সেন্যাকথে লযেভন্যাকব সেম্পবকের ত, লযেভন্যাকব যেমক্তি, লযেভন্যাকব পন্যাথেরকেনযেমক্তি, লসেটন্যাই 
তন্যাকদর মধনকেন্যার যেমবক্তি। ঐ যেমবক্তিকতই তন্যারন্যা পরস্পর-সেম্পবকের ত। এই অকথের যেমবক্তিকবন্যাধ 
লেবজিকেববদনন্যা-ববববজিরত বকেছেমও নয়ে। সেম্পকের ই যেমবক্তি – যেমক্তিতন্যা। আর লপ্রেমও একে প্রেকেন্যার 
সেম্পকের । যেমবক্তিই তন্যাহেকলে লপ্রেম। যেমবক্তিকবন্যাধই লপ্রেমকবন্যাধ। যেমবক্তির অনমভম বত তথেন্যা যেমক্তিতন্যার 
অনমভম বতই তন্যাহেকলে লপ্রেকমর অনমভম বত। উপরন্তু লপ্রেম লস্রেফি একে প্রেকেন্যার সেম্পকের ই নয়ে – 
সেবর  প্রেকেন্যার  সেম্পকের ই  লপ্রেম।  যেন্যাবতমীয়ে  সেম্পকের ই  এককেকে ধরকনর  লপ্রেম।  লপ্রেম  তন্যাহেকলে 
বনছেকেই সেম্পকের । টন্যান। কেমীভন্যাকব এককে অননককে টন্যাকন,  টন্যানন্যাটন্যাবন হেয়ে,  লসেটন্যাই তন্যাকদর 
মধনকেন্যার যেমক্তিতন্যা, সেম্পকের , লপ্রেম। লপ্রেম তন্যাই টন্যানন্যাকপন্যাকড়নমমক্তি হেয়ে নন্যা। হেকত পন্যাকর নন্যা। 

১ রবমীন্দ্রনন্যাথে,  গমীতববতন্যান,  পমজিন্যাপবর, ১১১ সেবাংখনকে গন্যান,  পবশ্চিমবঙ সেরকেন্যাকরর ভন্যারন্যা-
প্রেযেমবক্তি-গকবরণন্যা  পবররদ  পবরকববশত  রবমীন্দ্র-রচিনন্যাবলেমীর  নবদমনতমীন  সেবাংস্করণ,  রবমীন্দ্র-
রচিনন্যাবলেমী ডিট এনএলেবটআর ডিট অগর। এর পর লথেককে শুধম ‘রবমীন্দ্র-রচিনন্যাবলেমীর নবদমনতমীন 
সেবাংস্করণ’ বহেকসেকব উকলবখত। 
২ রবমীন্দ্রনন্যাথে,  ‘শন্যাবনবনককেতন’  গ্রকনর  ১ম  পকবরর  ‘তনন্যাগ’  নন্যামন্যাবঙ্কত  অবাংশ,  রবমীন্দ্র-
রচিনন্যাবলেমীর নবদমনতমীন সেবাংস্করণ। 
৩ রবমীন্দ্রনন্যাথে,  ‘সেবাংগমীতবচিনন্যা’  বইকয়ের  ‘সেবাংকযেন্যাজিন’  অবাংকশ  ‘কেলেনন্যাণমীয়ে  ধমজিরবট’প্রেসেন্যাদককে 
ললেখন্যা বচিবঠ, রবমীন্দ্র-রচিনন্যাবলেমীর নবদমনতমীন সেবাংস্করণ। 
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টন্যানন্যাটন্যাবনকত অনর লপন্যাকড়। নন্যা পমড়কলে লপ্রেম হেয়ে নন্যা। আকলেন্যা হেয়ে নন্যা। সেম্পকের  হেয়ে নন্যা। 
লযে সেম্পকের  এমনবকে  নষ হেকয়ে যেন্যায়ে বকলে মকন হেয়ে,  লসেও একে প্রেকেন্যার সেম্পকের ই। তন্যাকত 
দমরত্ব লববশ। টন্যান কেম। তন্যাই টন্যানন্যাটন্যাবন কেম। দহেনও কেম। তবম  লসেটন্যা সেম্পকের । দমবরলে 
সেম্পকের । দমবরলে সেম্পকের  মন্যাকনই খন্যারন্যাপ সেম্পকের  নন্যা। প্রেবলে সেম্পকের ও খন্যারন্যাপ হেকত পন্যাকর। 
টন্যানন্যাকপন্যাকড়ন  তন্যাহেকলে  সেমসেনন্যা  নন্যা।  টন্যানন্যাকপন্যাকড়নই সেম্পকের  বরবাং।  লকেন্যাকনন্যা  নন্যা  লকেন্যাকনন্যা 
প্রেকেন্যার টন্যানন্যাকপন্যাকড়ন। টন্যান ছেন্যাড়ন্যা সেচিলেতন্যা নন্যাই। আর এই মহেন্যাববকশ্ব বকেছেমই বস্থির নয়ে। 
অনড় নয়ে। সেচিলে। সেম্পকের  তন্যাই অনড় নয়ে। সেদন্যাপবরবতর মন্যান। ‘পন্যালন্যায়ে মন, পন্যালন্যায়ে 
চিন্যারপন্যাশ, রন্যাস্তন্যায়ে আকসে নতম ন রকটর বন্যাসে; পন্যালন্যায়ে লচিনন্যা মমকখর লদখন-হেন্যাবসে, পন্যালন্যাও 
তম বম লতন্যামন্যায়ে লদখকত আবসে’ (কেবমীর সেমমকনর গন্যান)। 

অকনককেই এই অপবরহেন্যাযের  পবরবতরন মন্যানকত চিন্যান নন্যা। বনকজিরন্যা বদলেন্যান। বকেন্তু 
বদলেটন্যাককে লখয়েন্যালে কেরকত চিন্যান নন্যা। স্বমীকেন্যার কেকরন নন্যা। যেন্যাহরন্যা স্বমীকেন্যার কেকরন, তন্যাহকদরককে 
উকলন্যা বকলেন পন্যাবল-খন্যাওয়েন্যা ললেন্যাকে। পন্যাকল যেন্যাওয়েন্যা  লপ্রেবমককের মমখ  লদখকত চিন্যান  নন্যা 
লকেউ। মন্যান্নিন্যা লদর মকতন্যা তন্যাহকদর অননতম ‘বসেগকনচিন্যার সেবাং’ হেয়ে: ‘তম বম বকে লসেই আকগর 
মকতন্যাই আকছেন্যা?  নন্যাবকে অকনকেখন্যাবন বদকলে লগছে? খমব জিন্যানকত ইকচ্ছ কেকর।’ জিন্যানকত 
আসেকলে ইচ্ছন্যা কেকর ‘তম বম’ বদলেন্যাও বন। লকেউ বদলেন্যাকব নন্যা। সেব আকগর মকতন্যা থেন্যাকেকব। 

কেক বর-লকেবন্দ্রকে,  ভম বম-মন্যাবলেকেন্যানন্যাবভবত্তিকে  এই  সেন্যামন  মনন  ভন্যারতবররককে  ভন্যারন্যায়ে 
গন্যাকছের  মকতন্যা  অনড়  কেকর  লরকখবছেলে  সেহেস্রে  বছের  (কেন্যালের  মন্যাক্সর,  ‘ভন্যারতবকরর  বকবটশ 
শন্যাসেকনর ভববরনত ফিলেন্যাফিলে’)। আমন্যাকদর মন এখনও লসেই অচিলেন্যায়েতকন বস্থির হেকয়ে 
থেন্যাকেকত  চিন্যায়ে।  এককেবন্যাকর  কেন্যাকলেন্যাপন্যাহেন্যাবড়  আইকেকনন্যাকন্যাকস্টের  মকতন্যা  কেকর  লসেই 
‘অচিলেন্যায়েতন’লকে  আক্রমণ  কেকরন  রবমীন্দ্রনন্যাথে।  বন্যাহধ  লভকঙে  ‘মমক্তিধন্যারন্যা’  বওয়েন্যাকনন্যার 
সেন্যাধনন্যায়ে অবনবলেরপ্ত থেন্যাককেন জিমীবনভর। 

জিমীবন লতন্যা আর লথেকম থেন্যাককে নন্যা। ‘রন্যাস্তন্যার নন্যাম পন্যালন্যায়ে একেবদন,  ধন্যারন্যা পন্যালন্যায়ে 
মন্যাও লসে  তম বাং-এর চিমীন; লপ্রেম  পন্যালন্যায়ে,  শরমীরও পন্যাকল যেন্যায়ে,  ডিন্যাকেকছে জিমীবন:  আয়ে 
পন্যালন্যাবব আয়ে’ – এ ডিন্যাকে কেবমীর সেমমকনর নয়ে আসেকলে। এ ডিন্যাকে শুষ-সেজিলে জিমীবকনর। 
এ ডিন্যাককে সেন্যাড়ন্যা লদয়েন্যা সেহেজি নয়ে। তন্যার জিনন বনকজিককে সেহেজি কেকর তম লেকত হেয়ে। স্বরবচিত 
মমকখন্যাকশর আড়ন্যাকলে, আর কেল্পকখন্যালেকসের লভতকর বনকজিককে ববন কেকর রন্যাখকলে চিকলে নন্যা। 
বনকজির দন্যাবয়েত্বটমকেম  অনত বনকত হেয়ে। বনকজির অধমীন হেকত হেয়ে। স্বন্যাধমীন হেকত হেয়ে। 
তকবই জিমীবনপ্রেবন্যাকহের গবতধমর-বস্থিবতধকমরর স্বরূপ উপলেবব কেরন্যা যেন্যায়ে। পবরবতরনককে ভয়ে 
লেন্যাকগ নন্যা।  অকনককে লসেটন্যা মন্যানকত পন্যাকরন নন্যা। অনড় বস্থিরতন্যা চিন্যান তন্যাহরন্যা। ধ্রুব লপ্রেম 
চিন্যান।  তন্যাহকদর  লপ্রেমও পন্যালন্যায়ে নন্যা।  শরমীরও পন্যালন্যায়ে নন্যা।  ওগুকলেন্যা  পন্যালন্যাকলেও মনটন্যা 
পন্যালন্যায়ে  নন্যা।  রবমীন্দ্রনন্যাকথের  ‘পমরন্যাতন  হৃদয়ে’  পযেরন  ‘পমলেককে  দমবলেয়েন্যা’  ওকঠ  অথেচি 
আমন্যাকদর  নতম ন  হৃদর  ভদকলেন্যাককেরন্যা  সেমবস্থির,  গকহেপন্যাবলেত,  লগরস্থিন্যাবলে  লপ্রেম  চিন্যান। 
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সেম্পককের র  বস্থিরতন্যা  চিন্যাওয়েন্যা  লকেন?  ভকয়ে। পবরবতর কনর  ভয়ে। নতম কনর  ভয়ে। তন্যাছেন্যাড়ন্যা, 
সেম্পকের  সেমবস্থির হেকলে, তন্যাককে বনকজির দরকেন্যার মকতন্যা বনবহেন্যার কেরকত সেমববধন্যা হেয়ে। সেমবস্থির 
সেম্পকের  হেকলেন্যা লকেকজিন্যা সেম্পকের । প্রেকয়েন্যাজিন পমরকণর সেম্পকের । দরকেন্যাকরর সেম্পকের । উকদ্দেশন 
হেন্যাবসেকলের সেম্পকের । উকদ্দেশন:  বনকজির স্থিমলে কেন্যামনন্যা বন্যাসেনন্যা প্রেকলেন্যাভনককে চিবরতন্যাথের কেরন্যা। 
এ হেকলেন্যা স্থিমলে সেম্পকের । স্থিমলে সেম্পকের  কেন্যামপরন্যায়েণ। স্থিমলে লপ্রেবমকে আসেকলে লপ্রেবমকেই নন। 
সেম্পকের -সেন্ধন্যানমী বতবন – সেমকযেন্যাগসেন্ধন্যানমী। ধন্যানন্যাবন্যাজি। কেন্যামমকে বতবন। বতবন শুধম বনকজির 
ইবন্দ্রয়েবন্যাসেনন্যা চিবরতন্যাথের কেরকত চিন্যান। রড়বরপমর কেন্যাকছে বনকজিককে সেহকপ লদন বতবন। বরপম 
আর ইবন্দ্রয়েই তন্যার সেমখ। বনকজিককে সেমখমী কেরকত চিন্যান বতবন। বকেন্তু তন্যাহর আনন হেয়ে নন্যা। 
লকেননন্যা কেন্যামনন্যা লকেন্যাকনন্যাবদন পবরতক প্ত হেয়ে নন্যা। এই অপবরতক বপ্ত তন্যাহককে বনথেরতন্যার অনমভব 
লদয়ে। বনথেরতন্যা তন্যাহর কেন্যাকছে অসেহেনমীয়ে। বতবন চিন্যান সেফিলেতন্যা। সেফিলেতন্যার তন্যাড়নন্যা থেন্যামকত 
লদয়ে নন্যা। ‘আকরন্যা চিন্যাই,  আকরন্যা চিন্যাই’ স্পকহেন্যা লকেকড় লনয়ে স্বন্যাধ-আহন্যাদ-সেন্যাধনন্যার স্বন্যাদ। 
প্রেকয়েন্যাজিকনর সেম্পকের  তন্যাই আননহেমীন। লকেননন্যা তন্যা উকদ্দেশনপরন্যায়েণ। 

লপ্রেম অবসেকরর ঘটনন্যা। লপ্রেম লকেন্যাকনন্যা বনস্ত কেন্যাবহেনমী নয়ে। বনস্ততন্যা অবফিকসের প্রেসেঙ। 
বন্যাবণকজিনর প্রেসেঙ। অবকেন্যাশ বনকজিই লপ্রেম। উকদ্দেশনহেমীন অবকেন্যাশ। এর সেম্পকের  বরক্তিতন্যার 
সেন্যাকথে। রবমীন্দ্রনন্যাকথের লদখন্যা লসেই বরক্তি একেটন্যা ঘকরর মকধন এর বন্যাসে: 

ঘকরর মকধন  এককেবন্যাকর লকেন্যাকনন্যা  আসেবন্যাব লনই। একেবট লদয়েন্যাকলে একেখন্যাবন ছেবব 
ঝম লেকছে। ওই ছেবব আমন্যার সেমস্ত লচিন্যাখ একেন্যা অবধকেন্যার কেকর; চিন্যাবর পন্যাকশ লকেন্যাথেন্যাও 
বচিত্তিববকক্ষপ কেরবন্যার মকতন্যা বকেছেমই লনই। বরক্তিতন্যার আকেন্যাকশ তন্যার সেমস্ত অথেরবট 
লজিনন্যাবতমরয়ে হেকয়ে প্রেকেন্যাশ পন্যায়ে। ঘকর যেবদ নন্যানন্যা বজিবনসে বভড় কেরত তকব তন্যাকদর 
মকধন এই ছেবব থেন্যাকেত একেবট আসেবন্যাবমন্যাত্রি হেকয়ে, তন্যার ছেববর মন্যাহেন্যাত্মন মন্যান হেত, 
লসে আপনন্যার সেব কেথেন্যা বলেকত পন্যারত নন্যা।

কেন্যাবন  সেবাংগমীত  প্রেভক বত  অনন-সেমস্ত  রসেসেকবষও  এইরকেম  বসবন্যাহুলেনববরলে 
বরক্তিতন্যার অকপক্ষন্যা রন্যাকখ। তন্যাকদর চিন্যাবরবদককে যেবদ অবকেন্যাশ নন্যা থেন্যাককে তন্যা হেকলে 
সেম্পমণর মমবতর কত তন্যাকদর লদখন্যা যেন্যায়ে নন্যা। আজিকেন্যালেকেন্যার বদকন লসেই অবকেন্যাশ লনই, 
তন্যাই এখনকেন্যার ললেন্যাককে সেন্যাবহেতন বন্যা কেলেন্যাসেকবষর সেম্পমণরতন্যা লথেককে ববঞ্চত। তন্যারন্যা রসে 
চিন্যায়ে নন্যা,  মদ চিন্যায়ে;  আনন চিন্যায়ে নন্যা,  আকমন্যাদ চিন্যায়ে। বচিকত্তির জিন্যাগরণটন্যা তন্যাকদর 
কেন্যাকছে  শমনন,  তন্যারন্যা  চিন্যায়ে  চিমকেলেন্যাগন্যা। (রবমীন্দ্রনন্যাথে,  ‘পবশ্চিম-যেন্যাত্রিমীর  ডিন্যায়েন্যাবর’, 
রবমীন্দ্র-রচিনন্যাবলেমীর নবদমনতমীন সেবাংস্করণ।)

বচিকত্তির এ জিন্যাগরণই লপ্রেম। আত্মজিন্যাগরণ। লহেনবর মনন্যাককে’র ‘ননরন্যাজিন’ কেববতন্যার 
মকতন্যা  ‘যেখন  প্রেকতনককে  লজিকগ  উঠকব  বনকদনপকক্ষ  বনকজির  বনকেকট’  তখন  আমরন্যা 
লপ্রেমময়ে  সেমন্যাজি  পন্যাব।  আত্মজিন্যাগরণই  আত্মববকেন্যাশ।  আত্ম-পবরচিয়ে।  আত্ম-
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অধমীনতন্যা। স্ব অধমীনতন্যা। স্বরন্যাজি। এ বসর নন্যামই লপ্রেম। লপ্রেম ছেন্যাড়ন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা নন্যাই। 
আত্ম-পবরচিকয়ের ববকেন্যাশ যেন্যার মকধন ঘকট বন,  যেন্যার আত্মন্যা এখনও সেমবপ্তকেন্যাতর,  লপ্রেম 
তন্যার  কেন্যাকছে  অনমষন্যান।  নন্যায়েকেনন্যাবয়েকেন্যার  হেন্যাত-ধরন্যাধবর  কেকর  বসেকনমন্যা  লদখকত যেন্যাওয়েন্যার 
অনমষন্যান। বমবডিয়েন্যা-মনন্যানময়েন্যাকলে সেমবচিবদ্ধি অনমষন্যান। লপ্রেম লকেন্যাকনন্যা বভকড়র গল্প নয়ে– 

বভকড়র লঠলেন্যাকঠবলের মকধন অননমনকস্কর মন যেবদ কেন্যাবনককে গন্যানককে লপকত হেয়ে তন্যা 
হেকলে  তন্যার  খমব  আড়ম্বকরর  ঘটন্যা  কেরন্যা  দরকেন্যার।  বকেন্তু  লসে-আড়ম্বকর  লশ্রন্যাতন্যার 
কেন্যানটন্যাককেই পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে মন্যাত্রি, বভতকরর রকসের কেথেন্যাটন্যা আকরন্যা লববশ কেকর ঢন্যাকেন্যাই 
পকড়।  কেন্যারণ,  সেরলেতন্যা  স্বচ্ছতন্যা  আকটর র  যেথেন্যাথের  আভরণ।  লযেখন্যাকন  লকেন্যালেন্যাহেলে 
লববশ,  বভড় বকহেৎ,  মন নন্যানন্যা বকেছেমকত বববক্ষপ্ত,  আটর  লসেখন্যাকন কেসেরত লদখন্যাবন্যার 
প্রেকলেন্যাভকন মকজি,  আপনন্যাককে লদখন্যাকত ভম কলে যেন্যায়ে। আড়ম্বর বজিবনসেটন্যা একেটন্যা 
বচিৎকেন্যার;  লযেখন্যাকন লগন্যালেমন্যাকলের অন লনই লসেখন্যাকন তন্যাককে লগন্যাচির হেকয়ে ওঠবন্যার 
জিকনন  চিমীৎকেন্যার কেরকত হেয়ে;  লসেই চিমীৎকেন্যারটন্যাককেই বভকড়র ললেন্যাকে শবক্তির লেক্ষণ 
লজিকন  পমলেবকেত  হেকয়ে  ওকঠ।  বকেন্তু  আটর  লতন্যা  চিমীৎকেন্যার  নয়ে,  তন্যার  গভমীরতম 
পবরচিকয়ে হেকচ্ছ তন্যার আত্মসেবাংবরকণ। আটর  বরঞ্চ লঠলেন্যা লখকয়ে চিমপ কেকর লযেকত 
রন্যাবজি আকছে, বকেন্তু লঠলেন্যা লমকর পন্যাকলেন্যায়েন্যাবন কেরন্যার মকতন্যা লেজন্যা তন্যার আর লনই। 
হেন্যায়ে লর ললেন্যাককের মন,  লতন্যামন্যাককে খমবশ কেরবন্যার জিকনন রন্যামচিন্দ্র একেবদন সেমীতন্যাককে 
ববসেজিরন  বদকয়েবছেকলেন...।  (রবমীন্দ্রনন্যাথে,  ‘পবশ্চিম-যেন্যাত্রিমীর  ডিন্যায়েন্যাবর’,  রবমীন্দ্র-
রচিনন্যাবলেমীর নবদমনতমীন সেবাংস্করণ।)

লদশ-দশ-সেমন্যাকজির বন্যাইকর নয়ে লপ্রেম। লযে বনকজিককে লচিকন,  পবরকবষনমী-প্রেকেক বত-
পমঞ্জককে  সেহেকেন্যাকরই  বনকজিককে  লচিকন  লসে।  লযে  বনকজিককে  ভন্যাকলেন্যাবন্যাকসে,  লসে  ভন্যাকলেন্যাবন্যাকসে 
সেবন্যাইককে। বকেন্তু তন্যাই বকলে লপ্রেম চিমীৎকেন্যার নয়ে। আড়ম্বর নয়ে। লকেন্যালেন্যাহেলে নয়ে। লগন্যালেমন্যালে 
নয়ে। ক্রমন্যাগত বভড় লঠলেন্যাকঠবলে কেকর বসেকনমন্যা হেকলের বটককেট কেন্যাউনন্যার লথেককে বটককেট 
লজিন্যাটন্যাকনন্যার সেফিলেতন্যা নয়ে।  লপ্রেম অপ্রেকয়েন্যাজিকনর। অকেন্যারকণর। অকেন্যারণই  লতন্যা  কেন্যাবন, 
কেলেন্যা, সেন্যাবহেতন, গন্যান, আটর । অকেন্যারকণই আনন। তন্যাকসের লদকশর ‘বসেকন যেন্যারন্যা ঝন্যাহককে 
ঝন্যাহককে  চিকলেকছে  বহেমন্যালেকয়ের  বদককে’,  লসেই  হেন্যাহকসের  দকলের  অকেন্যারণ  আনকনর  মকতন্যা। 
রবমীন্দ্রনন্যাথে জিন্যাকনন: ‘ওড়বন্যার আনন, অকেন্যারকণর আনন’।

বকথেন্যা ওড়ন্যার আনকনর নন্যাম লপ্রেম। বকথেন্যা-সেম্পককের র নন্যাম লপ্রেম। উকদ্দেশনহেমীন, কেন্যামনন্যা
-হেমীন, প্রেতনন্যাশন্যাহেমীন সেম্পককের র নন্যাম লপ্রেম। লপ্রেম শুধম লপ্রেমককেই চিন্যায়ে। লপ্রেকমর লকেন্যাকনন্যা পমবর-
বনধরন্যাবরত  উকদ্দেশন  নন্যাই।  পমরণ  কেরন্যার  মকতন্যা  ববকশর  লকেন্যাকনন্যা  ধন্যানন্যা  নন্যাই।  সেম্পবকের ত 
সেত্তিন্যাককে সেমখমী কেরন্যার সেন্যাধনন্যার নন্যাম লপ্রেম। সেম্পবকের ত সেত্তিন্যা সেমখমী হেকলেই লপ্রেবমককের সেমখ। এ 
হেকলেন্যা কেন্যামনন্যা লমন্যাচিকনর সেন্যাধনন্যা। বরপম,  ইবন্দ্রয়ে,  আর কেন্যামনন্যাককে অবতক্রম কেকর লপ্রেম। 
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বনষন্যাম কেমরকযেন্যাকগর নন্যাম লপ্রেম। লপ্রেকম তন্যাই সেবই পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে। লকেন্যাকনন্যা অভন্যাবই থেন্যাককে নন্যা 
লপ্রেকম। মন মবলেন হেয়ে নন্যা। ভন্যাব থেন্যাককে শুধম। আনন থেন্যাককে। বমলেকনর আনন। রক্তি-
ক্ষরকণর আনন। লপন্যাড়ন্যার আনন। আকলেন্যার আনন। অকেন্যারণ আনন। 

লপ্রেম এতই অকেন্যারণ লযে এমনবকে দন্যাবয়েত্বহেমীনও বকট। কেতরবনকবন্যাধতন্যাবড়ত সেম্পককের র 
নন্যাম লপ্রেম নয়ে। চিমবক্তি। বববন্যাহে। তন্যার সেম্পকের  দন্যায়ে-দন্যাবয়েত্ব-অবধকেন্যাকরর সেন্যাকথে। লপ্রেকমর 
সেন্যাকথে সেন্যাকথে নয়ে। আনকনর সেন্যাকথে নয়ে। আনন লতন্যা বন্ধম ককে সেমখমী কেরন্যাকতই। বকেন্তু তন্যা 
কেতর বন নয়ে। কেতরবন সেবাংববধন্যাকনর অবাংশ। লপ্রেম লবআইনমী। আইন-অবতক্রমমী। সেবাংববধন্যান-
ববহেভমরত। তন্যার আইন তন্যার বনকজির রবচিত। তন্যা লসে বদলেন্যায়েও বনকজি। লপ্রেম একক্ষকত্রি 
আকটর র মকতন্যাই। ‘তন্যার মকধন লকেন্যাকনন্যা দন্যায়েই লনই,  কেতর কবনর দন্যায়েও নন্যা।’ রবমীন্দ্রনন্যাকথের 
কেন্যাকছে বশবখ উপবনরকদর গল্প: 

উপবনরকদ বলেখকছে, একে ডিন্যাকলে দমই পন্যাবখ আকছে, তন্যার মকধন একে পন্যাবখ খন্যায়ে আর 
একে পন্যাবখ লদকখ। লযে পন্যাবখ লদখকছে তন্যারই আনন বকড়ন্যা আনন। লকেননন্যা তন্যার লসে 
ববশুদ্ধি আনন, মমক্তি আনন। মন্যানমকরর বনকজির মকধনই এই দমই পন্যাবখ আকছে। একে 
পন্যাবখর প্রেকয়েন্যাজিন আকছে,  আর-একে পন্যাবখর প্রেকয়েন্যাজিন লনই। একে পন্যাবখ লভন্যাগ 
কেকর,  আর-একে পন্যাবখ লদকখ। লযে পন্যাবখ লভন্যাগ কেকর লসে বনমরন্যাণ কেকর,  লযে পন্যাবখ 
লদকখ লসে সেকবষ কেকর। বনমরন্যাণ কেরন্যা মন্যাকন মন্যাকপ নতবর কেরন্যা,  অথেরন্যাৎ লযেটন্যা নতবর 
হেকচ্ছ লসেইকটই চিরম নয়ে,  লসেইকটককে অনন বকেছেমর মন্যাকপ নতবর কেরন্যা – বনকজির 
প্রেকয়েন্যাজিকনর  মন্যাকপ  বন্যা  অকননর  প্রেকয়েন্যাজিকনর  মন্যাকপ।  আর  সেকবষ  কেরন্যা  অনন 
লকেন্যাকনন্যা-বকেছেমর  মন্যাকপর  অকপক্ষন্যা  কেকর  নন্যা,  লসে  হেকচ্ছ  বনকজিককে  সেকজিন  কেরন্যা, 
বনকজিককেই প্রেকেন্যাশ কেরন্যা। এইজিনন লভন্যাগমী পন্যাবখ লযে সেমস্ত উপকেরণ বনকয়ে কেন্যাজি 
কেরকছে  তন্যা  প্রেধন্যানত  বন্যাইকরর  উপকেরণ,  আর  দষন্যা  পন্যাবখর  উপকেরণ  হেকচ্ছ 
আবম-পদন্যাথের। এই আবমর প্রেকেন্যাশই সেন্যাবহেতন,  আটর । তন্যার মকধন লকেন্যাকনন্যা দন্যায়েই 
লনই,  কেতর কবনর  দন্যায়েও নন্যা।  (রবমীন্দ্রনন্যাথে,  ‘জিন্যাপন্যানযেন্যাত্রিমী’,  বদ্বিতমীয়ে  অবাংশ, 
রবমীন্দ্র-রচিনন্যাবলেমীর নবদমনতমীন সেবাংস্করণ।)

এই  আবমর  প্রেকেন্যাশই সেত্তিন্যার  প্রেকেন্যাশ।  সেবরসেত্তিন্যার।  এই  আবমর  প্রেকেন্যাশই 
বনবক্তি-মন্যানমকরর স্বন্যাধমীনতন্যার সেম্ভিন্যাবন চিমড়ন্যান বন্যাস্তব রূপ। লকেননন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা সেমীমন্যাহেমীন নয়ে। 
আমন্যার প্রেকেন্যাকশর সেমীমন্যাই আমন্যার স্বন্যাধমীনতন্যার সেমীমন্যা। তন্যাই বকলে লকেন্যাকনন্যা দন্যাবয়েত্ব-কেতরবন-
আইন-কেন্যানমন-আদন্যালেত আমন্যার প্রেকেন্যাকশর সেমীমন্যা বনধরন্যারণ কেরকত পন্যাকর নন্যা। এই সেমীমন্যা 
বনধরন্যারণ  কেরকত পন্যাবর  শুধম  আবম। তন্যা  আবম  বনধরন্যারণ  কেবর  আমন্যার  প্রেকেন্যাকশর  সেমীমন্যা 
অনমভব কেরন্যার মধন বদকয়ে। এ সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা আকরন্যাবপত নয়ে,  অনজিরন্যাত নয়ে,  অনন্তঃ-
বনববষ। আমন্যার লভতকরর এ সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যাককে অবতক্রমও কেরকত পন্যাবর আবম। নবরূপ 

410 অচচেননা দনাগ



নবপ্রেকেন্যাকশর কেতরবন-ঊধ্বর আনকন। আবন্যার, রূপ সেকবষর এ স্বন্যাধমীনতন্যা লযেকহেতম  আমন্যার, 
এ  তন্যাই  বন্ধম রও  (সেবন্যার)।  তন্যাহর  স্বন্যাধমীনতন্যাই  লতন্যা  আমন্যার  স্বন্যাধমীনতন্যার  মন্যানদণ্ড। বব 
মন্যাকলেরর গন্যাকনর মকতন্যা:  বন্ধম  লতন্যা লসে লযে লতন্যামন্যাককে লপকত লদয়ে পমণর স্বন্যাধমীনতন্যা লযেন তম বম 
হেকয়ে ওকঠন্যা তম বমই বনকজি।’ লপ্রেম তন্যাই স্বন্যাধমীন। লসেজিননই সেমীমন্যাহেমীন। 

ধ্রুব লপ্রেম বকলে বকেছেম নন্যাই। লপ্রেমককে যেন্যাহরন্যা বনকটন্যালে, গবতহেমীন সেত্তিন্যা বকলে চিন্যাউর কেকর 
চিকলেকছেন হেন্যাজিন্যার বছের ধকর,  তন্যাহরন্যা  লপ্রেকমর বনজিস্ব যেমবক্তির বদককে তন্যাকেন্যান নন্যা। তন্যাহরন্যা 
যেমবক্তিকবন্যাধহেমীন।  আর লসেকেন্যারকণই  তন্যাহরন্যা  আকবগকবন্যাধববজিরত।  লপ্রেকমর  চিন্যাইকত  প্রেবলে 
আকবগ কেমী আকছে?  অকননর সেন্যাকথে যেমক্তি হেকত চিন্যাওয়েন্যার আকেন্যাঙন্যার লচিকয়ে সেবরজিনমীন 
আকেন্যাঙন্যা আর কেমী আকছে? এ জিননই যেমবক্তিকবন্যাধহেমীন বযেবন,  বতবন আকবগকবন্যাধহেমীনও 
বকট।  (লদখন্যার  ববরয়ে:  যেমবক্তিহেমীন  ববলে  বন,  আকবগহেমীন  ববলে  বন।)  যেমবক্তি  তন্যাহেকলে 
আকবগই বকট। যেমবক্তি আর আকবগ পরস্পর-ববপরমীত বকেছেম নয়ে। এরন্যা একেই বজিবনকসের 
দমই নন্যাম। একেই বজিবনসেককে দমইভন্যাকব লদখন্যার জিনন দমইটন্যা নন্যাম মন্যাত্রি।

জন্যান-ইনন্যাবস্ট্রে লযে বসককে যেমবক্তি বকলে চিন্যালেন্যায়ে তন্যা আসেকলে অস্ত্র। হেন্যাবতয়েন্যার। অননককে 
ঘন্যাকয়েলে কেরন্যার হেন্যাবতয়েন্যার। এই যেমবক্তি বদকয়ে প্রেবতপক্ষককে ঘন্যাকয়েলে কেরন্যা যেন্যায়ে। কেরন্যা হেকয়ে 
থেন্যাককে। এই যেমবক্তি হেকলেন্যা বনবক্তির অন্ধ বন্যাসেনন্যার শন্যাকটর র হেন্যাতন্যায়ে লেমকেন্যাকনন্যা ছেমবর। চিক্ষম হেমীন 
কেন্যামনন্যার আহচিকলে লেমকেন্যাকনন্যা বলকমর ফিন্যালেন্যা। আমন্যার বন্যাসেনন্যা পমরকণ যেন্যা-বকেছেম প্রেবলে বন্যাধন্যা, 
এ বদকয়ে লসেসেবককে বধ কেরন্যা যেন্যায়ে। ববচিন্যারবমবদ্ধিহেমীন কেন্যামনন্যা বন্যাসেনন্যা পমরকণর পথে পবরষন্যার 
কেরন্যার কেন্যাকজি বনবহেন্যাযের কেন্যাকস্ত এই প্রেচিবলেত যেমবক্তি। এর সেন্যাকথে লপ্রেম লনই। সেম্পকের  লনই। 
আকছে লজিন্যারন্যাজিমবর। আকছে জিবরদবস্ত। অথেরন্যাৎ বলেপ্রেকয়েন্যাগ। 

যেমবক্তির এই অকথের বলেপ্রেকয়েন্যাগ আর যেমবক্তিপ্রেকয়েন্যাগ একেই কেথেন্যা। এ যেমবক্তি তন্যাই লপ্রেকমর 
নয়ে। প্রেভম কত্বর। এ যেমবক্তি মন্যাবলেককের যেমবক্তি। মন্যাবলেকেন্যানন্যার যেমবক্তি। অননককে বনকজির ইচ্ছন্যা-
আকেন্যাঙন্যা-কেন্যামনন্যা বন্যাসেনন্যা অনমসেন্যাকর পবরচিন্যাবলেত কেরন্যার যেমবক্তি।  ‘যেবদ লদবখ লযে মকনর 
মকতন্যা ফিলে হেকচ্ছ নন্যা তন্যাহেকলে জিবরদবস্ত কেরকত ইচ্ছন্যা কেকর,  তখন,  বনকজির শবক্তি ও 
অবধকেন্যারককে নয়ে, অকননরই বমবদ্ধি ও স্বভন্যাবককে বধক্কন্যার বদকত প্রেবকবত্তি জিকন।’৪ জিবরদবস্তর 
যেমবক্তিকবন্যাধ  রবমীন্দ্রনন্যাকথের  নয়ে।  তন্যাহর  যেমবক্তি  ‘স্বন্যাভন্যাববকে’  যেমবক্তি।  ছেকনর  লেয়ে  লযেমন 
স্বন্যাভন্যাববকে,  লসেরকেম স্বন্যাভন্যাববকে এ যেমবক্তিকবন্যাধ। এ যেমবক্তিকত জিবরদবস্ত বনতন্যানই অচিলে। 
‘আমন্যাকদর প্রেন্যাকণর,  আমন্যাকদর হৃদকয়ের ছেকনর একেটন্যা স্বন্যাভন্যাববকে লেয়ে আকছে;  তন্যার 
উপকর দ্রুত প্রেকয়েন্যাজিকনর জিবরদবস্ত খন্যাকট নন্যা’। ৫

জিবরদবস্তর  প্রেবকবত্তি-যেমবক্তির  সেন্যাকথে  লপ্রেম-ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যার  লকেন্যাকনন্যা  সেম্পকের  লনই।  এ 

৪ রবমীন্দ্রনন্যাথে, ‘শন্যাবনবনককেতন’  গ্রকনর বদ্বিতমীয়ে পকবরর  ‘সেঞ্চয়েতক ষন্যা’  অবাংশ,  রবমীন্দ্র-রচিনন্যা-
বলেমীর নবদমনতমীন সেবাংস্করণ।
৫ রবমীন্দ্রনন্যাথে, ‘পবশ্চিম-যেন্যাত্রিমীর ডিন্যায়েন্যাবর’, রবমীন্দ্র-রচিনন্যাবলেমীর নবদমনতমীন সেবাংস্করণ।
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হেকলেন্যা  ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যার  নন্যাকম,  লপ্রেকমর  নন্যাকম,  বপতক কত্বর  নন্যাকম,  মন্যাতক কত্বর  নন্যাকম,  ধকমরর 
নন্যাকম,  অননককে  বদকয়ে  বনকজির  দন্যাসেত্ব  কেরন্যাকনন্যার  যেমবক্তি।  এ  যেমবক্তি  রবমীন্দ্রনন্যাকথের  নন্যা। 
রবমীন্দ্রনন্যাথে জিন্যাকনন,  মন্যানমর বনকজিই বনকজির প্রেভম  হেকত চিন্যায়ে।  ‘সেমস্ত প্রেকলেন্যাভনসেকত্ত্বও 
দন্যাসেত্ব তন্যাহেন্যার পকক্ষ স্বন্যাভন্যাববকে নয়ে’; লকেননন্যা  ‘লসে জিন্যাকন তন্যাহেন্যার (বনকজিরই)  মকধন 
প্রেভম কত্বর একেবট স্বন্যাধমীন সেম্পদ আকছে’; ‘স্বভন্যাবতই লসে প্রেভম ;  লসে বকলে আবম বনকজির 
আনকন চিবলেব,  আমন্যার বনকজির কেন্যাকজির লবতন আমন্যার বনকজিরই মকধন—বন্যাবহেকরর 
সবত বন্যা লেন্যাভ,  বন্যা প্রেবকবত্তি-চিবরতন্যাথেরতন্যার মকধন নকহে। লযেখন্যাকন লসে প্রেভম  লযেখন্যাকন লসে 
আপনন্যার আনকন আপবন ববরন্যাজিমন্যান,  লসেইখন্যাকনই লসে আপনন্যাককে লদবখকত চিন্যায়ে; 
লসেজিনন লসে দমন্তঃখ কেষ তনন্যাগ মকতম নককেও স্বমীকেন্যার কেবরকত পন্যাকর। লসেজিনন রন্যাজিপমত্রি রন্যাজিন 
ছেন্যাবড়য়েন্যা বকন যেন্যায়ে—পবণ্ডত আপনন্যার ননন্যায়েশন্যাকস্ত্রর লবন্যাঝন্যা লফিবলেয়েন্যা বদয়েন্যা বশশুর মকতন্যা 
সেরলে হেইয়েন্যা পকথে পকথে নকতন কেবরয়েন্যা লবড়ন্যায়ে।’  আর ‘এই জিননই মন্যানমর এই একেবট 
আশ্চিযের কেথেন্যা বকলে,  আবম মমবক্তি চিন্যাই।’  (রবমীন্দ্রনন্যাথে, ‘ধকমরর অথের’,  প্রেবন্ধ-সেবাংকেলেন: 
‘সেঞ্চয়ে’,  রবমীন্দ্র-রচিনন্যাবলেমীর  নবদমনতমীন  সেবাংস্করণ।) মমবক্তি  ছেন্যাড়ন্যা  তন্যাই  যেমবক্তি  নন্যাই। 
মমবক্তি-যেমবক্তির সেম্পকের ককে আববষন্যার কেরন্যাই আমন্যার রবমীন্দ্রনন্যাথেককে লদখন্যার আনন।

সেম্পকের  ঘকর থেন্যাককে। সেম্পকের  থেন্যাককে বন্যাইকরও। ঘর আর পথে লশর পযেরন আলেন্যাদন্যা 
বকেছেম নয়ে। মমসেন্যাবফির-রন্যাস্তন্যাই লতন্যা লঢন্যাককে ঘকর। আবন্যার, ঘর লথেককেই পকথে লবকরন্যায়ে মন্যানমর। 
ঘর যেন্যাহর নন্যাই বকেবাংবন্যা বছেলে নন্যা,  পথে নন্যামকে বসটন্যার লকেন্যাকনন্যা ধন্যারণন্যাও তন্যাহর নন্যাই। ঘকর 
বছেকলেন বকলেই বতবন পকথে লনকমকছেন। ঘর মন্যাকন লযেককেন্যাকনন্যা  আশ্রয়ে। সেকেলে আশ্রয়েই 
অস্থিন্যায়েমী আশ্রয়ে। সেম্পকের  তন্যাই সেরন্যাইখন্যানন্যা বকট। সেকর সেকর যেন্যায়ে লসে সেন্যারন্যাক্ষণ। তন্যার 
ওপরকেন্যার সেন্যাবময়েন্যানন্যা কেখনও দমকরর আকেন্যাশ। কেখনও তন্যা কেন্যাকছের ছেন্যাউবন,  গন্যাছেতলেন্যা, 
ছেন্যাদ, চিন্যাতন্যালে। সেম্পকের  তন্যাহেকলে লযেমন আশ্রকয়ের— ববশ্রন্যাকমর, সেম্পকের  লতমনই আবন্যার 
অববশ্রন্যাম পথেচিলেন্যারও। লকেননন্যা পথেই ঘর অকনককের। উপরন্তু, অকনককের জিনন এমনও 
হেকত পন্যাকর: ঘরই পথে তন্যাহকদর। ঘটনন্যা তন্যাহেকলে পথে বকেবাংবন্যা ঘর নয়ে। ঘটনন্যা হেকচ্ছ হেন্যাহটন্যা। 

সেম্পকের  হেকচ্ছ আত্মন্যার আশ্রয়ে। আশ্রয়ে দরকেন্যার  তন্যার। লকেননন্যা  তন্যা  হেন্যাহকট।  পথে 
চিকলে। হেন্যাহকট,  অনমসেন্ধন্যান কেকর, আস্বন্যাদন কেকর। আস্বন্যাদন কেকর একেন্যাধন্যাকর অমকত এববাং 
গরলে। যেখন লসে অববরন্যাম হেন্যাহকট,  তখনও বকেন্তু শন্যান বনষন্যার সেন্যাকথে অবস্তকত্ব একেন্যাগ্র 
থেন্যাককে  তন্যার  আত্মন্যা।  আবন্যার,  আশ্রয়ে  তন্যাহর  ঘরও।  লকেননন্যা  লসে  থেন্যাকমও।  থেন্যাকম, 
অনমসেন্ধন্যান  কেকর, আস্বন্যাদন  কেকর।  আস্বন্যাদন  কেকর  একেন্যাধন্যাকর  অমকত  এববাং  গরকলের 
মধনবতর মী  আনকেন্যা নহের। যেখন লসে লথেকম থেন্যাককে,  তখনও বকেন্তু অশন্যান পবরভমকণ বহু 
অকগ্র রত থেন্যাককে আত্মন্যা তন্যাহেন্যার। গকহেকন্যান-গকহেতনক্তি মন্যানমকরর  কেন্যাকছে পথেই অববকেল্প 
আশ্রয়ে। পথে হেকচ্ছ ঘকরর সেন্যাকথে তন্যার সেম্পকের  অনমধন্যাবকনর অবসের। আবন্যার, মরপকথে 
বদশন্যাহেন্যারন্যা মমসেন্যাবফিকরর আশ্রয়ে হেকচ্ছ মরদনন্যান – একে বচিলেকত ঘর। মরদনন্যানই মরভম বমর 
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সেন্যাকথে তন্যার সেম্পকের  উপলেবব কেরন্যার অবকেন্যাশ। 
রবমীন্দ্রনন্যাথে আমন্যার অবসের। আকলেন্যা আনন আর গন্যাকনর এই অবসেরটমকেম  আকছে 

বকলেই হেন্যাহটকত  পন্যাবর  আবম।  হেন্যাহটকত  হেন্যাহটকত  লদখকত পন্যাই:  ‘আমন্যার  মমবক্তি আকলেন্যায়ে 
আকলেন্যায়ে এই আকেন্যাকশ;  আমন্যার মমবক্তি ধমলেন্যায়ে ধমলেন্যায়ে ঘন্যাকসে ঘন্যাকসে।’  আমন্যার নশ্বর লদহে 
তখন আর নজিবযেন্যাবন্ত্রিকে সেন্যাকয়েন্স-সেম্মত জিড়কদহেমন্যাত্রি নয়ে, সেদন্যামমক্তি অববনশ্বর আত্মন্যার 
সেশরমীর  সেন্যামন্যাবজিকে  অবস্তত্ব।  ‘শরমীরককে  হেতনন্যা  কেবরকলেও  ইবন  বনহেত  হেন  নন্যা’ 
(শ্রীমদগবদ্ গমীতন্যা,  বদ্বিতমীয়ে অধনন্যায়ে, লশন্যাকে ২০)। আবম তখন উপলেবব কেরকত পন্যাবর 
সেমমদয়ে প্রেপকঞ্চর সেন্যাকথে আমন্যার সেমমচিয়ে সেম্পককের র মমক্তিতন্যার সেন্যারসেত্তিন্যা। অনমধন্যাবন কেরকত 
পন্যাবর  অনহেমীন  সেম্পকের রন্যাবশর  পন্যারস্পবরকে  মমক্তিতন্যার  বনতনস্বভন্যাবটন্যাককে।  লটর  পন্যাই: 
অনবতক্রমন যেমক্তিতন্যার স্বরূপ উপলেবব কেরন্যার মকধনই আকছে মমবক্তির অবভজন্যান। লটর পন্যাই 
অবস্তত্বকজিন্যাড়ন্যা  অববণন্যাশমী  মমক্তি  সেম্পককের র  স্বন্যাদ। পন্যারস্পবরকে দন্যাসেকত্বর  অচিলেন্যায়েতকন 
জিবমথেবম  আমন্যাকদর লপ্রেম-পবরবন্যার-রন্যাকষ্ট্রের আজন্যাবহে  আইনমী  সেম্পককের র  সেমীমন্যা  তখন 
অনন স্বন্যাধমীন সেম্পককের র অবভসেন্যারমী হেকয়ে ওকঠ। 

আকরন্যা অকনকে বকেছেমর মকতন্যা, রবমীন্দ্রনন্যাথে আমন্যার অবকেন্যাশ। বনরন্যাকেন্যার আহধন্যার আর 
ববকশরণ-অকযেন্যাগন  ববরণ্ণতন্যার এই অবকেন্যাশটমকেম  আকছে বকলেই আবম অনমধন্যাবন কেরকত 
পন্যাবর এ মহেন্যাববকশ্বর সেন্যাকথে আমন্যার বন্ধনহেমীন যেমক্তিতন্যার স্বরূপ। লটর পন্যাই বন্যাহচিন্যার যেমবক্তি। 
এই যেমবক্তিকবন্যাধ আমন্যাককে মমবক্তি লদয়ে যেমবক্তিহেমীন সেম্পককের র গবতহেমীন গন্যাবন লথেককে। বদ্ধি ও 
বন্যাধনতন্যামমলেকে সেম্পকের রন্যাবজির যেন্যাবতমীয়ে রন্যাষ্ট্রে-সেন্যামন্যাবজিকে জিবরদবস্ত লথেককে।

রচিনন্যা: রন্যাবব, জিমলেন্যাই-আগস্টে ২০১৩। প্রেকেন্যাশ: নদবনকে ববণকে বন্যাতর ন্যা, ২১লশ লসেকপম্বর ২০১৩। 
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বতত্রিশ

কেতক র ত্বতন্ত্রি বশল্পকবন্যাধ স্বন্যাধমীনতন্যা: বসেকনমন্যা, 
সেমন্যাজি ও সেম্পকের  বনকয়ে বকেছেম  কেথেন্যা

www.royalalbertamuseum.ca/virtualexhibit/arpillera/photos/H...jpg

বশল্প মন্যারন্যা লগকছে – তন্যার মকতকদহে বগকলেন্যা নন্যাককেন্যা আর
পনন্যাবরসে-বসেন, ১৯৬৮-র লদয়েন্যালে-বলেবপ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)

৩২.১ শ্রকদ্ধিয়ে বসেকনমন্যাবশল্পমী আবম সেন্যাইয়েমীদ 

বছের খন্যাকনকে আকগর কেথেন্যা। রন্যাজিশন্যাহেমী ববশ্বববদনন্যালেকয়ে একসেবছেকলেন শ্রকদ্ধিয়ে বসেকনমন্যাবশল্পমী 
আবম  সেন্যাইয়েমীদ।  এখন্যাকন  বসেকনমন্যা  বনকয়ে  একেটন্যা  লছেন্যাটকেন্যাগজি  বনয়েবমতই  লবরকচ্ছ। 
গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ  ও  সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যা  ববভন্যাগ  লথেককে।  নন্যাম  মনন্যাবজিকে  লেণ্ঠন।  সেম্পন্যাদকে 
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আমন্যাকদর অনমজি সেহেকেমরমী কেন্যাজিমী মন্যামমন হেন্যায়েদন্যার। মমলেত বশক্ষন্যাথেরমীকদর ললেখন্যা বনকয়েই লবর 
হেয়ে  কেন্যাগজিটন্যা।  বসেকনমন্যা  বনকয়ে  ললেকখন  তন্যাহরন্যা।  প্রেচিমর  বসেকনমন্যা  বনকয়ে  প্রেচিমর  ললেখন্যা। 
তন্যাছেন্যাড়ন্যা, সেপ্তন্যাকহের একেটন্যা বদকন তন্যাহরন্যা ববভন্যাকগর একেটন্যা লশ্রণমীকেকক্ষ বনতননতম ন বসেকনমন্যা 
লদকখন। তন্যা বনকয়ে আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যা কেকরন। মন্যামমন হেন্যায়েদন্যাকরর লচিম্বন্যাকর বকসে পন্যাঠচিক্র 
চিন্যালেন্যান তন্যাহরন্যা প্রেবতবদন। রন্যাকজিনর কেন্যাজি কেকরন। দমদরন্যান বনন্যাপন্যার। 

দমদরন্যান  আকরকেটন্যা  কেন্যাজি  মনন্যাবজিকে লেণ্ঠন কেকর  থেন্যাককে।  কেয়ে মন্যাসে পর পর তন্যাহরন্যা 
বসেকনমন্যা  ববরকয়ে  বববশষ  এককেকে জিন  মন্যানমরককে  আমন্ত্রিণ  কেকর  বনকয়ে  আকসেন।  বতবন 
উপস্থিন্যাপন কেকরন ‘মনন্যাবজিকে লেণ্ঠন কেথেন্যামন্যালেন্যা’। গত বছের বডিকসেম্বকর একসেবছেকলেন জিনন্যাব 
আবম সেন্যাইয়েমীদ। বকলেবছেকলেন ‘চিলেবচ্চকত্রির দশরকেবপ্রেয়েতন্যায়ে বনমরন্যাতন্যার দন্যায়ে’ বনকয়ে। 

দশরকেসেন্যাবরকত বকসে তন্যাহর  মকনন্যামমগ্ধকের কেথেন্যা  শুনবছেলেন্যাম  তনয়ে হেকয়ে। পকর  শুর 
হেকলেন্যা প্রেকশ্নন্যাত্তির পবর। বশক্ষন্যাথেরমীরন্যা এককের পর একে প্রেশ্ন কেরবছেকলেন। সেন্যাইয়েমীদ ভন্যাই উত্তির 
বদবচ্ছকলেন। কেমীভন্যাকব কেখন জিন্যাবন উস্কন্যাবনপ্রেন্যাপ্ত হেকয়ে আমন্যারও বকেছেম  কেথেন্যা বলেন্যা হেকলেন্যা। 
দশরকেসেন্যাবরকত বকসেই। বদ্বিধন্যা বনকয়ে। অস্ববস্ত বনকয়ে। কেন্যারণ,  বফিল বনকয়ে আমন্যার জিন্যানন্যা-
লশন্যানন্যা নন্যাই। 

মনন্যাবজিকে লেণ্ঠন-এর জিন্যানময়েন্যাবর ২০১৩ সেবাংখনন্যায়ে লসেই ‘কেথেন্যামন্যালেন্যা’র সেমস্ত বকেছেমর 
ববস্তন্যাবরত টন্যান্সবক্রপ ছেন্যাপন্যা  হেয়ে। আমন্যার  কেথেন্যাবন্যাতর ন্যাও  তন্যার  মকধন  বছেলে। স্বন্যাভন্যাববকে-
ভন্যাকবই।  লকেফৌতম হেলেবশত  পড়কত  বগকয়ে  লদখলেন্যাম  বঠকে  লবন্যাঝন্যা  যেন্যায়ে  নন্যা  আবম  কেমী 
বকলেবছেলেন্যাম।  বন্যাককেনর  অথের  লবন্যাঝন্যা  যেন্যায়ে  নন্যা।  অকনকে  আচিমকেন্যা-শকবর  আববভর ন্যাব 
হেকেচিবকেকয়ে লদয়ে। ববমমঢ় হেকত হেয়ে। অবডিওর সেন্যাকথে পকর বমবলেকয়ে লদখলেন্যাম। মমশবকেলেটন্যা 
হেকয়েকছে টন্যান্সবক্রপশকনর কেন্যাকজি। অনমবলেবপ প্রেণয়েকনর সেময়েই ঘকটকছে টমকেটন্যাকে ববচিমনবত-
গুকলেন্যা। বনতন্যানই টমকেটন্যাকে। বকেন্তু পবরণন্যাম হেকয়েকছে মন্যারন্যাত্মকে। শবধন্যারণ যেকন্ত্রির,  এববাং 
লকে জিন্যাকন হেয়েত আমন্যার উচ্চন্যারণ-লদন্যাকররও, অবদন্যান আকছে। 

লতন্যা, কেতর বন দন্যাহড়ন্যায়ে পবরমন্যাজিরনন্যার। এববাং তন্যা কেরকত বগকয়ে আলেন্যাদন্যা একেটন্যা ললেখন্যাই 
দন্যাহবড়কয়ে যেন্যায়ে প্রেন্যায়ে। লসেটন্যাই এখন্যাকন লপশ কেরবছে। লসেবদকনর আকলেন্যাচিনন্যার সেমীমন্যা অবশন 
অবতক্রম কেকর যেন্যায়ে বন এ ললেখন্যা। মন্যাকন,  নতম ন লকেন্যাকনন্যা  প্রেসেঙ লযেন্যাগ কেবর বন। বকেছেম 
বজিবনসে লভকঙে বকলেবছে লস্রেফি। কেয়েটন্যা কেথেন্যা লবকড়কছে। আর লগন্যাছেগন্যাছে লতন্যা কেকরবছেই একেটম  
আধটম। বইপকত্রির হেবদসেও লযেন্যাগ কেকরবছে পকর। যেন্যা-ই লহেন্যাকে, উপলেক্ষ বসেকনমন্যাই বকট। 
বকেন্তু আমন্যার খন্যাসেলেত লদফৌকড়কছে নন্যানন্যান বদককে। 

এই সেমকযেন্যাকগ কেক তজতন্যা জিন্যাবনকয়ে রন্যাবখ সেন্যাইয়েমীদ ভন্যাইকয়ের কেন্যাকছে। আমন্যার বন্যাচিন্যালেতন্যা 
লসেবদন বতবন সেহেন  কেকরকছেন অদমত সেমনর বন্ধম ত্বকবন্যাকধর  আশ্রকয়ে। বমঝকতই লদন বন 
কেতটন্যা বকেলেম-বন্যাহেন্যাদমর বসেকনমন্যা বনকয়ে আবম এই ললেন্যাকে। কেক তজতন্যা জিন্যানন্যাই মনন্যাবজিকে 
লেণ্ঠকনর সেম্পন্যাদকে আর বশক্ষন্যাথেরমী-কেমরমীকদর কেন্যাকছে। অনমষন্যাকনর বডিবজিটন্যালে অবডিও তন্যাহরন্যা 
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বলেন্যা মন্যাত্রি বদকয়ে বদকয়েকছেন আমন্যাককে। মনন্যাবজিকে লেণ্ঠন-এ মমবদত অনমবলেবপর সেফিট কেবপও 
বদকত বদ্বিধন্যা  কেকরন বন তন্যাহরন্যা। এহকদর সেকেকলের সেমবন্যাকদই বকেছেম-একেটন্যা দন্যাহড়ন্যাকলেন্যা  হেয়েত 
আমন্যার তরকফি। আবদকত কেকয়েকেটন্যা বকেবস্তকত ছেন্যাপন্যা হেকয়েবছেলে এটন্যা রন্যাজিশন্যাহেমীর লসেন্যানন্যার 
লদকশ, আর ঢন্যাকেন্যার ববণকে বন্যাতর ন্যার ‘অষপ্রেহের’ মনন্যাগন্যাবজিকন। তন্যাহকদর কেন্যাকছেও শুকেবরয়েন্যা। 
এ রচিনন্যা উৎসেগর কেরবছে শ্রকদ্ধিয়ে বসেকনমন্যাবশল্পমী আবম সেন্যাইবয়েকদর কেরকেমকলে।

৩২.২ মন্যানমর বকে বশল্পকবন্যাধহেমীন হেয়ে?

মমকখন্যামমবখ দমইটন্যা কেনন্যাকটগবর আমন্যাকদর সেন্যামকন একসে হেন্যাবজির হেয়ে। বন্যার বন্যার। ঘমকর বফিকর। 
একেবদককে ‘বশল্প’। আকরকে বদককে ‘অ-বশল্প’। আমন্যার প্রেশ্ন:  মন্যানমর  বকে বশল্পকবন্যাধহেমীন 
হেয়ে? এমন  যেবদ  হেয়ে,  বকেছেম  ললেন্যাকে  থেন্যাককে  বশল্পকবন্যাধসেম্পন্নি,  আর  বকেছেম  ললেন্যাকে  হেয়ে 
বশল্পকবন্যাধহেমীন  – তন্যাহেকলে  ধকর  বনকত  হেয়ে  বকেছেম  ললেন্যাকে  ‘উন্নিত’,  আর  বকেছেম  ললেন্যাকে 
‘অনমন্নিত’।  তন্যাহেকলে  বকেন্তু  লখন্যাদ  ফিনন্যাবসেবন্যাদ  জিন্যাকয়েজি হেয়ে।  অনমন্নিত  ললেন্যাকেকদর  লবহকচি 
থেন্যাকেন্যার  দরকেন্যার  কেমী? মন্যানমকরর  লকেন্যাকনন্যা   কেন্যাকজি  আকসে নন্যা।  তন্যাকদরককে  এমনবকে  লমকর 
লফিলেন্যারও যেমবক্তি দন্যাহড় কেরন্যাকনন্যা যেন্যায়ে।

‘বশল্প’ নন্যাকমর পদন্যাথেরটন্যা তন্যাহেকলে বঠকে কেমী? এই প্রেশ্ন আকসে। রবমীন্দ্রনন্যাথেককে লদবখ। 
লদবখ উবন ‘কেন্যাজি’ আর ‘আনন’ নন্যাকমর দমইটন্যা ধন্যারণন্যা বদকয়ে সেন্যাবহেতনককে বমঝকত চিন্যান। 
লবন্যাঝন্যাকত চিন্যান। মকনর আনকন মন্যানমর যেন্যা কেকর,  তন্যা পকড় বশল্প-সেন্যাবহেকতনর এলেন্যাকেন্যায়ে। 
তন্যা লসে কেকর বনছেকে ভন্যাকলেন্যা লেন্যাগন্যা লথেককে। বকেছেম পন্যাওয়েন্যার আশন্যায়ে নয়ে। উকদ্দেশন পমরকণর 
জিনন নয়ে। বশল্প-সেন্যাবহেতন-আটর  হেকচ্ছ অকেন্যারণ আনকনর বকথেন্যা যেজ। বকথেন্যা কেমর। এর 
লকেন্যাকনন্যা  প্রেতনক্ষ উপকযেন্যাবগতন্যা  লনই। বন্যাজিন্যার-মমলেন  লনই। এ বদকয়ে  সেবাংসেন্যার  চিকলে নন্যা। 
কেনন্যাবরয়েন্যার হেয়ে নন্যা। আর যেন্যা কেরকতই হেকব, যেন্যা মন্যানমকরর ওপকর কেতরবন আকেন্যাকর বতর ন্যায়ে, 
যেন্যা নন্যা কেরকলে বনকজিককে মমশবকেকলে পড়কত হেয়ে,  অননকদর সেমসেনন্যা হেয়ে,  অবভকযেন্যাগ হেয়ে, 
নন্যাবলেশ হেয়ে, শন্যাবস্ত পযেরন আসেকত পন্যাকর– লসেটন্যা মন্যানমকরর কেন্যাকজির এলেন্যাকেন্যা। কেন্যাজি মন্যানমর 
কেকর দন্যাকয়ে পকড়। লঠকেন্যায়ে পকড়। বন্যাধন হেকয়ে। দন্যায়ে হেকত পন্যাকর কেতর কবনর। দন্যায়ে হেকত পন্যাকর 
জিমীববকেন্যার। দন্যায়ে হেকত পন্যাকর ধন্যানন্যার। কেন্যাকজি তন্যাই মন্যানমর আনন পন্যায়ে নন্যা। কেন্যাজি মন্যাকনই 
চিন্যাপ। অবশন লযে কেন্যাজি আমন্যার বনকজির, তন্যার কেথেন্যা আলেন্যাদন্যা। লসেটন্যা আনকনর। এ কেন্যাজি 
কেরব বকলে আবম বনকজিই বঠকে কেবর। অনন লকেউ বঠকে কেকর লদয়ে নন্যা। চিন্যাপন্যায়ে নন্যা। এ 
কেন্যাকজির জিনন অনন কেন্যাকরন্যা  কেন্যাকছে আমন্যাককে জিবন্যাববদবহেতন্যা কেরকত হেয়ে নন্যা। এ কেন্যাকজি 
শন্যাবস্তর ভয়ে নন্যাই। পমরস্কন্যাকরর ললেন্যাভ নন্যাই। এ কেন্যাকজি সেফিলেতন্যায়েও পবরতক বপ্ত আকসে নন্যা। 
তক ষন্যা অতক প্ত থেন্যাককে। আকরন্যা ভন্যাকলেন্যা কেকর কেরন্যার আকেন্যাঙন্যা আকরন্যা বন্যাকড়। অকেন্যারকণ। 
এ কেন্যাকজি বনথের হেকলেও আনন। 

রবমীন্দ্রনন্যাকথের  কেন্যাকজির  এই  ধন্যারণন্যাককে  আবম  লমলেন্যাই  পমহবজি-তন্যাবড়ত  বশল্প, 
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কেলেকেন্যারখন্যানন্যা আর ইনন্যাবস্ট্রের সেন্যাকথে। এসেবও বশল্পই বকট। আবদকত অনত তন্যা-ই বছেলে। 
মসেবলেন  বন্যানন্যাকনন্যাটন্যা  শুধম  জিমীববকেন্যা  বছেলে  নন্যা।  আনকনরও  বনন্যাপন্যার  বছেলে।  সেমখ  বছেলে 
তন্যাকত। লচিফৌকেন্যাঠ জিন্যানলেন্যা আর খন্যাট বন্যানন্যাকত বগকয়ে মন্যানমর ছেবব এহককেকছে কেন্যাঠ-লখন্যাদন্যাই 
কেকর। অকেন্যারকণ। ও বজিবনসে ছেন্যাড়ন্যাও জিন্যানলেন্যা হেকতন্যা, দরজিন্যা হেকতন্যা, লশন্যায়েন্যার খন্যাট হেকতন্যা। 
তবমও আটর  কেকরকছে মন্যানমর। 

লসেটন্যা বছেলে প্রেকয়েন্যাজিকনর ওপর প্রেবতভন্যার আবধপকতনর কেন্যালে। লসেটন্যা বছেলে কেন্যাকজির 
ওপকর আনকনর আভন্যা ছেড়ন্যাকনন্যার যেমগ। বশকল্পর যেমগ। কেলে-কেন্যারখন্যানন্যার কেন্যাজিও বছেলে 
তন্যাই  বশল্প।  কেম টমীর-বশল্প।  তন্যারপর  যেখন  মন্যানমকরর  ওপর  পমহবজির  আবধপকতনর  কেন্যালে 
একলেন্যা, মনমরনসেত্তিন্যা পযেরববসেত হেকলেন্যা কেন্যারখন্যানন্যার নন্যাটবলম কত। একলেন্যা ইনন্যাবস্ট্রেয়েন্যালে ‘কেন্যাজি’ 
এর ধন্যারণন্যা। বববচ্ছন্নি হেকলেন্যা মন্যানমর তন্যার কেন্যাজি লথেককে। কেন্যাজি পবরণত হেকলেন্যা হুকেম ম তন্যাবমলে 
কেরন্যার  কেন্যাকজি।  মন্যাবলেককের  হুকেম ম।  পমহবজির  প্রেতনন্যাকদশ।  আজিককের পমহবজিতকন্ত্রি  ‘কেন্যাজি’ 
নন্যামকে ধন্যারণন্যাটন্যাই একেটন্যা ইনন্যাবস্ট্রেয়েন্যালে ধন্যারণন্যা মন্যাত্রি। 

বশল্প তন্যাহেকলে অকেন্যারণ। বশল্প হেকচ্ছ অকেন্যারণ লকেফৌতম হেকলের কেন্যাজি। লকেফৌতম হেলে, প্রেশ্ন, 
সেবন্ধৎসেন্যা,  অনমসেবন্ধৎসেন্যা–  এগুকলেন্যা  মন্যানমকরর  মকনর  মকধন  আকসে  হুদন্যাই।  এ  হেকলেন্যা 
জিনসেমকত্রি পন্যাওয়েন্যা  মনমরন-স্বভন্যাব।  মন্যানমকরর  প্রেজিন্যাবতসেত্তিন্যা।  এগুকলেন্যার  সেকঙই,  আমন্যার 
ধন্যারণন্যা, বশকল্পর লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ। আনকনর লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ। অকেন্যারণ অনমসেবন্ধৎসেন্যায়েই মন্যানমকরর 
আনন। তন্যার সেকজিনশমীলেতন্যা। প্রেজিন্যাবতসেত্তিন্যাই তন্যাই মন্যানমকরর যেন্যাবতমীয়ে বশল্পকবন্যাকধর উৎসে। 
মন্যানমর,  তন্যার মন্যাকন,  বশল্পকবন্যাধহেমীন নয়ে। তন্যা লসে হেকত পন্যাকর নন্যা। বন্যাধনতন্যামমলেকে কেন্যাকজির 
তন্যাড়নন্যা  তন্যাককে  বশল্প-আস্বন্যাদকনর  সেমকযেন্যাগ  লথেককে  ববঞ্চত  কেকর।  ববঞ্চত  হেয়ে  লসে 
বন্যাধনতন্যামমলেকেভন্যাকব। 

৩২.৩ বশল্প-সেন্যাবহেতন-আটর  সেবাংক্রন্যান পমহবজিবন্যাদমী, 
বলেকশবভকে ও ননরন্যাবজিনকে ধন্যারণন্যা

বশল্প-সেন্যাবহেতন-আকটর র লকেন্যাকনন্যা উকদ্দেশন থেন্যাককে নন্যা। উপকযেন্যাবগতন্যা থেন্যাককে নন্যা। কেন্যারণ থেন্যাককে 
নন্যা। বশল্প শুধম  বশকল্পরই জিনন। ‘বশকল্পর জিনন বশল্প’ একেটন্যা পমরকনন্যা  ধন্যারণন্যা। বশকল্পর 
স্বন্যাধমীনতন্যার  লসন্যাগন্যাকন  পবরণত  হেকয়েকছে  তন্যা।  লসন্যাগন্যানটন্যা  ভয়ে  পন্যাইকয়ে  লদয়ে  আমন্যাকদর 
অকনকেককে। বলেন্যা হেয়ে:  এটন্যা  পমহবজিবন্যাকদর  ধন্যারণন্যা।  এটন্যাককে  অকনককে বলেবন্যারন্যালে একেটন্যা 
অনন্যাকপ্রেন্যাচি  মকন  কেকর।  প্রেকেক তপকক্ষ  এটন্যা  একেটন্যা  অনন্যানন্যাবকের কে  অনন্যাকপ্রেন্যাচি।  ননরন্যাবজিনকে 
মকনন্যাভবঙ। এটন্যা অষন্যাদশ শতককের আইবরশ কেবব অস্কন্যার ওয়েন্যাইকল্ডর বন্যানন্যাকনন্যা একেটন্যা 
বন্যাকেন: ‘আটর  ফির আটর সে লসেইকে’। বশল্প তন্যার বনকজির জিননই ঘকট। লযেমন লপ্রেম চিন্যায়ে শুধম 
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বনকজিককেই। লযেমন ফিম লে তন্যার বনকজির জিননই লফিন্যাকট।১ আর ফিম লে ফিম টকলে মন্যানমর লটর 
পন্যায়ে। অকেন্যারণ আনন হেয়ে তন্যার। ফিম কলের গকন্ধর প্রেবত আগ্রহেই মন্যানমকরর বশল্পকবন্যাধ। 
ফিম কলের রকঙের প্রেবত আগ্রহেই মন্যানমকরর বশল্পকবন্যাধ। মন্যানমর, তন্যার মন্যাকন, বশল্পকবন্যাধহেমীন নয়ে। 
লযেমন লপ্রেমকবন্যাধহেমীন লকেন্যাকনন্যা মন্যানমর নন্যাই। হেয়ে নন্যা। 

বশল্প-সেন্যাবহেতন-আটর  সেম্পককের  পমহবজিবন্যাকদর  ধন্যারণন্যা  কেমী  লসে  কেথেন্যায়ে  একেটম  পকরই 
আসেবছে। তন্যার আকগ বলেন্যা দরকেন্যার: আধমবনকে পমহবজিবন্যাদ মন্যাকনই বকেন্তু রন্যাষ্ট্রেমীয়ে পমহবজিবন্যাদ। 
রন্যাকষ্ট্রের সেন্যামবরকে পন্যাহেন্যারন্যায়েই আধমবনকে পমহবজিবন্যাকদর জিন ও ববকেন্যাশ। আজিককের যেমকগও 
তন্যা পবরচিন্যাবলেত এববাং ববকেবশত হেয়ে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে ভতম র বকেকত। ইঙমন্যাবকের ন সেন্যামন্যাবজিনকে প্রেচিন্যারযেন্ত্রি 
যেন্যাককে ‘অবন্যাধ প্রেবতকযেন্যাবগতন্যা’, ‘মমক্তি বন্যাজিন্যার’, ‘অবন্যাধ পমহবজিবন্যাদ’ বকলে চিন্যালেন্যাকত চিন্যায়ে 
তন্যা আসেকলে বনবক্তি-মন্যানমকরর পমহবজিবন্যাদ নয়ে। বনবক্তি-মন্যাবলেককের পমহবজিবন্যাদ নয়ে। রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
পমহবজিবন্যাদ।  মমক্তি  প্রেবতকযেন্যাবগতন্যা  তন্যার  আরন্যাধন  নয়ে।  বনবক্তি-মন্যাবলেককের  বনবক্তিগত 
উকদনন্যাকগর অবন্যাধ ববকেন্যাশ তন্যার আরন্যাধন নয়ে। বনবক্তি-উকদনন্যাক্তিন্যাকদর সেদন্যাসেকজিনশমীলে ক্ষম দ 
পমহবজিককে লসে জিবন্যাই কেকর। জিবন্যাই কেকর কেকপরন্যাকরট-দন্যানকবর একেকচিবটয়েন্যা পমহবজির স্বন্যাকথের। এ 
শুধম ইউকরন্যা-মন্যাবকের ন পমহবজিবন্যাকদর লবলেন্যায়েই সেতন নয়ে। সেতন তন্যা রশ-বলেকশবভকে রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
পমহবজিবন্যাকদর  লবলেন্যায়েও।  বলেকশবভকে  বন্যামপনন্যার  সেন্যামন্যাবজিনকে  প্রেচিন্যারযেন্ত্রি  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
পমহবজিবন্যাদককেই প্রেচিন্যার কেকরকছে ‘সেমন্যাজিতন্ত্রি’ নন্যাকম। সেবরবনন্যাপমী লসেই প্রেচিন্যাকর আমরন্যা ববশ্বন্যাসে 
কেকরবছেলেন্যাম। ঠককেবছেলেন্যাম। বলেকশবভকে সেমন্যাজিতন্ত্রিমী রন্যাষ্ট্রেমীয়ে পমহবজিবন্যাদও বনবক্তি-মন্যানমকরর 
উকদনন্যাকগর ও উত্থিন্যাকনর স্বন্যাধমীনতন্যাককে খমন কেকরবছেলে। খমন কেকরবছেলে পন্যাবটর -কেকপরন্যাকরট-
রন্যাষ্ট্রেপমহবজির স্বন্যাকথের।  বলেকশবভকে সেমন্যাজিতন্ত্রি পবরণত হেকয়েবছেলে লজিলে সেমন্যাজিতকন্ত্রি। দমই 
সেন্যামন্যাকজিনর  শমীতলে যেমকদ্ধি ববভন্যান হেকয়েবছেলেন্যাম আমরন্যা। ভম কলে বগকয়েবছেলেন্যাম:  স্বন্যাধমীনতন্যা 
ছেন্যাড়ন্যা সেমন্যাজিতন্ত্রি দন্যাসেত্ব; আর সেমতন্যা ছেন্যাড়ন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা মন্যাকন পমহবজিবন্যাদমী বপ্রেবভকলেজি। 

লতন্যা আটর  সেম্পককের  এইসেব রন্যাষ্ট্রেমীয়ে পমহবজিবন্যাদ লযে ধন্যারণন্যা লপন্যারণ কেকর এককেবন্যাকরই 
আলেন্যাদন্যা তন্যা। ‘বশকল্পর জিনন বশল্প’ তন্যা নয়ে। বশকল্পর জিনন বশকল্পর ধন্যারণন্যা লতন্যা আনকনর 
ধন্যারণন্যা।  স্বন্যাধমীনতন্যার  ধন্যারণন্যা।  বলেবন্যারন্যালেবন্যাদ,  লেন্যাকদনবন্যাদ,  ললেবননবন্যাদ  –  সেবরপ্রেকেন্যার 
কেতক রত্বপনন্যার  জিননই  ববপজনকে  তন্যা।  আসেকলে  বশকল্পর  লকেন্যাকনন্যা  ধন্যারণন্যাই  থেন্যাককে  নন্যা 
পমহবজিবন্যাকদর। তন্যার কেন্যাকছে বশল্প মন্যাকন কেলে-কেন্যারখন্যানন্যা বশল্প। বশকল্পর ধন্যারণন্যা তন্যার কেন্যাকছে 
কেন্যাকজির  ধন্যারণন্যা  মন্যাত্রি।  শ্রম  আর  মমনন্যাফিন্যার  ধন্যারণন্যা।  বশল্পককে  লসে  কেন্যাকজি  লেন্যাগন্যায়ে 
মমনন্যাফিন্যা-গন্ধমী  সেমন্যাজি  বটবকেকয়ে  রন্যাখন্যার  উকদ্দেকশন।  নবরমন  বটবকেকয়ে  রন্যাখন্যার  স্বন্যাকথের। 

১ ‘সেকবষর উকদ্দেশন পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে নন্যা, বনমরন্যাকণর উকদ্দেশন পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে। ফিম লে লকেন লফিন্যাকট তন্যাহেন্যা 
কেন্যাহেন্যার সেন্যাধন অনমমন্যান কেকর, বকেন্তু ইকটর পন্যাহজিন্যা লকেন লপন্যাকড়, সেমরবকের কেলে লকেন চিকলে, তন্যাহেন্যা 
সেকেকলেই জিন্যাকন। সেন্যাবহেতন  লসেইরূপ সেকজিনধমরমী;  দশরন  ববজন্যান প্রেভক বত  বনমরন্যাণধমরমী।  সেকবষর 
ননন্যায়ে, সেন্যাবহেতনই সেন্যাবহেকতনর উকদ্দেশন।’ রবমীন্দ্রনন্যাথে ঠন্যাকেম র, ‘সেন্যাবহেকতনর উকদ্দেশন’, সেন্যাবহেতন।

রতকৃর্কতসতন্ত লরলপচবনাধ সসনাধধীনতনা: লসচনমনা, সমনাজ ও সম্পরর্ক লনচয় লরছনু রথনা 419



সেবরসেন্যাধন্যারকণর  ওপর  গুবটকেকয়ের  লকেন্দ্রমীভম ত,  একেচ্ছত্রি  এববাং  সেবরন্যাত্মকে-নস্বরতন্ত্রিমী 
শন্যাসেন-কেতক রত্ব  বজিন্যায়ে  রন্যাখন্যার  প্রেকয়েন্যাজিকন।  বলেবন্যারন্যালে  এববাং  মন্যাকের সেমীয়ে  ধন্যারন্যার  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
পমহবজিবন্যাদ তন্যাই বশকল্পর ঘন্যাকড় দন্যাবয়েকত্বর লবন্যাঝন্যা চিন্যাপন্যায়ে। কেন্যাজি চিন্যাপন্যায়ে। বশল্পককে পবরণত 
কেকর কেন্যারখন্যানন্যায়ে। সেবাংস্কক বত পবরণত হেয়ে ইনন্যাবস্ট্রেকত। এভন্যাকব ধন্যারণন্যা জিনন্যায়ে:  বশল্পককে 
এববাং বশল্পমীককে বকেছেম  ‘সেন্যামন্যাবজিকে’ দন্যাবয়েত্ব পন্যালেন কেরকত হেকব। সেমন্যাকজির প্রেবত তন্যাককে 
প্রেবতশ্রুবতবদ্ধি থেন্যাকেকত হেকব। বনছেকে আনকন রন্যাধন্যা  নন্যাচিকব নন্যা।  এববাং এ দন্যাবব  স্বয়েবাং 
শ্রীকেক কষর  নয়ে।  শন্যাসেকে-মতন্যাদকশরর।  বনছেকে  আনকন  পমহবজিপবতকদর  পকক্ষ 
সেমন্যাজি-বনয়েন্ত্রিণ  কেরন্যা  চিকলে  নন্যা।  সেমতরন্যাবাং  আননককেও  কেন্যাকজির  দন্যাবয়েত্ব  বনকত  হেকব। 
শন্যাসেককের মতন্যাদশর প্রেচিন্যাকরর কেন্যাজি কেরকত হেকব তন্যাককে।

 

৩২.৪ সেমন্যাকজি বশল্প-সেন্যাবহেতন-আকটর র অবভঘন্যাত

মকন রন্যাখন্যা দরকেন্যার: লযে ‘কেন্যাজি’ এর কেথেন্যা বলেবছে লসেটন্যা লস্রেফি মতন্যাদবশরকে কেন্যাজি নয়ে বকেন্তু 
ইনন্যাবস্ট্রের প্রেকয়েন্যাজিন লমটন্যাকনন্যার কেন্যাজিও বকট। ইনন্যাবস্ট্রেয়েন্যালে বন্যাজিন্যাকরর চিন্যাবহেদন্যা লমটন্যাকনন্যার 
কেন্যাজি। ইনন্যাবস্ট্রে বলেকত বলেবছে মমলেত ‘কেন্যালেচিন্যার ইনন্যাবস্ট্রে’র কেথেন্যা। উপরন্তু,  কেকপরন্যাকরট 
পমহবজিবন্যাকদর একেটন্যা নববশষন হেকলেন্যা: এখন্যাকন বলেপবস্টেকে যেন্যারন্যা বন্যানন্যায়ে, তন্যারন্যাই আবন্যার ওরমধ 
বন্যানন্যায়ে। এমনবকে উকড়ন্যাজিন্যাহেন্যাজি এববাং বমজিন্যাইলেও তন্যারন্যাই বন্যানন্যায়ে। আবন্যার তন্যারন্যাই বকেন্তু 
প্রেতনকক্ষ-পকরন্যাকক্ষ রন্যাজিবনবতকে দকলের পকষকপন্যারকেতন্যা কেকর। বনবরন্যাচিন প্রেভন্যাববত কেকর। 
সেকবরন্যাপবর, তন্যারন্যাই আবন্যার রন্যাষ্ট্রে-ইনন্যাবস্ট্রের কেন্যাণ্ড-কেন্যারখন্যানন্যাককে যেথেন্যাসেম্ভিব প্রেভন্যাববত কেকর। 

সেমতরন্যাবাং দন্যাহড়ন্যাকচ্ছ:  যেন্যাহেন্যা কেন্যালেচিন্যার ইনন্যাবস্ট্রে,  সেন্যাববরকে অকথের তন্যাহেন্যাই রন্যাষ্ট্রে-কেকপরন্যাকরট 
পমহবজিবন্যাদমী বকনন্যাবস্ত। আজিককের যেমকগ এই রন্যাষ্ট্রে- কেকপরন্যাকরট লদবতন্যারই প্রেধন্যানতম বন্যাহেন 
হেকচ্ছন বন্যাজিন্যার। রন্যাজিবনবতকে বন্যাজিন্যার। আবথেরকে বন্যাজিন্যার। উন্নিয়েন-বন্যাজিন্যার। বন্যাবণবজিনকে 
বন্যাজিন্যার। সেমশমীলে-এনবজিও-সেমন্যাকজির বন্যাজিন্যার। আর ইনন্যাবস্ট্রের বন্যাজিন্যার লতন্যা বকটই। এই 
বন্যাজিন্যাবর  অনন্যাকপ্রেন্যাকচির  কেথেন্যা  মন্যাথেন্যায়ে  লরকখই  এখন্যাকন  আবম  বশল্প-সেন্যাবহেতন-আকটর র 
বহুলেকেবথেত দন্যাসেত্ব দন্যাবয়েত্ব কেতরবন কেন্যাজি কেবমটকমকনর কেথেন্যা বনকয়ে আলেন্যাপ কেরবছে। 

লতন্যা এখন বশল্প বন্যা লযেককেন্যাকনন্যা লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর ঘন্যাকড় যেবদ আমরন্যা ‘কেন্যাজি’ চিন্যাপন্যাই, 
তখন কেমী ঘকট। তখন তন্যার কেন্যাছে লথেককে আমরন্যা বকেছেম  ফিলে আশন্যা কেবর। ধকর বনই: এর 
ফিকলে এই ঘটকব। অমমকে কেন্যাকজির ফিকলে তমমকে ঘটকব। আমরন্যা যেন্যা বকেছেম কেরব, হেন্যাকতনন্যাকত 
তন্যার বকেছেম নন্যা বকেছেম ফিলে পন্যাব। লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-শন্যাকস্ত্রর ভন্যারন্যায়ে বলেকলে, প্রেবতটন্যা কেন্যাকজির বকেছেম 
একেটন্যা ‘ইমপনন্যাক’ ঘটকব। নগদ ‘ইকফিক’ পড়কব। 

আমন্যাকদর  তথেন্যাকেবথেত ‘সেন্যামন্যাবজিকে ববজন্যান’  এর গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-শন্যাখন্যায়ে,  গণ-
লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ-গকবরণন্যায়ে,  এই ‘ইমপনন্যাক’ নন্যামকে পদন্যাথেরটন্যা বনকয়ে মনন্যালেন্যা পনন্যাচিন্যালে-কেনন্যাচিন্যালে 
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আকছে। বড় বড় গকবরণন্যা হেকয়েকছে অকনকে। ১৯২০-র দশকে লথেককে শুর কেকর এ যেন্যাবত 
মনন্যাসে কেবমউবনককেইশন বরসেন্যাকচির  লমন্যাদ্দেন্যা কেথেন্যা যেন্যা লবন্যাঝন্যা লগকছে তন্যা হেকলেন্যা: আমরন্যা কেখনই, 
লকেন্যাকনন্যা বরসেন্যাকচিরর মন্যাধনকমই,  ইমপনন্যাক লমজিন্যার কেরকত পন্যাবর নন্যা। মন্যাপকত পন্যাবর নন্যা কেমী 
ইমপনন্যাক পড়কছে। (সেন্যামন্যাবজিকে জিবরকপর, ববকশর কেকর বন্যাজিন্যার-জিবরকপর, কেথেন্যা এখন্যাকন 
হেকচ্ছ নন্যা। এসেব জিবরপ বকেছেম  ধন্যারণন্যা পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে নববকে। লসে কেথেন্যা এখন্যাকন হেকচ্ছ নন্যা।) 
কেমন লসেন্সও এটন্যা বকলে। ইমপনন্যাক আমরন্যা মন্যাপকত পন্যাবর নন্যা। পমরকনন্যা ললেন্যাককেরন্যা এটন্যা 
আজিককে নন্যা,  অকনকে আকগই লজিকনকছেন। লজিকনকছেন আমন্যাকদর তথেন্যাকেবথেত লসেন্যাশনন্যালে 
সেন্যাইবনবফিকে লকেন্যাকনন্যা অনন্যাকপ্রেন্যাচি ছেন্যাড়ন্যাই। লযেমন ধরন ‘গমীতন্যা’র কেমরকযেন্যাগ লযে: কেন্যাজি হেকলেন্যা 
লযে কেন্যাজি কেকর যেন্যাওয়েন্যা। কেকর যেন্যাওয়েন্যাটন্যাই মমলে বনন্যাপন্যার। লযেটন্যা বনকজির কেন্যাজি বকলে মকন 
হেয়ে,  লসেটন্যা  কেকর যেন্যাওয়েন্যা।  এর ফিলে কেমী  ঘটকব  লসেটন্যা  বনকয়ে  লকেন্যাকনন্যা  আশন্যা  নন্যা  কেরন্যা। 
প্রেতনন্যাশন্যা নন্যা কেরন্যা। যেন্যা ফিলে ঘটন্যার লসেটন্যা লতন্যা ঘটকবই। লসেটন্যা লযে আমরন্যা বমকঝ লফিলেকত 
পন্যারব, মন্যাপ কেরকত পন্যারব, পবরমন্যাপ কেকর জিন্যানকত পন্যারব– তন্যা কেখনই হেয়ে নন্যা। গমীতন্যা 
অবশন  সেরন্যাসেবর  বকলে  বন  বকট  লযে:  কেমরফিলে  পবরমন্যাপ  কেরন্যা  যেন্যায়ে  নন্যা।  বকেন্তু  গমীতন্যার 
কেমরকযেন্যাকগর এ একে ববকশর উপলেবব লতন্যা বকটই। 

সেতকেভর ন্যাকব একেটন্যা কেথেন্যা এখন্যাকন বকলে রন্যাখন্যাটন্যা ববকশর দরকেন্যার। সেমন্যাকজি বমবডিয়েন্যার 
প্রেভন্যাব  থেন্যাকেন্যা  নন্যা  থেন্যাকেন্যা  একে  কেথেন্যা,  আর  লসেই  প্রেভন্যাবটমকেম  পবরমন্যাপ  কেরকত  পন্যারন্যার 
বনন্যাপন্যারটন্যা আলেন্যাদন্যা কেথেন্যা। সেমন্যাকজি প্রেকেক তপকক্ষ বমবডিয়েন্যার প্রেভন্যাব ববপমলে,  বহু-বববচিত্রি, 
পবরবনন্যাপ্ত। এ বনকয়ে লকেন্যাকনন্যা সেকনহেই নন্যাই। বমবডিয়েন্যা-পবণ্ডকতরন্যা এতদমর পযেরন বলেকত 
থেন্যাকমন নন্যা লযে:  সেমন্যাকজির ওপর বমবডিয়েন্যার প্রেভন্যাব আকছে বকেনন্যা লসেই প্রেশ্ন লতন্যালেন্যা আর 
বশশুর ওপর মন্যাকয়ের প্রেভন্যাব  আকছে বকেনন্যা  লসেই প্রেশ্ন বজিকজসে কেরন্যার  মকতন্যাই  বন্যাহুলেন 
(স্টেনন্যানবলে বনন্যারন্যান প্রেমমখ, ১৯৮৪: ২৫২)। 

এর পকরও সেকনহে ওকঠ। সেকনহে ওকঠ বমবডিয়েন্যার নমীবতবনধরন্যারণমী মহেকলে। সেকনহে 
ওকঠ  বশক্ষন্যায়েতবনকে  পবরসেকর।  এববাং  লসেই  সেকনকহের  রন্যাজিনমীবত  দমকবরন্যাধন  নয়ে  নববকে। 
সেমন্যাকজির ওপর বমবডিয়েন্যার প্রেভন্যাব লযে সেবরপ্লন্যাবমী, লসে কেথেন্যা স্বমীকেন্যার কেরকত লগকলে অবধপবত 
বমবডিয়েন্যার ওপর দন্যায়ে আকসে। সেমন্যাকজি সেবাংঘবটত অকনকে অনন্যাকেন্যাবঙত প্রেবণতন্যার দন্যায়ে, 
অনত আবাংবশকে দন্যায়ে, চিন্যাকপ বমবডিয়েন্যার ঘন্যাকড়। বনষক বত লমকলে নন্যা। এই দন্যায়ে লঘন্যাহচিন্যাকনন্যার 
দন্যাবয়েত্ব চিকড় বকসে অবধপবত বশক্ষন্যায়েতবনকে মহেকলের কেলেকমর ডিগন্যায়ে। তন্যাহরন্যা প্রেন্যায়ে প্রেমন্যাণ 
কেকরই ছেন্যাকড়ন: সেমন্যাকজি যেন্যা বকেছেম ঘটকছে তন্যার দন্যায়ে নন্যানন্যান সেন্যামন্যাবজিকে প্রেবতষন্যাকনরই বকট। 
বমবডিয়েন্যা লসেখন্যাকন সেন্যাইডি লেন্যাইকনর মন্যাইনর লপ্লয়েন্যার মন্যাত্রি।  সেমন্যাকজি বমবডিয়েন্যার ‘নন্যাই-প্রেভন্যাব’ 
তত্ত্ব লজিহককে বকসে বশক্ষন্যায়েতবনকে পন্যাঠনপমস্তককে। সেন্যামন্যাবজিকে গকবরণন্যার পদ্ধিবততকত্ত্বর লদন্যাহেন্যাই 
বদকয়ে বলেন্যা হেয়ে ‘নবজন্যাবনকে’ভন্যাকব বমবডিয়েন্যার প্রেভন্যাব বনধরন্যারণ কেরন্যা যেন্যাকচ্ছ নন্যা। তন্যার মন্যাকন 
প্রেভন্যাবই নন্যাই। আসেকলে তন্যা নয়ে লমন্যাকটও। এ কেথেন্যা সেতন লযে বমবডিয়েন্যা আমন্যাকদর আচিরণ 
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বন্যা  মকনন্যাভন্যাব  বদলেন্যাকত  পন্যাকর,  এই  মকমর  লকেন্যাকনন্যা  গকবরণন্যা-প্রেমন্যাণ  পন্যাওয়েন্যা  যেন্যায়ে  নন্যা 
বলেকলেই  চিকলে;  বকেন্তু  এমন  ধরকনর  গকবরণন্যা-প্রেমন্যাণ  আকছে  অকঢলে  যেন্যা  লথেককে 
সেমস্পষভন্যাকব  লদখন্যা  যেন্যায়ে  লযে  বমবডিয়েন্যা  আমন্যাকদর  ববদনমন্যান  মকনন্যাভন্যাবসেমমহেককে  আকরন্যা 
পন্যাকেন্যাকপন্যাক্তি কেকর তম লেকত পন্যাকর,  লসেগুকলেন্যার নবধতন্যা বদকত পন্যাকর। উদন্যাহেরণ বহেকসেকব 
বলেন্যা যেন্যায়ে,  লযে  মন্যানমর   কেখকনন্যা  সেবহেবাংসে আচিরণ কেকর বন বন্যা  সেবহেবাংসে আচিরণ কেরন্যার 
প্রেবণতন্যা যেন্যার মকধন কেখকনন্যাই বছেলে নন্যা লস্রেফি বমবডিয়েন্যার প্রেভন্যাকব তন্যার মকধন সেবহেবাংসেতন্যার 
প্রেবণতন্যা নতবর হেকচ্ছ এমনটন্যার প্রেমন্যাণ গকবরনন্যায়ে পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে নন্যা;  বকেন্তু সেবহেবাংসেতন্যার 
মকনন্যাভন্যাব  যেন্যার  মকধন  সেন্যামন্যাবজিকে-পন্যাবরবন্যাবরকে  কেন্যারকণ  ইকতন্যামকধনই  আকছে,  বমবডিয়েন্যার 
প্রেভন্যাকবর কেন্যারকণ  লসেই মকনন্যাভন্যাব  আকরন্যা  পন্যাকেন্যাকপন্যাক্তি হেয়ে,  নবধ বকলে প্রেবতপন্নি হেয়ে। 
নবধতন্যা  প্রেদন্যাকনর  এই  ঘটনন্যা,  তথেন্যা  ববদনমন্যান  মকনন্যাভন্যাবককে  আকরন্যা  পন্যাকেন্যাকপন্যাক্তি কেকর 
তম লেকত পন্যারন্যার এই ক্ষমতন্যা,  বমবডিয়েন্যাককে অসেন্যাধন্যারণ ক্ষমতন্যার অবধকেন্যারমী  কেকর লতন্যাকলে 
নববকে। এববাং লসেই ক্ষমতন্যা ববদনমন্যান কেপট গণতন্ত্রিককে সেবতনকেন্যাকরর গণতন্ত্রি বকলে প্রেবতপন্নি 
কেকর  তম লেকত  পন্যাকর  বমবডিয়েন্যা-গ্রন্যাহেকেকদর  মকন।  তন্যার  মন্যাকন,  বমবডিয়েন্যার  সেন্যামন্যাবজিকে 
প্রেভন্যাব-প্রেবতপবত্তি-ক্ষমতন্যা রমীবতমকতন্যা সেমদমর-প্রেসেন্যারমী বকট। (এ বনকয়ে আকলেন্যাচিনন্যার জিনন 
দষবন: লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০০৮।) 

এখন্যাকন আবম যেখন বলেবছে: বমবডিয়েন্যার প্রেভন্যাব সেমবনবদরষভন্যাকব বন্যা পমঙন্যানমপমঙভন্যাকব 
বনধরন্যারণ কেরন্যার উপন্যাকয়ের ‘নবজন্যাবনকে’ পদ্ধিবত নন্যাই, তখন লবন্যাঝন্যাকত চিন্যাইবছে লযে বমবডিয়েন্যার 
সেন্যামন্যাবজিকে প্রেভন্যাব-প্রেবতপবত্তি লবন্যাঝন্যার উপন্যায়ে হেকচ্ছ ববচিন্যার-ববকশরণমমলেকে পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা। 
ববচিন্যার-ববকশরণমমলেকে  পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা  কেকর  লকেন্যাকনন্যা  বকেছেম  লবন্যাঝন্যা  মন্যাকন  অনমভব  লথেককে 
লবন্যাঝন্যা। কেন্যাণ্ডজন্যান বদকয়ে লবন্যাঝন্যা। চিন্যারপন্যাকশ তন্যাবকেকয়ে যেমবক্তিবমবদ্ধি-ববচিন্যারবমবদ্ধি বদকয়ে লবন্যাঝন্যা। 

৩২.৫ সেমন্যাকজি-বসেকনমন্যায়ে-সেবরত্রি নতম নকত্বর দন্যাবব

আকরকেটন্যা  ববরয়ে  প্রেন্যায়েই  আকসে  –  ‘নতম ন  চিলেবচ্চত্রি’,  ‘নতম ন  ধন্যারন্যার  চিলেবচ্চত্রি’। 
নতম নকত্বর এই সেন্যাবরক্ষবণকে দন্যাবব সেমন্যাকজির অনন সেব লক্ষকত্রিও আকসে নববকে। লযেমন নতম ন 
ধন্যারন্যার রন্যাজিনমীবত। নতম ন ধন্যারন্যার সেন্যাবহেতন। নতম ন ধন্যারন্যার বমবডিয়েন্যা। নতম ন ধন্যারন্যার সেবাংগঠন। 
ইতনন্যাবদ। প্রেভক বত। ধন্যারণন্যাটন্যা এমন:  সেবসেময়েই একেটন্যা নতম ন বকেছেম  আসেকত হেকব। এই 
ধন্যারণন্যাটন্যাও লখয়েন্যালে কেবর আবম লযে এটন্যা আমন্যাকদর কেন্যালেচিন্যারন্যালে ইনন্যাবস্ট্রে এববাং অননন্যানন 
ইনন্যাবস্ট্রেয়েন্যালে মন্যাককের কটর বডিমনন্যান। কেন্যালেচিন্যার-ইনন্যাবস্ট্রের চিন্যালেচিলেন বনকয়ে কেথেন্যা বলেকত বগকয়ে 
বথেওডির  অনন্যাকডিন্যাকনরন্যা  এববাং  মনন্যাক্স  লহেন্যাকখরইমন্যার  (১৯৪৪)  এই  সেদন্যানতম নকত্বর  প্রেসেঙ 
তম কলেবছেকলেন। কেবথেত এই সেদন্যানতম নত্ব আসেকলে বমথেনন্যানতম নত্ব, ছেদনতম নত্ব, ছেদস্বন্যাতন্ত্রিন। 
যেবদও পন্যাইকেন্যাবর-সেবাংস্কক বত বন্যা ঢন্যালেন্যাও সেবাংস্কক বতর বন্যা মনন্যাসে কেন্যালেচিন্যাকরর ইনন্যাবস্ট্রে সেন্যারন্যাক্ষণই 
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দন্যাবব কেরকত থেন্যাককে লযে তন্যাকদর উৎপন্যাবদত প্রেবতটন্যা পণনই অননন, স্বতন্ত্রি, নতম ন – বকেন্তু 
প্রেকেক ত-পকক্ষ  ‘কেন্যালেচিন্যার  এখন  প্রেকতনকেটন্যা  বজিবনকসের  ওপর  এহককে  বদকচ্ছ  একেই 
বসেলেকমন্যাহের। বফিল,  লরবডিও আর মনন্যাগন্যাবজিনগুকলেন্যা বমকলে এমন একেটন্যা বসেকস্টেম গকড় 
তম কলেকছে  লযেটন্যা  সেমকগ্রর  বদকে  লথেককে  সেমরূপ,  অবাংশগুকলেন্যার  বদকে  বদকয়েও  সেমরূপ’। 
(অনন্যাকডিন্যাকনরন্যা এববাং লহেন্যাকখরইমন্যার, ১৯৪৪: ৯৪)। লতন্যা, নতম নকত্বর এই সেন্যাবরক্ষবণকে দন্যাবব 
ছেন্যাড়ন্যা কেক বত্রিম চিন্যাবহেদন্যাবভবত্তিকে বন্যাজিন্যার-বনবস্থিন্যা বটকেকত পন্যাকর নন্যা। একেই লপ্রেন্যাডিন্যাক একেই 
মন্যাককের কট লববশবদন চিকলে নন্যা। মন্যানমর কন্যান হেকয়ে যেন্যায়ে। প্রেবতটন্যা বনন্যাকনর প্রেবতটন্যা লপ্রেন্যাডিন্যাকককে 
লকেন্যাকনন্যা নন্যা লকেন্যালনন্যাভন্যাকব নতম ন নতম ন ধরকনর বকেছেম-একেটন্যা বনন্যাপন্যার বকে লযেন বদকত হেয়ে। এ 
নতম ন আসেকলে কেক বত্রিম নতম ন। সেবতনকেন্যাকরর নতম ন বকেছেম নয়ে। যেন্যা বচিরপমরন্যাতন তন্যা-ই লতন্যা 
বচিরনতম ন। তথেন্যাকেবথেত নতম নকত্বর এই সেন্যাবরক্ষবণকে দন্যাবব লথেককে লবন্যাঝন্যা যেন্যায়ে: সেমন্যাকজি এই 
মমহেমকতর  যেন্যা-বকেছেম চিলেকছে, লসেগুকলেন্যার গ্রহেণকযেন্যাগনতন্যা আর নন্যাই। 

প্রেশ্নটন্যা প্রেকেক তপকক্ষ নতম নকত্বর নয়ে। প্রেশ্নটন্যা আসেকলে পবরবতর কনর। আমরন্যা সেবন্যাই-ই 
আসেকলে চিন্যাই এই জিরন্যামরন্যা রন্যাষ্ট্রে-সেন্যামন্যাবজিকে বকনন্যাবকস্তর পবরবতরন ঘটমকে। উন্নিত একেটন্যা 
আথের-সেন্যামন্যাবজিকে বকনন্যাবস্ত আমন্যাকদর প্রেন্যাপন। কেন্যাবঙত পবরবতর কনর পবরষন্যার একেটন্যা 
রূপকরখন্যা আমন্যাকদর মন্যাথেন্যায়ে থেন্যাককে নন্যা। এই সেমকযেন্যাকগ,  আমন্যাকদর সেবরজিনমীন পবরবতরন-
আকেন্যাঙন্যাককে পমহবজি কেকর বনবসেন্যা কেকর কেকপরন্যাকরট বন্যাবণজিন-সেঙ্ঘ। পনন্যাককেট পবরবতরন 
কেকর তন্যারন্যা বলেকত চিন্যায়ে, এই নন্যাও পবরবতরন। ভন্যাব-ভবঙ-কেন্যায়েদন্যা-কেন্যাবরগবর-লকেরন্যামবতর 
পবরবতরনককেই তন্যারন্যা প্রেকেক ত পবরবতরন বহেকসেকব চিন্যালেন্যাকত চিন্যায়ে। নতম ন বকলে চিন্যালেন্যাকত চিন্যায়ে। 
একদর  কেন্যাকছে  নতম ন  মন্যাকন  নতম ন  পনন্যাককেট।  নতম ন  মন্যাকন  নতম ন  বমবলেবচিন-সেম্ভিন্যারণ। 
এইজিনন সেবরত্রি একেবদককে নতম নকত্বর আকেন্যাঙন্যা, একে বদককে বনকজিককে নতম ন বকলে সেদন্যা-
সেবরদন্যা দন্যাবব কেরকত থেন্যাকেন্যা,  অনন বদককে লসেই পমরন্যাতন বচিনন্যাবদ্ধিতন্যার পন্যাহককে খন্যাবব লখকত 
থেন্যাকেন্যা – এই হেকচ্ছ আমন্যাকদর পবরবস্থিবত। 

এত  এত  নতম কনর  লকেতন  ওড়ন্যার  পরও,  আমন্যাকদর  এই  পবরবস্থিবতর  লকেন্যাকনন্যা 
পবরবতরন ঘকট নন্যা। পমহবজির হেন্যাকত বসেকনমন্যা ববন। টন্যাকেন্যা নন্যা থেন্যাকেকলে বই পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে নন্যা। 
অকেল্পনমীয়ে  নবরমন।  আর গুবটকেকয়ের হেন্যাকত  সেবরসেন্যাধন্যারকণর  ভন্যাগন  বনধরন্যারকণর  দন্যাবয়েত্ব 
অপরণ। আত্মশবক্তি, বনবক্তির স্বরন্যাজি, সেমন্যাজির সেবরকক্ষকত্রি সেন্যামন্যাবজিকে স্ববনয়েন্ত্রিণ প্রেবতষন্যা, 
রন্যাষ্ট্রেশবক্তির বদকলে বনবক্তি-শবক্তি ও সেমন্যাজিশবক্তিককে ববকেবশত কেকর লতন্যালেন্যা – এই সেব 
প্রেসেঙ বনকয়ে কেথেন্যা নন্যা বকলে নতম নকত্বর কেথেন্যা, পবরবতর কনর কেথেন্যা স্পষ কেকর ভন্যাবকত পন্যারন্যা 
যেন্যায়ে নন্যা। আসেকলে আমন্যাকদর নতম নত্ব-বচিনন্যা কেখকনন্যাই স্বন্যাধমীনতন্যার সেন্যাকথে সেম্পকের  পন্যাতন্যায়ে 
বন। ফিকলে আমন্যাকদর নতম নকত্বর ধন্যারণন্যাও সেমন্যাকজির নন্যানন্যা লশ্রণমীর অনমশমীবলেত দমীক্ষন্যায়েন-
প্রেককেফৌশকলের  প্রেবশক্ষকণ  প্রেবশবক্ষত।  দমীবক্ষত।  মমখস্ত।  পবরবতরন  বলেকত  কে-দকলের 
জিন্যায়েগন্যায়ে খ-দকলের লচিকয়ে লববশ বকেছেম  আমরন্যা ভন্যাবকত পন্যাবর বকলে লদখন্যা যেন্যায়ে নন্যা। এর 
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লচিকয়ে  লববশ  ববপ্লবমী  হেকলে  ভববরনকতর  কেন্যাকছে  আমরন্যা  একেটন্যা  সেবরমঙলেময়ে  গ-দকলের 
প্রেতনন্যাশন্যা কেরকত থেন্যাবকে। তক তমীয়ে ধন্যারন্যা। তক তমীয়ে শবক্তি। এই তক তমীয়ে শবক্তিটন্যা আকরন্যা লববশ 
শবক্তিশন্যালেমী হেকয়ে উঠকলে বন্যা ক্ষমতন্যায়ে লগকলে লযে আর তক তমীয়ে শবক্তি থেন্যাকেকব নন্যা,  প্রেথেম 
শবক্তি বন্যা  বদ্বিতমীয়ে শবক্তিকত পবরণত হেকব,  তখন কেমী  হেকব? আকরকে ধরকনর, ‘নতম ন 
ধরকনর’ কে-দলে বন্যা খ-দকলের মকতন্যাই একেটন্যা দলে হেকব নন্যা লসেটন্যা? আসেকলে,  ববদনমন্যান 
বনবস্থিন্যার  আকরন্যা  একেটম  উন্নিবতর  বন্যাইকর  আমন্যাকদর  পবরবতর কনর  ধন্যারণন্যা  লপফৌহছেন্যায়ে  নন্যা। 
খন্যারন্যাপ লনতন্যার বদকলে ভন্যাকলেন্যা লনতন্যা, অসেৎ কেমরকেতন্যা-আমলেন্যার পবরবকতর  সেৎ ও লযেন্যাগন 
আমলেন্যার জিনন প্রেতমীক্ষন্যা কেরন্যাই আমন্যাকদর পবরবতর কনর সেন্যাধনন্যা।

এসেব প্রেশ্ন ববকবচিনন্যায়ে নন্যা বনকয়ে নতম ন ধন্যারন্যার সেন্যাবহেতন বন্যা নতম ন ধন্যারন্যার রন্যাজিনমীবত বন্যা 
নতম ন ধন্যারন্যার চিলেবচ্চত্রি হেকব বকলে মকন হেয়ে নন্যা। ববদনমন্যান বসেকস্টেমটন্যাককেই আমরন্যা নবন্যাবয়েত 
কেরকত  থেন্যাকেব।  উৎপন্যাবদত-পমনরৎপন্যাবদত  কেরকত  থেন্যাকেকব  তথেন্যাকেবথেত  ‘ববদনমন্যান 
বন্যাস্তবতন্যা’লকেই। এ প্রেশ্ন ববকবচিনন্যায়ে নন্যা বনকয়ে আমন্যাকদর বশল্প-  সেন্যাবহেতন-আটর -বসেকনমন্যা 
স্বপ্নে লদখকত পন্যারকব নন্যা। ‘বন্যাস্তবতন্যা’র লগন্যালেকেধন্যাহধন্যায়ে ঘমরপন্যাকে লখকত থেন্যাকেকব। 

৩২.৬ বসেকনমন্যায়ে লযেফৌনতন্যা, অশমীলেতন্যা ও অপরন্যাধ

বসেকনমন্যায়ে অশমীলেতন্যা প্রেশ্ন, ‘পবততন্যা’ প্রেশ্ন, নন্যারমীর প্রেশ্ন – ববকশর কেকর বহেবন বসেকনমন্যায়ে 
নন্যাকচি নন্যাবয়েকেন্যাকদর বনবহেন্যার কেরন্যার প্রেশ্ন, এববাং বহেবন বসেকনমন্যার জিমবনয়ের পন্যাটর নন্যার বন্যা বহেবন 
বসেকনমন্যার মন্যাইনর পন্যাটর নন্যার বহেকসেকব বন্যাবাংলেন্যা বসেকনমন্যায়েও নন্যাবয়েকেন্যা নন্যাচিন্যাকনন্যার প্রেশ্ন – এসেব 
প্রেকশ্ন  সেন্যাইয়েমীদ  ভন্যাইকয়ের  সেন্যাকথে  মতবভন্নিতন্যা  আকছে  আমন্যার  (দষবন:  আবম  সেন্যাইয়েমীদ, 
২০১৩)। 

এগুকলেন্যা আমন্যাকদর বহুলে আকলেন্যাবচিত প্রেশ্ন। এববাং সেবরময়ে আকলেন্যাচিনন্যার বসেদ্ধিন্যানও 
সেবন্যার জিন্যানন্যা। কেন্যাকরন্যা লকেন্যাকনন্যা বভন্নিমত আকছে বকলে মকন হেয়ে নন্যা। বভন্নিমতহেমীন সেমন্যাজি 
আমন্যাকদর। বসেকনমন্যায়ে নন্যারমীঘবটত অশমীলেতন্যা এববাং সেবহেবাংসেতন্যার প্রেকশ্ন আমন্যাকদর ববদ্বিৎ-
সেমন্যাজি সেবরসেম্মত বধক্কন্যার উচ্চন্যারকণর লববশ লকেন্যাকনন্যা বনন্যাখনন্যা  হেন্যাবজির কেরকত পন্যাকর নন্যা। 
এগুকলেন্যাককে অ-বশল্প,  অপসেবাংস্কক বত,  বশল্পববকরন্যাধমী  ইতনন্যাবদ  আখনন্যায়ে আখনন্যাবয়েত কেকর 
তন্যার ববপরমীকত স্থিন্যাপন কেরন্যা হেয়ে বশল্পককে। 

এই জিন্যায়েগন্যাটন্যাকত খটকেন্যায়ে পড়কত হেয়ে। মন্যাদকে, পকনরন্যা, মন্যাস্তন্যাবন এগুকলেন্যার ববপরমীত 
বদকে লথেককে বশল্পককে লদখন্যা, সেবাংজন্যাবয়েত কেরন্যার উকদনন্যাকগ আমন্যার খটকেন্যা লেন্যাকগ। অশমীলেতন্যা 
মন্যাদকে পকনরন্যা মন্যাস্তন্যাবন ক্রন্যাইম ‘পবততন্যা’ ইতনন্যাবদর ববপরমীকত শমীলেতন্যা সেমশমীলেতন্যা উচ্চতন্যার 
বন্যা উকচ্চ-অববস্থিতন্যার ধন্যারণন্যা – এই ধন্যারণন্যাগুকলেন্যা খমব বন্যাইনন্যাবর ধন্যারণন্যা। ‘সেন্যাদন্যা বনন্যাম 
কেন্যাকলেন্যা’, ‘ইকয়েসে বনন্যাম লনন্যা’, ‘ভন্যাকলেন্যা বনন্যাম মন’র মকতন্যা বন্যাইনন্যাবর ধন্যারণন্যা এগুকলেন্যা। 
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বন্যাস্তব  এ-রকেম  নন্যা।  কেবম্পউটন্যাকরর  মকতন্যা  ‘বজিকরন্যা  বনন্যাম  ওয়েন্যান’  বদকয়ে  আমন্যাকদর 
বন্যাস্তবতন্যা রবচিত নন্যা। 

আর আবম প্রেচিমর  দমবশ্চিনন্যায়ে পকড় যেন্যাই। আবম যেখন একেটম  অল্প বয়েকসেই বহেবন 
বসেকনমন্যার  নন্যাকচির,  বন্যাবাংলেন্যা  বসেকনমন্যার  নন্যাবয়েকেন্যাকদর,  হেবাংকেবাং-এর  বসেকনমন্যার  লযেফৌনদককশনর 
পন্যালন্যায়ে  পকড়  বগকয়েবছেলেন্যাম,  তখন  লথেককে  আবম  খমবই  দমবশ্চিনন্যায়ে  পকড়  আবছে।  এই 
বসেকনমন্যার দকশনগুকলেন্যা – এরন্যা কেমী বলেকত চিন্যায়ে? এসেব দককশনর অথের কেমী? এটন্যা বনশ্চিয়েই 
আলেন্যাদন্যা  একেটন্যা ভন্যারন্যা,  আবম যেন্যার অথের  বমবঝ নন্যা। এরন্যা  বনশ্চিয়েই বকেছেম  বলেকত চিন্যায়ে। 
বনশ্চিয়েই এরন্যা বকেছেম  বলেকছে। বকলে চিকলেকছে। আমরন্যা তন্যা নন্যা বমকঝ এগুকলেন্যাককে ঢন্যালেন্যাও 
বননন্যা কেকরই আমন্যাকদর কেতরবন সেমন্যাধন্যা কেরবছে। আমন্যার কেন্যাকছে এরকেম মকন হেয়ে। 

তন্যাবমলে-বহেবন বসেকনমন্যার  নন্যাচি  ইগকনন্যার  কেরন্যা  কেবঠন। এটন্যা  একতন্যা  পন্যাওয়েন্যারফিম বলে 
লপ্রেকজিকনডি,  একতন্যা পন্যাওয়েন্যারফিম বলে লযে  এই পন্যাওয়েন্যারফিম লেকনকসের একেটন্যা বনন্যাখনন্যা-অথের-
তরজিমন্যায়ে  লপফৌহছেন্যাকনন্যার  লচিষন্যা  কেরন্যাটন্যা  খমব  জিরবর।  এই  তন্যাড়নন্যা  বকেছেমকতই  আমন্যাককে 
ছেন্যাড়কলেন্যা নন্যা। এববাং এখনও লযে আবম এর সেবঠকে উত্তির জিন্যাবন তন্যা-ও নন্যা। বকেন্তু একেটন্যা 
বদকে আমন্যার অনত খমব পবরষন্যার লেন্যাকগ। লসেটন্যা হেকলেন্যা আমরন্যা অকনকে বকেছেম লখয়েন্যালে কেবর 
নন্যা। অথেচি সেব আমন্যাকদর আকশপন্যাকশই আকছে। 

লযেফৌনতন্যাককে  ইদন্যানমীবাং  আবম  লদবখ  তকন্ত্রির  আকলেন্যাককে।  স্বন্যাধমীনতন্যার  আকলেন্যাককে। 
আমন্যাকদর তন্ত্রি-সেন্যাবহেতন ভন্যারতবকররর সেবকচিকয়ে পমরকনন্যা সেন্যাবহেতন। এমনবকে লবকদর চিন্যাইকত 
পমরকনন্যা। দন্যাববটন্যা আমন্যার কেন্যাকছে ননন্যাযেনই মকন হেয়ে,  লকেননন্যা আবম শুধম  বলেবখত সেন্যাবহেতন 
বলেবছে নন্যা। তকন্ত্রির উপন্যাচিন্যার,  বচিহ্নে,  লমফৌবখকে ভন্যারন্যা সেবই তন্ত্রি-সেন্যাবহেকতনর মকধন পকড়। 
সেব সেন্যাবহেকতনর লবলেন্যায়েই তন্যাই। এখন লসেগুকলেন্যা বনকয়ে কেথেন্যা বলেন্যার সেমকযেন্যাগ নন্যাই। 

তন্ত্রি-সেন্যাবহেতন লসেই প্রেন্যাচিমীনতম কেন্যালে লথেককেই লখয়েন্যালে কেরকছে লযে: লযেফৌনতন্যাককে শন্যাসেকে-
শন্যাস্ত্র-মতন্যাদশর  বনবরদ্ধি লঘন্যারণন্যা কেকর লরকখকছে। সেমন্যাকজি নরনন্যারমীর লমলেন্যাকমশন্যার লক্ষকত্রি, 
আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যার  লক্ষকত্রি  লকেন্যাকনন্যা  প্রেকেন্যার  লযেফৌন  প্রেসেঙ  বনবরদ্ধি।  সেবরপ্রেকেন্যার  লযেফৌন 
এক্সকপ্রেশন বনবরদ্ধি। পন্যাপ। শন্যাস্ত্রধমর বকলে নন্যারমী নরককের দ্বিন্যার। 

শন্যাস্ত্রধমর২ মন্যাকন শন্যাসেকে-লশ্রণমীর ধমর। যেন্যাজিকেকদর ধমর। ধমর আবদকত মন্যানমকরর ধমর। 
আলন্যাহের ধমর। ধমর আবদকত যেন্যাজিকেকদর নন্যা। শন্যাকস্ত্রর নন্যা। শন্যাসেকেকদর নন্যা। বকেন্তু পকর 
এটন্যা শন্যাসেকেকদর এববাং যেন্যাজিকেকদর পন্যালন্যায়ে পকড়। চিন্যাচির  লমন্যালন্যা ঠন্যাকেম র পমকরন্যাবহেত বন্যাহ্মণ 
এববাং  রন্যাজিন্যাকদর  লযেফৌথে  প্রেকযেন্যাজিনন্যায়ে  বনবমরত  হেয়ে  শন্যাস্ত্রধমর।  আকসে  ববধন্যান।  আকসে 
আইনকেন্যানমন। আকসে জিন্যাগবতকে শন্যাবস্ত। শন্যাবস্তর একেমন্যাত্রি মন্যাবলেকে সেকবষকেতর ন্যার সেন্যাবরকভফৌম 
ক্ষমতন্যা লকেকড় বনকত চিন্যায়ে শন্যাস্ত্রধমর। অথেচি দমভর ন্যাগনজিনকেভন্যাকব এককেই আমরন্যা সেবতনকেন্যাকরর 
ধমর বকলে বচিবন। বকেন্তু ওটন্যা আসেকলে শন্যাস্ত্রমীয়ে ধমর, মন্যাকন শন্যাস্ত্রধমর। 

২ রবমীন্দ্রনন্যাকথের ভন্যারন্যায়ে বলেকলে 'শন্যাস্ত্রধমর' হেকচ্ছ 'ধমরতন্ত্রি'।
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লতন্যা যেন্যাবতমীয়ে শন্যাস্ত্রধমর নন্যারমীককে নরককের দ্বিন্যার বহেকসেকব লদকখ একসেকছে। লযেফৌনতন্যাককে 
আবদ পন্যাপ বহেকসেকব একেদম বদ্বিধন্যাদ্বিনহেমীনভন্যাকব বচিবহ্নেত কেকরকছে। কেকয়েকে হেন্যাজিন্যার বছেকরর 
এই সেন্যাবরক্ষবণকে মতন্যাদবশরকে প্রেবশক্ষণ আমন্যাকদর মকনর মকধন প্রেচিণ্ড প্রেভন্যাব লফিকলেকছে। খমব 
শক্তি ধরকনর সেন্যামন্যাবজিকে প্রেবশক্ষকণর মধন বদকয়ে আমরন্যা লবকড় উবঠ। খমব ভয়েঙ্কর মন্যাত্রিন্যার 
সেন্যামন্যাবজিকে বনয়েন্ত্রিণ এববাং অবদমকনর মধন বদকয়ে আমরন্যা বকড়ন্যা হেকয়ে উবঠ। লযেফৌনতন্যাককে 
পন্যাপ বকলে মকন কেরকত থেন্যাবকে আমরন্যা স্বভন্যাবতই। লযেন এটন্যাই স্বন্যাভন্যাববকে। 

তন্ত্রি মকন কেকর (আবমও মকন কেবর, বনকজির আকক্কলে লথেককে মকন কেবর আকগ, পকর 
তকন্ত্রির সেকঙ বমলেন্যাই): লযেফৌনতন্যা আসেকলে আমন্যাকদর জিনকনর সেকঙ জিবড়ত। জিকনর সেকঙ 
জিবড়ত। এটন্যা প্রেজিনকনর সেকঙ জিবড়ত। সেমস্ত প্রেজিন্যাবতর লক্ষকত্রি ববাংশববস্তন্যার, পকবথেবমীকত 
বটককে  থেন্যাকেন্যা,  অবস্তত্বমন্যান  থেন্যাকেন্যার  সেকঙ  লযেফৌনতন্যা  জিবড়ত।  একতন্যা  ভন্যাইটন্যালে  এটন্যা। 
লযেফৌনশবক্তিককেই তন্ত্রি ভন্যাইটন্যালে এনন্যাবজির মকন কেকর। প্রেন্যাণশবক্তি বকলে মকন কেকর। প্রেজিনন-
শবক্তিককেই তন্ত্রি বকলে প্রেন্যাণশবক্তি। লক্ষত্রিশবক্তি। বমীজিশবক্তি। 

লতন্যা লযেফৌনতন্যার মকতন্যা এরকেম একেটন্যা ভন্যাইটন্যালে ঘটনন্যাককে কেকয়েকে হেন্যাজিন্যার বছের ধকর 
বনবরদ্ধি কেকর রন্যাখন্যা হেকয়েকছে। কেকঠন্যার বনয়েন্ত্রিকণ রন্যাখন্যা হেকয়েকছে। এর কেন্যারণ কেমী আসেকলে? 
কেন্যারণটন্যা হেকলেন্যা: লযেফৌনতন্যা এমনই একেটন্যা বনন্যাপন্যার যেন্যাককে বনয়েন্ত্রিণ নন্যা কেরকত পন্যারকলে বকেছেমই 
লটককে  নন্যা।  বনবক্তিমন্যাবলেকেন্যানন্যা  নন্যা।  পমররতন্ত্রি  নন্যা।  বণর-লশ্রণমী-জিন্যাবত  নন্যা।  এগুকলেন্যার 
বকেছেমরই আবভজিন্যাতন থেন্যাককে নন্যা  আর। যেত রকেকমর সেন্যামন্যাবজিকে অসেমতন্যা কেক বত্রিমভন্যাকব 
নতরমী  কেকর লরকখকছে শন্যাসেকেকশ্রণমী,  তন্যার লকেন্যাকনন্যাটন্যাই বটবকেকয়ে রন্যাখন্যা  যেন্যায়ে নন্যা  নন্যারমীককে-
পমররককে-লযেফৌনতন্যাককে বনয়েন্ত্রিণ নন্যা  কেকর। এইসেব অসেমতন্যা  হেন্যাজিন্যার  হেন্যাজিন্যার  বছের ধকর 
বটককে আকছে বকলে এগুকলেন্যাককে স্বন্যাভন্যাববকে মকন হেয়ে। প্রেন্যাকেক বতকে মকন হেয়ে। 

আবদকত  বনবক্তিগত  সেম্পবত্তি  বজিবনসেটন্যাই  (সেম্ভিবত)  বপতক তন্যাবন্ত্রিকে।  আর 
লযেফৌনতন্যাককে বনয়েন্ত্রিণ কেকরই লকেবলে জিনগত/নপবত্রিকে উত্তিরন্যাবধকেন্যার বনবশ্চিত কেরন্যা যেন্যায়ে। 
এটন্যা বনবশ্চিত কেরন্যা নন্যা লগকলে বনবক্তিগত সেম্পবত্তির বনবক্তিগত উত্তিরন্যাবধকেন্যার বকলে বকেছেম 
থেন্যাককে নন্যা। সেম্পবত্তির উত্তিরন্যাবধকেন্যারই যেবদ নন্যা থেন্যাককে, লতন্যা এত কেষ কেকর সেম্পবত্তি নতবর 
কেকর কেমী  লেন্যাভ? আর লসেই সেম্পবত্তির পন্যাহেন্যারন্যার  জিনন  লসেনন্যাবন্যাবহেনমী-রন্যাষ্ট্রে-আমলেন্যাতন্ত্রি 
ইতনন্যাবদ প্রেভক বত এত বকেছেম পমকরই বন্যা কেমী লেন্যাভ? 

আর-সেব বকেছেমর  কেথেন্যা বন্যাদই থেন্যাকে,  শুধম  বনবক্তিমন্যাবলেকেন্যানন্যা  নন্যা  থেন্যাকেকলেই শন্যাসেন-
লশন্যারণ-বনয়েন্ত্রিণ,  অসেমতন্যা,  এববাং  গুবটকেকয়ের  ববকশরন্যাবধকেন্যার  থেন্যাককে  নন্যা।  এগুকলেন্যা 
সেমন্যাকজির পকক্ষ আর দরকেন্যার পকড় নন্যা। সেমন্যাজি বদববন স্ববনয়েম-স্বরন্যাজি-সেহেকযেন্যাবগতন্যার 
বভবত্তিকত, সেতনম- বশবম-সেমনরকমর নমীবতকত চিলেকত তন্যাহেকলে আর লকেন্যাকনন্যা কেক বত্রিম বন্যাধন্যা 
থেন্যাককে নন্যা। বচিরটন্যা কেন্যালে, মন্যাকন লেন্যাখ ববকশকে বছের ধকর মন্যানব-সেমন্যাজি এভন্যাকবই চিকলেকছে। 

বনবক্তিগত মন্যাবলেকেন্যানন্যা আসেকলে আবদ পন্যাপ মন্যানমকরর। মন্যাবলেকেন্যানন্যা প্রেথেমত জন্যাকনর 
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ওপর। ক্রমশ সেম্পকদর ওপর। বনবক্তিগত মন্যাবলেকেন্যানন্যার এই দমই লেক্ষণ। পমহবজি,  আর 
কেতক রত্ব। একে বদককে এটন্যা হেন্যাজিন্যার হেন্যাজিন্যার মন্যানমকরর সেমবন্যাকয়ে বনবমরত,  প্রেণন্যালেমীবদ্ধি এববাং 
পবরচিন্যাবলেত বশল্প-কেলে-কেন্যারখন্যানন্যার ওপর বনবক্তির (গুবটকেকয়ের) মন্যাবলেকেন্যানন্যা। মন্যাবলেকেন্যানন্যা
-তন্ত্রি। পমহবজিতন্ত্রি। অনন বদককে এটন্যা সেবম্মবলেত শ্রকমর ওপর এববাং সেমকবত শ্রকম-কেকমর-
আনকন অবজিরত জন্যাকনর ওপর বনবক্তির বন্যা গুবটকেকয়ের কেতক র ত্ব। কেতক র ত্বতন্ত্রি। 

‘পমহবজি’ শবটন্যা বন্যাবাংলেন্যায়ে খমবই মজিন্যার। এটন্যা ‘পমহজি’ লথেককে একসেকছে। পমহজি মন্যাকন 
বন্যাড়বত  বজিবনসে।  লযেটন্যা  উদ্বিকত্তি।  অববশষ।  পকড়  থেন্যাককে।  লফিকলে  বদকত  হেয়ে।  পমহজিটন্যা 
শরমীকরর উদ্বিকত্তি। অনন্যাবকসেসে। অনন্যাবকসেসে মন্যাকনও অববশষ বকট। কেবলেম খন্যান লদবখকয়ে-
লছেন। ‘লমফৌলে বববন্যাদ লথেককে বনবখকলের দশরকন’ নন্যাকমর দমদরন্যান বইকয়ে। মন্যাকের সেও লদবখকয়েকছেন 
যেন্যা  লথেককে  উদ্বিকত্তি  আকসে  নন্যা,  তন্যা  পমহবজি  নন্যা।  সেবম্মবলেত  শ্রম  যেখন  বনবক্তিগতভন্যাকব 
আত্মসেন্যাৎকযেন্যাগন উদ্বিকত্তি নতরমীর উকদ্দেকশন বনবহৃত হেয়ে, তখনই জিনলেন্যাভ কেকর পমহবজি। 

মন্যাকের কসের কেন্যাকছেই বশখলেন্যাম, পমহবজি হেকলেন্যা মকত শ্রম। শত হেন্যাজিন্যার লেক্ষ বছেকরর সেবঞ্চত 
সেম্পদ এববাং জন্যান। লটকেকনন্যালেবজি এববাং সেম্পবত্তি। লটকেকনন্যাকলেন্যাবজি মন্যাকন মমলেত ‘লনন্যা-
হেন্যাউ’। নকলেজি। লকেন্যাকনন্যা বকেছেম  ববকশরভন্যাকব সেম্পন্যাদন কেরন্যার উপন্যায়েগত জন্যান। প্রেকেক ষ 
যেমবক্তিকবন্যাধ:  প্রেযেমবক্তি।  ভম কলে  যেন্যাওয়েন্যার  উপন্যায়ে  নন্যাই,  পমহবজিতকন্ত্রি  জন্যানও  বনবক্তিগত 
মন্যাবলেকেন্যানন্যার  অধমীন।  আইনত।  আদকত  ‘পমহবজি’  বনকজি  বকেন্তু  সেমসেনন্যা  নন্যা।  মন্যাকন 
সেন্যামবজিকেভন্যাকব আকয়েন্যাবজিত-উদন্যাববত-কেবররত জিবম বন্যা কেন্যারখন্যানন্যা লকেন্যাকনন্যা সেমসেনন্যা নন্যা। 
মনমরনজিমীবন উৎপন্যাদন-পমনরৎপন্যাদকনর জিনন এগুকলেন্যা অপবরহেন্যাযের ববরয়ে। সেমসেনন্যা হেকচ্ছ 
এসেকবর ওপরকেন্যার বনবক্তিগত অথেবন্যা গুবটকেকয়ের মন্যাবলেকেন্যানন্যার লবন্যাধ। একেইভন্যাকব, কেতক র ত্ব 
বজিবনসেটন্যাও বনকজি লকেন্যাকনন্যা সেমসেনন্যা নন্যা। বনবক্তির বনজিস্ব কেতর ন্যাসেত্তিন্যা অতমীব জিরবর একেটন্যা 
প্রেজিন্যাবত-গুণ  মন্যানমকরর।  বনবক্তিসেত্তিন্যা  মন্যাকনই  লতন্যা  আসেকলে  কেতর ন্যাসেত্তিন্যা।  লস্রেফি 
প্রেজিন্যাবত-বনয়েকম,  স্বয়েবাংবক্রয়ে  প্রেন্যাকেক বতকে  বনয়েকম,  পন্যালে-বন্যাহধন্যা  গকত জিমীবন  চিন্যালেন্যাকনন্যাটন্যা 
বনবক্তি-মন্যানমকরর জিমীবন নয়ে। তন্যার চিন্যাই স্বন্যাতন্ত্রিন। বনজিস্ব প্রেকেন্যাশ। অননন অবভবনবক্তি। 
বনবক্তি বনকজিককে প্রেকেন্যাশ কেকর কেথেন্যায়ে এববাং কেন্যাকজি। (অবশন, কেথেন্যা বলেন্যাটন্যা বনকজিই একেটন্যা 
কেন্যাজি। এববাং ‘কেন্যাজি’ বনকজি একেটন্যা কেথেন্যাও বকট।) বনবক্তির প্রেকেন্যাকশর জিননই চিন্যাই বনবক্তির 
স্বন্যাতন্ত্রিন। বনকজির একেটন্যা বসেকস্টেম। স্ব-তন্ত্রি। উইবলেয়েন্যাম লবকে লযেমনটন্যা বলেকখবছেকলেন, 
‘আমন্যাককে বনকজিই বন্যানন্যাকত  হেকব  বনকজির বসেকস্টেম,  তন্যা  নন্যা  হেকলে দন্যাসেত্ব কেরকত হেকব 
অকননর বন্যানন্যাকনন্যা  বসেকস্টেকমর’,  লতমনই আসেকলে:  বনবক্তির বনবক্তিগত কেতর ন্যাসেত্তিন্যাই তন্যার 
স্বন্যাতকন্ত্রিনর বনয়েন্যামকে। একেই বজিবনকসের দমই অঙ এরন্যা। পমহবজি আর কেতক রত্বতন্ত্রি। 

এমনবকে এই লসেবদনও, খন্যাজিমরন্যাকহেন্যাকত, বনবরদ্ধি বছেলে নন্যা লযেফৌনতন্যা। কেন্যামসেমকত্রি এটন্যা 
বনবরদ্ধি বছেলে নন্যা। পমরকনন্যা অকনকে বকেছেমকতই এটন্যা বনবরদ্ধি বছেলে নন্যা। ববগত কেকয়েকে হেন্যাজিন্যার 
বছেকরর  (লযেফৌন-)বনয়েবন্ত্রিত  সেমন্যাজি আসেকলে  সেনন্যাতন-সেদন্যাতন-বচিরনন  সেমন্যাজিনমীবতর 
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প্রেবতবনবধত্ব কেকর নন্যা। লযেফৌন-বনয়েন্ত্রিকণর মন্যামলেন্যাটন্যা তন্যার মন্যাকন লস্রেফি লযেফৌন মন্যামলেন্যা নয়ে। 
এটন্যা  সেনন্যান  ও  সেম্পবত্তির  ওপর  বনবক্তিগত  মন্যাবলেকেন্যানন্যার  মন্যামলেন্যা।  বনবক্তি-বনয়েন্ত্রিকণর 
মন্যামলেন্যা।  সেমন্যাজি-বনয়েন্ত্রিকণর  মন্যামলেন্যা।  তন্যার  মন্যাকন  স্বন্যাধমীনতন্যার  প্রেশ্ন  এটন্যা।  মন্যানমকরর 
স্বন্যাধমীনতন্যা। বনবক্তির আর সেমন্যাকজির স্বন্যাধমীনতন্যা। জিরবর প্রেশ্নই বকট। এববাং প্রেসেঙত, তন্ত্রি 
আর বকেছেম  নন্যা, স্বন্যাভন্যাববকে স্বরন্যাজি-তন্ত্রি। বনবক্তি-স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলে সেমন্যাজি-তন্ত্রি। তন্ত্রি হেকচ্ছ 
আবদতম  অনন্যানন্যাবকের র  অননতম  অবভপ্রেকেন্যাশ।  তন্ত্রি  হেকচ্ছ  প্রেন্যাকেক বতকে-  অনন্যানন্যাবকের কে 
স্বন্যাধমীনতন্যা। স্ববনয়েম,  স্বশন্যাসেন আর সেহেকযেন্যাবগতন্যার বচিরপমরন্যাতন ধন্যারণন্যা। তন্ত্রি আমন্যাকদর 
স্বন্যাধমীনতন্যা-পমরন্যাণ। স্বন্যাধমীনতন্যা-সেবাংবহেতন্যা।

লতন্যা লযেফৌনতন্যার মকতন্যা এরকেম একেটন্যা বজিবনসেককে, তথেন্যা প্রেন্যাণশবক্তিককে -প্রেন্যাণসেত্তিন্যাককে, 
বকে এককেবন্যাকর বনবরদ্ধি কেরন্যা যেন্যায়ে আসেকলে? ‘পন্যাপ’ বকলে লঘন্যারণন্যা কেরকলেই বকে এটন্যাককে 
থেন্যামন্যাকনন্যা  যেন্যায়ে? যেন্যায়ে  নন্যা।  এটন্যা  কেন্যা-জন্যান।  তন্ত্রিজন্যানও  বকট।  লযেফৌনতন্যা  আত্মপ্রেকেন্যাশ 
কেকরই। কেরকবই। আত্মপ্রেকেন্যাশ কেকর হেন্যাবসেকত। কেণ্ঠস্বকর। লচিন্যাকখর লজিনন্যাবতকত। এমনবকে 
লচিন্যাকখর ঠমবলেকত। আবরকণও। এ বজিবনসে আসেকলে বনকজির বনয়েকম চিকলে। চিকলে প্রেন্যাকণর 
সেদন্যাববকেন্যাকশর নমীবতকত। সেবাংববধন্যান বকেবাংবন্যা দণ্ডনমীবত অনমযেন্যায়েমী চিকলে নন্যা লযেফৌনতন্যা। 

লযেফৌনতন্যা এতটন্যাই শবক্তিশন্যালেমী লযে কেন্যাউককে ছেন্যাকড় নন্যা। আমন্যাককে নন্যা। আপনন্যাককে নন্যা। 
লসেনন্যাপবত-ববচিন্যারপবত-রন্যাষ্ট্রেপবতককে নন্যা। লকেন্যাকনন্যা পবতই ছেন্যাড় পন্যান নন্যা এর হেন্যাত লথেককে। 
লকেন্যাকনন্যা পত্নমী বকেবাংবন্যা ববপত্নমীকে পন্যান নন্যা। সেবকচিকয়ে বকড়ন্যা হুজিমর,  সেব লচিকয়ে বড় পমরত 
ঠন্যাকেম রককেও জিন্যায়েগন্যামকতন্যা কেন্যাত কেকর লফিকলে এ বজিবনসে। এমনবকে ৩০ বছের, ৪০ বছের 
ধকর লযেন্যাগসেন্যাধনন্যা কেরন্যার পকরও লযেফৌনতন্যার সেন্যামন্যানন কেন্যাদন্যায়ে বপছেলেন্যা খন্যায়ে লযেন্যাগমী। মন্যাথেন্যা 
লফিকট যেন্যায়ে। মন্যাথেন্যা  নষ হেয়ে সেন্নিনন্যাসেমীর। অনন্যাকতন্যা  পন্যাওয়েন্যারফিম লে এ বজিবনসে। ঘটন্যা  কেকর 
আত্মপ্রেকেন্যাশই বন্যা কেরকব কেমী,  ও বজিবনসে লতন্যা আকছেই। ইট ইজি অলেঅকয়েজি লদয়েন্যার। 
অনন্যান বহেয়েন্যার। আত্মপ্রেকেন্যাকশর যেখন আপবন লকেন্যাকনন্যা ‘আইনসেম্মত’ পথে রন্যাকখন নন্যা, 
তখন তন্যা ঘটনন্যা ঘটন্যায়ে দমই নম্ববর রন্যাস্তন্যা বদকয়ে। বচিপন্যাচিন্যাপন্যা বদকয়ে। লযেটন্যাককে আবম ‘দমই 
নম্ববর’  এববাং  ‘বচিপন্যাচিন্যাপন্যা’  বলেলেন্যাম,  লসেটন্যা  আসেকলে  একে  ধরকনর  সেন্যাবভন্যারবসেভ 
অনন্যাবকবভবট। লগবরলেন্যা অনন্যাবকবভবট। রন্যাষ্ট্রেমীয়ে অনঘরন্যাতমী তৎপরতন্যা। একে প্রেকেন্যার ববকদন্যাহে। 

ববকদন্যাহে বজিবনসেটন্যা কেন্যাকরন্যা জিননই খমব সেমখকের নন্যা। বকেন্তু বন্যাধনতন্যামমলেকে। প্রেন্যাকেক বতকে-
ভন্যাকব বন্যাধনতন্যামমলেকে ববকদন্যাহে। স্বন্যাধমীনতন্যার মকতন্যা স্বন্যাভন্যাববকে। কেতক র ত্বতকন্ত্রির কেন্যাকছে বনয়েন্ত্রিণ 
লযেমন স্বন্যাভন্যাববকে, স্বন্যাধমীন মন্যানমকরর কেন্যাকছে ববকদন্যাহে লতমবন স্বন্যাভন্যাববকে। ববকদন্যাহে আর বকেছেম 
নন্যা,  স্বন্যাধমীনতন্যার একে প্রেকেন্যার লঘন্যারণন্যা  মন্যাত্রি। প্রেকেন্যাশন  বন্যা অপ্রেকেন্যাশন  লঘন্যারণন্যা। এ লস্রেফি 
বনকজির স্বন্যাধমীনতন্যাককে অনন্যাসেন্যাটর  কেরন্যা। বনবশ্চিত কেরন্যা। কেমরসেমবচি বদকয়ে নয়ে। মনন্যাবনকফিকস্টেন্যা 
বদকয়ে নয়ে। বনছেকে কেক তকেমর বদকয়ে। লমবনকফিকস্টেন্যা লমকন চিকলে নন্যা ববকদন্যাহে। খবকরর কেন্যাগকজি 
ববজবপ্ত পন্যাঠন্যায়ে নন্যা।  তবম  লগন্যাপন থেন্যাককে নন্যা  আসেকলে ববকদন্যাহে।  সেবন্যাই  জিন্যাকন। লকেউ 
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লদকখ। লকেউ লদকখ নন্যা। অভনস্ত লচিন্যাখ, বমবদ্ধি-দন্যাকসের লচিন্যাখ ববকদন্যাহেককে সেমনর লদকখ নন্যা। 
কেতক র কত্বর নজিকর ববকদন্যাহে সেদন্যা-অসেমনর। অশমীলে। অপরন্যাধ। 

এই হেকলেন্যা লযেফৌনতন্যার সেন্যাকথে অশমীলেতন্যা আর অপরন্যাকধর আসেলে সেম্পকের । লযেফৌনতন্যাককে 
বক্রবমনন্যালেন্যাইজি  কেকরকছে  কেতক র ত্বতন্ত্রি।  পযেরববসেত  কেকরকছে  দণ্ডবববধর  আওতন্যাভম ক্তি 
লফিফৌজিদন্যাবর অপরন্যাকধ। লদহেন্যাত্মন্যার সেকবরন্যাচ্চ সেমখককে বক্রবমনন্যালে অকফিন্স বহেকসেকব ববকবচিনন্যা 
কেকর কেতক র ত্বতন্ত্রি। এই জিননই লযেফৌনতন্যা অশমীলে। লদহে অশমীলে। অশমীলেতন্যার ধন্যারণন্যা এববাং 
সেবাংজন্যা বনধরন্যারণ কেকর দণ্ডবববধ। বপতক তন্ত্রি। 

এমবনকত বমবডিয়েন্যার মন্যাবলেকে লতন্যা বপতক তন্ত্রি। বসেকনমন্যায়েও লসে নন্যারমীককে অধমীনস্ত কেকর 
রন্যাকখ। নন্যারমী-কেতক র ত্ব অদকশন হেকত থেন্যাককে। বনবষ্ক্রিয়ে লদখন্যাকনন্যার লচিষন্যা কেকর নন্যারমীককে। বকেন্তু 
লশর পযেরন তন্যাককে অনন্যাবসেবলেউট হেকত লদয়ে নন্যা  মন্যা-প্রেকেক বত,  আমন্যাকদর প্রেজিন্যাবতসেত্তিন্যা। 
বপতক তকন্ত্রির বমবডিয়েন্যা, বপতক তকন্ত্রির পমহবজি বনকজিককে বন্যাহচিন্যাকনন্যার জিনন, (লযেফৌন) বনয়েন্ত্রিকণর 
ববকেন্যাকশর স্বন্যাকথের  লযেফৌনতন্যারই আশ্রয়ে বনকত হেয়ে বন্যাধন।  লসে  ভন্যাকব,  লসে  বমথেনন্যা  লযেফৌনতন্যা 
লদখন্যাকচ্ছ। লসে ভম কলে যেন্যায়ে লযে ‘বমথেনন্যা’ আর বকেছেম  নয়ে, সেকতনরই একে বকেবসেকমর বববকবত 
মন্যাত্রি। সেমতরন্যাবাং আত্মপ্রেকেন্যাশ কেরকত থেন্যাককেন লযেফৌনতন্যা স্বয়েবাং। তন্যাককে আর লেমবকেকয়ে রন্যাখন্যা 
যেন্যায়ে নন্যা। বনয়েন্ত্রিকণ রন্যাখন্যা মমশবকেলে হেকয়ে পড়কত থেন্যাককে। লভকঙে পড়কত থেন্যাককে অবদমকনর 
লঘর। বপতক তন্ত্রি ভন্যাকব, নন্যারমীককে লযেফৌনবস বহেকসেকবই লদখন্যাকত থেন্যাকেকব, বকেন্তু প্রেকেন্যারন্যানকর 
হেন্যাবজির হেকত থেন্যাককে নন্যারমীই। লটর নন্যা লপকয়ে উপন্যায়ে থেন্যাককে নন্যা: লযেফৌনবসসেত্তিন্যা লথেককে নন্যারমীর 
মমবক্তির  সেন্যাকথেই  বমকশ  আকছে  পমরকরর  মমবক্তি।  নন্যারমীমমবক্তির  ওপরই  বনভর র  কেরকছে 
সেবরমন্যানমকরর মমবক্তি।

লতন্যা আবম বহেবন ছেববককে, বমবডিয়েন্যাবন্যাবহেত-বমবডিয়েন্যাবনবমরত লযেফৌনতন্যার যেন্যাবতমীয়ে অবভ
-প্রেকেন্যাশককে, এইরকেম একেটন্যা জিন্যায়েগন্যা লথেককে লদবখ। একেমন্যাত্রি এই জিন্যায়েগন্যা লথেককে লদবখ তন্যা 
নন্যা। তকব এটন্যা একেটন্যা মমলে জিন্যায়েগন্যা বকট। আরও বনশ্চিয়ে অকনকে বনন্যাপন্যার আকছে এর 
মকধন। লসেগুকলেন্যা আবম জিন্যাবন নন্যা। জিন্যানন্যার দন্যাবব কেবর নন্যা। (আমন্যাকদর মকন থেন্যাককে নন্যা লযে 
আমরন্যা প্রেন্যায়ে লকেন্যাকনন্যা বকেছেম  সেম্পককের ই খমব লববশ বকেছেম  জিন্যাবন নন্যা। ‘জিন্যাবন নন্যা’ বলেকত, 
‘জিন্যাবন নন্যা’ ভন্যাবকত আমন্যাকদর অহেবাংকেন্যাকর লেন্যাকগ। গবরমন্যায়ে লেন্যাকগ।) 

আমন্যার মকন প্রেচিমর প্রেশ্ন। উত্তির জিন্যানন্যা দরকেন্যার। মবস্তষ চিকলে কেমীভন্যাকব? আমন্যাকদর 
এই মমহেমকতর  কেমী চিন্যাই? আমরন্যা খমব  ভন্যাকলেন্যা  কেকর জিন্যাবন নন্যা  আসেকলে। ‘বশল্পকবন্যাধহেমীন’ 
‘সেন্যাধন্যারণ’ মন্যানমর বকে সেবতনই পকনরন্যা পছেন কেকর? ভন্যাকলেন্যাবন্যাকসে? নন্যাবকে দমকধর স্বন্যাদ লঘন্যাকলে 
লমটন্যায়ে? মন্যানমকররন্যা বকে সেদন্যা-সেবরদন্যা লছেন্যাট লপন্যাশন্যাকেধন্যারমী? তন্যারন্যা বকে লছেন্যাট লপন্যাশন্যাককের নন্যায়েকে 
নন্যাবয়েকেন্যা লদখকতই পছেন কেকর? ভন্যাকলেন্যাবন্যাকসে? নন্যাবকে খন্যাবলে লচিন্যাকখ লদহে বনবরদ্ধি বকলে, 
কেনন্যাকমরন্যার লচিন্যাকখ লববশ লববশ লদহে লখন্যালেন্যার লচিষন্যা? অনঘরন্যাতমমলেকে তৎপরতন্যা নয়েত এ 
বজিবনসে? কেতক রত্বতকন্ত্রির ববরকদ্ধি ববকদন্যাহে নয়েত? এই লযে বমবডিয়েন্যা-রবচির দন্যায়ে গণহেন্যাকর 
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গণরবচির  ঘন্যাকড়  চিন্যাপন্যাবচ্ছ,  তথেন্যা  ‘সেন্যাধন্যারণ’  মন্যানমকরর  ওপর  চিন্যাপন্যাবচ্ছ,  এটন্যা  লকেমন 
বনন্যাপন্যার আসেকলে? সেন্যাধন্যারণ মন্যানমকরর ধন্যারণন্যাটন্যাককে অবতসেন্যাধন্যারণমীকেরণ কেকর লফিলেবছে নন্যা 
লতন্যা? সেন্যাধন্যারণত লযেভন্যাকব সেবাংজন্যাবয়েত কেরন্যা হেয়ে লসেই ‘গণরবচি’ বজিবনসেটন্যা লস্রেফি কেবল্পত 
বকেছেম  নয়েত? বনন্যাপন্যারটন্যা  বকে  ‘রবচি’র  আকদফৌ? নন্যাবকে  স্বন্যাভন্যাববকে  গণআকেন্যাঙন্যার? 
ববকশরত লযেফৌনতন্যা সেম্পককের ? বকেবাংবন্যা তথেন্যাকেবথেত সেন্যাধন্যারণ মন্যানমর বকে ভন্যাকয়েন্যাকলেন্স পছেন 
কেকর? খমনখন্যারন্যাবব,  প্রেচিমর রক্তি পছেন কেকর? নন্যা। এককেবন্যাকরই নন্যা। লছেন্যাটকবলেন্যা লথেককেই 
লদখবছে,  রক্তি লদখকলে সেমস্থি মন্যানমকররও মন্যাথেন্যা লঘন্যাকর। হেনন্যাহ,  শবক্তিশন্যালেমী ললেন্যাককেরও মন্যাথেন্যায়ে 
চিন্যাপ হেয়ে। কেন্যাকরন্যা মন্যাথেন্যা লফিকট লগকলে লসে-ঘন্যাবকড় যেন্যায়ে। আপকসেট হেকয়ে যেন্যায়ে। এটন্যাককে 
পছেন কেকর নন্যা। বকেন্তু বসেকনমন্যার লবলেন্যায়ে মন্যানমর এটন্যা বগলেকছে। পমহবজি বন্যা মকত শ্রম যেখন 
জিমীববত  শ্রকমর  ওপর  আবধপতন  কেকর,  কেতক রত্ব  ফিলেন্যায়ে,  তন্যার  নন্যাম  হেয়ে  পমহবজিবন্যাদ। 
কেতক রত্বতন্ত্রি। সেমন্যাজিকদকহেও তখন পমহজি জিকম। খমনখন্যারন্যাবব-রন্যাহেন্যাজিন্যাবন লদখন্যা লদয়ে। ধররণ 
লদখন্যা লদয়ে। বলেপ্রেকয়েন্যাগ ‘নবধ’ হেকয়ে ওকঠ। লখন্যাদ আইকনর বভবত্তি হেকয়ে ওকঠ বলেপ্রেকয়েন্যাকগর 
মকতন্যা বচির-অববধ একেটন্যা ঘটনন্যা। 

৩২.৭ আবদতম সেন্যামন্যাবজিকে আইন: বলেপ্রেকয়েন্যাগহেমীন 
বনয়েমকেন্যানমন-বববধববধন্যান

আবদকত বকেন্তু লকেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যার বলেপ্রেকয়েন্যাগই সেনন্যাতন-আবহেমন্যান বনয়েম-নমীবত-আইন-
কেন্যানমকনর বভবত্তি বছেলে নন্যা। আইন বলেকত আজিককে আমরন্যা বমবঝ বলেবখত আইন। বলেবখত 
আইন বনতন্যানই অবরন্যাচিমীন। অল্পবদকনর। বচিরকেন্যালেমীন সেমপ্রেন্যাচিমীন পকবথেবমী চিকলেকছে বচিরকেন্যালেই 
চিকলেকছে অবলেবখত আইকনর বভবত্তিকত। প্রেচিবলেত সেন্যামন্যাবজিকে বববধবনবস্থিন্যা,  বনয়েমকেন্যানমন, 
রমীবতনমীবত,  যেন্যার  যেন্যার  সেম্প্রদন্যাকয়ের  প্রেথেন্যা-ববশ্বন্যাসে-ঐবতহেন,  আচিন্যার-বনবহেন্যার-অভনন্যাসে, 
লরওয়েন্যাজি-দসর-চিলে,  ও সেবাংস্কন্যার-ধমরন্যাচিন্যার ইতনন্যাবদই বছেলে মন্যানমকর-মন্যানমকর ললেনকদকনর, 
বমকলেবমকশ থেন্যাকেন্যার অবলেবখত বভবত্তি। বনবক্তি ও সেমন্যাজিককে বটবকেকয়ে রন্যাখন্যার এববাং বনরন্যাপকদ 
ক্রমববকেবশত কেকর  লতন্যালেন্যার  প্রেকয়েন্যাজিকনই  গকড় উকঠবছেলে এইসেব  অবলেবখত আইন। 
অযেমত-বনযেমত বছের ধকর সেমপ্রেবতবষত হেকয়ে উকঠবছেলে এইসেব অবলেবখত সেন্যামন্যাবজিকে বনয়েম
-কেন্যানমন-বকনন্যাবস্ত। এগুকলেন্যার প্রেবতষন্যা ও প্রেবতপন্যালেকনর জিনন লকেন্যাকনন্যা লকেন্দ্রমীভম ত কেতকক র -
পক্ষ বছেলে নন্যা লমন্যাকটও। আর বপতক তকন্ত্রির উৎপবত্তিরও অকনকে আকগই এইসেব বজিবনকসের 
সেবর-সেন্যামবগ্রকে একেটন্যা বসেকস্টেম গকড় উকঠবছেলে। এখনও দমবনয়েন্যার ববপমলে সেবাংখনকে মন্যানমকরর 
নন্যানন্যা ধরকনর আবদবন্যাসেমী সেমন্যাজি চিকলে এইসেব অবলেবখত সেন্যামন্যাবজিকে আইকন। এমনবকে 
আমন্যাকদর অক্ষর-সেভন দমবনয়েন্যার মন্যানবসেমন্যাকজিও এইসেব সেমপ্রেন্যাচিমীন বনয়েমকেন্যানমকনর সেমস্পষ 
ছেন্যাপ লদখকত পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে। ববকশরত ধমরমীয়ে, সেন্যামন্যাবজিকে এববাং সেন্যাবাংস্কক বতকে নন্যানন্যা রকেকমর 
আচিন্যার-অভনন্যাসে  ও  উৎসেব-অনমষন্যাকনর  মকধন।  (আইনকেন্যানমন-কেতক রপকক্ষর  উৎপবত্তি 
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বনকয়ে এই ধন্যারন্যার আকলেন্যাচিনন্যার জিনন দষবন:  বপওতর ক্রকপন্যাৎবকেন,  ১৮৮৬। রন্যাকষ্ট্রের 
উৎপবত্তি ও ঐবতহেন্যাবসেকে ভম বমকেন্যার জিনন দষবন: বপওতর ক্রকপন্যাৎবকেন, ১৮৯৭।)

আমন্যার ববশ্বন্যাসে:  বন্যাবাংলেন্যায়ে ‘বনয়েম-কেন্যানমন-বববধ-ববধন্যান’ কেথেন্যাগুকলেন্যা লেক্ষ কেরকলেও 
আমরন্যা এই ধন্যারণন্যার সেতনতন্যা সেম্পককের  ধন্যারণন্যা পন্যাব। এ শবগুকলেন্যাককে আজিককের অবরন্যাচিমীন 
রন্যাষ্ট্রে  নন্যাগবরককেরন্যা  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে  আইকনর  ধন্যারণন্যার  আকলেন্যায়ে  বমকঝ  থেন্যাককেন।  তন্যারন্যা  ভন্যাকবন 
এগুকলেন্যা  রন্যাষ্ট্রে-বলেবখত  ‘আইন’-এর  প্রেবতশব  মন্যাত্রি।  আসেকলে  তন্যা  নয়ে।  ‘বনয়েম’, 
‘কেন্যানমন’,  ‘বববধ’  ও  ‘ববধন্যান’  এর  সেন্যাকথে  –  আবদকত  –  রন্যাষ্ট্রে-কেতক র পক্ষমীয়ে  বলেবখত 
আইকনর লকেন্যাকনন্যা সেম্পকের  বছেলে নন্যা। এইসেব শকবর মকধন আকছে আবদতম ববককেন্দ্রন্যাবয়েত ও 
স্বতন্তঃসম তর  সেন্যামন্যাবজিকে বকনন্যাবকস্তর ইশন্যারন্যা। মন্যানমর লযে আবদকত লকেন্যাকনন্যা কেতক রপক্ষ-বলেবখত 
বন্যা কেতর ন্যা-বনধরন্যাবরত আইকনর অধমীকন বন্যাধনতন্যামমলেকেভন্যাকব সেন্যামন্যাবজিকে জিমীবন যেন্যাপন কেরত 
নন্যা,  তন্যা আমরন্যা বমঝকত কেরকত পন্যাবর এই শবগুকলেন্যার আবদ অকথেরর বদককে তন্যাকেন্যাকলে। 
কেবলেম খন্যাকনর সেমবন্যাকদ আমরন্যা জিন্যাবন (কেবলেম খন্যান ১৯৯৫; কেবলেম খন্যান, ২০০১) লযে 
এই  কেন্যাকজি  আমন্যাকদরককে  সেন্যাহেন্যাযেন  কেরকত  পন্যাকর  ‘বঙমীয়ে  শবককেন্যার’  (হেবরচিরণ 
বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে, ১৯৯৬)। 

বঙমীয়ে  শবককেন্যার  লথেককে জিন্যানন্যা  আনন্যাজি পন্যাওয়েন্যা যেন্যাকচ্ছ লযে  ‘বনয়েম’  বজিবনসেটন্যার 
লগন্যাড়ন্যায়ে আকছে সেবাংযেম,  সেবাংকেল্প,  অঙমীকেন্যার ও প্রেবতজন্যার ধন্যারণন্যা। তন্যার মন্যাকন বনকজিককে 
বনকজি সেন্যামলেন্যাকনন্যার  ধন্যারণন্যা।  আকরন্যা  আকছে  বতচিযেরন্যা,  বনতনকেমর,  মন্ত্রিণন্যা,  ও বনবস্থিন্যার 
ধন্যারণন্যা। লবদন্যানসেন্যার অনমসেন্যাকর: বনয়েম হেকচ্ছ লশফৌচি, সেকনন্যার, তপন্তঃ, স্বন্যাধনন্যায়ে, এববাং ঈশ্বর-
প্রেবণধন্যান।  মন্যাকের কণ্ডয়ে  পমরন্যাণ  মকত:  বনয়েম  হেকলেন্যা  অকক্রন্যাধ,  গুরশুশ্রূরন্যা,  লশফৌচি, 
আহেন্যারলেন্যাঘব, ও স্বন্যাধনন্যায়ে। অবত্রি সেবাংবহেতন্যা বলেকছে: বনয়েম হেকচ্ছ তপন্তঃ, দন্যান, বত, লশফৌচি, 
যেজ,  স্বন্যাধনন্যায়ে,  উপস্থিবনগ্রহে,  লমফৌন,  উপবন্যাসে,  আর  সন্যান।  যেন্যাজবলন-সেবাংবহেতন্যা 
লমন্যাতন্যাকবকে বনয়েম হেকলেন্যা লশফৌচিন্যাবদ,  সেপ্ত গুরকসেবন্যা,  অকক্রন্যাধ,  ও অপ্রেমন্যাদ। সেকবরন্যাপবর, 
মমীমন্যাবাংসেন্যা-শন্যাস্ত্র সেমস্পষ কেকর জিন্যানন্যাকচ্ছ: বনয়েম হেকলেন্যা ‘যেন্যাহেন্যা জিমীকবর স্বন্যাভন্যাববকে প্রেবকবত্তিপ্রেন্যাপ্ত 
... তন্যাদকশ বববধ ববকশর’। (দষবন: হেবরচিরণ বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে, ১৯৯৬-কে: ১২১২)

এখন্যাকন অকক্রন্যাধ, আহেন্যারলেন্যাঘব, বত, লমফৌন, উপবন্যাসে, উপস্থিবনগ্রহে (কেন্যাম-ইবন্দ্রয়ে 
সেবাংযেম) ইতনন্যাবদ লথেককে সেবাংযেম, স্ববনয়েন্ত্রিণ আর স্বপবরচিন্যালেনন্যার পবরষন্যার আভন্যাসে পন্যাওয়েন্যা 
যেন্যাকচ্ছ। বনয়েম তন্যাহেকলে বনকজিককে বনকজি বন্যা বনকজিকদরককে বনকজিরন্যা চিন্যালেন্যাকনন্যা। আবন্যার, 
বনতনকেমর, লশফৌচিন্যাবদ, তপসেনন্যা, দন্যান, গুরকসেবন্যা ইতনন্যাবদ বলেকছে প্রেচিবলেত রমীবত লমন্যাতন্যাকবকে 
চিলেন্যা এববাং সেৎকেমর ও শুভকেন্যাজি সেন্যাধন কেরন্যাই বনয়েম। অনন বদককে, ববকশর কেকর অপ্রেমন্যাদ 
লথেককে লবন্যাঝন্যা  যেন্যায়ে:  ভম লে নন্যা  কেরন্যা বন্যা  সেবঠকে পকথে বনকজিককে চিন্যালেন্যাকনন্যাই বনয়েম। আর 
মমীমন্যাবাংসেন্যা যেন্যা বলেলে, জিমীকবর স্বন্যাভন্যাববকে প্রেবকবত্তির সেন্যাকথে মন্যানন্যানসেই বববধ-ববধন্যানই বনয়েম। 
এর সেন্যাকথে আজিককের রন্যাকষ্ট্রের বলেবখত আইকনর সেম্পকের  লকেন্যাথেন্যায়ে?
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এবন্যার আবসে বনয়েমকেন্যানমকনর কেন্যানমকন। ‘কেন্যানমন’ শবটন্যা আমন্যাকদর এখন্যাকন একসেকছে 
আরবব শব কেন্যানমন৩ লথেককে  (হেবরচিরণ বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে,  ১৯৯৬-কে:  ৫৯৮)। এর আবদ 
উৎপবত্তি বগ্রকে শব ‘কেন্যানন্যা’৪ লথেককে। অনলেন্যাইন ‘উইকেশন্যানন্যাবর’  অবভধন্যান অনমসেন্যাকর, 
‘কেন্যানন্যা’ শবটন্যার ববকশর তন্যাৎপযেরপমণর একেটন্যা অথের হেকলেন্যা ‘বনয়েম, প্রেথেন্যা, ও সেন্যাধন্যারণ নমীবতর 
সেন্যাহেন্যাকযেন লকেন্যাকনন্যা বকেছেমককে ববচিন্যার কেকর লদখন্যা’।৫ ‘বনয়েম’ এখন্যাকন ইবাংকরবজি ‘রলে’ নন্যাকমর 
লযে কেথেন্যাটন্যা আকছে তন্যা বনকয়ে একেটম  পকর আসেবছে। আপন্যাতত, তন্যার আকগ ‘বববধববধন্যান’-
এর অথের তন্যালেন্যাশ কেরন্যা যেন্যাকে।

বঙমীয়ে শবককেন্যাকর ‘বববধ’ কেথেন্যাটন্যার অথের ‘কেরণ’ ‘সেম্পন্যাদন’ ‘প্রেবত্তিরন’ ‘অনমষন্যান’ 
‘সেৎকেন্যার’  ‘প্রেকয়েন্যাগ’  ‘স্রেষন্যা’  ‘কেন্যালে’  ‘সেময়ে’  ‘নদব’  ‘বনয়েবত’  ‘অদকষ’  ‘উপন্যায়ে’ 
‘সেবাংস্কন্যার’  ইতনন্যাবদ  (হেবরচিরণ  বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে,  ১৯৯৬-খ:  ১৫৪৪)।  অনন  বদককে, 
‘ববধন্যান’  কেথেন্যাটন্যার  অথের  ‘বববধ’র  মকতন্যাই।  ‘কেরণ’  ‘অনমষন্যান’  ‘বনম্মরন্যাণ’  ‘সেন্যাধন’ 
‘সেম্পন্যাদন’ ‘উপন্যায়ে’ ‘কেম্মর’ ‘বববহেত’ ‘সেবাংস্কন্যার’ ‘বনতনকেম্মর’ ইতনন্যাবদ (হেবরচিরণ বকনন্যা-
পন্যাধনন্যায়ে,  ১৯৯৬-খ:  ১৫৪৪)। বববধববধন্যাকনর এইসেব আবদ অকথেরর মকধন কেবতপকয়ের 
ললেখন্যা বন্যা সেবাংকেবলেত কেরন্যা লকেন্যাকনন্যা আইকনর ধন্যারণন্যার ললেশ মন্যাত্রি লযে নন্যাই, তন্যা শন্যাদন্যা লচিন্যাকখই 
লদখন্যা যেন্যায়ে। কেতক র ত্বতকন্ত্রির উৎপবত্তির পকর শন্যাস্ত্র এববাং শন্যাস্ত্রবববধ জিন্যাতমীয়ে ধন্যারণন্যার উৎপবত্তি 
ঘকট। মকন কেবরকয়ে বদকয়ে রন্যাবখ, ‘মহেন্যাভন্যারত’ লমন্যাতন্যাকবকে আবদতম শন্যাস্ত্রবববধর নন্যাম হেকলেন্যা 
দণ্ডবববধ এববাং এর উদব বহু পকরর ঘটনন্যা।  (আবদতম সেমন্যাকজি রন্যাজিন্যা,  দণ্ডবববধ,  ও 
কেতক রত্বতকন্ত্রির আবদ উৎপবত্তি বনকয়ে আকলেন্যাচিনন্যার জিনন দষবন:  লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, 
২০১৩-গ)।

আইন  বনন্যাপন্যারটন্যা  আবদকত  লযে  বহুকেন্যালেবনন্যাপমী  প্রেচিবলেত  সেন্যামন্যাবজিকে  সেবাংস্কন্যার-
রমীবতনমীবত-বববধববধন্যান ও প্রেথেন্যাককে লকেন্দ্র কেকরই গকড় উকঠবছেলে, তন্যা এমনবকে ইবাংকরবজি 
ভন্যারন্যার ‘রলে’ এববাং ‘লে’ শবগুকলেন্যার বদককে তন্যাকেন্যাকলেও লবন্যাঝন্যা যেন্যায়ে। (এখন্যাকন বনবহৃত 
ইবাংকরবজি শবগুকলেন্যার অথের অনলেন্যাইন বহুভন্যাবরকে অবভধন্যান ‘উইকেশন্যানন্যাবর’ লথেককে লনওয়েন্যা 
হেকয়েকছে  (en.wiktionary.org)। ইবাংকরবজি  rule শকবর  অথের  ‘স্বন্যাভন্যাববকে অবস্থিন্যা  বন্যা 
সেন্যাববরকে পবরবস্থিবত’৬। এর আকরন্যা একেটন্যা অথের হেকচ্ছ: ‘সেবরজিনমীন বন্যা সেন্যাধন্যারণ সেম্মবতর 
বভবত্তিকত, বন্যা প্রেচিবলেত আচিন্যার-অনমশমীলেকনর বভবত্তিকত [লকেন্যাকনন্যা বকেছেম  ] বনধরন্যারণ কেরন্যা’৭। 

৩ ونقان  

৪ κάννα

৫ something  to  judge  by  rule,  norm,  general  principle  (https://en.wik
tionary.org/wiki/κανών)

৬ A  normal  condition  or  state  of  affairs  (https://en.wiktionary.org/ 
wiki/rule).

৭ to  fix  by  universal  or  general  consent,  or  by  common  practice 
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উইকেশন্যানন্যাবর বলেকছে, অবধকেতর সেবরজিনমীন অকথেরর বদকে লথেককে ‘লে বজিবনসেটন্যা সেন্যাধন্যারণত 
প্রেচিবলেত রমীবতনমীবত-ঐবতকহেনর সেন্যাকথে সেবাংবশষ।’৮ প্রেচিবলেত রমীবতনমীবত-ঐবতহেন বলেকত 
ইবাংকরবজিকত যেন্যাককে বকলে ‘লমন্যাসের’ আর বকে। উইকেশন্যানন্যাবরকত ‘লমন্যাসের’ কেথেন্যাটন্যার মন্যাকন হেকলেন্যা 
‘নমীবত-ননবতকেতন্যাগত এমন একে গুচ্ছ প্রেথেন্যা বন্যা প্রেচিবলেত যেন্যার উৎপবত্তি ঘকট সেন্যাধন্যারণ-

ভন্যাকব স্বমীকেক ত আচিন্যার-অনমশমীলেন লথেককে – বলেবখত আইন লথেককে নয়ে।’৯ আমন্যাকদর জিনন 
লমন্যাক্ষম একেটন্যা দকষন্যান-বন্যাকেন লপশ কেকর তন্যাহরন্যা  জিন্যানন্যাকচ্ছন লযে ‘অনমসেরণ কেরন্যার মকতন্যা 
ভন্যাকলেন্যা একেটন্যা আইন হেকলেন্যা: ‘অকননর সেন্যাকথে লসেই আচিরণই কেকরন্যা লযে আচিরণ লতন্যামন্যার 
সেন্যাকথে অকননরন্যা কেরকে বকলে তম বম চিন্যাও’।১০

সেন্যাববরকে-বকেন্তু-সেবাংবক্ষপ্ত এই পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা লথেককে এই বসেদ্ধিন্যাকন লপফৌহছেন্যাকনন্যাই যেন্যায়ে লযে 
সেনন্যাতন কেন্যালে লথেককে আচিবরত, অনমসেকত ও অনমশমীবলেত সেন্যামন্যাবজিকে বনয়েম-কেন্যানমন-বববধ-
ববধন্যান-আইকনর  সেন্যাধন্যারণ  পন্যাটন্যাতন  বছেলে  পন্যারস্পবরকে  শ্রদ্ধিন্যাকবন্যাধ,  শলেন্যাপরন্যামশর  ও 
সেমকঝন্যাতন্যা,  প্রেচিবলেত  আচিন্যার-অনমশমীলেন  ও  রমীবতনমীবত,  এববাং  সেমন্যাজি-সেবাংহেবতর 
অনমভম বত।  বঙমীয়ে  শবককেন্যাকর  লযেমনটন্যা  লদখলেন্যাম,  বনয়েম  বজিবনসেটন্যার  একেটন্যা  অথের  লযে 
‘মন্ত্রিণন্যা’,  তন্যা  লথেককেও  বকেন্তু  এই  ধন্যারণন্যাই  পন্যাওয়েন্যা  যেন্যায়ে।  একক্ষকত্রি  লজিন্যারজিবরদবস্ত, 
দণ্ডবববধ,  বন্যা কেতর ন্যা-কেতক রপকক্ষর লকেন্যাকনন্যা কেন্যারবন্যারই নন্যাই। মন্যানমর বনকজির গরকজিই বনয়েম 
মকতন্যা জিমীবনযেন্যাপন কেকর একসেকছে। এখন্যাকন সেবরসেন্যাধন্যারকণর ওপর গুবটকেকয়ের মন্যাতব্ববর-
লপন্যাদ্দেন্যাবরর লকেন্যাকনন্যা কেন্যাবহেনমী নন্যাই। 

এমনবকে আধমবনকে রন্যাকষ্ট্রের বলেগনন্যালে বসেকস্টেমও বকেন্তু লগন্যাড়ন্যায়ে প্রেচিবলেত রমীবতনমীবত 
তথেন্যা কেনন্যানন-কেন্যাস্টেমককে লকেন্দ্র কেকরই গকড় উকঠবছেলে। এ ছেন্যাড়ন্যা উপন্যায়ে কেমী!  যেন্যাবতমীয়ে 
আইনকেন্যানমন বলেকত লতন্যা ঐসেব বজিবনসেই বছেলে। শমনন লথেককে লতন্যা আর একেটন্যা বজিবনসে 
গকড়  উঠকত  পন্যাকর  নন্যা।  সেমতরন্যাবাং  আধমবনকে  ইঙ-ইউকরন্যাপমীয়ে  রন্যাকষ্ট্রের  আইনবনবস্থিন্যার 
শুরকতই আকসে ‘কেন্যাকস্টেন্যামন্যাবর লে’। যেন্যাবতমীয়ে আধমবনকে আইকনর লগন্যাড়ন্যা এই প্রেচিবলেত 
বনয়েমকেন্যানমন। প্রেচিবলেত বনয়েমকেন্যানমনগুকলেন্যাককে কেতক র ত্বতন্ত্রি কেমীভন্যাকব সেমককেফৌশকলে লবকছে লবকছে, 
বনকজিকদর মকতন্যা কেকর সেন্যাবজিকয়ে-গুবছেকয়ে বলেবখত আইকনর বভবত্তি স্থিন্যাপন কেকরকছে তন্যা 
বপওতর  ক্রকপন্যাৎবকেকনর  উপকরন্যাক্তি  রচিনন্যা  দমবটকত  পন্যাওয়েন্যা  যেন্যাকব।  লতন্যা,  এই  হেকলেন্যা 
আধমবনকে আইনকেন্যানমন-রন্যাকষ্ট্রের উৎপবত্তির লমন্যাদ্দেন্যা লকেচ্ছন্যা। আর এই লকেচ্ছন্যার একেচ্ছত্রি 

(https://en.wiktionary.org/wiki/rule).

8 Laws  are  usually  associated  with  mores  (https://en.wiktionary.or 
g/wiki/law).

৯ A  set  of  moral  norms  or  customs  derived  from  generally  accepted 
practices rather than written laws (https://en.wiktionary. org/wiki/mores).

১০ Do unto others as you wish them to do unto you’ is a good law to follow 
(https://en.wiktionary.org/wiki/mores).
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একেন্যাবধপবত একেনন্যায়েকে হেকচ্ছন জিনন্যাব দণ্ড ওরকফি ডিন্যানন্যা। যেকব লথেককে জিমীকবর স্বন্যাভন্যাববকে 
প্রেবকবত্তিসেমকত্রি  প্রেন্যাপ্ত  রমীবতনমীবতর  ওপর  লজিলেজিমলেমকমর  ডিন্যাণ্ডন্যা  লঘন্যারন্যাকত  শুর  কেকরকছে 
কেতক রত্বতন্ত্রি,  তকব  লথেককেই  মনমরনসেমন্যাজি  অধন্তঃপবতত  হেকত  শুর  কেকরকছে  দণ্ডসেমন্যাকজি 
(আবদতম সেমন্যাকজি রন্যাজিন্যা, দণ্ডবববধ, ও কেতক র ত্বতকন্ত্রির উৎপবত্তি বনকয়ে আকলেন্যাচিনন্যার জিনন 
দষবন: লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০১৩-ঙে)। 

লবন্যাঝন্যাই  যেন্যাকচ্ছ:  বলেপ্রেকয়েন্যাকগর  মকতন্যা  বচির-অববধ  একেটন্যা  ঘটনন্যা  যেখন  লখন্যাদ 
আইকনর প্রেধন্যানতম বভবত্তি হেকয়ে ওকঠ,  তখন লথেককেই বদকলে লযেকত থেন্যাককে বচিরকেন্যাকলের 
মন্যানমকরর  সেমন্যাজি-সেভনতন্যা-আচিরণ।  লজিন্যার  যেন্যার  মমলমকে  তন্যার  নমীবতককে  অনমসেরণ  কেকর 
উৎপবত্তি লেন্যাভ কেরকত থেন্যাককে পন্যাইকে-লপয়েন্যাদন্যা,  রন্যাজিন্যা-উবজির,  থেন্যানন্যা  পমবলেশ,  আইন-
আদন্যালেত,  হেন্যাজিত-কেকয়েদ আর শুকলে চিড়ন্যাকনন্যার বনবস্থিন্যা। স্বন্যাভন্যাববকে হেকয়ে ওকঠ বলে-
প্রেকয়েন্যাগ  আর  বলেন্যাৎকেন্যাকরর  বসেকস্টেম।  (বলেপ্রেকয়েন্যাগ  আর  বলেন্যাৎকেন্যার  ববরকয়ে  দষবন: 
লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন, ২০১৩-কে।)

সেমতরন্যাবাং বলেন্যাৎকেন্যার ঘকট সেমন্যাকজি। বলেন্যাৎকেন্যার ঘকট বসেকনমন্যায়ে। লছেন্যাট-বড়-মন্যাঝন্যাবর 
পদরন্যায়ে। শন্যাস্ত্র-সেন্যাবহেতন-বমবডিয়েন্যা আমন্যাকদরককে খমকনর দকশন লদখন্যায়ে প্রেবত ঘণন্যায়ে,  প্রেবতটন্যা 
অধনন্যাকয়ে। মন্যাকন দন্যাহড়ন্যায়ে বনবক্তিগতভন্যাকব লকেউ কেন্যাউককে খমন কেরন্যার আকগই ভন্যাচিমরয়েন্যাবলে খমন 
কেরকত লশখন্যা। বহেবাংসেন্যা কেরকত লশখন্যা। বহেবাংসেন্যা মন্যাকন বকেন্তু হেনন কেরন্যার ইচ্ছন্যা। এববাং এই 
ইচ্ছন্যার উপর দন্যাহবড়কয়ে আকছে আজিককের রন্যাষ্ট্রে। এসেব রন্যাষ্ট্রে সেবই সেন্যামবরকে রন্যাষ্ট্রে। সেশস্ত্র 
রন্যাষ্ট্রে। প্রেকয়েন্যাজিকন বনজি নন্যাগবরকেকদরককে মন্যারকধন্যার-ববন কেরন্যার,  এমনবকে হেতনন্যা কেরন্যার, 
আইবন লেন্যাইকসেন্স ছেন্যাড়ন্যা এইসেব রন্যাষ্ট্রে বটককে থেন্যাকেকত পন্যাকর নন্যা। আমন্যাকদর মকন থেন্যাককে নন্যা: 
‘সেবহেবাংসেতন্যার ঘনমীভম ত ও সেমসেবাংহেত রূকপর প্রেবতবনবধত্ব কেকর রন্যাষ্ট্রে। বনবক্তির আত্মন্যা থেন্যাককে, 
বকেন্তু রন্যাষ্ট্রে লযেকহেতম  আত্মন্যাববহেমীন একেটন্যা লমবশন, লসেকহেতম  তন্যা কেখকনন্যাই সেবহেবাংসেতন্যা লথেককে 
মমক্তি হেকত পন্যারকব নন্যা  – লকেননন্যা এর লখন্যাদ অবস্তত্বটন্যাই লতন্যা সেবহেবাংসেতন্যার কেন্যাকছে ঋণমী।’ 
(লমন্যাহেনদন্যাসে  কেরমচিন্যাহদ  গন্যান্ধমী,  ১৯৩৪-কে:  ৩১৮;  উদ্ধিক ত:  লসেবলেম  লরজিন্যা  বনউটন, 
২০১৩-খ: ১৬৮-১৬৯।)

লতন্যা  এভন্যাকব  একে  বদককে  চিড়-থেন্যাপ্পড়-লজিলে-জিমলেমম,  অনন  বদককে  বলেপ্রেকয়েন্যাগককে 
বভবত্তি  কেকর  হেন্যাজিন্যার  বছের  ধকর  গকড়  ওঠন্যা  পমহবজিতন্ত্রি-কেতক রত্বতকন্ত্রির  কেক বত্রিম  আইনমী 
‘নবধতন্যা’র  হেন্যাজিন্যাকরন্যা  অববধ  অনমশমীলেন  জিনমন্যানমকরর  মননককে  দমবরত  কেকর  লফিলেকত 
থেন্যাককে।  বকবটশ  রন্যাজিনমীবতববদ-ললেখকে-ইবতহেন্যাসেকবত্তিন্যা  লেডির  অনন্যাকন  (১৯০৭)  বকলে-
বছেকলেন, ‘পন্যাওয়েন্যার লটনসে টম  কেরন্যাপ,  অনন্যান অনন্যাবসেবলেউট পন্যাওয়েন্যার কেরন্যাপসে অনন্যাব
-সেবলেউটবলে’। ববশপ মনন্যাকনলে লক্রইগটকনর কেন্যাকছে ১৮৮৭ সেন্যাকলে ললেখন্যা একে বচিবঠকত 
এই মনবন কেরন্যার জিনন খনন্যাত হেকয়ে আকছেন লেডির  অনন্যাকন  (দষবন:  বফিবগসে ও লেকরন্স, 
১৯০৭)। কেবতপকয়ের কেতক রত্বতন্ত্রি বন্যা লকেন্দ্রমীভম ত ক্ষমতন্যা-সেবাংস্কক বত দমবরত কেরকত থেন্যাককে 
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আমন্যাকদর লমধন্যা-মনন, বচিনন্যা-ভন্যাবনন্যা, কেরণ-কেন্যারণ সেববকেছেম। 
সেববকেছেম  দমবরত হেকলে বসেকনমন্যার আর লদন্যার কেমী? দশরককেরই বন্যা লদন্যার কেমী? পপমলেন্যার 

বসেকনমন্যার ভন্যাকয়েন্যাকলেন্স আর দশরককের খমনবপপন্যাসেন্যা বনকয়ে অক্ষম নন্যাবলেশ আমরন্যা তম বলে। 
আধমবনকে রন্যাকষ্ট্রের আইনকেন্যানমন- পমবলেশ-পন্যালেরন্যাকমন-প্রেশন্যাসেকনর সেবরজিনমীন খমনবপপন্যাসেন্যার 
কেথেন্যা তম বলে নন্যা। মকনও রন্যাবখনন্যা। যেবদ রন্যাখতন্যাম,  তন্যাহেকলে আমন্যাকদরককে বসেকনমন্যা হেকলের 
অন্ধকেন্যাকর আনন্যাগুনন্যা কেন্যাকলেন্যা বভকলেন খমহজিকত হেকতন্যা নন্যা। 

৩২.৮ দমীক্ষন্যায়েন-প্রেককেফৌশলে ও প্রেবশবক্ষত বশল্পকবন্যাধ

তন্যাহেকলে লদখন্যা লগলে: বলেপ্রেকয়েন্যাগ আমন্যাকদর তথেন্যাকেবথেত আইকনর শন্যাসেকনর আবদ বভবত্তি। 
আমন্যাকদর যেন্যাবতমীয়ে ‘ননন্যায়েপরন্যায়েণতন্যা’র আইনগত বভবত্তি হেকচ্ছ প্রেবতকশন্যাধপরন্যায়েণতন্যা। 
তম বম জিনন্যাব খ-লকে খমন কেকরছে, এটন্যা যেবদ প্রেমন্যাণ কেরন্যা যেন্যায়ে, তন্যাহেকলে আইনত লতন্যামন্যাককে 
খমন কেরন্যার অবধকেন্যার জিকন আদন্যালেকতর, মন্যাকন রন্যাকষ্ট্রের। লযে খমন তম বম কেরকলে অপরন্যাধ, 
লসেই খমন রন্যাষ্ট্রে কেরকব লতন্যামন্যার ঐ অপরন্যাধ লমন্যাচিকনর জিনন। এ বড় সেহেজি কেথেন্যা নয়ে নববকে। 
এ বজিবনসেককে জিলেপন্যাবনর মকতন্যা সেহেজি দবন বহেকসেকব বগকলে লফিকলে ববনন্যা প্রেকশ্ন হেজিম 
কেরন্যার লযে আশ্চিযের  শবক্তি আমন্যাকদর জিকনকছে,  লসেই শবক্তি বকেন্তু লকেবলে দণ্ডনমীবতর বন্যা 
বলেপ্রেকয়েন্যাকগর লজিন্যাকর জিকন নন্যা। এর জিনন লেন্যাকগ প্রেবশক্ষণ। অবত সেমক্ষ্ম, সেবর-বনন্যাপকে, 
প্রেবশক্ষণ। 

প্রেবশক্ষণ বজিবনসেটন্যাককেই আমরন্যা আদর কেকর ‘বশক্ষন্যাদমীক্ষন্যা’ নন্যাকম ডিন্যাবকে। ববকশর 
বশক্ষন্যায়ে বশক্ষন্যাবয়েত এববাং ববকশর দমীক্ষন্যায়ে দমীক্ষন্যাবয়েত কেকর লতন্যালেন্যার এই পদ্ধিবতককে বন্যাবাংলেন্যায়ে 
আবম  ‘দমীক্ষন্যায়েন  প্রেককেফৌশলে’  বকলে  থেন্যাবকে।  (এ  সেবাংক্রন্যান  আকলেন্যাচিনন্যার  জিনন  দষবন: 
কেন্যামরলে হেন্যাসেন্যান মঞ্জম কেতক রকে  সেম্পন্যাবদত  ‘জিনপবরসেকর গণমন্যাধনম  ও অননন্যানন  প্রেসেঙ’ 
প্রেকেন্যাবশত লসেবলেম লরজিন্যা বনউটকনর প্রেবন্ধ ‘বন্যাজিন্যাকরর যেমকগ সেন্যাবহেতন ও সেন্যাবাংবন্যাবদকেতন্যার 
আম্মম-আব্বম-সেমন্যাচিন্যার  অথেবন্যা  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ  ববদনমন্যান  মহেন্যাজিনমী  মমদকণর  পবলেবটকেনন্যালে 
ইককেন্যানবম’, ঢন্যাকেন্যা:  মনন্যাস্ -লেন্যাইন  বমবডিয়েন্যা  লসেনন্যার,  ২০০৩।)  আর  এককেই 
‘ইনডিকেবটকনইশন বসেকস্টেম’ বকলে আখনন্যাবয়েত কেকরন লনন্যাম চিমবস্ক। বশক্ষন্যা তন্যাহর কেন্যাকছে 
যেমব-সেমন্যাজিককে ইনডিকেবটকনইট বন্যা দমীক্ষন্যাবয়েত কেরন্যার একেটন্যা বসেকস্টেম লযেখন্যাকন তরণযেমবন্যারন্যা 
‘ইবত আপনন্যার একেন্যান বন্যাধনন্যানমগত ছেন্যাত্রি’ বহেকসেকব গকড় ওঠন্যার ববস্তন্যাবরত প্রেবশক্ষণ পন্যায়ে 
(লনন্যাম চিমবস্ক, ১৯৮৯)। এ কেথেন্যা এখন্যাকন নন্যা বলেকলেও হেয়েত চিকলে ইনডিকেবটকনইশন বন্যা 
দমীক্ষন্যায়েন বলেকত চিমবস্ক লবন্যাকঝন মন্যানমকরর ‘বকেনন্যারগন্যাকটর ন লথেককে লপশন্যাগত জিমীবন পযেরন’ 
পমকরন্যাটন্যা কেন্যালেপবরককে  (লনন্যাম চিমবস্ক,  ২০০০)। এটন্যা কেমী বস তন্যা উপলেবব কেরন্যা অথেবন্যা 
এককে শনন্যাক্তি কেরন্যা পযেরন আমন্যাকদর জিনন দন্যায়ে হেকয়ে ওকঠ। লকেননন্যা আইন-আদন্যালেত 
অশমীলেতন্যা বনবভচিন্যার মন্যাদকেন্যাসেবক্তি সেবহেবাংসেতন্যা বকেবাংবন্যা বশল্পকবন্যাধ সেম্পককের  আমন্যাকদর বনজিস্ব 
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ধনন্যানধন্যারণন্যা- বচিনন্যাভন্যাবনন্যা কেতটন্যা আসেকলেই আমন্যাকদর বনজিস্ব মবস্তষপ্রেসেমত, আর কেতটন্যা 
দমীক্ষন্যায়েন-প্রেককেফৌশকলের প্রেবশক্ষণ-রকসে জিন্যাবরত তন্যা  লখয়েন্যালে কেরন্যার অবকেন্যাশ আমন্যাকদর 
সেন্যামন্যাননই ঘকট। 

লযেমন ধরন্যা যেন্যাকে,  সেন্যাইয়েমীদ ভন্যাই বকলেকছেন চিমৎকেন্যারভন্যাকব,  কেবব-সেন্যাবহেবতনকেরন্যা যেখন 
ললেকখন তখন তন্যাকদর উপর কেমী লযেন একেটন্যা ভর কেকর। উবন একেটম  নরম কেকর ভদ 
ভন্যারন্যায়ে বলেকলেন ‘লমটন্যাবফিবজিকেনন্যালে’ একেটন্যা লকেন্যাকনন্যা বনন্যাপন্যার-টনন্যাপন্যার ঘকট হেয়েত। (আবম 
সেন্যাইয়েমীদ,  ২০১৩।)  এই বদ্বিধন্যাটন্যাককে লবন্যাঝন্যা একেটম  কেবঠন। লযেভন্যাকবই লহেন্যাকে,  মন্যানমর লতন্যা 
লমটন্যাবফিবজিকেনন্যালে প্রেন্যাণমীই। মন্যানমর কেববতন্যা ললেখন্যার সেময়ে লমটন্যাবফিবজিকেনন্যালে। মন্যানমর সেঙম 
কেরন্যার সেময়েও বকেন্তু লমটন্যাবফিবজিকেনন্যালেই। মন্যানমর প্রেন্যাণমীটন্যাই আসেকলে বস্পবরচিমনয়েন্যালে একেটন্যা 
প্রেন্যাণমী।  লমটন্যাবফিবজিকেনন্যালে  প্রেন্যাণমী।  মন্যানমর  লস্রেফি  বফিবজিকেনন্যালে  নন্যা।  এর  বফিবজিকেনন্যালে 
অনন্যাসেকপকগুকলেন্যা খমবই স্থিমলে,  এববাং তন্যারপরও,  এর বফিবজিকেনন্যালে অনন্যাসেকপকগুকলেন্যা পযেরন 
আমন্যাকদর অতনন অজিন্যানন্যা। আর লমটন্যাবফিবজিকেনন্যালে বদকেগুকলেন্যা লতন্যা রমীবতমকতন্যা দমকবরন্যাধনই 
বকট। লতন্যা এই লমটন্যাবফিবজিকেনন্যালে বনন্যাপন্যারগুকলেন্যাককে সেন্যাহেকসের সেন্যাকথে, বদ্বিধন্যাহেমীনভন্যাকব, কেবমলে 
কেকর  বনকয়ে  তন্যার  সেন্যামকন  দন্যাহড়ন্যাকত  পন্যারন্যার  লযে  মমহেমতর ,  মন্যাকন  বনকজির  সেন্যামকন  বনকজি 
দন্যাহড়ন্যাকনন্যার একেন্যান বনজিরন লযে মমহেমতর ,  ওটন্যাই হেকলেন্যা বশকল্পর মমহেমতর ,  ওটন্যাই বশল্প-সেকজিকনর 
প্রেন্যাকে-মমহেমতর ।  এভন্যাকব লদখকলে তন্যাহেকলে ‘বশল্পকবন্যাধ’ বনকয়ে গবর  কেরন্যার বকেছেম  থেন্যাককে নন্যা। 
লযেটন্যাককে আমরন্যা ‘বশল্পকবন্যাধ’ ববলে লসেটন্যা আসেকলে এটন্যা একেটন্যা গণ কেনন্যাকটগবর। এ বদকয়ে 
লতমন অথেরপমণর বকেছেম একেটন্যা লবন্যাঝন্যাকনন্যা কেবঠন। বশল্পকবন্যাধ মন্যাকন আসেকলে লটবনবাং। এ ছেন্যাড়ন্যা 
আর কেমী? ধকরন বসেকনমন্যার লবলেন্যায়ে, আপনন্যাককে কেকতন্যাগুকলেন্যা পবরচিন্যালেককের নন্যাম জিন্যানকত 
হেকব,  লটকেবনকেনন্যালে  লেনন্যাবাংগুকয়েজি  জিন্যানকত  হেকব,  জিন্যারগন  জিন্যানকত  হেকব।  বসেকনমন্যার 
লটকেবনকেনন্যালে ভন্যারন্যায়ে যেবদ আপবন কেথেন্যা বলেকত পন্যাকরন,  তন্যাহেকলে এটন্যা সেহেকজিই লবন্যাঝন্যা 
যেন্যাকব লযে আপবন চিলেবচ্চত্রিববরয়েকে বশল্পকবন্যাধসেম্পন্নি একেটন্যা মন্যানমর। কেববতন্যার লবলেন্যাকতও 
এই কেথেন্যা প্রেকযেন্যাজিন। কেকতন্যাগুকলেন্যা টন্যামর,  কেকতন্যাগুকলেন্যা নন্যাম,  জিন্যানকত হেকব। এখন কেথেন্যা 
হেকলেন্যা,  লটকেবনকেনন্যাবলেবটজি  লতন্যা  প্রেবশক্ষকণর  ববরয়ে!  এর  সেন্যাকথে  বশকল্পর  সেম্পকের  কেমী? 

বশল্পকবন্যাধ লতন্যা প্রেবশক্ষকণর ববরয়ে নয়ে আকদফৌ। এটন্যা একেন্যানই আসেমন্যাবন ঘটনন্যা। বনতন্যানই 
গন্যাকয়েবব,  বনতন্যানই লমটন্যাবফিবজিকেনন্যালে,  বনতন্যানই অজিন্যানন্যা ঘটনন্যা। একেন্যানই বনকজির মকতন্যা 
কেকর  এককেবন্যাকর  একেন্যা  বনকজিককে এববাং  বনকজির আশপন্যাশককে  আববষন্যার  কেরন্যার  একেটন্যা 
বনন্যাপন্যার।  এ  কেথেন্যাই  বকেন্তু  সেন্যাইয়েমীদ  ভন্যাইকয়ের  আকলেন্যাচিনন্যা  আগন্যাকগন্যাড়ন্যা  জিমকড়  ফিম কট 
উকঠকছে। বসেকনমন্যা বন্যানন্যাকনন্যার মন্যানমর বহেকসেকব তন্যাহর সেন্যারন্যা জিমীবকনর লযে অবভজতন্যা, তন্যাকত 
এটন্যাই মমলেভন্যাব বহেকসেকব আত্মপ্রেকেন্যাশ কেকর। লতন্যা,  এই লযে বনজিরনতন্যা,  বনকজির নশবল্পকে 
একেন্যাবকেত্ব,  পন্যাহেন্যাকড়র গুহেন্যার  মকধন  বছেকরর পর বছের পন্যার  কেকর  লদওয়েন্যা,  এটন্যা  বকেন্তু 
সেবাংসেন্যাকর বকসেও হেকত পন্যাকর। আমন্যাকদর লনত্রিককেন্যাণন্যার ললেন্যাকেসেন্যাধকে জিন্যালেন্যাকলের গন্যাকনও 
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আকছে:  সেবাংসেন্যাকরর মকধন লথেককেও মদ নন্যা লখকয়েই মন্যাতন্যালে হেকয়ে থেন্যাকেন্যা যেন্যায়ে। পমত্রিকেননন্যার 
মকধন লথেককেও বনরকদ্দেশ হেকয়ে থেন্যাকেন্যা যেন্যায়ে। লতন্যা,এই লযে মন্যাতন্যালে হেকয়ে থেন্যাকেন্যা। এই মন্যাতন্যালেত্ব 
শরন্যাব  লপয়েন্যালেন্যা  সেন্যাবকে  এসেকবর  সেকঙ  আইন  আদন্যালেত  অশমীলেতন্যা  অপরন্যাকধর 
মমখস্ত-প্রেবশবক্ষত ধনন্যারণন্যাগুকলেন্যা যেন্যায়ে নন্যা। এগুকলেন্যার সেকঙ আকছে আকটর র লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ। 
বনন্যাখনন্যা-অসেম্ভিব, প্রেবশক্ষণ-অকযেন্যাগন বশকল্পর লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ। 

বন্যাসেবকেয়েন্যাকতর  কেথেন্যা  ববলে।  আমন্যার  ইদন্যানমীবাংকেন্যার  একে  বইকয়ের  (লসেবলেম  লরজিন্যা 
বনউটন, ২০১৩) মলেন্যাট বন্যানন্যাকত বগকয়ে ভয়েবাংকের এই লছেকলের একেটন্যা বচিত্রিকেমর বনবহেন্যার 
কেকরবছেলেন্যাম। লছেকলেই বলেবছে। মন্যাত্রি ২৭ বছের বয়েকসে মন্যারন্যা লগকছে লসে। লসেই কেকব। ১৯৮৮ 
সেন্যাকলে। একতন্যা বদকন ভম ত হেকয়ে লগকছে হেয়েত। তন্যার নন্যাম জিন বমকশলে বন্যাসেবকেয়েন্যাত। ওর 
বন্যাবন্যা আমন্যাবরকেন্যা মহেন্যাকদকশর হেন্যাইবতর মন্যানমর। হেন্যাইবতর স্বরন্যাষ্ট্রেমন্ত্রিমী-টন্ত্রিমী বছেকলেন। বমবনবস্ট্রে 
অব ইবনবরয়ের। মন্যা পমকয়েকতর বরককেন্যার কেন্যাকলেন্যা মন্যানমর। বকড়ন্যা হেকয়েকছে লসে আকমবরকেন্যাকত। 
বড় হেকয়ে  উকঠকছে  স্বভন্যাবজিন্যাত বস্ট্রেট-আবটর স্টে বহেকসেকব।  লছেন্যাটকবলেন্যাকতই ববখনন্যাত হেকয়ে 
উকঠকছে লসে গ্রন্যাবফিকক্সর জিনন।লদয়েন্যাকলে লস্প্রে বদকয়ে ছেবব আহকেন্যার জিনন। মন্যাকন লদয়েন্যাকলে বচিকেন্যা 
মন্যারন্যার  জিনন।  আমরন্যা  লযেটন্যাককে  বচিকেন্যামন্যারন্যা  ববলে  আর  বকে।  আহকেকত  আহকেকত  এমন 
জিন্যায়েগন্যায়ে লসে যেন্যায়ে লযে অবচিকরই, অবত অল্প বয়েকসের মকধনই,  বড় বড় বশল্প-পবত্রিকেন্যায়ে, 
বড়  বড়  লমইনবস্ট্রেম  পবত্রিকেন্যায়ে  তন্যাককে  বনকয়ে  কেন্যাভন্যার  লস্টেন্যাবর  হেকত  থেন্যাককে।  আর  লসে 
ফিম টপন্যাকত  চিন্যানন্যাচিমর  লবকচি  লবকচি,  কেলেন্যা  লবকচি  লবকচি  জিমীবনধন্যারণ কেরকত থেন্যাককে।  এববাং 
ডন্যাকগর  সেকঙ  যেমক্তি  হেকয়ে  মন্যারন্যা  যেন্যায়ে।  লহেকরন্যাইন  এববাং  লকেন্যাককেন  একে  সেকঙ  খন্যাওয়েন্যার 
এক্সকপবরকমন কেরকত বগকয়ে। দমীঘরবদন ধকরই এক্সকপবরকমনটন্যা কেকরকছে লসে মরন্যার আকগ। 
লহেকরন্যাইন-লকেন্যাককেন বমবশকয়ে লখকত লখকত লযে গুবকলেট হেকয়ে যেন্যায়ে,  লসে আজিককের যেমকগর 
বনও এক্সকপ্রেশবনস্টে ধন্যারন্যার আকটর র গুর বহেকসেকব নবনত। স্বমীকেক ত। লসে মন্যারন্যা যেন্যাবন্যার পর 
তন্যার একেটন্যা ছেবব বববক্র হেয়ে ১৫ বমবলেয়েন ডিলেন্যাকর। 

আচ্ছন্যা, বন্যাসেবকেয়েন্যাকতর কেথেন্যা বলেন্যাটন্যা নন্যা হেয়ে খমব হেন্যাই আকটর র একেটন্যা বনন্যাপন্যার হেকয়ে 
লগলে। বরবাং আমন্যাকদর রতকনর কেথেন্যাই একেটম  ববলে। লজিলেখন্যানন্যায়ে পবরচিয়ে আমন্যার সেন্যাকথে 
রতকনর।  কেম বড়র  লকেন্যাঠন্যায়ে  বয়েসে  ওর।  বনকজির  ঘবনষ  আত্মমীয়েন্যার  ওপর  অনন্যাবসেডি 
বনকক্ষকপর  মকতন্যা  ববশ্রী  মন্যামলেন্যার  আসেন্যাবম  লসে।  একে-এগন্যাকরন্যার  যেমগন্যানকর  আমরন্যা 
ভদকলেন্যাককেরন্যা যেখন রন্যাকষ্ট্রের জিন্যামন্যাই আদকর লজিকলের ফিন্যাস্টের  বডিবভশন আসেন্যাবম বহেকসেকব 
বপকেবনককে বনস্ত,  তখন আমন্যাকদর লসেবন্যাযেকত্নর জিনন ‘ফিন্যালেতম ’  বহেকসেকব বনকয়েন্যাগ পন্যায়ে 
তক তমীয়ে লশ্রণমীর কেকয়েবদ রতন। তত বদকন লবশ কে বছের লজিলে লখকট লফিকলেকছে। মন্যামলেন্যার 
সেমরন্যাহেন্যা হেওয়েন্যা ছেন্যাড়ন্যাই। এমনই লসে গন্যাকনর পন্যাগলে লযে গন্যান গন্যাওয়েন্যার জিনন লজিলেখন্যানন্যার 
আইনকেন্যানমন লভকঙে রন্যাকতর লগন্যাপকন লসে লমন্যামবন্যাবত আর খন্যাতন্যা-কেলেকমর মকতন্যা মন্যারন্যাত্মকে 
সেব  অস্ত্রপন্যাবত  বনবহেন্যার  কেরত  লগন্যাপকন।  লরবডিও  শুকন  শুকন  গন্যান  ললেখন্যার  জিনন। 
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রবসেকেতন্যা নয়ে। ধরন্যা পড়কলে বন্যাকজি শন্যাবস্ত অকপক্ষমন্যান। লতন্যা, লসেই রতকনর গন্যাকনর গলেন্যা, 
গন্যাকনর  আকেম বত  লদখন্যার  মকতন্যা।  লশন্যানন্যার  মকতন্যা।  অলেসে  দমপমককর  যেখন  সেমস্ত  কেবঠন 
পবরশ্রকমর একেটম  ফিন্যাহকে লসে লবর কেরত খমহকজি,  তখন একসে বসেত গন্যাকনর পন্যাবখ তন্যার 
গলেন্যায়ে। তনয়ে হেকয়ে শুনত যেত সেব ‘’বক্রবমননন্যালে’ কেকয়েবদরন্যা। আমন্যাকদর মকতন্যা ‘বশল্প-
লবন্যাধসেম্পন্নি’ মন্যানমকররন্যা পযেরন মমগ্ধ হেকয়ে লযেত। সেমকরলেন্যা গলেন্যা আর ততবধকে সেমকরলেন্যা হৃদয়ে 
ও আচিরকণর জিনন লজিলেখন্যানন্যার মময়েন্যাবজকনর পকদ বনকয়েন্যাগ পন্যায়ে লসে। আর অকমন্যাচিনমীয়ে 
দন্যাগ কেন্যাকট লসে আমন্যাকদর মকন। 

এখন এই জিন বমকশলে বন্যাসেবকেয়েন্যাত নন্যাকমর লছেকলেটন্যাককে বনকয়ে আপবন কেমী বলেকবন! 
রবমীন্দ্রনন্যাকথের  লপন্যাস্টেমন্যাস্টেন্যাকরর  গুণমমগ্ধ  রতন  নয়ে,  রন্যাজিশন্যাহেমী  লকেন্দ্রমীয়ে  কেন্যারন্যাগন্যাকরর 
রতনককে বনকয়ে কেমী বলেকবন আপবন! প্রেবশক্ষণজিন্যাত বশল্পকবন্যাধ বদকয়ে এককে বনন্যাখনন্যা কেরন্যা 
যেন্যায়ে নন্যা। লকেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যার আইনসেম্মত বশল্পকবন্যাকধর ধন্যারণন্যা বদকয়ে এককে লবন্যাঝন্যাকনন্যা যেন্যায়ে নন্যা। 
কেন্যাকজি-কেন্যাকজিই বসেকনমন্যা বনকয়ে কেথেন্যা বলেন্যার সেময়ে, বসেকনমন্যার ভন্যাকলেন্যামন বনকয়ে কেথেন্যা বলেন্যার 
সেময়ে,  বসেকনমন্যার অশমীলেতন্যা-অপরন্যাধ বনকয়ে কেথেন্যা বলেন্যার সেময়ে বন্যাসেবকেয়েন্যাত বন্যা রতকনর 
কেথেন্যা  আমন্যাকদর  মন্যাথেন্যায়ে  আকসে  নন্যা।  আমন্যাকদর  মন্যাথেন্যায়ে  আকসে  আইন-আদন্যালেত-
প্রেবশক্ষকণর লমবকে, দমীক্ষন্যাবয়েত বশল্পকেলেন্যার ছেলেন্যাকেলেন্যা। 

বশল্প অথেবন্যা বশল্পকবন্যাধ বনকয়ে তন্যাই লকেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যার বন্যাইনন্যাবর কেনন্যাকটগবরর আলেন্যাকপ 
আবম লযেকত চিন্যাই নন্যা। বরবাং সেন্যাইয়েমীদ ভন্যাইকয়ের যেন্যাবপত জিমীবকনর, প্রেকেক ত বশল্পযেন্যাপকনর পথে 
ধকরই  হেন্যাহটকত  চিন্যাই  আবম।  লসেটন্যাই  বশকল্পর  জিন্যায়েগন্যা।  মন্যানমকরর  বনকজির  জিন্যায়েগন্যা। 
স্ব-অধমীনতন্যার জিন্যায়েগন্যা। বনকজির সেকঙ বনকজি মমকখন্যামমবখ দন্যাহড়ন্যাকনন্যার জিন্যায়েগন্যা। যেন্যাবতমীয়ে 
কেতক রত্বতন্ত্রি  এববাং  তন্যার  রবচিত  শন্যাস্ত্র  বথেওবর  দমীক্ষন্যায়েন  মন্ত্রি  ঐ  জিন্যায়েগন্যাটন্যার  বচিরন্যায়েত 
প্রেবতপক্ষ। লকেননন্যা প্রেকেক ত বশল্পকবন্যাধ লকেন্যাকনন্যা শন্যাস্ত্রমীয়ে ঘটনন্যা নয়ে। প্রেবশক্ষকণর ঘটনন্যা নয়ে। 
একেন্যানই  স্বন্যাধমীনতন্যার  ঘটনন্যা।  মনমরন-স্বন্যাধমীনতন্যারই  আকরকেটন্যা  অবভপ্রেকেন্যাকশর  নন্যাম 
বশল্পসেকজিন। বশল্পকবন্যাধ। এ হেকচ্ছ মন্যানমকরর বচিরন্যায়েত প্রেজিন্যাবতসেত্তিন্যা। 

রচিনন্যা: লসেকপম্বর-অককন্যাবর-নকভম্বর ২০১৩। নদবনকে ববণকে বন্যাতর ন্যা এববাং নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ 
পবত্রিকেন্যায়ে যেমগপৎভন্যাকব ২৮লশ লসেকপম্বর ২০১৩, ৫ই অককন্যাবর ২০১৩, ১২ই অককন্যাবর ২০১৩, 
২৬লশ অককন্যাবর ২০১৩, ২রন্যা নকভম্বর ২০১৩, এববাং ৯ই নকভম্বর ২০১৩ তন্যাবরকখ ছেয়ে বকেবস্তকত 
প্রেকেন্যাবশত। পবরমন্যাবজিরত পমনমমরদণ: লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ, সেবাংখনন্যা ১১, বডিকসেম্বর ২০১৩।
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ততিতত্রিশ

সেবাংগঠন বন্ধম ত্ব ববপ্লব: এ লরকভন্যাবলেউশন 
টম  বলেভ!

Activists protest policies of the World Bank in Washington, DC

আমন্যাকদর আত্মববলেদন্যান দরকেন্যার লযে ববপ্লকবর তন্যা আসেকলে আব্বমকদর ববপ্লব
পনন্যাবরসে-বসেন, ১৯৬৮-র অননতম লদয়েন্যালে-বলেবপ (লকেন ননন্যাব, ২০০৬)

৩৩.১ এ লরকভন্যাবলেউশন টম  বলেভ 

সেম্প্রবত একেটন্যা  ললেখন্যা  বলেকখবছেলেন্যাম।  রচিনন্যাটন্যার  আবদ  সেবাংবক্ষপ্ত পন্যাঠ  ছেন্যাপন্যা  হেকয়েবছেলে 
রন্যাজিশন্যাহেমীর নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ পবত্রিকেন্যার গত ৫ই এবপ্রেলে শুক্রবন্যাকরর সেবাংখনন্যায়ে। বকেন্তু 
আমন্যারই  গন্যাকফিলেবতজিবনত সেময়েন্যাভন্যাকব  লসেখন্যাকন  বকেছেম  টমকেটন্যাকে  বন্যানন্যান-বন্যাকেন  সেমসেনন্যা 
লথেককে বগকয়েবছেলে। পকর তন্যার পবরমন্যাবজিরত ও পবরববধরত পন্যাঠ বদকত লচিকয়েবছেলেন্যাম লফিসেবমকে
-লনন্যাট আকেন্যাকর। বদকত বগকয়ে লদবখ লেম্বন্যা হেকয়ে লগকছে। লফিসেবমককে স্বতন্ত্রি একেটন্যা লনন্যাট 
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বহেকসেকব আহটকলেন্যা নন্যা। তন্যাই আমন্যার বনকজির ওকয়েবসেন্যাইট (salimrezanewton.com) 
লথেককে লফিসেবমককে লশয়েন্যার বদকত হেকয়েবছেলে। নদবনকে লসেন্যানন্যার লদকশর ঐ ললেখন্যাটন্যার বশকরন্যানন্যাম 
বছেলে: ‘স্বন্যাধমীনতন্যা  সেবহেষম তন্যা  বচিনন্যাপমবলেশ’। লফিসেবমককে লশয়েন্যার  লদওয়েন্যার সেময়ে লদখলেন্যাম 
লসেটন্যা বঠকে যেমৎ লেন্যাগকছে নন্যা। তন্যাই লসেটন্যাককে পন্যাকল বদকয়ে কেরলেন্যাম: ‘স্বন্যাধমীনতন্যা সেবহেষম তন্যা 
সেবাংগঠন’। লতন্যা যেন্যা-ই লহেন্যাকে, আকরন্যা অকনককের পন্যাশন্যাপন্যাবশ সেদন্যাসেঙমী সেমবসতন্যা চিক্রবতর মীও 
ঐ ললেখন্যাটন্যার লফিসেবমকে-বলেবাংকে তন্যাহর স্টেনন্যাটন্যাকসে লশয়েন্যার কেকরবছেকলেন। লশয়েন্যার কেরন্যার সেময়ে 
সেমবসতন্যা তন্যাহর স্টেনন্যাটন্যাকসে বনকচির অবাংশটমকেম র উদ্ধিক বত বদকয়েবছেকলেন আমন্যার ললেখন্যাটন্যা লথেককে:

...  ‘হেয়ে  ববপ্লব নন্যা  হেয়ে মকতম ন’র  সেন্যাকথে ‘মরকলে শহেমীদ  বন্যাহচিকলে গন্যাজিমী’র পন্যাথেকের ন 
লকেন্যাথেন্যায়ে? ববকশরত তরণকদরককে তন্যাই সেতকের  হেকত হেকব নববকে। বযেবন জিন্যাকনন নন্যা 
সেন্যামকনর বদনগুকলেন্যাকত কেমী কেকর আকনন্যালেন-সেবাংগঠন গকড় তম লেকত হেকব,  বযেবন 
জিন্যাকনন নন্যা নতম ন সেমন্যাকজির জিনন লেন্যাগন্যাতন্যার অজিস্রেমমখমী কেন্যাজি কেমীভন্যাকব কেরকত 
হেয়ে, বযেবন জিন্যাকনন নন্যা প্রেচিবলেত রন্যাজিবনবতকে ভণ্ডন্যামমীর ববকেল্প তৎপরতন্যার বভশন 
কেমী হেকত পন্যাকর,  তন্যাহরন্যা মরন্যার আকবকগর রন্যাজিনমীবত ছেন্যাড়ন্যা পথে লদকখন নন্যা। বকেন্তু 
এখন আসেকলে মরন্যার টন্যাইম নন্যাই। মরন্যার জিনন ববপ্লব অকনকে হেকয়েকছে। সেন্যামকনর 
বদকনর ববপ্লব হেকব লবহকচি থেন্যাকেন্যার ববপ্লব: ‘এ লরকভন্যাবলেউশন টম  বলেভ!’

সেমবসতন্যার লশয়েন্যার কেরন্যা লসেই স্টেনন্যাটন্যাসে-বলেবাংককের বনকচি মনকবনর ঘকর ‘বন্যাহচিন্যা-মরন্যা’ 
বনকয়ে আমন্যার পমকরন্যাকনন্যা বন্ধম  হেন্যাবববমজন্যামন্যান চিমনমীর টমকেরন্যা কেয়েটন্যা কেথেন্যা ধকর আজিককের এই 
রচিনন্যা। উপলেক্ষ সেন্যামন্যানন। বকেন্তু তন্যাৎপযের সেন্যামন্যানন নয়ে।

৩৩.২ বনন্যাবরককেডি ও বন্ধম ত্ব

সেমবসতন্যার  লদওয়েন্যা  ওপকর  ববণরত  আমন্যার  উদ্ধিক বতটন্যার  পবরকপ্রেবক্ষকত  চিমনমী  বলেবছেকলেন: 
‘সেবন্যার বন্যাহচিন্যার জিনন কেন্যাউককে কেন্যাউককে মরন্যার ঝম হবকে বনকত হেয়ে’। চিমনমী আমন্যার দমীঘরবদকনর 
একেন্যান বন্ধম । আমরন্যা তখন ইনন্যারবমবডিকয়েকট পবড়। আবম নন্যাকটন্যাকর। চিমনমী রন্যাজিশন্যাহেমীকত। 
দমজিকনই ছেন্যাত্রি ইউবনয়েন কেবর। লসেই সেমকত্রি পবরচিয়ে বছেলেই। আবন্যার,  আমরন্যা দমজিকনই 
বসেবপবব  কেরতন্যাম।  নন্যাকটন্যার-বসেবপবব  তখনও  লজিলেন্যা-পন্যাবটর র  মযেরন্যাদন্যা  পন্যায়ে  বন। 
নন্যাকটন্যার-পন্যাবটর  বছেলে  তখন  রন্যাজিশন্যাহেমী  লজিলেন্যা  বসেবপবব’র  অধমীনস্ত।  লতন্যা  লসেই  সেময়ে 
রন্যাজিশন্যাহেমী-বসেবপবব একেটন্যা বকড়ন্যা প্রেবশক্ষকণর আকয়েন্যাজিন কেকর। লসেখন্যাকন নন্যাকটন্যার লথেককে 
অননকদর সেন্যাকথে আবমও যেন্যাই। আর লসেখন্যাকনই বন্ধম ত্ব হেয়ে বন্যাবম আর চিমনমীর সেন্যাকথে। লগন্যাটন্যা 
আবশর দশকে আমন্যাকদর প্রেজিকনর লকেকটকছে সেন্যামবরকে বমকটর তলেন্যায়ে:  বনবরককেকডি আর 
বন্ধম কত্ব।
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শরমীফিম লে ইসেলেন্যাম বন্যাবম বছেকলেন রন্যাজিশন্যাহেমী লজিলেন্যা ছেন্যাত্রি ইউবনয়েকনর সেভন্যাপবত। পকর 
রন্যাজিশন্যাহেমী  কেকলেকজির দমদরন্যান জিনবপ্রেয়ে বভবপ। এখন দমীঘরকেন্যালে ধকর বতবন রন্যাজিশন্যাহেমীর 
সেন্যাকহেববন্যাজিন্যার  এলেন্যাকেন্যার  বনন্যাপকে  জিনবপ্রেয়ে  কেন্যাউবন্সলের  এববাং  বন্যাবকে  ৩০টন্যা  ওয়েন্যাকডির র 
কেন্যাউবন্সলেরকদর লভন্যাকট বনবরন্যাবচি পনন্যাকনলে-লময়ের। বন্যাবম  এখন লকেন্যাকনন্যা রন্যাজিবনবতকে দলে 
কেকরন নন্যা। আর চিমনমী বছেকলেন রন্যাজিশন্যাহেমী লজিলেন্যা ছেন্যাত্রি ইউবনয়েকনর লজিনন্যাকরলে লসেকক্রটন্যাবর 
এববাং  লকেন্দ্রমীয়ে  কেবমবটর  সেদসেন।  রন্যাজিশন্যাহেমী  লমবডিককেকলের  খন্যাকলেকে  ভন্যাই,  বপবাংকেম  দন্যা 
(বপনন্যাকেমী  ভটন্যাচিন্যাযের,  ছেন্যাত্রি  ইউবনয়েকনর  দন্যাপমকট  লনতন্যা  বহেকসেকব  রন্যাজিশন্যাহেমী  লমবডিককেলে 
কেকলেকজির  তখনকেন্যার  বভবপ),  রন্যাজিশন্যাহেমী  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  লহেলেন্যালেউবদ্দেন,  আবন্যাহেন্যাম 
বলেবাংকেন, হেন্যাবসেব ভন্যাই, মমকেম লে ভন্যাই, এববাং আকরন্যা একে গন্যাদন্যা অবত-উজ্জ্বলে লনতন্যাকেমরমীকত 
তখন  রন্যাজিশন্যাহেমী-পন্যাবটর  ও  ছেন্যাত্রি  ইউবনয়েন  বগজিবগজি  কেরকছে।  তন্যার  মকধন  বন্যাবম-চিমনমী 
এরশন্যাকদর  পতন  পযেরন  রন্যাজিশন্যাহেমীর  ঘন্যাহবট  আগকলে  লরকখবছেকলেন  লদন্যাদরণ্ড  প্রেতন্যাকপ 
অসেন্যাধন্যারণ  প্রেজন্যায়ে।  বন্যাবমর  প্রেতন্যাপ  আর  চিমনমীর  প্রেজন্যা  বছেলে  তন্যাবকেকয়ে  লদখন্যার  মকতন্যা 
বনন্যাপন্যার। আর আবম তত বদকন ঢন্যাকেন্যায়ে। ছেন্যাত্রি ইউবনয়েকনর জিন্যাতমীয়ে পবররদ,  লকেন্দ্রমীয়ে 
কেবমবট, লকেন্দ্রমীয়ে সেম্পন্যাদকেমণ্ডলেমী পন্যার হেকয়ে বসেবপবব-লকেন্দ্রমীয়ে কেবমবটর লগন্যাপন ছেন্যাত্রি-সেন্যাব 
কেবমবটর সেদসেন।

পকর আবন্যার যেখন আবম রন্যাজিশন্যাহেমীকত বফিরলেন্যাম, বন্যাবম তখনই জিনবপ্রেয়ে কেবমশনন্যার। 
চিমনমী বনবসেন্যা কেকমর  বসেবরয়েন্যাসে। আবম বসেবপবব’র লজিলেন্যা কেবমবটর সেহেসেভন্যাপবত  (কেন্যাযেরত 
সেভন্যাপবত,  লকেননন্যা  সেভন্যাপবত থেন্যাকেকতন পমবঠয়েন্যায়ে,  তন্যাহর  বয়েসে তখন ৭৩,  চিলেন্যাকফিরন্যা 
লতমন কেরকত পন্যাকরন নন্যা), আর বন্যাবম পন্যাবটর র লনতক কত্বর নন্যানববধ কেমরকেন্যাকণ্ড তনক্তি-ববরক্তি 
হেকয়ে দমকর সেরন্যার পকথে। জিনপ্রেবতবনবধত্ব কেকর আলেন্যাদন্যা সেময়েও পন্যান নন্যা  লমন্যাকট। তবম 
তখনও বতবন লজিলেন্যা-পন্যাবটর র সেম্পন্যাদকেমণ্ডলেমীর মহেন্যাগুরত্বপমণর সেদসেন।

সেন্যামবরকে আইন ববদন্যায়ে কেকর তন্যারপর আমরন্যা সেবন্যাই আকস্ত আকস্ত ছেন্যাত্রি ইউবনয়েন 
ছেন্যাড়লেন্যাম। পন্যাবটর  ছেন্যাড়লেন্যাম। বকেন্তু বন্ধম ত্ব লগলে নন্যা। বন্যাবম  লতন্যা এখনও রন্যাজিশন্যাহেমীকতই, 
বকলেবছে। বনবসেন্যার কেন্যাকজি বহুবদন ধকর সেন্যারন্যা বন্যাবাংলেন্যাকদশ চিরবকে লমকর অবকশকর চিমনমী এখন 
ঢন্যাকেন্যায়ে। বনবসেন্যায়ে আকরন্যা বসেবরয়েন্যাসে। প্রেন্যায়ে ফিম লেটন্যাইম। লদখন্যা-সেন্যাক্ষন্যাৎ আমন্যার সেন্যাকথে হেয়েই 
নন্যা বলেকত লগকলে। মন্যাকঝমকধন কেথেন্যা হেয়ে নববকে। কেণ্ঠস্বর বকলে লদয়ে লসেই চিমনমীই আকছে। 
বনউটনও  বনউটনই  –  বকেন্তু  ববকশরত  বচিনন্যাধন্যারন্যা  বন্যাহকে  বনকয়েকছে  ববপমলেভন্যাকব।  তন্যার 
পমকরন্যাটন্যা খবর আমন্যার পমকরন্যাকনন্যা বন্ধম কদর প্রেন্যায়ে লকেউই পমকরন্যাটন্যা রন্যাখকত পন্যাকর বন। কেন্যারণ 
আমন্যার ললেখন্যাগুকলেন্যা ছেন্যাপন্যা হেবচ্ছলে,  হেয়ে লকেন্যানন্যাকেন্যাবঞ্চকত। বইও বন্যার কেরকত পন্যাবর বন। 
চিমনমী যেত বদন বছেকলেন ততবদন বন্যাবম-চিমনমী,  আর এখন বন্যাবম আর তন্যাহর অজিস্রে বন্ধম ককে 
রন্যাজিশন্যাহেমীকত আমন্যার সেম্পকদ-ববপকদ পন্যাকশ পন্যাই।
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৩৩.৩ রক্তিপন্যাত, মররকেন্যাবমতন্যা ও পমকরন্যাকনন্যা বদকনর ববপ্লব

এবন্যার  মকন  মকন  সেন্যামকন  ববসেকয়ে  বন্ধম  চিমনমীর  সেন্যাকথে  কেথেন্যা  বলেকত  বলেকত  ললেখন্যাটন্যা 
আগন্যাকবন্যা। সেমবসতন্যার লদওয়েন্যা ওপকরর ঐ উদ্ধিক বতটন্যার পবরকপ্রেবক্ষকত চিমনমী তম বম বলেবছেকলে: 
‘সেবন্যার  বন্যাহচিন্যার  জিনন  কেন্যাউককে  কেন্যাউককে  মরন্যার  ঝম হবকে  বনকত  হেয়ে’।  এর  উত্তিকর  আবম 
বলেকখবছেলেন্যাম: 

মরন্যার ঝম হবকে লতন্যা সেন্যারন্যা বছের ধকরই আকছে। শুধম সেড়কে দমঘরটনন্যাই যেকথেষ। মন্যানমর লতন্যা 
মরকবই। বকেন্তু মররকেন্যাবমতন্যা অনন বজিবনসে। এ হেকলেন্যা  মকতম নককে মবহেমন্যাবন্বিত কেরন্যা। 
মরন্যার জিনন অননককে উৎসেন্যাবহেত কেরন্যা। লযেন লসের দকর রক্তি লঢকলে বদকলেই ‘ববপ্লব’ 
গবজিকয়ে উঠকব। ববপ্লব রক্তি বদকয়ে হেয়ে নন্যা। বচিনন্যা বদকয়ে হেয়ে। এববাং বচিনন্যার সেন্যাকথে 
সেঙবতপমণর চিচির ন্যার মধন বদকয়ে।

তখন তম বম বলেখকলে: 

আর একেটন্যা কেথেন্যা ববলে, আশন্যা কেবর তম বম বনবক্তিগতভন্যাকব লনকব নন্যা। বকেছেম মন্যানমকরর 
রক্তি লদয়েন্যার ফিকলে এই আজি তম বম রন্যাজিশন্যাহেমী ববশ্বববদনন্যালেকয়ে বকসে ননরন্যাজিনবন্যাকদর 
চিচির ন্যা কেরকত পন্যারছে।

নন্যা। একেদম খন্যারন্যাপ অকথের  বনই বন,  চিমনমী। ভন্যাকলেন্যা ললেকগকছে। লতন্যামন্যার এই কেথেন্যা 
যেমবক্তিপমণর। লরন্যাকলেন্যা আনন্যা সেতন। বকেন্তু একেটম  লখয়েন্যালে কেরকব বপ্লজি:  আবম বকেন্তু ‘মরন্যার 
ঝম হবকে’লকে  অস্বমীকেন্যার  কেবর  বন।  বনবক্তিগতভন্যাকব  আবমও মরন্যার  ঝম হবকেকত বহুকেন্যালে  ধকর 
বছেলেন্যাম,  তম বম জিন্যাকনন্যা,  এখনও আবছে। বতর মন্যান পকবথেবমীকতও,  বচিরকেন্যালেই,  স্বন্যাধমীনতন্যা-
বপপন্যাসেমরন্যা লতন্যা রক্তি বদকয়েই চিকলেকছেন। অতনন্যাচিন্যার,  ববকরন্যাদ্গন্যার,  কেন্যারন্যাগন্যার বনকয়েই লতন্যা 
তন্যাহরন্যা  যেথেন্যাসেম্ভিব স্বন্যাধমীন আকছেন। রন্যাষ্ট্রেশবক্তি,  ভন্যাইসে-চিনন্যাকন্সলের,  মন্যাবফিয়েন্যা-রন্যাজিনমীবতর 
হুমবকেককে  লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা  কেকরই  তন্যাহরন্যা  আকছেন।  বলেপ্রেকয়েন্যাকগর  আর  হুকেম মতকন্ত্রির  এই 
বদ্ধিবচিনন্যার সেমন্যাকজি লকেউ স্বন্যাধমীনতন্যার চিচির ন্যা কেরকবন আর লকেন্যাকনন্যা মমলেন বদকত হেকব নন্যা – 
তন্যাই কেখনও হেয়ে?  স্বন্যাধমীনতন্যার সেন্যাধকেকদর জিনন মকতম ন লকেন্যাকনন্যা ঘটনন্যা নন্যা। মকতম ন লকেন্যাকনন্যা 
তন্যাবরখ উদযেন্যাপকনর উপলেক্ষন নন্যা। মকতম ন লকেন্যাকনন্যা ভন্যাষযের বনমরন্যাকণর পমরষন্যারপ্রেন্যাবপ্তও নয়ে। 
মকতম নর ঝম হবকে তন্যাহকদর স্বন্যাধমীনতন্যার গনন্যারন্যাবন মন্যাত্রি।  

ববপ্লকবর জিনন রক্তি লদওয়েন্যা হেন্যারন্যাম – আবম তন্যাও ববলে বন। আবম বননন্যা কেকরবছে 
‘মররকেন্যাবমতন্যা’র, ‘মরন্যার আকবকগর রন্যাজিনমীবত’র। বননন্যা কেকরবছে ক্ষমতন্যার ললেন্যাকভ কেমরমী-
লদরককে মকতম নর বদককে লঠকলে বদকয়ে ‘মকতম নককে মবহেমন্যাবন্বিত’ কেকর লনতন্যাকদর আজিমীবন লবহকচি 
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থেন্যাকেন্যার বন্যাসেনন্যার। এই মররকেন্যাবমতন্যা বনকয়ে বকেছেম বলেকব বকে?
তথেন্যাকেবথেত  অককন্যাবর  ববপ্লকবর  জিনন  (যেন্যা  বছেলে  আসেকলে  অলেকরবডি  সেবাংঘবটত 

সেন্যামন্যাবজিকে ববপ্লকবর ববরকদ্ধি ললেবননমীয়ে রন্যাজিবনবতকে প্রেবতববপ্লব) ললেবননককে মরকত হেয়ে 
বন। পকর নন্যা মন্যারন্যা লগকলে বতবন সেমরবক্ষত ক্ষমতন্যায়েই থেন্যাকেকতন আজিমীবন। (তন্যাহককে প্রেবত-
ববপ্লকবর পকর গুবলে কেরন্যা হেকয়েবছেলে জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী ক্ষমতন্যা-হেন্যানন্যাহেন্যাবনকত,  রশ জিবমর 
বববনমকয়ে জিন্যামরন্যাবনর সেন্যাকথে ‘শন্যাবনচিমবক্তি’ কেরন্যার অজিমহেন্যাকত।)  চিমীন-ববপ্লকবর জিনন মন্যাও 
লসেতম বাংককে মরকত হেয়ে বন। বকেউবন্যার ববপ্লকবর জিনন কেনন্যাকস্ত্রন্যাককে মরকত হেয়ে বন। উবনও 
আজিমীবন ক্ষমতন্যায়ে। লচি খমন হেকয়েবছেকলেন বকট। তকব ববলেবভয়েন্যায়ে ববপ্লব রপ্তন্যানমী কেরকত 
বগকয়ে। লসেটন্যা বছেলে বন্যালেসেমলেভ লরন্যামন্যাবনকে একেটন্যা অনন্যাডিকভঞ্চন্যার মন্যাত্রি। লচি গুকয়েভন্যারন্যার 
ডিন্যাকয়েবর পড়কলেই তন্যা লবন্যাঝন্যা যেন্যায়ে  (লচি গুকয়েভন্যারন্যা,  ২০০৮)।১ আমন্যাকদর মমবক্তিযেমকদ্ধির 
জিনন  জিমীবন  বদকত  হেয়ে  বন  লশখ  মমবজিবককে।  বতবনও  বনকজিককে  আজিমীবন  রন্যাষ্ট্রেপবত 
লঘন্যারণন্যা  কেকরবছেকলেন – মমবক্তিযেমকদ্ধির লভতর বদকয়ে পন্যাওয়েন্যা সেবাংববধন্যানককে লকেকট। তন্যাহককে 
জিমীবন বদকত হেকয়েকছে ক্ষমতন্যার হেন্যানন্যাহেন্যাবনকত। জিন্যাতমীয়ে ও আনজিরন্যাবতকে রড়যেকন্ত্রির বশকেন্যার 
হেকয়ে। বন্যাবাংলেন্যাকদশ-ববপ্লব কেরকত জিনন নয়ে। আওয়েন্যামমী লেমীকগর কেয়ে জিন লকেন্দ্রমীয়ে লনতন্যা, 
কেয়ে জিন এমবপ শহেমীদ হেকয়েবছেকলেন মমবক্তিযেমকদ্ধি? বসেবপবব’র লকেন্যাকনন্যা লজিনন্যাকরলে লসেকক্রটন্যাবর 
লকেন্যাকনন্যাবদন সেবাংগ্রন্যাকম শহেমীদ হেকয়েকছেন? 

লসেবলেম ভন্যাই,  মঞ্জম ভন্যাই,  জিন্যামন্যান ভন্যাই,  রকনন্যা  ভন্যাই,  লমনন ভন্যাইরন্যাও আজিমীবন 
লনতন্যা।  এই  পন্যাবটর গুকলেন্যা  নন্যাবকে  ‘মমক্তি মন্যানমকরর  মমক্তি সেমন্যাজি’  গঠন  কেরকবন!  যেন্যাহকদর 
বনকজিকদর  পন্যাবটর কতই  গণতন্ত্রি  লনই।  বন্যাকেস্বন্যাধমীনতন্যা  লনই।  এমনবকে  লনতন্যা  হেওয়েন্যার 
স্বন্যাধমীনতন্যাও লনই। এমনবকে বন্ধম ত্বও লনই। লনতন্যারন্যা বনজি দকলের কেমরমীকদরককেও ববশ্বন্যাসে 
কেকরন নন্যা। উপদলে কেকরন। পন্যাবটর  ভন্যাকঙেন। ‘বচিনন্যার ঐকেন, কেথেন্যার ঐকেন, কেন্যাকজির ঐকেন’ 
এহকদর মমলেমন্ত্রি। একেকেন্যাটন্যা,  একেবশলেন্যা-পন্যাবটর র সেন্যাধন্যানন্যা এহকদর সেন্যাধনন্যা। অথেচি নববচিত্রিন, 
অকটন্যানবম বন্যা স্ব+অধমীনতন্যা, পরস্পর-সেহেকযেন্যাবগতন্যা প্রেকেক বতর ধমর। প্রেন্যাকণর ধমর। 

ক্ষমতন্যার রন্যাজিনমীবতকত লনতন্যার জিমীবকনর মমলেন কেমরমীর জিমীবকনর মমকলের লচিকয়ে হেন্যাজিন্যার 
গুণ লববশ।  ক্ষমতন্যার  রন্যাজিনমীবত  বলেকত আবম  বলেবন্যারন্যালেবন্যাদ-ললেবননবন্যাদ-লেন্যাকদনবন্যাদ 
সেবই বমঝন্যাবচ্ছ। এহরন্যা সেবন্যাই ভনন্যানগন্যাডির পনমী। বনকজিরন্যা ভনন্যানগন্যাডির , সেতন-আববষন্যার। আর 
জিনগণ মমখর লভহ ড়ন্যার পন্যালে। আর লকে নন্যা জিন্যাকনন, ভনন্যানগন্যাকডির র জিমীবকনর মমলেন সেন্যাধন্যারণ 

১ বকেউবন্যার ববপ্লব বকেন্তু আলেন্যাদন্যা পদন্যাথের বছেলে। ওটন্যা লচি’র ববলেবভয়েন্যা-অবভযেন্যাকনর মকতন্যা 
গণবববচ্ছন্নি বস নয়ে। এটন্যা বছেলে দমীঘরকেন্যালে ধকর গকড় ওঠন্যা গণববপ্লব। মমলেত জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাদমী 
ববপ্লব। অজিস্রে শবক্তি ও দলে তন্যাককে রূপন্যাবয়েত কেকরবছেলে। পকর রশ-মন্যাবকের ন সন্যায়েমযেমকদ্ধির চিন্যাকপ 
এববাং লচি’র দমবতয়েন্যাবলেকত বকেউবন্যা বলেকশবভকে রন্যাবশয়েন্যান সেন্যামন্যাকজিনর লপকটর লভতর ঢম ককে যেন্যায়ে। 
কেনন্যাকস্ত্রন্যা মন্যাকের সেবন্যাদমী-ললেবননবন্যাদমী শন্যাস্ত্রধমর গ্রহেণ কেকরন ববপ্লকবর অকনকে পকর।
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শ্রবমককের  জিমীবকনর  লচিকয়ে  লববশ।  আবন্যার  মন্যাকের সেমীয়ে  তকত্ত্ব  কেন্যারখন্যানন্যা  শ্রবমককের  মমলেন 
লদন্যাদমলেনমন্যান ‘লপবটবমকজিরন্যায়েন্যা’ কেক বর-শ্রবমককের লচিকয়ে লববশ। এইসেব তত্ত্ব লনন্যাবাংরন্যা। এগুকলেন্যা 
একে মন্যানমকরর ওপর অনন মন্যানমকরর লশ্রয়েত্ব,  প্রেভম ত্ব আর আবধপকতনর পন্যাটন্যাতন নতবর 
কেকর এইসেব মররকেন্যামমী তত্ত্ব। 

ববপ্লকবর জিনন রক্তি লদওয়েন্যা হেন্যারন্যাম – আবম তন্যা ববলে বন বকট, বকেন্তু এখন বলেবছে, 
ববপ্লকবর জিনন যেবদ সেন্যাববরকে বচিনন্যাভন্যাবনন্যাদশরনগত সেম্মবতর বদকলে দমীঘরকেন্যাকলের রক্তিপন্যাকতর 
ওপর লববশ বনভর র কেরকত হেয়ে, লসেই ববপ্লব লটককে নন্যা, নতম ন শন্যাসেকেকদর (লভতকরর এববাং 
বন্যাইকরর)  অতনন্যাচিন্যার-জিমলেমম-কেন্যারন্যাগন্যার-রক্তিপন্যাকতর  মধন  বদকয়েই  তন্যার  ধ্ববাংসে  ঘকট। 
উদন্যাহেরণ লেন্যাগকব? রন্যাবশয়েন্যা, চিমীন, বন্যাবাংলেন্যাকদশ …

৩৩.৪ ননরন্যাজিনবন্যাদ নয়ে: স্বন্যাধমীনতন্যা, ননরন্যাজিন

লতন্যামন্যার  জিনন  একেটন্যা সেবাংকশন্যাধনমী,  চিমনমী। আবম ননরন্যাজিনবন্যাকদর  চিচির ন্যা  কেবর নন্যা। কেন্যারণ 
আবম  আকরকেটন্যা  ডিগমন্যা  বন্যা  অন্ধ-মতবন্যাদ  চিন্যাই  নন্যা।  আবম  সেন্যাধনন্যা  কেবর 
স্বন্যাধমীনতন্যা-সেন্যামন-সেবাংহেবত-সেকজিনশমীলেতন্যার বভবত্তিকত মমক্তি মন্যানমরকদর মমক্তি সেবমবতসেমমহেককে 
লকেন্দ্র কেকর গবঠত উন্নিত সেমন্যাকজির। লসে সেমন্যাজি ননরন্যাজিনবন্যাদমীরন্যা কেন্যাকয়েম কেরকত চিন্যান নন্যা। 
লখন্যাদ  জিনসেন্যাধন্যারণককেই  তন্যা  কেন্যাকয়েম  কেরকত  হেয়ে।  জিনগকণর  রকক্তির  বববনমকয়ে 
লনতন্যা-হুজিমর-লমন্যালন্যা-ঠন্যাকেম র-অধনন্যাপকে-বনবসেন্যায়েমীকদর স্বন্যাধমীনতন্যা আবম চিন্যাই নন্যা। লকেননন্যা 
সেন্যামন ছেন্যাড়ন্যা স্বন্যাধমীনতন্যা বপ্রেবভকলেজি মন্যাত্রি;  আর স্বন্যাধমীনতন্যা ছেন্যাড়ন্যা তথেন্যাকেবথেত সেন্যামন মন্যাকন 
লস্রেফি দন্যাসেত্ব।

বনকজিককে আবম ননরন্যাজিনবন্যাদমী ববলে নন্যা। তকব আবম ননরন্যাকজিনর চিচির ন্যা  কেবর বকট। 
ননরন্যাজিন একেটন্যা পথে। স্বন্যাধমীনতন্যা-সেন্যামন-সেবাংহেবত-সেকজিনশমীলেতন্যার পথে। পথে কেখনও মমখস্ত 
পথে হেয়ে নন্যা। এই পথে আমন্যাকদরককে সেবন্যাইককে বমকলে টন্যায়েন্যালে অনন্যান এরকরর মধন বদকয়ে 
আববষন্যার কেকর লযেকত হেকব। ননরন্যাজিন আমন্যার কেন্যাকছে স্বন্যাধমীনতন্যার অপর নন্যাম। ননরন্যাজিন 
স্থিন্যান-কেন্যালে-পন্যাত্রি বনববরকশকর একেটন্যা স্বন্যাভন্যাববকে-সেন্যামন্যাবজিকে প্রেবণতন্যা মন্যাত্রি। এটন্যা লকেন্যাকনন্যা 
বথেওবর নন্যা। মতবন্যাদ নন্যা। রণনমীবত-রণককেফৌশলে নন্যা। ননরন্যাকজিনর তন্যাই হেন্যাজিন্যাকরন্যা  নন্যাম, 
অজিস্রে  অবভপ্রেকেন্যাশ:  সেমবফি-সেহেবজিয়েন্যা-তন্ত্রি-তন্যাও-লজিন-বমদ্ধি-নজিন-তলেস্তয়ে-গন্যান্ধমী-
রবমীন্দ্রনন্যাথে। এসেব বনকয়ে আবম আমন্যার ‘নয়েন্যা মন্যানবতন্যাবন্যাদ ও ননরন্যাজিন’ গ্রকন (লসেবলেম 
লরজিন্যা বনউটন, ২০১৩-খ) আকলেন্যাচিনন্যা কেকরবছে।

৩৩.৫ বন্ধম ত্ব নববচিত্রিন ববপ্লব

আকরকেটন্যা  কেথেন্যা,  চিমনমী।  তম বম  বলেকখছে:  ‘বনউটন,  লতন্যামন্যার  ললেখন্যাগুকলেন্যা  পবড়,  বকেন্তু 
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পন্যাববলেকেবলে  আমন্যার  মতন্যামত  বদকত  চিন্যাবচ্ছ  নন্যা।  ববপ্লকবর  বচিনন্যা  রক্তি  লদওয়েন্যা  ছেন্যাড়ন্যা 
লকেন্যাথেন্যাও কেখকনন্যা বন্যাস্তবন্যায়েন হেকয়েকছে বকলে আমন্যার জিন্যানন্যা নন্যাই।’ বকেন্তু আমন্যার মতন্যামত 
বনকয়ে পন্যাববলেকেবলে মতন্যামত বদকত তম বম চিন্যাচ্ছ নন্যা লকেন,  বলে লতন্যা?  তম বমও কেথেন্যা বকলেন্যা 
বকলেন্যা, বপ্লজি! প্রেকেন্যাকশনই বকলেন্যা। কেথেন্যা লতন্যা আমন্যাকদর শুর হেকয়েইকছে। বনবদ্বিরধন্যায়ে চিলেমকে। 
লতন্যামন্যার সেন্যাকথে কেথেন্যা বলেকত পন্যারন্যা আমন্যার লসেফৌভন্যাগন। প্রেকেন্যাশন আকলেন্যাচিনন্যার লচিকয়ে ভন্যাকলেন্যা 
পদ্ধিবত খমব লববশ নন্যাই। আমন্যাকদর লেমকেন্যাকনন্যার বকেছেম নন্যাই। মন্যানসেম্মন্যাকনর বকেছেম নন্যাই। জিন্যাত-
কেম লে-মন্যান জিলেন্যাঞ্জবলে নন্যা বদকলে লগফৌর পন্যাকব লকেন্যাথেন্যায়ে? লপ্রেম হেকব কেমী কেকর? বন্ধম ত্ব থেন্যাকেকব 
কেমী কেকর? আর পন্যাবটর র মকধন লরবনকগডি হেওয়েন্যা, পবরবন্যাকরর মকধন অদমত পদন্যাথের হেওয়েন্যা, 
ববশ্বববদনন্যালেকয়ের ববপজনকে মন্যাস্টেন্যাকর পবরণত হেওয়েন্যা,  বনবসেন্যার মকধন বন্ধম কত্বর ‘অবচিন’ 
লনটওয়েন্যাকের  রচিনন্যা কেরন্যা বকেবাংবন্যা বন্ধম কদর মকধন ‘লবয়েন্যাড়ন্যা প্রেশ্রয়ে’ পন্যাওয়েন্যা লতন্যা  লতন্যামন্যার-
আমন্যার জিনন নতম ন নয়ে। তম বম বছেকলে আমন্যাকদর উজ্জ্বলে তত্ত্বববশন্যারদকদর একে জিন। 
রন্যাস্তন্যার সেবকচিকয়ে সেন্যাহেসেমী সেবাংগঠকেকদর একে জিন। লসেই লছেন্যাটকবলেন্যা লথেককেই, আমন্যার কেন্যাকছে 
লতন্যামন্যার মতন্যামকতর মমলেন কেকতন্যাটন্যা তম বম বনশ্চিয়েই আহচি কেরকত পন্যাকরন্যা। লসেই জিননই এত 
কেথেন্যা বলেন্যা। বভন্নিমত সেহেকেন্যাকর বন্ধম ত্বই লতন্যা বন্ধম ত্ব। বভন্নিমতববহেমীন বন্ধম ত্ব লতন্যা লরন্যাকবন্যাবটকে 
বচিনন্যাপনন্যাকরডি মন্যাত্রি। ‘বন্ধম  লতন্যা লসে,  লযে লতন্যামন্যাককে লপকত লদয়ে পমণর স্বন্যাধমীনতন্যা লযেন তম বম 
হেকয়ে ওকঠন্যা তম বমই বনকজি।’২ সেমতরন্যাবাং নন্যাবথেবাং ইজি ইম্পবসেবলে। 

আর একেসেন্যাকথে বকসে দমীঘর আড্ডন্যা মন্যারকত পন্যারকলে লতন্যা কেথেন্যাই নন্যাই। তন্যাই নন্যা? লসেই 
আড্ডন্যা  লতন্যা  অবচিকরই  হেকব।  জিকম্পশ  হেকব।  বহুকেন্যালে  পকর  লতন্যামন্যার  অসেন্যাধন্যারণ 
প্রেন্যাকণন্যাচ্ছলে,  সেমতমীব বন্ধম কত্ব বসেক্তি হেকবন্যা আবম। আমন্যার তর সেইকছে নন্যা। চিকলেন্যা লসেই 
আড্ডন্যা আমরন্যা হুবহু লরকেডির  কেবর এববাং ‘আনকেন্যাট’ অবস্থিন্যায়ে প্রেকেন্যাশ কেবর। আমন্যাকদর 
আড্ডন্যায়ে আকরন্যা বন্ধম রন্যা তন্যাহেকলে যেমক্তি হেকত পন্যারকব। আর যেবদ বনতন্যানই সেময়ে নন্যা পন্যাও 
(সেময়েন্যাভন্যাকবর কেথেন্যা তম বম অবশন বকলেন্যা বন, বকলেছে প্রেকেন্যাকশন আলেন্যাপ কেরকত চিন্যাও নন্যা), 
তন্যাহেকলে লতন্যা আড্ডন্যা মহেন্যান। অরন্যাজিপনমীকদর কেন্যাকছে আড্ডন্যাই সেবাংগঠকনর প্রেন্যাণ। ববপ্লকবর 
বন্যাস্তব অনমশমীলেন।

আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে  আর  উচ্চবনচিক্রমকেতক রত্বওয়েন্যালেন্যা  হুকেম মতন্যাবন্ত্রিকে  পন্যাবটর র  জিন্যায়েগন্যায়ে 
আমন্যাকদর চিন্যাই মমক্তি বন্ধম কত্বর সেবাংগঠন। এ হেকলেন্যা আত্মন্যার বন্ধন। লপ্রেকমর বন্ধন। এ 
বন্ধন  কেক বত্রিম  পন্যাবটর -সেদসেনপকদর  বন্ধন  নয়ে।  ‘বচিনন্যার  ঐকেন,  কেথেন্যার  ঐকেন,  কেন্যাকজির 
ঐককেনর’ বচিনন্যাপনন্যাকরডি নয়ে। এ লকেন্যাকনন্যা আকরন্যাবপত বন্ধন নন্যা। এ হেকলেন্যা বন্যাস্তব সেমন্যাজি-
সেম্পকের রন্যাবশর লভতর লথেককে স্বন্যাভন্যাববকে-সেন্যামন্যাবজিকেভন্যাকব গকড় ওঠন্যা ‘স্বন্যাভন্যাববকে সেবাংগঠন’ 
(ননন্যাচিন্যারন্যালে গ্রুপ)। তথেন্যাকেবথেত ‘অনন্যানন্যাবকের স্টে’রন্যা এ নন্যাকমই এককে ডিন্যাককেন। কেক বত্রিমভন্যাকব 

২ বজিম মবরসেকনর গন্যান: এ লফন ইজি সেন্যামওয়েন্যান হু ললেটসে ইউ হেনন্যাভ লটন্যাটন্যালে বফডিম টম  বব 
ইওরকসেল্ফে ...
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পরস্পকরর  অপবরবচিত  ললেন্যাকেজিন  বনকয়ে  গন্যাকয়েবমী  মতবন্যাকদর  ওপর  বভবত্তি  কেকর 
আমলেন্যাতন্ত্রি হেকত পন্যাকর,  সেবতনকেন্যাকরর সেন্যামন্যাবজিকে সেবাংগঠন হেয়ে নন্যা। প্রেকেক ত সেন্যামন্যাবজিকে 
সেবাংগঠন মন্যাকনই তন্যাই স্বন্যাভন্যাববকে-প্রেন্যাকেক বতকে সেবাংগঠন। এজিননই ‘স্বন্যাভন্যাববকে সেবাংগঠন’ (বন্যা 
ননন্যাচিন্যারন্যালে গ্রুপ) নন্যামটন্যা আকসে।

এককে লকেন্যার-সেবাংগঠনও (Cell) বকলে। স্বন্যাধমীন-স্বতন্ত্রি-পরস্পরবনভর র অজিস্রে লকেন্যার 
বমকলে নতম ন সেমন্যাকজির লদহে গঠন কেরকত থেন্যাককে। কেন্যালেককে লযে নতম ন সেমন্যাজি লযেমন চিন্যাই, 
আজিককেই তন্যার চিচির ন্যা শুর কেরন্যা দরকেন্যার। এই লকেন্যারগুকলেন্যা ভববরনকতর স্বন্যাধমীন সেমন্যাকজিরই 
এই মমহেমকতর র চিচির ন্যা। প্রেবতটন্যা লকেন্যার বকেন্তু স্বতন্ত্রি-স্বন্যাধমীন প্রেন্যাণসেত্তিন্যা। প্রেবতটন্যা লকেন্যার লস্বচ্ছন্যায়ে 
পরস্পকরর সেহেকযেন্যাবগতন্যা  ও সেমন্বিকয়ে  চিকলে।  সেমন্বিয়েকেন্যারমীও  লকেন্যাকনন্যা  একেকে লকেন্যার  নয়ে। 
অজিস্রে লকেন্যাকরর বনরববচ্ছন্নি ললেনকদকনর মধন বদকয়ে সেন্যাববরকে সেমন্বিয়ে সেন্যাবধত হেয়ে। লকেননন্যা 
মবস্তষ  বনকজিও  লকেন্যাবট  লকেন্যাবট  লকেন্যাকরর  সেমন্যাহেন্যার।  প্রেকতনকেটন্যা  লকেন্যাকরর  মঙলেন্যামঙকলের 
ওপরই বনভর র কেকর লগন্যাটন্যা লদকহের মঙলেন্যামঙলে। ববপরমীতটন্যা নয়ে। লকেননন্যা লকেন্যার ছেন্যাড়ন্যা লদহে 
হেয়ে নন্যা। বকেন্তু শুধম একেটন্যা লকেন্যার বনকয়ে লদহে রবচিত হেকত পন্যাকর। লকেন্যাকনন্যা একেটন্যা লকেন্যাকরও 
যেবদ লকেন্যাকনন্যা ঝন্যাকমলেন্যা হেয়ে, পমকরন্যা লদহে ববপকদর ঝম হবকেকত পকড়। পমকরন্যা লদহে বমকলে তখন ঐ 
লকেন্যারটন্যার লমরন্যামবত-বচিবকেৎসেন্যা-যেত্নআবত্তি বনকত থেন্যাককে। ফিকলে সেন্যাববরকে লদহে এববাং স্বতন্ত্রি 
লকেন্যাকরর সেমরসেঙবতই শন্যারমীবরকে সেমস্থিতন্যার অপর নন্যাম। 

ননরন্যাবজিনকে/ননরন্যাজিনপ্রেবণ/অরন্যাজিকে/স্বন্যাধমীন সেবাংগঠন এববাং সেমন্যাজিও তন্যাই। বনবক্তিই 
সেমন্যাকজির প্রেন্যাণ। বনবক্তিই সেমন্যাজি। কেথেন্যাটন্যা  এমনবকে লখন্যাদ  কেন্যালের  মন্যাকের কসেরই। বহু বদন 
আকগ একে ললেখন্যায়ে লকেন্যাট কেকরবছেলেন্যাম। খমহজিকলেই লপকয়ে যেন্যাকবন্যা। বনবক্তি ছেন্যাড়ন্যা সেমন্যাজি হেয়ে 
নন্যা।  বনবক্তির  স্বন্যাধমীনতন্যা  এববাং  তন্যাহর  অনমকেম লে  সেমন্যাজিববননন্যাকসের  সেন্যামন্যাবজিকে-বনবক্তিকে 
স্বন্যাধমীনতন্যার কেনসেন্যাটর  রচিনন্যা কেকর। বনবক্তি ভন্যাকলেন্যা থেন্যাকেকলে সেমন্যাজি ভন্যাকলেন্যা থেন্যাককে। সেমন্যাজি 
ভন্যাকলেন্যা  থেন্যাকেকলে  বনবক্তি  ভন্যাকলেন্যা  থেন্যাককে।  বকেন্তু  বনবক্তি  ছেন্যাড়ন্যা  সেমন্যাজিই  হেয়ে  নন্যা।  অথেচি 
সেমন্যাজি-ছেন্যাড়ন্যা  বনবক্তি  এমনবকে  বকন  বগকয়েও  বন্যাসে  কেরকত  পন্যাকর।  বকেছেম  বদকনর  জিনন 
হেকলেও। আর যেবদ তন্যাহর একেটন্যা মন্যাত্রি সেঙমীও জিমকট যেন্যায়ে, তন্যাহেকলে লতন্যা কেথেন্যাই লনই। আস্ত 
একেটন্যা নতম ন সেমন্যাকজির পত্তিকনরই এককেবন্যাকর সেম্ভিন্যাবনন্যা নতবর হেয়ে।

এ ধরকনর সেবাংগঠনককে ‘বকে’ বকলেও ডিন্যাকেন্যা হেয়ে। অকনকেগুকলেন্যা বকে বমকলে বকহেত্তির, 
বহুমন্যাবত্রিকে ‘দন্যালেন্যান’ গকড় ওকঠ। বববল্ডবাং বককের মকতন্যাই এই বকেগুকলেন্যা পরস্পকরর মকধন 
প্রেকয়েন্যাজিন ও পছেন অনমসেন্যাকর লস্বচ্ছন্যায়ে নন্যানন্যান নকেশন্যায়ে ববননস্ত-পমনববরননস্ত হেকত পন্যাকর। 
আমন্যাকদর প্রেন্যাচিমীন ‘তন্ত্রি’ লথেককে ধন্যার কেকর এককে ‘চিক্র’ও বলেন্যা লযেকত পন্যাকর। চিক্র হেকলেন্যা 
সেদন্যাপ্রেসেন্যারমন্যান সেমন্যাজিবককত্তির লছেন্যাট লছেন্যাট লকেন্দ্র। একেন্যাবধকে ববনম বনকয়েই বকত্তি বন্যা চিক্র গবঠত 
হেয়ে।  ববনম  ছেন্যাড়ন্যা  বকত্তি  অচিলে।  বনবক্তি-ববনমর  স্বন্যাধমীনতন্যার  মন্যাত্রিন্যাই  সেমন্যাজি-বককত্তির 
স্বন্যাধমীনতন্যার মন্যাপকেন্যাবঠ।
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এই  ধরকনর  সেবাংগঠকন  ৫  লথেককে  শুর  কেকর  ১৫/২০  জিন  পযেরন  পরস্পর-
পমবরপবরবচিত বনবক্তি বনকয়ে এ ধরকনর এককেকেবট সেবাংগঠন গকড় ওকঠ। এই লছেন্যাট গ্রুপটন্যাই 
স্বন্যাধমীন-সেন্যাবরকভফৌম  একেটন্যা  সেবাংগঠন। এর সেদসেনরন্যা  সেবন্যাই  আকগ লথেককেই  (জিনসেমকত্রি, 
কেমরসেমকত্রি,  লপশন্যাসেমকত্রি,  অবস্থিন্যানসেমকত্রি,  পছেন-অপছেকনর  সেমকত্রি,  আড্ডন্যার  সেমকত্রি) 
পরস্পকরর সেন্যাকথে বন্ধম কত্ব বন্ধকন আবদ্ধি থেন্যাককে। এই সেবাংগঠন বন্যাইকর লথেককে লতন্যা স্বন্যাধমীনই, 
লভতর লথেককেও স্বন্যাধমীন। 

বন্যাইকরর  বকহেত্তির  লনটওয়েন্যাকের  বন্যা  লফিডিন্যাকরশন  লকেন্যাকনন্যা  সেদসেন-সেবাংগঠকনর  ওপর 
লকেন্যাকনন্যা  বসেদ্ধিন্যান চিন্যাবপকয়ে  বদকত পন্যাকর  নন্যা।  আর লকেন্যার-সেবাংগঠকনর  লভতকরর  লকেন্যাকনন্যা 
বনবক্তির  ওপর  ‘লমজিবরবটর’  মতন্যা  চিন্যাপন্যাকনন্যার  লতন্যা  প্রেশ্নই  আকসে  নন্যা।  বসেদ্ধিন্যান  হেয়ে 
সেবরসেম্মতভন্যাকব।  লকেন্যাকনন্যা  লমজিবরবট-মন্যাইনবরবটর  বকনন্যাবস্ত  নন্যাই।  ফিকলে  গ্রুবপবাং  নন্যাই। 
বরক্রম টকমন নন্যাই। কেন্যারণ এটন্যা ননন্যাচিন্যারন্যালে গ্রুপ। এখন্যাকন সেবন্যাই সেবন্যার সেন্যাকথে সেন্যামন্যাবজিকে 
সেম্পকের সেমকত্রি  বটউনডি।  বন্ধম কত্বর  সেমকত্রি  হেন্যারকমন্যানন্যাইজিডি।  বরক্রম টকমন  লতন্যা  কেকর 
আমলেন্যাতন্ত্রি,  লসেনন্যাবন্যাবহেনমী,  ববশ্বববদনন্যালেয়ে।  এখন্যাকন  ববহেষন্যারও  নন্যাই।  কেন্যারণ  কেক বত্রিম 
‘শকঙ্খলেন্যা’র  শকঙ্খলে নন্যাই।  আকছে  স্ব-আকরন্যাবপত নমীবতকবন্যাধ। পন্যারস্পবরকে মমত্বকবন্যাধ। 
আর দন্যাবয়েত্বকবন্যাধ। ববহেষন্যাকরর জিনন লতন্যা অথেবরবট লেন্যাকগ। আকরন্যাবপত লনতন্যা লেন্যাকগ। 
মন্যাতব্বর  লেন্যাকগ।  এখন্যাকন  লকেন্যাকনন্যা  অথেবরবট  নন্যাই।  সেবন্যাই  স্বন্যাধমীন  এববাং 
পরস্পরবনভর রশমীলে। লকেন্যাকনন্যা একেজিকনর অমত থেন্যাকেকলেই আর বসেদ্ধিন্যান লনওয়েন্যা যেন্যায়ে নন্যা। 
প্রেকতনককের গুরত্ব তন্যাই অপবরসেমীম। প্রেকতনককের মতককে অনন্যাককেন্যাকমন্যাকডিইট কেরন্যার জিনন, 
ধন্যারণ কেরন্যার জিনন সেবরসেম্মত বসেদ্ধিন্যাকনর লকেন্যাকনন্যা একেটন্যা প্রেস্তন্যাব ক্রমন্যাগত কেকম্প্রন্যামন্যাইকজির 
মকধন  বদকয়ে  যেন্যায়ে।  ববরন্যামহেমীন  মবডিবফিককেইশকনর  মকধন  যেন্যায়ে।  একে পযেরন্যাকয়ে  সেবরসেম্মবত 
আকসে। সেহেকজিই আকসে।

লযে প্রেকশ্ন সেবরসেম্মত হেওয়েন্যা যেন্যায়ে লসেটমকেম ই সেবাংগঠকনর বসেদ্ধিন্যান। আর লযেসেব প্রেকশ্ন বভন্নি 
বভন্নি মত থেন্যাককে লসেসেব প্রেকশ্ন সেবন্যাই স্বতন্ত্রি। লসেসেব লক্ষকত্রি বনকজির বনকজির মকতন্যা কেকর 
কেন্যাজি কেরন্যা যেন্যায়ে। সেবাংগঠকনর চিমড়ন্যান বদশন্যাগত প্রেকশ্ন,  সেন্যাধন্যারণ মমলেনমীবত আর ববশ্বন্যাসে-
সেমমকহের প্রেকশ্ন সেন্যাবাংঘবররকে লকেন্যাকনন্যা কেন্যাজি বকেনন্যা কেরকলেই হেকলেন্যা। লকেউ তন্যা কেকরও নন্যা। কেন্যারণ 
এখন্যাকন লকেউ ক্ষমতন্যাচিচির ন্যার জিনন আকসে নন্যা। লকেন্দ্রমীভম ত ক্ষমতন্যা-কেতক র কত্বর প্রেবত ববতক ষন্যাই 
এখন্যাকন সেবন্যার সেমকবত হেওয়েন্যার আবদ বভবত্তি।

এটন্যা আসেকলে বন্ধম কত্বর সেবাংগঠন। ভন্যাতক কত্বর সেবাংগঠন। এখন্যাকন সেবন্যাই সেবন্যার স্পনন 
লবন্যাকঝ। পন্যালেস্ লবন্যাকঝ। প্রেকতনককে প্রেকতনককের শবক্তি আর সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যা লবন্যাকঝ। এখন্যাকন 
লকেউ লতন্যা লমবশন নন্যা! সেবন্যাই মন্যানমর। সেবন্যাই তন্যাই সেবন্যার আকবগ লবন্যাকঝ। অকেন্যাটন যেমবক্তিককে 
গ্রন্যাহেন কেকর। ফিকলে সেবাংগঠন ভন্যাকঙে নন্যা। টমকেরন্যা টমকেরন্যা হেকয়ে সেবন্যাই বনকজিককে অভন্যান বকলে 
দন্যাবব  কেরন্যার  মমঢ়তন্যা  লদখন্যায়ে  নন্যা।  লকেননন্যা  সেবন্যাই  জিন্যাকন:  যেন্যাবতমীয়ে  মতপন্যাথেরকেন  সেকত্ত্বও 
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এখন্যাকন সেবন্যাই সেবন্যার বন্ধম । সেকেকলেরই উকদ্দেশন শুভ, মঙলে, কেলেনন্যাণ, স্বন্যাধমীনতন্যা, সেন্যামন। 
আর যেবদ বদকনর পর বদন সেবরসেম্মত হেওয়েন্যা নন্যা যেন্যায়ে, তন্যাহেকলে ধকর বনকত হেয়ে এই 

সেবাংগঠকনর সেদসেনকদর আত্মন্যার বন্ধন টম কট লগকছে। লকেন্যাথেন্যায়ে জিন্যাবন তন্যার বছেহকড় লগকছে। সেমর 
লকেকট লগকছে। কেন্যাটন্যা বজিবনসে, ফিন্যাটন্যা সেম্পকের  লজিন্যাড়ন্যা লেন্যাকগ নন্যা। তখন লসেই সেবাংগঠনটন্যাককে 
শত মকনন্যাকেষ সেকত্ত্বও ববলেমপ্ত কেকর বদকত হেয়ে। ঐ সেবাংগঠকনর নন্যাম বনকয়ে তখন লকেউ আর 
আলেন্যাদন্যা কেন্যাজি কেকর নন্যা। এটন্যা হেন্যাইববডি নয়ে। কেক বত্রিমভন্যাকব উৎপন্যাবদত শঙ্কর-সেবাংগঠন 
নয়ে। এ হেকলেন্যা  অগরন্যাবনকে সেবাংগঠন। নজিবসেত্তিন্যা। প্রেন্যাকণর মকতন্যা।  প্রেন্যাকেক বতকে-স্বন্যাভন্যাববকে 
সেম্পককের র মকতন্যা। আপনন্যা লথেককে গকড় ওঠন্যা সেমন্যাকজির মকতন্যা।

অরন্যাজিপনমীরন্যা  প্রেন্যায়ে  দমই  শ  বছের  ধকর  এ  ধরকনর  সেবাংগঠকনর  বন্যাস্তব  চিচির ন্যা  কেকর 
আসেকছেন। প্রেথেম আনজিরন্যাবতককের সেময়ে লথেককে ইউকরন্যাপ লজিন্যাড়ন্যা শ্রবমকেকদর মকধন লকেন্যার-
সেবাংগঠন কেন্যাজি কেকরকছে। তন্যাহকদর লনটওয়েন্যাকের ,  লফিডিন্যাকরশন,  পকর পকথেকে ইনন্যারননন্যাশনন্যালে 
গকড় উকঠকছে। ফিনন্যাবসেবন্যাকদর উত্থিন্যাকনর ববরকদ্ধি স্পনন্যাবনশ ববপ্লকবর সেময়ে এরকেম অজিস্রে 
লকেন্যার-সেবাংগঠন গকড় উকঠবছেলে। লসেগুকলেন্যাককে বলেন্যা হেকতন্যা ‘জিন্যানন্যা’।

জিন্যানন্যা  মন্যাকন  ঐ  ‘আড্ডন্যা’  লগন্যাকছেরই  একেটন্যা  বকেছেম।  স্পনন্যাবনশ  ‘জিন্যানন্যা’র  অথের 
কেন্যাউবন্সলে বন্যা পবররদ ইতনন্যাবদ স্থিন্যানমীয়ে সেবাংস্থিন্যা ববকশর। রশ ভন্যারন্যায়ে এ বজিবনসেককে বকলে 
‘লসেন্যাবভকয়েত’। আর বন্যাবাংলেন্যায়ে এককেই বকলে পঞ্চন্যাকয়েত বন্যা সেভন্যা বন্যা সেবমবত, বন্যা ‘সেঙ্ঘ’। 
প্রেকেন্যাশন্যানকর  এককেই  বকলে  (গ্রন্যামবসে-কেবথেত) ‘কেন্যারখন্যানন্যা  কেবমবট’।  এ  লথেককেই  আকসে 
‘কেন্যাউবন্সলে-কেবমউবনজিম’ এর ধন্যারণন্যা। সেন্যাকথে বকলে রন্যাবখ বন্যাবাংলেন্যায়ে ‘আড্ডন্যা’ শবটন্যার 
মমলে  অথের:  ‘সেমকবত  হেওয়েন্যা;  একেসেকঙ  লমলেন্যা’;  ‘কেন্যাযেরনববকশকরর  বনবমত্তি  তৎসেবাংক্রন্যান 
ললেন্যাকেবদকগর সেবম্মলেনস্থিন্যান’।৩  

রন্যাট-সেত্তিকরর দশককের পনন্যাবরসে-বসেকন ববশ্বববদনন্যালেকয়ের বশক্ষন্যাথেরমীকদর মকধন,  পকর 

৩ ‘সেভন্যা’র  আবদ  এববাং  বমৎপবত্তিগত  অথের  হেকলেন্যা:  লযেখন্যাকন  সেবন্যাই  সেমভন্যাকব  ‘ভন্যাত’  বন্যা 
‘প্রেবতভন্যাত’ তথেন্যা ‘আকলেন্যাবকেত’ থেন্যাককেন। লকেউ আলেন্যাদন্যা লকেন্যাকনন্যা বসেবাংহেন্যাসেন-লচিয়েন্যাকর বকসেন 
নন্যা।  লকেন্যাকনন্যা  কেতর ন্যা-কেতক র পক্ষ  অকননর  ওপর  ছেবড়  লঘন্যারন্যান  নন্যা।  আজিককের  মকতন্যা  সেভন্যার 
লেন্যাইমলেন্যাইট  শুধম  ববকশর  হুজিমরকদর  ওপর  লফিন্যাকেন্যাসে  কেরন্যা  হেয়ে  নন্যা।  ‘সেবমবত’  কেথেন্যাটন্যার 
বমৎপবত্তিগত অথের হেকলেন্যা: ‘সেহে (সেমন্যান) বমত যেন্যাহেন্যার’; ‘সেমপবরমন্যাণ’ (অথেরন্যাৎ সেমমন্যাকপর)। 
সেবমবত তন্যাহেকলে এমন প্রেবতষন্যান লযেখন্যাকন সেকেকলের পবরবমবত বন্যা মমলেন সেমজিন্যাতমীয়ে। অনন বদককে 
‘সেঙ্ঘ’ প্রেসেকঙ বমদ্ধিসেকঙ্ঘর কেথেন্যা সরণ কেরন্যা লযেকত পন্যাকর, লযেখন্যাকন গুরবশকরনর সেমঅবধকেন্যার 
বছেলে, সেমন্যান লভন্যাকটর বনবস্থিন্যা বছেলে। এ প্রেসেকঙ দষবন: লদবমীপ্রেসেন্যাদ চিকটন্যাপন্যাধনন্যাকয়ের ‘ললেন্যাকেন্যায়েত 
দশরন’  গ্রকনর  বদ্বিতমীয়ে  খকণ্ডর  ‘সেবাংঘ  ও  বনয়েবত’  প্রেবন্ধবট।  সেন্যাকথে  বকলে  রন্যাবখ  বন্যাবাংলেন্যায়ে 
‘আড্ডন্যা’ শবটন্যার মমলে অথের:  ‘সেমকবত হেওয়েন্যা;  একেসেকঙ লমলেন্যা’; ‘কেন্যাযেরনববকশকরর বনবমত্তি 
তৎসেবাংক্রন্যান  ললেন্যাকেবদকগর  সেবম্মলেনস্থিন্যান’।  (শবন্যাথেরগুকলেন্যার  জিনন  হেবরচিরণ  বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে, 
১৯৯৬-কে এববাং  হেবরচিরণ বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে, ১৯৯৬-খ দষবন।) 
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প্রেধন্যানত  মন্যাবকের ন  কেক ষন্যাঙ-আকনন্যালেন,  র নন্যাবডিকেনন্যালে  নন্যারমী-আকনন্যালেন,  পবরকবশ-
আকনন্যালেন,  আবশর দশককের পরমন্যাণম-অস্ত্রববকরন্যাধমী-আকনন্যালেন,  নব্বই-দশককের যেমদ্ধি-
ববকরন্যাধমী  আকনন্যালেন,  কেকপরন্যাকরট-ববশ্বন্যায়েনববকরন্যাধমী  লগন্যাবন্যালে  জিন্যাবস্টেসে  মমভকমন, 
বসেয়েন্যাটলে-আকনন্যালেন,  লজিকনন্যায়েন্যা-আকনন্যালেন,  কেন্যানকেম ন-আকনন্যালেন,  এববাং  আজিককের 
একেবববাংশ  শতককের  উইবকেবলেকেসে-আকনন্যালেন  আর  অকেম পন্যাই-আকনন্যালেকনর  মকতন্যা 
ববশন্যালে ববশন্যালে গণআকনন্যালেন আর গণজিন্যাগরকণর সেন্যাবাংগঠবনকে প্রেন্যাণ-সেত্তিন্যা বছেলে এই 
ধরকনর লকেন্যার-সেবাংগঠন। 

৩৩.৬ বনবক্তি-রন্যাষ্ট্রে-সেমন্যাজি: এ লরকভন্যাবলেউশন টম  বলেভ! 

মকস্কন্যার প্রেগবত-প্রেকেন্যাশকনর পমরন্যাতন পন্যাঠ লমন্যাতন্যাকবকে একেবদন ঘমকমর লথেককে উকঠ হেঠন্যাৎ 
কেকর  ববপ্লব হেয়ে  নন্যা,  চিমনমী।  অনন্যানন্যাবকের র  কেন্যাকছে  আজিককের স্বন্যাধমীন-সেহেকযেন্যাবগতন্যাপরন্যায়েণ 
সেবাংগঠন-সেমবন্যায়েই ভববরনকতর স্বন্যাধমীনতন্যা-সেন্যামন-সেবাংহেবতর সেমন্যাকজির বমীজি। আজিককের 
বমীজি গবঠত নন্যা হেকলে, পবরপমষ নন্যা হেকলে, তন্যারপর একেবদন উপ্ত নন্যা হেকলে ভববরনত বলে-
লশবভকেকদর মকতন্যা কেন্যারন্যাগন্যাকর আচ্ছন্নি অন্ধকেন্যার। ননরন্যাজিন-ভন্যাবনন্যা বন্যা অরন্যাজি-বচিনন্যা মকন 
কেকর,  এখন সেন্যারন্যাজিমীবন ধকর হুকেম মতকন্ত্রির আমলেন্যাগন্ধমী অনমশমীলেন কেকর যেন্যাকবন্যা,  আর 
হেঠন্যাৎ একেবদন ‘লকেন্যাকনন্যা একে ঐশ্ববরকে ক্ষমতন্যাসেম্পন্নি হুজিমর’ বন্যা ‘ইবতহেন্যাকসের নন্যায়েকে’ একসে 
ববপ্লব কেকর লফিরন্যার পর আমরন্যা পকরর বদন লথেককে স্বন্যাধমীন-স্বতন্ত্রি-পরস্পরবনভর র সেমন্যাজি 
চিন্যালেন্যাকত শুর কেরব: এটন্যা অলেমীকে বচিনন্যা। 

মন্যানমকরর ববপ্লব মন্যানমরককেই কেরকত হেয়ে। বতলে বতলে কেকর ববপ্লব রচিনন্যা কেরকত হেয়ে। 
প্রেবতবদন। ববপ্লকবর মকধনই বন্যাহচিকত হেয়ে। শুধম বমবছেলে-বমবটবাং-সেভন্যা-সেবমবত কেকর ববপ্লব 
হেয়ে নন্যা। ক্ষমতন্যা-দখলে হেকত পন্যাকর মন্যাত্রি। নতম ন রকঙের, নতম ন ঢকঙের লেন্যাবঠয়েন্যালে শন্যাসেকে 
লশ্রণমী  মসেনকদ  আসেকত পন্যাকর  মন্যাত্রি। ববপ্লকবর  জিনন  প্রেন্যাণবন জিমীবনযেন্যাপন। স্বন্যাধমীন, 
নববচিত্রিনপমণর, অজিস্রেমমখমী ধন্যারন্যায়ে জিমীবনককে প্রেবত মমহেমকতর  আস্বন্যাদন কেরন্যা। একেন্যা এববাং বন্ধম -
লদরককে  বনকয়ে।  এককেই  বকলে  ‘এ লরকভন্যাবলেউশন টম  বলেভ!’  আজিককে যেন্যাহরন্যা  বনবসেন্যা-
বন্যাবণজিন-মন্যাস্টেন্যাবর-চিন্যাকেবরর জিনন জিমীবন উচ্ছকন্নি বদকচ্ছন,  প্রেবতকযেন্যাবগতন্যা-প্রেবতবহেবাংসেন্যা-
প্রেবতকশন্যাকধর রন্যাজিনমীবত কেরকছেন,  ঘকর ঘকর স্বন্যামমী-স্ত্রমী-সেনন্যান-সেম্পবত্তি-পরকেমীয়েন্যা বনকয়ে 
প্রেবতবনয়েত ‘গকহেযেমদ্ধি’ কেরকছেন,  তন্যাহরন্যা কেন্যালেককে ববপ্লব কেরকবন?  লকেননন্যা তন্যাহরন্যা পন্যাবটর ককে 
চিন্যাহদন্যা লদন, মন্যাকঝমকধন বমবছেলে কেকরন, লসন্যাগন্যান লদন আর মকন মকন মতবন্যাকদর প্রেবত অন্ধ 
‘ঈমন্যান’ রন্যাকখন বকলে ভন্যাকবন? এ কেখকনন্যা হেয়ে?!

লকেন্যাকনন্যা মকত প্রেন্যাণ বন্যাহচিন্যাকনন্যার ববপ্লব নয়ে – নতম ন জিমন্যানন্যার ববপ্লব হেকচ্ছ বন্যাহচিকত 
বন্যাহচিকত ববপ্লব। আজিককের বসেয়েন্যাটকলের ববপ্লব,  লজিকনন্যায়েন্যার ববপ্লব,  অকেম পন্যাইকয়ের ববপ্লব 
গকড় ওকঠ সেন্যারন্যা বছের ধকর অজিস্রে মতপকথের অজিস্রে লছেন্যাট লছেন্যাট সেবাংগঠকনর সেন্যাবরক্ষবণকে 
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নবপ্লববকে লনটওয়েন্যাবকের বাং-কেমরকেন্যাকণ্ডর মধন বদকয়ে। আজিককের এই যেমগ কেকপরন্যাকরট দন্যানকবর 
যেমগ। এটন্যা ডিন্যাইকনন্যাসেকরর যেমগ। রন্যাষ্ট্রেকসেন্যারন্যাসে-কেকপরন্যাকসেন্যারন্যাসে-কেতক র কসেন্যারন্যাসে-পন্যাবটর কসেন্যারন্যাসে-
আমলেন্যাকসেন্যারন্যাসে-অস্ত্রকসেন্যারন্যাসেকদর যেমগ  এটন্যা।  এববাং এটন্যা  আবন্যার  ‘ডিন্যাইকনন্যাসেকরর যেমকগ 
অনন্যানন্যাবকের ’রও  (বকেউবরয়েন্যাসে  জিজির  ববকগডি,  ২০০৩)  যেমগ  বকট।  এই  যেমগ  আড্ডন্যা 
নন্যাচি-গন্যান-কেববতন্যা-ছেবব-বসেকনমন্যা-ললেখন্যা-কেন্যাটমর ন-অনন্যাবনকমশন  আর  অবডিওবভজিময়েন্যালে 
অনন্যানন্যাবকের র যেমগ। ঘমটঘমকট অন্ধকেন্যার রন্যাকতর লবলেন্যা ডিন্যাইকনন্যাসের-দন্যানকবরন্যা যেখন ঘমমন্যায়ে, 
তখন লকেন্যাথেন্যায়ে লযেন বমবটবমট কেকর লজিন্যানন্যাবকের মকতন্যা আকলেন্যা জ্বকলে। লছেন্যাট লছেন্যাট একে 
ধরকনর প্রেন্যাণমী ডিন্যাইকনন্যাসেকরর পন্যাকয়ের ফিন্যাহককে নন্যাচিকত থেন্যাককে। ঐ প্রেন্যাণমীগুকলেন্যাই মন্যানমর। এ 
যেমকগর ববপ্লব হেকলেন্যা: এ লরকভন্যাবলেউশন টম  ডিনন্যান্স!

এই সেমন্যাকজি আজি সেববকেছেমই রন্যাষ্ট্রে হেকয়ে লগকছে। আমলেন্যা-কেবমবট হেকয়ে লগকছে। মবন্ত্রি-
সেভন্যা হেকয়ে লগকছে। লপ্রেবসেকডিন-লসেকক্রটন্যাবর হেকয়ে লগকছে। কেতক র ত্ব দমবরত কেরকছে লগন্যাট সেমন্যাজি
-জিমীবন,  সেমন্যাজিশবক্তি,  আত্মবনয়েন্ত্রিণ।  আত্মকেতক রত্ব।  আত্মশবক্তি।  তথেন্যা  স্বন্যাধমীনতন্যা। 
বকেন্তু রন্যাষ্ট্রে লতন্যা লকেন্যাকনন্যা লচিয়েন্যার-লটববলে-মসেনদ নন্যা লযে আছেন্যাড় লমকর লভকঙে লফিলেন্যা যেন্যাকব। 
রন্যাষ্ট্রে একেটন্যা হুকেম মতন্যাবন্ত্রিকে সেম্পকের প্রেণন্যালেমী। রন্যাষ্ট্রে একেটন্যা ‘আইনসেম্মত’ জিমীবনপ্রেণন্যালেমী। 
আমরন্যাই লতন্যা রন্যাষ্ট্রে। রন্যাষ্ট্রে-সেম্পকের প্রেণন্যালেমী লমন্যাতন্যাকবকে জিমীবনযেন্যাপন সেম্মবত প্রেদন্যাকনর মধন 
বদকয়ে আমরন্যাই এককে বটবকেকয়ে লরকখবছে। রন্যাষ্ট্রেককে,  তথেন্যা রন্যাজিবনবতকে সেম্পকের রন্যাবজিককে, 
প্রেবতস্থিন্যাপন কেরন্যা লযেকত পন্যাকর শুধমমন্যাত্রি আকরকে ধরকনর সেম্পকের প্রেণন্যালেমী বদকয়ে। সেন্যামন্যাবজিকে 
সেম্পকের প্রেণন্যালেমী  বদকয়ে।৪ তন্যারই জিনন  আকরন্যাবপত ও মকত অক্ষকরর ‘আইকনর’  বদকলে 
আমন্যাকদর চিন্যাই  আত্মমীয়েতন্যার বববনসেমতন্যার  মন্যালেন্যা। হুকেম কমর বদকলে চিন্যাই আত্মকেতক রত্ব  ও 
পরস্পর-সেহেকযেন্যাবগতন্যা।  দন্যাবলেবলেকে চিমবক্তির বদকলে চিন্যাই  লপ্রেম-ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা-বন্ধম ত্ব:  মমক্তি 
মন্যানববকে সেম্পকের । আজিককের ববপ্লব মন্যাকন বনকজির মকতন্যা বন্যাহকচিন্যা। একেন্যা এববাং একেকত্রি। 
নতম ন  সেমন্যাজি গকড়ন্যা।  নতম ন  সেবাংগঠন গকড়ন্যা।  নতম ন  সেম্প্রদন্যায়ে  গকড়ন্যা।  লপ্রেকম  পকড়ন্যা। 
আড্ডন্যা মন্যাকরন্যা।  জিমীবনককে ভন্যাকলেন্যাবন্যাকসেন্যা।  বরককইম দন  বস্ট্রেট। বস্ট্রেট-পন্যাবটর  আকয়েন্যাজিন 
কেকরন্যা।  এনবক্রপশন  অকেম পন্যাই  কেকরন্যা।  কেবম্পউটন্যার  অকেম পন্যাই  কেকরন্যা।  তন্যার  জিনন 
বক্রকপন্যা-পন্যাবটর  আকয়েন্যাজিন কেকরন্যা। লমন্যাড়লে নয়ে, মমরবব্ব নয়ে, লমন্যালন্যা নয়ে, বমবডিয়েন্যা নয়ে, 
মতবন্যাদ নয়ে: ডিম  ইট ইওরকসেল্ফে। বনকজির জিমীবন বনকজির দখকলে নন্যাও। 

তন্যাই বলেবছে:  বভন্নিমত বনকয়ে একেসেন্যাকথে কেন্যাজি কেরকত পন্যারন্যা,  জিমীবনযেন্যাপন কেরকত 
পন্যারন্যাই স্বন্যাধমীনতন্যার চিনন্যাকলেঞ্জ। বন্ধম কত্বর চিনন্যাকলেঞ্জ। মনমরনকত্বর চিনন্যাকলেঞ্জ। বভন্নিমকতর জিনন 
বকেবাংবন্যা মতবন্যাকদর জিনন, যেবদ বন্ধম ত্ব নষ হেকয়ে যেন্যায়ে, তন্যাহেকলে বলেকত হেকব জিনন্যান মন্যানমকরর 

৪ রন্যাষ্ট্রে ববরয়েকে এই দকবষভবঙর জিনন দষবন জিন্যামন্যান ননরন্যাজিনপবথেকে গুস্তন্যাভ লেনন্যানডিন্যাওয়েন্যা’র 
লরকভন্যাবলেউশন  অনন্যান  আদন্যার  রন্যাইটবাংস্ শমীররকে  রচিনন্যাসেবাংগ্রকহের  ১৯১০  সেন্যাকলের  ‘উইকে 
লস্টেটসেকমন, উইকেন্যার বপপল্’ প্রেবন্ধবট – গুস্তন্যাভ লেনন্যানন্যাওয়েন্যা, ২০১০।
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লচিকয়ে মকত মতবন্যাদই বড়। আবম জিন্যাবন তম বম তন্যা মকনও কেকরন্যা নন্যা। মকন কেরকত পন্যাকরন্যা 
নন্যা। কেন্যারণ তম বম হেন্যাবববমজন্যামন্যান চিমনমী। সেমতরন্যাবাং বনন্তঃসেকঙ্কন্যাকচি আবম বকেছেম  বকলে লফিলেকত 
পন্যারলেন্যাম। 

ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা  লজিকনন্যা।  ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যাই  বন্ধম ত্ব। ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যাই  ববপ্লব। ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যাই 
জিমীবন – এ লরকভন্যাবলেউশন টম  বলেভ!

নদবনকে লসেন্যানন্যার লদশ , ১২ই এবপ্রেলে ২০১৩। নদবনকে ববণকে বন্যাতর ন্যা, ২০লশ এবপ্রেলে
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তচচৌতত্রিশ

শন্যাহেবন্যাকগর স্বন্যাধমীনতন্যাই শন্যাহেবন্যাকগর পথে

৩৪.১ ভম বমকেন্যার পবরবকতর  শন্যাহেবন্যাকগর কেববতন্যা: অবভননন, সেবন্যাইককে

সেমকবত সেমধমীমণ্ডলেমী, 
আপনন্যাকদর মকনন্যাকযেন্যাগ আকেররণ কেরবছে।
লকেউ এই সেভন্যা লছেকড় যেন্যাকবন নন্যা।
ববরয়েটন্যা জিররমী।
তকব ঘন্যাবড়ন্যাকবন নন্যা।
মমলেত আপনন্যাকদর অবভননন জিন্যানন্যাকত একসেবছে।

এই লযে অধনন্যাপকে,
আপনন্যার চিকলে যেন্যাওয়েন্যার ববজ ভবঙ লদকখ মকন হেকচ্ছ
লশন্যানন্যার অভনন্যাসে আপনন্যার ধন্যাহকত লনই।
দন্যাহড়ন্যান।
গত বছের আপনন্যাককে লযে পমরস্কন্যারটন্যা লদওয়েন্যা হেকয়েবছেলে
লসেটন্যা বঠকেই বছেলে।
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বকেন্তু কেন্যারণটন্যা বছেলে ভম লে।
ওটন্যা বছেলে লচিফৌযেরবকবত্তিকত আপনন্যার সেকবরন্যাৎকেক ষ প্রেবশক্ষকণর স্বমীকেক বত।
জিন্যাবতককে একে ঝন্যাহকে দক্ষ লচিন্যার উপহেন্যার লদওয়েন্যার জিনন আপনন্যাককে অবভননন!
(লদশ তন্যাহকদর ববদনন্যার সেফিলে প্রেকয়েন্যাকগ সেন্তুষ।)

এই লযে কেবব,
অননমনস্কতন্যার ভন্যান কেকর লকেন্যাথেন্যায়ে চিকলে যেন্যাকচ্ছন?
আপবনও দন্যাহড়ন্যান।
ননরন্যাশন আর নন্যারমীর শরমীর বনকয়ে বনরনর বচিনন্যা কেকর
আপনন্যার মকনন্যাজিগকতর উপর বদকয়ে লবশ ধকেলে যেন্যাকচ্ছ বনশ্চিয়েই।
আপনন্যার ‘গন্যাধন্যার আত্মকেথেন’ কেববতন্যাটন্যা বকেন্তু লবশ ভন্যালেই হেকয়েকছে।
আপনন্যার নতম ন উদন্যাববত কেন্যাবনতত্ত্ব বদকয়ে 
কেম কেম করর প্রেভম ভবক্তিককেও হেন্যার মন্যাবনকয়েকছেন বকলে 
মন্যানবকেম কলের পক্ষ লথেককে আপনন্যাককে অবভননন!

এই লযে বচিবকেৎসেকে,
আপবনও দন্যাহড়ন্যান।
বনস্ত-সেমস্ত হেকয়ে আপনন্যার লরন্যাগমী লদখকত যেন্যাওয়েন্যার দরকেন্যার লনই।
আপবন নন্যা লগকলে বরবাং লরন্যাগমীটন্যা হেয়েত লবহকচি যেন্যাকব। 
আপনন্যার কেম শলেমী হেন্যাত লদকখ মকন হেকচ্ছ 
আপবন বদ্বিতমীয়ে ববশ্বযেমকদ্ধির সেময়ে প্রেবশক্ষণ বনকয়েবছেকলেন।
জিনসেবাংখনন্যা বনয়েন্ত্রিকণ গুরত্বপমণর অবদন্যান রন্যাখন্যার জিকনন 
পবরবন্যার পবরকেল্পনন্যা অবধদপ্তকরর পক্ষ লথেককে আপনন্যাককে অবভননন!

মন্যাননবর বশল্পপবত,
আপবন আঙমলে চিমরকছেন লকেন? (লশন্যারকণ ববরবত সেম্ভিব?) 
আপবন বকে ক্ষম ধন্যাতর ?
তবমও দন্যাহড়ন্যান।
আপনন্যার ববরকহে লকেন্যাকনন্যা শ্রবমকে বনশ্চিয়েই অনশকন যেন্যাকবন নন্যা।
বদন-রন্যাত অমন্যানমবরকে পবরশ্রম কেকর আপবন লদকশর সেববকেছেমককে (এমনবকে লদশককেও)
লযে রপ্তন্যাবনকযেন্যাগন কেকর তম কলেকছেন লসে জিনন 
রপ্তন্যানমী-উন্নিয়েন বমনকরন্যার পক্ষ লথেককে আপনন্যাককে অবভননন!
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মন্যাননমীয়ে রন্যাষ্ট্রেপবত,
অবধযের হেকবন নন্যা।
আকরকেটম  দন্যাহড়ন্যান।
আপবন দন্যাহবড়কয়ে থেন্যাকেকলে বরবাং লদকশর লেন্যাভ।
লদশ উদ্ধিন্যাকরর জিনন গত বছের ইউ.এন.ও. আপনন্যাককে লযে পমরস্কন্যার বদকয়েবছেলে
ওটন্যা বঠকেই বছেলে তকব শব বনবহেন্যাকর সেন্যামন্যানন লগন্যালেকযেন্যাগ বছেলে।
‘উজিন্যাড়’ বলেকত বগকয়ে ওরন্যা ‘উদ্ধিন্যার’ বকলে লফিকলেবছেলে।
সেন্যামন্যাজিনবন্যাকদর লখদমকত লদশককে উজিন্যাড় কেকর লদওয়েন্যার জিকনন
আপনন্যার উদন্যারতন্যাককে অবভননন!

একেকযেন্যাকগ সেবন্যাইককে আবন্যারও অবভননন।
সেবন্যাই একেটন্যা কেরতন্যাবলে।

কেবব জিন্যাবহেদ আকেতন্যার। অবভননন, সেবন্যাইককে। লফিসেবমকে: ১১ই মন্যাচির  ২০১৩

৩৪.২ অসেবাংবববধবদ্ধি সেতকের মীকেরণ 

এই  রচিনন্যায়ে  আবম  যেতবন্যার  আবম  ‘শন্যাহেবন্যাগ’  বলেব  ততবন্যারই  লবন্যাঝন্যাব  শন্যাহেবন্যাগ-
গণসেমন্যাকবশককে,  ততবন্যারই  লবন্যাঝন্যাব  লদশবনন্যাপমী  বহুবববচিত্রি  মন্যানমকরর  গণজিন্যাগরণ-
আকনন্যালেনককে, ততবন্যারই লবন্যাঝন্যাব ঢন্যাকেন্যার শন্যাহেবন্যাকগর লখন্যাদ শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেনটন্যাককে – 
একেবন্যারও লবন্যাঝন্যাব নন্যা গুবটকেয়ে বনবক্তির স্বকঘন্যাবরত লকেন্দ্রমীয়ে গণজিন্যাগরণ-মঞ্চককে। এই 
রচিনন্যায়ে  আবম  যেতবন্যার  আবম  ‘গণজিন্যাগরণ-মঞ্চ’  বলেব  ততবন্যারই  লবন্যাঝন্যাব  ঢন্যাকেন্যার 
শন্যাহেবন্যাকগ গবঠত ‘লকেন্দ্রমীয়ে’ গণজিন্যাগরণ-মঞ্চ-কেবমবটককে।  লকেন এই সেতকের তন্যা তন্যা বনকয়ে 
কেথেন্যা হেকব এ রচিনন্যার লশকরর বদককে।

৩৪.৩ শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর কেন্যাকছে বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর প্রেতনন্যাশন্যা

লঘন্যারতর শমীতকেন্যাকলে শন্যাহেবন্যাকগর সেমত্রিপন্যাত বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর আবন্যাহেন বদকয়ে। স্বন্যাধমীনতন্যা 
বদকয়ে শুর হেকয়েবছেলে শন্যাহেবন্যাকগর পথে – শন্যাহেবন্যাকগর হেন্যাহটন্যা। আপন্যাতত লশর হেকয়েকছে – 
থেমককে লগকছে বলেন্যাই ভন্যাকলেন্যা – অন্ধত্ব বদকয়ে। লঘন্যারতর মতববকদ্বির বদকয়ে। বচিনন্যাচিচির ন্যা ও 
রন্যাজিবনবতকে ববশ্বন্যাকসের লক্ষকত্রি ববপমলে গণপবরসেকর এতটন্যা অন্ধকত্বর পন্যাইকেন্যাবর প্রেদশরনমী 
আকগ আমরন্যা লদবখ বন  লতমন। সেন্যামন্যানন  মতপন্যাথেরকেন,  মতবদ্বিততন্যা বন্যা  মতবববচিত্রিনককে 
লচিন্যাকখর পলেককে লদওয়েন্যা হেকচ্ছ উপন্যাবধ:  রন্যাজিন্যাকেন্যার,  পন্যাবকে,  ছেন্যাগু,  দন্যালেন্যালে,  লবঈমন্যান, 
লমফৌলেবন্যাদমী, শন্যাহেবন্যাগমী, নন্যাবস্তকে, লহেফিন্যাজিতমী, সেন্যাম্প্রদন্যাবয়েকেতন্যাবন্যাদমী ইতনন্যাবদ প্রেভক বত। 

রনাহবনাচগরে সসনাধধীনতনাই রনাহবনাচগরে পথ 455



এই  লঘন্যার  অন্ধ-ববকদ্বিকরর  আড়ন্যাকলে  ক্রমন্যাগতভন্যাকব  রন্যাক্ষসে  হেকয়ে  উঠকছে  রন্যাষ্ট্রে। 
ক্রমবধরমন্যান বহেবাংস্রে হেকয়ে উঠকছে রন্যাষ্ট্রে-রন্যাক্ষকসের সেরকেন্যারমী শন্যাখন্যা এববাং ববকরন্যাধমী-লবসেরকেন্যারমী 
শন্যাখন্যা-প্রেশন্যাখন্যা। আলেবদর-রন্যাজিন্যাকেন্যারকদর ববচিন্যার, ববচিন্যাকরর ববকরন্যাবধতন্যা, এববাং ববচিন্যাকরর 
রন্যায়ে বন্যাস্তবন্যায়েকনর সেন্যাববরকে বসেকস্টেকমর লভতর বদকয়ে লখন্যাদ রন্যাষ্ট্রেকেন্যাঠন্যাকমন্যাটন্যাই হেকয়ে উঠকছে 
রন্যাক্ষকসের মকতন্যা আগ্রন্যাসেমী। বনদন্যারণ আক্রমণন্যাত্মকে হেকয়ে উঠকছে পমকরন্যা রন্যাষ্ট্রেযেকন্ত্রির সেমস্ত 
অঙ-প্রেতনঙ  –  অথেরন্যাৎ  তন্যার  সেরকেন্যারমী  দলে,  তন্যার  ববকরন্যাধমী  দলে,  এইসেব  দকলের 
কেনন্যাডিন্যার-বন্যাবহেনমী  এববাং সেকবরন্যাপবর  তন্যার  আইনশকঙ্খলেন্যা  রক্ষন্যাকেন্যারমী  বন্যাবহেনমীসেমমহে।  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
দলে-কেনন্যাডিন্যার-বন্যাবহেনমীসেমমকহের বন্যাছেববচিন্যারহেমীন বলেপ্রেকয়েন্যাকগর লপ্রেক্ষন্যাপকট প্রেশ্ন উঠকছে: রন্যাষ্ট্রে 
লতন্যা যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধ সেন্যামলেন্যাকব, বকেন্তু রন্যাষ্ট্রে সেন্যামলেন্যাকব লকে?  

একে যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর ববচিন্যার কেরকত বগকয়ে হুমবকের মমকখ পকড়কছে বনবরন্যাচিনমী প্রেবতষন্যান ও 
আথের-রন্যাজিবনবতকে-সেন্যামন্যাবজিকে-সেন্যাবাংস্কক বতকে  ববকেন্যাশ।  বন্যাবাংলেন্যাকদশ  লকেন্যান  পকথে  যেন্যাকব? 
সেন্যামকনর বদকন এই মহেন্যাকজিন্যাট সেরকেন্যার ও তন্যার অনগরত পন্যাবটর সেমমকহের সেম্ভিন্যাবন  ববকেল্প 
বহেকসেকব নতম ন লকেন্যাকনন্যা সেন্যামন্যাবজিকে-রন্যাজিবনবতকে দলে-শবক্তি-সেবাংস্থিন্যার উকনর ঘটন্যার আশন্যা 
আকছে  বকে?  আমন্যাকদর  উদন্যার,  বহুদলেমীয়ে,  বহুমকতর  সেমন্যাজিগড়নটন্যাককে  বন্যাহচিন্যাকনন্যার  ও 
ববকেবশত কেরন্যার  কেতর বন  হেন্যাকত  তম কলে  লনকবন  কেন্যারন্যা?  সেমন্যাজি ও রন্যাকষ্ট্রের  পবরচিন্যালেনন্যায়ে 
তরণ-যেমবন্যাকদর ভম বমকেন্যার রন্যাখন্যার লকেন্যাকনন্যা উপন্যায়ে বকে আর অববশষ থেন্যাকেকব? গত শমীকতর 
লজিন্যায়েন্যারভন্যাসেন্যাকনন্যা আকনন্যালেকনর পকর আজিককের শমীকত ভন্যাটন্যার টন্যান। এই শমীকত একসে 
সেবকচিকয়ে লববশ কেকর অনমভম ত হেকচ্ছ শন্যাহেবন্যাকগর অভন্যাব। বনবক্তি-সেন্যামন্যাবজিকে স্বন্যাধমীনতন্যার 
পকথে ববকেবশত হেকলে শন্যাহেবন্যাগই লদখন্যাকত পন্যারত বন্যাবাংলেন্যাকদকশর এবগকয়ে যেন্যাওয়েন্যার পথে ।

এই  প্রেতনন্যাশন্যার  উৎসে  আকছে  লগলে-শমীকতর  শন্যাহেবন্যাগ-জিন্যাগরকণর  ববকশর  বকেছেম 
নববশষন। এই নববশষনগুকলেন্যাককে শনন্যাক্তি কেরন্যা দরকেন্যার। এগুকলেন্যার ববস্তন্যাবরত পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা 
দরকেন্যার। এ ছেন্যাড়ন্যা লবন্যাঝন্যা যেন্যাকব নন্যা শন্যাহেবন্যাগ লছেকড় লকেন চিকলে লগলে সেমমদ-জিনতন্যা। এ 
পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা  লথেককেই  ইশন্যারন্যা  পন্যাওয়েন্যা  লযেকত  পন্যাকর  কেমীভন্যাকব  আমরন্যা  আমন্যাকদর  এই 
ববকেন্যাশমন্যান সেমন্যাজিটন্যায়ে বহুকেন্যাবঙত বররন্যাবসেকনর ঐবতহেন্যাবসেকে নবন্যায়েন ঘটন্যাকত পন্যারকত 
পন্যাবর, এববাং/অথেবন্যা কেমীভন্যাকব লসে কেন্যাকজি হেকত পন্যাবর বনথের। স্বন্যাতন্ত্রিন-শনন্যাক্তিকেরণ, সেন্যাববরকে 
পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা এববাং নবতর শন্যাহেবন্যাগ-সেবাংগঠকনর কেতরবন সেমন্যাধন্যা কেরকত পন্যারকলে নবপযেরন্যাকয়ে 
লজিকগ উঠকব শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন।

৩৪.৪ শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন বকে বনতন্যানই ফিন্যাহবসের আকনন্যালেন?

নতম ন ও উন্নিত বন্যাবাংলেন্যাকদশ গড়ন্যার দমীঘরলেন্যাবলেত  স্বপ্নেই এ আকনন্যালেকনর প্রেন্যাকণর স্পকহেন্যা। এ 
আকনন্যালেন অনন্যাগত বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর অবলেবখত ইশকতহেন্যার। এ আকনন্যালেন একেন্যাত্তিকরর 
মমবক্তিযেমকদ্ধির অসেমন্যাপ্ত কেতরবন সেমন্যাধন্যা কেরন্যার গণআকেন্যাঙন্যার অবভপ্রেকেন্যাশ। এ আকনন্যালেন 
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নবরমন-বঞ্চনন্যা-বলেপ্রেকয়েন্যাগহেমীন  বন্যাবাংলেন্যাকদশ  অজিরকনর  লেকক্ষন   তরণ-ছেন্যাত্রি-যেমবন্যাকদর 
গণকযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ।  একেন্যাত্তিকরর  সেন্যামন-নমত্রিমী-স্বন্যাধমীনতন্যার  আকেন্যাঙন্যাই  বছেলে  এর  প্রেন্যাকণর 
আকেন্যাঙন্যা। 

বহুববণরলে এ আকনন্যালেকনর রবাংধনম লথেককে বমবডিয়েন্যা ও স্বন্যাথেরবন্যাদমী মহেলে ‘ফিন্যাহবসে চিন্যাই’ 
ধ্ববনটন্যাককেই বড় কেকর সেন্যামকন একনকছে। আড়ন্যালে কেকর লরকখকছে এর গণআকেন্যাঙন্যা আর 
গণচিবরত্রিককে। আসেকলে নতম নতর লচিতনন্যার নব-উকনর ঘটন্যাকত সেক্ষম হেকয়েকছে শন্যাহেবন্যাগ-
আকনন্যালেন। নতম ন ভন্যারন্যা,  নতম ন প্রেকেন্যাশভবঙ,  নতম ন আকেন্যাঙন্যার ববপমলে নববচিত্রিনপমণর 
অবভপ্রেকেন্যাশ  এ  আকনন্যালেন।  এ  এককেবন্যাকর  নতম ন  আওয়েন্যাজি।  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন 
লদবখকয়েকছে  ‘ইমন্যাবজিকনইশন  আনবন্যাউন’-এর  একে  পশলেন্যা  বররণ।  ঘবটকয়েকছে  নবতর 
কেল্পনন্যাপ্রেবতভন্যার অবন্যাধ সম রণ। এ আকনন্যালেকনর প্রেধন্যান একেটন্যা চিবরত্রি এর বহুস্বর ও 
বহুককেন্দ্র। এ আকনন্যালেন রন্যাস্তন্যার গণতকন্ত্রির দরকেন্যাবর দকষন্যান। এ আকনন্যালেন তন্যারকণনর, 
যেবদও বয়েস্করন্যা এর অবাংশ। এ আকনন্যালেন নতম কনর। নতম ন প্রেজিকনর। মমখস্ত আকনন্যালেন 
এ  নয়ে।  এ  আকনন্যালেন  অচিলে  প্রেথেন্যার  ববকরন্যাধমী।  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  চিববরতচিবরণ  পন্যাবটর -
পবলেবটকক্সর  বদশন্যাহেন্যারন্যা  বককত্তির  এককেবন্যাকর  বন্যাইকরর  এ  আকনন্যালেন  আমন্যাকদর  বহু-
কেন্যাবঙত নতম ন ধন্যারন্যার আকনন্যালেকনর সেবতনকেন্যাকরর গণনমমনন্যা। অনন বদককে,  শন্যাহেবন্যাগ-
আকনন্যালেন  হেকলেন্যা  দলেমীয়ে  রন্যাজিবনবতকে  বকত্তি  লথেককে  উদ্ধিন্যার  কেকর  মমবক্তিযেমকদ্ধির  ওপর 
জিনমন্যাবলেকেন্যানন্যা  প্রেবতষন্যার  আকনন্যালেন। এ বদকে লথেককে  লদখকলে এ আকনন্যালেন অকশর 
তন্যাৎপযেরপমণর।  মমবক্তিযেমকদ্ধির  অবমমন্যাবাংবসেত  প্রেশ্নগুকলেন্যাককে  ফিয়েসেন্যালেন্যার  কেরন্যার  জিনন  লস্রেফি 
সেরকেন্যার এববাং আদন্যালেকতর মমখন্যাকপক্ষমী হেকয়ে থেন্যাককে  বন,  বনকজিরন্যা  আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যা
-তকের ববতককের র মধন বদকয়ে লসেগুকলেন্যার বমমন্যাবাংসেন্যা ঘটন্যাকনন্যার কেন্যাকজি এবগকয়ে লগকছে বহু দমর। 

সেরকেন্যার ও রন্যাজিবনবতকে দকলের প্রেবত ঐবতহেন্যাবসেকে অবভজতন্যার সেমকত্রি প্রেন্যাপ্ত অনন্যাস্থিন্যা 
এববাং  অববশ্বন্যাসে  লথেককে  সেমত্রিপন্যাত  ঘকটবছেলে  এ  আকনন্যালেকনর।  এ  আকনন্যালেন  দলেমীয়ে 
রন্যাজিবনবতকে  চিবরত্রিককে  সেযেকত্ন  পবরহেন্যার  কেরকত  লচিকয়েকছে  আগন্যাকগন্যাড়ন্যা।  নতম ন  ধন্যারন্যার 
রন্যাজিনমীবতর সেমচিনন্যা  ঘটন্যাকত লচিকয়েকছে  এই আকনন্যালেন। দলেমীয়ে  রন্যাজিনমীবতর লনন্যাবাংরন্যাবম, 
গণবববচ্ছন্নিতন্যা,  কেন্যাদন্যা-লছেন্যাহড়ন্যাছেমবড়  ও  সেবাংকেমীণরতন্যাককে  প্রেতনন্যাখনন্যান  কেরকত  লচিকয়েকছে  এই 
আকনন্যালেন। সেবন্যাই এসেব জিন্যাকনন। জিন্যামরন্যান লবতন্যার ‘ডিয়েকচি লভকলে’ও লখয়েন্যালে কেকরবছেলে 
তন্যা:  ‘শন্যাহেবন্যাকগর  আকনন্যালেনককে  বকেছেমকতই  রন্যাজিনমীবতকেরণ  কেরকত  লদকব  নন্যা 
প্রেবতবন্যাদকেন্যারমীরন্যা৷ গত কেকয়েকেবদকন রন্যাজিনমীবতববদরন্যা লসেখন্যাকন বগকয়ে ববকশর সেমববধন্যা কেরকত 
পন্যাকরনবন৷  অবস্থিন্যানকেন্যারমীরন্যা  তন্যাকদর বক্তিবন শুনকত রন্যাবজি নন৷’*  এহকদরই আকরকেটন্যা 

* প্রেবতকবদন:  সেঞ্জমীব বমরন   / আরন্যাফিন্যাতম লে ইসেলেন্যাম। সেম্পন্যাদনন্যা:  লদবন্যারবত গুহে। তন্যাবরখ 
০৮ ই  লফিব্রুয়েন্যাবর  ২০১৩।  www.dw.de/overlay_media/প্রেজিন-চিত্বকর-জিনসেমমদ/g- 
।
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প্রেবতকবদকন  এই  আকনন্যালেকনর  রন্যাজিবনবতকে  দলে  ববহেভমরত  চিবরত্রিটন্যা  ফিম কট  উকঠকছে 
ভন্যাকলেন্যাভন্যাকব:

‘‘চিন্যারবদককে শুধমই মন্যানমর আর মন্যানমর, শত শত মন্যানমর, যেন্যাহরন্যা বববভন্নি জিন্যায়েগন্যা লথেককে 
একসেকছেন....ঢন্যাকেন্যার বন্যাইকর লথেককে মন্যানমররন্যা একসে আমন্যাকদর এই আকনন্যালেকন লযেন্যাগ 
বদকচ্ছন৷’’ পমকরন্যা আকনন্যালেনটন্যা লকেন্যাকনন্যা রন্যাজিবনবতকে কেমরসেমবচির রূপ ধন্যারণ কেরকত 
চিকলেকছে বকেনন্যা,  এ প্রেকশ্নর জিবন্যাকব আবম সেমবফিয়েন্যান বলেকলেন,  প্রেবতবন্যাদ সেমন্যাকবকশ 
সেব বয়েকসের,  সেব লপশন্যার মন্যানমররন্যা আকছেন৷ ‘‘এই সেমন্যাকবশ লথেককে  রন্যাজিবনবতকে  
লকেন্যাকনন্যা  বচিত্রি  আহকেন্যাটন্যা  বঠকে  হেকব  নন্যা  ...  এই  আকনন্যালেন  লদকশর  আপন্যামর 
জিনসেন্যাধন্যারকণর  ...  লযেখন্যাকন  লদকশর  সেব  লশ্রবণর  মন্যানমর  আকছে  …  এটন্যাককে 
রন্যাজিনমীবতকেরণ বন্যা রন্যাজিনমীবতর ‘প্লট’ লদওয়েন্যাটন্যা বঠকে হেকব নন্যা,’’  বলেকলেন আবম 
সেমবফিয়েন্যান৷

এটন্যা  একেটন্যা  নবজিরববহেমীন  ঘটনন্যা  কেন্যারণ  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  মন্যানমর  প্রেধন্যান  দমই 
ববকরন্যাধমী  দলে  ছেন্যাড়ন্যা  বকেছেম  বচিনন্যাই  কেরকত  পন্যাকর  নন্যা৷  তন্যাকদর  রন্যাজিবনবতকে  
‘অনন্যাকজিনন্যা’  বন্যাকদ  বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  মন্যানমর  অতমীকত বকেছেমই  কেকরবন,  বকেছেমই  বচিনন্যা  
কেরকত  পন্যারত  নন্যা৷’’ (‘প্রেজিন চিত্বকর’  ‘বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  বসেন’:  [বগন্যার] আবম 
সেমবফিয়েন্যান। সেন্যাক্ষন্যাৎকেন্যার: অরণ শঙ্কর লচিফৌধমরমী, সেম্পন্যাদনন্যা: লদবন্যারবত গুহে। ডিয়েককে 
লভকলে।  তন্যাবরখ  ০৭.০২.২০১৩।  http://www.dw.de/বন্যাবাংলেন্যাকদকশর-বসেন/

-a ।  পন্যামরন্যাবলেবাংকে:  http://dw.de/p/ZEU।  লমন্যাটন্যা  হেরফি  বতরমন্যান 
প্রেন্যাববন্ধককের। )

তবম  এই  আকনন্যালেনটন্যাককে  দলেমীয়ে  রন্যাজিবনবতকে  স্বন্যাকথের  কেন্যাকজি  লেন্যাগন্যাকনন্যার  লচিষন্যা 
কেকরকছেন অকনককেই – এককে সেমথেরন কেকর, সেন্যাহেন্যাযেন-সেহেকযেন্যাবগতন্যা-পন্যাহেন্যারন্যা যেমবগকয়ে,  এর 
ববকরন্যাধমীতন্যা কেকর, এর ববরকদ্ধি কেম ৎসেন্যা রটনন্যা কেকর, এর ওপর সেমক্ষ্ণ ও স্থিমলে চিন্যাপ প্রেকয়েন্যাগ 
কেকর,  এববাং  সেকবরন্যাপবর  আকনন্যালেনটন্যাককে  হেন্যাইজিনন্যাকে  কেরন্যার  লচিষন্যা  কেরন্যার  মধন  বদকয়ে। 
সেরকেন্যার,  ববকরন্যাধমীদলে,  যেমদ্ধিন্যাপরন্যাধমী  দলে ও কেনন্যাম্পগুকলেন্যা  লকেউই এই কেন্যাকজি বপবছেকয়ে 
থেন্যাককেন  বন।  বগন্যারকদর  দমইটন্যা  বনন্যানন্যার  –  ‘বগন্যার  অনন্যান  অনলেন্যাইন  অনন্যাকেবটবভস্টে 
লনটওয়েন্যাকের ’ এববাং ‘জিন্যাতমীয়ে স্বন্যাকথের বগন্যার অনলেন্যাইন একেবটবভস্টে লফিন্যারন্যাম’ – যেথেন্যাক্রকম 
আওয়েন্যামমী লেমীগ এববাং বতর মন্যাকন আওয়েন্যামমী মহেন্যাকজিন্যাট ববহেভমরত বলেকশবভকে-বন্যাম ধন্যারন্যার 
প্রেচ্ছন্নি প্রেবতবনবধত্ব কেকরকছেন। এই দমই ধন্যারন্যার সেন্যাকথে সেমকবত হেকয়েকছে ছেন্যাত্রিলেমীগ এববাং 
ছেন্যাত্রিইউবনয়েন-ছেন্যাত্রিবমত্রিমী  প্রেভক বত  সেবাংগঠন।  শন্যাহেবন্যাকগ  বনকজিকদর  উপবস্থিবত  এববাং 
গণজিন্যাগরণ-মকঞ্চর  বসেদ্ধিন্যানগ্রহেণ-প্রেবক্রয়েন্যাককে  যেথেন্যাসেম্ভিব  প্রেভন্যাববত  কেরন্যার  বদককে 
মকনন্যাবনকবশ  কেকরকছেন  এহরন্যা  সেবন্যাই।  বকেন্তু  সেরকেন্যার,  ছেন্যাত্রিলেমীগ,  এববাং  (অনত 
যেমদ্ধিন্যাপরন্যাকধর  ববচিন্যাকরর  লক্ষকত্রি)  সেরকেন্যাকরর  অননতম  বথেবাংকেটনন্যাবাংকে  ‘একেন্যাত্তিকরর 
ঘন্যাতকে-দন্যালেন্যালে বনমমরলে  কেবমবট’ লযেভন্যাকব  গণজিন্যাগরণ-মঞ্চ পককেটস্থি কেরন্যার  মধন  বদকয়ে 
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শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেনককে  সেরকেন্যাকরর  ‘শন্যাহেবন্যাগ-ফণ’  বন্যানন্যাকনন্যার  কেন্যাকজি  মকনন্যাবনকবশ 
কেকরকছেন  তন্যা  এই  আকনন্যালেনককে  ববপমলেভন্যাকব  ক্ষবতগ্রস্ত  কেকরকছে।  ক্রমন্যাগতভন্যাকব 
গণজিন্যারণ-মঞ্চককে  বনকয়ে  লখকলেকছে  সেরকেন্যার।  নন্যানন্যাভন্যাকব।  লতন্যায়েন্যাজি  কেকরকছে।  ধমকে 
বদকয়েকছে। সেভন্যা-সেমন্যাকবশ বনবরদ্ধি কেকরকছে। বগন্যার আহেকমদ রন্যাজিমীব হেন্যায়েদন্যার লশন্যাভন খমন 
হেবন্যার পর তন্যাহর  বন্যাসেন্যায়ে বগকয়ে একে ধরকণর আচিরণ,  আবন্যার লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাম ও 
আমন্যার লদকশর প্রেচিন্যারণন্যার চিন্যাকপ তরণ বগন্যারকদরককে লগ্রপ্তন্যার কেরন্যার মকতন্যা আচিরণ। 
ক্ষমতন্যায়ে বটককে থেন্যাকেন্যার আনবরকে লকেফৌশলে-লবন্যাধ ছেন্যাড়ন্যা ববকশর লকেন্যাকনন্যা নমীবতকবন্যাকধর নমমনন্যা 
সেরকেন্যাকরর কেন্যাছে লথেককে পন্যাওয়েন্যা যেন্যায়ে বন।  সেরকেন্যার তন্যার বববভন্নি অঙ-প্রেতনকঙর মন্যাধনকম 
বন্যারবন্যার রন্যাশ লটকন ধরন্যার লচিষন্যা কেকরকছে এই আকনন্যালেকনর। ছেন্যাত্রিলেমীগককে বদকয়ে বনয়েন্ত্রিণ 
প্রেবতষন্যার  দকবষকেটম  লচিষন্যা,  লসন্যাগন্যান-আইকেন লেন্যাকেমী  আক্তিন্যারককে  মকঞ্চর  ওপরই  মন্যারন্যা, 
অননকদরককে চিন্যাকপর ওপর রন্যাখন্যা – বকেছেমই বন্যাদ যেন্যায়ে বন প্রেন্যায়ে। সেকবরন্যাপবর ৬ই এবপ্রেকলে 
একসে লহেফিন্যাজিকত ইসেলেন্যাকমর বনন্যানন্যাকর সেবাংঘবটত সেবহেবাংসেতন্যা দমকনর সেন্যাকথে ‘ভন্যারসেন্যাকমনর 
পবলেবটক্স’ লখলেকত বগকয়ে  তন্যাহরন্যা  শহেমীদ  জিননমী  জিন্যাহেন্যানন্যারন্যা  ইমন্যাকমর প্রেবতকেক বত সেবরকয়ে 
লফিকলেকছেন, উকচ্ছদ কেকরকছেন গণজিন্যাগরণ-মঞ্চককে শন্যাহেবন্যাকগর জিবম লথেককে, তন্যাকত কেকর 
তন্যাহকদর রন্যাজিকেম ট-নমীবত এববাং কেম ট-রন্যাজিনমীবতর লচিহেন্যারন্যাটন্যাই ফিম কট উকঠকছে। এইসেব নন্যানন্যা 
বকেছেম  কেকর  মঞ্চটন্যাককেই  পককেকট  ভরন্যা  লগকছে শুধম,  বকেন্তু লসেটন্যাও আমজিনতন্যাককে বন্যাবড় 
লফিরত পন্যাঠন্যাকনন্যার বববনমকয়ে। 

বন্যাবাংলেন্যা পরমীক্ষন্যার বদন আরবব পরমীক্ষন্যার আলেন্যাপ লতন্যালেন্যার লসেই সেবাংকেমীণর আপবত্তির 
কেথেন্যা  আমন্যাকদর  মকন  আকছে বনশ্চিয়েই।  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেনককে  যেন্যাহরন্যা  স্কমলে-কেকলেকজির 
কেক বত্রিম পরমীক্ষন্যার সেন্যাকথে তম লেনন্যা কেকর আকনন্যালেকনর লচিন্যাখটন্যার বড় ওঠন্যার পকথে ববঘ্ন সেকবষ 
কেকরবছেকলেন  তন্যাহরন্যা  আজিককে  স্বকপ্নের  লসেই  শন্যাহেবন্যাগ-গণসেমন্যাকবশককে  আর  ডিন্যাইকনবন্যাহকয়ে 
লদখকত পন্যাকচ্ছন নন্যা বকলে আফিকসেন্যাসে কেরকছেন মকন মকন। তন্যাহকদর ডিন্যাইকনবন্যাহকয়ে এখন 
অবধপবত ধন্যারন্যার  কেকপরন্যাকরট-বমবডিয়েন্যা,  সেরকেন্যারমী  পন্যাহেন্যারন্যা  আর রন্যাজিবনবতকে মমরবব্বরন্যা 
ছেন্যাড়ন্যা লকেউ লনই বলেকলেই চিকলে।

লদশবনন্যাপমী গণজিন্যাগরণ-আকনন্যালেকনর মঞ্চবববচিত্রিন বকলে লদয়ে শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন 
আকগ-লথেককে-ছেকে-কেরন্যা সেবাংকেমীণর লঘন্যারণন্যা-কেমরসেমবচির লকেন্যাকনন্যা একেপথেম এনন্যারপ্রেন্যাইজি বছেলে 
নন্যা। এ বছেলে সেমন্যাকজির সেবরস্তকরর সেবরধন্যারন্যার মন্যানমকরর নববচিত্রিনময়ে সেমন্যাকবশ। এ বছেলে 
আরণনকে বসেকনর আভন্যাসে। বসেন শুধম  ইউকেনন্যাবলেপটন্যাকসে হেয়ে। ববরন্যাট ববরন্যাট ললেন্যাহেন্যার 
কেন্যাহবচি  বদকয়ে মন্যাথেন্যাছেন্যাহটন্যা  পন্যাতন্যাবন্যাহেন্যাকরর নসেবনকেসেম সেমরূপতন্যার ববননন্যাসে  বদকয়ে বন্যানন্যাকনন্যা 
বন্যাগন্যান হেয়ে বড় লজিন্যার,  বসেন হেয়ে নন্যা। আসেকছে বন্যাবাংলেন্যা-বসেকনর আগন্যাম লকেন্যাবকেলে হেকয়ে 
একসেবছেলে লযে শন্যাহেবন্যাগ তন্যার সেমন্যাজি-অরকণন বছেলে নন্যানন্যা মকতর নন্যানন্যা পকথের – এমনবকে 
অপথে-ববপকথের – নন্যানন্যা ধন্যারন্যার মন্যানমর। এ হেকয়েবছেলে জিনসেমমদ। সেবতনকেন্যাকরর জিনসেমমদ। 
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‘জিনসেমমদ’  এতবদন  আমরন্যা  বইকয়েই  পকড়বছে,  বন্যাস্তকব  লদবখ  বন।  লকেন্যাকনন্যা  বদন  নন্যা। 
শন্যাহেবন্যাকগ লসে প্রেথেম লদখন্যা বদলে – সেমন্যাজিসেমমদ। 

শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর পরমীক্ষন্যাটন্যা বছেলে আসেকলে সেমন্যাজিপন্যাকঠর পরমীক্ষন্যা। জিমীবকনর 
পরমীক্ষন্যা। কেক বত্রিম কন্যাসেরকমর মমখস্ত পরমীক্ষন্যা নয়ে, ‘পকবথেবমীর পন্যাঠশন্যালেন্যা’র ববনন্যা-লকেন্যাকসেরর 
ববনন্যা-বসেকলেবন্যাকসের  পরমীক্ষন্যা।  লসে  পরমীক্ষন্যায়ে  আমরন্যা  ডিন্যাহেন্যা  লফিলে  কেকরবছে।  আমন্যাকদর 
প্রেসবত বছেলে নন্যা। পমকেম কর লগন্যাসেলে কেরন্যা যেন্যাহকদর আজিমীবকনর অভনন্যাসে, হেঠন্যাৎ সেমমদ লদখকলে 
লতন্যা তন্যাহরন্যা ভড়ককে যেন্যাকবনই। তন্যাহকদর মকধন অকনককে আবন্যার পমকেম র বলেকত এর পমকেম র ওর 
পমকেম র ছেন্যাড়ন্যা আর বকেছেমই লবন্যাকঝন নন্যা। এমনবকে বররন্যার উপকচি পড়ন্যা পমকেম করর লভকসে যেন্যাওয়েন্যা 
মন্যাছে বনকয়েও এমনবকে কেন্যাড়ন্যাকেন্যাবড় কেরন্যাটন্যা যেন্যাহকদর স্বভন্যাব তন্যাহরন্যা শন্যাহেবন্যাগ-সেমমকদর লক্ষকত্রিও 
বনবক্তি-লগন্যাষমী-মন্যাবলেকেন্যানন্যা  বজিন্যায়ে  রন্যাখন্যার  কেন্যায়েদন্যাকেন্যানমকনর  ওপরই লজিন্যার  বদকলেন। এই 
পক্ষও। ঐ পক্ষও। গণমন্যাবলেকেন্যানন্যা বন্যা সেন্যামন্যাবজিকে মন্যাবলেকেন্যানন্যার দকবষভবঙ কেন্যাকরন্যারই আকছে 
বকলে মকন হেকলেন্যা নন্যা। পবরণন্যাকম থেমককে লগলে শন্যাহেবন্যাগ। 

৩৪.৫ গণজিন্যাগরণ মঞ্চ, গণজিন্যাগরণ-আকনন্যালেন, এববাং 
         নবতর সেবাংগঠনপ্রেণন্যালেমীর প্রেকয়েন্যাজিনমীয়েতন্যা

এ  রচিনন্যার  শুরকতই  বকলেবছেলেন্যাম  আবম  ‘শন্যাহেবন্যাগ’  বলেকত  বমবঝ   শন্যাহেবন্যাগ-গণ-
সেমন্যাকবশককে, লদশবনন্যাপমী অজিস্রে মন্যানমকরর গণজিন্যাগরণ-আকনন্যালেনককে, ঢন্যাকেন্যার শন্যাহেবন্যাকগর 
শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেনটন্যাককে।  বলেবছেলেন্যাম  শন্যাহেবন্যাগ  বলেকত  আবম  –  গণজিন্যাগরণ
-মঞ্চ-কেবমবটককে বমবঝ নন্যা। আমন্যার কেন্যাকছে, আরও অকনককের মকতন্যাই,  গণজিন্যাগরণ মঞ্চ 
একে বজিবনসে, আর গণজিন্যাগরণ-আকনন্যালেন অনন বজিবনসে। লভকঙ বলেন্যা যেন্যাকে।

‘লকেন্দ্রমীয়ে’  গণজিন্যাগরণ-মঞ্চ-কেবমবট  আর সেন্যারন্যা  লদকশর লজিলেন্যা-উপকজিলেন্যা-শহের 
পযেরন্যাকয়ে  ও সেন্যারন্যা  ববকশ্বর নন্যানন্যান  জিন্যায়েগন্যায়ে ছেবড়কয়েবছেবটকয়ে স্বতন্তঃসম তরভন্যাকব  গকড় ওঠন্যা 
গণজিন্যাগরণ-মঞ্চগুকলেন্যার  মমলে  নববশষনগুকলেন্যা  একে  নয়ে।  লকেন্দ্রমীয়ে  গণজিন্যাগরণ-
মঞ্চ-কেবমবট এককেবন্যাকরই আলেন্যাদন্যা ধরকণর একেটন্যা সেত্তিন্যা। এই লকেন্দ্রমীয়ে কেবমবটর হুকেম কম 
বকেন্তু  পবরচিন্যাবলেত  হেয়ে  নন্যা  সেন্যারন্যা  লদকশর  ও  সেন্যারন্যা  ববকশ্বর  গণজিন্যাগরণ-মঞ্চগুকলেন্যা। 
প্রেকেক তপকক্ষ  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর  লকেন্যাকনন্যা  লকেন্দ্র-প্রেন্যান  বন্যা  ঊধরতন-বনম্নতন লকেন্যাকনন্যা 
কেতক রত্বতন্যাবন্ত্রিকে কেকঠন্যার নন্যাই। এককেবন্যাকরই নন্যাই। সেম্পকের টন্যা স্বতন্তঃসম তর  ধরকণর,  লস্বচ্ছন্যা-
সেম্মবতর  বভবত্তিকত গকড় ওঠন্যা।  লকেন্যাকনন্যা  বন্যাধনবন্যাধকেতন্যার  বভবত্তিকত দন্যাহড়ন্যাকনন্যা  সেবাংগঠন-
কেন্যাঠন্যাকমন্যা এটন্যা নয়ে। শুর লথেককেই এটন্যা কেন্যাকরন্যা লচিন্যাখ এড়ন্যায়ে বন লযে ‘লদশ কেন্যাহপন্যাকনন্যা এই 
গণজিন্যাগরকণর লপছেকন একেকে লকেন্যাকনন্যা লনতক ত্ব লনই। আত্মন্যার আহন্যাকন বমবছেকলে আসেন্যা, 
ববকক্ষন্যাকভ  জিমন্যাকয়েত  প্রেবতবট  কেণ্ঠস্বর  হেকয়ে  উঠকছে  আকনন্যালেকনর  লনতন্যা।’  (লচিতনন্যার 

460 অচচেননা দনাগ



আকলেন্যা জ্বন্যালেন্যাকনন্যা লসেই তরণরন্যা কেন্যাকলের কেণ্ঠ, ঢন্যাকেন্যা,  রবববন্যার ১০ লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৩, 
প্রেথেম পন্যাতন্যা)  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন লকেন্যাকনন্যা একেকে সেবাংগঠন নয়ে আসেকলে। এটন্যা হেকচ্ছ 
সেবাংগঠনসেমমকহের  সেবাংগঠন।  আকনন্যালেনসেমমকহের  আকনন্যালেন।  অকেম পন্যাই-আকনন্যালেকনর 
মকতন্যা।  নববশ্বকে  ননন্যায়েববচিন্যার-আকনন্যালেকনর  মকতন্যা।  বসেয়েন্যাটলে-লজিকনন্যায়েন্যার  কেকপরন্যাকরট 
ববশ্বন্যায়েনববকরন্যাধমী  আকনন্যালেকনর  মকতন্যা।  ঐসেব  আকনন্যালেকনর  মকতন্যাই  শন্যাহেবন্যাগ-
আকনন্যালেকনর সেন্যাবাংগঠবনকে কেন্যাঠন্যাকমন্যাও অবতশয়ে বশবথেলে, নববচিত্রিনশমীলে এববাং বহুববধ বচিনন্যা
-মতন্যামত-ধনন্যানধন্যারণন্যার প্রেবতবনবধত্বকেন্যারমী। 

নশবথেকলেন এববাং নববচিকত্রিনই শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর শবক্তি। কেকঠন্যারতন্যা এববাং বন্যাধন-
বন্যাধকেতন্যা এববাং হুকেম মতন্যাবন্ত্রিকে অনমশমীলেকন এর দমবরলেতন্যা। লসেফৌভন্যাগনবশত এ আকনন্যালেন 
এতই বহুধন্যারন্যা-ঋদ্ধি ও নববচিত্রিনমমখর লযে প্রেচিবলেত কেতক র ত্বপরন্যায়েণ ঘরন্যানন্যার লকেন্যাকনন্যা কেকঠন্যার 
বন্যাধনবন্যাধকেতন্যাপমণর  হুকেম মতন্যাবন্ত্রিকে ‘শকঙ্খলেন্যা’র অনমশমীলেন এ আকনন্যালেকন গকড়ই উঠকত 
পন্যাকর বন। কেখকনন্যাই নন্যা। সেন্যামন্যাননও নন্যা। শুরকত নন্যা, পমণর লজিন্যায়েন্যাকরর সেময়ে নন্যা, ভন্যাটন্যার 
টন্যাকনও নন্যা।  তন্যার  মন্যাকন এই নয়ে লযে  ঐ জিন্যাতমীয়ে কেকঠন্যার বন্যাধনবন্যাধকেতন্যাপমণর  হুকেম মতন্ত্রি 
কেন্যাকয়েকমর লকেন্যাকনন্যা আকেন্যাঙন্যা এই শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর তথেন্যাকেবথেত লকেন্দ্রমীয়ে পযেরন্যাকয়ে 
বছেলে  নন্যা।  থেন্যাকেন্যারই  কেথেন্যা।  এখনও পযেরন  আমন্যাকদর  লদকশর  ডিন্যান-বন্যাম-উত্তিম-মধনম 
যেন্যাবতমীয়ে দলে-সেবাংগঠনই মকন কেকর ঐককেনই শবক্তি। আর ঐকেন মন্যাকনই বচিনন্যা-কেমর-সেকজিন-
শমীলেতন্যার বদকে লথেককে নববচিত্রিনহেমীন কেকঠন্যার ঐকেন। এহকদর কেন্যাকছে ঐকেন মন্যাকন বচিনন্যার ঐকেন 
কেথেন্যার ঐকেন কেন্যাকজির ঐকেন। বলেকশবভকে ঘরন্যানন্যার  পন্যাবটর গুকলেন্যার  মকতন্যা,  এহকদর কেন্যাকছে 
ঐকেন মন্যাকন প্রেশ্ন-বজিজন্যাসেন্যা-অনমসেবন্ধৎসেন্যাববহেমীন বচিনন্যাপনন্যাকরকডির ললেফিটরন্যাইট। হুকেম মদন্যার 
লনতন্যারন্যা ‘সেবঠকে’ বসেদ্ধিন্যান লদকবন আর ‘ঐকেনবদ্ধি’ অবচিনন্যাবন্যাবহেনমী লসেই বসেদ্ধিন্যান বন্যাস্বন্যায়েন 
কেরন্যার  জিনন  নন্যানন্যা  প্রেকেন্যাকরর  লকেফৌতম হেলেশমনন  পনন্যাকরডি  কেরকত  থেন্যাকেকব।  ‘মরকলে  শহেমীদ 
বন্যাহচিকলে গন্যাজিমী’ অথেবন্যা ‘হেয়ে ববপ্লব নন্যা হেয়ে মকতম ন’ মন্যাকের ন্যা নন্যানন্যাববধ পনন্যাকরডি। শন্যাহেবন্যাগ একে 
মমহেমকতর র জিননও এরকেম পনন্যাকরডিগ্রন্যাউকন পবরণত হেয়ে বন। লসেরকেম সেন্যামন্যাননতম ইশন্যারন্যাও 
একত বছেলে নন্যা। এ লথেককেই লবন্যাঝন্যা যেন্যায়ে শন্যাহেবন্যাগ অবভমন্যান কেকর বফিকর উদনন্যাকনর লভতকর। 
সেমতরন্যাবাং,  এই  প্রেবকন্ধর  পবরভন্যারন্যায়ে,  লকেন্দ্রমীয়ে  গণজিন্যাগরণ-মঞ্চ-কেবমবট  হেকচ্ছ  ‘গণ-
জিন্যাগরণ-মঞ্চ’, আর সেন্যারন্যা লদকশর সেন্যারন্যা ববকশ্বর গণজিন্যাগরণ-মঞ্চসেহে অজিস্রে বনবক্তি-দলে
-লগন্যাষমী-মন্যানমর-ধন্যারন্যার  লযে  ববপমলেপ্রেবন্যাহে  লসেবটরই  ডিন্যাকে  নন্যাম  গণজিন্যাগরণ-আকনন্যালেন 
ওরকফি ‘শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন’। 

এই পন্যাথেরকেন জিরবর।  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকন পবরষন্যার লদখন্যা লগকছে,  আকনন্যালেকনর 
মন্যাথেন্যার ওপর লচিকপ বসেন্যা আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে ও আনমষন্যাবনকে কেবমবট লনতক ত্ব-কেন্যাঠন্যাকমন্যা একে 
বজিবনসে,  আর এর মন্যাঠ  পযেরন্যাকয়ের আপন্যাত-বনরন্যাকেন্যার,  বহুমমখমী,  বহুবববচিত্রি,  অজিস্রে-
অনপ্রেন্যাণ,  স্বতন্তঃসম তর  কেমরমী-সেবাংগঠকেরন্যা অনন বজিবনসে। শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর নববশষন 
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এর স্ববনভর রতন্যা,  আত্মসেবাংগঠন,  আনমভম বমকে লনটওয়েন্যাবকের বাং। লকেন্দ্র-প্রেন্যান কেতক রত্বতন্ত্রি বন্যা 
হেন্যায়েন্যারন্যাবকের  এর নববশষন নয়ে। এখন্যাকন মন্যানমর অকননর মমখন্যাকপক্ষমী হেকয়ে আকসেন বন। সেবাংকেমীণর 
বনবক্তি-দলেমীয়ে স্বন্যাথের হেন্যাবসেকলের জিনন আকসেন বন আমজিনগণ। 

অনন  বদককে  গণজিন্যাগরণ-মঞ্চ  নন্যামকে  কেবমবটখন্যানন্যার  নববশষন  বলেকত  লগকলে 
বডিবক্র-ফিরমন্যান-ফিকতন্যায়েন্যা-লঘন্যারণন্যা-দন্যাববনন্যামন্যা। বসেদ্ধিন্যান গ্রহেকণর ক্ষমতন্যা এখন্যাকন লকেকন্দ্র। 
অননকদর  কেন্যাজি  লস্রেফি  ‘লকেন্দ্রমীয়ে’  কেমরসেমচিমী  অনমসেরণ  কেরন্যা।  প্রেকেক তপকক্ষ,  শন্যাহেবন্যাগ-
গণকজিন্যায়েন্যাকরর  এ  সেন্যাইকডি  দন্যাহবড়কয়ে  বনকজিককে  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর  স্রেষন্যা-প্রেবতভম -
কেন্যাণ্ডন্যাবর বকলে দন্যাবব কেকর চিকলেকছে ববকশর ধন্যারন্যার রন্যাজিবনবতকে মমরবব্বকদর পছেকনর একেটন্যা 
কেবমবট।  মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্বকদর  লভন্যাট-ক্ষমতন্যা-রন্যাজিনমীবতর  সেবাংকেমীণর  বহেসেন্যাববনকেন্যাশ 
বনন্যাহেত কেকরকছে মন্যাঠ  পযেরন্যাকয়ের  আমপন্যাববলেককের সেবরমমখমীন  স্বরন্যাজিককে। বববঘ্নত হেকয়েকছে 
লখন্যাদ শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর স্বতসম তর  গবতধন্যারন্যা। 

শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর  বদককে  তন্যাকেন্যাকলে  পবরষন্যার  লদখকত  যেন্যাওয়েন্যা  যেন্যাকব:  এর 
মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব-কেবমবট এবগকয়েকছেন রন্যাজিবনবতকে লযেন্যাকগন্যাকযেন্যাকগর বন্যাহেন মমলেধন্যারন্যার 
বমবডিয়েন্যার আশ্রকয়ের বদককে। আর শন্যাহেবন্যাকগর মন্যাকঠর আকনন্যালেন আগন্যাকগন্যাড়ন্যাই লথেককে 
লগকছে লফিসেবমকে-লসেলেকফিন্যান-মমকখন্যামমবখ  ললেনকদকনর  সেন্যামন্যাবজিকে লযেন্যাগন্যাকযেন্যাকগর  আশ্রকয়ে। 
যেত বদন  লগকছে,  মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব-কেবমবটর  সেহেন্যায়ে  হেকয়ে  উকঠকছে  বমবডিয়েন্যা।  রন্যাজি-
ননবতকে বমবডিয়েন্যা। 

লখয়েন্যালে  কেরন্যার  মকতন্যা  ঘটনন্যা  হেকলেন্যা:  রন্যাজিবনবতকে  বমবডিয়েন্যা  মন্যাকত্রিই  কেকপরন্যাকরট 
বমবডিয়েন্যা।  বকহেৎ  পমহবজির  বমবডিয়েন্যা।  তথেন্যাকেবথেত  ‘বনওবলেবন্যারন্যালে  মমক্তিবন্যাজিন্যার’  ওরকফি 
কেন্যাছেন্যাকখন্যালেন্যা-পমহবজিবন্যাকদর  কেন্যারখন্যানন্যা-উৎপন্যাদনববমমখ  আমদন্যাবন-রপ্তন্যাবন-বনন্যাবাংকে-বমীমন্যা-
লশয়েন্যার-বন্যাজিন্যারবনভর র ফিটকেন্যা পমহবজিবন্যাকদর ধ্বজিন্যাধ্বন্যারমী সেমশমীলে সেমন্যাকজির এই বমবডিয়েন্যার 
বনজিস্ব  আথেররন্যাজিবনবতকে  কেমরসেমবচি।  আকছে  গণস্বন্যাথেরববকরন্যাধমী  এনবজিও-চিবরত্রি।  এরন্যা 
রন্যাজিবনবতকে দকলের ববকরন্যাবধতন্যা কেরকলেও বনকজিরন্যা অরন্যাজিবনবতকে (অথেরন্যাৎ সেন্যামন্যাবজিকে) 
স্বন্যাকথেরর  সেবাংরক্ষকে  নন।  এরন্যা  সেব  গণববকরন্যাধমী  ববকদশমী  দন্যাতন্যাসেবাংস্থিন্যার,  ববকদশমী 
মন্যাবলননন্যাশনন্যালে অথেরবনবতকে দন্যানকবর স্থিন্যানমীয়ে একজিন মন্যাত্রি। একদর প্রেন্যায়ে দমই  দশককের 
(মমলেত ১৯৯০ লথেককে ২০০৭ সেময়েপকবরর)  ববপমলে প্রেচিন্যারণন্যাযেকজর কেলেনন্যাকণই একদশ 
বন্যাস্তবন্যাবয়েত  হেকত  লপকরবছেলে  মহেন্যাকেম খনন্যাত  একে-এগন্যাকরন্যার  সেমশমীলে-সেন্যামবরকে  জিরবর 
ববভমীবরকেন্যা। এরন্যাই ভর কেকরবছেলে শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর লনতক কত্বর ওপর – প্রেচ্ছকন্নি, 
সেমথেরনকেন্যারমী বন্ধম র লবকশ। শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেনককে এবগকয়ে লদওয়েন্যার নন্যাকম একদর প্রেকেক ত 
লেক্ষন বছেলে আকনন্যালেনটন্যার নবপ্লববকে রূপন্যানরধমরমী চিবরত্রিককে যেথেন্যাসেম্ভিব খবর কেরন্যা। এটন্যাককে 
লস্রেফি  একেটন্যা  ফিন্যাহবসে-আকনন্যালেকন  অধন্তঃপবতত  কেরন্যা।  এর  লেক্ষন  বছেলে  এমনভন্যাকব 
শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যাকলের ইকমজি নতবর কেরন্যা  যেন্যাকত কেকর সেবতনকেন্যাকরর সেমন্যাজি-রূপন্যানকরর 
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প্রেশ্নগুকলেন্যাককে সেন্যামকন আনকত নন্যা-পন্যাকর শন্যাহেবন্যাগ। আর বঠকে এই প্রেকশ্ন এহকদর স্বন্যাকথেরর 
সেন্যাকথে বমকলে বগকয়েবছেলে লছেন্যাটবড় কেবতপয়ে রন্যাজিবনবতকে দকলের ক্ষমতন্যা কেম ক্ষমীগত কেরন্যার 
স্বন্যাথেরবট। পন্যাবটর -পবলেবটকক্সর বচিরন্যাচিবরত ধন্যারন্যায়ে এরন্যা কেকরকছেন শুধম লভন্যাকটর রন্যাজিনমীবতর 
বহেসেন্যাববনকেন্যাশ। এইসেব শবক্তির সেবরন্যাঙমীন কেক বত্রিম, লেন্যাগন্যাতন্যার, একেমমবখন প্রেচিন্যারণন্যা অযেমত 
মন্যানমকরর  অজিস্রেমমখমীন  আকনন্যালেকনর  ‘মমখপন্যাত্রি’  বহেকসেকব  একেজিন  মন্যাত্রি  বনবক্তিককে 
একেচ্ছত্রি লনতন্যা বকলে প্রেবতষন্যা কেকর লছেকড়কছে।  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর কেন্যাহকধ লচিকপ বসেন্যা 
মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব-মমখপন্যাত্রি-কেবমবট  গজিদন-বমনন্যাকর  বকসে  লঘন্যারণন্যা  কেকর  লগকছেন 
এককের পর কেমরসেমচিমী। 

মন্যাঠপযেরন্যাকয়ের  আকনন্যালেকনর  সেমত্রিপন্যাত  ও  চিটজিলেবদ  ববকেন্যাশ  ঘকটকছে  সেন্যামন্যাবজিকে 
বমবডিয়েন্যাককে  আশ্রয়ে  কেকর।  সেন্যামন্যাবজিকে  বমবডিয়েন্যা  ববককেন্দ্রন্যাবয়েত।  এই  বমবডিয়েন্যার  লকেন্যাকনন্যা 
একেকে লকেন্দ্র থেন্যাককে নন্যা। এই বমবডিয়েন্যার লকেন্যাকনন্যা একেচ্ছত্রি সেবরমন্যানন ‘পন্যাবটর লেন্যাইন’ থেন্যাককে 
নন্যা। এর লমন্যাদ্দেন্যা নববশষন বহুমত-বহুপকথের শতফিম লে-শতধন্যারন্যা। এর অনগরত-অনজিরন্যাত
-অনসেবলেলেন্যা-অবলেবখত মমলে নমীবত হেকলেন্যা ‘শত ফিম লে ফিম টমকে, শত মত ববকেবশত লহেন্যাকে’। 
এর মমলে নববশষন এককের সেন্যাকথে এককের আনন্তঃবনবক্তিকে লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ। এ বস সেদন্যাজিমীবন, 
সেদন্যাপ্রেন্যাণ-চিঞ্চলে। এখন্যাকন বসেদ্ধিন্যান গ্রহেকণর লকেন্যাকনন্যা একেকে লকেন্দ্র থেন্যাককে নন্যা। শন্যাহেবন্যাগ-
আকনন্যালেন সেমত্রিপন্যাকতর বদনবটকত এইসেব নববশষন ভন্যাস্বর হেকয়ে হেকয়ে উকঠবছেলে শন্যাহেবন্যাকগ। 
বহুবছের ধকর নন্যাটকে-গন্যান-কেববতন্যা-রন্যাজিনমীবত-সেন্যাবহেতন-বসেকনমন্যা-জিগকতর অজিস্রে কেমরমী
-সেবাংগঠকে-বনবক্তির  অজিস্রেমমখমী  কেমরকেন্যাণ্ডককে  লকেন্দ্র  কেকর  শন্যাহেবন্যাগ  নন্যামকে  লভফৌকগন্যাবলেকে 
জিন্যায়েগন্যাটন্যাকত বন্যাবাংলেন্যাকদকশর নতম ন সেবাংস্কক বতর লযে মমক্তিন্যাঞ্চলেটন্যা গকড় উকঠকছে বতলে বতলে 
কেকর  তন্যার  মহেন্যাবববচিত্রিনশমীলেতন্যার  মকধন  স্ববনবমরত  স্বভন্যাটন্যাই  প্রেসম বটত  হেকয়ে  উকঠবছেলে 
পরবতর মী  কেন্যাকলের  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর  প্রেথেম  বদনগুবলেকত।  শন্যাহেবন্যাকগর 
গড়ন-কেন্যাঠন্যাকমন্যার  এই  আবদ  শনন্যাক্তিকেরণ  বচিহ্নেটন্যাককে  ক্রমন্যাগতভন্যাকব  নসেনন্যাৎ  কেকরকছে 
‘গণজিন্যাগরণ মঞ্চ’ নন্যাকম পবরবচিত হেকয়ে ওঠন্যা একেকে-লকেকন্দ্রর দন্যাববদন্যার আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে 
কেবমবট-কেন্যাঠন্যাকমন্যাবট। যেত লববশ এই লকেন্দ্রন্যায়েন প্রেবক্রয়েন্যাবট শবক্তি সেঞ্চয়ে কেকরকছে তত লববশ 
কেকর সেকর লগকছেন এর মন্যাঠপযেরন্যাকয়ের কেমরমী-সেবাংগঠককেরন্যা। বকেন্তু লভফৌকগন্যাবলেকে ও মন্যানবসেকে 
শন্যাহেবন্যাগ এববাং তন্যার আকশপন্যাকশই রকয়ে লগকছেন তন্যাহরন্যা এখনও – নতম নতর আনমভম বমকে 
গণজিন্যাগরকণর অকপক্ষন্যায়ে। 

আপন্যাতত  নতম নতর  পযেরন্যাকয়ের  নবজিন্যাগরকণর  পকথে  প্রেধন্যান  বন্যাধন্যা  হেকয়ে  আকছেন 
কেকপরন্যাকরট-বমবডিয়েন্যা-বনভর র,  সেরকেন্যারমী  সেন্যাহেন্যাযেন-পন্যাহেন্যারন্যা-প্রেকটন্যাকেলেবনভর র  ‘নন্যাই-হেকয়ে-
যেন্যাওয়েন্যা আকনন্যালেন’-এর মঞ্চ-মন্যাইকে-মমখপন্যাত্রি-মমরবব্বরন্যা। অপর প্রেধন্যান বন্যাধন্যা স্ববনভর র, 
স্বতন্ত্রি, স্বপবরচিন্যাবলেত, গণআকনন্যালেন গড়ন্যার লক্ষকত্রি শন্যাহেবন্যাগ-সেবাংগঠকেকদর অবভজতন্যার 
অভন্যাব।  অননবদককে  তথেন্যাকেবথেত  ডিন্যানবন্যাম-বমলন্যাতবন্যামওয়েন্যালেন্যাকদরককেও  বশখকত  হেকব 
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মঞ্চ-মন্যাইকে-মমরবব্ব-মমখপন্যাত্রি  মন্যাকের ন্যা  সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যাটন্যাই  বররন্যার  মকতন্যা  অবন্যাবরত, 
বসেকনর মকতন্যা আকলেন্যা-ঝলেমকলে সেবতনকেন্যাকরর গণআকনন্যালেন গকড় লতন্যালেন্যার পকথে বন্যাধন্যা 
– তন্যা লসেই সেবাংগঠন-কেন্যাঠন্যাকমন্যা ডিন্যান-বন্যাম-উত্তিম-মধনম লযে রন্যাজিবনবতকে দকলের হেন্যাকতই 
থেন্যাকে  নন্যা  লকেন  তন্যা  থেন্যাকেকব  জিনবববচ্ছন্নি  ওপরতলেন্যাকতই  ববন।  অনন  লযেককেন্যাকনন্যা 
রন্যাজিবনবতকে  দকলের  মকতন্যাই।  রন্যাজিবনবতকে  দলে মন্যাকনই  লতন্যা,  আবম  রন্যাখন্যালে  লতন্যামরন্যা 
লভড়ন্যার পন্যালে। রন্যাখন্যাকলের হেন্যাকত লভড়ন্যার পন্যাকলের মমক্তি নন্যাই এ কেথেন্যা বমঝকত রন্যাষ্ট্রেববজন্যানমী 
হেওয়েন্যার প্রেকয়েন্যাজিন পকড় নন্যা। 

গণজিন্যাগরণ-মকঞ্চর কেন্যাঠন্যাকমন্যাটন্যাই নতবর হেকয়েকছে পঞ্চ ম’লয়ের পন্যাহচি খমবটকত। এই মঞ্চ 
ম হেকলেন্যা:  মঞ্চ মন্যাইকে মমখপন্যাত্রি মমরবব্ব বমবডিয়েন্যা। এই পন্যাহচি ম’লয়ের একেটন্যা ম-ও মন্যাবটকত 
লপ্রেন্যাবথেত নয়ে। সেবগুকলেন্যাই লেন্যাবলেত-চিবচিরত হেয়ে ক্ষমতন্যার ম ম গকন্ধ। এই পঞ্চ ম আসেকলে 
যেন্যাবতমীয়ে লকেন্দ্রমীভম ত ক্ষমতন্যারই পন্যাহচি খমবট। এ ছেন্যাড়ন্যা ক্ষমতন্যা চিকলে নন্যা, ক্ষমতন্যা বন্যাহকচি নন্যা – 
লছেন্যাট  ক্ষমতন্যা  বড়  ক্ষমতন্যা,  খমচিরন্যা  ক্ষমতন্যা  রন্যাক্ষসে  ক্ষমতন্যা  –  সেকেলে  প্রেকেন্যার  ক্ষমতন্যা-
রন্যাজিনমীবতর অভননরমীন গড়ন এই পঞ্চ ম বনকয়ে। পঞ্চ ম লথেককে সেন্যাবধন্যান। এ পঞ্চ ম 
সেনন্যাতন-সেদন্যাতন-সেমমহেন্যান তকন্ত্রির পঞ্চ ম নয়ে লযে! এ হেকলেন্যা পঞ্চ মন্যায়েন্যা। মন্যায়েন্যা মন্যাকন লসেই 
অবলেকে উপকবন্যাধ যেন্যা আমন্যাককে পথে লদখকত লদয়ে নন্যা। বনকজির পকথে বনকজিককে বনকজির 
মকতন্যা কেকর হেন্যাহটকত লদয়ে নন্যা। লযেককেন্যাকনন্যা প্রেকেক ত গণআকনন্যালেকনর পকথে পকথে পকদ পকদ 
আমন্যাকদরককে পথেচিম নত কেকর এই পঞ্চ ম। সেন্যারন্যা পকবথেবমীর ইবতহেন্যাসে তন্যা-ই বকলে। ববকশরত 
বন্যাবাংলেন্যার  ইবতহেন্যাসে।  ‘গণজিন্যাগরণ-মঞ্চ’  এববাং  এর  কেবমবটর  সেদসেনকদর  বনকয়ে  আমন্যার 
সেন্যামন্যাননও ববরন্যাগ নন্যাই। এহরন্যা প্রেকতনককেই ববববধ ঝম হবকে বনকয়ে, আনবরকেতন্যা বনকয়ে, পমকরন্যা 
লদহেমন বনকয়ে এই আকনন্যালেকন যেন্যা কেরন্যা সেবঠকে বকলে মকন কেকরকছেন তন্যা-ই কেকরকছেন, কেকর 
চিকলেকছেন। এই মঞ্চ শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর ঐবতহেন্যাবসেকে অবাংশ নববকে। মমশবকেলে এই 
মকঞ্চর ববচিন্যার-বতমী বনবক্তিকদরককে বনকয়ে নয়ে লমন্যাকটও। এককে অস্বমীকেন্যার কেরন্যার লকেন্যাকনন্যাই 
উপন্যায়ে লনই। অস্বমীকেন্যাকরর উপন্যায়ে লতন্যা লনই-ই, বরঞ্চ এর উপযেমক্তি বনকমরন্যাহে পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যার 
লভতকরই আকছে শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেনককে বদ্বিতমীয়ে পযেরন্যাকয়ের নবজিন্যাগরকণর বদককে বনকয়ে 
লযেকত পন্যারন্যার অননতম চিন্যাববকেন্যাবঠ। 

এই জিকননই মঞ্চ বনকয়ে আলেন্যাপ। কেমী ধরকনর মঞ্চ আমরন্যা চিন্যাই?  লযে মঞ্চ উহচিমকত 
মন্যাথেন্যায়ে কেকর রন্যাখকব আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে-কেবমবট-লনতন্যাকদরককে আর বনচিমকত মন্যাবটকত ববসেকয়ে 
রন্যাখকব বপপড়ন্যার সেন্যাবরর মকতন্যা অগবণত আমজিনতন্যাককে?  নন্যাবকে আমরন্যা মঞ্চ বলেকত 
এমন  লকেন্যাকনন্যা  প্লন্যাটফিকমরর  ধন্যারণন্যাককে  বমঝব  লযে  প্লন্যাটফিমর  প্রেকেক তপকক্ষ  একেটন্যা  ববশন্যালে 
পন্যাটন্যাতকনর মকতন্যা সেমস্ত দলে-শবক্তি-বনবক্তির সেমমযেরন্যাদন্যাপমণর সেমন্যাকবশ ঘটন্যাকব? আলেন্যাপটন্যা 
তন্যাহেকলে সেবাংগঠকনর। লকেননন্যা লনতক ত্বকেন্যাঠন্যাকমন্যা বনকয়ে আলেন্যাপ মন্যাকন সেবাংগঠনকেন্যাঠন্যাকমন্যা বনকয়ে 
আলেন্যাপ।  আলেন্যাপটন্যা  উপন্যাকয়ের।  উপন্যাকয়ের  সেন্যাকথের  উকদ্দেকশনর  সেঙবতর।  আমন্যাকদর 
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উকদ্দেশন যেবদ হেয়ে উন্নিত বন্যাবাংলেন্যাকদশ রচিনন্যার জিনন মন্যাবট নতবর কেরন্যা, তন্যাহেকলে লতন্যা আমরন্যা 
অনমন্নিত ও ববরন্যাক্তি রন্যাসেন্যায়েবনকে উপন্যাকয়ে জিবম রচিনন্যা কেরকত পন্যারব নন্যা। তন্যাহেকলে লসেটন্যা 
ববরন্যাক্তি বন্যাবাংলেন্যাকদকশর বদককে বনকয়ে যেন্যাকব আমন্যাকদরককে। বনকয়ে যেন্যাকব অনমন্নিত বন্যাবাংলেন্যাকদকশর 
বদককে।  যেবদও  আমরন্যা  –  আনবরকেতন্যার  সেন্যাকথে  –  লচিকয়েবছেলেন্যাম  উন্নিত  বন্যাবাংলেন্যাকদকশ 
লপন্যাহছেন্যাকত। আলেন্যাপটন্যা তন্যাহেকলে মবঞ্জকলে লমন্যাকেন্যাকমর সেন্যাকথে পকথের সেঙবতর। 

সেমসেনন্যাটন্যা  তথেন্যাকেবথেত  লনতন্যাকদর  আনবরকেতন্যার  নয়ে,  সেমসেনন্যাটন্যা  সেবাংগঠন-
পবরচিন্যালেনন্যাগত  উপন্যায়ে-প্রেণন্যালেমীর।  সেবচিবন্যালেয়ে  লথেককে  সেবাংসেদ  লথেককে  লবসেরকেন্যারমী  সেবাংস্থিন্যা 
লথেককে পন্যাড়ন্যার কন্যাব পযেরন সেমস্ত বকেবমটর সেমস্ত লনতন্যাই লতন্যা আনবরকে! আনবরকেভন্যাকব 
এটন্যাকসেটন্যা কেকর তন্যাহরন্যা ‘লনতন্যা’ হেকয়ে উঠকত চিন্যান, আর বন্যাদবন্যাবকে সেক্কলেককে বন্যানন্যাকত চিন্যান 
‘কেমরমী’। এরশন্যাদ ববকরন্যাধমী আকনন্যালেকনর সেময়ে আজিমীবন কেবমউবনস্টে পন্যাবটর  কেরন্যা এই 
আমরন্যা আর আমন্যাকদর বন্ধম রন্যাই লখন্যাদ পন্যাবটর র মকধন এরকেম আমলেন্যা-কেন্যামলেন্যা ববভন্যাজিন 
লদকখবছেলেন্যাম।  তন্যা  বনকয়ে  কেটন্যাক্ষ  কেকরবছেলেন্যাম।  আসেকলে  আমন্যাকদর  সেকেলে  প্রেকেন্যার 
পবলেবটকেনন্যালে পন্যাবটর  এববাং দলে-মত-সেবাংস্থিন্যা-সেবাংগঠনই এই ববভন্যাজিকনর ওপর দন্যাহড়ন্যাকনন্যা। 
কেকয়েকে হেন্যাজিন্যার বছেকরর হুকেম মতকন্ত্রির আর কেতক র ত্বতকন্ত্রির সেন্যাধনন্যা আমন্যাকদরককে হেয়ে দন্যাসে নন্যা 
হেয়ে  লতন্যা  দন্যাসে-মন্যাবলেকে  হেওয়েন্যার  বদককে  লঠকলে  লদয়ে।  আমন্যাকদর  আজিমীবকনর  আদকত 
সেন্যামবরকে দমীক্ষন্যায়েকনর সেমন্যাজি-রন্যাজিনমীবত-প্রেবশক্ষণ আমন্যাকদরককে এ বসবটককে স্বন্যাভন্যাববকে-
প্রেন্যাকেক বতকে বস বকলে প্রেশ্নন্যাতমীতভন্যাকব লমকন বনকত লশখন্যায়ে। আর লযে প্রেশ্ন লতন্যাকলে, বনকজির 
মকতন্যা কেকর পথে খমহজিকত চিন্যায়ে, সেকেলে মন্যানমকরর সেমমযেরন্যাদন্যার স্বন্যাভন্যাববকে সেকতন ববশ্বন্যাসে কেকর 
তন্যাককে উপন্যাবধ লদয়ে ‘লবয়েন্যাদব’। কেতক রত্ববগবরর দমবরত বন্যাতন্যাকসে আক্রন্যান পবরবন্যার-ববদনন্যালেয়ে
-প্রেবতষন্যান আমন্যাকদর কেন্যাছে লথেককে সেযেকত্ন লেমবকেকয়ে রন্যাকখ এই সেতন লযে মন্যানবসেভনতন্যার 
অগ্রগবতর ইবতহেন্যাসে একে অকথের লবয়েন্যাদববরই ইবতহেন্যাসে। (লযেমন ধরন গনন্যাবলেবলেওর লচিকয়ে 
বড় লবয়েন্যাদব লকে বছেকলেন?)

 লতন্যা  সেমসেনন্যাটন্যা  তন্যাহেকলে  আনবরকেতন্যার  নয়ে।  আমন্যাকদর  পবরবচিত  লমফৌমন্যাবছের 
উপবনকবশগুকলেন্যাকত  ‘রন্যাণমী-লমফৌমন্যাবছে’  লযেমন  আনবরকে,  ‘দন্যাসে-লমফৌমন্যাবছে’ও  লতমনই 
আনবরকে। এ বকট আনবরকে দন্যাসেপ্রেথেন্যা – মন্যানকতই হেকব। বকেন্তু এও আমন্যাকদর জিন্যানন্যা 
থেন্যাকেন্যা  দরকেন্যার লযে  দন্যাসেত্ব-রন্যাজিকত্বর প্রেচিলে-প্রেণন্যালেমী  লমফৌমন্যাবছে-জিন্যাবতর জিনন  প্রেন্যাকেক বতকে 
বন্যাধনতন্যা  নয়ে,  বচিরস্থিন্যায়েমী  বনয়েবত  নয়ে।  এমন অকনকে লমফৌমন্যাবছে-প্রেজিন্যাবত আকছেন যেন্যাহরন্যা 
দন্যাসেতন্ত্রি-রন্যাজিতকন্ত্রির  সেমীমন্যার  বন্যাইকর  পথে  লখন্যাহকজিন১।  তন্যাহেকলে  মন্যানমকরর  লজিকনবটকে 

১  বনকয়ে  ইনন্যাকরবস্টেবাং  সেমন্যাজি-জিমীবববজন্যাবনকে  গকবরণন্যা-আকলেন্যাচিনন্যার  জিনন  লদখন্যা  লযেকত 
পন্যাকর:  অনন্যানম বনন্যারন প্রেমমখ,  ২০০১;  অনন্যানম বনন্যারন এববাং লবঞ্জন্যাবমন অলেডকয়েডি,  ২০০১; 
বব. বপ. অলেডকয়েডি প্রেমমখ, ২০০১; মনন্যাকডিবলেন ববকেমনন্যান প্রেমমখ, ২০০১; এববাং  মনন্যাকডিবলেন 
ববকেমনন্যান এববাং লবঞ্জন্যাবমন অলেডকয়েডি, ২০০১।
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গড়নটন্যা লযে বনয়েবতগতভন্যাকব আনবরকে পরন্যাধমীনতন্যা-প্রেথেন্যার নয়ে লসে প্রেকশ্ন বকে আমন্যাকদর 
লকেন্যাকনন্যা বদ্বিধন্যা আকছে?  লশর পযেরন চিমড়ন্যান অকথের পমবরবনধরন্যাবরত, বচির-অনবতক্রমন বনয়েবত 
বকলে বকেছেম  নন্যাই। আমরন্যা এববাং লমফৌমন্যাবছেরন্যা চিন্যাইকলে লনকজিকদর মকতন্যা কেকর পথে খমহজিকত 
পন্যাবর, লখন্যাহজিন্যার কেথেন্যা ভন্যাবকত পন্যাবর। লস্রেফি এই ভন্যাবনন্যাটমকেম  পযেরন আমন্যাকদর বজিন-লকেন্যাকর 
সেবঞ্চত হেকয়ে ববদনমন্যান অপরন্যাজিনমীবত ও অপপ্রেচিন্যারমন্যাধনকমর  অপবনবসেন্যায়েমীরন্যা সেকেকলেই 
আনবরকে। প্রেবতটন্যা  খমনমীই খমন  কেকর আনবরকেভন্যাকব। নন্যা  হেকলে লসে ধরন্যা  পকড় যেন্যাকব। 
সেমসেনন্যাটন্যা তন্যাই আনবরকেতন্যার নয়ে, লযেনকতন প্রেকেন্যাকরর যেমবক্তি-নবধতন্যা খন্যাড়ন্যা কেরন্যার নয়ে। 
সেমসেনন্যাটন্যা  উপন্যায়ে-প্রেণন্যালেমী-পদ্ধিবত-তবরকেন্যার।  হেন্যাজিন্যার  হেন্যাহটন্যাহেন্যাহবট  কেরকলেও  আমরন্যা 
উড়কত পন্যারব নন্যা। ওড়ন্যার তবরকেন্যা আলেন্যাদন্যা। তন্যার জিনন বভন্নি উপন্যায়ে। যেবদ আমরন্যা চিন্যাই 
সেমন্যাজিককে  জিন্যাগন্যাকত  তন্যাহেকলে  সেমন্যাজি-সেবাংগঠকনর  ববননন্যাসে  বদলেন্যাকত  হেকব।  সেন্যামন্যাবজিকে 
বসেদ্ধিন্যান প্রেণয়েকন সেমন্যাকজির অজিস্রে মন্যানমরককে  সেমঅবাংশমীদন্যার  কেরকত হেকব। ভববরনকতর 
সেমন্যাকজির  মন্যানমরকদরককে  যেবদ  আবম  সেক্ষম-সেকজিনশমীলে-সেবাংহেবতপরন্যায়েণ  লদখকত  চিন্যাই, 
তন্যাহেকলে  তন্যার  জিনন  আমন্যাকদরককে  এখন  লথেককেই  সেক্ষম-সেকজিনশমীলে-সেবাংহেবতপরন্যায়েণ 
সেবাংগঠনপ্রেণন্যালেমীকত চিলেন্যার লচিষন্যা কেরকত হেকব। সেক্ষম-সেকজিনশমীলে-সেবাংহেবতপরন্যায়েণ বনবক্তির 
ববকেন্যাশ ছেন্যাড়ন্যা লতন্যা আর সেক্ষম-সেকজিনশমীলে-সেবাংহেবতপরন্যায়েণ সেমন্যাকজির ববকেন্যাশ ঘটকব নন্যা। 
এটন্যা কেন্যাণ্ডজন্যান মন্যাত্রি। 

তন্যাহেকলে আমন্যাকদরককে এমন সেমন্যাজি-সেবাংগঠন-প্রেণন্যালেমীর কেথেন্যা ভন্যাবকত হেকব যেন্যাকত 
কেকর বনবক্তির ঐ ধরকণর ববকেন্যাশ ঘটকত শুর কেকর এখন লথেককেই। এখন আবম চিন্যাইব 
বনবক্তিরন্যা সেব আনমগতনপরন্যায়েণ,  পদকলেহেমী,  অপ্রেশ্ন-অনমসেন্যারমী হেকয়ে চিলেমকে লকেননন্যা এখন 
পবরবস্থিবত ভন্যাকলেন্যা নন্যা, আর ভন্যাবব ভববরনকত পবরবস্থিবত ভন্যাকলেন্যা হেকলে বনবক্তি-মন্যানমররন্যা সেব 
স্ববনভর র,  আত্মমযেরন্যাদন্যাপ্রেবণ,  সেপ্রেশ্ন-পথেন্যাবভসেন্যারমী  হেকয়ে  উঠকব  তন্যাহেকলে  হেয়ে  আমরন্যা 
আত্মঘন্যাতমী প্রেবক্রয়েন্যা বনকয়েন্যাবজিত আবছে, নন্যা হেয়ে লতন্যা আসেকলে আবম কেতক র ত্বপরন্যায়েণ একেটন্যা 
গড্ডলেপ্রেবন্যাবহেত সেমন্যাকজির কেথেন্যাই  ভন্যাববছে আসেকলে লযে  সেমন্যাকজি ভন্যাকলেন্যা  মন্যানমর  বলেকত 
লবন্যাঝন্যাকব অনমগত,  অনমসেন্যারমী,  ববনন্যাপ্রেকশ্ন-লমকন-চিলেন্যা মন্যানমর লযে ললেফিটরন্যাইট কেরন্যা ছেন্যাড়ন্যা 
আর লতমন বকেছেম  কেরকব নন্যা। আর লশ্রষ মন্যানমর বলেকত লবন্যাঝন্যাকব এমন মন্যানমর যেন্যাহরন্যা দক্ষ 
হেন্যাকত অনন মন্যানমরকদর বপবপলেমীকেন্যা-প্রেবন্যাহেককে পবরচিন্যালেনন্যা কেরকত সেক্ষম। বকেন্তু নসেবনককের 
মকতন্যা  সেন্যাবরবদ্ধি  মন্যানমর  বকেবাংবন্যা  লসেনন্যাপবতর  মকতন্যা  হুকেম মদন্যার  মন্যানমর   উন্নিত-সেক্ষম-
সেকজিনশমীলে-স্বন্যাধমীন-সেবাংহেবতপরন্যায়েণ বনবক্তি-মন্যানমকরর মঙলেময়ে নবজির নন।  

বন্ধম  ফিন্যারকে  ওয়েন্যাবসেফি  একক্কবন্যাকর  বঠকে  কেথেন্যাটন্যা  টম ককে  লরকখবছেকলেন:  শন্যাহেবন্যাগ-
আকনন্যালেকনর বছেকলেন একেটন্যাই ইমন্যাম – শহেমীদ  জিননমী  জিন্যাহেন্যানন্যারন্যা  ইমন্যাম। লসেই ইমন্যাম 
মঞ্চ-মন্যাইকে-মমখপন্যাত্রিকদর  মকতন্যা  বমবডিয়েন্যা-মমরবব্ব  লববষত  কেক বত্রিম  ইমন্যাম  নন।  বনকের 
অন্ধকেন্যার লস্রেফি বনকজির আত্মন্যার আগুন লজ্বকলে পথে লখন্যাহজিন্যার অবভযেন্যাত্রিমী-অগ্রপবথেকে 
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লনতন্যা২। এ লনতন্যা ননন্যাচিন্যারন্যালে বলেডিন্যার। আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে কেবমবটর লনতন্যা নন বতবন। এ 
লনতন্যা একেন্যাত্তির-পমবরবতর মী বন্যাবাংলেন্যাকদকশর অববসেম্বন্যাবদত অগ্রপবথেকে লশখ মমবজিবর রহেমন্যাকনর 
মকতন্যা  লনতন্যা।  লগন্যাটন্যা  লদকশর  মন্যানমর  যেন্যার  সেন্যাকথে  সেন্যাকথে  হেন্যাহটকত  পন্যাকরন  বনবশ্চিকন। 
অনন্যায়েন্যাকসে। সেহেযেন্যাত্রিমীর মকতন্যা। বঙবন্ধম  বন্যা শহেমীদ জিননমী আর আসেকবন নন্যা। আমন্যাকদরই 
প্রেকতনকেককে হেকয়ে উঠকত হেকব এককেকে জিন ননন্যাচিন্যারন্যালে বলেডিন্যার। 

৩৪.৬ আমরন্যা বঠকেমকতন্যা চিন্যাইকলে আবন্যারও লজিকগ উঠকত পন্যাকর      
         শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন

বন্যাস্তবককে স্বমীকেন্যার  কেরন্যার  মকতন্যা  সেন্যাহেসে  থেন্যাকেকত হেকব  আমন্যাকদর।  আমন্যাকদর  শন্যাহেবন্যাগ-
আকনন্যালেন হেন্যাবরকয়ে  লগকছে। হেনন্যাহ,  স্বমীকেন্যার  কেরকত আজি বদ্বিধন্যা  লনই  – লকেন্যাবকেলে চিকলে 
লগকছে। বকেন্তু এ-ও লতন্যা সেতন লযে লথেককে লগকছে তন্যার মধমর যেমগন্যানর-ধ্ববন,  কেন্যালেন্যানকরর 
আওয়েন্যাজি। বফিকর আসেকব আসেকব শন্যাহেবন্যাগ। যেবদ আমরন্যা আবন্যার তন্যাককে লডিককে আনকত 
পন্যাবর। ডিন্যাকেকত পন্যাবর বমকঝশুকন। বনবশরন্যাকতর সেবতনকেন্যাকরর স্বপকন লসে প্রেন্যাণককেন্যাবকেলেন্যার 
গন্যান যেন্যাহরন্যা এখনও শুনকত পন্যাকচ্ছন তন্যাহরন্যা আবন্যার সেমকবত হেকবন নববকে। নতম ন প্রেসবত 
বনকয়ে। আকরন্যা লববশ আনন বনকয়ে। বনথেরতন্যাই সেন্যাফিকলেনর চিন্যাববকেন্যাবঠ। লকেন আমরন্যা বনথের 
হেকয়েবছেলেন্যাম তন্যা যেবদ আমরন্যা সেমস্পষ ও সেমবনবদরষভন্যাকব শনন্যাক্তি কেরকত পন্যাবর,  শুধমমন্যাত্রি 
তন্যাহেকলেই লসেসেব সেমীমন্যাবদ্ধিতন্যার উত্তিরণ ঘটন্যাকনন্যা সেম্ভিব। আর লকেন্যাকনন্যা উপন্যায়ে নন্যাই। 

আমন্যাকদরককে  বমঝকত  হেকব:  সেরকেন্যারমী  স্পন্সরবশকপ  গণআকনন্যালেন  হেয়ে  নন্যা। 
ফিকটন্যাকজিবনকে-বমবডিয়েন্যাকজিবনকে লশন্যাববজি হেয়ে বড় লজিন্যার। লস্রেফি সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা-পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা 
বদকয়েও  গণআকনন্যালেন  হেয়ে  নন্যা।  তন্যার  জিনন  লেন্যাকগ  উপযেমক্তি,  স্বন্যাধমীনতন্যাশমীলে 
সেবাংগঠন-প্রেণন্যালেমী।  উপযেমক্তি  সেবাংগঠন-প্রেণন্যালেমী  থেন্যাকেকলে  সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা-পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা-
প্রেকেন্যাশনন্যা  বদকলে  বদকত  পন্যাকর  ক্ষমতন্যাওয়েন্যালেন্যাকদর  ছেকেকেরন্যা  বহেকসেববনককেশ।  লনতক কত্বর 
একেকে লকেন্দ্র বন্যানন্যাকত লগকলে ভণ্ডম লে হেয়ে যেন্যায়ে সেব। বহুস্বর,  বহুমত,  বহুককেন্দ্রই হেকব 
আগন্যামমী  বদকনর  গণআকনন্যালেকনর  প্রেধন্যান  নববশষন।  শতককেন্দ্রমী  শতধন্যারন্যার  আকনন্যালেন 
লেন্যাগকব  আমন্যাকদর  যেবদ  আমরন্যা  জিনসেমমদ  রচিনন্যা  কেরকত  চিন্যাই  পমনরন্যায়ে।  শন্যাহেবন্যাগ-
সেমন্যাকবশককে বশখকত হেকব অকেম পন্যাই লথেককে। নতম ন ধন্যারন্যার আকনন্যালেকনর জিনন চিন্যাই নতম ন 
ধন্যারন্যার সেবাংগঠন কেন্যাঠন্যাকমন্যা। স্বন্যাধমীন ও আত্মবনভরর আত্মসেবাংগঠন গড়ন্যা বশখকত হেকব। এ 
ধরকনর  সেবাংগঠনই  গত  দমই  দশকে  জিমকড়  নববশ্বকে  ননন্যায়েববচিন্যার  আকনন্যালেন,  কেকপরন্যাকরট 
ববশ্বন্যায়েনববকরন্যাধমী  আকনন্যালেন,  বসেয়েন্যাটকলের  আকনন্যালেন,  অকেম পন্যাই-মহেন্যাআকনন্যালেকনর 
মকতন্যা আকনন্যালেনগুকলেন্যা গকড় তম লেকত লপকরকছে। এগুকলেন্যাককে বকলে আকনন্যালেনসেমমকহের 

২ লনতন্যা  = বযেবন নমীবতপকথে হেন্যাহকটন। কেবলেম খন্যান ও রবব চিক্রবতর মী প্রেণমীত বঙমীয়ে শবন্যাথেরককেন্যার।
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আকনন্যালেন – মমভকমন অফি মমভকমনসে। এসেব আকনন্যালেকনর বটবককক্ষর তক ণমমকলে থেন্যাককে 
৫ লথেককে ১৫/২০ জিকনর এককেকেটন্যা স্বন্যাধমীন, স্বয়েবাংসেম্পমণর, স্বপবরচিন্যাবলেত লকেন্যার-সেবাংগঠন। 
এইসেব লকেন্যার-সেবাংগঠকনর গঠনপ্রেণন্যালেমী বনকয়ে আবম শন্যাহেবন্যাগ-জিন্যাগরকণর ভরন্যা লজিন্যায়েন্যাকরর 
বদনগুকলেন্যাকত আকলেন্যাচিনন্যা কেকরবছে। এখন্যান তন্যার পমনরন্যাবকবত্তি ঘটন্যাকবন্যা নন্যা। এরকেম অজিস্রে 
সেবাংগঠকনর শত-হেন্যাজিন্যারটন্যা লনটওয়েন্যাবকের বাং গকড় লতন্যাকলে ববককেন্দ্রন্যাবয়েত সেন্যামন্যাবজিকে শবক্তির 
ববশন্যালেকেন্যায়ে  নজিব  শবক্তি।  এ  বজিবনসে  একস্তমন্যালে  কেরন্যার  জিনন  সেন্যারন্যাকদকশ  শত  শত 
ওয়েন্যাকের শপ-আড্ডন্যায়ে বসেকত হেকব আমন্যাকদরককে। পড়কত হেকব,  বলেকত হেকব,  বভবডিও 
লদখকত হেকব। পরস্পকরর কেন্যাছে লথেককে হেকব বশখকত। 

শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর  প্রেকেক ত  প্রেন্যাণপ্রেবন্যাহে  স্বন্যাধমীনতন্যার  পকথে।  শন্যাহেবন্যাকগর 
স্বন্যাধমীনতন্যাই  শন্যাহেবন্যাকগর  পথে।  শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর  স্বন্যাধমীনতন্যার  স্পকহেন্যাই  আমন্যাকদর 
মমবক্তির  রন্যাস্তন্যা।  এই  মমবক্তির  লকেন্যাকনন্যা  শটর কেন্যাট  নন্যাই।  যেন্যাবতমীয়ে  লনতন্যা-লখতন্যা-হুজিমর-
নবজন্যাবনকে-রন্যাজিবমবদ্ধিজিমীবমীকদর আইন-কেন্যানমন-বনকদরশনন্যা ও মমরবব্ববগবরর বন্যাইকর একসে 
যেবদ  আমরন্যা  স্ব-উকদনন্যাকগ,  স্ব-অধমীনভন্যাকব,  স্ব-ইচ্ছন্যায়ে,  পকথেকে  পকথেকে  সেত্তিন্যা-পবরচিয়ে 
বজিন্যায়ে লরকখ সেক্ককলে বমকলে একেটন্যা আমকবলেন্যা-আকনন্যালেন-সেবাংস্থিন্যা গকড় তম লেকত পন্যাবর 
পমনরজমীবন  ঘটকব  শন্যাহেবন্যাকগর।   আমরন্যা  যেবদ  স্বন্যাধমীনতন্যার  লযেন্যাগন  হেকয়ে  উবঠ  তকবই 
আমরন্যা শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেকনর সেমপ্ত-প্রেচ্ছন্নি আত্মন্যাককে আবন্যার জিন্যাবগকয়ে তম লেকত পন্যারব, 
বদই বদন আকগ বকেবাংবন্যা পকর। মমবক্তি কেখনও আপনন্যাআপবন আকসে নন্যা। একেবদন সেকতনর 
লভন্যার  আসেকবই  বকলে  গন্যান  গন্যাইকলেই  সেকতনর  লভন্যার  আকসে  নন্যা।  লদশবনন্যাপমী  বনববড়, 
দমীঘরকময়েন্যাদমী সেন্যাবাংগঠবনকে কেন্যাজি কেরকত হেয়ে অকনকে মন্যানমরককে। লসেকেন্যাকজি আমরন্যা যেবদ বনথের 
হেই তন্যাহেকলে শন্যাহেবন্যাগ-আকনন্যালেন স্থিন্যায়েমী একেবট জিন্যাদমঘর-মকঞ্চ পবরণত হেকব। গুবটকেতকে 
রন্যাজিন্যাকেন্যাকরর ফিন্যাহবসে লশকর লসেই মঞ্চ বন্যাবড় বফিরকব খন্যাবলে হেন্যাকত ফিন্যাহবসের দড়ন্যাদবড় ঘন্যাকড় 
বনকয়ে।  লকেউ  লকেউ  মন্ত্রিমীকত্বর  মন্যালেন্যাও  পন্যাকবন  হেয়েত  দমই  বদন  আকগ  বকেবাংবন্যা  পকর। 
বন্যাবাংলেন্যাকদকশর  মন্যানমরককে  তখনও  তন্যার  মমবক্তির  পথে  খমহকজি  লযেকত  হেকব।  প্রেজিনন্যানকর। 
নবতর  লসেই  প্রেজিকনর  জিনন  শন্যাহেবন্যাগ  লরকখ  লগকছে  অজিস্রে 
কেববতন্যা-গন্যান-বচিত্রিকেলেন্যা-নন্যাটকে-কেন্যারকেন্যাযের। লসে রকেম একেটন্যা কেববতন্যায়ে লযে রন্যাজিবনবতকে 
রূপকেল্প মমতর  হেকয়ে উকঠকছে অকেম পন্যাই-আকনন্যালেকনর ধন্যারন্যায়ে তন্যা শুধম অনন্যাগত প্রেজিকনর 
জিননই বন্যা শুধম লকেন সেন্যামকনর বদনগুকলেন্যার লযেককেন্যাকনন্যা বদকন আবকবত্তি কেকর উঠকত পন্যাকর লযে 
ধরকণর কেববতন্যা তন্যা পকড় লশন্যানন্যাকনন্যার মধন বদকয়ে লশর কেরব এই আকলেন্যাচিনন্যা:

আবম বনরঙ্কম শ সেবাংখনন্যাগবরষ – 
লতন্যামরন্যা সেবাংসেদ লছেকড় চিকলে যেন্যাও।
আবম গন্যাইবন্যান্ধন্যার জিকলেন্যা ববলে লথেককে একসেবছে-এই দনন্যাকখন্যা আমন্যার পন্যাকয়ে কেন্যাদন্যা।
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আবম ববরশন্যাকলের কেমীতরনকখন্যালেন্যা একসেবছে-এই দনন্যাকখন্যা আমন্যার হেন্যাকত নবঠন্যা।
আবম বদনন্যাজিপমকরর ধন্যান লক্ষত লথেককে একসেবছে-এই দনন্যাকখন্যা আমন্যার হেন্যাকত কেন্যাকস্ত।
আবম কেন্যানছেন্যাকটর বমবছেলে লথেককে একসেবছে-এই দনন্যাকখন্যা আমন্যার লচিন্যাকখ আগুন।
আবম বচিলেমন্যাবর, ভবদহে, নড়ন্যাইলে, লেক্ষ্মমীপমর, লভন্যালেন্যা, রন্যাঙন্যামন্যাবট, জিয়েপমরহেন্যাট, 
শনন্যামনগর, লমফৌলেবভবন্যাজিন্যার, লেন্যাঙলেবন লথেককে একসেবছে
আবম সেমগ্র বন্যাবাংলেন্যাকদশ লথেককে একসেবছে।

লতন্যামরন্যা এখনই, এই মমহেমকতর , অনবতববলেকম্ব – 
আবন্যাবসেকে এলেন্যাকেন্যা, কেনন্যাননকমন, লসেকক্রটন্যাবরকয়েট, ববশ্বববদনন্যালেয়ে,
খন্যাকদনর গুদন্যাম, অস্ত্র-কেন্যারখন্যানন্যা, হেন্যাইককেন্যাটর , বনন্যাবাংকে, শবপবাংমলে
উদনন্যান, উপন্যাসেনন্যালেয়ে লছেকড় পন্যাবলেকয়ে যেন্যাও।
আবম বনরঙ্কম শ সেবাংখনন্যাগবরষ – 
লতন্যামরন্যা সেবাংসেদ লছেকড় চিকলে যেন্যাও।

লকেন্যাকনন্যা দন্যাবব-দন্যাওয়েন্যা নয়ে
নবঠকে নয়ে 
সেবাংলেন্যাপ নয়ে
সন্যারকেবলেবপ নয়ে 
কেরমদরন নয়ে – 

পরন্যাবজিত হেবন্যার পর শত্রু লযেভন্যাকব হেন্যাত উচিম কেকর থেন্যাককে
লসেইভন্যাকব
ধরন্যা পড়ন্যার পর লচিন্যার লযেভন্যাকব মন্যাথেন্যা বনচিম  কেকর থেন্যাককে
লসেইভন্যাকব
সেহেসেন্যা আববভমরত বক্ষপ্রে বচিলে লদকখ ইদমর লযেভন্যাকব ছেমকট পন্যালেন্যায়ে
বঠকে লসেইভন্যাকব
লতন্যামরন্যা সেববকেছেম লছেকড় পন্যাবলেকয়ে যেন্যাও।
লতন্যামরন্যা সেবাংসেদ লছেকড় চিকলে যেন্যাও।

লতন্যামন্যাকদর বফজি, কেন্যালেন্যার বটবভ দন্যাও
আমন্যার চিন্যালে-ডিন্যালে লেন্যাগকব।
লতন্যামন্যাকদর ওয়েন্যাডির করন্যাব, লসেন্যাফিন্যাকসেট দন্যাও

রনাহবনাচগরে সসনাধধীনতনাই রনাহবনাচগরে পথ 469



আমন্যার কেন্যাপড় লেন্যাগকব।
লতন্যামন্যাকদর কেসেকমবটক্স, পন্যারবফিউম দন্যাও
আমন্যার ওরমধ লেন্যাগকব।
লতন্যামন্যাকদর লহেকগলে, রবমীন্দ্রনন্যাথে দন্যাও
আমন্যার বণর পবরচিয়ে লেন্যাগকব।
লতন্যামন্যাকদর অস্ত্র গুকলেন্যা দন্যাও
আমন্যার লকেন্যাদন্যালে,শন্যাবলে লেন্যাগকব।
লতন্যামন্যাকদর মন্ত্রিণন্যালেয়েগুকলেন্যা দন্যাও
আমন্যার লগন্যায়েন্যালে লেন্যাগকব।
লতন্যামন্যাকদর সেবাংববধন্যাকনর কেন্যাগজিগুকলেন্যা দন্যাও
আমন্যার লশফৌচিন্যাগন্যাকর লেন্যাগকব।
আবম উকড় একসে জিমকড় ববসেবন।
লতন্যামন্যাকদর আযের-স্পধরন্যার আকগ কেকয়েকে সেহেস্রেবন্যার আবম জিকনবছে এখন্যাকন।
অকশন্যাককের তন্যাম-শন্যাসেকনর সেময়ে আবম বছেলেন্যাম একেজিন ছেমকতন্যার বমবস্ত্র।
বঙ-পমন-বকরন্দ্র-সেমতট-হেবরককেলে যেমগপতভন্যাকব আমন্যার রকক্তি প্রেবন্যাবহেত।
চিযেরন্যাপকদর বন্যাদন্যামমী পন্যাতন্যাগুকলেন্যা আমন্যার বন্যাবড়র তন্যাকত বন্যানন্যাকনন্যা।
বখবতয়েন্যাকরর লঘন্যাড়ন্যা ছেমকট বগকয়েবছেলে আমন্যার লক্ষকতর উপর বদকয়ে।
লতভন্যাগন্যার ঘন্যাহ এই দনন্যাকখন্যা এখকনন্যা ললেকগ আকছে আমন্যার হেন্যাহটম কত।
লতন্যামন্যাকদর ববশ্বন্যাসেঘন্যাতকেতন্যায়ে ইবাংকরকজির কেন্যামন্যাকনর লগন্যালেন্যা একসে ললেকগবছেলে
আমন্যার পন্যাহজিকর। 
আবম এখকনন্যা লসেন্যাজিন্যা হেকয়ে দন্যাড়ন্যাকত পন্যাবরবন।
আবম উকড় একসে জিমকড় ববসেবন।

লতন্যামরন্যা এখনই, এই মমহেমকতর , অনবতববলেকম্ব –
সেবাংসেদ লছেকড় চিকলে যেন্যাও।

লকেন্যাকনন্যা দন্যাবব-দন্যাওয়েন্যা নয়ে
নবঠকে নয়ে 
সেবাংলেন্যাপ নয়ে
সন্যারকেবলেবপ নয়ে 
কেরমদরন নয়ে – 
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পরন্যাবজিত হেবন্যার পর শত্রু লযেভন্যাকব হেন্যাত উচিম কেকর থেন্যাককে
লসেইভন্যাকব
ধরন্যা পড়ন্যার পর লচিন্যার লযেভন্যাকব মন্যাথেন্যা বনচিম  কেকর থেন্যাককে
লসেইভন্যাকব
সেহেসেন্যা আববভমরত বক্ষপ্রে বচিলে লদকখ ইদমর লযেভন্যাকব ছেমকট পন্যালেন্যায়ে
বঠকে লসেইভন্যাকব
লতন্যামরন্যা পন্যাবলেকয়ে যেন্যাও।

লতন্যামরন্যা বনঞ্জনন্যা লবন্যাকঝন্যা
কেথেন্যা লবন্যাকঝন্যা নন্যা?
ববমমতর  লবন্যাকঝন্যা
আক্ষবরকে লবন্যাকঝন্যা নন্যা?
প্রেযেমবক্তি লবন্যাকঝন্যা
গননন্যা লবন্যাকঝন্যা নন্যা?

আবম বনরঙ্কম শ সেবাংখনন্যাগবরষ – 
লতন্যামরন্যা সেবাংসেদ লছেকড় চিকলে যেন্যাও।৩

রচিনন্যা: ১৯লশ জিন্যানময়েন্যাবর ২০১৪। কেম বমলন্যা সেন্যাবাংস্কক বতকে উৎসেব ২০১৪-র একেটন্যা লসেবমনন্যাকর মমলে প্রেবন্ধ 
বহেকসেকব পবঠত এববাং উৎসেব-সরবণকেন্যায়ে মমবদত। নদবনকে ববণকে বন্যাতর ন্যা: ৮ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪, ১৫ই 
লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৪।

৩ জিন্যাবহেদ আকেতন্যার। ‘আবম বনরঙ্কম শ সেবাংখনন্যাগবরষ – লতন্যামরন্যা সেবাংসেদ লছেকড় চিকলে যেন্যাও’। ২৬লশ মন্যাচির  
২০১৩ 
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পপাঁয়তত্রিশ

মতন্যাদশর নয়ে– পথে

Painting by Sohel Nadeem Rahman

৩৫.১ মতন্যাদকশরর চিক্ককর বন্যাবাংলেন্যাকদশ 

অন্ধ-ববশ্বন্যাসে  আর অন্ধ-অববশ্বন্যাকসের  চিক্ককর  পকড়কছে  বন্যাবাংলেন্যাকদশ।  নতম ন  কেকর।  এর 
কেন্যারণ মতন্যাদকশরর লমন্যাহে। মমক্তিবচিনন্যা,  মমক্তি-পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা এববাং মমক্তিপ্রেকেন্যাকশর পকথে ববপমলে 
ববক্রকম  বন্যাধন্যা  হেকয়ে দন্যাহড়ন্যাকচ্ছ রন্যাষ্ট্রে,  রন্যাজিবনবতকে দলে,  নন্যানন্যা  প্রেকেন্যার  ধমর-রন্যাজিবনবতকে 
লগন্যাষমী,  এববাং তন্যাকদর প্রেবত অন্ধ আনমগতনপ্রেবণ নন্যানন্যান মহেলে।  সেব লগন্যাষমীই বনকজির 
বনকজির একেটন্যা কেকর অভন্যান মতন্যাদশর দন্যাহড় কেবরকয়ে বন্যাবকে সেবন্যাইককে আদশর-ববহেভমরত জন্যান 
কেরকছে – রন্যাকষ্ট্রের নন্যাকম,  ধকমরর নন্যাকম,  মমবক্তিযেমকদ্ধির নন্যাকম,  নন্যানন্যাববধ জিন্যাতমীয়েতন্যাবন্যাকদর 
নন্যাকম।  এমনবকে  আমন্যাকদর  বহু  সেন্যাকধর,  অকনকে স্বকপ্নের  প্রেজিন-চিত্ত্বরও আকস্ত-ধমীকর 
আটককে  পকড়কছে  মতন্যাদকশরর  জিলেন্যাবদ্ধিতন্যায়ে।  তন্যার  মতন্যাদশর  হেকয়ে  উকঠকছে  রন্যাষ্ট্রেমীয়ে 
বলেপ্রেকয়েন্যাগ। এই লপ্রেক্ষন্যাপকট দন্যাহবড়কয়ে সেম্প্রবত একলেন্যাকমকলেন্যা কেকর বলেকখ রন্যাখন্যা বকেছেম কেথেন্যা, 
বচিনন্যার বকেছেম টমকেরন্যা একে জিন্যায়েগন্যায়ে জিকড়ন্যা কেকর রন্যাখন্যা দরকেন্যার বকলে মকন হেকচ্ছ। 
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৩৫.২ মতন্যাদকশরর লমন্যাহে

মতন্যাদকশরর নন্যাম আপবন যেন্যা-ই লদন নন্যা লকেন, ওটন্যা আসেকলে লকেন্যাকনন্যা নন্যা লকেন্যাকনন্যা প্রেকেন্যাকরর 
কেতক রত্বতন্ত্রিই  বকট।  লকেন্যাকনন্যা  মতন্যাদশরই  মকন  কেকর  নন্যা  লযে  মন্যানমর  বনকজিই  বনকজিকদরককে 
পবরচিন্যালেনন্যা কেরকত পন্যাকর। লকেন্যাকনন্যা  মতন্যাদশরই  মকন কেকর নন্যা  স্ব-অধমীনতন্যা,  স্বন্যাধমীনতন্যা, 
স্বশন্যাসেন বন্যা বনবক্তি-সেন্যামন্যাবজিকে আত্মকেতক রত্ব বদকয়ে সেমন্যাজি-সেম্প্রদন্যায়ে ভন্যাকলেন্যাভন্যাকব চিলেকত 
পন্যাকর।  মতন্যাদকশরর  জিনন  তন্যাই  দরকেন্যার  পকড়  মহেন্যান  রন্যাখন্যালে।  মতন্যাদবশরকে  রন্যাখন্যালেতন্ত্রি 
মন্যানব-সেমন্যাজিককে লস্রেফি একেটন্যা লভড়ন্যার পন্যালে বকলে গণন কেকর। আপনন্যার মহেন্যান মতন্যাদকশরর 
নন্যাম আপবন বদকত পন্যাকরন গণতন্ত্রি সেমন্যাজিতন্ত্রি ধমরতন্ত্রি মঙলেতন্ত্রি কেলেনন্যাণতন্ত্রি বকেবাংবন্যা 
ববজন্যানতন্ত্রি। আপনন্যার যেন্যা খমবশ। আপনন্যার লযেমন দরকেন্যার লতমন। বকেন্তু ঘটনন্যা হেকলেন্যা, 
আপবন আসেকলে ঐ মতন্যাদকশরর ‘শুদ্ধিতন্যার’ লজিন্যাকর বসেকত চিন্যাকচ্ছন ক্ষমতন্যায়ে। আপবন 
চিন্যাকচ্ছন ঐ মহেন্যাশুদ্ধি মতন্যাদশরবটর ‘সেবঠকে’ বন্যা ‘নবজন্যাবনকে’ বন্যাস্তবন্যায়েন। এববাং আপনন্যার 
ববশ্বন্যাসে  বসেবাংহেন্যাসেকন আকরন্যাহেন  নন্যা  কেকর  লকেন্যাকনন্যা  প্রেকেন্যার  কেলেনন্যাণতন্ত্রিই আপবন প্রেবতষন্যা 
কেরকত পন্যারকবন নন্যা। শন্যাসেকে ছেন্যাড়ন্যা তন্যাই মতন্যাদশর নন্যাই। এরই নন্যাম শন্যাসেনতন্ত্রি। এরই নন্যাম 
বলেপ্রেকয়েন্যাগতন্ত্রি। এরই নন্যাম মতন্যাদশরতন্ত্রি।

মতন্যাদকশরর জিনন লেন্যাকগ লটবনবাং। লটবনবাং আমন্যাকদর বপছেম  ছেন্যাকড় নন্যা। অসেমীম শবক্তি-
সেম্ভিন্যাবনন্যাময়ে মনমরনসেনন্যানককে বনসেন্যাই কেকর রন্যাখন্যার লচিষন্যা বহু কেন্যাকলের। গুবটকেয়ে মন্যানমকরর 
হুকেম ম লমন্যাতন্যাকবকে লগন্যাটন্যা একেটন্যা কেওম-কেবমউবনবট-রন্যাষ্ট্রে পবরচিন্যাবলেত হেকব। লকেন্যাবট লকেন্যাবট 
ললেন্যাকে বনকজিরন্যাই ভন্যাবকবন লযে তন্যাহরন্যা  বনকজিরন্যা বনতন্যান অকযেন্যাগন,  অক্ষম। তন্যাহরন্যা  লছেন্যাট 
মন্যানমর। তন্যাহকদর কেন্যাজি হেকলেন্যা লস্রেফি লযেন্যাগন লনতন্যাটন্যাককে খমহকজি লবর কেরন্যা। লসেই লনতন্যার বননন্যা
-মমলেকে  পন্যালেন্যা-কেমীতর ন  রচিনন্যা  কেরন্যা।  আর  লনতন্যা-হুজিমর-ববকশরজ-বকসের  হুকেম মতন্ত্রি 
প্রেবতষন্যা কেরন্যা। লকেননন্যা তন্যাকতই মঙলে। তন্যাকতই কেলেনন্যাণ। দন্যাসেকত্বই শকঙ্খলেন্যা। দন্যাসেকত্বই 
মমবক্তি। 

বনমককের  লজিন্যার  ছেন্যাড়ন্যা  গুবটকেকয়ের  শন্যাসেনতন্ত্রি  পবরচিন্যালেনন্যার  লকেন্যাকনন্যা  উপন্যায়ে  লনই 
বঠকেই, বকেন্তু এই লযে লকেন্যাবট লকেন্যাবট মন্যানমর, অসেমীকমর আত্মন্যার আকলেন্যা বমককে কেকর জিনন্যাকনন্যা 
অগণন মন্যানমর – এহরন্যা  যেবদ বনকজিরন্যাই বনকজিকদরককে অক্ষম লভকব কেমহ ই  কেমহ ই  নন্যা  কেকর, 
তন্যাহেকলে লস্রেফি বনমকে বদকয়ে লতন্যা আর এই জিনসেমমদককে পমকেম র বন্যানন্যাকনন্যার লকেন্যাকনন্যা বমবদ্ধি 
নন্যাই! মন্যানমর বনকজিই বনকজিককে গুবটকেয়ে ‘উন্নিত’ মন্যানমকরর তম লেনন্যায়ে ‘বন্যানর’ বকলে ভন্যাবকব 
– তন্যা  লতন্যা  আর আপনন্যাআপবন  সেম্ভিব  নন্যা!  তন্যারই  জিনন  লেন্যাকগ  ববস্তন্যাবরত লটবনবাং। 
আজিন-আমকতম ন প্রেবশক্ষণ। প্রেবশক্ষণ-দমীক্ষন্যায়েন-অনমসেরণ। যেন্যাবতমীয়ে লনতন্যাতন্ত্রি, হুজিমর-
তন্ত্রি,  হুকেম মতন্ত্রি বটককে থেন্যাকেন্যার জিনন তন্যাই কেমপকক্ষ দমইটন্যা বজিবনসে লেন্যাকগ। একে হেকচ্ছ 
বনমকে-বলেপ্রেকয়েন্যাগ।  আকরকে  হেকচ্ছ  শন্যাস্ত্র-দমীক্ষন্যায়েন-প্রেবশক্ষণ।  একেবদককে  চিড়-থেন্যাপ্পড়-
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লজিলে-জিমলেমম-খমনখন্যারন্যাবব।  অনন  বদককে  আদর-লসেন্যাহেন্যাগ-শন্যাস্ত্র-মন্ত্রি  আর  জিমজিমবমবড়র 
ভয়ে। লছেন্যাট লবলেন্যা লথেককে আমরন্যা নন্যা লজিকন নন্যা বমকঝই এগুকলেন্যা বশকখ আবসে। এই বশক্ষন্যা 
অবনথের। এই বশক্ষন্যা অববরন্যাম। কেতর ন্যাতন্ত্রি লমন্যাক্ষম। 

যেখন আমরন্যা আমন্যাকদর জিন্যাবতকগন্যাষমীকশ্রণমীগত ও বনবক্তিগত মমবক্তির কেথেন্যা ভন্যাবব 
তখনও তন্যাই আমরন্যা আজিন লটবনকঙের আছের লথেককে মমক্তি হেওয়েন্যার কেথেন্যা ভন্যাবব নন্যা। 
লটবনবাংটন্যা লযে আকদফৌ লটবনবাং তন্যা  লতন্যা  আমরন্যা লখয়েন্যালেও কেবর নন্যা। প্রেশ্নন্যাতমীত প্রেবশক্ষণ 
লমন্যাতন্যাকবকে আমন্যাকদর কেন্যাকছে তন্যাই ননন্যায়েববচিন্যার মন্যাকন প্রেবতকশন্যাধ। তম বম আমন্যার ভন্যাইককে 
লমকরছে।  আবম  অথেবন্যা  আমন্যার  লগন্যাষমী  অথেবন্যা  আমন্যাকদর  সেমমহেন্যান  আইকনর  শন্যাসেন 
লতন্যামন্যাককে  মন্যারকব।  আমন্যাকদর  কেন্যাকছে  তন্যাই  যেমদ্ধি  মন্যাকনই  শন্যাবন।  যেমকদ্ধি  ‘ভয়েন্যাবহে’  সেব 
শত্রুকদরককে  বচির-পরন্যাস্ত  নন্যা  কেরকলে  লতন্যা  শন্যাবন  আসেকব  নন্যা  লদকশ।  ‘লেন্যালে 
কেবমউবনস্টে’লদরককে সেমমকলে ববনষ কেরকত নন্যা পন্যারকলে লগন্যাটন্যা পবশ্চিমন্যা সেভনতন্যা ধ্ববাংসে হেকয়ে 
যেন্যাকব। ‘ইসেলেন্যামমী সেন্ত্রিন্যাসেবন্যাদমী’লদরককে বচিরতকর ববধ্বস্ত কেরকত নন্যা পন্যারকলে মনমরন-সেভনতন্যা 
বকলে বকেছেম  থেন্যাকেকব  নন্যা  পকবথেবমীকত।  বকেবাংবন্যা  একেন্যাত্তিকরর  মমবক্তিযেমকদ্ধি  পরন্যাবজিত শবক্তিককে 
ফিন্যাহবসেকেন্যাকঠ নন্যা লঝন্যালেন্যাকলে বন্যাবাংলেন্যাকদশ বকলে বকেছেম  থেন্যাকেকব নন্যা আর। এটন্যা পন্যাবকেস্তন্যান হেকয়ে 
যেন্যাকব  (যেবদও পন্যাবকেস্তন্যান বনকজিই ইদন্যানমীবাং ‘পন্যাবকেস্তন্যান’ বহেকসেকব বটককে থেন্যাকেকত বহেমবশম 
খন্যাকচ্ছ। আবন্যার ভন্যারকতর দন্যালেন্যালে ও নন্যাপন্যাকে-নন্যাবস্তকে ‘আওয়েন্যামমী’ শবক্তিককে এই লদশ 
লথেককে বচিরতকর উৎপন্যাটন নন্যা কেরকলে বন্যাবাংলেন্যাকদশ পবরণত হেকব ভন্যারকতর অঙরন্যাকজিন। 

মতন্যাদশর আদকত ভন্যানকচিতনন্যা। বমথেনন্যা লচিতনন্যা। ফিল্ সে ফ  কেনশন্যাসেকনসে। বকেন্তু শন্যাসেকে-
বককনর বদকে লথেককে বহেবাংসেন্যাককে জিন্যাকয়েজি কেরন্যার একেমন্যাত্রি উপন্যায়ে হেকচ্ছ অভন্যান মতন্যাদকশরর 
লদন্যাহেন্যাই।  সেবঠকে  মতন্যাদশর  প্রেবতষন্যার  লদন্যাহেন্যাই।  বনমমরলে-ববনন্যাশ-উৎপন্যাটন  ও  বহেবাংসেন্যাই 
কেতর ন্যাতকন্ত্রির  প্রেন্যাণকভন্যামরন্যা।  এর  একে  নম্বর  কেথেন্যা  হেকচ্ছ  অসেৎ,  অকযেন্যাগন,  লবদ্বিমীন, 
প্রেবতববপ্লবমী,  লমফৌলেবন্যাদমী  কেতর ন্যা-লনতন্যা-হুজিমরকদরককে  ধ্ববাংসে  কেকর  বদকয়ে  ‘আমন্যাকদর’ 
(অথেরন্যাৎ সেবঠকে)  মন্যানদণ্ড লমন্যাতন্যাকবকে সেৎ,  লযেন্যাগন,  ধমরপরন্যায়েণ,  ববপ্লবমী ও প্রেগবতশমীলে 
মমবক্তিযেমকদ্ধির বন্যা লতফৌবহেদমী জিনতন্যার সেপকক্ষর কেতর ন্যা-লনতন্যা-হুজিমরতন্ত্রিককে ক্ষমতন্যায়ে বসেন্যাকনন্যা। 

এই  খন্যাকয়েশ  এমনবকে  আনজিরন্যাবতকে  শ্রবমকে  আকনন্যালেকনর  লভতকরও  বছেলে। 
আবশশব  দমীক্ষন্যায়েকনর  এই  টনটকন  লটবনবাং  আবদ  ইউকরন্যাপমীয়ে  সেমন্যাজিতন্যাবন্ত্রিকে 
আকনন্যালেকনর  লনতন্যা-তকন্ত্রির  মকধনও  বছেলে।  মন্যাকের সে-একঙলেসেকদর  মকধনও  বছেলে।  এই 
লটবনবাংতন্ত্রি  মন্যানমকরর  ইনববল-ববচিন্যারবমবদ্ধির  ওপর  আস্থিন্যা  রন্যাকখ  নন্যা।  বরবাং  মন্যানমকরর 
অনজিরন্যাত-সেহেজিন্যাত ববকবকে-বমবদ্ধির ববকশরণমী ক্ষমতন্যাককেই তন্যার সেবকচি বড় ভয়ে। মতন্যাদশর 
চিন্যায়ে  মন্যানমর  বশখমকে  মমখস্ত  ভন্যাকলেন্যামন।  মতন্যাদশর  চিন্যায়ে  মন্যানমর  শুধম  অনমকেরণ  কেরকে। 
অনমসেরণ কেরকে। লঠককে নন্যা বশখমকে। ভম লে কেরকত কেরকত নন্যা বশখমকে। শুধম লমকন চিলেমকে। 
অভন্যান মতন্যাদকশরর প্রেশ্নন্যাতমীত বশক্ষন্যাককে বচিরকেন্যালে অভন্যান মকন কেরকে। মন্যানমকরর কেন্যাজি 
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দন্যাসেত্ব  কেরন্যা।  পমহকজি  ভরন্যা  পমহবজি-প্রেবশক্ষকণর  দন্যাসেত্ব  অথেবন্যা  দন্যাবম্ভিকে  ববজন্যানমীর  ‘দন্যাসে 
কেনন্যাবপটন্যালে’-এর দন্যাসেত্ব। 

মতন্যাদশর  সেবসেময়েই  মন্যানমকরর  লচিকয়ে  বড়  মকন  কেকর  বনকজিককে।  ‘মন্যানমর’  বলেকত 
মতন্যাদশর  কেখকনন্যা  তন্যাজিন্যা,  রক্তিমন্যাবাংকশর  বনবক্তি-মন্যানমরককে  লবন্যাকঝ  নন্যা।  ‘মন্যানমর’  বলেকত 
মতন্যাদশর লবন্যাকঝ একেটন্যা ববমমতর  ধন্যারণন্যাককে। কেন্যারণটন্যা হেকলেন্যা: এই মমহেমকতর  প্রেন্যাণবন মন্যানমরককে 
খমন  নন্যা  কেকর,  তন্যার  ওপর দমনপমীড়ন লজিন্যার-জিবরদবস্ত নন্যা  কেকর,  লকেন্যাকনন্যা  মতন্যাদশরই 
বনকজিককে প্রেবতষন্যা কেরকত পন্যাকর নন্যা। মতন্যাদশর এসেব লজিলেজিমলেমম-খমনখন্যারন্যাবব কেকর ববমমতর  
ভববরনকতর ‘শুভ ও সেমনর মন্যানবসেমন্যাজি’ প্রেবতষন্যার নন্যাকম। আসেকলে যেন্যা লসে কেকর তন্যা 
হেকলেন্যা  মতন্যাদকশরর  পমরৎঠন্যাকেম রকদরককে  শন্যাসেনক্ষমতন্যায়ে  বসেন্যাকনন্যা।  এই  পমরৎঠন্যাকেম র  হেকত 
পন্যাকরন বলেকশবভকে প্রেবতববপ্লকবর মহেন্যামবত ললেবনন-টটবস্ক-স্টেন্যাবলেনরন্যা। এই পমরৎঠন্যাকেম র 
হেকত পন্যাকরন লজিহেন্যাবদ ইসেলেন্যাকমর ববন-লেন্যাকদন বন্যা আলে-জিন্যাওয়েন্যাবহেবরবকন। এই পমরৎ-
ঠন্যাকেম র হেকত পন্যাকরন লসেকেম লেন্যার ববজন্যানতকন্ত্রির অভন্যান নবজন্যাবনকেবকন বকেবাংবন্যা গণতন্যাবন্ত্রিকে 
মন্যাবলেকে-শন্যাসেকেপক্ষও।  মতন্যাদশর  মন্যাকন  তন্যাই  মন্যারন্যাত্মকে  মবতভম।  মতন্যাদশর  মন্যাকন  তন্যাই 
মমবক্তিববনন্যাশমী লমন্যাহে।

৩৫.৩ গুর-লগন্যাহসেন্যাই-গ্রন এববাং গুপ্তজন্যান প্রেসেকঙ

লযেককেন্যাকনন্যা  পন্যাকঠর  একেন্যাবধকে  অথের  থেন্যাকেকবই।  অথের  বনভর র  কেকর  বক্তিন্যার  ওপকর  নয়ে, 
লশ্রন্যাতন্যার  ওপর।  লকেন্যাকনন্যা  গ্রনই  এর  বনবতক্রম  নয়ে।  মন্যানমকরর  ববচিন্যার-বমবদ্ধি-ববকবকে-
ববকবচিনন্যা বদকয়েই মন্যানমরককে তন্যার জিমীবন ও জিগৎ সেম্পককের  উপলেবব কেরকত হেয়ে। লকেন্যাকনন্যা 
লটক্সকটরই লকেন্যাকনন্যা অনড় অকথেরর লদন্যাহেন্যাই লদওয়েন্যার মন্যাকন হেয়ে নন্যা। জিমীবন-জিগৎ অনড় 
নয়ে। সেদন্যাপবরবতরনশমীলে। মন্যানমর  লতন্যা  মন্যানমর,  অনন  প্রেন্যাণমীরন্যাও  লকেন্যাকনন্যা  অনড় যেন্যাবন্ত্রিকে 
শকঙ্খলে লমকন ললেফিটরন্যাইট কেকর জিমীবনযেন্যাপন কেরকত পন্যাকর নন্যা। পশুপন্যাবখর বজিন পযেরন 
বদলেন্যায়ে। বজিকনর বমউকটশন হেয়ে। জিড় লতন্যা বদলেন্যায়েই।

একেটন্যা মন্যাত্রি গ্রন বদকয়ে পকবথেবমীর তন্যাবৎ বকেছেমককে বনন্যাখনন্যা কেরকত পন্যারন্যার দন্যাবব লকেন্যাকনন্যা 
মহেন্যাগ্রনই বনকজি কেকর নন্যা। আমন্যাকদর লেন্যাকগ অজিস্রে গ্রন। অজিস্রে পন্যাঠ। মন্যানমকরর জিনন 
লশর বকলে বকেছেম লনই। প্রেশ্ন-বজিজন্যাসেন্যা-লকেফৌতম হেলে-অনমসেন্ধন্যান ইতনন্যাবদ প্রেভক বত সেব লবতন্যালে 
বজিবনসেপত্রি বদকয়েই মন্যানমর গড়ন্যা। মন্যানমকরর এই গড়নককে অস্বমীকেন্যার কেরন্যার মন্যাকন হেয়ে নন্যা। 
সেমতরন্যাবাং  ভন্যাকলেন্যাবন্যাসেন্যা-সেবহেষম তন্যা-উদন্যারতন্যা-স্বন্যাধমীনতন্যা-সেবাংহেবত-সেকজিনশমীলেতন্যা  জিন্যাতমীয়ে 
প্রেন্যাথেবমকেতম মন্যানববকে মমলেনকবন্যাধগুকলেন্যার ওপর আস্থিন্যা রন্যাখন্যার লচিকয়ে ভন্যাকলেন্যা লকেন্যাকনন্যা ববকেল্প 
আকছে বকলে মকন হেয়ে নন্যা।

সেতন একে,  বকেন্তু তন্যার প্রেকেন্যাশ সেমীমন্যাহেমীন ধরকনর বববচিত্রি। এটন্যাই সেকতনর স্বরূপ। 
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জিগৎ একেবশলেন্যা  বন্যা  মকনন্যাবলেবথেকে  বজিবনসে  নয়ে।  বববচিত্রি  ববরকয়ে  ভরন্যা।  এটন্যাই  ববশ্ব-
বহ্মন্যাকণ্ডর প্রেকেন্যাশন-অপ্রেকেন্যাশন সেতন। বযেবন বনকজি সেতন, সেতন শুধম বতবনই জিন্যাকনন। বকেন্তু 
লকেন্যাকনন্যা একে বন্যা একেন্যাবধকে জিকনর জিন্যানন্যাটন্যাককেই ‘চিমড়ন্যান সেতন’ বকলে দন্যাবব কেরকত লগকলে 
জিবরদবস্ত আকসে। লজিন্যার-জিবরদবস্ত কেকর মঙলে হেয়ে নন্যা।

সেকতনর লকেন্যাকনন্যা সেদন্যাপ্রেসত মনন্যানময়েন্যালে নন্যাই;  লরবডিকমডি দণ্ডবববধ নন্যাই। প্রেকতনকেককে 
তন্যাহর বনকজির মকতন্যা কেকর আপন আপন জিমীবন-জিগত-সেমন্যাকজির সেতন উপলেবব কেরকত 
হেয়ে। লকেন্যাকনন্যা গুর-লগন্যাহসেন্যাই-গ্রনই কেন্যাউককে পমবরবনধরন্যাবরত লকেন্যাকনন্যা সেদন্যা-সেতন-উপলেবব 
বগবলেকয়ে বদকত পন্যাকর নন্যা। আবম লকেন্যাকনন্যা  লগন্যাপন গুরতকন্ত্রি ববশ্বন্যাসে কেবর নন্যা। ‘গুর’ 
লকেন্যাকনন্যা আগন্যাম-বনবদরষ বন্যা আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে বন্যা কেতক রত্বক্রমতন্যাবন্ত্রিকে পদ হেকত পন্যাকর নন্যা। 
মন্যানমকরর  অজিস্রে বশক্ষকে থেন্যাককেন,  গুর থেন্যাককেন। মন্যানমর  মন্যানমকরর  কেন্যাছে  লথেককে লশকখ। 
প্রেকেক বত-জিমীবজিন্তু লথেককে লশকখ। যেন্যা লদখন্যা যেন্যায়ে নন্যা তন্যা লথেককেও লশকখ। 

বশক্ষন্যার  সেন্যাথেরকেতন্যা  আমকলে-অনমশমীলেকন-চিচির ন্যায়ে।  ‘আপবন  আচিবর  ধমর  অপকর 
লশখন্যাও’-এর লচিকয়ে ভন্যাকলেন্যা লকেন্যাকনন্যা পদ্ধিবত আকছে বকলে মকন হেয়ে নন্যা  (দষবন: কেক ষদন্যাসে 
কেববরন্যাজি কেতক রকে ববরবচিত ‘শ্রীশ্রীবচিতননচিবরতন্যামকত’)। এ হেকচ্ছ লশখন্যার এববাং লশখন্যাকনন্যার 
মমবক্তিপরন্যায়েণ তত্ত্ব। মমবক্তিপরন্যায়েণ বশক্ষন্যাতত্ত্ব। বশক্ষন্যার সেন্যাথেরকেতন্যা লশয়েন্যাবরকঙে। যেত লববশ 
লশয়েন্যাবরবাং কেরন্যা যেন্যায়ে ততই মঙলে। আবম আপনন্যার কেন্যাছে লথেককে বশবখ। আপবন আমন্যার 
কেন্যাছে লথেককে লশকখন। লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা-বশক্ষন্যা-উপলেবব একেমমখমী রন্যাস্তন্যা নয়ে। বকেন্তু গুরতন্ত্রি 
একেমমখমী কেতক রত্ব দন্যাবব কেকর। এই দন্যাবব প্রেবতষন্যা পন্যায়ে লগন্যাপন জন্যাকনর (গুপ্তধকনর মকতন্যা 
গুপ্তজন্যাকনর) একেচ্ছত্রি মন্যাবলেকেন্যানন্যার ওপর। 

সেবাংগুপ্ত সেকতনর,  গুপ্তজন্যাকনর  তকত্ত্ব  আবম  ববশ্বন্যাসে  কেবর  নন্যা।  সেতনককে  লগন্যাপন 
রন্যাখন্যার লকেন্যাকনন্যা মঙলেজিনকে যেমবক্তি আমন্যার কেন্যাকছে নন্যাই। যেন্যা আবম ভন্যাকলেন্যা বকলে উপলেবব 
কেকরবছে তন্যার প্রেকেন্যাশন অনমশমীলেনই আমন্যার কেন্যামন। তন্যার জিনন মমলেন বদকতও আবম প্রেসত। 
আবন্যার,  যেন্যাহেন্যা সেবাংগুপ্ত তন্যাহেন্যাই লতন্যা প্রেকেন্যাশন। লকে কেমীভন্যাকব লদখকছেন তন্যার ওপর বনভর র 
কেকর মন্যাত্রি। শন্যাসেনতন্যাবন্ত্রিকে/আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রিকে প্রেবতষন্যানগুকলেন্যার বদকে লথেককে লদখকলে লদখন্যা 
যেন্যায়ে,  নন্যানন্যা ধরকনর সেতনককে বসেকক্রবসে বদকয়ে লঢককে রন্যাকখ শন্যাসেকেরন্যা  (দষবন জিমবলেয়েন্যান 
অনন্যাসেন্যাঞ্জ,  ২০০৬)।  বসেকক্রবসে  ছেন্যাড়ন্যা  শন্যাসেন-তন্ত্রি  চিলেকত  পন্যাকর  নন্যা।  কেবথেত  ‘গণ-
তন্যাবন্ত্রিকে’  শন্যাসেকেকদরককে  লতন্যা  লগন্যাপনমীয়েতন্যার  সেন্যাবাংববধন্যাবনকে  শপথে  পযেরন  বনকত  হেয়ে। 
গুরতন্ত্রি তন্যাই শন্যাসেনতন্ত্রিই বকট।

গুরতকন্ত্রির গুর আসেকলে কেতক র ত্বতকন্ত্রির একেচ্ছত্রি কেতর ন্যা।  (গুরর ধন্যারণন্যা আবদকত 
এককেবন্যাকরই আলেন্যাদন্যা বছেলে বকলে আমন্যার ধন্যারণন্যা। লসেটন্যা বছেলে মন্যাতক তন্যাবন্ত্রিকে লপ্রেক্ষন্যাপকটর 
সেন্যামন্যাবজিকে ঘটনন্যা। পকর এর মকধন পমররতন্ত্রি এববাং কেতক র ত্বতন্ত্রি বন্যাসেন্যা লবহকধকছে। এসেব বনকয়ে 
আকরকে বদন কেথেন্যা বলেন্যা যেন্যাকব।) গুরতন্ত্রি কেন্যাকয়েম কেকর লগন্যাপনমীয়েতন্যাবভবত্তিকে কেতক রত্বতন্ত্রি। 

মতনাদরর্ক নয়  পথ–  477



লগন্যাপনমীয়েতন্যা বলেকত এখন্যাকন ‘বসেকক্রবসে’ লবন্যাঝন্যাবচ্ছ, ‘প্রেন্যাইকভবসে’ নয়ে। দষবন:  বতর মন্যান 
ললেখককের ‘প্রেন্যাইকভবসে কেমী বস’)। আবদ, আসেলে ও সেবহে সেকতনর মন্যাবলেকেন্যানন্যা দন্যাবব কেকর 
গুরতন্ত্রি, যেন্যাজিকেতন্ত্রি, পমকরন্যাবহেততন্ত্রি, প্রেকফিসেরতন্ত্রি, লমন্যালন্যাতন্ত্রি, রন্যাষ্ট্রেতন্ত্রি এববাং যেন্যাবতমীয়ে 
কেতক রত্বতন্ত্রি। এরকেম মন্যাবলেকেন্যানন্যা  বদকয়ে মন্যানমরককে বচিনন্যাদন্যাসেই বন্যানন্যাকনন্যা  যেন্যায়ে বড় লজিন্যার। 
গুর ছেন্যাড়ন্যা,  কেতর ন্যা  ছেন্যাড়ন্যা,  মন্যাবলেকে ছেন্যাড়ন্যা  দন্যাসেতন্ত্রি দন্যাহড়ন্যায়ে  নন্যা।  আবন্যার,  দন্যাসে  ছেন্যাড়ন্যা, 
লগন্যালেন্যাম ছেন্যাড়ন্যা, আবন্যালে-অনমগত অনমচির ছেন্যাড়ন্যা গুরতন্ত্রি-কেতক রত্বতন্ত্রি-মন্যাবলেকেতন্ত্রি লটককে 
নন্যা। এ একে পরস্পরবনভর র বন্যা বমকথেন্যাজিমীববতন্যাককেবন্দ্রকে বদ্বিমমখমী প্রেবক্রয়েন্যা: ‘লগন্যালেন্যাম মন্যাবলেকে 
লখন্যাহকজি, মন্যাবলেকে লগন্যালেন্যাম’ (কেবমীর সেমমকনর গন্যান)।

আলেন্যাপ-আকলেন্যাচিনন্যার  ধন্যারন্যা  যেবদ  উনমক্তি হেয়ে,  পরস্পকরর  প্রেবত শ্রদ্ধিন্যাশমীলে হেয়ে, 
সেকতনর একেচ্ছত্রি মন্যাবলেকেন্যানন্যা দন্যাবব কেরন্যার বদককে ঝম হককে নন্যা পকড়, তন্যাহেকলে যেন্যার যেন্যা লবন্যাঝন্যার 
লসেটমকেম  বমকঝ লনওয়েন্যার মকতন্যা অবকেন্যাশ নতবর হেয়ে। আবম যেন্যা ববলে তন্যা আমন্যারই উপলেবব 
মন্যাত্রি। আমন্যারই সেতন মন্যাত্রি। বকেন্তু এই উপলেববককে আবম সেবহে সেতন বকলে, বন্যা একেমন্যাত্রি 
সেতন বকলে দন্যাবব কেবর নন্যা। যেত কেন্যালন্যা তত আলন্যা। যেন্যাহরন্যা একেমন্যাত্রি সেতন বন্যা চিমড়ন্যান সেতন 
জিন্যাকনন বকলে দন্যাবব কেকরন, তন্যাহরন্যাই ‘সেতনহেমীন’লদরককে শন্যাসেন কেরন্যার,  পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার 
‘লযেন্যাগনতন্যা’  অজিরন  কেকরন।  তন্যাহরন্যা  ললেবননবন্যাদমী-লেন্যাকদনবন্যাদমী-বলেবন্যারন্যালেবন্যাদমী।  আমন্যার 
সেবাংশয়ে হেয়ে:  আর যেন্যা-ই লহেন্যাকে,  সেতন বনকয়ে কেন্যারবন্যার তন্যাহকদর নয়ে। আবম অরন্যাজিপনন্যার 
মন্যানমর। অরন্যাজি আমন্যার পনন্যা;  স্বরন্যাজি আমন্যার স্বভন্যাব। আবম কেন্যাউককে পবরচিন্যালেনন্যা কেবর 
নন্যা, আমন্যাককে পবরচিন্যালেনন্যা কেরন্যার সেমকযেন্যাগও কেন্যাউককে বদকত চিন্যাই নন্যা। অকননর কেন্যাছে লথেককে 
বনরনর বশবখ। আগ বন্যাবড়কয়ে লশখন্যাকত যেন্যাই নন্যা। বন্যাধনতন্যামমলেকে লকেন্যাকনন্যা বশক্ষন্যাও গ্রহেণ 
কেবর নন্যা অনকর।

৩৫.৪ তকের ববতকের -পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যার পদ্ধিবত প্রেসেকঙ

কেন্যাকরন্যা কেন্যাকরন্যা কেথেন্যায়ে অস্পষ একেটন্যা ধন্যারণন্যা আমন্যার মকন জিনন্যায়ে: গুরতন্ত্রি সেম্পককের  যেন্যাহর 
সেবাংশয়ে আকছে বতবন আবন্যার গুর বনকয়ে বন্যা গুরতন্ত্রি বনকয়ে আকদফৌ কেথেন্যা লতন্যাকলেন লকেন্যান 
যেমবক্তিকত? প্রেশ্নকেতর ন্যা লযেন লকেন্যাকনন্যা অসেঙবতর বদককে আঙেম লে তম লেকছেন বকলে মকন হেয়ে। লযেন 
বতবন  বলেকত চিন্যাইকছেন,  বযেবন  বনকজি বববন্যাহে  কেকরকছেন,  বতবন  আবন্যার  বববন্যাহে  নন্যামকে 
সেন্যামন্যাবজিকে  প্রেবতষন্যাকনর  মমশবকেলে  বনকয়ে  কেথেন্যা  বকলেন  কেমীভন্যাকব?  আকলেন্যাচিন  বববন্যাবহেত 
বনবক্তিবট লযেন একে প্রেকেন্যার সেমববধন্যাবন্যাদমী অবস্থিন্যান বনকচ্ছন একক্ষকত্রি। 

এই ধন্যারন্যার সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা বন্যা প্রেকশ্নর লপছেনকেন্যার যেমবক্তিকবন্যাধ আমন্যার কেন্যাকছে স্পষ হেয়ে 
নন্যা। পবরবন্যারপ্রেথেন্যার সেমসেনন্যা বনকয়ে কেথেন্যা তম লেকত লগকলে আমন্যাককে পবরবন্যারববহেভমরত হেকয়ে 
জিনগ্রহেণ কেরকত হেকব?  লকেন্দ্রমীভম ত কেতক র পক্ষ  (যেথেন্যা ববদনমন্যান রন্যাষ্ট্রেকেন্যাঠন্যাকমন্যা  বন্যা  রন্যাজি-
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ননবতকে দলে) আবম পছেন কেবর নন্যা বকলে এসেব বস বনকয়ে বকেছেম বলেন্যাই যেন্যাকব নন্যা? রন্যাকষ্ট্রের 
বন্যাইকর  বগকয়ে  কেথেন্যা  বলেকত  হেকব?  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  অধনন্যাপকে  হেকয়ে  ববশ্বববদনন্যালেয়ে 
পবরচিন্যালেনন্যা প্রেণন্যালেমীর সেমসেনন্যা বনকয়ে কেথেন্যা বলেন্যা যেন্যাকব নন্যা? তন্যার জিনন এই প্রেশ্ন উঠকব লযে: 
বনকজি বঠকেই  ববশ্বববদনন্যালেয়ে-অধনন্যাপনন্যার  সেব  সেমকযেন্যাগসেমববধন্যা  বনকয়ে  আবন্যার  ববশ্বববদনন্যা-
লেকয়েরই  বদনন্যাম  কেরন্যা  হেকচ্ছ?  আবন্যার,  বযেবন  ববশ্বববদনন্যালেকয়ের  অধনন্যাপকে  নন,  বতবন 
ববদনমন্যান কেতক র ত্বপরন্যায়েণ অধনন্যাপনন্যাতন্ত্রি তথেন্যা ববদনন্যা-বমকরন্যাক্রনন্যাবসে বনকয়ে কেথেন্যা তম লেকলে হেয়েত 
বলেন্যা  হেকব,  বযেবন  বনকজি অধনন্যাপকে  নন  বতবন  অধনন্যাপনন্যাতকন্ত্রির  ভন্যাকলেন্যামন বনকয়ে  কেমী 
লবন্যাকঝন?  এই সেব প্রেশ্ন-সেমন্যাকলেন্যাচিনন্যা ববদ্রুপ আসেকলে বচিনন্যার ও পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যার মমক্তি-
প্রেকেন্যাকশর পকথে অনরন্যায়ে মন্যাত্রি। প্রেশ্ন-পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা বচিনন্যাভন্যাবনন্যার লকেন্যাকনন্যা পমবরশতর  থেন্যাকেকত 
পন্যাকর বকলে আমন্যার মকন হেয়ে নন্যা।

আকরকেটন্যা মমশবকেলেও লখয়েন্যালে কেরবছে। লকেন্যাকনন্যা সেন্যামন্যাবজিকে প্রেপঞ্চ বনকয়ে বজিজন্যাসেন্যা-
লকেফৌতম হেলে-পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা  হেন্যাবজির  কেরকলে  অকনককে  প্রেন্যায়ে  ধকরই  লনন  পযেরন্যাকলেন্যাচিকে  ঐ 
প্রেপঞ্চবটককে ‘মন্যাকনন নন্যা’। রন্যাষ্ট্রে বনকয়ে কেথেন্যা লতন্যালেন্যা মন্যাকন আবম রন্যাষ্ট্রে মন্যাবন নন্যা। এর লচিকয়ে 
আজিগুবব দকবষভবঙর কেথেন্যা অনমমন্যান  কেরন্যাও কেবঠন। মন্যানন্যা  বন্যা  নন্যা  মন্যানন্যার লতন্যা  প্রেকেক ত 
লকেন্যাকনন্যা  পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যার ববরয়েই হেকত পন্যাকর নন্যা। আবম আমন্যার ববশ্বন্যাকসের কেথেন্যা আমন্যার 
ধন্যারণন্যার কেথেন্যাটমকেম ই বলেকত পন্যাবর মন্যাত্রি। লসেটন্যা কেতটমকেম  বঠকে তন্যা বন্যাস্তব পবরবস্থিবত-পরমীক্ষণ
-প্রেকয়েন্যাগ লথেককেই আনন্যাজি কেরন্যা লযেকত পন্যাকর মন্যাত্রি। ‘মন্যাবন নন্যা’ বলেকলে অপ্রেকয়েন্যাজিনমীয়ে 
ধরকনর মমকখন্যামমবখ  একেটন্যা অবস্থিন্যা দন্যাহড়ন্যাকনন্যার সেমকযেন্যাগ লতন্যা  থেন্যাককেই,  উপরন্তু সেমকযেন্যাগটন্যা 
আবমই বদকয়েবছে বকলে ভন্যাবন্যার অবকেন্যাশ থেন্যাককে। আবম আসেকলে লসেটন্যা চিন্যাই নন্যা। 

আবম বঠকে তকের ববতকের  কেরকত চিন্যাই নন্যা। ‘মন্যাবন নন্যা’ বলেকলে লকেমন প্রেবতবন্যাদ প্রেবতবন্যাদ 
লশন্যানন্যায়ে। ইদন্যানমীবাং আবম আর বববন্যাদমী-প্রেবতবন্যাদমী হেকত চিন্যাই নন্যা। লস্রেফি বন্যাদমী হেকত চিন্যাই। 
ইবতর ওপর লজিন্যার বদকত চিন্যাই। লনকগবটভ এনন্যাবজির খরচি কেরকত চিন্যাই নন্যা। একত কেকর 
আমন্যার  মকনর  শন্যাবন  অক্ষম ণ্ণ  থেন্যাককে।  বববন্যাদ-প্রেবতবন্যাদ  কেরকত  লগকলে  আমন্যার  অবস্থির 
লেন্যাকগ।  ভন্যাকলেন্যা  লেন্যাকগ  নন্যা।  বনকজির  লবলেন্যায়ে  আমন্যার  মকন  হেয়ে,  বনকজির  কেথেন্যাটমকেম  
যেমবক্তি-বনন্যাখনন্যা-প্রেসেঙসেহেকেন্যাকর বলেকলেই লতন্যা হেয়ে, অকননর মকতর প্রেবতবন্যাদ কেরন্যার, বকেবাংবন্যা 
অকননর মকতর অসেন্যারতন্যা প্রেবতপন্নি কেরন্যার কেমী দরকেন্যার আমন্যার। আবম যেবদ কেন্যাকরন্যা মকতর 
প্রেবতবন্যাদ কেরকত চিন্যাই,  কেন্যাউককে অসেন্যার প্রেবতপন্নি কেরকত চিন্যাই,  তন্যাহেকলে তন্যাহককেও আমন্যার 
মতটন্যার প্রেবতবন্যাদ কেরকত,  আমন্যাককে অসেন্যার প্রেবতপন্নি কেরকত আমন্ত্রিণ জিন্যানন্যাকনন্যা  হেয়ে। 
তখন কেনন্যাচিন্যালে বন্যাকধ। ভন্যাকলেন্যা লেন্যাকগ নন্যা। ইদন্যাবনবাং আবম তন্যাই বনবদরষ কেন্যাকরন্যা লকেন্যাকনন্যা কেথেন্যা 
ধকর লকেন্যাকনন্যা আপবত্তি তম লেকত চিন্যাই নন্যা। আমন্যার বনকজির কেথেন্যাটমকেম  জিন্যাবনকয়ে রন্যাবখ শুধম। 
আর অকননরন্যা  আমন্যার  কেথেন্যা  যেবদ  বকেছেম  বমকঝ  নন্যা  থেন্যাককেন,  এববাং  লসেটন্যা  যেবদ  আমন্যাককে 
বজিকজসে কেকরন,  আবম শুধম  লসেটমকেম র একেটম  বনন্যাখনন্যা কেরন্যার লচিষন্যা কেরকত পন্যাবর। বনস্। 
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আর বকেছেম নন্যা। 
আকরকেটম  লভকঙে বলেন্যা যেন্যাকে। অকননর সেন্যাকথে আমন্যার যেন্যা লমকলে নন্যা তন্যা বনকয়ে এখন 

আমন্যার আগ্রহে কেন্যাজি কেকর  নন্যা।  (যেবদও সেবসেময়েই বভন্নিমতগুকলেন্যাককে আবম  বনকজির 
মকতন্যা কেকর নধযের বনকয়ে বমঝকত চিন্যাই। ভন্যাকলেন্যা কেকর বমঝকত চিন্যাই। ভন্যাবব, আলেন্যাদন্যা আলেন্যাদন্যা 
মত লতন্যা  থেন্যাকেকবই। লকেন্যাকনন্যা  মন্যানমর বনকজির মতন্যামত বনকয়ে লখন্যালেন্যা মকন বচিনন্যার কেরন্যার 
মকতন্যা মন্যানমর হেকলে তন্যাহর যেন্যা লবন্যাঝন্যার তন্যা বঠকেই বমকঝ লনকবন। খমহকজি লনকবন। তকব যেবদ 
এমন হেয়ে লযে অবমকলের জিন্যায়েগন্যাটন্যা আমন্যার মকধন প্রেশ্ন বন্যা লকেফৌতম হেকলের জিন বদকয়েকছে, 
তন্যাহেকলে আবম তন্যাকত আগ্রহেমী হেকয়ে উবঠ। লসে লক্ষকত্রি বনকজিই ভন্যাবব। খমহবজি। যেবদ লদবখ 
যেন্যাহর সেন্যাকথে অবমলে, বতবন কেমকববশ লখন্যালেন্যা মকনর মন্যানমর, তন্যাহেকলে তন্যাহককে প্রেশ্ন কেকর কেকর 
আকরন্যা ভন্যাকলেন্যা কেকর তন্যাহর বভন্নিমতটন্যা বমকঝ বনকত চিন্যাই। বকেন্তু তন্যাহর সেন্যাকথে তককের  যেন্যাই নন্যা। 
লযেকত চিন্যাই নন্যা। নন্যা যেন্যাওয়েন্যার লচিষন্যা কেবর অনত। সেবসেময়ে সেফিলে হেই নন্যা, বলেন্যা বন্যাহুলেন। এ 
রকেম অসেফিলেতন্যা আমন্যার মকন অশন্যাবন সেকবষ কেকর।

আবন্যার,  অকননর সেন্যাকথে যেন্যা আমন্যার লমকলে তন্যা বনকয়ে আবম স্ববস্ত পন্যাই,  যেবদ বতবন 
আমন্যার ববকবচিনন্যায়ে যেমবক্তিশমীলে-বমঝদন্যার-লখন্যালেন্যামনন্যা হেকয়ে থেন্যাককেন। তখন আগ্রহেও পন্যাই। 
ভন্যাবব এ বনন্যাপন্যাকর আকরন্যা বকেছেম জিন্যানন্যাকবন্যাঝন্যার সেমকযেন্যাগ হেকব হেয়েত। একে সেন্যাকথে কেন্যাজি কেরন্যার 
আনন পন্যাওয়েন্যার অবকেন্যাশও নতবর হেকব হেয়েত। এমনবকে তন্যাহর বমথেনন্যা-বমথেনন্যা ‘প্রেবতপক্ষ’ 
লসেকজি প্রেশ্ন কেকর কেকর তন্যাহর মতটন্যার পকক্ষর (মন্যাকন এ লক্ষকত্রি আমন্যারই মকতর পকক্ষর) 
যেমবক্তিগুকলেন্যাককে  আকরন্যা  ঝন্যালেন্যাই  কেকর  লনওয়েন্যা  যেন্যাকব  হেয়েত। বকেন্তু যেন্যাহর  সেন্যাকথে  আমন্যার 
বমলেলে, বতবন যেবদ লসেরকেম মমক্তিমনন্যা মন্যানমর নন্যা হেন বকলে আনন্যাজি কেবর, তন্যাহেকলে অস্ববস্ত 
হেয়ে, বববত লবন্যাধ কেবর, কেথেন্যা বন্যাড়ন্যাই নন্যা। 

অকনককে আমন্যাককে অকনকে বদন লথেককেই জিন্যাকনন। তন্যাহরন্যা  বমঝকবন:  আমন্যার এসেব 
উপলেবব খমব লববশ বদকনর নন্যা। অতমীকত আবম তকের বপ্রেয়ে বছেলেন্যাম। নন্যানন্যা জিকনর সেন্যাকথে 
তকের  কেকরবছে। তম মমলে তকের । লশকর লদকখবছে ভন্যাকলেন্যা লেন্যাকগ নন্যা। মবলেন হেয়ে মন। মবলেন মন্যাকন 
মকলে আচ্ছন্নি। ভন্যাকলেন্যা লেন্যাকগ নন্যা সেবতন। ইতনন্যাকেন্যার অবভজতন্যা লথেককে আবম এসেব বনকয়ে 
নতম ন কেকর লভকববছে। নতম ন কেকর বশকখবছে মকন হেয়ে।

৩৫.৫ মতন্যাদকশরর লমন্যাহে নয়ে, মমবক্তিমমখমীন পথে

মতন্যাদশর  এমন একে মহেন্যান  ঘটনন্যা,  যেন্যা  বদকয়ে আপবন লযেককেন্যাকনন্যা  প্রেবতপক্ষককে অববধ-
অবসেদ্ধি-অমতন্যাদবশরকে প্রেবতপন্নি কেরকত পন্যারকবন। এ বদকয়ে আপবন প্রেবতপকক্ষর ভন্যাকলেন্যা 
কেন্যাজিককেও নন্যাপন্যাকে নন্যাজিন্যাকয়েজি বকলে চিন্যাবলেকয়ে বদকত পন্যারকবন। প্রেবতপক্ষককে প্রেকয়েন্যাজিন 
মকতন্যা  আপবন  রন্যাষ্ট্রেকদন্যাহেমী,  লদশকদন্যাহেমী,  ধমরকদন্যাহেমী,  গণতন্ত্রিববকরন্যাধমী,  সেমন্যাজিববকরন্যাধমী, 
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মমবক্তিযেমদ্ধিববকরন্যাধমী প্রেভক বত উপন্যাবধকত ভম বরত কেরকত পন্যারকবন। তন্যারপর লসেই উপন্যাবধর 
সেম্মন্যান  রক্ষন্যার  জিনন  আপবন  এমনবকে,  আপনন্যার  সেন্যাধনমকতন্যা,  প্রেবতপকক্ষর  ববরকদ্ধি 
লযেককেন্যাকনন্যা বনবস্থিন্যাও গ্রহেণ কেরকত পন্যারকবন। মতন্যাদশর এমন একে মহেন্যান ঘটনন্যা, যেন্যা বদকয়ে 
আপবন  বনকজির  লযেককেন্যাকনন্যা  কেন্যাজিককে  বববধবসেদ্ধি  বন্যা  জিন্যাকয়েজি  বকলে  চিন্যাবলেকয়ে  বদকত 
পন্যারকবন। আপনন্যার লেন্যাগকব শুধম  একেটন্যা বলেপ্রেকয়েন্যাগকেন্যারমী বন্যাবহেনমী,  একেপন্যালে স্তন্যাবকে-
বমবদ্ধিজিমীবমী, আর প্রেচিন্যারণন্যামন্যাধনম। 

সেন্যাধন্যারণ  যেমবক্তিবমবদ্ধি,  ইনববল-ববকবকেবকমবদ্ধি,  বকেবাংবন্যা  তথেনবভবত্তিকে  ও  অনমমন্যান-
পযেরকবক্ষণ-ববকশরণজিন্যাত  ববচিন্যার-ববকবচিনন্যা  বনতন্যানই  অবন্যানর  হেকয়ে  পকড়  মতন্যাদকশরর 
সেন্যামকন। লসে লদন্যাহেন্যাই শুধম শন্যাকস্ত্রর। ধমরগ্রকনর। আইকনর। সেবাংববধন্যাকনর। মকত অক্ষকরর। 
ধমরগ্রন বন্যা আইনসেবাংবহেতন্যার অনভমরক্তি অক্ষকরর স্বন্যাধমীন ও জিমীবন পন্যাঠ-অথের-বনন্যাখনন্যা তন্যার 
জিনন ববভমীবরকেন্যা। কেন্যালের  মন্যাকের কসের বই পকড় কেবমউবনস্টে পন্যাবটর র লপ্রেবসেবডিয়েন্যাম লযে অথের 
বনধরন্যারণ কেরকব লসেটন্যাই হেকব একেমন্যাত্রি আদশর অথের,  অথেরন্যাৎ অনমকেরণমীয়ে অথের। এভন্যাকব 
আজিককের লপ্রেবসেবডিয়েন্যাম,  পবলেটবমনকরন্যা,  মজিবলেকশ শুরন্যা হেকয়ে উঠকত থেন্যাককে মধনযেমকগর 
চিন্যাচির।  যেন্যাজিকেতন্ত্রি-হুজিমরতন্ত্রি-লনতন্যাতন্ত্রিই হেয়ে মতন্যাদকশরর  মমরবব্ব। বন্যাবকেরন্যা  সেবন্যাই হেকব 
নন্যাবন্যালেকে,  অনমগত,  অনমসেরণকেন্যারমী – এই হেয়ে মতন্যাদকশরর কেন্যামনন্যা। স্বন্যাধমীন বনবক্তি তন্যার 
চিরম  অপছেন।  মন্যানমর  বনকজিই  বনকজির  মমরবব্ব  হেকব  লকেন?  শন্যাসেকে-লমন্যাড়লে-অবভ-
ভন্যাবককের তন্যাহেকলে কেমী হেকব? চিন্যাচিরতন্ত্রি ছেন্যাড়ন্যা, শন্যাসেকে-যেন্যাজিকেতন্ত্রি ছেন্যাড়ন্যা শন্যাকস্ত্রর লহেফিন্যাজিত 
কেরকব লকে?  শন্যাসেকে হেকয়ে হেকয়ে ওকঠন শন্যাকস্ত্রর মন্যাবলেকে। ঈশ্বকরর প্রেবতবনবধ। লঘন্যাবরত বন্যা 
অকঘন্যাবরত প্রেবতবনবধ। মমরবব্ব ছেন্যাড়ন্যা মতন্যাদশর বন্যাহকচি নন্যা। ঈশ্বরববশ্বন্যাকসের লচিকয়ে বড় হেকয়ে 
ওকঠ শন্যাসেকে-যেন্যাজিকে-মমরবব্বর প্রেবত আস্থিন্যা।

মতন্যাদশর  বটককে থেন্যাককে বহেবাংসেন্যার ওপর। হেনন কেবরবন্যার ইচ্ছন্যার ওপর। প্রেবতপক্ষককে 
দমন  কেরবন্যার  আকেন্যাঙন্যার  ওপর।  প্রেবতকশন্যাধপরন্যায়েণতন্যাই  মতন্যাদকশরর  প্রেন্যাণ।  মতন্যাদশর 
বটককে  থেন্যাককে  বমথেনন্যার  ওপর।  ববমমতর  ববচিন্যাকর  সেতন  একে  হেকলেও,  তন্যার  মমতর  প্রেকেন্যাশ 
বহু-বববচিত্রি। লযেককেন্যাকনন্যা একেটন্যা বন্যা একেকসেট প্রেকেন্যাশককেই শুধম সেতন বকলে লঘন্যারণন্যা কেরকলে 
তন্যা বমথেনন্যার নন্যামন্যানর হেয়ে। মতন্যাদশর  সেকতনর বহুবববচিত্রি,  অনন প্রেকেন্যাশককে সেহেন কেরকত 
পন্যাকর নন্যা। বনকজির ববকবচিনন্যাকবন্যাধ ছেন্যাড়ন্যা আর কেন্যাকরন্যা ববকবচিনন্যাকবন্যাকধর ওপর লসে আস্থিন্যা 
রন্যাখকত পন্যাকর নন্যা। অননককে সেকনহে কেরন্যাই তন্যার কেন্যাজি। অননককে ভন্যান মকন কেরন্যাই তন্যার 
কেন্যাজি। আত্ম-অনমসেন্ধন্যাকনর সেন্যাকথে পবরচিয়ে থেন্যাককে নন্যা মতন্যাদকশরর। 

মতন্যাদশর  মন্যাকনই  লচিন্যাকখর  ঠমবলে।  উলন্যা-ইকমজি।  কেনন্যাকমরন্যা-অববস্কউরন্যা।  মতন্যাদশর 
মন্যাকনই সেতন-বমথেনন্যা বনণরকয়ের মন্যাতব্ববর। লকেন্যাডি অব কেনন্যাক। মতন্যাদশর মন্যাকনই শন্যাস্ত্র। শন্যাস্ত্র 
বচিরকেন্যালে  শন্যাসেন-সেন্যাধকনর  উপন্যায়ে-যেন্ত্রি-হেন্যাবতয়েন্যার।  মন্যানমকরর  ওপর  মন্যানমকরর  শন্যাসেন 
আমন্যার  কেন্যাকছে  অগ্রহেণকযেন্যাগন।  তন্যা  লসে  লযে  শন্যাস্ত্র-মতন্যাদশর-বথেওকক্রবসের  লদন্যাহেন্যাই  বদকয়েই 
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চিন্যালেন্যাকনন্যা লহেন্যাকে নন্যা লকেন। মতন্যাদশর  লেন্যাকগ লযেকহেতম  শন্যাসেকনর জিনন,  মতন্যাদশর  মন্যাকন তন্যাই 
শন্যাবস্তর  ভয়ে  এববাং  পমরস্কন্যাকরর  ললেন্যাভ।  এই  সেমকত্রি  মতন্যাদশর  মন্যাকত্রিই  সেম্ভিন্যাবন  দণ্ডবববধ। 
আলন্যাহে  মন্যানমরককে  ববচিন্যার-ববকবকে-ববকবচিনন্যা  যেমবক্তি-বমবদ্ধি  সেহেকেন্যাকর  স্বন্যাধমীনভন্যাকব  সেকবষ 
কেকরকছেন। কেন্যাউককে উত্তিম কেন্যাউককে অধম বহেকসেকব পমবরবনধরন্যাবরত বসেদ্ধিন্যান অনমসেন্যাকর মন্যানমর 
সেকবজিত হেয়ে বন। বন্যাস্তকব মন্যানমর কেমী হেকব, লকেমন হেকব তন্যা বনভর র কেকর বনবক্তিকে-জিন্যাগবতকে-
আবত্মকে-মন্যানবসেকে-আথেরসেন্যামন্যাবজিকে  অকনকে  বকেছেমর  ওপর।  আমন্যার  ধন্যারণন্যা,  শন্যাসেন-
প্রেণন্যালেমীর বদকলে মন্যানমকররন্যা  বনকজিরন্যা-বনকজিরন্যা  বনকজিকদর চিন্যালেন্যাকত পন্যাকর।  অকটন্যানবম-
সেবাংহেবত-সেকজিন-শমীলেতন্যার বভবত্তিকত। স্বন্যাধমীন লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা ও স্বন্যাধমীন চিমবক্তি বদকয়ে। এটন্যাই 
আমন্যার লচিন্যাকখ উত্তিম পদ্ধিবত। ইবতহেন্যাসে ও বববতরন লথেককে আবম এর নমমনন্যা পন্যাই। বনশন্যানন্যা 
পন্যাই। আলন্যাহের ইশন্যারন্যা পন্যাই।

লযেককেন্যাকনন্যা বথেওকক্রবসেই মতন্যাদশর। মতন্যাদশর বনকজিককে বন্যা বনকজির লকেন্যাকনন্যা অবাংশককে 
সেম্ভিন্যাবন-ভন্যান বকলে ধকর বনকত পন্যাকর নন্যা কেখকনন্যাই। বনকজিককে অভন্যান ভন্যাবন্যাই মতন্যাদকশরর 
লেক্ষণ। একত কেকর পথে রদ্ধি হেয়ে। শন্যাসেন লপন্যাক্তি হেয়ে। মন্যানমকরর স্বন্যাধমীনতন্যা ববপন্নি হেয়ে। 
দন্যাসেকত্বর সেমচিনন্যা ঘকট। মনমরনত্ব ববনষ হেকত থেন্যাককে। মন্যানমকরর অপমন্যান হেয়ে। লখন্যাদন্যার ওপর 
লখন্যাদগন্যাবর কেরন্যা হেয়ে। আলন্যাহের সেবরময়ে-সেন্যাবরকভফৌম ক্ষমতন্যাককে অস্বমীকেন্যার কেরন্যা হেয়ে। লশকরবকে 
কেরন্যা হেয়ে। আলন্যাহে ছেন্যাড়ন্যা কেন্যাকরন্যা কেন্যাকছে মন্যাথেন্যা নত কেরন্যাই লশকরবকে। তন্যা লসে রন্যাষ্ট্রেই লহেন্যাকে, 
পন্যাবটর ই লহেন্যাকে, বন্যা লকেন্যাকনন্যা মতন্যাদশরই লহেন্যাকে। 

উদন্যাহেরণত বলেন্যা যেন্যায়ে,  ইসেলেন্যাম আমন্যার কেন্যাকছে মতন্যাদশর নয়ে। বদ্ধিতন্যা নয়ে। আমন্যার 
কেন্যাকছে ইসেলেন্যাম একেটন্যা পথে। পথে মন্যাকনই লখন্যালেন্যা। পথে মন্যাকন উনমক্তি উকদ্দেশন,  এববাং তন্যা 
হেন্যাবসেকলের উনমক্তি উপন্যায়ে। ইসেলেন্যাম আমন্যার কেন্যাকছে অকনকে পকথের একেটন্যা পথে। একেমন্যাত্রি 
পথে নয়ে। অববকেল্প অনরন্যায়ে নয়ে। সেকেলে পথেই আলন্যাহের তরকফি। সেকেলে পথেই তন্যাহর 
উকদ্দেকশ। সেব তবরকেন্যাই তন্যাহর তবরকেন্যা। লযেককেন্যাকনন্যা পকথেই লহেন্যাকে, হেন্যাহটকলেই তন্যাহককে পন্যাওয়েন্যা 
যেন্যায়ে। আনবরকেভন্যাকব  হেন্যাহটকলে। অনমসেবন্ধৎসেন্যা  বনকয়ে  হেন্যাহটকলে। জিন্যানবন্যাবজি-আত্মন্যাবন্যাবজি 
ধকর হেন্যাহটকলে। পবথেককের মকতন্যা হেন্যাহটকলেই শুধম ইবঙত লমকলে তন্যাহর। মমখস্ত আবকবত্তির চিববরত-
চিবরকণ জিগতসেত্তিন্যাককে লবন্যাঝন্যা যেন্যায়ে নন্যা। লচিনন্যা যেন্যায়ে নন্যা। বনকজির কেতরবনও বনধরন্যারণ কেরন্যা যেন্যায়ে 
নন্যা অতএব।

পথে মন্যাকন বন্যাহধন্যাকনন্যা পথে নয়ে। পবথেকে মন্যাকন বটককেট-কেন্যাটন্যা-পনন্যাকসেঞ্জন্যার নয়ে। আকগ 
থেন্যাকেকত  শন্যানবন্যাহধন্যাকনন্যা  সেড়কে  লতন্যা  রন্যাজিপথে  লস্রেফি।  রন্যাজিন্যার  রন্যাস্তন্যা।  শন্যাকস্ত্রর  সেড়কে। 
শন্যাসেককের সেতন। মন্যানমকরর পথে সেদন্যা-অবনধরন্যাবরত। মন্যানমকরর সেতন ভম কলে ভরন্যা আববষন্যার-
সেন্যাকপক্ষ। পন্যা এববাং আত্মন্যা রক্তিন্যাক্তি হেওয়েন্যা সেন্যাকপক্ষ। মমসেন্যাবফিকরর পথেই তন্যাই পথে। বন্যাবকে 
সেবই পকথের নন্যাকম শন্যাস্ত্র-মতন্যাদশর-বথেওকক্রবসে আর দণ্ডবববধ। শয়েতন্যাকনর লচিন্যাখ-মন্যারন্যা। 
ইববলেকসের ইশন্যারন্যা। লসেই ইশন্যারন্যায়ে ভড়ককে বগকয়ে ভম লে-বঠককের আত্মঘন্যাতমী ও আত্মরবত-
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শমীলে  মন্যানদণ্ড  বববনমরন্যান  এববাং  লসেই  মন্যানদকণ্ডর  বভবত্তিকত  কেবল্পত  লববঠককের  ববনন্যাশই 
মতন্যাদকশরর দণ্ডবনবতকে কেতরবন, শন্যাস্ত্রমীয়ে কেমরসেমবচি। 

বকেন্তু প্রেকেক বতকত ভম লে লকেন্যাকনন্যা ফিম লে লনই। সেব ফিম লেই পমষ্পে। আবম তন্যাই রন্যামকেক ষ 
পরমহেবাংকসের  গলেন্যায়ে  ববলে:  ‘যেত  মত  তত  পথে’।  সেমবফি  সেন্যাধকেকদর  বজিবকেকর  আত্মন্যা 
বমবলেকয়ে ববলে: ‘যেত কেন্যালন্যা তত আলন্যা’। এমনবকে বনমককের নলেককে সেমস্ত ক্ষমতন্যার উৎসে 
বহেকসেকব  গ্রহেণ নন্যা  কেকরও আবম  চিমীকনর  কেমকরডি মন্যাও লসেতম কঙের  সেন্যাকথে  পথে হেন্যাহটকত 
হেন্যাহটকত ববলে: ‘শত ফিম লে ফিম টমকে, শত মত ববকেবশত লহেন্যাকে’, শত পথে উদঘন্যাবটত লহেন্যাকে। 

বববভন্নি খসেড়ন্যা: ১৭ই লম, ১৯লশ লম, ১০ই জিমন ২০১৩। আবদ পবরমন্যাজিরনন্যা: ১২ই লসেকপম্বর 
২০১৩। সেবরকশর পবরমন্যাজিরনন্যা: ৩১লশ বডিকসেম্বর ২০১৩। নদবনকে ববণকে বন্যাতর ন্যা: ১৪ই লসেকপম্বর 
২০১৩। 
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সেনন্যার শঙ্করন নন্যায়েন্যার, ১৯২২। Sir C. Shankaran Nair. Gandhi and Anarchy. nd edition. 

Madras: Tagore & Co.
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হেবরচিরণ  বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে,  ১৯৯৬-কে। বঙমীয়ে শবককেন্যার। চিতম থের  মমদণ। প্রেথেম খণ্ড। কেলেকেন্যাতন্যা: 
সেন্যাবহেতন অকেন্যাকদবম। 

হেবরচিরণ বকনন্যাপন্যাধনন্যায়ে,  ১৯৯৬-খ। বঙমীয়ে শবককেন্যার। চিতম থের  মমদণ। বদ্বিতমীয়ে খণ্ড। কেলেকেন্যাতন্যা: 
সেন্যাবহেতন অকেন্যাকদবম। 

হুডিল্ফে হেকেন্যার, ১৯৩৮। Rudolf Rocker. Anarcho-Syndicalism. Original edition: Martin 

Secker and Warburg Ltd, London, UK, . Second edition: Modern Publishers, 

Indore, India, . Third edition: Gordon Press, USA, . Fourth edition: Phoenix 

Press, London, UK, . Fifth edition: Pluto Press, London, UK,  (Preface by 

Noam Chomsï, Introduction by Nicholas Walter). Sixth edition: AK Press, Oakland,  

Canada,   (first published ).  Manoosh Network home edition:  Rajshahi, 

December .

হুডিল্ফে হেকেন্যার, ২০১১। ‘ননরন্যাজিনবন্যাদ: এর লেক্ষন ও উকদ্দেশন’। অনন্যানন্যাককের ন্যা বসেবনকেনন্যাবলেজিম গ্রকনর 
প্রেথেম অধনন্যায়ে। তরজিমন্যা: লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন। বন্যাউণ্ডম কলে (রন্যাকসেলে মন্যাহেমমদ সেম্পন্যাবদত)। খমলেনন্যা। 
লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১১। পকষন্যা ৪৭-৬৩।

ছতব: লমালন সেনতস্মিতিমা মমীরমা
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অকেম পন্যাই-উইবকেবলেকেসে-অনন্যানন্যাবকের  বসেবরজি

লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন
নয়েন্যা মন্যানবতন্যাবন্যাদ ও ননরন্যাজিন: এম এন রন্যাকয়ের মমবক্তিপরন্যায়েণতন্যা প্রেসেকঙ
আগন্যামমী প্রেকেন্যাশনমী ঢন্যাকেন্যা ২০১৩

অরন্ধতমী রন্যায়ে 
অকেম পন্যাই ওয়েন্যালে বস্ট্রেট
অনমবন্যাদ ও সেম্পন্যাদনন্যা: সেমবসতন্যা চিক্রবতর মী
আগন্যামমী প্রেকেন্যাশনমী ঢন্যাকেন্যা ২০১৩

লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন
অকচিনন্যা দন্যাগ: সেম্পকের  স্বন্যাধমীনতন্যা সেবাংগঠন
আগন্যামমী প্রেকেন্যাশনমী ঢন্যাকেন্যা

প্রেকেন্যাবশতবন বইকয়ের তন্যাবলেকেন্যা

বববডিআর-ববকদন্যাহে: পযেরন্যাকলেন্যাচিনন্যা ও নবথে
লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন

অকেম পন্যাই-আকনন্যালেন: ননরন্যাকজির নকতত্ত্ব
লডিবভডি লগ্রইবন্যার। অনমবন্যাদ: বখবতয়েন্যার আহেকমদ

অকেম পন্যাই 
লনন্যাম চিমবস্ক। অনমবন্যাদ: বদকর মমনমীর

ঊবনশ শ চিম রন্যাবশ
জিজির অরওকয়েলে। অনমবন্যাদ: বখবতয়েন্যার আহেকমদ

সেন্যাইফিন্যারপন্যাঙ্কসে: ইনন্যারকনকটর স্বন্যাধমীনতন্যা ও ভববরনত 
জিমবলেয়েন্যান অনন্যাসেন্যাঞ্জ। অনমবন্যাদ: লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন

শন্যাহেবন্যাগ: পথে ও পবরবস্থিবত
লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন সেম্পন্যাবদত

অরন্যাজিপনন্যা
লসেবলেম লরজিন্যা বনউটন
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