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পৃ া ২

িহংসা-aিহংসার তক
িহংসা-aিহংসার pস িনছক eকটা তকi নয়, pেত ক ব িkর মেধ ,
তার aিsেtর মেধ িনিহত রেয়েছ eকi সে িহংসা eবং aিহংসা। য
ব িk জীব-জnt ভােলাবােস, pকৃিত বা aরণ pিমক, স-i হয়েতা
জীবেনর an kেt িকছুটা িহংs। আমরা িনেজর বাiের an ব িkর
মেধ , সমােজর মেধ , সংগঠন-দল-pিত ােনর মেধ িহংসা খুিঁ জ, দখেত
পাi, আkাn হi, dঃখ পাi। তাi বেল আলাদা কের e িনেয় ভাবেতo
aভ s নi। িকnt আজ e িনেয় আলাদা কের িকছুটা ভাবার pেয়াজন
eেসেছ। কন? কারণ আমরা বশ টর পাi নানান িদক থেক আমােদর
পৃিথবী নামক gহ িবপn। ei িবপnতার মেধ i রেয়েছ িহংসার বাড়াবািড়।
pেত েকর কােছi eর ভুিরভুির দৃ াn রেয়েছ। ei বাড়াবািড় যিদ
আমােদর aপছn হয়, তাহেল eেস পেড় সেচতনভােব িকছু করার pস ।
কী করব? কীভােব চলব? eসব িঠক করার জn িকছুটা কথাবাতাo
দরকার anেদর সে । eিদক থেকi eবার আমরা ei সংখ ার
পিরকlনা কেরিছ। eবােরর মnন হেয় uঠুক িহংসা-aিহংসা িনেয় সমাজ
জাড়া মnেনর a । aব i ei মnেনর a িহেসেব সমাজ জুেড়
iিতমেধ i uপিsত আজেকর নানান আেnালন, তার নতুন িবষয়বst eবং
নতুন নতুন আি ক বা rপ। আsন আমরা pেত েক ব িkগতভােব ei
মnেন aংশ িনi।

িচিঠপt

১. িবষয় : সমsা সমাধােন ‘মnন’
সmাদক
মnন সামিয়কী
সািভেয়ত iuিনয়েনর পতেনর পর িচnার জগেত য হতাশার সৃি হেয়িছল, তার
pিতফলন মাচ-eিpল ২০০৯ সংখ ায় পtেলখেকর িচিঠেত pিতফিলত হেয়েছ। eটা
eকটা বাsব ঘটনা, eেক asীকার করার uপায় নi। হতাশা eমন জায়গায়
পৗঁেছেছ য গভীের িচnা করার i াটা পযn চেল গেছ। কারণ anসnােনর
sাভািবক sৃহা পযn ন হেয় গেছ। পtেলখক সমsা সমাধােনর pেচ ােক মাথা
মাটার কাজ বেল ফেলেছন। aথচ ei কাজ করেত করেতi মানবজািতর মিsে র
িবকাশ হেয় চেলেছ। ‘ ধু কাজ কের যাo, ফেলর আশা কােরা না’, ‘আেnালনi
সব িকছু, লk বেল িকছু নi’ --- পtেলখেকর ভাবনােত eমনটাo আেছ বেল
মেন হে । লখক বেলেছন, ‘িবকl সমাজ গঠন বা sাপন মাkবাদীেদর ঘািষত
pকl।’ িতিন িবেনাবা ভােবেক udৃত কেরেছন, ‘কিমuিনsরা মেন কের রাT
িঘেয়র মেতা eক জমাট aবsা, কিমuিনsরা তা দখল করেল তা আপিন গেল
যােব, রাTব বsার িবেলাপ হেব।’ িকnt মাk বেলিছেলন, িমকে ণীর রাT িকেয়
মরেব। আমলাতnt o sায়ী সnবািহনী সেমত য রাT তা িকেয় মরেব না। তােক
বরং ভাঙেত হেব eবং নতুন রাT গড়েত হেব যা িকেয় মরেব। প াির কিমuন
িছল সi ধরেনর রাT। সািভেয়ত iuিনয়ন সi ধরেনর রাT িছল না, ফেল তা
িকেয় মেরিন। eটা িছল eকিট পুিঁ জবাদী রাT। িকেয় মরার aথ, সমs নাগিরক
রাT pশাসেন aংশgহণ করেব। ফলত, রােTর pেয়াজনীয়তা ফুিরেয় যােব।
বুেজায়া গণতািntক িবpেবর পর iিতহােস সমাজতািntক িবpব হেব --- eটাi
িছল মােkর ধারণা। eবং সমাজতািntক িবpব হেব িব িবpব। িব িবpেবর rটা
হেব iuেরাপ থেক। ei িবpেবর মধ িদেয় মানবজািত ণীহীন সমােজ পৗঁেছ
যােব, পুিঁ জ-সmেকর aবসান ঘটেব। িকnt বাsেব তা ঘেটিন। ফলত মnন পিtকার
জn হেত পেরেছ। eকটা সময় পযn মাk যত শিkশালী িছেলন, আজ তত dবল।
সামািজক-aথৈনিতক গিতpকৃিত যতিদন মােkর ধারণা মেতা চলিছল, ততিদন মাk
পুঁিজপিতেদর কােছ আত িছেলন। বতমােন মাk তত ভয় র নন। িকnt মাk পুিঁ জর
srপ u ঘাটন কেরিছেলন। পণ i য পুিঁ জর uৎস, পুিঁ জর িভিt --- সটা িতিন
দিখেয়িছেলন। ফেল মােkর ভুত মােঝমােঝi তাড়া কের। ফরািস িবpব িছল
বুেজায়া গণতািntক িবpব। পরবতী িবpব হবার কথা িছল সমাজতািntক িবpব। িকnt
বাsেব হল পিট বুেজায়া গণতািntক িবpব; লিননবােদর পিরভাষায় জনগণতািntক
িবpব। পুিঁ জবাদ তার aিnম পেব পৗঁেছ গেছ --- eমন ধারণা তির হেয়িছল।
বাsব দিখেয় িদল ধারণাটা ভুল। িকnt দখা গল আnজািতক পুিঁ জবােদর
(কেপােরট) udব ঘটল। কেপােরট পুিঁ জর সমােলাচনা মnন পিtকা কের, িকnt
সাধারণভােব পুিঁ জবােদর সমােলাচনা কের না, পণ aথনীিতর সমােলাচনা কের না।
পেণ র সমােলাচনা না কের পুিঁ জর সমােলাচনা হঁয়ািল ছাড়া িকছু নয়।
সমােজ িবদ মান সমsাgিল দূর করেত চান, না রেখ িদেত চান? যিদ মেন
কেরন সমsাgিল থাkক আর ‘মnন সামিয়কী’-o থাkক, তাহেল বলার িকছু নi।
আর যিদ সমsা দূর করেত চান, তাহেল দূর করার uপায় খুঁেজ বার করেতi হেব।
eখনi খুেঁ জ পলাম িক পলাম না, সটা sতnt িবষয়।
eকজেনর jর হেয়েছ, jের মাnষটা কত ক পাে , তার বণনা মnন করেব,
কে র িববরণ দেব। িকnt jেরর কারণ খুঁজেত মাথা ঘামােব না। যতিদন jেরর
ভাগািn থাকেব, ততিদন মnেন িববরণ থাকেব।
িনরীহ পণ থেকi ভয় র কেপােরট পুিঁ জর জn। পণ েক বািতল না কের
পুিঁ জেক বািতল করা যােব না। পণ aথনীিতর কারেণi মানব সমােজ ংেসর
সmাবনা তির হেয়েছ। পtেলখক যিদ an িকছু মেন কেরন, তাহেল তা s
কের বলুন। নতুবা মেন করব সময় কাটােনার জn মnেনর সে যুk হেয়েছন।
সেkেt আমার িকছু বলার নi। ‘মnন সামিয়কী’ পিtকা কীভােব চলেব, তা
িনভর করেছ মািলকানা sেtর oপর। কারখানা কীভােব চলেব তা িনভর কের
কারখানার মািলেকর oপর। পাঠক িহেসেব aিধকার pেয়ােগর চ া কের যাব, িকnt
...। হাসপাতােল রাগীর িচিকৎসা কমন হেব, কীভােব হেব, তা িনভর কের
হাসপাতােলর মািলেকর oপর, কমীেদর oপর।

পtেলখক আর eকিট aিভেযাগ কেরেছন য মাkবাদীরা ধুমাt ণীসttার
oপর জার দয়। মাk an সttাgিল দেখিছেলন। িকnt সমাজব বsা পিরবতেনর
kেt an সttার ভূিমকা গৗণ। ণীসttার িবেলাপ ঘটােত হেব বেলi eবং ei
সttার িবেলাপ ঘটেলi পুিঁ জবােদর িবেলাপ ঘটেব বেলi ণীসংgােমর oপর জার
পেড়েছ। an সttার িভিtেত আেnালন পুঁিজবাদেক ছািপেয় যেত পারেব না।
পtেলখক বেলেছন, ‘রাTীয় sের পুিঁ জর ei দানবীয় কাঠােমাটােক মাকািবলা
তা করেতi হেব’। বাঝাi যাে oঁর ধারণা সi aতীেতi পেড় আেছ। পুিঁ জ
রাTীয় sর aিতkম কের গেছ, আnজািতক হেয় গেছ। ফলত আnজািতকভােবi
তার মাকািবলা করেত হেব। আর eখােনi মাkবাদী তেttর সংকট। রাTীয় sের
মাকািবলার তtt মাkবােদ আেছ। ফলত সটা সেকেল হেয় গেছ। পুিঁ জর
আnজািতক কাঠােমাgিল যিদ দেখo না দখার ভান কেরন, তাহেল বলার িকছু
নi। িমকে ণীর আnজািতক সংgােমর anপিsিতেত পুিঁ জেক িবশাল শিkশালী
মেন হেব। সটাi তা sাভািবক। আর িমকে ণীর আেnালন aথাৎ মজুিরদাসেদর
আেnালন ব িতেরেক পুঁিজবাদেক ছািপেয় যাoয়া যােব না। খুচেরা ব বসায়ী,
কৃষেকর aবsান থেক পুঁিজবাদেক ছািপেয় যাoয়া যােব না (তেtt eবং বাsেবo)।
ফলত আজেকর uে দিবেরাধী আেnালেন পুিঁ জবাদী পািটgিলর নতৃt eবং কতৃt
সহেজi pিতি ত হেত পারেছ। আর তথাকিথত িবpবী কিমuিনsরা কৃষেকর,
খুচেরা ব বসায়ীর pিতিনিধ হেয় গেছ। বেড়া জার তারা রাTীয় পুিঁ জবােদর হেয়
সoয়াল করেত পাের, aথাৎ aতীেত িনেয় যাoয়ার oকালিত।
‘ ছােটা কাজ মােন তা সমাজিবি n িকছু নয়’ -- পtেলখেকর কােছ ei
সমাজ eবং পিরসর কতদূর? ‘মnন’ পিtকার িপছেন আnজািতক ম যুk আেছ,
সটা খয়াল আেছ তা? িব সামািজক েমর oপর দাঁিড়েয় kুd সমােজর কথা
বলেছন না তা? িব সমােজর গভীের pেবশ করেল তেবi sাবলmন aজন করা
যােব।
মৗলবােদর খpের পড়েলi মাnষ আিব ােরর আনn থেক বি ত হয়। dািndক
বstবাদ নতুন নতুন আিব ােরর pরণা জাগায়, িদশা দখায়। কননা eখােন কান
িকছুi চূড়াn নয়। “িব েক তির িজিনেসর যৗিগক সমাহার না ভেব pিkয়ার
যৗিগক সমাহার বেল িবেবচনা করেত হেব, যখােন আপাত িsর িজিনসgিল তথা
আমােদর মাথায় সigিলর মানস pিতিবm aথাৎ ধারণাgিল eক aিবি n
পিরবতেনর মধ িদেয়, udব o িবলেয়র মধ িদেয় চেলেছ, যখােন আপাত
আপাতন o সামিয়ক প াদগিত সেtto শষপযn eক kমাgসর িবকাশi জয়ী হয়
--- ei মূল মহান িচnা িবেশষত হেগেলর সময় থেক সাধারেণর চতনায়
eমনভােব পিরব াp হেয়েছ য, তার সাধারণ rপিট আজ আর বেড়া eকটা
asীকার করা হয় না। িকnt মুেখ ei মূল িচnা sীকার করা eবং বাsেব
anসnােনর pিত kেt খুিঁ টেয় তার pেয়াগ করা, e dিট আলাদা ব াপার। িকnt
যিদ ei দৃি েকাণ থেকi সবদা aেnষণ agসর হয়, তাহেল চরম সমাধান eবং
সনাতন সেত র দািব িচরকােলর মেতা শষ হয়; সমs aিজত জেয়র aিনবায
সীমাটা সmেn সবসমেয়i hঁশ থােক। ei hঁশ থােক, য পিরিsিতেত jানিট
aিজত হেয়েছ, তার dারাi স jান িনয়িntত।” (ফেয়রবাখ o িচরায়ত জামান
দশেনর aবসান --- eে লস; িনmেরখ আমার।)
১২ জুলাi ২০০৯
শ র সরকার
পানাগড়, বধমান
সmাদেকর মnব :
জুলাi-আগs ২০০৮ সংখ ায় পাঠক মিতলাল দবনােথর িচিঠ, তার সূt ধের
সেpmর-aেkাবর ২০০৮ সংখায় আপনার িচিঠ, uভয় িচিঠর সূেt মাচ-eিpল
২০০৯ সংখ ায় রঘু জানার িচিঠ eবং সi সূt ধের eবার আপনার িচিঠ --- eকটা
চলমান সংলাপ --- িভn িভn িচnা-পিরসের থাকা মnন-পাঠকেদর eক
কেথাপকেথান। আমার মেন হয় আমােদর সকেলর কােছi ei কথাবাতা বশ
জrির। আপনােক কবল anেরাধ করব, eকটু দখুন তা, কাথায় যন মাঝপেথ
আপনার কথাgেলা aসmূণ থেক যাে । আপিন eকটা ভাবনা থেকi িলেখেছন,
িকnt আেগর পtেলখেকর সমােলাচনার সে তা যুk হল িক?

“ভয় পাi শািno যিদ িসংেহর মেতা গজায়”
িহংসা-aিহংসা িনেয় িকছু কথাবাতা
২ আগs ২০০৯ মnন সামিয়কীর পাঠকেদর eক ঘেরায়া আDায় িহংসা-aিহংসা pসে িকছু কথাবাতা হয়। সmাদেকর পk থেক আেলাচনার সূtপাত করার পর ী সৗরীন ভTাচায
িবশেদ ei pসে তাঁর ভাবনা পশ কেরন। সi সূt ধের সকেলর মেধ িকছুটা সংলাপ চেল। রকেডড কথাবাতা সামাn সmাদনা কের eখােন pকাশ করা হল। আশা কির eমন
eক সমেয়াপেযাগী eবং িবতিকত িবষেয় an পাঠেকরাo aংশ নেবন eবং িচিঠর আকাের িলেখ পাঠােবন।

িজেতন নnী : লালগেড়র ঘটনাবলীেত আমরা লালগড় eবং ঝাড়gােমর
মাnেষর কাছ থেক সরাসির তথ o pিতিkয়া di-i জানার চ া
কেরিছ। আিদবাসী o a-আিদবাসী uভয় সমােজর মেনাভাব আমরা
বাঝার চ া চািলেয়িছ। মnন পিtকায় সামাn িকছু ei মেম pকাশo
হেয়েছ। তেব জানার ব াপারটাo বশ মুশিকেলর। ei pসে i eেসিছল
িহংসার p টা। আমরা দখেত পলাম, িহংসার িবষয়টা কবল রাTীয়
সntাস eবং তার পালটা জবােবর মেধ i সীিমত নয়। হাজার হাজার
gামবাসী য ei বষার মুেখ ছেলপুেল িনেয় ঘরছাড়া হল, তােদর িবষয়টা
িমিডয়ার িরেপােট গৗণ হেয় গল। eর মেধ িক িহংসা নi? তারo
কেয়কgণ পিরবার ঘরছাড়া হেয়েছ snরবেনর ঝেড়। aথচ িবষয়টা রাT,
রাজৈনিতক দল, িমিডয়া কারo কােছi তমন আমল পায়িন। কী pচN
িহংসা! িবপযs snরবেন tাণ িবতরণ করেত িগেয় দেখিছ, সখানকার
সমােজর মেধ --- আিদবাসী-বাঙািল, পাড়ায়-পাড়ায় --- কীরকম
রষােরিষ, sাথপরতা রেয়েছ। যার ঘের মশাির রেয়েছ, সo tােণর
মশাির ছাড়েব না। sেযাগসnানীরা tােণর িtপল বািগেয় িনে । আর
dনীিত তা আেছi। eসেবর মেধ o িক িহংসা নi? রাTীয় িহংসা তা
kমাগত ভয়াবহভােব আধুিনক হেয় uঠেছ। আেমিরকা পািকsােন িবনা
চালেক িমশাiল ফলেছ িবমান ( Dান a াটাক) থেক। িমিডয়া
তািলবানেদর খবর িদে , কত সাধারণ বা া-বুেড়া-মিহলারা ঘােয়ল হে
তার িহেসব নi। ীল ায় কী কাN হেয় গল! মাoবাদীেদর খবর তা
চােখর সামেনi রেয়েছ। eতসব বদনাদায়ক ঘটনা যখন িমিডয়া দাrণ
িমuিজক সহকাের রিঙন কের পশ কের, তার মেধ িক িহংসা নi? ei
সূেti eেস পেড় কেপােরট পুিঁ জর কথা। সৗরীনদা eক জায়গায়
িলেখিছেলন, িব ায়েনর যুেগ পুিঁ জ আgাসী eবং ছলনাময় --- সবটােক
মাথায় রেখ আমরা কীভােব ei আেলাচনায় ঢুকেত পাির?
সৗরীন ভTাচায : িহংসা বা ভােয়ােলn eটােকi eকটা বগ িহেসেব
আেলাচনায় আনা uিচত। কারা করল সটা বেড়া কথা নয়। পৃিথবীর
বািসnা িহেসেব বেড়া কথাটা হল, রােTর gিলেত pাণ গল, না মাoবাদী
gিলেত pাণ গল, eটা সিত i তা শষ িবচাের aত জrির ব াপার নয়।
pাণটা যিদ জrির মেন হয়, তাহেল গল সটাi বেড়া কথা। কী কের
বাঁচােনা যায় সটাi p । কােজi িহংসােক eকটা বগ িহসােব আেলাচনা
করা আিম মেন কির eকটা যুিkস ত কাজ। তার aজs মাtা, মnেনর
গত সংখ ার সmাদকীয়েতo aেনকgেলা মাtা eেসেছ, আরo হয়েতা
যাগ করা যায়। pথেমi য খারাপ কথাটা আমােদর মাথায় আনা uিচত,
সটা বলিছলাম রবীndনাথেক দাহাi পেড়, রঘুপিতর মুেখ য জবাবটা
uিন িদেয় রেখেছন। যখন রাজপিরবােরর রk দরকার হেয়িছল, ষড়যnt
iত ািদ হে , তখন জয়িসংহ কঁেপ oেঠ। রাজরk ... িহংসা ei
ব াপারটা oঁর য তমন পছn নয়, eরকম eকটা কথা বলা মাti
রঘুপিত দড়পৃ া eকটা িনখুত
ঁ ছেnাবd ভাষেণ oঁেক বেক িদেয়িছেলন।
oঁর বkিনেত pধান কথা িছল, জয়িসংহ তুিম িহংসার কথা বলছ? িহংসা
কাথায় নi? আমােদর সমs aিst িহংসার সে সmিকত।

পাকামাকড়, মাiেkাব iত ািদ সব আমার িহংসার বিল। ফেল মাnেষর
ei aবsানটা আমােদর মাথায় িনেয় eেগােনা দরকার। eটা আিম eকটু
বিশ জার িদেয় বলব ei কারেণ, eর uেlাটা আমােদর দীঘিদেনর
সংsাের আেছ --- আমরা মাnষ pজািত আসেল বশ ভােলা eবং
আমরা আরo ভােলা হেত চাi, নাহেল eমন বষার িদেনo আমরা ei
আেলাচনা করিছ কন? eiখােনi গাড়ায় আমার মেন হয়, যােক বেল,
eকটু জল ঢেল eেগােনা uিচত, আমরা ভােলা হেত চাiেলo আমােদর
কপােল ভােলা হoয়া আেছ িকনা, আমােদর ভােলা হoয়া খুব শk।
কারণ --- রঘুপিতর eকটা লাiন িছল --- “... আিম পেদ পেদ
লkেকািট জীবাণু ংস কির”। আিম aিহংসার কথা বলব, িকnt uপায়
নi। আিম সিত i জািন না, রঘুপিতর oi বাচেনর জবাব কী আেছ?
জয়িসংেহর pিত সমs সহাnভূিত o dা রেখo বলেত হয় ... জয়িসংহ
তার য সমাধান করল, aেনক a কেষ বার করল ... আমার িশরায়
uপিশরায় য রাজরk আেছ ... সiটা বার কের দেব। ফেল আপাতত
জয়িসংহ তার মান বাঁচাল। আমরাo ব িkগত sের কu কu oiরকম
কায়দাকাnন কের আমােদর মানটা বাঁচাi। িকnt pজািতগতভােব মাnষ
িহংসার থেক িনেজেক সিরেয় িনেত আেদৗ পারেব িকনা, ei p মাথায়
রেখ eেগােনা দরকার। eভােব eেগােনার eকটা তাৎপয আেছ বেল
আিম মেন কির। eরকম তা eকটা মেনাভাব হেতi পাের, eকিদন রােt
আমার মেন হল, িহংসা থেক সের আসার আমার তা কান uপায়i
নi, তাহেল কাল সকাল থেক যা যা িহংসার কাজ করার আিম কের
যাব। eরo মহান সািহেত uদাহরণ আেছ। ‘কৃ কােnর uiল’-e
গািবnলাল ব িkগত স টাপn aবsায় সারারাত ধের ভেবিছল, s আর
k’র dnd িহেসেব যটা বি মচnd সািজেয়িছেলন, শষ িসdােn eেস যখন
স uপনীত হল, যােক খারাপ বলা হে স পেথ স যােবi। কারণ যাi
বা না-যাi বদনাম তা আমার হেয়i গেছ। ei বেল স পেররিদন
সকাল থেক যা যা করার হয়েতা করেত আরm করল। আমরাo যিদ
সারারাত বেস ei কথাটা ভািব, খারাপ তা হেয়i গিছ, আর কানo
uপায় নi, তাহেল চেলা কাল সকাল থেক বিরেয় পিড় িহংসার পেথ।
ei জায়গায় আিম মেন কির সেচতনতার eকটা ভূিমকা আেছ। আমার
িকnt খারাপ হoয়ার পথ থেক পিরtাণ নi। eরi মেধ oi eকটু যিদ
কম করা যায়, d’হাজার মাiেkাবেক যিদ কানরকেম বাঁচােত পাির, eর
থেক বিশ িকছু করা যােব িকনা আিম জািন না। pজািতগতভােব আমরা
ei জায়গার মুেখামুিখ আিছ। ei হল আমার eকটা কথা।
তারপের eকটা কথা বলার। কান িকছুi না মারেত পারেল ভােলা।
সiটা ধের নাo আিম ভীতু লাক বেল। আিম মশা মারেত পাির কারণ
আমার গােয়র জাের kেলায়। snরবেনর বাঘ মারেত পাির না, গােয়র
জাের kেলায় না বেল। কােজi মশা মারব আর বাঘ মারব না eটা
কানo কথা হয় না। জয়িসংেহর মেতা ব িkগত পাপ sালেনর aিছলায়
আমরা য যার মেতা যুিko হয়ত খুেঁ জ পেত পাির। িকnt তােত
রঘুপিতর জবাব হেব না। আর eকটা ঘর আেছ িহংসার, যটা pায়
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eiবার আমােদর eকটু পির ার কের িনেত হেব ভােয়ােলnটা কী?
কানo িজিনেসরi সংjা দoয়া ভীষণ শk কাজ। িকnt সংjার মেতা না
কেরo eকটা আঙুল রাখার মেতা িচেন নoয়া যেত পাের eiভােব, সব
িকছু মানানসi বুঝসi হে eরকম eকটা আমােদর পিরণত মাnষ
িহেসেব মাথায় আেছ, সiটােক যখন eকটা ধাkা দoয়া হয় --- আিম
যিদ eখন হঠাৎ eকটা লাফ িদেয় িসিলং ফ ানটা ধের eকটা িকছু করেত
যাi, adুত লাগেব --- aথাৎ আমােদর সকেলরi িকnt বােধর eকটা
সীমানা আেছ, সiটা aিতkম করা হল ভােয়ােলn। আজেক সiটা
কীরকম ছািড়েয় গেছ --- পরীkা িদেয় বািড় যাoয়ার পেথ বা া
নারেকেলর মুিচেত লািথ মারেব, সটা আর আমার কােছ খুব স ত মেন
হে না। আিম যিদ কাuেক মাির আর বিল kিত কী হে , সকেল িমেল
যিদ বিল kিত কী হে .... যমন, oi বiটার কথা বলা যায়,
‘কাবুিলoয়ালার বাঙািল বৗ’- ত লিখকা িলেখিছেলন oখােন pেত ক
বািড়েত মাটামুিট িববািহতা মেয়েদর দিনক eকটা মারেধােরর কাটা
আেছ, sামী বািড় িফের খািনকটা মারেব, eপযn কu e িনেয় তমন
মাথা ঘামায়িন। oi বiেত oঁর িনেজর oপর যা হেয়েছ তার য বণনা
আেছ, সটা আমরা িকnt eখােন বেস িবনা িবতেকi মেন নব
ভােয়ােলn বেল। যমন eকটা দূরt পযn oঁেক টেনিহঁচেড় কাঁকড়টাকেড়র মেধ িদেয় িনেয় যাoয়া হত। ... বiেত oi মিহলা িসdাn
িনে ন, িতিন িকnt দশ ছেড় চেল eেলo িবেয় ভেঙ আেসনিন eবং
oi যুবেকর সে সmক রাখেতi চান, তাঁেক an নানািদেকর জn
aত n শংসাপto িদেয়েছন। কােজi ভােয়ােলn কীভােব আসেছ দখুন,
oi কাজgেলা oi সমেয় oi সমােজ oi sােন ভােয়ােলn িহেসেব
িচিhত হে না। আমােদর কােছ anত তা নয়। কােজi সমs সময়
sান-কাল-পাt িনিবেশেষ eকটা সংjা করা যােব তা নয়। oi মুিচর
গlটাi an eক পিরিsিতেত ধরা যাক। ভdমিহলার বািড়েত কারo asখ
কেরেছ, বািড়েত দখবার লাক নi, বা ােক িনেয় িফরেছন, বা াটা
মুিচর আকষেণ মূল রাsা থেক মােঠ নেম পেড়েছ বেল িতিন যিদ oেক
িতরsার কেরন, আমরাi িকnt তখন সটােক আর ভােয়ােলn িহেসেব
িবেবচনা করব না। ei বােধ আমােদর হাত রাখেত হয়, ei বাধ িদেয়i
আমােদর কানটা ভােয়ােলn আর কানটা নয় িঠক করেত হয়। যমন,
বা া রােt পড়েত িগেয় ঘুম পেয় গেছ, ঘুিমেয় পড়েছ। আিম তােক
দরকার মেতা খুিঁ চেয় জািগেয় রেখ d’eক ঘা --- eেকবাের বা ােদর
দoয়া হয় বেল আমােদর চনাজানা বৃেtর মেধ খবর পাiিন --- eকটু
বেড়া হেলi বা ােদর নানারকম ঘুম ভাঙােনার oষুধ-টষুধ তা িছল,
eখনo আেছ, eকটু বাধহয় কেমেছ, জািন না। uেlা ভােয়ােলেnর
গlo আমার চনা বৃেtর মেধ i রেয়েছ। ধরা যাক ei গlটা। eকটু
আিথক asিবধার পিরবােরর eক যুবক িফিজেk aনাস িনেয় িবeসিস
পাশ কেরেছ। বাবার িটিপকাল বkব , ছেল িবeসিস পাশ কেরেছ,
eবার eকটা চাকির-বাকির দেখ িনেলi হয়, আিম আর কত টানব।
যুবক িফিজেk ফাs kাস aনাস পেয়েছ, স আরo পড়েত চায়। তার
eক দাদা যুবকেক মদত কের কলকাতা িব িবদ ালেয় eমeসিস- ত ভিত
কের দন। ফেল স কলকাতা িব িবদ ালেয় যায়, বািড় eেস বািড়র
লােকরা ঘুিমেয় পড়েল রােt পড়া না কের। বাবা টর পেলi ঘের eেস
siচটা aফ কের দন। eটাo eকটা ভােয়ােলn। তাহেল egেলার
pেত কটােকi ভােয়ােলn বেল মেন িনেত asিবেধ নi। িকnt সংjা
িদেত গেল eকটু asিবেধ হয়।
eখােন ভােয়ােলn শbটা ব বহার করা ভােলা সmবত ei কারেণ,
িহংসা শbটা আমরা বেল বেল, চােখ য ছিবটা আেস --- যমন,

দখাo যায় না, শানাo যায় না, চােখo পেড় না, যা িনেয় আমরা িবষn
পযn হেত পাির না, সটা হল িহেডন ভােয়ােলn, sp িহংসা। eটাo
িকnt আমােদর pায় সমs আচরেণর মেধ , আমােদর মেনাভি র মেধ
বাসা বঁেধ আেছ। দীঘিদন ধের আমরা য ভাবনা iত ািদ আ য় কের
বেড় uেঠিছ, সiখােন আমােদর িশkাpিkয়া aসmব জrির বেল
আমার মেন হয়। কারণ ছােটােবলা থেকi তা আমরা eকধরেনর
িশkাpিkয়ার মেধ বেড়া হি তারi মেধ eেকবাের aজানা, aেচনা
aবsায় গাপেন ভােয়ােলn --- িহংসার থেক বাধহয় ভােয়ােলn শbটাi
ভােলা --- বাসা বঁেধ আেছ, যার থেক পিরtাণ নi।
আমার চােখ দখা eকটা গl িদেয় বিল। আিম য আবাসেন থািক,
িঠক তার িপছেন বা ােদর eকটা isুল আেছ, খুব সmpিত isুলটা
পােশ an বািড়েত চেল গেছ, আিম কেয়ক বছর আেগর কথা বলিছ।
আমােদর বেড়া গটটা িদেয় ঢুেক মােয়রা aেনেক সংেkপ কের চেল যান।
eকিদন আমার জানলায় বেস দখা eকটা দৃ । বা ার পরীkা িছল, oi
ছােটা বা া তারo পরীkার eকটা p পt। সিদন বাধহয় বাংলা
পরীkা িছল। মা p পtটা হােত oেক সিn সমাস কানটায় কী িলেখেছ
িজjাসা করেত করেত যাে ন আর o আলেগােছ anমেন িকছু utর
িদেত িদেত যাে । তার চেয় আমার কােছ যটা i টােরিsং, আমােদর
আবাসেনর মেধ aেনক নারেকল গাছ আেছ, সi নারেকেলর মুিচ পেড়
থােক, o oiরকম eকটা পেয়েছ, তা িনেয় ফুটবল খলেত খলেত
যাে । খলেত খলেত eকটা শট রাsা বরাবর সাজা না িগেয় eকটু
বঁেক গেছ। ফেল o রাsা থেক নেম মােঠ নেম গেছ। oর মেন তা
মুিচ। মাo বশ খািনকটা eিগেয় যাবার পের তািকেয় দেখন, eতখািন
গ াপ হেয় গেছ। মা তা রেগ ... আমার দেখ মেন হেয়িছল, eর মেধ
eকটা pচN ভােয়ােলn আেছ ... আিম সটা eকটা পিtকার জn তখন
িলেখoিছলাম, পিtকা সmাদেকর খুব eকটা মনঃপুত হয়িন। আমােদর
চলােফরায় চাখ খালা রাখেল দখব, ei ভােয়ােলn pিতিদন কী pচN
সব কাN ঘিটেয় চেলেছ। oi বা ার তা নারেকেলর মুিচেত লািথ
মারবারo aবকাশ নi। oর পরীkা িদেয়o মুিk নi। পরীkা দoয়ার
পর কানটা িঠক িলখিল, কানটা ভুল িলখিল ... তারপর oর সহপাঠীর
থেক যিদ d’নmর কম পেয় যায়, তাহেল oর কপােল কী আেছ, ক
জােন! ei িজিনসটা যিদন থেক o isুেলর ঘের ঢুকল, তার পরিদন
থেক r হেয় গল। eo তা eক সাংঘািতক কাN। তার সে
সাmpিতককােল আরo aেনক িকছু যাগ হেয়েছ ... িরেয়িলিট শা িনেয়
যা ঘটেছ, তা িনেয় খবেরর কাগেজ আপনারা pচুর পেড়েছন। তা eতদূর
গিড়েয়েছ, পালােমে ট e িনেয় p o uেঠেছ। ei pাgাম বn করার দািব
uেঠেছ। eটা লkণীয় য বn করার কথা ei দৃি েত নয় য eটা eকটা
ভােয়ােলn, ei দৃি েত য eটা ভারতীয় ঐিতেhর পিরপnী। ei
ঐিতhটা হে , আমার anরমহেল যা-i থাক, সটা যন জনপিরসের না
আেস। oi শােয়েত eেকবাের সাজাসাপটা আঁেতর কথা p করা হয়,
সটা ভারতীয় ঐিতেhর পিরপnী। িরেয়িলিট শােয়েত কী হয় ei pিতিট
pাgােম কমিপিটিটিটভ ব াপারটােক eমনভােব pেজk করা হে aসmব
সিফিsেকেটড, aসmব ভােয়ােল ট। িনuিkয়ার বামার ভােয়ােলn
আমােদর যা হাক eকটা মাটামুিট আnাজ হেয়েছ, িকnt eiরকম বh
ভােয়ােলেnর নিজর আমােদর দনিnন জীবেন রেয়েছ eবং kমাগত
জিড়েয় যাে --- যটা িকnt আমরা ভােয়ােলn বেল িচনেতo পারিছ
না। eখন eiখান থেক কথা বলেত আরm করেল eতদূর গাড়া ধের
টান পড়েব য আমােদর ছেড় দ মা কঁেদ বাঁিচ বলা ছাড়া আর কানo
গিত থাকেব না।
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aসmব ঋণী। ei কথাটা আমরা pায়i ভুেল যাi। কীরকম ভুেল থািক,
ei মটাফর িদেয় বলা যায়, িবjান আমােক শখাে য আমার ei
চামড়ায় pিত বগiি েত eক িবরাট পিরমাণ চাপ আেছ। সi চাপটা তা
আিম টর পাি না। an সমs সাম াবsার জn সটা আমার শরীের
সেয় যাে । তমিন ei ঋেণর কথাটা। eখােনo আমার ঋেণর বাধ
আমােক সদাসবদা পীিড়ত করা uিচৎ। িকnt aেনকgেলা কারেণর জn তা
হয় না। আমােদর িশkাদীkা, সংsৃিত, মেনাভি সব িমিলেয় eকটা চাপ
সৃি করেছ। eর পছেন eকটা কndীয় ধারণা বাজারিভিtক aিধকােরর
বাধ থেক আসেছ। আিম ei বাতল থেক জল খেত পাির। কন?
কারণ আিম বাজার থেক পয়সা িদেয় সটা িকেনিছ। আমরা িচিন না
eমন eকজন, যার তৃ া আেছ, ঘের ঢুেক eiটােত হাত িদেত গেল,
আমরা বলব, কী হে ? কারণ আিম তােক gহণ বা anভুk করেত
পারিছ না। তৃ াটা eখােন বেড়া ঘটনা নয়, বেড়া হে বাজােরর aে
aিধকারেবাধ। eটা eতটাi সহজাত আমােদর হেয় গেছ, তৃ া-kুধাপিরে দ-বst-আবাসন iত ািদ --- ei য eেকবাের বstগত pেয়াজেনর
সামgী থেক kমাগত আমােদর দূের সিরেয় িনেয়েছ। pিkয়াটা pায়
aদৃ ভােব anত কেয়কশ বছর ধের তা ঘটল, eখন যখােন দাঁিড়েয়েছ
সখােন pেয়াজন বা িনড হািসর p হেয় গেছ। তৃ া পেয়েছ বেল কu
যিদ বেল জল খাি , আমরা হেসi uিড়েয় দব --- মােন? ei জলটা
তা আমরা eেনিছ। আমরা কখেনাi pায় ei কথাটা ভাবিছ না, সমs
িকছুi আসেল সকেলর। eiজn আিম ঋেতর ধারণাটা eেনিছ --- ঋেতর
মেধ িকnt pাণী-apাণী সব পড়েছ। ঋেতর মেধ িকnt জড়
eকiরকমভােব আসেছ। জড় আর চতেnর মেধ িবভাজন কের
চতnেক হায়ারািককািল a াের করা, তা িকnt ঋেতর ধারণায় নi।
ঋেতর ধারণার মেধ আিম যতটা দখেত পাi, সমs িকছুর মেধ তামার
eকটা kt eকটা কােণ রেয়েছ। কােজi তুিম িকnt সব সময়i kি ঠত,
ঋণgs --- ei বােধ যিদ তুিম থাক --- তাহেল আমােদর aেনক িকছু
করার আেছ।
ei pসে anদাশ র রায় eকটা কথা বলেতন, আিম বশ
কেয়কবার oঁর কােছ েনিছ। িতিন কন ছড়া িলখেতন? eকািধক
সভাসিমিতেত utরটা িদেতন --- আিম ভেব দখলাম, আিম তা
আসেল িকছুi পাির না, আিম ধানচাল ফলােত পাির না, জামাকাপড়
বুনেত পাির না, আমার যা যা লােগ তার pায় িকছুi আিম করেত পাির
না, সবi তা আমােক aেnরা কের দয়। আিম anেদর জn কী করেত
পাির? িতিন ভেব ভেব oঁর eকটা utর --- জয়িসংেহর মেতা,
জয়িসংহ ভেবিছল, আমার শরীের রাজরk আেছ, তাi আিম িকছুটা
িদেত পাির, uিন ভাবেলন আমার কলেম ছড়া আেছ, আিম ছড়া িলখব।
eকথা বেল িতিন যটা যাগ করেতন, আিম kkর বড়াল পািখ ফিড়ং
eসব িনেয় ছড়া িলখব। oঁর ভাবনা anসাের uিন ঋেণর কথাটা বেলনিন,
anত আিম িনিন, িকnt uিন eiভােব সmেকর কথাটা বেলিছেলন।
eটা আমােদর যা চােখ আঙুল িদেয় দিখেয় িদে , তা হল, সmেকর
কথা। আিম িকnt আসেল িব bhােNর সে সmেক জিড়েয় আিছ। আর
aিধকারেবােধর ei য কথাটা বললাম, বাজারিভিtক ... aিধকারেবােধর
রাজপথ আমােক pেয়াজন থেক সিরেয় kমাগত যখােন ঠেল িদে ।
eখন snরবেন aেনেক tােণর কাজ করেছন। tােণর pসে ei
pেয়াজেনর কথাটা ভােলাভােব খয়াল করা যায়। বাংলােদেশর
aথনীিতিবদ আিনsর রহমান oঁর eকটা লখায় কথাটা বেলেছন। বnার
সময় tাণ িনেয় িগেয়িছেলন oঁরা িশkক িশিkকা আর ছাtছাtীরা।
pেয়াজেনর তুলনায় যটুk tাণ িনেয় যেত পেরিছেলন তা িছল যেথ

sুেলর বা ােদর শািs দoয়া হে , ডাsার ছুেঁ ড় মারা হে , তােত
কu ajান হেয় যাে , d’eকজন মারাo যাে --- egেলােক িহংসা
বেল মেন িনেত আমােদর asিবেধ হয় না। িকnt an যgেলা, sp বা
aদৃ , সgেলােত তা আমরা িহংসা শbটা ব বহার কির না। িকnt
ভােয়ােলn শbটার য ব বহার তােত egেলা সহেজ eেস যায়। eটােক
আমােদর আেলাচনার মেধ যুk করা আমার কােছ মেন হয় খুব জrির।
কারণ সমাজটােত তা আমরাi আিছ, ভােলা-মn আমরাi করিছ, যৗথ
বািহনী আমরাi করিছ, মাoবাদীo আমরাi করিছ। তাi আমােদরটা কী
হেব, eটা আমােদর দখা দরকার।
eেkেt িতনেট ধারণা যিদ আমরা eকটু মাথায় িনেয় ভািব, তাহেল
আমার যখন ভয় র িকছু করেত iে করেছ তখন খািনকটা বাধহয় --িনsার বা পিরtাণ পুেরাপুির হেব eরকম তা আিম মেন কির না --িনেজেক সংযত করেত পাির। আিম ভারতীয় ধারণা, পা াত ধারণা
eরকম আলাদা-টালাদা করিছ না, সmবত egেলা িমেশi আেছ। িতনেট
শb যিদ আিম বিল, eকটা হে ঋত, আর eকটা হে ঋণ, আর
তৃতীয়টা হে সাম । ei িতনেট আিম eকটু সাজােত চাi eভােব যােত
ভােয়ােলেnর p টােক a ােDস করেত তা আমােদর খািনকটা সাহায
করেত পাের। ঋত-র ধারণাটা য আিম বুিঝ তা মেন করার কানo কারণ
নi। িকnt aেনকিদন ধের আমার মাথায় eটা রেয়েছ। ঋত ভারতীয়
দশেনর খুবi ব াপক ধারণা, নানান জায়গায় eটা ছিড়েয় আেছ। যিদ কu
uদ মী হেয় aিভধানgেলা দেখ সখােনo eর নানান মােন পাoয়া যেত
পাের। eকটা aেথ ঋত শbটা সাজা, মােন হল সত বা Tুথ। িকnt য
pসে আিম eটােক ব বহার করেত চাi, সটা আরo ব াপক। eকটা
মহাজাগিতক িবnােসর কlনা, সব িকছুর eকটা aডােরর কlনা। কu
বলেতi পােরন eটা মটািফিজকাল ধারণা, aব i তাi। eiবার য
কানo দৃ িজিনস, বst বা ব িk, তােক দখবার, বাঝবার, ভাববার
সময় eকটা িবnাস, eকটা ম eটা দরকার ... eকটু আেগ যটা
বললাম, বা া লাফ িদেল আমার ধাkা লােগ না, িকnt আিম হঠাৎ eখান
থেক লাফ িদেয় পড়েল আমার ধাkা লােগ। য মটািফিজকাল িচnা
থেক eভােব ভাবা হে , সটা eকটা িবnােসর টামেস িগেয় বুঝেত
পারা যায়। যgেলা আজকাল িবjােনর ভাষােত eভােব বলা হয় কাথাo
eকটা কান িডsােবn, পাটােবশন জনােরট করলাম ... utর মrেত
eকটা িকছু জনােরট করলাম snরবেনর আiলার kেt িগেয় তার
pভাব টর পাব। সিত কথা বলেত কী আমােদর sনািম, সটা না হয়
eকটু ঘেরর কােছ iেnােনিশয়া থেক r হেয়িছল। eiবার ঋত-র
ধারণা যটােক িচিhত করার চ া করেছ, সটা িকnt eকটা িবরাট মােপর
িবnাস, যা কu হয়েতা চােখ দখেত পােব না, িকnt ei িবnােসর
ধারণাটা কােজ লােগ। eবং oi aেথ শাstিচnা, nায়-anােয়র p ,
gহণেযাগ বা gহণেযাগ নয়, বিজতব িকনা --- ei সমs িবচাের িকnt
eকটা বেড়া মাপকািঠ আেছ, ঋেতর সে যাগটা কীভােব হে তা
িবচার করা। য কারেণ মহাভারত iত ািদেত eমন বh ঘটনা পাi যা
আমােদর সচরাচর নীিত- নিতকতার মােন িবচার করেল eত adুত, eত
anায় মেন হেব। মেন হেতi পাের তারা oi পিরমাণ anােয়র কথা
ভাবেছন কী কের? তার eকটা সmাব utর, য aডাের আমরা oটা
দখিছ, তারo িপছেন an কান বেড়া aডার আেছ, যখােন oi
ছােটাখােটা nায়-anােয়র তাৎপযi বদেল যােব। কন আিম ei কথাটা
বলিছ, যিদ আমরা ei ধরেনর ভাবনায় খািনকটা শিরক হেত পাির, তার
সে যিদ ঋণ কথাটা যাগ কের িনi, তাহেল eকটা বােধর p
grtপূণ হেয় uঠেব। সটা হল, আমরা pেত েকi pেত েকর কােছ
5

কের দখা যেত পাের, বেড়া জার সত aথটা পাoয়া যেত পাের।
ছাtছাtীেদর কােছ ei শbটার মােনi নi। মােনটা হািরেয় গেছ। সত
aথটা যিদ d’চারজন বলেতo পাের, an aথটা িকnt নi। কারণটা কী?
আমােদর িশkাদীkা --- কমন uiসডম যােক বেল --- eসেবর মেধ তা
ei শbটা আেসিন। যমন, কমন uiসডেম আমরা পেয় যাi, পৃিথবী
গালাকার। সিত সিত পৃিথবী গালাকার, eটা িক আর আজেক কu pমাণ
দেখ বিল? পেয় গিছ কমন uiসডেম পৃিথবী গালাকার। িকnt ঋেতর oi
ধারণাটা মাঝপেথ আমােদর কাছ থেক হািরেয় গেছ। eটা eকটা কথা।
eবার ঋত যিদ আমার কােছ থাকত, তাহেল ঋেণর pসে সmেকর
কথাটায় আিম িফরেত পারতাম। কন সmেকর কথায় ফরা জrির মেন
করিছ? eiজn, কারণ aিধকার বা বাজারিভিtক সমg ধারণা, আমার য
তথাকিথত জীিবকা বা uপাজেনর িবষয় িছল, তার মেধ eিফিসেয়িnর
ধারণা খুব জrির। eটা eেকবাের িশেরাধায কের eিগেয়িছ সবt --eিফিসেয়িn না হেল আমার চলেব কী কের? সরকাির বা রাTীয় ব বsায়
কানo িকছুর ভতুিকর কথা uঠেলi আনnবাজার থেক r কের পাড়ার
চােয়র দাকান সবt সরগরম হেয় oেঠ --- ভতুিক িদেয় িক দীঘিদন চলেত
পাের নািক? eিফিসেয়িn কথাটা যিদ আমরা বািড়েত বেস িচnা কির,
তাহেল দখব ‘eিফিসেয়িn’ িকnt তামােক ‘pেয়াজন’ থেক সিরেয় িনেত
pায় বাধ । িঠক যভােব বাজােরর aিধকারেবােধর ধারণা িদেয় য মাnেষর
ত া পেয়েছ তােক জলপান করেত িদiিন। কারণ তার বাজােরর aিধকার
নi। eটাi তা aমত সেনর eনটাiেটলেম ট-eর ধারণার মূল কথা। খাদ
ততািlেশর মnnের িছল, িকnt খােদ র aিধকার িছল না। িছয়াtেরর
মnnের বলা হয়, খাদ uৎপাদনi কম হেয়িছল। ততািlেশ তা বলা হয়িন।
aিধকারেবাধ আমােক যখান থেক সিরেয় িনেয় aিধকােরর হাioেয়েত দাঁড়
কিরেয় িদেয়েছ ... আমার মেন মেনi বা কী জািsিফেকশন --- পয়সা িদেয়
িকেন eেনিছ। আিম পয়সা না িদেল তা oরo জীিবকা সফল হেব না।
কােজi আমার িবেবকo eখােন খুব শাn। আিম পয়সা িদি বেল oরo
pেয়াজন িমটেছ। ei য aডার, ঋেতর ধারণার মেধ o িকnt eকটা
aডােরর ধারণা রেয়েছ, aত oপর থেক নয়, eেকবাের ভতর থেক। ঋত
আর ঋণেক মলােত চাiিছ oi কারেণ। সাম াবsার kেt --- আমরা
যখন গা ীবd কানo িকছু ভািব, তখন ব িk পােশ থেক যায়। ব িkেক
সামেন িনেয় eেস eকটু নাড়াঘাটা কের দখা দরকার। সiটা দখেল দখা
যায়, সাম াবsার eতi তীb aভাব ঘেটেছ, আিম যা করিছ --- aিstবাদী
দশেনর টাম ব বহার কের বলা যায় --- সgেলা আর aেথনিটক নয়।
আিম তা আর সাম াবsায় নi। টগবগ কের ফুটn aবsায় কী কের বসিছ,
সটা আর আমার aেথনিটক a াকশনo হে না ... য কারেণ লk
কrন, রাজৈনিতক মে আমরা য বkৃতা করিছ, নেম িগেয় পািট aিফেস
িগেয় িনেজরাi আেলাচনা করিছ --- ei তা বেল eলাম, আমার তা আর
িকছু করার নi, পািট লাiন। ei কারেণ য শাসকদেলরা আজ স েট
পেড়েছন, তােদর ঘর আর বার বিরেয় পড়েছ, সামলােনা যাে না। ঘর
আর বার সামলােনা যত তখনi, যতিদন eক ধরেনর সmেলn aব aডার
িছল। সটা আজ --- সmpিত লাকসভা িনবাচেনর পের --- আiলা ঝেড়র
মেতা eক ঝেড় eতi িবপযs য মলােনা যাে না। ফেল eকi িজিনস
িকnt ব িk িহেসেব আমরা দখিছ, eতটাi aিবns হেয় আিছ সাম াবsার
aভােবর মেধ য আমােদর কানo িচnা আর তমন কের পৗঁেছাে না
কাথাo। ঋত কথাটাo যিদ বিল, dেবলা eত aসত কথা বলেত বাধ
হi, তাহেল আমার aসাম াবsার স ট তা আরo gিলেয় যাে ।
ভােয়ােলnেক a ােDস করেত গেল ei কথাgেলা যিদ আমরা
িনেজেদর মেধ o আেলাচনা করেত পাির, হয়েতা িকছু কােজ লাগেব।

কম। sাভািবক। শািড় ব টন করা িনেয় সংকট দখা িদল। সবাi চাiেছ,
মাt কেয়কটা শািড় হােত। oঁরা বয়sা eকজন মিহলার হােত oঁেদর
সংgেহর সবকটা শািড় তুেল িদেয় বলেলন, মািসমা আমােদর যা দoয়ার
আপনােক িদেয় িদলাম, eবার আপিন যােক যা দoয়া pেয়াজন সটা
িদন। আপিন তা eঁেদর সবাiেক জােনন। eটা oঁর মেতা eকটা eসেকপ
rট। pেয়াজেনর কথা থেক আমরা সের যাি । পািট, রাজনীিত সখােন
kমাগত বাধা হেয় দাঁড়াে ।
ei জায়গায় আিম সােম র কথাটা আনব। সাম বলেত য aথ
আমােদর বিশ চনা সটা হল সমতার aথ। সi aেথর সে জিড়েয়i
িকnt eকটা an aবsা আেছ, যটা আমরা eiরকম ধরেনর pসে
ব বহার কির, যমন, লালগেড় আপাতত eকটা সাম াবsায় পৗঁছােনা
গল। eiবার সাম াবsা eবং সাম , মূল জায়গায় িচnাটা িকnt eকi
আেছ। eকটা সমতা। আিম খুব aিsর বাধ করিছ। যতgেলা িচnাভাবনা-িবেবচনা আমােক পীড়া িদে , আিম খুব aিsর aবsায় আিছ,
িসdাn িনেত পারিছ না। যখন তা িনেত পারলাম, কান eকরকম
সাম াবsায় বা সমতায় পৗঁছালাম। ei সমতা মােন িক ikয়াল? eটা
eকটা ikiিলিbয়াম। সমতার সে জিড়েয় য সাম াবsার িচnা, তা য
সব সময় ikয়াল হেব তার কানo মােন নi। nায aবsা হেলi
চলেব। eখােন পািটগািণিতক সমতার p uঠেব না। তা য oেঠ না,
eমিনেতi দখিছ আমরা। আমােদর আধুিনক আেলাচনার মেধ aনবরত
সংরkেণর য কথাটা uেঠ পড়েছ --- মেয়েদর সংরkণ, দিলত সংরkণ,
য কান aনgসর ণীর সংরkণ --- oটা eক ধরেনর iনikয়ািলিট।
oi iনikয়ািলিটেক তুিম সমথন করছ কন? দীঘিদন ধের য ব না
iিতহােসর মেধ িদেয় হেয় eেসেছ, তার জn তুিম আজেক eকটা কৃিtম
uপায় বার করছ, খািনকটা aসােম র মেধ সােম পৗঁছােনা। কােজi
p টা িকnt পািটগিণেতর aে র সমতা নয়। সােম র মূল ধারণাo তা নয়,
মূল ধারণা nায তা।
সাম াবsার কথাটা আিম আরo eকটু আনেত চাiিছ, িবেশষ কের
ভােয়ােলেnর pে । আমরা aেনকসময় ভােয়ােলn িনেয় যখন আেলাচনা
করিছ, তখন সংগিঠত রাজৈনিতক দল, সংগিঠত পাড়ার kাব, মািফয়া
গা ী ei চহারাটা সহেজ আেস। an যটা aত সহেজ আেস না, সটা
হে ব িk িহেসেব ... ব িk িহেসেব সকাল থেক rিটন যিদ িহেসব
কির, কত ভােয়ােলn আমরা কের চেলিছ। ভােয়ােলn সবসময় আমরা
হােতনােত করিছ তা নয়, িকnt পিজশন িনি । পািরবািরক ভােয়ােলn,
sুেলর kাসঘেরর ভােয়ােলn। kােস aনবরত আমরা ছােtর p চেপ
িদি , ছােtর মাথায় হয়েতা aেনকিদন ধের eকটা p ঘুরেছ, িকnt oটা
আজেক িশkক িহেসেব আমার টিপক নয়, আিম হয়েতা তমন তিরo
নয় oi pে র utর িদেত, আিম তােক থািমেয় িদলাম। যটােক ভােলা
বাংলায় বলা হয় ব িkর িবেশষ aিধকার --- pেরােগিটভ aব e িটচার।
eiরকম pেরােগিটভ তা aহরহ ব বহার করিছ আমরা। eigেলা যিদ
আমরা ভােয়ােলেnর বেগর মেধ anভুk করেত পাির, তাহেল আমরা
দখব, আসেল আিম আমার িনেজর মেধ কার সাম াবsা থেক িবচু ত।
আমার কতরকম কতৃেtর pেয়াজন পেড়, আিম মাnষ তা। কােজi
আমার eকটা মন বেল, আিম oi তৃ াত মাnষেক জল খেত বাধা িদেত
গলাম। আর eকটা মন asিs বাধ কের। সi কারেণ আমার পেকেট
যিদ বােস কu হাত দয়, বাধা দoয়ার জn আমার পেকেট হাতটা চেল
যায়। ভাবেল নাo যেত পারত। ভােয়ােলেnর সে আিম eটােক যাগ
করিছলাম oi জায়গায়, আসেল ঋেতর ধারণা থেক আমরা দীঘিদন
eতটাi িবচু ত য ঋত শbটাi আর আমােদর কােছ pায় নi। সমীkা
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aিনn দt : মn জগেত সকলেকi আমরা ikয়ািল ভােয়ােল ট আমরা
দখিছ। মাnষ d’হাত খািল কের মাথা তুেল দাঁড়ােলা, িশরদাঁড়া সাজা
হল, bেনর oজন বাড়ল, oটাi ভােয়ােলn হেতi হেব aিনবাযভােব তা
নয়, পিজশনটা ভােয়ােল ট। বাঘ eবং িসংেহর মেধ িসংহ িখেদ না পেল
কাuেক মাের না, িকnt বাঘ যখন-তখন মাের। হিরণ তা কাuেক মাের
না, পািখেদর তা p i নi। মাnেষর মেধ eকটা পােটিnয়াল
ডsTািkভেনেসর ব াপার eেসেছ, আবার uেlাটাo সিত । eখন লস
ডsTািkভেনেসর pে , পিলিটকাল পািট, বামপnীেদর গাড়ােতi eকটা
ভুল হেয়েছ, যটােক oরা ডেমােkিটক স Tািলজম বেলেছ, তােত
ডেমােkিস আর থাকত না, স Tািলজম p াকিটস হেয়েছ। গাড়ােতi তা
হেয়েছ eমন নয়। িকnt কালkেম যটা হেয়েছ, ডsTািkভেনসটা কিমেয়
anটা বাড়ােনা, তার kমতাi রiল না। oয়ান ডাiেমনশনাল ম ান। ...
শমীক সরকার : ভােয়ােলn িক আেগর তুলনায় কেমেছ না বেড়েছ?
সৗরীন ভTাচায : কেমoেছ বেট, বেড়oেছ বেট। eক ধরেনর ভােয়ােলn
হয়েতা কেমেছ, an ধরেনর বেড়েছ। কৗিটেল র আমেলর মেতা কান
কেট নoয়া, নাক কেট নoয়া আজ হয়েতা নi। িকnt সমাস, সিn
ভুল করেল বা ােদর কী হে ? আেগ eসব িছলi না হয়েতা।
কাজল মুখািজ : নারীrণ হত া করা হে ।
সৗরীন ভTাচায : টকিনকটা পােlেছ।
aিনn দt : নরoেয় …।
কাজল মুখািজ : আমার যটা মেন হয়, িহংসা eটাi, আিম বা আমরা,
সামািজক কারেণi হাক বা ঐিতহািসক কারেণi হাক, য য ধারণাgিল
কির, সi ধারণাgিলর সােথ য য ধারণা মেল না, ei য dেটা বগ
তির হল, ei সmেকর মেধ i ভােয়ােলnটা রেয় গেছ। আমার থেক
য eকটা aপর তির হে , আমার মেতা নয় যারা, সখােন আিম
কীভােব ঢুকিছ, ঢাকাটা যত ভয়ানক হেব ভােয়ােলেnর মাtাটা ততi
ভয় র হেব।
শমীক সরকার : ঢাকাটা ভয় র হেব মােন বুঝেত পারলাম না।
কাজল মুখািজ : মেন কর, iসলািমক আiন যখােন আেছ, শিরয়ত
আiন যখােন আেছ, সখােন মেয়রা য বারখা পরেছ, তােদর sাধীন
aিst --- তার oপর সমাজ o রাT লk রাখেছ eবং তার oপর
বারখাটা চািপেয় িদেয়েছ। eটা aব i eকটা ভােয়ােলেnর uদাহরণ।
িকnt যিদ আিম uেlাটা দিখ। তুরেsর eকজন মিহলা eমিপ, যেহতু তা
‘ সkলার’, বারখা পের িগেয়িছেলন বেল তাঁেক পালােমে ট ঢুকেত
দoয়া হয়িন। eটাo ভােয়ােলn। িbেটেনর eক ছাtী ‘iয়ং মুসিলম’ নােম
eক পিtকায় eক িবরাট pবেn িলেখিছেলন, বারখা পরা আমার
aিধকার।
সৗরীন ভTাচায : সmবত eখােন p টা হেব, ei য aপর, eেক আিম
কীভােব gহণ করব?
কাজল মুখািজ : যিদ আিম তােক sীকৃিত িদi, তাহেলi ভােয়ােলেnর
মাtাটা aেনক কেম গল। পিরবাের যখন eকটা মেয়
রবািড়েত
আেস, তখন স eকজন আuটসাiডার। পিরবােরর কাডgিল যখন তােক
মানেত বলা হয়, তামােক ei ei িজিনস মানেত হেব, স যিদ সটা না
মােন, তখন তােক ব করা, িবdrপ করা, কটূিk করা। egেলা aব i
ভােয়ােলেnর মাtা। সটাi বাড়েত বাড়েত পুিড়েয় মারা iত ািদর িদেক
eিগেয় যায়।
সৗরীন ভTাচায : aথাৎ আমরা aপরেক সহজভােব gহণ করার মেতা
কান pstিত দখােত পাির না।

কাজল মুখািজ : ei সংsৃিতর oপরi aেনকখািন িনভর করেছ িহংসার
সmকটা। যটা পািটর কথা হে , বিশরভাগ পািটর হােত eকটা সত
আেছ, eকটা pেজk আেছ। স সাশাল iি িনয়ািরং করেব। সi
সাশাল iি িনয়ািরং pেজেkর মেধ আমরা --- যােদর জনগণ বেল বলা
হয় --- আসেল তারi মেধ নাটবlু সব। তার মেতা কের নাটবlু
সাজাে , ei সাজােনার মেধ যখােন asিবধা হেয় যায় সখােন
গNেগাল লেগ যায়। য দল যত আদশবাদী হয়, তােদর তরফ থেক
জনগেণর সমsাটা বিশ হয়। কিমuিনs পািটর তরফ থেক সারা
পৃিথবীেতi সমsাটা বিশ eেসেছ, কারণ তারা দৃঢ়pিতj য তােদর মেতা
কেরi তারা সমাজতnt বা সাম আনেব। সiজn ‘সমাজতািntক
রাT’gেলােত কী ভয় র সব ঘটনা ঘেট গেছ। ... আমার মেন হয়,
লালগেড়o সমsা সটাi। মাoবাদীরা ধেরi িনেয়েছ য তােদর পথ ছাড়া
an যা িকছু ভুল পথ।
সৗরীন ভTাচায : য িজিনসটা আপিন কিমuিনs পািটর মেতা বা
সািভেয়েতর মেতা িবরাট সংগঠেনর kেt বলেলন, আমােদর টরিরs
বা sাধীনতা সংgামীেদর kেto মূলত eকi িজিনস িছল। eকটু
জনারালাiজ কের দিখ, আবার যিদ আমরা িনেজেদর িদেক eকটু
তাকাi, য কানo সংগিঠত p াকিটেসর ei সমsা আেছ, সংগঠেনর
সে ব িko দায়ী হেয় যাে । আমরা pেত েকi মেন কির, aমুক
িজিনসটা aমুক রকম হoয়া দরকার। আমরা মেন কির য sুেলর
িদিদমিণেদর সােলায়ার-কািমজ পের যাoয়ার দরকার নi। eবার ei মেন
কির বা কির না, ei সাবেজিkভ জায়গাটা grtপূণ হেয় যাে । আমরা
িনেজেদর কান জায়গায় sািপত করিছ।
কাজল মুখািজ : ei aপরেক দখা, িরেলশন uiথ িদ আদার --ব িkগত, সমি গত বা গা ীগত, আমরা সব সময় eক aবsােন থািক
না, কখনo ঘের থািক, কখনo বাiের থািক, কখনo ব িk িহেসেব থািক,
কখনo দেল থািক, কখনo গা ীেত থািক --- eর oপর ভােয়ােলেnর
িবষয়টা aেনকখািন িনভরশীল। oi য ছেলিট নারেকেলর মুিচ িনেয়
খলিছল, তার মােয়র য ভােয়ােলn, ছেলটা তাঁর pেজেkর নাটবlু
িবেশষ।
আবার eর uেlা uদাহরণo রেয়েছ। মাnেষর মেধ i সব --সহমিমতা, ঋণীভাব --- রেয়েছ। আমােদর পুরাণ, িমথgেলা কীভােব
anেক দিখেয়েছ eবং সখান থেক কীভােব ভােয়ােলngেলা গেড় oেঠ।
uেlা uদাহরণgেলা যিদ pচুর পিরমােণ আেস, eখােন িশkার p ,
pাথিমক পযায় থেকi যিদ িশkার মেধ আেস য anেক তুিম কীভােব
দখেব --- aথৈনিতক, সাংsৃিতক বা য কানo kেtর anেক দখা
যিদ না যায়, তাহেল ভােয়ােলেnর ei মৗিলক জায়গাটােক মাকািবলা
করা যােব না।
sজয় বs : eতgেলা িশিkত লাক আমরা eক জায়গায় বেস ভােয়ােলn
িনেয় আেলাচনা করিছ। আমােদর কী করণীয়?
সৗরীন ভTাচায : eক জায়গায় utর পােবন, eরকম সরল কানo পথ
নi। eকটা utর হেতi পাের, িশkার সংsার করা। eছাড়া, আর
eকটা utর বলাi যায়, নশন- sেটর কনেসpটা Tাnেস ড করার চ া
করা যেত পাের। পিNেচরীেত aেরািভেল আিম েনিছ ১৩০টা নশেনর
লােকরা eকেt থােক, oঁেদর কানo নশন নi ...।
কাজল মুখািজ : নশেনর বাiেরo ei য eকটা কিমuিনিটর সে আর
eকটা কিমuিনিটর য ভয় র ভােয়ােলn, হাজার হাজার লাক মের
যাে । eর িপছেন আিম জািন না কার কী ভূিমকা আেছ ...।
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sজয় বs : নশেনর কথাটা তা aেনক পের। পিরবাের আমােদর বেড়
oঠার পেব pেত কেকi sিশkা দoয়ার ব বsা তা সমাজ কেরেছ?
সৗরীন ভTাচায : না, কেরিন। সটাi তা সমsা। রবীndনাথ ঠাkর বা
আরo কানo কানo মনীষী চ া কেরিছেলন। সবারটাi হয়েতা ব থ।
যমন, রবীndনােথর eকটা কথা িছল, “ কহ য আেদৗ িকছু িশিখেত
পাের iহা আমরা িব াস কির না”। aথাৎ আপনােক ছাড় িদেত হেব,
ছেড় রাখেত হেব।
sজয় বs : িঠক আেছ, ছেড় িদি । িবষয়টােক ছেড় িদেয় জীবনটােক
ধির।
সৗরীন ভTাচায : জীবনটা কমনভােব যাপন করেব? সটা তা আপনার
কথায় চলেব না। তাহেলi তা আবার সi ভােয়ােলn আসেব। যার
জীবন তােক যাপন করেত িদন।
িমtা চ াটািজ : স তা সাংঘািতক হেয় যােব।
সৗরীন ভTাচায : eটাi তা মুশিকল। ei য ঋেতর কথাটা eতkণ ধের
বললাম। ei য ছেড় দoয়ার কথা আমরা ভাবিছ, আজ আমরা সমs
সmক থেক িবচু ত হেয় বাজােরর রাজপেথ দাঁিড়েয় eকথা ভাবিছ। ei
য আমােদর গল গল dি nা, e তা আমােদর ঋত থেক িবচু ত
aবsারi pকাশ।
শমীক সরকার : কিমuনাল ভােয়ােলেnর কথা যিদ ভাবা যায়, তখন তা
কিমuিনিটi িছল, তার মেধ o তা ভােয়ােলn িছল।
কাজল মুখািজ : eমনকী মহাtা গাnী য gামsরােজর কথা বলেছন,
আেmদকর িজjাসা কেরেছন, gাম িক eকটা? য কান gােম গেলi ...।
সৗরীন ভTাচায : িতিন সmেকর কথা বলেছন। iনkুিসেভর কান মেডল
িকnt আমােদর নi। আমােদর আধুিনক জীবেনর মেডলটাi বজন করেত
বলেছন। তাi যিদ মাড় ঘারােত হয়, তাহেল সব িকছুেতi বজেনর
বদেল gহণ eবং আমার িচnা --- কথাটা খুবi ধাkা লাগার মেতা --eিফিসেয়িnর ধারণাটাi pথেম বজন কর। যমন, kােস ভােলা ছাt
খারাপ ছাt, তফাত করাটাi ভয় র ভােয়ােলn। বানাড শ’র িবখ াত গl
রেয়েছ। oঁেক eকটা sুেল পুরsার িবতরণী an ােন িনেয় যাoয়া হেয়েছ।
যা যা করার িতিন কেরেছন। করার পের বলেছন, তামােদর মেধ
সবেচেয় খারাপ ছেল ক আছ? হাত তােলা, আিম তােক eকটা
পুরsার দব। eটা থেক তা আমােদর িশkা নoয়ার আেছ। আিম যিদ
সবেচেয় ভােলা ছােtরi খাঁজ কির, আমােদর a াডিমশন টsgেলা কী
পিরমাণ ভােয়ােল ট। eকিট িব িবদ ালেয়র আটস ফ াকািlেত iংেরিজ
িবভােগ ধরা যাক আড়াi হাজার ছাt পরীkা িদেয়েছ, িসট হে হয়েতা
ষাট। তাহেল আপিন কতজনেক ekkুড করেলন? eবার আমরা যিদ
পাlা িচnা কির, কারo iংেরিজ পড়ার i া হেয়েছ, eটার জni স
iংেরিজ পড়েব। তার iংেরিজ পড়ার যাগ তা আেছ বেল নয়। বstত
যাগ তা নi বেলi তা স iংেরিজ মাsারমশাiেদর কােছ আসেছ
পড়েব বেল। আজেক যিদ কu eখােন eেস বেল, আিম ei আেলাচনায়
যাগ িদেত চাi। আমরা তােক আমntণ জানাব। িকnt যাদবপুর
িব িবদ ালয় তােক বর কের দেব।
িমtা চ াটািজ : আপিন eখােনo তােক বর কের দেবন, যখন দখেবন
sান সংkলান হে না।
সৗরীন ভTাচায : না, আমরা বাiের যাব। আমরা িকছুেতi মােঠ নামবার
কথা ভাবিছ না। িব ভারতীেত িকnt মােঠ নামবার কথা বলা হেয়িছল।
আমরা িসিরয়াসিল িনiিন। ফiিলoরটা আমরা বিল রবীndনাথ ঠাkেরর,
uিন নাচগান িদেয় শখােত চেয়েছন। ফiিলoরটা িকnt আমােদর।

a াডিমশন টs নoয়ার কানo দরকার নi। p uঠেব, kােস জায়গা
হেব না। utর হল, আমরা দoয়াল তুেল eiভােব সািজেয়িছ বেল,
আমােদর মাঠ আেছ। p uঠেব, বষাকােল কী হেব? utর, বষাকােল বৃি
eেল সিদন kাস হেব না। সিদন সবাi বৃি দখেব, কu কu হয়েতা
িভজেবo। টs ম াচ থাকেলo তা kাস হয় না। কানo asিবধা নi।
আসেল আমরা oi রাজপথ থেক বেরােত পারিছ না।
িজেতন নnী : তাহেল eখন p আসেব, ei য iিডoলিজ, aগানাiজড
a ািkিভিট iত ািদর তা মানবসমােজ eখনo eকটা মূল রেয়েছ, ছােটাখােটা
snরবেনর eকটা tাণ তুলেত বা িবতরণ করেত গেলo eকটা সংগঠন লােগ
--সৗরীন ভTাচায : না, grপ aগানাiেজশন আর িরিলফ aগানাiেজশেনর মেধ
তফাত আেছ। আিম পাড়ায় tাণ তুলেত eকটা িকছু করলাম আর eকটা
পািট tাণ তুলেছ --- যমন রামকৃ িমশন খুব eিফিসেয় টিল tাণ তুলেছ,
িকnt oi সংগঠেনর মেধ আমােদর eতkণ য আেলাচনা হল তার e টু
জড সমs সমsাi রেয়েছ। বেড়া সংগিঠত কােজর মেধ যা যা থােক --হায়ারািক, ভােয়ােলn, aিবচার, পাoয়ার গম --- রামকৃ িমশেনo কানo
রাজৈনিতক দেলর থেক বাধহয় কম নi। আিম aব কথাটা বলিছ বাiের
থেক, কানo ভুল হেল ধের িনেত হেব।
িজেতন নnী : আর eকটা কথা রেয়েছ, aগানাiজড নন-ভােয়ােলn।
সৗরীন ভTাচায : aগানাiজড কথাটায় আমার eকটা ব িkগত asিবধা --aগানাiজ করেলi িকnt সi সমsা আসেব। মারা যাoয়ার al িকছুিদন
আেগ নেরশ gহ সািহত eকােডিমর আমntেণ কিবতা পাঠ কেরিছেলন। তােত
oঁর eকটা কিবতা িছল --- “ভয় পাi শািno যিদ িসংেহর মেতা গজায়”।
িপস মুভেম টo যিদ oরকম ভি েত বেল --- শািn দেব না মােন!
আমরাi মnেন আেলাচনা কেরিছলাম ২০০১-eর ১১ সেpmেরর ঘটনার
পের, eকিদক থেক দখেল তা টরিরs a ািkিভিট, আবার anিদক থেক
সটাi sাধীনতা সংgাম হেত পাের। আমােদর ফিকর সn াসী িবেdাহ
সmেকo ...
গৗতম গা িু ল : আমরা বাiের থেক যাi বিল, eটা তা oেদর কােছ যােব
না, যিদ oরা ভতর থেক aগানাiজড না হয় anভােব। eেkেt আমরা
কী করব?
সৗরীন ভTাচায : না, না, আপিন কী করেবন? আপনার হােত জগেতর ভার
নi। oটাi তা মাnেষর গালমাল হেয়েছ। িব ভুবেনর ভার আমােদর
কােরার হােত তা দoয়া নi। িব ভুবেনর ভার িনেত গেলi তা
iনজািsস আসেব। সi জায়গায় কu কu মুিk iত ািদ িsিরচুয়ািলজেমর
িদেক চেল যাে । িsিরচুয়াল মুিkর টাmেস যিদ নাo ভািব, িরফেমর যেথ
কারণ আেছ। িশkাদীkার কথা বলা হে , স তা ei িরফেমরi জn।
আমরা যিদ eকটু লস ভােয়ােল ট হi, আিম কখনo কােরার oপের িকছু
চাপাি িকনা, চাপাi যখন হয়েতা aেনক সময় ম ল িচnােতi চাপাি ।
শমীক সরকার : আ া ধরা যাক, আপিন বাবা, আপনার মেয় মেডল হেত
চায়। আপনার যিদ মেডল সmেক তীb আপিt থােক --- aথাৎ যভােব
সামািজকভােব চািপেয় দoয়া হেয় থােক, eকজন ব িk সখােন কী করেব?
সৗরীন ভTাচায : আিম ব িkগতভােব তার সে আমার বkব িনেয়
আেলাচনা করেত পাির। িকnt আিম eটা কখেনাi sপািরশ করব না, আিম
aপছn কির বেল তুিম মেডল হoয়ার কথা eেকবােরi ভেবা না। aথবা
যিদ তুিম eরকম ভােবা, তাহেল e বািড়েত আর তামার sান নi।
শমীক সরকার : যিদ কu বেল সামািজকভােব য বেড়া আকাের চািপেয়
দoয়া হয়, তার সে লড়াi করা uিচত।
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সৗরীন ভTাচায : বুেঝিছ, nায়িবচার pেয়াগ কের। যমন, সমােজর
eকটা aংশ আেছ, যখােন ei ধারণা রেয়েছ মেডিলং খুব খারাপ। আর
eকটা aংশ আেছ যখােন কমবয়সী ছেলেমেয়রা মেডিলংেয় যেত
চাiেছ। আিম যখন বাবা িহেসেব কথা বলব, সমsটা িহেসেব িনেয়
আমােক দািয়tসmn বাবা িহেসেব কথা বলেত হেব, তা না বলেলi
আিম হব কতৃtবাদী বাবা। কতৃtবাদী বাবা হল ভােয়ােলেnর eকিট
uৎস। দািয়tসmn বাবা হল সংলােপর uৎস। িরজাunর রহমান ...
aিনn দt : িকছু না বলাটাo eক ধরেনর aপরাধ। বnু হoয়ার
aিধকার তা আেছ।
শমীক সরকার : সামািজকভােব বেড়া আকাের চািপেয় দoয়ার সে
লড়াi করার p যখন আেস, তখনi িকnt eকটা সংগঠেনর p oেঠ।
সৗরীন ভTাচায : সামািজকভােব চািপেয় দoয়ার সে লড়াi করার
কথাটা যরকম আনিkিটকািল বলা হে , eকটা গালমাল oখােন হে ।
আিম যখন বলিছ মেডিলং eকটা খারাপ ব াপার আর o যখন মেন করেছ
মেডিলং eকটা ভােলা ব াপার, eেদর মেধ eকমাt নন-ভােয়ােল ট
পdিত িকnt ডায়ালগ। বাংলা িসেনমায় কমল িমt য ব াপারটা eেকবাের
িব াস করেতন না।
িমtা চ াটািজ : আপিন eখােন eটা করেত পারেলo gামীণ সমােজ
পারেবন না। সখােন আপিন যিদ মেয়র সে ডায়ালেগ যেত চান, তখন
সমােজর an লােকরা আপনােক eকঘের করেব।
শমীক সরকার : eকটা হায়ারািক সমােজর মেধ আেছ। সমােজর মেধ
eকজন কানঠাসা মাnষ তা কান কথা বলেত পাের না। তােক কথা
বলেত গেলi িচৎকার করেত হয়, সi িচৎকারটা sাভািবকতার িবrেd।
িজেতন নnী : সটাo আর eকটা ভােয়ােলেnর pকাশ।
মiফুজ আিল : মাnেষর যৗন anভূিত --সৗরীন ভTাচায : সটা ভােয়ােলn হেত পাের। নাo হেত পাের। কান
anভূিতর ভােয়ােলn হেত পাের। যমন aিনn দt বলেলন, মাnষ
d’হাত খািল কের মাথা তুেল দাঁড়ােলা, িশরদাঁড়া সাজা হল, bেনর
oজন বাড়ল, oটাi ভােয়ােলn হেতi হেব aিনবাযভােব তা নয়,
পিজশনটা ভােয়ােল ট।
মiফুজ আিল : বাঝােনার তা eকটা লিজক থাকেব --সৗরীন ভTাচায : লিজক বলেত যিদ বাঝােনা, jান, আেলাচনা িহেসেব
ধরা হয়, স িকnt সবটার eকটা িবেশষ মােন কের নেব। িনেজর
মেয়েক কন তার বাবা aেনক কথা িনঃশেb বাঝােত পারেব না। মেয়o
হয়েতা aেনকখািন eিগেয় আসেব। সটাi তা নন-ভােয়ােল ট সমােজর
grt। eখােনi আসেছ সmেকর কথা, আমােদর সmকgেলা ভেঙ
যাে বেলi তা সমsা।
শমীক সরকার : মাoবাদীরা য যুিkটা দয়, সমােজর িনচুতলায় --হায়ারািকর জni --- কথা বলেত গেলi pকাশভি টা ভােয়ােল ট হয়।
সi কারেণi ভােয়ােলnটা জািsফােয়ড হয়।

সৗরীন ভTাচায : খািনকটা িঠক। oi য সমােজর eকদম িনচুতলা, যার
oপর সমs হায়ারািকর চাপটা পড়েছ, যােদর ক ঠsর rd, তুিম যিদ
িনেজর oপর দািয়t নাo --- তুিম ব িk বা সংগঠন --- তুিম aব i ক
পােব, িকnt iিমিডেয়ট তামার িকছু করার নi।
িজেতন নnী : নnীgাম বা লালগড় সবti দখা গেছ, সাধারণ মাnষ কান
িবেশষ সমেয় eকটা গণআেnালেন শািমল হল, িকnt সটা aিনিদ কাল চলেত
পাের না। eবার কানo না কানo দল eেস সটা দখল করেব। যমন,
eখােন িসিপeম দখল কের নেব বেল eকটা টনশন। eটাi মাoবাদী
iত ািদেদর kেt eেসেছ।
শমীক সরকার : মাoবাদীরাo মাnষ। তারাo আমােদর মেতা ভাবেছ। িকnt
যখন ei টনশনটা আসেছ, িসিপeম দখল কের নেব --িজেতন নnী : eকটা পািট বরাবর শাসন কের eেসেছ আিদবাসী a েল।
িসিপeম কেরেছ, তারপর ঝাড়খN পািট eল। ঝাড়খN পািট যখন নানান
ফ াকশেন িছnিভn হেয় গল, তখন মাoবাদীেদর pেবশ ঘটেছ সi
পিরসরটােত। eখন নkালেদর anাn ফ াকশন িকnt রাজৈনিতকভােব সi
aথিরিটর জায়গায় নi, মাoবাদীরা িকnt আেছ।
সৗরীন ভTাচায : eখােন আমার p হে , eখােন সমs কথাটাi হে
দখেলর টাmেস। আমরা য দীঘেময়াদী pিkত থেক আজ আেলাচনাটা r
কেরিছলাম, সখােন িকnt দখল ক ােটগিরটােক পাশ কািটেয় কািটেয় আমরা
eিগেয়িছ। ... পিজশনটা হেব দখলেকi asীকার করা।
িজেতন নnী : সাধারণ মাnেষর মেধ eকদল িকnt মেন করেছ, মাoবাদীরা
যিদ দখলটা নয়, তাহেল িসিপeেমর aত াচার থেক বাঁচা যােব।
সৗরীন ভTাচায : সখােন ei aংশটােক তামার বলেত হেব, eiটা তামার
সামিয়ক িচnা।
িজেতন নnী : তাহেল সাধারণ মাnেষর সi িসিপeেমর কতৃেt িফের যাoয়া -সৗরীন ভTাচায : eর সবটাi িকnt দীঘেময়াদী ভাবনােক মুলতুিব রেখ ভাবা
হে । নন-ভােয়ােল ট eেজিn কখনoi দখেলর টাmেস ভাবেব না। আমরা
িনেজেদর পাটটা বাদ িদেয় যাি । লালগেড় ei য annয়েনর কথা বলা
হে , eর জn তা আিম-তুিম দায়ী। আিম-তুিম তা eতিদন িনেজর কােল
ঝাল টেন িনেয়িছ। সব সময় eকটা আ ব াপার তা থােকi। সমs
সমেয়i আমরা iিমিডেয়েটর কথা ভেব লঙ টােমর p টােক sিগত রেখিছ।
iিতমেধ বাজার তার কাজ কেরেছ। বাজার তার aিধকারেবাধ দিখেয় গেছ
বাজােরর টাmেস। আজেক শিপং মল eেসেছ, সটা দখেত বিশ ভােয়ােল ট
লাগেছ। কােজi লঙ টাম ভুেল যিদ iিমিডেয়ট ভােবা, eকটা বেড়া
গালমাল। eiজni বারবার রবীndনাথ, গাnীর কােছ যাoয়ার কথা uঠেছ।
‘িহnsরাজ’-e গাnীর কােছ iংেরজ শাসেনর aবসান দরকার িছল, কারণ
ei নয় য তা ভারতীয় সমােজর পেk aিহতকর, তা iংেরজ সমােজর
পেki aিহতকর।

িজনগত মারণযj ... ১৯ পৃ ার শষাংশ

শs গাছgেলার িনকটবতী আtীয় বুেনাগাছ-গাছড়াgেলােক রkা করাi
সবেচেয় sিনি ত পnা যােত sাs কর বীজব বsা বজায় থােক। জেনিটক
iি িনয়ািরং যা িকনা জব- বিচt েক aব mাবীভােব খব কের তার থেক
aেনক aেনক unত পিরবত ব বsা হল কৃষকেদর হােতi বীজ পছn
করার o সংকর বীজ বপেনর pয়াসেক ছেড় দoয়া। িকnt Tাnেজিনক
iি িনয়ািরংেক কখনi তা করেত দoয়া যায় না, কখনi নয়।
anবাদ aিমতাভ সন

লখা আেছ সgেলা ei সেত র জীবn সাk য pকৃিতর মেধ i pাচুয
িনিহত। কীভােব তােক আমরা আয়tt করব সটাi িশখেত হেব।
পুন
জব তথা িজনগত সmেদর eক িবশাল ভাঁড়ার ei ভারতবষ। eটাi
দেশর খাদ o পুি র িনরাপtার িভিt। শsর unয়ন o pাচুেয র জn
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িশকার
ভগবতী পািনgাহী
‘িশকার’ গেlর লখক ভগবতী চরণ পািনgাহী (১৯০৮-১৯৪৩) বঁেচিছেলন মাt চৗিtশ বছর। eকজন সািহত কার তথা িবpবী রাজৈনিতক কমী িহেসেব oিড়য়া যুবসমােজ
তাঁর আিবভাব হেয়িছল যন eক ulার মেতা। িতিন িছেলন uিড় ায় কংেgস সাসািলs পািটর pিত াতা সmাদক। তাঁর সmাদনায় oi দেল oিড়য়া সাpািহক পিtকা
‘কৃষক’ pকািশত হয়। তখন কংেgেসর মেধ i তাঁরা কাজ করেতন। ১৯৩৫ সােল িতিন pগিতবাদী oিড়য়া কিব-সািহিত ক-বুিdজীবীেদর িনেয় ‘নবযুগ সািহত সংসদ’ গঠন
কেরন। ei ম থেকi আঠাশ বছেরর যুবক ভগবতীর সmাদনায় কটক থেক pকািশত হেয়িছল মাkবাদী মািসক পিtকা ‘আধুিনক’। ১৯৩৬-e িতিন তাঁর সাথীেদর
িনেয় তৎকালীন আ ডারgাu ড কিমuিনs পািটেত যুk হন। মাt নয়-দশ বছেরর কমজীবেন িতিন ‘িশকার’, ‘হাতুিড় o দা’, ‘জংিল’, ‘ঝড়’ iত ািদ গlo িলেখিছেলন।
‘সািহত eকােডিম’ ভগবতী পািনgাহীর জnশতবেষ d’িদন ব াপী আলাপ-আেলাচনার আেয়াজন কেরিছল কলকাতায়। আমিntত রাTিবjানী ী মেনার ন মহািn তাঁর
সমািp ভাষেণ ভগবতী পািনgাহীর ‘িশকার’ গl eবং মাহনদাস করমচাঁদ গাnীর ‘িহnsরাজ’নামক সংলােপর pস টেন eক snর আেলাচনা কেরন। িবষয় িছল
আজেকর ভারতীয় সামািজক পটভূিমেত িহংসা-aিহংসা তক। pস ত eটা ‘িহnsরাজ’-eরo শতবষ।
আমরাo pাসি কতার িবচাের ‘িশকার’ গlিটর eকিট ব াnবাদ পুনমুdণ করিছ। aিসত সরকার, কমেলশ সন o িসdাথ ঘােষর সmাদনায় ‘সািহত ধারা’ pকািশত
‘pিতেবশী সূেযর রkাk িদনgিল’ (নেভmর ১৯৭২) নামক সংকলন-gn থেক kমার কর-eর anবাদ করা ‘িশকার’ গlিট eখােন নoয়া হেয়েছ। pস ত, সtেরর
দশেকi ী মৃণাল সেনর পিরচালনায় ei গlিট ‘মৃগয়া’ নামক ছায়াছিবর rপ পেয়িছল।

িনেজেক খািনকটা সামেল িনেয় সােহব iি েত িঘnয়ােক বকিশেসর
জেn aেপkা করেত বেল ভতের গেলন, তারপর ফান করেলন
সশst পুিলশ বািহনীেক। e ছাড়া িঘnয়ােক শােয়sা করার আর কান
uপায় িছল না। eেক তার গােয় asেরর বল, তার oপর হােত আেছ
তীর ধnক আর kঠার।
হােত পােয় বিড় িনেয় িঘnয়া যখন হাজেত ঢুকল তখনo
ব াপারটা স িঠক বুেঝ uঠেত পারল না। e ভােব আটেক রাখার
কারণ কী? sেযাগ পেলi eেক তােক িজেগস কের িঘnয়া। কu বেল
তার ফাঁিস হেব, কu বেল কালাপািন পিরেয় তােক যেত হেব
dীপাnের। কন, eমন কী aপরাধ স কেরেছ? িকছু বুেঝ uঠেত
পাের না িঘnয়া। oেদর কথােক স িব াস কের না। শেষ eকিদন
ডপুিট কিমশনার eেলন জল পিরদশেন। িঘnয়া তাঁর কাছ থেক
সবিকছু জানেত চাiল। সােহব বলেলন, eতকাল স বাঘ ভাlুক
মারেতা, তাi বকিশস পত সে সে । িকnt eবার স মেরেছ
eকটা মাnষ, তাi কী বকিশস দoয়া হেব সটা পাঁচ জেনর ভেব
িচেn িঠক করেত হেব।
কথাটা িঘnয়ার মেন ধরল। যিদন িঘnয়ার িবচার হল সিদন স
মেন মেন ভাবল িন য়i তার ভােলা বকিশস জুটেব। sতরাং
uৎসািহত হেয় জেজর কােছ সব খুেল বলেত লাগল : গািবn
সদােরর মাথা কাটেত িগেয় তােক কম ক করেত হয়িন। aেনেক
oেক মের ফলবার জেn sেযাগ খুঁজেলo কu পােরিন। গািবn
সদার য সব সময় মাটর চেড় ঘুের বড়ায়। িনেজর aেঢল সmিt
কেরেছ সকেলর লুটপাট কের। oটা িক কম শয়তান িছল? কত
লাকেক খুন কেরেছ, কত লাকেক য uে দ কেরেছ আর কত
মেয়মাnেষর য সতীt ন কেরেছ তার িক কান িহেসব আেছ? ei
ভােব তা িঘnয়ার জিমবািড় কেড় িনেয় সব িকছু লুেটপুেট তােক
সবsাn কেরেছ। সিদন সn ােবলা স িঘnয়ার stীর oপর aত াচার
করেত িগেয়িছল। বটার কী সাহস!
হঠাৎ িঘnয়ােক সামেন দেখ গািড় িনেয় চmট িদি ল। বটা
ভেবিছল িঘnয়ার হাত থেক রহাi পােব। তা িক কখনo হয়। pথেম
দূর থেক চাকায় তীর মের গািড়টােক িদলাম aচল কের। তারপর
kঠােরর eক কােপ তার মাথাটা কাঁধ থেক নািমেয় সi রােti
জ েলর ভতর িদেয় সাজা ছুটেত লাগলাম। pায় িtশ মাiল পথ
ছুেট ডপুিট কিমশনােরর বাংেলােত eেস পৗঁছলাম।

oi eলাকার িঘnয়া বশ নাম কেরেছ িশকারী িহেসেব। িঘnয়া বndক
চালােত শেখিন। তার pধান ast হল িনেজর তির ধnক আর তীর।
তীর ছাঁড়ার সময় স pায় িচৎ হেয় েয় পেড়। বাঁ-পাটা ধnেকর
সে লািগেয় কােনর কাছ পযn তীরটা টেন eেন ছুঁেড় দয়। e ভােব
eক মাiল দূর থেকo স তীর মের লk েভদ করেত পাের। ei
ধnেকর সাহােয i স মেরেছ aসংখ হিরণ, সmর, েয়ার আর
ভালুক। িচতাবাঘo মেরেছ aেনক, তেব বেড়া বাঘ মেরেছ মাt
d’ টা। বাঘ dেটা মের ডপুিট কিমশনােরর কাছ থেক স বশ িকছু
বকিশসo পেয়িছল।
সিদন সকাল বলা িঘnয়া adুত eকটা িশকার িনেয় ডপুিট
কিমশনােরর বাংেলােত eেস হািজর হল। তার eক কাঁেধ ঝালােনা
রেয়েছ গাটা di িতন তীর, an কাঁেধ পেড় আেছ eকখানা kঠার।
e হন বেশ িঘnয়ােক দেখ ডপুিট কিমশনার সােহেবর চাপরািশ
িজেগস করল, ‘িকের, িক িশকার eেনিছস আজ?’
িঘnয়ােক স বশ ভােলা কেরi চেন। aেনকবার স তার
বকিশেসর aংশীদার হেয়েছ। pে র utর িদেত িগেয় িঘnয়া তার
dপািট ময়লা দাঁত বর কের দখাল। স হাসল না খঁিকেয় uঠল িঠক
বাঝা গল না। কননা সিত কােরর হািস যােক বেল স হািস িঘnয়ার
মুেখ কu কান িদন দেখিন। তাi চাপরািশ আবার িজেগস করল,
‘িকের আজ কী িশকার কের eেনিছস?’
গামছায় বাঁধা eকটা পুঁটিল িনেদশ কের িঘnয়া বলল, আজ স
eকটা মs বেড়া জােনায়ার িশকার কের eেনেছ।
চাপরািশ p করল, ‘বাঘ?’
মাথা নেড় িঘnয়া জানাল, না।
‘তেব িক িচতাবাঘ, ভালুক না েয়ার?’
িঘnয়া মাথা নাড়ল।
‘তাহেল কী eেনিছস র?’
গালমাল েন খাদ সােহব বাংেলা থেক বিরেয় eেলন। িঘnয়া
eকটা সলাম কের সােহেবর িদেক তমিন দাঁত বর কের চেয় রiল।
সােহবo িশকােরর চহারািট দখবার জেn আgহ pকাশ করােত
গামছা খুেল িঘnয়া বার করল eকটা সদ -কাটা মাnেষর মাথা eবং
মাথাটা o নািমেয় রাখল তাঁর পােয়র কােছ।
চমেক uেঠ সােহব িপিছেয় গেলন d’পা। আর িঘnয়া হাত
বািড়েয় বলল, ‘সােহব বকিশস?’
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আর anটা aপরাধ। বুেনা সাঁoতাল হতভাগা িঘnয়ার মাটা মাথায়
আiেনর eতসব সূk মারপ াঁচ ঢুকেব কমন কের?
মেন মেন িঘnয়া ভােব ঝপট িসংেক মের ডারা পেয়িছল পাঁচেশা
টাকা। তার চেয় বিশ না হেল o নেব কন? সবটাi িফিরেয় বলেব,
িকছু না িদেলo চলেব সােহব, িকnt ডারার চেয় আমােক বকিশস বিশ
িদেত হেব।
িনজন সেল eকাকী িঘnয়া গভীর anকাের বেস aেনক কথা ভােব।
কথা বলার eকটা মাnষo স দখেত পায় না। কথা বলার i াo তার
নi। ধু বকিশস িনেয় ঘের ফরবার জেn তার মন ছটফট করেত
থােক।
aবেশেষ ফাঁিসর িদন eেস গল। িজjাসা করা হল স কী চায়?
িঘnয়ার eক কথা : আমার বকিশস? তখনo তােক বলা হল : চl
তােক বকিশস দoয়া হেব। তার মাথায় পরােনা হল কােলা কাপড়।
িঘnয়া ভাবল বাধ হয় চাখ বঁেধ তার হােত ঢেল দoয়া হেব aেনক
সানা-rেপা। সরকােরর লীলা বাঝাi ভার। eমিন কের িক ধু ধু
বকিশস দoয়া যায়? ঘের িফের বuেক স সব িকছু দখােব, বu
িন য়i খুব খুিশ হেব। ei টাকায় স নতুন ঘর তির করেব, জিমজায়গা িকনেব --- কত sখ! eখন তা আর গািবn সদার নi য সব
িকছু লুঠ কের নেব।
হঠাৎ কী eকটা eেস তার গলায় বিড় পািকেয় গল।

গািবn সদার য স লাক নয়। হােত তার সব সময় থাকত বndক।
লােক বাঘ ভালুেকর চেয় oেক বিশ ভয় করত। কননা বাঘ ভালুেকর
চেয় মাnেষর সবনাশ o aেনক বিশ কেরেছ। sতরাং oেক মের িঘnয়া
কম সাহস আর িবচkণতার পিরচয় দয়িন। কেয়ক বছর আেগ িবেdাহী
নতা ঝপট িসং-eর মাথা কাটার জেn ডারােক সােহব পাঁচেশা টাকা
বকিশস িদেয়িছেলন। aথচ ঝপট িসং মাnষটা ভােলা িছল। স কান
মেয়মাnেষর সতীt ন কেরিন। aথবা কারo জিম বািড়o দখল নয়িন।
স খাজাি খানা লুঠ কেরিছল আর eকবার মের ফেলিছল eকটা
িসপাiেক। িকnt গািবn সদার eকটা ভয় র লাক। তােক মারার জেn
িঘnয়ােক aেনক বিশ বকিশস দoয়া uিচত।
িঘnয়ার যুিk েন সকেল হেস uঠেলন হা হা কের। জজ সােহব
বলেলন : hাঁ তা িঠক, nায পাoনা তােক িদেত হেব বiিক। সরকাির
uিকল বলেলন : তােক বকিশস দবার জেni তা eখােন আনা হেয়েছ।
কথাgেলােক িঘnয়া পিরহাস না ভেব সহজ aেথ gহণ করল, কননা
ঠাTা পিরহাস স বােঝ না।
sতরাং pাণদেNর রায় দবার পেরo িঘnয়া তার যথাথ aথ িকছু
বুঝেত পারল না। তাছাড়া জেল িনেয় যাবার পেথ বাঝােনা হল তার
বকিশস পাবার িদন eিগেয় আসেছ। sতরাং িঘnয়া তখনo বুঝেত পারল
না য স eকজন aপরাধী eবং তার ফাঁিসর hkম হেয়েছ। ঝপট িসংেক
মারা আর গািবn সদারেক মারা য eক ব াপার নয় --- eকথা স
কমন কের বুঝেব। স জানেত পারল না য eকটা হল গৗরেবর িবষয়

িহংসা িবষেয় িঘnয়া-সাঁoতাল uপsাপনা
মেনার ন মহািn
িনিহত রেয়েছ। eকিট uপাদান --- যা আিদবাসী eলাকাgিলেত
ঔপিনেবিশক রাT o জিমদারেদর dারা সািধত হেয়েছ eবং গেl
িবsািরতভােব যার uেlখ রেয়েছ --- কাঠােমাগত িহংসার সে সmিকত।
িdতীয়িট uপিনেবশবাদ o সামnবােদর িবrেd জনসাধারেণর িবেdাহেক
পু াnপু ভােব বণনা কেরেছ। সi িবেdােহর anতম নতা ঝপট িসংেক
ডারা হত া কের eবং িbিটশ রােজর কােছ স পুরsৃত হয়। তৃতীয়
uপাদানিট হল িহংসার eকিট সংগঠন িহেসেব রােTর pকৃিত, যােক নানান
িকছু সেমত আদালেতর মাধ েম nায তা দoয়া হয়, সটাo বশ
ভােলাভােবi ei গেl eেসেছ।
pথমত, কন জিমদার গািবn সদার eকিট বােঘর চাiেতo ভয়ানক,
তার বণনা দয় িঘnয়া। িঘnয়া সহ বh লােকর জিম িছিনেয় িনেয়েছ ei
সদার, তােদর জীিবকার uৎস থেক বি ত কেরেছ। “সকলেক লুঠ কের
বh সmদ জেড়া কেরেছ স, তাi স eক বেড়া শয়তান। বh মাnষেক স
হত া কেরেছ, বh পিরবারেক uে দ কেরেছ, বhজনেক aপমান o হয়রান
কেরেছ, বh মিহলােক ধষণ কেরেছ।” eiভােব িঘnয়া িনেজর কােছ
গািবn সদারেক আkমণ করার যুিk খুেঁ জ িনেয়েছ। িbিটশ সরকােরর
ছtছায়ােতi য গািবn তার sরাচারী শাসন চািলেয় যাি ল, তা s
হেয় গল যখন খাদ ডপুিট কিমশনার টিলেফান করেলন eবং সশst
পুিলশ বািহনীর বেnাবs করেলন। িঘnয়ােক হােত হাতকড়া পিরেয়, পা
dেটা বঁেধ হাজেত িনেয় যাoয়া হল। আদালেতর িবচাের আর eকিট
িজিনস pমাণ হল, কীভােব রাT তার দমনপীড়েনর িহংs কাঠােমােক বহাল
রােখ। িdতীয়ত, ei ঘটনাo সমানভােব s হল য, আিদবাসী সমাজ
সi ঔপিনেবিশক শাসেনর িবrেd িবেdােহ ফেট পেড়িছল যারা জ েলর

আজ িবpবী কমী ভগবতী পািনgাহী (১৯০৮-১৯৪৩)-র জn শতবষ
u যাপেনর kেণ ভারতবষ জুেড় িহংসার ঘটনা তীb আকার ধারণ কেরেছ।
ধমাnেদর সntাসবাদী িহংসা, আিদবাসীেদর সশst সংgাম eবং sায়tশাসেনর
আেnালন থেক r কের সরকাির িনরাপtা বািহনীর সামিরক aিভযান
পযn ei িহংসার ঘটনাবলী িবsৃত। জনআেnালনgিলর িহংসার পথ
নoয়ার যৗিkকতা িনেয় তক আজ আবার নতুন কের pাসি ক হেয়
uেঠেছ, িবেশষত মাoবাদীেদর pভাব মধ o পূব ভারেত pসািরত হoয়ার
ফেল। ভগবতী পািনgাহীর aমর কািহনী ‘িশকার’ ei তেক হয়েতা eক
কাযকর সূt িহেসেব কােজ লাগেত পাের। সাঁoতাল আিদবাসী িঘnয়ার গেl
আমরা জানেত পাির কীভােব স eেকবাের শষ uপায় িহেসেব পলায়মান
জিমদার গািবn সদারেক হত া করেত বাধ হয়।
বh-চিচত ei গেlর িবে ষণ eতিদন eক ‘িনেদাষ’ আিদবাসীেক
uপsািপত কের eেসেছ, য গািবn সদারেক আর eকিট িহংs বাঘ
িহেসেব িবেবচনা কেরিছল। তাi সi জিমদারেক মের ফলার পর স তার
মুNুটা িনেয় eল ei আশায় য ডপুিট কিমশনার সােহব sাভািবকভােবi
তােক পুর ত
ৃ করেবন, কারণ স আরo শিkশালী eকিট জােনায়ার িশকার
কেরেছ। ভগবতীর িবচােরর বণনা ei িনেদাষ-uপsাপনােক আরo পু কের
তােল, কননা eকদম ফাঁিসর মুহত
ূ পযn িঘnয়া তার কােজর iনাম srপ
সানা-rেপা আশা করিছল।
আিম ei িবে ষণ সmেক p তুলেত চাi। আিম বলেত চাi য,
িঘnয়ার কাজটা িছল যেথ িবেবচনা-pসূত eবং ei গlটা ঔপিনেবিশক
রােTর aধীেন িবদ মান ণী, জাত o িল গত শাষেণর eক শিkশালী
িচt আমােদর সামেন তুেল ধের। িশকার গেl িহংসার pে িতনিট uপাদান
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সmদ kিkগত কেরিছল eবং সi সmেদর oপর িনেজেদর সরাসির
িনয়ntণ o আিধপত কােয়ম কেরিছল। িবেdাহী ( মিলয়া) ঝপট িসং eেসেছ
জিমদার গািবn সদােরর eেকবাের িবপরীত eক চিরt িহেসেব। িbিটশ
সরকার সi িবেdাহীর ‘মাথার oপর’ iনাম ঘাষণা কেরিছল। ডারা নামক
হত াকারী ডপুিট কিমশনােরর কাছ থেক পাঁচশ টাকা পুরsার পেয়িছল।
িঘnয়া p কেরিছল, ঝপট িসংেক কন মের ফলা হল? “ স কান
মেয়মাnেষর সতীt ন কেরিন। aথবা কারo জিম বািড়o দখল নয়িন।
স খাজাি খানা লুঠ কেরিছল আর eকবার মের ফেলিছল eকটা
িসপাiেক।” ei িছল আদালেতর কােছ িঘnয়ার িনেজর বয়ান। সখােন স
বাড়িত iনাম দািব কেরিছল, কননা স ‘eক বেড়া ভয় র লাক’- ক
শষ কের িদেয়েছ।
eiভােব ভগবতী সযেt ফুিটেয় তােলন, কীভােব সরকাির কাষাগােরর
oপর সশst আkমণ সহ গণিবেdাহgিল eক uেlখেযাগ ব াপার হেয়
uেঠিছল। িঘnয়ার ঘটনািট িছল সi গণিবেdােহরi aংশ। ei ঘটনার আেগ
বhবার লােক গািবn সদারেক হত া করার চ া কেরেছ, িকnt পােরিন।
সদার সবদা সে eকটা রাiেফল রাখত। eছাড়া সে থাকত সশst রkী।
স eকটা িজেপ চেড় ঘুের বড়াত eবং সবসময় drত পািলেয় যত।
ভাগ kেম সiিদন স িছল িঘnয়ারi ঘের। সখােন স িঘnয়ার বৗেক ধষণ
করার চ া করিছল। মাkবাদী লখক ভগবতী মানবতার oপর পুি ভূত
আgাসেনর সi মুহেূ ত ণী, িল o জািতগত শাষেণর গভীর িচtিটেক
সযেt ফুিটেয় তুেলিছেলন। তাi যখন িবখ াত বাঘ িশকারী িঘnয়ােক তীর-

ধnক সেমত uৎপীড়ক গািবn দখেত পল, স drত গািড়েত চেপ চmট
িদল। িঘnয়া eকিট তীর ছুেঁ ড় তার গািড়র চাকা ফুেটা কের িদেত চাiল,
আর eকিট তীর িদেয় স uৎপীড়কটার গলাটাi কেট ফলেত চাiল। স
ছুেট িজেপর কােছ পৗঁছাল eবং হােতর kড়ুেলর eক আঘােত িশকােরর
গলাটাi uিড়েয় িদল।
তৃতীয়ত, রাT কীভােব তার সে ব বহার করল? eক সাংঘািতক খুেন।
ei িবচার রােTর চিরtটােক uেnািচত করল eমন eক দমনমূলক সংগঠন
িহেসেব যা সামnতািntক িপতৃতািntক জািতগত দমনপীড়েণর ব বsাটােক
রkা কের।
eটা িক ‘ব িk সntাস’ বা dঃসাহিসক হত াকােNর eকিট ঘটনা িছল?
aতeব ‘িবpবী িহংসা’-র দৃ াn িছল না? ভগবতীর গlেক eকিদেক
িনেদাষ আিদবাসী eক িববৃিত িহেসেব ব বহার করা হেয়েছ; anিদেক তােক
িচিhত করা হেয়েছ ‘ব িk সntাস’ িহেসেব। সmবত গlিটর ei di মেতর
থেক আলাদা eক বৃহtর সmাবনা রেয়েছ।
জনআেnালেন িহংসার sান সmেক িঘnয়া-সাঁoতাল uপsাপনা
িহংসােক দমনপীড়েনর কাঠােমার িবrেd eক বৃহtর রাজৈনিতক
আেnালেনর aংশ িহেসেব তুেল ধেরেছ। িকnt সটা eকটা শষ uপায় eবং
মােটi সাধারণ মাnেষর িবrেd িহংসার কথা বেল না। ei িহংসা তােদর
dারাi pযুk হয়, যারা িঘnয়া-সাঁoতােলর মেতাi pকৃিত o মানবেpিমক
eবং যারা nােয়র জn লড়াi কের শািn pিত া করেত চায়।
anবাদ িজেতন নnী

িহংসা pসে eক aিহংসাপnীর ভাবনা
১২ আগs ২০০৯ পি ম মিদনীপুেরর জলাশাসেকর দpেরর সামেন আিদবাসীেদর eক িবেkাভ সমােবেশ যাগ িদেত যাoয়ার পেথ কলকাতায় িহংসা-aিহংসা pসে ীমতী মধা
পাটকর ( ম. পা.)-eর সাkাৎকার নন মnন সামিয়কীর কমীরা। পিtকার পk থেক p কেরন মূলত িজতান নnী (িজ. ন.)। সmূণ সাkাৎকারিট বাংলায় pকাশ করা হল।

িজ.ন. : আপিন aেনকবার বেলেছন, আপিন aিহংসার পেk। িকnt
আজেকর িদেন aিহংসার aথ কী? কমন কের eকজন aিহংসার পথ ধের
চলেত পাের? পৃিথবী তা eখন িহংসাময় হেয় গেছ। আমার pথম p ,
eকটা বগ িহেসেব িহংসােক আপিন কীভােব দেখন? বাsব রাজনীিতর pে
পের আসা যােব।
ম.পা. : িহংসা কানo মানিবক ব াপার নয়, aমানিবক। য মানবতার কথা
আমরা বিল, মানিবক মূল বা মানিবক দৃি ভি , সখােন িহংসার sান থাকা
uিচত নয়। কারণ, ধু মাnেষর oপর oi িহংসা হে , eমন নয়। সমs
জীিবত pাণীর oপর িহংসার p রেয়েছ। িজিনসপt ভাঙচুরেক িহংসা বেল
না। তাi কানভােব কান মাnেষর গােয় হাত তালা, তার শরীর বা মনেক
… মানিসক িহংসাo হেত পাের … aত াচার করা, সটাi িহংসা। eটার
িবিভn sর আেছ। ব িkগত জীবেন, পািরবািরক জীবেনo িহংসা আেছ।
আমার মেত সব ধরেনর িহংসােক িবেরািধতা করা দরকার। তেবi কান
মানিবক মূল েবােধর eকটা চৗহিd তির হেত পাের। যখােন আtসmান,
dা eবং ব িktেক মেন চলার p রেয়েছ, যখােন কােরা aিstেকi
asীকার করা হেব না, সখােন aিহংসােক কবল eকটা sT ােটিজ িহেসেব
নoয়া uিচত নয়। তােক eকটা মূল েবাধ িহেসেব নoয়া uিচত। িহংসা
মানিবক মূল েবােধর িবেরাধী। সiজn পািটেকo আিম মািন না। কারণ
িহংসা িদেয় িহংসা মের না। িহংসা িদেয় িহংসােক তাড়ােনার িচnা eকটা
িবকৃত িচnা। আপিন িহংসা দূর করেত চান, সটা যিদ সরকােরর িহংসাo
হয়, আর তাi আপিন িহংসার পথ িনে ন --- ei যুিk আমার মাথায়

ঢােক না। রাT িহংসা করেব, eটা তা কখনi মানা যায় না। কারণ রােTর
oপর eক বেড়া দািয়t আেছ, তা সবার pিতিনিধt কের, pিতিনিধtমূলক
গণতেntর eকটা ম সটা। তাi eটা আিম িকছুেতi মানেত পাির না।
আপিন দখেবন বুd, কবীর … যাঁরাi eকটা মানিবক জীবনদশেনর
কথা বেলেছন, জীবনযাপেনর eক iিতবাচক পথ দিখেয়েছন, তাঁরা
pেত েকi িহংসার িবেরািধতা কেরেছন। aিnম লেk র দৃি eবং
[eখনকার] রাsার দৃি – dেটাi থাকেত হেব। ধrন আমার aিnম লk
শািn, তাi আিম [eখন] aশািn চাi --- eটা হয় না। আিম সব িকছু
থেক মুk হেত চাi, তাi আিম মদ খাi!
িজ.ন. : আমরা তা খুব বিশ আজেকর পিরিsিত িনেয়i িচnা কির। িদন
দেশক আেগ আমােদর sরাTসিচবেক যখন িমিডয়া দলীয় সntাস িনেয় p
করিছল, তখন িতিন বেলিছেলন, কান দল আgাসী নয়? আর কান দল
তার িশকার নয়? eটােক আপিন কীভােব দখেছন --- ei য kমতার
রাজনীিত --- সংসদীয় বা aসংসদীয়, সমs জায়গায় kমতার রাজনীিত
আেছ। কndীভূত (centralized) oiসব দেলর ভতের িবনা িহংসায় িক
িকছু হেত পাের?
ম.পা. : হেতo পাের আবার নাo পাের। কিlতভােব সব িকছুi হেত
পাের। আজেকর পিরিsিতেত রাজনীিতর য aপরাধীকরণ হেয়েছ, তা পুেরা
ভুল। oটার িনnা করা দরকার। হেত পাের আমরা যারা িনnা করিছ, তারা
সংখ ালঘু। িকnt িনnা তা করা দরকার। আিম যিদ kমতার পেk হi,
তাহেলo িক আমার জীবdশায় oi kমতা আসেব দেশ! তবুo আিম
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িনমাণ করব -- eiসেবর িচnাo িকnt oখােন আেছ। aথাৎ আমােদর
সmেদর oপর আমােদর দখল -- ei য কথা মােk আেছ। aথাৎ সi
দখল করার পর কী, তারo eক দশন মােk আেছ। eকভােব oi দশনi
আপিন গাnীেত পােবন, টলsেয় পােবন। কারণ, শষ পযn ei dিনয়ায় কী
করেত হেব, কীভােব বাঁচেত হেব, সটাi শষ কথা। তাi আপিন মারিপট
যাi কrন, শেষ িকnt আপনােক ei িবndেতi আসেত হেব। তা সi
িবndেত যাoয়ার রাsােতi যিদ আমরা an দশন িদi, তাহেল oi দশনi
আমােদর নজর থেক সের যায় বেল আমার মেন হয়। eটা হেত পাের না।
আপিন িহংসা িদেয় িহংসােক দূর করেত চান, ei িচnােক আমার িবকৃত
িচnা বেলi মেন হয়। তাi আজেকর রাজনীিতেত আিম আিছ বেট। িকnt
ei িহংসা আমােক িহংসাপnী বানােত পারেব না।
িজ.ন. : না, আপনােক িহংসাপnী বানােত পারেব না। িকnt eকটা জিটলতা
আেছ, যটা আমরা নnীgােম দেখিছ, লালগেড়o দখিছ। মাo সতুেঙর
িচnায় যমন আেছ, আপাতত আপিন িকছু িহংসা কেরi থাকেত পােরন,
যখন আপনােক মুেখামুিখ হেত হে , িকnt দশেনর জায়গায় আেছ য
গণিভিtর oপর দাঁিড়েয়, গণআেnালেনর oপর দাঁিড়েয় করা। িকnt ei
আপাতত িহংসার য কমসূিচ, তা চলেছ তা চলেছi, বhিদন হেয় গেছ।
ei য কিমuিনs পািট, মাoবাদী পািট, eo তা আজেকর কথা নয়। eসব
আমােদর দেশ aেনক িদন ধের চলেছ। আর গণ আেnালনo তা eমন
িজিনস নয় য তা aনnকাল ধের চলেব। গণআেnালন হেয়েছ নnীgােম।
তারপর আবার লােক শাn হেয় গেছ। ফর আেরক জায়গায় হে , যন
eকটা ঝেড়র মেতা, আজ eখােন তা কাল সখােন। গণ আেnালন যখন
eক জায়গায় থেম যাে , তখনo িকnt পািটgেলা চলেছ, আর তার
িহংসাo থামেছ না। eটা eকটা পেয় ট। িdতীয় eকটা পেয় ট হল, আপিন
বা যারা দলীয় রাজনীিতর মেধ নi, তারা হয়েতা eকটু anভােব
রাজনীিতেক ভাবেত চায়, aিহংসার পেথ থাকেত চায়। িকnt oiসব দল
egেলােক --- যমন, মানবািধকার সংগঠন বা eনeিপeম বা িসিভল
সাসাiিট সংগঠনেক --- খািনকটা ঢােলর মেতা ব বহার করেত চায়,
িহংসার কমসূিচেক আড়াল করার জn। oরা ভােব, oেদর যা লk ,
িহংসাtক uপােয় রাT kমতােক দখল করা, তােত আমরা কােয়ম আিছ,
মাঝপেথ eiসব লােকেদর আমরা খািনক সমেয়র জn ব বহার কের িনি ।
রাজৈনিতক দলgিলর ভাবনায় িকnt eটা আেছ। নnীgােমo আপিন দখুন
তৃণমূল কী করল। িসিপeম তা pথম থেকi নnীgােম িবিভn সntাসী
কাযকলাপ কের চেলেছ। িকnt তৃণমূলo িকছু কম যায়িন oখােন। aেstর
কথাo সকেলi জােন। সংখ ার িহেসেব oরা হয়েতা দশটা কেরেছ, eরা
হয়েতা dেটা কেরেছ। িকnt আিম নীিতর কথা বলিছ, দীঘেময়াদী pিkেতর
কথা বলিছ। ei পিরিsিতেত আপনার য aিহংসার পথ, সi রাsায়
কীভােব eেগােবন?
ম.পা. : আপিন বলেছন বেট, তবুo আমার মেন হয়, বিশরভাগ মাnষ
আজo aিহংস। আমােদর দেশর সাধারণ মাnষ শািnেত বঁেচ থাকেত চায়,
শািnেত বঁেচ থােক eবং আেরকজেনর oপর িহংসা বা aত াচার কের না।
তা না হেল তা বhৎ খুন খারািপ হত। রাজৈনিতক দলgিলর kমতা হািসল
করার কথা যিদ আপিন তােলন, তাহেল আিম বলব, তারা িকnt kমতার
রাজনীিতেতi আেছ। তােদর ভাবনার মেধ i আেছ kমতা দখল করার ফিn
িফিকর, কারণ তারা মেন কের oভােবi পিরবতন আনা সmব।
জনআেnালেনর মেধ থেকo kমতার রাজনীিত হেত পাের। ei di eেক
aপেরর সে িমেশ থাকেত পাের। পািটgিলo জনআেnালেন থাকেত পাের।
eখােন dেটা রাsা আেছ। eকi ব িk di রাsাi িনেত পাের (kমতার
রাজনীিত eবং জনআেnালন); aথবা আলাদা আলাদা মাnষ, আলাদা

kমতার জn লেড়i মরব! eকi কথা িহংসা-aিহংসার পেko pেযাজ ।
তবুo আিম িহংসার পেki থাকব! রাজনীিতর য aপরাধীকরণ হেয়েছ, তা
কারণ eবং ফল dii বেট। সমােজর aপরাধীকরণ eবং িহংসার বাড়বৃিdেত
রাজনীিতর aপরাধীকরণ গা-সoয়া হেয় যাে । আিম eটা বলিছ না য,
রাজনীিতর aপরাধীকরেণর মূেল আেছ সমাজ। ব াপারটা eত সাজা নয়।
িকnt ei য রাজনীিতর aপরাধীকরণ গা-সoয়া হেয় যাে , িনঃসেnেহ
eেত সমােজর ভূিমকা আেছ। ei য সমােজর সiেয় নoয়া, যমন
dনীিতর kেt, িহংসার kেto সমাজ eেক মাnতা িদে । মাnষ
aপরাধীেদর ভাট িদে , aপরাধীেদর পছেন চলেছ। eরকম নয় য মাnষ
কবল aিহংসােকi মানেছ। িকnt সমাজo কাল িপছেল যেত পাের। যিদ
বাsব aবsা বদলায়, তাহেল তারo eকটা কারণ িন য়i আেছ। আিম
তার মূেল িগেয় দখেত পাির, িকnt সটা তা মেন চলেত পাির না। আমার
মত eটাi। eখােনi তা eকটা আলাদা ভূিমকা নoয়া জrির হেয় পেড়।
আর দলীয় রাজনীিতi সব িকছু নয়। oটা eকিদেক বেড়েছ িঠকi,
িকnt আজo তা সব িকছু নয়। তাi ei য eকটা ছিব খাড়া করা হে
য, দলীয় রাজনীিতi সব িকছু করেছ, সব িকছুর মূেল, পািট-রাজনীিতi
সব, aথচ রাজনীিত তা আমরাo কির। িকnt ei য ব বsার eকটা
রাজনীিত, আিম ভারতীয় pিkেত কথা বলিছ, যােক pিতিনিধtমূলক
গণতnt বলা হয়, সখােন বাজার আর পয়সাo জারকদেম রেয়েছ, aপরাধ
আর g ডািমo জারকদেম রেয়েছ। ei তা হল বাsবতা। eখন eটােক
কীভােব আমরা ঝেড় ফলব, কীভােব সমাজ থেক িবি n করব, সটা
আমােদর দখেত হেব। আমােদর eটােক মেন িনেল চলেব না। যেহতু eটা
জারকদেম চলেছ, তাi আমরা তার মেধ িভেড় যাব, eটাo আমার মেন
হয় ভুল িচnা।
ei a-দলীয় রাজনীিত eবং ei a-িনবাচনী রাজনীিতেক আরo বিশ
কের কাযকর করার কথা ভাবেত হেব। কারণ আমরা িনবাচনী রাজনীিতেত
ei দাষটা দখেত পাি । eখােন eক সা া গণতািntক ব বsার কথা
আসেছ। আমরা ei িনবাচনী রাজনীিতেক ei জn মানিছ না বা p
করিছ, কারণ তা সিত aেথ গণতািntক নয়, pিতিনিধtমূলক নয়। তাi aিনবাচনী রাজৈনিতক সংগঠেন আরo বিশ গণতnt আনা eবং সিত aেথ
eকটা গণিভিtর oপের দাঁিড়েয়i সi rপাnর ঘটােনা, ei দািয়t
আমােদর oপর আরo বিশ কের বতায়। eকটা uপমা দoয়া যেত পাের।
দলীয় রাজনীিতেত aপরাধীকরণ হেয়েছ, আজেকর িদেন স িহংসা িবনা
চলেতi পাের না। িবিভn ধরেনর িহংসা। পুিলশ বািহনী মজুত রাখা eবং
লিলেয় দoয়া eক ধরেনর িহংসা, আবার g ডা পুেষ ঠঙােনা আর eক
ধরেনর িহংসা। রাজৈনিতক দল য িবিভn pকােরর িহংসা করেছ, সটােক
আমরা যারা িনnা করিছ, তােদর আরo কড়াকিড়ভােব aিহংস পথ িনেত
হেব। যারা মাk বা মাo- ক মােন, তােদরo eটা বুঝেত হেব য,
গণিভিtক rপাnেরর ভাবনাi িকnt oঁেদর িচnােতo বেড়া aংশ জুেড় িছল
--- তাৎkিণক বা pিতিkয়াবাদী িহংসােক oঁরা কবল িনnাi কেরনিন,
কমপেk মাo তা বেটi --- িকnt oঁেদর িচnার য pরণা, তােত আেছ
pেলতািরেয়ত, aথাৎ সবেচেয় শািষত পীিড়ত য সমাজ, তার শিkর oপর
দাঁিড়েয় পিরবতন। স শিk aেstর শিk নয়। aেstর জার সামাn িকছু
মাnেষর জার হেত পাের। তাi যিদ oঁেদর [মাk বা মাoেয়র]
িচnাভাবনােক িঠকভােব মানেত হয়, তাহেল aেনক িবকl গণতািntক
pিkয়া, ম , পথ, পdিত --- eসেবর কথা ভাবেত হেব। aথাৎ সi
‘কিমuন’ পযn eকটা ভাবনা। সামািজক sের কীভােব আমরা বাঁচব,
কীভােব আমরা জীবন চালাব, িনেজেদর eক sাবলmী, sশািসত সমাজ
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সীমার মেধ থািক, তেব তা চলেত পাের, nায । আপিন য পািটgেলার
uদাহরণ িদি েলন, ধrন সমাজবাদী জন পিরষদ। ei পািটটার তা
আপনােদর কােছ কান aিst নi, কারণ সটা eখােন তা তমন নi।
eেদর ভাবনা িকnt আমােদর জনআেnালেনর য ভাবনা, eকদম সi
রকম। eবার, eকটা পািট িহেসেব eিগেয় যেত িগেয় --- আপিন বলেবন -- তারা আেnালনেক ব বহার করেছ। আবার oেদর িনেজেদর জায়গায়
oরা আেnালন o সংগঠনেক uপায় িহেসেব িনে , সi uপােয় তারা
বাড়েছo। কারণ, oরা জােন য আগামী িনবাচন oেদর লড়েত হেব।
aথবা, আপিন ei eসiuিসআi-eর কথা ধrন। eভােবi কu কu
আেnালেনর uপায়টা নেব, anেক ব বহার করেব। eকটা সীমা পযn eটা
nায , sাভািবক ব াপার। সi সীমা ছািড়েয় গেল asাভািবকতা চেল
আেস। তাi যিদ বলা হয়, নnীgাম, িস ুরেক সবাi ব বহার কেরেছ,
তাহেল oi আেnালনgেলােকo aপমান করা হয়।
িজ.ন. : আেnালনেক ব বহার করেত পােরিন, িকnt সংগঠনেক ব বহার
কেরেছ।
ম.পা. : সংগঠনo তা আেnালেনরi aংশ। যিদ আেnালন শষ হেয়
যাবার পর সটা pািত ািনক চহারা নয়, সi সংগঠন আলাদা। যখন
আেnালন চেল, তখন সংগঠন-আেnালন আলাদা নয়। সখােন আেnালনেক
ব বহার করা, কমসূচীেক ব বহার করা, aথাৎ লাক জেড়া হেয়েছ, আিম
ডায়ােস uেঠ মাiেক বলেত r করলাম, সটা eকটা িদক। িকnt
ভােলাভােব ব বহার করা, eটা থেক িকছু ক াডার নoয়া, নতৃt দoয়ার
kমতা আেছ eরকম িকছু লাকেক জিড়েয় নoয়া -- eটা হয়, হে ।
eকটা সীমার মেধ যিদ eটা হয়, তাহেল আপিন তােক চ ােল করেত
পােরন না। আপিন তােক ei দৃি থেক p করেত পােরন য, তা যন
আেnালনেক হত া না কের। আেnালেনর লk টােক হত া না কের। কারণ
কবল তা আেnালনটা হত া করা হয় না, লk টােকo aেনক সময় হত া
করা হয়। eটাo হয়। eটা নnীgাম িস ুেরর পর নজর রাখা জrির। আিম
বলব, আেnালেনর পর মাnষ তা ভাট দেবi। কবল তা আেnালন পযn
সীমাবd থাকেব না। eমনকী, আেnালেনর সে য সমs ব িkরা জিড়েয়
আেছ, তারা কান পািটর সে যুk থাকেবi eমন নয়, তারাo িনবাচনী
রাজনীিতেত aংশgহণ করেব কান না কানভােব।
িজ.ন. : eকটা কথা বিল, নnীgােমর বাi-iেলকশেনর সময় eকটা চােয়র
দাকােনর আDায় কথা হি ল। নnীgােম িসিdklা চৗধুিরর দল eবং
তৃণমূল pাথী িদেয়িছল। সখােন নnীgােমর িকছু ছেল বেলিছল, আমরা
জািন, িসিdklা চৗধুির তুলনায় aেনক ভােলা, নnীgাম আেnালেন aেনক
আেগ থেক িতিন আেছন, িকnt uিন িসিপeমেক হারােত পারেবন না, তাi
আমরা oঁেক ভাট দব না, আমরা েভnd aিধকারীর ভাট সংগিঠত করব,
তা স েভndর সে dনীিতgs লাক বা g ডা যাi থাkক। য জনগণ
গতকাল আেnালেনর aংশ িছল, তারাi িকnt আজ ei kমতার
রাজনীিতেত aংশgহণ করেছ।
ম.পা. : eটা তা eকটা আেপােশর eলাকা। যখন আপনােক বাছেত হেব,
eক তা আপিন সmূণভােব খািরজ করেত পােরন, সব পািটেদর খািরজ
করেলন। আর eকটা হেত পাের, আপিন সব থেক য ভােলা, তােক ভাট
িদেলন, স হের যােব জেনo। তৃতীয় আর eকটা uপায় আেছ, িকছুটা
আেপাশ কেরা, পুেরাটা কােরা না। কারণ আপনার িনেজর sাথ তা oখােন
নi। eরকম মাnেষর িদক থেক আিম eটা দখিছ। আপনার িনেজরi যিদ
কান sাথ থােক, তাহেল তা eসব কথাi aথহীন। eবার সাধারণ মাnষ
ei িতন চারেট uপায় থেক eকটা বেছ নয়। যমন, সমাজo আলাদা
আলাদা গিNেত চেল। কতটা আেপাশহীন আপিন হেত পােরন? তাi eর

গা ী, আলাদা সংগঠন আলাদা আলাদাভােব ei di রাsার কান-নাকানটােত শািমল হল। তাi rেপর িদক থেক eখােন রাজৈনিতক
পিরবতন, রাজৈনিতক সেচতনতা, রাজৈনিতক pশাসন।
িজ.ন. : kমতার রাজনীিতেত িহংসা তা তার a srপ (in-built) --ম.পা. : আমার eরকম মেন হয় না। যিদ kমতার রাজনীিতেত িহংসা a
srপ হয়, তাহেল আবার সi আলাদা আলাদা sেরর কথা আসেব।
সভােব দখেল, নর-নারীর সmেকo kমতার রাজনীিত আেছ। তােতo
িহংসা a srপ। যিদ আমরা মানিসক িহংসা বা ei ধরেনর sর aবিধ
যাi, তাহেল an কথা। anথায় আপিন যিদ শারীিরক িহংসার sেরi
থাকেত চান, eবং সi মানিসক িহংসাটুki আসেব যার rপ হেব aত াচার,
তাহেল িকnt বলা যােব না kমতার রাজনীিতেত িহংসা a srপ। eমনকী
িনবাচনী রাজনীিতেতo সমেয় সমেয় দখা গেছ রাT ততটা িহংসাpবণ
হয়িন, পািটgেলার মেধ o aিহংসােক মূল েবােধর জায়গায় sান দoয়ার
লাক রেয়েছ। িবিভn পািটেতi রেয়েছ। eখন িক হে , eকিদেক যমন
টাকা eবং বাজােরর কথা আসেছ, তমিন আসেছ kমতার কথা। তারা
eটােক ব বহার করেছ হািতয়ার (tool) িহেসেব, eবং কখনo কখনo ast
(weapon) িহেসেব। িকnt সটা রাজনীিতর বদেল যাoয়া চিরেtর কথা।
oটা য eভােবi চলেব বা eভােবi চলা uিচত, তা িকnt আমার মেন হয়
না। eকi কথা িকnt জনসংগঠন বা আেnালনgিলর kেto pেযাজ । িকছু
িকছু আেnালন বলেত চায়, িহংসা ছাড়া an কানo রাsাi নi। তাi
বেল তােদর কথা মানেত হেব eমন কানo কথা নi। তােদর যিদ কানo
শিkশালী গণিভিt থােক, eমনকী কিমেটড ক াডারo থাকেত পাের, তাo
সটা মানার pেয়াজন নi। আপনার মূল েবােধর কাঠােমার মেধ িনেজেক
িনয়ntেণর কান রাsা আপিন নেবন, সটা তা সমsরকম দরকষাকিষর
uেধ। আপিন aিহংসােক দরকষাকিষর uেধ sান িদে ন িকনা সটা আসল
কথা। eকi কথা খােট রাজৈনিতক দলgিলর kেto। তারা কu কu
িহংসােক আপিtকর বেল মানেতi চায় না। eকi কথা pেযাজ তােদর
dনীিতর বলােতo। বাজার, dনীিত eবং িহংসা --- ei িতনেটর আ য়
নoয়া --- সটা কu [ কান দল] kমতায় আসেত চায় বেল িনে ,
কান কান আেnালন িনেজর িনেজর দৃি েত পিরবতন চায় বেল িনে --ei িতেনর আ য় eকpকাের মাoবাদীরাo িনে , যারা িকনা a-িনবাচনী
রাজনীিতেত আেছ। হয়েতা aিnম sাথ আলাদা, িকnt আপিন রাজকার
কাযকলােপ eমন িকছু িসdাn িনে ন, eমন িকছু িভিt তির করেছন,
তােত িকnt পির ার হেয় যাে আপনার নিতক কাঠােমাটা কী। তারপর
আপিন হঠাৎ কের ধের যােবন, eটা তা হেত পাের না। eটা খুব
sিবেরাধী বেলi আমার মেন হয়। কিlত সূtায়েন হয়েতা হেত পাের,
আপিন aেনকেক খুন কের শািnর রাজ কােয়ম করেবন, িকnt বাsেব
মুশিকল।
িনবাচনী রাজনীিতেত kমতা হািসল করার জn anেক ব বহার করার
য কথা বলেছন, আমার মেন হয় িনেজর িনেজর রাsায় anেক ব বহার
করা আপিন eেকবাের বn বা asীকার করেত পারেবন না। তারা তা
ব বহার করার চ া করেবi। আমরাo যমন সময় সময় কিমuিনিটর
ঐক েক ব বহার কির। কখনo g ামারেক ব বহার কির, ক ািরশমােক ব বহার
কির। কখনo sানীয় নতৃtেক ব বহার কির। eরকম aিভেযাগ তা
আেnালন সmেকo করা হয়। ei ব বহার করা eকটা লাগাতার ব াপার।
ব বহার করা, ম ািনপুেলট করা, কা-ap করা। তাi আপিন য aিভেযাগ
করেছন, তা যমন সত , িকnt তারo eকটা সীমা (threshold) থাকা
দরকার। eটা আিম মািন। তা যিদ পিরেয় যাi, তেব তা ভুল। যিদ সi
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পালােম টাির য dnd বা িবেরাধ রেয়েছ, তােক কােজ লাগাo। িdতীয় eকটা
পথ িছল, আমােদর িনেজেদর লােকেদর eককাTা কের oেদর oপর হামলা
কেরা। an gােমর য লােকেদর oরা ভুল বুিঝেয়েছ, তারা ast িনেয়
দাঁিড়েয় গেছ আমােদর িবrেd। oi gাম িকnt eরকম িছল না। আমরা
জািন oরা কন eমন করেছ। তাi আমরা eখনo আশা রািখ, oi
gামসমাজটাo আমােদর পােশ eেস দাঁড়ােব। বুঝেব, আিদবাসী সংsৃিত,
আিদবাসী জীবন কােক বেল। তাi আমরা িকnt eখনo হামলা কিরিন।
কারণ তা িদেয় কান দীঘেময়াদী সমাধান বেরােব না। তাi আমার কথা
হল, আজেকর পিরিsিতেতo, eমনকী িবিভn পািটর মেধ o িবিভn uপায়
রেয়েছ। আপনােক তার মধ থেক বেছ িনেত হেব। তার ফেল আপিন
িজতেতo পােরন, হারেতo পােরন। আেnালেনর সামেনo uপায় আেছ।
eরকম নয় য কানo uপায় নi, কান িবকl নi। আপিন হারেবন
জেনo আেপাশহীন থেক যেত পােরন। eবার আপিন তৃণমূেলর কাছ থেক
eটা আশা করেত পােরন না। কারণ তােদর পির ার পথ হল kমতায় আসা
eবং তারপর বদল ঘটােনা। মাoবাদীেদর কাছ থেকo আপিন িকnt eটা
আশা করেত পােরন না। মাoবাদী বা নকশালবাদীেদর মেধ o eখন আলাদা
আলাদা িচnা আেছ। আপিন মাoবাদেক িনিষd করেত পােরন না। মাnষ
মাo পড়েব। মাnষ মাoবাদ পড়েব। e কী পাগলােমা, মাoবাদীেদর িনিষd
করা! সরকােরর eকটা ছেলমাnষী! স কথা uঠেছ না। যারা সশst সংgােম
আেছ, তােদর জn আমরা িbিটশেদর eকটা আiন িনেয় চলিছ। তা িনেজi
eকটা aিভশাপ। িকnt িনবাচনী গণতািntক পdিতেত, আiন eবং
সাংিবধািনক পিরকাঠােমায় ei ধরেনর আiেনর সাহায তারা নেব, eর তা
আমরাi sীকৃিত িদেয়িছ, আমরাi nায তা িদেয়িছ। তার বাiের িকnt রাT
িকছু করেত পাের না। িbিটশরাo aেনক িজিনস ঢুিকেয়েছ। আজ যখন
দখিছ, নতুন নতুন eক eকটা আiন আসেছ, তখন সi িবষেয়র পুরেনা
িbিটশ আমেলর আiনটা যখন পেড় দখিছ, তখন দখিছ কত িকছু oরা
িলেখিছল, কত িজিনসi না oরা ঢুিকেয়িছল।
িজ.ন. : সটা তা পুিঁ জবােদর eকটা পযায় িছল, তখন স eতটা আgাসী
িছল না ...
ম.পা. : hাঁ। স যমন oেয়লেফয়ািরজম [কল াণসাধণ] িনেয় চেলেছ,
িলবািটেকo [sাধীনতা] সে িনেয়েছ। আপিন বলেবন, িলবািটেক তারা --- আপনার কথা anযায়ী --- ব বহার কেরেছ। জিম aিধgহণ আiেন
পাবিলক পারপাস-eর সংjা িনেয় যখন কথা uেঠেছ, তখন gােমর কথা
বলা আেছ, গিরেবরo uেlখ আেছ। িকnt eরপর sাধীন ভারত যা যা
কেরেছ, সখােন িকnt সসব কথা eেকবােরi নi। যা যা সংেশাধন হে ,
সব কেপােরটেদর পেk। তাi িনি তভােবi ei পািটgিলর oপর আমােদর
লাগাম রাখা জrির। আেnালেনর িdতীয় eকটা পযায় তা আেসi। সটা
হল pািত ািনক rপ নoয়া (institutionalization)। সখােনo eকটা
চ ােল আেছ। আেnালেনর যমন eক ধরেনর pািত ািনকতা হয়, সটা
হয় a-িনবাচনী pািত ািনকতা। সখােন আপিন T ািডশনাল pিত ান থেক
r কের পাsমডান pিত ান পযn যেত পােরন। যমন আিদবাসীেদর
kেt তােদর sাতnt সামেন eল, তার oপর দাঁিড়েয় আপনারা আেnালন
করেলন। আেnালেনর uেd o পূরণ হেয় গল। eবার আপিন িফের
যােবন আপনার ঐিতhগত o pথাগত pিত ােন। eটা িকnt পুেরা eকi
সে হেত পাের। বাsবত, নমদােত আমােদর oটাi করা uিচত। আমরা
পুেরাটা পািরিন। নমদােত আমােদর লােকরা িসdাn িনেত পারেছ না,
eiভােব চলব নািক oiভােব চলব।
িজ.ন. : মােন িক কৗমসমােজ িফের যাoয়া?

মেধ i eকটা uপায় আমােদর বাছেত হয়। আমরা সবাi তা pেত কটা
িবষেয়i িকছু না িকছু আেপাশ কির। আমােদর ব িkগত জীবেনo আমরা
আেপাশ কির। আমােদর ভাবনােতo আমরা আেপাশ কির iত ািদ iত ািদ।
িকnt যিদ আমরা সামািজক kেt দিখ, আেপােশর দৃি েত স িনবাচনী
রাজনীিতেত aংশ নয় --- সখােন স ভােলা-খারােপর যতটা িবেবচনা
কের aংশ িনেত পারেব, ততটাi স িনবাচনী রাজনীিতেক eকটা গিNর
মেধ রাখার ব াপাের মদত করেত পারেব। e বাদ িদেয়, আজেকর িদেন
যারা আেপাশহীন aবsান িনে , তারা pািnক, মূলধারার নয়। aথাৎ মাnষ
তােদর সােথ নi। আসেল oখােন eকটা dnd আেছ। মাnষ যিদ তােদর
সােথ না থােক তাহেল স মূলধারার কীভােব হেব? aথাৎ সমাজ কাথাo
না কাথাo আেপাশ কের কের eেগায়। ei কথাটা িনি ত। আমরা য
সমাজ, আদেশর কথা বিল, সi সমাজo আেপাশ কের কেরi eেগায়।
িকnt িকছু িকছু ব াপাের আেপাশ না হাক আিম চাi, তার মেধ eকটা
িবষয় হল িহংসা। eকটা হল dনীিত। আিম dনীিত বলেত বাঝাি সmেদর
anায় দখলদাির ... তা eiসব িবষেয় সমাজ আেপাশ না কrক eটাi
আমার i া। আমরা ei মাঝামািঝ পথ ধেরi চলেত চাi। ei মাঝামািঝ
পেথ সমাজ কী করেছ? সমাজ আজ বদলােত বদলােত তার চ ােল eক
িভn uপােয় িনে । বদলােনা eক ধরেনর চ ােল । িনবাচনী রাজনীিতর য
চ ােল দoয়া আমরা দখেত চাi, তা eখনo সi চ ােল িদেত পােরিন।
আেnালন eখনo সi চ ােল দoয়ার ব াপাের aত শিkশালী নয়।
আেnালন কীভােব চ ােল িদে ? িdতীয় eকটা পথ িনেয়। eক ধরেনর
সমাnরাল পথ িনেয়। eবার আপিন যখন eকটা সমাnরাল পথ িনেয়
চলেছন, তখনo তা আপিন রাজৈনিতক দলgিলর সে eকটা সংলাপ
চালাে ন।
গতকােলর কথা বলিছ। আিম মহারােTর eকটা ধরনা থেক uেঠ সাজা
eখােন eেসিছ। gােম জ েলর aিধকােরর is েত eকটা খুন হেয়েছ।
কংেgেসর িবধায়েকর য গা ী আেছ, তারা pত kদশীেদর িকডnাপ কের
িবধায়েকর ঘের িনেয় গেছ। eটা খবেরর কাগেজ চেল eেসেছ। িনি তভােব
িবধায়ক জিড়ত আেছ ব াপারটায়। aব i তােক gpার করা দরকার।
eবার আমরা কী পথ নব? বাsব রাজনীিতেত আমােদর aব i িবেজিপ
বা an িবেরাধী দলgিলর সাহায নoয়া দরকার। আমরা িকnt তােদর িনেয়
আিসিন। আমরা সাmpদািয়ক রাজনীিতেক সে িনেত চাi না। আপিন
হয়েতা ক কিমuনাল আর ক সkলার, তা িনেয় p তুলেবন। িকnt মাটা
দােগ আিম কথাটা বলিছ। আমােদর সাথীরা িজেjস কেরিছল, oেদর
ডাকব, নািক ডাকব না। আিম বেলিছ, কখনi ডাকব না। oরা eেস গল।
তখন আমরা তােদর সােথ কথা বিলিন eমনটা নয়। কারণ িনবাচন আসেছ,
oরা আসেবi। আমরা oেদর সােথ কথা বেলিছ। িকnt oেদর মে তুেল
িদiিন। eকটা দূর পযn সবটাi িনরবি nতায় দখার ব াপার আেছ। oখােন
সরকাের বেস আেছ কংেgস। আমরা কংেgস পািটর সরকােরর সােথ কথা
বলব িক না? আমরা তা কথা বিল। তা, কাথাo না কাথাo আমরা
আেপাশ কেরi থািক। eবার আমরা তা খালাখুিলi বলিছ য িবধায়ক খুন
কেরেছ। eiভােব খালাখুিল কথা তা কui বলেত পারেব না। আমরা
সটা বলিছ। eকi সােথ আমরা তৃতীয় eকটা পথo িনি । সটা হল,
আমােদর oi gামটার aিধকার িদেত হেব। হত া তা হেয়i গেছ। eবার
কমপেk জিম দখলটা যােত না হয়। আিম তা eখােন চেল eেসিছ।
আমােদর লােকরা oখােন ধরনা থেক ei িসdাn িনেয় কাল রাত
বােরাটায় uেঠ গেছ, য জিম দখল হেব না। eবার ei য আমােদর
eকজন খুন হেয় গেছ, ei পিরিsিতেত আমােদর হােত কী কী uপায় িছল?
ei হত ার িকনারার জn বািক সব পািটgিলেক ব বহার কেরা,
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ম.পা. : নিতবাচক aেথ নয়। মােন কী ধরেনর কৗম? ভৗেগািলক না
sাভািবক িkয়ামূলক? তাi eটা কবল ছােটা eকটা sেরর (micro
level) কথা নয়, eটােক সামািজকভােব দখেত হেব। কৗম eবং সটা
ছািপেয় সমাজ --- oi sেরo িকnt eকটা pািত ািনক কাঠােমা তির িছল।
আিদবাসীেদর মেধ তা ভােলাভােবi িছল। ঝাড়খেNর মাnষ নমদার সােথ
যুk িছল। কত না ভাষা iত ািদেত … aথচ eতখািন ছিড়েয়। আমােদর
gােম eকজন মাnষ আেছন, eখন pায় মৃতু শয ায়। চারিদন আেগ তাঁর
সে দখা কের eলাম। … uিন আমার সােথ দেশর বh জায়গা ঘুেরেছন।
আপিন তা জােনন, নমদার আিদবাসীরা সব জায়গায় যেতন। oঁর িকnt
ভূেগাল ভীষণ ভােলা জানা িছল। eটা কীভােব হল? আসেল সমােজ
কাথাo eকটা ভাবনা িছল, পুরেনা সমােজ। সটা eতখািন ছিড়েয় িছল,
িকnt ei ভাবনাটা িছল। আিদবাসী gাম িকnt ছােটা কের হেলo eটারi
eক aিবকল pিতrপ। তারা হয়েতা aেনক খারাপ আেছ, িকnt তারা
aেনক বিশ সংগিঠত eবং সংহত (integrated)। আর আমােদর দখুন,
eত গােয় গােয় ঘর, িকnt কানo সংহিত নi। তাi সi সমােজর য
িবিভn sেরর rপ তা ei pািত ািনকরেণর eকটা পুেরাদstর কাঠােমা হেত
পাের। িসdাn নoয়ার kেt pিতিনিধেtর িদকটাo আেছ। আবার
মুিখয়ািগিরo আেছ। আদশ গণতেntর িদক িদেয় দখেল আিদবাসী মুিখয়াo
কম sরাচারী নয়। িকnt oটা pিত ােনর eকটা কাঠােমা। পিরবাের আপিন
eটা যমন বলেত পােরন না, বাবা আপিন তা sরাচারী হেয় গেছন। oটা
eকটা িবকৃিত। মানব সমাজ ei িবিভnতা িনেয়i তা চেল। আেnালন ei
িদশােতo যেত পাের, ei নতুন pিত ান খাড়া করেত পাের। যমন, eখন
oটারi eকটা আলাদা rপ চলেছ, gামসভােক grt দoয়া। আিদবাসী
সংগঠনgেলা ei ব াপারটা আেগi বাsবািয়ত কের িদেয়েছ। eখন আমােদর
িদক থেক তা eটা নমদােত eকটা বেড়া দািব হেয় uেঠেছ। কাট থেক
আমরা আেদশo বর কেরিছ য, gামসভােক না িজেjস কের আপিন জিম
িনেত পারেবন না। আমরা যখন কবল দািব করিছলাম তখন আলাদা কথা
িছল। eখন আদালেতর আেদশ যখন eেস গল, যা gামসভা বলেব তা-i
হেব। ei gামসভাo তা আজ ভেঙচুের গেছ, আিদবাসীেদর gােমo।
আিদবাসীরাo eখন কu কােঠর ব বসা করেছ, কu an িকছু করেছ।
eকদম পাহািড় eলাকায় িকছুটা anরকম পাoয়া যায়। তাi তােদর সবিকছু
eকiরকম থাকেব, তা তা নয়। তা pিত ােনর eক নয়া কাঠােমা িনমাণ
করা আমােদর সামেন চ ােল । আমরা T ািডশনািল যরকম িছলাম সরকম
থাকেত পারব না; eবং আজেকর য িনবাচনী রাজনীিতর pিত ান তােকo
পুেরা মানেত পারিছ না। ei pািত ািনকরেণর িদেক যেত গেল আমরা
িকছু বদল তা মানবi। আেnালন যমন িছল তমন থাকেব eরকম তা
হেব না। আেnালেনর পর মাnষ িনবাচেন aংশ নেব। যিদ আেnালেনর
নতৃt কানo িবকl না রাখেত পাের, তাহেল মাnষ ভাটi দেব না,
eরকম eকটা িবকl হেত পাের। িকnt সটা থেক সের eেস মাnষ যিদ
িনবাচেন aংশ নয়, তাহেল তা স কাuেক না কাuেক ভাট িদেয় দেবi।
eর মেধ eটাi তা ভােলা য, আেnালেন যারা aংশ িনেয়িছল, তারাi
ভাটটা পল। eটাi আমােদর আেপাশ হেব oi সমেয়। িকnt eটা হেত
হেব য আমােদর pািত ািনকতার বািক য ktgেলা, সgেলাo সােথ
সােথ শিkশালী হেত হেত যাoয়া pেয়াজন। যােত oi পািটর oপর লাগাম
রাখা যায়। o যi সীমা ছাড়ােব, নীিতগত বা sT ােটিজক সীমা, ধু িহংসাaিহংসা নয়, স সাধারণভােব যখন dনীিত করেব, আমরা য দািব করিছ
তা মানেব না, যসেবর িবrেd লড়াi তাi লাg করেত r করেব, oi
ধরেনরi pেজk আনেত r করেব, বhজািতকেদর আনেত r কের

দেব, তখন আবার যােত আেnালন খাড়া হেয় যেত পাের। eভােবo
eকটা চলমান িবpেবর pিkয়া চলেত পাের। eখন যা পিরিsিত, তােত
eরকমটাi হেব বেল মেন হে । eমনকী মাoবাদী বা সশst আেnালেনর
লােকেদর মাধ েমo যিদ কাথাo আেnালন হেয় যায়, আমার মেন হয় না
তারা মাnষেক আটকােত পারেব ei আiনসmত pিত ানgেলােত িভেড়
যাoয়া থেক। oরা িনেজরাi তা নপােল যাে । eখােন যিদ oরা সরাসির
eখনকার kমতার রাজনীিতেত আসা পযn না-o যায়, তাহেলo oেদর
লাকজন তা যােবi, যাে o। eর জn যভােব হাক মাnষেক ধের
রাখেত িগেয় oরাo িবিভn পnা aবলmন করেছ, কানo eকটা িdতীয় ট
বানাে , বুিdজীবীেদর সাহায িনে । eটা বৃহtর aেথ kমতার রাজনীিতর
eকটা ডায়নািমk। আেnালনo ei বৃহtর kমতার রাজনীিত। জনগেণর
kমতােক সামেন আনা, তার জn আেপাশ, তার জn িবিভn শিkেক
ব বহার --- সটা আমরাo কির। আমরা gােম সরকাির আিধকািরকেক
ডািক। আমরা তা জািন, যিদ বারবার সরকাির আিধকািরক আেস, তেব
gামসমাজ আেnালেনর শিkেক আরo বিশ কের anভব করেব। কu যিদ
না আেস, কu কথা না বেল, তেব তা আেnালন চৗপাট হেয় যােব।
সটাo তা আেপাশ, কাঁটা িদেয় কাঁটা তালা। ei aবিধ তা িঠক আেছ।
eবার oi কাঁটাi যিদ হাত কাটেত r কের --- িকংবা দখা যাে তা
কাঁটা তুলেছ, িকnt আসেল আরo বেড়া কাঁটা তির করেছ, তাহেল তা তা
pে র মুেখ পেড় যােব।
িজ.ন. : িকnt রাTo তা চায় oটা থাkক। আেমিরকা তা চায় তািলবান
থাkক। আপিন দখুন ীল ায় কী হল। ীল া তা িছল সংগিঠত িহংসার
uদাহরণ, শষেমষ কী হল?
ম.পা. : hাঁ, আপিন যিদ মাiেkা (kুdতর) sের দেখন, তেব তা
eকরকম, আর ম ােkা (বৃহtর) sের তা আরo বিশ। আমার মেন হয়
আজ আমােদর আরo বিশ কের িহংসােক p করা দরকার। … সশst
আেnালেনর মাধ েম পিরবতেনর ধারণায় কােরা কােরা ভরসা আেছ। কu
হয়েতা eখনi তা r করেত চায় না বা পুেরাপুির সi পথ নয়িন। তারা
aিহংসােক মেন কের eক সাধু ধারণা (saintly attitude)। না, aিহংসা
কান সাধু ধারণা নয়। hাঁ, মাnেষর মেধ য সাধু ধারণা আেছ, মায়া দয়া
আেছ, সgেলা তা িঠকi। তাi [aিহংসা] eেকবাের aসাধারণ eকটা
ব াপার, মাnেষর সােধ র aতীত eকটা িকছু, eটা তা আিম মািন না। eটা
eকটা মৗিলক মানিবক শিk, মানিবক gণ। বরং িহংসাi হল িবকৃিত,
পারভারশন, a াবােরশন।
eবার নnীgােমর মাnষ, তােদর মেধ তৃণমূল আেছ, আরo কu
আেছ। আিম বলিছ, নnীgােমর জনতার oপর কu কu হামলা করেছ,
eখনo িসিপeেমর লােকেদর সখােন তাড়াে । আমােক িকnt eর িবrেd
eকটা aবsান িনেত হেব। আিম যিদ সেkেt ভারসাম না রািখ, সটা
হয়েতা আমার dবলতা। আিম aব i আেnালেনর aেনক বিশ কােছ,
তার যntণাটা আিম aেনক বিশ uপলিd কির। িকnt তা বেল তা anেদর
মারেত বা তাড়ােত পাের না। নnীgােমo িকছু লাক হামলা কেরেছ।
সটােক আপিন কীভােব দখেবন? আমরা তােক িনnাo কেরিছ। িকnt
আমরা েনিছ তারা কী কেরেছ, কী aত াচার কেরেছ। আপনােক eকজন
ধষণ করেত eেসেছ, তখন আপিন তােক খুন কেরেছন। T ািডশনাল
আiেনo িকnt সেkেt আপনােক kমা কের দoয়া হয়। আমরাo তােক
kমা কের িদi। িকnt দীঘেময়াদী eবং বৃহtর পিরেpিkেত আমরা যখন
সটােক দিখ, আমরা anভব কির eটাo ঘটা uিচত হয়িন। যমন,
পািটেকo আমরা বেড়া pিkেত মািন না।
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শ.স. : আপিন বলেলন, aিহংসা সমােজ আেছ। িহংসাo তা সমােজ
আেছ। বাবা যমন ছেলেক eকটা থাpড় মের িদল। eটাo তা বাsব।
ম.পা. : hাঁ আেছ, িকnt সমাজজীবেন তুলনায় aেনক বেড়া aংশ জুেড়
আেছ aিহংসা। সটাi মানিবক সমাজ। তা না হেল তা পাশিবক সমাজ
হেয় যােব। আমরা প । িকnt সামািজক প । ei ফারাকটা তা থাকা
দরকার। eখন তা eর ফেল রােTর িহংসা nায তা পাে । eেতা আরo
বেড়া সমsা। eখন oখােন তৃণমূল কংেgস eেসেছ, তা আেnালেনর ei
kমতা থাকা দরকার, যােত তা oেদর বারবার ei p করেত পাের।
দািবgিল িনেয় আমরা যাব না, eটা তা হেতi পাের না। তারা eখন
kমতায়, তা তারা eiসব দািবgিল িনেয় কী করেব তা তা আমরা
নজর রাখব। eটা ধের িনন eকটা আেপাশ। আদশ ব াপার হত, যিদ
কিমuিনিটi িসdাn িনত। eটাo eক ধরেনর আেপাশ, িকnt … আমার
তা খুব iে হয়, বাংলায় কত মাnষ কত চচা কের আেnালেনর oপর।
তােদর তা নাক গলােনাo (pouring input) দরকার। আপিন কবল
পািটেক দাষ িদেয়i থাকেত পােরন না। তারা তা খাটেছ oখােন।
মহনত করেছ oখােন। বািক কu করেছi না। আিম আমােদর
লােকেদরo বেলিছ। আিম eখন eখােন। আমার নমদােত আেnালন
চলেছ। কবল নমদাi নয়, আরo দশটা জায়গার আেnালেন আিম খুব
ঘিন ভােব জিড়েয় আিছ, aেনকটা নাক গিলেয় (involved) আিছ। ei
সমs আেnালেন eখন কী চলেছ, তার সংগঠন কানিদেক যাে –
eতিদেক আমােদর জিড়েয় থাকেত হে । আমরা kিলেয় uঠেত পারিছ
না। আমরা যরকম চাi, সরকম কের uঠেত পারিছ না। বাংলার eত
মাnষ, যারা নnীgাম িস রু েক eত grt িদে , তারা oখানকার মািটেত
যিদ যায়, তাহেল তা খুব ভােলা হয়।
যাi হাক, ei আলাদা আলাদা ধরেনর pািত ািনকতা, egেলা সােথ
সােথ চলেব। eক হেলা পািট, eক হল নন-পািট, eক T ািডশনাল ...
সবাiেকi কাজ করেত হেব।

িজ.ন. : আিম িজেjস করিছ, যমন িহংসা িকছু পািটর eকটা uপায়
(means), তমিন aিহংসা িক কানo দেলর uপায় হেত পাের, নািক তা
eক সেচতন pেচ ার ব াপার? মাkবাদীরা মেন কের aিহংসা হল eকটা
কৗশল, িহংসা হল আেরকটা কৗশল। আপিন কী মেন কেরন?
ম.পা. : eটা uপায় হেয় oেঠ। দরকার সেচতন pেচ া। িকnt aিহংসা হল
মূলত eকটা ভ ালু (মূল েবাধ)। সেচতন pয়াস থাকা দরকার যােত িনেজ
aিহংস থাকা যায়, anেদর aিহংস রাখা যায়।
িজ.ন. : িকnt চািরিদেকর পিরিsিত আমােদর িহংসাtক কের তুলেত চায়।
যরকম আgাসন আজ আমােদর oপর, iে কের িগেয় শিপং মল gঁিড়েয়
িদেয় আিস।
ম.পা. : eটা তা হেবi। কী হে দখুন? eত বুিdজীবী লালগড় িনেয়
eখােন িমিছল ধরনা করেছ, তারা তা কu ast হােত তুেল িনে না। তারা
তা িনরsti থাকেছ, যােত তারা িনেজরা sরিkত থাকেত পাের। িকnt তারা
লালগেড়র িহংসােক যুিkস ত বলেছ। eটার ফল ভুগেছ oখানকার সাধারণ
মাnষ। িকnt eটা তা ভাবার িবষয়, আপনারা সবাi িমেল কন লালগেড়র
িদেক যাে ন না হােত eকটা কের লািঠ িনেয়? মাoবাদীেদর নয়, রােTর য
িহংসা, তােক িনেকশ করার জn। প াশটা লাকo তা লালগড় যাে না।
যারা eটা করেছ না, যারা কবল eকটা তািttক িবতেক আgহী, তােদর পথ
িহংসার বা an িকছুর --- e তা আিম মািন না। তারা খুবi ভীতু pকৃিতর।
eমনকী aিহংস কমসূিচেতo তারা নামেব না, কারণ রাT িহংসার আ য় নেব।
oখােনo তারা ভয় পায়। anত িকছু লাক আেছ, িনেজরা aিহংস কমসূিচেত
aংশgহণ কের, aিহংস uপােয়i িহংসােক সমথন কের, িকnt িনেজরা িহংসার
পথ নয় না। eরকম মাnষo aেনক বেড়া সংখ ায় আেছ। eরা sাভািবকভােব
িহংসাপnী, eটা বলা যােব না। sাভািবকভােব eরা aিহংস।
িজ.ন. : eরা িহংসা pচার কের?
ম.পা. : তা নয়, িহংসােক nায মেন কের।

িজনগত মারণযj পারমাণিবক মারণযেjর চেয়o ংসাtক
শেলndনাথ ঘাষ
pধান িবচারপিত তাঁর বkেব আবার সতক কেরেছন য, কেপােরট
সংsাgেলা “pকৃিতর kিতর িবিনমেয় drত মুনাফা বাড়ােনার কাজ চািলেয়
যাে ।” িতিন পরামশ িদেয়েছন য পিরেবেশর িদক থেক িবচার কের
সেnহজনক মেন হেল য কানo pকlেক বািতল করা uিচত। egেলা
aব i pাj-পরামশ eবং সদথক িবjােনর য মৗিলক কথা সi
Nসতকতামূলক নীিত’র সােথ সাম sপূণ।
Nেজেনিটক মিডিফেকশন’ কথাটা aেনেকi জােনন। eটােক
NTাnেজিনক iি িনয়ািরং’, Nহরাiজনটাল িজনTাnফার টকেনালিজ’ eবং
Nিরকমিবnা ট িডeনe টকেনালিজ’o বলা হয়। ২০০৯ সােল eেস eেক
Nসেnহজনক’ pকl বলা মােন aেনকটা খােটা কের দখা। মাnষ
যতরকম টকেনালিজ বা pেকৗশল সmেক জােন eটা তার মেধ সবেচেয়
িবপjনক। পরমাণু বামা বানােনার টকেনালিজর থেকo তা মারাtক।
পারমাণিবক ast তির করার পের মাnষ সটা ব বহার না কের রেখo
িদেত পাের। িকnt NTাnেজিনক জেনিটক iি িনয়ািরং’-eর uৎপn
বstgেলা জnােনা মাt তােদর Nেচiন ির-a াকশন’ বা শৃ লিবিkয়া
aদম গিতেত চলেত থােক।

গত ১৩ eিpেলর ‘িহnd’ পিtকার খবের pকাশ, sিpম কােটর pধান
িবচারপিত Nেজেনিটক iি িনয়ািরং a াpুভাল কিমিট’ ক (িজieিস) সাদের
িতনিট িনেদশ িদেয়েছন। আnজািতক খ ািত সmn ভারতীয় িজন িবjানী
o Nিজনক ােmন’-eর আhায়ক ী sমন সহায় য জনsাথ রkার মামলা
কেরিছেলন, তার িভিtেতi ei িনেদিশকা জাির করা হয়। িনেদিশকাgিল
হল : িজieিস- ক ১. psািবত জেনিটকািল মিডফােয়ড বা িজeম
শেsর কান িবষাk বা a ালােজিটক pিতিkয়া আেছ িকনা তা খিতেয়
দখেত হেব; ২. য জিমেত পরীkামূলকভােব oi শs ফলােনা হেব, তা
থেক anাn জিম যােত সংkিমত না হেত পাের, তার জn কতটা দূরt
বজায় রাখেত হেব তা িনধারণ করেত হেব; ৩. পরীkালb pেয়াজনীয়
তথ gেলােক oেয়বসাiেট িদেত হেব, যােত িবেশষjরা sতntভােব oi
তথ gেলােক পরীkা কের দখেত পাের। আkিরকভােব লখা ei
িনেদিশকার মমাথ যিদ মেন চলা যায়, তাহেল unত-িজেনর কারবািররা
পৃিথবীর বিশরভাগ জায়গােক তছনছ করার য আেয়াজন ফঁেদেছ তা
থেক aেনকটাi রkা পাoয়া যেত পাের।
‘eিশয়া-প ািসিফক জুিরsস a ােসািসেয়শন’ চ ডীগেড় Nআiন o
পিরেবশ’ নামক য সিমনােরর আেয়াজন কেরিছল, সখােন মাননীয়
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eরা eমনভােব pতারণা কের য, aত n িশিkত মাnষo aেনকসময়
িব াn হয়। ১ ম ২০০৯-eর টাiমs a iি ডয়ার িদিl সংখ ায় eক
pিতেবদেন বলা হেয়েছ য, িজeমo িনেয় জনsাথ sরkার eক মামলার
নািনেত sিpম কােট pধান িবচারপিত সহ িতন সদেsর িবচারমNলীর
eকজন মাননীয় িবচারক বেলন, “ িজeম খাদ যেহতু pচুর পিরমােণ
uৎপাদন বািড়েয় িদেত পাের, তাi তা ভারেতর kুধা o দািরেd র সমাধান
করেত পাের ... িজeম বীেজর পা pিতিkয়ার থেক দািরd আরo বিশ
িবপjনক।
যিদ মাননীয় িবচারপিত মহাশয় eকটু ক কের আেজি টনার মাnষ,
দিkণ আি কা, কিনয়া, uগা ডার চািষ o আমােদর দেশর িবিট তুেলা
uৎপাদকেদর ei িবষেয় aিভjতাgেলা জানার চ া কেরন, তাহেল িতিন
drত তার মত পালেট ফলেবন। যসব দেশ Nিজeম শেsর সাহােয
দািরd দূরীকরণ’-eর চ া হেয়িছল, তােদর al িকছু aিভjতার সামাn
uেlখ e িবষেয় আেলাকপাত করেত পাের।
১) য আেজি টনা তােদর জনগেণর pেয়াজেনর আটgণ udৃt sাs কর
িবিভn রকেমর খাদ uৎপাদন করেত পারত, তারা ব াপকহাের িজeম
সয়া-শs ব বহােরর পর eখন dধ, মুsর ডাল, িঁ ট o তুেলা আমদািন
কের eবং িজeম-শেsর দয়ায়, “ কৃিষিবেষর ফেল সারােদেশর জনগণ
নানা asেখ ভুগেছ।”
২) দিkণ আেমিরকায় িজeম তুেলা, uগা ডায় িজeম িমি আলু eবং
কিনয়ােত িজeম ভুTা o িজeম িমি আলু uৎপাদেনর ফেল সবt
ফলেনর aভাব, adুত সব আগাছার জn eবং সgেলােক মারার জn
আরo িবষ o আরo কীটনাশেকর ব বহার, মািট আরo িবষাk হেয়
যাoয়া eবং মাnষ o প র নতুন নতুন রকেমর asেখর pাdভাব দখা
িদেয়েছ।
৩) আমােদর দেশ িবিট তুেলা (ব ািসলাস থািরনজােয়নিসস) নােম য
িজeম তুেলা সীিমতভােব ব বhত হেয়েছ --- তার জn বিশ খরচ o
কম uৎপাদন চািষেদর আtহত ার িদেক ঠেল িদেয়েছ।
৪) iংল াে ড রয়াল সাসাiিট কৃিষখামাের পর পর িতন বসেn িতন বছর
িজeম শs ( রপিসড তল, িবট o ভুTা) uৎপাদন কের দিখেয়েছ --কীভােব তা জীবৈবিচt েক ংস করেছ, যা িকনা কৃিষর s ু িবকােশর
মৗিলক pেয়াজন। রয়াল সাসাiিট s কের জািনেয় িদেয়েছ য িজেনর
pবাহ, িজন থেক িজেন সংkমণ, সহেজ মারা যায় না eমন আগাছা বা
পাকামাকেড়র জn --- eসব িনেয় তারা কান p তুলেব না, তারা ধু
দখেব িজeম শs খামােরর জীবৈবিচেt র kিত করেছ িকনা।
৫) খাদ আেমিরকায় সমীkা চািলেয় দখা গেছ, Nরাu ড আপ রিড’
নামক িজeম সয়ািবন বীেজর uৎপাদন kমতা চালু বীেজর থেক কম।
তবুo মনসাে টা, নাভািতস, d পাঁ iত ািদ কাmািনgেলা eমন
kমতাশালী eবং তােদর হাত eত লmা য তারা eখন িজeম শs িনেয়
পরীkা িনিরkা চািলেয় যাে ।
যাi হাক, eটা লk ণীয় য মিkেকা ধু িজeম শেsর চাষ নয়,
তা িনেয় গেবষণাo িনিষd ঘাষণা কেরেছ। iuেরাপীয় iuিনয়েনর
anভুk দশgেলােত িজeম িবেরাধী মানিসকতা eত শিkশালী য
িজeমo uৎপাদকেদর নতৃsানীয় মনসাে টা সখােন তােদর বািল বীজ
uৎপাদন o িবkয় বn কের িদেত বাধ হেয়েছ ২০০৩ সােলi। ভষজ
oষুধ তিরর kেto তােদর oi ধরেনর গেবষণা তারা বn করেত বাধ
হেয়েছ।

eখােন ei টকেনালিজর pাথিমক িবষয়টােক eকটু দখা দরকার।
সংjােথ Tাnেজিনক iি িনয়ািরং হল, কানo জেবর িজনেক an
pজািতর কান জেবর িজেনর মেধ ঢাকােনা। uদাহরণ srপ েয়ােরর
িজনেক টমােটার মেধ বা সােপর িজনেক ফুেলর মেধ ঢাকােনা হল।
যেহতু pেত কটা জবpজািতর িনজs sাভািবক pিতেরাধ ব বsা আেছ,
তার মেধ বাiেরর কান eকটা িজন ঢাকােত গেল eকটা বাহক লােগ,
য বাহক oi pিতেরাধ ব বsােক ভেঙ ঢুেক যােব। সাধারণত কান
ভাiরাস বা aেনকgেলা ভাiরােসর সমি বা সংkামক ব াকেটিরয়া ei
বাহেকর কাজ কের। pাকৃিতক িনয়মেক eরকম ভয় রভােব ভেঙ ফলা িক
কানরকম uপকাের লাগেত পাের?
িdতীয় p হল : য pজািতর কেয়কিট িবেশষ জেবর মেধ বাiেরর
িজন ঢাকােনা হল, তা িক oi কেয়কিটর মেধ i সীমাবd থাকেব? িবjান
ei িবষেয় পির ারভােব বলেছ, “ য কাষgেলা বিহরাগত িজেনর বাহক
িহেসেব কাজ কের সgেলার sাভািবক ধম হল সবt ছিড়েয় পড়া।” eর
aথ হল বিহরাগত িজন তার িনিদ লেk র বাiের ছিড়েয় পড়েব eবং oi
pজািতর anাnেদর িভতের িdতীয়, তৃতীয় বা চতুথ সংkমেণর মাধ েম
pেবশ কের যােব। eটা eকটা দানিবক pেকৗশল। uিdদ o pাণীরােজ র
pেত কটা pজািতর িজনগত বিশ েক eটা িছঁেড় টুকেরা টুকেরা কের
ফলেত পাের। eটা িজনগত মারণযj। aব i পারমাণিবক মারণযjর
চেয়o eটা মারাtক। ষাট বছর পর পারমাণিবক বামায় িব s
িহেরািশমায় ঘােসর a েু রা গম r হেয়েছ। িকnt Tাnেজিনক
iি িনয়ািরংেয়র kফল িকছুেতi মাছা যােব না eবং eটা aনnকাল চলেতi
থাকেব।
১৯৬০-eর দশেক বারলং য জেনিটক iি িনয়ািরং কেরিছেলন eবং
আজেক য Tাnেজিনক iি িনয়ািরংেক ঠেল সামেন িনেয় আসা হেয়েছ -- ei diেয়র মেধ eক িবশাল তফাৎ। oi জেni হাভাড িব িবদ ালেয়র
বােয়ালিজর pখ াত aধ াপক িচিকৎসািবjােন নােবলজয়ী েdয় জজ
oয়াl ei নতুন ধারণা মাথাচাড়া দoয়া মাt eর ফলাফল িনেয় তীk
শেb eক সতকবানী িদেয়িছেলন, “ িরকমিবnা ট িডeনe টকেনালিজ
আমােদর সমাজেক য সমsার সামেন দাঁড় কিরেয়েছ তা ধু িবjােনর
iিতহােস নয়, পৃিথবীর বুেক pােণর iিতহােসo aভূতপূব। িতনশ কািট
বছেরর িবpেবর মেধ িদেয় uৎপািদত আজেকর য জীবৈবিচt তােক iে
মেতা ভাঙাগড়ার kমতা মাnেষর হােত তুেল িদে ei টকেনালিজ।
জীবৈবিচেt র য pাকৃিতক িনয়েম আেগ হsেkপ করা হেয়েছ, যমন প র
বা গােছর সংিম ণ, তার সে আজেকর হsেkপেক gিলেয় ফলা চলেব
না। আেগর pেত কটা কােজর পdিত িছল eকটা িবেশষ pজািত বা খুব
কাছাকািছ dেটা pজািত িনেয়। … eতিদন আমােদর নিতকতা িছল --pকৃিত সmেক আমরা যা িশখেত পাির তার সব kেti িবনা বাধায়
eিগেয় যাoয়া। pকৃিতেক পুনগঠন করার কানo বািজ আমরা খিলিন …
আজেকর (নতুন) ধারণা ধুমাt pাjতার aভাব নয় eটা িবপjনকo
বেট। eটা প o uিdদ জগেত নতুন asখ ছড়ােত পাের, ক ানসােরর
নতুন uৎস o নতুন নতুন asেখর মহামারীর কারণ হেত পাের।”
eর গাপন চিরtেক লুিকেয় রাখার জni িজeম সামgীর িবেkতারা
চািষেদর লাভ দখােনার জn িমথ া িবjাপন দয়; বেল, eেত uৎপাদন
বিশ হেব eবং কীটনাশকo কম লাগেব --- েন মেন হেব egেলা যন
পিরেবশবাnব। an িকছু কাmািন আবার িবjাপেন বেল য আগাছা দূর
করার oষুধ িদেলo oi বীেজর uৎপাদেন কানo kিত হেব না।
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eরা কেপােরট সংsাgেলার িবjাপন o sনসরিশেপর oপর eমন
িনভরশীল হেয় পেড়েছ য pায়শi বােয়ােটক িবষয়ক (পড়ুন, িজeমo
িবষয়ক) pবngেলার পেk দাঁিড়েয় যাে । pথমিদেক যারা eর kফলgেলা
িনেয় সতক কেরিছল, তােদর মেতর পেk িবjানীরা কানo গেবষণাপt
পাঠােল ei পিtকাgেলা তা ফরত পািঠেয় িদে । eকমাt খালাখুিল
িবতকসভায় কৃষকরা aংশgহণ করেলi ei িবষেয় মীমাংসা করা যায়। যিদ
িবতকgেলা ধু u পদািধকারী িবেশষjেদর মেধ i সীমাবd রাখা হয়
তাহেল sিpম কােটর pত াশাgেলা িবফেলi যােব।
৪) iuেরাপীয় iuিনয়েনর anভুk দশgেলােত িজeম শs pচNভােব
pত াখ াত হoয়ায় আেমিরকার কৃিষ বািণজ য সংsাgেলা আরo বিশ
কের মুনাফা তুলেত চাiেছ আি কা, eিশয়া o ল ািটন আেমিরকা থেক
--- eসবi করেছ Nদািরd দূরীকরণ’ o Nkুধা িনবারণ’-eর নাম কের।
যিদ তারা বীেজর বাজার eবং তার sাভািবক সহায়ক কৃিষ-রাসায়িনক
dেব র বাজার eকেচিটয়াভােব দখল করেত পাের, তাহেল তারা পৃিথবীর
সবেচেয় ধনী কেপােরট সংsা হেয় uঠেত পারেব। সiজni তারা চাiেব
pচুর পিরমােণ আিথক anদান িদেয় গেবষণা সংsা o িব িবদ ালেয়র
িবিভn িবভাগgিলেক িনেজেদর িনয়ntেণ আনেত। িজeম pকlgেলা য
দািরd দূরীকরেণর ব াপাের eেকবােরi aেকেজা স িবষেয় eক
সাmpিতক সমীkায় Nথাড oয়াl নটoয়ক — আি কা’, যেথ সাk
pমাণ দoয়ার পর শেষ মnব কেরেছ, “ oরা ei দািব করেছ িজeম
শেsর িবrেd সাধারণ মাnেষর kাভেক pশিমত কের সাধারণ মাnেষর
সােথ সmক গেড় তালার eকটা কায়দা িহেসেব eবং oরা sেকৗশেল
pচুর টাকা ঢেল oেদর পেk pচার গেড় তালার জn eকদল িজeম
দালালেক ভাড়া কেরেছ।” “রাজনীিতিবদরা an সময় গিরবেদর কথা
ভুেল গেলo বােয়ােটকেনালিজর kেt তােদর জn মড়াকাnা r
কেরেছ। িশkািবদরা আেরকরকম বােজ বকার জায়গা পেয় গেছ।
কেপােরটরা তােদর িজeম pাডাk বচার চ া চািলেয় যাে । িবjানীরা
তােদর pকlgেলার জn টাকাo পেয় যাে । eiসব anায় pচােরর
ফলাফল হল eক বাবা িবতক।”
৫) uপেরাk কায়দায় িবjান o কািরগিরর সােথ যুk মাnষgেলােক
িনেজেদর বেশ িনেয় আসা ছাড়াo p uঠেব ei িবষেয় য িজeম শs
uৎপাদন হয় না eমন খতgেলা থেক eমন দূরেt িক িজeম শs
uৎপাদন করা Nআেদৗ সmব’ যােত সংkমণ না ছড়ায়? কানাডার eকটা
িবখ াত ঘটনা eেkেt sরণ করা যেত পাের। মািনেটাবা িব িবদ ালয়
িনণয় করার চ া কেরিছল, িজeম শsর পরাগেরণু কতদূর পযn ছিড়েয়
যেত পাের। তারা দেখিছল, গেমর পরাগ বাতােস eকঘ টা থাকেত
পাের। eর সােথ যিদ বাতােসর গিতেবগ যাগ করা যায় --- যা ঘ টায়
৩৫ িকিম, তাহেল কতদূর যােব? ক ােনালা পরাগ বাতােস pায় িতন ঘ টা
টেক। aতeব যিদ বাতােসর বগ ঘ টায় ৩৫ িকিম হয়, তাহেল dেটা
খতেক িবি n রাখেত গেল মােঝ কতটা দূরt রাখেত হেব! আর যিদ
oi পরাগ ঘুিণ বাতােস পেড় তাহেল ঘ টায় ৬০ িকিমo যেত পাের।”
আমােদর দেশ ei সমsা আরo বেড়া হেয় দখা িদেত পাের।
aতeব িনরাপদ দূরt বজায় রাখা eখােন আরo বিশ সমsার হেব।
eর সমাধান হল িজeম চাষ o িজeম গেবষণা সmূণ িনিষd করা।
যরকমটা বেলিছেলন িবখ াত িবjানী-দাশিনক হাiেজনবাগ, দানিবক
কািরগির িশlgিলেক কখেনাi ছাড় না দoয়া।
গিদেত বেস যারা রাজনীিত কের তারা বলেব : িজeম শs o
রাসায়িনক ব বহার না কের খাদ uৎপাদন বাড়ােনার িক কানo uপায়

eকটা p uঠেত পাের। যিদ িজeম শs eতi িবপেদর হয়, তাহেল
আেমিরকানরা, যারা eক দশেকরo বিশ ধের িজeম শs খাে , তারা
কন ব াপকভােব ass হেয় পড়েছ না? utর হল, িজeম শs খাoয়া
মাti কu মারা যায় না। তাৎkিণক িবষিkয়া o a ালািজ ছাড়া an
কানরকম kিত হেত লmা সময় লােগ। িঠক যমন aেনকিদন ধের
ধূমপােনর পেরi তামােকর থেক ক ানসার রাগ ধরা পেড়। e িবষেয়
কানo সেnহ নi য আেমিরকান নাগিরকেদর sাs মােনর drত aবনিত
হে । জানাথন ক াmেবলs pকাশনার Nেজেনিটকািল মিডফােয়ড খােদ র
প াশিট kিতকারক িদক’ নামক eকিট সমীkাপেt নাথান িব ব ােটিলয়ন
বলেছন, “ ১৯০০ সােল যুkরােT মাt eকজন মাnেষর ক ানসার হেয়িছল,
dজন পুrেষ eকজন eবং িতনজন মিহলায় eকজন ক ানসাের আkাn।
জল, বাতাস o খােদ র দূষণ গত eক শতাbী ধের ei asখেক বািড়েয়েছ
িঠকi। িকnt eটােক আরo tরািnত কেরেছ a াি টবােয়ািটক, কীটনাশক,
আগাছানাশক iত ািদ িহেসেব রাসায়িনক dেব র ব বহােরর বৃিd। eর ফেল
লািফেয় লািফেয় বেড় গেছ Nেগাটা শরীেরর pিতেরাধ kমতার
ধারাবািহকভােব ভেঙ পড়া।”
িজeম শেsর kেt uপেরাk রাসায়িনক dেব র ব াপক ব বহার চালু
আেছ। আেগর anে েদ য সমীkাপেtর কথা বলা হেয়েছ, সi anসাের,
িবjানীরা পরীkা কের দেখেছন, eকািধক রাসায়িনেকর যুg ব বহাের,
(িবেশষত কীটনাশক) য পিরমাণ ক ানসার হয় তা aেনক রাসায়িনেকর
eকক ব বহােরর সমি র চেয় হাজারgণ বিশ। আরo আ েয র িবষয়
হল, য রাসায়িনকgেলােক eককভােব kিতকর নয় মেন হেয়িছল,
সgেলাo an রাসায়িনেকর িম েণ মারাtক বেল pমািণত হেয়েছ।
eক কথায় িজeম শsর মেধ i রেয়েছ dিভk, kুধা, asখ o মৃতু র
বীজ। eবার দখা দরকার, rেত sিpম কােটর য সাদর পরামেশর
uেlখ করা হেয়েছ, তা eিড়েয় যাoয়ার কায়দাgেলােক কীভােব আটকােনা
যায় :
১) সকেলi eখন জােন য আেমিরকা যুkরােTর eফিডe (ফুড a া ড Dাগ
a াডিমিনেsTশন), যারা িজeম শs চাষ করা বা না করার িনেদশ দoয়ার
aিধকারী, তােদর দািয়tপূণ u পেদর aিফসারেদর সােথ িজeমo uৎপাদক
সংsাgেলার িকছু লােকর যাগােযাগ আেছ eবং তারা anায়ভােব হsেkপ
কের থােক। ভারতবেষ িজieিস-র সদsেদর মেধ কতজন sাধীন-sতnt o
সৎ aবsান gহণ কের আেছ বা ভিব েত থাকেব তা খিতেয় দখা দরকার।
আজেকর কথা বলেত, সখােন আেছ ভারেতর Nেস টার aফ মিলkলার
বােয়ালিজ sািডজ’-eর pিত াতা িনেদশক ড. িপ eস ভারগেবর মেতা
লাক, যাঁর বkব জনগেণর aিভjতার সােথ িমেল যায়; িকnt তাঁর
ক ঠsর িজieিস- ত চেপ রাখা হেয়েছ। িজieিসেত সা া পিরেবশিবদেদর
eখন কান sান নi। িজieিসেত কারা থাকেব তা কারা িঠক করেব?
২) যেহতু Tাnেজিনক iি িনয়ািরং gিল চালােনার মেতা িহংsতা, eখােন
তা জীবেকােষর পদা ফুেঁ ড় চেল যায়, তাi eটা িক uিচত নয় য জিমেত
কানরকম িজন শs লাগােনার আেগ িজieিসর pিতটা িসdাn পালােমে ট
িবতেকর জn রাখেত হেব।
৩) iিতহােস ei pথম, িজeমo িবষয়টােক কnd কের নতুন ধরেনর eক
চk গেড় uেঠেছ, যার মেধ িশkািবদ-িশlপিত o সামিরকবািহনী আেছ
(আেগ িছল eটা িশl-সামিরক জাট বা িমিলটাির i ডািsTয়াল কমেpk)।
ফেল eর বjািনক o কািরগিরsের কানo মুk o িনরেপk িবতক
চালােনা কাযত বn হেয় যাে । সmানীয় িবjান-িবষয়ক জানাল বা
পিtকাgেলা যমন Nসােয়n’, Nেনচার’, Nিনu সােয়ি টs’, Nল ানেসট’ --19

আেছ? আমােদর দেশ aসংখ uদাহরণ আেছ যখােন eiসব
pকৃিতিবrd পdিতর পিরবেত কঁেচার সাহােয জব পdিতেত চাষ কের
পিরমাণগত o gণগতভােব aেনক বিশ uৎপাদন করা হয়।

দড় দশক আেগ “aগািনক ফািমং সাস বুক” ( জব চােষর uৎস
gn) নােম eকটা বi pকািশত হেয়িছল, eখন সটা আবার pকাশ
কেরেছ Nআদার বুক sার’, মাপুসা, গায়া। ei বiেত যসব ঘটনা

... শষাংশ ৯ পৃ ায়

eক মালয়ািল মুmiবাসীর ব দশন
ক. হিরদাস
eবছেরর ২৮ ম যখন কলকাতায় পৗঁছলাম, আমার বhিদেনর spটা পূরণ
হল। আমােদর ছাtাবsায়, সাতাtের বাম ে টর িবজয়িমিছেল আমরা aংশ
িনেয়িছলাম। স িছল পি মব বাসীর দাসেtর শৃ ল ভেঙ বেরােনার
pতীকsrপ। বাম ট িছল আমােদর কােছ eমন eক মেডল যােক গাটা
দেশ ছিড়েয় িদেত হেব বেল সিদন মেন হেয়িছল। পরবতীকােল যখন
বাম ট তার জেয়র ধারা aব াহত রাখল, ধারণাgেলা িমি ত eক rপ িনল।
কারণ দেশর িবিভn pােn বাঙািলেদর বলেত নতাম, পরপর িনবাচেন
বাম ে টর ei য িবজয়লাভ, সটা তার কােজর দrণ আসেছ না, আসেছ
ক াডারেদর বাhবেলর জাের। তারা pায়i বলত, আমার রাজ করেলর
িসিপeম আর পি মবে র িসিপeম aেনক আলাদা। যখন তােদর বলা হত,
করালার ব াপারsাপারo আর আেগর মেতা sখকর নয়, তারা িকnt
িনেজেদর মেতi aটল থাকত।
স যাi হাক, eবার আমার কলকাতায় আসার সময়টা িছল সmবত
পি মব েক বাঝার পেk সবেচেয় uপযুk সময়। লাকসভা ভােটর ফল
d’সpাহ আেগ বিরেয়েছ eবং িতনদশক পর pথমবােরর জn বাম ট হােরর
মুেখামুিখ হেয়েছ। ‘আiলা’ যভােব কেয়কিট জলার uপkল a লেক
িবপযs কেরেছ, িবেশষত দিkণ চিbশ পরগণা খবেরর িশেরানােম eেসেছ,
ধুমাt তা ei ঝড়জিনত ংেসর কারেণ নয়, বরং tােণর কােজ pশাসেনর
uদাসীনতা o aবেহলার aিভেযাগo eর কারণ িহেসেব খবের eেসেছ।
‘মnন’ পিtকার সmাদক আমায় eব াপাের যসব মাnেষর সে যাগােযাগ
কিরেয় িদেয়িছেলন, তাঁেদর মেধ eকজন হেলন ডাঃ aিমতাভ চৗধুির। িতিন
আমােক জয়েগাপালপুর িবকাশ কেndর tােণর দেল ঢুিকেয় িদেলন। সi
দলটা tাণ ব টন করেত নৗকা িনেয় কািলদাসপুের িগেয়িছল। আিম snরবন
o মিরচঝাঁিপর oপর িদেয় যাoয়ার সময় বশ রামাি ত িছলাম। কারণ
জায়গাdেটার কথা আিম আেগ aেনকবার েনিছ, িকnt কাছ থেক দখার
sেযাগ হয়িন। সব িমিলেয় ei সফর gামবাংলা, সখানকার মাnষ eবং
তােদর জীবনযাtা বাঝার পেk আমার কােছ বশ কাযকর িছল।
গাড়ােতi বেল রািখ, আিম eেসিছলাম মুmi থেক eবং eখােন আসার
কারণটা িছল মুmiেয়র সে কলকাতােক তুলনা করা দখা। মুmiেয় মাnেষর
চলােফরা, আচার-ব বহার আর পাশােক য s
ণী িবভাজন নজর
কােড়, কলকাতায় সটা নi। pাiেভট গািড়র সংখ াটাo eখােন কম বেলi
মেন হয়। লাকজন কথাবাতার সময় আমােক বেলেছ, িস ুেরর কারখানা
গেড় oঠার ujjল সmাবনার পেবo ei শহের টাটার eক লাখ টাকার
nােনা গািড় কনার লাক কমi িছল। sিবধাpািp o িবলািসতার pিত ei
uদাসীনতাi বাধ হয় eক সমতাবাদী মজােজর পিরচয় দয়, যা বাঙািল
সমােজর িনজs বিশ েক গেড় তুেলেছ। কলকাতা হল সাধারণ মাnেষর
শহর। anাn বেড়া শহেরর তুলনায় eখােন জীবনধারেণর খরচ কম। eক
টাকায় চা আর eকi দােম eক বাি ডল িবিড় an খাবারদাবােরর মেতাi eর
uদাহরণ। িকnt eটাo আিম জেনিছ, eখােন মজুিরo তমনভােবi কম।
আরo uেlখেযাগ , লাকাল Tন o মেTােরেল মুmiেয়র মেতা pথম o

িdতীয় ণী নi। বেড়া বিs eলাকা না থাকাটাo চােখ পেড়। মুmiেয়
সৗnযায়েনর চােট বশ িকছু জায়গায় গিরেবরা আ য়হীন হেয়েছ।
িব ায়েনর পর ei pিkয়াটা বশ গিত লাভ করেলo কলকাতায় মেন হয় তা
eখনo বশ িঢেমতােলi চলেছ। eখন aবিধ ব াপারটা ভােলাi।
আিম যখন বালপুের মণীষা বেn াপাধ ায় eবং ামলী খাsগীেরর সে
দখা করলাম, oঁেদর মুখ থেক eক িভn কথা নেত পলাম। সামনাথ
চ াটািজর নতৃেt ডেভলপেম ট aথিরিট নbiেয়র দশেক সখােন গিরবেদর
হিটেয় unয়ন আনার pিkয়া r কের। unয়েনর জn আিদবাসীেদর জিম
বেড়ােলােকেদর হােত তুেল দoয়া হয়। ei pিkয়াটা বাম ট বাংলা জুেড়
r করল িস ুর o নnীgােমর মধ িদেয়। জনসাধারেণর বীরtপূণ pিতেরাধ
aবেশেষ সরকারেক নীিত পিরবতন করেত বাধ করল। ei সংgামী মজাজi
ব সমােজর ঐিতহািসক বিশ । সমােজর িনচুতলায় পৗঁছােনা রাজৈনিতক
চতনা িনি তভােব ei pিkয়ােক পু কেরেছ। eখােন আিম দখলাম,
pেত ক gাম o শহের মাnষ মমতা আর িসিপeম িনেয় আেলাচনা করেছ।
eটা চট কের করিল সমাজেক মেন পিড়েয় দয়। যিদo dেটা পাথক আেছ।
eক, করালায় িকnt মাnষ eত সহেজ জি pিতেরােধর পথ নয় না, যা
বাংলায় যন sতsূতভােবi ঘেট। di, িবিভnভােব রাজৈনিতক দলgিলর
dারা pতািরত হেত হেত oখােন aরাজনীিতকরণ খুব বেড় চেলেছ। বাংলায়
তা লk করা যায় না। eকiভােব িশlী-সািহিত ক-বুিdজীবীেদর
pিতিkয়ােতo তফাত রেয়েছ। আমার মেন হয়, ei pিতিkয়ার iিতহাসটাo
পি মবে র kেt বশ ভােলা eবং গব করার মেতা। ধুমাt িস ুর বা
নnীgােমর বলােতi নয়, আিম oখােন থাকাকালীন লালগেড় পুিলিশ
aিভযােনর rেতi aপণা সন o anাn বুিdজীবীেদর oখােন যাoয়ার
খবর িছল। করেল ei pিতিkয়া aেনক দিরেত হয় আর যখন হয় তখন তা
eক সংকীণ ভি েত ঘেট। ফেল যারা আেস না, তারাo িনেজেদর নীরবতার
যুিk খুেঁ জ নয়।
মহাে তা দবী eক সাkাৎকাের dঃেখর সে বলেলন, যখন pািচমাদার
জনসাধারণ তােদর পানীয় জেলর oপর আgাসেনর িবrেd কাকােকালা
কাmািনর সে যুেd নেমিছল, তখনo ei করিল বুিdজীবীরা uদাসীন
িছল। করেল সৃি শীল ব িktেদর pেত েক িনজs কােয়িম sােথ
কান না কান িশিবেরর সে যুk থাকার চ া কের; aথবা pচােরর
আেলায় থাকার জn pেত েক সটা করেত বাধ হয়। ei দলীয়তার কারেণ
িশlী o বুিdজীবীেদর সৃি শীলতার kয় ঘেট। ফেল করালা eেদর জাতীয়
sের জায়গা কের নoয়ার মেতা যাগ কের তুলেত পাের না। সকেলi জােন
বাংলা eব াপাের aেনক eিগেয়। সবেচেয় uেlখেযাগ িবষয় হল,
পি মবে র মাnেষর মেধ সাmpদািয়ক ভাবটা বশ কম। ভারেতর anাn
রােজ , িবেশষত utর o পি ম ভারেত যারা থেকেছ, তারা িন য় লk
কেরেছ, eব াপাের বাংলা aেনক eিগেয়। eটা সিত i pশংসনীয় য eখােন
সংখ াgr সmpদায় সহনশীলতা বজায় রেখেছ eবং ২৭% মুসলমােনরাo
সাmpদািয়ক শিkেক দূের সিরেয় রেখেছ।
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oকালিত, পািটর নতােদর িবলাসবhল জীবনযাপন --- eiসব ঝাঁেকর বেড়
চলা, an কারেণর পাশাপািশ, oi িচnারi pভাব। যিদo মুখ মntী
aচু তানnেনর নতৃেt করল িসিপeেম ei ঝাঁেকর eকটা িবেরািধতা তির
হেয়েছ। বাংলার iuিনেট eধরেনর িবচু িতর কান িবেরািধতা গেড় uেঠেছ
িকনা জানা নi। eটাo uেlখ করা দরকার, করেল মুখ মntী য িবেরািধতা
দখাে ন, তার কান তািttক rপ নi aথবা ei িবেরািধতার কান s
মতাদশগত আকার দoয়া হয়িন। িসিপeম পিরচািলত ‘ pােgিসভ আট a া ড
িলেটরাির ফারাম’-eর নতা pয়াত eম. eন. িবজয়ন eকমাt ei ধরেনর
eকটা চ া কেরিছেলন। পূেবািlিখত KSSP–র সে যুk িকছু িসিপeম
নতার মাধ েম uপsািপত ‘চতুথ পৃিথবী’-র তেtt eর pকাশ ঘেটিছল।
NGO– দর aেথর জাগানদার সাmাজ বাদ-পু a-কিমuিনsেদর ভূিমকা
িনেয় িকছুিদন pকা তক-িবতক হেয়িছল। aধ াপক িবজয়েনর anগামীরা
aিভেযাগ তুেলিছল য KSSP–o সেnহজনক সূt থেক িবেদিশ aথ
পাে । করালার বতমান aথমntী থমাস আiজােকর নতৃেt ১৯৯৬-২০০১
সময়কােল বাম ে টর জমানায় য জনসাধারেণর পিরকlনা কমসূিচ নoয়া
হেয়িছল, সটাo িছল বাsেব eক সাmাজ বাদী pকl। eমনকী থমাস
আiজাক aধ াপক িবজয়ন eবং তাঁর anগামীেদর িবrেd মানহািন মামলাo
কেরিছেলন। িকnt আদালত তা খািরজ কের দয় eবং বেল িবজয়নেদর হােত
aিভেযােগর সপেk যেথ তথ রেয়েছ। aধ াপক িবজয়েনর বিশরভাগ
anগামী eখন িসিপeেমর বাiের। হয় তারা বিহ ত
ৃ হেয়েছ, নয় দল ছেড়
িদেয়েছ। পি মবে o gামা েল NGO– দর uপিsিত eবং anpেবশ মেন
হয় বাড়েছ। আিম eখােন eেস নলাম, িসিপeেমর ঘিন আtীয়sজন
NGO চালাে , eমন বh uদাহরণ বাংলায় রেয়েছ। NGO- দর ভূিমকা
িনেয় সmবত বাংলায় কান তক হয়িন। eব াপাের বামপnীেদর য মেনাভাব
থাকা uিচত িছল, সটাo দখা যায়িন। সmবত eরকম eকটা তক হoয়া
দরকার। পি মবে র aবsা আজ যখােন eেস দাঁিড়েয়েছ তােত oi তক
বামপnীেদর মতাদশগত p gেলার oপর আেলাকপাত করেত পারত।
িসিপeম o তার eতিদনকার সমথকেদর মেধ িবেরােধর পটভূিমেত য gণগত
পিরবতন ঘটা দরকার, সখােন িভতরকার রাজৈনিতক o মতাদশগত
p gেলােত s তা জrির। eর aভােব জনসাধারেণর মেধ িবরাজমান
িসিপeম-িবেরাধী মেনাভাব তরলািয়ত হেয় যন শষপযn eক pিতিkয়াশীল
রাজনীিতেত পযবিসত হে । eখােন মমতা ব ানািজ কতটা জনিpয় হেয়
uঠেত পারেছন, eটা বেড়া ব াপার নয়। য মাoবাদীরা কতgেলা
ভৗেগািলকভােব sিবধাজনক eলাকায় আবd eবং পুেরাপুির সামিরক পেথর
oপর িনভরশীল, তােদর হয়েতা জনগেণর কােছ --- ডঃ aেশাক িমেtর
ভাষায় ‘মাডারাস a ানািক’ ছাড়া --- আর কান pিতjাi দoয়ার নi।
িকnt পৃিথবীর িবিভn aংেশ aতীেতর সমাজতািntক pেয়ােগর িশkাgেলা
সmেক তােদর কান দৃি নi বেলi মেন হয়।
আিম aত n বদনার সে eখােন eকথা uেlখ না কের পারিছ না য,
রােজ র agগিতর ব াপাের পি মবে র সiসব বুিdজীবী, যারা eখনo
সমাজতািntক মতাদেশর pিত দায়বd, তােদর eক বেড়া ভূিমকা রেয়েছ।
ভিব ত সmেক eক বাsবসmত দৃি ভি তােদর খুঁেজ িনেত হেব। r
হেব aব i gামবাংলা িনেয়। ভূিমসংsার, পিরকlনা eবং gামিভিtক
কমিনিবড় িশlেক eিগেয় নoয়ার জn আর কী কী পদেkপ নoয়া
pেয়াজন, তা সমsরকম আnিরক চ ায় ভেব বার করেত হেব। ei
িদকgেলার সে জিড়েয় থাকা eক রাজৈনিতক দৃি ভি eবং তার সে যুk
eক গণতািntক আেnালন --- যা জনসাধারেণর কাছ থেক শখা eবং তােদর
িশিkত করেত pstত --- aথাৎ সমাজতেntর মূল েবাধ o দৃি ভি , eটাi

di রােজ র মেধ sাভািবকভােবi য তুলনাটা আেস, তা হল বাম ট
সরকােরর কােজর তুলনা। ei pসে িনmিবtেদর dরবsা সরাসির দখার
পাশাপািশ দবbত বেn াপাধ ােয়র সে আেলাচনাটা বশ কােজ লেগেছ।
uভয় রােজ ভুিমসংsােরর পদেkপgেলার তুলনা কের দবbতবাবু বেলন,
udৃt জিম ব টেনর kেt পি মব করেলর থেক ভােলা ফল দিখেয়েছ।
যােদর হােত জিমর মািলকানা িছল, ভূিমসংsার আiন লাg হoয়ার আেগi
তার িকছু aংশ আtীয়sজেনর হােত সিরেয় দoয়ার চ া করালায় সফল
হেয়িছল। ফেল ব টনেযাগ জিমর পিরমাণ সখােন ভয়ানক কেম গল।
দবbতবাবুর মেত, পি মবে ei হাতবদল হেত পােরিন। তার কৃিতt
হেরকৃ কাঙােরর। করালায় আিদবাসী ছাড়া pায় সমs ভুিমহীন চািষেক
দশ শতক কের জিম দoয়া হেয়িছল। বাংলায় ভূিমহীেনরা জিমর st পায়িন।
eটা আজ খতমজুরেদর agগিতর পেk eক বেড়া বাধা। নতুন pজেnর
লােকরা eেস দখেছ, জিমর oপর ঋণ iত ািদ বh সরকাির pকেl aংশ
নoয়ার kেt তারা asিবধাজনক aবsায় রেয়েছ। দবbতবাবু মেন কেরন,
আেগর pজেnর মেতা ei নতুেনরা আর িসিপeেমর সে আেবগবnেন
জিড়েয় নi। তাi আজ তারা িসিপeেমর pিত মাহমুk। সtেরর দশেকর
গাড়ায় করালােত যখন ভূিমসংsার আiন শষপযn লাg হল, eকi সে
eেসিছল গৃহহীনেদর জn eক লk গৃেহর pকl। িশkা eবং sােs o করালা
ভােলা ফল দিখেয়িছল। িকnt িব ায়েনর সে সে সখানকার সরকার
kমাগত ei dিট kt থেক হাত gিটেয় িনে । তার ফলটা আেগi বেলিছ।
করেল ভূিমসংsার যতi আংিশক eবং aসেnাষজনক হাক না কন,
যটা uেlখ , সখানকার বােমরা যতবার kমতায় eেসেছ, িমকে ণীর জn
িকছু কল াণমূলক pকl হােত িনেয়েছ। দৃ াnsrপ, কৃিষমজুরেদর জn
পনশন (যার পিরমাণ বশ কম eবং ব টেন pায়শi নানা বাধা পেত
হেয়েছ), pচিলত kেtর িমকেদর জn pিভেড ট ফাে ডর sিবধা iত ািদ।
anিদেক, বাংলায় কৃিষমজুর বা লk লk িরকশাoয়ালােদর জn eরকম
কান ছােটাখােটা চ াo করা হয়িন। িdতীয়ত, করেলর বােমরা ‘ করালা
শাst সািহত পিরষদ’(KSSP)-eর মাধ েম ১০০ শতাংশ সাkরতা eবং
pাথিমক িশkা দoয়ার চ া কেরেছ (যিদo পরবতীকােল KSSP-র oপর
িবেদিশ তহিবল সংgেহর aিভেযাগ eেসেছ, যা তারা খািরজ করেত পােরিন)।
িবপরীেত বাংলায়, iিতমেধ pকািশত নানান পিরসংখ ান pিতেবদেন লk
করা যাে , u মাtায় gামীণ দািরd o isুল ছেড় দoয়ার ঘটনা ঘটেছ।
sাভািবকভােবi p uঠেব, e ব াপাের uেদ াগ gহেণ বাংলার বােমেদর
বাধাটা কী িছল? gামীণ িবd তায়ন, রাsা eবং যানবাহেনর aবsা --িবেশষত বাংলার gামা েল --- eকiরকম শাচনীয়। বুেজায়া-জিমদার
ণীেদর sাথরkাকারী সংিবধােনর aধীেন কাজ করার সীমাবdতা সেtto
eiসব ktgেলােত unিত ঘটােনার চ া করা যত। di রােজ র বােমেদর
মেধ ei তুলনা থেক eকটা s িচt uেঠ আেস, eেকর পর eক িনবাচেন
জয়লাভ কের বাংলার বােমরা utেরাtর আtতু হেয় পেড়েছ eবং
িনেজেদর ভুলtrিট শাধরােনার কথা ভুেল গেছ। anিদেক, করালায়
eকবার anর eকবার হের যাoয়ায় মাnেষর সমsাgেলার pিত
সংেবদনশীল থাকেত বােমরা বাধ হেয়েছ aথবা eব াপাের চ া করার eকটা
ভান anত তােদর থেকেছ। যিদo iদানীং কেয়ক বছর করালার বােমরাo
বাধহয় বাংলার বােমেদর মেতাi আচরণ করেত r কেরেছ। eকটা িচnা
গঁেড় বেসেছ য, সরকােরর কাজ সmেক নজর দoয়ার চ া করা aথহীন;
কারণ সরকােরর ময়াদ eকবার শষ হেল, যত যা-i চ া করা হাক
পরাজয় আসেবi। ব াপক dনীিত, সমােলাচকেদর ক ঠেরাধ, িবkুbেদর
িবrেd শৃ লাভে র পদেkপ gহণ, সমােজর u িবtেদর পেk খালাখুিল
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মেন হয় আজেকর বাংলার দািব। িনঃসেnেহ বাংলার মাnেষর বীরtপূণ
iিতহাস তােদর eiসব sেযােগর সd বহার করেত anpািণত করেব। আমরা
ভুিলিন, যখন সারা দেশ সাmpদািয়ক আgন jলেছ, ei রাজ সmpীিত

বজায় রাখেত পেরেছ। সমs বেণর সাmদািয়ক শিkেক সmূণ pত াখ ান
কের শষপযn pিতেরােধর eক aনn নিজর গেড় তুেলেছ নnীgাম o
িস ুর। ধু পি মবে i নয়, সারা দেশ e হল আগামীিদেনর আশা।

পি মবে র িশkাব বsা কান পেথ চেলেছ
জয়n বেn াপাধ ায়
গত বশ কেয়কবছেরর মেতা eবারo মাধ িমক o u -মাধ িমেকর ফল বার
হoয়ার সে সে i দূরদশেন-সংবাদপেt হ- হ r হেয় যায়। gামমফঃsল-শহেরর বশ িকছু সফল ছাtছাtীেদর িনেয় সারািদন ধের চলেত
থােক নানা সাkাৎকার-পরামশ- ঘাষণা। রােজ র খুেদ-মাঝাির-বেড়া সব
ধরেনর সরকাির িশkাকতা-িশkািবদ-িশkাnরাগীরা মতামত িদেত r
কেরন, চােয়র দাকান থেক r কের সবভারতীয় সংবাদমাধ েম। বশ
eকটা uৎসব uৎসব ভাব। আর ei তাবৎ হ- চেয়র মূল pচার-uেd িট
হল িdমািtক। e রােজ (an রােজ র তুলনায়) িশkার মান drতগিতেত
বেড় চেলেছ। di, (বাম শাসেন থাকা) gাম o মফঃsেলর িশkাথীরা
সবেচেয় বিশ unিত কেরেছ। বnনীর মেধ থাকা শbg মুেখ u ারণ না
করেলo, শরীির ভাষায় হািজর থােক সবদাi। িকnt িঠক eর পেরর aধ ায়িট
িনেয় আর তত কথাবাতা-pচার শানা যায় না। ষাট-সtর-আিশ শতাংশ নmর
বা সমসমেয়র ভাষায় ‘e’, ‘e-pাস’, ‘ডবল-e’ gড পাoয়া ছাtছাtীরা
eবং তােদর aিভভাবেকরা য চূড়াn িনরাপtাহীনতা o চােপর মধ িদেয়
কাটায় বশ কেয়কটা সpাহ, সi খবর pচার করা হয় না। সকাল থেক
িবেকল, e sুল থেক o sুল বা কেলেজ ছুেট বড়াে ছাtছাtীরা eবং
তােদর aিভভাবেকরা --- ভিত হেত পারেব তা ভােলা sুল বা কেলেজ!
িনেদনপেk য কান eকটা sুল বা কেলেজ পছেnর িবভাগ বা aনাস পেত
ছুেট বড়াে বশ মাটা নmর পাoয়া ছেলেমেয়রা। বh ‘e’ বা ‘e-pাস’
gড পাoয়া ছাtছাtীi িকnt তােদর পছেnর িবভাগ বা aনাস পাে না।
eমনকী সাধারণ sাতক পাঠkেমর জেno বিশরভাগ কেলেজ তািলকা pকাশ
করা হে , িনিদ সংখ ক িনবািচত ছাtছাtীেদর িনেয়। eমন আশ াo দখা
িদে , u -মাধ িমক পাশ করার পেরo বশ িকছু িশkাথী u িশkায় ভিত
হoয়ার sেযাগi পােব না। e দায় কার? স pে র জবাব ei।
২২ শতাংশ যারা sুলছুট নয় ...
eতkেণর আেলাচনা িকnt মূলত দশম ণী পযn ‘Dপ আuট’ না হoয়া বা
‘িবদ ালয় ছেড় না দoয়া’ মাt ২২ শতাংশ ছাtছাtীেদর িনেয়। কারণ
eবে র pথম থেক দশম ণী পযn sুলছুেটর হার ৭৮.০৩ শতাংশ। যখােন
ভারতবেষ িবদ ালয় sের Dপ আuেটর িহসাব ৫০-৫২ শতাংশ, eকটু ঠাNা
মাথায় ভাবেল eরােজ র পিরিsিত কতটা ভয়াবহ তা uপলিb করা মােটi
শk নয়। eখােন খুব বিশ হেল, পেনেরা থেক আঠােরা শতাংশ ‘eিলট
sুল’ বাদ িদেল pাথিমক থেক মাধ িমক, মায় u -মাধ িমক পযn িশkার
pকৃত িচtটা িকnt গভীর uেdেগর। পাঠkম, পিরকাঠােমা, িশkাদান eবং
মূল ায়ণ পdিত --- সব ktgেলােতi চমেক দoয়া eক ঢালু পথ anসরণ
করা হে । তথাকিথত বjািনক (?) পরীkা-িনরীkা eবং ফলsrপ
সাফেল র পিরসংখ ােনর u িকত pচােরর আড়ােল রাজৈনিতক kমতােক ধের
রাখার eক সেচতন pয়াস চািলেয় যাে ei রাজ সরকােরর িশkাদpর
eবং সরকারপnী িশkক সংগঠনgিল। eক ধরেনর ‘ রিজেমে টশন’ চলেছ
সবেkেt। আর সi বাধ তামূলক ফাঁস kমশ মৃতু র িদেক ঠেল িদে
রােজ র মুমষূ ু িশkাব বsােক। কিচ কিচ িশ রা কান ভিব েতর িদেক
eিগেয় যাে --- ভাবেল য কu িশuের uঠেব।

পাঠkেমর িবষয়
pাথিমক থেক u -মাধ িমক পযn পাঠkেমর িবsািরত আেলাচনায় যাি
না। িকnt, eটুk বলা eকাn pেয়াজন, পাঠkেমর িবষয়বst িনবাচেনর kেt
মৗিলক anদৃি র aভাব বেড়া pকট। বয়ঃkম, গাঁ-গ -শহর-নগর,
u িবt-মধ িবt-িনmিবt, u বণ-িনmবণ-আিদবাসী --- িশkাথীেদর ei
ধরেনর বhsেরর aবsান িবচার কের পাঠkম তির হয় না, anত eরােজ
eখনo পযn হয়িন। ছাtেদর দনিnন বাsবতা, যাপন, aিভjতা, মনstt,
sp, চািহদা, সামথ --- কান িকছুi pায় pিতফিলত কের না বতমান
পাঠkম। eিলট sুল বা কেলজgেলা ‘বু েরাk াট’, ‘ টকেনাk াট’ iত ািদ
তিরর য িদশা দিখেয় চেলেছ, সাmpিতক পাঠkেমর পিরবতেনর মধ িদেয়
সi পথ আরo বিশ বিশ কের আঁকেড় ধরেত চাiেছ রােজ র িশkাদpর।
মধ িবt, u -মধ িবt eবং িবtবানেদর আদেরর dলালেদর aভী লেk
পৗঁেছ দoয়ার কােজ bতী করা হে পুেরা িশkাব বsাটােক। আর ei
pয়ােসর মেধ i p n আেছ ৭৮ শতাংশ sুলছুেটর কারণgেলার
িসংহভাগটাi। oi য পেনেরা শতাংশ aিভভাবক, যারা মাটা টাকা ব য়
কের তােদর সnানেদর ‘িটuশন’, ‘ কািচং’ iত ািদর ব বsা কের, সi
সnানরাi ‘ নাট’ মুখs কের utরপেt uগেল িদেয় বিশরভাগ kেt ভােলা
ফল কের। ৪-৫ শতাংশ ‘খুব ভােলা sুল’ বাদ িদেল eিলট sুলgেলার
aিধকাংশেতo িশkাদান তৈথবচ। তথাকিথত িশkার মান pায় পুেরাটাi
গৃহিশkকতার oপর িনভরশীল। aপরিদেক য ৭৮ শতাংশ িপতামাতার সi
আিথক kমতা নi, তােদর সnােনরা কানরকেম pাiমািরর গিN পেরায় বা
সেভন-eiট aবিধ যায়। খুব বিশ হেল মাধ িমক। তাi ei তথাকিথত
‘ বjািনক’, ‘সংেশািধত’, ‘ছাt aিভমুখী’ ‘jানমূলক’ পাঠkম, িসংহভাগ
গাঁ-গ -মফঃsেলর িনmিবt, গিরব মাnেষর সnানেদর িকছুi pায় দয় না।
আর সমােজর sিবধােভাগী ণীর aেপkাকৃত ছােটা eবং pকৃত aেথ িশkা
সেচতন aংশ খুব ভােলাভােবi বুঝেত পাের --- ‘pশাসক’, ‘ বসরকাির
বhজািতেকর মালিবেkতা’ pstতকারী ei পাঠkেম udাবনী kমতার
িবকাশেক িবndমাt uৎসািহত করা হয় না। ‘ কন’-র থেক ‘কীভােব’- ক
grt দoয়া হয়। আর ei পাঠkম তির eবং তার gণপনা pচােরর জn
সiসব ‘ রিজেমে টড’, মধ েমধার সরকাির দলপnী িশkািবদেদর ব বহার
করা হয়, যারা তােদর udাবনী kমতা, সnান, িশkার pিত pােণর টান,
eত ছাtছাtীেদর ভিব েতর pিত দািয়tেবাধ, পাপেবাধ --- সব িকছু বাঁধা
িদেয় রেখেছ দেলর কােছ। দলo খুব খুিশ --- সব ঘের িঠকঠাক ঘুিঁ ট বিসেয়
রাজৈনিতক িভত শk কের ভােটর বাk তা ভরা যাে । ব s, আর কী
চাi! গিরব-gেবােদর আর িশিkত হেয় কাজ নi। সবিশkা? কন? e
রাজ aেনক রােজ র থেকi eিগেয়।
পাঠkেম dষণ
পাঠkেমর kেt আর eকটা িবষয় eখােন uেlখ করা খুবi জrির। পুেরা
পাঠkম জুেড় িবিভn ণীেত, িবিভn জায়গায় eক ধরেনর sপিরকিlত
দূষণ আরm হেয়েছ aেনকিদন ধের। eকটা uদাহরণ দoয়া যাক। dাদশ
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ণীর iংেরিজ পাঠkেম িজম করেবেটর লখার eকিট িনবািচত aংশ
‘লাiফ a াট মাকামা ঘাট’ anভুk হেয়েছ বছর কেয়ক আেগ। ei
লখার মেধ শষ anে দিট িজম করেবেটর লখা নয়। শাসক দল তােদর
বতমান রাজৈনিতক aবsান oi anে েদ িজম করেবেটর জবািনেত
বিলেয়েছন। কী ভয় র pবণতা! িশkার মেধ িদেয় sাবক তিরর eiরকম
জঘn চkাn আরo বh ণীেত, বh লখার মেধ িবদ মান।
িশkার পিরকাঠােমা
িশkার পিরকাঠােমা িনেয়o খুব বড়াi করা হয় ei রােজ । সরকােরর পk
থেক pায় pেত ক বkৃতােতi বলা হেয় থােক --- e রােজ eত হাজার
pাথিমক, মাধ িমক, u -মাধ িমক িবদ ালয়। সংখ াটা নেত খুব বেড়া
লােগ। িকnt eটাo সi চমক, eকটা চতুর পিরসংখ ান, সত গাপন করার
কৗশল। eর থেক কান pকৃত িচt পাoয়া যায় না। আসল ছিবটা পেত
গেল দখেত হেব --- e রােজ কত ছােtর িবদ ালেয় যাoয়ার কথা,
eকটা ণীেত কতজন ছােtর ss পঠন-পাঠন সmব। তাহেলi িদেনর
আেলার মেতা s হেয় যােব, মাট কত িবদ ালয় pেয়াজন। আর বাঝা
যােব ei ‘eত হাজার িবদ ালয়’ িদেয় ‘সবিশkা’ কানভােবi সmব নয়।
sুেল sুেল eকটা কের ঘর বািড়েয় সi কাজ aসmব। বhল pচািরত
সবিশkা aিভযােনর লk a ম ণী পযn সমs িশ েক িশkার a েন
িনেয় আসা। তার জn gাম aিভযান, কমশালা, aিভমুখীকরণ iত ািদ
বhিবধ আেয়াজন। aথচ pায় সব মাধ িমক িবদ ালয়i প ম ণীেত ভিতর
জn পরীkা িনে eবং িনবািচত ছাtেদর তািলকা বার করেছ। তাহেল কী
দাঁড়াল? sুলছুটেদর sুেল আসা তা দূর as্, যােদর pাথিমক িশkা
সmূণ কের sাভািবক িনয়েম মাধ িমক িবদ ালেয় ভিত হoয়ার কথা,
তােদরo eকটা িনবািচত aংশেকi ভিত করা হে । pচুর ছাt ei পরীkায়
সফল হে না। তার কারণ aব i আেছ, তা যথাসমেয় আেলািচত হেব।
িকnt eেkেt তারা কী করেব? ‘ ডােনশন’ নoয়া হে ‘ ডেভলপেম ট
িফ’-eর আড়ােল। আর ভিত হেত চাoয়া ছােtর সংখ া বিশ, aথচ িসট
কম – তাi চািহদা- জাগােনর সূt মেন ডােনশেনর পিরমাণ uধগামী। য
বাবা-মােয়রা ধারেদনা কেরo নাগাল পাে না, তােদর ছেলেমেয়েদর কী
হেব? pধান িশkক বা পিরচালন সিমিত নানািবধ যুিk িদে --িবদ ালেয়র মান বজায় রাখা, ছাt বসােনার জায়গার aভাব, িশkক কম
iত ািদ iত ািদ। তাহেল সবিশkারi বা কী মােন দাঁড়াল আর পিরকাঠােমা
িনেয় বড়াi করাi বা কতটা aথপূণ হল?
যেথ িশkক নi, তাi ...
রােজ র বিশরভাগ pাথিমক িবদ ালেয় uপযুk সংখ ক িশkক নi। eকজন
বা d’জন িশkক িনেয় aসংখ িবদ ালয় চলেছ। তার মেধ eকজন িশkক
িমড- ড িমল িনেয় eতi ব s থােকন বা কাথাo ব sতার ভান কেরন য
িতিন kাস pায় নন না। eiসব িবদ ালেয়র পিরিচত দৃ --- eকজন বা
d’জন িশkক eকিট বা d’িট ণীেত পড়াে ন আর বািক d’িট ণীেত
চূড়াn িবশৃ লা। oi িবশৃ লা থামােত oi িশkেকরা মােঝমােঝi uেঠ
আসেছন aথবা ছােtরা তাঁেদর কােছ আট-দশবার কের নািলশ জানােত
যাে । aতeব য ণীেত িতিন পড়াি েলন, সখােনo পড়া না
তৈথবচ। ণীেত aত n বিশ সংখ ক ছাtছাtী, ফলত sানাভাব; ণী
চালােনার জেn নূ নতম িশkেকর aভাব; তার oপর বিহমূল ায়ন,
gামসমীkা, pাকৃিতক িবপযয় মাকািবলার pিশkণ gহণ, বষায় জল পেড়
চাল িদেয়; বnায় লাক oেঠ sুেল --- iত ািদ জীবেনর নানা oঠাপড়া eবং
িশkাgহেণর মধ িদেয় চলেত চলেত ছাtেদর পঠন-পাঠন বািকi রেয় যায়।
aতeব বকাঝকা, শাসন-িবরিk iত ািদর মাধ েম িনেজর মেন eবং

ছাtছাtীেদর মনsেtt কখন য িশkক ঢুিকেয় দন সi মহামnt --- ‘সবাi
পাশ’ --- তা িতিন িনেজo বুঝেত পােরন না বা বুেঝ নন ঢালু পথ ধের।
ফেল জীবেনর pথম য চার-পাঁচটা বছের সামেন- খালা-মাঠ-isুেল eকজন
ছাt তার মেতা কের িশেখ নয় শৃ লা, গেড় তােল s-aভ াস, gিট gিট
মূল েবাধ, anভবgেলা দানা বাঁেধ তার মেন, স িশেখ নয় --- ‘কী কের
িশখেত হয়’, eiসব --- সব িকছু কমন eেলােমেলা, চৗপাট হেয় যায়
আজেকর pাথিমক িশkায়। ছাt তথা মাnষ িহেসেব গেড় oঠার pাথিমক
মৗিলক সময়টা তার মনsেtt-ব িkেt eক ধরেনর ভারসাম হীনতা,
ধয হীনতা eবং িবশৃ লার বীজ বপন কের িদে । য সমs িশkকিশিkকারা, িবেশষত পা িশkেকরা প ম বা ষ
িণেত পড়ান, তাঁরা
হােড় হােড় টর পাে ন, pাথিমক িশkা শষ কের ছােtরা পরবতী
িশkাgহেণর পেk িবndমাt uপযুk হেয় uঠেছ না, anত সtর ভাগ
kেt। eেদর কী হেব? eরা িক বদনার সnান, sার?
সাmpিতক বছরgেলােত পা িশkক িনেয়াগ o সহ-িশkক িনেয়ােগর
সামাn বৃিd ঘটার ফেল eবং িশkক সংখ ার হাের ণীর িবভাগ বা
‘ সকশন’ সংখ া িsর করা, ঘেরর মােপ ছাtসংখ া িsর করা, সi anযায়ী
ছাt ভিত করা iত ািদর ফেল আপাতভােব মেন হে মাধ িমক
িবদ ালয়gেলা মাটামুিট ভােলাi চলেছ, সমs ণীকেki িশkক দoয়া
যাে । িকnt আসেল eেত sুলছুেটর সংখ াi বাড়েছ। ছাtসংখ া anযায়ী
িবদ ালয় বাড়ােনা হে না। িবদ ালেয়র সংখ া o kমতা anযায়ী eকটা
aংশ ছাtেক বেছ নoয়া হে । পেরর ধােপ pিতবছর পরীkার পর বশ
িকছু ছাtেক িটিস দoয়া হে , কারণ তারা di বা িতন বছর aকৃতকায
হেয় eকi ণীেত রেয়েছ। আর ei িটিস দoয়া বাধ তামূলক িশkা সমাp
করার eক সরকাির আেয়াজন।
ফল করােনা চলেব না
dাদশ ণী পযn aৈবতিনক (!) িশkার ঢ াঁড়া িপিটেয়o গাদা গাদা টাকা
(মায়নাi) িনে সরকাির সাহায pাp িবদ ালয়gেলা। গাদা-gে র বi
pেত ক ণীেত, কাগজ-খাতা, sুলেDস, pাiেভট মাsার --- eতসব ei
aিgমূেল র বাজাের চালােত পারেছ না সtর-বাহাtর শতাংশ বাবা-মা।
সংসােরo aভাব বাড়েছ। তাi সnান eকটু ‘আdেট’ হেয় uঠেলi বাবামােয়র হাত বাঁটায়। তার oপর আবার যিদ ‘িটিস’ পায়, তাহেল তা
সংসােরর জায়ােল জুেট যাoয়ার ব বsা eেকবাের পাকা। কান eকটা
মুিদখানার দাকান, ছােটা কারখানা --- িকছু eকটােত লেগ গেলi মােস
পাঁচ-ছ’শ টাকা তা সংসাের আসেছ। িমড- ড িমল িদেয় তাi sুলছুেটর
সংখ া ঠকােনা যাে না। e সমsার িশকড় aেনক গভীের pািথত। স
আেলাচনা sতnt। িকnt মাdা কথাটা হল, রাজৈনিতক aিst রkার কারেণ
িবদ ালয় িশkার মানেক যভােবi হাক ফুিলেয় ফাঁিপেয় দখােত হেব। তাi
‘ ফল’ করা ঠকােত হেব। যতটা পারা যায়, ‘aকৃতকায ’ হেয় পড়া ছেড়
দoয়া কমােত হেব, কমােতi হেব। রােজ র িশkাব বsা িনেয় নানা p য
uঠেত r কেরেছ!
িশkার মান
eিদেক, িশkক সংগঠনেক চটােল চলেব না। তাঁরাi য ‘ ভাট মিশনাির’!
sতরাং তাঁরাo পড়ােবন না kােস। যখন যমন i া sুেল আসেবন। pধান
িশkেকর ঘােড়i বা ক’টা মাথা য, িতিন ‘আiেনর শাসন’ রkা করেবন।
তাছাড়া, eখন pধান িশkক হoয়ার anতম শতi তা শাসক দেলর
‘gডবুক’-e থাকা। ফেল সানায় সাহাগা। তেব eসেবর বাiের বশ িকছু
ভােলা িশkক aব i আেছন। তাঁরা পড়ােত চান ছাtেদর। ভােলাবােসন
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oiসব কিচকাঁচাgেলােক। িকnt eক-eকটা
ছাt, anত a ম ণী পযn। তা সেtto
শিk, সেবাপির পড়ােনার নশা িদেয় যতটা
িবদ ালেয়i eরকম িকছু মাsারমশাi থােকন।

ণীকেk ১২০ থেক ১৪০ জন
তাঁরা তাঁেদর মধা, udাবনী
পােরন চ া কেরন। pেত ক
িকnt তাঁেদর pেচ ায় সামিgক

সাতজন বেস পরীkা দয়, তােত যা হoয়ার তাi হয়। আেখর gিছেয়
নoয়ার চালু পথ দিখেয় দoয়া হে ছাtেদর, ণীকেk পাঠদােনর
ংসাবেশষ ঢাকেত। তােতo যিদ কu না পাের, তেব আেছ ‘সংেশাধনী’
পরীkা। সi পরীkায় aেঘািষত eক রীিত আেছ – পাশ কিরেয় িদেত
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মােনর খুব eকটা হরেফর হয় না।
তাi িশkা দpেরর কতা-মntী-আমলােদর িকছু eকটা িবিধ-ব বsা
করেতi হয় িশkার মানেক anত আর পাঁচটা রােজ র থেক ভােলা কের
দখােত। sতরাং িশkার আধুিনকীকরেণর নােম আেস িdমুখী কৗশল --e সমেয়র সবেচেয় আেলািচত ‘iuিনট টs’ eবং’ gেডশন’ পdিত।
pথম বছের আটিট eবং পেরর বছের পাঁচিট iuিনট টেsর ব বsা করা
হয়। uেd িহেসেব দখােনা হয়, eেত ছাtেদর মানিসক চাপ কমেব,
gিট gিট পােয় পাঠkম আts করেব তারা। ‘sৃিত-kমতা-চk’-eর
সামথ -িবjান anযায়ী পাঠkমেক ভেঙ ভেঙ ‘জানা’- ক ‘jান’-eর
িদেক িনেয় যাoয়া হেব। বছেরর শেষ সামিgক jােনর oপর িনভর
কেরi হেব ‘বািষক মূল ায়ন’-eর পরীkা। iuিনট টs eবং বািষক
মূল ায়েনর pাp নmর যাগ কের তার গড় anযায়ী gড িsর হেব pিতিট
িবষেয়। ei gেডশন pথায় ণীেত ক pথম, ক িdতীয় িকছুi বাঝা
যােব না। ফেল ছাtেদর মেধ কার pিতেযািগতা ধীের ধীের কেম যােব।
তttগতভােব eiসব কথাgেলা নেত বশ ভােলাi লােগ। িকnt oi
iuিনট টেsর ধারণা যখান থেক নoয়া হেয়েছ, সখােন eকিট
ণীকেk eকজন িশkক মাt ১৬ থেক ২০ জনেক পড়ান। iuিনট
টেsর সময় বি র d’pােn dজন কের ছাt বেস পরীkা দয়, িশkক
মহাশেয়র সতক দৃি র মেধ । ফেল িশ -িকেশারেদর সরল-সহজাতিন াপ বnুto কাuেক কান (anায়) সাহােয র হাত বািড়েয় িদেত পাের
না, utর লখার kেt। আর, e রােজ র sুেল ছ’জন বসার বি েত

হেব সবাiেক। eiভােব iuিনট টেsর মাধ েম ছাtছাtীেদর পাশ
মাকেসর চেয় িকছুটা বিশ বানাস মাকস তুেল রাখার ব বsাo কের
দoয়া হয়। কারণ বািষক পরীkায় eকসে aেনক নmেরর p িলখেত
হয়, পুেরা িসেলবােসর oপর পরীkা হয়। সখােন যিদ পাশ মাকেসর
চেয় নmর কম oেঠ, তখন oi iuিনট টেsর বানাস মাকস বাঁচােব।
গেড় পাশ নmর হেয় যােব। eতদসেtto দখা যায়, aেনক ছাtছাtী
iংেরিজ o aে aকৃতকায হে । তােদর জেno gেডশেন ঢাল-eর
ব বsা আেছ। a ম ণী পযn dিট িবষেয় নূ নতম ‘ gড িড’ পেল
আর বািক িবষয়gেলােত e, িব, িস iত ািদ পেল, স কৃতকায । িড
gড হে শূn থেক চিbশ নmর পযn। তাহেল কী দাঁড়াল? iংেরিজ
o aে di, চার, ছয় পেয়o য কান ছাtছাtী aনায়ােস পেরর
ণীেত uেঠ যাে । aতeব প ম থেক a ম ণী পযn oঠার ব বsা
eকদম পাকা। দিখ কী কের িশkার trিটর জn sুলছুট হয়! কী কেরi
বা িশkার মান িনেচ নােম!
আসেল বjািনক িশkা, আধুিনকীকরণ --- eiসব গালভরা বুিলর
আড়ােল রােজ র ভেঙ পড়া িশkাব বsােক sাs বান কের দখােনার
রাজৈনিতক sােথ আগামী pজngেলােক নৃশংসভােব মৃতু গhেরর িদেক
ঠেল িদে িশkাকতারা। unয়ন, িশlায়ন, কমসংsান iত ািদ িবষয়gেলা
িনেয় যভােব রাজ sের শিkশালী িবতক চলেছ, িশkার মান eবং
aিভমুখ িনেয় তার চেয়o গভীের চচা ei মুহেূ ত r হoয়া দরকার।

aমেলnd চkবতী
(৩১ িডেসmর ১৯৩৪ -- ১৫ জুন ২০০৯)
১৫ জুন dপুর িতনেট সােড় িতনেট নাগাদ টিলেফান eল aমেলnd নi। oপােশ aিময়র গলা, আমােদর বnু aিময় দব। মুখ িদেয় কথাটা aজােni বিরেয়
eল, মােন? aমেলnd ei িকছুkণ আেগ মারা গল। মৃতু র খবর eমনo হয়। eমন নয় য দীঘিদন ভুগিছেলন িতিন। আমােদর মেতা বয়েস সবারi যমন হয়,
eটা সটা সমsা িকছু িকছু িছল, তা জানতামo আমরা। িকnt চেল যাবার মেতা তমন িকছু জানা িছল না। িকnt তবুo aমেলnd চkবতী মারা গেলন ei ১৫
জুন dপুরেবলায়, িনেজর বাgiআিটর বািড়েতi। সেn েবলায় বািড়েত িগেয় দখা গল তখনo সi িবছানােতi শাoয়া। িঠক যন ঘুমn। ধু গােয়র oপর িকছু
ফুেলর মালা চাপােনা।
d-eকজন বলেলন বেট য, কাল পর o গl কের আDা িদেয় গেছন যাঁরা তাঁরা ধু eকটু খয়াল কেরিছেলন, শরীরটা কমন লাগেছ যন oঁর। তার বিশ
িকছু না। uিন িনেজo তা িনেয় বেলনিন িকছু। বলেবন না eটা sাভািবক। যাক, eসব িনেয় eখন আেkপ করা বৃথা। সবi মেন িনেত হয়।
আমােদর জn রেয় গল oঁর রচনাবলী আর eকটা বশ eকটু আলাদা রকেমর জীবনযাপন। সবাi জােনন aমেলnd চkবতী িলখেতন গl আর uপnাস।
আমােদর সমেয়র aিধকাংশ গl-uপnাস লখেকর সে aমেলndবাবুর (hাঁ, প াশ বছেররo বিশ সময় পিরেয় eেস আমােদর ডাকাডািক oi রকমi) eকটা
বেড়া তফাত লk করা দরকার। oঁর গl uপnােসর সংখ া eখনকার aেনেকর তুলনায় eকটু uেlখেযাগ ভােব কম। স কথাটা খয়ালo করা হেয়েছ। আমােদর
eকজন pধান সমােলাচক ei সিদনo oঁর sরণসভায় বলেলন, aমেলnd তাঁর সমসামিয়ক aেনক লখেকর থেকi িলেখেছন কম। তেব ei সে িতিন eকথাo
জানােত ভােলন না য Nরািধকাsnরী’ বাংলা uপnােসর eকটা ধারার সmবত শষ grtপূণ uপnাস। যাঁরা জােনন তাঁরা জােনন য oi uপnাস রচনা
করার সময় কতটা সময় িতিন িনেজেক aনnমনা রাখার চ া কেরিছেলন। Nেগা িবহারীর জীবনযাপন’, Nযাবjীবন’ iত ািদর মেধ িদেয় িতিন বাধহয় িনেজেক
Nরািধকাsnরী’র জn pstত কেরo িনি েলন।
aমেলnd চkবতীর pstিত জীবনযাপেনর sেরo লkণীয় িছল। িতিন িনেজেক বশ যেt চারপােশর জীবনধারার সে জিড়েয়িছেলন। দাকান বাজার পথঘাট, e
সবi িছল তাঁর িনজs চলােফরার জগৎ। eক সমেয় gড়ােপর sুেল পিড়েয়িছেলন। সটা তাঁর ধু জীিবকা িছল না। gড়াপ তাঁর aিsেt কীভােব জায়গা কের
িনেয়িছল স তাঁর সে eকটু মলােমশা করেলi টর পাoয়া যত। সi gড়াপ থেক িখিদরপুর আর হািতবাগান সবi িতিন eকটােন ধরেত জানেতন। শেষর
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কেয়ক বছর বাgiআিটর বসবাসo তাঁর জীবেন বৃথা যায়িন। িতিন সখােনo িদিb শকড়বাকড় ছিড়েয়িছেলন। eকটু বয়স হেয় গেলi aেনেকর পেk সটা
আর সmব হয় না। সmবত al বয়েসর রাজনীিত দীkা থেক eটাi তাঁর sায়ী pািp। কত রকেমর কােজর সে িতিন িনেজেক শািমল করেত পারেতন। eসব
ব াপাের বয়েসর দূরt বা an কানo দূরt তাঁর কােছ বাধা হেয় দাঁড়াত না। ছােটাখােটা পtপিtকার জগেত িতিন িমেশ যেত পারেতন সহেজ। তােদর নানা
ধরেনর কাজকেমo আgেহ িতিন শিরক হেয় যেত পারেতন। কানo কানo পিtকােক িতিন িনেজর কাজ িহেসেবi সাহায করেতন। মnন সামিয়কীর সে o
তাঁর সmক িছল আnিরক। aমেলnd চkবতীর আকিsক pয়ােণ আমরা শাক jাপন করিছ। পিtকার তরেফ তাঁর পিরবােরর pিত সমেবদনা রiল।
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