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লহহিংসেজা লদিয়য়ে রেজাষ্ট্র সবজাঝজারে মমশলকিলিলহহিংসেজা লদিয়য়ে রেজাষ্ট্র সবজাঝজারে মমশলকিলি   

     David Larwill 1995 In the Chair

রেজাষ্ট্র মজায়নিই সলিফটরেজাইট?

সসেই  মজাকির সে-বজাকিম লনিনিয়দিরেও  আয়গেরে  সথেয়কি  রেজাজননিলতিকি  আয়নজালিয়নিরে  একিটজা 

পজাথেলমকি আওয়েজাজ হয়লিজা এই রেজাষ্ট্র লনিপপীড়কি, তজাসেলনিরর রে– সেমতিরেজাহিং এই রেজাষ্ট্র সরয়ঙ 

সফলিয়তি হয়ব। লকিন্তু রেজাষ্ট্রয়কি সরয়ঙ সফলিব কিপীরজায়ব? রেজাষ্ট্র লকি সচেয়েজারেয়টলবয়লিরে ময়তিজা 

রঙমরে  পদিজাথের?  আরেও  পশ্ন  এই  সয:  পমপলজ-পতিজাপ-বলিপয়য়েজাগেলনিরর রে  এখনিকিজারে 

রেজায়ষ্ট্ররে লবকিল্প লহয়সেয়ব কিপী ধরেয়নিরে রেজাষ্ট্রপীয়ে-সেজামজালজকি লবনিনজাসে গেয়ড় তিম লিব আমরেজা? 

কিপীরজায়বই বজা গেয়ড় তিম লিব? 

সককাললের খবর প্রততিষকাবকাতররকক-সসংখখকা 1 তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে
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এসেব পয়শ্নরে উত্তয়রে জজামরজানি  ননিরেজাজনলচেন্তকি গুসজার লিনজানজাওয়েজারে বলিয়তিনি, 

রেজাষ্ট্র সতিজা সকিজায়নিজা দিজালিজানি নিয়ে;  এয়কি তিজাই গুপলড়য়য়ে সদিওয়েজা যজায়ে নিজা। রেজাষ্ট্রয়কি লতিলনি 

বনলক-মজানিময়ষেরে বজা সেমজায়জরে বজাইয়রেরে একিলট লজলনিসে ময়নি কিরেয়তিনি নিজা। তিজাপরে সচেজায়খ 

আমরেজাই রেজাষ্ট্র; বনলক-নিজাগেলরেয়কিরেজাই রেজাষ্ট্র। রেজাষ্ট্র আসেয়লি একি পকিজারে সেম্পকির  মজাত। 

আমজায়দিরেই  মধনকিজারে  লবয়শষে একি পকিজারে সেম্পকির ।  সেম্পয়কির রে  এই ধজারেজায়কি সগেজাড়জা 

সথেয়কি  বদিলিজায়নিজা  নিজা  সগেয়লি  রেজাষ্ট্রয়কি  আমমলি  বদিলিজায়নিজা  যজায়ব  নিজা।  উইলকিললিকিসে-

সেম্পজাদিকি জমললিয়েজানি অনজাসেজায়ঞ্জেরে অনিনতিম ওসজাদি এই লিনজানজাওয়েজারে বই সথেয়কি তিম য়লি 

ধরেলছ: 

একিটজা সটলবলি উয়ল্টে সফলিজা যজায়ে লকিহিংবজা একিলট জজানিজালিজা সরয়ঙ গুপয়ড়জা কিয়রে 
সফলিজা যজায়ে। লকিন্তু যজাপরেজা ময়নি কিয়রেনি সয রেজাষ্ট্রও এমনি একিটজা পদিজাথের বজা পলতিমজা 
যজায়কি উয়ল্টে সফলিজা যজায়ে বজা সরয়ঙ গুপয়ড়জা কিয়রে সফলিজা যজায়ে,  তিজাপরেজা আসেয়লি 
কিম তিজালকির কি  (সসেজালফস)  এবহিং  শব-উপজাসেকি  মজাত।  রেজাষ্ট্র  আসেয়লি  একিটজা 
সেজামজালজকি সেম্পকির । রেজাষ্ট্র হয়চ্ছে মজানিময়ষে-মজানিময়ষে সেম্পকির  সজাপয়নিরে লবয়শষে একিটজা 
উপজায়ে। এয়কি ধহিংসে কিরেজা সযয়তি পজায়রে নিতিম নি সেজামজালজকি সেম্পকির রেজালশ সেসজনি 
কিরেজারে মধন লদিয়য়ে, অথেরজাৎ এয়কি অপয়রেরে সেজায়থে লরন্ন উপজায়য়ে সেম্পকির -সজাপনি-

কিরেজা মজানিমষেজয়নিরে মধন লদিয়য়ে। 

চেমড়জান্ত  রেজাজতিন্ত্র  বয়লিলছলি:  আলমই  রেজাষ্ট্র।  আরে,  আমরেজা  যজাপরেজা 
লনিয়জয়দিরেয়কি চেমড়জান্ত রেজায়ষ্ট্ররে অরনন্তয়রে কিজারেজারুদ্ধ কিয়রেলছ,  সসেই আমজায়দিরেয়কি 
অবশনই  এই  সেতিন  উপলিলব্ধি  কিরেয়তি  হয়ব:  আমরেজাই  রেজাষ্ট্র!  আমরেজা  রেজাষ্ট্র 
লহয়সেয়বই সথেয়কি যজাব, যতিক্ষণ নিজা আমরেজা আলিজাদিজা লকিছম হয়তি পজারেলছ– যতিক্ষণ 
নিজা আমরেজা এমনি ধরেয়নিরে সকিজায়নিজা পলতিষজানি সেসলষ্টি  কিরেয়তি পজালরে যজা  মজানিময়ষেরে 
জনিন  একিলট  সেলতিনকিজায়রেরে  সেম্প্রদিজায়ে  ও  একিলট  সেলতিনকিজায়রেরে  সেমজাজ  গেয়ড় 
তিম লিয়ব (‘দিমবরলি রেজাষ্ট্রনিজায়েকি, দিমবরলিতিরে জনিগেণ!’ গুসজার লিনজানজাওয়েজা, ১৯১০: 

২১৪)। (সসেললিম সরেজজা লনিউটনি, ২০১৩: ১৫৯)

আসেয়লি লবদিনমজানি রেজাষ্ট্রয়কি সরয়ঙ-গুপলড়য়য়ে সফলিজা এবহিং নিতিম নি রেজাষ্ট্র-সেজামজালজকি 

লবনিনজাসে গেয়ড় সতিজালিজারে পয়শ্ন সসেই উনিলবহিংশ শতিকি সথেয়কিই সেমজাজতিজালন্ত্রকি লবপ্লবপীয়দিরে 

ময়ধন  লছলি  আলিজাদিজা  আলিজাদিজা  মতি।  মজাকির সেবজাদিপীরেজা  রজাবয়তিনি,  এখনিও  রজায়বনি, 

লবদিনমজানি  রেজায়ষ্ট্ররে  বলিপয়য়েজায়গেরে  পলতিষজানিগুয়লিজায়কি  অক্ষমণ্ণ  সতিজা  রেজাখয়তি  হয়বই, 

সসেগুয়লিজারেই সেজাহজায়যন  পলতিপক্ষয়কি দিমনি কিরেয়তি হয়ব,  এবহিং তিজারেই মজাধনয়ম নিতিম নি 

সেমজাজতিজালন্ত্রকি রেজাষ্ট্র গেয়ড় তিম লিয়তি হয়ব। লকিন্তু রেজাষ্ট্রক্ষমতিজায়ে রজায়লিজামজানিময়ষেরেজা সগেয়লিই 

লকি  পময়রেজায়নিজা  জমজানিজারে  সজলিজমলিময়মরে  রেজাষ্ট্র  আপনিজাআপলনি  একিটজা  মমলকমমখরে 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ২ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



সেজামজালজকি  সেহিংসজায়ে  রূপজান্তলরেতি  হয়য়ে  যজায়ব?  তিজাই  রেজাষ্ট্রলবয়রেজাধপী  (অনজানিজালকির স) 

মমলকলদিশজারেপীরেজা রজাবয়তিনি রেজাষ্ট্র লজলনিসেটজায়কিই উলড়য়য়ে লদিয়তি হয়ব– এয়কিবজায়রে পথেম 

সেময়যজায়গেই।  রেজাষ্ট্র  নিজায়মরে  সকিজায়নিজা  পলতিষজানি  রেজাখজাই  যজায়ব  নিজা।  সকিজায়নিজারজায়বই  নিজা। 

সকিনিনিজা ঐ বস্তু থেজাকিয়লিই সগেজাটজা  সেমজাজ একিটজা কিজায়লিলক্টিলরস কিজারেজাগেজায়রে পলরেণতি 

হয়ব– সযমনিটজা হয়য়েলছলি সলিলনিনি-সজাললিনিয়দিরে বলিয়শলরকি রেজালশয়েজারে ৭০ বছয়রে। 

একিই  পশ্ন  তিম য়লিলছয়লিনি  সনিজাম  চেমলস্কি  ‘গেরনিরয়মন্ট  ইনি  দিন  লফউচেজারে’  – 

‘রলবষেয়তিনরে সেরেকিজারে’ – নিজায়মরে  একিলট বকস তিজায়ে। ১৯৭০ সেজায়লি,  লনিউ ইয়েয়কির । 

ওখজায়নি  চেমলস্কি  জজানিয়তি  চেজালচ্ছেয়লিনি, রেজাষ্ট্র  মজায়নিই  কিপী  আবলশনকি  একিটজা 

কিজায়লিকিলটলরস সজইলি?  সযযৌথেতিজাপনপী সজলিখজানিজা হওয়েজা ছজাড়জা রেজায়ষ্ট্ররে লকি সকিজায়নিজা 

গেলতি  নিজাই?  পশ্নটজা  লতিলনি  তিম য়লিলছয়লিনি  ফজায়ন্সেরে  অরেজাজতিজালত্ত্বিকি  ফজাদিরজান 

সপলিমলতিয়য়েয়রেরে বরেজায়তি:  ‘অল্পসজায়েপী সয রেজাষ্ট্রটজারে শরেণজাপন্ন আমজায়দিরেয়কি হয়তি হয়ব 

আবলশনকিরজায়ব এবহিং অপলরেহজাযররজায়ব, সসেই রেজাষ্ট্রটজায়কিও লকি অবশন-অবশনই একিটজা 

সযযৌথেতিজাপনপী  সজলিখজানিজায়তি  পলরেণতি  হয়য়েই  লটয়কি  থেজাকিয়তি  হয়ব?’  এখজায়নি 

‘সযযৌথেতিজাপনপী  সজলিখজানিজা’ বলিয়তি  সপলিমলতিয়য়েরে  বমলঝয়য়েলছয়লিনি   ‘রেজাষ্ট্রতিজালন্ত্রকি 

সেমজাজতিন্ত্র’সকি (ডনজালনিয়য়েলি গুয়য়েলরেনি,  ২০০৫: ৬৯০)। সপলিমলতিয়য়েয়রেরে পশ্ন লছলি: 

যলদি  রেজায়ষ্ট্ররে  রেজাজননিলতিকি  পলতিষজানিগুয়লিজায়কি  (মজায়নি  বলিপয়য়েজাগেমমলিকি 

পলতিষজানিগুয়লিজায়কি)  লবলিমপ্ত কিয়রে সদিওয়েজা হয়ে,  আরে তিজারে পরে সথেয়কি রেজাষ্ট্রয়কি যলদি 

‘শুধম  উৎপজাদিনি-উপয়রজাগে  লবষেয়েকি  চেজালহদিজাগুয়লিজারে  সরতিয়রেই  পময়রেজাপমলরেরজায়ব 

পলরেসেপীলমতি’ কিয়রে রেজাখজা  হয়ে,  তিজাহয়লিও লকি রেজাষ্ট্র লজলনিসেটজা  ‘মমলকপরেজায়েণ একিটজা 

সেহিংগেঠনি  লহয়সেয়ব  গেয়ড়  উঠয়তি  পজায়রে  নিজা?’  (ফজানিরজান  সপলিমলতিয়য়েরে,  ১৮৯৫)। 

‘সকিজায়নিজা-নিজা-সকিজায়নিজারজায়ব এই পয়শ্নরে একিটজা ইলতিবজাচেকি উত্তরে যলদি নিজা থেজায়কি’ – 

সনিজাম চেমলস্কি বলিয়ছনি – ‘তিজাহয়লি সেলতিনকিজায়রেরে গেণতিজালন্ত্রকি লবপ্লয়বরে পয়ক্ষ বজাম ধজারেজারে 

মজানিলবকিতিজাধমরপী আদিশরগুয়লিজা অজরনি কিরেজারে খমব সবলশ সেময়যজাগে থেজাকিয়ব নিজা।’  (সনিজাম 

চেমলস্কি, ১৯৭০)

বজাকিম লনিনিরেজা  সযরজায়ব  রজাবয়তিনি  সয,  পথেম  সেময়যজায়গেই   পময়রেজা  রেজাষ্ট্রযন্ত্রটজায়কি 

লনিনিঃয়শয়ষে লবলিমপ্ত কিয়রে লদিয়তি হয়ব একি ধজাকজায়ে, সসেটজা লকিন্তু বজাসয়বজালচেতি লচেন্তজা নিয়ে। 

আমরেজা চেজাই বজা নিজা চেজাই রেজাষ্ট্র থেজাকিয়ছ। থেজাকিয়ব। সকিনিনিজা, সয নিজায়মই ডজালকি নিজা সকিনি, 

আদিয়তি রেজাষ্ট্র এমনি একিটজা পলতিষজানি যজা আসেয়লি আমজায়দিরে সেকিয়লিরে সেজাধজারেণ সজাথের 

রেক্ষজা  কিরেজারে উয়দ্দেয়শনই গেলঠতি। এই জজাতিপীয়ে একিটজা  পলতিষজায়নিরে পয়য়েজাজনি লকিন্তু 

সেমজায়জ সথেয়কিই যজায়ে। 

এখনি কিথেজা হয়লিজা, পলতিষজানিটজারে রূপকিজাঠজায়মজা সকিমনি হয়ব? সকিমনিরজায়ব আমরেজা 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ৩ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



সসেটজায়কি গেড়ব,  সসেটজাই হয়চ্ছে আসেলি পশ্ন। লবদিনমজানি রেজাষ্ট্রযয়ন্ত্ররে সয-সচেহজারেজা আমরেজা 

গেয়ড় তিম য়লিলছ গেতি লতিনি হজাজজারে বছরে ধয়রে, তিজারে অয়নিকি বড় বড় দিজাপতি। অয়নিকি বড় 

বড় নিখ ও সপলশরে শলকরে ওপরে এটজা পলতিলষতি। বলিপয়য়েজায়গেরে ওপরে পলতিলষতি। 

চেমলস্কি,  সপলিমলতিয়য়েরে পমময়খরে আলিজাপ সথেয়কি সবজাঝজা যজায়চ্ছে:  রেজাষ্ট্র হয়তি সগেয়লি তিজায়কি 

নিখ-দিজাপতি-সপশপীওয়েজালিজা পলতিষজানি হয়তিই হয়ব এমনি সকিজায়নিজা কিথেজা নিজাই। ‘রেজাষ্ট্র মজায়নি 

সলিফটরেজাইট’ নিজা-হওয়েজাটজাও তিজাহয়লি সেম্ভব – যলদি আমরেজা চেজাই। 

তিজারে মজায়নি এটজাও সেম্ভব সয চেজাইয়লি আমরেজা আমজায়দিরে এখনিকিজারে রেজাষ্ট্রযন্ত্রটজারে 

দিজাপতি  এবহিং  নিখগুয়লিজা  আয়স-ধপীয়রে  সছপ য়ট  লদিয়তি  পজারেব।  তিজারে  বলিপয়য়েজায়গেরে 

পলতিষজানিগুয়লিজায়কি আমরেজা ধপীয়রে ধপীয়রে লবলিমপ্ত কিয়রে লদিয়তি পজারেব। এটজা যলদি আমরেজা 

কিরেয়তি নিজা  পজালরে  – সেমজাজ ও রেজায়ষ্ট্ররে অলহহিংসে-অসেজামলরেকি রূপজান্তরে ঘটজায়তি যলদি 

আমরেজা  নিজা  পজালরে  – তিজাহয়লি  সেমজায়জরে মমলকমমলখনি পলরেবতির য়নিরে জনিন  লনিয়বলদিতি 

যজাবতিপীয়ে আকিজাঙজা ও আয়নজালিনি ঘময়রেলফয়রে ঐ সযযৌথেতিজাবজাদিপী সজলিখজানিজারে সরতিয়রেই 

মমখ থেমবয়ড় পড়য়ব। বলিয়শলরকি রেজালশয়েজায়তি আমরেজা এটজাই ঘটয়তি সদিয়খলছ। সদিয়খলছ 

মহজাসেজাগেয়রেরে ময়তিজা লবপমলি একিটজা সেজামজালজকি লবপ্লব কিপীরজায়ব সসেই জজারে আময়লিরে 

দিজাপতি-নিখওয়েজালিজা রেজাষ্ট্রপীয়ে গেজাডজায়ে লগেয়য়েই পড়লি। 

রেজাষ্ট্র এবহিং আইনিকিজানিমনি-লবলধলবধজায়নিরে আলদি অথের

আলদিয়তি  ‘রেজাষ্ট্র’ বলিয়তি  বজাধনতিজামমলিকিরজায়ব  সেজামলরেকি  ও  জবরেদিলসমমলিকি  সকিজায়নিজা 

সেহিংসজায়কি  সবজাঝজায়তিজা  নিজা।  পজাচেপীনিতিম  কিজায়লি  রেজাষ্ট্র  বরেহিং  সেবরসেজাধজারেয়ণরে  সেম্মলতিয়তি 

সসচ্ছেজায়ে গেয়ড় ওঠজা সেলমলতি লহয়সেয়ব আত্মপকিজাশ কিয়রেলছলি– এরেকিমটজা ধয়রে সনিওয়েজারে 

ইলঙতি  পজাওয়েজা  যজায়ে  ‘রেজাষ্ট্র’ শবটজারে  বমনৎপলত্তগেতি  ইলতিহজায়সেরে  ময়ধন।  শয়বরে 

বমনৎপলত্তগেতি লদিকি সথেয়কি ‘রেজাষ্ট্র’ অলহহিংসে এবহিং অসেজামলরেকি। আমজারে নিয়েজা মজানিবতিজাবজাদি  
ও ননিরেজাজন বইয়তি আলম সদিলখয়য়েলছ:

‘ননিরেজাজন’,  ‘রেজাজ’,  ‘লবরেজাজ’,  ‘রেজাজন’,  ‘রেজাজজা’,  ‘রেজাজনি’,  ‘সেমজাট’, 

‘রেজাষ্ট্র’  পরস লতি  শয়বরে  আলদিয়তি  আয়ছ  ‘রেজাজ্’  নিজায়মরে  ধজাতিম লট  (হলরেচেরেণ, 

১৯৯৬-খ:  ১৯০৭)।  এই  ‘রেজাজ্’-এরে  অথের  হয়চ্ছে,  “সশজারজা,  দিপীলপ্ত” 
(হলরেচেরেণ,  ১৯৯৬-খ:  ১৯০৭)।  এ  সথেয়কি  উৎপলত্ত  লিজার  কিরেজা  ‘রেজাজ’ 
শবলটরে অথের, “সশজারজা পজাওয়েজা,  দিপীলপ্ত পজাওয়েজা”; “পকিজাশ পজাওয়েজা,  লবদিনমজানি 
থেজাকিজা”  (হলরেচেরেণ,  ১৯৯৬-খ:  ১৯০৭)। এইরজায়ব, ‘লবরেজাজ’ শয়বরে অথের 
“সশজারমজানি, সশজালরতি”, “দিপীপনমজানি, দিপীপ্ত”; লকিহিংবজা “সশজারজা পজাওয়েজা, সশজালরতি 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ৪ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



হওয়েজা”; “সশজারজা কিলরেয়েজা অবসজানি কিরেজা”, “লবদিনমজানি থেজাকিজা, উপলসতি থেজাকিজা” 
(হলরেচেরেণ,  ১৯৯৬-খ:  ১৫৬৭)।  আবজারে,  ‘সেমজাট’  শয়বরে  একিটজা  অথের 
‘রেজাজজা’  সতিজা  বয়টই,  এরে বমৎপলত্তগেতি সগেজাড়জায়ে আয়ছ “সেম্   +  রেজাজ  + 

লকিপ”,  অথেরজাৎ  “লযলনি  মণ্ডয়লিশ্বরে  ও  রেজাজগেয়ণরে  শজাসেকি,  লতিলনি  সেমজাট” 
(হলরেচেরেণ,  ১৯৯৬-খ:  ২১৫৮)।  সেমতিরেজাহিং,  সবজাঝজাই  যজায়চ্ছে:  লযলনি  সশজারজা 
পজানি, লযলনি লদিপ্তপী পজানি, লযলনি পকিজাশ পজানি, লযলনি লবদিনমজানি থেজায়কিনি, লতিলনিই হনি 
রেজাজজা। একি কিথেজায়ে, ‘রেজাজজা’ মজায়নি “লযলনি দিপীলপ্ত পজানি” (হলরেচেরেণ,  ১৯৯৬-

খ: ১৯০৭)। 

তিজাহয়লি, ‘রেজাজজা’ ছজাড়জা বজালকি সেব মজানিমষে লকি সশজারজা পজানি নিজা, লদিপ্তপী পজানি 
নিজা,  পকিজাশ পজানি নিজা,  লবদিনমজানি থেজায়কিনি নিজা? লনিশ্চয়েই পজানি,  লনিশ্চয়েই থেজায়কিনি। 
লকিন্তু ‘রেজাজজা’  ছজাড়জা  অনিনসেব  সলিজায়কিরে  –  আমজনিতিজারে  –  সশজারজা,  লদিপ্তপী, 

পকিজাশ, লবদিনমজানিতিজা পরস লতিরে ‘আইনিতি’ সকিজায়নিজা মমলিন নিজাই। বলিজা রেপীলতিময়তিজা 
বজাহুলিন, আইনি মজায়নি এখজায়নি (এবহিং এখনিও পযরন্ত সেবরতই) রেজাজজারে আইনি, 

[রেজাজতিন্ত্রপী  ] রেজায়ষ্ট্ররে আইনি। ‘রেজাজজা’ ছজাড়জা অনিনসেব বনলকও যলদি সশজারজা পজানি, 

লদিপ্তপী পজানি,  পকিজালশতি হনি,  লবদিনমজানি থেজায়কিনি,  তিজাহয়লি আরে ‘রেজাজজা’রে সেজায়থে 
সেবজারে পজাথেরকিন কিপী থেজায়কি?  এই সতিজা সসেই কিজারেণ,  সয জনিন রেবপীন্দ্রনিজাথে ঠজাকিম রে 
“আমরেজা  সেবজাই  রেজাজজা”রে  একিটজা  সেমতিজা-সেহয়যজালগেতিজা-সজাধপীনিতিজালরলত্তকি 
সেমজায়জরে কিল্পনিজা কিরেয়তি সপয়রেলছয়লিনি। সেলতিনই সতিজা, ‘রেজাজজা’ই যলদি বলিয়তি 
হয়ে, তিজাহয়লি সতিজা আমরেজা সেকিয়লিই রেজাজজা, সকিনিনিজা আমজায়দিরে সেকিয়লিরেই লনিজ 
লনিজ ধরেয়নিরে সশজারজা,  লদিপ্তপী,  পকিজাশ এবহিং লবদিনমজানিতিজা,  লবরেজাজমজানিতিজা আয়ছ 
... 

‘রেজাষ্ট্র’ শয়বরে উৎপলত্তও ঐ একিই জজায়েগেজা সথেয়কি – ‘রেজাজ্’ (হলরেচেরেণ, 

১৯৯৬-খ:  ১৯১৮)।  ‘রেজাষ্ট্র’  শবলটরে  সগেজাড়জায়ে  আয়ছ:   “   রেজাজ্   + ত 
(স্ট্রন)”,  যজারে  অথের  “রেজাজন”  (হলরেচেরেণ,  ১৯৯৬-খ:  ১৯১৮)।  সবজাঝজা 
যজায়ে, ...  লবদিনমজানিতিজা বজা লবরেজাজ কিরেজারে  [সয  ] গেজাঠলনিকি কিজাঠজায়মজা,  তিজারেই নিজাম 
‘রেজাষ্ট্র’। (সসেললিম সরেজজা লনিউটনি, ২০১৩: ১৩৫–১৩৬)

‘রেজাষ্ট্র’  শয়বরে  এই  সেব  অয়থেররে  ময়ধন  সকিজায়নিজা  পকিজারে  লহহিংসেজা,  জবরেদিলস, 

সেজামলরেকিতিজা  ইতিনজালদিরে  সলিশমজাত  সদিখজা  যজায়চ্ছে  নিজা।  বরেহিং  সেজাধজারেণ  বনলকবয়গেররে 

লবরেজাজমজানি  থেজাকিয়তি  পজারেজারে  ও  লবকিলশতি  হয়য়ে  উঠয়তি  পজারেজারে  সেজাধজারেণ  একিলট 

সেম্ভজাবনিজায়কি কিপীরজায়ব পরেবতির পী  কিজায়লি গুলটকিয়ে মজানিমষে অস-শস-শজায়সরে লনিয়জয়দিরে 

একিচ্ছেত অলধকিজারে লহয়সেয়ব সেহিংকিপীণর কিয়রে তিম য়লিয়ছ তিজারেই ইলঙতি পজাওয়েজা যজায়ে এসেব 

অয়থেররে  ময়ধন।  সযয়কিজায়নিজা  পকিজারে  সশজারজা,  লদিপ্তপী,  পকিজাশ,  লবদিনমজানিতিজা,  ও 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ৫ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



লবরেজাজমজানিতিজারে  সয  সেজামজালজকি  আয়য়েজাজনি,  তিজারেই  নিজাম  রেজাষ্ট্র।  এ  যলদি  একিকি-

অলদ্বিতিপীয়ে বনলকমজায়তরে হয়ে,  তিয়ব তিজা হয়ে বনলক-রেজাষ্ট্র  (ওরেয়ফ রেজাজতিন্ত্র)  ওরেয়ফ 

নসরেতিজালন্ত্রকি  রেজাষ্ট্র;  আরে  এ  যলদি  হয়ে  সেবরসেজাধজারেয়ণরে  সশজারজা,  লদিপ্তপী,  পকিজাশ, 

লবদিনমজানিতিজা,  ও লবরেজাজমজানিতিজারে সেজামজালজকি আয়য়েজাজনি,  তিয়ব তিজা হয়ে গেণতিজালন্ত্রকি 

রেজাষ্ট্র। নসরেতিন্ত্রপী বনলক-রেজায়ষ্ট্ররে দিজাপতি-নিখই পধজানি,  সেলতিনকিজারে গেণতিজালন্ত্রকি রেজাষ্ট্র হয়ে 

দিজাপতিনিখবলজরতি।

উপরেন্তু, রেজায়ষ্ট্ররে আরেও একিটজা অথের “পচেজারে, পকিজাশ” (হলরেচেরেণ, ১৯৯৬-খ: 

১৯১৮)। সকিজায়নিজালকিছমরে “লবরেজাজত্ব যখনি পচেজালরেতি হয়ে, পকিজালশতি হয়ে, এবহিং সেবজাই 

সসে বনজাপজায়রে সেম্মতি হয়ে তিখনিই ‘রেজাষ্ট্র’ উৎপলত্ত লিজার কিয়রে, গজামময়ে রেজাষ্ট্র হয়য়ে যজায়ে” 

(সসেললিম সরেজজা লনিউটনি, ২০১৩: ১৩৬)। জনিময়নি রেজায়ষ্ট্ররে এই অথেরটজাই এই সসেলদিনি 

পযরন্ত পবলি লছলি। উচজারেণ-সেরেলিতিজারে গুয়ণ ‘রেজাষ্ট্র’ শবটজা ‘রেজাষ্টি’ হয়লিও অথের ঐ 

একিই থেজায়কি: ‘সদিশবনপ্ত, পকিজাশ, লবলদিতি’ (হলরেচেরেণ, ১৯৯৬-খ: ১৯১৮)। 

আবজারে,  ইহিংয়রেলজয়তি ‘রেজাষ্ট্র’ শবটজা  ‘সসট’। ‘সসট’ একিলট  অবসজা। আয়গে 

সথেয়কিই লবরেজাজমজানি একিটজা অবসজা– এ লগেয়রনি কিলনশনি। এমনি একিলট কিলনশনি – 

সবজাঝজাই  যজায়চ্ছে –  সয-কিলনশয়নিরে  বনজাপজায়রে  সেবজাই  সেবরসেম্মতি আয়ছনি,  সজনিজায়রেলি 

এলগয়মন্ট আয়ছ। সতিজা সসেই ধরেয়নিরে একিটজা অবসজারে নিজাম মজানিমষে লদিয়য়েলছলি ‘সসট’– 

আলদিয়তি। 

রেজাষ্ট্র  মজায়নি  তিজাহয়লি  পজারেস্পলরেকি পচেজারে,  অবজাধ  কিথেজাবলিজাবললি,  এবহিং  অবজাধ 

আলিজাপ-আয়লিজাচেনিজারে  মধন  লদিয়য়ে  গেয়ড়  ওঠজা  এলগয়মন্ট  –  রেজাষ্ট্র  মজায়নি 

আনজারেসনজালনহিং।  সয  লজলনিসেটজা  গজামময়ে  রেজাষ্ট্র  হয়য়ে  যজায়ে,  সসেটজাই  সেবজারে 

আনজারেসনজালনহিং।  সসেটজাই  রেজাষ্ট্র।  বজাসয়ব  সযয়হতিম  রেজাজজা  একিজা  লবরেজাজ কিয়রেনি  নিজা, 

জগেয়তি সযয়হতিম  পমণরমযরজাদিজা  সেহকিজায়রে সেকিয়লিই লবরেজাজ কিয়রেনি,  সেমতিরেজাহিং  আজয়কিরে 

রেজাষ্ট্রয়কি  হয়তি  হয়ব  রেবপীন্দ্রনিজায়থেরে  ‘আমরেজা  সেবজাই  রেজাজজা’রে  রেজাষ্ট্র।  সেকিয়লিরেই 

আত্মপকিজায়শরে,  আত্মলবকিজায়শরে এবহিং লনিরর য়য়ে  লবরেজাজ কিরেয়তি পজারেজারে  ময়তিজা  রেজাষ্ট্র 

সযটজা নিয়ে সসেটজা সেকিয়লিরে রেজাষ্ট্র নিয়ে;  সসেটজা শুধম একি-রেজাজজারে রেজাষ্ট্র;  সসেটজা গেণতিজালন্ত্রকি 

রেজাষ্ট্র নিয়ে। আমজায়দিরে কিতির বন তিজাহয়লি রয়েরপীলতি-লবরপীলষেকিজারে ঊয়ধর একিটজা গেণতিজালন্ত্রকি 

রেজাষ্ট্র পলরেগেঠয়নিরে কিতির বন। 

এই  কিয়ে  লদিনি  আয়গে  আমজায়দিরে  গেণয়যজাগেজায়যজাগে  ও  সেজাহিংবজালদিকিতিজা  লবরজায়গেরে 

‘মনজালজকি লিণ্ঠনি কিথেজামজালিজা’রে অলতিলথেবকজা শ্রদ্ধজারজাজনি চেলিলচত-পলরেচেজালিকি জনিজাব 

আবম সেজাইলয়েয়দিরে আয়লিজাচেনিজারে সেমত ধয়রে বলিজা আমজারে লকিছম কিথেজায়কি পয়রে ললিলখতি রূপ 

লদিয়তি লগেয়য়ে সদিখলিজাম, ‘আইনি’,  ‘কিজানিমনি’, ‘লি’  ইতিনজালদি  শয়বরে এলটয়মজায়লিজালজরে 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ৬ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



সরতিয়রেও আয়ছ বলিপয়য়েজাগেহপীনি এলগয়মন্ট ও আনজারেসনজালনয়ঙরে ধজারেণজা। আলদিয়তি 

এই  শবগুয়লিজারে  ময়ধন  বলিপয়য়েজায়গেরে  সকিজায়নিজা  আইলডয়েজাই  সনিই।  বলিপয়য়েজায়গেরে 

আইলডয়েজা  এয়সেয়ছ  পয়রে,  যখনি  নিজালকি  সেমজায়জরে  সসেনজালিজাইজড  অথেলরেলট 

আমজায়দিরেয়কি সেমনকিরজায়ব লশলখয়য়ে লদিয়তি সপয়রেয়ছনি সয,  বলিপয়য়েজায়গেরে জজায়েগেজাটজাই 

হয়তি পজায়রে  সবজাঝজাপড়জারে  একিমজাত লরলত্ত– সযনি বলিপয়য়েজাগে  ছজাড়জা  মজানিময়ষে-মজানিময়ষে 

মনতিকিন সেম্ভব নিজা। আরে এরজায়ব ‘আইনি’, ‘কিজানিমনি’, ‘লি’ পরস লতি শবগুয়লিজারে আলদি 

অথেরও বদিয়লি সগেয়ছ,  সবহজাতি হয়য়ে সগেয়ছ। ‘কিতিস র ত্বতিন্ত্র লশল্পয়বজাধ সজাধপীনিতিজা’ নিজায়ম 

আমজারে সসেই রেচেনিজা সথেয়কি দিপীঘর হয়লিও একিটম  উদ্ধস লতি এখজায়নি লদিয়তি হয়চ্ছে:

আলদিয়তি লকিন্তু সকিজায়নিজা পকিজারে বলিপয়য়েজাগেই সেনিজাতিনি-আবহমজানি লনিয়েম-নিপীলতি-

আইনি-কিজানিময়নিরে  লরলত্ত  লছলি  নিজা।  আইনি  বলিয়তি  আজয়কি  আমরেজা  বমলঝ 
ললিলখতি আইনি। ললিলখতি আইনি লনিতিজান্তই অবরজাচেপীনি। অল্পলদিয়নিরে। লচেরেকিজালিপীনি 
সেমপজাচেপীনি পসলথেবপী চেয়লিয়ছ লচেরেকিজালিই চেয়লিয়ছ অললিলখতি আইয়নিরে লরলত্তয়তি। 
পচেললিতি  সেজামজালজকি  লবলধবনবসজা,  লনিয়েমকিজানিমনি,  রেপীলতিনিপীলতি,  যজারে  যজারে 
সেম্প্রদিজায়য়েরে  পথেজা-লবশ্বজাসে-ঐলতিহন,  আচেজারে-বনবহজারে-অরনজাসে,  সরেওয়েজাজ-

দিস্তুরে-চেলি,  ও সেহিংস্কিজারে-ধমরজাচেজারে ইতিনজালদিই লছলি মজানিময়ষে-মজানিময়ষে সলিনিয়দিয়নিরে, 

লময়লিলময়শ থেজাকিজারে অললিলখতি লরলত্ত। বনলক ও সেমজাজয়কি লটলকিয়য়ে রেজাখজারে এবহিং 
লনিরেজাপয়দি  ক্রমলবকিলশতি  কিয়রে  সতিজালিজারে  পয়য়েজাজয়নিই  গেয়ড়  উয়ঠলছলি এইসেব 
অললিলখতি আইনি। অযমতি-লনিযমতি বছরে ধয়রে সেমপলতিলষতি হয়য়ে উয়ঠলছলি এইসেব 
অললিলখতি  সেজামজালজকি  লনিয়েম-কিজানিমনি-বয়নজাবস।  এগুয়লিজারে  পলতিষজা  ও 
পলতিপজালিয়নিরে  জনিন  সকিজায়নিজা  সকিন্দ্রপীরম তি  কিতিসস র পক্ষ  লছলি  নিজা  সমজায়টও।  আরে 
লপতিস তিয়ন্ত্ররে  উৎপলত্তরেও  অয়নিকি  আয়গেই  এইসেব  লজলনিয়সেরে  সেবর-সেজামলগকি 
একিটজা  লসেয়সম গেয়ড় উয়ঠলছলি। এখনিও দিমলনিয়েজারে লবপমলি সেহিংখনকি মজানিময়ষেরে 
নিজানিজা ধরেয়নিরে আলদিবজাসেপী সেমজাজ চেয়লি এইসেব অললিলখতি সেজামজালজকি আইয়নি। 
এমনিলকি  আমজায়দিরে  অক্ষরে-সেরন  দিমলনিয়েজারে  মজানিবসেমজায়জও  এইসেব  সেমপজাচেপীনি 
লনিয়েমকিজানিময়নিরে সেমস্পষ্টি ছজাপ সদিখয়তি পজাওয়েজা যজায়ে। লবয়শষেতি ধমরপীয়ে, সেজামজালজকি 
এবহিং সেজাহিংস্কিস লতিকি নিজানিজা রেকিয়মরে আচেজারে-অরনজাসে ও উৎসেব-অনিমষজায়নিরে ময়ধন। 
...

...  বজাহিংলিজায়ে  ‘লনিয়েম-কিজানিমনি-লবলধ-লবধজানি’  কিথেজাগুয়লিজা  লিক্ষ  কিরেয়লিও 
আমরেজা  এই  ধজারেণজারে  সেতিনতিজা  সেম্পয়কির  ধজারেণজা  পজাব।  এ  শবগুয়লিজায়কি 
আজয়কিরে  অবরজাচেপীনি  রেজাষ্ট্র-নিজাগেলরেয়কিরেজা  রেজাষ্ট্রপীয়ে  আইয়নিরে  ধজারেণজারে  আয়লিজায়ে 
বময়ঝ থেজায়কিনি। তিজারেজা রজায়বনি এগুয়লিজা রেজাষ্ট্র-ললিলখতি ‘আইনি’-এরে পলতিশব 
মজাত। আসেয়লি তিজা নিয়ে। ‘লনিয়েম’, ‘কিজানিমনি’, ‘লবলধ’ ও ‘লবধজানি’ এরে সেজায়থে – 
আলদিয়তি  –  রেজাষ্ট্র-কিতিস র পক্ষপীয়ে  ললিলখতি  আইয়নিরে  সকিজায়নিজা  সেম্পকির  লছলি  নিজা। 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ৭ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



এইসেব শয়বরে ময়ধন আয়ছ আলদিতিম লবয়কিন্দ্রজালয়েতি ও সতিনিঃসম তির  সেজামজালজকি 
বয়নজাবয়সরে ইশজারেজা। ...

বঙপীয়ে শবয়কিজাষে সথেয়কি আনজাজ পজাওয়েজা যজায়চ্ছে সয ‘লনিয়েম’ লজলনিসেটজারে 
সগেজাড়জায়ে আয়ছ সেহিংযম,  সেহিংকিল্প,  অঙপীকিজারে ও পলতিজজারে ধজারেণজা। তিজারে মজায়নি 
লনিয়জয়কি  লনিয়জ  সেজামলিজায়নিজারে  ধজারেণজা।  আয়রেজা  আয়ছ  ব্রতিচেযরজা,  লনিতিনকিমর, 
মন্ত্রণজা, ও বনবসজারে ধজারেণজা। সবদিজান্তসেজারে অনিমসেজায়রে: লনিয়েম হয়চ্ছে সশযৌচে, সেয়ন্তজাষে, 

তিপনিঃ,  সজাধনজায়ে,  এবহিং ঈশ্বরে-পলণধজানি।  মজাকির য়ণ্ডয়ে পমরেজাণ ময়তি:  লনিয়েম হয়লিজা 
অয়ক্রজাধ,  গুরুশুশ্রূষেজা,  সশযৌচে,  আহজারেলিজাঘব,  ও  সজাধনজায়ে।  অলত  সেহিংলহতিজা 
বলিয়ছ:  লনিয়েম হয়চ্ছে তিপনিঃ,  দিজানি,  ব্রতি,  সশযৌচে,  যজ,  সজাধনজায়ে,  উপসলনিগহ, 

সমযৌনি,  উপবজাসে,  আরে  সজানি।  যজাজবলন-সেহিংলহতিজা সমজাতিজায়বকি  লনিয়েম  হয়লিজা 
সশযৌচেজালদি,  সেপ্ত গুরুয়সেবজা,  অয়ক্রজাধ,  ও অপমজাদি। সেয়বরজাপলরে,  মপীমজাহিংসেজা-শজাস  
সেমস্পষ্টি কিয়রে জজানিজায়চ্ছে: লনিয়েম হয়লিজা ‘যজাহজা জপীয়বরে সজারজালবকি পবসলত্তপজাপ্ত … 
তিজাদিসশ লবলধ লবয়শষে’। (দ্রষ্টিবন: হলরেচেরেণ বয়নজাপজাধনজায়ে, ১৯৯৬-কি: ১২১২)

এখজায়নি  অয়ক্রজাধ,  আহজারেলিজাঘব,  ব্রতি,  সমযৌনি,  উপবজাসে,  উপসলনিগহ 
(কিজাম-ইলন্দ্রয়ে সেহিংযম)  ইতিনজালদি সথেয়কি সেহিংযম,  সলনিয়েন্ত্রণ আরে সপলরেচেজালিনিজারে 
পলরেষজারে  আরজাসে  পজাওয়েজা  যজায়চ্ছে।  লনিয়েম  তিজাহয়লি  লনিয়জয়কি  লনিয়জ  বজা 
লনিয়জয়দিরেয়কি লনিয়জরেজা চেজালিজায়নিজা। আবজারে, লনিতিনকিমর, সশযৌচেজালদি, তিপসেনজা, দিজানি, 

গুরুয়সেবজা  ইতিনজালদি  বলিয়ছ পচেললিতি রেপীলতি সমজাতিজায়বকি চেলিজা  এবহিং সেৎকিমর  ও 
শুরকিজাজ সেজাধনি কিরেজাই লনিয়েম। অনিন লদিয়কি, লবয়শষে কিয়রে অপমজাদি সথেয়কি সবজাঝজা 
যজায়ে: রম লি নিজা কিরেজা বজা সেলঠকি পয়থে লনিয়জয়কি চেজালিজায়নিজাই লনিয়েম। আরে মপীমজাহিংসেজা 
যজা বলিলি, জপীয়বরে সজারজালবকি পবসলত্তরে সেজায়থে মজানিজানিসেই লবলধ-লবধজানিই লনিয়েম। 
এরে সেজায়থে আজয়কিরে রেজায়ষ্ট্ররে ললিলখতি আইয়নিরে সেম্পকির  সকিজাথেজায়ে?

এবজারে আলসে লনিয়েমকিজানিময়নিরে কিজানিময়নি। ‘কিজানিমনি’ শবটজা আমজায়দিরে এখজায়নি 
এয়সেয়ছ  আরেলব  শব  ‘কিজানিমনি’ قانون]   ] সথেয়কি  (হলরেচেরেণ  বয়নজাপজাধনজায়ে, 

১৯৯৬-কি: ৫৯৮)। এরে আলদি উৎপলত্ত লগকি শব ‘কিজানিজা’ [κάννα] সথেয়কি। 
অনিলিজাইনি  ‘উইকিশজানিজালরে’  অলরধজানি  অনিমসেজায়রে,  ‘কিজানিজা’  শবটজারে  লবয়শষে 
তিজাৎপযরপমণর  একিটজা  অথের  হয়লিজা ‘লনিয়েম,  পথেজা,  ও সেজাধজারেণ নিপীলতিরে সেজাহজায়যন 
সকিজায়নিজা  লকিছময়কি  লবচেজারে  কিয়রে  সদিখজা’  [     ,something to judge by rule  

,    ( : . .norm general principle https //en wiktionary org/wiki/ 

)κανών ]। ‘লনিয়েম’ এখজায়নি ইহিংয়রেলজ ‘রুলি’ নিজায়মরে সয কিথেজাটজা আয়ছ তিজা 
লনিয়য়ে একিটম  পয়রে আসেলছ। আপজাতিতি,  তিজারে আয়গে ‘লবলধলবধজানি’-এরে অথের 
তিজালিজাশ কিরেজা যজাকি।

বঙপীয়ে শবয়কিজায়ষে ‘লবলধ’ কিথেজাটজারে অথের  ‘কিরেণ’ ‘সেম্পজাদিনি’ ‘পবত্তরনি’ 
‘অনিমষজানি’  ‘সেৎকিজারে’  ‘পয়য়েজাগে’  ‘স্রষ্টিজা’  ‘কিজালি’  ‘সেময়ে’  ‘নদিব’  ‘লনিয়েলতি’ 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ৮ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



‘অদিসষ্টি’  ‘উপজায়ে’  ‘সেহিংস্কিজারে’  ইতিনজালদি  (হলরেচেরেণ  বয়নজাপজাধনজায়ে,  ১৯৯৬-খ: 

১৫৪৪)।  অনিন  লদিয়কি,  ‘লবধজানি’  কিথেজাটজারে  অথের  ‘লবলধ’রে  ময়তিজাই।  ‘কিরেণ’ 
‘অনিমষজানি’ ‘লনিম্মরজাণ’ ‘সেজাধনি’ ‘সেম্পজাদিনি’ ‘উপজায়ে’ ‘কিম্মর’ ‘লবলহতি’ ‘সেহিংস্কিজারে’ 
‘লনিতিনকিম্মর’  ইতিনজালদি  (হলরেচেরেণ  বয়নজাপজাধনজায়ে,  ১৯৯৬-খ:  ১৫৪৪)। 
লবলধলবধজায়নিরে এইসেব আলদি অয়থেররে ময়ধন কিলতিপয়য়েরে সলিখজা বজা সেহিংকিললিতি কিরেজা 
সকিজায়নিজা আইয়নিরে ধজারেণজারে সলিশ মজাত সয নিজাই,  তিজা শজাদিজা সচেজায়খই সদিখজা যজায়ে। 
কিতিস র ত্বতিয়ন্ত্ররে উৎপলত্তরে পয়রে শজাস এবহিং শজাসলবলধ জজাতিপীয়ে ধজারেণজারে উৎপলত্ত 
ঘয়ট। ময়নি কিলরেয়য়ে লদিয়য়ে রেজালখ, ‘মহজারজারেতি’ সমজাতিজায়বকি আলদিতিম শজাসলবলধরে 
নিজাম হয়লিজা দিণ্ডলবলধ এবহিং এরে উদ্ভব বহু পয়রেরে ঘটনিজা।  (আলদিতিম সেমজায়জ 
রেজাজজা,  দিণ্ডলবলধ,  ও কিতিস র ত্বতিয়ন্ত্ররে আলদি উৎপলত্ত লনিয়য়ে আয়লিজাচেনিজারে  জনিন 
দ্রষ্টিবন: সসেললিম সরেজজা লনিউটনি, ২০১৫-ঘ)।

আইনি  বনজাপজারেটজা  আলদিয়তি  সয  বহুকিজালিবনজাপপী  পচেললিতি  সেজামজালজকি 
সেহিংস্কিজারে-রেপীলতিনিপীলতি-লবলধলবধজানি ও পথেজায়কি সকিন্দ্র কিয়রেই গেয়ড় উয়ঠলছলি,  তিজা 
এমনিলকি ইহিংয়রেলজ রজাষেজারে  ‘রুলি’  এবহিং  ‘লি’  শবগুয়লিজারে  লদিয়কি তিজাকিজায়লিও 
সবজাঝজা যজায়ে।  ...  [ ইহিংয়রেলজ শবগুয়লিজারে অথের অনিলিজাইনি বহুরজালষেকি অলরধজানি 
‘উইকিশজানিজালরে’  সথেয়কি  সনিওয়েজা  হয়য়েয়ছ  ( . . )en wiktionary org ]।  ইহিংয়রেলজ 

 rule শয়বরে  অথের  ‘সজারজালবকি অবসজা  বজা  সেজালবরকি  পলরেলসলতি’   [A normal 
     ( : . .condition or state of afairs https //en wiktionary org/ 

)wiki/rule ]।  এরে  আয়রেজা  একিটজা  অথের  হয়চ্ছে:  ‘সেবরজনিপীনি  বজা  সেজাধজারেণ 
সেম্মলতিরে লরলত্তয়তি, বজা পচেললিতি আচেজারে-অনিমশপীলিয়নিরে লরলত্তয়তি [সকিজায়নিজা লকিছম] 
লনিধরজারেণ কিরেজা’        ,   [to fx by universal or general consent or by 

  ( : . . )common practice https //en wiktionary org/wiki/rule ]। 
উইকিশজানিজালরে বলিয়ছ, অলধকিতিরে সেবরজনিপীনি অয়থেররে লদিকি সথেয়কি ‘লি লজলনিসেটজা 
সেজাধজারেণতি  পচেললিতি  রেপীলতিনিপীলতি-ঐলতিয়হনরে  সেজায়থে  সেহিংলশ্লিষ্টি’   [Laws are 

    ( : . .usually associated with mores https //en wiktionary org/ 

)wiki/law ]। পচেললিতি রেপীলতিনিপীলতি-ঐলতিহন বলিয়তি ইহিংয়রেলজয়তি যজায়কি বয়লি 
‘সমজাসের’  আরে লকি।  ...  ‘সমজাসের’  কিথেজাটজারে  মজায়নি হয়লিজা  ‘নিপীলতি-ননিলতিকিতিজাগেতি 
এমনি একি গুচ্ছে পথেজা বজা পচেললিতি যজারে উৎপলত্ত ঘয়ট সেজাধজারেণ-রজায়ব সপীকিস তি 
আচেজারে-অনিমশপীলিনি সথেয়কি – ললিলখতি আইনি সথেয়কি নিয়ে’     [A set of moral 

      norms or customs derived from generally accepted 
     ( : . .practices rather than written laws https //en wiktionary  

 )org/wiki/ mores ]। ...

...  সেনিজাতিনি কিজালি সথেয়কি আচেলরেতি,  অনিমসেসতি ও অনিমশপীললিতি সেজামজালজকি 
লনিয়েম-কিজানিমনি-লবলধ-লবধজানি-আইয়নিরে  সেজাধজারেণ  পজাটজাতিনি  লছলি  পজারেস্পলরেকি 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ৯ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



শ্রদ্ধজা-সবজাধ,  শলিজাপরেজামশর  ও  সেময়ঝজাতিজা,  পচেললিতি  আচেজারে-অনিমশপীলিনি  ও 
রেপীলতিনিপীলতি,  এবহিং  সেমজাজ-সেহিংহলতিরে  অনিমরম লতি।  বঙপীয়ে  শবয়কিজায়ষে  সযমনিটজা 
সদিখলিজাম, লনিয়েম লজলনিসেটজারে একিটজা অথের সয ‘মন্ত্রণজা’, তিজা সথেয়কিও লকিন্তু এই 
ধজারেণজাই  পজাওয়েজা  যজায়ে।  এয়ক্ষয়ত  সজজারেজবরেদিলস,  দিণ্ডলবলধ,  বজা  কিতির জা-
কিতিস র পয়ক্ষরে  সকিজায়নিজা  কিজারেবজারেই  নিজাই।  মজানিমষে  লনিয়জরে  গেরেয়জই  লনিয়েম  ময়তিজা 
জপীবনিযজাপনি  কিয়রে  এয়সেয়ছ।  এখজায়নি  সেবরসেজাধজারেয়ণরে  ওপরে  গুলটকিয়য়েরে 
মজাতিব্বলরে-সপজাদ্দেজালরেরে সকিজায়নিজা কিজালহনিপী নিজাই। (সসেললিম সরেজজা লনিউটনি, ২০১৫-

কি)।

একিইরজায়ব এই রেকিম আরেও দিমই  একিটজা শয়বরে হলদিসে সনিওয়েজা সযয়তি পজায়রে। 

সযমনি ধরেজা যজাকি, 

‘সেরজা’রে আলদি এবহিং বমৎপলত্তগেতি অথের হয়লিজা: সযখজায়নি সেবজাই সেমরজায়ব ‘রজাতি’ 
বজা  ‘পলতিরজাতি’  তিথেজা  ‘আয়লিজালকিতি’  থেজায়কিনি।  সকিউ  আলিজাদিজা  সকিজায়নিজা 
লসেহিংহজাসেনি-সচেয়েজায়রে  বয়সেনি  নিজা।  সকিজায়নিজা  কিতির জা-কিতিস র পক্ষ  অয়নিনরে  ওপরে  ছলড় 
সঘজারেজানি নিজা। আজয়কিরে ময়তিজা সেরজারে লিজাইমলিজাইট শুধম লবয়শষে হুজমরেয়দিরে ওপরে 
সফজাকিজাসে  কিরেজা  হয়ে  নিজা।  ‘সেলমলতি’  কিথেজাটজারে  বমৎপলত্তগেতি  অথের  হয়লিজা:  ‘সেহ 
(সেমজানি) লমতি যজাহজারে’; ‘সেমপলরেমজাণ’ (অথেরজাৎ সেমমজায়পরে)। সেলমলতি তিজাহয়লি 
এমনি পলতিষজানি সযখজায়নি সেকিয়লিরে পলরেলমলতি বজা মমলিন সেমজজাতিপীয়ে। অনিন লদিয়কি 
‘সেঙ্ঘ’  পসেয়ঙ  বমদ্ধসেয়ঙ্ঘরে  কিথেজা  স্মরেণ  কিরেজা  সযয়তি  পজায়রে,  সযখজায়নি 
গুরুলশয়ষেনরে  সেমঅলধকিজারে  লছলি,  সেমজানি  সরজায়টরে  বনবসজা  লছলি।  এ  পসেয়ঙ 
দ্রষ্টিবন:  সদিবপীপসেজাদি চেয়টজাপজাধনজায়য়েরে ‘সলিজাকিজায়েতি দিশরনি’ গয়নরে লদ্বিতিপীয়ে খয়ণ্ডরে 
‘সেহিংঘ ও লনিয়েলতি’ পবন্ধলট। সেজায়থে বয়লি রেজালখ বজাহিংলিজায়ে ‘আডজা’ শবটজারে মমলি 
অথের: ‘সেময়বতি হওয়েজা; একিসেয়ঙ সমলিজা’; ‘কিজাযরনলবয়শয়ষেরে লনিলমত্ত তিৎসেহিংক্রজান্ত 
সলিজাকিলদিয়গেরে  সেলম্মলিনিসজানি’।  (শবজাথেরগুয়লিজারে  জনিন  হলরেচেরেণ  বয়নজাপজাধনজায়ে, 

১৯৯৬-কি এবহিং  হলরেচেরেণ বয়নজাপজাধনজায়ে, ১৯৯৬-খ দ্রষ্টিবন।) (সসেললিম সরেজজা 
লনিউটনি, ২০১৫-খ)

সতিজা,  এইরজায়ব রেজাষ্ট্রয়কি সতিজা বয়টই,  তিজা ছজাড়জা সেমজাজ ও রেজায়ষ্ট্ররে লবলরন্ন বমলনিয়েজালদি 

সেহিংসজা ও ধজারেণজা সযমনি সেরজা,  সেলমলতি,  সেঙ্ঘ,  আডজা, আইনিকিজানিমনি,  লনিয়েম,  লবলধ 

ইতিনজালদিয়কিও  সসেসেয়বরে  আলদি  উৎপলত্তগেতি  সেজাধজারেণ  উপলিলব্ধিরে  আয়লিজায়কি  যলদি 

আমরেজা  সেহিংজজালয়েতি  কিরেয়তি  পজালরে,  তিজাহয়লি  লবদিনমজানি  রেজাষ্ট্রকিজাঠজায়মজাটজায়কি  চেনজায়লিঞ্জে 

কিরেয়তি পজারেব। 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ১০ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



গুম-খমনি-ক্রসেফজায়েজায়রেরে রেজাষ্ট্রপীয়ে লডসেয়কিজাসের বদিয়লিরে কিতির বন 

এবহিং লহহিংসেজা লদিয়য়ে রেজাষ্ট্র সবজাঝজারে মমশলকিলি

আজয়কিরে এই দিজাপতি-নিখওয়েজালিজা সয রেজাক্ষসে-রেজাষ্ট্র এটজায়কি আমরেজা চেনজায়লিঞ্জে কিরেয়তি 

পজারেব এই বয়লি সয: রেজাষ্ট্র আলদিয়তি এই লজলনিসে লছলি নিজা আয়দিযৌ। রেজাষ্ট্র আদিয়তি লছলি 

অবজাধ  ও সতিনিঃসম তির  সেম্মলতিরে লরলত্তয়তি গেয়ড় ওঠজা  সেবরজনিপীনি  একিটজা  পলতিষজানি। 

আলদিয়তি এরে সরতিয়রে আয়ছ সেজালবরকি সবজাঝজাপড়জা ও সপলরেচেজালিনিজারে ধজারেণজা। সেমতিরেজাহিং 

আজয়কি আমজায়দিরেয়কি এমনি একিটজা রেজাষ্ট্র-রূপ রেচেনিজা কিরেয়তি হয়ব সযখজায়নি সেকিয়লিরে 

তিয়রে সেকিয়লি আমরেজা,  পয়তিনয়কি সমজারেজা পয়রেরে তিয়রে,  সযখজায়নি সেবরসেজাধজারেয়ণরে ওপরে 

গুলটকিয়ে-কিলতিপয়ে  সলিজায়কিরে  মজাতিব্বলরেরে  বয়নজাবস থেজাকিয়ব  নিজা।  আলদি  অলরধজানি-

পমরেজানি-সেহিংকিলিনিগুয়লিজা  এই  ইশজারেজাই  লদিয়চ্ছে  সয  মনিমষেন  লনিয়জরেজা  লনিয়জয়দিরেয়কি 

পলরেচেজালিনিজা কিরেয়তি সেক্ষম। 

আধমলনিকি পলরেসেয়রে রেজাষ্ট্রয়কি তিজারে আলদি উজ্জ্বলি অলহহিংসে মলহমজায়ে উদ্ভজালসেতি কিয়রে 

সতিজালিজারে  লচেন্তজা  কিরেজাটজা  তিজাহয়লি  সেম্ভব।  রেজায়ষ্ট্ররে  দিজাপতি-নিখগুয়লিজায়কি  ক্রমজাগেতিরজায়ব 

সছপয়ট সফলিজারে আওয়েজাজ সতিজালিজা সেম্ভব। এবহিং সসেই আওয়েজাজ সতিজালিজারে জনিন পথেম 

আওয়েজাজ হয়চ্ছে সয ‘সনিজা সমজারে রে নজাব’। দিমই হয়লিজা: পমললিশ এবহিং সসেনিজাবজালহনিপী সযগুয়লিজা 

আয়ছ সসেগুয়লিজায়কিও বলিপয়য়েজাগেমমলিকি বনমকিধজারেপী বজালহনিপী সথেয়কি ক্রমশ বনমকিহপীনি, 

সসেবজামমলিকি,  উচমযরজাদিজাশজালিপী ও সেমসেহিংগেলঠতি সেজামজালজকি সেহিংসজায়ে রূপজান্তলরেতি কিরেজারে 

আলিজাপটজা  সেমজায়জ  সপশ  কিরেয়তি  শুরু  কিরেজা।  দিরেকিজারে  এই  আলিজাপ  সতিজালিজা  সয, 

বজাহিংলিজায়দিশ-রেজাষ্ট্রয়কি একিটজা সসেনিজাবজালহনিপীলবহপীনি পলতিষজানি লহয়সেয়ব গেয়ড় সতিজালিজারে লদিয়কি 

লনিয়য়ে  যজাওয়েজা  যজায়ে  লকিনিজা।  আমজায়দিরে  আসেয়লি  পচেললিতি  আলমর  পয়য়েজাজনি  সনিই। 

রজারেয়তিরে সেজায়থে মজারেজামজালরে কিয়রে কিম লি কিরেয়তি পজারেব নিজা। আরে এ কিথেজা সকি নিজা জজায়নিনি 

সয,  সেজারেজা পসলথেবপীয়তি আলমরগুয়লিজারে একি নিম্বরে কিজাজই হয়লিজা লনিয়জরে জনিসেজাধজারেয়ণরে 

লবরুয়দ্ধ যমদ্ধ  জজালরে  রেজাখজা,  রয়েরপীলতি-লবরপীলষেকিজারে  মজাধনয়ম  তিজাপয়দিরেয়কি ক্ষমদ্র  একিলট 

এললিট সশ্রণপীরে একিচ্ছেত শজাসেয়নিরে বশপীরম তি রেজাখজা। এটজাই তিজারে অলসয়ত্বরে আসেলি 

কিজারেণ। বলিজা  দিরেকিজারে সয,  বজাহিংলিজায়দিশয়কি ক্রমশ একিলট  সবসেজামলরেকি ও কিলিনজাণকিরে 

রেজায়ষ্ট্র রূপজান্তলরেতি কিরেজারে কিথেজা সতিজালিজা সেম্ভব (দ্রষ্টিবন: সসেললিম সরেজজা লনিউটনি, ২০১১; 

সসেললিম সরেজজা লনিউটনি, ২০১৫-গে)। 

রেজায়ষ্ট্ররে অলহহিংসে-অসেজামলরেকি রূপজান্তয়রেরে ঐলতিহজালসেকি কিতির বনয়কি মজাথেজায়ে সরেয়খ কিপী 

কিরেয়তি পজালরে  আমরেজা?  সদিখয়তিই পজালচ্ছে,  আমরেজা  পজালরে  রেজাষ্ট্র-আইনি-সজলিজমলিমম-

গুম-খমনি-ক্রসেফজায়েজারে  লবষেয়েকি লবদিনমজানি  কিথেকিতিজা-কিমনিয়সেন্সেটজায়কি পজায়ল্টে সদিওয়েজারে 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ১১ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



উয়দিনজাগে লনিয়তি। লকিন্তু রেজাষ্ট্র এবহিং তিজারে আইনিকিজানিমনিয়কি সস্রফ রজায়য়েজায়লিন্সে-লবরপীলষেকিজা 

লদিয়য়ে লবয়শ্লিষেণ কিরেজারে লদিয়কি ঝম পয়কি পড়য়লি রেজায়ষ্ট্ররে অলহহিংসে-অসেজামলরেকি পমনিগেরঠয়নিরে 

সখজাদি  ধজারেণজাটজাই  আকিজাশকিম সেময়মরে  উচতিজায়ে  আয়রেজাহনি  কিয়রে  বয়সে।  রেজাষ্ট্রয়কি  সস্রফ 

রজায়য়েজায়লিন্সে ময়নি কিরেয়লি একিটজা মহজাসেতিন আড়জায়লি চেয়লি যজায়ে। সসেটজা হয়লিজা, রেজাষ্ট্র শুধম 

লবরপীলষেকিজারে শলকয়তি চেয়লি নিজা,  রেজাষ্ট্র চেয়লি আসেয়লি জনিসেম্মলতিরে সজজায়রে। কিজারেণ, 

সখজাদি বলিপয়য়েজাগেয়কিও নবধতিজা অজরনি কিরেয়তি হয়ে জনিসেম্মলতি লদিয়য়েই। 

পজাচেপীনিতিম মজানিব-ইলতিহজায়সেরে কিথেজাসেমত ধয়রে এগুয়তি পজারেয়লি আমরেজা সটরে পজাব 

রেজায়ষ্ট্ররে আলদিতিম সরজাব আসেয়লি সেলহহিংসেতিজা নিয়ে, অলহহিংসে আনজারেসনজালনহিং। রেজাষ্ট্র যলদি 

আলদিয়তি লবরপীলষেকিজা-পনজা হয়য়ে থেজায়কি তিজাহয়লি তিজায়কি সমজাকিজায়বলিজারেও একিটজাই পনজা – 

সসেটজা সসেই লবরপীলষেকিজা-পনজা। শুধম মজাকির সেবজাদিই নিয়ে,  বজাম-ডজানি লনিলবরয়শয়ষে সেবরপকিজারে 

কিতিস র ত্বমমলিকি  মতিবজাদিই  তিজাই  লবরপীলষেকিজা-পনজারে  লদিয়কি  ঝম পয়কি  পয়ড়।  সসেই  জনিনই– 

সলিলনিয়নিরে বলিয়শলরকি সেমজাজতিন্ত্রও সশষে পযরন্ত যমথেবদ্ধ সজলিখজানিজায়ে পযরবলসেতি হয়ে। 

লকিন্তু  রেজাষ্ট্র  সযয়হতিম  আসেয়লি  জনিসেম্মলতিরে  লরলত্তয়তিই  চেয়লি,  তিজাই  তিজারে  অলহহিংসে-

অসেজামলরেকি পমনিগেরঠয়নিরে লিক্ষনয়কি বজাসব কিতির বন লহয়সেয়ব গহণ কিরেজা সেম্ভব হয়য়ে ওয়ঠ 

সেম্ভজাবন নিতিম নি জনিসেম্মলতিরেই সজজায়রে। 

বন্ধম  বখলতিয়েজারে আহয়মদি তিজারে আয়লিজাচেনিজায়ে  (বখলতিয়েজারে আহয়মদি,  ২০১৪) 

লডসেয়কিজাসের বদিলিজায়নিজারে সয-কিতির য়বনরে কিথেজা তিম য়লিয়ছনি, আমজারে এতিক্ষণকিজারে রেজাষ্ট্রলবচেজারে 

সসেই কিতির য়বনরেই উপযমক তিজালত্ত্বিকি পজাটজাতিনি মজাত। এই পজাটজাতিনিলটয়কি বজাদি  লদিয়লি 

লডসেয়কিজাসের বদিয়লিরে পয়য়েজাজনিপীয়েতিজা ও কিজাযরকিলরেতিজারে যমলক-পণজালিপী সবজাঝজা যজায়ে নিজা। 

সকিনিনিজা রেজাষ্ট্র যলদি আদিয়তি লহহিংসেজারেই রেজাজত্ব হয়ে,  সেলহহিংসেতিজাই যলদি তিজারে আলদিতিম 

সরজাব হয়ে, তিজাহয়লি  সকিজায়নিজা পকিজারে আলিজাপ-আয়লিজাচেনিজা-লডসেয়কিজাসের লদিয়য়েই ঐ সেশস 

লহহিংসেজায়কি (অথেরজাৎ বতির মজানি রেজাষ্ট্রয়কি) আমমলি বদিয়লি সফলিজারে আশজা কিরেজা চেয়লি নিজা, তিজাই 

নিজা?  লহহিংসেজা  লদিয়য়ে  রেজাষ্ট্র  সবজাঝজারে  এটজাও  একিটজা  সেপীমজাবদ্ধতিজা  এই  সয  তিজায়তি  কিয়রে 

ক্ষমতিজা-লডসেয়কিজাসের  সেম্পকির টজা  লঠকিময়তিজা  অনিমধজাবনি  কিরেজা  যজায়ে  নিজা।  ক্ষমতিজা  – 

রেজাষ্ট্রক্ষমতিজা – সযমনি সেমজায়জ লবদিনমজানি সেজালবরকি লডসেয়কিজাসেরয়কি লনিয়জরে আদিয়লি গেয়ড় 

সতিজালিজারে ক্ষমতিজা রেজায়খ, পজাল্টেজা-লডসেয়কিজাসেরও সতিমলনি ক্ষমতিজায়কি বদিয়লি সদিওয়েজারে বজাসব 

শতির -পলরেলসলতি  নতিলরে  কিরেয়তি  পজায়রে।  এখজায়নিই  পজাল্টেজা-লডসেয়কিজাসের  গেয়ড়  সতিজালিজারে 

কিতিরবন-পয়চেষ্টিজারে গুরুত্ব। লহহিংসেজা  লদিয়য়ে রেজাষ্ট্রয়কি,  ক্ষমতিজায়কি,  রেজাষ্ট্রক্ষমতিজায়কি বমঝয়তি 

সগেয়লি এই গুরুত্ব মজানি হয়য়ে পয়ড়। 

কিথেকিতিজা বদিলিজায়নিজারে পশ্নটজা আয়দিযৌ সয জরুলরে সসেটজা এই জনিন সয,  রেজাষ্ট্র চেয়লি 

সয-বলিপয়য়েজায়গেরে লরলত্তয়তি সসেই বলিপয়য়েজাগে নবধতিজা পজায়ে পজায়ে লনিরেঙম শ জনিসেম্মলতিরেই 

বসতলেম বরজকা তনিউটনি ১২ তহসংসকা তদিলয়ে রকাষ্ট্র ববকাঝকার মমশতকলে



লরলত্তয়তি।  খজাজনিজা  আদিজায়ে  কিরেজা  এবহিং  মজারেধরে  কিরেজা  –  এই  দিময়টজাই  সয  রেজায়ষ্ট্ররে 

পজাথেলমকিতিম দিমই কিজাজ সসেই ময়মর আমজায়দিরে সেকিয়লিরে সেবরসেম্মলতি আয়ছ। এই লদিকিটজা 

আমরেজা লমসে কিয়রে যজাই বজারেবজারে। দিময়টজা লজলনিসে লিজায়গে তিজাহয়লি রেজায়ষ্ট্ররে– একিটজা হয়চ্ছে 

বনমকি-বলিপয়য়েজাগে;  আয়রেকিটজা  হয়চ্ছে বনমকিয়কি  নবধ  পলতিপন্ন  কিরেজারে  জনিন  শজাস। 

জনিসেজাধজারেণ যলদি সেবরসেম্মতিরজায়ব সময়নি নিজা সনিনি সয আমজায়দিরে তিরেফ সথেয়কি গুলটকিয়ে 

সলিজাকি আমজায়দিরেই নিজায়ম লনিরেঙম শ রেজাষ্ট্রক্ষমতিজা পয়য়েজাগে কিরেয়বনি, তিজাহয়লি লকিন্তু শুধমমজাত 

বনমকি লদিয়য়ে, সসেনিজাবজালহনিপী লদিয়য়ে রেজাষ্ট্র চেজালিজায়নিজা যজায়ে নিজা। বলিপয়য়েজায়গেরে জনিন নবধতিজা 

লিজায়গে। এই নবধতিজাই হয়লিজা ঐ লডসেয়কিজাসের। কিথেকিতিজা। কিমনিয়সেন্সে। 

এখনিকিজারে  দিমলনিয়েজায়ে  পচেললিতি,  পজায়ে-পশ্নজাতিপীতি,  এই  কিমনিয়সেন্সে-কিজাণ্ডজজানি 

সমজাতিজায়বকি আমরেজা  সেবজাই জজালনি সয নিনজায়েলবচেজারে মজায়নিই সয-সলিজাকিটজা  কিজাউয়কি খমনি 

কিয়রেয়ছনি,  আমরেজাও  তিজাপয়কি  খমনি  কিরেব।  আমরেজা  সেবজাই  একিমতি সয  সলিজাকিটজা  খমনি 

কিয়রেয়ছ তিজায়কি যলদি লঠকিঠজাকি লচেলহ্নিতি কিরেজা যজায়ে তিজায়কি সময়রে সফলিয়তি হয়ব। এটজারেই 

নিজাম হয়চ্ছে নিনজায়েলবচেজারে। তিজাহয়লি খমনি কিরেজাটজা অপরেজাধ নিজা!  সকি খমনি কিয়রেয়ছ সসেটজাই 

হয়চ্ছে পশ্ন। খমনিটজা যলদি রেজাষ্ট্র কিয়রে সসেটজা অপরেজাধ নিজা। খমনিটজা যলদি বনলক কিয়রে সসেটজা 

অপরেজাধ। আইয়নিরে শজাসেয়নিরে মমলি সেহিংকিটই এখজায়নি। সখজাদি খমনি কিরেজাটজায়কি যলদি আলম 

খজারেজাপ কিজাজ বললি তিজাহয়লি সয খমনি কিয়রেয়ছ তিজায়কি আলম পজাল্টেজা খমনি সতিজা কিরেয়তি পজালরে 

নিজা!  যলদি কিলরে তিজাহয়লি আলম ঐ খজারেজাপ কিজাজটজাই সতিজা কিরেলিজাম!  সমজাটকিথেজা হয়লিজা, 

আমজায়দিরে এই সেহিংক্রজান্ত পড়জায়শজানিজা,  সলিখজাললিলখ,  বলিজাবললি,  আলিজাপ-আয়লিজাচেনিজা, 

বজাতিলচেৎ,  কিথেজাবজাতির জা বজাকিধজারেজা তিথেজা লডসেয়কিজাসেরটজায়কিই বদিয়লি লদিয়তি হয়ব। খমনি যলদি 

খজারেজাপ কিজাজ হয়ে তিজাহয়লি রেজাষ্ট্র খমনি কিরেয়তি পজারেয়ব নিজা। 

এই জজায়েগেজাগুয়লিজায়তি ময়নিজায়যজাগে সকিন্দ্রপীরম তি কিরেয়তি পজারেয়লি আমরেজা গুম-খমনি-

ক্রসেফজায়েজায়রেরে লডসেয়কিজাসের  পজায়ল্টে সদিওয়েজারে কিজাজ এলগেয়য়ে লনিয়তি কিরেয়তি পজারেব। এই 

পয়থেই লবদিনমজানি রেজাষ্ট্রকিজাঠজায়মজায়কি একিলদিনি আমরেজা সযযৌথেতিজাপনপী সজলিখজানিজারে পজাপচেক্র 

সথেয়কি সবরে কিয়রে আনিয়তি পজারেব।
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