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ঘঘঘোষক:  ‘সঘোন’-এর  ১০ম  বষরযঘোপনন  আপনঘোনদের  সকলনক 
আমন্ত্রণ। সময় ও অসস্তিনত্বের ভঘোরবঘোহহী অশ্বনত্থের ঘশেকড় এসগিনয়নছ 
সবঘোর  অনগিঘোচনর।  জহীবননচতনঘো,  জহীবননর  রস,  রসসকতঘো, 

জহীবনসজজঘোসঘো— এই সননয় সনভর নয়,  সননিঃসসংশেনয় আমরঘো সঘোরঘো 
সদেন  সকল  প্রকঘোর  নতত নননর  ডঘোসক।  সঘোন-এর  এ  আনলঘোনকর 
উৎসনব আপনঘোরঘো সকনল সবঘোন্ধব আমসন্ত্রত। 

সকনসর তঘোড়নঘোয় আমরঘো উতঘোল সঘোগিনর সডঙঘো ভঘোসঘোব? ঘকঘোন 
তঘোড়নঘোয় আমরঘো সঘোনন ভঘোসঘোই ঘভলঘো?  ঘকন আমরঘো ঘছঘোটকঘোগিজ 
কসর,  হঘোনত কলম তত নল সনই?  সকনসর তঘোড়নঘোয়?  এই তঘোড়নঘোর 
সবষয়গুনলঘো সননয় এবঘোর “ঘছঘোটকঘোগিজ কথন” উপসঘোপন করনবন 
কথক ঘসসলম ঘরজঘো সনউটন। 

ঘসসলম  ঘরজঘো  সনউটন:  আপনঘোনদের  ঘছঘোটকঘোগিজ ‘সঘোন’-এর  এই 
প্রসতষঘোবঘোসষরকহীর  ঘয-উপলক্ষ  আপনঘোরঘো  ততরহী  কনরনছন  এবসং 
নঘোনঘোভঘোনব শ্রম এবসং আরও সবসভন্ন রকনমর সবসননয়ঘোগি কনর সঘোরঘো সদেন 
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ধনর—এবসং  এই  সদেননর  আনগি সনশ্চয়ই  আরও  অননক  সদেন  ধনর 
প্রস্তুসত  সননচ্ছেন—আপনঘোনদের  সবঘোইনক  এই  উপলনক্ষ  অসভনন্দন 
জঘোনঘোই। 

আসম অননক অস্বসস্তি সননয়ই এখঘোনন দেঘোদাঁসড়নয়সছ। অনতষঘোন, মঞ, 

মঘোইক,  আনতষঘোসনকতঘো—  এগুনলঘোর  সনঙ  আমঘোর  এক  ধরননর 
সবনচ্ছেদেই ঘনট ঘগিনছ অননক কঘোল ধনর। আসম যসদে খতব ঘবসশে ভত ল নঘো 
কনর থঘোসক,  আমঘোনদের এই ককঘোমঘোনস এর আনগি,  আজনকর আনগি, 

সবরনশেষ এরকম ঘকঘোননঘো একটঘো অনতষঘোনন দেঘোদাঁসড়নয় কথঘো বনলসছ, ঘসটঘো 
সম্ভবত ২০১৩-১৪ সঘোনল। এবসং সম্ভবত আপনঘোনদের এই সচনহ্নের 
প্রধঘোন—সচহ্নে-প্রধঘোন—প্রনফেসর শেহহীদে ইকবঘোল তখন একটঘো হনলর 
প্রঘোধকনক্ষর দেঘোসয়ত্বে পঘোলন করসছনলন। ঘসখঘোনন আমঘোনদের মতসক্তিযতনদ্ধের 
শেহহীদে  সশেক্ষক হসববর রহমঘোন সকঘোনরর  মমতত কবঘোসষকর হী  উপলনক্ষ একটঘো 
সনসদেরষ্ট  সবষনয়  আমঘোর  সলসখত  প্রবন্ধ  পড়ঘোর  কথঘো  সছল।  সবষয়টঘো 
আমঘোর জনক আগ্রনহর সছল। এবসং প্রবন্ধ পতস্তিনক পসরণত হনয়সছল। 
ঘসটঘোই  সছল  ঘশেষ,  এই  ককঘোমঘোনস,  আমঘোর  কথঘো  বলঘো—  এরকম 
ঘকঘোননঘো অনতষঘোনন। 

[আজনকর  অনতষঘোননর  ঘক্ষনত্রেও  ] আসম  সনসররধঘোয়  ‘নঘো’  কনর 
সদেতঘোম।  রঘোসজ  হতঘোম  নঘো।  আমঘোর  রঘোসজ  হওয়ঘোনত  নঘো-হওয়ঘোনত 
আপনঘোনদের সকছত  ঘযত-আসনতঘোও নঘো। এ ধরননর অনতষঘোনন দেঘোদাঁসড়নয় 
কথঘো বলঘোর মনতঘো মঘোনতনষর অভঘোব নঘোই। এবসং ঘসখঘোনন সনসদেরষ্ট ঘকঘোননঘো 
একজন বকসক্তিনকই লঘোগিনব এমন ঘকঘোননঘো প্রনয়ঘোজনও আসনল নঘোই। 
এটঘো একটঘো শেশনকসঘোন,  ঘয-শেশনকসঘোন ঘযনকঘোননঘো মঘোনতষনক সদেনয়ই পশরণ 
করঘো যঘোয়। সনসদেরষ্ট সকছত তকমঘো বঘো ঘস্টেটঘোস বঘো পসরসচসত—বঘোজঘোরমশলক
—থঘোকনলই তঘোনক এনন দেঘোদাঁড় কসরনয় ঘদেয়ঘো যঘোয়। ঘযনহতত  এটঘো ‘সচহ্নে’ 
নঘোমক প্রসতষঘোননর তরনফে আহঘোন সছল, ঘযনহতত  এর সপছনন প্রনফেসর 
শেহহীদে ইকবঘোনলর ভশ সমকঘো আনছ বনল আসম ধনর সননয়সছ, ঘস কঘোরনণই 
আসম রঘোসজ হনয়সছ এই সতনযঘোগিটঘোনক কঘোনজ লঘোসগিনয় একটঘো সনসদেরষ্ট 
সবষনয় সবঘোর দেমসষ্ট আকষরনণর জনক। 

২ সসনলম সরজপা ননিউটনি রচনিপাসসংগ্রহ



আমরঘো খতব আজগুসব একটঘো রঘোষহীয় প্রণঘোলহীর মনধক জহীবনযঘোপন 
করসছ। এখঘোনন আজব আজব ঘটনঘো আমঘোনদের কঘোনছ স্বঘোভঘোসবক বনল 
মনন  হয়।  এবসং  কত  আজবভঘোনব  কত  আজব  বকঘোপঘোরনক  কতটঘো 
স্বঘোভঘোসবক  কনর  সননয়  সদেনযঘোপন  করঘো  যঘোয়,  আমরঘো  ঘসই  অসভনয় 
প্রসতসদেন  কনর  চনলসছ— অজস্র মঘোনতষ।  এরকমই  একটঘো  আজব 
ঘটনঘোর মতনখঘোমতসখ আমরঘো হনয়সছলঘোম মঘোত্রে সকছত সদেন আনগিই আমঘোনদের 
এ ঘদেনশের একটঘো নকঘোশেনঘোল ঘটসলসভশেন চকঘোনননল  (আসম খতব—কহী 
বলব  ঘয—‘ভদ্রতঘো’  বজঘোয়  নঘো-ঘরনখ  কথঘো  বলঘোর  ঘচষ্টঘো  করসছ), 

একটঘো  নকঘোশেনঘোল  ঘটসলসভশেনন  চকঘোনননল  খবর  প্রচঘোসরত  হয় 
মহঘোসমঘোনরঘোনহ  ঘয,  রঘোজশেঘোহহী  সবশ্বসবদেকঘোলনয়র  সশেক্ষক ঘসসলম  ঘরজঘো 
সনউটনসহ আনরঘো অনননক ইয়ঘোবঘো-বকবসঘোনয় জসড়ত। এবসং রঘোজশেঘোহহী 
সবশ্বসবদেকঘোলয়নক  ঘকন্দ্র  কনর  ঘয  সবনশেষ  ইয়ঘোবঘো-চক্রসট  আনছ  তঘোর 
তঘোসলকঘো  পতসলশে—স্বরঘোষ  মন্ত্রণঘোলয়—ঘগিঘোনয়ন্দঘো-সশনত্রে  দেঘোদাঁড় 
কসরনয়নছ।  ঘখঘোদে  স্বরঘোষ  মন্ত্রণঘোলনয়র  বঘোনঘোননঘো  তঘোসলকঘো  অনতসঘোনর 
রঘোজশেঘোহহী সবশ্বসবদেকঘোলনয়র ইয়ঘোবঘো-চনক্রর প্রধঘোন বকসক্তি হসচ্ছে আসম। 
আমঘোনদের সবশ্বসবদেকঘোলনয়রই অননক সশেক্ষক,  কমরচঘোসর,  সশেক্ষঘোথরহী— ঐ 
তঘোসলকঘোয়  তঘোদাঁনদের  নঘোম  আনছ,  এরকমটঘো  আমঘোনদের  জঘোনঘোননঘো  হয়। 
ইয়ঘোবঘো-সঘোসংবঘোসদেক ঘদেদৌড়ঘোনদেদৌসড় কনরন। নঘোনঘোন জঘোয়গিঘোয় যঘোন। একটঘো 
সতন্দর  ‘ঘব্রেসকসং  সনউজ’  ঘযন  সতসন  দেঘোদাঁড়  করঘোনত  পঘোনরন  ঘস  ঘচষ্টঘো 
কনরন। এবসং তঘোরই অসংশে সহনসনব প্রনফেসর শেহহীদে ইকবঘোনলর কঘোনছও 
এই সঘোসংবঘোসদেক মনহঘোদেয় যঘোন। প্রনফেসর শেহহীদে ইকবঘোল—ককঘোনমরঘোয় 
আমরঘো  ঘযটতকত  ঘদেনখসছ,  ঘযটতকত  সসংবঘোদে  প্রচঘোসরত  হনয়নছ,  আমরঘো 
ঘদেনখসছ,  আমঘোনদের  কঘোনছ  সভসডও  সক্লিপ  আনছ  এখনও—
সবশ্বসবদেকঘোলনয়র  সশেক্ষনকরঘো  যসদে  ইয়ঘোবঘো  এবসং  মঘোদেনকর  সনঙ  যতক্তি 
থঘোনকন তঘোহনল তঘোদাঁনদের [সবরুনদ্ধে  ] কহীভঘোনব বকবসঘো ঘনওয়ঘো উসচত, এটঘো 
ঘয  অননসতক,  এটঘো  ঘয  খঘোরঘোপ,  এটঘো  ঘয  সনন্দনহীয়,  এটঘো  ঘয 
ভৎরসনঘোনযঘোগিক,  এই  মনমর  ইয়ঘোবঘো-সঘোসংবঘোসদেনকর  সনঙ  বলনত  ঘগিনল 
একই সতনর সতর সমসলনয় কথঘো বনলন। আসম জঘোসন নঘো ঘসই সঘোসংবঘোসদেক 
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তঘোদাঁনক  এ  তঘোসলকঘোনত  কঘোরঘো  কঘোরঘো  আনছন  সবনশেষ  কনর  রঘোজশেঘোহহী 
সবশ্বসবদেকঘোলনয়র ইয়ঘোবঘো-চনক্রর প্রধঘোন বকসক্তি অথরঘোৎ আমঘোর নঘোমটঘোও 
বনলসছনলন  সকনঘো।  এ  ছঘোড়ঘো  ইসতহঘোস  সবভঘোনগির  প্রনফেসর  আবতল 
কঘোনশেম—  তঘোদাঁর  কঘোনছও  সঘোসংবঘোসদেক  যঘোন  এবসং  সতসনও  ‘স্বরঘোষ 
মন্ত্রণঘোলয় এবসং ইয়ঘোবঘো-সঘোসংবঘোসদেকতঘো সজন্দঘোবঘোদে’ ধরননর বক্তিবক ঘপশে 
কনরন।  সশেক্ষকনদের  ঘয  আসনল  বকবসঘো  ঘনওয়ঘোর  সময়  হনয়নছ, 

এধরননর  সতরই  ঘসখঘোনন  সছল  সশেক্ষকনদের  সবরুনদ্ধে।  আমঘোনদের 
সবশ্বসবদেকঘোলনয়র উপঘোচঘোযর—যঘোদাঁনক আসম ‘বঘোদেশেঘোহহী সবশ্বসবদেকঘোলয়’-এর 
‘বঘোদেশেঘোহ’ বসল, যঘোদাঁর প্রঘোসঘোদে আমঘোনদের সঘোমনন অবসসত—এই মতহশনতর  
তঘোদাঁর  প্রঘোসঘোনদের সঘোমনন দেঘোদাঁসড়নয় আমরঘো  কথঘো বলসছ—এটঘো ঘকঘোননঘো 
সনসদেরষ্ট  বকসক্তি নঘো,  বঘোদেশেঘোনহর একটঘো  পদে আনছ আমঘোনদের এখঘোনন, 

আসম ঘসসদেনক আসব একটত  পনর—তঘোদাঁর  কঘোনছও সঘোসংবঘোসদেক যঘোন। 
এবসং সতসন বনলন ঘয, আমরঘো বকবসঘো গ্রহণ করব এ সমস্তি সশেক্ষকনদের 
সবরুনদ্ধে। 

এখন এ ঘটনঘোর দেত-সতন মঘোস, চঘোর মঘোস, ঘগিল ঘবঘোধ হয় আমঘোর 
সঠিক মনন নঘোই,  তঘোরপনর আবঘোর প্রনফেসর শেহহীদে ইকবঘোনলর তরনফেই 
বলনত  ঘগিনল  আহঘোন  ঘয,  ঘছঘোটকঘোগিজ  সননয়  কথঘো  বলনত  হনব। 
ইনঘোনরসষ্টসং। ইনঘোনরসষ্টসং ইকবঘোল নঘো। ইকবঘোল আমঘোর অননক পতরঘোননঘো 
বন্ধত  এবসং  আমঘোর  অনতজ  বন্ধত ।  আসম  এখঘোনন  [রঘোজশেঘোহহী 
সবশ্বসবদেকঘোলনয়  ] যখন জনয়ন কসর ইকবঘোল তখনও বঘোসংলঘো সবভঘোনগির 
ছঘোত্রে। তখন প্রনফেসর জতলসফেকঘোর মসতননর কঘোছঘোকঘোসছ ঘথনক সতসন 
সপএইচসডর কঘোজ করসছনলন। আমরঘো  দেহীঘরসদেন  এ ককঘোমঘোনস এক 
সনঙ আসছ। পরস্পর পরস্পরনক জঘোসন। কহী হয়?  যখন আমঘোনদের 
মনন হয় ঘয,  বঘোতঘোস ঘকঘোননঘো সবনশেষ সদেনক প্রবঘোসহত হনচ্ছে তখন সক 
আমরঘো এক ধরননর ভশ সমকঘো পঘোলন কসর? এবসং যখন আমঘোনদের মনন 
হয় বঘোতঘোস অনক সদেনক প্রবঘোসহত হনচ্ছে তখন আমরঘো অনক ধরননর 
ভশ সমকঘো পঘোলন কসর? 

প্রশ্নটঘো ইকবঘোলনক সননয় নয়। এখঘোননও একটঘো শেশনকসঘোন আনছ। 
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এবসং শেশনকসঘোনন ঘযনকঘোননঘো কঘোনরঘোরই প্রঘোয় নঘোম বসসনয় ঘদেওয়ঘো যঘোয়। 
এবসং আসম বঘোসক দেত-জননর নঘোমও বনলসছ। সঘোসংবঘোসদেক মনহঘোদেয় আর 
কঘোনরঘো কঘোনছ ঘগিনলও হয়ত একই ধরননর ‘সনউজ বঘোইট’—সসংবঘোনদের 
কঘোমড়ঘোসন—ঘসটঘো ঘপনতন—হয়ত। ‘বঘোইট’ মঘোনন আপনঘোরঘো সবঘোই 
জঘোননন  এখন।  ঘটসলসভশেনন—  সতন-চঘোর  কথঘোয়  একটঘো  কঘোমনড় 
ঘদেওয়ঘো। 

আমরঘো  ঘছঘোটকঘোগিজ  কসর  একটঘো  সনসদেরষ্ট  জঘোয়গিঘোয়  দেঘোদাঁসড়নয়। 
আমরঘো মঙলগ্রনহর ফেঘোদাঁকঘো,  বঘোয়তশেশনক,  সঘোনন দেঘোদাঁসড়নয় ঘছঘোটকঘোগিজ কসর 
নঘো। আমরঘো এই অনতষঘোনটঘো করসছ রঘোজশেঘোহহী সবশ্বসবদেকঘোলনয় দেঘোদাঁসড়নয়। 
একটঘো পঘোবসলক সবশ্বসবদেকঘোলয়। এই সবশ্বসবদেকঘোলনয়র ঘভতনর দেঘোদাঁসড়নয় 
কঘোজ করঘোর সতসবধঘো হনচ্ছে এই ঘয, খতব সহনজ দেমসষ্ট আকষরণ করঘো যঘোয়। 
এটঘো  ঘছঘোট  জঘোয়গিঘো।  সবঘোই  সবঘোইনক  ঘচনন।  এখঘোনন  কঘোজ  করঘোর 
অসতসবধঘো হনচ্ছে এই ঘয, সবই ঘদেখঘো যঘোয়। ঘক কহী করনছন আমরঘো সবঘোই 
ঘসটঘো  ঘদেখনত  পঘোসর।  জঘোননত  পঘোসর।  বতঝনত  পঘোসর।  পঘোবসলক 
সবশ্বসবদেকঘোলয়—আসম সনসদেরষ্ট কনর রঘোজশেঘোহহী  সবশ্বসবদেকঘোলনয়র কথঘোই 
বসল আপঘোতত—এটঘো ঘকঘোননঘো সনরনপক্ষ,  সনউটঘোল ঘকঘোননঘো জঘোয়গিঘো 
নঘো। হঘোওয়ঘোডর  সজন বলনতন ঘয,  ইউ ককঘোন ট  সব সনউটঘোল অন এ 
রঘোসনসং  [মতসভসং  ] ঘটন১।  এটঘো  একটঘো  রঘোসনসং  ঘটন।  এখঘোনন  আমরঘো 
চঘোইনলও সসর থঘোকনত পঘোসর নঘো। এটঘো ননড়। এটঘো মতভ করনত থঘোনক। 
এই ঘটননর ইসঞ্জিন এই সঘোমননর [উপঘোচঘোনযরর বঘোসভবননর সদেনক ইসঙত 
কনর  ] বঘোদেশেঘোহহী  প্রঘোসঘোনদে  অবসসত।  যখন  ঘয  বকসক্তি  এই  প্রঘোসঘোনদে 
অবসঘোন  গ্রহণ কনরন,  সতসন হনয় ওনঠিন পঘোবসলক সবশ্বসবদেকঘোলনয়র 
ইসঞ্জিন।  আমরঘো  এখঘোনন  যঘোদাঁরঘো  সশেক্ষনকরঘো  আসছ,  আমরঘো  যঘোদাঁরঘো 
কমরচঘোরহীরঘো আসছ,  আমরঘো ঘবতন পঘোই সম্ভবত এই ইসঞ্জিননর ঘপছনন 
বসগি  সহনসনব  চলঘোনফেরঘো  করঘোর  জনক।  যত  সদেন  যঘোনচ্ছে,  আমঘোনদের 

[১]  ,  Howard Zinn  ’       :  You Can t Be Neutral on a Moving Train A  
    Personal History of Our Times,   ;   Beacon Press First Printing 

 (  , )edition September 5 2002
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সশেক্ষঘোথরহীরঘোও তঘোদাঁনদের সননজর সননজর ইসঞ্জিন সনধরঘোরণ করনছন,  এবসং 
ঘসই ঘসই ইসঞ্জিননর ঘপছনন বসগি সহনসনব হঘোদাঁটনছন। আসম এরকমই 
ঘদেখনত পঘোই। আমঘোর ঘচঘোনখ ঝঘোপসঘো লঘোনগি। আসম খতব ঘবসশে ঘদেখনত 
চঘোই নঘো আর। খতব ঘবসশে এই ককঘোমঘোনস হঘোদাঁটনতও চঘোই নঘো। 

নঘোসলশে করঘোর জনক আসম এখঘোনন আসস সন। আজনক ২৭ঘশে 
মঘোচর—  আপনঘোরঘো  বলসছনলন  মতসক্তিযতদ্ধে  স্মরণ  করনছন।  মতসক্তিযতদ্ধে 
এরকম  ঘকঘোননঘো  ‘অনতষঘোন’  সছল  নঘো।  মতসক্তিযতনদ্ধে  ঘকঘোননঘো  সনধরঘোসরত 
আনলঘোচক এনস বক্তিম তঘো কনরন সন। সঘোমনন দেঘোদাঁসড়নয় অনকরঘো ঘশেঘোননন 
সন। মতসক্তিযতনদ্ধের মনতঘো মতহশতরগুনলঘো আনগি ঘথনক ককঘোনলনঘোনরর তঘোসরখ 
সঠিক কনর আনস নঘো। এগুনলঘো আনগি ঘথনক প্রস্তুসত সননয় ততসর করঘো 
অনতষঘোননর মনতঘো নঘো। সকন্তু আমঘোনদের ঘদেনশে যতসদেন যঘোনচ্ছে আমরঘো 
‘অনতষঘোন’ ঘদেখনত পঘোসচ্ছে— ‘অনতষঘোন’। এখঘোনন প্রনফেসর ঘরজঘোউল 
কসরম  সসদহীক  [আরনকএস -] এর  ছসব আমঘোনদের সঘোমনন দেঘোদাঁড়ঘোননঘো। 
তঘোদাঁর মমতত কর পনর আমরঘো সবরনশেষ ঘদেনখসছ কহীভঘোনব মমতত ক ‘পশবরসনধরঘোসরত 
অনতষঘোনমঘোলঘো’য়  পসরণত  হয়।  আমরঘো  এখন  জঘোসন  ঘয,  আমঘোনদের 
মনধকই কঘোউনক ঘমনর ঘফেলঘো হনল আমরঘো পনরর সদেন এবসং ঐসদেন কহী 
কহী অনতষঘোনন সলপ্ত হনবঘো।২

ঘছঘোটকঘোগিজ করঘোটঘো অননক সতন্দর সতন্দর কথঘো বলঘোর সবষয় নঘো। 
সকসংবঘো পঘোবসলক সবশ্বসবদেকঘোলনয়র সশেক্ষঘোথরহী হওয়ঘো কতগুনলঘো অনতষঘোনন 
অসংশেগ্রহনণর সবষয় নঘো। ‘অনতষঘোন’ বলনত আসম ক্লিঘোসরুনম সশেক্ষনকর 
ঘলকচঘোসরসং  ঘথনক  শুরু  কনর  পরহীক্ষঘো,  নঘোম-ডঘোকঘো,  হঘোসজরঘো,  ইনয়স 
সকঘোর,  ঘপ্রনজন  মকঘোম  ঘথনক  শুরু  কনর  সঘোসটর সফেনকট  ঘনওয়ঘো  এবসং 
যঘোবতহীয় কমরকঘোণ্ডনকই বতঝঘোসচ্ছে। যখন ঘকঘোননঘো  কঘোনজর—আমঘোনদের 
কঘোনজর—লক্ষক,  উনদশেক  আনগি ঘথনক সনধরঘোরণ করঘো  থঘোনক,  যখন 
আমঘোনদের কঘোজ হয় ঘসখঘোনন শুধত  শেশনকসঘোনন দেঘোদাঁসড়নয় অসভনয় করঘো, 

তখন ঘসটঘোনক  আসম  বসল  ‘অনতষঘোন’।  অনতষঘোনন  প্রঘোণ  থঘোনক  নঘো। 

[২] ঘসসলম ঘরজঘো সনউটন, “রঘোজশেঘোহহীনত খতন হওয়ঘোটঘো মনন হয় সভসক্টিমনদেরই 
অভকঘোস”, এনসটসভ অনলঘোইন, ২৪-০৪-২০১৬, .archive is/MAQGP।
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অনতষঘোনন  বঘোসহকক  আনয়ঘোজন,  আড়ম্বর  ঘসগুনলঘোই  ঘবসশে  থঘোনক। 
এগুনলঘোর ঘয মঘোনতনষর জহীবনন ঘকঘোননঘোই মশলক ঘনই, ঘসটঘো বলঘো আমঘোর 
লক্ষক নঘো। সকন্তু এগুনলঘোই যসদে আমঘোনদের ‘লক্ষক’ হনয় যঘোয় তঘোহনল 
আর আমরঘো থঘোসক নঘো। 

এখঘোনন আজনকর বঘোসংলঘোনদেনশে আমরঘো যসদে দেঘোদাঁসড়নয় বলনত নঘো-
পঘোসর ঘয, মতসক্তিযতনদ্ধের লক্ষ লক্ষ মঘোনতনষর অসম্ভব সব রূপকথঘোর মনতঘো 
কঘোযরকলঘোপ,  তঘোদাঁনদের  তকঘোগি,  লড়ঘোই,  ঘসগুনলঘোনক  পঘোর  কনর  আমরঘো 
এমন একটঘো বঘোসংলঘোনদেশে দেঘোদাঁড় কসরনয়সছ ঘযখঘোনন সমস্তি মঘোনতনষর মনধক 
একজন মঘোনতষ সবঘোর চঘোইনত ‘বড়’ হনয় উনঠিনছন, [তঘোহনল আমরঘো 
‘অনতষঘোন’  করসছ  মঘোত্রে]।  আমরঘোই  ‘বড়’  কনর  তত নলসছ।  একজন 
মঘোনতষ অননক ‘বড়’ হনয় উঠিনব, সমস্তি জঘোন তঘোদাঁর, সমস্তি বতসদ্ধে তঘোদাঁর, 

সমস্তি  ঘমধঘো  তঘোদাঁর,  ঘদেশে  পসরচঘোলনঘোর  সবচঘোইনত  কঘোযরকর  ক্ষমতঘো-
সক্ষমতঘো তঘোদাঁর—এরকম যসদে হয়,  আর বঘোসক সমস্তি মঘোনতনষর কঘোজ 
যসদে  হয়  তঘোদাঁর  ঘপছনন  ঘপছনন  হঘোদাঁটঘো,  তঘোহনল  ঘসটঘো  মতসক্তিযতনদ্ধের 
পসরণঘোনম  দেঘোদাঁড়ঘোননঘো  একটঘো  ঘদেনশের জনক  খতব  সমঘোননর হয় নঘো। খতব 
আননন্দর  হয়  নঘো।  আমরঘো  নতত ন,  গিণতঘোসন্ত্রক,  উন্নয়নশেহীল, 

একনঘোয়কনত্বের মনধক প্রনবশে কনরসছ। এবসং এখঘোনন এটঘো বঘোইনর ঘথনক 
ঘকউ বন্দতক সননয় এনস আমঘোনদের ঘঘোনড়র ওপনর চঘোসপনয় ঘদেয় সন। 
এটঘো  আমরঘোই  সসদ্ধেঘোন্ত  সননয়সছ।  এবসং  সঠিক  কনরসছ  আমরঘো  ঘয, 

বঘোসংলঘোনদেনশের—অসনসদেরষ্টকঘোল  পযরন্ত—সঘোমননর  ভসবষকৎ  এই 
একনঘোয়কতনন্ত্রর  অধহীননই  চলনব।  এবসং  তঘোদাঁর  ঘপছনন  আমরঘো—
আরও  অননক  ঘছঘোট  ঘছঘোট  একনঘোয়নকরঘো—সঘোসরবদ্ধেভঘোনব  হঘোদাঁটব। 
ঘলফেট-রঘোইট  করব।  পকঘোনরড  করব।  আমঘোনদের  ঘপছনন  ঘপছনন 
আমজনসঘোধঘোরণ—ঘভড়ঘোর পঘোল,  গিরুর  পঘোল—তঘোদাঁরঘো  লঘোইন  ধনর 
হঘোদাঁটনবন।  আমঘোনদের  ‘উন্নয়ন’  হনব।  আমঘোনদের  ‘গিণতন্ত্র’  হনব। 
অননক প্রঘোচহীন কঘোনল যঘোনদেরনক আমরঘো শেত্রু বনল ঘজননসছলঘোম— 
সসতক-সসতক, ঘসটঘো সমথকঘো নঘো, বঘোনঘোননঘো নঘো—ঘসই শেত্রুনদেরনক আমরঘো 
মঘোরসছ। ঘসই শেত্রুনদেরনক আমরঘো মঘোরনত থঘোকব। এবসং ঘসই শেত্রুনদের 

এই ননিপপাট ননিনিঃশব্দ সসুন্দর উন্নয়নিশশীল একনিপায়কতত্বের মতধধ ৭



নঘোম  কনর  আমরঘো  যঘোবতহীয়  সভন্নমত  দেমন  করনত  থঘোকব।  আমরঘো 
প্রনয়ঘোজনন কঘোউনক ইয়ঘোবঘো-চনক্রর প্রধঘোন বঘোনঘোব,  প্রনয়ঘোজনন কঘোউনক 
‘স্বঘোধহীনতঘোসবনরঘোধহী’  বঘোনঘোব,  প্রনয়ঘোজনন  কঘোউনক  আমঘোনদের  মনতর 
বঘোইনরর  মনতর—খঘোরঘোপ  মনতর,  অশুভ  মনতর—ঘলঘোক  বনল 
প্রসতপন্ন করব। এইভঘোনব বঘোসংলঘোনদেশে চলনব। 

সবশ্বসবদেকঘোলনয়র  দেঘোদাঁসড়নয়  কঘোজ করঘোর  অসতসবধঘো  হনচ্ছে এই  ঘয, 

এখঘোনকঘোর  সসংগিঠিনগুনলঘো—প্রঘোয়  সমস্তি  সসংগিঠিন—রঘোজননসতক, 

সঘোসংসম সতক,  সঘোসহনতকর,  সসননমঘোর সসংগিঠিনগুনলঘো—এনককজন ঘছঘোট 
ঘছঘোট প্রধঘোননর ঘনতম নত্বে পসরচঘোসলত হয়। ঘয-বকবসঘো, ঘয-কঘোগিজ, ঘয-

পড়ঘোনশেঘোনঘো  ঘয-সবদেকঘোবতসদ্ধে  ঘয-সতন্দর  সতন্দর  কথঘো  ‘প্রধঘোন’  এবসং 
‘অপ্রধঘোন’ বনল আমঘোনদেরনক আনগি ঘথনকই ভঘোগি কনর ঘফেনল,  এবসং 
‘অপ্রধঘোন’ঘদের  কঘোজ হয় ঘকঘোননঘোভঘোনব  যসদে  আনরকজন ঘছঘোটখঘোনটঘো 
‘প্রধঘোন’ হনয় ওঠিঘো যঘোয়,  এই পযরন্ত— তঘোহনল ঘসটঘো আমঘোনদের জনক 
আননন্দর হয় নঘো। তঘোহনল ঘসটঘোনক আমরঘো ঘছঘোটকঘোগিজও বসল নঘো, 
ঘলখঘোপড়ঘোও বসল নঘো, স্বনর-অ, স্বনর-আ’ও বসল নঘো। 

এই  সবশ্বসবদেকঘোলনয়  আমঘোনদের  সশেক্ষনকরঘো—আমরঘো—যতখঘোসন 
নঘো  ‘প্রনফেসর’,  তঘোর  চঘোইনত  অননক  ঘবসশে  ‘প্রশেঘোসক’।  আমরঘো 
সবশ্বসবদেকঘোলনয়র  মশল  প্রতহীক  বলনত  প্রশেঘোসন-ভবনটঘোনক  সচসন। 
আপসন সবশ্বসবদেকঘোলনয়র ককঘোনলনঘোর ঘদেখনবন, আপসন সবশ্বসবদেকঘোলনয়র 
ঘনঘোটবতকগুনলঘো ঘদেখনবন  (ডঘোনয়সর,  বঘোৎসসরক ডঘোনয়সরগুনলঘো ঘযখঘোনন 
ঘফেঘোন  নঘোম্বঘোর-টঘোম্বঘোর  থঘোনক)—ঘদেখনবন—প্রশেঘোসনভবন  এবসং 
প্রশেঘোসননর সবসভন্ন কতর ঘোরঘো,  তঘোদাঁরঘোই হনচ্ছেন আমঘোনদের সবশ্বসবদেকঘোলনয়র 
পঘোবসলক সবশ্বসবদেকঘোলনয়র প্রতহীক। অনকঘোনক সবশ্বসবদেকঘোলনয়ও তঘোই— 
পঘোবসলক সবশ্বসবদেকঘোলয়গুনলঘোনত ঘতঘো বনটই। 

আমরঘো  একটঘো  প্রশেঘোসনন  ভসতর  হনয়সছ।  এটঘো  হনচ্ছে  রঘোজশেঘোহহী 
সবশ্বসবদেকঘোলয় প্রশেঘোসন। রঘোজশেঘোহহী সবশ্বসবদেকঘোলয় ১৯৭৩ সঘোনলর ঘয-

আইনন  পসরচঘোসলত  হয়—আমঘোনদের  সবশ্বসবদেকঘোলয়—ঘসই  আইনন 
(ঘযনকঘোননঘো আইনন ঘযমন থঘোনক,  আইননর শুরুনতই বলঘো থঘোনক ঘয, 

৮ সসনলম সরজপা ননিউটনি রচনিপাসসংগ্রহ



এই আইনন ঘকঘোন শেব্দ সদেনয় কহী ঘবঘোঝঘোননঘো হনচ্ছে—আপনঘোরঘো ১৯৭৩ 
সঘোনলর  ‘রঘোজশেঘোহহী  সবশ্বসবদেকঘোলয়  আইন’  খতনল  ঘদেখনবন,  সনশ্চয় 
ঘদেনখনছন অননক বঘোর,  আবঘোর ঘদেখনত অনতনরঘোধ করসছ)— ঘসখঘোনন 
ঘদেখনবন ঘয, ‘ইউসনভঘোসসরসট’ বলনত ‘রঘোজশেঘোহহী সবশ্বসবদেকঘোলয় আইন, 

১৯৭৩’  কহী  ঘবঘোঝঘোয়।  ‘ইউসনভঘোসসরসট’  বলনত  ঘবঘোঝঘোয়  একটঘো 
কনপরঘোনরট  বসড  ‘[ বসড  কনপরঘোনরট’ —  ] আইন  বলনছ।  একটঘো 
কনপরঘোনরট  বসড—  একটঘো  সসংগিসঠিত  সসংসঘো।  ঘয-সসংসঘোর  একটঘো 
তঘোসলকঘো—সসংসঘোয় কঘোরঘো আনছন তঘোর একটঘো তঘোসলকঘো—ওই আইনন 
‘কনপরঘোনরট বসড’ কথঘোটঘোর সননচ [সঘোনথ   ] ঘদেওয়ঘো আনছ। এই তঘোসলকঘো 
[আচঘোযর -] উপঘোচঘোযর  ঘথনক শুরু হয়,  এবসং আসম অননক কঘোল ধনর 
যঘোনক বসল ‘প্রশেঘোসননর সনমঘোঙ’ ঘসই পযরন্ত ঘননম আনস। এইটঘো হনচ্ছে 
ইউসনভঘোসসরসট।৩ আপসন ইউসনভঘোসসরসট নঘো। আসম ইউসনভঘোসসরসট নঘো। 
‘সঘোন’  ইউসনভঘোসসরসট  নঘো।  বঘোসংলঘো  সবভঘোগি  সকসংবঘো  গিণনযঘোগিঘোনযঘোগি 
সবভঘোগি  ইউসনভঘোসসরসট  নঘো।  ইউসনভঘোসসরসট  হনচ্ছে  প্রশেঘোসন।  ঘয-

কনয়কজন  ঘলঘোক,  হঘোনত-ঘগিঘোনঘো  পননরজন,  সবশেজন,  পদাঁসচশেজন, 

একশেজন,  ঘদেড়শেজন  (আপনঘোরঘো  তঘোসলকঘো  বঘোনঘোনত  পঘোরনবন;  এই 
সবশ্বসবদেকঘোলনয়র  প্রশেঘোসসনক  পনদে  কঘোজ করঘোর  জনক  পয়সঘো  পঘোওয়ঘো 
যঘোয়;  পয়সঘোওয়ঘোলঘো  প্রশেঘোসসনক  পনদের  তঘোসলকঘো  আনছ  অলনরসড 
ততরহী-করঘো;  আমঘোনদের প্রশেঘোসন-ভবনন ঘগিনলই পঘোনবন;  শে ঘদেনড়ক-

দেতনয়ক  ঘলঘোনকর  তঘোসলকঘো,  পনদের  তঘোসলকঘো)—এইটঘো  হনচ্ছে 
‘সবশ্বসবদেকঘোলয়’—বড়  কনর  ধরনল।  আর  সঠিকঠিঘোক  মনতঘো  ধরনল, 

[৩] “    -     The Chancellor and Vice Chancellor of the University and 
    ,     the members of the Senate the Syndicate and the Academic 

        Council and all persons who may hereafter become such 
  ,         ofcers or members so long as they continue to hold such 

  ,      ofce or membership are hereby constituted a body corporate 
       .”  . , “by the name of the University of Rajshahi [Section 3 2 The 

”,  University    ,   The Rajshahi University Act 1973 (  . ACT No XXVI 
 )of 1973 ]
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‘ভদ্রতঘো’  বজঘোয়  নঘো  ঘরনখ  ধরনল,  সবশ্বসবদেকঘোলয়  বলনত  ঘবঘোঝঘোয় 
সবশ্বসবদেকঘোলনয়র ‘বঘোদেশেঘোহ’ঘক। সবশ্বসবদেকঘোলনয়র উপঘোচঘোযরনক। 

পঘোবসলক  সবশ্বসবদেকঘোলয়  অকঘোক্টি,  ১৯৭৩—আসম  পতরননঘো 
কথঘোগুনলঘোই বলসছ বঘোধক  হনয়;  পসরসসসত খতব পতনরঘোননঘো—পঘোবসলক 
ইউসনভঘোসসরসট  অকঘোক্টি—চঘোরটঘো  সবশ্বসবদেকঘোলনয়র—ঢঘোকঘো,  রঘোজশেঘোহহী, 
সচটঘোগিসং,  জঘোহঘোঙহীরনগির—এই আইনন উপঘোচঘোনযরর  ঘয-পদেটঘো  রঘোখঘো 
হনয়নছ,  এই পদেটঘো একজন একনঘোয়নকর পদে,  একটঘো বঘোদেশেঘোহর পদে। 
আমরঘো একটঘো ঘছঘোট গ্রঘোনম থঘোসক,  রঘোজশেঘোহহী সবশ্বসবদেকঘোলয় নঘোনম,  ঘযই 
গ্রঘোম  জসমদেঘোসর  প্রথঘোয়  চনল।  বঘোদেশেঘোসহ  প্রথঘোয়  চনল।  এবসং  গ্রঘোনমর 
প্রধঘোন জসমদেঘোর যঘো বলনবন, ঘযভঘোনব তঘোকঘোনবন ডঘোইনন অথবঘো বঘোনম, 

মতখ সদেনয় খতব ঘবসশে কথঘোও বলনত হনব নঘো, তঘোইনতই ঘসই জসমদেঘোনরর 
শেঘোন্ত্রহী-ঘসপঘোইরঘো, ঘপয়ঘোদেঘোরঘো বতঝনত পঘোরনব ঘয, রঘোজশেঘোহহী সবশ্বসবদেকঘোলয় 
কহী  চঘোয়।  এটঘো  শেহহীদে  ইকবঘোনলর  মঘোমলঘো  নঘো।  এটঘো  ঘসসলম  ঘরজঘো 
সনউটননর  মঘোমলঘো  নঘো।  এটঘো  আইনগিতভঘোনব,  তবধভঘোনব,  আমরঘো 
আমঘোনদের  ঘদেনশের  পঘোবসলক  প্রসতষঘোনগুনলঘো  কহীভঘোনব  চঘোলঘোই  তঘোর 
মঘোমলঘো।  এই  মঘোমলঘোর  মনতঘো  কনরই  আমরঘো  আমঘোনদের  গ্রঘোনমর 
পঘোঠিঘোগিঘোরগুনলঘো সঘোজঘোই। পঘোদাঁচজন বন্ধত  সমনল একটঘো পঘোঠিঘোগিঘোর বঘোনঘোই। 
ঘসখঘোনন  একটঘো  কনসষ্টসটউশেন  বঘোনঘোই।  ঘসখঘোনন  বসহষঘোনরর  বকবসঘো 
রঘোসখ।  চঘোদাঁদেঘো  সদেনয়  ভসতর  হওয়ঘোর  বকবসঘো  রঘোসখ।  ঘসখঘোনন 
‘আইনশেমঙ্খলঘো’ থঘোনক। ঘসখঘোনন একজন সভঘোপসত থঘোনকন। একটঘো 
ঘছঘোটখঘোনটঘো  রঘোষ।  একটঘো  ঘছঘোটখঘোনটঘো  জসমদেঘোসর।  আধতসনক, 

ইনঘোসস্ট্রিয়ঘোল, ঘমননজঘোসরয়ঘোল জসমদেঘোসর প্রথঘো। 
এটঘো  শুধত  বঘোসংলঘোনদেনশে  নঘো।  আজনক মঘোসকর ন  যতক্তিরঘোনষর  সদেনক 

তঘোকঘোন।  ক্লিঘোসসককঘোল  ককঘোসপটঘোসলজম  এখঘোনন  নঘোই।  এখঘোনন  কহী 
আনছ? এখঘোনন সবশেঘোল সবশেঘোল কনপরঘোনরট বসড আনছ। সবশেঘোল সবশেঘোল 
বতনরঘোনক্রসস আনছ। আজনকর ঘয আনমসরকঘোন ককঘোসপটঘোসলজম ঘসই 
ককঘোসপটঘোসলজনমর  বড়  বড়  বকবসঘোসয়ক  এবসং  ইনঘোসস্ট্রিয়ঘোল 
প্রসতষঘোনগুনলঘো  এনককটঘো  সবশেঘোল  বতনরঘোনক্রসস।  প্রঘোচহীন  কঘোনলর, 
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ক্লিঘোসসককঘোল ককঘোসপটঘোসলজনমর, ঘয-মঘোসলকরঘো সছনলন, ঘয-উনদেকঘোক্তিঘোরঘো 
সছনলন,  ঘসই উনদেকঘোক্তিঘোরঘো সছনলন সঘোহসহী,  ঘডসপঘোনরট। তঘোদাঁরঘো ঝত দাঁসক 
সননতন।  তঘোদাঁরঘো  নতত ন  নতত ন  উনদেকঘোগি  সননতন।  তঘোদাঁরঘো  এমন  সমস্তি 
ঘপ্রঘোডঘোক্টি বঘোনঘোনতন ঘয-সমস্তি ঘপ্রঘোডঘোক্টি মঘোনকর নট চলনব সকনঘো তঘোর সঠিক 
নঘোই। অননক ঘপ্রঘোডঘোক্টি চলত নঘো। অননক ককঘোসপটঘোসলস্টে ঘভঞঘোর মঘোর 
ঘখত।  অননকগুনলঘো  চলত,  দেঘোদাঁসড়নয়  ঘযনতঘো।  ঘসই  ঝত দাঁসক-ঘনওয়ঘো 
ইসনসভজতয়ঘোল,  স্বঘোধহীন ও ঘডসপঘোনরট ইসনসভজতয়ঘোল আজনকর এই 
ইনঘোসস্ট্রিয়ঘোল-মকঘোননজঘোসরয়ঘোল  অকঘোনমসরকঘোন  ককঘোসপটঘোসলজনম  নঘোই। 
এটঘো  সনও  সফেউডঘোল  ককঘোসপটঘোসলজম।  নতত ন  সঘোমন্ত  জসমদেঘোসর 
প্রথঘোমশলক  পতদাঁসজবঘোদে।  ঘযখঘোনন  মঘোঝখঘোননর  আমলঘোরঘো,  ঘকরঘোসনরঘো, 
তঘোদাঁরঘোই হনচ্ছেন এই পতদাঁসজবঘোদে প্রসতষঘোনগুনলঘোর চঘোলক। 

আমঘোনদের এখঘোনন [বঘোসংলঘোনদেনশে  ] পতদাঁসজবঘোসদে প্রসতষঘোন-ত্রেসটষঘোননর 
বঘোলঘোই-ই নঘোই। আমঘোনদের এখঘোনন সবই রঘোষ। আমঘোনদের গ্রঘোমময় রঘোষ 
হনয়  সগিনয়নছ।  আমঘোনদের  গ্রঘোমময়  রঘোষ  হনয়  সগিনয়নছ  ঘয,  এখঘোনন 
জসমদেঘোসর প্রথঘো চলনব। বঘোসংলঘোনদেশে হনলঘো ঘসই ঘদেশে ঘযই ঘদেনশে পয়লঘো 
তবশেঘোখ  ঘথনক  ৩১ঘশে  তচত্রে  পযরন্ত,  পয়লঘো  জঘোনতয়ঘোসর  ঘথনক  ৩১ঘশে 
সডনসম্বর পযরন্ত স্বঘোধহীনতঘোর বন্দনঘো কসর আমরঘো। নঘোনঘোনভঘোনব। এবসং 
বঘোসংলঘোনদেশে  ঘসই  ঘদেশে  ঘযখঘোনন  ঘকঘোননঘো  বকসক্তির  মনধক  স্বঘোধহীনতঘোর 
সঘোমঘোনকতম সছদাঁনটনফেঘোটঘোও যসদে আমরঘো ঘদেসখ আচঘোনর-আচরনণ,  চতনল 
ঘকশেসবনকঘোনস ঘপঘোশেঘোনক আশেঘোনক আমরঘো সছ সছ সছ সছ সছ সছ করনত 
থঘোসক। এটঘো হনচ্ছে আমনদের স্বঘোধহীন জসমদেঘোসর প্রথঘো। 

মঘোনতনষর সবরুনদ্ধে ঘদেঘোষ সদেনয়, ‘এই সসনস্টেম খঘোরঘোপ’ এই কথঘো বঘোর 
বঘোর বনল, ঘকঘোননঘো ফেঘোয়দেঘো হয় নঘো। আমরঘো সননজরঘো আসনল কহী চঘোই? 

আমরঘো সননজরঘো আমঘোনদেরনক কহী ভশ সমকঘোয় ঘদেখনত চঘোই? ঘকমন মঘোনতষ 
সহনসনব  আমরঘো  সননজনদেরনক  কল্পনঘো  কসর।  সননজনদেরনক  সননয় 
সননজরঘো আমরঘো সক ঘকঘোননঘো স্বপ্ন ঘদেসখ? ঘসই স্বনপ্নর ঘভতনর কহী রকম 
মঘোনতষ সহনসনব আমঘোনক ঘদেখঘো যঘোয়?  সননজর স্বনপ্নর সভতনর?  এইটঘো 
হনচ্ছে প্রশ্ন। 
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ঘয-তথঘোকসথত ঘমদৌলবঘোদেহীনদের,  ঘয-তথঘোকসথত ধমরঘোন্ধনদের,  ঘয-

তথঘোকসথত প্রসতসক্রয়ঘোশেহীল মঘোনতষনদের আমরঘো সঘোরঘোক্ষণই সনন্দঘো কসর, 

‘অশুভ  শেসক্তি’  বনল  আখকঘোসয়ত  কসর  এবসং  তঘোর  সবরুনদ্ধে  আমরঘো 
পতসলশে,  ঘগিঘোনয়ন্দঘো  সসংসঘো,  রঘোষহীয়  বলপ্রনয়ঘোগিকঘোরহী  বঘোসহনহীগুনলঘোনক 
সননয় একসঘোনথ লড়ঘোই করনত চঘোই— ঘসই সমস্তি শেসক্তির তবসশেষ্টক কহী? 

সচন্তঘোহহীন,  যতসক্তিহহীন,  স্বঘোধহীনতঘোহহীন,  আত্মমযরঘোদেঘোহহীন  অনতসরণ। 
মঘোলগিঘোসড়র মনতঘো কনর চলঘো। ‘বকঘোনওয়ঘোগিন পসলসস’র মনতঘো কনর 
চলঘো। সঘোমনন ইসঞ্জিন চলনব,  ঘপছনন ঘটন চলনব। একটঘো চঘোসব ঘমনর 
ঘছনড় ঘদেনব,  ঘসড় ঘতরনত থঘোকনব। ঘসড়র কঘোদাঁটঘো ঘতরনত থঘোকনব। কহী 
সতন্দর  সবজঘোন!  এই  ঘয  সবজঘোন,  এটঘো  হনচ্ছে  প্রসতসক্রয়ঘোশেহীলতঘোর 
সবজঘোন। ঘসই সবজঘোন  আমরঘো চচর ঘো  কসর। পঘোবসলক সবশ্বসবদেকঘোলনয়। 
ঘসই  সবজঘোন  আমরঘো  ক্লিঘোসরুনম  চচর ঘো  কসর।  এখঘোনন।  আমঘোনদের 
পরহীক্ষঘোর  মনধক  চচর ঘো  কসর।  মতখস,  পশবরসনধরঘোসরত  প্রশ্ন  থঘোনক,  মতখস 
পশবরসনধরঘোসরত  ‘বসম’  আমরঘো  খঘোতঘোর  মনধক  উৎপঘোদেন  কসর।  এই 
সচন্তঘোহহীনতঘোর,  আত্মমযরঘোদেঘোনবঘোধহহীনতঘোর  ঘয-সসংসম সত  আমরঘো  দেঘোদাঁড় 
কসরনয়সছ  এরই  নঘোম  আমরঘো  সদেনয়সছ  ‘ঘছঘোটকঘোগিজ’।  এরই  নঘোম 
আমরঘো সদেনয়সছ ‘স্বঘোধহীনতঘো’। এরই নঘোম আমরঘো সদেনয়সছ ‘মতসক্তিযতদ্ধে’। 
এরই নঘোম আমরঘো সদেনয়সছ ‘নতত ন ধঘোরঘোর’, ‘সবকল্প ধঘোরঘোর’ চলসচ্চিত্রে। 
নঘোনম সকছত  যঘোয়-আনস নঘো। আমরঘো পকঘোনরড করসছ। এইটতকত  আমরঘো 
যসদে  ঘখয়ঘোল  রঘোসখ  ঘয:  ঘঘোনড়র  উপনর  সননজর  মঘোথঘোনক  ‘প্রধঘোন’ 
সহনসনব গিণক নঘো-কনর আর-কঘোউনক যতক্ষণ পযরন্ত আমরঘো ‘প্রধঘোন’ 
বনল গিণক করনত থঘোকব ততক্ষণ পযরন্ত আমঘোনদের সমস্তি কথঘো সতন্দর 
সতন্দর কথঘো হনয় থঘোকনব। 

আসম  এই  আনয়ঘোজননক  সনন্দঘো  করঘোর  জনক  সকসংবঘো  এই 
আনয়ঘোজননর অসঘোরতঘো প্রমঘোণ করঘোর জনক এখঘোনন আসস সন। তঘোই 
যসদে  আসম  আসতঘোম  তঘোহনল আসম  এই কঘোজ করনতই  থঘোকতঘোম। 
আসম  এই  ককঘোমঘোনসর  ‘বঘোজঘোরমশলকওয়ঘোলঘো’  বক্তিঘোনদেরই  একজন 
সহনসনব দেহীঘরকঘোল ধনরই আসছ [হঘোসস]। সছলঘোম। থঘোকব নঘো। 
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এই ঘদেনশে নঘোম কঘোমঘোননঘো খতব সহজ। একটত  পকঘোনরড করনত হয়। 
একটত  ঘপছনন ঘপছনন হঘোদাঁটনত হয়। এই ঘদেনশে নঘোম সবসজরন ঘদেওয়ঘো খতব 
কসঠিন। সকছতনতই আপসন নঘোম সবসজরন সদেনত পঘোরনবন নঘো। আপনঘোর 
ডঘোইনন-বঘোদাঁনয়,  সঘোমনন-সপছনন,  ভসক্তি  দেঘোদাঁসড়নয়  থঘোকনব।  ভসক্তি। 
মশসতর মঘোন ভসক্তি। ঘসই ভসক্তিরঘো আপনঘোর নঘোমনক ভসক্তি করনত থঘোকনব। 
আপনঘোনক নঘোম সবসজরন করনত সদেনত সদেনব নঘো। আমঘোনদের আর নঘোম 
প্রনয়ঘোজন নঘোই। ঘকঘোননঘো কঘোনজর, ঘকঘোননঘো প্রসতষঘোননর, ঘকঘোননঘো বকসক্তির
— আমঘোনদের  আর সননজনদের নঘোম  প্রনয়ঘোজন নঘোই।  চনলন ঘদেসখ, 

আমরঘো  নঘোমহহীন  ঘগিঘোত্রেহহীন  হনত পঘোসর  সকনঘো।  আমরঘো  পঘোল ঘথনক, 

ঘগিঘোত্রে ঘথনক, ঘবসরনয় আসনত পঘোসর সকনঘো। আমরঘো সননজর দেতই পঘোনয়র 
উপনর দেঘোদাঁসড়নয় পঘোনশে আরও একজন ঘয সননজর দেতই পঘোনয়র উপর 
দেঘোদাঁসড়নয় আনছ তঘোদাঁর সঘোনথ হঘোত ঘমলঘোনত পঘোসর সকনঘো। এইটঘো হনচ্ছে 
আমঘোনদের সচন্তঘোর  জঘোয়গিঘো। 

আপনঘোরঘো  ‘সঘোন’—  আপনঘোনদের  মনতঘো  আরও  অননক  ঘছঘোট 
ঘছঘোট  প্রসতষঘোন  রঘোজশেঘোহহী  সবশ্বসবদেকঘোলনয়  কঘোজ  করনছ।  এই 
প্রসতষঘোনগুনলঘোর সভতনর ঘকঘোননঘো ভঘোনলঘো সকছত নঘোই তঘো নঘো। সবচঘোইনত 
ঘবসশে ঘয-ভঘোনলঘো সজসনসটঘো আনছ,  ঘসটঘো হনলঘো এখঘোনন তঘোজঘো মঘোনতষ 
আনছন যঘোদাঁরঘো এখনও আমলঘো হন সন। যঘোদাঁরঘো এখনও চঘোকসর পঘোন সন। 
যঘোদাঁরঘো এখনও পনদে পসরণত হন সন। পদে মঘোনন জঘোননন ঘতঘো? ঘপঘোস্টে; 

আবঘোর পদে মঘোনন পঘো। যঘোদাঁরঘো পঘোনয় পসরণত হন সন। যঘোদাঁনদের এখনও 
ঘচঘোখ  আনছ।  যঘোদাঁনদের  এখনও  স্বপ্ন  আনছ।  যঘোদাঁরঘো  এখনও  এখঘোনন 
অপ্রনয়ঘোজনন সচৎকঘোর করনত পঘোনরন। তহনচ করনত পঘোনরন। আডঘো 
মঘোরনত  পঘোনরন।  ঘমলঘো  কঘোল  ঘথনকই  আসম  বসল:  সবশ্বসবদেকঘোলয় 
অবসসত ক্লিঘোসরুনমর বঘোইনর। আমরঘো ক্লিঘোসরুনমর বঘোইনরটঘোনকও নতত ন 
কনর বমহতর ক্লিঘোসরুম ঘযন নঘো-বঘোনঘোই। 

এই কথঘোগুনলঘো বলঘো ছঘোড়ঘো আমঘোর সঘোমনন ঘকঘোননঘোই গিসত নঘোই। 
ঘকঘোননঘোই গিসত নঘোই। বঘোসক জহীবন ধনর সম্ভবত আমঘোনক সনতকনতত ন 
সনন্দতনকর  তঘোসলকঘো  বড়  করনত  হনব।  বঘোসক  জহীবন  ধনর  আমঘোনক 
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সম্ভবত প্রচতর মঘোনতষনক, প্রচতর বন্ধত নক, আমঘোর প্রসত সবরঘোগিভঘোজন হনয় 
উঠিনত  সঘোহঘোযক  করনত  হনব।  সকন্তু  সকছত  সকছত  মঘোনতনষর  ঘতঘো  আর 
ঘকঘোননঘো উপঘোয় থঘোকনব নঘো— এই কঘোজ করঘো ছঘোড়ঘো। সকন্তু আসম জঘোসন
— এই ঘয আপনঘোরঘো যঘোদাঁরঘো  গিঘোন করনছন,  আপনঘোরঘো যঘোদাঁরঘো  সগিটঘোর 
বঘোজঘোনচ্ছেন,  আপনঘোনদের  মনধক  যঘোদাঁরঘো  যঘোদাঁরঘো  আমঘোরই  মনতঘো  ইয়ঘোবঘো-
চনক্রর  সদেসক  হওয়ঘোর  ঘগিদৌরব  অজরন  কনরনছন।  এইরকম  অজস্র 
ক্লিঘোসরুম-বসহভশর ত মঘোনতনষর তঘোজঘো বঘোচ্চিঘো যঘোদাঁরঘো এখনও—আসম আবঘোর 
বলসছ—আমলঘো  হনয়  ওনঠিন  সন,  পদে  হনয়  ওনঠিন  সন,  তঘোদাঁরঘোই 
আমঘোনদের ভসবষকনতর জঘোয়গিঘো। 

আসম জঘোসন, আপনঘোনদের মনধক সবঘোই সব সকছত পছন্দ কনর সননয় 
ঘমনন ঘনন নঘো। যঘো সকছত আপনঘোনদেরনক করনত হয় সবই ঘয আপনঘোরঘো 
মহঘো  আননন্দ এবসং  সকছতই  নঘো  বতনঝ  কনরন  তঘো  নঘো।  আপনঘোনদেরনক 
বতঝনত  হয়।  আপনঘোরঘো  ঘজনন  ঘগিনছন।  আপনঘোরঘো  এই  সমস্তি 
‘বঘোধকতঘোমশলক’ জঘোনঘোর বঘোইনর যসদে আরও সকছত জঘোনঘোর সসদ্ধেঘোন্ত ঘনন, 

তঘোহনল আপনঘোনদের মনতঘো—আপনঘোনদের চঘোইনতও অল্প বয়নসর—
ঘয-ঘছনলনমনয়রঘো  খতব  অল্প  সসংখকঘোয়,  ১৯৭১  সঘোনল,  অসনশ্চয়তঘোর 
সদেনক পঘো বঘোসড়নয়সছল,  অসনধরঘোসরত জহীবন এবসং সঠিকঘোনঘোহহীন মমতত কর 
ঝত দাঁসক  সননয়সছল  তঘোনদের  সনঙ,  সকসংবঘো  [অধকঘোপক  ] আরনকএস-এর 
সনঙ, সকসংবঘো এই সবশ্বসবদেকঘোলনয় আমঘোনদের সমঘোজসবজঘোননর অধকঘোপক 
[শেসফেউল ইসলঘোম  ] সললননর সনঙ, সকসংবঘো এই সবশ্বসবদেকঘোলনয়র আরও 
অননক ঘছনলনমনয় যঘোনদের আমরঘো বঘোর বঘোর কনর রক্তি সদেনত ঘদেনখসছ 
তঘোনদের সনঙ ঘদেখঘো  হনয় ঘযনত পঘোনর। ঘদেখঘো  হওয়ঘোটঘোই ঘতঘো  আসল 
বকঘোপঘোর,  তঘোই  নঘো?  পরস্পনরর  সনঙ  ঘদেখঘো  হওয়ঘো।  সসতককঘোনরর 
জহীসবতনদের সনঙ এবসং সসতককঘোনরর মমতনদের সনঙ। 

আপনঘোনদের  সবঘোইনক  ধনকবঘোদে  জঘোনঘোই।  আমঘোনক  এই  এতক্ষণ 
ধনর  ঘয  শুননলন,  রঘোগি  করনলন নঘো,  ঘক্ষনপ  ঘগিনলন  নঘো,  প্রসতবঘোদে 
করনলন নঘো— তঘোর জনক ধনকবঘোদে জঘোনঘোই। সহক করঘোর জনক। গিত 
বছর  পননর-সবনশেক  ধনর  আমঘোনক  এমন  সব  অসভজতঘোর  মনধক 
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সদেনয়ও ঘযনত হনয়নছ ঘযখঘোনন রঘোজশেঘোহহী ঘথনক অননক দেশনর আমঘোনক 
ঘডনক সননয়, আমন্ত্রণ কনর, অসতসথ বঘোসননয় ... ঘযমন ধনরন যনশেঘোনর 
ঘচ  গুনয়ভঘোরঘোর  জন্মসদেন  উপলনক্ষ  আনয়ঘোসজত  সবরঘোট  অনতষঘোনন 
একমঘোত্রে বক্তিঘো সহনসনব আমঘোনক উনঘোরঘো ঘরনখসছনলন কহী মনন কনর 
আলঘোহপঘোক  জঘোননন।  তঘোর  পর  ঘসখঘোনন  দেশে  সমসনট  কথঘো  বলঘোর 
আনগিই সঘোনহীয়  কসমউসনষ্ট পঘোসটর র  অতকন্ত  বষরহীয়ঘোন সমঘোদেক-ঘনতঘো 
উনঠি দেঘোদাঁসড়নয় বলনলন ঘয,  আমরঘো এসব শুননত আসস সন এখঘোনন। 
তঘোনত আমঘোর আনন্দ বঘোনড়। আসম বতঝনত পঘোসর ঘয,  কথঘো এখনও 
গুরুত্বেপশণর। কথঘো এখনও খতব ভয়সংকর শেসক্তিশেঘোলহী। সমস্তি মতখস কথঘোর 
মনধকও সঘোমঘোনক কনয়কটঘো কথঘো অননক ‘ঝঘোনমলঘো’ ততসর করনত পঘোনর। 
আমঘোনদের  ‘ঝঘোনমলঘো  দেরকঘোর’।  এই  সনপঘোট,  সননিঃশেব্দ,  সতন্দর, 

উন্নয়নশেহীল,  একনঘোয়কনত্বের  মনধক  আমঘোনদের  সকছত  ‘ঝঘোনমলঘো’  ততসর 
করনত হনব। 

আপনঘোনদেরনক ধনকবঘোদে। 

সঘোন-বক্তিম তঘো: রঘোজশেঘোহহী সবশ্বসবদেকঘোলয়, ২৭ঘশে মঘোচর  ২০১৮
অসডও ঘরকনডর র অনতসলসপ: ‘সঘোন’ কতম র ক প্রস্তুতকম ত, কথক কতম র ক পসরমঘোসজরত 
প্রকঘোশে: সঘোন, ৪৬তম সসংখকঘো, ২৫ঘশে জতলঘোই ২০১৮, রঘোসব
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