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সংখয্ালঘুর িনজs বয়ােনর েখাঁেজ, এই সংখয্ায় আমরা ঘুের েবিড়েয়িছ বাংলােদশ েথেক বালুচ। আসাম েথেক মুিশর্দাবাদ। 
েদেখিছ মানুেষর েচহারা, যাপনভঙ্গী। েসই অিভযাtার ধারািববরণীর িকয়দংশ pকািশত  হল এই সংখয্ায়, যার বhলাংশই 
সংখয্ালঘু মানুেষর িনজs কণ্ঠsর, িনেজর বয়ান।
অবশয্ই সংখয্ালঘুেtর সমs মাtা এই সংখয্ায় ছুঁেয় যাওয়া সmব হয়িন। িকছু েকndcয্িত সহ ধমর্ীয় পিরিচিতেক িঘেরই এর 
কkপথ। সেঙ্গ ছুঁেয় যাওয়া হেয়েছ েযৗন সংখয্ালঘুেtর িকছু অিভjানেক, ধমর্ীয় পিরিচিতর সেঙ্গ জিড়েয় িগেয় যা ৈতির 
কেরেছ জিটল এবং অdত এক বাsবতা। এই বhsরীয় বয়ান, সিতয্ই আমােদর েদখায়, সংখয্ালঘুt েকবলমাt ধমর্ীয় নয় 
এেকবােরই। সংখয্ালঘুt বhবেণর্র, বhমাtার। েকউ েযৗন পিরচেয়র কারেণ, েকউ ভাষাগত কারেণ, েকউ জািতপিরচেয় 
সংখয্ালঘু। sাধীনেচতা েমেয়িট হয়েতা তার ভাবনায়, ইিতহাস পড়া েছেলিট হয়েতা তার ডাkার-ইিঞ্জিনয়ার আtীয়kেল 
সংখয্ালঘু। বstত কাঁটাতার থাক বা না থাক, আমরা সকেলই, েবাধহয় েকাথাও না েকাথাও সংখয্ালঘু। তাই সংখয্ালঘুেtর 
pিতিট বয়ান, সmবত আমােদরও। 
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এপার নামা 
কাঁটাতার dিদক েথেকই েদখেত একই রকম। িকnt তারও এপার ওপার হয়। এই জয্াn ধারািববরণীgিল কাঁটাতােরর 

এপােরর। ভূখn একটাই বেল তােদর েকউ েকউ ওপােরও িকছুটা চেল েগেছ, সীমাnরkীেদর নজর এিড়েয়। 
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মানুষ অিgদg হেয় মৃtয্র হাত না ধরেল নািক যntণা 
েথেক মুিk পায় না। েকননা মৃtয্ই মানুেষর সবরকম 
অনুভেবর অিnম সীমানা। আবার ঝলসােনার পীড়ন সেয় 
িনেত পারেলও kেতর দাগ েমেট না আজীবন। িবkিতর 
অবয়ব আর নtন চামড়ার মুেখােশ ঢােক না বৃtাn। েচতনার 
গাঢ়t বা েবােধর kত এমনই। জnদােগর মত িপছু ছােড় 
না। আমরা িশেখিছলাম এভােবই মৃtয্র হাত ধরেত। মন 
মের িগেয়িছল, তীb েবদনার অনুভবও একসময় অসাড় হেয় 
এেসিছল িকnt আমরা ভুেলিছলাম kত। আমরা েসই মানুষ 
যােদর কাটার বাcা, নয্াড়া, েবইমােনর জাত, গr খাওয়া 
পািটর্ এমন অসংখয্ িবেশষেণ ভূিষত কের মানুষ kাn হয়িন। 
অিভjতার ঝাঁিপ িবিবধ সmাের িছল ঠাসা।

১৯৭৭ সাল। এলাকার নাম অিবভk িদনাজপুর। দাদার 
বnু তপন দাদােক িটিফেনর িবরিতেত িনেয় েগল তার বািড়। 
েস দাদার েয পিরচয় 

িদেয়িছল েসিদন, তা েস িনেজ ভুেল েগেলও আমােদর 
মেন েথেক িগেয়িছল আজীবন। দাদার েসই বnু তার মােক 
জািনেয়িছল এই ভাষায়, “মা, একজন মুসলমান ধের 
এেনিছ। এেক েছেড়া না!” দাদা খুব ভাবেলশহীন হেয় 
বািড় িফের জািনেয়িছল েস ঘটনার কথা। মা খুব শিঙ্কত 
হেয়িছেলন। একটা অজানা ভেয় আিম দাদার েসই বnুেক 
েদেখ পদর্ার আড়ােল মুখ লুিকেয়িছ অেনক বার। বুেঝিছলাম 
আমােদর মত pাণীেদর ধের িনেয় েগেল তার পিরণাম হয়েতা 
খুব ভয়ানক হয়। জীবেন pথম এক িবরল pজািতর pাণী 
িহেসেব িনেজেদর িনেয় ভয় পাওয়ার শুr হয় এমিন কের। 

পােশই পুিলশ েকায়াটর্াসর্। েসখােন েখলা েযত িকnt জল 
চাওয়া েযত না কারও বািড় েথেক। জানতাম িমলেব না 
জল। িকnt এ িনেয় েকান েখদ জেম িন মেন। এটা িনয়ম 
বেলই জানেত শুr কেরিছলাম ও মানেত িশেখিছলাম। 
মােক মা বেল ডাকেলও বাবােক রাsাঘােট আbb না বলার 
িনয়ম মা বািনেয় িদেয়িছল। মা িনেজ অমুসিলমেদর কােছর 
মানুষ pমােণর জনয্ মাথায় িসঙ্গার েকাmািনর লাল রং 

িসঁিথেত িসঁdেরর মেতা লাগােনার েকৗশল রp কেরিছেলন। 
বাবা িকছুেতই পাঞ্জািব বা পাজামা পরেতন না। আমরা 
অমুসিলমেদর যাবতীয় ছdেবশ দাrণভােব রp কেরিছলাম। 
তবু আমরা িকছুেতই তােদর কােছর হেয় উঠেত পািরিন।

১৯৮০ সাল। মুিশর্দাবােদর বহরমপুর সদর শহের বাবার 
নtন েপািsং। pথমিদন েচয়ার েপেলন না েজলার িশkা 
দpেরর সাব-ইnেপkর। েবেঞ্চ বেস িদন পার করেলন। 
িবেশষ এলাকা ছাড়া বািড় ভাড়া পাওয়া যােc না। সারািদন 
পের িবধব্s হেয় বাবা বািড় িফরেলন। বাবার এক পিরিচত 
সহকমর্ীর বািড় তখন আমােদর আ য়। মােয়র সােথ সােথ 
আমােদর েচাখ িদেয় ঝরেত থােক অেঝাের জল। আমরা 
চারিট pাণী একটা বd ঘের েকঁেদ চেলিছ েকননা আমরা 
মানুষ নই, মুসিলম। বাবা বলেছন, একিট িবেশষ পাড়ায় ঘর 
পাওয়া ও একিট িবেশষ skেল আমােক ভিতর্ করােনা বাবার 
পেk  অসmব। সব অসmবেক আমরা তখন ললাট িলখন 
বেল মানেত িশেখিছ। এই অসহায়t জেয়র েকান মntই 
আমােদর জানা িছল না।  

 এবার বািড় বদল। িহnুেঘরা এক মুসিলম বািড় যার 
নাম িমkড মহlা। আমােদর গােয় েছাঁয়া লাগেলই কাপড় 
ছাড়েত হয় এলাকায়। িটিভ েদখেত হয় দূের বেস, ফাটা 
কােপ চা েমেল। আমােদর অওকাত এটুkই তা িনেয় 
আমােদর আর েকানও সংশয় িছল না। আমােদর বািক সবার 
সােথ বসা খুব েবমানান। skেল অেনেকই আমার িটিফন 
েখত না, আমার পােtরও একটা আলাদা েকানও ে িণিছল 
জানতাম। েকােনািদন েখলার kােস ে স আনেত ভুেল েগেল 
আমারটা কখনও েকউ িনত না বা আিম কারওটা েপতাম 
না। েপাশােকর একটা ে িণিছল েদেখিছলাম। skেল িনেজর 
জাত লুকােত িক আpাণ েচষ্টা কেরিছ িকnt নােমর পােশ 
বসা পদিব িবশব্াসঘাতকতা চািলেয় েগেছ। নজrল ইসলাম 
আসেল আমার েক তা িনেয় মীমাংসা হয়িন। 

কেলেজ এেস এক নtন িবপিt। লািক গালর্ বা েpম 
সেবেতই আবার জাত বয্াগড়া িদেত থােক। িকnt মন ও 
শরীের েয একজন মুসিলম অনয্ সবার মত নমর্াল মানুষ হয় 

আtপিরচয় বৃtাn
িজনাত েরেহনা ইসলাম
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েসটা কােক েবাঝােবা! 
আমরা যত েবেড় উিঠ মােয়র সংgাম িকছুটা কমেত 

থােক। িনেজর বািড় হেয় েগল আমােদর। মা িসঙ্গার পরা 
ছাড়েলন। বাবার অেনক bাhণ বnুবলয় িনমর্াণ হল। আমরা 
িনেজেদর খঁুেজ িফরেত থাকলাম নানাভােব। 

িবশব্িবদয্ালয় চtেরর েহােsেল আবার েসই kেত নুেনর 
অিভjতা। সরsতী ঠাkর িনবর্াচেনর তািলকায় আিম বাদ 
কারণ আিম অবাঙািল। িদনােn িবশব্িবদয্ালয় েথেক েফরার 
পর কলকাতার পেথ পেথ েপইং েগs থাকার সnােন 
ঘুরেত থাকলাম। েযখােনই যাই নাম শুেন বেল িসট েনই। 
একবুক খাঁ খাঁ dপুেরর অনুভব িনেয় মহানগরীর রাজপথ 
েথেক গিল পিরkমা চলল টানা িতন মাস। অবেশেষ মাথা 
েগাজার ঠাঁই হয় েবলঘিরয়ায়। েbাকার মারফত ঘর। িকnt 
মােসর েশেষ টাকা িদেত িগেয় কাগেজ সই কের িব াট। 
েসই ধরা পেড় যাওয়া আর িক! নােমর েশেষ ইসলাম শbটা 
েশষ করেতই টানােপােড়ন শুr। েরেহনা অবিধ সংশয় েনই, 
হয়েতা িখর্sান, সুতরাং চলেত পাের। িনেজর নােম কত শত 
মানুষেক িবড়mনায় েফেলিছ ভাবেল িনেজর pিতই কrণা 
হয়।  

দাদা বh নামকরা েকাmািনেত চাকির েপেত িরিফউজড 
হেয়েছ। “ইসলাম েহা!!” একথা শুনেত হেয়েছ pতয্াখয্াত 
হবার আেগ। দাদা বাবােক মন খারাপ কের েফান কেরেছ 
বhবার এই ভারবাহী পদবীর জনয্।

যারা িবশব্াস কেরন এgিল িমথ, তােদর এমন জীবn 
দিলেলর সামেন দাঁিড়েয় অসহায় েবাধ করেত েদেখিছ েচােখর 
সামেন। েসটা অিsরতা নয়, এিড়েয় যাওয়া। িকnt আমােদর 
অিsর হওয়া বারণ, আর এিড়েয় যাওয়ার ভান করেলও 
মেনর সাথ পাওয়া কিঠন িছল। 

২০০২ সাল। শহর রঘুনাথগঞ্জ। কমর্sল আমার। বািড় 
ভাড়া েপলাম না skেলর চtের। জিঙ্গপুর কেলেজর এক 
িবিশষ্ট pাkন অধয্াপক আমায় তাঁর বািড়েত ভাড়া না েদবার 
জনয্ বািড়টা তার নয় বেল আমায় জানােলন। মানুেষর 
িবশব্াস ও ধমর্েবাধ মানুষেক কীভােব kপমণ্ডূক কের তার এই 
cড়াn  উদাহরণ আমার অিভjতার ভার বাড়াল নtন কের। 

এখনও পেথ চলেত চলেত কােন আেস, জািনস এই 
ময্াম মুসিলম! কখনও অিভভাবক, কখনও ছাt, কখনও 

সহকমর্ী। িকছুেতই আর ফারাক লােগ না েকানও!
২০১৫ সাল। েপলাম না পছেnর ফ্লয্াট বহরমপুর 

শহের। েচক িদলাম িনেজর নােম। আধঘণ্টায় তা িফের এল। 
আেগ d’বার pতয্াখয্াত। এক জায়গায় বলা হল েসখােন 
জাgত কালী আেছ। আেরক জায়গায় বলা হল েয জিম দান 
কেরিছেলন তাঁর শতর্ েমেনই েpােমাটাররা ফ্লয্াট িদেত পারেছ 
না। pশ্ন কেরিছলাম, েকন মুসিলমেদর িক ৪ েট হাত আর 
১০টা মাথা আেছ? জবাব েমেলিন। উtর হয়েতা এর েচেয়ও 
মমর্ািnক যা মুেখ আনা যায় না!

২০১৬ সাল। আমার ভাই-এর stীর শহেরর এক েকndীয় 
িবদয্ালেয়র চাকির হলনা। ইnারিভউেত pথম হেয়ও 
বািতল হল েস। pচণ্ড সংgাম কের তােক েফরােনা েগেলও 
িরিনউয়াল আর হল না। অপরাধ নােমর পােশ এক ঘাতক 
পদবী। এভােবই েদেখিছ জেয়ন করেত েদওয়া হয়িন pধান 
িশkক পেদ িশkকেক। িশkাদpেরর অিলেত গিলেত কড়া 
েনেড় হতাশ েসই িশkকেক েবেছ িনেত হেয়েছ আলাদা 
skল। এমন দৃষ্টাn েনহাত কম নয়,িকnt এেক বয্িতkম েভেব 
ভুেল যাওয়ার পুরেনা অভয্াস আমােদর রp।

চাণকয্ একসময় বেলিছেলন, মানুেষর একিট েদাষ 
বh gণেকও gাস কের। আবার অনয্ জায়গায় বেলেছন, 
ধেমর্র েচেয় বয্বহার বড়। আমােদর জীবেন pথমিটর বয্াপক 
িবsার এবং আেরািপত েদাষিট আমােদর জnসূেt অিজর্ত।  
িdতীয়িটেক আমরা বেণর্ বেণর্ েমেনও পরাs। বয্বহার 
আমােদর পিরচয়েক আড়াল করেত বয্থর্ হেয়েছ। অবেহলা 
আর অসহায়েtর বষর্েণ আমরা যখন িভেজিছ, তখন ভরসা 
িদেত এিগেয় এেসেছ কেয়কজন িকnt যখন tেল ধেরিছ 
বঞ্চনার কথা, তখন হাজার হাত উেঠেছ তােক িমথয্া বা 
pেরাচনা বেল দািগেয় িদেত।

অেনকেক বলেত শুিন আজও েয তাঁর পূবর্পুrষরা 
মুসিলেমর হােত েছাঁয়া জল েখত না িকnt েস মুসিলমেক 
িবছানায় বসেত েদয়। এেক উtরণ নািক পিরবতর্ন কী বলা 
যায় জািননা িকnt এক িনঃসীম অnকাের িনেজেক হাতেড় 
েবড়াই, যখন আমায় বলা হয় অবাঙািল আর আমার আসল 
েদশ পািকsান। 

আমার ইনবেk অখয্াত ও িবখয্াতেদর েমেসজ আেস, 
এবােরর বাংলােদশ বইেমলায় আপনার সােথ েদখা হেব 
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েতা? এই pজেnর এক নামকরা সািহিতয্ক িযিন একসময় 
েসাশয্াল েনটওয়ােকর্ তাঁর ে nিলেs আমায় িনেত অsীকার 
কেরিছেলন, িতিনও বাংলােদেশর েকাথায় আমার বািড় 
িজjাসা করেত েভােলন না!

এখন ২০১৭ সাল। জািননা আমার পিরচয় আর কেব 
িঠকঠাক হেয় উঠেব! 
বহরমপুর, মুিশর্দাবাদ, ২০১৭।
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গাঢ় কালেচেবgিন েগাল েগাল ফল। গােছ িদিবয্ ঝুেল 
আেছ েথাকায় েথাকায়। এিদেক িনেচ আিম জুলুজুলু েচােখ 
চকচেক েলাভ িদিc, হাভােত, হাত পািcনা, এমন ধুকপুেক 
েসাহাগী জাrন অথচ এই বুিঝ েকান এক অিলিখত গেl 
উপসংহার েলখা হেব েচারা মুসিবদায়, ওমিন টুপটাপ 
িনেটাল কােলাঝাঁক মগডাল েথেক ঠয্াং নািমেয় উেড় আসেব 
খুিশিবsাের...’ফলসা’ নােমর অনুেমাদেন। বড় িpয় েস 
নাম। tরীয় আকষর্ণ। ইদািনং তােক খঁুিজ, মা’েক লুিকেয় 
cির করা আমূলেsp’র মত sৃিতsােদ েলেগ থাকা েস 
েঘারতর pাংশুেক। অথচ েস অনামী। pচারমাধয্েম ডানা 
েমলার আেগই ঝুপ কের জবজেব অnকার েনেম েগেছ েস 
পালেক। তাই bাতয্।

আিমও এমন ফলসা হলাম, একিদন, অজােn। তখন 
kাস িসk। pথম িদন। নtন skেল pথম পরীkা আর 
েরজাl এর দীঘর্ েগাপন আঁতাত বইদশর্েনর ঘষাকাঁচ সুলভ 
িpঅয্ােmেল নখ েরেখিছ সেব। হঠাৎ চািরিদেক েবশ একটা 
িফসফাস বয্াপার। আিমও উৎসুক। িকnt েযই কানযুগল, 
সাির সাির kিচ শেbর ৈনেবদয্ gহেণ রািজ, ওমিন সব 
cপচাপ। েমেঝেত িপঁপেড় শঁুড় েদালােলও বুিঝ তার শb 
েশানা যায়। েবশ মাথা cলেক, েপিnল িচিবেয় িফসফাস 
কtােদর িদেক কrণ তাকািc েতা আবার েয েক েসই। 
অগতয্া এ বালা-মুিসবেতর শাপ-শাপাn কের মন িদেয় েশষ 
পৃষ্ঠায় কাটাkিটেত রাবীিndক ছিব আঁকায় মন িদই।

িদন dেয়ক এমন চলার পর এক বnুর আচমকা েঘাষণা 
- “িটচাসর্ rেম েতােক িনেয় কথা বলেছ। আমরা আসার 
সময় শুেনিছ। এই েতােদর হঠাৎ কের এমন পাtা িদেc 
skলটা। ভােলা সাজার জনয্।” আিম থ’। কথার ভূিমকা, 
সূচনা, pসঙ্গ সবই মাথার উপের রাইট অয্ােঙ্গেল েববাক হাঁ, 
যােক বেল ‘িকংকতর্বয্িবমূঢ়ম’।

বnুিট আবার েবাঝােনার দািয়t িনেয় বেল, “েতােদরেক 
pচার েদওয়ার জনয্ই েতা েতােক এবার ফাsর্ কেরেছ। 

নইেল এতিদেন এ skেল েতা েকউ হয়িন। আমার মা বেলেছ। 
বািকরাও বলেছ। িজেjস কের দয্াখ।”

এবার আমার েমাটামাথায় হাফ েঢাকা ‘েতােদর’ এর 
সংjা জানেত চাওয়ার আেগই েস বnুিট েবশ েজার গলায় 
বেল, “েতারা যারা সেবেতই েপয়াঁজ-রসুন খাস!”

েসিদন pথম বুিঝ, পুেজা আর ঈেদর বাইের ধেমর্র এমন 
kলীন-নাকউঁc-লঘু-grর ষষ্ঠ িবভাজন আেছ। েসই pথম 
মেন হেয়িছল ফলসা আর আম এর মত ‘আমরা-ওরা’ও 
েকমন েযন ঘরপালােনা েছেলর মেন লুিকেয় িবেকেলর 
আকাশ েদেখ েকান েকান িদন, মাdর েপেত তাকায় 
শূেনয্: একটা িচেলর গা ছুঁেয় থাকা েগালাকার পেথ েবানা 
মুিkিনশান; তারপর এক পা d’ পা কের িসঁিড় েভেঙ েনেম 
আেস cপচাপ, লkীর ঘট েনেড় েখাঁেজ িসিকপয়সা আর 
হঠাৎ হঠাৎ পালায় মুিkেখাঁেজ।

এরপর skল েছেড় কেলজ েথেক চাকির - মােঝমেধয্ 
েকউ েকউ হািরেয় পাওয়া িজিনেসর মত মেন কিরেয়েছ 
ফলসািকিসম হয়েতাবা, সতেকর্-অসতেকর্।

“েতামােক েদেখ বাঙািল েতা মেন হয়না” (মুেখ মাছ-
ছাপ েয েকন েনই!) “tিম মুসিলম েতা বাঙািল কী কের?!” 
( েবােঝা, ভাষা-ধমর্ েঘঁেট এেkের িবেজিপর আইিট েসল) 
“tিম িবিরয়ািন খাওয়ােব কেব?!”( েsপল ফুড িবিরয়ািন 
নািক! আেগ অমেলটটাই বানােত পাির িকনা দয্াখ! ওভার-
কনিফেডেn েদখিছ ৫৬ ইিঞ্চ) “এথিনক েড’েত েবারখা 
পরিব নািক?”( আেj, জােননই েতা েবারখা ফলসােদর 
‘জাতীয় েপাশাক’) এgেলা অিবিশয্ েঝাপ-ঝাড় েথেক আঁশ-
ফেলর বাজাের খঁুেজ দশ টাকা শ’ দশার মহাঘর্য্ উtরণ। 
শুেন বুেঝ আtীকরণ। তেব এসব হােত েগানা ‘বnু’ আমায় 
ফলসা ঠাউরােলও বািকেদর সােথ িদিবয্ িমkডrট আড্ডা 
হয় েদদার।

েছেলেবলার েস ফলসা গােছর মত এখনও মায়া আঁকেড় 
েজেগ থােক িকছু বেনদীবািড়। মাথা উcঁ করা নাজনীন, 

ফলসািকিসম
জািরফা জাহান
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েমাহময়ী ইিতহােসর পরেত পরেত তার মুহbত। যবিনকা 
পেড় িগেয়ও েকান এক ফাঁেক ধরা েদওয়া kীণ আয়ু। গাছ 
েনই, ফুল-পাতা শূনয্ তবু েশকেড়র েকােনা এক ভাঙা 
মূলটেপর মত েলজুড় েস ‘বড়বািড়’র ইিতহাস। েয জিমদার 
জমানায় েকউ িবেলত েফরত েকউবা ডাkার-pেফসর, েস 
জমানা kেম েবগানা হেত হেত ধুেলা বািল, বািল ধুেলা। 
জিমটুk সmল কের বংশপরmরায় বেনিদয়ানা েদখােত 
েদখােত িবsৃত হেয়েছ িশkা-সােবিকয়ানা। েমেয়রা হাঁিড়র 
তলািনটুk েখেত েখেত বড় হেয়েছ অেভয্েস, গড়পাঠ েশেষ 
তারপর ঢুেক েগেছ িবেয় pিতষ্ঠােন। সােবক ইিতহােসর গােয় 
মরেচ আেরকটু ঘন হেয় েগেল তারা ধীের ধীের েখাঁজ িনেয়েছ 
‘েপশা’র। এ েযন অশীিতপর বৃdা, রাsাটুk পার হেত উnুখ, 
অথচ অkিtম দীঘর্ সময় ধের ঘুরপাক েখেয় চেলেছ ফাঁকা 
পিলিথন, শ্লথ ভঙু্গর পেল।

েয ফলসা গােছর নীেচ দাঁিড়েয় থাকতাম ভিবষয্েতর 
সmাবনাgেলােক খুিশ মািখেয়, েকউ বুিঝ খুব শিkমান, 
গাছটা ধের েবশ ঝাঁকাল, েকউ যিদ ডােল উঠল...আরও কত 
কী, েস গােছর আেশপােশ অেনেকই জেড়া হেতা েছেলেমেয়, 
নানা সাইেজর। তােদর কেয়কজেনর মুখ িচিন, কেয়কজেনর 
িচিননা; শুধু জািন, ওরা সবাই আমার মত ফলসাবাঁধেন 
সমেবত। েয মািস মােয়র সােথ কােজ হাত লাগায়, েরাজ 
সকােল িতন বািড় বাসনমাজা, ঘর েমাছার পর একগা বয্থা 
িনেয় ঘুম ভােঙ যার, েস আর তার চার েছেলেমেয়ও েতা 
ফলসা েখেত উঁিক মাের বেন-বাদােড়, যাতায়ােতর পেথ। 
হয্াঁ, এ েঘার কিলকােলও চার েছেলেমেয়। েবাধ হয় েভতর 
েভতর একটা ভয় েবঁেচ-বেতর্ খােট েহলান িদেয় েশায় আর 
েবশ hkম কের জানান েদয়, েমেয় হেল যিদ গাছ ঝাঁকােত 
না পাের, যিদ গােছ উঠেত না পাের আর যিদওবা উঠল 
গােয়র েজাের, ওমন ‘অলkেণ’ েমেয়র একমাt জীবেনর 
উেdশয্ িবেয়র েতাড়েজােড় জল েঢাকার পাইেপর মুখ েয 
েকেট েদওয়া হেব নুয্bমেন, অতএব যতkণ েদেহ আেছ 
pাণ, গাছ ধের টান থুিড় েছেল আনান। আিম েস মািসেক 
বেল’কেয় েমজ আর েছাট েমেয় dেটা’েক িনেয় এলাম িনেজর 
পড়ার েটিবেল। েবশ িকছুিদন লেজn-চেকােলট খাইেয় 

যিদওবা বসল,পরীkা েযিদন েনব বললাম তারপর েথেক 
তােদর সাkাৎ, ঈশব্রদশর্ন সমান। মািসেক খঁুিচেয় জানেত 
পারলাম েয মkেব (পাড়া গাঁেয়র ইসলািমক েটাল, েযখােন 
েকারআন এর আেগ pাথিমক িশkাsrপ আরবী অkর, 
আমপারা পড়ােনা হয়) েগেল মােঝমােঝ েকােনা বািড়েত 
খতম (েকারআন পেড় েশষ করা) পড়ােত ডােক, তখন লাড্ডু 
িমিষ্ট পাওয়া যায়, কপাল ভােলা হেল িবিরয়ািনও েজােট আর 
এমিন খালা ডাকেল পিড়েয় উেl পরীkা েনয় েতা যাব 
েকন! skেল েগেল মাsারও বেক। অতএব েঠেলঠুেল যা হেলা 
িবেদয্, তােক েতলাকc জঙ্গেলর সারগাদায় েফেল উপসংহাের 
িবেয়র িপঁিড় ধের টানাটািন। আম এর েলাভ েদখালাম তবু 
সাহস কের ফলসা েছেড় িকছুেতই এেগােলা না েমেয়d’েটা।

তেব বািড়র উেlািদেকই েয কাkেক ভয্ান চালােত 
েদেখিছ গত kিড় বছর, েস তার েমেয়েক িদিবয্ ফলসা, আম 
সবই ঘুের েদিখেয়েছ। সদয্ অেঙ্ক মাsাসর্ েশষ কের চাকিরর 
পরীkার pstিত িনেc িসঁিড় ভাঙা ধােপ।

ফলসা kেড়ােনা েশষ হেল েকাঁচেড় পুের িনতাম 
জnাnরখুিশ। েস সামেল kিদ kিদ পােয় িফরতাম বািড়র 
পেথ, িখিজর িনেদর্শক। বারাnায় েগাল হেয় পা’dেটােক 
সামেন ছিড়েয় েকাঁচড় েথেক েবর হেতা, এেক এেক, বh 
েমহনিত রতন। দীঘর্ বােকয্র মত রিচত, অkাn, অথচ 
দাঁিড়-কমাহীন েস পির েমর pিত পরেত পরেত তারা আমার 
ইিndয়-আেবেগর মমর্ srিপণী। েরােদর সুেতা তােদর গােয় 
লুেকাcির েখলত, অিনয়েম, েবঁেকcের আর চকচেক েরখায় 
কখেনা কখেনা িঠকের পড়ত rেপর েখালস। তখন অপলক 
েচেয় েদখা েস েসৗnযর্েরখা, েমদবিজর্ত rবাr। তােক ভেয়, 
বুেক িশরিশরািন েচেপ চেকর শেb বn করেত হয়না েচাখ, 
আচমকা আড়ােল, লুেকােত হয়না মুখ, পদর্ার েঠাঙায়। েস 
িদিবয্ রািজ পািড় িদেত, নামী-অনামী িবেdােহ মাথা kেট 
অপারগ। আমার েসসব ফলসািকিসম তখন sিpল....
সংিহতা....মাশrরা।

বারাসাত,  উtর ২৪ পরগনা,  ২০০০-২০০৪
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অেlর জনয্ d’dবার মব িলিঞ্চং বা গণেধালাইেয়র হাত 
েথেক েবঁেচিছ। মােন েদখার হাত েথেক। একিট গতকাল 
ে েনর কামরায়, আর একিট দূর ৈশশেব।

আমার মফsেল মদনেমাহন বািড়র সামেন এক উেদাম 
পাগিল আপনমেন থাকেতা। নাম মেন আেছ পািনয়াল 
পাগিল। কাউেক েদখেল আধলা ইঁট িনেয় েতেড় েযত। সেঙ্গ 
অকথয্ গালাগাল। একবার েসই ইঁট কােরা কপাল ফাটােল 
পািনয়ালেক িঘের ধের শুr হল িকলচড়লািথ। এত কষ্ট তা 
েদখা েয েছাট্ট আিম বাবার হাত েটেন েটেন ঝুলিছলাম,

-বাবা, ওেদর থামেত বল না।
এিগেয় যািcলাম, ও কাk, কাk, ও েতা পাগিল, িকছু 

েবােঝ না।
পাগিলেদরও েয েরহাই েমেল না েসটা িভিডও ভাইরাল 

না হেল এখেনা িবশব্াস করতাম না হয়েতা। যাইেহাক জনতা 
জনাদর্েনর জিঙ্গ মনstt তখনও এেতা জাnব হয়িন, নািক 
পাড়ার মুrিbেদর হsেkেপই, িঠক মেন েনই, িভড়টা drত 
পাতলা হেত শুr করল। 

বাবা আমায় সিরেয় িনেয় যাবার আেগ একবার 
পািনয়ালেক েদেখিছলাম,পা ছিড়েয় েথবেড় আেছ মািটেত। 
পুেরা মুখ েফালা আর লাল। ডান হাতটা েমাচড়ােনা িকনা 
েক জােন, তেব খসা আঁচেলর ওপর েবজায় েবকায়দায় পেড় 
িছল েসটা।

সদয্ েরহাইটা সব খাঁজেখাঁজ িনেয় টাটকা েগঁেথ আেছ 
মেনর েভতর, েযন শূকরীমাংেস েঢাকােনা গরম িশেকর 
ছয্াঁতেছাঁত আওয়ােজর আেkাশ।

পরশু েথেক ে েন িছলাম। আিম আর আমার সিঙ্গনী 
বছর পেনর েষােলার এক েমেয়। রাত আটটা নাগাদ একজন 
উঠেলন অnpেদেশর েকান েsশন েথেক। অেনক বাkপয্াঁটরা 
আর অlবয়সী িচবুেক লmা কােলা দািড়। েফােন খুব কথা 
বলিছেলন, তাই েজেন েগলাম উিন েকান মাdাসািশkক। 
ধমর্pাণ। েকান কারেণ কােজর জায়গায় অশািn হওয়ায় ঘের 

িফের যােcন। িবহােরর কািটহাের।
ওখানকার আটজন সহযাtীর বািকরা পুrষ। েকান ধেমর্র 

আিম জািন না। শুধু িযিন পিরtাতা rেপ আিবভূর্ত হেবন তার 
পাঁচ আঙুেল পাঁচটা আংিট আেছ েদেখিছলাম। dেটা েছেল, 
িtেশর এপাের, িনেজেদর মেধয্ িহিnেত কথা বলিছল, শুেন 
মেন হিcল শারীিরক সkমতার পরীkােফরত। pেতয্কেকই 
েতা িঠকঠাক েলেগিছল, ভd, সাহাযয্ করায় আgহী।

এইখােন একটু িনেজর কথাও বিল। েফসবুেক আমার 
জাগিতক িকছু পাবার েনই। যারা েমেসঞ্জাের িজগায় 
তােদর জানাই বই িলিখিন, কখনও িলখেবা িকনা সেnহ। 
সমাজকলয্ােণর টুকটােকর সুবােদ আদালেতও ডাক পাই 
বেট, তেব এেকবােরই বলার মেতা নয়। ঘিনষ্ঠ বnুেদর সেঙ্গ 
শতর্ই আেছ েসসব েকউ জানেব না। আমার বnুতািলকা 
েথেক তারা িমিটিমিট হািস ছুঁড়েছন হয়ত, তা হাসুন, িকnt 
তারাও জােনন আিম এেkবাের নামহীন, মােন যশহীন, 
rপহীন, সাদামাটা এক মিহলা,যার লড়াইgিল এেকবােরই 
িনজs, ফলাও কের বলবার মেতা নয় এেকবােরই। লেkর 
মেধয্ একজন বলেলও েবিশ বলা হেব।

একথাgেলা বলা দরকার িছেলা, কারণ তা না হেল এখন 
যা বলেবা তােত রjুেত সপর্ ম হেত পাের।

েগাল বাঁধেলা যখন এই িশkক এক িবশাল হাতবয্াগ 
েথেক তেতািধক িবশাল এক এলুিমিনয়াম ফেয়ল বার কের 
েখেত বসেলন।

তার আেগ অবশয্ আমােদর অেনক আলাপ হেয় েগেছ। 
েফােন নামােজর আজান আসেছ, আর এেতা ঘুপিচেত উিন 
নামাজ পড়েত পারেছন না, এই িনেয় dঃখ করেল আিম 
sভাবিসd ভিঙ্গ েত বেলিছ, িঠক আেছ, মেন মেন পেড় 
েফলুন না। 

মা আর ঠাkরঘের েযেত পােরনা বেল dঃখ করেল আিম 
তােকও এইরকমই বিল। 

অnত সাতবার সহযাtীিট আমায় িজিগেয়েছন ে নটা 

নট ইন আওয়ার েনম
pিতভা সরকার
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কত েলট করেব। কারণ হাওড়া েথেক েশয়ালদা িগেয় তেব 
ওেক হােটবাজাের এkেpস ধরেত হেব। আমায় gাময্ সরল 
ভিঙ্গ েত েবাঝািcেলন েকন এিস কামরাই ভােলা। গরম েনই, 
িভড় না, িসট িনেয় দখলদািরও না। আরামেস চেল যানা।

আমারও মজা লাগিছল ওর কথা শুনেত। কারণ ধািমর্েক 
আমার েকান এলািজর্ েনই, যতkণ না ধািমর্ক হেয় উঠেছ 
সntাসী আর গণহতয্াকারী। অিত ধািমর্ক এবং বকধািমর্েকর 
সঙ্গ পিরহার কির বেট তেব েসটা মেতর অিমল এবং ঝগড়ার 
ভেয়। এই িবশাল েদেশর েকােণ েকােণ ঘুের েদেখিছ ধেমর্র 
অেমাচনীয় ছাপ। সtর শতাংশ বা তারও েবিশ মানুষেক 
তয্াজয্ ভাবার dঃসাহস আমার েনই। ফেল ধমর্ যার যার, 
রা  সবার এই িবশব্ােসই িsর আিছ। আর সমান িনsৃহ 
নজের েদিখ সব জােতর ধািমর্কেদর। একজন িটিকওয়ালা, 
কাষায়বst পিরধান কের উঠেলও আিম এইভােবই তার সেঙ্গ 
গl করতাম।

েতা েগাল বাঁধেলা ঐ এলুিমিনয়াম ফেয়েলর আিবভর্ােবর 
সেঙ্গ সেঙ্গই। চারপাশ ভের েগল েগালাপজেলর সুবােস আর 
ভাই আমার েখেত শুr করেলন। এরপর েপটেমাটা বয্াগিট 
েথেক ঘন জাফরানরঙা েছাট েছাট মাংেসর টুকেরা ছিড়েয় 
িদেতই আবার গেnর hেlাড়। 

অlবয়সী েছেলdেটা নেড়চেড় বসল, েচাখ হেয় েগল 
ছুিরর মেতা ধারােলা,

- কয্ায়া খা রহা হয্ায় আপ ?
িশkকিটর মুেখ ফুেট উঠল একটা েবাকা, ভয্াবলা হািস। 

সিতয্ েতা, আমার িটিফন বেk উঁিক েমের েকউ যিদ ধমকায়, 
কী খােcন, আিম িক েভাmল হেয় যােবা না ! আেরা d’জন 
আিতশেযয্ উেঠ পেড়েছন। এরা বাঙালী। েচাখ হািসেত 
িঝকিমক, রগচটােদর p য় িদেয় বলেলন,

— েগাs খােc দাদা। েকান সেnহ েনই তায়। আের 
পাবিলকেম িকঁউ খাতা হয্ায় ের ?

এই েছেলdেটার আেরা বnুবাnব আেছ েভতের। ওেদর 
মুেখর শk েরখা আমােক মেন কিরেয় িদল পািনয়াল পাগিলর 

কথা। মাংেস েলেগ িফের আসা dমদাম pহােরর আওয়াজ।
কী করিছ িনেজ েবাঝবার আেগই একটুকেরা মাংস উেঠ 

এেলা আমার কাঁপা হােত। েকান sাদ পাইিন, তবু দাঁেত 
েকেট কড়া গলায় বললাম,

— িচেকন, অনিল িচেকন।
এবার এিগেয় এেলন েসই আংিটধারী বয্বসায়ী,
— আের েক কী খােব েতামােদর ৈকিফয়ত িদেত হেব! 

েদখছ েতা ভdমিহলা েটs কের বলেলন মুরিগ। বস সব 
িনেজর জায়গায়।

িবশাল ছ’ ফুেটর ওপর েদহটা একটা আড়াল হেয় দাঁড়ােলা 
িশkক আর েছেলdেটার মাঝখােন।

সারারাত ঘুম এেলা না। নড়াচড়ায় বুঝলাম িশkকও 
ঘুেমানিন। এই gামীণ মানুষিট কাগজ পেড়ন িকনা জািন না। 
েনট বয্বহার কেরন না। জােননও না েবাধহয় েয রাে র নজর 
এখন তার খাবার েpেট। অজােnই িতিন এখন গণেধালাইেয়র 
আদশর্ িশকার। েছেলgেলা েভাররােত েনেম েগল উিড়ষয্ায়। 
পরিদন dপুের উিন শুকেনা মুেখ েখেলন েকবল েগালাপ-
গnী রাইস। েসই জাফরািন মাংসখngিলশুd বয্াগটােকই 
িবসজর্ন িদেয় এেলন টয়েলেটর সামেনর ডাsিবেন।

আড়াইঘnা েলেট ে ন এেলা হাওড়ােত। সেn সােড় 
ছটা। দৃশয্ত িবহবল মানুষটােক বললাম,

— চলুন, েশয়ালদার পাশ িদেয়ই যাব আিম।
ভরসা কের এেলন। নামবার সময় হাজার সুিkয়া আর 

হলুদ আেলায় েচােখর েকাণ েযন িচকিচক।
ওঁর অনুমিত িনইিন বেল ইেc কেরই মাথাকাটা ছিব 

িদলাম।
এবার একটু hঁিশয়াির। েছাট্ট —
নট ইন আওয়ার েনম। েনভার।

বয্াঙ্গােলার েথেক  হাওড়াগামী যেশাবnপুরম এkেpস,   
২০১৭।
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মুnীডাঙার সদর্ারপাড়ার কথা আলীর খুব েবিশ িকছু মেন 
পেড় না। একটা উেঠােনর িতনপাশ জুেড় থাকা অেনকgেলা 
ঘর, পূেবর মাnাফ কাকার ঘর েথেক েসলাই েমিশেনর ঘড়ঘড় 
শb, মুরিগ িনেয় পািলেয় যাওয়া েশয়ালেক েগারsান পযর্n 
তাড়া করা, েভারেবলা সদর্ারপাড়া েছাট মসিজেদর বারাnায় 
লsর মুনশীর েবত উঁিচেয় ‘আলীফ যবর আ, নুn যবর 
না আনা, kাফ-মীম েপশ kbম আনাkbম’ পড়ােনা, পােশর 
িহnুপাড়ার skেল সবাই িমেল েচঁিচেয় ‘বড় গাছ/ ভাল জল/ 
লাল ফুল/ েছাট পাতা’ পড়া ছাড়া আর েতমন িকছু মেন 
পেড় না। বাবা যখন মারা যান তখন তার বয়স মাt dই 
মাস। বাবার েকান ছিব েস কখেনা েদেখিন। বছর পাঁেচেকর 
বড় ভাই নবী তােদর েথেক একটু দূের দূের থাকেত পছn 
করেতা, তাই আলীর পৃিথবী মূলত তার মা’েক িঘের। অভাব 
বাড়েল একটা সময় নবীেক তােদর বড় খালা (মািস) েকােবরা 
েবগেমর কােছ বাকসারায় চেল েযেত হয়। তারপর েথেক 
dই ভাইেয় েদখা হেতা কােলভেd। বড় খালু (েমেসা) েশখ 
শামসুdীন আহমদও চাইেতন না ঘেরর কাজ নষ্ট কের নবী 
ঘন ঘন মুnীডাঙা যাক। খালু আিপেস চাকরী কের, সুতরাং 
নবীর মেতা একটা েছাকরা ঘের না থাকেল তার েkত-খামার 
েদখেব েক! 

সকােল ঘুম েভেঙ মা’েক কখেনা িবছানায় েদখেত পাওয়া 
েযেতা না, েযমন রােত েশাবার সময়ও তােক কােছ পাওয়া 
েযেতা না। আসেল মােয়র অত সময় িছেলা না আলীেক েকান 
আhাদ েদখােনার। ফজেরর সময় উেঠ সারা বািড় র সবার 
নাশ্তা বানােনা, যারা আিপেস যােব তােদর dপুেরর িটিফন 
বািনেয় িটিফন কয্ািরয়াের ভের েদয়া, kমাগত stপ  হেয় 
ওঠা থালাবাসন েধায়া, কাপড় কাচা, dপুেরর রাnার েজাগাড় 
করা, লাকড়ী শুেকােনা, ঘঁুেটর মুিঠ েদয়া, েকান েকান িদন 
ঘর আর উেঠান েলপা, ধান ওঠার সময় কােঠর gিড়েত 
আছিড়েয় ধান মাড়াই, েসd করা, শুকােনা, ঝাড়া, েঢঁিকেত 
ধান ভানা, tষ-kড়া আলাদা করা, চাল বাছা, মুিনশেদর 
খাবার েদয়া – সময় েকাথায় মােয়র! এেতা িকছুর পেরও বুয়া 
(ঠাkরমা), ইয়ার নবী কাকা বা হাrন কাকার বউ, মাকসুরন 

েবিট (িপিস) কথায় কথায় েখাঁটা িদত এই বেল েয, মা েকান 
কাজ কের না, সারা িদন শুধু শুেয়-বেস কাটায়। অকােল 
েছেলেক খাওয়ার জনয্ বুয়া মা’েক অিভশাপ িদেতা, কখেনা 
কখেনা আলীেকও। dই েছেল িনেয় ‘ভাতারখািক মাগী’ তার 
ঘােড় চাপায় তার আফেসােসর সীমা িছল না। dপুের বা রােত 
খাবার সময় বুয়া মা’েক পােত নুন বা কাঁচালঙ্কা িনেত িদেতা 
না; কারণ এেত েবিশ ভাত খাওয়া হেব। রাnার সময় মা 
কখেনা সুেযাগ েপেল েকান শােকর পাতায় নুন মুেড় েখাঁপায় 
লুিকেয় রাখেতা। েকান েকান িদন বুয়া আবার েসটা ধের 
েফলেত পারেল বয্াপারটা গালাগািল, অিভশােপর বাইের 
খুিn বা চয্ালাকােঠর বািড় পযর্n েযেতা। 

েকান েকান িদন গভীর রােত ঘুম েভেঙ েগেল েবাঝা েযেতা 
পােশ েশায়া মা কাঁদেছন। মা িক পুরেনা েপেটর বয্থাটার 
জনয্ কাঁদেছন নািক বুয়ার চামচ-খুিn-উকিড়মালা’র িপটুিন 
েখেয় কাঁদেছন েসটা েবাঝা েযেতা না। মা কাঁদেল আলীর 
মন খারাপ হেতা িকnt েসই মন খারােপর কথা কাউেক 
বলা েযেতা না। একবার মাnাফ কাকার েমেয় মাবুদা আর 
ফাহিমদার সােথ েখলার সময় মুখ ফসেক বেল েফেলিছল েয 
আেগর রােত মা খুব কাঁদিছল। ও বাবা! ঘnা েযেত না েযেত 
d’েবােনর েকউ একজন বুয়ােক েসই কথা জািনেয় েদয়। 
আরিক! বুয়া েতেলেবgেন jেল উেঠ মােক এমন গালমn 
করেলা েয আলীর িনেজর ওপর িনেজর খুব রাগ হেলা, েকন 
েস েবাকামী কের মাবুদা-ফাহিমদােক এইসব কথা বলেত 
েগল! েসই েথেক আলী এমনসব বয্াপাের এেকবাের cপ। 

আলী েদেখেছ িদেন িতনেবলা খাবার ছাড়া অনয্ েকান 
খাবার সহসা জুটেতা না। skেলর কােছ বা বাঁকড়া বাজাের 
েফিরওয়ালারা েলেবনcষ, হাওয়াই েমঠাই, আচার, হজমী 
এমন কত িক িবিk কের! তার সােথর অেনক েছেল েতা 
বেটই মাnাফ কাকার েছেলেমেয়রাও ওসব pিতিদন েখেতা। 
ওসব িকনেত েতা পয়সা লােগ! আলী পয়সা পােব েকাথা 
েথেক? মােয়র কােছ পয়সা চাওয়ার েকান মােন েনই, 
আলী জােন মােয়র কােছও েকান পয়সা থােক না। বািড় 

ঠাঁইনাড়া
ষষ্ঠ পাণ্ডব
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র আশপােশর শিরকানা জংলা জায়গায় থাকা েপয়ারা, kল, 
ৈবঁিচ, আঁশফল, জামrল, েনানা, ডুমুর, ফলসা গােছ ফল 
ফলেল dপুের এক ফাঁেক গােছ চেড় েসgেলার sাদ েনয়া 
েযেতা। তেব কাকীেদর েকউ েদেখ েফলেল আর িনsার েনই 
— আলী েয কত বড় েচার, হাভােত, েনালােঝালা, েসটা পাড়া 
মাথায় tেল বেল েবড়ােতা। এেত মােয়র হােত চড়চাপর 
খাওয়াটা অবধািরত হেয় েযেতা। আলীর তখন খুব েঘnা 
লাগেতা, ভাবেতা এমন েছাট মেনর মানুষেদর সােথ আর 
থাকেব না।

skেল একিদন সুেরেনর পােশ বসেত েগেল হঠাৎ েস বেল 
বেস, “অয্াই েলেড়, দূের সের েবাs”। ‘েলেড়’ মােন কী? 
েখাদ সুেরনেকই িজেjস করেত জানা েগল “মুচলমানেদরেক 
েলেড় বলেত হয়” আর তােদর সােথ েছাঁয়াছঁুিয় বারণ। 
েছাঁয়াছঁুিয় বারেণর বয্াপারটা আলী জােন। েস েদেখেছ েকান 
কারেণ িহnুেদর বািড়  েগেল তােক বা তার ভাইেদরেক 
েভতের ঢুকেত েদয়া হয় না, উেঠােন দাঁিড়েয় থাকেত হয়। 
শুধু বািড়  নয়, বাজাের গেণশ ময়রার েদাকােনও েকান 
মুসলমানেক ঢুকেত েদয়া হয় না। বাইের দাঁিড়েয় শালপাতার 
েঠাঙায় কের িমিষ্ট েখেত হয় বা মািটর হাঁিড়েত কের িমিষ্ট িনেয় 
েযেত হয়। skেল মুসলমানেদর জনয্ জেলর ঘিটও আলাদা, 
িকnt তােত kােস পাশাপািশ বসেত বারণ িছল না। এখন 
পােশ বসেত বারণ করেলা েক, আর ‘েলেড়’ বেল গািল িদেত 
বলেলা েক? জানা েগেলা সুেরনেদর বািড় র বড়রা এসব কথা 
বেলেছ। তারা আরও বেলেছ, সােয়বেদর সােথ জাপানীেদর 
েয যুd চলেছ েসটা েশষ হেলই গাnী েদশ আজাদ কের 
েফলেব। তখন সব েলেড়েক ঘিটবািটসুd েদশ েথেক তািড়েয় 
েদয়া হেব। আলী জােন না যুd েকাথায় হেc, তা কেব েশষ 
হেব আর েদশ আজাদ হওয়া মােন কী। েস আরও জােন 
না ঘিটবািটসুd েদশ েথেক তািড়েয় িদেল েস েকাথায় যােব! 
কখেনা তার মেন হয় েদশ েথেক তািড়েয় িদেল মn হয় না। 
তাহেল এই pিতিদনকার অভাব আর গালমn সহয্ করেত 
হেব না। আবার মেন হয়, তািড়েয় িদেল েকাn েদেশ যােব? 
েস েতা আর েকান েদশ েচেন না। 

যুd েশষ হবার েঢর আেগ একিদন আলী আর তার মােক 
মুnীডাঙার সদর্ারপাড়া েছেড় চেল েযেত হয়। েসটা ঘেট 
বুয়া মারা যাবার পর পর। gােম ওলাওঠা শুr হেয়িছল। 
pথেম অনয্ gােম dেয়ক জন মারা যাবার খবর পাওয়া যায়। 
এরপর েদখা েগেলা pিতিদনই েকউ না েকউ মারা যােc। 

েযিদন সকােল বুয়া েভদবিম করা শুr করেলা েসিদন বািড় 
র সবাই ভয় েপেয় েগেলা। আলী সারা িদন ভেয় েচৗিকর 
এক েকােণ gিটসুিট েমের শুেয় িছেলা। সnয্ায় মাগেরেবর 
ওয়াk পার হেত না হেত উেঠােনর উলেটা িদেক বুয়ার ঘর 
েথেক যখন মা আর মাকসুরন েবিট’র সিmিলত কাnার েরাল 
উঠেলা তখন আর কাউেক বেল িদেত হেলা না েয বুয়া আর 
েনই! বুয়ােক আলী িঠক পছn করেতা না। েসটা যেতাটা 
না তার সােথ dবর্য্বহােরর জনয্ তার েচেয় েঢর েবিশ মােক 
গালমn বা মােরর জনয্। মােয়রও বুয়ােক িবেশষ ভােলা 
লাগার কথা না। িকnt আলী অবাক হেয় েদখেলা বুয়া মারা 
যাওয়ায় মা বুকফাটা মাতম জুেড় িদেয়েছ। মােয়র মাতেমর 
কারণটা েবাঝা েগেলা বুয়ার চিlশার পরিদন যখন সব কাকা-
কাকী আর েবিট-ফুফা এক ৈবঠেক বেস িঠক করেলা বািড়  
ভাগাভািগ হেব, এবং কার ভােগ কী পড়েব। বািড়  ভাগ 
হওয়া মােন হাঁিড়ও আলাদা হওয়া। মাnাফ কাকা িঠক 
করেলন িতিন সপিরবাের বািড়  েছেড় েডামজুর বাজােরর 
কােছর মুসলমানপাড়ায় চেল যােবন। এখােন থাকেল নািক 
তার কাপেড়র বয্বসায় খুব অসুিবধা হয়। আসেল উিন অেনক 
িদন ধেরই বািড়  ছাড়ার েচষ্টা করিছেলন, িকnt বুয়া েবঁেচ 
থাকায় েসটা সmব হয়িন। ইয়ার নবী কাকা আর হাrন কাকা 
বািড়  না ছাড়েলও তােদর হাঁিড় আলাদা হেলা, এবং েসই 
আলাদা হাঁিড়েত তােদর েকউই আলী বা তার মােক িনেত 
রাজী হেলন না। আলীেদর ভােগ পড়েলা মূল বািড় র বাইের 
েছাট েডাবার পােশর জংলা জিমটা। েসখােন ঘর েতালা বা 
pিতিদেনর আহার েজাটােনা মােয়র পেk সmব িছেলা না, 
সুতরাং তােদর পেk পdপুkের নানা’র (দাd) বািড় েত চেল 
যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকেলা না।       

নানােদর বািড়  পdপুkর েরলকেলানী ছািড়েয় েবশ 
খািনকটা েভতের। নানা েবঁেচ থাকেলও নানী (িদিদমা) মারা 
েগেছন আলীর জেnর আেগ। বািড় েত dই মামা-মামী আর 
তােদর েছেলেমেয়রা আেছ। পdপুkর েরলেsশেনর কােছর 
বাজাের নানা েশখ ইিdস আলীর কাপেড়র েদাকান আেছ 
— নাম ‘েশখ kথ মােচর্n’। েসই েদাকােন িমেলর ধুিত-লুিঙ্গ-
শািড়, জলগামছা, কাটা কাপড় িবিk হয়। নানা’র পঁুিজপাটা 
কম, েদাকােন েkতা আরও কম। যুd আর অভােবর কারেণ 
কাপেড়র সাpাই আর েবচািবিk আরও কম। বড় মামা েশখ 
ময়ুখ আলী কাজ কেরন েচঙ্গাইেলর লয্াডেলা জুট িমেলর 
ওয়ািপর্ং েসকশেন আর েছাট মামা েশখ েসকাnার আলী কাজ 
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কেরন িললুয়ার েরল ওয়াকর্শেপ সয্াn কািsং েসকশেন। 
েছাট মামা বািড় েত েথেক pিতিদন িললুয়া যাতায়াত করেলও 
বড় মামা েচঙ্গাইেল েমেস থােকন, pিত শিনবার সnয্ায় বািড়  
আেসন আর েসামবার খুব েভাের উেঠ চেল যান। বড় মামার 
ঘের এক েমেয় আিমনা আর এক েছেল আশরাফ dজেনই 
আলীর েচেয় বয়েস বড়। েছাট মামার dই েমেয় িবিব আর বানু 
dজেনই বয়েস তারেচেয় েছাট। আলী আর তার মা আসায় 
বািড় েত েয িঠেক িঝ িছল তােক ছািড়েয় েদয়া হেলা, আর 
আলীেক পdপুkর হাই skেল চtথর্ ে িণেত ভিতর্ কের েদয়া 
হেলা।

আলী যখন পঞ্চম ে িণেত পেড় তখন েস pথম বােরর 
মেতা কলকাতা যায়। েসবার hগলী নদীর উপর িবশাল 
েলাহার bীজ হেয়েছ। আজব েস bীজ! তার তলায় থাম 
েনই, উপর িদেয় বাস- াম-টয্ািk চেল, েলােক পােয় েহঁেট 
যায়, আর িনচ িদেয় লঞ্চ-sীমার যায়। আলীেদর বািড়র 
সবাই েগাটা bীজ েহঁেট েহঁেট পার হয়। ওপােড় িগেয় আরও 
েহঁেট ময়দান, িভেkািরয়া েমেমািরয়াল, হাইেকাটর্ সব ঘুের 
েদেখিছেলা। িনউ এmায়ার িথেয়টােরর সামেন দাঁিড়েয় 
েদয়ােলর ছিব েদেখিছেলা। মামীেদর খুব ইেc িছল িথেয়টার 
েদখার, িকnt এতgেলা মানুেষর িটিকট েকনা সmব িছেলা 
না। এই িদন আলী জীবেন pথম বােরর মেতা েদাকােন 
বেস কাবাব-rিট আর kলিফ েখেয়িছেলা। অমন খুশবুদার 
আর মাখেনর মেতা েমালােয়ম kলিফ আলী আর েকানিদন 
খায়িন। েদাকােন আেরকটা খাবার েদেখিছল, তার নাম 
‘ফালুদা’। নানা রকেমর ফল, বাদাম, িসরাপ, kীর, বরফ 
িদেয় বানােনা। িক েলাভনীয় েদখেত, আর িক তার খুশবাই! 
িকnt মামােক ফালুদার কথা বলেত সাহস হয়িন। এত ভােলা 
খাবােরর দাম িনশ্চয়ই েবিশ। আলী যখন বড় হেব, অেনক 
টাকা কামােব তখন েস pিতিদন kলিফ আর ফালুদা খােব।   

নানা বািড় েত আলী েয খুব আরােম িছল তা নয়। 
মা’েক েযমন িদনরাত খাটেত হেতা েতমন তােকও েছাট 
মামােতা েবানgেলােক রাখা েথেক শুr কের ঘেরর নানা 
কাজ করেত হেতা, নানােক েদাকােন dপুেরর খাবার িদেয় 
আসেত হেতা, েদাকােন ফুটফরমাশ খাটেত হেতা। বুয়া, 
েবিট, কাকীেদর মেতা এখােনও মামীেদর কাছ েথেক নানা 
রকেমর েখাঁটা শুনেত হেতা। তেব েস েখাঁটা চলেতা নানা 
যখন বািড় েত থাকেতন না তখন। তবু নানাবািড় েত েস 
আর তার মা dজেনই ভােলা িছেলা বেল মেন হয়। এই ভােলা 

থাকার িদন েশষ হেয় েগেলা খুব হঠাৎ কের। যুd েশষ হেয় 
যাবার পর আজাদী িনেয় েদশ উtp হেত থােক। এই pথম 
আলী ‘পািকsান’ শbটা শুনেলা, িকnt েসটা েয কী িঠক 
বুেঝ উঠেত পারেলা না। কলকাতায় ডাইেরk অয্াকশন েড 
িনেয় েয বীভৎস হতয্াকাণ্ড আর নৃশংস সব ঘটনা ঘটেলা 
তােত েগাটা বাংলা থমেক েগেলা। িহnু আর মুসিলমেদর 
মেধয্ সেnহ আর অিবশব্াস kেম বাড়েত থাকেলা। গতকাল 
পযর্n যারা আপনজন িছল আজ তারাই ‘আমরা আর ওরা’েত 
ভাগ হেয় েগেলা।

লয্াডেলা জুট িমেলর িমকেদর একাংশ িছেলা পূবর্বঙ্গ 
েথেক আসা মুসিলমরা। িমেলর কােছর েমসgেলােত তারা 
থাকেতা। েমসgেলােত েয তােসর আসর বসেতা েসখােন 
েমেসর বািসnারা েতা বেটই, িমেলর অনয্ িমক-কমর্চারীরাও 
বসেতা। েসখােন ধমর্ িবভাজন েকান বয্াপার িছল না। 
তােসর েয আসরgেলােত হারিজেতর সােথ টাকাপয়সার 
বয্াপার জিড়ত থাকেতা েসgেলােত pায়ই ঝগড়া বাঁধেতা। 
েসই ঝগড়া উঁc গলায় কথা েথেক গালাগািল ছািড়েয় কখেনা 
হাতাহািতেতও গড়ােতা। তেব ওই পযর্nই – হাতাহািত কখেনা 
বড় ধরেনর মারামািরেত পিরণত হয়িন। ময়ুখ আলী কখেনা 
সখেনা তােসর আসের বসেলও কখেনা জুয়া েখেলনিন। এেক 
েতা জুয়া েখলেত তার ভােলা লােগনা, তারওপর নষ্ট করার 
মেতা পয়সা তার িছেলানা। িমেলর েয েসকশেন তার কাজ 
েসখােন বাড়িত েকান আেয়র সুেযাগ েনই। যুেdর বাজাের 
পােটর বয্ােগর চািহদা েবেড়েছ বেট তেব ওভারটাইম খাটেলও 
বাড়িত মজুরী িঠকমেতা েমেল না। তাই যুেdর মহাঘর্য্ বাজাের 
েবতেনর টাকায় সংসার চালােনা মুশিকল। এক রােত েমেসর 
জুয়ার আসেরর ঝগড়া হঠাৎ খারাপ রকেমর মারামািরেত rপ 
িনেলা। েসই মারামাির আবার কী কের েযন পূবর্বঙ্গীয় মুসিলম 
আর পিশ্চমবঙ্গীয় িহnুেদর মারামািরেত পিরণত হেলা। 
েকাথা েথেক লািঠ, সড়িক, েকারবানীর সময়কার লmা ছুির, 
কসাইেয়র েদাকােনর চাপািত এgেলা েবর হেত থাকেলা।  
েশষ পযর্n সাধারণ একটা ঝগড়া খুেনাখুিনেত পযর্বিসত 
হেলা। ময়ুখ আলী িনিশ্চতভােবই জুয়ার আসের িছেলন না। 
িতিন আসেল ঝগড়া বাঁধার সময় েমেসই িছেলন না। েসিদন 
িমেলই িকছু বাড়িত কাজ িছেলা, তাই মারামািরর খবর িতিন 
পানিন। কাজ েসের েমেস েফরার পেথ িতিন পিশ্চমবঙ্গীয় 
িহnুেদর দলটার সামেন পেড় যান। ময়ুখ আলীেক েমস 
এলাকার সবাই েচেন। িতিন পূবর্বঙ্গীয় নন বেট, িকnt মুসিলম 
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েতা! অতএব মুহূেতর্ একটা েছারা আমূল তার বুক-েপেটর 
সংেযাগsেল ঢুেক েগেলা। পুিলশ তার লাশ িনেয় যায়িন, 
তাই লাশ িনেয় কাউেক েকান hjত করেত হয়িন। পরিদন 
গrর গাড়ীেত কের তার লাশ যখন পdপুkের েপৗঁছায় তখন 
সারা শরীর েথেক রk ঝের তার মুখ কাগেজর মেতা সাদা 
হেয় িগেয়িছেলা। েসই pথম আলী েকান িনহত মানুেষর লাশ 
েদখেত পায়। আলী জানেতা না েসটা িছেলা শুr মাt।     

বড় মামা খুন হবার মাসখােনক পেরর কথা। একিদন 
বাজােরর ইজারাদার বীেরন সাঁপুই নানােক িজেjস করেলন 
িতিন েদাকান িবিk করেবন িকনা। নানা’র েতা আকাশ 
েথেক পড়ার দশা। হঠাৎ েদাকান িবিkর কথা আেস েকাথা 
েথেক! বীেরন যা বলেলন তা হেc, েযেহt িদনকাল ভােলা 
না, এবং েযেহt ইিdস আলীর বড় েছেলটা অকােল মরেলা, 
অতএব তার মেতা িবপtীক বৃd মানুেষর উিচত েদাকানপাট 
েবেচ িদেয় কলকাতায় বা ঢাকায় চেল যাওয়া। চাইেল েস 
েবাmাই েথেক জাহােজ কের মkায় িগেয় হj করেত পাের 
এবং আরব েদেশ েথেক েযেত পাের। পিরিsিত িবেবচনা কের 
নানা েkাধ দমন কের শুধু জানােলন, িতিন েদাকান িবিk 
করেত আgহী না, িতিন মারা যাবার পর যিদ তার েছাট েছেল 
েদাকান না চালায় তাহেল তার এিতম েছাট নািত (আলী) 
েদাকান চালােব। এর কেয়কিদেনর মেধয্ উেখা িদেয় ঘেষ 
েদাকােনর দেরাজার কড়া েকেট বড় রকেমর cির হয়। নানা 
এমনটা আঁচ কেরিছেলন। িতিন কাউেক িকছু বলেলন না। 
েকউ েকউ তাঁেক পুিলেশর কােছ েযেত বেলিছেলন, িকnt 
নানা জানেতন পুিলেশর কােছ িগেয় নািলশ করেল েচারাই 
মাল উdার হেব না। এর সpাহ dই-িতন পের এক রােত 
নানা েদাকান েথেক বািড়  িফরেলন না। অেনকkণ অেপkার 
পরও যখন িতিন বািড়  িফরেলন না তখন হয্ািরেকন আর 
লািঠ িনেয় েছাট মামা আর আলী তার সnােন েবর হয়। 
েগাটা বাজাের তখন েকবল একটা পানিবিড়র েদাকান েখালা। 
নানার েদাকােন েদখা েগেলা বাইের েথেক দেরাজায় তালা 
মারা। েবাঝা েগেলা নানা েদাকান বn কের েবর হেয়েছন, 
িকnt িতিন েকাথায় েযেত পােরন তা েভেব kল পাওয়া 
েগেলা না। বািড় র কােরা কােরা মেন হেলা িতিন হয়েতা 
আজানগাছীর পীর সােহেবর দরগােহ েগেছন। িতন িদন পার 
হেলও নানা বািড়  িফরেলন না। এিদেক েক েযন খবর িদেলা 
নানার েদাকান েথেক নািক খুব পচা dগর্n েবর হেc। েছাট 
মামা, মামােতা ভাই আশরাফ আর আলী বাজাের ছুেট িগেয় 

েদেখ বীেরন সাঁপুই পুিলশ িনেয় এেসেছন। পুিলশ েদাকােনর 
দেরাজা েভেঙ েভতের ঢুেক েদেখ একটা বড় চেটর বsা 
রাখা, dগর্n েসখান েথেক আসেছ। শুধু আলী েকন, েগাটা 
বাজারসুd মানুষ বুেঝ িগেয়িছল বsার েভতের কী আেছ। 
আলী মেনpােণ চাইিছল তার ধারণাটা েযন সতয্ না হয়, িকnt 
েসটা েতা আর হয় না! পুিলশ বsা খুেল েভতর েথেক েশখ 
ইিdস আলীর খণ্ড খণ্ড লাশ উdার কের। খুন, লাশ কাটা, 
বsায় েঢাকােনা সব েদাকােনর েভতেরই হেয়িছল। তার সব 
sষ্ট আলামত চারপােশ ছড়ােনা। যারা এেসিছল তারা cির 
বা ডাকািত করেত আেসিন। কয্াশ বােk রাখা সামানয্ টাকা 
আর তােক রাখা নtন কাপেড়র েছাট চালানিট তারা ছুঁেয় 
েদেখিন। খুন কের, লাশ েকেট, বsায় ঢুিকেয় নানার েকামের 
রাখা চািব িদেয় দেরাজা বাইের েথেক তালা েমের চেল েগেছ। 
পুিলেশর িজjাসাবােদ বাজােরর েকান েদাকানদার বা েদাকান 
কমর্চারী েকান িকছু েদখার বা েশানার কথা sীকার করেলন 
না। পুিলশ লাশ িনেয় চেল যাবার সময় েদাকান সীল েমের 
েরেখ যায়। এরপর ‘েশখ kথ মােcর্n’ আর েকানিদন আবার 
চালু হয়িন। েদাকানটা একসময় বীেরন সাঁপুইেয়র হেয় যায়।

নানা’র খুন হওয়াটা সামেল উঠেত না উঠেত একিদন 
সনাতন হালদার বািড়  এেলন। সনাতন পাড়ার মাতbর 
েগােছর েলাক। যুেdর বাজাের নানা রকেমর সাpাইেয়র কাজ 
কের েবশ d’পয়সা কেরেছন। িকছু িদন হল িহnু মহাসভার 
েলাকাল কিমিটেত েযাগ িদেয় েনতা হবার েচষ্টা করেছন। 
একথা েসকথা বলার পর সনাতন আসল কথা পাড়েলন। 
বলেলন, “ও েসকাnার, পাড়ার েছেলরা ধেরেছ েতামার 
বাবর্ািড় র ঘরটা kাবঘর বানােব। েতামােদর বািড় র েলাকজন 
েতা এখন কম, একটা ঘর েতা tিম ছাড়েতই পােরা”।

এমন দািবেত েছাট মামা হতবুিd হেয় েগেলন। িতিন 
বলেলন, “এটা কী বলেছন দাদা! আমার বািড় েত kাবঘর 
েকন? বাজাের করেত বলুন”।

“আহা! এটা েতা কয্ারম, দাবা, লুডু েখলার kাব না। 
এখােন েছেলরা একটু ভিk গান গাইেব, বয্ায়াম করেব। 
বাজাের অত জায়গা েকাথায়! আর একটু িনিরিবিল না হেল 
িক আর ভিk গান আর বয্ায়াম হয়”?

“তাই বেল আমার বািড় েত েকন? আপিন েনতা মানুষ, 
আপনার বািড় েত কrন”।

“আের আমার বািড়  েতা হাটবাজার হেয় েগেছ। িদনমান 
েলাকজন আসেছ যােc। েসখােন আর িনিরিবিল কই”!
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“আিম কী কের বািড় েত kাবঘর বসেত িদই, বািড় ভিতর্ 
েমেয়েছেল”!

“আের েসজনয্ই েতা বলিছ। tিম িদনমান কারখানায় 
থােকা, এিদেক বািড় েত েতামার বউ, ময়ুেখর িবধবা বউ, 
েতামার িবধবা েবান, সব েজায়ান েমেয়েছেল। আবার ময়ুেখর 
েমেয়টােকও েসিদন েদখলাম গােয়গতের েবশ ডাগর হেয় 
েগেছ। এতgেলা েমেয়েছেল েদেখশুেন না রাখেল হয়! 
এমিনেতই জােনা িদনকাল ভােলা না। তারওপর েতামার 
পিরবােরর উপর িদেয় একটার পর একটা িবপদ যােc”।

সনাতেনর hমিকটা বুঝেত েছাট মামার েকান অসুিবধা 
হয়িন। “আcা েভেব েদিখ” বেল েসিদন সনাতনেক িবদায় 
করেলও িতিন বুঝেত পােরন এটা িবপেদর শুr মাt। 

িবপদটা েয বhমািtক েসটা কেয়ক িদেনর মেধয্ বািড় 
র সবাই নানাভােব েটর েপেত শুr কের। pায়ই েদখা যায় 
সাইেকেল কের একজন যুবক আেরকজনেক তাড়া কের 
েভতর বািড় েত ঢুেক পড়েছ। েভতেরর উেঠােন কেয়কবার 
চkর িদেয় যাবার সময় দিড়েত শুেকােত েদয়া কাপড় েটেন 
েফেল েদয়া, েরােদ েদয়া আচার বা মশলা ছিড়েয় েফলার 
সােথ উেঠােন েমেয়েদর কাউেক েপেল তােক ধাkা মারার 
ঘটনাও ঘটেত থাকেলা। একিদন skল েথেক েফরার পেথ 
একদল েছেল আলীেক িঘের েফেল। নানারকেমর িটটিকির 
েদবার সােথ সােথ হঠাৎ তােদর একজন আলীর ধুিতর েকাঁচা 
ধের টান েমের বেল, “অয্াই সালা কাটুয়া! েতার কাটাটা 
েদখা েতা িদিক। আর লুিঙ্গ না পের ধুিত পেরিছs কয্ােনা”! 
আলী িকছু না বেল একহােত ধুিত েচেপ ধের েদৗেড় বািড়  
চেল আেস। বািড়  িফেরও েস কাউেক িকছু বেল না। েযিদন 
একদল েলাক তােদর বাবর্ািড় র ঘর েথেক তােদর িজিনসপt 
উেঠােন ছিড়েয় েফেল বাইের ‘পdপুkর যুব সিমিত’র 
সাইনেবাডর্ লািগেয় িদেলা েসিদন বািড়র সবার কােছ sষ্ট 
হেয় েগেলা েয পdপুkর েথেক পালােনার সময় হেয় েগেছ।

পdপুkেরর বািড়  িবিk করাটা খুব সহজ িছেলা না। 
নানা হঠাৎ কের মারা যাওয়ায় sাভািবকভােবই েকান উইল 
িছেলা না। নানা মারা যাবার পর ওয়ািরশানেদর মেধয্ 
নামজারী করার বা বািড়  িমউেটশন করার কথা েকউ 
ভােবিন। িকnt েবচার সময় েদখা েগেলা এসব না করা হেল 
বািড়  েবচা কিঠন। তার ওপর বািড়  েবচার কথা যখন 
সনাতন হালদােরর কােন েগেলা তখন িবষয়টা আরও কিঠন 
হেয় েগেলা। সনাতন িনেজ বািড় টা েপেত আgহী, িকনেত 

নয়। সুতরাং অনয্রা যারা েকনার বয্াপাের আgহ েদখািcল 
তারা একটু একটু কের িপছু হঠা শুr করেলা। শয্ামল 
বয্ানাজর্ী রাজনীিত কেরন না তেব কংেgস, মুসিলম লীগ, 
িহnু মহাসভা সব দেলর েনতােদর সােথ তার দহরম মহরম 
আেছ। তার মূল বয্বসা জিম েকনােবচা, জিমর দালালী এবং 
সুেদ টাকা খাটােনা। শয্ামল sানীয় মানুষ নন, িতিন আসেল 
েকাথাকার মানুষ েসটাও েকউ খুব িনিশ্চত না। এমনিক তার 
আসল নাম শয্ামল বয্ানাজর্ী িকনা েসটা েকউ হলফ কের 
বলেত পারেব না। তেব এgেলা েকান সমসয্া না, শয্ামল 
kমতাবান মানুষ, এই এলাকার অনয্ kমতাবান মানুেষরাও 
শয্ামলেক সমেঝ চেলন। শয্ামল িবপদgs মানুেষর জিম, 
েভজাল লাগােনা জিম িকনেত ভােলাবােসন। এেত সsায় 
েকনা যায়, পের ভােলা দােম েবচা যায়। এই পযর্ােয় সােপর 
হাত েথেক বাঁচার জনয্ েছাট মামা kমীেরর শরণাপn হেলন, 
িতিন বািড়  েবচেত শয্ামেলর dারs হেলন।     

নানাবািড়  িবিk হবার বয্াপারটা cড়াn হেত বড় মামী 
তার dই েছেলেমেয় িনেয় িমজর্াপুের তার বােপর বািড় েত 
িগেয় উঠেলন। বড় মামী বা তার েছেলেমেয়র সােথ আলীর 
খুব সdাব িছল তা নয়, তেব িবেরাধও িছল না। পাঁচ-ছয় 
বছর এক বািড় েত থাকেল, বয়েস কাছাকািছ হেল একরকম 
সmকর্ েতা ৈতির হেবই। তাই েযিদন ওরা চেল েগেলন 
েসিদন আলীর মেন হেয়িছল তার েচােখর সামেনর পৃিথবীর 
এক খাবলা েকউ tেল িনেয় েগল। 

েছাট মামীর বােপর বািড়  বkলতলায়। িঠক হেলা 
বkলতলায় মামীেদর বািড় র কােছ একটা েছাট বাসা ভাড়া 
েনয়া হেব। েসখােন আলী আর তার মা উঠেবন। েছাট 
মামা, মামী, তােদর dই েমেয় আপাতত মামীর বােপর বািড়  
উঠেবন। পের বািড়  িবিkর টাকা পাওয়া েগেল বkলতলায় 
জিম িকেন বািড়  tেল সবাই একসােথ উঠেবন। এইসব 
কথাবাতর্া যখন চলেছ তখন মা িকছু বুঝেত েপেরিছেলন 
িকনা আলী িনিশ্চত না, তেব েস িনেজ বুঝেত পােরিন 
আসেল পিরবারটা এখােনই েভেঙ যােc। বkলতলায় জিম 
িকেন েছাট মামার আর কখেনা বািড়  করা হয়িন, িকnt েসসব 
েতা আরও পেরর কথা।

বkলতলায় েয বাসায় আলী আর তা মা উঠেলা অমন 
বাসা আলী আেগ কখেনা েদেখিন। খুব সr একটা গিল 
েযখান িদেয় dজন মানুষ গােয় গা না লািগেয় চলা কিঠন 
অমন একটা গিলর dপােশ টানা dই সাির একচালা িটেনর 
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চাল িদেয় বাঁেশর েবড়ার গােয় গােয় লাগােনা ঘর, কাঁচা 
মািটর েমেঝ। কােঠর dই পাlার দেরাজা খুলেল েভতের 
একটাই ঘর। েস ঘেরর েপছেন একটা েছাট বারাnামত 
জায়গা, েসখােন কােঠর উনুেন রাnার বয্বsা। গিলর েশষ 
মাথায় একটা kেয়া — তার জল িদেয় sানাহারেশৗচ সব 
িকছু সারেত হয়। kেয়াতলার পের গিলর kিড়টা পিরবােরর 
জনয্ dেটা কাঁচা পায়খানা — একটা পুrষেদর, আেরকটা 
েমেয়েদর। এসব েদেখ মা gম হেয় যান, আলীরও দম বn 
লােগ। ওরা gােমর মানুষ। gােমর ঘরেদার েযমন েহাক, সব 
িছেলা েখালােমলা — এমন সr িঘিঞ্জ নয়।  এখােন একটা 
গাছ েনই, েকান েঝাপঝাড় েনই, েকান পুkর েনই। এখােন 
পািখ মােন কাক আর চড়াই। আর আেছ কেয়কটা হাড় 
িজরিজের েবড়াল আর ছালওঠা kkর।

আলীেক কােছর থানামাkয়া হাইskেল ভিতর্ কের েদয়া 
হয়, তেব েস শুধু িনয়মরkােথর্। dেবলা আহার েজাটােনা 
যখন কিঠন হেয় পড়েলা তখন আলীেক skেলর কােছ একটা 
দিজর্ েদাকােন েদয়া হেলা খিলফার কােছ কাজ িশখেত আর 
েদাকােনর টুকটাক কাজ করেত। েদাকােন েসলাই েমিশেনর 
ঘড়ঘড় শেb আলীর সদর্ারপাড়ার বািড় েত মাnাফ কাকার ঘর 
েথেক েভেস আসা েসলাই েমিশেনর শেbর কথা মেন পেড়। 
আলীর মেন হয় গত কেয়ক বছের েস আর তার মা িনেজেদর 
ঠাঁই েথেক নেড় kেম দিkণপূেব pথেম পdপুkর, তারপের 

বkলতলায় ঠাঁই েপেলা। এই ঠাঁই েয সামিয়ক েসটা বুঝেত 
কষ্ট হয় না। খাস জিম দখল কের েতালা ঘর েথেক েয েকান 
সময় উেcদ হেয় েযেত হেত পাের। তারওপর েজার আলাপ 
চলেছ খুব শীিঘর্ েদেশ আজাদী এেস যােব, সােয়বরা িবেলেত 
েফরত যােব, আর মুসলমানেদরেক পািকsােন পািঠেয় েদয়া 
হেব। সুেরন েয বেলিছল ঘিটবািটসুd েদশ েথেক তািড়েয় 
েদেব েশষেমশ েসটাই সিতয্ হেত যােc।

এর কেয়ক বছর পের একিদন সিতয্ সিতয্ আলী আর 
তার মােক dেটা পঁুটিল সmল কের আরও পূেব চেল েযেত 
হেয়িছেলা। ে েন কের কলকাতা েথেক েগায়ালn, েসখান 
েথেক sীমাের কের নারায়ণগঞ্জ, আবার েসখান েথেক ে েন 
কের ঢাকার ফুলবািড় য়া েsশেন — এক অজানা েদশ 
পািকsােন, েযখােন তার ঊধব্র্তন েচৗd পুrেষর েকউ কখেনা 
যায়িন। আলীর পঁুটিলেত কেয়কটা কাপড় আর দরকাির িকছু 
িজিনেসর সােথ dেটা অদরকাির িজিনস িছেলা — একটা 
আশুেতাষ েদেবর ‘ইংিলশ-বাংলা অিভধান’, আর একটা 
রবীndনাথ ঠাkেরর ‘সঞ্চিয়তা’। 

পািকsােন আলী আর তার মােয়র কী হেলা, আর তার 
ভাই নবীই বা েকাথায় েগেলা েসসব আেরক গl। ওসব অনয্ 
েকান িদেনর জনয্ েতালা থাক।

১৯৩৪ েথেক ১৯৪৬, sান : হাওড়া েজলা
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িবেdেষর ঘরবসিত
েসাসাল সাইেট এক অনুজpিতম আমায় একিট েপােs টয্াগ 
কেরিছেলন। তlাস করেত িগেয় েদিখ েসটায় ‘গrেখার 
িহnু’েদর সােথ অিsেtর pমাণ িদেত ‘শুেয়ারেখার 
মুসলমান’ েদর আওয়াজ িদেত বলা হেয়েছ। েসই সুবােদই 
আমায় টয্ািগত করা হেয়েছ আর িক। শুেয়ার িকভােব রাnা 
করেল কতটা সুsাd হেত পাের তা িনেয় েসিমনােরর আgহী 
ে াতা আিম িনিশ্চত,তেব এই খাদয্gহেণর অেভয্স আমার 
েসkলারেtর ইিঙ্গতবাহী পাইলট কার হেয় দাঁিড়েয়েছ, এইেট 
ধারণায় আেসিন।

তার েচেয়ও বড় আগমাকর্া ছাপ হল ওই ‘শুেয়ারেখার 
মুসলমান’ বা ‘গrেখার িহnু’। এতকাল যাবত মানুষ বেল 
েচনােত েচেয় যিদ িনেজেদর এইসব টয্ােগ িচনেত হয় তাহেল 
েবশ ভজকট লােগ বইিক। 

অয্াdূর েলখার পর মেন হল েয তাহেল িক আিম 
আমার পিরবারসূেt পাওয়া ধমর্ীয় পিরচয়টা েক েকােনাভােব 
েনেগিটভ েদয্াতক মেন করিছ? আমার কােছ যিদ ধমর্ 
িবষয়টা grtহীন হয় তাহেল েক িক ধমর্ীয় পিরচেয় আমােক 
িচনেত চাইেছ তােত আমার এত মাথাবয্থা কয্ােনা? নািক 
dিনয়ােজাড়া মুসিলম পিরচেয়র সােথ েযভােব সntাসবাদী 
ছাpা জুেড় যােc তােতই শংিকত হেয় েসই পিরচেয়র সােথ 
িনেজেক জড়ােত চাইিছনা।

pশ্নgেলা েগালেমেল। িকছুিদন আেগ েসাসাল সাইেট 
এক পিরিচতা িলেখিছেলন েয েযেহt ইসলাম ধমর্ালmীরা 
dিনয়ােত েটরিরজম চালােc েসেহt ভারেত তােদর মতন 
মানুেষরা, অথর্াৎ িকছু সংখয্ক িহnুরা মুসিলমেদর pিত 
ঘৃণা এবং অিবশব্াস েপাষণ করেত বাধয্ হেcন।নইেল েতা 
তারা অয্ািdন মুসিলম েবরাদরেদর বুেকর িভতরই বিসেয় 
েরেখিছেলন ইতয্ািদ ইতয্ািদ।

মেনািবদ েমািহত রণদীপ পদবী না থাকার জনয্ যাদবপুের 
ঘর পান িন। এই অধেমর েkেtও একই বয্াপার ঘেটেছ। বার 
কেয়ক পছn হওয়ার পরও েশষমুhেতর্ সংিশ্লষ্ট বািড়ওলারা 

যখন িপিছেয় যািcেলন, তখন বাধয্ হেয়ই েbাকারেদর 
িজেjস কির েয এরম িসিরয়াল িরেজকশেনর কারণ িক। 
বািকরা এিড়েয় েগেলও এক েbাকার sষ্টতই জানােলন েয 
আমার আরিব নাম টাই এেkেt মূল দায়ী। অথর্াৎ, আিম, 
মাহফুজ আলম, আমার নােমর কারেণ বািড়ভাড়া েপেত 
পািরনা।

েভেব েদখলাম েয আমার ইয়ার েদাs েবরাদর েকউ 
িনঘর্াত আইিসেস নাম টাম িলিখেয়েছ। িকংবা ওপার বাংলায় 
যখন িহnুেদর বািড় েপাড়ােনা হয়, তখন আিমও েসখােন 
হাত লািগেয়িছলাম িনিশ্চত, িনেদনপেk ভিবয্ষেত জঙ্গী হেবা 
এরমটা ীভৃg কেয়েছন, নইেল আিম bাতয্ হিc কয্ােনা।

এবং সমীকরণটা সিতয্ই বড্ড েসাজা। তািলবানরা নাইন-
ইেলেভন ঘটােল েগাটা dিনয়ার তাবৎ মুসলমান েক তার 
দায় িনেত হয়।িকnt কােঠর িসnুেক েগাপন মারণাst েখাঁজার 
ছেল েকােনা েদশেক শ্মশান কের েফলেলও pথম িবেশব্র 
েদশgিলর আবার পের একটা ফমর্াল ভুল sীকার করেলই 
সব িমেট যায়।

অতএব, আিম আমার ধমর্ীয় পিরচেয়ই dিনয়ােত ইসলািম 
জঙ্গীরা েয েযখােন যা িকছু kকীিতর্ করেছ তার দায়ভার বহন 
করেত বাধয্। ২০০২ সােলই একিট সমৃd েজলাশহের আমার 
সহ-গেবষক িজয়াউল হকেক তার বnুর েমেসর বািড়ওলা 
মুসিলম বেল েবর কের িদেয়িছেলন। ১৯৮০ এর েশষিদেক 
আমার এক পিরিচতা সেবর্াc েযাগয্তাসmn হওয়া সেttও 
মুসিলম হবার দrণ skেলর চাকিরেত যােত না েনওয়া হয় 
তার জনয্ েসেkটািরর কােছ দরবার কেরিছেলন েসখানকার 
িকছু সংখয্াgr িশিkকা।সিনবর্n অনুেরাধ িছল েয েদখেবন 
েকােনা মুসলমান যােত না েঢােক। ষােটর দশেক বােস 
আমার এক চাচােক িসট েথেক tেল বলা হেয়িছল পািকsান 
চেল েযেত।

একটা সাধারণ সমীকরণ েদওয়া হয় েয েদশভােগর 
ফেল ওপার েথেক িভেটমািট েছেড় অতয্াচািরত হেয় েযেহt 
চেল আসেত হেয়েছ েসেহt এই মুসিলম িবেdষ। সিতয্ই 

কািফরনামা... 
রাণা আলম
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িক তাই? সাতপুrেষর ঘিট, জীবেন পdার ধাের যান িন, 
এমন মানুষজনও েতা কম েনই যারা এই ঘৃণা আর িবেdেষর 
উtরািধকার বহন কেরন না।

তাহেল িক এই ঘৃণার সবসময়ই িক সঙ্গত কারণ থােক? 
নািক, শতাbীর পর শতাbী এভােবই িনকটতম pিতেবশীেক 
িবnুমাt না েজেন ঘৃণা কের যাওয়া যায়?

হয়ত যায়, নয়ত dই বাংলায় এই ঘৃণাজীিবরা এত মাথা 
tলেছ িক কের?
সিহ শিরয়ত এবং নবয্ছাগ তtt
এই বাজাের মুসলমানt িনেয় িলখেল নবয্ ছাগ সnানেদর 
‘সিহ মুসলমান’ িথওির িনেয়ও d-চার কথা বলা দরকার। 
নইেল পীর সােয়ব েগাঁসা হেবন।

িpn আেনায়ার শা েরােডর পাশ িদেয় যাওয়ার সময় 
গািড় েথেকই একটা েপাsার নজের এেলা। েলখা রেয়েছ 
ভারেতর মুসলমােনরা সবরকম অতয্াচার সেয় যােব িকnt 
শিরয়েতর উপর হাত িদেল সহয্ করেবনা। ইতয্ািদ ইতয্ািদ।

শিরয়ত িক েসটা িনেয় যারা েচlান তােদরও সbার 
ধারণা sষ্ট আেছ িকনা তা িনেয় িবsর েকােশ্চন আেছ। 
এই নবয্ ছাগসnােনরা চান েয েমেয়রা েবারখা পrক,পদর্া 
কrক, িতন তালাক েমেন িনক, বh িববাহ েমেন িনক 
ইতয্ািদ ইতয্ািদ। িকnt শিরয়ত মানেল cির করেল হাত কাটা 
উিচত, বয্ােঙ্ক জমােনা টাকায় সুদ েনওয়া উিচত না ইতয্ািদ 
নানািবধ হারাম কােজর hkমনামা রেয়েছ। েসgেলা মানার 
বয্াপাের বয্gতা েদখা যায় না িবেশষ।

শিরয়েতর যাবতীয় grt ওই েমেয়েদর উপর দখলদাির 
ফলােনার জনয্। এই িতন তালােকর চkের অসংখয্ মুসিলম 
মিহলা ভুগেছন। তা িনেয় পােসর্ানাল ল েবােডর্র মাথা বয্থা 
েদখা যায় িন অয্ািdন। েযমিন অতয্াচািরত মিহলারা েকােটর্ 
েগেলন অিm েমাlাসােয়বেদর মেন হল েয েহঁdেদর েদেশ 
আমােগা পাক ধেmাডা এবাের েগল আরিক।

অমিন তারা শিরয়ত কত ভােলা তার বয্খয্ােন েনেম 
পড়েলন। এই িববাহ িবিcnা অসহায় মুসিলম মিহলােদর 
জনয্ তােদর hদয় কতটা কাতর েসটা েসইেট েবাঝাবার জনয্ 
িমিটং িমিছল শুr হেয়েছ। িতন তালােকর অপবয্বহারীর 
িবrেd বয্বsা েনওয়া হেব এও অমৃতভাষণ েশানােলন। 
িকnt আজ অিb িঠক কতজেনর িবrেd বয্বsা িনেয়েছন 

েসইেট জানােত পারেলন না।
েমাlাসােয়বেদর কীিতর্নামা এখােনই েশষ নয়। 

পয্ােলsাইেন মুসলমােনেদর উপর ইজরােয়ল অতয্াচার 
করেল তারা কলকাতায় িমিছল কেরন। পােশর েদশ 
বাংলােদেশ সংখয্ালঘু িহnুরা অতয্াচািরত হেল দার-উল 
ডয্ােশর অজুহােত মুখ বn রােখন।এমনিক মায়ানমার 
েথেক তাড়া খাওয়া েরািহঙ্গা মুসলমােনেদর বাংলােদশ েফর 
তাড়ােলও তারা িকসুয্ েদখেত পান না। ধিনয্ দৃিষ্টশিk বেট।

pতয্n gােমর ইskেল মাsাির কেরিছ বছর 
পাঁেচক।েসখােন রাজবংশী আর মুসলমােনেদর বাস। 
েবিশরভােগর অথর্ৈনিতক অবsা খারাপ। েতেরা-েচৗdেতই 
েমেয়েদর িবেয় হয় আর বােরা-েতেরা েতই েছেলরা েলবার 
খাটেত যায়।kাস িসেkর েমেয়, তার নাম ধরা যাক েজসিমনা, 
েস skেল আেসনা িনয়িমত। মাsার মশাই বকাঝকা করেছন। 
েমেয়িট দাঁিড়েয় cপচাপ েকঁেদ যােc। তার অিভভাবক েক 
ডাকা হল। মা এেলন।

জানলাম িতিন পাঁচ সnােনর জননী।তার sামী 
তােক তালাক িদেয় gােমই আেরকটা িবেয় কের িদিবয্ 
আেছন।আেগর stী দূের থাক, সnানেদর দািয়t অবিধ েনন 
না। এই অসহায় মিহলা sামীর িবrেd েখারেপােষর মামলা 
লড়েছন। িবঁিড় েবঁেধ সংসার চালান। েস কােজ তার kাস 
িসেkর েমেয়েকও হাত লাগােত হয়।তাই েস skেল আসেত 
পােরনা। মামলা লড়ার জনয্ pাkন sামীর েলােকরা তােক 
রাsায় েফেল িপিটেয়েছ।

এই অসহায় মিহলা েক তার ধমর্, ধেমর্র মুrbী আর 
তার ঈশব্র-েকউই েকােনা সাহাযয্ কেরিন।sামী তালাক িদেয় 
আেরকটা িবেয় কের। বােপর বািড় সmn হেল েমেয়টার তাও 
একটা সহায় থােক। বােপর বািড় গিরব হেল েসই েমেয়র িক 
হয় েসই েখাঁজ ইসলাম ধেমর্র মুrbীরা েনন না। আজ যখন 
মুসিলম েমেয়রা িতন তালােকর িবrেd েকােটর্ িগেয়েছন, এ 
kpথা রদ করার জনয্ আওয়াজ tলেছন, তখন মুrbীেদর 
মাথায় হাত পেড়েছ।

ইসস! মাইয়া মানুেষরা অিধকার চাইেছ? অয্ােtা বড় 
bাসেফিম িক সহয্ করা যায়?সুিpম েকাটর্ মাঝখােন না থাকেল 
তারা অয্ািdেন আেরক খানা ফেতায়াবািজই কের েফলেতন। 
েনহাত ভারত একিট ‘কািফর’ দয্াশ। তাই িজnাসােয়েবর 
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কথানুসাের যিsন দয্ােশ যিsন কদাচার ইতয্ািদ ইতয্ািদ।
মামলার ফল িক হেব েবাঝা যােcনা এখনও। তেব 

মুসিলম পােসর্ানাল ল েবাডর্ নােমর েয আজব িচজিট 
রেয়েছন তার মুrbীরা িবপােক পেড় এখন বলেছন েয েয 
তালাক েদেব তােক সামািজক বয়কট করা হেব। কািজরা 
তালাক আটকােবন ইতয্ািদ ইতয্ািদ। এসব ‘েবহদ বেকায়াস’ 
শুনেল বীরভূম সীমােnর েসই pািnক gােমর পাঁচ সnানসহ 
তালাকpাpা েসই অসহায় মিহলার কথা মেন পেড় আমার।

িশিkত মুসিলমেদর মেধয্ েথেকও এখন িতন তালােকর 
িবrেd আওয়াজ উঠেছ, এইটাই সবেচেয় ভােলা লkণ।

িটপু সুলতান মসিজেদর ইমাম, থুিড় pাkন ইমাম, 
বরকিত সােয়ব pায় েধালাই েখেয় যািcেলন িকছু মুসিলম 
যুবেকর কােছ। তাpর তার সােধর লালবািত আর মসিজেদর 
ইমামt, dইই আপাতত েখায়া েগেছ।িনেজেক মুসিলমেদর 
মসীহা েভেব শাসকদেলর pিত আনুগতয্ pয্াকিটস করা 
বরকিত সােয়ব এর িশেk হল িকনা জািননা, তেব এখান 
েথেক আেলার িদশা েতা েদখা যােc বেটই।

বছেরর পর বছর ধের কতকgেলা ধেমর্াnাদ িনেজেদর 
যাবতীয় মুসিলেমর মুখপt ধের িনেয় কােক েভাট েদওয়া 
উিচত, কী করা উিচত, কােক বয়কট করা উিচত তাই িনেয় 
ফেতায়াবািজ চািলেয় েগেছ।সময় এেসেছ এেদর ঘাড়ধাkা 
িদেয় েবাঝােনা েয তারা আর যাই েহাক ভারেতর মুসিলমেদর 
‘মসীহা’ নয়।

বরকিতর িবrেd pথাগতভােব িশিkত, অিশিkত সব 
ে িণর মুসিলমরা মুখ খুেলেছন।তােদর pিত অিভবাদন 
থাkক।তার সােথ থাকেছ িকিঞ্চৎ আশংকাও। বরকিত 
সেরেছন। েসই জায়গায় েযন অনয্ ‘বরকিত’ না এেস বেস।

বছর খােনক আেগ, জৈনক ‘সিহ’পnী আমায় েহেসই 
বেলিছেলন,

“নামাজ পেড়ন না, েরাজা রােখন না। আবার ইফতােরও 
িদিবয্ েখেত বেসন, িবজয়ার িমিষ্ট েখেতও িহnুেদর বািড় 
যান। আপিন ভাই মুসলমােনেদর মেধয্ পাkা েবেনাজল”।

েবাঝােব েক েয যিdন ইফতাের হািলম আর িসমাই হেব 
তিdন ইফতাের না বসাটা চরম bাসেফিম। েখাদাতলার এতটা 
িবrেd আিম কখনই েযেত পারেবানা। এবং পুেজার সময় 
দশমীর মেধয্ একিদন অmানেদর বািড়েত আমার জনয্ খািসর 

মাংস রাnা হয়। েসইেট না েখেল আমার েতা নরেকও sান 
হেবনা। এতবড় মহাপাতক িক আিম হেত পাির। আর আমার 
িবrেdই যত কথা? েকারবািণর সময় gেcর সংখয্াgr 
মহাপাতক এেস ‘ভাই, েকারবািণেত খাওয়ািব না?’ বেল গr 
আর খািসটা pায় েশষ কের িদেয় যায়, তার েবলা?

িকnt আমার সিহ ভাই েবরাদর রা না চাইেলও যুগধেমর্র 
চােপ আিম েসই েবেনাজল হেয়ই রেয় যািc।

েসাসাল সাইেট এেস মুসিলমেদর একিট pজািতর 
সােথ আমার পিরিচিত হয়। এরা েবিশরভাগই উcিশিkত 
এবং pিতিষ্ঠত। pচnরকম আরএসএস িবেরাধী। যখন 
বানরেসনােদর িবrেd িলখতাম, এনারা ে n িরেকােয়েsর 
বনয্া বইেয় িদেতন।সমসয্াটা শুr হল যখন এনারা আিবষ্কার 
করেলন েয ইসলািমক ফাnােমnািলজম এর িবrেdও আিম 
িলেখ থািক। অকথয্ গালাগাল, বয্িk আkমণ িকছুই বাদ 
যায় িন। খঁুেজেপেত েদেখিছলুম েয এরা অগর্ানাইজড। মূলত 
শাসকদেলর ছtছায়ায় থােকন। বয্িkগত অিভমত হেc েয 
এরা খুব kিতকারক ভাইরাস।

অবশয্, এই pজািতেদর সংখয্াgrর মেধয্ও েদখা যায় 
pবলভােব। তারা ইsািমক ফাnােমnািলজম এর িবrেd 
েসাcার িকnt আরএসএস তােদর কােছ একিট উপকারী 
সংগঠন মাt।

সংখয্াgrর আরিশ
েজনােরল িবিপন রাওয়াত েক অধয্াপক পাথর্ চয্াটািজর্ 
জািলয়ানওয়ালাবােগর kখয্াত েজনােরল ডায়ােরর সােথ 
tলনা কেরেছন বেল বানর সnানেদর িবsর েগাঁসা হেত 
েদখিছ।‘জািsিসয়া’ ভাsযর্িট যখন বাংলােদশ সুিpম েকােটর্ 
আবার পুনঃsািপত হল তখনও এভােবই িকছু ছাগ সnানেদর 
েগাঁসা হেত েদেখিছলাম।সmpিত একিট সাkাৎকাের িবিপন 
রাওয়াত জািনেয়েছন েয এ িবষেয় িতিন েকােনা pিতিkয়া 
েদেবন না। তার মেত মানুষই ে ষ্ঠ িবচারক। এবং একিট বাকয্ 
েযাগ কেরেছন েযিট েকাট করিছ- “সংখয্াগিরেষ্ঠর িসdাnই 
সিঠক বেল গণয্ হেব।”(এই সময় । ৯ জুন, ২০১৭)

েশেষর বাকয্িট ভাবােc। সংখয্াগিরষ্ঠই িক তাহেল 
েশষকথা?

বাংলােদেশ েহফাজত েদশ েথেক সমsরকম মূিতর্ 
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অপসারেণর দািব tেলেছ। আশংকার িবষয় হল হয়ত েদখা 
যােব বাংলােদেশর সংখয্াগিরষ্ঠ মানুষই তাইই চান। তা 
চাইেলই িক েসটা ৈবধ হেয় দাঁড়ােব?

আেরকটা িবষয় হল এই েয সংখয্াগিরেষ্ঠর চাওয়াটাই 
হয়ত আপাত ৈবধতা পায় এবং sাভািবক বেল গণয্ হয়।

আমার শহর বহরমপুের েমাহন েমােড় একটা হনুমান 
মিnর গিজেয় উেঠেছ। এবং েসটা রাsা দখল কের sায়ী 
কাঠােমা গেড়ই। এই শহেরর সবর্জন েdয় অধয্াপক 
দাশর্িনক েরজাউল কিরম (কিথত আেছ েয গালর্স কেলেজ 
সরsতী পূেজার পর অনুিষ্ঠত bাhণ েভাজেন এনােক সবর্ােg 
বসােনা হত) এর মূিতর্টা pায় ঢাকা পেড় েগেছ মিnেরর 
আড়ােল। েপৗরসভার েহলেদাল েনই। সbাই এটােক 
sাভািবক বেলই ধের িনেc। জাs ভাবিছলাম ওখােন একটা 
মসিজদ গেড় উঠেল িক িরঅয্াকশন হত?

সংখয্ালঘুেক িক তাহেল সংখয্াgrর sাথর্ েমেন চলেত 
হয়? pশ্নটা েগালেমেল। আমার শহেরই থােকন িজনাত 
েরেহনা ইসলাম। কিব। েপশায় িশিkকা। েঘার নািsক। 
িকnt িতিন চাইেলই েতা আর হেcনা। িতিনও মােঝমেধয্ 
ভুেল যান েয তার একিট আরিব নাম আেছ। তাই িতিন েখাদ 
বহরমপুেরই সতীমার গিলেত ফ্লয্াট িকনেত পান না। sানীয় 
িবধায়েকর কােছ েগেল িতিন জানান েয ওখােন জাgত মিnর 
আেছ, তাই েকােনা মুসলমান েক ফ্লয্াট িবিk করা যােবনা।

এ pসেঙ্গ মেন পড়েলা, মুসলমােনরও পিরচয়সূচক ছাpা 
থােক। বh জায়গায় শুেনিছ, ‘tই মুসলমান, িকnt েতােক েতা 
আমােদর মতই মেন হয়’।

মুসলমােনরা তাহেল কয্ামন হয়? মুসলমান মােনই িক 
েজাbা, মাথায় টুিপ আর দািড়? ঈেদর িবjাপেন িবপণীgিল 
েয kতর্া-পাজামা আর েবারখাপরা মুসিলম দmিতর ছিব 
িদেয় টাইপকাs কের যায়, তার সােথ কতটা িমল আেছ 
বাংলার মুসলমােনেদর?

বাংলার মুসলমান মােনই িক তািলবািন ফেতায়াবােজ 
িবশব্াসী ধমর্াn একিট pজািত? তারা িক সকাল িবেকল েগাs-
rিট খায়? চারেট কের িবিব েপােষ এবং gেcর বাcা পয়দা 
কের?

আমার পরম সুhদ অmান জািনেয়িছেলন েয সংখয্াগrর 
একটা অংশ মুসিলমেদর সmেকর্ ঘৃণা েপাষণ কের। েস ঘৃণার 

কারণ বা যথাথর্তা িনেয়ও তারাও ওয়ািকবহাল নয় হয়ত িকnt 
তােত ঘৃণার ভাগটা কম পেড়না।

আমার pথম চাকির একিট বhজািতক সংsায়। েসখােন 
আমার এক সহকমর্ী কথায় কথায় একিদন বলেলন,

“েতােদর বািড়েত িক েরাজই িবিরয়ানী মাংস হয়?”
বাংলার মুসলমানও ডাল-ভাত খায়। dিদন পরপর 

িবিরয়ানী েখেল তােকও হজেমর অসুধ েখেত হয়। sভাবতই 
েস মঙ্গল gহ েথেক আেসিন, এইটাই অেনেক েবােঝন না বা 
বুেঝ উঠেত চান না।

একটা কথা বরাবরই শুেন আসিছ েয মুসলমােনরা 
নািক গr ছাগেলর মতন বাcা িবেয়ায়। gজরাত গণহতয্ার 
পর িরিফউিজ কয্াm gেলােক বাcা িবেয়ােনার কারখানা 
বেলিছেলন এক ৫৬ ইিঞ্চ ছািতর েনতা। আেরক ধমর্ীয় েনtী 
েতা kkেরর সােথ tলনা কেরিছেলন।

২০১১ এর েসnাস অনুযায়ী মুসিলমেদর জnহার ৪.৯% 
কেমেছ েযটা ভারেতর ধমর্ীয় জনেগাষ্ঠীর মেধয্ সবেথেক 
েবিশ (http://indianexpress.com/article/opinion/col-
umns/myth-of-muslim-growth/)।সাচার কিমিটর িরেপাটর্ 
অনুযায়ী ভারেতর মুসিলমেদর একটা বড় অংশই অিশkা 
আর দািরেdয্র মেধয্ ডুেব আেছ। পেরর েকােনা িকিsেত 
এ সংkাn তথয্ েদবার ইেc রইেলা।পিরবার পিরকlনা না 
থাকার কারণ িক ধমর্ নািক দািরdয্-অিশkা এবং সেচতনতার 
অভাব?

আদয্n চাষীবািড়র সnান আমার আbারা পাঁচ ভাইেবান। 
আbা েলখাপড়া িশেখেছন। pিতিষ্ঠত হেয়েছন। আমরা dই 
ভাই। আমার d নmর চাকির’েত এক সহকমর্ী িছেলন ভজন 
রজক। নদীয়ার এক gােম বািড়। তারা পাঁচ ভাইেবান। ভজন 
লড়াই কের উেঠ এেস আজ pিতিষ্ঠত। তার িকnt একটাই 
সnান।

এখনকার সমেয় কটা িশিkত সেচতন মুসিলম পিরবাের 
িতন-চারেট সnান েদখা যায়? তাহেল দািরdয্-অিশkা 
জিনত অসেচতনতার kফলেক ধেমর্র টয্ােগ দািগেয় েদওয়ার 
রাজনীিতটা কার sােথর্ করা হয়?

েকােনা সভয্িশিkত েদেশই িতন তালাক বা বhিববােহর 
মতন pথা থাকা উিচত নয়।আর িসলভার লাইিনং টা হেc 
েয এর িবrেd মুসিলমেদর মেধয্ েথেকই আওয়াজটা উঠেছ।
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েভাটবয্ােঙ্কর রাজনীিত অথবা রাজনীিতর েভাটবয্াঙ্ক
িকছুিদন আেগর কথা, জৈনক েগামাতার সnান েদখলাম 
পিশ্চমবেঙ্গর মাননীয়া মুখয্মntীেক মমতাজ েবগম বেল 
উেlখ কেরেছন। কারণ িতিন নািক খািল মুসলমােনেদরই 
দয্ােখন।তাই বাংলার সব মুসলমান তােকই েভাট দয্ায়। এর 
আেগ বলা হত বাংলার মুসলমােনরা খািল িসিপএম েক েভাট 
দয্ায়। তারও আেগ মুসলমােনরা শুধু কংেgস েকই েভাট 
িদত।

অথবা অিধকাংশ মুসলমান িমেল েযেহt এককাট্টা 
হেয় েভাট দয্ায়, তাই তারা তথাকিথত েভাটবয্াঙ্ক। সহজ 
সমীকরণ। অংক েশষ।

তাই িক? আমার বািড় মুিশর্দাবাদ। িবেdেষর িবষ 
ছড়ােনার অনয্তম কািরগর ী রিnেদব ধারাবািহক কলােম 
েয েজলার মুসলমােনরা িহnুেদর উপর অবণর্নীয় অতয্াচার 
নািমেয় েমাগিলsান গড়ার েচষ্টায় রত আেছ বেল pচার 
করিছেলন এককােল েসই েজলার েলাক।

মুিশর্দাবােদ ৬৭% মুসিলম। এখােন অয্ািdন লড়াইটা হত 
িসিপএম কংেgেসর মেধয্। এবং েসটা হাড্ডাহািড্ড। এখন 
মাথা গিলেয়েছ tণমূল।মুসিলম েভাট যিদ একেচিটয়া হেয় 
একিট দলই েপত, তাহেল বািক দলgিল লড়াইেতই আসেতা 
না। েশষ িবধানসভা েভােটও িসিপএম,কংেgস, tণমূল 
িতনিট দলই আসন েপেয়েছ (েঘাড়া েকনােবচা বােদ, অবিশয্ 
েঘাড়ারাও অয্ােতা িনlজর্ভােব িবেকােতা িকনা সেnহ)।

pধান রাজৈনিতক দলgিল সবাই যিদ মুসিলম েভাট েপেয় 
থােক তাহেল ‘মুসিলম েভাটবয্াঙ্ক’ কথাটা আেস েকােtেক?

মুসিলমরা মূলতঃ িবেজিপেক েভাট েদয়না বেলই িক এই 
েভাটবয্ােঙ্কর ধারণার উৎপিt? জামাত বা মুসিলম লীেগর 
মতই িবেজিপ একিট িনিদর্ষ্ট ধমর্েক এনেডাসর্ কের। েসই ধেমর্র 
িভিtেত তারা িবেভদ আর িবেdেষর িবষ ছড়ায়।জামাত েক 
েয যুিkেত েভাট েদওয়া উিচত নয়, েসই একই যুিkেত 
েকােনা িশিkত সেচতন মানুেষরই িবেজিপেক েভাট েদওয়া 
উিচত নয়।

আেরকটা pচিলত ধারণা হেc েয অমুক ইমাম বা তমুক 
পীরজাদা বাংলার মুসিলম েভাট িনয়ntণ কেরন।হােমশাই 
েদখা যায় েয অমুক ইমাম বা তমুক পীরজাদা রাজৈনিতক 

দেলর েনতােনtীর পােশ বেস বাণী িদেcন েয এই 
পিলিটকয্াল খcরটাই বাংলার মুসলমানেদর ভরসা এবং 
বাংলার মুসলমােনেদর এেকই েভাট েদওয়া উিচত।

বাsেব এনােদর েভােটর চালিচেt েকােনা pভাব েনই। 
কােজর সুবােদ খুব pািnক gােম িগেয়ও েদেখিছ অিশিkত 
দিরd মুসলমান হােত বা কােsেত বা ঘাসফুেল েভাট দয্ায়, 
দেলর পk িনেয় jািতgিষ্ঠর সােথ মারিপট কের েজেল যায় 
িকnt অমুক ইমাম বা তমুক পীরজাদার কথায় নােচনা।

এও েশানা যায় েয মুসলমােনরা নািক ধমর্ েদেখ েভাট 
দয্ায়। তথাকিথত মুসিলম bাদারhেডর নােম। অয্ামনটা 
দািব করিছনা েয েভাট েদওয়ার েkেt ধমর্ীয় সুড়সুিড়টা 
ময্াটার কেরনা। িনশ্চয়ই কের। কেয়কটা েলাকসভা আেগ 
মুিশর্দাবােদই বাম কয্ািnেডট মইনুল হাসােনর েলখা বই 
এর একিট িনিদর্ষ্ট পাতা িলফেলট আকাের িবিল কেরিছল 
িবেরাধীদল। মইনুল হাসানেক ইসলাম িবেরাধী pমাণ করার 
েচষ্টা হেয়িছল। এবং তার pভাবও েভােটর বােk পেড়িছল।

িকnt এটা সামিgক উদাহরণ নয়। আংিশক মাt। ৬৭% 
মুসলমােনর বাস জঙ্গীপুর েলাকসভােত েজেতন বামুন সnান 
অিভিজৎ মুখািজর্।েসখােন মুসিলম দলgিল সরাসির pাথর্ী 
েদওয়া সেttও।

এবার মুিশর্দাবাদ আর মালদার পাঁচটা েলাকসভা আসেনর 
েভােটর একটু তttতালাশ করেবা। এই পাঁচিট আসেনই মুসিলম 
ধমর্ীয় দলgিল pাথর্ী িদেয়িছল।এই েজলাdিট েবেছ েনবার 
কারণও আেছ। কারণ আরএসএস ধারাবািহকভােব pচার 
চািলেয় যােc েয এই েজলাdিটেত েযেহt সংখয্াgrরাই 
মুসলমান, অতএব তারা পািকsানপnী।

মুিশর্দাবাদ েজলােত েলাকসভা আসন িতনেট- বহরমপুর, 
জঙ্গীপুর এবং মুিশর্দাবাদ। ৬৭% পপুেলশন মুসলমান। 
বহরমপুের িবজয়ী pাথর্ী অধীর েচৗধুরী। জামাত এ েশরাtল 
মুsািকম আর ইিnয়ান ইউিনয়ন মুসিলম িলগ এবং মুসিলম 
েঘঁষা এসিডিপআই, িতনেট দল িমেল েমাট েভাট েপেয়েছ 
২০৮৩৩। আর চtথর্ sােন থাকা িবেজিপ pাথর্ী একাই 
েপেয়েছন ৮১৬৫৬ িট েভাট।

জঙ্গীপুর েলাকসভােত িবজয়ী pাথর্ী অিভিজত 
মুখািজর্।মুসিলম েঘঁষা এসিডিপআই, ডিbউিপআই আর 
জামাত এ েশরাtল মুsািকম, িতনেট দল িমেল েমাট েভাট 
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েপেয়েছন ২৯০৫১। আর চtথর্ sােন থাকা িবেজিপ pাথর্ী 
েপেয়েছন ৯৬৭৫১ িট েভাট।

মুিশর্দাবাদ েলাকসভােত জয়ী pাথর্ী বদrেdাজা 
খান।মুসিলম েঘঁষা এসিডিপআই,ডিbউিপআই,ইিnয়ান 
ইউিনয়ন মুসিলম িলগ আর এআইইউিডএফ, চারেট দল 
িমেল েমাট েভাট েপেয়েছ ২৯১৭১। আর চtথর্ sােন থাকা 
িবেজিপ pাথর্ী েপেয়েছন ১০১০৬৯ িট েভাট।

৬৭% মুসলমােনর েজলার মুসলমােনরা সরাসির ধমর্-
যুk দলgিলেক েমাট েভাট িদেয়েছ ৭৯০৫৫ িট। আর 
৩২% িহnু অধুয্িষত এই েজলােত িবেজিপ েভাট েপেয়েছ 
২৭৯৪৭৬ িট, pায় সােড়-িতনgণ।

এরপেরও শুনেত হেব শুধু মুসলমােনরাই ধমর্ েদেখ েভাট 
দয্ায় আর খািল মুসিলম েভাটবয্াঙ্কই হয়?

মালদা’েত আিস। েলাকসভা আসন dেটা। মালদা উtর 
আর মালদা দিkণ।

মালদা উtের িজেতেছন েমৗসম নূর। েসখােন মুসিলম 
েঘঁষা ডিbউিপআই আর এআইইউিডএফ িমেল েভাট েপেয়েছ 
১১৭৭৮ িট। চtথর্ sােন থাকা িবেজিপ pাথর্ী েপেয়েছন 
১৭৯০০০ িট েভাট।

মালদা দিkেণ িজেতেছন আবু হােসম েচৗধুরী।মুসিলম 
েঘঁষা দল এআইইউিডএফ, এসিডিপআই, জামাত এ 
েশরাtল মুsািকম আর ইিnয়ান ইউিনয়ন মুসিলম িলগ িমেল 
েভাট েপেয়েছ ৪০৮১৮িট। িdতীয় sােন থাকা িবেজিপ pাথর্ী 
েপেয়েছন ২১৬১৮১িট।

মালদা েত সবকিট মুসিলম েঘঁষা দলgিলর েমাট pাp 
েভাট ৫২৫৯৬িট। আর িহnুtবাদী িবেজিপ েপেয়েছ 
৩৯৫১৮১ িট।pায় সােড়-সাত gণ েবিশ।

ধেমর্র সুড়সুিড়েত খািল মুসলমােনরাই েভাট েদয়না। 
িকnt অপবাদটা শুধু মুসলমােনেদরই েজােট কয্ােনা?

িকnt এটাই িক একমাt বয্খয্া? না আরও বয্খয্া আেছ?
গত কেয়কিট েভােট িবেজিপর েভাট বাড়েছ। আচমকা 

িকnt িবেজিপর েভাটার রা জn েনয় িন। এেদর অিধকাংশই 
অনয্ দেলর েভাটার িছেলন। এেদর অেনেকই বh আেগ 
েথেকই িভতের িভতের িবেজিপ মাইেnড িছেলন। িকnt 
িবেজিপ েভােট েজতার মতন অবsায় িছলনা বেল এরা অনয্ 
কাউেক েভাট িদেতন।এখন িবেজিপ েজতার জায়গায়, তাই 
িবেজিপেক pকােশয্ই েভাট িদেcন।

তাহেল িক মুসিলম েভাটার েদরও একই পিরণিত হেব? 
মুসিলম ধমর্ীয় দলgেলা েযভােব শিkসঞ্চয় করেছ তােত এই 
আশংকার যেথষ্ট কারণ থাকেছ।

                       
েশষকথা
এই pবল েমrকরেণর হাওয়ায় জামাত আর আরএসএস 
দাঙ্গার উsািন ছড়ােc েগাটা বাংলায়।িশkা,sাsয্,কমর্সং
sােনর মতন জrির pশ্নgিলেক বাদ িদেয় সেচতনভােব 
মিnর,মসিজদ,গr িনেয় মানুষেক বয্s রাখার অপpয়াস 
চলেছ।rেখ দাঁড়ােনাটা িনেজর sােথর্ই দরকার। আgন 
লাগেল েসটা েয কাrর ঘর েবেছ েপাড়ােবনা েসই সারসতয্টা 
েবাঝা pেয়াজন।শুভ ইিঙ্গত এইটাই েয এত pেরাচনা সেttও 
েদেশর যুবশিkর একটা বড় অংশই ধমর্ রাজনীিতর পাতা 
ফাঁেদ পা েদন িন।তারা িনেজেদর মতন লড়াই করেছন এই 
ধমর্ বয্বসায়ীেদর িবrেd। 

সুিদন তাহেল কতদূর ? েক জােন?

in kaali sadiyon ke sar sey jab raat ka aanchal 
dhalkega
Jab dukh ke badal pighalengey jab sukh ka 
saagar jhalkegi
Jab ambar jhoom ke nachega jab dharati 
naghame gayegi
Woh subah kabhi to aayegi...

          —  সািহর লুিধয়ানী
বহরমপুর, মুিশর্দাবাদ, ২০১৭।
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pথম বৃt 
আমার নাম রিফক। পিশ্চমবেঙ্গর একটা pতয্n gােম আমার 
বািড়। gােমর নাম আর িদলাম না েকন না েসটা আপনারা 
এমিনেতও িচনেবন না। 

আমার gামটা মুসিলম অধুয্িষত। ফেল, সিতয্ কথা 
বলেত িক আমার gােম বা skেল আিম কখেনাই সংখয্ালঘু 
িছলাম না বরং সংখয্াgrই িছলাম। তাই ধমর্ীয় সংখয্ালঘুর 
যntণা িকnt আিম েটর পাইিন। আমার সংখয্ালঘুt িছল অনয্ 
জায়গায়। েস pসেঙ্গ পের আসিছ। 

আমার েছাটেবলার সংকেটর কারণ িছল বরং আমার 
আbার ধমর্েচতনা। আমার ছিব আঁকেত ভােলা লাগত। ওই 
েছাটরা েযরকম ছিব আঁেক আর িক। বািড়, পাহাড়, সূযর্, 
গাছ। একবার skেলর কিmিটশেন pাইজ েপলাম। বািড় 
েফরার পর আbb আমায় খুব বকল। বলল, ছিব আঁকা 
না িক শয়তােনর কাজ। আbb আমার রং-tিল সব েফেল 
িদল। েসই pথম আমার sাভািবক pকােশর সােথ আbbর 
ধমর্িবশব্ােসর সংঘাত শুr হল। পরবতর্ীকােল েসই সংঘাত 
আরও েবেড়েছ বই কেম িন। 

আbb আমায় ভােলা skেলই পিড়েয়িছল। েসই skেল 
িবিভn সাংskিতক কাজকমর্ হত। আমােদর সpােহ d িদন 
গােনর kাস হত। আমার গান করেত খুব ভােলা লাগত। 
িকnt আbb বলল, ইসলােম গান গাওয়াও না িক হারাম। 
আমােক গান গাইেত বারণ করা হল। dেটা মাt kাস করেত 
েপেরিছলাম। তারপর বািড়েত খবর চেল আেস। খুব অশািn 
হেয়িছল। তারপর েথেক চার বছর গােনর kােস আিম বাইের 
দাঁিড়েয় থাকতাম। বুঝলাম আমার pkিতর সেঙ্গ আbbর এই 
সংঘাত চলেতই থাকেব।

আিম pথম আbbর ওপর গলা tেল কথা বিল যখন 
আমার পেনেরা বছর বয়স। আিম লাইেbির েথেক এেন 
গেlর বই পড়েত ভােলাবাসতাম। একিদন আbb তা েদখেত 
েপেয় আমার বই িছঁেড় েফেল িদল। অেনক আেজবােজ কথা 
বলল। আিম েকঁেদ েফেলিছলাম। 

িনেজর sতঃsতর্ sভােবর সােথ এই kমাগত সংঘােত 
আিম আেs আেs িডেpশােন চেল যািcলাম। বয়ঃসিnেত 

েপৗঁছেনার পর এর সােথ েযাগ হল অনয্ অয্ািলিনেয়শন। 
আিম বুঝলাম আিম আমার সমবয়s অনয্ েছেলেদর েথেক 
আলাদা। আমার sেp যারা আেস, তারা নারী নয়, পুrষ। 
আিম িনেজেক লুিকেয় রাখেত pাণপণ েচষ্টা করতাম। এই 
িনেজর েভতেরর টানােপােড়েন আিম পড়াশুেনা করেত 
পারিছলাম না। বারবার kতিবkত হিcলাম। kাস 
ইেলেভেন এেকবাের েশেষর িদেক র ্যাংক হেলা। েসই সময় 
আমার জীবেন এল আমার pথম েpিমক। আমারই kােসর 
সহপাঠী। েযন নtন কের জীবেনর মােন খঁুেজ েপলাম। 
িনেজেক ভালবাসেত পারলাম। পড়াশুেনায় মন িফের এল। 
kােস অেনক ভােলা েরজাl করলাম। এমনিক আমার 
েpিমেকর েথেকও অেনকটা ভাল। েসই অl বয়েস আমার 
েpিমক েসটা েমেন িনেত পারল না। ও আমােক ডাm কের 
িদল। 

pথম েpম ঘুেচ যাওয়ার কষ্ট সবাই জােনন, নtন কের 
বলবার িকছু েনই। বলার কথা এইটাই েয আিম আkিরক 
অেথর্ই আহার িনdা তয্াগ করলাম। সাতিদন টানা িকছু খাই 
িন, জল পযর্n না। েশষেমশ আমােক হসিপটােল ভিতর্ করেত 
হল। অবsা খুব িসিরয়াস হেয় যাওয়ায় আমােক সাইিকয়াি  
িডপাটর্েমেn পাঠােনা হল। েসখানকার ডাkাররা আমায় 
বলেলন আমার মেনর সব কথা খুেল বলেত। তাঁরা আমােক 
েগাপনীয়তার আশব্াস িদেলন। আিম আমার সমs যntণার 
কথা খুেল বললাম। িকnt তাঁরা তাঁেদর কথা না েরেখ আমার 
বািড়েত সব জািনেয় িদেলন। আিম আমার ধমর্ীয় রkণশীল 
বািড়েত িনেজর ইcার িবrেdই আউট হেয় েগলাম। 
িdতীয় বৃt 
যতটা ভয় েপেয়িছলাম আbbর pিতিkয়া িকnt েতমন হল না। 
আbb খুব শাnভােবই বয্াপারটা িনেলন। বলেলন, আlাহেক 
ডােকা, িতিনই েতামােক পািlেয় েদেবন। আিম মনpােণ 
pাথর্না শুr করলাম। pcর েচষ্টা করলাম। িকnt িকছুেতই 
িকছু হেc না েদেখ আেs আেs ােsেটড হেয় যািcলাম। 
তারপর ইnারেনট েঘঁেট পড়াশুেনা শুr করলাম। েদখলাম 
আর বুঝলাম, সমকািমতা একটা sাভািবক অিভবয্িk। 
তােত লjা পাওয়ার বা েলাকােনার িকছু েনই। 

বৃেtর মেধয্ বৃt
রিফক



29

ভাবলাম, আbbেক এইসব েদিখেয় েবাঝােল কােজ েদেব। 
িকnt িহেত িবপরীত হল। আbbর এতিদেনর শাnভাব চেল 
েগল। আbb আমােক েনাংরাভােব অয্াটাক করল। বলল, 
আমার ওপর শয়তান ভর কেরেছ। আমার যাবতীয় বnুেদর 
িনেয় সেnহ করা শুr করল। কথায় কথায়, েছাটখােটা ভুেল 
আমার েযৗনতা িনেয় আমায় েখাঁটা েদওয়া শুr করল। 

আিম এর মেধয্ জেয়n এnাn পরীkা িদলাম। আমার 
কিmউটার সােয়n িনেয় পড়ার ইেc িছল। একটা রয্াঙ্কও 
এল। িকnt আbb আবার তাঁর ইেc আমার ওপর চািপেয় 
িদল। িনেজর অিনcায় এবং আbbর ইেcয় েমিদনীপুর 
েমিডকয্াল কেলেজ ভিতর্ হলাম। 

এইখােনই pথম বুঝলাম আিম শুধু েযৗন সংখয্ালঘুই 
নই, আিম ধমর্ীয় সংখয্ালঘুও বেট। এক কাঁটাতােরর বাইের 
আেরকটা কাঁটাতােরর গnী ৈতির হল। বাইের না েভতের? 
েক জােন।
tতীয় বৃt 
কেলজ হেsেল একিদন আমােক আমার rমেমটরা িজেjস 
করল আিম িবফ খাই িক না। আিম যথারীিত উtর িদলাম, 
হয্াঁ খাই। তারপর েবশ িকছু অsিsকর pশ্ন। েকন খাই, 
িকভােব খাই, না েখেল িক হয়, ইতয্ািদ। না, আিম বলিছ 
না েয তারা আমােক েকানও মারেধার কেরিছল বা েকানও 
খারাপ কথা বেলিছল। িকnt এইসব খঁুিটেয় করা pশ্নgেলা 
তােদরেক আমার েথেক েকমন েযন দূের সিরেয় িদল। আিম 
pথমবার বুঝেত পারলাম আদারাইেজশন কােক বেল। 
এইসব আপাতিনরীহ pশ্নgেলা েযন আnারলাইন কের িদল, 
আিম ওেদর েথেক আলাদা। এর বাইের ওইসব খুব কমন 
কথাবাতর্া েতা আেছই। েযমন, “েতামায় েদেখ েবাঝাই যায় না 
েয tিম মুসিলম” অথবা “ও, tিম বাঙািল, তাহেল েতামার 
নাম এরকম মুসিলম মুসিলম েকন?” ইতয্ািদ। 

এই আদারাইেজশন আিম এলিজিবিট সমােজর েভতেরও 
েদেখিছ। অেনক সময় েসটা অকারণ pশংসা সূচকও হয়। 
তার একটা অতয্n িবদঘুেট উদাহরন েদই। আিম মুসিলম 
এটা জানার পর েযমন একজন বেলিছল, “ওয়াও, tিম 
মুসিলম। মুসিলমরা শুেনিছ ভীষণ ভােলা েসk কের।”  
হাসেবন না, এমন কথা আপনার চারপােশ অেনেকই 
বেলন, হয়েতা আপিনও। েযমন, “মুসিলমরা খুব অপিরcn 

হয়”, “েগ-রা পাভর্াটর্ হয়” ইতয্ািদ। আবার pশংসাসূচক 
েজেনরালাইেজশনও আেছ। েযমন “েগ-রা খুব  ভােলা ঘর 
সাজায়” বা “ও, tিম েতা মুসিলম, কেব িবিরয়ািন খাওয়ােব 
বল।” এgেলাও িকnt দূের েঠেল েদওয়ার pকরণ। 

এইসেবর মােঝ জীবেন আরও অেনক ওঠাপড়া হল। 
এক ওঝা-পীেরর কথায় আbb আমার িবেয় েদওয়ার জনয্ 
উেঠ পেড় লাগেলন। িবেয় হেল না িক আিম “িঠক” হেয় 
যাব। আিম মােক অেনক েবাঝালাম। বললাম, যিদ আমার 
েবােনর িবেয় আমার মত এরকম েকানও েছেলর সােথ হত 
তেব েতামার েকমন লাগত? মা একটু একটু কের বুঝেত শুr 
করল িকnt আbb আরও েরেগ েযেত লাগল। বলেত লাগল, 
আিম না িক েবিশ িশিkত হেয় িগেয়িছ। এখােন একটা কথা 
েবাঝা দরকার। আমােদর gােম আিমই pথম েয সােয়n িনেয় 
পেড়েছ। সব িমিলেয় হয়েতা জনা দেশক gয্াজুেয়ট পাওয়া 
যােব। তাই আbbর মুেখর এই কথাgেলার েpkাপটটা বুঝেত 
পারতাম। আcা, িশkাও িক কাউেক সংখয্ালঘু কের েদয়? 

আর এই kমাগত চাপ সহয্ করেত পারিছলাম না। 
একসময় বাধয্ হেয় বািড় েথেক পালালাম। েকাথায় যাব 
জািন না। িকভােব েযন িগেয় েপৗঁছলাম মুmাই। কn াকশন  
ওয়াকর্ােরর কাজ িনলাম েবঁেচ থাকার জনয্। েসখােন খুব কাছ 
েথেক েদখলাম েশাষেণর আেরক rপ। তেব েসইসব গl 
েতালা থাক অনয্ আেরকিদেনর জনয্। 

সুিpম েকাটর্ েহােমােসkুয়ালেদর বেলিছল িমিনিsউল 
মাইনিরিট। আমােদর মত মানুষেদর জনয্ িক বলেব জািন 
না। নয্ােনােsল মাইনিরিট? সংখয্ালঘুতর? kdািতkd 
অংশ?

জািন না। এখন এইসব কথা ভাবেত েগেল মাথায় খুব 
চাপ পেড়। পুেরােনা কথা মেন করেত েগেল মাথায় এতটাই 
চাপ লােগ েয মেন হয় মাথাটা েযন েpশার kকার হেয় েগেছ, 
এkিন িসিট েদেব। তাই আজ এখােনই থামলাম।

ভােলা থাকেবন। 

কালkম : গান েশখা িনেয় অশািn, kাস ওয়ান েথেক 
েফার, ২০০০-২০০৪।
মাধয্িমক: ২০১১, মুmাই: ২০১৭ েথেক এখন।

ঘটনাkম অপিরবিতর্ত িকnt নাম পিরবিতর্ত। রিফেকর সােথ কেথাপকেথােনর িভিtেত অিভিজত মজুমদার dারা অনুিলিখত
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নমsার, আপনারা েকউ আমােক েচেনন না। এমনিক, 
যাঁরা আমার আেশপােশ থােকন, তাঁরাও আমােক িঠক মতন 
জােনন না। কারণ, আমার একিট gp ৈবিশষ্টয্ আেছ। এমন 
একিট ৈবিশষ্টয্, যা আিম দীঘর্কাল ধের িনেজর মেধয্ দািবেয় 
েরেখিছ; আমার এমন একিট অpকািশত পিরচয়, যা আিম 
pকাশ করেত চাই। আিম pকাশ করেত চাই আমার সtােক, 
sীকার করেত না। িনেজর pkত পিরচয়েক sীকার করবার 
কথা জানােল, আমার িনেজেক অপরাধীর মতন েশানােব। 
দীঘর্কাল ধের আমার গভীের আটেক রাখা আমার pkত 
পিরচয়েক আিম মুk করেত চাই, এবং েসই কারেণ সবার 
pথেম আমার িনেজেক, িনেজর কােছ মুk হেত হেব। 
সুতরাং, আমার আসল পিরচয় হল —

আিম সমকামী।
হয্াঁ, আপনারা িঠক পেড়েছন, আিম একজন সমকামী। 

আপনারা যা ইcা বলেত পােরন আপনার েসই সব বnুেদর 
যারা pচিলত সামািজক কাঠােমার বাইের িছটেক িগেয় 
তথাকিথত sাভািবক সামািজক চিরেtর পিরবেতর্, িভn rেপ 
আtpকাশ কেরেছ – টুইলাইট েদখা উিচৎ নয়; dগর্nযুk 
অশ্লীলতার সীমা পার করা উিচৎ নয়; ইতয্ািদ। িকnt আিম, 
েখালা-মেন মুk িচnােয়, িdমত েপাষণ কের pকাশ করিছ – 
আিম সমকামী। pkত অেথর্, “েয বয্িk শারীিরক িদক িদেয় 
িনেজর সমিলেঙ্গর বয্িkেদর pিত আkষ্ট হয়”।

হয্াঁ, IIT মাdােজ সমকামীরা আেছ। বলা বাhলয্, 
pেতয্কিট িশkা pিতষ্ঠােনই আেছ, pেতয্ক sােন 
সমকামীরা আেছ। িবsেয়র িকছু েনই, pকাশ না করেল 
আপনারা আমােদর আপনােদর মতই sাভািবক মেন কেরন। 
িকnt আমরা আপনােদর ছdেবেশ মn কাজ কের েবড়ােনা 
ছdেবশী, তাই নয় িক? এবং আমরা খুবই চtর।

সমকািমতার গmীর rপটা কেলেজ, হািস-ঠাট্টার 
বিহঃpকাশ বয্তীত আর িকছুই না। tিম যােক-তােক েগ 
বেল মজা কেরা, tিম বেলা েতামার েকান বnু সমকামী হেল 
তােত েতামার িকছু আেস-যায় না, কারণ tিম, ওহঃ, খুউব 

মুkমনা, যুিkবাদী, িশিkত আধুিনক, tিম েতামার েকান 
বnুেক অনয্ েকান পুrেষর সােথ জিড়েয় হালকা মজা-মsরা 
করেল (যিদও আজকাল pায় আমােদর সাধারণ কথাতবর্ায় 
সমকািমতা িনেয় আেলাচনা আপনাআপিনই চেল আেস) 
িকnt গভীের tিম জােনা েস সমকামী নয়। তারপর kিড় 
বছর পার কের যখন িরইউিনয়ােন েদখা হয়, তখন tিম তার 
stীর কােছ িগেয় হাসেত হাসেত মজা কের বলেল, তার বর 
একজন সমকামী।

আিম আমােদর েদেশর গবর্ IIT-র কথাই বেলিছ।
সমকািমতার ধারণাটা খুবই জিটল, এমনিক আমােদর 

কােছও। এটা একটা ভয়ংকর অিভjতা হেত পাের। আবার 
কখেনা মেন হয় েতামােক এমন এক অপরােধর অপরাধী 
িহসােব িচিhত করা হল, েয অপরাধ tিম কখেনা কেরাই 
িন; আর এর পর েথেকই েতামার আেশপােশর েলাকজন 
েতামােক েদেখও অেদখার ভান কের চেলেছ, এিড়েয় 
চেলেছ। ঈশব্র েতামােক এক gp ৈবিশষ্টয্ িদেয় পৃিথবীেত 
পািঠেয়েছন, এই লুেকােনা সtােক কীভােব সারা জীবন 
আটেক রাখা যােব, তার েকান সুিনিদর্ষ্ট িবধান েনই। tিম 
মেন কেরা সমকািমতা পাপ, কারণ সংskিতবান আধুিনক 
ভারেতর pাচীন রীিতনীিত েতামােক তাই বলেছ। এই রকম 
অবsায় ইnারেনটটাই েতামার একমাt বnু েযখােন হাজার 
একটা েফারােম িবিভn েলাক েতামার সমথর্েন, সমকািমতার 
সমথর্েন িদন রািt িডেবট কের চেলেছ িকnt dভর্াগয্, েকান 
ধমর্ীয় pিতষ্ঠােনর বয্িkেদর কাছ েথেক এইrপ েকান সমথর্ন 
পাওয়া যায় না। আমার মেন আেছ, একবার আিম আমার এই 
‘অসুsতা’ সmেকর্ pচণ্ড ভােব মানিসক িদক িদেয় েভেঙ 
পেড় এক িখর্sান ধমর্ীয় pিতষ্ঠােন েমইল কির, েভেবিছলাম, 
তাঁরা আমােক েকান যুিkপূণর্ আলাপ আেলাচনার মাধয্েম 
সমাধান বলেবন। আিম িক উtর েপলাম – ধমর্gn েথেক 
tেল েদওয়া হাজার একটা েকাট-আনেকাট ধমর্ীয় বচন। 
আমােক বাধয্ করা হল sীকার করেত েয আিম েদাষী এবং, 
আমার অপরােধর জনয্ আমােক kমা চাইেত বলা হল। তখন 
আমার েতেরা বছর বেয়স। েয অপরাধ আিম কখনও কিরিন, 

sয্াnাডর্ েডিভেয়শন
নাম pকােশ অিনcুক
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েসই অপরােধর gািন, লjা, হীনমানয্তা আমােক িনেজর 
মেধয্ kঁকেড় িদল, িবষমকামী বয্িkরা িনেজেদর ভাগয্বান 
মানুন, এই gািনর তাপ আপনােদর কখেনা েভাগ করেত 
হেব না। অেনক সময় েলেগিছল আমার (সmবত pায় িতন 
বছর) এই gািন, হীনমানয্তা কািটেয় িনেজেক sাভািবক মেন 
করেত। আর যখন আিম িনেজেক সাধারণ sাভািবক মানেত 
পারলাম এক অকlনীয় অভূতপূবর্ আনn েপেয়িছলাম। 
অবশয্ই সামিয়ক সমেয়র জনয্ এক অপূবর্ আনn।

এটা েসই সমেয়র কথা যখন আমারা সবাই িদন-রািt 
এক কের JEE-র জনয্ pstিত িনিcলাম। হয্াঁ, েসই dিট 
কিঠন বছর, িবষমকামীরাও হয়েতা এই সময় এমন এক 
dিশ্চnােয় েভােগ যার জনয্ কাউেক েদাষােরাপ করা যায় না। 
এই রকম পিরিsিতেক বলা েযেত পাের িক, েকান বয্ািতkম 
িবষেয়র dিশ্চnা িনিদর্ষ্ট েকান িকছুর উপর িনভর্র কের না।

এই সমেয় আিম এক িবষমকামীর েpেম পিড় (আপনারা 
িক বুঝেত পারেলন শুনেত কতটা খারাপ লােগ যখন একটা 
েগাটা ‘সাধারণ মানুষেক’ শুধুমাt তার েযৗনতার উপর িনভর্র 
কের পিরচয় েদওয়া হয়)। েস যখনই আমােক িtেকাণিমিতর 
pশ্ন িনেয় েফান করত, আমার সিঠক উtর জানা না 
থাকেলও িতরেবেগ ছুেট েযতাম ওর সােথ কথা বলেত। 
একমােসর িভতের এক ভয়ংকর পরীkা থাকা সেttও, এক 
িবষমকামী পুrষ কী কের আমার সােথ এক েpেমর সmকর্ 
গেড় tলেব, তার িচnায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট কেরিছ। 
তার পর, একদম েশেষ, িনেজর কােছ sীকার করলাম, হয্াঁ 
আিম আরও ভােলা পরীkা িদেত পারতাম।

এরপর আসলাম IIT-েত, ওেহা, dঃিখত, IIT-েত যুk 
হলাম। ‘উেtজনা’ শbিট খুবই tc হেব যিদ আিম IIT-েত 
যুk হওয়ার এই kিতt এবং একিট উnত েমধাযুk জীবেনর 
আশা – এ সকল অনুভূিতর িববরণ েদওয়ার েkেt বয্বহার 
কির। েতামার চারপােশ উjjল বয্িkt ভরা েলাকজন। 
pিতিনয়ত pেরাচনামূলক েলকচার েতামােক মেন কিরেয় েদয় 
এক অপূবর্ আকষর্ণীয় ভিবষয্ৎ েতামার সmুেখ। তা সেttও, 
বাsব েবিশিদন চাপা থােক না। আিম েমােটও বলেত চাই 
না আিম আমারই kােস কীrপ িনেsজ আশাহীন উদাহরণ 
েপেয়িছ, েসটা সm ূণর্ আলাদা িবষয়। এখােন এমন েকউ েনই 
েয িনেজেক সবার সামেন, pকােশয্ সমকামী িহসােব পিরচয় 
িদেয়েছ। এমনিক, IIT-র মতন pিতষ্ঠান েযখােন পাঁচ 

হাজার িকেশার সেমত বুিdজীবীেদর চাঁেদর হাট, েসখােন 
LGBT সmেকর্ েকান আেলাচনা-পরামশর্ হয় না। এখােন 
GCU এমন একটা হাইপ েদখােনা grপ যারা শুধু মাt 
িনেজেদর বয্s রাখেত LGBT-েক ‘কতর্েবয্র pিত তােদর 
অবsান’-এর অংশ িহসােব েবেছেছ। েযেহt সমকামী সmকর্ 
বণর্নার েkেt এটা যেথষ্ট নয়, এখােন অেনক িসিনয়াররা 
আেছ যারা েতামােক িবিভn ভােব িলড কের থােক, যার 
িভতর িদেয় tিম সমােজর চাপা েদওয়া অবয্k িদক gিল 
সmেকর্ জানেত পারেব, িবেশষ ভােব সমকামী ঘৃণা সmেকর্ 
–  সমকামীেদর pিত সমধিমর্তার েkেt অতয্n আবশয্ক 
িদক। ঘেটানাচেk GCU-এর এক pিতিনিধ আtসntিষ্টর 
জনয্ pচার কের, “আমরা এখােন একিট সুs েসৗ াttমূলক 
পিরেবশ গঠন করেত চাই, Gays can clear off”। উপিsত 
ে াতােদর িভতর েথেক সাংঘািতক pশংসা আেস। আমার 
তরফ েথেকও।

আমার িবিlংেয়র sেডnরা ভণ্ড ছাড়া িকছুই না, তারা 
হায় হায় কের িচৎকার কের বেল, ‘ডুড, ঐ েছেল gেলােক 
েদেখা, হাত ধের যােc, ইয়য্াক...’ িকnt িবপরীত িদক িদেয় 
সমকামী েমেয়েদর েkেt তােদর এই pিতিkয়া েদখা যায় 
না, আহ, –  IIT এমন একিট pিতষ্ঠান, যারা িবশব্ািয়ত 
dিনয়ায়, ভিবষয্ৎ িলডােরর জnsান িহসােব িনেজেদর দািব 
কের থােক, িকnt উেlখেযাগয্ভােব এিট বাদবািক ভারেতর 
মেতাই। তেব সমকািমতার pিত ভারতেক িকnt kতj হওয়া 
দরকার। আমরাই pথম যারা েকান একটা িবষেয় আেলাচনা 
করবার েkেt সব ধমর্ীয় েনতােদর এক আসেন বসােত 
েপেরিছ।

জয়রাম রেমশ বেলিছেলন, IIT হয়েতা েতামােক ভােলা 
ইিঞ্জিনয়ািরং েশখােত পারেব না, িকnt েতামােক sাতnt, 
sাবলmন এবং sাধীন িচnাশীল বয্িk হেত েশখােব। এক 
বছেররও কম সময় েলেগিছল আমার ধারণা, “হয্াঁ, আিম 
এক বিঞ্চত িনঃসঙ্গ সমকামী, IIT আমােক sীkিত েদেব”, 
েথেক “আিম একজন সমকামী এবং আিম অিstহীন নই”-
েত পালটােত।

আিম বুঝেত পারিছলাম এখনই সময়। েপৗরািণক gেn 
থাকা sগর্ীয় আকাশবাণীর মতন, আমার িভতর েথেক আসা 
একটা অকlনীয় তীk আওয়াজ আিম শুনেত পািcলাম, 
আিম শুনেত পািcলাম আমার অnরাtা িচৎকার কের 
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আমেক বলেছ – আিম েবিরেয় আসেত চাই, আিম েবিরেয় 
আসেত চাই এই ছdেবেশ লুিকেয় থাকা জীবন েথেক। আিম 
এই িdমুখী জীবন আর সহয্ করেত পারিছলাম না –  আমার 
পিরবারেক জানােত হয়িছল, আমার pkত পিরচয় জানােনার 
জনয্ আমােক pায় লkািধকবার িরহাসর্াল িনেত হয়। আমার 
েবান –  েমিডিসন িনেয় পড়েছ। আিম েভেবিছলাম েস হয়েতা 
আমােক বুঝেত পারেব। এক রােত আিম ওেক েফান কির 
আর িনেজর সব বkবয্ ওর সামেন tেল ধির। ও সাংঘািতক 
আঘাত পায়, আমােক ধমক িদেয় বলল IIT আমার মাথা 
খােc। েসই সেঙ্গ আিম উপেদশ েপলাম এ বয্াপাের আর 
েকান কথা বলেত না, না কাউেক জানােত। dভর্াগয্, িশিkত 
েলাকেদর কােছও মােঝমেধয্ যুিk পার েপেয় ওেঠ না। ধমর্ীয় 
িবশব্াসই আমােক েসিদন েশষ উtর েদয়, যা tিম িবশব্াস কেরা 
বা না কেরা িকছু আেস যােয় না। আবার েখালেসর িভতর, 
িনঃসঙ্গ কcপ, এটাই েতামার আসল জায়গা। যখনই tিম 
েতামার আtার কথা sষ্ট শুনেত পােরা, েস িচৎকার কের 
বলেছ tিম সমকামী; েতামার িভতর আপনাআপিন একটা 
পিরবতর্ন ঘেট।

বছেরর পর বছর tিম িটন ময্াগািজন পেড় েগেছা এই 
আশায় যিদ িকছু একটা পিরবতর্ন হয়, রােতর পর রাত 
েজেগ ভগবােনর কােছ বৃথা কাnাকািট কের েগেছা যােত উিন 
েতামােক িবষমকামী বািনেয় েদন, tিম সমকামী, েতামার 
জনয্ েতামার বাবা-মােক সমােজর কােছ কী rপ অপদs 
হেত হেব তার আতঙ্ক; িনষ্ঠুর ভােব ভােঙ্গ gঁিড়েয় েদওয়া 
তােদর সব চাইেত সুেখর sp েয তাঁরা তােদর একমাt 
েছেলর সnােনর সােথ েখলা করেছ, তার বয্থা; েতামােক 
িভতর েথেক শk কের েতােল। িকnt আিম, আবােরা েচষ্টা 
করলাম, সহজ সরল ভােব।

তেব এবার আমােক েবিশ ভয় েপেত হয়িন। আিম, আমার 
এক কােছর বাnবীেক জািনেয়িছলাম, আমার েসৗভাগয্, ও 
আমােক বুেঝিছল। ও বেলিছল, ও সবসময় আমার পােশ 
থাকেব। আিম েক, কী, তােত িকছু আেস যায় না। আিম 
েসিদন ওেক েয ভােব ভালেবেসিছলাম, েকান পুrষ েকান 
নারীেক েকান িদনও েসভােব ভালবাসেত পারেব না।

আিম েবশ সাহসী হেয় উঠিছলাম, িকছু একটা কের 
িনেজেক pকাশ করবার পদেkপ িনেত শুr করিছলাম। 
‘Desperate Housewives’ েদখার সময় আিম আর 

আেগর মতন জানলা-দরজা বn করতাম না। এমনিক এক 
রাত, আিম আমার মা’র সােথ আেলাচনা কেরিছলাম িহnুরা 
কতটা নারী-িবেdষী হয় যখন তারা সাবিরমালা মিnের 
েমেয়েদর ঢুকেত েদয় না। আিম েবাধহয় আমার সীমানা 
েপিরেয় যাই, মা আমােক বেলিছেলন, “েতামার দৃিষ্টভিঙ্গ 
pচণ্ড উg। এরপর কী? এবার িক tিম আমােক বলেত চাও 
েয tিম েগ?” ধরা পেড়ও ধরা পিড়িন, আিম হঠাৎ চমেক 
িগেয় েবাকার মতন একটা সাধারণ বয্াপার িহসােব উিড়েয় 
িদেয় আমােদর pিতেবশীর pশংসা শুr কের আেলাচনাটােক 
সm ূণর্ ঘুিরেয় িদেয়িছলাম। আমােদর pিতেবিশ কেতা ভােলা, 
অিফস যাওয়ার সময় মা’েক িলফট িদেয়েছ।

েসই পরীkাটা খুব তাড়াতািড় েশষ হেয় যায়, মেন হয় 
েযন জীবন পপকনর্ হােত িথেয়টাের বেস আমােক েমেপ 
চেলেছ। আমার বাবা-মা, আমােক জীবন িদেয়েছন, িনঃশতর্ 
ভােলােবেসেছন। তােদর অিধকার আেছ জানার, আর আমার 
কতর্বয্ তাঁেদর বলার। এক রাত, আিম তাঁেদর একসােথ 
বিসেয় বললাম, আিম েতামােদর িকছু বলেত চাই। আিম 
তাঁেদর বেলিছলাম তাঁেদর সােথ আেগর মতন তাস েখলাটা 
আিম খুব িমস কির। তাঁরা হাসেত হাসেত এক পয্ােকট 
তাস িনেয় এেস আমার সােথ বেস পেড়ন। েখলােত আমার 
মেনােযাগ িছল না, েবাকার মতন েজাকস বেল যািcলাম েয  
IIT-র sেডnরা কত খারাপ রািম েখেল। আমােদর েখলা 
েশষ হল, বাবা JEE-এর েরজােlর জনয্ আমােক kমা কের 
িদেয়েছন। উিন হাসেলন, শুেত চেল েগেলন।

আমার মা আর আমার মেধয্ সmকর্। সবসময় সnানেদর 
উপর তীk দৃিষ্ট িদেয় পযর্েবkণ কের চলা একজন 
অিভভাবক। আমার মেধয্ িকছু একটা পিরবতর্ন েদেখ উিন 
জানেত চাইেলন আমার কী হেয়েছ। আিম সব ৈধযর্ হািরেয় 
েফেলিছলাম, বললাম আমার একটা pবেলম আেছ, আর 
IIT েথেক েবিরেয় আমার জীবন ওতটা মধুর হেব না যতটা 
উিন আশা কেরিছেলন। আমার মাথােয় রk চেড় েগিছল। 
উিন আমােক সব িকছু পিরsার কের খুেল বলেত বলেলন, 
যােত উিন আমােক ‘সাহাযয্’ করেত পােরন। আিম বললাম, 
ওঁর পেk তা সmব নয়। মা আমােক অনুেরাধ কের বলেলন 
উিন জানেত চান কীেসর dিশ্চnা তাঁর সnানেক kের kের 
খােc। এইবার আিম মােক জানালাম। সব কথা খুেল 
বললাম। িকছুkণ িনেজর মােক tিম ফঁুিপেয় ফঁুিপেয় কাঁদেত 
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েদখেল, িকnt যখন, িনেজর সnানেক লালন-পালন করেত 
েকাথােয় উিন ভুল কেরেছন েয তাঁর েছেলর এই ভয়ংকর 
‘েরাগ’ েদখা িদেলা এবং, IIT-েত এমন কী হেয়েছ েয তাঁর 
এই ‘ভােলা েছেল’টা যার skেল সবসময় পারেফk রয্াঙ্ক হত 
আজ েস এই ভােব কথা বলেছ –  এই সমs কথা িচnা 
কের উিন েফেট পড়েলন, তখন মেন হিcল একটা আs 
পাথেরর মতন জড় পদাথর্ হেয় েগেল েবাধহয় েবঁেচ যােব। 
আিম জানালাম উিন যখনই বলেবন আিম ওঁেক ওঁর সমs 
pেয়াজনীয় সময় েদেবা। এমনিক আিম ওঁর সােথ ডাkােরর 
কােছ েযেতও রািজ হলাম, যােত উিন বুঝেত পােরন আিম 
সm ূণর্ ভােব সুs। মা সব pেয়াজনীয় কাজ কের েরেখিছেলন। 
উিন িনেজই বাবােক জানান(ঈশব্রেক ধনয্বাদ, আমার বলার 
pেয়াজন হয় িন)। মা কেয়ক জন ডাkারেক েফান কের 
অয্াপেয়nেমn িনেয় েনন।

আমরা ডাkােরর অিফস িগেয়িছলাম। একজন 
অয্ানে ালিজেsর অিফস। ‘কী! অয্ানে ালিজs?’। 
আমার মূল উেdশয্ িছল ৈধযর্ িনেয় সহেযািগতা করা, তাই 
আিম েকান pিতবাদ কিরিন। একটা ঠাণ্ডা েsাত আমার 
িশরদাঁড়া িদেয় েনেম েগল। আমারা ডাkােরর অিফেস 
ঢুকলাম। আমার বাবা মা ডাkােরর সােথ কথা বলেলন। 
তাঁরা জানােলন আমার সমেn েজেন তাঁরা কতটা আঘাত 
েপেয়েছন, dঃখ েপেয়েছন। তাঁরা আেলাচনা করেলন 
ইnারেনট কী ভােব সমাজটােক dিষত করেছ, আমােক 
সুs করবার জনয্ তাঁরা কতটা িচিnত, তাঁরা ডাkারেক 
জানােলন আমােক সুs করবার জনয্ কেতা আশা িনেয় তাঁর 
কােছ এসেছন। ডাkার েহেস বলেলন, “আজকাল এই সব 
ননেসn বয্াপার সয্াপার বাcােদর সামেন খুব tেল ধরা হয়। 
বাcারা মেন কের এটা একটা ফয্াশান। কিল যুগ, আিম 
বলিছ আপনােদর, কিল যুগ”। ডাkার আমেক ইশারা 
কের িভতের েযেত বলেলন। আিম েগলাম। উিন িভতের 
আসেলন। একটা pচণ্ড অsিsকর অশ্লীল কাজ উিন 
করেলন। আিম শুধু ভাবেলশহীন ভােব েদখেত থাকলাম। 
আসেল ওটা িছল শারীিরক পরীkা করবার একটা পdিত। 
উিন পিরkা করেলন আমার পুrষােঙ্গ, পুrষেt েকান েদাষ 
আেছ িক না। আিম পাশ করলাম; আর আমার এই শারীিরক 
পরীkায় পাশ হওয়ােত উিন িসdােn আসেলন আমার েরাগিট 
মানিসক। উিন েবিরেয় এেস আমার বাবা-মােক জানােলন, 

“আপনােদর েছেল সm ূণর্ সুs! িচnা করবার েকান কারণ 
েনই। pথম ধােপ পাশ কের েগেছ, পেররgেলােত িনশ্চয় 
সফলতা পােব। ওেক সাইিকয়াি েsর কােছ িনেয় যান। 
খুব বুিdমান েছেল, েদখুন... ও িনেজই িনেজেক পালটােত 
চায়”। আিম সm ূণর্ cপ িছলাম, কেয়ক মুহূতর্ আেগ নg হেয় 
পরীkা েদবার ফেল েয একটা আঘাত েপেয়িছলাম। সমs 
িদন একটাও কথা বলেত পািরিন। পর িদন সকােল, িনেজেক 
যতটা সmব শাn কের আিম জানালাম, আমােক শহেরর সব 
চাইেত ভাল সাইিকয়াি েsেরর কােছ িনেয় েযেত, সব েথেক 
ভাল সাইিকয়াি s। আমারা েবশ একটা ঝকঝেক, sাইিলশ 
িkিনেক িগেয়িছলাম, আিম খুিশই িছলাম। হয্াঁ, িkিনকটা 
েদেখ িকছুkেণর জনয্ খুিশ িছলাম। িতনেট েসশন। আমার 
িতনেট ঘণ্টা িনেজর সমেn েবs আেলাচনা করবার, আমার 
িতনেট ঘণ্টা আমার িভn েkােমােজাম িবেশ্লষণ করবার, 
কী কারেণ যখন দশ বছেরর িছলাম েসই সময় েথেক আিম 
সাটর্েলস সালমােনর ছিব েজাগাড় করতাম, েকন আেগকার 
িদেন সমাজ েলফিটেদর শয়তান বলত িকnt পরবতর্ীকােল 
তােদর ঐ াn ধারণা ভােঙ। উিন আমার সব বkেবয্ সmিত 
জানােলন, “হয্াঁ, সব সিতয্, তেব েতামােক সিঠক িসdাn 
িনেত হেব। েতামার বাবা মা যা বলেছন, তা েশােনা”। উিন 
ওনার বkবয্ েশষ করেলন। িতন হাজার টাকা আমার বাবা 
খরচা করেলন ভারেতর সব চাইেত েবs সাইkাি েsর সােথ 
আেলাচনা কের, িকnt আমারা কী িসdােn আসলাম? আমার 
েবিশ ইnারেনট না কের পড়ােশানায় মন েদওয়া উিচত।

এখন আিম েকান িকছু েকয়ার কির না। আমার কমর্ 
েkেt িকংবা অনয্ িকছুেত আমার gহণ করার িসdাn 
সিঠক িক না, তা িবচার করবার জনয্ অনয্ কাrর pেয়াজন 
আিম অনুভব কির না। IITেত আমার বnুরা যারা সব সময় 
আমার েযৗনতা িনেয় pকােশয্ সেnহ করত তবুও আিম 
যােদর িবশব্াস করতাম, তােদর সবাইেক আিম েমইল কির। 
তারা আমােক খুব সােপাটর্ কেরেছ। এর পর আিম আরও 
িকছু েলােকর সামেন িনেজেক pকাশ করলাম, তার পর 
আরও িকছু েলােকর সামেন। আিম খুব িম  pিতিkয়া 
েপেয়িছ। েকউ েকউ আমার কথা অিবশব্াস কেরেছন, েকউ 
বা আমার বkবয্েক সmান জািনেয়েছন, আমােক অপমান 
কেরেছন আবার েকউ pচণ্ড চমেক েগেছন। হয্াঁ, IIT-েত 
েহােমােফািবক আেছ, িকnt সব েথেক েযটা pেয়াজন IIT-
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েত অেনক উcমেনর বয্িkরা আেছন, তারা আমােক আশা 
িদেয়েছ। আিম যা েভেবিছলাম, IIT েসই রকম নয়, িকnt  
সm ূণর্ পারেফk বেল িকছু িক পাওয়া যায়? আিম বাsব, 
েশষেমেশ ছাt সমােজর কণ্ঠ িহসােব আমার গl sাধীনতা 
েপেয়েছ। আিম, আমার kােস িকছু বnুেদর েপেয়িছ যারা েগ-
েদর ভাল িদক gেলা িচnা কের েগ হওয়া কেতা ভােলা তা 
আমােক বেল। আিম অেনক েpােফসার েপেয়িছ যারা আমার 
কােছ সমকামীেদর pিত তাঁেদর সােপাটর্ pকাশ কেরেছন। 
এ সব িকছুর িভতর িদেয় আিম িদেনর েশেষ িবছানায় যাই, 
জািন আিম এবার িনিশ্চেn ঘুমােত পারেবা। যিদও আিম 
অেনক অনুেশাচনা, লjা, িডেpশােনর িভতর িদেয় েগিছ। 
েমিডকয্াল পরীkা িদেয়িছ, আেলাচনার িবষয়বst হয়িছ, 

সামািজক বাধািনেষধ েপেয়িছ। িকnt যখন আমার গlটা 
কতটা ‘েpরণাদায়ক’ জািনেয় আিম আবারও েমইল পাই, 
তখন আিম অনুভব কির একটা সময় আসেব যখন েকান 
নtন সমকামী িনেজর pkত পিরচয় িদেত কখেনাই িবbত 
েবাধ করেব না, েস কাঁদেব না বরং লjা লjা ভাব িনেয় 
িটিভ িসিরয়ােলর েকান নtন িহেরার উপর তার kােশর কথা 
েস তার rম েমট’েদর কােছ গl করেব।

আিম অনুভব কির এই রকম একটা ভিবষয্ত আসেব।
 

২০১১, আই আই িট মাdাজ

মাdাজ IIT’েথেক pকািশত ছাt সমােজর কণ্ঠsর The Fifth Estate পিtকায়,  IIT-েত পাঠরত এক ছােtর বয্িkগত 
জীবেনর pকাশ। 
অনুবাদ : েমৗিমতা েঘাষ, েলখািট grচণ্ডা৯ pকািশত আমার েযৗনতা সংকলেনর িdতীয় সংsরেণ অnভুর্k।
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১
িনধর্ািরত সমেয় kাবঘের েপৗঁেছ েদিখ pায় জনা দেশক 
gিছেয় বেস আেছ। এটা সচরাচর েদখতাম না ইদানীং। েয 
সমেয় িমিটং ডাকা হ’ত েসই সমেয় িমিটেঙর আhাহক েপৗঁেছ 
কােছর েলােকেদর েফান ও বািকেদর জনয্ েহায়া (েহায়াটসয্াপ 
grপ, অেনকবার এর কথা আসেব তাই এখন েথেক েহায়া) 
grেপ েমেসজ পাঠােতন। সpােহর মাঝ মিধয্খােন রাত সােড় 
ন’টায় ডাকা িমিটেঙ এত িভড় েদেখ ভােলাই লাগল িকnt। 
িকছু একটা কথা চলিছল, আিম েপৗঁছেতই আচমকা sbতা 
আর যারা বেসিছল তােদর েচােখ মুেখ আhােদর উdাস 
েদেখও ভােলা লাগল।

“কী খবর? সব ভােলা েতা?” এই সব েছঁেদা ভdতাও 
হল টল। উৎসাহ বশত তখনই একজন বেল ওেঠন - “এবার 
তা’হেল শুr েহাক?” আর একজন (এখােন বািকরা সবাই 
ওই “একজন” হেয় থাকেবন, তােদর কথা, বাতর্া, িচnা, 
বুিd এত এক রকম। তাছাড়া েচহারা ৈবিশষ্টয্ িদেয় েবাঝান 
সমীচীন নয়। সবার নামও জািন না, েহায়া grেপ িফসিফস 
অkের নাম আেস েসই নাম িচিন, এখােন নােমর সেঙ্গ মুখ 
েমলানর উপায় েনই। আর তাছাড়া ফায়ািরং েsায়ােড দাঁড়ান 
েসপাইেদর মুখ, নাম েক কেব জানেত চায়) বলেলন -”আর 
পাঁচ িমিনট েদখা েহাক, অেনেকই েতা আসেব বেলিছল।” 
েpিসেডn (ইিন আলাদা, এর নাম জািন, আর ডbl এ’র 
েpিসেডn) বলেলন তা’হেল ওই কথাgেলা একটু জািনেয় 
রািখ....েসসব চলেত থাকল।

এই আচমকা িমিটেঙর সূtপাত েসইিদন (২০েশ 
েসেpমবর) সকােল, pায় dপুর তখন। বাঙািলেদর 
dগর্াপুেজার েহায়া grেপ বউ একটা েমেসজ পায়। একজন 
েসখােন িলেখেছ পেরর িদন নািক েসাসাইিটেত মাতারাণীর 
মূিতর্ sাপনা হেব, েযটা িকনা মিnর বানােনার pথম পদেkপ। 
আমার বউ তােক “েস কী? েকন? েক করেছ? এটা করা যায় 
নািক?” এইসব pেশ্ন েজরবার করেল েস জানায় “েসাসাইিটর 
বািসnারা ও িবlার এই মিnর বানােc।

বউ আমােক এই কথা জানােল, আমরা িঠক কির আর 
ডbl এ’র কাউেক িজেjস কের েদখা যাক, ওরা এটা জােন 

কী না। আমার পিরিচত এক েমmারেক আিম আলাদা কের 
েহায়ােত জানেত চাই এর সতয্তা ও আর ডbl এ র ভূিমকা।

ভdেলাকেক পাঠােনা েমেসজ নীল িটক হেতই ভািব 
উtর পাব। িকnt তার েফান আেস। িতিন জানান, কেয়কজন 
েরিসেডn চাঁদা tেল এইসব করেছ। আর ডbl এ জােন। িকnt 
অিফিশয়ািল এ বয্াপাের cপ থাকেব বেল কথা িদেয়েছ। যাই 
েহাক না েকন মিnর ৈতির হেব। ধমর্কমর্ হেব। ভােলা কাজ। 
তাই না?

আিম gম হেয় যাই। মেন পেড় এক বাঙািল মাস 
কেয়ক আেগ “ েক েক মিnর চান েসাসাইিটেত? যিদ চান, 
তা’হেল বুেড়া আঙুল tলুন” এই মেমর্ েহায়ােত পাগলা কের 
মারিছল। অেনেক বুেড়া আঙুল tেলিছল। আিম আপিt 
জািনেয়িছলাম। পের েস িনেয় িকছু আর এেগায়িন েদেখ 
েভেবিছলাম েস অনয্ সাঁেকা েপেয়েছ।

তখনই িঠক কির আর ডbl এ’র grেপ জানেত চাইব এ 
সmেকর্ ওেদর মতামত। আিম িলিখ

িpয় অিধবাসীবৃn,
জানলাম েয একিট sায়ী মিnেরর খুব শীঘর্ই উেdাধন 

হেত চেলেছ েসাসাইিটেত।
একজন বািসnা িহেসেব আিম এইখােন এর িবrেd 

আমার pিতবাদ জানািc।
আিম মেন হয়, মানুষ িনেজর বয্িkগত পিরসের িনজs 

ধমর্ীয় রীিতনীিত scেn পালন করেত পাের। এর অিতিরk 
িকছু রীিতনীিত থাকেল তার জনয্ আমােদর েসাসাইিটর 
কাছাকািছ অেনক ধমর্ীয় pিতষ্ঠান আেছ। এ ছাড়াও এখােনই 
অেনক ধমর্ীয় অনুষ্ঠান পািলত হয় ও উৎসাহী মানুষ এেত 
অংশgহণ কেরন।

আিম এও মেন কির আমােদর েসাসাইিটেত এখন এর 
েথেকও জrির অেনক িবষয় আেছ যা আশু সমাধান ও 
যেথষ্ট মেনােযাগ দািব কের।

আর তাছাড়া আিম যdুর জািন এ েহন sায়ী ধমর্ীয় sান 
এই ধরেনর আবাসেন বানােনাটা েব-আইিন।

এর সেঙ্গ আিম আমােদর েdয় আর ডbl এ’ র েpিসেডn 

মিnের িমলায় ধমর্
সুমন মাnা
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ও বািক সদসয্েদর এই বয্াপাের হsেkপ করেত ও যাথাযথ 
বয্বsা িনেত অনুেরাধ করিছ।

dাসহ।
---

জানা িছল। েসই অনুযায়ী এর িকছুkেণর মেধয্ই উেড় 
আসেত থােক মnবয্gিল। pথম d’িট আশ্চযর্জনক ভােব 
আমােক সমথর্ন কের। তারা জানায়, মিnেরর েচেয়ও 
েসাসাইিটর সামিgক উnয়ন অেনক েবিশ জrির। তার পেরই 
আসেত থাকল েসইgেলা যার অেপkা িছল। িনেচ পরপর 
িদলাম।

১) আিম খুব েজার িদেয় এই েপােsর িবেরািধতা করিছ। 
আিম িনেজেক েসkলার িহেসেব pমাণ করেত চাই না।

২) মিnর থাকেল kিত কীেসর? েকন এর িবেরািধতা 
অpেয়াজনীয়ভােব?

৩) এখানকার আবািসকেদর মতামত সবসময় sাগত 
(এটা িঠক েকন বলেত েচেয়েছ পিরষ্কার হয় িন, এই েমেসজ 
িযিন কেরেছন তার কথা পের আরও আসেব, তখন এেক 
িতন নং বলব)

৪) একটা মিnর িকছুেতই েব-আইিন হ’েত পাের না।
৫) দয়া কের আইনিট েদখান, েযখােন মিnর বানােনােক 

েবআইিন বলা আেছ।
৬) আিম মেন কির আমােদর সব সমসয্া িবlার 

সমাধান কের িদেয়েছ। তা ভােলা, আিম জানতাম না। তা 
এখন আমরা নtন ইসুয্ িনেয় িবতকর্ করেতই পাির। (অl 
সারকাজম িকnt িঠক আেছ)

৭) আিম বুঝেত পারিছ না, কীভােব মিnর ৈতির েব-
আইিন হ’েত পাের?

৮) আিম psাব কির মিnর বানান েহাক। তারপর 
েয এটা েব আইিন মেন করেছ েস েকস কrক আমােদর 
িবপেk। তারা যিদ েজেত েকাটর্ এটা েভেঙ িদেত বলেব।

৯) মিnর েতা একটা শbমাt। একবার ৈতির করেল 
এেত বসান মূিতর্gিল এর অংশ। িকnt েসই জায়গাটা সকেলর 
জনয্ই পিবt হেয় যায়।

৯- ক) (ইিন পরপর d’েটা িলখেলন িক না) আমােদর 
অেনক ঘটনায় dভর্াগয্জনক মৃtয্ ঘেটেছ। সাmpিতক 
অতীেত। তাই ‘পিজিটভ এনািজর্” র উৎস িহেসেব একটা 

মিnর ৈতির হওয়া অবশয্ই উিচৎ।
অিফেস কাজকমর্ থােক তাছাড়া সব মnেবয্র েতা জবাব 

হয়ও না িঠক। যারা সমথর্ন কেরিছল তােদর ধনয্বাদ িদলাম। 
িলেsর ১) নং েক উtের িলখলাম - আপিন িনেজর পছেn 
একিট েব আইিন কাজ সমথর্ন করেতই পােরন। পছn 
আপনারই। ২) নং েক িলেখিছলাম - এিট েব আইিন ও এিট 
আবািসকেদর সাধারণ সমসয্াgিল সমাধান কের না। ৪) নং 
েক বললাম - ভারতীয় আদালত যিদও তাই মেন কেরেছ।

এই উtরgিল েদওয়ার পেরও এই রকম েমেসজ 
আসেতই থােক েহায়ােত। েসgেলা সবই একই রকম। এর 
পের আসের নােমন েসই বাঙািল ভdেলাক িযিন িকনা pথম 
েক েক এখােন মিnর চান বেল েkেপ েগিছেলন। িতিন খুব 
বড় একটা িকছু েলেখন বেট, িকnt েস ইংরািজর যতটুk 
েবাধগময্ হয় তা এইরকম:

“সবার মতামত সমান মূলয্বান।
-sায়ী মিnর এখনও বানান হয় িন।
- নবরািt েত মাতারাণীর পুেজা। েযেহt িহnু তাই এেত 

িবতেকর্র জায়গাই েনই।
- আমার বnু বেলেছন (আমােক বnু বেলেছ, আিম 

উলুতপুলুত, তা এর সেঙ্গ আলাপ পিরচয় আেছ) এখােন 
মানুষ িনেজর ইেcমেতা ধমর্ীয় রীিতনীিত পালন করেত 
পােরন বয্িkগত জায়গায়। আিম তােক িজেjস করিছ 
িতন বছর আেগ এখােন dগর্াপুেজা েকন শুr কেরছ tিম ও 
েতামার বnুরা িমেল? যিদও আিম তখন িছলাম না এখােন। 
(হয্াঁ, এই অবকােশ বেল রািখ েস এক পাপ কেরিছলাম বেট, 
িকnt মাইির বলিছ েখেট েখেট pাণ েগেছ, পুেজার ক’িদন 
েসাসাইিট েছেড় েবেরােত পািরিন, সবার সেঙ্গ িতনেবলা েভজ 
িগেলিছ, একেফাঁটা মদ অবিধ খাওয়ার সময় পাইিন। তােতও 
পাপ েধায় না)

- এর আেগ আিম মিnর িনেয় মতামত চাই যখন েহায়া 
grেপ।

- ১৮৬ িট মতামেতর মেধয্ মাt িতনজন এর িবrেd 
মত িদেয়িছল। তােদর জনয্ আমােদর সmান ও dা আেছ। 
- তাই আমরা তােদর েথেকও তাইই আশা কির।

- আমরা মেন কির আমরা েয এ িনেয় েকানও বড় িববাদ 
না কির।
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এর েবিশটাই বুিঝিন। যতটুk বুেঝিছলাম তার উtের 
বেলিছ - tিম যিদ আমার মূল েমেসজটা আর একবার পড়েত 
তা’হেল হয়ত pেশ্নর উtর েপেত।

এরপর আমার বkেবয্র সমথর্েন d একজন আেরা 
আেসন। তারা বািকেদর মnেবয্র উtর (েযgেলা আিম িদই 
িন) িদেয়েছন। তােদর আিমও একটু ধনয্বাদ জানাই। িকnt 
আর ডbl এ র সবাই মুেখ kলুপ। বািড় েফরার পেথ আিম 
আর একবার একটা েপাs কির আর ডবলু এ’র মতামত 
েচেয়। অবেশেষ সnয্া সােড় সাতটা নাগাদ েpিসেডn মােঠ 
নােমন। pথেমই িতিন এক জrির িভিtেত ডাকা এক িমিটং 
psাব কেরন রাত সােড় ন’টায় kাবঘের। তার িকছু পেরই 
আর ডবলু এ’ অবsান েবাঝােত িগেয় জানান -

আর ডbl এ’র অবsান খুব পিরষ্কার। আমরা এই 
আইনানুগ সংsার সদসয্ িহেসেব মেন কির েয যিদ আইনানুগ 
পেথ এবং সংখয্াগিরষ্ঠ আবািসকেদর ইcা ও আেবগ েক 
মাথায় েরেখ যিদ এিট সmব হয় তাহেল আমরা এিট (মিnর 
sাপনা) সমথর্ন করব। অনয্থা, এ বয্াপাের আমরা িনরেপk 
থাকব, অথর্াৎ সমথর্ন করব না, িবেরািধতাও করব না।

আর ডbl এ’র এই “পিরষ্কার” কের েবাঝান েত মানুষজন 
খুবই উৎফুl হ’ল। “এইত, সবিকছু িক সুnর sষ্ট বয্াখয্া! 
এই না হ’েল আর ডবলু এ - বলেল হেব!

আিম তাঁেক ধনয্বাদ জািনেয় বললাম - সময়মত েপৗঁেছ 
যাব।

২
িমিটেঙ েপৗঁছনর পের িকছু আেজবােজ আেলাচনা হ’ল। 
যােত বািকরা আেস। েদখেত পািcলাম, েলাকজেনর তােত 
একটু অিsর অিsর ভাব। এ েযন েসাসাইিট হ’েল জওয়ািন 
িসিরেজর মুিভ চালানর আেগ িফl িডিভশেনর তথয্িচt। 
যা েশষ হেcই না। িকnt েলাকজন ঢুকিছল, এিদক ওিদক 
েথেক যতgেলা েচয়ার পাওয়া েগল জেড়া কের বসিছল, 
বািকরা দাঁিড়েয়। েpিসেডn গলা েঝেড় িনেয় শুr করেলন 
-”আজেকর এই জrির িমিটং তা’হেল শুr করা যাক। যার 
যা বলার এেক এেক বলেত থাkন।” বেল তার বাঁিদেক 
তাকােলন। আিম তার ডানিদেক বেস। ভাবলাম, ভােলাই 
হল সবার কথা শুেন gিছেয় িনেত পারব উtরgিল।

gেছাব িক আর সাজাবই বা িক! যা যা হ’ল িঠক তাই 

তাই পর পর িলেখ যাই। েলখার pথেম যিদও বেলিছলাম েয 
নাম বয্বহার করব না এবং েচহারা িদেয়ও মানুষেক েবাঝান 
িঠক নয়। তাই েpিসেডn এর বাঁিদেক বসা েলাকিটেক এক 
নং িদলাম। আর েখয়াল রাখেত হেব েমেসজ অনুসাের যােক 
আেগ িতন নং বেল িচিhত কেরিছ িতিন এখােন সাত। 
আর েসই বাঙািল ভdেলাক pথম িযিন মিnর বেল েkেপ 
উেঠিছেলন তার নmর পাঁচ। বয্স, এইবার সব জেলর মেতা 
“পিরষ্কার”।

dই- আিম েযটা জানেত চাই, মােন আমার stী আমায় 
এটা জানেত পািঠেয়েছন েয, মিnর েতা েদখুন অেনক 
রকেমর হয়, এখােন কীেসর মিnর হেব?

সাত- মিnের েতা সব েদবতাই থাকেবন। িক তাইেতা? 
মাতারাণী, িশব, হনুমান, লkী, বললাম না সবর্ধমর্ sল হেব 
এইটা

আট- সবর্ধমর্ মােন িক মুসলমােনরাও আসেব নািক?
সাত - আিম িক তাই বেলিছ? (তারপর একটা dবর্াসা 

দৃিষ্ট, এরা েয েকােtেক আেস - ধরেণর)। শুনুন, আিম 
পিরষ্কার কের বেল িদিc...(তার কথার মাঝখােন অনয্ 
একজন বেল ওেঠন)

ছয়- আিম সবাইেক একটা কথা জানােত চাই। আিম 
এখােন আসার আেগ &*& েসkের থাকতাম েসখােন... ( 
তার কথা েশষ করেত েদওয়া হয় না)

সাত- আিম েতা বললাম আিম সব বলিছ, মাঝখান েথেক 
কথা বলেছন েকন?

ছয়- সবাই েস’সব কথা জােন। আলাদা কের েশানার 
িকছু েনই। আিম যখন &*& েসkের থাকতাম...

সাত - আমােক তা’হেল বলেত েদওয়া হেব না েতা?
dই- আিম জানেত চাই েয মিnর েয ৈতির হেব, তার 

অনুদান িক আমরা ভাগাভািগ কের েদব নািক েয যত পাের?
ছয়- আিম েতা েসটাই বলেত চাইিছ। আিম যখন &*& 

েসkের থাকতাম...
সাত- এখােন যখন বলেত েদওয়া হেc না, তখন িমিটেঙ 

ডাকাই বা েকন?
#&&%$+*&#-+++$+*&&@%& (িকছু েশানা যায় 

না)
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েpিসেডn -(সামেনর েটিবেল ঘুিষ েমের) আ: এইরকম 
করেল কী কের হেব! (সাত েক উেdশয্ কের) হয্াঁ, আপিন 
বলুন।

সাত - আিম বলেত চাই েয েসাসাইিটেত এইরকম rল 
থােক েয েকউ ফ্লয্াট িকনেল ফ্লয্ােটর দােমর একটা পােসর্েnজ 
মিnর ফােn িদেত হয়। এখােন েলাকজনেক তা িদেত হয়িন, 
েয যার মেতা িনেজরা টাকা িদেয়ই করেছ, কােরার েথেক 
টাকা চাওয়া হেc না, তােতও আপিt।

অেনেক - হয্াঁ, েস কী। িনশ্চই িনশ্চই, এমন হ’েল 
আমােদর কী সুnর বড় মিnর হ’ত। মােবর্ল বসান। েফায়ারা 
থাকত ( েয যার মেতা বলিছল)

ছয়- এবার আিম বিল? আিম যখন &*& েসkের 
থাকতাম েসখােন মিnর বািনেয়িছলাম। একটা বড় েবােডর্ 
েসখােন েক েক দান িদেয়েছন তােদর নাম েলখা হেয়িছল। 
িকnt অয্ামাউn েলখা হয় িন। েকউ পাঁচেশা িদেলও নাম, েয 
পঞ্চাশ হাজার িদেয়েছ তারও নাম পাশাপািশ।

এগার - আিম একটা কথা বলেত চাই। আিম একিদন 
সকােল বাইেরটা একটু হাঁটেত িগেয়িছলাম। েদিখ িতনজন 
মিহলা খািল পােয় েবেরােcন। আিম বললাম েকাথায় 
যােcন? ওরা বলেলন আমরা pিত েসামবার সাই মিnের িশব 
বাবােক জল চড়ােত যাই। আিম বললাম খািল পােয়? ওনারা 
বলেলন কী আর করা যােব, িশব বাবােক জল চড়ােত েগেল 
জুেতা পরা যায় নািক? আিম ভাবলাম, যিদ েসাসাইিটেত 
একটা মিnর থােক তা’হেল এনােদর খািল পােয় হাঁটার কষ্ট 
করেত হয় না।

নয় - িনশ্চই িনশ্চই। মিnর থাকেল কত সুিবধা, আমােদর 
জনয্ েতা বেটই, আমােদর েসাসাইিটর বয়sরা েসখােন েযেত 
পারেবন। আমােদর পেরর pজn েসখান েথেক কত কী 
িশখেত পারেব।

দশ- (আমার িদেক তািকেয়, দাঁত মুখ িখঁিচেয়) শুনছ? 
এর পেরও বলেব মিnর বানােনাটা িঠক নয়? এই েয েতামরাও 
েতা এখােন dগর্াপুেজা কেরা, বলেত পারেব েসাসাইিটর েকউ 
তােত বাধা িদেয়েছ?

আিম - (মৃdsের, েpিসেডn এর িদেক তািকেয়) বলব?
পাঁচ - (েpিসেডn আমার িদেয় েচাখ kঁচেক তািকেয় হয্াঁ 

িক না বলার আেগই শুr হেয় যান) আিম শুধু একটাই কথা 
বলেত চাই। আজ েথেক মাস ছেয়ক আেগ আিম এই grেপ 

জানেত চাই এখােন একটা মিnর বানােনােত কার কার মত 
আেছ। তারা বুেড়া আঙুল েদখান। এর মেধয্ একেশা িছয়ািশ 
জন থামস আপ (সিতয্ থামস আপ ই বেলিছল) িদেয়িছল। 
(আমার িদেক আঙুল েদিখেয়) ও েতা িছল তখন grেপ ও 
জােন।

আিম - (সবার েচাখ আমার িদেক) আিম িক হয্াঁ 
বেলিছলাম?

পাঁচ- না। tিম িবেরাধী িছেল (বািকরা হতাশ)। িতনজন 
শুধু বেলিছল মিnর চাই না। িকnt একেশা িছয়ািশ জন থামস 
আপ িদেয়িছল। আিম তখন আরও কেয়কজন িমেল আর 
ডbl এ’র সেঙ্গ িমিটং কির। িতনবার িমিটং হেয়িছল। েশষ 
পযর্n আর ডbl এ আমােদর বেল িনেজরা টাকা পয়সা tেল 
যিদ করেত পােরা আর তা চালানর খরচ যিদ িনেজ েথেকই 
উেঠ আেস তাহেল কেরা। েসই অনুযায়ী আমরা মাতারাণীর 
মূিতর্ এেনিছ। কাল pিতষ্ঠা হেব।

বােরা - মিnর অতয্াবশয্কীয়। একটা েসাসাইিট এখােন 
আেছ েযখােন মিnর েনই? tিম আইন েদখাc? tিম েয 
সব িভিডও িদেয়ছ (আিম মাইির বলিছ খবেরর িলঙ্ক 
িদেয়িছলাম) তােত এক জায়গায় আেছ - েক একজন জেলর 
টয্ােঙ্ক মূিতর্ বিসেয়িছল তাই েকাটর্ বেলেছ েসটা জেলর টয্াঙ্ক 
েথেক সিরেয় েসাসাইিটর বাইের বা েভতের, েশােনা ভােলা 
কের েভতেরও বেলেছ - sাপন করেত হেব। আর একটা 
িভিডও, তােত একজন বেলেছ মিnেরর মাইেকর আওয়ােজ 
তার েমেয়র পড়ােশানায় অসুিবধা হয়, তাই পুিলশ বেলেছ 
মাইক না বাজােত। েতামরা েয dগর্াপুেজায় কত রাত অবিধ 
ফাংশান কেরা, তােত েলােকর অসুিবধা হয় না? েকউ বেলেছ 
dগর্াপুেজা বn করার কথা?

আিম- েস েতা েসাসাইিটেত সব ধমর্ীয় অনুষ্ঠানই পািলত 
হয়। েহািল, জnাষ্টমী গেণশ পুেজা dগর্াপুেজা, েসgেলা েতা 
সামিয়ক। িকnt মিnর মােন েতা তােত িনতয্ৈনিমিtক এইসব 
চলেব।

বােরা - সব বুিঝ, িকছু বিলনা, েতামরা েতা dগর্াপুেজা 
একটা কমািশর্য়াল বয্াপার কের েফেলছ। েলােকর েথেক টাকা 
নাও।

আিম - েস েতা pথমবার চাঁদা tেলিছলাম। পেরর বার 
েতা চাঁদা চাই িন।

বােরা - েলােকর বািড় বািড় েতা িগেয়িছেল?
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েতেরা (ইিন বাঙািল, dগর্াপুেজা দেলর, েসিnবল েলাক, 
মিnর পnী, িকnt িনিশ্চত জািন আিম মারধর েখেল এই 
েলাকটাই আটকাত বািকেদর) - েস েতা িনমntণ করেত।

বােরা - িনমntণ? যাও েতা একগাদা হয্াণ্ডিবল িদেত 
(যােত অফার টফার থােক এমন kপন, গতবাের মাংসর 
েদাকােনর kপন অবিধ িছল) যtসব কমািশর্য়াল বয্াপার।

এগার - এই েয আমরা জnাষ্টমী কেরিছলাম - একটা 
েকানও কমািশর্য়াল sল িছল?

সাত - (আচমকা উেঠ পেড় বাইের েযেত উদয্ত, সবার 
িদেয় হাত tেল ওেয়ভ করেত করেত) আcা আিম চললাম। 
েদির হেয় যােc, কাল েথেক েতা নবরািt, যা করার আজই 
করেত হেব (এই বেল েকামের হাত িদেয় সামানয্ েপলিভক 

াগ)।
েpিসেডn এবার আমার িদেক তাকােলন
আিম- সবাইেক নমsার জানাই। আিম বলেত েচেয়িছ 

মিnর এইভােব বানােনা যায় না। একটা জিম যখন পুরসভা 
েথেক ছাড়পt পায় তােত পিরষ্কার েলখা থােক এর উেdশয্ 
িক, েকাথায় কী থাকেব না থাকেব। আিম যdুর জািন এই 
জায়গার েয pয্ান আিম েদেখিছলাম তােত মিnেরর েকানও 
উেlখ িছল না। বরং একটা বাcােদর skল িছল। আিম তাই 
এ িবষেয় আর ডbl এ অবগত আেছ িক না জানেত চাই।

িdতীয়ত, আিম বলেত চাই, আমােদর েসাসাইিটেত 
সমসয্ার অn েনই। আমােদর বড় রাsার সেঙ্গ েসাজাসুিজ 
েযাগােযাগ এখনও হয় িন। েসাসাইিটর রkণােবkণ এখনও 
েতমন িঠকঠাক নয়। এই অবsায় আর ডbl এ িক এমন 
একটা বয্াপাের জড়ােত চাইেব যােত পরবতর্ী কােল অেনক 
সমসয্ার জn িদেত পাের?

tতীয়ত,....
পেনেরা- tিম িক সব িলেখ এেনছ?
আিম- না, আমার মেন আেছ সবই। যা বলিছলাম, আমার 

মেন হয়েছ যারা িবশব্াস কেরন তাঁরা েতা বেলন ভগবান সবর্t 
আেছন। এখােন েসাসাইিটেত আমরা েয যার বািড়েত ইেc 
মেতা পুেজা টুেজা করেতই পাির। তাছাড়া এখােন সব ধরেণর 
ধমর্ীয় অনুষ্ঠানই পািলত হয়। যােত েয যার ইেcমত অংশ 
েনন। আর আেশপােশ মিnরও েনহাৎ কম েনই। বরং, আিম 
েদেখিছ বাcােদর skল ভয্ােন কীভােব তােদর েঠেস ঢুিকেয় 
িবপjনকভােব ভয্ান যাতায়াত কের। এখােন একটা নাসর্াির 

skল হেল বাcারা িনরাপদ হেত পাের। একটা লাইেbির েনই 
এ তlােট। একটা লাইেbির থাকেল েলােকর অেনক সুিবধা 
হয়।

পেনেরা - আরও বলেব?
আিম- এই েশষ পেয়n, আিম জািন আমােদর সব ক’টা 

টাওয়ােরর ওিস (অkয্েপিn সািটর্িফেকট) েনই। তার ওপের 
েব আইিন িনমর্াণ হেc েজেন পুরসভা যিদ বািকgেলার 
ছাড়পt বািতল কের আর ডbl এ’র কােছ েসটা েকমন 
লাগেব? এটা একটু েবিশ ঝঁুিক হেয় যােব না?

েpিসেডn - (এতkণ িকছু না বলেত েপের গণগেণ, 
বািক কার িক বলেত উদয্ত হিcল, তােদর থািমেয় িদেয় 
বেল উঠল) েশােনা, েতামার pেতয্ক pেশ্নর এক এক কের 
উtর িদিc। এই জিম আমার, আিম এই জিমেত যা ইেc 
তাই করেত পাির।

আিম- (েচােখ েচাখ েরেখ)- এটা আপনার জিম?
েpিসেডn - আমার, হয্াঁ, মােন আমােদর সবাইকার। 

সবাই, মােন েমেজািরিট যা বলেব এখােন তাই হেব। আইন 
টাইন সব জািন। েকাথায় কী হয় কীভােব সব জানা আমার। 
েতামােক ওসব ভাবেত হেব না। আর েতামার skল, লাইেbির? 
tিম উেদয্াগ িনেয় এস আমার কােছ, আিম হয্াঁ বেল েদব। 
েতামার skল লাইেbির tিম যা ইেc তাই বানাও। আজ বােদ 
কাল এখান েথেক িবlার চেল যােব আমােদর হােত সব 
েছেড় িদেয়। তখন আিম েpিসেডn থািক বা না থািক আিম 
বলিছ এখােন েমেজািরিট যা চাইেব তাই হেব।

সেতেরা - খুব আইন আইন করছ েয, িচৎকার কের শুনুন 
আcা এখােন যারা যারা আেছ তােদর মেধয্ এমন েকউ আেছ 
েয কখনও েরড লাইট জাm কেরিন? তারা হাত tলুন।

(আিম একা হাত tললাম)
সােতেরা - (আমার িদেক তািকেয়) tিম েরড লাইট বাঙ্ক 

কেরািন? pমাণ কী?
আিম - যিদ জানতাম tিম চাইেব তা’হেল pমাণ 

রাখতাম।
সেতেরা - এখােন েকউ আেছ েয কখেনা কাউেক ঘুষ 

েদয়িন?
(এবার হাত tিলিন, পাপ আেছ)
সােতর- এখােন এমন েকউ আেছ েয কখনও “গলত 
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কাম” (এর িঠক বাংলা জািন না, েবাধ হয় অপরাধমূলক 
কাজ হেব) কের িন?

আিম- হাত tললাম
সােতর - িকnt েমেজারিট চাইেল েতা মিnর বানােতই 

হেব। আইেনর জনয্ মানুষ না মানুেষর জনয্ আইন?
আিম- অষ্টাদশ শতািbেত েমেজািরিট চাইত বেল িবধবা 

েক মৃত sামীর িচতায় জয্াn jালান হত। েমেজািরিটর 
িবrেd আইন pণয়ণ হয় বেলই িবধবারা এখন েবঁেচবেতর্ 
থােকন।

েpিসেডn - (েচাখ মুখ kঁচেক) েতামরা বাঙািলরা, িকছু 
মেন েকােরা না, িকছুই জােনা না। আিম েতামােদর dগর্াপুেজা 
করার অনুমিত িদই। েতামরা আমােক একবার ডােকাও 
না। েতামােদর বয্ানার েলেগেছ dগর্াপুেজার, আর ডbl এ’র 
নাম আেছ ওেত? এই েয েতামার সেঙ্গ আিম আেগর বার 
dগর্াপুেজায় কথা বেলিছ। বিলিন? যা যা করেত েচেয়ছ সব 
করেত িদেয়িছ- িদই িন?

আিম - আিম িক েস কথা অsীকার কেরিছ? আিম েতা 
জািন আিম আজ মিnর িনেয় কথা বলেত এেসিছ।

চারপাশ েথেক েসারেগাল - একবার েpিসেডnেক েsেজ 
ডােক িন। কী dঃসাহস। dগর্াপুেজার বয্ানাের আর ডbl এ’র 
নাম েনই? এরা েতা পুেরা কমািশর্য়াল কের িদেয়েছ। কত 
বাইেরর েলাক আেস েসাসাইিটেত। কখন কী ঘেট যায়। তাও 
েpিসেডn েক ডাকেব না েsেজ

েতেরা - হয্াঁ, বয্ানাের নাম থাকা উিচৎ িছল। িঠক আেছ 
ওটা আিম েদেখ িনিc।

বািকরা - তা বেল বয্ানাের আর ডbl এ’র নাম েদেব না?
পাঁচ - আিম বলিছ েpিসেডn, আিম িনেজ দাঁিড়েয় েথেক 

আর ডbl এ’র নাম tেল েদব বয্ানাের।
েpিসেডn - হয্াঁ। এটা িঠক কেরা না েতামরা। আিম এই 

বেল িদিc, পেরর বার এস dগর্াপুেজা করার অনুমিত িনেত, 
িকcু করেত েদব না।

েতেরা - েpিসেডn, আমরা বয্াপারটা েদখিছ, আর 
আমােক েদিখেয় - ও িকnt এখােন এেসেছ ওর িনেজর পk 
েথেক মিnর নেয় কথা বলেত।

আিম - আিম েতা েসটাই...
চারপাশ েথেক - মিnর হেবই। আইন কী করেব? মিnর 

একবার হেয় েগেল মিnর ভাঙেব? েদখা আেছ? মিnর হয় 
না নািক েকাথাও? েক বেলেছ মিnর বানােনা িনিষd? pায় 
সবাই দাঁিড়েয় পেড়েছ এইবার।

দূর েথেক েদিখ দশ নং আমার িদেক তািকেয় েচাখ 
মুখ পািকেয় হাত েনেড় কীসব বলেত েচষ্টা করেছ, িকnt 
মাঝখােনর ওই িচৎকাের আিমও তােক ইশারায় কােন হাত 
িদেয় বললাম িকছুই শুনেত পািc না। েpিসেডn এর 
কােছ িগেয় বললাম। আিম আপনােদর ভাল চাই। েদেখিছ 
আপনারা েসাসাইিটর জনয্ অেনক কাজ কেরন। আিম চাই 
না একটা মিnর বানােনা িনেয় এেত নtন সমসয্ার জn হয়।

েpিসেডn - আিম েতামােক েতা বললাম, এখােন আিম 
সবাইেক িচিন জািন। েতামার িচnা করার িকছু েনই সব 
সামেল েনব।

সবাইকার িদেক উেdশয্ কের- আcা তা’হেল এবার 
যাওয়া যাক।

আিমও বািড়র পথ ধরলাম। খািল হােত। অেনক িকছুর 
জবাব অেনক রকম ভােব েদওয়া েযত। তােত মারধর হ’ত। 
একটা এফ আই আর। েসসব অয্ােফাডর্ করা যােব না আমার।

খািল হােত। একা একা িফের আসেত হয়। যােত অnত 
এই েলখাটা েশষ করা যায়। রাsা অেনক বািক। অেনকটা 
েযেত হেব।

িডসেkমার - ১) আমােক ভীr, কাপুrষ যা খুিশ মেন 
করেত পােরন। ২) সব চিরt কাlিনক।

ফিরদাবাদ, হিরয়ানা, ২০১৭
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সংখয্ালঘু নয়, মানুষ :
সংখয্ালঘু টয্াগ লািগেয় েদওয়া না পযর্n একটা অংেশর 
িনsার েনই। েসাশাল িমিডয়াও এর বয্িতkম নয়। এিড়েয় 
যাওয়া যায়, পািলেয় যাওয়ার পথ েনই।

েকানও িবষেয় মতামত রাখেল, েকndীয় সরকােরর 
সমােলাচনা, িকংবা েযাগীর রােজয্ িশশুমৃtয্ বা িদলীপ 
েঘােষর েগামাংস েফলার িমেথয্ নাটেকর িবrেd িকছু।

একটা ে িণর আkমেণর ধরন এমন - “tই শালা েমাlার 
বাcা। এসব িনেয় েতার বলার অিধকার েনই”। নামটা 
আরিব বেলই হয়েতা েদেশর ইসুয্ িনেয় মnেবয্ সরাসির ধমর্ীয় 
আkমণ েনেম আেস। উtরpেদেশ েদড়েশা িশশুর মৃtয্র 
ৈকিফয়ত চাইেল জবাব িদেত হয় েকন আইিসসরা মানুষ 
মারেছ!

একজন অমুসিলম সুsিচnার কথা িলখেল ভkরা অসntষ্ট 
হন। িকnt মুসিলমেদর সুsিচnার কথায় গাtদাহ হয়। েদশেক 
আর কতটা ভােলাবাসেল ধেমর্র মানদণ্ড িদেয় িবচার হেব না, 
িনছক সmpীিতর কথােত আপিt থাকেব না, েতেড় আসেব 
না একে িণর িনmrিচর dেপেয়। এমনই সিহষ্ণুতায় েদশ 
এেগােc।

আরিব নাম েদেখ বাংলােদিশ  েভেব িবsর েনাংরা 
আkমণ কের যখন েকউ বুঝেত পােরন ‘ভারতীয়’। তখন 
িনেজেক এই েভেব সাntনা িদই, এ েদেশর সহনাগিরক 
ভাই নােমর েফের িচনেত ভুল কেরেছন। এটা তাঁর েদাষ 
নয়। তাঁেক হয়েতা েশখােনা হেয়েছ ওরকম। িতিনও হয়েতা 
পরবতর্ী pজnেক েশখােবন।

েকউ ভােবন সংখয্ালঘু, েকউ েদশেdাহী। ‘মানুষ’ ভাবার 
েলােকরাই কেম আসেছন। 
cপ থাকেত হেব :
cপ থাকেত হেব। েমেজািরিট কথা বলেছ। েমেজািরিট ধষর্ণ 
করেল িশkাদান, ভুেয়া এনকাউnাের খুন করেল আগাছা 
সাফ, খােদয্ হsেkপ আসেল জীবেpম, দাঙ্গা লাগােনাটা 
পািটর্র েpাপাগাnা। িশশুর rণ িtশূেল গাঁথাটা অstপরীkা, 

অstপরীkা েতা আেমিরকাও কের। 
ভুল তথয্ ছড়ােনা সাংিবধািনক অিধকার, ভুেয়া িডিg 

ততটাও ভুেয়া নয়, েpেম বাধাদান আসেল kেষ্ণর 
সmানরkা, িমেথয্ মামলায় েতইশ বছর েজল খাটােল িবচার 
বয্বsার ভুল। েমেজািরিটর grতর অিভযুkরা ছাড়া েপেয় 
েগেল িবচারবয্বsার জয়। সীমােnর ৈসিনক শুধু েমজিরিটর 
গেবর্র িজিনস, kধার েচেয় অst বড়, সবার উপর রাম 
সতয্...।

িদেনর েশেষ েমেজািরিটই কথা বেল! শুধু েদেখ যাওয়া 
ছাড়া কাজ িক। গrর আধার, অেযাধয্ায় রামমিnর, েগামূেtর 
িবশব্বয্াপী িচিকৎসা, েগাবেরর েককিশl, আদশর্ রামরাজt 
িদেয়ও েদশটা শাn হওয়া সmবপর নয়। তা ধমর্ীয় উnাদরাও 
জােনন।

সিতয্ িলখেল কিমউিনs, েমেজািরিট যুিkেত না পারেল 
বািনেয় েদেব ‘খানিকর েছেল’, তথয্ িদেল ‘ফেটাশপ’ ছুেট 
আসেব, হােতেগানা পাঁচজন সুsিচnার েলাক িনেয় েফসবুেক 
কেয়ক হাজার েফক েpাফাইেলর সামনা করা মুশিকল। 
েফসবুেকর বাইেরও ছিড়েয় যােc ভুেয়া ছিব, ভুেয়া িভিডও, 
রগরেগ ভাষণ, অেstর pেয়াজনীয়তা। আসেল েমেজািরিট 
আপাতত েশষ কথা বলেছ! 

েদেশর উnয়ন িনেয় pশ্ন tলেল ‘িতন তালাক’ িদেয় 
pসঙ্গ েঘারােনা হেব, েমেজািরিটর েয েকান ভুল ধরেলই 
‘সীমােn েসনারা লড়েছ...’ িথওির বলবত হেব।

েমেজািরিটরা যা ইেc তাই করেত পােরন। েমেজািরিট 
মােন ‘মাই বাপ’, েমেজািরিট উিcষ্ট ছুঁেড় িদেত পােরন, 
dনর্ীিতর বািড়-গািড় tলেত পােরন। েমেজািরিটরা পািকsািন 
টুয্িরজম চালান, েদশেpিমক িনধর্ারন কের েদন, কবর েথেক 
tেল...। েমেজািরিট িবেদিশ  ধাnাবাজ ‘সািনউর’ েপােষন, 
েদিশ য় েধাঁকাবাজ rব সােkনােদর বাঁচােত চান। অথচ 
সুsিচnােক িবেদেশ চালান করেত চান!

েকউ cপ আেছন বেল েদশেক ভােলাবােসন না এমন 
নয়। েমেজািরিট সুs িচnােক ভয় পায়। এই ভয় যতিদন 

kমবধর্মান িবভাজন ও বতর্মান ভারত
েসখ সােহবুল হক 
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িটেক থাকেছ, সুsিচnারা জীিবত থাকেব।

েতাষণেকিndক রাজৈনিতক িমথয্াচার :
ঈমাম ভাতােক  মুসিলম উnয়ন ধের েনওয়া হয়। ‘েমাlােদর 
সব িদেয় িদেc’ জাতীয় সরলীকরণ সমােজ িবভাজন সৃিষ্ট 
করেছ। রাজনীিতর সুk pেলেপ বাsবতা সmেকর্ অnকাের 
আেছন রােজয্র একটা বড় অংশ। িকংবা ওয়াকফ েবাডর্ 
িজিনসটা সmেকর্ খুব কমজনই জােনন।

শুধুমাt মুসিলম হওয়ার কারেন চাকিরর পরীkায় ৫০% 
েপেয় েকানও মুসিলম চাকির েপেয়েছন গত পাঁচবছের এমন 
বয্িতkমী ঘটনা খঁুেজ পাওয়া অসmব। 

মুসিলম হওয়ার কারেন েযমন কােরা বয্ােঙ্কর ঋণ 
মুkব করা হয়িন। েতমিন মুসিলমেদর ঘরবািড় ৈতরী 
বা আেমাদpেমােদর পৃথক বয্বsা, পৃথক রাsা, পৃথক 
হাসপাতাল, পৃথক িসেনমাহল, পৃথক িভেkািরয়া, পৃথক 
ইেডন গােডর্ন, েযৗনপlী ইতয্ািদ হয়িন। সুতরাং একটা 
িপিছেয় পড়া ে িণেক িনেয় রাজনীিত এবং িমথয্াভাষণ 
pিতিনয়ত চলেছ। 

pিতrিতর পেরও কেয়কেশা মাdাসা অনুেমাদন পায়িন 
িবিভn েজলায়। রাজৈনিতক ভাষণদােন শুধু বুিঝেয় েদওয়ার 
েচষ্টা চলেছ অেনক িদিc, আেরা েদেবা।

রাজয্ সরকােরর িবশব্জয় করা কনয্া ী, িসিভক পুিলশ 
বা সবুজ সাথী pকlও েকানও িবেশষ সmpদােয়র জনয্ 
লাg হয়িন। মাdাসা িশkায় টাকার পিরমান বাড়ােনা হেয়েছ 
িঠকই, তােত িপিছেয় পড়া অংেশর সিঠক মােনাnয়ন হেয়েছ 
ধের েনওয়াটা সমীচীন হেব না।

এই সমােজর একটা অংশ মেন কেরন মুসলমানরা 
িশkায় িপিছেয়, কালচার েনই, অেনক বাcাকাcা ইতয্ািদ। 
এই অিশkার অnকার একমাt িশkার আেলাকবিতর্কা 
িদেয়ই সরােনা েযেত পাের। িশkা এবং sাsয্ সেচতনতায় 
িবিনেয়ােগ যারা েতাষণ খঁুেজ পান তাঁেদর িপিছেয় থাকার 
সমােলাচনা করার অিধকার েনই। বstত েলােক মুেখ শুেন 
গয্ােলা গয্ােলা কের ওঠা েবাকােবাকা িচnাভাবনাgেলার 
পিরসংখয্ােনর সামেন বড়ই mানায়মান। 

চারপােশ েমধাবী েছেলেদর উেঠ আসা সংখয্ালঘু পিরবার 

েথেক। এর েপেছােন বয্িkগত pেচষ্টা আর আল আিমন 
িমশেনর মেতা অলাভজনক pিতষ্ঠানgেলার আ য় রেয়েছ। 
েসিদনই েতাষণ িথওির েমেন েনওয়া যােব, েযিদন েকানও 
মুসিলম শুধু িpিলিমনাির পাস কেরই ডblিবিসএস অিফসার 
হেত পারেবন। মুসিলম উnয়ন মােন ঈমাম ভাতা নয়। বরং 
তা অিশিkত বা slিশিkত মুসলমানেদর হােত রাখার 
েকৗশল মাt। উnয়ন চাইেল েযাগয্ মুসিলমেদর চাকিরবাকির 
সুিনিশ্চত করেত হেব, সেবর্াপির িশkা এবং কালচাের েজার 
িদেত হেব।

েঘামটা বা টুিপ পের ইফতার পািটর্েত যাওয়াটা রাজৈনিতক 
উেdশয্ িনেয় হেত পাের, উnয়েনর উেdশয্ িনেয় নয়। 

আজও মুসিলম েমেয়েদর অl বয়েস িবেয় হেত েদিখ, 
kাস এইেট পড়া েছেড় েচnাইেয় কাজ করেত েযেত েদিখ। 
েগাটা পাড়ায় একটা েপাষ্ট gাজুেয়ট মুসিলম েনই। সিতয্কােরর 
মুসিলম উnয়ন(েতাষণ বেল চালােনার েচষ্টা) হেত অেনক 
বািক!

মুসিলম সমাজ েতাষণেকিndক িবভাজন নয়, উnয়ন চান। 

সরকাির মাdাসািভিtক িশkােkt ধমর্চচর্ার sান নয় :
মাdাসা িশkা িনেয়ও মানুেষর িচরnনী ভুল ধারণা। যা 
িবভাজেন মুখয্ ভূিমকা েনয়। মাdাসা pধানত dই ধরেণর। 
খােরজী মাdাসায় শুধু আরিব পড়ােনা হয়। এইসব ছাtেদর 
মেধয্ বাংলাটাই িঠকভােব বলার kমতা থােক না। এেদর 
িদেয় সিতয্ই েদেশর েকানও িবেশষ উপকার হয় না। d 
একজন বয্িতkম থাকেত পােরন। অবশয্ই আেছন। সরকার 
এই মাdাসার খরচ বহন কের না। যাকাত আর দােনর টাকায় 
এই মাdাসা পিরচািলত।

উেlািদেক েজনােরল মাdাসা। এিটেক খােরজী মাdাসার 
সােথ gিলেয় েফলা হয়। এখােন অিতিরk ভাষা িহেসেব 
আরিব পড়ােনা হয়। িনছকই ধমর্চচর্া হয় না। িসেলবাস 
পিশ্চমবঙ্গ মধয্ িশkা পষর্েদর সমtলয্।

sয্ািনশ বা ে ঞ্চ িশখেল আরিব েশখায় সমসয্া থাকেত 
পাের না।

এইসব মাdাসায় pcর পিরমােন অমুসিলম ছাtরা পেড়ন, 
অেনকেkেt তাঁরাই টপার। এমনিক আরিবেত সেবর্াc 
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পান। িকছু বnুবাnেক মাdাসায় পেড় ডাkার-ইিঞ্জিনয়ার বা 
সুsিশkা সmn হেত েদেখিছ।

মাdাসািভিtক িশkা আেnালন এেসিছেলা িপিছেয় থাকা 
মুসিলমেদর িশkা িবsােরর জনয্, ধমর্pচােরর উেdয্শয্ িনেয় 
নয়। যার সুpাচীন ইিতহাস এবং অবদান ভীষণভােব রেয়েছ। 
অমুসিলম ছাtরাও মাdাসায় পড়েত আসেছন।

েজনােরল মাdাসা যিদ েদেশর িবকােশ সহায়ক না হেতা 
মাdাসার চাkিররত অমুসিলম িশkেকরা pশ্ন tলেতন বা 
পদতয্াগ করেতন। েজনােরল মাdাসা িনেয় অেনেকর ধারণা 
েনই। তাই খােরজী মাdাসা িদেয় মাdাসার সািবর্ক সরলীকরণ 
হয়।

িশkা বা কমর্েkেt বাঁকা চাউিন :
কােজর েkেt েযখােন ফেটা আইিড েদখা হয় না। েসইসব 
জায়গায় অমুসিলম পিরচেয় কাজ করেত হয় নইেল কাজ 
েমেল না। বh মুসিলম পিরচািরকা, আয়ারা শাঁখািসঁdর 
বয্বহার কের মুসিলম পিরচয় লুিকেয় কমর্sেল যান। এ এক 
অিলিখত িনয়মাবলী ধমর্িনরেপk েদেশ। শুনেত অিবশব্াসয্ 
লাগেলও skল-কেলজ-কমর্sেল িকছুেkেt মুসিলম পিরচয় 
অেনকখািন ফয্াkর। খবেরর কাগেজ সব ঘটনা pকাশ পায় 
না। েয িশিkত মানুষিট বািড়েত িভnধমর্ী পিরচািরকা রােখন 
না, িতিনই ধমর্ িনরেপkতার পাঠ েদন। জীবন এখােন এমনই 
িdচািরতায় েমাড়া।

দিলতেদর েkেtও একই সমসয্া। বণর্ৈবষময্, অনার 
িকিলং, অিধকারহীনতার িশকার হেত হয় pিতিনয়ত। 

টুিপ-দািড়েত ভূতদশর্ন :
িশখেদর পাগিড় এবং দািড় িনেয় েয সমসয্া েনই িকnt একই 
পিরিsিতেত মুসিলম দািড় বা টুিপ অdতভােব আজও 
একে িণর কােছ অপাংেkয়। 

একটা sষ্ট ছিব িনমর্াণ হেয়েছ ধািমর্ক নামাজী 
দািড়ওয়ালা মুসিলমরা েগাঁড়া, অথচ অধািমর্ক দািড়িবহীন 
মুসিলমরা উদার, মডর্ান, িলেবরাল। িবভাজেনর এটাও 
একিট েকৗশল। কালর্ মাkর্, েলিনন, এেঙ্গলস, িলঙ্কন, বানর্াডর্ 
শ, চশার, েশkিপয়র, পাstর, ডারউইন pমুখ সহ এেদেশর 

pফুlচnd, সুেরndনাথ, রামkষ্ণ পরমহংস, েথেক রবীndনাথ 
পযর্n েকউ দািড় েরেখ িনিnত হনিন। িকnt একজন সৎ 
মুসলমান দািড়র কারেণ িবিভn জায়গায় অপদs হন। 

েগারkা, লাভ িজহাদ, লয্াn িজহােদর মেতা নtন 
ধমর্ীয়-রাজৈনিতক শbমালার বয্বহার কের মুসিলম খুনেক 
িডেফn করার ঘটনা েদেখ িবিsত হেত হয়।

রাজৈনিতক sােথর্ ঐিতহয্ ঢাকার অপেচষ্টা :
মূলত অবাঙালী পৃষ্টেপাষকতায় িবিভn বই, pকাশয্ এবং 
অpকাশয্ সভার মাধয্েম বাংলার সুমহান সবর্ধমর্ সmpীিতর 
ঐিতহয্েক িবkত কের িবেভেদর সীমােরখা টানা হেc। 
ভুেয়া এবং িবkত ইিতহাস সmিলত িবিভn বই ছিড়েয় পড়েছ 
হােত হােত। িনিদর্ষ্ট েpাপাগাnা েমেনই এটাই চলেছ। িবিভn 
সরকাির িবদয্ালয়gিলেত আtরkার pিশkেণর নােম চলেছ 
দাঙ্গাবািজর পাঠ। এই ধব্ংসকামী দৃিষ্টভিঙ্গেক rেখ েদওয়ার 
জনয্ সরকাির পদেkপ েসভােব েনওয়া হয়িন। যার মূল 
কারণ অবশয্ই পারsিরক রাজৈনিতক েসৗজনয্তা। যার ফল 
মারাtক হেত পাের। বাdিড়য়ার kত এখেনা dঃsp হেয় 
েদখা েদয়। 

এই pসেঙ্গ েসানারপুেরর িমরাজ আজাদ েফসবুেক 
অিভjতা িলেখেছন - “গতকাল েসানারপুর বই েমলায় 
িগেয়িছলাম। বইেয়র েখাঁেজ এক sল েথেক আর এক sেল 
েযেত িগেয়, অবেশেষ িবেজিপর sেল হািজর। ওঁেদর sেল 
িবিভn বই উেl পােl েদখেত লাগলাম, একটার পর একটা 
বই েদখিছ আর ভেয় ও উেtজনায় িশউের উঠিছ!! িকn 
আমার েভতেরর উেtজনাটা ওেদর আেদৗ বুঝেত িদইিন। 
sল জুেড় েকবল ইসলাম এবং মুসলমানেদর িবrেd 
অকথয্ িমথয্া ভাষায় অসংখয্ বই; েযমন ইসলােমর srপ, 
ইসলামেক জানুন, শয়তানরা ঘুমায়না, িনঃশb সntাস, 
সmpদায় সmpীিতর নােম বjািত,

ছাগলাদয্ েনttএবং কাশ্মীর, ভারেত অnকারময় মুসিলম 
শাসন, আেরা নানান বই। বইgিলর pিতিট লাইেন েকবল 
মুসিলেদর িবrেd kৎসা, িমথয্া ও চরম অপpচার। েকান 
সরল সাদা িসেধ িহnু ভাই েবান বইgিল পড়েল মুসিলমেদর 
িবrেd তার িহংসা ও েkাধ জnােবই জnােব। 

িবেবকানnেক ওঁরা িনেজেদর মত কের সািজেয় gিছেয় 
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কেয়কিট বই িলেখ বাজাের েছেড়েছন...”। 

ইিতহাস অবলুিpর মাধয্েম িবেভদ সংগঠন :
ভােগয্র এমন িনষ্ঠুর পিরহাস েয, েদশ িবভােগর জনয্ দায়ী 
করা হেয়েছ মুসলমান জািতেকই। িকnt িbিটশ সরকার যখন 
কংেgেসর কােছ জানেত চান েদশ িবভােগ তাঁেদর সmিত 
আেছ িকনা। তােত কংেgেসর েনতােদর সmিত িবsয়কর। 
ঐ সভায় pিতিনিধ িহেসেব েনেহr হাত tেল সmিত জানান। 

সদর্ার বlভভাই পয্ােটল, জওহরলাল েনেহr, গাnীজী, 
রােজndpাসাদ pমুখেদর িবেরািধতা থাকেল িজnার শত 
েচষ্টােতও েদশভাগ সmব িছেলা না। কারণ িজnার pভাব 
কখনও সংিশ্লষ্ট েনতােদর সিmিলত kমতার কােছ নগনয্ 
িছেলা। অথচ েবাঝােনা হেয়েছ েদশভােগ শুধু িজnা সােহবরাই 
দায়ী িছেলন। 

ফাঁিস হওয়া আসফাklাহ, েশর আলী, েগালাম মাসুম 
এবং pাণ েদওয়া আহমাdlাহ, মজনুশাহ, িটপু সুলতান, 
েবেরিলর ৈসয়দ আহমদ, আিজমুlাহেদর ইিতহাস রাজৈনিতক 
িবেdষ িজইেয় রাখার কারেণই সহজলভয্ নয়। 

pাণদাতা মীরকািশম, মীর িনশার আলী, কারাদেn দিণ্ডত 
এবং কারাগােরই িনহত ওবাইdlাহ িসnী, সবর্ভারতীয় েনতা 
ৈসফুিdন িকচলু, িbিটশেদর িচরশtr হায়দার আলী, িটপু 
সুলতানেদর ছিব সহজলভয্ হেল শুধু ছাtছাtীেদর অধয্য়ন 
ও গেবষণায় সুিবেধ হেতা না। বরং িবভাজেনর রাজনীিত 
এেতা সহেজ মাথাচাড়া িদেয় উঠেত পারেতা না।

েজলখাটা িবpবী আসফ আলী, মাdােজর েমাপলা 
িবেdােহর মুসলমান িবpবীরা েযভােব কারাবরণ এবং মৃtয্দণ্ড 
gহণ কেরিছলাম েসই রkাk ইিতহাস েসভােব sীkিত 
পায়িন। 

এমনিক আজাদ িহn েফৗেজর কেণর্ল শাহনাওয়াজ খান, 
আিবদ হাসান, কেণর্ল রাজা মহmদ আরশাদেদর আড়াল করা 
হেয়েছ।

গাnীবুিড় মাতিঙ্গনী হাজরার পােশ মিহলা িবpবী 
হজরতমহল, েনtী নুrিnসা, আলী ভাtdেয়র জননী আিবদা 
িবিবর নাম উেlখেযাগয্ হেলও উেপিkত।

ইংেরজেদর পৃষ্ঠেপাষকতার pেলেপ েলখা ইিতহােস 

েমাঘল সmাটেদর িনষ্ঠুর, িহnুিবেdষী ইতয্ািদ েনেগিটভ 
িবেশষেণ ভিরেয় েদওয়া ফল িহেসেব বতর্মান সমেয় ধমর্ীয় 
িজিগর েতালার জনয্ েসই িবkত ইিতহাসেক tেল ধরার 
pবণতা pকােশয্ আসেছ। 

ইংেরজেদর একসময় েমাঘল দরবাের িগেয় নতমsেক 
বয্বসা করার অিধকার চাইেত হেয়িছেলা। এই ঘটনা pমাণ 
কের েমাঘলেদর gহণেযাগয্তা। অথচ এক িমেথয্ ইিতহােসর 
অkরনামায় েমাঘলরা িনিnত হন। 

এই অধর্সতয্ আজও ভারেতর একিট িবেশষ সmpদায়েক 
আkমেণর বড় হািতয়ার। যা kেম রাজৈনিতক েpাপাগাnা 
হেয়েছ। রামমিnর, 

েতেজামহল ইতয্ািদর াn pচার িদনিদন েদেশর 
িবিcnকরেণ মদত িদেc। 

িবেdেষর সােথ পিরচয়, িdচািরতার শহের :
কেলজ জীবেনর েসেকn ইয়ার। ২০১২ নাগাদ েবলঘিরয়ায় 
েমস েনেবা িঠক করলাম। েsশেন সাঁটােনা িবjাপেন েদেখ 
েমস েখাঁজার সময় নজের এেলা এক েমেসর িবjাপেন েলখা 
আেছ ‘িহnু েমস’। ‘েকবলমাt িহnু ছাtেদর জনয্’ লাইনিট 
পেড় েসই pথম pতয্kভােব মেনহয় েকউ েযন আমায় 
িনmে িণর জীব বেল েদেগ িদেc। আদশর্ িহnু েহােটেল 
rইেয়র কািলয়া, বিড় িদেয় সিbর তরকাির, এঁেচােড়র 
তরকাির বা মুিড়ঘn িবেশষ সmpদােয়র জনয্ নয়। িকnt এই 
‘আদশর্ িহnু েমস’ েকবলমাt িহnু পিরচেয় িবশব্াসী। মানুষ 
শbিট পযর্n তথাকিথত িশিkতেদর িচnাভাবনা এেগায়িন।

েমস খঁুজেত দরজায় দরজায় ঘুের চরম অপমািনত 
হওয়ার িদন আমায় অনয্ ভারতবষর্েক েচনার শুr। েযখােন 
মুসিলম বা িনmবেণর্র মানুষেদর জনয্ আলাদা সামািজক 
সংিবধান হয়।

সহবsান েমেন িনেয়ও এক অdত মানেত না চাওয়ার 
আবেহ ধমর্ tেল িসিনয়রেদর নানানভােব অপদs করার 
েচষ্টাgেলােক যুিk িদেয় pিতহত করেলও ভারত-পািকsান 
ময্ােচ সবাই েচেয় থাকেতা আমার অিভবয্িkর উপর। উমর 
আকমল ছয় মারেল আিম লািফেয় উিঠ িকনা এই সেnহ 
িছেলা সহনাগিরকেদর মেধয্। পািকsানেক গালাগািল িদেতই 
হেব নইেল tিম েদশেpমী নয়। এমন াn েদশেpম সুলেভ 
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pিতপািলত হেত েদিখ।
বয্াপারgেলা িঠকঠাক অনুভব করেত পৃিথবীর েয েকানও 

pােn সংখয্ালঘু জn আবশয্ক।

আtীয়তা আঁকেড় থাকাই সমাধান : 
মুসিলম েদেখ নাক িসটকােনা মেনাভােবর পাশাপািশ 
েছাটেবলা েথেক pcর মানুেষর ভােলাবাসা েপেয়িছ। ধমর্ীয় 
পিরচয়টা েসখােন pভাব েফেলিন। এক থালায় খাওয়া, 
এমনিক বnুর শাটর্ পের কেলজ যাওয়ার মেতা অিত সাধারণ 
ঘটনাও সামািজক েমলােমশার জায়গাটা েপাk কেরেছ। 
মাধয্িমেকর ‘জাতীয় সংহিত’ pবn তখন খাতার পাতায় 
আবd থােকিন। নানা ভাষা নানা মেতর সংঘবdকরণ pিতষ্ঠা 
েপেয়েছ। 

পরsরেক ‘ভাই’ ভাবেত পারার মেধয্ই সবিকছু িমেট 
যায়। তখন েকানও লাভিজহাদ েনই, লয্াn িজহাদ েনই। 
এgেলা উদারতার বয্াপার। অজর্নসােপk।

ধমর্, রাজনীিত ইতয্ািদর পিরকিlত িবেdষকারী 
মানিসকতা এিড়েয় আেরা বnুtপূণর্ভােব সহাবsানই 
‘সংখয্ালঘু’ টয্ােগর উেধব্র্ মানুষ ভাবেত সাহাযয্ করেব। 
ধেমর্র উেধব্র্ িগেয় ৈববািহক সmকর্, েমলােমশার পাশাপািশ 
সmpীিতর িসেনমা, কিবতা, গান আমােদর িঘের থাক। লালন 
শাহ, রিবঠাkর, নজrলরা সুsিচnার পয়গmর হেয় থাkন।

সংখয্ালঘুেদর মানুষ ভাবেত না পারেল েদেশর একটা 
অংশ ‘সংখয্ালঘু’ শেbই থমেক থাকেব। িবেdষেক rেখ 
িদেত না পারেল েদশটাই থাকেব না।
কাকdীপ, দিkণ ২৪ পরগনা েজলা , ২০১৭
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ওপার নামা 

এই ধারািববরণী gিল কাঁটাতােরর অনয্ পােরর। পড়েলই েবাঝা যােব, এভােব লাইন েটেন এপার ওপার 
ভাগ করা আসেল অসmব, িকnt এভােবই েতা লাইন টানা হেয়িছল বাsেব। 
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না, আিম pধানমntীর কােছ িবচার চাইিছ না। িবচার চাইিছ 
না জািতসংেঘর কােছ, িবশব্নিnত েকােনা মানবািধকার 
সংগঠেনর কােছ িকংবা িবশব্িবেবক নােমর েকােনা অলীক 
অিsেtর কােছ। সারা িদন েকেটেছ িবভােগর পরীkা িনেয়, 
সহকমর্ীর জnিদেন হািস-আনেn, তারপর সমাজ-rপাnর 
অধয্য়ন েকেndর আেয়াজেন ড. sপন আদনােনর েসিমনাের 
উপিsত েথেক, তারও পর আমার বnু, হলজীবেনর সািথ, 
ছাt ইউিনয়েনর একসমেয়র িমিছেল-েsাগােন-গণসংগীেত 
িpয় সহেযাdা কয্ােমিলয়া রহমােনর অপিরণত মৃtয্র খবের 
ছুেট িগেয় েদখা হেয় যাওয়া একসমেয়র কােছর বnুেদর মেধয্ 
ঘিনষ্ঠ d-িতনজনেক সেঙ্গ িনেয় রােত বাসায় েফরার tমুল 
বয্sতার মেধয্। 

এই সারাটা িদেনর েভতর আিম পিtকা েদখার সুেযাগ 
পাইিন, েপেলও লাভ হেতা িক না জািন না। বnু-সহকমর্ী 
েরাবােয়ত েফরেদৗস একবার েফান কের বেলিছেলন বেট েয 
রামুেত েবৗdেদর ওপর িনযর্াতেনর pিতবােদ িতিন যােcন 
েpসkােবর সামেনর জমােয়েত অংশ িনেত। িকnt খুব 
েয মেনােযাগ িদেত েপেরিছ বলা যােব না, কারণ, তখন 
ছুটিছ কয্ােমিলয়ার মৃতেদহ যিদ একবার েদখা যায়, েসই 
বয্gতায়। িকnt এই সারা িদেন আমােদর যািপত জীবেনর 
েকাথাও েকােনা বয্তয্য় হেয়েছ, মেন হয়িন। যিদ হেতা, 
তা হেল রামুেত ঘেট যাওয়া এই তাণ্ডবই েতা হওয়ার কথা 
িছল সব অিsেtর, সব আেয়াজেনর, সব বাnব-সমােবেশর 
মূল আেলাচনা। এই ঘটনা েতা কাউেক sিsেত না থাকেত 
েদওয়ার মেতাই খবর। িবেkােভ, সহমিমর্তায় েফেট পড়ার 
কথা এই েদেশর pিতিট মানুেষর। িকnt আমার pিতেবেশ 
আিম েকােনা তাপ-উtাপ-আেলাচনা শুিনিন। রাত ১১টারও 
পের আমার এক বnু আমােক েফান কের জানােলন বেলই 
পিtকা খুললাম, েফসবুেক ঢুকলাম। হায়! এই েদেশ যাঁরা 
ধমর্ীয় সংখয্াগিরষ্ঠ নন, তাঁেদর জীবন, সmদ, ধমর্ আর 
িবশব্ােসর ওপর যত বড় আঘাতই আসুক না েকন, যত বড় 
আgেনর িশখাই পুিড়েয় িদক না েকন, তাঁেদর জীবন-বসত-

েদবতা যত অমূলক কারেণই েহাক না েকন, তা আমােদর 
সুিখ-সntষ্ট জীবেন েকােনা দাগ কােট না। জনপিরসের েকােনা 
তরঙ্গ েতােল না। আমােদর অিনঃেশষ সুিখ জীবন সুেখই 
থােক। জগেতর সকল pাণী সুিখ েহাক তথাগত!

পিtকাnের যা েদখলাম, েদখলাম যা bেগ, েফসবুেকর 
বয্িkগত টয্ােগ—েয আgন, েয েবদনা, েয তাণ্ডব, েয ধব্ংস 
এবং তার েয কারণ, আমার চামড়া পুেড় যােc, ঘৃণার এই 
উৎসব েদেখ। কত হাজার মানুেষর মেধয্ কত কত বছর ধের, 
কত বড় ঘৃণার িনতয্ চাষাবাদ থাকেল েকবল েকােনা এক 
উtম বড়ুয়ার েফসবুেক অনয্ কারও টয্াগ করা েকােনা ছিব 
বা বkবয্েক েকnd কের jািলেয় েদওয়া েযেত পাের সাতিট 
েবৗdমিnর, ১০িট েবৗd gাম আর পূবর্ েমরাংেগালা জনপদ। 
যখন আgন jেলেছ ‘সাদা িচং’, ‘লাল িচং’, েচরাংঘাটা 
বারাকয্ং মিnর, রামু ৈমtী িবহার, রািম িসনা িবহার, জািদপাড়া 
েবৗdিবহার, ধূিলসাৎ করা হেয়েছ িনমর্াণাধীন ১০০ ফুট উঁc 
বুdিবgহ, তখন িনশ্চয়ই সুিখ হেয়েছন ধেমর্র ধব্জাধারী েসই 
সব মানুষ, যাঁরা পুিড়েয়েছন এসব েদবালয়। যখন ১০িট 
েবৗd gােম আর পূবর্ েমরাংেগালা জনপেদ আgন jেলেছ 
মানুেষর িহংসার সমান উঁc েলিলহান িশখা িনেয়, তখন েসই 
িহংs মানুেষরা িনশ্চয়ই সুিখ হেয়েছন। েয আgন jালােনা 
শুr হেয়েছ রাত সােড় ১১টায় েবৗdপাড়ায়, আহা িনশুিত 
গাঢ় ঘুেমর সময়, রাত সােড় িতনটা পযর্n আgন লািগেয় 
েসই সব অtp মানুষ সুিখ হেয়েছন িনশ্চয়ই? যাঁরা আgন 
লািগেয়েছন, বাংলােদেশর শাসনসীমার মেধয্ই তাঁরা বসবাস 
কেরন এবং এই সীমার মেধয্ বসবাস কেরও েযেহt তাঁরা 
িনিবর্েঘ্ন আgন লাগােত েপেরেছন, আমরা ধের িনেত পাির, 
তাঁরাই েকবল pkত অিধবাসী এ েদেশর। তাঁেদরই েকবল 
ধমর্ পালেনর অিধকার এ েদেশ, তাঁেদরই েকবল অিধকার 
তাঁেদর ধমর্িবশব্ােস আঘাত েদওয়ার অজুহােত উtম বড়ুয়ার 
েফসবুেক অনয্ কারও টয্াগ করা েকােনা েমেসেজর কারেণ 
জীবন-জনপদ-েদবালয়-েদবতােক gঁিড়েয় েদওয়ার। তাঁেদর 
অহং িনশ্চয়ই tp হেয়েছ। তাই বিল, মৃtয্-ধব্ংস-কাnা-
লুট কেরও যাঁরা বহাল তিবয়েত জািনেয় িদেত েপেরেছন 

জগেতর সকল pাণী সুিখ েহাক
কােবরী গােয়ন
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বাংলােদেশর েবৗd জনেগাষ্ঠীেক, এর আেগ সাতkীরায়, 
হাটহাজারীেত িহnু জনেগাষ্ঠীেক, িনশ্চয়ই তাঁরাই েকবল এ 
েদেশর অিধবাসী। এ েদেশর সুরkা েকবল তাঁেদর জনয্ই। 
অনয্রা এসব মানুষেক সুিখ করার pেয়াজনীয় kয়kিত 
মাt। এইসব মানুেষরা সুিখ েহাক।

আিম জািন না, েয ১০িট েবৗd gােম আgন লাগােনা 
হেলা, লুট করা হেলা, কত মানুষ মারা েগেলন বুিঝ জানা 
যােব না েকােনা িদন, েসই সব েবৗd জনপেদর কতজেনর 
বািড়েত েফসবুক আেছ। জািন না, যাঁরা দফায় দফায় িমিছল 
কের আgন লাগােলন, ধব্ংস করেলন, লুট করেলন, 
েদবতােক tc করেলন, তাঁেদর কতজেনর বািড়েত েফসবুক 
আেছ এবং তাঁেদর কতজন েসই সব েফসবুেক উtম বড়ুয়ার 
েদয়ােলর টয্াগ পেড়িছেলন! িকnt আgন েয jলল, মানুেষর 
জীবন-জনপদ-িবশব্াস-sp লুণ্ঠন হেলা, gঁিড়েয় েগল—েস েতা 
আমরা েদখলাম!! েকােনা িদন িক জানেত পারা যােব, েকান 
েবেহশেতর েলাভ েদিখেয় এই মানুষgেলােক উdীp কেরেছ 
েক? যিদ জানা না যায়, জানােনােত বাধয্ না করা যায়, তেব 
বুঝেত হেব এই আgন লািগেয়িছ আমরা সবাই। শুধু রা যnt 
নয়, শুধু ধমর্াn রাজনীিত নয়, এ দায় আমােদর সবার।

‘টাইরািন অব অয্াপািথ’ বেল একিট কথা আেছ। এই 
অয্াপািথ এক িদেন ৈতির হয় না। সেয় েযেত েযেত, সেয় 
যাওয়ার রাজনীিতেত আমরা অভয্s হেয় যাই। আলথুজার 
কিথত রা ীয় মতাদিশর্ক হািতয়ারgেলা আমােদর সেয় েযেত 
েশখায়। এসব হািতয়ার একই রাে র মেধয্ এক ধেমর্র েচেয় 
অনয্ ধমর্েক grtপূণর্ কের েতােল। এক নৃেগাষ্ঠীর মানুেষর 
েচেয় অনয্ নৃেগাষ্ঠীর, এক ধেমর্র মানুেষর েচেয় অনয্ ধেমর্র 
মানুষেক হীনতর কের েদখার সংেকত সমােজ দাপেটর 
সেঙ্গ বজায় রােখ বেলই, আkাn েবৗd জনেগাষ্ঠীর ওপর 
বা সাতkীরার িহnু জনেগাষ্ঠীর ওপর িনপীড়ন সেttও 
িনপীড়নকারী েদাষী সাবয্s হন না। রা  বড়েজার তােদর 
kিতgs ঘরবািড় tেল েদওয়ার pিতrিত িদেয়ই কতর্বয্ 
সাধন কের। এবং এসব করা হয় েতা সমােজর অনুভব 
কাঠােমােক েভাঁতা কের েদওয়ার মধয্ িদেয়। েটিলিভশন 
চয্ােনলgেলােত তnতn কের খঁুেজও এই ঘটনার েকােনা 
েরশ পাওয়া েগল না। েকােনা টক েশা হেলা না। অথর্াৎ 
মূল ধারার জনপিরসের ঘটনািট grtই েপল না। এিট শুধু 
ঘটনািটেক grtহীন কের েফলার pিkয়া নয়, এিট অদৃশয্ 

বা অনুপিsত কের েফলার pিkয়া।
আমােদর িদন েশেষ বািড় িফের তাই িসিরয়াল েদখায় 

েকােনা সমসয্া হয়িন। শাহবােগ েকােনা যানজট ৈতির হয়িন। 
েটিলিভশন চয্ােনলgেলার েকানায় একরিt কােলা কাপেড়র 
েশাকিচh েদখা যায়িন। েকােনা পিtকায় ‘বাংলােদশ rিখয়া 
দাঁড়াও’ মেমর্ েকােনা বয্ানার-িশেরানাম pকািশত হয়িন। 
আসেল আমােদর েকােনা অsিs ৈতির হয়িন। আমােদর 
েকােনা েkাভ েনই। েবৗd জনপেদর ওপর েনেম আসা 
এই ববর্র ঘটনাযেjর pিতবােদ েকবল িহnু েবৗd িখর্ষ্টান 
ঐকয্ পিরষেদরই একিট সমােবশ হেয়েছ বেল জািত িহেসেব 
আমরা লিjতও হইিন। আর যাঁরা একটু েবিশ সংেবদনশীল 
বেল ভাবেত ভােলাবািস িনেজেদর, বড়েজার েফসবুকেক 
েশষ ভরসা েমেন একটা sয্াটাস িদেয়ই সুিখ হেয়িছ, 
ভাতঘুেমর েরশ না কািটেয়ও েসই sয্াটাসিট েদওয়া সmব। 
েকনই বা না? জগেতর সকল pাণীরই সুিখ হওয়ার অিধকার 
আেছ। ঘরেপাড়া হাজােরা মানুেষর pােণর আতঙ্ক আমােদর 
সুখেক টলােত পারেব, েস ভরসা কম। রামু-উিখয়ার েয 
িশশুিটর েচােখর সামেন তার েদবতা-মিnর ধূিলসাৎ হেয় 
েগল, বািড়ঘর পুেড় েগল, বাঁচার েশষ সmল লুট হেয় েগল 
আর তাঁর িনরাপদ আ েয়র pতীক মা-বাবার পরািজত 
অসহায়tই একমাt সতয্ হেয় উঠল তার জীবেন, তার ‘িনজ 
েদেশ’, েসই িশশু আমােদর tp অিsেt এতটুk িচড় ধরােত 
পােরিন। যর্া ব-পুিলশ-মntী-pশাসেনর কােছ তাই আমার 
েকােনা চাওয়া েনই।

আসুন, আমরা েকবল আমােদর সুখেক িনিশ্চত কির। 
আমরাই সকল। জগেতর ‘সকল’ pাণী সুিখ েহাক, আমােদর 
সুখ অkয় েহাক। 

সংেযাজন :
 েহ েহ...িহnুর েদবতা যিদ সিতয্ থাকেব তয় েহেগা েদবী 
েঠকায় না কয্ান? মানুষ ভােঙ্গ কয্ামেন? কই মুসলমােনর 
মসিজদ েকউ েতা ভাঙ্গেত পাের না?’ িশkক-েখলার সাথী-
সহকমর্ী অেনেকর মুেখই এসব কথা শুেন বড় হেয়িছ এবং 
এখন মধয্বয়েসও একই কথা শুিন। ঢাকা িবশব্িবদয্ালেয়র 
িশkক বােস pবীণ িশkক অনায়ােস বেল েফেলন, ‘ভােলাই 
েতা হইেছ, রামুর ভাঙ্গা-cরা কয়খান িটেনর ঘর ভাঙ্গেনর 
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পর েসইহােন নtন িবিlং হইেছ। হয্ােগা েতা লাভই হইেছ। 
লাভ হইেছ না?’ এসব শুেনও না েশানার ভান কের থাকার 
অভয্াস আজেnর। িকল েখেয় িকল cির কের থাকার মেতা। 
ভারেতর আখলাকরা িনশ্চয়ই জােনন এই িকল েখেয় িকল 
cির করার িবষয়টা।  শহের থাকার কারেণ মা পূজা কেরেছন 
ফুল, উলুধব্িন এবং ঘণ্টা না বািজেয়ই। তাঁর বামপnী 
সnােনরাও পাtা েদয়িন েকানিদন।

িনতয্ বছর pিতমা ভােঙ্গ। আমােদর অিধকাংশ সাংবািদক 
অবশয্ গণমাধয্েম ‘মূিতর্ ভাঙ্গা’র খবর েদন। সmবত ‘pিতমা’ 
আর ‘মূিতর্’র পাথর্কয্ তাঁরা জােনন না, তাঁেদর হাউস েথেকও 
েশখােনা হয় না। শুেনিছ ১৯৭২ সােলও অষ্টমী পূজার িদন 
েকাথাও pিতমা িবসজর্ন িদেত হেয়িছেলা। তবুও িহnুরা 
পূজা কেরন। েকান pিতবাদ ছাড়াই। তাঁেদর অেনেকই মেন 
কেরন, pিতমা আসেল ভাঙ্গা যায় না। যাঁরা িবশব্াসী, pিতমা 
তাঁরা অnের ধারণ কেরন। তাই pিতমা ভাঙ্গেলও তাঁরা পূজা 
চািলেয় েযেত পােরন। অেনক পিরবাের dগর্া তাঁেদর েমেয়। 
বৎসরােn বােপর বািড়েত েবড়ােত আেস।

পাবনা সরকাির বািলকা উc িবদয্ালেয় পড়ার সময় িহnু 
ধেমর্র kাস িনেতন েয অপণর্ািদ, তাঁর ৈপtক বািড়র পূজা 
েদখেত িগেয় েস’কথা বুেঝিছলাম। আমােদর বাসায় অবশয্ 
সরsতী পূজা ছাড়া অনয্ পূজার েতমন েকান আেয়াজন িছেলা 
না। অিত সৎ সরকাির চাkের বাবা সব ভাইেবানেক dগর্া 
পূজায় নtন জামা িদেত পারেতন না। তখেনা পূজার েবানাস 
শুr হয়িন। আমরা েছাট dই েবান জামা েপতাম, িদিদ হােত 
েসলাই করেতা। একিদন বড় ভাইেবানেদর pহরায় পূজা 
েদখেত যাওয়া ঘণ্টা dেয়েকর জনয্,  আর পূজার খাওয়া-
দাওয়া একিদন, িবেশষ কের বাবার অিফেসর সহকমর্ী এবং 
পাড়াপড়িশেদর । এর বাইের পূজা আমােদর কােছ েতমন 
তাৎপযর্পূণর্  হেয় উঠেত পােরিন। অবশয্ িদিদ আর দাদারা 
িবশব্িবদয্ালয়, েমিডকয্াল আর বুেয়ট েথেক বাসায় িফরেতা। 
পূজা বলেত ওেদর ঘের েফরার আনnটুkই। আর পূজাসংখয্া 
আনnবাজার, শারদীয় েদশ। এই েতা! 

pিতমা ভাঙ্গার অিভেযােগ েকান মানববnেন েকানিদন 
দাঁড়ােনার তাড়না েবাধ কিরিন। তেব, সাতkীরা, পাথরঘাটা, 
েবগমগঞ্জ, কেণর্ই-গেড়য়া, িদনাজপুর, নােটাের মানুেষর 
জীবেনর উপের যখন শুধু একিট ধেমর্ িবশব্াসী হবার কারেণ 
অমানিবক িনযর্াতন েনেম এেসেছ গত বছরgেলােত, তখন 

েসইসব জনপেদ েগিছ, েদেখ এেসিছ িনেজর েচােখ তাঁেদর 
ভয়। িলেখিছও এক-আধটু, তেব রামুর ঘটনার পের েযভােব 
িলেখিছ, অেতাটা নয়। েভেবিছ, আিম েকেনা িলখেবা 
এিবষেয়? আমার বnু, সহেযাdারা িলখেবন। 

একটা সমেয় িবশব্াস করতাম, যাঁেদর সােথ চিল-িফির, 
যাঁেদর সােথ েদেশর মানুেষর তাবৎ dঃেখ পীিড়ত হেয় রাsায় 
দাঁড়াই, তাঁরা িনশ্চয় সমবয্থী। আমার েসই েঘার ভুল েভেঙ্গেছ 
িনেজর পয়সায়, কখেনা সােথ বnু-সহকমর্ী েরাবােয়ত 
েফরেদৗেসর পয়সায় আর উেদয্ােগ মঞ্চ বািনেয় েলাক 
েডেক েনমnn কের বktতা িদেত ডাকার পর। তাঁরা েবশ 
গলা কাঁিপেয় বktতা কেরেছন, ‘বাংলােদশ অসাmpদািয়ক 
েদশ। জামাত-িশিবর এেদেশ ঘৃণয্ রাজনীিত কেরেছ। তােদর 
িবrেd আমরা জয়লাভ করেবাই। ওরা gিটকেয়ক। এই েদশ 
ধমর্িনরেপk’ ইতয্ািদ। কােন ধেরিছ, আিম আর েকান মঞ্চ 
বািনেয় কাউেক বktতা করার সুেযাগ কের েদয়া েতা দূের 
থাক, আমােক ডাকেলও আিম এধরেণর েকান বktতামেঞ্চর 
আেশপােশ যাই না অেনকিদন হেলা। আিম পিরষ্কারভােব 
বুেঝিছ, gিটকেয়ক ধমর্াn মানুেষর কাজ এgেলা নয়। 

আমােদর সমােজ-রাজনীিতেত-কােছর মানুষেদর মেধয্ও 
এসব ঘটােনার পৃষ্ঠেপাষকতা আেছ বেলই বছেরর পর বছর 
এgেলা হেত পারেছ। আর িকছু না েহাক, বছেরর পর বছর 
সব েদেখশুেনও েয িনিলর্িp এবং হািসঠাট্টা কের পার কের 
িদেcন আমােদর িবdৎ সমাজ, এিট p েয়র েচেয় িকছু কম 
নয়। যাঁেদর েদখিছ pিতবাদ করেছন দীঘর্কাল ধের, এসব 
ঘটনা ঘটার পের, েদেশর শীষর্ বুিdজীবীেদর িনেয় ৈতির 
এমনই এক িবখয্াত pয্াটফেমর্ দাঁিড়েয় pশ্ন কেরিছলাম 
একবার, ‘আপনারা এেদেশ থাকেত, এমন অবsায় এেলা 
কীভােব েদশ? েয pিতবাদ বছেরর পর বছর চলার পেরও 
েকান পিরবতর্ন হয় না, েসই pিতবাদ িনেয় আিম সিnহান।’ 
েসই pয্াটফেমর্র সব বkারা িনেজেদর অkমতার কথা 
sীকার কেরিছেলন। িকnt এই sীকাের কী হয়? তাঁেদর 
সমিথর্ত রাজৈনিতক শিk-ই েতা kমতায়। তবু েকেনা এই 
িনরnর বলpেয়াগ থােম না? 

আিম সিতয্-ই িবশব্াস কির না, েকানেদেশ রা ধমর্ বহাল 
েরেখ, অিপর্ত সmিt আইন বহাল েরেখ সাmpদািয়ক 
সmpীিতর কথা মুেখ বলা চেল। এেদেশর িহnুসহ অনয্ানয্ 
ধমর্ীয় ও জািতগত মানুেষরা েবঁেচ আেছন এেদেশর ধমর্ীয় 
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সংখয্াগিরষ্ঠ মানুেষর বদানয্তায়। যতিদন পযর্n তাঁরা পােশর 
বািড়র িহnু বয্িkর জিম বা েদাকােনর িদেক নজর না 
িদেcন, মিnরটা ভাঙ্গেত না চাইেছন, তেতািদন িঠক আেছ। 
িকnt একবার নজর িদেল আর রkা নাই। রাে র েকান সুরkা 
েনই। একটা সমেয় িহnু েভােটর দরকার হেতা। জনসংখয্া 
যখন ২৯ শতাংশ েথেক ৮ শতাংেশ েপৗঁছােত েপেরেছ, তখন 
তাঁেদর েভাট িকছু মূলয্ আর বহন কের না। এই পিরিsিতেত 
িহnু-েবৗd-সাঁওতাল-চাকমা-গােরা-মারমারা কী ভাবেছন, 
িকছু আেস যায় না। আিম বরাবর বেল এেসিছ, এখেনা মেন 
কির, এই েদেশর ইসলাম ধমর্াবলmী মানুেষরা এই েদেশ 
অনয্ ধেমর্র, অনয্ জািতসtার মানুষেদর েদখেত চান িক না, 
েদখেত চাইেল কীভােব কেতাটা েদখেত চান, তার উপেরই 
িনভর্র করেছ এখেনা যাঁরা আেছন, তাঁরা থাকেবন, না িক 
এই েদশিট এক ধমর্াবলmী মানুেষর েদশ হেব। কেয়কিদন 
আেগ মহালয়া েগেলা। যেতাজন েপাs িদেয়েছন, pায় সবাই 
িলেখেছন, এটা একটা ৈশশবsৃিত মাt। এই pজেnর পের 
sৃিতটুkও আর থাকেব না। তখন dখজাগািনয়া েপাsও আর 
েকউ েদেব না। 

 আমােদর এেতা এেতা বুিdজীবী, েনােবল পাওয়া 
শািnবাদী, পদকpাp িশlী-সািহিতয্ক-বুিdজীবী-
মানবািধকার কমর্ী েকউ িকছু বলেলন না। এই িবষেয় েলখাও 
বাদ িদেয়িছ কেয়ক বছর হেলা, এমনিক খবরgেলার িদেক 
তাকাই না পযর্n। কারণ সাংবািদকতার িশkাথর্ী িহেসেব জািন, 
sয্ািnং ময্াটার পড়ার িজিনস না। তবুও আজ েবানpিতম 
বnু অিদিত কিবর েখয়ার েফসবুক েদয়ােল কেয়কিদন আেগ 
েশয়ার করা েদবাশীষ দােসর এক েপাs েদেখ d’িমিনট সময় 
িদলাম।

িতিন িলেখেছন: 
“আসুন েগল dই মােসর pিতমা ভাঙার িলs েদখুন ; 

উৎসব এর পেরও িক মেন আেস?   
১.েশরপুের ৪০ বছেরর পুরেনা মিnেরর  আসn dগর্াপূজার 

৩ িট pিতমা ভাংcর কেরেছ  dবৃর্tরা। (েশরপুর িনউজ২৪ / 
তািরখ ১৩ই  অেkাবর ১৫) 

২.িডমলায় মিnেরর মূিতর্ ভাংcর (ৈদিনক যুগাnর/ ২রা  
েসেpmর ২০১৫) 

৩.মধুখালীেত মিnেরর মূিতর্ ভাংcর (ৈদিনক যুগাnর/ 

২৩েশ েসেpmর ২০১৫) 
৪.সাভাের একিট মিnেরর কেয়কিট মূিতর্ ভাংcর (শীষর্ 

িনউজ ডট কম ১লা েসেpmর ২০১৫) 
৫.হিবগেঞ্জর আজিমরীগঞ্জ উপেজলা রামkষ্ণ  েসবা 

আ েমর dগর্াপূজার d’িট মূিতর্ ভাংcর কেরেছ  dবৃর্tরা। 
(এkেশ েটিলিভশন ) 

৬.নােটাের মিnেরর ৫িট মূিতর্ ভাংcর (মানব কণ্ঠ ১০  
অেkাবর ২০১৫) 

৭.ফিরদপুের pিতমা ভাংcর (িবিড িনউজ ২৪/ ২২  
েসেpmর) 

৮.সাতkীরার আশাশুিন উপেজলায় আসn dগর্া পূজার  
জনয্ ৈতির ১৫িট pিতমা 

৯.েভেঙ েফেলেছ  dবৃর্tরা। (িবিড িনউজ ২৪/ ৭ 
অেkাবর ২০১৫) 

১০.বড়েলখায় dগর্া pিতমা ভাংcর কেরেছ dবৃর্tরা 
(িসেলটটুেড ২৪/ ১৩ অেkাবর ২০১৫) 

১১.নােটােরর বড়াইgােম dগর্া pিতমা ভাংcর (আমােদর 
সময়ডট কম / ১০/১০/২০১৫) 

১২.পটুয়াখালীর বাউফল উপেজলার পিশ্চম অিলপুরা  
gােমর একিট মিnের dগর্া pিতমা ভাংcর কেরেছ  dবৃর্tরা। 
(িহnু ওয়াপ ডট কম/১১/১০/২০১৫) 

১৩.িসরাজগেঞ্জ মিnেরর pিতমা ভাংcর (িবএম দয্  
িরেপাটর্ ডট কম ০১/১০/২০১৫) 

১৪. িহnু মিnের হামলা,বgড়ার গাবতলীেত কািল  
মিnেরর pিতমা ভাংcর (০২/০৯/২০১৫) 

১৫.ভালুকায় মিnের pিতমা ভাংcর (ভালুকা িনউজ 
২৪ডট  কম ১৩/১০/২০১৫) 

১৬. কািলয়াৈকের pিতমা ভাংcর (চয্ােনল েসেভন ডট  
কম ১৩/১০/১৫) 

১৭.রায়গেঞ্জ pিতমা ভাংcর (অনািবল ডট কম  
১৩/১০/২০১৫) 

১৮. মািনকগঞ্জ সদর উপেজলার নবgাম ইউিনয়েনর  
পাঁছ বারইল gােম মিnেরর মূিতর্ ভাংcর কেরেছ  dবৃর্tরা 
-(িবিড লাভ ২৪ / অগাs ২০১৫) 
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১৯. মঙ্গলবার িদবাগত রােত িঝনাইদেহর ৈশলkপা  
উপেজলার বgড়া ইউিনয়েন pতাবনগর gােম  সাবর্জনীন 
িশব মিnেরর d’িট মূিতর্ ভাংcর কেরেছ  dবৃর্tরা (বাংলােদশ 
pিতিদন অগাs ২০১৫) 

২০. মঙ্গলবার িদবাগত রােত িঝনাইদেহর ৈশলkপা  
উপেজলার বgড়া ইউিনয়েন pতাবনগর gােম  সাবর্জনীন 
িশব মিnেরর d’িট মূিতর্ ভাংcর কেরেছ  dবৃর্tরা (খবর 
িবতান ১২ েসেpmর ২০১৫) 

২১. বােগরহােট সাবর্জনীন dগর্া মিnেরর pিতমা  ভাংcর 
ও অিgসংেযাগ কেরেছ dবৃর্tরা (বাংলা  েপাs ২৪ ১৩ 
অেkাবর ২০১৫) 

২২. দােকােপ dগর্া pিতমা ভাংcর (িবিড িনউজ ২৪) 
২৩. বােগরহােটর েমাlাহােট িহnু সmpদােয়র  একিট 

ঐিতহয্বাহী সাবর্জনীন dগর্া মিnেরর pিতমা  ভাংcর ও 
অিgসংেযাগ কেরেছ dবৃর্tরা। (এিpল  ২০১৫, বােগরহাট 
ইনেফা ) 

২৪. িদনাজপুের dগর্া pিতমা ভাংcর (২২ েসেpmর  
২০১৫ / উtর বাংলা ডট কম ) 

২৫. হালুয়াঘােট dগর্া pিতমা ভাংcর (৭ েসেpmর  
২০১৫/ ময়মনিসংহ বাতর্া ) 

২৬. কাউিনয়ার অপরািজতা kঞ্জ মিnেরর dগর্া pিতমা  
ভাংcর (বিরশাল ওয়াচ ডট কম / অেkাবর ২০১৫) .”  

আমরা জািন, এিট চলমান এক pিkয়া। এর পেরও 
আেরা আেরা কেতা pিতমা, কেতা মিnর ভাংেলা। এই 
েলখািট যখন িলখিছ তখেনা েচােখর সামেন সাতkীরায় 
িতনিট মিnর ভাঙ্গার খবর। পূজা আর pিতমা ভাঙ্গােক 
সমাথর্ক েজেনই এেদেশর িহnুরা পূজা কেরন। এইসব 

মানুষেদর েকান অনুভূিত থাকেত পাের, আমােদর রা  আর 
সমাজ েস’কথা মেন কের না। যাঁরা সহানুভূিতশীল বেল দািব 
কেরন, তাঁরা বড়েজার েফসবুেক একটা sয্াটাস িদেয়েছন।  
অেনেকর েফসবুেকই েদখিছ িলখেছন, ‘িনnা জানাই’। কার 
কােছ জানােcন তাঁরা িনnা? তবুও এই েনাটিট িলখতাম না, 
িদন িতন/চােরক আেগ একিট িচিঠ না েপেল। 

আমার এক pাkন ছাtী িলেখেছন আমােক ইনবেk, 
“ময্াডাম, আমােদর বংশানুkেম চেল আসা পািরবািরক 
পূজা এবার আর করা হেলা না। এেতা েবিশ চাঁদা চাইেছ 
এলাকার েলাকজন, নানাভােব িডsাবর্ করেছ। মহালয়ার dই 
সpাহ আেগ আমােদর ভঁূই-এর সব কলাগাছ েকেট েরেখ 
েগেছ। আমার ভাইটা বড় হেয়েছ, ওর pােণর ভয়ও আেছ। 
িনেজরা ঘেরই ঘট পাতেবা িঠক কেরিছ। বড়মা বেলেছন, 
পূজা েতা পুষ্পকমর্। েদবীর dা েতা কেম যােব না। উৎসব 
না হয় না-ই হেলা। বাবা েতা আেগই েগেছন আপিন জােনন, 
বড় েজয্ঠুও েদহ েরেখেছন বছর িতেনক হেলা। কাকারা 
মনখারাপ করেলও েমেন িনেয়েছন। ভাইটােক িনেয় বড় 
িচnা হয়। একটাই ভাই। কথায় কথায় ে ট েদয় ওেক। 
ভারেত চেল েযেত বেল।” িচিঠটা পড়ার পর খািনকkণ 
sb হেয় িছলাম। আমার এই sb হেয় থাকাটাও এক িবরাট 
নয্াকািম। েযেনা এই pথম শুনলাম এমন ঘটনা! িনেজর 
নয্াকািমেত লjা েপেয় একটু পেরই কিলম শরাফীর গান 
শুেন লjা কািটেয়িছ েসিদন। 

পূজা আসেলই পুষ্পকমর্। ফুল িদেয় dা জানােনা। শুধু 
ফুলটা মিলন হেয় েগেছ।  এই মিলন ফুেল শুেভcা জানােনা 
যায় িক না,  সিতয্ই আর িঠক বুঝেত পারিছ না। 
ঢাকা, ২০১৩ ও ২০১৫

pথম pকাশ : তািরখ: ০২-১০-২০১২ , pথম আেলা, পুনমুর্িdত। সংেযাজন অংেশর pথম pকাশ : http://www.sylhet-
today24.com/opinion/details/8/251, পুনমুর্িdত।
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২৫ বছর পূিতর্। আমােদর লjার ২৫ বছর পূিতর্। আমােদর 
মূখর্তার ২৫ বছর পূিতর্। আমােদর েচাখ বn কের রk িনেয় 
েহািল েখলার ২৫ বছর পূিতর্। আজেক ৬ িডেসmর বাবির 
মসিজদ ভাঙ্গার ২৫ বছর পূিতর্ হল। ধেমর্র নােম, ধেমর্র 
েলবাস পের অধমর্ েস িদন পৃিথবীর বুেক দাrণ ভােব েনেম 
এেসিছল। হাজার মাইল দূের িকছু মানুষ নােমর অমানুষ 
হঠাৎ ধমর্ রkার িমশেন েনেম িগেয়িছল েসিদন। আর তার 
মূলয্ cকােত হেয়িছল বাংলােদশ নামক গিরব এক েদেশর 
পিlেত বাস করা হাজার হাজার িহnু পিরবারেক। আমরা 
আজেক জািন েসিদন েকান িকছুই হঠাৎ কের হয়িন। 
সুপিরকিlত দাঙ্গা ৈতির করা হেয়িছল েসিদন। বাবির 
মসিজেদর পােশ সমােবশ করার কথা বেল মসিজদেকই 
gিড়েয় েদওয়া হেয়িছল। তােদর িহসাব িছল িভn, তােদর 
িহেসেবর বািহের িছল ভারত বাংলােদেশর হাজার হাজার 
িহnু মুসলমান পিরবার।

আমােদর শাn শীতল মফsল শহেরও েসিদন আেলাড়ন 
ৈতির কেরিছল দাrণ ভােব। বয়স িছল অl, িকnt িদিবয্ মেন 
আেছ েশরপুেরর pায় সমs মিnর gঁিড়েয় েদওয়ার কথা। 
সবার মুেখ মুেখ গl। েকান মিnর িকভােব ভাঙ্গা হেলা। এ 
েযন খুব sাভািবক ঘটনা। dই িমিনেট নুডুলস রাnার মত। 
pাচীন মিnর িনিমেষ িফিনশ। আজেক আিম নাম ধের ধের 
বেল িদেত পারব েসিদন কারা কারা জিড়ত িছল মিnর 
ভাঙ্গার ঘটনায়। কারা েনtt িদেয়িছল এক অdত একেপেশ 
দাঙ্গার। মানুষrপী িপশাচরা আজও সমােজ বুক ফুিলেয় ঘুের 
েবড়ায়। অেনেক নদী পার হেয় ওই পাের িহেসব িদেc হয়ত 
kত পােপর।

েয সব জায়গায় িহnু পিরবারgেলা একসােথ থােক, 
িহnু পাড়াgেলা অেনক িনরাপদ িছল েসিদন। তারা রাত 
েজেগ পাহারার বয্বsা কের। পালা কের টহল িদেয় পিরবার 
সমাজেক রkা করার েচষ্টা কেরেছ, রkা কেরেছও। আতঙ্ক 
কােক বেল তা বুঝেত েপেরিছল েয িহnু পিরবারgেলা িহnু 
পাড়ার বাইের থাকত, তারা। েশরপুের েতমন িকছু হয়িন তেব 
েদেশর অেনক জায়গায়ই এই রকম পিরবার gেলা িনিশ্চh 

হেয় িগেয়িছল। মসিজদ ভাঙ্গার পেরর িদন আিম যখন skেল 
েগলাম তখন skেলর সামেনর সুkমারদার েদাকােনর সামেন 
জটলা েদেখিছলাম। কােছ যাওয়ার পের শুনলাম সুkমারদার 
ভাই হিরদাস দা বয্াখয্া করার েচষ্টা করেছ সবার কােছ - 
“আসেল ভারেত েতমন িকছু হয়িন, বাবির মসিজেদর dই 
একটা ইট টান িদেয়েছ শুধু, না, এটা করাও িঠক হয়িন, িকnt 
তার জনয্ এই ভােব সব মিnর.... ” েসিদন বুিঝিন, ভাবিছ 
এয্াহ, মসিজদ ভাঙ্গেছ আবার তার সাফাই গাইেছ!! িকnt 
আজেক বুিঝ উিন আসেল িক বলেত চািcেলন। আজেক 
যখন েদিখ সুkমারদার েদাকানটা আর েসই জায়গায় নাই 
তখন বুিঝ, হিরদাসদা েকন সাফাই িদিcেলন আজেক বুিঝ 
যখন েদিখ তারা েকউই আর েদেশ নাই, পুেরা পিরবারই 
সীমাn পািড় িদেয়েছ েকান এক তীb আতেঙ্ক, যা আমার মত 
মুসলমােনর েবাঝা সmব না হয়ত েকান িদনই।

িবপেদর সময় মানুষ েচনা যায়। অিত পুরাতন কথা। 
েশরপুেরর বুেকও েসিদন মানুষ মানুষ িচেনিছল। pায় 
dইশ বছর পুরাতন মিnর হেc আখড়া বািড় মিnর। েসই 
মিnর একাই রkা কেরিছেলন একজন। িনেজর বnুক 
হােত মিnেরর েগেট দাঁিড়েয় িছেলন। েনিক েলাভী কাউেক 
কােছ েঘঁসেত েদনিন। রkা েপেয় যায় আখড়া-বািড় মিnর। 
িনরাপtা বয্বsা ভাল থাকার কারেণ েবঁেচ যায় মিহলা কেলজ 
মিnর। ধুলায় িমেশ যায় শিনবািড় মিnর, মূিতর্ েভেঙ্গ তার 
উপের উেঠ েনেচেছ রঘুনাথ বাজার কািল মিnের। তেব েযটা 
বললাম, pcর মুসিলম পিরবার িহnু পিরবারেক বািড়েত 
এেন িনরাপtা িনিশ্চত কেরিছল েসিদন। আসেল মুসিলম 
পিরবার িহnু পিরবারেক না, মানুষ মানুষ েক সাহাযয্ কের 
িছল েসিদন।

এত বছর পেরও িহnুেদর কােছ আতেঙ্কর নাম ১৯৯২ 
সােলর ৬ িডেসmর। আমার সমবয়সী যারা তােদর sৃিতেত 
যা আেছ তা হেc িনখাদ আতঙ্ক। একজন বলিছল তােদরেক 
রােত ঘুমােত িদত না তােদর অিভভাবক। কখন ঘের েকউ 
আবার আgন িদেয় েদয়!! আেরক জন বেলিছল ওর েবিশ 
িকছু মেন নাই, ওেদর বাসা িছল শহেরর মাঝখােন, ও েগেটর 

লjার ২৫ বছর
মহmদ সােদkjামান শরীফ
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ফাঁক িদেয় অেনক মানুষ েদেখিছল, সবার মাথায় টুিপ আর 
গােয় পাঞ্জািব, তারা যািcল আর তােদর বািড়র উপের িঢল 
ছুড়িছল, লািঠ িদেয় বািড় িদিcল। আহ! আমার শািnর ধেমর্র 
েলবাস!! েমাlারা যার জনয্ িনতয্ কথা েশানায় আমােদরেক!

আমােদর শহের মিnর ভাঙ্গা হেলও pাণহািন বা অনয্ 
েকান নাশকতা হয়িন। তেব সবাই আমােদর শহেরর মত 
ভাগয্বান িছল না। সারা বাংলােদেশ ৬ এবং ৭ তািরেখর 
দাঙ্গায় pাণ যায় ২০/২৫ জেনর মত। ধষর্ণ হয় হাজার হাজার 
নারী। বাstহারা হয় হাজার হাজার পিরবার। বাংলােদেশর 
এমন অেনক এলাকা িহnুশূনয্ হেয় যায়। বািড় ঘর আgেন 
পুিড়েয় েদশছাড়া করা হয় অসংখয্ পিরবারেক। িpয় 
মাtভূিমর pিত একরাশ ঘৃণা িনেয় পািড় জমায় ভারেত।

বাংলােদেশ ইসলাম ধেমর্র এেজn, যারা ইসলােমর 
াঞ্চাইজ বেল মেন কের িনেজেদর। েসই জামােতর পিtকা 

ৈদিনক ইনিকলাব পিtকায় pকাশ কের বাবির মসিজদ 
ভাঙ্গার ফেল ঢাকায় িহnুেদর িমিষ্ট িবতরণ। ফলাফল হােত 
হােত, িনিমেষ রণেkt ৈতির হেয় যায় ঢাকা। জাs ঝাঁিপেয় 
পেড় িহnুেদর উপের। িঠক কত মানুেষর েকমন kয়kিত 
হেয়িছল তার েকান পিরষ্কার ধারণা েনই কােরা। েদেশর pধান 
মিnর, জাতীয় মিnর েসই ঢােকশব্রী মিnরও েসিদন রkা 
পায়িন। িবএনিপ নামক েয দলটা তখন kমতায় িছল তারা 
আবার বাবির মসিজদ ৈতির কের িদেত হেব বেল pিতিkয়া 
জানােলও িনজ েদেশ লk লk মানুেষর রk িনেয় েয েহািল 
েখলা শুr হেয় েগেছ তার বয্াপাের েকান টঁু শb কেরিন। এত 
এত pাণহািন হেলা, kয় kিত হেলা আজ পযর্n শুনলাম 
না ওইিদেনর ওই ঘটনার ফেল েকান িবচার হেয়েছ বা 
েকউ সাজা েপেয়িছল। অনয্ায়েক p য় েদওয়ার েখসারত 
বাংলােদশ েক িদেত হেয়েছ বhবার, অেনকবার কের। আমার 
pাণিpয় পিtকা ইনিকলাব পেরর িদন ভুল সংবাদ ছাপা 
হেয়েছ বেল kমা pাথর্না কেরিছেলন!! ইনিকলােবর ভুল 
সংবাদ ছািপেয় একটা ঝােমলা বাঁিধেয় পের kমা চাওয়া এর 
পেরও ঘেটেছ। ইিnয়ান আিমর্ বাংলােদেশর িভতের এেস 
অিভযান চািলেয়েছ বেল সংবাদ ছািপেয়িছল তারা এই িকছু 
িদন আেগ। পের kমা চাইেলও এবার আর kমতায় িবএনিপ 
িছল না বেল িpn িনিষd কের িদেয়িছল সরকার।

ঢাকায় েসিদন আেরক লjার জn হেয়িছল। সাকর্ চার 
জািত িkেকট টুনর্ােমn চলিছল তৎকালীন ঢাকা জাতীয় 

েsিডয়ােম। মানুষ দা লািঠ েলাহার রড সহ নানা অstপািত 
িনেয় ঝাঁিপেয় পেড় েsিডয়ােম, েখলা চলিছল বাংলােদশ এ 
িটেমর সােথ ভারত এ িটেমর। পুিলশ লািঠ চাজর্ কের কাঁদােন 
গয্াস ছুেড়ও অবsার পিরবতর্ন করেত পােরিন। েসই েখলা 
আর হেতই পােরিন। এরপেরর েখলাgলাও বািতল করা হয়। 
িkকইনেফােত েসই লjার কথা আেজা েদখেত পারা যায়। 
চমৎকার কের েলখা আেছ “Match halted by rioting 
and due to replayed on 10 December with final to 
be played on 11 December, but these games were 
never played.” আমরা িkেকটপাগল জািত তয় আেগ 
মালুয়ান েঠঙ্গািন।

বাংলােদেশ িহnুেদর উপের অতয্াচার ৯২ সােলর আেগও 
হেয়েছ। ৭১ সােল িহnুেদর টােগর্ট কের কের মারা হেয়িছল। 
এক মহা ভণ্ড যখন েদশ চালািcল আর েদশ েক মুসিলম 
রা  িহেসেব pিতষ্ঠা করল তখন আবার িহnুরা িশকার হেলা 
িনযর্াতেনর। আেগর সব অতয্াচার িনযর্াতন আতঙ্ক পার কের 
যারা িpয় েদশেক েছেড় যায়িন তােদর কােছ আবার নtন 
কের েদেশর অথর্ বদেল েগেলা। অেনেকই আর পারেলন না 
যুd কের িটেক থাকেত। পিরবার িনেয় িনরাপদ আ েয়র 
েখাঁেজ অিনিশ্চত ভিবষয্েতর পেথ পা বাড়ান অেনক পিরবার। 
এই সব এক একটা পিরবােরর কােছ েদশ মােন pহসন হেয় 
েথেক েগেছ হয়ত সারা জীবন। বাংলােদশ আমার কিলজার 
িভতের অথচ তারা িনেয় বেস আেছ হয়ত িজhায়। আমরা 
উtর pজn অসহায়, আমরা নতিশের েমেন েনওয়া ছাড়া 
আর েকান রাsা েদিখ না এখন আর। িকnt আমরাই এখন 
কতটুk িনরাপেদ রাখেত পারিছ আমার pিতেবশীেক?

েসই কােলা সমেয়র উপের লjা িলেখ লjা েপেয় েদশ 
ছাড়েত হেয় িছল তসিলমা নাসিরনেক। েসখােনও এমন এক 
পিরবােরর কথা বলা হেয়িছল যারা শত বাধা েপিরেয়ও েদশ 
তয্াগ কের না। বািড়র pধান একজন ভাষা ৈসিনক এবং 
মুিkেযাdাও। িনেজর েমেয়েক যখন ধষর্ণ হেত েদেখ তখন 
তােদর মাথায় আকাশ েভেঙ্গ পেড়। েদশ কােক বেল তা িনেয় 
জীবেনর সবেচেয় কিঠন pেশ্নর সামেন দাঁড়ায় তারা। আমরা 
ভdেলাক মানুষ, আমরা এই সব নষ্ট কথা আমরা আমােদর 
সািহেতয্ েমেন িনেত পাির না। লjা আসেল কার এই 
রকম একটা কিঠন pশ্ন সহয্ করা আমােদর েদেশর মানুেষর 
পেk সmব না। লjা যখন বেল - “ধািমর্েকরা িক কখনও 
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পাের িবধমর্ীর সmদ লুট কের িনেজর ধমর্ রkা করেত? 
এেতা আসেল ধািমর্েকর কাজ নয়। এ হেc gণ্ডা বদমােশর 
কাজ।” তখন সmবত েকান উtর থােক না িজহািদ জুলুেস 
jলেত থাকা আমার ভাইেয়েদর কােছ। আর তাই েদশ েথেক 
বািহের তসিলমা।

তৎকালীন সমেয়র সরকার বা িমিডয়া সারা েদশ জুেড় 
েয তাণ্ডব চেলিছল তা বলেত েগেল এক pকার েচেপই 
িগেয়িছল। আজ পযর্nও যারা জানেত চায় েস সময় িনেয় 
তােদর েক অসহায় হেয় থাকেত হয়। কারণ বাংলােদেশ ওই 
সময় িনেয় বলেত েগেল েকান েলখাই নাই। সmবত তসিলমার 
পিরণিত েদেখ সবাই সাবধান হেয় েগেছ। আজেক ২৫ বছর 
পূণর্ হেc অথচ েকাথাও েকান জায়গায় এই সংবাদটাও েতমন 
কের নাই। যারা কেরেছ তারা বাবির মসিজদ িকভােব ভাঙ্গা 
হেলা, েকাথায় েক েক জিড়ত েসই ঘটনার সােথ তা িনেয়ই 
তােদর মূল আgহ। েদেশর েয একটা কােলা িদন তা সmবত 

তােদর ২৫ বছেরও মেন হয়িন। আর তাই হয়ত আমােদর 
আকােশর উপের কােলা ছায়া কাটেছ না িকছুেতই।

েয িবষ pেয়াগ হেয়িছল অেযাধয্ায় তার ফল েভাগ 
কেরেছ পুেরা ভারতীয় উপমহােদশ। বাংলােদেশ েযমন িহnু 
পিরবারেক েভাগ করেত হেয়েছ িনযর্াতন েতমনই ভারেত 
মুসলমানরা। সরকাির িহেসেবই dই হাজার মানুষ মারা যায় 
মসিজদ ভাঙ্গা পরবতর্ী দাঙ্গায়। েযখােন একটা pােণর সমানও 
হেত পাের না েকান মসিজদ বা মিnর। েসখােন েসই মসিজদ 
ভাঙ্গার জনয্ হতয্া, েসই মিnর ৈতিরর জনয্ হতয্া। রk ঝরা 
চলেছ আেজা। আমরা কেব বুঝেত পারব “তবু জগেতর যত 
পিবt gn ভজানালয়, ঐ একখািন kd েদেহর সম পিবt 
নয়!” কেব আমােদর মাথায় ঢুকেব “মানুষ এেনেছ gn, gn 
আেনিন মানুষ েকােনা।”
েশরপুর , ২০১৭
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তখেনা আমােদর বািড়েত ঈদ মােন খুিশ িছল। ঘেরর 
েমইন দেরাজাgেলােত কাগেজর ফুেল সাজােনা হত। 
েটিবেল থাকত আসল ফুল। বড় পদর্ার উপর ঝুিলেয় েদওয়া 
হত  েবেতর ৈতির িশকল। d একটা জিররমালা। বািপ তার 
সেবর্াc িশlpীিত েথেক ঘর   সাজাত আমােদর সবাইেক 
িনেয়। মা রাnার বই হােত ঈেদর আেগ েথেকই বাছাই করেত 
বসত েকান রাnাটা করেব । মােঝ মােঝ বািপও েযাগ িদেয় 
মােক জানাত,  একটু বয্িতkিম কেরা রািব। একই রাnা 
সবার বাসায়। মা দীঘর্ আেলাচনায় বেস নtন িকছু রাnার 
েরিসিপ খঁুেজ েবর কের েফলত। আর েসই রাnা েখেত 
আমরা sেpর েভতেরও িজভ েচেট িনতাম। ঈেদর জামা 
জুেতা িনেয় আিম কখেনা ভািবই িন। জানতাম ওgেলা হেয়ই 
আেছ।  মাথার উপর d dেটা  মহা ইsাইিলশ িদিদ। িদভাই 
একটা বানােল আপুিল আেরকটা বািনেয় রাখেব।  আর মা 
েতা আেছই। মার েদওয়া জামা হেব, লাল, লালেচ, না হয় 
কমলা, হলুদ মােন সবসময় এই রঙ। তার কােলা েমেয়টা 
েযেনা সবার েভতর হািরেয় না যায় । আেরা েছাট থাকেত 
িদভাই আপুিলর বাnিবরা এেল  আিম নtন জামা উc কের 
মােঝ মােঝই হাঁটতাম।  আমার েলস লাগােনা নtন পয্াn 
েগsেদর েদখােনার জেনয্। উঁc না করেল েদখেব িক কের !  

েস বয়েস আিম শুধু ঈদটাই বুঝতাম । ধমর্   িনেয় 
আমােদর বাসায় কখেনা েকানিদন বাড়াবািড় হয়িন। না মা 
, না আমার বািপ। বাসায় েযেকােনা সময় েযেকান িহnু 
খৃsান েছেলেমেয়রা এেস েখেয় েযত। থাকার জায়গা েনই 
এমন েকউ েকউ সামেনর ঘের d একিদেনর জেনয্ েথেকও 
েযত। েভতর বািড় েথেক খাবার িদেয় আসত েরনুিদ  বা 
েহমিদ। কতিদন জানালা েবেয় উেঠ েদেখিছ িবছানার উপর 
আসনিপঁিড়  হেয় বেস পইেত ঘুিরেয় ঘুিরেয় মnt পড়েছ েকউ 
েকউ। শুধু আমােদর বািড় নয়। শহেরর কেয়কিট বািড় ছাড়া 
অিধকাংশ বািড়েত এরকম দৃশয্ িছল। পুেজায় জামা শািড়  
পাঠাত। ঈেদ মাও শািড় িকনত আtীয়েদর সােথ বাnবী 
েবৗিদেদর জেনয্। আমােদর শহর এক আশ্চযর্ মায়াবী শহর 
িছল। ঈদ kরাবানীেত িহnু বnু, pিতেবশীেদর কথা েভেব 
খািস জবাই করা হত। শহেরর pায় সবাই এই অিলিখত িনয়ম 

েমেন চলত। থাকত আলাদা হািড় কড়াই। সামানয্ সেnহ বা 
অিবশব্াস িছল না কােরা েভতর। আর খাওয়া দাওয়া েশেষ 
গl, আড্ডা, গান কিবতা এমনিক অনায়াস গেlর মত উেঠ 
আসত ইসলাম ধেমর্র েকােনা েকােনা মানুেষর কথার পােশ 
সনাতন িহnু ধেমর্র িবিভn েদবেদবীর কািহিন বা িpয় যীশু 
িখর্েsর কথা। 

বািড়েত বিট িছল িতনটা। ফল কাটার বিটর কাঠ িছল 
রিঙন। তরকারী কাটাkিট আর   মােছর বিট একদম আলাদা 
িছল। মােক েদেখিছ মােঝ মােঝই বিট dেটােক িনেয় ইঁদারার 
পােড় েফেল ভােলা কের ধুেয় িনেত । অেনয্র েধায়া িকছুেতই 
পছn হত না মিহলার। ঈদ এেল এgেলা িdজবর কাkর 
কামারশালায় পািঠেয় ঝকঝেক কের আনা হত। িdজবরকাk 
নাটক করত। িনেজই বিট িদেয় েযত আর যাওয়ার সময় হাঁক 
িদত, কয়ডা নারেকল পািড় িন েগলাম ও বউিদ। েতামােদর 
বউমা বিল িদেয়েছ।  

ঈেদর সকােল লালটািল আর এসবয্াsাস িটেনর রাnা 
ঘেরর বারাnায় হইচই েলেগ েযত। আিম আর ভাইয়া েপsা, 
কাজু, িকসিমশ, দারিচিন খাওয়ার েলােভ ঘুরঘুর করতাম। 
এgেলা কাঁচা েখেতই যত মজা। রাnার পর থুথু। কেয়ক 
রকেমর সুবািসত রিঙন েসমাই  জদর্া আর নানা রকম ফল 
েকেট বড় থালায় িবরাট িবরাট পাতার জািল িদেয় েঢেক রাখা 
হত। মািছ িছল আমার মা বািপর েঘািষত শtr। ে  ভিতর্ 
খাবার িয়ং rেম েযত আর খাওয়া েশেষ সােথ সােথ এঁেটা 
ধুেয় েফলা হত।  

সকােলর িদেক বািপর বnুরা চেল আসত নামাজ 
পেড়।  তােদর সােথ আসত িনতাই  কাk, েকশব কাk, 
বrন চাচা, বাংলার pেফসর মেহndকাk, কািকমা, কািশশব্র  
কাk। েসানার চশমা েচােখ, েধাপdরs পিরপাটী  েপাশাক, 
মৃdভাষী, kীেরাদ সাহা  আমার মা বািপর িpয় মানুষ িছেলন। 
পরবিতর্ সমেয় এই কাkর েছেল আর আমার   আপুিল িবেয় 
করায় শহের pায় দাঙ্গা েলেগ েগিছল। েস  অনয্ গl। বািপর 
বnুরা এেল মােক একবার তখন  রাnা েছেড় আসেতই হত।  
পাতলা কাঁেচর gােস  নtন েরিসিপর েকােনা  শরবত িনেয় 
মা আসত। তখন অনয্ মার মত লাগত মােক। িক িমিষ্ট, 

ঈেদর রঙ
rখসানা কাজল
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সুnর। 
তেব সব েচ মজা হত dেযর্াধনদাd যখন আসেতন তখন। 

একাtেরর মুিkযুেd দাdর  পােয় gিল েলেগিছল। লািঠ িনেয় 
হাঁটেতন। দাd িছেলন বািপর বাবার বnু। বািপেক সnােনর 
মত ভােলাবাসেতন। দাdর পােয় হাত িদেয় সালাম কের মা 
েসমাই আর kীেরর পােয়স খুব যt কের দাdর সামেন িনc 
েটিবেল েরেখ িদত। দাd kীর সিরেয় েরেখ েসমাই েখেত 
েখেত চাটাম চাটাম শb করত আনেn। ততkেন মা েজাড়া 
পান বািনেয় িপিরেচ েরেখ িদত। একসােথ dেটা পান মুেখ 
িদেয় দাd আমােদর সােথ িনেয় বািপর বাগান েদখেত উেঠ 
েযত।      

দলেবঁেধ আসত িদভাই আপুিল দাdর বnুরা। েক িহnু 
েক মুসিলম এরকম অেনকেকই আিম সিতয্ জানতাম না। 
ওিদেক রাnাঘের তখন মা েkেপ েগেছ। অসmব। আিম 
কােরা জাত নষ্ট করেত িদেত পারব না। িটিকয়া িকছুেতই 
মা েদেব না। আর এরা খােবই। েশষ পযর্n িমেথয্ বেল তেব 
িটিকয়া েবর করা হত। আিম আর ভাইয়া ঘুরঘুর করতাম 
েসলািম েনওয়ার জেনয্। বয্াগ ভের টাকা পয়সা িনেয় 
আমরা ছুেট েযতাম আইসিkেমর েদাকােন। তখন নtন 
নtন আইসিkম আসেছ মােকর্েট। িবরিতহীন েখেয় েযতাম 
আমরা েছাটরা। িজভ ভাির হেয় কথা আটেক েযত। অইিদন 
গিরবেদর েছেলেমেয়রাও আইসিkম িকনেত আসত। তারাও 
সsা কাপেড়র  নtন জামাকাপড় পের আনn করত। িকnt 
এত আনেnর েভতেরও খারাপ লাগত যখন েদখতাম এই 
ঈেদর িদেনও েকউ িভেk করেছ বা েছঁড়াফাটা পুরান জামা 
পের মুখ কােলা কের এক েকােণ   দাঁিড়েয় আেছ। আমােদর 
শহের হামবড়ািম করত যারা তােদর েকউ েকউ এেদর 
তািড়েয় িদত। েকউ েকউ আবার dষ্টুিম কের আমােদর বািড় 
েদিখেয় িদত। মা যতটা পারত িদত। বািপ মােক িশিখেয়িছল, 
িদও িকিঞ্চত না কের বিঞ্চত। আমরা েতা অই হামবড়ািম 
টাইেপর ধনীেলাক িছলাম না। ওেদর েগট বn থাকত, শেব 
বরাত, ঈদ , kরবািনর িদনgেলােত। গরীবরা িকছু না েপেয় 
কত িক েয অিভশাপ িদত। েশষবােরর মত বলত, আlাহ 

িবচার করিবেন, একিদন আমােগর মত িভেk করিত হিবেন 
ওেগর। এই ধনসmদ িকছুই থাকিপ নােন তহন। আlাহ 
িকnt ওেদর  ছাpড় ফঁুেড় িদেয়েছ,  িদেয়ই েগেছ। গরীব আেরা 
গরীব হেয়েছ। আিম আর ভাইয়া এgেলা ভােলা কের েদেখ 
েটেখ িঠক কেরিছলাম, কাউেক মুেখ িকছু বলব না। সুেযাগ 
েপেল েমের েদেবা।  

অেনক বছর পের েসই শহের িগেয় আিম পুরেনা েসই 
আেমজ েসই ভােলাবাসােক িকছুটা হেলও খঁুেজ েপেয়িছ। 
যিদও িহnু পাড়াgেলা ফাঁকা। েবিশরভাগ িহnুরাই চেল 
েগেছ েদশ েছেড়। যারা আেছ ভাইেবােনর মত , বnুর মত 
ঈেদর সকােল েফান কেরেছ, উইশ কেরেছ হয্ািপ ঈদ। িকnt 
এই িক িনয়িত ? একিট sাধীন সাবর্েভৗম  ধমর্িনরেপk রাে  
িনরাপtাহীনতার সমূহ সmাবনায় শিঙ্কত হেয় েদশ েছেড় চেল 
যােc রাে র ৈবধ নাগিরক িহnু সmpদায়।   

আিম এেসিছ েজেন সাত মাইল বাস, েটm ু চেড় েদখেত 
এেসিছেলন আমার সয্ার। সয্ােরর েছেলেমেয় সবাই ইিnয়া 
থােক। এবার উিনও চেল যােcন। বার বার  বলিছেলন িদন 
ভােলা নয়। আসেছ িদন ভােলা নয়। ওপাের মুসিলম মার 
খােc, এপাের িহnু। িদন খারাপ, বড় খারাপ িদন আসেছ ের 
কাজল। িঠক এরকম কথা বেলই আমােদর খুব কােছর এক 
বnু পিরবারসহ চেল েগেছ কানাডা। pিত ঈেদ  সুভাষদার 
জেনয্ িটিকয়া বািনেয় বk কের িদেত হত। আর েছাট্ট পাpু 
ডাইিনং েটিবল েছেড় উঠেতই চাইত না। েপালাউেয়র গেn 
ওর নািক খািল kধা েপেয় েযত। িক েয িমিষ্ট কের বলত, 
মািম মািম আর একটা েরাষ্ট িক হেব? পাpু খুব ঈদ িমস 
কের। ঈদ এেল আমার েছেলেক কানাডা েথেকই hমিক েদয়, 
আিম েনই তাই খুব খািcস  তাই না ? 

রঘুনাথপুেরর বুিড়রথােন বেস মেন হিcল আমরা kমশ 
মুসিলম আর িহnু হেয় যািc। মানুষ থাকিছ না।

ঢাকা, ২০১৭
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আজ ঈদ। মিদনার ঘের ঘের আনn  ...।  
ঈদ আসেলই kাস টু’েত পড়া বাংলা বইেয়র  এই 

লাইনgিলর কথা মেন পেড়। আর মেন হয় চািরিদেক  শুধু 
আনn আর আনn। তাই এই খুিশর িদেন  অনয্ িকছু না বেল 
আজ ভালবাসার কথা বিল। এ ভালবাসা এক  অনয্রকম 
ভালবাসা। 

সময়টা ১৯৮৬। উtাল পাবর্তয্ চট্টgাম। 
চলেছ ইnােজর্িn, কাউnার ইnােজর্িn। একটার পর 

একটা jেল যােc পাহািড় gাম। হাজার হাজার মানুষ 
উdাst হেc। িনরাপtার কারেণ শত শত পাহািড় মানুষ 
সীমাn পািড়  িদেc। আমরা তখন িছলাম দীিঘনালা সদেরর 
বাবুপাড়ায়। pিতেবিশ অেনেকই রােতর অnকাের চেল 
েগেছ েকাথাও। অনয্রাও চেল যােব িনরাপদ েকান পাহােড়। 
আমােদর পিরবার এই পিরিsিতেত কী করেব  যখন েভেব 
েকান kলিকনারা করেত পারেছনা িঠক েসই মূhেতর্ বাবার 
পিরিচত এক আিদ বাঙািল েমmার তাঁেদর বাঙািল পাড়ায় 
আ য় িনেত বেlন। জানােলন জীবন িদেয় হেলও আমােদর 
রkা করেবন। েসই কথা মত আমরা ৩িট পাহািড় পিরবার 
আ য় িনলাম পুরাতন েবায়ালখািল বাজােরর পিশ্চেমর 
বাঙািল পাড়ায়। এই পাড়ািট মূলত আিদ ও sায়ী বাঙািলেদর 
একটা পাড়া। pথেম কেয়কটা িদন  ভেয় ভেয় কাটেলও 
ধীের ধীের sাভািবক হেত থােক। এই টালমাটাল সমেয় চেল 
আসেলা ঈদ। আমার জীবেনর pথম ঈদ উদযাপন। তাও 
আবার েকান বাঙািল পাড়ায়!  আমার বয়সী  েমmার কাকার 
dই েছেলর সােথ আমরা dই ভাই  অেনক মজা করলাম। dই 
টাকার pািsেকর রিঙ্গন চশমা িকনলাম।  েসই চশমা পেড় 
হাঁটেত িগেয় কেয়কবার েহাঁচট েখেয় পেড় েগলাম। তাও 
মজা।  েবশ আনেn েকেট েগল ঈদ।   

ঈেদর িঠক dই িদন পেরর ঘটনা।  
িবেকল েবলা। হঠাৎ  েদৗেড় এেস একজন  খবর িদেয় 

েগল  পাড়ার িদেক আিমর্ আসেছ।  আমােদর মেন হল 
িনিশ্চত আিমর্ েজেন েগেছ আমরা এই gােম আ য় িনেয়িছ। 
মা-বাবা  সবাই হতিবহবল হেয় পেড়। েমmার কাকার 
অিsরতা বােড়। তিড়ঘিড় কের আমােদরেক লুিকেয় রাখার 

আেয়াজন চেল। মূhেতর্র মেধয্ আমরা েকউ খােটর িনেচ, 
েকউ কাপেড়র আড়ােল েকউবা িসিলেঙর উপর একটা িকছুর 
আড়ােল লুিকেয় পিড়। 

১৫/২০ িনিমেটর মেধয্ আিমর্র অgবতর্ী দলিট চেল আেস 
েমmার কাকার বািড়র উঠােন।  

িনঃশব্াস বn কের আড়াল েথেক শুনেত থািক 
কেথাপকথন।  

েমmার কাকােক িজেগয্স করা হয় -  ‘আমরা খবর 
েপেয়িছ আপনােদর পাড়ায় নািক পাহািড়রা আ য় িনেয়েছ, 
এটা িক সিতয্ েমmার সােহব?’   

কাকা উtর েদন - ‘না না সয্ার। তেব ৩/৪ িদন আেগ 
কেয়ক পিরবার এেসিছল আমরা রািখ নাই, তািড়েয় িদেয়িছ। 
তােদরেক রাখা েতা িবপদ। আমরা তােদরেক এই gােম 
রাখেবা েকন?’   

আমােদর জনয্ েমmার কাকা েসিদন  িনিdর্ধায় িমথয্া 
বেলিছেলন িনেজর সমূহ িবপদ েজেনও। এই িমথয্া না 
বলেল আমােদর েয কী দশা হত! 

অথবা আমােদর আ য় িদেয়েছন তা যিদ আিমর্রা 
েকানভােব জানেত পারেতা তাহেল  কী িবপদই না হেতা 
তার িনেজরও। 

পেরর িদন েভােরর আেলা ফুটেত না ফুটেতই েচােখর 
জেল আমােদর িতন পিরবারেক িবদায় িদেয় িনরাপদ জায়গায় 
চেল েযেত সাহাযয্ কেরিছেলন  েসই েমmার কাকাসহ আরও 
কেয়কজন  বাঙািল। 

আমােদর জনয্ তাঁেদর েসই ভালবাসার কথা, িবপেদ বুক 
িদেয় আগেল রাখার কথা হয়েতা েকাথাও েলখা থাকেবনা। 
িকnt েমmার কাকার পিরবার আজীবন আমােদর dায় ও 
ভালবাসায় েবঁেচ থাকেবন। 

pিত বছর ঈদ আেস। 
আমারও মেন পেড় েসই pথম ঈদ উদযাপেনর ঘটনা। 

আর েচােখ ভােস িকছু পাহািড়র জনয্ কেয়কজন বাঙািলর 
অননয্  এই  ভালবাসার কথা।  
পাবর্তয্ চট্টgাম, ২০১৭

পাহােড় েবদনািবধুর ঈদ
পlব চাকমা



60

অিবরাম বৃিষ্ট। অেনকিদন পর gােমর বািড়েত যািc। 
gােমর রাsায় কাদার মেধয্ পা ডুিবেয় হাটার মত অনয্রকম 
আনnটা একটু অনয্রকমই। এক হােত চিট আর এক হােত 
ছাতা। আসেলই অনয্রকম।

গত শুkবার সরাসির েকান বাস না পাওয়ায় েলাকাল 
বাস ধেরই gােমর বািড়র িদেক যাtা শুr কেরিছলাম 
আর িক। মুnমালা আমনুরা হেয় বািড় যাওয়ার রাsাটােক 
একটু েবিশ রকমই পছn কির এই বৃিষ্টর সময়। যিদওবা 
চাপাইনবাবগঞ্জ িদেয় যাওয়া েযেতা আমার রহনপুের। তবুও 
এই রাsাটা আমার ভীষণ িpয়।

pথম বাসটা আমােক নািমেয় িদল তােনােরর মুnমালা 
েমােড়।তখন dপুর একটা। আমার িkেদও েপেয়েছ েবশ। 
মুসিলম সmpদােয়র েরাজার মাস চলেলও আমারেতা আর 
েরাজার মাস নয়। তাই েহােটল েখাঁজা শুr করলাম। ভাত 
খাব বেল। রাsায় পািনও জেমেছ। মােঝ মােঝ হােত 
সয্ােnল ধরেত হয়। িকnt শুkবার বেল কথা। রাsার েমােড় 
েহােটল থাকেলও েহােটল েকাtাও েখালা েনই।

সামেন একটা পদর্া টাঙ্গােনা চা িবিড়র েদাকান। েবশ িকছু 
েলাক ওখােন পদর্ার আড়ােল িবিড় টানেছ। ওরা মেন হয় 
বৃিষ্ট থামার অেপkায় দাঁিড়েয় আেছ। এিদেক বৃিষ্টর েবগও 
ঝম ঝম। থামেব না মেন হয়। আমােক না েখেয়ই হয়েতাবা 
িdতীয় বােস উঠেত হেব। এখনও আরও িতন ঘnার রাsা 
পার করেত হেব আমােক।

ওই েলাকেদর ভীড় েথেক েক েযন বেল উঠল। সমর 
নািক। আিমও েদাকানটার িদেক এিগেয় েগলাম।  িচনেত 
েপেরিছ। উিন সmেকর্ আমার dলাভাই হেবন। এখােনই 
থােকন। আমার এক বড় েবানেক িবেয় কের িতিন dলাভাই 
হেয়েছন। আিম তার িদেক এিগেয় েযেতই িতিন বলেলন, িক 
বয্াপার এই বৃিষ্টর িদেন েকােtেক?

না এইেতা আর িক , বািড় যািc। আিম বললাম।
পদর্ার েভতের ঢুেক যাওয়ার পর উনােক আমার অবsাটা 

জানালাম। খুব িkেদ েপেয়েছ একিট েহােটলও েখালা েনই।

আমার অবsা বণর্না করেতই িতিনও েযন পারেফk 
টাইিমংএ চাn েপেয় েগেলন ! এেকবাের নােছাড়বাnা। 
তার বাসায় আমােক েযেতই হেব। উপায় েনই। অেনকিদন 
পর আমােক েপেয়েছন। আcা ঝােমলা েদিখ। আর এিদেক 
বাসায় আমার মা আমার জনয্ অেপkায় আেছ। কখন বাসায় 
েপৗছাব। নাহ নানারকম বয্sতা েদিখেয় েকানরকেম মুিk 
েপলাম। েতা িক আর করা জয় আমারই হল। িতিন আমােক 
মানিচt েবাঝােত শুr করেলন। শুkবারিদন সব েহােটল 
বn থাকেলও একিট েহােটল েখালা থােক এখােন। মুnমালা 
েমােড়র মানিচেt েসই েহােটেলর অবsান আমােক বুিঝেয় 
িদেcন। িকnt নাহ আিম বুঝিছ না। এই েমােড়র উtর 
দিkণ েকানটাই না। অগতয্া িতিনই আমােক িনেয় েগেলন 
েহােটলিটেত। একটা িচপা গিলর েভতের।

হাত মুখ ধুেয় েহােটেল বসলাম। েকাণার একিট 
েটিবেল িতনেট েচয়ার িছল। েসখােনর একিটেত বসলাম। 
dলাভাইেকও বসালাম। বসার পর িতিন আমােক বলেলন,

বাবু tিম এখােন েখেত পারেবেতা?
েকন দাদা? এখােনর রাnা িক ভাল নয়? আিম বললাম।
না েসটা না
তাহেল িক?
আেগ েদখই না
িকছুkণ পর েহােটেলর একিট েছাট্ট েছেল। বয়স বােরা 

বছেরর েবিশ হেব না মেন হয়। আিম ভাবিছলাম হায়ের 
িশশু ম!

েছেলটা আমােদর জনয্ ভাত িনেয় আসল। আসেলই 
কথা িঠক। েpট আর gােসর েয অবsা! কেব েথেক েয েধায়া 
হয় না।

এবার অনয্েদর থালার িদেক তাকালাম। ওেদরটা 
ঝকঝেক পিরsার ময্ালামাইেনর থালা। আিম েছেলটােক 
তখন বললাম। পিরsার থালা এেন িদেত। েছেলটা তখন 
যা উtর িদল তখন আমার েমজাজ েফারিট নাইেন না উেঠ 
পারেলা না।

ভােতর থালা
সমর মাইেকল সেরন
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েছেলিট বলল, ভাই হাঁরেঘ আর dই নmর িপেলট নাই। 
এইটােতই খাইেয় েলন না িজ। (ভাই আমােদর আর dই নmর 
েpট নাই। এটােতই েখেয় েনন।)

আিম তখন বললাম, এক নmরটা িদেল সমসয্া িক?
এক নmর িপেলটেতা েতামারেঘ না। মািলেকর মানা 

আেছ িজ-ই-ই খাইেয় েলন। (এক নmর েpটেতা আপনােদর 
জনয্ না। মািলেকর মানা আেছ।)

কথাটা বেলই েছেলটা ওর কােজ িফের েগল।
আিম তখন আমার dলাভাইেক বললাম।
কী বয্াপার বলুনেতা, িকছুিদন আেগই না জাতীয় 

আিদবাসী পিরষদ তারপর িবিভn এনিজও আিদবাসীেদর 
ওপর এই ৈবষেময্র িবrেd মানববnন, িমিছল কেরিছল। 
এখনও িক আিদবাসীেদর ওপর এমন ৈবষময্ বn হয় িন?

িক বলব আর? বn হয় িন বলেল ভুল হেব। হেয়িছলও। 
তেব িকছু িকছু েহােটেল আবার শুr হেয়েছ এই ৈবষময্। 
এখনেতা ওরা আরও লাই েপেয় যােc।

েকন বলুনেতা?

সরকারেতা এখন আর আিদবাসীেদর পেk কাজ করেছ 
না। এিদেকও আিদবাসী বাঙ্গালী িবতকর্টা আবার ভালভােবই 
শুr হেয়েছ।

েতা আপনারা িক করেছন?
িক আর করব? সবাই একসােথ কাজ না করেল িক 

িকছু করা যায়? একা একা কতdরই বা করা যােব ? আর 
সংগঠনgেলার মেধয্ও েয একতা ! এনিজও gেলাও এখন 
েকমন েযন নীরব। আিদবাসীেদর নােম েডােনশন আসেলও 
কাজ কতটুkইবা কেরন!

িক আর করা। তারপর একটা দীঘর্শব্াস েছেড় বললাম, 
চেলন উিঠ।

েহােটেল না েখেয়ই অেনক বাক িবতnা েসের েহােটেলর 
কয্ােশ ভােতর টাকাটা িদেয় েবর হেয় আসলাম েহােটল 
েথেক। েস মুহূেতর্ আর কী বা করার িছল। 

উtরবংগ, ২০১১
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জুলহাজ মাnান আর মাহবুব রািb তনেয়র হতয্াবািষর্কী 
আর িকছুিদন পেরই। ২৫েশ এিpল। ভাবিছলাম এই 
িদবসিটেত িঘের িকছু করেবা িকনা। িকছু করা উিচত হেব 
িকনা, িকছু করা আেদৗ সmব িকনা।

d’জন মানুষ তােদর আদেশর্র জনয্ লড়াই করেত িগেয় 
pাণ িদেয় িদেলা, তােদর sরেণ িকছু একটা করাই েতা 
সমুিচন। েশাক সভা? েফইসবুক লাইভ? টক েশা? হতয্ার 
িবচার েচেয় মানববnন? েpস কনফােরn? ওেদর জায়গায় 
অনয্ েকউ হেল হয়েতা সবই সmব হেতা। অনয্ েয েকউ। 
ঘুষেখার, খুিন, মাতাল, েনশােখার, ধষর্ক ... জীবdশায় যাই 
কrক না েকন মের েগেল সাধু আর বািক সবাই তােদর মুিরদ। 
িকnt জুলহাজ আর তনয় েতা সমকামী িছল। সমকামীেদর 
অিধকার আদােয়র জনয্ কাজ করত। সুতরাং তারা নরেকর 
িনkষ্ট কীেটর চাইেতও অধম এবং তােদর sরণ করা মােন 
েসই পাপেক িনেজর গােয় মাখােনা।

আর আমরা সমকামীরা িক পাগল নািক? এমন িবতিকর্ত 
বয্িkেদর লাশ িনেয় টানাটািন করেল েতা িনেজরাই লাশ 
হেয় যােবা। pশ্নই আেস না েকান সভা সিমিত করার। 
েকান িবচার চাওয়ার। েযখােন েকান মানবািধকার সংগঠন 
িকছু বলেছ না, জুলহাজ-তনয় এর পিরবার িকছু বলেছ না, 
জুলহােজর কমর্sল আেমিরকান এমবয্ািস িকছু বলেছ না, 
েসখােন আমরা েকান ছাড়! আর তার চাইেত বড় কথা আমরা 
চাইেলও িকছু করেত পারেবা িকনা। সরকার আর সমাজ িক 
আমােদর করেত িদেব িকছু?

কিদন আেগ এক বয্িk িগেয়িছেলন েpসkােবর সামেন 
বয্ানার িনেয়। পুিলশ তােক দাঁড়ােত েদয়িন। পtপিtকা, 
িটিভ চয্ােনল এক পেরাk িনেষধাjার কারেণ সমকািমতা 
সmিকর্ত েকান িকছু িনেয় কথা বলেছ না। িকছুিদন আেগ 
এক পিtকােত একটা েলখা পািঠেয়িছলাম। ছাপায়িন। 
বেলেছ উপর মহেলর না আেছ। জাতীয় মানবািধকার সংsা 
কেয়কটা িমিটং কেরেছ চার েদয়ােলর মােঝ। িকnt pকােশয্ 
তারা িকছু বলেত নারাজ। অেনেকই ই-েমইল কেরন, 
েফইসবুেক ময্ােসজ পাঠান সহমিমর্তা জািনেয় িকnt তারাও 

েকান অবsান িনেত পারেছন না।
আমরা বুিঝ আমােদর সবারই অদৃশয্ এক শৃঙ্খেল হাত-

পা বাঁধা। জানা-অজানা ভয়, শঙ্কা, চkলjা, িবিধ-িনেষধ 
আমােদর তাড়া কের। হাজার চাইেলও িকছু করেত না পারার 
অসহায়t, িনেজর িবেবক আর অনুভূিতর সােথ িবরামহীন 
লড়াই, িনেজর পিরচয় লুিকেয় িমথয্ার েবসািত িদেয় গড়া 
জীবন। চাপািতর েকােপর চাইেতও এই শৃঙ্খল েযন অেনক 
েবিশ েবদনাদায়ক, অেনক েবিশ যntনাময়।

জুলহাজ আর তনেয়র মৃtয্র সংবাদ শুেন অেনেকই 
িবsয় pকাশ কেরিছল েয বাংলােদেশও সমকামীরা আেছ 
আর তারা ধীের ধীের সংগিঠত হেc। অবাক হওয়া sাভািবক। 
অনয্ানয্ উnত েদেশর মেতা সমকািমতা েতা অেতাটা pকাশয্ 
নয় বাংলােদেশ। এমন বhবার ঘেটেছ আমােক এেস েকউ 
বেলেছ েয তার জীবেন েদখা আিমই pথম সমকামী!

২০০৯ সােল বাংলােদশ সরকারও একই কথা বেলিছল। 
জািতসংেঘ যখন pথমবােরর মেতা বাংলােদেশর মানবািধকার 
পিরিsিতর পযর্ােলাচনা করা হয়, তখন েবশ কেয়কিট রা  
সুপািরশ কেরিছল আইেনর ৩৭৭ ধারা বািতল করেত 
এবং সমকামীেদর মানবািধকার সমুnত রাখেত। আর তার 
েpিkেত সরকার বেলিছল বাংলােদেশ েকান সমকামী েনই 
কারণ বাংলােদশ একিট রkণশীল, pথাগত মুসিলম pধান 
েদশ। বেলিছল এই সুপািরশgেলা েবমানান কারণ েকান দল 
বা েগাষ্ঠী এই িনেয় েদেশ েকান আওয়াজ tেলিন। িমিটং 
েশেষ েবিড়েয় যাওয়ার সময় ভীষণ েকতাdরs এক সরকাির 
আমলা আমােক বেলিছেলন, আপনারা েকন এসব ‘con-
troversial issue’ িনেয় এখােন আেসন, েদেশর অভয্nরীণ 
বয্াপার েতা েদেশই িমটমাট করা ভােলা।

আমােক pায়ই িজেগয্স করা হয় বাংলােদেশ সমকামীেদর 
সংখয্া কেতা। ভােলা মেনই অেনেক pশ্ন কেরন। যখন বিল েয 
এই সংখয্া আমার অজানা তখন হয়েতা অেনেকই মেন মেন 
অসntষ্ট হন। িকnt সংখয্ার এই রাজনীিত খুবই িবপদজনক। 
যিদ আমরা সংখয্ায় েবিশ হই তাহেল িক আমােদর দািবgেলা 
েমেন েনওয়া হেব? িঠক কতজন হেল আমরা যেথষ্ট grtপূণর্ 

বাংলােদেশ সমকািমেদর আtpকাশ: অিধকার বনাম সিহংসতা 
সাখাওয়াত েহােসন রাজীব
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হেবা?  মানুষেক, মানুেষর অিধকারেক সংখয্ায় িনrপেণর 
এই চkাn কার sাথর্ হািসেলর জনয্? বাংলােদেশ যিদ 
িনেদনপেk একজন সমকামী থােকন, একজন আিদবািস 
থােকন, একজন দিলত বা একজন িহnু থােকন তারপেরও 
সরকােরর উিচত েসই একজেনর অিধকার সমুnত রাখা। 
কারণ আমােদর সংিবধান তাই বেল।

আর যিদ সংখয্ার এই রাজনীিত শুr কির তাহেল বলেত 
হয় আnজর্ািতকভােব sীkত গেবষণায় েদখা েগেছ েকান 
েদেশর জনসংখয্ার ৫-১০% সমকামী হেয় থােক। আমােদর 
জনসংখয্া যিদ ১৬ েকািট হয় তাহেল ভাবুন সমকামীেদর 
সংখয্া কেতা! সমকামীরা আেছন সবখােন। আপনার বাসায়, 
আপনার অিফেস, রাsায়, শিপংমেল, মিnর, মসিজদ, িগজর্া, 
পাহােড়, সমতেল, বঙ্গভবেন, জাতীয় সংসেদ। অেনেক 
pকােশয্, অেনেক েগাপেন। আমরা েদিখ না। রkণশীল 
পুrষতািntক সমাজ বয্বsায় েদখার েসই েচাখ আমােদর ৈতির 
হয়িন। আর তার উপর আেছ আমােদর কপটতা। আমরা 
সবাই আমােদর জগেত উটপািখ।

আমরা চাই আমােদর অিst জানান িদেত। কারণ 
পিরবার ও সমােজর gহণেযাগয্তাই আমােদর লkয্। িকnt 
যখন পিরবার আমােদর কের তয্াজয্, আইন কের অপরাধী 
আর ধমর্ বেল পািপষ্ঠ তখন আমােদর এই অিst হেয় ওেঠ 
এক িবরাট দায়বdতা। pকােশয্ আসার পিরণিত িক তা েতা 
জুলহাজ আর তনয় তােদর জীবন িদেয়ই pমাণ কের েগেলা।

এ এক ভয়ংকর dষ্টচk। ইংেরিজেত যােক বলা হয় 
“politics of visibility” বা দৃিষ্টgাহয্তার রাজনীিত। 
সকল সংখয্ালঘুেদর জনয্ই এটা pেযাজয্ িকnt অিধকাংশ 
সমকািমেদর েযেহt বািহয্ক েকান িনদশর্ন েনই তাই 
তােদর জনয্ েযন ‘come out’ করা ফরজ। েক তার েযৗন 
পিরচয় pকাশ করেব আর েক করেব না েসটা একাnই েসই 
বয্িkর বয্াপার। এর সােথ জিড়েয় আেছ তার আtsীkিত, 
িশkাগত উৎকষর্তা, সামািজক অবsান ও রা ীয় কাঠােমা 
pভািবত করার kমতা। িকnt েমাটা দােগ বলেত েগেল 
আমরা সমকামীরা আমােদর েচহারা েদখােত চাই না কারণ 
ফলাফল। ঘৃণা, tcতািcলয্, ববর্রতা, িহংsতা, নৃশংসতা 
এgেলার েপছেন আেছ সমকািমতা িনেয় মানুেষর অজানা 
ভয়, অjতা, ধমর্ীয় kসংsার আর পুrষতািntকতা। 
আমরা িনrৎসািহত হই। হেয় যাই আরও িনভৃতচারী। আর 
pকারাnের আমােদর লুিকেয় থাকা এই অjতােক আরও 

উসেক েদয়।
সবাই বেল ‘closet’ েথেক েবর হও, েলাকজন জানুক, 

েদখুক, তারপর একিদন gহণ কের িনেব। িকnt এই েয 
kেজট বা আলিমরা েসটা িকেসর এবং কােদর ৈতির েসটা 
িনেয় কথা হয় না। সবার আেগ ত এই আলিমরা হটােত 
হেব। এবং েসটা করার দািয়t একা সমকািমেদর নয়। শুrটা 
করেত হেব পিরবারেক। আধুিনক িশkায় িনেজেদর িশিkত 
করেত হেব। তারপর হয়ত আমরা বুঝেত পারেবা বাংলােদেশ 
সমকামী আেছ িক না েসই আেলাচনা মুখয্ নয়। মুখয্ হেc 
বাংলােদেশর pিতিট নাগিরক, জািত, ধমর্, বণর্, েগাt, িলঙ্গ, 
েযৗন পিরচয় ইতয্ািদ িনিবর্েশেষ সমান অিধকার েভাগ করেছ 
িকনা েসটা িনিশ্চত করা।

২০০৯ সােল যখন সরকার বেলিছল েদেশ েকান সমকামী 
েনই তারপর েথেক আমােদর েচষ্টা িছল এর পেররবার েযন 
একই কথা না বেল। আমরা অেনক েদৗড়ঝাপ কেরিছ এর 
পেরর চার বছর। ২০১৩ সােল িdতীয়বার বাংলােদেশর 
মানবািধকার পিরিsিত িনেয় আেলাচনা েহাল জািতসংেঘ। 
এবারও সুপািরশ এেসিছল সমকামীেদর িবrেd িনযর্াতন 
বn করার। িকnt এবার সরকার ঘুিরেয় েপঁিচেয় সমকামীেদর 
অিst েমেন িনেলা বেট তেব সােথ এও বলল আইন থাকেব 
আইেনর জায়গায়। তার মােন সমকামীরা আইেনর েচােখ 
অপরাধী েসটার েকান েহরেফর হেব না। িকnt েকান আইেনর 
কথা বলেছ সরকার?

বাংলােদশ েফৗজদাির দnিবিধর ৩৭৭ ধারা েতা আমােদর 
িনেজেদর বানােনা েকান আইন নয়। ১৮৬০ সােল 
িভেkািরয়ান িbিটশ শাসকেদর ৈতির এই আইন উপমহােদেশ 
আমদািন করা হয়। ৩৭৭ ধারা ‘pkিতিবrd েযৗন িkয়ার’-
এর েkেt pেযাজয্ এবং েসখােন সরাসির সমকািমতা িনেয় 
িকছু বলা েনই। েকান েযৗন আচরণ pkিতসুd আর েকানটা 
নয় েসটা িনধর্ারণ করা রাে র কাজ নয়। িবjান অেনক 
আেগই pমাণ কের িদেয়েছ সমকািমতা সm ুণর্ sাভািবক। 
আমােদর পূবর্পুrষরা ইংেরজ তািড়েয়েছ বেট িকnt তােদর 
েফেল যাওয়া যুেগর সােথ অসামঞ্জসয্ িকছু আইন এখনও 
আকঁেড় আিছ আমরা। যিদও এই আইেন এখন পযর্n েকান 
সমকামী বয্িkর সাজা হয়িন, িকnt যিdন এটা থাকেব 
ততিদন আমরা অপরাধী হেয়ই থাকেবা। আর েযভােব উg 
pিতিkয়াশীল শিk এই আইেনর pেয়াগ দািব করেছ তােত 
খুব শীঘর্ই হয়ত আমােদর কারও যাবjীবন হেয় যােব।
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গত বছর যখন উgপnী ইসলািম জিঙ্গেদর হােত খুন েহাল 
আমােদর বnুরা, sরা মntী বানী িদেলন েয খুন করা ভােলা 
নয়, িকnt ধেমর্র িবrেd যায় এমন িকছু উিন েমেন িনেবন 
না। িক যায় ধেমর্র িবrেd? সমকািমতা। আর েকানটা যায় 
ধেমর্র পেk? সমকামীেদর খুন করা। তাহেল উিন েকানটা 
েমেন িনেলন? মিদনার সনেদর রkক বেল কথা! িকnt 
সমকািমতার বয্াপাের ইসলাম ধেমর্র অবsান িনেয়ও রেয়েছ 
িবsর মতেভদ এবং বয্াখয্া। অেনক pগিতশীল ইসলািমক 
পিnতেদর মেত ইসলাম সমকামী ভােলাবাসার পেk।

আমােদর সংgাম আমােদর অিsেtর মেতাই সুpাচীন। 
িকnt সভয্তার অgগিতর সােথ সােথ গত ১০০ বছের এই 
আেnালেনর একিট srপ ৈতির হেয়েছ। হেয়েছ েযৗনতা 
আর িলঙ্গ িনেয় িবsর গেবষণা, মূলয্ায়ন আর আেnালন। 
ইিতহাস ঘাঁটেল েদখা যায় অনয্ েয েকান সামািজক 
আেnালেনর tলনায় LGBT আেnালন এিগেয়েছ সবেচেয় 
drত কারণ ভােলাবাসার আেবদন মানুেষর কােছ েপৗঁছায় 
সবেচেয় সহেজ।

িbিটশ-পুবর্ ভারতীয় উপমহােদেশ সমকািমতা েকান অcুৎ 
িবষয় িছল না যিদও েযৗনতা িনেয় েখালােমলা আেলাচনা 
বরাবরই িছল টয্াবু। িহnু পূরােণ সমকািমতার িবsর 
িনদশর্ন েমেল। এত শত বছেরর মুসিলম শাসন আমেলও 
সমকািমতার িবrেd েকান আইেনর উেlখ েনই। বরং েযৗন 
ও িলংগ ৈবিচেtর অিধকারীেদর িছল একটা সmানজনক 
অবsান। সুফীবােদও রেয়েছ সমকামী ভােলাবাসার 
জয়কীতর্ন। তারপর েকাথায় েযন একটা ছnপতন। িbিটশ 
উপিনেবশ েথেক পুবর্ পািকsান তারপর sাধীন বাংলােদশ। 
এই পথচলায় রpািন েহাল ধমর্পরায়ণ সাধারণ মানুষ আর 
আমদািন েহাল ওয়াহাবী ইসলাম। আিশর দশক েথেক শুr 
pািতষ্ঠািনক ইসলািমকীকরেণর এই জয়যাtায় বিল হেc 
েদশ, ইিতহাস, ঐিতহয্, মানবতা।

dndটা েসখােনই। আমরা যারা নানাtবাদী, pগিতশীল, 
সমদশর্ী এক সমাজ বয্বsার sp েদিখ তােদর জনয্ সমকামীেদর 
অিধকার এক বৃহৎ আেnালেনর একিট শাখামাt। অনয্ানয্ 
সামািজক আেnালেনর সােথ আমােদর আদিশর্ক েকান 
ফারাক েনই। আমােদর কােজর ধরণ, pিkয়া, srপ এgেলা 
হয়ত আলাদা িকnt িদন েশেষ আমােদর লkয্ jান আর 
যুিkর উৎকষর্সাধন। আমরা েচেয়িছলাম সমকািমতা িনেয় 
িনরবতার অবসান ঘটােত। অjতা আর ধমর্ীয় kসংsােরর 

েলবােস েমাড়ােনা এই rg সমাজেক েবাঝােত েয সমকামীরা 
pkিত, সমাজ বা ধেমর্র শtr নয়।

বাংলােদেশ LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual & 
Transgender) আেnালেনর বয়স খুব েবিশ নয়। উনিবংশ 
শতেক পৃিথবী জুেড় HIV/AIDSেক িঘের েয জাগরণ ৈতির 
হয় তার েরশ বাংলােদেশ েপৗঁছায় ৯০এর েশেষর িদেক। 
অনয্ অেনক েদেশর মেতাই বাংলােদেশও শুrর িদেক 
HIV/AIDS এক বড় ভূিমকা েরেখেছ সমকামী পুrষেদর, 
িনিদর্ষ্টভােব বলেত েগেল MSM’েদর (men who have sex 
with men), বাsবতা িনেয় কাজ করেত। sাsয্ মntণালয় 
েথেক শুr কের েবশ িকছু বড় বড় NGO এখন তােদর 
HIV/AIDS pেজেk MSM-েদর িনেয় কাজ কেরন।

এখােন সরকােরর িdমুখী নীিতর কথা না বলেলই নয়। 
একিদেক HIV/AIDS এর বরাত িদেয় সরকার েকািট 
েকািট টাকার েpােজk চালােc অপর িদেক বলেছ েদেশ 
েকান সমকামী েনই। MSM বলেল আবার িঠক আেছ। এ 
সবই হেc শেbর রাজনীিত। MSM মূলত একিট িkিনকয্াল 
পিরভাষা যার dারা একজন পুrেষর েযৗন আচরণ বুঝায়। 
অপরিদেক সমকামী, উভকামী, েগ বা LGBT শbgেলা 
শুধুমাt েযৗন আচরণ িনেদর্শ কের না। এর সােথ জিড়েয় 
আেছ েpম-ভােলাবাসা, আtপিরচয় এবং অিধকারজিনত 
বয্াপারgেলা। িঠক েযমন সরকার আিদবািস আর kd 
নৃেগাষ্ঠী শbgেলা িনেয় েখলেছ।

শb বয্বহােরর েkেt অবশয্ বাংলােদশ সরকার অেনক 
েবিশ সেচতন আজকাল। এই েয IS’েক েকমন Neo-JMB 
বািনেয় েফেলেছ রাতারািত।

েস যাই েহাক, জাতীয় HIV/AIDS েকৗশলপেt 
MSM-এর অnভুর্িk িকছুটা হেলও সুেযাগ ৈতির কের 
িদেয়েছ েযৗন সংখয্ালঘুেদর িনেয় কথা বলেত। িনরাপদ 
েযৗনসmকর্, েযৗন ও pজনন sাsয্, HIV-পিজিটভ হেল 
িক করণীয়, েকাথায় িক েসবা পাওয়া যােব, েসবা পাওয়া না 
েগেল িক করেত হেব, সামািজক ও ধমর্ীয় িবিধ িনেষধ ইতয্ািদ 
এই েকৗশলপেtর মূলপাঠ। এর আসল সুিবধােভাগী হেc 
িহজড়া জনেগাষ্ঠী এবং িনmিবt সমকামী পুrষ। মধয্িবt 
এবং উcিবt সমকামী সমােজেক টানেত পােরিন এই েরাগ 
েকিndক এবং NGO- িনভর্র উnয়নকমর্। এই dই ে িণর 
জনয্ tাণকতর্া িহেসেব আিবভূর্ত হয় ইnারেনট।
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নtন সহsােbর েগাড়াপtেনর সােথ সােথ বাংলােদশও 
খুব অl পিরসের শুr কের তার িডিজটাল পদযাtা। সােথ 
েযাগ েদয় drত িবকাশমান মুেঠােফােনর কারাভয্ান। শুr হয় 
অনলাইেন gিটকেয়ক িশিkত, সুিবধাpাp, উcিবt যুবেকর 
LGBT আেnালন গেড় েতালার dঃসাহিসক spযাtা। গেড় 
উেঠ অনলাইন-িভিtক িকছু অনানুষ্ঠািনক grপ, যােদর মূল 
উেdশয্ িছল সমমনা েলাকেদর একই ছাতার িনেচ সংগিঠত 
করা এবং বাংলােদেশ সমকামীেদর একটা কিমউিনিট ৈতির 
করা।

খুব অl সমেয়ই এই grপgেলা দাrণ জেম উেঠ। সদসয্ 
সংখয্া ছািড়েয় যায় কেয়ক হাজার। ধীের ধীের অনলাইন 
েথেক কাযর্kম ছিড়েয় পেড় অফলাইেন। অনুিষ্ঠত হেত 
থােক নানািবধ িনয়িমত কাযর্kম। েযাগােযাগ ৈতির হয় 
েদশ-িবেদেশর অনয্ানয্ সামািজক আেnালেনর সােথ। 
েসিমনার, কনফােরn, গেবষণা, জরীপ, আড্ডা, যর্ািল, 
নাটক, ডkেমnাির, েলখােলিখ, ওয়াকর্শপ এসেবর মাধয্েম 
িবিভnভােব চলেত থােক সাধারণ মানুেষর মােঝ েপৗঁছােনার 
কাজ। সবর্েশেষ সংযুিk িছল ময্াগািজন আর কিমক বই 
pকাশ।

আর এসব কােজর িপছেন িছল জুলহাজ আর তনেয়র 
মেতা একদল অkেতাভয় ভােলাবাসার েফিরওয়ালারা 
যােদর িছল মানুেষর উপর অগাধ আsা। জুলহাজ আসেলই 
মেনpােণ িবশব্াস করেতা সবাইেক ভােলাবাসা, jান আর 
যুিk-তকর্ িদেয় বুঝােনা সmব। িক েছেলমানুিষ িচnাভাবনা!

আসেল এই grপgেলা পিরচািলতই হেতা এমন কাঁচা 
আদিশর্ক মতবাদ dারা, েযন সবাই একটা ইউেটািপয়ান 
সাmােজয্র বািসnা। অিনবিnত, তহিবলশূনয্ ও দীঘর্েময়ািদ 
েকৗশলহীন এই grপgেলা মূলত েscােসবক িনভর্র। 
এেদর েনই েকান pািতষ্ঠািনক অবকাঠােমা, েনই সংগঠন 
ৈতিরর অিভjতা, েনই আেnালন চালােনার রসদ। িকnt 
আেছ রাজৈনিতক, সামািজক, ধমর্ীয় ও আইিন হাজােরা 
pিতবnকতা। এত দূবর্ল হেয় িকভােব পারতাম আমরা এমন 

শিkশালী pিতপেkর সামেন দাঁড়ােত? িকnt আমােদর 
এই দূবর্ল, কাঁচা আদশর্েক ওেদর এত েকন ভয়? েকন 
ভােলাবাসার জবাব েদয় ওরা চাপািত িদেয়?

হয়েতা এেতা িকছু িছল না বেলই আমরা আজ এই পযর্n 
আসেত েপেরিছ। ১৫ বছর আেগ যখন শুr কেরিছলাম তখন 
যিদ েকউ আমােক বলেতা ২০১৬ সােল dজন pাণ িদেব 
এই আেnালেনর জনয্ তাহেল হয়েতা আিম েহেস উিড়েয় 
িদতাম। এত অl সমেয় এত িকছু হেয় যােব আমরা ভািবিন। 
িকnt তার মােন িক এই হতয্ােক আিম আেnালেনর এক 
pকার সফলতা বলেত চাইিছ? হয্াঁ এবং না। এটা দৃিষ্টভিঙ্গর 
বয্াপার।

জুলহাজ আর তনয় এর মৃtয্ sষ্টভােবই আেnালেনর 
একটা পিরণাম। েকউ এটােক বয্থর্তা বলেব আবার েকউ 
হয়েতা বলেব েয আেnালন একটা জায়গায় েপৗঁছােত 
েপেরেছ বেলই এমনটা হেয়েছ। অেনকটা ‘কাদmরী মিরয়া 
pমাণ কিরল েস মের নাই’ টাইপ বয্াপার। দৃিষ্টgাহয্তার 
রাজনীিতর একিট kািসক উদাহরণ।

ইিতহাস বেল েয েকান সামািজক আেnালেনর একটা 
‘tipping point’ থােক যখন েসই আেnালন হয় আরও 
েবগবান। জুলহাজ আর তনেয়র মৃtয্র পর গত এক বছের 
েসটা েয হয়িন তা শুrেতই বেলিছ। িকnt তাই বেল িক 
িনকট ভিবষয্েত হেব না?

আমরা আশাবাদী। ঘটনার আকিsকতায় আমােদর 
পা একটু টলমিলেয় েগেছ বেট িকnt আমরা এখনও েসই 
ইউেটািপয়ান রােজয্ই আিছ আমােদর কাঁচা আদিশর্ক মতবাদ 
িনেয়। আমরা আশা কির একিদন জুলহাজ আর তনেয়র 
হতয্াকােnর িবচার হেব। ওেদর অনুেpরণায় ৈতির হেব 
আরও জুলহাজ, আরও তনয়। ভােলাবাসার েফিরওয়ালােদর 
হাঁকডােক মুখর হেয় উঠেব আমার েফেল আসা অিল-গিল, 
রাজপথ, ৩৫ নথর্ ধানমিn।
ঢাকা, ২০১৭

pথম pকাশ : শুdsর, April 20, 2017 Issue 2 
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সংখয্ালঘু : pবn 

েকানটা ধারািববরণী আর েকানটা pবn, েস লাইন টানা মুশিকল। আমরা টানলাম এেকবােরই আnাজ মেতা, েযভােব 
একদা েটেনিছেলন রয্াডিkফ। 
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পিণ্ডেতরা বেলন সংিবধােনর একটা বড় কাজ হেলা সাধারণ 
মানুষেক িনgেহর হাত েথেক রkা করা। িনgহ? েক কের 
মানুষেক এই িনgহ? অনয্ মানুষ। ।শুনেত অবাক লাগেলও 
এটাই সিতয্। মানুেষরই হােত মানুষ লািঞ্ছত হয় েরাজ।  
মানুেষরই হাত েথেক মানুষেক বাঁচােনার জনয্  সংিবধােনর 
দরকার। 

আমরা িনেজেদর সমােজই সংখয্ালঘুেদর সােথ িক রকম 
ৈবষময্মূলক আচরণ কির তা ভাবেত লjা লােগ। েভেব 
েদখুন দূর সাগরপােরর েকােনা েদেশ যিদ েকােনা মুসলমানেক 
খানাতlাশী করা হয়, অথবা তাঁর সােথ েকানরকম ৈবষময্ 
হয়, েস খবর েশানামাt আমরা সমােলাচনার ঝড় বইেয় িদেত 
কসুর কিরনা। িকnt েসই আমরাই িনেজেদর েদেশর ধমর্ীয় 
সংখয্ালঘু মানুষেদর ওপর িদিবয্ েচাখ রািঙেয় ফেতায়া জাির 
কির েয আমােদর  অনুেমাদন ছাড়া েকানিকছু করার sধর্াও 
েযন তাঁরা না েদখান।এর েথেক বড় িdচািরতা আর কী হেত 
পাের?

 িকছুিদন আেগ লােহাের আহমদী সmpদােয়র সােথ 
েজরকম বয্বহার করা হেলা তা বড়ই dঃখজনক। অেনেকই 
অিভেযাগ  জািনেয়িছেলন েয ওঁেদর ‘উপাসনার জায়গা’gেলা 
নািক বড্ড েবিশ মসিজেদর মত েদখেত। েসই  জনয্ পুিলশ 
িগেয় েসখােন চড়াও হেয় েদওয়াল েথেক সমs েকারােণর 
বাণী মুেছ িদেলা, আর pcর ইেsহার ঝুিলেয় িদেয় এেলা 
যােত েকানমেতই আর উপাসনাগৃহgিলেক মসিজেদর মত 
না েদখায়। উপাসনার জায়গা েকমন েদখেত হওয়া উিচৎ বা 
তােক িক নােম ডাকা উিচৎ েস সmেকর্ িনশ্চয়ই ঈশব্র েকােনা 
িবধান েদনিন। িকnt sগর্ত িজয়া-উল-হক সােহেবর kপায় 
আমােদর পািকsােন এইরকম হওয়াটাই িবধান।

সিতয্ বলেত িক আহমদীেদর সােথ এই ধরেণর ৈবষময্ 
েসই ১৯৪৭ সাল েথেকই চেল আসেছ। েক েয মুসলমান 
আর েক নয় তার িবচার করা েকানমেতই রাে র কাজ হেত 
পােরনা। িকnt পািকsােন এরকম হেয়েছ, হয় আজও। 
এেদেশর রাজনীিতেত জাফrlা খান সােহেবর মত িবদg 
মানুেষর সংখয্া অতয্n কম।  বরং উেlাটার অভাব েনই।  

sগর্ত ভুেট্টা সােহবেকই েদখুন না। রাজৈনিতক চােপ পেড় 
উিন  সংিবধােনর িdতীয় ধারাও ওপর েজার িদেয়িছেলন —
আহমদীেদর ‘অমুসলমান’ বেল দািগেয় েদওয়া হেয়িছেলা। 
অবশয্ তার মােনই এ নয়  েয উিন আহমদীেদর ওপর 
অতয্াচার করার kমতা রা েক িদেয়িছেলন। আজ েয সমs 
অতয্াচার হেc তার কারণ অনয্।

কারণ -- মূলত িজয়া-উল-হেকর কাযর্য্কলাপ।আহমদী 
ধমর্াচরণ আর এর pচারেক হক সােহব অপরােধর েগােt 
েফেল িদেয়িছেলন। ওঁেদর ‘উপাসনার জায়গা’েক মসিজদ 
বেল উেlখ করা চলেবনা এই  ফেতায়াও িতিনই জাির 
কেরিছেলন। পািকsােনর ইংিলশ েpস, যারা িনেজেদর 
‘িলবাযর্াল’ বেল গবর্ কের েলখাপt ছািপেয় থােক, তারাই 
১৯৭৪ এ আহমদীেদর ‘অমুসলমান’ বেল দািগেয় েদওয়া িনেয় 
েববাক খুিশেত েমেতিছেলা। নামী খবেরর কাগজgেলােত 
েলখা হেয়িছেলা েয ‘‘আহমদী ‘সমসয্া’র অেn  েদেশ গণতnt 
িফের এেলা’’।  পািকsািন সংিবধান কখেনাই ‘কনিsটুয্শন 
অফ ফীিলং’ িহেসেব ৈতির হয়িন -- এই শbটা েpােফসর 
েনায়া েফlময্ােনর েথেক ধার করলাম। মািকর্ন সংিবধােন 
েদেশ অনয্ ধেমর্র pিতষ্ঠা করাটাই িনিষd। কােজই অনয্ 
ধেমর্র েলােকরা িকছুটা অপাংেkয় অনুভব করেতই পােরন। 
আমােদর সংিবধােন অবশয্ েসরকম েকােনা িবধান েনই। িকnt 
আমােদর িনেজেদর এইসব ৈবষময্মূলক বয্বহারই অনয্ ধেমর্র 
মানুষেক অপাংেkয় কের িদেc।এর মত খারাপ িজিনষ আর 
িক হেত পাের?

রা  সরাসির ধমর্ীয় ৈবষেময্র আইন চালু করেছ তা হয়েতা 
বলা যােবনা। িকnt েদেশর মানুষ যখন িনেজেদর মেধয্ ধেমর্র 
েভদােভদ গেড় tলেছ রা  েয তােত মদত িদেc তােত েকান 
সেnহ েনই।  লােহােরর ঘটনাটার কথাই েভেব েদখুন না। 
পুিলশ বােরবাের আহমদী মসিজদ েথেক েকারােনর শিরয়ত 
মুেছ িদেয়েছ। যিদ আজ আহমদীরা বা অনয্ ধেমর্র েকউ এেস 
মসিজেদর েদওয়াল েথেক েকারান শিরয়ত মুেছ েফলেত চায় 
তাহেল তােদর হাল িক হেব? শুধু মসিজদই েকন, যিদ েকউ 
েকােনা মিnর বা গীজর্া েথেক ধমর্ীয় বাণী মুছেত যায় তার 

রা ই যখন নাগিরকেদর িবেরাধী
ওয়াkাস মীর
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িক হেব? েকান সেnহ েনই েয ধমর্ীয় অপরােধর তকমা িদেয় 
তােক শািsর কাঠগড়ায় েতালা হেব। মুসিলম েদশ হেল হয়েতা 
বা তার pাণদnই হেয় যােব। িকnt এইেkেt ইসলাম ধমর্েক 
‘রkা’ করার েদাহাই িদেয় এরকম বারবার করা হেc, েকউ 
এেক অপরাধ বেল মেনও করেছন না। আিম শুধু পুিলশেদর 
েদাষ িদিcনা।  েদেশর জনমত আর আইন এই িdচািরতার 
িভিt গেড়েছ, একা পুিলশেক েদাষ িদেয় িক লাভ?

পািকsানীেদর মেধয্ যাঁরা মুসলমান নন তাঁরা েতা 
েকানরকম ধমর্ীয় sাধীনতার আশাই করেত পােরননা। 
তাঁেদর ধেমর্র েকােনা িকছু যিদ েকােনা েগাঁড়া মুসলমােনর 
েচােখ ‘েবচাল ‘েঠেক েতা েসই মুসলমান ভাই েসাজা িগেয় 
থানায় নািলশ ঠুেক িদেত িপছপা হননা। আর পুিলেশর কােছ 
েস নািলশ রীিতমেতা gাহয্ও হয়। িনেজেদর েদেশ আমরা 
আহমদীেদর সােথ যিদ এমন বয্বহার কির তাহেল অনয্ 
েকােনা েদেশ মুসলমানেদর সােথ িবষম বয্বহার করা হেয়েছ 
বেল গলা ফাটাবার মুখ আমােদর কী কের থাকেব? আর েসই 
সব েদেশ অnত পুিলশ ধেমর্র িভিtেত কাrর ওপর েচাটপাট 
করােক আইনী sীkিত েদয়না।

আমােদর আসল সমসয্া হেলা েয ধমর্ িনেয় নূয্নতম 
সিহষ্ণুতা েদখােতও আমরা অরাজী। পািকsােন যাঁরা 
মুসলমান হেয় জnানিন বা েকানভােব ‘অমুসলমান’এর 
তকমা েপেয়েছন তাঁেদর িনিবর্চাের hমিক িদেয় েকাণঠাসা 
কের রাখেত আমােদর এতটুk বােধনা। িনেজরই েদেশ 
এঁরা রাতিদন ভেয় ভেয় কাটান। পািকsােনর আহমদীেদর 
েদখুন, িশয়া সmpদায়েক েদখুন, িহnুেদর েদখুন, খৃষ্টানেদর 
েদখুন, ছিবটা সবর্tই এক। অথচ  ইসলাম ধেমর্র েকাথাও িক 
এমন িনেদর্শ আেছ েয অনয্ ধেমর্র েলাকেদর ওপর অতয্াচার 
করেত হেব? আমরা িনেজেদর ৈনিতকতায় জলাঞ্জিল িদেয় 
েসটাই কের চেলিছ। আমার পািকsািন ভাইেবরাদেররা 

এ’কথা শুনেলই ইজরােয়েলর কথা tেল কত িকছু বলেবন। 
ইজরােয়লােক ‘dষ্টুেলাক’ বেল েদখােত পািকsান ভাির পটু। 
িকnt আিম েজার িদেয় বলেবা েয ইজরােয়ল অnত ধেমর্র 
েদাহাই িদেয় িনেজেদর নাগিরকেদর ওপর ৈবষময্ েদখায়না। 
েস েদশটা ইhদী, িকnt ওখােন ইhদী নাগিরক আর খৃষ্টান 
নাগিরেকরা সমােজর কােছ একই বয্বহার েপেয়  থােক। 
ইজরােয়েলর অনয্নয্ নীিতেত কী খারাপ আেছ কী ভােলা 
আেছ েসই িনেয় তকর্ কের লাভ েনই। আমরা এখােন ধমর্ ও 
নাগিরকতা িনেয়ই কথা বলেত বেসিছ।

িকnt েভেব েদখুন আমােদর েয কাrর সােথই েতা এমন 
হেত পারেতা। ঘটনাkেম যিদ আিম বা আপিন আহমদী 
বা অনয্ েকােনা ধেমর্র পিরবাের জnাতাম তাহেল এই 
আমােদরই অতয্াচার, অিনশ্চয়তা, িনরাপtায়াহীনতায় িদন 
কাটেতা। একজন মুসলমান িনেজর ধেমর্ িঠক যতখািন 
িবশব্াস, যতখািন আsা েরেখ চেলন একজন অমুসলমােনর 
কােছও তাঁর ধমর্ েতা িঠক ততখািনই। তাহেল েসই িবশব্াস, 
েসই আsার জনয্ তাঁেক বারবার এমন েহনsা হেত হেব 
েকন? আিম জািন রাতারািত সমs আহমদী  িবেরাধী িনয়ম 
কানুন েদশ েথেক উেব েযেত পােরনা। আর িনয়ম কানুন 
েগেলও মানুেষর মন েথেক খুব সহেজ এই ৈবষময্ মুেছ যােব 
েস আশাও আমার েনই। িকnt অnত একটা কাজ আমােদর 
করেতই হেব।যাঁেদর মেধয্ সামানয্তম ৈনিতকতা, মানিবকতা 
আেছ তাঁেদর আজ এিগেয় এেস এই ধমর্ীয় ৈবষেময্র pিতবাদ 
করেত হেব।লােহাের যা ঘেটেছ, সারােদেশই যা ঘটেছ তার 
pিতবাদ করেত হেব। েনই।আজ এই েয আহমদীেদর পk 
িনেয় এতgেলা কথা বললাম এর জনয্ পািকsােন আমায় 
কত সমােলািচত হেত হেব তা আমার অজানা েনই।তবু এই 
কথা আিম বারবার বেল যােবা। কারণ ,এর মত সিতয্ কথা 
আর িকছু েনই।
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মুসিলমেদর কাজকেমর্র চালিচt
পিশ্চমবেঙ্গর মুসিলমেদর অবsা শীষর্ক েয খসড়া িরেপাটর্িট 
২০১৪ সােল pকািশত হেয়িছল তােত আমরা েদেখিছ মুসিলম 
জনেগাষ্ঠীর সবেচেয় গিরষ্ঠ অংশিট, েগাটা জনেগাষ্ঠীর pায় 
অেধর্ক িদন মজুর িহেসেব জীিবকা অজর্ন করেত বাধয্ হন। 
৪৭.০৪ শতাংশ মানুষ িদনমজুর। এর পের রেয়েছ িনেজর 
জিমেত চােষর কাজ। ১৫.৪২ শতাংশ মুসলমান িনেজর 
জিমেত চাষাবাদ কেরন। এছাড়া েkতমজুর িহেসেব অেনয্র 
জিমেত চােষর কাজ কেরন আেরা ১০.১১ শতাংশ মানুষ। 
েছাট বড় বয্বসার কােজ যুk মানুেষর সংখয্া ২.৫৯ শতাংশ 
মাt আর েবতনেভাগী িহেসেব পিরেষবা েkেt বা অনয্ানয্ 
েkেt যুk আেছন ৫.৪৯ শতাংশ মানুষ।

সারিণ – ১ এর িদেক লkয্ করা যাক
এই সারণী েথেক েবাঝা যায় মুসিলম জনেগাষ্ঠীর 

েবশীরভাগ মানুষই অতয্n িনm আেয়র কােজর সেঙ্গ যুk। 
আমরা এর আেগর এক পিরসংখয্ােন লkয্ কেরিছলাম 
উcবেণর্র িহnুেদর tলনায় মুসিলমেদর মেধয্ sাkর িশিkত 
এবং উcিশিkতেদর হার অেনকটাই কম। ফেল সমীkাkত 
পিরবারgিলর মেধয্ মাt ১০ শতাংশ মানুষ রেয়েছন, 
েযgিলেক সুরিkত এবং সামািজকভােব কাময্ বলা েযেত 
পাের। েছাট ও বড় বয্বসা িমিলেয় মাt ৬.৭ শতাংশ মানুষ 
বয্বসায় িনেয়ািজত। অনয্িদেক িনয়িমত পিরেষবা েkt বা 
েবতনেভাগী পিরবার মাt ৪ শতাংশ। উc আেয়র েপশা, 
েযমন ডাkার ইিঞ্জিনয়ার উিকল ইতয্ািদেত িনযুk রেয়েছন 
মাt ০.৪ শতাংশ মানুষ, যা মুসিলম জনেগাষ্ঠীর এক অিত 
kd অংশ।

েপশার ৈবিচেtয্র েkেt েজলাওয়াির পাথর্কয্ খুব 
বয্াপক। kিষ মজুিরর ওপর িনভর্রশীল পিরবারgিলর 
সংখয্া উtরবেঙ্গর েজলাgেলায় এবং নদীয়ায় খুব েবিশ। 
এেkেt রােজয্র গড় হেc ৮.৭ শতাংশ। িবিভn েজলার 
পিরসংখয্ান এরকম। নদীয়া – ১৯.৯%, েকাচিবহার 
১৯.২%, জলপাইgিড় ১৭.৩%, উtর িদনাজপুর ১৩.৫%, 
দিkণ িদনাজপুর ১২.৩%, বাঁkড়া ১১.৬%, মালদা ১১%, 

মুিশর্দাবাদ ১০.১%, পিশ্চম েমিদনীপুর ১০.৩%।
যারা েপশাগতভােব চােষর ওপর িনভর্রশীল, তােদর 

েkেtও েজলাওয়াির পাথর্কয্ েদখা যায়। বধর্মােন চােষর 
ওপর িনভর্রশীল ২৪.৪ শতাংশ পিরবার। এটা রােজয্র মেধয্ 
সেবর্াc। সবর্িনm পুrিলয়ায় – ৮.৪%। িবিভn েজলায় এই 
গড় হল – উtর িদনাজপুর ১৭.৯%, মালদা ১৭.৮%, দিkণ 
িদনাজপুর ১৭.৫%, মুিশর্দাবাদ ১৭.৪%, পিশ্চম েমিদনীপুর 
১৬.১%, বীরভূম ১৪.৫%, জলপাইgিড় ১৪ এবং বাঁkড়া 
১৩.৫%। এেkেt রােজয্র গড় ১৩.৫%।

kষক ও েkতমজুর েপশায় িবিভn েজলার মেধয্ েয পাথর্কয্ 
েদখা যায় তার েথেক কতgেলা েচােখ পড়ার মত ৈবিশষ্টয্ ধরা 
পেড়। েযমন বধর্মান েজলায় kষকেদর শতাংশ রাজয্গত 
গেড়র েচেয় অেনকটা েবিশ িকnt েkতমজুেরর শতাংশমাtা 
কম। এ েথেক েবাঝা যায় বধর্মান েজলায় মুসলমানেদর মেধয্ 
ভূিমহীনতার মাtা অনয্ানয্ েজলা অেপkা কম।

এছাড়াও িঠকা িমক ও kিষ বিহভূর্ত িবিভn কাজ েযমন 
িনমর্াণ িমক, গৃহ িমক, kিল, ঝাড়ুদার, কাগজ kড়ািন 
ইতয্ািদেত যুk েলােকর শতাংশ রাজয্গতভােব ৪২.৬। 
তেব এেkেtও েজলাগত িবিভnতা খুব sষ্ট। েযমন দিkণ 
িদনাজপুের এিট ৫৭.৩%, েকালকাতায় ১৭%।

েছাটখাট কােজ sিনযুk িমকেদর মেধয্ আেছন 
েদাকানদার, হকার, েভnার, িসিকউিরিট গাডর্, িবিড় িমক 
ও অনয্ানয্রা। এই ধরেণর কােজ িনযুk েলােকেদর সেবর্াc 
সংখয্া পুrিলয়ায় (২২.৭%) ও সবর্িনm দিkণ িদনাজপুের 
(২.১%)। রাজয্গতভােব এেkেt গড় হল ৮.৩৪ %।

রােজয্র মুসলমান পিরবারgেলার মেধয্ ৫.১২ % নানা 
ধরেণর পিরবহন েমর সেঙ্গ যুk। এঁেদর মেধয্ পেড়ন 

াইভার, কনডাkার, খালািস, িরkাচালক, ভয্ানচালক 
pভৃিত। এই কােজ দািজর্িলং এ িলp ১২.৯%, েকাচিবহাের 
৯.৪%, েকালকাতায় ৮.৭% মুসিলম মানুষ।

বয্বসা বািণেজয্ িনযুk পিরবােরর সংখয্া েকালকাতায় 
সবেচেয় েবিশ (১৭.৫%), তারপর উtর ২৪ পরগণা 

পিশ্চমবেঙ্গর মুসিলমরা েকমন আেছন?
েসৗিভক েঘাষাল
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(৫.৮%), দিkণ ২৪ পরগণােত (৫.৫%)। নদীয়ায় এটা 
সবেচেয় কম – ১.৭%। সমীkাkত পিরবারgিলর মেধয্ 
েবতনেভাগী েপশা, সরকাির কাজকেমর্ মাt ০.৩৬ শতাংশ 
মানুষ যুk, এেদর েবশীরভাগটাও েকালকাতায়।

মুসিলম জীবনযাtা সmিকর্ত পিরসংখয্ানgিল েথেক 
এটাই েবিরেয় আেস েয জীবনধারেণর জনয্ এ রােজয্র 
মুসিলমেদর কেঠার ৈদিহক েমর ওপেরই মূলত িনভর্র 
করেত হয়। েবৗিdক েম িনেয়ািজত মানুেষর সংখয্া 
খুবই কম। তেব িবিভn েজলায় েপশাগত ৈবিচtয্ আেছ। 
মুসিলমেদর জীবন যাপেনর মােনাnয়েনর জনয্ এই পাথর্েকয্র 
িদকgিলেক মাথায় েরেখ পিরকlনা gহেণর pেয়াজিনয়তা 
আেছ।

এই রােজয্র মুসলমানেদর সেঙ্গ সবর্ভারতীয় েkেt 
মুসিলমেদর dিট িবষেয় উেlখেযাগয্ পাথর্কয্ আেছ। 

সবর্ভারতীয় িচেtর িবপরীেত এই রােজয্ gােম বাস করা 
মুসলমানেদর সংখয্া যেথষ্ট েবিশ। িdতীয়ত সবর্ভারতীয় 
মােনর tলনায় এ রােজয্ কমর্িনযুিkর pািতষ্ঠািনক েkেt 
মুসলমানেদর অংশgহণ উেlখেযাগয্ভােব কম। এই dিট েkt 
িমিলেয় সামািজক কমর্নীিত এবং রাজৈনিতক ও অথর্ৈনিতক 
kমতা কাঠােমায় তােদর ভূিমকাও tলনামূলকভােব 
নূয্ন হয়। এই অবsার েকানও েমৗিলক পিরবতর্েনর িদেক 
নজর েদওয়ার পিরবেতর্ বতর্মান শাসকেদর লkয্ মুসিলম 
সমােজর ধমর্ীয় িশেরামিণেদর িকছু সুেযাগ সুিবেধ পাইেয় 
িদেয় সংখয্ালঘু েভাট করায়t করা এবং সাধারণ সমাজ 
কাঠােমায় যথািsিত বজায় রাখা। মুসিলম সমােজর বয্াপক 
মানুষ অবশয্ই শাসেকর এই সুিবধাবাদী েকৗশেলর েমাকািবলা 
করেবন এবং সািবর্ক িবকােশর লেkয্ উপযুk রাজৈনিতক-
সামািজক কমর্কাণ্ড gহণ করেবন। েসই িবকােশর pধানতম 
রাsািট িনঃসেnেহ িশkার pসার ও মােনাnয়ন।
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সাmpদািয়কতা রাজনীিতর জিটলতম pশ্ন। সাmpদািয়কতােক 
বয্বহার কের kমতায় যাওয়া েযেত পাের, সাmpদািয়ক 
শিkেক সিkয় রাখার বেnাবs কেরও রাজনীিতর ফায়দা 
হািসল হেত পাের। বাংলােদেশর বুেজর্ায়া রাজনীিত বhিবিচt 
উপােয় সাmpদািয়কতার রাজৈনিতক বয্বহার করেত েয সkম 
হেc, তার উৎস েতা িনিহত আেছ জনগেণর মােঝ িটেক 
থাকা শিkশালী সাmpদািয়ক ভাবমানেসর মােঝই...। সmpিত 
বাংলােদেশর িনবর্াচনেক েকnd কের সাmpদািয়ক হামলায় 
িহn ু অধুয্িষত িবধব্s জনপদ যেশার ঘুের েলখক িলখেছন 
এর আেদয্াপাn।

ক. িবেdেষর তttতালাশ
“একটা িজিনস লkয্ করেবন, িbিটশরা েযটােক সাmpদািয়কতা 
বলেছ, িহnু-মুসলমান িবেভদ বলেছ, যার িভিtেত ভারত 
পািকsান ভাগ হেলা, েসই িজিনসটা িকnt িbিটশ আসার 
আেগ এ েদেশ িছেলা না।” bাতয্ রাইসুেক েদয়া সাkাতকাের 
সিলমউlা খােনর বরােত পাওয়া অধয্াপক আবdর 
রাjােকর এই মতামতিট gহণ করা কিঠন। সাmpদািয়কতা 
িকংবা িহnু মুসলমান িবেভেদর সামািজক কারণgেলা 
উপিsত িছেলা, শুধু তাই নয়, িbিটশেদর আগমেনর আেগ 
েথেকই যেথষ্ট শিkশালী িছল। মঙ্গল কােবয্র বh েলখকই 
dই সmpদােয়র সংঘষর্ সmেকর্ একিট পিরcদ রাখেতন, 
অনয্ানয্ সূtgেলােতও (elaboration required) এমন 
িনদশর্ন েঢর আেছ।

সুলতানী আমেল িলিখত িবজয়gেpর মনসামঙ্গেলর 
বণর্নায় মুসলমান কাজী িহnুর আচারািদ পালেন েকােনা 
আপিt কেরনিন। েমাlা িকnt সপর্েদবীর পূজানুষ্ঠােনর 
অনুমিত েদয়ায় কাজীেক ভৎর্সনা কেরন। কাজী আর েমাlার 
মােঝ ফারাকিট জrির, একজন রাজমতােক pিতিনিধt 
করেছন, অনয্জন সাmpদািয়ক সংskিতর pিতিনিধt 
করেছন। রাজার লkয্ কর আদায়, মতার িবকাশ এবং 
sািয়t সাধন, তাই pেয়াজন যথাসmব সাmpদািয়ক িsতাবsা 

বজায় রাখা। এসেবর sােথর্ই িতিন সাধয্ানুযায়ী সাmpদািয়ক 
সntাসেক িনrৎসািহত করেবন, িকnt িনজ ধেমর্র েলাকেদর 
কােছ ‘ধািমর্ক’ সাজারও যথাসmব েচষ্টা কের যােবন। রাজার 
িবপদ একিদেক সংখয্াgr িভn ধমর্াবলmী pজােক িkp 
করেত সাহস না করা, অনয্িদেক তার েশষ ভরসা এবং 
মতার িভিt িনজ ধমর্াবলmীেদর সমথর্ন হারােনার আশঙ্কা। 
সুলতানী আমল পরবতর্ী েমাঘল আমেলও রা kমতা এবং 
সmpদােয়র pিত পপাত pদশর্ন করা না করার এই জিটলতার 
আভাস পাওয়া যােব ১৬৪০ সােলর একিট িবচােরর ঘটনার 
বণর্নায়, েযখােন আধুিনক েমিদনীপুর েজলায় একজন বাঙালী 
মুসিলেমর িবচার করিছেলন আেরকজন বাঙালী মুসিলম 
কাজী। অপরাধ িছল িহnুgােম এক েজাড়া ময়ূর হতয্া ও 
ভkণ, কাজী অিভযুkেক চাবকােনার hkম িদেয় রােয়র 
বয্াখয্ায় বেলন েছষিট্ট বছর আেগ বঙ্গিবজেয়র সমেয় সmাট 
আকবর কথা িদেয়িছেলন েয বাঙালীেদর তােদর pথা আর 
আইন অনুসরণ করেত েদয়া হেব। ফেল িহnুgােম pাণীহতয্া 
কের মুসলমান pজািট আইন ভঙ্গ কেরেছন।

িকnt রাজনীিত সবর্দা মতার বাধা িনয়েম চেলন না, 
দাঙ্গাটা হঠাৎ হঠাৎ লাগেতা। িবপুল সংখয্াgr হেলও 
রাজkমতারিহত িহnু জনেগাষ্ঠীই এই দাঙ্গার িশকার হেতন 
এবং তােদর জানমােলর বয্াপক kয়kিত হেতা, কিব 
িবজয়gেpর বণর্নায় —

“যাহার মsেক েদেখ tলসীর পাত।
 হােত গলায় বাঁিধ লয় কািজর সাkাৎ।
কkতেল মাথা থুইয়া বj মাের িকল।
পাথর pমাণ েযন ঝেড় পেড় িশল।
পেরর মািরেত পেরর িকবা লােগ বয্থা।”

এই ‘পর’ েতা শুধু বয্িkগতভােবই পর না, 
tলসীধারণকারী সmpদায়গত পরও বেট। িকnt এরপরও 
রাজkমতা দাঙ্গা এিড়েয় চলেত চাইেতা, ৈচতনয্েদেবর 

মােলাপাড়ার বাংলােদশ
িফেরাজ আহেমদ
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pিত িবিdষ্ট কাজীও মহাসঙ্কীতর্ন rd করেত এেস েশষ 
পযর্n তার েpমভােব মুg হেয় তােক আলীঙ্গন কেরন, 
এমন বণর্নাও পাওয়া যােব ৈচতেনয্র জীবনীেতই। আবার 
েমাঘল সাmােজয্ও একটা pকাশয্ সmpীিতর ভাব থাকেলও 
পািরবািরক dেnd জীণর্ হবার পর আওরঙ্গেজেবর আমেল 
ধমর্ীয় িচhgেলাই েয pধান হেয় উঠেলা তার কারণ তার 
িভিtটা সবর্দাই অিstশীল িছল। 

অিধকাংশ ইিতহাসিবেদর েমাটামুিট gহণেযাগয্ মত 
হেলা সাmpদািয়ক পিরিsিত সাধারণভােব শািnপূণর্ই িছেলা, 
এমনিক িহnু-মুসিলম িমলন, পরsেরর সংskিত সmেকর্ 

dা ও উপেভােগর অজs দৃষ্টাnও ইিতহােস পাওয়া যায়। 
মমতাজুর রহমান তরফদার ভাষায় “িহnু ও মুসলমােনর 
মেধয্ সmকর্ িছল আnিরকতাপূণর্ এবং ধমর্াnতার ঘটনা িছল 
িবরল।” যিদও “সতকর্তার সােথ এসব gn পড়েল মেন হয় 
েয িকছু িকছু মুসলমান কমর্কতর্ার বয্িkগত েখয়াল ও ধমর্াnতা 
এসব সাmpদািয়ক সংঘেষর্র জনয্ দায়ী িছল। আবার, সm ূণর্ 
রাজৈনিতক কারেণ সংঘিটত সাmpদািয়ক হাঙ্গামার ঘটনাও 
ঘেটিছল” ( েহােসনশাহী েবঙ্গল)। অথর্াৎ pাকবৃিটশ আমেল 
সাmpদািয়ক সংঘােতর tলনায় সাmpদািয়ক সmpীিতই pধান 
pবণতা িছেলা, এই মতিট একভােব েমেন েনয়া যায়, িকnt 
িজিনসটা িbিটশরা আসার আেগ এ েদেশ িছল না, এই মতিট 
েমেন েনওয়ার মত নয়। 

তারপরও অধয্াপক রাjােকর বkবয্িটর সারকথাটুk 
gহণ না কের উপায় থােক না, েকননা আমােদর েচনা 
সাmpদািয়ক রাজনীিতর জn এবং িবকাশ ঔপিনেবিশক 
শাসকেদর আ েয় এবং মদেত; িহnু মধয্িবেtর িবকােশর 
আিদপেবর্ আধুিনক সাmpদািয়কতার সূচনা এবং তারই 
pিতিkয়াsrপ পরবতর্ীেত িবকিশত মুসলমান মধয্িবেtর 
pিতdিndতায় তার রমরমা। িবেশষ কের িbিটশ আমেলর 
েশষ পবর্িট এক রকম সাmpদািয়ক সংঘােতরই ইিতহােস 
পিরণত হয়, সাmpদািয়কতার রাজৈনিতক বয্বহার পিরণত 
হয় ৈনিমিtক চচর্ায়।

খ. িবেdেষর েজর
ফরােয়িজ আেnালন মুসলমান চাষা সmpদােয়র েভতর ৈতির 
হওয়া েগাষ্ঠী অনুভূিতর একটা িবিশষ্ট উদাহরণ, মমর্গত িদক 

িদেয় পূববাঙলার নমঃশূd চাষােদর মtয়া ধমর্ও তাই। একিট 
‘খাঁিট’ ইসলাম কােয়েমর ছেল দিরd চাষীেদর একেজাট 
কেরিছল, অনয্িট ‘ভিk’ আেnালেনর ছেল বণর্িহnু েগাষ্ঠীর 
িহnুেtর খাতা েথেক বািতল হেয় ‘চণ্ডাল’ তকমা পাওয়া 
জনেগাষ্ঠীেক সংগিঠত কেরিছল। একদা pভাবশালী এই dিট 
ধমর্েগাষ্ঠীই আজ েকবল ইিতহােসর িবষয়।

সাmpদািয়ক েগাষ্ঠীsােথর্ এককাট্টা জমােয়েত আসা 
মানুেষরা একই সমেয় িভn অনুভূিতর pাবেলয্ িভn 
িনশােনও এক হেত পােরন। একটা চমৎকার উদাহরণ 
েদওয়া যাক : “পূবর্বেঙ্গর নমঃশূd kষকেদর একীভবেনর 
আরও একিট sর িছল। যারা িহnুকরেণর রাজনীিতেত সাড়া 
িদিcেলন, তারাই িকnt আবার ে িণিভিtক আেnালেনও 
েযাগ িদিcেলন। ১৯৩৭ সােলর মাঝামািঝ েথেকই খুলনা, 
ফিরদপুর, বাখরগঞ্জ pভৃিত েজলায় ‘কমুয্িনs ধাঁেচ kষক 
সিমিত’ গেড় উঠেত শুr কের, আর এই েজলাgেলােত িহnু 
kষকেদর অিধকাংশই িছেলন “নমঃশূd” (উnয়ন িবভাজন 
ও জািত : বাংলায় নমঃশূd আেnালন ১৮৭২-১৯৪৭, েশখর 
বেnয্াপাধয্ায়) । একই উদহারণিট একই সমেয়র মুসলমান 
চাষােদর জনয্ও খােট, েতভাগা আেnালন আর পািকsান 
আেnালেন মুসলমান চাষার hদয় েযভােব সাড়া িদেয়েছ, 
েখাকা রােয়র sৃিত কথায় উdৃত একিট বােকয্ তার পুেরা 
েpিkতিট পিরষ্কার হয়। ময়মনিসংেহর এক মুসিলম লীগ 
েনতা িগয়াস পাঠান চাষীেদর বলেছন : ‘িময়া, পািকsান 
হইেল েতভাগা না, েচৗভাগা পাইবা!’ এর সরল অথর্ হেc 
িহnু জিমদার না থাকেল মুসলমানেদর রাজেt েচৗভাগা, 
অথর্াৎ মািলেকর stটাই kষকরা পােব এই pেলাভনটাই 
চাষীেদর সামেন হািজর কের দিরd চাষীেদর জেড়া করা 
সmব হয় মধয্িবt-উcিবt েনতােদর েপছেন।

চাষার hদেয় একইসােথ ে িণdnd আর ধমর্ীয় পিরচেয়র 
ঐেকয্র টানােপােড়ন ঔপেনিবশক আমেল েযভােব জাির 
িছল, তারই cড়াn ফল হেলা জাতীয়তাবাদী সাmpদািয়ক 
রাজনীিতর কােছ ে িণর রাজনীিতর পযুর্দsই না েকবল, 
অেনকখািন অধীনsহওয়া। েকালকাতা েথেক শুr কের 
েনায়াখািল পযর্n ৪৭ এর রksাত িদনgেলা তাই িনয়িতর 
মতই েনেম এল। 
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গ. সাmpদািয়কতার পাটাতন িক উেcদ হেয়েছ?
পািকsান আেnালেন পূবর্বাঙলােক অnভুর্k কেরিছেলা 
বাঙািল আশরাফ মুসলমান েনtt, আর পািকsান েভেঙ 
বাংলােদশ রা  pিতষ্ঠা কেরেছ বাঙািল আতরাফ মুসলমান 
েনtt, িরচাডর্ এম. ইটেনর মূলয্ায়নিট এমনই। িকnt এই 
সারসংেkেপর খাঁড়ার িনেচ কাটা পেড় যায় তৎকালীন 
পূবর্বাঙলারই বািসnা িবশাল িহnু জনেগাষ্ঠী, সােথ আর 
সব সংখয্ালঘু ধমর্সmpদায়ও। বদrdীন উমেরর েমৗলবাদ ও 
সাmpদািয়কতা সmিকর্ত আেলাচনােতও এই সীমাবdতািট 
pকািশত; িকnt এ কথাও িঠক েয েমৗলবাদ এবং 
সাmpদািয়কতার পাথর্কয্ এবং ৈবিশষ্টয্ িচিhত কেরেছন িতিনই 
pথম, এবং সিবsাের। িকnt যখন িতিন বেলন বাংলােদেশ 
সাmpদািয়কতা েনই কারণ সাmpদািয়কতার আথর্-সামািজক 
িভিt িনমূর্ল হেয় িগেয়েছ, সাmpদািয়ক রাজনীিত িবষেয় তার 
যুগাnকারী আেলাচনার পরও এই সারসংকলনটুk অথর্ৈনিতক 
িনধর্ারণবাদী সরলীকরেণর েদােষ dষ্ট। িহnু জনেগাষ্ঠীর 
সংখয্াগত উেcেদর কারেণ যিদ সাmpদািয়কতার আথর্-
সামািজক িভিt উেcদ হেয়ই থােক (কারণ েকেড় েনওয়ার 
মেতা আর েকানও সmদ বাংলােদেশর িহnু সমােজর েনই, 
েযটা আেছ ভারেতর েকানও েকানও অঞ্চেল মুসলমান 
জনেগাষ্ঠীর হােত এবং েসইটাই েসখানকার সাmpদািয়কতার 
আথর্-সামািজক িভিt)—এটা েতা েভালার উপায় েনই েয 
সাmpদািয়কতার ‘আথর্-সামািজক িভিt’ উেcেদর এই 
pিkয়ািট িছল নারকীয়, এবং এর নৃশংস রkপাতময় sৃিত 
এখেনা েযৗথsৃিতেত দগদেগ ঘা এর মেতাই িবকট। এর েচেয় 
বড় কথা হেলা, সাmpদািয়কতার গভীর সাংskিতক আবহিট 
েকানও িশkা-সংskিতগত সংgাম বয্তীত, পরমত সিহষ্ণুতার 
েkt pstিত বয্তীত শুধু অপেরর শারীিরক উেcদ হবার মধয্ 
িদেয় িকছুেতই দূরীভূত হয় না।

পািকsান আমেল বাঙািল জাতীয়তাবােদর িবকােশর 
একটা বড় ৈবিশষ্টয্ িছল িdজািততttেক অsীকার করা,  এই 
িবেরািধতার সারকথা িছল ধমর্ীয় ঐকয্ নয়, বরং ভাষা, ঐিতহয্ 
এবং ইিতহাস জাতীয়তার িভিt। তারপরও একদম বাহাtর 
সাল েথেক েয রা িট pিতিষ্ঠত হেয়িছল, তার শাসেকরা েয 
সাmpদািয়কতার রাজৈনিতক সুিবধা gহেণ যেথষ্টই আgহী 
িছেলন, তার িনদশর্ন বh। একাtর পরবতর্ী রা ীয় kমতায় 
আসীনেদর রাজৈনিতক sােথর্র সােথ পুেরাপুির যায়িন, এবং 

খুব drত ও িনিশ্চত গিতেতই অসাmpদািয়ক েচতনার পরাজয় 
ঘটেত থােক বাংলােদেশ।

িহnু সmpদােয়র ওপর সামািজক িনপীড়ন ও চাপ 
সৃিষ্ট করার pধান আইনী হািতয়ার অিপর্ত সmিt আইন 
বা শtr সmিt আইন দাপেটর সােথই চালু থােক, রাে র 
মুসলমানীকরণও ধীের হেলও অবয্াহত থােক। এভােব ‘৬৯ 
এবং ‘৭১ এর তীbতম সংgােমর পরও নানান ঐিতহািসক 
পােকচেk kমতায় আসীন হয় েয ে িণিট, জনগেণর আথর্-
সামািজক উnয়েনর েকানও কাযর্কর কমর্সূিচর অভােব এবং 
লুণ্ঠন তােদর সmদ উপাজর্েনর pধান তৎপরতা হবার 
কারেণ আর সব pিতিkয়াশীল শাসকেগাষ্ঠীর মেতাই তারাও 
সাmpদািয়ক রাজনীিতর ধারােকই বাংলােদেশ sািপত করার 
েচষ্টা কের।

বরং বলা যায়, পািকsান আমেলর েয গণতািntক ও 
অসাmpদািয়ক েচতনার পাlা িবকাশ ঘটা শুr কেরিছল, 
জনগেণর ভাবমানেসর ওপর তার pভাবটুk, ওই ছাপটুkই 
বরং সমাজেক িকছুটা সাmpদািয়কতা ও েমৗলবাদ মুk 
কেরিছেলা, রা েক বাধয্ কেরিছেলা বুিলবািগশী হেলও 
অসাmpদািয়ক অলঙ্কাের ভূিষত হেত। শাসকেদর িকnt 
সবর্দাই েচষ্টা িছল সাধয্ানুযায়ী জনগেণর মােঝ সাmpদািয়ক 
অনুভূিতটােক pবলতর করার, েসটা িশkা বয্বsায় েকানও 
েমৗিলক পিরবতর্ন না করা েথেক শুr কের রা  নানান 
ধমর্ীয় আেয়াজন নtন কের রা ীয় উেদয্ােগ করা েথেক 
ধীের ধীের পিরষ্কার হেত থােক। েসই সােথ ভারেত আ য় 
েনয়া িহnু সmpদােয়র সmিt দখল তীb আকার েনয়। এরই 
ধারবািহকতায় িজয়াউর রহমান এই কাজিটেকই আরও 
পাকােপাkভােব সmn কেরন এবং অলঙ্কারটুkও বাদ িদেয়  
রাে র ধমর্ীয় েচহারা সুষ্পষ্ট কেরন।

সাmpদািয়কতার সাংskিতক িভিt িনমূর্ল হবার েকানও 
কারণ বাংলােদেশ ঘেটিন, সংখয্াl সmpদােয়র pিত তােদর 
হীন দৃিষ্টভিঙ্গর েকানও অবসান এখােন হয়িন। এবং এর 
ফেলই মতাসীন েকানও তরফ ভূসmিt দখল িকংবা 
উৎখােতর সহজ লয্ িহেসেব তােক েবেছ িনেত পাের, 
সাmpদািয়ক পিরচেয়র ওপর িভিt কের নারী িনযর্াতনও 
পিরচালনা করেত পাের, েযিট আবার pিতপেক আরও 
dবর্ল করারই একটা অst মাt। ধীরগিতেত সmpদায়গত 
সংখয্ালঘুেক িনমূর্ল করার একটা শিkশালী সামািজক-
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রাজৈনিতক pিkয়া এখােন কাযর্করভােব জাির রেয়েছ।
িকnt িবপরীেত এও সতয্ েয রা  ও সমােজর িবকােশর 

সােথ সােথ, তার উৎপািদকা শিkর অgগিত এবং মািলকানা 
সmেকর্র বদেলর সােথ সােথ আর সব সmেকর্র মেতা 
সmpদায়গত সmকর্ও পিরবিতর্ত হয়। িহnু জিমদােরর pিত 
িবেdেষর বাsব কারণ যখন অনুপিsত হয়, বািক থােক েকবল 
পারsিরক সাংskিতক-ধমর্ীয় অসূয়া। েসটাও খািনকটা dবর্ল 
হেয় যাবার শতর্ ৈতির হেয়েছ gামীণ ও মফsলী েভদেরখা 
মুেছ েফলা নাগিরক জীবেনর িবsাের। আিভজাতয্-
ধমর্-সmpদায় ইতয্ািদর েভদ মুেছ pাতয্িহক েলনেদেনর 
সmকর্ই pবলতর হেয় ওঠার সুেযাগ ৈতির হয়। তারপরও 
সাmpদািয়কতার এই সাংskিতক অবেশষও খুবই শিkশালী 
রাজৈনিতক হািতয়ার িহেসেব কাযর্কর আেছ। েকননা সহেজ 
রাজৈনিতক হািতয়ার িহেসেব বয্বহার করা যােব এমন িবপুল 
িছnমূল এবং রাজৈনিতক ভােব অসংগিঠত মজীবী মানুষ 
আেছন, সংখয্ালঘুর সmিt দখেল আgহী এমন মতাবান 
মধয্িবt আেছন এবং সাmpদািয়কতার pশ্নিটেক বয্বহার কের 
েভাট বাগােত চান এমন রাজৈনিতক েনতাও আেছন।

ঘ. সাmpদািয়কতা েরাখা কার দায়?
বাধয্ না হেল রা  সংখয্ালঘুর sাথর্রায় েয উেদয্াগী হেব না, 
তা শুধু kেম kেম িহnু জনেগাষ্ঠীর ভূসmিt অিপর্তসmিt 
আইেনর গয্াড়াকেল েবহাত হেয় যাওয়ায় না, চাকির-বাকিরেত 
তার সংখয্ার pিতিনিধt না ঘটনায় না, বাংলােদেশ িহnু 
নাগিরেকর একটা িবশাল অংশ েদশাnরী হওয়া েথেকও নয়, 
বাংলােদেশ সাmpদািয়ক িভিtেত পিরচািলত েsফ একতরফা 
হামলাgেলা pিতেরােধ সরকার বা pশাসেনর েতমন েকানও 
বয্বsা না েনয়া েথেকও পিরষ্কার। নূয্নতম মজুিরর দািবেত 
আেnালনরত গােমর্n িমকেদর gিল করেত তার বােধ না, 
সােরর দািবেত kষেকর ওপর gিল করার ঐিতহয্ েযমন এই 
রাে র আেছ, আেছ িভেয়তনােম যুেdর pিতবােদ সংহিত 
িমিছেল gিল করার kিতtও, িকnt সাmpদািয়ক হানাহািন 
বেn আজ পযর্n আইেনর হাতেক উেtািলত হেত আমরা 
েদিখিন কখেনা। রাে  িনরাপtা আর নাশকতা দমেনর নােম 
কত শত গণিবেরাধী ফয্ািসs নীিত বাsবািয়ত হয়, িনতয্ 
নtন বািহিন গেড় েতালা হয়, িকnt সাmpদািয়ক আkমণ 

বেn তা কেব েকাথায় কােজ েলেগেছ?
সবর্েশষ িনবর্াচেনাtর সাmpদািয়ক হামলার সরকাির দল 

সমথর্েকরা তােদর পুেরা আেলাচনার েকেnd রাখেছন িহnু 
সmpদােয়র ওপর িবএনিপ- জামায়ােতর হামলা, যিদও 
যেশােরর অভয়নগেরর িবজয়ী সরকার দলীয় সংসদ সদসয্ 
pকােশয্ অিভেযাগ কেরেছন ওই হামলায় পূবর্তন সংসদ 
সদসয্ ইnন জুিগেয়েছন, িযিন িছেলন আওয়ামী লীেগরই 
hইপ। রামুেত েবৗd সmpদােয়র ওপর হামলায় একই দৃশয্ 
আমরা েদখিছ, আমরা েদেখিছ সাঁিথয়ােত sরা মntণালেয়র 
দািয়tpাp উপমntীিটর পােশ pধান হামলাকরীেদর 
ভীড়। িকnt সাmpদািয়ক হামলা িনেয় অনলাইন pচারণার 
pায় পুেরাটা এবার গরম িছল pথম আেলার কিথত ‘ছিব 
জািলয়ািত’ িনেয়। এই pপাগাণ্ডার ডামােডালটা বাজােনা 
হেয়েছ একটা ভয়ঙ্কর সতয্েক আড়াল করা হেয়েছ, েসটা এই 
ঘটনারই অনয্িপঠ : এই হামলা েঠকাবার দািয়t কার িছল? 
েকন থানা েথেক অl িমিনেটর রাsায় শত শত ঘরবািড় েভেঙ 
েফলা সmব হয়? িটিভেত তা pায় লাইভ েদখােনা হয় অথচ 
পুিলশ খবর পায় না! েক শপথবd িছল এই মানুষgেলােক 
রায়? েক? কারা? 

িনবর্াচন কিমশেনর শপথ িনেয়িছেলা েভাটারেদর রার 
এবং আইন শৃঙ্খলা sাভািবক রাখার; sরা  মntণালেয়র 
দািয়t িছল নাগিরকেদর রা করা। েসটা তারা সm ূণর্ভােব 
বয্থর্ হেয়েছ, এই সতয্টা এনারা ভুিলেয় েদয়ার pাণপণ েচষ্টা 
কেরেছন। এই অধর্সেতয্র কারবািররা সাmpদািয়ক হামলার 
সাংskিতক পিরেবশটা িটিকেয় েরেখ এর রাজৈনিতক ফলটা 
হজম করেত চায়, পুেরা pিkয়ার তারা একটামাt উইংমাt, 
আর অlিকছু সরল িবশব্ােস েসই ডামােডােল েযাগ েদন। 
সাmpদািয়ক হামলাকারীেদর েgফতার করা হয় না, িবচার হয় 
না, তদnও হয় না, বয্থর্ pশাসিনক কমর্কতর্ােদর শািsও হয় 
না; িকnt েসটােক বয্বহার করা হয় িনেজেদর িটেক থাকােক 
ৈবধ করার জনয্। নবয্ িকংবা ঝানু আওয়ামী সমথর্েকরা 
ক’জন সরকােরর দায় িনেয় কথা বেলেছন? pায় েকউ-ই 
না।

সাঈদীর ফাঁিসর রােয়র ঘটনায় সাmpদািয়ক 
হামলা পিরচালনা করা হেয়েছ েগাটা িহnু সmpদায়েক 
রাজৈনিতকভােব িজিm করার জনয্, যুdাপরাধীর িবচারেক 
বানচাল করেত িনরপরাধ মানুষেক লkয্বst করা। রামুেত 
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জিমর েলাভই pধান ভূিমকা েরেখেছ। অভয়নগের দলীয় 
pিতdndীক েভাট েদয়ার pিতেশাধ েনয়া হেয়েছ।  উেlািদেক, 
রামপােল ভারতীয় পঁুিজর সহায়াতায় সুnরবনধব্ংসী কয়লা 
িবdয্ৎ pকেlর নােম যােদর জিম অিধgহণ করেছ আওয়ামী 
লীগ, েসই বসতিভটা-আবাদী জিমহারারা pায় সবর্াংেশ িহnু 
সmpদােয়র মানুষ। pকেlর sান িনবর্াচেন এই সাmpদািয়ক 
িহসাব িনকাশ খুব গূrtপূণর্, এবং েকবল ‘েনােমা’রাই উেcদ 
হেব, কােজই মুসলমানেদর আপিt করার িকছু নাই, এমন 
pচার sানীয লীগ েনতারা অকাতেরই চালােc। বাংলােদেশর 
লুেটরা রাজনীিতর dেটা িদক এ েথেক sষ্ট, এই ডাকাতরা 
েকউ জনসমথর্ন আদায় কের িভn সmpদােয়র ঘড়বািড় 
আgেন পুিড়েয়; েকউ েসই েপাড়া ঘড়বািড় েদিখেয় িনেজর 
দেল েভাট টানায়। ফেল সাmpদািয়কতা বেn বাsব আgহ 
dই েজােটর কােরারই েনই। আইনিবদ বয্িরsার েজয্ািতমর্য় 
বড়ুয়ার ভাষায়: “জামাত-িশিবর-িবএনিপ এেল েদেশ 
অরাজকতা হেব, তাই আগামী পেনর বছর আওয়ামী লীগেক 
kমতায় রাখেত হেব– তেব আমরাও বুঝেত চাই েসিট তারা 
আমােদর বািড়ঘর পুিড়েয়ই করেত চান িকনা!”
ঙ. মােলাপাড়ার বাংলােদশ
যেশােরর অভয়নগেরর মােলাপাড়ার সকেলই েজেল 
সmpদােয়র মানুষ। পুেরা পাড়ায় নািক চাকির কেরন মাt 
d’জন, একজন িবমান বািহিনেত েছাটখাট একটা পেদ, 
অনয্জন একটা sানীয় িবদয্ালেয়। িবdয্ৎ েনই, পােশর 
‘মুসলমান পাড়া’ েথেক লাইন েটেন আেলা jালান। 
অিবশব্াসয্ হাের তােদর িবল িদেত হয় মূল gাহকেক : 
পাঁচিট বািতর জনয্ ১৮শ’ েথেক ২২ শ’ টাকা। িনকটতম 
পাঠশালা িতন িকেলািমটার দূের। েছাট্ট মােলাপাড়ােক এক 
লহমায় েবাঝার জনয্ আর খুব েবিশ লােগ না, এই মূhেতর্ 
েয মােলাপাড়া আgেন েপাড়া, লুটপােটর িশকার হওয়া এক 
িবধব্s আতিঙ্কত জনপদ।

িনবর্াচেনর িদন েসখােন হামলা একবার না, িতন 
িতন দফায় ঘেট। pথম d’বার তারা pিতহত কেরিছেলন 
dবৃর্tচkেক। একইসােথ বারংবার আেবদন জািনেয়েছন 
pশাসেনর কােছ, তােদর িনরাপtার বয্বsা করার জনয্। 
কণর্পাত করা হয়িন। এলাকাবাসী বরং অিভেযাগ কেরেছন 
ফায়ারিbেগড আর িনরাপtা বািহিনর একািধক গািড় তােদর 
gােমর কাছাকািছ এেসও েথেম িগেয়েছ, িফের িগেয়েছ। 

ৈবdয্িতক আেলার উৎসিটর মািলক সাmpদািয়ক সহমিমর্তার 
বেশই নািক সংেযাগ িবিcn কের িদেয়িছেলন রােতরেবলা 
েশষবােরর হামলার সময়।  ফেল pিতবার শtr আরও েবিশ 
শিk সঞ্চয় কের িফের আসায় অnকার েসই রােত তারা 
tতীয় বােরর মত েমাকািবলার ঝঁুিক েননিন। 

েকেট ফালা ফালা কের হেয়েছ চাঁপাতলার িটেনর চাল 
ও েবড়া। দরজা েভেঙ তছনছ করা হেয়েছ আসবাব, িসnুক 
েভেঙ লুট করা হেযেছ টাকা পয়সা আর অলঙ্কার। িবেশষ 
েkাভ িছল মাছ ধরার জালgেলার ওপর। ছাই বািনেয় েদয়া 
হেয়েছ বইপt। নবম ে িণ পড়ুয়া এক িশkাথর্ীর েপাড়া 
বইপেtর মােঝ েদখলাম ী kষ্ণ : িতিন েক িছেলন, িক 
তাঁর উপেদশ নােমর একটা সm ূণর্ অkত বই। 

জামায়ােতর কয্াডাররা েয এই হামলায় pধান ভূিমকা 
েরেখেছ, েসটা িনেয় এলাকাবাসী সংশয় েনই েকান। িকnt 
শত শত মানুষ আকাশ েথেক এই হামলা চালােত পাের 
না, তােদর সংগিঠত হেত হেয়েছ, দলবdভােব চাঁপাতলার 
মােলাপাড়ায় আসেত হেয়েছ। তােদর হােত িছল দা, েবামা 
আর েরললাইেনর পাথর ভিতর্ িসেমেnর বয্াগ-- এgেলা 
তারা ছুঁেড় েমের আহত কেরেছ নদীপেথ পলায়নপর 
মানুষজনেক। িকnt pশাসন েকন নীরব িছল? েকন তারা 
আkাn মানুষজনেক সাহাযয্ করেত যায়িন? েভাটেকnd রkা 
করিছেলন তাঁরা! গণতnt রkা করিছেলন তাঁরা! pেশ্নর এই 
উtর। সাmpদািয়ক হামলােক পঁুিজ কের রাজনীিতর ফায়দা 
হািসল করা চলেছ েষাল আনা, িকnt আkাn মানুষgেলােক 
রkা করেত তৎপরতা েদখাবার একটা মাt িনদশর্নও েনই। 
এলাকাবাসী কারও নাম pকােশ আgহী না, যিদও অেনেকই 
তােদর ‘মুখেচনা’। 

এই আতেঙ্কর কারণ সহেজই অনুেময়। জামাত েহাক, 
িবএনিপ েহাক, আওয়ামী লীেগরই েকউ েহাক, মােলাপাড়ার 
মানুেষরা তােদর িহংs pিতেবশীেক চটােত চান না। ফেল 
pিতবারই আরও িকছু মানুষ িভেটমািট ছাড়া হন, েকউ েকউ 
হয়েতা গঞ্জনাময় এই মাtভূিমর মায়াই তয্াগ কেরন। বািকরা 
বাধয্ হন সাংskিতক একটা অিভেযাজেন, িনতয্ অপমান-
িনরাপtাহীনতা আর অিধকারহীনতায় িটেক থাকার কায়দা 
রp কের েফেলন।

সাmpদািয়ক সংskিতর একটা পাটাতন শিkশালীভােব 
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কােয়ম আেছ বেলই সরকার েহাক, িবেরাধী দল েহাক, 
pিতবশী েহাক, ভূিমদসুয্ েহাক, pশাসন েহাক—সকেলই 
ধমর্ীয় পিরচয়েক এত সহেজ বয্বহার করার সুেযাগিট িনেত 
পাের। মানুষেক সাmpদািয়কতার কলুষ েথেক মুk করার 
েচষ্টাটা জrির, িকnt েসই সাংskিতক পিরবতর্নটা না ঘেট 
যাবার আেগ িক আমােদর িকছু করার েনই? একটা দািব 
এই মূhেতর্ তাই হওয়া উিচত সাmpদািয়কতােক িবেশষভােব 
িচিhত কের আইন pণয়ন, েযখােন সাধারণ অপরাধ েথেক 
সাmpদািয়ক উেdশয্pেণািদত হামলা, সংskিত, আচরণেক 
িচিhত করা যােব। pেয়াজন একিট sায়ী সংsার যারা 
সাmpদািয়ক ৈবষময্ এবং িবষবাষ্প িনরসেন কাজ করেব, 
সাmpদািয়ক আইনকানুনেক িচিhত করা েথেক শুr কের 
pািতষ্ঠািনক আর সব েktেক িচিhত করা। pেয়াজন েয 
েকান সাmpদািয়ক ঘটনা েরােধ বয্থর্তার দােয় pশাসনিক 
কমর্কতর্ােদর শািsর বয্বsা করা, আরও pেয়াজন এ যাবত 
ঘেট যাওয়া সকল সাmpদািয়ক হামলার তদn ও িবচার। 
েসটা করা সmব হেল ভিবষয্েত হামলাকারীরা েযমন সাহস 

হারােব, েতমিন pশাসনও তৎপর থাকেব আkাn মানুষেক 
রkায়। kমতার sােথর্ উcsর েথেক ঘটােনা হামলা েহাক 
আর sানীয় পযর্ােয়র সাmpদািয়ক dরিভসিn েহাক, েকানও 
েkেtই জনগেণর dবর্লতর অংশেক রায় রাে র েকানও 
ভূিমকা দৃশয্মান হয় না। আমােদর সমােজ আপাতঅসংঘবd 
অসাmpদািয়ক বয্িk ও সংগঠনসমূহেক ঐকয্বd করা, মােঠর 
লড়াইেয় নামাই রা েক সাmpদািয়কতা মুk হেত বাধয্ করার 
পথ। েস রকেমর একিট সঙ্ঘবd pয়াস এই মূhেতর্র দািব,  
যারা েয েকানও সাmpদািয়ক হামলার সমেয় অনিতিবলেm 
ঘটনাsেল হািজর হেব, pিতহত করেব, ঘটনার তদn 
করেব, জনগেণর সামেন তার পযর্ােলাচনা হািজর করেব; 
এমন একিট সঙ্ঘ যার অিst ও কমর্কাণ্ডই েযমন একাধাের 
রা েক দায়বd হেত বাধয্ করেব, জনগেণর অসাmpদািয়ক 
ও pগিতশীল েচতনােকও শিkশালী করেব, যূথবd করেব। 
রাে র কাছ েথেক কাযর্কর িকছু তখনই আশা করা যায় যখন 
িবচার আদােয়র মেতা শিkও ফিরয়াদী অজর্ন কের।
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আপিন কখেনা hমায়ুনপুর েগেছন?
েহৗজ খাস িডয়ার পােকর্র পাশ িদেয় েসাজা সফদরজং 
এনেkেভর এনিসিস েগেটর িদেক চেল যান, তারপর বাঁ 
িদক িনেলই একটা সr গিল। ভাঙ্গােচারা রাsা, একটা 
িবশাল ময়লার ভয্াট, অেনক সবুজ-হলুদ অেটা, একজন 
নািপত, একটা েছাট্ট িডিডএ-র পাকর্। আেশপােশ সফদরজং 
এনেkেভর এেককটা আলীশান বাংেলা মাথা উঁc কের 
দাঁিড়েয় আেছ। এইgেলা পার কের েসাজা িগেয় েযখােন 
ধাkা খােবন, েসটাই হেc hমায়ুনপুর িভেলজ, রাজধানী 
িদlীর অnগর্ত বh জাট gামgেলার একটা।

hমায়ুনপুেরর ইিতহাস িনেয় অেনক গl আেছ। েশানা 
যায় ১৬৭৫ সােল rপা রাম আর রিতয়া িসং েটাকাস এই 
gাম sাপন কেরন। আরও একিট কািহিন বেল ১৬৭৫ নয়, 
১৬৮৩ সােল েচৗধুরী েদবী িসং েফাগাট এই gােমর পtন 
কেরন। আেরকটা গl আেছ, েস েতা আরও েরামাঞ্চকর — 
বাদশা ঔরঙ্গেজেবর িবrেd জাট িবেdােহর নায়ক েগাkলা 
জাট sয়ং নািক এই gােমর পtন কেরন! তেব এ েনহাতই 
িকmদnী, লড়াk জাট েনতা েগাkলা িদlীেত তাঁর জীবdশায় 
েকােনািদন পা রােখনিন। ইিতহাস বলেছ েয েশষ পযর্n ধরা 
পড়ার পের আgােতই বাদশা ঔরঙ্গেজেবর আেদেশ তাঁেক 
হতয্া করা হয়। মূল ধারার ইিতহােসর বইেয়র পাতায় িদlী 
শহেরর অিলগিলর এ েহন েলাকrিত-িমি ত ইিতহাস কমই 
উেঠ আেস।

hমায়ুনপুেরর জিমর মািলক আজও িকছু জাট পিরবার। 
নগরায়েনর কবেল পেড় এক এক কের তাঁেদর জিম চেল 
েগেছ সফদরজং এনেkেভর দখেল — বড় বড় অট্টািলকা 
উেঠেছ, দিkণ িদlীর অিভজাত মানুষজেনর ঠাঁই হেয়েছ 
েসখােন। পােশ গেড় উেঠেছ আরেক খাnা েটিনস েsিডয়াম, 
েহৗজ খাস িডসি k পাকর্, েহৗজ খাস িডয়ার পাকর্, অিভজাত 
িদlীবাসী েসখােন হাওয়া েখেত আর শরীরচচর্া করেত 
আেসন। কখেনা কখেনা ইিতহাসেpমী েকউ হয়েতা চেল 
আেসন hমায়ুনপুেরর পুরাতন ঐিতেহয্র টােনও, েহৗজ খােস 

ঘুরেত ঘুরেত িডয়ার পােকর্র িভতের কািল gমিট বা বাগ-
এ-আলম gmদটাও েদেখ যান। এইসেবর মােঝ hমায়ুনপুর 
gােমর এঁেদা গিল বড় েবমানান, েযন অনয্ একটা জগৎ। 
সnয্ােবলা েগেল এখেনা েদখেত পােবন খািটয়ায় বেস hঁেকা 
টানেছন িবশাল পাগিড় পরা এেককজন েpৗঢ় েচৗধুরী।

এ ছাড়াও hমায়ুনপুেরর একটা অনয্ পিরচয় আেছ, 
িবেশষ কের আমার কােছ : অিভজাত, কসেমাপিলটান দিkণ 
িদlীর বুেক এক টুকেরা উtর পূবর্, এই আমার hমায়ুনপুর।

সিতয্ বলেত কী, উtর পূেবর্র জগেতর সােথ আমার 
সিতয্কােরর আলাপ হয় েনহাতই বাঙািলসুলভ উপােয়, 
অথর্াৎ িকনা েপটপুেজার মাধয্েম।

হেsেল েথেকিছ দীঘর্ নয় বছর, েদশ-িবেদেশর অসংখয্ 
মানুষজেনর সােথ। মােঝ মােঝ একটা অdত গেn সারা 
হেsল ম-ম করেতা, বুঝেত পারতাম না কী বst — শুধু 
েদখতাম েকউ েকউ মুখ েবঁিকেয় ঘেরর দরজা-জানলা বn 
কের িদত। তারপের একিদন পিরষ্কার হল, জানেত পারলাম 
েসটা আসেল বয্াmb শুেটর গn, উtর পূেবর্র রাজয্gেলায় 
অিত জনিpয় খাদয্ বst। তারও অেনক পের বয্াmb শুট রাঁধেত 
িশখলাম, রাnা করার পর সারািদন বািড়েত-হােত গn েলেগ 
থাকেব, এই বয্াপারটা উপেভাগ করেত িশখলাম — িকnt 
েস আমার hমায়ুনপুর-উtর জীবন, েস কথায় পের আসিছ।

পাঠক হেsেল কখেনা েথেক থাকেল সহেজই বুঝেত 
পারেবন েয েপটপুেজা বয্াপারটা খুবই grtপূণর্, কারণ 
তা সহেজ হেয় ওেঠনা। অতএব পােশর ঘেরর েমচিন — 
নাগালয্ােnর েমেয় — যখন ভােলােবেস শুেয়ােরর মাংেসর 
আচার খাওয়ায়, তােত না বিল েকমন কের? টক-টক ঝাল-
ঝাল, তার সােথ মাংেসর েছাট েছাট টুকেরার অসামানয্ 
িম ণ, িবশব্াস কrন তার সােথ হেsেলর টয্ালটয্ােল অড়হর 
ডালও অমৃতসমান।

অথবা বnু দীপ — বািড় আসােম — যিদ বেল, চল েতােদর 
েsাকড শুেয়ার রাnা কের খাওয়াই, তােতই বা েকমন কের 
আপিt করা যায়? দৃশয্টা কlনা কের িনন : pাৈগিতহািসক 
কেয়ল িহটাের চড়ােনা েpশার kকার ও েদড় িকেলা শুেয়ার, 

hমায়ুনপুর
sাতী ৈমt
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তার সােথ নানান সবিজ এবং লঙ্কা, অেনক অেনক লঙ্কা। 
pথেম শুকেনা লঙ্কা, তারপের সবুজ কাঁচা লঙ্কা, আর তারও 
পর, সবার েশেষ, আমার kমাগত শুিকেয় েযেত থাকা মুখ 
েদেখ একটাই ভূত েজালিকয়া, যার আেরক নাম নাগা িমরিচ 
বা রাজা িমরিচ।

তারপেরর দৃশয্? নাক-েচাখ-মুখ সব িদেয় েধাঁয়া েবেরােc, 
তাও হাভােতর মতন েখেয়ই চেলিছ, আর পাশ েথেক রাঁধুিন 
রাnায় “ঝােলর েলয়ার” সmেকর্ তািttক আেলাচনা করেছ 
সুবীেরর সােথ।

তারপর ধrন এরmা। বাবা বেল এক মিণপুরী েছেল — 
তার আসল নাম েক জােন কী, সবাই তােক বাবা বেলই 
ডাকেতা — পড়ােশানার ফাঁেক ফাঁেক গাঁজায় দম িদেত িদেত 
এমন এরmা বানাত মােঝ মােঝ েয আমােদর েসরকম আলাপ 
না থাকা সেttও আেরক বnুর ঘের বেস িদবয্ েসানামুখ কের 
েখেয় িনতাম। কখেনা তােত শুধুই শঁুটিক আর আলু েসd, 
কখেনা শঁুটিক, বয্াmb শুট, এবং আলু েসd। সব সমেয়ই েসটা 
ঝাল, ভীষণ ঝাল। সব সমেয়ই েসটা অসmব উপােদয়, কেব 
েয ভূত েজালিকয়ার ঝাল খাওয়ার অভয্াস হেয় েগেছ িনেজও 
বুঝেত পািরিন।

অথবা েসানািলর রাnা করা শঁুটিক (িtপুরায় মানুষ), 
তােতই বা না বিল েকমন কের? হেsেল, তারপর মুিনরকা 
িভেলেজর েছাট্ট একটা ঘের বেস বhিদন পরম উপােদয় 
রাnা েখেয়িছ, তার সােথ উtর পূেবর্র শঁুটিকর সােথ দিkণ 
ভারেতর শঁুটিকর ফারাক েজেনিছ, েজেনিছ েকমন কের 
আগরতলার রাsায় বাঁেশর িভতের পুের ভাত রাnা হয়, আর 
সােথ শুেয়ার । েকিভর মােয়র পাঠােনা েsাকড শুেয়ার 
(রাnার উনুেনর েধাঁয়ায় ৈতির, বািড়েতই) েখেত েখেত নাগা 
উপজািত আইন ও তার সমসয্া িনেয় অবিহত হেয়িছ, েকিভ 
আর েকৗstেভর িবেয় িনেয় চাচর্ আপিt করায় তােদর সােথ 
সােথ আিমও kb, িবরk হেয়িছ।

এরকমভােবই েকমন কের েযন pবাসী জীবেনর সেঙ্গ 
অnরঙ্গভােব জিড়েয় েগেছ উtর পূবর্ ও তার অসংখয্ মানুষ। 
িশkা ও কেমর্র দােয় ঘর েছেড় বh দূের rখাশুখা রাজধানী 
শহরটায় েকানভােব িনেজেদর জায়গা িনেয়িছ আমরা 
সকেলই।

কলকাতায় কেলেজ পড়ার সময় kােস েpরণা, পূজােদর 

‘িচিঙ্ক’ বলা হত — আর সবার মতন আিমও বলতাম। ওেদর 
বািড় েকাথায় কখেনা িজেjস করা হয়িন, েশরপা বা েরাকা 
েয আমারই মতন পিশ্চমবেঙ্গর বািসnা হেত পাের, এটা 
জানারও েচষ্টা কিরিন।

িবশব্িবদয্ালেয়র ওই িবশাল সবুজ কয্াmাস আর লাল 
বািড়gেলায় েঢাকার পর এ েহন মূখর্ািম আর কিরিন কখেনা, 
িকnt িশkা অেনক বািক িছল তখেনা। েসই ২০০৭ সােল 
িদlী পুিলশ যখন উtর পূেবর্র ছাtছাtীেদর জনয্ িবেশষ 
বুকেলেট উপেদশ িহেসেব েছাট জামা পরেত আর dগর্nযুk 
খাবার-দাবার রাnা করেত বারণ করেলা, আিম িবরk 
হেয়িছলাম মেন আেছ। অl বয়স তখন, মরাল েজঠুিগিরটা 
ভােলা লােগিন। আর পাঁচটা ছাt সংগঠেনর মতন যখন 
উtর পূেবর্র সংগঠনgেলা পয্াmেলট বার করেতা, শুকেনা 
rিট আর আলু-কেরলার িবsাদ তরকাির িচেবােত িচেবােত 
েসgেলাও মন িদেয় পড়তাম। তেব িকনা েযখােন জীবেনর 
অঙ্গ অয্াডেভn িkসমােসর গান আর চndােলােক থাবাল 
চংবার নাচ, েযখােন তািমল িশkক ইsািরন িকেরর ভk, 
েযখােন সুবীেরর ডুমডুমায় বড় হেয় ওঠার গl শুেন েকেট 
েগেছ অেনক সnয্া, েযখােন েমৗসুিমর rমেমট মাপুই আর 
িpয়াঙ্কার rমেমট েমচিন, েযখােন কনlএেn সবার সােথ 
gঁেতাgঁিত কের খাবােরর লাইেন দাঁিড়েয় মেনােজর কাছ 
েথেক একটু েবিশ মাংস আদায় কের েনওয়াটাই আনn, 
েসখােন খুব েবিশ ভাবার অবকাশ হয়িন।

২০১২ সােল বয্াঙ্গােলাের gজব ছিড়েয় রাজয্ছাড়া করা 
হল pায় হাজার ছেয়ক উtর পূেবর্র বািসnােক, ততিদেন 
অেনকটাই বয়স েবেড়েছ। খবেরর কাগেজর পাতায় েয মােঝ 
মােঝই উtর পূেবর্র কােরা না কােরা ধিষর্ত, আহত, িনপীিড়ত 
হওয়ার ঘটনা উেঠ আেস, এটুk খবর রািখ তখন। িকnt 
আমােক — আমােদরেক — ধাkা িদেয় েগেলা িনেডা টািনয়া। 
১৯ বছেরর যুবক, অrণাচেলর িনেডা টািনয়া! ২০১৪ সােলর 
জানুয়াির মাস। লাজপত নগেরর বh পিরিচত রাsায় এক 
বচসার সূেt িপিটেয় েমেরই েফলা হল তােক, নািক তার 
cেলর ছাঁট িনেয় বচসার সূtপাত! এই বয়েসর অেনকgেলা 
েছেলেমেয়েক আিম পড়াই েসই সময়, ওর মতই েকতামারা 
cেলর ছাঁট আর ‘িচিঙ্ক’ েচহারা তােদর অেনেকর — িহিn 
েতমন েবােঝনা বেল পােশর kােস িহিn ইংেরিজ িমিশেয় 
পড়ােত হয়, আর সব কটা েছেল-েমেয়র মতন তােদরও নানা 
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রকম আশা আকাঙ্kা।
হয়েতা িনেডা টািনয়ার বাবা অrণাচল pেদেশর এমএলএ 

িছেলন বেলই সরকার বাহাdর তিড়ঘিড় মােঠ নামেলন, 
েবজবrয়া কিমিটেক দািয়t েদওয়া হল উtর পূেবর্র pবাসী 
বািসnােদর নানান সমসয্া িবচার কের তার িকছু সমাধান 
সূt বার করবার। ২০১৪র জুলাই মােস এমিপ েবজবrয়া 
তাঁর ৮২ পাতার িরেপাটর্ জমা করেলন, সােথ এক gc 
েরকেমেnশন।

সমসয্া কত রকেমর? সমসয্া অসংখয্, বলেছন েবজবrয়া 
কিমিট। pথমত, উtর পূেবর্র অিধকাংশ মানুেষর েচহারা 
(আসাম ও িtপুরার িকছু মানুষেক বাদ িদেল) মঙ্গলেয়ড। 
তাঁেদর মেধয্ অসংখয্ ভাষা ও জনজািত থাকা সেttও তার 
েকােনা sীkিত েতা েনই-ই, উেl তাঁেদরেক ‘উtর পূবর্’ 
বেল একটা েহােমািজনাস ে িণেত েফেল েদওয়া হয়।

িdতীয়ত, উtর পূেবর্ রাজৈনিতক অিsরতা ও অথর্ৈনিতক 
ৈদনয্র কারেণ চাকিরর সুেযাগ সীিমত, সীিমত নামী 
িবশব্িবদয্ালেয়র সংখয্াও। তাই বছর বছর অগিণত মানুষ 
িশkা ও চাকিরর সnােন ভারতবেষর্র বািক অংেশ, িবেশষত 
েমে া শহরgেলায়, ছিড়েয় পেড়ন। তাঁেদর সব েথেক 
পছেnর গnবয্sল রাজধানী িদlী। তথয্ বলেছ েয ২০০৫ 
েথেক ২০১০ সােলর মেধয্ উtর পূবর্ েথেক চার লেkরও 
উপর মানুষ িদlী আেসন নানান কারেণ। এর মেধয্ pিত 
বছর pায় দশ হাজার ছাtছাtীই থােক।

এই বhভাষী, বh জািতর মানুষেদর িহিn ভাষার jান ও 
বািক ভারতবেষর্র সােথ পিরচয় সীিমত, অথর্ৈনিতক অবsাও 
েয েবিশর ভােগর খুব ভােলা, তা নয়। তাঁরা নানা ‘ওিরেয়nাল’ 
েরেsারাঁয় ওেয়টােরর কাজ কের, িবউিট পালর্ােরর কমর্ী হেয়, 
রাsার ধাের েমােমার sল িদেয় বা খুব েবিশ হেল িবিপওেত 
কাজ কের জীিবকা িনবর্াহ কেরন। sাভািবক ভােবই তাঁেদর 
sান হয় এমন সব পাড়ায় েযখােন ঘরভাড়া অেপkাkত 
ভােব সsা, এবং বািড়ওয়ালা েঘারতর আিমষ-িবেরাধী নন — 
িভেলজ অঞ্চলgেলায় িবেশষ কের। েযমন মুিনরকা, েযমন 
িখড়িক, েযমন িকেষণগড় বা hমায়ুনপুর।

অপিরিচিত, েযাগােযাগ ও কেথাপকথেনর অভাব, এই 
সব িমিলেয় sানীয় মানুষজেনর সােথ এেকর পর এক ভুল 
েবাঝাবুিঝ হেত থােক। কখেনা বা আপিt ওেঠ রােত েদির 

কের বািড় েফরা িনেয়, কখেনা বা কথা ওেঠ েমেয়েদর 
েখালােমলা েপাশাক, গান বাজনা িনেয়, কখেনা অিভেযাগ 
ওেঠ েনশা করার। কখেনা আবার শুধুই রাnার গn িনেয় 
আপিt জানােনা হয়। শুধু কী তাই? এর সােথ আেছ ঘর 
ভাড়ার সমসয্া — িভেলজ অঞ্চেল ঘর ভাড়া অেনক সমেয়ই 
হয় লীজ বা কন য্াk ছাড়া। ভাড়া িদেত হয় নগেদ, আর 
বািড়র মািলক আপনােক d িদেনর েনািটেশ বািড় েছেড় িদেত 
বলেতই পােরন, আপনার িকcুিট বলার েনই। পুিলশও 
আপনার জনয্ kেটািট নাড়েবনা, উেl আবার িকছু উপেদশ 
িদেয় েছেড় িদেত পাের। কমর্sেল ও ৈদনিnন জীবেন 
জািতিভিtক েহনsা তাঁেদর িনতয্সঙ্গী, লাঞ্ছনা ও ভয় তাঁেদর 
েরাজকার অভয্াস। এরকম ভােবই তাঁেদর অিভবাসী জীবন 
কােট, িদেনর পর িদন, বছেরর পর বছর, শুধু মােঝ মােঝ 
কেয়কটা িনেডা টািনয়া হািরেয় যায়।

এই সকল সমসয্ার সমাধান সূt িহেসেব েবজবrয়া 
কিমিট অেনকgেলা েরকেমেnশন pstত কেরেছন। তার 
মেধয্ সবেথেক grtপূণর্ সmবত জািতগত ৈবষময্-িবেরাধী 
আইন িনেয় আসার দািব, যা উtর পূেবর্র আরও অেনক 
সংগঠন বhিদন ধের কের এেসেছ। কিমিটর ভাষােতই 
বলা যাক : “আমরা মেন কির েয আমােদর সাংিবধািনক 
পিরকাঠােমার মেধয্ একিট বণর্/জািতগত ৈবষময্-িবেরাধী 
আইেনর তািttক, েকৗশলগত, ও আইিন িদকgেলা িবেবচনা 
কের আেলাচনা করা উিচত, এবং ভিবষয্েত এই িনেয় সিঠক 
িসdাn েনওয়া pেয়াজন।”

পুিলিশ অকমর্ণয্তার িবrেdও সরব েবজবrয়া কিমিট। 
যতিদন এই ৈবষময্-িবেরাধী আইন িনেয় আেলাচনা চেল, 
ততিদন উtর পূেবর্র অিভবাসীরা েযন আইেনর সুরkা ও 
নয্ায়িবচার পান, এই pসেঙ্গ িরেপােটর্ অেনক রকম বkবয্ 
আেছ। sানীয় মানুেষর সােথ অিভবাসীেদর যােত েযাগােযাগ 
বােড়, েসই িনেয়ও আেছ অেনক সমাধান সূt।

অবশয্ েবজবrয়া কিমিটর িরেপাটর্ যতিদেন জমা পের, 
ততিদেন নয়া িদlীর মসনেদ পালাবদল হেয় েগেছ। শাসক 
দেলর আgাসী “লুক নথর্ ইs” পিলিস সেttও েবজবrয়া 
কিমিটর িরেপাটর্, আরও অেনক িবেশষj কিমিটর িরেপােটর্র 
মতন, রাইিসনা িহেলর েকােনা কয্ািবেনেট তালাচািব বn হেয় 
পের আেছ, ফাইেল ধুেলা জমেছ।
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২০১৪ েথেক ২০১৭র মেধয্ িদlী শহের উtর পূেবর্র 
মানুষেদর িবrেd অপরােধর দােয় ৭০৪িট েকস েরিজsার 
করা হয়। েসই িতন বছের hমায়ুনপুর অেনক বদেলেছ িঠকই, 
অেনক েদাকানপাট উেঠ িগেয় নtন েদাকান খুেলেছ, অেনক 
জাট েচৗধুরীর বািড় আরও বড় হেয়েছ, তাও hমায়ুনপুর আেছ 
hমায়ুনপুেরই।

pথমবার hমায়ুনপুর েপৗঁেছিছলাম আচােরর সnােন।
েয েস আচার নয় িকnt, বয্াmb শুট আর ভূত েজালিকয়ার 
সংিম েণ ৈতির েসই আচার। পাঠকেক আেগই বেলিছ, 
হেsেল েথেকিছ দীঘর্ নয় বছর। টয্ালটয্ােল অড়হর ডাল/
কািল ডাল, শুকেনা rিট আর আলু-কেরলা/আলু-িটnার 
িবsাদ তরকাির িযিন টানা কেয়ক বছর অnত না েখেয়েছন, 
বয্াmb শুট আর ভূত েজালিকয়ার আচােরর মাহাtয্ হয়েতা 
তাঁেক বেল েবাঝােনা সmব না।

েহৗজ খাস িডয়ার পােকর্র পাশ িদেয় েসাজা সফদরজং 
এনেkেভর এনিসিস েগট, েসখান েথেক বাঁ িদক িনেলই 
একটা সr গিল। ভাঙ্গােচারা রাsা, একটা িবশাল ময়লার 
ভয্াট, অেনক সবুজ-হলুদ অেটা, একজন নািপত, একটা 
েছাট্ট িডিডএ-র পাকর্, এই সব িকছু পার কের hমায়ুনপুেরর 
এঁেদা গিল। েসই গিল ধের চেল েগেল — গািড় িনেয় না 
েঢাকাই বাঞ্ছনীয়, যিদও জাট সুপুtরা েয েসখােন তােদর 
ইেনাভা িনেয় যায়না তা নয় — এক সময় বাঁ হােত পড়েব 
আশার েদাকান : আশা টাংখুল েsার।

েদাকান নয় েতা েস, েযন খাদয্ বা রাnােpমী মানুেষর 
জনয্ ৈতির একটা েছাটখােটা sগর্। বয্াmb শুট েপেয় যােবন, 
ফারেমেnড এবং ে শ, েযরকমিট চাই। শঁুটিক পােবন 
অেনক রকেমর, েকান মাছ চাই? এর সােথ বােsট ভিতর্ 
আখুিন (ফারেমেnড সয়ািবন), আিনিশ (ফারেমেnড কc 
পাতা এক রকেমর), এবং অবশয্ই লাল রেঙর রাজা িমরিচ, 
শুকেনা, ে শ, dেটাই। বািড়েত ৈতির bাড সেসজ? েসটাও 
আেছ, তার সােথ সাির সাির আচােরর েকৗেটা, ইিলশ েথেক 
েগা মাংস (বাফ বেল চালােনা হয়), সবই পােবন। তামুল 
চাই? নাগা আর অহমীয়ােদর বড় িpয় এই পান সুপুির, 
একদম সামেনই, কয্াশ কাউnােরর উপের, রাখা থােক। 
সnয্ােবলায় েগেল েডকিচ ভিতর্ রাnা করা খাবারও পােবন 

— উিট (এক রকেমর েসd ডাল), শুেয়ার, বাফ, নািড়ভূিরর 
এক সুsাd ভাজা, কপাল ভােলা থাকেল েগঁিড়gগিলর 
েঝালও েপেয় েযেত পােরন। ভারতবষর্ আর বমর্ার বডর্ােরর 
কােছ আশার বািড়, টাংখুল উপজািতর েবিশর ভাগ মানুেষর 
বািড়ই েসখােন। মােঝ মােঝই েদাকান বn কের েস েদেশ 
চেল যায়, িফের আেস নtন িজিনসপেtর সাpাই িনেয়।

উেdশয্হীনভােব হাঁটেত থাkন, এক েকাণায় পােবন 
বয্াংকক েথেক সsায় আমদািন করা জামা কাপড় আর 
জুেতার েদাকান। আেরক েকাণায় হয়েতা েপেয় েগেলন িমেজা 
মিহলার েছাট্ট েদাকান, েপট ভের েসািচয়ার — েসd ভােতর 
সােথ শঁুটিক মাছ ভাজার এক অdত িম ণ, ভারেতর উtর 
পূবর্ এবং দিkণ পূবর্ এিশয়ার অেনক েদেশর িpয় খাদয্ — 
েখেয় আসেলন তাঁর েদাকােন, আইজেলর রাsাঘাট িনেয় 
একটু গlও হেয় েগল। েনপািল থািল চাই? এই েতা পােশর 
েদাকােনই েপেয় যােবন, েখাঁজ করেল জানেবন মািলেকর 
বািড় কািলmং-এ। তার পােশর েদাকােন আবার নানা রকম 
গান বাজনার সরঞ্জাম েপেয় যােবন। মিণপুেরর রাnা চাই? 
তাড়াতািড় ইট ফয্াম নামক েরেsারাঁটায় ঢুেক পড়ুন, রাত 
দশটার সময় বn হেয় যায়। ভুটােনর িবখয্াত রাnা, এমা 
ডািশ খাওয়ার শখ হেয়েছ? েসটাও েপেয় যােবন, ীডম 
কনর্াের চেল যান। এরই মােঝ িকছু িতbেতর মানুষও েকমন 
কের েযন এেস পেড়েছন, ঝাল ঝাল লািফং আর গরম েমােমা 
েপেয় যােবন অেনকgেলা েদাকােন, েকান মাংেসর েমােমা 
খাওয়া পছn করেবন? এ ছাড়াও নাগা রাnা hমায়ুনপুেরর 
অিলেত গিলেত, অধুনা েজামােটা-খয্াত হনর্িবল েথেক 
শুr কের এই কিদন আেগ েখালা ডাউন আnার বা েবিল 
িগগলস, েকােনা একটায় ঢুেক পড়েলই হল। ঝাল েকমন 
খােবন বেল িদেত হেব, তারপর েকlা ফেত। আরও একটু 
হাঁটেল, কেয়কটা এেকবাের উtর ভারতীয় মুদীর েদাকােনর 
পােশ, েপেয় যােবন েকািরজ — েকািরয়ান েরেsারাঁ! সsায় 
মন ভােলা করা িকমবাপ বা রকমাির েডািসরাক (েকািরয়ান 
থািল) েখেয় আসেবন, সােথ ওেদর বানােনা অনবদয্ কিফ।

আশার মতন বh উদয্মী মানুষ এেস পেড়েছন 
hমায়ুনপুেরর এই গিলঘঁুিজেত, জাট বািড়ওয়ালােদর সােথ 
েকমন কের েযন মািনেয়ও িনেয়েছন। hমায়ুনপুেরর রাsায় 
তাই একটু হাঁটেলই আপনার কােন আসেব পাঁচ রকেমর 
ভাষা, উtর পূেবর্র এেককটা েকাণা েথেক আসা নানান জািত-
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উপজািতর মানুষেক েপেয় যােবন এই sl পিরসেরর মেধয্ই। 
ঝােমলা েয এেকবােরই লােগ না তা নয় — এই েতা কিদন 
আেগ পুিলেসর কােছ িচিঠ েগেলা hমায়ুনপুর কলয্াণকারী 
সিমিতর তরফ েথেক, অেনক রাত অবিধ আওয়াজ ও গান-
বাজনা িনেয়। িচিঠর ভাষা পেড় আপনার এম িপ েবজবrয়া 
কিমিটর িরেপাটর্ মেন পের েযেত বাধয্, েযখােন েবজবrয়া 
িনেজই িলখেছন েয বািড় েথেক দূের থাকার কারেণ অl 
বয়সী েছেলেমেয়রা অেনক সময় েজাের েজাের রাত অবিধ 
গান বাজনা কের, আড্ডা মাের, তােত অনয্ েলাকজেনর 
অসুিবধা হয়। ভুল েবাঝাবুিঝ সৃিষ্ট হয়, ৈতির হয় সংঘাত। 
েসই সংঘােতর সমাধানসূt েবজবrয়া িকছু েভেব থাকেলও 
তা বাsবািয়ত হয়িন। hমায়ুনপুর sগর্ নয়, আধুিনক নাগিরক 
জীবেনর কসেমাপিলটান আদশর্ নয়, েনহাতই িদlী শহেরর 
বুেক এক েছাট্ট অিভবাসী gাম, ইংেরিজেত যােক ‘েঘেটা’ 
বলা হয়।

আসেবন কখেনা hমায়ুনপুের।
িঠক সnয্া নামার মুেখ, যখন রাজধানী িদlীর rk েধাঁয়াশাময় 
rপটা চাপা পের যায় মায়াবী আেলায়, েসই সময়টা। েচৗেক 

েপৗঁেছ মাতা রানীর মিnরটা বাঁ হােত েরেখ হাঁটেত হাঁটেত 
এিগেয় যােবন, পােশই সবিজওয়ালা রকমাির সবিজ িনেয় 
বেসেছ। েচৗধুরী সােহব বািড়র সামেনর সr রাsাটােতই 
েচয়ার পাতেছন, hঁেকার আgন গরম হেc। একটু পেরই 
আড্ডা বসেব। আশা ও তার বািড়র বািক েমেয়রা তখন 
ভীষণ বয্s, সব রাnা েশষ কের েফলেত হেব সময় মতন, 
িসংজু বানােনার জনয্ সব সবিজ েকেট েফলেত হেব। ডাউন 
আnােরর মািলক েছেলিট সারািদন েদৗড়ােদৗিড় কেরেছ 
লয্াnলাইেনর কােনকশন েনওয়ার চkের, িবএসএনএল 
বারবার ঘুিরেয় মারেছ। তার dই রাঁধুিন সহকমর্ী িগটার িনেয় 
বেসেছ, গান হেব। এখেনা েতমন কাsমার আেসনা েতা, 
সদয্ খুেলেছ তােদর েদাকান। তার পােশর বািড়টায় তখেনা 
িমিsিরেদর কাজ চলেছ, নtন চার তলা উঠেছ, সােথ িবশাল 
কাঁেচর েদওয়াল। মুদী েদাকােন েডিভড সুপুির কাটেছ। এক 
েকাণায় েদওয়ােল েক েযন gািফিt এঁেক েগেছ, “ফাক 
আফsা”। d একটা kkর েদৗড়ােদৗিড় করেছ। েঘামটা 
েদওয়া জাট রমণী dেধর কয্ান হােত বািড় িফরেছন, তারই 
পােশ পিশ্চমা ফয্াশেন েধাপdরs িদlী িবশব্িবদয্ালেয়র 
হািসখুিশ ছাtী, বািড় তার িমেজারাম, অsায়ী িঠকানা 
hমায়ুনপুর।
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বhিদন ধের েনলীর সােথ বসবাস করিছ। ঝাপসা মেন 
পেড় আসাম ি িবউেনর pথম পাতায় ছাপা েনলীর সাদা 
কােলা ছিব। তখনকার িদেনর খবেরর কাগেজর ছিব েযরকম 
হত, কন াs েবিশ, অsষ্ট। ছিবর িবষয়বst হল শীেতর 
ধানেখেত সাির সাির লাশ।

েস িছল েফbrয়াির ১৯৮৩। েগাটা রাজয্ িতন বছেরর 
েবিশ ধের িবেkাভ, বনধ, হতয্া, কািফর্উেয়র ঘুণর্ীেত লাট 
েখেয় যােc। ইিnরা গাnীর েকndীয় সরকার েঘাষণা কেরেছ 
েফbrয়ািরেত একসােথ িবধানসভা আর েলাকসভা িনবর্াচন 
করেত হেব। অসিময়া জাতীয়তাবাদী সংগঠণ আসু (All As-
sam Students’ Union), অসম গণসংgাম পিরষদ (All 
Assam Gana Sangram Parishad) আসাম আেnালেন 
(১৯৭৯-১৯৮৫) েনtt িদিcল, তারা েভাট বয়কেটর ডাক 
িদল। কারণ েভাটার িলেs নািক বh অৈবধ িবেদিশ  নাগিরক 
রেয়েছ। ইিতমেধয্ ১৯৮০ সােল একই িববােদর ফেল 
আসােম েলাকসভা িনবর্াচন করােনা যায় িন। ভারেতর েকােনা 
রােজয্র পেk এরকম pথম ঘটনা। ১৯৮৩-র েভাটেক 
অনয্ানয্ দলgেলা িকnt sাগত জািনেয়িছল, িকছু বাঙািল 
ও েবােড়া েগাষ্ঠীও। েফbrয়ািরর আেগই রাজয্জুেড় সংঘােতর 
ঘটনা আরm হেয় িগেয়িছল। ে brয়ািরেত পিরিsিত চরেম 
েপৗঁেছেছ।

 আসােমর ি িবউেনর কথায় খবেরর কাগেজর কথা মেন 
পড়ল। খবেরর কাগজ পাওয়া তখন রীিতমত ঝকমািরর 
বয্াপার। চার-পাঁচ িদেনর কাগজ হয়েতা এক লেp শহের 
এেলা। কািফর্উ চলত যখন েলাকজন িবেকেলর কািফর্উ 
িরলয্ােkশেনর সময় েবrত িনতয্pেয়াজনীয় িজিনসপtর 
চাল, ডাল, িডম, dধ িকনেত। আর তখন কাগজ িনেয় 
আসত। খবেরর আর িবেশষ উৎস িছল না, েরিডও িসগনয্াল 
ভয়ানক িবিcির, িটিভ িবরল। কািফর্উ িরলয্ােkশেনর 
িজিনসপtর েকনা িনতাn সহজ িছল না। কািফর্উ আর 
বনধ সাধারনত একসােথ হয়; যখন রাজৈনিতক দল বনধ 
ডােক ঝােমলার আশঙ্কায় pশাসন কািফর্উ েঘাষণা কের েদয়। 

বনেধর িদেন যিদ েদাকান েখালা রােখন েদাকােনর সুরkার 
গয্ারািn েকউ েদেব না। আমােদর েচৗমাথার বাজােরর 
েদাকানদাররা মধয্পnা অবলmন কেরিছল। েদাকােনর পাট 
নািমেয় েভতের িনঃশেb বেস থাকত, gাহক পােশর েছাট্ট 
দরজােত েটাকা িদেল সnপর্েন মাল েবচােকনা চলত।

 এইসেবর মেধয্ েনলী ঘেট েগল। েনলী gয়াহািটর 
পূবর্িদেক pায় ৫০ িকেলািমটার দূের অবিsত একিট েছাট 
শহর। েফbrয়ািরর ১৮ তািরেখ েনলীর কাছাকািছ ১৪িট 
gােমর বাঙািল মুসলমানেদর পিরকিlতভােব িঘের েফলা 
হয়। তারপর হতয্া চেল। ঘটনার আেগ উsািনমূলক gজব 
েশানা েগিছল ওই অঞ্চেলর উপজািত িশশুেদর মুসলমানরা 
tেল িনেয় েমের েফেলেছ। আসল কারণ হয়েতা অনয্। ১৪ 
তািরেখ েভাট হেয়িছল। েশানা িগেয়িছল অঞ্চেলর মুসলমানরা 
বড় সংখয্ায় েভাট িদেয়েছ। এরকমও সেnহ করা হয় রা ীয় 
সয়ংেসবক সংেঘর কয্াডাররা আসুেত ঢুেক পেড়িছল, তােদর 
হাত থাকেত পাের। 1

তেব অনয্ানয্ েলাকজেনর সাহাযয্ থাকা িবিচt নয়। 
ঘটনার িতনিদন আেগ কােছর একিট থানা েথেক েমেসজ 
ওপরমহেল যায়, “one thousand Assamese villagers 
[are] getting ready to attack...with deadly weap-
ons”। েমেসজিট উেপkা করা হয়। মূলত, লালুং উপজািতর 
েলােকরা আkমণ চালায়, সােথ িকছু অসিময়া িছল। সরকাির 
িহেসবমেত মৃেতর সংখয্া ১৮১৯। অ-সরকািরমেত িতন 
হাজােরর ওপর। হতয্ার জনয্ সােবক হািতয়ার তেরায়াল, 
বশর্া, দা, লািঠ, বnুক বয্বহার করা হেয়িছল। মৃত ও 
আহতেদর মেধয্ একটা বড় সংখয্া িশশু আর মিহলােদর। 
েযন উেdশয্ িছল অৈবধ িবেদিশ েদর ভিবষয্ত pজn িনিশ্চh 
কের িদেত হেব।

েনলীর জনয্ আজ পযর্n কাউেক েদাষী সাবয্s করা হয় 
িন, শািs দূরsান। পুিলশ চাজর্শীট বািনেয়িছল, পের েসgেলা 
বািতল কের েদওয়া হেয়েছ। ১৯৮৩ সােল িতওয়াির কিমশন 

1  http://twocircles.net/2009feb20/who_responsi-
ble_nellie_massacre.html

েনলীর িতিরশ বছের
েদবিষর্ দাস
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িনযুk করা হয়। ১৯৮৪ সােল তার িরেপাটর্ সরকােরর কােছ 
দািখল করা হয়। তােত কী েলখা আেছ পেরর েকােনা রাজয্ 
সরকার জানায়িন। েগাপনীয়তার ঐিতহয্ আজ পযর্n চলেছ। 
২০০৪ সােল এক জাপানী গেবষক gয়াহািটর অিময় kমার 
দাস ইnিটিটউেট েনলীর ওপর েপপার পড়েত েগেল রাজয্ 
সরকার তাঁেক আটেক েদয়।

এই েছাট্ট বণর্নার পর ১৯৮৩ েফbrয়ািরর আমােদর শহের 
েফরা যাক। েনলী ছাড়া অনয্ানয্ চাঞ্চলয্কর ঘটনা কােন 
আসিছল। এক রােত এক পিরিচত কংেgিস েনতােক খুন 
করা হল। আেরক রােত কেলেজর ছাtরা শহেরর বাইেরর 
মুসলমান অঞ্চেল আkমণ চালােত েগেল তােদর েনতা 
উলেট খুন হেয় েগল। শহীদ েবদী, মূিতর্, sারক, েদওয়াল 
িলখেনর সংখয্া বাড়েত লাগল। ঘরবািড় েদাকানপােট আgন 
েদওয়া চলল। েসই সমেয়র একিট েsাগান আমােদর ভাির 
িpয় হেয় উেঠিছল, ‘এই জু়ই jিলেছ, jিলব jিলেছ। এই 
আgন jলেছ, jলেব jলেছ।’ নামঘেরর বাদয্যnt সহকাের 
রােত শহেরর রাsা িদেয় লmা িমিছেল েবrত। েবিশরভাগ 
skল কেলেজর ছাtছাtী, হােত হােত মশাল। আমােদর 
উেtজনায় আেরা ইnন েযাগােত িবএসএেফর একিট পlন 
ইskেল কয্াm বািনেয় বেস পড়ল। অিনিদর্ষ্টকােলর জনয্ 
ইskল বn। dঃেখর িবষয়, বাবা-মা’রা সচরাচর এরকম 
েরামাঞ্চকর ঘটনাবলীর কদর েবােঝন না। বািড়েত তালা 
েমের আসাম েছেড় একটা লmা মেণ েবিরেয় পড়েত হল। 
এরপর ৪০০০ মানুেষর হতয্া হেয় েগেল পের রাজীব গাnী 
আেnালেনর েনতােদর সােথ ১৯৮৫ সােল আসাম cিkেত 
সই করেবন।

 েতা, েনলী আমােদর সােথই আেছ, অেনক িদন ধের 
আেছ। েনলী, মােন েনলী নােমর অঞ্চলিট, আসােমর আর 
পাঁচটা েছাট মফsেলর মতই। ঘন সবুজ ধানেখত, িদগেn 
েমঘালেয়র কােলা পাহাড় েদখা যােc, dএকটা জায়গায় 
েসgনগাছ-েঝাপঝাড়, বয্s বাজার, dগর্াপূজার মnপ, আর 
জামাকাপড় েথেক বড়সড় মুসলমানেদর জনসংখয্া অনুমান 
করা েগল। ১৯৮৩-র িদনিটেত কী হেয়িছল তার েকােনা 
sারকিচh খঁুেজ পাওয়া েগল না।

তেব এরকমই েতা হওয়ার কথা িছল। িদlী ১৯৮৪ বা 
gজরাট ২০০২-হতয্াকাnেক রা  নূয্নতম িবচােরর মাধয্েম 
জবাব িদেয়েছ, তার কারণ তােদর েpতাtারা িফের িফের 

আেস। আর েনলী েদেশর দূেরর কথা, রােজয্র রাজনীিতেতও 
এক িবsৃত অধয্ায়। গিরব, পাড়ােগঁেয় মুসলমানরা মেরেছ 
এরকম এক গণহতয্া েক মেন রােখ। িdতীয়ত, যারা মেরেছ 
মেরিছল অৈবধ িবেদিশ েদর িবrেd আেnালেনর সময়। 
ফেল তােদর সুিবচােরর দািব আেরকটু নড়বেড় হেয় যায় 
বইিক। িদlী বা gজরােটর মৃতেদর িঠকঠাক ধমর্ িছল না, 
িকnt তারা েয ভারতীয় নাগিরক, অনুpেবশকারী নয় এই 
িনেয় সেnেহর িবেশষ অবকাশ েনই। tতীয়ত, হতয্াকাn 
ঘেটেছ এক pািnক pেদেশ, ভারতীয় মূলভূিম েথেক অেনক 
দূের। তাই আমােদর জাতীয় েযৗথ িবsৃিত ঘণ হেয় ওেঠ। 
সংেkেপ, েনলীর কথা েকউ েশােন না। একিট হতয্াকােnর 
পেরাk ৈবধতার জনয্ যখন আেগর একিটেক খাড়া করা হয়, 
েনলীর নাম তখেনা আেস না।  েকননা েনলীর মেধয্ পরবতর্ী 
েকােনা হতয্াকাnেক ৈবধতা েদওয়ার মূলয্টুk েনই। েদেশর 
েযৗথ sৃিতর কােছ েনলী ঘেটইিন।

কাউেক যিদ েনলীর অশরীরীরা আজও jািলেয় থােক তারা 
মেনহয় রােজয্র বামমহল। েনলী তথা আসাম আেnালেনর 
পের রােজয্ বামদলgেলা অবsা kেম dবর্ল হেয় পেড়েছ। 
একিট তথয্ িদেল বয্াপারটা পিরsার হেব। ১৯৭৮ সােল 
িবধানসভা িনবর্াচেন িসিপআই েমাট েভােটর ৪.৩% পায়, 
১২৬-র িবধানসভায় ৫িট আসন। িসিপএম পায় ৫.৬% 
েভাট, ১১িট আসন। বামদলgেলা kেম শিkশালী হেয় 
উঠিছল। আসাম আেnালন শুr হল ১৯৭৯ সােল। তারপর 
েথেক বামদলgেলার kেম শিkহািন হেয়েছ। সাmpিতকতম 
২০১১-এর েভােট িসিপআই ও িসিপএম েপেয়েছ যথাkেম 
০.৫২% ও ১.১৩% েভাট। যিদ সােবক বামদলgেলার 
েথেক েচাখ েফরাই নtন বাম দলgেলার িদেক, তারাও দাঁত 
েফাটােত পারেছ না। েশানা যায় মাওবাদীরা উজািন আসােম 
িবেশষত চা উপজািতেদর মেধয্ সংগঠন ৈতির করেছ। তেব 
এর মেধয্ কতটা সতয্তা আেছ তা সেnেহর। সmpিত চারজন 
মাওবাদী কয্াডারেক এনকাউnাের মারা হেয়েছ। মুখয্মntীর 
মেত এেত pমাণ হয় মাওবাদীরা আসােম সিkয়। তেব ওই 
এনকাউnার আেদৗ সিতয্কােরর না ভুেয়া, েলাকgেলা আেদৗ 
মাওবাদী িকনা এইসব pশ্ন উেঠেছ।2

১৯৮৩ সােল েনলীেত তথাকিথত বিহরাগতেদর সােথ 

2  http://sanhati.com/articles/5054/,  http://sanhati.
com/articles/5062/
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আর কী ধব্ংস করা হেয়িছল? বামদলgেলা আেগর মত 
জনসমথর্ন আর েকন আকষর্ণ করেত পারেছ না? যিদ এই 
pেশ্নর জবাব না পাওয়া যায় আসােম বাম আেnালন কখেনা 
শk জিম খঁুেজ পােব বেল মেন হয় না।

েনলীর মত ঘটনা েকন িবেশ্লষণ করা জিটল, ফেল 
চটজলিদ রাজৈনিতক অবsান েনওয়া drহ, তার উtর 
সmবত এই েয বh রাজৈনিতক, সামািজক pবােহর তার 
এরকম ঘটনার সােথ জিড়েয় থােক। অেনেক মnবয্ কেরেছন 
জািতসtার লড়াইেয়র েkেt সােবক বামদলgেলার অবsােন 
অsষ্টতা রেয়েছ । অsষ্টতার িক েকােনা ৈবধ কারণ আেছ? 
েনলীেক ভাবেত েগেল কী ধরেনর জিটলতার সnুখীন হেত 
হয় এক এক কের খিতেয় েদেখ েনওয়া যাক।

 pথমত, েনলীর হতাহতরা েবিশরভাগ চািষ বা 
েখতমজুর। সাধারণভােব, এ িবষেয় খুব সেnহ েনই েয 
আসাম আেnালেনর েবিশরভাগ “বিহরাগত” হতাহতেদর 
েরাজগার তােদর েমর েথেক আসত। মূলত অদk (un-
skilled) ম। বাম রাজনীিতর pথম নীিত বলেছ েয এেদর 
জীবন ও জীিবকার pিত সমথর্ন থাকা উিচত।

 িdতীয়ত, হেত পাের েনলীর অেনেক বাংলােদশ বা 
পূবর্ পািকsান েথেক pbজন কেরিছেলন । অথর্াৎ েদেশর 
সীমা লঙ্ঘণ কেরিছেলন। এখােন উেlখয্ েয বাম দলgেলার 
দsােবেজ রাে র েভৗেগািলক অখnতা ও সীমােক pধান 
grt েদওয়া হয়।3 তাহেল কী দাঁড়াল? মজীবী মানুেষর 
জীবন ও জীিবকার অিধকােরর pিত সমথর্েনর pশ্ন তােদর 
েদেশর ৈবধ নাগিরক হওয়ার pেশ্নর সােথ িমেশ সামানয্ 
জিটল rপ ধারণ করল।

tতীয়ত, আেnালনকারীেদর বkবয্ কী? তারা িনেজেদর 
জাতীয় sাথর্ রkা করেত চাইেছ। উtরপূেবর্র িবিভn জািত 
উপজািতgেলা েয িবিভn ধরেনর েশাষেণর িশকার এেত 
অেনেক একমত হেবন। অতয্াচার কখেনা আিথর্ক েশাষেণর 
rপ েনয়, কখেনা pাkিতক সmদ লুেটর, কখেনা রা ীয় 
দমেনর। বামদলgেলার দৃিষ্টভিঙ্গ  েথেক েদখেল pbজনী 

িমেকর অিধকার রkার pশ্ন আেরা জিটলতা ধারণ করেছ 
3  আসােমর পিরেpিkেত সােবক বামদলgেলার বয্থর্তা 
অধয্াপক হীেরন েগাঁহাই এই সাkাৎকাের আেলাচনা কেরেছন : 
http://sanhati.com/excerpted/2208/

েকননা pbজন জাতীয়তাবাদী sােথর্র pিতkেল কাজ কের। 
কখেনা sানীয় অিধবাসীরা ও pbজকরা একই pাkিতক 
সmেদর ওপর অিধকার কােয়ম করেত চায়। েসরকম 
িববােদর মীমাংসা সুদূরপরাহত মেন হেত পাের।

চtথর্ত, জাতীয়তাবাদী সংgাম অেনক সময় 
িবিcnতাবাদী rপ েনয়। এই রাজৈনিতক ভােষয্ সাmাজয্বাদী 
ভারতীয় রাে র কােছ উtরপূবর্ একিট উপিনেবশ যার 
ভারেতর কােছ উপেযািগতা আিথর্ক বা সামিরক কারেণ। 
sানীয় েগাষ্ঠীgেলার pkত আিথর্ক বা সামািজক উnয়ন হেত 
পাের তখনই যিদ তারা ভারেতর েথেক িবিcn হেয় যায়। 
এখন sরণ কrন েয সােবক বাম দলgেলার কােছ ভারতীয় 
রাে র সীমােরখা িকnt পাক। জািতসtার অিধকার খুব ভাল 
কথা িকnt তােক সাংিবধািনক পিরসীমার মেধয্ নমনীয় কের 
িনেত হেব। জািতসtার অিধকােরর আেnালেনর িদক েথেক 
েদখেল বামপnীেদর এই অবsান তােদর সেnহজনক কের 
েতােল। অেনক বামপnী সমথর্কেক আসাম আেnালেনর 
সমেয় ভারত সরকার চর হওয়ার অপবাদ সহয্ করেত 
হেয়িছল। এর একটা কারণ বামদলgেলা ১৯৮৩-র েভােট 
অংশgহণ কেরিছল। িকnt আেরকিট pcn কারণ হয়েতা এই 
েয বামপnীরা েসরকম জািতসtা আেnালেনর কlনা করেত 
অkম, বা নারাজ, যা ময্ােপর গিnর েভতের বাঁধা থােক না।

   েশষ করার আেগ এক েজাড়া sষ্টীকরণ িদেয় রািখ। 
pথমত, উtরপূেবর্র রাজনীিতর আবেতর্র জিটলতা িনরশন 
করা এই নািতদীঘর্ pবnিটর উেdশয্ িছল না। উেdশয্ িছল 
অnত কেয়কিট জিটলতা েবাঝা। জিটলতাgেলার মেধয্ 
আেছ মজীবীেদর আnজর্ািতক pbজন, জাতীয়তাবাদী 
আেnালন , আtরkার sােথর্ রাে র kমতার েখলা, তার 
সােথ পঁুিজর েজায়ার-ভাঁটা, ধমর্, ভাষা, এথিনিসিটর িবিভn 
মাtা ইতয্ািদ। pাথিমকভােব মেন হয়, জািতসtার লড়াইেক 
রাে র সাবর্েভৗমেtর আতশ কাঁচ িদেয় েদখা বামদলgেলার 
পেk pিতবnকতার সৃিষ্ট কেরেছ। েদেশর সীমানােক 
অলঙ্ঘনীয়তার মযর্াদা িদেয় বামপnীরা িনেজেদর জািতসttার 
লড়াই ও pbজক িমক dই পk েথেকই দূের সিরেয় 
িনেয়েছ।

িdতীয়ত, pবেn pbজন ও উtরপূবর্ িনেয় আেলাচনা 
হেয়েছ। pbজন িকnt উtরপূেবর্র সব রােজয্ তত বড় িবষয় 
নয় যতটা আসােম। আসােমও েদখা যােc গত কেয়ক দশেক 
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জনসংখয্ার বৃিdর হার কমেছ। বতর্মােন আসােমর হার সারা 
ভারেতর বৃিdর হােরর েথেক সামানয্ কম। এর েথেক হয়েতা 
বলা যায় pbজন কেম আসেছ । তেব মেন রাখা ভাল েয 
১৯৮০-র দশেকর pথমােধর্ রাজয্ রাজনীিত একটা বড় 
পিরবতর্েনর মেধয্ িদেয় েগেছ যা বাম রাজনীিতর েকামর েভেঙ 
িদেয়েছ। েয সামািজক-রাজৈনিতক ইসুয্gেলােক বয্বহার করা 
েযত রাে র েশাষক চিরtেক tেল ধরেত েসgেলা িবিভn 
পিরচয়বাহী রাজনীিতর (identity politics) দলgেলা 
কবজা কের িনেয়েছ। েনলীর েসই হাজারকেয়ক চািষ ও 
েখতমজুর, যােদর লাশ বাম রাজৈনিতক ভাষয্ এই িতিরশ 
বছের েছাঁয়িন, আসােমর সমাজেক নtনভােব ও সততার 
সােথ েবাঝার েচষ্টা কের বামপnীরা তােদর pিত dাjাপন 
করেত পাের।

(kতjতা : অেশাক pসােদর কেয়কিট pেশ্নর জনয্ ধনয্বাদ 
জানাই। pবnিট pথেম ইংিরিজেত েবিরেয়িছল : http://
sanhati.com/excerpted/5221/)
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সংেযাজন : 
গত পাঁচ বছের পিরিsিত আেরা েঘারােলা হেয়েছ। পেনর 
বছর রাজেtর পর dনর্ীিতgs কংেgস সরকার িবদায় 
িনেয়েছ। ভাজপা সরকার এেসেছ। ভাজপা, অগপ, েবােড়া 
দলিবিপএফ, ইতয্ািদ পিরচয়বাহী রাজনীিতর দলgেলা 
এককাট্টা হেয় লেড়িছল েসই িনবর্াচন।বিহরাগত মুসলমান 
অথর্াৎ বাংলােদিশর জুজু েদিখেয় এই চমকpদ ঘটনা 
সmব হেয়েছ (লkয্ কrন, বিহরাগত িহnু না)। আসাম 
আেnালেনর েহাতারা ভাজপার সােথ গাঁটছড়া েবঁেধ িদশপুেরর 
গিদেত চেড়েছন; এনারাইএকসময় ভারতীয়জাতীয়তাবােদর 
িবpতীেপ sানীয় এথিনিসিট-িভিtক জাতীয়তাবােদর কথা 
বলেতন, ভারত রাে র সাmাজয্বাদী চিরেtর তttরচনা 
করেতন। েবিশ বুিdমােনরাকপােল িটকা লািগেয় েগrয়া 
জামা পের িনেয়েছন। বামদলgেলার িনবর্াচনী ফল আেগর 
মতই কrণ। এর মেধয্ মহামিহম েমািদ সরকার েঘাষণা 
কেরেছন বাংলােদিশ িহnুরা ভারেত sাগত, মুসলমান 
হেলঅনুpেবশকারী। তার সােথ েযাগ হেয়েছ এন আর িস 
(নয্াশনাল েরিজsার অফ িসিটেজনস) -- িনেজেক জােয়জ 
ভারতীয়, আসামবাসী pমাণ করার ঝকমাির। েক অসমীয়া, 
বিহরাগত কত পুেরােনা হেল বিহরাগত থােক না, েক 
বাংলােদিশ, িহnু বাংলােদিশ বেল েকােনা পদাথর্ হয় িকনা, 
এমন grtপূণর্ সব িবতেকর্র তলায় েনলীর শবgেলা এখেনা 
িবsৃত। 

ইিতমেধয্ টুিপ-লুিঙ্গ-দািড়ওয়ালা বাংলােদিশর করাল 
ছায়া দীঘর্তর হেc, রাজয্জুেড় আর এস এস-এর সংগঠন 
মজবুত হেc। 
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“ঘর খািল। মুষলধারায় বৃিষ্টর জল বেয় যােc ঘেরর েভতর।  
খড় িদেয় েকােনারকেম ছাওয়া চােলর সাধয্ িক েয েস জেলর 
েতাড় আটকায়? েভতের এক িচলেত এমন জায়গা েনই 
েযখােন েস মাথা বাঁচােত পাের...তার মেন হল ঘর েথেক 
েবিরেয় েমেয়gেলােক বািড় িনেয় আসা দরকার। িকnt, েস 
তােদর খাওয়ােব কী? তারা কীভােব বাঁচেব? তােদর িনেয় এেস 
েস কী করেব? েয অপার dঃখ, আর অিবরাম জঠর দহন েস 
েভাগ কের আসেছ তােদর কপােলও িক েস েসgেলাই েলখা 
থাকেব?...েস যা যা করেত েচেয়েছ, একটু একটু কের গড়েত 
েচেয়েছ, সব ধূলায় িমেশ েগেছ – েকন এমন হল, েকন এমন 
হয়?...েসেতা িনয়িমত তােদর েদবতােদর কােছ িবনিত কের 
এেসেছ, বিল িদেয় এেসেছ পায়রা, েমারগ আর পাঁঠা। হেতয্ 
িদেয় পেড় েথেকেছ তােদর  থােন।...িকnt েদবতারা তার 
কথা েশােনিন, তার িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়েছ।...
কাদা েমেঝর ওপর েস কপাল েঠােক, কাnায় ভাঙ্গা গলায় 
েস েদবতােদর বলেত থােক, ‘েহ ঠাkর, এতটুk দয়ামায়া  
েনই, েতামরা এতই িনষ্ঠুর!’ িনষ্ফল তার আিতর্; তার কrণ 
pাথর্না েঢেক েদয় বৃিষ্ট আর ঝেড়র kমাগত েবেড় চলা েসাঁ 
েসাঁ আওয়াজ।”

জিমজায়গা যা িছল, সব যায় মহাজেনর দখেল। তার 
েমেয়রা খাটেত েগল বাইের, নইেল খােব কী? েগাপীনাথ 
মহািn-র শুকরা জািন-র সৃিষ্ট  ১৯৪৫-এ, তাঁর পরজা 
উপনয্ােস।  অথচ আজও েস কত জীবn, িকm বলা যায়, 
েস েযন আজেকর িদেন আেরা েবিশ কের আিদবাসীেদর 
pিতিনিধ হইেয় উেঠেছ। ক’বছর আেগ এ উপনয্ােসর 
েভৗেগািলক এলাকাgেলা ঘুের েদখার সুেযাগ হয়। ওিডশার 
েকারাপুট-কলাহািণ্ড অঞ্চেল শুকরার  উtর-pজেnর 
অবsা বদেলেছ িঠকই, িকnt েসটা খারােপর িদেক। জিম 
চেল েগেছ। জীবন জীিবকার সাধেন েয অরণয্ িছল সুরkার 
pিতমূিতর্, েস বনভূিম আজ নষ্টpায়। শুকরােদর জিম-
জায়গা, sাবর-অsাবর সংsানgেলা লুঠ করত মহাজন; 
আজ তােদর জায়গা িনেয়েছ কেপর্ােরট পঁুিজ – িকnt তার 
pkিত আেরা িনষ্ঠুর।  রাে র pতয্k মদেত কেপর্ােরট পঁুিজ 

ঝাঁিপেয়   পেড়েছ আিদবাসীেদর িবrেd উgতম  আkমেণ। 
ভারতবষর্ চারেশার অিধক আিদবাসীেগাষ্ঠীর আবাsল, 

যাঁেদর জনসংখয্া সােড় আট েকািটর কাছাকািছ। অনয্ভােব 
বলেত েগেল আিদবাসীরা েমাট জনসংখয্ার ৮.২ শতাংশ। 
এঁেদর pায় িতন চtথর্াংেশর বসত মধয্pেদশ, মহারা , 
ছিtশগড়, রাজsান, ঝাড়খণ্ড, পািশ্চমবঙ্গ, ওিডশা, gজরাট, 
এবং িবহাের।  অবশয্, উtর-পূবর্ িদশার িমেজারাম (৯৪%), 
নাগালয্াণ্ড (৮৯%), েমঘালয় (৮৬%), এবং অrণাচল 
pেদশ (৬৪%)-এর মেতা রাজয্gেলােত  জনসংখয্ায় েয 
রকম আিদবাসী সংখয্া গিরষ্ঠতা ভারেতর আিদবাসীবhল 
রাজয্gেলােত িকnt তা নয় – এ সব রােজয্ আিদবাসীরা 
সংখয্ালঘু। সংখয্ায় তাঁরা িবরাট হেলও েমাট এ রাজয্gেলােত 
জনসংখয্া  েযেহt অেনক েবিশ, তাঁেদর  আেপিkক ঘনt 
লঘু হেয় যায়। 

এই বয্াপারটা ভারেত আিদবাসী pশ্ন িনেয় আেলা্চনায় 
একটা জিটলতা েযাগ কেরেছ। এ েলখায় pশ্নটােক তার 
পূণর্rেপ েদখার সুেযাগ েনই। আমরা pধানত   ভারেতর 
তথাকিথত মূল ভূখেণ্ডর আিদবাসী pশ্ন িনেয় িকছুটা 
িবেশ্লষেণর েচষ্টা করব। pসঙ্গkেম, িtপুরা ও আসােমর 
আিদবাসী িবষেয়ও িকছুটা দৃিষ্টপাত করেত হেব, কারণ, 
এ রাজয্gেলােত আিদবাসী সmকর্gেলা তথাকিথত মূল 
ভূখেণ্ডর মেতাই – দিkণ ভারত িনেয়ও একই কথা।

 
সাধারণ বঞ্চনা
েদেশর েবিশর ভাগ রােজয্ই েয আিদবাসীরা ভয়ানক সামািজক 
বঞ্চনাআদ ও আথর্নীিতক আkমেণর িশকার এটা নtন 
েকােনা কথা নয়। এমনিক েকরেলর মেতা উnয়েনর ইিতহাস 
গড়া  রােজয্ও আিদবাসীেদর িশkাগত বঞ্চনা (সাkরতার 
হার ৭৬%, েযখােন েমাট সাkরতার হার ৯৪%) তীbভােব 
ধরা পেড়। অনয্ রাজয্gেলােত অবsা েশাচনীয় – সাkরতার 
হার ৫০% র সামানয্ ওপের।  

sাsয্, পুিষ্ট ইতয্ািদ উnয়ন-সূচকgেলার িদেক িদেয় 

ভারেত আিদবাসী-সmকর্
kমার রাণা



89

েদখেল েয ছিবটা পাওয়া যায়, তা এক কথায় অসহনীয়। 
নয্াশনাল ফয্ািমিল েহলথ সােভর্, নয্াশনাল সয্াmল 
সােভর্-র মেতা pামাণয্  সমীkাgেলা বছেরর পর বছর ধের 
আিদবাসীেদর িবrেd রাে র একpকার নীরব হামলার সাkয্ 
বহন কের চেলেছ। 

আথর্নীিতক েktটােত আবার আিদবাসীরাই হেcন 
দিরdেদর মেধয্ দিরdতর – তাঁেদর pায় পুেরাটাই জীিবকার 
জনয্ িদনমজুির বা সমpকার  কিঠন ৈদিহক েমর উপর 
িনভর্রশীল। মূল ভুখেণ্ডর রাজয্gেলােত আিদবাসীেদর ৮৪ 
শতাংশই হয় েkত মজুর বা s-েঘািষত চািষ। “s-েঘািষত” 
কথাটা বয্াখয্া দািব কের : পিশ্চমবাংলা েথেক ছিtশগড়, 
ওিডশা েথেক মহার  – আিদবাসীরা িনেজেদর kষক পিরচয় 
িদেতই পছn কেরন। এক কােল তাঁরা এমন এক sয়mর 
অথর্নীিতর অংশ িছেলন, েযখােন তাঁেদর অেনয্র মুখােপkী 
হেয় থাকেত হতনা। িকnt, জিম েব-দখল হেত হেত, এবং 
লাগাতার েদিশ-িবেদিশ শাসক-েশাষকেদর অতয্াচাের, এক 
সময়কার আtিনভর্র আিদবাসী পিরণত হল েদহ- ম িবিk 
কের জীিবকা অজর্ন করা মজুের। িকnt, এই মজুর সttা্র 
বাsবতা ও অতীেতর sৃিত যা আজ বদেল যাওয়া অবাsব- 
dেটাই আিদবাসী মেন েবঁেচ থােক। বstত তার সাংskিতক 
জীবেনর েবিশর ভাগ জুেড়ই েসই অতীেতর kিষ-েকিndক 
sিনভর্র আথর্নীিতক সঞ্চলেনর ছায়া। েসই একদা বাsেবর 
জাgত sৃিতেত আিদবাসী এখেনা িনেজর পিরচয় েদয় – 
আিম চািষ, তা েস যতই েকননা তার সংসার চালােত তােক 
বছেরর ন’মাস েkতমজুির করেত েহাক। 

  
বঞ্চনা ও ে িণ-সংেযাগ
েকন এমনটা হেc? আিদবাসীেদর দীঘর্ বঞ্চনার ইিতহােসর 
একটা বড় েযাগ আেছ ঔপিনেবিশক শাসেনর সংেগ; িকnt 
েস শাসেনর অবসােনর পর এতিদন েকেট েগেলও ভারেতর 
আিদবাসী-সmকর্টােত েকােনা পিরবতর্ন হলনা েকন? 
েশাষণমূলক এই সmেকর্র নৃেগাষ্ঠীগত, েভৗেগািলক, ইতয্ািদ 
নানান সংেযাগ আেছ। িকnt, এর একটা pধান েযাগসূt 
হেc ে িণ, যা আবার অনয্ানয্ উপাদানgেলার সংেগ অতয্n 
জিটলভােব িkয়াশীল।  

ভূিমিবিcnতা
আিদবাসীেদর বঞ্চনা শুr হেc তাঁেদর ভূিমহীেন  পিরণত 
হওয়ার মধয্ িদেয়, যার সূচনা ঔপিনেবিশক শাসেন, 
১৭৯৩-এর িচরsায়ী বেnাবেsর মধয্ িদেয়। িnগত pমাণ 
েথেকই আমরা েদখেত পাই কীভােব লk লk আিদবাসী 
ঔপিনেবিশক pভুেদর েদিশ য় েসবকেদর কােছ তাঁেদর জিম 
হািরেয়েছন। িবেদিশ শাসকরা আিদবাসীেদর মেধয্ খঁুেজ েপল 
সsা েমর িবরাট মজুদ, আর েদিশ  েশাষকরা, শাসকীয় 
মদেত েকেড় িনল তােদর জিম। । 

েয gােম আমার জn ও বেড়া হওয়া তার ৯০% েলাক-ই 
আিদবাসী– সাঁওতাল ও মুnা। সাঁওতালরা এ gােমর পtন 
কেরন। মুণ্ডারা অনয্ এক gােম অ-আিদবাসীpবঞ্চকেদর 
কােছ সবর্s হািরেয় এ gােম বন েকেট বসত গেড়ন। 
িকnt, gাম পtেনর িকছুিদেনর মেধয্ই অ-আিদবাসী — 
আিদবাসীেদর ভাষায় িদk- েদর আগমন। gােমর পুরেনা 
নিথ ও েমৗিখক ইিতহাস েথেক জানেত পাির েসখানকার সব 
জিমই িছল আিদবাসীেদর, িকnt আজ তার ৭৫% ই েবহাত। 
বতর্মান ঝাড়খেণ্ডর সাঁওতাল পরগ্ণার এক gােম টানা এক 
বছর থাকার সুেযাগ ঘেটিছল। েসখােনও এক ই কািহিন – 
জিম ৈতির কেরিছেলন সাঁওতালরা, িকnt েভাগ করেছ িদkরা 
– বীরভূম েথেক যাওয়া এক bাhণ িpবােরর হােত েস gােমর 
উবর্র জিমgেলার pায় পুেরাটাই। ওিডশার রায়গড়া েজলার 
কািশপুর থানায় েদখলাম এক bাhেণর হােত এক হাজার 
একেররও েবিশ জিম – পুেরাটাই পরজা ও খণ্ড আিদবাসীেদর 
কাছ েথেক ঠিকেয় েনওয়া। েয িতন জায়গার কথা বlাম, সব 
ক’টােতই একেশা বছেরর  বয্বধােন s-িনভর্র আিদবাসীরা 
হেয় উেঠেছন মজুির- েমর উপর িনভর্রশীল, জীবন-
জীিবকা অিনিশ্চত। অবশয্, এgেলা জানবার জনয্ বয্িkগত 
অিভjতার pইেয়াজন েনই – হাজার হাজার সরকাির নিথ 
েথেকই এgেলা ভালভােব জানা যায়।

জনিবনয্াসগত পিরবতর্ন
ভূিমহীনতার একটা pতয্k pভাব পেড়েছ জনিবনয্ােসর 
ওপর। আিদবাসীেদর s-ভূিম েছেড় দূর িবভঁূইেয় িগেয় 
িঠকানা িনেত হইেয়েছ। সাঁওতাল পরগনা, েছাটনাগপুেরর 
লk লk আিদবাসীেক gাম-জংগল-ঝণর্া েছেড় চেল 
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েযেত হল আসােম, উtরবেঙ্গ। আবার জিমর মািলকানা 
বদেলর মধয্ িদেয় আিদবাসী এলাকাgেলােত এেস জেড়া 
হেত লাগল অ-আিদবাসীরা। ১৮৫৬ সেন কলাহািণ্ডর 
জনসংখয্ায় আিদবাসীরা িছেলন ৬৩ ভাগ; আজ েসটা 
বদেল দাঁিড়েয়েছ ৩৩-এ। েছাটনাগপুর-সাঁওতাল পরগণা-
েমিদনীপুর-পুrিলয়া-ময়ুরভঞ্জ সবর্t আিদবাসীেদর িনমর্ম 
pািnকীকরেণর অসহনীয় অিভjান। 

উেcদ
এর পর আসেলা উnয়েনর নাম কের সবর্নাশা উেcদ। 
ওয়াlার ফানর্ােnজ সহ অেনেকরই গেবষণায় েদখেত 
পাওয়া যােc কীভােব লk লk আিদবাসীেক তাঁেদর বসত 
ভূিম েথেক েজার কের তািড়েয় েদওয়া হেc – েকাথাও 
বাঁধ, েকাথাও খিন, েকাথাও বা পযর্টন িবলােসর মধয্ িদেয় 
উnয়েনর ছdেবেশ লুnেনর মহা আেয়াজন। এ উnইয়েনর 
যাঁতাকেল সব েচেয় েবিশ যাঁরা িপষ্ট হেcন, তাঁরা হেcন 
আিদবাসীরা। একটা সমীkার িহেসেব, উnয়েনর নােম উেcদ 
হওয়া মানুষেদর ৪০% ই হেcন আিদবাসী – অথচ েমাট 
জনসংখয্ায় তাঁেদর অংশ মাt ৮ ভাগ!        

১৯৫৬ সেন ৈতির হল ময়ুরাkী নদীর ওপর বাঁধ – 
সাঁওতাল পরগনার ১৪৪ সুফলা েমৗজােক জlg কের। েস সব 
gােমর আিদবাসীরা বাধয্ হেয় বসত গড়েলন বীরভূম-dমকা 
সীমােnর ঊষর ভূভােগ। সmৎসর যাঁরা চােষর ধােন ভাত 
েখেতন তাঁরা রাতারািত পিরণত হেলন অনাহারী, অধর্াহারী 
িদনমজুের। একই িনেষ্পষেণর গাথা শুনেত পাওয়া যায়, 
কলাহািnর ইndাবতী বাঁেধর তলায় চাপা পড়া আিদবাসীেদর 
sয়mর অথর্নীিতর sৃিত-েরামnেন : “নুন আর কাপড় ছাড়া 
আমােদর িকছুই pায় িকনেত হতনা। ধান, েছালা, মুগ, 
সbী-র অেঢল সmার িছল। আর িছল গr, শুেয়ার, মুগর্ীর 
পাল। আর আজ আমরা িভখাির”,  েkাভ উেg িদিcেলন 
পােডপাদেরর শয্াম ঝিডয়া। 

উnয়ন শুধু তাঁেদর s-গৃহ েথেক উৎখাতই কেরিন; েকেড় 
িনেয়েছ তাঁেদর অরণয্, নদী,  িবপুল pাkিতক সmদ। “জিম 
েগল, জংগলও েগল, মান-সmান েগল” শয্ােমর আেkপ শুধু 
পােডপাদর নয়, েশানা যােব ভারেতর আিদবাসী kটীরgেলার 
pিতিট েকােণ। কেপর্ােরট েলােভর কােছ তাঁেদর িবসজর্ন 

িদেত হইেয়েছ ৈজিবক িনরাপtা, মানিবক সmান। 
িtপুরার উদাহরণ েদখা যাক : একদা রােজয্র জনসংখয্ার 

dই tতীয়াংশ আিদবাসীরা আজ েসখােন সংখয্ালঘু; েসই 
সংেগ তাঁরা হািরেয়েছন তাঁেদর জিম ও সুফলা pkিত। 
আিদবাসীেদর হারােনা জিমর পিরমাণ িতন লk একর।    

আিদবাসীেদর মেধয্ চািপেয় েদওয়া অপরেtর আর এক 
নমুনা েদখা েগল পিশ্চমবাংলার বkাদূয়াের : ১৯৯২ সােলর 
এক েভাের তাঁেদর জীবেন অকsাত েনেম এল েঘার অমািনশা 
: বনিবভােগর আেদেশ পাহােড়র সব কমলাবাগান েকেট 
েফলা হল। কমলাবাগান েথেক পাওয়া আিথর্ক sিনভর্রতা 
হািরেয় ডুকপা আিদবাসীরা পিরণত হেলন মজুের। েকন কাটা 
হল কমলাবাগান? এক ডুকপা-র কথায় : “সরকার আমােদর 
বলিছল িনেচ েনেম এেস সবাইেক এক জায়গায় থাকেত। 
িকnt, তা কী কের হয়? আমরা জn জn ধের এ-পাহােড় 
অ-পাহােড় বাস কের আসিছ, আজ যিদ বলা হয় েতামােদর 
রহন-সহন বদেল েফলেত হেব, তা আমরা কী কের করব, 
েকনইবা করব? িকnt সরকার ্সবর্শিkমান – েজার খািটেয় 
আমােদর বােগ আনেত চাইল।“ 

েদশাnেরর চলমান ইিতহাস
এ সেবর সংেগ চলেছ েদশাnেরর িনরবিcn pবাহ। 

দেল দেল আিদবাসী s-gাম, s-গৃহ েছেড় েকবল ভােতর 
িনশ্চয়তার জনয্ পািড় েদন দূর েদেশর শষয্েkেt বা 
অনয্ানয্ কােজর জায়গায়।  কিঠন েস যাtা, ভীড় বােসর 
িভতর িপষ্ট হেত হেত কােজর জায়গায় েপৗেছােনা। বােসর 
মেধয্ আিদবাসীেদর নারীেদর িনযর্াতেনর এবং িনযর্াতন সেয় 
যাওয়ার সিঞ্চত অিভjতা, কামর্েkেtও একই উৎপীড়ন। 
েবিশ দূের যাওয়ার দরকার েনই : েয েকােনা ধান েরায়া-
কাটার মরসুেম বধর্মান-hগিল-র gামgেলােত, েস gােম 
যাবার বাস-ে ন অনয্ানয্ যানবাহনgেলােত েদখা যােব মানুষী 
মযর্াদার অবমাননার ভয়ংকর ছিব।  

েমৗিলক অিধকার হনন
এর সংেগ আেছ েমৗিলক অিধকার হনন। সারা েদশ জুেড় 
আিদবাসীরা িশkা, sাsয্, কমর্িনেয়াজেনর অিধকাgেলা েথেক 
বিঞ্চতেতা হনই। এর েচেয় বেড়া অিধকার হনন ঘেট তাঁেদর 
সাংিবধািনক মযর্াদার বঞ্চনায়। েযমন আসােম : এখানকার 
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চা-বাগান, এখানকার শসয্েkt, এবং আথর্নীিতক সমৃিdেত 
ঝাড়খণ্ড সাংskিতক েktা েথেক আসা আিদবাসীেদর 
অবদান িবপুল। অথচ, এ রােজয্ তাঁরা তফিসিল জনজািত 
(এস-িট) মযর্াদা পাননা। কারণটা ে িণগত – এ মযর্াদা 
েপেল সাংিবধািনক রkাকবচgেলা বয্বহার কের অnত 
একটা অংেশর আিদবাসী িনেজেদর জীবনযাtার মান 
বাড়াবার সুেযাগ পােবন, িকnt েসটা েপেল অিবশব্াসয্ সsা 
মজুিরেত  চা-বাগােন কাজ করেব েক? সরকার, sষ্টত, 
অসিময়া শাসকে িণর পেk, বা তােদরই pিতভূ। এর 
উপর আেছ কথায় কথায় ঝাড়খিণ্ড আিদবাসীেদর উপর 
সরকাির মদেত আসােমরই েবােডােদর মেতা িকছু আিদবাসী 
েগাষ্ঠীর অকlনীয় িহংসা – গত শতাbীর ভারেত আসােমর 
েকাকরাঝাড় েজলায় লk লk সাঁওতাল েবােডা জঙ্গীেদর 
হােত pাণ হারান, gােমর পর gাম উজাড় কের েলােকরা 
পালােত বাধয্ হন শরণাথর্ী িশিবের। 

কী ভােব েদখব 
আিদবাসী pশ্নটােক কীভােব েদখব? সাধারণত আিদবাসী 
pশ্নটােক েযভােব েদখা হেয় থােক তােত েশাষেণর িবেরািধতার 
কথা বলেলও  আসেল তা শাসকীয় অবsানটােকই দৃঢ় 
কের।  েযমন, অ-আিদবাসী িবdান বা রাজনীিতক মহেল 
pায়ই আিদবাসীেদর উnিতর জনয্ খুবই েজার েদওয়া হেয় 
থােক। সমসয্াটা হল, আিদবাসীেদর উnিতর কথাটা ভাবা 
হয়, তাঁেদর pিত এক kপাবষর্ী মেনাভাব েথেক : “ওেদর 

জনয্ িকছু করেত হেব”- এই অপরেtর pভাব একিদেক 
েযমন দৃিষ্টেক আcn কের, েতমিন অনয্িদেক আিদবাসীেদর 
সেঙ্গ অনয্েদর ঐিতহািসকভােব গেড় ওঠা দূরtটােক বািড়েয় 
েতােল। আিদবাসীরােতা অনয্েদর সহ-নাগিরক; আধুিনক 
িশkা, িবjান, sাsয্-পিরচযর্া, ইতয্ািদ নানা বয্াপাের তাঁরা 
েয অনয্েদর েচেয় িপিছেয় আেছন তার কারণটা সুেযাগবঞ্চনা 
– তাঁরা েসই সুেযাগ পানিন। েস সুেযােগর জনয্ একেযােগ- 
সহ-নাগিরকেtর েবােধ – লড়াই করাটা েযমন একটা 
কাজ, েতমিন আবার আিদবাসী িবেশব্ ছিড়েয় থাকা নানান 
সাংskিতক-দাশর্িনক সমৃিd েথেক ভারতবষর্ েয েscায় 
বিঞ্চত হেয় রেয়েছ, েসই আcn-দৃিষ্ট বঞ্চনা েথেক িনেজেদর 
মুk করাটাও একটা pধান কতর্বয্। মুণ্ডাির ভাষায় আেছ ১৪ 
খেণ্ডর এিnেkােপিডয়া, সাঁওতািল ভাষার অিভধান সংকিলত 
কের েলেগেছ ৫টা খণ্ড, এ সব সমােজ গণতnt সmেকর্ ধারণা 
সুউc দাশর্িনক ভাবনা ও অনুশীলেনর  pিতফলন। আমরা 
শুধু তাঁেদর েদব, েনবনা িকছুই এেত েযমন অ dা আেছ 
েতমিন আেছ মূঢ় আt-pবঞ্চনা। পারsিরকতার অনুশীলন 
ছাড়া আিদবাসীেদর িবrেd সংঘিটত অিবচার-অতয্াচারgেলা 
েযমন দূর করা যােবনা, েতমিন ভারতবষর্েকও pkতপেk 
মুk-sাধীন এক েদেশ উtীণর্ করা যােবনা। শুকরা জািন-
র েদবতার তার pিত মুখ িফিরেয় েনওয়াটােতা আসেল 
ভারতবেষর্র এক মহাসংকেটর িচh : সমানুভূিতর অনিst। 
েস অনিsেt  শুকরা জািন যতটা dভর্ােগয্র িশকার েদেশর 
dভর্াগয্ও িঠক ততটাই। 
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সংখয্ালঘু আসেল খুব আেপিkক একটা শb- বstত একটা 
িনমর্াণ। অপর - েসখােন একটা সামিgক দশর্ন। খণ্ড েবাধ 
েসখােন আরও কম। আরও ভােলা হয় – অনয্জন – বলেল।

kমতাতnt সবসময় েয সংখয্া িদেয় ভােব এমনটা নয়। 
এইটা ‘আিম’ আর rest of the world েহােলা ‘অপর’ – এই 
েহােলা তার ভাবনাটা। তার আঁেতর কথাটা। শুধু সংখয্া িদেয় 
িনিমর্ত দশর্নতেtt খণ্ডভাবটা অসুিবধাজনক। আেগ েথেক 
েযন িঠক করা হেয়েছ েয এইরকমটা হেব। বািকটা তােত 
িফট করােনা। এেত sাভািবকতা িবিঘ্নত হয়।

েলিs িসেlার – Yellow Woman িসিরজ েথেক িকছু 
ভাবনা এেস েদখা েদয়। েসখােন বলা হেয়িছেলা – আমরা 
বাঁিচ বেয় চলা গেlর েsােতর মেধয্। Stories are what we 
have। আসেল যখন আমরা ভুেল যাই আমােদর pবহমান 
বাsবতা – ইিতহাস, েবঁেচ থাকা তখন what stories we 
have ভুেল িগেয় িশকেড়র উপাখয্ান েথেক সের িগেয় 
তখনই kমতাতnt আমােদর িদেয় নtন গl বানায়। আমরা 
েসটাই বলেত থািক। এইটাই kমতা সব সমেয় েচষ্টা কের, 
িনেজর একটা নtন গl ৈতির কের। পুেরােনা সেতজ, 
সহজ বহমানতােক ভুিলেয় িদেয়। তার ওপের িsমেরালার 
চািলেয় িদেয়। শাn ভােব েযেকােনা বড় লড়াই লড়েত েগেল 
pাkিতক উপকরণgেলা খুব দরকাির। েসইটা এই গlgেলা 
খঁুেজ পাওয়া, বলেত এবং শুনেত পারার মেধয্ আেছ। বলা 
বাhলয্ – kমতাতেntর কােছ েসটা gহণেযাগয্ নয়। 

সংখয্াgr- গণতেntর কাঠােমার অংশ- এবং একটা tool 
িবেশষ। ে েমর মেধয্ থাকা অথবা না থাকা – এইিদেয়ই 
একটা িনমর্াণ pিkয়া। ৈমিথিল নয় িহিn । মুসলমান নয় 
িহnু। এইভােবই একটা pিতিনমর্াণ এবং িনমর্ােণর একটা 
kৎিসত এবং kিtম ৈdততা ফুেট ফুেট ওেঠ। 

শেbর pাণ থােক। িনজর্ীব পদাথর্ নয় এরা। অথচ 
এই সংখয্ার লঘু এবং gr জাতীয় pেয়ােগ শেbর একটা 
pাণহীনতা আবাহন করা হেc। েডােমিsক ভােয়ােলn, 
নারী িনযর্াতন জাতীয় শেbও এইটা হয়। সংখয্াgr মােনই 

সংখয্ালঘু pstত এবং িচিhত, এবং উেlাটাও। এই সব 
শেbরা বড় মৃত। ভােলা লােগনা এেতা মৃত শbেদর। এরা 
িকছু েবাঝায় না। এরা আসেল পাওয়ােরর িডজাইেনরই 
একটা পাটর্। 

জয়ািদর েলখা –উnয়ন এবং ঘেরর লkী, যেশাদািদিদ 
জাতীয় গেlও উেঠ আসেছ অিতেরকহীন একটা অপরতেntর 
বাsবতা। দািগেয় েদওয়া েলেবল বিহভূর্ত , অনয্ আর এক 
উপsাপনা। সািহতয্েবােধর হাত ধেরই মানিবক মমর্েবাধ 
জাgত হওয়া সহজ। েকােনা িনগূঢ় তেttর িবশাল চচর্ার 
েথেকও এই বহমান সািহতয্েবাধ জয়ািদর হাত ধেরেছ অেনক 
সহেজ। অেনক লড়াইেয়র রসদ জুেটেছ সািহতয্পিরkমার 
তপতেপ শব্াস pশব্াস েনওয়া গিতপেথ।

অপেরর েথেকও অনয্জন শেb এই একৈরিখক িচhায়ণ 
েযন আরও উষ্ণ। আরও pাণময়। অেধাগত এবং pািnক 
জাতীয় পিরভাষােতও েযন তttিবদ িনেজ ে েমর বাইের। 
দূর েথেক েদখা , এবং একদমই িনপীিড়েতর পােশ না থাকা। 
এেত তtt হয়েতা আড়ষ্টভােব দাঁড়ােত পাের। িকnt তািttক 
িনেজ িনপীিড়েতর েথেক চেল যান দূের এবং kমতাতেntর 
সহজ লk হেয় ওেঠন িতিন। িনেজরই অজােn kমতার 
েঘরােটাপ িগেল খায় তাঁেকও। ে েমর সীমােরখা ৈতির 
হওয়ার িদেনই শুr হয় এই িনেজেক হািরেয়টাও।

Howard Fast এর The Large Ant গেlও েদখা যায় এই 
রকম এক kমতাতেntর িনমর্ােণর গিতপথ। শুধু অনয্রকম 
েদখেত বেলই মের েযেত েহােলা িকছু বড় বড় শাn এবং 
অkিতকারক িপঁপেড়েক। তােদর অপরাধ িছেলা েয pচিলত 
িপঁপেড়েদর সােথ তােদর সাদৃশয্ িছেলানা। অেচনােক েদেখ 
মানুেষর sাভািবক pিতবতর্িkয়া তােদর খুন করেত বাধয্ 
করায়। kমতার েযেকােনা রকেমর আঘর্াণ এই pিতবতর্ 
িkয়াgেলােকই ৈতির কের চেলেছ গভীর িনপুণতায়। kমতা 
েকােনা িভnমেতর ভাবুকেদর পােশ চায়না। হয় েকউ kমতার 
সােথ বা িবপেk।

নকশাল আেnালেনর ইিতহােসও েসটা েদখা যায়। েকউ 

অপেরর দশর্ন — অনয্জেনর িনমর্াণ
জয়া িমেtর ও অিভেষক সরকােরর কেথাপকথেনর অনুিলিখত িনযর্াস
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পােশ এেস িকেশার, িকেশারী, যুবক , যুবতীেদর সােথ 
ডায়ালগ শুr কেরন িন েয েতামরা কী চাও? িক েতামােদর 
তtt? শুধুই চেলেছ তাঁেদর িবrেd kমতা তেntর kমতা 
pদশর্ন। তথাকিথত সুশীল সমাজও িচেন িনেয়েছ kমতা 
তেntর হাওয়ােক , েসই হাওয়ার চািহদােকও। িমিশেয় 
িনেয়েছ িনেজেক খুবই sাভািবক pিkয়ায় েসই হাওয়ায়।

  েsেটর সােথ িমেশ েযেত চাওয়ার pবণতা সবর্tpশারী। 
দূর দূর সmেকর্ও মানুষ খঁুেজ চেল রা ীয় আমলা 
িকmা kমতাসীন েকােনা বয্িktেক। এই কাঙালপনায় 
অpেয়াজনীয় হেয় ওেঠ বািক সবিকছু এবং বািকরা। এবং 
এইখােনই অপর/অনয্জেনর অিst িচিhত হেয় চেল। এই 
িনমর্াণ আপাত এক sাভািবকতার ছdেবশ পেড় িনেত িশেখ 
যায় খুব তাড়াতািড়। 

শুধু সংখয্ালঘু বা সংখয্াgr তেttর পিরভাষায় 
kমতাতেntর এই অিভমুখ এবং গিতপথ সামিgকভােব , 
পিরপূণর্ ভােব েবাঝা যায়না। আজ েমাদী সরকােরর মেধয্ 
নtন ইিতহাস িনমর্ােণর েয pবণতা েদখা যােc, েসটাও িকছু 
নtন বst নয়। এই িনমর্ােণর ইিতহাসও ততটাই পুেরানাও 
যতটা পুেরােনা আধুিনক রা েকিndক kমতার কাঠােমাgেলা। 

kমতার sরিবনয্ােসর একটা দীঘর্সূিtতা আেছ। 
উৎপাদেনর িবিবধ pিkয়া এর সােথ জিড়ত। kিষিভিtক 
সমাজ এবং পশুপালক সমােজর সংঘাত এবং িমলেনর মেধয্ 
িদেয়ই sের sের আধুিনক kমতার িবনয্াস এবং পযর্ায়gেলা 
ৈতির হেয়েছ। আশা এইটাই েয হয়েতা পৃিথবীবয্াপী এই 
kমতার sর িবনয্াস, তার আsালন, তার িহংsতা এবং 
েলাভ েযেহt sাভািবক নয় তাই এর sািয়t িনশ্চয়ই pেশ্নর 
মুেখ পেড় েভেঙ্গ পড়েব। ইউেরােপর কেলানীতেntর েপষেণ 
েযভােব যা যা পৃিথবী জুেড় িবপযর্s হেয়েছ তােতও িচিhত 
করা যায় এক অপর বা অনয্জেনর িনমর্াণ pিkয়ােক। 

চা বাগােনর িমক ,খাদান িমক,নীলচাষী এবং এমন 
হাজার হাজার ‘অপেরর’ ঘােম-রেkর ওপেরই ‘সভয্তার’ 
বকলেম চেলেছ kমতা তেntর রথ। হতাশ হেত হয় েসইভােব 
ঋিtক ঘটক ছাড়া আর েকােনা বাঙ্গািল sষ্টার হাত েথেক 
েদশভােগর েবদনা,িবষণ্ণতা,আেkাশ এবং রােগর বিহঃpকাশ 
হেত েয েদখা যায়না। এও েসই kমতাতেntর হাওয়ার েঝাঁক 
বেট। যােত সহেজই িমেশ যায় , েযেত থােক সমােজর 
অংশgেলা। পঞ্চাশ ,ষােটর দশক জুেড় সািহতয্পেথর 
নীরবতাও ভয়ানক মমর্sশর্ী এক েবদনা। উdাst নামক এক 
ভয়াবহ েবদনাদায়ক শেbও ধরা আেছ েসই ‘অনয্জন’এর 
ধারণা। 

  kমতাতnt িবনয্ােসর েয কাঠােমাgেলা আজেক 
চালায় পৃিথবীেক েযমন রা  বা কেপর্ােরটতnt তােদর ভােলা 
কের বুেঝ িনেত েগেল এবং অn-ভণ্ড-িহংs-ধূতর্ kমতার 
মুেখামুিখ মহড়া িদেত েগেল েয িবপুল িনিদধয্াসন এবং 
মানিসক শিk দরকার পড়েব তােত pেয়াজনীয় পােথয় 
হেয় েদখা িদেত পাের – গাnীজীর দশর্ন। রা  নয় sেদশ। 
আমরা এবং অনয্জন নয় , মানিবক একt খঁুেজ েপেত েগেল 
েগাপনীয়তাহীন এক pিkয়ার pেয়াজন আবশয্ক। এর 
pাকমেডল পাওয়া কিঠন। ইিতহােস িবরল। তাই ািn এবং 
ভুল অিনবাযর্। শুধু েসইটােতই তাই েঠেক েগেল চলেব না। 
ভুল েথেক িশেখ েনওয়া যায়। পেথর সnােন এটা জrির 
অংশ।

  গভীর সংকেট মন িদেয় খঁুজেল পেথর সnান পাওয়া 
যােব বেল িবশব্াস রাখা চাই। পেথর সnান পাওয়া না েগেলও 
গভীর ভােব ভাবাটা, েভেব চলাটা জrির। পথ না েপেলও 
ভাবনার sষ্ট অবয়ব পাওয়াটাও একটা িবেশষ লাভ। 

৬-িডেসmর-২০১৭
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সংখয্ালঘুর গl 

যিদও এই গlgিল গlই, িকnt এেকবােরই অিভjতারিহত কlনাpসূত িক? আমরা জািননা, েকান লাইন েথেক বাsবতার 
শুr েকান সীমােn শুr হয় গl।  শুধু এটুk জািন, েয এই সংখয্ার শুr ধারািববরণী িদেয় েশষ গেl। শুধু েকানটা 

অবাsব এইটুk জানা েনই। 
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সবাই দািড়টা কািমেয় েফলেত বলেছ।
চাকির করার সমেয় যখন অিফেসর কােজ মুmাই েথেক 
সমেয়-অসমেয় পিশ্চমবেঙ্গ যাতায়াত শুr করলুম, তখন 
দািড় িছল না। চািষ-তাঁিত-েজেলেদর হাল েফরাবার জেনয্ 
কী-কী করা যায়, েস-সব েখাঁজখবর িনেত তােদর কােছিকছু 
জানেত চাইেল, বাংলােতই জানেত চাইtম, জবাব পাওয়া 
েযত না িঠক মতন। jান েযাগাড় করব, তা নয় এেকবাের 
েবাকচnর হেয় িফরtম।

অিফেস হাই-আমলারা সবাই খাpা। সুbhিনয়াম তািমল 
হেব তথয্ েযাগাড় করেছ, তারাপুরকর মারািঠ হেয় সিঠক 
pিতেবদন বানােc, খাnা পাঞ্জািব হেয় চাষআবােদর খাঁিট 
খবর আনেছ, আর আিম বাঙািল হেয় বাঙািলেদর কাছ েথেক 
িঠকমতন বয্াপার-সয্াপার েজেন আসেত পারিছ না। আমার 
িনেজর বাপ-েচােdাপুrেষর সািকন, অধচ েসখােনই গাড্ডুস 
মারিছ। অনয্ রাজয্gেলায় যখন যাই, েসখােন েতা েলােক 
িদিb আমার িহিn-ইংেরিজ িখcিড় বুেঝ যায় আর হাত-পা 
েনেড়, অঙ্গভিঙ্গ  কের, হাফিহিn-হাফমাtভাষায় যা-যা- 
বেল, পয্ােড টুেক িনেয় যখন িরেপাটর্ জমা িদই, ঞয্ােনিজং 
ডায়েরkর আেগকার কােলর bাhণেদর মতন সাধু সাধু বেল 
শাবািশ দয্ান। অবশয্, ইংেরিজেত।

পিশ্চমবেঙ্গর অয্াসাইনেমn েপেল তাই এিড়েয় যাই। 
যিদও পিশ্চমবাংলায় থাকা-খাওয়া সsা বেল িটএ-িডএ 
েথেক অেনক টাকা বাঁিচেয় আনা যায়। িকnt কী আর করা। 
অপদােথর্র বদনাম েথেক পদােথর্র েলাকসান েসায়াটা েবটার।

—-বাঙািলরা েবাধয় েতামায় িবিলভ কের না। বেলিছল 
সুিবমল, মােন সুিবমল বসাক, ও বছর িতিরেশক আেছ 
পিশ্চমবেঙ্গ, ঘুেলিমেল েগেছ।

— আের িদনাজপুের আর মুিশর্দাবােদর gাম েতা েদেখিছ 
িবহাির-অধুয্িষত। যখন পািটর্র কাজ করtম, ওসব অঞ্চেল 
অেনক ঘুেরিছ। আপিন ওসব জায়গায় টুয্র িনেcন না েকন? 
িবশব্িজত েসন উপেদশ িদেয়িছল।

িবশব্িজত কমুয্িনs বেল সুিবধা করেত েপেরিছল। আমার 

েতা েকােনা ইষ্ট েনই।
ঠাkমা েছাটেবলায় বলেতন, ইষ্ট dরকম হয় ের, যা চাই 

তা যামন ইষ্ট, েতমিন যা চাই না, তাও ইষ্ট। নইেল ইঁটেক 
ইষ্টক বলেব েকন, হিরমটরেক ইষ্টমালা বলেব েকন, বল?

আিম েতা এটাও জািন না েয কালী, িশবঠাkর, grঠাkর, 
যার নামই েলােক জপুক, মালাটােক েকন হিরমটর বেল।

আিম েদেখিছ মাdিলেকও বেল ইষ্ট। কলকাতা েথেক 
েযসব kাকর্ আর জুিনয়ার অিফসার াnফার হেয় আসত, 
তারা মাdিল আর মাকর্স সেঙ্গ আনত। তারপর ভাল ইষ্ট-
খারাপ ইষ্টর মাঝখােন চটেক েযত।

কলকাতায় অেনকেক েদেখিছলুম, েটির ঈগলটন িদেয়, 
ে ডিরক েজিমসন িদেয় চটেক যােc। ে ডিরক েজিমসনটা 
ওেদর েসভােব চটকােc, িঠক েযমন জব চাণর্কটা ওেদর বাপ 
হেয় চটেকিছল। েটির ঈগলটানটাও েতা একটা গাধা। েমাlা 
নািসrিdেনর গাধা।

েমাlার কথা মেন পড়ায় দািড়র আইিডয়াটা এেসিছল। 
সুরিজৎ েসন েমাlা নািসrিdন িনেয় গেবষণা করেছ।ঔ ও 
বলিছল, েমাlা নািসrিdন নােম আদেপ েকউ িছল িক না 
ডাউটফুল। গlgেলা tিকর্র েলােকরা বািনেয়িছল। tিকর্রা 
আসেল েমােঙ্গািলয়া েথেক িগেয় জায়গাটা দখল কেরিছল 
বেল েলােক ভােব েমাlা নািসrিdেনর দািড়েত িশবাজী 
বাঁড়ুেjর মতন দশবােরা গাছা tলনামূলক cল িছল। 
আসেল েমাlা নািসrিdেনর গl চািরেয় েলােক অেটামান 
সাmােজয্র আেগর cটিক-দািড় খিলফােদর আkমণ করত। 
সরাসির আkমণ করেল েতা খিলফােদর পািটর্ েপাঁেদ বাঁশ 
কের েদেব। তাই দাও েধালাই গl িদেয়।

দশবােরা গাছা হেলও েমাlা নািসrিdেনর দািড় িনশ্চই 
িছল। আর তার িছল একটা সুপার-ইnািলেজn গাধা। 
েসািভেয়ত েদেশ ভয্ােলনিতিনিভচ েpখানেভর পর ঝানভ 
নােম এক সুপার-ইnািলেজn গাধা িছল েযমন, িঠক েতমিন, 
hবh, অিবকল িbেটেনর অমন গাধা েটির ঈগলটন আর 
ইউেরােপর অমন গাধা ে ডিরক েজিমসন। বাদািম েহাক 

িমিহকার জnিদন
মলয় রায়েচৗধুরী
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বা শাদা, গাধারা িচরকাল গাধােদর দেল টােন। একটা গাধা 
চয্ােভাঁ-চয্ােভাঁ করেল অনয্ গাধারাও চয্ােভাঁ-চয্ােভাঁ আরm 
কের েদেব।

েমাlা নািসrিdেনর িনশ্চই দািড় িছল। েলিনন আর 
sয্ািলেনর যিদ অমনধারা দািড় থাকত, তাহেল আজেক 
pিথবীর এ-দশা হত না।

েগাপাল ভাঁেড়রও দািড় িছল, জােনন েতা? ওর হাওড়ার 
gােম মুিড়-নারেকাল েখেত-েখেত েসিদন অরিবn pধান 
বলল। ওর মেত েগাপাল আসেল নািপত িছেলন েতা, তাই 
উcবেণর্র েলােকরা ওনার নােম ভাঁড় জুেড় িদেয়েছ; সুkমার 
েসন েতা অিstই নাকচ কের বেলেছন েয আসেল গlgেলা 
রাজা kষ্ণচেndর পাশব্চর েদহরkী বাগিবদগd শংকরতরঙ্গ 
মহাশেয়র ৈতির। বুঝুন ঠয্ালা  অয্াগবার। েয-গlgেলা 
kষ্ণচেndর এসটয্াবিলশেমnেক tেল আছাড় িদেc, তােক 
বেল িকনা gাময্ আর অশ্লীল। আের বাবা, সাবঅলটানর্ 
কাউnার-িডসেকাসর্ অমন হেব না েতা িক শhের আর 
েশকড়হীন ভাড়ােটর নয্াকািচিtর ফয্াnাফয্াচাং হেব?

সাবঅলটানর্ বেল অরিবn গেবর্ টইটুmbর। বেল, আিম 
হলুম মািহষয্, বুঝেলন েতা?

তা িঠক। আমার যখন দািড় িছল না, পিশ্চমবাংলায় 
অিফেসর কােজ gােমগেঞ্জ িগেয় িক েগােলাকধাঁধােতই না 
পেড়িছ। েযমন অেনকটা এরকম।

— আপনার নাম েতা িনমাজ খাঁ, তাই না? েসনসাস 
িরেপােটর্ েদখিছ এ-গাঁেয় সাতাশটা পিরবার। আর কাউেক 
েদখিছ না গাঁেয়। ঘরদালান সব ফাঁকা। সবাই েকাথায় েগেছ 
বলুন েতা? েহােসন মnেলর েতল-নুেনর েদাকান বn, 
ওর সামেনর মােঠ মসিজদ তালাবn! চাষআবােদর িকছু 
খবরাখবর জানেত চাইিছলুম।

— েকােনা কথা বলবিন বাবু। আরবাের এক বাবুেক বলার 
পর িতলডাঙার বাবুরা খুব েমেরেছল। দয্ােখন, হােত-পােয় 
কালিশেট পেড় েগেছ। জিমন নাই। dের খাটেত যাই। েস-
যাওয়াও বn কের েদেছ। েরাগজািড় হেল হাসপাতােলও 
েযেত দয্ায় না।

বাবু সেmাধেন বুেঝ িগেয়িছলুম আমার িকছু একটা েনই, 
যার দrণ আিম সুbhিনয়াম, তারাপুরকর, খাnার মতন 
সফল হেত পারিছ না। তবু, আেরক গাঁেয় িগেয় ভাবলুম এক 

মিহলার সেঙ্গ কথা বেল েদিখ, যিদ চাষআবােদর তথয্টথয্ 
পাই।

— আপিন েতা ফিরদা....
— না-না-না-না, আিম েকােনা কতা কইেবািন 

বাবু। আমার েমেয় ঝুির খাtনেক ওরা েটেন িলেয় েযেত 
েচেয়েছল। আিম বঁিট িলেয় েতেড় েযেত ওরা পালায়। পের 
এেস েমেয়েক েবদম মাের। েসিদনেকই আমার েকাল েথেক 
এই েছাট্ট ছয্ানােক েকেড় িলেয় যায় বাঁkড়ার জাংগােল। 
আমার জােয়রা িগেয় ছািড়েয় আেন। িতন িদন পর ওরা এেস 
বেল েতার েসায়ািম ঘের অsর লুেk েরেকেচ। েবর কের েদ। 
আিম িদেত পািরিন। শুধু চািষর ঘেরর নাঙল, কােs আর 
হাtিড় িদেয় িদ।

—  কােs-হাtিড় িদেয় িদেলন?
— আর েতা িকছু িছলেন। ওরা বলেল বnুক 

আেচ।আমরা গিরব। বnুক েকাতায় পাব? ওরা শুনেলিন। 
নজrল ঘুেমােcল। মািট েথেক ওেক হয্াঁচকা েমের েটেন 
িলেয় েগল। এবার আিম জােয়েদর সেঙ্গ িলেয় বেনর ধাের 
বাবুেদর আিপেস িগেয় পােয় পেড় েকঁেদ ছািড়েয় িলেয় এলাম 
ছয্ানােক। বাবুরা বেল ওর বাপ ওেnা দল কের। বংশ রাখা 
যােবিন। নুনুখান েকেট িলেব। তাই বােপর বািড় পাইেল 
এেসিচ।

এখন এসব কথাবাতর্া েথেক িক আমন ধােনর kিপং 
ইনেটনিসিট কয্ালkেলট করা যায়? িবঘা pিত ইনটারনাল 
েরট অব িরটানর্ িহসাব করা যায়? অপিটমাম কs েবর করা 
যায়? লয্াসেপয়াসর্ ইনেডk কষা যায়? কs-আউটপুট েরিশও 
েবর করা যায়? অথচ ভারত সরকার, িরজাভর্ বয্াঙ্ক, আই এম 
এফ জানেত চাইেছ।

ভাল হল েয সবর্জনীন ভাইরাল িফভাের আিমও আkাn 
হলুম। টানা ছুিট। দািড় গিজেয় েগল। হাত বুিলেয় দািড় 
আদর কির।

এই ফাঁেক, মুেখ েতা অফুরn হাই, েছেলেমেয়েক ওেদর 
েছাটেবলায় েয জুিনয়ার এনসাইেkািপিডয়া িকেন িদেয়িছলুম, 
তার ছিব েদেখ টাইমপাস। হাই tলেত-tেল দািড় খঁুিজ। 
নানারকম jানিবjােনর দািড়।

gr নানেকর দািড় িছল। িশখ ধেমর্র pিতষ্ঠাতা।
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িথrভাlুভােরর দািড় িছল। তািমল ভাষার সn কিব।
ছtপিত িশবািজর দািড় িছল। মারাঠা শিkর স্হাপক।
সুেরndনাথ বয্ানািজর্র দািড় িছল।  ইিnয়ান 

অয্ােসািসেয়শান অব কয্ালকাটার pিতষ্ঠাতা।
মাইেকল মধুসূদন দেtর দািড় িছল। অিমtাkর ছেnর 

উdাবক।
দাদাভাই নওেরািজর দািড় িছল। bিটশ পালর্ােমেn 

িনবর্ািচত pথম ভারতীয়।
িবেনাবা ভােবর দািড় িছল। ভূদান আেnালেনর েহাতা।
জামেশদিজ টাটার দািড় িছল। ভারতবেষর্ ইsাতিশেlর 

িদগদশর্ক।
রবীndনােথর দািড় িছল। বাংলা সািহেতয্ একমাt েনােবল 

পুরsার িবেজতা।
িযশুিখর্েsর দািড় িছল। ঈশব্েরর পুt।
কালর্ মাকর্েসর দািড় িছল। মাকর্সবােদর জনক।
আিকর্িমিডেসর দািড় িছল। ঘনt মাপার pথম িবjানী।
িলওনােদর্া দা িভিঞ্চর দািড় িছল। েমানািলসার িচtকর।
িসগমুn েয়েডর দািড় িছল। আধুিনক মনsেtর 

পথpদশর্ক। েহেরােডাটােসর দািড় িছল। মানুেষর সবরকম 
আেবেগর নাটয্কার।

টমাস কালর্াইেলর দািড় িছল। ফরািস িবpেবর িলিপকার।
কনফুিসয়ােসর দািড় িছল। িচেনর pথম ধািমর্ক ভাবুক।
েমােজেসর দািড় িছল। ঈশব্েরর দশটা িনেদর্শ েপেয় ইhিদ 

আইন বািনেয়িছেলন।
ািnস অব আিসিসর দািড় িছল। ানিসসকান 

bাদারhেডর pবতর্ক।
সেkিটেসর দািড় িছল। যুবসমাজেক নষ্ট করার তেtর 

অিভভাবক।
pয্ােটার দািড় িছল। িযিন বেলিছেলন েয যা শুভ তা-ই 

জীবন।
আয্ািরsটেলর দািড় িছল। আেলকজাnােরর িশkক।
ে ডিরক এেঙ্গলেসর দািড় িছল। কমুয্িনs ময্ািনেফেsার 

যুgেলখক আর দাস কয্ািপটাল বইটার সmাদক।

অgেs েরাঁদার দািড় িছল। ভাsেযর্ আেলাছায়া ধের 
রাখার আিবষ্কতর্া।

িজওভািন পােলিstনার দািড় িছল। ইউেরাপীয় েরেনসঁেসর 
সংগীতকার।

িপটার চাইকভিsর দািড় িছল। িসমফিন কিবতা আর 
বয্ােল সংগীেতর িবখয্াত rশ কমেপাজার।

বইটার রিঙন ছিবgেলা েদখা েশষ কের তndাcn িছলুম। 
হঠাৎ মেন পড়ল, আের, িফেদল কােstার েতা দািড় আেছ। 
িফেদল কােstা, েচ েgভারা ওনারা pথেম িবpব কের একনায়ক 
উৎখাত কেরিছেলন। িবpব করার সমেয় ওনারা মাকর্সবাদী 
িছেলন না। িবpব সফল হবার পর উিচত সরকসির কাঠােমা 
খঁুজেত-খঁুজেত ওনারা সমাজবাদী কাঠােমাটােকই সবেচ ভাল 
মেন কেরিছেলন। আেগ ওনােদর দািড় বড় হেয়েছ। পের 
িবpব। তারপর মাকর্সবাদ।

রািন pথম এিলজােবথ আর িপটার িদ েgট দািড়র ওপর 
টয্াk বিসেয়িছেলন। তবু েলােক দািড় রাখত।

তাই িঠক করলুম েয দািড়টা বাড়েছ বাড়ুক, আর কামাব 
না, শুধু ছাঁটব।

ফল হােত-নােত েপলুম।
অিফেস পা িদেতই অয্ািসsয্াn ময্ােনজার মীরা 

েবণুেগাপালন বলেল, হাই হয্াnসাম, ইউ লুক মািরকাটাির, 
িকপ ইট, েডাn েশভ, ইউ েsল লাইক অয্াbাহাম িলংকন।

নারীরা এরকম পুrেষর গn িনেয় িচnা কের েকন? 
িজেগয্স কেরিছলুম সুদিkণােক। সুদিkণা চেট্টাপাধয্ায়। 
বলেত পােরিন। েবাধয় ওর েকােনা পুrষ সঙ্গীর গnহীনতার 
কথা ভাবিছল।

টুয্ের পিশ্চমবাংলায় িগেয় pথঞ িদেনই েটর েপলুম 
আমার দািড়নিnত অবস্হাটা, যখন েজলার সরকাির 
অিফসাররা আমার সেঙ্গ ইংেরিজ আর িহিnেত কথা শুr 
করল। আিমও ইংেরিজ আর িহিn চািলেয় েগলুম।

এ েয েদিখ গােছ-গােছ কয্ানাির পািখ।
মাঠা-ঘােট েজেল-তাঁিত-চািষেদর সেঙ্গ িহিnেত কথা 

বিল। চাষআবাদ িনেয় pশ্ন কির। ওরা ভাঙা ভাঙা িহিnেত 
কথা বেল। িকnt যা-যা জানেত চাই িঠক-িঠক উtর পাই। 
এেkবাের বলবিন-বলবিন কের না।
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হাঃ হাঃ, েকউ বুঝেত পাের না আিম বাঙািল। যিদ জানত 
েয আিম বাঙািল, তাহেল েচেপ েযত। ভাবত আিম এই দল 
িকংবা ওই দেলর। এই েনতার ছায়াতেল িকংবা ওই েনতার 
পদতেল। এই ঝাnার ডাnাতািড়ত িকংবা ওই ঝাnার ডাnা 
কবিলত। এই দাদফার অয্ালেসিশয়ান িকংবা ওই কমেরেডর 
পেমরািনয়ান।

েলােক মাtভাষােক েয এত ভয় পায়, তা েতা দািড়র 
জেনয্ই বুঝেত েপেরিছলুম। দািড়টা আমার সেঙ্গ পামর্ােনnিল 
েথেক েগল। এখন দািড়টা কািমেয় েফলেত বলেছ সবাই। 
চাকির েথেক অবসর িনেয়িছ বেল নয়। অবসর িনেয়িছ েবশ 
ক’য়ছর আেগ। আহেমদাবাদ যািc বেল। আহেমদাবােদ 
দাঙ্গা শুr হেয়েছ। সবাই বলেছ েsশােন নামেতই মুসলমান 
েভেব কcকাটা করেব। অিজত েভৗিমক বলেল, আপিন েতা 
িসিনয়র িসিটেজন, কনেসশান পােবন, দািড় কািমেয় বাই 
এয়ার চেল যান, এয়ারেপাটর্টা েগালমাল এিরয়া েথেক dের, 
সাবরমতী নদীর ওপাের।

আমার ভািরভরকম শািল পাপা ওর েবানেক ওসকায়, 
েতারা করিছস িক, এই দাঙ্গার মােঝ েকউ যায়? দাঙ্গা থামুক, 
তারপর জামাইবাবুেক দািড় কািমেয় িনেয় যািব; tইও েবাকার 
মতন cিড়দার পের যাসিন েযন, তার ওপর tই িসঁdর পরা 
েছেড় িদেয়িছস, কতবার বললুম এটা েতার মুmাই নয়।

আcা ঝােমলা।
আমােক মুসলমান অবাঙািলর অিভনয় কের কাজ 

চালােত হেয়িছল। এখন আমার stীেক িহnু বাঙািলর অিভনয় 
কের কাজ চালােত হেব।

নাঃ, দািড়টা কামােনা যােব না। অnত আহেমদাবাদ 
েথেক িফের না আসা পযর্n। আহেমদাবােদ আিম আর 
আমার stী যািc নাতিন িমিহকার pথম জnিদন উদযাপন 
করেত। দাঙ্গা েহাক বা পাঙ্গা, েযেত আমােদর হেবই। িবেয়র 
সাত বছর পর েমেয়র বাcা হল। এখন নাতিনর জnিদেন 
ওর সেঙ্গ িগেয় একটু েখলব। েসই পঁিচশ-িতিরশ বছর আেগ 
যখন েছেল-েমেয় েছাট িছল তখন যা  েখেলিছ। কতকাল 
হেয় েগল বাcােদর সেঙ্গ েখিলিন। মহা ফয্াসােদ েফেল 
িদেয়েছ gজরািতgেলা। ওরা েতা গাছপাতা খায়। আমরা েতা 
মাছেখার। তাহেল ওরা খুনখারািপেত েনেব েগল েকন! আজ 
পযর্n েকােনা gজরািতেক েতা পরমবীর চk েপেত শুিনিন। 

খুেনাখুিনেক জনিpয় কের tলল কী কের! মুখয্মntী বলল 
আর দেল-দেল েলাক সারা gজরাত জুেড় মুসলমানেদর 
কcকাটা করেত লাগল, তা কখনও হয় নািক, যিদ না খুেনরা 
অেনকিদন েথেক আটঘাট েবঁেধ ষড় কের েতাড়েজাড় কের 
রােখ? আমােদর মুখয্মntী েতা েরাজই বলেছন, ‘এখনই কrন 
এখনই কrন এখনই কrন’, িকnt েকউ িক শুনেছ? পঁিচশ 
বছর ধের আটঘাট েবেঁধ ষড় কেরেছ েয kেটািট নাড়েব না । 
মুখয্মntীর কথা dকান িদেয় শুেন েপাঁদ িদেয় েবর কের েদয়।

েছাটকাকার সেঙ্গ েকাতরেঙ েদখা করেত িগেয়িছলুম। 
তা উিনও বলেলন, এখুন যাসেন, এখুন বানাসকাঁথা, 
সুেরndনগর, রাজেকাট, জামনগর, জুনাগড়, ভাগনগর, 
কc, গািnনগর, বুলসর, চািdকময় খুেনাখুিন চলেছ। েতার 
আবার দািড় েরেয়েছ। েতার বউও শাঁখা-িসঁdর পের না। পের 
যাসখন। dারকাটাও ঘুের আসেত পারিব। আমার হেয় পুেজা 
িদেয় িদস। আিম িগসলুম বছর পঞ্চােশক আেগ। েসামনাথ 
মিnর, শtrঞ্জয় পাহােড় ৈজনমিnর, উদওয়াড়ায় পািসর্েদর 
অিgমিnর, মেধরায় সূযর্মিnর, কেতা জায়গায় িগসলুম। 
এখুন েতা বােত কািহল হেয় বাইেরও েবেরােত পাির না। 
েতার কািকমাই সব কেc।

আিম বললুম, কী আর েদখব েঘাড়ািড্ডম, সারা জীবন 
েদেখ-েদেখ হাlাক হেয় েগলুম। এখন যািc নাতিনেক 
েদখেত। ওর pথম জnিদন। কেব পটল tলব তার িঠক 
েনই। ওর সেঙ্গ একটু েখলব। বাcার আগডুম-বাগডুম ভাষায় 
কথা কইব।

যাক, েছাটকাকা অnত দািড়টা কামােত বলেলন না। 
ঠাkদর্ার দািড় িছল। উিনশ-শতিক েরেনসঁিস দািড়। ঠাkদর্ার 
বাবার দািড় িছল। সুলতািন দািড়। আমার দািড়টা েতা েgা 
অয্াজ ইউ লাইক।

হাওড়া েথেক একটাই ে ন, ৮০৩৪ হাওড়া-আহেমদাবাদ 
এkেpস, রােত আটটা kিড়েত ছােড়, cয়ািlশ ঘnার জািনর্। 
সকাল পাঁচটােতই চেল এেসিছলুম, ছটা েথেক েমােড়-
েমােড় অবেরাধ আর বুকিনবািজর ঝুঠঝােমলা এড়ােত; কী 
একটা গণpিতবাদ আেছ েযন। েসেকn এিস pায় ফাঁকা। 
বাঙািল যাtী বলেত একটা এনিজও দল। আর িতনজন 
েগাpুেড় ভঁুিড়দাস gজরািত। মিহলা বলেত এনিজও দেল 
িতনিট উতল-হাওয়া যুবতী। gজরািতgেলা েযেত-আসেত 
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আমােদর উেdেশয্ কাঁচাপাকা ভুr েকাঁচকােc। আমার stী 
ওর জািনর্-ে স কােলাকােলা ফুল-আঁকা cিড়দারই পেরেছ। 
ওর িচরেকেল আশঙ্কা রােত ঘুেমাবার সময় শািড় েকাথায় 
উেঠ যােব িঠক েনই। কেলেজ হিক েখলার সময় েথেক ে েন 
cিড়দার পরেছ। অথচ হিক েখলত হাফপয্াn পের।

েsশােন ছাড়েত এেস শতদল দt বেলিছল, েসাজা 
আহেমদাবাদ না িগেয় এখান েথেক বেm, মােন মুmাই, তারপর 
dচার িদন মুmাইেত কািটেয় ওখান েথেক আহেমদাবাদ েযেত 
পারেতন। েসরকম বুঝেল মুmাইেত দািড়টা কািমেয় তারপর 
রওনা িদেতন। আপনার েছেল মুmাইেত আেছ, অসুিবধার 
েsাপ েনই। অবশয্ এই ে েন েযেত-েযেতই েতা হাওয়া 
বুঝেত পারেবন। রাsায় েবাধয় েগাধরা পেড়। েবগিতক 
বুঝেল ে েনই দািড়টা কািমেয় েনেবন। বউিদও িসঁdর-িটdর 
পের েনেবন।

ওেক বেলিছলুম েয েশিভংেসট চাকির করার টাইেম 
সাnাkrেজ েফেল িদেয়িছলুম। আর িসঁdর কােরার বািড়েত 
েকউ পিরেয় না িদেল েতামার বউিদ পের না।

শতদল বেলিছল, িলpিটক আেছ েতা? তাই িদেয় িসঁdর 
পের েনেবন।

gজরােত ে ন ঢুকেত, সুরাত ছাড়ার পর এনিজও দেলর 
এক যুবতী আর এক েpৗঢ় এেলন আমােদর সেঙ্গ গপেপা 
করেত। েকাথায় থািক, েকন যািc, েকাথায় চাকির কির 
ইতয্ািদ জানার পর েমেয়িট বলল, আংকল, আমােদর গািড় 
আসেব েsশােন, আপিন বলেবন, আমরা েসফিল েপৗঁেছ 
েদব, রায়ট অয্ােফেkড এিরয়াgেলার ময্াপ আমােদর কােছ 
আেছ।

বুঝলুম ওরা পয্ােসঞ্জার চাটর্টায় েচাখ বুিলেয় আমােদর 
কােছ এেসেছ। pেতয্ক বারই েদিখ পয্ােসঞ্জার চােটর্ সিললার 
নামটা ইংেরিজ আর িহিnেত শািকলা টাইপ কের দয্ায়। 
নােমর সেঙ্গ েচহারার িমল খঁুেজ েপেয়েছ।

ধনয্বাদ জািনেয় বললুম েয আমার জামাই ওর গািড় 
িনেয় েsশােন আসেব। সিললা েয শািকলা হেয় েগেছ েস 
ভুলটা ভািঙেয় ওেদর লjায় েফলা অনুিচত মেন হল।

dপুের ভাrেচ গপেপা করেত এেলন িতন gজরািতর 
একজন। আমার সmেকর্ যাবতীয় তথয্ সংgেহর পর আমার 
েমেয়-জামাইেয়র সmেকর্ তথয্ সংgহ করেলন। dেটা কাডর্ 

িদেলন, ওনার dেটা েদাকােনর, একটা িডপাটর্েমnাল েsার, 
অনয্টা বাcােদর েপাশােকর । মািলেকর নােম sষ্ট েয উিন 
িসিn। েদশভােগ pcর িসিn gজরােত চেল এেসিছল। টাকা 
েরাজগার ছাড়া ওরা আর িকছু ভাবার িবেশষ সময় পায় 
না।ইিন ে েনেতও pসেপকিটভ খেd খঁুজেছন।

একটু পের আবার িফের এেলন, আধুিলর মােপর েছাট্ট 
pাসিটক িডেব িনেয়। খুেল, আিম বয্াপারটা বুেঝ ওঠার 
আেগই, gঁেড়াটা িদেয় আমার কপােল েতলক েকেট িদেলন। 
বলেলন, এটা আনহামর্ফুল েরড কালার। আপনার দািড়র 
জেনয্ েগালমাল েফস করেত হেত পাের বেল লািগেয় িদলুম। 
দািড়-িতলক মােন িশবেসনা। আমার কােছ খেdেরর ধমর্ 
grtহীন। দািড় থাকেল িহnু এিরয়ায় েতলক েকেট েবেরান 
আর মুসলমান এিরয়ায় মুেছ েফলুন, বয্াস েকৗেটাটা েরেখ 
িনন।

উিন েযেত িসেটর িনেচ েরেখ িদলুম বstটা।
চারেট নাগাদ আহেমদাবাদ েপৗঁেছালুম। িখেদ েপেয় 

িগেয়িছল। যা খাবার সেঙ্গ িনেয় েবিরেয়িছলুম সবই বেরাদার 
আেগ ফুিরেয় িগেয়িছল। অয্ািঞ্জওpািsর পের বাইেরর খাবার 
খাই না।

েsশােন নামেতই েমেয়-জামাই ছুেট এল। েমেয় অনু ী 
বলল, কী কেরছ কী, কপােল িসঁdর লািগেয় ধমর্কমর্ শুr 
করেল নািক! িছঃ।

মেন পড়েত পঁুেছ েফললুম rমাল িদেয়। ওেদর বললুম 
ঘটনাটা। কাডর্ dেটা িনেয় জামাই pশাn বলল, আের এরা েতা 
মহােচার, সব িজিনেসর েবিশ-েবিশ দাম েনয়।

সিললা েখৗঁজখবর করেত pশাn বলল, দাঙ্গার জেনয্ 
মাছমাংস খাওয়া বn হেয় েগেছ আমােদর। সব t মুসিলম 
এিরয়ায় পাওয়া যায়। ফেলর মােকর্টও ওিদেক। িমিহকার 
েবশ অসুিবধা হেc। কলা েখেত িশেখেছ। আেপল েসd কের 
িদেল খায়। আমরা এেকবাের েফাসর্ড gজরািত লাইফ িলড 
করিছ। এবলা ঘাসপাতা, ওবলা ঘাসপাতা।

অনু ী বলল, যাক, দািড়টা কামাওিন। আমার েতা িচnা 
হিcল েয েশেষ ভেয় কািমেয়ই েফলেল বুিঝ। েটিলেফােন 
েতামায় বেলিছলুম েতা েয িমিহকার cল ঘাঁটেত খুব ভাlােগ। 
pথম জnিদেন দাdর দািড় িনেয় েখলেত না পারেল েতা ওর 
মন খারাপ হেয় েযত।
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েছঁড়া েমেঘর পয্াতপয্ােত পাপিড়টা পূিণর্মার চাঁদেক আড়াল 
কের িদেল িগিররাজ আকােশর িদেক তািকেয় মুখ হাঁ কের 
িনঃশব্াস িনল একবার। এই শালার গরম-- কাদার  মত 
েনাংরা জল  শরীর েবেয় গিড়েয় পড়েছ । েজয্াৎsায় নয়, 
েযন ঘােম িভেজ আেছ সমg চরাচর । কবরখানার পােশর 
ভুtেড় িনমগােছর গা েথেক টুপ কের একেফাঁটা ঘাম ঝের 
পড়ল, এবং িগিররাজ িdতীয়বার খািব খাওয়ার মত কের 
িনঃশব্াস িনল। অl বাতাসটুk বড় অমূলয্ এখন।

েকশব, সীতাpসাদ আর িtপাঠীিজ  একটু এিগেয় 
েগেছ। িগিররাজ বাঁেশর লািঠ ঠুকেত ঠুকেত পা চালাল। এই 
সময়টায় একটা dেটা কের সাপ েবরয়। শালারা বhত হারািম। 
েঝাপঝাড় জঙ্গেলর মেধয্ গা লুিকেয় এমনভােব ঘাপিট েমের 
থাকেব েয রামিজর বােপর  সাধয্ েনই চার েচাখ িদেয় েদখেত 
পায়। িকnt একবার গােয় পা পড়ুক, ছুবিলেয় িবষ ছলেক 
েদেব মাথা  অবিদ। েগাটা মগেজ তখন সবুজ হলুদ েগrয়া 
েনশা। েঘার েলেগ যােব, ঘুম পােব, েলাপ পােব েবাধবুিd। 
গলার তালু শুিকেয় কাঠ। সারা শরীের েসই িবষ ছিড়েয় েযেত 
খুব েবিশ হেল আধেবলা।

িtপাঠীিজ েপছেন মুখ ঘুিরেয় টেচর্র আেলা েফেল  হাঁক 
িদেলন “রাsায় খানা খn আেছ। েদেখ ভাইেলাগ”।

“একটু থামেল হত িtপাঠীিজ। একটা িবিড় ধিরেয় িনই। 
রাত েতা েগাটাটাই পেড় আেছ”। েকশব বলল।

িtপাঠীিজ এই চারজেনর মেধয্ সবেথেক বয়s। bাhণ, 
pাj, এবং একটু আধটু েলখাপড়া জােনন বেল sাভািবক 
েনtt তাঁেকই িদেয় এেসেছ বািক িতনজন। এমনিক গত 
বছেরর েসই সব রাতgেলােতও িগিররাজরা কাজ শুr 
করবার আেগ িtপাঠীিজেক একবার কের pণাম  ঠুেক িনত, 
“আপনার kপা grিজ”।

েমাটা েগাঁেফ চাড় িদেয় রাkেসর মত হা হা েহেস 
িtপাঠীিজ উtর িদেতন  “েমরা নািহ, রামিজকা kপা হয্ায় 
বােc। কােজ েলেগ পেড়া”।

পিরতয্k কবরখানার ভাঙ্গা েদওয়ােল েহলান িদেয় 
িগিররাজ িবিড় েখেত েখেত চারপাশটা জিরপ কের িনল 

একবার । আেগর েথেক অেনক েবিশ জরাজীনর্ লাগেছ 
জায়গাটা। অবশয্ েসটা sাভািবক। রkণােবkণ েতা আর 
হয়িন গত এক বছের! চািরপােশ ছাতামাথা বনয্ গােছর দল 
নুেয় পেড়েছ। জমাট বাঁধা অnকােরর মেধয্ গােছর দলেক 
আলাদা কের আর েবাঝা যােc না, বরং সবশুd তালেগাল 
পািকেয় একটা  জগািখcিড় লাগেছ।  পাঁিচল ফািটেয় 
উেঠ এেসেছ অশব্েtর চারা। লণ্ডভণ্ড কবরgেলার ওপের 
বুেনােঝােপর আড্ডা। হাঁটেত েগেল জঙু্গেল েশকড় পা জিড়েয় 
ধের। েমঘ েকেট  চাঁেদর আেলা িপছেল েগেল মেন হেব  
ফয্াটফয্ােট সাদা জংগল সমg জায়গাটার দখল িনেয় িনেc। 
িগিররােজর আচমকা মেন হল, জঙ্গল আেs আেs তােদরও 
হয়ত িঘের ধরেছ। আর এখান েথেক েবেরাবার পথ েনই। 
dম কের বুকটা একটু েকঁেপ েগল। তারপর আtসেচতন হেয় 
ফালt িচnা েঝেড় েফলবার জনয্ িবিড়েত েজাের েজাের টান 
িদেয়  মাথা ঝাঁকাল কেয়কবার। আজেকর রােত মগজ িsর  
রাখা  খুব জrির।

েকশব মৃd েখাঁচা িদল সীতাpসাদেক, “কী ের tই এত 
cপচাপ েকন আজ?”

সীতাpসাদ এেদর মেধয্ সবেথেক বাcা। এখেনা েগাঁেফর 
েরখা েফােটিন ভাল কের। েস একটু অsিsর সেঙ্গ মাথা 
ঝাঁকাল, “েসই বাcাটা, এখােনও ধাওয়া করেছ।”

িগিররাজ সচিকত হল, “েকাথায়?”
“দিkেণর েতঁtলগােছর িনেচ তাকাও”।
আজ েবশ িকছুkণ হল  একটা কিচ বাcা তােদর েপছন 

েপছন আসেছ। একটু দূরt েরেখ, কাছাকািছ েঘঁষেছ না। 
ওরা pথেম েভেবিছল িভেk  চায়। েকশব তাড়াও কেরিছল 
বার dেয়ক। পািলেয় েগেছ তখন। িকnt একটু দূর েথেক িপছু 
িনেয়েছ আবার। িগিররাজ েদখল, একটা ছায়ার মত দাঁিড়েয় 
আেছ গােছর িনেচ। িনsn।

“ ডুমাির  গাঁও-এর রামdলািরর েছেলটা না?” িtপাঠীিজ 
েপাড়া িবিড়টা ছুঁেড় িদেয় pশ্ন করেলন।

“অnকাের বুঝেত পারিছ না ভাল। তেব এত েছাট বাcা 
এত রােত বাইের কী করেছ?”

বসn উৎসব
শাকয্িজৎ ভট্টাচাযর্
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“েছেড় দাও। পাtা িদও না েবিশ। একটু পর িনেজই চেল 
যােব। কাল রামdলািরর মরদটােক িগেয় কড়েক িদেয় এেসা। 
বািড়র েজনানা-বালবাcা-গr-ছাগলেদর হিদশ রাখেব না, 
রাতিবেরেত বাইের েফেল রাখেব, এরকম অলাইছt অবsায় 
সংসার চলেব?  পরশুও রামdলািরেক অেনক রােতর েবলা 
আিম মুিদর েদাকােন েহেস েহেস ঢলািনপনা করেত েদেখিছ। 
শািল েঢমিন মািগ! েকােলর  বাcাটার পযর্n েখয়াল রােখ 
না।”

েকশব েজাের েশষ টান িদেয় মািটেত ঘেষ িবিড় েনভাল, 
“ডুমািরর  ওই ওেদর  আর কয় ঘর বািক আেছ?”

“সtর মত িছল। এখন পাঁচ ছয়খানা। েসgেলাও যােব। 
বািকরা সব টাউেনর িরিফউিজ কয্ােm।”

িtপাঠীিজ অসntষ্টভােব মাথা নাড়েলন। “এখেনা পাঁচ ছয় 
ঘর কীভােব থােক? েভাটার িলs বার কের েদেখা। েকাথায় 
কী কী করা উিচত িছল আর করা েগল না। পঞ্চােয়েতর 
আেগ pভুিজেক িহেসব িদেত হেব। কথা িছল আশপােশর 
পাঁচখানা গাঁও েথেক ইঁdর মারবার মত কের  ফাঁকা কের 
েদওয়া হেব। এত েদির হেc েকন?”

“আপিন জােনন িtপাঠীিজ। আিম েজেল িছলাম। 
েকশব েগারখপুর পািলেয় েগল। “িগিররাজ কাঁেধর গামছা 
িদেয় কপােলর ঘাম মুছল। “িনউজেপপার, িটিভ, অেপােনn 
পািটর্, সব তখন আমােদর েপছেন। আপিন েতা টাউেন 
িছেলন। আমরা আর একা হােত কত কী সামলাব?”

“এটা অজুহাত হল িগিররাজ। আজ যিদ এই কাজgেলা 
েতামরা িঠকঠাক কের েসের েফলেত তাহেল আমােদর 
িতনখানা তাজা েছেল এখনও েবঁেচ থাকত। েলাহা গরম 
িছল, িপিটেয় ঘা মারেত পারেল রােজশ, শয্াম আর হিরয়ােক 
এভােব েবেঘাের pাণ িদেত হত না”।

“হিরয়া ডাকাত িছল। ওর দেলর েলাকেদর সেঙ্গ বখরার 
গণ্ডেগাল েলেগিছল”। েকশব বলল।

“েবশ, যিদ হিরয়ােক েমের থােক ওর দেলর েলােকরা, 
বািকেদর কী হল? এর েথেক েতা ভাবা সহজ েয  সকলেকই 
ওরাই খুন কেরেছ ।” একটু cপ কের েথেক িtপাঠীিজ 
েযাগ করেলন “না করেলও, এটা েভেব িনেল েতা অেনক 
ঝােমলার সমাধান হেয় যায়!”

আকিsক এক ঝাপটা হাওয়া েকাথা েথেক কেয়কটা 
শুকেনা পাতা উিড়েয় এেন েফলল তােদর ওপর। এক ঝাঁক 

ধুেলা চাবুেকর মত আছেড় পড়ল েচােখ মুেখ । িগিররাজ 
কেয়কটা িখিs কের েচাখ cলেকােত লাগল। েকশব মাথা উঁc 
কের েদখল, েছঁড়ােখাঁড়া চাদেরর মেধয্ িদেয় টুকেরা টুকেরা 
চাঁদ উঁিক মারেছ, আর তার আেলা আেশপােশর েমেঘর 
সীমানার ওপর িঠকের পেড় েকমন রহসয্ময় লাগেছ। েস  
হােতর শাবলখানা শk কের েচেপ ধরল। আজ যিদ েকউ 
ধরা পেড়, মাথা ফাঁক কের েদেব এক েকােপ, িঠক েযমন 
গত বছর মইdলেক কেরিছল।

একটুkণ সকেল cপচাপ হাঁটল। রাত আেরা িকছুটা 
জমাট হিcল। লািঠ িদেয় সীতাpসাদ ছপাং ছপাং কের 
েঝােপর গােয় মারল  কেয়কবার। একটা ভয্াবাচয্াকা পািখ 
ঘুম েভেঙ উেড় েগল  মাথার ওপর িদেয়। কবরখানার পিশ্চম 
pােn এেস িtপাঠীিজ নীরবতা ভাংেলন, “এখােন বসা যাক। 
এখান েথেক েগাটা জায়গাটা নজের রাখা যােব”। 

িগিররাজ িবিড়র পয্ােকট বার কের সকলেক িদল। েকউ 
িবেশষ কথা বলিছল না। একটা গরম ভাপ উেঠ আসিছল 
আগাছা ঢাকা মািটর গা েথেক। সাির সাির পিরতয্k কবেরর 
ওপর একটা হালকা ঊষ্ণতার চাদর িবিছেয় িদিcল েসই 
ভাপ। অnকার েভেঙ হঠাৎ কয্াঁচ কয্াঁচ কের িবি  শেb 
একটা রাতপািখ েডেক উঠল। আর তখন, একটু েযন কাঁপা 
গলােতই সীতাpসাদ বেল উঠল “আমার ভয় করেছ”। 

সকেল চমেক তাকাল তার িদেক। আসেল ভয় েয সবার 
করিছল, িকnt বলেত পারিছল না েকউ, েসই অনুভূিতটােকই 
েকউ েযন dম কের বাইের এেন েফেলেছ। এবার েসটুk 
অsিs চাপা েদবার জনয্ pায় rঢ়কেণ্ঠ িtপাঠীিজ বেল 
উঠেলন “কীেসর ভয়? েমেয়েছেলর মত কথা বলিছস 
েকন?”

সীতাpসাদ dই হাত িদেয় িনেজর মুখ চাপা িদল। “দশ 
তািরখ েগল রােজশ। বােরা তািরেখ হিরয়া। পেনেরােত শয্াম। 
আমার ভয় করেছ িtপাঠীিজ। এবার আমােদর পালা”। 

“বােজ কথা বিলস না”, এবার pায় েজার কেরই ধমেক 
উঠল েকশব। “রােজশেদর বার বার বলা হেয়েছ সাবধােন 
থাকেত। pভুিজ পযর্n খবর পািঠেয়েছন েযন কেয়কিদন 
লুিকেয় থােক। তা না কের বুক ফুিলেয় মিnর, kাব, পািটর্ 
অিফস সব জায়গােত ঘুরেছ। থানােত বেস বেস কনেsবেলর 
সােথ ৈখিন ডলেছ। ওেদর বাঁচােব েক? মেরেছ িনেজর 
েদােষ।”
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সীতাpসাদ একটু cপ কের থাকল। তারপর আবার বলল 
“আর কীভােব মেরেছ? েসটা েদখেব না?” 

“কীভােব? িতনজেনই এখােন পেড় িছল। এই 
কবরখানায়। তােত হলটা কী?” 

“উঁh, শুধু েসটাই নয়। রােজশ পেড়িছল েবলঘােটর  
েসই লাশটার  কবেরর ওপর। েসই--মেন আেছ?  হিরয়ােক 
আিম েদিখিন, টাউন েগিছলাম। িকnt শয্ামেক আলিবনার 
কবেরর ওপর েশায়ােনা িছল, িনেজ েদেখিছ”। সীতাpসােদর 
গলা আবার কাঁপেত থাকল, “আমােদরও ছাড়েব না ওরা। 
িtপাঠীিজ, আমরা সবাই মরব”। 

িtপাঠীিজ শk কের সীতাpসােদর কাঁধ েচেপ ধরেলন, 
“যারা েমেরেছ তারা সব ওেদর gণ্ডা। এই কেয়ক রাত নাইট-
গাডর্ েদওয়া িক এমিন এমিন নািক? ওরা সব আেশপােশই 
লুিকেয় আেছ। ধরা পড়েবই। টাউন পািটর্ অিফেসর অডর্ার 
আেছ, যত জলিদ পারা যায় ধরেত হেব। এবার আর ভুল 
করা চলেব না সীতাpসাদ,” িtপাঠীিজর গলার sর কিঠন 
হেয় উঠল, মুখ শk, কপােলর ডান িদেক একটা িশরা 
দপদপ করেছ, “সব কটা শুওরেক jািলেয় েফলেত হেব। 
িজnা। যােত আমােদর েছেলেদর গােয় আর হাত েতালবার 
সাহসটুk না করেত পাের”। 

িগিররাজ ভুr kঁচেক সীতাpসােদর িদেক তাকাল। িকছু 
েযন বলেত চাইেছ েছেলটা, িকnt বলেত সাহস পােc না। 
ভয় েপেয়েছ েবশ েবাঝা যােc। বার বার েঢাঁক িগলেছ, 
কপােলর  ঘাম মুছেছ। িকnt শুধু ভয় না, িকছু একটা  েযন 
লুিকেয় আেছ সীতাpসােদর কথাgেলার মেধয্। মাথাটা 
েগালমাল হেয় যােc। “সীতা, এখােন চারজন েজায়ানমd 
েলাক অst হােত বেস আেছ। রােজশেদর খুিনরা এখােনই 
লুিকেয় আেছ আমরা সকেল জািন কারণ লাশgেলা এখােনই 
পাওয়া িগেয়িছল। েতার কী মেন হয় েয আমােদর চারজনেক 
একসেঙ্গ কাবু করেত পারেব েকউ? এত ভয় পািcস েকন?”

েকশব পাজামার কিষ আলগা কের  রােমর পাইট 
বার করল। এক েঢাঁক িনেজর গলায় েঢেল বািড়েয় ধরল 
সীতাpসােদর িদেক “েন, িনট েমের েদ। বুেক বল আসেব”।

সীতাpসাদ একটা েঢাঁক েখেয় মুখ িবkত করল। 
েচায়ােলর কষ েবেয় মদ গিড়েয় পড়েছ। হাত িদেয় মুেছ 
পালটা pশ্ন ছুঁেড় িদল িtপাঠীিজর িদেক “রােজেশর গলা 
েদেখিছেলন grিজ? ছুির িদেয় কাটা নয়। ছুির েভাজািল 

আমরাও চািলেয়িছ। এরকম িছঁেড় খঁুেড়  যায় না । মেন 
হিcল, রােজশ আর শয্ােমর গলা েকউ েযন বাঘনখ িদেয় 
ফালা ফালা কের িদেয়েছ।”

িtপাঠীিজ েচাখ সr করেলন “tিম বলেত চাইছটা কী?”
“ওেদর েকানও ফালt  gণ্ডা খুন কেরিন grিজ। খুন 

কেরেছ এমন েকউ েয pিতেশাধ িনেয়েছ আমােদর ওপর 
। আমােদর গত বছেরর কােজর জনয্। েসই কারেণ ওেদর 
বিডgেলা এখােন এই কবেরর ওপর রাখা িছল”।

চারজন এেক ওপেরর িদেক একটুkণ তািকেয় রইল। 
েযন বুঝেত পারেছ না কী বলেব। আর একখণ্ড কােলা েমঘ 
এেস চাঁদটােক তখন আড়াল কের িদল। অnকাের েঢেক 
েগল চরাচর। েকউ কােরার মুখ েদখেত পািcল না িকnt 
বুঝেত পারিছল একটা অিনিদর্ষ্ট ভয় সকলেক আেs আেs 
িঘের ধরেছ।

িগিররাজ িফসিফস কের বলল, “কারা?”
“জািন না”, অিsর সীতাpসাদ মাথার cল খামেচ ধরল। 

“িকnt গত বছেরর সব কটা ঘটনা পর পর েখয়াল কের 
েদেখা। েম  মােস pভুিজর hkম আসল। আমরা িtশূল 
িনেয় gাম ঘুের ঘুের কবরখানায় হামলা চালালাম। এখােন, 
িঠক এই জায়গােত,” সীতাpসাদ এেলােমেলা হাত চালাল 
চারপােশ, “এখােন আমােদর েগাটা দল এেস কবরgেলা 
একটার পর একটা খঁুড়লাম। এমনিক পেচ গেল যাওয়া 
বিডgেলােকও ছািড়িন । েযসব েজনানারা কংকাল হেয় 
িগেয়িছল তােদর বাদ িদলাম শুধু।  তারপর কাজ হেয় 
েগেল  লাশgেলা সব ছিড়েয় িছিটেয় রাখলাম যােত সকেল 
েদখেত পায়। পরিদন েথেক েটনশন শুr হল। বলা হল ওরা 
অয্াটাক করেব, তাই  পািটর্ অিফস েথেক রািtেবলা তেলায়ার 
আর িtশূল িবিল হল। আমরা হামলা চালালাম। খুনখামাির 
যা হবার তা েতা হল, ওেদর সবাই  চেল েগল িরিফউিজ 
কয্ােm। সব িকছুই জুন  মােসর মেধয্ িমেট েগেছ। েভাটার 
িলs েচক কের েদেখা, েয কয়খানা ঘর এখেনা িটেক আেছ 
তােদর একটােতও েকােনা েজায়ান মd েনই। আগাছা সাফ 
কের েদবার মত উপেড় েফেলিছ। তাহেল এতিদন বােদ এই 
মাচর্  মােস এমন কাজ করল েক? েক এমনভােব খুন করল 
িতনজনেক? আেশপােশর গাঁও gেলার েকউ নয় কারণ এই 
কাজ করবার জনয্ গােয়র যা শিk  লােগ তা ওই কেয়কঘর 
বুেড়াহাবড়ােদর মেধয্ েনই।  আর এমনভােব বিডgেলা 
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সািজেয় রাখল িঠক েযভােব আমরা ঐ লাশgেলােক সািজেয় 
েরেখিছলাম।”

“তার মােন?” িtপাঠীিজ অৈধযর্ sের pশ্ন ছুঁেড় েদন।
সীতাpসাদ cপ কের থােক। িগিররাজ এক েঢাঁক মদ 

েখল । গলা বুক jলেছ। তারপর সীতাpসােদর িদেক িsর 
দৃিষ্ট েমেল কাটা কাটা sের উtর িদল  “মােন এটাই েয 
আমােদর েছেলেদর খুন কেরেছ এমন েকউ েয টাউন েথেক 
এেসেছ। আর েস লুিকেয় আেছ এখােনই। েস pিতেশাধ 
িনেc আমােদর আেগর বছেরর কােজর। এেক এেক 
আমােদর সকেলর ওপর েনেব। িকnt  তােক আমরা িচিন না 
বেল ধরাটা এত সহজ নয়।”

িtপাঠীিজ েমাটা েগাঁফ েচামড়ােত থাকেলন। সীতাpসােদর 
মুখ বুেকর ওপর ঝুেল পেড়েছ, েযন ঘুেমােc। েকশব 
অsিsভের হােতর শাবলটা েঘারােত থাকল। িtপাঠীিজ 
একটু বােদ বেল উঠেলন “ভয় েপেল চলেব না। রামিজ 
ভরসা। যিদ সিতয্ই এমন হেয় থােক, তাহেল আবার িচrিন 
তlািশ চালােত হেব ঘের ঘের। েয ঘের লুিকেয় থাকেব, 
েস িহnু েহাক িক মুসিলম, েকেট েফলেত হেব সবাইেক। 
িtশূলেক যারা ভয় না পােব, তােদর েছেড় রাখেল একিদন 
ওই িtশূল িনেয়ই আমােদর ওপর ঝাঁপােব।”

েকশব মেদর েবাতল ঠক কের সামেনর মািটর ওপর েরেখ 
বলল “এভােব রািtেবলা নাইটগাডর্ িদেয় আসল েলাকেক 
ধরা যােব না িtপাঠীিজ। আমােদর েজাট েবঁেধ থাকেত েদেখ 
েস গা ঢাকা িদেয়েছ এতkেণ। সীতার কথা  সিতয্ হেল 
আমােদর একা থাকার সময় হামলা করেব”।

িগিররাজ হাত রাখল সীতার কাঁেধ “tই এত িনিশ্চত হেয় 
বলিছস কী কের? েদেখিছস কাউেক?”

সীতা মুখ tেল তাকাল, “আমােদর েচােখ েচােখ রাখেছ। 
আেরা একজন জেড়া হেয়েছ।”

“অয্াঁ? কী বলিছসটা কী?”
“এখন dেটা বাcা। েতঁtলগােছর িদেক তাকাও”।
সকেল ঘুের েদখল, dখানা ছায়ামুিতর্ িনঃসােড় দাঁিড়েয় 

আেছ গােছর তলায়।
“েঝােপঝােড় বাঘ েদিখস না সীতা। িতন চার বছেরর 

dেটা বাcা, তারা আমােদর ওপর নজর রাখেব? আর ওটা 
েতা রামdলািরর ছানা!”

সীতাpসাদ মেন হয় অেনকটা মদ েখেয় িনেয়িছল।  
েগাঙােনা sের বলল, “বাcা? বাcা েতা হেয়েছটা কী, অয্াঁ? 
pভুিজ বেলিন, েয েপেটর বাcােকও  েগঁেথ েফলেত হেব? 
ওরা হল ইঁdেরর জাত, একবার েছেড় রাখেলই িপলিপল 
কের সমs জায়গা ভিরেয় েদেব। pভুিজ বেলেছ, েযখােন 
শুেয়ারেদর পােব  দেশরা কের দাও। বাcা েতা কী?”

িগিররাজ হতাশভােব িtপাঠীিজর িদেক তাকাল, “এ 
শালার  েনশা হেয় েগেছ”।

িtপাঠীিজ হঠাৎ েরেগ েচঁিচেয় উঠেলন “েচাপরাও ! 
অেনকkণ েথেক শুনিছ এই হেয়েছ ওই হেয়েছ। এত ভয় 
যখন তখন এেসিছল েকন সব? এরা সব রামিজর েসনা হেব? 
েমেয়েছেলর কিলজা িনেয় ধমর্যুেd যােব েভেবেছ?” েবাতলটা 
িনেয় গলার মেধয্ এক েঢাঁেক  অেনকটা েখেয় িনেয় ধকধেক 
েচােখ সবার িদেক তাকােলন। িহংs ভিঙ্গ েত বলেলন “কবর 
েথেক লাশ tেল আিম েরপ কেরিছ সীতাpসাদ। দাঙ্গার 
সময় েপায়ািত েমেয়র েপট িচের িশশুেক  বার কের এেনিছ 
িtশূেলর ডগায়। েকােনা শুেয়ােরর বাcা আমার একটা cলও 
বাঁকা করেত পারেব না। যারা ভয় েপেয় দল েছেড় িদেc, 
তারা চেল যাক। আিম একাই সামলাব দশ শুেয়ারেক।”

সীতাpসাদ অdতভােব হাসল। তারপর বলল , “আপনার 
মেন আেছ grিজ, আমরা কােক কােক েরপ কেরিছলাম?”

িtপাঠীিজ উtর না িদেয় িহংsভােব েগাঁফ পাকােত 
থাকেলন।

“হিরজনপুেরর একটা েমেয়র লাশ dিদন আেগ এখােন 
এেসিছল। তােক িনেয়িছলাম আিম। েযেহt আিম সবার 
েথেক বাcা িছলাম, আর েসটাই আমার pথমবার িছল, 
আপিন আমােক সবেথেক ভাল বিডটা িদেয়িছেলন। রােজশ 
িছল আমার পােশই। ও িনেয়িছল েবলঘােটর েমেয়টার লাশ। 
লাশটার বিড পেচ েঢাল হেয় িগেয়িছল িকnt মুখটা জঁুই ফুেলর 
মত টুলটুেল সুnর িছল তখেনা। মেন আেছ েকশবভাই? tিম 
েসটা িনেয় মশকরা কেরিছেল।  শয্াম িনল আলিবনােক। 
আমােদর গাঁও-এর েমেয়, জিণ্ডেস মেরিছল িকছুিদন আেগ। 
grিজ, আপিন কােক িনেয়িছেলন?”

িtপাঠীিজ ঠাস কের একটা চড় মারেলন সীতাpসােদর 
গলায়। ভাঙা পুtেলর মত টলমল কের উঠল তার মাথা। 
িচিবেয় িচিবেয় িtপাঠীিজ িহসিহস কের উঠেলন “অেনকkণ 
েবয়াদিপ সহয্ করিছ”। 
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“রােজশ পেড়িছল েবলঘােটর কবেরর ওপর। শয্াম-
-আলিবনার ওপর। তাহেল িহেসব বলেছ আিম থাকব 
হিরজনপুেরর কবেরর ওপর। আপিন কার ওপর থাকেবন 
grিজ?”

িগিররাজ সীতাpসােদর মুখ হাত িদেয় েচেপ ধরল “ cপ 
কর হারামজাদা! কােক কী বলিছস?”

েকশব হঠাৎ হাত tেল ভয়খাওয়া গলায় েচঁিচেয় উঠল 
“আেরা dেটা বাcা!”

dখানা নয়, আেরা িতনজন  বাcা এেস জেড়া হেয়েছ। 
রািtর অnকাের এবং আবছা চাঁেদর আেলার কাটাkিট 
েখলায় তারা মােঝ মােঝ িমেশ যােc অnকার গােছর গােয়। 
আবার যখন েমঘ সের যােc তখন পাঁচখানা েছাট্ট মূিতর্েক 
েদখা যােc ।  পুtেলর মত দাঁিড়েয় আেছ পাহারা েদবার 
ভিঙ্গ েত। িকnt pাণ আেছ েসটুk েবাঝা যায় কারণ তারা 
মােঝ মােঝ নড়েছ, জায়গা বদল করেছ িনেজেদর। আর 
একটু েযন এিগেয় এেসেছ। িঠক গােছর িনচ েথেক সের এেস 
কবরখানার পাঁিচেলর ভাঙা অংশটার  ধাের এেস দাঁিড়েয়েছ।

িtপাঠীিজ হতভmভােব েচঁিচেয় উঠেলন “শালা হেcটা 
কী আজ? এত বাcা আসেছ েকাথা েথেক? অয্াই িগিররাজ, 
তািড়েয় দাও ওেদর! এই েতা ইঁট, এই নাও। এটা ছুঁেড় 
মােরা।”

িগিররাজ আেs কের িtপাঠীিজর বাhেত হাত  রাখল, 
“ফালt বাcাকাcা িনেয় সময় নষ্ট কের লাভ েনই 
িtপাঠীিজ। বরং সীতার আেগকার বলা কথাgেলা একটু 
েভেব েদখুন। যিদ টাউন েথেক েকউ এেস খুন কের যায় 
পরপর, তােক ধরব কীভােব?”

“pভুিজেক খবর েদওয়া েহাক”, েকশব ভয্াবাচয্াকা 
গলায় বলল। 

“pভুিজ এখন িমিনিs েপেয়েছন”, েখঁিকেয় উঠেলন 
িtপাঠীিজ, “চাইেলই নাগাল পাওয়া যােব না। ওজন বুেঝ 
কথা বেলা েকশব। pভুিজ আমােদর চাকর বাকর   নন েয 
এসব ফালt ঝুটঝােমলােত ডাক িদেলই  েলাক-লশকর 
িনেয় চেল আসেবন”। 

সীতাpসাদ উnােদর মত েচঁিচেয় উঠল, “েতামরা েকউ 
বুঝছ না আমার কথা। রােজশেদর েমেরেছ েকােনা ইনসান 
নয়। এই পৃিথবীর েকউ নয় তারা।”

বািক িতনজন ভূতgেsর  মত সীতাpসােদর িদেক 
তািকেয় থােক। কােরার মুেখ কথা েযাগায় না েকানও। একটু 
বােদ েতাতলােত েতাতলােত েকশব বেল “মােন?” 

সীতাpসাদ িবkত sের উtর েদয়, “মােন? এখনও 
জােনা না মােনটা কী? শয্াম পেড়িছল আলিবনার কবেরর 
ওপর। তাহেল আিম থাকব হিরজনপুের। িঠক িক না?” 

েকশব ঝাঁিপেয় পেড়  সীতাpসােদর গলা িটেপ ধের। 
“সিতয্ কের বল, েক েমেরেছ রােজশেদর? আজ জয্াnই  
পঁুেত েদব েতােক হারািম! েক খুন কেরেছ, বল শালা!” 

িগিররাজ েকশবেক ছািড়েয় আেন। সীতাpসােদর েচাখ 
িঠকের েবিরেয় এেসিছল, মুখ লাল। কাশেত থােক খক 
খক কের। িtপাঠীিজ উেtজনার বেশ হাঁপােcন। েকশব 
িচৎকার কের ওেঠ “jািলেয় েদব েতােক আজ ! বল আেগ 
েক েমেরেছ।” 

সীতাpসাদ কাশেত কাশেত লালা ঝরােত থােক। 
kkেরর মত িজভ বার কের িনঃশব্াস েনয়। সারা শরীর ঘােম 
িভেজ েগেছ তার। েচরা গলােত উtর েদয় “শয্ামেক েমেরেছ 
আলিবনা । েতামােক েক মারেব?” 

িtপাঠীিজ িহংs িচৎকার কের ওেঠন “সব িমেথয্! সব! 
আলিবনােক ওরা  পেরর িদন িনেজর হােত আবার  মািট  
িদেয়িছল”। 

সীতাpসাদ পাগেলর মত েহেস ওেঠ। “grিজ, এই 
েদখুন ডানপােশর কবরটা। সািয়দা আেছ এখােন। আপিন 
ওর বিডটা েরপ কেরিছেলন না? সািয়দা আসেব grিজ। 
েদখুন”।  

িtপাঠীিজ েকশেবর হাত েথেক শাবল িছিনেয় িনেলন। 
“সািয়দােকও পেরর িদন আবার কবর িদেয়িছল ওরা। এই 
নয় মােস ও কংকাল হেয় েগেছ”। 

সীতাpসাদ িখ িখ কের হােস। েকশব িফসিফস কের  
বেল ওেঠ “কবরটা খঁুড়ুন grিজ”। 

 িtপাঠীিজ উnােদর মত শাবল চালােলন। একটা বড় 
খণ্ড মািট ধেস পড়ল। েকশব আর িগিররাজ েপছেন িনঃশব্াস 
বn কের দাঁিড়েয়। আবার শাবেলর ঘা। ঝুরঝুর কের মািট 
ভাংেছ। পেরর পর আঘােত ছtখান হেয় েগল জায়গাটুk।  
ঘা মারেত মারেত িtপাঠীিজ এক সময় শাবলটা ছুঁেড় েফেল 
িদেয় hমিড় েখেয় পেড় dই হাত িদেয় মািট সরােত লাগেলন। 
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আর তারপর হঠাৎ  sিmত িবsেয়  আতর্ িচৎকার িদেয় ধপ 
কের  বেস পড়েলন । 

টেচর্র আেলা েফেল িগিররাজ ও েকশব েদখল  সািয়দার 
মৃতেদহ অিবkত েশায়ােনা  আেছ। িঠক েযন ঘুেমােc।  
পরেনর শািড়টা েছঁড়ােখাঁড়া, েয অবsায় মািট েদওয়া হেয়িছল 
েসরকমই।  শুধু সািয়দার েপটটা িডমভরা  কই মােছর মত 
ফুেল আেছ। 

েকশব ভাঙা গলায় বলল “এসেবর মােন কী?” 
হাহাকার কের এক ঝলক বাতাস বেয় েগল  । িগিররাজ 

rd ভেয় চাপা sের বলল “সািয়দা েপায়ািত হল কেব?” 
সীতাpসাদ আচমকা আঙুল tলল েপছেনর িদেক “ওরা 

সবাই আসেছ”। 
তারা  েপছন িফের েদখল, আর চার পাঁচজন নয়, দেল 

দেল িশশু এিগেয় আসেছ তােদর িদেক। আর তখনই েমঘ 

েকেট িগেয় sষ্টভােব ঝাঁিপেয় পড়ল চাঁদ। েসই আেলােত 
েদখা েগল, যােদর িতন চার বছেরর িশশু ভাবা হেয়িছল তারা 
আসেল নবজাতক। সm ূণর্ উলঙ্গ, সr কািঠর মত হাত পা, 
েবঢপ েপট, গােয়র চামড়া হলুদ রেঙর, িকnt েচােখর মিণটা 
েনই। সকেলর েচাখ সাদা, ফয্াটফয্ােট জেলর মতন। 

আতংেক চারজন িচৎকার কের উেঠিছল। অনয্েদর কী 
অবsা েসটা েদখবার সময় িগিররােজর িছল না। েস পালােনার 
জেনয্ েপছেন ঘুরেত েগল। িকnt একটা বাcা হঠাৎ “আbা” 
বেল খলখল েহেস  লািফেয় পড়ল তার বুেকর ওপর, এবং 
িগিররােজর গলার ওপর বিসেয় িদল সদয্ গজােনা কিচ িকnt 
িহংs শব্াপেদর দাঁত। 

pথম রkেsাত িফনিক িদেয় েবরেনার সমেয় িগিররাজ 
আবছাভােব বাcাটার মুখ েদখেত েপেয়িছল । রােবয়ার মুখ 
অিবকল েকেট বসােনা, যার  মৃতেদহেক  েস একবছর আেগ 
এখােনই  িtশূেলর ডগায় েগঁেথ েফেলিছল।
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িসেনমায় পুেরােনা আমেলর িহnু বািড় েযরকম েদখায় 
েসরকম একটা েদাতালা বািড় আমােদর। সিতয্ সিতয্ একবার 
একটা িসেনমার শুিটং হেয়িছল আমােদর বািড়েত। আিম 
তখন খুব েছাট। kাশ েফাের পিড়। েসই িসেনমাটাও িছল 
একটা িহnু জিমদারেক িনেয়। তখেনা অবশয্ আিম জানতাম 
না, আমােদর বািড়টা আসেলই একটা “িহnু বািড়”! আেরা 
পের েজেনিছ, এই বািড়েতই আমার মা এক সময় িঝেয়র 
কাজ করেতন। আমার বাবা এ বািড়র েকয়ারেটকােরর 
িছেলন। ১৯৬৫ সােলর পাক-ভারত যুেdর বছর আমােদর 
কপাল খুেল যায়। আমার বাবার মিনব ী মণীশ kমার রায় 
তার পুেরা পিরবারেক ইিnয়ােত পািঠেয় িবশব্s েকয়ারেটকার 
েগালাম রহমানেক সেঙ্গ িনেয় বািড় পাহাড়ায় েথেক যান। 
েগালাম রহমান আর তার সদয্ িববািহত stী িনচতলার 
একটা ঘের থাকত। েসই যুেdর অিনিশ্চত িদনgেলােত 
একিদন মণীশ বাবু হঠাৎ িনrেdশ হেয় যান। েগালাম 
রহমান েকােtেক শুনেলন কতর্াবাবু “রায়েট pাণ তয্াগ 
কেরেছন”! েসই ভরা পািকsান আমেল েগালাম রহমােনর 
তারপর েথেক িদন িফরেত শুr কের। ছয় বছর পর েফর 
যখন dই পািকsােন যুd েলেগ েগেলা তখিন আসেল েগালাম 
রহমােনর pkত িদন বদেলর শুr। আমার বাবা রাজাকার 
বা শািn কিমিটর েলাক িছেলন না। যুেdর বছর িতিন বয্বসা 
কেরেছন। িহnু বািড়ঘর দখল কেরেছন।... না, এটাও ভুল 
বলা হেলা, বাবা দখলদারেদর কাছ েথেক জেলর দােম েসটা 
িকেন িনেয়েছন শুধু। এসব করেত েযেয় রাজাকার েথেক 
শুr কের মুিkেযাdা কমাnার সবাইেকই বখরা িদেয়েছন। 
িতিন িনেজ েকানিদন েকান বািড়-ঘর লুট করেত যানিন। 
েকউ এেস psাব িদেয়েছ একটা িহnু বািড় আেছ, বাবা 
িগেয় তার দখল িনেয়েছন। এর জনয্ তােক কত জায়গায় 
েদনদরবার করেত হেয়েছ। একবার মুিkেযাdােদর একটা 
দল বাবােক ধের পযর্n িনেয় িগেয়িছল। কেয়ক বsা চাল-
ডাল আর আনাজপািতর িবিনমেয় বাবােক েছেড় েদয়। 
বাবা হয়ত বুঝােত েপেরিছেলন িতিন পািকsােনর পেk 
না। কপালটা এত ভাল েয নেভmর মােসর িদেক বাবােক 

রাজাকার কয্ােmও ধের িনেয় িগেয়িছল। েসখােনও ভাল 
িকছু বখরা িদেয় ছাড়া েপেয়িছেলন। আজ েয বাবােক 
sাধীনতা িদবেসর িদেন আমােদর পাড়ার kােবর অনুষ্ঠােন 
pধান অিতিথ িহেসেব িনেয় যায় এটা রাজাকার কয্ােm ধের 
িনেয় যাবার জনয্ই। যিদ রাজাকাররা যুেd িজেত েযেতা 
তাহেলও বাবােক তােদর sাধীনতা িদবেসর অনুষ্ঠােন েডেক 
িনেয় েযেতা মুিkেযাdা কয্ােm ধের িনেয় যাবার ঘটনায়। 
বাবার কপালটা তাই ফাটাফািট রকেমর ভাল। যুেd যারাই 
িজtক বাবা িঠক তােদর সেঙ্গ িমেশ েযেত পারেতা...।  

বাবা-মার সঙ্গেমর ফেল েয সnান জn েনয়- এই সতয্ 
েজেন বালক বেয়েস েযরকম ধাkা েখেয়িছলাম, বাবা-মার 
pিত ঘৃণা জেnিছল, িঠক এক বষর্ার dপুের sপন আমার 
মেন pথম আমােদর সmেকর্ একটা ঘৃণা জেn িদেয়িছল। 
আমার িপঠািপিঠ sপন, িচেলেকাঠায় ওর গেবষণাগার। 
বািড়র পুেরােনা নষ্ট েরিডও, টচর্ লাইট, েছাট্ট েখলনা 
মটর, এgেলা িদেয় sপন যnt বানােনার গেবষণা করেতা। 
ছুিটরিদন dপুরেবলা  sপন িচেলেকাঠায় চেল েযেতা। আিম 
িছলাম ওর এিসটয্াn। েমঘলা িদন, বাইের িটপিটপ কের বৃিষ্ট 
হেc। উেঠােনা জল জেমেছ। sপন একটা লঞ্চ বানােব, 
একটা েছাট মটেরর মাথায় পাখা লাগােনা থাকেব। েপনিসল 
বয্াটারীেত জুেড় িদেলই মটেরর িপেন লাগােনা িটেনর পাখাটা 
ভন ভন কের ঘুরেত থােক। এখন একটা পাতলা িটেনর 
েনৗকার মত িকছু বানােত পারেল, আর মটরটা েসটার িপছেন 
কায়দা মত বিসেয় িদেত পারেলই েতা হেয় েগেলা ইিঞ্জেনর 
েনৗকা! পুেরােনা একটা টাঙ্ক পেড়িছল িচেলেকাঠায়। েভতের 
রােজয্র পুেরােনা বািতল িজিনস। আমরা dজন ডালাটা খুেল 
িজিনসপt ঘাটিছ। sপন তখন হঠাৎ েথেম িগেয় আমােক 
ওর হােত ধরা একটা িপতেলর pদীপ েদিখেয় বলল, এটা 
িক বলেতা? sপেনর মুেখ িমিটিমিট হািস। টােঙ্কর েভতর 
েথেক sপন েছাট েছাট েপতেলর েখলনা থালা-বািট েবর কের 
আনেলা।

-এ িদেয় েতা েমেয়রা েখেল! বললাম আিম। এgেলা 
এখােন আসেলা েকােtেক?

মণীশ রােয়র ভূত েজাৎsায় ছােদর েরিলংেয় শুেয় আকােশর 
িদেক েচেয় খুিশেত পা নাচায়...

সুষুp পাঠক



109

sপন বলল, এgেলা েখলনা না গাধা! এgেলা িহnুেদর 
পূজায় লােগ।

-িহnুেদর িজিনস আমােদর বািড়েত েকন? ভুr kঁচেক 
েগেলা আমার।

sপন আমার েচেয় মাt এক বছেরর বড় হেলও ও আমার 
েচেয় অেনক েবিশ জােন। ওর েপেট েপেট অেনক কথা। 
আমরা dজেনই kাশ এইেট পিড়, অথচ ও এখিন িদিবয্ 
িসগােরট ধিরেয় টানেত টানেত skেল যায়! িক অবলীলায় 
পােনর েদাকােন িগেয় িসগােরট চায়! আিম kঁকেড় দূের 
সের যাই। আমার খািল ভয় বািড়র েকউ যিদ েদেখ েফেল? 
sপেনর এসেব েকান rেkপই েনই। আমােদর মা েনই। 
বড় ভাই কেলেজ উেঠ িনেজর জগত িনেয় বয্s। আমােদর 
শাসন-টাসেন মন েনই। বাবার েচাখ এড়ােত পারেলই হেলা। 
ডানিপেট বেল বাবার কােছ pcর মারও খায় sপন। বাবা 
একিদন েবl িদেয় এমন মারটা মারেলা ওেক! িকnt িদনেক 
িদন sপন েযন কাউেকই আর পেরায়া করেত চায় না। 
আমােক এখন িপতেলর একটা ঘnা েদিখেয় বলল, এটা 
আমােদর বািড় েতােক েক বলল? বেলই sপন বjােতর 
মত হাসেলা।

-আমােদর না? অিবশব্াস িনেয় তাকালাম ওর িদেক। 
sপনেক ঘৃণা হিcল আমার। আর খুব ভয় হিcল...

-tই মণীশ রােয়র নাম শুেনিছস?
-না।
-এটা মণীশ রােয়র বািড়। বাবা ওেদর দােরায়ান িছল।
-েতােক এসব েক বেলেছ?
-আহ-হা, আিম সব জািন!
হয্া, এখন আমরা সব জািন। বাcােদর একটা বয়স পযর্n 

তােদর কাছ েথেক সব িকছু লুিকেয় রাখা হয়। মিনশ রায়ও 
েসরকম একটা নাম িছল। তেব পািরবািরকভােব মণীশ  ােয়র 
িবষয়টার একটা বয্াখয্া আমােদর আেছ। বাবা মণীশ রােয়র 
কাছ েথেক এই বািড়টা িকেন িনেয়িছেলন...। িকnt আমােদর 
pিতেবশী, এলাকাবাসী িনnুকরা আড়ােল বেলন, একটা 
িহnু বািড় দখল কেরিছল বাবা...।

sপন মারা যাবার একমাস আেগ অেনক চঞ্চল হেয় 
উেঠিছল। আর িক রকম পাগেলর মত কথা বলত। একিদন 
আমােক বলল- মণীশ জয্াঠা এই বািড়েতই আেছন-জািনস!

-এই বািড়েত?
-hঁ!
-েক বলল?
-রােতর েবলা ছােদ মণীশ জয্াঠা খড়ম পােয় পায়চারী 

কের! আিম িনেজর কােন শুেনিছ!
-ওটা েয মণীশ জয্াঠা েতামােক েক বলল?
-আিম ছােদ উেঠ জয্াঠােক িনেজর েচােখ েদেখিছ!
ভেয় আিম েঢাগ িগললাম!
-tিম মণীশ জয্াঠার ভূত েদেখেছা!
-িকnt মণীশ জয্াঠার ভূতটা েকন এই বািড়র মেধয্ ঘুরঘুর 

করেব বলেতা? উিন েতা রায়েটর মেধয্ পেড় িগেয়িছেলন। 
মুসলমানরা ওনােক খুন কেরিছল।

-তাহেল এই বািড়েত েকন?
-েসটাই েতা! আমােক এটা েবর করেতই হেব মণীশ 

জয্াঠা ভূত হেয় েকন এই বািড়র মায়া ছাড়েত পারেছন না... 
sপন বলার পর েথেক আিমও েকান েকান রােত ছােদর 

উপর খড়েমর শb শুনেত েপেত শুr কের িদলাম। েযন 
েকউ ধীর-শাnভােব ছােদর এ মাথা েথেক ও মাথা পায়চাির 
করেছ। আিম ভেয় কাঁথায় মাথা েঢেক kঁকেড় যাই। sপন 
ওর ঘর েথেক েদৗেড় এেস বেল, ছােদ যািব?

-নাh!
-চল, আড়াল েথেক মণীশ জয্াঠােক েদখিব।
-নাh!
আমরা তখন এসএসিস পরীkা িদেয়িছ। আমােদর ছাদ 

েথেক বুিড়গঙ্গা েদখা যায়। অেনককাল আেগ ছােদর মেধয্ 
েয tলিস মঞ্চটা িছল, এখন েসটা kেয় kেয় আমােদর 
বসবার জায়গা হেয় েগেছ। sপন একটা ফেটাgাফ েদখােলা 
আমােক। হলেদেট সাদাকােলা একটা ছিব। ধুিত-পাঞ্জািব 
পরেন একজন বয়s মানুষ কয্ােমরার িদেক অsিs িনেয় 
েচেয় আেছন। sপন বলল, মণীশ জয্াঠা।

-tিম তােক জয্াঠা বেলা েকন?
-বাবা উনােক দাদা বলেতা েয!
-sপন tিম এসব িনেয় মাথা ঘামােনা েছেড় দাও। িক 

লাভ?
-মাথার মেধয্ একটা রহসয্ ঢুেক েগেছের...। এর kল-
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িকনারা না কের আিম শািn পােবা না...।
-িকেসর রহসয্?
-েতােক এখন িকছু বলেবা না। সবটা আেগ েবর কির, 

তারপর...
sপন মারা যাবার এক সাpাহ আেগ চাপা একটা উেtজন 

িনেয় আমােক বলল, আমােদর একতলার েকাণার ঘরটা সব 
সময় তালা মারা থােক নাের?

-হয্াঁ।
-বাবা ওঘের একা একা দরজা িদেয় বেস থােক েকন?
-আিম িক জািন?
-বাবা েয পীর সােহেরর মুিরদ িতিন েসই ঘের একিদন 

িজিকর-িটিকর করেলন খুব- মেন আেছ?
-h ঁ।
-আমার মেন হয় বাবাও এ বািড়েত মণীশ জয্াঠােক 

েদখেত পায়, শুধু আমরাই না।
মণীশ জয্াঠােক েয আিমও েদখেত শুr কেরিছ েসটা 

sপন জােন। আমােদর বািড়র িপছেনর বুেনা েঝাপঝােড় এক 
েমঘলা িদেনর নীলেচ সnয্ায় pথম মণীশ জয্াঠােক েদখেত 
পাই আিম। েযন বুেড়া মানুষটা অিনcাkত আমার সামেন 
পেড় েগেছন-এমনই একটা ভাব, িবbত একটা শারীিরক 
ভিঙ্গ কের েঝােপর আড়ােল চেল েগেলন। আিম ভেয় 
জেম িগেয়িছলাম। sপনেক ঘটনাটা বলেতই sপন বলল, 
জয্াঠােক ভয় পাস েকন, উিন েকান kিত করেবন না। আিম 
েতা উনার সেঙ্গ কথা বলার েচষ্টা করিছ!

-েতামার মাথা খারাপ হেয় যােc! একটা মৃত মানুেষর 
সেঙ্গ কথা বলেব?

-উনারেক িজেjস করেবা, বাবা তােক খুন কের 
একতলার েকাণার ঘেরর েমেঝেত পুেত রাখার সময় আর 
েক েক েসখােন িছল! আমার মা িক এসব ঘটনা জানেতা? এ 
ঘটনার িdতীয় সািk েক?

-বাবা মণীশ জয্াঠােক ঘেরর মেধয্ খুন কের পঁুেত 
েরেখেছ!

-হয্াঁ, এই জনয্ই মণীশ জয্াঠা এ বািড়র মায়া ছাড়েত 
পারেছন না।

-েতামােক এসব েক বলল?

-আিম শুেনিছ।
-কার কােছ?
-বাবা একতলার ঘের দরজা বn কের কার সেঙ্গ েযন 

কথা বলিছল। আিম কান েপেত শুনলাম...
-কার সােথ কথা বলিছল?
-মণীশ জয্াঠার সােথ...
-েতামার মাথা খারাপ হেয় েগেছ...
-বাবা গালাগািল করিছল...
-আিম িবশব্াস কির না...
-বাবা দাঁেত দাঁত েচেপ বলিছল, েতােক আবার পঁুেত 

রাখেবা...েকন এই ঘর েথেক েবর হিল... িক চাস tই...
sপন আtহতয্া করল েযিদন েসিদন বাবা একটুও েচােখর 

পািন েফলল না। িকnt েসিদন েথেকই একদম বুেড়া হেয় 
েগেলা! সব িকছু েথেক িনেজেক একদম gিটেয় িনেলন। 
কােরার সেঙ্গ pেয়াজন ছাড়া কথা বলাই বn কের িদেলা। 
sপন েয িকছু একটা করেত যােc বুঝেত পারিছলাম। 
ওর েচাখ dেটা অিsরভােব সব সময় ঘুরেত েদখতাম। ওর 
চাউিনর মেধয্ একটা বুেনা-পাগলােট দৃিষ্ট এেস িগেয়িছল। 
িকnt কখেনা আtহতয্া করেত পাের ভািবিন। sপন এভােব 
চেল যাবার পর আমার জীবেন বড় একটা পিরবতর্ন আেস। 
আিম একদম িনঃসঙ্গ হেয় পিড়। sপন আমার ভাই নয়, 
েযন বnু িছল। ওর এই অsাভািবক মৃtয্, এর সেঙ্গ আমােদর 
পািরবািরক অতীেতর একটা েযাগসূt আেছ- যা শুধু আিমই 
জািন- এসব আমােক অনয্রকম এক বাsবতায় িনেয় েফেল। 
মণীশ জয্াঠােক েসিদন েথেক আিমও একদম ভয় পাই না। 
তার খড়েমর শb অেনক িনঘুর্ম রােত শুনেত শুনেত রাত 
েভার কের েদই। বািড়র িপছেনর েঝাপছঝাের আেজা মণীশ 
জয্াঠার িবbত চাউিন, িমিলেয় যাওয়া এখন আর েকান গা 
ছমছেম িবষয় নয়। বরং িসঁিড় িদেয় উঠেত উঠেত pায় শুিন 
বাবা েচঁচােcন, শুেয়ােরর বাcা! একদম একশ হাত মািটর 
িনেচ পঁুেত রাখেবা! আর েবর হেত পারিব না!...

বাবা একিদন মের পের রইেলন েচয়ার মেধয্। েয 
কােঠর েচয়ারটায় েরাজ বেস থাকেতন বারাnা, একিদন 
েদখা েগেলা মাথাটা েহেল আেছ েচয়ােরর কােধ, মুখ িদেয় 
েফনা গড়ােc...। খুব বড় আেয়াজন কের বাবার kলখািন 
করেলন বড় ভাই। আমােদর ডালডা আর েতেলর কারখানাটা 
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বড় ভাইই চালান। ভাবী আমােদর এখােন থাকেত চান না 
বেল উtরায় ফ্লয্াট িকেন ভাই-ভাবী েসখােনই থােকন। এই 
বািড়েত এখন আিম একা। পুেরা একটা বািড়েত একা থাকেত 
আমার একটুও একা লােগ না। েকন লােগ না জািন না। sপন 
েয ঘরটােত ফাঁস িদেয়িছল েসঘরটা তালা েদয়া থােক। মােঝ 
মােঝ খুেল েভতের ঢুিক। েচষ্টা কির sপেনর েকান অিst 
অনুভব করেত। আজ ২২ বছর sপন েনই! মণীশ জয্াঠার 
েযমন বয়স আটেক আেছ মহাকােলর ে েম, sপনও সদয্ 
েযৗবেনর েচহারা িনেয় এয্ালবােম আটেক আেছ। িক অdত, 
মণীশ জয্াঠা এ বািড়র মায়া আেজা কাটােত পারেলন না িকnt 
sপনেক কতিদন pতয্াশা কেরিছ শুধু একবার েদখেবা...। 
িকnt sপন েয দূর েকান েদেশর অিধবাসী। sপন চেল িগেয় 
আর িফের আেসিন...।

এক ছুিটরিদন িবেকেল বড় ভাই এেলন আমার সেঙ্গ 
েদখা করেত। ওর লাল টয্ািkটা েগইেটর বাইের হনর্ িদিcল। 
কােজর েলাকটা েগইট খুেল িদেলা। আিম েদাতালার বারাnায় 
েরিলংেয় ভর িদেয় ওেক আসেত েদখলাম। বারাnােত dজন 
বসলাম। ও আমার শরীর-sােsয্র খবর িনেলা। েগল মােসই 
হাসপাতাল েথেক িফের এেসিছ ও েসটা জােন। এটা-েসটা 
আবল-তাবল িনেয় আমার কথা বললাম। চা েখলাম। তারপর 
dজেনই হাই tলেত লাগলাম। চেল যাবার আেগ হঠাৎ মেন 
পেড় েগেছ এরকম একটা ভাব কের বড় ভাই বলল, বুঝিল, 
বািড়টা একটা েকাmািনেক িদেয় িদলাম। ওরা এপাটর্েমn 
করেব এটােক...।

-েকান বািড়টা?
-এটােক। ওেদর সেঙ্গ cিk হেয়েছ আমরা dেটা কের 

ফ্লয্াট পােবা আর...
-এই বািড় েভেঙ্গ েফলেব?
-হয্া, েভেঙ্গ একদম নtন আধুিনক ফ্লয্াটবািড় হেব!
-না...
-িক, না?
-এ বািড় ভাঙ্গা যােব না...
-বুেড়ােদর মত কথা বলিছস েদিখ...
-েযমন আেছ েতমন থাকেত দাও।

-tই বলেলই হেলা!...জািনস কত লাভ হেব আমােদর?
-পুেরা বািড়টাই খুেড় েফলেব ওরা?
-েতার কথা আিম িকছুই বুঝেত পারিছ না!
আমার মাথার মেধয্ েকউ েযন খড়ম পােয় অিsর পায়চারী 

করেছ। মাথার d’পাশটা িটেপ ধরলাম।
-েতার শরীর খারাপ লাগেছ? ডাkার ডাকেবা?
-না, আিম িঠক আিছ। tিম যাও।
-tই একটা ফ্লয্াট পািব। আর...
-আcা িঠক আেছ। tিম যাও।
-আসল কথা বলেতই ভুেল িগেয়িছলাম...
-িকছু বলার লাগেব না। tিম যা বলেব তাই হেব েস েতা 

আিম জািনই।
-আের tই আমােক েদাষ িদিc নািক? িক ভাবিছস, 

ঠকািc েতােক? একটা ফ্লয্াট পািব আর নগদ...
-িpজ ভাইয়া tিম যাও।
-িঠক আেছ যািc, েশান, সামেনর মােস ওরা কােজ 

হাত িদেব। ততিদন tই উtরায় আমার কােছ িগেয় থাকিব। 
যিদ েযেত না চাস, তাহেল কােছই েকাথাও বাসা ভাড়া কের 
িদেবা। যতিদন ফ্লয্াট না হেc ততিদন েসখােনই থাকিব...।

েলাভীটা ভাবেছ শুধু এইসব...। আিম জািন আমার েকান 
রকম আপিt আর িটকেব না। আিম আধপাগলা, েনশােটশা 
কির...। সবাই ওর কথাই মানেব।

বড় ভাই চেল েগেলা। িবেকল পেড় আসেছ। চারিদক 
েফর িনঃsb। বারাnায় বেস বেস ভাবিছ, এভােব এই 
বািড়েত এই হয়ত েশষবার...।

েয রােত আমার ঘুম হয় না েসসব রােত মণীশ জয্াঠার 
খড়েমর শb ছােদ েশানা যায়। িকnt আজ িক হেলা? মণীশ 
জয্াঠার েকান সাড়াশb েনই! িবছানায় শুেয় শুেয় িপঠ বয্থা 
হেয় েগেলা। পােয় েসেnল গিলেয় িসঁিড় েবেয় ছােদ উঠলাম। 
সাদা েজাৎsায় পৃিথবী েভেস যােc। এখন আর ছাদ েথেক 
বুিড়গঙ্গা েদখা যায় না। িকnt ঐিদেকর ছােদর েরিলংেয় 
িবপদজনকভােব মণীশ জয্াঠা শুেয় আকােশর িদেক েচেয় 
আেছন। ওর পা নাচেছ। বুেড়া আজ খুব খুিশ।...
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েমাদীেক আিম িচিন না। েচনার দরকারও নাই। পৃিথবীেত 
সকল মানুষেক েচনা যায় না। আর আিম বিরশােলর মনু। 
েযখােন বিরশােলর সবােরই িচিন না—েসখােন ভারত নােমর 
একটা রাে র gজরােতর  নেরnd েমািদেক িচনেত যাব েকান 
দূঃেখ।

তেব  আমার পাড়ার নেরন মুিদেক িচনতাম। েবচারা 
নেরন মুিদ। তার মুিদ খানায় িবsর েকনােবচা হত। িহnুেদর 
েচেয় মুসলমান খেdর িছল েবিশ। তারা িবশব্াস কেরন নেরন 
েমািদ নােমর এই িহnু েলাকটা মােল েভজাল েদেব না। আর 
দাম লাগাম ছাড়া েনেব না। আমােদর পাড়ার ৈসয়াdল হক 
চাচা এই বয্াপাের বড় কের েঘাষণা িদেয়িছেলন,  নেরন 
েলাকটা িহnু ৈহেলও খারাপ না।

 নেরন মুিদর মাইজা ঠাkরদা সাত চিlেশ ইিnয়া যান 
নাই। তােদর pিতেবিশ dলাল চnd ভট্টাচাযর্ চেল িগেয়িছেলন।  
তেব ১৯৫০ সােল খবর এেসিছল—বিরশােলর ফজলুল হেক 
সােহেবর ভািতজা না ভােgেক েকালকাতায় ছুির েমের েমের 
েফলা হেয়েছ। এর পিরেpিkেত ঢাকাসহ পূবর্ পািকsােনর 
িবিভn এলাকায় েমের েফলা হয় ৯ িদেন দশ হাজার িহnুেক। 
বিরশােল েমের েফলা হেয়িছল ২৫০০ িহnু সmpদায়ভুk 
মানুষেক। পুিড়েয় েদওয়া হেয়িছল বািড়ঘর। লুটপাট করা 
হেয়িছল সহায়-সmদ। ধষর্েণর িশকার হেয়িছল অসংখয্ 
নারী। দখল করা হেয়িছল অেনেকর জিমজমা। তখন নেরন 
মুিদর মূলাদীs মামাবািড়র েলাকজেনর রেk লাল হেয় 
িগেয়িছল নদী। মাধব পাশার িপেস মশাই িছেলন জিমদার 
বািড়র সরকার বাবুর বয্াগ-টানা েলাক। েস সময় মাধব 
পাশায় একিদেন েয ২০০ মানুষেক হতয্া করা হেয়িছল—
তার মেধয্ নেরণ মুিদর বয্াগ-টানা িপেস মশাই িছেলন। েয 
সরকার বাবুর বয্াগ টানেত টানেত িতিন িনহত হেলন—েসই 
সরকার বাবুর সেঙ্গ জীবৎকােল তার পংিk-েভাজেনর সুেযাগ 
ক ঘেটিন। নেমাশুেdর সেঙ্গ এক পােত েখেল ধমর্ থােক! 
িপেস মশাইেয়র েয সামানয্ জিম-জমা িছল—েসটা ১৯৬৫ 
সােলর পাক-ভারত যুেdর সময় শtr সmিt।

 নেরন মুদীর মািসর বািড় েমােড়লগেঞ্জ। পানgিছ নদীর 
পিশ্চম পােড় সনয্াসী gােম। ১৯৬৪ সােল কািশ্মের হজরত 
বাল মসিজদ েথেক মহানবী হযরত মুহাmেদর cল cির েগেছ 
বেল খবর হল। েমেসামশাই িগেয়িছেলন িপেরাজপুেরর 
কদম তলার হােট শুপারী েবঁচেত। হাঁেটর মেধয্ই তােক ধরা 
হল। গলায় িকিরেচর েপাচ িদেত িদেত জুজেখালার রিহম 
মাওলানা েচঁিচেয় বলেলন, নমুর েপা, কাশ্মীর েথইকা আমােগা 
নবীকিরেমর cল cির করেছাস। েতাের আজ েরহাই নাই।

িপেসমশাই মরার আেগ িজেjস কেরিছেলন, কাশ্মীরডা 
আবার েকান জাগায়! এখবর পাওয়ার পের মািস তার 
েছেলিপেল িনেয় বডর্ার পার হেয় েগেলন। েমেসা মশােয়র 
বnু আbুল কিরম তােদরেক বডর্ার পযর্n েপৗঁেছ িদেয়িছেলন। 
হাত ধের বেলিছেলন, েবৗিদ েগা, আমরা সবাই রিহম মাওলানা 
না। েদাষ িনেয়ন না।

েদাষ েনওয়ার সুেযাগ িছল না। মািস ততkেণ েশয়ালদা 
েsশেন েপৗেছ েগেছন। েসখান েথেক দণ্ডকারেণয্। এরপর 
খবর নাই। পৃিথবী েথেক ছাপা। এটা িনেয় নেরণ েমািদ 
একিদন দূঃখ কের বেলিছেলন, বুজলা বাবা, একাtের 
বাবাের হারাইিছ। েদশ ছাড়িছ। আবার sাধীন হইেল িফযর্া 
আইিছ। িফযর্া না আইসা করব কী? পৃিথবীর েকােনা জায়গায়ই 
আমােগা বাঁচন নাই।

এই নেরন মুিদেক িচিন। খাতা-পেt েলখা নেরnd 
ওরেফ নেরন মুদী। ইেলকশন আসেল নেরন মুিদর পিরবার 
েপাটলা পুটিল েবঁেধ রাখেতন। আর গলায় সিরষার েতল।  
জােনন—আওয়ামী লীগ আর িবএনিপ বা  জাতীয় পািটর্ই 
আর জামায়াত- িজtক বা হাrক, তােত িকছু যায় আেস 
না। নেরন মুিদর উপর েকাপ পড়েবই। চাn পাইেল পলান 
মারেবন। আর পলােত না পারেল গালটা বািড়েয় েদেবন। কী 
আর করা! মানব জীবন ধারণ করেল তার েপরসানীও সহয্ 
করণ ছাড়া উপায় নাই।

আিম বাংলােদেশ kলদা রায়। আর ভারেত কিলমুিdন েশখ।
kলদা রায়
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২.
২০০২ সােল ভারেতর েগাধরা নােম একিট জায়গায় ে েন 
আgন েলেগেছ। ৫৮ জন যাtী মারা েগেছ। েসই যাtীরা 
অেযাdায় িগেয়িছল তীথর্ করেত।  তারা িহnু। রটােনা হল—
মুসলমানরা িহnুেদরেক েমের েফেলেছ।  ফেল েসখােন দাঙ্গা 
েলেগ েগল।  এরপর সাতিদন ধের আহেমদাবােদ। এই দাঙ্গায় 
মারা েগেলা ৭৯০ জন মুসলমান। আর িহnু ২৫৪ জন। 
মারাtকভােব আহত হল ২৫০০ জন মানুষ। ২২৩ জেনর 
েকােনা েখাঁজ েনই। আেরকিট সুেt জানা েগেলা—gজরােতর 
এই দাঙ্গায় ২০০০ মুসলমান মানুষেক েমের েফলা হেয়িছল। 
ধষর্ণ করা হেয়িছল অসংখয্ নারীেক। মাসুম িশশু ওরেফ িশশু 
েগাপালেক জয্াn আgেন ছুেড় েফলা হেয়িছল।

ঘটনাচেk েস সমেয় আমােদর নেরণ মুিদ েনtেকাণা 
িগেয়িছেলন। েসখান েথেক েগৗরীপুর। আমােদর পাড়ার 
শিফিdন খাঁর মরমর অবsা। িতিন এলাকার গণয্মানয্ বয্িk। 
তার েচেয়ও বড় কথা িতিন সনয্াসী gােমর েমেসা মশােয়র 
মnু আbুল কিরেমর ফুফা লােগ। েশষ অবsায় ডাkার 
বলেলন, আপনার কী েখেত ইেc কের? খাঁ সােহেবর কথা 
বলার িবেশষ অবsা িছল না। তবুও কেষ্ট—সৃেষ্ট বলেলন, 
িতিন মহাৈশল মােছর কথা শুেনিছেলন বালয্কােল এলাকার 
িবিশষ্ট কিবরাজ রসরঞ্জন িমিtেরর কােছ। এই মাছ েখেল 
নািক আশা পূণর্ হয়।

 মহাৈশল মাছ পাওয়া যায় েগৗরীপুের। শঙ্খ নদীেত মােঝ 
মােঝ আেস গােরা পাহাড় েথেক েনেম।  শুেন নেরণ মুিদ 
রওনা হেয়েছন মহাৈশল আনেত। খাঁ সােহেবর  আেখরী 
হাউস পূণর্ করেত সাধ েজেগেছ। মাছিট তার একাtের শহীদ 
বাবাও েখেত ইেc করেতন। এর মেধয্ gজরােত কী হল তার 
িকছুই জােনন না নেরন মুিদ।  অেনক কেষ্ট মহাৈশল মাছ 
েপেলন। ঢাকায় আসেত আসেত েদখেলন শাখারী পিট্টেত 
েদাকান-পােট লুটপাঠ চলেছ। েবশ কেয়কজন তােক মাছ 
হােত আসেত েদেখ িজেjস করেলন, নাম কী?

িতিন বলেলন, নেরন েমাদী। 
 আর যায় েকাথায়। তারা রােগ িkp হেয় তােক েচেপ 

ধরল। েক একজন েচঁিচেয় বলল, ওের ইিলয়াস, gজরােতর 
দাঙ্গার েনতা নেরnd েমাদীেক পাওয়া েগেছ। েসইিদন তারা 
নেরnd েমাদীেক খঁুেজ েপেলও আমরা বিরশােলর েলাকজন 

নেরণ মুদীেক আর খঁুেজ পাইিন। িতিন নাই হেয় েগেছন।
খাঁ সােহব মহাৈশল মাছ েখেত পােরনিন। তেব েশষ 

িনঃশব্াস তয্াগ করার আেগ গলার আওয়াজ একবার িফের 
েপেয়িছেলন। েচঁিচেয় বেলিছেলন, কন েতা ডাkার,  এই 
gজরােতর নেরণ েমাদীর লেগ পুরাণ ঢাকায় ইিলয়াস আলীর 
ফারাকটা েকাথায়?

 
৩.
আমােদর নেরন মুিদেক েয ইিলয়াস আলী নাই কের িদল, 
আর েয নেরnd েমাদী gজরােতর ফিতমার dলহােক খুন 
করেত বুলn আওয়াজ িদল-এরা dজেনই িকnt dেটা ধেমর্র 
েলাক। dজনই তারা তােদর ধেমর্ িনষ্ঠ। শুধু িনষ্ঠ হেল িবপদ 
িছল না। িকnt িবপদ হেত শুr করল যখন তােদর ধমর্েকই 
পৃিথবীর সবর্ে ষ্ঠ ধমর্ বেল মেন করল। মেন করার মেধয্ও 
ঝােমলা কম। শুধু এই ে ষ্ঠt েঘাষণার মেধয্ িদেয় অনয্ 
ধমর্েক শtr েঘাষণা করল, অনয্ ধেমর্র অিsstেক িনেজেদর 
ধেমর্র জনয্ িবপjনক বেল েঘাষণা করল। িনেজর ধমর্ 
রkার জনয্ অনয্ ধেমর্র মানুষজনেদর উপর ঝািপেয় পড়ল। 
হতয্া করল। ধষর্ণ করল। সহায় সmিt েকেড় িনল। েদশ 
ছাড়া করল। এটাই িবপেদর জায়গা। এেতাকাল যােদর মেধয্ 
ধমর্ এই অnt ঢুিকেয় িদেয়েছ—তারাই মানবতার িবrেd 
অপরাধী হেয় দািড়েয়েছ। ধমর্ মানুেষর লিজক েকেড় েনয়। 
িবচার-েবাধ হারা কের। িহংসা আর pিতিহংসার বীজ মাথার 
েভতের ঢুিকেয় েদয়। এই ধমর্-অn িনেয় আমরা কী করেবা? 

 মেন কrন আমার এক িপেস মশাই। বিরশােলর 
মঠবািড়য়ার এক gােম বািড়। মানেবndনােথর গান আর 
িদলীপkমােরর অিভনেয়র পাগল। তার িদনdিনয়ােত আর 
িকছু িছল না। একাtর সােল তােক মুসলমান হেত হেয়িছল। 
নাম হেয়িছল শাহজাহান। আর আমার িপিসমা মমতাজ। 
িপসােতা ভাইgেলার নাম দারাশুেকা, সুজা, আলমগীর। 
েবানিটর নাম জাহানারা। েরgলার মসিজেদ েযেত হত। 
তােদর পােলর গr জবাই কেরও েখেত হেয়েছ। মুেখ রাখেত 
হেয়েছ দািড়। কপােল দাগ পেড় িগেয়িছল। একাtেরর পের 
আমােদর বািড় এেস েসই দািড় েকেটিছেলন। আর হাহাকার 
করিছেলন। েসিদনই েঢাল-করতাল সহেযােগ িহnু হেয় 
িগেয়িছেলন। তােত তার সমসয্া হয়িন।
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 িকnt সমসয্া হেয়িছল—এর পের িতিন অিতিরk িহnু 
হেয় িগেয়িছেলন। সব সময় মুসলমানেদর পতন েদখেত 
চাইেতন। আমােদর মুসলমান বnুেদর েদখেল আড়ােল েডেক 
িনেয় আমােদরেক চড় থাpড়ও িদেতন। বলেতন, িবধমর্ী 
েগা লেগ েমেসা, সাহস েতা কম না! তার েমেয়িট একিট 
মুসলমান েছেলেক িবেয় করেল তােক তয্াজয্ কেরিছেলন। 
আছেড় িপছেড় কাnাকািট কেরিছেলন—েমেয়িট তােদর অনn 
নরেক েঠেল িদল।  অdদ।

 আেরকজন িপেসমশাই িচরকাল িশkা-দীkা িছেলন। 
িনেজর েছেল-সnানেদর েকউ েকউ েদশিবেদেশর িশkক, 
িচিকৎসক, ইিঞ্জিনয়ার। িবএনিপ kমতায় এেল তার মন 
খারাপ হেয় যায়। েসই িপেস-মশাই আমােক বেলিছেলন, 
েবাজলা বাবা, kষ্ণ ঠাkর পুrেষাtম। িবএনিপ-জামাতেক 
ধব্ংস করেত ীkষ্ণ নtন অবতার হেয় আসেবন। িচnা 
করবা না। গীতায় এই কথা েলখেস। িযিন রাম--িতিনই 
kষ্ণ। তােদর একজন রামায়েণর পাতা েথেক ফাল িদেয় 
পড়েবন। আেরকজন মহাভারেতর পাতা েথেক সুদশর্ন চk 
িনেয় আসেবন। এেস িবধমর্ীেদর কc কাটা কাটা করেবন। 

 নtন অবতােরর খবর েনওয়ার জনয্ আমার গীতা 
পড়ার দরকার নাই। বাল ঠয্াকের নােমর এক েলাক যখন 
hংকার িদেলন—বাবির মসিজদ েভেঙ্গ েফলা হলা হেব। 
েসখােন আবার রােমর নােমর মিnর গড়া হেব, তখনই 
বুঝলাম ীঅবতার এেস েগেছন। তার সােঙ্গাপােঙ্গার নাম 
িশবেসনা। এরা মানুষ হেলও পাছায় লয্াজ আেছ। এেদর 
নবীন েনতা নেরnd েমাদী। িতিন রামরাজয্ চান। রামরােজয্ 
অনয্ ধেমর্র েলােকর েকােনা চাn নাই। েসাজা পুশবয্াক কের 

দাও।  আফগািনsান-পািকsােনর তািলবানরা এই কাজিট 
করেছ।  বাংলােদেশর জামায়ােত ইসলািমরা এই কাজিট কের 
চেলেছ। তােদর রােজয্ মুসলমান ছাড়া অনয্ ধেমর্র েলাকেদর 
থাকেত েদেব না। যারা থাকেত চাইেব তােদর েসাজা gিল 
কের মারেব।  এরা একই মুdার এিপঠ-ওিপঠ।

 এই সাmpদািয়কতা একটা েছাঁয়ােচ অসুখ। মানুষেক 
পাঠা কের েতােল। েস সব সময়ই অনয্ মানুষেক িশং উিচেয় 
তাড়া কের।

 
েকউ ধমর্ পালন কের শািn লাভ কrক—আমার আপিt 

নাই। েকউ ধমর্ পালন না কেরও শািn লাভ কrক তােতও 
আমার আপিt নাই। তােদর বয্িk জীবেন ধেমর্ িবশব্াস বা 
অিবশব্াস করার অিধকার dই-ই আেছ। আধুিনক রা  তােদর 
েসই অিধকারেক িনিশ্চত কের।  িকnt মওdদীর জামায়ােত 
ইসলািম বা েমাদীর িবেজিপ েসই অিধকারেক েকেড় েনওয়ার 
dঃসাহস েদখায়। এইখােনই জামায়ােত ইসলািমর উtান 
েদখেল আিম েকঁেপ উিঠ। েমাদীর িবেজিপর উtােনও 
আতিঙ্কত হই। এরা েকােনা রা  মােন না। নাগিরক েবােঝ 
না। েবােঝ-- জগেত েমাদীর কােছ িহnু আেছ। জামায়ােতর 
কােছ মুসলমান আেছ। আর েকউ থাকেত পাের না। 

 
আমরা  েঠেক িশেখিছ — েয েকােনা ধমর্ বা মত যখন 

ে ষ্ঠেtর দািব কের hঙ্কার ছােড়, েসটা তখন আর মত থােক 
না--িহংসার অst হেয় ওেঠ। এই িহংসার কােছ আিম েতা 
আসেল েকউ নই। আিম বাংলােদেশ kলদা রায়। আর 
ভারেত কিলমুিdন েশখ।


