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সম্াদকীয়

কর�ানা ভাই�ারস� হঠাৎ আক্রমরে লগাটা দুবনয়া িন্ডভন্ড হরয় রাওয়া� লিাগাড়। 

লসখারন ন্দরন� মত একবট পবরিকা� বনয়বমত সংখ্া বনবদ্থষ্ট সমরয় প্কাশ ক�া লর 

অসম্ভি তা লিা্ কব� পাঠক�া অনুভি ক�রিন। আম�া ন্দন এবপ্ি সংখ্া ছাপরত 

পাব�বন। লভরিবছিাম হয়রতা লম সংখ্া পা�ি। বকন্তু লসটাও রখন সম্ভি হরিা না তখন 

এবপ্ি-লম বমবশরয় ন্দরন� এই বডবিটাি সংস্ক�ে ততব� ক�া হরিা। করি পব�বথিবত 

স্াভাবিক হরি করি ছাপা ন্দন পাঠরক� হারত তুরি লদওয়া রারি আ্দাি ক�া রারছে 

না। তরি এটুকু লিাঝা রারছে ভবিষ্রত বডবিটাি িগরতও ন্দরন� উপবথিবত প্রয়ািন। 

সার্্� মর্্ পব�কল্পনা কর�ই তা িাস্তিাবয়ত ক�রত হরি।

কর�ানা� আক্রমে উদ্ভূত এই সংকট লদখা বদি এমন এক সমরয় রখন আম�া পব�কল্পনা 

ক�বছিাম কমর�ড লিবনরন� ১৫০তম িন্মিাবষ্থকী উপিরক্ষ লিশ বকছু লিখা প্কাশ 

ক�া�। বকন্তু সিটা ক�া লগি না। আগামী বদরন তা সম্ন্ ক�া� প্বতশ্রুবত বদবছে।

বিরবে� সামরন মানুরষ� সামরন আি লর ভয়ািহ দুবদ্থন তা� লমাকাবিিা লিবনরন� বশক্ষা 

লক িাদ বদরয় হরি না। কা�ে পৃবরিী লক িাঁচারত সাম্াি্িারদ� চব�রি িুঝরত পুঁবি� 

শাসরন� শাসরন� অিসান ঘটারত লিবনন আমারদ� বশক্ষক।

আি মুনাফা� তাবগরদ পুঁবিিাদ প্কৃবত� উপ� বনদ্থয় অত্াচা� কর�রছ। এ� অিসান 

প্রয়ািন। ক্রমশই এই লিা্ িাগ্ত হরছে। এটাই আশা� করা।

ন্দরন� সকি পাঠক বিজ্াপনদাতা ও শুভানু্্ায়ীরদ� কারছ আমারদ� আরিদন এই 

দুবদ্থরন ন্দন এ� পারশ রাকুন। ন্দন পবরিকা ও সীবমত সার্্� মর্্ সি্থরতাভারি 

মানুরষ� পারশ রাকা� অঙ্ীকা� ক�রছ।

আপনা�া সিাই সাি্ারন রাকরিন। ভারিা রাকরিন।
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৯১৭ সারি� অর্াি� বিপ্লি সফি হিা� সরঙ্ 

সরঙ্ সাম্াি্িাদী ইঙ্-ফ�াবস-মাবক্থন বশবি� 

তা� বিরুরধে তীব্র প্চা� শুরু কর�। শু্ু 

প্চা�াবভরারন তা�া বনরিরদ� সীমািধে �ারখবন। প্রম 

মহারুধে (১৯১৪-১৯) লশষ হিা� প� তা�া একররারগ 

সামব�ক অবভরান চািায় নিগবঠত িিরশবভক প্িাতর্রে� 

উপ�। িািরফৌরি� কারছ অপ্ত্াবশত প্বতর�ার্� 

সম্ুখীন হরয় ফ্ান্স ও আরমব�কা শীঘ্রই বন�স্ত হয়, 

বকন্তু বব্ররটন দীঘ্থকাি আক্রমে িাব� ল�রখবছি; সহায়তা 

লপরয়বছি বিবোসঘাতক লকািচাক-লদবনবকনরদ� অনুগামী 

তরাকবরত লবেত�ক্ষীরদ� কাছ লররক। দু’িছ� িারদ 

সাম্াি্িাদী�া ও বিবোসঘাতক�া সম্ূে্থ পরু্থদস্ত হয়।

অতএি অর্াি� বিপ্লরি� প� লররক লিবননরক রুগপৎ 

বতন ্�রন� লনতৃরবে ব্রতী রাকরত হরয়বছি। প্রমত, 

সমািতাব্রেক পুনগ্থঠরন� মূি পধেবতগুবি সম্রক্থ 

পাবট্থরক এিং লদশরক সরচতন ও সবক্রয় �াখরত হরয়বছি। 

ববিতীয়ত, শত্রু� আক্রমরে� বিরুরধে প্বতর�া্ ও প্বত-

আক্রমরে� উপরুক্ত তসন্িাবহনী ও সম�সম্ভা� মিুত 

কর� লদশরক িী�বেপূে্থ সংগ্ারম উদ্বুধে ক�রত হরয়বছি। 

তৃতীয়ত, লদরশ ও বিরদরশ িিরশবভকরদ� বিরুরধে ও 

মাক্থসিারদ� বিরুরধে লর কুৎসা� িন্া িরয় রাবছেি, তা� 

িিারি এরক� প� এক কবমউবনস্টরদ� তাব্বিক অিথিান 

ি্াখ্া ও প্চা� ক�রত হবছেি।

শত্রুরদ� একবট িহুি প্চাব�ত করা বছি, নিগবঠত 

লসাবভরয়ত �াবশয়ায় না আরছ ি্বক্তস্াত্রে্, না আরছ 

সমানাব্কা�। লসখারন গেতর্রে� লিশমারি লনই। 

কর�ানা� মর্্ লিবননপাঠ  
তী র্থ ঙ্ক �  চ ল্া পা ্্া য়

১
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লিাক-ঠকারনা� এই অপরকৌশরি� প্বতিাদ কর� একবট সরম্িরন 

লিবনন তাঁ� িক্তি্ লপশ কর�ন ১৯১৯-এ� লম মারস। লসই িছর�ই 

ওই িক্তৃতা পুবস্তকাকার� প্কাবশত হয়। স্া্ীনতা� প্শ্ন এিং 

সমানাব্কার�� প্শ্ন, দুবট�ই বিশদ িিাি লিবনন লসই �চনায় 

বদরয়বছরিন। স্া্ীনতা� প্শ্নরক, লিবনন বিখরিন, কবমউবনস্ট�া 

অিশ্ই গুরুবে লদয়। িা�তর্রে� বিরুরধে আর্দািরন� সমরয় এই 

বিষয়বট গুরুবে লপরয়বছি, কা�ে তখন দব�দ্র মানুরষ� অব্কা� 

বছি না িবম িা রুবট� দাবি লতািা�; তুিরি লিিখানায় পচরত 

হত। সুত�াং পব�ষ্া� কর� িুরঝ বনরত হরি, স্া্ীনতা কা� িন্? 

বিপ্লরি� পর� লর শ্বমক-�াষ্ট্র গবঠত হরয়রছ, তা ি্বক্তগত মাবিকানা� 

অিসান ঘবটরয়রছ। সমস্ত িবম ও ি্বক্তগত সম্বত্ এখন �ারষ্ট্র�। 

তা ি্িহৃত হরছে তারদ�ই স্ারর্থ, রা�া এতকাি লশাবষত ও িবচিত 

বছি। রা�া এই �াষ্ট্ররক আক্রমে কর�রছ এিং লর ঘ�শত্রু লকািচাক�া 

তারদ� মদত লিাগারছে, তারদ� িক্ষ্ ি্বক্তগত মাবিকানা বফব�রয় 

আনা এিং লফ� লশাষে কারয়ম ক�া। কবমউবনস্ট�া পব�ষ্া� 

িাবনরয় বদরত চায়, শত্রুরদ� মতপ্কারশ� স্া্ীনতা লনই, কা�ে 

লসই মতপ্কারশ� িক্ষ্ হরছে অত্াচা� ও িচিনা� প্ত্ািত্থন। 

কবমউবনস্ট�া পব�ষ্া� করা িিরত ভারিািারস। ‘‘বব্রবটশ, ফ�াবস 

ও আরমব�কান ভদ্রমরহাদয়গে, আপনা�া লর স্া্ীনতা� করা প্চা� 

কর�ন, তা রবদ পুঁবি� লিায়াি লররক শ্রম� মুবক্ত� বিরুরধে রায়, 

তরি তা প্িচিনা। লহ সভ্ ভদ্রিৃ্দ, আপনা� একবট অনুপুরখে� 

করা ভুরি লগরছন। আপনা�া ভুরি লগরছন লর আপনারদ� স্া্ীনতা 

এমন একবট সংবি্ারন বি্ৃত, লর সংবি্ান ি্বক্তগত মাবিকানারক 

অনুরমাদন কর�। লগাটা বিষয় হি এটাই।’’ (লিবনন �চনািিী, খণ্ 

২৯, পৃষ্া ৩৫৩)।

িমারয়রত� অব্কা�, সভাসবমবত ক�া� অব্কা� রবদ 

পুঁবিিাদীরদ� লদওয়া রায়, তরি তা শ্মিীিী মানুরষ� বিরুরধে িঘে্ 

অপ�া্ হরি িরি লিবনন লঘাষো ক�রিন। তা হরি প্বতবিপ্লিীরদ� 

িমারয়রত� অব্কা�। ১৬৪৯ সারি রখন ইংি্ারন্ড িুরি্থায়া বিপ্লি 

হয়, তা�া বক �ািত্রেীরদ� িরড়া হরত বদত? ফ�াবস বিপ্লরি� সমরয় 

বিপ্লিী�া িুঁি্থরদ� প্ত্ািত্থরন� পরক্ষ মতপ্কারশ� স্া্ীনতা বদত 

নাবক? প্বতবিপ্লিীরদ� লকারনা সুররাগ সুবি্া লদওয়া রারি না, কা�ে 

তারদ� বিরুরধেই িড়াই, তারদ� বিরুরধেই প্বতর�া্। শ্বমকরশ্বে� 

একনায়করবে� অর্থই হি িড়াই ক�রত শ্বমকরশ্বে অগ্স�। 

‘‘মাক্থসিাদ, রা লশ্বেসংগ্ারম� প্রয়ািনরক স্ীকৃবত লদয়, এ করা 

দৃঢ়ভারি িরি লর মানিিাবত সমািতর্রে� িরক্ষ্ লপৌঁরছারত পার� 

লকিি শ্বমকরশ্বে� একনায়করবে� মা্্রম। একনায়কবে করাটা 

বনষ্ঠু�, করঠা�, �ক্তাক্ত এিং র্রেোদায়ক; করাটা লখিাছেরি ি্িহা� 

ক�া রারি না। সমািত্রেী�া এই ল্াগান সামরন �ারখ, কা�ে তা�া 

িারন লর লশাষেকা�ী�া প্ােপে এিং বন�ন্ত� িড়াই-এ� পর�ই 

লকিি নবতস্ীকা� ক�রি এিং তা�া সি�করম� িড় িড় করা বদরয় 

বনরিরদ� শাসনরক আড়াি ক�া� লচষ্টা ক�রি।’’

অতএি অর্াি� বিপ্লরিই কারি� সমাবতি নয়। িুরি্থায়ারদ� 

িবড়রয় শ্বমকরশ্বে �াষ্ট্রক্ষমতা দখি কর�রছ িরিই লর িুরি্থায়া�া 

হাি লছরড় বদরয়রছ তা নয়। ি�ং লশ্বেসংগ্াম তীব্রত� হরয়রছ। 

লিবনন দৃবষ্ট বনিধে ক�রত িিরছন সুইটিা�ি্ান্ লড� বদরক, লরখারন 

প্বতবট িুরি্থায়া হারত তুরি বনরছে অস্ত্র; কা�ে তা�া িারন, মিুব�-

দাসরবে িক্ষ িক্ষ মানুষরক আিধে �াখরত লগরি লকিি অরস্ত্র� বিা�াই 

বনরিরদ� প্বতপবত্ িিায় �াখরত হরি। িড়াই শু্ু �াবশয়ায় সীমািধে 

নয়, িড়াই এখন বিবেি্াপী। কারিই লর এখনও (অর্থাৎ ১৯১৯ 

সারিও) ‘‘গেত্রে’’ িা ‘‘স্া্ীনতা’’ প্ভৃবত শব্দ ি্িহা� ক�রছ, 

লস িুঝরত পা�রছ না লর এতবদন অিব্ গেত্রে আ� স্া্ীনতা বছি 

লকিি বিত্িান লশ্বে� গেত্রে, লকিি বিত্িারন� স্া্ীনতা আ� 

িাবকরদ� িন্ খুদকঁুরড়া। ও করাগুরিা ি্িহা� ক�া লকিি মানুষরক 

ঠকারনা� িন্।

প্িরন্ধ� প�িত্থী অংরশ লিবনন সমতা িা ইরকায়াবিবট নামক িহু 

ি্িহৃত শব্দবট বনরয় িুরি্থায়া প্চার�� বির�াব্তা কর�রছন মাক্থসীয় 

তর্বি� পটভূবমকায়। সাম্াি্িাদী�া ও তারদ� দািাি�া প্চা� 

ক�বছি, কবমউবনস্ট�া সি নাগব�করদ� সমান অব্কা� বদরছে না। 

শ্বমরক� লর অব্কা� আরছ, সকরি� লস অব্কা� লনই। িুরি্থায়া�া 

লতা শাসন ক্ষমতায় লনই আ�। এখন সকিরক সমান অব্কা� বদরত 

অসুবি্া লকারায়?

লিবনন বিখরিন, বিপ্লিী�া সমতা িা ইরকায়াবিবট িিরত 

কী লিারঝ, লসটা উপিবধি ক�া দ�কা�। বিপ্লি এরক� প� এক 

শাসকরশ্বে� কতৃ্থরবে� অিসান ঘবটরয়রছ। প্ররম ঘটি �ািতর্রে� 

অিসান; �ািা-প্িা� লভদ িুতি ক�াই বছি উরদেশ্। তা�পর� 

বিপ্লিী�া সামন্ত-প্ভুরদ� ক্ষমতা লকরড় বনি; রা� িবম লনই, আ� 

রা� অরনক িবম আরছ, তারদ� তফাত না �াখাই বছি উরদেশ্। 

এই দুবট উরদেশ্, এই দুবট ল্াগান বনরয় ফ�াবস বিপ্লি এবগরয়বছি। 

বকন্তু বিপ্লি আ�ও বিকবশত হি। এিা� ধ্বন উঠি, শ্বমরক� 

কাঁ্ লররক পুঁবিিারদ� লিায়াি নামারত হরি, তা না হরি সি 

মানুরষ� সমানাব্কা� আসরি না। রতক্ষে ি্বক্তগত মাবিকানা 

�রয়রছ, ততক্ষে সমানাব্কার�� করা িিা মারন মানুষরক ঠকারনা। 

উৎপাদরন� উপক�ে রখন ি্বক্ত মাবিকানা্ীন, পুঁবি অর্থাৎ 

টাকাকবড় �রয়রছ মাবিরক� পরকরট, ততক্ষে শ্বমকরক মাবিরক� 

মরতাই একবট লভারট� অব্কা� লদওয়া� অর্থ হি গেতর্রে� নারম 

তচিকতা। সত্ করা, বিপ্লরি� ফরি িড়রিাকরদ� িাবড় এিং 

িৃহদাকা� ভূসম্বত্ িারিয়াতি হরয়রছ। অল্প বকছুবদরন� লচষ্টায় 

উৎপাদরন� উপক�েও �াষ্ট্রায়ত্ ক�া সম্ভি, পুঁবিও িারিয়াতি ক�া 

সম্ভি। বকন্তু অর্থ, টাকাকবড়? তা� বিিুবতি বক সম্ভি?

‘‘অর্থ হি িমাট সামাবিক সম্দ, িমাট সামাবিক শ্ম। অর্থ 

হি লসই অবভজ্ান রা লদ  বখরয় অরর্থ� মাবিক সমস্ত লখরট-খাওয়া 

মানুরষ� কাছ লররক নি�ানা আদায় ক�রত পার�। অতীরত� 

লশাষরে� অিরশষ হি অর্থ। এই হি অর্থ। তারক বক এক ্াক্ায় 

বিিুতি ক�া সম্ভি? না। ...আম�া িবি লর টাকাক  বড় আপাতত 

রাকরি, লিশ দীঘ্থকাি ্র�ই রাকরি, রতবদন পুর�ারনা পুঁবিিাদী 
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ি্িথিা লররক নতুন সমািিাদী ি্িথিায় উত্�রে� পি্থ চিরি, 

ততবদন।’’ (�চনািিী ২৯, পৃষ্া ৩৫৮)।

অর্থাৎ, লিবনন িিরছন, রতবদন টাকা িা অর্থ রাকরছ, ততবদন 

তা� ি্বক্তগত মাবিকানা রাকরছ এিং লশ্বেও রাকরছ। লশ্বেরভরদ� 

অিিুবতি আ� অরর্থ� অিিুবতি অরন্ান্বনভ্থ�। রতবদন তা না 

ঘটরছ ততবদন সকরি� সমান অব্কার�� করা িিা মারন লশাষরে� 

অিরশষরক অস্ীকা� ক�া, লশ্বেরভদ লররক মুখ বফব�রয় রাকা। 

বনরি� করা� সমর্থরন লিবনন স্ম�ে ক�রছন এরঙ্িরস� লসই 

করা রা উচ্াব�ত হরয়বছি অ্াবটি-ডুরয়ব�ং গ্রথে। ‘‘লশ্বেসমূরহ� 

অিরিারপ� করা মারায় না ল�রখ সমানাব্কার�� ্া�ো ক�া এক 

অর্থহীন বনরি্থা্ কুসংস্কা�, এরঙ্িরস� এই করা হািা� িা� সত্।’’

২০২০ সারি� িাইরশ এবপ্ি লিবনন-িরন্ম� লদড়রশা িছ� পূবত্থ 

উদ্ রাপন দুবনয়ারিাড়া এক বি�াট সংকরট� মর্্ই ঘটরছ। কর�ানা 

ভাই�ারস� বিবেি্াপী আক্রমে এ পর্থন্ত আড়াই িরক্ষ� লিবশ মানুরষ� 

প্াে বনরয়রছ; আগামী করয়ক সতিারহ এই সংখ্া� ভয়ািহ িৃবধে� 

আশঙ্কা দূ� হয়বন। সা�া ভা�ত অরশষ কষ্ট স্ীকা� কর� কর�ানা� 

বিরুরধে িড়রছ, প্চু� স্ার্থত্াগ কর�ই িড়াই িাব� �াখরত হরছে 

লিবশ�ভাগ মানুষরক। আ� ভা�রত� শাসকরশ্বে এই মুহূত্থবটরক 

লিরছ বনরয়রছ শ্বমরক� বিরুরধে িড়া� িন্। শ্বমক�া লরন ভা�রত� 

নাগব�ক নয়, বিরশষত পব�রায়ী শ্বমক�া এিং আবদিাসী শ্বমক�া। 

মাবিরক� ি্িথিা িন্ধ; লস লকারনা দাবয়বে লনরি না। লস লক্ষররি 

স�কার�� দাবয়বে লনিা� করা; লকন্দ্রীয় স�কা� িা �াি্ স�কা� 

সামান্তম ল�শরন� ি্িথিা ক�রি না। লদড় মারস� ওপ� লরেন 

চরিবন, িাস চরিবন। পব�রায়ী শ্বমক�া তারদ� সুদূ� কম্থথিি লররক 

বনরি� িাসথিারন বফ�িা� িন্ হাঁটা ছাড়া লকারনা উপায় লদরখনবন। 

কর�ানায় ম�া� আরগই পারছ অনাহার� ম�রত হয়, তাই দরি দরি 

তাঁ�া পরর লিব�রয় পরড়রছন। �াস্তা ্র� চরিরছন, দ্রুত-্ািমান 

িব� ্াক্া বদরয় লমর� লফরিরছ। ল�ি-িাইন ্র� চরিরছন, বিশ্াম 

বনরত িরসরছন, মািগাবড় এরস বপরষ বদরয় লগরছ িাদনাপু� আ� 

কা�মাদ লস্টশরন� মর্্, িাইরন� ওপ� ছবড়রয় আরছ কষ্টাবি্থত 

রুবট, লর রুবট� িন্ তাঁ�া ঘ� লছরড় অন্ �ারি্ বগরয়বছরিন। 

িার�া িছ� িয়রস� আবদিাসী লমরয় িামরিা লতরিঙ্ানা লররক লহঁরট 

বফ�বছি ছবত্শগরড়, সরঙ্ খািা� লনই, তৃষ্া� িি লনই; বনরি� 

গ্াম রখন আ� করয়ক বকরিাবমটা� দূর� তখন অিরশরষ ক্ষু্া-

তৃষ্ায় প্াে লগি। �াষ্ট্র বনরুরত্ি; �বিিার�� মরন� করা অি্াহত 

এিং িজ্াহীন। দুবদ্থন, অতএি সিরচরয় ্নীরদ� আয়কর�� ৬৮ 

হািা� লকাবট টাকা মাপ হয়। শ্বমরক� ঘর� লফ�া� ল�িভাড়া লদিা� 

সমরয় হঠাৎ অর্থাভাি হয় লকরন্দ্র� আ� �ারি্�, দ� কষাকবষ চরি 

দুিরন� মর্্।

এটাই হিা� করা। রতই লকন না গেতর্রে প্রত্রক� একটা লভাট 

রাকুক, �াষ্ট্র ক্ষমতা� মাবিক িহৃৎ িরুি্থায়া�া আ� তারদ� িশংিদ 

ভৃত্�া। তারদ� বহরসরি সি অব্কা� আমিাবন�, িামরিা� এক লিাতি 

িি পািা� অব্কা�ও লনই। এই হি িরুি্থায়া গেতর্রে� সমানাব্কা�। 

শ্বমরক� আরছ লকিি ম�া� স্া্ীনতা, কর�ানায় িা অনাহার�। স্া্ীনতা 

আ� সমতা সম্রক্থ ১০১ িছ� আরগ লিবনন রা বিরখবছরিন, ভা�রত� 

আিরক� অবভজ্তায় তা অক্ষর� অক্ষর� খারট। 
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লিবনন, রুশ বিপ্লি ও ভা�ত  
দী প ক  না গ

‘‘প্চর িাগরুক মলপ্িশির আহ্াি :

শ্রপ্েক,

     মেষ আঘাশরর িি্ তরপ্র হও।

ক্রতীরদাশসরা,

     িরিািু িয়

প্েিদাঁিা মসািা কর!

     সি্ষহারা মসিাদল!

িাশগা মরাোশদর সি্ষেপ্তি প্িশয়!’’

                         — মায়ারকাভবস্ক

১৮৫৩ সারি কাি্থ মাক্থস বনউ ইয়ক্থ লডইবি বরেিু্ন 

পবরিকায় প্কাবশত ‘ভা�রত বব্রবটশ শাসন’ নামক 

প্িরন্ধ িরিন : ‘‘বহ্দুস্তান লরন এশীয় আয়তরন� এক 

ইতাবি, বহমািয় তাঁ� আল্পস, িাংিা� সমভূবম লরন 

তা� বসবসবি বিীপ। িবম� উৎপরন্� লসই একই সমৃধে 

তিবচরি্ এিং �ািননবতক লচহা�ায় লসই একই খণ্ খণ্ 

ভাি ... তিু সামাবিক দৃবষ্টভবঙ্� বদক লররক লদখরি 

ইতাবি নয়, বহ্দুস্তান হরিা প্ারচ্� আয়া�ি্ান্ড।1’ 

ওই একই প্িরন্ধ বতবন উরলেখ কর�ন, ‘‘লরন না ভুবি 

লর এই হীন, অনড় ও উবভিদসুিভ িীিন, এই বনব্রিয় 

্�রন� অবস্তবে লররক অন্বদরক, তা� পািটা বহসারি 

ততব� হরয়রছ িন্ িক্ষ্হীন এক অপব�সীম ধ্ংসশবক্ত 

আ� হত্া ি্াপা�টাই বহ্দুস্তারন পব�েত হরয়রছ এক 

্ম্থীয় প্রায়। লরন না ভুবি লর লছারটা লছারটা এই সি 

লগাষ্ী বছি িাবতরভদ প্রা ও ক্রীতদাসবে বিা�া কিুবষত। 

অিথিা� প্ভুরূরপ মানুষরক উন্ত না কর� তারক কর�রছ 

িাইর�� অিথিা� অ্ীন, স্য়ং বিকবশত একবট সমাি 

ি্িথিারক তা�া পব�েত কর�রছ অপব�িত্থনীয় প্াকৃবতক 

বনয়বতরূরপ এিং এইভারি আমদাবন কর�রছ প্াকৃবতক 

পশুিৎ পূরিা, প্কৃবত� প্ভু লর মানুষ তারক হনুমানরদ� 

রূপী িান� এিং সিিারদিী রূপী লগারু� অচ্থনায় ভুিুবঠিত 
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কর� তা� অ্ঃপতরন� প্মাে বদরয়রছ।’’ ১৮৪৮ সারি মাক্থস-

 এরঙ্িস তাঁরদ� কবমউবনস্ট পা  বট্থ� ইস্তাহা� �চনা� সময় লররকই 

ভা�ত সম্বরন্ধ আগ্হ প্কাশ কর�রছন।

মাক্থস িা এরঙ্িরস� মরতা �াবশয়া� নরভম্ব� বিপ্লরি� প্মাে 

তসবনক ভ্াবদবম� ইবিচ লিবননও তাঁ� �ািননবতক িীিরন� প্রম 

লররকই ভা�ত সম্বরন্ধ বিরশষ আগ্হ লদবখরয়রছন। ১৮৯৮ সারি 

�াবশয়া� করয়কবট লসাশ্াবিস্ট পাবট্থরক একবরিত কর� লিবনন গরড় 

তুিরিন রুশ লসাশ্াি  লডরমাক্র্াবটক লিিা� পাবট্থ িা সংরক্ষরপ 

আ� এস বড এি বপ। �াবশয়া� মরতা একটা কৃবষপ্্ান লদরশ 

সমািতাব্রেক বিপ্লি সম্ভি বকনা তা বনরয় বিবভন্ সমািতাব্রেক দি, 

বি  লশষ কর� না�দবনকরদ� মর্্ নানা তক্থবিতক্থ বছি। �াবশয়ায় 

পুঁবিিাদী বিকাশ ঘরটরছ বকনা তা বনরয়ও মতপার্থক্ বছি। মারি 

আঠাশ িছর�� রুিক লিবনরন� মত বছি আিাদা। গভী� অ্্য়রন� 

মা্্রম বতবন এই বসধোরন্ত এরিন লর, �াবশয়া তা� বপবছরয় পড়া 

সামন্ততাব্রেক  অর্থননবতক ি্িথিা কাবটরয় উরঠ পুঁবিিাদী বিকারশ� 

বদরক দ্রুত এ  বগরয় চরিরছ। পুঁবিিাদী অগ্গবত� বিষরয় লিবনন 

ভা�ত ও �াবশয়ারক একই পর্থায়ভুক্ত বহসারি উরলেখ কর�ন 2।

নরভম্ব� বিপ্লরি লনতৃবে লদওয়া ছাড়াও মাক্থসিারদ লিবনন। 

লমৌ বিক অিদান ল�রখরছন। স্ট্াবিন সবঠকভারিই লসই অিদানরক 

‘লিবননিাদ’ বহসারি আখ্াবয়ত কর�রছন। বচবঠপরি ইত্াবদ সি 

বমবিরয় তাঁ� সংগৃহীত �চনািবি� সংখ্া ৪৫ খণ্। এ� মর্্ অন্তত 

২৫ খরণ্ই লকারাও না লকারাও ভা�ত প্সঙ্ এরসরছ। লিবনরন� 

সংগ্রহ ভা�ত সম্রক্থ িইরয়� সংখ্া বছি ২৮3। বকছু লক্ষররি 

লিবনন ভা�ত সম্বরন্ধ মাক্থস িা এরঙ্িরস� মতামত উরলেখ কর� 

বনরি� িক্তি্ স্পষ্ট কর�রছন। মাক্থস িা এরঙ্িরস� মরতা লিবনন 

ভা�ত  সম্বরন্ধ িরড়া লকানও প্িন্ধ �চনা কর�নবন। িীিরন� লিশ 

বকছুটা সময় তাঁরক সাইরিব�য়া� মরতা িায়গায় বনি্থাসরন কাটারত 

হরয়রছ। ফরি সবঠক তরর্� অভারি� িন্ বতবন ভা�ত সম্রক্থ 

বিস্তাব�ত আরিাচনা ক�া� সুররাগ পানবন। লিবনন ভা�ত সম্বরন্ধ 

মাক্থস-এরঙ্িরস� িক্তি্রক প্সাব�ত কর�রছন।

পুঁবিিাদী লদশগুরিা বকভারি কৃবষ� ওপ� বনভ্থ�শীি িা 

তুিনামূিকভারি বপবছরয় পড়া লদশগুরিা� ওপ� লশাষে ও অত্াচা� 

চািায় নানা লিখায় লিবনন তা প্কাশ কর�রছন। এরক্ষররি লিবনন 

উদাহ�ে বহসারি ভা�রত� ওপ� চতু� ইংর�িরদ� িুরঠ�া চব�ররি� 

করা িরিন। সমািত্রেীরদ� িক্তি্ প্চা� ক�া� িন্ লিবনন ১৯০০ 

সারি� বডরসম্বর� ইসক্রা িা স্ফুবিঙ্ নারম একবট �ািননবতক পবরিকা 

প্কাশ কর�ন। আ� এস বড এি বপ-� মুখপরি বহসারি ইস্ ক্রা খুি 

গুরুবেপূে্থ ভূবমকা পািন কর�। এ� প্রম সংখ্া রতই লিবনন ‘বচরন 

রুধে’ নারম এক প্িরন্ধ ভা�রত� প্সঙ্ উরলেখ কর� িরিন, ‘‘খুি 

তাড়াতাবড় িাড়রত রাকা পুঁ  বিিাদী বশরল্প� প্বতবট লদশই অত্ন্ত 

দ্রুততা� সরঙ্ উপবনরিশ ততব� ক�া� মরতা লদশ খুঁরি লিড়ারছে। 

িা িিা লররত পার� এমন লদশ তা�া চায় রা� বশল্পবিকাশ খুিই 

দুি্থি, লরখারন কমরিবশ  বপতৃতাব্রেক ি্িথিা এখনও চািু আরছ 

এিং লরখারন কিকা�খানা� মা্্রম ততব� বিবনরস� একটা িািা� 

আরছ আ� লসইসি বিবনস বিবক্র কর� প্চু� পব�মাে িাভ ক�া 

রায়। হারত লগানা করয়কিন পুঁ  বিপবত� িারভ� অঙ্ক িাড়ািা� 

িন্ িুরি্থায়া স�কা�গুরিা অসংখ্ রুধে শুরু কর� বদরয়রছ। তা�া 

অস্াথি্ক�  গ�রম� লদশগুরিারত লসনা পাবঠরয় তারদ� ম�রে� বদরক 

লঠরি বদরছে। এইসি স�কা� সা্া�ে মানুরষ� কাছ লররক লিা� 

কর� আদায় ক�া লকাবট লকাবট টাকা নয়ছয় ক�রছ। উপবনরিরশ� 

িনগেরক তা�া লঠরি বদরছে মব�য়া বিরদ্রাহ ও না লখরয় ম�া� বদরক। 

বব্রবটশরদ� বিরুরধে ভা�তীয়রদ� মব�য়া বিরদ্রাহ এিং ভা�রত� দুবভ্থক্ষ 

বকংিা িুয়�রদ� বিরুরধে ইংর�ি  লদ� িত্থমান রুধে আমারদ� মরন �াখা 

উবচত’’4।

পুঁবিিাদী দুবনয়া� রাতাকরি পরড় ভা�রত� সামাবিক অিথিা� 

মর্্ লদাটানা ভািটাও লিবনরন� দৃ  বষ্ট এড়ায়বন। কাঁচামারি� উৎস 

বহসারি ভা�রত� বিরশষ থিারন� করা মাক্থস-এরঙ্িরস� মরতা 

লিবননও উরলেখ কর�রছন। পুঁবিিাদী বিবেিাবেরি্ ঔপবনরিবশক   

লদশগুরিা� প্বত আকষ্থে ক্রমাগত লিরড় চিায় এিং তা� ফরি 

সামন্ততাব্রেক সম্রক্থ� ভাঙন ক্রমাগত লিরড় চিরিও এই উৎপাদন 

ি্িথিায় লর ্ �রন� কিকা�খানা বভবত্ক বশল্প গরড় ওঠা উবচত বছি, 

তা বকন্তু উপবনরিশগুরিারত উবনশ শতরক� প্ায় লশষ স্তর� এরসও 

লদখা রায়বন। লিবনরন� মরত, ‘লকিি ভা�ত এিং সমুদ্র তী�িত্থী 

অচিিগুরিা বিবেিািার�� সরঙ্ ঘবনষ্ভারি িবড়ত বছি’’5।

�াবশয়ায় পুঁবিিাদী বিকাশ সম্বরন্ধ আরিাচনা প্সরঙ্ লিবনন 

তাঁ� বিবভন্ �চনায় ভা�রত� প্সঙ্ তুরিরছন। লিবনন বিরশষ কর� 

িক্ষ্ কর�ন লর, মাক্থস-এরঙ্িস িবে্থত উবনশ শতরক� ভা�রত� 

অর্থননবতক অিথিা বিশ শতরক এরস বকছুটাও হরিও পব�িত্থরন� 

বদরক এবগরয় চ  লিরছ।

উবনশ শতরক মাক্থস-এরঙ্িস পুঁবিিারদ� চব�রি ও তা� 

গবতপ্কৃবত সম্বরন্ধ বিস্তাব�ত আরিাচনা কর�রছন। বিশ শতরক 

এরস পুঁবিিাদ তা� চব�রি পািবটরয় একটা উচ্স্তর� লপৌঁছায়। 

লিবনন এই স্তর�� নাম লদন সাম্াি্িাদ। সাম্াি্িারদ� উভিি ও 

তা� ি্াখ্া মাক্থসিাদী তর্বি লিবনরন� লমৌবিক অিদান। বতবন তাঁ� 

‘‘সাম্াি্িাদ-পুঁবিিারদ� সরি্থাচ্ স্ত�’’ নামক িইরত বিরশষ দশরক  

পুঁবিিারদ� নতুন রূপ — ‘সাম্াি্িারদ�’ বিস্তাব�ত ি্াখ্া কর�ন। 

এই িইরত বতবন িা�িা� ভা�ত প্সঙ্ উরলেখ কর�রছন। তাঁ� মরত 

উবনশ ও বিশ শতরক� সবন্ধক্ষরে এরস বিবেপুঁবিিাদ সাম্াি্িাদী 

স্তর� প্রিশ কর�। লিবনন উরলেখ কর�ন, ‘‘উৎ্পাদরক�া সংবলিষ্ট 

লদশগুরিা� অভ্ন্ত�ীে িািা� বনরয়  বনরিরদ� মর্্ প্বতররাবগতা না 

ক�া� ি্াপার� একমত হয় এিং বিরদশী িািা�রক তা�া ভাগ কর� 

এভারি : লগ্ট বব্ররটন ৬৬ শতাংশ, িাম্থাবন ২৭ শতাংশ, লিিবিয়াম 

৭ শতাংশ। ভা�তরক পুর�াপুব�ই লগ্ট বব্ররটরন� িন্ সং�বক্ষত �াখা 

হরয়রছ’’6।

ভা�ত সম্বরন্ধ বিরশষ বিরলিষরে� বিা�া লিবনন িক্ষ্ কর�ন লর, 

এবশয়া মহারদরশ� অন্ান্ অংরশ� তুিনায় উবনশ শতরকই ভা�ত 
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বিবেিা বেরি্� আওতা� মর্্ চরি আরস। ইংি্ারন্ড� পুঁবিিাদী 

আকাঙ্ক্ষাই তা� কা�ে। লিবনন ভা�রত� ইবতহাস পর্থারিাচনা 

কর� উরলেখ কর�ন লর, উবনশ শতরক� ববিতীয় ভারগ ভা�রত বব্রবটশ 

পে্ আমদাবন আ�ও িাবড়রয় লদওয়া হয়। আ� কাঁচামাি �তিাবন 

দ্রুত িৃবধে� সরঙ্ সরঙ্ বব্র  বটশ পুঁবিও িাড়রত রারক। ল�িপর, 

ি্দ� ইত্াবদ নানা লক্ষররি পুঁবি বিবনরয়াগও িাড়ারত রারক। উবনশ 

শতরক� মাঝামাবঝ মাক্থস ভা�রত পুঁবিিাদী বিকা  লশ� পূি্থশত্থগুরিা 

িক্ষ্ কর�বছরিন। লিবনন িা�িা� একরা� ওপ� লিা� লদন লর, 

ঔপবনরিবশক সাম্াি্িাদী শবক্ত িা ভা�রত� লক্ষররি ইংি্ান্ড বন  লি� 

অর্থননবতক  শবক্ত� রতই প্সা� ঘটাক না লকন, তা� অ্ীরন রাকা 

লদশগুরিা� সামাবিক-অর্থ  তনবতক অগ্গবত অিশ্ই ি্াহত হরি। 

বতবন মরন কর�ন, স্া্ীনতা ছাড়া লকারনা লদরশ�  পূে্থাঙ্ অর্থননবতক, 

�ািননবতক ও সামাবিক অগ্গবত ঘটারনা সম্ভি নয়। ভা�তসহ 

উপবনরিশগুরিা� স্া্ীনতা প্সরঙ্  লিবনন িরিন, ইউর�ারপ� মরতা 

এবশয়ারকও পে্ উৎপাদরন� সি্থাব্ক পব�পূে্থ বিজ্ান, পুঁবিিারদ� 

সিচাইরত লিবশ অিা্, ি্াপক ও দ্রুত বিকারশ� পব�বথিবত গরড় 

ওঠা সম্ভি লকিি স্া্ীন িাতীয় �াষ্ট্র গঠন ক�া� মা্্রম। তাঁ� 

মরত ভা�রত� ওপ� ইংর�িরদ� সীমাহীন  িুঠিরন� এিং ভা�তরক 

বিরদশী পরে্� িািার� পব�েত ক�া� ফরি ভা�রত� বনিস্ 

উৎপাদনবশল্প গরড় ওঠা� লক্ষররি িা্াপ্াতি হরয়রছ। ফরি ভা�রত 

আশানুরূপ কিকা�খানা গরড় উঠরত পার�বন।

ভা�তীয় লসনািাবহনী� ওপ� অত্াচা�
কাি্থ মাক্থস ও লফ্রডব�ক এরঙ্িস ভা�রত ঔপবনরিবশক 

লসনািাবহনী� দুঃখ দুদ্থশা ও তাঁরদ� ওপ� বব্রবটশরদ� মরনাভা  লি� 

তীব্র বন্দা কর�ন। লশাষে ও অত্াচার�� বিরুরধে ১৮৫৭ সারি 

সশস্ত্র িড়াইরয় িাতপাত ও ্ ম্থ বনবি্থরশরষ ভা�তীয় লসনারদ� নামরত 

িা্্ কর�। মাক্থস-এরঙ্িস লসনারদ� এই বিরদ্রাহরক সমর্থন কর�ন। 

তাঁ�া এই  বিরদ্রাহরক ভা�রত� প্রম স্া্ীনতা রুধে িরি আখ্াবয়ত 

কর�ন। মাক্থস-এরঙ্িরস� মরতা লিবননও ভা�রত ঔপবনরিবশক 

লসনািাবহনী� ওপ� ইংর�ি প্ভুরদ� অিে্থনীয় অত্াচা� সম্বরন্ধ 

বিরশষ উরবিগ প্কাশ কর�রছন। ১৯১২ সারি প্কাবশত ড. িি্থ 

ওরয়গনার�� ‘ইবন্ডয়া টুরড’ িইবট বনরয় লিবনন লনাট ততব� কর�ন। 

লসখারন ভা�রত� বসপাহী বিরদ্রাহ ছাড়াও এ� িাতপাত, ্ম্থ, বহ্দু-

মুসবিম সম্ক্থ ইত্াবদ িহু গুরুবেপূে্থ বিষয় থিান পায়। মাক্থরস� 

মরতা লিবননও তাঁ� লনারট ‘িাঙাবি’ শব্দবটও আিাদাভারি উরলেখ 

কর�রছন। বতবন ইংর�ি�া বকভারি ভা�ত ও এবশয়া� বিবভন্ লদশরক 

তারদ� সামব�ক ঘাঁবট বহসারি ি্িহা� কর� তা� উরলেখ কর�ন। 

বতবন িরিন, ভা�তীয় লসনারদ� ইংর�ি�া কামারন� সস্তা লখা�াক 

বহসারি ি্িহা� কর�। ১৯১৮ সারি� ২৯ িুিাই অি �াবশয়া 

লসন্টাি একবিবকউবটভ কবমবট� এক সভায় লিবনন তাঁ� ভাষরে 

িরিন, ইংর�ি�া ভা�  লত ঘাঁবট গারড় বনরিরদ� ঔপবনরিবশক প্ভুবে 

বিস্তার�� িরক্ষ্ িাবতসমূ  লহ� বোসরুধে ক�া� িন্। লতমবন তা�া 

লসাবভরয়ত �াবশয়া� ওপ� িহুবদন লররকই একটা বনভ্থ�থিি গরড় 

তুরিবছি 8। তাঁ� মরত িুরি্থায়া�া বপবছরয় পড়া লদশগুরিা লররক 

লসনা সংগ্হ কর� বনরয় আারস। ‘বব্রবটশ িরুি্থায়�া ভা�ত লররক বনরয় 

আসা লসনারদ� লিাঝারনা� লচষ্টা কর� লর, িাম্থানরদ� বিরুরধে বব্ররটনরক 

�ক্ষা ক�া ভা�রত� কৃষকরদ� কত্থি্’9। তরি ১৮৫৭ সারি� প� 

লররক ইংর�ি�া ভা�ত লররক লসনা সংগ্রহ� ি্াপার� একটা 

বিরশষ সতক্থতা অিিম্বন কর� 10। লিবনন বনরি� লনারট বিরখ 

�াখরিন : ভা�তীয় লফৌিরক গরড় লতািা হরয়রছ ‘নানা িাবত� 

লিাক বনরয়’, ইংর�ি�া কামান ও অস্ত্রাগা� ... লদয় লকিি সাদা 

চামড়া� লিাকরদ�  হারত। লমারট� ওপ� ইংর�ি�া খুিই সতক্থ 11।

১৯০৫ সারি� রুশ   বিপ্লি
১৯০৫ সারি লিবনরন� লনতৃরবে �াবশয়া� গেতাব্রেক বিপ্লি ভা�রত 

ি্াপক প্ভাি বিস্তা� কর�। এই সময় �াবশয়া� বিবভন্ কিকা�খানায় 

প্ায় ৪ িক্ষ ৪০ হািা� শ্বমক ্ম্থঘরট শাবমি হয়। শাসকরশ্বে� 

ি্দুরক� নরি� কারছ লসখানকা� শ্বমকরশ্বে সামবয়কভারি 

আর্দািন িন্ধ �াখরত িা্্ হরিও ভা�তসহ সা�া দুবনয়ায় তা� 

প্ভাি পরড়। িাতীয় কংরগ্রস� পক্ষ লররক ১৯০৬ সারি প্রম 

বব্রবটশ সাম্ারি্� কাঠারমা� মর্্ ভা�রত� িন্ আত্মশাসরন� দাবি 

লতািা হয়। এই সমরয়ই প্রম ভা�রত� নানা শহর� িাতীয় মুবক্ত� 

ল্াগান তুরি শ্বমক�া বমবছি কর�। িাতী য়তািাদী লনতা িাি 

গঙ্া্� বতিরক� শাবস্ত� প্বতিারদ মুম্বাইরয় (লিাম্বাই) বমবছি হয়। 

মুম্বাইরয়� প্ায় ১ িক্ষ সূতাকি শ্বমক এই ্ম্থঘরট অংশগ্হে কর�। 

এ� প�িত্থী সমরয় ভা�রত� নানা অচিরি ি্াপকহার� শ্বমক ্ম্থঘট 

ও গে-অবভরান সংগবঠত হয়।

১৯০৮ সারি লিবনন তাঁ� বিবে �ািনীবতরত দাহ্িস্তু নামক 

বিখ্াত প্িরন্ধ এ বিষরয় সুস্পষ্ট মতামত ি্ক্ত কর�ন। বতবন িরিন, 

ভা�রত ‘সুসভ্’ বব্রবটশ পুঁবিপবতরদ� লদশীয় ক্রীতদারস�া তারদ� 

‘প্ভুরদ� িারি ্�রন� দু বচিন্তায় লফরিরছ বঠক এই সময়টারতই। 

রারক িিা হয় ভা�রত বব্রবটশ শাসনি্িথিা, তারত চরি অবি�াম 

িুিুম ও িুঠিত�াি। এমন িা�রমরস অনশন দুবনয়া� আ� লকারাও 

লদখা রারি না — িিািাহুি্ �াবশয়া ছাড়া। ... বকন্তু ভা�রত 

বনরিরদ� লিখক ও �ািননবতক লনতারদ� পক্ষ বনরয় লিরগ উঠরত 

শুরু কর�রছ �ািপর। বব্রবটশ লশয়ারি�া ভা�তীয় গেত্রেী বতিকরক 

লর বনচ দণ্ লদয় — টাকা� রবি� চাপ�াবশরদ� পক্ষ লররক গেত্রেী� 

ওপ� এই প্বতবহংসায় মুম্বাইরয়� পরর পরর লদখা লদয় বমবছি আ� 

্ম্থঘট’’ 12।

লিবনন মুম্বাইরয়� ্ ম্থঘটরক ি্াপক সংখ্ক ভা�তিাসী� িাগ�রে� 

সূচনা বহসারি লদরখবছরিন। তাঁ� মরত এই ্ম্থঘট বছি ভা�রত বব্রবটশ 

শাসরন� অিসারন� সূচনা। ১৯০৮ সারি বতবন িরিন, ভা�রতও 

সি্থহা�ারশ্বে� �ািননবতক সরচতনতা গেসংগ্ারম� স্তর� িাড়রছ। আ� 

তাহরি ভা�রত �াবশয়া� ্�রন� বব্রবটশ শাসরন� অিসান অবনিার্থ 
13। ১৯১৩ সারি� ৭লম প্াভদা� ১০৩নং সংখ্ায় লিবনন এবশয়া� 
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িাগ�ে নারম এক প্িরন্ধ িরিন, ‘১৯০৫ সারি� রুশ বিপ্লরি� প্ভাি 

লগাটা এবশয়া িরুড়ই পড়রি। বব্রবটশ ভা�রতও লসই অিথিা িন্ম বনরছে’ 
14। লিবনন এই সংগ্ামরক িাতীয় স্া্ীনতা� সংগ্াম ি  লি উরলেখ 

কর�ন। ১৯১৭ সারি� লম মারস এক িক্তৃতায় বতবন িরিন, ভা�রত 

মূিত লসইসি দাবি লতািা হরয়রছ, রা� িন্ আমারদ� এখারন আম�া 

সংগ্াম ক�বছিাম’15। ১৯১৯ সারি ভা�রত� িাবিয়ানওয়ািা িাগ 

হত্াকারণ্� প� লিবনরন� ত�ফ লররক ভা�রত অমৃতিািা� পবরিকায় 

এক তা�িাত্থায় িানারনা হয়: ‘আপনা� িহুি প্চাব�ত সংিাদপররি 

প্কাবশত িাবিয়ানওয়ািা িারগ� �ক্তাক্ত সংঘরষ্থ� একবট বিি�ে বমঃ 

লিবনন পরড়রছন। তাঁ� পক্ষ লররক িনগরে� উরদেরশ্ বতবন আমারক 

িানারত িরিরছন লর, তাঁ� ভা�তীয় ভাইরদ� ন্ার্ আদরশ্থ� প্বত 

লসাবভরয়ত স�কার�� পূে্থ সহানুভূবত �রয়রছ।’16।

লি বনরন� মরত, ‘‘বিবেপঁুবিিাদ ও ১৯০৫ সারি� রুশ বিপ্লি 

চূড়ান্তভারি এবশয়ারক িাবনরয়রছ।’’ 17 এই বিপ্লরি� পর�ই ১৯০৬ 

সারি একবট িাংিা প্চা�পররি ইংর�িরদ� বিরুরধে সংগ্ারম নামা� 

আহ্ান িাবনরয় এিং ‘িািু ও িবমদার��া’ নয়, কৃষক�াই ভা�তরক 

মুক্ত ক�রত সক্ষম। এই লঘাষোয় িিা হয় ‘আম�া বনরি�াই লদশ শাসন 

ক�ি। বনরি�াই লচৌবকদা� িহাি ক�রিা। িবমদার��া রবদ আমারদ� 

পীড়ে কর�, তাহরি প্াে লদি তিু ধ্ংস ক�রিা তারদ�।’’18। ১৯০৫ 

সারি� রুশ বিপ্লরি� প� লররকই ভা�রত� িাতীয়তািাদী আর্দািরন� 

লনতৃি্ৃদ ক্রমশ �াবশয়া� আর্দািরন� গবতপ্কৃবত সম্বরন্ধ বিরশষ 

আগ্হী ওরয় ওরঠন। ১৯০৬ সারি� বডরসম্বর� কিকাতায় কংরগ্রস� 

অব্রিশন লররক দাদাভাই নও�বি’� সভাপবতরবে কংরগ্রস� 

অব্রিশন লররকই লত�ঙ্া পতাকা ওড়ারনা হয়। এই অব্রিশন 

লররকই ‘স্�াি’ িা স্ায়ত্ শাসনরক আর্দািরন� উরদেরশ্ বহসারি 

লঘাষো ক�া হয় এিং িয়কট, স্রদশী ও িাতীয় বশক্ষা� সমর্থরন প্স্তাি 

গ্হে ক�া হয়। লগাপািকৃষ্ লগাখরি সহ কংরগ্রস� ম্্পথেী�াও এই 

প্স্তািরক সমর্থন িানায়। স্রদশী আর্দািন খুি তাড়াতাবড় সমগ্ 

িাবত� আর্দািরন পব�েত হয়। গাবন্ধিী অিশ্ তখনও ভা�তীয় 

�ািনীবতরত অপব�বচত। বতবন ১৯০৩ লররক ১৯১৪ সাি পর্থন্ত দবক্ষে 

আবফ্কারত বছরিন।

এই সময় �িীন্দ্রনার ঠাকু�সহ িহু কবি সাবহ বত্ক ও সাংস্কৃবতক 

িগরত� বশল্পী�া স�কাব� িাতীয়তািাদী আর্দািরন লরাগ লদন। 

লসাবভরয়ত সাবহবত্ক তিস্তয় ও লগাবক্থ� সরঙ্ও তাঁরদ� িনু্ধবে গরড় 

ওরঠ। ভা�রত� শ্বমক আর্দািরন� লনতারদ� সরঙ্ ইউর�াপ ও 

আরমব�কা� সমািত্রেীরদ� সরঙ্ পা�স্পব�ক লরাগাররাগ ততব� হয়। 

এ�মর্্ বছরিন  শ্ামবি কৃষ্িম্থা,   বভখাবি রুস্তম কামা প্মুখ 

ি্বক্তিগ্থ। বিবপনচন্দ্র পাি ও িািা িািপত �ায় প্মুখ িনবপ্য় 

লনতারদ� সরঙ্ ইংর�ি লসাশ্াি লড  লমাক্র্াট ও উদা�পথেীরদ� সরঙ্ 

সম্ক্থ গরড় ওরঠ। সাপু�বি শওকতয়ািা ও িীর�ন্দ্রনার চর্াপা্্ায় 

প্ভৃবত লনতৃি্ৃদ ভা�তীয় প্িাসী বিপ্লিী দি গরড় লতারিন। ১৯০৭ 

সারি রুস্তম কামা ও বস আ� �ানা িাম্থাবন� স্টুটগাট্থ শহর� 

আন্তি্থাবতক সমািতাব্রেক কংরগ্রস লরাগ লদন। মাদাম কামা ভা�রত 

বব্রবটশ শাসরন� বিরুরধে িক্তি্ ল�রখ ‘ির্দমাত�ম’ ধ্বন সহকার� 

একবট লত�ঙ্া পতাকা তুরি ্র�ন। এই সরম্িরন লিবনরন� লনতৃরবে 

আ� এস বড এি বপ’� প্বতবনব্�া গুরুবেপূে্থ ভূবমকা পািন কর�ন। 

১৯০৫-০৬ সারি সূতাকরি ্ম্থঘট ছাড়াও িরড়া দুরটা ্ম্থঘরট হািা� 

হািা� শ্বমক শাবমি হন।

ইংর�িরদ� কুৎবসত বিভািন নীবত
ভা�তীয়রদ� ওপ� তারদ� শাসন ও অত্াচা� লর আ� লিবশবদন 

চািারনা সম্ভি হরি না, লসকরা ইংর�ি�া িঝুরত পার� ১৮৫৭ সা  লি� 

বসপাবহ বিরদ্রাহ িা ভা�রত� প্রম স্া্ীনতা ররুধে� প� লররকই। ্ম্থ 

ও িাতপারত� িা্া লভরঙ বহ্দ-ুমুসিমান ঐক্িধে ভারি বব্রবটশরদ� 

বিরুরধে অস্ত্র তু  লি লনয়। মাক্থস িরিন, ‘বহ্দরুদ� মর্্ লররক এই 

বিরদ্রাহ শুরু হরয় তা লশষ হরয়রছ বদবলে� বসংহাসরন এক মুসিমান 

সম্াটরক িবসরয়।’ অত্ন্ত বনষ্ঠু� ভারি ইংর�ি�া এই বিরদ্রাহ দমন  

ক�রিও বহ্দ-ুমুসিমান ঐক্ তারতও বিবনিত হয়বন। ১৯০৬ সারিও 

্ম্থ ও িাতপাত ভুরি বগরয় সি্থহা�ারশ্বে ঐক্িধে ভারি নানা ্ম্থঘরট 

শাবমি হয়। বিরশষ কর� িাংিা ও পাঞ্ারি কৃষকরদ� মর্্ সাবি্থক 

ঐরক্ি মা্্রম বিবিবত পে্ িি্থরন� আর্দািন শুরু হয়। তখন 

লরসি প্চা�পরি বিবি ক�া হরতা নমুনা বহসারি তা� একবটরত িিা 

হয়, ‘আমারদ�  কুবট�বশল্প ধ্ংসকা�ী, আমারদ� তাঁবত ও কামা�রদ� 

লপশা হ�েকা�ী এই লচা�রদ� বক কর� বনরিরদ� শাসক বহসারি 

স্ীকা� ক�রিা? তা�া তাঁরদ� লদরশ ততব� অিস্র পে্ আমদাবন কর�, 

আমারদ� িািার�, আমারদ� িনগরে� কারছ এগু  বি বিবক্র কর�, 

এভারি আমারদ� ্নরদৌিত িটু কর�, আমারদ� অনাহা�, জ্ব� ও  

লপ্লরগ� মর্্ লঠরি লদয় তারদ� আম�া বকভারি শাসন ভািরিা? রা�া 

আমারদ� উপ� ক্রমাগত কর�� লিাঝা চাপারছে লসইসি বিরদশীরদ� 

আম�া বকভারি শাসরক� স্ীকৃবত লদি? .... ভাইসি, আপনা�া এগুবি 

রত সহ্ ক�রিন এই শঠতা তরতা লিবশ আপনারদ� লশাষে ক�রি। 

আপনারদ� শক্ত পারয় দাঁড়ারত হরি, মুবক্ত� পর খঁুিরত হরি। ভাইসি, 

আম�া দুবনয়া� লস�া িাবত। আমারদ� ্নরদৌিরতই তা�া আি কম্থ 

না কর� বনরিরদ� লমদ িাড়ারছে। এ�া আমারদ� �ক্তপায়ী। আম�া 

লকন এইসি সহ্ ক�রিা? ... বহ্দ ুভাইরয়�া কািী,  দুগ্থা, মহারদি 

ও শ্ীকৃরষ্� নারম শপর করুন, মুসিমান ভাই�া আলো� নারম কসম 

বনন আ� গ্ারম গ্ারম আওয়াি তুিুন — বহ্দ-ুমুসিমান কাঁর্ কাঁ্ 

বমবিরয় লদরশ� লসিা ক�রি। ... ভাই�া িাগুন! িন্মভূবম� সুররাগ্ 

সন্তারন� পব�চয় বদন, সাহরস� সরঙ্ িড়াই করুন, িাংিা মারয়� িন্ 

প্াে কু�িাবন বদরত প্স্তুত হন।’ 19

বিতবড়ত হওয়া� ভরয় বব্রবটশ�া ‘ভাগ কর� শাসন ক�’ — এই 

নীবত চািু কর�। দুইভারি এই নীবত চািু হয়। প্রমত বব্রবটশ বির�া্ী 

আর্দািরন� শক্ত ঘাঁবট িাংিারক দুই ভারগ ভাগ ক�া, ববিতীয়ত, 

্রম্থ� বভবত্রত বহ্দ-ুমুসিমানরদ� ভাগ ক�া� িন্ সাম্প্রদাবয়ক দাঙ্া 

িাব্রয় অবথি�তা ততব� ক�া।

১৯০৫ সারি ভাইস�য় কাি্থন িাংিারক ভাগ ক�া� বসধোন্ত লনন। 
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িঙ্ভঙ্ আইন িাব� ক�া হয়। সা�া িাংিা এ� বিরুরধে গরি্থ ওরঠ। 

বিবি  বত বিবনস িয়করট� ডাক লদওয়া হয়। চতু� ইংর�ি শাসক 

বনরিরদ� উরদেরশ্ পূ�রে� িন্ ১৯০৬ সারি� বডরসম্ব� মারস 

ঢাকা� ‘মুসবিম বিগ’ নারম বব্রবটরশ� সহররাগী একবট প্বতবক্রয়াশীি 

সংগঠন ততব� কর�। ১৯১০ সারি ভাইস�য় িড্থ বমরটিা লপৌ�সভা ও 

আইন পব�ষরদ মুসিমানরদ� িন্ আিাদা আসন সং�ক্ষরে� ি্িথিা 

কর�। ভা�রত সাম্প্রদাবয়ক প্বতবনব্রবে� নীবত গ্হরে� মা্্রমই 

সাম্প্রদাবয়কতা� িীি লিানা হয়। এটারকই অরনরক ভা�ত ভারগ� 

বিষাক্ত পদরক্ষপ ি  লি মরন কর�ন।

ভা�রত নরভম্ব� বিপ্লরি� প্ভাি
লিবনরন� লনতৃরবে নরভম্ব� বিপ্লি এবশয়া� লরসি লদশরক প্ভাবিত 

কর�রছ ভা�ত তা� মর্্ অন্তম। িাতীয় কংরগ্রস� সভারনরিী 

অ্াবন লিসান্ত কংরগ্রস� অব্রিশরন িরিন, ‘রুশ বিপ্লি এিং 

ইউর�াপ ও এবশয়ায় রুশ প্িাতর্রে� সম্ভাি্ প্বতষ্া’ হরিা এমন 

একবট ঘটনা রা ভা�রত� আরগকা� অিথিা আমূি িদরি বদরয়রছ’20। 

লহামরুি কবমবট কতৃ্থক প্কাবশত ‘�াবশয়া� উদাহ�ে’ নারম পুবস্তকায় 

ভা�রত� বশবক্ষত সমারি� প্বত এক আরিদরন রুশ বিপ্লরি� 

তাৎপর্থ ও মূিকরাগুরিা ভারিাভারি উপিবধি ক�া� করা িিা হয় 
21। এিাহািাদ লররক প্কাবশত ‘অভু্দয়’ নারম এক পবরিকায় লিখা 

হয়, ‘উবদেপক, প্ােদারিী িাতীয়তািারদ� কারছ লর পৃবরিী� সকি 

িা্াই তুছে, �াবশয়া� বিপ্লি লররক আম�া তা িঝুরত লপর�বছ।’ িািা 

�ািপত �ারয়� মরত, ‘‘িিরশবভক স�কা� সমস্ত বনপীবড়ত িাবতরদ� 

মুবক্ত বদরয়রছ’’22। �িীন্দ্রনার রুশ বিপ্লিরক িরিন, ‘‘নিরুরগ� উষা 

সমাগরম� প্ভাতী তা�া।’’ �াবশয়া ভ্রমে তাঁ� কারছ বছি ‘‘তীর্থদশ্থন।’’ 

বিবপনচন্দ্র পাি তাঁ� ‘ওয়ার্্থ বসচুরয়শন অ্ান্ড আওয়া�রসিভস’ িইরত 

িরিন ‘‘িিরশবভকিারদ� অর্থ ্নীরদ� এিং তরাকবরত উচ্রশ্বে� 

পক্ষ লররক লশাষে ও পীড়ে ছাড়া মুবক্তরত ও সুরখ িাস ক�া� িন্ 

িনগরে� অব্কা�’’23। পবণ্ত িওহ�িাি লনহরু বিখরিন, ‘‘মাক্থস 

ও লিবনরন� �চনা পাঠ আমা� লচতনা� ওপ� বিপুি প্ভাি বিস্তা� 

কর� এিং ইবতহাস ও িত্থমান িীিনরক নতুন আরিায় লদখরত সাহার্ 

কর�’’ 24।

নরভম্ব� বিপ্লরি� প�িত্থী সমরয় ভা�রত� বিপ্লিী গুতি সবমবতগুরিা� 

কম্থীরদ� মর্্ বিরশষ উৎসাহ লদখা রায়। অরনক বিপ্লিী দি �াবশয়া� 

সরঙ্ স�াসব� লরাগাররাগ থিাপন কর�। মুসবিম িাতীয়তািাদীরদ� এক 

সভায় রুশ বিপ্লিরক অবভন্দন িাবনরয় গৃহীত প্স্তাি লিবনরন� কারছ 

লপৌঁরছ লদিা� িন্ সাত্া� তখব� ও িব্া� তখব� নারম দুই ভাইরক 

পাঠারনা হরি ১৯১৮ সারি� ২৩ নরভম্ব� লিবনন তাঁরদ� অভ্র্থনা 

িানান। ২৫ নরভম্ব� তাঁ�া সা�া �াবশয়া লকন্দ্রীয় কার্থক�ী পব�ষরদ� 

সভায় লরাগ লদন এিং িব্া� তখব� লস সভায় িক্তি্ লপশ কর�ন। 

বতবন ভা�রত� স্া্ীনতা আর্দািরন �াবশয়া� সহায়তা পািা� আশা 

প্কাশ কর�ন। বব্রবটশ ঔপবনরিবশকরদ� বিরুরধে বিরদ্রাহ লঘাষো কর� 

কািুরি ভা�রত� স্া্ীন অথিায়ী স�কা� লঘাবষত হয়। মরহন্দ্র প্তাপ 

বছরিন এই স�কার�� �াষ্ট্রপবত। আ� প্্ানম্রেী বছরিন ি�কতউলোহ। 

লসাবভরয়ত স�কার�� ত�ফ লররক তাঁরদ� মা্্রম ভা�রত� স্া্ীনতা 

আর্দািনকা�ীরদ� প্বত সংহবত িানারনা হয়। ভা�রত মড্থান ব�বভয়ু্ 

সহ িাতীয়তািাদী আর্দািরন� সমর্থক বিবভন্ পরিপবরিকায় নরভম্ব� 

বিপ্লিরক সমর্থন িাবনরয় প্চু� লিখা প্কাবশত হয়। িাংিায় বিরশষ 

কর� নিরুি ইসিাম, মুিফ্ ফ� আহ্ মদ পব�চাবিত ‘িাঙি’, 

‘গেিােী’ প্ভৃবত পবরিকায় রুশ বিপ্লি ও   লিবনন সম্বরন্ধ িহু লিখা 

প্কাবশত হয়। ১৯২১ সারি এস এ ডারঙ্’� গাবন্ধ িনাম লিবনন’ 

িইবট� নামও উরলেখ ক�া লররত পার�।

কািুি অনুবষ্ত ইবন্ডয়া ল�রভািু্শনাব� অ্ারসাবসরয়শন লররক 

লিবননরক এক অবভন্দনিাত্থা পাঠারনা হয়। তা� িিারি ১৯২০ 

সারি� ২০লম-লত এক িাত্থায় বতবন িানান, �াবশয়া� শ্মিীিী 

মানুষ ভা�রত� শ্বমক ও কৃষকরদ� ক্রমাগত লিরড় চিা শবক্ত� 

বদরক অবি�াম নি� ল�রখ চরিরছ। শ্মিীিী মানুরষ� সংগঠন, তা� 

শৃখেিারিা্ এিং তারদ� অ্্িসায় ও দুবনয়া� শ্মিীিী মানুরষ� সরঙ্ 

একাত্মরিা্ই তারদ� সাফরি্� মূি চাবিকাবঠ। আম�া মুসিমান ও 

অমুসিমানরদ� ঘবনষ্ তমরিীরক স্াগত িানাই। আম�া মরনপ্ারে চাই 

লর, এই তমরিী প্ারচ্� সমস্ত লমহনবত মানুরষ� মর্্ সম্প্রসাব�ত লহাক 
25। ১৯২৩ সারি� ২ মাচ্থ  লিবনন তাঁ�  িীিরন� লশষ লিখা ‘ি�’ অল্প 

লহাক, বকন্তু ভারিা লহাক’ এ িরিন : ‘‘লশষ পর্থন্ত �াবশয়ায় ভা�ত ও 

চীন ইত্াবদ লদশগুরিা দুবনয়া� িহৃত্ম িনসংখ্া� অব্কা�ী হওয়া� 

ঘটনাই সংগ্ারম� ফিাফি বঠক কর� লদরি। গত করয়ক িছর� এই 

সংখ্াগব�ষ্ অংশই খুিই তাড়াতাবড় মুবক্তসংগ্ারম� শব�ক হওয়া শুরু 

কর�রছ।’’26।

কবমউবনস্ট পাবট্থ প্বতষ্া
১৯১৭ সারি �াবশয়া� নরভম্ব� বিপ্লরি� মারি পাঁচ িছর�� মর্্ই 

দুবনয়া� ৪০বট�ও লিবশ লদরশ কবমউবনস্ট পাবট্থ গরড় ওরঠ। লসাবভরয়ত 

বিপ্লরি� ফি বহসারি পৃবরিী� ১৪বট লদশ পঁুবিিাদী লশাষরে� লিায়াি 

বছরঁড় লফরি সমািতাব্রেক শাসন কারয়ম কর�। এখনও পৃবরিী� প্ায় 

সি লদরশই লকারনা না লকারনা নারম কবমউবনস্ট পাবট্থ লশাবষত মানুরষ� 

মুবক্ত� িন্ িড়াই কর� চ    লিরছ।

নরভম্ব� বিপ্লরি� বতন িছ� পর� ১৯২০ সারি� ১৭ অর্াি� 

আনুষ্াবনক ভারি লসাবভরয়ত ইউবনয়রন� তাসখর্দ সাতিন সদস্রক 

বনরয়  ভা�রত� কবমউবনস্ট পাবট্থ প্বতবষ্ত হয়। মুহম্দ শবফক বসবদেবক 

বছরিন প্রম সম্াদক কবমউবনস্ট পাবট্থ গরড় লতািা� অবভররারগ 

বব্রবটশ স�কা� লপরশায়ার� কবমউবনস্টরদ� বিরুরধে তাসখ্দ ও মরস্কা 

ষড়র্রে মামিা দারয়� কর�। অন্ান্ আ�ও সািারনা মামিা� 

মা্্রম ভা�রত কবমউবনস্টরদ�রক লিরি পুর� নানা অত্াচা� ক�া 

হয়। ১৯২১ সারি কবমটিারন্থ� উরদ্ারগ প্ারচ্� লমহনবত মানুরষ� 

িন্ কবমউবনস্ট বিবেবিদ্ািয় প্বতবষ্ত হয়। প্িারসই ভা�তীয়রদ� 

বনরয় একটা দি গবঠত হয়। মানরিন্দ্রনার �ারয়� উরদ্ারগ ববিতীয় 

কবমটিান্থ কংরগ্রস� সময় মরস্কারত আ� একবট ভা�তীয়  বিপ্লিী 
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কবমবট   গবঠত হয়। তাসখ্দ ও মরস্কা লররক বশক্ষািারভ� প� 

মুহম্দ শবফক, শওকত ওসমানী সহ একবট দি ভা�রত বফর� 

বফর� এরস বিপ্লিী কম্থসূবচরত রুক্ত হয়। ভা�রত� মানরিন্দ্রনার �ায় 

লিবনন কতৃ্থক প্বতবষ্ত তৃতীয় আন্তি্থাবতরক� সদস্ বনি্থাবচত হন। 

ঔপবনরিবশকতা� প্রশ্ন লিবনরন� বরবসরস� পািটা একটা বরবসস 

বতবন কংরগ্রস লপশ কর�ন। লিবশ�ভাগ সদস্ লিবনরন� বরবসসবটই 

গ্হে কর�ন। গেতাব্রেক দৃবষ্টভবঙ্ লররকই লিবনন বিষয়বট বিরিচনা 

ক�রত ি  লিন।

মুিফ্ ফ� আহ্ মদ তাঁ� ‘আমা� িীিন ও ভা�রত� কবমউবনষ্ট 

পাবট্থরত িরিন ‘‘আম�া ১৯২২ সারি এরদ  লশ কাি আ�ম্ভ কব�’’27 

তরি ১৯২১ সারিই কংরগ্রস� আহ্ লমদািাদ অব্রিশরন হি�ত 

লমাহাবন তাঁ� উত্াবপত এক প্স্তারি ‘স্�াি’লক সমস্ত তিরদবশক 

বনয়্রেেমুক্ত এক পূে্থ স্া্ীনতা িরি ি্াখা কর�ন। বকন্তু তখন গান্ধীবি 

এই প্স্তারি� বির�াব্তা কর�ন।’’28 িওহ�িাি লনহরু লদড় িছ� 

ইউর�াপ সফ� ক�া� প� লদরশ বফর� এরস িাতীয় কংরগ্রস� মর্্ 

িামরঘঁষা নীবত প্চা� কর�ন 29। এই সমরয় সা�া ভা�রত ইংর�ি 

বির�া্ী বিপ্লিী আর্দািন চা�বদরক ছবড়রয় পরড়। বিপ্লিী ভগৎ বসং 

ফাঁবস� দবড় গিায় পড়া� আরগ লশষ লর িইবট পরড়বছ  লিন তা বছি 

লিবনরন� িীিনী।

স্া্ীন ভা�রত� সংবি্ারনও বকছটুা পব�মারে লিবননিারদ� প্ভাি 

িক্ষ্ ক�া রায়। ভা�রত� সংবি্ারন� চতুর্থ খরণ্ �াষ্ট্র পব�চািনা� 

বনরদ্থশমূিক নীবত� মর্্ মঙ্িক� �ারষ্ট্র� ্া�ো প্বতফবিত হরয়রছ। 

ভা�রত পচিিাবষ্থকী পব�কল্পনা� ্া�োবটও লসাবভরয়ত ইউবনয়রন� 

অনুস�রে লনওয়া হরয়বছি। প�িত্থী সমরয় ভা�রত� সংবি্ারন� 

প্স্তািনায় ‘সমািতাব্রেক’ ও ‘্ম্থবন�রপক্ষ’ এই দুবট শব্দ লরাগ ক�া� 

ফরি ভা�রত� সংবি্ারন� মূিনীবত স্পষ্ট হরয় রায়।

িত্থমান সমরয় ভা�রত পচিিাবষ্থকী পব�কল্পনা, সমািতাব্রেক ও 

্ম্থবন�রপক্ষতা� ্া�ো� ওপ� আ� এস এস বনয়ব্রেত সাম্প্রদাবয়ক 

বি লি বপ স�কা� বনি্থজ্ আঘাত নাবমরয় এরনরছ। এই দি ভা�রত� 

ঐবতহ্রক ধ্ংস ক�রত চাই  লছ। সাম্াি্িাদী ইংর�ি স�কার�� 

মরতা ও�া বহ্দ-ুমুসিমান বহসারি লদরশ� মানুষরক ভাগ কর� লগাটা 

লদশটারকই ভাগ ক�রত চাইরছ।

লিবনন ভা�রত� সাম্প্রদাবয়ক শবক্ত সম্বরন্ধ আরগই সতক্থ কর� 

বদরয়বছরিন। এই শবক্ত লিবননরক শত্রু মরন কর�। তাই সাম্প্রদাবয়ক 

শবক্ত ভা�রত� নানা িায়গায় লিবনরন� মূবত� ওপ� হামিা ক�রছ। 

তরি লিবনন মূবত্থ লভরঙ লিবননিাদরক ধ্ংস ক�া রায় না। অন্দাশঙ্ক� 

�ারয়� করায় িিা রায় :

লিবনন মূবত্থ না িাঁরচ লতা

গাবন্ধও বক িাঁচরি?

গাবন্ধ মূবত্থ ধ্ংস কর�

নাচরি ও�া নাচরি। ...

... বিশ শতরক� সরঙ্ িরড়

অষ্টাদশ বক পা�রি?

ভাঙরি বকছু, চু�রি বকছু

সি্থরশরষ হা�রি।

সূত্র-প্িশদ্ষপ্েকা
 1  মাক্থস-এরঙ্িস, বসরির্ড ওয়াক্থাস, প্রগ্স পািবিশাস্থ, মরস্কা, ১৯৬৯, 

খণ্ ১, পৃঃ ৪৯২-৯৩।

 2 লিবনন, কারির্ড ওয়াক্থস, প্রগ্স পািবিশাস্থ, মরস্কা, ১৯৭৭, খণ্ ৩, পৃঃ 

৩২৯।

 3 প্রদাষকুমা� িাগবচ, লিবনরন� গ্থোগা� ভািনা ও অ্্য়ন, ন্াশনাি িুক 

এরিবন্স প্াইরভট বিবমরটড, ২০০১ পৃঃ ১৩২।

 4 লিবনন, বচরন রুধে, সংগৃহীত �চনািিী, খণ্ ৪, পৃঃ ৩৭৩ (িত্থমান লিখায় 

লিবনরন� সংগৃহীত �চনািিী, প্রগ্স পািবিশাস্থ, মরস্কা� ইংর�বি সংস্ক�ে 

লররক উধেৃবত লদওয়া হরয়রছ)।

 5 ওই খণ্, ৫ পৃঃ ৯০।

 6  ওই, খণ্ ২২ পৃঃ ২৫১।

 7  ওই, খণ্ ৩৯, পৃঃ ৪৯৭-৯৮।

 8  ওই, খণ্ ২৮, পৃঃ ২৩।

 9  ওই খণ্, ৩১ পৃঃ ২৩২।

 10 এ কমার�াভ, লিবনন ও ভা�তিষ্থ, প্গবত প্কাশন, ১৯৭৫, পৃঃ ৩২।

 11 ওই, খণ্ ৩৯, পৃঃ ৪৬৭।

 12 লিবনন, এ  বশয়ায় িাগ�ে, প্গবত প্কাশন, ১৯৭৯, পৃঃ ১১।

 13  ওই খণ্, ১৯ পৃঃ ১৮৪।

 14 ওই খণ্, ১৯, পৃঃ ৮৫।

 15 ওই খণ্, ২৪, পৃঃ ৪০৭।

 16 শুভাশীষ গুতি, সংররাগ, পবচিমিঙ্ সাি অবড্থরনট ইবঞ্বনয়াব�ং সাবভ্থস 

অ্ারসাবসরয়শন, ১৯৯১, পৃঃ ৩২১।

 17 ওই, খণ্, ১৫, পৃঃ ৮৫।

 18  দ্ টাইমস, িুন ৪ ১৯০৬।

 19 আরন্তানভা, লিান্ গাদ্থ-লিবভন, করতাভ্ বস্ক, ভা�তিরষ্থ� ইবতহাস, প্গবত 

প্কাশন, ১৯৮২, পৃঃ ৫০০।

 20  কমার�াভ, লিবনন ও ভা�তিষ্থ, পৃঃ ৭৪।

 21  লহামরুি বসব�ি, ২৩।

 22  ির্দমাত�ম, িুিাই ১৯২০।

 23  ওই, পৃঃ ৪১।

 24  িওহ�িাি লনহরু, দ্ বডসকভা  ব� অফ ইবন্ডয়া, অক্সরফাড্থ ইউবনভা�বসবট 

লপ্স, বনউ বদ বলে, ১৯৯০ পৃঃ ২৯

 25  লিবনন, ওই খণ্, ৩১, পৃঃ ১৩৮।

 26 ওই, খণ্, ৩৩, পৃঃ ৫০৮।

 27 মুিফ্ ফ� আহ্ মদ ভা�রত� কবমউবনস্ট পাবট্থ ও আম�া, ন্াশনাি িুক 

এরিবন্স, ১৯৮১, পৃঃ ২০৩।

 28  বি বট �েবদরভ, ভা�রত� স্া্ীনতা সংগ্ারম কবমউবনস্টরদ� ভূবমকা, 

ন্াশনাি িুক এরি  বন্স, ১৯৮৫, পৃঃ ৮।

 29  সর�াি মুরখাপা্্ায়, বতনবট দশক, ন্াশনাি িুক এরিবন্স, ১৯৮০, পৃঃ 

২৩।
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প্ীবতময় লিবনন  
মা ন লি শ  লচৌ ্ু ব�

খন তিশাখ মাস / ততি ঝঞ্া� মাস। মারঝ 

মারঝ খ�া� দুপু� / লিবনরন� মাস এটা / কত 

স্প্ন লদরখরছন বতবন / স্প্নময় তাঁ� লস িগৎ 

/ প্ীবতময় তাঁ� লর সংসা� / কত তাঁ� মরন� তিভি / 

িহুপে্থী তা� কত �ঙ।

কত কষ্ট মানুরষ� িুরক / কত কষ্ট উৎসাব�ত / কত 

কষ্ট অিরুধে / র্রেোয় বিধে লস মানুষ / লিবনরন� আপনা� 

িন। / মানুষ মানুষ কর� পাগি হরিন/ মানুষ মানুষ 

কর� ঘ� ছাড়রিন / মানুষ মানুষ কর� লকান সুদূর�� / 

সম্ভািনা� এক মৃদু আভা লদরখ / কত কত লিদনা� পর 

এ
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হাঁটরিন। / লখরত� ত�মুি বনরয় চাবষ�া এরসরছ / প্গাঢ় বিমুগ্ধ 

লগঁরয়া চাবষ / প্তু্ত্র� িাকরুধে আরিগ  কবম্ত / ভ্াবদবম� ইবিচ 

লিবনন। ....

অরনক বদন আরগ আমা� লিখা একবট দীঘ্থ পরদ্� করয়কবট 

িাইন। তা বদরয়ই করা�ম্ভ ক�িাম।

লিবনন িি  লশবভক (কবমউবনস্ট) পাবট্থ, লসাবভরয়ত বিপ্লরি� 

সি্থাব্নায়ক বছরিন। বছরিন নিীন লসাবভরয়ত �াষ্ট্র বনম্থারে� 

মূি থিপবত। মাক্থসিাদরক উপিীি্ কর�, সমাি ও িীিনরক 

অনুপুখেভারি পর্থরিক্ষে ও বিরলিষে কর� বতবন রুরগাপররাগী তাববেক 

ভীত বনম্থাে কর�বছরিন — লিবননিাদ। মাক্থসিাদ-লিবননিাদ। এই 

কা�রে, বতবন শু্ু লসাবভরয়ত �াবশয়া� নয়, সা�া পৃবরিী� সমাি 

বিপ্লরি� লনতা। লসিন্ই লতা সুকান্ত ভ্াচার্থ বিরখবছরিন — ‘‘বিপ্লি 

স্পব্দত িুরক মরন হয় আবমই লিবনন’’। িরিবছরিন — ‘‘এখারনও 

আরয়ািন পূে্থ কর� বনঃশরব্দ লিবনন।’’

আবম এই লিবননরক বনরয় বিরলিষে কর� বনিন্ধ বিখরত পা�ঙ্ম 

নই।

আমা� কারছ লসাবভরয়রত� মিু� চাবষরদ� কারছ বতবন কত বপ্য় 

বছরিন, পক্ষান্তর�ও বতবনও তারদ� কারছ, লসই সংক্রান্ত বকছু নবর 

আরছ। লসসি লররক বনরয় একটা �চনা লিখা� লচষ্টা ক�বছ।

২
িন ব�রড� ‘দুবনয়া কাঁপারনা দশবদন’ আমারদ� পাঠকরদ� 

সিা�ই পড়া। আবম তা� িঙ্ানুিাদ লররক উধেৃবত লদি। তখন রাঁ�া 

মরস্কারত িা তাসখর্দ িঙ্ানুিারদ� কাি ক�রতন, বিরদশী ভাষায় 

সাবহত্ প্কাশনািরয় িা �াদুগা প্কাশনীরত তা�া এক একিন 

িাংিা ভাষা� বদকপাি গদ্কা�, সাবহবত্ক। অনুিাদও লর এত 

সাবহত্গুে মবণ্ত হরত পার�, তা ভািরি ঐ সি অনুিাদরক� প্বত 

মস্তক স্তই নম্ হয়।

িন �ীড লপরিগ্ারদ বছরিন বিপ্লরি� ঝরড়া দুবনয়া কাঁপারনা দশ 

বদরন� মর্্ করয়ক বদন। তাঁ� করায় — ‘‘দুই শতাব্দী ্ র� স�কার�� 

পাদপীঠ হওয়া সর্বিও লপরিগ্াদ তখনও একটা কৃবরিম নগ�। আ� 

মরস্কা হি আসি �াবশয়া, �াবশয়া� অতীত ভবিষ্ৎ এখারনই। 

মরস্কারতই আম�া হবদশ পাি বিপ্লি সম্রক্থ রুশ িনগরে� আসি 

মরনাভারি�। িীিন এখারন আ�ও প্খ�।’’

অতএি, রারিাপরর� নানা কষ্ট স্ীকা� কর� বতবন মরস্কারত 

এরিন। এক পর্থারয় এরিন লক্রমবিরন� একটা করক্ষ। লসখারন 

তখন কী হরছে? — ‘‘িনা পচিারশক লমরয় িরস কাটাকুবট কর� 

লসিাই কর� তুিরছ বিপ্লিী শহীদরদ� অরন্ত্াবষ্ট-অনুষ্ারন� লস্স্টুন 

আ� পতাকা। িীিরন� দুঃসহতম পরি্থ� ম্্ বদরয় আসায় মুখগুরিা 

তারদ� সিাই লরন রুক্ষ, ক্ষতবিক্ষত; করঠা� মরনাররারগ এখন কাি 

কর� চরিরছ তা�া, অরনরক� লচাখই কান্ায় িাি। .... িাি লফৌরি� 

ক্ষবত হরয়রছ অরনক।’’

িন �ীরড� লদখা হি মরস্কা ্াতু শ্বমক ইউবনয়রন� সম্াদক, 

এখন িড়াইরয়� সময় হরয়রছন সামব�ক বিপ্লিী কবমবট� এক 

কবমশা�; তাঁ� সরঙ্ — ‘‘জ্বিজ্বরি করয়কবট কাবহনী লশানা লগি 

তাঁ� কাছ লররক। তুবহন ্ূস� একটা বদন, দাঁবড়রয় আরছন বতবন 

বনবকৎস্কায়া� কারছ, লমবসনগান গুবি� ঝড় িইরছ। একদি িাচ্া 

ছুরটরছ লসখারন — �াস্তা� লসই সি হাঘর� লছরি কাগি লিচত রা�া। 

তারদ� কারছ লরন এক নতুন লখিা, উরত্িনায় তা�স্র� বচৎকা� 

কর� অরপক্ষা ক�রছ তা�া কখন গুবিিষ্থরে একটু বঢরি পড়রি, বঢি 

পড়রতই ছুরট �াস্তা লপ�িা� লচষ্টা ক�রছ সিাই — অরনরকই মা�া 

পরড়, বকন্তু িাবক�া লিপর�ায়া� মরতা প�স্প� পািা বদরয় এপা� 

ওপা� লছাটাছুবট কর� লগরছ ....’’

তা�পর� লক্রমবিরন� সামরনকা� িাি ময়দারন� শহীদরদ� 

অরন্ত্াবষ্ট� করা, রা পড়রত পড়রত হৃদরয় �ক্তক্ষ�ে হরত রারক।

‘‘্ুরিািাবি ইট পারর�� পাহাড়। ... বি�াট দুবট গত্থ — দশ বক 

পরন� বফট গভী�, পচিাশ গি িম্বা, শত শত তসবনক ও শ্বমক 

এখারন িরড়া িরড়া অবনিকুরণ্� আরিায় মাবট খুঁড়রছ।’’....

....একিন ছারি িিরছ আমারদ� রা�া িা�, লসই িনতা বনদ্রা 

রারি এখারনই....’’

‘‘.... িাি সমাব্রত লপৌর�াবহরত্� লনই লকান পাদ্রী .... 

লদাকানপাটও িন্ধ, ্নী�া ঘ� লররক লির�ায় বন; অবিবশ্ অন্ 

কা�রে। এ লর িনগরে� বদিস। তারদ� আগমন ধ্বন গরি্থ উরঠরছ 

সমুদ্র ঝাপরট� মরতা ....

‘‘সিকবট �াস্তা িুরড় িনরস্রাত এরস লপৌঁরছরছ িাি ময়দারন, 

আসরছ হািা� হািার� লদখরত তা�া গব�ি লমহনবত।’’

‘‘....লসই রুক্ষ অমাবি্থত লিাকগুরিা� মুখ লিরয় নামরছ লচারখ� 

িি, তা� লপছু লপছু লফাঁপারত লফাঁপারত, বচৎকা� কর� কাঁদরত 

কাঁদরত আসরছ লমরয়�া, বনষ্পাে বিবিে্থ মুরখ পা লফরি রারছে রর্রে� 

মরতা।

‘‘ি্ারন্ড িািবছি তিপ্লবিক অরন্ত্াবষ্ট মাচ্থ আ� মারা� টুবপ লখািা 

বিশাি িন সমুরদ্র� সঘন সঙ্ীরত� পাট লভরঙ লভরঙ পড়বছি 

অশ্রুরুধে সু� ....’’

‘ভ্রাতৃ সমাব্’� িে্থনা। বহসারি মরন হয় এই তাব�খবট ১৭ই 

নরভম্ব�।

‘‘্ীর� ্ীর� কবফন এরস লপৌঁছরিা সমাব্� কারছ, লিাঝা বনরয় 

বঢবি� ওপ� উরঠ লনরম এি গরত্থ। তারদ� অরনরকই না�ী — শক্ত, 

সমর্থ, গাঁ্ারগাটা প্রিতাব�য় না�ী। ‘‘পাঁচ শত শ্বমক ও তসবনক 

শহদীরক লসই গরত্থ শাবয়ত ক�া হি।

‘‘সা�া বদন ্র� চিি অবন্তম বমবছি, এি তা�া ইরিব�য়ান 

ফটক বদরয়, চরি লগি বনরকািাস্কায়া লপব�রয়, িাি পতাকা� এক 

নদী লস্রাত, িহন কর� চিি আশা আ� ভ্রাতৃবে আ� বিপুি এক 

ভবিষ্রত� িানী, পচিাশ হািা� িনতা� এক পটভূবম� সামরন 

বদরয়, বিরবে� সমস্ত শ্বমকিন ও তারদ� অনন্ত িংশ্�রদ� দৃবষ্ট� 

তরি ....

‘‘.... হঠাৎ অনুভি ক�িাম, স্রগ্থ লপৌঁছিা� িন্ ্ম্থপ্াে 
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রুশীরদ� আ� পুর�াবহতরদ� প্রয়ািন লনই। মরত্থ্ তা�া লর �াি্ 

গড়রত শুরু কর�রছ তা লকারনা স্রগ্থও পািা� নয়; তা� িন্ মৃতু্ 

ি�ে — লগৌ�রি� করা।’’

িন �ীড এই সি িে্থনা� এক িায়গায় বিরখরছন — ‘‘প�স্প�রক 

কত ভারিাই না িারস 

গব�রি�া।’’

উবলেবখত, ‘ভ্রাতৃ সমাব্’� 

িে্থনা সা্া�ে সাইরি� িইরয়� 

১১ পৃষ্া িুরড়। আমারক তা 

সংরক্ষপ ক�রত হি। বকন্তু 

উধেৃবত কণ্টবকত। না হরি 

বিষয়টা পাঠক সমীরপ হাবি� 

ক�া আমা� পরক্ষ অসম্ভি 

বছি। বনম্নর�খগুবি আমা�।

 মারঝ মারঝ লর বনম্নর�খ 

তা আমা�। তারত আম�া 

বিপ্লরি� কুশীিিরদ� লদখরত 

পাবছে — শহীদ, না�ী, �াস্তা� 

হা ঘর� কাগি লিচা িাচ্া�া, 

লসাবভরয়ত লদরশ� নতুন শাসন 

কত্থা ‘িা�’ মারন িনতা, 

িনগে, লকান িনগে? গব�ি 

লমহনবত, রুক্ষ অমাবি্থত 

রা�া, শক্ত সমর্থ গাঁ্ারগা্া 

প্বিতাব�য় না�ী, িাি ময়দারন 

সমরিত পচিাশ হািা� এমন 

সি মানুষ। রা�া ‘‘িাি 

পতাকা� এক নদী লস্রাত, িহন কর� চিি আশা আ� ভ্রাতৃবে আ� 

বিপুি এক ভবিষ্রত� িানী, পচিাশ হািা� িনতা� এক পটভূবম� 

সামরন বদরয়, বিরবে� সমস্ত শ্বমকিন ও তারদ� অনন্ত িংশ্�রদ� 

দৃবষ্ট� তরি ....’’

পাঠক, আম�া িাবন শু্ু মরস্কা ও সবন্বহত শহ�গুবিরত নয়। 

�াবশয়া ও পর� লসাবভরয়ত �াবশয়া� সরঙ্ রুক্ত হওয়া এবশয়া ভূখরণ্� 

প্রদশগুবিরতও, এক করায় সমস্ত লসাবভরয়ত �াবশয়া িুরড়ই লসই 

দুবনয়া কাঁপারনা দশ বদরন ও তা� প�িত্থী বদনগুবিরত, এমনবক 

লকারাও করয়ক িছ� ্র� অরনক িী�বেপূে্থ িড়াই িরড়বছরিন, 

শহীদবে ি�ে কর�বছরিন িন �ীরড� িবে্থত বিবি্ িরগ্থ� মানুরষ� 

সরঙ্ কৃষক�াও।

৩
এই সি স�ি — সু্দ� গব�ি মানুষ, রাঁ�া প্বতকূি প্বত  লিরশ 

নি লসাবভরয়ত ভূবম বনম্থারে নানাভারি অংশ বনরয়বছরিন, তাঁরদ� 

প্বত   লিবনরন� স্াভাবিক পক্ষপাত ও বনবিড় ভািিাসা বছি। রাঁ�া 

ভ্াবদবম� ইবিচ উবিয়ানভ লিবনরন� প্ীবতময় সাহচর্থ লকান না লকান 

ভারি লপরয়বছরিন, অরিা সাক্ষারত পান বন, লপরয়বছরিন লচতনা� 

অনুভরি, তাঁরদ�ই বকছু কাবহনী লশানাি আপনারদ�। লিখা� �সদ 

লপরয়বছ ১৯৭৬ সারি প্কাবশত, প্গবত প্কাশন-এ� লসরগ্থই 

আরিরক্সরয়রভ’� লিখা �াম্নু 

বসব�রি� ‘রুশ ইবতহারস� 

করা ও কাবহনী’ নারম চমৎকা� 

একবট িই লররক। অনুিাদক — 

অরুে লসাম।

বকন্তু, এ� িাইর�ও 

অরনক কাবহনী আরছ। আবম 

লসরগ্থই আরিরক্সরয়ভ লরমন 

লদবখরয়রছন, লতমন ভারি 

আপনারদ� লদখারনা� লচষ্টা 

ক�িাম। ভুি িিিাম, 

বতবন রতভারি লিবননরক 

লদবখরয়রছন, তরতা আবম এই 

বনিরন্ধ লদখারত পা�িাম না। 

রাই লহাক রা উপবথিত ক�বছ, 

অিশ্ই সংরক্ষপ কর�, তাও 

অরনরক� িানা। তিুও।

সমঝদা� লিাক
িবম� বডবক্র িাব� কর�রছ 

লসাবভরয়ত স�কা�। এক 

গ্ারম গব�ি চাবষরদ� মর্্ 

কুিাকরদ� দখবিকৃত িবম 

ভাগিাঁরটায়া�া হরি সকাি লিিায়।

তা� আরগ� �ারত এক চাবষ আ� তা� লছরি� ঘুম আসরছ না।

লছরি িিরছ, উবিয়ানভ লিবনন খুি দয়ািু। িািা িিরছ — না 

বতবন সমঝদা� মানুষ। কা�ে, বতবন িারনন চাবষরদ� িবম ছাড়া 

চিরি না।

এক সময় লছরিবট ঘুবমরয় পড়ি। ঘুবমরয় স্প্ন লদখরছ, লিবনন 

এরস বনরি চাবষরদ� মর্্ িবম লিঁরট বদরছেন। আ� লস হরয়রছ তাঁ� 

সহকা�ী।

লছরিবট� মরনািাঞ্া তারক বদরয়ই িবম বিবি শুরু লহাক। বকন্তু 

লিবনন িিরিন — তুবম িাঁটরছা িরি লতামা� পািা সিা� লশরষ।

িবম িাঁটা হরছে। লছরিবট� পািা রখন এরিা, তখনই তা� ঘুমটা 

লগি লভরঙ।

এটা স্প্ন বছি িুরঝ লস আিা� ঘুবমরয় পড়ি, আ� ঘুম ভাঙরি 

রখন ঘটনাথিরি এরিা, তখন ভাগ িাঁরটায়া� লশষ। তা� িয়সী�া 

তারক বনরয় ঠা্া তামাসা ক�রত রাকি।

লস িিি, লস লিবননরক লদরখরছ। বত  বন এখারন এরস বনরি িবম 
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লিঁরট বদরছেন।

সিাই লিবনরন� নাম িারন। বকন্তু বতবন লর এখারন আরসন বন, 

তাও সিা� িানা। তাই তারদ� তামাসা করম না।

এই সময়, এরিন, গ্ারম� িুরড়া মানুষ প্িা�ভ। বতবন এরস 

সি শুরন িিরিন, ইরয়ব�ওমকা, মারন ঐ লছরিটা বঠকই িরিরছ। 

লতাম�া ঠাহ� ক�রত পার�া বন, লতামারদ� লিা্ লনই। তাই লদখরত 

পাও বন।

লমাড়ি
লপরিগ্ারদ� লস্মািবনরত কাস্ত্রমা প্রদরশ� একদি চাবষ এরসরছন 

লিবনরন� সরঙ্ লদখা ক�রত।

তাঁ�া এরিন। আ� বঠক তখনই লিবনন ওঁরদ� পাশ কাবটরয় 

চিবছরিন। লিবননরকই ও�া বিজ্াসা ক�রিন — আছো ভাই 

এখানকা� লমাড়ি কই?

লিবনন রখন অিাক হরয় িিরিন — আপনা�া লমাড়ি কারক 

িিরছন।

তাঁ�া উত্� — লমাড়ি, বরবন এখন �াবশয়া চািান।

লিবনন একটু মিা কর� িিরিন — ঐ লতা ওবদরক।

তাঁ�া বনরদ্থবশত বদরক লররত আিা� একিরন� সরঙ্ লদখা। 

তাঁরকও লসই করা িিারত, বতবন িিরিন — ঐ লতা একটু আরগ রাঁ� 

সরঙ্ করা িিবছরিন, বতবনই লতা লিবনন।

কৃষকরদ� মুখ এরকিার� হাঁ হরয় লগি।

প�ক্ষরেই লসই ি্বক্ত বনবদ্থষ্ট পরর বতন তিায় লিবনরন� ঘর�� 

সামরন লপৌঁরছ লগরিন।

লসরক্রটাব� — আপনারদ� দ�কা� কা� কারছ, কা� কারছ রারিন, 

লকারা লররক আসরছন এসি বিরজ্স ক�ায় িুরড়া আফানাবস 

দাবনরিাবভচ ‘‘বনরিরদ� সঙ্ীরদ� বদরক তাবকরয় ভাব�বক্ চারি হুম 

হুম ক�ি, লগাঁফ লিাড়া হারত� লচরটা বদরয় ঘরস লসািা কর� বনরয় 

িিি — িানাও লমাড়ি এরসরছ — লর এখন �াবশয়া চািায়।’’

একমত নই
তখন চাব�বদরক অভাি, অন্কষ্ট, হাহাকা�।

িাবভদভকা গ্ারম� চাবষ�া স�কার�� কারছ ফসি বদরয় 

লদখরিন, তাঁরদ� কারছ লিবশ লনওয়া হরয়রছ। তাঁ�া লিবনরন� কারছ 

রারিন বক রারিন না এই বনরয় লদািাচরি� মর্্ও ‘ন্ায়’� িন্ 

লিবনরন� কারছ লগরিন।

লিবনন কৃষকরদ� অভ্র্থনা িানারিন আ� সি করা মরনাররাগ 

বদরয় শুনরিন। বতবন একমত হরিন — হ্াঁ খুি খা�াপ সময় পরড়রছ। 

এই দুঃসময় পাবড় লদিা� িন্ বতবন কৃষকরদ� সাহার্ চাইরিন।

কৃষক�া মরন ক�রিন, তাঁরদ� আবি্থ নাকচ হরয় রারি।

বকন্তু লিবনন লতা লিবননই। বতবন ঐ গ্ারম� লসাবভরয়রত� কারছ 

একটা বচবঠ বিরখ বদরিন। িিরিন — আপনা�া লর িাড়বত ফসি 

বদরয়রছন, তা লফ�ত পারিন।

তারদ� লচাখ-মুখ উভিাবসত হরয় উঠি। ন্ায় বিচা� লপরিন িরি।

লসই সময় লর শ্বমক ও কৃষক�া লক্রমবিরন কাি বনরয় আসরতন, 

তাঁ�া এখারনই লখরয় লররতন।

চাবষ�াও লসখারন লগরিন। লখরত িরস চক্ষু লতা চড়ক গাছ। এরতা 

অভারি� মর্্ও লর খািা� তাঁ�া গ্ারম খান তা� লররকও বনকৃষ্ট 

মারন� খািা�। ‘‘িাঁ্াকবপ� সুরুয়া। লখরত বগরয় লদখি এরকিার� 

িরিা, টকটক স্াদ। মাংরস� িদরি ভাসরছ লহব�ং মারছ� কাঁটা ও 

চামড়া� দুরয়কটা কুবচ।’’

খাওয়া লশরষ লদখরিন, লিবননও এই পররই আসরছন লখরত। 

ওঁ�া অিাক হরিন — লিবননও এই খািা� খারিন!

লিবনন তাঁরদ� িিরিন — আিরক নাবক িাউটা খুি সুস্াদু 

হরয়রছ।

চাবষ�া এ করায় র লমর� লগরিন।

আিা� তারদ� মর্্ ফসি বফর� পািা� ন্ায় বিচার�� করা 

উঠি। খমুরতাভ নারম একিন িিরিন — আবম লিবনরন� সরঙ্ 

একমত নই। এখারন আম�া ন্ায় বিচা� পাই বন।

লকন না গ্ারম লতা আম�া খািা� পাই। আ� গে-কবমশা� 

ক্াবটিরন এঁ�া কী খান!

অতএি, লিবনরন� সরঙ্ বতবন একমত নন।

এক, লদা, বতন
লিবনন ভয়ানক কারি� চারপ� মর্্ও কখনও কখনও লমাট� 

গাবড় বনরয় িরন চরি বগরয় তা� �ম্ দৃশ্ািবি লদখরতন।

এ�কম একবদন িরন লিব�রয় গব�ি ঘর�� লছাট এক মবিন লমরয়� 

সরঙ্ লদখা হরিা তাঁ�। লস িরন এরসরছ িাদারম� লখাঁরি, এরসরছ 

ি্ারঙ� ছাতা কুরড়ারত আ� এরসরছ। বকন্তু বকছুই পায় বন, অরঝা� 

্া�ায় কাঁদরছ।

লিবনন বনরমরশই তা� আপনা� িন্ িন্ধু হরয় লগরিন, আ� 

রাদুকর�� মরতা অবভনয় কর� এক লদা বতন িরি িরি প্ররম 

িাদাম, তা�প� ি্ারঙ� ছাতা লিাগাড় কর� বদরিন তারক। তা� 

ঝুবড় ভর� লগি। ঐ এক লদা বতন শব্দিন্ধ উচ্া�ে কর� লমাট� 

গাবড়রত তুরি লমরয়বটরক, তা� গ্ারম লপৌঁরছ বদরিন।

লমরয়বট� নাম ভাব�য়া। লস বফসবফস কর� িিি — কী মিা� 

লিাক!

মানহাবন
ত�পবগন নারম রুিক গ্াম লররক মরস্কায় এরসরছ। লস বঠক ক�ি 

লক্রমবিরন রারি। এিং লগি লসখারন। চুি দাবড় কাটারত হয়। লস 

সময় ওখারন একটা লছাটখারটা লসিুন বছি। লস ভািরিা এখারন এই 

কম্থবট ক�রি মরন �াখা� মরতা ি্াপা� হরি তা।

একটু পর� ওখারন লিবনন এরিন, ঐ একই কারি।

লিবননই তা� িড়তা ভাবঙরয় গল্প শুরু ক�রিন। গ্ারম� সি 

খি�াখি� বনরিন। তা�প� এক সময় লছরিবট� পাবি এরিা। 
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লস িিি লিবননরক আপবন আরগ রান। বকন্তু বতবন বকছুরতই তা 

ক�রিন না।

লস গ্ারম এরস িিি লসসি করা।

গ্ারম� সিা� এক করা, লস লিবনরন� মানহাবন ঘবটরয়রছ। লসিন্ 

সিা� সি্থসম্ত বিচার� সাি্স্ত হি — তারক লর গ্াম লসাবভরয়রত� 

সদস্ ক�া� করা হবছেি, তা তা�া নাকচ কর� বদি। কা�ে, লস 

লিবননরক িায়গা লছরড় লদয় বন।

নতুন িুটরিাড়া
কাবতয়া নারম একটা লমরয় 

িাত্থািরহ� কাি ক�ত।

একবদন দতির�� পব�চািক 

একটা কাগিপররি� প্ারকট 

তাঁ� হারত বদরয়, তা লক্রমবিরন 

লিবননরক বদরয় আসরত 

িিরিন।

এখারন ওখারন হ�দম 

লররত আসরত তাঁ� িুট লিাড়া 

এরকিার� নষ্ট হরয় লগরছ। বকন্তু 

বকছু ক�া�ও লনই। লস সময় 

চিরছ িুরতা� খুি টানাটাবন।

ক্ষরয় রাওয়া িুরতা পর� 

লিবনরন� কারছ লররত তাঁ� মন 

চায় না। বকন্তু লররত লতা হরিই। 

লগরিন কাচুমাচু হরয়। সি সময় 

সাি্ানতা, লিবনন লরন তাঁ� িুট 

লিাড়া লদখরত না পান।

লিবননরক কাগিপরি বদরয় 

সরঙ্ সরঙ্ চরি আসরত উদ্ত 

হরতই লিবনন তাঁ� কাছ লররক, 

কত বদন হি তাঁ� কারি�, তাঁ� 

পব�িা�-পব�িন, লিখাপড়া 

ইত্াবদ� করা িানরত শুরু 

ক�রিন।

কাবতয়া ্ন্িাদ িাবনরয় বিদায় বনরয় ভািরিন — রাক লিবনন 

তাঁ� িুরতা লিাড়া লদখরত পান বন।

বকন্তু লিবনন কাবতয়া� অবফরস� পব�চািকরক িরি তাঁ� নতুন 

িুরতা লিাড়া� ি্িথিা কর� বদরিন।

কাবতয়া� মরন হি পব�চািকই তাঁ� নতুন িুরতা� ির্দািস্ত 

ক�রিন।

চমৎকা� বদন
গত করয়ক মাস ্র� কারি� চারপ লিবনন বশকার� লির�ারত 

পার�ন বন। এিা� কনস্তাবতরনভা� কারছ বিদায় বনরয় িরন� বদরক 

�ওয়ানা বদরিন।

গ্ামিাসীরদ� সরঙ্ তাঁ� লদখা হরি, আ� লসাবভরয়ত লকমন চিরছ 

তা বনরয় গল্প িুরড় বদরছেন।

চাব�বদরক খি� �রট লগি, লর গ্ারম লিবনন এরসরছন।

এ গ্াম ও গ্াম লররক তাঁ� কারছ অনুর�া্ আসরছ, লসখারন 

রািা� িন্। লিবনন লসসি গ্ারম রারছেন আ� গ্ামিাসীরদ� সরঙ্ 

আরিাচনায় লম  লত রারছেন।

পারশ� এক গ্াম লররক অনুর�া্ এরিা — লিবনন লরন লসখারন 

রান।

তাঁ� সঙ্ী িিরছন — 

লিবননরক বিশ্াম বনরত 

হরি। উবন বশকার�� আন্দ 

লনরিন। লক লশারন কা� 

করা। না লশারনন লিবনন, না 

গ্ামিাসী�া।

লিবনন বশকা� িাদ বদরয় 

লসই গ্ারম এরিন এিং 

ররা�ীবত আরিাচনা চি  লত 

রাকি।

নারিদদা মরস্কারত 

ভািরছন, রাক লিবনন একটু 

বিশ্াম বনরত পা�রছন।

বতবন অরপক্ষা ক�রছন 

লিবনরন� িন্। বফর� আসা 

উদেীবপত লিবননরক লদরখ 

িিরিন — ‘‘ভরিাবদয়া 

আিরক� বদনটা কী সু্দ�! 

তাই না?

‘‘—চমৎকা�! লিবনন উত্� 

বদরিন।’’

পুর�ারনা ফটক
পুর�ারনা ফটকপলেী� সমস্ত 

বকছু িকিরক আগুরন পুরড় ছাই হরয় লগি। কুঁরড় ঘ�, লকাদাি, 

লটবিি, আইকন, লঘাড়ায় টানা গাবড়, ল্িগাবড়, শরস্� লগািা। সি 

লররক দুবচিন্তা� করা সি শস্ পুরড় বগরয়রছ।

কী ক�া রায়? আরশপারশ লকান িন লনই, ঘর� লনই লপর�ক, 

লগািায় লনই খািা�।

অতএি, সর্দহ সংশয় বনরয় লশষ পর্থন্ত বঠক হি, রাওয়া হরি 

লিবনরন� কারছ।

রাওয়া হি। সি শুনরিন বতবন। লিবনন সি্থপ্রম আকুি হরিন 

বশশুরদ� িন্। রখন শুনরিন আরশপারশ� গ্ারম তারদ� �াখা 

হরয়রছ, তখন আবেস্ত হরিন।
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লিবনন অতঃপ� কী কী ক�া রায়, আ� বকভারি ক�া হরি, তা 

িিরছন গ্ামিাসীরদ�। গ্ামিাসী�া ্ন্ ্ন্ ক�রছন।

প্তু্ত্র� লিবনন িিরছন — ‘‘আর� এসরি� লকারনা দ�কা� 

লনই। এটা আমা� কত্থি্। আপনারদ� ইছোয় আপনারদ� কারছ 

লরমন, লতমনই শ্বমক-কৃষরক� শাসরন� কারছ এই কত্থরি্ িাঁ্া।’’

লিবনরন� ি্িথিাপনায় পুর�ারনা ফটক পলেী নতুন কর� গরড় 

উঠি।

‘‘এক মাস না লররত গ্াম আিা� িনিসবতপূে্থ হরয় পড়ি। 

দাঁবড়রয় �রয়রছ নতুন পলেী। সু্দ� সাব� সাব� কুবট� লশাভা িষ্থে 

ক�রছ।’’

কুবট�গুবি� সামরন কৃষক�া িিািবি কর�ন, এখন লতা পুর�ারনা 

ফটক পলেী এরকিার� নতুন। তা হরি এ� নাম িদি হওয়া দ�কা�। 

লকউ িরি নয়া ফটক, লকউ িরি উজ্জ্বি ফটক। বকন্তু লশরষ সাি্স্ত 

হয় এই পলেী� নাম হরি ‘লিবনন ফটক’।

হা�-বিৎ
বিওনকা স্ান ক�বছি। এমন সময় লিবনন লসখারন হাবি� 

হরিন।

লছরিবট সাঁতা� কাটরছ। তারক লিবনরন� লিশ ভারিা লিরগ লগি। 

এিং বতবন িিরিন তারক — এরসা দুিরন সাঁতা� কাবট। হা�-বিৎ 

হরয় রাক।

লছরিবট একপারয় �াবি।

লস সাঁতা� কারট। ভিগায় সাঁতা� কাটা দক্ষ লিবননও সাঁতা� 

কারটন। এক পর্থারয় লছরিবট বিরত রায়।

তারদ� সময় ফুব�রয় রাছে। আ� লস শবক্ত লনই। — এই লখদ বনরয় 

লিবনন িাবড় বফ�রিন।

ওবদরক বিওনকা বনি এিাকা গবক্থরত বফর� িাঁক কর� গল্প 

ক�রত িারগ, সাঁতার� এক, শহুর� খুরড়ারক লস হাব�রয় বদরয়রছ।

প�াবিরত� অিয়রি� িে্থনা শুরন সিাই িরি উঠরিন — উবন 

খুরড়া নন। উবনন লিবনন।

বিওয়ানকা� লতা মুখ হাঁ হরয় লগি।

এই ‘ত্রুবট’ শু্�ারনা� িন্ লস তরক্ তরক্ রারক। এক সতিাহ 

প� লিবনরন� সরঙ্ তা� লসখারনই লদখা হয়।

দু’িরন আিা� সাঁতা� প্বতররাবগতায় নারমন।

এিা� বিওনকা সাঁতার� সি সময় লিবননরক লপছরন রারক। 

লিবনন ্ীর� ্ীর� সাঁতা� কাটরিও লস লপছরনই রারক। এক সময় 

লিবনন সাঁতা� রাবমরয় বদরি লসও রাবমরয় লদয়। লিবনন প�ীক্ষা কর� 

িুরঝ লনন — লস ইছো কর� এমন ক�রছ। লিবনন তা� চািাবক িুরঝ 

লফরিরছন।

লিবনরন� করা মরতা আিা� তা�া িরি নারম। এিা� বিওনকা 

প্ােপরনই সাঁতা� কাটরিা। বকন্তু লস লহর� লগি।

এিা� ‘‘লিবনন খুবশমরন িাবড়� বদরক চিরিন আ� িিরিন — 

তাহরি, আমারদ� হা� মানা� মরতা বকছু হয় বন। তাহরি আম�া 

এখনও িড়া� ক্ষমতা �াবখ ....

ভ্াবদবম� ইবিচ লমরঠাপর বদরয় চরিন আ� মরন মরন িরিন 

— এটা লতা �ীবতমরতা চমৎকা�। তা হরি বিশ্াম লশষ ক�া লররত 

পার�। ভাঁড়ার� এখনও িারুদ আরছ।’’

‘‘এবদরক বিভ্রান্ত বিওনকা লকারনা মরত িাবড় বফ�ি। রবদও, 

ও রা লচরয়বছি তা-ই হি — লিবননরক লতা এবগরয় লররত বদরয়রছ! 

....’’

লস্ত-পা-আন মারক্থবিচ
বশকার� লস্তপান মারক্থবিি লিবনরন� পর প্দশ্থক। ঘণ্টাখারনক 

আরগ ওঁ� সরঙ্ লিবনরন� ছাড়াছাবড় হরয়রছ। করা বছি পু�রনা এিম 

গাছটা� বনরচ তারদ� লদখা হরি।

এখারন লনই। তরি! লস্তপান খুঁিরত লি�রিন। িনাচিি বিদীে্থ 

কর� ডাক — ভ্াবদ — বদ —বম� লিবনন। লিবননও তাঁরক খুঁিরছন। 

তরি, অন্বদরক। লডরক চরিরছন — লস্ত — পা — আন মারক্থবিি — 

লস্ত — পা — আন মারক্থ  বিি।

িুরড়া চরি রািা� বকছুক্ষে প� লিবনন এিম গারছ� তিায় 

এরিন। না, লস্তপান লতা আরসন বন।

লস্তপান িারনন, লিবননও িারনন প�স্প�রক, সমানুিবত্থ 

বহসারি। তা হরি কী হি!

দু’িনই খঁুিরত িাগরিন উৎকঠিা বনরয়। লদখা হয় একটা 

িায়গায়। লিবনন উৎকঠিা� করাটা লচরপ বগরয় িরিন িরন� দৃশ্ািবি 

লদখিা� করা। আ� লস্তপান িরিন — কাঠরিড়াবি লদখরত লদখরত 

লিরখয়াি হওয়া� করা।

বকন্তু লস্তপান সত্ করাটা অর্থাৎ উববিনি হিা� করাটা িরিই 

লফরিন।

লিবনন লহরস উরঠন।

লস্তপান ভারিন — কী ি্াপা� উবন হারসন লকন? বতবন লতা লকান 

হাবস� করা িরিন বন।

আসরি লিবনন লতা তাঁ� বনরি� উববিনি হিা� করাটা এই হাবস� 

ম্্ বদরয় িরি বদরিন।

ত�মুি
বমশাংকা আ� ল�াদকা পড়বশ। দুই বকরশা� িন্ধু। ও�া বনি বনি 

িবমরত অরনক কস�ত কর� বি�াট বি�াট ত�মুি ফবিরয়রছ।

ওরদ� িাসনা লিবননরক তা উপহা� লদয়। ও�া িারন না কতদূ� 

মরস্কা এই গ্াম লররক। হািা� ভারস্ট্থ� পররক ও�া মরন কর� ২০ 

ভাস্ট্থ। লসই মরতা লসঁকা রুবট, চবি্থ আ� ২বট বডরম� লিাগাড় কর� 

ভাঁড়া� লররক সব�রয়। ্�া পরড় রায়।

বকন্তু গ্ামিাসী�া িরিন — খুি ভারিা হরি লিবননরক এই উপহা� 

লদওয়াটা।

তাঁ�া সি ি্িথিা কর� তারদ� লিবনন সমীরপ পাঠান।

লিবনন লস্তরপ� ফি দু’বট� খুি তাব�ফ কর�ন। মুগ্ধ দৃবষ্টরত 

লদরখন।
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বকন্তু লছরি দু’বট� ইছো, কা� ত�মুিটা লিবশ বমবষ্ট এটা লিবনন 

প�খ কর� িিুন। বকন্তু িজ্ায় লস করা িিরত পার� না। গ্ারম বগরয় 

বচবঠ লিখা� করা ভারি। বকন্তু লশষ পর্থন্ত লিখা আ� হয় না।

‘‘না বিরখ ভারিাই কর�রছ। বিখরি ভ্াবদবম� ইবিচ লছরিরদ� 

কারছ কী িিািটা বদরতন? বতবন লর ত�মুি লচরখও লদরখন বন! 

লিবনরন� মরন পরড় লগি অন্ িাচ্ারদ� করা। ত�মুি দুরটা 

লিবনরন� লিশ মরন ্র�বছি, তাই ত বতবন ও দুরটারক শ্বমক অচিি 

খারমাভবনবক� অনার আশ্রম পাবঠরয় বদরিন।’’

ভুণ্ডুরি
একিা� লিবনন একটা বচবঠ লপরিন। এক গ্ারম� কৃষক�া তাঁরক 

শ্ধো িাবনরয় বিরখরছ — এিা� বিপ্লি িাবষ্থকী উপিরক্ষ অর্াি� 

মারস তাঁরক উপহা� পাঠারিন তাঁ�া।

উপহা� এমন বকছু নয়, মাংস ও চবি্থ� টুকর�া।

চাবষরদ� প্স্তারি িাদ সা্ি প্াক্তন িািরফৌিী, িুবদওবন্ িাবহনী� 

লসবিরভস্ত্থ দুিৎসি।

তা� আপবত্� উত্র� সমস্র� িিরিন — লকন লিবনন কী মানুষ 

নন। তাঁ� কী খািা� দ�কা� লনই।

বকন্তু প্াক্তন িািরফৌিী, রারক সিাই ‘ভুণ্ডুরি’ নাম বদরয়রছ, 

কা�ে সি কারিই িা্া লদন — লসিন্। বতবন কৃষকরদ� কারছ 

প্স্তাি �াখরিন — গাঁইবত, লকাদাি হারত বনরয় এক্ষুবে গাঁ পর্থন্ত 

একটা নয় ভারস্ট্থ� �াস্তা ততব� ক�রত হরি। তারত লিবনন খুবশ 

হরিন।

প্ররম সিাই লহরস লসই প্স্তাি িাবতি কর� বদরিন। বকন্তু একিন 

লদারনামরনা কর� িিরিন — মরন ভুণ্ডুরি� প্স্তািটা ভারিা। এরত 

লিবনন খুবশ হরিন।

সিাই লসই প্স্তাি লমরন বনরয় ‘‘চাবষ� ঘর�� লমরয়রদ� িড় 

ক�ি, িুরড়ারদ� চুবলে� আ�ামদায়ক চুবলে লররক লটরন তুিি — লিরগ 

পড়ি কারি। বঠক অর্াি� উৎসি নাগাদ সি ততব� লশষ। এমন বক 

কারমনকা নদী� ওপ� লসতুও পাতা হরয় লগি।’’

কৃষক�া অর্াি� উৎসি উপিরক্ষ লিবননরক অবভন্দন িাবনরয় 

�াস্তা� করা িানারি বতবন খুি খুবশ হরিন। বতবন গ্ামিাসীরদ� বচবঠ 

বিখরিন। বচবঠ� লশষ িাইন — ‘‘নয় ভারস্ট্থ� এই পর কবমউবনিরম� 

পরর লদরশ� আ� এক পা িাড়ারনা।’’

কৃষক�া স্ভািতই খুি খুবশ। তা�া লম বদিস উপিরক্ষ আ� 

একটা এমন উপহা� লদরিন িরি বঠক ক�রিন।

লিবনরন� িবম
িািুরদ� িবম ভাগাভাবগ� সময় একিন মরন কব�রয় বদরিন, 

লিবনরন� নারমও িবম� একটা ভাগ �াখরত হরি।

চাবষ�া একটা লদাআঁসিা ভারিা িবম ির্দািস্ত কর� লিবননরক 

বচবঠ বিখরিন — লতামা� িন্ িবম �াখা হরয়রছ। তুবম এরস চারষ� 

ির্দািস্ত ক�।

লিবনন িানারিন — তা� বদরক মরনা  লরাগ লদিা� িন্ ্ন্িাদ। 

বকন্তু িবম লদখা� সময় তাঁ� লনই। গ্ামিাসী�া লরন বিরিচনা কর� 

একটা ি্িথিা কর�ন।

চাবষ�া বঠক ক�রিন, লসটা দরশ� িবম হরি। সিাই বমরি চাষ 

ক�রি। আ� ফসি সাি্থিনীন লগািায় �াখা হরি।

কার�া ফসি ভারিা হয়বন। উরপাষ বদরত হরছে। তারক লসই 

লগািা� ফসি লদওয়া হি। কার�া ঝাড়াইরয়� লমবশন লনই। তারক 

ফসি লিরচ টাকা লদওয়া হি।

একিা� সিাই বমরি বসধোন্ত বনরয় লসই িবম� ফসি িস্তা 

ভর� শ্বমকরদ� উপহা� বহসারি পাঠারিন। বিখরিন — ‘‘ফসি 

লহিারফিা� নয় — লিবনরন� িবম�।’’

ইরতামর্্ দশ িছ� লকরট লগি। গ্ারম লরৌর খামা� গরড় উঠি। 

িবম আ� পশুপাি সা্া�রে� সম্দ। লিবনরন� িবমটা ররা�ীবত 

লরৌর খামার�� মর্্ পড়ি। বকন্তু লকউ তা� করা ভুিরিা না। কা�ে 

‘‘িনগরে� স্মৃবত অনন্ত।’’

‘‘এ িায়গা� ওপ� বদরয় লঘাড়সয়া�ই রাক আ� পরচা�ীই রাক 

— সকরিই ক্ষবেরক� িন্ রামরি। লিবনন লর কা�ও লচারখ প  লড় 

রারিন।’’

‘‘িবম লররক ভাপ ওরঠ, িাতারস গরম� শীষ মারা নারড় 

— লিবনন চিাচি ক�রছন প্ান্তর�� ওপ� বদরয়, চরিরছন লরৌর 

খামার�� িবম� ওপ� বদরয়।’’

লগাপন অনুর�া্
শ্বমক ও কৃষক�া লিবননরক মারঝ মারঝ নানা �কম পারস্থি 

উপহা� পাঠারতন। লিবনন খুি বিব্রত হরতন। সঙ্ী�া এসিরক শ্ধো� 

স্মা�ক বহসারি লদখিা� অনুর�া্ িানারি বতবন িিরতন — না এসি 

চিরত পার� না। এসি পুর�ারনা সামন্ততাব্রেক প্রা। এসি চিরি 

না।

মহান অর্াি� বিপ্লরি� পচিম িাবষ্থকী উপিরক্ষ এক কাপড় 

করি� চা�শ মিু� স্াক্ষ� কর� এক খণ্ কাপড় তাঁরক পাঠারিন। 

লিবনন আসন্ উৎসরি� িন্ লকান কড়া করা না িরি বিখরিন —

‘‘বপ্য় কমর�ড!

আপনারদ� অবভন্দন ও উপহার�� িন্ আমা� আন্তব�ক 

্ন্িাদ িানাই। একটা লগাপন করা িরি �াবখ লর আমারক উপহা� 

পাঠারনা সঙ্ত নয়। আমা� অনুর�া্, এই লগাপন অনুর�া্বট সি 

শ্বমকরদ� ভারিা কর� িাবনরয় লদরিন ....

আপনারদ�

ভ. উবিয়ানভ (লিবনন)’’

শ্বমক�া লসই বচবঠ লপরয় িিরিন — ‘‘সু্দ� বচবঠ আন্তব�ক, 

কৃতজ্তাপূে্থ।’

বকন্তু লিবনরন� অনুর�া্রক সামব�ক হুকুম িরি লমরন বনরিন 

তাঁ�া। এই খি�টা কাপড় কি লর লিিায়, লসই লিিায় প্ররম 

ছবড়রয় পড়ি।
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ঐ সুবত করি� এক শ্বমক গ্ারম এরস লসই করাটা িানারিা। 

কৃষকরদ� উপহা� পাঠারনা� লর করা বছি তা িাবতি হি।

লসই গ্ারম এক িািরফৌিী ছুবট কাটারত এরসবছরিন। বতবনও 

সামব�ক ছাউবনরত বফর� বগরয় লসই করাবট সিাইরক িিরিন। 

এভারি এিাকা লররক নতুন নতুন এিাকায় ছবড়রয় লগি লিবনরন� 

লগাপন অনুর�া্।

বকন্তু তারত উপহা� পাঠারনা িন্ধ হি না।

তা হরি ি্াপা�টা কী দাঁড়ারিা ‘‘লিাঝা মুশবকি। �াবশয়া খুি 

িড় লদশ বকনা। হয়ত সকরি ঐ অনুর�ার্� করা িানরত পার� বন। 

হয়ত িা অন্ লকান কা�ে ....’’

স্মৃবতস্তম্ভ
সাইরিব�য়া� লকান এক িায়গা লররক কৃষক�া এরসরছন লিবনরন� 

কারছ প্স্তাি বনরয় লর তাঁ�া তারদ� গ্ারম লিবনরন� নারম একটা 

স্মৃবতস্তম্ভ ততব� ক�া� িন্ মরনা�ম একটা িায়গা বন্্থাব�ত কর�, 

স্তম্ভ ততব� ক�া� পারর�� ি্িথিাও কর� লফরিরছন। তাঁ�া লিবনরন� 

অনুরমাদন চান।

কুশিাবদ বিবনমরয়� প� লিবনন একরা শুরন স্পষ্টভারি িাবনরয় 

বদরিন, বতবন তা� বির�া্ী। অতএি তা হরি না।

গ্ারম বফর� এরস এই করা িিায় সিাই খুি মুষরড় পরড়ন। বকন্তু 

লিবনন বঠক করাই িরিরছন — এটাই সাি্স্ত হয়।

তা হরি এই পার� বদরয় কী ক�া রায়? বসধোন্ত হয় — ঐ িায়গায় 

এমন একটা স্কুি ততব� ক�া হরি, রা হরি সিা� ঈষ্থা� বিষয়।

লরমন বচন্তা লতমন কাি।

‘‘লছরি লমরয়রদ� খিখি হাবসরত চা�বদক মুখব�ত।’’

‘‘িছ� রায়, এরক� প� এক। িীিন আ� ঘটনা অতীরত� গরভ্থ 

বমবিরয় রায়।

বকন্তু ইস্কুি লররক রায়।

সাইরিব�য়া� পলেীরত লররক রায় লিবনরন� বচ�ন্তন স্মৃবতস্তম্ভ।’’

কম  ল�ড লিবনন লকারায় িরন্মবছরিন?

হারট� বভরড় বিশাি তক্থ, লিবনন লকারায় িরন্ম বছরিন তা বনরয়।

উ�াি, এই হাট লর লিিায় লস লিিা�ই লকারাও, সাইরিব�য়ায়, 

লপরিগ্াদ মারন পুর�ারনা লসটি বপটাস্থিুগ্থ, মরস্কা, তুিা, কুস্ক্থ অচিরি� 

গ্লুখভ শহ�, তামভ�, অব�য়ি, লপনিা, ইরয়িবসনা — এ�কম নানা 

থিারন� নাম উরঠ আরস। তক্থ হয় বতবন িরন্মবছরিন লকারায় গাঁরয় 

না শহর�। তক্থ আ� লশষ হয় না।

বনরি�া তক্থাতবক্থ কর� রখন নাস্তানািুদ হরয় রান, তখন হারট 

আগন্তুকরদ� ্র� ্র� বিরজ্স ক�রত রারকন।

তাঁ�া একিন এক এক �কম করা িরিন।

একিন িরিন — লিবনরন� িন্ম পাহাবড় অচিরি, কা�ে বতবন 

িাি পাবখ� মত লদখরত পান।

আর�কিন িরিন — তাঁ� িন্ম লস্তপ এিাকায়, লসিন্ লিবনরন� 

বিস্তা� লস্তরপ�ই মত।

আর�কিন িরিন — লিবনরন� িন্ম লকারনা িনভূবমরত। লসিন্ই 

বতবন এরতা মিিুদ।

‘‘কৃষকরদ� মারা এরকিার� ঘুবিরয় রায়।’’

তাঁ�া তখন গ্াম লসাবভরয়রত� সভাপবত� কারছ রান।

বতবন মৃদু লহরস উত্� বদরিন — ‘‘কমর�ড লিবনন িরন্মবছরিন 

বসমবিরস্ক্থ। বি�াট চওড়া, বিশাি লঢউ লতািা নদী ভিগা� পারড়।

‘তা�প� একটু লভরি আিা� কৃষকরদ� বদরক লচরয় িিরিন :

‘‘তরি কমর�ড, আসরি আপনারদ� মর্্ তরক্থ� বকছুই লনই। 

লিবনন আমারদ� লদরশ — �াবশয়ায় িরন্মবছরিন।’’

পাঠক, আম�া লপিাম অনুভািী লিবননরক, লপিাম বশশু� মত 

স�ি লিবননরক, লপিাম লমহনবত-দ�বদ, শ্বমক-কৃষরক� আত্মা�-

আত্মীয় লিবননরক। লপিাম আদরশ্থ অমবিন, বকন্তু লশ্বে� মানুরষ� 

প্বত দ�বদ লিবননরক। লপিাম �াবশয়া� রূপকা� লিবননরক।

শু্ু গ্াম লসাবভরয়রত� সভাপবত� করাটা� সরঙ্ আম�া একমত 

হরত পা�িাম না। রখন বতবন লিবনরন� িন্মথিান বন্্থা�ে না ক�রত 

পা�া নারিহাি কৃষকরদ� প্রশ্ন� উত্র� িানারিন — ‘‘কমর�ড 

লিবনন িরন্মবছরিন বসমবিরস্ক্থ। বি�াট চওড়া, বিশাি লঢউ লতািা 

নদী ভিগা� পারড়।

‘‘তা�প� একটু লভরি আিা� কৃষকরদ� বদরক লচরয় িিরিন :

‘‘তরি কমর�ড, আসরি আপনারদ� মর্্ তরক্থ� বকছুই লনই। 

লিবনন আমারদ� লদরশ — �াবশয়ায় িরন্মবছরিন।’’

আমারদ� করা — লিবনন িরন্মবছরিন আমারদ� এই গ্রহ। সমস্ত 

পৃবরিীই তাঁ� িন্মথিান। 
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গ্ামবশ� লিি ডারয়ব� ও লিবনন
স ত্ বি ৎ  ি ল্দ্া পা ্্া য়

১৯২৬-এ� ৩১ অর্াি� একবট ১৫ িছর�� 

বকরশা� আবন্তও িারম্বাবন লিারিাঙ্া শহর� 

মুরসাবিবনরক হত্া� লচষ্টা কর�। এই সুররারগ 

লগাটা ইতাবি-লত প্িি ফ্াবসস্ট স্রোন্স নাবমরয় আনা 

হয়। লনপিস-এ বিখ্াত দাশ্থবনক লিরনরদরত্া লক্রারচ� 

িাবড়ও আক্রান্ত হয়। ৫ নরভম্ব�, ১৯২৬, ইতাবি� 

ম্রেীসভা� বমবটং-এ লিারিাঙ্া� ঘটনাবটরক সামরন ল�রখ 

গেতাব্রেক স্া্ীনতা� ওপ� চ�ম আঘাতবট নাবমরয় আনা 

হয়। সমস্ত পাসরপাট্থ িাবতি ক�া হয়। লকউ লিআইবন 

ভারি সীমান্ত লপ�রত লগরি তারক গুবি� বনরদ্থশ লদওয়া 

হয়। সমস্ত ফ্াবসস্ট বির�া্ী সংিাদপরি বনবষধে লকার� 

লদওয়া হয়। সকি দি ও সংগঠন বনবষধে লকার� লদওয়া 

হয়। প্বতিারদ� সমস্ত �াস্তা িন্ধ লকার� লদওয়া হয়। নতুন 

আইন এরন মৃতু্দন্ড চািু ক�া� বসধোন্ত লনওয়া হয় ও এ� 

িন্ বিরশষ আদািত িানারনা� বসধোন্ত লনওয়া হয়। ৯ 

নরভম্ব�, ১৯২৬, পাি্থারমরটি এই আইন পাশ ক�ািা� 

বসধোন্ত লনওয়া হয়। কমর�ড�া অরনরক চাইরিও গ্ামবশ 

লদশ ছাড়রত চাইবছরিন না। কা�ে তাহরি শ্বমকরদ� 

মর্্ তা� খা�াপ প্ভাি প�রি। গ্ামবশ চাইবছরিন, 

শ্বমক�া রখন িুঝরত পা�রিন লর তা� িাইর� চরি 

রাওয়াটা রুবক্তসম্ত তখনই বতবন রারিন। গ্ামবশ আ�ও 

চাইবছরিন: ৯ নরভম্বর�� পাি্থারমরটি� আব্রিশরন লরাগ 
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বদরয় আইনবট� বির�াব্তা ক�রত। তখনকা� ইতাবি� আইন অনুসার� 

পাি্থারমরটি� সদস্রদ� লগ্ফতা� ক�া লরতনা। বতবন তখনও বনবচিত 

বছরিন লর,   তারক ঐ আইরন� কা�রেই লগ্ফতা� ক�া হরিনা। ৬ 

নরভম্ব� ফ্াবসস্ট তদবনক IL TEVERT তা� প্রম পাতায় ল�ািারত্থা 

লফব�নাবক্-� একবট প্স্তাি ছাপি: পাি্থারমটিাব� বডউবটগুবিরক 

গুরুবে না লদিা� িন্ পাি্থারমরটি� অ্ারভনটাইন লসশন পর্থন্ত 

সমস্ত বির�া্ী লডপুবটরক িবহস্কা� ক�া লহাক। লফব�নাবক্ বছরিন 

গ্ান্ড কাউবন্সি অফ ফ্াবসিম-এ� সদস্ ও ন্াশনাি ফ্াবসস্ট 

পাবট্থ� সা্া�ে সম্াদক।  বকন্তু কবমউবনস্ট লডপুবট�া অরনক আরগ 

লররকই মবটিব�রটাব�ও-লত লডপুবটরদ� করক্ষ তরদ� আসন দখি 

লকার� িরসবছরিন। তাছাড়া IL TEVERT-� তাবিকায় কবমউবনস্ট 

লডপুবটরদ� নামও বছিনা। গ্ামবশ কবমউবনস্ট লডপুবটরদ� সরঙ্ ৮ 

নরভম্ব�, ১৯২৬, সন্ধ্ায় মবটিব�রটাব�ও-লত একবট সভায় বমবিত 

হরিন ও লসই সভায় পর�� বদন মৃতু্দন্ড বফব�রয় আনা� আইরন� 

বিরুরধে পাি্থারমরটি িক্তি্ �াখা� িন্ এবিও ব�রিািবদ-লক দাবয়বে 

লদওয়া হি। ৮ নরভম্ব� �াত ৮-টা� সমরয় মুরসাবিবন প্্ানম্রেী� 

আিাস প্লারজ্া বচবগরত ল�ািারত্থা লফব�নাবক্ ও অগুস্ত তু�াবত-লক 

লডরক পাঠারিন ও তারদ� িাবনরয় বদরিন, কবমউবনস্ট লডপুবটরদ� 

নামও উক্ত তাবিকায় রুক্ত ক�রত হরি। লফব�নাবক্ মুসবিবনরক 

িরিবছরিন : বতবন এই তাবিকা ততব� কর�রছন কা�া পাি্থারমরটি� 

কািরক উরপক্ষা ক�রছ তা� বভবত্রত। িাস্তরি কবমউবনস্ট লডপুবট�া 

পাি্থারমরটি� কািরক উরপক্ষা  ক�রতনও না। মুরসাবিবন উত্� 

বদরয়বছরিন : �ািা তাই চান। গ্ামবশ লশষ মুহূরত্থ� এই পব�িত্থরন� 

করা িানরত পার�নবন। কবমউবনস্ট লডপুবটরদ� সরঙ্ সভা� পর� 

বতবন মবটিব�রটাব�ও লররক লপাট্থা বপয়া-লত তা� তখনকা� িাসথিরি 

চরি রান। �াত সারড় দশটা� সমরয় তারক লসখান লররক লগ্ফতা� 

ক�া হয় (৮ নরভম্ব�, ১৯২৬)। রবদও বতবন তখনও পাি্থারমটিাব� 

ইবমউবনবট সু�ক্ষা� আওতায় বছরিন।১ গ্ামবশ� বিচার�� সমরয় 

পািবিক প্বসবকউট� দািী কর�বছরিন : ‘For twenty years we 
must stop that brain from working’। বিচা�ক তারক কুবড় 

িছ� কা�ািারস� বনরদ্থশ বদরয়বছরিন।২ 

গ্ামবশ� লিি ডারয়ব�
ফ্াবসস্ট �াষ্ট্র বকন্তু তা� বচন্তা-ক্ষমতারক পুর�াপুব� ধ্ংস 

ক�রত পার�বন। তরি শা�ীব�কভারি তারক ধ্ংরস� বদরক বনরয় 

বগরয়বছি। ১৯৩৫-এ� আগরস্ট তা� ররারর বচবকৎসা� িন্ তারক 

ল�ারম� একবট বলিবনরক বনরয় আসা হয়। তখন বতবন ‘arterio-
sclerosis, tubercular infection, pulmonary tuberculosis, 
high blood pressure, angina, gout and acute gastric 
disorder’-এ আক্রান্ত। এই অিথিায় তা� কা�ািারস� লময়াদ দশ 

িছ� কবমরয় লদওয়া হয়। লসই বহরসরি তা� কা�ািারস� লময়াদ লশষ 

হয় ১৯৩৭-এ� ২১ এবপ্ি। তখনও বতবন বলিবনরক বচবকৎসা্ীন। 

ঐ বলিবনরকই ২৭ এবপ্ি তা� িীিনািসান হয়।৩ বিপুি শা�ীব�ক 

ও মানবসক র্রেনা� সহ্ ক�রত ক�রতও বতবন লর লিি ডারয়ব� 

বিরখবছরিন তা বছি ২৮৪৮বট পৃষ্া সম্ববিত ও ৩২বট লনাটিইরত 

বিবপিধে।৪ গ্ামবশ একিন লমৌবিক মাক্থসিাদী বচন্তাবিদ বহরসরি 

তা� লিি ডারয়ব�রত লরসি বিষয়গুবিরক লকন্দ্র লকার� তা� তাব্বিক 

িে্থািী বনম্থাে লকার� তুরিবছরিন তা� মর্্ �রয়রছ লহবিমবন 

(মতাদশ্থগত আব্পত্), ওয়া� অফ লপাবিসন (অিথিায়ী সংগ্াম), 

ওয়া� অফ মুভরমটি (চবিষ্ণু সংগ্াম), প্াবসভ ল�রভাবিউশন 

(বনব্রিয় বিপ্লি), লফাড্থইিম, কমন লসন্স ও আ�ও করয়কবট ্া�ো। 

আম�া িত্থমান আরিাচনায় িুরঝ লনিা� লচষ্টা ক�ি, গ্ামবশ তা� 

মতাদশ্থগত আব্পরত্� ্া�োরক ্া�োরক কীভারি বনম্থাে লকার� 

তুরিবছরিন। লসইসরঙ্ তা� পূি্থসূ�ী বহরসরি লিবনরন� ত্বিভািনারক 

বতবন কীভারি  আত্ীকৃত কর�বছরিন ও তারক বিকবশত লকার� 

তুরিবছরিন। আিা� এই করাও মরন �াখা দ�কা�, তা� লহবিমবন 

িা মতাদশ্থগত আব্পরত্� ্া�ো� সরঙ্ ওয়া� অফ লপাবিসন 

(অিথিায়ী সংগ্াম), ওয়া� অফ মুভরমটি (চবিষ্ণু সংগ্াম), প্াবসভ 

ল�রভাবিউশন (বনব্রিয় বিপ্লি) ইত্াবদ ্া�োগুবিও অবিবছেন্। 

‘অর্থনীবতিারদ�’ সমারিাচনা
গ্ামবশ লর মাক্থসীয় প�ম্�া� মর্্ বদরয় একিন বমবিট্াটি 

বহরসরি বিকবশত হরয় উরঠবছরিন, লসই প�ম্�া ্নতর্রে� বিকাশ 

ও গবত্া�া এিং ্নতর্রে� সংকট ও �ািননবতক রূপান্ত�গুবিরক 

আগাম িুরঝ লনিা� ক্ষররি গভী� প্জ্া� পব�চয় ল�রখবছি। বকন্তু 

�ািননবতক ক্ষমতা� প্ক�েগুবি� বিষরয় বিস্তৃত আরিাচনা ও 

সামাবিক লশ্েীসমূহ ও �ািননবতক প্বতবনব্রবে� সম্ক্থ বিষরয় 

আরিাচনা উক্ত প�ম্�া� মর্্ স্পষ্টভারি আরসবন। বিবভন্ 

সামাবিক বির্বে� বিরুরধে লকান �ািননবতক ও মতাদশ্থগত প্ক�রে� 

বভবত্রত িড়াই ক�া রারি, তারদ� বনয়্রেে ক�া রারি, দূি্থি ক�া 

রারি, লস বিষরয় বিস্তৃত আরিাচনাও উক্ত প�ম্�া ররারর গুরুবে 

বদরয় কর�বন। �ািননবতক, আইনগত ও সাংস্কৃবতক উপাদানগুবি 

বমবিরয়, গ্ামবশ� ভাষায়, লর ‘বফিয়া� অফ কমরপ্লক্স সুপা�স্টাকচা�’ 

বনবম্থত হরয় ওরঠ, তাও উক্ত প�ম্�া স্পষ্ট লকার� তুিরত পার�বন। 

তাই তা� বনিস্ ি্াখ্া-বিরলিষেরক এবগরয় বনরয় রািা� লক্ষররি 

গ্ামবশরক প্ররমই ঐবতহাবসক িস্তুিারদ� রাব্রেক প্ক�ে, বিরশষ 

লকার� অর্থনীবতিারদ� বিরুরধে সমারিাচনা� পরর হাঁটরত হরয়বছি। 

২১-২২ লসরটেম্ব�, ১৮৯০, এরঙ্িস লিারসফ ব্লক-লক একবট 

বচবঠরত বিরখবছরিন :
‘According to the materialist conception of history, 

the ultimately determining factor in history is the 
production and reproduction of real life. Neither 
Marx nor I have ever asserted more than this. Hence 
if somebody twists this into saying that the economic 
factor is the only determining one, he transforms that 
proposition into a meaningless, abstract, absurd phrase.’ 
(ইটাবিকস এরঙ্িস-এ�)।৫  
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রা�া মরন কর�ন শু্ু অর্থনীবতই ইবতহারস� গবতরক বন্্থা�ে 

কর� তারদ�ই আম�া সা্া�েভারি ‘অর্থনীবতিাদী’ বহরসরি বচবনিত 

কব� (অর্থনীবতিাদ / ইকনবমিম)।  এই অর্থনীবতিাদী ভািনা� 

সমারিাচনা� মা্্রম গ্ামবশ �ািনীবত� পব�স� সম্রক্থ মাক্থসিাদী 

প�ম্�ারক বিকবশত লকার� তুরিবছরিন ও মতাদশ্থগত আব্পরত্� 

্া�োরক বনম্থাে কর�বছরিন। লিবনরন� পাশাপাবশ মাক্থস ও 

এরঙ্িরস� ঐবতহাবসক �চনাগুবি� ওপর�ও (িুই লিানাপারট্থ� 

আরঠার�াই ব্রুরময়া�, দ্া বসবভি ওয়া� ইন ফ্ান্স, িাম্থাবনরত 

বিপ্লি ও প্বতবিপ্লি)  বতবন বনভ্থ� কর�বছরিন। মাক্থরস� কারছ 

লরমন লহরগি, গ্ামবশ� কারছ লতমনই বছরিন লিরনরদরত্া লক্রারচ। 

লক্রারচ� বচন্তাসূরিরকও বিাব্বেক অিথিান লররক বিবনম্থান লকার� 

গ্ামবশ ি্িহা� কর�বছরিন। ‘এররনা-পবিবটকাি’ পব�সর� লক্রারচ� 

অন্তদৃ্থবষ্টরক ি্িহা� লকার� গ্ামবশ িুরঝ বনরত লচরয়বছরিন : মতাদশ্থ, 

তনবতকতা ও সংস্কৃবতক উপাদানগুবি কীভারি সমািরক লিঁর্ 

�ারখ। ১৮৫৯-এ লিখা মাক্থরস� ‘এ কনবরেবিউশন টু দ্া বক্রবটক 

অফ পবিবটকাি ইকনবম’-� ভূবমকারক গ্ামবশ অ্াবটি-ইকনবমবস্টক 

িা অর্থনীবতিাদীরদ� বির�া্ী অিথিান লররক পাঠ কর�বছরিন। 

উক্ত িয়ানরক এইভারি পারঠ� মর্্ বদরয় গ্ামবশ লর ি্াখ্া 

হাবি� লকার�বছরিন তা হি : পব�িত্থনশীি সামাবিক-অর্থননবতক 

পব�মন্ডিগুবি বনরি�া রাব্রেকভারি �ািননবতক পব�িত্থনগুবিরক 

‘উৎপাদন’ কর�না। তা�া শু্ু লসইসি শত্থসমূহরক বনম্থাে কর�, লর 

শত্থগুবি পব�িত্থনরক সম্ভি লকার� লতারি। পব�িত্থন আনা� লক্ষররি 

সিরররক গুরুবেপূে্থ বিষয়গুবি হি : 

(১) �ািননবতক স্তর� ‘শবক্ত� সম্ক্থগুবি’ বকভারি অিথিান 

ক�রছ, 

(২) �ািননবতক সংগঠন লকান স্তর� অিথিান ক�রছ, 

(৩) বির�া্ী শবক্তগুবি� িড়াই ক�া� ক্ষমতা কতটা, 

(৪) �ািননবতক লিাটগুবি বনরিরদ� কতটা ঐক্িধে �াখরত 

পার� এিং তারদ� �ািননবতক লচতনা� মান লকমন ও তা�া 

মতদশ্থগত পব�সর� কতদূ� পর্থন্ত িড়াই চািারত পার�।৬  

পব�িত্থনশীি সামাবিক-অর্থননবতক পব�মন্ডিগুবি লর লকারনা 

পব�িত্থরন� অিরিকবটভ িা তন্ময় শত্থসমূহ বনম্থাে কর�, বকন্তু শু্ু 

এই শত্থগুবিই স্তঃস্ফূত্থভারি পব�িত্থন ঘটায় না। সািরিকবটভ িা 

মন্ময় ইনটা�রভনশন, সাংগঠবনক প্স্তুবত, লচতনা� মান, বির�া্ী 

ঐক্, ইত্াবদ শত্থগুবি িাদ বদরয় পব�িত্থন আনা সম্ভি নয়। 

দীঘ্থথিায়ী, সরচতন, সংগবঠত প্বক্রয়া� মর্্ বদরয় না লররত পা�রি 

শ্বমক লশ্েী� ওপ� এিং তা� সহররাগী লশ্েী ও লগাষ্ীগুবি� ওপ� 

সমািতাব্রেক মতাদশ্থগত আব্পত্ প্বতষ্া সম্ভি নয়। 

মতাদশ্থগত আব্পত্ 
গ্ামবশ� কারছ লিবনন বছরিন মতদশ্থগত আব্পত্ বিষয়ক 

আ্ুবনক ্া�ো� প্্ান থিপবত। কা�ে বতবনই একিন তাব্বিক 

বহরসরি বনবদ্থষ্ট পব�ভাষা ি্িহা� লকার� �ািননবতক ও মতদশ্থগত 

িড়াইরত লনতৃবে বদরয়রছন। এই কাি ক�রত বগরয় বতবন সাংস্কৃবতক 

সংগ্ারম� গুরুবে বিষরয় পুনমূ্থি্ায়ন কর�ন।

১৯১৭-� রুশ বিপ্লরি� অরনক আরগই ১৯০২-লত ‘লহায়াট ইি টু 

বি ডান’-এ লিবনরন� ত্বিায়রন� মর্্ গ্ামবশ� মতদশ্থগত আব্পত্ 

বিষয়ক আ্ুবনক ্া�ো� সূচনা লদখা রায়। শ্বমক আর্দািরন� 

মর্্ স্তঃস্ফূত্থতা� ্া�ো িুরি্থায়া মতাদরশ্থ� প্ভািরক মিিুত 

কর�। শ্বমকরশ্েী� স্তঃস্ফূত্থ আর্দািন হি লরেড ইউবনয়নিাদ, 

আ� লরেড ইউবনয়নিাদ হি শ্বমকরদ� ওপ� িুরি্থায়ারদ� মতদশ্থগত 

দাসবেিন্ধন। লসই কা�রে শ্বমকরশ্েী� আর্দািনরক িুরি্থায়ারদ� 

বনয়্রেরে চরি রািা� এই স্তঃস্ফূত্থ লরেড ইউবনয়নিাদী লঝাঁক লররক 

মুক্ত লকার�, বভন্মুখী লকার�, তিপ্লবিক কবমউবনস্ট আর্দািরন� 

মতদশ্থগত ও �ািননবতক বনয়্রেরে আনাই মাক্থসিাদীরদ� কাি। 

লিবনন িুরি্থায়া সমারি িুরি্থায়া মতাদরশ্থ� আব্পরত্� প্তাপ ও 

প্ািি্ সম্রক্থ িরিরছন : উৎপবত্� বদক লররক িুরি্থায়া মতাদশ্থ 

সমািতাব্রেক মতাদরশ্থ� তুিনায় অরনক পু�ারনা ও অরপক্ষকৃত 

পূে্থাকার� বিকবশত। লসইসরঙ্ শাসক লশ্েী� সরঙ্ সংিনি হিা� 

সূররি িুরি্থায়া মতাদরশ্থ� সরঙ্ �রয়রছ তারক অপব�রময়ভারি প্চা�-

বিস্তার�� ক্ষমতা। লসই কা�রে একবট লদরশ সমািতাব্রেক আর্দািন 

রত লিবশ নিীন লসখারন অ-সমািতাব্রেক মতাদশ্থ লগরড় িসা� সমস্ত 

লচষ্টা� বিরুরধে এই আর্দািরন� সংগ্াম হওয়া চাই ততই প্িি। 

রা�া সংগবঠত ভারি শ্বমক লশ্েী� সরচতনতা িৃবধে� প্য়াসরক খারটা 

লকার� লদখায় তারদ� বিরুরধে দৃঢ়ভারি সংগ্াম চািারত হরি।৭ িক্ষ্ 

ক�া� বিষয় : ‘অর্থনীবতিাদী�া’ লিস িা কাঠারমারক ‘কা�ে’ ও 

সুপা�স্টাকচা� িা উপব�কাঠারমারক তা� ‘ফিাফি’ মরন কর� লিারি 

শ্বমক লশ্েী� সরচতনতা িৃবধে� সংগবঠত প্য়াসরক গুরুবেহীন মরন 

কর�। মাক্থসিাদীরদ� দাবয়বে হি শ্বমক লশ্েী� লচতনায় সমািতাব্রেক 

মতাদশ্থগত আব্পত্ প্বতষ্া� মা্্রম লরেড ইউবনয়নিারদ� লচতনা 

লররক, অর্থনীবতিারদ� লচতনা লররক, সমািতর্রে� লচতনায় উত্ীে্থ 

ক�া। ১৯১১-লত লিবনন প্াব�স কবমউরন� প�ািরয়� কা�ে 

অনুসন্ধান ক�রত বগরয় বিরখরছন :
‘For the victory of the social revolution, at least 

two conditions are necessary: a high development 
of productive forces and the preparedness of the 
proletariat. But in 1871 neither of these conditions 
was present. French capitalism was still only slightly 
developed, and France was at that time mainly a country 
of petty-bourgeoisie (artisans, peasants, shopkeepers, 
etc.). On the other hand there was no workers’ party, the 
working class, which in the mass was unprepared and 
untrained, did not even clearly visualize its tasks and 
the methods of fulfilling them. There were no serious 
political organizations of the proletariat, no strong trade 
unions and co-operative societies.’৮। 

এখন সিাই এই বিষরয় একমত লর, গ্ামবশ� লিি ডারয়ব�রত 

মূি কনরসটে িা ্া�ো হরছে লহবিমবন িা মতাদশ্থগত আব্পরত্� 
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্া�ো এিং এই ্া�োই মাক্থসিাদী ত্বিবচন্তা� িগরত তা� প্্ান ও 

লমৌবিক অিদান। কা�ািারস� অি্িবহত আরগই বতবন ‘দ্া সাদান্থ 

লকারয়রচিন’ প্িরন্ধ শ্বমক-কৃষক ঐক্ ও সহররাগী লশ্েীগুবি� 

ওপ� শ্বমক লশ্েী� লহবিমবন িা মতাদশ্থগত আব্পত্ প্বতষ্া� 

প্সঙ্ এরনবছরিন। এই মতাদশ্থগত আব্পত্ই িুরি্থায়া লশ্েীরক 

ক্ষমতা লররক অপসা�রে� ও শ্বমক লশ্েী� শাসরন� সামাবিক 

বভবত্ বনম্থাে কর�। লিি ডারয়ব�রত বতবন লদবখরয়রছন : ফ�াসী 

বিপ্লরি� সমরয় লর ি্াতি সামাবিক ঐক্মরত� ওপ� নতুন ফ�াসী 

�াষ্ট্র বনবম্থত হরয়বছি, তা� তুিনায় ইতাবি� ব�রসা�বিরমরটিা� রুরগ 

ঐক্িধে ইতাবিরত �াষ্ট্র অরনক দূি্থি সামাবিক ঐক্মরত� ওপ� 

দাঁবড়রয়বছি। বতবন ম্াবকয়াবভবি (Niccolò di Bernardo dei 
Machiavelli, 3 May 1469 – 21 June 1527) ও লপব�রতা-� 

(Wilfried Fritz Pareto, 15 July 1848 – 19 August 1923) 

ত্বিবচন্তা� বিবনম্থারন� মর্্ বদরয় লদবখরয়রছন, িুরি্থায়া আব্পত্ 

প্বতষ্া� বিবভন্ ্�রন� িবহ:প্কাশ �রয়রছ। বতবন �াষ্ট্ররক একই 

সরঙ্ সম্বত ও িিপ্রয়ারগ� সংরলিষ বহরসরি লদখরতন। আ্ুবনক 

বিরবে লকানও শাসকই শু্ু িিপ্রয়াগমূিক সংগঠরন� ওপ� বনভ্থ� 

লকার� শাসন চািারত পার�না, আব্পত্ িিায় �াখরত পার�না। 

তারক তা� সংকীে্থ, ক�রপার�বটভ স্ার্থরক অবতক্রম লকার� লররত 

হয় এিং তা� সহররাগী লশ্েীগুবি� ওপ� তনবতক ও লিৌবধেক লনতৃবে 

প্বতষ্া ক�রত হয়। লসইসরঙ্ ঐক্িধে সামাবিক ব্লরক� বিবভন্ 

সহররাগী লশ্েীগুবি� সরঙ্ বকছুদূ� পর্থন্ত লিাঝাপড়াও গরড় তুিরত 

হয়। এই সামাবিক ব্লকবটরকই গ্ামবশ িরিবছরিন ‘বহরস্টাব�ক ব্লক’। 

বহরস্টাব�ক ব্লক
বহরস্টাব�ক ব্লক িিরত গ্ামবশ িুবঝরয়রছন, লিস িা কাঠারমা 

ও সুপা�স্টাকচা� িা উপব�কাঠারমা�, ত্বি ও করম্থ�, িুবধেিীিী 

ও িনগরন� বিাব্বেক ঐক্। বহরস্টাব�ক ব্লক শু্ু সামাবিক 

শবক্তগুবি� লিাট নয়। এই ্া�ো একবদরক লরমন ‘ইকনবমিম’ িা 

অর্থনীবতিারদ� লররক মাক্থসিাদরক পৃরক কর�, অন্বদরক লতমবন 

বনবদ্থষ্ট ঐবতহাবসক পব�বথিবতরত বিবভন্ ্�রে� ল�বসরপ্াবসবট িা 

পা�স্পব�কতা িা অরন্ান্তা বিষয়ক পাঠ-পর্থরিক্ষেরক বনবচিত 

কর�। 

‘Structure and superstructure form a ‘historic block’. 
That is to say the complex, contradictory and discordant 
ensemble of the superstructures is the reflection of the 
ensenble of the social relations of production.’৯।

এই বহরস্টাব�ক ব্লক একবট বনবদ্থষ্ট সামাবিক ি্িথিা� স্পরক্ষ 

সম্বত� প্বতবনব্বে কর�। এই বহরস্টাব�ক ব্লরক� মর্্ই শাসক 

লশ্েী� মতাদশ্থগত আব্পত্ ক্রমাগত সৃষ্ট ও পুন:সৃষ্ট হরত রারক 

-- বিবভন্ প্বতষ্ান, সামাবিক সম্ক্থসমূহ ও িহুবি্ ্া�োসমূরহ� 

িারি� বিস্তার�� মর্্ বদরয়। এই িারি� সুরতাগুবিরক িয়ন-
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িুনরন� দাবয়বে পািন কর�ন িুবধেিীিী�া। এইভারি িুবধেিীিী�াও 

একবট বনদৃষ্ট সামাবিক ি্িথিায় সংগঠরক� দাবয়বে পািন কর�ন। 

িুবধেিীিী�া শাসক লশ্েী� স্পরক্ষ মতাদশ্থগত আব্পত্ িাবনরয় 

লতািা� মা্্রম, সামাবিক ঐক্মত ও সম্বত িাবনরয় লতািা� 

মা্্রম, শাসক লশ্েী� বিা�া বনপীবড়ত মানুষরদ�ও শাসক লশ্েী� 

শাসনিৃরত্ ও বচন্তািৃরত্ আত্ীকৃত লকার� লফরিন। গ্ামবশ� 

মতাদশ্থগত আব্পত্ বিষয়ক ্া�ো এইভারি মাক্থসীয় �াষ্ট্রত্বিরক 

বিকবশত লকার� তুরিবছি। 

বসবভি লসাসাইবট ও পবিবটকাি লসাসাইবট 
গ্ামবশ বসবভি লসাসাইবট িা িনসমাি পবিবটকাি লসাসাইবট িা 

�ািননবতক সমাি িিরত লিাঝারতন :

‘The relationship between the intellectuals and 
the world of production is not as direct as it is with 
the fundamental social groups but is, varying degree, 
‘mediated’ by the complex of superstructures, of which 
the intellectuals are, precisely, the ‘functionaries’ 
. It should possible both to measure the degree of 
‘organicism’ of the various intellectual stratas and their 
degree of connection with a fundamental social group, 
and to establish a gradation of their functions and of 
the superstructurs from the bottom to the top (from 
structural base upwards). What we can do, for a moment, 
is to fix two major superstructural ‘levels’: the one 
that can be called ‘civil society’, and that of ‘political 
society’ or the state’. These two levels corresponds on 
the one hand to the function of ‘hegemony’ with the 
dominent group exercises throughout society and on the 
other hand to that of ‘direct domination’ or command 
exercised through the state and ‘juridical’ government. 
The function in question are precisely organizational 
and connective.’১০   

লরসি সামাবিক সবক্রয়তা ও প্াবতষ্ানগুবি স�কার��, 

বিচা�ি্িথিা� ও দমনমূিক সংথিাগুবি� (পুবিশ, সশস্ত্র িাবহনী) 

অংশ নয় তারদ� সবক্রয়তা� লরাগফি হি বসবভি লসাসাইবট িা 

িনসমাি। ্ম্থীয় প্বতষ্ানগুবি, লরেড ইউবনয়নগুবি, �ািননবতক 

দিগুবি, রা�াই সমারি লকারনা না লকারনা ভারি, লকান না লকারনা 

লশ্েী� স্পরক্ষ মতাদশ্থগত আব্পত্ বনম্থাে কর�, তা�া সিাই বসবভি 

লসাসাইবট িা  িনসমারি� অংশ। িনসমাি হি সমারি� লসই 

পব�স�, লরখান লররক কতৃবেকা�ী (ডবমন্াটি) সামাবিক লগাষ্ীগুবি 

সম্বত ও মতাদশ্থগত আব্পত্ বনম্থাে কর�। অন্বদরক, �ািননবতক 

সমাি হি সমারি� লসই পব�স�, লরখান লররক কতৃবেকা�ী 

(ডবমন্াটি) সামাবিক লগাষ্ীগুবি স�াসব� িিপ্রয়ারগ� ও প্ত্ক্ষ 

কতৃরবে� মা্্রম শাসন কর�।১১  িনসমাি ও �ািননবতক সমারি� 

এই বিভািন পুর�াপুব� লমররডািবিক্াি, বকন্তু িাস্তি িীিরন এই 

দুই পব�সর�� মর্্ ওভা�ি্াবপং লিান �রয়রছ।

প্াবসভ ল�রভাবিউশন
সমরয়� মর্্ বদরয় �াষ্ট্রও �ািননবতক উরদেরশ্ িনসমারি� 

মর্্ অনুপ্রিরশ� লচষ্টা কর�। আিা� �ািননবতক আর্দািন, লরেড 

ইউবনয়ন আর্দািন ও বিবভন্ ্ �রে� গেআর্দািরন� মর্্ বদরয় লর 

সি দািী উরঠ আরস তা� প্বতবক্রয়া বহরসরি তরাকবরত ‘সংগবঠত 

্নত্রে’ মতাদশ্থগত আব্পত্ প্বতষ্া� লকৌশি িদরি লফরি। তা� 

ফরি শাসক লশ্েী উৎপাদন সম্রক্থ� মর্্ গুেগত পব�িত্থন না 

এরনও বনম্নিরগ্থ� একবট অংশরক মতাদশ্থগত আব্পত্ প্বতষ্া� 

মর্্ বদরয় স্রশ্েী� পব�ব্রত আত্ীকৃত লকার� লফিরত পার�। 

এই প্বক্রয়ারক গ্ামবশ িরিরছন ‘প্াবসভ ল�রভাবিউশন’ িা বনব্রিয় 

বিপ্লি। বতবন এই পব�ভাষাবট লপরয়বছরিন বভনরসনরিা কুরকা-� 

(Vincenzo Cuoco (October 1, 1770 – December 14, 
1823) ‘Historical Essay on the Neapolitan Revolution 
of 1799’ িইবট লররক। বভনরসনরিা কুরকা-লক ইতাবি� 

বিিার�বিিম-এ� প্বতষ্াতা লিারি বিরিচনা ক�া হয়। এডমুন্ড 

ব্রুক, লিারসপ বড লমইসবরে, লিরনরদরত্া লক্রারচ ও গ্ামবশ� বচন্তা� 

ওপ� তা� প্ভাি বছি। বকন্তু গ্ামবশ ‘প্াবসভ ল�রভাবিউশন’ িা 

বনব্রিয় বিপ্লি পব�ভাষাবট� অর্থ সম্ূে্থ িদরি লফরি বনরি� মরতা 

লকার� ি্িহা� লকার�বছরিন। বনব্রিয় বিপ্লি পব�ভাষাবট গ্ামবশ 

ি্িহা� কর�বছরিন এমন এক ঐবতহাবসক অিথিা সম্রক্থ, রখন 

সামাবিক ও অর্থননবতক সম্ক্থসমূরহ� মর্্ গুেগত পব�িত্থন 

না এরনই নতুন �ািননবতক ি্িথিা ক্ষমতায় চরি আরস। গ্ামবশ� 

কারছ বনব্রিয় বিপ্লরি� প্রম উদাহ�ে বছি  ব�রসা�বিরমরটিা� 

রুরগ� ঘটনািিী। িুরি্থায়া�া কভু�-এ� লনতৃরবে (Cavour, 10 
August 1810 – 6 June 1861) (মডার�ট�া) ব�রসা�বিরমরটিা� 

রুরগ ক্ষমতা দখি লকার�বছি ফ্ারন্স� মরতা লকানও বিপ্লি না 

ঘবটরয়ই। গ্ামবশ এই অবভজ্তারক ি্িহা� লকার� ল�রস্টার�সরন� 

১৮১৫-� প�িত্থী অন্ান্ বিিার�ি আর্দািনগুবিরক ি্াখ্া 

কর�বছরিন ও তা� বিস্তা� ঘবটরয়বছরিন ফ্াবসিারদ� উত্ান পর্থন্ত। 

ফ্াবসিাদ অর্থনীবত� আ্ুবনকীক�ে ঘবটরয়বছি ‘ওপ� লররক’ 

এিং িাইরসরিফা� িুরি্থায়ারদ� (laissez-faire policy / অিা্ 

উরদ্ারগ� নীবত) ও সংগবঠত শ্বমক আর্দািরন� �ািননবতক 

ক্ষমতারক একইসরঙ্ ধ্ংস লকার�। গ্ামবশ এই প্ক�রে� ‘প্াবসভ 

ল�রভাবিউশন’ িা বনব্রিয় বিপ্লিরক কতৃবেকা�ী লশ্েী� ওয়া� অফ 

লপাবিসন িা অিথিায়ী সংগ্ারম� এক ্ �রে� িবহঃপ্কাশ লিারি মরন 

ক�রতন।১২ 

অিথিায়ী সংগ্াম ও চবিষ্ণু সংগ্াম
১৯১৮-লত লিবনন ‘িামপথেী কবমউবনিম ও বশশুসুিভ বিশৃখেিা’ 

িইরত লদবখরয়রছন : রুশ বিপ্লরি� করয়কবট মূি তিবশষ্্ ছাড়া অন্ 

লক্ষররিও তারক প্রয়াগ ক�রত রাওয়াটা মস্ত িড় ভুি। এ করাটাও 
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মরন না �াখা ভুি হরি লর, অত্ন্ত একটা অগ্স� লদরশ শ্বমক 

বিপ্লি সাফি্মবন্ডত হরি ঘটনািিী সম্ভিত সম্ূে্থ নতুন খারত 

িইরি। অর্থাৎ এ� বঠক পর�ই �াবশয়া আ� একটা দৃষ্টান্ত থিানীয় 

(মরডি) লদশ রাকরি না, আিা� তা বপবছরয় পড়া লদশ বহরসরি গে্ 

হরি। সমািতাব্রেক সমাি লশ্েীহীন সমাি নয়। বিপ্লরি� পর�ও 

সমািতাব্রেক লদরশ লশ্েী সংগ্াম লররক রায়। লসইসরঙ্ ক্ষমতাচু্ত 

িুরি্থায়ারদ� প্বতর�া্ ক্ষমতা দশগুে লিরড় রায়। এই ক্ষমতা� 

উৎস শু্ু আন্তি্থাবতক পুঁবি� শবক্ত আ� িুরি্থায়া লশ্েী� বিবেি্াপী 

সম্রক্থ� লিা� ও থিাবয়রবে� মর্্ সীমািধে নয়। পাশাপাবশ প্রাগত 

অভ্ারস� প্ভাি ও লছারটা আকার�� উৎপাদন ি্িথিা� শবক্ত� 

মর্্ও তা� বশকড় লপ্াবরত �রয়রছ। এই লছারটা আকার�� উৎপাদন 

ি্িথিা পৃবরিী� বিবভন্ প্ারন্ত ছবড়রয় �রয়রছ। এই উৎপাদন ি্িথিা 

প্বতঘটিায় স্তঃস্ফূত্থভারি ও ি্াপকভারি পুঁবিিাদ ও িুরি্থায়া লশ্েী� 

িন্ম বদরছে। উক্ত িইরত ১৯১৮-লত লিবনন খুি স্পষ্টভারিই িরিরছন 

: বিপ্লরি� পর�ও লশ্েীবিভাগ এখনও �রয়রছ ও শ্বমকরশ্েী ক্ষমতা 

দখি ক�া� পর�ও িহু িছ� লশ্েী� অবস্তবে রাকরি। ইংি্ারন্ড, 

লরখারন কৃষক সম্প্রদায় লনই (বকন্তু লছাট মাবিক আরছ) সম্ভিত 

এই সময়টা লসখারন অরপক্ষকৃত কম িাগরি। লশ্েীসমূরহ� বিরিাপ 

সা্রন� অর্থ শু্ুমারি িবমদা� ও পুঁবিপবতরদ� উৎখাত ক�া নয় 

– লস কািটা আম�া (বিপ্লরি� পর� িিরশবভক�া) অরপক্ষাকৃত 

সহরিই লকার� লফরিবছ। লশ্েীসমূরহ� বিরিাপ সা্রন� অর্থ লছাট 

উৎপাদকরদ�ও বিরিাপ সা্ন। আ� এরদ� বিতাবড়ত ক�া িা ধ্ংস 

ক�া সম্ভি নয়। বিপ্লরি� পর�ও তারদ� সরঙ্ সামঞ্স্ লকার� রাকরত 

হরি। দীঘ্থথিায়ী, ্ী�, সতক্থ সাংগঠবনক কারি� মর্্ বদরয় তারদ� 

নতুন লকার� গড়া রায় ও তা ক�রতই হরি। তারদ� নতুন ভারি 

বশবক্ষত ক�া সম্ভি। এই লছাট উৎপাদক�া শ্বমকরশ্েীরক চা�বদক 

লররক লপবট-িুরি্থায়া আিহাওয়ায় বঘর� �ারখ। এই আিহাওয়া শ্বমক 

লশ্েীরক িি্থব�ত কর�, আদশ্থভ্রষ্ট কর�, শ্বমকরশ্েী� মর্্ লপবট-

িুরি্থায়াসুিভ লমরুদন্ডহীনতা, অননক্, আত্মরকবন্দ্রকতা, ক্ষরে ক্ষরে 

উলোস বিষারদ� ওঠাপড়া� লমিাি অনি�ত িাবগরয় লতারি। িক্ষ 

িক্ষ লছারটাখারটা মাবিকরদ� ‘প�াবিত’ ক�া� লররক িমিমাট িড় 

িুরি্থায়া লশ্েীরক প�াবিত ক�া হািা� গুে সহি। কা�ে লছারটা 

মাবিক�া প্বতবদন, সা্া�ে কািকরম্থ� মর্্ বদরয় সিা� অিরক্ষ্, 

্�ারছাঁয়া এবড়রয়, হতাশা ছবড়রয়, বঠক এমন একটা অিথিা সৃবষ্ট 

কর�, রা িুরি্থায়ারদ� পরক্ষ অত্ন্ত প্রয়ািনীয় ও রা� পব�েবতরত 

িুরি্থায়ারদ� পুনরূজ্ীিরন� অিথিা সৃবষ্ট হয়। লসই কা�রে� লিবনন 

সতক্থ লকার� বদরয় িরিবছরিন: শ্বমকরশ্েী� অগ্েী অংরশ� দাবয়বে 

হি, শ্বমকরশ্েী ও কৃষক সম্প্রদারয়� সিরচরয় বপবছরয় পর� 

অংশরক গরড়বপরট বশবক্ষত লকার� লতািা, তারদ� আরিা লদখারনা, 

নতুন িীিরন� ভাগীদা� লকার� লতািা। শ্বমকরশ্েী� লনতৃরবে 

লকান অিথিায় ও কখন ক্ষমতা দখি ক�া রায়, কীভারি দখি ক�া 

রায়, ক্ষমতা দখরি� সমরয় ও তা� পর� শ্বমকরশ্েী� ি্াপকতম 

অংশ ও অ-শ্বমক লমহনতী মানুরষ� উপরুক্ত সমর্থন আদায় ক�া 

রায়, কীভারি লমহনতী িনতা� আ�ও ি্াপক অংশরক গরড়বপরট 

বশবক্ষত লকার� লটরন এরন শ্বমকরশ্েী� লনতৃবে িিায় �াখা রায় এিং 

তারক আ�ও ি্াতি, গভী�, সংহত লকার� লতািা রায় -- তারক 

িাস্তিাবয়ত ক�াই হি �ািনীবত� আট্থ। কম্থরকৌশরি� বভবত্ ক�রত 

হরি বনবদ্থষ্ট �ারষ্ট্র� সমস্ত লশ্েীশবক্ত� ্ী�বথি� ও বনখুঁত িস্তুবনষ্ 

পর্থারিাচনা� ওপ�, আ� লসই সরঙ্ বিপ্লিী আর্দািরন� অবভজ্তা� 

ওপ�। �াবশয়া� লচরয় ইরয়ার�ারপ লকারনা পি্থারমরটি সবত্কার�� 

বিপ্লিী সংথিা গঠন ক�া অরনক লিবশ কবঠন। ১৯১৭ সারি� বিরশষ 

ঐবতহাবসক পব�বথিবতরত সি বদক লররক স্ত্রে এক অিথিায় 

�াবশয়া� পরক্ষ সমািতাব্রেক বিপ্লি শুরু ক�া সহি হরয়বছি, বকন্তু 

ইরয়ার�ারপ� লদশগুবি� লচরয় �াবশয়া� পরক্ষ বিপ্লিরক এবগরয় বনরয় 

রাওয়া, সম্ূে্থ ক�া, অরনকরিবশ কষ্টসা্্ এিং অন্বদরক �াবশয়া� 

লচরয় পবচিম ইরয়ার�ারপ সমািতাব্রেক বিপ্লি শুরু ক�াও অরনক 

কবঠন।১৩  

গ্ামবশও লিবনরন� ত্বিভািনা� বভবত্রত, িনসমাি ও 

�ািননবতক সমারি� সম্রক্থ� বিবভন্তা� করা বিরিচনা� মর্্ 

ল�রখ, উন্ত ্নতাব্রেক লদশ ও অনুন্ত লদশগুবিরত বিপ্লরি� 

লকৌশরি� পার্থরক্� বদরক দৃবষ্ট আকষ্থে কর�বছরিন। সামব�ক 

িাবহনী� পব�ভাষা ি্িহা� লকার� গ্ামবশ িরিবছরিন, অর্থননবতক 

সংকট বিপ্লরি� একবট শত্থ বনম্থাে কর� অিশ্ই, বকন্তু উন্ত 

্মতাব্রেক লদশগুবিরত ‘ফ্টিাি অ্াট্াক’-এ রািা� আরগ ‘রেুপ’-এ� 

মর্্ ররারর প্স্তুবত দ�কা�। অর্থাৎ িনগরন� মর্্ কারিকবটভ 

উইি িা লরৌর আকাঙ্ক্ষা প্স্তুত লকার� লতািা দ�কা�। ১৯১৭-লত 

�াবশয়ায় �ারষ্ট্র� বিরুরধে ‘ফ্টিাি অ্াট্াক’-এ সাফরি্� কা�ে : 

‘the state was everything, civil society was primordial 
and gelatinous’। বকন্তু পাচিারত্ �াষ্ট্র হরছে ‘only an outer 
ditch’ এিং তা� বপছরন �রয়রছ একবট অত্ন্ত শবক্তশািী বসবভি 

লসাসাইবট িা িনসমাি। তাই পাচিারত্ ‘ওয়া� অফ মুভরমটি’ িা িা 

চবিষ্ণু সংগ্ারম� পি্থ লররক উত্ীে্থ হরত হয় ওয়া� অফ লপাবিসন িা 

অিথিায়ী সংগ্ারম� পরি্থ।১৪ 

সামবগ্কভারি মতাদশ্থগত আব্পত্ প্বতষ্া� বভবত্ হি সংস্কা� 

ও লিাঝাপড়া� মর্্ বদরয় একবট লশ্েী� লনতৃবেরক িাঁবচরয় �াখা, 

িিায় �াখা। লসইসরঙ্ অন্ান্ লশ্েীগুবি� চাবহদা পূ�ে লকার� 

তারদ�ও লনতৃবেদানকা�ী লশ্েী� পব�ব্� মর্্ আত্ীকৃত লকার� 

লফিাও মতাদশ্থগত আব্পত্ প্বতষ্া� বভবত্। গ্ামবশ� মরত, 

লনতৃবেদানকা�ী িা মতাদশ্থগত আব্পত্ প্বতষ্া ক�রত সক্ষম 

লশ্েী অিশ্ই একবট �ািননবতক লশ্েী। কা�ে লসই লশ্েী বনরি� 

তাৎক্ষবেক স্ার্থরক অবতক্রম লকার� বগরয় সমারি� সামবগ্ক বিকারশ 

লনতৃবেদানকা�ী লশ্েী বহরসরি বনরিরক প্বতষ্া ক�রত পার�। গ্ামবশ� 

এই অিথিান ‘অর্থনীবতিাদী’ দৃবষ্টভঙ্ী লররক সম্ূে্থ আিাদা। শাসক 

লশ্েী �াষ্ট্ররক ি্িহা� লকার� সিসমরয় তা� তাৎক্ষবনক অর্থননবতক 

ও �ািননবতক স্ার্থরক চব�তার্থ কর�, এমন ্া�ো লররক -- শাসক 

লশ্েী কীভারি সামাবিক লনতৃবেদান কর�, �ািননবতক শবক্তগুবি� 
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মর্্ কীভারি ভা�সাম্ িিায় �ারখ এিং সি্�রে� �ািননবতক 

পব�বথিবতরক কীভারি বনখুঁতভারি ি্াখ্া ক�া রায় –- লস বিষরয় 

ররারর লিাঝাপড়া লগারড় লতািা রায়না। তা� ফরি ‘অর্থনীবতিাদ’ 

শ্বমক লশ্েী� সামরন ররার্থ �েনীবত ও �েরকৌশি হাবি� ক�রত 

পার�না।১৫ 

একিন লমৌবিক মাক্থসিাদী বচন্তাবিদ বহরসরি গ্ামবশ লিি 

ডারয়ব�রত ‘মাক্থবসস্ট সারয়ন্স অফ পবিবটক্স’-লক বিকারশ� লচষ্টা 

কর�বছরিন। পূে্থ বিকবশত লহবিমবন িা মতাদশ্থগত আব্পত্ 

দাঁবড়রয় রারক অ্াকবটভ কনরসটি িা সবক্রয় সম্বত� ওপ�, 

কারিকবটভ উইি িা লরৌর আকাঙ্ক্ষা� ওপ� – রা� ফরি সমারি� 

বিবভন্ লগাষ্ী ঐক্িধে রারক। সা্া�েভারি গৃবহত একবট ্ া�ো হি : 

পূে্থ গেতাব্রেক বনয়্রেে প্বতবষ্ত হয় বিমূত্থ নাগব�ক অব্কা�সমূরহ� 

প্বত �ািননবতক দায়িধেতা� মর্্ বদরয়। গ্ামবশ এই ্া�োরক 

অবতক্রম লকার� বগরয়বছরিন। তা� মরত, লহবিমবন িা মতাদশ্থগত 

আব্পরত্� সরি্থাচ্ প্ক�রে� মর্্ বদরয়ই পূে্থ গেতাব্রেক বনয়্রেে 

প্বতবষ্ত হয়। ইতাবি� ব�রসা�বিরমরটিা� রুরগ� ঘটনািিীরক 

বিরলিষে লকার� গ্ামবশ লদবখরয়রছন, দূি্থি প্কৃবত� সম্বত একবট 

�ািননবতক ি্িথিা� বভবত্রক দূি্থি লকার� লদয় ও রা ঐ ি্িথিারক 

ক্রমাগত িিপ্রয়ারগ� ওপ� বনভ্থ�শীি লকার� লতারি। লহবিমবন 

িা মতাদশ্থগত আব্পত্রক লিবিবটমাইরিশন িা তি্তা, ফিস 

কনসাসরনস িা ভ্রান্ত লচতনা ও িনগরন� লচতনা� মর্্ কা�চুবপ� 

স্তর� নাবমরয় আনা রায়না। কা�ে সা্া�ে নাগব�করদ� ‘কমন 

লসন্স’-এ� মর্্ এমন অরনক উপাদান বিদ্মান রা�া অন্তবি্থর্বে 

আকীে্থ। এইসি উপাদানগুবি� মর্্ লরগুবি প্বতবদরন� রাবপত 

িীিরন� মর্্ লররক উৎসাব�ত হয় লসগুবি প্ায়শই কতৃবেকা�ী 

লশ্েী� মতাদরশ্থ� সরঙ্ বির্বে বিতি রারক। এই ‘কমন লসন্স’-এ� 

বিপ�ীরত কতৃবেকা�ী মতাদশ্থগত আব্পত্ অরনক লিবশ আসবঞ্ত 

ও শৃখেিািধে এক িীক্ষা হাবি� কর�, রা সামাবিক প্বতষ্ানগুবি� 

সাংগঠবনক নীবতরক বনম্থাে লকার� তুিরত ও িনগনরক বনয়্রেে 

ক�রত তাৎপর্থপূে্থ ভূবমকা পািন কর�। গ্ামবশ� মরত, মতাদশ্থ 

সহিস�িভারি আয়না� মরতা অর্থননবতক লশ্েী স্ারর্থ� প্বতফিন 

ঘটায় না। এই বদক লররক লদখরি, মতাদশ্থ, অর্থননবতক কাঠারমা 

িা সমাি-সংগঠন বিা�া বনবম্থত, ‘বগভন’ িা ররাপ্াতি লকারনা বিষয় 

নয়। পক্ষান্তর� মতাদশ্থ এক ্ �রন� সংগ্ারম� পব�স�। সামাবিক-

সম্ক্থসমূরহ�-প্বতষ্ানসমূরহ�-সবক্রয়তাসমূরহ� মর্্ বদরয় 

মতাদশ্থ তা� কম্থকান্ডরক সংগবঠত লকার� লতারি এিং সি ্�রে� 

ি্বক্তগত ও সমবষ্টগত সবক্রয়তারক বন্্থা�ে ক�রত রারক।১৬  

গ্ামবশ সি্থহা�া লশ্েী� িন্ বিরশষ লর প্করল্প� করা িরিবছরিন 

তা হি : এমন এক ‘ল�গুরিরটড লসাসাইবট’ বনম্থাে ক�রত হরি, 

লরখারন মতাদশ্থগত আব্পত্, িনসমাি ও সামাবিক সম্বত� 

পব�স� এমনভারি বিকবশত হরি লর, �ািননবতক সমাি ও 

িিপ্রয়ারগ� ভূবমকা ক্রমাগত করম আসরি। অর্থাৎ সি্থহা�া লশ্েী 

্া�ািাবহকভারি কনরসটি িা সম্বত� ভূবমকারক ি্াতি লকার� 

তুিরি। রা� পব�েবতরত বিবভন্ সামাবিক লগাষ্ী� স্ার্থসমূহ 

আসবঞ্ত হরয় উঠরি ও একবট নতুন বহরস্টাব�ক ব্লক বনবম্থত হরয় 

উঠরি। এই িক্ষ্রক সামরন ল�রখ লর  স্ট্রটবি বিকবশত লকার� 

লতািা দ�কা� তা িনবপ্য় ্া�ো ও সবক্রয়তাগুবিরক বনবদ্থষ্ট 

প্নািীরত সাবিরয় তুিরি। গ্ামবশ� লিাকসংস্কৃবত ও িনবপ্য় 

সংস্কৃবত সম্রক্থ সমারিাচনামূিক ি্াখ্া, ্ম্থ সম্রক্থ ি্াখ্া, 

দাশ্থবনকরদ� প্রাগত দশ্থন আরিাচনা� পা�স্পব�ক সম্রক্থ� 

ি্াখ্া ও সা্া�ে নাগব�করদ� প্রামুক্ত দশ্থন িা বিবেদৃবষ্ট� ি্াখ্া 

– সিটাই দাঁবড়রয় আরছ তা� মতাদশ্থগত আব্পত্ বিষয়ক ্ া�ো� 

ওপ�।১৭ 
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িুবিবিবি� উপাখ্ান
চ ন্দ্র লশ খ �  চ ল্া পা ্্া য়

তারি� ছায়াটা দীঘ্থ হরত হরত 

ঘর�� লচৌকাঠ স্পশ্থ ক�ি। 

পবচিমমুরখা ঘ�, লিিা রত 

পড়রি, ল�াদেু� তত হুড় হুড় কর� ঘর� ঢুকরি। 

আহাম্রক� দি পচিারয়রত� এত ঘ� রাকরত 

বঠক পবচিমমুরখা এই ঘ�টাই লিরছরচ। ম্ুিািু 

অরনকক্ষে ্র�ই এতদ অচিরি� অর্থাৎ গ্াম 

বদগরুই বভকুডহ� লখাদািা্দা এিাবহগঞ্, 

আরহব�গঞ্, গ্াম সমূরহ� লিাকবশল্পীরদ� 

িারয়াডাটা ও ক্ারসট িব্দ গান স্ক্রুবটবন 

ক�বছি। এিা� সবত্ সবত্ ত্রর্থ� িাঁ্ ভাঙি, 

রখন লদখি এই প�ন্ত দুপুর�ও অরপক্ষমান 

সংখ্াবট প্ায় পচিারশ� উপ�। বি�বক্ত লদবখরয় 

উরঠ পড়রি তা�ও লকারনা উপায় নাই, সকাি 

লররক স্রঘাবষত চা�রট বদবদ� ভাই, কিা� 

লতািা নীি পাঞ্াবি পব�বহত, লচয়ার� পা তুরি 

চা
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িরস গুিতাবন মা�রছ। তা�াই হত্াকত্থা 
বি্াতা, ও�াই এই সমরয়� উনপক্ষ। অিশ্ 

এখন সি পক্ষ উনপক্ষ। হয় উ নয় ঊ। 

ঊ মারন একবিষ্ট টু পক্ষ, আ� রাঁ�া ঝান্ডা 

হারত লপরয়রছন, অর্থাৎ উন্য়রন� পরক্ষ নাম 

বিবখরয় বনবচিন্ত হরয়রছন, তা�াই উনপক্ষ।

ল্াঁয়া� তৃষ্ায় ম্ুিািু� িুকটা খাঁ খাঁ 

ক�রছ। সম্ুরখ চা� চা�বট হুমরদা, লচয়ার� 

পা তুরি িরস আরছ। িাি িমানায় একটা 

হুমরদা িসরতা, নীি িমানায় এরক� 

িায়গায় চা�। বসরগ্ট প্ারকট লি� ক�রিই 

লছাঁ লমর� তুরি লনরি। লিা মাবজ্ গন্ডা� 

িািার� বড এ লদিা� নাম নাই, চা� চা�বট 

হুমরদারক িবসরয় বদরয়রছ, লিাকবশল্পীরদ� 

ভাতা� তাবিকায় ও�াই নাবক নাম তুিরি। 

ও�া হাঁ িিরি হাঁ ও�া না িিরি না। 

ম্ুিািু ঈষৎ বি�বক্ত লদবখরয় নীি পাঞ্াবি 

পব�বহত, স্-লঘাবষত বদবদ� চা�বট ভাইরক 

িিি, লগাটা গাঁ-টাই লতা এরন লফরিরছন 

ভাই, তা সব্াই বক লিাকবশল্পী?

লকন, সি গাঁরয়� সব্াই লিাকবশল্পী 

হরি, এ গাঁরয়� বক লদাষ হি?

না না লস করা আবম িিরত চাইবন। 

চা�িরন� িাি লচারখ� বদরক লচরয়, ম্ুিািু 

একটু ভয়ই লপি, মরন মরন িিি, লতারদ� 

অি ি্ারি কাটবি না মুরড়ায় কাটবি 

লতারদ� ি্াপা�।

বদবদ রা বকছু কর�ন সব্া� িন্ 

কর�ন। এই তুবম অমুক তুবম তমুক এ সি 

িাদ বিচা� লনই। বশল্পী লতা সব্াই, লদ হাত 

খুরি লদ।

ম্ুিািু চাপা দীঘ্থবোস লফিি, শু্ু বড-

এ� করায় ওনা� মরন পরড় না। 

লচৌকাঠ ছাবড়রয় ছায়াবট লমরঝয় পড়ি। 

দীঘ্থাঙ্ী শীে্থকায়। কান দুরটা লিশ িড় িড়; 

হাবতকান। ঘারড়� দুপারশ তামারট চুরি� 

শীে্থ দুবট বিনুবন, তারত ভ�া তচররি� িাি 

পিাশ ফুি লগাঁিা। ছায়া লদরখ রতটুকু 

মরন হয়, বতন কাি বগরয় এক কারি 

লঠরকরছ। ম্ুিািু বি�বক্তরত ভুরু কুঁচরক 

মরন মরন িিি, উবনও নাবক লিাকবশল্পী। 

কারি কারি কত হি, চামবচরকও পাবখ 

হি। বভড় লদখা� অবছিাই, ম্ুিািু লচয়া� 

লছরড় উরঠ, ছায়ামূবত্থ প্ত্ক্ষ ক�িা� িন্, 

আবড়মুবড় লভরঙ, দ�িা� কারছ উরঠ এি। 

সিা� মারা ছাবড়রয় অশীবতপ� িৃধো, টান 

টান বশ�দাঁড়া, দাঁবড়রয় �রয়রছ। মুখময় 

িা্্থরক্�, মাকড়সা� িাি। এক সময় 

টান টান চামড়ায় পাকা লিরি� মরতা �ং 

বছি লিশ লিাঝা রায়। িাি টুকটুরক লঠাঁরট 

হাবসবট অমবিন। বিনুবন� পিাশ ফুিগুবি 

সবত্ সবত্ উজ্জ্বি �ক্তিে্থ।

এরতা মানুষ, এরতা মানুষ এরিারমরিা 

ভারি দাওয়ায় িরস িা দাঁবড়রয় গল্পগাছা 

ক�রছ। বি�বক্তরত ম্ুিািু� ভ্রূ কুঁচরক 

লগি। সি  বশল্পী লিাকবশল্পী, এমবন এমবন 

নয় ভ�ং আরছ, প্রত্রক� িাংিায় টাইপ 

ক�া িারয়াডাটা ও হারত একবট ক্ারসট, 

হয় লগাষ্রগাপাি, পূে্থদাস িাউি, নয় প্হ্াদ 

ব্রহ্মচা�ী� গাওয়া গান। লকারনা এক গ্াম্ 

িাউি একতা�া ও ডুবগ তিিা সহররারগ 

সকরি� িন্ একই গান ক্ারসট িব্দ 

কর� বদরয়রছ। িরন িরন গাইরত িিরি, 

বশল্পীিন ভবঙ্মায় প্রত্রক ঊধ্্থরনররি 

অবফরস� কবড়ি�গা গুেরত িাগি।

হুমরদাগুরিা তাড়স্র� হইহই কর� 

উঠি, তাং ক�রিন না স্া�, এ�া প্্ারন� 

বছরি্ ক�া বশল্পী।

অএতি লহ মন, এ সংগীত শ্িরে� 

িন্ নয়। ইহা ভাতা� িন্ বনবদ্থষ্ট। ম্ুিািু 

ম�রম ম�রম িুবঝরত পাব�রিও, বিগবিত 

হাবসবট চওড়া কব�য়া হাবসরিন। আহা এ 

িড় সুরখ� সময় লহ, ভাবিরত ভাবিরত হাই 

তুবিরত িাবগরিন।

স্া�, এত উসখুস ক�রছন ক্ারনা?

না মারন একটা বিবড়-বটবড় লপরি। 

লঠাঁরট� হাবস লঠাঁরট ল�রখই, ম্ুিািু মরন 

মরন হুমরদাগুরিারক করষ গািাগাবি বদি।

িাম িমানায় এই হুমরদাগুরিাই বছি। 

তরি সংখ্ায় একটু কম বছি। িািািামা 

এখন নীি কিা� লতািা পাঞ্াবি হরয়রছ। 

�ািা িদিায় িামা িদিায়, শু্ু মুখগুরিা 

িদিায় না। সত্� িছ� িরয়বস স্া্ীনতা, 

গািভ�া িাংিা� গেতাব্রেক লচতনা� মূরি 

সি্থি্াপী একটু একটু কর� িুরম্বন বিষ 

ঢািরছ। লচৌবদরক জ্বি জ্বি ক�রছ হাবসখুবশ 

পারর্থবনয়াম ফুি। িাম িমানায় িন্মান 

পারর্থবনয়াম ফুি, উনপরক্ষ� ঘর� হু হু 

কর� রতই িাড়রছ, প্বতিাদহীন মানুরষ�া 

ততই আপন ঘর� বসঁ্ুরছে। শামুরক� মরতা 

আপন লখারি� লভতর� মুখ িুকারছে। 

লভড়া� মরতা বভতু মানুরষ�া তস্�াচা�ী 

শাসরক� িন্ম বদরছে। আনমনা ম্ুিািু 

বনরি� মরনই চমরক উঠি, এসি বক 

ভািবছ। ম্ুিািু আপন মরন� করারকও 

পড়রত লপর�রছ বকনা, ঘর�� উপবথিত 

সকরি� লচারখ ফ্াি ফ্াি কর� লচরয়, 

িুঝিা� লচষ্টা ক�ি।

হুমরদাগুরিা ইস্পাত-কবঠন লচারখ ও� 

বদরকই লচরয় আরছ। তরি কী বকছু আ্দাি 

কর�রছ। ম্ুিািু লিাকা লিাকা মুরখ লদখন 

হাবস ফুবটরয় িিি, না মারন বিবড়বটবড়...।

চা�রিাড়া ইস্পাত কবঠন লচাখ, ওরকই 

িব�প কর� চরিরছ। ও�া লঠাঁরট� লকারে 

তাবছেরি� হাবস লহরস িিি, স্া� হাত 

চািান। এত ভািনা� বক আরছ। লদরনিািা 

বদরছে লিরনিািা বনরছে। আপবন ক্ারনা 

কািাি লম হাবডি হরিন।

ম্ুিািু লিশ িুঝরত পা�ি সামরনই িরস 

আরছ, বদবদ� চা� চা�রট স্রঘাবষত ভাই। 

িুরক� করা মুরখ ফুটরি, আ� বক �রক্ষ 

আরছ। এইসি ভািনা লররক বনরিরক মুক্ত 

ক�িা� িন্, ম্ুিািু হাবস হাবস মুরখ, 

পবচিরম� লখািা িানািা� বদরক তাকাি। 

ছায়াবট লমরঝয় পরড়, করয়ক কদম এবগরয় 

এি। ভ্রূ কুঁচরক লচাখ তুিরতই, তচরি সূর্থ 

লচারখ পড়ি। অবনিরগািক সরি উঁবকঝুঁবক 

মা�রছ। মুরখামুবখ হরি এই ঘর� লটকা 

রারি? হুমরদাগুরিারক লক লিাঝায়, সূরর্থ� 

আিত্থন চরক্র� িাস্তিতা।

লছরি চা�বট তীক্ষ্ণ দৃবষ্টরত ওরকই 

লদখরছ। ম্ুিািু বভতু কাবছরম� মরতা 

স�কাব� কম্থচা�ী� স্ভািবসধে ইস্পাত 

কবঠন মুখািয়ি মুরখ লটরন, গম্ভী� মুরখ 

ফাইি খুিি। রবদও ম্ুিািু িারনন 

ফাইি িব্দ সত্বট লমারটই সত্ নয়, 

অদৃশ্ তি্থনী বনরদ্থবশত। তিুও এ  ই লখিা� 

আড়ারি মুখ িুকারিন। মরন মরন বনরিরক 

ব্ক্া� বদি, পরকরট বসগার�ট প্ারকট 
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রাকরতও এই আনকািচা�রদ� কারছ বিবড় 

চাইরত হি।

স�কাব� কম্থচা�ীরদ� এই ইস্পাত কবঠন 

মুরখাশবট ও�া লিশ ভারিাই লচরন। চা� 

হুমরদা টপাটপ পরকট লররক চা�রট বসগার�ট 

প্ারকট লি� কর� ম্ুিাি�ু সমু্রখ �াখি। 

বিনরয়� সরঙ্ িিি, মুখ ফুরট িিরিন লতা 

স্া� এ লতা আপনা�ই িন্।

ম্ুিাি ুবসগার�ট প্ারকট চা�বট পরকরট 

ঢুকারত ঢুকারত লদঁরতা হাবস লহরস িিি, এ 

সি আিা� ক্ারনা ভাই। এ লতা আমারদ� 

কত্থি্। মরন মরন িিি, মািগুরিা 

পচিারয়রত� লকওরকটা মরন হরছে। ফকরট 

ল�ািগা� রাকরি এমন কত নিাবি লদখান 

রায়। ম্ুিািু   ওরদ� িাবিরয় লদখিা� িন্ 

িিি, আপনা�া িুবঝ সি পচিারয়রত� 

বনি্থাবচত প্বতবনব্?

িননক হুমরদা কাঁ্ ঝাঁবকরয় গরি্থ� সরঙ্ 

িিি, আমারদ�রক বকং লমকা� িিরত 

পার�ন।

ম্ুিাি ুিরুঝও না লিাঝা� ভান কর� 

িিি, স্া� বঠক িুঝরত পা�িাম না।

চা� হুমরদা লহা লহা শরব্দ লহরস উঠি। 

স্ার�� বক পচিারয়ত লভারট বডউবট পরড়বন। 

লভাট আ� হি তক, সিই লতা অপ্বতবি্বেী। 

ম্িুাি ুমরন মরন িিি, �ািা দীঘ্থিীিী 

হউন। িবমদা�ত্রে অক্ষয় লহাক। মা 

অন্পূে্থা� ভাঁড়ার� লরন না টান পরড়।

বনরচ� তিায় �শদ লরাগায় তাই উপ� 

তািায় এরতা িািু বিিাস। পচিারয়রত ম্ু 

আরছ, লক আ� চাক হাতছাড়া ক�রত চায় 

িিনু। 

্ন্ ্ন্ লতাডড়মি! লমাঘি সাম্ারি্� 

থিাবয়রবে� মূরি লর তুবম, লতামা সৃষ্ট ভূবমি 

ক� ও িায়বগ�দা�। লসই ভা�তিষ্থ আিও 

চবিরতরছ। শু্ু লিরঠি িদরিরছ মারি।

দুই 
তচররি� সূর্থ সবত্ সবত্ ম্ুিািু� লটবিরি 

রািা লগরড় িসি। লটবিরি� সমু্রখ মানুরষ� 

ঢি লনরমরছ। লিিা পড়রতই সকরি� ত্রর্থ� 

িাঁ্ ভাঙি। হইহই ্াক্া্াবক্ লস লরন এক 

দক্ষরজ্ কান্ড। চা� হুমরদা বনবি্থকা�। 

ম্িুািু� মরন হি, এ�া এই বিশৃখেিা লিশ 

উপরভাগ ক�রছ। অসহায় ম্ুিািু িিি, 

স্া� এরদ� একটু রামান। এইভারি বক 

কাি ক�া রায়।

এই হলে বকরস�। সব্া� নাম উঠরি। 

ত্র্থ ্�। নইরি লগা লিড়ন বদরয় লি� কর� 

লদি।

চাপা গিগি শব্দ কান পাতরিই লশানা 

লররত িাগি। তিু মর্দ� ভারিা িাইরন 

শৃখেিা বফ�ি। ম্ুিািু ফাইি খুিরিন। 

আ� তখবন পড়ন্ত বিরকরি পচিারয়ত 

অবফরস� লটবিরি একবট দ আকৃবত মানুরষ� 

ছায়া পড়ি। ম্ুিািু ইবতমর্্ প্ায় একশত 

লিাক গায়রক� িন্ম পবরিকা ও তারদ� 

ক্ারসট িব্দ গান ররারর ফাইি নম্ব� বদরয় 

ি্াগ িব্দ ক�রত িাগি। এ লরমন ্ুর� 

ল�বড়� লতি পরড়রছ। লিসুর�া ক্াচরকঁরচ 

আওয়াি আ� লনই।

অবতবর সৎকার� সদা তৎপ� লছরি 

চা�বট তিকাবিক িিখািা� লটবিরি সিারত 
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িাগি। পাঁচ সানবক মুবড়, সরঙ্ প্রত্ক 

সানবকরত লগাটা চার�ক লতি িিিরি 

চপ, কাঁচা িঙ্কা, খান কতক লখাসা ছাড়ান 

লগাটা লপঁয়াি। অন্ ল�কাবিরত গণ্া দুরয়ক 

দানাদা� এিং ছাি ছাড়ান আস্ত দুবট শশা। 

লদরখই ম্ুিািু� গা গুবিরয় উঠি। ছদ্ম 

�ারগ হাঁ হাঁ কর� উঠি, আর� আবম সুগার�� 

লপরসটি, চপ, দানাদা� লনবহ চরিগা, মুবড় 

শশাবট তাও চিরত পার�। মুবড় লখ রত লখরত 

ম্িুািু িিরিন, গঙ্া, পদ্মা ভাবগ�রী� এই 

িাগবড় অচিরি; দব�য়াগঞ্, আরহব�গঞ্, 

এিাবহগঞ্ এইসি অচিরি, এক সময় 

গম্ভী�া, পচি�স, আিকাপ, লিািান; গ্ামীে 

ব�রপাটাব� িা গ্াম সমারি� সমাি বচরি গারন 

নাটরক তুরি ্�ত। লসইসি বশল্পী�া লকারায়? 

ম্িুািু িড় কর� হাই তুরি নীি পাঞ্াবি 

পব�বহত দাদারদ� উরদেরশ িিি, আিকাপ 

পচি�স, কবি গারন� বশল্পীরদ� লতা নাম 

লপিাম না। ও�া সি মর� লহরি গ্ারছ নাবক?

তা িুিরত পার�ন, প্াট িড় িািায়। ও�া 

দায়সাড়া লগারছ� উত্� বদি।

না মারন িইরয় পরড়বছ লতা, কবি গারন� 

িড়াই; একদি কংরগ্স লতা আর�ক দি 

করমাবনস্ট। লসই িড়াইরয় লকও গুমাবন� 

সরঙ্ িড়রতই চাইত না।

িরন� �ািা িাঘ বস রবদ িরন� হব�ে খায় 

কম মার� লিবশ, লস িরন বক হব�ে রারক? 

নীি লপাশারক� চা�বট ভাই, মরন হি লিশ 

বি�ক্ত, গিগি ক�রত িাগি, রত্সি 

উটরকা, পবণ্ত পবণ্ত করা।

দ আকৃবত� ছায়া মানবিবট লচাকাঠ বডরঙ্ 

অবফস ঘর� ঢুরক পড়ি। ম্ুিাি ুস্ভািবসধে 

ভবঙ্রত লচাখ না তুরি িিি, রান রান 

অবফস িন্ধ হরয় গ্ারছ।

তিওু কম্মান মানবিবট টািমাটাি পারয় 

ঘর� ঢুরক পড়ি, হাঁপ ্�া গিায় িিি, িািু 

আবম িুবিবিবি।

হুমরদা চা�বট লখঁবকরয় উঠি, মারা বকরন 

বিরছা।

িাি ুলসই সকাি লররক িাইরন দাঁবড়রয়..., 

করা লশষ না কর�, লটবিি দুহারত আঁকরড়, 

পতন সামিারিা। অসহায় দুরচারখ ঘর�� 

মানুষরদ� সহানুভূবত� িন্ ইবতউবত লদখরত 

িাগি। লর লছরিবট অশাবিন ভবঙ্রত, মারা 

বকরন বিরছা িরিবছি, অবশতীপ� িুবিবিবি 

ভ্রূ কঁুচরক লসই লছরিবট� মুরখ� বদরক লচরয় 

িিি, তু ফ্ািনা বমঞা� ি্াটা লিাস? 

লপ�্ান ম্রেী� পায়খানা বদবি িুরি টাকা 

বিবি, পায়খানারটা কুরা িাপ?

হুমরদা চা�বট খুকখুবকরয় লহরস উঠি। 

বিবড় লখবত লখবত মারঠ-ঘারট িাবহ্ রাওয়া� 

িডি সুখ লগা নাবন। িাঁ্া ঘর� আঁর্া িাঁর্া 

িাগরি বি।

ম্িুাি ুলিশ িঝুরত পা�ি এবট �ংতামাশা� 

ি্াপা� নয়। এবট একবট ফ্ট লকস। এইসি 

িরুম্নরদ� হারতই লদশ। এ�াই এখন এক 

একবট লদশ লসিক, লদশ গড়া� কাব�গ�। 

পবচিরম ঢরি প�া সূরর্থ� বদরক লচাখ ল�রখ, চুপ 

কর� ভািরত িাগি, গেত্রে হা�ারি, প্রম 

হা�ায় সুশাসন। লপবশ শবক্ত� শ্ীিৃবধে হয়। 

ভা�সাম্ �াখরত শাসক লক,...লডাি, লডাি, 

আ�ও লডাি িৃবধে কর� চিরত হয়। িৃধো� 

ছাবন-প�া দু লচাখ, লরন জ্বরি উঠি। শ�ীর�� 

সি্থশবক্ত বদরয় দাঁবড়রয়, টাকারটা লদ িরি, চড় 

তুরি এক কদম   ওরদ� বদরক এবগরয় লগি।

লছরিগুরিা কৃবরিম ভরয় দু-কদম বপবছরয় 

লগি।

িবুিবিবি লঘািারট লচাখ তুরি, ম্ুিািুরক 

পুন�ায় িিি, আবম িুবিবিবি। এিাবহগরঞ্� 

িবুিবিবি। লসই সকাি লররক...।

অবশতীপ� িধৃো� গিায় স্�, তা� প্ত্য় 

ম্িুািরুক নাবড়রয় বদি। িৃধো লটবিরি ভ� 

বদরয়, একটু লসািা হরয় দাঁড়াি। তা�প� 

অবিবোসী ম্ুিাি�ু লচারখ লচাখ ল�রখ দঢ়ৃ করঠি 

িিি, গঙ্া, পদ্মা, ভাবগ�রী� এই িাগবড় 

অচিরি এিাবহগরঞ্ লতা একটাই িুবিবিবি 

আরছ লগা। মুসিমাবন বিরয়� গীত গায়।

িবুিবিবি। িুবিবিবি। ম্ুিািু স্মবৃত 

হাতড়ারত িাগি, ভ্রূ কঁুচরক তাকাি, 

িিি, আপবন িুবিবিবি; মুবশ্থদািাদ িাত্থায়, 

পুিরক্দিুািু� লিখায়, আপনা� করা 

পরড়বছিাম। িগন্ারন সারহরি� আমরি, 

আপনারদ� বনরয় তর্বচরি হরয়বছি। আবু্দি 

িাব্া�, বিলো� �হমারন� শব্দ গান, আবু্দি-

ফা�হারদ� িাব�গান, িুবিবিবি� মুসিমাবন 

বিরয়� গীত, এতদ অচিরি� লিাকসংস্কৃবত� 

গি্থ।

িবুিবিবি লফাকিা দাঁরত আকে্থবিস্তৃত 

হাসি। স্মবৃত� আরিায় লচাখদুবট চকচক 

কর� উঠি। ্ীর� ্ীর� সৃ্মবত ল�ামথেন ক�রত 

িাগি। হাঁ লস একবদন বছি িরট, িুম্া� 

নামারি� পর� নামাবি�া ফরতায়া বদরি, 

িবুিবিবি� মুসিমাবন বিরয়� গীত লিাক 

ছামুরত গাওয়া চিরি না। বড এম সারহি 

িরুলে, লদবক লক আটকায়। লসই ভ�সায় 

ফিিুি হক ছারয়রি� িাবড়রত, লস গীরত� 

সুবটং হরয়বছি।

ম্িুািু খাতা লটরন ক্রবমক নম্ব� 

িসাি একরশা এক। একরশা লমবক বশল্পী� 

িারয়াডাটা বিরখ লিান্ত ম্ুিািু একরশা এক 

নম্বর� করম্থ প্াে বফর� লপি। মুগ্ধ ম্ুিািু 

িিি, িুবিবিবি একটা গান লশানান।

িবুিবিবি মাবটরত লরিবড় লকরট িসি। 

তা�প� মৃদু মৃদু িাবঠ ঠুরক ঠুরক গাইরত শুরু 

ক�ি;...

আমা� িুরক� মারঝ ফুটি বশমুি পিাশ 

ফুি/আহা িাি পতাকা আহা িাি পতাকা/

লদখ না লকমুন লমরখরছ ল�াদুে�।

স্রঘাবষত লিাকবশল্পী বনে্থায়রক�া বচৎকা� 

কর� উঠি, রাম মা  বগ।

িবুিবিবি কার�া করায় লতায়াক্া না কর�, 

হাত লনরড় লনরড় গাইরত িাগি, আলো দ্ারখা 

লকমুন িাি পতাকায় লসরিরছ/তুমা� সার্� 

িাহান। 

ম্িুািু খুি রত্ন কর� বিখি, ক্রবমক নং 

একরশা এক। নাম;... িুবিবিবি। সাবকন; 

.... এিাবহগঞ্। বিিা;- মুবশ্থদািাদ।

চা�িন হুমরদা বক্ষপ্গবতরত ফাইি খানা 

লকরড় বনরয় িিি, খি�দা�, এ গীত চিরি 

না।

িুবিবিবি হারত� িাবঠবট ছুঁরড় লফরি, 

হাত লনরড় লনরড় গাইরত িাগি; ... ওর�া 

হুমরদা। িুবিবিবি বশখান িুবি িুরি না িুরি 

না/িাি পিাশ বশমুরি� গীত ছাড়া অন্ 

কুনু গীত িারন না িারন না।

দ আকৃবত� মানবিবট� ক্রমশ বশ�দাঁড়া 

লসািা হরছে।

অলঙ্করণ : চঞ্চল খান
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শ্ািরে� ঘ�
লটা ক ন  মা ন্া

বনভাই, দুবনভাই আরছা নাবক। 

দুবনভাই। ভাবি ভাবি। বকর� িািা 

আরিা জ্বিরছ বমটবমট, ভূরত� িাবড় 

হি নাবক।

— বক হি এত বচিাও ক্ারন।

— ক্ারন। িবমদাব� িাঁ্ লভরঙরছ। িি হু হু 

কর� আসরচ। বছ বছ। মানুষ িান বনরয় িব্দ আ� 

তুই িউরয়� সারর বছ বছ। আই ভারি হাবসচ না। 

গা ব� ব� কর�। বরিপিটা বনয়া চি। গাঙু্বিরদ� 

পাড়ায়।

— উঠরত লদরি।

বমদুি দাঁড়াি। ভাবি� বদরক তাকাি। ভাবি� 

বকছটুা শাবড় এরিারমরিা। শ�ী�টা লভিা। মস্ত 

লদহটা� মর্্ ব� ব� বছ বছ কর�। মানারদ� আি 

্র� িড় িড় মাবদ কিা গারছ� লদহটা কাটা হরছে 

এক লকারপ। পুকুর� মাছ গা লভরস সাঁতর� উঠরছ 

দু
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লিি বদরয়। লিিটা তা� পা। বমনু মাবস কাি 

সিবি লখত লররক আদা লিগুন কিবম লক রট 

লঝরড় ঘর� তুিরছ। িিকাদায় লপরচরকরচ 

একাকা� হরয় রারছে। মারঝ মারঝ কুকু� 

লিড়াি এমনকী কারিা ষাঁড় এরস ঠাঁই বনরয়রছ 

গাঙু্বিরদ� িবস্তরত। এখন িবস্ত িরট। না 

হরি এমন স্রগ্থ� মরতা িায়গাবট বমবচ�বমবচ� 

ক�রত রারক।

— ভাবি বমঠা করা কইি।

— কও। িদ্থা� পানটা গারি বনরয় বচবিরয় 

বচবিরয় হাসি। তুবম বক কইরি িাবন। শ�ী� 

লতা তা�ও বখদা আরছ। মাড় আরছ। রাই িি 

দুবন পার� না।

বমদুি তাবকরয় রাকি চকচরক কারিা 

মুখখানা� বদরক। লদিী� মরতা গঠন। গারয়� 

চামড়া কাদাপবি মাবট� মরতা। লদহটা কাঁচা 

কিা গারছ� মরতা। িম্বা লদহ। িুকটা চওড়া। 

বমদুি বকছ ুতাবকি রাকি। এমবন এমবন 

লচাখ বটপি।

— িউবদ� সারর লমাচ ক�ছু আ� আবম 

িাঁশরকরট বরিপি টাবঙরয় এিা� ঘুম পারছে।

— প্্ান এরয়রচ বমদুি। বমনুভাবি শাবড় 

এরয়রচ।

— লদরি নাবক। ব্রাউস লদরি।

—  লতা� ব্রাউস বনরয় বচন্তা লপরট দানাপাবন 

বচন্তা কর�চ।

— তা� িন্ তুই আছু।

দুবনভাই তাকাি বমনু� বদরক।

— লচাখ তুরি বনিু। হা�ামিাদা। বিরয়� 

সময়রতা িুম্বাই রাবকস। লমরনিা� লকারায় 

লসই িাউঢুবি করা।

— তুই বক িবিস। আম�া বড-গ্রুরপ 

লিাক। ঝাঁটিাট বদই। অ� মারা বঠক লনই 

আকুড়িাকুড় িরক।

— িবক িুচ্া। বমনু হাঁবড়টা ঝাঁবকরয় 

�াখি। বরিপরি� উপ�। ত�ত� কর� এবগরয় 

লগি প্্ারন� বদরক।

— বমদুি বসরগ্ট ্�ারিা।

— এখন বসরগ্ট টানুন না।

— লহ ঁলহ।ঁ বপকুদা� বদি। কাি লমবদনীপু� 

লররক এরয়রচ। মািটা এইরট পরড় শহর� 

বগরয় মসুবিম লমরয় বিরয় লিশ কামারছে। পচা 

িিি।

— কারছ আয়।

— লকন?

— আয় না।

— িিি।

— বপকুদা নাবক বহ্দ ুলররক মুসবিম 

হরয়রচ। বনরি� শাবিরক বিরয় কর�রচ।

— আরস্ত। িামনিাত। লনতা� লছরি 

আরস্ত িিি।

— লিরি বগরয়রছ।

— িাবন। মাবগ� পাচা� কর�।

— ছ্া। আম�া বড-গ্রুপ হরত পাব�। 
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এইমন হা�াবম নয়।

বমনু এি। দুহারত শাবড়। নতুন পুর�ারনা। 

বপরঠ চারি� িস্তা।

— ম্ারয়�া এরন লদরি এই িািু�া িরস 

িরস খারি।

— তুই হবি িউ, তুই খাওয়াবি বন লতা লক 

খাওয়ারি। না হরি তুই আদ� কর� মা�। 

বদনুভাই আদ�রমরখ িিি।

— লছাট িারত� লিাক বক এমবন কও। 

এই করাগুবি বক িবস্তরত িরির�।

— িবস্ত। চুপ হা�াবম এটা হি। 

গাঙু্বিপাড়া।

— লক লচঁচায়র�।

— খরগনখঁুরড়া।

— বটনুদা িাঁর্ িি িারড়।

— বক কও।

— লহ্ঁর� িি। লখঁদুর� সি গঁুঝা 

কিারভিাটা বনয়া আয়। 

িি ঘণ্টায় ঘণ্টায় িাড়রছ। দু-একটা 

গাছ টুকটুক কর� লদখা বদবছেি দাও 

িরি� লতািায়। মাবট� গন্ধ লনই। ঘণ্টায় 

ঘণ্টায় খি� আরস সিং-এ� সাতটা অচিি 

লভরস লগরছ। িাবক আরছ লতমারাবন। 

গরু ছাগিগুরিা সি িবমদাব� িাঁর্ 

ঢাই হরয়রছ। খ্াপা, তপু আ� লকনা�াম 

লসখারন আরছ। খরড়� গাদা লভরস 

লিাপাট। খািার�� িড়ই সমস্া। মাবট� 

ঘ� রপ রপ কর� লভরঙ িরি� তিায়। 

প্্ান নাড়ুরগাপাি বসরগ্ট কখন কখন 

বিবড়� ল্াঁয়া লছরড় লটনশান দূ� ক�রত 

রারক।

— এর�ই মর্্ কুবড়িন মা�া লগরছ। 

সাতিন সিং হাসপাতারি ভবত্থ। িাঁচরি 

না খারু।

— বি চাচা।

— িউ বঝরদ� ভুঁটভুটরত তুরি লনয়। 

সিং িািার� বনরয় লররত হরি।

— কটা ভুঁটভুট আরছ চাচা।

— রটা রাকুক এখুবন বনরয় চি।

¬¬¬¬
কাি সা�া�াত ্র� সাতটা ভঁুটভুট তুরি 

বনরয় লগরছ সিং িািার�। �ামকৃষ্ বমশন 

খািা� বদরছে। মুখ্ম্রেী উত্�িরঙ্ আরছ। 

লসখারনও লভরস লগরছ। খ্াপা, তপু আ� 

লকনা�াম�া দশ-বিশটা গরু বনরয় হাবি�। 

আকুিাকু কর� কাঁদরত রারক। শরয় শরয় গরু 

িারন� িরি লভরস লগরছ। করয়কটা িাশ 

লটরন বনরয় লগরছ মুবচ�া। আবি বস�া�া চা�রট 

ভঁুটভুট গরু তুরি খাগড়ািািার� রারছে কািাম 

িক্সরক ডাকরত লগি।

— বদনুভাই এখারনই ডুরি রারিা।

— লতা� ভাবি লকারায় বদনু।

— ভঁুটভুটরত তুরি বদরয় িরসবছ।

— আ� বক আসরি।

— লকন ল�।

— তা� আরগ রবদ িি িারড়।

হাঁপুস কর� লকঁরদ উরঠ সরিতাবিবি। িয়স 

আবশ।

— তুই রা িাপ। ভুঁটভুট আসুক তখন 

আবম রাি। মারক লকািপািা কর� তুরি 

বনরয় বগরয়বছি। লিা� ্াক্া মার�।

— তুই ম�।

িরিই িউ-লিবট� সারর উরঠ পরড়।

— চাবচ লগরি না লকন।

— আমা� লতা সি লদখা� লশষ তাই 

িন্া আমারদ� মা। মারয়� িুরক লভরস 

রাওয়া� পুরন্।

— ওবদরক ঝুনু� িউ পরড় আরছ।

— লকন?

— ভাতা� নাই। লিচা�া। পাঁচ মারস� 

পুয়াবত।

— ভুঁটভুটরত তুিরত পা�বি না।

— না। লঠিারঠবিরত িরি পরড় লগি।

—কিারভিা আরছ। বমদুি ঘুর�বফর� 

এরস িরি লকউ নাই চা�পাঁচবট প্ােী।

— গাছকাট।

— দাদা িাঁচি লতা।

— লহ্ঁ। বদনুভাই ঝুনু� িউরয়� হাত ্র� 

িরি। আবম আবছ। লতারক আবম িাঁচারিা।

— তুই বক খ্াপা হরয় লগবি। বদনুভাই।

— লহ্ঁ। খ্াপা হরয় লগবছ। িড় গাছ 

লকরট পাতিা শ�ী�টা লহরিদুরি টানরত 

টানরত িরি লভিা ক�ি।

তখন সরন্ধ। িরি ডুরি লগি গাঙ্ুবিরদ� 

িাস্তু। আ� লকারনা আশ্য় লনই। বদনুভাই 

ঝুনু� িউরক গাছরভিারত তুরি সাঁতা� 

বদরত বদরত উত্� বদরক লভরস লগি।

— বদনুভাই লদরখ রা।

— তুই তাড়াতাবড় চরি আয়।

সকাি লররক লমঘ লমঘ। করয়কবদন হি 

িষ্থায় গ্ারম� গ্াম লভরস লগরছ। ঝুনু আবি। 

পাবট্থ� দাপরট লনতা বছি। ছয়মাস আরগ 

সিং লররক �ারত লফ�া� পরর গুবি কর�। 

এখান লররক প্ায় সাত বকবম। লতবিভাবি 

ঘুবমরয় রারছে। মারঝ মারঝ বদনুভাইরয়� 

বদরক লচরয় হাসি।

— িাচ্াটা নড়রছ।

বদনুভাইও হাসি। িরি লকারনা �াস্তা 

লনই। িরিও �াস্তা রারক। বকন্তু পারয়� 

সারর মাবট� লকারনা খিন লনই। সুখদুঃখ 

এরকিার� কারছবপরঠ। ম�া লভরস লর 

লকারায় রারছে কারু� লকারনা লখাঁি লনই। 

পুকু� লডািা িিা নদী। এত মারছ� মৃতু্ 

বদনুভাইরয়� লচারখ িি এি।

— তুই খুি ভারিা। লতা� িউ নদী� 

কারি রায় না।

বদনুভাই বমটবমট হাসি। আি পর্থন্ত 

লকারনা লমরয় প্শংসা কর�বন। তা� খুি 

ভারিা িাগবছি। গারছ� পাতা িরি পরচ 

লগরছ। হাপুসহুপুস কর� সাঁত�া বছি। 

পনামাছ, লছাট লছাট বচংবড় মাছ মর� 

পরচ লভরস লগরছ। লিাড়া সারপ� লখািশ 

লভরস এরস বদনুভাইরয়� িবড়রয় পড়রছ। 

কিাগারছ� লভিাগুরিা পরচ ভাসরছ 

গারছ� ঝারড়। করয়কটা মাছ এখরনা লিঁরচ 

আরছ। গরু, ছাগি, মর� িি লখরয় লপট 

ফুরি লগরছ। এত মৃতু্ এ� আরগ লচারখ 

লদরখবন বদনুভাই। িরি� লস্রাত আরগ� 

লররক িাড়রছ। এবদক-ওবদক কর� ঘ�িাবড় 

লনই। দূ� লররক একটা ভুঁটভুবট কারছ 

এি। লগািাম লনরম এি। লগািাম লিাকটা 

লিশ ভারিা। এখানকা� িড় পাবট্থ� লনতা। 

লিাড়ারিাড়া বিবি তা�। টুঁ-শব্দ কর� না 

লকউ।

বদনুভাই গিায় িবড়রয় লনয়।

— এখরনা আটরক আরচ লগািামসাি।

লগািাম হাসি। বটনুদাই িিি।

ভাবি চুপচাপ িরস হাসবছি বদনুরক 

লদরখ। লদরখ হাসি।

অলঙ্করণ : বিশ্ববিৎ আইচ
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কর�ানা ভাই�াস এিং পঁুবিিারদ� 
বন�াপত্াহীনতা  

বস বপ  চ ন্দ্র লশ খ �

মনবক রখন মহাম্দা� কা�রে লির িৃবধে হা� 

থিায়ী হরয় রাবছেি, বিবে অর্থনীবত আ�ও একবট 

ম্দা� সম্ুখীন হরত চরিরছ। বিবে অর্থননবতক 

সংকরট� সময়কাি লররক সি্থবনম্ন হার� বিরবে� বিবডবপ 

িৃবধে হা� অর্্থক শতাংশ পরয়টি কবমরয় ২.৪ শতাংশ 

কর� পূি্থাভাস িাবনরয়রছ ওইবসবড সবচিািয়। আশু 

সূরিপারত� কা�ে হি কর�ানা ভাই�ারস� মহামা�ী রা 

বিবে অর্থননবতক কার্থকিারপ বিনি সৃবষ্ট ক�রছ। বকন্তু 

ভাই�ারস� প্িি আক্রমরে� মর্্ একবট িৃহৎ িাত্থাও 

ছবড়রয় পড়রছ। বিবে অর্থনীবত� উপ� লর ক্ষবত� লিাঝা 

এটা চাবপরয় বদরয়রছ এিং আ�ও প্ায় বনবচিতভারি লর 

ক্ষবত ক্রমশ িৃবধে িাভ ক�রি, তা নয়া উদা�নীবত� রুরগ 

লর নতুন কর� বন�াপত্াহীনতা িৃবধে পারছে তারক উরন্মাচন 

ক�রছ রা বিবে অর্থনীবতরক দুদ্থশাবলিষ্ট কর� তুরিরছ।

এই প্িন্ধ �চনা� সময় চীন, রা মহামা�ী� 

উৎসরকন্দ্র, িাবনরয়রছ আক্রারন্ত� সংখ্া প্ায় ৯০,০০০ 

এিং মৃতু্ হরয়রছ প্ায় ৩০০০ িরন�। একমারি শুভ 

সংিাদ হি এই লর লস লদরশ নতুন কর� আক্রারন্ত� সংখ্া 

হ্াস পাওয়া� িক্ষে লদখা রারছে। বকন্তু তা� বিপ�ীরত 

বিবেি্াপী সংক্রমে ছবড়রয় পড়া� প্মাে পাওয়া রারছে। 

এ
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ভাই�ারস� সংক্রমে ইরতামর্্ ৬৩বট লদরশ ছবড়রয় পড়া� ঘটনা 

িানা রারছে এিং মৃতু্� ঘটনা ক্রমশ িাড়রছ নতুন উৎরকন্দ্রগুবিরত 

লরমন ই�ান, ইতাবি এিং দবক্ষে লকাব�য়া।

শুরু লররকই ভাই�ারস� ক্ষয়ক্ষবত� পব�মাে মা�াত্মক বছি 

শু্ুমারি এই কা�রে নয় লর তা� বিষাক্ত প্কৃবত, তা� সরঙ্ িাস্তি 

হি লর এই মহামা�ী চীরন� হুরিই প্রদরশ� উহান শহ� লররক 

ছবড়রয় প  লড়রছ। ১৯৮০ সারি� সময়কাি লর  লক বিবে অর্থনীবত� 

রূপান্তর�� লক্ষররি বতনবট তিবশষ্ট্ পব�িবক্ষত হরয়রছ। প্রমত, বশল্প 

উৎপাদরন� িৃহৎ অংশ িাবেি্ ও বিবনরয়াগ নীবত� উদা�ীক�েরক 

ি্িহা� কর� পবচিমী লদশসমূহ ও িাপারন� মরতা পূি্থতন বশল্প 

পুঁবিিাদী লকন্দ্রগুবি লররক সর� এরস, নতুন অচিরি পুনঃথিাবপত হয় 

লরখারন উৎপাদন ি্রয়� সুবি্া িাভ সম্ভি হয়, বিরশষত সস্তা শ্রম� 

অফু�ন্ত লিাগারন� লক্ষররি। ববিতীয়ত, এ� পব�বেবতরত লর উৎপাদন 

শৃখেি বিবেিুরড় ববিমুখী অিথিান লঘাষো কর�, করয়কবট মারি লদশ এই 

থিানান্তর�� প্বক্রয়ায় উপকৃত হয় অসমঞ্স্ভারি। চীন হি তারদ� 

অন্তম সামরন� সাব�� লদশ, কাঁচামাি ও অন্তি্থত্থী িস্তু আহ�ে 

কর� এিং ম্্িত্থী িস্তু ও চূড়ান্ত পে্ উৎপাদন কর� �তিাবন কর� 

শু্ুমারি পবচিমী লদশগুবিরত নয়, ি�ং এ� সরঙ্ নয়া বশরল্পান্ত ও 

অনুন্ত লদশসমূরহ। তৃতীয়ত, চীরন� এই বিরশষ অিথিারন� কা�রে 

তা� অর্থনীবত দ্রুত বিস্তা� িাভ ঘরটরছ, রা সৃবষ্ট কর�রছ বিপুি ম্্ 

আয়কা�ী, ্নী ও অবত ্নী ি্বক্ত সমবষ্ট রারদ� লভাগ্পে্ ি্রয়� 

বিকাশ িাভ ঘরটরছ বিপুি হার�। এ�ফরি চীন লর বিরবে� অগ্েী 

কা�খানায় পব�েত হরয়রছ তাই নয় এিং তা�ই সরঙ্ চীনও বিরদরশ 

উৎপন্ পরে্� গুরুবেপূে্থ িািা� বহরসরি ক্রমশ প্বতবষ্ত হরয়রছ।

বিবে অর্থনীবত� এই িহুমুখী রূপান্তর�� ফরি নতুনভারি 

বন�াপত্াহীনতা� সৃবষ্ট হরয়রছ। চীরন� লভাগ্পরে্� চাবহদারক 

মা�াত্মকভারি ক্ষবতগ্স্ত কর� এমন লকারনা ঘটনাপ্িাহ িা চীরন� 

উৎপাদন বশরল্প প্বতহত পব�বথিবত সৃবষ্ট হয় চাবহদা ও লিাগারন� 

লক্ষররি, তাহরি এ� প্ভাি বিরবে� িাবক অংশরকও গভী�ভারি 

নাবড়রয় লদয়। এটা ২০০৩ সারিও পব�ষ্া� হরয়বছি, রখন সাস্থ 

মহামা�ী� ক্ষবতগ্স্ত প্ভাি চীনা অর্থনীবতরত প্বতফবিত হয় ও 

তা বিবে অর্থনীবতরকও প্ভাবিত কর�। বকন্তু তা� প�িত্থীরত িহু 

পব�িত্থন হরয়রছ, িাস্তি হি এটাই লর ২০০৩ সারি রখন সমগ্ 

বিরবে� বিবডবপ-� মারি ৪ শতাংশ বছি চীরন�, িত্থমারন ১৬ শতাংশ।

মহামা�ী� আশু প্ভাি অিশ্ই চীরন� অর্থনীবত� ওপ� পরড়। 

লররহতু সংক্রামক ল�ারগ� কা�রে কা�খানাগুবিরক িন্ধ ক�রত 

হয় এিং স�কা�রক শহ�গুবিরত িকডাউন লঘাষো ক�রত হয়, 

উৎপাদন ি্াপক হ্াস পায়, তৎসহ কম্থসংথিান ক্ষবতগ্স্ত হয়। 

এছাড়াও, কারি� সন্ধারন ভ্রমে িা ছুবট� অিকারশ ভ্রমে স্তধি 

হরয় রায় (বিরশষত পব�রায়ী শ্বমকরদ� গে চিারফ�া চান্দ্রমাস 

নিিষ্থ উদরাপন উপিরক্ষ)। বফনাবন্সয়াি টাইমরস প্কাবশত 

সংিাদ অনুসার�, চীরন� বিমান পব�িহন ম্রেরক� পব�সংখ্ান হি 

চান্দ্রমারস� নিিরষ্থ� অিকারশ� লশষ অর্থাৎ ২৭লশ িানুয়াব� লররক 

১২ লফব্রুয়াব� পর্থন্ত চীনা বিমান পব�িহন সংথিাগুবি� রারিী সংখ্া 

গত িছর�� ঐ সমরয়� তুিনায় ৭০ শতাংশ কম। এ�ফরি প্ায় ৭০ 

শতাংশ বিমারন� রারিা িন্ধ হরয় রায়, রা কম্থসংথিান ও ঐ বশরল্প� 

আরয়� লক্ষররি ি্াপক প্ভাি লফরি। বিবভন্ লক্ষররি একই�কম 

প্ভারি� কা�রে িৃবধে হ্াস পাওয়া� আশঙ্কা ক�া হরছে, একসমরয়� 

িৃবধেপ্িে চীনা অর্থনীবতরত, ২০২০ সারি ৫ শতাংরশ� কম িৃবধে 

হরত পার�।

চীরন বিকাশ ও চাবহদা� অবনচিয়তা� কা�রে, বন�াপত্াহীনতা� 

প্ভাি উদ্ভূত হরছে বিরবে� উৎপাদন ি্িথিা� অসমতা� বিবোয়রন� 

ফরি, তা ক্রমশ স্পষ্ট হরয় উঠরছ। ২০১৯ সারি, বিরবে লতরি� 

চাবহদা িৃবধে� বতন-চতুর্থাংশ হরয়রছ চীরন� িন্। আন্তি্থাবতক শবক্ত 

সংথিা� উপসংহা� হি—‘‘লকাবভড-১৯ (কর�ানা ভাই�াস)-� িন্ 

বিরবে লতরি� চাবহদা� লক্ষররি প্ভাি হরি তাৎপর্থপূে্থ।’’ তা�া ২০২০ 

সারি বিরবে লতরি� চাবহদা তদবনক আনুমাবনক ৮,২৫,০০০ ি্ার�ি 

বহরসি কর�রছ পূি্থতন ১২ িক্ষ ি্ার�রি� তুিনায়। চাবহদা� হ্াস 

এিং আ�ও চাবহদা হ্াস পাওয়া� আশঙ্কায় লব্রটি ক্রুরড� মূি্ হ্াস 

লপরয়রছ, অপব�রশাব্ত লতরি� মাপকাবঠ, িছর�� শুরুরত ৬৯ 

মাবক্থন ডিা� লররক প্ায় ৫০ ডিার�� কাছাকাবছ। লতি �তিাবনকা�ক 

লদশগুবি এ�ফরি মা�াত্মক ক্ষবতগ্স্ত হরি, বিরশষ কর� �াবশয়া� 

মরতা লদশ লরখারন স�কাব� �ািরস্� বহংসভাগ লিাগান আরস লতি 

বিবক্র� অর্থ লররক। বিবোয়রন� পৃবরিীরত এক থিারন� ক্ষবত� প্ভাি 

অন্ থিারনও সমস্া� সূরিপাত কর�।

বকন্তু ক্রমহ্াসমান চাবহদা� প্ভাি গুরুবেপূে্থ অন্তি্থত্থী সামগ্ী 

লরমন লতিরক্ষরিরক ছাবড়রয়ও সুদূ�প্সা�ী হয়। চীনা পর্থটক�া, 

রা�া সা�া বিবেিুরড় ভ্রমে কর� রারকন চান্দ্রমাস নিিরষ্থ� অিকারশ� 

সময়কারি, তা�া বিমান বটবকট িাবতি ক�রছন কা�ে তা�া 

বনরিরদ� িাবড় লছরড় লি�রত পা�রছন না িা তারদ� িহু লদরশ 

প্রিরশ বনরষ্াজ্া িাব� ক�া হরয়রছ, লদশগুবি তারদ� সীমারন্ত 

মহামা�ী ছবড়রয় পড়া ল�া্ ক�রত চাওয়া� কা�রে। এ� প্বতবক্রয়ায়, 

বিমান পব�িহন বশল্প, ভ্রমে ি্িসা ও অবভিাত ব্র্ারন্ড� পরে্� 

িািার� সংথিাগুবি রা�া চীনা লক্রতারদ� িন্ হাঁকডাক ক�ত হঠাৎ 

কর� চাবহদায় ভাটা িক্ষ্ ক�রছ। বশরল্প� বহসাি অনুসার�, ২০১৯ 

সারি বিিাস পরে্� ২৮০ বিবিয়ন ইউর�া িািার�� দুই-পচিমাংশ 

ি্য় কর�রছন চীনা লক্রতা�া শু্ুমারি তাই নয়, ি�ং বিবক্র� িৃবধে 

হার�� ৮০ শতাংশ চীনা লক্রতারদ� িন্ই হরয়রছ।

এই ্াক্া, রাইরহাক, শু্ুমারি চাবহদা� বদক লররক হরয়রছ তা 

নয়। বিরবে� িহুবি্ মূি্-শৃখেরি চীরন� মুখ্ ভূবমকা� লপ্বক্ষরত, 

অন্তি্থত্থী িস্তু� ও চূড়ান্ত পে্ উৎপাদরন� স�ি�াহকা�ী বহরসরি, 

লদশিুরড় ভাই�াসিবনত কা�রে উৎপাদন স্তধি হরয় রাওয়া� 

সুদূ� প্বতবক্রয়া বিবেিুরড় পব�িবক্ষত হরি। বচ�কািীন টগিরগ 

স্মাট্থরফান বশল্প, লরখারন মাবক্থনী িৃহৎ সংথিা অ্াপি-� আইরফান 

লররক চীরন� বনিস্ বশয়াওবস ভ�সা কর� চীরন� কা�খানাগুবিরত 

উৎপাবদত পরে্� ওপ�। এ� মর্্ করয়কবট �রয়রছ উহারন, হঠাৎ 
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কর� স�ি�ারহ ঘাটবত িক্ষ্ ক�রছ, রা�িন্ অ্াপি িা্্ হরছে 

তারদ� প�িত্থী উন্ত প্রুবক্ত� পে্ িািা�িাত ক�া� পব�কল্পনা 

মুিতুবি �াখরত। অন্ উদাহ�েস্রূপ, সমস্া চূড়ান্ত উৎপাবদত 

পে্� উপিবধি� লক্ষররি নয়, ি�ং চীন লররক আসা র্রোংশ ও তা� 

অংশবিরশষ উপিধি না হওয়া। বফয়াট ক্রাইসিা� লঘাষো কর�রছ লর 

তা�া উৎপাদন ছাঁটাই ক�রি আমদাবনকৃত র্রোংরশ� স�ি�াহ হ্াস 

পাওয়া� কা�রে। ভা�রত ওষু্ উৎপাদন হ্াস পারছে ও মূি্িৃবধে 

ঘটরছ, কা�ে ওষু্ প্স্তুরত� লিবশ�ভাগ উপক�ে চীন লররক 

আমদাবন ক�া হয় রা এখন উপিবধি হরছে না।

অবনিার্থ বহরসরি, বিরবে� উৎপাদন লক্ষররি এই বিপর্থয় চীরন 

কর�ানা ভাই�াস মহামা�ী� কা�রে চাবহদা ও লিাগারন� লক্ষররি 

বিশৃখেিা অনুভূত হওয়া� ফরি, উৎপাদন, কম্থসংথিান এিং আয় হ্াস 

পায়, রা বিশৃখেিা সৃবষ্ট� লক্ষররি অনুঘটরক� কাি কর�, চীন লররক 

উদ্ভূত প্ারবমক ্াক্া� বিস্তার� সহায়ক হরয় ওরঠ। এ� পাশাপাবশ, 

কর�ানা ভাই�াস মহামা�ী আ� শু্ুমারি চীরন� ঘটনা হরয় রাকরছ 

না, ই�ান, ইতাবি এিং দবক্ষে লকাব�য়ারত তীব্র আকা� ্া�ে ক�রছ 

এিং ইবঙ্ত বদরছে নতুন উৎরকন্দ্র বহরসরি আত্মপ্কাশ ক�া�। লররহতু 

এরদশগুবিরতও চীরন� মরতা একই পব�েবত পব�িবক্ষত হরি অন্ 

অর্থনীবত� ওপ� ত�ঙ্াবয়ত প্ভারি� লক্ষররি (চীরন� মরতা এতটা 

প্িি না হরিও)। এরদশগুবি শু্ুমারি বিস্তা�রক� ভূবমকা পািন 

ক�রি না তা�া বনরি�াই চািরক� আসরন আসীন হরি। এ সমস্ত 

বকছু একটা ্া�ো লদয় লর ম্দা আসন্ এিং আত্মতুবষ্ট� লকানও 

অিকাশ লনই।

আবর্থক িািার� বিবনরয়াগকা�ীরদ� মরতা আত্মতুবষ্ট আ� লকারাও 

লদখা রারি না, তা�া সহরি বিবনরয়াগ প্ত্াহা� ক�া� সুররারগ 

আত্মবিরভা� রা লকন্দ্রীয় ি্াঙ্কসমূহ তারদ� অর্থনীবতরত প্ভূত 

পব�মারে বদরয়রছ। নয়া-উদা�নীবত আবর্থক নীবত সহিিভ্ অর্থরক 

ি্িহা� কর� লর পর অনুস�ে কর�, তা�া লশয়া� িািার� িাবি ্র� 

রা লররক মরন হয় লর সুরখ� বদন লশষ হরি না। লশয়া� িািার� দীঘ্থ 

ম্দা-প�িত্থী উত্ান থিায়ী বছি রবদও কর�ানা ভাই�াস বিবেিুরড় 

ক্রমি্্থমান সংখ্ক মানুষরক আক্রান্ত কর�রছ। ২০লশ লফব্রুয়াব� 

পর্থন্তও, বিরলিষক�া এমনবক সি্থদা আশািাদী লগার্ম্ান  স্ারচ 

সতক্থ ক�বছি লর বিবনরয়াগকা�ী�া ভাই�ারস� প্বতবক্রয়া তারদ� 

আরয়� উপ� কী পব�মারে পড়রত পার� তা অিজ্া ক�রছন। 

তারদ� রুবক্ত বছি লর এ�ফরি িািার� ‘‘সংরশা্ন’’ হরত পার�, 

িা িািার� সূচক ১০ শতাংশ িা তা� লিবশ পতন হরত পার�, 

আশঙ্কা ‘‘মা�াত্মক’’। রখন িািার�� অন্তম পছর্দ� অ্াপি 

তারদ� পূি্থতন পূি্থাভারস� লররক আয় হ্াস পারি, িা এমনবক বনরচ 

নামরত পার�, তখন বিবনরয়াগকা�ী�া সতক্থ হরয় লগরিন, রা�ফরি 

প্রমসাব�� সূচকগুবি ২৮লশ লফব্রুয়াব� লশষ হওয়া সতিাহিুরড় 

পতন শুরু হয়।

লশয়া� সূচক লর উচ্তায় লপৌঁরছরছ তারত এটা হরত পার� 

লর সরিমারি শুরু। লশয়া� সূচরক� তীব্র পতরন� প্বতবক্রয়া চািু 

অর্থনীবতরত পড়রত পার� তা ২০০৮ সারি� আবর্থক ম্দা� সময় 

পব�িবক্ষত হরয়রছ। একই�কম ঘটনাপ্িারহ� িাস্তবিক সম্ভািনা 

�রয়রছ, বিরশষ কর� রবদ কর�ানা ভাই�ারস� িন্ সৃষ্ট আবর্থক 

সঙ্কট গভী� হয়। আবর্থক ভঙ্ু�তা� এটাই একমারি উপাদান নয় 

রা আিরক� ি্িথিা� তিবশষ্ট্ বিরশষ। করয়ক দশক ্র� রখন 

সহিিভ্ অর্থ লশয়া� িািার� অরঢি লিাগান এরসরছ অস্াভাবিক 

আবর্থক নীবত� ওপ� অবতব�ক্ত আথিা �াখিা� িন্ (পব�মােগত 

স্াছে্দ্ ও সুরদ� হা�  হ্াস পাওয়া), করপ্থার�ট লক্ষরি তখন বিপুি 

পব�মাে ঋে গ্হে কর�রছ। এরদ� অরনরক� লক্ষররিই, কর�ানা 

সঙ্করট� িন্ লর চাপ সৃবষ্ট হরি, তারত সুদ প্দান ও ঋে পব�রশা্ 

ক�া� লিাঝা দুষ্� হরয় উঠরি। এ� পব�েবতরত ঋেরখিাবপ িাড়রি 

রা�ফরি আবর্থক সংথিাসমূহ ও ি্াঙ্কগুবি ক্রমশ রুগ্ ে হরয় পড়রি। 

এটা আ�ও একটা কা�ে হরি রা� লররক সঙ্কট আ�ও তীব্র হরত 

পার�। নয়া উদা�িাদী ও তা� অর্থননবতক নীবতসমূহ এই ভঙ্ু�তা 

সৃবষ্ট কর� রা নয়া উদা�িাদী িাবেি্ ও বিবনরয়াগ নীবতসমূহ এিং 

তারদ� উৎসাহদারন� মা্্রম সৃষ্ট অসমঞ্স্ বিবোয়রন� ফরি।

ম্দা� আশঙ্কা, এক গভী� ম্দা� আশঙ্কা, ভীবত িাগারছে এই 

কা�রেও লর স�কা�গুবি এ্�রন� সঙ্কট বন�সরন হস্তরক্ষরপ� 

লক্ষররি তারদ� কার্থকাব�তা ক্ষয় লপরয়রছ িরিই মরন ক�া হরছে। নয়া 

উদা�িাদরক আবিঙ্ন ক�া� ফরি কার্থক�ী আবর্থক নীবত অনুস�ে 

ক�ায় স্ল্পসংখ্ক লক্রতাই পাওয়া সম্ভিপ� রা সঙ্করট� সময়কারি 

্া� কর� অরর্থ� লিাগান অি্াহত �াখরত হরি, প্ভািশািী নীবত 

প্বতষ্ারন� মর্্। অন্বদরক, আবর্থক নীবতসমূরহ� উপ� অবতব�ক্ত 

আথিা �াখা� ফরি সুরদ� হা� সি্থবনম্ন স্তর� লপৌরঁছরছ তাই নয়, তা 

ইন্ধন িবুগরয়রছ ফাটকািাবি� কাল্পবনক উন্মাদনারক সম্রদ� িািার�, 

চাবহদা িবৃধে ক�া� পরর না বগরয় এিং চািু অর্থনীবত� বিকাশ সহায়ক 

না হরয়। পব�েবত স্রূপ, ম্দা� আগ্াসন লমাকাবিিায় প্্ানত বনব্রিয় 

আবর্থক উপায় ি্িহার�� সুররাগ অত্ন্ত সীবমত। কর�ানা ভাই�াস, 

মানিশ�ী� ও িীিরন লর ধ্ংরস� হাবনক� পব�বথিবত নাবমরয় এরনরছ, 

তারত শু্ুমারি নয়া-উদা�িাদী আবর্থক কাঠারমা� ভঙু্�তা উরন্মাচন 

ক�রছ তাই নয়। তা নয়া উদা�িাদী স�কা�গুবি� ক্ষমতারক প�ীক্ষা� 

সম্খুীন কর�রছ বিবে অর্থনীবতরক �সাতি লররক উধো� ক�া� িন্ 

রা� মর্্ অরনকটাই বনমবজ্ত হরয় লগরছ।

অনুিাদক : অবনন্দ্য চট্াপাধদ্যায়
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তা� সরঙ্ করা লনই

ব্রততী লঘাষ�ায়

তা� সরঙ্ করা লনই লস এক আচির্থ দীপারিাক

আরিাছায়া সরঙ্ বনরয় লঘার�

কারক িা আরিাক িরি, লক-ই িা ছায়া� মায়া ্র�

তা� সরঙ্ সি করা ফুব�রয়রছ, তিুও অিাক ঘ�িাবড়

ফুরি� মতন লফারট সুগন্ধ ছড়ায় লডরক রায়

তারকই লকিি

আবম লতা বিব�ক লিখা বশবখবন লতমন

গদ্গন্ধ কবিতা�া ন�ম অক্ষ� বচরন লনয়

লসই স্র� রা বকছু গারন� ল�শ, রা বকছু আঙুরি লগানা রায়

সি বদরয় করা িিা তিুও লস দীপারিাক করায় বিমুখ

কত  বদন হরয় লগি অরচ লতা লফর�বন িীিন

লতমবন অিাক হরয় লভরি বনই লস িড় আচির্থ  লখিা লখরি

িীিন লরমন রাক লতমবন চিুক �াতবদন আরিাছায়া

সরঙ্ বনরয় লসই দীপারিাক লকন লর বিমষ্থ হয়

লকন লর পুর�ারনা করা মুরছ বনরত এত ভুি কর�

করা লনই করা লনই লস আচির্থ অরমাঘ মায়ায়।

এই লরভারি নাগ�রদািা

ঋভু চর্াপা্্ায়

রতিা� অরঙ্ক ভুি কব�, ততিা� নক্ষরি িন্ম হয়,

গ্ারফ� ওপ� নতুন অক্ষ, িন্ম মারিই ভুি তর্

বদরয় আর�কটা িরন্ম� সূরি ্�া।

এ�প� উল্ািন্ম লদরখ লররতই বপছরন� ডাক আরস।

এক একটা লশকি লররক আর�কটা ছটফটাবন,

তা�প� মৃতু্� মরতা একটা বকছু।

এরদ� নাবক নাবড় নক্ষররি বটবক িাঁ্া।

শ�ীর� িাঁশ ঝাড়, আর�কটা রারাি�

দরি� সাররই নতুন িায়গা ভারগ� লচষ্টা

লররকই সমীক�রে� �াহুমুবক্ত।

এসরি� পর�ও উত্� লমিািা� লচষ্টারতই

একটা গবি লছরড় আর�কটা গবিরত লঘা�া।

আরিা

কনক ঠাকু�

অন্ধকা� লভরঙ লভরঙ

আরিারক খুঁরিবছ

লকারাও পাইবন তা� সামান্ ল�খা

বভতর� িরড়া হরয় রছ লম্া।

একা নয়, লতামা� সরঙ্ ঘুর�বফর�

লপরয়বছ িন্ধু

শ�ীর� িবড়রয় পরড়রছ অনুভি

এখন লসই �াত আ� লনই।

সামরনই �মিান আবি� িাবড়ঘ�

না�রকি গাছ হী�ামতী� বঝি

খুঁরি লপরয়বছ সমস্ত বকছু

অন্ধকা� লভরঙ নয়

আরিা� মর্্ই আরিা রারক।

w or ye
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রাচাই

লসামনার �ায়

রাচাই কব�বন তুবম সবত্ নাবক বমর্া

ভ�সা কর� মাছ ্�রত লকঁরচাও তুবিবন মাবট খুঁরড়

বিষ্� নাবক ঢ্ামনা, কী িাবন কী আরছ কা� মরন

একটা বছপ আ� একটা শািি আমা� বদরক িাবড়রয় বদরয়ছ

আমারক রাচাই কর� ঘর� বফ�রত হরি

এ� আরগ প্বতিা� আবম খাবি হারতই বফর�বছ

ও�া িিরছ নাবক, মাবট শুঁরকই এখন িিা রায়

গত্থ ফুঁরড় লক লি�রি। িাতাসই আসি

িুদ্ িুদ লদরখই লিাঝা রায়, লকান সাইরি� মাছ

িরি� তিায় আরছ! িাতারস� �হস্ এটাও

এখন ক্রমশ দম িন্ধ দশা অনুভি ক�বছ

লিরি ও সাপুরড়রদ� ত�িা শুনবছ

তা�া িাি আ� ঝাঁবপ বনরয় লদৌরড় লিড়ারছে আশপাশ

মরগ্থ� দুরয়ার� লকউ কা�ও পব�িন নয়, সকরি বশকাব�।

ব্রত

বিকাশ চ্দ

দিছুট সমরয়� লমঘ কারিা সাদা নীরি—

টুকর�া টুকর�া বিষ্মরয়� চাঁদ লনরমরছ—

পুি পাড়া� বঝরি,

ঘূবে্থ সমরয়� টারন লভতর� �রঙ� বমবছরি—

মৃত স্রপ্ন�া করা িরি আমারক লিঁর্রছ

শুকরনা মারঠ বিরি।

শ�ীর� বভরিরছ প্বত লঠাক্র� �ক্তিীরি

নদী ঘাট মাঠ হয় লতা িা সি লিরনরছ—

রা বকছু সি মনবসরি,

িাঁবশহীন সকারি আকারি� পর কী লর

িরিবছি ক�রিারড় ভয় লক লমরনরছ

�াত বদন ঘাম �রক্ত বভরি।

ওপার�� ডারক লভরঙরছ মানুরষ� ঘ� রত

হারত হাত �াখরত পাব� অক্ষত—

িন্মঋে লকরড়রছ িনপরর,

�ক্তক্ষ�ে মনরন ি�রে চরিরছ অবি�ত—

তিুও লতা আত্মসুরখ কবঠন ব্রত

িনপদ লভরি �ক্ত লস্রারত।
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িািা

শ্ীবনিাস অব্কা�ী

লকারনাবদনই সিটুকু িািারক পাওয়া রায় না।

িািা�া বচ�কাি আরগাছারিা হয়। তা�া বঠবকঠাক িুরতারমািা পর� না।

চুি আঁচড়ারত ভুরি রায়; লিাতাম আটকারত লগরি ঘ�  ওিটপািট কর� লফরি।

িীিরন� আসি আসি বদনগুরিা কক্ষরনা মরন �াখা� লচষ্টা কর� না।

লচারখমুরখ রম লমর� রাকা বনম্নচারপ� পূি্থাভাস িুরকারতই ি্স্ত রারক সকি সময়।

শুরু� বদরক শীরত� কামড় িুঝরত লদয় না; বনরম্থঘ লচাত-লিাশারখ� খ�তারপ িািা 

                                                                      এক বনবচিন্ত ছায়া

িবষ্ট� ঝঞ্া, আষা রঢ়� প্রম ক�কাপাত িা লমঘফাটা িৃবষ্ট� দাপরট বনভ্থ�তা� িরন্

একিনই লতা আরছ। লররকারনা টািমাটাি উতর� বদরত ওই ঝুরি-পড়া বিবেস্ত কাঁ্

মরুভূবম� উটরকও অনায়ারস লটক্া বদরত পার�।

সংসার� িািারদ� লকারনা অভাি রাকরত লনই; কার�া বিরুরধে করা িিা� আরগ তা�া

এতিা� ভারি লর লশষরমষ অশক্ত আঙুি উঠরত চায় না। ি�ং আমারদ� চা� লদয়ারি�

কুরুরক্ষরি িািারদ� িন্ ভীরষ্ম� মরতা অবভররারগ� শ�শর্া লপরত অরপক্ষায় রারক।

কাঠফাটা ল�াদেু� আ� বপচগিা �াস্তা শ�ীর�� সি ঘাম বনংরড় লনয়; ইট-পারর� ক্রমাগত

লঠাক্� লখরত লখরত পা লফরট �ক্ত ঝ�া� প� রতটুকু পরড় রারক— লসটুকখাবনই িািা।

এই অমানুবষক হাপ�টানা বদন আ� বনঘু্থম ঝড়ঝাপটা� �াত িািারদ� কখরনা পুর�াপুব�

                                                                            িািা হরত লদয় না।

বখরদ� সংক্রমে

বমঠু নার কম্থকা�

িানিা� লিড়া লভরঙ ঢুরক পড়া জ্বিন্ত চাঁরদ� স্ফুবিঙ্,

গুঁরি বদই িহুবদন আগুন না পাওয়া উনুরন� মুরখ...

উষ্ আঁরচ� চুমু শুরষ লনয় স্াঁতস্াঁরত অবভমান,

উরপাবস হাঁবড়রপরট লিরড় ওঠা র্রেোই িারন;

আগুন ও অরপক্ষা� ঋে...

অঙ্ার�� পাকথিিী িুরড় বখরদ� সংক্রমে...
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বনরুবদেষ্ট সম্রক্থ লঘাষো

সুমন  চর্াপা্্ায়

বমর্া� ইশা�া তারক পাঠারত পার�বন লকারনা ছদ্ম প্শাবন্ত� লদরশ

প্বতশ্রুত লগািারপ� ঘ্রাে তারক কর�বন স্প্নাবিষ্ট

লস শু্ু িাস্তরি� এক অরশষ বমবছরি লহঁরট লহঁরট

প্বতদারন বফব�রয় বদরছে তকরশার�� প্রম বনষ্াপ চুম্বরন� স্াদ

আি রবদ তারক তুবম  লখাঁরিা, রবদ বফর� লপরত চাও অতীরত�

সহি মায়ায় তরি তুবম লিরন �ারখা িহুবদন

বনিস্ স্রপ্ন� ঘ�িাবড় আ� বনয়বত� করয়দখানা

তারক িুবকরয় ল�রখরছ লকারনা স্তধি দুপুর�� ভাঁরি অবিকি

আি রবদ তারক তুবম ডারকা, রবদ বফর� লপরত চাও সমুরদ্র�

লঢউরয়� লফনায় তরি তুবম িারনা, তুবম বশরখ �ারখা

দৃরশ্� ওপ� দৃশ্ গাঢ় হরয় এরি কীভারি

লমরঘ� শ�ী� লিরয় লহঁরট রায় সরন্ধ� লিড়াি...

প্বতবদরন� কবিতা

বিরূপাক্ষ পণ্া

অন্সুরখ িাসািদি বদন রায়

নামতা� মরতা

লক সুখী লক দুঃ্ী লক  লর ম্্িত্থী

লররক রায় পুরু মুরখারশ।

আড়ারি� লসই গল্প

লহঁয়াবি লভরি

এবড়রয় রায় সই

িাঁকা পরর চিরছ লকউ লকউ

লকমন লরন ন্াওটা সি।

দুঃসময় তুবম রারকা বচ�কাি

বসংহাসরন ভারিা সন্্াসী িাি।

বিষাদ িি

তন্দ্রা ভ্াচার্থ

অরনক িন্ধু হি বিষাদ িি লমরখ

এখন লকৌরটা ভর� খাবনক স্বস্ত

বনরিরক তুরি ল�রখ।

খুঁবি রারদ� ভীষে খুঁবি

তা�া অরচনা এক দারুে জ্বর�

আমায় লদখরি ও�া ঔষ্ খায়

ও�া িীিােু তাড়ায়।

সঙ্রদারষ ওরদ� িন্ধু   আরছ ঘ� লিাঝায়

খুঁরড় রাই মরন� মরতা, িিটুকু পাি িরি

বকছু না লপরি বনরিরক লপাড়াই।

ছাইভষ্ম রা রারক  আমা� সািারনা তারক

এখন একটা লকৌরটা    পারি বনরিরক িুরকাই।
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বিটি ম্াগাবিন   স ত্ বি ৎ  ি ল্দ্া পা ্্া য়

‘স্বরান্তর’, মলপ্িি ১৫০, সম্াদক: 

প্বিশিন্দ্র মভৌপ্েক, কল্াণ িগর, 

পািপ্েলা, কলকারা ৭০০১১২, 

ম�াি: ৯৪৩২১৬৫১৬৯

লিবনরন� ১৫০তম িন্মিষ্থ উপিরক্ষ 

প্কাবশত সংখ্াবটরত লিবননরক বিবভন্ 

দৃবষ্টরকাে লররক লদখা হরয়রছ ও মূি্ায়ে 

ক�া হরয়রছ। করয়কবট গুরুবেপূে্থ লিখা� 

অনুিাদ আরছ। লিবনরন� ডারয়ব�� 

একবট পাতা ও অল্প হরিও ভারিা, বকন্তু 

ভারিা লকার�, অ্ািাঁ ি্ািু্-� ১৯১৭-� 

রুশ অর্াি� বিপ্লি, লটব� ঈগিটন-

এ� উত্�-আ্ুবনকতা� রুরগ লিবনন, 

্াভয় বিরিক-এ� আিরক� সংকরট� 

সমা্ান: একবট লিবননীয় দৃবষ্টভবঙ্, ও 

লিার�ঞ্া বচরয়সা-� লিবনন ও বিপ্লিী �াষ্ট্র 

প্িন্ধগুবি� অনুিাদ কর�রছন সুরচতনা 

চ্দ, তাপস গরঙ্াপা্্ায়, ববিরিন্দ্র লভৌবমক, 

ঐবন্দ্রিা মাইবত সু�াই, সবম্বৎ চক্রিত্থী।  

এ�সরঙ্ �রয়রছ লিবনন ও িুরক্সমিুগ্থ, 

িুকারচ� লচারখ লিবনন, লিবনরন� ভািনায় 

গেত্রে, লহায়াটসঅ্ারপ� রুরগ ‘লহায়াট 

ইি ইি টু বি ডান’, লিবনন ও রেটবস্ক, 

লিবনন ও গ্ামবশ : ১৯১৭-১৯২৬, লিবনন 

ও পাভিভ, দাশ্থবনক লিবনন: লদিীপ্সাদ 

চর্াপা্্ারয়� মূি্ায়ে, লিবনন ও অর্াি� 

বিপ্লি, লসাবভরয়ত বসরনমা� স্ে্থরুগ: 

লনপরর্ লিবনন, অন্ লিবনন: সমািতর্রে 

বিজ্ারন� স্া্ীনতা ও প্কৃবত� স্ত্রেতা, 

লিবনন : আ্্াবত্মকতা, লচতনা, ্ম্থ ও 

নাবস্তকতা বিষরয় বিরখরছন বিরনাদ বমশ্, 

�ামকৃষ্ ভ্াচার্থ, লশাভনিাি দত্গুতি,  

দীপঙ্ক� ভ্াচার্থ, কুনাি চর্াপা্্ায়, 

িাসুরদি মুরখাপা্্ায়, শুরভ্দু স�কা�, 

রুো বমশ্, নিীনান্দ লসন, তুষা� চক্রিত্থী, 

অবমত স�কা� প্মুখ। 

‘সংির্ষক’, প্িদ্াসাগর প্িশেষ 

সংখ্া, সম্াদক : মসৌরভ রঞ্জি 

মঘাষ, প্ি-১২৯, তিষ্ণিঘাটা পাটুপ্ল 

টাউিপ্েপ, কলকারা ৭০০০৯৪, 

ম�াি : ৯৪৭৭৪৭১০০৭

প্ায় ৭০০ পৃষ্া� সংখ্াবট অিশ্ই একবট 

গুরুবেপূে্থ সংখ্া। শখে লঘাষ বিরখরছন 

বিদ্াসাগ�রক িানা, এছাড়াও তা� 

ি্বক্ত্বি, ্ম্থ ও দশ্থন সম্রক্থ বিরখরছন 

– �ামকৃষ্ ভ্াচার্থ : বিদ্াসাগর�� 

‘চুড়ান্ত িস্তুিাদ’ আ� না-্ম্থীয় ভাি, 

পবিরি স�কা� : বশক্ষক বিদ্াসাগ�, অভ্র 

লঘাষ : একাকী বিদ্াসাগ� ও ‘িী�বসংহ 

িননী� পরি’, চবন্ডদাস ভ্াচার্থ : ‘বতবন 

ররার্থ মানুষ বছরিন’, শ্ামি চক্রিত্থী : 

�িীন্দ্রনার, �ারমন্দ্রসু্দ� ও অন্দাশঙ্কর�� 

লচারখ বিদ্াসাগ�, আবশস খাস্তগী� : 

বিদ্াসাগ� ও ব্রাহ্মসমাি, মৃদুি দাস : 

বিদ্াসাগ� ও ্ম্থ, সুব্রত লগৌড়ী : ভা�তীয় 

নিিাগ�ে – �ামরমাহন লররক বিদ্াসাগ�, 

লসৌবমরি ির্দ্াপা্্ায় : ভা�রত রুবক্তিাদ 

ও বিজ্ানচচ্থা� িনক বিদ্াসাগ�। 

বিদ্াসাগর�� ভাষ ও সাবহত্ বিষরয় 

আরিাচনা কর�রছন -- বিকাশকাবন্ত বমদ্া 

: বিদ্াসাগ� – িাংিা গরদ্ লভার�� পাবখ, 

সুবমতা চক্রিত্থী : বিদ্াসাগ� ও অনুিাদ, 

লসৌবমরি িসু : বিদ্াসাগর�� নাট্ানুিাদ, 

�ািীি চক্রিত্থী : বিদ্াসাগর�� সংস্কৃত 

চচ্থা, অে্থি নাগ : বিদ্াসাগর�� গ্থোগা�, 

অবমতাভ মুরখাপা্্ায় : বিদ্াসাগর�� 

‘শব্দসংগ্হ’, স্র�াবচষ স�কা� : িাংিা 

বিবপ� বিকারশ বিদ্াসাগর�� অিদান। 

বশক্ষা ও সমাি ভািনা বনরয় বিরখরছন 

-- লগাপা দত্রভৌবমক : বিদ্াসাগ� 

ও লমররোপবিটান করিি, শবক্তসা্ন 

মুরখাপা্্ায় : বিদ্াসাগ� ও ইয়ং লিঙ্ি, 

অবনব্দতা ির্দ্াপা্্ায় : লকৌবিন্ প্রা 

ও বিদ্াসাগ�, �রমনকুমা� স� : সংস্কৃত 

করিি ও বিদ্াসাগ�, অরশাক চর্াপা্্ায় 

: উবনশ শতরক� প্রম ম্্রশ্েী� 

�ািননবতক সংগঠন ও বিদ্াসাগ�, 

শঙ্ক� কুমা� নার : একবট ছারি ্ম্থঘট, 

কিকাতা লমবডরকি করিি ও বিদ্াসাগ�,  

প্সূন ্� : বিদ্াসাগর�� ‘কান্ডজ্ান’। 

বিদ্াসাগ�রক বিবভন্ ি্বক্ত� সম্রক্থ� 

আরিায় ও সমকারি� দৃবষ্টরত পর্থারিাচনা 

কর�রছন --  কবনষ্ লচৌ্ু�ী : বিদ্াসাগ�, 

�ামকৃষ্ ও বিরিকান্দ, প্শান্ত ্� : 
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বিদ্াসাগ� ও মাশ্থাি সারহি,  লসৌ�ভ �ঞ্ন 

লঘাষ : বিদ্াসাগ� ও মদনরমাহন, নীিাঞ্ন 

বমশ্ : বিদ্াসাগ� ও মাইরকি ম্ুসূদন 

দত্, অবন্দ্ গুহ : বিদ্াসাগ�-মরহন্দ্রিাি 

সম্ক্থ, শখেদীপ ভ্াচার্থ : বপতা-পুরি 

বিসংিাদ – বিদ্াসাগ� ও না�ায়ে, 

শ্রুত্ান্দ ডাকুয়া : বিদ্াসাগ�-উইি – 

লপ্ক্ষাপট ও পব�েবত, আশীষ িাবহড়ী 

: ‘ঘ�-জ্বািারন’ বিদ্াসাগ�, অংশুমান 

�ায় : সমকািীন িাংিা� িুবধেিীিী ও 

বিদ্াসাগ�, অবনব্দতা লচৌ্ু�ী : সমকািীন 

না�ীরদ� লচারখ বিদ্াসাগ�। িাংিা� িাইর� 

বিদ্াসাগর�� প্ভাি সম্রক্থ সাতবট 

প্িরন্ধ� অনুিাদ আরছ -- সরন্তাষকুমা� 

অব্কা�ী, (অনুিাদ নূপু� �ঞ্ন ি্ানাি্থী) 

: ভা�তিরষ্থ� বিবভন্ প্রদরশ ও বিরদরশ 

সমাদর� বিদ্াসাগ�, ম্ুসূদন �াও 

(অনুিাদ নূপু� �ঞ্ন ি্ানাি্থী) : ঈবে�চন্দ্র 

বিদ্াসাগ�, লি এম লমাহাবন্ত (অনুিাদ 

কািি গাঙ্ুিী) : বিদ্াসাগ� ও ওবড়য়া 

সাবহত্, রশিন্ত শুলিা (অনুিাদ স্দীপন 

গাঙ্ুিী) : গুি�ারট সমাি সংস্কা� 

আর্দািন ও বিদ্াসাগ�, এইচ এস 

লডা�াস্ামী (অনুিাদ স্দীপন গাঙ্ুিী) 

: বিদ্াসাগ� কন্ড় সাবহত্ ও সমারি� 

লপ্বক্ষত, িাম্থান প্াচ্বিদরদ� লচারখ 

বিদ্াসাগ� বিষরয় দুবট লিখা (অনুিাদ পার্থ 

চর্াপা্্ায়) : ওরয়িার�� পরি এিং িাংিা 

সাবহরত্ বিদ্াসাগ�-এ� সাবহত্কৃবত। 

বশক্ষা ও সমাি বনরয় বিরখরছন -- লসৌ�ভ 

�ঞ্ন লঘাষ : বিদ্াসাগ� ও কিকাতা 

বিবেবিদ্ািয়, তরুে িসু : িাংিা� 

নাট্মরচি নটী ও বিদ্াসাগ�, সুস্াত দাশ : 

বিদ্াসাগ� িাঙ্ািী� ইবতহাসরচতনা� প্রম 

রুগ, ঋতায়ন চর্াপা্্ায় : বহ্দু অ্ানুবয়বট 

ফান্ড ও বিদ্াসাগ�, পূরে্থ্দু লশখ� বমরি : 

বিদ্াসাগ�, লসামপ্কাশ পবরিকা ও িাংিা� 

কৃষক সমাি, সুদীতিা �ায়্� : না�ীমুবক্ত� 

অগ্দূত, বিদ্াসাগ� ও আিরক� 

লমরয়�া, সুবতি বমরি : স্ত্রী বশক্ষা� বিস্তা� 

– বিদ্াসাগর�� অনন্ প্য়াস। পুনমূ্থদ্রে 

অংরশ �রয়রছ -- ব্ররিন্দ্রনার ির্দ্াপা্্ায় 

(অনুিাদ নূপু� �ঞ্ন ি্ানাি্থী) : িাংিায় 

না�ী বশক্ষা� বিস্তার� বিদ্াসাগর�� ভূবমকা, 

মনীন্দ্রকুমা� লঘাষ : N P P অর্থাৎ না পরড় 

পবন্ডত, লসৌ�ীন ভ্াচার্থ : বিদ্াসাগর�� 

রুবক্তবিন্াস – বি্িাবিিাহ বিষয়ক প্রম 

প্স্তাি, �ামকৃষ্ ভ্াচার্থ : মূখ্থ িড়, 

আ্ুবনক নয়, অরিা লপ্া্ারস্টস-এ� খারট 

বিদ্াসাগ�, প্দু্ম্ন ভ্াচার্থ : বিদ্াসাগ� ও 

লিস�কা�ী সমাি, স্পন িসু : সংিাদ-

সামবয়কপররি বিদ্াসাগ�।  এছাড়াও 

পব�বশষ্ট অংরশ আরছ : বিদ্াসাগ� – 

ি্ারিটিাইন বিতক্থ, িে্থপব�চয় ও লিার্াদয় 

সম্রক্থ িন মাড্থরক�-এ� ব�রপাট্থ, 

সি্থদশ্থেসংগ্হ-এ� ভূবমকা, সংস্কৃত করিি 

সম্বক্থত খসড়া, বিদ্াসাগ� – দয়ান্দ 

স�স্তী সক্ষাৎ, অরশাক উপা্্ায় 

মশাইরয়� প্িি পব�শ্মিধি : সামবয়কপররি 

বিদ্াসাগ� চচ্থা – খসড়াপবঞ্। 

‘েুখািয়ি’, সুশলখা সাি্াল সংখ্া, 

সম্াদক : মদিব্রর মদি, সহশ�াগতী 

সম্াদক : ে্ােল ভট্াচা�্ষ, 

এই সংখ্ার অপ্রপ্র সম্াদক : 

েম্া রায়, মসাশেি সুকান্ত সরপ্ণ, 

কৃষ্ণিগর, আগররলা, প্ত্রপুরা 

এিং এি-৫৯ মহেচন্দ্র েুখাি্ষতী 

মরাি, িপ্িো, ৭০০০০৮, ম�াি : 

৯৪৩৬৪৫৯৩৫৩/ ৭০৮৫৪৩৮০৪০

১৯৯৬ লররক প্কাবশত হরছে ‘মুখািয়ি’। 

বরিপু�া লররক প্কাবশত বিটি ম্াগাবিন 

বহরসরি লদিব্রত-শ্ামি সম্াবদত 

পবরিকাবট প্বতবনব্থিানীয়। এই সংখ্ায় 

সুরিখা সান্ারি� (১৯২৮-১৯৬২) গল্প, 

উপন্াস, না�ীভুিনরক বিবভন্ বদক লররক 

িঝুরত লচরয়রছন বচবরিতা ির্দ্াপা্্ায়, 

সুতপা ভ্াচার্থ, �ামী চক্রিত্থী, শ্রুবত 

লঘাষাি, সীমা দাস, শম্া �ায়, পূ�িী িসু, 

তরপা্ী� ভ্াচার্থ, �াহুি দাশগুতি ও বমতা 

লদ লহামরচৌ্ু�ী। করাসাবহবত্ক সুরিখা 

সন্াি বিসৃ্মতপ্ায় হরিও ‘মুখািয়ি’ তারক 

বনরয় বিরশষ সংখ্া প্কাশ লকার� আমারদ� 

কৃতজ্তাভািন হরিন। আশাপূে্থা লদিী, 

িীিা মিুমদা�, সাবিরিী �ায়, লি্াবতম্থয়ী 

লদিী, অঞ্বি িাবহড়ী ও মহারবেতা লদিী� 

মরতা সুরিখা সান্াি-ও স্ম�েীয় করাকা�। 

বতবনও পুরুষতাব্রেক সমারি না�ী-বনপীড়রন� 

বিবভন্ প্ক�ে ও অিদবমত না�ী� মনস্তাব্বিক 

বিষারদ� অসামান্ না্দবনক স্দভ্থ বনম্থান 

কর�রছন। ব্লাড ক্ানসার� মারি লচৌবঁরিশ িছ� 

িয়রস প্য়াত হিা� কা�রে তা� সাবহত্-

িীিন সীমািধে বছি ১৯৪৪ লররক ১৯৬২ 

পর্থন্ত। প্রম গল্প ‘পঙ্কবতিক’ প্কাবশত হয় 

‘অ�বে’ পবরিকায় ১৯৪৪-এ। বিএ লিারস� 

ছারিী বহরসরিই বতবন কবমউবনস্ট আর্দািরন 

রকু্ত হন। স্া্ীনতা� প� বতবন �ািননবতক 

কা�রেই লপ্বসরডবন্স লিরি কা�ারুধে হন। 

লিি লররক বিএ পাশ কর�ন। লিি লররক 

লিবড়রয় বতবন প্ররম বখবদ�পুর�� একবট স্কুরি 

ও তা�পর� ি ্্থমারন� িড়শুরি� কবমউবনবট 

লডভািাপরমটি লপ্ারির্� একবট স্কুরি 

বশক্ষকতা কর�ন। তা� ি্বক্তগত িীিন 

সুরখ� বছিনা। বতবন বিউরকাবময়ায় আক্রান্ত 

হন। কবমউবনস্ট পাবট্থ� উরদ্ারগ তারক মরস্কা 

পাঠারনা হয়। লসখান লররক বফর� আসা� 

প� লস্ছো-বনি্থাসন তা� িীিরন অরমাঘ 

হরয় ওরঠ। ১৯৬২-লত প্য়াত হন। তা� 

গরল্প� সংখ্া সাঁইবরিশ ও উপন্াস দুবট। তা� 

সমসমরয়� সমাি ও সংস্কৃবত� গবতপ্িাহ 

এিং তা� সাবহবত্ক ও �ািননবতক িীিন 

অবিবছেন্। �ািনীবত তা� বিবোরস� িবমরক 

শক্ত কর�বছি ও সুসংগবঠত বিবেিীক্ষা� ওপ� 

দাঁড় কব�রয়বছি।  
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িক ডাউরন� বথিতািথিা আড়কষ্টতা 

এরন বদ  লয়রছ শ�ীর�। বকন্তু কম্থহীন এমন 

ি্দীদশারতও বকছু মন ছুরট চরিরছ 

মানিিবমন িব�প ক�া� কারি। তাঁরদ�ই 

একিন মুবশ্থদািারদ� িহ�মপুর�� কৃষ্বিৎ 

লসনগুতি। লিখরক� অন্ত�ারি বশল্পী কৃষ্বিৎ 

এমন দুবদ্থরনও লসই মুখগুরিা� ছবি অসামান্ 

দক্ষতায় লস্করচ� ম্্ বদরয় ফুবটরয় তুরিরছন 

রাঁ�া বন�ন্, কম্থহীন, উরবিগ আ� র্রেো� 

বদন কাটারছেন। িক ডাউরন� মর্্ও মুদ্রে 

আকার� না হরিও বডবিটাি লপ্বক্ষরত 

তাঁরদ�ই িীিন-র্রেো বনরয় একবট সািিীি 

িই প্কাশ ক�রিন বশল্পী কৃষ্বিৎ। উভিাস 

প্কাশনা� ত�রফ মুবদ্রত ৮০ টাকা মূরি্� 

িইবট� নাম ‘বন�ন্ কম্থহীন’। লরখারন ৫২ 

পাতা� িইরত চারয়� লদাকাবন, �ািবমস্ত্রী, 

ব�ক্সাওয়ািা, ভ্ানচািক, নাবপত, ছুরতা�, 

কারি� মাবস, হকা�রদ� মতই ৪২বট িীিন, 

তাঁরদ� লপাররে্থট ফুবটরয় লতািা হরয়রছ।

হয়রতা িহ�মপু�-সহ মুবশ্থদািারদ� নানা 

লস্টশন চবের�, �াস্তা� লমারড়, থিানু গারছ� 

ছাওয়ায় িরস রাকা এই মুখগুরিারকই 

খুঁবটরয় লদরখ লস্কচ খাতায় ফুবটরয় তুরিরছন 

লিখক-বশল্পী। বকন্তু এমন মুখ লতা এ� 

মর্্ই িক্ষ িক্ষ, লকাবট মুরখ� লি�ক্স হ  লয় 

লগরছ লদরশ� নানা �ারি্� অরচনা মহলোয়। 

ভূবমকারতই লিখক বিরখরছন অভূতপূি্থ এক 

অসুরখ� আক্রমরে কম্থহীন, গৃহি্দী মানুষ। 

স্তধি লদশ। �ারষ্ট্র� বনরদ্থরশ িক ডাউন চিরছ 

বদরন� প� বদন। িানা লনই, ক  লি লশষ 

হরি এই স্তধিতা, করি লফ� কারি বফ�রি 

মানুষ। বকন্তু চ�ম দুদ্থশায় পড়া এই অভুক্ত 

মানুষগুরিা� িীিরন� অবনচিয়তা ফুবটরয় 

লতািা হরয়রছ বশল্পী� লস্কচ লপরন।

সদ� ঘারট� চারয়� লদাকান সরঙ্ 

ঘুগবন পাউরুবট বিরক্রতা কারশম মণ্রি� 

লদাকারন� ঝাঁপ িন্ধ হরয়রছ লফব�ঘাট িন্ধ 

হওয়া� সরঙ্ই। একই সরঙ্ লনৌকা-চািক 

সুিি মাবঝ�ও হারি পাবন লনই। ল�াি চা� 

মাইি লহঁরট লিারক� িাবড়রত কাি ক�রত 

রাওয়া �াবফয়া খাতুনরকও এখন িাবড়রত 

ডাকা� সাহস লনই গৃহমাবিরক�। মানদা 

দারস� লভরি বনরয় রাওয়া মুবড় বকংিা 

ফুিমবে দারস� িাদারম� এখন আ� বিবক্র 

লনই। িক ডাউরন নাবক চাবহদা করমরছ তাই 

বিরনাদ িাগবদ� হারতও বিবড় িাঁ্া� ি�াত 

লনই। সংক্রমরে� ভরয় কারি বনরছে না 

িরি আয়া লসটিার�� কম্থী রুকসানা খাতুনও 

এখন উপাি্থনহীন। লমস ফাঁকা হরয়রছ িক 

ডাউরন, লমসিাবড়রত �ান্া� মাবস পদ্ম�াবন 

দ া র স � এখন কাি 

ল ন ই । 

ইটভাট া� 

মিু� বমন্টু ল শ খ , ছাপাখানায় 

কাি ক�া গ্্ািুরয়ট বিবেনার দাস 

বকংিা িািরগািা প্ারসঞ্ার�� ঝািমুবড় 

বিরক্রতা ফিি আবি� িীিন এখন কতকটা 

একই�কম। কম্থহীন এই িীিনগুরিা� 

র্রেো বনরয়ই কৃষ্বিৎ লসনগুরতি� িই ‘বন�ন্ 

কম্থহীন’।

এ পর্থন্ত কৃষ্বিৎ লসনগুরতি� প্কাবশত 

িইরয়� সংখ্া প্ায় ১৫/১৬বট। তরি বশল্পকিা 

বনরয়ই তাঁ� সমস্ত িইরয়� প্কাশ। বচরিবশল্পী 

বন�ন্ কম্থহীন �া হু ি  ম িু ম দা �িই
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লি্াবতব�ন্দ্রনাররক বনরয় কবিতা পাবক্ষক 

লররক কৃষ্বিৎ লসনগুরতি� িই প্কাবশত 

হরয়রছ। এছাড়াও বিখ্াত বশল্পী লদিব্রত 

মুরখাপা্্ায়রক বনরয় ‘আগুন তুবি’, বশল্পী 

িবিতরমাহন লসরন� ছাপবচরিকিা বনরয়ও 

‘ছায়ায় ল্ায়া আরিা’ নারম িই প্কাশ 

কর�রছন কৃষ্বিৎ। সি্থরশষ মাস দুই আরগই 

গ্ামারফান িইরয়� ল�কড্থ কভা� বনরয় একবট 

ভারিা কাি কর�বছরিন কৃষ্বিৎ লসনগুতি। 

‘ল�করড্থ� লপাশাক’ নারম এই িইবট� প্কাশ 

হরয়রছ অিনীন্দ্র সভাগৃরহ। ছবি� িই শু্ু 

নয়, বশল্পী ছবি� প্দশ্থনীও কর�রছন বিস্ত�। 

তাঁ� ছবি� ৫  বট প্দশ্থনী হরয়রছ কিকাতায়। 

উভিাস প্কাশনা ছাড়াও এ� আরগ ধ্রুিপদ, 

কবিতা পাবক্ষক, গাওবচি এই সমস্ত 

প্কাশনা লররক ওনা� িই প্কাবশত হরয়রছ। 

লছাট লররকই ছবি আঁকা� প্বত লঝাঁক, আ� 

তা� সরঙ্ অরভ্সও স্কুিিীিন লররকই।

বকন্তু লস্কচ খাতা� এমন িই প্কারশ লসই 

বন�ন্ মানুরষ� র্রেো তুরি ্র�ই কৃষ্বিৎ 

লসনগুরতি� কাি সা�া নয়, তা� সরঙ্ লসই 

িবচিত মানুষরদ� বকছু র্রেো িাঘি ক�া� 

লচষ্টাও িুরড় �রয়রছ তাঁ� এমন উরদ্ারগ। 

বডবিটাি সংস্ক�রে িই প্কাশরক বঘর� 

লসাশ্াি বমবডয়ারতই লিখক-বশল্প একবট 

আরিদন ি ু লড় লদন পাঠকরদ� উরদেরশ্। 

িইবট� িন্ অনুদান নূ্নতম ৫০ টাকা, 

সি্থাব্ক ৮০ টাকা সাহার্ পাঠারি দারন� 

অর্থ লসই অংরশ� িবচিত মানুষরদ� কারছ 

লপৌরঁছ লদওয়া হরি। গত ৩০লশ এবপ্ি িইবট� 

প্কাশ, আ� তা� মারি ৪   বদরন� মারারতই 

লসই আরিদরন সাড়া বদরয় ৭০ হািা� টাকা 

সংগৃহীত হরয়রছ। কািও শুরু কর� বদরয়রছন 

তাঁ�া। কৃষ্বিৎ লসনগুরতি� এমন কারি� 

সঙ্ী �রয়রছন তাঁ�ই িনু্ধ মৃোি ন্দী।

লকাবভট-১৯ ভাই�াস সংক্রমরে লছরয় 

রাওয়া পব�ব্ দ্রুত িাড়রছ করিির�। ি্াব্ 

সংক্রাবমত হরছে শ�ী� লররক সামাবিক 

শ�ীর�। সংক্রমে এড়ারত িনিীিরন� মুখ 

ঢাকা পরড়রছ কাপরড়� মাস্ক িা মুরখারশ। 

এমনই লিশ বকছু মুরখারশ� প্বতছেবি বশল্পী 

ফুবটরয় তুরিরছন লপরন� আঁচরড়। লস্কচ 

খাতা� তকবফয়রত বশল্পী   বিরখরছন খুি 

পব�বচত লচহা�া, লচনা অবভি্বক্ত িরি 

মরন হরতই পার� লস্কচগুরিা। তা� সরঙ্ই 

কিুি কর�রছন এই বচরিমািায় লকান হুিহু 

আঁরকনবন   বতবন। বকন্তু বশল্পী লিখক লর 

মু  লখারশ�ই ছবি আঁকুক লসই মুরখাশগুরিা 

িড়ই িীিন্ত মুরখ� ছবি। সরি্থাচব� এক 

কবঠন সমরয় এক অবভনি উরদ্ারগ� নবি� 

বমিরিা এই িই প্কাশনায়।
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