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সম্াদকতীয়

পৃরথেীে্যোপী মহোমড়বকি মবধ্য আত্মিক্ষোি সমস্ত িণবকৌশল 

ে্যোপকভোবে ে্যথ্ক হবয়বে আবমরিকো, ব্রোরজল, রব্রবেন, ফ্োন্স, গপেন, 

ভোিত, ইতোরল প্রভৃরত গদবশ। একথো আজ অস্ীকোি কিোি উপোয় 

গনই। পোশোপোরশ এেোও গদখো রোবচ্ছ �ীন ও রকউেো তীব্রভোবে আক্োতি  

হবয়ও এখনও কবিোনো গমোকোরেলোয় অবনকেোই গেরশ সোফল্য 

গপবয়বে। রকউেোি র�রকৎসকিো ইতোরলি আক্মবণ সোড়ো রদবয় গসই 

গদবশ রগবয় রনবজবদি পদ্ধরতি সফল প্রবয়োগ ঘোবত গপবিবেন এেং 

ইতোরলেোসীি কৃতজ্ঞতো ভোজন হবয়বেন।

সমোজতোর্রিক গদবশ স্োস্্য ও র�রকৎসো পুবিোপুরি সোমোরজক 

দোরয়ত্বভুক্ত েবল এেং অথ্কননরতক পরিকল্পনোি মবধ্য ে্যোরধি 

প্ররতকোবিি সুরেন্যস্ত ে্যেস্ো আবে েবলই এেো সম্ভে হবয়বে। 

সমোজতোর্রিক গদশ গহোক  েো নো গহোক, গরখোবনই পরিকরল্পত 

গণে্যেস্ো উপরস্ত, গসইসে গদবশ লক্ষ্যণীয় সুফল পোওয়ো গগবে; রথো 

আলরজরিয়ো, মিব্ো, রকরনয়ো, তোনজোরনয়ো, লোওস, কোমবেোরিয়ো। 

গশোব্োক্ত দুই গদবশ  কবিোনোয় মৃত্্যি সংখ্যো শূন্য। তোবদি  প্ররতবেরশ 

িোষ্ট্র রভবয়তনোম, গসখোবনও কবিোনোয় কোবিো মৃত্্য হয়রন। এইসে 

গদবশ মোনু্ গেসিকোরি েহুমূল্য র�রকৎসোি গথবক গেরশ রনভ্কি 

কিবেন রেনোমূবল্য েো স্ল্পমূবল্যি কবিোনো র�রকৎকোি উপি। গসই 

কোিবণ  তোঁিো েহুলোংবশ রনষ্কৃরত গপবয়বেন। কোনোিোয় কবিোনোি 

ে্যোরপ্ত প্ররতবেরশ আবমরিকোি ত্লনোয় অবনক সীরমত। এি প্রধোন 

কোিণ হল, কোনোিোয় প্রোইবভে র�রকৎসো আইনত রনর্দ্ধ, স্োবস্্যি 

দোরয়ত্ব  পুবিোপুরি িোষ্ট্রীয় এেং িোষ্ট্র মোিী প্ররতবিোবধি পরিকল্পনো 

রনবয় প্রস্তুত।

এই পরিকল্পনো, প্রস্তুরত এেং শৃঙ্খলোি র�রকৎসো ে্যেস্োই 

গকিোলোবক ভোিবতি অেরশষোংবশি সবঙ্গ পৃথক গিবখবে। গকিোলো 

এক গগৌিবেোজ্জ্বল একক অেস্োবনি অরধকোিী; গদবশ-রেবদবশ 

প্রশংরসত ও েহু আবলোর�ত।

ভোিবত সে্কত্রই স্োস্্য ে্যেস্োয় ে্যোপক সিকোরি উপরস্রত রেল 

এেং দরি্ ও রনম্নরেত্ত মোনু্ প্রধোনত সিকোরি হোসপোতোবলি উপবিই 

রনভ্কিশীল। রকন্তু গত রতরিশ েেবি ভোিত নয়ো-উদোিনীরতি পবথ 
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গহোঁ�ে গখবত গখবত হোঁেবত শুরু কবিবে; ফবল স্োস্্য ও র�রকৎসোবক 

েহুমূবল্য রেক্য়বরোগ্য পণ্য রহসোবে ক্মশ গেবড় গদওয়ো হবয়বে ে্যরক্ত 

পুঁরজি হোবত। গরটুকু সিকোরি ে্যেস্ো রনতোতি অেবহলোি মবধ্য রেঁবক 

আবে, তোই দরিব্্যি  অথ্কোৎ গদবশি অরধকোংশ মোনুব্ি একমোত্র 

আশ্রয় । রকন্তু স্োস্্য খোবত েোবজি রেরনবয়োগ ক্মোগত কবমবে েবল 

সিকোরি প্ররতষ্োনগুরলবত ও্ুধ ও সিঞ্োবমি অভোে সুপ্রকে। 

কবিোনোি হোত গথবক রনস্তোি পোেোি প্রথম ও গুরুত্বপূণ্ক পদবক্ষপ হল 

মোনুব্ি লোলোিস পিীক্ষো। রত গেরশ মোনু্বক পিীক্ষো কিো রোবে, 

তত সংক্মবণি পরিরধ সম্পবক্ক সরিক ধোিণো কিো রোবে ও তোি 

রেরুবদ্ধ সংগ্োবম উপরুক্ত পরিকল্পনো ও িসদ সংগ্হ কিো রোবে। 

েোস্তে র�ত্র কী? হোজোি হোজোি লোলোিবসি নমুনো সংগৃহীত হবয়বে; 

রকন্তু পিীক্ষোি সিঞ্োম সিকোরি প্ররতষ্োবন  গনই েবল নমুনোগুরল 

অেবহরলত হবয় পবড় িবয়বে। মোনু্ অসহোয়।

সিকোরি েো  গেসিকোরি হোসপোতোবল কবিোনোি রেরুবদ্ধ  রুবদ্ধ 

রোঁিো প্রথম সোরিি তসরনক, তোঁিো হবলন িোক্তোি-নোস্ক-স্োস্্যকম্কীিো। 

তোঁবদি পর্কতি রবথষ রনিোপত্তো েো র�রকৎসোি ে্যেস্ো গনই। তোঁিো পর্কতি 

কবিোনোয় আক্োতি হবয় প্রোণ রদবচ্ছন। গকউই রকন্তু লড়োইবয়ি ময়দোন 

েোবড়নরন। জোরন নো গকোন সুদূি ইরতহোবস এই েীিবত্বি কোরহনী গলখো 

হবে েো রনকে কত্কমোবন এই আত্মদোবনি গকোবনো ক্ষরতপূিণ আমোবদি  

গদশ গজোগোবত পোিবে রকনো।

কবিোয়োি রেরুবদ্ধ মোনুব্ি দুরনয়োবজোড়ো লড়োই গ�োবখ আঙুল 

রদবয় গদরখবয় রদবচ্ছ  দু ধিবনি সমোজ ে্যেস্োি পোথ্কক্য। একরদবক 

সমোজত্রি, রো সমোবজি সকবলি দোরয়ত্ব রনবত িোরজ। অন্যরদবক 

পুঁরজেোদ, গরখোবন েৃহৎ পুঁরজি হোবত িোষ্ট্র, ফবল অস্োস্্য আি 

মহোমোিীি েড় আঘোতেো রগবয় পবড় পুঁরজহীন, কম্কহীন, েোস্তুহীন 

মোনুব্ি ঘোবড়। গদবশ  -রেবদবশ রোঁিো প্রোণ হোিোবচ্ছন, তোঁবদি েৃহদোংশ 

সে্কহোিো েো আধো-সে্কহোিো মোনু্। ভোিবতি শ্ররমকবদি রেবশ্ত 

পরিরোয়ী শ্ররমকবদি অসহোয় অেস্ো এেং তোঁবদি প্ররত রনদ্কয় তোরচ্ছল্য 

এখন সোিো রেববেি আবলো�নোি  েস্তু। রকন্তু কোিো এই পরিরোয়ী 

শ্ররমক? গকন তোঁিো পরিরোয়ী? এঁিো সকবলই ভূরমহীন। গকউ রেবলন 

গখতমজুি, রকেু হয়বতো কোজ কিবতন কোিখোনোয়, অবনবকই রদবনি 

পি রদি গেকোি গথবক রভক্ষোবনে গেঁব�রেবলন গকোবনোমবতো। অতএে 

কোবজি সন্ধোবন দবল দবল রভনিোবজ্য। গস কোজ অেস্োয়ীথ, নেবড়, 
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আজ আবে গতো কোল গনই, এই মিশুবম উপব� পড়বে পবিি 

মিশুবম তলোরনবত গিকবে। আি এবকই পুঁরজেোবদি দোলোিিো সগবে্ক 

েবল পুঁরজেোবদি েন্ধুত্বপূণ্ক মুখ, গফ্নিরল গফস।

মহোমোিী-রেবেমোিীি সমবয় গেোঝো রোয় ওেো মুখ নয়, মুবখোশ; 

খবস রগবয় পুঁরজি কিোল দোঁত গেরিবয় পবড়। গকন্দীয় সিকোি 

েবল কোবিো গরন কোজ নো রোয়; পুঁরজপরত হোবস আি কলো গদখোয়, 

প্রবত্যকরে পরিরোয়ী কোজ হোিোয়, গসইসবঙ্গ অন্য শ্ররমকও। গকন্দ 

েবল, গর িোবজ্য তোঁিো আবে, গসই িোজ্য সিকোি তোঁবদি থোকো-

খোওয়োি ে্যেস্ো করুক; িোজ্য সিকোি েবল, তোঁিো রনবজি রনবজ 

রফরুক, অপবিি গেোঝো আমোি ঘোবড় গকন?’ রফিেোি জন্য গরেবনি 

ে্যেস্ো হয়; তখন কথো ওবি, গিলভোড়ো গক গদবে? সে গখোয়োবনো 

মোনু্ গিলভোড়ো রদবত পোবি নো, সে সঞ্চয় খুইবয় গোদোগোরদ কবি 

লরিবত গেোঝোই হয় েোগল-গভড়োি মবতো। ফবল সংক্মবণি সম্ভোেনো 

েোবড়। গর িোজ্য গতিে্য, গসই িোজ্যও েবল, ওই গর কবিোনো েবয় 

আনবে, ঢুকবত গদে নো। এিো গরন ে্যোিরমন্টন গখলোি শোেলকক। 

এ একরদবক পোিোয় গতো, গস আবিকরদবক েুঁবড় গফবল। কবিোনোি 

মুহূবত্ক সমোবজি রনচুতলোি মোনু্ অনোহোি েোড়োও অপমোন আি 

রনষ্ঠুিতোি নত্ন মোত্রোি গেোঁয়ো গপল।

ফবল রেবক্ষোভ আি প্ররতবিোধও গদখো রদবচ্ছ। গশ্ররণরেববেব্ি 

নত্ন রূবপি জেোে আসবে নত্ন ধিবনি গশ্ররণসংগ্োবমি মোধ্যবম। 

কবিোনোি প্রবকোপ হয়বতো কবম রোবে কবয় কমোস পবি। রকন্তু তোবক 

অনুসিণ কবি গর অথ্কননরতক সংকে ততরি হবচ্ছ, তো দু-�োি মোবস 

রোেোি নয়, এমনরক দু-�োি েেবিও নয়। গসই সংকবেি প্ররতকোবি 

পুঁরজেোদ অসমথ্ক, পরিকল্পনোহীন। অতএে শ্ররমকবশ্রণী তথো অন্যোন্য 

গখবে-খোওয়ো মোনু্বক প্রস্তুরত রনবত হবে দীঘ্কস্োয়ী ও নত্ন িকম 

গশ্ররণ সংগ্োবমি জন্য।
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ত্র এই গসরদন, ২০১৯ এি ১ রিবসম্বি র�বনি উহোন 

প্রবদবশ জ্বি আি তীব্র বেোসকবষি লক্ষণ রুক্ত এক গিোগীি 

শিীবি এক সম্পূণ্ক নত্ন ধিবনি ভোইিোবসি উপরস্রত 

নজবি আবস র�রকৎসকবদি। গসই নেোগত ভোইিোসরে ক্বম গনোবভল 

কবিোনো ভোইিোস েো সোস্ক গকোভ-২ নোবম পরির�রত লোভ কবি এেং 

অত্যতি দ্রুততোয় মো্ত্র মোস রতবনবকি মবধ্যই আরেবে এক অভূতপূে্ক 

মহোমোিীি আকোি রনবয় েরড়বয় পবড়। গগোেো পৃরথেীবত মো্ত্র এই 

কবয়ক মোবসি মবধ্যই কবিোনো আক্োবতিি সংখ্যো দোঁরড়বয়বে সোবড় 

গে্রট্ লবক্ষি মবতো, আি মৃবতি সংখ্যো প্রোয় �োি লক্ষ েুঁই েুঁই; এি 

মবধ্য আজ পর্কতি গকেল মোরক্কন রুক্তিোবষ্ট্রই মোিো গগবেন এক লক্ষোরধক 

পরিবেশ, কবিোনো
এেং মোক্কস প্রসঙ্গ

েোসে েসোক

মো
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মোনু্। পৃরথেী জুবড় প্ররতরদনই লোরফবয় েোড়বে আক্োতি ও মৃবতি 

রমরেল। কবিোনো কেরলত দুরনয়ো আজ সরত্যই ‘মহো আশঙ্কো ররপবে 

গমৌন মতিবি’। অরত ক্ষু্ কবিোনো ভোইিোবসি এবহন সংহোি মূরত্ক ও 

এমন ে্যোপকতো গদবখ রেবশ্জ্ঞবদি গকউ গকউ জলেোয়ু পরিেত্কন, 

জীেনের�বত্রি অেলুরপ্ত এেং পোিমোনরেক অব্রেি ধ্ংসলীলো জরনত 

আশঙ্কোি পোশোপোরশ কবিোনো মহোমোিীবক গণ অেলুরপ্তি �ত্থ্কতম 

আশঙ্কো রহসোবে র�রনিত কিবত গ�বয়বেন। পরিরস্রত অত্যতি ভয়োেহ, 

এ রে্বয় রেবশ্ সব্দহ গনই। রেজ্ঞোন ও প্ররুরক্তি এবহন উনেয়বনি 

মবধ্যও গদবশ গদবশ প্র�রলত সমোজ ে্যেস্ো গর এই মহোমোিী ও তোি 

পরিবপ্ররক্ষবত গভবঙ্গ পড়ো অথ্কনীরতি অবধোগরত রুখবত পুবিোদস্তুি 

ে্যথ্ক হবয়বে, গস কথো েলোি অবপক্ষো িোবখ নো।

উৎপরত্তি উৎস সন্ধোবন

রেজ্ঞোনীবদি ধোিনো কবিোনো ভোইিোবসি অন্য গকোবনো একরে 

জোত (strain) েোদুড় গথবক প্যোবঙ্গোরলন জোতীয় গকোবনো প্রোণীি 

গদহ হ’গয় মোনুব্ি শিীবি প্রবেশ কিোি পবথ রেেরত্কত হবয়ই এই 

গনোবভল কবিোনো ভোইিোবসি সৃরষ। সব্দহ গনই এ জন্য মোনুব্ি 

খোদ্যোভ্যোস এেং অন্যোন্য জীবেি আেোসভূরমবত মোনে সমোবজি 

আরধপত্য রেস্তোবিি কোিবণ মোনু্ ও েন্যপ্রোণীি সম্পৃক্ততো েহুগুণ 

গেবড় রোওয়োই নে্য ভোইিোসরেি সৃরষি পেভূরম রনম্কোন ক’গি থোকবে। 

রকন্তু কবিোনো সংক্মণবক রেবে স্োস্্য সংস্ো মহোমোিী রহসোবে র�রনিত 

কিোি সবঙ্গ সবঙ্গই, েত্কমোবন রনবজি গদবশ কবিোনোি ভয়োণক 

আক্মণ রুখবত সম্পূণ্ক ে্যথ্ক মোরক্কন িোষ্ট্রপরত গিোনোল্ড রেোম্প রনদোন 

রদবয়রেবলন গরবহত্ র�বনি উহোন প্রবদবশ এি জন্ম তোই এই ভোইিোস 

র�বনি দূিরভসরন্ধবত অত্যতি গগোপবন গকোবনো র�নো পিীক্ষোগোবি 

ততরি নো হ’গয় রোয় নো। রতরন েোিেোি এই ভোইিোসবক র�নো ভোইিোস 

েলবত থোকোয় রেবে স্োস্্য সংস্োও গশ্ পর্কতি তোবদি রেিরক্ত গগোপন 

কিবত পোবি রন। রেোম্প সোবহেবক এজন্য রেবে স্োস্্য সংস্োি পক্ষ 

গথবক সতক্কও কিো হয়। আমোবদি গদবশও �িম দরক্ষণপন্ীিো 

রেোবম্পি ভোব্্যি অনুিণন ত্লবত শুরু কবিন গসোসোল রমরিয়োয়। 

তবে ১৭ মো�্ক তোরিবখ প্রখ্যোত গন�োি গমরিরসন পরত্রকোি ২৬ তম 

সংখ্যোয় (২৬; ৪৫০-৪৫২/২০২০) প্রকোরশত একরে গবে্ণো পবত্র 

রক্রটিয়োন এ্যোন্োিসন, এ্যোন্ড্রু িোমেোউি এেং িেোে্ক এফ গ্যোরি 
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গনোবভল কবিোনো ভোইিোবসি রজবনোমরেি অনুপুঙ্খ পিীক্ষো ক’গি 

পেষ ভো্োবত জোরনবয় গদন আি রোই গহোক এই নে্য ভোইিোসরে 

গকোবনো মবতই গকোবনো পিীক্ষোগোবি ততরি কিো সম্ভে নয়। তোবদি 

ভো্্য অনুরোয়ী, “Our analyses clearly show that SARS 
CoV-2 is not a laboratory costract or a purposefully 
manipulated virus”। েিং একটু তরলবয় গদখবল েুঝবত 

অসুরেধো হওয়োি কথো নয় রোেতীয় প্রোকৃরতক সম্পদ রনংবড় মুনোফোি 

পোহোড় গড়বত ে্যস্ত পুঁরজেোদী ে্যেস্োি গবভ্কই এই ধিবনি মোিক 

ভোইিোবসি জন্ম।

রেেত্কন জীেরেদ্যো রেশোিদ িে ওয়োবলস ২০১৬ সোবল ‘Big 
Farms Make Big Flu: Dispatches on Infectious 
Diseases, Agribusiness and the Nature’ নোবম একরে েই 

গলবখন, গর েইবয় রতরন গদরখবয়রেবলন গর রেবেোরয়ত কৃর্ে্যেসো রক 

ভোবে গহপোেোইরেস-ই, রনফো ভোইিোস, রকউ রফভোি, সোলবমোবনল্ো, 

ইবেোলো ইত্যোরদ একোরধক গিোগজীেোণুি পরিে্যরক্ত েো রমউবেশন 

ঘরেবয় নত্ন গিোবগি প্রোদুভ্কোে ঘেোবনোি উপবরোগী পরিবেশ ততরি 

ক’গি থোবক। গসই িে ওয়োবলশ সম্প্ররত কবিোনো মহোমোিীি গপ্রক্ষোপবে 

র�রনিত কবিবেন এবহন মহোমোিীি আসল কোিনরেবক, “Origin 
and spread of CoViD-18 can be seen as related to the 
circuits of capital.” - গকোরভি-১৯ এি সৃরষ ও সংক্মবণি 

ে্যপকতো পুঁরজি �বক্ি সবঙ্গ রনরেড় ভোবে সম্পরক্কত। তোঁি েক্তবে্যি 

সোিোৎসোি হ’ল সোস্ক গকোভ-২ েো নত্ন গর গকোবনো ধিবনি মোিক 

ভোইিোবসি উৎপরত্তি কোিন মুনোফো সে্কস্ পুঁরজরনরেড় কৃর্ে্যেসোি 

সম্প্রসোিণ কিবত রগবয় প্রকৃরতি িোবজ্য গর ভোবে হোনোদোরি �বলবে 

তোি ফবল সোমরগ্ক ভোবে েোস্তুতব্রিি ক্ষয় েো চু্যরত (Ecological 
rift) ক্মশঃ প্রসোরিত হ’গত থোকোয় আরেবে মহোমোিী সৃরষ কিোি মত 

ক্ষমতোসম্পনে নত্ন নত্ন গিোগজীেোনুি সৃরষ হবয় �বলবে।

কোল্ক মোর্্কও মোনু্ ও প্রকৃরতি আতিঃসম্পবক্কি গক্ষবত্র এই 

ভোঙ্গনবকই রোেতীয় প্রোকৃরতক সমস্যোি মূল রহসোবে র�রনিত 

কবিরেবলন। ভূতত্বরেদ জুটিোস ফন রলরেবগি গবে্ণো মোক্কসবক 

গভীি ভোবে প্রভোরেত কবিরেল। তোই রতরন মূলত মোরেি রেপোকীয় 

চ্্যরতি ওপবিই আবলোকপোত কবিরেবলন। মোক্কবসি ে্যোখ্যো অনুরোয়ী 

পুঁরজেোবদি উদ্ভবেি আবগ মোনু্ ফসল উৎপোদন কিবতো হয় রনবজি 
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ও তোি পরিেোবিি জন্য অথেো েড়বজোি গস গর সুরনরদ্কষ গভৌবগোরলক 

সীমোনোি মবধ্য েসেোস কবি, গসই এলোকোি ক্ষু্ একরে জনবগোষ্ীি 

ক্ষুরনেেৃরত্তি জন্য। ফবল পুঁরজেোদ পূে্কেত্কী সমোবজ মোরে গথবক পুরষ 

উপোদোন সমূহ খোদ্যশবস্যি মোধ্যবম গরমন মোনে শিীবি আত্তীকৃত 

হওয়োি সুবরোগ রেল, গতমনই মোনুব্ি মল, মূত্র েো মৃতবদহ গথবক 

গসইসে উপোদোন আেোি গসই একই এলোকোি মোরেবত রফবি রোওয়োি 

গক্ষবত্র গকোবনো প্ররতেন্ধকতো রেল নো। গসই কোিবন জীে-ভূ িোসোয়রনক 

�বক্ ফোেল ধিোি েড় একেো সুবরোগ রেল নো। তোই মোরেি প্রোকৃরতক 

গুণোেলীও খুে রকেু ক্ষয়প্রোপ্ত হ’গত পোিবতো নো। ফবল গসকোবল 

সোমরগ্ক ভোবে প্রকৃরতবত একেো ভোিসোম্য েজোয় রেল। রকন্তু 

পুঁরজেোবদি আরেভ্কোবেি সবঙ্গ সবঙ্গ আমদোরন ঘেবলো উৎপোদবনি 

নত্নতি প্রকিণ (means of production), অথ্কোৎ র্রি, গর রব্রিি 

অরধকোি কখবনোই সোে্কজনীন নয়, গকেলমোত্র র্রিমোরলবকি। রকন্তু 

শুধু র্রি আি কোঁ�োমোল থোকবলই গতো আি উৎপোদন হয় নো; গস 

জন্য �োই র্রি পরি�োলনোয় দক্ষ উৎপোদনশীল শরক্ত (productive 
force) অথ্কোৎ রকনো শ্ররমক, মোক্কবসি ভো্োয় ‘গপ্রোবলেোরিবয়ে’। এই 

শ্ররমক গতো আি আকোশ গথবক আবস নো। পুঁরজেোদী ে্যেস্োয় শ্ররমবকি 

গরোগোন আবস গ্োম গথবক। এই ভোবে দবল দবল গ্োমীন মোনুব্ি 

শহিমুখী গ্োবতি ফবল মোরেি সবঙ্গ মোনুব্ি গর রনরেড় সম্পক্ক, গর 

রমথর্রিয়ো এতরদন জীে-ভূ-িোসোয়রনক �বক্ি আেত্কবনি মবধ্য রদবয় 

প্রোকৃরতক ভোিসোম্যবক ধবি গিবখরেল, গসই �বক্ েড়সি ফোেল 

ধিো শুরু হয় পুঁরজেোবদি অগ্গরতি সবঙ্গ তোল গিবখ। অন্যরদবক 

গভৌগরলক এলোকো গকরন্দক উৎপোদবনি পরিেবত্ক আিও গেরশ 

মুনোফো অজ্কবনি লবক্ষ্য ধোরেত পুঁরজেোদ �োয় পুঁরজি অেোধ গরত, �োয় 

রেবেোরয়ত েোজোি। ফবল �লবত থোবক অপ্ররতবিোধ্য গরতবত �লবত 

থোবক প্রকৃরত ও পরিবেবশি অেোধ লুনিন। আি এই দুইবয়ি �্বি 

ক্বম গেবি �বল প্রকৃরতি রেপোকীয় ফোেল, মোরে হোিোবত থোবক তোি 

পুরষগুণ। আিও মুনোফোি লবক্ষ্য তখন েোড়বত থোবক কৃরত্রম সোি 

ও কীেনোশবকি রবথচ্ছ প্রবয়োগ, েোবড় মোরেি রনব�ি জলভোন্োবিি 

রনম্কম গশো্ণ, েোবড় জীেোশ্ম জ্বোলোরণি অপরিরমত দহন এেং লোরফবয় 

েোড়বত থোবক দূ্বণি মোত্রো। পো্ল্ো রদবয় েোড়বত থোবক প্রকৃরত ও 

পরিবেবশি ক্ষয়। আি গসই ফোঁবকই েোড়বত থোবক আমোবদি অসুখ 

রেসুখও। রেবে স্োস্্য সংস্োি পূে্কেত্কী রনবদ্কশক (২০১৭-১৮)মোরিয়ো 
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গনইিোি কথোয়, ‘’Human health is strongly linked to the 
health of the ecosystems which meet many of our 
most critical needs”। িোিউইন ও হোর্বলি রশ্্য, মোক্কবসি 

রপ্রয় েন্ধু প্রোণীরেদ গি ল্যোবঙ্কটিোি ১৯১১ খ্ীষোবদে প্রকোরশত তোঁি 

েই ‘Kingdom of Man’ এি ‘প্রকৃরতি েদলো’ (‘Nature’s 
revenge’) শী্্কক অধ্যোবয় এক শতোদেী আবগই পেষ ভো্োয় রলবখ 

গগবেন, “that all modern epidemics could be traced 
to human modifications of ecological conditions”। 

মুনোফোি লবক্ষ্য অরতরিক্ত মোত্রোয় প্রোণী ও উরদ্ভদ উৎপনে কিবত 

রগবয় গলোভোত্ি মোনুব্ি বেোিো রক ভোবে েোস্তুতোর্রিক অেস্োি এবহন 

ভয়োণক ক্ষরয়ষ্ণু পরিেত্কন ঘবে �বলবে গস ে্যোখ্যোও বে্যথ্কহীণ ভো্োয় 

রদবয় গগবেন ল্যোবঙ্কটিোি, “In his greedy efforts to produce 
large quantities of animals and plants...man has 
accumulated unnatural swarmps of species in field 
and ranch and unnatural crowds of his own kind in 
towns and forests”। এও গতো মোক্কবসি গসই রেপোকীয় চ্্যরতি 

(metabolic rift) কথোই। রত নো প্রোকৃরতক কোিবন, তোি গথবক 

গেি গেরশ এই সে্কগ্োসী দখলদোিীবত্বি কোিবনই গতো নত্ন নত্ন 

গিোগ েোলোই, নত্ন ে্যোকবেরিয়ো, নত্নতি ভোইিোবসি উদ্ভে ঘবে 

�বলবে। ল্যোবঙ্কটিোবিি মবত এই সে রকেুি জন্য দোয়ী আসবল 

পুঁরজি েহুজোরতক দোলোলিো; তোঁি কথোয় ‘Cosmopolitan dealer 
in finance’। গসরদন অেশ্য গকউ গতমন পোত্তো গদনরন এসে 

কথোি। এিপবিও মোক্কসেোদী র�তিোরেদিো েোিেোি সতক্ক কবিবেন 

পুঁরজেোদী ে্যেস্ো রক ভোবে েোরড়বয় ত্বলবে মহোমোিীি আশঙ্কো গসই 

রে্বয়। ২০০০ সোবল ‘Is Capitalism a Disease?’ রনেবন্ধ 

রি�োি্ক গলরভন গিোগ মহোমোিীি ক্মেধ্কমোন ভ্রুকুরে (‘growing 
threat of disease pandemic’) অনুধোেন কিোি গক্ষবত্র খোমরত 

গথবক গগবে কোিন আমোবদি প্র�রলত জনস্োস্্য ে্যেস্ো পৃরথেীি 

ইরতহোস, অন্যোন্য জীেপ্রজোরত, রেেত্কবনি ধোিো এেং েোস্তুতব্রিি 

রদবক নজি রদবত পুবিোপুরি ে্যথ্ক হবয়বে (“conventional 
public health failed to look at world history, to look 
at other species, to look at evolution and ecology.”)। 

ফবল গেবড় �বলবে গিোগ-গভোগ-মহোমোিী; রোি প্রত্যক্ষ অরভঘোবত 
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মোিো পড়বে মোনু্, রেবশ্ ক’গি অপুরষবত গভোগো গিীে মোনু্। 

এবঙ্গলস তোঁত ১৮৪৫ সোবল গলখো ‘Condition of the working 
class in England’-এ ‘Disease and epidemiological 
conditions’ সম্পবক্ক রলখবত রগবয় এবকই েবলবেন সোমোরজক 

হত্যো(‘social murder’)। এই গর আজ কবিোনোি ধো্োয় আরেবে 

এত মোনুব্ি মৃত্্য ঘেবে, তোি দোয় েত্কমোন েোজোি রনভ্কি পুঁরজেোদী 

সমোজ ে্যেস্ো ও তোি রনয়োমকিো কখবনোই এড়োবত পোবি নো। গত 

গম মোবস লন্বনি রফনোরন্সয়োল েোইমস্-এি মত পরত্রকোয় প্রকোরশত 

রনেবন্ধও তোই প্রকোরশত হ’গত গদখো রোবচ্ছ প্র�রলত সমোজ ে্যেস্োি 

কবিোি সমোবলো�নো ক’গি গলখো এমন শোরণত লোইন, ‘ভোইিোস নগ্ন 

ক’গি রদবয়বে প্র�রলত সোমোরজক চুরক্তি অতিঃসোিশূণ্যতো’ (“VIrus 
lays bare the frailty of the social contract”)। 

পৃরথেীি গভীি গভীিতি অসুখ এখন

কবিোনো মহোমোিীি গপ্রক্ষোপবে গদবশ গদবশ লকিোউন শুরু হওয়োি 

এবকেোবি গগোড়োি রদবক সুনীল আকোশ, রনম্কল প্রকৃরত, প্যোরিবসি 

িোজপবথ িোজহোঁবসি সোরি, উরেি হোইবিোবি রেশ্রোমিত হরিবণি পোল, 

গভরনবসি জবল িলরফবনি রিগেোরজ ইত্যোকোি েরে েন্যোি গ্োবতি 

মত আমোবদি গহোয়োেস এ্যোপ, টু্যইেোি, গফসেুক, ইনটিোগ্োম ভরিবয় 

ত্বলরেল। আি গসইসে েরে ও রভরিওগুবলোবক, রো রকনো প্রধোণত 

রেরভনে রসবনমোি রলিরপংস েো অন্য গকোবনো গপ্ররক্ষবত অবনক আবগ 

এেং অন্য গকোবনো জোয়গোর গতোলো – গকোবনো িকম রে�োি রেবলে্ণ নো 

ক’গিই আমিোও রদরে্য সত্য ে’গল গমবন রনবয় পুলরকত হরচ্ছলোম। 

গকোরভি-১৯ এি গপ্ররক্ষবত আরেবে লকিোউবনি আেবহ দূ্ণমুক্ত 

রনম্কল পরিবেবশি অলীক স্বনে রেবভোি হ’গয় আমিো গকউ লক্ষ্যই 

করি রন গর প্রখ্যোত ন্যোশনোল ওরশয়রনক এ্যোন্ এ্যোেবমোবফেরিক 

এ্যোিরমরনব্রেশবনি গদওয়ো তথ্য অনুয়োয়ী এই লকিোউবনি মবধ্যও 

গত এরপ্রল, ২০২০ গত েোতোবস কোে্কিোইঅর্োইবিি ঘনত্ব সে্ককোলীন 

গিকি্ক েোরপবয় গপৌঁবে গগবে ৪১৬.১৭ পোে্কস পোি রমরলয়বন। গসই 

সবঙ্গ সু�োরু গকৌশবল েরড়বয় গদওয়ো হরচ্ছল এই েোত্কো গর প্রকৃরত েুরঝ 

এই মহোমোিীি মবধ্য রদবয় রনবজই রনবজি অসুখ সোিোবত আদো নুন 

গখবয় গনবম পবড়বে। েলো হরচ্ছল প্রকৃরতি এবহন করিন অসুবখি 

ভোইিোস আসবল আি গকউ নয়; - অগণন, অসংখ্য মোনু্। প্রকৃরতি 
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গিোগ সোিোবত হ’গল েরল �োই। গকোবনো রেবশ্ জোরতসত্বোি েো গকোবনো 

রেবশ্ েবণ্কি রকম্বো গকোবনো রেবশ্ ধবম্কি রকেু মোনুব্ি জীেবনি 

রেরনমবয়ই গকেলমোত্র গসবি উিবত পোবি প্রকৃরত। প্রকৃরতি স্োস্্য 

পুনরুদ্ধোবি এমন দু-এক লোখ গকোল্যোেোিোল িোবমজ গমবন গনওয়োই 

েুরঝ আমোবদি কত্কে্য। আি প্রকৃরত রনবজই রনবজি র�রকৎসোয় গনবম 

পবড়বে এমন অদ্ভুত্বড় তত্ব আমোবদি মবনোজগবতও অল্প অল্প 

ক’গি গিখোপোত কিবত শুরু কবিরেল। গসোসোল িোিউইরনজবমি 

নোবম িোিউইবনি প্রোকৃরতক রনে্কো�ন তবত্বি ভ্োতি ে্যোখ্যো হোরজি 

কবি আমোবদি গেোঝোবনোি আপ্রোণ গ�ষো শুরু হবয়রেল প্রকৃরতি মোবি 

মিবত হবে তোবদিবকই, রোিো অপুরষবত ভুগবে; অপুরষি কোিবন 

রোবদি গিোগপ্ররতবিোধ ক্ষমতো তলোরনবত এবস গিবকবে। স্োভোরেক 

ভোবেই মিবত হবে গিীে ও রনম্নমধ্যরেত্ত রকেু মোনু্বক। আি এই 

ভোবেই অত্যতি ধূত্কতোি সবঙ্গ এই পৃরথেীি েুবক রকেু ে্যরক্ত মোনুব্ি 

তথোকরথত রেঁবক থোকোি অক্ষমতোি ভ্োতি ধোিনোি ওপি সেটুকু দোয় 

�োরপবয় রদবয় ভুরলবয় গদওয়োি গ�ষো হরচ্ছল আসল সত্যরে। আি তো 

হ’ল প্রোকৃরতক সম্পবদি গদদোি লুবেি মবধ্যই লুরকবয় আবে এবহন 

অরতমোিীি মূল কোিন। এও একধিবনি ফ্যোরসেোদ েই রক! এবক 

আমিো েলবত পোরি পরিবেশগত ফ্যোরসেোদ (environmental 
fascism) েো েোস্তুতোর্রিক ফ্যোরসেোদ (eco-fascism)। ২০১৯ 

সোবল জি্কন িোইবয়ে ও ক্যোরসরি ‘Overpopulation Discourse: 
Patriarchy, Racism and the Spectre of Ecofascism’ 

রনেবন্ধ গদরখবয়বেন উনরেংশ ও রেংশ শতোদেীি জোম্কোরনবত রক ভোবে 

নোনো ধিবনি পরিবেশগত সমস্যোবক রেবশ্ রেবশ্ জনবগোষ্ীি 

মোনুব্ি রেরুবদ্ধ তীব্র জোরতরেববে্ (xenophobia) ততরি কিোি 

মধ্য রদবয় আসবল উগ্ জোতীয়তোেোদ এেং গশ্পর্কতি ফ্যোরসেোবদি 

গক্ষত্র প্রস্তুত কিো হবয়বে। গসই রে্যোরিশনই সমোবন �বলবে। এই 

গকোরভি-১৯ অরতমোিীি পেভূরমবত অরত সম্প্ররত এই ভোিতেব্্কও 

আমিো প্রত্যক্ষ কিলোম রক ভোবে সংক্মবণি জন্য গকেলমো্ত্র রদরল্ি 

রনজোমুরদিবনি একরে ধম্কীয় জমোবয়তবক দোয়ী ক’গি একরে রেবশ্ 

ধম্কীয় সম্প্রদোয়বক েোবগ্কে কিোি ঘৃণ্য ও অন্যোয় গ�ষো �োলোবনো হ’ল। 

এই প্রসবঙ্গ জলেোয়ু আব্দোলবনি গনতো গজ্যরম মোবগ্কোরলয়ো সম্প্ররত 

সরিক ভোবেই েবলবেন, জলেোয়ুি আবিোবগ্যি জন্য দুে্কল মোনুব্ি 

মৃত্্য কোমনো আি রোই গহোক জলেোয়ুি প্ররত ন্যোয় রে�োি হ’গত পোবি 
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নো কখবনোই (“...the weak will die but it’s okay because 
it helps the climate, is not climate justice.”)।

এবঙ্গলস্ গসই কবেই রলবখরেবলন, “আমোবদি অেস্োন প্রকৃরতি 

সীমোবিখোি েোইবি নয়; েিং িক্ত-মোংস-গমদ-মজ্ো-গমধো-মনন 

সহ আমিো প্রকৃরতিই অরেবচ্ছদ্য অংশ, প্রকৃরতি মবধ্যই আমোবদি 

অরস্তত্ব”। মোনুব্ি ইরতহোস ও প্রকৃরতি ইরতহোস গর অরভনে মোর্্কও 

গস কথো েবলবেন েোিেোি। রকন্তু মুশরকল হ’ল অরতবভোবগি দশ্কন 

পুঁরজেোদবক এই সিল সত্যরে অস্ীকোি কিোি পেধ্কো গরোগোয়। ফবল 

পুঁরজেোদ প্রকৃরতবক জয় কিেোি সদম্ভ এক ভ্োতি মোনরসকতোি েশেত্কী 

হবয় আবিো গেরশ মুনোফোি লবক্ষ প্রোকৃরতক সম্পবদি েোধোেন্ধহীণ লুে 

অে্যোহত িোবখ। তোই পুঁরজেোদী ে্যেস্োয় �লবত থোবক রনরে্ক�োি অিন্য 

হত্যো, অপর্কোপ্ত জীেোশ্ম জ্বোলোরণি দহন অথেো লোগোমহীণ দূ্ণ এেং 

এসবেি হোত ধবি েোিেোি রফবি আবস কবিোনোি মত অরতমোিী। 

ফবল পুঁরজেোদ ও পরিবেবশি সম্পক্কেো র�িকোলই বেোর্বিক। আি এই 

বেোর্বিকতো, সব্দহ গনই, সে অবথ্কই ধ্ংসোত্মক েো ঋণোত্মক বেোর্বিকতো 

(negatively dielectic)। প্রখ্যোত পরিবেশ অথ্কনীরতরেদ্ ই 

রপ থমসন এবকই ‘সে্কোগ্োসী রেধ্ংরসতো’ েো ‘এর্েোরম্করনজম 

(exterminism)’ রহসোবে র�রনিত কবিবেন।

মবন িোখো দিকোি এই গ্বহি েোস্তুতোর্রিক সঙ্কে এেং রেবেোরয়ত 

পুঁরজেোদী অথ্কনীরতি এবহন রবেধোগ্স্ততো (‘faltering of the global 
capitalist economy’) – েত্কমোন সমবয় পুঁরজি গিনগত সঙ্কবেি 

গক্ষবত্র বেোর্বিক ভোবে পিপেি রুক্ত দু’গেো উপোদোন (‘dialictically 
interconnected elements of the structural crisis of 
capital that defines our age’)। মোক্কসওতো?ি সমবয়ি 

েোস্তেতোি রনিীবখ এই বেব্বিি কথো েবল গগবেন, “সভ্যতো ও রেবশ্ 

ক’গি রশবল্পি রেকোশ সোধোিণ রনয়বমই অিন্য ও প্রকৃরতি ধ্ংস সোধবন 

এতেোই সরক্য় গথবকবে গর গসই ধ্ংসপ্রোপ্ত প্রোকৃরতক সম্পবদি 

সংিক্ষণ ও পুনরুৎপোদবনি গর গকোবনো উবদ্যোগই গসই ত্লনোয় 

এবকেোবিই গুরুত্বহীণ” (“The development of civilization 
and industry in general has always shown itself so 
active in destruction of forests that everything that 
has been done for their conservation and production 
is completely insignificant in comparison.”)। 
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রেবে েোজোবিি কোনোগরল

প্রোকৃরতক সম্পদ রনঙ্গবড় মুনোফোি পোহোড় গড়বত রগবয় পুঁরজেোদ 

রতেোি জরড়বয় পবড়বে এমন গভীি সঙ্কবেি আেবত্ক, ততেোিই গস 

ওই েোজোি রনভ্কি অথ্কনীরতি কোনোগরলবতই সঙ্কেমুরক্তি পথ খুঁজবত 

রগবয় ঘরনবয় ত্বলবে গভীিতি সঙ্কে। গকোরভি-১৯ এি গপ্ররক্ষবত 

আমিো তো আিও একেোি নত্ন ক’গি প্রত্যক্ষ কিরে। সঙ্কেোকীণ্ক 

পুঁরজেোদ গর মুক্ত েোজোি অথ্কনীরতি ভুল পথ ধবিই এবগোবত �োইবে, 

আজ গথবক গদড়’শ েেি আবগই গস কথো মোক্কস তোঁি গভীি প্রজ্ঞোয় 

উপলরধি কবিরেবলন। আমোবদি মবন িোখো দিকোি মোক্কস গর সময় 

তোঁি দশ্কন রনম্কোন কিবেন, গসই সময়কোলেো রেল পুঁরজেোবদি 

উ্োকোল। ১৮৩৬ সোবল প্রথম গরেন �বলবে ইংল্যোবন্ি রেকেন 

গথবক িোরল্কংেবনি মবধ্য। আি তোি মোত্র েোবিো েেবিি মবধ্য মোর্্ক 

ও এবঙ্গলস করমউরনটি ইবস্তহোি রলখবেন ১৮৪৮ সোবল। আজ গর 

রেবেবজোড়ো লরগ্ন পুঁরজি দোপে, (ররদও কবিোনো অরতমোরিি আঘোবত 

গসই ‘সে্ক গিোগহি’ লরগ্নপুঁরজি গেলুনরে েত্কমোবন গেমোলুম চুপবস 

গগবে) গসই রফনোন্স ক্যোরপেোল শদেেন্ধরে মোবর্্কি পবক্ষ গসই সময় 

দোঁরড়বয় স্োভোরেকভোবেই ে্যেহোি কিো সম্ভে রেল নো। তেু লরগ্নপুঁরজই 

গর পুঁরজেোবদি ভরেতে্য, অনন্যসোধোিণ দূিদরশ্কতোয় গস ইরঙ্গত রকন্তু 

রদবয় গগবেন মোর্্ক ও এবঙ্গলস। পুঁরজি �রিত্র রেবলে্ণ কিবত 

রগবয় মোক্কস গেবে রনবয়বেন গশর্রপয়োবিি উরক্ত, ‘money is an 
eternal prostitute’। ‘Freedom of trade’ মুক্ত েোরণবজ্যি 

কথোও পেষ কবিই েবল গগবেন তোঁিো, “Under the freedom 
of trade the whole severity of the laws of political 
economy will be applied to the working class...by free 
trade all economical laws, with their most astounding 
contradictions, will act upon a large scale, upon a 
greated extent of territory, upon the territory of the 
whole earth.”। কবিোনো অরতমোরিি অরভঘোবত অেরুদ্ধ অথ্কনীরতি 

�োকো গঘোিোবত রিক গসই কোজেোই গতো কিবত �োইবে পুঁরজেোদ। 

পুঁরজবক অেোধ কিবত রোেতীয় প্ররতেন্ধকতো ত্বল গদওয়োি পবক্ষ 

সে িকম আবয়োজন শুরু হবয় গগবে গদবশ গদবশ। এই গর কবিোনোি 

কোিবন উনেয়নশীল গদশগুবলোি জন্য অথ্ক সোহো্র্য গঘো্ণো কবিবে 

রেবেে্যোঙ্ক তোি মুখ্য শত্কগুরলই হ’ল – ভত্্করক ত্বল নোও, েোরতল 
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কবিো লোইবসরন্সং প্রথো, গদবশি অথ্কনীরতি গক্ষবত্র ঘেোও কোিোবমোগত 

পুনরে্কন্যোস। আি রিক এই কোিবনই লকিোউন ত্বল গনওয়োি জন্য 

রেোম্প এতেো মরিয়ো অথেো লকিোউবনি মবধ্যই আমোবদি গদবশি 

রোেতীয় িোষ্ট্রোয়ত্ব সম্পদ জবলি দবি কবপ্কোবিেবদি হোবত ত্বল 

রদবত এত ে্যস্ত গমোরদজী। রনবজবদি সবে্কোনেত গদশ রহসোবে দোরে 

কিো মোরক্কন রুক্তিোষ্ট্র আজ রখন প্রত্যক্ষ কিবে অরেিোম মৃত্য রমরেল 

তখন গস গদবশি ক্ষুধি নোগরিকবদি �োবপ কোর্কত েোধ্য হবয়ই কবিোনো 

গমোকোরেলোয় সিকোবিি পোলনীয় কত্কে্য রক হওয়ো উর�ৎ গস রে্বয় 

একরে সমীক্ষো �োলোবমোি রসদ্ধোতি রনবত হবয়রেল রনমিোরজ রেোম্প 

প্রশোসনবক। আশ্চবর্ক্যি রে্য় হ’ল গসই সমীক্ষোি দোরয়ত্ব গদওয়ো 

হ’ল উপিোষপরত মোইক গপন্সবক, রররন রকনো একসমবয় রসগোবিে 

উৎপোদনকোিী গকোম্পোরনগুরলি স্োথ্ক িক্ষোয় রনবেরদত প্রোণ হ’গয় 

রনদোন রদবয়রেবলন, “গণমোধ্যম ও রেরভনে িোজননরতক দলগুরলি 

পক্ষ গথবক রতই গণ উন্মোদনো সৃরষ কিোি গ�ষো গহোক নো গকন, 

ধূমপোন কখবনোই মৃত্্যি কোিন নয়” (“despite the hysteria 
from the political classes and media, smoking does 
not kill.”); অথেো কবপ্কোবিে গতল গকোম্পোরনগুরলি পক্ষ রনবয় 

েবলরেবলন, “রেবে-উষ্োয়ণ একরে ভ্োতি ধোিনো েোড়ো রকেুই নয়” 

(“Global warming is nothing but a myth”)। এইভোবে 

পুঁরজি অেোধ �লো�বলি পথ সুগম কিবত রগবয়ই ক্মশ তীব্র গথবক 

তীব্রতি হ’গয় উিবত থোবক পুঁরজেোদ েনোম শ্ররমবকি বে্বি।

মোক্কস তোঁি অথ্কননরতক তবত্বি সোহোবর্য পুঁরজেোবদি গরতধোিোবক 

রেবলে্ণ কিবত রগবয় গদরখবয়বেন রক ভোবে শ্ররমবকি শ্রম চুরি কবিই 

ততরি হয় উদ্বৃত্তমূল্য রো গথবক আবস পুঁরজমোরলবকি রেপুল মুনোফো। 

১৮৪৪ সোবল প্রকোরশত ‘Wages and Labour’-এ রতরন গ�োবখ 

আঙ্গুল রদবয় গদরখবয় রদবয় গগবেন পুঁরজেোদী অথ্কে্যেস্োয় শ্ররমক 

গশ্রণীবক রিক গকোন দৃরষভধগীবত গদখো হবয় থোবক, “it regards 
the proletarians...like a horse, he must receive enough 
to enable him to work.”। রকন্তু রখন তোি আি রকেু গদওয়োি 

ক্ষমতো থোবক নো তখন পুঁরজেোদী তোি রদবক রফবিও তোকোয় নো। 

আমোবদি গদবশ অপরিকরল্পত লকিোউবনি কোিবন হোজোি হোজোি 

পরিরোয়ী শ্ররমবকি দুঃসহ র্রি্ণো আি মৃত্্য রমরেল আমিো ইরতমবধ্য 

প্রত্যক্ষ কবিরে। এমনরক কবপ্কোবিে স্োথ্কেোহী সিকোি রক ভোবে 
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সংসদবক এরড়বয় শ্ররমবকি মজুরি হ্োস, আতিজ্কোরতক আইনবক 

লঙ্ঘন ক’গি অন্যোয় ভোবে কোবজি সময় েৃরদ্ধ এেং এমন রক ঘুিপবথ 

ে্যোপক শ্ররমক েোঁেোইবক তেধতো রদল তোও আমিো গদবখরে। এই 

কবিোনো অরতমোিীি গপ্ররক্ষবত আমোিো শুবনরে আবমরিকোি গের্োবসি 

গলফবেন্যোন্ট গজনোবিল ি্যোন প্যোররেক ফর্ রনউজবক গদওয়ো 

সোক্ষোতকোবি গকমন অম্োন েদবন েবল রদবলন, গকোরভি-১৯ এি 

ধো্োয় মোরক্কন অথ্কনীরত ক্ষরতগ্স্ত হওয়োি ত্লনোয় েিং েয়স্কবদি 

মৃত্্যই অরধকতি কোম্য (“Older people would rather die 
than let CoViD-19 harm US economy.”)। মবন িোখো 

ভোবলো, আবমরিকোয় কবিোনোি মোবি এত মোনুব্ি মৃত্্যি রপেবন 

লুরকবয় আবে সিকোরি স্োস্্য ে্যেস্োি পরিেবত্ক কবপ্কোবিে স্োস্্য রেমো 

রশবল্পি ওপি মোত্রোরতরিক্ত রনভ্কিতো। আমোবদি গদশবকও গসই পবথ 

গিবল গদওয়ো হবচ্ছ ক্মশ।

রোিো এতরদন ভ্রু কুঁ�বক গসোচ্োবি েবল গগবেন রেবেোরয়ত অথ্কনীরতি 

রুবগি আধুরনক শ্ররমক আি মোবর্্কি সমবয়ি শ্ররমক কখবনোই এক 

হ’গত পোবি নো অথেো রোিো ে্যবঙ্গি সুবি প্রশ্ন েুঁবড় রদবয়বেন মোবস 

কবয়ক লক্ষ েোকো মোইবন পোওয়ো, গকোম্পোরন রিবিক্টি েো গখোদ 

মোরলবকি সবঙ্গ পোঁ�তোিো গহোবেবলি রিনোি পোরে্ক রকম্বো নোইে লিোবে 

রোওয়ো তথোকরথত সোদো কলোিওয়োলো �োকুবিবদি রক গপ্রোবলেোরিবয়ে 

েলো রোয় আবদৌ; গসই অরত গেোদ্ধোিোই, আজ রখন অরতমোরিি গদোহোই 

রদবয় এক ধো্োয় করমবয় গদওয়ো হবচ্ছ কবপ্কোবিে গকোম্পোরনগুবলোি 

কম্ক�োিীবদি মোইবন, অথেো এমনরক দবল দবল েোঁেোই ক’গি 

গদওয়ো হবচ্ছ তোবদি, তখন েড় আতোতিবি পড়বেন সব্দহ রক! 

ক্যোরপেোবলি প্রথম অধ্যোবয়ই মোর্্ক রকন্তু ে্যোখ্যো কবি গদরখবয়বেন 

শ্ররমক মোবনই গকেল হোত্রড় গপেোবনো নয়, ে্যোরক্ত মোরলকোনোধীন 

গকোবনো রেদ্যোলবয়ি একজন রশক্ষক আি সবসজ কোিখোনোি একজন 

মজুবিি মবধ্য আসবল মূলগত গকোবনো ফোিোক গনই, “A school 
master is a productive labourer when in addition to 
belabouring the heads of the scholar, he works like 
a horse to enrich the shool proprietor. That the later 
has laid our his capital in a teaching factory instead of 
a sausage factory, does not alter the relation.”। আজ 

অেশ্য এই কথো অবনবকই মবম্ক মবম্ক অনুভে কিবে।
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মোক্কবসি গদখোবনো পবথই মুরক্তি রিকোনো
১৯৬১ সোবল গেবে্কোল্ট গব্রশট্ তোঁি ‘Tales from the 

Calender’-এ রলবখরেবলন েোরড়বত আগুন লোগবল গস েোরড় গথবক 

দ্রুত গেরিবয় আসোেোই কোবজি কথো। এক সময় রোিো সদবম্ভ েলবতন 

পুঁরজেোবদি গশ্ হওয়ো মোবন পৃরথেীি অরস্তবত্বিও ইরত (‘End of 
Capitalism means end of the world’); কবিোনো অরতমোরিি 

অরভঘোবত ত্রোরহ িবে পুঁরজেোবদি জত্গৃহ গথবক গেরিবয় আসবত 

�োইবে। ইরতমবধ্যই ইতোরলি মত গদশ মে্কবগবজ েোড় গদওয়োি 

গঘো্ণো কিবত কোর্কত েোধ্য হবয়বে, ফ্োবন্সি সিকোি নোনো ধিবনি 

রেল ও কি প্রদোন আপোতত স্রগত গঘো্ণো কবিবে, গপেন ে্যরক্ত 

মোরলকোনোধীণ কবপ্কোবিে হোসপোতোলগুবলোবক িীরতমবতো রিরক্ জোরি 

ক’গি িোষ্ট্রীকিণ কবিবে, এমন রক আবমরিকোও জনগবনি �োবপ 

প্রবয়োজবনি ত্লনোয় কম হ’গলও গস গদবশি কোজ হোিোবনো মোনুব্ি 

হোবত েোকো ত্বল রদবত েোধ্য হবয়বে। আমোবদি গদবশও আওয়োজ 

উবিবে আয়কবিি আওতোয় পবড় নো এমন প্ররতরে কোজ হোিোবনো 

অসংগরিত শ্ররমবকি হোবত আগোরম অতিত ে’মোবসি জন্য প্ররত মোবস 

ত্বল রদবত হবে কম ক’গি সোবড় সোত হোজোি েোকো।

ইবয়ল স্কুল অে পোেরলক গহলথ-এি অধ্যোপক জোবসো গশোয়োে্কজ্ 

সরিক ভোবেই েবলবেন এই শতোদেীি গগোড়োয় রখন রেববে প্রথমেোবিি 

জন্য কবিোনো ভোইিোস-১(CoV-1)-এি সংক্মণ ঘবেরেল (গর 

ভোইিোস আজবকি গনোবেল কবিোনো ভোইিোস েো CoV-1 এি 

পূে্কসূিী), গসই সময় গথবকই ররদ রেকো ততরিি প্রয়োস জোরি িোখো গরত 

তোহ’গল আজবকি গনোবেল কবিোনো (CoV-2) প্ররতবিোধী রেকো ততরি 

কিোি কোজেো, সব্দহ গনই, অবনক সহজ হ’গত পোিবতো। রকন্তু েোজোি 

রনভ্কি অথ্কনীরত আপোত �োরহদোহীণ পন্য ততরি কিোি গক্ষবত্র কখবনোই 

রেরনবয়োগ কিবত আগ্হ গদখোয় নো। অধ্যোপক গশোয়োে্কবজি কথোয়, 

“Low term government investments matter, because 
creating vaccines, antiviral medicines and other vital 
tools required decades of serious investments even 
when demand is low. Market based economy often 
struggle to develop a product for which there is no 
immediate demand.”। এই মহোমোিী আসবল আজবকি 

েোজোি সে্কস্ পঁুরজেোবদি ঝকমবক িঙদোি রনবম্কোক খরসবয় গভতবিি 

অরস্সোি কদর্ক্য গ�হোিোেো উলঙ্গ কবি রদবয়বে। জীেবনি অরভজ্ঞতো 
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গথবকই মোনু্ আজ েঝুবত পোিবে গকএফরসি র�বকবনি ি্যোং অথেো 

গিোরমবনোবজি রপজো নো র�রেবয়ও রদরে্য গেঁব� থোকো রোয়। গস েঝুবত 

পোিবে আবলো ধলমল ঝোঁ �ক�বক শরপং মবলি তেভে নয়, এই সঙ্কে 

মুহূবত্ক আমোবদি িক্ষো কিবত পোবি গকেল পোড়োি মুরদ গদোকোবনি 

পরির�ত গদোকোরন অথেো শহিতরল গথবক ভ্যোন রির্োয় সেরজ েো মোে 

েবয় আনো গ্োম্য গলোকেোই।

গ্োভোরনয়োি মোর্্কীয় তত্বরেদ ্োবভোই রজবজক গত এরপ্রল মোবস 

‘Pandemic – CoViD-19, Shakes the World’ শী ্্কক 

একরে নোরতদীঘ্ক েই রলবখবেন। গকোরভবিি মোবি গভোগেোদ সম্পবক্ক 

গমোহভবঙ্গি পি লকিোউন পিেত্কী দুরনয়োেো গকমন হ’গত �বলবে 

গস সম্পবক্ক রজবজক রলখবেন, “…the abandoned streets in 
a megalopolis – the usually bustling urban  centres 
looking like ghost town; stores with open doors and 
no customers, just a lone walker or a car here and there 
provide a glimpse of what a non-consumerist world look 
like.” রজবজবকি ভো্োয়, ‘আজ গর সে পদবক্ষপ আমোবদি সোমবন 

করমউরনটি সুলভ ে’গল মবন হবচ্ছ তোবক সমগ্ রেবেজুবড়ই প্রবয়োগ 

কিোি কথো ভোেবত হবে’ (“Measures that appear to most of 
us today as communist will have to be considered on a 
global level”)। তোিঁ মবত, ‘আগোরম রদবন আমোবদি মুরক্তি রদশো 

খুজ্বত হবে ‘েোজোবিি গেোঝোপড়োি রনয়োমকগুরলি েোইবি রেবেজুবড় 

গবড় গতোলো উৎপোদন ও েন্টবনি এক সু্ম সমন্ববয়ি মবধ্যই’ (“Co-
ordination of production and distribution will have to 
take place outside the co-ordinates of the market.”)। 

সব্দহ গনই কবিোনো অরতমোরি প্ররত মুহূবত্ক গ�োবখ আঙু্গল রদবয় প্রমোন 

কবি রদবয় রোবচ্ছ েোজোি রনভ্কি পঁুরজেোদী অথ্কনীরতি অসোিত্ব। কবিোনো 

প্রমোন কবিবে এই প�োগলো নড়েবড় পঁুরজেোদী ে্যেস্োি ধ্ংসপ্রোরপ্ত 

মোবনই সমস্ত দুরনয়োদোরিি সমোরপ্ত নয়। এই ক্ষরয়ষ্ণু ে্যেস্োি কঙ্কোবলি 

ওপবিই রনরম্কত হবে এক নত্ন ে্যেস্ো। েোজোি অথ্কনীরত আি 

রেলরগ্নকিবণি রেপ্রতীবপ কোবয়ম হবে িোবষ্ট্রি পূণ্ক রনয়্রিণ। আমোবদি 

গেবে রনবত হবে ধ্ংস অথেো সমোজত্রি। জোরি িোখবত হবে গসই লক্ষ 

অজ্কবনি লড়োই। আি গস জন্য রো দিকোি তো হ’ল সোরমি আরমন তোঁি 

‘The Implosion of Contemporary Capitalism’-এ গরমনেো 

েবলবেন, “...audacity, more audacity, always audacity”। 

�োই পেধ্কো, আিও পেধ্কো, প্ররত মুহূবত্কি পেধ্কো।
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রতহোবস ‘ব্্যোক গিথ’-এি কথো অবনবকই জোবনন। ১৩৪৭ 

গথবক ১৩৫১ পোঁ� েেি ভয়োনক রেউবেোরনক গলেগ গিোবগি 

সংক্মবণ ইউবিোবপি প্রোয় অবধ্কক মোনুব্ি মৃত্্য হবয়রেল। 

এই গলেগ গিোবগি কোিণ আমিো এখন জোরন। ইয়োিরসরনয়ো গপরটিস 

নোবম ে্যোকবেরিয়ো ইঁদুবিি গলেগ গিোগ সৃরষ কবি। আি ইঁদুবিি গোবয় 

থোকো একপ্রকোি মোরে এই ে্যোকবেরিয়োবক মোনুব্ি মবধ্য সংক্োরমত 

কবি। রকন্তু এই রেজ্ঞোন �ত্দ্কশ শতবক রেল অজ্ঞোত। গলোবক ভোেল, 

কুবয়োি জবল রে্ গমশোবনো হবয়বে, আি গসই জল পোন কবিই মোনু্ 

মোিো রোবচ্ছ। গুজে িেল, রখ্টিোনবদি গমবি গফলোি জন্য ইহুরদিো 

লুরকবয় কুবয়োবত রে্ রমরশবয় রদবচ্ছ। ঝবড়ি গরতবত এই গুজে 

েরড়বয় পড়ল পুবিো ইউবিোবপ। রখ্টিোনবদি সমস্ত গক্োধ রগবয় পড়ল 

সংখ্যোলঘু ইহুরদবদি উপি। নোনো জোয়গোয় অসংখ্য ইহুরদবক জীেতি 

পুরড়বয় মোিো হল। রোিো গেঁব� িইল হয় তোবদি রখ্টি ধম্ক গ্হণ কিবত 

গুজবেি গগবিোয় 

কবিোনো অরতমোরি 
গসৌম্যকোরতি জোনো

ই
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েোধ্য কিো হল রকংেো তোবদি সমস্ত অথ্ক, জরমজমো গকবড় গনওয়ো 

হল। ব্্যোক গিবথি সোবথ ইহুরদ গণহত্যোি রনম্কমতোি সোক্ষী িবয়বে 

ইরতহোস।    

মহোমোরি েো অরতমোরি মোনে সভ্যতোি ইরতহোবস নত্ন গকোনও 

ঘেনো নয়। কখনও ে্যোকবেরিয়ো, কখনও ভোইিোস �িম আঘোত 

গহবনবে মোনে সভ্যতোি অহঙ্কোবি। জীেোনুবদি সোবথ রনবয়ই 

আমোবদি েসেোস। তোই তোবদি সোবথ কখনও েন্ধুত্ব, কখনও 

সহবরোরগতো, আেোি কখনও তেরিতো অেশ্যম্ভোেী। এ সেই স্োভোরেক 

তজরেক ঘেনো। রকন্তু ইরতহোস েবল, প্রবত্যকেোিই অরতমোরি েো 

মহোমোরিি মবতো তজরেক ইসু্যবক গুজবেি গমোড়ক রদবয় িোজননরতক 

ও সোমোরজক ইসু্যবত পরিণত কিোি গ�ষো কিো হবয়বে। আি এি 

গপেবন র�িকোলই িোজননরতক স্োথ্করসরদ্ধি মতলবে কোজ কবিবে 

ধুিন্ধি রকেু মরস্তষ্ক – গস গ�োদি শতবকি রেউবেোরনক গলেগ গহোক আি 

েত্কমোবনি কবিোনো অরতমোরি গহোক।  

কথোয় েবল, হোওয়োি গ�বয়ও দ্রুত েড়োয় গুজে। রকন্তু প্ররুরক্তি 

কল্যোবণ এখন কলকোতো গথবক ক্যোরলবফোরন্কয়ো রকংেো মবস্কো গথবক 

গমলবেোন্ক গুজে েড়োয় মুহূবত্ক। গুজে েড়োবনোি গসিো মোধ্যম এখন 

গসোশ্যোল রমরিয়ো। রেবশ্ উবদিশ্য রনবয় গর গুজে ততরি কিো হয় 

তোবত সোধোিণ মোনুব্ি মনস্তত্ত্ববক প্রোধোন্য গদওয়ো হয়। গরবহত্ 

অরধকোংশ মোনু্ আবেগপ্রেণ এেং গকোনও রকেু খুঁরেবয় র�তিো ও 

রেবলে্ণ কবি নো তোই তোবদিবকই গুজে েড়োবনোি জন্য ে্যেহোি 

কিো হয়। ভোিত-র�ন সীমোতি সমস্যো ও পোরকস্তোন-র�ন সখ্যতো গরমন 

অরধকোংশ ভোিতীয়বদি মবন র�ন সম্ববন্ধ রেরূপ মোনরসকতো ততরি 

কবিবে গতমনই রেবে অথ্কনীরতবত রনয়্রিক রহবসবে র�বনি উত্োন 

মোরক্কন রুক্তিোষ্ট্র ও তোি সহবরোগী গদশগুবলোি কোবে র�ন সম্পবক্ক 

তেরি মবনোভোে ততরি কবিবে। আি গরবহত্ কবিোনো অরতমোরিি উৎস 

র�ন তোই ওই সে গদবশি ‘পোকো মোথোিো’ র�ন সম্পবক্ক গুজে ততরি 

কিবত সময় নষ কবিরন। সুবকৌশবল গুজেগুরল ধোিোেোরহকভোবে 

নত্ন নত্ন গমোড়বক সোধোিণ মোনুব্ি কোবে গপৌঁবে গদওয়ো হবচ্ছ।

গরমন প্রথবমই ধিো রোক, রিন কুঁবজি (Dean Koontz)-এি 

ভরে্্যৎেোণীি কথো। টুইেোি, গফসেুক ও গহোয়োেস অ্যোবপ েইবয়ি 

একেো পৃষ্োি ও ওই েইবয়ি মলোবেি েরে রদবয় দুরনয়ো জুবড় প্র�োি 

হল, রিন কুঁজ নোবম এক “রেজ্ঞোনী” ১৯৮১ সোবল “The Eyes 
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of Darkness” রশবিোনোবম একেো েই রলবখরেবলন গরখোবন নোরক 

রতরন রলবখরেবলন র�বনি উহোবন ল্যোেবিেরিবত কৃরত্রমভোবে মোিণ 

ভোইিোস ততরি কিো হবচ্ছ। এই গপোটিরে মুহূবত্ক ভোইিোল হবয় রোয় 

রেবেজুবড়।

রকন্তু রে্য়েো রক সরত্য? নো, এ হল সোমোন্য সরত্যি গমোড়বক 

অসোমোন্য এক গুজে। েইরে আসবল গকোনও রেজ্ঞোন রে্য়ক েই-ই 

নয়, একরে ররিলোি উপন্যোস। আি এি ্ষো রিন কুঁজ রেজ্ঞোনী নন, 

একজন মোরক্কন ঔপন্যোরসক। এই উপন্যোবসি এক �রিত্র গিোবম্ব 

(Dombey) এক জোয়গোয় েলবে, “গসই সময় (প্রোয় কুরড় মোস 

আবগ) রল গ�ন নোবম এক র�নো রেজ্ঞোনী গদশত্যোগ কবি মোরক্কন 

রুক্তিোবষ্ট্র �বল আবসন রররন আসোি সময় র�বনি সেব�বয় গুরুত্বপূণ্ক 

এেং দশবকি মবধ্য সেব�বয় ভয়োনক ও নত্ন তজে অব্রেি 

তথ্য সংেরলত একেো ফ্লরপ রিস্ক সোবথ রনবয় আবসন। তোঁিো ওই 

রজরনসেোি নোম রদবয়বেন ‘উহোন-৪০০’ কোিণ এেো উহোন শহবিি 

েোইবি RDNA গবে্ণোগোবি ততরি কিো হবয়বে এেং এেো হল ওই 

গবে্ণোগোবি মোনুব্ি বেোিো সৃষ ৪০০ গুণ গেরশ সংক্োমক জীেোনু।” 

এেোি আসল রমথ্যো�োবিি ে্যোপোিরে েরল। কুঁজ ১৯৮১ সোবল 

এই উপন্যোসরে রখন গলবখন তখন রতরন ওই তজে অব্রেি নোম 

রদবয়রেবলন “গগোরক্ক-৪০০”, কোিণ তোঁি উপন্যোবসি ঘেনোস্ল রেল 

িোরশয়োি গগোরক্ক শহি আি পোরলবয় আসো রেজ্ঞোনী রেবলন িোরশয়োি। 

করমউরনটি গসোরভবয়ত ইউরনয়ন (েত্কমোন িোরশয়ো) তখন মোরক্কন 

রুক্তিোবষ্ট্রি প্রধোন প্ররতপক্ষ। স্ভোেতই কুঁবজি উপন্যোবস তোই 

গসোরভবয়ত ইউরনয়ন রেবিোধী ভোেনোি অরস্তত্ব রেল। আরশি দশবকি 

মোঝোমোরঝ গথবকই ভোঙন শুরু হবয়রেল গসোরভবয়ত ইউরনয়বনি। 

আি মোরক্কন রুক্তিোবষ্ট্রি নত্ন প্ররতপক্ষ রহবসবে উবি আসরেল র�ন। 

তোই কুঁজ ওই একই উপন্যোবসি ১৯৮৯ সোবলি সংস্কিবণ ঘেনোস্ল 

পোবল্ট কবি গদন র�ন, আি রেজ্ঞোনীরেবক র�নো গদরখবয় তজে অব্রেি 

নোম পোবল্ট কবিন “উহোন-৪০০”। আেোি ওই গিোবম্ব নোবমি 

�রিত্ররেি মুখ রদবয় কুঁজ েরলবয়বেন গর উহোন-৪০০ (েো গগোরক্ক-

৪০০) হল এমনই এক ভয়ঙ্কি ভোইিোস রোি সংপেবশ্ক আসোি ২৪ 

ঘন্টোি মবধ্য মোিো রোয়, আি এি মোিণ ক্ষমতো ১০০ শতোংশ। 

রকন্তু কবিোনো অরতমোরি সৃরষকোিী SARS CoV-2 ভোইিোস রক 

সরত্যই তোই? এই ভোইিোস মোনুব্ি মবধ্য প্রবেশ কিবল গর সেোি 
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মবধ্যই গিোগলক্ষণ গদখো গদবে তোি রনশ্চয়তো গনই। আক্োতিবদি মবধ্য 

রোিো েয়স্ক ও অসুস্ তোবদি মৃত্্যি সম্ভোেনোবেরশ। েত্কমোবন এই 

ভোইিোস সংক্মবণ রেববে গড় মৃত্্যহোি ৪ শতোংবশি কম। সুতিোং 

কুঁবজি উপন্যোবসি মবধ্য ভোইিোসরে সম্ববন্ধ রো েলো হবয়বে তোি 

সোবথ রে্দুমোত্র রমল গনই SARS CoV-2 ভোইিোবসি। আি ররদ 

সোমোন্য রমলও থোকত তো হত গনহোতই কোকতোলীয়। রোঁিো গুজেরেি 

্ষো, তোঁিো রক এগুবলো জোনবতন নো? অেশ্যই জোনবতন। রকন্তু তোঁিো 

জোনবতন গর সোধোিণ মোনু্ ওই উপন্যোবসি রে্দুরেসগ্ক জোবন নো। 

আি তোই তোঁিো ঘৃণ্য এই গুজবেি আশ্রয় রনবলন। 

মোরক্কন রুক্তিোবষ্ট্র নবভল কবিোনো ভোইিোবসি সংক্মণ েরড়বয় 

পড়োি সোবথ সোবথ সোমোরজক মোধ্যম গতোলপোড় হবয় উিল মোরক্কন 

গপ্ররসবিন্ট গিোনোল্ড রেোবম্পি মতিবে্য গর এই ভোইিোস হল র�বনি ল্যোবে 

ততরি রজন-প্ররুরক্তবত ততরি ভোইিোস (Bio-engineered virus)। 
এই ভোইিোসরে নোরক হয় উহোবনি ল্যোে গথবক অসোেধোনতোেশতঃ 

‘রলক’ কবি েোইবি গেরিবয় এবসবে নয়বতো র�ন ইচ্ছোকৃতভোবে 

েরড়বয় রদবয়বে। রেোম্প মহোশয় এ-ও জোনোবলন গর তোঁি কোবে নোরক 

র�বনি ‘্ড়রব্রিি’ সে প্রমোণ আবে। রিক এই সমবয় মবঞ্চ আরেভূ্কত 

হবলন ফ্োরন্সস েবয়ল। গক রতরন? রতরন ইরলনয় রেবেরেদ্যোলবয়ি 

আইন কবলবজ আতিজ্কোরতক আইন রে্বয়ি প্রবফসি। রতরন মোরক্কন 

গদবশ তজে অ্রে স্রিোসেোদরেবিোধী আইন-১৯৮৯ (Biological 
Weapons Anti-Terrorism Act – 1989)-এি খসড়ো ততরি 

কবিরেবলন। রতরন এক সোক্ষোৎকোবি েলবলন গর তোঁি ‘ধোিণো’ 

নবভল কবিোনো ভোইিোস উহোবনি েোবয়োবসফরে ল্যোবে ততরি একরে 

তজে অ্রে এেং তো রলক কবি গেরিবয় এবসবে। ে্যস! গুজেকোিীবদি 

হোবত �বল এল ‘প্রমোণ’! তোঁিো আইনজ্ঞ প্রবফসি েবয়লবক েোরনবয় 

রদবলন রেজ্ঞোনী েবয়ল। কবয়করে েোংলো রনউজ �্যোবনলও ‘রেজ্ঞোনী 

েবয়ল’ েবল সংেোদ পরিবেশন কিল। আি এভোবেই গুজেকোিীিো 

সোধোিণ মোনুব্ি মবধ্য গগঁবথ রদল আিও এক ভ্োতি ধোিণো। 

এেোি গদবখ রনই, সরত্যেো কী। আবমরিকোি র্রিপস রিসো�্ক 

ইন্সরেরেউবেি ইরমউবনোলরজ ও মোইবক্োেোবয়োলরজ রেভোবগি 

রেজ্ঞোনী রক্রটিয়োন অ্যোন্োিসন, এরিনেিো রেবেরেদ্যোলবয়ি 

ইবভোরলউশনোরি েোবয়োলরজি রেজ্ঞোনী অ্যোন্ড্রু র্কোিমেে ও আবমরিকোি 

টুবলন রেবেরেদ্যোলবয়ি স্কুল অফ গমরিরসবনি রেজ্ঞোনী িেোে্ক গ্যোরিি 
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গবে্ণোপত্র রো রেবেখ্যোত গন�োি গমরিরসন পরত্রকোয় ১৭ মো�্ক, ২০২০ 

প্রকোরশত। তোঁিো েবলবেন, SARS CoV-2 এি আনরেক গিন 

রেবলে্ণ কবি গদখো গগবে গর তো গ�নো ে’রে মোনে কবিোনো ভোইিোবসি 

গথবক রভনে এেং েোদুড় ও প্যোবঙ্গোরলবনি কবিোনো ভোইিোবসি সোবথ 

গেরশ সোদৃশ্যরুক্ত। তোঁিো আিও েবলবেন গর প্রোকৃরতক রনে্কো�বনি 

মোধ্যবমই ভোইিোসরেি পেোইবকি ‘হুক’ অংশ মোনে গকোবশি 

পদ্কোরস্ত গ্োহক গপ্রোরেন ACE-2 -এি সোবথ অত্যতি রনপুনভোবে 

রুক্ত হওয়োি ক্ষমতো অজ্কন কবিবে। তোেোড়ো নবভল কবিোনো 

ভোইিোবসি রজবনি সজ্োক্ম রেবলে্ণ কবি রো রো তথ্য পোওয়ো 

গগবে তোি সোবথ রেজ্ঞোনীিো মোনুব্ি েোরক ে’রে কবিোনো ভোইিোবসি 

রজবনি সজ্োক্ম ত্লনো কবি গতমন উবল্খবরোগ্য সোদৃশ্য পোনরন। 

আি তোই তোঁিো রসদ্ধোবতি এবসবেন – “Our analyses clearly 
show that SARS-CoV-2 is not a laboratory construct 
or a purposefully manipulated virus.” তোঁিো রনরশ্চত হবয় 

েলবেন, “We can firmly determine that SARS CoV-2 
originated through natural process”। 

মো�্ক মোবস রেখ্যোত লোইভ সোবয়ন্স পরত্রকোি এক প্ররতবেদবন েলো 

ন�োবেলজয়ী বেজ্ো�ী তোসুকু হো�বজো
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হবয়বে, েোবয়ো-ইরঞ্রনয়োরিং-এি মোধ্যবম  মোিণক্ষমতোসম্পনে নবভল 

কবিোনো ভোইিোস ততরি কিবত গগবল তো েোদুড় েো প্যোবঙ্গোরলবনি 

কবিোনো ভোইিোবসি কোিোবমোি উপবিই ততরি কিবত হত। রকন্তু 

েোদুড় েো প্যোবঙ্গোরলবনি কবিোনো ভোইিোস রনবয় ��্কো হবয়বে খুে কম 

এেং কখনও মোনুব্ি ক্ষরত কবিবে েবল জোনো রোয়রন। সুতিোং 

প্রোকৃরতক রনে্কো�বনি মোধ্যবম েোড়ো ACE-2 গ্োহক গপ্রোরেবনি সোবথ 

সংরুরক্তি জন্য অত্যতি কোর্ককিী পেোইক-গপ্রোরেন উদ্ভে সম্ভে নয়। 

গমরিক্যোল রনউজ টুবি পরত্রকোয় এ প্রসবঙ্গ ি. অ্যোন্োিসন েবলবেন, 

“These two features of the virus – the mutation in the 
RBD (Receptor Binding Domain) portion of the spike 
protein and its distinct backbone rule out laboratory 
manipulation as a potential origin for SARS CoV-2”।    

লোইভ সোবয়ন্স পরত্রকোয় প্রকোশ, রেজ্ঞোনীিো করম্পউেোি মবিবলি 

মোধ্যবম রমউবেশন বেোিো SARS CoV-2 ভোইিোবসি উৎপরত্ত সম্ভে 

রকনো তো রেবলে্ণ কবি এই ভোইিোবসি গরসে মবিল খোড়ো কবিবেন 

তোি সোবথ আসল SARS CoV-2–এি অবনক পোথ্কক্য পোওয়ো 

গগবে। আি মবিবলি ভোইিোবসি আসল ভোইিোবসি মবতো এত 

তীব্র সংক্মণ ক্ষমতো থোকো সম্ভে নয় েবল রেজ্ঞোনীবদি অরভমত। 

অথ্কোৎ সুপোি করম্পউেোবিি অরত েুরদ্ধমোন ‘মরস্তষ্ক’ SARS CoV-
2 গক রতেো রেপজ্নক কিবত সক্ষম তোি গ�বয়ও অবনক গেরশ 

রেপজ্নক প্রকৃত SARS CoV-2। রেজ্ঞোনীিো ররদ ল্যোবে এই 

ভোইিোস ততরি কিবতন তবে সুপোি করম্পউেোবিি েুরদ্ধি েোইবি 

রগবয় গতো আি রকেু ভোেো সম্ভে হত নো। আি তোই তোঁবদি রসদ্ধোতি 

হল, গর রমউবেশবনি মোধ্যবম SARS CoV-2 –এি উৎপরত্ত তো 

রেজ্ঞোনীবদি (সুপোি করম্পউেোবিি) কল্পনোি অতীত। ল্যোবে রেজ্ঞোনী 

েো করম্পউেোবিি েুরদ্ধ রদবয় এ রজরনস েোনোবনো সম্ভে নয়। আি তোই 

আেোিও এ সত্য প্ররতরষ্ত হল গর “Nature is smarter than 
Scientists”।

র�রকৎসোরেজ্ঞোবনি জগবত রেববেি গশ্রষ্ পরত্রকো দ্য ল্যোনবসে 

(The Lancet)-এি নোম সুরেরদত। র�রকৎসোরেজ্ঞোন সংক্োতি 

গসিো গবে্ণোপত্রগুবলো এখোবনই প্রকোরশত হয়। এই পরত্রকোয় 

গত ১৯ গফব্রুয়োরি, ২০২০ রেববেি প্রথম সোরিি একদল রেজ্ঞোনীি 

একরে রেেৃরত প্রকোরশত হয়। ওই রেেৃরতবত তোঁিো েবলন, “The 
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rapid, open and transparent sharing of data on this 
outbreak is now being threatened by rumours and 
misinformation around this origins. We stand together 
to strongly condemn conspiracy theories suggesting 
that COVID-19 does not have a natural origin. 
Scientists from multiple countries have published 
and analysed genomes of the causative agent, severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2), and they overwhelmingly conclude that this 
coronavirus originated in wildlife. as have so many 
other emerging pathogens.” 

েন্যপ্রোণীই গর SARS CoV-2-এি উৎস তো রনরশ্চত কবিবে 

রেবে স্োস্্য সংস্ো (WHO) – “The analyses of the published 
genetic sequences further suggest that the spillover 
from an animal source to humans happened during 
the last quarter of 2019”।  ‘গবে্ণোগোবি ততরি ভোইিোস’- এই 

গুজবেি রেপবক্ষ WHO-এি মুখপোত্র ফোবিলো �োইে ২১ এরপ্রল 

সংেোদমোধ্যবম েবলন, “All available evidence suggests 
the virus has a animal origin and in not manipulated 
or constructed in a lab or somewhere else.” 

তবে র�বনি গলোবকিোও রকন্তু আেোি এই “Bio-engineered 
Virus” তত্ত্ববক রেবেোস কবি রেপিীত দৃরষবকোবন। তোঁবদি ভ্োতিরেবেোস, 

মোরক্কন রুক্তিোষ্ট্র এই ভোইিোস ততরি কবি তোবদি গদবশ েরড়বয় রদবয়বে। 

আেোি ইিোন ও আিবে গুজে েরড়বয়বে, ইসলোম রেবিোধীিো এই 

ভোইিোস ল্যোবে ততরি কবি তোবদি গদবশ েরড়বয় রদবয়বে। তোবদি 

সব্দবহি তীি মোরক্কন রুক্তিোষ্ট্র ও ইসিোবয়বলি রদবক। গুজে িবেবে 

ভোইিোস চুরিিও। কোনোিোি এক গবে্ণোবকবন্দ নোরক এই ভোইিোস 

ততরি কিো হবয়রেল, আি গসখোবন কম্কিত কবয়কজন র�নো রেজ্ঞোনী 

ওই ভোইিোস চুরি কবি র�বন রনবয় গগবে! অেশ্য Health Canada  

এেং Public Health Agency of Canada এই গুজবেি রেরুবদ্ধ 

সিকোরিভোবে রেেৃরত রদবয় জোরনবয়বে “No factual basis”। 

রকেুরদন আবগ গুজে েড়োল, গমোেোইবলি ৫রজ গনেওয়োক্ক 

গথবক এই SARS CoV-2 ভোইিোবসি সৃরষ। এই কু-তবত্ত্বি ্ষো 

গেলরজয়োবমি এক িোক্তোি। মূলতঃ নোনো গদবশি গসরলরব্ররেিোই 
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এই গুজে েরড়বয়বেন। প্রসঙ্গতঃ র�বন গত নবভম্বি মোবস ৫রজ 

গনেওয়োক্ক �োলু হবয়বে। এই গুজবে রেবেোস কবি ইউবিোবপি নোনো 

গদবশ ৫রজ েোওয়োি পুরড়বয় েো গুঁরড়বয় গদওয়ো হবয়বে এেং সংরলেষ 

ইরঞ্রনয়োিবদি চ্ড়োতি গহনস্তো কিো হবয়বে। অথ� WHO গফব্রুয়োরি 

মোবসই রেেৃরত রদবয়বে – “to date, and after much research 
preformed, no adverse health effect has been causally 
linked with exposure to wireless technologies.” WHO 

আিও েবলবে, “Viruses can not travel on radio waves/
mobile networks. COVID-19 is spreading many 
countries that do not have 5G mobile networks.” 
UNICEF, UNESCO এেং ITU (International 
Telecommunications Union) গথবকও অনুরূপ রেেৃরত গদওয়ো 

হবয়বে। গদশরেবদবশি রেজ্ঞোনীিোও এই গুজে নো েড়োবনোি জন্য 

মোনু্বক সব�তন কবিবেন। 

রমথ্যো�োি কিো হবয়বে গনোবেলজয়ী রেজ্ঞোনীবক রনবয়ও। ২০১৮ 

সোবল র�রকৎসো রেজ্ঞোবন গনোবেলজয়ী রকবয়বেো রেবেরেদ্যোলবয়ি 

অধোপক প্রবফসি তোসুকু হবঞ্োি নোবম গফক টুইেোি অ্যোকোউন্ট খুবল 

গসখোবন তোঁি মুবখ রমবথ্য কথো েরসবয় গদওয়ো হয় - কবিোনো মহোমোরি 

সৃরষকোিী ভোইিোস প্রোকৃরতকভোবে সৃষ নয়, র�বনি ততরি। গত ২৮ 

এরপ্রল প্রবফসি হবঞ্ো এ রনবয় সিকোরিভোবে রেেৃরত গদন। গদবখ রনই 

রতরন কী েবলবেন - “In the wake of the pain, economic 
loss and unprecedented global suffering caused by 
COVID-19 pandemic, I am greatly saddened that my 
name and that of Kyoto University have been used 
to spread false accusations and misinformation.” এবক 

্ড়র্রি েোড়ো আি কী েলো রোয়! 

আি এক গুজে িেল, নবভল কবিোনো ভোইিোস উহোন ল্যোেবিেরি 

গথবক অসোেধোনতোেশতঃ রলক কবিবে। গুজেরে প্রথম েড়োন 

সম্ভেতঃ রটিবভন গমোশোি নোবম এক সমোজেজ্ঞোনী ও ভোরজ্করনয়োি 

পপুবলশন রিসো�্ক ইন্সরেরেউবেি সভোপরত। গফব্রুয়োরি মোবসি গশব্ি 

রদবক তোঁি এই ‘Lab escape’ তত্ত্ব রনউইয়ক্ক গপোটি পরত্রকোয় 

প্রকোরশত হয় এেং তোিপি এই তত্ত্ব সোমোরজক মোধ্যবম ভোইিোল 

হবয় রোয়। এই েক্তে্য আিও গজোিোবলো হয় মোরক্কন গসবনেি েম 
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কেবনি সমথ্কবন। গিোনোল্ড রেোম্পও একোরধকেোি ভোইিোস রলবকি 

কথো েবলবেন।  

ভোইিোস ও ে্যোকবেরিয়ো রনবয় গর সে ল্যোবে গবে্ণো কিো 

হয় গসখোবন BSL (Bio Safety Level) টি্যোন্োি্ক অণুসিণ 

কিো হয়। কী কী ধিবণি জীেোনু রনবয় গবে্ণো হবচ্ছ এেং কী কী 

রনিোপত্তোমূলক ে্যেস্ো প্রবয়োজন তোি রভরত্তবত �োি প্রকোি BSL 
িবয়বে। BSL-4 হল সবে্কোচ্ রনিোপত্তো। এই ধিবণি ল্যোবে 

গসইসে রেপজ্নক জীেোনু রনবয় গবে্ণো কিো হয় রোি ভ্যোকরসন 

অনোরেষ্কৃত েো র�রকৎসোি সুবরোগ খুে কম। গরমন ইবেোলো ভোইিোস, 

মোিেোগ্ক ভোইিোস ইত্যোরদ। রেববে গর প্রোয় ৫০রে BSL-4 ল্যোে 

িবয়বে Wuhan Institute of Virology (WIV) হল গসগুবলোি 

একরে। গর গকোনও BSL-4 ল্যোবে কবিোি রনিোপত্তো েলেৎ থোবক। 

ত্লনোয় BSL-1, 2 েো 3 ল্যোবে রনিোপত্তো কম। এইসে ল্যোবে 

তোই কখনও কখনও দুঘ্কেনো ঘবেবে। রকন্তু BSL-4 ল্যোে গথবক 

এমন ঘেনো ঘেোি সম্ভোেনো প্রোয় গনই েলবলই �বল। ক্যোরলবফোরন্কয়ো 

রেবেরেদ্যোলবয়ি এরপবিরমওলরজি প্রবফসি তথো Monitoring 
Emerging Virus Project (PREDICT)-এি রিবিক্টি ি. 

গজোনো মোবজে জোরনবয়বেন – WIV এি সমস্ত কম্কী মোরক্কন ল্যোবে 

প্ররশরক্ষত এেং ওই ল্যোে অরত উচ্ রনিোপত্তোি মোন েজোয় িোবখ, 

তোই এই ভোইিোবসি ল্যোে গথবক েোইবি আসোি তত্ত্ব রিক হবত পোবি 

নো। 

ইবকো গহলথ অ্যোলোবয়ন্স ও রিরজজ ইবকোলরজটি-এি সভোপরত 

ি. রপেোি দোসজোক WIV-গত ১৫ েেি সংক্োমক গিোবগি জীেোনু 

রনবয় গবে্ণো কবিবেন। তোঁি কথোয়, রতরন রনরশ্চত গর এই ভোইিোস 

েোদুড় গথবকই এবসবে, গকোনওভোবেই ল্যোে গথবক রলক কবি 

আবসরন। কলরম্বয়ো রেবেরেদ্যোলবয়ি ভোইিোস রেবশ্জ্ঞ প্রবফসি 

অ্যোবঞ্লো িোসমুবসবনিও একই েক্তে্য – ল্যোে গথবক রলক তত্ত্ব 

অসম্ভে। 

হ্যোঁ এেো রিক গর ২০০৪ সোবল র�বন সোস্ক মহোমোরিি পি উহোবনি 

ল্যোবে েন্যপ্রোণীি কবিোনো ভোইিোস রনবয় গবে্ণো কিো হবচ্ছ। 

রেজ্ঞোনীিো জোরনবয়বেন, ওখোবন গর সে কবিোনো ভোইিোবসি নমুনো 

রনবয় গবে্ণো �লবে তোি সোবথ SARS CoV-2 ভোইিোবসি রেস্তি 

ফোিোক িবয়বে। সেব�বয় কোবেি গর ভোইিোবসি সোবথ সোদৃশ্য পোওয়ো 
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রগবয়বে গসরে হল ইউনোন প্রবদশ গথবক সংগৃহীত েোদুবড়ি কবিোনো 

ভোইিোস রো RaTG13 নোবম র�রনিত। এই নমুনোি সোবথ SARS 
CoV-2 এি পোথ্কক্য িবয়বে ৪ শতোংশ। এেো গজবন ররদ গকউ 

গসই ‘র�নো ্ড়র্রি’ েবল গভবে েবসন তবে রসিরন রেবেরেদ্যোলবয়ি 

SARS CoV-2 গবে্ক এিওয়োি্ক গহোমবসি মতিে্যেো মোথোয় পুবি 

রনন – এই ৪ শতোংশ পোথ্কক্য গবড় ৫০ েেবিি (কমপবক্ষ ২০ 

েেবিি) রেেত্কনগত পরিেত্কবনি ফলশ্রুরত। অথ্কোৎ ভোইিোসরেি 

রনবদনপবক্ষ ২০ েেি লোগবে েোদুড় গথবক মোনুব্ সংক্মণবরোগ্য 

হবয় উিবত। সুতিোং গর ভোইিোস রনবয় এই গসরদন গবে্ণো শুরু 

হল তোি পবক্ষ ল্যোে গথবক রলক কবি গেরিবয় মোনুব্ সংক্মণ 

ঘেোবত সক্ষম হওয়ো অসম্ভে। WHO এই ল্যোে গথবক রলক তত্ত্ববক 

েবলবে – অনুমোনসোবপক্ষ (Speculative)। প্রকৃতপবক্ষ, এই ল্যোে 

রলক তবত্ত্বি সপবক্ষ গকোনও প্রমোণ গনই। আি রোি প্রমোণ গনই তোবক 

রেবেোস কিে গকোন রুরক্তবত? তোই WHO-এি রিবিক্টি গজনোবিল 

গেব্োস আধোবনোম গঘবব্রবয়সোস রথোথ্কই েবলবেন – “We’re not 
fighting an epidemic, we’re fighting an infodemic.” ।  

সম্প্ররত “Sinophobia” নোবম একরে পরিভো্ো গেশ 

গশোনো রোবচ্ছ রোি অথ্ক হল Antichinese sentiment। গরবহত্ 

ভোিতে্্কসহ রেববেি গেরশিভোগ গদবশি মোনুব্ি কোবে র�ন হল 

অপেব্দি গদশ তোই ওই গদশ সম্পরক্কত গর গকোনও গনরতেো�ক 

েোত্কো খুে দ্রুত মোনু্ গ্হণ কবি এেং তো আিও দ্রুত প্র�োবিি 

ে্যেস্ো কবি। কথোয় েবল ‘গ�োিো নো শুবন ধবম্কি কথো’। কবিোনো 

অরতমোরিি গক্ষবত্রও একটু পোবল্ট রনবয় েলো রোয় – Sinophobic-

িো নো শুবন রেজ্ঞোনীবদি কথো! আি তোই আজও গসোশোল রমরিয়োয়, 

এমনরক রকেু সংেোদমোধ্যবমও নবভল কবিোনো ভোইিোস ‘তজে অ্রে’, 

‘প্ররুরক্তগতভোবে রনরম্কত’ রকংেো ‘ল্যোে গথবক রলক’ - এই গুজবেি 

গগবিোবত আেবক আবে! 
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হু েেি আবগ সুকোতি ভট্ো�োর্ক তোি ‘গেোধন’করেতোয় 

রলবখরেবলন,

“মোিী ও মড়ক মন্বতিি, ঘন ঘন েন্যোি/ আঘোবত 

আঘোবত রেনে রভনে/ ভোঙো গনৌকোি পোল/ এখোবন দোরুণ দুঃবখ 

গকবেবে সে্কনোবশি কোল”। 

এখন সোিোরেবে মোিণ ভোইিোবসি কেবল। আমোবদি শহি 

কলকোতোও তো গথবক গিহোই পোয়রন। রকন্তু প্রথমেোবিি মবতো 

মহোমোিী কলকোতোবক গ্োস কবিবে রে্য়েো রিক গসিকম নয়। এি 

মোিী ও মড়ক 

কলকোতোি মহোমোিীি 

ইরতকথো
সপ্তর্্ক গ�ৌধুিী

ে
১৮৯৪ সোবল কলকোতোয় কবলরো ন�োকোবেলোয় বিবকৎসো বিবের
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আবগও েহুেোি মহোমোিীি সোক্ষী গথবকবে কবল্োরলনী। কলকোতোবক 

গকন্দ কবি রব্ররেশিো রখন ভোিতে্্ক শোসন কিবে তখন একোরধকেোি 

মৃত্্য রমরেল গদবখরেল এই শহি।

১৬৯০ সোল নোগোদ গজোে �োন্কক মহোশয় কোরশমেোজোি কুরি গথবক 

কলকোতোয় এবস উপরস্ত হবয়রেবলন, ইচ্ছো রেল কলকোতোবক গকন্দ 

কবি রনবজবদি ে্যেসো েোরণবজ্যি প্রসোি ঘেোবেন। এি আবগ অেশ্য 

দরক্ষণেবঙ্গি রহজরল নোমক স্োবন জোহোবজি গনোঙি গফবলরেবলন। 

রহজরল অঞ্চলরে রেল সমু্ তীিেত্কী এেং গসখোবন মুঘলবদি হোনো 

গদওয়োি সম্ভেনো কম রেল রকন্তু েোধ সোজল গসখোনকোি আেহোওয়ো। 

তোি পোশোপোরশ রুক্ত হবয়রেল পোনীয় জবলি সমস্যো। গকননো কথোয় 

আবে,  ‘একেোি গখবল রহজরল পোরন/রবম মোনুব্ েোনোেোরন’। আজ 

গথবক প্রোয় রতনবশো েেি আবগ নোরক রহজরলি জল স্োবস্্যি পবক্ষ 

খুে ক্ষরতকোিক রেল। জল একেোি গপবে গগবল আি িক্ষো রেল নো। 

তোই সোবহে রিক কিবলন এখোবন থোকো আি রিক হবে নো। রনবজি 

দলেল রনবয় মো্োবজ �বল গগবলন। ইরতমবধ্য ঔিঙ্গবজবেি গনেহধন্য 

ইব্রোরহম খোঁ েোংলোি মসনবদ েসবলন। মুঘলবদি সম্মরত পোওয়োি 

পি �োন্কক রফবি এবলন কলকোতোয়। তখবনো পর্কতি কলকোতো গবড় 

ওবিরন। জোহোবজি গনোঙি গফলবলন গঙ্গোি পোবড় সুতোনুরেবত। রকন্তু 

এখোনকোি আেহোওয়ো সোবহেবদি মোরনবয় রনবত অসুরেধো হল। মৃত্্য 

হল অবনবকি।

ইরতমবধ্য গকবে গগবে গেশ কবয়কেেি। গজোে �োন্কবকিও মৃত্্য 

হবয়বে। ১৭০০ সোবল হ্যোরমল্টন সোবহবেি তথ্য অনুরোরয়, গসই সময় 

কলকোতোয় েসেোস কিবেন এমন ইংবিজবদি সংখ্যো রেল প্রোয় 

১২০০ জন। গসই েেি জোনুয়োরি মোবস ৪৬০ জন সোবহে রেরভনে 

গিোবগ মোিো রোন। (Long, Rev James (1974): Calcutta in the 
Olden Times: Its Localities and Its People; Calcutta: 
Sanskrit PustakBhandar; p.68.)  আদবপ সোবহেিো রক 

গিোবগ আক্োতি হরচ্ছবলন তো রনধ্কোিণ কিবত পোবিনরন তৎকোলীন 

ইংবিজ িোক্তোবিিো। তখন শুধুমোত্র ইংবিজবদি পরিসংখ্যোন পোওয়ো 

রোয়, এি পোশোপোরশ এই শহবিি মোনু্বদি অেস্ো রক হবয়রেল তো 

আমোবদি কোবে পেষ নয়। ১৭১৭ সোবল ফোরুখরশয়োবিি ফিমোন 

হোবত গপবল কলকোতোয় জোঁরকবয় ে্যেসো শুরু কিবলন তোিো। এিপি 

পলোশীি রুবদ্ধি আবগ পর্কতি অেশ্য গকোন তথ্য পোওয়ো রোবচ্ছ নো। 



31

পলোশীি রুবদ্ধ জয়লোবভি পি কলকোতোয় সোবহেবদি দোপোদোরপ 

েোড়বত থোকল। ১৭৫৭ সোবলি ২২ গশ অগোটি লি্ক লিোইভ ইটি 

ইরন্য়োি গকোম্পোরনি কত্কো ে্যোরক্তবদি এক র�রি গলবখন, গসখোবন 

রতরন রথোথ্ক উবল্খ কবিন, “কলকোতোি অেস্ো অত্যতি অস্োস্্যকি। 

এখন দুবগ্ক গসনোবদি িোখবল অবনবকই ‘পো্ো জ্ববি’ মোিো রোবে। 

তোই আরম তোবদি কলকোতো গথবক সরিবয় গদওয়োি রসদ্ধোতি 

রনলোম।” ইরতহোস এেং তথ্য অেশ্য েলবে গসই েেি দরক্ষণেবঙ্গ 

‘পো্ো জ্বি’-এি প্রবকোপ গদখো রগবয়রেল। আক্োতি মোনুব্ি সংখ্যো 

গনহোতই কম রেল নো। আসল ে্যোপোি হল গসই সময় ে্্কোকোবল 

রেরভনে গিোগ গদখো রদত রো গথবক গিহোই গপবতন নো গকোন মোনু্ই। 

আেোি লিোইভ সোবহবেি র�রিি তোরিখেোও রেল গতো ২২ গশ অগোটি 

অথ্কোৎ ে্্কোকোল। এইিকমও গল্প গশোনো রোয় প্ররতেেি নবভম্বি 

মোবসি ১৫ তোরিখ সোবহেিো রমরলত হবতন হোিবমোরনক ে্যোভোবন্ক, 

রো রেল তখনকোি নোমকিো পোনশোলো। অেশ্য এি পশ্চোবত রকেু 

কোিণও রেল। ১৫ নবভম্বি গসখোবন রমরলত হবয় ত্মুল হুবল্োড় 

কিত সোবহেেোেুিো। ভোেখোনো এমন থোকত গর,এেেবিি মবতো গতো 

গেঁব� গগরে। 

পলোশীি পবি ের্োবিি রুবদ্ধ জয়লোভ কিোি পবি গকোম্পোরনি 

ে্যেসো েোরণবজ্যি শ্রীেৃরদ্ধ ঘেবত শুরু কবি। রিক কবয়ক েেবিি 

মবধ্যই এক ভয়োেহ মহোমোিীি সোক্ষী গথবকরেল কলকোতো সহ সমস্ত 

েোংলো। মন্বতিি, রো আমিো কমবেশী ‘রেয়োত্তবিি মন্বতিি’ নোবম 

পরির�ত। এই মহোমোিী রেল মনু্্য সৃষ। ১১৭৬ েঙ্গোদে অথ্কোৎ ১৭৭০ 

খ্ীষোবদে ভোিতে্্ক গদবখরেল সে�োইবত ভয়োেহ দুরভ্কক্ষ।সমসোমররিক 

রেরভনে তথ্য গথবক জোনো রোয় মৃত্্য ঘবেরেল প্রোয় এক গকোরে মোনুব্ি। 

তৎকোলীন গভন্কি গজনোবিল ১৭৭২ রখ্টিোবদে তোি রিবপোবে্ক রথোথ্কই 

উবল্খ কবিন েোংলোি গমোে জনসংখ্যোি এক তৃতীরিোংশ মোনু্ 

মৃত্্যেিণ কবিরেবলন।এি জন্য সম্পূণ্কভোবে দোরয় রেবলন ইংবিজ 

ইটি ইরন্য়ো গকোম্পোরন। তখন েোংলোয় তবেত শোসন ে্যেস্ো �োলু রেল, 

রোি অথ্ক হল প্রশোসরনক ে্যেস্ো থোকল নেোবেি হোবত এেং িোজস্ 

আদোয় ও অথ্কননরতক ে্যেস্ো রনবজবদি তত্ত্বোেধোবন গিবখরেবলন 

ইংবিজিো।  তথ্য অেশ্য েলবে, ১৭৬৮ সোবল আদোয়কৃত িোজবস্ি 

পরিমোণ রেল প্রোয় ১৫.২১ রমরলয়ন েোকো। আেোি এি পোশোপোরশ 

১৭৭১ রখ্টিোবদে গর পরিমোণ িোজস্ আদোয় কিো হয় তো ১৭৬৮ সোবল 
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আদোয়ীকৃত িোজবস্ি গথবক প্রোয় ৫,২২,০০০ েোকো গেরশ রেল। প্রশ্ন 

এখোবনই, ১৭৭০ রখ্টিোবদে ভয়োেহ দুরভ্কবক্ষি পি রিক তোি পবিি 

েেি রকভোবে আদোয় কিো িোজবস্ি পরিমোণ েৃরদ্ধ গপল? এখোন 

গথবক একেো রে্য় পরিষ্কোি হবয় ওবি িোজস্ মুকুে কিো হয়রন। 

তবে দুরভ্কবক্ষি কোিণ রেল রবথষ তোৎপর্কপূণ্ক। পলোশীি রুবদ্ধি উত্তি 

পবে্ক েোংলো গথবক সম্পবদি রনঃসিণ ঘেবত শুরু কবি। রোবক 

ঐরতহোরসকিো ‘Post Plassey Plunder’ েবল র�রনিত কবিবেন। 

ইংল্যোবন্ রশল্প রেলেে ঘেবল পূে্ক ভোিবতি রেস্তীণ্ক অঞ্চল গথবক 

কোঁ�োমোল রেবলবত িপ্তোরন কিো হবত শুরু কবি। এি পোশোপোরশ 

রুক্ত হবয়রেল ইংবিজ ইটি ইরন্য়ো গকোম্পোরনি কম্ক�োিীবদি অসৎ 

ে্যেসো। রেরভনে জরমদোিবদি কোে গথবক প্রচুি পরিমোণ উৎবকো� 

গ্হণ কবি এিো গ্হণ কবিরেল। রনবজবদি িোজবকো্ গশ্ হবত শুরু 

কিবল জরমদোবিিো কৃ্কবদি ওপি অত্যো�োি েৃরদ্ধ কবি। এই সময় 

কলকোতো শহি জুবড় এবজরন্স হোউসগুরলি িমিমো ে্যেসো শুরু হয়। 

এবদি মূল কোজ রেল গকোম্পোরনি কম্ক�োিীবদি অসৎ উপোয় আয় 

কিো অথ্ক ইংল্যোবন্ কম্ক�োিীবদি রনরদ্কষ রিকোনোয় গপ্রিণ কিো। এই 

সমস্ত কোিবণি ফলস্রুপ গর পরিরস্রতি সৃরষ হবয়রেল তো গথবকই 

দুরভ্কক্ষজরনত রে্য়রেি সূত্রপোত ঘবে। এই সময় প্রোকৃরতক রেপর্কয় 

গদখো গদয় রো কৃর্কোবজি ে্যোপক ক্ষরত কবিরেল। রকন্তু ইংবিজ 

ইটি ইরন্য়ো গকোম্পোরন এই পরিরস্রতবতও রনবজি আবখি গগোেোবত 

ে্যস্ত রেবলন। স্তধি হবয় রগবয়রেল েোংলোি জনজীেন। হোহোকোি পবড় 

রগবয়রেল সে্কত্র।

অষোদশ শতোদেীি গকোন এক সমবয় জোহোজ রনবয় কলকোতোয় 

এবসরেবলন জননক ওল্দোজ েরণক। গঙ্গোি পোবড় অসংখ্য নি 

কঙ্কোল গদবখ রতরন এই অঞ্চবলি নোম রদবয়রেবলন ‘গলবগোথো’। িো� 

ভো্োয় এই শবদেি অথ্ক হল নিখুরল। অবনবক আেোি মবন কবিন এই 

‘গলবগোথো’ শদে গথবক ‘কলকোতো’ নোবমি উৎপরত্ত রকন্তু এই েক্তে্য 

রনবয় ে্যোপক মতপোথ্কক্য িবয়বে। উনরেংশ শতবকি ‘ইবম্পরিয়োল 

গগবজবে’ উবল্খ কিো হবচ্ছ, অষোদশ শতোদেীি গকোন এক সময় 

পিপি সোত েেি ধবি কলকোতোয় মহোমোিী হবয়রেল। মৃত্্যেিণ 

কবিরেবলন অসংখ্য মোনু্জন। এমনরক তোবদি দোহ কিোও সম্ভে 

হয়রন তোই গফবল িোখো হবয়রেল গঙ্গোি পোিি জুবড়। হয়ত এই সমস্ত 

নিকঙ্কোল গদবখরেবলন িো� েরণক মহোশয়। 
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অেশ্য এই তবথ্যি রকেুেো হবলও সমথ্কন পোওয়ো রোয় হলওবয়ল 

সোবহে প্রদত্ত এক রেেিণীবত।হলওবয়ল উবল্খ কিবেন, “Every 
seventh year with scarcely any exception, thesmallpox 
rages epidemically in these provinces (Bengal) during 
the months of March,April and May, until the annual 
returning of rains about the middle of June put a stop 
of its fury ... the disease proves universally the most 
malignant confluent kind, from which few either of the 
Indians or the Europeans escaped ... commonly dying 
on the first, second, or third day of eruption” (Jaggi, 
0. P. (1979): Western Medicine in India: Epidemics 
and Other Tropical Diseases; Vol. 12; Delhi: Atma 
Ram and Sons; p.123) 

উনরেংশ শতবকি প্রথমোধ্ক জুবড় গুরেেসতি তোি ভয়োেহ রূপ 

গদরখবয়রেল। ১৮৩০-১৮৫০ সোবলি মবধ্য �োিেোি গুরেেসতি 

গদখো রদবয়রেল এেং প্ররতেোিই প্রোয় ১৬ মোস জুবড় গুরেেসতি স্োয়ী 

হবয়রেল এই শহবি। ১৮৩২-৩৩ সোবলি পরিসংখ্যোন অনুরোয়ী 

প্রোয় ১৬ মোস জুবড় স্োয়ী রেল গুরেেসতি এেং প্রোয় এই গিোবগি 

ফবল মৃত্্য ঘবেরেল ২৮১৪ জবনি। এিপি ১৮৩৭-৩৮ সোবল 

পুনিোয় গুরেেসতি রফবি এবসরেল। এইেোি মৃত্্য হবয়রেল ১৫৪৮ 

জন মোনুব্ি। ১৮৪৩-৪৪ সোবল আবিো ভয়োেহ রূপ গ্হণ কবি 

গুরেেসতি, গসই সময় প্রোয় ৩০০০-এি কোেোকোরে মোনু্মোিো 

রগবয়রেবলন। ১৮৪৪ সোবল জননক স্টুয়োে্ক নোবম এক সোবহবেি 

পরিসংখ্যোন অনুরোয়ী ওই েেি পোক্ক্রেীে রিবপেন্সোরিবত প্ররতরনয়ত 

প্রোয় ২৮০ জন মোনু্ র�রকৎসো কিবত এবসরেবলন এেং এি মবধ্য 

১২ জন আক্োতি রেবলন গুরেেসবতি, (Howe, G. M.(l972): 
Man, Environment, and Disease in Britain: A Medical 
Geography of Britain Through Ages; Barnes and 
Noble Books; p.124.)। ১৮৫০ সোবল গুরেেসতি সে�োইবত 

ভয়োেহ রূপ গ্হণ কবিরেল। ১৮৪৯-৫০ সোবল  মৃত্্য ঘবেরেল প্রোয় 

৬১০০ জবনি। এিমবধ্য ১৮৫০ সোবলি প্রথম রতন মোবসই মৃত্্য 

হয় ৩২২৯ জবনি (Smallpox Commissioners Report 
(1850); Calcutta: Military Orphan Press; p.2.)। 

সমসোমররিক কোবলি পরিবপ্ররক্ষবত এই সংখ্যো রবথষ গুরুত্বপূণ্ক রেল 
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গকননো তখন শহি কলকোতোয় আজবকি মত লক্ষোরধক মোনু্ েসেোস 

কিবতন নো। এই গিোগ মূলত মুর�পোিিো, েউেোজোি এলোকোয় েরিিবয় 

রেল। এি সবঙ্গ রুক্ত হবয়রেল কলুেলো, সুরকয়োস র্রেে, শ্যোমপুকুবিি 

রেরভনে এলোকো। ধীবি ধীবি গুরেেসবতিি প্রবকোপ কমবত থোকল রখন 

এিওয়োি্ক গজনোবিি আরেষ্কৃত ভ্যোকরসন সে্কত্র ে্যেহোি কিো শুরু 

হল।

রকন্তু এখোবনই কলকোতোি েুবক মহোমোিীি েোিিেোিিতি গশ্ হবয় 

রোয় রন। গুরেেসতি শহি কলকোতোয় গরমন দোনো গেঁবধরেল রিক 

তোি পোশোপোরশ কবলিোি প্রবকোপ েৃরদ্ধ গপবত থোবক। লন্বনি ব্রি 

র্রেবেি গকোন এক জবলি পোম্প গথবক গসই এলোকোয় কবলিো েিিোবত 

শুরু কবি। জন গনেো নোমক জননক িোক্তোি গসই পোম্পরে র�রনিত 

কিবত গপবিরেবলন, গকননো লন্বনি রেরভনে হোসপোতোবল কবলিোয় 

আক্োতি গর সমস্ত গিোগীবদি র�রকৎসো হরচ্ছল তোিো প্রবত্যবকই গকোন 

নো গকোনভোবে ব্রি র্রেবেি পোম্পরেি জল পোন কবিরেবলন। এ 

অেশ্য ইংল্যোবন্ি গপ্রক্ষোপে। তবে কলকোতোয় কবলিোি সূত্রপোত 

গদখো রগবয়রেল ১৮১৭ সোল নোগোদ। শুধু তোই নয় ১৮১৭ সোল 

গথবক ১৮২৪ সোল পর্কতি কলকোতোসহ পূে্ক ভোিবতি রেরভনে অংবশি 

মোনু্ কবলিোয় আক্োতি হবয়রেল। এবক্ষবত্র অেশ্য এরপবসন্টোি 

রেল এই শহি। এখোন গথবকই নোরক দরক্ষণ-পূে্ক এরশয়ো ও গসখোন 

গথবক পরশ্চম এরশয়ো, পূে্ক আরফ্কোসহ ভূমধ্যসোগবিি রেরভনে অঞ্চবল 

কবলিো েরিিবয় পবড়রেল। ১৮১৭ রখ্টিোবদে গর কবলিোি অরতমোরি 

প্রথম গদখো রগবয়রেল তোবক েলো হয় ‘ফোটি্ক এরশয়োরেক কবলিো 

প্যোবন্রমক’ েো ‘এরশয়োরেক কবলিো’। রকন্তু আশ্চবর্কি রে্য় ১৮২৪ 

রখ্টিোবদে হিোৎ কবিই কবলিো উধোও হবয় রোয়। এি পশ্চোবত অেশ্য 

একরে কোিবণি কথো উবল্খ কিো হবয়বে। ১৮২৩ সোবলি গশব্ 

কলকোতোয় প্র�ণ্ িোন্ো পবড়রেল। মবন কিো হয় গসই িোন্োি কোিবণই 

১৮২৪ সোবল কবলিোি েোিিোেোরিি েন্ধ হয়। তবে এখোবনই গশ্ নয় 

কবলিো েোিেোি গ্োস কবিবে কলকোতোবক। পুনিোয় ১৮২৬ সোবল 

রবেতীয় কবলিো অরতমোরি শুরু হবয়রেল। এইেোবিও গোবঙ্গয় েবেীপ 

অঞ্চল গথবক েোরণজ্য পথ ধবি কবলিো অন্যোন্য জোয়গোয় েরিিবয় 

পবড়। এই দফোয় কবলিোি আক্মণ ১৮৩৭ সোল পর্কতি অে্যোহত 

রেল। এিপবি ১৮৪৬ সোবল পুনিোয় কবলিোি প্রবকোপ লক্ষ্য কিো 

রোয়। অসংখ্যেোি কবলিো রফবি এবসরেল কলকোতোয়। ১৮৬০, 
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১৮৮১, ১৮৯৩, ১৮৯৯ সোবল কবলিোি প্রবকোবপ অসংখ্য মোনুব্ি 

মৃত্্য হবয়রেল। গেরশিভোগ গক্ষবত্রই সংখ্যোেোও রনধ্কোিণ কিো সম্ভে 

হয়রন। গশ্পর্কতি ১৯২৩ সোবল প্রশরমত হয় কবলিোি প্রবকোপ।

গুরেেসতি, কবলিোি পবি কলকোতো গর ভয়োেহ মহোমোিীি সোক্ষী 

গথবকরেল তোহল গলেগ। ররদ পৃরথেীি গপ্রক্ষোপবেি রদবক নজি গদওয়ো 

রোয় তোহবল েলো গরবত পোবি, সময়েো গমোেোমুরে ভোবে ৫৪১ রখ্টিোদে, 

গর সমবয় প্রথম জোরটিরনয়োন েোইজোনেোইন সোম্োজ্য শোসন কিবেন। 

তোি িোজধোনী রেল কনটিোরন্টবনোপল।  এই সময় এক মোিোত্মক 

মহোমোিী গদখো গদয়, রোিনোম গলেগ। এই গলেবগি ভয়োেহতো এতেোই 

রেল গর এি নোম গদওয়ো হবয়বে জোরটিরনয়োন গলেগ। মোবন একজন 

সম্োবেি নোম মহোমোিীি আবগ েসোবনো হবয়বে। গগোেো ইউবিোপ, 

এরশয়ো, উত্তি আরফ্কো জুবড় মৃবত্যি সংখ্যো রেল প্রোয় ৩০ গথবক 

৫০ রমরলয়ন। প্রোয় দুই শতক ধবি এই মহোমোিী িোজত্ব কবিবে এেং 

গশ্ পর্কতি ৭৫০ রখ্টিোদে নোগোদ উধোও হবয় গগল।এিপি  প্রোয় ৮০০ 

েেবিি ে্যেধোবন আবিক মহোমোিী গদবখরেল আমোবদি পৃরথেী। রোি 

নোম শুনবল শিীি গরন রশউবি ওবি, ব্্যোকবিথ। কনটিোরন্টবনোপবলি 

পতবনি প্রোয় ১০০ েেি আবগ ইউবিোপবক তেনে কবি রদবয়রেল ব্্যোক 

গিথ। এই কনটিোরন্টবনোপবলি পতবনি সময় গথবকই শুরু হবয়রেল 

রগুসরন্ধক্ষবণি রেতক্ক। আজও রো ঐরতহোরসকবদি ��্কোি গকন্দরে্দ।ু 

প্রোয় সহ্োরধক েেি ধবি �লবত থোকো েোইজোনেোইন গিোমোন সোম্োবজ্যি 

পতন ঘবেরেল, রো ইউবিোবপি মোনর�বত্রি সম্পণূ্ক পরিেত্কন কবি গদয়। 

তবে আসল কথো হল এই ব্্যোকবিথবক রনবয়। ব্্যোকবিথ-এি ভয়োেহ 

সংক্মণ সে্কপ্রথম গদখো রোয় ১৩৪০ এি দশবক। রক্রময়োয় অেরস্ত কোফো 

শহবি। ১৩৪৪ সোল নোগোদ গমোঙ্গলিো কোফোবত গজবনোয়োি েরণকবদি 

ে্দি অেবিোধ কিল। নৃশংস গমোঙ্গলিো কোফো ে্দবিি প্ররতবিোধ ভোঙোি 

জন্য গলেবগ মৃত গমোঙ্গল গসনোবদি মৃতবদহ প্রো�ীবিি উপি গথবক কোফো 

শহবি েুবঁড় গফলবত শুরু কিল। রকেুরদবনি মবধ্যই শহি জুবড় গলেগ 

েরিিবয় পিিবতশুরু কবি। ১৩৪৭ সোল নোগোদ কোফো ে্দি গথবক গর 

সমস্ত জোহোজ ইউবিোবপ প্রবেশ কবিবে, গসই সমস্ত জোহোবজি েরণকবদি 

গথবকই ইউবিোবপ েিিোবত শুরু কিল গলেগ। প্রথবম রসরসরল তোিপি 

এবক এবক ইতোরল,গপেন, ফ্োন্স, ইংল্যোন্, অর্রেয়ো, সুইজোিল্যোন্, 

জোম্কোরন, গনদোিল্যোন্এেং ১৩৫০ স্ক্যোরন্বনরভয়ো ও েোরল্টক অঞ্চবল 

গলেগ েরিিবয় পবড়।
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 আমোবদি েোংলোয় সে্কপ্রথমেোবিি মবতো গলেগ গদখো রদবয়রেল 

১৫৭৩ সোবল, গগৌড়-এ। কলকোতোয় অেশ্য গলেবগি প্রবকোপ শুরু 

হয় উনরেংশ শতবকি এবকেোবি গশ্ লবগ্ন, ১৮৯৫ সোবল। হংকং 

গথবক একদল ইংবিজ গসনো কলকোতোয় রফবিরেবলন, তোবদি মবধ্য 

কবয়কজন গলেগ গিোবগ আক্োতি হয় রকন্তু কোউবক মৃত্্যি মুবখোমুরখ 

হবত হয়রন। এই ঘেনোি েেি রতবনক পবি ১৮৯৮ সোবলি এরপ্রল 

মোবস গলেগ েিিোবত শুরু কবি। অেশ্য মবন কিো হয় ১৮৯৫ সোবলি 

ঘেনোি সবঙ্গ এই ঘেনোি গকোন গরোগসূত্র রেল নো। ১৮৯৮ সোবলি 

এরপ্রল মোবসি মোঝোমোরঝ গঙ্গোি পোবে্কেত্কী ৭ নম্বি ওয়োবি্কি গকোন 

এক েোপোখোনোি আবশপোবশ প্রচুি ইদুি মবি থোকবত গদখো রোয়। 

এই ঘেনোি ৩-৪ রদবনি মবধ্যই ওই এলোকোি পোবে্কেত্কী অঞ্চবলি 

গলোকজন গলেগ গিোবগ আক্োতি হয়। শ্যোমপুকুি, কুমোিটুরল, 

েিিেোজোি, গেরনয়োপুকুি প্রভৃরত অঞ্চবল দ্রুত সংক্মণ েরিিবয় 

পবড়। রব্ররেশ সিকোবিি পক্ষ গথবক সিকোরিভোবে ৩০গশ এরপ্রল 

গলেগ গিোবগি সংক্মবণি কথো গঘো্ণো কিো হয়। এিপি এই শহি 

গদবখরেল মৃত্্য রমরেল। তৎকোলীন রেরভনে পত্র-পরত্রকোয় কলকোতোি 

অেস্ো ত্বল ধিো হবয়রেল। কলকোতো গেবড় তরল্পতল্পো গুরেবয় �বল 

গরবত থোবকন অসংখ্য মোনু্। এমন গুজে েিিোবনো হবয়রেল গর, 

গলেগ গিোবগ আক্োতি হবল হোসপোতোবল রনবয় রগবয় তোবক ইনবজকশন 

প্রবরিোগ কবি গমবি গফলো হয়। রখন কলকোতোয় গলেগ মোিোত্মক আকোি 

গ্হণ কিবত শুরু কবিবে গসই সময় স্োমী রেবেকোন্দ দোরজ্করলবঙ 

রেবলন। তৎক্ষণোৎ কলকোতোয় রফবি এবস রনবজি রশ্্যবদি রনবয় 

রেরভনে দরি্ েরস্তবত গলেগ আক্োতিবদি গসেোয় রনবজবদি রনবরিোরজত 

কিবলন। পরিরস্রত এমন হবয়রেল রেবেকোন্দ রিক কবিরেবলন 

গেলুিি মি-এি জন্য রনধ্কোরিত জরম রেরক্ কবি গসখোন গথবক প্রোপ্ত 

অথ্ক রদবয় গলেগ গিোগীবদি গসেো কিবেন রকন্তু গশ্ পর্কতি তোবক জরম 

রেরক্ কিবত হয়রন। সমসোমররিককোবলি একজন প্রখ্যোত িোক্তোি 

রেবলন িোধোবগোরে্দ কি। রতরন একসময় উবল্খ কিবেন, ‘একরদন 

ত�বত্রি মধ্যোবনি গিোগী পরিদশ্কনোবতি গৃবহ রফরিয়ো গদরখলোম, বেোিপবথ 

ধুরলধূসি কোষ্োসবন একজন য়ুবিোপীয় মরহলো উপরেষো। উরনই ভরগনী 

রনবেরদতো।’ আসবল ভরগনী রনবেরদতো রনবজও রেবেকোনব্দি সবঙ্গ 

গসেোয় রনবরিোরজত হবয়রেবলন। তৎকোলীন সিকোি একরে ‘গলেগ 

করমশন’ গিন কবিরেবলন। এই করমশবনি রিবপোবে্ক েলো হবয়রেল 
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(‘Plague Report’ 1898 - 1908) ১৯০১ সোবলি গসনশোবস 

অনুরোয়ী কলকোতোয় গর সংখ্যক জনগণ েসেোস কিবতন তোি ৬.৪% 

মোনু্ গলেগ গিোবগ আক্োতি হবয়রেবলন, শুধু তোই নয় রত সংখ্যক 

মোনু্ আক্োতি হবয়রেবলন তোবদি মবধ্য ৯৪% মোনুব্ি মৃত্্য হবয়রেল 

(Pearse, T. F. (1908): Report on Plague in Calcutta- 
for the year ending 30th June, 1908; Calcutta: Bengal 
Secretariat Press.)। এই পরিসংখ্যোনই েুরঝবয় গদয় গলেগ গিোগ 

কতেো ভয়োেহ রূপ ধোিণ কবিরেল। ১৯১১ সোবলি গসনশোবস 

লক্ষ্য কিো রোয় কলকোতোি জনসংখ্যো েৃরদ্ধ পোয়রন। তোি একমোত্র 

কোিণ জন্ম- মৃত্্যহোি সমোন রেল। গলেগ, কোলোজ্বি, কবলিো, কুষ্ 

ম্যোবলরিয়োয় প্রচুি মোনুব্ি মৃত্্য হবয়রেল। রেজ্ঞোনী জগদীশ�ন্দ েসু 

একসময় গলেগ গিোবগি ভয়োেহতো রনবয় র�রি রলবখরেবলন িেীন্দনোথ 

িোকুিবক। গসই র�রিবত রতরন উবল্খ কবিন, “পলোতক গলেবগি 

অনুগ্বহ। আমোি একজন ভৃত্য েুরে লইয়ো একরদন েিিেোজোি 

রগয়োরেল। গসখোন হইবত আরসয়ো একরদন পবিই গলেগ হয়। আি 

৩০ ঘণ্োি মবধ্য মৃত্্য। েোরিি েোরিিয়ো উক্ত রিকোনোয় আরে- কতরদন 

পলোয়ন �রলবে জোরন নো।” স্য়ং িেীন্দনোথ িোকুি গলেগ গিোবগি জন্য 

হোসপোতোল ততিীি কোবজ রনবরিোরজত হবয়রেবলন। গসই সময়কোি 

েীভৎসতোি রূপ গদবখ রিক থোকবত পোবিনরন রতরন। িেীন্দনোথ 

রলবখবেন, “ম্যোবলরিয়ো-গলেগ-দুরভ্কক্ষ গকেল উপলক্ষমোত্র, তোহোিো 

েোহ্য লক্ষণমোত্র - মূল ে্যোরধ গদবশি মজ্োি মবধ্য প্রবেশ করিয়োবে।” 

 গলেবগি পি কলকোতো সোক্ষী গথবক রেল ইনফ্লুবয়ঞ্ো জ্ববিি। 

কলকোতোয় অেশ্য এই জ্বিবক েলো হত ‘Bombay fever’। ১৮৯০-

এি দশবক প্রথম গেোবম্ব শহবি ইনফ্লুবয়ঞ্ো জ্ববিি প্রবকোপ েরৃদ্ধ পোয়। 

প্রথম রেবেরুদ্ধ গশ্ হবল একেোি নয় রতন রতনেোি ইনফ্লুবয়ঞ্ো গ্োস 

কবিরেল কলকোতোবক।  প্রথমেো রেল ১৯১৮ সোবলি জুন মোবস, রো 

গমোেোমুরে ভোবে জুলোই মোস পর্কতি �বলরেল। এিপবি ওই েেবিি 

অবক্টোেি মোবস পুনিোয় ইনফ্লুবয়ঞ্ো জ্বি রফবি আবস এেং এবক্ষবত্র 

পবিি েেি জোনুয়োরি মোস পর্কতি এই জ্বি তোি ভয়োেহতো গদরখবয়রেল। 

কলকোতোয় ইনফ্লুবয়ঞ্ো জ্বি গশ্েোবিি মত লক্ষ্য কিো রোয় ১৯১৯ 

সোবলি গম মোবস রকন্তু এই সময় ইনফ্লুবয়ঞ্োি প্রবকোপ পূবে্কি মত 

অতেো ভয়োেহ রেল নো। পৃরথেীি গপ্রক্ষোপবে গমোে জনসংখ্যোি এক-

তৃতীরিোংশ মোনু্ এই গিোবগ আক্োতি হবয়রেল। রকন্তু এি এরপবসন্টোি 

গকোথোয় রেল তো রনবয় অেশ্য মতপোথ্কক্য িবয়বে। অবনবকই এই 
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ইনফ্লুবয়ঞ্োবক পে্যোরনশ ইনফ্লুবয়ঞ্ো রহবসবে র�রনিত কবি থোবকন। 

কলকোতোয় ইনফ্লুবয়ঞ্োি প্রবকোপ সম্পবক্ক আবলো�নো কিবত রগবয় 

অত্ল সুি তোি ‘শতোদেীি প্ররতধ্রন’ গ্বন্ উবল্খ কবিরেবলন, এত 

মোনুব্ি মৃত্্য ঘবেরেল শ্মশোবন দোহ কিো জোয়গো পোওয়ো রোয়রন। গঙ্গোি 

পোিি জুবড় সোরি সোরি মৃতবদহ িোখো হবয়রেল। অথ্কোৎ এই গিোবগি 

ভয়োেহতো গর মোিোত্মক রেল তো রনবয় সংশবয়ি গকোবনো অেকোশ থোবক 

নো।

১৯৩৪ সোল, কলকোতোয় আবিো এক নত্ন গিোগ গদখো রদল। 

আমোবদি শহবিি গলোকজন এই গিোবগি নোম রদবয়রেল রঝনরঝরনয়ো 

গিোগ। িোক্তোরি পরিভো্োয় এই গিোবগি নোম রক তো জোনো রোয়রন। 

এই গিোগ রেল এক অদ্ভুত প্রকৃরতি, িোস্তো রদবয় গহবঁে গরবত গরবত 

শিীি রঝনরঝন কবি উিল। ধপ কবি িোস্তোয় পবড় গগল এেং 

রখন আবশপোবশি গলোকজন তোবক গতোলোি জন্য এরগবয় আসবতন 

ততক্ষবণ গসই ে্যরক্তি মৃত্্য হবয় গগবে। কলকোতোি অেস্ো এমন 

হবয়রেল মোনু্জন ঘি গথবক েোইবি গেবিোবল পবকবে একরে র�িকুবে 

রনবজি নোম রিকোনো রলবখ িোখবতন, পোবে িোস্তোয় মৃত্্য ঘেবল রোবত 

েোরিিি গলোকজন খেি পোয় কোিণ তখন গতো আজবকি মত হোবত হোবত 

গমোেোইবলি �ল রেল নো েো পবকবে পরি�য় পত্র িোখোও থোকত নো। 

 এিপি কলকোতো গদবখরেল আবিো এক মন্বতিি, রো ইরতহোবস 

‘পঞ্চোবশি মন্বতিি’ নোবম খ্যোত। ১৩৫০ েঙ্গোদে অথ্কোৎ ১৯৪৩ রখ্টিোবদে 

সমগ্ েোংলো জুবড় দুরভ্কক্ষ গদখো রদবয়রেল। অেশ্য এই দুরভ্কক্ষ মনু্্য 

সৃষ। রবেতীয় রেবেরুদ্ধ �লোকোলীন খোদ্যশবস্যি অভোে মোিোত্মক আকোি 

গ্হণ কবি। ইরতমবধ্য জোপোরন তসন্যেোরহনী মোয়োনমোি দখল কবিরেল। 

ইরতহোস আেোি েলবে েোম্কো েো আজবকি মোয়োনমোি গথবক তৎকোলীন 

সমবয় �োল আমদোরন কিো হত। রকন্তু এখোবনও প্রশ্ন িবয়বে। সমগ্ 

েোংলো জুবড় গর পরিমোণ �োল উৎপোরদত হত, তো রনঃসব্দবহ েোংলোয় 

েসেোসকোিী জনগবণি জন্য পর্কোপ্ত রেল। অবনবক আেোি এই দুরভ্কবক্ষি 

জন্য তৎকোলীন রব্ররেশ প্রধোনম্রিী উইনটিন �োর�্কলবক দোয়ী কবি 

থোবকন। কোিণ তোি ভ্োতি নীরতই এই দুরভ্কবক্ষি জন্য দোয়ী রেল েবল 

মবন কিো হয়। আসবল রবেতীয় রেবেরুবদ্ধ অংশগ্হণকোিী গসনোেোরহনীি 

জন্য সিকোি প্রচুি পরিমোণ খোদ্যশস্য মজুত কবিন। এি ফবলই সমগ্ 

েোংলো জুবড় খোদ্যশবস্যি হোহোকোি পবড় রোয়। ভোিবত অেস্োনিত 

রব্ররেশ আরধকোরিকিো রব্রবেবনি প্রধোনম্রিীি কোবে খোদ্যশবস্যি জন্য 

েোিেোি আবেদন কিবলও গসই রদবক রতরন কণ্কপোত কবিনরন েবল 
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একোরধক ঐরতহোরসক মত ে্যক্ত কবিবেন। সমসোমররিককোবলি রেরভনে 

পরিসংখ্যোন গথবক জোনো রোয় প্রোয় কলকোতোসহ সোিো েোংলো জুবড় 

৩০ লক্ষ মোনু্ মৃত্্যেিণ কবিরেল এই দুরভ্কবক্ষ। সোমোন্য খোদ্যশবস্যি 

জন্য রোিো কলকোতো অরভমুবখ িওনো হবয়রেবলন, তোবদি মবধ্য 

অবনবকই মোঝপবথ মৃত্্যেিণ কবি। এই ভয়োেহ দুরভ্কক্ষ মোনেজোরতবক 

�্যোবলবঞ্ি মুবখ দোড় করিবয়রেল। গসরদবনি শহি কলকোতো গদবখরেল 

খোবদ্যি অভোবে সোরি সোরি মোনুব্ি লোশ সে্কত্র েরড়বয় থোকবত।

এিপি ভোিতে ্্ক স্োধীন হবয়বে। গদবশ গরমন নত্ন সিকোি 

স্োপন হবয়বে রিক তোি পোশোপোরশ আমোবদি িোবজ্যও এক নত্ন 

সিকোি স্োরপত হবয়রেল। স্োধীনতোি পবিও েোংলোয় দুরভ্কক্ষ গদখো 

রোয়। খোদ্যশবস্যি দোরেবত আব্দোলন হবয়রেল সোিো েোংলো জুবড়। 

সে্কত্র খোদ্যশবস্যি জন্য এক হোহোকোি সৃরষ হবয় রোয়। েোমপন্ীবদি 

গনতৃবত্ব গ্োম গথবক লক্ষ লক্ষ মোনু্ কলকোতোি রদবক িওনো হবয়রেল 

রনবজবদি হবকি দোরেবত, খোবদ্যি দোরেবত। সোলেো ১৯৫৯, আি 

রদনেো ৩১ গশ আগটি.................. 

 েোরকেো আমোবদি সকবলি জোনো। 
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উ গকউ এমন ভোে কিবেন গরন পৃরথেীবত গকোবনোরদন 

কবিোনো ভোইিোস রেল নো। ররদ আবমরিকোি 

গপ্ররসবিন্ট রেোম্প এই ভোইিোসবক ‘�োয়নো ভোইিোস’ 

েবল নোমোরঙ্কত কবিন তোহবল িোম, শ্যোবম রক ত্রুরে েলুন। রেোম্প গর 

জোনবতন নো একথো েলবেো নো। গজবনশুবন একরে গদশ েো জোরতবক 

গদো্োবিোপ কিো এবদি স্ভোে। 

কবিোনো কথোরেি অথ্ক হল ‘মুকুে’। এই ভোইিোবসি উপবিি 

আস্তিবণি গপ্রোরেন এেং রকেুেো ফ্যোে মুকুবেি মবতো সরজ্ত থোবক। 

আপরন আরম এই মুকুে গদখবত পোবেো নো। ভোইিোবসি আকোি এতই 

ক্ষু্ গর সোধোিণভোবে আমোবদি রেজ্ঞোনোগোবি গর মোইবক্োবস্কোপ থোবক 

তোবত এই পদোথ্ক গদখো রোয় নো। গদখবত হবল �োই রেবশ্ ধিবনি 

মোইবক্োবস্কোপ রোি নোম ইবলকরেন মোইবক্োবস্কোপ। এই মোইবক্োবস্কোবপ 

আবলোি ে্যেহোি হয় নো এেং গস জোয়গোয় হয় ইবলকরেন ে্যেহোি। 

অন্ধকোবি েন্ধঘবি 
থোকবেো নো

তপন রমশ্র

গক
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আজকোল আিও উনেত পদ্ধরত েো ইবলকরেন গেোবমোগ্োরফি ে্যেহোি 

কবি আিও ভোবলো কবি ভোইিোবসি েরে পোওয়ো রোয়।

হিোৎ একরে ভোইিোবসি আক্মবণ েত্কমোন রেজ্ঞোন গবে্ণো 

রেধ্স্ত হবয় গগবে েবল রোঁিো মবন কবিন তোঁবদি একটু ভুল হবচ্ছ। 

পৃরথেীি রকেু মোনু্ আবেন রোিো রেজ্ঞোবনি পদ্ধরতি রেবিোধী রকন্তু 

প্ররুরক্ত ে্যেহোবি রপেপো হন নো। এিো এই অন্ধকোিময় দুঃসমবয়ি 

স্োরয়ত্ব �োন। অন্ধকোবি ররদ অবনক মোনু্ রভত হবয় েন্ধ ঘবি 

থোবকন তোহবল অবনক কোলোকোনুন েলেৎ কিো রোয়। অন্ধকোবিি 

কোিণ হল একরদবক সরিক তথ্য নো পোওয়ো এেং অন্যরদবক ভবয়ি 

েোতোেিণ। িোষ্ট্রশরক্ত এই ভবয়ি অবপক্ষোয় থোবক। ভবয়ি আেবহ 

গকমন স�ত্িভোবে গদবশি স্রনভ্কিতো মৃত্্যঘণ্ো গদবশি প্রধোনম্রিী 

ও অথ্কম্রিী েোরজবয় রদবলন তো েুঝবত আমোবদি অসুরেধো হয় নো।

২০০৩-এ SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome) কবিোনো ভোইিোস �ীবনি গুয়োঙিঙ গথবক শুরু হয়। 

২০১২ সোবল দরক্ষণ আিে অঞ্চবল MERS (Middle East 
Respiratory Syndrome) কবিোনো ভোইিোবসি সংক্মণ েরড়বয় 

পবড়। কখনও েোদুড় আেোি কখনও গৃহপোরলত উে গথবক ভোইিোস 

মোনেবদবহ েড়োবনোি খেি পোওয়ো রোয়। এই ভোইিোসগুরলবক 

রথোক্বম SARS-COV এেং MERS-COV েবল র�রনিত কিো 

হয়। ১৯৯৮ সোবল মোলবয়রশয়োবত রনপো (Nipah) এরশয়োি গেশ 

কবয়করে গদশবক সংক্মবণ ে্যরতে্যস্ত কবি গতোবল। এই ভোইিোস 

ও শুকি ইত্যোরদ প্রোণী গথবক সংক্োরমত হয়। HIV (Human 
Immunodefilucy Virus) গকোবনো এক সমবয় পরশ্চম আরফ্কো 

গথবক রশম্পোরঞ্ি মধ্যরদবয় মোনুব্ি গদবহ সংক্রমত হয়। এখন 

আবমরিকোয় এই ভোইিোবসি সংক্মণ সে্কোরধক। অতীবত অবনক 

গিোগ সুদূি ইউবিোপ গথবক ভোিবত সংক্রমত হবয়বে। ভোইিোবসি 

গকোবনো জোত গনই, গদশ গনই, েো স্োন গনই। তোই গকোবনো একরে 

ভোইিোবসি জন্য রোিো একরে গদশবক দোয়ী কবি, েো রেবে স্োস্্য সংস্ো 

(WHO)-ি মবতো প্ররতষ্োনবক নড়েবড় কিোি গ�ষো কবি তোবদি 

মুবখ রেবে মোনেতো গতো দূবিি কথো, রেবেোতীত েোজোি ে্যেস্োও গকেল 

মুনোফোি জন্য অথ্কেহ।

পৃরথেীি প্রখ্যোত র�রকৎসো রেজ্ঞোবনি গবে্ণো পরত্রকো এেং 

তোি সবঙ্গ তজেপ্ররুরক্ত রেজ্ঞোনী, ভোইবিোলরজ ইত্যোরদি গবে্কিো 
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তবথ্যি আদোন প্রদোন ও সংহরতি জন্য আবেদন কিবেন। এমন 

একরে রেখ্যোত গবে্ণো পরত্রকো হল ‘‘গন�োি গমরিরসন’’ (Nature 
Medicine)। পরত্রকোরে পৃরথেীি সমস্ত গবে্কবদি কোবে আহ্োন 

জোরনবয়বে গর গরখোবন রোঁিো এই সংক্োতি গবে্ণো কিবেন তোি তবথ্যি 

আদোনপ্রদোন রতশীঘ্র সম্ভে করুন। আবেদনরেবত রেববেি রেরভনে 

গদবশি প্রোয় ১২৫রে গুরুত্বপূণ্ক গবে্ণো প্ররতষ্োন স্োক্ষি কবিবে। 

পরত্রকোরেি মধ্য রদবয় রেজ্ঞোনীবদি এই আহ্োন িোষ্ট্রনোয়কবদি কবঠে 

ধ্রনত হয় নো গকন?

ল্যোন্ গসে পরত্রকোি উপরিরলরখত প্রেন্ধরেবত গর তথ্য প্রকোরশত 

হবয়বে এই অবথ্ক গবে্কবদি কোবে গুরুত্বপূণ্ক। উহোবন ৪১ জন 

গিোবগি উপি গবে্ণো কবি রেজ্ঞোনীিো এই তথ্যভোণ্োি ততরি 

কবিবেন। গবে্কিো েলবেন এবদি মবধ্য ২৭ জন সিোসরি হুনোন 

রস ফুে মোবক্কবেি সবঙ্গ রুক্ত রেবলন। তোই এই তবথ্যি   রভরত্তবতই এই 

েোজোি ১লো রিবসম্বি গথবক েন্ধ কবি গদওয়ো হয়। গিোগীবদি সোধোিণ 

সমস্যো রেল রনউবমোরনয়ো। এই ৪১ জবনি মবধ্য ৬ জবনি মৃত্্য 

হয় এেং েোরকিো সুস্ হবয় ঘবি রফবি রোয়। তবে এই গবে্ণোপবত্র 

2019-nCOV অথ্কোৎ েত্কমোবনি কবিোবনো গিোবগি রনিোমবয়ি 

রনরদ্কষ পদ্ধরত েলো সম্ভে হয়রন।

ল্যোনবসে আি একরে আবেদনও প্রকোশ কবিবে গত ১৮ই 

গফব্রুয়োরি ২০২০-গত। আবেদনরে রেবেেোসীবদি কোবে। আবেদনরে 

স্োক্ষি কবিবেন আবমরিকো, জোম্কোরন, গপেন, রব্রবেন, অব্রেরলয়োসহ 

পৃরথেীি আিও কবয়করে গদবশি রেজ্ঞোনী, গবে্কিো। ওঁিো শুরু 

কিবেন “We sign this statement in solidarity with 
all scientists and health during the challenge of the 
COVID-19 outbreak.” পৃরথেী সমস্ত গদবশি সোমবনি সোরিি 

রেজ্ঞোনীবদি �ীন গদবশি র�রকৎসক ও রেজ্ঞোনীবদি রেবে স্োস্্যিক্ষোি 

প্ররত ওঁবদি অেদোবনি জন্য সংহরত জ্ঞোপবনি েোত্কো এক গুরুত্বপূণ্ক 

সংহরত। রখন আমোবদি গদবশি প্রধোনম্রিী “Social distancing” 

সোমোরজক রেরচ্ছনেতোি কথো েলবেন তখন সংহরতি েোত্কো রদবচ্ছন 

রেজ্ঞোনোিো। তোঁিো আিও েলবেন এই ভোইিোস (COVID 19)-
এি গবে্ণোগোবি ততরি গকোন জীেোনু নয় েিং প্রোকৃরতক রনয়বম 

সৃষ। তোঁবদি ভো্োয় ‘‘Conspiracy theory do not but create 
fear, remorse and prejudice that jeopardise our global 
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collaboration’’ গকোন এক গদবশি ্ড়র্রি েো অরভসরন্ধমূলক 

কোবজি তত্ব রেববেি গবে্ক রেজ্ঞোনীবদি মবধ্য সংহরতি পরিবেশবক 

নষ কবি। ফবল তোঁবদি আহ্োন এধিবণি গুজে েজ্কনীয়।

অত্যতি ক্ষু্ অেয়বেি জন্য ভোইিোস রনবয় আমোবদি জ্ঞোন 

সীরমত। জীে রেেত্কবনি ভোইিোবসি ভূরমকো কবতোেো তো পেষ নো 

হবলও জীেসৃরষি আরদম অেস্োয় গর ভোইিোস অেস্োন কিবতো গস 

রে্বয় সব্দহ গনই। ভোইিোবসি গকোন গকো্ গনই, রেপোক রক্য়ো গনই 

অথ্কোৎ তোি খোদ্য, জল, অরর্বজন েো প্রজনবনি জন্য জীেন সঙ্গী।

অরধকোংশ ভোইিসই ‘host speufir’ অথ্কোৎ রনরদ্কষ একরে েো 

কবয়করে জীবেি মবধ্য গেঁব� থোবক। একরে জীরেত গকোব্ি েোইবি 

গস মৃতেৎ আ�িণ কবি এেং কবয়ক ঘণ্ো েো কবয়করদন সরক্য় 

থোকবত পোবি। একেোি উপরুক্ত জীেবকো্ গপবল কবয়ক ঘণ্ো েো 

কবয়ক রদবনি মবধ্য অসংখ্য হবয় গরবত পোবি। এই গদবহ মূলত 

গপ্রোরেন এেং একরে রনউররেক অ্যোরসি গরমন রি এন এ েো আি 

এন এ থোবক। কবিোনো ভোইিোবসি গক্ষবত্র আি এন এ হল প্রোণ 

গভোমিো রোি উপি গপ্রোরেবনি আেিণ থোবক। এই গপ্রোরেবনি ফোঁবক 

ফোঁবক রকেুেো ফ্যোে থোকোয় আমিো সোেোন রদবয় হোত ধুবল হোবতি 

ভোইিোবসি গিন গভবঙ্গ মৃত্্য হয়। অথ্কোৎ রনর্রিয় হবয় রোয়। জীেবনি 

একমোত্র গর গুণ এি মবধ্য আবে তো হল উপরুক্ত জীেবকো্ গপবল 

তোি মবধ্য আরধপত্য স্োপন কবি রনবজি মবতো লক্ষ গকোরে ভোইিোস 

ততিী কিোি ক্ষমতো। গরবহত্ রজবনি মবধ্য থোকো তথ্য (genetic 
information) গস সরিক ভোবে েহন ও তোি অসংখ্য প্ররতরলরপ 

ততরি কিবত পোবি তোই জীেবনি জোবল (web of life) এরে একরে 

অরেবচ্ছদ্য অংশ। গরবহত্ ভোইিোবসি গকোন রেপোক রক্য়ো গন  ই তোই 

তোি গদবহ ‘অ্যোরন্টেোবয়োরেক’-এি মোধ্যবম রে্ ঢুরকবয় গমবি গফলোি 

উপোয় গনই। অ্যোরন্ট ভোইিোল গর সময় ঔ্ধ ততরি হবচ্ছ তো মূলত 

প্ররতরলরপ ততিীি প্ররক্য়োবক ে্যোহত কিো। এই কোজ গতমন দক্ষ 

ভোবে এখনও কিো রোয়রন। তো  ই একমোত্র ভিসো প্ররতব্ধক ততরি 

কিো।

দীঘ্করদন ধবি আি এন এ ভোইিোস গরমন  COV েো কবিোনো 

ভোইিোস সম্পবক্ক গবে্ণো পৃরথেী জুবড় �লবে। উহোবনি ভোইবিোবপোরজ 

গবে্ণোগোবিও �লরেল। তবে গকবিোনো ভোইিোস মোবনই গকোরভি-

১৯ সম্পবক্ক কোজ �লরতল তো নয়।  SARS এেং MERS সম্পবক্ক 
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একোজ রেবেজুবড় �লরেল তোি েহু প্রমোণ পোওয়ো রোয়। ২০১১ সোবল 

Pubmed  নোবম এক রেবেরেখ্যোত পরত্রকোয় আবমরিকোি ন্যোসরভল 

এি এক রেবেরেদ্যোলবয়ি গবে্কিো কবিোনো ভোইিোস-এি আি এন 

এ প্ররতরলরপ ততরিি প্ররক্য়োি উপি রনয়্রিবণি গবে্ণোলধি রকেু ফল 

প্রকোশ কবিন। আিও অবনক কোজ রেবেজুবড় হয়। গমোদিো কথো হল 

ভোইিোস রেবশ্ কবি কবিোনোি মবত ইনফ্লুবয়ঞ্ো ভোইিোবসি আি এন 

এন প্ররতরলরপ ততিীি সময় অসংখ্য ভুল হয়। রি এন এ প্ররতরলরপ 

ততিীি সময় গকোব্ি মবধ্য প্রুফ রিরিং-এি ে্যেস্ো থোবক। রকন্তু 

এই আি এন এ-ি গক্ষবত্র তো থোবক নো। ফবল এই ভুলভ্োরতিগুরল 

গশোধিোবনোি ে্যেস্োও থোবক নো। প্ররতরনয়ত আি এন এ ভোইিোবসি 

মবধ্য রজবনি হিোৎ পরিেত্কন েো রমউবেশন (Mutation) হবয় 

�বলবে। এিমবধ্য এমন রকেু রমউবেশন ঘবেরোয় রো সোস্ক, মোস্ক েো 

গর গকোন ইন্ ফ্লুবয়ঞ্ো। ভোইিোসবক গকোরভি-১৯ এি মবতো ভয়ঙ্কি 

ভোইিোবস পরিণত কিবত পোবি।

২০১৭ সোবল ইভলু্যসন (Evolution) পরত্রকোয় এক গবে্ণো 

প্রেবন্ধ পরিবেশ ও আেহোওয়ো পরিেত্কবনি সবঙ্গ ভোইিোবসি 

রমউবেশবনি রমল অথ্কোৎ ধনোত্মক সম্পক্ক খুঁবজ পোওয়ো রোয় 

(Dynamics of Molecular evolution in RNA Virus 
populations depend on Sudden Versus gradual 
environmental change) [গলখক গমোবল্ক এেং েন্কি]। অথ্কোৎ 

জলেোয়ু পরিেত্কন, রেবশ্ কবি রেবে উষ্োয়ন রনয়্রিণ এক গুরুত্বপূণ্ক 

রে্য়।

কবিোনোি অন্ধকোি আসবল আমোবদি মবনি। শুধু গৃহের্দ হবয় 

গথবক সোমোরজক দূিত্ব েোরড়বয় গফলবলই সমস্যোি সমোধোন হবে 

নো। সতক্কতোি সবঙ্গ পরিবেশ িক্ষোি লড়োই আমোবদি লড়বত হবে। 

পরিবেশ িক্ষোি লড়োই েোজোিী অথ্কনীরত ও প্রোকৃরতক সম্পবদি 

আরদম লুবিি রেরুবদ্ধ লড়োই। এই িোষ্ট্রশরক্ত �োয় অন্ধকোি রজইবয় 

িোখবত। তোই দীঘ্কোরয়ত লকিোউন এেং উবপরক্ষত জনস্োস্্য ে্যেস্োি 

উপবি িোষ্ট্র এখন রনভ্কিশীল। েোমপন্ো তোই ে্যরতক্ম।
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রত্রি অন্ধকোবিি গিশ এখনও গরন রিক মবতো কোবেরন। 

�োরিরদক ঘন কুয়োশোয় েোকো পবড় আবে। তোিই সোমোন্য 

আেিণ সরিবয় গতংনোদো গ্োবম সবে গরন গভোবিি 

একেো অপেষ আবলো গদখো রদবয়বে। প্রকৃরতিও এখনও গরন ঘুম 

ভোবঙরন। গস গরন িোবতি কোঁথো গোবয় এখনও গভীি ঘুবম আচ্ছনে। 

পোরখবদি অেস্ো অেশ্য তো নয় — অবনকক্ষণ আবগই তোবদি 

ঘুম গভবঙ গগবে। ঘুম ভোঙো গ�োবখ তোিো গরন রকর�ি রমর�ি কবি 

গিবক উিবে, রকন্তু এখনও েোসো গেবড় েোি হয়রন। এই সময়বকই 

গতংনোদো কথো
গসৌম্যশঙ্কি েব্দ্যোপোধ্যোয়

িো
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গেোধহয় উ্ো েবল — েবল িোবক পোরখ নো েোবড় েোসো, গসই হল 

আসল ঊ্ো!

এই ঊ্োকোল রকন্তু গেরশক্ষণ স্োয়ী হয় নো। রকেুক্ষণ পবিই 

অপেষ আবলো একটু পেষ হবয় পৃরথেীবত এক আশ্চর্ক নীল িঙ 

েরড়বয় গদয়। পোরখিোও সে এক সোবথ কলিে কবি আকোবশ িোনো 

গমবল। িোস্তোি ধোবিি গোেগুবলো সে রতিরতরিবয় মোথো গদোলোয়। 

প্রকৃরত গরন এেোবি আড়বমোড়ো গভবঙ রেেোনো গে  গড় গন  গম আবস। 

নীল আবলোবক গপেবন গফবল পুে আকোশ একটু একটু কবি লোল 

হবয় ওবি। ভুেোন পোহোবড়ি আড়োল গথবক হিোৎই লোল গগোলোি মবতো 

নেীন সূর্ক গেরিবয় আবস। তোিই িক্ত িোঙো আবলোবত সে রকেু রমবল 

রমবশ গরন একোকোি হবয় রোয়। িোবতি জড়তো কোরেবয় গতংনোদো 

গ্োমও আেোি গজবগ উবি নত্ন একেো রদবনি সূ�নো কবি!

তবে আজ রকন্তু এই গ্োবমিই সদি পোড়োি গোম্বো রনউবসবনি 

েোরড়ি পরিরস্রত এবকেোবিই আলোদো — গসখোবন এক জমোে েোঁধো 

উৎকঠেো েুবক রনবয় এিই মবধ্য সেোই ঘুম গথবক উবি পবড়বে। 

আিও ভোল কবি েলবত গগবল গতকোল গশ্ িোত গথবকই ওিো 

সেোই গজবগ আবে।

এই ওিো সেোই েলবত রকন্তু গেরশ গকউ নয় — মোত্র রতনজন। 

েোরড়ি কত্কো গোম্বো, গমোনো আি রনম্কো। তবে গোম্বো অেশ্য এখন 

েোরড়বতই নোই — গভোবিি আবলোি গিশ গদখো রদবত নো রদবতই েুবড়ো 

নেরুি কোবে রগবয়বে। রনম্কোই ওবক গজোি কবি পোরিবয়বে।

নেরু এ গ্োবমি সেব�বয় েয়স্ক মোনু্ — গ্োবমি গেোলবগ — 

মোবন মুরখয়ো। গ্োবমি গর গকোন ে্যোপোবি রেধোন েো রনদোন গদেোি 

এক মোত্র অরধকোিী। একটু আধটু করেিোজীও কবি — অসুখ-রেসুবখ 

জরড়েুরেও গদয়। তবে গিোগ গেরশ েুঝ  গল পোবশি গ্োবমি স্োস্্য গকবন্দ 

গরবত েবল। গোম্বো রকন্তু এই মুহূবত্ক গকোন রেধোন রনবত নয় — গমোনোি 

জবন্য জরড়েুরে আনবত েুবড়োি কোবে রগবয়বে — গমোনো গতকোল িোত 

গথবক হিোৎই অসুস্ হবয় পবড়বে। গেশ কবয়কেোি েরম কবিবে — 

সবঙ্গ গকমন গরন একেো েেফেোরনও আবে!

গজবগ েবস আবে রনম্কোও। র�রতিত মুবখ গমোনোি পোবশ েবস আবে। 

সবঙ্গ নোনোভোবে গসেো কবি ওবক শোতি কিোি গ�ষো কিবে। কখনও 

আেোি উবি রগবয় িোনেোঘি গথ  গক এেো ওেো রনবয় এবস গেোেকোি মবতো 

কবি গমোনোবক খোইবয় ওি েরমেো েন্ধ কিোি গ�ষো কিবে। আি খুে 
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উরবেগ্ন গ�োবখ ঘন ঘন েোইবিি রদবক তোরকবয় গোম্বোি রফবি আসোি 

জবন্য অবপক্ষো কিবে।

গমোনো আিও একেোি েরম কিল — রনম্কোি গোবয়ই কিল — 

পুবিোেোই এবকেোবি জল। তোিপি খুেই অেসনেভোবে ঘবিি 

গমবঝবতই শুবয় পড়ল। রনম্কো তোড়োতোরড় একেো �োদি এবন গপবত 

রদ  গত গগল, রকন্তু সুবরোগ গপল নো। েদবল আ�মকোই কী গরন একেো 

গভবে খুেই �ঞ্চল হবয় উিল।

হিোৎই ওি েুবকি গভতিেো এক অজোনো আশংকোয় গরন ধ্ক 

ধ্ক কবি উিল। ও রকেুক্ষণ এক দৃরষবত গমোনোি রদবক তোরকবয় 

গথবক কী গরন একেো গেোঝোি গ�ষো কিল। গশ  গ্ খুেই উৎকরঠেত ভোবে 

গলোেোবক একদম খোবদ নোরমবয় প্রোয় রফস রফস কবিই গমোনোবক কী 

গরন একেো রজবজ্ঞস কিল।

গমোনোও এতক্ষণ গ�োখ েুঁবজই শুবয়রেল। রনম্কোি কথো শুবন 

একেোি গ�োখ খুবল তোকোল। তোিপি হিোৎই সলজ্ ভোবে ঘোড়েো 

একটু হ্যোঁ-এি মবতো কবি নোরড়বয়ই আেোি গ�োখদুবেো েন্ধ কবি রনল!

মুহূবত্কই রনম্কোি মনেো গরন গিোশনোই কবি উিল। এক েোঁধ ভোঙো 

উচ্ছোবস ওি গ�োখদুবেো গরন হীবিি দু্যরতি মবতো ঝকমক কিবত 

লোগল। রকন্তু পিমুহূবত্কই তো গরন রে্ণ্ণতোি আেিবণ েোকো পবড় 

রগবয় েুবকি গভতি গথবক �োপো এক দীঘ্কবেোস হবয় ঝবি পড়ল। 

ও এেোবি গকমন গরন রেহ্ল হবয় পড়ল। গকোন িকবম রনবজবক 

সোমবল রেমূঢ় ভোবে মোথো রনচু কবি িোনেো ঘবিি রদবক পো েোড়োল!

দুই

গমোনো আি রনম্কো দুই গেোন, আেোি এবক অপবিি সপত্ী — 

দুজবনই গোম্বো রনউবসবনি রেেোরহত ্রেী। রনম্কো প্রথম — গমোনো রবেতীয় 

পক্ষ!

এেো অেশ্য গতংনোদো গ্োবম গতমন রকেু একেো নত্ন ঘেনো 

নয়। েিং আি পোঁ�েো অত্যতি সোধোিণ ঘেনোি মবতোই এবকেোবিই 

স্োভোরেক ে্যোপোি!

গতংনোদো েোংলোি উত্তি পূে্ক গকোবণ ভোিবতি গশ্ প্রোবতি ভুেোন পোহোড় 

লোবগোয়ো এক উপজোরত অধু্যর্ত গেোট্ একেো গ্োম। রেখ্যোত রশয়োলকোেো 

জঙ্গবলি উপকবঠে, গমোরতঝোরি রঝবলি এবকেোবি গকোল গঘবঁ্। গভীি 

েনোনী আি ভয়ঙ্কি রহং্ জন্তুবদি েোসস্োবনি খুেই কোবে!
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এ গ্োবম এক রেিল জনজোরতি েোস। গ�হোিোয় তোবদি পেষ 

গমোঙ্গরলয়োন েোপ। খে্ককোয়, শরক্তশোলী, েকেবক ফিসো িঙ, গেোে 

গেোে নীল গ�োখ। নোক কোন মুখও পোহোরড়য়োবদি মবতোই �্যোপেো। 

কথোও েবল রের�ত্র এক পোঁ�বমশোলী ভো্োবত।

এিো জোত রজজ্ঞোসো কিবল সোঁইপুত েবল। অদৃশ্য এক সোঁই-এি 

পুবজো কবি। রনবজবদি তোঁি সতিোন েবল মবন কবি। �োি গেলো 

নোমোজ পবড়। িমজোবনি উপেোস থোবক। মহিবম লোরি গখবল, ঈবদ 

কুিেোরন গদয়। আেোি রহ্দুবদি মবতো মূরত্ক পুবজোও কবি। রেবশ্ 

কবি মনসোি পুবজো!

েবন জঙ্গবল ঘুবি গেড়োয় — দোরম দোরম গোে গকবে গ�োিো �োলোন 

কবি। পশু পোরখ রশকোি কবি — সোপ ধবি। শহবি রগবয় ঐ সে 

পশুবদি �োমড়ো আি সোবপি রে্ রেরক্ কবি। সোপ রনবয় রনবয় 

গখলোও গদখোয়!

হোরতবক মহোকোল েবল। পোিতপবক্ষ এরড়বয় �বল। ওবদি 

আক্মণ গথবক েোঁ�বত জঙ্গবলি মবধ্য েড় ম্দোনী গোবেি তলোয় 

হোরতবদি গদেতো গক্ষত্রপোবলি মূরত্ক েোরনবয় পুবজো কবি। পুবজোি 

গশব্ রসঁদুি মোখোবনো কোপড় গোবেি িোবল গেঁবধ গদয়। েবল দূি 

গথবক ঐ কোপড় গদখবলই হোরতি পোল অন্য পথ ধবি।

অেসি সমবয় দূি দূি গ্োবম রগবয় পবিি জরমবত �ো্ কবি — 

ফোই ফিমোসও খোবে। সুবরোগ গপবলই চুরি কবি। ধিো পবড় গজবল 

রোয়। আেোি গময়োদ কোরেবয় গ্োবম রফবি আবস!

েোরড়বত মদ েোনোয় — গ�োলোই মদ। পুরলবশি গ�োবখ ধূবলো রদবয় 

গসই মদ রেরক্ কবি আবস। রনবজিোও প্রচুি মদ খোয় — মোতোল হবয় 

রনবজবদি মবধ্য মোিোমোরি কবি। অবনক সময় খুবনোখুরনও হবয় রোয়। 

তখন পুরলবশি হোত গথবক েোঁ�বত গ্োম গেবড় গফিোি হবয় পবড়। 

কখবনো কখবনো অবনক পবি রফবি আবস, কখবনো আেোি র�িকোবলি 

মবতোই হোরিবয় রোয়!

দুবেো গতো েবেই অবনক সময় তোিও গেরশ রেবয় কবি। সোধোিণত 

সে গেৌবদি রনবয়ই এক েোবদি তলোয় েোস কবি। কখবনো আেোি 

সেোইবক গেবড় তোবদিই একজনবক রনবয় আলোদো ঘি েোঁবধ!

গমবয়িোও কম রোয় নো — তোিোও সোপ ধবি — গখলো গদখোয়। 

পুরু্বদি সবঙ্গ পোল্ো রদবয় গনশো কবি। রনবজবদি মবধ্য গোন 

েোজনো কবি। আঁেসোে গপোশোক পবি। অন্য গ্োবম রগবয় রনত্য নত্ন 
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েলোকলো গদরখবয় গসখোনকোি পুরু্বদি গেোকো েোরনবয় সে্কস্য গকবড় 

গনয়। রকন্তু কখবনোই রনবজি স্োমী েোড়ো অন্য কোউবক গদহ পেশ্ক 

কিবত গদয় নো!

আেোি গকোন কোিবণ গসই স্োমী পে্দ নো হবল অেলীলোয় তোবক 

গেবড় রদবয় অবন্যি ঘবি রগবয় ওবি। পুিোবনো সে রকেু ভুবল রগবয় 

আেোি নত্ন কবি সংসোি শুরু কবি। এবত গকউ রকেুই মবন কবি 

নো — েিং ওবদি সমোবজ এই ঘেনোেোবক খুেই স্োভোরেক েবলই জোবন!

রসঁরথবত এিো রসঁদুি পবি, হোবত ত্রবয়োরতি র�নি রহসোবে গলোহোি 

েোলো িোবখ। রকন্তু মোিো রোেোি পি র�তোয় নয় — কেবি রগবয় গেোবক। 

েোরড়বত গেবতি কোজ কবি। গমোড়ো েোনোয় — অবনক ধিবণি গশৌরখন 

ঝুরড় গেোবন। গদবশ গতো েবেই, এবদি হোবতি গেবতি কোবজি �োরহদো 

রেবদবশও প্রচুি। গস সে রজরনস দল গেঁবধ শহবি রগবয় মহোজনবদি 

কোবে রেরক্ কবি। গসই পয়সোয় িরঙন চুরড় গকবন, গ�োবখ কোজল 

গদয়, পোবয় আলতো পবি। মোথোি গতল আি গুবচ্ছি সুগরন্ধ পোন 

মশলো রকবন আবন। তবে ইদোরনং গিোঁবেি িঙ, গোবয়ি পোউিোি আি 

গশৌরখন সোজ গপোশোক গকনোি একেো রহরড়ক গে  গড়বে।

রকন্তু গকোন এক অজ্ঞোত কোিবণ এই জনবগোষ্ীি সদস্য সংখ্যো খুে 

দ্রুত হ্োস পোবচ্ছ। রেবশ্ কবি পুরু্। আনুপোরতক হোবি পুরু্বদি 

সংখ্যো নোিীবদি সংখ্যোি প্রোয় অবধ্কবক গনবম এবসবে। কমবত কমবত 

গগোেো গ্োমেোই এখন মোত্র ্োে পঁয়্রট্ ঘবি এবস দোঁরড়বয়বে। 

সমীক্ষকিো েলবেন, এইভোবে কমবত থোকবল অর�বিই এই জনবগোষ্ী 

পৃরথেীি েুক গথবক মুবে রগবয় ইরতহোবসি অতিিোবল হোরিবয় রোবে!

এই রনবয় র�রনিত গতংনোদো গ্োবমি প্ররতেো মোনু্ও। তোই ওবদি 

গকোন নোিী গভ্কেতী হবয় পড়বল গ্োবম একেো খুরশি হোওয়ো ওবি। 

গেবল েুবড়ো সেোই তখন তোি শিীি স্োবস্্যি ওপবি নজি িোবখ। আি 

গস সতিোন ররদ পুরু্ সতিোন হয়, তবে তোি জবন্মি পি গ্োবম রতন 

�োি রদন ধবি উৎসে �বল। গেোধহয় এই সে কোিবণই সোঁইপুত সমোজ 

তোবদি নোিী পুরু্বদি এমন মুক্ত গরৌন�োিবক স্ীকৃরত রদবয়বে!

রতন

রনম্কোি সবঙ্গ রখন গোম্বোি রেবয় হয় তখন গোম্বোি েয়স মোত্র পবনবিো 

আি রনম্কোি কুরড়। ইরতমবধ্যই ওি তখন পোঁ� েেি গজোনবপি সবঙ্গ 

রেেোরহত জীেন পোি কিো হবয় গগবে। রকন্তু সোঁইপুতবদি জন্মহোি 
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হ্োবসি সবঙ্গ সোমঞ্স্য গিবখই গরন তখবনো ওবদি গকোন সতিোনোরদ 

হয়রন।

গেবল রহসোবে গজোনবপ রকন্তু খেুই ভোল। আি পোঁ�জন সোঁইপুবতি 

মবতো মোতোল েো হুবল্োবড় নয়। তোেোড়ো তখনকোি গেোলবগ গমর্দবকি 

একমোত্র নোরত। অবনক জরম জমোি মোরলক। তোই গ্োবমি েোইবি 

রগবয় পবিি জরমবত নয়, রনবজবদি জরমবতই �ো্ কবি। রশকোি 

কিো — সোপ ধিো, এসে একদমই পে্দ কবি নো। েদবল খুে ভোল 

েোঁরশ েোজোয় — পোতোি েোঁরশ। দুবেো ম্দোনী পোতোবক আঙুবল মুবড় 

রনবয় ফু রদবয় তোবত সুি গতোবল। সোিোক্ষণ ঐ সুবিই গরন মোবতোয়োিো 

হবয় থোবক। গ্োবম গতো েবেই — েড় েড় শহবিও অবনক পোলো 

গোবনি সবঙ্গ েোজোবত রোয়!

রকন্তু এমন ভ্, সভ্য, নিম ধোঁব�ি পুরু্ রনম্কোি গমোবেই পে্দ 

হয়রন। ও গরন তোই অবনকরদন ধবিই পে্দ মবতো মবনি মোনুব্ি 

সন্ধোবন রেল। হিোৎ গসেোই গরন গোম্বোি মবধ্য ধুঁবজ গপল!

গোম্বো তখন সদ্য দু’েেি গজল গখবে গ্োবম রফবি এবসবে। অন্য 

গ্োবম কোজ কিবত রগবয় ওখোনকোি এক েোরড়বত চুরি কবি ধিো 

পবড়বে।

গজবলি এই দু’েে  গি ওি গ�হোিোয় তখন রেপুল পরিেত্কন 

এবসবে। �ে কবি গদখবল আবগি গোম্বো েবল গ�নোই রোয় নো। নোবকি 

রনব� গগোঁবফি গিখো পেষ হবয় উবিবে, নোকেোও গরন পরিপূণ্কতো 

গপবয় দৃঢ় হবয় উবিবে, গ�োখ দুবেোবতও আবগি ভোসো ভোসো ভোেেো 

আি নোই। েদবল গরন ধোিোবলো ঝকঝবক হবয় উবিবে। হোত পোবয়ি 

গকোমলতোয় অবনক কোরিন্য এবসবে, গলোি স্িেোও রিনরিবন ভোে 

গেবড় হিোৎই গরন ভোিী হবয় উবিবে।

ঝোঁকড়ো চুল, সরু গকোমি আি গমদহীন অেয়বে এই দু’েেবি গক 

গরন অদৃশ্য জোদু কোরিবত ওি আবগি গসই গেবলমোনুর্ গ�হোিোেোবক 

গভবঙচুবি শক্তবপোক্ত েুবনো পুরু্োলী কবি ত্বলবে!

মুগ্ধ হল গোম্বোও। েয়ঃসরন্ধকোবল রনম্কোি মবতো ভিো রুেতীি প্রেল 

শিীিী আক্্কবণ আবলোি পতবঙ্গি মবতো প্রোয় েুবে এবস সোগ্বহই 

ধিো রদল!

দুজন দুজনবক গদবখ মুগ্ধ হবয়বে, এবক অপবিি শিীিী 

আক্্কবণি তোপ রনবত ঝোঁপ রদবয়বে, তেুও গকোথোয় গরন একেো ফোঁক 

িবয় গগবে। রনম্কো গেবড় আসোি পবি পবিই গগোেো সোঁইপুত সমোজবক 
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রকেুেো স্রস্ত রদবয় গজোনবপি অন্য দুজন গেৌ-এি গকোল জুবড় েোচ্ো 

এবসবে। তোি মবধ্য একজন আেোি পুরু্ সতিোন!

তেু তোি জবন্য গোম্বো েো রনম্কোি মবধ্য গর গকোন হতোশো েো ফোেল 

গদখো রদবয়বে তো রকন্তু নয়। েিং এই দুই নিনোিী সমবয়ি সোবথ 

সোবথ রনবজবদি গরন আিও শক্ত েোঁধবন গেঁবধ আবটি রপবটি জরড়বয় 

ধবিবে!

রকন্তু এই ে্যেস্ো প্রথম ধো্ো গখল রনম্কোবদি রেবয়ি প্রোয় রতন 

েেি পবি, গ্োবমি গেোলবগ নেরুি এক রেধোবন। নেরুই রেধোন 

রদল, রনম্কোবক গিবক েলল, ‘ত্ গকয়ো আপনোই সব্বই খোদ্য খোইরেস? 

গতবিো ররদ ফল নো ফবল গতো অন্য �োিো লোগোনু গদ। মদ্কবকো গফরি 

রেয়ো কিবন গদ।’

প্রথমেোয় গোম্বো রকন্তু এ রনদোন মোনবত �োইল নো। গেোলবগি কোবে 

রগবয় দিেোি কিল। রনদোন রফরিবয় গনেোি জবন্য অবনক অনুনয় 

রেনয় কিল। রকন্তু নেরুি গসই একই কথো। গতংনোদো গ্োবম থোকবত 

গগবল — সোঁইপুত সমোজবক রেরকবয় িোখবত গগবল — এ রেধোন 

গোম্বোবক মোনবতই হবে। এি গকোন রেকল্প পথ নোই।

তেু গোম্বো িোরজ হল নো। রনম্কোবক রনবয় গগোপবন গ্োম গেবড় �বল 

রোেোি কথো ভোেল। রকন্তু গশ্ পর্কতি কী জোরন কী গভবে িোরজ হবয় 

গগল।

িোরজ হল রনম্কোও। তীব্র অরভমোনবক মবনি গভতি লুরকবয় গিবখ 

রনবজই গোম্বোি জবন্য পোত্রী পে্দ কিোি দোরয়ত্ব ত্বল রনল। পে্দও 

কিল গমোনোবক। গমোনো আি ও একই মোবয়ি গপবেি গেোন রকন্তু 

ওবদি েোপ আলোদো।

গসই মুহূবত্ক সোঁইপুত সমোবজ পোত্রী রহসোবেও গমোনোি �োরহদো তখন 

ত্বঙ্গ। গর গকোন পুরুব্ি আকোংখোি নোিী। গতংনোদো গ্োবমি সেব�বয় 

সু্দিী কন্যো। মোত্র গ�োদি েেি েবয়বসই গরন এক পূণ্ক রেুতী। একমোথো 

গকোঁকড়ো গকোঁকড়ো চুল। ফিসো িঙ — গ�োবখ পড়োি মবতো গগোলোরপ গোল। 

নোবক মুবখ গমোংবগোরলয়োন েোপ থোকো সবত্ত্বও গকোথোয় গরন একেো েোনো 

েোনো ভোে। গ�োখ দুবেো স্োভোরেক ভোবেই একটু গেোে, তবে এবকেোবিই 

গরন আকোবশি মবতো নীল। নিম কমলো গকোয়ো গিোঁে। হোসবলই গরন 

মুক্তি দোনো েরড়বয় পবড়। দোঁবতি সোরিি ফোঁক রদবয় গজদতি উঁরক 

মোবি। তোেোড়ো সেব�বয় েড় ে্যোপোি এখনও সম্পণূ্ক অনোঘ্রোতো — এই 

েয়বসও এখনও একেোিও রেবয় হয়রন!
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এিপবি গরেো ঘেেোি গসেোই ঘেল। রেবয়ি পি প্রথম ক’রদন 

একটু অস্রস্তি মবধ্য থোকবলও গোম্বো খুে তোড়োতোরড়ই নত্ন গেৌবক 

রনবয় গমবত উিল। স্োভোরেকভোবেই রনম্কোি একচ্ছত্র সোম্োবজ্য নত্ন 

এক ক্ষমতোি ভি গকন্দ গবড় উিল। মোবঝ মোবঝই দুই গেোবনি মবধ্য 

মতপোথ্কক্য গদখো রদবত লোগল। রকন্তু রকেুরদবনি মবধ্যই তো গরন 

প্ররতরনয়বত এবস দোঁড়োল। দুই গেোবনি এবক অপিবক সহ্য কিো গতো 

দূবিি কথো তোবদি মবধ্য গরন মুখ গদখোবদরখ েন্ধ হেোি উপক্ম হল। 

আি আশ্চর্কজনকভোবে মধ্যস্তো কিবত রগবয় প্রথম প্রথম রনিবপক্ষ 

থোকবলও গোম্বো গরন ক্মশ গমোনোি রদবক গহবল পড়ো শুরু কিল। 

একরদন তো �িবম উিল, সোিোরদন পবি েোরড় এবস গোম্বো গমোনোি 

অরভবরোবগি ওপি রভরত্ত কবি রনম্কোি গোবয় হোত ত্লল!

স্োমীবদি হোবত মোি খোওয়ো সোঁইপুত িমনীবদি কোবে এমন রকেু 

নত্ন ঘেনো নো হবলও রনম্কো গকমন গরন হতভম্ব হ  গয় গগল। তীব্র 

অরভমোবন রনবজবকই গরন েবল উিল, ে্যস, আি নয়। এেোি এ ঘি 

গেবড় অন্য গকোথোও গনোঙি েোঁধোই ভোল। রকন্তু তোিই ক’রদন পবি 

সে মোন অরভমোন রেসজ্কন রদবয় অসুস্ গমোনোবক গসেো কিবত রগবয় 

ওি গভ্কেতী হবয় পড়োি খেিেো আরেষ্কোি কিল!

�োি

এিপবি প্রোয় মোস �োবিক গকবে গগবে। গমোনোি শিীবি 

গভ্কধোিবণি র�নি পেষ হবয় তো গরন ক্মশ ভোরি হবয় পবড়বে। হোঁেো 

�লোও অবনক আবস্ত ধীবি হবয় গগবে। গ�হোিোবত রকেুেো লিোরতিি 

েোপ এবসবে। তো সবত্ত্বও এক অদ্ভুত গজৌলুবস রূপ গরন এবকেোবি 

গফবে পড়বে! গেোলবগও নোরক গণনো কবি গদবখবে, গোম্বোি ঘবি 

এেোবি পুরু্ সতিোন আসবে!

এত রকেু ঘবেবে, রকন্তু গমোনোি স্ভোবেি গকোন পরিেত্কন হয়রন। 

রনত্য নত্ন কোিণ েোি কবিও গরন রনম্কোি সবঙ্গ ঝগড়ো কিোেোবক 

স্ভোবে পরিণত কবি গফবলবে। এবক্ষবত্র অেশ্য ঝগড়োেো রকেুরদন 

ধবিই একমুরখ হবয় পবড়বে। হোজোি অপদস্ত হবলও রনম্কো গরন 

প্রত্্যত্তি কিবতই ভুবল গগবে!

গসরদন সকোল গথবকই আকোশ গভবঙ েৃরষ গনবমবে। ঘন গমবঘি 

আড়োবল রদন গেোে হবয় রগবয় এিই মবধ্য সবন্ধ্য গনবম এবসবে। 

গত দু’রদন ধবি গোম্বো েোরড়বত নোই — শহবি রগবয়বে। কোল গফিোি 
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কথো থোকবলও গফবিরন। আজও এখনও রফিল নো। রনম্কো তোই খুে 

উরবেগ্ন মুবখ সোমবনি দোওয়োয় েবস আবে। েোরড়ি গভতবি একেো 

লম্ফ জ্বলবে। তোিই কোঁপো কোঁপো অপেষ আবলোবত ওবদি গশোেোি 

ঘিেো গ�োবখ পড়বে। ঘিেো এখন অেশ্য আি রনম্কোি নোই — গমোনো 

ওেো দখল কবি রনবয়বে। এই মুহূবত্ক ও ওখোবন শুবয় িবয়বে। দূি 

গথবক গদবখ ওবক গরন রিম ভরত্ক কই মোবেি মবতো লোগবে।

শুধু ঘি গকন, গমোনো ওি সে্কস্ দখল কবি রনবয়বে। অথ� কী 

রেল এই েোরড়। কী রেল গজল গথবক রফবি আসোি পি গোম্বোি 

অেস্ো। েোেো নোই, মো নোই, �োল নোই, চুবলো নোই। পিবণি কোপড় — 

রকংেো ফুরেবয় খোেোি মবতো দু’মুবিো  �োলও নোই। থোকোি মবধ্য আবে 

শুধু দুদ্কোতি েুবনো গ�হোিোেো।

গোম্বোি েোেো মোিো রগবয়রেল ও গজবল থোকবত থোকবতই। জঙ্গবল 

সোপ ধিবত রগবয় কোমড় গখবয়রেল। ভয়ঙ্কি গস কোমড় — প্রোয় সবঙ্গ 

সবঙ্গই মুবখ গগঁজলো ত্বল ঐখোবনই লুরেবয় পবড়রেল। গোম্বোি মোও ওি 

রফবি আসোি জবন্য অবপক্ষো কবিরন। শহবি গেবতি ঝুরড় রেরক্ কিবত 

রগবয় এক মহোজবনি ঘবি রগবয় উবিরেল। এ েোরড় তখন ভগ্নস্তূবপ 

পরিণত হবয়রেল। সোরিবয় গর ত্লবে গস সোরধ্য গোম্বোি রেল নো।

গকউ এরগবয় আবসরন — এরগবয় এবসরেল শুধু রনম্কো। গেবতি 

সোমগ্ী রেরক্ কিো রনবজি জমোবনো েোকোবত কোি রকবন েোরড়েোবক 

প্রোয় নত্ন কবি গবড় ত্বলরেল। শুধু তোই নয় — সস্তোয় আিও 

গেবতি রজরনস এবন গদবে এই শবত্ক মহোজনবদি কোবে পয়সো ধোি 

কবি গোম্বোি সবঙ্গ হোবত হোত লোরগবয় েোরড়বত িঙও কবিরেল!

গতংনোদো গ্োবমি সেোই অেোক হবয় রগবয়রেল। নেরু গতো রনম্কোি 

সোমবনই গোম্বোবক েবলরেল, ‘ত্ েবড়ো ভোগ্যেোনী আেস। রনম্কোবকো 

পত্ী পোওনো ভোগ্য েোবতো আরে।’ হোয়, আজ গসই েোরড়বতই রনম্কো 

গরন এক গেঁড়ো কোগবজোি মবতো অপোংবক্তও!

অথ� ইচ্ছো কিবল রনম্কো গতো এখনও নত্ন কবি জীেন আিম্ভ 

কিবত পোবি। কতই েো ওি েয়স। েড়বজোি পঁর�শ েোরব্বশ। 

গ�হোিোবতও এখনও গসই পুিোবনো ভোদবিি গজোয়োি। গসই রদনই গতো 

সমরুত ওবক রেবয়ি প্রস্তোে রদবয়রেল। েবলরেল রনম্কো িোরজ থোকবল 

এখনকোি গেৌবদি সেোইবক গেবড় শুধু ওবক রনবয়ই আলোদো ঘি েোধঁবে!

নোঃ, েৃরষেো এেোি আিও গজোবি এল। গোম্বো রনশ্চয় আজ আি 

আসবে নো। আসবেই েো কী কবি — �োরিরদক গতো শুধুই অন্ধকোি 
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আি অন্ধকোি। সবঙ্গ একেোনো ে্যোবঙবদি িোক আি মোবঝ মোবঝ 

রেদু্যৎ �মবকি আবলো। আিও একেোি রেদু্যৎ �মবক উিল। তোিই 

আবলোবত সোদো মবতো কী গরন একেো গ�োবখ পড়ল!

রকন্তু ওেো কী — কী ওেো — একদমই সদি দিজোি সোমবন? 

হ্যোঁ, একেো সোপ েবলই গতো মবন হবচ্ছ! একদম সোদো িবঙি — দুধ 

গগোখবিো। মহোবদবেি গলোয় থোবক — খুেই কম গদখো রোয়। ভয়ঙ্কি 

রে্! সোপেো েৃরষি জবল রভবজ এবকেোবিই গরন নোবজহোল হবয় 

গগবে — তোই গেোধহয় শুকবনো জোয়গো খুঁজবে।

রনম্কো এখন তবে কী কিবে? সোপেোবক তোরড়বয় গদবে, নোরক 

গোম্বোি জবন্য ধবি িোখবে? হ্যোঁ তোই ও কিবে। সোপেোবক ধবি 

গোম্বোবক গদবে। গোম্বো সোপেোি রে্ েোি কিবে। রনম্কো সোপ ধিবত 

ওস্তোদ হবলও সোবপি রে্ গোলবত পোবি নো। গোম্বো শহবি রগবয় গসই 

রে্ রেরক্ কিবে — রনশ্চয় গমোেো েোকো পোবে। �োই কী সোপেোবকও 

রেরক্ কবি রদবত পোবি।

গোম্বো রনশ্চয় খুে খুরশ হবয় উিবে। ওি গ�োখদুবেো আেোি আবগি 

মবতো �ক �ক কবি উিবে। ও রনশ্চয় তখন রনম্কোবক েুবক গেবন 

গনবে। ওঃ, কতরদন গোম্বো ওি রদবক ভোল কবি তোকোয়রন — ওবক 

েুবক গেবন গনয়রন!

নোঃ, গোম্বোবক ও েোড়বত পোিবে নো — রকেুবতই নো। গোম্বো ররদ 

েোঘ হয় সমরুতিো তবে রশয়োল। েোঘ রনবয় গখলো রোি অভ্যোস গস 

রশয়োল রনবয় কী কবি খুরশ হবে?

রকন্তু গমোনো? গমোনো গর ওবদি দু’জবনি মবধ্য পোঁর�ল হবয় 

দোঁরড়বয়বে। তোহবল — ? তবে — হ্যোঁ, এই পোঁর�ল ওবক ভোঙবতই 

হবে — তো গস গরভোবেই গহোক। তোি জবন্য রো কিোি দিকোি ও তোই 

কিবে। হ্যোঁ, কিবেই কিবে!

ও আি এক মুহূত্ক গদরি কিল নো — একেো গেোে লোরি রনবয় লম্ফ 

হোবত দোওয়ো গথবক লোফ রদবয় রনব� এল। তোিপি গ�োবখি পলক 

গফলবত নো গফলবত সোপেোি ফণোেোবক তোলু ের্দ কবি গফলল!

ওঃ, সোপেোি কী গতজ — মুবিোি মবধ্য গথবক কী তোি গজ্কন! 

মুহূবত্কই গলজ রদ  গয় রনম্কোি হোতেোবক জরড়বয় ধিোি গ�ষো কিল। রকন্তু 

দক্ষ সোঁইপুত িমণীি কোবে গস গ�ষো গরন রনতোতিই রশশুসুলভ!

রনম্কো হিোৎই এেোবি সোপেোি রদবক গকমন গর অদ্ভুত গ�োবখ 

তোকোল। ওি গ�োবখি দৃরষেোও আ�মকো গরন পোলবে রগবয় ভয়ঙ্কি 
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খিখবি হবয় উিল। ওি গলোেোও গরন শুরকবয় কোি হবয় গগল। 

েুকেো গরন ধ্ক ধ্ক কবি উিল। মোথোেোও প্রেল র্রিণোবত রেঁবড় 

গরবত লোগল। ওি সমস্ত সত্তোবক গক গরন দখল কবি রনবয় ওবক 

সম্পূণ্ক আচ্ছনে কবি গফলল!

ও এেোবি প্রোণপণ গ�ষোয় রনবজবক সোমলোবত �োইল। রকন্তু পোিল 

নো। েদবল এক ভয়ঙ্কি গ�োিো দৃরষবত �োরিরদক ভোল কবি গদবখ 

রনল। তোিপি রনষ্ঠুি এক িোইরনি মবতো খলখল শবদে গহবস উিল। 

গশব্ এক রহং্ বেোপবদি মবতো রনঃশবদে দোওয়োয় উবি মুবিোয় ধিো 

সোপেোবক ঘুমতি গমোনোি গোবয় েুঁবড় রদবয়ই দিজোেো সোমবন গথবক 

গেবন সবজোবি েন্ধ কবি রদল!

অলঙ্করণ : বেশ্ববজৎ আইি
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স্মৃরত রেজরড়ত রুবগি স্োপত্য আমিো

কোমরুজ্োমোন

২০২০

রেবশ রেশ নো রেব্ রে্?

একরে েেি। মোত্র ৩৬৫ রদন? নো ৩৬৬ রদন

রলপইয়োি ে্্ক?

মৃবতি সংখ্যো আরম শুনবত পোইরন

সংখ্যো ভুবল আমিো একরে মোনু্ মোত্র

আি রোিো মোিো রোবচ্ছ?

তোবদি গদহগুবলোি কী হবলো জোরন নো

গদশ ডুেবে কবিোনো ভোইিোবসি সংক্মবণ

সূর্ক অস্ত রোবচ্ছ সমুব্ি গেউবয়ি গকোবল পে্কবতি মোথোয়

আকোবশ কোবস্তি মবতো েোঁকো �োঁদ আমোবদি সভ্যতো

মোনুব্ি জীেন (গপে!) ক্ষুধোয় রধক্  রধক্  জ্বলবে

অশ্রু জবম েিফ—সে গদখবে মিো গ�োখ।

সে গদশ-ই নক্ষত্র রনজ্কন। েুবনো গমো্ পোলবকি িোত

মোথোয় গখোলো আকোশ েোতোি মবতো ক্মশ গেোে হবচ্ছ

গেোে হ’গয় আসবে গমবঘি ভূবগোল রকংেো তোি মোনর�ত্র

স্বনে গেঁব� থোকবত নো গপবি ঘুরমবয় পবড়বে রনিক্ষবিখোয়

গরখোবন মোনু্ শূন্যরিরগ্ রকংেো তোি স্নে

গশ্ কবি েধ্যভূরমবত �োঁদ ডুেবে তোি রনজস্ ভূবগোল গমবন

মবন হবচ্ছ লিোতি এক ধূসি বেীপপুবঞ্

স্মৃরত রেজরড়ত রুবগি স্োপত্য আমিো

ধোিোেোরহক করিন িোবতি একোকীবত্ব মোিো রোবচ্ছ

গ�োবখি জমোে অশ্রু রকংেো তোি রমথ্যো স্নে

ক রে তো গু চ্ছ
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গ�োবখি অরস্ি জবল েোয়ো পড়বে গকঁবপ গকঁবপ

ত্বলোি শূন্যতো (ওজন!) রনবয় মোথোয় নোমবে গমঘ

গে্ক কিোি মবতো গমঘেৃরষ আজ মনু্্যজোরতি কোনেো

ধীবি ধীবি েোয়ো ডুবে রোবচ্ছ ঘন অন্ধকোবিি জবল

আদমসুমোরিবত আমিো একরে সংখ্যোমোত্র

রপ্রয়জনবদি কোবে গগোেো পৃরথেী

আগোমী হোজোি েেবি পবি—মবন পড়বে গতো...!

গকন ঈবেবিি কোবে এবতো আবেদনপত্র জমো গদওয়ো!

মোনু্ গতো দুঃখ পোওয়ো একরে মোনরেক মুখ

গজোড়ো গ�োখ শূন্যতো রনবয় আকোবশি রদবক তোরকবয় গদখলোম

মবন মবন ভোেলোম, পৃরথেীবত গররদন একরেও মোনু্ থোকবে নো

গক গনবে আবলোি প্রখিতো, অন্ধকোবিি গভীিতো!

আকোবশি রনেগ্ধতো আি েোতোবসি পেশ্কতো!

গ্হ, নক্ষত্র, ধূমবকত্ রনবজ রনবজ খবস পড়বে

েলো রোয় আত্মহত্যো কিবে

গকউ থোকবে নো তোবদি গদখোি রকংেো েোঁ�োবনোি 

কোল্পরনক পৃরথেী হবে জনমোনে শূন্য ইরতহোস

তখন অহংকোিী পৃরথেী আেোি জীেবনি কথো ভোেবে

স্মিণ কিবে প্রথম মোনু্-মোনু্ী আদম-ইবভি কথো

েোঁ�োি তোরগবদ সৃরষি (ইরতহোবসি!) পুনিোেৃরত্ত

পৃরথেী ডুবে গগবে আধুরনক নদী (দূ্ণ) সভ্যতোয়

ডুেবে গনৌকো। মিবে মোরঝ। তীবি দোঁরড়বয় শূন্য কবলোরন

�বি গভবস উবিবে মোনু্ শূন্য গজোয়োি-ভোেো রুগ

শূন্য মোবিি মবতো ফোঁকো পবড় িবয়বে পৃরথেী

দ্রুত গশ্ হবয় রোবচ্ছ রসরকভোগ স্বলি ে্যেহৃত জল

কোবলো (  গপোয়োরত!) গনই—েৃরষি সম্ভোেনো শূন্য

গোবেি মোথোি ওপি গর   গেউগুবলো গদখরে

তো ে্্কোকোবলি একরে গমবঘি স্মৃরত মোত্র
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ে্যরক্তগত েবল আি রকেু গনই মোনুব্ি

মোনু্ গতো দু:খ পোওয়ো একরে মোনরেক মুখ

দিকোি রেল নো ঈবেবিি কোবে এবতো অবেদনপত্র জমো গদেোি

দু’দুবেো রুদ্ধ হবয় গগবে

তৃতীয় রুদ্ধরেবত মোনুব্ি গকোবনো েোয়ো গনই

শুধু ভোিত নয়—গগোেো রেবে আক্োতি

পৃরথেীি একরে নত্ন সংস্কিণ কবিোনো

অসুখ গসবি রোবে—আগোমী গকোবনো একরে গভোবি...

পৃরথেীি সে মোনুব্িো একরে হৃদবয় েবয়

আেোি গবড় উিবে নত্ন জনপদ রকংেো কবলোরন

এখন েন্ধুত্ব আমোবদি রুদ্ধ

মোনু্ গদখবল ভয় পোবচ্ছ মোনু্

েদবল রোবচ্ছ েন্ধুবত্বি জ্যোরমরত

আরদম শদেরেি পোশ রদবয় গভবস রোবচ্ছ পৃরথেী

আি মোনু্ কত অসহোয়

মোনুব্ি একোকীত্ব গমবঘি ফরসল

আকোশ কখবনো দোউ দোউ কবি জ্বলবে

রেেোনো রকংেো িোনেোঘি গথবক গভ্কেতী নোিীিো গদখবে

গবভ্কি মবধ্য রশশুিো রকভোবে েবড়ো হবচ্ছ

পৃরথেী একরে কমলোবলেুি মবতো খবস পড়বে

আবলোকে্্ক দূবি সন্ধ্যো নোমবে অন্য এক ্োরঘমো গিখোয়

গরখোবন পৃরথেী অনুপরস্ত

আি রশকল রেঁবড় পোলোবচ্ছ গপো্ো আকোশ

অন্ধকোি শূন্যতো েন্ধুি মবতো জরড়বয় ধবিবে

আমিো কোঁদরেলোম রেশোল গমবঘি রনব�

গমবঘি জল গতো জল নয়, গরন লেণোক্ত হ্দ

গক জোনবতো রেশোল আকোবশি রনব� আমোবদি এখোবন হত্যো কিো হবে!
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আকোশ মধ্যরুবগি মোি, সংিরক্ষত �োঁদ। রহমশীতল িোরত্র

আমিো পোন কিরে পূরণ্কমো আবলো। অমোেস্যো অন্ধকোি

এক-একরে মোনু্ একোকীত্ব রনবয় ঘুরমবয় পড়বে

গভীি জবলি মবতো িোরত্র েোড়বে

দোউ-দোউ কবি জ্বলবে অন্ধকোি ফোঁপো শস্যদোনো হবয় রোবে নো েবল

একরে প্র�ণ্ সূর্কবক ততরি কবি রনরচ্ছ রনবজি মবতো

কোঁ�ো আমলরকি মবতো গিোজ িবঙ েোঁ�বত �োইরে

ফুবলি মবতো গহবস ফুবে িবয়বে আবলো

শিীবি কোন গপবত শুনরেলোম িক্তব্োত

জোরন নো রকভোবে সংক্রমত হবলো পৃরথেী

আমোবদি মোইলবটিোনগুবলো গেোে পরিেোবিি মবতো আক্োতি

মৃত্্যি হোত গথবক খোরনকেো দূিবত্ব দোঁরড়বয় আরম একজন

জোরন নো, মৃত্্যি পবি রকভোবে আেোি শিীবি রফবি আসো রোয়!

পৃরথেীি সে মোনুব্ি একরে হৃদবয় েবয়

কোফবন ের্দ জীেন েোঁচুক অন্ধকোি আবলোকসভোয়

আমোবদি প্রত্যোশো একরে রেশুদ্ধ গভোিবেলো

আমোবদি রেবেোস পৃরথেী একরদন শোতি হবে

পুনিোয় গবড় উিবে নত্ন জনপদ আি পুবিোবনো কবলোরন...

আমোবদি জল গনই—আবে িক্ত

জোরিত শ্মশোন-গগোিস্তোবনি নীিেতো সেরদক

িোবতি আকোশ আধুরনক রুবগি অজতিো-ইবলোিো

সম্পূণ্ক নগ্ন আি গেোেো

গ্হ-নক্ষত্রবদি রনবয় আকোশ রফবি রোবচ্ছ পূরণ্কমো আি অমোেস্যোয়

মুবখ অসুবখি মবতো শুকবনো হোরস রনবয়

সকোল নোমবে খবড়ি �োবল। েোরলি েোবদ। গেরিবশ। কোরন্কবশ

পথ-ঘোে শুনশোন। গনই গকোথোও গকোলোহল

সূর্ক রফবি রোবচ্ছ—সবন্ধ নোমবে শহবি আি গ্োবমি গশব্

জীরেত শ্মশোন-গগোিস্তোবনি নীিেতো সেরদক

গকোরে গকোরে গপবেি রখবদ আি েুবকি জ্বোলোি তীব্র হোহোকোি
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িোবতি রনব� িোত। একরে সোজোবনো পৃরথেী সকবলি মৃত্্যি মবতো

মবনি জমোে দু:খ। গ�োবখি গভতবি শুকবনো অশ্রু হবয় মোিো রো বচ্ছ

সূর্ক, সম্োবেি সুখোনুভূরত রনবয় রদবয় রোবচ্ছ েোবঘি মবতো গিোদ

প্রজোিো ভবয় গৃহে্দী। তোবদি হৃদয় শূন্য (খোরল!)

সূর্ক একরে ধম্কগ্বন্ি মবতো দোউ-দোউ কবি পুড়বে একো

গরমন কবি ততরি হয় অসহোয়ত্ব রকংেো তোি দীঘ্কবেোস

মোনু্ গতো সুখ-দু:খ আি আন্দ-গেদনোি গরোগফল

আমিো মোনেজোরত, পৃরথেীি গ�বয় শরক্তশোলী

আমোবদি জল গনই—আবে িক্ত

জবয়ি উল্োবস আমিো কী পৃরথেীবক মৃত্্যি রদবক রনবয় �বল রোরচ্ছ

রকংেো মৃত্্যি গ�বয়ও আবিো রকেু গথবক থোবক গসই রদবক?

রে: ্:—একরদন হয়বতো আেোি এইসে রিক হবয় রোবে...

একরে র�রি

২

েোরড়ি মবধ্য ররদ ের্দ আমোি দু’গ�োখ মোবপি গেোট্ পৃরথেী

আত্মবগোপবন �বল গগবে শহি। আশ্রয়হীনতোয় ভুগবে গ্োম

িোবতি আকোশ মধ্যরুবগি গুহর�বত্রি মবতো নগ্ন আি গেোেো

গ্হ-নক্ষত্রিো রফিবে গপোতোশ্রবয় আি পৃরথেী রফবি রোবচ্ছ ে্দবি

প্ররতরদন গভোি গভবে সূর্ক রফবি রোবচ্ছ মনখোিোপ রনবয়

শূন্য পথ-ঘোে। শুনশোন জনেসরত। রনস্তধি গকোলোহল

ফোঁকো গজব্রো রকংেো গলবভল ক্রসং। সংবকতহীন রসগন্যোল

একলো দোঁরড়বয় পুিীি মর্দি। রদরল্ি রনজোমউরদিন আওরলয়ো দগ্কো

দশ্কনোথ্কী শূন্য আগ্োি তোজমহল। পোঞ্োবেি স্ণ্কমর্দি

মৃত্্য ভয় গশ্ ভয়। জীেন েড় রপ্রয়

আমোবদি অহঙ্কোি থিথি কবি কোঁপবে মৃত্্য ভবয়
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প্রকৃরতি সবঙ্গ মোনুব্ি একরে অপরির�ত অসম রুদ্ধ

রুদ্ধ কী গকেল অদৃশ্য কবিোনো ভোইিোবসি রেরুবদ্ধ!

রকংেো লকিোউবনি খোেোবিি অভোবে গঙ্গোয় সতিোন রেসজ্কন

এও নয় কী এক-একরে পিোরজত মোনুব্ি রুবদ্ধি ধোিোরেেিণী?

অরভেোসী শ্ররমকবদি গরেবনি তলোয় প্রোণ রনবেদন

গুচ্ছ গুচ্ছ অন্ধকোবিও রধক রধক কবি জ্বলবে একোকী গজোনোকী

দূ্ণ মোত্রোরতরিক্তভোবে কবমবে। গেবড়বে আকোবশি দৃশ্যমোনতো

সমুব্ গদখো রমবলবে িলরফবনি। পরিরোয়ী পোরখিো আেোি আসবে

প্রকৃরত আেোি স্রস্তি বেোস রনবত পোিবে

আত্মঘোতী জরঙ্গিো প্রোণভবয় গিিোয়। ে্দুক গেবড় গজোিহোত...

কোশ্মীি আজ শোতি—গসনোেোরহনীি আি দিকোি গনই

নোিীিো অবনক গেরশ সুিরক্ষত। ধ্্কণ শূন্য ভোিতে্্ক

সোিো েেি কোবে ে্যস্তিো ধুবলোপড়ো পেব্দি েইেো পড়বে একমবন

গকোথোও রহংসো, রেববে্ গনই—ঘৃণোি েদবল দখল রনবয়বে ভোবলোেোসো

৩

গমবঘি খোবম আকোবশি রিকোনোয় র�রি রদলোম

উত্তি রদও খুরশি অশ্রু েৃরষবত

পুনশ্চ : কবিোনো’ি তোণ্ে একরদন গথবম রোবে

শোতি হবে পৃরথেী—এক নত্ন সকোল রনবয়

গকোরভন-১৯ পিেত্কী পৃরথেী হবে এক নত্ন পৃরথেী...
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থোি ওপি এক আকোশ �ড়ো গিোদ েোলবত থোকো সূর্ক 

রনবয় ওঁিো দীঘ্ক পথ গহঁবেরেল। গহঁবেরেল মোথোি ওপি 

এক আকোশ নক্ষত্র আি আঁধোি রনবয়। এঁবদি প্রোয় 

সকবলি হোবতই রেল নো েোকো, খোেোি এমনরক জলটুকুও। রেল ঘবি 

গফিোি তোগোদো আি েোঁ�োি আশো। ইরণ্য়োন এর্বপ্রস সংেোদপত্র 

রশবিোনোম কবিরেল ‘ইরণ্য়ো ইজ ওয়োরকং গহোম’। রিক গরন ১৯৪৭-

এ গদশভোবগি সময়কোি ভোিত-র�ত্র।

গশ্ হয়রন ঘবি গফিো। সওয়ো দু’মোবসি লক-িোউন গময়োদ গশ্ 

হবলও কম্কচু্যত হবয় ঘবি গফিোি পথ ক্বমই দীঘ্ক গথবক দীঘ্কতি 

হবচ্ছ। পোঁ� েেবিি গেবলি হোত ধবি হোঁেবত হোঁেবতই এক রনম্কোণ 

শ্ররমক জোনোবলন, আমোবদি একেো রনজস্ ঘি িবয়বে রকন্তু গকনোি 

মবতো সোমথ্ক্য গনই। গদবশি িোজধোনী রদরল্ গথবক িওনো গদওয়ো এই 

পরিেোিরেি লক্ষ্য ৭০০ রকবলোরমেোি দূবি মধ্যপ্রবদবশি এক অখ্যোত 

গ্োবমি ঘবি গপৌঁেবনো। এমন আিও েহু পরিরোয়ী শ্ররমবকি সবঙ্গই 

শ্ররমবকি ঘবি হোহোকোি
িোহুল মজুমদোি

মো
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ঘবি গফিোি পবথ রেল গসই মোনু্গুবলো রোঁিো ঘি পর্কতি গপৌঁেবতই 

পোবিরন। ২৪ মো�্ক মধ্যিোবত লোগু হওয়ো গদশবজোড়ো লক-িোউবনি 

গঘো্ণোয় িোতোিোরত সমস্ত কম্কবক্ষত্রগুবলো জনমোনেশূন্য হবয় 

পড়বলো। গখোঁজ রমলবলো নো রিকোদোি, রনবয়োগকত্কো কোিওিই। আি 

কম্কচু্যত হওয়ো লক্ষ লক্ষ শ্ররমক গনবম এবলো িোস্তোয়। গকোরভে ১৯ 

ভোইিোস সংক্মবণি পথ ধবি অভোেী অনোহোি রলিষ ভোিবতি শিীি 

গেবড় উিবে।

এমন করিন সমবয়ই িোজস্োবনি গকোেো গজলোি কুনহোরি থোনো 

এলোকোয় আেোি প্যোবকে গেোঝোই একেো রেোক লুে হওয়োি রভরিও 

ভোইিোল হবয়রেল গসোশ্যোল রমরিয়োয়। রভরিওবতই গদখো রোবচ্ছ 

রেোবকি মোরলক জীবতন্দ ভোরেয়ো জোনোবচ্ছন গর মোনু্গুবলো আেোি 

প্যোবকে লুি কিবে তোঁিো গকোন অপিোধ কিবে নো। অভোেী মোনুব্ি 

কোবে খোেোি নো গপৌঁেবল এমন পবথই রোবে গ্োম ভোিত। অেশ্য 

গকোেোি পুরলশ সুপোি গগৌিে রোদে জো রনবয়বেন খুে তোড়োতোরড় 

এই লুি কিবত নোমো মোনু্গুবলোবক গগ্প্তোি কিো হবে। রিক গর 

সময় িোজস্োবনি রেোক মোরলক জোনোবচ্ছন খোেোি লুি কিবত নোমো 

মোনু্গুবলোি গকোন অপিোধ গনই, তখনই এিোবজ্যি এরগবয় থোকো 

একরে সংেোদপত্র তোি সম্পোদকীয় গলখনীবত ত্বল ধবি সম্পরত্তি 

অরধকোবি হস্তবক্ষপ হওয়ো গমৌরলক অরধকোবি থোেো েসোবনো।

ঘুম গ�োবখও েড় পেষ গখোদোই রেল ঘবিি রিকোনো। ঔিঙ্গোেোবদি 

গখোলো গিললোইবন জড়োবনো ১৬ শ্ররমবকি মোংসরপবণ্ শুধু নয়, গগোেো 

গদবশ েরড়বয় থোকো েহু িোবজ্যি অসংখ্য িোজপবথ পো গমলোবনো লক্ষ 

লক্ষ শ্রমজীেীি গজবগ থোকো, ঘুরমবয় থোকো গ�োবখ পেষ গখোদোই ঘবিি 

রিকোনো। মোইবলি পি মোইল অনতি গহঁবে �লো শ্ররমক রোঁবদি সংখ্যো 

৩১গশ মোব�্ক রেল ৬ লক্ষ ৬০ হোজোি গসই সংখ্যোই এরপ্রবলি প্রথম 

সপ্তোবহ গপরিবয় রোয় ১৪ লক্ষ। তোিপি গেরহবসেী পরিসংখ্যোন ঘণ্োয় 

ঘণ্োয় লবক্ষি ধোপ গপরিবয় গকোরে েোরড়বয় রনে্কোক হবয়বে সিকোি, 

প্রশোসন।

ভুখো গপবে গিোরে রমবলরেল, তোই শ্রম রনংড়োবনো শিীি জুবড় 

গনবম এবসরেল অগোধ লিোরতি। আি তোবতই গিললোইবনি মোবঝ 

কংরক্বেি র্পোি হবয় উবিরেল নিম গরদ, গলোহোি পোতো লোইন 

হবয়রেল মোথোি েোরলশ। আদোলবত েোগ্ী আইনজীেীবদি সওয়োল 

গিললোইন রকভোবে ঘুমবনোি জোয়গো হবত পোবি? কোর্কত দুঘ্কেনোয় 

দোয় এরড়বয় আত্মহত্যোি অপিোবধ �োলোন কবি রদবয় মৃত শ্ররমকবদি 



64

কোিগড়োয় গতোলো হবলো।

মধ্যপ্রবদবশি শোহবদোল গজলোি শ্ররমক ই্দিলোল ধুবি, সজ্ন 

রসং র�ি-রন্োি লোইন গথবক একচুল দূিবত্ব ঘুরমবয় রেল। ওঁিোই 

জোনোবচ্ছন, মহোিোবষ্ট্রি জোলনোি এসআিরজ এেং গপোলোি 

গকোম্পোরনবত কম্কিত এই ২০ শ্ররমক লক-িোউন লোগু হওয়োি পি 

গথবক কোর্কত অভুক্ত অেস্োয় কোিখোনোয় ে্দী জীেবন। এনরজও-

গদি গদওয়ো খোেোবিি ওপি ভিসো কবিই থোকো। দু-রতনরদন অতিি 

খোেোি রমলবতো। এমন অরনশ্চয়তোি জীেন গথবক মুরক্ত রনবতই ওঁিো 

গেরিবয় পবড়রেল ঘবিি পবথ। হোঁেবত হোঁেবত লিোতি হবয় জোলনো 

গথবক প্রোয় ৪০ রকবলোরমেোি দূিবত্ব কোিমোবিি কোবে লোইবনি 

ওপবিই ঘুরমবয় পবড়রেবলন ওঁিো। গিললোইবনি ধোবি পবড় থোকো 

রুরেবত িবক্তি গেোপ। লোইবনি ওপি রদবয় �লো গলোহোি পরিরোয়ী 

�োকোি সবঙ্গই গলবটে িইবলো ওঁবদি শিীি।

দুঘ্কেনো নয়, একেো পরিকরল্পত গণহত্যো। গকোন অরভরোবন িওনো 

গদওয়োি আবগ পদোরতক গসনো েোরহনীবকও �োি ঘণ্োি গেরশ সময় 

গদওয়ো হয় প্রস্তুরতবত। রকন্তু লক-িোউন গঘো্ণোয় ঘি, রুরজ, সংসোি 

গগোেোবনোি গকোন সময় গদনরন গদবশি প্রধোনম্রিী। গপবেি রখবদি 

দোয় গনয়রন গদবশি সিকোি। লক-িোউবন েোঁেোই হওয়ো শ্ররমবকি 

মজুরি এমনরক েবকয়ো মজুরিিও দোয় গনয়রন কোিখোনোি মোরলক, 

রনবয়োগকত্কো রিকোদোি গকউই। অতএে অরনশ্চয়তোি রোত্রোপথ নয়, 

রনরশ্চত মৃত্্যি পবথ গদবশি লক্ষ লক্ষ, গকোরে পরিরোয়ী অসংগরিত 

শ্রমজীেী মোনু্বক গিবল গদওয়ো হবয়বে।

একেো সদ্য গনবম আসো আঘোবত জীেন দুরে্কসহ হবয় ওিোি পি 

রনবজবক গুরেবয় গনওয়োি সময় েো সুবরোগ গকোনেোই রেল নো মহম্মদ 

ইর্বশি। তোই ১৩০ গকোরে ভোিতেোসীি উবদিবশ্য রেরভবত প্রধোনম্রিী 

নবিন্দ গমোদীি ভো্বণি মম্কোথ্ক রকেুবতই মোথোয় ঢুকরেল নো ইর্বশি। 

লক িোউবনি গঘো্ণোয় প্ররতরে ভোিতেোসীি প্ররত গমোদীি রনবদ্কশ 

কবিোনো ভোইিোস সংক্মণ গিকোবত এখন প্ররতরে নোগরিকবক ঘবি 

থোকবত হবে। রকন্তু ওি মোথোয় প্রশ্ন ঘুিপোক খোবচ্ছ প্রধোনম্রিীি রক 

জোনো গনই গর আমোবদি গকোন ঘি গনই! খুে সম্প্ররত গদবশি িোজধোনী 

রদরল্ি েুবক মুসলমোন রেবিোধী দোঙ্গোয় তোঁি ঘি গথবক রেরভ-সহ 

রোেতীয় আসেোেপত্রই লুে হবয় রগবয়রেল। গত ২৫গশ গফব্রুয়োরি 

শহবিি উত্তি পূে্ক গথবক আসো দোঙ্গোেোরহনী রদরল্ি রশে রেহোবি 

মুসলমোনবদি ওপি �োিরদন ধবি গর নোিকীয় অত্যো�োি �োরলবয়রেল 
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তোবত ৫৩ জন মুসরলবমি জীেনহোরন হয় এেং হোজোবিিও 

গেরশ মোনু্ গুরুতি জখম হন। গসই ভয়োেহ রেপর্কবয়ি মবধ্যই 

মহম্মদ ইর্বশি আশ্রয় জুবেরেল রদরল্ি ইদগো রিরলফ ক্যোবম্প। 

রকন্তু কবিোনো ভোইিোস সংক্মবণি হুঁরশয়োরিি মু  গখ পবড় এিপি 

ইর্শবকও গসই একমোত্র আশ্রয়স্ল ক্যোম্প েোড়োি রনবদ্কশ গদয় রদরল্ 

প্রশোসন। রেরভবত গমোদীি ভো্ণ শুবন ওবয়ল্ডোি আেদুল সোত্তোবিি 

গসোজোসোপেো প্রশ্ন কোবক ঘি েলবেন প্রধোনম্রিী নবিন্দ গমোদী?  রদরল্ি 

দোঙ্গোয় গর ঘি গেবড় গেরিবয় আসবত হবয়রেল ওি পরিেোিবক গসই 

সময় একেো জোমোকোপড়ও আগুবন গ্োস গথবক েোঁব�রন। সোিোেো িোত 

ফুেপোবত কম্ববলি তলোয় আশ্রয় গনওয়ো সপরিেোি আেদুল সোত্তোবিি 

এখন লক্ষ্য খজুরি খোবসি কোবে তোঁি পুিবনো গ্োবম রফবি রোওয়ো। 

রকন্তু গসখোবনও নত্ন কবি আতঙ্ক িবয়বে প্ররতবেশী গিোব্ি গকোবপ 

পবড় রোওয়োি। রদরল্ি �ো্দুনগি আপোতত দোঙ্গো-রেধ্স্ত সংখ্যোলঘু 

পরিেোিগুবলোবক রনবয় একেো নত্ন রিরফউরজ কবলোরন। হোমলোি 

ফবল ঘিেোরড় গেবড় মুমতোজ গতৌরফি এখোবনই একেো দশফুে েোই 

দশফুবেি ঘি গপবয়বে। গরখোবন িোঁই রনবত হবয়বে তোঁি েোেো-মো, 

�োি ভোই ও তোঁবদি ্রেীবক।

রদনমজুবিি কোজ কিবতন মঞ্ু রোদে। লক িোউবন গিোজগোি 

েন্ধ। পোঁ�রে েোচ্োি মুবখ খোেোি ত্বল রদবত নো পোিোি হতোশোয় 

তোবদি গঙ্গোয় েুঁবড় গফবল রদবয়বেন রতরন। মম্কোরতিক এই ঘেনো 

ঘবেবে উত্তি প্রবদবশি ভোবদোরহি জোহোরঙ্গিোেোদ গ্োবম। ১১ েেবিি 

িোহুল মুসোহবিি কথো আমিো আবগই গজবনরে। রেহোবিি গভোজপুবিি 

এই রকবশোি লক িোউবন অনোহোবি মোিো গগবে। গস তোি েোেোি 

সবঙ্গ েোঁে সংগ্বহি কোজ কিত। প্রধোনম্রিীি লক িোউন গঘো্ণোি 

সপ্তোহ গপিবনোি আবগই গদবশি িোজধোনী গথবক ঘবিি উবদিবশ্য 

িওনো গদওয়ো জনো কুরড় পরিরোয়ী শ্ররমক শুধু অভুক্ত পরিশ্রমী শিীি 

রনবয় রনষ্পোণ েবল পবড়রেল িোজপবথই। ঘবি গফিোি তোগোদোয় এই 

হোজোবিো পরিরোয়ী শ্ররমকবদি ওপবিই পুরলবশি রনম্কম লোরি িক্ত 

ঝরিবয়বে পর্কতি।

রদনমজুি, অস্োয়ী, অরনশ্চয়তোয় ভিোজীেবনি এই কোরিগবিিো 

পুরলবশি রনম্কম আঘোবত আক্োতি হওয়োি ঘেনোয় রখন সংেোদমোধ্যম 

গসোচ্োি হয় তোি পরিণরত কী?

লক্ষ্য িোজননরতক জরুরি অেস্ো জোরি। গসই লবক্ষ্যই একেো 

গমোক্ষম অজুহোত গমরিক্যোল এমোবজ্করন্স। সম্প্ররত রদরল্ উত্তি প্রবদশ 
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সীমোবতি ঘবি গফিোি পবথ িওনো গদওয়ো হোজোবিো পরিরোয়ী শ্ররমকবদি 

ওপি পুরলবশি রনরে্ক�োি লোরি �োলোবনোি প্ররতেোবদ ‘ওয়োি’ পরত্রকো 

গসোচ্োি হওয়োয় গতমনই পদবক্ষপ গনবম এবলো একেো সিকোবিি 

পুরলশ, প্রশোসবনি তিবফ। গহোয়োেস-অ্যোপ, ই-গমইবলি জমোনোয় 

একেো ওবয়ে জোন্কোবলি সম্পোদকবক জরুরি তলে কিবত ৭০০ 

রকবলোরমেোি দূিত্ব গথবক গকোন পদবক্ষপ গনওয়ো জরুরি? সম্প্ররত 

উত্তি প্রবদবশি পুরলশ একেো নম্বি গলেেহীন কোবলো এসইউরভ 

গোরড়বত ৭/৮জন পুরলশ আরধকোরিকবক রনবয় ৭০০ রকবলোরমেোি 

পথ পোরড় রদবয় রদরল্বত ম্যোগোরজবনি সম্পোদক রসদ্ধোথ্ক েিদোিোজবনি 

েোরড়বত গপৌঁবেরেল। গর সময় লক িোউবনি গঘো্ণোয় গরেন, রেমোন 

এমনরক গেসিকোরি সড়ক পরিেহন রনর্দ্ধ, গর সমবয় সমস্ত িোবজ্যই 

সংক্মবণি গমোকোরেলোয় নোগরিকবদি স্োস্্য িক্ষোয় একেো সিকোবিি 

পোবশ দোঁড়োবনো অেশ্য কত্কে্য রিক গসই সমবয়ই ‘ওয়্যোি’ পরত্রকোি 

সম্পোদক েিদোিোজবনি েোরড়বত এমন পুরলশী অরভরোন। রকন্তু 

সংেোদমোধ্যবমি এমন স্োধীন মতপ্রকোবশি ওপি পুরলশী জুলুবম 

মোথো নত কবিনরন রশরক্ষত রেবেৎজবনিো। আইনজীেী, গলখক, 

রশল্পী েুরদ্ধজীেীসহ প্রোয় সোবড় রতন হোজোি মোনু্ পেষ প্ররতেোদ 

জোরনবয়বেন এমন পুরলশী পদবক্ষবপি। লক িোউবনি পরিরস্রতবত 

গদবশি সমস্ত িোজননরতক দলগুরলিই রোেতীয় সভো, সমোবেশ, 

কম্ককোবণ্ রনব্ধোজ্ঞো গ�বপবে। প্ররতরে নোগরিবকি ওপবিই ঘিে্দী 

জীেন গ�বপ েবসবে, রকন্তু লক িোউবন উত্তি প্রবদবশি গরোগী 

আরদত্যনোবথি সিকোি একরে সংেোদমোধ্যবমি ওপি গিো্ আেবড় 

গফলোি কোবজ গেদ পবড়রন।

গপবে রখবদি জ্বোলো রনবয় দীঘ্কপথ হোঁেো গর পরিরোয়ী শ্ররমকবদি 

ওপি উত্তি প্রবদশ সিকোবিি পুরলবশি লোরি �িম রনম্কমতোয় 

পবড়রেল তোঁবদি মবধ্য রক উত্তি প্রবদবশি শ্ররমক রেল নো? ২৬ 

েেি েয়সী অবেো গমোেোইল শ্ররমক িজনীশ রদরল্ গথবক পথ হোঁেো 

শুরু কবিরেল। লক্ষ্য আড়োইবশো রকবলোরমেোি দূিবত্ব উত্তি প্রবদবশি 

একরে অখ্যোত গ্োবম পরিেোবিি কোবে গপৌঁেবনো। দীঘ্ক র্রিণোি পবথ 

পো �োলোবত �োলোবত েবলরেল কবিোনো ভোইিোস শিীবি সংক্োরমত 

হওয়োি আবগ হয়বতো িোস্তোবতই মৃত্্য হবে। রিক গরমন হবয়রেল 

৩০০ রকবলোরমেোি দূিবত্ব মধ্যপ্রবদবশ ঘবি গপৌঁেবনোি আবগই ৩৯ 

েেি েয়সী এক পরিরোয়ী শ্ররমবকি েুবক ে্যোথো রদবয় শুরু, রকেু পবি 

মৃত্্য। ৬২ েেি েয়সী আিও এক শ্ররমক ঘবিি কোবে গপৌঁেবনোি 
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আবগই রনষ্পোণ গদহ রনবয় িোস্তোবতই েবল পবড়ন। তোঁি গদহ সবঙ্গি 

আিও �োি পরিরোয়ী শ্ররমক একরে রেোবকি ওপি ত্বল অন্ধকোি 

হোইওবয়ি পবথ িওনো গদয়। একবশো রকবলোরমেোি দূিবত্ব িোজস্োবনি 

উবদিবশ্য িওনো গদওয়ো কোজিীি সঙ্গী রেল এক প্যোবকে রেস্কুে আি 

রেরড়ি প্যোবকে। পবথই সোংেোরদবকি প্রবশ্নি উত্তবি জোরনবয়রেল 

গপবেি রখবদ কমোবত রেরড় খুেই সোহোর্য কবি।

‘অরতরথ-শ্ররমক’ শদেেবন্ধি প্রোদুভ্কোে রবেতীয় রেবেরুবদ্ধি গশব্। 

রুদ্ধবশব্ জোম্কোরনবত ত্িস্ক গথবক কোজ কিবত আসো আমর্রিত 

শ্ররমকিো এই নোবমই অরভরহত হবতন। একেো জোরত গিবনি লবক্ষ্য 

এই অরতরথ শ্ররমকবদি কোবজ লোগোবনো। এিপি সময় েদলোবনোি 

সবঙ্গ সবঙ্গ তৃতীয় রেবে গথবক পরশ্চবমি রদবক পো েোড়োবনো উচ্-

মধ্যরেত্ত গহোয়োইে কোলোি ওয়োক্কোিবদি সংখ্যো রেপুল হোবি গেবড়বে। 

কবিোনো সংক্মবণি আতঙ্ক গর সময় দুরনয়োি প্রোয় সে গদশবকই 

গ্োস কবিবে গসই সমবয়ই রনবজি ঘিেোরড়, পরিেোি গথবক রেরচ্ছনে 

হওয়ো এই অবপক্ষোকৃত স্চ্ছল অংবশি অরতরথ শ্ররমকবদি সমোদবি 

গদবশ রফরিবয় এবনবেন প্রধোনম্রিী নবিন্দ গমোদী। রোঁিো গদবশ 

গফিোি পি পোরে্ক রদবয়বে, জনসমোগবমি গমোচ্ছবে শোরমল হবয়বে। 

রেপজ্নক গকোরভে ১৯ ভোইিোস সংক্মবণ গর সময় রেবে উথোল-

পোথোল তখন এই গদবশ গফিোবনো অরতরথ শ্ররমকবদি জন্য কী ে্যেস্ো 

রেল? ভোইিোস সংক্োরমত রকনো তো গদখোি জন্য পিীক্ষো হবয়বে? 

আইবসোবলশন েো গকোয়োিোন্টোইবন িোখো হবয়রেল রক তোঁবদি? নো, 

েিং ১৩০ গকোরে ভোিতীবয়ি শিীবি সংক্মণ েরড়বয় গদওয়োি সু-

েব্দোেস্ত রেল। রকন্তু এই একই সমবয় কম্কহীনতো গ্োস কবি গদবশি 

এক প্রোতি গথবক অন্য িোবজ্য গপবেি তোরগবদ েুবে রোওয়ো পরিরোয়ী 

শ্ররমকিো ঘবি রফিবত পো েোরড়বয়বে িোজপবথ। রোঁবদি জন্য গপবেি 

রখবদ গমেোবনোি খোেোি রেল নো, রকন্তু প্রধোনম্রিী নবিন্দ গমোদীি 

পুরলবশি রনদ্কয় লোরি রেল। গর গকোন শহবিি সে�োইবত অস্োস্্যকি 

পরিবেশ খুঁবজ গসখোবনই তোঁবদি আেবক িোখোি কবিোি প্রশোসরনক 

ে্যেস্ো লোগু হবয়বে। অথ� এই পরিরোয়ী শ্ররমকিোই গদবশি রোেতীয় 

নগবিি উনেয়ন, গসত্, উড়োলপুি, সুউচ্ রমনোি ততরিি কোরিগি। 

দুঃবখি হবলও সরত্য কবিোনো সংক্মণ দূি কিবত রররন একেো 

রনঘ্কণ্ গঘো্ণো কবি হোততোরল গদওয়ো, থোলো েোজোবনোি কম্কসূর� 

রদবয় িোখবলন ভোিতেোসীবক রতরনই ‘স্বদশ’ আি ‘পিবদশ’-এি 

েুরল আওড়োন। রেবদশ গথবক রেত্তেোবনি েবয় আনো ভয়ঙ্কি গিোগ 
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রখন সংক্োরমত হবয়বে গদবশি গরিে, মধ্যরেত্ত মোনুব্ি মবধ্য, 

তখন রনিনে, কম্কহীন দোরিব্্যি জ্বোলোয় জলবত থোকো মোনু্গুবলোি 

উবদি  গশ্য প্রশোসন, সমোবজি একেোই হোঁক — ‘দূি হবিো’।

কবিোনো ভোইিোবসি হোত গথবক পরিত্রোণ রমলবলও ক্ষুধো, দোরি্্য, 

অনোহোি গথবক মুরক্ত পোওয়োি আশো গনই। এমন সতক্কতো রমবলবে 

গখোদ িোষ্ট্রসবঙ্ঘি তিবফ। িোষ্ট্রসবঙ্ঘি ওয়োল্ড্ক ফুি গপ্রোগ্োম সম্প্ররত 

জোরনবয়বে শুধুমোত্র ক্ষুধো আি অনোহোবি �লরত েেবিি গশব্ গগোেো 

দুরনয়োয় মৃত্্য হবত �বলবে ২৬ গকোরে ৫০ লক্ষ মোনুব্ি। রিক গত 

অথ্কেব্্ক গর সংখ্যোেো রেল রেববে ১৩ গকোরে, গসেোই রবেগুণ আকোি 

রনবত �বলবে এেোি। িোষ্ট্রসঙ্ঘ জোরনবয়বে, ক্ষুধো, দোরি্্য অভোবে 

জজ্করিত গদশগুরলবত অরেলবম্ব প্রবয়োজনীয় কল্যোণমূলক পদবক্ষপ 

নো রনবল এই পরিণরতই অবপক্ষো কিবে। ওয়োল্ড্ক ফুি গপ্রোগ্োবমি 

মুখ্য অথ্কনীরতরেদ ি. আরিফ গহোবসবনি কথোয়, এই মুহূবত্ক গকোরভে 

১৯ সংক্মবণি গজবি রেববেি লক্ষ লক্ষ মোনু্ মৃত্্যি আশঙ্কোয় রদন 

গুনবেন। রকন্তু এই সংক্মবণি আওতোি মবধ্য পড়ো জনসংখ্যোি 

কবয়কগুণ মোনু্ ইরতমবধ্যই চ্ড়োতি খোদ্য সঙ্কবেি রশকোি। রোঁিো 

প্ররতরদবনি উপোজ্কবনি ওপি রনভ্কি কবি গেঁব� থোবকন, গসই সমস্ত 

মোনু্ এেোি লক িোউন এেং রেবে আরথ্কক ম্দোি গজবি আিও 

রনরশ্চত মৃত্্যি রদবক। িোষ্ট্রসবঙ্ঘি খোদ্য ও কৃর্ সংগিনগুরল 

একবরোবগ জোরনবয়বে কবিোনো সংক্মবণি গজবি রেবে খোদ্য সংকে 

মহোমোিীি আকোি রনবত �বলবে। গেশরকেু গরিে গদবশি কোবে এই 

মুহূবত্ক কবিোনো সংক্মবণ আক্োতিবদি েোঁ�োবনোি শত্ক রহবসবে েহু 

মোনু্বক ক্ষুধো, অনোহোি এেং রনরশ্চত মৃত্্যি রদবক গিবল গদওয়োি 

িোস্তো খুবল গগবে।

িোষ্ট্রসবঙ্ঘি গসবক্েোরি গজনোবিল আবতিোরনও গুবতবিজ সতক্ক 

কবিবেন, শুধু ভোইিোবসি গমোকোরেলো কিো নয়, তোি সবঙ্গ ক্ষুধো 

ও অপুরষি সবঙ্গও লড়োই �োলোবত হবে আমোবদি। এই পরিরস্রতি 

গমোকোরেলোয় প্রবয়োজন িোজননরতক সরদচ্ছো এেং িোষ্ট্রবনতো ও 

পরি�োলকবদি তিবফ সমোবজি প্ররত দোয়েদ্ধতো। িোষ্ট্রসবঙ্ঘি 

রসরকউরিরে কোউরন্সবল গপশ কিো এই রিবপোবে্কই উবল্খ কিো 

হবয়বে ২০০৭-০৮-এি রেবে খোদ্য সঙ্কে এেং খোবদ্যি অস্োভোরেক 

মূল্যেৃরদ্ধি গপ্ররক্ষত রফবি আসবত �বলবে। মধ্য প্রো�্য, এরশয়ো গথবক 

লোরতন আবমরিকোি গদশগুরলবত গর প্রভোে আজও জোরি। ওয়োল্ড্ক 

ফুি গপ্রোগ্োবমি প্রোথরমক পরিকল্পনো এই মুহূবত্ক ৩৫ গকোরে িলোি 
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প্রবয়োজন এই খোবদ্যি �োরহদো পূিণ কিবত। কবিোনো সংক্মবণি 

প্রোথরমক ধো্ো রেববেি গর রেশোল ক্ষমতোধি গদবশি অথ্কনীরতবত 

গলবগবে তোিমবধ্য িবয়বে �ীন, ইতোরল, গপেন এেং মোরক্কন রুক্তিোষ্ট্র। 

রকন্তু রেববেি উনেয়নশীল গদশগুরলি তথ্য এখনও রেস্তৃত গ�হোিোয় 

এবস গপৌঁেয়রন। গরখোবন সংক্মণ গমোকোরেলোয় পর্কোপ্ত গেটি এেং 

স্োস্্যরেরধ গ্হণ কিোি সুবরোগ কম। ইরতমবধ্যই এই গদশগুরলবত খোদ্য 

সিেিোহ ে্যেস্ো রেপর্কস্ত। রেবশ্ত অসংগরিত গক্ষবত্রি শ্রমজীেীবদি 

মবধ্য খোদ্য সঙ্কবেি প্রভোে পেষ।

এই মুহূবত্ক রেববে ৭ গকোরে ৯০ লক্ষ মোনু্ উবেোস্তুি পরির�রতবত। 

এই পরিরস্রতবত লক িোউবনি পদবক্ষপ রনরশ্চতভোবেই �িম সংকে 

এবন গদবে রেবশ্ত কৃর্কোবজ রুক্ত মোনুব্ি ওপি, রদেমজুিবদি 

ওপি, পণ্য রেরক্ি সবঙ্গ রুক্ত মোনু্বদি ওপি। এরদবক গনোবেলজয়ী 

অথ্কনীরতরেদিো আশঙ্কো প্রকোশ কবিবেন ররদ উনেত পুঁরজেোদী ধনী 

গদশগুরল তোবদি রনবজবদি গদবশি অথ্কননরতক রেপর্কবয়ি ভোি 

উনেয়নশীল গরিে গদশগুরলি কোঁবধ �োপোবত �োয় তোহবল রেপর্কবয়ি 

মোত্রো আিও েোড়বে। পুঁরজেোদী গদশগুরলি গেসোমোল পদবক্ষবপি 

ইরঙ্গত রমবলবে গখোদ মোরক্কন রুক্তিোবষ্ট্রি তিবফই। এমন সংক্মণ 

রেপর্কবয়ি গজবি ইরতমবধ্যই আবমরিকো রজ-২০ গদশগুরলি 

স্োস্্যম্রিীবদি গরৌথ ইশ্ গতহোবি সই রদবত অরনচ্ছো প্রকোশ কবিবে। 

এমনরক রেবেোস্োস্্য সংস্ো েো িরব্উ এই� ও-ি জন্য মোরক্কন রুক্তিোবষ্ট্রি 

েিোদি অনুদোন স্রগত গিবখবে গিোনোল্ড রেোম্প।

গদবশি ৪৫ গকোরেিও গেরশ শ্রমশরক্তি ৯৪ শতোংশ অসংগরিত 

গক্ষবত্র কোজ কবি থোবকন। সংগরিত সিকোরি-গেসিকোরি গক্ষবত্র 

কম্কিত মোত্র ৬ শতোংশ শ্রমশরক্তি িবয়বে মোস মোইবন, গেতন 

কোিোবমো, সবেতন েুরে, গমরিবকল গফরসরলরে, প্ররভবিন্ট ফোন্, 

গ্্যোচুইরে, গপনশন ইত্যোরদ রো অেশ্যই ন্যোর্য পোওনোি তোরলকোয়। 

রোবদি একেো অংশ লক িোউবন ঘবি ের্দ গথবকই করম্পউেোি-

ল্যোপেবপ কোজ �োরলবয় গরবত পোিবেন। আি একেো অংশ এই করিন 

সমবয় রনবজবক রেপনে কবিই জরুরি পরিব্েো �োলু িোখবত (অবনক 

গক্ষবত্রই প্রবয়োজনীয় রনিোপত্তো ে্যেস্ো েোড়োই) ঘবিি েোইবি গদশ ও 

জনগবণি গসেোয় ব্রতী। রকন্তু রোঁবদি অলিোতি গমহনত সভ্যতোবক স�ল 

িোবখ, এরগবয় রনবয় রোয় — তোঁিোই আজ সে�োইবত গেরশ রেপনে। 

গকোরভে ১৯ ভোইিোস সংক্মবণি রেবে রেপর্কবয়ি সবেমোত্র শুরু। 

রেববেি উনেত, উনেয়নশীল রনরে্কবশব্ রোেতীয় গদশগুরলি জনস্োস্্য, 
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অথ্কনীরত গভবঙ রোওয়োি শুরু। অরস্তবত্বি এমন রেপনেতোি মুবখ 

দোঁরড়বয় েহু গদশই লক িোউন, গলিোজোি, আংরশক কোিরফউ এেং 

রোেতীয় রনত্য জরুরি কোর্করেরধি ওপি রনব্ধোজ্ঞো আবিোপ কিবত 

েোধ্য হবয়বে। লক িোউবনি অথ্কনীরতক ক্ষরতকি প্রভোে অনুভূত 

হওয়ো শুরু রো আগোমী কবয়কমোস রবেগুণ গ�হোিো রনবত �বলবে।

গকন অসংগরিত শ্রমবক্ষত্রই এই সংকবেি ধোিোবলো ফলোি 

রশকোি? আইএলও েো রেবে শ্রম সংস্ো জোরনবয়বে গরবহত্ অসংগরিত 

শ্রমবক্ষবত্রি শ্রমজীেীবদি সোমোরজক সুিক্ষোি রনরশ্চয়তো গকোন 

রনবয়োগকোিীি কোবে থোবক নো, গরবহত্ এই শ্রমজীেী অংবশি গকোন 

সবেতন েুরেি অরস্তত্ব গনই, গরবহত্ এই শ্রমজীেী অংবশি রুরজি 

রনশ্চয়তোও গনই তোই সে�োইবত রনদ্কয়, করিন আক্মবণি মুবখ 

এই অংশই। উনেয়নশীল গদশগুরলি ত্লনোয় উনেত গদশগুরলবত 

এই সংকবেি তীব্রতো রকেু কম। পরিসংখ্যোন েলবে গগোেো রেববে 

অসংগরিত শ্রমবক্ষবত্র কম্কিত শ্রমজীেীি হোি ৬১ শতোংশ। উনেত 

গদশগুরলবত অসংগরিত গক্ষবত্রি শ্রমজীেীি হোি গরখোবন ১৮ 

শতোংশ, গসখোবন উনেয়নশীল গদশগুরলবত অসংগরিত শ্রমজীেীি 

হোি ৭০ শতোংবশি গেরশ। অথ্কোৎ প্ররত রতনজন শ্রমজীেীি মবধ্য 

২ জবনি রেবক থোকো এই অরনরশ্চত কম্কবক্ষবত্র। আমোবদি গদবশি 

সংকে আিও তীব্র। গকননো এবদবশ শ্রমজীেীবদি ৯৪ শতোংশই 

অসংগরিত কম্কবক্ষবত্রি অংশ।

২০১৮ সোবলই গগোেো রেববে অসংগরিত শ্রমবক্ষবত্র শ্রমজীেীি 

সংখ্যো েুঁবয়রেল ২০০ গকোরে। গত দু’েেবি সংখ্যোেো খোরনকেো 

গেবড়বে েইরক। রোঁিো কম্কবক্ষবত্র শ্রমজীেীি রোেতীয় অরধকোি 

গথবক েরঞ্চত, কম্কবক্ষবত্র স্োস্্যকি পরিবেশ পোওয়ো গথবক েরঞ্চত, 

সোমোরজক সুিক্ষোি গকোন মোনদণ্ই রোঁবদি জন্য রে�োর্ক্য নয় এেং 

অেশ্যই স্ল্প মজুরিবত শ্রম রদবত েোধ্য। এই অংবশি শ্রমজীেী 

এেং তোঁবদি পরিেোিই গর গকোন রেপর্কবয়ি পয়লো রশকোি। রিক 

গর সমবয় জনস্োবস্্যি গেনরজি রেপর্কয় গনবম আবস তখন তোি 

েহুগুণ আক্মণ েহুমোরত্রকতো রনবয় গনবম আবস এই অংবশি 

ওপি। রেববেি উনেয়নশীল গদশগুরলি মবধ্য ভোিবতি পরিরস্রত 

সে�োইবত রেপর্কয়কি। গকননো রেববেি সমস্ত গদশগুরলি মবধ্য 

ভোিবতই সে্কোরধক পরিমোবণ অসংগরিত শ্রমজীেীি হোি। এশীয়, 

প্রশোতি মহোসোগিীয় এমনরক আরফ্কোন গদশগুরলি ত্লনোয় ভোিবত 

অসংগরিত শ্রমজীেীি হোি গেরশ। শুধু তোই নয়, ভোিবতি মবতো 
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জনঘনত্বপূণ্ক গদবশ এমন মহোমোিী সংক্মবণি গমোকোরেলোয় দুে্কল 

স্োস্্যরেরধবত এই রেপর্কয় সে্কোত্মক আঘোত হোনবত �বলবে।

ভোিবতি েোস্তেতোয় এই ধিবনি মোনেবদবহ সংক্োরমত হওয়ো 

ভোইিোস রনয়্রিবণ জনস্োস্্য পরিকোিোবমো, গসফরে গনে েলবত 

প্রোয় রকেুই গনই। গকননো আমোবদি গদবশ সোমোরজক রেরচ্ছনেতো 

(রনরদ্কষভোবে েলবল শোিীরিক রেরচ্ছনেতো) আবিোরপত হওয়োি গকোন 

েোস্তে পরিবপ্ররক্ষত গনই। সংক্মণ গিকোবনোি প্রবয়োজনীয় ে্যেস্ো 

গ্হবণ গর পরিকোিোবমো ও সুবরোগ-সুরেধো নোগরিকবদি জন্য েিোদি 

কিোি কথো তো ে্যরতবিবকই রেরধরনব্ধ আবিোরপত হবচ্ছ। অন্য 

সুবরোগ-সুরেধোি কথো নো হয় েোদই গদওয়ো গগল শোিীরিক রেরচ্ছনেতো 

রনরশ্চত কিবত নূ্যনতম গর পরিশ্রুত পর্কোপ্ত জল ও সোেোবনি 

প্রবয়োজন গসটুকুিই রনশ্চয়তো গনই। তোি ফবল রেপর্কবয়ি প্রোথরমক 

ধো্োবতই এই রেপনে অংবশি মোনুব্ি রুরজ, উপোজ্কন, খোদ্য গলোপোে 

হয় এেং জীেনহোনী ঘবে রোয়।

ভোিবতি সংরেধোবনি প্রোককথবনই গমোেো হিবফ উরল্রখত িবয়বে 

অথ্কননরতক সুরে�োবিি কথো। শুধু তোই নয়, সংরেধোবনি ২১নং ধোিো 

র�রনিত কবিবে প্ররতরে মোনুব্ি গেঁব� থোকোি অরধকোি গমৌরলক 

অরধকোবিি পর্কোবয় পবড়। গদবশি সবে্কোচ্ আদোলত গেশ কবয়কেোি 

গেঁব� থোকোি লবক্ষ্য রুরজি অরধকোিবক স্ীকৃরতও রদবয়বে। এমনরক 

সংরেধোবনি ১৯/১-এি রজ ধোিো গর গকোন গপশো েো রুরজি অরধকোিবক 

সবে্কোচ্ স্ীকৃরত রদবয়বে। এি েোইবি সংরেধোবনি ১৪নং ধোিোও 

সমতোি অরধকোিবক স্ীকৃরত রদবয়বে। সংরেধোবনি ৩৮নং ধোিোি 

�ত্থ্ক রেভোবগ রনবদ্কশোত্মক নীরতবত িোবষ্ট্রি ভূরমকো রনরদ্কষ কবিবে 

এই মবম্ক গর আরথ্কক তে্ম্য গঘো�োবত জোতীয় জীেবন সমতো আনবত 

কল্যোণমূলক কম্কসূর� রনবয় �লবে। সংরেধোবনি ৩৯নং ধোিো েলবে 

িোষ্ট্র প্ররতরে নোগরিবকি রুরেরুরজি রনশ্চয়তো আনবত রনরদ্কষ নীরত 

গ্হণ কিবে। শুধু তোই নয়, গদবশি সবে্কোচ্ আদোলত েোবিেোবিই 

জোরনবয়বে িোবষ্ট্রি নীরত গ্হবণ রনবদ্কশোত্মক নীরত গমৌরলক অরধকোবিি 

পর্কোয়ভুক্ত। রকন্তু সম্প্ররত গদবশি সিকোি কবিোনো সংক্মণ গিকোবত 

গর পদবক্ষপ রনবয়বে তোবত সোধোিণ নোগরিকবদি রেবশ্ত অথ্কননরতক 

ও সোমোরজক গপ্ররক্ষবত রপরেবয় থোকো অংবশি মোনুব্ি রুরেরুরজি 

অরধকোি, গেঁব� থোকোি অরধকোি গথবক েরঞ্চত।

গকোরভে ১৯ অজুহোত হল মোত্র। গকবন্দি গমোদী সিকোবিি 

পরিকরল্পত নীল নকশো কোর্ককি হবচ্ছ এমন একেো সমবয় রখন 
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লক িোউবনি গজবি গদবশি লক্ষ লক্ষ শ্ররমবকি রুরজ গখোয়ো গরবত 

েবসবে। সম্প্ররত সংসদীয় টি্যোরন্ং করমরে ইন্োর্রেয়োল রিবলশন 

গকোি রেল কোর্ককি কিবত প্ররতরে গকোম্পোরনবক ৩০০ পর্কতি শ্ররমক 

েোঁেোই কিোি অেোধ স্োধীনতো গদওয়ো হল। শুধু তোই নয়, গর গকোন 

রশল্প ইউরনে েন্ধ কিবত (গলিোজ িোউন) সিকোরি অনুবমোদবনি 

গকোন প্রবয়োজন হবে নো। এক ভয়ঙ্কি মৃত্্যি পোশো-গখলো শুরু 

হবয়বে গগোেো ভোিবত।

গমোদী সিকোি অরতমোিীজরনত লক িোউনবক ে্যেহোি কিবে 

শ্ররমকবদি ওপি আিও রনপীড়ন �োলোবনোি লক্ষ্য রনবয়, উবদিশ্য 

ভোিতীয় পুঁরজপরতবদি খুরশ কিো। এই মুহূবত্ক গগোেোবদবশ মূত্ক 

হবয় ওিো অেশ্যম্ভোেী মৃত্্য শুধুমোত্র কবিোনো ভোইিোস সংক্মবণি 

গজবি নয়, েিং গমোদী সিকোবিি জন্ম গদওয়ো তনিোবজ্যি গকৌশবলি 

কোিণেোই ক্মশ েড় হবয় উিবে। গকোরভে ১৯ সংক্মবণি পয়লো 

রশকোি এই শ্রমজীেী মোনু্ শুধু গকবন্দি সিকোবিি রনম্কম ভ্োতি নীরতি 

কোিবণ জজ্করিত নয়, তোি সবঙ্গই পুরলশ, প্রশোসবনি েে্কি অত্যো�োি, 

আক্মবণ এক অরনরশ্চত জীেবনি লবক্ষ্য পো েোরড়বয়বেন। গকোরভে 

১৯ উদ্ভুত রেোরজক কোরহনীি দুরে রদক — একরদবক সিকোবিি 

রদশোহীন িোজনীরত লক্ষ লক্ষ মোনু্বক উপোজ্কনচু্যত কবিবে, 

রনভ্কিশীল কবি ত্বলবে খয়িোরতি ওপবি; তোিো থোকবত েোধ্য 

হবচ্ছন মোনুব্ি েসেোবসি অনুপবরোগী স্োবন, গরখোবন প্ররতরনয়ত 

পুরলশ এেং প্রশোসবনি বেোিো তোঁিো লোরছিত ও অপমোরনত। মোবয়িো 

রশশুবদি জন্ম রদবত েোধ্য হবচ্ছন কুঁবড়ঘবি, কোিণ হোসপোতোল এেং 

িোক্তোিখোনোয় গপৌঁেেোি উপোয় গনই। রেরে গিোগী এেং হৃদবিোগীিো 

রেনো র�রকৎসোয় রদন গুণবেন। রশশুিো ধুবলোি মবধ্য রদন কোেোবত 

েোধ্য হবচ্ছ। কোিণ স্কুল ও রমি-গি-রমল েন্ধ। রোঁিো কৃর্বক্ষবত্র েো 

কোিখোনোয় েো রনম্কোণ রশবল্পি সবঙ্গ রুক্ত রেবলন তোঁিো কম্কহীন ও 

আশোহত হবয় রদন গুজিোন কিবেন। এঁবদিই সবঙ্গ রুক্ত হ  গয়বেন 

রভনিোবজ্যি েরস্তবত আেবক পড়ো পরিরোয়ী শ্ররমবকি দল। রোঁবদি 

অবনবকই েোরড় গফিোি অদম্য ইবচ্ছি কোিবণ পবথই গশ্ রনঃবেোস 

ত্যোগ কিবত েোধ্য হবয়বেন।

িোজনীরতি এই পোশোবখলোয় গেোবড় রহবসবে ে্যেহোি কিো হবচ্ছ 

শ্রমজীেী মোনু্বক। গর গখলোয় উৎপোদন এেং মুনোফো অজ্কবনি 

ঘুঁরে হবে শ্ররমক। রোঁি নো থোকবে অরধকোি, নো থোকবে পরি�য়, নো 

থোকবে প্রবয়োজন। শুধু অরস্-�ম্কোেৃত হবয় গসই শ্ররমক উৎপোদবন 
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গরোগোন গদবে। একই সবঙ্গ হৃদয়হীন কবপ্কোবিে সংস্োগুরলবক আিও 

গেরশ েোড় গদওয়ো হবে। গমোদী সিকোি রন  গয়োগকত্কো এেং কম্ক�োিীি 

সম্পক্কবক এক নত্ন গ�হোিো রদবত েদ্ধপরিকি। এই সিকোি �োিরে 

শ্রম গকোি এবনবে। রোি উবদিশ্য নোরক শরক্তশোলী রনবয়োগকত্কোি 

গথবক দুে্কলতি শ্ররমকবশ্ররণবক িক্ষো কিো।

কোর্কত মহোমোরিবক সোমবন গিবখ গেসিকোরিকিণ ও শ্রমআইন 

ধ্ংবসি গমগো লে্যোন। গুজিোবেি েরণকসভো আেদোি কবিবে এক 

েেবিি জন্য গরেি ইউরনয়ন কিোই রোবে নো! উত্তি প্রবদবশ রেবজরপ 

সিকোি রতন েেবিি জন্য সমস্ত শ্রমআইন েোরতল কবিবে। একই 

পবথ গহঁবেবে মধ্যপ্রবদশ, কণ্কোেক, আসোবমি রেবজরপ সিকোি। 

শুধু রেবজরপ গকন, একই পবথ হোঁেবে িোজস্োন, পোঞ্োবেি কংবগ্স 

সিকোি। ৮ ঘণ্ো কোবজি সময়বক েোরড়বয় ১২ ঘণ্ো গ�বয়রেবলন 

নোিোয়ণমূরত্কি মত রশল্পপরত। একই েোয়নো রফরক, রসআইআই-এি 

মত েরণক সংস্োগুরলি। শ্রমআইন ত্বল গদওয়োি অথ্ক কোিখোনোয় 

ফোটি-এইি ের্, ক্যোরন্টন, েয়বলে সেরকেুই ত্বল গদওয়ো। কোর্কত 

সঙ্কে গথবক েোঁ�বত ভোিবতি শ্রমজীেীবক মধ্যরুবগ রফরিবয় রনবয় 

রোওয়োি �ত্ি পরিকল্পনো পুঁরজেোবদি।

সংক্মণ গমোকোরেলোয় সরিক গশ্ররণ দৃরষভরঙ্গ এেং সোমোরজক 

দোয়েদ্ধতো রনবয় অব�নো পথ �লোি নরজিও আমোবদি সোমবনই 

িবয়বে। এ প্রবশ্ন গদবশি অন্যতম সফল িোজ্য গকিোলো রদশোিী। 

গকোনপবথ শুধু গদবশি সমস্ত িোবজ্যি নজি নয়, রেববেি নোনো প্রোবতিি 

নজবি স্ীকৃরত আদোয় কবি রনল গকিোলোি েোম সিকোি? িোবজ্যি 

নোনো প্রোবতি ১৮০০০ ক্যোম্প গবড় গতোলো হয় গগটি ওয়োক্কোিবদি 
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(পরিরোয়ী শ্ররমকবদি) জন্য। গগোড়োবতই এক লক্ষ পরিরোয়ী শ্ররমবকি 

জন্য ৪৬০৩রে ক্যোম্প গখোলো হবয়রেল গরখোবন পরিরোয়ী শ্ররমকিো 

‘অরতরথ’ি সম্মোন রনবয় রেল। এি েোইবি আিও ৩৫রে ক্যোম্প গখোলো 

হয় গরগুবলো শুধুমোত্র গৃহহীন ও পরিেোি রেরচ্ছনে মোনু্বদি জন্য। 

গগোড়োবতই ২০ হোজোি গকোরে েোকো েিোদি রনবয় মূলত শ্রমজীেী 

মোনু্বক সংকবেি হোত গথবক েোঁ�োবত নোবম গকিোলোি েোম সিকোি। 

পিেত্কী এমন ক্যোবম্পি সংখ্যো আিও গেবড় �বল গস িোবজ্যি রশক্ষো 

প্ররতষ্োনগুবলোি দিজো খুবল রদবয়। িোবজ্যি নোনো জোয়গোয় েরড়বয় 

থোকো ৪৮৪৫৮ জন িোজ্য লেোরিি রেবক্তো রোঁিো ফুেপোবত লেোরি 

রেরক্ কবি গপে �োলোবতন তোঁবদি এককোলীন এক হোজোি েোকো 

কবি অনুদোন গদওয়ো। িোবজ্যি সমস্ত জোয়গোয় রদনমজুি, অস্োয়ী 

রিকো শ্ররমকবদি এক মোবসি গেতন প্রদোন। দোয়েদ্ধতোি গশ্ নয় 

এখোবনই, প্ররতরে নোগরিকবক গিশবনি মোিফৎ খোদ্য সিেিোহ কিো, 

১৪০০-ি গেরশ করমউরনরে রকব�ন গবড় প্ররতরদন গসখোবন স্োস্্যকি 

খোেোি ততরি কবি রেনোমূবল্য রেরল কিো এেং গরখোবন সম্ভে মোত্র 

২০ েোকোি রেরনমবয় গসই খোেোি রেরল কিো। মুখ্যম্রিী রপনোিোই 

রেজয়ন এি সবঙ্গই িোবজ্যি রত আরথ্কক প্ররতষ্োন িবয়বে তোবদি 

রকরস্ত সংগ্হ েোরতল কবিন। এমনরক রশক্ষো প্ররতষ্োবনও রফ সংগ্হ 

েবন্ধি রনবদ্কশ গদন। �োলু কিো হয় গেরলবমরিরসন গফরসরলরে। পুরলশ 

ও ফোয়োি ফোইেোিিো গমরিরসন সিেিোহ কবিবেন িোবজ্যি নোনো 

প্রোবতি। িোবজ্যি স্োস্্য পরিকোিোবমোবক উনেত কিোি পবথই কবিোনো 

ভোইিোস সংক্মণ গমোকোরেলোয় নোবম গকিোলো। এই গসই িোজ্য 

গরখোবন প্ররতরে িোস্তোি গমোবড় িোতোিোরত ওয়োক ইন স্যোবম্পল রকয়স্ক 

(িরব্উ আই এস গক) গবড় সংক্মণ গমোকোরেলোয় নোমো হবয়বে। 

করমউরনরে সংক্মণ গিকোবত মোত্র দু’রমরনবে স্যোবম্পল কোবলকশন 

কবি গিোগ পিীক্ষোি পবথ নোমো। এমন একেো রকয়স্ক গরখোবন 

র�রকৎসক ও গিোগী পিপেিবক নো েুঁবয়ই পিীক্ষোি কোজ �োলোবনো 

রোয়। গর ভোইিোস সংক্োরমত মোনুব্ি সংখ্যো প্ররতরদন ৪০ শতোংশ 

কবি গেবড় �বলরেল গসই সংখ্যোবক নোরমবয় আনো হবয়বে সোকুবল্য 

২ শতোংবশ। শুধু তোই নয়, রজরপএস প্ররুরক্তবক ে্যেহোি কবিই 

কবিোনো সংক্োরমত মোনু্বদি গরতরেরধ রনণ্কয় কবি পিীক্ষোি পবথ 

নোবম িোজ্য সিকোি। গমোেোইল অ্যোরলেবকশন ও রিরজেোল প্ররুরক্ত এই 

কোবজ ে্যেহৃত হবয়বে।

গকিোলোবতই সে�োইবত গেরশ সংখ্যক মোনু্ রোঁিো গকোরভে ১৯ 
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সংক্মণ গথবক সুস্ জীেবন রফবি এবসরেবলন। গদবশ গকোরভে 

সংক্মণ গথবক সুস্ জীেবন রফবি আসো মোনুব্ি শতকিো হোি ১১.২ 

শতোংশ। এঁবদি ৫২.২৪ শতোংশই গকিোলোি মোনু্। কবিোনো ভোইিোস 

পিীক্ষোি ল্যোবেোবিেরিি গক্ষবত্রও গকিোলো গদবশি অন্য িোজ্যগুরলি 

গথবক অবনকখোরন এরগবয়। গস িোবজ্য ১০রে ভোইিোস রনণ্কয় গকন্দ 

(ল্যোবেোবিেরি) িবয়বে। র্কোএরপি গেটি রকে গিবভলপ কিো হয় 

রথরুেনতিপুিবম িোজীে গোন্ধী গসন্টোি ফি েোবয়োবেকবনোলরজবত। 

ভোিবত প্রথম গকিোলোি শ্রী র�ত্র রতরুনোল ইনরটিরেউে ফি 

গমরিক্যোল সোবয়ন্স অ্যো গেকবনোলরজ লেোজমো গথিোরপ শুরু কবি। 

গকিোলোি কোসোিগড় গজলো সে�োইবত গেরশ গকোরভে সংক্োরমত। 

গসই কোসোিগড় গমরিক্যোল কবলজবক িোতোিোরত আল্টো মিোন্ক 

গকোরভে ররেেবমন্ট গসন্টোি গবড় গতোলো হয়। এই কোজ  রে হবয়বে গ্ফ 

৪ রদবন। শুধু তোই নয়, এই কোসোিগড় গজলোবতই গপেশোল গকোরভে 

হোসপোতোল গবড় গতোলো হয়। গকিোলো সিকোবিি আবেদবন সোড়ো 

রদবয় েোেো গকোম্পোরন এই হোসপোতোল গবড় গতোবল।

সংক্মবণি ধো্োয় গকন প্রোরতিক শ্রমজীেী মোনুব্ি ওপি গনবম 

আসো আক্মবণি হোি তীব্র? অন্য িোবজ্যি   রদবক নজি গফলোি আবগ 

পরশ্চমেবঙ্গই রমলবে তোি নরজি। লক িোউবনি গঘো্ণোি গজবি 

িোবজ্যি সমস্ত �েকলই ঝোঁপ েন্ধ। এিোবজ্যি �েকলগুরলবত শ্ররমক 

কম্ক�োিীিো লক আউে শদেেোি সবঙ্গ খুে গেরশ মোত্রোয় পরির�ত হবলও 

‘লক িোউন’ শবদেি সবঙ্গ সদ্য পরির�ত হবলন। হুকুম�োঁদ জুেরমবলি 

শ্ররমক িরে িোহো’ি কী অরভে্যরক্ত এই সদ্য তোঁি জীেবন গনবম 

আসো লক িোউন রনবয়? জোনোবলন, কোিখোনো েো জুেরমবল লক 

আউে রনবয় আমিো খুেই স্রিস্ত থোরক গকননো লক আউে হওয়োি 

অথ্কই হল শ্ররমবকি কোজ �বল রোওয়ো। রকন্তু গসই লক আউবেি 

মবধ্যও কোজ গখোয়োবনো শ্ররমবকি জীেবন অতিত রভনে পরিসবি একেো 

কোজ গজোেোবনোি সম্ভোেনো থোবক। রকন্তু এখন আনবকোিো এই লক 

িোউবনি মম্ক আমিো েুঝরে কোজ �বল রোওয়োি সবঙ্গ আি গকোন 

রেকল্প কম্কসংস্োবনি সম্ভোেনোই থোবক নো। কোমোিহোরে জুেরমবলি 

শোহজোদো খোন জোরনবয়বেন আমিো কবিোনো ভোইিোস সংক্মবণি হোত 

গথবক ররদও েো গেঁব� রফরি, আমিো রখবদি হোত গথবক েোঁ�বেো নো।

িোবজ্য হুগলী নদীি পূে্ক তীবিি ৫২রে �েকবলি মবধ্য ৪৬রে �োলু 

অেস্োবতই রেল গকোরভে ১৯ ভোইিোস সংক্মবণি গজবি গগোেো গদবশ 

লক িোউন আবিোরপত হওয়োি আবগ পর্কতি। এই �েকলগুরলিই 
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২ লক্ষ শ্ররমক মজদুি এই মুহূবত্ক কম্কহীন অরনশ্চয়তোি গবভ্ক। এই 

জুেরমলগুরলবত কম্কিত শ্ররমক কম্ক�োিীিো মূলত রতন ক্যোেোগরিি। 

�েকবলি স্োয়ী শ্ররমবকি হোি সোকুবল্য ৫ শতোংশ রোবদি জন্য 

মোরসক গেতন েিোদি। অন্যোন্য সোমোরজক সুিক্ষো এেং অেসিকোলীন 

সুবরোগ-সুরেধোও পোওয়োি কথো। এি েোইবি রিকো অস্োয়ী মজদুবিি 

সংখ্যো ১০-১৫ শতোংশ। এঁবদিও গেতন রনরদ্কষ িবয়বে েবে রকন্তু 

রুরজি রস্িতো গনই। এি েোইবি জুেরমবল কম্কিত রেশোল সংখ্যক 

‘েদলী’ শ্ররমক িবয়বে রোঁবদি প্ররতরদবনি কবিোি পরিশ্রবমি রেরনমবয় 

সপ্তোহোবতি সোমোন্য মজুরি গমবল।

এই মুহূবত্ক িোবজ্যি �েকলগুরলবত তদরনক উৎপোদবনি হোি 

শূন্য। �েকবলি শ্ররমক মজদুিবদি সংসোি �োলোবনোি মবতো গকোন 

েব্দোেস্ত গনই। একই সবঙ্গ গগোেো গদবশ এেং এিোবজ্যও �োলু লক 

িোউন পরিরস্রতবত এই অনোহোি, অধ্কোহোবি থোকো শ্ররমক মজদুিবদি 

কোবে ত্রোণ, খোেোি গপৌঁবে গদওয়োি গকোন ে্যেস্োও গনই। প্ররতরদন 

দুরে্কসহ হবয় উিবে এই শ্ররমক মজদুিবদি জীেন। খুে দ্রুত 

সিকোি ররদ প্রবয়োজনীয় পদবক্ষপ নো গনয় তবে �েকবলি শ্ররমক 

েরস্তবত মৃত্্যি রমরেল শুরু হবে। এমন পরিরস্রতবতই হোত ত্বল 

রনবয়বে গজরসআই েো জুে কবপ্কোবিশন অে ইরণ্য়ো এেং িোবজ্যি 

শ্রমদপ্তি। কবিোনো ভোইিোস গমোকোরেলোয় সংক্মণ গিকোবত লক 

িোউবনি পদবক্ষপ গনওয়ো েোড়ো নোরক আি রকেুই কিণীয় গনই। 

শুধু �েকল মজদুি গকন, আবদ্যোতি পরশ্চমেবঙ্গি নোনো প্রোবতি েরড়বয় 

িবয়বে অধ্কোহোি, অনোহোবি ধুঁকবত থোকো শ্রমজীেী মোনু্। গর গকোন 

শহিতলীি আনো�-কোনোব� নজি গফলবলই গদখো রোবে কম্কস্ল 

গেবড় মোরলক, রিকোদোি পগোি-পোড়, রকন্তু ঝোঁপেন্ধ কোিখোনোি 

গশবিি তলোয় রুথেদ্ধ শ্রমজীেী মুখগুবলো প্ররতরদন একটু একটু কবি 

শুরকবয় রোবচ্ছ।
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ক রে তো

কোি জন্য আবয়োজন, কোি জন্য কথো

ব্রততী গঘো্িোয়

কোি জন্য আবয়োজন কোি জন্য কথো

ভুল কবি ভুল হবয় রোয় ররদ সে

তেুও এই জবন্মই সে আবয়োজন সে কথো

গক কবি তেুও িঙ্গ গক ই েো পরিতোপও কবি

গক রেবেোবস হোত ধবি গকই-েো রফরিবয় গদয় হোত

তেুও অবেল সুখ র�ত্তবলোক এঁবক রোয়

এঁবক রোয় পরিরোয়ী কথো

কোি জন্য হোহুতোশ কোি জন্য উজ্জ্বল আকোশ েুঁবয় রোই

কোি জন্য গখলোঘি সোজোবনো সমস্ত গেলোেো ধবি

গকই-েো েোরলি ঘবি গজ্যোৎনেোি আলোপ গশোনোয়

সে ভুল সে কথো সে আবয়োজন আসনে উৎসবে মোবত

সে কথো রবেধোবে্বি গফবল রোয় পড়তি আবলোয়

তেুও রোেৎ সুখ সুবখি িোরগনী পদ্কোি আড়োল ভোবঙ

রস্তরমত প্রদীবপ পোয়  একটু আবলোি কথোকরল।

ভূরমকম্প

অপূে্ক নোবয়ক

এক ধো্োয় হুড়মুড় কবি পবড় গগল সে

সোজোবনো স্নে

গগোেোবনো ঘি

ভোলেোসো ঘন

গকোন সকোল গথবক

ধ্ংসস্তূপ সিোরচ্ছ এখবন

ররদ গমবল

ররদ পোই খুঁবজ

প্যোবন্োিোি েোর্ গকোবনো
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েে রিলোবনি গোবন গোবন

গদেোন্দ ভট্ো�োর্ক

‘গহই, রমটিোি, ে্যোম্বুরিন ম্যোন!’

আমোবক একটু গোন শুরনবয় রোও

গতোমোি রগেোি — তো নোরক অরগ্নেীণো!

েুবকি আগুবন আমোবক ঝলবস দোও।

পদোরতক রোঁিো, গতোমোবক সেোই গ�বন

‘দু-েোি নো-ভোেো’—রবেধোহীনতোই রিক

লক্ষ্যমুবখ পদোরতকবদি গোন :

‘অবনকেো পথ...’ গপরিবয় রোওয়ো েোরক।

লুবিখোওয়োবদি সংখ্যো অবনক কম

গখবেখোওয়োিোই পৃরথেীি অরধকোংশ

এখবনো রশয়বি রুদ্ধ-দোমোমো েোবজ

রুদ্ধেোজিো দোনবেি গ�বয় রহং্।

সময় রনবজবক েদবল রনবতই �োয়

েে রিলোবনি রদনেদবলি গোন

এ গোন র�িনত্ন স্বনে গেোনো

রনবদ্কশ এই — ‘স্গ্কদুয়োবি হোনো।’

সোগি সোনোই

রেরূপোক্ষ পণ্ো

পোতোি পি পোতোয়

কথো ও করেতো

গতোমোি স্িরলরপ।

আমোি হোত

েুঁবয় েুঁবয় রোওয়ো েৃরষদোনো

গতোমোি ঝুমঝুরম।

�িো�িত আকোশ-গঙ্গো

একোতি ভিসো

উত্তোপ সিরণ।

পোেভোঙো শোরড়

গগোপন মোধুকিী

েোবজ সোগি সোনোই...

এখবনো েোবজ!
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দূিত্ব

ততমুি খোন

হোত রদবয় ওি হোত ধরি

মনবক রকেুবতই ধিবত পোরি নো

আমোি রদন ফুরিবয় রোয়

দুয়োি খুবলই িোরখ

গজ্যোৎনেো গেোবক মবনি জোনোলোয়

আমোি আকোশটুকু ওবকই শুধু রদই

জল�ি পোরখ উবড় গগবল

রনবজি রনঃসীম গনৌকোখোরন গদোবল

লঠেবন-মোস্তুবল গগোল শূন্য পোক খোয়

গিোজ আরম রেনবয়ি কোবে রোই

গিোজ নত মস্তবক করুণোি উচ্োিণ রশরখ

গদশ ও রেবদশ গথবক রেলেবেিো রফবি আবস ঘি

আরম শুধু দূবি দূবি �বল গরবত থোরক
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হো, এমন কবি নো েোেো, ত্রম েড় হচ্ছ নো, এমন 

অসভ্যতো কিবল সকবল গতোমোবক প�ো  েলবে গতো!

গেবলি চুল আেড়োবত আেড়োবত নোকেো রেবপ 

রদল সে্কোণী।

কী হোরস গেবলি! হোত দুবেো রদবয় তোরল রদবয়ই �লবে। কী 

রনষ্োপ সোিবল্য মোখো �োঁদপোনো মুখেো অক্কি। অক্কবজ্যোরত ন্দী, 

েোেোবনি ভোল নোম। সূর্কিরশ্মি মত সু্দি সে্কোণীি গেবল। মোবয়ি 

আকোশ আংরশক গমঘলো
রহরম রমত্র িোয়

আ
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মতই হবয়বে গদখবত শুনবত, েকেবক গোবয়ি িঙ, গগোলোপী গিোঁে। 

গসই গিোঁে গেবয় লোল গড়োবচ্ছ, তোি মবধ্যই হোসবে রখল রখল কবি। 

মবন হয় সোিোেো রদন ওি সবঙ্গ গখলবল সে্কোণীি মন ভিবে। রকন্তু 

তো কিবল রক হয়? ঘবিি কোজ আবে নো, িোনেোেোনেো, কোপড় কো�ো, 

মোবঝমবধ্য খুে শিীি খোিোপ লোবগ। কোবজি গলোক পোবচ্ছ নো গসই 

কবে গথবক। আসবল ঘি গথবক গেরিবয় গর গখোঁজ কিবে, তোও হয় 

নো, সময় গকোথোয় ওি! আি গেবল মোবয়ি সংসোবি কীই েো অত 

কোজ, এভোবেই হবয় রোবচ্ছ গকোবনোিকবম। েোেোবনি েোেো থোকবল নো 

হয় এেো গসেো গেরশ িোনেো থোকত, রকন্তু গস �বল রোওয়োি পি েোহোরি 

িোনেো আি কবি নো সে্কোণী।

‘র�তল মোবেি মুইি্যো, পেবলি গদোম্কো, রুই মোবেি কোরলয়ো, 

আজবক এই হবে দুপুবি, কই গগো, এই নোও েোজোি ধবিো!’

‘হোয় গি হোয়, এখন  এত গেলোয় এত গজোগোড় কিে কীভোবে, 

ত্রম পোবিোও েবে! জোবনো নো কোবজি গলোক গনই!’

‘তো গতোমোবক কোবজি গলোক িোখবত আরম েোিণ কবিরে? গতোমোি 

 রনবজি শুর�েোই েোরতক! কিবত হবে নো, রোও।’

কথোগুবলো মবন পবড় সে্কোণীি। ওরদন দুপুবিই গ্রেোক কবি �বল 

গগল, একটুও সময় রদল নো। খোেোিগুবলো িোঁধল, তোও গখবত পোিল 

নো। তোিপি গথবক দুইবয়ি সংসোি, েোচ্ো মোবয়ি। জরমজমো রেল 

এককোবল ওি বেশুিেোরড়ি। গসই সুবদি েোকোয় দুজবনি হবয় রোয়। 

আসবল রনবজি জন্য রকেুই �োয়রন ও, সে েোেোবনি জন্য জমোবচ্ছ। 

ঘিেোিও জিোজীণ্ক অেস্ো, এরদক গসরদক রদবয় খবস পড়বে 

গদওয়োল। কখন গভবঙ পবড়। ভয় পোয় ও, েোেোনবক সেসময় 

গ�োবখব�োবখ িোখবত হয়, গকোবনোসময় গিরলবঙি ধোি গেবয় উবি পবড় 

আি পবড় রোয়, ভোেবলই আতঙ্ক হয় ওি। তোই েোইবিি েোিো্দোি 

দিজো সেসময় েন্ধই িোবখ ও, তোলো�োরে রদবয় েন্ধ কবি। েোেোন 

এখন রেেরকরন খুলবতও রশবখ গগবে। উফ, এত দুষ্টু হবয়বে নো 

গেবলেো!

‘সুপ্রভোত, গকমন আবেন েন্ধুিো? আজ আমোবদি সবঙ্গ আবেন 

সংগীত রশল্পী রু্োণী ে্যোনোরজ্ক। রতরন আজ সকোলেো তোঁি সুমধুি কবঠে 

গোন গগবয় ভরিবয় ত্লবেন। আজ েিং ে্্কোি গোন শুরন আমিো।’

‘এই গমঘলো রদবন একলো ঘবি থোবক নো গতো মন...

কোবে রোে কবে পোে ওবগো গতোমোি রনম্রিণ...’
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আহো! কী সু্দি গোইবলন উরন, সে্কোণীি খুে গোবনি শখ রেল, 

রনবজ কিবত পোবিরন, তোই শুনবত খুে ভোবলোেোবস। সকোবল উবি 

রেরভ �োরলবয় রদবয় �ো আি দুবেো রেস্কুে খোয় ও। গকেল রেরভ গনই, 

অত দিকোিও হয় নো, দিূদশ্কবনই কোজ। �  গল রোয়। গোন গশোনো রদবয়ই 

গতো কোজ শুধু, আি টুকেোক কোটু্কন গদরখবয় খোওয়োয় েোেোনবক, নয়ত 

খুে েোয়নো কবি। রখন কোটু্কন গদয় গস সময় গ�ষো কবি খোওয়োবনোি।

আ�রকম, আ�রকম, থোে, আ�রকম থোে...।

‘উহ, এখন গকোথোয় আইসরক্ম পোে, কোলবক এবন গদে গকমন? 

গদখ নো েোইবি কত গিোদ, মোমমোবমি কষ হবে নো?’’ 

গ�োবখি পোওয়োিেোও গেবড়বে সে্কোণীি, রোওয়োই হয় নো িোক্তোবিি 

কোবে। এখন গেরশ েোইবি গেবিোবতও ভোল লোবগ নো, আবশপোবশি 

পরিবেশেো ভোল নয়, একো মরহলো থোবক গজবন অবনবকিই এরদবক 

নজি, কত �োরিরদবক িোকোরত চুরি হবচ্ছ, ফ্ল্যোবেি গভতি খুন গতো 

মোবঝমবধ্যই। পোড়োি গেবলগুবলো গকমন গুণ্োি মত, গেবিোবলই 

রনবজবদি মবধ্য রফসফোস কবি, তোই দিকোি েোড়ো গেবিোয় নো ও।

আ�রকম আ�রকম...।

হোত পো েুঁবড় কোঁদো শুরু কিল েোেোন। সে্কোণীও গপবি উিবে নো 

ওি সবঙ্গ, খুে গতজ হবয়বে। উপোয় নো গদবখ গরবতই হল আইসরক্ম 

রকনবত। সকোল গথবক এমরনবতই শিীি ভোল রেল নো ওি, তেুও 

গেবলি গজবদি কোবে হোি মোনল।

আইসরক্ম গপবয় খুে খুরশ গেবল। গ�বেপুবে গখবয় রনবচ্ছ সে, 

গরড়বয় পড়বে হোবত। রেরভবত রসবনমোি গোন হবচ্ছ এখন। েোেোনবক 

গদখবত গদখবত হিোৎ সে্কোণীি মোথোয় �্ি আবস, সে অন্ধকোি হবয় রোয়, 

েোেোবনি আইসরক্ম খোওয়ো মুখেোও ধীবি ধীবি ঝোপসো হবয় রোয়...।

মোমমোম...মোমমোম...ওবতো...ওবতো...মোমমোম...।

েোেোন গিবকই �বল মো’গক, মুবখ চুমু রদবত থোবক, চুল েোবন, 

আদবি ভরিবয় গদয়। রকন্তু সে্কোণী ওবি নো। আি ওবি নো।

েোেোন কোঁদবত থোবক মোবক জরড়বয় ধবি, রখবদ পোয় ওি খুে, 

একসময় পোবয়ি পোবশ ঘুরমবয় পবড় ও।

২
‘আি েলবেন নো এমন গন্ধ গেবিোবচ্ছ ওই ঘি গথবক গর আি 

থোকো রোবচ্ছ নো।’

এই দোশ! এরদবক, দিজো ভোবঙো!’
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‘সবি রোন ওরদবক, গেরশ রভড় কিবেন নো।’

আবশপোবশ তখন কবয়কবশো গলোক জবম গগবে, সেোি মুবখ 

উৎকঠেোি েোপ। গেরশি ভোবগি হোবত গমোেোইল তোক কিো, লোইভ 

রভরিও কিবে। অন্য হোবত নোক েোকো, দিজো ভোঙো হবচ্ছ। পুরলবশি 

নোবকও কোপড় ধিো। ধো্োধোর্বত একেোবিই খুবল পবড় গগল পুিবনো 

দিজো। ঝুিঝুি  কবি একপোবশি কোবিি টুকবিোও খবস পড়ল।

গখোলো মোত্রই প�ো গন্ধেো আবিো তীব্র হবয় এবস নোবক লোগল, 

গেকো দোয়। মবন হল এক দমকো গনোংিো দুগ্কন্ধরুক্ত েোতোস ঘি গথবক 

গেি হবয় মুরক্ত গপল।

গভতিেো অন্ধকোি, স্যোঁতস্যোঁবত, কতরদন গর সূবর্কি আবলো 

গেোবকরন, গক জোবন। জোনোলো-দিজো সে েন্ধ।

এরদবক লোইবেি সুই�, স্যোয়! দোঁড়োন!

দোশ খেখে কবি সে সুই� রেোই কিবে। গকোবনোিকম একেো কম 

পোওয়োবিি েোলে জ্বলল।

এক নজবি �োরিরদক গদবখ রনল, রকচ্ছু গনই এখোবন, ফোঁকো ঘি, 

শুধু গকোনোয় একেো জবলি রফল্টোি িোখো। রনব� জল পবড় িবয়বে 

রকেুেো। পোবশি ঘি গথবক হোলকো রেরভি আওয়োজ গভবস আসবে।

ওই ঘিেোয় হোল্ো আবলো, রেরভি আবলোয় ইন্সবপক্টি সিবখল 

এরগবয় রোবচ্ছন, গপেন গপেন দোশ। দম আেকোবনো অেস্োয় গেরশক্ষণ 

থোকো রোবচ্ছ নো, েোইবি রভড় কবি আবে জনতো। তোবদি সোমলোবচ্ছ 

কনবটিেলিো। ইন্সবপক্টি সিবখল ঘবি ঢুকবলন।

রো গভবেবে তোই, রেেোনোয় গিিেরি পবড় িবয়বে কোিও। হোল্ো 

আবলোয় পেষ নয়। লোইে জ্বোলোবলন দোশ।

গো গুরলবয় উিল ওঁি। নত্ন �োকরি, সবে সবে জবয়ন কবিই 

এেো প্রথম গকস। গক জোনত, প্রথবমিেোই এিকম প�ো গলো লোশ 

গদখবত হবে! 

‘েোেো গি, পুরলবশি �োকরি ভোল নো, ত্ই গগিোবমি ইস্কুবলই 

মোটিোরি কি, আমিো েুবড়োেুরড় শোরতিবত থোকবত পোরি।’

মোথোয় হোত েুবলোবত েুবলোবত েলরেল দোবশি মো।

‘নো মো, আ  রম পুরলবশই রোে, কী আি আবে এই গ্োবম, গকোবনো 

ভরে্্যৎ গনই, শুধু সবন্ধ্য হবলই হোরতি পোল তোড়োবত রোও। আমোি 

ভোল লোবগ নো, নত্ন রকেু কিবত ইবচ্ছ কবি। গ্োবমি সেোি মত 

আমোবক ভোেবে নো।’

মো আি রকেু েবলরন।
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সরত্য ওঁি গো গুবলোবচ্ছ। গবন্ধ ভোত উগবি আসবে। সকোবল কী 

সু্দি মোবয়ি পোিোবনো কো  গলো নরনয়োি ফ্যোন ভোবত আলু মোখো আি 

সব্্কি গতল কোঁ�োলঙ্কো রদবয় গপে ভবি গখবয় গেি হবয়রেল িোকুি 

প্রণোম কবি। গক জোনত প্রথম রদনই এিকম গদখবে?

কী গদখে? গহ গহ, হল গতো, পুরলবশ �োকরি কিবে নো? নোও, 

এেোি িোক গদরখ, গ্রে�োি গি�োি আনবত হবে।

রেেোনোয় পবড় আবে একজন েৃদ্ধোি গদহ। েয়স আনুমোরনক 

পঁ�োত্তি আরশ। শীণ্ককোয়। মবন হবচ্ছ রেেোনোয় রমবশ গগবে, দু-রতন 

রদবনি লোশ, গিম েবল আবিো তোড়োতোরড় েরি রিফম্ক হবয় গগবে। 

মোরে ভনভন কিবে সেখোবন।

েরি �বল রোবচ্ছ গপোটিমবে্কবমি জন্য। তবে মবন হবচ্ছ েয়সজরনত 

কোিবণই মৃত্্য হবয়বে েৃদ্ধোি।

হিোৎ আওয়োজ আবস খুেখুে কবি। ইঁদুি গভবে তোকোবতই গ�োখ 

পবড় খোবেি ওপো  গশ।

দু হোঁটু মুবড় জুেুথুেু হবয় েবস রেফেোরিত গ�োবখ তোরকবয় িবয়বে 

এক েোকমোথো গলোক, গেশ শক্তসোমথ্ক মবন হল, েয়স পঞ্চোশ েোহোনে।

প্র�ণ্ ভবয় আবে গেোঝো রোবচ্ছ। তোকোবনোেো স্োভোরেক নো। গ�োবখ 

আবলো পড়োয় গ�োখ কুঁ�বক েন্ধ কবি আেোি গসই ভয়ঙ্কি �োউরন।

মোমমোম...মোমমোম! উউউ...মোমমোম...।

লোল গড়োবচ্ছ মুখ গথবক ক্মোগত, রনবস্তজ শিীিেো কতরদবনি 

নো খোওয়ো গর! পোবশ গনোংিো পবড় আবে এঁবেোকোঁেো, একেো ময়লো 

েোলরতও। মবন হয়, ময়লোি েোলরত গথবক খোেোি গখবয়বে। পোবশ 

একেো আইসরক্বমি খোরল েোরে আি �োম� পবড় িবয়বে।

দোশ তোরকবয় আবে এক দৃরষবত, জুেুথুেু হবয় থোকো গলোকেোও 

মুখ হোঁ কবি ওি রদবক তোরকবয় িবয়বে। কত রকেু গরন েলবত �োয়।

দোশ গ�োখ সরিবয় রনল, গকমন একেো লোগবে! েয়স্ক গেবলেোি 

মবনি েয়স মবন হয় �োি রক পোঁ�!

গলোকেো আেোি েবল উিল, ‘মোমমোম, মোমমোম, আ�রকম 

আ�রকম, মোমমোম...।

�োলোবনো রেরভবত এখন দূিদশ্কবন আেহোওয়ো সংেোদ �লবে। 

সঞ্চোরলকো রমরষ গলোয় েবল �লবে, ‘আজ রেবকল গথবক আকোশ 

আংরশক গমঘলো থোকবে, িোবতি রদবক েজ্ররেদু্যৎ সহকোবি ঝড়েৃরষি 

সম্ভোেনো।’ 

অলঙ্করণ : বেশ্ববজৎ আইি
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৯৪৫–’৪৬, রেশ্ কবি ১৯৪৬ সোবল অবনকগুরল েড় 

েড় রেব্োহ–অভু্যত্োন ঘবে আমোবদি এই উপ মহোবদবশ। 

গসগুরলি মবধ্য সে্কোরধক তীব্রতোয় ঘবে গনৌ রেব্োহ। এই 

আব্দোলনগুরলি ফল হবয়রেল আব্দোলনগুরলি সরম্মরলত ত্ফোবন 

গর ঝড় উবিরেল, তোি প্ররতরক্য়ো সোরে্কক আবলো�নো কিবল, 

তৎকোলীন উৎকে-গলোভোত্ি মূল দল দুরে, কংবগ্স ও মুসরলম 

রলবগি ও গকৌশলী সোম্োজ্যেোদী রব্ররেশ িোবজি গ�হোিো  আিও 

ওয়োরল্ক উপজোরত 

রেব্োহ ১৯৪৫-৪৬
মোনবেশ গ�ৌধুিী

১
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গেআব্রু হয়।  রোইবহোক একরে উদ্ধৃরত গদওয়ো রোক—

“ভোিবত, ১৯৪৬ সোবলি শুরুবত রেকোবশোন্মুখ রেব্োিক 

পরিরস্রতবত শরক্তি রেন্যোস কী ধিবনি রেল তো অরেসম্বোদী পেষতো 

রনবয় উদ্োরেত কবি রদবয়রেল গেোম্বোইবয়ি এই গনৌেোরহনীি অভুত্োন 

ও জনরপ্রয় সংগ্োবম পূণ্ক গফব্রয়োরি মোবসি রদনগুরল।“ আরজকোি 

ভোিত – িজনী পোম দত্ত।

অন্যোন্য আব্দোলন–সংগ্োবমি কথো েলবত অবনক পোতোি 

দিকোি। রকন্তু তোি রনর্কোস আমোবদি জোনবত হবে। তো হবলো – এই 

সমবয়ি আব্দোলনগুরল জনগবণি সংগ্োবম রূপোতিরিত হরচ্ছল। কী 

জোতীয় কংবগ্স, কী মুসরলম রলগ-কোিও আি গসগুরল রনয়্রিবণ 

রেল নো। জনগবণি এই সকল সংগ্োবম স্োভোরেক গনতো হবয় 

উিরেল করমউরনটি পোরে্ক। তোই ওই দুরে দল েোড়োও ভীত হবয় 

পবড়রেল রব্ররেশ িোজ। রতন পক্ষই তোিো ে্যস্ত হবয় পড়ল। আি 

তোই তোড়োতোরড় গদশভোবগি মধ্য রদবয় ভোিত ও পোরকস্তোবন ক্ষমতো 

হস্তোতিি হবয় গগল।  গনৌরেব্োহ, িোক ও তোি কম্ক�োরি রেব্োহ, 

তসন্যেোরহনীবত রেব্োহ েোড়োও গর সমস্ত সংগ্োবম গস সময় ভোিবতি 

রদক রদগতি উত্তোল হবয় উবিরেল, গস গুরলি কবয়করে – েোংলোি 

গতভোগো সংগ্োম, গকিোলোি পুনেোপ্রো ভোয়োলোি সহ অন্যোন্য কৃ্ক 

আব্দোলন, গলরভ েৃরদ্ধি রেরুবদ্ধ পোঞ্োবেি কৃ্ক সংগ্োম, সুিমো 

উপত্যকোি নোনকোি রেব্োহ ও অন্যোন্য সংগ্োম, রত্রপুিোি গণ-মুরক্ত 

পরি্দ-এি বেোিো সংগরিত সংগ্োম, গতবলঙ্গোনোি মুরক্ত সংগ্োম ও 

আমোবদি আজবকি আবলো�্য ওয়োরল্ক রেব্োহ।

কমবিি গগোদোেিী পোরুবলকোি রেবলন ঐ আব্দোলবনি গনতো। 

তোঁি গলখো একরে গেোে পুরস্তকো আমোবদি হোবত আবে। গসখোন গথবক 

সংবক্ষবপ রকেু তথ্য-উপোত্ত ত্বল ধিরে। তোি সবঙ্গ এই গলখবকি 

রকেু কথো নো থোকবল, তো গকমন হয়, তোই তোও থোকবে। গগোদোেিীি 

রলরখত পুরস্তকোরেি নোম -  Revolt of the Worlis.   পুরস্তকোরেি 

প্রকোশক সোিোভোিত রক্োন সভো। এই সংগিবণি সুেণ্ক জয়রতি 

সবম্মলন (পোেনো, ২৫-২৭ এরপ্রল, ১৯৮৬) উপলবক্ষ পুরস্তকোরে 

প্রকোরশত হয়।

 কী ভোবে গসই সংগিণ ও সংগ্োম গবড় উবিরেল, তো জোনো 

একজন সোম্যব্রতী কম্কীি কোবে অনুবপ্রিণোি উৎস। এভোবেই 

ভূরমকোয় েলবেন আবিকজন প্রমুখ গসনোপরত কমবিি হিরকব্ন 
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রসং সুিরজত। গর আরদেোসীিো �িমভোবে গশোর্ত হবয় গপেবন 

পবড়রেল, তোিোই কী ভোবে লোলঝোণ্ো তথো রক্োনসভোি েোয়োতবল 

রমরলত হবয় শত ্ড়র্রি, তোবদি ঐক্য সংহরতবক রেনষ কিোি 

�ক্োতিবক প্ররতহত কবি তীব্র সংগ্োম গবড় ত্বলরেল, তোি কোরহনী 

এই গেোট্ পুরস্তকোয় রেধৃত হবয় আবে।

পশ্চোৎপে – মহোিোষ্ট্র িোবজ্যি একরে গজলোি নোম থোবন। এই 

গজলোয় দোহোনু, তোলোসোরি, জওহি, ওয়োদো, গনোগোদো, পোলঘি 

ইত্যোরদ তোলুক েো থোনো েো ব্ক।

এখোনকোি পে্কত গশ্ররণি র�িসেুজ েনোঞ্চবল েোস কবি আসবেন 

রেিোে সংখ্যক উপজোরত মোনু্ – ওয়োরল্ক, রোবদি আরদেোসী েলো 

হয়।

গসখোবন রেল নো গকোন সড়ক, রেল নো �লো�বলি গকোন েব্দোেস্ত। 

আি নো রেল গকোন রশক্ষো প্ররতষ্োন, নো র�রকৎসোলয়। এ রেল এমন 

একখণ্ পৃরথেী, গরখোবন   রেল অকল্পনীয় কষ, দোরি্্য, রনঃস্তো, 

অেনত জীেন, ে্যোিোম, গশো্ণ ও মৃত্্য। এসে ফুবল গফঁবপ উবিরেল।

অথ� ঊনরেংশ শতোদেীি মধ্যভোগ পর্কতি ওয়োরল্কিো উরল্রখত 

েনোঞ্চবলি সমস্ত জরমি মোরলক রেল। অপূে্ক প্রোকৃরতক গসৌ্দবর্কি 

মবধ্য তোিোও সু্দি জীেন রোপন কিত। রেপুল পরিমোবণ খোদ্যশস্য 

উৎপোদন কবি তোিো সুবখ রদনোরদপোত কিবতো।

রকন্তু রব্ররেশ িোজ শুরু হেোি পি, তোবদি হোত ধবি েোইবি গথবক 

রহ্দু-পোিরস, মুসলমোন সম্প্রদোবয়ি মোনু্ অনুপ্রবেশ কিল। তোিো 
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এল রব্ররেশ িোবজি সহোয়তোয়, রব্ররেশ িোবজি সহোয়ক হবয়। এই 

েরহিোগত মোনু্বদি মবধ্য রশরক্ষত, ে্যেসোয়ী ও েরণকিো রেল।

এখোনকোি ওয়োরল্ক আরদেোসীবদি রনিক্ষিতোি ও সিলতোি 

সুবরোগ রনবয় ওিো গরন িোকোরত কিবত শুরু কবি রদল। ওবদি 

রোেতীয় সম্পরত্তি মোরলক ক্বম হবয় গগল ঐ েরহিোগতিো। একসময় 

তোিো পরিণত হল জরমদোবি।

েরহিোগতিো সমস্ত জরমি মোরলক হেোি সুেোবদ ওয়োরল্কবদি 

দরমবয় িোখবত জঘন্য সে অপিোধ কিবত শুরু কিল। ওয়োরল্কবদি 

সবঙ্গ তোবদি সংঘোত হল। কবয়কজন মোিোও গগল েরহিোগতবদি 

মবধ্য। রকন্তু তোিপি ওয়োরল্কবদি গোে গকবে, �োেুক গমবি, অন্যোন্য 

নোনোিকম অত্যো�োি কবি তোবদি ওিো সোমরয়কভোবে পিোরজত 

কিল। েোঁ হোবতি েুবড়ো আঙ্গুবলি রেপেোপ রনবয় ওয়োরল্কবদি িকোবনো 

হবলো। এভোবে আরদেোসীবদি সমস্ত জরম েরহিগত – জরমদোি ও 

অন্যোন্যবদি উদবি �বল গগল।

কোউবক কোউবক রকেু খোিোপ জরম রদবয়  তোবদি রদবয় গেগোি 

খোেোবনো শুরু হল, রনদ্কয় েগ্কোদোি প্রথো �োলু কিো হল।

এক কথোয়, েঙ্গ–রেহোবিি সীমোতি জুবড় সোঁওতোল আদেোসী 

অধু্যরসত এলোকো, তোবদি আপন ভূেন দোরমন ই গকোহ, অধুনোকোবলি 

সোঁওতোল পিগণোয় সম সমবয় গর অত্যো�োি হবয়রেল, রোি রেরুবদ্ধ 

১৮৫৫ সোবল রেখ্যোত সোঁওতোল রেব্োহ গবড় উবিরেল, গতমনই 

অত্যো�োি এখোবন কোবয়ম হবয়রেল থোবনবতও, তবে গসখোবন 

ঊনরেংশ শতোরদেবতই ইরতহোবস গসোনোি অক্ষবি গলখো সোঁওতোল 

রেব্োহ সংঘরেত হবয়রেল, আি ওয়োরল্কবত হবয়রেল তোি প্রোয় 

একশত েেি পবি। 

তবে একেো কথো েলবত হবে, মহনীয়তোয় অবনক েড় রেব্োহ 

হবলও, সোঁওতোল রেব্োবহি ধোিোেোরহকতো িরক্ষত হয় রন। সময়েো 

রেল রেপ্রতীপ। রকন্তু থোবন গজলোয় এখনও ঐ এলোকোগুবলবত লোল 

ঝোণ্োি সংগিন ও সংগ্োবমি ধোিো ধোিোেোরহকতো রেদ্যমোন।

রোইবহোক, আমিো ওয়োরল্ক আরদেোসীবদি লড়োইবয়ি কথোয় রফবি 

আরস।

সংগিন দোনো েোঁধবে, সংগ্োমও শুরু হবচ্ছ, তখনই গদখো গগল 

‘আরদেোসী গসেো মণ্ল’ নোবম একেো সংগিন গরজবয় উবিবে। 

আসবল এেো একেো রেবভদকোমী সংগিন । আব্দোলনবক রেপথগোমী 
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কিোি জন্য। গশো্ণ ে্যেস্ো, কোবয়মী স্োবথ্কি িোজত্ব কোবয়ম িোখোি 

এই সংগিন তোবক উবচ্ছদ কিো হল, এলোকোগুরলবত সোিো ভোিত 

রক্োণ সভো গবড় উিেোি পবি। মোনু্ আসল নকবলি ফোিোক 

েুঝবত পোিল।

এখোবন আিও একেো কথো েলোি আবে। তখন ওপবি রব্ররেশ 

শোসন থোকবলও, প্রোবদরশক সিকোি রেল জোতীয় কংবগ্বসি। তোিো 

রকন্তু ওয়োরল্কবদি ন্যর্য দোরেি রেবিোরধতো কিবতো।

পোিক রনশ্চয়ই গদখবত পোিবেন, গতভোগোি সময় েৃহত্তি েোংলোয় 

রেল মুসরলম রলগ সিকোি। তোিোও ঐ  আব্দোলবনি রেরুবদ্ধ রেল। 

দল রহসোবে মুসরলম রলগ, কংবগ্স উভয় দলই রেবিোধী রেল 

গতভোগোি। রহ্দু মহোসভোও রেবিোধী রেল। আি থোবনবত গরমন 

রেবভদেোদী ‘আরদেোসী গসেো মণ্ল’ রেল, এখোবনও গতমন রেল 

ক্ষত্রীয় মহোসভো।

থোবনি রেরভনে এলোকোয় রখন  পোরুবলকি দম্পরত, গগোদোেিী 

ও শ্যোমিোও পোরুবলকি এেং অন্যোন্যবদি গনতৃবত্ব সংগিন ও  

সংগ্োম দ্রুত  গবড় উিবে, গসসময় মহোিোষ্ট্র প্রোবদরশক রক্োন সভোি 

সবম্মলন রততওয়োলোবত অনুরষ্ত হয়। গসই সবম্মলবন থোবন গথবক 

১৫ জন প্ররতরনরধ উপরস্ত হবলন। সোিো মহোিোষ্ট্র গথবক ঐ সবম্মলবন 

৭হোজোি জন উপরস্ত হবয়রেবলন। এখোনকোি প্ররতরনরধিো রেপুল 

উৎসোহ রনবয় এলোকোয় রফিবলন।

গর নোিী তোঁি রোেজ্ীেবন কবয়করে মোত্র েোক্য উচ্োিণ কবিবেন, 

রতরনও েোকপটু হবয় উিবলন। গগোদোেিী তোঁি নোম জোরনবয়বেন – 

মোয়ো ধোনগোবয়্দো।

দোরেসনদ রনবয় গ্োবম গ্োবম লড়োই শূরু হল। ১) এক েোকো েোি 

আনো কবি তদরনক মজুরি নো রদবল গকউ জরমবত মজুি গদবে নো। ২) 

জরমদোবিি জন্য গকউ রমরনমোঙনোয় মজুি গদবে নো। ৩) জরমদোবিি 

সবঙ্গ গকউ একো একো গদখো কিবে নো। ৪) সেোইবক ঐক্যেদ্ধ থোকবত 

হবে।

এই কম্কসূ�ী ও গলেোগোন ওয়োরল্কবদি রেপুলভোবে উদিীরপত কিল। 

রদবক রদবক লড়োই আি লড়োই। দোস প্রথো িদ হবয় গগল। ওয়োরল্কিো 

মজুরি দোসত্ব গথবক মুক্ত হল। মবন িোখবত হবে, এসে গকোন মোমুরল 

ে্যোপোি নয়। ওয়োরল্কবদি জন্য তো একেো অভু্যত্োবনি মত রেল।

তোিপি এবকি পি এক রেজয় অরজ্কত হবত থোকল। একেো 
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কথো েলোি, রক্োনসভো তোবদি মুরক্তি পথ গদরখবয়রেল, রকন্তু এ 

সংগ্োমগুরল রেল ওয়োরল্কবদি রনবজবদি বেোিো অরজ্কত।

তোিো আিও রেজবয়ি জন্য হিতোবলি িোক রদল। তো ভোঙোি 

অপব�ষোও রথোিীরত �লল। রকন্তু শোসক–গশো্ক পিোরজত হল। 

েন্ধনহীন মন রনবয় তোিো লড়বত থোকল। গশো্ক-শোসক শরক্তি 

স্রিোবসি ঝড় েবয় গগল তোবদি ওপি রদবয়। অবনক মোমলো রুজু 

হল। গনতৃবত্বি গতো েোদ রোেোি কথো নয়, গগবলনও নো। শ্যোমিোও 

পোরুবলকি আদোলবত রনবজি জন্য সওয়োল রনবজই কিবলন। 

কংবগ্স সিকোবিি ইবন্টরলবজন্স ব্রোঞ্চ রিবপোে্ক রদল, এই লড়োইবয়ি 

গপেবন আবে, িোষ্ট্রশরক্ত দখবলি উবদিশ্য রনবয় করমউরনটিিো। এবদি 

গনতো এক করমউরনটি নোিী। ইরঙ্গত কিো হল কমবিি গগোদোেিী 

পোরুবলকিবক।

রকন্তু লড়োই  কী আি গথবম থোবক। নত্ন রদগবতিি রদবক তো ধবয় 

�লল। একসময় ঘোস কোেো, গোে কোেোি তদরনক মজুরিও েোড়োবত 

েোধ্য হল তোিো। েোধ্য হল জরমি খোজনো অবনকোংবশ করমবয় রদবত।

আবগই েলো হবয়বে, গেোে েড় নোনো লড়োইবয়ি মবধ্য থোবনি 

ওয়োরল্কিো করমউরনটি পোরে্ক ও রক্োন সভোি গনতৃবত্ব পথ হোঁেবেন। 

গস গক্ষবত্র তোঁবদি গপ্রিণো ১৯৪৫ – ‘৪৬ সোবলি রেব্োবহি সফলতো। 

রোি প্রধোন গনত্রী রেবলন গশ্রণী শত্রুবদি ত্রোস ‘নোিী করমউরনটি’ 

কমবিি গগোদোেিী পোরুবলকি।   
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১.

তোঁবক রনবয় আমোবদি উদ্ রেগ্ন থোকোি খুে একেো পরিসি 

গদনরন গদবেশ িোয়। েোধ্কক্যজরনত গকোবনো অশরক্তবক ভুগরেবলন 

নো। গদশশুদ্ধ এই তোলোি নীব� �োপো-পড়ো সমবয় সংবরোগ রেরচ্ছনে 

হবয়রেল েবে, রকন্তু তোঁবক রনবয় শঙ্কোি কোঁপন রেল নো গতমন। 

অথ� দু’রদবনি অেনরতবতই রনবজ গহঁবে নোমবলন নো  েল্ীক-এি 

�োিতলোি রসঁরড় রদবয়। ১৪ গম িোত ১০েো ৫০-এ সকল রনষ্রত্তি 

পি, ১৫ তোরিখ িোত গপৌবন আেেো নোগোদ কবয়ক রমরনবেি জন্য 

একেোি রফবিরেবলন েবে, েল্ীক-এ, রকন্তু রনবজি পোবয় তিতি 

গদবেশ িোয় ও েোংলো 

উপন্যোবসি দোয়
শুভময়
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কবি �োিতলো অেরধ রসঁরড় ভোঙেোি জন্য গতো নয়।

২.

এই গদ্য, রনশ্চয়ই, িীরত অনুরোয়ী গদবেশ িোবয়ি প্রয়োণবলখ। 

রকন্তু িীরতবক মোন্য কবি এই গলখ তোঁি সোরহত্যকীরত্ক পরিক্মবণি 

রদবক হয়বতো এক র�লবতও হোঁেবত �োইবে নো। গদবেশ িোয়  

কথোকোি। কথোকোি গদবেশ িোয়। তোঁি এই পরি�বয়ি েোঁ� েোংলো 

সোরহবত্যি ইরতহোস সরবত্ তোি কুলুরঙ্গত গিবখ রদবয়বে অবনককোল 

হল। ররোরত গথবক গরোবগশ মণ্ল পর্কতি তোঁি উপন্যোবসি গর রেস্তীণ্ক 

কথোজরমন, ‘দুপুি’ েুঁবয় পোি হবয় তোঁি গবল্পি গর �িো�ি, তোি রদবক 

গ�োখ গিবখ ভোিতীয় সোরহবত্যি রেদ্যোথ্কী গবে্ক ভোেুকিো েোিংেোি 

তোঁি কীরত্কি মুখোেয়ে রনিীক্ষণ কিবেন, গমোরহত হবেন। 

গস গদবেশদো-ি রনবজি অজ্কন।

রকন্তু সেোি জবন্য, তোঁি  অনুজ সে কথোকোবিি জন্য, 

সোমরগ্কভোবে েোংলো সোরহবত্যি জন্য আি একরে অজ্কন হোরসল 

কবি রনবত গ�  গয়রেবলন রতরন। েোংলো উপন্যোবসি সূ�নোি 

ইরতহোসবক খোরনকেো অস্ীকোি কবি; উপন্যোবসি নত্ন ধিবনি 

গখোঁবজ আঁরতপোরত কবি; উপন্যোস রনবয় নয়ো তবত্ত্বি অেয়ে রনম্কোণ 

প্রয়োবস; েোংলো উপন্যোবসি এরে অংশ রনবয় রনয়রমত প্রকোবশ্য 

আহ্োদ উচ্োিণ কবি, েোক রপরেবয়, েোংলো উপন্যোসবক রহড়রহড় 

কবি অন্যতি একেো পবথ পথ গদখোবত গ�বয়রেবলন রতরন।

কতেো গপবিবেন, গস দোয় তোঁি একোি রেল নো। রেল আমোবদি 

অবনবকি, রোঁবদি উপি রতরন ভিসো কবিরেবলন। 

কতেো পোিবেন, গস দোয় গতো ১৪ এরপ্রবলি পি আি তোঁি িইলই 

নো। 

আমিো শুধু এটুকু েলবত পোরি, তোঁি রহিন্ময় প্রগল্ ভতোয় গকোবনো 

রেিোম রেল নো। ঘোেরত রেল নো।

২.

একগুচ্ছ কথোকোিবক রনবয় এক সমোহোবিি গকৌমপরত গরন 

রেবলন রতরন। গসই গকৌবমি গনহোত এক প্রোরতিক মোনু্ হবয়ও রতরন 

আমোবক আত্মীয়তো দোন কবিরেবলন, গনহোত অন্যতি এক কোিবণ। 

আমোি কোঁবধি ওপি, পুবেি েোিো্দোয় েবস আবেন রতরন। তোঁি 
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হোত। মম্কি স্বি রতরন েবল উিবেন, শুভময়বক আরম গফিোবত পোরি 

নো, রকেুবতই পোরি নো। এমন প্রশ্রয় কতশতেোি গপবয়রে, গলখক-

গরোগ্যতোি কোিবণ নয়, আরম রস্ি জোরন— অন্যতি এক কোিবণ। 

আমোবক কোবে গপবল রতরন েৃহত্তম এক আত্মীয়তোি একজনবক 

গপবয় গরবতন। করমউরনটি পোরে্কি আত্মীয়তো। করমউরনটি পোরে্কি 

ভোঙবনি ক্ষতগুরলবত রতরন হোত িোখবতন, আেোি েবড়ো আত্মীয়তোি 

আস্োবদও প্রোণময় হবয় উিবতন গরন।

করমউরনটি পোরে্ক ভোঙবনি গর ক্ষত, আমোি জীেবন তোি গকোবনো 

অরস্তত্ব রেল নো কখবনো। আমোি জবন্মি েেি গদবড়ক আবগই গভবঙবে 

পোরে্ক। তোেোড়ো আরম গর অঞ্চবল েবড়ো হবয়রে, গসই েরসিহোবেি 

পরশ্চম গ্োমোঞ্চবল মোক্কসেোদী করমউরনটি পোর্রে্ক গনতোবদি সবঙ্গ আরদ 

করমউরনটি পোরে্কি গনতৃবত্বি সম্পক্ক খুে খিতোয় গপৌঁেোয়রন।

(গকোবনো প্রয়োণ কথবন েো রলখবন প্রয়োত মহোজবনি স্মৃরত ও 

কৃরত রোপবনি অেয়ে জুবড় প্রোয়শই কথক ও গলখবকি ‘আরম’ 

প্রোয় সমভোবগ  উঁর�বয় উবি েবড়ো কুৎরসত কদোকোি গদখোয়। পোিক 

মোজ্কনো কিবেন শ-গদড়-দুই শদে জুবড় গসই অপকম্ক ঘবে গগল, 

রনরুপোয়। এেং এও জোরন, আিও একেোি গস অপিোধ ঘেবে। এই 

রলখবনি উপোবতি। েোদেোরকবত সংরবমি প্ররতজ্ঞো িইল।)

রকন্তু গদবেশদোবক ভোঙবনি পি সম্পবক্কি গসই ক্ষত ও ক্ষরত 

সইবত হবয়রেল। শোিীরিকভোবেও েলবতন প্রোয়শই গস কথো। এেং 

ক্ষত ও ক্ষরত জীেবনি গকোবনো স্তি অেরধ রেঁবড় গফলবত পোবি, তোি 

আখ্যোন ি�নো কবিবেন গদবেশ িোবয়ি সত্তোি প্রোয় অপি নোম— 

দীবপন েব্দ্যোপোধ্যোয়। আমোবদি মবতো কোউবক কোবে গপবল তোঁি 

হয়বতো মবন পড়বতো গসই নো-ভোঙো সংসোবিি সুবখি কথো এেং 

অরপ� এক েবড়ো সংসোবিি অহংকোবিি কথো। কথোকোি গদবেশ িোয় 

রনিতিি েবল এবসবেন, রতরন করমউরনটি পোরে্কি ফলন। েলবেন :

আরম খুে গেোেবেলো গথবক করমউরনটি পোরে্ক কিরে। 

করমউরনটিবদি মবধ্যই েোিেোি আরে। কখবনো েোইবি থোরকরন। আরম 

প্রথম অ্যোবিটি হবয়রেলোম ১৪ েেি েয়বস, ১৯৫০-এ, করমউরনটি 

পোরে্ক গে-আইরন হবল।

এিপি রতরন করমউরনটি পোরে্কবত ভোঙবনি কথো েলবেন, 

েলবেন জলপোইগুরড় শহবি তোঁি একো হবয় রোওয়োি কথো। রকতি 

তোিপি গমোদিো গর কথোেো েলবেন, তো হল : ‘ক  রমউরনটি পোরে্কি 
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রভতবি থোকোি ফবল খোদ্য সংকবেি ফ  গল, গলোকজবনি রভতবি 

ঠুবক রোওয়োি ফবল নোনোিকম গমলোবমশোি ফবল এখন আরম হয়বতো 

গলখোয় গকোবনো গকোবনো সময় খুে করুণ এেং খোিোপ অেস্োয়ও 

িরসকতো কবি গফলবত পোরি। এেো আমোি পবক্ষ সম্ভেই হত নো ররদ 

আরম করমউরনটি পোরে্কি রভতি রদবয় নো আসতোম।’

তোঁি এইসে কবথোপকথন দুই রশস্ী সোরহত্যবেোদ্ধো মোনবেন্দ 

েব্দ্যোপোধ্যোয় ও রশেোজী েব্দ্যোপোধ্যোবয়ি সবঙ্গ এেং এসে কথোেোত্কোি 

মূল গঝোঁক রেল আখ্যোবনি েদল ও নত্ন আখ্যোবনি রনম্কোণ রনবয়। 

গসখোবন ওঁিো গেোঁড়োই�রিতমোনস-গক একেো গব্রক ধবি ক্মশ গসই 

েোঁকেদবলি একেো হরদশ গপবত �োইরেবলন গদবেশ িোয়— মফঃস্রল 

েৃত্তোতি গথবক ক্মশ রতস্তোপোবিি রদবক। গসখোবনও রতরন পুবিো কৃরতত্ব 

রদবলন করমউরনটি পোরে্কবকই, ‘... কথোেো হবচ্ছ করমউরনটি পোরে্কি 

রভতবি থোকো ও আব্দোলবনি অরভজ্ঞতো েোড়ো  আমোি রে্য়-সংকে 

কোেত নো। আরম িোজেংশী ভো্ো িোজনীরতি প্রবয়োজবন রশবখরে। 

এেং রতরন েোিংেোি পেষ কিবত গ�বয়বেন করমউরনটি পোরে্কবত নো 

থোকবল তোঁি  আখ্যোবনি মুরক্ত ঘেত নো। রশেোজী েব্দ্যোপোধ্যোয় ৩০ 

েেি আবগি এই সোক্ষোৎকোিরেবত  গদবেশ িোয়বকই উদ্ধৃত কবিই 

‘আমোি কোবে...মোক্কসেোদ রেনো গকোবনো আধুরনকতো গনই’— গদবেশ 

িোবয়ি এই ধ্রূেপদ পুনরুচ্োি কবি আিও একেোি তোঁবক েোরজবয় 

রনবত গ�বয়বেন।

গব্রখে েলবেন, রতরন তোঁি রনবজি নোেক েুঝবত গপবিবেন 

মোক্কস-এি ক্যোরপেোল পড়োি পি।

মোরনক েব্দ্যোপোধ্যোয় েবলবেন, ‘মোক্কসেোদ গরটুকু েু  গঝরে, 

তোবতই আমোি কোবধ ধিো পবড় গগবে গর আমোি সৃরষবত কত রমথ্যো, 

রেভ্োরতি আি আেজ্কনো আরম আমদোরন কবিরে— জীেন ও সোরহত্যবক 

একোতি রনষ্োি সবঙ্গ ভোবলোবেবসও, জীেন ও সোরহত্যবক এরগবয় 

গনেোি উবদিশ্য থোকো সবত্ত্বও।’ এি সবঙ্গ একরে বেোর্বিক গ�তনবিখো 

অেশ্য গরোজনো কবিবেন মোরনকেোেু : ‘মোক্কসেোবদি সবঙ্গ পরির�ত 

হেোি আবগ গকন সোরহত্য কিবত গনবমরেলোম গভবে আত্মগ্োরন গেোধ 

কিবল গসেো মোক্কসেোবদি রশক্ষোি রেরুবদ্ধই রোবে, রোর্রিক একবপবশ 

রে�োবিি সৃরষ হবে আবিকেো রেভ্োরতিি ফোঁদ।’

গদবেশ িোয় গজবনবেন, মোক্কসেোদই রেল তোঁি রে্য়-সংকে 

মুরক্তি একমোত্র পথ। মোক্কসেোদ রেনো গকোবনো আধুরনকতো গনই। 
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রকন্তু এগুবলোই আমোবদি গশ্ কথো নয়। গশ্ কথো অন্যত্র। কোিণ 

মোক্কেোদবকই রেবেেীক্ষো গমবন সোরহত্য কিবত এবসবেন েোংলো 

সোরহবত্য গদবেশ িোয় একক নন। ভোিতীয় সোরহবত্য এেং রেবে 

সোরহবত্যও গস উদোহিণ সুপ্রচুি।

েোংলো কথো সোরহবত্য গসইখোবনই রতরন একক, রখন রতরন আমোবদি 

উপন্যোবসি জবন্য গবড় রনবত �োইবেন েোংলোবদবশি রনজস্ ন্দন, 

এেং গসই পবথ সমবেত কিবত �োইরেবলন এক ্ষোরোত্রীদল। নো, 

অনুরোত্রীদল নয়। গদবেশ িোয় তোঁি অনুজবদি রনবজি গথবক গেরশ 

শ্রদ্ধো কিো সমীহ কিোি এক তরিকো দোঁড় করিবয়রেবলন। আসবল 

েোংলো উপন্যোবসি রনজস্ ন্দবন রতরন স�ল িোখবত গ�বয়রেবলন 

এক রোত্রীদল পিম্পিো।

এেং এই  কোবজ প্রথবমই গরেো তোঁবক কিবত হবয়বে, েোংলো 

উপন্যোবসি শুরুয়োবতি ইরতহোসবক খোরনকেো অস্ীকোি কিবত 

হবয়বে। এ প্রসঙ্গরে খোরনকেো দীঘ্ক। ফবল আমিো পোশ কোরেবয়ও 

গরবত �োইে। আি অস্ীকোি কিবত হবয়বে েহুলোংবশ তোঁি রনবজি 

পোি অজ্কনবকও। রতরন েলবতন,  পোিক রহসোবে রতরন লিোরসরসটি। 

রগ্ক নোে্যকোিিো দোবতি, গশকসরপয়ি, েোলজোক, দস্তবয়ভোরস্ক, তলস্তয় 

পিেত্কীকোবলি েমোস মোন রেল তোঁি পোি তোরলকোয় রপ্রয় মুখ তখবনো 

প্রস্ত পরড়রন। একরদন একথো গজবন শীতল রতস্কোি গহবনরেবলন। 

অথ� এই রতরনই সপোবে েবল গদন, ‘রেবদরশ মবিল আমোবদি গল্প 

উপন্যোবসি সেব�বয় গেরশ ক্ষরত কবিবে। গসখোন গথবক গেরিবয় 

আসবত হবে। গসই মবিল আমোবদি গক্ষবত্র   প্রবরোজ্য নয়।’

আমিো রখন প্রোণপবণ েোখরতন পড়রে, গদবখরে আমোবদি আবগ 

আবগই রতরন পবড় গফলবেন। এেং পড়োি পিও গসই তোঁি এক গগোঁ— 

েোিেোি পরশ্চমী মবিল েো তত্ত্ব আমোবদি ভুল পবথ রনবয় গগবে। 

গোড্োয় গফবলবে। অথ� অন্যত্র (‘েোংলো  আখ্যোনকোবে্য রনরহত 

উপন্যোস উপন্যোবসি নত্ন ধিবনি গখোঁবজ, ১৯৯৪) রতরন স্ভোেতই 

গমধোয় রনণ্কয় কবি রনবয়বেন েোখরতবনি ‘উজোন রোত্রো’, আধুরনক 

উপন্যোবসি নো্দরনক সূত্রবক আিও রনরদ্কষ কিোি প্রবয়োজবনই। রিক 

গরমন রতরন আধুরনক েোংলো উপন্যোবসি ন্যোর্য ন্দন খুঁজেোি জবন্য   

েোিংেোি �বল রোন মঙ্গলকোবে্য, এমনরক আলোবলি ঘবি-ও’, এেং 

গসখোবনই খুঁবজ পোন েোখরতন রনণ্কীত উপন্যোবসি েহুস্ি রেেিণ।

সুতিোং অমি রমত্র রখন অবেবঘো্ েো কোরলদোস অবন্ব্ণ কবি, 
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গভবঙচুবি ওবলোেপোলে কবি নবভলোইবজশবনি একরে িোহো 

খুঁজবেন, িোমকুমোি মুবখোপোধ্যোয় রখন িোঢ় েবঙ্গি গলোকস্ি রদবয় 

রনম্কোণ কিবেন দুবখ ক্যোওড়োবক, নরলনী গেিো রখন কী প্ররতপেধ্কোয় 

প্রকে কিবেন শেি�রিত। আফসোি আবমদ রখন মুসলমোন 

সমোবজি আঁবতি কথো রনবয় উপন্যোস কিবত খুঁবজ গপবয় রোবচ্ছন 

রকসসো �লন, তোঁি আহ্োবদি অেরধ থোকত নো।

গদবেশ িোয় উপন্যোস গলখোি দোয় গশ্ কিবলন। 

গদবেশ িোয় উপন্যোস গলখোবনোি একরে দোয় গ্হণ কবিরেবলন 

েোংলোি ন্যোর্য ন্দবন উপন্যোস গলখোবনোি গসই দোয়বকই রতরন 

মহোদোয় গমবনরেবলন।

গসই মহোদোয় রতরন থোমোনরন। গসই মহোদোয় রতরন পোলন কিবত 

পোিবেন রক পোিবেন নো, তো রিক কিবেন অমি রমত্র, ঝবড়বেি 

�বট্োপোধ্যোয়, নরলনী গেিো, িোমকুমোি মুবখোপোধ্যোয় রকংেো তসকত 

িরক্ষতিো।
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জীেবনি েকভোঙো রূপেোবক েুঝবত পোিবল সেরকেু গকমন সিল 

হবয় রোয়, ররদও জীেনেো েবড়ো জরেল, েহুমুখী তেুও গলখক রখন 

এ জীেনবক গদবখন তখন গকোথোও একেো নত্ন রকেুি গখোঁজ রতরন 

পোন, গ�নো জীেবনি অব�নো অন্ধকোি আবলোরকত হবয় ওবি। সমীি 

িরক্ষবতি অনুগল্পগুরল পড়বত পড়বত এমরন েকভোঙো সময় আি 

আি অব�নো অন্ধকোবিি খেি  পোওয়ো রোয়, মবন হয় গলখক গরন খুে 

ধীবি জীেবনি অরলবত গরলবত ঘুিবেন, আবলো গফলবেন, আরেষ্কোি 

কিবেন।

আমিো আন্দবক র�নলোম, রকবশোি আনব্দি দ্রুত হোত েোেনো 

গেবে �বলবে, রেউেওবয়ল গথবক জলভিো কলরস েবয় আনবে তোি 

শিীি, েোসন মোজবে তোি দুরে হোত—রকন্তু গোন গোইবে তোি মন, 

েই-খোতো উবল্ট গদখবে তোি গ�তনো। তশশে স্নে, ভোবলোলোগো সে 

রমবশ ততরি হবয় ওবি আন্দ—অন্ধ মো তোি কোিরমর্রে, েোেোি মবধ্যও 

গরন গেবড় ওবি এক র�িতিন সত্য—সত্য গসই নো ম—‘আন্দ’, আি 

তোিই মবধ্য আগোমীি কথো রদন রোয় কথো থোবক। (রদন রোয়)।

সোত েেি কলকোতোি রেরভনে গহোবেবল গিটিবিবন্ট �োবয়ি 

গদোকোবন রনবজবক ভোড়ো খোরেবয় পোঞ্ো একরদন গ�োি অপিোধ রনবয় 

হরি সোধুি গদোকোন গথবক রেতোরড়ত হল, গোবয় তোি গগরঞ্, পিবন 

হোফপ্যোন্ট। পিোজবয়ি গ্োরন গমবখও তোি গ�োবখি গকোবণ গখবল রোয় 

গজ্যোৎনেোময় স্নে একরদন গস েবড়ো হবে, শিীবি গরৌেন আসবে, 

তোি পোঞ্ো দুবেো েড় হবে, �ওড়ো শক্ত হবয় থোেোি আকোি গনবে, 

গসরদন গস আেোি হরি সোধুবদি কোবে রোবে। এক রেস্ময়কি স্নেবমশো 

প্ররতেোদী গ�তনোয় রনবজবক নত্ন কবি গদখোি আগ্বহ পোঞ্ো রজনেতি 

হবয় উবিবে। (পোঞ্ো)।

ক্ষুধো, অভোে অনেন অরস্তত্ব সংকবেি মোবঝ রনে্কোক মোনুব্ি 

েই

েক ভোঙো সময়, অব�নো অন্ধকোি

িোহুল �বট্োপোধ্যোয়
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কথো আমিো শুরন ‘অপুরষজরনত’ গবল্প। প্ররতেোদী কঠেস্ি গরন কোবলো 

আক্ষবিি মোবঝ নীিবে গঘো্িণো কবি সমোবজি রেক্ষুধি অংবশি 

কথো—

সোতরদন গস ঘোসপোতো গসদ্ধ গখবয়বে, গশ্ দুরদন তোও গজোবেরন। 

রদনিোত কোঁদোকোেো কিবতো গখোনো সুবি, আি গকোনরদন কোঁদবেনো 

পোনু, তোি মোবক েলবে নো গখবত গদ মো! গেবলি মৃত মুবখি রদবক 

রনজ্কলো তোরকবয় রেল তোি মো। তোি গ�োবখও গকোথোও জল গনই।

সমগ্ ভোেনোি মোবঝ একেোই শদে উচ্োিণ ‘সিকোি, েবলবেন 

অনোহোবত গকোবনো মৃত্্যি খেি িোবজ্যি গকোথোও গথবক পোওয়ো 

রোয়রন’—এই দোয়হীনতো সকল মৃত্্যি মোবঝ েবড়ো করুণ হবয় গেবজ 

ওবি। এমন ভোবেই অভুক্ত ভূরত �িণোমৃতবক গ�বেপুবে খোয়, 

�িণোমৃত খোওয়ো গশ্ হবল ভূরত ভোত �োয়—‘দুরে ভোত রদরেরন েোেো, 

েড় রখদো তোি এই �োওয়ো গভীি িোবত রমবশ রোয় তোি শিীবিি 

সবঙ্গ। মর্দবিি েোঁধোবনো �োতোল ভোতি গবন্ধি মোবঝ নীিে দশ্কক 

হবয় ভূরতবক জরড়বয় িোবখ, অভূত প্রশ্নর�নি আঁকো হয়—ক্ষুধোি িোজ্য, 

মনু্্যবত্বি আকোল, ধম্ক, গদশ, আ�োি-অনো�োি ইত্যোরদবক।

‘রেস্তৃত রেপুল গখলো’ এখোবন এক ক্ষুধোি কথো। কোদু আি 

েনমোলীি জীেন গরন এই খোওয়ো নো খোওয়োি অদৃশ্য সম্পবক্কি 

মোবঝ সমোজমনবক প্ররতরেরম্বত কবি। ক্ষুধো ও খোবদ্যি সম্পক্ক ে্যরক্ত 

ও সমোজ সম্পবক্কি েৃহত্তি �োলর�বত্র নত্ন ভো্ো পোয়। গলখক 

একেো গভীি অনসরন্ধ্যসো রনবয় সুরনরদ্কষ সমবয়ি প্রোরপ্তকতোবক ত্বল 

ধবিবেন।

‘লক্ষী’ গবল্প জরম হোিোবনোি গেদনো। জরমি মোরলক জগৎ একরে 

মজুি �ো্ী হবয় রোয়। গশ্ররণভোেনোি এ এক জ্বলতি েোস্তে র�ত্র।

‘িোমবদউ’ এক আশ্চোর্ক গল্প। েড়েোেুি েোরড়ি গগে আগলোবত 

আগলোবত হোড় রজিরজবি রভরখরিবদি গগবেি েোইবি গেি কবি গদয় 

গস। সোদো দীখল ঝকঝবক ক্যোরিল্যোবকি রপেবন গকোথোয় হোরিবয় 

রোয় রভরখরিগুবলো, আবলো রপেলোবনো ে্যোেবনি তোড়োয় কচুরি পোনোি 

মবতো রেেবক রোওয়ো রভরখরিি দলবক গদবখ িোমবদউি মবন প্রশ্ন 

জোবগ—‘পৃরথেীি মোনু্ সেোই সুবখ গনই গকন?’ গেোবেো গেোবেক 

রে্য় কত তোৎপর্কময় হবয় উবিবে গল্প গুরলবত, ‘গিলগোরড়’ গল্পরেি 

কথো িলো রোয়। একরে গমবয়ি গিলকোমিোি ফোটি্কলিোবস ওিো মৃত্্যি 

নোমোতিি হবয় দোঁড়োয়। গরেবনি ফোটি্কলিোস গশ্ররণরেভক্ত সমোবজি 
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প্রতীক হবয় গরমন গশো্ণ ও মৃত্্যবক প্রতীকীকৃত কবি, গতমরন 

তোলোগোবেি সোরি সোরি মোথো উঁচুকিো মোনু্ আি গতবলঙ্গোনোি প্রতীক 

হবয় ওবি। রে্য়ধবম্ক সমোজ েোস্তেতোি সুক্ষরতসুক্ষ গেোধ গরন রেবে 

ইরতহোসবক খুঁবজ গপবত রোয়। তখন গল্প আি গল্প নো গথবক হবয় 

ওবি রেক্ষুধি সমোবজি ইরতকথো। ‘গবণশ দুধ খোয় নো খোয় নো’ এমনই 

এক সময়রনভ্কি সংস্কোি রেবিোধী গশ্ররণব�তনোি গল্প। মূরত্ক গবণশবক 

দুধ খোওয়োবনোি জন্য গজবগ ওবি সোিো ভোিত, আি গসই ভোিবতি 

েুবকই দুবধি অভোবে মোিো রোয় কত গণশো, মোবয়ি গকোল আি 

ভোিতে্্ক গরন রেস্ময়কি এক সম্পবক্ক একোত্ম হবয় রোয়। উভবয়ি 

গেদনো এক অকৃরত্রম রেরচ্ছনেতোবেোবধ রনরেড় ভোেরূপ প্রোপ্ত হয়।

এমন গেশ রকেু গল্প অকৃরত্রম রনরেড় এক জীেনবেোবধ অম্োন। 

‘আগুন িবঙি গেনোিসী’ সোধোিণ মোনুব্ি অসোধোিণ ভোবলোেোসোি 

কোরহনী, ‘আরলেোেো’ গবল্পি একজন সেরজ রেবক্তো ও তোি গেবলি 

জীেন আমোবদি ভোেোয়। গল্পগুরলি সোমোরজক ও মনস্তোরত্ত্বক পেভূরম 

সম্পবক্কি মূবল রনরহত সত্যবক প্রকোশ কবি।

গেশরকেু উবল্খবরোগ্য গল্প আবে, প্ররতেোবদ মোনরেক প্রত্যবয়ি 

দৃপ্ত উচ্োিবণ গসগুরল, রভনে মোত্রো গপবয়বে, ‘অরতিম সংলোপ’, 

‘ভোিতী মোহোরল’, ‘রনসোি আমোি গকউ নয়’ প্রভৃরত গল্পগুরল 

আমোবদি গ�তনোবক আবলোরড়ত কবি। ‘দুগ্কো ও মরহ্োসুি’ গল্পরেও 

রবথষ আক্্কণীয়। প্ররতরে গবল্প সমোজ রভনে রভনে গপ্ররক্ষবত আমোবদি 

ভোেনোবক আব্দোরলত কবিবে।

ে্যরক্ত মোনু্ কখনও একক ে্যরক্ত কখনও েো গুরুত্বপূণ্ক সোমোরজক 

অংশ   রহসোবে সোমবন এবসবে। গকোন গকোন ভোবে গস ে্যরক্ত গশ্ররণগত 

পরি�য় েহন কবি �লবে। এই গশ্ররণগর পরি�য় গস পরিমণ্ল ি�নো 

কবিবে তোি মবধ্য রেকরশত হবয়বে �রিত্রগুরলি আত্মস্রূপ। গেোে 

গেোে গল্পরূবপি মবধ্যও গকমন সু্দিভোবে �রিবত্রি রেকোশ হবয়বে 

তো লক্ষ্যণীয়, শ্ররমক, কৃ্ক, িোক্তোি, সোধোিণ �োকুিীজীেী, রভরখরি, 

অসহোয়ো নোিী, গর গকোন �রিত্র এক একরে সংকবেি রূপবক প্রকোশ 

কবিবে, সে্কত্র গরন ে্যরক্ত�রিবত্রি অেস্োন একেো বেোর্বিকতোবক 

প্রকে কবিবে। সমোজ রক গকন, গসখোবন গসই ে্যরক্তি মূল্য কতেো, 

রকভোবে গস েোঁ�বে, ভোবলোভোবে েোঁ�োি অরধকোি তোি আবে রকনো, 

এসকল গমৌরলক প্রশ্ন িবয় রগবয়বে প্ররতরে গবল্প।

ে্যরক্তি অরস্তবত্বি সবঙ্গ রেজরড়ত এ সকল প্রশ্ন তোই গল্পগুবলোি 
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আকোি আকৃরত ও প্রকৃরতবক পরিেত্কন কবিবে। গলখক এই 

গল্পগুবলোবক রনবয়, রে্য়েস্তু ও প্রকিণবক রনবয় রবথষ পিীক্ষো 

কবিবেন তো পেষ। ‘ইনেোিরভউ’ গল্পরে এই পিীক্ষো-রনিীক্ষোি 

একরে রেবশ্ রূপ, েকভোঙো ভোেনোি মবধ্য রদবয় একেো রভনে 

পরিবেশ ি�নো কিো হবয়বে, এই পরিবেবশ �োকুরিপ্রোরপ্ত, খোওয়োি 

অরধকোি, সু্দি পৃরথেীি স্নে একোকোি হবয় রগবয়বে। গেোে গল্প 

অনুগল্প ইত্যোরদি সংজ্ঞোি েোইবি গেরিবয় ‘ইনেোিরভউ’ হবয় উবিবে 

একরে সম্পূণ্ক েৃত্ত একরে পরিপূণ্ক রজজ্ঞোসো।

অনুগল্প সংকলকনরে একরে দীঘ্ক সময়পবেি কথো। ১৯৬৯-

২০১৯ সোল েহু ঘেনো, েহু সোমোরজক উত্োন-পতন, অবনক 

আব্দোলন, অবনক পরিেত্কন এই সময়পবে্ক ঘবে রগবয়বে। সোিো 

পৃরথেীজুবড় নোনোন পরিেত্কন ঘবেবে, গলখবকি মবনি পবে এ সকল 

পরিেত্কন রের�ত্র আবলোড়ন ত্বলবে, রতরন সরবত্ ে্যরক্ত�রিবত্রি 

ওপি গসই পরিেত্কবনি রূপগুরলবক অেবলোকন কবিবেন, গল্পগুরলি 

মবধ্য গসই রূপর�ত্রই ফুবে উবিবে।

এতরকেু পরিেত্কন, রুদ্ধ-রেগ্হ, সংকেবক গপরিবয় মোনু্ �বলবে 

তোি দোরে রনবয়—খোবদ্যি দোরে, সু্দি পৃরথেী ি�নোি দোরে। গলখক 

এরেই গদরখবয়বেন। রতরন মবন করিবয় রদবয়বেন এই পথ �লোই 

প্রকৃত ইরতহোস। রতরন মবন করিবয় রদবয়বেন পরিেত্কবনি মবধ্যও 

মোনু্বকই সুরনরদ্কষ অেস্োন রনবত হয় গেঁব� থোকোি জন্য, উত্তিবণি 

জন্য।

অনুগবল্পি মবধ্য গেোে গেোে পবে এইসে ভোেনোবক এঁবক রদবয়বেন 

শ্রীসমীি িরক্ষত। পোিক রহসোবে আমিো এই ভোেনোি গভীি গথবক 

গভীিতি স্তবি গপৌঁেোবত �োই, গলখবকি জীেনবেোধবক জোনোি জন্য 

রনবজবদি অেস্োনবক গেোঝোি জন্য।

গ্ন্নোম—সমীি িরক্ষবতি অনুগল্প/প্রকোশক—রদয়ো পোেরলবকশন/

প্রকোশ কোল—েইবমলো ২০২০/মূল্য—৭৫ েোকো মোত্র
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মোবঝ মোবঝ ভোেবত সরত্যই অেোক লোবগ এমনও হওয়ো সম্ভে। 

গেোধহয় মোনে সভ্যতোি ইরতহোবস সেব�বয় েহৃৎ ও স্মিণীয় ‘গখোদোি 

ওপি গখোদদোরি’ হল রুশরেলেে পিেত্কী সোম্যেোদী সমোজতোর্রিক  সমোজ 

কোিো  গমো রনম্কোণ। রুশ সমোজতোর্রিক রেলেবেি প্রভোে-সঞ্োত সমোজ 

ে্যেস্ো দুরনয়োি সোমবন একরে দৃষোতি রূবপ প্ররতভোত হল। আেোি এই 

ে্যেস্োি রেবয়োগতিক পরিণরতও আমিো লক্ষ্য কবিরে গত শতোদেীি গশ্ 

দশবক। সে রমরলবয় এক নটিোলরজয়ো। িেীন্দনোথ িোকুবিি ‘িোরশয়োি 

র�রিবত’ আমিো েোঙোরলি গসোরভবয়ত িোরশয়ো পরি�বয়ি ও প্রীরতি এক 

সোে্কজরনন এেং রনিবপক্ষ রূপ গদখবত পোই। তবে িেীন্দনোথ ভোেোলু 

েোঙোরলি মবতো ওপি ওপি গদখোি পন্ী নন, গসোরভবয়ত িোরশয়োি 

মম্কবদশ তোি সোমবন উদঘোরেত হবয়রেল। এই কথোরেি ে্যোপোবি 

অথ্কোৎ এই উদঘোেবনি রে্বয় উপস্োরপত েক্তবে্য গকউ অরতিঞ্ন, 

অরভব্বকি অরস্তত্ব খঁুবজ গপবতই পোবিন। রকন্তু ে্যরক্তগত উপলরধিি 

মূবল   কবে গকোন রুরক্ত-তক্ক কুিোিোঘোত কিবত গপবিবে।

এই এবতোগুরল কথো গর প্রসবঙ্গ অেতোিণো কিো হল, গসরেি 

কোিণ হবলো একরে গ্ন্ পোি। ইরতহোসরেদ ও অধ্যোপক সুনেোত দোবশি 

শতেব্্ক রুশ রেলেে : পোি 

প্ররতরক্য়ো

অরনবকত মহোপোত্র
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‘শতেব ্্ক রফবি গদখো : রুশ রেলেে ও ভোিবতি িোজনীরত’ গ্ন্রেি 

পোি প্ররতরক্য়ো। ২০১৮-এি গফব্রুয়োরতবত নক্ষত্র প্রকোশন গথবক 

প্রকোরশত গ্ন্রে শতে ্্ক অরতক্ম কিো রুশ রেলেেবক আেোি মবন 

কিোয়, ভোেবত েোধ্য কবি। এই েোধ্যতো ভোল লোগোি। কবলজর্রেে 

পোড়োয় কবলজ গস্কোয়োবিি উলবেো  রদবক ‘মনী্ো’ নোবমি প্রকোশনোয় 

েো এন রে এ গগবল — গসখোবন িোদুগো েো প্রগরত প্রকোশনোি পুিবনো 

েইগুরল পড়বত পড়বত েড়ই মবন পবড় গসোরভবয়ত িোরশয়োি কথো, 

গন্ধ  পোওয়ো রোয় গসই সমবয়ি। অধ্যোপক সুনেোত দোবশি গ্ন্রে পড়বত 

রগবয় একই অরভজ্ঞতোি  সমু্মখীন হলোম। সে রমরলবয় গ�ৌদিরে প্রেন্ধ 

এেং একরে পরিরশবষি (রুশ রেলেবেি সংরক্ষপ্ত কোল পঞ্ী) সমেোবয় 

গ্ন্রে উপস্োরপত। গলখবকি আি একরে গলখোও স্োন গপবত পোিত 

গ্বন্ গর সমোবলো�নো, প্রেন্ধরে রনবয় ্ষো গেশ স্মরৃতকোতি। গলখবকি 

নেোতবকোত্তি পর্কোবয় একরে গ্ন্ পর্কোবলো�নো ই এই� কোবিি ‘রেলেে 

পিেত্কী িোরশয়ো’ রনবয় — গসরে রনরুরদিষ হওয়োই আি এই গ্বন্ সংরুক্ত 

হবত পোবিরন। ররদও গলখক এই অনুপরস্ত গলখোরে মূল্যোয়ন কিবত 

রগবয়  ত্লনোমূলক ভোবে ‘কোঁ�ো কোজ’ েলবলও — রনবজি েোন গগোপন 

কবিনরন।

আবলো�্য গ্ন্রেি প্রথম প্রেন্ধ ‘‘রুশ সমোজতোর্রিক রেলেবেি 

শতে ্্ক: কোল্ক মোক্কস ও গলরনবনি তোরত্ত্বক প্রবয়োগ।’’ প্রেন্ধরে গ্ন্রেি 

রনজস্ অরভমুখ রস্ি কবি গদেোি কোজরে কবি গদয়। ররদও এই গ্বন্ি 

প্রেন্ধগুরল একরে রনরদ্কষ পরিকল্পনোি ওপি রভরত্ত কবি গলখো নয়। 

রেরভনে পত্র-পরত্রকোি আরজ্ক আেদোবি গলখো হবয়বে গ্বন্ি গেশ  রকেু 

প্রেন্ধ। তেু পোিক প্রথবম রদশো গপবয় গরবত পোবিন। আি িেীন্দনোথ 

িোকুবিি িোরশয়ো রে্য়ক অরভজ্ঞতোি রলখন ভোিতীয় মোনসপবে 

গসোরভবয়ত িোরশয়োি র�ত্ররেবক রেবশ্ভোবে ত্বল ধবি। ১৯৩৬ 

রখ্টিোবদেি ২৮ জুলোই অরময় �ক্েত্কীবক গলখো একরে পবত্রি উবল্খ 

কবিবেন  গলখক তোি এই প্রেবন্ধ। ‘গসোরভবয়ত িো  রশয়োি নোম কথো 

এবদবশ অপিোধ রেবশ্। রকন্তু এই উপলবক্ষ নো কিবলও থোকবত 

পোরিবন। রেশোল িোবজ্যি অনে সংস্োন, রশক্ষোি ে্যেস্ো, গিোগ রনেোিণ 

রক অসোধোিণ উদ্যম তনপুণ্য ও রবত্ি সবঙ্গ গসখোবন রনে্কোহ কিো হবচ্ছ 

তোি রে�োি কবি মবন শ্রদ্ধো রমরশ্রত ঈ ্্কো নো হবয় থোকবত পোবি নো। 

তোি প্রধোন কোিণ গসোরভবয়ত িোরশয়ো একরে অখন্ সজীে কবলেি।’ 

ভ্োরদরমি ইরল� গলরনন (১৮৭০-১৯২৪) Imperialism : The 
Highest Stage of Capitalism অথ্কোৎ ‘‘সোম্োজ্যেোদ পঁুরজেোবদি 
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সবে্কোচ্ পর্কোয়’’ নোমক গুরুত্বপূণ্ক পুরস্তকোি (১৯১৬) গথবক তোরত্ত্বক 

গপ্ররক্ষত রনম্কোবণি সরমধ আহিণ কবিবেন। উক্ত পুরস্তকোয় থোকো 

সোম্োজ্যেোবদি কবয়করে তেরশবষ্যি কথো উবল্রখত হবয়বে এই প্রেবন্ধ। 

গসই তেরশষ্যগুরল এই সমবয়ি রেববে রেবশ্ভোবে দষৃমোন। গদখো রোবচ্ছ 

১৯১০ রখ্টিোদে  গথবক ১৯১৬ রখ্টিোবদেি মবধ্য মোক্কসীয় ঘিোনোি 

রতন  রে গ্ন্ প্রকোরশত হয় রো মোক্কসেোবদি পরিেরধ্কত ভো্্য রহসোবে 

রেবের�ত হবত পোবি। রথো রুিলফ রহলফিরিং (১৮৭৭-১৯৪১)-

এি ‘Finance Capital’ েো রেত্ত পঁুরজ। এেোড়ো রেল সোম্োজ্যেোদ 

সম্পিবক Hobson-এি ভো্্য।

পিেত্কী প্রেবন্ধ গসোরভবয়ত েলবশরভক রেলেবেি গেৌরদ্ধক গপ্রক্ষোপবে 

িোরশয়োয় মোক্কসেোদী র�তিবনি সূ�নো, ��্কো, রেস্তোি রনবয় আবলো�নো কিো 

হবয়বে। ১৮৮৩ রখ্টিোবদে গলেখোনভ প্ররতরষ্ত সংগিনরে গথবক শুরু 

কবি গলরনবনি ‘League of Struggle for the Emancipation 
of the Working Class’-এি প্রসঙ্গ আবলোরকত হবয়  গে। তোেোড়ো 

SDLP েো Social Democratic Labour Party; েদ্মবেশী 

মোক্কসেোদী েো ‘আইনী মোক্কসেোদী’ গগোষ্ীি কথো িবয়বে। জোি 

রবেতীয়  আবলকজোন্োবিি হত্যোকোবণ্ি পি গর নোিদরনক রেলেেীবদি 

রনম্কম ভোবে দমন কিো হবয়রেল, তোবদিই উত্তিসূরি ‘Socialist 
Revolutionary (SR) Group’ গুরল মোক্কসেোদী গগোষ্ীগুরলি 

সবঙ্গ সহ  গরোরগতো মূলক সহোেস্োবন রেল। Zemstvoist Liberal-
িোও সরক্য় রেল আেোি মোক্কসেোবদি মূল নীরতি পরিপন্ী মবনোভোে 

গপো্ণকোিী রকেু Liberal Economist গদি গগোষ্ী তোবদি মতপ্রকোশ 

কিরেল প্ররতরনয়ত। এই গগোষ্ী মবন কিত গর শ্ররমকবদি িোজননরতক 

কম্ককোবণ্ অংশগ্হণ অপ্রবয়োজনীয়। আবলো�নো কিো হবয়বে রকভোবে 

েলবশরভকিো এই অথ্ক নীরতেোবদি রেরুবদ্ধ লড়োই কবিরেল।

‘রুশ সমোজতোর্রিক েো েলবশরভক রেলেবে রফবি গদখো কমবিি 

গল  রনবনি ভূরমকো; ‘দুরনয়ো কোঁপোবনো সমোজতোর্রিক রেলেে রক অলীক? 

রেলেে পিেত্কী গসোরভবয়ত িোরশয়োয় জনরশক্ষো আব্দোলন ও িেীন্দ 

দশ্কন’ গসোরভবয়ত সমোজতোর্রিক রেলেে এেং ভোিবত শ্ররমক গশ্ররণি 

সংগ্োমী উত্োন’ নবভম্বি রেলেে, ভোিবতি করমউরনটি পোরে্ক ও স্োধীনতো 

সংগ্োবমি রেরভনে ধোিো’ ‘মীিোে করমউরনটি রড়র্রি মোমলো (১৯২৯-

৩৩) : গপ্ররক্ষত ও পর্কোবলো�নো’; জোতীয়তোেোদী সশ্রে রেলেে গথবক 

মোক্কসেোদ ভোিবতি স্োধীনতো আব্দোলবনি রেরশষ অধ্যোয়’; ‘স্োধীনতো 

সংগ্োবম করমউরনটি কংবগ্স সম্পবক্কি সোতকোহোন’; সুভো্�ন্দ েসুি 
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র�তিোধোিোয় গসোরভবয়ত সমোজতোর্রিক   রেলেবেি প্রভোে’; ‘গসোরভবয়ত 

সমোজতোর্রিক রেলেে ও েোংলো প্রগরত সোরহত্য আব্দোলবনি রেলরম্বত 

প্রভোে’, ‘ম্যোরর্ম গগোিরকি মো’; শতেব ্্ক   রফবি গদখো’; ‘রুশ   রেলেবেি 

প্রভোবে আবলোরকত রতন মোক্কসেোদী ভোিতীয় মনস্ী’; ‘পরিরশষ রুশ 

রেলেবেি সংরক্ষপ্ত কোলপঞ্ী— এই সে ি�নোি বেোিো গ্ন্রে ঋদ্ধ।

ম্যো  রর্ম  গগোিরকি গলখো ‘মো’ গক রনবয় গলখোরে গগোিরকি ‘মো’ 

শতেব ্্ক রফবি গদখো রভনে ধিবনি। এই উপন্যোস রনবয় ভোিবত ��্কো 

ও অনুেোবদি �োলর�ত্র পোওয়ো রোয় প্রেবন্ধ। েোংলো ভো্োয় ির�ত 

প্রগরতশীল গলখো ‘পঁুরজি েরৃদ্ধ’ আি অেশ্যই গলরনবনি পূবে্কোরল্রখত 

গ্ন্ ‘‘সোম্োজ্যেোদ : পঁুরজেোবদি সবে্কোচ্ পর্কোয়’। মোক্কসীয় তবত্ত্বি 

প্রভোে গলরনন ও তোি র�তিনবক রকভোবে প্রভোরেত কবি তো রনবয় 

কবয়করে দীঘ্ক অনুবচ্ছদ িবয়বে রো প্রেন্ধরে সহ গ্ন্রেিও গজোবিি 

জোয়গো। তবে গ্ন্ গলখক সীমোেদ্ধতোি প্ররতও উদোসীন নন। রতরন 

রলখবেন, ‘‘করমউরনটি ইস্তোহোিবক কখনই মোক্কবসি িোজ  তনরতক 

দবলি স্য়ংসম্পণূ্ক কম্কসূ�ী রহসোবে করমউরনটি ইস্তোহোবিি আত্মপ্রকোশ। 

ইস্তোহোবিি মূল গজোিরে পবড়বে গশ্রণী সংগ্োম এেং পঁুরজেোবদি উবচ্ছদ 

সোধবনি উপি, রো ঐরতহোরসক অগ্গরতি পবথ  একরে রনরদ্কষ 

পর্কোয়। করমউরনটি ইস্তোহোবি এভোবে ইরতহোস গেোধ এেং িোজননরতক 

েস্তুেোবদি মবধ্য এক অসোধোিণ সংবরোগ ঘবেবে। িোজনীরত ও ইরতহোস 

রমবশ গগবে।

 রকন্তু দুভ্কোগ্যেশত : েোস্তবে করল্পত ঘেনোক্বমি সবঙ্গ তো গমবল 

নো। মোক্কস গর ‘Spectre of Communism’ -এি কথো েবলরেবলন 

তো ফবলরন। ফ্োবন্স ১৮৪৮ সোবলি রেলেে ে্যথ্ক হবয়রেল। লীগ গভবঙ 

রগবয়রেল এেং মোক্কস ও এবঙ্গলস ব্রোবসলস গথবক রেতোরড়ত হবয় 

লন্বন �বল আসবত েোধ্য হবয়রেবলন। অথ্কোৎ মোক্কস-এবঙ্গলস-এি 

পরিকরল্পত কম্কসূ�ী ও  পু পঁুরজেোবদি অগ্গরতি মোবঝ একেো ে্যেধোন 

গথবক রগবয়রেল। পিেত্কী অংশ ‘‘গলরনবনি রক করিবত হইবে এেং 

তোিপি’’ এ প্রোেরন্ধক আবলো�নোরে অনেদ্য ভরঙ্গবত গুরেবয় এবন 

সংহত পেরনম্কোণ কবিবেন অে্যেরহত পিেত্কী আ  গলো�নোগুরল। রোিো 

মোক্কসেোদ রনবয় অল্প রেস্তোি��্কো কবিন তোঁিো জোবন ‘‘ State of 
Revolution অথ্কোৎ িোষ্ট্র ও রেলেে গ্বন্ি গুরুত্ব কবতোেো মোক্কসীয় 

এেং তোি পরিেরধ্কত দোশ্করনক গপ্ররক্ষবত। আি এই গ্বন্ি ি�রয়তো 

েলো েোহুল্য ভ্োরদরমি ইরল�    গলরনন। সরত্যই ইরতহোবসি এক রেিল 

‘প্যোিোির্ এই গর — রেেরর্ ভরে্্যতেোণী কবিরেবলন — ‘‘গলরনন 
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ররদ ক্ষমতোয় আবসন তোহবল মোক্কবসি রসংহসদশৃ মরস্তষ্করে প্রথম 

রগবলোরেবন রোবে। ১৯০৪ রখ্টিোবদে কিো এই ভরে্্যৎেোণী কতদিূ 

সরত্য হবয়রেল ইরতহোবসি পেভূরমকোয় তো এখোবন আবলো�নো কিো 

হবয়বে। এই রোত্রোয় গলখক এরগবয়বেন রেলেে পিেত্কী সমবয়ি রদবক। 

পোিক গপবত পোিবেন রেরেধ তবথ্যি হরদশ এেং গসগুরল রনবয় সু�োরু 

রেবলে্ণ।

েোল গঙ্গোধি রতলক তোঁি গকশিী পরত্রকোয় জোরনবয়রেবলন গর 

গলরনন ররদ সফল হন, তোহবল তো হবে সোধোিণ মোনুব্ি চ্ড়োতি 

জয়লোভ। ১৯১৮ রখ্টিোবদেি ২৯গশ জোনুয়োরিি ওই সংখ্যোয় রতলক 

গলরনন রে্বয় একরে প্রেন্ধ রলবখরেবলন। আেোি ১৯১৯ রখ্টিোবদেি 

২১  জোনুয়োরিি সংখ্যোয় শ্ররমক গশ্ররণি একরে েহৃৎ ধম্কঘে সম্পবক্ক 

সম্পোদকীয়বত মতিে্য কিো হবয়রেল গর ধম্কঘবেি কোিণ নত্ন সমবয় 

সৃষ িোজননরতক সব�তনতো। অন্যরদবক িেীন্দনোথ িোকুিবক িোরশয়োি 

ে্যোপোবি সে্কোরধক উৎসোরহত কবিন গর দুজন — তোিো হবলন প্রেোসী 

সম্পোদক িোমোন্দ �বট্োপোধ্যোয় এেং অন্যজন হবলন গসৌবমন্দনোথ 

িোকুি। এই আবলো�নোরে গশ্ কিো গরবত পোবি একরে করেতো রদবয়।

রশেিোম �ক্েত্কী ‘আত্মশরক্ত পরত্রকোয় (৩য় ে ্্ক, ৩য় সংখ্যো, 

১৯২৮ রলবখরেবলন। প্রেবন্ধ করেতোরেি উবল্খ িবয়বে) — ‘‘রোিো 

পো ভোবঙ গেোঝো েবয় গসোজো হ  গয় জনতোি রভবড় ঘম্কোক্ত শিীবি, �ো্ 

করি শ্রোেবণ রশরশবি লোঙবলি ফোবল রোিো ভরি গতোবল এই ধরিত্রীি 

গসোনোি সঞ্চয়।

মৃত্্যবক গিকোয় িোবখ — েীি রোিো এই পৃরথেীি আপনোবি রনত্য 

করি ক্ষয়। মোনবেি রনত্য পরিত্রোতো সে্কবশ্রষ্ দোতো রোিো জীেবনি 

সে্কবশ্রষ্ দোবন তেু সে্কহোিো েবস রনত্য — দুরভ্কবক্ষি তীবি আবলোবকি 

উৎস হবয় িরহল রতরমবি েরঞ্চত মহোন তোহোবদি সেোি সোমবন।’

অধ্যোপক সুনেোত দোবশি এই গ্ন্রে ইরতহোস অবন্ব্ী, সোরহত্য 

গপ্রমীসহ সোধোিণ পোিবকিও পোি তৃষ্ো রনেোিণ কিবত সক্ষম — ররদ 

তো �োতবকি-ই মবতো হয়, তেুও ম্দ কী।

ি. সুনেোত দোশ।। শতেব্্ক রফবি গদখো রুশ রেলেে ও ভোিবতি 

িোজনীরত।। নক্ষত্র প্রকোশন।। কলকোতো-৭০০১০১।। মূল্য : ৩০০ 

েোকো।।
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