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রাষ্ট্রীয় অধযক্ষ 

 

ভারত একটি স্বাধীন, সার্ বভভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 

র্ভে স্বীকৃত। গণতভির শতব অনুযায়ী সংখ্যাগন্ত্ররষ্ঠ 

মানুভের ইভে মতন দেশ পন্ত্ররচান্ত্রেত হওয়ার কথা, অথ বাৎ 

দেভশর অন্ত্রধকাংশ মানুে যা চাইভর্ন দসিাই র্াস্তভর্ 

রূপান্ত্রয়ত করভত হভর্। যন্ত্রে ভারত নামক দেশটিভত 

গণতি প্রন্ত্রতটষ্ঠত হভয়ভে র্ভে ভার্া যায় তাহভে এভেভশ যা 

ঘিভে তা অর্শযই অন্ত্রধকাংশ মানুভের ইভের প্রন্ত্রতফেন। 

সুতরাং দকাটি দকাটি মানুভের অনাহার, অন্ত্রশক্ষা, 



ii 
 

দর্কারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, আইভনর নাভম সরকাভরর 

দস্বোচান্ত্ররতা, ন্ত্রকংর্া প্রায় প্রন্ত্রতটি দক্ষভে র্যাপক েুনীন্ত্রত, 

ইতযান্ত্রের ন্ত্রর্েভয় আমরা চুপ কভর থাকভত র্াধয। কারণ, 

গণতভির ধারণাটি সটিক হভে আমাভের প্রতযক্ষ সমথ বন 

োড়া এর দকানও ন্ত্রকেুই ঘিভত পাভর না। আমরা জান্ত্রন দয 

একটি পন্ত্ররর্াভর দযমন সাধারণত অভের সংস্থ্ান কভরন 

ন্ত্রপতা, দতমন্ত্রন এভেভশ খ্ােযদ্রভর্যর দজাগানোর হভেন 

কৃন্ত্রেজীর্ী মানুে। অথ বাৎ তাাঁরাই প্রকৃত অভথ ব ‘জান্ত্রতর 

জনক’। তাই যখ্ন তাাঁভেরই দেখ্া যায় অনাহাভর র্া ঋভণর 

োভয় আত্মহতযা করভত তখ্ন ন্ত্রক ‘গণতান্ত্রিক’ ভারভতর 

েজ্জা েুভকার্ার দকাভনা জায়গা থাকা উন্ত্রচত? এই 

বর্পরীভতযর একটিই মাে অথ ব হভো — এভেভশ গণতভির 

নাভম একটি প্রহসভনর পাো অন্ত্রভনীত হভয় চভেভে। 

 মূে প্রসভে যাওয়ার আভগ প্রথভমই আসা যাক 

েুনীন্ত্রতর প্রভে। অভনভকই র্েভেন এই অনাচার েরূ 

করভত হভর্ দয দকাভনা মূভেয কারণ এর জভনযই দেভশর 

অগ্রগন্ত্রত থমভক আভে। দর্আইন্ত্রন পভথ নান্ত্রক কভয়ক দশা 

েক্ষ দকাটি িাকা ভারভতর র্াইভর পািাভনা হভয়ভে যা 

দফরৎ আনভত হভর্, ইতযান্ত্রে। এভক্ষভেও প্রে উিভে — 

তাহভে ন্ত্রক ভারভতর অন্ত্রধকাংশ মানুেই অসৎ? নাহভে 

‘গণতান্ত্রিক’ পন্ত্ররমন্ডভে এ ধরভনর একটি র্যর্স্থ্া চাে ু

থাভক কী কভর? এই ন্ত্রর্শাে পন্ত্ররমাণ অথ ব দযভহতু 

দর্আইন্ত্রনভাভর্ ন্ত্রর্ভেভশ যায়ন্ত্রন তাই ন্ত্রনশ্চয়ই দসিা আইন 

দমভনই করা হভয়ভে। এিা কীভাভর্ সম্ভর্? এ দযন ফুভিা 

কেন্ত্রসভত অনর্রত জে ঢাো। একিু তন্ত্রেভয় দেখ্ভেই 

এর কারণিাও ওই জভের মতই স্পষ্ট হভয় যাভর্। দযভহতু 

ফুভিা পােিাভক দকউ সারাভত র্া সরাভত চাইন্ত্রে না, তাই 

জভের অপচয়ও র্ন্ধ হভে না। নুন দথভক দযমন দনানতা 
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স্বাে েরূ করা যায় না দতমন্ত্রন এভেশভকও েুনীন্ত্রতমুক্ত করা 

অেীক ভার্না োড়া ন্ত্রকেুই নয়, কারণ অনযায়ই হে 

এভেভশর ন্ত্রভন্ত্রি।  

এর প্রমাভণর জনয র্তবমান ভারভত দয সমস্ত 

ন্ত্রনয়মকানুনভক আমরা আইন র্ভে জান্ত্রন তার স্বরূপিা 

একিু র্ুভে ন্ত্রনভত হভর্। কভয়ক শতাব্দী ধভর র্ৃটিশরা 

তৎকােীন ভারতর্ভে বর মানুেভক শাসন কভরভে। তাভের 

উভেশয ন্ত্রেে এভেশ দথভক অর্াভধ েুিপাি চাোর্ার 

প্রক্রিয়ায় যাভত র্াধা না পভড় তার র্যর্স্থ্া করা। দজার 

কভর কারুর দেহ দথভক রক্ত িানভত হভে দেহটিভক দযমন 

েন্ত্রড় ন্ত্রেভয় দর্াঁভধ ন্ত্রনশ্চে রাখ্া জরুন্ত্রর, টিক দতমন্ত্রন 

ভারতর্ভে বর মানুেভক আিভক রাখ্া হভয়ন্ত্রেে আইভনর 

দর্ড়াজাভে। এই আইনগুন্ত্রেই ভারতর্াসীভক র্ৃটিভশর 

োসত্ব করভত র্াধয কভরভে। 

তর্ু তারই মভধয অভনভক স্বাধীনতার স্বপ্ন 

দেভখ্ন্ত্রেভেন। তাাঁরা দচভয়ন্ত্রেভেন পরাধীনতার অর্সান 

ঘটিভয় ন্ত্রনভজভের জীর্ন ন্ত্রনভজরাই পন্ত্ররচােনা করার পূণ ব 

স্বাধীনতা। এর জভনয অভনভকই র্ৃটিশ আমভে োন্ত্রিত 

হভয়ন্ত্রেভেন। র্হু স্বাধীনতা সংগ্রামীভক ফাাঁন্ত্রসর েন্ত্রড়ভত 

েুেভত হভয়ভে। পাঞ্জাভর্র জান্ত্রেয়ানওয়াোর্াভগ ন্ত্রশশু, 

নারী, পুরুে ন্ত্রনন্ত্রর্ বভশভে কভয়ক হাজার ন্ত্রনরীহ ন্ত্রনরস্ত্র 

মানুেভক গুন্ত্রে কভর মারভতও হাত কাাঁভপন্ত্রন শাসভকর। এর 

সর্ই নান্ত্রক ঘভিন্ত্রেে সমূ্পণ ব আইন দমাতাভর্ক দযসর্ 

আইন র্ৃটিশ সরকার চাে ু কভরন্ত্রেে ভারতীয়ভের 

স্বাধীনতার দচতনাভক পয বন্ত আমূে উপভড় দফেভত। 

 র্ো হভয় থাভক এর্ং অজস্র র্ইভতও দেখ্া আভে 

দয ১৯৪৭ সাভের ১৫ই আগষ্ট ‘ইক্রন্ডয়া’ নামক একটি 

ভূখ্ন্ড স্বাধীন রাষ্ট্র ন্ত্রহভসভর্ প্রন্ত্রতটষ্ঠত হওয়ার মাধযভম 
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স্বাধীনতা সংগ্রামীভের স্বপ্ন সফে হভয়ভে। ন্ত্রকন্তু 

ইন্ত্রতহাভসর ন্ত্রেভক তাকাভে অর্াক হর্ার পাো। দেখ্া যায় 

দয দসন্ত্রেন রাত র্াভরািা র্াজার সভে সভে অসংখ্য র্ৃটিশ 

আইভনর মত আরও একটি আইন এভেভশ চােু হভয়ন্ত্রেে 

মাে, যার নাম ‘ইক্রন্ডয়ান ইক্রন্ডভপভন্ডন্স অযাক্ট, ১৯৪৭’। 

তাহভে ন্ত্রক ওই আইভনই ভারতভক 'স্বাধীন রাষ্ট্র' ন্ত্রহভসভর্ 

দঘােণা করা হভয়ন্ত্রেে? অভনকভকই প্রে করা হভয়ভে দয 

তাাঁভের মভধয দকউ এই আইনটি ন্ত্রনভজর দচাভখ্ দেভখ্ভেন 

ন্ত্রকনা, যার উিভর একজনভকও ‘হযা াঁ’ র্েভত দশানা 

যায়ন্ত্রন। অথ বাৎ তাাঁরা সর্াই খ্র্ভরর কাগভজ পভড় ন্ত্রকংর্া 

দরন্ত্রিওভত র্া অভনযর মভুখ্ শুভন দজভনন্ত্রেভেন দয দেশ 

স্বাধীন হভয়ভে। অথচ ওই আইন অনুসাভর ভারত ন্ত্রকন্তু 

স্বাধীন রাষ্ট্র ন্ত্রহভসভর্ দঘান্ত্রেত হয়ন্ত্রন, তৎকােীন 

ভারতর্ভে বর র্ৃটিশ ভূখ্ভন্ড েুটি ‘স্বতি দিান্ত্রমন্ত্রনয়ন’ বতন্ত্রর 

হভয়ন্ত্রেে মাে, যার একটির নাম ‘ইক্রন্ডয়া’ এর্ং অনযটির 

নাম ‘পান্ত্রকস্তান’। আভগ ইক্রন্ডয়া ন্ত্রেে র্ৃটিশভের একিা 

কভোন্ত্রন, তার র্েভে দযন কভোন্ত্রনটিভক েু’িুকভরা কভর 

েুভিা কভোন্ত্রন করা হভয়ভে, আইভনর ভাোয় যার 

প্রভতযকটিভক র্ো হভয়ন্ত্রেে একটি ‘নতুন দিান্ত্রমন্ত্রনয়ন’, 

ন্ত্রকন্তু ‘একটি স্বাধীন দিান্ত্রমন্ত্রনয়ন’ র্ো হয়ন্ত্রন। এর কারণ 

হে, ‘একটি স্বাধীন দিান্ত্রমন্ত্রনয়ন’ কথাটি অথ বহীন — 

ভূখ্ন্ডটি ‘স্বাধীন’ হভে ওটি কাভরা ‘দিান্ত্রমন্ত্রনয়ন’ হভত 

পাভর না, আর্ার কাভরা ‘দিান্ত্রমন্ত্রনয়ন’ হভে ওটি কখ্ভনাই 

‘স্বাধীন’ হভত পাভর না। আভরা েক্ষয করার ন্ত্রর্েয় হে, ওই 

আইভন নতুন দিান্ত্রমন্ত্রনয়নেুটির প্রধান, অথ বাৎ ‘গভন বর 

দজনাভরে’-দক মভনানীত করার ক্ষমতা পয বন্ত 

দিান্ত্রমন্ত্রনয়নর্াসীভের দেওয়া হয়ন্ত্রন। ন্ত্রতন্ত্রন স্বাভান্ত্রর্কভাভর্ই 
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ন্ত্রনযুক্ত হভয়ন্ত্রেভেন ন্ত্রিভিভনর মহামানয রাজার আভেভশ ঐ 

একই আইভনর পাাঁচ নম্বর ধারায়। 

ইন্ত্রতহাস র্েভে, ১৯৪৬ সাভে র্ৃটিশ সরকাভরর 

ন্ত্রনভেবভশ ভারভতর র্ৃটিশ ভূখ্ভন্ড গটিত হভয়ন্ত্রেে 

কনন্ত্রিিুভয়ন্ট অযাভসম্বন্ত্রে। এর্ং ভুভে দগভে চেভর্ না দয 

ওই অযাভসম্বন্ত্রের সেসযরা দকউই ন্ত্রকন্তু 'ভারভতর নাগন্ত্ররক' 

ন্ত্রেভেন না। কারণ ‘ভারভতর নাগন্ত্ররক’ (Citizen of India) 

শব্দর্ন্ধটি সংন্ত্রর্ধাভনই প্রথম আত্মপ্রকাশ কভর, দযটি 

১৯৪৯ সাভের ২৬ভশ নভভম্বর কনন্ত্রিিুভয়ন্ট 

অযাভসম্বন্ত্রেভত গৃহীত হভয় ১৯৫০ সাভের ২৬ভশ জানুয়ান্ত্রর 

ইক্রন্ডয়া নামক দিান্ত্রমন্ত্রনয়নটিভত সমূ্পণ বভাভর্ চাে ুহভয়ভে। 

দযভহতু সংন্ত্রর্ধান চােু হওয়ার আভগর মুহতূ ব পয বন্ত 

ভারতর্াসীরা সর্াই ন্ত্রেভেন র্ৃটিশ প্রজা র্া র্ৃটিশ 

সার্ভজক্টস, তাই র্ৃটিশ সার্ভজক্টভের বতন্ত্রর সংন্ত্রর্ধাভনর 

প্রন্ত্রতটি ধারা-ই শাসভকর মক্রজবমান্ত্রফক হওয়া ন্ত্রেে অন্ত্রত 

আর্ন্ত্রশযক। দসই সংন্ত্রর্ধানই এখ্ন ভারভতর সভর্ বাচ্চ 

আইন, যা সন্ত্ররভয় দরভখ্, এমনকী প্রভয়াজন থাকভেও, 

স্বাধীন ভারভতর নাগন্ত্ররকরা অনয একটি নতুন সংন্ত্রর্ধান 

প্রণয়ন করভত পারভর্ন না। তা করভত দগভেই এভেভশর 

সভর্ বাচ্চ আোেত র্া সুন্ত্রপ্রম দকাভিবর একটি ন্ত্রনভেবশ তার 

অন্তরায় হভয় ো াঁড়াভর্। দসখ্াভন র্ো হভয়ভে দয ভারভতর 

পাে বাভমন্ট সংন্ত্রর্ধান সংভশাধন করভত পারভেও 

সংন্ত্রর্ধাভনর দকাভনা দমৌন্ত্রেক কািাভমার পন্ত্ররর্তবন করভত 

পারভর্ না। এখ্াভন মভন রাখ্ভত হভর্ দয, সুন্ত্রপ্রম দকািবও 

ন্ত্রকন্তু সৃটষ্ট হভয়ভে ওই সংন্ত্রর্ধাভনরই একটি ধারা অনুযায়ী।  

এর দসাজা মাভন এিাই ো াঁড়ায় দয, এভেভশর মানুে 

কীভাভর্ ন্ত্রনভজভের পন্ত্ররচােনা করভর্ন দসিাও টিক কভর 

ন্ত্রেভয়ভে আমাভের পূর্ বতন র্ৃটিশ প্রভুরা। তাহভে 
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আমাভের স্বাধীনতািা দকাথায়? র্যাপারিা আরও 

পন্ত্ররস্কারভাভর্ দর্াোর জভনয একিা উোহরভণর 

প্রভয়াজন। ধরা যাক একটি জন্ত্রম দকনার সময় মান্ত্রেক 

শতব ন্ত্রেভেন দয ন্ত্রতন্ত্রন দসখ্াভন একটি কুাঁ ভড়ঘর বতন্ত্রর কভর 

দেভর্ন এর্ং জন্ত্রম দকনার পর দিতা ঐ কুাঁ ভড়ঘভরই 

থাকভর্ন। প্রভয়াজন হভে কুাঁ ভড়ঘরটির দোভিাখ্াভিা 

দমরামন্ত্রত করা দগভেও কখ্ভনাই ওটিভক দভভে, অথ বাৎ 

দমৌন্ত্রেক কািাভমাটির পন্ত্ররর্তবন ঘটিভয়, পাকা র্ান্ত্রড় করা 

চেভর্ না। এই শতব যন্ত্রে র্জায় থাভক তাহভে দিতা দতা 

জন্ত্রমটি ন্ত্রকনভেনই না দযভহতু তখ্নও জন্ত্রমটির উপর 

আভগকার মান্ত্রেভকর অন্ত্রধকারই র্জায় থাকভে!  

ধভর দনওয়া যাক দসই অন্ত্রস্থ্র সমভয়, এই ভূখ্ন্ড 

যখ্ন একিা সঙ্কভির মভধয চেন্ত্রেে, তখ্ন এিা দমভন 

দনওয়া োড়া উপায়ও ন্ত্রেে না। দসভক্ষভে সংন্ত্রর্ধাভন এমন 

একটি ধারা থাকাও আর্ন্ত্রশযক ন্ত্রেে দয, স্বাধীন হওয়ার 

পভর প্রভয়াজভন ভারভতর পাে বাভমন্ট সংন্ত্রর্ধানটিভক র্জবন 

কভর নতুন সংন্ত্রর্ধান প্রণয়ন করভত পারভর্। ন্ত্রকন্তু 

দতমনটিও করা হয়ন্ত্রন, অথ বাৎ ন্ত্রিটিশ আমভে শাসভকর 

মভনর মভতা বতন্ত্রর করা একটি সংন্ত্রর্ধান ভারভতর 

নাগন্ত্ররকভের ওপর দজার কভর চান্ত্রপভয় দেওয়া হভয়ভে। 

অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দচভয়ন্ত্রেভেন অভনযর শাসন ও 

দশােণ দথভক দেভশর মানুভের মুক্রক্ত, যার প্রথম পয বায় 

ন্ত্রহভসভর্ আর্ন্ত্রশযক ন্ত্রেে র্ৃটিশ আইনগুন্ত্রেভক র্ান্ত্রতে করা।  

ন্ত্রকন্তু ১৯৪৭ সাভের ১৫ই আগষ্ট, ন্ত্রকংর্া ১৯৫০ 

সাভের ২৬ভশ জানুয়ান্ত্ররর পভরও র্ৃটিশভের বতন্ত্রর প্রায় 

প্রন্ত্রতটি আইনই র্হাে তন্ত্রর্য়ভত দথভক দগে এভেভশর 

মাটিভত। সংন্ত্রর্ধাভনর ন্ত্রনভেবশ অনুসাভর প্রায় প্রন্ত্রতটি র্ৃটিশ 

আইন নতুন কভর বর্ধতা োভ করভো, অথ বাৎ দেভহর 
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েন্ত্রড়র র্া াঁধন দযমন ন্ত্রেে দতমনই রভয় দগে। তাই আজও 

এভেশ েুটিত হভে আইভনর জাভে মানুেভক সুভকৌশভে 

জন্ত্রড়ভয় দরভখ্। এখ্নকার ন্ত্রহভসর্ অনুযায়ী দয দকানও 

সমভয় এভেভশ প্রায় ন্ত্রতন দকাটি মামো ন্ত্রর্ন্ত্রভে আোেভত 

ন্ত্রর্চারাধীন থাভক। ধরা যাক প্রন্ত্রতটি মামোয় র্ােী ও 

ন্ত্রর্র্ােী পক্ষ ন্ত্রমভে অন্তত েশজন মানুে অন্ত্রনশ্চয়তার 

ন্ত্রশকার হভয় পভড়ন। তাহভে সারা দেভশ অন্তত ন্ত্রতন্ত্ররশ 

দকাটি মানুে েুক্রশ্চন্তাগ্রস্ত হভয় জীর্ভনর অন্ত্রধকাংশ সময় 

অন্ত্রতর্ান্ত্রহত করভত র্াধয হভেন। তাাঁরা দেভশর কথা ভার্ার 

সময় পাভর্ন কী কভর?  

আমরা দয এখ্নও মুক্ত হভত পান্ত্ররন্ত্রন তার প্রমাণ 

জীর্ভনর প্রন্ত্রতটি দক্ষভে। র্ৃটিশ আমভে এভেভশর নানা 

জায়গায় র্ৃটিশ ন্ত্রর্ভরাধী ন্ত্রর্ভক্ষাভ, ধম বঘি, হরতাে, 

আভদােন ইতযান্ত্রে দেখ্া দযত এর্ং তা েমন করভত 

মানুভের ওপর পুন্ত্রেন্ত্রশ ন্ত্রনয বাতন চেভতা। অথচ ১৯৪৭ 

সাভের ১৫ই আগভষ্টর পভরও দসই জেুুম এতিুকুও 

কভমন্ত্রন। ন্ত্রকন্তু এমনটি দতা হওয়ার কথা ন্ত্রেে না। র্ৃটিশ 

আমভে পুন্ত্রেশ ন্ত্রেে রাজকম বচারী, তাই ন্ত্রিটিশ শাসভনর 

স্বাথ বন্ত্রর্ভরাধী সমস্ত আভদােন েমন করা ন্ত্রেে তাভের 

অর্শযকতবর্য। ন্ত্রকন্তু আমরা যন্ত্রে স্বাধীনই হভয়ন্ত্রে তাহভে 

দসইসর্ ‘রাজকম বচারী’-দের অক্রস্তত্ব দথভক দগে কী কভর? 

আমরা কাভের ন্ত্রর্রুভে আভদােন করন্ত্রে? গণতভির শতব 

অনুযায়ী আমরাই যন্ত্রে দেভশর আইনপ্রভণতা হভয় থান্ত্রক 

তাহভে ন্ত্রনভজভের বতন্ত্রর করা ন্ত্রনয়মকানুন আমরা মাভে 

মভধযই অমানয করভত র্াধয হক্রে দকন? এর্ার এই সর্ 

ন্ত্রকেুই তন্ত্রেভয় দেখ্ার সময় এভসভে এর্ং দসিা আমরাই 

দেখ্ভর্া, আমরা, যাাঁরা এভেভশর আপামর মানুে, আর 
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‘মানুে’ োড়া যাাঁভের অনয দকাভনা পন্ত্ররচয় থাকভতই পাভর 

না। 

এই প্রসভে আমাভের র্ুভে ন্ত্রনভত হভর্ ‘দেশ’ 

শব্দটির অন্তন্ত্রন বন্ত্রহত অথ ব কী। দয ভূখ্ভন্ড মানুভের র্সর্াস 

আভে একমাে তাভকই ‘দেশ’ র্ভে অন্ত্রভন্ত্রহত করা হয়। 

মানুে োড়া ‘দেশ’ এর অক্রস্তত্ব থাভক না। অথ বাৎ ‘মানুে’ 

ও ‘দেশ’ শব্দ েু’টি ওতপ্রভতা জন্ত্রড়ত। তাই দকাভনা দেভশর 

উেন্ত্রতর অথ বই হভর্ দসখ্াভন র্সর্াসকারী মানুভের উেন্ত্রত, 

কারণ মানুেভক ন্ত্রপেভন দফভে দকাভনা দেশ কখ্ভনাই 

এন্ত্রগভয় দযভত পাভর না। এভেভশর অন্ত্রধকাংশ মানুে 

তথাকন্ত্রথত উেন্ত্রতর মাপকাটিভত আজও অভনক ন্ত্রপন্ত্রেভয় 

র্ভে একটি ধারণা প্রচন্ত্রেত আভে। ন্ত্রকন্তু এই ধারণাটিও 

ভুে। সমাভজ বর্েময সৃটষ্টর জনয তাাঁভের 

সুপন্ত্ররকন্ত্রিতভাভর্ ন্ত্রপন্ত্রেভয় রাখ্া হভয়ভে। সমাজ গিভনর 

সূচনা দথভকই এই বর্েভমযর র্ীজ দপা াঁতা হভয়ন্ত্রেে, যাভত 

নামমাে কভয়কজন অন্ত্রধকাংশ মানুভের পন্ত্ররশ্রভমর 

ফসে ন্ত্রনভজরা দভাগ করভত পাভর। যাাঁভের শ্রভমর ন্ত্রর্কি 

দনই তাাঁরা যন্ত্রে ঐকযর্ে হন তাহভে দসই গুটিকভয়ক 

দোক র্ান্ত্রকভের ওপর আন্ত্রধপতয কাভয়ম রাখ্ভত পাভর না। 

তাই মানুভের মভধয ন্ত্রর্ভভভের সাহাভযয অননকয সৃটষ্টর 

মাধযভম তাাঁভের সর্ন্ত্রেক দথভক েুর্ বে কভর রাখ্া হভয়ভে। 

এর ফভে তাাঁরা কখ্নও সর্াই ন্ত্রমভে ন্ত্রনভজভের ন্ত্রর্রুভে 

চভে আসা আর্হমানকাভের ন্ত্রনপীড়নভক প্রভের মুভখ্ 

ো াঁড় করার্ার স্পধ বা পয বন্ত কভরন না। আর এিাই িমাগত 

চেভত থাকভর্ যন্ত্রে গতানুগন্ত্রতক ন্ত্রকেু র্েমূে ধারণার 

আমূে পন্ত্ররর্তবন না ঘিাভনা হয়, দয পন্ত্ররর্তবভনর 

চান্ত্রর্কাটি ন্ত্রকন্তু মানুভের হাভতই ধরা আভে। 
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দেশ পাল্টাভত হভে প্রথভমই ন্ত্রনভজভক পাল্টাভত 

হভর্ যার জভনয চাই স্বাধীনভাভর্ ন্ত্রচন্তা করার ক্ষমতা। 

মানুে োড়া যখ্ন দেশ অক্রস্তত্বহীন, তখ্ন দেভশ উে্ভুত 

দয দকাভনা পন্ত্ররন্ত্রস্থ্ন্ত্রতর সমূ্পণ ব োন্ত্রয়ত্ব মানুভের ওপভরই 

র্তবায়। দযভহতু ‘আমরা’ শব্দটি একান্ত্রধক ‘আন্ত্রম’-র সমটষ্ট, 

অতএর্ ‘আন্ত্রম’-ই দেশ। টিক দসই কারভণ আন্ত্রমই 

প্রতযক্ষভাভর্ দেশভক সৃটষ্ট কভরন্ত্রে। আন্ত্রম না থাকভে 

দেশও দনই।  

হয়ভতা দকউ প্রে করভর্ন, শুধ ু এই ভার্নািুকু 

অর্েম্বন কভরই ন্ত্রক দেভশর র্তবমান অর্স্থ্ার রের্েে 

করা সম্ভর্? এর উির হে — ন্ত্রনশ্চয়ই, কারণ ‘আন্ত্রম’ 

পাভল্ট যাওয়ার অথ বই হে ‘দেশ’ পাল্টাভনা। এর পভরও 

দকউ র্েভত পাভরন দয এই সামানয র্যপারিা যন্ত্রে এতই 

শক্রক্তশােী হয় তাহভে মানুভের েুেবশা দতা অভনক আভগই 

ঘুভচ যাওয়া উন্ত্রচত ন্ত্রেে। তাোড়া দেভশর উেন্ত্রতও দতা 

হভে। এভেশ এখ্ন মহাকাশ গভর্েণায় পয বন্ত অভনকেরূ 

এন্ত্রগভয় দগভে। সুতরাং মানুভেরও অর্শযই উেন্ত্রত হভয়ভে। 

এই মন্তভর্যর প্রসভে র্ো যায় দয দসই উেন্ত্রতর ফসে ঘভর 

তুেভে সামানয ন্ত্রকেু দোক, অন্ত্রধকাংশ মানুেই যার ধাভর 

কাভে দনই। অনাহার, অপুটষ্ট, আত্মহতযা, ইতযান্ত্রে আজও 

তাাঁভের ন্ত্রনতযসেী। এর সর্ন্ত্রকেুর কারণ হে এই দয 

‘আন্ত্রমই দেশ’ ধারণাটি সমাভজ এখ্ভনা প্রভর্শ করভত 

পাভরন্ত্রন। 

এই অর্স্থ্ার পন্ত্ররর্তবন ঘিভে না শুধুমাে 

সভচতনতার অভাভর্। মানুে দজভগ উিভেই 

দশােণন্ত্রভন্ত্রিক সমাজর্যর্স্থ্ার সমূহ ন্ত্রর্পভের আশঙ্কা। 

অভনযর শ্রভমর ফসে েুি কভর বতন্ত্রর হওয়া যাভের প্রাসাে 

তাভসর ঘভরর মভতা দভভে পড়ভর্, তারাই এই ধারণাটিভক 
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র্েভর্ আকাশকুসুম। ন্ত্রকন্তু এিা আজগুন্ত্রর্ কিনা দতা 

নয়ই, র্রং অতযন্ত সহজ একিা পেন্ত্রত। এই সরে 

রাস্তািা যাভত সর্ার নজর এন্ত্রড়ভয় যায়, শুরু দথভকই দসই 

দচষ্টা করা হভয়ভে মানুেভক অন্ত্রশক্ষা ও আন্ত্রথ বক অনিভনর 

অন্ধকাভর দিভে ন্ত্রেভয়। এর্ার আক্ষন্ত্ররক অভথ ব আমরা 

সর্াই ন্ত্রমভে দসই হারাভনা রাস্তািাই খ্ুাঁভজ র্ার করভর্া, 

কারণ আমরাই দয দেশ !  

দকাভনারকম তভের জটিেতায় না ন্ত্রগভয় দেভশর 

সামন্ত্রগ্রক পন্ত্ররন্ত্রস্থ্ন্ত্রতর সাোমািা ন্ত্রর্ভেেণ করার জনয 

একিা অনুষ্ঠানর্ান্ত্রড়র কথা ভার্া যাক। চতুন্ত্রেবক 

আভোন্ত্রকত। মহা ধূমধাম কভর আনভদর বহ হট্টভগাভে 

সর্াই মাভতায়ারা। খ্াওয়াোওয়া, গান র্াজনা চেভে। 

এমন সময় হিাৎ দকউ খ্ারাপ অন্ত্রভসন্ত্রন্ধ ন্ত্রনভয় আভো 

ন্ত্রনন্ত্রভভয় ন্ত্রেে। দোকজভনর মভধয দেখ্া ন্ত্রেে আতঙ্ক। সর্াই 

র্ান্ত্রড়র র্াইভর আসভত চান ন্ত্রকন্তু অন্ধকাভর ন্ত্রকেুই দেখ্া 

যাভে না। দিন্ত্রর্ে-দচয়ার উভল্ট যাভে, না-দেখ্ভত দপভয় 

দকউ কারুর পা মান্ত্রড়ভয় ন্ত্রেভেন, র্াচ্চারা ভভয় ন্ত্রচৎকার 

করভে, যাভক র্ভে চরম ন্ত্রর্শৃঙ্খো। এর্ার প্রে হে, 

কীভাভর্ এই অর্স্থ্া দথভক দর্ন্ত্ররভয় আসা যাভর্? যাাঁরা 

আভোর ন্ত্রর্েভয় অনন্ত্রভজ্ঞ তাাঁভের অভনভকই র্েভর্ন দয 

এিা ভীেণ কটিন কাজ, এক কথায় অসম্ভর্। অথচ এর 

সমাধান এক মুহভূতবই হভত পাভর আভো জ্বান্ত্রেভয় ন্ত্রেভয়। 

টিক দতমন্ত্রন, মানুভের মভনর অন্ধকার েরূ না হভে 

সমসযারও দশে হভর্ না। আমরাও তাই পরস্পরভক 

ন্ত্রচনভত না দপভর হানাহান্ত্রনভত জন্ত্রড়ভয় থাকভর্া। অর্শয 

এমনিা ভার্ারও দকাভনা কারণ দনই দয দকউ ইভে কভর 

আভো ন্ত্রনন্ত্রভভয়ভে। আসভে, মানর্সভযতার ইন্ত্রতহাভস 

সামন্ত্রগ্রক সভচতনতার এই আভো কখ্ভনা জ্বাোভনাই 



xi 
 

হয়ন্ত্রন। পৃন্ত্রথর্ীর অন্ত্রধকাংশ মানুে স্বাধীন-ভার্নার সুভযাগ 

দথভক র্ক্রিত। এই আপাত-অসম্ভর্ কাজিাই এর্ার 

আমাভের করভত হভর্। আমরাই আভো জ্বাোভর্া এর্ং 

তার সময়ও এভস দগভে। 

প্রথভমই এভেভশর নামটির প্রসভে ভার্া যাক। 

প্রাচীনকাে দথভকই এই দেশটি ভারতর্ে ব র্ভে পন্ত্ররন্ত্রচত। 

ন্ত্রসনু্ধ সভযতার সূে ধভর, ন্ত্রসন্ধ্—ন্ত্রহদ্—ইদাস্-এর র্ুন্ত্রড় 

েুাঁ ভয়, র্ৃটিশ রাজভত্ব উচ্চারভণর সুন্ত্রর্ভধর জভনয নামটি 

‘ইক্রন্ডয়া’-দত রূপান্তন্ত্ররত হভয়ন্ত্রেে পরাধীনতার একিা 

ক্ষতন্ত্রচহ্ন ন্ত্রহভসভর্। অথচ দেখ্া যাভে ‘স্বাধীন’ হর্ার 

পভরও ‘ইক্রন্ডয়া’ নামটি দথভক দগে। মানুভের দক্ষভে 

অভনক সময় একান্ত্রধক নাভমর প্রচেন আভে, ন্ত্রকন্তু একটি 

দেভশর দক্ষভে ‘ইক্রন্ডয়া’ ও ‘ভারত’ এই েুটি নাম থাকা কী 

কভর সম্ভর্? োসভত্বর মানন্ত্রসকতা কীভাভর্ আজও 

আমাভের মভন র্েমূে তার একটি প্রমাণ এভেভশর 

ইংভরক্রজ সংন্ত্রর্ধাভনই জ্বেজ্বে করভে। দেশটির নাম 

প্রসভে দসখ্াভন উভেখ্ করা আভে — ‘ইক্রন্ডয়া েযাি ইজ 

ভারত’; ন্ত্রকন্তু ‘ভারত েযাি ইজ ইক্রন্ডয়া’ দেখ্া হয়ন্ত্রন। 

অথ বাৎ র্ৃটিশ প্রভুভের র্ুেভত যাভত এতিুকুও অসুন্ত্রর্ভধ না 

হয় তাই ‘ইক্রন্ডয়া’ শব্দটি প্রথভম রাখ্া হভয়ভে। আমরা 

দযভহতু স্বাধীন তাই এভেভশর নাম ন্ত্রহভসভর্ ‘ভারত’-দকই 

গ্রহণ করভর্া, ‘ইক্রন্ডয়া’-দক নয়। অভনভকই ‘মহাভারত’ 

পভড়ভেন, ন্ত্রকন্তু দকউই ‘মহাইক্রন্ডয়া’ পভড়নন্ত্রন। এর্ার 

‘ইক্রন্ডয়া’ নামক পরাধীনতার কেঙ্কটি ভারত দথভক 

ন্ত্রচরন্ত্রেভনর জভনয মুভে ন্ত্রেভত হভর্। 

সভচতনতার আভো দযভহতু কখ্ভনাই জ্বভেন্ত্রন তাই 

আক্ষন্ত্ররক অভথ ব মানুেও স্বাধীনতার স্বাে পানন্ত্রন। সমাজ-

সৃটষ্টর শুরুভতই ক্ষমতা চভে ন্ত্রগভয়ন্ত্রেে রাজার হাভত। 
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রাজার মুখ্ন্ত্রনিঃসৃত র্চনই ন্ত্রেে আইন, তাাঁর কথাই দশে 

কথা। অথচ দসই রাজা, ন্ত্রযন্ত্রন আইভনর উৎস, তাাঁর 

‘রাজাত্ব’-ই ন্ত্রেে সমূ্পণ ব দর্আইন্ত্রন। আভগই র্ভেন্ত্রে, 

আর্ারও র্েন্ত্রে — আমরা সর্ন্ত্রকেু দসাজাসাপ্টা র্ুেভত 

চাই, দকাভনা তভের কচকন্ত্রচভত না ন্ত্রগভয়। সমাজ 

গিভনরও আভগকার মানর্ ইন্ত্রতহাভসর একিা ন্ত্রেভনর 

উোহরণ দেওয়া যাক এই প্রসভে।  

শীণ ব এক নেী র্ভয় চভেভে, যার তীভর একিা 

আমগাে। একজন মানেু গাভে উভি আম পাড়ভেন। 

একিু েভূর নেীভত মাে ধরভেন আভরকজন। এমন সময় 

দসখ্াভন এভেন তৃতীয় এক র্যক্রক্ত। ন্ত্রকেুক্ষণ েক্ষয করার 

পর ন্ত্রযন্ত্রন আম পাড়ন্ত্রেভেন তাাঁভক প্রে করভেন – আপন্ত্রন 

ওিা কী পাড়ভেন? সভে সভে উির দপভেন — এিা 

একিা ফে, োরুণ দখ্ভত। দচভখ্ দেখ্ভর্ন নান্ত্রক? আগন্তুক 

একিা আম ন্ত্রনভয় দখ্ভয় দেখ্ভেন, দর্শ ভাে। ন্ত্রতন্ত্রন 

আমোতাভক ধনযর্াে জান্ত্রনভয় এর্ার দগভেন ন্ত্রযন্ত্রন মাে 

ধরন্ত্রেভেন তাাঁর কাভে। একই প্রভের পর ন্ত্রতন্ত্রন একটি 

মােও দপভেন এর্ং মােোতাভকও ধনযর্াে ন্ত্রেভয় চভে 

দগভেন। 

পরন্ত্রেন দসই র্যক্রক্ত আর্ার হাক্রজর হভেন একজন 

সেী ন্ত্রনভয়। প্রথভম দগভেন আমগােতোয়। তাাঁর সেীটিও 

আম দখ্ভত চান শুভন ন্ত্রযন্ত্রন আম পাড়ন্ত্রেভেন ন্ত্রতন্ত্রন 

আপ্েুত হভয় েু’জনভকই তৃপ্ত কভর ন্ত্রনভজ ধনয হভেন। 

নেীভত ন্ত্রগভয়ও একই ঘিনার পুনরার্ৃন্ত্রি ঘিভো। এখ্াভন 

স্পষ্ট দেখ্া যাভে, আগন্তুক দকাভনা পন্ত্ররশ্রম না কভরই 

আম ও মাে েুভিাই দখ্ভয় শরীভর দয শক্রক্ত সিয় করভেন 

তা অনযভের তুেনায় প্রায় ন্ত্রিগুণ। এর কারণ হে, 

আমপাড়ার র্া মােধরার জভনয তাাঁভক দকাভনা পন্ত্ররশ্রমই 
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করভত হয়ন্ত্রন। এভাভর্ই ন্ত্রতন্ত্রন অভনযর শ্রভমর ফসে 

চাোন্ত্রকর সাহাভযয আত্মসাৎ কভর ন্ত্রনভজ দর্ন্ত্রশ শক্রক্তশােী 

হভয় উিভেন। িমশ তাাঁর প্রতাপ ও প্রন্ত্রতপন্ত্রি দর্ভড় 

যাওয়ায় মানুভের মভন তাাঁর প্রন্ত্রত ভভয়র সিার ঘিভো। 

আভগ যা দস্বোয় অনুগ্রহ ন্ত্রহভসভর্ দেওয়া হভতা দসিাই 

এর্ার র্াধযতামূেক হভয় ‘দতাো’-য় পন্ত্ররণত হে এর্ং 

দতাো আোভয়র মাধযভম ওই আগন্তুক একন্ত্রেন ‘রাজা’ 

হভয় র্সভেন। শুরু হভো প্রজাভের তথাকন্ত্রথত 

‘আইনানুগ’ শাসন এর্ং অর্ধান্ত্ররত দশােণ করা।  

‘রাজাত্ব’-র শুরু এভাভর্ই হভয়ভে দমভন ন্ত্রনভে 

আমরা দেখ্ন্ত্রে ওই র্যক্রক্ত রাজন্ত্রসংহাসভন আভরাহণ 

কভরভেন মানুভের সরেতার সুভযাগ ন্ত্রনভয় তাাঁভের িন্ত্রকভয়। 

এক কথায়, দর্আইন্ত্রনভাভর্। প্রথমন্ত্রেভক আোয় করা এই 

দতাো-ই পভর আইভনর ভাোয় পন্ত্ররণত হে রাজস্ব র্া 

িযাক্স-এ। কাভে কাভে ওই দতাো আোভয়র পথটিভক 

মসৃণ রাখ্ভত ন্ত্রর্ন্ত্রভে নীন্ত্রতর প্রচেন করা হভয়ভে, যার 

অনযতম হে অথ বনীন্ত্রত, দমািা দমািা দকতাভর্র দেৌেভত 

যা আজ এভকর্াভর শাভস্ত্রর পয বাভয় উেীত। দযভহতু ‘দজার 

যার মুেুক তার’ নামক আপ্তর্াকযটিই হে এই 

ন্ত্রর্শ্বিহ্মাভন্ডর একমাে চান্ত্রেকাশক্রক্ত, তাই রাজা অর্শযই 

মহামানয, তাাঁর মুভখ্র কথা অর্শযই আইন, অনুগত 

প্রজারা যা মানভত র্াধয। তাাঁরা ন্ত্রকন্তু দস্বোয় রাজার 

আনুগতয স্বীকার কভরনন্ত্রন, তাাঁভের র্াধয করা হভয়ভে 

পাইক দপয়াোর োটির দজাভর। তর্ু রাজা ন্ত্রকন্তু কখ্ভনাই 

ভুভে যান না দয প্রজা না থাকভে এক মুহভূতবর জভনযও 

তাাঁর ন্ত্রনভজর অক্রস্তত্ব থাভক না। প্রজাভের মভধয এই 

উপেন্ত্রি যাভত ন্ত্রকেুভতই না আভস দয তাাঁরাই সমস্ত 

ক্ষমতার উৎস এর্ং সর্াই সমান ও একই পন্ত্ররর্াভরর 
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অন্তগ বত, তাই শুরু দথভকই 'প্রজাভের' মভধয ন্ত্রর্ভভে সৃটষ্ট 

করা হভয়ভে পারস্পন্ত্ররক শত্রুতার র্ীজ র্পন কভর। 

ধনী–েন্ত্ররদ্র, ন্ত্রশন্ত্রক্ষত–অন্ত্রশন্ত্রক্ষত, উাঁচু–ন্ত্রনচু োড়াও ন্ত্রর্ন্ত্রভে 

ধম ব, জান্ত্রত, র্ণ ব ইতযান্ত্রে সৃটষ্ট কভর নানা ধরভণর কৃক্রেম 

দগাটষ্ঠভত ভাগ করা হভয়ভে মানুেভক, প্রকৃন্ত্রতর ন্ত্রনয়ভম যার 

অক্রস্তত্ব কখ্ভনাই ন্ত্রেে না এর্ং থাকভতই পাভর না। 

ন্ত্রনভজভের মভধয অযথা হানাহান্ত্রনভত ন্ত্রেপ্ত থাকার ফভে 

রাজার চতুরতা প্রজাভের দচাভখ্ ধরা পভড়ন্ত্রন। রাজতি 

এভাভর্ই মানর্সভযতাভক সমূ্পণ ব গ্রাস কভরন্ত্রেে।  

এই প্রসভে একিু ভার্ভেই দর্াো যাভর্ দয ‘গরীর্’ 

শব্দটিও কৃক্রেম ও অথ বহীন। গরীর্ অভথ ব ধরা হয় এমন 

একজনভক যাাঁর দতমন িাকা পয়সা দনই, দযমন একজন 

কয়োখ্ন্ত্রনর শ্রন্ত্রমক। ন্ত্রতন্ত্রন জীর্নভক আক্ষন্ত্ররক অভথ ব 

হাভতর মুভিায় ন্ত্রনভয় প্রন্ত্রতন্ত্রেন খ্ন্ত্রনভত নাভমন কয়ো 

তুেভত। ন্ত্রতন্ত্রন যন্ত্রে কয়ো না তুেভতন তাহভে 

কয়োচান্ত্রেত তাপন্ত্রর্েুযৎ দকন্দ্র বতন্ত্রর হত ন্ত্রক? সম্ভর্ হত 

ন্ত্রক েক্ষ েক্ষ দকাটি িাকার ন্ত্রর্েুযৎ, ইস্পাত ইতযান্ত্রে 

উৎপােভনর র্যর্সা? এই দয ন্ত্রর্পুে পন্ত্ররমাণ সম্পে সৃটষ্ট 

হভে তার মূভে ন্ত্রকন্তু দসই কয়োশ্রন্ত্রমক। অথ বাৎ ন্ত্রতন্ত্রনই 

এর সর্ন্ত্রকেুর উৎস। তাহভে তাাঁভক আমরা দকান সাহভস 

গরীর্ র্ভে অর্ভহো করার স্পধ বা দেখ্াই?  

এর্ার আসা যাক ‘অন্ত্রশন্ত্রক্ষত’ শব্দটিভত। আমরা 

তথাকন্ত্রথত ‘ন্ত্রশন্ত্রক্ষতরা’ দকমন অনায়াভস একজন কৃেক 

র্া ন্ত্রযন্ত্রন জভুতা বতন্ত্রর কভরন তাাঁর গাভয় ‘অন্ত্রশন্ত্রক্ষত’-র 

তকমা োন্ত্রগভয় থান্ত্রক। একর্ারও আমাভের মভন হয় না 

দয, আমরা যারা ন্ত্রশক্ষার র্ড়াই কন্ত্রর, তারা ন্ত্রকন্তু কখ্ভনাই 

ন্ত্রনভজরা ধান রুইভত র্া জভুতা দসোই করভত পান্ত্রর না। 

আমরাও ন্ত্রক তাহভে অন্ত্রশন্ত্রক্ষত নই? সাধারণভাভর্ তাাঁভের 
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পুাঁন্ত্রথগত ন্ত্রশক্ষা না থাকার কারণ হে এই দয, তাাঁরা দসই 

সুভযাগই পানন্ত্রন। টিক দযন দজার কভর কারুর পা দভভে 

ন্ত্রেভয় তাাঁভকই আর্ার ‘দখ্া াঁড়া’ র্ভে অর্জ্ঞা র্া করুণা 

করা। 

রাজতভির পভর এভসভে তথাকন্ত্রথত গণতি। 

রাজার ক্ষমতায় ঈে বান্ত্রিত হভয় কভয়কজন র্যক্রক্ত রাজাভক 

সন্ত্ররভয় ন্ত্রেভয় ন্ত্রনভজরাই ক্ষমতা েখ্ভের চিান্ত করভেন। 

তাাঁরাও র্ুভেন্ত্রেভেন দয সমস্ত ক্ষমতাই আসভে মানুভের 

হাভত, তাই জনগভণর নামই র্যর্হার করা হে ‘গণতি’ 

শভব্দর মাধযভম, দযন জনগণই এর্ার সরাসন্ত্রর দেশ 

ন্ত্রনয়িণ করভেন। ‘গণ’ শব্দটির সাহাভযয মানুেভক প্রাধানয 

দেওয়ার একিা আর্হ সৃটষ্ট করা হভেও এিাও ন্ত্রকন্তু 

আসভে পুভরাপুন্ত্রর রাজতি, দযখ্াভন ক্ষমতাসীন ‘রাজা’র 

সংখ্যা এক না হভয় ‘মিী’ শভব্দর মাধযভম একান্ত্রধক 

হভয়ভে মাে। দযভহতু রাজার মভতা ক্ষমতা দভাগ করভত 

হভে প্রজাভের োসভত্বর দর্ন্ত্রড় এতিুকুও ন্ত্রশন্ত্রথে করভে 

চভে না, সুতরাং তথাকন্ত্রথত গণতভিও রাজতভির প্রজা 

ন্ত্রনপীড়নকারী সমস্ত আইনই র্জায় রাখ্া হভয়ভে দতাো 

আোভয়র পথটি প্রশস্ত রাখ্ভত। এর্ং সম্পভের 

দজাগানোর ন্ত্রহভসভর্ জনগভণর ভূন্ত্রমকা একই দথভক 

দগভে দসই রাজতভির আমে দথভকই, স্বাভান্ত্রর্কভাভর্ই 

তার দকাভনা পন্ত্ররর্তবন ঘিাভনা হয়ন্ত্রন। অতএর্, 

র্হুপ্রচান্ত্ররত ‘আমরা সর্াই রাজা’ কথাটি কন্ত্রর্র কষ্টকিনা 

মাে, র্াস্তভর্ যার অক্রস্তত্বই দনই। ‘গণতভি’ র্ো হভয়ভে 

জনগভণর প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধরা দেশ ‘পন্ত্ররচােনা’ করভর্ন, ন্ত্রকন্তু 

র্াস্তভর্ যা হভে তা হভো, রাজননন্ত্রতক েভের ন্ত্রনধ বান্ত্ররত 

কভয়কজন দেশ ‘শাসন’ করভেন। তাই তথাকন্ত্রথত 

গণতভিও ‘শাসকেে’ র্া ‘রুন্ত্রেং পাটিব’ কথাটি আজও 
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ন্ত্রর্েযমান। দকউই প্রে কভরন না দয, ‘স্বাধীনতা’ োভভর 

পভরও ‘শাসক’-এর অক্রস্তত্ব থাভক কীভাভর্; অথর্া 

‘গভন বভমন্ট’ শব্দটিরই র্া প্রাসন্ত্রেতা দকাথায়?  

জনপ্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধত্ব আইন অনুযায়ী নান্ত্রক এভেভশ 

ন্ত্রনর্ বাচন অনুটষ্ঠত হয়, অথচ যাাঁরা ন্ত্রনর্ বাচভন ‘প্রন্ত্রতিক্রিতা’ 

কভরন তাাঁরা ন্ত্রকন্তু দকউই সটিক অভথ ব জনগভণর 

প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ নন। প্রায় প্রন্ত্রতটি দক্ষভেই তাাঁরা থাভকন দকানও 

না দকানও রাজননন্ত্রতক েভের ন্ত্রনয়িভণ। সুতরাং তাাঁভের 

োয়র্েতা জনগভণর দচভয় েভের কাভেই দর্ন্ত্রশ। ন্ত্রনর্ বাচভন 

যাাঁরা ‘প্রন্ত্রতিক্রিতা’ কভরন, ধভর ন্ত্রনভত হভর্ তাাঁরা সর্াই 

দেভশর মেে চান। প্রন্ত্রতটি রাজননন্ত্রতক েভের ন্ত্রনশ্চয়ই 

ন্ত্রর্ভশে ন্ত্রর্ভশে কম বসূন্ত্রচ থাভক যার সাহাভযয দেভশর 

অগ্রগন্ত্রত ত্বরান্ত্রিত হভত পাভর র্ভে েেীয় সেসযভের 

ন্ত্রর্শ্বাস। এিা যন্ত্রে সন্ত্রতয হয় তাহভে ন্ত্রনর্ বাচভন ‘দজতার’ 

জভনয এত ন্ত্রহংসার পথ ন্ত্রনভত হয় দকন? দকনই র্া 

‘প্রন্ত্রতিক্রিতা’ করভত হয়? ধরা যাক একিা র্ান্ত্রড় রে 

করার প্রসভে দকউ একজন র্েভেন, সাো রেিাই দর্শ 

মানাভর্। অনযজন র্েভেন, রেিা দগাোন্ত্রপ করভে ভাে 

হয়। তৃতীয়জন হয়ভতা ধূসর রভের পক্ষপাতী। তাাঁরা ন্ত্রকন্তু 

সর্াই আন্তন্ত্ররকভাভর্ চাইভেন যাভত র্ান্ত্রড়িা দেখ্ভত সুদর 

হয়। এাঁরা যন্ত্রে দকউ কারুর শত্রু না হন তাহভে 

রাজনীন্ত্রতর দর্োয় দসিা ঘভি না দকন? ঘভি না, কারণ তা 

হভেই দতা মামো দশে হভয় যায় ! তাোড়া, দশােভণর 

‘দিিাস দকা’ র্জায় রাখ্ভত পারস্পন্ত্ররক শত্রুতা ক্রজইভয় 

রাখ্া দয অতযন্ত জরুন্ত্রর ! সুতরাং যতন্ত্রেন রাষ্ট্রর্যর্স্থ্ার 

দমৌন্ত্রেক পন্ত্ররর্তবন না ঘিভে ততন্ত্রেন দেভশর, অথ বাৎ 

মানুভের, যথাযথ অগ্রগন্ত্রত অসম্ভর্। এর জভনয প্রথভমই 
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আমাভের ন্ত্রনভজভের েুর্ বেতার উৎসগুন্ত্রে ন্ত্রনমূ বে করভত 

হভর্।  

আমরা সর্াই ভান্ত্রর্, এই অচোয়তন আন্ত্রম একা 

কীভাভর্ সচে করভর্া? প্রথমত, আমরা দখ্য়াে করন্ত্রে না 

দয ন্ত্রনভজরা অচে র্ভেই দেশটিভত অচোয়তভনর সৃটষ্ট 

হভয়ভে। আমরা চেভত শুরু করভেই এর পন্ত্ররসমান্ত্রপ্ত 

ঘিভর্। ন্ত্রিতীয়ত, আন্ত্রম একা নই। আমার মভতা সমান 

গুরুত্বপূণ ব একভশা পাঁন্ত্রচশ দকাটিরও দর্ন্ত্রশ ‘আন্ত্রম’ ন্ত্রমভে 

র্তবমাভন ভারভতর অর্স্থ্ান। প্রন্ত্রতটি ‘আন্ত্রম’-ই এভক 

অভনযর সভে অোেীভাভর্ যুক্ত, টিক দযমন অসংখ্য 

দকাটি দকাভের এক অকিনীয় সংযুক্রক্তর ফভে সৃটষ্ট 

হভয়ভে মানুভের দেহ। দেভহর দকাথাও আঘাত োগভে 

সমস্ত দেভহই তার প্রন্ত্রতক্রিয়া দেখ্া দেয়। আর দসই 

আঘাতভক প্রন্ত্রতহত করভত দকাটি দকাটি দকাে একসভে 

প্রতযাঘাত কভর, ফভে আঘাতকারীর পাোর্ার পথ থাভক 

না। এ দথভকই দর্াো যায়, একটিমাে দকাভের কতখ্ান্ত্রন 

শক্রক্ত যখ্ন দস অনযানয দকাভের সভে যুক্ত থাভক। টিক 

দতমন্ত্রন আমরাও প্রভতযভকই, ন্ত্রনভজর অজাভন্ত, এক 

একজন ন্ত্রর্রাি শক্রক্তর উৎস। 

সমস্ত ভারভতর মানুে যখ্ন এই উপেন্ত্রিভত 

দপৌৌঁেভর্া দয আমরা সর্াই একই পন্ত্ররর্াভরর সেসয এর্ং 

এভক অভনযর পন্ত্ররপূরক, তখ্নই আমাভের র্যক্রক্তভচতনা 

দজভগ উিভর্। আেশ ব পন্ত্ররর্াভর দযমন আর যাই থাক 

েুনীন্ত্রত থাভক না, দেভশও দতমন্ত্রন েুনীন্ত্রত সৃটষ্টর কারণ 

থাকভর্ না। পন্ত্ররর্াভরর দকাভনা সেভসযর সমসযা দযমন 

অনযরাও ভাগ কভর দনন, টিক দতমন্ত্রন এভেভশর দয 

দকাভনা প্রাভন্তর দয দকাভনা সমসযা আমরা সর্াই ন্ত্রমভে 

ভাগ কভর ন্ত্রনভে দেভশ একটিও আনাহাভর মৃতুযর ঘিনা 
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ঘিভর্ না। একই সভে ন্ত্রনক্রশ্চহ্ন হভর্ মানুভের মভন ঘৃণা, 

ন্ত্রহংসা র্া ক্রজঘাংসা সৃটষ্টর সমস্ত কারণ। অনযন্ত্রেভক, 

পৃন্ত্রথর্ীভত মানুভের স্থ্ান যন্ত্রে সর্ার উপভর হয় তাহভে 

অভথ বর অর্স্থ্ান মানুভের ন্ত্রনভচ থাকা উন্ত্রচত। ন্ত্রকন্তু র্াস্তভর্ 

দযভহতু এর উভল্টািাই ঘিভে তাই অথ বভকও আমরা 

পুনমূ বেযায়ণ করভর্া। মানুভের উপভর দকাভনা ন্ত্রকেুই 

থাকভর্ না, এমনকী অথ বও নয়। দতমন একটি আেশ ব 

সমাজর্যর্স্থ্ার নাম দেওয়া যাক ‘গণসিা’। 

এখানে মনে রাখনে হনে, েথাকথথে 'গণেনে' 

জেগণ শুধুমাত্র 'ভ াটার' ো 'থেে বাচনকর'  ূথমকা পালে 

কনরে ভেখানে জেগণনক 'শাসে' করার ক্ষমো ওই 

'থেে বাথচে' প্রথেথেথধনের কুথক্ষগে হয়৷ ভেে-ভেে-

প্রকানরণ একোর 'থেে বাথচে' হনয় োোর পর 'শাসে' 

প্রক্রিয়াটট সমূ্পণ ব ানে ওই 'জেগনণর থেে বাথচে প্রথেথেথধ'-

ভের থেয়েনণ চনল োয় পরেেী থেে বাচে পে বন্ত, োর আনগ 

োাঁনের সমস্ত ভেয়ােথে সহয করা ছাড়া জেগনণর আর 

থেনশষ থকছুই করণীয় থানক ো।  

গণসত্তায় এই অেস্থার আমূল পথরেেবে ঘটানো 

হনে৷ থেে বাচনের পনরও প্রনয়াজনে জেগণ োনে োাঁনের 

আরও একটট ক্ষমো প্রনয়াগ করনে পানরে ভসজেয 

থেে বাচেী প্রক্রিয়ায় একটট উপেুক্ত সংনশাধেী আো হনে 

োর ফনল একজে থেে বাথচে প্রথেথেথধর পনের স্থাথয়ত্ব 

থে বর করনে োাঁর থেে বাচকনের সন্তুটির ওপর৷ অথ বাৎ 

েেক্ষণ োাঁরা ভকােও প্রথেথেথধর কানজ সন্তুি থাকনেে 

েেক্ষণই থেথে োাঁনের প্রথেথেথধত্ব করার সুনোগ পানেে৷ 

থেে বাচকরা েখেই প্রনয়াজে মনে করনেে েখেই োাঁরা 

ভসই থেে বাথচে প্রথেথেথধনক প্রেযাহার করার ক্ষমো 

প্রনয়াগ কনর োাঁনক থফথরনয় আেনেে, ো হনে সমস্তরকম 
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েুেীথেনক সমূনল উৎখাে করার প্রথম পেনক্ষপ৷ এমেকী 

থেে বাথচে প্রথেথেথধনক প্রেযাহানরর এরকম একটট বেধ 

পদ্ধথের অক্রস্তত্বও সংথিি েযক্রক্তনক প্রথেমুহনূেব মনে 

করানে ভে জেগণই োস্তথেক ও আক্ষথরক অনথ ব ভেনশর 

সনে বাচ্চ ক্ষমোর উৎস, থেথে শুধু জেগনণর কাছ ভথনক 

োথয়ত্বপ্রাপ্ত একজে প্রথেথেথধ মাত্র ! এর প্র াে 

সুেরূপ্রসারী হওয়া অেশযম্ভােী৷   
গণসিায় উিরভণর মাধযভম আমরা িমশ র্ুেভর্া 

দয, আমার ন্ত্রনভজর অক্রস্তত্ব ন্ত্রনভবর কভর অভনযর দর্াঁভচ 

থাকার উপর। আমরা দকউই কারুর দচভয় উপভর র্া ন্ত্রনভচ 

নই, সর্াই সমান গুরুত্বপূণ ব। ফভে আমাভের পারস্পন্ত্ররক 

সম্পভকব বর্ন্ত্ররতার দকাভনা ন্ত্রচহ্নও থাকভর্ না, টিক দযমন 

দেভহর দকানও দকাভের সভে অনয দকাভের শত্রুতা 

দনই। মভন রাখ্ভত হভর্, পাভয়র পাতা, মাথার দিন, র্া 

দেভহর অনয দযভকাভনা অংশ একই দকাে ন্ত্রেভয় বতন্ত্রর, 

তাই তাভের সমান গুরুত্ব। অথচ মানুভের মভধয এত 

হানাহান্ত্রন, দরোভরন্ত্রে অহরহ নজভর পড়ার কারণটির 

মভধযই ন্ত্রনন্ত্রহত আভে আমাভের অন্তহীন েুেবশার মূে। 

সামানয ন্ত্রকেুসংখ্যক স্বাথ বাভিেীর চিাভন্ত স্মরণাতীত কাে 

দথভক মানুভের মভধয র্াইভর দথভক উস্কান্ত্রন ন্ত্রেভয় কৃক্রেম 

ন্ত্রর্ভভে সৃটষ্ট করা হভয়ভে। ‘ন্ত্রর্ভভভের মভধয ঐকয’ নামক 

রামধনু রভের দোগানটির ন্ত্রনভচ ঢাকা পভড় আভেন 

আসে মানুে। ন্ত্রতন্ত্রন উভি এভস ন্ত্রনভজর হাভত দেভশর হাে 

ধরভেই প্রন্ত্রতটষ্ঠত হভর্ গণসিা। এর্ং গণসিাই হে 

পৃন্ত্রথর্ীর ভন্ত্রর্েযত।  

এমন একটি সমাজর্যর্স্থ্া এভেভশর র্ুভক গভড় 

দতাোর েভক্ষয ‘মযায় হী ভারত’ নামক রাজননন্ত্রতক েেটি 

গিন করা হভয়ভে। দযভহতু ভারভতর সমস্ত মানেু একই 
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পন্ত্ররর্াভরর সেসয র্ভে আমরা ন্ত্রনক্রশ্চত, তাই আমাভের 

সামভন দকাভনারকম র্াধার অক্রস্তত্ব দনই, কারণ আমরা 

সর্াই চাই দেভশর সামন্ত্রগ্রক অগ্রগন্ত্রত। আসুন, আমরা 

সামভনর ন্ত্রেভক এন্ত্রগভয় যাই। এভেভশর, মাভন আমাভের 

ন্ত্রনভজভের, ভন্ত্রর্েযৎ টিক দতমনটিই হভর্ দযমনটি আমরা 

চাইভর্া, কারণ আমরা, অথ বাৎ আন্ত্রমই, ভারত।  

 

।। মযায় হী ভারত ।। 

 

২১ভশ আগি, ২০১২ 

কেকাতা 

 


