
মানবধম  বনাম রাজধম  
-িব ব 

 
বউঠা রানীর হাট উপন ােস অত াচারী অহংকারী  তাপািদত েক রাজধম  বনাম মানবধেম র 
পাথ ক   বাঝােত  চেয়িছেলন তারই ভাই স াস ীতুল  বস রায়। বস রােয়র মানবধম   তােপর 
 মতা মর  চােখ দুব লতার িচ -তা িনি   করেত  তাপ পা েয়িছেলন দুই পাঠানেক। 
এ ায়ার এ  এসািসন িসেনমেতও  ইন রাজবংেশর  থম স াট-িযিন সম  চীনেক একি ত 

কের িছেলন-  সই িশ হুয়াং িব াস করেতন রাজ- মতার উৎস হে  জনগেণর রাজদে র 
 িত ভীিত। ২২১ ি  পূব াে  সানরাজ  িছল িশ হুয়াং এর  শষ বাধা-এর িবে াহী জনগন 
িকছুেতই পরাধীনতা মােন িন-ফেল শানরাজ  দখেলর জন  এক ভয়ংকর অিভযােনর িনেদ শ 
 দন িশ হুয়াং। একিদেন  বৗ-বা ােদর সামেন সম  পুরুষেক  মের  ফলা হয়-যােত শানরােজ  
হাজার বছর পেরও  কও িচনাস ােজ র  িত িবে ােহর সামান তম মেনািবলাসও না রচনা 
কের। এই িসেনমােতই আমরা  দখব স ােটর বংশীবাদক বাল ব ু-যার সা  র গা মা তােক 
ম ৃতু কবেরর খােদও সাহস জুিগেয়েছ- স স াটেক বারবার জানাে  মানুেষর ধম   না মানেল 
কখেনাই নরপিত হওয়া যায় না- দেশর স াট হওয়া আর মানুেষর স াট  হওয়ার মেধ  
িব র ফারাক।  
 
িসিপএম এর ন ী াম অিভযানও বাহুবেলর  সই অপার মিহমােক  রণ করােলা। অপণ  া  সন, 
ম ৃণাল  সন, ঋতুপণ    ঘাষ, শীেষ   ুেদর অরাজৈনিতক  িতবােদ  সই  চিনক বংশীবাদক 
সুরকারেকই  দখলাম আমরা।মুখ ম ী বু েদব বাবুর ইয়ারেদা  ইনারা-অথচ এেদরেকই ধের 
লকআেপ পুের  দওয়া হল (ম ৃণালেসনেক বাদ িদেয়-উিন  থেম আে ালেন নােমন িন)। ১৯৭০ 
এর  সই ন ািল উ াল িদেনও এমন িহংসা, শাসকেদর এত অহংকার  দেখিন বাংলা।  যভােব 
িনিব  চাের গুিল চেলেছ-তা একমা  িসেনমােতই  দখেত অভ   আমরা-িবেরাধী, শাসকদল 
উভেয়র হােতই ব ুক! পুিলশ  নই, আইন  নই, আদালত  নই-এক িব ীণ   অ ল জুের শুধু 
ব ুেকর শাসন।  যমনটা হয় আমরা জািন পািক ােনর উজির ােন। 
 
 ন ী াম আসেলই একটা  ক-শখােনক  ােমর সমি । বছর খােনক আেগও  সখানকার সবাই 
িছল বাম ে র সমথ  ক।  কও ভেয়,  কও ভি েত। যাইেহাক বে র সম   ােম একই দ ৃশ । 
একপা  র রাজ -িবগত  সািভেয়ত বা চীেনর কায়দায়। সামান  পাথ  ক  আেছ। এখােন পা  েত 
গণত  আেছ। ফেল পা  র একািধপত  থাকেলও ব াি র িডে টরিশপ গড়হািজর। তাই 
  াভটা িকছুটা চাপা থােক-কারন পা  র মেধ  গণত  থাকার কারেন, আনুগত  জািহর করেল 
ইনসাফ  মেল। ব ািত ম শুধ  একটা িজলা- মিদনীপুর। অধুনা ভাগ হেয়েছ পূব   এবং পি েম। 
এখােন পুেব   ল ন  শঠ বেল এক বাহুবলী এবং পি েম দীপক সরকার বেল এক অধ াপক 
িনল    ভােব পা  র গণত েক হত া কের একািধপত  কােয়ম কেরন। িসিপএম এর িবেরাধীেদর 
কথা ভুেল যান-পা  র মেধ ই জনি য়  নতােদর হত া এবং মারধর কের  গাটা  মিদনীপুের 
িনেজেদর একনায়কত  জাির কেরন এই দুই  নতা। এই িজলায় িসিপএমএর  নতারা এেদর 
অনুগত কােয়মী  ােথ  র  লাক। িসিপএম এর জনেনতােদর িনি   কের িদেয়েছন এই দুই 
বাহুবলী। ফেল  মিদনীপুের জনিবি   হেয়েছ িসিপএম এবং ন ায়িবচােরর অভােব  বেড়েছ 
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জনেরাষ-যার  িতফলন আমরা  দেখিছ  কশপুর ২০০১। অধুনা ন ী াম ২০০৭।পি মবে  
আদালত, পুিলশ বলেত িকছু  নই-আদালত  কান রায় িদেলও, তা কায  কর করা যায় না 
পা  র অনুেমাদ  না  পেল। ফেল জিম, িডেভাস   ইদ ািদ সহ সম  িববােদর মীমাংসা হয় পা   
অিফেস।পা   যা রায়  দয় তা না মানা অস ব-জেল বাস কের  িমেরর িবেরািধতা আর 
িক! িক     হে   লােক পা  র কােছ যাে   কন িববাদ  মটােত? কারণ  পা  র 
আভ  রীন গণত -ফেল খুব প পাতদু  রায় এরা  দন এমন নয়। তার ওপর উিকেলর 
খরচ  নই। সবাই মানেত বাধ ও হয়।  এইভােবই  ামা েল জনি য় হেয়েছ পা  র সমা রাল 
 শাসন-পি মবে র  ােম ভারেতর আইন চেল না-চেল পা  র আইন। যারা এর িবেরািধ-
তারা সবাই   ণীশ । ডঃিজভােগা িসেনমাই  ক  যমনটা  দেখেছন-হুবহু  সই সব দ ৃশ । 
 
 গত িডেস ের ন ী ােম  ক িমকাল হাব হওয়ার কথা  ঘাষনা কেরন বু েদব-এক তরফা 
িডিসশন  নওয়া হল  ােমর  লােকেদর সােথ পরামশ   না কেরই। ল    শেঠর মতন  ানীয় 
রাজা উিজররা ভাবেলন  জােদর আবার ই া অিন া িক-তুেল িনেয় টাকা িদেয় অন  
 কাথাও বিসেয় িদেলইেতা হল। গরীব মানুষ, হােত রাজৈণিতক  মতা  নই-তােদর আবার 
জিমর  িত টান িনেয়  ভেব িক হেব! ভুল বুেঝিছেলন। গত ি শ বছের এই লাল ঝা ার 
তলায় ভাষা খুেজ  পেয়েছ  ােমর মানুষ। তারা জােন ঐক ব   িতেরাধ িকভােব গড়েত হয়। 
জানুয়ারী মােস পুিলশ ঢূকেতই   েল ওেঠ ন ী াম। হাজার হাজার পুিলস তাড়া  খেয় 
পালােলা- কও  কও মারাও  গল। এর পের আে াশ  গল িসিপএম সমথ  কেদর িবরুে -তাড়া 
 খেয়  লাকাল এম এল এ ইি শ আিল পালােলন। িসিপএম এর  ায় দশহাজার সমথ  করা  াণ 
হােত কের ন ী াম  থেক বিহ ত হলৃ । সটা এবছেরর  ফ য়ারী মাস। বু   বগিতক  দেখ 
ন ী াম  থেক  ক িমক াল হােবর পিরক না তুেল িনেলন- ক িমক াল হােবর নতুন  কানা 
নয়াচর বেল এক  গাে য়  ীপ। 
 
 মােচ র পেনেরা তািরেখ ন ী াম পুনদ খেলর অিভযান চলল গভীর রাে -িবশাল পুিলশ বািহনী 
এবং তার সােথ িস িপ এম এর িকছু  পাষা ব ুকবাজ িঘের  ফেল ন ী াম।  চা জন 
 ামবাসী মারা যায়।  িতেরােধর পুেরাভােগ িছল িশশু এবং মােয়রা। িভিডও  দেখ আিম 
িনি ত এই  িতেরাধ  কান উ ািন নয়- ণগেণর িবে ােহর ভাষা। ন ী ামবাসী শিহদ হেলন-
 মাচরােলন না। সােথ সােথ এটাও বুঝেলন িস িপ এমেক  ঠকােত লাগেব আর ও ব ুক। 
অেনক অেনক ব ুক। ভারেত ব েকু র নল সব  থেক  বশী আেছ মাওবাদী ন ালেদর। এরা 
সুেযাগ খুজিছেলন। ১৫ ই মােচ র হত াকাে র পর, মাওবািদরা শ  ঘা   পেয়  গল 
ন ী ােম।   েনড মট ার ঢূকেলা। ল া  মাইন বসােনা হল। ন ী াম তখন যু সােজ সি ত 
িবি    ীপ।িসিপএম  নতারা  চ া করিছেলন তােদর উ া  সমথ  কেদরেক  ঢাকােনার-িক  
এরা সংিবধান বা আইন আদালেতর  চেয় রাজৈনিতক সমাধােন আ া রােখন  বশী। 
ন ী ােমর ভূিমউে দ কিম  িসিপএম পা  র  নতােদর ওপর িব াস রােখ িন- ১৫ ই মােচ র 
ওই হত াকাে র পেরেতা আেরাই নয়। ফেল সব  দলীয়  বঠক ব াথ   হেয়েছ।  মশ এক আস  
গ ৃহযুে র িদেক িতেল িতেল অ সর হি ল ন ী াম।  সটাই আমরা  দখলাম সাত  থেক দশই 
নেভ র। িবিভ  িজলা  থেক পা   ক াডার এেন িঘের  ফলা হেয়িছল ন ী ামেক-সাংবািদকেতা 
দূেরর কথা, মশা মািছও গলেত  দওয়া হয় িন। তারপর  ঢােক ভারােট ব ুকবাজরা। 
যু ে ে  একদম িমিলটারী কায়দায় কাবু করা হয় ভূিমউে দ কিম র  িতেরাধেক।  থেম 
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িকছু যু বি  ধরা হয়-পের তােদরেকই ঢাল কের দাড় কিরেয়,  পছন  থেক গুিল চালােত 
থােক িসিপএম এর ভারােট গু ারা। ফেল মাওবাদীরা িনেজেদর  লােকেদর ওপর গুিল চালােত 
চায় িন এবং তারা  সই রােতই চ ট  দয়। পরব   িতনিদেন  ায় িতন হাজার ঘর পুেড়েছ-
 িড় হাজার  লাক গ ৃহহীন হেয়েছ।কজন মারা  গেছ  কও জােন না। সরকাির মেত পাচজন। 
সাংবািদকরা বলেছন  ায় চি শ জন। িবেরািধরা দািব কেরেছ  ায় দুেশাজন।  কও জােন না-
কারন এখেনা  বওিরশ লাশ উ ার হে । 
 
 এখন    হে  এই এগােরা মাস ধের ন ী ামেক উজির ােন পিরণত করার দায় কার? 
 কও  কন আইন-আদালেতর সাহায  চাইল না? সরকার  কন আধাসামিরক বািহনী চাইল 
দশমাস বােদ?  
 
এইসব    িনেয় ভাবেত বসেল শুধুই  ভেস ওেঠ রাজনীিতর  ৎিসত মুখ। ম ৃতেদর জন  
মমতা ব ানািজ র কা া আর বু র অনুতাপহীণ  দয়—এক জঘন  রাজৈনিতক মু ার দুই 
িপঠ। জিম  নওয়া হেব না বেল জািনেয়িছেলন বু -তবুও  সখােন িসিপএমেক ঢুকেত বাধা 
িদেয়েছ তৃনমূল সমিথ  ত ভূিমউে দ কিম । ফেল দশ হাজার িসিপএম সমথ  ক উদবা র মতন 
জীবন কা েয়েছ গত দশমাস।  লু -কেলজ ব । কৃিষকাজ ব াহত। তবুও এই অরাজকতা 
চািলেয়  গেছ তৃণমূল- কন? কার  ােথ  ? ন ী ােমর মানুষেদর  ােথ  েতা অবশ ই নয়।  সখােন 
ভুিম অিধ হেণর   ই িছল না গত দশমাস। 
 
আসেল এরা  দখােত চাইিছেলন িসিপএমেক সশ  আে ালন কের তাড়ােনা স ব। সামেনই 
প ােয়ত  ভাট-এই িস িলজমটা কােজ আসত। তৃনমুল এবং কংে স-এগুেলা কচুরীপানা পা  --
িসিপএম িবেরািধতা একমা  আদশ  । তােতও  িত  নই- বাম ে র িবরুে  আেজা  ভাট পের 
৪৭%। অথচ িসিপেমর িবরুে   কান গণতাি ক আে ালন গেড় তুলেত পারেলন না িবেরািধরা। 
িকভােব তুলেবন? মমতার িনেজর পা  েতই গনত   নই-িদিদর কথাই পা  র সংিবধান। 
িদিদর যার ওপর অনু হ, িতিনই  নতা। এমন   রাচারী  নতৃ  িদেয় িসিপএম এর মতন 
সুসংগ ত দেলর িবরুে  নামা যায় না। ফেল  মতা দখেলর জন  এরাও ব ুেকর নলেকই 
ভরসা করেলন। তােত মানুেষর রে র  হািলেখলা হেল আর িক এল  গল। িশ ায়ন  ংশ 
অেনক পেরর ব াপার।    উঠেব িসিপএেমর  লেঠেলর িবরুে  ব ুক না ধরেল, পালটা পথ 
িক? এসব হঠকাির যুি । জনগণেক পােশ না  পেল  কানিদনই গনতে   মতা পাওয়া যায় 
না। িসিপএম এর  লেঠল থাকেত পাের, িক  সে  জনগণও আেছ- সটাই তােদর  মতার 

আসল উৎস। পি মবে  িবেরািধ রাজনীিত যারা কের, তােদর  কওই জনগেনর কােছ 
 হণেযাগ  নয়-আমরা  দখলাম অপণ  া  সন তােদর আে ালেন মমতােক সািমল হেত  দন িন। 
এই হে  িবেরাধী  নতৃে র  হনেযাগ তা!  ফইলড ব  অিফস। 
 
এবার ভাবা যাক িসিপএম ন ী ােমর এই উজির ান অরাজকতা দশমাস সহ  করল  কন? 
 কন  ক ীয় বািহনী অেনক িদন আেগই ডাকা হল না? এটা বুঝেত িব া  রােশেলর 
‘ মতা’ র ত  সাহায  করেব। প ৃিথবীর  কান রাে র িভি ই ভােলাবাসা নয়-রা যে র 
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 িত জনসাধারেনর ভয়ই হে   মতার উৎস। িসিপএম  যেহতু সমা রাল  শাসন চালায়-

এে ে  পা  ই মূল রা য । ন ী ােমর িবে াহ অন   ছিড়েয় পড়েল,  মতা উৎসে াত ধা া 
 খত। সমস া হে  তাহেল  সনাবািহনী না  ডেক, িনেজেদর ব ুকবািজর অপর ভরসা করা 
 কন? 
 
কারন  সনাবািহনী ‘রাে র’ শি -পা  র নয়।  সনাবািহনী িদেয় ন ী াম দমন করেল, 
িসিপএম এর সমা রাল  শাসিনক রাে র কতৃে র লঘ ুকরন হত-যা  ভােটর আেগ  মােটও 
অিভে ত নয়। ফেল সংিবধান বিহভু ত শি  িদেয় এই অসাংিবধািনক ‘রা েক” ( পড় ুন 
পা  র সমা রাল শাসনয  ) শি শালী করার অিভ য়াস। 
 
তাহেল আম-জনতার ভূিমকাটা িক? বু বাবু বা মমতােদবী--- এেদর যতই গালাগাল  দন 
না  কন, এরা আমােদর আ ারই  িতফলন। আমােদর মানিসকতার  িত িব। বু বাবু জােনন 
এরা বড়ে ার চােয়র  টিবেল দুেটা গালাগাল  দেব- েয়াজন পড়েল পাট  অিফেসই আসেব-জন 
সমকে  িসিপএেমর িবরুে  একটা কথা  কও িলখেব না বা বলেব না-কারন  সই  ােথ  র 
স  ক।  ভতের  ভতের সবাই নিচর “এই  বশ ভােলা আিছ” গাইেছ। জনগন যখন  দেশর 
জন  িকছু করেত চাইেছ না- নতােদর িক দায় পেড়েছ!  
 
মােঠ নামার  থেক, পি মবংেগর গনত  হাইজ াক হেয় যাে  ব ুেকর নেল ইত ািদ জাতীয় 
ডায়ােলাগ মাির চলুন। আমজনতা এর  থেক  বশী রাজৈনিতক ভুিমকা রােখ না! 
 
ক ািলেফািন  য়া ১৫ ই নেভ র, ২০০৭ 
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